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เป น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ค ณะผู  จั ด ทํ า มี ค วามภู มิ ใ จ
เป น อย า งยิ่ ง ที่ ไ ด ทํ า วารสารฉบั บ นี้ เ ป น พุ ท ธบู ช า
เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวพุทธเราถือวาเปน
วันสําคัญสูงสุดในพุทธศาสนา เราจัดเตรียมเนื้อหา
ที่มีความพิเศษเปนอยางยิ่ง สําหรับวารสารเลมนี้
โดยเฉพาะ
เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือ พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา ซึ่งทาน สมณะเพาะพุทธ
จันทเสฏโฐ ไดบรรยายไว ณ สํานักพิมพธรรมสภา
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานรําลึก
๑๑๑ ป พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
เปนปาฐกถาที่มีเนื้อหาลึกซึ้งแตเขาใจงาย ที่สําคัญ
ไปกวานัน้ ปาฐกถานีไ้ ดทาํ ใหพวกเราหวนรําลึกนึกถึง
หลวงพอปญญานันทะ ผูซึ่งมีความรักและเคารพ
ในองคพระศาสดาอยางสูงสุด ครั้งหนึ่ง ทานเคย
ตอบคําถามญาติโยมที่มาพบ วาทําไมทานจึงบวช
ไดนานไมคิดลาสิกขา ทานตอบวา เพราะอาตมา
รักพระพุทธเจา รักอยางหมดหัวใจไมมีขอสงสัย และ
คิดเสมอวา อยากจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ของทานดวยการเปนพุทธสาวกทีด่ ี รักษาพระศาสนา
ดวยชีวิต
บทความอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ อ ยากแนะนํ า ให อ  า น
คือ พระนางสิริมหามายา ซึ่งเปนคัมภีรภาษาพมา
ปริวรรตและแปลโดย อาจารยจํารูญ ธรรมดา เปน
เรื่องที่ยังไมเคยเผยแพรเปนภาษาไทยมากอนเลย
นับเปนความโชคดีของคนไทยใน พ.ศ. นี้ ที่จะไดอาน
คัมภีรเรื่องนี้ ซึ่งเปนเรื่องราวของพระนางสิริมหามายา พุทธมารดา โดยละเอียด ความหนาฉบับภาษา
บาลี ๒๐๐ หนา ฉบับที่จะตีพิมพในวารสารนี้ มีสวน
ที่เปนคําแปลภาษาไทยควบคูกับภาษาบาลีดวย เพื่อ
ให นั ก ศึ ก ษาบาลี ช าวไทยได เ รี ย นรู  ใ นวิ ธี ก ารแปล
ของผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีและพระไตรปฎกซึ�งเป็ น
ธัมมาจริยะ

ประจําเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วิสาขบูชา ๒๕๖๕
พุทธ : ศักยภาพสูงสุดของมนุษยชาติ

อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ภู มิ ใ จนํ า เสนอคื อ สารคดี
ประวัติศาสตรเรื่อง สมณศาสนของพระธรรมสาระ
ถึงคณะสงฆธรรมยุตกิ นิกาย ซึง่ เปนเอกสารทีไ่ มเคย
เผยแพรในประเทศไทยมากอนอีกเชนกัน วิเทศทัยย
ผูเรียบเรียงสารคดีชุดนี้ ไดไปพบตนฉบับเอกสารเรื่อง
นี้จากประเทศศรีลังกา มีขอความเปนภาษาบาลีที่
เขียนดวยอักษรสิงหล ซึ่งยุงยากและซับซอนมาก
ตองมาปริวรรตเปนอักษรไทย และไดทานปาฬปาโมกข
ช ว ยกรุ ณ าถอดความให ต ามที่ ถ อดได เพราะว า
เอกสารนั้น มีขอความที่เขาใจยาก อาจจะเปนคําผิด
หรือเขียนผิด ซึ่งไมอาจจะคาดเดาได เพราะเปน
เอกสารสําคัญ จึงแปลความเทาที่แปลได เอกสาร
ชิ้นนี้มีความสําคัญในระดับประวัติศาสตรของชาติ
เพราะพระภิ ก ษุ ฝ  า ยไทยผู  เ ขี ย นจดหมายตอบคื อ
พระวชิรญาณภิกขุ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔)
บทความพิเศษในฉบับนี้ ไดแกเรือ่ ง พระพุทธเจา
ในจอ ตอน ๒ สั ม ภาษณ แ ละเรี ย บเรี ย งโดย
ป ณ ณบุ ญ เจริ ญ อดี ต ข า ราชการกระทรวงการ
ตางประเทศผูทรงคุณวุฒิ เปนบทความสืบเนื่องมา
จากเรื่อง พระพุทธเจาในจอ ซึ่งตีพิมพในวารสาร
โพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๖ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเนื้อหา
กลาวถึงดาราภาพยนตรชาวอินเดีย กากัน มาลิก ทีไ่ ด
รับบทเจาชายสิทธัตถะในภาพยนตรเรือ่ ง ศรีสทิ ธัตถะ
โคตะมะ (Sri Siddhartha Gautama) พ.ศ. ๒๕๕๖
(ค.ศ. 2013) โดยทีมงานผูสรางชาวศรีลังกา เปน
พุทธประวัตทิ เี่ ทีย่ งตรงทีส่ ดุ ตามพระไตรปฎก มีความ
ประณีตละเอียดออน เฉพาะบทภาพยนตรใชเวลา
เขียนถึง ๖ ป และมีการคัดเลือกผูแสดงจากดารา
นักแสดงกวา ๓๐๐ คน ทําใหไดนายกากัน มาลิก
มารับบทนี้ และเขาก็มีความตื่นเตนที่จะไดแสดง
บทเจาชายสิทธัตถะ จึงไดมีการเตรียมตัวอยางดี
ได ศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ พุ ท ธประวั ติ แ ละคํ า สอน

สารบ ัญ
ของพระพุทธเจา จนมีความประทับใจอยางมาก
ภาพยนตรเรือ่ งนี้ ไดรบั รางวัลจากสหประชาชาติ และ
ไดรับการฉายไปทั่วโลก ในที่สุด นายกากันไดเปลี่ยน
ศาสนาจากฮินดูมาเปนพุทธโดยสมบูรณ ที่กลาว
เชนนี้ เพราะภายหลังเขาไดมาอุปสมบทเปนพระ
ภิกษุในประเทศไทย และครองเพศบรรพชิตนานกวา
๓ เดือน ระหวางนั้น เขาไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติ
ธรรมดวยความสนใจ ใสใจ เพื่อเตรียมตัวไปเผยแผ
ความรูนั้นในประเทศอินเดียตอไป ดวยเหตุนี้ จึงเกิด
บทความ พระพุทธเจาในจอ ตอน ๒ ขึน้ มา มีเนือ้ หา
นาสนใจตั้งแตตนจนจบ
คอลัมนสงิ่ แวดลอมฉบับนีก้ น็ า สนใจมาก ผูเ ขียน
พันธุรพี นพรัมภา ไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับ เรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย มาเลาไวในบทความนี้อยาง
ละเอียด เปนบทความที่ใหขอมูลอันเปนประโยชน
มากในเรื่องสิ่งแวดลอมสําหรับปจจุบัน ในขณะที่
นํ้ า มั น มี ร าคาสู ง ขึ้ น ทุ ก วั น ด ว ยเหตุ จ ากสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน ฯลฯ เมื่อคานํ้ามันพุงสูงขึ้น คาไฟฟาก็
ขึน้ ตาม ทําใหประชาชนเดือดรอนเปนอยางมาก การ
ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนวิธีแกปญหาไดทางหนึ่ง
ที่ทําไดงาย และเสียคาใชจายลดนอยลงกวาในอดีต
ติดตั้งก็งาย ใชไดทุกหนทุกแหงที่มีแสงอาทิตย
วารสารโพธิยาลัยฉบับวิสาขบูชา ๒๕๖๕ ฉบับที่
ทานถืออยูในมือเลมนี้ เปนผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่คณะ
ผู  จั ด ทํ า มี ค วามภู มิ ใ จ ขอเชิ ญ ชวนท า นผู  อ  า นได
พิจารณาดูเพื่อจะไดรูคําตอบวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น
คณะผูจัดทํา
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพดว ยปจจัยบริจาคของทานผูม ี
จิตศรัทธา แจกเปนธรรมทาน หากทานไมไดใชวารสารนี้แลว
โปรดบริจาคไปตามหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนทางปญญา
แกทานผูสนใจใฝธรรมตอไป ขออนุโมทนา
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ธรรมะวิชาการ

สัพพัตถก เมตตา

ตอนที่ ๑

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ปาริหาริยกรรมฐาน
ความหมายของคําวา ปาริหาริยกรรมฐาน
จตฺ ต าฬ ส าย ปน กมฺ ม ฏ  าเนสุ ยํ ยสฺ ส
จริยานุกุลํ ตํ ตสฺส นิจฺจํ ปริหริตพฺพตฺตา
อุปริมสฺส จ ภาวนากมฺมสฺส ปทฏฐานตฺตา
ปาริหาริยกมฺมฏฐานนฺติ วุจฺจติ. (วิ. ม. ขอ ๔๒)
สวนในกรรมฐาน ๔๐ ประการ กรรมฐานใด
ที่ อ นุ กู ล แก จ ริ ย าของพระโยคี ใ ด กรรมฐานนั้ น
เรียกวา ปาริหาริยกรรมฐาน เพราะเปนกรรมฐาน
อันพระโยคีนั้นพึงบริหาร คือพึงประกอบเนืองๆ
เป น นิ ต ย ตลอดสรรพกาล ไม มี ร ะหว า ง ไม ใ ช
ประกอบเนืองๆ ในกาลหนึ่งเทานั้น เหมือนอยาง
สัพพัตถกกรรมฐาน (สพฺพตฺถกกมฺมฏานํ วิย เอกทาว
อนนุย
ุ ชฺ ติ วฺ า. - มหาฎีกา) และเพราะเปนกรรมฐาน
ที่เปนเหตุใกล แกภาวนากรรมที่เปนสวนเบื้องบน
ดวย

เมตตาพรหมวิหาร
วิธีเจริญเมตตาพรหมวิหารปาริหาริยกรรมฐาน

อันทานผูปรารถนาเพื่อการพนไปจากความโกรธ
และสังสารวัฏฏ ดวยเมตตาสมาธิเปนเหตุ พึงสดับ
ดังตอไปนี้คือ

ความหมายของคําวา เมตตาพรหมวิหาร
ความเปนพรหมวิหาร เพราะอรรถวา เปนวิหาร
อันประเสริฐ (เสฏ) เพราะอรรถวา เปนวิหารของ
บุคคลผูเสมอกับบุคคลผูปราศจากโทษ (นิทฺโทส)
คําวา พรหมวิหาร มีวจนัตถะวา พฺรหฺมาโน
วิ ห าราติ พฺ ร หฺ ม วิ ห ารา (วิ เ สสปุ พ พปทกั ม มธารยสมาส) ชื่อวา พรหมวิหาร เพราะอรรถวา
ธรรมเปนเครื่องอยูอันประเสริฐ อธิบายวาธรรม
เปนเครื่องอยูอันประเสริฐ เพราะความเปนสัมมา
ปฏิบัติในสัตวทั้งหลาย เปนความจริงวาพรหมวิหาร
ทั้ง ๔ มีเมตตา เปนตนเหลานี้ เปนสัมมาปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสัตวอื่น โดยนัยเปนตนวา
“สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ” - สัตวทั้งหลายทั้งปวง
จงเปนผูถึงสุขเถิด” ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้ง ๔
มี เ มตตาเป น ต น เหล า นี้ จึ ง ชื่ อ ว า พรหมวิ ห าร
สวนกรรมฐานอื่นนอกนี้ มีกสิณ เปนตน เปนเพียง
สัมมาปฏิบัติ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนเอง เพราะ

๔
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เหตุนั้น จึงไมชื่อวา พรหมวิหาร
อีกนัยหนึ่ง พรหมวิหาร มีวจนัตถะวา พฺรหฺมา
วิยาติ พฺรหฺมา (ณ ปจจัยในอุปมาตัทธิต) พฺรหฺมานํ
วิหารา พฺรหฺมวิหารา (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) ธรรม
เปนเครื่องอยูของบุคคลผูเสมอกับอุปปตติพรหม
หรื อ มหาโพธิ สั ต ว พ รหม อธิ บ ายว า เหมื อ นอย า ง
อุปปตติพรหมทั้งหลายเปนผูมีจิตปราศจากโทษ
คือนิวรณ ดวยฌานภาวนาในโลกนี้ อุบัติในพรหม
โลก เปนผูมีจิตปราศจากนิวรณทีเดียว อยูตลอด
อายุ ใ นพรหมโลกนั้ น ฉั น ใด พระโยคี ท้ั ง หลาย
ผูประกอบพรอมดวยวิหารธรรมทั้งหลายเหลานี้
ก็เปนผูเสมอกับอุปปตติพรหมทีเดียว เพราะเปน
ผูมีจิตที่ปราศจากโทษ คือนิวรณ เสมอกับอุปปตติ
พรหมนั้นอยู ฉันนั้น หรือมหาสัตวทั้งหลาย คือ
พระมหาโพธิ สั ต ว ทั้ ง หลาย ผู  มี คุ ณ งอกงามด ว ย
อํานาจการใหบริบูรณแหงธรรมทั้งหลาย ที่สราง
ความเปนพระพุทธเจา มีทานบารมี เปนตน อันเปน
เหตุแหงพุทธคุณทั้งสิ้น
จริงทีเดียว พระมหาโพธิสัตวทั้งหลายเหลานั้น
ชือ่ วา เปนผูม จี ติ ปราศจากโทษ อยูโ ดยการแสวงหา
ประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายทั้งปวงดวยเมตตา
โดยการนําออกไปซึ่งสิ่งที่ไมมีประโยชนเกื้อกูลแก
สัตวทั้งหลายทั้งปวงดวยกรุณา โดยการบันเทิงตอ
สมบัติของสัตวทั้งหลายทั้งปวงดวยมุทิตา และโดย
การเวนการถึงอคติ และตั้งมั่นในความเปนกลางใน
สัตวทั้งหลายทั้งปวงดวยอุเบกขา
คําวา วิหารา มีวจนัตถะวา วิหรนฺติ เอเตหีติ
วิหารา (วิ ปุพพบท + หร หรเณ – ในการนําไป +
ณ ปจจัย ในกรณสาธนะ) บุคคลทัง้ หลายยอมอยูด ว ย
ธรรมทั้งหลายเหลานี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้งหลาย
เหลานี้ชื่อวา วิหาร (ธรรมทั้งหลายที่เปนเครื่องอยู
ของบุคคลทั้งหลาย)
คําวา เมตตา มีวจนัตถะวา เมชฺชตีติ เมตฺตา
สินยิ หฺ ตีติ อตฺโถ (มิท ธาตุ ในอรรถสิเนหะ + ต ปจจัย
ในกัตตุสาธนะ + อา อิตถีลิงคปจจัย) ชื่อวา เมตตา

เพราะอรรถวา ยอมกลมกลืน ความวายอมติดแนน
อธิ บ ายว า ธรรมที่ เ ป น ความกลมกลื น กั น ความ
วาเปนสภาวะที่สิเนหะ ไดแก ความสืบตอแหงขันธ
ที่มีอัชฌาสัยในประโยชนเกื้อกูล ดวยอํานาจแหง
ความเปนไปโดยอาการที่ประพฤติแตประโยชนเกื้อกูล
มีญาณเปนหัวหนาเปนปฏิปกษตอภาวะที่เศราหมอง
ดวยอํานาจแหงพยาบาทในสัตวทั้งหลาย ไมใชสิเนหะ
ดวยอํานาจแหงความเปนไปของตัณหา เปนความจริง
วาสิเนหะดวยอํานาจแหงความเปนไปของตัณหานัน้
มีโมหะเปนหัวหนา มีโลภะเปนสภาวะ แตสิเนหะนี้
มีอโทสะเปนสภาวะ ประกอบกับอโลภะ
ขอแยงวาแมสิเนหะคือตัณหา แตเปนปฏิปกษ
ตอพยาบาท เพราะไมมีความตั้งลงพรอมกันกับ
พยาบาทนั้นมิใชหรือ ตอบวาตัณหาสิเนหะ ยอมไม
เปนไปในจิตขณะเดียวกันพรอมกับพยาบาทนั้น แม
ก็จริง ถึงอยางนั้นยอมไมเปนปฏิปกษตอพยาบาท
เพราะไมใชเปนผูละซึ่งพยาบาท เพราะเหตุนั้น คําวา
เมตตาพรหมวิหาร จึงมีความหมายวา พรหมวิหาร
คื อ ธรรมที่ เ ป น ความกลมกลื น กั น เป น สภาวะที่
สิเนหะ โดยอาการที่ประพฤติแตประโยชนเกื้อกูล
อีกนัยหนึ่ง เมตตา มีวจนัตถะวา เมชฺชตีติ
มิตฺโต หิตชฺฌาสโย ขนฺธปฺปพนฺโธ ตปฺปริยาปนฺนตา
ยมิตฺเต ภวา มิตฺเต วา อารมฺมณภูเต ปเย ปุคฺคเล
ภวา เมตฺตา (มิตฺต ศัพท + ณ ปจจัย ในอรรถ
ภวตัทธิต + อา อิตีถิลิงคปจจัย)
ชื่อวา มิตร เพราะอรรถวา ผูเสนหา ไดแก
ความสื บ ต อ แห ง ขั น ธ ที่ มี อั ช ฌาสั ย ในประโยชน
เกือ้ กูล สภาวะทีม่ หี รือทีเ่ ปนอยูใ นมิตร ชือ่ วา เมตตา
อธิบายวา สภาวะที่มี หรือที่เปนอยูในมิตร เพราะ
ความทีน่ บั เนือ่ งในความสืบตอแหงขันธ ทีม่ อี ชั ฌาสัย
ในประโยชนเกื้อกูลนั้น หรือสภาวะที่มีหรือที่เปนอยู
ในมิตร คือในปยบุคคลอันเปนอารมณ
อีกนัยหนึ่ง เมตตา มีวจนัตถะวา มิตฺตสฺส เอสา
ปวตฺตีติ เมตฺตา (มิตฺต ศัพท + ณ ปจจัย ในเอสา
ตัทธิต + อา อิตีถิลิงคปจจัย) สภาวะนั้น ยอมเปน
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ไปเพื่อมิตร เพราะเหตุนั้น ชื่อวา เมตตา อธิบายวา
ไดแก สภาวะนี้ที่เปนไปเพื่อมิตร ดวยอํานาจแหง
สภาวะที่กลมกลืนกัน

ความหมายคําวา เมตตาเจโตวิมุตติ
ปจฺ จ นี ก ธมฺ เ มหิ มุ ตฺ ต ตฺ ต า อารมฺ ม เณ จ
อธิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติ เจตโส วิมุตฺติ เจโตวิมุตฺติ เมตฺตา
เอว เจโตวิมุตฺติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ (อ. ปฏิสมฺภิทา
ปฐมภาค หนา ๙๗)
ความหลุดพนจากปจจนีกธรรมทั้งหลาย และ
ความนอมไปในอารมณ ชื่อวา วิมุตติ ความหลุดพน
แห ง จิ ต ชื่ อ ว า เจโตวิ มุ ต ติ เมตตานั่ น เอง เป น
เจโตวิมุตติ ชื่อวา เมตตาเจโตวิมุตติ
วาโดยสภาวะ เมตตา ไดแก อโทสะ คือสภาพ
ที่เปนปฏิปกษตอโทสะ เปนไปดวยอํานาจแหงการ
น อ มเข า ไปซึ่ ง ประโยชน เ กื้ อ กู ล ต อ สั ต ว ทั้ ง หลาย
เหลาอื่น โดยภาวะที่มีสัตวที่นารักนาเจริญใจเปน
อารมณ (ปยมนาปสัตวบัญญัติ)

ธรรม ๑๒ ประการที่ควรรูในเมตตา
๑. เมตตา มี ค วามเป น ไปโดยอาการที่ เ ที่ ย วไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย เปนลักษณะ
ที่พิเศษ
๒. เมตตา ความนอมเขาไปซึ่งประโยชนเกื้อกูล
ในสัตวทั้งหลาย เปนหนาที่
๓. เมตตา ภาวะที่เยือกเย็น เปนอาการที่ปรากฏ
ในปญญาของบัณฑิตทั้งหลาย หรือมีการกําจัดซึ่ง
ความอาฆาต ๙ อยาง อาการที่ปรากฏ คือที่ถึงซึ่ง
ความเปนอารมณของญาณ โดยอาการที่กําจัดซึ่ง
ความอาฆาต อันเปนไปโดยนัยวา “เขาไดประพฤติ
แลว ซึ่งความเสียหายแกเรา” เปนตน
๔. เมตตา มีโยนิโสมนสิการ ไดแก ปญญา (เหมือน
อยางอุเบกขามีโยนิโสมนสิการ คือกัมมัสสกตาญาณ
เปนเหตุใกล) ที่เปนไปโดยอาการที่เล็งเห็นถึงภาวะ
ที่สัตวทั้งหลายเปนผูนาเจริญใจ

๕

อธิบายวา การเห็นภาวะที่สัตวทั้งหลายเปน
ผูนาเจริญใจ แมเปนผูที่ไมนาเจริญใจ เพราะภาวะ
แหงผูมีสัญญาวาไมเปนปฏิกูล ในสิ่งที่เปนปฏิกูล
เปนสภาพ จะปวยการกลาวไปไย ถึงสัตวทั้งหลาย
ผูน า เจริญใจ เพราะประกอบดวยคุณ มีทาน ปยวาจา
เปนตน และคุณ มีศีล สุตะ เปนตน เปนปทัฏฐาน
๕. เมตตา ความเข า ไปสงบต อ พยาบาท ด ว ย
อํานาจการขมไวเปนสมบัติ คือเปนความบังเกิดขึ้น
โดยชอบนั่นเอง
๖. เมตตา ความบังเกิดขึ้นแหงสิเนหะคือตัณหา
เปนวิบัติ คือเปนเหตุแหงความพินาศไปของเมตตา
๗. เมตตา วิ ป  ส สนาสุ ข ภพสมบั ติ ทิ ฏ ฐธั ม มสุขวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูอันเปนสุขในชาตินี้)
อานิสงส ๑๑ อยาง มีหลับก็เปนสุข เปนตน และ
การกําจัดความพยาบาทได เปนประโยชน
๘. เมตตา ราคะ เปนขาศึกใกล โดยทําเมตตา
ใหเสียหาย เพราะความที่เมตตากับราคะมีสวนที่
เหมือนกัน ดวยการเล็งเห็นแตคุณ มีทาน ปยวาจา
เปนตน และคุณ มีศีล สุตะ เปนตน ในสัตวท้ังหลาย
เหลานั้นเหมือนกัน เหมือนอยางวาบุรุษมีบุคคล
ผูเที่ยวอยูใกลตนเปนศัตรู คือมีศัตรูผูมีหนาเหมือน
มิตร ฉะนัน้ ราคะนัน้ ยอมไดชอ ง เพือ่ จะพรากเมตตา
ไปโดยงาย แมเพราะเหตุเพียงความหลงลืมสติที่เกิด
ขึ้นในอารมณของเมตตานั้น
๙. เมตตา มีพยาบาทเปนขาศึกไกล เพราะความ
ที่พยาบาทมีสวนตรงกันขามกับสภาวะของเมตตา
อันมีปกติถือเอาแตอาการที่นาเจริญใจเทานั้นใน
สัตวทั้งหลาย เหมือนอยางบุรุษมีบุคคลผูอาศัยอยู
ในที่ไกลมีภูเขา เปนตน เปนศัตรู เพราะเหตุคือ
เปนขาศึกที่ไกลนั้น เธอพึงเจริญเมตตาโดยไมตอง
หวาดกลัวแตพยาบาทนั้น เพราะเมตตาที่ได ตั้งมั่น
แลว ถูกพยาบาทยํ่ายีโดยยาก
๑๐. เมตตา มี ฉั น ทะ คื อ ความปรารถนาเพื่ อ จะ
กระทํา เปนเหตุเบือ้ งตน เพราะมีวจนะวา “กุศลธรรม
ทั้งหลาย มีฉันทะเปนมูลเหตุ” ดังนี้ มีการขมได
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บทวา ดวยอํานาจแหงบัญญัติธรรม ไดแก
ด ว ยอํ า นาจแห ง ธรรม กล า วคื อ บั ญ ญั ติ ใ นพรหม
วิหารทั้งหลายเหลานี้ แมการถือเอาซึ่งสุข เปนตน
(อันเปนปรมัตถ) ยอมไดในภาวนา โดยนัยมีอาทิวา
“สุขิตา โหนฺตุ - ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวง จงเปน
ผูมีความสุขเถิด” ดังนี้ แมก็จริง ถึงอยางนั้น การถือ
เอาซึ่งสุข เปนตนนั้น มิไดเปนประธาน เหมือนอยาง
การถือเอาซึง่ อนิจจลักขณะ ดวยวิปส สนาทีเ่ ปนไปวา
“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา - สังขารทั้งหลายทั้งปวง
ไมเที่ยง” พึงทราบวา สัตวบัญญัติ ยอมถูกถือเอา
โดยภาวะที่เปนประธานเทานั้น
๑๒. พรหมวิหารทั้ง ๔ เหลานี้ทั้งปวง เปนธรรมที่
กระทํากัลยาณธรรมทั้งปวง มีบารมี ๑๐ พระทศพล
ญาณ ๑๐ พระเวสารัชชญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖
และพุทธธรรม ๑๘ ประเภท ใหบริบูรณ

ทสพลญาณ ๑๐
ซึ่งนิวรณ และกิเลสทั้งหลายอันตั้งอยูในจิตตุปบาท
เดียวกันกับนิวรณนั้น เปนทามกลางในขณะแหง
อุปจารฌาน และมีอัปปนาฌาน เปนที่สุด
๑๑. เมตตา มีสัตวผูเดียว หรือมีสัตวทั้งหลาย
มากมายเปนอารมณ ดวยอํานาจแหงบัญญัติธรรม
โดยนัยวา “สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา
สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ” ดังนี้
ความวา ในบางทีแ่ มศพั ทวา สัตว ยอมเปนศัพท
วาสังขารนั่นเอง โดยเทศนาอันเปนปุคคลาธิฏษฐาน เหมือนอยางพระวจนะในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
เลมที่ ๑๑ ขอ ๓๐๓ หนา ๑๙๑ วา “สพฺเพ สตฺตา
อาหารฏติกา - สัตวทั้งหลายทั้งปวง มีความตั้งอยู
เพราะอาหาร” ดังนี้ ในพรหมวิหารนี้ไมเปนอยาง
นั้น เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา “มีสัตวผูเดียว หรือ
มีสัตวทั้งหลายมากมายเปนอารมณ ดวยอํานาจ
แหงบัญญัติธรรม” ดังนี้

(อภิธัมมวิภังค เลมที่ ๓๕ ญาณวิภังค)
กําลังญาณ มี ๑๐
๑. ฐานาฐานญาณ ยอมรูซ งึ่ ธรรมอันเปนเหตุและ
ไมใชเหตุเทานั้น
๒. กัมมวิปากญาณ ยอมรูซึ่งความแตกตางแหง
กรรมและความแตกตางแหงวิบากเทานั้น
๓. สั พ พั ต ถคามิ นี ป ฏิ ป ทาญาณ ย อ มรู  ซึ่ ง การ
กําหนดแหงกรรม อันเปนทางไปสูภูมิทั้งปวง
เทานั้น
๔. อเนกธาตุนานาธาตุญาณ ยอมรูซึ่งเหตุแหง
ความเปนตางๆ กันของธาตุ คือรูขันธโลกอัน
เปนอเนกธาตุ และนานาธาตุเทานั้น
๕. นานาธิ มุ ต ติ ก ญาณ ย อ มรู  ซึ่ ง อธิ มุ ต ติ คื อ
อัชฌาสัยตางๆ กัน ของสัตวทั้งหลายเทานั้น
๖. อินทริยปโรปริยัตตญาณ ยอมรูซึ่งภาวะที่
แกกลาและออนของอินทรียทั้งหลายเทานั้น
๗. ฌานาทิ สั ง กิ เ ลสาทิ ญ าณ ย อ มรู  ซึ่ ง ความที่
สัตวทั้งหลายเหลานั้น มีสังกิเลส เปนตน ของ

๖๖

ฌานทั้งหลายเปนตนเทานั้น
๘. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยอมรูซ งึ่ ความสืบตอ
แหงขันธอนั เคยอาศัยมาแลวในกาลกอนเทานัน้
๙. จุตูปปาตญาณ ยอมรูซึ่งจุติและปฏิสนธิของ
สัตวทั้งหลายเทานั้น
๑๐. อาสวักขยญาณ ยอมรูซึ่งการกําหนดสัจจะ
เทานั้น เปนเหตุทําอาสวะใหสิ้นไป
ญาณทัง้ ๗ ตามลําดับ คือตัง้ แต ฐานาฐานญาณ
เปนตน ตามลําดับ มีวิตกและมีวิจาร ตอจากนั้น
ยอมกลาววา ญาณทั้ง ๒ ขางหนา คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และจุตูปปาตญาณ ไมมีวิตกและวิจาร
ตอจากนั้น ยอมกลาววา อาสวักขยญาณ พึงมีวิตก
และวิจารก็มี ไมมีวิตก มีแตเพียงวิจารก็มี ไมมีวิตก
และไมมีวิจารก็มี
ญาณที่ ๑ - ๗ เปนกามาวจร ญาณที่ ๘ และ ๙
เปนรูปาวจร ญาณสุดทายเปนโลกุตระ

จตุเวสารัชชญาณ ๔
(อัง. จตุกก. เลมที่ ๒๑ เวสารัชชสูตร)
โสมนัสญาณที่เปนปฏิปกษตอความขลาดกลัว มี ๔
วิคโต สารโท เอตสฺสาติ วิสารโท ตสฺส ภาโว
เวสารชฺชํ (ฏีกา หนา ๒๘๓)
ความไมแกลวกลาของญาณนี้ ปราศไปแลว
เพราะเหตุนั้น ญาณนี้ ชื่อวา วิสารท (ญาณที่มีความ
ไมแกลวกลาปราศไปแลว) ความเปนแหงวิสารทะนัน้
ชือ่ วา เวสารัชชะ (วิสารท + ณฺย ปจจัย ในภาวตัทธิต)
เวสารัชชะนั้น เปนชื่อของโสมนัสสมยญาณที่
เกิดขึ้นแกพระตถาคต ผูปจจเวกขถึงความไมมีแหง
ความขลาดกลัวในฐานะ ๔ เปนญาณที่เปนไป อาศัย
ซึ่งญาณสัมปทา ปหานสัมปทา เทสนาวิเสสสัมปทา
และเขมธรรม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวสารัชชญาณทั้งหลาย
เหล า นี้ ข องตถาคต มี ๔ ประการ ดู ก  อ นภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ตถาคตเปนผูประกอบดวยเวสารัชชญาณ
ทั้งหลายเหลาใด ยอมปฏิญาณ ซึ่งฐานะที่ประเสริฐ

๗

สูงสุด (หรือฐานะที่องอาจ) ยอมบันลือเสียงคําราม
เหมือนเสียงคํารามของราชสีห ในบริษัททั้ง ๘ ยอม
ยังพรหมจักร(คือธรรมจักรมีปฏิเวธมัคคญาณและ
เทสนาญาณ) ให เ ป น ไป (ณ โพธิ บั ล ลั ง ก และ
อิสิปตนะ) ๔ ประการ เปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา
มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดย
คํ า พร อ มด ว ยเหตุ ในธรรมทั้ ง หลายที่ แ สดงแล ว
เหลานั้นวา ทานปฏิญาณอยางนี้วา เราเปนสัมมา
สัมพุทธะ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันเราตรัสรูแลว
“ธรรมทั้งหลายเหลานี้ อันทานยังไมตรัสรูแลว”
ดู ก  อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราเมื่ อ ไม เ ห็ น ซึ่ ง นิ มิ ต แม นี้
ยอมอยู เปนผูถึงความเกษม ๑ ถึงความไมมีภัย ๑
ถึงความไมขลาดกลัว ๑ ทั้ง ๓ คํานี้ หมายถึงเวสารัชชญาณ (อาศัยญาณสัมปทา)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา
มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดยคํา
พรอมดวยเหตุ ในธรรมทั้งหลายที่แสดงแลวเหลา
นั้นวา ทานปฏิญาณอยางนี้วา เราเปนพระขีณาสพ
“อาสวะทั้งหลายเหลานี้ของทาน ยังไมสิ้นไปแลว”
ดู ก  อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราเมื่ อ ไม เ ห็ น ซึ่ ง นิ มิ ต แม นี้
ยอมอยู เปนผูถึงความเกษม ๑ ถึงความไมมีภัย ๑
ถึงความไมขลาดกลัว ๑ (อาศัยปหานสัมปทา)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดยคําพรอม
ดวยเหตุ ในธรรมทั้งหลายที่แสดงแลวเหลานั้นวา
“ก็ ธรรมทั้งหลาย ที่กระทําซึ่งอันตรายเหลานั้น
อันใดแล อันทานกลาวแลว (ไดแก อาบัติ ๗ แต
ในสูตรนี้ ทรงประสงคเอาเมถุนธรรมเปนอันตราย
แกมรรคและผล) อันตรายิกธรรมทั้งหลายเหลานั้น
ไมอาจเปนอันตราย แกผูซองเสพ” ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราเมื่อไมเห็นซึ่งนิมิตแมนี้ ยอมอยู เปน

๘
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ผูถึงความเกษม ๑ ถึงความไมมีภัย ๑ ถึงความ
ไมขลาดกลัว ๑ (อาศัยเทสนาวิเสสสัมปทา)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดยคําพรอม
ดวยเหตุ ในธรรมทีไ่ มเปนเครือ่ งนําสัตวออกไปนัน้ วา
“ก็แล ธรรม (มีอสุภภาวนา เปนตน) อันทานแสดงแลว
เพื่อประโยชนแกธรรมใด ธรรมนั้น (มีราคักขยธรรม
เปนตน) ยอมไมนําออกไป เพื่อความสิ้นทุกขโดย
ชอบ แกบุคคลผูทําตามนั้น” ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราเมื่อไมเห็นซึ่งนิมิตแมนี้ ยอมอยู เปนผูถึงความ
เกษม ๑ ถึงความไมมีภัย ๑ ถึงความไมขลาดกลัว
๑ (อาศัยเขมธรรม)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวสารัชชญาณทั้งหลาย
เหลานี้แลของตถาคต มี ๔ ประการ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตเปนผูประกอบดวยเวสารัชชญาณ
ทั้งหลายเหลาใด ยอมปฏิญาณซึ่งฐานะที่ประเสริฐ
สูงสุด ยอมบันลือเสียงคํารามเหมือนเสียงคํารามของ
ราชสีห ในบริษัททั้ง ๘ ยอมยังพรหมจักรใหเปนไป
(บริษัท ๘ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท
คหปติบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหาราชิกบริษัท
ตาวติงสบริษัท มารบริษัท พรหมบริษัท อนึ่ง บริษัท
ทั้งปวงเหลานี้ ถูกถือเอาดวยสามารถแหงการแสดง
ฐานะทีม่ อี าํ นาจคือทีพ่ งึ ครัน่ คราม (ม. มูล. เลมที่ ๑๒
มหาสีหนาทสูตร)

อสาธารณญาณ ๖
(จูฬนิทเทส โปสาลมาณวกปญหานิทเทส เลมที่ ๓๐)
ญาณที่ไมทั่วไปแกบุคคลเหลาอื่น
คือ เปนญาณของพระพุทธเจาเทานั้น มี ๖
๑. อินทริยปโรปริยัตติญาณ ญาณรูความยิ่งและ
ความหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งปวง เปน
กําลังของตถาคต
๒. อาสยานุสยญาณ ญาณรูที่มาอาศัยอยูและ
อนุสัยกิเลสของสัตวทั้งหลาย เปนกําลังของ

๓.
๔.
๕.
๖.

ตถาคต
ยมกปาฏิหาริยญาณ ญาณเปนเครื่องแสดง
ปาฏิหาริยเปนคู เปนกําลังของตถาคต
มหากรุณาสมาปตติญาณ ญาณในมหากรุณา
สมาบัติ เปนกําลังของตถาคต
สัพพัญุตญาณ ญาณรูเญยยธรรมทั้งปวง
เปนกําลังของตถาคต
อนาวรณญาณ ญาณที่ไมมีเครื่องขวางกั้น
เปนกําลังของตถาคต

อัฏฐารสพุทธธรรม ๑๘
(ทีฆนิกายอัฏฐกถา สังคีติสูตร บาลีหนา ๑๘๘ – ๙)
ธรรมคือคุณของพระพุทธเจาเทานั้น มี ๑๘ ประการ
ความไมมีทุจริตของพระผูมีพระภาคเจา แม
ดวยอํานาจแหงพุทธธรรม มี ๑๘ ประการ
๑. พระตถาคต ไมทรงมีกายทุจริต (เพราะความที่
กายกรรมเปนตนเปนไปตามพระญาณ)
๒. ไมทรงมีวจีทจุ ริต (เพราะความทีว่ จีกรรมเปนตน
เปนไปตามพระญาณ)
๓. ไมทรงมีมโนทุจริต (เพราะความที่มโนกรรม
เปนตนเปนไปตามพระญาณ)
๔. พุทธญาณไมทรงมีอะไรติดขัดในอดีต (ชื่อวา
สัพพัญุตญาณ)
๕. พุทธญาณไมทรงมีอะไรติดขัดในอนาคต (ชือ่ วา
สัพพัญุตญาณ)
๖. พุทธญาณไมทรงมีอะไรติดขัดในปจจุบัน (ชื่อวา
สัพพัญุตญาณ)
๗. กายกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
เปนไปตามพระญาณ
๘. วจีกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
เปนไปตามพระญาณ
๙. มโนกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
เปนไปตามพระญาณ
๑๐. ไม ท รงมี ค วามเสื่ อ มแห ง หิ ต ฉั น ทะในสั ต ว
ทั้งหลาย
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๑๑. ไมทรงมีความเสื่อมแหงวิริยะ (ที่เปนไปเนืองๆ
ในความเกษม ในปวิเวก และในวิตก)
๑๒. ไมทรงมีความเสื่อมแหงสติ
๑๓. ไมทรงมีกิริยาโดยประสงคเพื่อเลน
๑๔. ไมทรงมีการพูดที่พลาดพลั้ง
๑๕. ไมทรงมีการทําที่ผิดพลาด
๑๖. ไมทรงมีกิริยาที่ผลุนผลัน
๑๗. ไมทรงมีพระทัยที่ไมขวนขวายประโยชน
๑๘. ไมทรงมีอกุศลจิต (คือ อัญญานุเปกขา)

ขอปฏิบัติเบื้องตนในเมตตาภาวนา ๗ ประการ
บุ ค คลผู  ป รารถนาทํ า เมตตาฌานให เ กิ ด ขึ้ น
พึ ง ทํ า ข อ ปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต น ๗ ประการให เ ป น ไป
ดังตอไปนี้ กอน
๑. พึงเปนผูตั้งตนอยูในศีล ไดแก ศีล ๕ และศีล
๘ เปนตน ตามสมควรแกตน เพราะศีลเปน
เครือ่ งรองรับกุศลธรรมทีย่ งิ่ ๆ ขึน้ ไปมีสมาธิกศุ ล
เปนตน
๒. พึงเปนผูตัดปลิโพธใหญๆ ๑๐ ประการ ไดแก
ที่อยูที่อาศัย และลาภสักการะ เปนตน เพราะ
เปนสิ่งที่ขัดขวาง คือไมใหกัมมัฏฐานภาวนา
เปนไป
๓. พึงแสวงหาอาจารยผูเปนกัลฺยาณมิตร ที่ประกอบ

๙

พรอมดวยองคคุณ ๗ ประการ ไดแก
ปโย - เปนผูนารัก เพราะมีศีลสมบัติ มีความเพียร
เปนผูศรัทธาความตรัสรูของพระตถาคตและเชื่อ
กรรมกับผลของกรรม เหตุเพราะเปนผูถึงพรอม
ดวยศรัทธา เปนตน ครุ - เปนผูหนักแนน เพราะมี
ศี ล สมบั ติ มี วั ต รปฏิ บั ติ ที่ ส มบู ร ณ พ ร อ ม มี ค วาม
มักนอย ความสันโดษ ยินดีในความสงัด และไม
คลุกคลี เหตุเพราะเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ เปนตน
ภาวนีโย - เปนผูนายกยอง เพราะมีศีลสมบัติ เปน
ผูเวนจากอคติ ๔ มีฉันทาคติ เปนตน และความเปน
ผูมีอินทรียทั้งหลายมีจักขุนทรีย เปนตน สงบดี วัตตา
- เปนผูวากลาวตักเตือน เพราะความที่ตนติเตียนบาป
เปนปกติ วจนักขโม - เปนผูอดทนตอถอยคําของ
ชนอื่น กถัง กัตตา - เปนผูสามารถอธิบายธรรมที่
ลึ ก ซึ้ ง มี อ ริ ย สั จ จ และปฏิ จ จสมุ ป บาท เป น ต น
เหตุเพราะเปนผูถึงพรอมดวยสุตะ อัฏฐาเน โน จ
นิโยชเย - เปนผูไมชักชวนใหกระทําในสิ่งที่ไมควร
อันเปนปฏิปกษตอสิ่งที่ควรดวยกรุณา แตมีปกติ
ชักชวนใหกระทําในสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูล ตาม
สมควรตออัธยาศัยของศิษยทั้งหลายดวยปญญา
อนึ่ง เพราะความที่กัลฺยาณมิตรนั้น เปนผูถึงพรอม
ดวยสติ อันเปนธรรมแสวงหาโดยชอบซึง่ คติแหงกุศล
และอกุศลทั้งหลายแกเหลาสัตว เปนผูถึงพรอมดวย

๑๐
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ปญญาอันเปนธรรมรูต ามความเปนจริง ซึง่ ประโยชน
และมิใชประโยชนแกสัตวทั้งหลาย เปนผูถึงพรอม
ดวยสมาธิมีอารมณเปนหนึ่งในสิ่งที่รูดวยปญญา
นั้น เปนผูถึงพรอมดวยวิริยะในการปฏิเสธสิ่งที่ไมมี
ประโยชน และใหประกอบในสิ่งที่เปนประโยชน
ก็ความสําคัญของกัลฺยาณมิตรนี้ สมดังที่ตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินและ
แสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน
เพือ่ ความบังเกิดขึน้ แหงโพชฌงค ๗ แกภกิ ษุทงั้ หลาย
คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน
๔. พึงเรียนปริยัติในเมตตาภาวนาจากอาจารยผูมี
ศีลบริสุทธิ์นั้น เพราะการปฏิบัติที่ถูกตอง มีปริยัติ
กลาวคือพุทธพจนเปนเหตุอยางยิ่ง เพราะเหตุวา
ปริยัติมีอยูตราบใด ปฏิบัติและปฏิเวธ ก็มีอยู ตราบ
นั้นทีเดียว
๕. พึงเวนจากสถานที่อันเปนโทษตอการปฏิบัติ
ไดแก สถานที่ใหญโต และสถานที่อยูของบุคคลผูไม
ถูกกันกับตน เปนตน เพราะเสนาสนะทีเ่ ปน อสัปปายะ
ยอมเปนปจจัยแกความเสื่อม คือ อกุศลทั้งหลาย
ทั้งปวงทีเดียว
๖. พึงอยูอ าศัยในสถานทีอ่ นั เปนคุณตอการปฏิบตั ิ
ไดแก สถานที่ในเวลากลางวันไมจอแจดวยผูคน
กลางคืนก็เงียบสงัด และสถานทีบ่ ริบรู ณดว ยปจจัย ๔
เปนตน เพราะเสนาสนะที่สัปปายะ ยอมเปนปจจัย
แกความรุงเรืองของกุศลทั้งหลายทั้งปวงทีเดียว
๗. พึงตัดปลิโพธเล็กๆ นอยๆ คือสิ่งขัดขวางทั้ง
หลาย ไดแก การตัดผม ตัดเล็บใหเรียบรอยและ
ปดกวาดเสนาสนะใหสะอาด เปนตน เพราะสุขกาย
และสุขใจ ยอมเปนเหตุใกลของสมาธิ

บุคคลพึงพิจารณาโทษในโทสะ
และพิจารณาเห็นอานิสงสในขันติกอน
เมื่อบุคคลกระทําแลวซึ่งขอปฏิบัติเบื้องตนใน
เมตตาภาวนา ๗ ประการ ตามที่กลาวมาอยางนี้

ตอจากนั้น พึงบริโภคอาหารพอประมาณ คือ อีก
๔ - ๕ คํา จะอิ่ม จึงหยุดบริโภค แลวดื่มนํ้าตาม เพื่อ
การอยูโดยผาสุก ตอจากนั้น พึงกําจัดความมึนเมา
เพราะอาหารดวยการจงกรม เปนตน นั่งเปนสุข
ดวยการนั่งคูบัลลังก บนอาสนะที่จัดแจงไวดีแลว
ในสถานที่สงัด อันเวนจากการคลุกคลีดวยหมูคณะ
ในเบือ้ งตน บุคคลพึงพิจารณาโทษในโทสะ และ
พึงพิจารณาอานิสงสในขันติกอน ถามวา เพราะเหตุไร
จึงควรพิจารณากอน ตอบวา เพราะโทสะ อันเธอ
พึงละ และขันติคือความยอมรับไวไดตออิฏฐารมณ
และอนิฏฐารมณ อันเธอพึงบรรลุดวยเมตตาภาวนา
อันเปนธรรมที่ละโทสะ และเปนเหตุแหงการบรรลุ
ขันตินี้ ความวา ครั้นเมื่อเมตตาฌานสําเร็จแลว โทสะ
ยอมเปนอันถูกละ และอธิวาสนขันติ ไดแก ขันติ คือ
ความยอมรับไวได ยอมเปนอันบรรลุแนนอน อนึ่ง
ใครๆ ไมอาจเพื่อจะละซึ่งอธรรมอะไรๆ ที่ตนยังไม
เห็นโทษ หรือเพื่อจะบรรลุซึ่งธรรมอะไรๆ ที่ตนยัง
ไมรูถึงอานิสงส
เพราะเหตุนั้น พึงเห็นโทษในโทสะ โดยความที่
โทสะเปนมูลเหตุแหงความหายนะในปจจุบันชาตินี้
และในชาติหนา โดยเกีย่ วกับเปนเหตุแหงการฆาสัตว
เปนตน ดวยอํานาจแหงพระสูตรทั้งหลาย เปนตน
วา “ดูกอนทานผูมีอายุ บุคคลผูมักโกรธ ถูกโทสะ
ครอบงํา มีจิตอันโทสะยึดไวแลว ยอมฆาสัตวบาง
ยอมลักทรัพยบาง” ดังนี้ เปนตน เพราะบาปกรรม
อยางนั้นนั่นแหละ เขายอมประสบซึ่งความหายนะ
ทั้งในชาตินี้และชาติหนา และพึงรูอานิสงสในขันติ
ดวยอํานาจแหงพระสูตรทั้งหลาย เปนตนวา
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา.
ขันติ คือความอดกลั้นตอความพลัดพรากจาก
อิฏฐารมณ และการประสบกับอนิฏฐารมณ เปนตบะ
(คือธรรมที่เผากิเลส) อยางยิ่ง
พระพุทธเจาทัง้ หลาย ทรงกลาวถึงพระนิพพาน
วาเปนธรรมที่ยอดเยี่ยม

๖๖

ขนฺตีพลํ พลานีกํ ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ
เรากลาวถึงบุคคลผูมีขันติอันเปนมงคลสูงสุด
เปนกําลัง มีกําลังเปนกองทัพ เพราะสามารถกําจัด
ปฏิปกษมีโทสะเปนตนนั้น วาเปนพราหมณ
และวา ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชติ.
ที่พึ่งอาศัยของตนและของคนอื่น ที่หามความ
หายนะได และนําไปสูประโยชนได ยิ่งไปกวาขันติ
ยอมไมมี

ธรรม ๕ ประการที่ควรรู ในขันติ
๑. ขันติ วาโดยสภาวะ ไดแก นามขันธ ๔ ที่มี
อโทสะเปนประธาน
๒. ขันติ มีความอดทน เปนลักษณะที่พิเศษ
๓. ขันติ มีความอดกลั้นตอความพลัดพรากจาก
อิฏฐารมณ และการประสบกับอนิฏฐารมณ เปน
หนาที่
๔. ขันติ มีความยอมรับไวได เปนอาการที่ปรากฏ
ในปญญาของบัณฑิตทั้งหลาย หรือมีความไมโกรธ
เปนผลที่ปรากฏ
๕. ขันติ มียถาภูตญาณทัสสนะ คือ ปญญาที่เห็น
ตามความเปนจริง เปนเหตุใกล

บุคคล ๖ จําพวก ผูเปนโทษตอเมตตาภาวนา
ก) บุคคลที่ไมควรแผเมตตากอนเปนลําดับแรก
มี ๔ จําพวก คือ
๑. อัปปยบุคคล คือ บุคคลผูไมเปนที่รัก ไดแก
บุคคลผูที่ไมทําประโยชนใหแกตนและคนที่ตนรัก
และบุคคลผูทําประโยชนใหแกคนที่ตนเกลียด
๒. อติปย สหายกบุคคล คือ บุคคลผูเ ปนสหายทีร่ กั
อยางยิ่ง
๓. มัชฌัตตบุคคล คือ บุคคลผูเปนกลางๆ ไดแก
ไมใชอัปปยบุคคล ไมใชปยบุคคล โดยความหมาย
คือ บุคคลที่ไมรักและไมเกลียด
๔. เวรีบุคคล คือ บุคคลผูมีเวรกัน ไดแกบุคคลผูที่
สรางแตความหายนะใหแกตนและคนที่ตนรัก

๑๑

(คําวา ไมควรแผเมตตากอนเปนลําดับแรก คือกอน
ทัง้ ปวง เวนโดยนัยทีเ่ อาบุคคลสวนหนึง่ นีเ้ ขาไปเทียบ
เคียงกับอีกสวนหนึ่งคือตน)
ข) บุคคลที่ไมควรแผเมตตาโดยการเจาะจงตัว
บุคคล มี ๑ จําพวก คือ
๕. ลิงควิสภาคบุคคล คือ บุคคลผูมีเพศตรงกันขาม
กันกับตน มีบุคคลเพศหญิงเปนตน
ค) บุคคลที่แผเมตตาไมไดแนนอน มี ๑ จําพวก คือ
๖. กาลังกตบุคคล คือ บุคคลผูทํากาละ คือตายแลว

บัณฑิตพึงทราบโทษของบุคคล ๖ จําพวก
ถามวา เพราะเหตุอะไร จึงไมควรเจริญเมตตาในอัป
ปยบุคคลเปนตน เปนลําดับแรก
ตอบวา ๑. เพราะวา เมื่อจะทําอัปปยบุคคลให
ตั้งอยู ในฐานะแหงปยบุคคล (ดวยเมตตา) ยอม
ยากลําบาก นี้แสดงถึงความที่ภาวนามีอันตรายดวย
โทสะทีเ่ กิดขึน้ ในอัปปยบุคคลนัน้ เพราะความเกลียด
เปนศัตรูตอความรัก
๒. เพราะวา เมื่อจะทําอติปยสหายกบุคคลใหตั้งอยู
ในฐานะแหงมัชฌัตตบุคคล (เพื่อละราคะกอน) ยอม
ยากลําบาก นี้แสดงถึงความที่ภาวนามีอันตรายดวย
ราคะ เพราะความที่สหายผูเปนที่รักยิ่งเปนที่ตั้งแหง
ความรัก เพราะวา เมื่อทุกขแมเพียงเล็กนอยเกิด
ขึ้นแกอติปยสหายกบุคคล พระโยคียอมเปนผูถึงซึ่ง
อาการรองไห
๓. เพราะวา เมื่อจะทํามัชฌัตตบุคคลใหตั้งอยูใน
ฐานะแหงบุคคลผูควรเคารพ (ครุบุคคล) ควรยกยอง
(สัมภาวนียบุคคล) หรือในฐานะแหงปยบุคคล ยอม
ยากลําบาก เพราะในมัชฌัตตบุคคลไมมคี วามเปนคน
ควรเคารพ ควรยกยอง และความเปนปยบุคคลของ
พระโยคี เหตุเพราะความที่คุณทั้งหลายของมัชฌัตต
บุคคลเหลานั้นอันเปนเหตุใกลของเมตตายอมไม
ปรากฏแกพระโยคี เพราะเหตุนั้น พระโยคีพึงเจริญ
เมตตาในปยบุคคล หรือ ครุบุคคล (คือบุคคลผูควร
เคารพ) เปนลําดับแรกกอน

๑๒
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๔. เพราะวา เมื่อตามระลึกถึงบุคคลผูมีเวรกัน
ความโกรธยอมเกิดขึ้น
เพราะเหตุนั้น พระโยคีจึงไมพึงเจริญเมตตา
ในอัปปยบุคคล เปนตน เปนลําดับแรก
๕. เพราะวา เมือ่ บุคคลเจริญเมตตาในลิงควิสภาคบุคคล โดยการเจาะจงปรารภซึ่งลิงควิสภาคบุคคล
นั้ น เท า นั้ น ราคะย อ มเกิ ด ขึ้ น ในบุ ค คลผู  มี เ พศ
ตรงกันขามนั้น โดยมีเมตตาเปนชองทาง อธิบาย
วา บุรุษไมควรเจริญเมตตาเจาะจงซึ่งสตรี และสตรี
ไมควรเจริญเมตตาเจาะจงซึ่งบุรุษ แตควรเจริญ
เมตตาโดยไมเจาะจง ดวยคําวา “สพฺเพ สตฺตา - สัตว
ทั้งหลายทั้งปวง” ดังนี้ เปนตน
มีเรื่องเลากันวา บุตรของอํามาตยคนหนึ่ง ถาม
พระเถระประจําตระกูลวา “ทานผูเจริญ กระผม
ควรเจริญเมตตาในใคร?” พระเถระตอบวา “ในปยบุคคล” ก็ภริยาของตนยอมเปนปยบุคคลแกเขา บุตร
ของอํามาตยนั้น เมื่อยังเมตตาใหเจริญในภริยานั้น
ไดกระทําแลวซึง่ การรบกับขางฝาตลอดราตรี อธิบาย
วา เมื่อตนอธิษฐานศีลแลว นั่งบนเตียงเปนที่นอน
ในหองที่ปดประตูแลว ยังเมตตาใหเจริญ ถูกราคะที่
เกิดขึ้นโดยชองคือเมตตา ทําใหเปนคนบอด ใครจะ
ไปสูที่พํานักของภริยา กําหนดประตูไมได จึงเดิน
ชนขางฝาเพราะตองการจะออกไป เพราะเหตุนั้น

ในอรรถกถาเนตติปกรณจึงกลาวไววา “ราคะ ยอม
ลวงโดยชองคือเมตตา” และในอิติวุตตกะกลาววา
“ความมืดบอด ยอมมีในเวลาที่นระถูกราคะครอบงํา”
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคลจึงไมควรเจริญเมตตาโดย
เจาะจงในบุคคลผูมีเพศตรงกันขาม
๖. ในที่นี้ ศัพทวา สัตว ปาณะ เปนตน เปนไปใน
ความสืบตอแหงขันธอนั เปนอัทธาปจจุบนั ทีต่ ดั ตอน
ดวยอาทานะ (ปฏิสนธิ) และนิกเขปะ (จุต)ิ ดุจในการ
ไดอยูโดยประจักษ เพราะความที่ยังดํารงอยู ไมใช
เปนไปในความสืบตอแหงขันธ อันเปนไปในอัทธาทัง้
๓ เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา
สวนเมื่อบุคคลเจริญเมตตาในบุคคลผูตายแลว
ยอมไมบรรลุอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิแนนอน
ถามวา เพราะเหตุอะไร
ตอบวา เพราะบุคคลผูต ายแลวไมใชฐานะทีค่ วร
แผเมตตาไปให เปนความจริงวาบุคคลผูต ายแลว เปน
ผูไมควรตอการนําเขาไปซึ่งประโยชนเกื้อกูล ก็การ
นอมนําเขาไปซึง่ ประโยชนเกือ้ กูล ดวยความพยายาม
ทางเมตตากายกรรม หรือทางเมตตาวจีกรรม พึงได
ในบุคคลผูยังมีชีวิตอยูเทานั้น อยางนั้นเหมือนกัน
การนําเขาไปซึ่งประโยชนเกื้อกูลดวยความพยายาม
ทางเมตตามโนกรรม ก็พึงใชไดในบุคคลผูยังมีชีวิต
อยูเทานั้น แมในความเปนไปแหงกรุณาและมุทิตา
ก็มีนัยนี้นั่นแหละ เพราะเหตุนั้นจึงควรทราบวา แม
การเจริญกรุณาและมุทิตาในบุคคลผูทํากาละแลว
ยอมไมสําเร็จ
มี เ รื่ อ งเล า กั น ว า ภิ ก ษุ ห นุ  ม รู ป หนึ่ ง ได เ จริ ญ
เมตตาภาวนาปรารภอาจารยเปนอารมณ แตเธอ
ไมอาจเจริญได จึงไปสูสํานักของพระมหาเถระแลว
ถามวา “ทานผูเ จริญ เมตตาฌานสมาบัตขิ องกระผม
คลองแคลวทีเดียว แตในเวลานี้ กระผมไมอาจจะเขา
เมตตาฌานนัน้ ได เพราะเหตุอะไรหนอ?” พระเถระ
ตอบวา “อาวุโส เธอจงตรวจดูบุคคลผูเปนอารมณ
ของเมตตา วาบุคคลนั้นมีชีวิตหรือไมมีชีวิต”
ภิ ก ษุ ห นุ  ม รู ป นั้ น เมื่ อ ตรวจดู จึ ง ได ท ราบว า
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อาจารยเสียชีวิตแลว เมื่อเจริญเมตตาปรารภคนอื่น
เปนอารมณ จึงเขาสมาบัติได ดังนั้น จึงไมควรเจริญ
เมตตาแกคนตายโดยสิ้นเชิง

