


   เมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิตย์ 
    ท�ำไมจึงมัวหัวเรำะร่ำเริงกันอยู่เล่ำ 
    เธอทั้งหลำยถูกควำมมืดปกคลุมแล้ว
    ไฉนจึงไม่แสวงหำประทีปกันเล่ำ ฯ
        (ขุ.ธ.๒๕/๒๑)

  ชนเหล่ำใดมีควำมรู้ในธรรมอันหำสำระมิได้  ว่ำเป็นสำระ
และมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสำระ  ว่ำไม่เป็นสำระ 
ชนเหล่ำนั้นมีควำมด�ำริผิดเป็นโคจร  ย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสำระ 
  ชนเหล่ำใดรู้ธรรมอันเป็นสำระ  โดยควำมเป็นสำระ 
และรู้ธรรมอันหำสำระมิได้  โดยควำมเป็นธรรมอันหำสำระมิได้ 
ชนเหล่ำนั้นมีควำมด�ำริชอบเป็นโคจร  ย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสำระ ฯ 
                                                                                (ขุ.ธ.๒๕/๑๑)

  ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ    ผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม
                                          (ปราภวสูตร ขุ.สุ.๒๕/๓๐๔)





ชมรมกัลยำณธรรม 

หนังสือดีล�ำดับที่ ๓๗๑ 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : เมษำยน ๒๕๖๑  
จ�ำนวนพิมพ์ :  ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เป็นธรรมทำนโดย :   ชมรมกัลยำณธรรม
    ๑๐๐  ถ.ประโคนชัย  ต.ปำกน�้ำ 
    อ.เมือง  จ.สมุทรปรำกำร  ๑๐๒๗๐
    โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐-๒๗๐๒-๙๖๒๔
เครดิตภำพวำดประกอบ : มโนณัฐ รัตนจันทร์
ออกแบบรูปเล่ม : กรำฟฟิก ทีม
พิมพ์ที ่ : บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ�ำกัด
    ๕๙/๔  หมู่ ๑๐  ถ.กำญจนำภิเษก ต.บำงม่วง 
    อ.บำงใหญ่  จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐

ธรรมทำนโดย
www.kanlayanatam.com    Facebook Kanlayanatam

สัพพทำนัง ธัมมทำนัง ชินำต ิ

กำรให้ธรรมเป็นทำน ชนะกำรให้ทั้งปวง

หำกมีค�ำแนะน�ำใดๆ โปรดติดต่อ อีเมล som_chot@hotmail.com



๒๙/๓/๒๕๖๑

 แม้ข้ามดง  พงพนา  มหานที

ปฐพ ี กว้างใหญ่  ไต่เขาสงู

สจัธรรม  ล�้าเลศิ  เจรดิจรงู

คุณค่าจงู  ใจให้  คุ้มทุ่มเท

 แต่สจัธรรม  ล�้าลกึ  ต้องตรกึตริ

ซ่อนในวิ-  ถชีวีติ  จติหันเห

ทกุข์กิเลส  เหตตุัณหา  พารวนเร
ดบัที่เจ-  โตกาย  ภายในตน ฯ

ผู้แสวงหา



ปัจจัยให้เกิดสัมมำทิฏฐิ ๒ 
  ๑.  ปรโตโฆสะ (กำรรับฟังเสยีงจำกผูอ้ืน่ โดยเฉพำะจำกกัลยำณมติร)
  ๒.  โยนิโสมนสกิำร (กำรท�ำไว้ในใจโดยแยบคำย พินิจพิจำรณำถีถ้่วน
ถึงเหตุผลและต้นตอแหล่งก�ำเนิดในใจ)

(มหาเวทัลลสูตร ม.มู.๑๒/๔๙๗)

หัวใจกำลำมสูตร - ควรเช่ืออย่ำงไร
  ๑.  ไม่ปักใจเชื่อ ๑๐ ประกำร 
 ๒. เม่ือใด พึงรู ้ด้วยตนเองว่ำ ธรรมเหล่ำนี้เป็นอกุศล มีโทษ  
ผู้รู้ติเตียน ถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมไม่เป็นประโยชน์
เก้ือกูล เพื่อทุกข์ เม่ือนั้น ควรละธรรมเหล่ำนั้นเสีย
 ๓. เม่ือใด พึงรู้ด้วยตนเองว่ำ ธรรมเหล่ำนี้เป็นกุศล ไม่มีโทษ  
ผู้รู ้สรรเสริญ ถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
เพื่อสุข เม่ือนั้น ควรปฏิบัติธรรมเหล่ำนั้นอยู่

(เกสปุตฺตสูตร หรือ กาลามสูตร องฺ.ติก.๒๐/๕๐๕)

การวางใจและประโยชน์
จากการฟัง-อ่านธรรมะ



อำนิสงส์กำรฟังธรรม ๕
  ๑.  ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
  ๒.  ย่อมเข้ำใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว
  ๓.  ย่อมบรรเทำควำมสงสัยเสียได้
  ๔.  ย่อมท�ำควำมเห็นให้ถูกตรง
  ๕.  จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเลื่อมใส

(ธัมมัสสวนสูตร องฺ.ปญฺจก.๒๒/๒๐๒)

 สุสฺสูส� ลภเต ปญฺญฺ� อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
ผู้ไม่ประมำท พินิจพิจำรณำ ใคร่เพ่ืออันฟังอยู่ ต้ังใจฟัง ย่อมได้ปัญญำ

(อาฬวกสูตร สํ.ส.๑๕/๓๑๖, ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑)

[สุสฺสูสํ = สุ อัพภาส + สฺ สทิสเทฺวภาว + สุ ธาตุ สวเน ในการฟัง + ส ปัจจัย ตุมิจฺฉตฺเถสุ ตุํ อิจฺฉต ิ
ในอรรถย่อมปรารถนาเพื่ออัน + อนฺต ปัจจัย + สิ ปฐมาวิภัตติ] 
(ปทรูปสิทธิ  สูตร ๕๓๔;  ทําตัวรูป  สุสฺสูสติ รูปสิทธิทีปนี ล. ๒ น. ๓๐๑-๓๐๒  : พระมหาธิติพงศ์ 
อุตฺตมปญฺโญฺ ประยูรสาสน์ไทยการพิมพ์ ๒๕๖๐)



ค�านิยม

 บทควำมมีหลำยเร่ืองหลำกรส  แล้วสรุปเป็นสำรธรรมที่จะน�ำมำ
เป็นข้อคิดหลักปฏิบัติได้  ตรำบที่กำรศึกษำธรรมกำรปฏิบัติธรรมยังคงอยู่ 
ควำมร่มเย็นเป็นสุขก็ยังคงอยู่  ขออนุโมทนำในกุศลธรรมที่ท่ำนพระมหำ
สมพงษ์  ปุญฺญว�โส  พิมพ์หนังสือท่ีเขียนขึ้น  และเผยแผ่ให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้แสวงหำธรรมได้เกิดสติปัญญำในข้อธรรมต่ำงๆ ในคร้ังน้ี 
  จึงขออนุโมทนำกุศลธรรมทำนที่จัดพิมพ์เผยแผ่บทควำมต่ำงๆ  
ที่ท่ำนเคยลงวำรสำรโพธิยำลัยมำแล้ว  และมีบทควำมใหม่เพ่ิมเติมบ้ำง  
ในหนังสือเล ่มน้ีมีเร่ืองดีๆ  น่ำอ ่ำนน่ำรู ้ เ พ่ิมสติปัญญำของผู ้อ ่ำนได้ดี 

ระดับหน่ึง

พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
เจ้ำอำวำส วัดจำกแดง



ค�านิยม

 “ปริยัติปฏิบัติเป็นสอง คือทำงด�ำเนินดุจคลอง  ให้ล่วงลุปอง  
ยังโลกอุดรโดยตรง”
  ทำงด�ำเนินชีวิตเพ่ือเป้ำหมำยสูงสุด  คือพระนิพพำน  ต้องมีแผนที่ 
คือปริยัติ  มีกำรเดินทำงจริง  คือลงมือปฏิบัติ  และมีผู้เดินทำง  คือนักศึกษำ
ที่ลงมือท�ำ  จึงจะถึงเป้ำหมำย  คือปฏิเวธได้  พระมหำสมพงษ์  ปุญฺญว�โส  
อดีตนำยแพทย์สมพงษ์ โชติพันธุว์ทิยำกลุ ได้ละทิง้กำรงำนทำงโลก เข้ำมำบวช 

เป็นพระภิกษุในพระพุทธศำสนำ  โดยเห็นคุณค่ำกำรได้เกิดเป็นมนุษย์
แล้วพบพระพุทธศำสนำ  รู้ซึ้งถึงปรัชญำชีวิตว่ำ  กว่ำจะได้เกิดเป็นมนุษย์
มันยำกเย็นแสนเข็ญ  เมื่อรู ้แจ ้งเห็นจริงอย ่ำงนี้   จึงคิดที่จะท�ำชีวิตน้ี 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ล�ำดับแรกได้บ�ำเพ็ญโลกัตถจริยำ  คือท�ำประโยชน์
ต่อชำวโลก  ศึกษำวิชำแพทย์เพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนร่วมโลก  ต่อมำ 
ได้บ�ำเพ็ญญำตัตถจริยำ  คือท�ำประโยชน์ต่อวงศำคณำญำติทั้งทำงโลก 

ทำงธรรม สุดท้ำยก็บ�ำเพ็ญพุทธัตถจริยำ คือกำรศึกษำพระธรรม ปฏิบัติตำม 

พระธรรมวินัย  เพ่ือเข้ำสู ่ควำมเป็นสำวกพุทธผู้รู ้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์ 
ทั้งสี่ แล้วก็บอกกล่ำวสั่งสอนผู้อื่นต่อไป
  ในขณะที่เข้ำมำบวชในพระศำสนำโดยจ�ำพรรษำอยู่ที่วัดจำกแดง 
ได้ศึกษำพระธรรมวินัยโดยเฉพำะภำษำบำลีจนได้ส�ำเร็จเป็นพระมหำ  
ได้บ�ำเพ็ญข้อวัตรต่ำงๆ  โดยไม่บกพร่อง  ได้เขียนบทควำมลงวำรสำร 
โพธยิำลยัเป็นประจ�ำ ท�ำให้วำรสำรมสีำระน่ำอ่ำนมำกขึน้ ช่วยพิมพ์ต�ำรำเรียน 

บำลีของทำงส�ำนักเรียนหลำยชุด  เพ่ือเผยแพร่ออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง  
ชักน�ำเพ่ือนๆ  ญำติๆ  มำสนับสนุนกำรศึกษำของพระสงฆ์  ห ้องสมุด
วัดจำกแดง  จะเกิดขึ้นไม่ได้  หำกไม่ได้แรงกระตุ้นเตือนพร้อมทั้งแรงกำย  



ขออนุโมทนำ
พระมหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร

รองเจ้ำอำวำส วัดจำกแดง
วัดจำกแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร

แรงใจ  แรงสติปัญญำ  และทุนทรัพย์ที่ทำงวัดยังไม่พร้อม  ดังนั้นจึงถือได้ว่ำ
เป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ังห้องสมุดของวัด พร้อมทั้งช่วยเข้ำมำบริหำรให้เกิดห้องสมุด
ที่ทันสมัย  ซึ่งห้องสมุดน้ีในวงกำรสงฆ์ถือว่ำเป็นแนวหน้ำของกำรส่งเสริม 

กำรอ่ำนกำรค้นคว้ำของชำวพุทธให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ
  ควำมต้ังอกต้ังใจใฝ่เรียนรู้พระธรรมวินัย  จัดต้ังกองทุนเพ่ือพิมพ์
หนังสือเรียนบำลี  ตลอดจนถึงกำรสอบบำลีสนำมหลวง  กำรเขียนบทควำม
ลงวำรสำรโพธิยำลัย  และร่วมก่อต้ังห้องสมุดวัดจำกแดง  ถือว่ำเป็นผลงำน
ด้ำนปริยัติ ส่วนกำรปฏิบัติตำมพระธรรมวินัยอย่ำงเคร่งครัดก็ดี กำรปฏิบัติ
หน้ำที่กิจธุระซึ่งทำงวัดมอบหมำยให้ท�ำอย่ำงไม่บกพร่อง  ตลอดจนถึง 
กำรเข้ำอบรมหลักสูตรคุรุสำสมำธิที่วัดศรีรัตนธรรมำรำม และกำรเข้ำอบรม 

กัมมัฏฐำนแบบอำนำปำนสติที่อ่ำงทอง  ถือว่ำเป็นผลงำนในด้ำนปฏิบัติ  
ส่วนกำรปฏิเวธคือกำรรู ้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจ์ทั้งสี่ด ้วยสุตมยปัญญำ  
จินตำมยปัญญำ  และภำวนำมยปัญญำ  ก็ขึ้นอยู่กับบุญบำรมีของท่ำนที่ได้
สั่งสมมำ
  ขออนุโมทนำกบัท่ำนพระมหำสมพงษ์  ปญุญฺว�โส  ทีท่�ำสิง่ทีท่�ำได้ยำก 

๕ ประกำรข้อสุดท้ำยคือ ปพฺพชิตภำโว - กำรได้บวชเป็นบรรพชิต ทุลฺลโภ- 
ได้ยำกเย็นแสนเข็ญ เม่ือได้มำด้วยควำมยำกเย็นแสนเข็ญ ก็ต้องดูแลให้ดีที่สุด 
และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ก็ขออ�ำนวยอวยพรให้ประโยชน์อันสูงสุดจง
บังเกิดขึ้นโดยเร็วพลันเทอญ



พระมหำธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ
๑๐ มกรำคม ๒๕๖๑

 หนังสือ “ตำมรอยธรรม ยุคก่ึงพุทธกำล”  เป็นหนังสือที่รวบรวม
บทควำมต่ำงๆ ที่เขียนปรำรภเหตุกำรณ์ต่ำงกรรม ต่ำงวำระกัน ซึ่งเป็นกำร
น�ำปัญหำมำต้ังไว้ แล้วน�ำหลักทำงภำษำบำลีบ้ำง ธรรมวินัยบ้ำง มำวิเครำะห์ 
เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้อ่ำนได้รับสำระ เป็นกำรเปิดมุมที่สลัวๆ ของผู้อ่ำนให้
กระจ่ำงและกว้ำงไกล มิใช่ไม่มีเหตุผลหรือไม่มีหลักฐำน แต่ข้อมูลต่ำงๆ น้ัน 

น�ำมำจำกแหล่งข้อมูลที่เป็นพระบำลี  มุมมองของท่ำนผู ้รวบรวมและ
วิเครำะห์  ซึ่งในอดีตก็เป็นถึงคุณหมอ  และได้เข้ำมำอยู่ในร่มกำสำวพัสตร์
ศึกษำทั้งบำลีใหญ่  บำลีสนำมหลวง  เป็นพระมหำอีกรูปหนึ่ง  ก็ยืนยันได้ว่ำ
มีควำมรู้ดีท้ังทำงโลกและทำงธรรม  แม้จะเป็นผู้ใหม่ในพระศำสนำก็ตำม 
แต่ก็เป็นคนที่สนใจธรรมะต้ังแต่ยังเป็นคฤหัสถ์  เคยศึกษำทั้งอภิธรรมและ
ภำษำบำลีมำบ้ำงแล้ว  ภำยหลังจึงตัดสินใจบวช  เพ่ือทุ่มเทเวลำอุทิศให้กับ
กำรศึกษำและปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  จึงรับประกันได้ว่ำ  ข้อมูลที่ท่ำนได้อ่ำน
อยู ่น้ี  จะเป็นอีกแง่มุมหน่ึงที่น่ำสนใจในค�ำวิเครำะห์  ซึ่งบำงท่ำนอำจจะ 

คำดคิดไม่ถึงด้วยซ�้ำไป
  ฉะน้ัน  จึงขออนุโมทนำในกุศลเจตนำของท่ำนพระมหำสมพงษ์ 
ปุญฺญฺว�โส  ผู้วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูล  และผู้ที่มีส่วนร่วมที่ท�ำให้หนังสือ
เล่มน้ีออกมำสู่บรรณพิภพ  รวมทั้งผู้อ่ำนทั้งหลำยได้ประสบอิฏฐผลที่ท่ำน
ปรำรถนำเทอญ

ค�านิยม



  ผู ้ เขียนเป็นเพียงพระนักศึกษำผู ้หน่ึง  ที่ก�ำลังอยู ่ในช่วงสิกขำ 
แสวงหำเรียนรู ้ที่ วัดจำกแดง  ได ้รวบรวมบทควำมที่ เคยเขียนลงใน
วำรสำรโพธิยำลัย  ฉบับต่ำงๆ  มำจัดเรียงใหม่รวมเป็นหมวดหมู่เป็นบทๆ  
ตำมควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง  เพ่ือพิมพ์ใหม่เป็นหนังสือถืออ่ำนได้ง ่ำยๆ  
มีกำรแก ้ ไขปรับปรุงเ น้ือหำข ้อมูลบ ้ำง เ พ่ือควำมสมบูรณ ์   ในท ้ำย 

แต่ละบทควำมได้แสดงชื่อผู ้เขียนเดิมในวำรสำรซึ่งมีหลำยช่ือ  เพรำะใช้
นำมปำกกำต่ำงๆ  เปลี่ยนไปเพ่ือควำมสอดคล้องตำมเน้ือหำของบทควำม
ขณะน้ันๆ  แต่คือคนเดียวกัน  ไม่ใช่ผู ้อื่น  บทควำมจะมีเนื้อหำกึ่งวิชำกำร  
กึ่งวิเครำะห์  วิจัย  วิจำรณ์  โดยพยำยำมหำหลักฐำนจำกพระไตรปิฎก 

มำเป็นตัวอ้ำงอิงอันดับแรก  แทรกด้วยบทกวีบ้ำงตำมสมควร  เพ่ือเสริม
เน้ือหำและควำมสุนทรีย์  ควำมรู้ควำมเห็นที่น�ำมำเขียนได้จำกกำรเรียนรู้
พุทธธรรม  และค�ำสอนของครูบำอำจำรย์หลำกหลำยที่ได้อ่ำนได้ฟัง  และ
จำกประสบกำรณ์ชีวิตทั้งทำงโลกทำงธรรม  ส่วนหน่ึงจำกควำมคิดเห็น 

ส่วนตัว ซึ่งจะผิดถูกมีประโยชน์หรือไม่ ขอให้พิจำรณำโดยใช้หลักปรโตโฆสะ 

และโยนิโสมนสิกำร  ผนวกกับหลักกำลำมสูตร  โดยเฉพำะข้อสรุปท้ำยสุด 

คือข้อที่ ๑๑ ที่เป็นหัวใจของพระสูตรน้ี
  พระไตรปิฎกบำลีจะใช้ฉบับสยำมรัฐ  ๔๕  เล่มเป็นตัวอ้ำงอิง  
แต่ส�ำนวนแปลไทยอำจใช้ฉบับหลวง  ๔๕  เล่มที่กรมกำรศำสนำพิมพ์  ฉบับ
มหำมกุฏฯ  หรือมหำจุฬำฯ  อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  หรือผสมกัน  ตำมที่ผู้เขียน 

เห็นชอบในส�ำนวนแปลน้ันๆ  ผู้อ่ำนสำมำรถไปค้นคว้ำหำอ่ำนเพ่ิมเติมได้ 
ตำมที่อ ้ ำงอิง   ในวงเล็บอ ้ำงอิงจะบอกชื่อสูตร  อักษรย ่อชื่อ คัมภีร ์  

ค�าน�าผู ้ เขียน



วัดจำกแดง
เกำะบำงกะเจ้ำ

พระไตรปิฎกเล่มที่เท่ำไหร่  ข้อที่เท่ำไหร่  (สูตร/คัมภีร์/เล่ม/ข้อ)  ซึ่งจะตรง
กันทั้งในฉบับบำลีสยำมรัฐและฉบับหลวงแปลไทย
  ข้อผิดพลำดบกพร่องย่อมมีอยู่เป็นธรรมดำ หำกพบว่ำคลำดเคลื่อน 

เสียหำยต่อหลักธรรม  กรุณำช่วยชี้ขุมทรัพย์พร้อมทั้งเหตุผลหลักฐำน 

อ้ำงอิงหรือต้องกำรติชมเสนอแนะใดๆ  กรุณำส่งมำทำงอีเมล  som_chot 
@hotmail.com หรือ จดหมำยถงึ พระสมพงษ์ ปญุญฺวฺ�โส ชมรมกลัยำณธรรม 

๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร ๑๐๒๗๐ จะเป็น 

พระคุณยิ่ง  ถ้ำเห็นว่ำบทควำมใดดีมีประโยชน์  ต้องกำรน�ำไปใช้หรือพิมพ ์

เผยแผ่ก็สำมำรถท�ำได้เลย  ไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญำต  เพรำะพุทธธรรมเป็น 

ของกลำงที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้กับชำวพุทธและชำวโลกทุกคน  ไม่ใช่ 
ของผูกขำดโดยผู้ใด
  ขออนุโมทนำสำธุทุกท่ำนที่มีส่วนช่วยให้หนังสือเล่มน้ีส�ำเร็จด้วยดี 

โดยเฉพำะโยม ทพญ.อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์ และคณะ ที่ช่วยรวบรวมบทควำม 

มำพิมพ์ใหม่  ตรวจปรู๊ฟอักษรให้  และจัดกำรติดต่อโรงพิมพ์จนงำนส�ำเร็จ 

โยมพนิตำ องัจันทรเพ็ญ บรรณำธกิำรวำรสำรโพธยิำลยัทีส่นับสนุนให้ก�ำลงัใจ 

และค�ำแนะน�ำ  และครอบครัวโชติพันธ์ุวิทยำกุล  ท่ีช่วยค่ำพิมพ์หนังสือ 

เป็นเงินก้อนเบื้องต้นเป็นก�ำลังใจให้งำนด�ำเนินไปได้  บุญกุศลควำมดีใดๆ 

ที่มีอยู่จำกหนังสือเล่มน้ี ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกท่ำนเข้ำถึงธรรมะอันสูงสุด 

คือพระนิพพำน  และขอให้มีส่วนร่วมในกำรช่วยธ�ำรงไว้ซึ่งพระพุทธศำสนำ
ของพระศำสดำให้ยำวนำนสืบต่อไปเทอญ

พหุชนหิตำย พหุชนสุขำย โลกำนุกมฺปำย จิร� ติฏฺฐฺตุ สทฺธมฺโม
ปุญฺญฺว�โสภิกขุ



บทท่ี ๑ บำลีสิกขำ
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  ควำมรักของพระโพธิสัตว์เจ้ำ...............................................๑๒๘ 
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บทท่ี ๔ วันพลิกโลก
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            รวมสุดยอดพุทธพจน์ส�ำคัญวันวิสำขะ..................................๑๕๒
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  ร�ำลึกพ่อ..............................................................................๑๖๖ 
  แด่เธอ...ผู้ช่ือว่ำแม่..............................................................๑๖๗ 
  พระคุณแม่..........................................................................๑๖๘ 
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บทที่ ๑

บาลีสิกขา

ภาษาบาลีคือภาษาท่ีรักษาพระพุทธพจน์
บทพยัญชนะบาลีท่ีต้ังไว้ไม่ดี หรืออรรถะความหมาย

ท่ีอธิบายขยายความไม่ดี ท�าให้พระสัทธรรมคลาดเคล่ือน
แม้บทพยัญชนะบาลีท่ีต้ังไว้ไม่ดี

ก็ท�าให้เน้ือความความหมายไม่ดีไปด้วย



  เน่ืองในวันภำษำไทยแห่งชำติ  ๒๙  กรกฎำคม  ขอเสนอควำมเห็น
เร่ืองค�ำไทยบ้ำงดังน้ี คร้ังหน่ึงขณะที่เรียนบำลีใหญ่ถึงเร่ืองลิงค์ พระอจ.ต่วน 
(พระมหำธิติพงศ์) บอกว่ำ “กำงเกงลิงค์” ก็มำจำกศัพท์ “ลิงค์, ลิงคะ, ลิงค�” 

อำตมำรู้สึกแปลกใจและทึ่งว่ำ  เออใช่  นึกถึงตอนเด็กๆ  เวลำเล่นสนุกทำย
อะไรเอ่ย เป็นกำงเกงของลิง ? ค�ำตอบคือ กกน. แต่ก็รู้สึกแปลกๆ ตลกๆ ว่ำ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับลิง  !!  เมื่อปิ๊งไอเดียจำกอจ. ก็ลองมำค้นที่มำของศัพท ์

ก็ยิ่งเห็นชัดว่ำที่เขียน  “กำงเกงลิง”  น้ันผิด  ที่ถูกคือ  “กำงเกงลิงค์”  
ดังเหตุผลอ้ำงอิงที่จะกล่ำวต่อไป

บทที่ ๑ บาลีสิกขา

จากกางเกงลิงค์ถึงกางเกงลิง...
ภาษาท่ีเพี้ยนไป



  มีคนเชื่อว่ำน่ำจะมำจำกศัพท์ที่ภำษำฝร่ังเศสและภำษำอังกฤษใช้
ด้วยกันว่ำ “ลิงเจอรี - lingerie” ที่แปลว่ำชุดชั้นในสตรี โดยสันนิษฐำนว่ำ
ในประเทศไทยปลำยสมัยร.๔ คุณหมอบรัดเลย์ น�ำชุดชั้นในเข้ำมำเพรำะเร่ิม
มีสำวชำวต่ำงชำติมำอำศัยอยู่บ้ำงแล้ว แหม่มฝร่ังท่ีเค้ำมำค้ำขำยในเมืองไทย 
ได้เอำกำงเกงในแบบของผู้หญิงเข้ำมำโชว์ และขำยคนไทยเป็นคร้ังแรก จำก
ค�ำว่ำ Lingerie แปลว่ำ ชุดชั้นในสตรี ท�ำให้ค�ำว่ำ “ลิงเฌอรี” ซึ่งเป็นค�ำที่
ชำวต่ำงชำติเรียกขำนกันน้ัน  เป็นที่คุ้นเคยต่อคนไทยขึ้นพอสมควร ท�ำให้มี
กำรเรียกกำงเกงในแบบฝร่ังแบบทับศัพท์ว่ำ  “กำงเกงลิงเฌอรี”  แล้วก็หด
สั้นลงเหลือแค่ “กำงเกงลิง”
  พจนำนุกรมค�ำใหม่ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำนว่ำ “กำงเกงใน” เปลี่ยน
มำใช้ค�ำว่ำ “กำงเกงลิง” กระทั่งเหลือใช้ค�ำว่ำ “ลิง” ตัวเดียว นิยำมกำงเกง
ใน ว่ำ กำงเกงส�ำหรับสวมไว้ชั้นใน ไม่มีขำ หรือขำสั้น, เรียกย่อๆ ว่ำ กกน.
  NECTEC Lexitron-2 Dict. (TH - EN) กำงเกงลิง [N] underpants, 
See also: trunks, legless-shorts, Syn. กำงเกงใน // กำงเกงช้ันใน [N] 

underpants, See also: panties, Syn. กำงเกงใน, กำงเกงลิง // ชุดช้ันใน 

[N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, 
Syn. บรำ, ยกทรง, บรำเซีย, เสื้อชั้นใน, กำงเกงใน
  Collins  Dict.  lingerie  [N]  women’s  underwear  and 
nightwear. Word Origin from French linge, from Latin lineus linen
  จะเห็นว่ำ  ค�ำว่ำ  lingerie  มีควำมหมำยกว้ำงมำก  รวมชุดชั้นใน
ทั้งหมด แม้ชุดนอน, เสื้อชั้นใน, ยกทรง และหมำยถึงของสตรีเท่ำน้ัน และแม้ 
ค�ำอ่ำนที่เปิดฟังดู “ลอนเจอรี (เร), ลองเจอรี (เร), แลงเจอรี (เร), แลนเจอรี 
(เร)” ก็ไม่มีเสียงออก “ลิง” เลย ครูฝร่ังสอนภำษำว่ำถ้ำพูดออกเสียงลิง ว่ำ 
“ลิงเจอรี” พวกฝร่ังจะฟังไม่ออกว่ำพูดอะไร รำกศัพท์ของ linge คือ linen 
= ผ้ำลินิน ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับลิงค์หรือเพศ ข้อสันนิษฐำนว่ำกำงเกงลิง มำจำก 
lingerie จึงไม่น่ำจะถูกต้อง

17



  มำดูพจนำนุกรมไทยบ้ำง อย่ำงน้อยก็มีหลักฐำนว่ำ “สนับเพลำ” คือ
กำงเกงในชนิดหน่ึงของคนไทยโบรำณ พจนำนุกรมไทย อ. เปลื้อง ณ นคร. 
สนับเพลำ. น. เคร่ืองสวมต้นขำ. คือ กำงเกงใน // กำงเกงใน. น. กำงเกงสวม
สั้นสวมเป็นชั้นใน  พจนำนุกรม รำชบัณฑิตยสถำน. สนับเพลำ. (เพลฺำ) น. 
กำงเกงชั้นในมีขำยำวประมำณคร่ึงแข้งแล้วนุ ่งผ้ำโจงกระเบนทับอย่ำง 
ตัวละคร 
  คนไทยมีอำรยธรรมตนเองมำนมนำน รับอำรยธรรมอินเดียและจีน 

ซึ่งเป็นแหล่งอำรยธรรมแรกๆ ของโลกก่อนเจอฝร่ัง ประดิษฐ์อะไรหลำยอย่ำง
ก่อนฝร่ัง  เร่ืองใกล้ตัวง่ำยๆ  ในชีวิตประจ�ำวันท�ำไมจะคิดไม่เป็น  เพียงแต ่

รูปร่ำงหน้ำตำกำงเกงในสมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันแน่   มีภำษำท้องถิ่น 

ภำคเหนือ เดิมเรียกว่ำ “เต่ียวลงิค์” ต่อมำเรียกอนุวตัตำมยคุสมยัว่ำ “เต่ียวใน” 

หมำยถึงกำงเกงในน่ันเอง เรียกกำงเกงขำสั้นว่ำเต่ียวก้อม

ลิงค์ มี ๓ ควำมหมำย
๑. เครื่องหมำย (อตฺถลิงฺค)
  วิเครำะห์  ๑.๑  ลีน�  ปุมำทิวิเสสทพฺพตฺถ�  คเมตีติ  ลิงฺค�  แปล  ย่อมให้รู้  
ซึ่งอรรถของทัพพะอันวิเศษมีผู ้ชำยเป็นต้น  อันแอบแฝง  เพรำะเหตุน้ัน  
ชื่อว่ำลิงคะ
  วิ.  ๑.๒  ปุมุโน  ลิงฺค�  ปุลฺลิงฺค�    แปล  อ.  เคร่ืองหมำย  แห่งผู้ชำย  ชื่อว่ำ 
ปุลลิงคะ
๒. เพศทำงไวยำกรณ์ (สทฺทลิงฺค)
  วิ.  ๒.๑  ลิงฺค�  วิยำติ  ลิงฺค�    แปล  รำวกะ  อ.เคร่ืองหมำย  เพรำะเหตุน้ัน  
ชื่อว่ำลิงคะ แปลว่ำเหมือนเคร่ืองหมำย
  วิ. ๒.๒ ปุมุโน วิย ลิงฺค� ปุลฺลิงฺค�  แปล อ. เพศ รำวกะ อ.เคร่ืองหมำยของ
ผู้ชำย ชื่อว่ำปุลลิงคะ
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๓. นำมศัพท์
  วิ.  ๓.๑  ลีน�  ตสฺมิมสติ  อญฺญฺำต�  ทพฺพตฺถ�  คเมตีติ  ลิงฺค�  แปล  ย่อมให้รู้  
ซึ่งอรรถของทัพพะ อันแอบเเฝง คร้ันเมื่อนำมศัพท์น้ัน ไม่มีอยู่ ถูกรู้ไม่ได้แล้ว 
เพรำะเหตุน้ัน ชื่อว่ำลิงคะ
  วิ.  ๓.๒  ปุมุโน  วิย  ลิงฺค�  ยสฺสำติ  ปุลฺลิงฺโค  แปล  อ.  นำมศัพท์  รำวกะ 
อ.เคร่ืองหมำย ของผู้ชำย แห่งศัพท์ใด มีอยู่ เพรำะเหตุนั้น อ. ศัพท์น้ัน ชื่อว่ำ 
ปุลลิงคะ 
  ในสมัยก่อน  พระเป็นผู ้มีกำรศึกษำมีควำมรู้อันดับต้นๆ  วัดเป็น 

แหล่งเรียนและวิชำกำร  ค�ำศัพท์และชื่อจ�ำนวนมำกมำยล้วนมีรำกศัพท์ 
มำจำกบำลีและเกิดจำกวัด  จึงไม่แปลกที่พระอำจจะเป็นคนเรียกว่ำ 
“กำงเกงลิงค์”  ซ่ึงหมำยถึง  กำงเกงส�ำหรับปกปิดลิงค์หรือเครื่องเพศ
ตำมควำมหมำยที่  ๑  แม้พระจะไม่นุ ่งกำงเกงลิงค์ก็ตำม  เป็นฆรำวำส 