บุคคลที่ควรแผเมตตากอน
พระโยคีพึงเจริญเมตตาไปในตนเองกอนกวา
บุคคลอื่นๆ ทุกคน โดยภาวนาบอยๆ อยางนี้วา
๑. อหํ สุขิโต โหมิ นิทฺทุกฺโข ขอขาพเจาจงเปน
ผูมีความสุขที่ไมมีโทษ สุขที่ประณีต เปนตน ไมมี
ทุกขใจ
๒. อหํ อเวโร โหมิ ขอขาพเจาจงเปนผูไมมีศัตรู
และบาปธรรมทั้งหลาย
๓. อหํ อพฺยาปชฺโฌ โหมิ ขอขาพเจาจงเปนผูไมมี
ความพยาบาท
๔. อหํ อนีโฆ โหมิ ขอขาพเจาจงเปนผูไมมีความ
ทุกขกายและทุกขใจ
๕. อหํ สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ. ขอขาพเจาจงมี
ความสุขอันไมมโี ทษ ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
อนึ่ง ในบทเจริญเมตตา ๕ ขอเหลานี้ พระโยคี
พึงเจริญไปในขอใดขอหนึ่ง หรือทั้ง ๕ ขอ ก็ได
ถามวา เพราะเหตุไร เมตตาพึงเจริญไปในตนเอง
กอนทีเดียว
ตอบวา เพราะเพื่อประโยชนโดยเกี่ยวกับความตั้ง
ตนไว ในความเปนสักขีพยานในฐานะนัน้ ๆ เปนความ
จริงวา เมื่อเจริญเมตตาวา “ขอขาพเจาจงเปนผูถึง
สุขที่ไมมีโทษ สุขที่ประณีต เปนตน” ดังนี้ กระทํา
แลวซึ่งตนเองใหเปนสักขีพยาน อยางนี้วา “เราเปน
ผูปรารถนาสุข รังเกียจทุกข และปรารถนาเพื่อเปน
อยู ไมปรารถนาตาย ฉันใด แมสัตวทั้งหลายเหลาอื่น
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน” ดังนี้
หรือ อยางนี้วา “สัตวทั้งหลายทั้งปวง เปนผู
ปรารถนาสุขแกตนเชนเดียวกันกับเรา เพราะเหตุนนั้
เราจึงควรเผือ่ แผความสุขใหแกสตั วอนื่ เหมือนใหแก
ตนเองทุกประการ” ดังนี้
เมือ่ เปนอยางนี้ เมตตาคือความเปนผูป รารถนา

๑๓

ประโยชนและความสุขในสัตวทงั้ หลายเหลาอืน่ ยอม
เกิดขึ้นโดยไมลําบาก
แมหากวา บุคคลเจริญเมตตาในตนเอง โดย
นัยวา “อหํ สุขิโต โหมิ - ขอเราจงเปนผูมีความสุข
เถิด” ดังนี้เปนตน ตลอดรอยป หรือพันป อัปปนา
ยอมไมเกิดขึ้นแกเขาแนนอน แตเมื่อเจริญวา
“อหํ สุขิโต โหมิ - ขอเราจงเปนผูมีความสุข
เถิด” ดังนี้ กระทําตนเองใหเปนสักขีพยานอยางนี้วา
“เราเปนผูปรารถนาสุข รังเกียจทุกข และปรารถนา
เพื่อเปนอยู ไมปรารถนาตาย ฉันใด แมสัตวทั้งหลาย
เหลาอื่น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน” ดังนี้ ความเปนผูใคร
ตอประโยชนและสุขในสัตวทั้งหลายเหลาอื่น ยอม
เกิดขึ้น
ถามวา ก็เพราะเหตุอะไร เมตตาภาวนาในตนเอง จึง
ไมนํามาซึ่งอัปปนา?
ตอบว า เพราะมี อุ ป สรรคเนื่ อ งด ว ยความเยื่ อ ใย
ในตนเอง แตสาํ หรับพระโยคีผเู จริญภาวนาในบุคคล
สวนอื่น สีมาสัมเภทะยอมมีแนนอนแมในบุคคล
สวนนั้น
อนึ่ง ในเรื่องความรักตนอยางยิ่ง แมพระผูมี
พระภาคก็ไดตรัสไวอยางนี้วา
สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา,
เนวชฺฌคา ปยตรมตฺตนา กฺวจิ,
เอวํ ปโย ปุถุ อตฺตา ปเรสํ,
ตสฺมา น หึเส ปรมตฺตกาโม.
บุคคลตามแสวงหาดวยจิตที่อุตสาหะตลอดทิศ
ทั้งปวง ก็ไมพบเห็นสัตวอื่นซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตนใน
ที่ไหนๆ เลย สัตวเหลาอื่นก็รักตนเหมือนกัน ฉะนั้น
บุคคลผูปรารถนาประโยชนและสุขแกตน จึงไมควร
เบียดเบียนสัตวอื่น โดยที่สุดแมแตมดหรือปลวก

บุคคลที่ควรแผเมตตาไปตอจากตนเอง
ตามลําดับ
เมื่อพระโยคีแผเมตตาสูตนเองกอนเพื่อความ
เปนสักขีพยานแลว ตอจากนั้นไป เพื่อทําเมตตาให

๑๔
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เกิดขึ้นโดยงายคือโดยไมยากลําบาก พึงแผเมตตาไป
ในบุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ตามลําดับ คือ ปยมนาป
บุคคล (บุคคลผูเปนที่รักที่เจริญใจ) อติปยสหายก
บุคคล (บุคคลผูเปนสหายที่รักอยางยิ่ง) มัชฌัตต
บุคคล (บุคคลผูเปนกลางๆ) เวรีบุคคล (บุคคลผูมี
เวรกัน)
(สวนการถือเอาซึง่ อติปย สหายกบุคคล แยกเปน
อีกพวกหนึ่งจากปยมนาปบุคคล ก็เพื่อแสดงภาวะ
ที่ราคะอันเปนขาศึกใกลของเมตตา เปนสภาวะที่
ปลดเปลื้องไดโดยยาก)
๑. ปยมนาปบุคคล คือ บุคคลผูเ ปนทีร่ กั ทีเ่ จริญใจ
มีอาจารย บิดา มารดา เปนตน (นี้สําหรับคฤหัสถ)
หรือ ครุภาวนียบุคคล คือ บุคคลผูควรเคารพ ควร
ยกยอง (นี้สําหรับบรรพชิต) โดยเกี่ยวกับมีคุณวิเศษ
เปนอาจารยก็ดี เปนผูเสมอกับอาจารยดวยคุณมีศีล
เปนตนก็ดี เปนพระอุปชฌายก็ดี เปนผูเสมอกับ
พระอุปชฌายดวยคุณมีศีลเปนตนก็ดี ดวยการระลึก
ถึงเหตุแหงความเปนคนนารักนาเจริญใจ มีทาน
ปยวาจา อัตถจริยา คือความประพฤติประโยชน
สมานัตตตา คือความเปนผูมีตนสมํ่าเสมอ เปนตน
(นี้สําหรับคฤหัสถ) หรือดวยการระลึกถึงเหตุแหง
ความเปนคนนาเคารพ นายกยอง คือความเปนผูมี
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ธุดงค การประกอบ
เนืองๆ ซึ่งความเพียร เปนตน (นี้สําหรับบรรพชิต)
พึงเจริญเมตตาไปโดยนัยอยางนี้ (แกอาจารย) วา
(๑) เอส สปฺปุริโส สุขิโต โหตุ นิทฺทุกฺโข ขอทาน
ผูเปนสัตบุรุษนี้ จงเปนผูมีความสุขที่ไมมีโทษ
สุขที่ประณีต เปนตน ไมมีทุกขใจ
(๒) เอส สปฺปรุ โิ ส อเวโร โหตุ ขอทานผูเ ปนสัตบุรษุ
นี้ จงเปนผูไมมีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลาย
(๓) เอส สปฺปุริโส อพฺยาปชฺโฌ โหตุ ขอทานผูเปน
สัตบุรุษนี้ จงเปนผูไมมีความพยาบาท
(๔) เอส สปฺปรุ โิ ส อนีโฆ โหตุ ขอทานผูเ ปนสัตบุรษุ
นี้ จงเปนผูไมมีความทุกขกาย และทุกขใจ
(๕) เอส สปฺปุริโส สุขี อตฺตานํ ปริหรตุ. ขอทาน

ผูเปนสัตบุรุษนี้ จงมีความสุขอันไมมีโทษ ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด
พระโยคีผูปรารภภาวนาโดยเจาะจงบุคคล ผูเปน
เชนนี้ ชื่อวา เปนผูมีปกติกระทําภาวนาใหเปนไปใน
บุคคลที่สมควร และภาวนาจะสําเร็จแกพระโยคีนั้น
โดยงายในบุคคลทีส่ มควรนัน้ เพราะเหตุนนั้ ในบุคคล
ผูมีสภาพอยางนี้ เมตตาอัปปนาฌาน จะสําเร็จเปน
แนแท ก็พระโยคีนี้ อยาถึงความยินดีดวยคุณคือ
ความสําเร็จเมตตาในปยมนาปบุคคลและครุภาวนีย
บุคคลเพียงเทานี้เลย แตเธอควรเปนผูปรารถนา
จะกระทําการทําลายเขตแดนของเมตตา (สีมาสัมเภทะ) คือ ไมมีการจําแนกวา เปนตนเอง เปนปย
บุคคล เปนมัชฌัตตบุคคล และเปนเวรีบคุ คล ไดแก
มีเมตตาจิตทีส่ มํา่ เสมอกันในบุคคลทัง้ ๔ จําพวกเหลา
นั้น เพราะเหตุนั้น ในลําดับตอจากการบรรลุเมตตา
ในปยมนาปบุคคลและครุภาวนียบุคคลแลว พึงเจริญ
เมตตาไปในอติปยสหายกบุคคลสืบตอไปเถิด
(วิธีปฏิบัติในสีมาสัมเภทะ จักอธิบายในขางหนา)
๒. อติปย สหายกบุคคล คือ บุคคลผูเ ปนสหายทีร่ กั
อยางยิ่ง ความวา โยคีพึงนอมนําเมตตามนสิการที่
ไดแลวในปยมนาปบุคคลหรือครุภาวนียบุคคลนั้น
เขาไปในอติปยสหายกบุคคล เมตตากรรมในอติปยสหายกบุคคลนี้ยอมมีสําหรับพระโยคีผูกระทํา
การน อ มนํ า เข า ไปโดยง า ย เพราะความที่ ธ รรม
อั น เป น ปฏิ ป  ก ษ ต  อ เมตตา ถู ก ข ม ไว ก  อ นแล ว ใน
ปยมนาปบุคคลหรือครุภาวนียบุคคล เมื่อพระโยคี
บรรลุเมตตาฌานในอติปยสหายกบุคคลนั้นแลว พึง
เจริญเมตตาไปในมัชฌัตตบุคคล สืบตอไปเถิด
๓. มัชฌัตตบุคคล คือ บุคคลผูเปนกลางๆ ไดแก
ไมใชอปั ปยบุคคล ไมใชปย บุคคล โดยความหมายคือ
บุคคลทีไ่ มรกั และไมเกลียด ความวา ในลําดับตอจาก
อติปยสหายกบุคคล พระโยคีพึงเจริญเมตตาไป ใน
มัชฌัตตบุคคล เพราะการที่จะตั้งมัชฌัตตบุคคลไว
ในฐานะแหงปยบุคคลหรือบุคคลผูนาเคารพกระทํา
ไดโดยงายแลว เปนความจริงวา จําเดิมแตการบรรลุ
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ซึง่ เมตตามนสิการทีค่ ลองแคลวแลวในปยบุคคลหรือ
ครุภาวนียบุคคลและอติปยสหายกบุคคล แมมัชฌัตต
บุคคลนั้น ก็ยอมตั้งอยูในฐานะแหงปยบุคคล (ดวย
เมตตา) แกพระโยคีนั้นไดทีเดียว
ในลําดับตอจากการบรรลุเมตตาในมัชฌัตต
บุคคลนั้น พระโยคีพึงเจริญเมตตาไปในเวรีบุคคล
สืบตอไปเถิด
๔. เวรีบุคคล คือ บุคคลผูมีเวรกัน ไดแก บุคคลผู
ที่ ส ร า งแต ค วามหายนะให แ ก ต นและคนที่ ต นรั ก
ความวา พระโยคีควรเจริญเมตตาไปในเวรีบุคคล
ในลําดับตอจากมัชฌัตตบุคคล โดยการตั้งเวรีบุคคล
ไว ใ นความเป น มั ช ฌั ต ตบุ ค คลด ว ยภาวนาที่ ต น
คลองแคลว แลวละเสียจากความเปนมัชฌัตตบุคคล
นั้น นอมเขาไปสูความเปนปยบุคคล

วาดวยวิธีปฏิบัติที่เมตตาจิต
นอมเขาไปในบุคคลนั้นๆ
ในบุคคล ๔ จําพวก คือ บุคคลผูตั้งอยูในฐานะ
แหงปยบุคคลหรือครุภาวนียบุคคล อติปยสหายก
บุคคล มัชฌัตตบุคคล และเวรีบุคคลเหลานี้ พระโยคี
บรรลุแลวซึ่งเมตตาภาวนาในบุคคลผูตั้งอยูในฐานะ
แหงปยบุคคลหรือครุภาวนียบุคคลกอนเปนลําดับ
แรกแลว ก็ควรทําเมตตาจิตที่เปนไปในปยบุคคล
เปนตนนั้นใหเปนจิตที่ออน ควรแกการงาน โดย
การถึงความเปนวสี (ชํานาญ) เพื่อประโยชนแกการ
นอมนําเขาไปสูบุคคลสวนอื่นตามลําดับ ในลําดับ
ตอจากนัน้ ก็ขม เสีย ซึง่ ความรักยิง่ ในอติปย สหายก
บุคคล โดยการตั้งจิตไวในอาการเพียงวาเปนปยบุคคล
เทานั้น แลวพึงนอมเมตตาภาวนาเขาไปเถิด
ควรทําเมตตาจิตทีส่ าํ เร็จแลวแมเชนนัน้ ใหเปน
จิตทีอ่ อ น ควรแกการงาน โดยการใหถึงความเปนวสี
ในลําดับตอจากนั้นก็ขมเสีย ซึ่งความวางเฉยใน
มัชฌัตตบุคคล เขาไปตั้งไวซึ่งความเปนปยบุคคล
แลวพึงนอมเมตตาภาวนาเขาไปเถิด
ควรทําเมตตาจิตทีส่ าํ เร็จแลว แมเชนนัน้ ใหเปน
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จิตที่ออน ควรแกการงาน โดยการใหถึงความเปน
วสีอีก ในลําดับตอจากนั้น ก็ขมเสียซึ่งความสําคัญ
วาเปนผูมีเวรกันในเวรีบุคคล โดยการทําความเปน
ปยบุคคลใหเกิดขึ้น ดวยการเขาไปตั้งไวซึ่งความเปน
มัชฌัตตบุคคลเปนชองทาง (โดยอุบายดับปฏิฆะขอ ๒
ถึงขอ ๑๐) แลวพึงนอมเมตตาภาวนาเขาไปเถิด

วิธีเจริญเมตตา ในบุคคล ๔ จําพวก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีปยมนาปบุคคล เปนตน มีโดยนัยอยางนี้วา
สุขิโต โหตุ นิทฺทุกฺโข ขอจงเปนผูมีความสุขที่
ไมมีโทษ สุขที่ประณีต เปนตน ไมมีทุกขใจ
อเวโร โหตุ ขอจงเปนผูไ มมศี ตั รูและบาปธรรม
ทั้งหลาย
อพฺยาปชฺโฌ โหตุ ขอจงเปนผูไ มมคี วามพยาบาท
อนีโฆ โหตุ ขอจงเปนผูไ มมคี วามทุกขกายและ
ทุกขใจ
สุขี อตฺตานํ ปริหรตุ. ขอจงมีความสุขอันไมมโี ทษ
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด

วิธีปฏิบัติของพระโยคีผูไมมีเวรีบุคคล
สวนพระโยคีใดไมมีคนคูเวร เพราะกําลังของ
กรรมเกา หรือเพราะความถึงพรอมแหงความเพียร
ชอบ (ปโยคสมบัติ) ในปจจุบันชาตินี้ หรือแมครั้น
เมื่อบุคคลอื่นกระทําซึ่งความเสื่อมเสียให ก็ไมเกิด
ความสําคัญวาเปนผูมีเวรตอกัน เพราะความที่เธอ
มีชาติเปนมหาบุรุษก็ดี ความวา เพราะความที่เธอมี
อัธยาศัยอันประเสริฐ โดยความเปนผูถึงพรอมดวย
คุณมีขันติ เมตตา ความเอื้อเอ็นดู เปนตน ที่พรั่งพรอม
แลว เพราะการสัง่ สมมาตลอดกาลนาน เปนความจริง
วา บุคคลผูเ ปนเชนนัน้ เปนผูอ ดทนตอสิง่ ทัง้ ปวง ยอม
ไมถือสาซึ่งความผิดของผูอื่น แมเพียงเทาเสนหญา
เมือ่ เวรีบคุ คลไมมอี ยูแ กพระโยคีนนั้ ดังนัน้ เธอก็
ไมจาํ ตองขวนขวายวา “เมตตาจิตของเราในมัชฌัตต
บุคคลมีกําลังแลว เปนธรรมที่ควรแกการงาน บัดนี้
เราจะนอมเมตตาจิตนั้นเขาไปในเวรีบุคคล” ดังนี้ ฯ
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อุบายเครื่องดับปฏิฆะ
คือโทสะของบุคคลผูมีเวรีบุคคล
อุบายที่ ๑ ถาวา เมื่อพระโยคีผูมีบุคคลอื่นเปนผู
มีเวรกันนั้น นอมจิตเขาไปในเวรีบุคคล ปฏิฆะยอม
เกิดขึน้ เพราะการระลึกถึงความผิดทีบ่ คุ คลนัน้ กระทํา
ไวแลว ลําดับนั้น เธอควรเขาเมตตาฌานที่ตนได
ทําใหเกิดแลว ในบุคคลทั้งหลายลําดับกอนๆ บุคคลใด
บุคคลหนึง่ บอยๆ มีปย มนาปบุคคล เปนตน ออกจาก
ฌานแลว จึงแผเมตตาไปสูบ คุ คลผูม เี วรกันนัน้ บอยๆ
ปฏิฆะก็พึงถูกกําจัดดวยเมตตานั้นนั่นแหละ
อุบายที่ ๒ ถาวา เมื่อเธอแมพยายามอยูอยางนี้
ปฏิฆะ ก็ยังไมดับไป ลําดับนั้น เธอพึงพยายามเพื่อ
การละปฏิฆะ โดยการระลึกถึงพระโอวาท ที่มีการ
อุปมาดวยเลื่อย เปนตน ก็ความพยายามนั้น ไดแก
การทีพ่ ระโยคีใหโอวาทแกตนเอง โดยอาการนีบ้ อ ยๆ
ดังเชน ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลมที่ ๑๒
กกจูปมสูตร พระพุทธองคตรัสวา “นี่แนะ เจาคน
มักโกรธ พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวมิใชหรือวา
ดู ก  อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม ห ากว า พวกโจรผู 
ประพฤติตํ่าทราม พึงเอาเลื่อยที่มีดาม ๒ ขางมา

เลื่อยอวัยวะแตละสวน แมในขณะเมื่อพวกโจรกําลัง
ตัดอวัยวะอยูนั้น ภิกษุรูปใดพึงทําใจประทุษรายตอ
พวกโจรนั้น ภิกษุรูปนั้นไมชื่อวา เปนผูกระทําตาม
คําสั่งสอนของเรา (วาการไมกระทําบาปทั้งปวง)
เพราะเหตุที่ทําใจประทุษรายนั้น
และตรัสไว ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลมที่ ๑๕
อสุรินทกสูตร วา
ชนพาลผูกลาวผรุสวาจายอมสําคัญวา ตนเอง
ชนะ แตความอดกลั้นไดตอผรุสวาจานั้นยอมเปน
ความชนะของบัณฑิตผูรู บุคคลใดยอมโกรธตอบ
ต อ บุ ค คลผู  ที่ โ กรธตน เพราะเหตุ ที่ โ กรธตอบนั้ น
บุคคลนัน้ ชือ่ วาเปนผูเ ลวกวาผูท โี่ กรธกอนนัน้ บุคคล
ผูไมโกรธตอบ ตอบุคคลผูที่โกรธตน ชื่อวายอม
ชนะสงครามที่ชนะไดยาก
บุคคลใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติ ยั้งความ
โกรธไวเสียได คือไมโกรธตอบ บุคคลนั้นไดชื่อวา
ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลทั้ง ๒ ฝาย คือ
แกตนและแกบุคคลอื่น
และยังตรัสไว ในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต เลม
ที่ ๒๓ โกธนสูตร วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ที่
ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา (จะใหมีแกคนที่เปน
ศัตรูกัน) ที่ศัตรูพึงกระทํา (ตอคนที่เปนศัตรูกัน)
ยอมมาถึงบุคคลผูม กั โกรธ จะเปนสตรีหรือบุรษุ ก็ตาม
ธรรม ๗ ประการ อะไรบาง? คือ
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนผูเปนศัตรูกันในโลกนี้
ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา “โอหนอ ขอให
เจาคนนี้มีผิวพรรณทรามเถิด” ขอนั้น เพราะเหตุไร
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เพราะคนผูเ ปนศัตรู ยอมไมยนิ ดี
ดวยความที่ศัตรูมีผิวพรรณงาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา เปนไปตาม
ความโกรธ แมอาบนํ้าดีแลว ไลทาดีแลว ตัดผม โกน
หนวด นุงผาขาวก็จริง ถึงอยางนั้น เขาผูถูกความ
โกรธครอบงําแลวก็ชื่อวา เปนคนมีผิวพรรณทราม
อยูนั่นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมประการ
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ที่ ๑ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรูพึงกระทํา
ยอมมาถึงบุคคลผูม กั โกรธ จะเปนสตรีหรือบุรษุ ก็ตาม
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผู
เปนศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้
วา “โอหนอ ขอใหเจาคนนี้พึงนอนเปนทุกขเถิด”
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะคน
ผูเปนศัตรู ยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูนอนสบาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมนอนอยูบนเตียง
มีเทาเปนรูปสัตวราย ลาดดวยพรมขนสัตว ลาดดวย
เครื่องลาดมีลายรูปดอกไม มีเครื่องลาดหนังชะมด
เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอน ๒ ขางก็จริง
ถึงอยางนัน้ บุคคลผูถ กู ความโกรธครอบงํานัน้ ก็ชอื่ วา
นอนเปนทุกขอยูนั่นเอง นี้เปนธรรมประการ ที่ ๒
ที่ศตั รูผเู ปนปฏิปกษปรารถนา ทีศ่ ัตรูพงึ กระทํา ยอม
มาถึงบุคคลผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผู
เปนศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้
วา “โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ อยาไดเปนผูมีประโยชน
มาก” ขอนัน้ เพราะเหตุไร ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เพราะ
คนผูเ ปนศัตรู ยอมไมยนิ ดีดว ยความทีศ่ ตั รูมปี ระโยชน
มาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความ
โกรธครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมไดความ
เสื่อมก็เขาใจวา “ตนไดประโยชน” แมไดประโยชน
ก็เขาใจวา “ตนไดความเสื่อม” ธรรมทั้งหลายเหลานี้
เปนขาศึกตอกันและกัน ที่บุคคลผูถูกความโกรธ
ครอบงํานั้นยึดถือแลว ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล
เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน นี้เปนธรรมประการที่ ๓ ที่ศัตรู
ผูเปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรูพึงกระทํา ยอมมาถึง
บุคคลผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ เปนคนไมมีโภคทรัพยเถิด”
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผู
เปนศัตรูยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูมีโภคทรัพย ดู
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กอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมมีโภคทรัพยที่
หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมดวย
นํ้าพักนํ้าแรง อาบเหงื่อตางนํ้า ประกอบดวยธรรม
ไดมาโดยธรรมก็จริง ถึงอยางนั้น พระราชาก็รับสั่ง
ใหริบโภคทรัพยของบุคคลผูถูกความโกรธครอบงํา
นี้เปนธรรมประการที่ ๔ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา
ที่ศัตรูพึงกระทํา ยอมมาถึงบุคคลผูมักโกรธ จะเปน
สตรีหรือบุรุษก็ตาม
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ เปนคนไมมีเกียรติยศเถิด”
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะคน
ผูเปนศัตรูยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูมีเกียรติยศ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมมียศที่ไดมาดวย
ความไมประมาทก็จริง ถึงอยางนั้น บุคคลผูถูกความ
โกรธครอบงําก็เสื่อมจากยศนั้น นี้เปนธรรมประการ
ที่ ๕ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรูพึงกระทํา
ยอมมาถึงบุคคลผูม กั โกรธ จะเปนสตรีหรือบุรษุ ก็ตาม
๖. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ เปนคนไมมีมิตรเถิด” ขอนั้น
เพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผูเปน
ศัตรู ยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูมีมิตร ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา
เปนไปตามความโกรธ แมมีมิตร อํามาตย ญาติ
สาโลหิตก็จริง ถึงอยางนั้น คนทั้งหลายเหลานั้น
ก็พากันหลีกเลี่ยงบุคคลผูถูกความโกรธครอบงํานั้น
ไปหางไกล นี้เปนธรรมประการที่ ๖ ที่ศัตรูผูเปน
ปฏิปก ษปรารถนา ทีศ่ ตั รูพงึ กระทํา ยอมมาถึงบุคคล
ผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม
๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ หลังจากตายแลว พึงไปเกิด
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ในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเถิด” ขอนั้นเพราะเหตุไร
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เพราะคนผูเ ปนศัตรูยอ มไมยนิ ดี
ดวยความทีศ่ ตั รูไปสูส คุ ติ ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
ผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา เปนไปตามความ
โกรธ ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริต
ทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ หลังจากตายแลว
ยอมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้ เปนธรรม
ประการที่ ๗ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรู
พึงกระทํา ยอมมาถึงบุคคลผูมักโกรธ จะเปนสตรี
หรือบุรุษก็ตาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล
ที่ ศั ต รู ผู  เ ป น ปฏิ ป  ก ษ ป รารถนา ที่ ศั ต รู พึ ง กระทํ า
ยอมมาถึงบุคคลผูม กั โกรธ จะเปนสตรีหรือบุรษุ ก็ตาม
และตรัสไว ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลมที่
๑๗ ปณโฑลฺยสูตรวา
กุ ล บุ ต รนั้ น เป น ผู  ม ากด ว ยอภิ ช ฌา มี ร าคะ
อยางแรงกลาในกามทัง้ หลาย มีจติ พยาบาท มีความ
ดําริดวยจิตอันประทุษราย หลงลืมสติ ไมมีปญญา
มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตกระสับกระสาย ไมสํารวมอินทรีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมฟนสําหรับเผาศพ ที่ปลาย
ทั้ง ๒ ถูกไฟไหม ตรงกลางเปอนคูถ ยอมไมอํานวย
ประโยชน เพือ่ เปนฟนในเรือน ทัง้ ไมอาํ นวยประโยชน
เพือ่ เปนฟนในปา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เรายอมกลาว
ถึงบุคคลผูนี้วา มีอุปมาฉันนั้น
ก็ดวยพระโอวาททั้งหลายเหลานั้น บัดนี้ ตัว
เจานัน้ เมือ่ โกรธอยูอ ยางนี้ จักไมเปนผูก ระทําตามคํา
สั่ ง สอนของพระผู  มี พ ระภาคด ว ย เมื่ อ โกรธตอบ
ก็เปนผูเลวยิ่งแมกวาคนที่โกรธกอน เจาจักไมชนะ
ซึ่งสงครามที่ชนะไดยากดวย เจาจักกระทําซึ่งธรรม
ทัง้ หลายทีศ่ ตั รูพงึ กระทําแกตน ดวยตนเองนัน่ แหละ
ดวย และเจาจักเปนผูมีอุปมา ดวยไมฟนสําหรับ
เผาศพดวย
อุบายที่ ๓ เมือ่ เธอเพียรอยูพ ยายามอยูอ ยางนี้ ถาวา
ปฏิฆะนั้นสงบลงไดดวยประการอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากวายังไมสงบ เมื่อเปนเชนนี้ เวรีบุคคลเปนผูมี

สุจริตธรรมใดๆ มีกายสมาจาร คือการกระทําดี
ที่เปนไปทางกาย ไดแกเขาเปนผูกระทําอยูซึ่งวัตร
ปฏิบัติเปนอันมาก มีการเขาไปคอยรับใชอุปชฌาย
และอาจารย เปนตน เขามีวจีสมาจาร คือการกระทํา
ดีที่เปนไปทางวาจา ไดแก เปนผูฉลาดพูดในการ
ตอนรับ โดยไมใหมีชองวางระหวางตนกับคนอื่น
เปนผูมีถอยคํานารัก เปนผูมีปกติกลาวถอยคําทําให
บันเทิงใจ เปนผูม หี นาตาเบิกบานดวยปตโิ สมนัส เปน
ผูม ปี กติกลาวทักทายกอน เปนผูส าธยายซึง่ พระธรรม
ดวยเสียงอันไพเราะ เปนตน
และเขามีมโนสมาจาร คือการกระทําดีทเี่ ปนไป
ทางใจ ไดแก เมื่อเขาไหวอยูซึ่งพระเจดียก็ดี ตนโพธิ์
ก็ดี พระเถระทั้งหลายก็ดี เปนตน ยอมไหวโดยความ
เคารพ ทําใหเปนของหนัก หรือเมื่อเขาสดับอยูซึ่ง
พระธรรม ก็เปนผูมีจิตไมฟุงซาน ดวยการเงี่ยโสตลง
สดับ ไมนั่งสัปหงก ดวยการทําใหเปนสิ่งมีประโยชน
เกื้อกูล และเปนผูแสดงออกซึ่งความเลื่อมใสแหงจิต
เปนตน
หากวา สมาจาร ๓ อยาง มีกายสมาจารเปนตน
เหลานีข้ องเวรีบคุ คลนัน้ เปนธรรมทีส่ งบเพราะปดกัน้
บาปทางกายเปนตนได ที่บริสุทธิ์เพราะไมมีมลทิน
คือกิเลส ดังที่กลาวมาแลวนี้ เมื่อเธอระลึกถึงอยูซึ่ง
สมาจาร ๓ อยางใดอยางหนึ่ง มีกายสมาจารเปนตน
ของเขา ที่สงบที่บริสุทธิ์เทานั้น โดยเวนจากการ
ระลึกถึงสมาจาร (ความประพฤติ) ในสวนที่ไมสงบ
สมาจารที่สงบนั้น ยอมนํามาซึ่งความเลื่อมใสแกเธอ
เธอควรระลึกถึงสุจริตธรรมนัน้ ๆ ความอาฆาตก็พงึ ถูก
กําจัดได หรือสําหรับบางคนมีสุจริตธรรมทั้ง ๓ สงบ
แลว เธอควรระลึกถึงสุจริตธรรมนั้นๆ ของเขา ตาม
ความปรารถนาของตนเถิด จริงทีเดียว เมตตาภาวนา
ย อ มไม เ ป น อั น กระทํ า โดยยากในบุ ค คลทั้ ง หลาย
ผูสงบเชนนี้
แตสาํ หรับบางคน ในบรรดาสุจริตธรรม ๓ อยาง
เหลานี้ แมอยางเดียวก็ไมสงบ เธอพึงยังความกรุณา
ใหเขาไปตัง้ ไวในเวรีบคุ คลนัน้ วา “แมในเวลานี้ บุคคล
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นั้นเที่ยวไปอยูในโลกมนุษยก็จริง แตในไมชา เขาจัก
เปนผูทํามหานรก ๘ ขุม และอุสสทนรก ๑๖ ขุมให
เต็มเปยม เพราะทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเปนตน
ของเขา” ดังนี้ ความอาฆาตก็อาจสงบลงได เพราะ
อาศัยแมเพียงความกรุณาเชนนี้
อนึ่ง เพื่อความแจมแจงแหงเนื้อความตามที่
กลาวไวแลวนี้ บัณฑิตพึงทราบความพิสดาร ที่มาใน
ปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตร ปญจกนิบาต ดังตอไปนี้
ดู ก  อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ธรรมกํ า จั ด อาฆาต ๕
ประการนี้ เปนเครื่องกําจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแกภิกษุ
โดยประการทั้งปวง
ธรรมกําจัดอาฆาต ๕ ประการ อะไรบาง คือ
๑. ภิกษุพึงเจริญ เมตตา ในบุคคลผูที่ตนเกิดอาฆาต
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้
๒. ภิกษุพึงเจริญ กรุณา ในบุคคลผูที่ตนเกิดอาฆาต
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้
๓. ภิกษุพงึ เจริญ อุเบกขา ในบุคคลผูท ตี่ นเกิดอาฆาต
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้
๔. ภิกษุไมพึงระลึกถึง และไมพึงมนสิการถึงบุคคล
ผูที่ตนเกิดอาฆาต ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้น
อยางนี้
๕. ภิ ก ษุ พึ ง นึ ก ถึ ง ความเป น ผู  มี ก รรมเป น ของตน
ใหมนั่ ในบุคคลผูท ตี่ นเกิดอาฆาตนัน้ วา “ทานผูน เี้ ปน
ผูมีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรม
เปนประธานเหตุ มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่
พึ่งอาศัย เขาจักกระทํากรรมใดไว เปนกรรมดีหรือ
กรรมชั่วก็ตาม จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น” ดังนี้
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมกําจัดอาฆาต ๕ ประการ
นี้แล เปนเครื่องกําจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแกภิกษุโดย
ประการทั้งปวง (ตสฺมึ มุทิตา น อุปฏหติ ตสฺมา
สา น วุตฺตา - มุทิตายอมไมปรากฏในบุคคลเชนนั้น
เพราะเหตุนั้น มุทิตานั้น จึงไมตรัสไว)
อุบายที่ ๔ ถาแมเมื่อเธอพยายามอยูอยางนี้ ความ
อาฆาตยังเกิดอยูนั่นเอง เมื่อเปนเชนนั้น เธอพึงให
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โอวาทตนเอง อยางนี้ เปนตนวา
เจาละแลวซึ่งหมูญาติผูมีอุปการะมาก มีนํ้าตา
นองหนาออกบวช เพราะเหตุไรจึงไมละศัตรูคอื ความ
โกรธ ที่กระทําแตความหายนะอยางมหันต ดวย
อํานาจทําประโยชน ๓ มีประโยชนในโลกนี้ เปนตน
ใหเสียหายเลา
เจารักษาศีลเหลาใดไว แตเจาก็กอดรัดสิ่งที่
ชื่อวาความโกรธที่เปนตัวตัดมูลเหตุของศีลเหลานั้น
ไวดวย ใครเลาที่จะเปนพาลชนผูโงเงาเหมือนกับเจา
(มูลเหตุของศีล ไดแก หิริ โอตตัปปะ ขันติ เมตตา
และอนุทยา คือความเอื้อเอ็นดู)
เจาคิดวา คนอืน่ ทําความผิดอันใหญหลวงใหแก
เราจึงโกรธเขา แลวทําไมหนอ เจาจึงปรารถนาที่จะ
กระทําความผิดเชนนั้นเสียเองเลา
อนึ่ง ชางนาติเตียน เจาโกรธแลวจักสรางทุกข
แกเขาหรือไมก็ตาม แตบัดนี้ เจากําลังเบียดเบียน
ตนเองดวยทุกขคือความโกรธ
ถาวาพวกคนผูมีเวรกัน ไดเดินไปสูทางผิดคือ
ความโกรธ ทีน่ าํ ความหายนะมาใหแกตน เพราะเหตุ
ไรเลา แมตัวเจาจึงโกรธเลียนแบบพวกเขาเหลานั้น
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ก็เพราะความที่ธรรมทั้งหลาย มีชั่วขณะคือ
ตั ด ตอนด ว ยความเกิ ด ขึ้ น แล ว ดั บ ไปโดยไม เ หลื อ
ขันธเหลาใดในสันดานของศัตรูกระทําความไมพอใจ
แกเจา ขันธเหลานัน้ ก็ดบั ไปแลวในขณะนัน้ นัน่ แหละ
บัดนี้ ขันธเหลาอื่นกําลังดํารงอยู แลวทีนี้ เจาจะมา
โกรธใครกันเลา
อุบายที่ ๕ ถาแมเมื่อเธอใหโอวาทตนเองอยูอยางนี้
ปฏิ ฆ ะก็ ยั ง ไม ส งบลง เมื่ อ เป น เช น นั้ น เธอควร
พิจารณา ภาวะทีต่ นเองและบุคคลอืน่ เปนผูม กี รรม
เปนของตน ดังตอไปนี้
เธอควรพิจารณากอนอยางนี้วา “นี่แนะพอคุณ
เจาโกรธเขาแลว จักกระทําอะไรได กรรมที่มีโทสะ
เปนเหตุนั่น จักเปนไปเพื่อความหายนะแกตัวเจา
นั่นเองมิใชหรือ เปนความจริงวา เจาเปนผูมีกรรม
เปนของตน เปนทายาทของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กระทํา
กรรมใดไว จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น
แตวา กรรมที่มีโทสะเปนเหตุนี้ของเจา ไม
สามารถ เพื่ อ จะทํ า สั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ ป จ เจก
โพธิญาณ สาวกภูมิ และสมบัติทั้งหลายอยางใด
อยางหนึ่ง มีความเปนพรหม ความเปนทาวสักกะ
ความเปนพระเจาจักรพรรดิ ความเปนพระราชาแหง
ประเทศ เปนตน ใหสําเร็จ โดยที่แท กรรมนี้ทําให
เคลื่อนแลวจากพระศาสนา ทําความเปนคนกินเดน
เปนตน และทุกขตา งๆ มีทกุ ขในนรก เปนตน ใหเปน
ไปแกเจา
อันตัวเจานั้น เมื่อกระทํากรรมที่มีโทสะเปน
เหตุอยูอยางนี้ ชื่อวาเผาตัวเอง และกระทําตัวเองให
มีกลิ่นเหม็นกอน เหมือนบุรุษจับกอนถานเพลิงอัน
ปราศจากเปลวดวยมือทั้ง ๒ หรือจับกอนคูถดวยมือ
ทั้ง ๒ เปนผูใครจะขวางปาผูอื่น” ดังนี้
เมือ่ เธอพิจารณาวาตนเปนผูม กี รรมเปนของตน
ตามวิธีนี้แลว ก็ควรพิจารณาวาแมบุคคลอื่น ก็เปน
ผูมีกรรมเปนของตนอยางนี้วา “แมบุคคลนั่น โกรธ
เจาแลว จักกระทําอะไรได กรรมที่มีโทสะเปนเหตุ

นั่น จักเปนไปเพื่อความหายนะแกตัวเขานั่นเอง
มิใชหรือ เปนความจริงวา ทานผูนี้เปนผูมีกรรมเปน
ของตน เปนทายาทของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนทีพ่ งึ่ อาศัย จักกระทํา
กรรมใดไว ก็จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น
แตวา กรรมที่มีโทสะเปนเหตุนี้ของเขา ไม
สามารถ เพื่ อ จะทํ า สั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ ป จ เจก
โพธิญาณ สาวกภูมิ และสมบัติทั้งหลายอยางใด
อยางหนึ่ง มีความเปนพรหม ความเปนทาวสักกะ
ความเปนพระเจาจักรพรรดิ ความเปนพระราชาแหง
ประเทศ เปนตน ใหสําเร็จ โดยที่แทกรรมนี้ทําให
เคลื่อนแลวจากพระศาสนา ทําความเปนคนกินเดน
เปนตน และทุกขทงั้ หลายตางๆ มีทกุ ขในนรก เปนตน
ใหเปนไปแกเขา บุคคลนี้นั้น เมื่อกระทํากรรมอยู
อยางนี้ ชื่อวายอมโปรยฝุนคือโทษใสตนเองทีเดียว
เหมือนอยางบุรุษผูใครจะโปรยฝุนใสผูอื่น แตไปยืน
ในที่ทวนลม ชื่อวายอมโปรยฝุนคือโทษใสตนเอง
ที เ ดี ย ว ฉะนั้ น ดั ง นี้ ข อ นี้ ส มจริ ง ตามที่ พ ระผู  มี
พระภาคตรัสไววา
โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสฺสติ
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาลํ ปจฺเจติ ปาป
สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโต.
(ขุ. ธ. ๒๕/๑๒๕/๓๙)
ชนพาลใด ยอมประทุษรายตอนรชนผูไมมี
จิตประทุษราย เปนผูบ ริสทุ ธิป์ ราศจากกิเลสเพียง
ดังนั้น บาปยอมกลับคืนตอชนพาลนั้นแนนอน
ดุจฝุนที่ละเอียดที่เขาซัดไปทวนลม ฉะนั้น
อุบายที่ ๖ ถาเธอพิจารณาอยูวาสัตวทั้งหลายมี
กรรมเปนของตนตามวิธีนี้แลว ความโกรธก็ยังไม
สงบลง เมื่อเปนเชนนั้น เธอควรตามระลึกถึง ปุพพ
จริยคุณ (คุณที่ทรงประพฤติมาในกาลกอน) ของ
พระศาสดา ดวยวาความโกรธพึงสงบลงได เพราะ
ความเคารพตอพระศาสดา
นีเ้ ปนนัยแหงการพิจารณาในปุพพจริยคุณนัน้ วา
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แนะทานผูเ จริญ พระศาสดาของเจาในชาติกอ น
แตการตรัสรู แมเปนพระโพธิสตั วยงั ไมตรัสรู เมือ่ ทรง
ยังบารมีทั้งหลายใหเต็มตลอด ๔ อสงไขย และแสน
มหากัป มิไดทรงยังจิตใหประทุษรายในศัตรู ผูแม
ปลงพระชนมในชาตินั้นๆ มิใชหรือ จะปวยกลาว
ไปไย เมื่อพระองคเปนผูตรัสรูยิ่งแลว มีเรื่องอะไร
บาง มีเปนตนวา
ในสีลวชาดก พระเจาสีลวโพธิสัตวนั้น เมื่อ
อํามาตยชั่วชาผูประพฤติมิจฉาจารตอพระเทวีของ
พระองค ทู ล ยุ ย งให พ ระราชาผู  เ ป น ปฏิ ป  ก ษ ยึ ด
ราชสมบัติ พระราชาผูเปนปฏิปกษนั้นทรงยึดเอา
ราชสมบัติ ตลอดที่ ๓๐๐ โยชน พระองคก็ไมโปรด
ใหหมูอํามาตยลุกฮือขึ้นจับตองอาวุธเพื่อจะปองกัน
ในขันติวาทีชาดก พระโพธิสัตวผูเปนดาบส
ชือ่ วา ขันติวาที เมือ่ พระราชาแหงแควนกาสีพระนาม
วา กลาพุ รับสั่งใหเพชฌฆาตใชแสหวายมีหนาม
เหล็กโบยตี ตัดมือตัดเทาทั้ง ๒ ก็ไมกระทําแมเพียง
ความขุนใจ
ขอที่ดาบสที่เปนผูใหญเจริญดวยวัย ผูเขาถึง
การบรรพชา พึงกระทําไดอยางนี้ นั่นไมนาอัศจรรย
เพราะวา ในจูฬธัมมปาลชาดก พระโพธิสัตวแม
เปนเด็กออนนอนแบเบาะ เมือ่ ถูกพระราชาพระนาม
วา พระเจามหาปตาปะผูเปนพระชนก รับสั่งใหตัด
มือและเทาทั้ง ๔ เหมือนตัดหนอไม แมถึงอยางนั้น
ก็ยังไมพอพระทัย ทรงมีพระบัญชาวา พวกเจาจง
ตัดศีรษะของมัน ดังนี้ ก็ทรงอธิษฐานสมาทานให
มัน่ คงวา “ขณะนี้ นีเ่ ปนกาลทีเ่ จาจะขมคือฝกจิตของ
เจาไวใหดี ดูกอนธัมมปาละผูเจริญ บัดนี้ เจาจงเปน
ผู  มี จิ ต สมํ่ า เสมอกั น ในบุ ค คล ๔ เหล า นี้ คื อ ใน
พระชนกผูรับสั่งใหเขาตัดศีรษะ ในบุรุษผูตัดศีรษะ
ในพระชนนีผกู าํ ลังปริเทวนาการ และในตนเอง ดังนี”้
แลวก็ไมไดทรงกระทําแมเพียงอาการที่ขุนใจ
แม ข  อที่ พ ระโพธิสัตวผูเ ปนมนุษยก ระทําได
อยางนี้ ก็ไมนา อัศจรรยมากนัก เพราะวาแมเปนสัตว
เดรัจฉาน คือ เปนชาง ชือ่ วา ฉัททันต ถูกเขาใชลกู ศร

๒๑

อาบยาพิษ ยิงที่ทอง ก็ไมทําจิตใหคิดประทุษรายใน
นายพรานผูส รางความหายนะให ทัง้ ยังชวยใหมโนรถ
ของนายพรานนัน้ สําเร็จ ไดยอมใหตดั งาทัง้ ๒ ของตน
ที่แผฉัพพรรณรังสีเปนเงางามนารัก ใหไปเสียดวย
พระผูมีพระภาค ไดทรงกระทําสิ่งนาอัศจรรย
เหลานี้ เพียงเทาที่กลาวมานี้เทานั้นก็หามิได ยังได
ทรงกระทําสิง่ นาอัศจรรยอนื่ ๆ เปนอันมาก แมในกาล
ที่เปนพญาวานรก็ดี เปนพญานาคชื่อวาภูริทัตตก็ดี
เปนพญานาคชือ่ วาจัมเปยยะก็ดี เปนพญานาคชือ่ วา
สังขปาละเปนตนก็ดี ไดถูกทารุณกรรมโดยประการ
ตางๆ ก็ไมทาํ แมเพียงจิตทีป่ ระทุษรายใหเกิดขึน้ เนือ้
ความในพระชาตินั้นๆ พึงทราบ ในชาดกเถิด
กาลบัดนี้ การที่เจาผูอางเอาพระผูมีพระภาค
ผูบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ผูที่ใครๆ ในโลกพรอม
ทั้งเทวดาเปรียบเสมอมิได ผูมีพระขันติคุณพระองค
นั้น วาเปนพระศาสดา จะทําสิ่งที่ชื่อวาปฏิฆจิตให
เกิดขึ้น ไมควรไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เพราะหวัง
ไดซึ่งความเคลื่อนลงจากคําสั่งสอนของพระศาสดา
อุบายที่ ๗ ถาแมเมื่อเธอพิจารณาถึงปุพพจริยคุณ
ของพระศาสดาอยูอยางนี้ ปฏิฆะของเธอผูตกเปน
ทาสของกิเลสทั้งหลายมาชานานนั้นก็ยังไมสงบอยู
นั่นเอง เมื่อเปนอยางนั้น เธอควรพิจารณาถึงบท
แหงพระสูตรทัง้ หลาย ทีเ่ นือ่ งดวยสังสารวัฏฏ อันมี
เบื้องตนและที่สุดอันบุคคลตามรูไมได โดยอุบาย
วิธีดังตอไปนี้
ในบทแหงพระสูตรเหลานั้น บทนี้ ตรัสไวแลว
วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ไมเคยเปนมารดา
ไมเคยเปนบิดา ไมเคยเปนพี่นองชาย ไมเคยเปนพี่
นองหญิง ไมเคยเปนบุตร ไมเคยเปนธิดา มิใชมีได
งาย” ดังนี้ (สํ. นิ. ๑๖/๑๓๗-๑๔๒/๑๘๑-๒)
เพราะเหตุนั้น เธอพึงทําจิตใหเกิดขึ้นในเวรี
บุคคลนั้นอยางนี้วา “ผูนี้ ในอดีตชาติเคยเปนมารดา
ของเรา บริหารเราผูอยูในทอง ตลอด ๙ เดือน ๑๐
เดือน แมคลอดออกมาแลวก็ไมรังเกียจ ปสสาวะ
อุจจาระ นํ้าลาย นํ้ามูก เปนตน เช็ดออกไดราวกับวา
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มันเปนจันทนเหลือง ไดใหนอนแนบที่อก ใชสะเอว
อุม เลี้ยงดูไป ผูนี้เคยเปนบิดา ตองเดินไปตามทาง
แพะเดิน ทางที่ตองใชตะขอเกี่ยว ทางเหว และทาง
อันทุรกันดาร เปนตน ประกอบการคาขาย ยอมสละ
แมชวี ติ เพือ่ เรา เขาไปแลวสูส นามรบทีม่ กี ระบวนทัพ
จาก ๒ ฝาย แลนเรือไปในมหาสมุทร และไดกระทํา
การงานที่ทําไดยากอื่นๆ อีก ดวยคิดวา “เราจัก
เลี้ยงดูบุตร” พยายามรวบรวมทรัพยไว ดวยอุบาย
ตางๆ เลี้ยงดูเรา ผูนี้เคยเปนพี่นองชาย พี่นองหญิง
บุตรและธิดา ไดกระทําแลวซึง่ การอุปการะ ดวยเรือ่ ง
นั้นและเรื่องนี้แกเรา เพราะเหตุนั้น การที่เราทําจิต
ใหประทุษรายในบุคคลนั้น ไมสมควรเลย” ดังนี้
(พระวจนะทีว่ า สัตวนนั้ ใด ผูท ไี่ มเคยเปนมารดา
เปนตน มิใชมีไดงายนั้น มีอธิบายอยางนี้วา เปน
ความจริงวา สัตวทั้งหลาย ยอมอยูอาศัยในจักรวาล
ใด ก็ยอมเกิดแลวเกิดเลา ในจักรวาลนั้นนั่นเองโดย
สวนมาก เพราะอยูอาศัยดวยอํานาจแหงความยินดี
ในจักรวาลนั้นนั่นแหละ สัตวบางพวกก็ยอมมาสู
จักรวาลนี้ แตสตั วทงั้ หลายเหลาอืน่ จากสัตวบางพวก
นั้น ยอมเปนผูแนนอนอยูในจักรวาลนั้นๆ ทีเดียว

เพราะเหตุนั้น ที่ตรัสวา สัตวนั้นใด ผูที่ไมเคยเปน
มารดา เปนตน มิใชมีไดงาย หมายถึง สัตวทั้งหลาย
ผูอยูรวมกันในจักรวาลนั้นๆ เทานั้น ไมไดตรัสหมาย
ถึงสัตวทั้งหลายผูอยูอาศัยในจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น)
อุบายที่ ๘ แตถาเธอไมอาจระงับปฏิฆจิตไดตาม
วิธนี ี้ ก็ควรพิจารณา อานิสงสของเมตตา วา “นีแ่ นะ
ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสไวแลว ในอังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต เลมที่ ๒๔ เมตตาสูตร
มิใชหรือวา
ดู ก  อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ เมตตาเจโตวิ มุ ต ติ
(คือเมตตาที่ตั้งมั่นโดยชอบ เปนความหลุดพนจาก
ความโกรธของจิต) ที่บุคคลเสพโดยเอื้อเฟอแลว
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
แลว กระทําใหเปนที่ตั้ง (ของคุณพิเศษ) ไดแลว ให
ตั้งมั่นแลว สั่งสมโดยความเปนวสีแลว พากเพียร
ดีแลว อานิสงส ๑๑ ประการ พึงหวังไดเปนแนแท
อานิสงส ๑๑ ประการ อะไรบาง คือ
๑. หลับเปนสุข
๒. ตื่นเปนสุข
๓. ไมฝนเห็นสิ่งชั่วราย
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๔.
๕.
๖.
๗.

เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย
เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย
เทวดาคุมครอง
ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรายอมไมกลํ้ากราย
แกเธอ
๘. จิตตั้งมั่นไดเร็ว
๙. สีหนาผองใส
๑๐. เปนผูไมลุมหลง กระทํากาละ
๑๑. เมื่ อ ยั ง ไม แ ทงตลอดซึ่ ง ธรรมอั น ยอดยิ่ ง
ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก
ถาวาเธอจักไมยงั ปฏิฆจิตนีใ้ หดบั ไป เธอจักเปน
ผูเหินหางจากอานิสงสเหลานี้”
อุบายที่ ๙ ถาพระโยคียังไมสามารถที่จะทําให
ปฏิฆจิตดับไป แมโดยอุบายดังที่กลาวแลวนี้ เธอควร
ทําการกําหนดแยกธาตุ ดังตอไปนี้
ชื่อวาความผิดที่คนอื่นกระทําตอเรา เพราะเรา
ยึดถือเอารูปธรรมของบุคคลผูทําความผิดเปนเหตุ
แหงความโกรธ เพราะเหตุนั้น เธอควรกระทําการ
กําหนดแยกธาตุ อยางนี้วา “นี่แนะ ทานผูเจริญ เจา
เมื่อโกรธตอคนผูนี้ ชื่อวาโกรธอะไรกัน? เจาโกรธผม
หรือ หรือวาโกรธขน เล็บ ฯลฯ โกรธนํ้ามูตร หรือวา
ไมเชนนั้น ในโกฏฐาสทั้งหลายมีผมเปนตน เจาโกรธ
ธาตุดิน โกรธธาตุนํ้า ธาตุไฟ หรือธาตุลม
อีกอยางหนึ่ง พึงกําหนดแยกธาตุดวยอํานาจ
แห ง ปรมั ต ถธรรมที่ ไ ม มี โ ทษผิ ด อะไรเลยอย า งนี้
วา เรียกทานผูน้ีวา เปนผูมีชื่อวา นาย ก เปนตน
อยางนี้ ก็เพราะอาศัยขันธ ๕ เพราะอาศัยอายตนะ
๑๒ เพราะอาศัยธาตุ ๑๘ เหลาใด ในขันธ ๕ เปนตน
เหลานั้น เจาโกรธรูปขันธหรือ หรือวาโกรธเวทนา
ขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ
อีกอยางหนึ่ง เจาโกรธจักขายตนะหรือ โกรธ
รูปายตนะหรือ ฯลฯ โกรธมนายตนะหรือ โกรธ
ธัมมายตนะหรือ
อีกอยางหนึง่ เจาโกรธจักขุธาตุหรือ โกรธรูปธาตุ
หรือ โกรธจักขุวิญญาณธาตุหรือ ฯลฯ โกรธมโนธาตุ
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หรือ โกรธธัมมธาตุหรือ โกรธมโนวิญญาณธาตุหรือ
ดังนี้ ก็เมื่อพระโยคีกระทําการกําหนดแยกธาตุอยู
อยางนี้ เหมือนอยางวา สถานที่ตั้งแหงเมล็ดพันธุผัก
กาดบนปลายเหล็กแหลมยอมไมมี และเหมือนอยาง
สถานที่ตั้งแหงภาพจิตรกรรมในอากาศ ยอมไมมี
ฉันใด สถานที่ตั้งแหงความโกรธในบุคคลที่กําหนด
เอาไววา “มีเวรกัน” ก็ยอมไมมี ฉันนั้น เพราะธรรม
ทั้งหลายมีผมเปนตน ไมใชสิ่งที่พึงโกรธเลย และ
เพราะบุคคลผูที่เราโกรธจะพนไปจากผมเปนตนนั้น
ก็ไมมี
อุบายที่ ๑๐ แตเมือ่ เธอไมอาจจะทําการกําหนดแยก
ธาตุได เธอก็ควรทําการใหและการแบงปนอามิส
คือ ควรใหสิ่งของของตนแกคนผูเปนศัตรู ตนเอง
ก็ควรรับเอาสิ่งของที่คนผูเปนศัตรูให เมื่อเธอนั้น
กระทําอยูอ ยางนี้ ความอาฆาตในเวรีบคุ คลนัน้ ก็ยอ ม
สงบลงโดยแนนอนทีเดียว และความโกรธของบุคคล
ผูรับสิ่งของของเรา แมวาติดตามมาตั้งแตอดีตชาติ
ก็ยอมสงบไป ในขณะนั้นนั่นแหละ ขอนี้ สมจริงตาม
ที่ทานโบราณาจารยกลาวไววา
อทนฺตทมนํ ทานํ ทานํ สพฺพตฺถสาธกํ
ทาเนน ปยวาจาย อุนฺนมนฺติ นมนฺติ จ.
ทาน เปนเครื่องฝกบุคคลผูที่ใครๆ ฝกไมได
ทาน ยังประโยชน ๓ มีประโยชนในชาตินี้ เปนตน
ทั้งปวงใหสําเร็จ พวกทายกคือผูใหยอมเงยขึ้น
และพวกปฏิคาหกคือผูรับยอมกมลง เพราะทาน
และเพราะปยวาจา
(ขอ ๒. ถึงขอ ๑๐. เปนอุบายดับปฏิฆะในเวรี
บุคคลเพือ่ ความเปนมัชฌัตตบุคคล ตอจากความเปน
มัชฌัตตบุคคลแลวนัน้ พึงนําเมตตาในมัชฌัตตบุคคล
แทกอ นหนานัน้ นอมนําไปในมัชฌัตตบุคคลนัน้ ผูเ คย
เปนเวรีบคุ คล เมตตายอมเกิดขึน้ โดยงายแลว)
จบตอน ๑

สาํ นึกในพระพุทธคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธเจา

สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

ธรรมบรรยายเนือ่ งในวาระ ๑๑๑ ป ชาตกาล
พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ๑๑
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ อาตมาขออนุ ญ าต
กล า วถึ ง หลวงพ อ ป ญ ญานั น ทะ ท า นบวชจน
กระทั่งวาระสุดทายแหงชีวิต เพราะความซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจา เกิดความ
เลื่ อ มใสศรั ท ธา เมื่ อ ได อ  า นพระพุ ท ธประวั ติ
การที่ ห ลวงพ อ ป ญ ญาศรั ท ธาในป ญ ญาตรั ส รู 
ของพระพุทธเจา เปนตถาคตโพธิสัทธา เปน
ศรัทธาที่ยิ่งใหญมาก
เราคงเคยไดยินวา ศรัทธาในพระไตรปฎก
มีอยู ๔ ประการ คือ ๑.กัมมสัทธา ๒.วิปากสัทธา
๓.กัมมัสสกตาสัทธา ๔.ตถาคตโพธิสัทธา แต
รวมไวเปน ๒ ขอใหญ คือ “กัมมสัทธา และตถาคต
โพธิสทั ธา” เพราะกัมมสัทธา วิปากสัทธา กัมมัสส
กตาสัทธา จัดเปนหมวดกรรมและเหตุแหงกรรม
ตลอดจนกระทั่งกรรมและผลแหงกรรม สวน

ตถาคตโพธิสัทธา แปลวา ศรัทธาในปญญาตรัสรู
ของพระพุทธเจา ถือวาเปนศรัทธาสูงสุดก็วาได
ถาจะตัดกัมมสัทธาออกไป ใหเหลือแคตถาคต
โพธิสัทธาก็ยังได เพราะวาถาศรัทธาในปญญา
ตรัสรูของพระพุทธเจา ก็จะศรัทธาในกรรมดวย
จะเชือ่ เรือ่ งกรรม เพราะคําสอนของพระพุทธเจา
ตั้งแตเริ่มตนตรัสรูจนกระทั่งถึงปรินิพพาน
พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องกรรม และสอนเรื่อง
ไมประมาทในกรรม แมพระวาจาในครั้งสุดทาย
ของพระผู  มี พ ระภาคเจ า ดั ง ปรากฏในมหา
ปริ นิ พ พานสู ต ร พระไตรป ฎ กเล ม ที่ ๑๐
พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับเรื่องความไมประมาท
ในกรรม กระทั่งรอยเปนถอยคําที่วา
“สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปน
ธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังประโยชนตนและ
ประโยชนทา น ใหถงึ พรอมดวยความไมประมาทเถิด”
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ แปลวา ทาน
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ทั้งหลาย จงถึงพรอมดวยการไมประมาทเถิด
คําวา “ถึงพรอม” หลวงปูพุทธทาสทานกลาวไว
ชัดเจนมากวา “ตองถึงพรอมดวยประโยชนตน
และประโยชนทาน” ถาภาษาธรรมคือ ถึงพรอม
ดวยอัตตัตถะ ประโยชนตน และดวยปรัตถะ
ประโยชนทาน

พระพุทธคุณ ๓

ส ว นพระพุ ท ธคุ ณ ๓ คื อ พระบริ สุ ท ธิ คุ ณ
พระมหากรุณาธิคุณ และปญญาธิคุณ จะแบง
ใหเหลือ ๒ คือ ๑.พระปญญาคุณหรือปญญาธิคณ
ุ
และ ๒.พระบริ สุ ท ธิ คุ ณ รวมเป น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกันได การทีพ่ ระพุทธเจาทรงมีความบริสทุ ธิ์
เพราะพระองคเขาถึงปญญาที่บริสุทธิ์ ดังคําตรัส
ของพระพุทธเจารับรองวา มนุษยจะบริสุทธิ์
ไดดวยปญญา ฉะนั้น คําวา ปญญาธิคุณกับ
บริสทุ ธิคณ
ุ จึงรวมกันได ในพระพุทธคุณ ๓ เหลือ
๒ คือ พระปญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระคุ ณ ๓ มี ก ารกล า วถึ ง ๑.พระ
ปญญาธิ คุ ณ ๒.พระบริสุทธิคุณ และ ๓.พระ
มหากรุณาธิคุณ โปรดตั้งขอสังเกต ทําไมคําวา
พระมหากรุณาธิคุณจึงตองมีคําวา “พระมหา”
นําหนากรุณาธิคุณ
ปญญา เปนคําทีส่ มบูรณแบบอยูแ ลว ไมตอ ง
มีคําวามหานําหนา เพราะปญญาหมายถึงความรู
ชนิดพิเศษที่ไมนําพาไปสูความหลงใดๆ ทั้งปวง
เราจึงเรียกวา ปญญา
ไดอานลายมือหลวงปูพุทธทาสภิกขุ ทาน
บันทึกพินัยกรรมไววา ความฉลาดชนิดที่ไมทําให
พ น ทุ ก ข ความฉลาดชนิ ด ที่ ทํ า ให ค นมี ค วามรู 
อย า งเดี ย ว ไม ใ ช เ ป น ความฉลาดที่ จ ะนํ า ไปสู 
ปญญา ทุกวันนี้เรานําคําวาปญญาไปใชในความ
หมายที่ตํ่า ใกลกับความเฉโก เฉกตา เปนความ
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ฉลาดที่ เ หมื อ นกั บ เที ย นให แ สงสว า งโดยรอบ
แตจุดที่มืดที่สุดก็คือใตฐานเทียน
ปญญาธิคณ
ุ ในความหมายของพระพุทธเจา
เป น ป ญ ญาที่ เ กิ ด จากการหลอมอั ต ตาตั ว ตน
เทียนหลอมละลายเนือ้ เทียน เพือ่ ใหเกิดแสงสวาง
ฉันใด ปญญาแหงพุทธะ หลอมละลายอัตตา กิเลส
แหงตนเพื่อใหเกิดแสงสวางขึ้นมาฉันนั้น
พระมหากรุณาธิคุณยอมที่จะเอาเลือดเนื้อ
เปนเชื้อไฟ ยอมที่จะเผา หลอมละลายตนเอง
เพื่อเปลงแสงใหแกสิ่งรอบขาง ที่เราจุดเทียน
สองธรรมนั้น ไมใชเปนเทียนธรรมดา แตเปน
เทียนทีแ่ สดงถึงพระปญญาธิคณ
ุ พระบริสทุ ธิคณ
ุ
อันนําไปสูพระมหากรุณาธิคุณ คําวา พระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ จึ ง มี ค วามหมายว า ต อ งนํ า ไปสู 
การหลอมละลายตนเอง เสียสละแลวซึ่งตนเอง
“พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ” เป น จิ ต วิ ญ ญาณ
ที่บวกกันระหวางพระอรหันตกับพระโพธิสัตว
ในประเทศไทยที่ เ ราศึ ก ษาพุ ท ธแบบเถรวาท
เรามักจะเนนคําวาอรหันตเปนหลัก เปาหมาย
สู ง สุ ด ของการปฏิ บั ติ ธ รรมของเราคื อ เป น
พระอรหันต แตที่จริงพุทธศาสนาไมไดศึกษาแค
อรหันต ยังมีพระโพธิสตั ว ตัง้ แตเปนพระโสดาบัน
อริยบุคคลในระดับตน พระสกทาคามี อริยบุคคล
ในระดับสอง พระอนาคามี อริยบุคคลในระดับ
สาม และพระอรหันต อริยบุคคลในระดับสูงสุด
แต ล ะระดั บ ที่ ก ล า วมา ตั้ ง แต พ ระโสดาบั น
สกทาคามี อนาคามี จนถึ ง อรหั น ต ต อ งมี
จิตวิญญาณแหงความเปนพระโพธิสัตวควบคู
ดวยเสมอ เพราะมีอัตตหิตประโยชน คือการ
จัดการกับกิเลสของตนใหลดลงๆ จนหมดจาก
กิ เ ลสโดยสิ้ น เชิ ง แล ว ถึ ง ขั้ น เป น พระอรหั น ต
ซึ่งตองควบคูไปกับจิตวิญญาณในการชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย
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เปรียบเทียบงายๆ ถาเราไมเห็นแกตัว เราก็
จะช ว ยเหลื อ คนอื่ น เราจะไม คิ ด ถึ ง แต ต นเอง
อย า งเดี ย ว เหมื อ นกั บ เราจั ด การกั บ ความมื ด
ก็จะมีแสงสวาง บางครั้งเราไมตองเสียเวลาไป
จัดการกับความมืด แคเราเปดโอกาสใหแสงสวาง
สองเขามา ความมืดก็หมดไปโดยปริยาย ดังเชน
เราสั่งสมจิตวิญญาณแหงความเปนพระอรหันต
จิตวิญญาณแหงความเปนพระโพธิสัตว ก็จะเกิด
ขึ้นโดยอัตโนมัติไมตองไปเรียกรอง
พระคุณของพระพุทธเจา เริ่มตนจากการ
ที่พระองคทรงสั่งสมการปฏิบัติ สุคโต จึงเปนคํา
ที่ เ ราใช ก ล า วถึ ง พระพุ ท ธเจ า แต สุ ป ฏิ ป  น โน
เรากล า วถึ ง พระอรหั น ต ทั้ ง หลาย นี่ คื อ ความ
แตกตาง มีผูรูอธิบายความหมาย สุปฏิปนโน
เปน ๒ นัย สุปฏิปนโนแปลวา ๑. ผูปฏิบัติดีแลว
หมายถึงพระอรหันต ๒. ผูปฏิบัติแลวปฏิบัติอีก
จนกวาจะดี
หลายทานชืน่ ชอบมากในคําแปล สุปฏิปน โน
อยางนอยก็เปนการใหกําลังใจแกผูปฏิบัติแลว
ปฏิ บั ติ อี ก ทํ า ไมจึ ง ต อ งปฏิ บั ติ แ ล ว ปฏิ บั ติ อี ก
เพราะตองปฏิบตั จิ นถึงขัน้ ไมใชแคเริม่ ตน แตตอ ง
นํ า ไปสู  ค วามต อ เนื่ อ งเน น ยํ้ า คนที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จ ไมไดแปลวาคนที่เริ่มตนแลวจบ แต
หมายความวา พอเริม่ ตนแลวจะตองนําพาตนเอง
ไปสูการลงมืออีกครั้ง และอีกครั้ง คือหมายความ
วา เพียรแลวเพียรอีก ถาพูดในภาษาธรรมที่มี
ปรากฏในพระไตรปฎกทานใชคําพูดวา สมจริยา
คํานีเ้ ปนคําทีม่ คี วามสําคัญมาก สมจริยา แปลวา
ความประพฤติสมํ่าเสมอ พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธเจา จึงอยูใ นคําวา สมจริยา พระพุทธ
องคทรงประพฤติสมํ่าเสมอ ในการบําเพ็ญบารมี
คําวา “บารมี” แปลโดย สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย (ปยุตฺโต) ดังที่มีปรากฏในหนังสือ

พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม และ
ประมวลศัพท ทานอธิบายความหมายไวนาสนใจ
มาก ความดีอันยวดยิ่ง สําหรับอาตมาแปลบารมี
วา ความดีที่ทําไดยากอยางยิ่ง หมายเชนวา ถา
เราใหทานในสวนที่เรามีอยูแลว เหลือใช ถือวา
เปนการใหทานในระดับธรรมดา แตถา เปนการให
ในระดับที่ตองตัดใจ เสียดาย และสิ่งนั้นยังมี
ประโยชนแกเรา แตเราสามารถแบงปนใหกับคน
อื่นได ถือเปนการทําทานบารมี คือตองเอาเลือด
เนื้อเปนเชื้อไฟ ตองตัดใจ จึงจะเรียกวาเปนบารมี
ทานนํ า ไปสู  ก ารจั ด การกั บ กิ เ ลสตน แต ท าน
ในระดับบารมีตองนําไปสูการจัดการกับกิเลส
ตนเองและกิเลสคนอื่นดวย ซึ่งไมใชเรื่องงาย
วิ บ ากกรรมของพระพุ ท ธเจ า ที่ มี ป รากฏ
ในพระไตรปฎก หากเราไดทราบถึงคําตรัสเลาของ
พระพุทธเจาแลว จะซาบซึง้ ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระพุทธเจา พระองคทรงกลาที่จะเปดเผย
พระองคเองวา สิ่งที่พระองคไดรับในชาติที่เปน
พระพุทธเจา เกิดจากกรรมอะไรที่พระองคได
กระทําไวในชาติกอ นๆ ทีเ่ วียนวายอยูใ นวัฏสงสาร
และที่สุดภพชาติที่พระองคเปนผูบําเพ็ญบารมีนี้
ยั ง มี อ ะไรที่ ผิ ด พลาดบกพร อ งต อ งปฏิ บั ติ แ ล ว
ปฏิบัติอีกจนกวาจะดี พระองคตรัสเลากรรมเกา
ที่ทําไวหลายชาติในอดีต สังเกตวาผูที่จะเปน
พระพุทธเจา ไมใชเปนผูที่บริสุทธิ์ หรือเปนผู
ดีพรอมมาตลอดทุกชาติ
ชาติหนึง่ เปนนักเลงชือ่ ปุนาลิ ไดกลาวตูห รือ
ใสรายพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุรภี วาทํา
ผูหญิงทอง พระปจเจกพุทธเจาไมไดทรงโตตอบ
ใดๆ เปนลักษณะของพุทธะ จากชาตินนั้ บาปกรรม
สงผลใหไปเกิดอยูในนรกนานแสนนาน เสวย
ทุกขเวทนาอยางแสนสาหัส เกิดมาในชาติสดุ ทาย
แมจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา แตเศษกรรม
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ที่ยังหลงเหลืออยู ก็สงผลใหพระองคมาถูกนาง
สุนทริกากลาวตูวานางตั้งครรภกับพระองค
อี ก ชาติ ห นึ่ ง เคยแม ก ระทั่ ง ฆ า น อ งชาย
ตางมารดา คือบิดาของพระองคมภี รรยาหลายคน
พระองคเกรงวาทรัพยสมบัติสวนหนึ่งจะถูกแบง
ไปใหแกนองตางมารดา จึงลวงนองชายไปฆาที่
ซอกเขา เอาหิ น ทั บ ไว เมื่ อ ตายจากชาติ นั้ น
บาปกรรมสงผลใหไปเกิดอยูในนรกนานป แมจะ
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เศษกรรมที่ยัง
หลงเหลืออยู สงผลใหพระองคถกู พระเทวทัตกลิง้
หินทับกระทบพระบาทจนหอพระโลหิต
ชาติ ห นึ่ ง เป น เด็ ก จุ ด ไฟด ว ยความซนและ
คะนอง รบกวนพระปจเจกพุทธเจา บาปกรรม
ทําใหพระเทวทัตชักชวนนายขมังธนูใหฆา พระองค
สงผลใหพระองคถกู ไฟไหมทพี่ ระบาท ชาติทเี่ ปน
ควาญชางเคยไสชางจับพระปจเจกพุทธเจาที่
บิณฑบาต เศษกรรมที่เหลือสงผลใหพระองค
ถูกพระเทวทัตยุยงพระเจาอชาตศัตรู ปลอยชาง
นาราคิ รี ม าแทงพระองค ชาติ ที่ เ คยนํ า ทหาร
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ออกศึก บาปกรรมทําใหหมอชีวกโกมารภัจจ
ปรุงยาแรงเพือ่ สมานแผล และกลับมาไมทนั นํายา
ป ด แผลออก ประตู เ มื อ งป ด เสี ย ก อ น ทํ า ให
พระสรีระเกิดความเรารอน จนคํ่าจึงไดรับสั่งให
พระอานนทนํายาปดแผลนั้นออก และชาติที่เห็น
คนฆาปลา ยินดีที่เขาหาปลาไดมาก เพียงแค
มโนกรรม ไมไดพูดออกมา ยังทําใหมีอาการ
ปวดศรีษะในชาติสุดทาย
ถาสังเกตในวิบากกรรมของพระพุทธเจาสวน
มากเกี่ยวกับวาจา ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ อกุศล
ทางกายมี ๓ อกุศลทางใจมี ๓ อกุศลทางวาจา
มีถงึ ๔ ในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๖ พุทธนิกายชาดก
ความวา “แมฟาจะแตก ทะเลจะแหง แผนดิน
จะพลิก ขุนเขาจะสัน่ คลอนถอนราก ถึงอยางนัน้
หมอมฉันก็จะไมกลาวคําเท็จเลย”
ทราบไหมวาศีล ๕ ศีลขอไหนสําคัญที่สุด
หลายคนตอบวาศีลขอ ๑ สําคัญที่สุด เพราะวา
เปนการฆาชีวิต หลายคนบอกวาศีลขอ ๕ สําคัญ
ที่สุด ถาผิดศีลขอ ๕ แลวจะผิดศีลขออื่นไดหมด
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แตถาตอบตามนิสัยแหงพระโพธิสัตว ศีลขอ ๔
สําคัญที่สุด เพราะถาเรารักษาศีลขอ ๔ ขอเดียว
ขออืน่ จะรักษาไดหมด ทําไมจึงเปนเชนนัน้ ? รักษา
ศีลขอ ๔ ขอเดียว มีสัจจะ จะไมกลาพูดผิดจาก
ความเปนจริง คุณจะกลาฆาไหม กลาลักขโมย
กลาไปรวมประเวณีกบั หญิงกับชายอืน่ ทีไ่ มใชสามี
ภรรยาของตน กลาเกี่ยวของกับสุราเมรัยไหม
ตองเปดเผยความจริง เพราะวาตนเองปฏิบัติศีล
ขอ ๔ ในที่สุดศีลขอ ๔ จะรักษาศีลขออื่นให
บริสุทธิ์ไปดวย
ฉะนั้ น จึ ง ไม แ ปลกใจแต ป ระการใด
พระโพธิ สั ต ว ที่ บํ า เพ็ ญ บารมี สู ค วามเป น
พระพุทธเจา แมจะเคยผิดศีลขอใดขอหนึ่งอยู
บาง แตจะมีศลี ขอหนึง่ ทีพ่ ระโพธิสตั วผดิ ไมไดเลย
นัน่ คือสัจจะบารมี เมือ่ เปลงสัจจะวาจาทีจ่ ะปฏิบตั ิ
อะไรอยางใดอยางหนึ่งไปแลว พระองคจะเคารพ
สัจจะวาจาบารมี ดวยถอยคําในพระไตรปฎกที่
นํามากลาวยํ้า ซํ้าแลวซํ้าอีก แมฟาจะแตก ทะเล
จะแหง แผนดินจะพลิก ขุนเขาจะสั่นคลอน
ถอนราก ถึงอยางนั้นหมอมฉันก็จะไมกลาว
คําเท็จเลย เปนเรื่องสําคัญมาก ปจจุบันนี้คนเรา
มองศีลขอ ๔ เปนเรื่องเล็กๆ กระทั่งหลายคนมัก
บอกวาตองมีผิดกันบางเพื่อประโยชน เปนโกหก
สีขาว ที่จริงแลวไมใช การผิดศีลขอ ๔ เปนเรื่อง
หนักหนาสากรรจมาก เพราะคนทําผิดไดงา ยมาก
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจา ถามอง
ในแงของพุทธคุณ ๒ ประการ คือ ๑.อัตตหิต
สมบัติ ๒.ปรหิตปฏิบตั ิ ในภาษาธรรมทานใชคาํ วา
อัตตหิตสมบัติ คือความถึงพรอมแหงประโยชนตน
สวนปรหิตปฏิบัติ ทานไมมีคําวาสมบัติ แตทาน
เปลี่ยนเปนปฏิบัติ ความหมายนี้ลึกซึ้งมากใน
ทางธรรม คือสมบัตมิ ไี วสาํ หรับตน แตการปฏิบตั ิ
มีไวสําหรับผูอื่น ชวยใหผูอื่นเปลี่ยนจากสมบัติ

เปนปฏิบัตินั่นเอง คือปรหิตปฏิบัติ
พระคุ ณ ของพระพุ ท ธเจ า โดยย อ ที่ สุ ด คื อ
อั ต ตหิ ต สมบั ติ แปลว า ความถึ ง พร อ มแห ง
ประโยชนตน ทรงบําเพ็ญประโยชนสว นพระองค
เองเสร็จสิ้นสมบูรณแลว มุงปญญาจนนําไปสู
พุทธภาวะ คือความเปนพระพุทธเจา และเปน
อัตตนาถะ คําทีเ่ รียกพระพุทธเจาทีพ่ วกเราคุน ชิน
กัน คือโลกนาถะหรือโลกนาถ (ที่พึ่งของชาวโลก)
อัตตนาถะ แปลวาสามารถพึ่งตนเองได โดยที่
ไมตองอาศัยผูอื่น
สมบัติ มีไวสําหรับความถึงพรอมแหงตน
จนนําไปสูปฏิบัติ คือการชวยเหลือผูอื่น สมบัติ
ที่ไมเปลี่ยนเปนการปฏิบัติจะเปนวิบัติ คงจะเคย
ไดยนิ ขอเปรียบเทียบในพระไตรปฎกวา ชีวติ ของ
คนเราก็เปรียบเสมือนเรือนที่กําลังถูกไฟไหม
ทรัพยสินที่นําออกจากเรือนนี้มากเทาไร ก็จะ
เปนประโยชนมากเทานัน้ ทรัพยสนิ ทีไ่ มนาํ ออก
จากเรือนก็จะไหมไปกับกองไฟที่เผาไหมเรือน
ถึงปานนั้นเลยทีเดียว เปนอุปมาที่ชัดเจนมาก
ในพระไตรป ฎ กจะพบว า พระพุ ท ธเจ า ทรงมี
พระป ญ ญาในการแสดงอรรถธรรมจนถึ ง ขั้ น
ที่เรียกวา อุปมาของพระองคนั้นแยบคายและ
ยอดเยี่ยมอยางยิ่ง อัตตหิตสมบัติ คือแกวใสนํ้า
พรอมแลว ถึงพรอมแหงประโยชนตน เพราะ
การที่เราจะนําอัตตหิตสมบัติ ไปสูปรหิตปฏิบัติ
ตองผานขัน้ ตอนอัตตหิตสมบัติ คือมีนาํ้ อยูใ นแกว
มากพอ จึงสามารถดืม่ และแจกจายแกคนอืน่ ดืม่ ได
แมกบั ลูกใครเกิดกอนกัน มีเด็กตอบวาแมเกิด
กอนลูก แตความจริงตอนที่แมยังไมมีลูก แมเปน
เพียงผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งไมมีใครเรียกเธอวาแม
ตอเมื่อแมมีลูกจึงเรียกเธอวาแม แมกับลูกจึงเกิด
พรอมกันทันทีที่มีลูก อัตตหิตสมบัติกับปรหิต
ปฏิบตั ิ ก็เหมือนแมกบั ลูกเกิดพรอมกัน ขณะทีเ่ รา
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ชวยคนอื่น เรากําลังลดละความเห็นแกตัวของ
ตนเอง หลวงปูพุทธทาสกลาววาไมเห็นแกตัว
อยางเดียว อยางอืน่ ไดหมด ถาเราลดความเห็นแกตวั
จนถึงขั้นหมดความเห็นแกตัว เราก็จะชวยเหลือ
เกื้อกูลคนอื่น ไมทําเลวทําชั่ว
มีขอความปรากฏในพระไตรปฎก เปนคํา
ตรัสของพระผูมีพระภาคเจา “อัตตัตถปญญา
อสุจี มนุสสา” ผูมีปญญาเห็นแกประโยชนสวน
ตนเปนคนไมสะอาด เพราะฉะนั้นอัตตหิตสมบัติ
กับปรหิตปฏิบัติตองควบคูไปดวยกัน อยามอง
วาการสั่งสมภาวะแหงความเปนอรหันต กับการ
บําเพ็ญบารมีเปนพระโพธิสตั ว เปนเรือ่ งตางกรรม
ตางวาระ
ขอความในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๖ เถรคาถา
ของพระอรหันตองคหนึง่ กลาวเปรียบพระพุทธเจา
ประดุจดังดอกบัว ความวา
“บุณฑริก เกิดในชลาลัย
กลิ่นหอมรื่นรมยใจ ไมเปยกนํ้า
พระพุทธเจา เกิดในโลก ไมติดในโลกีย
ดุจปทุมรมณีย ไมเปยกนํ้า”
ดอกบัวจึงเปนสัญลักษณของพุทธะ เพราะวา
พุทธะเลือกที่จะมาอุบัติอยูในโลก ซึ่งเต็มไปดวย
กิเลส โลกียะ แตพระองคสามารถหลุดพนจาก
โลกียะไปสูโลกุตตระได
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ดังที่กลาวไปแลว คุณของพระพุทธเจาที่
นําพาทานทัง้ หลายไปสูก ารประพฤติปฏิบตั ิ พุทธคุณ
๒ ประการ คือประโยชนตนกับประโยชนทาน
ซึ่งจะตองปฏิบัติไปพรอมๆ กัน แยกออกจากกัน
ไม ไ ด ขณะใดที่ มี ป ระโยชน ต น ขณะนั้ น คื อ
เรากําลังทําประโยชนทาน ขณะใดที่เรากําลัง
บํ า เพ็ ญ ประโยชน ท  า น ขณะนั้ น เรากํ า ลั ง ทํ า
ประโยชนตน สวนพุทธคุณ ๓ ไมมีปรากฏใน
พระไตรป ฎ ก แต ป รากฏในชั้ น อรรถกถา คื อ
ปญญาคุณ วิสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ แมแตพุทธคุณ
๒ ก็ไมมีปรากฏในพระไตรปฎก แตมีปรากฏ
ในหนังสือรุนหลัง
พุทธคุณที่กลาวถึงเปนสวนมาก คือพุทธคุณ
๙ คุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ ทีเ่ รามักจะนํา
ไปสวด อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคโต โลกะวิทู อนุตตะโร
ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ
ภะคะวาติ

อานุภาพของพระพุทธคุณ

คืนหนึ่งบนถนนบรมราชชนนี รถตูซึ่งติดตั้ง
แกสเอ็นจีวีรอนมาก และดับกะทันหัน มีรถแลน
ไปมาเร็วมากจนเสี่ยงอุบัติเหตุ อาตมากําหนด
พุทธคุณขึน้ มาเปนอารมณ สวดอิตปิ โ ส ภะคะวา...
วนเวี ย นซํ้ า แล ว ซํ้ า อี ก นึ ก ถึ ง แต พ ระพุ ท ธเจ า
สักพักมีรถตํารวจผานมา ตํารวจนายหนึ่งลงมา
จากรถ จําอาตมาไดวาเปนทานจันทร ความ
ราบรื่นเรียบรอยจึงเกิดขึ้น
ครั้ ง หนึ่ ง ขณะเดิ น ทางไปสั ง เวชนี ย สถาน
ประเทศอินเดีย ปรากฏวาคณะไปสูพาราณสีแลว
อาตมาตกรถ จากพุทธคยาจะหารถตามไปก็ไม
สะดวก อาตมาเหลือบแลดูยอดเจดียพุทธคยา
สงใจรําลึกนึกถึงพระพุทธเจา ซึ่งปกติก็จะสวด
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อิติป โสฯ ดวยเสมอ สักครูหนึ่งมีแมชีรางทวม
วัยสักประมาณ ๖๐ ป มายืนมองอาตมา ตัง้ คําถาม
วา“ทานจันทรหรือเจาคะ” เมื่อทราบความวา
อาตมาตองการจะไปพาราณสี ทานยกโทรศัพท
เรี ย กคนขั บ รถมารั บ ส ง อาตมาจากพุ ท ธคยาสู 
พาราณาสี ๖ ชั่วโมง แมชีทานนั้นความจริงทาน
ปวยอยู ทานนั่งไปขางหนาก็ไอไป สงเสร็จก็นั่งรถ
กลับ แมแตเรือ่ งเล็กๆ อาตมาเดินอยูห นาพุทธคยา
หองนํา้ บริเวณนัน้ สงวนไวเฉพาะคนภายใน อาตมา
สวด อิตปิ  โสฯ นึกถึงพระพุทธเจา ปรากฏวาคนที่
ดูแลสถานที่ก็ใหเขาได
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง อาตมานั่ ง เครื่ อ งบิ น จาก
สุวรรณภูมิไปโกลกาตา ปรากฏวาเมฆหนามาก
เครื่องบินสั่น อาตมาจึงสวดอิติปโสฯ สักพักหนึ่ง
เมฆจางหายไปจากทองฟา เครื่องบินหายสั่น
ถึ ง โกลกาตาโดยสวั ส ดี และอาตมานั่ ง รถจาก
โกลกาตาไปพุทธคยา ปรากฏวามีบางชวงไปยาก
รถติด มีรถบรรทุกมาก ตื่นตอนตีสามอาตมาลุก
ขึน้ สวด อิตปิ  โสฯ ปรากฏวารถแลนฉิวจากจุดนัน้

ไปสู  พุ ท ธคยา พบเหตุ ก ารณ แ บบนี้ ห ลายครั้ ง
กระทั่งมีความรูสึกวา ถาเราอยูแตกับบทสวด
อิติปโส ฯ จิตของเรานึกถึงพระพุทธคุณเปนที่ตั้ง
นาจะมีสวนในการทําใหรายกลายเปนดีอยาง
สําคัญ อาตมาใชแมกระทัง่ เวลาของหายหาไมเจอ

พระพุทธคุณ ๙ อิติป โส ภควา...
ขอที่ ๑ อะระหัง

อะระหังนําหนา เปนขอบงชี้วาผูที่จะเปน
พระพุทธเจาไดนั้นจะตองมีอัตตหิตสมบัติ คือ
อรหันต เนนความบริสุทธิ์เปนที่ตั้ง กําจัดกิเลส
ออกไปจนหมดสิน้ จนถึงซึง่ ความเปนพระอรหันต
อรหั น ต แ ปลว า ผู  ห  า งไกลจากกิ เ ลส บางท า น
แปลวา อะคือไม ระหะ คือสถานทีล่ บั พระอรหันต
เปนผูไมมีอะไรที่จะตองปกปดซอนเรนภายใน
อรหันตจึงมีลักษณะแบบนี้
พระอรหันตนี้โดยสรุปยอๆ มี ๓ แบบ ดังนี้
คือ ๑. อรหันตขีณาสพ คือพระอรหันตทั่วไป
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๒.อรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า คื อ พระพุ ท ธเจ า
ผูเปนพระอรหันต พระองคเปนสัมมาสัมพุทโธ
แปลวา เปนผูตรัสรูชอบเอง พระพุทธเจานั้น
จะตองพบกับพระพุทธเจาองคกอนๆ มาแลว
และตองบําเพ็ญบารมีจนถึงขั้นเคยเสียสละชีวิต
เป น ทานมาก อ นแล ว ทั้ ง สิ้ น คื อ บํ า เพ็ ญ บารมี
ขั้นสูงสุด

ขอที่ ๒ สัมมาสัมพุทโธ

สัมมาสัมพุทโธ หมายความวา เฉพาะในชาติ
ที่เปนพระพุทธเจา พระองคเปนผูตรัสรูชอบโดย
พระองคเอง ไมตองมีครูบาอาจารย แตในการ
บําเพ็ญบารมีขามภพขามชาติ พระองคตองเคย
ตัง้ จิตปรารถนาเปนพระพุทธเจามากอน พระองค
ตองบําเพ็ญบารมีอยูในวัฏสงสารมานักตอนัก
แมกระทั่งเคยเกิดเปนสัตวที่คนสวนมากพากัน
รังเกียจ ในโคธชาดกก็เคยเปน ไมตองไปกลาวถึง
สัตวประเภทอื่นๆ พระพุทธเจาก็เคยเปนมาแลว
ทัง้ สิน้ พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจา ทีท่ รง
อธิ บ ายถึ ง ชาติ กํ า เนิ ด ที่ เ คยไปเกิ ด เป น มนุ ษ ย
เปนสัตวประเภทตางๆ พระพุทธเจาทรงเรียนรู
ประสบการณ แ ห ง ความเป น มนุ ษ ย แ ละสั ต ว
เดรัจฉานตางๆ เพื่อที่พระองคจะไดสะสมญาณ
ปญญาไปสูการชวยเหลือมนุษยและสัตว และ
เพื่ อ จะได มี สั พ พั ญ ุ ต ญาณ สั พ พั ญ ู แ ปลว า
ความรูร อบ เปนความรูแ บบอัตตหิตสมบัติ แตเปน
ความรู  ใ นระดั บ ปรหิ ต ปฏิ บั ติ ต อ งทั้ ง ลึ ก และ
ทั้งรอบ จึงจะไดชื่อวาสัพพัญู เปนปญญาตรัสรู
ของพระพุทธเจา

ขอที่ ๓ วิชชาจะระณะ สัมปนโน

วิชชาจะระณะ สัมปนโน วิชชาคือความรู
จะระณะคือความประพฤติ หมายความวาผูที่
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จะเปนพระพุทธเจานั้น จะตองมีทั้งความรูและ
ความประพฤติ ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษ ปกติ
ความรูโ ดยทัว่ ไปเปนความรูใ นระดับ knowledge
เปนความรูในระดับการเลาเรียน ปริยัติศึกษา
แตความรูใ นระดับพุทธะ ตองเปนความรูใ นระดับ
wisdom ปฏิเวธ หรือสูงไปกวาปฏิเวธดวยซํ้าไป
ความรูโดยทั่วๆ ไปเกิดจากปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธเปนผล เปนความรูสูงสุด
ศรัทธา ๓ ๑. ความเชื่อถือ ๒. ความเชื่อฟง
๓. ความเชือ่ มัน่ เชือ่ ถือก็เชือ่ ตามหลักของเหตุผล
ฟงแลวรูสึกเขาทาก็เชื่อถือ แตความเชื่อแบบนี้
ไมแนน ตองนําไปสูความเชื่อฟง คือเชื่อแลว
นําไปปฏิบัติ ซึ่งก็ยังไมจริง ที่ดีจริงตองเชื่อมั่น
หมายความว า ปฏิ บั ติ แ ล ว เกิ ด ผล ยกตั ว อย า ง
อาตมาฉันวันละมื้อเดียว แรกๆ อาตมาแคเชื่อถือ
แลวก็นําไปสูเชื่อฟง ปฏิบัติฉันอาหารวันละมื้อ
เดี ย วตั้ ง แต ยั ง เป น เด็ ก อายุ ป ระมาณ ๑๕ ป
แตก็หวงตัวเองวาจะผอมซีด ฝนใจฉันอาหาร
วันละมื้อเดียว เพราะตองการที่จะปฏิบัติธรรม
ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎกเลมที่
๒๒ วาดวยเรือ่ งเหตุปจ จัยเพือ่ ความเปนผูม อี ายุยนื
ขอที่ ๑ อนายุสสสูตร อังคุตตรนิกาย ปญจกฉักกนิบาต และพระไตรปฎกเลมเดียวกันวาดวย
อานิสงสแหงการกินมื้อเดียว คือ ๑. อัปปาพาธัง
เปนโรคนอย ๒. อัปปาตังกัง ไมบกพรอง ๓. ลหุ
ฏฐานัง เบากายเบาใจ ๔. พลัง มีกําลัง ๕. ผาสุวิ
หารัง มีความเปนอยูผาสุก จากที่เราเพียงแคเชื่อถือ
และเชื่ อ ฟ ง ในระดั บ หนึ่ ง คื อ ปฏิ บั ติ แ ต กั ง วล
วาจะผอมจะปวย กระทั่งผานไปเกิน ๔๐ ปแลว
เพราะฉะนัน้ คําสอนของพระพุทธเจาเฉพาะกรณี
ฝกกินอาหารวันละมื้อเดียวนี้ อาตมาไดลองจน
เกิดความลงตัวแลว
สัมปนโน แปลวา ถึงพรอม คือไปดวยกันทั้ง

๓๒

๖๖

วิ ช ชาและจรณะ ทั้ ง ความรู  แ ละการปฏิ บั ติ
คนจํานวนมากศึกษาแตคําสอนของพระพุทธเจา
แมนยําพระไตรปฎกมาก แตไมสามารถปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจาในพระไตรปฎกได
อาตมายืนยันถาเราเชื่อพระพุทธเจา เราจะรัก
พระพุทธเจามาก จนกระทั่งไมไววางใจเหตุผล
(กิเลส) ของตัวเอง
หลายคนมักจะพูดวา บัดนี้ยุคสมัยไดเปลี่ยน
ไปแลว อางวาพระพุทธเจายังตรัสถึงมหาปเทสเลย
แลวเขาก็นํามหาปเทสมาปรับรับใชกิเลสของ
ตนเอง พระพุทธเจาทรงบัญญัติวา ผูหญิงกับพระ
อยูในที่ลับตาสองตอสองไมได อาตมาไมปฏิบัติ
ตามเหตุ ผลของกิ เ ลส อาตมาเลือกที่จะไมอยู
สองตอสองกับสตรีเพศ จะตองมีบุรุษผูรูเดียงสา
อยูดวยเสมอ ปฏิบัติแบบนี้จนเปนอาจิณ อาตมา
ตั้งจิตวา ขอพระพุทธเจาเปนที่ตั้ง ไมนําความคิด
ของตนเปนตัวตัง้ อาตมามักจะบอกวาพระเปรียบ
เสมือนเรือ ผูห ญิงเปรียบเสมือนนํา้ นํา้ มีคณ
ุ แกเรือ
ถาไมมีนํ้าอุมเรือ มีหรือเรือจะลอยอยูได จึงเปน
หนาที่ของพระที่จะตองระวังอยาใหเรือรั่ว ตอง
ดูแลเรือใหดี แลวทีส่ ดุ นํา้ จะอุม เรือ แตเวลาเรือรัว่
นํ้าจะเขาเรือและจมเรือ เปนความผิดของเรือ
ไมใชเปนความผิดของนํา้ เวลาเกิดความเสือ่ มเสีย
ระหวางพระกับผูห ญิง ใหโทษวาเปนความผิดของ
พระ กรณีนางสุนทริกาและนางจิญจมาณวิกา
กับพระพุทธเจา ก็เหมือนกับนํากอนหินมาขวาง
ทองฟา ไมโดนอะไร นอกจากเหนื่อยเปลา
กอนทีเ่ จาชายสิทธัตถะจะมาบวชเปนนักพรต
และตรัสรูเปนพระพุทธเจา เจาชายเทวทัตคือ
ผูที่ปองรายพระองค เจาชายนอยราหุลคือโอรส
ของพระองค แตพระองคตรัสถอยคําวา “เรามี
ความรูสึกเสมอกันในเทวทัตและราหุล” ฟง
พระวาจาของพระพุทธเจาแลวจะพบวา นี่คือ

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ไมมีคําวาศัตรู
พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎกวา สมณีธ
อรณา โลเก หมายถึงสมณะทั้งหลายยอมไมเปน
ขาศึกกับใครๆ ในโลก และขอเพิ่มเติมวา แมโลก
จะเปนขาศึกกับเรา แตเราจะไมเปนขาศึกกับโลก
อาตมาไดเขียนเปนบทกวีไวดังนี้
สมณะนี้ไมเปนเชนขาศึก
ในสวนลึกสวนตื้นยอมชื่นหวาน
มีเมตตามีไมตรีไมมีประมาณ
ทุกสถานบานเรือนคือเพื่อนเรา
ไมหวาดหวั่นผองภัยที่ในหลา
ไมเปนขา ศึกสักนิด เปนมิตรเขา
กับชายหญิงจริงใจทั้งใหญเยาว
ไมรูจักคําวาเอาเขาตนเอง
อันคนเราเปนศัตรูเพราะรูผิด
เที่ยวถือสิทธิครองครอบระบอบเบง
เห็นของใครอยูขางหนาขาไมเกรง
เอาเปนของขาเองก็แลวกัน
จึงเกิดการแยงชิงในสิ่งสรรพ
สวรรคกลับเปนนรกตกสวรรค
มิตรก็กลายเปนศัตรูลบหลูกัน
โลกก็พลันเปนทะเลอเวจี
สมณีธ อรณา โลเก สมณะทั้งหลายยอม
ไมเปนขาศึกกับใครๆ ในโลก พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระพุ ท ธเจ า ยิ่ ง ใหญ ข นาดที่ ว  า พระองค
สามารถเปลี่ยนดินเปนพระ เปลี่ยนขยะเปนปุย
และเปลี่ยนโจรเปนพระอรหันตทีเดียว ดังเชน
เรื่องโจรองคุลีมาล ดวยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระพุทธเจา ในการเสด็จออกไปโปรดจอมโจร
องคุลีมาลในคราวนั้น เปนชวงเวลาที่มารดาของ
อหิงสกะ (องคุลีมาล) จะมาเตือนลูกวา มีกองทหาร

๖๖

กําลังมาปราบ ไมไดคํานึงวาตัวเองจะถูกลูกซึ่ง
พรอมจะฆาฟนคนที่อยูขางหนา เพียงเพื่อให
ไดนิ้วครบตามเปาหมาย เชนเดียวกับพระพุทธเจา
ไม ท รงห ว งพระชนม ชี พ ของพระองค เ องเลย
เสด็จไปโปรดจอมโจรองคุลีมาล เพราะถาฆาแม
เสียแลว องคุลีมาลจะหมดโอกาสในการบรรลุ
ธรรม พระพุทธเจาจึงชวงชิงเวลากอนทีอ่ งคุลมี าล
จะอนันตริยกรรม ฉุดชวยโจรไปสูค วามเปนองคุลี
มาลเถระ คําวา เถระ หมายถึงผูท เี่ ปนพระอรหันต
สังเกตวา จิตวิญญาณของมารดากับจิตวิญญาณ
ของพุทธะ เปนจิตวิญญาณเดียวกัน ปรากฏ
ในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๖ “เถระคาถา” ความวา
มารดารักบุตรสุดที่รักคนเดียว พระรักสรรพ
สัตวทั้งโลก คําวา“พระ” หมายถึงพระอรหันต
ขึ้ น ไป นี้ คื อ ลั ก ษณะของพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระทั ย ที่ เ ป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในขณะที่
มารดานีร้ กั เฉพาะบุตรสุดทีร่ กั ของตน พระพุทธเจา
ก็ มี จิ ต แบบเดี ย วกั บ มารดา แต พุ ท ธะรั ก โลก
จึงเรียกวา นี้คือพระมหากรุณาธิคุณ เปนวิชชา
จะระณะ สัมปนโน

ขอที่ ๔ สุคะโต

เราจะใช สุ ค ะโตกั บ พระพุ ท ธเจ า เท า นั้ น
พระอรหันตเราใชวาสุปฏิปนโน สุคะโต แปลวา
เปนผูเสด็จไปดีแลว คําวา ดีแลว หมายความวา
พระองคดําเนินพระพุทธจริยาใหสําเร็จผลดวยดี
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา บําเพ็ญพุทธกิจสําเร็จ
ประโยชนยิ่งใหญแกชนทั้งหลาย
ตื่นจากบรรทมสิ่งแรกที่พระองคกระทําเปน
ปฐมบุพกิจ คือพระองคสอ งพระญาณตรวจดูสตั ว
โลกที่ จ ะไปโปรด พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระพุทธเจา พระพุทธองคทรงปฏิบัติการเชิงรุก
โลกเราทุกวันนี้พระสงฆรอใหโยมมาหา ไมได

๓๓

เดินตามบุพกิจของพระพุทธเจา เราควรสอดสาย
สติปญญาไปชวยคน อาตมาจึงนําบุพกิจนี้มา
ปฏิ บั ติ ตื่ น นอนตอนเช า เราควรจะติ ด ต อ ถึ ง
ใครบางวันนี้ เปนความคิดถึง
คิดถึงใครแลวใจเจาติดขัด
ใยมิตัดดวงจิตที่คิดถึง
คิดถึงใครแลวใจเจาติดตรึง
ใยมิหามความคะนึงคิดถึงใคร
จงนอมจิตคิดถึงพุทธสุดประเสริฐ
คิดถึงพอผูใหกําเนิดออกบวชได
ถึงพิมพาถึงราหุลอบอุนไอ
แมพระทัยยังคิดถึงซาบซึ้งนัก
พระพุ ท ธองค ท รงทิ้ ง ขณะจิ ต ที่ ยั ง คิ ด ถึ ง นี้
ด ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต อ พวกเรา สุ ด ท า ย
พระราหุลไดเปนสามเณรองคแรกในพระพุทธ
ศาสนา พระนางพิ ม พาได เ ป น ภิ ก ษุ ณี บรรลุ
อรหันตทั้งพระราหุลและพระนางยโสธราพิมพา
และที่สุดพระราชบิดาพระเจาสุทโธทนะไดเขาสู
การบรรลุธรรมขัน้ สูง คําวาพระมหากรุณาธิคณ
ุ นี้
มีคําวาพระมารดาสิริมหามายาอยูดวย พระองค
ไม ใ ช ทิ้ ง เพี ย งแค ค รอบครั ว และกรุ ง กบิ ล พั ส ดุ 
แมกระทั่งนายฉันนะซึ่งเปนผูรับใชใกลชิด และ
มากัณฐกะซึ่งเปนสหชาติของพระองค พระองค

๓๔

๖๖

เสด็จไปโดยพระบาทเปลา ทิ้งปราสาท ๓ ฤดู
ไปสูโคนไม ไปใชชีวิตแบบติดดิน เปนนักบวช
ที่ยากไร

ขอที่ ๕ โลกวิทู

ส ว น โลกวิ ทู คื อ เป น ผู  รู  แ จ ง โลก วิ ธี ที่
เราจะรู  แ จ ง โลกโลกี ย  คื อ เราจะต อ งตั ด กิ เ ลส
เพราะกิเลสทําใหเรามืดมน มองเห็นโลกเปน
ความอร อย มี ถ  อยคําปรากฏในพระไตรปฎ ก
เลมที่ ๑๕ สคาถวรรค เปนวรรคที่ทําใหอาตมา
ออกบวชจนกระทั่งปจจุบันนี้ ความวา “โลกา
มิสัง ปชเห สันติเปกโข” แปลวา เธอทั้งหลาย
จงละเหยื่อในโลกเสีย และเพงหวังแตสันติเถิด
เพงหวังแตสันติเถิด คืออยาไปเพงอยางอื่นมุง
แตสันติอยางเดียว

ขอที่ ๖ อนุตตะโร ปุรสิ สะทัมมะสาระถิ

อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ เปนปรหิต
ปฏิ บั ติ คื อ สารถี ที่ ฝ  ก บุ รุ ษ ที่ ฝ  ก ได ไม มี ใ คร
ยิ่ ง ไปกว า , เป น ผู  ที่ ฝ  ก คนได ดี เ ยี่ ย ม ไม มี ผู  ใ ด
เที ย มเท า คํ า จากสมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย
(ปยุ ตฺ โ ต) ฝ ก แปลว า เต็ ม ใจที่ จ ะฝ น ฉะนั้ น
ชีวติ ของคนเราจะตองพยายามฝก ตามใจ เทากับ
ตรอมใจ คนที่เคยชินตอการปลอยตนเอง ตามใจ
มีจุดจบก็คือตรอมใจ ปจจุบันนี้เด็กนาเปนหวงมาก
ไดรับการตามใจ เด็กสมัยใหมจึงขาดการยับยั้ง
(เบรก) แหงชีวิต เขาเคยชินกับการไดรับแบบ
ตามใจ ที่สุดก็เลยตรอมใจ

ขอที่ ๗ สัตถา เทวะมะนุสสานัง

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระพุทธเจา ไมใชเพียงแคมนุษย ทรงโปรด
แมกระทั่งเทวดา และหมายถึงสมมติเทพดวย

พระพุทธเจาทรงเปนทีป่ รึกษาแกพระเจาแผนดิน
หลายพระองค
ถาสนใจจะสรางการเมืองที่ดี ควรสรางธรรมะ
กับตัวเรากอน แลวเดี๋ยวการเมืองจะดีขึ้นเอง
ถาคนมีธรรมะ หลวงปูพุทธทาสบอกวา คนดี
สําคัญกวาทุกสิ่ง

ขอที่ ๘ พุทโธ

พุ ท โธ แปลว า เป น ผู  รู  ผู  ตื่ น ผู  เ บิ ก บาน
ตองตื่นกอนจึงจะรู แลวก็เบิกบาน จงเปนผูตื่น
ผูรู ผูเบิกบาน แสดงวาตื่นที่สองไมใชตื่นทางกาย
แต เ ป น ความตื่ น ทางใจ ท า นจึ ง นํ า คํ า ว า เป น
ผูตื่นมาไวที่สอง เมื่อมีความรูเพื่อการละกิเลส
ที่สุดก็จะเปนผูตื่นไปโดยปริยาย สวนเบิกบานนี้
เปนผล จากภาวะแหงความเปนผูรู ผูตื่น คนที่
เขาถึงธรรมะจะมีสภาพเบิกบานแจมใส
เบิกบานสราญสุขอยาทุกขโศก
อยูกับโลกอยางผูรูนะสูเอย
เบิกบานสราญสุขอยาทุกขเลย
เปรียบเปรยดอกไมวิไลตา
เปลงสีสดใสดอกไมสวย
กลิ่นระรวยหอมกรุนทรงคุณคา
ใครผานมาเห็นก็เย็นตา
อีกอุรารื่นรมยสุขสมใจ
เบิกบานสราญสุขอยาทุกขโศก
ประดับโลกลูกนี้ศรีไสว
เบิกบานสราญสุขอยาทุกขใจ
ชวยพรมซับดับไฟในใจคน
โลกเรารอนฟอนไฟจะไหมฟา
ปวงประชานานับจิตสับสน
มาเถิดมาดับไฟที่ไหมกมล
มาเปนคนเบิกบานสําราญเอย
นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา

๖๖

ขอที่ ๙ ภควา

ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ภควา แปลว า ผู  มี โ ชค
ทรงทําการใดก็ลุลวงปลอดภัยทุกประการเปน
ผูมีโชค โชคนี้ไมใชโชคชวยแตชวยโชค ไมใชเปน
ผูท รี่ ออะไรมาเติมเต็ม แตเปนผูท พี่ ยายามเติมเต็ม
สิ่งตางๆ คือผูสรางโชค ไมใชเปนผูรอโชค ตอนที่
พระองคยังเปนเจาชายสิทธัตถะราชกุมารและ
มีวิวาทะกับเจาชายเทวทัตกุมาร เจาชายเทวทัต
ใชศรยิงหงสตกลงมา แตวาเจาชายสิทธัตถะราช
กุมารมาถึงกอน และดึงศรออกมาจากหงสนั้น
ใชยาชําระแผล แลวเกิดวิวาทะกับเจาชายเทวทัต
จนเรื่องนี้เขาสูสภามหาบันฑิตพิจารณา ในที่สุด
มหาบัณฑิตพิจารณาไดความวา ชีวิตควรจะเปน
สิทธิของผูชวยเหลือดูแลชีวิต ไมควรจะเปนสิทธิ
ของผู  ทํ า ลายชี วิ ต เมื่ อ หงส ตั ว นี้ ไ ปอยู  ใ นสิ ท ธิ
ของเจ า ชายสิ ท ธั ต ถะ พระองค รั ก ษาหงส จ น
หายดี แ ล ว ก็ ป ล อ ยให เ ป น อิ ส ระสื บ ต อ ไป
ไมเก็บไวในความครอบครองของตน คือดูแลเขา
จนแข็งแรง แลวเขาก็ไปเปนอิสระของเขา เปนทัง้
เมตตา เปนทั้งกรุณา เปนทั้งมุทิตา และที่สุดก็คือ
อุเบกขา ไมยึดติด ไมนํามาเปนของตน บทกวี
เรื่องนี้มีอยูวา
เจาชายเทวทัตถนัดศร
ยิงหงส ปกออน รอนถลา
ศรแหลมคมเสียบปกหงสตกลงมา
เจ็บปวดปานชีวาจะขาดรอน
เจาชายสิทธัตถะทอดพระเนตร
แสนสังเวชหวั่นไหวฤทัยถอน
คอยอุมหงสแนบอุราดวยอาทร
และถอดศรเทวทัตในบัดดล
ทรงเยียวยาสมุนไพรลงใสแผล
ทรงกันแกเลือดไหลจนไดผล
ทรงลูบไลหงสนอยพลอยจํานน

๓๕

พระทัยทนพระกรุณาและปรานี
เจาชายเทวทัตแสนอัดอั้น
ตะคอกคั้นเคนวาเอามานี่
หงสเปนสิทธิ์ของขา ณ ครานี้
ขายิงมัน ทันที ดวยฝมือ
ชากอน เทวทัต อยาจัดจาน
หงสเปนสิทธิ์ของทานกระนั้นหรือ
คนทําลายนั้นมีสิทธิ์ชีวิตฤ ๅ
โปรดอยาถืออภิสิทธิ์ชีวิตนี้
เราชวยหงสใหปลอดรอดชีวิต
เราก็ควรมีสิทธิ์ชีวิตนี่
เรามีสิทธิ์เมตตาและปรานี
ไมมีสิทธิ์ ราวี แกชีวิต
เทวทัต ปฏิเสธ ซึ่งเหตุผล
ถือวาตนนั้นคือผูถือสิทธิ์
สองเจาชายไมตกลงคงความคิด
ใหสภามหาบัณทิตพิจารณา
ในที่สุดจึงแจงชัดคําตัดสิน
สิทธิ์ทั้งสิ้นในตัวหงสสูงสงคา
ไมมีใครถือสิทธิ์ปลิดชีวา
สัตวไมเคยปรารถนาความทารุณ
ผูชวยหงสใหปลอดรอดชีวิต
ควรมีสิทธิ์ใหสุขสงบอบอุน
หงสเปนสิทธิ์สิทธัตถะมีพระคุณ
อยาเฉียวฉุนอึดอัดเทวทัตเอย
เจาชายสิทธัตถะชนะแลว
หงสก็แคลว คลาดทุกข สุขเสวย
ชีวิตอยา ถือสิทธิ์ ชีวิตเลย
โปรดสังเวย ชีวิต ดวยจิตดี
สัตวไมเคยปรารถนาความทารุณ
อาตมาต อ งกลั้ น สะอื้ น ด ว ยความซาบซึ้ ง
ประทับใจในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจา
นึกถึงหลวงพอปญญานันทภิกขุเทศนถึงแมทาน
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จะร อ งไห ไ ปด ว ย ไม ใ ช เ รื่ อ งความอ อ นแอแต
เปนจิตวิญญาณที่ออนโยน
ขอถวายความเคารพในวาระ ๑๑๑ ป
หลวงพอปญญานันทภิกขุ ทานเปนพระผูเปน
แบบอยางแกอาตมาผูหนึ่ง รวมทั้งหลวงปูพุทธทาส
หลวงพอสมเด็จ ป.อ.ปยุตโต และพอทานสมณะ
โพธิรักษ คําวาสุปฏิปนโน แปลวา ๑. ผูปฏิบัติดีแลว
๒. ผูปฏิบัติแลวปฏิบัติอีกจนกวาจะดี เปนคํา
อธิบายของทาน
ขอใหทานทั้งหลายจงนําพระคุณทั้งหมดคือ
พระธรรมคุ ณ พระสั ง ฆคุ ณ ไปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด มี
ในตอนนี้ ถาศรัทธาพุทธะ แลวกราบไหวพระองค
ไวขางนอก ยังไมไดเปนพุทธะที่แทจริง ตอง
นอมนําพุทธะมาไวในตน และพระพุทธเจาเปน
พระศาสดาที่ทรงยืนยันวา เราทุกคนสามารถ
ปฏิบัติอยางพระองคได เราทุกคนสามารถเปน
พระพุทธเจาได ไมเฉพาะแตพระองคเทานั้น นี่คือ
ความยิ่งใหญของศาสนาพุทธ คือ ความยิ่งใหญ
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
*เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย ณ ธรรมสภา เนือ่ งในวาระ ๑๑๑ ป
ชาตกาลพระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

บทกวีสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา

สาธุ... แทบเทา เหลาพุทธะ
ดวยคารวะศรัทธามหาศาล
พระผูรู พระผูตื่น ผูเบิกบาน
พระผูผานพระผูพนวังวนวัฏ
อันขานอยยังหนักหนวงดวยบวงบาป
ยังมีคราบราคีที่ของขัด
มีความชอบความชังรุงรังรัด
หวังจะตัดใหหลุดเชนพุทธองค
จึงพากเพียรเรียนพุทธไมหยุดยั้ง
โถมพลังตัดโลกโลภโกรธหลง
แมเหนียวหนืดฝดฝนกลืนไมลง
ยังมั่นคงตัดกิเลสดวยเจตนา
เพราะมีองคพระสัมมาสัมพุทธวิสทุ ธิล์ าํ้
เปนผูนําแนวเนื่องอยูเบื้องหนา
มีจํานวนเทาเม็ดทรายสายธารา
ซึ่งนําพาพนกิเลสวิเศษแลว
วิชาพุทธสุดประเสริฐกําเนิดพระ
ซึ่งลดละราคินทุกถิ่นแถว
ก็พนทุกขสุขสกาววับวาวแวว
ก็พราวแพรวพริ้งเพริศกําเนิดพระ
จงเรียนเถิดเรียนพุทธอยาหยุดอยู
เรียนใหรู เรียนใหลุ สาธุสะ
เรียนใหถึงที่สุดโลกุตระ
เรียนใหถึงชัยชนะนิรันดรเทอญ.