หำกใส่กำงเกงชั้นในมำ  พระต้องบอกว่ำเมื่อมำบวชเป็นพระก็ไม่ต้องใส่ 
กำงเกงลิงค์แล้ว  มีค�ำว่ำลิงค์ที่คนไทยคุ้นอยู่  เช่น  นกหัสดีลิงค์  อำณำจักร 
ตำมพรลิงค์ ศิวลิงค์ หรือศิวลึงค์
  พระรำชด�ำรัส สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ควำมว่ำ “ภำษำนอกจำกจะเป็นเคร่ืองสื่อสำรเเสดงควำมรู้สึกนึกคิด 

ของคนทั่วโลกแล้ว  ยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรม  อำรยธรรม 
และเอกลักษณ์ประจ�ำชำติอีกด้วย  ไทยเป็นประเทศซ่ึงมีขนบประเพณี  
ศิลปกรรมเเละภำษำ  ซึ่งเจริญรุ ่งเรืองมำแต่อดีตกำล  เรำผู ้เป็นอนุชน 

จึงควรภูมิใจช ่วยกันผดุงรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมอันเป ็นทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำที่บรรพบุรุษได้อุตส่ำห์สร้ำงสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป” 
  ตอนหน่ึงจำกพระรำชด�ำรัสของ  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
พ่ออยู่หัวของปวงชนชำวไทยที่ทรงร่วมอภิปรำยในกำรประชุมทำงวิชำกำร 
ของชุมนุมภำษำไทย  ณ  คณะอักษรศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎำคม  ๒๕๐๕  โดยทรงเปิดอภิปรำยในหัวข้อ  “ปัญหำ 
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กำรใช้ค�ำไทย”  “เรำมีโชคดีที่มีภำษำของตนเองแต่โบรำณกำล  จึงสมควร 
อย่ำงยิ่งที่จะรักษำไว้  ปัญหำเฉพำะในด้ำนรักษำภำษำก็มีหลำยประกำร 
อย่ำงหน่ึงต้องรักษำให้บริสุทธิ์ในทำงออกเสียง  คือให้ออกเสียงให้ถูกต้อง 
ชัดเจน  อีกอย่ำงหน่ึงต้องรักษำให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้  หมำยควำมว่ำวิธีใช้ค�ำ 
มำประกอบประโยค  นับเป็นปัญหำท่ีส�ำคัญ  ปัญหำที่สำมคือควำมร�่ำรวย 

ในค�ำของภำษำไทย  ซ่ึงพวกเรำนึกว่ำไม่ร�่ำรวยพอ  จึงต้องมีกำรบัญญัติ 

ศัพท์ใหม่มำใช้...  ส�ำหรับค�ำใหม่ที่ ต้ังขึ้นมีควำมจ�ำเป็นในทำงวิชำกำร 
ไม่น้อย  แต่บำงค�ำที่ง่ำยๆ  ก็ควรจะมี  ควรจะใช้ค�ำเก่ำๆ  ที่เรำมีอยู ่แล้ว  
ไม่ควรจะมำต้ังศัพท์ใหม่ให้ยุง่ยำก...”  วนัที ่๒๙ กรกฎำคม จึงเป็นวนัภำษำไทย 

แห่งชำติ ด้วยควำมส�ำคัญของเหตุกำรณ์ในคร้ังน้ันเอง
  จึงขอเสนอที่มำของภำษำ  ส�ำหรับค�ำที่เรำใช้กันบ่อยๆ  จนเคยชิน
จนอำจจะลืมคิดถึงรำกศัพท์ ท�ำให้อรรถะที่แท้จริงเลือนหำยไป  เช่น ค�ำว่ำ 
กำงเกงลิงค์ - กำงเกงลิง น้ีไว้ให้ผู้รู้ช่วยกันพิจำรณำด้วยเถิด

	 ลายสือไทยบ่งชี้	 	 เอกลักษณ์		เมืองสยาม
เสียงแห่งไทยศรีศักดิ์	 	 ส่อเชื้อ
รากศัพท์ส่องความจัก	 	 น�าสู่		อรรถนา
ค�าเก่าไทยแสดงเนื้อ	 	 รากเหง้าอารยา	๚ะ๛		  

   

  ศิษย์พระอาจารย์ต่วน 
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ท�าไมต้องบาลีใหญ่
บำลีใหญ่คืออะไร เรียนอะไร ส�ำคัญอย่ำงไร ต่ำงกับบำลีเล็กอย่ำงไร ?
  ค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำมีองค์ ๙ เรียกว่ำ นวังคสัตถุศำสน์ ได้แก่ 
สุตตะ เคยยะ เวยยำกรณะ คำถำ อุทำน อิติวุตตกะ ชำดก อัพภูตะ เวทัลละ 
ทรงแสดงด้วยภำษำมคธหรือภำษำบำลี  ซึ่งเป็นภำษำที่รักษำพระพุทธพจน์ 
เม่ือต้องกำรศึกษำค�ำสอนพุทธธรรมของแท้ด้ังเดิม จึงจ�ำเป็นต้องศึกษำหลัก
กำรทำงภำษำเสียก่อน  อันได้แก่  ไวยำกรณ์  เพ่ือเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับศึกษำ
พระไตรปิฎก อรรถกถำ ฎีกำต่อไป

คัมภีร์พื้นฐำนเพื่อศึกษำพระไตรปิฎก ๔ คัมภีร์ (สัททำวิเสส)
๑. กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ คือคัมภีร์แสดงหลักภำษำ หรือหลักไวยำกรณ์ เช่น  
  คัมภีร์กัจจำยนะ โมคคัลลำนะ สัททนีติ เป็นต้น
๒. กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ หรือ โกสะ คือคัมภีร์ประเภทพจนำนุกรมศัพท์ เช่น  
  อภิธำนัปปทีปิกำ เป็นต้น
๓. กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์  คือ  คัมภีร์ว่ำด้วยหลักและวิธีประพันธ์ฉันท์  
  คำถำบำลี เช่น คัมภีร์วุตโตทัย
๔. กลุ่มคัมภีร์อลังการศาสตร์  หรือ  เกฏภะ  คือ  คัมภีร์แสดงกลวิธีแต่งค�ำ  
  ประโยค และ เสียง ให้ไพเรำะ แสดงวิธีใช้ถ้อยค�ำที่ปรำศจำกโทษ และ 

  มีอรรถรสของค�ำและประโยค เช่น คัมภีร์สุโพธำลังกำร
  กล่ำวกันว่ำคัมภีร์สัททำวิเสสเป็นคัมภีร์คู่บำรมีพระไตรปิฎก เสมือน
กุญแจไขพระไตรปิฎก
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ไวยำกรณ์ใหญ่ ๓ กลุ่ม
๑. สายกัจจายนะ (มูลกัจจำยน์) นฺยำส ปทรูปสิทธิ ฯ
๒. สายโมคคัลลานะ ปโยคสิทธิ
๓. สายสัททนีติ (สุตตมำลำ ปทมำลำ ธำตุมำลำ)

ไวยำกรณ์แบ่งเป็น ๓ ระดับ
๑. ไวยากรณ์อย่างย่อ เช่น ไวยำกรณ์บำลีสนำมหลวง
๒. ไวยากรณ์ปานกลาง  เช่น  คัมภีร์กัจจำยนะ  คัมภีร์โมคคัลลำนะ  คัมภีร์ 
  ปทรูปสิทธิ เป็นต้น
๓. ไวยากรณ์อย่างพิสดาร เช่น คัมภีร์สัททนีติปกรณ์
  หลักสูตรบำลีใหญ่เลือกเรียนไวยำกรณ์จำกคัมภีร์ปทรูปสิทธิ เพรำะ
ไม่ย่อเกินไป  ไม่พิสดำรเกินไป  คนสติปัญญำกลำงๆ  ทั่วไปสำมำรถเรียนได ้

เพรำะหำกเรียนย่อเกินไปก็ไม ่เข ้ำใจ  เรียนพิสดำรเกินไปก็ไม ่เข ้ำใจ  
จ�ำยำกสับสน เมื่อเรียนแล้วสำมำรถต่อยอดไปค้นคว้ำศึกษำบำลีไวยำกรณ์ 
ปำนกลำงอื่นๆ และบำลีพิสดำรได้
  กำรเรียนไวยำกรณ์บำลี เบื้องต ้นภำษำไทยเพ่ือเป ็นพ้ืนฐำน 

กำรเรียนบำลีใหญ่  (ภำษำบำลีล ้วน)  ท�ำให้เห็นโครงสร้ำงของคัมภีร ์ 
ไวยำกรณ์ใหญ่  เพรำะถ้ำไปศึกษำคัมภีร์ไวยำกรณ์ใหญ่เลย  จะยำก  หนัก 

เข้ำใจล�ำบำก เป็นเหตุให้เบื่อหน่ำยท้อถอยได้ง่ำย

หลักสูตรบำลีใหญ่ (เชิงบูรณำกำร) ๓ ปี ของวัดจำกแดง จ.สมุทรปรำกำร
  เป็นกำรศึกษำภำษำในเชิงลึก  กว้ำง  บอกถึงที่มำที่ไปของกำรใช้
ภำษำอย่ำงละเอียด  มีเหตุผลอ้ำงอิงมำก  เหมำะที่จะเรียนเพ่ือน�ำมำใช ้

ในกำรศึกษำค้นคว้ำพระไตรปิฎกฉบับบำลี มีหัวข้อหลักสูตรย่อๆ ดังนี้
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ปี ๑ ไวยำกรณ์บำลีเบื้องต้น (ปทรูปสิทธิย่อ ภำษำไทย)
  ฝึกแปล - สัมพันธ์ ทักษะ ๑ - ๕, ฝึกแปล - สัมพันธ์ ธรรมบท เป็นต้น
ปี ๒ ปทรูปสิทธิ  (ฉบับสมบูรณ์  บำลี)  พร้อมคู่มือ  รูปสิทธิทีปนี  (ไทย)  
  (ซึ่งเท่ำกับเรียนไวยำกรณ์รอบ ๒)
  ฝึกใช้คัมภีร์ธำตวัตถสังคหปำฐนิสสยะ, อภิธำนวรรณนำ, ฝึกแปล - 
  สัมพันธ์ ปทรูปสิทธิ, ฝึกแปล - สัมพันธ์ ธรรมบท เป็นต้น
ปี ๓ วุตโตทัย อลังกำระ พระวินัยปิฎกบำลีบำงส่วนพร้อมอรรถกถำ - ฎีกำ 
  ฝึกแต่งประโยคบำลีธรรมบท (วิชำกลับ), ฝึกแต่งคำถำบำลี
ปทรูปสิทธิ ใช้เวลำเรียนประมำณ ๒ ปี

หลักสูตรบำลีสนำมหลวง
ปีแรก  ประโยค ๑ - ๒ เรียนแล้วแปลหนังสือเลย หรือปีแรกเรียนไวยำกรณ ์

  อย่ำงเดียวก่อน ปี ๒ จึงได้เร่ิมแปลหนังสือธรรมบท
ปธ.๓  เรียนสัมพันธ์  ท�ำให้เข้ำใจโครงสร้ำงภำษำมำกขึ้น  เร่ืองหน้ำที่ของ 
  บทหน่ึงๆ  มีควำมเกี่ยวข ้องกับอีกบทหน่ึงในฐำนะต่ำงๆ  กัน 

  และโครงสร้ำงของประโยคภำษำบำลี
ปธ.๔  เรียนกำรแต่งประโยคภำษำบำลี  ท�ำให้เข้ำใจเหตุผล  เกี่ยวกับ 

  ควำมสัมพันธ์ของบท และโครงสร้ำงของประโยคมำกยิ่งขึ้น
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วิธีเรียนหลักสูตรบำลีใหญ่เพื่อพระไตรปิฎก 
  เรียนไวยำกรณ์พร้อมกับกำรใช้งำน  น�ำไวยำกรณ์ไปใช้ในกำรแปล 
กำรสัมพันธ์ กำรแต่ง ซึ่งจะท�ำให้นศ.เกิดทักษะและเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น กำรเรียน 

ไวยำกรณ์ดีก็จะท�ำให้กำรแปล  กำรสัมพันธ์  และกำรแต่งประโยคท�ำได้ 
ด้วยดี  ในขณะเดียวกัน  ถ้ำกำรแปล  กำรสัมพันธ์  และกำรแต่งประโยคดี 

กำรเรียนไวยำกรณ์ก็จะกลำยเป็นเร่ืองง่ำย เข้ำใจดี รวดเร็วขึ้น จึงควรเรียน
ควบคู่กันไปต้ังแต่ต้น
  เรียนไวยำกรณ์แล้วน�ำไปใช้  คือ  กำรอ่ำน  พูด  เขียน  จะท�ำให้ 
เกดิทกัษะมำกขึน้ กำรท�ำบ่อยๆ ซ�ำ้ๆ จนเกดิควำมเคยคุ้นชนิ แล้วควำมช�ำนำญ 

ในกำรใช้งำนก็ตำมมำในที่สุด  จึงต้องป้อนข้อมูลซ�้ำๆ  กำรเรียนอย่ำงเข้ำใจ 

ท�ำให้จ�ำดีขึ้น  ถ้ำสักว่ำท่องโดยไม่เข้ำใจ  จะจ�ำยำก  ลืมง่ำย  มีกำรจัดระบบ 

กำรใส่ข้อมูลว่ำ  อะไรควรสอนก่อนสอนหลัง  หรือสอนพร้อมกัน  เพรำะ 

แต่ละเร่ือง  แต่ละบทมีควำมเกื้อกูลต่อเน่ืองต่ำงกัน  และควำมส�ำคัญท่ีใช้ 
บ่อยต่ำงกัน มีกำรประเมินผลก่อนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียน เพื่อเป็น 

ตัวชี้วัดว่ำกำรเรียนกำรสอนมีปัญหำที่ไหน จะได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขถูกจุด 

ทั้งครูและนร.  กำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมระบบดังกล่ำวมำแล้ว 

ทั้งหมดน้ี  ท�ำให้นร.เข ้ำใจบทเรียนได้สะดวกและประหยัดเวลำเรียน  
ระยะเวลำเรียน  ๓  ปี  ไม่มำกไม่น้อยเกินไป  เพรำะหลังจำกน้ัน  บำงท่ำน 

ก็ไปเน้นภำคปฏิบัติได้เลย เพรำะได้เรียนรู้พระสูตร พระวินัย พอเป็นแนวทำง 
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำปริยัติเองควบคู่กันไปต่อได้ บำงท่ำนจะเรียนต่อปริยัติ
ขั้นสูงขึ้นไปอีก ก็สำมำรถท�ำได้ เพรำะมีพ้ืนฐำนดีแล้ว
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ข้อดีหลักสูตรบำลีใหญ่
๑. เน้ือหำกว้ำงลึก ครอบคลุม
๒. แปลพร้อมสัมพันธ์ รู้ชื่อ เหตุผลควำมเชื่อมโยง
๓. ฝึกพูด กำรแต่ง ต้ังแต่ปีแรก
๔. แปล วิเครำะห์ได้
๕. รู้จังหวะหยุดกำรอ่ำน
๖. กำรประเมินผล ไม่ได้มุ่งเน้นคะแนน แต่ช่วยแก้ปัญหำให้นร. 

หลักกำรเรียน
  จ�ำได้ เข้ำใจ ใช้งำนเป็น (แปลได้, ค้นคว้ำพระไตรปิฎกเป็น, ปฎิบัติ
ได้ในชีวิตประจ�ำวัน, สอนได้, เผยแผ่ได้)
  ให้เรียนเพรำะอยำกรู้  ถ้ำอยำกรู้ก็จะอยำกเรียนท�ำให้มีฉันทะ 

และต้ังใจเรียน  กำรเรียนไวยำกรณ์  สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด  คือ  กำรท�ำตัวรูป  
ถ้ำไม่เข้ำใจขั้นตอนกำรท�ำตัวรูป  ถือว่ำกำรเรียนไม่ประสบควำมส�ำเร็จ  
เพรำะไม่ทรำบเหตุผลที่มำของศัพท์  และผู ้ศึกษำภำษำบำลีโดยมิเข้ำใจ 

หลักสัมพันธ์  ย่อมไม่อำจจะยังประโยชน์ในกำรศึกษำภำษำบำลีให้เกิดขึ้น
แก่ตนได้

ปัจจัยของควำมส�ำเร็จ
๑. ครู ต�ำรำ ๒๕ % (พระอจ. บอกว่ำรักศิษย์ทุกคนเท่ำกัน ให้โอกำสทุกคน 

  เท่ำกัน)
๒. ผู้เรียน  ตัวเอง ๒๕ %
๓. เพ่ือนร่วมเรียน หมู่คณะ ๒๕ %
๔. กำลเวลำ และองค์ประกอบอื่นๆ ๒๕ % 
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  พระอจ. ต่วน (พระมหำธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ) บอกว่ำ ในอนำคต  
ถ้ำลูกศิษย์ท�ำงำนแล้วดีกว่ำ  ได้ผลดีกว่ำ  แม้วิธีกำรเทคนิคท�ำงำนต่ำงกัน
กับพระอจ.  ก็สำมำรถเปลี่ยนได้เลย  ไม่ถือว่ำไม่เคำรพพระอจ.  ให้เห็นแก่
ประโยชน์ลูกศิษย์ - นร. หรือศำสนำมำกกว่ำ ไม่ต้องเห็นแก่ครูบำอจ. ด้วยกัน 

เพรำะว่ำครูบำอจ. ท่ำนช่วยตัวเองได้แล้ว แต่นร. ยังช่วยตัวเองไม่ได้

บทวิจำรณ์
  ผู้เขียนเป็นนร.คนหน่ึง  ซึ่งเรียนหลักสูตรน้ีต่อเน่ืองอย่ำงมีควำมสุข 
และชอบวิธีกำรสอนเช่นน้ี  คือไม่ชอบวิธีกำรสอนที่เน้นท่องจ�ำอย่ำงเดียว 
แต่ไม่เข้ำใจ  หรือ  ท่องไปก่อนแล้วค่อยไปเข้ำใจภำยหลัง  เพรำะผู้เขียน 

เคยผ่ำนกำรศึกษำทำงโลกในแบบท่ีสอนให้เรียนรู้ด้วยกำรท�ำควำมเข้ำใจ 
ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำ สอนให้คิดเป็น ค้นคว้ำเป็น โดยเอำเรื่องท่องจ�ำ
เป็นเร่ืองรอง  จึงไม่ถนัดกำรท่องจ�ำเยอะๆ  ถ้ำรู้วิธีค้นคว้ำ  รู้แหล่งควำมรู้  
เม่ือจ�ำไม่ได้ ก็ค้นได้ เปิดต�ำรำดูได้ อำศัยกำรเปิดบ่อยๆ ก็ช�ำนำญขึ้น จ�ำได้เอง 
ดังค�ำกล่ำวว่ำ  “Knowledge  is  of  two  kinds. We  know  a  subject 
ourselves, or we know where we can find information upon it. .” 

(Samuel Johnson) “ควำมรู้มี ๒ ประเภท คือ ตัววิชำควำมรู้เองที่เรำจ�ำได้
หมำยรู้มีทักษะ และควำมรู้ว่ำ จะค้นคว้ำหำข้อมูลควำมรู้น้ี ที่ไหน อย่ำงไร” 
ทักษะ  (skill)  มักอยู่ติดตัว  แต่สัญญำ อนิจจำ คนเรำทรงจ�ำได้จ�ำกัด  และ 

มีวันลืมได้ไม่ช้ำก็เร็ว ควำมรู้ที่เรำลืมแล้วจะลืมเลยถ้ำค้นคว้ำไม่เป็น อีกอย่ำง 
หำกเรำไม่สำมำรถพัฒนำขยำยควำมรู้ให้ลึกซึ้งกว้ำงขวำงได้ แม้จ�ำได้ รู้มำก 
แต่ค้นคว้ำไม่เป็น ควำมรู้ก็งอกเงยเพ่ิมเติมยำก มีแต่จะลดลงตำมวันเวลำ กำร
ศึกษำที่ไม่สอนให้สำมำรถค้นคว้ำเป็นด้วยตนเอง มีพระไตรปิฎกบำลีเป็นต้น 
ก็เปิดไม่เป็น  มีอรรถกถำฎีกำมำกมำย  ก็ใช้ไม่เป็น  มีควำมรู้มำกมำยในสื่อ 

ต่ำงๆ ก็หำไม่เป็น เอำมำใช้ไม่ได้ ก็ท�ำให้ปัญญำควำมคิดแคบ ธรรมทัศน์ โลก
ทัศน์ก็แคบ พระอจ.จะสอนให้ค้นคว้ำเป็น กล้ำเปิดพระไตรปิฎก - อรรถกถำ 
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- ฎีกำภำษำบำลีตัวจริง วิธีค้น วิธีอ่ำน วิธีใช้งำน ซึ่งในระบบกำรศึกษำบำล ี

สนำมหลวงไม่น่ำจะมี
  แต่เมื่อมำเรียน  บ่อยคร้ัง  พระอำจำรย์ก็พำท่องบริกรรมเป็นหมู่  
ก็รู้สึกเพลิดเพลิน เร่ิมรักกำรท่องจ�ำมำกขึ้น เห็นนศ.หลำยคนขยันท่อง และ
หำกควำมจ�ำดี  กำรเรียนก็ได้เปรียบ  กำรท่องจ�ำก็เป็นกำรฝึกพูดภำษำบำล ี

ให้คล่อง  พูดได้ไม่ผิดไม่ติดขัด  และฝึกสมำธิด้วย  จึงเห็นควำมส�ำคัญ 

เร่ืองกำรท่องจ�ำมำกขึ้น  เมื่อนศ.ไม่เข้ำใจ  มำถำมพระอจ.ท่ำนก็อธิบำย 

โดยไม่แสดงควำมหงุดหงิด ถ้ำท่ำนไม่ทรำบ ท่ำนก็ตอบว่ำไม่ทรำบ หรือจ�ำ 
ไม่ได้แล้วไปค้นคว้ำมำให้โดยไม่โกรธเคืองหรือคิดว่ำเสียฟอร์ม  ท�ำให ้

นศ.กล้ำถำมมำกขึ้น ในส่วนของนศ.ก็มีหลำยระดับควำมรู้ มีทั้งพระทั้งโยม 

บำงคนมีกำรศึกษำทำงโลกมำสูง ส่วนทำงประโยคบำลี ก็มีแทบทุกประโยค 
ต้ังแต่ไม่เคยเรียนบำลีเลย ไปจนถึง ปธ. ๙ ส่วนใหญ่อยู่ประมำณ ปธ. ๑ - ๕  
มีพระต่ำงชำติร่วมเรียนด้วยไม่น้อย  คือ  ลำว  กัมพูชำ  เวียดนำม  บำงคน 

ไม่เคยเรียนภำษำไทย  ก็เรียนบำลีไปด้วย  เรียนภำษำไทยไปด้วย  จนพูดได้ 
อ่ำนออก  เขียนเป็น  ในเวลำไม่นำน  เพรำะกำรพำท�ำซ�้ำๆ  บ่อยๆ  ด้วยวิธี 
กำรสอนของพระอจ.
  พระ  อจ.บอกเสมอว่ำ  ถ้ำเรียนเก่ง แต่ไม่มีคุณธรรมศีลวินัย  
ท ่ำนก็ไม ่โปรด  กำรสอนไม ่มุ ่ งเน ้นชั้นกำรสอบ แต ่เน ้นที่ ได ้ควำมรู ้  
แม้สอบไม่ผ่ำน  อย่ำงไงก็ได้ควำมรู้  ได้กุศลแน่  ไม่ใช่เรียนเพ่ือพัฒนำเชิง 
ภำษำเท่ำน้ัน แต่ควรใช้ควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำคุณธรรมหรือจริยธรรมของตน 

และของสังคมด้วย  ไม่ใช่ยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัว  บำงคร้ังท่ำนก็ให้กลุ่มนศ. 
แบ่งงำน สรุปเน้ือหำธรรมบทท่ีเรียนว่ำ ได้ธรรมะอะไร สอนอะไร มีองค์ธรรม
อย่ำงอภิธรรมอะไร เป็นกำรสอนให้นศ. ฝึกพูดต่อหน้ำชั้น ฝึกค้นคว้ำ มีกำร 
ให้ฝึกเทศน์  (สัมโมทนียกถำ)  โปรดญำติโยมทุกวัน  รูปหน่ึงอย่ำงน้อยเทศน์
เดือนละคร้ัง  ในเวลำก่อนฉันภัตตำหำร  เป็นกำรเปิดโอกำสแห่งกำรฝึกฝน
ตนเองของพระนศ.ที่ดีมำก วัดน้ีจึงมีนักเทศน์หน้ำใหม่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เป็นกำร
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ฝึกพัฒนำศักยภำพของตน ในกำรน�ำควำมรู้ที่เรียนมำใช้ แม้แต่ในกำรเขียน
บทควำม วัดก็เปิดโอกำสให้พระนศ.เขียนส่งมำให้พิจำรณำลงวำรสำรได้
 เรียนเป็นทีม  :-  ท่ำนที่เรียนบำลีช้ันสูงกว่ำ  ก็ช่วยติวช่วยแนะน�ำ 
ท่ำนที่มำใหม่เพ่ือให้เรียนทันเพ่ือน บำงทีพระอจ.  ก็สั่งให้รุ ่นพ่ีติวพิเศษ 

รุ่นน้องบำงคนที่ตำมไม่ทัน หรือเพ่ิงมำใหม่ พระอจ.บอกว่ำจะสอนเร็วหรือช้ำ 
จะดูส่วนใหญ่ของห้องว่ำตำมทันกันหรือไม่  นศ.บำงคนจะช่วยสรุปเน้ือหำ 
หรือข้อมูลที่ส�ำคัญๆ ที่ต้องท่อง แล้วพิมพ์เอกสำรแจกเพ่ือนๆ ด้วย
 กำรวัดผล  :-  กำรสัมฤทธิผลกำรเรียนที่ใช้วัดทั่วไป  คือ  กำรสอบ  
วัดเรำส่งสอบบำลีสนำมหลวงทุกปี  ผลกำรสอบก็ยืนยันว่ำวิธีกำรเรียน 

กำรสอนถูกต้อง  มีประสิทธิภำพ เพรำะเปอร์เซ็นต์สอบได้สูง  เป็นที่หน่ึง 
ของจังหวัด เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศมำหลำยคร้ัง มีชื่อเสียงพอสมควร 
ทั้งที่วิธีกำรเรียนกำรสอนต่ำงจำกวัดทั่วไปมำก เน้ือหำที่เรียนก็มำกกว่ำมำก 
เมื่อเรียนครบ  ๓  ปี  ควำมรู้ที่มี  สำมำรถน�ำไปเก้ือกูลต่อกำรเรียนถึงระดับ
เปรียญเอกได้อย่ำงไม่ล�ำบำกนัก หลำยคนก็ประสบควำมส�ำเร็จตำมที่กล่ำว
น้ีแล้ว เพรำะหลักสูตรน้ีสอนมำ ๓ รุ่นแล้ว
  สิ่ งหน่ึงที่น ่ำสนใจคือ  กำรเรียนกำรสอนบำลีประเทศเรำ  ที่ 
เปลี่ยนแปลงมำ ๑๐๐ กว่ำปี มีคุณูปกำรมำก  เหมำะกับช่วงน้ัน ระยะแรก
คงจะเรียนง่ำยกว่ำ เพรำะเน้ือหำน้อยกว่ำ จ�ำน้อยกว่ำ แต่ต่อมำ ท�ำไมจึงดู
รำวกับจะด้อยลงหรือถอยลง  คนสนใจศึกษำน้อยลง  เรียนยำก  เข้ำใจยำก 

สอบยำก ระบบกำรเรียนกำรสอนที่ไม่พัฒนำเท่ำที่ควร ต�ำรำไวยำกรณ์บำล ี

ย่อๆ  ที่บำงอย่ำงก็ผิดเพ้ียนไปจำกบำลีเดิม  เรียนจบปธ.  ๙  แล้ว  ก็ค้นคว้ำ 
ไม่เป็น ไม่กล้ำอ่ำนพระไตรปิฎกบำลี ท�ำไมมี ปธ. ๙ มำกมำย แต่กำรผลิต 

ต�ำรำเรียนเชิงภำษำบำลีจำกพระไตรปิฎกโดยตรงมีน ้อยมำก  จะหำ 
พจนำนุกรมบำลี  -  ไทย  ของพระไตรปิฎกครบทั้งชุดที่สมบูรณ์แบบ  ก็ไม่มี 
(เห็นมีพจนำนุกรมศัพท์พระไตรปิฎก บำลี - โรมัน - ไทย ฉบับรำชบัณฑิต 

ท�ำมำสัก  ๑๐  ปีแล้ว  เพ่ิงท�ำได้แค่อักษร  อ  ตัวเดียว  ยังไม่จบมี  ๓  เล่ม)  

ตามรอยธรรม 
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ขณะที่พม่ำมีครบนำนแล้ว ต�ำรำพระไตรปิฎกนิสสยะไทย พระคัมภีร์ที่แปล 

พระไตรปิฎกแบบยกศัพท์ คือแปลบำลีเป็นไทยค�ำต่อค�ำประโยคต่อประโยค 

อย่ำงละเอียด มีแทรกค�ำท่ีพระพุทธองค์ทรงละไว้ในฐำนที่เข้ำใจ (ปำฐเสสะ)  
และค�ำอธิบำยเป็นระยะๆ  โดยมีกำรเทียบเคียงกับคัมภีร์อรรถกถำ  ฎีกำ  
เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงประกอบด้วย  เป็นคู ่มือศึกษำคัมภีร ์พระไตรปิฎก 

ได้อย่ำงดี  ยังไม่มีเลย  (ปัจจุบันเพ่ิงมีท�ำไม่กี่เล่มโดยกลุ่มที่ศึกษำบำลีใหญ่ 
จำกวัดท่ำมะโอ) ขณะที่ประเทศต่ำงๆ เช่น ศรีลังกำ พม่ำ เขำมีมำนำนแล้ว 
อะไรคือข้อบกพร่องที่ต้องก�ำหนดรู้  ต้องยอมรับ  อะไรคือสำเหตุที่ต้องละ 

ต้องพัฒนำปรับปรุง  อะไรคือหนทำงแห่งกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

ภำษำบำลี ถ้ำเรำยังติดอยู่กับวิธีกำรเก่ำๆ วิธีคิดเก่ำๆ ก็คงไปไม่ถึงไหน 
  มีค�ำกล่ำวของนักกำรศึกษำว่ำ  เมื่อ  นร.เรียนไม่รู้เร่ือง  กำรศึกษำ 
ล้มเหลว ญ่ีปุ่นจะโทษระบบกำรเรียนกำรสอน อเมริกำโทษครูสอน แต่ไทย 

โทษ นร. ถ้ำผลกำรเรียนดี ญ่ีปุ่นจะชมระบบกำรสอน อเมริกำชมเด็ก ไทย 

ชมคนสอน;  ครูท่ีดีท่ีสุด คือ ครูท่ีสอนส่ิงท่ียำกให้เป็นส่ิงท่ีง่ำย;  ครูปกติ 

ทั่วไปได้แค่บอกเล่ำ  ครูที่ดีท�ำหน้ำที่อธิบำย  ครูที่เหนือกว่ำใช้วิธีแสดงให้เห็น 

ส่วนครูที่ยิ่ งใหญ่ น้ัน  จะสร ้ำงแรงบันดำลใจ  (William  Arthur  Ward) ;  
“True  success  is  not  the  learning,  but  in  its  application 
to  the  benefit  of  mankind” (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก  : ควำมส�ำเร็จท่ีแท้จริงมิใช่อยู่ท่ีตัวกำรเรียนรู้, แต่อยู่ท่ี 
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชำติ)  ซึ่งเป็นค�ำกล่ำว 
ทีน่่ำจะน�ำมำตรวจสอบสะท้อนวธิกีำรสอน  และระบบควำมคิดของกำรศึกษำ 
ไทย ทั้งทำงโลกและทำงสงฆ์
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(โบราณาจารย์ ประพันธ์)

บำลีใหญ่คือหนึ่งในค�ำตอบ
  เรำมีโมเดลต้นแบบที่ทดลองแล้ว  พิสูจน์แล้ว  ว่ำได้ผลดี  ท�ำไม 

วงกำรสงฆ์จึงไม่เปิดโอกำสส่งเสริมกำรเรียนบำลีใหญ่อย่ำงจริงจัง อย่ำงน้อย 

ก็ส่งเสริมให้เป็นอีกทำงเลือกหน่ึงอย่ำงเป็นทำงกำร  เคียงคู่กับกำรสอน
หลักสูตรบำลีสนำมหลวง และควรให้มีกำรสนับสนุนโดยองค์กรที่รับผิดชอบ 

แล้วเรำจะรู้ว ่ำ  เรำมีของเก่ำของดีที่เรำลืมไปแล้ว  และเป็นบำลีที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรศึกษำพระไตรปิฎกบำลีต้นตอของแท้โดยตรง
 อเวยฺยำกรโณ ตฺวนฺโธ พธิโร โกสวชฺชิโต
 สำหิจฺจรหิโต  ปงฺคุ  มูโค  ฉนฺทวิวชฺชิโต

กรณีศึกษำเรื่องปรำกฏกำรณ์ลิงร้อยตัว
  ปรำกฏกำรณ์ลิงตัวที่ร้อย  กล่ำวถึงจุดที่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในสังคม แม้จะเป็นองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ในสังคม 
สมำชิกของสังคมก็ดูเหมือนจะเพิกเฉย  จนกระทั่งมีคนท�ำเป็นจ�ำนวนมำก 