พระธรรมเทศนา

อุทิศตน

เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ
กวาตนเอง
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่ าสุคะโต แสดงธรรมเย็นวันที� ๙ เมษายน ๒๕๖๕

“รั ก ตั ว กลั ว ตาย” เป น วลี ที่ เ รารู  จั ก กั น ดี
คนเราแทบร อ ยทั้ ง ร อ ยล ว นแต รั ก ตั ว กลั ว ตาย
แตก็มีบางกรณีมีบางครั้งที่ไมกลัวตาย เพราะวา
อาจจะหนามืด มีความโมโหโกรธาหรือมีความ
เคียดแคน จึงทําอะไรที่บาบิ่น เสี่ยงตายและ
อันตราย เชน ยกพวกตีกนั หรืออาจจะเปนเพราะ
ความคึกคะนองจึงไปทํากิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย
จนบางทีถึงตายก็มี เชน ขับรถซิ่ง มีไมนอยที่ยอม
ตายเพราะหนามืด
อีกสาเหตุหนึ่งคือความโลภ ยอมตายเพื่อ
ทรัพยเพื่ออํานาจ หรือเพื่อชื่อเสียงความเดน
ความดัง บางครั้งแมรูวาจะตองเสี่ยงอันตราย
แตดวยความโลภจึงพรอมจะตายไดเพื่อสิ่งนั้น
อุทิศตนเพื่อสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยชาติ
แตก็มีหลายคนที่ยอมตายเพื่อสิ่งที่ประเสริฐ
กวานั้น ไมใชทรัพยสินเงินทอง ไมใชอํานาจ ไมใช

ชือ่ เสียงเกียรติยศ แตอาจจะเพือ่ ประโยชนสขุ ของ
มนุษยชาติ เพื่อความผาสุกของสวนรวม ก็พรอม
ที่จะยอมตายได
ทุกวันนี้โลกเราเจริญ มาได ก็เพราะมีคน
ประเภทนี้อยูไมนอยทีเดียว ไมจําเปนตองยอม
ตายเพื่อปกปองประเทศชาติ หรือวาเพื่อสูรบ
ปรบมื อ กั บ ใคร แต ย อมตายหรื อ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ
ความรู เพื่อสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยชาติ
ความรู  ที่ ม นุ ษ ย เ รามี แ ละสะสมมาจนถึ ง
ทุกวันนี้ จํานวนไมนอยไดมาดวยความเสียสละ
ของผูคนนับไมถวน ไมใชแคทุมเทศึกษาคนควา
โดยไมเห็นแกความเหนือ่ ยยาก หรือเสีย่ งอันตราย
ชนิดที่เรียกวาเอาชีวิตเขาแลกเทานั้น บางทีก็
พรอมยอมตายเพื่อปกปองรักษาสิ่งนั้นเอาไว
เมื่ อ ราว ๙๐ ป ที่ แ ล ว ที่ ป ระเทศรั ส เซี ย
มีนักพันธุศาสตรและพฤกษศาสตรคนหนึ่งที่มี
ชื่อมาก ชื่อ นิโคไล วาวิลอฟ (Nikolai Vavilov)
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เขาเป น คนที่ ทุ  ม เทเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ  พื ช
โดยเฉพาะธัญพืช เชน ขาว ขาวสาลี ขาวฟาง
เขาขวนขวายในการเสาะหาขาวพันธุดีมาเพื่อ
ปรับปรุงพันธุขาวใหดีขึ้นเรื่อยๆ จะไดมีผลผลิต
มากๆ เพื่ อ เลี้ ย งผู  ค น ไม ใ ช แ ค ค นรั ส เซี ย แต
ประชากรทั้งโลก
แล ว เขาพบว า มี พั น ธุ  ข  า วและพั น ธุ  พื ช
มากมายที่สูญพันธุไป ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดาย
มาก เพราะว า พั น ธุ  ข  า วทุ ก พั น ธุ  ล  ว นมี คุ ณ ค า
ไม วั น นี้ ก็ วั น หน า บางพั น ธุ  ท นแล ง บางพั น ธุ 
ทนศั ต รู พื ช การที่ พั น ธุ  ข  า วเหล า นี้ สู ญ พั น ธุ  ไ ป
นับเปนความสูญเสียที่สําคัญของโลกเลยทีเดียว
ดังนั้นเขาจึงเห็นวาจําเปนตองอนุรักษพันธุขาว
และพันธุพืชอื่นๆ ที่เปนอาหารเอาไว เขาจึงเดิน
ทางไปตามที่ตางๆ เพื่อเก็บพันธุขาวและพันธุ
พืชทองถิ่นใหไดมากที่สุด ภายหลังเขาก็ไมไดทํา
คนเดียว มีลูกศิษยลูกหาเขามาชวยดวย
ปรากฏวาเขาเก็บมาไดเกือบ ๒๕๐,๐๐๐
ชนิดพันธุ ทั้งที่เปนเมล็ด ราก และผลไม เฉพาะ
ที่เปนพันธุขาวอยางเดียวก็ ๑๕๐,๐๐๐ ชนิด จึง
เกิดธนาคารเมล็ดพันธุแหงแรกขึ้นในโลกที่เมือง
เลนินกราดประเทศรัสเซีย ทุกอยางดูจะราบรื่น
แตปรากฏวาเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เยอรมัน

กรีธาทัพเขามาเพื่อจะยึดครองรัสเซีย เมืองหนึ่ง
ที่ เ ยอรมั น ต อ งการยึ ด ครองให ไ ด ก็ คื อ เมื อ ง
เลนินกราด ซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเปนชื่อเมืองเซนต
ปเตอสเบิรก ซึ่งเปนชื่อเดิม
ชวงนั้นวาวิลอฟ ถูกจับเขาคุก เพราะถูก
กลั่นแกลง แลวก็ตายในคุก แตลูกศิษยลูกหาของ
เขาก็ยังทํางานตอไป พอเกิดสงคราม เลนินกราด
ถูกลอม ลูกศิษยลูกหาของเขาเปนหวงวาเมล็ดพันธุ
ที่ เ ก็ บ สะสมมาอย า งยากลํ า บากจะถู ก ทํ า ลาย
จากระเบิดหรือภัยสงคราม จึงพากันไปเก็บรักษา
ไวใตถุนตึกที่ดูแข็งแรงแนนหนา แลวก็ดูแลมัน
อยางดี
แต ว  า การล อ มเมื อ งเลนิ น กราด กิ น เวลา
ยาวนานมาก ไมใชแคลอม ๑ - ๒ เดือน แตลอม
เปนป รวมแลวก็ ๙๐๐ วัน หรือ ๒๘ เดือน ผูคน
ลมตายกันมากมาย ยิ่งกวายูเครนตอนนี้เสียอีก
ยูเครนถูกลอมเปนเดือน แตเลนินกราดถูกลอม
นานเกือบ ๓ ป นอกจากระเบิดซึ่งทําลายตึกราม
บานชองและทํารายผูค นแลว ปรากฏวาตอนหลัง
คนก็เริ่มขาดอาหาร อาหารจากขางนอกสงไปไม
ถึง แตชาวเลนินกราดก็ใจเด็ด ไมยอมแพ แตก็
หิวโหยมาก
เมื่อหิวโหยมากทําอยางไร ก็ตองหาอาหาร
เทาที่จะหาได ตอนแรกก็ลาหนู หรือไมก็ฆาแมว
ฆาหมาเอามากินเปนอาหาร ตอนหลังสัตวเหลานั้น
ไมเหลือ ก็ตองเอาสิ่งที่พอจะหาไดมาเปนอาหาร
เชนรองเทา เข็มขัด เอามาตมเปนอาหาร เมื่อ
หมดแลวไมเหลือ ทําอยางไร ก็เอาเปลือกไมมาตม
บางคนถึงกับเอาศพของเพื่อนรวมชาติมาแลเนื้อ
กินเพื่อประทังชีวิต
ลูกศิษยลูกหาของวาวิลอฟพยายามปกปอง
ดูแลรักษาเมล็ดพันธุในธนาคารอยางเต็มที่ ไมให
คนมาปลนกินเปนอาหาร ตองปกปองกันอยาง
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เต็มที่ ซึ่งไมใชเรื่องยาก เพราะคนหิวโหย
มีเยอะมาก
แตคนทีเ่ ฝาก็หวิ เหมือนกัน และทัง้ ๆ ทีห่ วิ มาก
แตพวกเขาก็ใจเด็ด ไมยอมแตะเมล็ดพันธุขาวที่
ตัวเองรักษา ซึ่งมีเยอะมาก รวมแลวหลายรอย
กิโลจากที่เก็บไว ๒๕๐,๐๐๐ ตัวอยาง แตแมจะ
หิวอยางไรก็ไมแตะเลยจนตาย มี ๙ คนที่ตาย
เพราะอดอยากหิวโหยทัง้ ๆ ทีใ่ นหองมีอาหารหรือ
เมล็ดพันธุเต็มไปหมด แตพวกเขาไมยอมแตะเลย
มีบางคนตายคาโตะ รอบโตะก็มีถุงขาวหลายถุง
แตเขาก็ไมแตะมันเลย
เรื่องนี้นับวานาทึ่งมาก และก็นานับถือนํ้าใจ
คนเหลานี้ ทั้งๆ ที่อดอยากหิวโหย และทุกข
ทรมานมาก แตเขาพรอมที่จะตายโดยไมยอม
แตะเมล็ดขาวที่เก็บสะสมมา เพราะอะไร เพราะ
เขารูวามันไมใชขาวธรรมดา มันเปนสมบัติของ
มนุษยชาติ มันเปนของที่มีคามาก ถาเขาขืนกิน
มัน ก็เทากับวาเมล็ดพันธุเหลานั้นจะสูญพันธุไป
จากโลกเลย เพราะมันไมเหลือแลวนอกจากที่นั่น
คนธรรมดาเวลาอดอยากหิวโหย ก็พรอม
จะทําอะไรก็ได เพือ่ ใหอยูร อด บางคนก็ถงึ กับยอม
กินเนื้อจากศพ แมแตศพของลูกบางคนยังตอง
แลเนื้อมากินสดๆ เลย ที่หนามืดถึงกับฆาคน
เพื่อเอาเนื้อมากินก็มี แตวาลูกศิษยของวาวิลอฟ
ยอมตาย ทัง้ ทีร่ า งกายเรียกรองทองหิว แตวา จิตใจ
ไมยอมแพตอความหิวโหย ไมยอมแตะเมล็ดขาว
เหลานัน้ เลย เพราะรูว า เมล็ดขาวเหลานัน้ มีคณ
ุ คา
ตอประเทศชาติและตอโลกมาก ในทีส่ ดุ ก็รกั ษาไว
ไดจริงๆ เมล็ดขาวเหลานั้นกลับมาเปนประโยชน
ตอโลกเพราะวาชวยในการปรับปรุงพันธุพ ชื ตัง้ แต
อดีตถึงปจจุบัน และจะสงผลถึงอนาคตดวย
นี้เปนตัวอยางของคนที่ยอมตายทั้งๆ ที่ก็รัก
ตัวกลัวตายเหมือนกัน ทําไมถึงยอมตาย ก็เพราะ
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วาเขาเห็นถึงคุณคาของสิ่งที่เขาทํา เห็นคุณคา
ของความรูอ นั จะเกิดจากการศึกษาวิจยั เมล็ดพันธุ
เหลานี้ ซึง่ จะเปนประโยชนตอ มนุษยชาติ คุณคา
ของสิ่งเหลานี้มีความหมายยิ่งกวาชีวิตของเขา
เขาจึงยอมตายเพื่อสิ่งเหลานี้ได
เสี่ยงตายเพื่อความรูทางวิชาการ
คนเราถาหากวามีความมุงมั่นในสิ่งที่ใหญ
กวาตัวเอง การยอมตายเพือ่ สิง่ นัน้ ก็ไมใชเรือ่ งงาย
ที่จริงมันก็ยากอยูแตวาเขาก็พรอมจะทํา โลก
เรามีคนแบบนี้มาก แมธรรมชาติของคนเราจะมี
ความเห็นแกตัว แตถาหากวาเราใหคุณคากับสิ่ง
ที่ใหญกวาตัวเรา เชน โลก มนุษยชาติหรือแมแต
ประเทศชาติ ตัวกูหรือตัวตนก็จะมีความหมาย
นอยลง จึงพรอมที่จะสละชีวิตเพื่อสิ่งเหลานั้นได
มีคนแบบนี้มากมาย ซึ่งทําใหโลกเราเจริญ
กาวหนามาไดทุกวันนี้ หรือทําใหผูคนมีชีวิตที่
สุขสบาย มีคนจํานวนไมนอยที่รักความรู ทุมเท
เพื่อความรู แลวก็ยอมตายเพื่อความรู บางทีก็ไม
ถึงกับตาย แตก็ยอมเสี่ยงตายเพื่อความรู
อยางเมื่อ ๑๐๐ ปที่แลว มีหมอหนุมชาว
เยอรมั น ชื่ อ เวอเนอร ฟอสมานน (Werner
Forssmann) เขาสงสั ย อยากรู  ว  า คนเราจะ
แตะหรื อ สั ม ผั ส หั ว ใจด ว ยสายสวนได ห รื อ ไม
เมื่อรอยปที่แลวความรูเกี่ยวกับหัวใจของคนเรา
มีนอยมาก แตเขาอยากรูวา หัวใจของคนเรา จะ
เขาถึงมันไดโดยใชสายสวนไดไหม คือไมตองผา
เพราะสมั ย ก อ น ผ า ไปถึ ง หั ว ใจเมื่ อ ไหร ก็ ต าย
เมื่อนั้น
เขาทํ า อย า งไร เขาก็ ท ดลองด ว ยตั ว เอง
เอาสายสวนทิ่มเขาไปในเสนเลือดที่แขนตัวเอง
แลวคอยๆ แทงสายสวนเขาไป เจ็บก็เจ็บแตก็ทํา
เพราะอยากรู มันไมใชแคความอยากรูอยากเห็น
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เวอเนอร ฟอสมานน (Werner Forssmann)

ธรรมดา แตเขามองวามันเปนความรูที่มีคุณคา
ซึ่ ง เขาอยากจะหาคํ า ตอบให ไ ด เขาแทงสาย
สวนขึ้นไปเรื่อยๆ ทีละนิดๆ จนกระทั่งไปถึงไหล
เขาไมหยุดแคนั้น เขาไปตอ จนกระทั่งสายสวน
สามารถจะไปแตะหัวใจของเขาได เขาดีใจมาก
ที่รูวาทําได และดีใจยิ่งกวานั้นเมื่อเขาพบวา เมื่อ
หัวใจถูกกระทบดวยสิ่งแปลกปลอม มันไมหยุด
เตน อันนี้เปนความรูใหมที่เขาไมเคยรูมากอน
เขาจึงดีใจมาก
ที่ น  า ทึ่ ง ก็ คื อ ก อ นทํ า เขาก็ ไ ม แ น ใ จว า ถ า
สายสวนไปถูกหัวใจแลว หัวใจจะหยุดเตนหรือ
เปลา เขาไมรูเลย อาจจะตายก็ได แตเขาก็อยาก
จะทดลองดวยตัวเอง เพื่ออะไร เพื่อหาความรู
สุดทายเขาก็ไดความรูว า หนึง่ สายสวนถาทิม่ จาก
เสนเลือดในแขน มันสามารถทีจ่ ะตอไปถึงหัวใจได
และ สอง เมื่อสายสวนไปกระทบถูกหัวใจ หัวใจ
ไมไดหยุดเตน
ความรูนี้มีประโยชนมาก ตอนหลังเราก็ใช
ความรูนี้ในการผาตัดหัวใจ ในการทําบายพาส
หรือในการรักษาโรคหัวใจ ซึ่งปจจุบันทํากันจน
เปนธรรมดาไปแลว
เรื่องนี้ยังไมจบเทานี้ พอเขาทําเสร็จแลว
เขาตองการที่จะมีหลักฐานยืนยันวาทําได เขา
ก็เดินไปที่แผนกเอกซเรยของโรงพยาบาล เพื่อ

ถายภาพยืนยันวาสายสวนทีแ่ ขนของเขาสามารถ
แทงไปจนถึงหัวใจได
การทดลองของเขาไมใชเรื่องงายหรือเรื่อง
ธรรมดา เสี่ยงอันตรายมาก แตเขากลาทํา ไมใช
เพื่อความเดนความดัง แตเพื่อความรู อันนี้ก็เปน
เรื่องของคนที่ยอมตายหรือยอมเสี่ยงอันตราย
เพื่อความรูทางวิชาการ
ที่จริงเขาไมไดหยุดแคนั้น เขายังคนควาวิจัย
ตอไปโดยเอาตัวเองเขาแลก ความรูใหมๆ เกิดขึ้น
จากการทุมเทของเขาจนไดรางวัลโนเบล เกือบ
๓๐ ปหลังจากการเสี่ยงตายครั้งนั้น
อุทิศตนเพื่อแปลคัมภีรทางศาสนา
ไมใชแคความรูทางวิทยาศาสตร หรือความ
รูทางการแพทยเทานั้น ที่ไดมาจากความเสีย
สละ กลาเสี่ยงอันตราย ความรูทางแขนงอื่น
ก็เหมือนกัน รวมทั้งความรูทางพุทธศาสนาดวย
ความรูท างพุทธศาสนาทีต่ กทอดมาถึงเราทุกวันนี้
ที่สําคัญๆ ก็เกิดจากการอุทิศตัวของผูคนจํานวน
ไมนอย ไมใชเฉพาะพระ ไมใชเฉพาะนักบวช
แตยังมีอีกเยอะเลย รวมทั้งฝรั่งดวย
เมื่อ ๒๐๐ ปกอนมีหนุมฮังกาเรียนคนหนึ่ง
ชื่อ โชมา เดอ โคโรซี (Csoma de Korosi)
เขาอยากรูวา รากเหงาของชนเผาฮังกาเรียน
อยูที่ไหน เขาเชื่อวา อยูแถวเอเชียกลาง เขาจึง
ออกสํารวจเพื่อพิสูจนสมมติฐานนี้ เขาเดินทาง
ดวยเทาจากฮังการีซงึ่ อยูใ นยุโรปไปถึงเอเชียกลาง
ถึงแลวก็ไมพอใจแคนั้น เขาเดินทางตอไปจนถึง
อินเดีย เทานั้นไมพอ ยังตอไปอีกจนไปถึงลาดัก
ที่นั่นเขาบังเอิญเจอวัดทิเบต เขาเกิดสนใจภาษา
ทิเบตขึ้นมา แลวยิ่งมารูวาวัดทิเบตวัดนั้นมีคัมภีร
ทิเบตเยอะมาก เขาจึงเปลี่ยนเปามาเรียนภาษา
ทิเบต จากเดิมไมมีความรูอะไรเลย เริ่มจากศูนย
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มาเรียนภาษาทิเบตจากลามะแกๆ คนหนึ่ง
เขาทุมเทมากกับการเรียนภาษาทิเบต ทั้งๆ
ที่ไมมีความรูมากอน ลามะก็พูดภาษาฮังกาเรียน
หรืออังกฤษไมได ตําราและคูมือก็ไมมี เรียกวา
ไม มี อ ะไรเลยที่ ช  ว ยการเรี ย นภาษาทิ เ บตและ
อานคัมภีรทิเบต แตเขาไมยอทอ เขาใชเวลาเปน
ปๆ ในการศึกษา โดยอยูอยางยากลําบากมาก
เพราะวาลาดักไมมีอะไรที่สะดวกสบาย อัตคัด
ไปแทบทุกอยาง ยิง่ ฤดูหนาวดวยแลว ลําบากมาก
ทุกวันตัง้ แตเชามืด เขาก็ตนื่ ขึน้ มาอานคัมภีรท เิ บต
หนาวก็หนาว แถมไมมีไฟผิงใหความอบอุนดวย
ตองเอาผาหนาๆ คลุมตัวตั้งแตหัวจรดเทา แลวก็
อานหนังสืออยางจริงจังจนคํ่า กินก็ไมคอยไดกิน
เทาไหร เพราะอาหารอัตคัด เวลานอนเขาก็นอน
กับพื้น ไมไดนอนบนเตียงหรือฟูก วันทั้งวันเขาไม
ไดทําอะไรนอกจากอานหนังสือ และเมื่อรูภาษา
ทิเบตแลว เขาก็เริ่มอานคัมภีรทิเบต ซึ่งยากมาก
และเปนภาษาโบราณ เขาทําอยางนีท้ กุ วัน เชามืด
ตื่นขึ้นมา ก็ศึกษา คนควา แปลคัมภีรจนคํ่าแลว
ก็นอน ตื่นเชาก็ลุกขึ้นมาทํางาน กลางวันแมจะ
มีแดด เขาก็ไมเคยออกไปรับแดดเพื่อใหตัวเอง
อบอุน ขลุกอยูกับหนังสือ เที่ยวก็ไมเคยเที่ยว
ไม มี อ ะไรดึ ง ดู ด ความสนใจของเขานอกจาก
คัมภีรทิเบต ตอนหลังเมื่อเขาอานภาษาทิเบตได
แตกฉาน เขาก็เขียนตําราไวยากรณทิเบต แลวก็
ทําพจนานุกรมทิเบต-อังกฤษเปนฉบับแรกของ
โลก
เทานั้นยังไมพอ เขายังอุตสาหะแปลคัมภีร
ทิเบตซึง่ ในวัดนัน้ มีเปนรอยๆ ผูกเลย เขาครํา่ เครง
มาก ทั้งวันทําแตงานแปลโดยไมสนใจทําอะไร
อยางอื่นเลย อยูแตในกระทอมคนเดียวทั้งวัน
ทัง้ คืน ทําอยางนีเ้ ปนปๆ ใชชวี ติ เหมือนกับนักบวช
ฝรั่งที่มาเห็นบอกวาเขาอยูเหมือนฤาษี ไมทํา
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อยางอืน่ เลย คนอืน่ มีความสุขกับการกิน ดืม่ เทีย่ ว
เลน แตเขาไมสนใจเลย อยูอยางเรียบงาย แต
อัตคัดในสายตาของคนอืน่ แถมกินอาหารมังสวิรตั ิ
เปนสวนใหญดวย เหลาก็ไมแตะเลย
หลังจากอานคัมภีรท เิ บตในวัดนัน้ จนไมเหลือ
เมื่อทราบวาที่กัลกัตตามีคัมภีรทิเบตมากมาย
จากการสะสมของฝรั่งที่เปนนักวิชาการ แตอาน
คัมภีรเ หลานัน้ ไมออก เขาก็รบั คําชวนไปกัลกัตตา
ไปเพื่ออะไร ไปเพื่ออานและแปลคัมภีรทิเบต
แลวก็เก็บตัวเหมือนเดิม ทั้งวันทั้งคืน อยูอยาง
นั้นเปนปๆ
ชีวติ ของเขานาสนใจมาก เชนเดียวกับผลงาน
ของเขาก็มีความสําคัญมาก เพราะวางานแปล
ของเขาทําใหโลกรูว า คัมภีรท เิ บตลวนแปลมาจาก
คัมภีรสันสกฤตในอินเดีย รวมทั้งทําใหคนพบใน
เวลาตอมาวา ศาสนาพุทธในทิเบต มีท่ีมาหรือ
มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศอินเดีย
อันนีเ้ ปนความรูใ หมมาก เพราะ ๒๐๐ ปกอ น
ไมมีใครรูวา พุทธศาสนาเคยเจริญรุงเรืองที่อินเดีย
เพราะวาพุทธศาสนาสูญหายไปเกือบพันป ไมมี
คนรูเลยวาพุทธคยาคืออะไร สถานที่สําคัญของ
พุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะสั ง เวชนี ย สถานทั้ ง สี่
แตกอ นไมมใี ครรูว า มีความสําคัญทางพุทธศาสนา
ใครๆ รวมทั้งคนอินเดียก็คิดวาเปนศาสนสถาน
ของฮินดู สวนคัมภีรทางพุทธศาสนาไมวาภาษา
บาลีหรือสันกฤตก็สญ
ู หายหรือถูกทําลายจนแทบ
ไมเหลือ
ผูคนเวลานั้นแมกระทั่งคนอินเดีย ไมรูเลย
วาพุทธศาสนาเคยประดิษฐานตั้งมั่นในอินเดียมา
นานนับพันป แตผลงานของ โชมา เดอ โคโรส
รวมทัง้ ของฝรัง่ อีกหลายคน โดยเฉพาะชาวอังกฤษ
ซึ่งแมจะไมใชนักวิชาการอาชีพ แตก็อุทิศตนให
กับการศึกษาคนควา จนทําใหโลกไดรูวา อินเดีย
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เคยมีพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรืองมากอน ซึ่งตอมา
ไดแพรไปยังหลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งทิเบต
เนปาล พมา ลังกา และไทย รวมทั้งรูในเวลา
ตอมาวา พุทธศาสนามีพระพุทธเจาเปนศาสดา
ตอมาก็รูเพิ่มขึ้นมาวาพระพุทธเจามาจากตระกูล
ศากยวงศ มีบดิ าชือ่ สุทโธทนะ ประวัตศิ าสตรของ
พุทธศาสนาในอินเดีย รวมทั้งพุทธประวัติ เรารู
ไดเพราะวาคนเหลานี้ซึ่งมี เดอ โคโรส เปนหนึ่ง
ในนั้น
ดังนั้นเดอ โคโรส จึงเปนคนที่มีความสําคัญ
ตอพุทธศาสนามาก ทีน่ า สนใจคือ เขาไมไดนบั ถือ
พุทธศาสนาเลย เขาไมไดเปนชาวพุทธ แตสาเหตุ
ที่ เ ขาอุ ทิ ศ ตนเกื อ บทั้ ง ชี วิ ต ให กั บ คั ม ภี ร  ทิ เ บต
ก็เพราะเขาเห็ น คุ ณ คาของคัมภีร ทิเ บต ซึ่ง ใน
สายตาของเขาเป น ขุ ม ทรั พ ย ที่ ลํ้ า ค า ในทาง
วิชาการและวรรณกรรม เรียกวาเปนขุมทรัพยที่
ลํ้าคาของมนุษยชาติก็ได แลวเขาก็มีความสุขที่
จะนําขุมทรัพยนี้มาเปดเผยใหโลกรับรู
อันนี้เปนตัวอยางของคนที่ทุมเทชีวิตเพื่อทํา
สิ่งที่มีคา อีกทั้งมีความสุขกับการทําสิ่งนั้น นับ

เปนแบบอยางของคนทีท่ าํ งานดวยฉันทะ แสดงให
เห็นถึงพลังของฉันทะ เรือ่ งนีส้ าํ คัญเพราะทุกวันนี้
คนจํานวนไมนอ ยมองวา จะทําอะไร ตองมีตณ
ั หา
เปนแรงจูงใจ เชน อยากมั่งมี อยากมีชื่อเสียง
จึงจะมีแรงทํางาน ถาทําดวยแรงจูงใจอยางอื่น
จะไมเกิดผลเทาไหร
แตวาเดอ โคโรส เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา
ฉันทะนั้นมีพลังมาก ฉันทะทําใหเกิดการทุมเท
อุ ต สาหะ ทํ า ให ค นเราทํ า สิ่ ง ยากให สํ า เร็ จ ได
เปนเพราะเดอ โคโรส ทํางานดวยฉันทะ เขาไมได
สนใจชื่อเสียง ไมไดสนใจเงินตอบแทน เขาจึง
ทํางานอยางทุมเท โดยอยูอยางสมถะมาก เปน
เพราะทําดวยใจรัก เขาจึงสรางสรรคผลงานที่
ลํ้าคาใหแกพุทธศาสนา ทั้งๆ ที่ไมไดเปนชาวพุทธ
เขาไมไดทําดวยศรัทธา แตทําดวยใจรักลวนๆ
เดอ โคโรส ยังเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา
ความสุข ไมจําเปนตองเกิดจากการเสพ จากการ
กิน ดื่ม เที่ยว หรือเกิดจากการมีทรัพย มีชื่อเสียง
ผูคนมักจะคิดวาความสุขเกิดจากการเสพ เกิด
จากการมีการได หรือเกิดจากสิ่งเรา แตวาคน
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อยางเดอ โคโรส บอกเราวา ความสุขเกิดจากการ
ทําก็ได เขามีความสุขทั้งที่ชีวิตของเขาดูเหมือน
จืดชืดมาก อีกทัง้ ยังอัตคัดขัดสน แตเขามีความสุข
มีความสุขที่ไดศึกษาคนควาและแปลคัมภีร โดย
ไมมีอะไรอยางอื่นมาทําเขาเขวได ไมวาอาหาร
อรอย สถานที่ที่นาตื่นตาตื่นใจ เหลายา เพราะสิ่ง
เหลานีไ้ มทาํ ใหเขามีความสุขไดเลย เขามีความสุข
และหลงใหลกับงานของเขา จนไมสนใจอยางอื่น
เลย เสื้อผาหนาผมก็ไมสนใจ แมกระทั่งอาบนํ้า
เขาก็แทบไมไดทํา เพราะวาจะทําใหเขาเสียเวลา
มีเวลานอยลงกับการทํางานที่ตนรัก
แบบอยางสําหรับชาวพุทธ
คนเราถ า เข า ถึ ง ความสุ ข จากการทํ า สิ่ ง ที่
ตนรักหรือมีคุณคา ยอมสรางสรรคสิ่งดีงามได
มากมาย รวมทัง้ สามารถมีชวี ติ ทีเ่ รียบงาย ไมเรียก
รองตองการจากคนอืน่ จนนําไปสูก ารเบียดเบียน
หรือแกงแยงแขงดีกัน
เดอ โคโรส ไมไดนบั ถือพุทธ แตดจู ากวิถชี วี ติ
และคุณภาพจิตของเขาแลว นับวาเปนชาวพุทธ
แทๆ เลย อีกทัง้ ยังมีชวี ติ เรียบงายเหมือนพระเลย
เหลาก็ไมแตะ เนื้อก็กินนอยมาก อยูอยางสมถะ
ทุมเทเพื่อการแปลคัมภีรทางพุทธศาสนา ซึ่งเปน
ประโยชนตอ ชาวพุทธมาก ชาวพุทธในญีป่ นุ ถึงกับ
ยกยองเดอ โคโรส ใหเปนพระโพธิสัตวเลยทีเดียว
ซึง่ ก็สมควร เพราะแมเขาจะเปนชาวคริสต แตชวี ติ
และงานของเขาคูควรกับการเปนชาวพุทธอยางยิ่ง
จะว า ไป งานแปลของเขานั บ เป น การภาวนา
อย า งหนึ่ ง เขาภาวนาด ว ยการแปลหนั ง สื อ
ชวยทําใหเขามีสมาธิ มีจิตใจที่สงบ และยินดีใน
ชีวิตที่เรียบงาย
บุคคลที่อาตมาพูดถึงลวนเปนตัวอยางที่ชี้วา
คนเราถาหากมีจุดมุงหมายที่แนวแน โดยเฉพาะ
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จุดมุงหมายที่ประเสริฐ ที่ยิ่งใหญกวาตัวเอง ก็จะ
ทํ า ให เ กิ ด การทุ  ม เท เสี ย สละ อี ก ทั้ ง ยั ง ลดละ
ตั ว ตนด ว ย จนพร อ มจะตายเพื่ อ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า
จะวาไปแลว ในทัศนะของชาวพุทธ สิ่งเหลานี้
เชน ความรู ยังไมใชสิ่งประเสริฐหรือสูงสงเทากับ
นิพพาน แตแมกระนั้น เขาก็พรอมเสียสละ ทุมเท
และยอมตายเพื่อสิ่งนั้นได
ถาชาวพุทธเรามีนพิ พานเปนเปาหมายอยาง
แทจริง การเสียสละ ทุมเท หรือพรอมที่จะตาย
เพื่อนิพพาน ก็จะไมใชเรื่องยาก ครูบาอาจารย
จํ า นวนมากท า นก็ ย อมตาย เพราะว า ท า นมี
นิพพานเปนที่หมาย ไปธุดงคในปาลึกทั้งๆ ที่รูวา
เสี่ยงอันตรายเพราะวาทานมีจิตมุงตอนิพพาน
ถึงแมเราจะไมปรารถนานิพพาน แตถาหาก
เราทุมเทใหกับการปฏิบัติธรรมหรือการฝกตน
แค ๑ ใน ๑๐ ของเดอ โคโรส การปฏิบัติของเราก็
คงจะเจริญกาวหนามากทีเดียว ทั้งๆ ที่เขาไมไดมี
นิพพานเปนเปาหมาย ไมไดมุงเพื่อความพนทุกข
แตสงิ่ ทีเ่ ขาทําก็นบั วาเปนความเสียสละ เปนความ
ยิ่งใหญ เปนการกระทําที่ทรงคุณคามาก ในขณะ
เดียวกันก็เปนการลดละตัวตนดวย ยิง่ ทําเพือ่ ผูอ นื่
มากเทาไหร ก็ยงิ่ ลดละตัวตน หรือลดความยึดมัน่
ในตัวตนไดมากเทานั้น ทั้งนี้เพราะประโยชนทาน
กับประโยชนตนไมไดแยกจากกัน
ถาหากคนเราคิดถึงตัวเองนอยลง หรือคิดถึง
สิ่งอื่นที่ใหญกวา ประเสริฐกวาตนเอง การทุมเท
เสียสละ และสรางสิ่งที่มีประโยชนหรือมีคุณคา
ตอโลก ก็ทําไดไมยาก แมจะมีอุปสรรคมากมาย
เพียงใดก็ตาม ในทํานองเดียวกัน ยิ่งเราทําเพื่อ
สิ่งที่มีคุณคา สิ่งที่ประเสริฐ หรือเกื้อกูลโลกมาก
เทาไหร ตัวตนก็ยิ่งเบาบาง หรือลดละตัวตนได
มากเทานั้น

ปุราณคัมภีร ์

พระนางสิรม
ิ หามายา
จํารูญ ธรรมดา

บทนํา
เมื่อตอนเด็กๆ ขาพเจาเคยไดยินพระอาจารย
ใหญวัดทามะโอเลาใหฟงวา พระนางสิริมหามายา
พุท ธมารดาของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ท า นทรง
มี พ ระชนมายุ ๕๕ พระชั น ษา จึ ง ได ใ ห กํ า เนิ ด
พระโพธิสัตว และเสด็จสวรรคตเมื่อพระชันษา
๕๖ ซึ่ ง ฟ ง ดู แ ล ว เหมื อ นจะเป น ไปได ย าก แต
ความจริ ง แล ว อะไรบนโลกใบนี้ ล  ว นเป น ไปได
ทั้งสิ้น แตขาพเจาก็สงสัยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
วา เหตุไฉนเรื่องของพระนางสิริมหามายาพุทธ
มารดา จึงไมไดถูกเลาขานอยางจริงจังในวงการ
พระพุทธศาสนาทั้งที่พระนางเปนบุคคลสําคัญ คือ
สตรีหมายเลข ๑ ของเราชาวพุทธก็วาได
แตเมื่อไมนานมานี้ ขาพเจาไดมีโอกาสอาน
คัมภีรเลมหนึ่ง ชื่อ “คัมภีร์สริ ิมหามายาเทวีวัตถุ”
ซึ่งตนฉบับเขียนเปนภาษาบาลี ไมทราบวาใครเปน
ผูรจนาและรจนาขึ้นในประเทศใด เพราะยังหา

หลักฐานที่มาไมพบ แตมีการแปลเปนนิสสยะฉบับ
ใหมโดยพระวิสุทธาจารมหาเถระ แหงสํานักมหา
วิสุทธาราม เมืองมัณฑะเลย เมื่อ ๑๐๐ กวาปที่แลว
อนึ่ง แมวาตัวคัมภีรจะไมมีชื่อทานผูรจนา
ปรากฏ แตก็ไมไดหมายความวาคัมภีรนั้นไมนา
เชื่ อ ถื อ เพราะเมื่ อ พิ จ ารณาดู จ ากท า นผู  แ ปล
นิสสยะฉบับใหมแลว ทานเปนปรมาจารย เปน
นั ก ปราชญ แ ห ง พระพุ ท ธศาสนาผู  ร จนาคั ม ภี ร 
ภาษาบาลี ไ ว ม ากมาย เป น ธงชั ย แห ง พระพุ ท ธ
ศาสนาในประเทศพมาก็วาได ทานมีสมณศักดิ์
เป น สมเด็ จ พระสั ง ฆราชแห ง นิ ก ายชวยเจ ง ซึ่ ง
เปนนิกายธรรมยุตแหงสหภาพเมียนมา ขาพเจา
ทราบวาทานเปนอาจารยปูของพระอาจารยใหญ
วั ด ท า มะโอ ซึ่ ง เป น พระอาจารย บ าลี ใ หญ ข อง
ขาพเจา นั่นหมายความวา ทานคือพระอาจารย
ทวดของขาพเจานั่นเอง
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อนึ่ง การประเมินคุณคาของตําราใดๆ นั้น
ย อ มมี อ งค ป ระกอบหลายอย า งก็ จ ริ ง แต ห นึ่ ง
ในนั้นคือดานเนื้อหาที่เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ที่ทําใหตัวตําราสามารถมีอายุยืนยาวมาถึงปจจุบัน
แมตาํ รานัน้ จะไมปรากฏชือ่ ของผูเ ขียนก็ตาม คัมภีร
สิริมหามายาเทวีวัตถุนี้ มีลักษณะเชนเดียวกัน
ขณะที่ขาพเจากําลังคนหาขอมูลบางอยาง
เกิ ด เหลื อ บไปเห็ น คั ม ภี ร  นี้ ใ นรู ป ของไฟล pdf
อยูในเครื่อง iPad คูใจของขาพเจา เมื่อเปดดู
จึ ง เห็ น ว า มี ทั้ ง ต น ฉบั บ บาลี แ ละคํ า แปลนิ ส สยะ
ภาษาพม า ดู แ ล ว ระลึ ก ถึ ง คุ ณ ของมารดาจึ ง ได
ตั้ ง ใจอ า นดู จ ากต น ฉบั บ ที่ เ ป น ภาษาบาลี เห็ น ว า
เปนตัวเขียนจึงไดตั้งใจอานดูจากตนฉบับที่เปน
ภาษาบาลี (อักษรพมา) แลวจึงไดปริวรรตเปน
บาลีอักษรไทย เขียนสงใหเจาหนาที่โครงการ
จัดสรางพระไตรปฎก ชวยพิมพลงคอมพิวเตอร
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ส ว นคํ า แปลนั้ น ข า พเจ า ได ท ยอยแปลออกเป น
ภาษาไทย ทัง้ นีโ้ ดยเทียบเคียงกับฉบับนิสสยะภาษา
พมาของพระอาจารยมหาวิสุทธาราม
วั น หนึ่ ง เมื่ อ ได คุ ย กั บ บรรณาธิ ก ารวารสาร
โพธิยาลัยจึงไดเลาเรื่องนี้ใหเธอฟง เธอมีความ
สนใจคัมภีรนี้มาก จึงไดชักชวนใหเขียนลงเปน
บทความในวารสารโพธิยาลัย ขาพเจายินดีที่จะทํา
เพราะเห็ น ว า เป น ช อ งทางหนึ่ ง ในการเผยแพร
พระเกี ย รติ คุ ณ ของพระพุ ท ธมารดาให พุ ท ธศาสนิกชนชาวไทยไดรับรู คัมภีรนี้จึงไดแปลเปน
ภาษาไทย และตีพิมพขึ้นเปนครั้งแรกในวารสาร
โพธิ ย าลั ย สํ า หรั บ เนื้ อ เรื่ อ งจะสนุ ก หรื อ มี ส าระ
อยางไรนั้น ขอใหทุกทานคอยติดตามไดตั้งแตบัดนี้
เปนตนไปครับ
ดวยความปรารถนาดี
จํารูญ ธรรมดา ผูปริวรรตและแปล

สิริมหามายาเทวีวตฺถุ
ตํานานพระนางสิริมหามายา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ปณาม-ปฏิฺา
ชนุตฺตมํ ชินํ นตฺวา,
สุทฺธวํสํ ตถาคตํ,
ปาปุปฆาตกํ พุทฺธํ,
สพฺพธมฺมาน ปารคุ.
วกฺขามิ ตสฺส พุทฺธสฺส,
ชินกานํ มโนหรํ,
วํสํ วํสุตฺตมํ เธยฺยํ,
ปติปาโมชฺชวฑฺฒนํ.
ขาพเจาขอนอบนอมพระพุทธเจา ผูทรงเปนอัครมนุษยสุดประเสริฐกวาใครในโลกทั้งสาม ผูทรง
ชนะมารทั้ง ๕ มีเทวบุตรมาร เปนตน ผูทรงถือกําเนิดเกิดจากวงศของพระเจามหาสมมุติอันบริสุทธิ์
ผูทรงเสด็จมาดี ดุจพระพุทธเจาในอดีต มีพระวิปสสี เปนตน ผูทรงกําจัดบาปไดอยางสิ้นเชิง ผูทรงถึงฝง
แหงธรรมทั้งปวง
ครั้นนอบนอมแลว จักไดรจนามหาสมมุติศากยวงศของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อันเปนวงศที่ยิ่งใหญกวาวงศใดๆ อันกอใหเกิดความปติยินดี เปนที่นาจดจํา
และเพิ่มพูนปติปราโมทยแกผูที่ไดสดับรับฟง เปนลําดับตอไป
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สกฺยวํสราชปรมฺปรา
ตตฺรายํ อนุปุพฺพิกถา – ปฐมกปฺปกานํ รฺโ มหาสมฺมตฺตสฺส โรโช นาม ปุตฺโต อโหสิ.
โรชสฺ ส วรโรโช, วรโรชสฺ ส กลฺ ย าโณ, กลฺ ย าณสฺ ส วรกลฺ ย าโณ, วรกลฺ ย าณสฺ ส มนฺ ธ าตา,
มนฺธาตุสฺส วรมนฺธาตา, วรมนฺธาตุสฺส อุโปสโถ, อุโปสถสฺส วโร, วรสฺส อุปวโร, อุปวรสฺส มฆเทโว,
มฆเทวสฺส ปรมฺปราย จตุราสีติ ขตฺติยสหสฺสานิ อเหสุ.
เตสํ ปจฺฉโต ตโย โอกฺกากวํสา อเหสุ. เตสุ ตติยโอกฺกากสฺส ปฺจ มเหสิโย อเหสุ “หตฺถา,
จิตฺตา, ชนฺตุ, มาลินี, วิสาขา”ติ. ตาสุ เอเกกา ปฺจสตปริวารา. สพฺพเชฏกิ าย จตฺตาโร ปุตฺตา
โอกฺกากมุโข กรกณฺโฑ, หตฺถินิโก, เกสินิปุโร. ปฺจ ธีตโร :- ปยา, สุปฺปยา, อานนฺทา, วิชิตา,
วิชิตเสนาติ อิติ สา นว ปุตฺตธีตโร วิชายิตฺวา กาลมกาสิ.
โอกกากวงศ ๓ รัชกาล
พระเจาโอกกากราชที่ ๓
เลากันวา พระเจามหาสมมุติ ผูเปนใหญแหงมนุษยตนกัปปนั้นมีพระโอรสนามวา โรชะ
พระเจาโรชะมีพระโอรสนามวา วรโรชะ พระเจาวรโรชะมีพระโอรสนามวา กัลยาณะ พระเจา
กัลยาณะมีพระโอรสนามวา วรกัลยาณะ พระเจาวรกัลยาณะมีพระโอรสนามวา มันธาตุ พระเจามันธาตุ
มีพระโอรสนามวา วรมันธาตุ พระเจาวรมันธาตุมีพระโอรสนามวา อุโปสถะ พระเจาอุโปสถะมีพระโอรส
นามวา วระ พระเจาวระมีพระโอรสนามวา อุปวระ พระเจาอุปวระมีพระโอรสนามวา มฆเทวะ พระเจา
มฆเทวะมีพระโอรส พระนัดดา และพระปนัดดา เปนตน สืบสันตติวงศถึง ๘๔,๐๐๐ องค
อนึ่ง ราชวงศโอกกากราชนั้น มีการสืบพระราชสันตติวงศ ๓ องค ซึ่งพระเจาโอกกากราชองคที่ ๓
(องคสุดทาย) พระองคทรงมีพระมเหสี ๕ พระองค คือ
๑. พระนามวา หัตถา ๒. พระนามวา จิตตา ๓. พระนามวา ชันตุ ๔. พระนามวา มาลินี
๕. พระนามวา วิสาขา
ซึ่งพระมเหสีแตละองคนั้น ทรงมีนางสนมบริวารองคละ ๕๐๐ นาง
พระราชโอรส พระราชธิดา ๙ องค
พระนางหัตถา ผูซึ่งเปนพระมเหสีองคใหญสุดนั้น ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวม
๙ องค คือ
พระราชโอรส ๔ องค ๑. โอกกากมุขราชกุมาร ๒. กรกัณฑราชกุมาร ๓. หัตถินิกราชกุมาร
๔. เกสินีปุรราชกุมาร
พระราชธิดา ๕ องค ๑. ปยาราชกุมารี ๒. สุปปยาราชกุมารี ๓. อานันทาราชกุมารี ๔. วิชิตา
ราชกุมารี ๕. วิชิตเสนาราชกุมารี
หลังจากที่พระนางใหกําเนิดพระโอรสและพระธิดาถึง ๙ พระองคขางตนแลว ไดเสด็จสวรรคต
อถ ราชา อฺํ ทหริยํ อภิรูป ราชธีตรํ อาเนตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ. สา ชนฺตุ นาม ปุตฺตํ
วิชายิ. อถ นํ ปฺจมทิวเส อลงฺกริตฺวา รฺโ ทสฺเสสิ. ราชา ตุฏโ ตสฺสา วรํ อทาสิ. สา าตเกหิ
สทฺธึ มนฺเตตฺวา ปุตฺตสฺส รชฺชํ ยาจิ. ราชา “นสฺส วสลิ, มม ปุตฺตานํ อนฺตรายํ กาตุ อิจฺฉสี”
ติ ตชฺเชสิ.
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สา ปุนปฺปุนํ รโห ราชานํ ปริโตเสตฺวา “มหาราช มุสาวาโท นาม ปติวตฺตตี”ติ อาทีนิ วตฺวา
ยาจติเยว. อถ ราชา ตสฺสา วสํ คโต ปุตฺเต อามนฺเตตฺวา “อหํ ตาตา ตุมฺหากํ กนิฏํ ชนฺตุกุมารํ
ทิสวฺ า ตสฺส มาตุยา สหสา วรํ อทาสึ, สา ปุตตฺ สฺส รชฺชํ ปริณาเมตุ อิจฉฺ ติ. ตุมเฺ ห เปตฺวา มงฺคลหตฺถึ
มงฺคลอสฺสํ มงฺคลรตฺจ เสเส ยตฺตกํ อิจฺฉถ, ตตฺตกํ คเหตฺวา ยตฺถ ผาสุ, ตตฺถ คจฺฉถ, มมจฺจเยน
อาคนฺตฺวา รชฺชํ คณฺหตา”ติ อฏหิ อมจฺเจหิ สทฺธํ อุยฺโยเชสิ.
พระอัครมเหสีองคใหมกับพระราชกุมารนอย ชันตุราชกุมาร
เมื่อพระนางหัตถาสวรรคตแลว พระเจาโอกกากราชไดพระราชธิดารูปงามผูยังอยูในวัยเยาว
มาอภิเษกเปนพระอัครมเหสีองคใหม พระนางไดใหกําเนิดพระโอรส นามวา ชันตุราชกุมาร ครั้นกําเนิด
มาได ๕ วัน พระนางไดแตงองคทรงเครื่องใหกับพระราชกุมาร พรอมกับไปเขาเฝาพระราชา
พระราชาทรงดีพระทัยอยางลนพน จึงไดเผลอเปดโอกาสใหพระนางขอพรอะไรก็ไดที่พระนาง
ตองการ ฝายพระนางไดโอกาสจึงขอราชสมบัติใหกับพระราชโอรสของตน พระราชาทรงกริ้วมาก
ทรงตวาดไปวา “นี่เจาหญิงถอย บัดซบที่สุด เจาคิดจะทําอันตรายแกพระโอรสทั้ง ๔ องค ของเราหรือไง”
ถึงกระนั้น พระนางก็ไมยอทอ พยายามออดออนขอพรดังกลาว ในที่ลับสองตอสอง
“พระองคเพคะ ธรรมดาวาพระเจาแผนดินนั้น ตรัสอะไรแลวยอมไมคืนคํามิใชดอกหรือเพคะ
มุสาวาทจะเปนเหตุใหพระองคเสื่อมเสีย มีพระชนมายุสั้น เกียรติคุณก็จะเสื่อมถอย รวมทั้งทรัพย
ศฤงคารดวยเพคะ ขอทรงโปรดประทานราชสมบัติแกพระโอรสองคเล็กของเราทั้งสองเถิด”
ไมนาน พระราชาก็ทรงตกอยูในอํานาจของพระนาง จึงทรงเรียกพระราชบุตรทั้ง ๔ องคมาพบ และ
ตรัสบอกความจริงใหทราบถึงความที่พระองคไดตกปากรับคําตอพระมเหสีองคใหม ที่จะมอบราชสมบัติ
ใหแกพระชันตุกุมาร พระอนุชาตางพระมารดา โดยไมไดไตรตรองใหถวนถี่ “แนะ ลูกรักทั้งหลาย เมื่อ
ไมนานมานี้ พอไดตกปากรับคําที่จะมอบราชสมบัติใหชันตุกุมารไปแลว พระนางผูเปนแมตองการที่จะ
ใหพอมอบราชสมบัติใหชันตุกุมาร ดังนั้น ขอใหเจาทั้งหลายจงนําเอาสมบัติทุกอยางที่ตองการ ยกเวน
ชางมงคล มามงคล และราชรถมงคล แลวพากันออกไปตั้งบานเมืองใหมชั่วคราวกอน เมื่อสิ้นรัชสมัยเรา
แลว พวกเธอจึงคอยหวนกลับมายึดเอาราชสมบัติคืนเถิด”
ครั้นตรัสรับสั่งเชนนี้แลว จึงทรงมอบหมายใหอํามาตย ๘ ทาน รวมเดินทางติดสอยหอยตามไปเปน
ที่ปรึกษาแกราชบุตรเหลานั้นดวย
เต นานปฺปการํ กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา “ตาต อมฺหากํ โทสํ ขมถา”ติ ราชานฺจ ราโชโรเธ
จ ขมาเปตฺวา, “มยมฺป ภาตูหิ สทฺธึ คมิสฺสามา”ติ ราชานํ อาปุจฺฉิตฺวา นิกฺขนฺตภคินิโย อาทาย
จตุรงฺคินิยา เสนาย ปริวุตา นครา นิกฺขมึสุ. กุมารา ปตุ อจฺจเยน อาคนฺตฺวา รชฺชํ กาเรสฺสนฺติ, มยํ
คจฺฉาม เต อุปฏหามา. จินฺเตตฺวา พหุชนา เต อนุพนฺธึสุ.
ปมทิวเส เอกโยชนิกา สหคตา เสนา อโหสิ. ทุติยทิวเส ทฺวิโยชนิกา, ตติยทิวเส ติโย
ชนิกา อโหสิ. กุมารา มนฺตยึสุ “มหา อยํ พลนิกาโย, สเจ มยํ ยํกิฺจิ สามนฺตราชานํ มทฺทิตฺวา
ชนปทํ คณฺเหยฺยาม. โสป โน นปฺปสเหยฺย. กึ ปเรสํ ปฬาย กตาย, มหา อยํ ชมฺพุทีโป. อรฺเ
นครํ มาเปสฺสามา”ติ หิมวนฺตาภิมุขํ คนฺตฺวา นครวตฺถุ ปริเยสึสุ.
พระราชโอรสเสด็จออกจากพระนครไปพรอมกับพระราชธิดา
พระราชโอรสเหลานัน้ ตางพากันกรรแสงครวญครํา่ โศกาอาลัยทีต่ อ งจากพระราชบิดาไป พวกเธอได
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กราบบังคมทูลขอขมาลาโทษที่อาจจะพึงมีตอพระบิดาและตอเหลากษัตริย
ชาติเชื้อพระวงศ ดังนี้ วา “ขอเดชะ เสด็จพอ, ขอพระองคจงโปรดประทาน
อภัย ยกโทษ แกขาพระองคทั้งหลายดวยเถิด”
แมพวกราชกุมารีทั้งหลาย ก็กราบอําลาพระราชบิดาดังนี้วา “แม
หมอมฉันทัง้ หลาย ก็จกั ออกไปจากแวนแควนนีพ้ รอมกับเสด็จพีท่ ง้ั หลาย เพคะ”
จากนั้น พระราชโอรสทั้ง ๔ และพระราชธิดาทั้ง ๕ จึงไดพากันออก
จากพระนคร ดวยความโศกเศราอาดูร โดยมีขาราชบริพารเหลาเสนาทหาร
ทั้ง ๔ เหลา รวมสมทบเดินทางออกจากพระนครไปดวย
แมพสกนิกรชาวแวนแควนก็พากันติดสอยหอยตามไป เพราะคิดวา
“อีกไมนานนักหรอก เมื่อเจาเหนือหัวองคปจจุบันไมอยูแลว พระราชโอรส
เหลานี้ ก็คงจะเสด็จหวนกลับมาครองราชยในประเทศนี้อีก พวกเราจะขอ
ตามเสด็จไปเพือ่ ปรนนิบตั ริ บั ใชพระราชโอรสและพระราชธิดาเหลานัน้ ดวย”
ในวันแรก ขบวนที่ติดตามไปมีความยาวไดประมาณ ๑ โยชน พอวันที่ ๒ เพิ่มเปน ๒ โยชน วันที่ ๓
(วันสุดทาย) ขบวนที่ติดตามยาว ๓ โยชน
พระราชโอรสทัง้ หลายเหลานัน้ จึงปรึกษากันวา “ขบวนพลนิกายผูต ดิ ตามมานี้ ชางมากมายมหาศาล
จริงหนอ ดวยกองกําลังจํานวนมหึมาเชนนี้ หากพวกเราประสงคจะยึดครองประเทศเพื่อนบานก็สามารถ
เขายึด บดขยี้ประเทศแถบภูมิภาคเดียวกันได โดยไมยากเย็น ซึ่งก็ยากที่จะมีประเทศไหนตานทานกอง
กําลังของเราได แตวาจะมีประโยชนอันใดเลา ดวยการเบียดเบียนผูอื่นแลวยึดเอาบานเอาเมืองเขามาเปน
ของเรา
ชมพูทวีปเองก็สุดแสนจะกวางใหญไพศาล พวกเราพากันเขาปาแลวพัฒนาสรางบานสรางเมือง
ก็คงจะดีไมนอย”
เมื่อไดขอสรุปเชนนี้แลว พวกเขาจึงจัดขบวนบายหนาสูปาหิมวันต ดนดั้นสรรหาพื้นที่อันเหมาะสม
แกการสรางพระนครใหม
กปลวตฺถุปฺปตฺติ
ตสฺมึ สมเย อมฺหากํ โพธิสตฺโต พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา กปลพฺราหฺมโณ นาม
หุตฺวา กาเม ปหาย อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺตปเทเส โปกฺขรณิยา สาลวนสณฺเฑ ปณฺณสาลํ
มาเปตฺวา วาสํ กปฺเปสิ.
โส กิร ภูมิชาลํ นาม วิชฺชํ ชานาติ. อุทฺธํ อสีติหตฺเถ อากาเส เหฏา จ ภูมิยา คุณโทสํ
ชานาติ เอกสฺมึ ปเทเส ติณคุมฺพลตา ทกฺขิณาวฏฏา ปาจินาภิมุขํ ขายนฺติ. สีหพฺยคฺฆาทโย มิคสูกเร
พิฬาราทโย จ มณฺฑูกมูสิเก อนุพนฺธมานา ตํ ปเทสํ ปตฺวา น สกฺโกนฺติ อนุพนฺธิตุ. อฺทตฺถุ เตหิ
สนฺตชฺชิตฺวา นิวตฺตนฺติเยว. โส “อยํ ชยปฺปเทโส”ติ ตฺวา ตตฺถ อตฺตโน ปณฺณสาลํ มาปยิ.
สากวัน ปาสัก
ณ หวงเวลานัน้ พระโพธิสตั วของเราไดบงั เกิดเปนพราหมณหนุม นามวา กบิลพราหมณ อยูใ นตระกูล
พราหมณซึ่งเปนตระกูลอภิมหาเศรษฐี ระดับพราหมณมหาศาล ซึ่งมีจํานวนทรัพยสินรวมประมาณ ๘๐
โกฏิ เปนตัวกําหนดความรํ่ารวย ทานไดออกบวชเปนฤษี สละทิ้งกามคุณ บําเพ็ญพรตอยูในบรรณศาลา
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เนินปาสากวัน ริมสระนํ้าโบกขรณี
เลากันวา “ฤษีนั้น เชี่ยวชาญวิชาดูชัยภูมิ ซึ่งเรียกกันวา “ภูมิชาละ” สามารถรูคุณโทษของ
พื้นดิน สวนดานบนสูงขึ้นไปบนอากาศถึง ๘๐ ศอก และลงสูใตดิน ๘๐ ศอก
ปรากฏวาทานเห็นพื้นที่แหงหนึ่ง มีกอหญาและเถาวัลยพันกันเปนเกลียววนรอบขวา มีปลายชี้หนา
ไปทางทิศตะวันออก
ณ ที่ตรงนั้น สัตวรายผูเปนเจาปา เชน สิงห เสือ เปนตน เมื่อไลลาเหยื่อมีเนื้อ หมู หรือสัตวราย
รุนจิ๋ว เชน แมวปา เปนตน เมื่อไลลาเหยื่อตัวนอยมีกบ หนู เปนตน มาถึงพื้นที่ตรงนั้น ก็ไมอาจจะไลลาตอ
ไปได ตรงกันขามพวกมันกลับโดนคุกคามโดยเหยื่อที่พวกมันไลลามาจนตองถอยรนกลับไปทุกครา
ฤษีเห็นเหตุการณดังกลาวจึงรูวา ที่นี้ เปนที่ชัยสมรภูมิ ใครเขาถึงกอนยอมมีอํานาจเหนือศัตรู ทาน
จึงไดปลูกสรางกุฏิบรรณศาลาของตนบนพื้นที่ดังกลาว
อถ กุมาเร นครวตฺถุ ปริเยสมาเนว อตฺตโนกาสมาคเต ปุจฺฉิตฺวา ตํ ปวตฺตึ ตฺวา เตสํ
อนุกมฺป ชเนตฺวา เอวมาห “อิมสฺมึ ปณฺณสาลฏาเน มาปตํ นครํ ชมฺพุทีเป อคฺคนครํ ภวิสฺสติ.
เอตฺถ ชาตปุริเสสุ เอเกโกว ปุริสสตมฺป ปุริสสหสฺสมฺป อภิภวิตุ สกฺขิสฺสเตว. เอตฺถ โว นครํ มาเปถ,
ปณฺณสาลฏาเน รฺโ ฆรํ มาเปถ. จณฺฑาลปุตฺโตป อิโธกาเส ตฺวา ราชภาวํ อิจฺฉนฺโต สกลชมฺพุทีป ชินิตฺวา จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา ภเวยฺยา”ติ.
เต “นนุ อยํ ภนฺเต อยฺยสฺส วสโนกาโส”ติ โพธิสตฺโต อาห “มม วสโนกาโส วายํ โหติ, มา
จินฺตยิตฺถ, อหํ เอกปสฺเส ปณฺณสาลํ กตฺวา วสิสฺสามิ, อิเธว นครํ มาเปตฺวา “กปลวตฺถุนฺ”ติ นาม
โวหรถา”ติ. เต ตตฺเถว นครํ มาเปตฺวา กปลตาปสสฺส วสโนกาสตฺตา ติณาทีนํ ทกฺขณ
ิ โต อาวฏเฏตฺวา
ิตตฺตา จ กปลวตฺถุนฺติ โวหรึสุ. เต กุมารา สพฺเพหิ อมจฺเจหิ สทฺธึ ตตฺเถว นิวาสํ กปฺเปสุ.
เมื่อกองคาราวานของเหลาพระราชโอรสผูซึ่งกําลังแสวงหาแผนดินสรางพระนครใหมมาถึง
บรรณศาลาดังกลาว เมื่อฤษีทราบความวากําลังแสวงหาพื้นที่สรางเมือง ทานจึงอนุเคราะหเสียสละพื้นที่
ของตนใหกับพระราชโอรสเหลานั้น เพื่อสรางเปนพระนครโดยใหเหตุผลวา
“ณ ที่ตรงบรรณศาลานี้ หากไดสรางพระนครขึ้น พระนครนั้นก็จะกลายเปน อัครนคร พระนคร
อันลํ้าเลิศประเสริฐกวานครใดในชมพูทวีป”
บุรุษใดไดมีโอกาสถือกําเนิดเกิดบนแผนดินตรงนี้ เขาจะเปนยอดคน แมเพียงลําพังคนเดียวก็
สามารถเอาชนะศัตรูคนเปนรอยเปนพันไดไมยาก ดังนั้น ทานทั้งหลายจงสรางพระนคร ณ ที่ตรงนี้เถิด”
เมื่อราชกุมารเหลานั้นตรัสถาม “ก็ที่ตรงนี้ เปนที่อยูของทานมิใชหรือ”
พระโพธิสตั วตอบวา “ใช เปนทีอ่ ยูข องเรา, แตพวกทานอยาไดคดิ มากเลย เราจะสรางบรรณศาลา
ในที่มุมอีกดานหนึ่ง พวกทานสรางเมือง ณ บรรณศาลานี้ แลวตั้งชื่อเมืองนี้วา “กบิลพัสดุ” เถิด”
พวกราชกุมารเหลานั้น จึงไดสรางเมือง แลวตั้งชื่อเมืองวา “กบิลพัสดุ” ในฐานะเปนที่อยูของ
ฤษีกบิลดาบส และเพราะเปนพื้นที่ที่มีหญาเถาวัลยพันเวียนรอยไปทางดานขวาเปนทักษิณาวัฏมงคล
ปรากฏอยู แลวพวกราชกุมาเหลานั้นก็ไดอาศัยอยูกับคณะอํามาตย ณ ที่พระนครใหมนั้น นับตั้งแตนั้นมา
อยํ กปลวตฺถุนครสฺส อุปฺปตฺติ.
ประวัติสรางพระนครกบิลพัสดุ จบ