จนพอที่จะให้เกิดเป็นกระแส มีเร่ืองเล่ำอยู่ว่ำ
  “ในป่ำบนเกำะเล็กๆ  ในญ่ีปุ่นหลังสงครำมโลก  มีลิงพันธุ์พ้ืนเมือง
อยู ่ชนิดหน่ึง  เมื่อปี  ๒๔๙๕  นักวิทยำศำสตร์เข้ำไปส�ำรวจ  และหยิบยื่น 

มะเขือเทศหวำนให้แก่ลิงเหล่ำน้ี  เผอิญมะเขือเทศตกลงทรำยหมดเลย  
ลิงน่ะชอบรสชำติของมะเขือเทศ แต่ทรำยรสชำติแย่มำก ลิงทั้งฝูงกินมะเขือ

ผู้ไม่รู้ไวยากรณ์	เหมือนคนตาบอด
ผู้เว้นจากคัมภีร์อภิธาน	เหมือนคนหูหนวก
ผู้เว้นจากอลังการศาสตร์	เหมือนคนง่อยเปลี้ย	
ส่วนผู้เว้นจากฉันทศาสตร์	เหมือนคนใบ้		

ตามรอยธรรม 
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ปนทรำยเป็นปกติ  ลิงเด็กช่ำงสังเกตตัวหน่ึงเกิดค้นพบวิธีแก้ปัญหำ  คือ 

น�ำมะเขือเทศที่เปื้อนทรำย  ไปล้ำงยังล�ำธำรใกล้ๆ  มันจึงได้กินมะเขือเทศ
หวำนฉ�่ำ  ลูกลิงตัวน้ีจึงสอนแม่ของเธอ  บรรดำเพ่ือนเล่นก็ได้เรียนวิธีกำรน้ี 

ด้วย  แล้วก็ไปสอนบรรดำแม่ของตัวอีกต่อหน่ึง  ปรำกฏกำรณ์น้ี  เกิดขึ้น 

ต่อหน้ำต่อตำนักวิทยำศำสตร์ผู้เฝ้ำสังเกตอยู่ ผ่ำนไปหลำยปี ลูกลิงต่ำงเรียนรู้ 
วิธีกินมะเขือเทศที่อร่อยถูกปำกกันหมด แต่ลิงแก่ที่ไม่ยอมเลียนแบบ ก็ยังคง 
กินมะเขือเทศปนทรำยต่อไป  หกปีต่อมำ  มีกำรเปลี่ยนแปลงขนำนใหญ่  
ตอนน้ันมีลิงที่เรียนรู้วิธีกำรล้ำงมะเขือเทศอยู่จ�ำนวนเท่ำไหร่ไม่ทรำบแน่ 
สมมุติว่ำ ๙๙ ตัวก็แล้วกัน แต่พอมีลิงตัวที่ ๑๐๐ เรียนรู้ว่ำกำรล้ำงมะเขือเทศ 

ท�ำให้มะเขือเทศอร่อยกว่ำ  ลิงทุกตัวในฝูงต่ำงล้ำงมะเขือเทศก่อนกินกัน 

ทั้งน้ัน แม้แต่ตัวที่เคยเห็นวิธีกำรแต่ไม่เคยล้ำง ก็เปลี่ยนใจมำล้ำงด้วย
  กำรที่ลิงตัวที่ ๑๐๐ เรียนรู้กำรล้ำงมะเขือเทศ น�ำกำรเปลี่ยนแปลง
มำสู่สังคมลิง  ไม่เฉพำะแค่ล้ำงมะเขือเทศเป็นนิสัยเท่ำน้ัน  แต่ควำมรู้อันน้ี  
ยังกระจำยข้ำมเกำะไปด้วย  โดยลิงในเกำะอื่นๆ  และที่เกำะใหญ่ของญ่ีปุ่น  
ก็เร่ิมล้ำงมะเขือเทศด้วย ในเชิงสังคมวิทยำ เขำอธิบำยว่ำเมื่อสมำชิกในสังคม
เกิดควำมตระหนักรู้ใหม่ขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง (ระดับมวลวิกฤต critical point) 
ควำมรู้น้ีจะแพร่กระจำยอย่ำงไฟลำมทุ่ง…แต่ถ้ำควำมรู้ใหม่น้ี ถูกจ�ำกัดอยู่ใน
วงแคบๆ  มันก็จะเป็นควำมรู้พิเศษของผู้สูงส่งอยู่ต่อไป  หำกควำมรู้น้ีแพร่
กระจำยออกสู่คนจ�ำนวนมำก ก็จะกลำยเป็น “ควำมตระหนักรู้สำธำรณะ” 
  เร่ืองน้ีคงจะเป็นก�ำลังใจแก่ครูทุกท่ำนท่ีสอนบำลีใหญ่อยู่ว่ำ  ถ้ำเรำ 
มีคุณภำพมำกเพียงพอ  ใช้เวลำสะสมเชิงปริมำณสักหน่อยเพ่ือพิสูจน์  
สักวันหน่ึง มันจะเปลี่ยนเป็นปริมำณทวีคูณแบบก้ำวกระโดด (quality --> 
quantity)  เพียงแต่คู่มือต�ำรำเรียนบำลีใหญ่ยังมีอยู่ในวงแคบ เพรำะพิมพ์
แจกเฉพำะวงใน  และพวกที่สนใจเท่ำน้ัน  ถ้ำมีกำรพิมพ์จ�ำหน่ำยก็จะท�ำให้
แพร่หลำยกว้ำงขวำงขึ้น
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(ประพันธ์ในนามศิษย์พระอาจารย์ต่วน วันครู ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘)

	 กราบซาบซึ้งกรุณาของอาจารย์	 ท่ีเอาภารสอนบาลีอย่างแข็งขัน
เพ่ือสืบศาสน์ภาษาพุทธสุดส�าคัญ	 ให้ตั้งมั่นส่ือสารธรรมอันคัมภีร์
ศิษย์บูชาน�้าใจงามความเป็นครู	 ตั้งใจอยู่เพ่ือเรียนรู้อย่างครูชี้
หวังไปสร้างประโยชน์โรจน์รุจี	 เทิดศาสน์นี้น�าผองชนพ้นทุกข์ภัย	ฯ

  [๒๖๖]  เทฺวเม   ภิกฺขเว   ธมฺมำ   สทฺธมฺมสฺส   สมฺโมสำย   อนฺตรธำนำย 

ส�วตฺตนฺติ   กตเม   เทฺว   ทุนฺนิกฺขิตฺตญฺจ   ปทพฺยญฺชน�   อตฺโถ   จ   ทุนฺนีโต 

ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส  ภิกฺขเว  ปทพฺยญฺชนสฺส  อตฺโถปิ  ทุนฺนโย  โหติ     
  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ธมฺมำ  สทฺธมฺมสฺส  ฐฺิติยำ  อสมฺโมสำย  อนนฺตรธำนำย 

ส�วตฺตนฺติ   กตเม   เทฺว   สุนิกฺขิตฺตญฺจ   ปทพฺยญฺชน�   อตฺโถ   จ   สุนีโต 

สุนิกฺขิตฺตสฺส  ภิกฺขเว  ปทพฺยญฺชนสฺส  อตฺโถปิ  สุนโย  โหติ
  [๒๖๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลำย  ธรรม  ๒  อย่ำงน้ี  ย่อมเป็นไปเพ่ือควำม 

ฟั่นเฟือนเลือนหำยแห่งสัทธรรม ๒ อย่ำงเป็นไฉน คือ บทพยัญชนะที่ตั้งไว ้

ไม่ดี  ๑  อรรถที่น�ำมำไม่ดี  ๑  แม้เน้ือควำมแห่งบทพยัญชนะท่ีต้ังไว้ไม่ดี 

ก็ย่อมเป็นอันน�ำมำไม่ดี 
  ดูกรภิกษุท.  ธรรม  ๒ อย่ำงน้ี  ย่อมเป็นไปเพ่ือควำมต้ังมั่น  ไม่ฟั่นเฟือน 

ไม่เลือนหำยแห่งสัทธรรม  ๒  อย่ำงเป็นไฉน  คือบทพยัญชนะที่ต้ังไว้ดี  ๑  
อรรถที่น�ำมำดี  ๑  แม้เนื้อควำมแห่งบทพยัญชนะที่ต้ังไว้ดีแล้ว  ก็ย่อมเป็น 

อันน�ำมำดี ฯ (องฺ.ทุก. ๒๐/๒๖๖) ๚ะ๛

ศิษย์พระอาจารย์ต่วน

ตามรอยธรรม 
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ปี ๑ ไวยำกรณ์บำลีเบื้องต้น (ปทรูปสิทธิย่อภำษำไทย) 
พร้อมคู่มือท�ำตัวรูป ฝึกแปลทักษะ ๑ - ๕

คู่มือประกอบกำรเรียนปี ๒ 
เพ่ือศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติม

ปี ๒ ปทรูปสิทธิ (ฉบับสมบูรณ์บำลี) 
พร้อมคู่มือ ปทรูปสิทธิทีปนี (ไทย)
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วิเครำะห์ - วิจัย - วิจำรณ์ “ปิยวำจำ - เปยยวัชชะ”
สังคหวัตถุ ๔  คือ ธรรมที่เป็นเคร่ืองสงเครำะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 

ผลคือเป็นเคร่ืองผูกมิตร  ช่วยยึดเหน่ียว  ประสำนน�้ำใจ  ให้มีควำมนิยม 

ชมชอบกัน เป็นเคร่ืองประสำนคนหมู่มำกให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมปกติสุข 
เป็นเคร่ืองช่วยขจัดควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ท�ำให้คนอยู่ร่วมกันด้วยควำมรัก
ใคร่สำมัคคี สำมำรถน�ำไปใช้ได้ต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม 
และประเทศชำติ

องค์ประกอบของสังคหวัตถุ ๔ 

 ๑. ทำน กำรให้ เอ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น
 ๒. ปิยวำจำ หรือ เปยยวัชชะ ค�ำพูดน่ำรัก หรือควรด่ืม
 ๓. อัตถจริยำ  กำรประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู ้อื่น  รู ้จัก 

เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ 
 ๔. สมำนัตตตำ  กำรท�ำตัวให้สมำนเข้ำกันได้  ไม่ถือตัวถือสำ  
เป็นกันเอง  รู้จักวำงตนให้เหมำะสมกับฐำนะและสถำนกำรณ์  กำรท�ำตน 

เสมอต้นเสมอปลำย ปฏิบัติสม�่ำเสมอกันในชนทั้งหลำย
  จะท�ำได้ดีมีควำมจริงใจ  ก็ต้องมีเมตตำกำยกรรม  เมตตำวจีกรรม 
เมตตำมโนกรรม 
  มีเร่ืองทีต้่องมำวจัิยวจิำรณ์กนัทำงหลกัภำษำ และควำมสอดคล้องกนั 

ของพุทธพจน์ทั้งหมดในค�ำว่ำ “ปิยวำจำ” “เปยยวัชชะ” ของธรรมะหมวดนี้ 

ปิยวาจา-เปยยวัชชะ
ความต่างในความเหมือน...

ของสังคหวัตถุ ๔

ตามรอยธรรม 
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โดยเอำพระไตรปิฎกบำลหีลกัฐำนชัน้ปฐมภมูเิป็นตัวเร่ิมต้น เพ่ือให้ได้ประโยชน์ 

ควำมรู้ในรำยละเอียดที่ลึกซึ้งและนัยเพ่ิมเติมที่ครบถ้วน  เท่ำที่ค ้นเจอ 

ในพระไตรปิฎกบำลีมี ๕ แห่ง
ใช้ค�ำว่ำ “เปยฺยวชฺช�” ๓ แห่ง 

(สังคหสูตร องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๒; 
อภิญญาวรรคท่ี ๖ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๖; พลสูตร องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙)

ใช้ค�ำว่ำ “เปยฺยวำจำ” ๑ แห่ง       (หัตถกสูตร องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๑๔)  
ใช้ค�ำว่ำ “ปิยวำจำ” ๑ แห่ง        (โสณนันทชาดก ขุ.ชา.๒๘/๑๖๒)

หน่ึงตัวอย่ำงบำลีจำก “สังคหสูตร”
  [๓๒]  จตฺตำรีมำนิ  ภิกฺขเว  สงฺคหวตฺถูนิ  กตมำนิ  จตฺตำริ  ทำน� 
เปยฺยวชฺช� อตฺถจริยำ สมำนตฺตตำ อิมำนิ โข ภิกฺขเว จตฺตำริ สงฺคหวตฺถูนีติ ฯ
  [๓๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลำย  สังคหวัตถุ  ๔  ประกำรน้ี  ๔  ประกำร 
เป็นไฉน  คือ  ทำน  กำรให้  ๑  เปยยวัชชะ  ควำมเป็นผู ้มีวำจำน่ำรัก  ๑  
อัตถจริยำ  ควำมประพฤติประโยชน์  ๑  สมำนัตตตำ  ควำมเป็นผู ้มีตน 

เสมอ ๑ ดูกรภิกษุท. สังคหวัตถุ ๔ ประกำรน้ีแล ฯ 
           (สังคหสูตร องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๒)

  น่ำสังเกตว่ำ  “เปยยะวัชชะ”  เป็นค�ำที่พระพุทธองค์ใช้ตรัสแสดง 
ธรรมหมวดสังคหวัตถุ  ๔  แก่ภิกษุทั้ง  ๓  สูตร  และในพลสูตรตรัสว่ำ  
“กำรแสดงธรรมบ่อยๆ  แก่บุคคลผู ้ต้องกำร  ผู ้เง่ียโสตลงสดับ  เลิศกว่ำ 
เปยยวัชชะทั้งหลำย”  “เปยยวำจำ”  เป ็นค�ำที่หัตถกอุบาสกใช ้ตอบ
พระพุทธองค์เร่ืองหมวดธรรมท่ีเขำใช้ในกำรสงเครำะห์เพ่ือนฝูงบริวำร 
ส่วน  “ปิยวำจำ”  เป็นค�ำที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นบุตรผู้ยิ่งด้วยควำมเคำรพรัก 

กตัญญูกตเวทีใช้สงเครำะห์บ�ำรุงมำรดำบิดำในโสณนันทชาดก  ซ่ึงมีควำม 

แตกต่ำงของกำรใช้  ๓  ค�ำน้ีในสังคหวัตถุ  ๔  ในบริบทต่ำงกัน  ควรมี 
นัยส�ำคัญอยู่
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*ปิยวำจำ - เปยวัชชะ*  ในควำมเหมือนมีควำมแตกต่ำง 
  ขออธิบำยค�ำว่ำปิยวำจำก่อน เพรำะเป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั่วไป 

ปิยวำจำ คือ ค�ำสุภำพ น่ำรัก มีประโยชน์ เป็นจริง ค�ำกล่ำวสวัสดี ขอโทษ 
ขอบคุณ  ไม่เป็นไร  ทักทำยปรำศรัยก่อน  ให้ก�ำลังใจ  ท�ำให้เกิดควำมพอใจ 

แก่ผู้ได้ยิน ก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การพูดให้เป็นปิยวาจา ยึดหลักดังต่อไปน้ี
  -  เว้นจำกกำรพูดเทจ็ คือ พูดแต่ค�ำจริง  ไม่พูดจำโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ 

  -  เว้นจำกกำรพูดส่อเสียด  คือไม่พูดจำยุยงให้เขำแตกร้ำว  ใส่ร้ำย  
    ใส่ควำม
  -  เว้นจำกกำรพูดหยำบ
  -  เว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ  คือ  ไม่พูดในสิ่งที่เหลวไหลไร้สำระ 

    จนเกินไป รู้จักกำลเทศะ
  ถ้ำพูดเท็จหลอกลวงเพ่ือประโยชน์ตน  แม้จะไพเรำะน่ำฟังอย่ำงไร 
ก็ไม่ถือเป็นปิยวำจำในควำมหมำยของพระพุทธองค์  ถ้ำพูดส่อเสียดด้วย 

ค�ำหวำนน่ำฟังเพียงใด ก็ไม่ถือเป็นปิยวำจำในควำมหมำยของพระพุทธองค ์

จะพูดปิยวำจำได้  ต้องมีสติควบคุมใจ  ควบคุมกำรพูดเมตตำวจีกรรม  
ถูกกำละเทศะ
 เปยยวัชชะ แปลได้หลำยนัย ๑. ค�ำกล่ำวอันควรด่ืม  ๒. ค�ำชี้โทษ
หรือควำมผิดอันควรด่ืม ๓. ค�ำต�ำหนิอันควรด่ืม
  ค�ำแปลนัยแรกไปกันได้ดีกับปิยวำจำ  วำจำน่ำรักเป็นวำจำที่น่ำด่ืม 

อยู่แล้ว มีในพระไตรปิฎกหน่ึงแห่งใช้ค�ำว่ำ เปยฺยวำจำตรงๆ ส่วน ๒ ค�ำแปล 

หลังผู้เขียนเคยฟังพระรูปหน่ึงอธิบำย  ส่วนใหญ่คงไม่เคยได้ยินกัน  จึงต้อง 
ค้นหลักฐำนเพ่ือมำรับรองค�ำอธิบำย เรำมำดูรำกศัพท์กันก่อน
 เปยฺย มำจำก ปำ ธำตุ + ณฺย ปัจจัย, ปำ ธำตุ - ปำนรกฺขภุญฺชนปูรปำ-

ปุณเน = ดื่ม, รักษำ, บริโภค, ให้เต็ม, ถึง (ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คาถา ๒๒๘)  
{ผู้เขียนยังไม่เจอต�ำรำไวยำกรณ์ที่แปลปำธำตุว่ำ ดี น่ำรัก} มีวิเครำะห์ว่ำ

ตามรอยธรรม 
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วิ. ๑ อปียิตฺถ ปียติ ปียิสฺสตีติ  เปยฺย�, ปาตพฺพํ, ปานียํ. (ปำ - ปำเน ในกำร
ด่ืม + ณฺย, ตพฺพ, อนีย) ได้ถูกด่ืมแล้ว ย่อมถูกด่ืม จักถูกด่ืม เพรำะเหตุน้ัน  
ชื่อว่ำเปยฺย, ปำตพฺพ, ปำนีย (พึงถูกด่ืม) กัมมสำธนะ

(ปทรูปสิทฺธิ สูตร ๕๕๖; รูปสิทธิทีปนี : พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ)

วิ. ๒ ปาตพฺพํ เปยฺย� น�้ำอันเขำพึงด่ืม ชื่อว่ำ เปยฺย
(สัททนีติสุตตมาลา สูตร ๑๑๒๙)

ขชฺชํ ตุ โภชฺชเลยฺยานิ  เปยฺยนฺติ จตุธาสนํ  อำหำรมี ๔ อย่ำง คือ ของเค้ียว
ของกิน ของเลีย และ ของดื่ม           (อภิธานัปปทีปิกา คาถา ๔๖๖) 
{จะเห็นว่ำเปยฺย�ไม่มีค�ำแปลว่ำน่ำรักเลย}
 ปิย มำจำก ปี ธำตุ + ณฺย ปัจจัย, ปี ธำตุ - ตปฺปเน = พึงพอใจ,อิ่มใจ /-  

ปีติปำเน = ยินดี - รัก, ด่ืม /- สุเภ = งำม     (ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ)
มีวิเครำะห์ว่ำ
วิ. ๑ ปิณาติ ปิยเตติ วา ปิโย ย่อมรัก หรือย่อมถูกรัก เพรำะเหตุน้ัน ช่ือว่ำ ปิย

(ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คาถา ๒๓๓)

วิ.  ๒ ปิยายิตพฺพนฺติ  ปิย�  =  สิ่งที่ควรรักชอบ,  น่ำรัก,  น่ำยินดี,  เป็นที่รัก 

(ปี - ตปฺปนกนฺตีสุ)    (งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พระคาถาธรรมบท พระธรรมโมลี
คาถา ๑๕๗; พจนานุกรมศัพท์วิเคราะห์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์)

{ไม่พบรูป  เปยฺย�  จำกปีธำตุ  สรุปคือเปยฺย  แปลว่ำ  พึงถูกด่ืม  ไม่ใช่และ 

ไม่เหมือนปิย ที่แปลว่ำ น่ำรักน่ำยินดี}
วชฺชะ มีที่มำได้จำก ๒ ธำตุ คือ วท ธำตุ, วชฺชี ธำตุ
 วชฺช� มำจำก วท ธำตุ + ณฺย ปัจจัย, วท ธำตุ - วิยตฺติย� วำจำย� ในกำรพูดชัด

วิ. ๑ อวชฺชิตฺถ วชฺชติ วชฺชิสฺสตีติ วา วชฺช� วทนียํ. วชฺช� โทโส. ได้ถูกกล่ำว
แล้ว ย่อมถูกกล่ำว หรือจักถูกกล่ำว เพรำะเหตุนั้นชื่อว่ำ วชฺช (ควรถูกกล่ำว, 
โทษ, ควำมผิด) กัมมสำธนะ 
        (ปทรูปสิทฺธิ สูตร ๕๕๖; รูปสิทธิทีปนี : พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ)
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วชฺช�  กล่ำวอรรถโทษที่ควรติเตียน
“วชฺชสทฺโท โทสตฺโถ อปราธตฺโถ คารยฺหปริยายตฺตา” วชฺชศัพท์ มีอรรถ
ว่ำโทษ ควำมผิด เพรำะเป็นศัพท์มีอรรถติเตียนโดยอ้อมด้วย

(พรหมชาลสูตร, มหาสีหนาทสูตร สีลักขันธวรรคฎีกาใหม่)

วิ. ๒ วตฺตพฺพํ วชฺช�. ควำมผิดอันเขำพึงกล่ำว ชื่อว่ำ วชฺช 
                    (สัททนีติสุตตมาลาสูตร  ๑๑๒๙)
 วชฺช�  มำจำก วชฺชี ธำตุ + อ ปัจจัย, วชฺช ีธำตุ - จำเค = สละ - แบ่งปัน, ละ

วิ. ๓ วชฺชิยเตติ  วชฺช�, วชฺชเมว อวชฺช�. นตฺถิ อวชฺชํ โทโส ยสฺสาติ อนวชฺชํ, 
กุสลาทิ ย่อมถูกละ ชื่อว่ำ วชฺช, วชฺช  น่ันเอง  คือ อวชฺช.  โทษของธรรมใด
ไม่มี ชื่อว่ำ อนวชฺช, ได้แก่ กุศล เป็นต้น   (ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คาถา ๓๕๐)

วิ. ๔ วชฺชิยเต วชฺเชตพฺพนฺติ วา  วชฺช�  สิ่งที่บัณฑิตพึงละหรือต้องละ, โทษ 
(วชฺช ธำตุ - ละ)                      (พจนา. ศัพท์วิเคราะห์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์)
  แต่ในธำตวัตถสังคหปำฐนิสสยะกล่ำวว่ำ  วชฺชธำตุ  มีอีกำรันต์เป็น
ที่สุด = วชฺชี ธำตุ  ส่วน  วจ ธำตุ - กถเน = กล่ำว - พูด ไม่มีรูปส�ำเร็จเป็น วชฺช� 
วชฺช� โทเส จ เภริยํ  โทษ, ควำมผิด/ กลอง      (อภิธานัปปทีปิกา คาถา ๑๑๐๐)

มีที่แปล วชฺช� เพ่ิมเติมต่ำงไปบ้ำงดังน้ี :
  -  อันเขำพึงกล่ำว, ควรพูดติ              (ETipitaka Pali - Thai Dict)
  -  ค�ำอันพึงกล่ำว, ค�ำกล่ำว 

(พจนานุกรมบาลี - ไทย : พระมหาไพโรจน์ ปญฺญฺาวชิโร)
        ค�ำที่คนไทยคุ้นเคย  เช่น  วัชพืช,  โลกวัชชะ  และกำรงำนอันไม่มีโทษ 

(อนวชฺชำนิ กมฺมำนิ. มงคลสูตร ข้อที่ ๑๘)
สรุปรวม :- วชฺช คอื โทษ, ควำมผิด, อันพงึถูกกล่ำว-ถูกต�ำหน,ิ พงึละ, ค�ำกล่ำว
ฉะน้ัน เปยฺยวชฺช ควรแปลว่ำ  ๑. โทษ - ควำมผิดอันพึงถูกกล่ำว - ถูกต�ำหน ิ
อันพึงดื่ม ๒. ค�ำกล่ำว อันพึงดื่ม
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        ถ้ำแปลอย่ำงหลัง  ก็มีอรรถคล้ำยปิยวำจำ  เพรำะวำจำน่ำรัก  ก็เป็น
วำจำที่น่ำด่ืมด�่ำอยู่แล้ว แต่ถ้ำแปลอย่ำงแรก จะมีอรรถต่ำงไป ก็ท�ำไมวำจำ 
ต�ำหนิ กล่ำวโทษ - ควำมผดิ ถงึควรด่ืม ? ถ้ำเรำคิดถงึพ่อแม่หรือครูบำอำจำรย์ 

เรำ ที่ท่ำนกล่ำวชี้บำป บุญ คุณ โทษ ถูก ผิด ต�ำหนิติเตียน หรือสั่งสอนเรำ 
ด้วยควำมหวังสงเครำะห์เกื้อกูลเรำด้วยเมตตำกรุณำเป็นพื้นฐำน จะเห็นว่ำ 
เป็นค�ำอันเรำควรด่ืม  แม้บำงคร้ังจะเป็นยำขมหรือเจ็บปวด  เพรำะท่ำน
มีควำมปรำรถนำดีต่อเรำโดยแท้  ยิ่งถ้ำเป็นบัณฑิตสัตบุรุษ  หรือสูงสุดขั้น
พระพุทธเจ้ำ เรำยิ่งควรต้องด่ืมค�ำกล่ำวสอนของท่ำน แม้จะโดนชี้โทษติเตียน 

ให้ได้  เพรำะท่ำนหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เรำ  ดังเหตุผลที่จะยกมำสนับสนุน 

ต่อไปน้ี
(๑)  ผู้ช้ีขุมทรัพย์                (ขุ.ธ.๒๕/๑๖)
  [๑๖]  บุคคลพึงเห็นบุคคลใดผู ้มักช้ีโทษ เหมือนบุคคลผู้บอก
ขุมทรัพย์ มักกล่ำวข่มขี่ มีปัญญำ พึงคบบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเช่นน้ัน เพรำะว่ำ 
เมื่อคบบัณฑิตเช่นน้ัน มีแต่คุณที่ประเสริฐ โทษที่ลำมกย่อมไม่มี ฯ
(๒)  ควรดื่มค�ำหวังดีของมิตร            (มหาสุญญตสูตร อุปริ.ม.๑๔/๓๕๕-๓๕๖)
  [๓๕๕] อำนนท์ เพรำะเหตุน้ัน เธอทั้งหลำยจงประพฤติต่อเรำด้วย 

วัตรของมิตรเถิด อย่ำประพฤติต่อเรำด้วยวัตรของศัตรูเลย ข้อน้ันจักเป็นไป
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและเพ่ือควำมสุขแก่เธอทั้งหลำยตลอดกำลนำน  
  สำวกทัง้หลำยย่อมประพฤติต่อศำสดำด้วยวัตรของศัตรู  ไม่ประพฤติ 

ด้วยวัตรของมิตร  เป็นอย่ำงไร  คือ  ศำสดำในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้อนุเครำะห ์

แสวงหำประโยชน์  อำศัยควำมเอ็นดู  จึงแสดงธรรมสอนสำวกทั้งหลำยว่ำ 
‘เร่ืองน้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและเพ่ือควำมสุขแก่เธอทั้งหลำย’ สำวก
ของศำสดำนั้นกลับไม่ตั้งใจฟัง ไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้ และยังหลีกเล่ียงท่ีจะ
ประพฤติตำมค�ำสั่งสอน  สำวกท้ังหลำยย่อมประพฤติต่อศำสดำด้วยวัตร
ของศัตรู ไม่ประพฤติด้วยวัตรของมิตร เป็นอย่ำงนี้
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  [๓๕๖]  สำวกทั้งหลำยย่อมประพฤติต่อศำสดำด้วยวัตรของมิตร 
ไม่ประพฤติด้วยวัตรของศัตรู  เป็นอย่ำงไร  คือ  ศำสดำในธรรมวินัยน้ีเป็น 

ผู ้อนุเครำะห์  แสวงหำประโยชน์  อำศัยควำมเอ็นดู  จึงแสดงธรรมสอน 

สำวกว่ำ  ‘เร่ืองน้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและเพ่ือควำมสุขแก่เธอ 

ทั้งหลำย’ สำวกของศำสดำนั้นก็ตั้งใจฟัง ตั้งใจเพื่อจะรู้ และไม่หลีกเลี่ยง
ท่ีจะประพฤติตำมค�ำสั่งสอน สำวกท้ังหลำยย่อมประพฤติต่อศำสดำด้วย
วัตรของมิตร ไม่ประพฤติด้วยวัตรของศัตรู เป็นอย่ำงนี้
 อำนนท์  เพรำะเหตุน้ัน  เธอท้ังหลำยจงเรียกร้องเรำเพ่ือเป็นมติรเถิด 
อย่ำเรียกร้องเรำเพื่อเป็นศัตรูเลย  ข้อน้ันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล 

และเพ่ือควำมสุขแก่เธอทั้งหลำยตลอดกำลนำน
  อำนนท์  “เรำจักไม่ประคับประคองเธอท้ังหลำย เหมือนช่ำงหม้อ 
ประคับประคองภำชนะดินดิบท่ียังดิบอยู ่  เรำจักกล่ำวข่มแล้วข่มอีก 
จักกล่ำวยกย่องแล้วยกย่องอีก  บุคคลใดมีแก่นสำร  บุคคลนั้นจักด�ำรงอยู่” 

 สรุป  :-  พระพุทธองค ์สอนให ้สาวกเป ิดใจฟ ังพระองค ์ด ้วย 
โยนิโสมนสิการ  ควรทําใจด่ืมในคํากล่าวสอนของพระองค์   ไม่ว่าจะเป็น 
คําตําหนิหรือชมเชย เพราะพระองค์มีความจริงใจหวังดีต่อผู้ฟังโดยแท้จริง
(๓)  วำจำไม่เป็นท่ีรัก                        (อภัยราชกุมารสูตร ม.ม.๑๓/๙๑-๙๔)
  คร้ังหน่ึงอภัยรำชกุมำรซ่ึงศรัทธำนิครนถ ์ ถูกนิครนถ์ยุให้มำถกวำทะ 

กับพระพุทธเจ้ำ  โดยบอกวิธีพูดเพ่ือเอำชนะ  จะได้มีชื่อเสียง  จึงสอนให้ไป 

ทูลถำมอย่ำงน้ีว่ำ...‘ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ  พระตถำคตจะพึงตรัสพระวำจำ
อันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืนบ้ำงหรือหนอ’  ถ้ำพระสมณโคดม 

ถูกพระองค์ทูลถำมอย่ำงน้ีแล้ว  จะทรงพยำกรณ์อย่ำงน้ีว่ำ ‘ดูกรรำชกุมำร 
ตถำคตพึงกล่ำววำจำอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นท่ีชอบใจของผู ้อื่น’  ดังน้ีไซร้ 
พระองค์พึงทูลพระสมณโคดมอย่ำงน้ีว่ำ  ‘ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ  เมื่อเป็น
อย่ำงน้ันกำรกระท�ำของพระองค์จะต่ำงอะไรจำกปุถุชนเล่ำ เพรำะแม้ปุถุชน
ก็กล่ำววำจำอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น’  แต่ถ้ำพระสมณโคดม
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ถูกพระองค์ทูลถำมอย่ำงน้ีแล้ว  จะทรงพยำกรณ์อย่ำงน้ีว่ำ  ‘ดูกรรำชกุมำร 
ตถำคตไม่พึงกล่ำววำจำอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น’  ดังน้ีไซร้ 
พระองค์พึงทูลพระสมณโคดมอย่ำงน้ีว่ำ  ‘ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ  เมื่อเป็น 

อย่ำงน้ัน  อย่ำงไรพระองค์จึงทรงพยำกรณ์เทวทัตต์ว่ำ  เทวทัตต์จักเกิด 

ในอบำย จักเกิดในนรก ต้ังอยู่สิ้นกัปหน่ึง เป็นผู้อันใครๆ เยียวยำไม่ได้ดังน้ี  
เพรำะพระวำจำของพระองค์น้ันพระเทวทัตต์โกรธ เสียใจ’
  ดูกรพระรำชกุมำร  พระสมณโคดมถูกพระองค์ทูลถำมปัญหำ 
สองเง่ือนน้ีแล้ว  จะไม่อำจกลืนเข้ำไม่อำจคำยออกได้เลย  เปรียบเหมือน 

กะจับเหล็กติดอยู ่ในคอของบุรุษ  บุรุษน้ันจะไม่อำจกลืนเข ้ำ  ไม ่อำจ 

คำยออกได้ฉันใด  ดูกรพระรำชกุมำร  พระสมณโคดมก็ฉันน้ัน  ถูกพระองค์
ทูลถำมปัญหำสองเง่ือนน้ีแล้ว จะไม่อำจกลืนเข้ำไม่อำจคำยออกได้เลย ฯ

วำจำท่ีประกอบด้วยประโยชน์
  [๙๔]  สมัยนั้นแล  เด็กอ่อนเพียงได ้แต ่นอนน่ังอยู ่บนตักของ 
อภัยรำชกุมำร  ล�ำดับน้ัน  พระผู้มีพระภำคได้ตรัสกะอภัยรำชกุมำรว่ำ “ดูกร
รำชกุมำร  ท่ำนจะส�ำคัญควำมข้อน้ันเป็นไฉน   ถ้ำกุมำรน้ีอำศัยควำมเผลอ 

ของพระองค์หรือของหญิงพ่ีเลี้ยง  พึงน�ำไม้หรือก้อนกรวดมำใส่ในปำก 
พระองค์จะพึงท�ำเด็กน้ันอย่ำงไร ?”
  “ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ  หม่อมฉันจะพึงน�ำออกเสีย  ถ้ำหม่อมฉัน 

ไม่อำจจะน�ำออกได้แต่ทีแรก  หม่อมฉันก็จะเอำมือซ้ำยประคองศีรษะแล้ว 

งอน้ิวมือขวำ  ควักไม้หรือก้อนกรวดแม้พร้อมด้วยเลือดออกเสีย  ข้อน้ัน 

เพรำะเหตุไร เพรำะหม่อมฉันมีควำมเอ็นดูในกุมำร”
  “ดูกรรำชกมุำร  ตถำคตกฉ็นัน้ันเหมอืนกนั  ย่อมรู้วำจำทีไ่ม่จริง  ไม่แท้ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  และวำจำน้ันไม่เป็นที่รัก  ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น 

ตถำคตไม่กล่ำววำจำน้ัน อน่ึงตถำคตย่อมรู้วำจำท่ีจริง ที่แท้  แต่ไม่ประกอบ 

ด้วยประโยชน์  และวำจำน้ันไม่เป็นที่รัก  ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น  ตถำคต 
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ไม่กล่ำววำจำน้ัน  อน่ึง ตถำคตย่อมรู้วำจำท่ีจริง  วำจำท่ีแท้  และประกอบ
ด้วยประโยชน์  แต่วำจำนัน้ไม่เป็นท่ีรัก  ไม่เป็นท่ีชอบใจของผู้อ่ืน  ในข้อนัน้ 
ตถำคตย่อมรู ้กำลท่ีจะพยำกรณ์วำจำนั้น  (สา วาจา ปเรสํ อปฺปิยา 
อมนาปา   ตตรฺ   กาลญฺญู   ตถาคโต  โหต ิ ตสฺสา  วาจาย   เวยยฺากรณาย) 
ตถำคตย่อมรู้วำจำที่ไม่จริง   ไม่แท้  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  แต่วำจำน้ัน 

เป็นทีรั่ก  เป็นทีช่อบใจของผูอ้ืน่  ตถำคตไม่กล่ำววำจำน้ัน  ตถำคตย่อมรู้วำจำ 
ที่จริง ที่แท้  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วำจำน้ันเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจ
ของผู้อื่น  ตถำคตไม่กล่ำววำจำน้ัน  อน่ึง  ตถำคตย่อมรู้วำจำท่ีจริง ท่ีแท ้
และประกอบด้วยประโยชน์  และวำจำนั้นเป็นท่ีรัก เป็นท่ีชอบใจของผู้อ่ืน 
ในข้อนั้น ตถำคตย่อมรู้กำลท่ีจะพยำกรณ์วำจำนั้น  ข้อนั้นเพรำะเหตุไร 
เพรำะตถำคตมีควำมเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลำย” 
 สรุป :- พระพุทธองค์ย่อมตรัสกล่าวเฉพาะวาจาสัจจะ จริง ไม่เท็จ 
มีประโยชน์ ส่วนจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่น หรือไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่
ชอบใจของผู้อื่น น่ันเป็นเร่ืองรอง  แต่ก็พิจารณากาลเทศะในการกล่าวตาม
ความเหมาะสม  เพราะเล็งประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายด้วยความกรุณา
(๔)  ควำมเจริญ                                    (ทุพพจสิกขาบท วิ.มหา.๑/๖๐๗)
  เพรำะว่ำบริษัทของพระผู้มีพระภำคเจริญแล้วด้วยอำกำรอย่ำงน้ี  
คือด้วยกำรว่ำกล่ำวตักเตือนกันและกัน ด้วยกำรช่วยเหลือกันและกันให้ออก
จำกอำบัติ ฯ
(๕)  พิจำรณำเนืองๆ                 (อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร องฺ.ทสก.๒๔/๔๘)
  บรรพชิตพึงพิจำรณำเนืองๆ ว่ำ  เพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลำย ผู้เป็น
วิญญูชนพิจำรณำแล้ว ติเตียนเรำได้โดยศีลหรือไม่ ฯ
(๖)  วันมหำปวำรณำ
  วันส�ำคัญที่จะด่ืมเปยยวัชชะกันเต็มที่  คือวันมหำปวำรณำ  ซึ่งจะ
มีในช่วงออกพรรษำเป็นพระวินัยบัญญัติ  พิธีปวำรณำคือ  ยอมให้ว่ำกล่ำว 
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ตักเตือนซ่ึงกันและกันได้  โดยไม่ถือโทษโกรธเคือง  พระสงฆ์ที่จ�ำพรรษำ 
อยู่ร่วมกันตลอดไตรมำสสำมำรถว่ำกล่ำวตักเตือนในสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ฟัง 
หรือสงสัย  และชี้ข้อบกพร่องด้วยจิตเมตตำ  ให้กับพระสงฆ์ที่ถูกตักเตือน 

ได้มีโอกำสได้รับรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง เพ่ือน�ำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

จุดมุ่งหมำยของกำรปวำรณำ
๑.  เป็นกรรมวิธีที่ช่วยลดหย่อนควำมขุ่นข้องหมองใจ ควำมสงสัยให้หมดไป 

  เพรำะกำรว่ำกล่ำวตักเตือนหรือสอบถำมในสิ่งท่ีได้ยิน  ได้เห็น  ได้สงสัย 

  จะช่วยขจัดควำมคลำงแคลงในหมู่พระสงฆ์ด้วยกัน
๒.  ช่วยปรับควำมเข้ำใจในหมู่สงฆ์ เพรำะกำรอยู่จ�ำพรรษำร่วมกันมำ อำจมี 
  กำรกระทบกระทั่ง  หรือผิดใจกันบ้ำง  แต่กำรปวำรณำจะช่วยประสำน 

  รอยร้ำวน้ันได้
๓.  สร้ำงเสริมควำมสำมัคคีในหมู่ให้กลมเกลียวอยู่ร่วมกันอย่ำงสนิทใจ
๔.  สร้ำงควำมเสมอภำคให้เกิดขึ้น  เพรำะพิธีปวำรณำน้ีสำมำรถว่ำกล่ำว 
  ตักเตือนพระสงฆ์ได้ แม้ว่ำพระรูปน้ันจะมียศ ชั้นพรรษำ หรือวัยสูงกว่ำ
๕.  ก่อให้เกิดภรำดรภำพ เกิดควำมรู้สึกเป็นมิตรชิดเชื้อ ปรำรถนำดี เอื้อเฟื้อ 

  อำทร  เป็นพ้ืนฐำนน�ำไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ดีงำมคล้ำยๆ  กัน 

  เรียกว่ำ ศีลสำมัญญตำ

อำนิสงส์ของกำรปวำรณำ
๑.  ท�ำให้เกิดควำมบริสุทธิ์ในเพศบรรพชิต  ท้ังทำงกำย  วำจำ  และใจ  
  เป็นกำรคลำยควำมสงสัย ระแวง ให้หมดไปในที่สุด
๒.  พระภิกษุจะรู้ข้อบกพร่องของตนเอง เพ่ือปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
๓.  เป็นกำรฝึกควำมอดทนต่อกำรว่ำกล่ำวตักเตือนได้  ช่วยให้เปิดใจ 

  ยอมรับฟังผู้อื่น
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๔.  พระภิกษุทุกรูปจะได้ขอขมำกันและกัน เพ่ือที่จะไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน 

  ในภำยหลัง เกิดกำรให้อภัยควำมปรำรถนำดีต่อกันท่ีจะท�ำให้อยู่ร่วมกัน 

  ในหมู่คณะได้อย่ำงผำสุก 
๕.  ท�ำให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคี สร้ำงเสริมควำมเป็นปึกแผ่น ไม่เปิด 

  โอกำสให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศำสนำเข้ำมำท�ำลำย 
 สรุปรวม :- ถ้าใครเขาสามารถชี้โทษตําหนิเราด้วยศิลปะยอดเยี่ยม  
มีวาทศิลป์  ประมาณกาลเทศะดี  ใช้สัปปุริสธรรม  ๗  เต็มท่ีเท่าที่สามารถ  
และแสดงออกถึงเมตตาทางกายกรรมวจีกรรม  อันยิ่งเป็นการปรุงแต่ง 
คําพูดให้น่าด่ืมขึ้น  (เปยยวัชชะ)  โดยที่เรายอมรับ  ยอมจํานน  แม้อาจอาย 
เจ็บปวด  โกรธ เมื่อเราผ ่านพ้นจุดน้ันไปได ้ เราจะสํานึกในความรัก 
ความกรุณาของท่านและรักท่านมากขึ้นด้วย

กรณีตัวอย่ำง ปิยวำจำ  เปยยวัชชะ
๑)  อักโกสกพรำหมณ์ด่ำพระพุทธเจ้ำ         (อักโกสกสูตร สํ.ส.๑๕/๖๓๑-๖๓๔)
  สมัยหน่ึงอักโกสกภำรทวำชพรำหมณ์โกรธขัดใจพระผู้มีพระภำค 
เข้ำไปเฝ้ำถึงที่ประทับแล้วด่ำบริภำษด้วยวำจำอันหยำบคำย เมื่อ อ. ด่ำจน 

เหน่ือยแล้ว พ. ได้ตรัสถำมพรำหมณ์น้ันว่ำ ท่ำนมแีขกญำติมติรมำบ้ำนท่ำนมัย้ 

อ. ตอบว่ำ  มีมำบ้ำง  พ. ตรัสถำมว่ำ ท่ำนจัดของเค้ียวของด่ืมต้อนรับแขก 

ญำติมติรเหล่ำน้ันบ้ำงไหม อ. ตอบว่ำ จัดบ้ำง พ. ตรัสถำมว่ำ ถ้ำว่ำแขกญำติมติร 
เหล่ำน้ันไม่รับ อำหำรน้ันจะเป็นของใคร อ. ตอบว่ำ ก็เป็นของเรำอย่ำงเดิม  
พ. ตรัสว่ำ ข้อน้ีกอ็ย่ำงเดียวกนั  ท่ำนด่ำเรำผูไ้ม่ด่ำอยู ่ท่ำนโกรธเรำผูไ้ม่โกรธอยู่ 
ท่ำนหมำยมั่นเรำผู้ไม่หมำยมั่นอยู่ เรำไม่รับเร่ืองมีกำรด่ำเป็นต้นของท่ำนน้ัน 

เรื่องมีกำรด่ำเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่ำนผู้เดียว แล้วตรัสต่อไปว่ำ ดูกรพรำหมณ ์

ผู้ใดด่ำตอบบุคคลผู้ด่ำอยู่  โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่  หมำยมั่นตอบบุคคล 

ผู้หมำยมั่นอยู่ ผู้น้ีเรำกล่ำวว่ำย่อมบริโภคด้วยกัน ย่อมกระท�ำตอบกัน เรำนั้น 
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ไม่บริโภคร่วม  ไม่กระท�ำตอบด้วยท่ำนเป็นอันขำด  ดูกรพรำหมณ์  เร่ืองม ี

กำรด่ำเป็นต้นน้ันเป็นของท่ำนผู้เดียว 
  อ. ถำมว่ำ ประชำชนและพระรำชำต่ำงทรำบว่ำ พระโคดมผู้เจริญ 

เป็นพระอรหันต์ ไฉนท่ำนจึงยังโกรธอยู่เล่ำ พ. ตรัสว่ำ  ผู้ไม่โกรธ  ฝึกฝนตน 

แล้ว  มคีวำมเป็นอยูส่ม�ำ่เสมอ  หลดุพ้นแล้ว  เพรำะรู้ชอบ  สงบ  คงท่ีอยู ่ ควำมโกรธ 
จักมีมำแต่ที่ไหน ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ผู้น้ันเป็นผู้ลำมกกว่ำบุคคล
น้ันแหละ เพรำะกำรโกรธตอบน้ัน  บคุคลไม่โกรธตอบบคุคลผูโ้กรธแล้ว ชือ่ว่ำ 
ย่อมชนะสงครำมอันบุคคลชนะได้โดยยำก  ผู้ใดรู้ว่ำผู้อื่นโกรธแล้ว  เป็นผู้มี
สติสงบเสียได้  ผู้น้ันชื่อว่ำย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ำย  คือแก่ตน
และแก่บุคคลอื่น  เมื่อผู้น้ันรักษำประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ำย  คือของตนและ
ของบุคคลอื่น   ชนทั้งหลำยผู้ไม่ฉลำดในธรรมย่อมส�ำคัญบุคคลนั้นว่ำเป็น
คนเขลำดังน้ี
  อ. กล่ำวว่ำ  ข้ำแต่พระโคดมผู้เจริญ  ภำษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 

ทรงประกำศพระธรรมโดยปริยำยเป็นอันมำก เปรียบเหมือนบุคคลหงำยของ
ที่คว�่ำ  เปิดของที่ปิด  บอกทำงแก่คนหลงทำง  หรือส่องประทีปในที่มืดด้วย 

คิดว่ำคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้   ฉะน้ันข้ำพระองค์น้ีขอถึงพระโคดมผู้เจริญ 
พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่ำเป็นสรณะ  อ. ขอบวชแล้วไม่นำนแล บ�ำเพ็ญ
เพียรบรรลุพระอรหันต์ ฯ
 เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นการโต้ตอบด้วย  เปยยวัชชะ อย่างมีศิลปะของ
พระพุทธองค์จนพราหมณ์เลื่อมใสศรัทธามาบวช

๒)  อักโกธรำชธรรม  นศ.ออสเตรเลียโห่ในหลวง
 คร้ังหน่ึงขณะที่เสด็จฯ  ในพิธีทูลเกล้ำฯ  ถวำยปริญญำนิติศำสตร์ 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ณ มหำวิทยำลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย เมื่อ 
๒๕๐๕  ได้เกิดเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ทุกคนควรร�ำลึกเป็นตัวอย่ำงของผู้น�ำท่ีมี
ควำมเข้มแข็งและทรงเปี่ยมด้วยพระรำชธรรม  “ควำมไม่โกรธ”  ทรงถูก 
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นักศึกษำกลุ่มหน่ึงที่มีควำมคิดรุนแรง ไม่เข้ำใจพระองค์และเมืองไทย บำงคน 

ถือป้ำยที่มีข้อควำมกล่ำวร้ำยต่อพระองค์ท่ำน  บำงกลุ่มส่งเสียงโห่ลบหลู ่
พระเกียรติและเกียรติภูมิของชำติไทยอย่ำงรุนแรง
  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถได้ทรงบรรยำยถึงเหตุกำรณ์
ในวันน้ันในพระรำชนิพนธ์ ความทรงจําในการตามเสด็จต่างประเทศ  ตอน
หน่ึงว่ำ  ถึงเวลำที่พระเจ้ำอยู ่หัวจะเสด็จไปพระรำชทำนพระรำชด�ำรัสที่ 
กลำงเวที ยังไม่ทันจะอะไร ก็มีเสียงโห่ดังขึ้นมำจำกกลุ่มปัญญำชนข้ำงนอก 

ข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำมือเย็น  เฉียบหัวใจหวิวๆ  อย่ำงไรพิกล  รู้สึกสงสำรพระเจ้ำ 
อยู่หัวจนท�ำอะไรไม่ถูก ไม่กล้ำแม้แต่จะมองขึ้นดูพระพักตร์ท่ำน ด้วยควำม
สงสำรและเห็นพระทัย ในที่สุดฝืนใจมองขึ้นไปเพื่อถวำยก�ำลังพระทัย แต่แล้ว 
ข้ำพเจ้ำน่ันเองแหละที่เป็นผู้ได้ก�ำลังใจกลับคืนมำ  เพรำะมองดูท่ำนขณะที ่
ประทบัยนืกลำงเวท ีเหน็พระพักตร์ทรงเฉย ทนัใดน้ันเอง  คนทีอ่ยูใ่นหอประชมุ 

ทั้งหมดปรบมือเสียงสน่ันหวั่นไหวคล้ำยจะถวำยก�ำลังพระทัยท่ำน พอเสียง
ปรบมอืเงียบลง ครำวน้ีข้ำพเจ้ำมองขึน้ไปบนเวทอีกี เห็นพระเจ้ำอยูห่วัทรงเปิด 

พระมำลำที่ทรงคู่กับฉลองพระองค์ครุย แล้วหันพระองค์ไปโค้งค�ำนับกลุ่มที ่
ส่งเสียงเอะอะอยู่ข้ำงนอกอย่ำงงดงำมและน่ำดูที่สุด  พระพักตร์ยิ้มนิดๆ 

พระเนตรมีแววเยำะหน่อยๆ แต่พระสุรเสียงรำบเรียบยิ่งนัก
  “ขอขอบใจท่ำนทั้งหลำยเป็นอันมำก  ในกำรต้อนรับอันอบอุ่นและ
สุภำพเรียบร้อย  ที่ท่ำนแสดงต่อแขกเมืองของท่ำน”  รับสั่งเพียงเท่ำน้ันเอง 
แล้วหันพระองค์มำรับสั่งต่อกับผู ้ที่ น่ังฟังอยู ่ในหอประชุม “ไทย…เป็น 

ประเทศเล็กๆ เม่ือเทียบกับออสเตรเลีย แต่มีประวัติศำสตร์เก่ำแก่ยำวนำน 
มีอำรยธรรมสูงส่งมำนำน  นำนมำก…”  รับสั่งว่ำ  “ต้องขอโทษที่จะบอกว่ำ 
(ถึงจังหวะน้ีทรงหันไปทำงผู้ชุมนุม แล้วน้อมพระเศียรลงเล็กน้อย) นำนจน
ข้ำพเจ้ำไม่แน่ใจว่ำ ขณะน้ัน ประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ไหน…”
  ผลปรำกฏว่ำนักศึกษำเงียบกริบทั้งบริเวณงำน  และเปลี่ยนเป็น 

ปรบมือสน่ันหวั่นไหว  แสดงให้เห็นว่ำ  พระองค์ทรงพระปรีชำสำมำรถมำก
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ในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ  และทรงเปี่ยมด้วยพระรำชธรรม  “ควำม
ไม่โกรธ”  อย่ำงแท้จริง  พระเจ้ำอยู ่หัวมีพระรำชอัธยำศัยประกอบด้วย 

พระเมตตำ  ไม่ปรำรถนำก่อเวรภัยให้ผู้ใดผู้หน่ึง  ไม่ทรงพระพิโรธด้วยเหตุ 

ที่ไม่ควร  แม้มีเหตุให้ทรงพระพิโรธ  แต่ทรงข่มได้  สงบระงับโดยกำรใส่ใจ
พิจำรณำจนพบต้นเหตุ แม้แต่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ไม่เคย 

ทรงเห็นพระเจ้ำอยู่หัวแสดงอำกำรโกรธผู้ใด ฯ
        เร่ืองน้ีแสดงถึง เปยยวัชชะ คนทั่วไปเมื่อถูกดูหมิ่นแสดงกิริยา 
หยาบคาย มักโกรธ กล่าวคําหยาบตอบ แต่พระองค์ไม่โกรธตอบ มีสติและ
ไหวพริบปฏิภาณ กล่าวคําข่มตําหนิอย่างสุภาพผู้ดี เป็น เปยยวัชชะ จนคน 
ในห้องประชุมถึงกับปรบมือสน่ันหวั่นไหว   ข้อเท็จจริงน้ัน ออสเตรเลียเป็น
ประเทศเพ่ิงเกิดประมาณ ๗๐ กว่าปี หลังจากอังกฤษมารุกรานแย่งแผ่นดิน
ชนเผ่าเดิมเจ้าถิ่น  แล้วเอาเป็นเกาะขังนักโทษอังกฤษ  เมื่อประมาณ  ๒๐๐ 
ปีเศษก่อน  แล้วคนเหล่าน้ันคือนักโทษส่วนใหญ่และผู้คุม ก็ต้ังรกรากขยาย
ตัวออกลูกหลานพัฒนามาเป็นประเทศ  ส่วนไทยเรามีวัฒนธรรมต่อเนื่องมา
นานกว่า ๒ พันปี  ต้ังแต่สมัยยังเป็นแดนสุวรรณภูมิ

๓)  บัตร ๓๐ บำท
 ในขณะที่ในหลวงท่ำนทรงประชวรเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
ที่เก่ำแก่ที่สุดแห่งหน่ึง  มีข้ำรำชบริพำรเข้ำเยี่ยมจ�ำนวนมำก  และมีนำยกฯ 

ในขณะน้ันได้ถวำยบัตร  ๓๐  บำทให้พระองค์เพ่ือใช้สิทธิ์  ซึ่งพสกนิกรรู้สึก
เคืองใจที่นำยกฯ คนดังกล่ำวท�ำเช่นน้ัน แต่ในหลวงตรัสว่ำ “ไม่เป็นไรหรอก 

หำกข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถจ่ำยค่ำรักษำได้  แต่คงสำมำรถใช้บัตรผู้สูงอำยุได ้

หรือจะใช้สิทธิข้ำรำชกำรของบุตรี  (ฟ้ำหญิง)  ก็ได้”  ท่ำนพูดเสียงเรียบๆ 

ไม่ได้รู้สึกว่ำถูกลบหลู่เลย  พูดเสร็จก็ยื่นบัตรทองใบน้ันให้นำยกฯ  คนน้ัน 

ฟังแล้วก็อดย้ิมไม่ได้ว่ำท่ำนตอบได้น่ำรักมำก
 เร่ืองน้ีแสดงถึง เปยยวัชชะ ที่ปฏิเสธเชิงตําหนิที่สุภาพมาก
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๔)  แช่งคนทุจริต
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งแก่ผวจ. 
ซีอีโอ เม่ือวันที ๘ ต.ค. ๒๕๔๖ ว่ำ “ถ้ำทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้ม ี

อันเป็นไป  พูดอย่ำงน้ีหยำบคำย  แต่ว่ำต้องให้มีอันเป็นไป  แต่ถ้ำไม่ทุจริต 
สุจริต  และมีควำมต้ังใจมุ่งมั่นสร้ำงควำมเจริญ  ก็ขอต่ออำยุให้ถึง  ๑๐๐  ป ี

ใครมีอำยุมำกอยู ่แล้วก็ขอให้แข็งแรง  ควำมสุจริตจะท�ำให้ประเทศไทย
รอดพ้นอันตรำย  ภำยใน  ๑๐  ปีเมืองไทยน่ำจะเจริญ  ข้อส�ำคัญต้องยึด 

ควำมสุจริตให้ส�ำเร็จและไม่ทุจริตเสียเอง”
       เร่ืองน้ีแสดงถึง เปยยวัชชะ ที่เป็น ปิยวำจำ สําหรับคนสุจริต  แต่เป็น 
อปิยวำจำ สําหรับคนทุจริต

๕)  ช่ือเดียวกัน
 เร่ืองกำรใช้รำชำศัพท์กับในหลวง  ดูจะเป็นเร่ืองใหญ่ที่ใครต่อใคร
เกร็งกันทั้งแผ่นดิน ต่ืนเต้นประหม่ำ ซ่ึงเป็นธรรมดำของคนทั่วไป และไม่เว้น
แม้กระทั่งข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่  คร้ังหน่ึงเมื่อหลำยปีก่อน มีข้ำรำชกำรระดับ
สูงผู้หน่ึงกรำบบังคมทูลรำยงำนว่ำ “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำ
ปกกระหม่อม  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  พลตรีภูมิพลอดุลยเดช  ขอพระรำชทำน
พระบรมรำชำนุญำต  กรำบบังคมทูลรำยงำน  ฯลฯ”  เมื่อกรำบบังคมทูลไป 

เช่นน้ัน  ในหลวงทรงแย้มพระสรวลอย่ำงมีพระอำรมณ์ดีและไม่ถือสำว่ำ 
“เออ ดี เรำชื่อเดียวกัน..” สร้ำงควำมข�ำขันกันทั้งศำลำดุสิดำลัย
 เร่ืองน้ีแสดงถึง  ปิยวำจำ ที่สร้างความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศ
ผ่อนคลาย เป็นสมานัตตตาด้วย
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๖)  คนบอสตัน
 เมื่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจะเสด็จประพำสสหรัฐอเมริกำ
เป็นคร้ังแรกในปี  ๒๕๐๓  หนังสือพิมพ์สื่อเมืองบอสตันได้สัมภำษณ์ว่ำ 
“น่ีเป็นกำรเสด็จฯเยือนอเมริกำเป็นคร้ังแรก..ทรงรู้สึกอย่ำงไรบ้ำง  ?”  
มีพระรำชด�ำรัสตอบว่ำ “ก็ต่ืนเต้นที่ได้กลับมำเยี่ยมบ้ำนเกิด เพรำะข้ำพเจ้ำ
เกิดที่น่ี...ที่เมืองบอสตัน”  ข้อควำมน้ีช่วยให้ผู ้สื่อข่ำวรู้สึกเคำรพรักและ 

มีควำมใกล้ชิดกับพระองค์ขึ้นมำทันที  เพรำะพระองค์มิใช่ “คนต่ำงประเทศ” 
หำกแต่เป็น “คนบอสตัน” คนหน่ึง
 เร่ืองน้ีแสดงถึง  ปิยวำจำ ทีส่ร้างความเป็นกันเอง เป็นสมานัตตตาด้วย

๗)  ยิ้มของฉัน
 ก่อนที่กลุ่มนักข่ำวจะกรำบทูลลำ มีนักข่ำวหนุ่มคนหนึ่งกรำบทูลถำม
เป็นค�ำถำมสุดท้ำยว่ำ “ท�ำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก…ไม่ทรงยิ้มเลย ?” 

ทรงหันพระพักตร์ไปทำงสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถพลำงรับสั่งว่ำ 
“น่ันไง…ยิ้มของฉัน”  แสดงให้เห็นถึงพระรำชปฏิภำณและพระรำชอำรมณ์
ขันอันล�้ำลึกของพระองค์ท่ำน  ท�ำให้ทรงเป็นที่รักของประชำชนอเมริกัน
โดยทั่วไป
 เร่ืองน้ีแสดงถึง  ปิยวำจำ ที่ทําให้เห็นวาจาเป็นรอยยิ้มได้ ไม่ใช่แค่
ใบหน้า
  ท้ำยน้ีขอจบด้วยพุทธด�ำรัสว่ำ  “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห 
ปคคฺหารหํ  =  ข่มคนทีค่วรข่ม  ยกคนท่ีควรยก  ติคนทีค่วรติ  ชมคนทีค่วรชม” 
และ ลักษณะของพุทธธรรม ๘ ลึกซึ้ง (คมฺภีรา) เห็นตำมได้ยำก (ทุทฺทสา) 
รู้ตำมได้ยำก (ทุรนุโพธา) สงบ (สนฺตา) ประณีต (ปณีตา) คำดคะเนเอำไม่ได้ 
(อตกฺกาวจรา)  ละเอียด  (นิปุณา)  รู้ได้เฉพำะบัณฑิต  (ปณฺฑิตเวทนียา) 
(พรหมชาลสูตร ที.สี.๙/๒๖) ๚ะ๛               ปุญฺญฺวํโส
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จิตอาสา - เวยยาวัจจมัยบุญ
  เวยยำวัจจมัยบุญ คือ บุญที่ส�ำเร็จเพรำะกำรขวยขวำยเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้อื่นหรือส่วนรวม คือจิตอำสำ จิตสำธำรณะ, ผู้ท�ำงำน คือ ผู้รับใช้, ผู้รับใช้ 
คือ  ผู้เสียสละ,  จะเสียสละได้ต้องมีควำมกล้ำหำญลดละควำมเกียจคร้ำน 

เห็นแก่ตัว  ทิฐิมำนะ,  ท�ำบุญเพ่ือให้จะช�ำระล้ำงกิเลสได้จริง  ได้อำนิสงส์ถึง
โลกุตตระ ส่วนอำนิสงส์โลกียะน้ัน ได้ตำมสมควรแก่ธรรมตำมกฎแห่งกรรม
อยู่แล้ว โดยไม่ต้องอยำกหรือคำดหวัง ท�ำบุญเพ่ือเอำเสมือนกำรลงทุนค้ำขำย 
แลกเปลี่ยน แสวงหำก�ำไร ยังเจือด้วยโลภะ ยังแสวงหำภพชำติ เช่น อยำกรวย 
สวย สวรรค์ ชื่อเสียงสักกำระ ยศศักด์ิ ได้อำนิสงส์แค่โลกียะ ไม่ถึงโลกุตตระ

วิเครำะห์ควำมหมำยบุญจำกบำลี
๑. อตฺตโน สนฺตำน� ปุนำติ วิโสเธตีติ ปุญฺญฺ�
ชื่อว่ำ บุญ เพรำะช�ำระล้ำงสันดำนของตนให้สะอำดบริสุทธิ์ [ ๑, ๒ ]

๒. อตฺตโน กำรก� ชน� ปวติ ปุนำติ โสเธตีติ ปุญฺญฺ�
กรรมที่ช�ำระชนผู้ท�ำซึ่งตนให้สะอำด ชื่อว่ำ บุญ [ ๑, ๒ ]

ปุญฺญฺ�  มำจำก ปุ ธำตุ หรือ ปู ธำตุ โสเธ ปวเน ในอรรถ “กำรช�ำระ, ท�ำให้
หมดจด, ท�ำให้สะอำด” 
ปุญฺญฺ�  มำจำก ปุณ ธำตุ ปูรเณ ในอรรถ “เต็ม” คือ “เป็นเหตุให้เต็ม” (ปุณำติ 
เอเตนำติ ปุญฺญฺ�) [ ๒ ]

 สรุป:- บุญ  คือ  กำรช�ำระล้ำงกิเลสตัณหำ  ควำมเห็นแก่ตัวน้ันเอง 
ด้วยกุศลกรรมต่ำงๆ มีบุญกิริยำวัตถุ ๑๐ หรือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ย่อมน�ำไป
สู่สุคติ นิพพำน. กำรสั่งสมบุญ คือ กำรสั่งสมกุศลกรรม เช่น บำรมี ๑๐ ทัศ 
ซึ่งก็คือกำรสั่งสมอัธยำศัย  ปฏิปทำคุณควำมดี  ควำมช�ำนำญควำมสำมำรถ 
ในกำรช�ำระล้ำงกิเลสต่ำงๆ ๑๐ ประเภทให้เต็ม ฯ    

   
  

                    
ธมฺมภาโว

(อ้างอิง :  [๑]  พจนา.ศัพท์วิเคราะห์ พระมหาโพธิวงศาจารย์;  [๒]  จูฬธาตุปจฺจยโชติกา) 
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	 	 คนดีท่ี	 	ประเสริฐจริง		ไม่ลิงหลอก
	 ไม่กลับกลอก		จากต่อหน้า		มาลับหลัง
	 พูดสิ่งใด		ท�าสิ่งน้ัน		ใจจริงจัง
	 ท�าสิ่งใด		พูดดัง		สิ่งท�ามา
	 	 ไม่เห็นแก่		ประโยชน์		โภชน์ผลตัว
	 ไม่เมามัว		อัตตา		บ้าตัณหา
	 ไม่เกียจคร้าน		งานเก้ือกูล		มวลประชา
	 ไม่ผลาญพร่า		ทรัพยา-		กรส่วนรวม
	 	 ไม่ท้อถอย		คอยสร้าง		ส่ิงควรเหมาะ
	 ไม่เหยาะแหยะ		เหลวไหล		ให้หละหลวม
	 ไม่พูดจา		เหลาะแหละ		และก�ากวม
	 ไม่ท�าช่ัว		ท่วมทับ		ลับในใจ
	 	 มากันเถิด		มาเป็น		เช่นคนดี		
	 มาเริ่มท่ี		ตัวเรา		เอาใจใส่
	 มาสร้างคุณ		จิตอาสา		กล้าวัฒน์ใจ
	 มาฝึกให้		เสียสละ		ละตัวตน
	 	 ไม่หวังผล		ดลโลกีย์		โลกธรรม
	 ไม่เพ้อพร�่า		ร�าพึงถึง		สวรรค์ผล
	 หวังประโยชน์		ล้างกิเลสมาร		สันดานตน
	 หวังมรรคผล		กับช่วยชน		พ้นทุกข์ภัย	๚ะ๛

คนดีที่โลกต้องการ

ปุญฺญฺวํโส
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ผู ้ ใดเห็นธรรม ผู ้นั้นเห็นตถาคต



ไตรปิฎกสิกขา

ธรรมและวินัยท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้ว 
คือพระศาสดาของพวกเรา 

ซ่ึงธรรมและวินัยแท้น้ัน ศึกษาได้จากพระไตรปิฎก

บทที่ ๒



นักอ่านนักเขียนผู ้ยิ่งใหญ่
 กำรอ่ำน  ไม่ได้หมำยถึงแค่กำรเรียนรู ้ผ่ำนตัวหนังสืออย่ำงเดียว 
กำรสังเกตดูปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ  หรือสภำวะเหตุกำรณ์ทั้งหลำย 