ั ภาษณ์พเิ ศษ
บทสม

ในช ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ที่ ผ  า นมานี้ ท า นผู  อ  า นคงยั ง จํ า กั น ได ว  า มี ข  า วหนึ่ ง ที่ ยึ ด ครองพื้ น ที่ สื่ อ
ทุกประเภทในเมืองไทย เพื่อเสนอเรื่องอันนายินดียิ่งสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย เมื่อ “กากัน มาลิก”
ดาราภาพยนตร ร ะดั บ ซุ ป เปอร ส ตาร บ อลลี วู ด ผู  เ ป น หนุ  ม อิ น เดี ย ที่ นั บ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู ม าตั้ ง แต เ กิ ด
กลับเกิดมีศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจาจนเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และประสงคที่จะบวชเปน
พระภิกษุในพุทธศาสนาโดยเลือกที่จะมาบวชที่เมืองไทย
วารสารโพธิยาลัยเคยเลาเรือ่ งของ “ซุปตารบอลลีวดู ” ผูน ไี้ วแลวเมือ่ ป
๒๕๖๓ ในเลมที่ ๕๖ เมือ่ เขาสวมบทบาท “เจาชายสิทธัตถะ” ในภาพยนตร
ฟอรมใหญของศรีลังกาเรื่อง “สิทธัตถะ เจาชายผูกลายเปนพระพุทธเจา”
ซึ่งควารางวัลจากงานเทศกาลภาพยนตรโลก (World Buddhist Film
Festival) ทีส่ หประชาชาติจดั ขึน้ ในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยไดรบั มา ๕ รางวัล
คีอ รางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม ผูกํากับยอดเยี่ยม บทภาพยนตรยอดเยี่ยม
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและนักแสดงยอดเยี่ยมสําหรับกากัน มาลิก และ
ตอมา เรือ่ งนีย้ งั ไดรบั รางวัลภาพยนตรยอดเยีย่ ม
ในงานเทศกาลภาพยนตรนิวเดลีดวย
สําหรับทานผูอานที่ไมไดอานฉบับที่ ๕๖
ทางวารสารฯ ขอสรุปเรือ่ งใหวา การสวมบทเจา
ชายสิทธัตถะในครั้งนั้น กากัน มาลิก ไดทุมเท
ศึกษาทั้งพุทธประวัติ และหัวขอธรรมตางๆ
เพือ่ ใหสามารถแสดงไดสมบทบาท นัน่ เปนสิง่ ที่
ทําใหเขาเริม่ รูจ กั และประทับใจในพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา ยิง่ ไดศกึ ษามากขึน้ ก็ยงิ่ มี
ศรัทธาแรงกลาขึน้ จนขอรับนับถือพุทธศาสนา
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นอกจากนั้ น กากั น ยั ง เคารพและ
กอนอื่นขอแกไขความสับสน
ศรัทธาตอในหลวงรัชกาลที่ ๙ เปนอยางสูง
ในสื่อโซเชียลกันกอน ระหวาง
ที่ ท รงทุ  ม เทเพื่ อ ประชาชนตลอดเวลา
สองพระเอกอินเดียที่เลนหนัง
กากันจึงตั้งปณิธานที่จะทําเพื่อผูอื่นตาม
เรื่ อ งประวั ติ ข องพระพุ ท ธเจ า
กันทั้งสองคน คนซายในรูปคือ
แบบอยางของพระองค ดวยการนําคําสอน
“ฮีมานซู โซนิ” เลนชีรียเรื่อง
ของพระพุทธเจาไปชวยพัฒนาคุณภาพ
“พระพุทธเจามหาศาสดาโลก”
ชีวติ ใหคนอินเดีย เขาไดทาํ หลายโครงการ
มาวัดไทยบอย แตไมไดบวช
เพื่อการนี้ เชน The Lotus World ที่ชวน
ค น ที่ บ ว ช คื อ ค น ข ว า
ใหคน “ทําดีทําไดทุกวัน” การแนะนําให
“กากัน มาลิก” ผูเลนหนังใหญ
คนอินเดียใชมรรคมีองค ๘ เปนหลักใน
ของศรี ลั ง กาเรื่ อ ง “สิ ท ธิ ต ถะ
การดําเนินชีวิต จัดตั้งศูนยวิปสสนาที่เปด
เจาชายผูก ลายเปนพระพุทธเจา”
รับคนทุกชั้นวรรณะและทุกศาสนาเขามา
พัฒนาจิตใจ และโครงการแจกพระพุทธรูปจํานวน ๘๔,๐๐๐ องคใหกับคนอินเดีย และเขายังมารวมแสดง
ภาพยนตรไทยแนวธรรมะเรื่อง “เลา ฤา สื่อ IV(สี่)” ซึ่งรับชมไดฟรีทางยูทูบ
สํ า หรั บ ท า นที่ ต  อ งการอ า นฉบั บ ที่ ๕๖ แบบเต็ ม ๆ สามารถอ า นได ใ นเว็ บ ไซต ข องวั ด จากแดง
(https://watchakdaeng.com/) และเว็บไซตของชมรมกัลยาณธรรม (https://www.kanlayanatam
.com/podhiyalai.htm)

กลับมาสู่ปี ๒๕๖๕ กากัน มาลิก ไดแจงกับบรรดา

แฟนคลับผานเฟสบุคของเขาวา
“...ถึงเวลาแลว ทีผ่ มจะไดเรียนรูพ ระธรรมใหได
รูจ กั เขาใจความไมเทีย่ งทัง้ ปวง ประเทศไทยกําลังดึงดูดให
ผมไดไปรูจ กั ตัวเองอยางแทจริง ไดเวลาไปศึกษาพระธรรม
ไปเรียน ไปรับความรูใหพรอมที่จะไปหมุนกงลอธรรม
ในอินเดียแลว...”
จากนั้ น จึ ง มี ข  อ มู ล ข า วพร อ มภาพถ า ยและ
วีดิทัศนเขามาครองพื้นที่สื่อของไทยในระดับที่เรียกไดวา
ขึ้นหนาหนึ่งพาดหัวไมในสื่อทุกประเภท นั่นคือขาวการ
เขาสูรมกาสาวพัสตรของกากัน มาลิก ซุปเปอรสตาร
บอลลีวูด โดยมีพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุทอง มีแฟนคลับและ
ผูที่ชื่นชมเขามารวมงานอยางใกลชิดและอบอุน ตามรูปที่
เลือกมาใหชมกันเปนบางสวน
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ขาวเรือ่ งนีไ้ ดสรางกระแสความชืน่ ชมยินดีทดี่ าราดังชาวอินเดียผูเ คยนับถือศาสนาฮินดูหนั มารับนับถือ
ศาสนาพุทธ ตามรอยพุทธประวัติที่เขาเคยสวมบทบาทและเมื่อบวชแลว ชาวไทยก็ไดช่ืนชมในจริยวัตร
อันสงบงามของพระกากัน
แตก็มีกระแสแหงความสงสัยนานาประการขึ้นมาอาทิ เปนคนฮินดู
แลวมาเปลี่ยนเปนชาวพุทธไดอยางไรกัน แถมยังบวชเปนพระสงฆดวย
พอแมอนุญาตหรือเปลานะ ไปจนกระทัง่ วา แลวจะไปรือ้ ฟน ศาสนาพุทธ
ในอินเดียไดยังไงกัน จะไหวหรือ เรื่องแบบนั้นมันไมงายเลยนะ....ฯลฯ
ทางเราไดหาขอมูลเปนคําตอบในเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ทาน
ผูอานอาจจะสนใจใครรูมาใหทานไดอานกันอยางจุใจในหนาถัดไป
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หลังจากที่พระกากัน “อโสโกภิกขุ” เขาพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และอยูใน
รมกาสาวพัสตรไดหนึง่ สัปดาห กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัยก็ไดรบั โอกาสใหเขาไปกราบและสัมภาษณ
ทานที่วัดธาตุทอง ซึ่งเราจะนําเรื่องราวอันนาชื่นชมยินดีนี้มาไขทุกขอสงสัยอยางชัดตรง ถายทอดใหทาน
ผูอานของเราไดรับทราบกันอยางจุใจ
คําถามยอดฮิตอันดับแรกคือ ทานเปนคนฮินดู ทานเลนหนัง เลนละครเปนองคเทพ
ฮินดูมาตลอดชีวิต แตเมื่อเลนเปนเจาชายสิทธัตถะ/พระพุทธเจาเพียงเรื่องเดียว ทําไม
ทานถึงอยากเปนชาวพุทธ?
พระอโสโกเลาใหทีมกองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัยฟงวา เรื่องนี้มีเหตุปจจัยหลายอยางประกอบกัน
เริ่มจากสิ่งที่อาจจะเรียกไดวา “ปาฏิหาริยสิวสองรอยเม็ด” ที่ตองเลายอนอดีตไปสมัยที่ทานยังเปนดารา
หนุมนอย คือเมื่อผูกํากับภาพยนตรคนดังของศรีลังกา
ที่ชื่อ “สมาน วีรมัน” (Saman Weeraman) ไดพบ
กากัน มาลิก ก็รูสึกไดถึงพลังอะไรบางอยางในตัวของ
กากัน จนตองบอกกับเจาตัววา สักวันหนึ่งจะตองเอาตัว
กากันมาเลนหนังของเขาใหจงได ซึ่งกากันก็ยินดีมาก
แตยังไมรูวาจะมีโอกาสดังกลาวเมื่อใด
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แลววันนั้นก็มาถึงเมื่อผูกํากับสมาน วีรมัน ตองการสรางหนังใหญเปนพุทธประวัติที่จะแทรกขอธรรม
ดีๆ ใหผูชมไดรับรู และตั้งใจวาจะมอบบทเจาชายสิทธัตถะใหกากัน จึงติดตอใหเขาบินมาจากอินเดีย
เพื่อมาคัดตัวนักแสดงที่ศรีลังกา แนนอนวากากันตื่นเตนยินดีมากที่ไดรับโอกาสวิเศษสุดนี้ แตกอนเดินทาง
แคเพียงวันเดียวก็มีเรื่องไมคาดฝนเกิดขึ้น เมื่อเขาตื่นขึ้นมาพรอมกับหัวสิวที่ขึ้นมาเขรอะเต็มใบหนาอยาง
ไมเคยเปนมากอน
พระอโสโกยอนความหลังใหฟงวา กากันก็ทําไดแคไปหาหมอและไดยามาทา และในวันรุงขึ้นก็ตอง
บินไปศรีลังกา ไปปรากฏตัวในอาคารคัดตัวในสภาพผอมดําผมยาวหนวดเฟมกับสิว ๒๐๐ เม็ดเต็มหนา
นักแสดงกวา ๓๐๐ คนที่มารวมคัดตัวจากนานาประเทศตางแอบหัวเราะหยัน กรรมการตั้งทาจะคัดทิ้ง
ในทันที แตผูกํากับยืนยันวากากันตองไดเขาคัดตัว จากนั้นก็มีหมอไตหวันมาตรวจและมอบยาไว
ใหทากระปุกหนึง่ พรอมแนะนําใหไปไหวพระทีว่ ดั พุทธซึง่ อยูไ มไกลจากทีพ่ กั กากันรับยาแลว ก็ไปวัด กราบ
พระพุทธรูป นั่งสมาธิและขอพร เมื่อกลับมาก็พบวาหองพักที่จัดไวใหเขาโดยเฉพาะนั้นเปนหองใหญ โปรง
โลง ทาสีขาวทั้งหอง กากันจึงนําภาพพระพุทธเจาที่ติดตัวมาหลายรูปไปติดเรียงไวบนฝาผนัง แลวนั่ง
ทําสมาธิเพงมองที่ภาพพระพุทธเจาพรอมอธิษฐานขอกําลังใจและความสําเร็จ
พระอโสโกเลาตอวา เชาวันรุงขึ้นปาฏิหาริยก็ปรากฏ ยาที่หมอไตหวันใหออกฤทธิ์จนสิว ๒๐๐ เม็ด
ยุบลงทั้งหมด เหลือเพียงรองรอยทิ้งไวเล็กนอยชึ่งหายสนิทในวันตอมาที่ตองเขาคัดตัวนั้นเอง พระอโสโก
บอกวา ยาทรงฤทธิ์ที่หมอไตหวันใหก็เปนตัวเดียวกับที่ใชที่อินเดียแตไรฤทธิ์ ทานยืนยันวา วิธีการรักษานั้น
เหมือนกันหมด แตมสี งิ่ ทีท่ าํ เพิม่ คือ ไปกราบพระพุทธรูปและนัง่ สมาธิทวี่ ดั พุทธ และมานัง่ สมาธิตอ ทีห่ อ งพัก
โดยเพงมองภาพพระพุทธเจาที่นําติดตัวมา เมื่อสิวหายไปแบบแทบไมเหลือรองรอยหลังจากทําสิ่งเหลานี้
จึงทําใหรูสึกมีกําลังใจเต็มที่ และยิ่งมุงมั่นที่จะแสดงบทบาทเจาชายสิทธัตถะใหดีที่สุด
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การคัดตัวในวันนัน้ ใชบทเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ พระอโสโกเลาวา จิตใจของกากันที่
ออนโยนเปนปกติวสิ ยั ไดหยัง่ ลงสัมผัสไดถงึ ความใจหายของคนทีจ่ ะตองพลัดพรากจากผูเ ปนสุดทีร่ กั สุดแสน
เสนหา ทําใหมคี วามอาลัยอาวรณทลี่ าํ้ ลึกสุดทีจ่ ะบรรยาย แตจาํ ตองจากไปเพือ่ แสวงหาหนทางปลดเปลือ้ ง
ทุกขใหมวลมนุษยชาติ มันเปนการเลือกที่ตัดสินใจทําไดยากที่สุดในชีวิต แตเจาชายสิทธัตถะทานทรง
แนวแนในทางเลือกนี้ดวยความปวดราวหนักหนวงทวมทน ดวยใจที่สัมผัสไดอยูกับอารมณอันลึกซึ้ง
เชนนั้น กากันไดสวมบทบาทเจาชายสิทธัตถะไปตามความรูสึกนั้นอยางเต็มที่ เมื่อแสดงจบก็พบวา ทุกคน
ที่อยูในหองคัดตัวตางนิ่งงัน สีหนาบงบอกถึงอารมณที่คลอยไปตามบทบาทที่แสดง แมชางกลองก็ถายทํา
ไปพรอมนํ้าตาที่ยังทิ้งคราบไวบนใบหนา แนนอนวาทุกคนเห็นพองใหกากันไดรับบทเจาชายสิทธัตถะ
อยางเปนเอกฉันท
แตนี่ไมใชการสิ้นสุดของการคัดตัว ผูสรางหนังและผูกํากับพิถีพิถันเอาจริงเอาจังกับ “วาที่ดารานํา”
ถึงขนาดขอตามไปอยูท บี่ า นของกากันทีม่ มุ ไบดวยเลย เพือ่ เฝาสังเกตลักษณะนิสยั ทีแ่ ทจริงของวาทีด่ ารานํา
ทัง้ ผูส รางและผูก าํ กับใหความสําคัญกับสิง่ นีม้ ากกวาทักษะการแสดง เพราะตองการใหผชู มรูส กึ วา กําลังมอง
เห็นเปนเจาชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจาอยูจริงๆ ซึ่งถาเพียงแตแสดงไปตามบท (portray the role) จะ
ไมเพียงพอ แตตอ งไดดาราทีม่ ลี กั ษณะนิสยั ประจําตัวทีส่ อดคลองและเอือ้ กับบทบาทจึงจะแสดงออกมาได
เนียนเปนธรรมชาติ (live the role) จนผูชมเชื่อวาเปนอุปนิสัยของเจาชายสิทธัตถะจริงๆ จึงจะสามารถ
บรรลุเปาหมายสุดยอดของภาพยนตรทตี่ อ งการสรางแรงบันดาลใจใหผชู มนึกอยากทําดี อยากทําเพือ่ ผูอ นื่
ตามตัวอยางที่เห็นในหนังดวย

การคัดตัวจึงเป็ นปฐมบทของการก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในปี ๒๕๖๕ นี�

ดวยความเอาจริงเอาจังของทีมผูสรางถึงขนาดนี้ และดวยความรับผิดชอบในการแสดงใหสมบทบาท
ที่สุดเปนทุนเดิมอยูแลว กากันจึงไปหาหนังสือมาอาน คือชุด Old Path White Clouds ที่เลาทั้งพุทธ
ประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน ไปจนถึงหัวขอธรรมตางๆ ซึ่งกากันอานแลวก็ทึ่งมาก ประหลาด
ใจมากกับเรื่องราวดีๆ ที่ไดรับรู และก็ช็อคไปเลยวา ทําไมสิ่งดีๆ คือพระธรรมที่จัดวาเปนขุมทรัพย หรือ
เมฆอั น ลํ้ า ค า นี้ จึ ง แทบจะไม เ ป น ที่ รู  จั ก กั น ในอิ น เดี ย
จะวาสูญหายไปจากอินเดียก็ได ตัวเขาเองก็ไมเคย
ไดยนิ มากอนเลย ทัง้ ทีพ่ ระธรรมซึง่ เปนเชิงวิทยาศาสตร
แทๆ นั้น เปนวิถีชีวิตที่เราควรดําเนินตามและนําไปใช
ไดผลจริง ยิ่งอาน จิตใจของกากันก็ยิ่งดื่มดํ่าในรส
พระธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ (หนังสือชุดนี้รจนาโดยทาน
ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) ในหนังสือชุด
๔ ตอนชือ่ วา Old Path White Clouds) ซึง่ มีแปลเปน
ภาษาไทยในชือ่ “คือเมฆสีขาว ทางกาวเกาแก” แปลโดย
สันติสขุ โสภณสิริ และ รสนา โตสิตระกูล
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จากการคัดตัวในวันนั้น ที่กากันยังเพียงตองการแคชื่อเสียงเงินทอง เขาไดมาทุมเทศึกษาทั้งพุทธประวัติ
และหัวขอธรรมตางๆ เพือ่ ใหสามารถแสดงใหสมจริงอยางทีส่ ดุ จนไดตระหนักชัดถึงการเสียสละของพระพุทธ
องคและคุณคาของพระพุทธธรรม เมื่อกากันเดินเทาเปลาอยูในปาริมลํานํ้า ถูกเศษหินและหนามตําเทาเปน
แผลลึกพอควร ทําใหเขาไดรูซึ้งวาฝาพระบาทอันบอบบางที่เคยสวมแตรองพระบาทนุมสบายของเจาชาย
สิทธัตถะนั้น ตองอดทนกับความเจ็บปวดจากกรวดหินและหนามไหนตามพื้นดินแคไหน จึงจะแข็งกราน
เพียงพอกับการใชชีวิตในปาชัฏอันอุดมสมบูรณในสมัยพุทธกาล ศรัทธาของกากันตอพระวิริยะของเจาชาย
สิทธัตถะที่ทรงอดทนตอความยากลําบาก เพื่อคนหาหนทางพนทุกขใหตนเองและผูอื่นจึงเพิ่มพูนขึ้น ยิ่งเมื่อ
กากันไดแสดงถึงตอนที่เจาชายสิทธัตถะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่งเขาไดยอมอด
อาหารจนนํา้ หนักลดลงไป ๘ กิโลกรัม เพือ่ ใหรา งกายผายผอมจนเห็นซีโ่ ครง
ชัดเจนสมจริง จนตระหนักแกใจถึงความทุกขทรมานในขั้นอุกฤษฏของ
การบําเพ็ญทุกรกิริยา ก็ยิ่งทําใหเขามีศรัทธาเพิ่มพูนขึ้น จนตั้งปณิธาน
วา ตัวเขาเอง ก็จะใชชีวิตเพื่อชวยใหผูอื่นไดมีความสุขดวยเชนกัน และ
กากันก็ไดทาํ เชนนัน้ จริง โดยเขาไดตอ ยอดความสําเร็จของภาพยนตรเรือ่ ง
“สิทธัตถะ เจาชายผูก ลายเปนพระพุทธเจา” ดวยการนําไปฉายเองในหลาย
ประเทศเชน ในออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร สวนในศรีลังกานั้นมีคนดูเต็ม
โรงตลอด และเขายังใชรถฉายภาพยนตรเคลื่อนที่ ไปฉายใหคนชนบทหางไกล
และยังดอยพัฒนาไดดูฟรี ทั้งไปฉายใหคนที่ไมมีโอกาสไดดู เชน นักโทษในเรือนจําดวย ภาพยนตรเรื่องนี้จึง
โดงดังมากที่สุดในรอบ ๗๐ ป ภาพยนตรนั้นเปนชองทางที่ทําใหคนทุกวัยไดเห็นและรับรูถึงการเสียสละที่ยิ่ง
ใหญของเจาชายสิทธัตถะไดโดยงาย ทีส่ าํ คัญคือ ไดเห็นชัดเจนวาทําไมเจาชายทรงยอมทิง้ พระราชสมบัติ ยอม
ทิ้งความสะดวกสบายในพระราชวัง ยอมแมตองพรากจากผูเปนที่รักยิ่งอันเปนสิ่งที่ทําไดยากเหลือแสน ทั้งยัง
ยอมอดทนตอความยากลําบากยาวนานกวาจะตรัสรู นัน่ ก็เพราะพระองคทรงมุง มัน่ คนหาหนทางทีจ่ ะนํามวล
มนุษยชาติใหหลุดพนจากความทุกข หลุดพนจากสังสารวัฏไดจริง ทานไมไดทาํ เพือ่ พระองคเอง ดังนัน้ ไมนาน
ก็เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา กากัน มาลิก เปนผูเผยแผพุทธศาสนาดวยภาพยนตรเรื่องนี้ ในชวงนี้กากันก็ถูกตั้ง
คําถามใหสะกิดใจวา ไปเผยแผพุทธศาสนาอยูในประเทศตางๆ แลวในอินเดียเลา ?
ดังนัน้ กากันจึงมาจัดทําโครงการในอินเดียในหลายดาน ซึง่ ลวนนําไปสูเ ปาหมายเดียวกัน คือเพือ่ ใหคนได
รูจ กั ธรรมของพระพุทธเจาและนําไปปฏิบตั ใิ หชวี ติ ดีขนึ้ มีความ
สุขขึน้ (อานขอมูลโครงการไดในหนาหลัง) โดยเฉพาะในอินเดีย
ซึง่ มีชาวพุทธจํานวนไมนอ ย แตไมรจู กั เขาใจพระธรรม เชนกลุม
คนทลิท* ทีม่ าขอรับพุทธศาสนาแทนฮินดู เพราะตองการหลุด
พนจากการถูกกดขี่อยางถูกตองตามกฎสังคมที่เหลื่อมลํ้าและ
อยุติธรรมของอินเดีย
* คําวา ทลิท (Dalit) ใชแทน “จัณฑาล” และรวมไปถึงคนไรวรรณะ
ตางๆ นอกเหนือจากสี่วรรณะดั่งเดิมของศาสนาฮินดู (กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร) ซึ่งมีสถานะทางสังคมตํ่ามาก (FB สาขาวิชาภาษาเอเซียใต
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ, https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit)
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ทีมสัมภาษณไดกราบเรียนถามพระอโสโกวา “ทานไดชวยเผยแผธรรมะใหคนอินเดีย
ในฐานะชาวฮินดูมาเปนเวลาไมนอย แลวดวยเหตุใดทานจึงนึกอยากมาเปนชาวพุทธ และ
ไดเปนเมื่อไร?”
พระอโสโกบอกวา ความทีท่ า นเสียดายทีค่ นอินเดียไมไดรบั ประโยชนจากการคนพบ “สมบัตลิ าํ้ คาของ
มวลมนุษยชาติ” ของพระพุทธเจาซึง่ เปนชาวอินเดีย ทรงคนพบทีอ่ นิ เดีย แลวมากลับสูญหายไปจากอินเดีย
แทบจะโดยสิ้นเชิง*๑ ทานจึงพยายามนําคําสอนของพระพุทธเจาซึ่งใชไดกับคนทุกชาติทุกศาสนา มาให
คนอินเดียรูจ กั ทําชีวติ ใหมคี วามสุขขึน้ และดวยความทีท่ า นมองวาพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคเปน
เรื่องเชิงวิทยาศาสตรแทๆ มิไดเปนเรื่องของศรัทธาหรือความเชื่อใด แตเปนวิถีชีวิตที่เราควรดําเนินตาม
ดังนั้น ไมวาใครจะนับถือศาสนาใด ก็ยอมใชประโยชนจากพุทธธรรมไดโดยไมกระทบกระเทือนตอ
แกนหลักของศาสนาที่นับถืออยูเลย ในตอนแรกทานจึงยังไมไดคิดเรื่องการเปลี่ยนศาสนาของตนเอง แต
ความพยายามนํา “สมบัตลิ าํ้ คาของมวลมนุษยชาติ” ไปชวยผูอ นื่ ใหผคู นไดรจู กั ไดปฏิบตั ติ ามแลวสามารถมี
ความสุขเพิม่ ขึน้ นีเ่ อง ทีเ่ ปนสาเหตุอนั สําคัญใหกากัน มาลิก ดาราหนุม ชาวฮินดู ไดเขารับพุทธศาสนาอยาง
เปนทางการ และไดผนวชในที่สุด
จุดนี้มาถึงในชวงที่กากันไปหารือกับคณะสงฆในศรีลังกา ในเรื่องการเผยแผพระธรรมของพระพุทธเจา
ใหคนอินเดียรูจัก ซึ่งคณะสงฆศรีลังกาเต็มใจชวยเหลือ และยังไดเมตตาจะนําทานเขาเฝาพระสังฆราช
ศรีลังกาในฐานะที่ชวยเผยแผพุทธศาสนาใหคนไดพบธรรมและมีความสุขขึ้นได
*๑ หลังยุคพระเจาอโศก, พุทธศาสนาใน
อินเดีย เริ่มเสื่อมจากหลายสาเหตุ โดย
เฉพาะเมื่ อ ถู ก ทั พ มุ ส ลิ ม บุ ก ทํ า ลายใน
ระหวางชวงป พ.ศ. ๑๗๓๗ จนถึง พ.ศ.
๑๗๖๖ อันเปนปทมี่ หาวิทยาลัยนาลันทา
ถูกทําลายยับเยิน แลวเลือนหายไปจาก
ความทรงจําของชาวอินเดียมาจนถึงป
พ.ศ. ๒๔๐๓ (ตรงกับชวงรัชกาลที่ ๘)
ที่เซอรคันนิงแฮมของอังกฤษ ขุดพบซาก
นาลันทาตรงตามคําบรรยายทีพ่ ระถังซัมจัง๋
เขียนไวในหนังสือไซอิ๋ว

https://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda
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แตการเขาเฝาไมไดรับอนุญาต โดยพระสังฆราชศรีลังกาทานมองวา ไมมีธุระอะไรที่จะตองพบกัน
และยังทรงสื่อสารกลับมาวา จะใหคนไมมีความสุขเที่ยวไปสอนใหผูอื่นมีความสุขไดอยางไรกัน อันมี
ความหมายอันลึกซึ้งวา จะใหผูที่ไมใชชาวพุทธเที่ยวไปสอนพุทธธรรมใหผูอื่นไดอยางไร นั่นไมเปนการ
เหมาะสม
พระอโสโกเลาวา สาระสําคัญนีท้ าํ ใหฉกุ ใจขึน้ มาวา แมจะรูแ นแกใจตัวเองอยูว า ณ เวลานัน้ หัวจิตหัวใจ
ของตนไดกลายเปนพุทธไปเต็มทีโ่ ดยสมบูรณแลว แตกเ็ ขาใจและเห็นดวยกับประเด็นทีพ่ ระสังฆราชศรีลงั กา
ทานชีใ้ หเห็น จึงไปเขารวมพิธรี บั พุทธศาสนาอยางเปนทางการในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีม่ หิ นิ ตะเล*๒
ในศรีลังกา อันเปนชวงเวลาและสถานที่เดียวกันกับการรับพุทธศาสนาครั้งแรกของศรีลังกานั่นเอง
ทีมสัมภาษณจึงไดถามถึงอีกประเด็นสุดฮิตวา “ครอบครัว
ของทานเปนคนฮินดู แลวยอมใหทานมานับถือศาสนาพุทธ
ไดอยางไร โดยเฉพาะบิดามารดาของทานยินยอมใหทา นบวชพระ
ไมคัดคานอะไรเลยหรือ?”
พระอโสโกไดตอบดวยรอยยิ้มวา ครอบครัวทานไมมีขอขัดของ
อันใดเลย เมื่อทานไปขออนุญาตนับถือศาสนาพุทธ บิดามารดา
ของทานซึ่งเปนผูที่ศรัทธาและนับถือศาสนาฮินดูอยางเครงครัด
ก็ไมไดขัดของอะไรเลย โดยบิดาของทานไดกลาววา “นี่ลูกมา
ขอพอไปรับนับถือศาสนาพุทธ มาขอเปนนักบวชในพุทธศาสนา
ลูกไมไดมาขออนุญาตไปเปนผูกอการรายมิใชหรือ? ลูกมาขอ
ทําอะไรดีๆ แลวเหตุใดพอจึงจะไมอนุญาตเลา?”

มิหินตะเล -สถานที่รับพุทธศาสนาครั้งแรกของศรีลังกา

*๒ ตํานานศรีลงั กาเลาวา พระมหินทเถระ (โอรสพระเจาอโศก) ผูเ ปนสมณทูตทีพ่ ระเจาอโศกสงมาจากอินเดียเพือ่ เผยแผ
พุทธศาสนา ไดเดินทางมาถึงเกาะลังกาและประกาศศาสนาครั้งแรกบนเกาะลังกาที่ “มิหินตะเล” ในวันเพ็ญเดือน ๗
(ชวงกอนเขาพรรษา ๑ เดือน) ปจจุบันเรียกวา poson puja day ซึ่งมีงานฉลองเทศกาลสําคัญนี้อยางยิ่งใหญทุกป
(ขอมูลตํานานจากวารสารโพธิยาลัยฉบับ ๔๗ หนา ๗๗)

๖๖

๕๙

พระอโสโกยั งเลาใหฟ ง ถึง อีกหนึ่ง แรงบันดาลใจที่มาจากการเผยแผพุทธศาสนาในอินเดียของ
ดร.อัมเบดการ*๓ ที่ฟนฟูพุทธศาสนาในอินเดียขึ้นใหมเมื่อราว ๖๕ ปที่แลว เพื่อชวยใหกลุมคนทลิทของ
อินเดียมารับนับถือพุทธศาสนา เพื่อใหหลุดพนจากการถูกเอาเปรียบและเหยียดหยามในสังคมอินเดีย
ที่ฮินดูเปนชนสวนใหญ แตงานนี้ดําเนินการไปไดไมนานก็ตองชะงักไป หลังดร.อัมเบดการเสียชีวิตลง
พระอโสโกจึงอยากสืบสานการเผยแผพุทธศาสนาเพื่อใหคนอินเดียไดรับประโยชนจากพระธรรมคําสอน
ตอไป
*๓ ดร.อัมเบดการเปนผูริเริ่มจัด
พิธีกรรมใหกลุมคนทลิทของอินเดียได
มาเขารับนับถือพุทธศาสนา โดยใชการ
เปลี่ ย นศาสนาเป น ช อ งทางยกระดั บ
สถานะทางสังคม และตั้งพุทธศาสนา
แนวใหมขึ้นมารองรับวัตถุประสงคนี้คือ
“นวยาน” (Navayana) ซึ่งเปนการ
ตี ค วามหลั ก ธรรมของพุ ท ธศาสนาไป
ตามมุมมองของ ดร.อัมเบดการเองในเรื่องการตอสูทางชนชั้นและ
การขจัดความเหลื่อมลํ้าในสังคมของอินเดียที่เรียกวา ขบวนการ
อัมเบดการ (Ambedkarite movement)
ดวยเหตุนี้ สารัตถะของพุทธนวยานจึงแตกตางจากของพุทธ
ศาสนาฝายเถรวาทและมหายานไปอยางมาก โดยเฉพาะในหัวขอ
ธรรมที่เปนหลักสําคัญ เชนเห็นวา อริยสัจ ๔ เปนเรื่องที่พระสงฆ
ยุคหลังพุทธกาลที่มีความคิดผิดเพี้ยนไดสรางเรื่องขึ้นมา เพราะ
อันทีจ่ ริงพระพุทธเจาตัง้ พุทธศาสนาขึน้ มาเพือ่ แกไขความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม ดังนัน้ ความหมายทีถ่ กู ตองของ “ทุกข” ก็คอื
การถูกกดขี่และไดรับความเหลื่อมลํ้าตางๆ นานาในสังคม โดยทุกขนี้มีสมุทัย คือระบบวรรณะ ดวยมุมมองเชนนี้ (ที่เปน
ตัวอยางของมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเมื่อเริ่มตนดวยการเห็นผิด ก็ยอมพากันผิดตอไปเรื่อยๆ) ดร.อัมเบดการ จึงอธิบายสาวกตาม
ขางตนแทน และยังปฏิเสธเรื่องกรรม สังสารวัฏ อนัตตา และนิพพาน โดยมองวานิพพานเปนเพียงสภาพพรอมสมบูรณ
ทางใจเพือ่ ตอยอดใหกบั ความเขมแข็งทางกาย ทีผ่ คู นจะตองใชในการตอสูท างชนชัน้ พืน้ ฐาน พุทธแทจงึ ยังเหลือรองรอยอยู
ในพุทธนวยานและคําปฏิญาณ ๒๒ ขอของการเขารับพุทธศาสนาเพียงเล็กนอย คือศีล ๕ และบางสวนของกุศลกรรมบถ
พิธีเขารับนับถือพุทธศาสนานั้น จัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมีคนทลิทมาเขารวมกวา หาแสน และมีสืบตอ
มาเปนระยะ จนปจจุบันอินเดียมีชาวพุทธเปนจํานวนกวา ๑๐ ลานคน และในชาวพุทธ ๑๐ ลานคนนี้ เปนกลุมคนทลิท
ที่มาเปนชาวพุทธนวยานถึงรอยละ ๘๗ จึงไมใชเรื่องแปลกวา ทําไมชาวพุทธจํานวนมากในอินเดียจึงยังไมรูจักพระธรรม
ของพระพุทธเจา แตอยางนอยพุทธนวยานก็ไดชวยสรางขวัญและกําลังใจใหกลุมคนทลิทเปนพื้นฐานใหมีโอกาสลุกขึ้น
ยืนได จนนําไปสูพัฒนาการทั้งในดานการศึกษาและเศรษฐกิจของคนเหลานี้ จนสามารถเปนผูบริหารระดับสูงได นับวา
ชวยใหมีชีวิตที่ดีขึ้นไดจริง
(ขอมูลจากวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณและความคิดของดร.อัมเบดการ
โดยนายพิทธิกรณ ปญญามณี และจากที่อื่นๆ ตามรายการอางอิงทายเรื่องและ https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit_Buddhist_movement
และhttps://en.wikipedia.org/wiki/Navayana#:~:text=Navayanao20(Devanagario3A%
20:EO:A4%A8:EQA48B5%EOA4%A F%:EO%A4%BE:EO%A4NA882C8201AST,Ambeckar’s920ﬁrst2
Oname:2C:20Bhimrao) ขอมูลประชากรจาก https://worldpopulationreview.com/country-rankings/buddhist-countries)
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อีกหนึง่ ขอของใจทีม่ ีการถามกันมาก อันมีที่มาจากคําบอกเลาของพระอโสโกเองวา
ทานพยายามดําเนินการเผยแผพระธรรมของพระพุทธเจาในหลากหลายรูปแบบเพราะ
ทานประสงคจะ “ฟนฟูพุทธศาสนาในอินเดีย” หรือ “นําศาสนาพุทธกลับคืนสูอินเดีย”
และในหลายครั้งทานก็ใชคําวา “หมุนกงลอธรรมในอินเดียอีกครั้ง” จึงมีเสียงถามดวย
ความหวงใยในทํานองวา งานนี้ทานจะไหวหรือ?

ประเด็นนีน้ า จะเปนความเขาใจผิดทีม่ าจากคําประกาศของพระกากันเองในชวงกอนบวชวา ทานจะไป
“หมุนกงลอธรรมในอินเดีย” ซึ่งกงลอธรรม* ในอินเดียเปนสัญลักษณที่ใชกันแพรหลายตั้งแตบนธงชาติ
ไปจนถึงศาสนาในอินเดีย เชน ศาสนาฮินดูและศาสนาเชนหรือไชนะ ขณะที่สากลใชเปนสัญลักษณทั่วไป
ของความเปนพุทธ แตคนไทยจะคิดถึงกงลอแหงธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรงเริม่ หมุนเมือ่ ทรงแสดงปฐมเทศนา
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เปนหลัก* แตเจตนาที่แทจริงของพระกากันนั้นคือ ทานไมไดคิดถึงการฟนฟู
พุทธศาสนาอยางเต็มรูปแบบ เชนใหพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของอินเดีย หรือรณรงคใหคนฮินดูหันมา
นับถือศาสนาพุทธแทนไมใชเลย ทานเพียงอยากจะนําพระธรรมที่เปนเชิงวิทยาศาสตรไปชวยใหคนมีทุกข
ไดพบสุขไดโดยไมตองเปลี่ยนศาสนา และชวยสอนธรรมะที่ถูกตองใหกับพระสงฆชาวอินเดียที่ไมคอยรู
เรือ่ งหลักธรรมและพระวินยั มากนัก (ซึง่ นาจะเปนเพราะการสูญเสียพระไตรปฎกและตําราตางๆ ไปในชวง
ที่ถูกทัพมุสลิมบุกทําลายอยางหนักตอเนื่องกันมาเปนรอยปจนทุกอยางสูญสลาย) ทั้งการฟนตัวครั้งใหม
ในปจจุบันของอินเดียก็เกิดขึ้นดวยแรงผลักดันของการปฏิรูปสังคมมากกวาเปนความตองการเรียนรูเพื่อ
พนวัฏสงสารอยางแทจริง ดังนั้น เมื่อทานไดมาพบเห็น
การปฏิบัติที่ถูกตองตามพระวินัยในไทย รวมทั้งจริยวัตร
อันงดงามของพุทธศาสนิกชนไทยที่ปฏิบัติตอพระสงฆ
ดวยความเคารพ และทีส่ าํ คัญคือ การเคารพผาเหลืองของ
คนไทยที่ ท  า นประทั บ ใจมาก และจะนํ า สิ่ ง เหล า นี้ ไ ป
ถายทอดใหคนอินเดียไดรับทราบและปฏิบัติตาม
ภาพวาดปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนาลันทา (ชวงป ค.ศ. ๗๐๐-๑๑๐๐)
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhisem

* https://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมจักร และ
https://en.wikipedia.org/wiki/Dharmachakra
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ทีมสัมภาษณถามพระอโสโกเกี่ยวกับชาวพุทธในอินเดียวา ชาวพุทธในอินเดีย
เปนอยูกันอยางไร ในอินเดียมีจํานวนวัดพุทธมากนอยแคไหน และการเพิ่มจํานวน
ของชาวพุทธใหมถูกตอตานจากชาวฮินดูหรือไมเพียงใด?

พระอโสโกไดฉายภาพใหเห็นวา ชาวพุทธอินเดีย ทั้งพุทธแบบเดิมที่พยายาม
ฟนตัวและพุทธนวยานแนวใหมมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากแลว (ประมาณ ๑๐ ลานคน)
แตยงั มีความรูเ รือ่ งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจานอยมาก พระวินยั ก็ออ นมาก
ซึ่งทานก็ปวดใจกับเรื่องนี้อยูไมนอยและพยายามชวยเหลืออยู
ทานมีมุมมองในเรื่องนี้วา มีกิจที่ชาวพุทธแท “ตองทํา” หลังจากไดรูจัก
พุทธธรรมดีแลว กิจที่ “ตองทํา” นี้คือการเผยแผพระธรรมคําสอนที่ถูกตอง ทานจึงเห็นวา ถาเปนชาวพุทธแท
แตรูเห็นปญหาแลวไมทําอะไรที่ควรทํา ก็ถือวาเปนชาวพุทธแตยังไมสมบูรณแบบ
เมื่อเลามาถึงประเด็นนี้ ทานจึงไดแจกแจงใหฟงดวยวา ชาวพุทธแทในนิยามของทานนั้นคือคนแบบไหน
จะรูตัวไดอยางไรวาเราเปนชาวพุทธแทแลวยัง เฉลยก็คือ
ถาเปนคนที่เชื่อเรื่องภูตผีปศาจ เทวดา และไสยศาสตร เป็ นพุทธไสย ที่ยุคนี้เรียกกันวา สายมู (มูเตลู)
ซึ่งจะดูออกงาย วินิจฉัยไดงายเลยวาไมใชพุทธแทแนนอน
พวกที่สอง คือพวกที่ยึดมั่นในการปฏิบัติไปตามแนวประเพณีนิยม เดินสายทําบุญไหวพระ สวดมนตแบบวา
ไปแจวๆ แตไมเขาใจพระธรรมในบทสวด แบบนี้เปนพุทธไปตามประเพณี จัดวาเปน พุทธสายประเพณี...
ยังไมใชพุทธแท
ถาเปนคนที่บอกวา มีศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธศาสนา..เพียงเทานั้น... ก็ยังไมใช
ถาบอกวา เชื่อวารูจักพุทธศาสนาดีแลว... เพียงเทานั้น...ก็ยังไมใช
ถาบอกวา ก็เปนชาวพุทธอยูแลวนี่.. เพียงเทานั้น... ก็ยิ่งไมใช
ถาเปนคนที่ลงมือปฏิบัติถูกตรงตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว นั่นแหละคือชาวพุทธที่แทจริง
ทานบอกวานั้นทําใหเรานับนิ้วไดเลยวาในโลกนี้มีพุทธแทอยูกี่คน
และดวยเหตุนี้ ทานจึงเห็นวาเมื่อทานไดรูธรรมที่ถูกตองและปฏิบัติตรงตามพระธรรมอยู จัดวาเปนพุทธแท
แลวเชนนี้ การเผยแผพระธรรมที่ถูกตองใหกับชาวพุทธและพระสงฆในอินเดียจึงเปน “กิจที่ทานตองทํา”
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เมื่อกลาวถึงศาสนิกชนสายประเพณีนิยมนั้น พระอโสโกเห็นวานาจะมีอยูในทุกศาสนาทุกความเชื่อ
นั่นแหละ และทานไดเลาถึงเรื่องนารักของสายประเพณีนิยมของศาสนาฮินดูคือโยมแมของทานเองวา
โยมแมรบั ความเชือ่ ฮินดูทบี่ อกวา กวาจะเกิดเปนมนุษยไดตอ งเกิดในภพชาติตา งๆ มาแลวถึง ๘.๔ ลานครัง้
แตเมื่อไดเกิดเปนคนแลว เพียงเขียนชื่อรามเทพเปนภาษาฮินดีใหไดครบ ๘.๔ ลานครั้งก็จะนิพพานได
เลย โยมแมของทานก็ตั้งใจเขียนไปจนครบ ๑๕ ลานครั้งใน ๗ ปแลวโยมแมก็สบายอกสบายใจตอมา
ทานไดมอบพระพุทธรูปองคเล็กใหโยมแมไปองคหนึ่ง โยมแมก็รับไปชื่นชมในวิจิตรศิลปขององคพระ แลว
นําไปวางรวมไวกบั องคเทพอืน่ ๆ ของฮินดู ทัง้ ยังนําพวงมาลัยไปถวายพระพุทธรูปดวย โดยทีไ่ มมขี อ รังเกียจ
เดียดฉันทอันใดเลย
สําหรับคําถามวา ในอินเดียมีจาํ นวนวัดพุทธมากนอยแคไหนนัน้ พระอโสโกบอกวา นับวามีอยูม าก
เพื่อรองรับทั้งชาวพุทธเดิมและชาวพุทธใหมในสายนวยานที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก แตวัดสวนใหญ
มีขนาดเล็ก บางก็มีพื้นที่แคหองเล็กๆ หองเดียว หรือมีมุมสําหรับวางพระพุทธรูปองคเล็กๆ แคองคเดียว
ซึ่งพระมักมีสภาพไมงามนัก ทานไดมอบพระพุทธรูปองคใหญจากไทยใหเปนพระประธานใน ๕๓ วัด และ
แจกองคเล็กใหคนอินเดียไปแลวราว ๓,๐๐๐ องค แตยังมีผูตองการขอรับอีกเปนจํานวนมาก
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สวนในเรื่องสัมพันธภาพระหวางชาวฮินดูกับชาวพุทธอินเดียนั้น พระอโสโกบอกวา เปนภาพตรงขาม
กับทีค่ นมักคิดวาชาวฮินดูจะทํารายชาวพุทธ แตการณกลับเปนวาชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธนวยานเปน
ฝายทํารายชาวฮินดู ซึง่ นาจะเปนเพราะชาวพุทธนวยานทีเ่ ปนคนทลิทเคยถูกคนฮินดูกดขี่ ดูหมิน่ และกระทํา
ยํ่ายีอยางรุนแรงมาเนิ่นนาน จนไมแปลกที่ชาวพุทธนวยานจะมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยูในขันธสันดาน
จนเปนแคนฝงหุนที่พรอมปะทุ
ในเรื่องนี้พระอโสโกบอกวา ทานมีแผนการที่จะคอยๆ ปลูกฝงใหชาวพุทธนวยานรูจักการใหอภัย
คอยโนมนาวใหเขารูจักสรางความเห็นใจและความกรุณาขึ้นมา เปนเรื่องที่ตองใชเวลามาก ตองคอยๆ
หาโอกาสสอดแทรกเสริมสรางใหไปทีละนอย ทานเชื่อวาการปลูกฝงใหสรางความเมตตากรุณาขึ้นในใจ
นั้น จะทําใหเกิดความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ รูสึกสงสารผูอื่นไดโดยไมยาก ทําใหเราไมคิดจะไปเอาเปรียบ
หรือเอาเรื่องเอาราวกับใคร จึงไมไปทําผิดกับใครเขา นอกจากนั้น เรื่องความรักและสันติก็ตองปลูกฝง
ไปในทํานองเดียวกัน ใหเขาเห็นไดเองวาสันติในใจเทานั้นที่เปนตัวหยุดความขัดแยงไดอยางแทจริง ดังนั้น
กอนจะทะเลาะกันก็ควรรูจักสรางสันติภาพตอกันขึ้นมากอน ก็จะชวยปองกันไมใหเกิดการวิวาทขัดแยง
ที่อาจลุกลามเปนสงครามได