ที่อยู่รอบๆ  ตัวเรำและในตัวเรำ  ก็เป็นกำรอ่ำนอีกวิธีหน่ึง  โดยไม่ต้องผ่ำน 

ตัวหนังสือ เพรำะธรรมชำติแต่ละอย่ำงมีกฎของตัวมันเอง นักสังเกตได้แง่มุม
ตำมควำมช่ำงคิดช่ำงค้น ช่ำงสังเกต ควำมเฉลียวฉลำดของแต่ละคน
  นักวิทยำศำสตร์ก็อ่ำนธรรมชำติอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือจะหำ 
ค�ำอธิบำยได้  แล้วต้ังเป็นกฎวิทยำศำสตร์ต่ำงๆ  ให้เรำอ่ำนผ่ำนตัวหนังสือ 
ศิลปินก็อ ่ำนธรรมชำติทั้งหลำยผ่ำนควำมสุนทรีย์ควำมละเมียดละไม  
แล้วสะท้อนเป็นบทกวี  บทเพลง  กำรละเล่น  ให้เรำได้อ่ำนได้ฟังได้ดู  
นักเขียนจ�ำนวนมำกก็อ่ำนประสบกำรชีวิตในแง่มุมที่ผ่ำนมำทั้งหมด ประมวล
มำเป็นตัวหนังสือให้เรำอ่ำนตำมแง่มุมของตัวเอง มำเป็นเชิงกำรค้ำขำยบ้ำง 
กำรเกษตรบ้ำง กำรบ้ำนกำรเมืองบ้ำง วิชำกำรต่ำงๆ บ้ำง เป็นต้น

บทที่ ๒ ไตรปิฎกสิกขา



  ผู้ชื่นชอบในกำรอ่ำนหนังสือ  จะได้เก็บเกี่ยวควำมรู้ที่กลั่นคัดสรร 
มำแล้วเหล่ำน้ันมำเพ่ิมพูนสติปัญญำ  โลกทัศน์  ชีวทัศน์  ให้แก่ตนได  ้

อย่ำงสบำยๆ คล้ำยเก็บกินผลที่เขำหว่ำนไถเพำะปลูกเก็บเกี่ยวแล้ว ท�ำเป็น
อำหำรส�ำเร็จรูปให้เรำ  เรำเพียงเสพเสวยเท่ำน้ัน  ก็ได้สิ่งที่เขำเหน็ดเหน่ือย
เพียรกระท�ำสั่งสมมำนำน  เมื่ออ่ำนด้วยวิจำรณญำณเลือกเฟ้น  ก็สำมำรถ 

น�ำสิ่งเหล่ำน้ันมำท�ำประโยชน์ตนประโยชน์ท่ำนได้  โดยใช้เวลำสั้นกว่ำ 
คนผลิตต้ังเยอะแยะ
  ในเรื่องชีวิตจิตใจก็เช่นกัน นักสังเกตกำรณ์จ�ำพวกหน่ึง อ่ำน เรียนรู ้
จิตใจและพฤติกรรมต่ำงๆ ในแง่มุมธรรมะจำกประสบกำรณ์ตน จนเข้ำใจว่ำ
อะไรคือควำมดีควำมชั่ว  อะไรคือต้นเหตุควำมดีควำมชั่ว  อะไรคือควำมสุข
ควำมทุกข์ อะไรคือต้นเหตุควำมสุขหรือทุกข์ ด�ำเนินชีวิตอย่ำงไรให้มีควำมสุข
หรือทุกข์น้อยๆ ได้เขียนหนังสืออกมำจ�ำนวนมำก ถ้ำเรำอ่ำนหนังสือเหล่ำน้ัน 

ก็เหมือนมีที่ปรึกษำคอยชี้แนะน�ำ  เรำก็ได้ข้อคิด  ข้อปฏิบัติ  สติปัญญำเพ่ิม 
โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง ลดขั้นตอน ลดเวลำลงได้มำก ยิ่งได้อ่ำนมำก
ยิ่งได้เห็นแนวทำงควำมคิดหลำกหลำย เปิดมุมมองควำมคิดของเรำมำกขึ้น 
เรำก็สำมำรถเปรียบเทียบได้ว่ำ อะไรดีกว่ำ มีเหตุผลกว่ำ น่ำเชื่อถือกว่ำ ไม่เป็น 

กบในกะลำครอบต่อไป
  พระพุทธองค์ได้เสียสละชีวิตมำยำวนำน ต้ังแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ 
เป็นนักอ่ำนเพ่ือเรียนรู้ชีวิตจิตใจ  และปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติทั้งหลำย  
ทั้งภำยในภำยนอกตัว  พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมดีทั้งหลำยด้วย
ควำมอุตสำหะ  จนมำเป็นสัพพัญญุตญำณในชำติสุดท้ำย  แล้วได้ถ่ำยทอด
ออกมำเป็นพระด�ำรัส พุทธพจน์ ให้ชนรุ่นหลังต่อๆ มำได้เรียนรู้กัน ที่เรียกว่ำ 
“ธรรมวินัย หรือ นวังคสัตถุศำสน์”  ในกำลต่อมำได้มีกำรบันทึกลงเป็น 

ตัวอักษร และพัฒนำตำมกำลเวลำเป็นพระไตรปิฎกเป็นเล่มๆ จนแปลออกมำ 
หลำยส�ำนวน หลำยภำษำทั่วโลก เป็นหนังสือวรรณกรรมที่มีคุณค่ำมำกท่ีสุด 

ที่ไม่มีนักเขียนผู้ใดจะท�ำได้ยิ่งใหญ่กว่ำน้ีแล้ว  มีเร่ืองรำวหลำยหลำกมำก 
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คุณค่ำน่ำติดตำมอย่ำงย่ิง  ยิ่งกว่ำเพชรพระอุมำ  สำมก๊ก  แฮร์ร่ี  พอตเตอร์ 
คำนธี และ ไอน์สไตน์ รวมกัน
  ต้ังแต่เร่ืองใหญ่โตไร้ขอบเขตระดับอนันตจักรวำล จนถึงเล็กละเอียด
สุดขั้นปรมำณู อรูป สุญญตำ
  ต้ังแต่เร่ืองภพชำติภำยนอกกว้ำงไกลมำกมำย จนถึงภพชำติภำยใน
จิตในร่ำงยำววำหนำคืบน้ี 
  ต้ังแต่เร่ืองชัว่ช้ำเลวทรำมหยำบคำยสดุๆ จนถึงเร่ืองดีเลศิประเสริฐศรี 
หำใครเหมือน
  ต้ังแต่เร่ืองซำตำนมำรร้ำย จนถึงเร่ืองพระเจ้ำผู้ยิ่งใหญ่
  มีทั้งศำสตร์และศิลป์มำกมำย  เช่น  นิทำนชำดก  เร่ืองเหลือเชื่อ 
อิทธิปำฏิหำริย์  วรรณคดี กำรศึกษำศำสตร์ ภำษำศำสตร์  ตรรกะ ปรัชญำ 
จิตวิทยำ ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ สังคมศำสตร์ แพทยศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ดำรำศำสตร์ พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำร 
นิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ พิชัยสงครำม เป็นต้น
  ไม่มีวรรณกรรมใดที่รวมศำสตร์และศิลป์ได้มำกมำยเท่ำน้ีแล้ว  
ถ้ำใครท่ีว่ำเป็นนักอ่ำน รักกำรอ่ำน แต่ไม่เคยอ่ำนพระไตรปิฎก ถือว่ำ 
ไม่ใช่นักอ่ำนท่ีแท้จริง  สิ่งส�ำคัญที่ไม่มีในหนังสืออ่ำนเล่มใดที่เขียนได้
ด้วยควำมรู้ตนเอง  ต้องได้แนวคิดจำกนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่น้ีทั้งน้ัน  ไม่ทำงใด 

ก็ทำงหน่ึง คือ
  ๑. กำรรวมลงสู่ธรรมชำติที่ยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่ง คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตำ
  ๒. กำรนิยำมสรรพสิ่งรวมลงเพียง ๕ ประกำร คือ อุตุ พีช จิต กรรม 
ธรรมะ
  ๓.  ควำมเชื่อมโยงต่อเน่ืองของสรรพสิ่งที่ เป ็นเหตุเป็นผลกัน  
ด่ังค�ำสมัยใหม่ที่เรียกว่ำ  เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดำว  หรือทฤษฎีผีเสื้อ 

กระพือปีก

ตามรอยธรรม 
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  ๔.  ในประวัติศำสตร์อันยำวนำน  ไม่มีอะไรใหม่ใต้ดวงอำทิตย์น้ี  
ไม่มีเร่ืองรำวอะไรที่ไม่เคยเกิดในวัฏสงสำรอันหำที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลำย 

ไม่เจอ แต่มีคนจ�ำพวกหน่ึงที่สำมำรถพลิกฟ้ำพลิกแผ่นดินพลิกประวัติศำสตร์
ให้หลุดพ้นจำกประวัติศำสตร์อันน่ำรัก น่ำชัง เบื่อๆ อยำกๆ สุขๆ ทุกข์ๆ น้ีได้ 
เพ่ือจะได้ไม่ต้องสร้ำงประวัติศำสตร์ช�้ำๆ ซำกๆ นี้ต่อไป
 มำเถิด เรำมำเป็นนักอ่ำนกัน ตั้งแต่กำรอ่ำนพระไตรปิฎก จนถึง
กำรอ่ำนจิตใจตนเอง  จนสำมำรถน�ำมำใช้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่ำน 
และสำมำรถพัฒนำเป็นนักเขียนกันต่อไปด้วย ๛    

   

ปุญฺญฺวํโส

  คัมภีร์แผนที่นิรวาน
 แผนท่ี...ก็คือแผนที่  บอกทำงเดิน  เคร่ืองสังเกตระหว่ำงทำงและ 

เป้ำหมำย  แผนท่ี  โดยตัวมันเองไม่ใช่เป้ำหมำยหรือผล  ผู้ยึดถือแผนที่หรือ 

ผู้จ�ำแผนที่ได้แม่นย�ำ หรือผู้เข้ำใจแผนที่ได้ลึกซึ้งด้วยควำมฉลำด ใช่ว่ำจะ
เป็นผู ้ถึงเป้ำหมำยแล้วหรือส�ำเร็จผลแล้ว  แผนที่หลำยฉบับเพ้ียน ท�ำให้
คนเดินตกหลุมตกบ่อตกเหว  เข้ำรกเข้ำพง หรือมัวหลงชมติดสวนดอกไม้ 
วิมำนริมทำง
  มีแผนที่ดีแต่ไม่ยอมเดินก็ไม่ถึงที่หมำย  เดินโดยไม่มีแผนที่  คิดว่ำ 
ข้ำแน่หรือลองผิดลองถูกเอง ก็คงถึงหรอกถ้ำมีบำรมีมำกพอจริงๆ เป้ำหมำย
ที่ว่ำถึงแล้ว สูงแล้ว สุดแล้ว  อำจยังไม่ใช่ เพรำะหลงเข้ำใจผิดไป
 แผนท่ี...คือ พระไตรปิฏก ท�ำไมจะไม่ส�ำคัญส�ำหรับคนสำมัญอย่ำง
เรำๆ เพรำะน�ำพำคนเข้ำถึงเป้ำหมำยจริงมำมำกแล้ว เป้ำหมำยสูงสุด ของ
ใครของมัน เมื่อเดินถึงแล้ว มีทำงเดียวที่ถ่ำยทอดได้ดีที่สุดส�ำหรับคนทั่วไป 

กคื็อแผนที ่ส�ำคัญทีส่ดุ คือมแีผนทีดี่แล้ว เดินบ้ำง อูบ้้ำง นอนเล่นจนเพลนิบ้ำง 
ก็ไม่รู้จะถึงเป้ำหมำยเมื่อไหร่สักที
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 คัมภีร์แผนท่ีนิรวำน  หลำยที่มีแต่ชื่อไม่มีรำยละเอียด,  หลำยที่ 
ซ่อนปริศนำไว้หลำยระดับชั้น  หลำกแง่มุม  มำกนัย  มีอรรถะควำมหมำย 

เป็นอเนก  ไม่ได้มีอรรถะแค่พยัญชนะชั้นเดียวต้ืนๆ  เผินๆ  ตรงๆ  ซื่อๆ  
อำจมำกถึงร้อยอรรถนัย  ซึ่งกำรตีควำมก็อำจไม่ผิดในแต่ละชั้น  แต่มี 

ควำมถูกต้องมำกน้อยกว่ำกัน มีควำมลึกซึ้งลึกล�้ำ และกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ต่ำงกนั ขึน้กับภมูปัิญญำ อำจกล่ำวได้ว่ำ อรรถใดสำมำรถสือ่และน�ำพำคนๆ น้ัน 

ไปสู ่กิจในอริยสัจจ์ได้มำกท่ีสุด  อรรถน้ันก็มีประโยชน์เกื้อกูลมำกที่สุด 

เป็นไปเพ่ือควำมสุขมำกที่สุดส�ำหรับคนน้ัน  เหมือนกำรเข้ำใจสื่อสัญลักษณ์ 
ในแผนที ่แปลแล้วสำมำรถน�ำพำไปทำงตรงสัน้สูเ่ป้ำหมำยได้จริง, หลำยท่ีเว้นไว้ 

หรือขำดหำยไป  ต้องเชื่อมโยงต่อเอำเองเหมือนจ๊ิกซอว์, หลำยที่ถ้ำไม่เคย 

เดินทำงไปจริง  ไม่เคยถึงที่น้ันจริง  เอำแต่คิดตำมตรรกะตำมพยัญชนะ 

แม้จะแสนฉลำดเก่งกำจในวิชำแผนที่  แต่ก็มีทำงเพ้ียนผิดพลำดได้มำก 

อำจถึงขั้นดูถูกหัวเรำะเยำะคนที่เคยเดินทำงไปถึงแล้วจริงๆ
  คนเดินทำงถึงแล้ว แต่ไม่เก่ง ไม่ได้เรียนวิชำแผนที่มำมำก อำจกล่ำว 
สภำวะธรรมที่ตนได้ตนถึงไม่ตรงตำมภำษำบัญญัติสมมุติในวิชำแผนที่  
เพรำะสภำวะพุทธธรรมแท้ น้ัน  ท้ังสุขุมลึกซึ้ง  (คมฺภีรำ)  เห็นได้ยำก 

(ทุทฺทสำ)  รู ้ตำมได้ยำก  (ทุรนุโพธำ)  สงบ  (สนฺตำ)  ประณีต  (ปณีตำ)  
คำดคะเนเดำไม่ได้  (อตกฺกำวจรำ)  ละเอียด  (นิปุณำ)  รู้ได้เฉพำะบัณฑิต 
(ปณฺฑิตเวทนียำ)

(พรหมชาลสูตร ที.สี.๙/๒๖)

  จะเรียนให้รู้เร่ือง  เข้ำใจ  เข้ำถึง  เข้ำนิพพำน ต้องเดินทำงปฏิบัติ
ไปตำมล�ำดับด้วย  ถ้ำเอำแต่อ่ำนอย่ำงเดียว  ไม่ยอมเดินทำงจริง  ก็จะ 

ไม่ได้ประสบกำรณ์จริง และไม่อำจถึงเป้ำหมำยที่แท้จริงได้เลย 
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ปริยัติ - ปฏิบัติ - ปฏิเวธ - ปาฬิ - ปาพจน์
  ปริยัติเรียนเพ่ือค้น	 หนทาง
	 ต้องแม่นชัดจัดวาง	 	 ไป่เพ้ียน
 ปฏิบัติที่สายกลาง	 	 อริย-	มัคคา
	 สติปัฏฐานรานเส้ียน	 	 ตื่นรู้บรรเทา
	 	 เพียรเพ่งเผาเพ่ือล้าง	 อกุศล
	 บาปชั่วอย่ามั่วปน	 	 	 จิตแท้
	 กุศลให้ก่อใจดล		 	 ทุกชั่ว	ขณะเทียว
 ปฏิเวธลดปลดแก้		 	 ปล่อยส้ินธุลี
  บาฬีควรคู่ค�้า	 	 ปริยัติ
	 จะซ่านซึ้งถึงอรรถ		 	 ถ่ีถ้วน
 พุทธพจน์ท่านทรงตรัส	 	 สอนส่ัง
	 ค�าแห่งบาฬีล้วน	 	 	 แหล่งรู้เรียนธรรม	ฯ

ควำมลึกซึ้งของพระไตรปิฎก ๓
  วินโย กิจฺจคมฺภีโร    อภิธมฺโม สภำวโต
  สุตฺตนฺโต อตฺถคมฺภีโร    อิเม ตโย สุคมฺภีรำ ฯ

(วชิรสารัตถสังคหะ)
พระวินัย ลึกซึ้งโดยกิจ พระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภำวะ พระสูตรลึกซึ้ง 
  โดยอรรถ
พระวินัย เป็นสังวรำวรกถำ ว่ำด้วยควำมสังวรระวังส�ำรวมน้อยใหญ่
พระสูตร เป็นทิฏฐิวินิเวฐนกถำ ว่ำด้วยกำรถ่ำยถอนให้ออกจำก 

  ควำมเห็นผิด
พระอภิธรรม เป็นนำมรปูปริจเฉทกถำ ว่ำด้วยกำรจ�ำแนกแยกแยะควำมต่ำง 
  แห่งนำมรูป

(อภิ.สํ.อฏฺฐ.๗๕/ น.๔๙ ฉ.มหามกุฎฯ)
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อัปปสุตสูตร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยู ่ในโลก  ๔ จําพวก 
เป็นไฉน ?  คือ
  ๑. บุคคลผู้มีสุตะน้อย ทั้งไม่เข้ำถึงด้วยสุตะ
  ๒. บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่เข้ำถึงด้วยสุตะ
  ๓. บุคคลผู้มีสุตะมำก แต่ไม่เข้ำถึงด้วยสุตะ
  ๔. บุคคลผู้มีสุตะมำก ทั้งเข้ำถึงด้วยสุตะ
ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะน้อย ทั้งไม่เข้าถึงด้วยสุตะ เป็นอย่างไร ?
  คือบุคคลบำงคนในโลกน้ี มีสุตะ คือ  สุตตะ เคยยะ เวยยำกรณะ 

คำถำ อุทำน อิติวุตตกะ ชำดก อัพภูตธรรม เวทัลละ  น้อย  ทั้งเขำก็หำได้รู้
อรรถรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยน้ัน แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลผู้มี
สุตะน้อย ทั้งไม่เข้ำถึงด้วยสุตะ เป็นอย่ำงน้ีแล 
ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะน้อย  แต่เข้าถึงด้วยสุตะ เป็นอย่างไร ?
  คือบุคคลบำงคนในโลกน้ี มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ 
น้อย แต่เขำรู้อรรถรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยน้ัน แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่เข้ำถึงด้วยสุตะ เป็นอย่ำงนี้แล  
ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะมาก  แต่ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ เป็นอย่างไร ?
  คือบุคคลบำงคนในโลกน้ี มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ 
มำก แต่เขำหำได้รู้ทั่วถึงอรรถรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตะมำกน้ัน แล้วปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลผู้มีสุตะมำก แต่ไม่เข้ำถึงด้วยสุตะ เป็นอย่ำงน้ีแล  
ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะมาก  ทั้งเข้าถึงด้วยสุตะ เป็นอย่างไร ?
  คือบุคคลบำงคนในโลกน้ี มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ 
มำก  ทั้งเขำก็รู้ทั่วถึงอรรถรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตะมำกน้ัน แล้วปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม บุคคลผู้มีสุตะมำก ทั้งเข้ำถึงด้วยสุตะ เป็นอย่ำงน้ีแล

  (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖)
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ดูกรภิกษุท.  บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล  มีปรากฏอยู่ในโลก 
  ๑. ถ้ำบุคคลมีสุตะน้อย  ทั้งไม่ ต้ังมั่นแล้วในศีล  นักปรำชญ์ท. 
ย่อมติเตียนเขำ ทั้งโดยศีลและสุตะทั้งสอง
 ๒. ถ ้ำบุคคลแม ้มีสุตะน ้อย แต ่ ต้ังมั่นแล ้วในศีล นักปรำชญ  ์

ย่อมสรรเสริญเขำโดยศีล แต่สุตะของเขำไม่สมบูรณ์
 ๓. ถ้ำบุคคลแม้มีสุตะมำก  แต่ไม่ต้ังม่ันแล้วในศีล  นักปรำชญ  ์

ย่อมติเตียนเขำโดยศีล แต่สุตะของเขำสมบูรณ์
 ๔. ถ ้ำบุคคลมีสุตะมำก  ทั้ ง ตั้ งมั่น ดีแล ้วในศีล  นักปรำชญ ์ 
ย่อมสรรเสริญเขำ ทั้งโดยศีลและสุตะทั้งสอง  ใครควรเพ่ือจะติเตียนเขำ 
ผู้เป็นพหูสูต ผู้ทรงธรรม เป็นพุทธสำวกผู้มีปัญญำ  ผู้เป็นประดุจแท่งทอง
ชมพูนุท แม้เทวดำก็ย่อมชมเชย แม้พรหมก็สรรเสริญ ฯ
 สรุป ถึงแม้เรียนรู้ปริยัติธรรมน้อย แต่มีศีล และปฏิบัติธรรมสมควร 
แก่ธรรม นักปรำชญ์ย่อมสรรเสริญ, เรียนรู้ปริยัติมำกแต่ไม่มีศีล ปฏิบัติธรรม
ไม่สมควรแก่ธรรม นักปรำชญ์ย่อมติเตียน, เรียนรู้ปริยัติมำกด้วย ทั้งมีศีลและ
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วย ย่อมได้รับกำรสรรเสริญเพียงส่วนเดียว.

ข้อสังเกตว่ำแผนที่ไหนผิดเพ้ียน
เปรียบเทียบบำลีสยำมรัฐ กับ ฉัฏฐสังคำยนำบำลีพม่ำ
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  อรรถกถำ อธิบำยข้อ ๒ ว่ำ ต้ังมั่นแล้วในศีล หมำยถึงพระขีณำสพ, 
บทว่ำ  ตสฺส สมฺปชฺชเต สุต�  ควำมว่ำ  สุตะของบุคคลน้ัน  ชื่อว่ำสมบูรณ ์

เพรำะเหตุที่กิจคือศีลและสุตะอันเขำท�ำแล้วด้วยสุตะน้ัน,  บทว่ำ  นำสฺส 
สมฺปชฺชเต ควำมว่ำ สุตกิจ ชื่อว่ำไม่สมบูรณ์ เพรำะกิจคือศีลและสุตะอันเขำ 
มิได้ท�ำด้วยสุตะที่เขำเรียนมำ  จึงไม่ส�ำเร็จกิจ  น่ีเป็นตัวอย่ำงของพยัญชนะ 
ท่ีตั้งไว้ผิด อรรถะก็ย่อมผิดไป อรรถะต่ำงกันแสดงถึงกำรให้ควำมส�ำคัญแก่
คุณค่ำกำรปฏิบัติปฏิเวธต่ำงกัน  บำลีพม่ำให้คุณค่ำควำมส�ำคัญกำรปฏิบัติ
ปฏิเวธมำกกว่ำปริยัติหรือสุตะอย่ำงเดียวอย่ำงมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับ 

บำลีไทย  เท่ำน้ียังอำจวินิจฉัยฟันธงไม่ได้เด็ดขำดว่ำใครผิดถูก  แต่เมื่อเจอ 

อุมมังคสูตร ทุกคนก็ตัดสินใจได้เองว่ำ บำลีไทยหรือพม่ำเพ้ียน เพรำะน่ีเป็น 

ค�ำตอบยนืยนัจำกบำลไีทยเองทีแ่สดงควำมขดัแย้งในตัวเอง พระพุทธองค์ตรัส 

“ดูก่อนภิกษุ เราแสดงธรรมเป็นอันมาก คือ สุตตะ...เวทัลละ  ถ้าแม้ภิกษุ 
รู ้ทั่วถึงอรรถ  รู ้ทั่วถึงธรรมแห่งคาถา ๔ บาทแล้ว  เป็นผู ้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรมไซร้ ก็ควรเรียกว่า เป็นพหูสูต เป็นผู้ทรงธรรม” (องฺ.จตุกฺก.
๒๑/๑๘๖) น้ีแสดงว่ำพระพุทธทรงยกย่องผู้ปฏิบัติปฏิเวธส�ำเร็จว่ำเป็นพหูสูต  
แม้จะเรียนน้อยแค่  ๑  คำถำเท่ำน้ัน  ยิ่งถ้ำมำดูค�ำจ�ำกัดควำมของปทปรม 
ยิ่งชัดเจน “บุคคลใดฟังพุทธพจน์ก็มาก กล่าวก็มาก ทรงจําไว้ก็มาก บอกสอน 
ก็มาก แต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาติน้ัน บุคคลน้ีเรียกว่า บุคคลผู้ปทปรมะ” 

                                                                      (อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๘)

  แผนที่มีโอกำสคลำดเคลื่อนได้ตำมวันเวลำ  ยิ่งคู่มืออ่ำนแผนที่ยิ่งมี
โอกำสเพ้ียนตำมภูมิปัญญำและกิเลสผู้เขียน  ดังที่พุทธองค์ตรัสใน อำณิสูตร 
(สํ.นิ.๑๖/๖๗๒-๓) เปรียบเทียบกับกลองอำนกะว่ำ  “พวกภิกษุในอนาคตกาล 
เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว อันลึก มีอรรถอันลึก เป็นโลกุตตระ 
ประกอบด้วยสุญญตธรรมอยู่  จักไม่ปรารถนาฟัง  จักไม่เข้าไปต้ังจิตเพ่ือรู้ 
และจักไม่สําคัญธรรมเหล่าน้ัน ว่าควรเล่าเรียน ควรศึกษา แต่ว่าเมื่อเขากล่าว
พระสูตรอันนักปราชญ์รจนาไว้ อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้ มีอักษรอันวิจิตร 
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เป็นของภายนอก  เป็นสาวกภาษิตอยู่  จักปรารถนาฟังด้วยดี  จักเง่ียโสตลง
สดับ  จักเข้าไปต้ังไว้ซึ่งจิตเพ่ือรู้  และจักสําคัญธรรมเหล่าน้ัน  ว่าควรเรียน 
ควรศึกษา” ฯ  ทุกวันน้ีพระเรำเรียนพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎกโดยตรงน้อย
มำก มักศึกษำต�ำรำข้ำงเคียงอ้อมๆ เป็นหลัก ถึงขั้นเป็นหลักสูตรกระแสหลัก 
และยึดมั่นเป็นควำมถูกต้องอย่ำงจริงจัง แทนที่จะเอำพระไตรปิฎกเป็นหลัก
เร่ิมต้นก่อน  แล้วค่อยเอำต�ำรำอื่นมำประกอบ  อธิบำยขยำยควำมตำมเพ่ือ
ควำมเข้ำใจ  ดังน้ันเรำจึงไม่รู้ว่ำต�ำรำน้ีขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับพุทธพจน์
หรือพระไตรปิฎกหรือไม่

ปริยัติ ๓ ประเภท              (อภิ.สํ.อฏฺฐ.๗๕/ น.๕๒-๕๓ ฉ.มหามกุฎฯ)
๑.  อลคัททูปมปริยัติ เรียนเหมือนจับหำงงูพิษ ย่อมถูกแว้งกัดเอำ อันตรำย 

  ถึงชีวิตหรือทุกข์ปำงตำย  เรียนแล้วไม่ใคร่ครวญเน้ือควำมแห่งธรรม 

  เหล่ำน้ันด้วยปัญญำ จึงไม่เข้ำถึงเน้ือควำมที่แท้จริง เข้ำใจผิดตีควำมผิด 

  เกิดกำรโต้แย้งคัดค้ำนไม่ปฏิบัติตำม  หรือเรียนเพ่ือโต้เถียงโอ้อวด  หรือ 

  เพ่ือลำภยศสักกำระชื่อเสียง เป็นต้น
๒.  นิสสรณัตถปริยัติ เรียนเพ่ือพ้นทุกข์ ลดละกิเลส
๓.  ภัณฑำคำริกปริยัติ  เรียนเพ่ือช่วยศำสนำ  เพ่ือสืบทอดเผยแผ่  ส�ำหรับ 

  ผู้เป็นพระอรหันต์ เปรียบด้วยขุนคลัง                                                                                     

เหตุแห่งสัทธรรมเสื่อม ๕ ประกำร     (สัทธรรมสัมโมสสูตร องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๕๔) 
  [๑๕๔]  ดูก่อนภิกษุท. ธรรม  ๕  ประการน้ี  ย่อมเป็นไปเพ่ือความ 
ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้
  ๑.  ไม ่ฟ ังธรรมโดยเคารพ  ๒. ไม ่ เล ่าเรียนธรรมโดยเคารพ 
๓.  ไม่ทรงจําธรรมโดยเคารพ  ๔.  ไม่ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจําไว ้
โดยเคารพ ๕. รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ
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     พุทธศาสน์		ยาตร์ยืนยง		คงห้าพัน
 ไตรปิฎก  ยันยืนยาว		แน่แท้
	 ทนท้าทาย		อย่างยืนหยัด		เผยแผ่
 ปฏิบัติปฏิเวธแล้		ย�้ายืน		ยันธรรม	ฯ
                                                   

๓ พุทธยุทธวิธีหลักจักน�ำสู่นิพพำน     
ก  ทบทวนเป้ำหมำย  ข  ยืนยันมรรคผล  ค  สรุปภำรกิจหลัก
 ก  ในบรรพชิตอภิณหปัจจเวกข์ พระพุทธองค์ให้เรำ ทบทวน 
เป้ำหมำย  อยู่เสมอ ว่ำเรำถึงแล้วยัง  และสำมำรถเป็นประจักษ์พยำนยืนยัน
ถึงควำมมีคุณค่ำแท้จริงอันสูงสุดของพุทธศำสนำได้ไหม แม้ในยุคกำลสมัยน้ี 

เพ่ือพิสูจน์ควำมเป็นอกำลิโก
  [๔๘]    ดูกรภิกษุท. ธรรม ๑๐ ประการน้ี อันบรรพชิตพึงพิจารณา 
เนืองๆ ๑๐ ประการเป็นไฉน  บรรพชติพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า  ญำณทัสนะวเิศษ 
อันสามารถกําจัดกิเลส เป็นอริยะ คือ อุตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้ว 
มีอยู่หรือหนอ ที่เป็นเหตุให้เราผู้อันเพ่ือนพรหมจรรย์ถามแล้ว  จักไม่เป็น
ผู้เก้อเขินในกาลภายหลัง                    (อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร องฺ.ทสก.๒๔/๔๘) 
  ข    พระพุทธองค์ได้กล่ำว  ยืนยันมรรคผล ในพุทธศำสนำหลำยที่
ดังน้ี เช่น 
  ๑).  มหำปรินิพพำนสูตร ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรค
ประกอบด้วย องค์ ๘ ในธรรมวินัยนี้เท่าน้ัน มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือ 
ที่ ๔ ลัทธิอื่นๆ ว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง ก็ภิกษุเหล่าน้ีพึงอยู่โดยชอบ โลกจะ 
ไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ ฯ                                      (ที.ม.๑๐/๑๓๘)
  ๒).  สติปัฏฐำนสูตร ผลแห่งกำรเจริญสติปัฏฐำน      (ม.มู.๑๒/๑๕๑)                                                                                                                
  [๑๕๑]  ดูกรภิกษุท.  ก็ผู ้ใดผู้หน่ึงพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ีอย่างน้ี
ตลอด ๗ ปี เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหน่ึง คือ พระอรหัตตผล 
ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่  เป็นพระอนาคามี, ๗ ปี ยกไว้  ผู้ใด 
ผู้หน่ึงพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ี  อย่างน้ีตลอด ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี 
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...  ๑  ปี  ยกไว้  ผู้ใดผู้หน่ึงพึงเจริญสติปัฏฐาน  ๔  น้ีอย่างน้ีตลอด  ๗  เดือน  
เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหน่ึง คือ พระอรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่  เป็นพระอนาคามี,  ๗  เดือน  ยกไว้  ผู้ใดผู้หน่ึง 
พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ีอย่างน้ีตลอด ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน  
๒ เดือน ๑ เดือน ก่ึงเดือน ... กึ่งเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หน่ึงพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ี 
อย่างน้ีตลอด  ๗  วัน เขาพึงหวังผล  ๒  ประการอย่างใดอย่างหน่ึง  คือ  
พระอรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี         
 สรุป ถ้ำปฏิบัติสติปัฏฐำนได้อย่ำงถูกต้องต่อเน่ืองด้วยควำมเพียร
เป็นเคร่ืองเผำกิเลส   มีสัมปชัญญะและสติ  ก�ำจัดอภิชฌำและโทมนัสควำม
ยินดียินร้ำยในโลกเสียได้ [อำตำปี สมฺปชำโน สติมำ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌำ
โทมนสฺส� (มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม.๑๐/๒๗๓)]  ก็หวังผลอริยะขั้นสูงได้ อย่ำงช้ำ 
ใน ๗ ปี
 ๓).  มิจฉำทิฏฐิ ๑๐  เป็นอย่ำงไร  (มหาจัตตารีสกสูตร  ม.อุ.๑๔/๒๕๕) 
  คือ ควำมเห็นว่ำ ๑. ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ...ฯลฯ. ๑๐. สมณพราหมณ์
ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกน้ี  และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเอง  
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็ไม่มีในโลก
(นตฺถิ โลเก สมณพฺรำหฺมณำ สมฺมคฺคตำ สมฺมำปฏิปนฺนำ เย อิมญฺจ โลก� 
ปรญฺจ โลก� สย� อภิญฺญฺำ สจฺฉิกตฺวำ ปเวเทนฺตีติ)
  ๔). โลหิจจสูตร                                          (ที.สี.๙/๓๕๘)
  [๓๕๘] ดูกรโลหิจจะ ด้วยประการฉะน้ี เป็นอันฟังได้ว่า ผู้ใดพึงกล่าว
อย่างน้ีว่า  โลหิจจพราหมณ์ครองบ้านสาลวติกา  ควรใช้สอยผลประโยชน์ 
อันเกิดในบ้านสาลวติกาแต่ผู้เดียว ไม่ควรให้ผู้อื่น ผู้ที่กล่าวอย่างน้ีน้ัน ชื่อว่า 
ทําอันตรายแก่ชนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพอยู่ เมื่อทําอันตราย ย่อมชื่อว่าไม่หวัง 
ประโยชน์ต่อ  เมื่อไม่หวังประโยชน์ต่อ  ย่อมชื่อว่าเข้าไปต้ังจิตเป็นศัตรู  
เมื่อเข้าไปต้ังจิตเป็นศัตรูแล้ว  ย่อมชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ  ฉันน้ันน่ันแล  
ดูกรโลหิจจะ ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “สมณะหรือพราหมณ์ในโลกน้ีควรบรรลุ
กุศลธรรม ครั้นบรรลุแล้วไม่ควรบอกผู้อื่น เพราะผู้อื่นจักทําอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ 