พระสูตรจากมหาวิทยาลัยนาลันทาในป ค.ศ. ๑๐๗๕ ที่ถูกนําออกไปไดทันกอนถูกทําลาย
ภาพบน ปรัชญาปารมิตาสูตร และภาพพระศรีอริยเมตไตรยและพุทธประวัติ
ภาพลาง มหากรุณาธารณีสูตร (https://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda)
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อีกคําถามทีพ่ ระอโสโกตองใหคาํ ตอบนับครัง้ ไมถว นก็คอื อะไรทีท่ าํ ใหพระอโสโก
ตัดสินใจบวช และเหตุใดทานจึงเลือกมาบวชในไทย ที่กรุงเทพฯ ?
พระอโสโกเลาวา ทานเห็นวาธรรมะของพระพุทธเจานั้น คือวิถีชีวิตที่ทําใหเปน
มนุษยดขี นึ้ แตการจะเขาใจและนําไปใชไดจริงนัน้ ตองมีปญ
 ญาดวย เพือ่ เลือกทางเดินทีถ่ กู
ตอง นําไปสูก ารพนทุกขได จริงอยูท ที่ า นก็ไดเรียนรูพ ระธรรมจากหนังสือมาบางแลว และเปนพุทธศาสนิกชน
อยางเปนทางการแลว แตนั่น ยิ่งทําใหทานอยากเรียนรูใหมากขึ้นลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะในแงการนําไปใช
ในการปฏิบัติจริงเพื่อใหปฏิบัติเองไดอยางถูกตอง แตที่อินเดียไมมีตัวอยางใหดูใหศึกษา จึงตองไปหาจาก
ประเทศพุทธศาสนาอื่นๆ โดยทางที่ดีที่สุดก็คือเรียนรูดวยการบวชเปนพระเสียเอง
กอนทีจ่ ะมาบวชนัน้ ทานไดเคยมาเมืองไทยหลายครัง้ แลว และทานมองวาในปจจุบนั ไทยเปนศูนยกลาง
ของพระพุทธศาสนา มีวัดวาอารามจํานวนมากที่งดงามทั้งสถาปตยกรรม และขอวัตรปฏิบัติของพระสงฆ
ทัง้ จริยาอันงดงามของอุบาสกอุบาสิกา ในการปฏิบตั ติ อ พระสงฆ ไมวา ใครทีค่ รองจีวรอยูก ก็ ราบไหวไดหมด
โดยถือเปนการเคารพผาเหลือง ประเทศไทยจึงเหมาะทีส่ ดุ สําหรับการมาเรียนรู และการไดเห็นตัวอยางจริง
ในเรื่องเหลานี้
มีสิ่งหนึ่งที่พระอโสโกรูสึกวาแปลกดี คือทานรูสึกคุนเคยกับประเทศไทยอยางงายดาย ทั้งในแง
วัฒนธรรมในการใชชีวิต อาหารไทย สัมพันธภาพกับคนไทย และอื่นๆ จนทานคิดวา ทานนาจะเคยเกิด
เปนคนไทยมากอน พระอโสโกบอกวา ทานเชื่อเรื่องเวียนวายตายเกิด จึงคิดวาความรูสึกผูกพันเชื่อมโยง
กับประเทศไทยที่เกิดขึ้นกับทานนั้น อาจเปนเพราะในอดีตชาติทานอาจเคยเปนคนไทย หรือมาประกอบ
กรรมดีไวในไทย
นั่นทําใหมีคําถามยอดฮิตตอมา
คือ วัดในประเทศไทยมีเยอะมาก
แลวทําไมทานเลือกที่จะมาบวช
ที่วัดธาตุทอง?
พระอโสโกใหคําตอบวา ทานไดมีโอกาสพบ
กับพระราชวรญาณโสภณ เจาอาวาสวัดธาตุทอง
มากอนทีจ่ ะมาบวชทีน่ เี่ มือ่ หลายปมาแลว เมือ่ ครัง้ ทีร่ ฐั มนตรียตุ ธิ รรมของรัฐมหาราษฏระของอินเดียประสงค
จะอุปสมบทเปนพระสงฆในพุทธศาสนา จึงไดชว ยประสานงานใหทา นรัฐมนตรีฯ ไดมาอุปสมบททีว่ ดั ธาตุทอง
เมือ่ กลางป ๒๕๖๑ ทําใหมโี อกาสไดสนทนาธรรมกับทานเจาอาวาส จนเลือ่ มใสและขอปวารณาตนเปนศิษย
วัดธาตุทอง สิ่งที่ไดพบเห็นรับฟงมาในชวงการอุปสมบทของทานรัฐมนตรีฯ ยิ่งเพิ่มความมั่นใจใหอยางไมมี
ขอสงสัย วาจะเลือกมาบวช มาศึกษาพระวินยั และหลักธรรมตางๆ ทีว่ ดั ธาตุทองนีแ่ หละ เพือ่ นําไปถายทอด
ใหพระสงฆชาวอินเดีย สําหรับสาธารณชนชาวอินเดียทั่วไป ก็จะนําขอธรรมที่จะชวยลดทุกขสรางสุขและ
สันติในใจ โดยเฉพาะเรื่องการมีสติเพื่อการตื่นรู (mindfulness)
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ในระหวางนัน้ ทานเจาอาวาสก็ถามวา เมือ่ ไรจะมาบวชเอง ใจทานนัน้ ก็อยากบวชอยูแ ลว แตดว ยความ
ที่จะตองทํามาหากินในฐานะดาราที่จะตอง “มีหนาตาดีเปนสมบัติ” จึงตองหาชวงเวลาที่จะไมตองถายทํา
สัก ๕- ๖ เดือนใหไดเสียกอน เพื่อใหผมกับคิ้วกลับมายาวเทาเดิม รวมกับการเคลียรคิวงาน จึงเพิ่งจะลงตัว
ตอนนี้
ทานบอกวาวัดธาตุทองมีแงมมุ ทีท่ า นชอบมากคือ ตัง้ อยูใ จกลางเมือง ในวัดมีความสะดวกสบายพรอม
ทุกอยาง ทางเดินจงกรมก็ดีมาก และสิ่งที่ดีที่สุดคือ เปนฌาปนสถาน มีเมรุเผาศพใหมีโอกาสไปนั่งเจริญ
มรณานุสติวันละสัก ๕ นาที ซึ่งไมใชจะหาไดงาย เพราะคนเราไปวัดไดบอยๆ ไปทุกวันก็ยังได แตมักไดแค
เขาไปไหวพระ ทําบุญ แตไมมีโอกาสเจริญมรณานุสติ แตที่วัดธาตุทองนี้ ทานสามารถทําไดทุกวันที่ศาลา
สวดพระอภิธรรม เมือ่ ทําแลวจะชวยใหธาํ รงสติอยูบ นเสนทางทีถ่ กู ตองได ทัง้ หมดนีก้ ท็ าํ ใหคดิ วาวัดธาตุทอง
มีทกุ อยางทีต่ อ งการ จึงเปนวัดทีเ่ หมาะสมกับตัวเองทีส่ ดุ แลว เมือ่ ไดมาอยูจ ริงก็ไมผดิ หวัง และยังมีสงิ่ สําคัญ
ที่สุดคือ ไดรับการสนับสนุนจากพระผูใหญ และไดรับความรักความนับถืออยางมากมายจากชาวพุทธไทย
จึงมีความสุขลึกๆ อยูในใจจนไมรูสึกตองการอะไรอีก
ออกบิณฑบาตวันแรกก็ไดรูสึกถึงความงดงามของความไมเที่ยง ในแงที่วาเมื่อวานยังเปนดาราดัง
อยูเลย แตวันนี้มาหมผาเหลือง เดินเทาเปลา อุมบาตรออกไปรับอาหาร ก็รับรูไดถึงความรักจากผูคน
เปนความรูสึกดีๆ ที่เกิดขึ้น ซาบซานอยูในกายแลวไปฝงลง
ในใจวา นี่เราเปนพระภิกษุที่กําลังเที่ยวภิกขาจารแลว เราไมมี
สิ่งใดที่จะตองสูญเสียเลย นั่นเปนความรูสึกดีๆ อยางแรกที่เกิดขึ้น
ตอมาก็มีความสุขและความรูสึกดีๆ อยางอื่นเกิดขึ้นมา
ปะปนกัน เมื่อเห็นคนนับรอยมายืนคอยใสบาตรพระอยูนอกวัด
ลูกศิษยวัด ๕-๖ คนตองคอยหมุนเวียนกันนําของจากบาตรไป
ใสรถกันไมรูกี่รอบ คิดวาการที่คนไทยเขามาทําเชนนี้กันนั้น
มันไมใชเพราะตัวของกากัน ไมใชเพราะเราเปนพระเอก ไมใช
เพราะความเปนซุปเปอรสตาร
ของเรา แตเขาทําจากความ
รักและความเคารพผาเหลือง
นั่ น เอง นั่ น ทํ า ให มี ค วามสุ ข
อยางมาก จนในตอนนั้นไมมี
สิ่ ง อื่ น ใดอยู  ใ นความคิ ด เลย
ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องชาวพุทธ
ไทยนาชืน่ ชมมาก ทําใหมคี วามสุขอยางลึกลํา้ ซึง่ ตอนอยูท อี่ นิ เดียไมเคย
มีความสุขแบบนีเ้ ลย ทําใหอยากไปสรางความรูส กึ ดีๆ แบบนีใ้ หเกิดมีขนึ้
ในอินเดียดวย ใหอนิ เดียมีภาพของคนทีป่ ฏิบตั ติ อ พระสงฆผหู ม ผาเหลือง
ดวยศรัทธา และความเคารพนบนอบที่มาจากใจจริง
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พระอโสโกเลาวา เคยเขาไปรับบาตรถึงในบานของคุณตาทีเ่ ดินออกมาไมไหว จนตองมีคนคอยประคอง
ใหยืน แตคุณตาก็ขอหยิบของมาใสลงในบาตรเองดวยมือที่สั่นระริก สิ่งเหลานี้ เปนภาพที่ทานประทับใจ
ในทุกนาที

ทีมสัมภาษณถามพระอโสโกตอถึงโครงการที่ทานจะกลับไปทําที่อินเดีย ซึ่ง
บางโครงการทานไดริเริ่มไวแลวและจะไปสานตอ และมีโครงการใหมที่ทานคิดจะ
ริเริ่มหลังจากไดรับขอมูลและประสบการณในประเทศไทย
พระอโสโกบอกวา ทานมีอยูในใจหลายโครงการ สวนที่ทานเริ่มตนไวแลวคือ ศูนยวิปสสนาที่เมือง
นาคปุระ โดยจะเปดกวางใหคนทุกศาสนาเขามาศึกษาเรียนรูการเจริญสติ เพราะการทําสมาธิจะทําให
มีสติ มีการรูสึกตัว แลวปญญาจะคอยๆ พัฒนาขึ้นมา ในที่สุดก็จะทําใหรูจักใชชีวิตแบบเรียบงายขึ้น แลว
จะพบกับความสุขไดไมยาก
โครงการที่ ๒ คือ ทานประสงคจะสรางวัด
ทีอ่ นิ เดียในสถาปตยกรรมผสมผสานไทย-อินเดีย
โดยวัดนี้จะตองอยูกลางเมืองเพื่อใหสะดวกใน
การเดินทางและการเขาถึง วัดนี้จะเปนแหลง
เผยแผธรรมะในลักษณะศูนยบริการครบวงจร
(one stop service center) เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูสนใจไดมาเรียนรู รูจัก เขาใจ และ
ไดทดลองนําธรรมะไปใชในชีวิตจริง ซึ่งจะชวย
ถามีสติ มีปญญา
ใหเขาสามารถพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของ
เขาไดตอไป (ศูนยฯ นี้มีการดําเนินการในไทย ชีวิตจะเรียบงายขึ้น และพบกับความสุขไดทันที
โดยชมรมไตรรัตนภูมิที่วัดธาตุทอง)
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โครงการที่ ๓ คือ การสรางพระพุทธรูปสูง ๘๔ ฟุต เพื่อใหเปน
เครื่องดึงดูดใหผูคนเขามาที่วัด โครงการนี้ยังไมไดเริ่มทํา
โครงการที่ ๔ คือ การสนับสนุนการศึกษาใหกับเด็กกําพรา โดย
เห็นวาการศึกษาเทานั้นที่จะสามารถชวยเด็กเหลานี้ไดอยางแทจริง
โครงการที่ ๕ คือ การแจกพระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องคใหคนอินเดีย
ภายใตแนวคิด “พระพุทธรูปไปถึงไหนพระพุทธธรรมไปถึงนัน่ ” คือ การ
ไปแจกพระพุทธรูปดวยตัวเองใหถงึ มือผูร บั แตละคนนัน้ เปนโอกาสทีจ่ ะ
ไดใหผรู บั ไดเริม่ รูจ กั พระธรรมไปดวยตามความเหมาะสม โครงการนีไ้ ด
ดําเนินการแจกไปหลายพันองคแลว แตความตองการยังสูงมาก แมคน
ศาสนาอื่นก็ตองการดวยเพราะเขามองพระพุทธรูปวา เปนสัญลักษณ
ของความสงบสุข ไมใชในแงเปนตัวแทนของศาสนาใด มีคนมุสลิม
จํานวนไมนอยที่มีพระพุทธรูปหรือภาพของพระพุทธเจาตั้งไวในบาน
หลังจากพระอโสโกมาบวชในไทย โครงการนีซ้ งึ่ ใชชอื่ วา “โครงการ
พลิกฟน คืนพุทธ สุวรรณภูมสิ พู ทุ ธภูม”ิ ยิง่ ไดรบั ความสนใจมากขึน้ โดย
พุทธศาสนิกชนไทยไดรวมบริจาคพระพุทธรูปเปนจํานวนมาก

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/triratnabhoomi/
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พระอโสโกท่านสอนอะไรบ้าง?

คําถามนี้ทีมงานมิไดถามพระอโสโกทั้งหมด
แต เ ก็ บ มาจากระหว า งการสนทนาและจาก
บทสัมภาษณอื่นๆ ซึ่งสวนใหญ ทานจะเนน
ประเด็นหลักๆ เหมือนกัน เพียงแตในการสัมภาษณและ
การแสดงธรรมที่วัดธาตุทองและที่อื่นๆ ในแตละครั้งจะมี
ขอมูลที่อธิบายหรือยกตัวอยางเพิ่มเติม ทีมงานจึงเก็บมา
ประมวลใหสมบูรณในแตละประเด็น

๑

ภาพรวมมุมมองของพระกากันต่อศาสนาพุทธ
พุทธศาสนาไมใชศาสนาในแงที่มีศาสดาเปนศูนยรวม
ศรัทธา ตองเคารพบูชาตอศาสดา และตองเชือ่ ฟงคําสอนของ
ศาสดา แตพระพุทธเจาทรงคนพบพระธรรมอันเปนทางรอดของมนุษยชาติ และใหถือพระธรรมเปนที่พึ่ง
แทนพระองค และพระกากันมองวาพุทธศาสนาเปนเรื่องของธรรมชาติและเปนความรูเชิงวิทยาศาสตรที่
สามารถชวยใหชีวิตจิตใจของผูปฏิบัติตามคําสอนมีทุกขนอยลงและมีความสุขมากขึ้น และหลักธรรมของ
พระพุทธองคนั้น ไมวาใครจะนับถือศาสนาใดอยูก็นําไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อใหเปนมนุษยที่ดีขึ้น
และทําใหสังคมสงบสุขไดโดยไมกระทบตอความเชื่อในศาสนาเดิม ดวยเหตุนี้ พุทธศาสนาจึงสามารถ
เชื่อมโยงใหทุกศาสนามาบรรจบกันได และจะเปนศาสนาของโลกตอไป ในปจจุบันดาราฮอลลีวูดกวา
รอยละ ๗๐ หันมานับถือศาสนาพุทธแลว

๒

เมตตา-กรุณา เพื่อใหสังคมมีความสุขสงบ พระกากันมองวา คนในสังคมตองรูจักสรางความ
สุขในใจของตนเองกอน โดยเริ่มจากการทําเพื่อผูอื่นซึ่งฝกไดไมยาก โดยเริ่มจากสอนใหรูจักการให หาก
สอนตั้งแตยังเล็กไดก็ยิ่งดี (ชวงที่สอนไดดีที่สุดคือ ๕-๑๕ ขวบ) โดยสอนแบบยังไมตองพูดถึงหลักธรรม
เพียงแตชกั ชวนใหเด็กสละสิง่ ของเล็กๆ นอยๆ ใหผอู นื่ ทีต่ อ งการสิง่ นัน้ มากกวา ทีส่ าํ คัญคือ ใหเด็กเปนผูม อบ
ใหดว ยตนเอง ปฏิกริ ยิ าจากผูร บั จะทําใหเด็กรูส กึ ถึงความสุขทีเ่ กิดขึน้ ในใจ จากนัน้ จึงสอนเปนขอธรรมเพือ่
ใหรจู กั ทัง้ การใหเมตตา และอภัยทาน ซึง่ จะตอยอดไปไดถงึ การสรางสันติในใจ ไปจนถึงการสรางสันติภาพ
ในสังคม วิธีนี้จะชวยปองกันและแกไขภาวะขัดแยงรุนแรงจนถึงเกิดการสูรบหรือสงครามตอไป

๓

มรรค ๘ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันและการทําใหสังคมสุขสงบเปนหนึ่งใน
องคธรรมหลักที่พระกากันปฏิบัติตามและแนะนําใหคนอินเดียนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

๔

มีสติ อยู่กบั ปั จจุบนั พระกากันใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ทานมองวาในการดําเนินตามมรรค
๘ และการใชชีวิตเพื่อสรางสังคมที่สุขสงบนั้น ตองมีความระมัดระวังกายใจอยูมาก จึงตองอยูกับปจจุบัน
ตองมีสติใหรูสึกตัวตื่นรูอยูเสมอหรือ “mindfulness” โดยมีเครื่องวัดวา ตราบใดที่ยังรูสึกถึงลมหายใจอยู
ตราบนั้นก็คือมีสติตั้งมั่นอยู ในเรื่องนี้พระกากันมีโครงการจัดตั้งศูนยวิปสสนาขึ้นที่เมืองนาคปุระ ที่จะ
เปดรับคนทุกชาติศาสนา

๖๖

๖๙

๕

ปั ญญา – อานาปานสติ
พระกากันเห็นวา การดําเนินชีวิตบนหนทางที่
ถูกตองจําเปนตองมีปญญาใหรูจักเลือกทางเดินได
และเชือ่ วาสมาธิจะชวยสรางและเพิม่ พูนปญญา จึง
ใหความสําคัญมากกับการเจริญสติดวยอานาปานสติในชีวิตประจําวัน ทานเองไดฝกปฏิบัติทุกวันจน
มีความสุขสงบลึกๆ อยูในใจ และพบวา สามารถ
โฟกัสหรือจดจออยูกับทุกสิ่งที่กําลังทําได สามารถ
ใชชีวิตในกรอบของความถูกตองดีงามไดเสมอ จึงถือวาเปนขอปฏิบัติที่สําคัญที่สุดในชีวิต และทานรูสึกวา
การปฏิบตั ธิ รรมเปนยาวิเศษทีร่ กั ษาโรคทางใจไดทกุ โรค จึงเห็นวาวัยรุน และคนทีต่ อ งแสวงหาความสุขจาก
เหลายาบุหรี่จนไปติดสารเสพติดตางๆ นั้น นาจะหันมาเสพติดอานาปานสติกันบาง จะไดพบภาวะความ
สงบสุขอันลึกซึ้งมากกวาสิ่งอื่นที่เคยไดพบพาน

๖

ความไม่เทีย� ง กับ โลกธรรม ๘
การฝกเจริญสติทําใหพระกากันไดพิจารณาเห็นความจริงตามอริยสัจ ๔ และความไมเที่ยงของสังขาร
ทําใหทา นเขาใจตัวเองดีขนึ้ และเขาใจธรรมดาโลกทีม่ ที งั้ สวนนาปรารถนาและไมนา ปรารถนา ซึง่ หมุนเวียน
มาเปนเรื่องธรรมดา ทานไดยกตัวอยางจาก “ของจริง” ที่เห็นอยูตอหนาวา การที่ทานเปนดาราที่มี
ชื่อเสียงระดับบอลลีวูด ทําใหทานสามารถมีรายไดสูง ไดรับความนิยมสูง มีคนมากมายอยากมาหามาพบ
ไดรับเกียรติตางๆ นานา แตทานเขาใจดีวา ทั้งหมดนั้นมาจากรูปลักษณภายนอกที่ทานโชคดีไดมีไวเปน
“สินทรัพย” (asset) เปนสิ่งที่มีคาที่ใหคุณประโยชน แตทานก็ไดรูแลววาสินทรัพยนี้ไมเที่ยง มีเสื่อม
สลายและหมดไป เมื่อถึงวันที่ทานแกชราลงไมเหลือเคาความหลอเหลา ก็จะไมมีคนอยากมาหามาพบอีก
ทุกอยางที่เคยไดจากอดีต สินทรัพยนี้ก็เสื่อมสลายตามธรรมชาติและรอยหรอหมดไปได แตเมื่อเขาใจ
โลกธรรม ๘ ทานจะไมทุกขรอนใจ ไมเปนทุกขครํ่าครวญหวนหาอดีต

๗

มรณานุ สติ พระอโสโกใหความสําคัญกับการเจริญมรณานุสติมากและมักจะเทศนในหัวขอนี้เมื่อ
มีโอกาส ดังภาพทางดานซาย ซึ่งทานเทศนหัวขอนี้
ในงานบําเพ็ญกุศล ทานพิชัย รัตตกุล เมื่อตนเดือน
มีนาคมที่ผานมา
สําหรับตัวทานเองนัน้ ทานบอกวาดีใจทีส่ ามารถ
หาโอกาสเจริญมรณานุสติไดบอ ยๆ ทีว่ ดั ธาตุทอง ซึง่ มี
การสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจเปนประจํา
นอกจากนั้น พระกากันยังมองวา การเจริญ
มรณานุสติอยางสมํ่าเสมอเปนวิธีที่จะทําใหคนเปลี่ยนแปลง
ความคิดและพฤติกรรมไดอยางแนนอนไมชาก็เร็ว

๗๐

๖๖

๘

วิธีให้คนเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ พระอโสโกเห็นวา คนไทยพุทธนั้นแมมีวัดสวยงาม
มากมาย แตมกั เปนพุทธสายประเพณีนยิ ม ติดอยูแ คปฏิบตั ติ ามธรรมเนียม ยังไมคอ ยปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
จริงๆ เราอาจเตือนสติเขาไดบางวา การประกอบกิจไปตามประเพณี เชน ไปสะเดาะเคราะหนั้นไมอาจ
ทําใหพนทุกขได การจะพนทุกขตองมีปญญาที่จะใชหยิบยกขอธรรมขึ้นมาพิจารณาทุกขนั้นใหลึกซึ้งได
เชน อยาดวนไปโทษคนอื่นวาทําใหเราทุกข อยาไปคิดวาเราทุกขเพราะเขามาดาวาเรา แตตองคิดใหดีวา
กอนหนานั้นเราไปมีมิจฉาวาจาหรือวามีสัมมาวาจากับเขาละ จะไดรูวาที่จริงเราเปนตนเหตุหรือเปลา เรา
ตองหันมาดูตัวเองดวย
ในเรื่องนี้พระอาจารยของทานไดสอนสิ่งที่นําไปใชไดทั้งกับพุทธไทยและพุทธอินเดียวา เมื่อคนยัง
มีปญญาไมพอ จะนําเขามาอยูในเขตของพระธรรมแทๆ จะสอนธรรมะลวนๆ ใหเขาโดยตรงทันทีเลยได
อยางไร เราตองรูจักนําขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่เขาติดอยูนั้นมาใชใหเปนประโยชนเสียกอน เชน
สอนใหรูจักสวดมนต ไหวพระ ทําบุญ ใหถูกตอง ใหรูวาควรตองปฏิบัติตัวกับพระอยางไร สวนกับพระก็ให
เนนวินัยใหครบถวนชัดเจน จะสวดมนตบทไหนเมื่อไร อยางไร เมื่อเขาไดรูจักพบเห็นสิ่งดีงามในชั้นตนนี้
เพียงพอที่จะนอมนําศรัทธาไดแลว จึงคอยๆ สอนสอดแทรกธรรมะใหตามที่จะรับไดเปนลําดับๆ ไป เขาก็
จะรับธรรมะไดงายขึ้น ซึ่งโดยสวนตัวเห็นวาเปนแนวทางที่ถูกตองดีงาม และจะไปทําตามแนวทางนี้ตอไป

คําถามสุดท้าย
พระอโสโกทานจะสึกเมื่อไร?
เดิมพระอโสโกตั้งใจจะบวชระหวาง
วั น ที่ ๑๐-๒๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๕ แต
ตอมา ทานเลื่อนการลาสิกขาออกไปเปน
ชวงหลังวันวิสาขบูชา และไดลาสิกขาเมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ทานเลาวา เมื่อแรกที่ไดหมผาเหลือง ทาน
รู  สึ ก เหมื อ นได ดื่ ม นํ้ า ที่ ก ระหายมาแสนนาน
การออกจากผ า เหลื อ งจึ ง เป น สิ่ ง ยากมาก
สําหรับทาน แตทานเลี่ยงไมไดเพราะภาระ
ทางโลกยังไมเสร็จสิน้ ทวาเมือ่ ใดครอบครัวอยูไ ด
โดยไมตองพึ่งพาทาน ทานก็คิดที่จะ “บวชไมสึก”
กอนลาสิกขาในครั้งนี้ ทานไดศึกษาและปฏิบัติ
ศาสนกิจอื่นๆ รวมทั้งจาริกอินเดีย

สิกขัง ปัจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ
(คําลาสิกขา)

๖๖

๗๑

วัดธาตุทองและชมรมรัตนภูมิใหขอมูลวา พระอโสโกภิกขุไดจาริกอินเดียตามที่ไดรับนิมนตจากองคกรเครือ
ขายชาวพุทธในประเทศอินเดีย ใหไปเผยแผหลักธรรมและสานสัมพันธพุทธศาสนิกชนสองประเทศ ระหวางวันที่
๒๔ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในการนี้พระอโสโกภิกขุไดไปนมัสการสังเวชนียสถาน อาทิ พุทธคยา และกุสิ
นารา ปฏิบัติศาสนกิจและเยี่ยมใหกําลังใจชุมชนชาวพุทธในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย

พิธีอัญเชิญขาวมธุปายาส
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

นอมถวายพระพุทธเมตตาของ
วัดมหาโพธิมหาวิหาร

มอบพระพุทธรูปตามโครงการพลิกฟนคืนพุทธ สุวรรณภูมิสูพุทธภูมิ

มหาปรินิพพานสถูป กุสินารา พระพุทธมหาปรินิพพาน ไมใชปางไสยาสนแตเปนปางอนุฏฐิตไสยาสน คือบรรทม
ครัง้ สุดทาย หรือปางเสด็จดับขันธปรินพิ พาน เปนพระพุทธรูปสามมิติ ถามองจากดานตรงทางเขาหนาประตู พระ
พักตรประหนึ่งเหมือนเพิ่งเสด็จปรินิพพาน ถามองจากทิศเหนือ ประหนึ่งทรงกําลังกระทําการแยมพระโอษฐ ถา
มองจากดานพระพุทธบาท เห็นถึง
ความปลอยวางปลงสังขารชั่วนิจนิรันดร
เปนงานศิลปะยุคคุปตะ สรางราวป
พ.ศ. ๙๐๐ สรางดวยหินทรายแดง มี
ความยาว ๖ เมตร ๑๐ เซนติเมตร

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=794219

เคล็ดไม่ลบ
ั

ว ิธีแผ่เมตตาที่ถก
ู ว ิธี

ั
พลเรือตรี ทองย ้อย แสงสนิ ชย

แผ่เมตตาให้ ถูกวิธี ตอนที� ๖-สรุปความ
วิธี “แผเมตตา” ทีเ่ ราทานทัง้ หลายทํากันอยู
ทุกวันนี้ เทาที่พิจารณาดูแลว พบวา สวนมาก
ใชวิธีทองหรือสวดตามขอความที่บอกกันวาเปน
คําแผเมตตา
บทแผเมตตาที่นิยมสวดกันเปนที่ยุติ มีดังนี้
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพย๎ าปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ.
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคจั ฉันตุ.
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา
กัมมะโยนี
กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา
ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันตีต.ิ
มีคําแปล ดังนี้
(เมตตา)
สัตวทงั้ หลายทีเ่ ปนเพือ่ นทุกข เกิดแกเจ็บตายดวย
กันหมดทั้งสิ้น

จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อยาไดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกข
ภัยดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด
(กรุณา)
สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น จงพนจากทุกขทั้งปวงเถิด
(มุทิตา)
สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น จงอยาไปปราศจากสมบัติ
อันไดแลวเถิด
(อุเบกขา)
สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น เปนผูมีกรรมเปนของตน เปน
ผูรับผลของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด
เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ เปนผูมีกรรมเปนที่พึ่ง
อาศัย
จักทํากรรมอันใดไว ดีหรือชั่ว จักเปนผูรับผลของ
กรรมอันนั้น.
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เท า ที่ ฟ  ง มา ถ า แผ ค นเดี ย วส ว นมากจะ
ทองหรือสวดเฉพาะทอนแรก (สัพเพ สัตตา ... สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ) เพราะเขาใจวาแผเมตตา
มีขอความเทานั้น
แตถาสวดมนตเปนหมูคณะ และสวดบท
แผเมตตาดวย ก็จะสวดบทเต็ม คือตอจาก ...
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ... ไปจนถึง ... ตัสสะ
ทายาทา ภะวิสสันตีติ. แตสวนมากจะไมรูวา
บทยาวที่ตอไปนั้น คือการแผกรุณา แผมุทิตา
และแผอุเบกขาดวย คงเขาใจแตเพียงวา ทั้งหมด
นัน่ แหละคือ “แผเมตตา” และถาใหแยกวาขอความ
ตัง้ แตไหนถึงไหนเปนคํา “แผเมตตา” ตัง้ แตไหนถึงไหน
เปนคํา “แผกรุณา” ... สวนมากก็จะแยกไมเปน
เพราะไมรู (เพราะไมมีใครบอก หรืออันที่จริง
เพราะตัวเองไมไดเฉลียวใจสงสัยใฝศึกษาเรียนรู)
เมื่อไดทองหรือสวดขอความดังวานี้แลว ก็
เขาใจวาได “แผเมตตา” สําเร็จเรียบรอยแลว เชือ่
กันแบบนั้น
โปรดทําความเขาใจวา การแผเมตตาเปน
งานทางใจ สําเร็จดวยนํ้าใสใจจริง ไมสําเร็จดวย
การพูด หรือการทองการสวด ยิ่งทุกวันนี้ผูคนมี
อุตสาหะในการทองจําลดนอยลง ดังจะเห็นไดวา
ที่พูดกันวา “สวดมนต” นั้น ที่ทํากันทั่วไปก็คือ
กางหนังสืออาน ไมไดสวดจากความจํา
เรื่องสวดมนตเปนอีกเรื่องหนึ่งที่นาจะตอง
ทําความเขาใจกันใหเด็ดขาดลงไป “สวดมนต”
ในพระพุทธศาสนาเจตนาเดิมแทคือการทบทวน
ความรู  ห ลั ก พระธรรมวิ นั ย เพื่ อ ไม ใ ห ห ลงลื ม
ลบเลือนออกไปจากใจ นั่นแปลวาความรูหลัก
พระธรรมวินัยตองมีประทับอยูในใจแลว ครั้น
แลวจึงทบทวนความรูนั้น วิธีทบทวนก็คือกลาว
ขอความนั้นออกมา ถาอยูคนเดียวก็กลาวออกมา
คนเดียว ถามีหลายคนก็ทบทวนพรอมๆ กัน คือ
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สวดออกมาพรอมกัน นั่นคือที่เราเอามาประพฤติ
ปฏิ บั ติ กั น ในเวลานี้ แ ละเรี ย กว า “สวดมนต ”
ภายหลังจึงมีบทอื่นๆ เปนบทประกอบเพิ่มขึ้น เชน
บทสรรเสริ ญ คุ ณ พระรั ต นตรั ย เป น ต น และ
กลายเปนมีรูปแบบ มีขั้นตอน และมีอาการเหมือน
เปน “พิธีกรรม” อะไรอยางหนึ่ง แบบเดียวกับ
พิธีกรรมที่ทํากันในศาสนาตางๆ และมีผูแตง
คําบรรยาย “อานิสงสของการสวดมนต” ทีท่ าํ กัน
อยางเปนพิธีกรรมดังที่เห็นกันทุกวันนี้
จึงตองยํา้ วา “สวดมนต” ในพระพุทธศาสนา
มี เ จตนาอยู  ที่ ก ารทบทวนพระธรรมวิ นั ย ไม ใ ห
ลบเลือนไปจากใจ นั่นคือตองมี “มนต” ประทับ
ไวในใจอยูแลว
การกางหนังสือสวดก็แปลวา ขอความที่
เปนมนตนั้นไมไดมีอยูในใจ แตฝากไวในหนังสือ
เจตนาเดิมที่วาเปนการ “ทบทวน” ความรู จึง
คลาดเคลื่อนเบี่ยงเบนไปหมด
ในเมื่อการแผเมตตาสําเร็จดวยนํ้าใสใจจริง
ไมสําเร็จดวยการพูด หรือการทองการสวด ยิ่ง
เปนการกางหนังสืออานดวยแลวก็ยงิ่ หางไกลจาก
ความสําเร็จมากขึ้นไปอีก เพราะคําแผเมตตาอยู
ในหนังสือ ออกมาจากหนังสือ ไมไดอยูในใจ
แคเขาใจวา ทองบทแผเมตตา นัน่ คือแผเมตตา
สําเร็จแลว ก็คลาดเคลือ่ นไปชัน้ หนึง่ แลว ยิง่ ถาบท
แผเมตตานัน้ ไมไดอยูใ นใจ แตอา นเอาจากหนังสือ
ก็ยิ่งคลาดเคลื่อนหนักขึ้นไปอีก แบบนี้แหละที่ขอ
เรียกวา แผเมตตาไมถูกวิธี

แล้ วจะทําอย่างไรกัน?
วิธีทําก็คือ แผเมตตาแบบที่ทํากันทั่วไป คือ
ทอง สวด หรือแมแตกางหนังสืออาน ก็ยังคง
ทํากันตอไป เพราะทํากันมาจนฝงเขากระดูกแลว
แกยาก อีกทั้งนักพรรณนาก็อุตสาหพรรณนา

๗๔
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อานิสงสกันอึกทึกอยูวาสวดมนตดีอยางไร ทอง
บทแผเมตตามีอานิสงสอยางไร
คําแกตวั แกตา งทีพ่ รอมจะมีผยู กขึน้ มาอางก็
คาดเดาไดไมยาก–โอย ไดแคนี้ก็บุญนักหนาแลว
กางหนังสืออานมันก็ตองรูตองเขาใจอะไรอยูบาง
แหละ ไมใชวาจะไมรูอะไรเสียเลย จะเอาอะไร
กันนักกันหนา ทํามาอางหลักเครงครัดนัก เดี๋ยว
ก็ไมมีคนสวดกันเทานั้นเอง ...
เพราะฉะนั้น แบบที่ทํากันอยูก็ทํากันตอไป
ไมตองเลิก แตขอไดโปรดทําความเขาใจตอไปวา
ผลสําเร็จของการแผเมตตาไมไดจบที่การทอง
การสวด หรือการกางหนังสืออาน
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ ท อ งเสร็ จ สวดเสร็ จ
กางหนั ง สื อ อ า นเสร็ จ แล ว งานขั้ น ต อ ไปก็ คื อ
ตั้ ง อารมณ ไ ปยั ง เพื่ อ นร ว มโลก เมื่ อ เห็ น เพื่ อ น
รวมโลกมีชีวิตอยูเปนปกติสุข ก็ใหตั้งอารมณวา
ขอใหอยูเปนปกติสุขสืบไปเถิด
เมื่อเห็นเพื่อนรวมโลกประสบปญหา ก็ใหตั้ง
อารมณวา ขอใหผานพนปญหาไปไดดวยดีเถิด
เมื่อเห็นเพื่อนรวมโลกประสบความสําเร็จ
ก็ใหตั้งอารมณวา ขอใหมีความสุขเชนนั้นยั่งยืน
ตอไปนานๆ เถิด
เมื่อเห็นเพื่อนรวมโลกตกอยูในสภาพที่ไม
อาจจะเมตตา กรุณา หรือมุทติ าได เพราะไมอยูใ น
วิสัยที่เราจะทําอะไรได ก็ใหตั้งอารมณวา ทุกชีวิต
ยอมไดรับผลอันสมควรแกเหตุ เรามีหนาที่เขาใจ
ความจริง ไมใชเปลี่ยนแปลงความจริง ขอให
ประคองจิตของตนใหเปนกลางมั่นคงตอไปเถิด
นีค่ อื เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขาตัวจริง จะ
สวดหรือไมสวด จะทองหรือไมทอ ง จะกางหนังสือ
อานหรือไมอา น ถาตัง้ อารมณไปยังเพือ่ นรวมโลก
ดังกลาวมานี้ไดจริงๆ นั่นแหละคือไดแผเมตตา
อยางถูกวิธีแลว

ถาสวดดวย ทองดวย อานดวย และตั้ง
อารมณอยางนี้ไดดวย นั่นคือการแผเมตตาที่
สมบูรณ คือครบทั้งไตรทวาร
อยางไรก็ตาม โดยความเปนจริงแลวเราคง
ไมสามารถรับรูความเปนไปของเพื่อนรวมโลกได
ทุกเวลานาทีวา บัดนี้ใครบางกําลังอยูเปนปกติ
กําลังทุกข กําลังสุข หรือกําลังประสบเหตุการณ
อันเปนสภาวะตามธรรมดาอยูที่ไหนกันบาง เวน
เสียแตวาจะไดรับรูเหตุการณความเปนไปของ
บางคน บางเรื่อง เปนบางครั้งบางคราว
เมื่อเปนเชนนี้ วิธีปฏิบัติในการแผเมตตาที่
เปนพื้นฐานกลางๆ ก็คือ การตั้งอารมณวา ขอให
ทุกชีวิตอยูเปนปกติสุขเถิด–ซึ่งก็คืออารมณของ
“เมตตา”
หมายความวา ในชีวติ ประจําวันตัง้ แตตนื่ นอน
จนเขานอน ใหแผ “เมตตา” เปนพื้นของอารมณ
ตลอดเวลา เนื้อตัวแทๆ ของเมตตาก็อยูที่ความ
หมายของคําวา “เมตตา” นั่นเอง
“เมตตา” ก็คอื การมองทุกคนดวยความรูส กึ
วา “นี่คือเพื่อนรักของเรา” (เมตตา > ไมตรี >
มิตร > เพื่อน)
เมื่อรูสึกวาทุกคนเปนเพื่อนรักของเราแลว
ความคิดทีจ่ ะใหทกุ คนอยูเ ปนปกติสขุ ถามีปญ
 หา
ขอใหผานพนปญหาไปได เมื่อมีสุขขอใหสุขยิ่งๆ
ขึ้นไป ความคิดนี้จะเกิดขึ้นไดไมยาก ตอจากนั้น
ก็จะสามารถฝกใชปญญาพิจารณาใหเห็นความ
จริงของชีวิตและยอมรับความจริงนั้นๆ ไดตอไป
นั่นคือสามารถแผกรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอไปได
ครบถวน
ขอโตแยงสนุกๆ ก็คือ –ก็เขาไมใชเพื่อนฉัน
จะใหนกึ วาเปนเพือ่ นไดอยางไร หรือหนักขึน้ ไปอีก
–ฉันเกลียดมัน จะใหนึกวาเปนเพื่อนไดอยางไร
เคล็ดลับของการแผเมตตา ทานจึงแนะให
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เริม่ ฝกแบบงายๆ ไปกอน คือคนในโลกนีม้ ี ๓ กลุม
ใหญ –คนที่เราชอบ เราเฉยๆ และเราชัง
ทานใหแผเมตตาใหคนทีเ่ ราชอบกอน เพราะ
ทําไดงาย พอเมตตาเริ่มแข็งแรงขึ้น ก็ใหขยายวง
ไปถึงคนที่เราเฉยๆ ซึ่งอาจจะทํายากขึ้นนิดหนึ่ง
แตเพราะเมตตาแข็งแรงแลว ก็จะสามารถทําได
ฝกไปเรือ่ ยๆ จนเมตตากลาแข็งคุน เคยอยูก บั
อารมณเปนอันดีแลว ก็คอ ยแผไปยังคนทีเ่ ราชัง ซึง่
จะทํายากขึ้นอีกหนอย
เคล็ดลับในการฝกใจใหเลิกชัง ทานแนะไว
ดังนี้ – (เก็บสาระบางสวนมาจาก พรหมวิหารนิเทศ
คัมภีรวิสุทธิมรรค ภาค ๒ หนา ๙๑ เปนตนไป
ผูสนใจพึงตามไปศึกษาไดที่นั่น นักเรียนบาลีผูมี
นํา้ ใจรักพระศาสนาเมือ่ เรียนถึงคัมภีรว สิ ทุ ธิมรรค
แลว ถามีกศุ ลจิตคิดชวยกันเผยแผพระธรรม ก็จะ
เปนพระคุณอยางยิ่ง)
๑. มองเห็นโทษของความชัง ดังคําของหลวงพอ
พยอมที่วา โกรธคือโง โมโหคือบา อิจฉาริษยาเขา
คือจุดไฟเผาตัวเอง
๒. มองสวนดีของเขา ดังคําของทานพุทธทาส
ภิกขุที่วา เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา จงเลือก
เอาสวนที่ดีเขามีอยู
๓. ยกใหเปนหนาที่ของกรรม คือทั้งเขาทั้งเรา
ลวนตองรับผลกรรม เขาจะเปนอะไรเราจะตอง
ไปชังเขาทําอะไร เดี๋ยวกรรมของเขาก็จัดการเอง
๔. นึกถึงคนทีเ่ ปนตัวอยาง เชนพระพุทธเจา ใคร
ทําอะไรทานตั้งเทาไรๆ ก็ไมเห็นทานชิงชังอะไร
ใครสักคนเดียว เราเปนศิษยตถาคตจะมานัง่ ชิงชัง
ใครอยูทําไม
๕. คิดวาเขากับเราเปนญาติกนั เพราะทานวาใน
สังสารวัฏอันยาวไกล คนทีไ่ มเคยเกิดเปนอะไรกัน
หาไมไดงายๆ คนที่เราชังเขาอยูในบัดเดี๋ยวนี้จะ
ตองเคยเปนพอแมพี่นองญาติมิตรกับเรามาแลว
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ในอดีตชาติ ดังนั้น เราจะมาชังญาติของเราเอง
อยูทําไมเลา
๖. คิดแบบแยกธาตุ คือความจริงไมมี “คน” ที่
เปนตัวตนเราเขา มีแตสว นตางๆ ทีม่ าประกอบกัน
เขา เราชิงชังเขา แตมองไปก็มีแตผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ ฯลฯ ไมเห็นมี “เขา” อยูที่ไหน นี่เราโง
หรือเปลาที่ไปชิงชังสิ่งที่ไมมีอยูจริง
เคล็ดลับดังวามานีพ้ ดู งาย แตทาํ ยาก ซึง่ ตอง
ยากแนๆ แตพลังเมตตาทีส่ ะสมมาจนกลาแข็งก็จะ
เอาชนะความชังไดในที่สุด ถายังไมเลิกฝกใจ
ในที่สุด จากคน ๓ กลุม ก็จะเหลือเพียงกลุม
เดียว มองไปทางไหนก็เห็นแต “นีค่ อื เพือ่ นรักของ
เรา”
การแผเมตตาก็บรรลุผล และนัน่ คือแผเมตตา
อยางถูกวิธี
“เราคิดอยางนี้ แตคนอืน่ เขาไมคดิ อยางเรา”
นี่คือตัวบั่นทอนกําลังใจอยางรายกาจที่สุด และ
เพราะทุกคนเอาแตคิดแบบนี้นั่นเอง จึงไมมีใคร
ลงมือทําดีใหเกิดมีขึ้นไดจริงๆ หากแตพากันสรุป
ลงวา “เราทําดีอยูคนเดียว คนอื่นๆ เขาไมทํา เรา
จะทําไปทําไม”
ใครที่คิดอยางนี้เคยตั้งคําถามบางไหมวา
“คนอื่น” หรือ “คนอื่นๆ” นะใคร?
มีคนอยู ๑๐๐ คน เราเปน ๑ ใน ๑๐๐ นั้น
ดวย ในขณะที่ ๑ คนคิดแบบนี้ อีก ๙๙ คนก็คือ
“คนอื่น” หรือ “คนอื่นๆ” ดังนั้น ถาทุกคนคิด
แบบนี้ เรานั่นเองคือ “คนอื่น” หรือ “คนอื่นๆ”
ใชหรือไม?
บทความชุด “แผเมตตาใหถกู วิธ”ี ขอจบดวย
คําถามปลายเปดไวตรงนี้
๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ื
ชวนอ่านหนังสอ

การตอตาน
การทําลายพระพุทธศาสนา
เรื่อ งที่ ชาวพุ ท ธควรรู 

สุทธี ชโยดม

เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมีเหตุการณ
สํ า คั ญ ทางด า นพระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทย เมื่อพุทธบริษัทชาวไทยไดรวมแรง
ร ว มใจกั น ต อ ต า นการจั ด ประชุ ม World
Buddhist Conference ทีก่ าํ หนดจะจัดขึน้ ทีศ่ นู ย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย ในระหวางวันที่ ๕-๗
กุมภาพันธ ๒๕๓๙ ในหัวขอเรื่อง “ศาสนาพุทธ
และศาสนาฮินดู” โดยมูลนิธิ World Buddhist
Cultural Foundation ซึ่งเปนมูลนิธิที่ตั้งอยู
ในประเทศอินเดีย มี ดร. บี.เค. โมดิ เปนประธาน
บริหาร เปนผูจัดรวมกับสมาคม Vishnu Hindu
Parishad
ความมุงหมายของการประชุมตามที่อางไว
คือ “เพือ่ กระชับความสัมพันธฉนั ทพนี่ อ งระหวาง
ชาวเอเชียที่มีพื้นฐานในเรื่องความเลื่อมใสทาง
ศาสนา ต น +กํ า เนิ ด และประเพณี สื บ ทอด
รวมกัน” ความมุงหมายอื่นนอกจากนี้ก็เพื่อวิจัย

ความคลายคลึงกันของทัศนคติทางปญญาและ
สังคมของพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู
เหตุ ใ ดพุ ท ธบริ ษั ท ชาวไทยจึ ง ต อ ต า นการ
ประชุมนี้? ก็เพราะมีเหตุที่เชื่อไดวา การประชุม
ครั้ ง นี้ มี เ บื้ อ งหลั ง ที่ ไ ม สุ จ ริ ต ผู  จั ด การประชุ ม
มี ค วามมุ  ง หมายที่ จ ะทํ า ลายพระพุ ท ธศาสนา
ประธานบริหารของ World Buddhist Cultural
Foundation หรือมูลนิธิวัฒนธรรมพุทธศาสนา
แหงโลก คือ นาย บี.เค. โมดินนั้ เปนนักธุรกิจใหญ
เจาของกลุม อุตสาหกรรมชัน้ นําหนึง่ ในหาอันดับแรก
ของอินเดีย นับถือศาสนาฮินดู มีความรูลึกซึ้ง
ในประเพณี พ ระเวท และได เ ขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ
Hinduism, the Universal Truth ออกเผยแพร
โดยอธิ บ ายเรื่ อ งราวความเชื่ อ ในศาสนาฮิ น ดู
เปรี ย บเที ย บกั บ ทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ
เปนการแสดงความยิ่งใหญของศาสนาฮินดู และ
ไดนําออกเสนอในการประชุมระดับโลก “World
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Vision 2000” ที่กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ความสําคัญ
ของหนังสือเลมนี้อยูที่คําอธิบายเรื่องอวตารทั้ง
๑๐ ปางของพระวิษณุหรือพระนารายณ โดย
เนนเรื่องพระพุทธเจาเปนอวตารปางที่ ๙ ของ
พระวิษณุ และระบุไวดวยวาพระพุทธเจา คือ
สวนหนึ่งของศาสนาฮินดู เปนชาวฮินดูตั้งแต
วันประสูติจนปรินิพพาน และพระธรรมคําสอน
ของพระองคลวนมีที่มาจากคัมภีรพระเวทตางๆ
ของฮินดู
นอกจากนี้ สมาคม Vishwa Hindu Parishad
(VHP) ซึ่ ง ร ว มจั ด การประชุ ม ก็ ยั ง เป น ที่ รู  จั ก
กันดีวา เปนองคกรของชาวฮินดูหวั รุนแรงทีก่ อ เหตุ
จลาจลเผาสุเหราบาบรี (Babri Masjid) ของ
ชาวมุ ส ลิ ม ที่ เ มื อ ง อโยธยา รั ฐ อุ ต ตรประเทศ
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๕ จนเกิดเปนการตอสู
ระหว า งศาสนา ผู  ค นล ม ตายเป น จํ า นวนมาก
เปนเหตุใหถูกทางรัฐบาลอินเดียถอนใบอนุญาต
การมาจัดการประชุมในไทยครัง้ นีเ้ ปนการจัด
ครั้งที่ ๒ หลังจากไดเคยจัดในหัวขอเดียวกันนี้
มาแลวครั้งหนึ่ง ที่สารนาถ พาราณสี ในประเทศ
อินเดีย เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีผเู ขารวมประชุม
สวนใหญเปนชาวฮินดูและผูนําชาวฮินดู มติของ
ที่ ป ระชุ ม ในครั้ ง นั้ น มี ลั ก ษณะที่ เ ห็ น ได ชั ด ว า
มีเจตนาที่จะแสดงวา พระพุทธศาสนาเปนสาขา
ของศาสนาฮินดู โดยบิดเบือนหลักการสําคัญๆ
ในพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับศาสนาฮินดู
เช น มี ม ติ ว  า หลั ก กรรมในพระพุ ท ธศาสนา
มีรากฐานมาจากคัมภีรพระเวท วิญญาณหรือ
ความรูแ จงอารมณในพระพุทธศาสนา คืออาตมัน
ของศาสนาฮิ น ดู โมกษะของฮิ น ดู คื อ นิ พ พาน
ปรมาตมั น คื อ สุ ญ ญตา เป น ต น และยั ง มี ม ติ
ยืนยันดวยวาพระพุทธเจาคืออวตารของพระวิษณุ
(พระนารายณ)

๗๗

เชนเดียวกับการประชุมทีส่ ารนาถ การประชุม
ทีจ่ ะจัดขึน้ ในประเทศไทยในครัง้ นัน้ มีบรรดาผูน าํ
และนักบวชฮินดูเตรียมเดินทางมารวมประชุม
เปนจํานวนมาก และไดกําหนดพิธีการไวอยาง
ใหญโต โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘
ศังกราจารย สวามีทพิ ยนันท ธีรฐั แหงกันปุระ ปฐ
จะออกเดินเทาแสวงบุญที่เรียกวา “บทยาตรา”
จากอินเดียมาไทย โดยผานทางประเทศพมา
เพื่อมาเขารวมประชุม เปนที่นาสังเกตวา ไมมี
องคกรพุทธศาสนาในอินเดียองคกรใดใหความ
รวมมือ หรือเขามาเกี่ยวของดวยเลย
อย า งไรก็ ดี ประเทศพม า ได ป ฏิ เ สธที่ จ ะ
อนุญาตใหศังกราจารยเดินเทาผานเขาประเทศ
เพือ่ มายังประเทศไทย แมผจู ดั ประชุมจะไดวงิ่ เตน
เพือ่ ใหรฐั บาลพมายอมใหผา น โดยอางวา ศังกราจารย
ตองการขอโทษชาวพุทธแทนศังกราจารยคนแรก
ที่ไดพยายามทําลายลางพระพุทธศาสนา และ
อางเอาศาสนาพุทธไปเปนสวนหนึ่งของศาสนา
ฮินดูเมื่อพันกวาปมาแลว รวมทั้งจะประกาศวา
พระพุทธเจามิใชเปนอวตารปางหนึง่ ของพระนารายณ
และพระพุทธศาสนาก็ไมใ ชเปนสวนหนึ่งของ
ศาสนาฮินดูดวย แตทั้งนี้ไดมีผูตั้งขอสังเกตวา
ทางผู  จั ด การประชุ ม มิ ไ ด แ จ ง ข อ เสนอเหล า นี้
เปนลายลักษณอักษรแตอยางใด
การที่พุทธบริษัทชาวไทยไดรวมแรงรวมใจ
กันตอตานการจัดการประชุมอยางจริงจังในครั้ง
นั้น ทําใหการจัดการประชุมจําตองลมเลิกไป
แต ผู  จั ด การประชุ ม ก็ ห าได ย อมแพ ง  า ยๆ ไม
ยังพยายามที่จะรื้อฟนจัดการประชุมขึ้นใหมอีก
คราวนี้ไดไปจัดที่สิทธัตถะนคร (Siddhartha
Nagar) ใกลๆ กับลุมพินี สถานที่ประสูติของ
พระผูม พี ระภาคเจาในประเทศเนปาล ในระหวาง
วันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยไดพยายาม
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ทีจ่ ะเชือ้ เชิญองคกรพุทธศาสนาจากทีต่ า งๆ ใหไป
รวมประชุมดวยเชนเคย แตกไ็ มมอี งคกรชาวพุทธ
ที่แทจริงใหความรวมมือ นอกจากองคกรพุทธ
อุปโลกน
ท า นอาจารย สั ต ยา นารยั น โกเอ็ น ก า
วิปส สนาจารยผมู ชี อื่ เสียงของอินเดีย ก็เปนผูห นึง่
ทีน่ าย บี.เค. โมดิ พยายามทุกวิถที างทีจ่ ะเชือ้ เชิญ
ให ไ ปร ว มการประชุ ม มาโดยตลอด นั บ ตั้ ง แต
การจัดประชุมครั้งแรกที่สารนาถ เมืองพาราณสี
ทานอาจารยโกเอ็นกาผูนี้เปนชาวอินเดียที่ถือ
กําเนิดในประเทศพมา และไดมีโอกาสฝกปฏิบัติ
วิ ป  ส สนากรรมฐานกั บ ท า นอาจารย อู บ าขิ่ น
วิปสสนาจารยชาวพมาจนเกิดศรัทธาแรงกลา
ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค จึงไดบากบัน่
ศึกษาทั้งดานปริยัติและปฏิบัติจนแตกฉานลึกซึ้ง
ถึงกับทานอาจารยอูบาขิ่นไดแตงตั้งใหทานเปน
อาจารยสอนวิปสสนา โดยมุงหวังที่จะใหทาน
เปนผูนําพระพุทธศาสนากลับไปลงหลักปกฐาน
ในประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทานก็ไดปฏิบัติ
ตามปณิธานของอาจารยของทาน ดวยการเผยแผ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในประเทศอินเดีย
จนทําใหพระพุทธศาสนากลับเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายขึ้นในปจจุบัน ผูปฏิบัติชาวอินเดีย โดย
เฉพาะพวกที่ไดรับการศึกษาสมัยใหม ไดพบวา
พระพุทธศาสนามีคําสอนอันมีเหตุผลพิสูจนได
และใหผลทันทีโดยมิพักตองรอไปถึงชาติหนา
ดวยผลของการปฏิบัติที่ผูปฏิบัติไดรับโดยลําดับ
ทําใหสามารถชําระจิตใหบริสุทธิ์สะอาดและได
พบกับสันติสุขที่แทจริง ตางก็พากันบอกตอๆ
กันไป การปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานจึงแพรหลาย
ไปพรอมๆ กับความรูความเขาใจในพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา

ดวยเหตุดังกลาว กลุมผูนําชาวฮินดูที่เปน
ตัวตั้งตัวตีในการจัดการประชุม จึงพยายามทุก
วิถีทางที่จะใหทานรับคําเชิญ ยอมเขารวมการ
ประชุม เพื่อผลในการโฆษณาชวนเชื่อวา พวกตน
ไดรับความสนับสนุนและการยอมรับจากฝาย
ชาวพุทธ แตทกุ ครัง้ ทีไ่ ดรบั การเชือ้ เชิญ ทานอาจารย
โกเอ็นกาจะปฏิเสธที่จะเขาไปเกี่ยวของ ดวยแล
เห็นความไมจริงใจของกลุมชาวฮินดูเหลานั้น
ซึ่ ง ท า นก็ มิ ไ ด ลั ง เลที่ จ ะแจ ง ให ก ลุ  ม ฮิ น ดู ท ราบ
อยางตรงไปตรงมา พรอมกับเรียกรองใหแกไข
ความเขาใจที่ผิดพลาดและยุติการดําเนินการที่
ไมสุจริตเสีย แตก็ไมไดรับการนําพา
จวบจนเมื่อการประชุมครั้งที่ ๒ ประสบกับ
ความลมเหลวในประเทศไทย กลุมฮินดูเหลานี้
จึ ง เตรี ย มการจั ด ประชุ ม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ลุ ม พิ นี
ผูจัดการประชุมไดพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะเชิญ
ทานใหเขารวมการประชุมดวย ทานเห็นเปน
โอกาสอันดีที่จะไดประกาศความจริงใหชาวโลก
ไดรับรู พรอมๆ กับดึงประชาชนใหหันกลับมา
มีความเขาใจในแกนแทของพระพุทธศาสนาอยาง
ถูกตอง ทานจึงสงสารไปชี้แจงใหผูจัดการประชุม
เขาใจวา เจตนาที่ไมสุจริตและทาทีของผูนําชาว
ฮิ น ดู ที่ มุ  ง หมายจะครอบงํ า ชาวพุ ท ธ และการ
บิดเบือนขอเท็จจริง เพือ่ หวังกลืนพระพุทธศาสนา
ในประเทศเพือ่ นบานนัน้ เอง ทีท่ าํ ใหเกิดปฏิกริ ยิ า
ต อ ต า น และเป น เหตุ ใ ห ก ารประชุ ม ล ม เหลว
นอกจากนี้ ทานยังไดเรียกรองใหผูนําสูงสุดของ
ศาสนาฮินดู คือ ศังกราจารยยุคปจจุบันออกมา
ประกาศยอมรับความผิดพลาดในอดีต ที่ไดมี
การเจาะจงโจมตีทาํ ลายลางพระพุทธศาสนา และ
โฆษณาชวนเชือ่ วาพระพุทธเจาคืออวตารปางหนึง่
ของพระวิษณุและสอนธรรมเพื่อใหคนหลงผิด

๖๖

ในที่ สุ ด ศั ง กราจารย แ ห ง สํ า นั ก กาญจี
กัมมโกฏิ ปฐ ซึ่งเปนหนึ่งในตําแหนงศังกราจารย
ทัง้ หมดสีต่ าํ แหนง ไดมาพบทานอาจารยโกเอ็นกา
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ณ สํานักงาน
มหาโพธิ ส มาคมที่ ส ารนาถ การพบปะครั้ ง
ประวัติศาสตรนี้ใชเวลา ๒ ชั่วโมงเต็ม (๑๓.๐๐
– ๑๕.๐๐ น.) และไดออกแถลงการณรวมกัน
ในวันนัน้ โดยศังกราจารยผนู ยี้ อมรับวา การกลาว
รายปายสีพระพุทธเจาในคัมภีรฮินดูตางๆ นั้น
เปนความไมถูกตอง และไมควรที่จะเผยแพร
อีกตอไป รวมทั้งไดยอมรับวา การแบงระบบชั้น
วรรณะตามลัทธิฮินดูนั้น เปนความไมถูกตองอีก
เชนกัน
ทานอาจารยโกเอ็นกาไดกลาววา ทานมิได
ตองการทีจ่ ะกอใหเกิดความขัดแยงในหมูช าวฮินดู
กับชาวพุทธแตอยางใด ทานเพียงตองการทีจ่ ะให
ทั้งสองฝายไดเขาใจวา การโฆษณาชวนเชื่อวา
พระพุทธเจาคือพระนารายณอวตารมานั้นเปน
เรื่องที่ไมถูกตอง และการที่ชาวฮินดูสวนใหญ
กลาวเชนนั้น ก็เนื่องจากความรูเทาไมถึงการณ
หาไดเกิดจากเจตนารายแตอยางใดไม หากคน
เหล า นั้ น ได รั บ คํ า อธิ บ ายที่ ถู ก ต อ งด ว ยท า ที ที่
เมตตามีความหวังดีตอกัน และดวยความอดกลั้น
ไมไปชวนทะเลาะแลว ชาวฮินดูเหลานั้นก็จะ
ยอมรั บ ความจริ ง ได ท า นยั ง ได ก ล า วอี ก ว า
เปนเรื่องนายินดีที่ผูนําสําคัญๆ ชาวฮินดูไดมีทาที
ที่โอนออนในการแสวงหาไมตรีกับชาวพุทธ ซึ่ง
ทานหวังวาทัง้ สองฝายจะมีความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน
สืบตอไป แมทานจะรูดีวาการลบลางความเขาใจ
ผิดๆ ของชาวฮินดูที่มีตอพระบรมศาสดาจะเปน
เรื่ อ งที่ ย ากลํ า บาก และยั ง จะต อ งใช เ วลาอี ก
ยาวนานมากก็ตาม แตอยางนอยที่สุดทานก็เชื่อ
วา ความพยายามครั้งนี้บังเกิดผลที่ดี

๗๙

หนังสือเลมนอยนี้จึงเปนเอกสารที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาที่สําคัญยิ่ง
ฉบับหนึ่ง เพราะเปนบันทึกความพยายามในการ
ที่จะแกคําสอนที่บิดเบือนในคัมภีรฮินดู อันเปน
เหตุ ใ ห พ ระพุ ท ธศาสนาต อ งล ม สลายไปจาก
ประเทศอินเดีย และทําใหเกิดความเชื่ออยาง
ผิดๆ ในหมูชาวอินเดียมาเปนเวลารวมพันป
ผู  เ รี ย บเรี ย งขอขอบคุ ณ มู ล นิ ธิ ส  ง เสริ ม
วิปส สนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ ทีเ่ ล็งเห็น
ความสําคัญของบันทึกเหตุการณนี้ และไดจดั พิมพ
ขึน้ เปนรูปเลมเพือ่ ใหเปนหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
พระพุทธศาสนาตอไป
การเรียบเรียงหนังสือนีไ้ ดรบั ความชวยเหลือ
รวมมือจากหลายทาน คุณกนกวรรณ สุวรรณเศรษฐ
และคุณสุธิรา แสงเจริญตระกูลไดทําหนาที่แปล
เอกสารเบื้องตนให ซึ่งทําใหงานของผูเรียบเรียง
สะดวกขึ้ น มาก ดร.จิ ร พั ฒ น ประพั น ธ วิ ท ยา
แหงศูนยสันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

๘๐
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ได ก รุ ณ าสละเวลาอั น มี ค  า ของท า นช ว ยแปล
ขอความภาษาสันสกฤตจากคัมภีรปุราณะตางๆ
ที่ทานอาจารยโกเอ็นกาหยิบยกขึ้นมาอางอิง ซึ่ง
จะทําใหชาวพุทธไทยที่ไมทราบเรื่องชัดเจนได
เขาใจถึงเจตนาที่แทจริงของผูเขียนคัมภีร ไมใช
ได ยิ น ว า ฮิ น ดู นั บ ถื อ พระพุ ท ธเจ า ว า เป น พระ
นารายณอวตารปางหนึง่ ก็เขาใจเอาวาเขายกยอง
พระพุทธเจาใหเปนเทพเจาของเขา นอกจากนี้
ผูเ รียบเรียงยังไดรบั ความเมตตาจากพระกันตสีโล
แหงวัดบวรนิเวศวิหาร ชวยอานตนฉบับทั้งหมด

ทั้งพากยภาษาไทยและอังกฤษ และใหคําแนะนํา
ที่มีคาเพื่อใหหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ผูเ รียบเรียงขอขอบคุณและกราบขอบพระคุณ
ท า นที่ ไ ด ก ล า วข า งต น ซึ่ ง มี ส  ว นสํ า คั ญ ทํ า ให
หนังสือสําเร็จลงได หวังวาทานผูสนใจศึกษา
ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาจะไดรบั ประโยชน
จากหนังสือเลมนี้ตามสมควร
สุทธี ชโยดม ผูเรียบเรียง
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓
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แถลงการณรวมของ

ทานชคัทคุรุ ศังกราจารย ศรีชเยนทระ สวัสติจี แหงสํานักกาญจี กัมมโกฏิ ปฐ
และวิปสสนาจารย สัตยา นารยัน โกเอ็นกา
ณ สํานักงานมหาโพธิสมาคม, สารนาถ พาราณสี เวลา ๑๕.๓๐ น.
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
แถลงการณ ร  ว มฉบั บ นี้ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารพู ด คุ ย กั น ฉั น มิ ต รระหว า งท า นชคั ท คุ รุ
ศังกราจารย ศรีชเยนทระ สวัสติจี แหงสํานักกาญจี กัมมโกฏิ ปฐ กับวิปสสนาจารย คุรุจี ศรีสัตยา
นารยัน โกเอ็นกา
ทั้งสองเห็นพองกันและตั้งความปรารถนาวา ประเพณีเกาแกทั้งสอง (คือพระเวทและ
สมณะ) จะไดมีสัมพันธไมตรีอันดีตอกันและมีความปรองดองกัน หากจะมีความเขาใจผิดอันใด
เกิดขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเพณีทั้งสองในหมูประเทศเพื่อนบาน ก็ควรจะทําการ
ชําระสะสางใหกระจางโดยเร็ว
ขอที่เห็นพองตองกันมีดังนี้
๑. วรรณคดี (ในอินเดีย) ที่แตงขึ้นในอดีตบางเลมจะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม ไดประกาศวา
พระพุทธเจาเปนอวตารหนึ่งของพระวิษณุ พรอมทั้งปายสีพระองคตางๆ นานา ซึ่งไดสรางความ
ขุนเคืองใหแกประเทศเพื่อนบานเปนอันมาก เพื่อเปนการสรางสัมพันธไมตรี เราทั้งสองมีความเห็น
วาสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีตที่ผานมา (ไมสามารถที่จะไปแกไขอะไรได) ก็ควรที่จะลืมเลือนเสีย และ
จะตองไมโฆษณาเผยแพรความเชื่อนั้นอีก
๒. ประเทศเพื่อนบานมีความเขาใจผิดวา สมาคมฮินดูแหงประเทศอินเดีย กําลังจัดประชุม
เพือ่ แสดงตนวามีอทิ ธิพลเหนือพุทธศาสนิกชน เพือ่ แกความเขาใจผิดดังกลาว เราขอประกาศวา ทัง้
พระเวทและสมณะเปนประเพณีเกาแกของอินเดีย ตางก็มีเกียรติภูมิของตน การที่ฝายใดฝายหนึ่ง
พยายามแสดงตนวาสูงกวาอีกฝาย รังแตจะกอใหเกิดความเกลียดชังและมุงรายตอกัน ฉะนั้น เรื่อง
เชนนี้จึงไมควรเกิดขึ้นอีกในภายภาคหนา โดยประเพณีทั้งสองนี้ ควรที่จะไดรับความเคารพนับถือ
อยางเทาเทียมกัน
๓. คนทุกคนไมวาผูใดก็ตาม จะมีสถานภาพอันสูงสงในสังคมได ก็เพราะเปนผูทําความดี
คนที่มีสถานภาพอันตํ่าตอยในสังคม คือคนที่ประกอบกรรมชั่ว ฉะนั้น ผูที่ประกอบกรรมดี และได
พากเพียรขจัดกิเลส เชน ราคะ โทสะ ความถือดี อวิชชา ความโลภ ความริษยา และอัตตาของตน
จึงถือวาเปนผูมีสถานภาพสูงในสังคม และมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูอยางสงบสุข
เราทั้งสองเห็นพองตองกันในสามประเด็นขางตนนี้ และขอตั้งความปรารถนา ขอใหผูที่นับถือ
ลัทธิศาสนาตางๆ ทุกคนในอินเดีย เปนมิตรตอกัน และขอใหประเทศเพื่อนบาน จงมีสัมพันธไมตรี
อันดีตออินเดียดวยเชนกัน

๘๑

๘๒

๖๖

หมายเหตุ
๑. บทความนี้ คัดลอกมาจากหนังสือ การตอตานการทําลายพระพุทธศาสนา เรื่องที่ชาวพุทธทุกคนควรรู โดย
ทานอาจารยโกเอ็นกา สามารถโหลดอานเนื้อหาทั้งเลมไดที่ https://www.thaidhamma.net/images/stories/
EBookPDF/Book%20of%20Anti%20destroy%20Buddhism.pdf
๒. ศังกราจารย เปนตําแหนงผูนําทางศาสนาฮินดู ในปจจุบัน
ตําแหนงศังกราจารย มีสี่สํานักใหญตั้งอยูในสี่ทิศของอินเดีย ซึ่งเชื่อ
กันวาศังกราจารยคนแรกไปตั้งไว ไดแก ชโยติมัฐ อยู ณ พัทรินาถ
ทางตอนเหนื อ ของอิ น เดี ย ศฤงเคริ มั ฐ ในแคว น กรรณาฏกะ
ทางตอนใต กาลิกามัฐ ทีเ่ มือง ทวารกา ทางตะวันตก และ โควรธนะมัฐ
ที่เมืองปุรี ทางตะวันออก
ทานสวามีชเยนทระ เปน “ศังกราจารย” องคที่ ๖๙ แหง “มัฐ”
หรือ อารามแหงกัมมโกฏิ ปฐ ในเมืองกาญจีปรุ มั ครูของทานมีชอื่ เสียง
โดงดังมาก คือทานศังกราจารยองคที่ ๖๘ จันทรเศขรมหาสวามี ซึ่งชาวบานเรียกกันวา “มหาเปริยาวาร” แปลวา
ผูเปนที่รักยิ่ง ทานใชชีวิตเรียบงาย ถือธุดงคเกือบจะตลอดชีวิต และเชื่อกันวาทานเปน “ชีวันมุกติ” หรือผูหลุดพน
ในขณะที่มีชีวิตอยู ทานเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวัย ๘๒ ป
ขอมูลจาก คมกฤช อุยเต็กเคง : “ศังกราจารย” คือใคร? ตัวรายของพุทธศาสนาหรือยอดนักปรัชญาฮินดู?
https://www.matichonweekly.com/column/article_89711
๓. อาจารยสุทธี ชโยดม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุน
๒๘ ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดศกึ ษาตอในระดับปริญญาโทที่ University of Pittsburgh ในสาขาหองสมุดและวิทยาการ
สารสนเทศ (Master of Library and Information Science) สหรัฐอเมริกา ทํางานในองคการระหวางประเทศ UN
ESCAP จึงไดเห็นความหลากหลายของชีวิตในประเทศดอยพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้น เมื่อไดเขาปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานในสายของทานอูบาขิ่น ที่สอนโดยทานอาจารยโกเอ็นกา ในเดือนมีนาคม ๒๕๓๑ และตอมาได
ทําหนาที่ลาม แปลคําสอนและธรรมบรรยายในหลักสูตรตางๆ ของทานอาจารยโกเอ็นกา
อ.สุทธี ชโยดม เปนผูร เิ ริม่ กอตัง้ มูลนิธสิ ง เสริมวิปส สนากรรมฐาน เพือ่ การเผยแผการปฏิบตั ธิ รรมในป ๒๕๓๔ และ
ไดรับพระเมตตาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับไวเปนมูลนิธิในพระ
สังฆราชูปถัมภเมื่อป ๒๕๓๗ รวมทั้งรวบรวมแรงจากผูศรัทธาสรางศูนยปฏิบัติธรรมในแนวทางทานโกเอ็นกาเปนแหง
แรกคือ ศูนยปฏิบัติธรรม “ธรรมกมลา” ที่จังหวัดปราจีนบุรี ตอมาจึงมีศูนยปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นจนถึง ๑๑ ศูนย ณ ป
๒๕๖๕
อ.สุทธี ไดรับแตงตั้งจากทานอาจารยโกเอ็นกา ใหเปนผูดูแลการเผยแผธรรมะในประเทศไทย และบางประเทศ
ในเอเชีย จนถึงป ๒๕๕๕ ไดขอลาออกจากตําแหนง ดวยปญหาสุขภาพทั้งของตนเองและคูสมรส แตยังคงใหความ
ชวยเหลือแนะนําการดําเนินงานในประเทศไทยตามกําลังความสามารถมาโดยตลอด
ขอมูลจาก อักษรจรัสรุน 28
https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/100years/DetailArts.php?id=246&group=28

สงิ� แวดล ้อม

โซลาร์รูฟท็อป

สูว
้ ก
ิ ฤตพลังงาน ต้านโลกร้อน

พ ันธุร์ พี นพร ัมภา

ทามกลางความวิตกเกี่ยวกับปญหาโลกรอน
รัฐบาลหลายประเทศทัว่ โลก (รวมทัง้ ประเทศไทย)
ได พ ร อ มใจกั น ตั้ ง เป า ที่ จ ะลดการปล อ ยก า ซ
เรือนกระจกอยางเรงดวน โดยเปลี่ยนจากการ
ใช พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล มาเป น พลั ง งาน
หมุนเวียนแทน๑
นอกจากนั้น ตนทุนพลังงานที่พุงสูงขึ้นจาก
พิษสงครามรัสเซีย - ยูเครนในชวงทีผ่ า นมา ก็เปน
อีกหนึ่งแรงกระตุนสําคัญที่ทําใหหลายประเทศ
เรงพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ชนิ ด ต า งๆ เพื่ อ ประหยั ด ต น ทุ น และลดภาระ
การนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
หนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่มีบทบาทสําคัญ
ในการทดแทนพลังงานฟอสซิลคือพลังงานจาก
แสงอาทิตย (Solar Energy) เนื่องจากระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power
อางอิงมติการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26)
ณ เมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด ปลายป พ.ศ. ๒๕๖๔

๑

System) มีความปลอดภัย หาทีต่ ดิ ตัง้ ไดงา ย ดูแล
รักษางาย ไมมีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว ไมตองคอย
เติมเชื้อเพลิงหรือสารเคมี จึงมีอายุการใชงานที่
ยืนยาว (ประมาณ ๒๕ ป หรือมากกวา) และใน
ปจจุบันยังมีตนทุนที่ตํ่ากวาการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานชนิดอื่นๆ อีกดวย นอกจากนั้น ระบบ
โซลารยังสามารถติดตั้งไดทั้งแบบที่เปนระบบ
ขนาดใหญ ที่ จ  า ยไฟให กั บ คนทั้ ง เมื อ ง (Solar
Farm) หรือขนาดเล็กที่ติดบนหลังคาบานเรือน
สถานประกอบการ หรือโรงงาน (Solar Rooftop)
เพื่อจายไฟเฉพาะในอาคารก็ได
สําหรับประเทศไทย กระแสความใสใจดาน
สิ่ ง แวดล อ ม ประกอบกั บ ราคาค า ไฟที่ ท ยอย
ปรับขึ้นอยางตอเนื่อง ผูคนจํานวนมากไดหันมา
สนใจการติ ด ตั้ ง ระบบโซลาร เ พื่ อ ผลิ ต ไฟฟ า
ใชเอง (Self-consumption) ในบานอยูอาศัย
หรือสถานประกอบการเพื่อลดตนทุนคาไฟฟา
โดยส ว นใหญ มั ก เป น แบบที่ ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา
(Solar Rooftop) เพราะมีตนทุนโครงสรางนอย

๘๔

๖๖

กวาอีกทัง้ ยังเปนการนําพืน้ ทีว่ า งเปลามาใชใหเกิด
ประโยชนอีกดวย
ประเทศญี่ปุนและเยอรมนีคือตัวอยางของ
ประเทศที่ นํ า หน า บ า นเราไปไกลในด า นการ
พัฒนาโซลารภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ทั้ง
สองประเทศมีสัดสวนของประชากรติดตั้งระบบ
โซลารบนหลังคาบานและสถานประกอบการมาก
ทีส่ ดุ ในโลก โดยปจจุบนั ในญีป่ นุ มีบา นอยูอ าศัยติด
โซลารบนหลังคาถึงประมาณรอยละ ๑๐ และใน
ประเทศเยอรมนี ก็มีบางรัฐที่เริ่มออกกฎหมาย
บังคับใหอาคารและบานเรือนทุกหลังที่สรางขึ้น
ใหมจะตองติดตั้งโซลารบนหลังคา
การทํางานของระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
(Solar Rooftop System)
ระบบ Solar Rooftop ทีเ่ ปนทีน่ ยิ มสวนใหญ
เปนระบบที่เชื่อมตอกับโครงขายของการไฟฟา

[ภาพจาก WHA Utilities & Power PLC]

(Grid-tie หรือ On-grid System) แบบไมมรี ะบบ
เก็บกักพลังงานหรือแบตเตอรี่ ซึ่งหมายความวา
ผูใชไฟจะยังรับไฟจากการไฟฟาเปนหลักและ
ทดแทนดวยไฟฟาจากระบบโซลารเทาที่ระบบ
โซลารจะสามารถผลิตได โดยจะมากหรือนอยขึน้
อยูก บั ความแรงของแสงแดด ณ ชวงเวลานัน้ ๆ ซึง่
แปรผันตามชวงเวลาในแตละวันและฤดูกาล
ไฟฟาทีผ่ ลิตจากแผงโซลารเซลลจะถูกแปลง
จากกระแสตรง (DC) ใหกลายเปนกระแสสลับ
(AC) ด ว ยเครื่ อ งแปลงไฟ หรื อ อิ น เวอร เ ตอร
(Inverter) และไหลปนกับไฟจากการไฟฟาผาน
ตูไฟและจายเขาไปยังจุดตางๆ ในอาคาร
คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับ
การติดตั้งระบบโซลารบนหลังคา
๑. การติดตั้งระบบโซลารเหมาะกับการใชงาน
ลักษณะใด
การติดตั้งระบบโซลารนั้นเหมาะกับอาคาร
ที่ไมโดนเงาบังจากตนไมใหญหรือสิ่งปลูกสราง
อื่น และมีการใชไฟตอเนื่องเวลากลางวัน ถาเปน
บานพักอาศัยก็ตองเปนบานที่มีคนอยูตอนกลาง
วันทุกวันและเปดเครื่องปรับอากาศตอเนื่องโดย
เฉพาะชวงเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ซึง่ เปนชวงทีร่ ะบบโซลารมกั ผลิตไฟฟาไดมากทีส่ ดุ
ยกตัวอยางเชนบานที่มีผูสูงอายุ หรือโฮมออฟฟศ
(Home Ofﬁce)
๒. ควรติดตั้งโซลารขนาดเทาไหร ใชเงินลงทุน
เทาไหร และจะคืนทุนในกี่ป
ขนาดการติดตั้ง (กิโลวัตต) และเงินลงทุน
ขึน้ อยูก บั ปริมาณความตองการใชไฟฟาชวงกลาง
วันและปจจัยหนางานอืน่ ๆ โดยสามารถสรุปพอให
เห็นภาพคราวๆ ไดดังนี้*

๖๖

ขอมูลขางตนเปนเพียงประมาณการเบื้องตน
ในความเป น จริ ง แล ว ค า ไฟฟ า ที่ ป ระหยั ด ได
จากการติดตัง้ ระบบโซลาร และระยะคืนทุนจะแตกตาง
กันในแตละกรณีขึ้นอยูกับหลากหลายปจจัย เชน
ปจจัยที่กระทบตอ
ความคุมทุน

คุมมากกวา

คุมนอยกวา

ลักษณะการใชไฟ

ใชไฟตอเนื่อง ทุกวัน

ใชไฟไมตอเนื่อง
และไมใชทุกวัน

ขนาดการติดตั้ง

ขนาดใหญ

ขนาดเล็ก

คาไฟแพงขึ้น

คาไฟถูกลง

การเปลีย่ นแปลงของ
อัตราคาไฟการไฟฟา

ทิศ และความลาดชัน หันทางทิศใต และ
ของหลังคา
มีความ ลาดชัน
ที่เหมาะสม
สภาพหลังคา และ
สภาพหนางานอื่นๆ
(ผลกระทบตอ
ตนทุนการติดตั้ง)

สภาพดี และไมมี
ความ ซับซอน

๘๕

๔. ถาใชไฟโซลารไมหมด สามารถขายกลับ
ใหการไฟฟาไดหรือไม
ได สํ า หรั บ ผู  ใ ช ไ ฟประเภทบ า นอยู  อ าศั ย
ที่ติดตั้งโซลารขนาดไมเกิน ๑๐ กิโลวัตต สามารถ
ขายไฟโซลารสวนเกินกลับใหการไฟฟาไดภายใต
นโยบายโซลารภาคประชาชนของภาครัฐ แตขาย
ไดในราคาเพียงหนวยละ ๒.๒๐ บาท (ซึ่งตํ่ากวา
ราคาคาไฟสูงสุดทีก่ ารไฟฟาขายใหผใู ชไฟปจจุบนั
ที่ ๔.๔๒ บาทตอหนวย) ทั้งนี้ ถาเปรียบเทียบ
กับประเทศญี่ปุน และประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศที่รัฐบาลมีการสนับสนุนใหประชาชน
ใชพลังงานโซลารอยางจริงจัง ผูที่ใชไฟจากระบบ
โซลารไมหมด สามารถขายไฟสวนเกินใหการ
ไฟฟาหรือตลาดไฟฟาในประเทศนั้นๆ ดวยราคา
ที่สูง ทําใหการลงทุนคุมคา มีผลทําใหมีผูติดตั้ง
โซลารบนหลังคาบานและอาคารธุรกิจมากกวา
ในไทยหลายเทา
๕. ควรติ ด ตั้ ง ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน หรื อ
แบตเตอรี่เพื่อใชกับโซลารหรือไม

หันทิศอื่น และ
มีความลาด ชันมาก
หรือนอยเกินไป
ตองดัดแปลง
ซอมแซม หรือ
มีความซับซอน

๓. ไฟจากโซลารที่ผลิตได สามารถทดแทนไฟ
จากการไฟฟาไดในสัดสวนรอยละเทาไหร
ถาใชไฟทัง้ กลางวันและกลางคืนเทากัน อาจ
ทดแทนไดประมาณรอยละ ๑๕-๒๐ แตถาใชไฟ
แคกลางวันอาจทดแทนไดถึงรอยละ ๔๐-๕๐

ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy
Storage System) เปนการนําไฟสวนเกินที่โซลาร
ผลิ ต ได ใ นช ว งกลางวั น มาใช ใ นช ว งที่ แ สงแดด
ออนแรงลง จึงชวยเพิ่มจํานวนชั่วโมงในการใชไฟ
จากโซลารในแตละวันได โดยจะเพิม่ ไดกชี่ วั่ โมงขึน้
อยูกับกําลังผลิตของโซลารที่ติดตั้งไวเกิน (หนวย
เปนกิโลวัตต) และขนาดความจุของแบตเตอรี่

๘๖
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(หนวยเปนกิโลวัตตชั่วโมง) แตทั้งนี้ระบบกักเก็บ
พลังงานดวยแบตเตอรี่ดังกลาวยังมีตนทุนที่สูง
มากในปจจุบันทําใหระยะคืนทุนยืดออกไปอยาง
มีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับการลงทุนติดตั้งโซลาร
เพียงอยางเดียว ถึงแมการลงทุนในระบบกักเก็บ
พลังงานจะตอบโจทยเรื่องการชวยลดกาซเรือน
กระจก โดยชวยใหสามารถใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนไดมากขึน้ แตวา ยังไมตอบโจทยในเรือ่ ง
ของความคุมทุน โดยถาจะมีขอยกเวนก็เฉพาะ
ในกรณีของบางประเทศ เชน ออสเตรเลียหรือ
เยอรมนี ที่รัฐบาลมีมาตรการออกเงินสนับสนุน
(Subsidy) ให กั บ ผู  ใ ช ไ ฟที่ ล งทุ น ติ ด ตั้ ง หน ว ย
กักเก็บพลังงานทําใหการลงทุนคุมคาขึ้นได
ประโยชนดานสิ่งแวดลอมของระบบโซลาร
ประเทศไทยทั้งประเทศในปจจุบันปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๒๕๐ ลานตันตอป เฉลี่ยเทากับประมาณ
๑๒ ตันตอครัวเรือนตอป
การติดตัง้ ระบบโซลารขนาด ๕ กิโลวัตต มีผล
ในการชวยลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทเี่ กิดจากการผลิตไฟฟาปกติไดประมาณ
๔ ตันตอป ซึ่งเทากับ ๑ ใน ๓ ของปริมาณ
คารบอนไดออกไซดเฉลี่ยที่ปลอยตอครัวเรือน
และเที ย บเท า กั บ ปริ ม าณการปลู ก ต น ไม ใ หญ
ประมาณ ๒๕๐ ตน
ดังนั้น การติดตั้งระบบโซลารเพื่อผลิตไฟใชใน
บานหรือสถานทีท่ าํ การ หากเปนทีน่ ยิ มแพรหลาย

ทั่วทั้งประเทศ ก็จะเปนแนวทางสําคัญในการ
ชวยใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางเรงดวน ตาม
ที่กลาวตอนตน
แตนอกจากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจแลว
ยังมีภาคอุตสาหกรรม ทีส่ ามารถไดประโยชนจาก
การติดตั้งระบบโซลาร และชวยลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดอยางชัดเจนเพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมมักมีความตองการใชไฟฟาสูง และ
สวนใหญมีพื้นที่หลังคากวางขวางสามารถติดตั้ง
ระบบโซลารขนาดใหญได สามารถลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดไดเทียบเทากับบานอยูอาศัย
นับรอยนับพันหลัง และมีตนทุนการติดตั้งตอ
หนวยที่ถูกกวามาก จึงมีแนวโนมที่จะคืนทุนได
ภายในเวลาสั้นกวา เชน ๔-๕ ป

โครงการโซลารบนหลังคาขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ณ
โรงงานปริ๊งซเฉิงชาน จ.ชลบุรี กําลังผลิต ๒๐ เมกะวัตต
(๒ หมื่นกิโลวัตต) ติดตั้งบนพื้นที่หลังคา ๒๒๙,๐๐๐ ตร.ม. ชวย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัน
ตอป หรือเทียบเทากับการปลูกตนไม ๑ ลานตน

ดังนั้นจะเห็นไดวา การใชพลังงานจากแสง
อาทิตย นอกจากจะชวยลดตนทุนคาไฟในยาม
ที่เชื้อเพลิงมีราคาแพงแลว ยังเปนชองทางหนึ่ง
ที่คนธรรมดาทั่วไป ตลอดจนธุรกิจขนาดใหญ
สามารถมีบทบาทในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม
และแก ป  ญ หาโลกร อ นที่ เ ป น ภั ย ใกล ตั ว ของ
มนุษยชาติไดอีกดวย

ชวนปลูกต ้นไม ้

มูลนิธิ

วิสาขบูชา ๒๕๖๕

โดยมูลนิธปิ ลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

วันวิสาขบูชา เปนวันมหามงคลสําหรับชาว
พุ ท ธ เพราะชวนให ร ะลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ
ของพระพุทธเจา ไดแกการประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพาน
พระพุทธองคประสูติใตตนไม ตรัสรูใตตนไม
และปรินิพพานใตตนไม ไมใชเปนเรื่องบังเอิญที่
เหตุการณดังกลาว มีตนไมเปนองคประกอบสําคัญ
เพราะตนไมใหรมเงาที่รมเย็น และใหความสงบ
สงัดเกือ้ กูลตอกายและใจ สาเหตุทพี่ ระองคตดั สิน
พระทัยบําเพ็ญเพียรที่อุรุเวลาเสนานิคมก็เพราะ
ทรงเห็นวา “ภูมสิ ถานถิ�นนี�เป็ นที�รมณีย์หนอ มี
ไพรสณฑ์ร่มรื�น น่าชื�นบาน ทั�งมีแม่นาํ� ไหลผ่าน
นํา� ใส เย็นชื�นใจ” ใชแตเทานั้นพระองคยังทรง
เลือกประทับใตตนไมเพื่อทําความเพียร จนตรัสรู
พระสัมมาสัมโพธิญาณ
น า สั ง เกตว า พระพุ ท ธเจ า ๒๗ พระองค
ก อ นหน า นั้ น ล ว นเลื อ กโคนไม เ ป น ที่ ป ระทั บ
ทําความเพียรจนตรัสรู อีกทัง้ ยังมีการพยากรณวา
พระพุทธเจาในอนาคต คือพระศรีอริยเมตไตรย ก็
จะตรัสรูใ ตตน ไมเชนกัน อันเรียกชือ่ วา ต้ นกากะทิง

จึงกลาวไดวา ตนไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ตรัสรูของพระพุทธเจาทุกพระองค ดังนั้น จึงมีความ
สําคัญอยางยิ่งตอพระพุทธศาสนาและชาวพุทธ
วันวิสาขบูชานอกจากเปนวันที่เรารําลึกถึง
พระคุณของพระพุทธเจาแลว ยังเปนวันทีเ่ ราควร
รําลึกถึงความสําคัญของตนไมดวย ควบคูไปกับ
การทําบุญดวยการบําเพ็ญทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนาแลว เราควรชวยกันปลูกตนไมทั้ง
ในวัด และสถานที่สาธารณะ รักษาและบํารุง
สถานที่ตางๆ ใหเปนถิ่นรมณีย สมกับที่สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) กลาวไววา “ถิ่น
รมณียเปนที่ตั้งตนของพระพุทธศาสนา”
วั น อั น เป น มงคลดั ง กล า ว ชาวพุ ท ธเรามี
ธรรมเนียมที่ปฏิบัติเปนประจําทุกป คือ การ
เวียนเทียน ดังนั้น จึงนาที่จะนําตนไมมารวม
ในการเวียนเทียนดวย นอกจากเปนการบูชาคุณ
ของพระพุทธองคแลว ยังเปนการระลึกถึงบุญคุณ
ของตนไมไปดวยกัน
ตนกลาที่นํามาเวียนเทียน เมื่อเสร็จพิธีแลว
อาจมอบใหกับทางวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขยาย

๘๘

๖๖

ถิ่นรมณียใหแผกวาง เกิดความรมรื่นสมกับเปน
อาราม หรือไมกน็ าํ ไปปลูกในทีด่ นิ ของตนเพือ่ เปน
สิริมงคล
วันวิสาขบูชาปี ๒๕๖๕ นี� มูลนิธปิ ลูกต้ นไม้
ปลูกธรรมะ (มตธ.) จึงใคร่ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่ วมกัน เวี ยนเทีย นด้ วยต้ น ไม้ พร้ อ มกับการ
ส่งเสริมให้ ประชาชนทําบุญด้ วยการปลูกต้ นไม้
ในช่ วงเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื�อเป็ นการบูชา
คุณพระพุทธเจ้ า
กลาไมที่จะนํามาเวียนเทียน ผูมีจิตศรัทธา
นอกจากนํามาเองแลว อาจจัดเตรียมมาถวายวัด
อีกจํานวนหนึ่งเพื่อมอบแกสาธุชนที่จะมารวม
เวียนเทียน เพื่อชวยกันสงเสริมใหเกิดประเพณี
นิยมที่ปฏิบัติกันอยางตอเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ไมจําเพาะวันวิสาขบูชา แตยัง
รวมถึงวันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันอัฏฐมีบูชา
และวันออกพรรษา ที่มีการเวียนเทียนในบาง
ทองถิ่นดวย
อนึง่ ในกรณีทมี่ ผี ถู วายกลาไมทใี่ ชในพิธเี วียน
เทียนแลวแกวดั จํานวนมากเกินกวาทีว่ ดั จะนําไป
ปลูกได ทางองคกรเครือขายของมูลนิธิฯ ยินดีจะ
รับบริจาคตอจากทางวัด เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื�อวัด
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดสุทธิวราราม
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
วัดญาณเวศกวัน
วัดสังฆทาน
วัดสวนแกว
วัดจากแดง
วัดสาครสุนประชาสรรค
สวนโมกขกรุงเทพฯ
วัดปาสุคะโต อ.แกงครอ

อื่นๆ ที่สามารถติดตามดูแลใหเติบใหญได เพื่อ
ขยายพื้นที่สีเขียว เติมความอุดมสมบูรณใหแก
ธรรมชาติ และสรางความสดชืน่ รืน่ รมยใหแกผคู น
และสรรพสัตว
การเวียนเทียนดวยตนไม เปนการทําบุญ
ที่มีอานิส งสมากมายหลายประการ นอกจาก
เปนการบูชาคุณของพระพุทธเจา และระลึกถึง
บุญคุณของตนไมแลว ยังเปนการสงเสริมใหเกิด
ความรมรื่นในวัด สมกับเปนถิ่นรมณีย อีกทั้งยัง
เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเปนสิ่งที่โลกกําลัง
ตองการเปนอยางยิง่ ผลพลอยไดอกี ประการหนึง่
คือ ลดจํานวนขยะในวัด อันเกิดจากธูป เทียน
หรื อ ดอกไม ที่ ถู ก ทิ้ ง เมื่ อ เสร็ จ พิ ธี ทุ ก วั น นี้ ข ยะ
ดังกลาว ไดสรางภาระใหแกวัดจํานวนมาก รวมทั้ง
เปนภาระแกสังคมดวย
ขณะนี้มีวัดหลายวัดที่รวมจัดงานปลูกตนไม
ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๕ รวมทั้งสนับสนุน
การเวียนเทียนดวยตนไม สาธุชนที่ประสงคจะ
เวียนเทียนดวยตนไม หรือตองการบริจาคตนไม
ในวันวิสาขบูชาปนี้ ขอเชิญรวมบําเพ็ญบุญที่วัด
ดังกลาว ตามรายชื่อขางลางนี้ได
จังหวัด
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฝงธนบุรี
ฝงธนบุรี
ฝงธนบุรี
นครปฐม
นนทบุรี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ชัยภูมิ

องค์กรภาคีท�รี ับผิดชอบ
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ
มูลนิธิปลูกตนไม ปลูกธรรมะ
สมาคมอัสสัมชัญ
มูลนิธิพระไตรปฎกเพื่อประชาชน
คุณพัชธร กิตินุกูลศิลปและคณะ
กลุมธรรมสถิต
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
มูลนิธิเครือขายพุทธิกา
มูลนิธิรักษไมใหญ (กลุมบิ๊กทรี)
สมาคมศิษยเกาสตรีวิทยา 2
สวนโมกขกรุงเทพฯ
กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ

๖๖

ลําดับ
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

ชื�อวัด
วัดปามหาวัน อ.ภูเขียว
วัดภูเขาทอง อ.แกงครอ
วัดไทรทอง อ.แกงครอ
วัดอรุณคงคาวนาราม อ.แกงครอ
วัดหวยทรายทอง อ.แกงครอ
วัดโปรงชาง อ.แกงครอ
วัดดาวเรือง อ.เมือง
วัดศรีชมพู ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง
วัดกุดแดง ต.นาโส อ.กุดชุม
วัดบานคําแขนศอก อ.ทรายมูล
วัดภูถํ้าพระ บานบัว ต.กุดบาก อ.กุดบาก
วัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางคกู
วัดศรีปรางคกู ต.พิมายเหนือ อ.ปรางคกู
วัดทาคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางคกู
วัดนาครินทร บานขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางคกู
วัดคลองสะทอน ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว
วัดพระธาตุวาโย ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
วัดหนองยางโพธาราม ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต
วัดคลองอุดม ต.ทุงพระยา อ.สนามชัยเขต
วัดหนองใหญราษฎรบํารุง ต.ทุงพระยา
สํานักสงฆทากระดาน ต.ทากระดาน
วัดทุงเหียง ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต
วัดวังศิลาธรรมาราม (วัดวังหิน) อ.แกลง
วัดคลองนํ้าเย็น ต.พวา อ.แกงหางแมว
วัดพระบาทนํ้าพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง
ลานธรรมพระเจาทันใจ ม.ราชมงคลลานนา
วัดทุงไผ ต.บางหมาก อ.เมือง
สํานักแมชีวิมุตตินันทาอาศรม อ.หาดใหญ

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ยโสธร
ยโสธร
สกลนคร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
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กลาไมที่จะใชในการเวียนเทียนในงาน “ปลูกตนไม ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๕” ในปนี้ จะมีไม
นอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตน โดยเปนตนกากะทิง ๕,๐๐๐ และตนไมบริวารอื่นๆ เชน ตนจาก ยางนา จามจุรี
พะยอม พะยูง มะขามปอม มะคาโมง พระเจาหาพระองค บุนนาค สมอไทย สมอพิเภก เปนตน รวมอีก
๕,๐๐๐ ตน
กลาไมดังกลาว จะนําไปถวายใหวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑๐ แหง เพื่อใชในพิธีเวียนเทียนดวย
ตนไม ประมาณ ๕,๐๐๐ ตน และอีก ๕,๐๐๐ ตนจะจัดสงไปปลูกยังวัดในตางจังหวัด เชน วัดปามหาวัน
(ปาภูหลง) จ.ชัยภูมิ วัดคลองสะทอน อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา และพุทธอุทยานสํานักสงฆเขาโปงนก
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เปนตน
ทานสามารถรวมทําบุญโดยการเปนเจาภาพตนไม โดยติดตอที่
มูลนิธิปลูกตนไม ปลูกธรรมะ โทร. ๐๘๖ - ๕๑๐๐๑๔๕
LINE ID : ๐๙๕ ๑๖๓ ๙๓๐๘ e-mail : treefordhamma@gmail.com
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วันตนไมประจําป ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อรอยกวาปมาแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยนาย J.Sterling Morton ไดเสนอตอสภา
การเกษตรของมลรั ฐ NEBRASKA ซึ่ ง ได รั บ
ความเห็ น ชอบและได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ประชาชนอยางกวางขวาง โดยในวันตนไมประจํา
ปครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๑๕
นั้น มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA รวมกัน
ปลูกตนไมไดกวาหนึ่งลานตน และไดถือปฏิบัติ
เปนประเพณีสืบตอมา ทําใหมลรัฐอื่นๆ นําแนว
คิดนี้ไปดําเนินการตาม โดยกําหนดวันตนไมประจํา
ปของแตละมลรัฐขึ้น ความคิดนี้ไดแพรหลาย
ไปทั่ ว โลก บั ด นี้ มี ไ ม น  อ ยกว า ๖๑ ประเทศ
ไดกํา หนดวั น ต น ไมประจําปข องชาติขึ้น บาง
ประเทศกาวหนายิง่ กวานัน้ โดยเห็นวาการกําหนด
ใหมีวันตนไมเพียงวันเดียวในรอบป ยังไมเปน

กองบรรณาธิการ

การเพียงพอ จึงไดกําหนดใหมีสัปดาหแหงการ
ปลูกตนไมขึ้น เชน ประเทศญี่ปุน เกาหลี และ
เลบานอน เปนตน
สํ า หรั บ ประเทศไทย เมื่ อ ป พ .ศ. ๒๔๘๑
กรมปาไม ไดเชิญชวนขาราชการ พอคา และ
ประชาชน รวมกันปลูกตนไมในวันชาติ ซึ่งตรง
กับวันที่ ๒๔ มิถุนายน นับเปนครั้งแรกที่มีการ
ปลู ก ต น ไม ต ามแบบที่ ทํ า กั น ในต า งประเทศ
ซึ่งเรียกวา Arbor Day
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ป พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่
ปาไมในสวนภูมิภาคเปนเจาหนาที่ดําเนินการรวมกับ
คณะกรรมการจังหวัดและอําเภอจัดใหมีการปลูก
ตนไมข้ึนในวันชาติ คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔
ถือวาเปนวันตนไมประจําปอยางเปนทางการครั้ง
แรกในประเทศไทย
ป พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่ประชุมใหญของ FAO มีมติ
ใหประเทศสมาชิก จัดกิจกรรมปลูกตนไมประจําป
ของแตละชาติ แตกรมปาไมไดดําเนินการมาตั้งแตป
พ.ศ. ๒๔๘๑ แลว โดยถือเอาวันชาติเปนวันตนไมอยู
แลว จึงไดนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๙๕ ใหถือเอาวันชาติ คือวันที่
๒๔ มิถนุ ายนของทุกป เปน “วันตนไมประจําปของชาติ”
ตอมา ปพ.ศ. ๒๕๐๓ ไดมีประกาศสํานักนายก
รัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ใหยกเลิก
วันชาติ และคณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน
๒๕๐๓ กําหนดให วันเขาพรรษาของทุกป เปน
“วันตนไมประจําปของชาติ” แทน
อยางไรก็ตามใน ปพ.ศ. ๒๕๓๒ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดเสนอคณะรัฐมนตรีวา ปจจุบันสภาพ
ของฤดูกาลไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ตนไมที่ปลูกในวัน
เขาพรรษา ซึ่งเปนชวงกลางฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งชวงเกิด
สภาวะขาดแคลนนํา้ ตนไมไมสามารถตัง้ ตัวไดกอ นถึง
ฤดูแลงทําใหไดรับความเสียหาย จึงขอใหพิจารณา
อนุมัติใหวันวิสาขบูชา ซึ่งอยูในชวงเดือนพฤษภาคม
และเปนระยะเริ่มตนของฤดูฝน เปนวันตนไมประจําป
ของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตาม
ขอเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ให วันวิสาขบูชาของทุกป เปน
“วันตนไมประจําปของชาติ” นับแตนนั้ เปนตนมา
จาก กรมอุทยานแหงชาติ : http://portal.dnp.go.th/Content/citesdnp?contentId=๑๒๓๐
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ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์

ิ
ปาฬปาโมกข์

กัจจายนไวยากรณ
ในฉบับกอนผูเขียนไดกลาวถึง เหตุที่พระ
กัจจายนะบัญญัติ สิ ปฐมาวิภัตติไว ในฉบับนี้จะ
กลาวถึงเหตุของการบัญญัตวิ ภิ ตั ติอนื่ ๆ ทีเ่ หลืออีก
๑๓ ศัพท ดังตอไปนี้

เหตุของการบัญญัติ โย ปฐมาและทุตยิ าวิภัตติ
สันสกฤตบัญญัติปฐมาวิภัตติ พหูพจนวา
ชสฺ (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ สวน ชฺ เปน
อนุพันธ) เมื่อรวมสระหนากับสระหลังเปน อา
ในเพราะสระหลัง และแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย
ก็สาํ เร็จรูปเปน ปุรษุ าะ (อานวา ปุรษุ าสฺ) สันสกฤต
ถือวา สฺ หรือ รฺ ที่อยูทายบทที่เรียกวา วิรามะ
ตองแปลงเปนวิสรรชนียแนนอน
นอกจากนั้น สันสกฤตบัญญัติทุติยาวิภัตติ
พหูพจนวา ศสฺ (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ
สวน ศฺ เปนอนุพันธ) เมื่อลบ อ ของ ศสฺ วิภัตติ
และทีฆะ อ ใน ปุรุษ เปน อา แลวใหแปลง สฺ เปน
นฺ จึงสําเร็จรูปเปน ปุรุษานฺ ขอนี้กลาวตามคัมภีร
มุ ค ธโพธะ (สู ต ร ๑๐๓, ๑๐๔) ส ว นคั ม ภี ร 

ตอนจบ

กาตันตระ (สูตร ๑๖) กลาววาใหทีฆะ อ ของ ศสฺ
วิภัตติเปน อา แลวแปลง สฺ เปน นฺ
สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน โย วิภัตติใน
ปฐมาและทุตยิ าวิภตั ติ เพราะคงรูป โย วิภตั ติทา ย
อิ และ อุ การันตในปุงลิงค และทาย อา, อิ, อี, อุ,
อู การันตในอิตถีลิงค ดังตัวอยาง ตอไปนี้
๑. ปุงลิงค เชน อคฺคิ + โย = อคฺคโย, เหตุ
+ โย = เหตุโย
๒. อิตถีลิงค เชน กฺา + โย = กฺาโย,
รตฺติ + โย = รตฺติโย, นที + โน = นทิโย, ยาคุ +
โย = ยาคุโย, ชมฺพู + โย = ชมฺพุโย
ดังนั้น แมจะมีการแปลง โย ปฐมาและทุติ
ยาวิภัตติในรูปเหลานี้ คือ
๑. แปลง โย ปฐมาวิภัตติเปน อา ทาย อ
การันต ปุงลิงค เชน ปุริสา
๒. แปลง โย ปฐมาวิ ภั ต ติ เ ป น เอ ท า ย
สรรพนาม อ การันต ปุงลิงค เชน สพฺเพ
๓. แปลง โย ทุติยาวิภัตติเปน เอ ทาย อ
การันต ปุงลิงค เชน ปุริเส
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๔. แปลง โย ทุ ติ ย าวิ ภั ต ติ เ ป น เอ ท า ย
สรรพนาม อ การันต ปุงลิงค เชน สพฺเพ
๕. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัต ติเ ปน
อาโน ทายราชาทิคณะ เชน ราชาโน
๖. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน โน
ทาย อิ, อี, อุ, อู การันต ปุงลิงค เชน สารมติ +
โย = สารมติโน, ทณฺฑี + โย = ทณฺฑิโน, ชนฺตุ
+ โย = ชนฺตุโน, สพฺพฺู + โย = สพฺพฺุโน
๗. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน โว
ทาย ภิกฺขุ ศัพท เชน ภิกฺขุ + โย = ภิกฺขโว
๘. แปลง โย อาลปนวิภัตติเปน เว, โว ทาย
ภิกฺขุ ศัพท เชน ภิกฺขุ + โย = ภิกฺขเว, ภิกฺขโว
๙. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน โอ
ทาย สตฺถุ, โค ศัพท เชน สตฺถุ + โย = สตฺถาโร,
โค + โย = คาโว (โย > โอ > อาว)
๑๐. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน
นิ ทายทุกการันต นปุงสกลิงค เชน จิตฺตานิ,
อสฺสทฺธานิ, อฏนิ, สุขการีนิ, อายูนิ, โคตฺรภูนิ,
จิตฺตคูนิ
กระนั้นก็ตาม พระกัจจายนะไมบัญญัติปฐมา
และทุติยาวิภัตติ พหูพจนตามรูปอาเทศเหลานี้
เพราะถือวารูปเหลานี้เปนอาเทศของ โย วิภัตติ
ที่คงรูปเดิมไวในตัวอยางที่กลาวมาแลว
เหตุของการบัญญัติ อํ ทุตยิ าวิภัตติ
สันสกฤตใชเปน อมฺ วิภัตติ ไดรูปวา ปุรุษมฺ
โดยลบ อ ของ อมฺ แตบาลีใชเปน อํ วิภัตติเพราะ
คงรูป อํ ไวทาย อ และ อา การันตในไตรลิงค ได
รูปวา ปุงลิงค ปุริสํ, สํ; อิตถีลิงค กฺญํ; นปุงสก
ลิงค จิตฺตํ, อสฺสทฺธํ
ดั งนั้ น แม จะมีการแปลง อํ วิภัต ติในรูป
เหลานี้ คือ
๑. แปลง อํ วิภตั ติเปน อานํ ทายราชาทิคณะ
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ไดรูปวา ราชานํ
๒. แปลง อํ วิภัตติเปนนิคคหิต ทาย อิ, อี,
อุ และ อู การันต ปุงลิงค อิตถีลิงค และนปุงสก
ลิงค ไดรูปวา อคฺคึ, ทณฺฑึ, ภิกฺขุํ, อภิภุํ; รตฺตึ, นทึ,
อิตฺถึ, ชมฺพุํ; อฏ, สุขการึ, อายุํ, โคตฺรภุํ, จิตฺตคุํ
(รูปวา จิตฺตคุ เปน โอ การันต นปุงสกลิงค)
กระนัน้ ก็ตาม พระกัจจายนะไมบญ
ั ญัตทิ ตุ ยิ า
วิภตั ติ เอกพจนตามรูปอาเทศเหลานี้ เพราะถือวา
รูปเหลานี้ เปนอาเทศของ อํ วิภัตติที่คงรูปเดิม
ไวทาย อ และ อา การันตในไตรลิงค ดังกลาว
เหตุของการบัญญัติ นา ตติยาวิภัตติ
สันสกฤตใชเปน ฏา วิภัตติ (สันสกฤตถือวา
อา เปนวิภัตติ สวน ฏ เปนอนุพันธ) เมื่อแปลง อา
เปน อิน, รวมสระ อ ของ ปุรษุ กับสระ อิ หลังเปน
คุณสระคือ เอ แลวแปลง น เปน ณ จึงสําเร็จรูป
เปน ปุรุเษณ
สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน นา วิภัตติ
เพราะคงรูป นา วิภัตติไวเหมือนเดิมทาย อิ, อี,
อุ และ อู การันต ในปุงลิงค และนปุงสกลิงค ได
รูปวา อคฺคินา, ทณฺฑินา, ภิกฺขุนา, อภิภุนา
ดังนั้น แมจะมีการแปลง นา วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
๑. แปลง นา วิภตั ติเปน เอน ทาย อ และ อา
การันต ปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา ปุริเสน,
เสน; จิตฺเตน, อสฺสทฺเธน
๒. แปลง นา วิภตั ติเปน อาย ทาย อา การันต
อิตถีลิงค ไดรูปวา กฺาย
๓. แปลง นา วิภัตติเปน ยา ทาย อิ, อี, อุ
และ อู การันต อิตถีลิงค ไดรูปวา รตฺติยา, นทิ
ยา, อิตฺถิยา, ชมฺพุยา
กระนัน้ ก็ตาม พระกัจจายนะไมบญ
ั ญัตติ ติยา
วิภตั ติ เอกพจนตามรูปอาเทศเหลานี้ เพราะถือวา
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รูปเหลานีเ้ ปนอาเทศของ นา วิภตั ติทคี่ งรูปเดิมไว
ทาย อิ, อี, อุ และ อู การันต ในปุงลิงคและนปุง
สกลิงคนั่นเอง
เหตุของการบัญญัติ หิ ตติยาและปัญจมีวิภัตติ
สันสกฤตบัญญัติตติยาวิภัตติ พหูพจนวา ภิสฺ
และมักแปลง ภิสฺ เปน ไอสฺ สําเร็จรูปเปน ปุรุไษะ
(อานวา ปุรุไษสฺ) นอกจากนั้น สันสกฤตบัญญัติ
ปญจมีวิภัตติ พหูพจนวา ภฺยสฺ แปลง อ เปน เอ
ในเพราะ ภฺ อักษร แลวแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย
สําเร็จรูปเปน ปุรุเษภฺยะ (อานวา ปุรุเษภฺยสฺ)
แมรูปพหูพจนของตติยาวิภัตติและปญจมี
วิภตั ติในสันสกฤตจะแตกตางกัน แตบาลีใชเปนรูป
เหมือนกันวา ปุริเสหิ หรือแปลง หิ เปน ภิ ไดบาง
ในคาถา เชน ปุรเิ สภิ เพราะในบาลีรปู ตติยาวิภตั ติ
เหมือนกับรูปปญจมีวิภัตติ ดังนั้น พระกัจจายนะ
จึงบัญญัติตติยาและปญจมีวิภัตติ พหูพจนเปน หิ
วิภัตติ เพราะมีใชโดยทั่วไปในประโยครอยแกว
ทานไมบัญญัติเปน ภิ วิภัตติ ซึ่งคลายคลึงกับ
สันสกฤต เพราะรูป ภิ นิยมใชในรอยกรองเปน
สวนใหญ
ที่จริงการใชรูป ภิ ในรอยกรองมีประโยชน
เพื่อใหมีเสียงธนิตคือเสียงแข็ง จึงจะสอดคลอง
กับหลักอลังการที่เรียกวา สิเลสคุณ คือ ความมี
เสียงกลมกลืนกันดวยบทสังโยคและอักษรเสียง
หนักคือธนิตอักษรและทีฆสระ ถาในคาถาบทหนึง่
ไมมีเสียงธนิตแมเพียงเสียงเดียว ถือวาผิดหลัก
สิเลสคุณ (ดู สุโพธาลังการ ๓/๑๔๐-๑)
เหตุของการบัญญัติ ส จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติ
สันสกฤตบัญญัติจตุตถีวิภัตติ เอกพจนเปน
เง วิภัตติ (สันสกฤตถือวา เอ เปนวิภัตติ สวน งฺ
เปนอนุพันธ) แปลง เอ เปน อย แลวรวมสระหนา