65



บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเก่าได้แล้ว ไม่ควรสร้างเคร่ืองจองจําอื่นขึ้นใหม่ ฉันใด 
ข้ออุปมัยน้ีก็ฉันน้ัน เรากล่าวธรรมคือความโลภว่าเป็นธรรมอันลามก เพราะ 
ผู้อื่นจักทําอะไรให้แก่ผู ้อื่นได้”  ผู้ที่กล่าวอย่างน้ีน้ัน  ชื่อว่าทําอันตรายแก่
กุลบุตรผู ้ที่ได้อาศัยพระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไว้แล้ว  จึงบรรลุธรรม
วิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี คือทําให้แจ้งโสดาปัตติผลบ้าง สกทาคามิผลบ้าง 
อนาคามิผลบ้าง  อรหัตผลบ้าง  และแก่กุลบุตรผู้ท่ีอบรมครรภ์อันเป็นทิพย์ 
เพ่ือบังเกิดในภพอันเป็นทิพย์ เมื่อทําอันตราย ย่อมชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ต่อ 
เม่ือไม่หวังประโยชน์ต่อ  ย่อมช่ือว่าเข้าไปต้ังจิตเป็นศัตรู  เมื่อเข้าไปต้ังจิต
เป็นศัตรูแล้ว ย่อมชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรา 
กล่าวว่ามีคติเป็น ๒ คือ นรกหรือกําเนิดเดียรฉาน อย่างใดอย่างหน่ึง                                                                    
  สรุป  ถ้ำใครบอกว่ำผู้ใดบรรลุธรรมแล้ว ไม่ควรบอกผู้อื่น ผู้น้ันช่ือว่ำ 
มิจฉำทิฏฐิ
 ค  สรุปภำรกิจหลัก  อันแท้จริงเพ่ือกำรแสวงหำคุณค่ำอันยิ่งใหญ่
ในคัมภีร์แผนที่พระไตรปิฎกน้ี คือ กิจในอริยสัจจ์ ๔

(ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม.๔/๑๕)

   ทุกขอริยสัจน้ันควรกําหนดรู้ (ทุกฺข� อริยสจฺจ� ปริญฺเญฺยฺย�)
   ทุกขสมุทยอริยสัจ (ต้นเหตุแห่งทุกข์) น้ันควรละ 

      (ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ� ปหำตพฺพ�)
   ทุกขนิโรธอริยสัจ (ความดับทุกข์) น้ันควรกระทําให้แจ้ง 
      (ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ� สจฺฉิกำตพฺพ�)
   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  (ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์)  
      น้ันควรเจริญ (ทุกฺขนิโรธคำมินี ปฏิปทำ อริยสจฺจ� ภำเวตพฺพ�)   
 วินัยคืออายุพุทธศาสน์		 ธรรมประสาธน์เน้ือหาค�าพร�่าสอน
มรรคผลคือแก่นสารศานต์อมร	 สรรพสุนทรพุทธพจน์บทพึงเรียน	๚ะ๛							 
             ผู้เดินทาง
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 หลักความคิดความเช่ือชาวพุทธ
 ชำวพุทธควรมีหลักควำมเชื่อกำรตัดสินอย่ำงไร  เมื่อมีควำมเห็น 

ขัดแย้งในหลักธรรมค�ำสอน กำรตีควำม กำรประพฤติปฏิบัติ ต่ำงคนต่ำงเห็น
ว่ำตนเองถูก บำงทีถึงขั้นกล่ำวหำโจมตีกัน พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในหลำยที่
หลำยวำระ จึงได้ประมวลรวมมำดังน้ี

สัมมำทิฐิ คือ เบ้ืองต้นแห่งกุศลธรรม           (ปุพพังคสูตร องฺ.ทสก.๒๔/๑๒๑) 
  [๑๒๑]  ดูกรภิกษุทั้งหลำย  สิ่งที่เร่ิมต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งดวง
อำทิตย์เมื่อจะอุทัย คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  ดูกรภิกษุท.  ส่ิงที่เร่ิมต้น
เป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมท.  คือ  สัมมำทิฐิ  ฉันน้ันเหมือนกันแล            

ปัจจัยให้เกิดสัมมำทิฏฐิ ๒ 

   (ม.มู.๑๒/๔๙๗; องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑; พจนา.ธรรม ป.อ.ปยุตฺโต) 
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  ๑. ปรโตโฆสะ (เสียงจำกผู้อื่น กำรกระตุ้นหรือชักจูงจำกภำยนอก 
คือ กำรรับฟังค�ำแนะน�ำสั่งสอน เล่ำเรียนควำมรู้ สนทนำซักถำม ฟังค�ำบอก
เล่ำชักจูงของผู้อื่น  โดยเฉพำะกำรสดับสัทธรรมจำกท่ำนผู้เป็นกัลยำณมิตร 
รู้จักเปิดหู เปิดตำ เปิดใจ ฟังเสียงผู้อื่น โดยเฉพำะสัตบุรุษ ผู้รู้ทั้งหลำย หรือ
สมัยปัจจุบันคือ หนังสือพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะต่ำงๆ  ฟังข้อมูลอื่นหรือ
ข้อมูลใหม่ ที่อำจถูกกว่ำ ดีกว่ำ ครบถ้วนกว่ำ ไม่ปิดกั้นควำมคิดตนเอง ท�ำตัว
เป็นชำล้นถ้วย ไม่ใจแคบยึดแต่ควำมเห็นของตัว กูถูกกูแน่อยู่คนเดียว)
  ๒. โยนิโสมนสิกำร (กำรใช้ควำมคิดถูกวิธี ควำมรู้จักคิด คิดพิจำรณำ
เป็น คือกระท�ำในใจโดยแยบคำย มองสิ่งทั้งหลำยด้วยควำมคิดพินิจพิจำรณำ
ไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบถี่ถ้วนถ่องแท้ รู้จักสืบสำวหำเหตุผล แยกแยะสิ่งน้ันๆ 

หรือปัญหำน้ันๆ  ออกให้เห็นตำมสภำวะตำมควำมเป็นจริง  และตำมควำม
สัมพันธ์สืบต่อเป็นอิทัปปัจจยตำแห่งเหตุปัจจัย  หรือมองให้ถึงต้นก�ำเนิด 

รำกเหง้ำของจิตใจ) [โยนิ + มน + กร. โยนิ = กําเนิด, เหตุ, ที่เกิด, โยนี]
(โยนิโส = ลงไปถึงท่ีเกิดหรือพ้ืนฐาน : พจนานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ)

ควำมส�ำคัญของปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิกำร 
(อวิชชาสูตร, ตัณหาสูตร องฺ.ทสก.๒๔/๖๑-๖๒)

  คบสัตบุรุษ--->ฟังธรรม--->ศรัทธำ--->
 โยนิโสมนสิกำร---> สติสัมปชัญญะ---> ส�ำรวมอินทรีย์ ๖ ---> 
  สุจริต ๓ ---> สติปัฏฐำน ๔ ---> โพชฌงค์ ๗ ---> วิชชำ+วิมุติ.        

(  --->  =  “ที่บริบูรณ์ ย ่อมยัง.. .ให ้บริบูรณ์”,  เช ่น  การคบสัตบุ รุษ  
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์  
ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์,  ถ้าอ่านจากท้าย  --->  =  “มี...เป็นอาหาร”, 
เช่น วิชชาและวิมุติ มีโพชฌงค์ ๗ เป็นอาหาร  โพชฌงค์ ๗ มีสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นอาหาร)
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ภวตัณหำ <---อวิชชำ <---นิวรณ์ ๕ <---ทุจริต ๓ <---ไม่ส�ำรวมอินทรีย์ ๖ 
<---ไม่มีสติสัมปชัญญะ  <---ท�ำไว้ในใจโดยไม่แยบคำย  (อโยนิโสมนสิกำร) 
<---ไม่มีศรัทธำ <---ไม่ฟังธรรม <---ไม่คบสัตบุรุษ        

(<--- = “มี...เป็นอาหาร”, เช่น ภวตัณหา มีอวิชชาเป็นอาหาร  อวิชชา มี
นิวรณ์  ๕  เป็นอาหาร,   ถ้าอ่านจากท้าย  <---  =  “ที่บริบูรณ์  ย่อมยัง...ให้
บริบูรณ์”  เช่น  การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์  ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้
บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์)
           จะเห็นว่ำกำรฟังธรรมจำกสัตบุรุษด้วยโยนิโสมนสิกำร  น�ำไปสู ่
สติสัมปชัญญะ และสติปัฏฐำน ๔ ท้ำยสุดถึงวิชชำและวิมุตติได้

วิวัฒนำกำรของโลกุตฺตรสัมมำทิฏฐิ           (มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ.๑๔/๒๕๘)
 ปัญญำ---> ปัญญินทรีย์---> ปัญญำผล---> 
  ธัมมวิจยสัมโพฌงค์---> สัมมำทิฏฐิ---> องค์แห่งมรรค

ควำมเช่ือพื้นฐำนของชำวพุทธ คือ ศรัทธำ ๔ และ สัมมำทิฏฐิ  ๑๐
  ศรัทธำ ๔  (ควำมเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล) 

(พจนา.ธรรม ป.อ.ปยุตฺโต)
  ๑.  กัมมสัทธำ (เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ำกรรมมีอยู่จริง 
คือเชื่อว่ำเมื่อท�ำอะไรโดยมีเจตนำ  คือจงใจท�ำทั้งรู้  ย่อมเป็นกรรม  คือเป็น
ควำมชั่วควำมดีมีขึ้นในตน  เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ำยสืบเน่ืองต่อ
ไป กำรกระท�ำไม่ว่ำงเปล่ำ และเชือ่ว่ำผลทีต้่องกำรจะส�ำเร็จได้ด้วยกำรกระท�ำ 
มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น)
  ๒.  วิปำกสัทธำ (เชื่อวิบำก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อว่ำผลของกรรมมี
จริง คือเชื่อว่ำกรรมที่ท�ำแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจำกกรรม
ดี ผลชั่วเกิดจำกกรรมชั่ว)
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  ๓.  กัมมัสสกตำสัทธำ  (เชื่อควำมที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน,  เชื่อว่ำ
แต่ละคนเป็นเจ้ำของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบำกเป็นไปตำมกรรมของตน)
  ๔. ตถำคตโพธิสัทธำ  (เชื่อควำมตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ,  มั่นใจใน
องค์พระตถำคต ว่ำทรงเป็นพระสัมมำสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประกำร 
ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี เป็นสวำกขำตธรรม ทรงเป็นผู้น�ำทำงที่แสดง
ให้เห็นว่ำ มนุษย์คือเรำทุกคนน้ี หำกฝึกตนด้วยดี ก็สำมำรถเข้ำถึงภูมิธรรม
สูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบ�ำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่ำง)
 

หลักกรรม ๕ 
(จูฬกัมมวิภังคสูตร ม.อุ.๑๔/๕๘๑; บทสวดมนต์ อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ)

คือศรัทธำ ๓ ข้อต้นข้ำงบนน่ันเอง   
๑.  กัมมัสสโกมหิ (มีกรรมเป็นสมบัติแท้ของตน)
๒.  กัมมทำยำโท (มกีรรมเป็นทำยำทต้องรับมรดกของตน มกีรรมเป็นผูใ้ห้ผล)
๓.  กัมมโยนิ (มีกรรมเป็นแดนเกิด - พำก�ำเนิด)
๔.  กัมมพันธุ  (มีกรรมเป็นผู้ติดตำม  เป็นเผ่ำพันธุ์,  เป็นพันธุ์สัตว์ในภพภูมิ 
  ต่ำงๆ  พันธุ์เทพพันธุ์มำร เป็นต้น)
๕.  กัมมปฏิสรโณ (มีกรรมเป็นที่พ่ึงอำศัยแท้ๆ) 
  เรำท�ำกรรมใดไว้  กรรมดีก็ตำม  กรรมชั่วก็ตำม  จักต้องได้รับผล 

ของกรรมน้ัน กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ให้เลวและประณีต

 สัมมำทิฏฐิ ๑๐ (ท่ีเป็นโลกียะ)       (มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ.๑๔/๒๕๗)
  [๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลำย สัมมำทิฐิที่ยังเป็นสำสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ 
(ปุญฺญฺภำคิยำ) ให้ผลแก่ขันธ์ (อุปธิเวปกฺกำ)เป็นไฉน คือ ควำมเห็นดังน้ีว่ำ
๑.  ทำนที่ให้แล้ว มีผล (อตฺถิ ทินฺน�)
๒.  ยัญที่บูชำแล้ว มีผล (อตฺถิ ยิฏฺฐฺ�)
๓.  สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล (อตฺถิ หุต�)
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๔.  ผลวิบำกของกรรมที่ท�ำดี ท�ำชั่วแล้ว มีอยู่ (อตฺถิ สุกตทุกฺกฏำน� กมฺมำน�  
 ผล� วิปำโก) 
๕.  โลกน้ีมี (อตฺถิ อย� โลโก)
๖.  โลกหน้ำมี (อตฺถิ ปโร โลโก)
๗.  มำรดำมี (อตฺถิ มำตำ)
๘.  บิดำมี (อตฺถิ ปิตำ)
๙.  สัตว์ที่ เป็นอุปปำติกะมี (อตฺถิ สตฺตำ โอปปำติกำ)
๑๐. สมณพรำหมณ์ทั้งหลำย  ผู้ด�ำเนินชอบ  ปฏิบัติชอบ  ซึ่งประกำศโลกน้ี 

  โลกหน้ำให้แจ่มแจ้ง เพรำะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลก มีอยู่ 
(อตฺถิ โลเก สมณพฺรำหฺมณำ สมฺมคฺคตำ สมฺมำปฏิปนฺนำ เย อิมญฺจ 
โลก� ปรญฺจ โลก� สย� อภิญฺญฺำ สจฺฉิกตฺวำ ปเวเทนฺตีติ) 
  ข้อ ๒ + ๓ อจ. บำงท่ำนอธิบำย “ยิฏฐัง” ว่ำ จำรีต - ประเพณี -
พิธีกรรม (เช่น วันส�ำคัญทำงศำสนำ อย่ำง วันวิสำขบูชำ มำฆะ อำสำฬหะ 
วันพระ หรือ พิธีกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ เช่นท�ำวัตรสวดมนต์ งำนศพ หรือ 
พิธีกรรมไหว้ครู  พิธีกรรมวันแม่  เป็นต้น)  มีกำรบูชำ  ร�ำลึก  ส�ำนึก  สังวร 
ส�ำเหนียก แล้วกระท�ำให้เป็นส�ำคัญ  ให้เกิดผลดีเป็นกุศล  เป็นส่วนแห่งบุญ 
ช�ำระล้ำงกิเลส เกิดเจริญพัฒนำทำงจิตใจ (หุตัง) กล่ำวคือ ยิฏฐัง ท�ำให้เกิด
หุตัง  เกิดผลเสวย  ได้รับรสเสวย  จิตได้รับรสซำบซึ้งจนเกิดผลพัฒนำทำง
ขันธ์-จิตวิญญำณ
  ข้อ ๗ + ๘ + ๙ ไม่ใช่พ่อแม่ทำงเน้ือหนังสมสู่แบบโลกๆ กันแล้วเกิด
ลูก บำงอจ. ตีควำมว่ำหมำยถึงบุญคุณพ่อแม่ (ซึ่งปุถุชนคนทั่วไปก็รู้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องระดับพระสัพพัญญุตญำณของพระพุทธเจ้ำ) แต่บำงอจ. บอกว่ำหมำยถึง 
เป็นพ่อแม่ทำงจิตวิญญำณ  และท�ำให้เกิดกัมมโยนิทำงจิตวิญญำณใหม่ผุด
เกิดขึ้น  (โอปปำติกโยนิ)  ในร่ำงเดิม  เป็นสัตตำ  โอปปำติกำ  (ดูเชิงอรรถ) 
ตำยจำกชำติปุถุชนเกิดใหม่เป็นอริยชำติ  เป็นอุบัติเทพ  คือโสดำบัน  สกิทำ
คำมี อนำคำมี อรหันต์ ถ้ำเป็นอรหันต์ ก็คือวิสุทธิเทพ  แม่ทำงวิญญำณ คือ
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เจโต พ่อทำงวิญญำณ คือปัญญำ หรือ แม่คือศีล พ่อคือปัญญำ หรือ แม่คือ 

โพชฌงค์ ๗ พ่อคือมรรค ๘ เหมือนอย่ำงที่พระพุทธเจ้ำเปรียบพระองค์เป็นพ่อ 

พระสำรีบุตรเป็นแม่เลี้ยง  พระโมคคัลลำนะ  เป็นแม่นม  คือเป็นพ่อแม่
ทำงธรรม  ทำงจิตวิญญำณ  ที่ช ่วยท�ำอริยบุคคลให้เกิด,  เมื่อเป็นเช่นน้ี 

ข้อ ๕ + ๖ กไ็ม่ใช่แค่โลกทำงร่ำงกำยหลงัตำยเท่ำน้ัน ซึง่ศำสนำอืน่เขำกเ็ชือ่กนั 

อยู่แล้ว  ถ้ำเชื่อแค่น้ีก็ไม่ต้องอำศัยพระสัพพัญญุตญำณก็ได้  แต่หมำยลึกถึง 
โลกทำงจิตวิญญำณ  โลกน้ีหมำยถึง  “โลกโลกียะ”   โลกหน้ำหมำยถึง  
“โลกโลกุตตระ”   ตรงตำมอภิธรรมซึ่งจ�ำแนกจิต  ๑๒๑  เป็น  ๙  นัย  ข้อ  
“โลกเภทนัย”  คือ  จิตฝ่ำยโลกโลกียะ  และจิตฝ่ำยโลกโลกุตตระ  ซึ่งเป็น 

ค�ำอธิบำยที่สอดร้อยเป็นแนวทำงเดียวกันต้ังแต่ข้อ  ๕  -  ๙  และตรงตำม 

พุทธพจน์ว่ำ “โลกอันจิตย่อมน�ำไป จิตฺเตน นียติ โลโก” และ “ธรรมทั้งหลำย 

มีใจเป็นหัวหน้ำหรือเป็นไปก่อน  มีใจเป็นใหญ่ที่สุด  ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ  
มโนปุพฺพงฺคมำ ธมฺมำ มโนเสฏฺฐฺำ มโนมยำ”

กำลำมสูตร หรือ เกสปุตตสูตร 
(เกสปุตตสูตร หรือ กาลามสูตร องฺ.ติก.๒๐/๕๐๕; พจนา.ธรรม ป.อ.ปยุตฺโต)

๑.  มำ อนุสฺสเวน (อย่ำปลงใจเชื่อ ด้วยกำรฟังตำมกันมำ — Be not led  
  by report)
๒.  มำ ปรมฺปรำย (อย่ำปลงใจเชื่อ ด้วยกำรถือสืบๆ กันมำ — Be not led  
  by tradition)
๓.  มำ อิติกิรำย  (อย่ำปลงใจเชื่อ  ด้วยกำรเล่ำลือ —  Be  not  led  by  
  hearsay)
๔.  มำ ปิฏกสมฺปทำเนน  (อย่ำปลงใจเชื่อ ด้วยกำรอ้ำงต�ำรำหรือคัมภีร์ — 

  Be not led by the authority of texts)
๕.  มำ ตกฺกเหตุ (อย่ำปลงใจเชื่อ เพรำะตรรก — Be not led by mere  
  logic)
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๖.  มำ นยเหตุ  (อย่ำปลงใจเช่ือ  เพรำะกำรอนุมำน —  Be  not  led  by  
  inference)
๗.  มำ อำกำรปริวิตกฺเกน (อย่ำปลงใจเชื่อ ด้วยกำรคิดตรองตำมแนวเหตุผล 

  — Be not led by considering appearances)
๘.  มำ ทิฏฺฐิฺนิชฺฌำนกฺขนฺติยำ  (อย่ำปลงใจเช่ือ  เพรำะเข้ำได้กับทฤษฎ ี

  ที่พินิจไว้แล้ว — Be not led by the agreement with a considered  
  and approved theory)
๙.  มำ ภพฺพรูปตำย  (อย่ำปลงใจเชื่อ  เพรำะมองเห็นรูปลักษณะน่ำจะเป็น 

  ไปได้ — Be not led by seeming possibilities)
๑๐.  มำ สมโณ โน ครูติ  (อย่ำปลงใจเชื่อ  เพรำะนับถือว่ำท่ำนสมณะน้ี 

  เป็นครูของเรำ — Be not led by the idea, ‘This is our teacher’)
๑๑. ***เม่ือใด พึงรู ้ด ้วยตนเองว่ำ ธรรมเหล่ำน้ีเป ็นอกุศล มีโทษ  
 ผู ้รู ้ติเตียน ถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมไม่เป็น 
 ประโยชน์เก้ือกูล เพื่อทุกข์ เม่ือนั้น ควรละธรรมเหล่ำนั้นเสีย
 เม่ือใด พึงรู้ด้วยตนเองว่ำ ธรรมเหล่ำนี้เป็นกุศล ไม่มีโทษ ผู้รู ้
สรรเสริญ ถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อ
สุข เม่ือนั้น ควรถือปฏิบัติธรรมเหล่ำนั้นอยู่
  อย่ำปลงใจปักใจยึดมั่นจนกลำยเป็น อิท� สจฺจภินิเวสกำยคนฺถ คือ 
ธรรมชำติที่เกี่ยวคล้องนำมกำยรูปกำยไว้โดยอำกำรยึดมั่นในควำมเห็นผิด
ของตนว่ำถูก ควำมเห็นผู้อื่นว่ำผิด

(หมวดคันถะ ๔ ปรมัตถโชติกะ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ)
  ข้อ ๑ - ๑๐ เข้ำได้กับ ปรโตโฆสะ ควำมส�ำคัญท่ีมักมองข้ำมไป อยู่ที ่
ข้อสรุปท้ำยสุด  (ข้อ  ๑๑)  ซึ่งถือว่ำเป็น  หัวใจ ของหลักควำมเชื่อในสูตรน้ี  
ซึ่งก็คือ โยนิโสมนสิกำร
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หลักมหำปเทส ๔    (ที่อ้ำงอิงข้อใหญ่,  หลักใหญ่ส�ำหรับอ้ำงเพ่ือสอบสวน 

เทียงเคียง) หมวดที่ ๑ ว่ำด้วยหลักทั่วไป 
(มหาปรินิพพานสูตร ที.ม.๑๐/๑๑๓-๑๑๖;

มหาปเทสสูตร องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๐; พจนา.ธรรม. ป.อ..ปยุตฺโต)

  ๑. หำกมีภิกษุกล่ำวว่ำ  ข้ำพเจ้ำได้สดับรับมำเฉพำะพระพักตร ์

ของพระผู้มีพระภำคว่ำ น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นสัตถุสำสน์ 
  ๒. หำกมีภิกษุกล่ำวว่ำ  ในอำวำสชื่อโน้น  มีสงฆ์อยู ่  พร้อมด้วย 

พระเถระ  พร้อมด้วยปำโมกข์  ข้ำพเจ้ำได้สดับรับมำเฉพำะหน้ำสงฆ์น้ันว่ำ  
น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นสัตถุสำสน์
  ๓. หำกมีภิกษุกล่ำวว่ำ  ในอำวำสชื่อโน้น  มีภิกษุผู ้เป็นพระเถระ
อยู่จ�ำนวนมำก  เป็นพหูสูต  ถึงอำคม  (คือช�ำนำญในพุทธพจน์ทั้ง  5  นิกำย) 
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมำติกำ ข้ำพเจ้ำได้สดับรับมำเฉพำะหน้ำพระเถระ
เหล่ำน้ันว่ำ น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นสัตถุสำสน์  
  ๔. หำกมีภิกษุกล่ำวว่ำ  ในอำวำสชื่อโน้น  มีภิกษุผู ้เป็นพระเถระ 

อยู่รูปหน่ึง  เป็นพหูสูต  ถึงอำคม  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมำติกำ  ข้ำพเจ้ำ 
ได้สดับรับมำเฉพำะหน้ำพระเถระรูปน้ันว่ำ  น้ีเป็นธรรม  น้ีเป็นวินัย  น้ีเป็น
สัตถุสำสน์ 
  เธอทั้งหลำย  ยังไม่พึงช่ืนชม  ยังไม่พึงคัดค้ำนค�ำกล่ำวของผู ้น้ัน 

พึงเรียนบทและพยัญชนะ (ทั้งข้อควำมและถ้อยค�ำ) เหล่ำนั้นให้ดีแล้ว พึงสอบ 

ดูในสูตรเทียบดูในวินัย
  ก.  ถ้ำบทและพยัญชนะเหล่ำน้ัน สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้ำใน
วนัิยกไ็ม่ได้ พึงถึงควำมตกลงว่ำ น้ีมใิช่ด�ำรัสของพระผูม้พีระภำคแน่นอน ภกิษุ
น้ี (สงฆ์น้ันพระเถระเหล่ำน้ัน พระเถระรูปน้ัน) ถือไว้ผิดจ�ำมำผิด พึงทิ้งเสีย 

  ข.  ถ้ำบทและพยัญชนะเหล่ำน้ัน  สอบลงในสูตรก็ได้  เทียบเข้ำใน
วินัยก็ได้ พึงถึงควำมตกลงว่ำ น้ีเป็นด�ำรัสของพระผู้มีพระภำคแน่แท้ ภิกษุน้ี 
(สงฆ์น้ัน พระเถระเหล่ำน้ัน พระเถระรูปน้ัน) รับมำด้วยดีจ�ำมำถูกต้องแล้ว
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 โดยสรุป คือ กำรยกใครมำอ้ำงหรือเป็นหลักฐำน ก็ต้องมีกำรตรวจ
สอบเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะให้ดี ก่อนตกลงใจ
 

หลักตัดสินธรรมวินัย ๗                         (สัตถุสาสนสูตร องฺ.สตฺตก.๒๓/๘๐)
ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพ่ือ
๑. เอกันตนิพพิทำ (ควำมหน่ำยสิ้นเชิง, ไม่หลงใหลเคลิบเคลิ้ม, ควำมเบื่อ 

  หน่ำยอย่ำงที่สุด)
๒.  วิรำคะ (ควำมคลำยก�ำหนัด, ไม่ยึดติดรัดตัว เป็นอิสระ)
๓.  นิโรธ (ควำมดับ, หมดกิเลสหมดทุกข์)
๔.  อุปสมะ (ควำมสงบ, ควำมสงบร�ำงับ)
๕.  อภิญญำ (ควำมรู้ยิ่ง, ควำมรู้ชัด)
๖.  สัมโพธะ (ควำมตรัสรู้)
๗.  นิพพำน..............ธรรมเหล่ำน้ี พึงรู้ว่ำเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสำสน์ 
                คือค�ำสอนของพระศำสดำ; หมวดน้ี ตรัสแก่พระอุบำลี 

หลักตัดสินธรรมวินัย ๘             (วิ.จู. ๗/๕๒๓; สังขิตตสูตร องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๔๓)
ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพ่ือ
๑.  วิรำคะ  (ควำมคลำยก�ำหนัด, ควำมไม่ติดพัน  เป็นอิสระ, มิใช่เพ่ือควำม 

  ก�ำหนัดย้อมใจหรือเสริมควำมติดใคร่)
๒.  วิสังโยค (ควำมหมดเคร่ืองผูกรัด, ควำมไม่ประกอบทุกข์, มิใช่เพื่อผูกรัด 

  หรือประกอบทุกข์, ควำมพรำก)
๓.  อปจยะ (ควำมไม่พอกพูนกิเลส, มิใช่เพ่ือพอกพูนกิเลส, กำรไม่สะสม)
๔.  อัปปิจฉตำ  (ควำมอยำกอันน้อย,  ควำมมักน้อย,  มิใช่เพ่ือควำมอยำก 

  อันใหญ่ ควำมมักใหญ่หรือมักมำกอยำกใหญ่, กล้ำจน)
๕.  สันตฏุฐี (ควำมสนัโดษ , มิใช่เพ่ือควำมไม่สนัโดษ, ใจพอ, สนัโดษในปัจจัย ๔  
  ไม่ใช่สันโดษในควำมดี)
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๖.  ปวิเวก (ควำมสงัด, มิใช่เพ่ือควำมคลุกคลีอยู่ในหมู่, ควำมสงัดจำกกิเลส) 
๗.  วิริยำรัมภะ (กำรประกอบควำมเพียร, มิใช่เพ่ือควำมเกียจคร้ำน)
๘.  สุภรตำ (ควำมเลี้ยงง่ำย, มิใช่เพ่ือควำมเลี้ยงยำก) 
ธรรมเหล่ำน้ี  พึงรู้ว่ำ  เป็นธรรม  เป็นวินัย  เป็นสัตถุสำสน์  คือค�ำสอนของ 
พระศำสดำ; หมวดน้ี ตรัสแก่พระนำงมหำปชำบดีโคตมี
  (ทฤษฎีพอเพียง - เพียงพอในหลวง คือ ข้อ ๔ + ๕ + ๗ ไม่ใช่ขี้เกียจนะ 

ขยันขวนขวำยกิจกำรงำนแต่ใจพอ  ถ้ำมีมำกก็แบ่งปันเสียสละผู้อื่น  ถ้ำมำก 

กว่ำน้ันก็แลกเปลี่ยนหรือขำย)

จุลศีล มัชฌิมศีล มหำศีล                (พรหมชาลสูตร, สามัญญผลสูตร ที.สี. ๙)
  จุลศีล ๒๖ ข้อ หลักๆ ก็คือ ศีล ๑๐ และกำรห้ำมรับอกัปปิยวัตถุ, 
มัชฌิมศีล ๑๐ ข้อ หลักๆ ก็คือ รำยละเอียดของศีล ๑๐ พร้อมช่ือตัวอย่ำง 
ที่ห้ำม  และข้อห้ำมอื่นเพ่ือให้สมณะส�ำรวมสังวรระวังต่ำงจำกคฤหัสถ์ที่ยัง 
บริโภคกำม, มหำศีล ๗ ข้อ ว่ำด้วยกำรเว้นขำดจำกกำรเลี้ยงชีพโดยทำงผิด 

ด้วยติรัจฉำนวิชำ ซึ่งพระทั่วไปไม่ค่อยกล่ำวสอนเน้นย�้ำกัน และพบเห็นกำร 
กระท�ำเดรัจฉำนวิชำน้ีกันบ่อยๆ

หลักตัดสินธรรมวำที – อธรรมวำที   

    (โกสัมพีขันธกะ อัฏฐารสวัตถุกถา วิ.ม.๕/๒๕๒)
  [ ๒๕๒] เมือ่ภกิษุโกสมัพี ๒ ฝ่ำย ก่อควำมบำดหมำง ก่อควำมทะเลำะ 