กับสระหลังเปนทีฆะ สําเร็จรูปเปน ปุรุษาย และ
สั น สกฤตบั ญ ญั ติ ฉั ฏ ฐี วิ ภั ต ติ เอกพจน ว  า งสฺ
(สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ สวน งฺ เปน
อนุพนั ธ) แปลง อสฺ เปน สฺย สําเร็จรูปเปน รามสฺย
แม รู ป เอกพจน ข องจตุ ต ถี แ ละฉั ฏ ฐี วิ ภั ต ติ
ในสันสกฤตจะแตกตางกัน แตบาลีมีรูปที่คง ส
วิภัตติไวใน อ การันต เปนตน ที่เปนปุงลิงคและ
นปุงสกลิงค เชน ปุริสสฺส, สสฺส, อคฺคิสฺส, ทณฺฑิสฺส,
ภิกฺขุสฺส, อภิภุสฺส; จิตฺตสฺส, อฏสฺส, สุขการิสฺส,
อายุสฺส, โคตฺรภุสฺส
ดังนั้น แมจ ะมีการแปลง ส วิภัตติใ นรูป
เหลานี้ คือ
๑. แปลง ส จตุตถีวิภัตติเปน อาย ในตทัตถ
สัมปทาน ทาย อ การันตทเี่ ปนปุงลิงคและนปุงสกลิงค เชน อตฺถาย, หิตาย, สุขาย
๒. แปลง ส จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติเปน โน
ทาย อิ และ อุ การันตในปุงลิงคและนปุงสกลิงค
เชน อคฺคโิ น, ทณฺฑโิ น, ภิกขฺ โุ น, อภิภโุ น; อฏโ น,
สุขการิโน, อายุโน, โคตฺรภุโน
๓. แปลง ส จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติเปน อาย
ทาย อา การันต อิตถีลิงค เชน กฺาย
๔. แปลง ส จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติเปน ยา
ทาย อิ และ อุ การันตในอิตถีลิงค เชน รตฺติยา,
นทิยา, ยาคุยา, ชมฺพุยา
กระนัน้ ก็ตาม พระกัจจายนะไมบญ
ั ญัตจิ ตุตถี
และฉัฏฐีวิภัตติ เอกพจนตามรูปอาเทศเหลานี้
เพราะถือวารูปเหลานี้เปนอาเทศของ ส วิภัตติ
ที่คงรูปเดิมไวใน อ การันตเปนตนตามที่ไดกลาว
มาแลว
เหตุของการบัญญัติ นํ จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติ
สันสกฤตบัญญัติจตุตถีวิภัตติ พหูพจนวา
ภฺยสฺ เมื่อแปลง อ เปน เอ ในเพราะ ภฺ อักษร
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แลว ใหแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย จึงสําเร็จรูปเปน
ปุ รุ เ ษภฺ ย สฺ และสั น สกฤตบั ญ ญั ติ ฉั ฏ ฐี วิ ภั ต ติ
พหูพจนวา อามฺ เมื่อลง อามฺ วิภัตติทาย ปุรุษ
ศัพทแลว ใหรวมสระหนากับสระหลังเปน อา, ลง
นฺ เปนอาคม แลวแปลง นฺ เปน ณฺ จึงสําเร็จรูป
เปน ปุรุษาณามฺ
แมรปู พหูพจนในจตุตถีวภิ ตั ติและฉัฏฐีวภิ ตั ติ
จะมีวิภัตติและรูปสําเร็จตางกันในสันสกฤต แต
บาลีมีรูปเดียวกัน ที่คง นํ ไวในทุกการันตของ
ลิงคทั้งสาม โดยใหทีฆะรัสสสระที่อยูหนาเปน
อา ในเพราะ นํ วิภัตติ เชน ปุริสานํ, กฺานํ,
จิตฺตานํ เปนตน ดังนั้น พระกัจจายนะจึงบัญญัติ
รูปพหูพจนของจตุตถีวิภัตติและฉัฏฐีวิภัตติเปน
นํ วิภัตติ
เหตุของการบัญญัติ สฺมา ปัญจมีวิภัตติ
สันสกฤตบัญญัติปญจมีวิภัตติ เอกพจนวา
งสิ (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ สวน งฺ และ อิ
เปนอนุพันธ) เมืื่อแปลง อสฺ เปน อาตฺ แลวรวม
สระหนากับสระหลังเปนสวัณณสระคือ อา จึง
สําเร็จรูปเปน ปุรุษาตฺ (ในสันสกฤตถา อ พบ อ
ก็ทีฆะเปน อา หรือ อ พบ อา ก็มีรูปเปน อา, อา
พบ อา ก็มีรูปเปน อา เชนกัน)
สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน สฺมา วิภัตติ
เพราะคงรูป สฺมา วิภัตติไวเหมือนเดิมทาย อ
การันต เปนตน ในปุงลิงค และนปุงสกลิงค ไดรูป
วา ปุริสสฺมา, สสฺมา, ทณฺฑิสฺมา, ภิกฺขุสฺมา, อภิ
ภุสฺมา; จิตฺตสฺมา, อสฺสทฺธสฺมา, อฏสฺมา, สุขกา
ริสฺมา, อายุสฺมา, โคตฺรภุสฺมา
ดังนั้น แมจะมีการแปลง สฺมา วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
๑. แปลง สฺมา วิภัตติเปน อา ทาย อ และ
อา การันตในปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา

ปุริสา, สา; จิตฺตา, อสฺสทฺธา
๒. แปลง สฺมา วิภัตติเปน มฺหา ทาย อ
การันต เปนตน ในปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา
ปุริสมฺหา, สสฺมา, อคฺคิมฺหา, ทณฺฑิมฺหา, ภิกฺขุมฺ
หา, อภิภมุ หฺ า; จิตตฺ มฺหา, อสฺสทฺธมฺหา, อฏม หฺ า,
สุขการิมฺหา, อายุมฺหา, โคตฺรภุมฺหา
๓. แปลง สฺมา วิภัตติเปน อาย ทาย อา
การันต อิตถีลิงค ไดรูปวา กฺาย
๔. แปลง สฺมา วิภัตติเปน ยา ทาย อิ, อี, อุ
และ อู การันต อิตถีลงิ ค เปน ยา ไดรปู วา รตฺตยิ า,
นทิยา, ยาคุยา, ชมฺพุยา
กระนั้ น ก็ ต าม พระกั จ จายนะไม บั ญ ญั ติ
ป ญ จมี วิ ภั ต ติ เอกพจน ต ามรู ป อาเทศเหล า นี้
เพราะถือวารูปเหลานีเ้ ปนอาเทศของ สฺมา วิภตั ติ
ที่คงรูปเดิมไวทาย อ การันต เปนตน ในปุงลิงค
และนปุงสกลิงคเหลานั้น
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เหตุของการบัญญัติ สฺมึ สัตตมีวิภัตติ
สันสกฤตบัญญัติสัตตมีวิภัตติ เอกพจนวา งิ
(สันสกฤตถือวา อิ เปนวิภตั ติ สวน งฺ เปนอนุพนั ธ)
เมื่อแปลงสระ อ ของ ปุรุษ กับสระ อิ หลังเปน
คุณสระคือ เอ แลว จึงสําเร็จรูปเปน ปุรุเษ
สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน สฺมึ วิภัตติ
เพราะคงรู ป สฺ มึ วิ ภั ต ติ ไ ว เ หมื อ นเดิ ม ท า ย อ
การันต เปนตน ในปุงลิงค และนปุงสกลิงค ได
รูปวา ปุริสสฺมึ, สสฺมึ, ทณฺฑิสฺมึ, ภิกฺขุสฺมึ, อภิภุสฺมึ;
จิ ตฺ ต สฺ มึ , อสฺ ส ทฺ ธ สฺ มึ , อฏ   สฺ มึ , สุ ข การิ สฺ มึ ,
อายุสฺมึ, โคตฺรภุสฺมึ
ดังนั้น แมจะมีการแปลง สฺมึ วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
๑. แปลง สฺมึ วิภัตติเปน เอ ทาย อ และ อา
การันตในปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา ปุริเส,
เส; จิตฺเต, อสฺสทฺเธ
๒. แปลง สฺมึ วิภัตติเปน มฺหิ ทาย อ การันต
เป น ต น ในปุ ง ลิ ง ค แ ละนปุ ง สกลิ ง ค ได รู ป ว า
ปุริสมฺหิ, สมฺหิ, อคฺคิมฺหิ, ทณฺฑิมฺหิ, ภิกฺขุมฺหิ,
อภิภุมฺหิ; จิตฺตมฺหิ, อสฺสทฺธมฺหิ, อฏมฺหิ, สุขกา
ริมฺหิ, อายุมฺหิ, โคตฺรภุมฺหิ
๓. แปลง สฺมึ วิภตั ติเปน อาย ทาย อา การันต
อิตถีลิงค ไดรูปวา กฺาย
๔. แปลง สฺมึ วิภัตติเปน ยา ทาย อิ, อี, อุ
และ อู การันต อิตถีลิงค ไดรูปวา รตฺติยา, นทิยา,
ยาคุยา, ชมฺพุยา
กระนัน้ ก็ตาม พระกัจจายนะไมบญ
ั ญัตสิ ตั ตมี
วิภตั ติ เอกพจนตามรูปอาเทศเหลานี้ เพราะถือวา
รูปเหลานีเ้ ปนอาเทศของ สฺมึ วิภตั ติทคี่ งรูปเดิมไว
ทาย อ การันตเปนตนในปุงลิงคและนปุงสกลิงค
เหลานั้น

เหตุของการบัญญัติ สุ สัตตมีวิภัตติ
คัมภีรม คุ ธโพธะบัญญัตสิ ตั ตมีวภิ ตั ติ พหูพจน
วา สุปฺ โดยถือวา สุ เปนวิภัตติ สวน ปฺ เปนอนุพันธ
สวนปาณินิไวยากรณบัญญัติสัตตมีวิภัตติ พหูพจน
วา สุ โดยไมมี ปฺ อนุพันธ เมืื่อแปลง อ ของ ปุรุษ
เปน เอ แลวแปลง สฺ เปน ษฺ จึงสําเร็จรูปเปน
ปุรุเษษุ (การแปลง สฺ เปน ษฺ มีไดในสระทุกเสียง
ยกเวน อ และ อา เชน ราชสุ <ในพระราชา> ไม
ตองแปลง สฺ เปน ษฺ โดย ราชสุ มาจาก ราชนฺ +
สุ ลบ นฺ อักษร)
สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน สุ วิภัตติ
เพราะคงรูป สุ วิภตั ติไวเหมือนเดิมทาย อ การันต
เปนตน ในปุงลิงค อิตถีลิงค และนปุงสกลิงค โดย
ใหแปลง อ เปน เอ ในเพราะ สุ วิภัตติ หรือทีฆะ
อิ และ อุ เปน อี และ อู ในเพราะ สุ วิภัตติ ไดรูป
วา ปุริเสสุ, สาสุ, ทณฺฑีสุ, ภิกฺขูสุ, อภิภูสุ, โคสุ;
จิตฺเตสุ, กฺาสุ, รตฺตีสุ, นทีสุ, ยาคูสุ, ชมฺพูสุ,
โคสุ; จิตฺเตสุ, อสฺสทฺเธสุ, อฏสุ, สุขการีสุ,
อายูสุ, โคตฺรภูสุ, จิตฺตคูสุ
ผูเขียนไดเขียนประวัติและเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
กัจจายนไวยากรณไว ๑๑ ตอน จัดวามีรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับกัจจายนไวยากรณพอสมควร จึงขอจบ
เรื่องกัจจายนไวยากรณแตเพียงเทานี้ ฯ
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล
๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ
๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน
๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล
๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแหงบาลี
ตอนที่ ๑๐

สเจ มฺติ ตํ กิจฺจํ ทุกฺกรํ น หิ สพฺพโส
สพฺพมฺป อปฺปยํ เวติ ตสฺเสว มทฺทนียโต.
“ถาคิดไดวา มันไมใชเรื่องใหญ
ปญหาทุกอยางก็จบ เพราะเราใหญกวามัน”
คาถาขางตนมีคําแปลตามศัพทวา
สเจ ถาวา (ปุคฺคโล อ.บุคคล) มฺติ ยอม
สําคัญ (อิติ วา) ตํ กิจฺจํ อ.กิจนั้น ทุกฺกรํ เปนสิ่งถูก
กระทําโดยยาก น หิ (โหติ) ยอมไมเปน นั่นเทียว
สพฺพโส โดยประการทั้งปวง ฯ อปฺปยํ อ.สิ่งไมถูก
ชอบใจ สพฺพมฺป แมทั้งปวง เวติ ยอมหมดสิ้นไป
ตสฺส เอว (อปฺปยสฺส) มทฺทนียโต เพราะความที่
แหงสิ่งไมถูกชอบใจนั้นนั่นเทียวถูกเอาชนะได ฯ
คําอธิบายโดยยอ
๑. คําวา มฺติ มาจาก มน ธาตุ (าเณ = รู)
+ ย ปจจัย + ติ วิภัตติ
๒. นิบาต คือ สเจ, เจ, ยทิ หรือ อถ มีอรรถ
วา ปริกัปปะ คือ คาดคะเน บทอาขยาตที่ประกอบ
กับนิบาตเหลานี้ มักประกอบใชเปนวัตตมานาวิภัตติ
หรือสัตตมีวิภัตติ
๓. คําวา ทุกฺกร มาจาก ทุ บทหนา + กร ธาตุ
(กรเณ = กระทํา) + ข ปจจัยในกรรมสาธนะ มีรูป
วิเคราะหวา
- ทุกฺเขน กรียเตติ ทุกฺกรํ = สิ่งถูกกระทําโดย
ยาก ชื่อวา ทุกกระ
๔. หิ ศัพทใน น หิ มีอรรถวา อวธารณ (ตัดสิน)
ประเภทนิวัตตาปนาวธารณะ (หาม) มีความหมาย
เหมือน เอว ศัพท

ิ
ปาฬปาโมกข์

๕. คําวา สพฺพโส มาจาก สพฺพ ศัพท + โส
ปจจัยใน ปการ ตัทธิต มีรูปวิเคราะหวา
- สพฺเพน ปกาเรน สพฺพโส = โดยประการ
ทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง ไดรูปวา สพฺพโส
อรรถของ โส ปจจัย มีกลาวไวในปทรูปสิทธิ
มัญชรี ตัทธิตกัณฑ ๗ ประการ ดังนี้
โส ปกาเร จ อากาเร หลาวิภาเค ตติยตฺถเก
สกตฺเถป จ วิจฺฉายํ อสฺสตฺถิยฺจ วตฺตติ.
“โส ป จ จั ย ย อ มเป น ไปในความหมายว า
ปการะ, อาการ, สวน, อรรถของตติยาวิภตั ติ, สกัตถ,
วิจฉา และอัสสัตถิตัทธิต”
๖. คําวา อปฺปย มีรูปวิเคราะหวา
- ปยายิตพฺพนฺติ ปยํ = สิ่งถูกชอบใจ ชื่อวา
ปยะ (ป ธาตุ <ตปฺปเน = เอิบอิ่ม> + ย ปจจัยใน
กรรมสาธนะ)
- น ปยํ อปฺปยํ = สิ่งไมถูกชอบใจ ชื่อวา
อัปปยะ (นิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส)
๗. คําวา เวติ มาจาก วิ บทหนา + อิ ธาตุ
(คติมฺหิ = ไป) + อ ปจจัย + ติ วิภัตติ
๘. คําวา มทฺทนีย มาจาก มทฺท ธาตุ (มทฺทเน
= ยํา่ ยี, เอาชนะ) + อนีย ปจจัยในกรรมสาธนะ และ
สักกัตถะ คือ อรรถวาสามารถ แปลวา “ได” มีรูป
วิเคราะหวา
- มทฺทิตพฺพนฺติ มทฺทนียํ = สิ่งถูกเอาชนะได
ชื่อวา มัททนียะ (กรรมสาธนะ)
- มทฺทนียสฺส ภาโว มทฺทนียํ = ความเปน
สิง่ ถูกเอาชนะได ชือ่ วา มัททนียะ (อุตตรโลปสมาส)

สนทนาภาษาบาลี

ตอนที่ ๒๐

สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า
นายธรรมดา

ปาฬสิกฺขา พุทฺธิกานํ (พุทฺธวาทีนํ) ภาโร
“การศึกษาภาษาบาลีคือ ภารกิจสําคัญที่
พุทธศาสนิกชนควรตระหนักรับผิดชอบ”
โภนฺโต สามาชิกา มิตรรักแฟนบาลีที่เคารพ
ทุกทานครับ แมเวลาจะผานไป ๓ ปกวาแลว แต
โรคโควิดก็ยังระบาดหนักไมหายสักที รูสึกสงสาร
มนุษยที่เกิดมามีความสุขนอยกวาเทวดา เพราะ
ตองเจอเภทภัยตางๆ นานา ที่เหวี่ยงเขาหาจาก
ทุกทิศทาง ชีวติ เต็มไปดวยความเสีย่ ง ซึง่ ในภาษา
บาลี เรียกวา สปฺปฏิภโย, สปฺปฏิภยา, สปฺปฏิภยํ
(สามรูป สามลิงค) แปลวา “ผูมีภัย หรือ ผูอยูใน
ความสุมเสี่ยง” ยากที่จะมีที่ใดปลอดภัย “เขมํ”
สํ า หรั บ มนุ ษ ย บ นโลกนี้ พหุ เ สโน มจฺ จุ ร าชา
“เจาแหงความตายผูมีไพรพลกองทัพมหึมา”
ยากที่จะมีผูใดเอาชนะกองทัพพญามารนี้ไปได
(บางครั้ง มัจจุราช ทานเรียกวา มจฺจุมาโร เพราะ
ความตายก็เปนหนึ่งในเหลามารทั้ง ๕)
มิตรรักแฟนบาลีที่รักทุกทานครับ สําหรับ
ฉบับนี้ ก็เปนเชนเคย คือ กอง บก. ทานก็อุตสาห
และอดทนติดตามตนฉบับจากผมมากๆ ผมเองก็

รูสึกผิดที่ลาชาตองานเขียนนี้มากๆ ไมใชไมอยาก
เขียน ความจริงอยากเขียนมาก แตยังแกนิสัย
เดิมๆ ไมได ประกอบกับผมเปนคนที่สรางงาน
หรือหางานใหตัวเองทําเยอะมาก ในแตละรอบ
หนึ่งเดือน หากทํางานตามที่คิดในแตละวันได คง
ผลิตงานพระพุทธศาสนาออกมาเยอะมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่ง งานผลิตคัมภีรปริยัติ ไมวาจะ
ในดานคัมภีรไวยากรณบาลี คัมภีรพระไตรปฎก
นิสสยะ คัมภีรค มู อื การศึกษาพระอภิธรรม คัมภีร
ปฏิบตั ภิ าวนา คัมภีรม หาพจนานุกรมพระไตรปฎก
และคัมภีรทางพระพุทธศาสนาจิปาถะ ฯลฯ
ผมรูสึกวา เวลาในแตละวันนั้นชางนอยนิด
๒๔ ชั่วโมงนั้นไมพอ ซึ่งหากมีการกําหนดขยาย
เวลาของกลางวันกลางคืนออกไปอีก ก็คงจะดีมาก
(๕ ๕ ๕ คงตองจุติแลวปฏิสนธิในเทวภูมิกระมัง
ครับ) นี้ก็เปนอารมณความรูสึกของคนทํางาน
บางคน แตในความเปนจริงแลว ศิลปะของการ
ทํางานที่ยั่งยืนยาวนานไดนั้น จะตองมีทั้งคันเรง
และมีทั้งเบรค คือ จังหวะไหนควรเพียร จังหวะ
ไหนควรพัก มนุษยทํางานเขาจะรูกัน (กมฺมการี
เอตมตฺถํ ชานาติ)

๖๖

โภนฺโต ปาฬภาณิโน – มิตรรักแฟนคลับผูร กั
การพูดภาษาบาลีที่รักเคารพทุกทานครับ
ความจริงแลว กระผมอยากเห็น ปาฬภาณี
สมาคโม สมาคม หรือ ชมรมนักพูดบาลี เกิดขึ้น
ในประเทศไทยของเรา ดวยวาในประเทศเรานั้น
มี มูลนิธิ สมาคม ชมรม ดานอื่นๆ เยอะมาก แต
ในสวนของกิจการดานบาลีนั้น ยังไมเพียงพอ
สังเกตไดจากการที่คนไทยเราพูดบาลี (ซึ่งเปน
ภาษาที่ควรใชในราชการดวยซํ้า) ไดนอยมาก
ทั้งๆ ที่ในแตละป เราผลิตบัณฑิตแหงบาลีไดเปน
จํ า นวนมาก ผมหมายถึ ง พระภิ ก ษุ ผู  สํ า เร็ จ
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งหากนับมาตั้งแต
ครั้งแรกที่มีการจัดสอบตามหลักสูตรนี้ก็คงมีอยู
หลายพันรูป แตเปนที่นาเสียดายยิ่งนัก ที่ไมมี
องคกรไหน หรือมหาวิทยาลัยสงฆใดใหความ
สําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่เปนภาษากลางใน
พระพุทธศาสนา อยางนี้จะเรียกวา ระบบการ
ศึ ก ษาปริ ยั ติ ใ นบ า นเราเจริ ญ หรื อ ตกตํ่ า กั น แน
ครับ ความจริงเรามีพระภิกษุสามเณรสมองเพชร
มากมาย แตกลับไมเห็นเอตทัคคะในดานการมี
ทักษะการใชภาษาบาลีสักเทาไรเลย นาเสียดาย
จริงๆ
โสจิตพฺพํ วต โภ = นาเสียดายครับ
พระมหาเถระผูใหญ ผูซึ่งมีอํานาจในการ
ควบคุมดูแลกิจการพระศาสนานั้น ทานลวนเปน
อตฺถทสฺสมิ า = “ผูม วี สิ ยั ทัศนทมี่ องเห็นประโยชน
ในกาลภายหน า ที่ ย าวไกล” แต ไ ฉน ผลิ ต ผล
ในประเทศเราถึงมีสภาพเชนนี้เลาครับ
สงฆคือองคกรผูพิทักษพระพุทธศาสนา
ควรกล าแกร งในทุก ภาคสวน ทั้งปริยัติและ
ปฏิบตั ิ หรือ คันถธุระและวิปส สนาธุระ การศึกษา
คือตัว ชี้ วัดสภาวะนั้น ทั้ง นี้มิไดห มายความวา
พระสงฆเราไมมีความรูในวิชาการอื่นๆ แตหมาย

๙๙

ถึง ในประเทศไทยเรายังตองการผูกลาหาญ
เสียสละเพื่อภาษาบาลี ซึ่งเปนภาษาประจํา
พระพุทธศาสนาของเรา ใหมากกวาที่มีอยูใน
ปจจุบันนี้
กระผมไมใชนักวิจารณ ตรงกันขาม แทบจะ
ไมเคยพูดจาลวงละเมิดพระสงฆซึ่งเปนหนึ่งใน
รัตนตรัยอันเปนที่บูชาเคารพยิ่งเสมอ แตพูดใน
ฐานะที่เปนชาวพุทธผูอยูในวงการปริยัติคนหนึ่ง
เทานั้น และกระผมเองก็ทํางานใหกับพระปริยัติ
ศาสนามาตั้งแตเด็ก เริ่มสอนภาษาบาลีและผลิต
ตําราวิชาการดานภาษาบาลีตงั้ แตยงั เปนสามเณร
แปล - ตรวจชําระพระไตรปฎก อัฏฐกถา ฎีกา
มาหลายฉบับ นับแตฉบับมหาจุฬาฯ เปนตน แปล
ตําราไวยากรณบาลีและพิมพเผยแพรมากมาย
กระทั่งบัดนี้ ก็ยังทําอยู ไมมีวันไหนที่กระผมไม
ทํางานใหบาลี นี่คือสัจจะที่มักจะนึกถึง เมื่อชีวิต
พบกับอุปสรรคและความคับขัน (ปลอดจากวัคซีน
ปลอดจากโควิด = ปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต)
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ที่กลาวมานี้ไมไดโออวด แตเปนการปองกันการ
ถูกตําหนิติเตียนวา เอาแตเขียนวิจารณชาวบาน
แตตัวเองไมเห็นทําอะไร ซึ่งหากกระผมจะเขียน
ภาระงานทีต่ นเองรับผิดชอบตองานปริยัติศาสนา
ทัง้ งานราษฎร และงานหลักแลว ก็คงจะเขียนออก
มาไดหลายสิบหนาทีเดียว ทั้งๆ ที่กระผมเองก็
ไมไดเกงกาจอะไรนัก แตสิ่งที่กระผมมีคือ มีใจ
รักและภักดี ตอพระรัตนตรัย กระผมทําดวยใจ
รักเปนหลัก สวนปจจัยสนับสนุนหรือเงินเดือนที่
ไดรบั นัน้ ถือวาเปนบุญคุณทีต่ อ งทดแทนดวยการ
มุงมั่นและทุมเทเพื่อชาติและพระพุทธศาสนา
อย า งสุ ด ความสามารถ ตราบชั่ ว ชี วิ ต ที่ ยั ง มี
ลมหายใจ นี่คือการตอบแทนขาวกนบาตรที่เลี้ยงดู
กระผมมาตลอด ๙ ป ในเพศบรรพชิต (เปน
สามเณร ๕ ป และเปนพระภิกษุ ๔ พรรษา)
ตอไปอีกไมนาน ผมจะสรางมัน “มัน” ในทีน่ ี้
คือ “ปาฐสาลา” โรงเรียนในฝน “นั่นคือโรงเรียน
บาลีทจี่ ะเปดแขงกับ Seven Eleven (24 hours)”

ซึ่งกระผมไดวางคอนเซปตไวแลว และก็ไดจัด
เตรียมพื้นที่ไวเกือบ ๑๐ ป มาแลว
ดูคอนเซปตที่กระผมเขียนไวซิครับ
ปาสาลา

เรียนเชิญ

หากท า นสนใจ กรุ ณ าส ง บทความ หรื อ กวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน า กระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได
โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
email ดังกลาวไดเชนกัน
โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนที่ดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

วารสารโพธิ ย าลั ย ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นผู  อ  า น
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ ส ง บทความที่ ท  า นเขี ย นขึ้ น เอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหม ม าประดั บ วงการหนั ง สื อ ธรรมะในยุ ค สมั ย
ของเรา ซึ่ ง นั ก เขี ย นระดั บ คุ ณ ภาพหายากขึ้ น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิ ย าลั ย ในฐานะที่ เ ป น สื่ อ ที่ มี เ ป า หมายชั ด เจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุนใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้

๑. โสตูนํ ปาฬภาสาย
ติเปฏกมหาานํ
๒. เอตฺถ โภ ปาสาลาย
สพฺเพสํ าณุปฺปาทาย
๓. สพฺเพสเมตฺถ รุกฺขานํ
ตถา นิสฺสิตโสตูนํ

คหเณ อุปการิกา
ปาสาลา สุมาปตา.
ทฺวารํ ทีปฺจ วิวฏา
รตฺตินฺทิวํว สพฺพทา.
ผลํ โหติ หิตาวหํ
ปาสาลา หิตาวหา.

สําหรับคําแปลของ “คาถาคอนเซปต” ขางตนนี้
มีความยอวา
“ขาพเจาจะตั้งใจสรางปาฐสาลา โรงเรียน
บาลี ๒๔ ชั่วโมง เพื่อผลิตนักปราชญดานภาษา
บาลีและพระไตรปฎก”
เมื่อวันนั้นมาถึง ทุกทาน คือ คนที่กระผม
คิดถึงครับ
สาธุ

มองเทศ-มองไทย

สมณศาสน

ระหวางไทยกับศรีลังกา
สมัยรัตนโกสินทร ๑

วิเทศทัยย์

“สมณศาสน์ ” ในที่ นี้ ห มายถึ ง บั น ทึ ก
ขอความหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการพระศาสนา ทั้ง
ในแงสวนบุคคลและภาพรวมของพระศาสนา
บางทีเรียกวา สมณสันเทศหรือสาสนบรรณ แต
คนไทยสวนใหญจะคุน เคยกับคําวา “ลิขติ ” หมาย
ถึง จดหมายโตตอบระหวางพระสงฆกับพระสงฆ
หรื อ พระสงฆ กั บ ฆราวาส สมณศาสน ใ นที่ นี้ มี
ความหมายกวางกวาคําวา “ลิขิต” และที่พิเศษ
มากกวาคือเปนการเขียนโตตอบระหวางพระสงฆ
ไทยกับพระสงฆศรีลังกา
แมหลักฐานทางประวัติศาสตรจะระบุวา
มีการติดตอสื่อสารดวยสมณศาสนระหวางไทย
กับศรีลังกาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย แตตรงนี้
ยกไวกอนเพราะเห็นวามีหลักฐานบันทึกไวแลว
ผูสนใจสามารถสืบคนหาอานได โดยเฉพาะผลงาน
ของสมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ หรือเปนที่รูจักของนักวิชาการชาว
ตางประเทศวา Prince Damrong Rajanubhab
สมณศาสนที่เราจะพูดถึงกันคราวนี้ ผูเขียน
คัดเลือกเฉพาะสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเทานั้น
ซึง่ มีเรือ่ งราวนาสนใจไมนอ ย และหลักฐานทีบ่ นั ทึก
ไวในสมณศาสนที่เขียนโตตอบกันทั้งไทยและ

ศรีลังกามีมากกวา ๓๐ ฉบับ เนื้อหาเนนกลาวถึง
การพระศาสนา คติความเชื่อ การเมือง และ
มุมมองขอธรรมวินัยที่แตกตางระหวางไทยและ
ศรีลังกา รวมถึงเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่เรา
ไมเคยรูมากอนก็ซอนอยูขางใน
บอกไวแตเบื้องตนวา ผูเขียนจะกลาวถึง
ตามหลักฐานความเปนจริง ไมใสสีตีไขใหเกิด
ความเสียหาย ไมเอียงเขาขางฝายหนึ่งฝายใด
เพราะตองการใหผูอานเขาถึงหลักฐานตามจริง
สวนใครจะเชื่อหรือปฏิเสธก็เปนเรื่องสิทธิสวน
บุคคล หลักฐานดังกลาวมีบันทึกไวทั้งภาษาไทย
ภาษาสิงหล ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ผูอาน
ถนัดภาษาไหนก็อานภาษานั้น
จุ ด เริ่ ม ต น ของสมณศาสน เ กิ ด ขึ้ น จาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย รัชกาลที่ ๒ เนื่องจากวาสมัยนั้นมีพระสงฆ
ชาวศรี ลั ง กาเดิ น ทางมายั ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร
หลายรูป ดังปรากฏความในพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ วา
“เมื่อปมเสง เอกศก จุลศักราช ๑๑๗๑ พ.ศ.
๒๓๕๒ แตในปลายรัชกาลที่ ๑ มีพระภิกษุชาว
ลังกาชื่อ พระวลิตรภิกษุรูป ๑ กับสามเณร ๒ รูป
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เขามาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาถึงกรุงเทพฯ
โปรดให ว ลิ ต รภิ ก ษุ กั บ สามเณรชื่ อ รั ต นปาละ
ไปอยูในสํานักสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดมหาธาตุ
สามเณรอีกรูป ๑ ชื่อ หิธายะ ใหไปอยูในสํานัก
สมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพน ตอมาในรัชกาล
ที่ ๒ สามเณรลังกาทั้ง ๒ รูป ขออุปสมบทเปน
พระภิกษุสยามวงษ เพราะถือวาเปนวงษเดียวกับ
พระสงฆ ใ นลั ง กาทวี ป ซึ่ ง ได รั บ อุ ป สมบทแต
พระอุ บ าลี ที่ อ อกไปในแผ น ดิ น สมเด็ จ พระเจ า
บรมโกษฐครัง้ กรุงเกา จึงโปรดใหสามเณรทัง้ ๒ นี้
เปนนาคหลวงบวชในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
แลพระราชทานนิตยภัตรไตรปสืบมา ครั้นมาถึง
ปรกา เบญจศก จุลศักราช ๑๑๗๕ พ.ศ. ๒๓๕๖
มีพระลั งกาเข า มาถึง กรุง เทพฯ อีกรูป ๑ ชื่อ
พระสาสนวงษ อางวาพระมหาสังฆนายกในลังกา
ทวีปใหเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขามาถวายแด
สมเด็จพระเจากรุงศรีอยุทธยา แตไมมสี มณสาสน
หรือสําคัญอันใดมา ครัน้ ไตถามถึงการพระสาสนา
ในลังกาทวีป พระสาสนวงษก็ใหการเลื่อนเปอน
ไปตางๆ ซํ้ามาเกิดรังเกียจไมปรองดองกันกับ
พระลังกาที่เขามาอยูแตกอน วัตรปฏิบัติก็ไมนา
เลื่อมใสดวยกันทั้ง ๒ รูป จึงเปนเหตุใหทรงแคลง
พระราชหฤไทยวา จะมีใชพระที่ไดรับอุปสมบท
มาแตลังกาทวีป ทรงพระราชดําริหวา พระสงฆ
ในลั ง กาทวี ป ก็ เ ปนสมณวงษ อั น เดี ย วกั น กั บ
พระสงฆในสยามประเทศ เคยมีสมณไมตรีตอกัน
มาแตครัง้ กรุงเกา แตเริดรางมาเสียเพราะเกิดเหตุ
ศึกสงคราม ไมไดไปมาหาสูถึงกันชานาน บัดนี้
กรุงสยามก็ไดประดิษฐานพระนครรัตนโกสินทร
เปนราชธานี มีอิศรมั่นคงแลว แลไดขาววาลังกา
ทวี ป เสี ย แก อั ง กฤษ การพระสาสนาแลสาสน
วงษในลังกาทวีปจะเปนอยางไร ควรจะสืบสวน
ใหทราบความจริงไว” นี้คือสํานวนโบราณตาม

พระราชพงศาวดาร
สรุ ป ความได ว  า ตอนปลายรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลก มี
พระสงฆ ส ามเณรชาวศรี ลั ง กาเดิ น ทางมายั ง
กรุ ง เทพมหานครสองกลุ  ม จากการสนทนา
ปราศรัยไมสามารถยึดไดวา วัตรปฏิบัติพระสงฆ
ศรีลังกาเปนอยางไร? การพระศาสนาในศรีลังกา
เปนอยางไร? ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงพระดําริวา เดิมนั้นไทย
และศรีลังกามีปฏิสัมพันธทางศาสนากันและกัน
เปนอยางดี จึงมีพระราชประสงคจะสงพระสมณ
ทูตไทยไปศรีลังกา เพื่อสืบขาวคราวพระศาสนา
ของศรีลังกาวาเปนอยางไรบาง ยิ่งทรงทราบขาว
วาเกาะลังกาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ ยิ่ง
ตองการทราบความเปนไปยิ่งขึ้น
หากสังเกตพฤติกรรมของพระสงฆศรีลังกา
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร จะเห็นวา
มีการขัดแยงกัน แมจะเปนชาวสิงหลดวยกัน
และเดินทางมาดวยกันก็จริง แตครั้นถึงกรุงเทพมหานครแลวกลับไมประสงคจะพักดวยกัน แม
พระเจาแผนดินไทยจะถวายความอุปถัมภเปน
อยางดีก็ตาม นอกจากนั้น พระสิงหลก็กลาที่จะ
โกหกกษัตริยไทย ดวยอางวาเปนตัวแทนของ
พระสังฆราชฝายศรีลังกา
พฤติกรรมเชนนีจ้ ะพบอีกหลายแหง อยาเพิง่
ถอยศรัทธา !!!
ถามวา กอนหนานั้นเหตุใดกษัตริยจึงไมประสงค
ทราบขาวการพระศาสนาในศรีลังกา
ตอบวา ไมมีหลักฐานอางอิง
แตถาจะใหวิเคราะหก็ตอบวา มีการติดตอ
รับรูขาวคราวการพระศาสนาบางแลว แตไม
เปนทางการ เพราะสมัยนั้นไทยไดสงเรือกําปน
ไปค า ขายช า งถึ ง เมื อ งมุ ม ไบประเทศอิ น เดี ย
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และขากลับมักแวะพักซื้อสินคาจําเปนที่ทาเรือ
เมืองโคลัมโบของศรีลังกา จึงปรากฏหลักฐานวา
“ลังกาทวีปเสียแกอังกฤษแลว”
อีกประการหนึง่ ไทยตองทําสงครามกับพมา
เพื่อนบานหลายทศวรรษ กวาพมาจะออนแอ
ถอยหางจากราชอาณาจักรสยามก็กินเวลาหลาย
สิบป ระยะเวลานั้นจึงเปนชวงของการสรางบาน
แปลงเมื อ งให เ ป น ป ก แผ น มั่ น คง ด ว ยเหตุ ผ ล
สองประการดังกลาว การปฏิสัมพันธทางศาสนา
กับศรีลังกาจึงทิ้งชวงขาดหายไป
ใครเห็นวามีเหตุผลมากกวานีก้ แ็ จงเพือ่ ทราบ
ดวย
ตรงนี้ขอแทรกเหตุการณทางศรีลังกาเพื่อ
เทียบกับฝายไทย
หลั ก ฐานระบุ ว  า คล อ ยหลั ง จากการ
ประดิษฐานพระศาสนาของพระอุบาลีมหาเถระ
และพระอริ ย มุ นี ม หาเถระแล ว การเมื อ งของ
ศรี ลั ง กาก็ นั บ ถอยหลั ง เข า สู  ค วามแตกแยก
ลมสลาย สมัยนัน้ เกาะลังกาแบงเขตปกครองเปน
๒ สวน หนึ่งนั้นเปนบริเวณเทือกเขาตอนกลาง
ของประเทศ ปกครองโดยกษัตริยแหงอาณาจักร
แคนดี เปนรัฐอิสระไมขึ้นตรงตอใคร อีกหนึ่ง
นั้นเปนบริเวณหัวเมืองชายทะเลรอบเกาะลังกา
ปกครองโดยอังกฤษเจาอาณานิคมตะวันตก
แต ไ หนแต ไ รมาอั ง กฤษพยายามยึ ด ครอง
อาณาจั ก รแคนดี เพื่ อ ต อ งการรวมหั ว เมื อ ง
นอยใหญภายในเกาะลังกาใหเปนหนึ่งเดียว แตก็
ไมประสบความสําเร็จสูญเสียทหารหาญไปมาก
ตอมาก เพราะกษัตริย พระสงฆ และชาวสิงหล
สามัคคีเปนหนึง่ เดียว โดยยึดเอาพระพุทธศาสนา
เปนหลัก แตตอมาภายหลังปรากฏวา กษัตริยแหง
อาณาจักรแคนดีประพฤติตัวเสียหาย ไมดํารงตน
ในทศพิธราชธรรม ไมสนใจการพระศาสนา ลด
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ความอุปถัมภแกพระสงฆ เบียดเบียนชาวเมือง
ลุมหลงมัวเมาพระมเหสีและนางสนม วากันวา
พระองคตองการยายวัดมัลวัตตมหาวิหารซึ่งเปน
วัดเกาแกคบู า นคูเ มือง เพือ่ ตองการสรางพระราช
อุทยานสวนหลวงใหแกพระมเหสีและพระสนม
ยิ่งกวานั้น พระองคชอบหาเรื่องใสความขุนนาง
และคหบดี เพื่อยึดทรัพยสินเปนของหลวง เวลา
เสวยนํ้าจัณฑมักออกวาราชการ ฯลฯ
ดวยเหตุดังกลาว พระสงฆและขุนนางชาว
สิงหลจึงพรอมใจกันเปดประตูเมืองใหอังกฤษ
เขายึดครองอาณาจักรแคนดีแบบใหเปลา จากนัน้
อังกฤษใหจับกษัตริยแหงอาณาจักรแคนดีสงไป
ควบคุมตัวที่ประเทศอินเดียตอนใตและสวรรคต
ที่นั้น เบื้องตนนั้นอังกฤษเสแสรงแสดงเลศวา
ไมตองการปกครองอาณาจักรแคนดี จึงมอบหมาย
ใหตัวแทนและขุนนางชาวสิงหลชวยกันทําหนาที่
ปกครอง แตมีอังกฤษทําหนาที่เปนเสมือนพี่เลี้ยง
ประเพณี วั ฒ นธรรมทุ ก สิ่ ง อย า งไม แ ตะต อ ง
เปลี่ยนแปลง แมคณะสงฆก็ถวายความอุปถัมภ
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เฉกเชนสมัยอดีต โดยเฉพาะวัดพระเขี้ยวแกว
อันเปนมรดกของชาติบานเมือง ก็มอบถวายให
พระสงฆเปนผูทําหนาที่ดูแลและประกอบพิธีกรรม
บูชา โดยอังกฤษไมเขาไปแทรกแซงขัดขวาง
สําหรับการพระศาสนานั้น คณะสงฆสมัย
พระอุบาลีเถระทีเ่ คยรวมกันเปนหนึง่ เดียวก็ววิ าท
กันแยกเปน ๒ กลุม หนึ่งนั้นเรียกวา คณะสยาม
วงศมัลวัตตะ มีศูนยกลางอยูที่วัดมัลลตวิหาร
หรือวัดบุบผาราม ทําหนาที่ปกครองดูแลอาราม
วิหารนอยใหญบริเวณทางตอนเหนือของเกาะ
ลังกา สวนอีกหนึ่งนั้นเรียกวา คณะสยามวงศ
อั ศ คิ ริ ย วิ ห าร หรื อ วั ด หั ย คิ รี วิ ห าร ทํ า หน า ที่
ปกครองดู แ ลอารามวิ ห ารบริ เ วณทางตอนใต
ของเกาะลังกา และประการสําคัญคือ การจะ
อุปสมบทเปนพระสงฆของสองคณะนั้น ไมวาจะ
อยูสวนไหนของประเทศ ตองเดินทางมาบวชที่
อุโบสถของแตละคณะภายในเมืองแคนดีเทานั้น
หากบวชที่อื่นถือวาเปนโมฆะเพราะพระสงฆแหง
เมืองแคนดีไมยอมรับ และเลยไปถึงการปฏิเสธ
ของอังกฤษเจาอาณานิคมดวย
เหนือสิ่งอื่นใด ผูจะไดรับพิจารณาอุปสมบท
เป น สยามวงศ นั้ น ต อ งสั ง กั ด วรรณะโคยิ ค ามะ
เทานั้น
เอาแคนี้กอน ประเด็นผูอานจะมึนกับขอมูล
รายละเอี ย ดทั้ ง หมด ผู  เ ขี ย นจะพยายาม

สอดแทรกใหครบถวนกระบวนความ เวลากลาว
ถึงสมณศาสนแตละฉบับ เมื่อผูอานทบหนาทวน
หลังก็จะทราบโดยละเอียดวา การพระศาสนา
ในไทยและศรีลังกาสมัยนั้นเปนอยางไร? และ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของกษั ต ริ ย  ไ ทยต อ พระ
ศาสนาเปนอยางไร? รวมถึงความตั้งใจมุงมั่น
ของพระสงฆไทยและศรีลังกาตอความมั่นคงของ
พระศาสนาเปนอยางไร ?
เบื�องต้ นข้ อแนะนําหนังสือน่าสนใจก่อน
เล ม แรกเป น พระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ รวบรวมโดย พระเจา
บรมวงษเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เลมนี้
มีเรือ่ งราวการสงพระสมณทูตไทยไปศรีลงั กาดวย
และอีกหลายเรื่องนาสนใจไมนอย และที่สําคัญ
มีการจัดแบงเหตุการณบานเมืองแยกเปนเรื่องๆ
ผูอ า นสามารถเลือกไดเองวาจะอานเรือ่ งไหนกอน
หรือหลัง โดยไมตองอานทั้งเลม และนาสนใจคือ
มีเรื่องสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฎฯ
ทรงผนวชเป น พระภิ ก ษุ ด  ว ย ซึ่ ง การบวชของ
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอพระองคนี้เกี่ยวของกับ
สมณศาสนที่เรากําลังพูดถึงเปนอยางมาก
เล ม ถั ด มาเป น พระราชพงศาวดาร กรุ ง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ รวบรวมโดย เจาพระยา
ทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) หนังสือเลมนี้ก็ลักษณะ
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คลายกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๒ กลาวคือ แยกเหตุการณสําคัญเปน
เรือ่ งๆ ผูอ า นสามารถเลือกอานเรือ่ งทีช่ อบไดตาม
อัธยาศัย เลมนี้กลาวถึงสมณศาสนมากกวาเลม
กอน เพราะสมัยนี้มีการสงพระสมณทูตไทยไป
ศรีลังกาถึง ๒ ครั้ง ผลจากการสงพระสมณทูตไป
นัน่ เอง เปนเหตุใหพระสงฆศรีลงั กาสงสมณศาสน
มาถวายกษัตริยแ ละพระสงฆไทยเปนจํานวนมาก
เลมตอมาชื่อวา เรื่องประดิษฐานพระสงฆ
สยามวงศในลังกาทวีป พระนิพนธของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
เนื้อหาหนังสือกลาวถึงประวัติศาสตรศรีลังกา
ตั้ ง แต ยุ ค ดั้ ง เดิ ม และอธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ค วาม
เสือ่ มโทรมของพระพุทธศาสนาบนเกาะลังกา จน
เปนเหตุใหสงราชทูตมาทูลขอพระสงฆไทยสมัย
สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศแหงกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย ตอนทายของหนังสือไดบันทึกสมณ
ศาสน บ างฉบั บ ที่ ฝ  า ยไทยและศรี ลั ง กาเขี ย น
ตอบโตกัน มีประเด็นสําคัญมากมายชวนติดตาม
ถัดมาเปนประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี
ในรัชกาลที่ ๔ เนื้อหาบรรจุดวยพระราชนิพนธ
ภาษาบาลี ดังเชน คําโคลงเรื่องพระราชประวัติ
ระยะทางเสด็ จ ประพาสเมื อ งเหนื อ จดหมาย
เหตุการณปฏิบัติชอบไมชอบ ตํานานพระแกว
มรกต ตํานานพระสายน พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรสังเขป ฯลฯ ยังมีพระสมณศาสนที่
เขียนตอบโตพระสงฆศรีลงั กาสมัยดํารงสมณเพศ
เปนพระวชิรญาณเถระดวย จํานวน ๘ ฉบับ ผูอ า น
ที่ประสงคอานประวัติความเปนมาของคณะสงฆ
ธรรมยุตกิ นิกายตนฉบับ หาอานไดในหนังสือเลมนี้
สุดทายเปนหนังสือภาษาสิงหลชือ่ วา ปาลีสนั
เทสาวลี เปนผลงานของพระพุทธทัตตเถระชาว
ศรีลังกา ทานไดรวบรวมสมณศาสนที่พระสงฆ
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ไทยและพระสงฆศรีลังกาเขียนตอบโตกันสมัย
รัตนโกสินทร เนื้อหาเปนภาษาบาลีอักษรสิงหล
ยังไมมีการถอดแปลเปนภาษาไทย จํานวนทั้งสิ้น
๓๐ ฉบับ ประโยชนของหนังสือเลมนี้คือการระบุ
ตัวตนของพระเถระชาวศรีลังกาที่สงสมณศาสน
ติดตอกับไทย เนื่องจากฝายไทยระบุชื่อไมชัดเจน
บางครั้ ง สะกดผิ ด ยากต อ ความเข า ใจว า เป น
พระสงฆสังกัดนิกายใด หรือพํานักอยูวัดไหน แต
ครั้นเทียบเคียงกับหนังสือเลมนี้แลวก็กระจาง
ชัดเจน
สรุปแบบงายๆ คือ หากผูอานยังไมทราบ
เบื้องหลังของการเขียนสมณศาสนระหวางไทย
และศรีลังกา ผูเขียนแนะนําวาใหอานทบทวน
สักสองสามรอบ แตหากยังสับสนงุนงงสงสัย ก็
แนะนําใหหาหนังสือดังกลาวเบื้องตนมาอานดู
สักรอบสองรอบ แตหากยังไมเขาใจแนะนําวา
เตรียมเปดใจใหกวาง เพราะขอมูลที่ผูเขียนจะ
นําเสนอนัน้ เปนหลักฐานใหมทไี่ มเคยรับรูม ากอน
มีทั้งเรื่องตื่นเตนนายินดี มีทั้งเศราใจกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นภายในคณะสงฆและการพระศาสนา (ฉบับ
หนามาวากันตอ)

ใต ้ฟ้ า ณ วัดจากแดง

บริหารขยะ

โพธิส� กิ ขา

จากสงคราม.. สูวิกฤติอาหารของโลก
จากสถานการณ โ ลกในป จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ทั้งเงินเฟอที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหเกิด
การหดตัวของสินคา เกิดเปนปรากฏการณทเี่ รียกวา
Shrinkﬂation : การหดตัวของสินคา เพือ่ ตอบสนอง
เงินเฟอที่สูงขึ้น (Shrink ที่แปลวา การหดตัว กับ
inﬂation ที่แปลวา เงินเฟอ) ปรากฏการณนี้ทําให
ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น แตคุณภาพ
ชีวิตกลับแยลง

พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส
เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น กว า เดิ ม จาก
สถานการณในปจจุบัน เราจะพลิกวิกฤติใหเปน
โอกาสไดอยางไร เริ่มตนจากเปลี่ยนความคิด คิดดี
คิดบวก โดยการเปดโอกาสใหโยนิโสมนสิการได

ทําหนาที่ คือ พิจารณาถึงเหตุผลวา วิกฤติตางๆ ที่
กําลังเกิดขึ้นนี้เปนผลมาจากเหตุ คือ พฤติกรรม
การกระทําของเราเอง ทั้งในอดีตและปจจุบัน ดังนั้น
เราจะผานพนวิกฤติครั้งนี้ไดก็ตองเริ่มตนที่ตัวเรา
เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม จากที่เคยมักงาย
ไมชอบคัดแยกขยะ ก็หันมาคัดแยกขยะ เพื่อเอา
ขยะเหลานั้นไปทําประโยชน เชน เศษอาหาร กิ่งไม
ผักตบชวา ขยะอินทรียทั้งหมด เอาไปทําปุยได โฟม
นําไปทําทุนดักขยะ ทํากาว ทําแพแปลงผักลอยนํ้า
ทําอิฐตัวหนอนได ถุงพลาสติกเอาไปทํานํ้ามันได
ขวดนํา้ พลาสติกใสเอาไปทําผาไตรจีวร เครือ่ งนุง หม
ได เอาไปทําไมเทียมก็ได ฯลฯ
เมื่อไดปุยแลว ก็เอาปุยไปปลูกตนไม ปลูกผัก
ปลูกขาว ปลูกทุกอยางที่เปนอาหารได เมื่อไดนํ้ามัน
จากถุงและขวดพลาสติกก็นําไปใสเครื่องยนตได นี่คือ
ตัวอยางการจัดการขยะเพือ่ ใหนาํ ไปใชประโยชน แก

๖๖

วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติโลกรอน วิกฤติโรคระบาด ฯลฯ
ดังนั้น สิ่งสําคัญที่เราตองตระหนักก็คือ วิกฤติ
ที่เรากําลังประสบอยูนี้ มาจากนํ้ามือของพวกเรา
เอง เปนผลจากพฤติกรรมของเราเอง พวกเราจะ
กาวขามวิกฤติในครัง้ นีก้ ด็ ว ยการแกทตี่ น เหตุ คือ การ
ตัดไฟแตตนลม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
พวกเรานั่นเอง

เสนทางอาหารที่ปลอดภัยตอตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เกิดขึน้ ไดดว ยการสรางเสน
ทางของอาหารใหกับตนเองและชุมชน ตนนํ้าและ
ปลายนํ้าของอาหารที่เราสามารถกําหนดได ทําให
มั่นใจไดวา อาหารที่ไดกลับมานั้น ปลอดภัยทั้งตอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการใชเศษวัสดุ
อินทรีย ขยะเศษอาหารในชุมชน มาแปรรูปเปนปุย
วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ ทีผ่ า นมา วัดจากแดง
นําโดยพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
เจาอาวาสวัดจากแดง พรอมคณะสงฆ ไดเปดศูนย
เกษตรอินทรียบานมะเกลือ ตําบลมะคา อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตรพระราชา เพื่ออบรมใหความรู
เรือ่ งการทําปุย อินทรีย การทําเกษตรแบบปลอดสาร
เคมี และแลกเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรกับปุยที่
ผลิตขึ้นได อาทิ นาย ก. มีออย ๕ กก. ก็นํามาแลก
ปุยได ๕ กก. เปนตน ผลลัพธที่ไดจากการอบรมให
ความรู โดยยึดเสียงสะทอนจากชาวบาน ปรากฏวา
ดีมากๆ ชาวบานมีกําลังใจในการทําสวน และทํานา
ตอไป จากที่ในตอนแรกจะไมผลิตในปน้ี เนื่องจาก
ปุยเคมีมีราคาที่สูงขึ้น ไมคุมกับผลผลิตที่ได
“ขอใหปุยของเราไดบํารุงตนไมในแปลงของทาน”
ในท า มกลางวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลกในขณะนี้
เกษตรกรไทยต อ งประสบการณ ป  ญ หาปุ  ย เคมี
มีราคาถีบตัวสูงขึ้นมากอยางนาตกใจ และเกิดการ

๑๐๗

ขาดแคลนเพราะภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน วิธี
การแกไขสถานการณปุยเคมีขาดแคลนนี้ คือการ
ใชปุยอินทรียดังทีจะกลาวตอไป อีกวิธีหนึ่งที่จะ
เปนทางรอดของมวลมนุษยชาติคือ การหันมาทํา
เกษตรกรรมสวนครัวภายในบาน การปลูกผักริมรั้ว
การปลูกผักบนดาดฟาอาคารก็ได โดยใชดินและปุย
อินทรียก็จะใหผลผลิตที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได
อยางปลอดภัยมีคา ใชจา ยนอย ดีกบั สุขภาพ นับเปน
งานอดิ เ รกที่ ใ ห ค วามเพลิ ด เพลิ น เจริ ญ ใจ และ
เปนการออกกําลังกายเบาๆ ที่เหมาะกับทุกเพศทุก
วัยที่จะไดใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว
โครงการเปลี่ยนขยะใหเปนปุย หนึ่งในความ
รวมมือจาก วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบาน
วั ด จากแดง และ โครงการคุ  ง บางกะเจ า (Our
Khung Bangkachao) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ แกไข
และจัดการปญหาขยะอินทรียในชุมชน โดยนําเอา
ขยะอินทรียตางๆ เชน เศษอาหาร ใบไม เปลือก
ผลไม ฯลฯ มาเขาสูกระบวนการหมักแบบแหงที่
ทํางานอยางตอเนื่อง โดยปุยที่ไดจากการหมักนั้น
มีคุณสมบัติเปน ฮิวมัส (Humus) หรือ อินทรียวัตถุ
ที่พืชสามารถดูดซึมนําไปใชงาย
ทางโครงการเปลี่ยนขยะใหเปนปุย จึงขอใช
โอกาสนี้ประชาสัมพันธ สําหรับทานผูที่สนใจอยาก
รูวิธีทําปุยอินทรีย อยากจัดหมูคณะเขามารับการ
อบรม ใชเวลาเรียนเพียง ๑ วัน เต็ม
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบานวัดจากแดง
โทร. 095-998-1654

ลีลาวาที

โสรีช โพธิแกว

วิสาขบูชา ๒๕๖๕
โลกยังมืดยังหมนหมองยังครองทุกข
ความขัดแยงยังแรงรุกทุกแหงหน
ความเดือดรอนยังรอนไลในทุกมณฑล
หมูผูคนรุมรอนสะทอนใจ
ความโกรธเคืองความแคนเคืองเรื่องรายราย
ความเกลียดชังความงมงายขยายใหญ
ความละโมบโลภมากลากคนไป
ในวังวนของกองไฟประลัยกัลป
ความหลงใหลในอํานาจวาสนา
ในเงินทองในมายาจนฆาหั่น
ชีวิตคนจะเลื่อนไหลไปไหนกัน
แลวจะตื่นจากฝนกันเมื่อใด
วิสาขะคืนเพ็ญเปนแสงสวาง
สองหนทางระงับความหลับใหล
ผุดปญญาลํ้าเลิศประเสริฐใจ
ชวยดับรอนถอนพิษไฟใหสิ้นพลัน
ชวนกันเดินบนหนทางสวางไสว
สรางโลกใหรมเย็นเปนสุขสันติ์
เจริญจิตภาวนาเพิ่มปญญากัน
สูชีวิตนิรันดรสันติสุขเอย.
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หลุดพ้นด้วยตนเอง

พ. กิ่งโพธิ์

วันวิสาขบูชากับปาไม
พระประสูติสดใสบริสุทธิ์
สวนลุมพินีมีคานําพาพุทธ
ยอดมนุษยเกิดมากับปาไม

จากปราสาทสามฤดูสูแผนดิน
จากทรัพยสินกายกองที่มองเห็น
จากความพรั่งพรอมสูบําเพ็ญ
จากเรารอนสูรมเย็นจิตวิญญาณ

พระตรัสรูธรรมเลิศแดโลกหลา
โคนตนโพธิ์พุทธคยาอันยิ่งใหญ
พระพุทธเจาในอดีตพระองคใด
ลวนตรัสรู โคนไม ขับไลมาร

เมื่อพุทธะเกิดชัดตอนตรัสรู
การแจงเกิด เขาสู ธรรมไพศาล
ขับเคลื่อนเลื่อนลิบปรินิพพาน
ไมมีการ เกิดซํ้า พระสัมพุทธ

พระพุทธเจาปรินิพพานผานพน
อยูโคนตน มิ่งไม แผไพศาล
พระประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน
มีตนไม เปนพยาน ยืนหยัดยง

พระพุทธเจาเรานั้นทานเลิศลํ้า
ยืนหยัดยํ้าใหเห็นอยูไมรูหยุด
อานุภาพ ผูบําเพ็ญ เปนมนุษย
สูสูงสุด เหนือเทวดา แมฟาใด

นิสสัยสี่ ยังมีขอ อยูโคนไม
ภิกษุสราง นิสสัย อันสูงสง
สงบเงียบ เรียบงาย สบายองค
เจตจํานง ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง

ทรงเสด็จ จากชั้นเทพ มาประทับ
เพื่ออยูกับ ความจริง อันยิ่งใหญ
สละทิ้ง ความทุกข ความสุขไซร
เขาถึงใน ชัยชนะ วิสาขบูชา

คือการนั่ง การนอน ในที่สงัด
ผูปฏิบัติ ธรรมถูก จะปลูกฝง
ตามแบบอยางพุทธองคทรงพลัง
พระโพธิญาณ ลึกหยั่ง รูยากเย็น

กราบพระพุทธผุดผองผูสองโลก
พระผูหยุด วิปโยค ทุกหยอมหญา
พระผูเปนแบบอยางสรางปญญา
พระผูพา หลุดพน ดวยตนเอง.
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