ก่อควำมวิวำท  ก่อควำมอื้อฉำว  ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์  พระเถระทั้งหลำยมี 
พระสำรีบุตรเป็นต้น ได้กรำบทูลถำมพระผู้มีพระภำค ว่ำ จะปฏิบัติต่อพวก
ภิกษุท.เหล่ำน้ีอย่ำงไร ทรงรับสั่งว่ำ  “จงวำงตนอยู่อย่ำงชอบธรรมเถิด  พึง
ทรำบอธรรมวำทีภิกษุ และ ธรรมวำทีภิกษุด้วยวัตถุ ๑๘ ประกำรดังน้ี”
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ลักษณะของภิกษุอธรรมวำที ๑๘ อย่ำง
๑.  แสดงอธรรมว่ำเป็นธรรม 
๒.  แสดงธรรมว่ำเป็นอธรรม
๓.  แสดงสิ่งมิใช่วินัยว่ำเป็นวินัย 
๔.  แสดงวินัยว่ำมิใช่วินัย 
๕.  แสดงสิ่งที่ตถำคตไม่ได้ภำษิตไว้  ไม่ได้กล่ำวไว้ว่ำตถำคตได้ภำษิตไว้  
  ได้กล่ำวไว้ 
๖.  แสดงส่ิงที่ตถำคตได้ภำษิตไว้  ได ้กล่ำวไว ้ว ่ำตถำคตไม่ได ้ภำษิตไว้  
  ไม่ได้กล่ำวไว้ 
๗.  แสดงจริยำวัตรที่ตถำคตไม่ได้ประพฤติมำว่ำตถำคตได้ประพฤติมำ 
๘.  แสดงจริยำวัตรที่ตถำคตประพฤติมำว่ำตถำคตไม่ได้ประพฤติมำ 
๙.  แสดงสิ่งที่ตถำคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่ำตถำคตได้บัญญัติไว้ 
๑๐. แสดงสิ่งที่ตถำคตได้บัญญัติไว้ว่ำตถำคตไม่ได้บัญญัติไว้ 
๑๑. แสดงอนำบัติว่ำเป็นอำบัติ 
๑๒. แสดงอำบัติว่ำเป็นอนำบัติ 
๑๓. แสดงอำบัติเบำว่ำเป็นอำบัติหนัก 
๑๔. แสดงอำบัติหนักว่ำเป็นอำบัติเบำ 
๑๕. แสดงอำบัติที่มีส่วนเหลือว่ำเป็นอำบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ 
๑๖. แสดงอำบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่ำเป็นอำบัติที่มีส่วนเหลือ 
๑๗. แสดงอำบัติชั่วหยำบว่ำเป็นอำบัติไม่ชั่วหยำบ 
๑๘. แสดงอำบัติไม่ชั่วหยำบว่ำเป็นอำบัติชั่วหยำบ
ลักษณะของ ภิกษุธรรมวำที ๑๘ อย่ำง ก็มีนัยตรงกันข้ำมกับ ภิกษุอธรรม
วำที ๑๘ อย่ำงข้ำงบน 
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 เรื่องวินัย  ควรดูที่เจตนำรมณ์ของแต่ละข้อด้วย  เหมือนกฎหมำย
บ้ำนเมืองที่เรำต้องดูเจตนำรมณ์ว่ำบัญญัติขึ้นเพ่ือเป้ำประสงค์อะไร  จะท�ำ 
ให้เข้ำใจถึงแก่นสำรของวินัยน้ันๆ  ตรงประเด็น  ไม่ใช่สักว่ำถือตำมๆ  กัน
โดยไม่ทรำบเหตุผล  ส่วนกำรละเมิดน้ัน  ท้ังวินัยและกฎหมำยต่ำงก็ให้
ควำมส�ำคัญของเจตนำเป็นอันดับแรก  (“เจตนำห� กมฺม� วทำมิ, เจตยิตฺวำ 
กมฺม� กโรมิ กำเยน วำจำย มนสำ”  =  “ภิกษุท.  เรำกล่ำวว่ำ  เจตนำน่ัน
แหละเป็นกรรม  เมื่อมีเจตนำแล้ว  บุคคลย่อมกระท�ำกรรมโดยทำงกำย 
วำจำ  ใจ”)  หรือกล่ำวอีกนัยหน่ึงคือ  “กรรมเป็นเครื่องช้ีเจตนำ”  น่ันเอง 
  วนัิยพระส�ำคัญทีฆ่รำวำสควรรู้เพรำะมข่ีำวฉำวอยู่เร่ือย คือ ปำรำชกิ ๔ 
และสังฆำทิเสส ๑๓, มีโทสะตำมก�ำจัดซึ่งภิกษุด้วยอำบัติปำรำชิกไม่มีมูล หรือ 
มีโทสะแกล้งหำเลสตำมก�ำจัดซึ่งภิกษุด้วยอำบัติปำรำชิกไม่มีมูล  เป็นอำบัติ
สังฆำทิเสส, ภิกษุใดรู้อยู่ ปกปิดอำบัติชั่วหยำบ (ปำรำชิก + สังฆำทิเสส) ของ
ภิกษุอ่ืน เป็นอำบัติปำจิตตีย์, ก�ำจัดซึ่งภิกษุด้วยอำบัติสังฆำทิเสสไม่มีมูล เป็น
อำบัติปำจิตตีย์,  ภิกษุอยู่กับสตรี ๒ ต่อ ๒ ในที่ลับตำหรือลับหู เป็นอนิยตะ 

อย่ำงน้อยเป็นอำบัติปำจิตตีย์
  ตัวอย่ำงปำรำชิก เช่น ลัก โกง ยักยอก ทรัพย์ ๕ แสน (ซึ่งเกิน ๕ 
มำสกแน่นอน) มีหลักฐำนครบ ทั้งพยำนวัตถุ - เอกสำร - บุคคล แล้วคืนเงิน 

ภำยหลังเมื่อถูกจับได้  ถำมว่ำจะหำยจำกปำรำชิกไหม  แสดงให้เป็นอำบัติ 

เบำได้ไหม  จริงๆ  ก็ปำรำชิกต้ังแต่แรกที่กรรมส�ำเร็จแล้ว  แม้ไม่มีใครรู้เห็น 

เป็นควำมลับ  อำจเป็นพระดีมีผลงำนท�ำคุณประโยชน์แก่ศำสนำประชำชน  
แต่มันคนละเร่ืองกัน ไม่อำจลบล้ำงอำบัติน้ีได้
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หลักมหำปเทส ๔  หมวดที่ ๒ เฉพำะในทำงวินัย                     (วิ.ม.๕/๙๒)
  [๙๒]  พระพุทธำนุญำตวัตถุเป็นกัปปิยะ (สิ่งที่ควร)  และอกัปปิยะ 
(สิ่งที่ไม่ควร) 
๑.  ดูกรภิกษุท.  สิ่งใดที่เรำไม่ได้ห้ำมไว้ว่ำ  สิ่งน้ีไม่ควร  หำกสิ่งน้ัน  เข้ำกับ 

  สิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งน้ันไม่ควรแก่เธอท.
๒.  สิ่งที่เรำไม่ได้ห้ำมไว้ว่ำ  สิ่งน้ีไม่ควร  หำกสิ่งน้ัน  เข้ำกับสิ่งที่ควร  ขัดกับ 

  สิ่งที่ไม่ควร สิ่งน้ันควร
๓.  สิ่งใดที่เรำไม่ได้อนุญำตไว้ว่ำ สิ่งนี้ควร หำกสิ่งนั้น เข้ำกับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับ 

  สิ่งที่ควร  สิ่งน้ันไม่ควร
๔.  สิ่งใดที่เรำไม่ได้อนุญำตไว้ว่ำ สิ่งน้ีควร หำกสิ่งน้ันเข้ำกับสิ่งที่ควร ขัดกับ 

  สิ่งที่ไม่ควร สิ่งน้ันควร
  ตัวอย่ำงกำรใช้มหำปเทส  ๔  กับบุหรี่ หลำยส�ำนักชัดเจนว่ำผิดศีล 

ข้อที่  ๕  เพรำะเป็นของมึนเมำ  ทำงกำรแพทย์ก็ถือว่ำเป็นโทษต่อสุขภำพ 

เป็นยำเสพติด (แต่ถกูกฎหมำยเหมอืนเหล้ำ) พระบำงส�ำนักอ้ำงว่ำไม่มข้ีอห้ำม 

ในศีล  (จริงๆ  แล้ว  เฮโรอีนฝิ่นกัญชำ  ท่ำนก็ไม่ได้ห้ำมถ้ำตีควำมศีลข้อ  ๕  
แคบๆ  ต้ืนๆ  เพรำะสมัยพุทธกำลยังไม่มี)  ถ้ำเอำมหำปเทสมำจับ  ก็เข้ำกับ 

ข้อ ๑ ที่ว่ำ “ไม่ได้ห้ำมไว้ว่ำ สิ่งน้ีไม่ควร หำกสิ่งน้ันเข้ำกับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับ 

สิ่งที่ควร สิ่งน้ันไม่ควร เป็นอกัปปิยะ” เป็นต้น

ข้อควรศึกษำพิจำรณำเกี่ยวกับ สีลัพพตุปำทำน และ  สีลัพพตปรำมำส
 สีลัพพตุปำทำน  (หมวดอุปำทำน  ๔)  ควำมยึดมั่นหรืออุปำทำน
ในศีลและพรต  คือหลักควำมประพฤติ  ข้อปฏิบัติ  แบบแผน  ระเบียบ 
วิธี  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ลัทธิพิธีต่ำงๆ  ถือว่ำจะต้องเป็นอย่ำงน้ันๆ  
โดยสักว่ำกระท�ำสืบๆ  กันมำ  หรือปฏิบัติตำมๆ  กันไปอย่ำงงมงำย  หรือ 

โดยนิยมว่ำขลัง  ว่ำศักด์ิสิทธิ์  มิได้เป็นไปด้วยควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมหลัก 

ควำมสัมพันธ์แห่งเหตุและผล  ทั้งที่มันผิดเพ้ียนแล้ว  อำจจะเคร่งครัดก็ได้  
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แต่ไม่เป็นสัมมำทิฏฐิ  ส่วน  สีลัพพตปรำมำส  (หมวดสังโยชน์  ๓  ขั้นต�่ำ) 
หมำยควำมว่ำ ปฏบิติัศีลปฏบิติัพรตอย่ำงปรำมำส ปรำมำสแปลว่ำลบูๆ คล�ำๆ 
จับๆ จดๆ ท�ำอย่ำงไม่จริงไม่จัง เหลำะๆ แหละๆ ท�ำอย่ำงหลวมๆ ยังไม่ถึง 
มรรคถึงผล  อำจจะสัมมำทิฐิได้แล้ว  เลยสีลัพพตุปำทำนแล้ว  แต่ปฏิบัติ 

ไม่จริงจัง  ลูบๆ  คล�ำๆ  เหยำะๆ  แหยะๆ  เล่นๆ  หัวๆ  ถือศีลยังไม่ถึงจิต 

ยังไม่ถึงธรรม  ยังไม่ถึงแก่นสำระแท้ของศีล  จึงยังไม่เข ้ำถึงขั้นมรรค 

ขั้นผลจริงๆ
  ตัวอย่ำงกำรถือศีลพรตที่น่ำพิจำรณำว่ำ  เข้ำข่ำยสีลพตุปำทำน 

หรือไม่ คือ กำรประเคน บำงที่รับอำหำรแล้วด้วยกำยหรือของเน่ืองด้วยกำย 

หรือรับจำกที่เขำโยนให้  ถือว่ำใช้ได้แล้ว  (วิ.มหา.๒/๕๒๔;  วิ.ป.๘/๑๑๗๓)  
เพรำะแสดงเจตนำรมณ์ชัดเจนแล้วว่ำต้ังใจถวำย  แล้วพระก็รับทรำบแล้ว 
ไม่ใช่ลักขโมย หลังจำกน้ัน  โยมจะช่วยยกอำหำรช่วยจัดแจงอำหำรอย่ำงไร 
ก็ไม่มีปัญหำ  ยังถือว่ำเป็นของพระอยู่  แต่บำงที่โยมจะแตะต้องสัมผัสอีก 

ไม่ได้เลย  ถ้ำสัมผัสโดนต้องประเคนใหม่ทุกคร้ัง  หรือบำงที่เวลำประเคน 

โยมต้องปล่อยมือก ่อนพระแม้ของหนักของร ้อน  ถ ้ำพระชักมือกลับ 

ก่อนโยม  ถือว ่ำขำดประเคน  ต้องประเคนใหม่  ดูจะเป็นกำรตีควำม 

แบบเคร่งครัดเกินไปจนเข้ำข่ำยสีลัพพตุปำทำนไปไหม

หลักปฏิบัติฆรำวำสต่อพระสงฆ์ท่ีสอนต่ำงกันปฏิบัติต่ำงกัน 
(โกสัมพีขันธกะวิ.ม.๕/๒๕๕-๒๕๖)

  อนำถบิณฑิกคหบดีและนำงวิสำขำ เข้ำเฝ้ำทูลถำมข้อปฏิบัติ ตรัสว่ำ 
“จงถวำยทำนในภิกษุทัง้ ๒ ฝ่ำย แล้วจงฟังธรรมทัง้ ๒ ฝ่ำย (ปรโตโฆสะ - ไม่ฟัง 
ความข้างเดียว  ไม่ด่วนตัดสิน)  แล้วจงพอใจในควำมเห็น  ควำมถูกใจ  
ควำมชอบใจ และ ควำมเชื่อถือ ของภิกษุฝ่ำยธรรมวำทีเท่ำน้ัน (หลังโยนิโส
มนสิการแล้ว และถ้าจะเลิกใส่บาตรเลิกไหว้ภิกษุอธรรมวาที ก็ภายหลัง)”     
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สรุป 
 หลักแสวงสัมมำทิฏฐิ คือ ปรโตโฆสะ + โยนิโสมนสิกำร
 หลักควำมเช่ือ คือ ศรัทธำ ๔ + สัมมำทิฏฐิ ๑๐
 หลักตัดสินธรรมวินัย คือ กำลำมสูตร (๑๐ + ๑) + หลักมหำปเทส ๔ +  
  หลักตัดสินธรรมวินัย ๗ + หลักตัดสินธรรมวินัย ๘ + หลักตัดสิน ธรรมวำที 
  - อธรรมวำที ๓๖ + จุลศีล - มัชฌิมศีล - มหำศีล
 หลักปฏิบัติเม่ือสงฆ์สอนต่ำงกันปฏิปทำต่ำงกัน  คือ  ถวำยทำนและฟัง 
  ธรรมทั้ง ๒ ฝ่ำย แล้วใช้หลักกำรทั้งหลำยท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงบนตัดสิน แล้ว 
  เลือกฝ่ำยธรรมวำทีเท่ำน้ัน ๛

ปุญฺญฺวํโส

เชิงอรรถ : โอปปำติกะ
๑. ดูกรสำรีบุตร โอปปำติกะก�ำเนิดเป็นไฉน ? เทวดำ สัตว์นรก มนุษย์บำง
จ�ำพวก และเปรตบำงจ�ำพวก น้ีเรำเรียกว่ำ โอปปำติกะก�ำเนิด
กตมำ จ สำรีปุตฺต  โอปปำติกำ โยนิ เทวำ  เนรยิกำ เอกจฺเจ จ มนุสฺสำ 

เอกจฺเจ จ วินิปำติกำ อย� วุจฺจติ สำรีปุตฺต โอปปำติกำ โยนิ ฯ
(กําเนิด ๔ ม.มูล.๑๒/๑๖๙)

๒. พระผู้มีพระภำคทรงทรำบบุคคลอื่น ด้วยทรงมนสิกำรโดยแยบคำยเฉพำะ
พระองค์ว่ำ “บุคคลน้ีเมื่อปฏิบัติตำมที่สั่งสอนจักเป็น โอปปำติกะ เพรำะ
สังโยชน์เบื้องต�่ำ ๕ ประกำรสิ้นไป ปรินิพพำนในโลกน้ันไม่หวนกลับมำจำก
โลกน้ันอีก”
ชำนำติ ภนฺเต  ภควำ ปร� ปุคฺคล� ปจฺจตฺต� โยนิโสมนสิกำรำ อย� ปุคฺคโล 

ยถำนุสิฏฺฐฺ� ตถำปฏิปชฺชมำโน ปญฺจนฺน� โอรมฺภำคิยำน� สญฺโญฺชนำน� ปริกฺขยำ 
โอปปำติโก ภวิสฺสติ ตตฺถ ปรินิพฺพำยี อนำวตฺติธมฺโม ตสฺมำ โลกำติ ฯ

(ที.ปา.๑๑/๘๕-๘๖)
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[สังเกตว่ำใช้โอปปำติกะเรียกอนำคำมีเท่ำน้ัน  ไม่ได้ใช้โอปปำติกะเรียก
อริยบุคคลขั้นอื่น  บำลีว ่ำ  โสตำปนฺโน ภวิสฺสติ, สกทำคำมี ภวิสฺสติ,  
โอปปำติโก ภวิสฺสติ   ฉบับมหำจุฬำฯ  แปลตรงๆ  ว่ำ  จักเป็นโอปปำติกะ  
ส่วนฉบบัหลวงแปลศัพท์เติมค�ำว่ำอนำคำมเีกนิมำ; ในบำงทีใ่ช้ โสตำปนฺโน โหติ, 
สกทำคำมี โหติ, โอปปำติโก โหติ  ซึ่งเป็นวัตตมำนำวิภัตติ  -  ปัจจุบันกำล  
เรียกผู้ยังไม่ท�ำกำละ  (ตำย)  (เสขสูตร องฺ  ติก.๒๐/๕๒๖)  ; แต่ในบำงที่ใช้เรียก
อนำคำมีที่ท�ำกำละแล้ว  ไม่เรียกโสดำบัน  สกทำคำมีท่ีท�ำกำละแล้วว่ำเป็น 

โอปปำติกะ (ชนวสภสูตร ที.มหา.๑๐/๑๘๗-๑๘๙) กล่ำวคือใช้ค�ำว่ำ โอปปำติกะ 

เรียกเฉพำะอนำคำมีทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตำยแล้ว] ๚ะ๛

     ปฏิบัติธรรมน�าชีวิตประจ�าวัน
  ๑.    ปฏิบัติธรรม คือช�ำระ ล้ำงกิเลส
    ที่เป็นเหตุ เห็นแก่ตัว ชั่วหนักหนำ
    เอำแต่ใจ ตนเอง เบ่งอัตตำ
    อหังกำร์ มมังกำร์ พำลเร่ือยไป
  ๒.    เลิกลดละ อบำยมุข ทุกทำงเสื่อม
    ศรัทธำเลื่อม ใสไตรรัตน์ ตัดหวั่นไหว
    เชื่อในกฎ แห่งกรรม ท�ำดีไว
    ศีลห้ำให้ ถึงจิต พิศตริตรอง
  ๓.    ไม่เบียดเบียน ฆ่ำสัตว์ ตัดโทสะ
    ลดโลภะ ไม่ลักทรัพย์ สลับเจ้ำของ
    ผิดลูกเมีย ไม่ท�ำ ผิดท�ำนอง 
    ต้องถูกคลอง ประเพณี หนีรำคำ
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  ๔.    มีสัจจะ ชื่อตรง จงอย่ำเท็จ
    ทั้งใจเด็ด ไม่เสพติด ของเมำบ้ำ
    เหล้ำบุหร่ี ควันพิษ ปลิดชีวำ
    สติปัญญำ เสื่อมถอย ด้อยค่ำคุณ
  ๕.    เบญจธรรม จึงจ�ำเริญ เดินในจิต
    ด้วยควำมคิด เมตตำ กรุณำกรุ่น
    สัมมำชีพ สุจริต กิจเจือจุน
    ทั้งเกื้อหนุน ปันช่วยเหลือ เผื่อแผ่ทำน
  ๖.    ไม่ครุ่นคิด ติดกำม ตำมสังวร
    ตรองดูก่อน พูดสัจจะ วจีขำน
    มีสติ สัมปชัญญ์ ทุกวันวำร
    อยู่ในฐำน หกอำยตนะ ผัสสะเจอ

  ๗.    เมื่อพำกเพียร เรียนรู้ เร่งลดละ 
    ควำมชั่วจะ ถ่ำยถอน คลอนเสมอ
    ควำมดีพึง สร้ำงสมบ่ม ไม่เผอเรอ
    จะพบเจอ จิตเบิกบำน ส�ำรำญใจ 
  ๘.    น่ีคืองำน ปฏิบัติธรรม น�ำทำงจิต
    ในชีวิต ประจ�ำวัน พลันสดใส
    กำยวำจำ ล้วนมีจิต คิดน�ำไป 
    ถือศีลให้ ถึงจิต ไม่ผิดเลย ฯ    

   

 

 
ศำสนำพุทธต่ำงจำกศำสนำฤำษีที่เอำแต่น่ังหลับตำ  เพรำะพุทธ 

เน้นศีลให้ช�ำระกิเลสถึงจิตในชีวิตประจ�ำวันที่ยังมีกำยกรรม วจีกรรม กำรงำน 

อำชีพ ใช้ศีลควบคุมกำยวำจำ แล้วจึงเห็นด้ินของกิเลสที่เกิดขึ้นต้ังอยู่ดับไป 
มีสติและธัมมวิจยะ ศึกษำหน้ำตำกิเลส รูป - นำม ด้วยอำกำร (อำกำรแสดง
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ของกิเลส) ลิงคะ (ชนิดประเภท - ควำมแตกต่ำงของกิเลส และควำมมำกน้อย 

หนักเบำ) นิมิต (เคร่ืองหมำยสังเกตของกิเลส) อุเทศ (กำรยกหัวข้อค�ำสอน
ของพระพุทธองค์มำน�ำทำง  และเทียบเคียงกับประสบกำรณ์ของจริงใน
จิต เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง) (มหานิทานสูตร ที.ม.๑๐/๖๐) เป็นกำรเรียนรู ้
ทุกข์และสมุทัย  เมื่อมีสติและควำมเพียรที่จะควบคุมลดละกำรผิดศีลถึง 
ต้นตอ คืออกุศลเจตนำ-อกุศลวิตก-มิจฉำสังกัปปะ (ควำมด�ำริ)  ในจิตจนจำง 
คลำยน้อยลง  ก็พบควำมสงบเย็นมำกขึ้น  ทุกข์ใจลดลง  นิวรณ์ลดลง  จิตใจ 

ก็ต้ังมั่นขึ้น ดังพระสูตรที่จะน�ำมำยืนยันต่อไป
  ๑.  กิมัตถิยสูตร  ว่ำด้วยค�ำถำมเกี่ยวกับผลแห่งศีล   (องฺ.ทสก.๒๔/๑)
  “อำนนท์  ศีลท่ีเป็นกุศลมีอวิปปฏิสำร  (ควำมไม่ร้อนใจ)  เป็นผล  
มีอวิปปฏิสำรเป็นอำนิสงส์ อวิปปฏิสำรมีปรำโมทย์ (ควำมบันเทิงใจ) เป็นผล 

มีปรำโมทย์เป็นอำนิสงส์  ปรำโมทย์มีปีติ  (ควำมอิ่มใจ)  เป็นผล  มีปีติ 

เป็นอำนิสงส์  ปีติมีปัสสัทธิ  (ควำมสงบกำยสงบใจ)  เป็นผล  มีปัสสัทธ ิ
เป็นอำนิสงส์  ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล  มีสุขเป็นอำนิสงส์  สุขมีสมำธิเป็นผล  
มีสมำธิเป็นอำนิสงส์  สมำธิมียถำภูตญำณทัสสนะ  (ควำมรู้ควำมเห็นตำม 

ควำมเป็นจริง)  เป็นผล  มียถำภูตญำณทัสสนะเป็นอำนิสงส์  ยถำภูตญำณ 

ทัสสนะมีนิพพิทำ  (ควำมเบื่อหน่ำย)  และวิรำคะ  (ควำมคลำยก�ำหนัด)  
เป็นผล  มีนิพพิทำและวิรำคะเป็นอำนิสงส์  นิพพิทำและวิรำคะมีวิมุตติ
ญำณทัสสนะ  (ควำมรู้ควำมเห็นในวิมุตติ)  เป็นผล  มีวิมุตติญำณทัสสนะ 

เป็นอำนิสงส์อย่ำงน้ี  อำนนท์  ศีลท่ีเป็นกุศล  ย่อมท�ำอรหัตตผลให้บริบูรณ์
โดยล�ำดับ อย่ำงน้ีแล”

  ศีลที่เป็นกุศล ---> อวิปปฏิสำร ---> ปรำโมทย์ ---> ปีติ
     ---> ปัสสัทธิ ---> สุข ---> สมำธิ ---> ยถำภูตญำณทัสสนะ
     ---> นิพพิทำ ---> วิรำคะ ---> วิมุตติญำณทัสสนะ
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  ๒.  เจตนำกรณียสูตร  ว่ำด้วยกรรมที่ไม่ต้องท�ำด้วยควำมต้ังใจ
(เจตนาสูตร องฺ.ทสก.๒๔/๒)

  ภิกษุทั้งหลำย  บุคคลผู ้มีศีล  สมบูรณ์ด้วยศีล  ไม่ต้องท�ำเจตนำ 
ควำมต้ังใจว่ำ  ‘ขออวิปปฏิสำรจงเกิดขึ้นแก่เรำ’  กำรที่อวิปปฎิสำรเกิดขึ้น 

แก่บุคคลผู้มีศีล  สมบูรณ์ด้วยศีลน้ีเป็นธรรมดำ  (หมำยถึงเป็นสภำวธรรม 

ที่เกิดขึ้นเอง มุ่งแสดงกฎแห่งเหตุผล)
  บุคคลผู้มีอวิปปฏิสำรไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ  ‘ขอปรำโมทย ์

จงเกิดขึ้นแก่เรำ’  กำรที่ปรำโมทย์เกิดข้ึนแก่บุคคลผู้มีอวิปปฏิสำร  น้ีเป็น 

ธรรมดำ
  บุคคลผู้มีปรำโมทย์ไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ ‘ขอปีติจงเกิดขึ้น 

แก่เรำ’ กำรที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีปรำโมทย์ น้ีเป็นธรรมดำ
  บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ ‘ขอกำย
ของเรำจงสงบ’ กำรที่บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติมีกำยสงบ นี้เป็นธรรมดำ
บุคคลผู้มีกำยสงบไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ  ‘ขอเรำจงเสวยสุข’  กำรที่
บุคคลผู้มีกำยสงบเสวยสุข น้ีเป็นธรรมดำ
  บุคคลผู้มีสุขไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ  ‘ขอจิตของเรำจงเป็น
สมำธิ’ กำรที่บุคคลผู้มีสุขมีจิตเป็นสมำธิ น้ีเป็นธรรมดำ
  บุคคลผู้มีจิตเป็นสมำธิไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ ‘ขอเรำจงรู้เห็น 

ตำมควำมเป็นจริง’  กำรท่ีบุคคลผู้มีจิตเป็นสมำธิรู้เห็นตำมควำมเป็นจริงน้ี
เป็นธรรมดำ 
  บุคคลผู ้รู ้เห็นตำมควำมเป็นจริงไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ  
‘ขอเรำจงเบื่อหน่ำยคลำยก�ำหนัด’  กำรที่บุคคลผู้รู ้เห็นตำมควำมเป็นจริง 
เบื่อหน่ำยคลำยก�ำหนัด น้ีเป็นธรรมดำ
  บุคคลผู ้เบื่อหน่ำยคลำยก�ำหนัดไม่ต้องท�ำเจตนำควำมต้ังใจว่ำ  
‘ขอเรำจงท�ำให้แจ้งวิมุตติญำณทัสสนะ’  กำรที่บุคคลผู ้เบื่อหน่ำยคลำย
ก�ำหนัดท�ำให้แจ้งวิมุตติญำณทัสสนะ น้ีเป็นธรรมดำ
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  นิพพิทำและวริำคะมวิีมตุติญำณทสัสนะเป็นผล มีวมิตุติญำณทสัสนะ 

เป็นอำนิสงส์  ยถำภูตญำณทัสสนะมีนิพพิทำและวิรำคะเป็นผล  มีนิพพิทำ 
และวิรำคะเป็นอำนิสงส์ สมำธิมียถำภูตญำณทัสสนะเป็นผล มียถำภูตญำณ
ทัสสนะเป็นอำนิสงส์ สุขมีสมำธิเป็นผล มีสมำธิเป็นอำนิสงส์ ปัสสัทธิมีสุขเป็น
ผล มีสุขเป็นอำนิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอำนิสงส์ ปรำโมทย์
มีปีติเป็นผล มีปีติเป็นอำนิสงส์ อวิปปฏิสำรมีปรำโมทย์เป็นผล มีปรำโมทย์
เป็นอำนิสงส์ ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปฏิสำรเป็นผล มีอวิปปฏิสำรเป็นอำนิสงส์
  ภิกษุท.  ธรรมท.ย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมท.  ธรรมท.ย่อมให้ธรรมท.
บริบูรณ์ เพ่ือออกจำกฝั่งน้ี (วัฏฏะ) สู่ฝั่งโน้น (นิพพำน) อย่ำงน้ีแล

  ๓.  ปฐมอุปนิสสูตร  ว่ำด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด
(สีลสูตร องฺ.ทสก.๒๔/๓)

  ภิกษุท.  อวิปปฏิสำรของบุคคลผู ้ทุ ศีลมี ศีลวิบั ติชื่อว ่ำมี เหตุ 

ถูกขจัดแล้ว  เมื่ออวิปปฏิสำรไม่มี  ปรำโมทย์ของบุคคลผู้มีอวิปปฏิสำรวิบัติ 

ชื่อว่ำมีเหตุถูกขจัดแล้ว  ฯลฯ  เมื่อนิพพิทำและวิรำคะไม่มี  วิมุตติญำณ 

ทัสสนะของบุคคลผู ้มีนิพพิทำและวิรำคะวิบัติ  ชื่อว่ำมีเหตุถูกขจัดแล้ว  
เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้ว  สะเก็ด  เปลือก  กระพ้ี  แม้แกน
ของต้นไม้น้ัน ย่อมไม่ถึงควำมบริบูรณ์ ฉะน้ัน
  ภิกษุท.  อวิปปฏิสำรของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีล  ชื่อว่ำมีเหตุ
สมบูรณ์ เม่ืออวิปปฏิสำรมีอยู่ ปรำโมทย์ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปฏิสำร 
ชื่อว่ำมีเหตุสมบูรณ์  ฯลฯ  เมื่อนิพพิทำและวิรำคะมีอยู่  วิมุตติญำณทัสนะ 

ของบุคคลผู ้สมบูรณ ์ด ้วยนิพพิทำและวิรำคะ  ชื่อว ่ำมี เหตุสมบูรณ ์  
เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์  สะเก็ด  เปลือก  กระพ้ี  แม้แก่น 

ของต้นไม้น้ัน ย่อมถึงควำมบริบูรณ์ ฉะน้ัน
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  ๔.  ทุติยอุปนิสสูตร  ท่ำนพระสำรีบุตรเรียกภิกษุท. มำกล่ำวสอน
เน้ือหำเหมือนข้อ ๓.

 ๕.  ตติยอุปนิสสูตร  ท่ำนพระอำนนท์ได้เรียกภิกษุท. มำกล่ำวสอน
เน้ือหำเหมือนข้อ ๓.

(อุปนิสาสูตร, อานันทสูตร องฺ.ทสก.๒๔/๔-๕)

  ในอังคุตตรนิกำย เอกทสกนิบำต มีกล่ำวซ�้ำอีกเหมือนกันทุกประกำร 
ทั้ง ๕ สูตร แต่แยกนิพพิทำ และวิรำคะ เป็นคนละข้อ จึงมี ๑๑ ข้อ น้ีแสดง
ถึงควำมส�ำคัญของผลของกำรมีศีลที่เป็นกุศล จนถึงนิพพำน เพรำะพระพุทธ
องค์ตรัสทั้งอนุโลมปฏิโลม  ในหลำยแง่มุมหลำยค�ำขยำยอธิบำยให้เข้ำใจ 

เข้ำถึง และพระสำรีบุตรและพระอำนนท์น�ำไปกล่ำวสอนซ�้ำอีก

 ๖.  โสณทัณฑสูตร  เร่ืองศีลและปัญญำ             (ที.สี.๙/๑๙๔-๑๙๕)
  [๑๙๔]  พระผู ้พระภำคตรัสว่ำ  “ปัญญำอันศีลช�ำระให้บริสุทธ์ิ  
ศีลอันปัญญำช�ำระให้บริสุทธิ์  ปัญญำย่อมมีในที่ที่มีศีล  ศีลย่อมมีในที่ 
ที่ผู ้มีปัญญำ  ปัญญำย่อมมีแก่ผู ้มีศีล  ศีลย่อมมีแก่ผู ้มีปัญญำ  นักปรำชญ ์

ยกย ่องศีลและปัญญำว ่ำเป ็นสิ่ งล�้ำเลิศในโลก  เปรียบเหมือนบุคคล 

ใช้มือล้ำงมือ หรือใช้เท้ำล้ำงเท้ำ ฉันใดฉันน้ัน”
  [๑๙๕] พระผู้มีพระภำคตรัสอธิบำย “ศีลน้ันเป็นอย่ำงไร ปัญญำน้ัน 

เป็นอย่ำงไร”  ว่ำ  “.....บรรชิตเมื่อบวชแล้ว  ส�ำรวมระวังในพระปำติโมกข์ 
เพียบพร้อมด้วยมำรยำทและโคจร  มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย 
สมำทำนศึกษำอยู่ในสิกขำบททั้งหลำย  ประกอบด้วย  กำยกรรม  วจีกรรม  
ที่เป็นกุศล มีอำชีพบริสุทธ์ิ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวำรในอินทรีย์ทั้งหลำย 
ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ”.... แล้วตรัสว่ำภิกษุช่ือว่ำสมบูรณ์
ด้วยศีล คือจูฬศีล มัชฌิมศีล มหำศีล สมบูรณ์ด้วยปัญญำ คือวิชชำ ๘
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  (น่ำสังเกตว่ำ  พระเมืองไทยไม่ค่อยพูดสอนเน้นขยำยควำมถึง 
เร่ือง จูฬศีล มัชฌิมศีล มหำศีล โดยเฉพำะมหำศีลที่ว่ำด้วยกำรเว้นขำดจำก
กำรเลี้ยงชีพผิดทำงด้วยเดรัจฉำนวิชำ  จึงพบพระผิดศีลหมวดน้ีอยู่ทั่วไป  
และศีลกับวินัย มีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร ?  วินัยเป็นสิ่งที ่
พระพุทธองค์บัญญัติภำยหลังจำกมีเร่ืองรำวเหตุคดีชั่วหยำบก่อควำม 

เสียหำยหรือไม่สมควรไม่ดีงำมต่ำงๆ เกิดขึ้น หลังจำกที่เผยแผ่ศำสนำไปแล้ว 

ถึง ๑๒ ปี บำงอย่ำงร้ำยแรง บำงอย่ำงเป็นไปเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันด้วยดีของ 
หมู่สงฆ์  บำงอย่ำงเป็นเร่ืองมำรยำทสังคมตำมยุคสมัยน้ันเป็นต้น  ส่วนศีล 

ต้องมีอยู ่แล้วต้ังแต่ที่ทรงแสดงธรรมคร้ังแรก  ศีล  ๕  คือพ้ืนฐำนที่สุด 

มีในองค์ของอริยมรรค  ๘  พระพุทธเจ้ำแต่ละพระองค์บัญญัติวินัยที่มำ 
ในพระปำติโมกข์  (อำณำปำติโมกข์)  และนอกพระปำติโมกข์ไม่เท่ำกัน 

พระพุทธเจ้ำบำงพระองค์มีแต่โอวำทปำติโมกข์เท่ำนั้น  ไม่บัญญัติอำณำ 
ปำติโมกข์เช่นศีล  ๒๒๗  ข้อเลย  พระสมณโคดมเคยตรัสว่ำ  วินัยเล็กน้อย 

อำจถอนเสียบ้ำงได้
(ขุททานุขุททกสิกขาปทกถา วิ.จู.๗/๖๒๐; มหาปรินิพพานสูตร ที.ม.๑๐/๑๔๑) 

  ส่วนศีลคือ จูฬศีล  มชัฌิมศีล  มหำศีล เป็นเหมือนกฎหมำยรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมำยแม่บท  และวินัยเป็นกฎหมำยลูกที่บัญญัติรำยละเอียด 

ควำมผิดให้ชัดเจนขึ้นพร ้อมบทลงโทษเกิดขึ้นภำยหลัง  ใช ่หรือไม ่  ?  
เป็นประเด็นที่น่ำศึกษำวิจัย)
  กำรปฏิบัติธรรมด้วยเร่ืองศีลเป็นเร่ืองใหญ่เป็นอำทิพรหมจรรย์   
ซึ่งจะท�ำให้เกิดสมำธิปัญญำตำมมำ  ถ้ำปฏิบัติถูกต้อง  ประกอบด้วยปัญญำ 
(สัมมำทิฏฐิ) กระท�ำในใจให้แยบคำยถึงจิต ไม่ใช่แค่สักว่ำกำย วำจำเท่ำน้ัน 

(สีลัพพตปรำมำส)  เพรำะกำยกรรมวจีกรรมย่อมเกิดจำกจิตด�ำริ  ดังที่ 
พระพุทธองค์ตรัส  เจตนำห� กมฺม� วทำมิ เรำกล่ำวเจตนำว่ำเป็นกรรม 

เจตนำเป็นเจตสิกในจิต  เมื่อมีธัมมวิจยะช�ำระจิตคือ  มิจฉำสังกัปปะ  ก็ย่อม
ไม่เกิดมิจฉำวำจำ  มิจฉำกัมมันตะ  มิจฉำอำชีวะ  ถ้ำมีสัมมำสติและสัมมำ
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วำยำมะควำมเพียรครบพร้อมสมบูรณ์ลงตัว  ก็เกิดสัมมำสมำธิอันประกอบ
ด้วยองค์  ๗  เป็นอริยมรรคมีองค์  ๘  อริยผลก็ย่อมเกิดตำมมำเป็นธรรมดำ  
สีลัพพตปรำมำสคือกำรถือศีลแบบลูบๆ คล�ำๆ เหยำะแหยะ ไม่ถึงแก่นศีล 
ไม่ถึงเจตนำรมณ์ของศีล  ไม่ถึงจิต  ก็ย่อมถูกละได้ขำด  ดังใน  “มหำจัตตำรี
สกสูตร” เนื่องจำกพระสูตรน้ีค่อนข้ำงยำว ผู้เขียนขอเสนอแต่ใจควำมส�ำคัญ
ตำมแนวของบทน�ำของพระไตรปิฎกชุดมหำจุฬำฯ  เล่ม  ๑๔  ผู้อ่ำนควรหำ
พระสูตรฉบับเต็มมำอ่ำนด้วย

 ๗.  มหำจัตตำรีสกสูตร  มีใจควำมส�ำคัญดังน้ี                (ม.อุ.๑๔)
  พระผู้มีพระภำคตรัสกับภิกษุท.ว่ำ  สัมมำสมำธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ) 
อันเป็นอริยะ ท่ีมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบ คือสภำวะท่ีจิตมีอำรมณ์ 
เป็นหนึ่ง แวดล้อมด้วยองค์ ๗ ประกำร  คือสัมมำทิฏฐิ  (เห็นชอบ) สัมมำ
สังกัปปะ (ด�ำริชอบ) สัมมำวำจำ (เจรจำชอบ) สัมมำกัมมันตะ (กระท�ำชอบ) 
สัมมำอำชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) สัมมำวำยำมะ (พยำยำมชอบ) สัมมำสติ (ระลึก
ชอบ) ในบรรดำองค์ ๗ น้ัน สัมมำทิฏฐิเป็นหัวหน้ำ เพรำะท�ำให้รู้ชัดว่ำอะไร 
เป็นมิจฉำทิฏฐิ  อะไรเป็นสัมมำทิฏฐิ  อะไรเป็นมิจฉำสังกัปปะ  อะไรเป็น 

สัมมำสังกัปปะ  อะไรเป็นมิจฉำวำจำ  อะไรเป็นสัมมำวำจำ  อะไรเป็นมิจฉำ
กัมมันตะ  อะไรเป็นสัมมำกัมมันตะ  อะไรเป็นมิจฉำอำชีวะ  อะไรเป็นสัมมำ
อำชีวะ อะไรเป็นมิจฉำวำยำมะ อะไรเป็นสัมมำวำยำมะ อะไรเป็นมิจฉำสติ 
อะไรเป็นสัมมำสติ  โดยทรงแยกอธิบำยขยำยควำมเป็นชุดๆ ชุดละ ๔ องค์
ธรรม รวม ๖ ชุด
 ชุดที่ ๑ เพรำะสัมมำทิฏฐิ สัมมำวำยำมะและสัมมำสติตำมแวดล้อม
สัมมำทิฏฐิ ดังต่อไปน้ี
  ภิกษุรู ้ชัดมิจฉำทิฏฐิว ่ำเป็นมิจฉำทิฏฐิ  รู ้ชัดสัมมำทิฏฐิว ่ำเป็น 

สัมมำทิฏฐิ  ควำมรู้ของภิกษุน้ันเป็นสัมมำทิฏฐิ  เม่ือภิกษุน้ันพยำยำมละ
มิจฉำทิฏฐิ และพยำยำมท�ำให้สัมมำทิฏฐิเกิดมีบริบูรณ์ขึ้น ควำมพยำยำมน้ัน 
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เป็นสัมมำวำยำมะ  เมื่อภิกษุน้ันมีสติในกำรละมิจฉำทิฏฐิ  และในกำรท�ำให้
สัมมำทิฏฐิเกิดมีบริบูรณ์ขึ้น สติน้ันเป็นสัมมำสติ
 ชุดที่ ๒ เพรำะสัมมำทิฏฐิ สัมมำวำยำมะและสัมมำสติตำมแวดล้อม
สัมมำสังกัปปะดังต่อไปน้ี
  ภิกษุรู้ชัดมิจฉำสังกัปปะ  (ควำมด�ำริในกำม  ด�ำริในพยำบำท  ด�ำริ 
ในควำมเบียดเบียน) ว่ำเป็นมิจฉำสังกัปปะ รู้ชัดสัมมำสังกัปปะว่ำเป็นสัมมำ
สังกัปปะ ควำมรู้ของภิกษุน้ันเป็นสัมมำทิฏฐิ เมื่อภิกษุนั้นพยำยำมละมิจฉำ
สังกัปปะ และพยำยำมท�ำให้สัมมำสังกัปปะเกิดมีบริบูรณ์ขึ้น ควำมพยำยำม
น้ันเป็นสัมมำวำยำมะ  เมื่อภิกษุนั้นมีสติในกำรละมิจฉำสังกัปปะ  และใน 

กำรท�ำให้สัมมำสังกัปปะเกิดมีบริบูรณ์ขึ้น สติน้ันเป็นสัมมำสติ
 ชุดท่ี ๓ ถึงชุดท่ี ๕ 
  มีนัยอย่ำงเดียวกับ  ๒  ชุดแรกเปลี่ยนแต่องค์แห่งมรรคเป็นสัมมำ
วำจำ  (เจตนำงดเว้นจำกำรพูดเท็จ  งดเว้นจำกกำรพูดส่อเสียด  งดเว้น 

จำกกำรพูดค�ำหยำบ งดเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ) สัมมำกัมมันตะ (เจตนำงด
เว้นจำกปำณำติบำต  งดเว้นจำกอทินนำทำน  งดเว้นจำกกำเมสุมิจฉำจำร) 
และสัมมำอำชีวะ ตำมล�ำดับ (ซึ่งสัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ 
และสัมมำอำชีวะ ก็รวมอยู่ในเบญจศีลเบญจธรรมและศีล ๘ นั่นเอง) แต่ใน
ชุดที่ ๖ ทรงอธิบำยขยำยควำมต่ำงออกไป ดังน้ี 
 ชุดท่ี ๖ สัมมำทิฏฐิเป็นหัวหน้ำขององค์ธรรม ๗ น้ัน เพรำะ ๑. เมื่อมี
สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ ก็มีพอเหมำะ (บริบูรณ์ ครบถ้วน ไม่ขำด ไม่เกิน) 
๒. เมื่อมีสัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำก็มีพอเหมำะ ๓. เมื่อมีสัมมำวำจำ สัมมำ
กัมมันตะก็มีพอเหมำะ ๔.  เมื่อมีสัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะก็มีพอเหมำะ 
๕.  เม่ือมีสัมมำอำชีวะ สัมมำวำยำมะก็มีพอเหมำะ ๖.  เมื่อมีสัมมำวำยำมะ 
สัมมำสติก็มีพอเหมำะ ๗. เมื่อมีสัมมำสติ สัมมำสมำธิก็มีพอเหมำะ ๘. เมื่อม ี

สัมมำสมำธิ  สัมมำญำณะก็มีพอเหมำะ ๙.  เมื่อมีสัมมำญำณะ  สัมมำวิมุตติ
ก็มีพอเหมำะ
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ภำพผังสรุปอริยมรรค ๘, สัมมัตตะ ๑๐
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 ภิกษุท.  พระเสขะผู ้ประกอบด้วยองค์  ๘  จึงเป็นพระอรหันต์ผู ้
ประกอบด้วยองค์ ๑๐ 
  ทรงแบ่งมรรค ๗ องค์แรก  เป็น ๒ กลุ่ม  คือมรรคส่วนท่ีเป็นองค์
ประกอบหรือเคร่ืองแวดล้อม ๓ องค์ คือ สัมมำทิฏฐิ สัมมำวำยำมะ สัมมำ
สติ และมรรคส่วนท่ีเป็นแกนกลำงของกำรปฏิบัติ ๔ องค์ คือ สัมมำ
สังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ สัมมำอำชีวะคือ 

สภำพที่พ้นจำกมิจฉำอำชีวะ ๕ ระดับคือ กำรโกง (กุหนำ) ล่อลวง (ลปนำ) 
กำรตลบตะแลง (เนมิตฺตกตำ) กำรยอมมอบตนในทำงผิด (นิปฺเปสิกตำ) และ 

กำรเอำลำภต่อลำภ (ลำเภน ลำภ� นิชิคึสนตำ) มิจฉำอำชีวะระดับต่ำงๆ เหล่ำ 
น้ี  มีสำเหตุพ้ืนฐำนมำจำกควำมหลงมัวเมำในอบำยมุข  สิ่งเสพติด  กำมคุณ 
ตลอดจนลำภ ยศ สรรเสริญและโลกียสุข กำรลดละสิ่งมัวเมำระดับหยำบ สิ่ง
มัวเมำระดับกลำง  สิ่งมัวเมำระดับละเอียด ที่เป็นรำกฐำนของมิจฉำอำชีวะ
เหล่ำน้ี ก็คือกำรประพฤติปฏิบัติตำมนัยของศีลข้อที่ ๕ น่ันเอง

  น่ีคือรูปแบบกำรปฏิบัติธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงพร�่ำสอน  ไม่ใช ่

มีแค่กำรน่ังสมำธิเดินจงกรมเท่ำน้ัน สีเลน สุคตึ ยนฺติ, สีเลน โภคสมฺปทำ,  
สีเลน นิพพุตึ ยนฺติ, ตสฺมำ สีล� วิโสธเย ขอแปลโดยอรรถว่ำ ศีลย่อมน�ำสู่สุคติ  
ศีลย่อมน�ำสู่ควำมถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ ศีลย่อมน�ำสู่นิพพำน เพรำะฉะน้ัน
พึงปฏิบัติธรรมด้วยกำรช�ำระศีลให้บริสุทธิ์ถึงจิตเถิด ๚ะ๛

สีลสํวโร

ศีล

ปัญญำ สมำธิ
วิมุติ
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     ภาษาคน-ภาษาธรรมในชาดก...
เตลปัตตชาดก

  ในกำรตรัสธรรมะของพระพุทธองค์  บำงคร้ังก็ตรัสเป็นภำษำคน 
หรือปุคคลำธิษฐำน เน้นเร่ืองรำวทำงโลกหรือทำงวัตถุเป็นรูปธรรมเห็นชัด 
บำงคร้ังก็ตรัสเป็นภำษำธรรมหรือธรรมำธิษฐำน ท่ีเป็นนำมธรรมเหนือขึ้น 

จำกโลกหรือวัตถุ  บำงคร้ังท่ำนก็อุปมำเปรียบเทียบภำษำท้ัง  ๒  ให้ฟัง 
เพ่ือควำมเข้ำใจที่ชัดเจน  บำงคร้ังเรำก็ต้องคิดตีควำมเอำเอง  ยกตัวอย่ำง 
เช่น  “พุทธ”  ในภำษำคน  หมำยถึง  พระพุทธเจ้ำ  บุคคลในประวัติศำสตร์
ผู้ซึ่งได้เผยแพร่พุทธศำสนำเมื่อ  ๒๕๐๐  ปีก่อน  และได้ดับขันธปรินิพพำน
ไปแล้ว  ส่วนควำมหมำยระดับภำษำธรรม  หมำยถึง  ปรมัตถธรรม  ตำมนัย
เดียวกับที่ปรำกฏในพุทธวจนะว่ำ  “ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้น้ันเห็นตถำคต  ผู้ใด 

เห็นตถำคต ผู้น้ันเห็นธรรม ผู้ที่ไม่เห็นธรรมะน้ัน แม้จะจับจีวรของตถำคตอยู่ 
ก็ไม่ชื่อว่ำเห็นตถำคตเลย”  หรือเช่น กำรเปรียบเทียบบุคคลในโลกกับ
ดอกบัว ๔ เหล่ำ  ระหว่ำงดอกบัวกับคุณสมบัติควำมพร้อมของบำรมี  - 
ควำมเร็วช้ำในกำรบรรลุธรรม เป็นต้น
                      

คนตำมภำษำธรรม ๘ จ�ำพวก
๑.  มนุสสมนุสโส คนผู้มีใจสูง  คือสูงด้วยมนุษยธรรม  มีศีล  ๕  รู้ว่ำอะไร 
  เป็นบุญบำป รู้อะไรควรไม่ควร
๒.  มนุสสเนรยิโก คนนรก  คือ  คนที่ทุกข์ร้อนรุ่ม  ถูกเผำรนอยู่เสมอด้วย 

  ไฟโทสะ ทุกข์กระวนกระวำย เพรำะถูกไฟกิเลสและบำปทุจริตแผดเผำ
๓.  มนุสสเปโต คนที่มีจิตใจเหมือนเปรต  คือ  โลภอยำกได้  หิวกระหำย  
  ทะเยอทะยำนด้ินรน ต้องกำรอยู่เสมอ ไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ
๔.  มนุสสอสุรกำโย คนที่มีควำมขี้ขลำดขี้กลัว  กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว  
  กลัวอย่ำงไม่มีเหตุผล ไม่กล้ำหำญในจริยธรรม คุณควำมดี
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๕.  มนุสสติรัจฉำโน คนท่ีมีจิตใจต�่ำเหมือนสัตว์เดียรัจฉำน  เต็มไปด้วย 

  โมหะโง่เขลำมัวเมำงมงำย  ไม่มีปัญญำรู้อะไรดีอะไรช่ัว  ไม่รู ้บุญบำป  
  เอำแต่กิน นอน สืบพันธ์ เท่ำน้ัน
๖.  มนุสสเทโว คนที่มีจิตใจสูงเหมือนเทวดำ  คือ  มีศีล  มีหิริโอตตัปปะ 

  ละอำยเกรงกลัวบำปอันเป็นเทวธรรม  มีควำมประพฤติสะอำด  ร่ืนเริง 
  บันเทิงอยู่
๗.  มนุสสพรหมำ คนที่มีพรหมวิหำรธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เสมอ  คือ  เมตตำ  
  กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ
๘.  มนุสสอริโย คนผู้ประเสริฐเป็นพระอริยะแล้ว คือผู้ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘  
  จนบรรลุธรรม มีโสดำบันเป็นต้น
  จะเห็นว่าภาษาคนก็เรียกว่าคนเหมือนกันหมด แต่ภาษาชาวบ้านก็
พอรู้ความหมายในเชิงเปรียบเทียบธรรมะอยู่  จึงด่าว่า ไอ้เปรตบ้าง ไอ้สัตว์
บ้าง ไอ้สัตว์นรกบ้าง หรือชมว่าคนน้ีใจงามดังเทพ เป็นต้น
                                    

เตลปัตตชำดก  ว่ำด้วย กำรรักษำจิต
  คร้ังหน่ึงพระบรมศำสดำ  ทรงปรำรภ  ชนบทกัลยำณีสูตร  

ตรัสพระธรรมเทศนำน้ี
  ดูก ่อนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเสมือนว่า  หมู ่มหาชน  ได้ยินว ่า  
นางงามในชนบทผู้งามเยี่ยม  ถึงพร้อมด้วยความงามและปราศจากโทษ 
แห่งสรีระ  เป็นผู ้เชี่ยวชาญอย่างยอดเยี่ยมในการฟ้อนอย่างอ่อนช้อย  
ในการขับกล่อมได้อย่างไพเราะ หมู่มหาชนย่อมประชุมกันอย่างแออัดที่นั้น 
คร้ันเมื่อนางงามฟ้อนรําอยู่ท่ามกลางมหาชน  ฝูงชนต่างเปล่งเสียงเชียร์ว่า 
สวยงามแท้หนอ ทั้งเสียงดีดน้ิวและโบกผ้าอย่างสน่ันหวั่นไหว
  พระราชาทรงทราบพฤติกรรมน้ัน  รับสั่งให้เรียกนักโทษคนหน่ึง 
ออกมาจากเรือนจํา ถอดขื่อคาออกเสีย ประทานโถนํ้ามัน มีน้ํามันเต็มเปี่ยม
เสมอขอบไว้ในมือของเขา  ให้ถือไว้มั่นด้วยมือทั้งสอง  ทรงสั่งบังคับบุรุษ  
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ผู้ถือดาบคนหน่ึงว่า จงพานักโทษผู้น้ีไปสู่สถานมหรสพของนางงามในชนบท 
จ้องเดินตามไปข้างหลัง  และถ้าบุรุษผู ้นี้ถึงความประมาท  เทหยดน้ํามัน 
แม้หยดเดียวลงในที่ใดแล จงตัดศีรษะเขาเสียในท่ีน้ันทีเดียว บุรุษน้ันเง้ือดาบ 
ตะคอกเขาพาไป ณ  ที่น้ัน  เขาอันมรณภัยคุกคามแล้ว  ไม่ใส่ใจถึงนางด้วย
สามารถแห่งความประมาทเลย ไม่ลืมตาดูนางชนบทกัลยาณีน้ันแม้คร้ังเดียว 
เพราะต้องการจะอยู่รอด
  แล้วทรงอุปมำสอนว่ำ  ดูก่อนภิกษุท้ังหลำย  โถน�้ำมันเต็มเปี ่ยม 

เสมอขอบ เป็นชื่อของสติอันเป็นไปในกำยแล
  พวกเธอพึงศึกษำในข้อน้ีอย่ำงน้ีว่ำ  สติไปแล้วในกำย  จักเป็นข้อที ่
พวกเรำทั้งหลำยจักต้องท�ำให้มี  ให้เป็นจงได้  เร่ิมแล้วด้วยดีให้จงได้  ก็ใน 

เร่ืองน้ี กรรมพึงเห็นดุจพระรำชำ กเิลสดุจดำบ มำรดุจคนเง้ือดำบ พระโยคำวจร 
ผู้เพ่งเจริญกำยคตำสติดุจคนถือโถน�้ำมัน
  พระผู ้มีพระภำคเจ้ำทรงน�ำพระสูตรน้ีมำทรงแสดงว่ำ  อันภิกษุ 

ผู้มุ่งเจริญกำยคตำสติต้องไม่ปล่อยสติ  เป็นผู้ไม่ประมำท  เจริญกำยคตำสติ  
เหมือนคนถือโถน�้ำมัน ด้วยประกำรฉะน้ี
  ภิกษุท.  คร้ันฟังพระสูตรน้ี  และอรรถำธิบำยแล้ว  พำกันกรำบทูล
อย่ำงน้ีว่ำ กำรที่บุรุษนั้นไม่มองดูนำงชนบทกัลยำณีผู้งำมหยดย้อย ประคอง
โถน�้ำมันเดินไป กระท�ำแล้ว เป็นกำรกระท�ำได้ยำก
  พระศำสดำตรัสว่ำ  ดูก่อนภิกษุท. กำรที่บุรุษน้ันกระท�ำแล้ว  มิใช่
เป็นกำรที่กระท�ำได้ยำก น่ันเป็นสิ่งที่ท�ำได้ง่ำยโดยแท้ เพรำะเหตุไร ? เพรำะ
เหตุมีคนเง้ือดำบคอยขู่ตะคอกสะกดไป แต่กำรที่บัณฑิตทั้งหลำยในคร้ังก่อน 
ไม่ปล่อยสติ  ไม่ท�ำลำยอินทรีย์  ไม่มองดูแม้ซึ่งรูปทิพย์ที่จ�ำแลงไว้เสียเลย  
เดินไปจนได้ครองรำชสมบัติน่ันต่ำงหำก ที่กระท�ำได้โดยยำก
  ภิกษุเหล่ำน้ันกรำบทูลอำรำธนำให้เล่ำอดีตนิทำนแล้ว ดังน้ี
  (การอ่านชาดกเป็นภาษาคน  ได้ความเพลิดเพลิน  ได้ธรรมะข้อคิด
ระดับหน่ึง  แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกชั้นถึงขั้นภาษาธรรม  ก็จะได้ประโยชน์
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มากขึ้น ผู้อ่านลองหัดวิเคราะห์ปริศนาธรรมจากภาษาคนดู แล้วค่อยดูเฉลย
ตอนท้ายว่า คิดตรงกันมั้ย ตัวหนังสือบางคําที่ทําตัวหนามีนัยทางภาษาธรรม
ที่ชวนคิด)
  ในอดีตกำล คร้ังพระเจ้ำพรหมทัตเสวยรำชสมบัติ ณ กรุงพำรำณส ี

พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพระโอรสองค์เล็กที่สุดของพระโอรส ๑๐๐ องค์ 
แห่งพระรำชำน้ัน  ทรงบรรลุควำมเป็นผู้รู้เดียงสำโดยล�ำดับ  และในคร้ังน้ัน 
พระปัจเจกพุทธเจ้ำหลำยพระองค์ฉันในพระรำชวัง พระโพธิสัตว์ทรงกระท�ำ
หน้ำที่ไวยำวัจกรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ำเหล่ำน้ัน
  วันหน่ึง  ทรงพระด�ำริว่ำ  พ่ีชำยของเรำมีมำก  เรำจักได้รำชสมบัติ 

สืบสันตติวงศ์ในพระนครน้ีหรือไม่หนอ คร้ันแล้วพระองค์ได้มีปริวิตกว่ำ  
ต้องถำมพระปัจเจกพุทธเจ้ำดูจึงจะรู้แน่ ในวันที่ ๒ เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ำ
ทั้งหลำยมำกันแล้ว  ท่ำนถือเอำธรรมกรกมำกรองน�้ำส�ำหรับด่ืม  ล้ำงเท้ำ  
ทำน�้ำมัน  ในเวลำที่พระปัจเจกพุทธเจ้ำเหล่ำน้ันฉันของเค้ียวในระหว่ำง  
จึงบังคมแล้วประทับน่ัง ณ ส่วนข้ำงหน่ึง มีพระด�ำรัสถำมควำมน้ัน
  ทีน้ัน  พระปัจเจกพุทธเจ้ำเหล่ำน้ันได้บอกกะท่ำนว่ำ  ดูก่อนกุมำร 
พระองค์จักไม่ได้รำชสมบัติในพระนครน้ี  แต่จำกพระนครน้ีไป  ในที่สุด  
๑๒๐  โยชน์  ในคันธำรรัฐ  มีพระนครชื่อว ่ำ  ตักกสิลำ  เธออำจจะไป 

ในพระนครน้ัน  จักต้องได้รำชสมบัติ ในวันท่ี ๗  นับจำกวันน้ี  แต่ใน 

ระหว่ำงทำง ในดงดิบใหญ่มีอันตรำยอยู่ เมื่อจะอ้อมดงน้ันไป จะเป็นทำงไกล 

ถึง  ๑๒๐  โยชน์  เมื่อไปตรงก็เป็นทำง  ๕๐  โยชน์  ข้อส�ำคัญทำงน้ันชื่อว่ำ 
อมนุสสกันดำร ในย่ำนน้ัน  ฝูงยักษิณีพำกันเนรมิตบ้ำนและศำลำไว  ้

ในระหว่ำงทำง ตกแต่งที่นอนอันมีค่ำ บนเพดำนแพรวพรำวไปด้วยดำวทอง 
แวดวงม่ำนอันย้อมด้วยสีต่ำงๆ  ตกแต่งอัตภำพด้วยอลังกำรอันเป็นทิพย์ 
พำกันน่ังในศำลำทั้งหลำย  หน่วงเหน่ียวเหล่ำบุรุษผู้เดินทำงไปด้วยถ้อยค�ำ 
อ่อนหวำน  พำกันเชื้อเชิญว่ำ  ท่ำนท้ังหลำยปรำกฏดุจดังคนเหน็ดเหน่ือย 

เชิญมำน่ังบนศำลำน้ี  ด่ืมเคร่ืองด่ืมแล้วค่อยไปเถิด  แล้วให้ที่น่ังแก่ผู ้ที่มำ 
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พำกันเล้ำโลม  ด้วยท่ำทีอันยียวนของตน  ท�ำให้ตกอยู ่ในอ�ำนำจกิเลส 

จนได ้   เมื่อได ้ท�ำอัชฌำจำรร ่วมกับตนแล ้วก็พำกันเ ค้ียวกินพวกน้ัน 

เ สี ย ในที่ น้ั น เอ ง   ท� ำ ให ้ ถึ งสิ้ นชี วิ ต   ท้ั งๆ   ที่ โ ลหิ ตยั งหลั่ ง ไหลอยู ่  
พวกนำงยักษิณีจะคอยจับสัตว ์ผู ้มี รูปเป ็นอำรมณ์ด ้วยรูปน่ันแหละ 

ผู้มีเสียงเป็นอำรมณ์ด้วยเสียงขับร้องบรรเลงอันหวำนเจ้ือยแจ้ว  ผู ้มีกลิ่น 

เป็นอำรมณ์ด้วยกลิ่นทิพย์  ผู้มีรสเป็นอำรมณ์ด้วยโภชนะอันมีรสเลิศต่ำงๆ  
ดุจรสทพิย์ ผูม้โีผฏฐัพพะเป็นอำรมณ์ด้วยทีน่อนดุจทีน่อนทพิย์ เป็นเคร่ืองลำด 

มีสีแดงทั้งสองข้ำง  ถ้ำพระองค์จักไม่ท�ำลำยอินทรีย์ทั้ง  ๕  แลดูพวกมันเลย 
คุมสติม่ันคงไว้เดินไป จักได้รำชสมบัติในพระนครน้ันในวันที่ ๗ แน่
  พระโพธิสัตว์ตรัสว่ำ  ข้ำแต่พระคุณเจ้ำผู ้เจริญ  เร่ืองน้ันจงยกไว้ 
ข้ำพเจ้ำรับโอวำทของพระคุณเจ้ำทั้งหลำยแล้ว  จักแลดูพวกมันท�ำไม  ?  
ดังน้ีแล้ว ขอให้พระปัจเจกพุทธเจ้ำทั้งหลำยท�ำพระปริตร รับทรำยเสกด้วย 
พระปริตร และด้ำยเสกด้วยพระปริตร บังคมลำพระปัจเจกพุทธเจ้ำและ 

พระรำชมำรดำพระรำชบิดำ เสด็จไปสู่พระรำชวัง ตรัสกะคนของพระองค์ว่ำ 
เรำจักไปครองรำชสมบัติในพระนครตักกสิลำ  พวกเจ้ำจงอยู ่กันท่ีน่ีเถิด  
คร้ังน้ัน  คนท้ัง ๕  กรำบทูลพระโพธิสัตว์ว่ำ  แม้พวกข้ำพระองค์ก็จักตำม 

เสด็จไปตรัสว่ำ  พวกเจ้ำไม่อำจตำมเรำไปได้ดอก  ได้ยินว่ำ  ในระหว่ำงทำง  
พวกยักษิณีคอยเล้ำโลมพวกมนุษย์ผู้มีรูปเป็นต้น เป็นอำรมณ์ด้วยกำมำรมณ์
มีรูปเป็นต้นหลำยอย่ำงต่ำงกระบวนแล้วจับกินเป็นอำหำร  อันตรำยมีอยู่
อย่ำงใหญ่หลวง เรำเตรียมตัวไว้แล้วจึงไปได้ พระรำชบุรุษกรำบทูลว่ำ ข้ำแต ่

สมมติเทพ  เมื่อพวกข้ำพระบำทน้ันตำมเสด็จไปกับพระองค์  จักแลดูรูป
เป็นต้นที่น่ำรักเพ่ือตนท�ำไม แม้พวกข้ำพระบำท ก็จักไปในที่น้ันได้เหมือนกัน 

พระโพธิสัตว์ตรัสว่ำ  ถ้ำเช่นน้ัน  พวกท่ำนจงเป็นผู้ไม่ประมำทเถิด  แล้วพำ
พวกคนทั้ง ๕ เหล่ำน้ันเสด็จไป
  ฝูงยักษิณีพำกันเนรมิตบ้ำนเป็นต้น น่ังคอยอยู่แล้ว ในคนเหล่ำน้ัน 
คนท่ีชอบรูปแลดูยักษิณีเหล่ำน้ันแล้ว มีจิตผูกพันในรูปำรมณ์ ชักจะล้ำหลัง 
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ลงหน่อยหน่ึง พระโพธสิตัว์กต็รัสว่ำ ท่ำนผูเ้จริญ ท�ำไมจึงเดินล้ำหลงัลงไปเล่ำ ? 
กรำบทูลว่ำ  ข้ำแต่สมมติเทพ  เท้ำของข้ำพระบำทเจ็บ  ขอน่ังพักในศำลำ 
สักหน่อย แล้วจักตำมมำ พระเจ้ำข้ำ  ตรัสว่ำ ท่ำนผู้เจริญ น่ันมันฝูงยักษิณี 
เจ้ำอย่ำไปปรำรถนำมันเลย  กรำบทูลว่ำ  ข้ำแต่สมมติเทพ  จะเป็นอย่ำงไร 
ก็เป็นเถิด ข้ำพระบำททนไม่ไหว  ตรัสว่ำ ถ้ำเช่นนั้น เจ้ำจักรู้เอง ทรงพำอีก  
๔ คน เดินทำงต่อไป คนทีช่อบดูรูปได้ไปส�ำนักของพวกมนั เมือ่ได้ท�ำอชัฌำจำร
กับตนแล้ว พวกมันก็ท�ำให้เขำสิ้นชีวิตในท่ีน้ันเอง แล้วไปดักข้ำงหน้ำ เนรมิต
ศำลำหลังอื่นไว้ น่ังถือดนตรีต่ำงๆ ขับร้องอยู่ ในคนเหล่ำน้ัน คนท่ีชอบเสียง 
ก็ชักล้ำหลัง  พวกมันก็พำกันกินคนน้ันเสีย  แล้วพำกันไปดักข้ำงหน้ำ  
จัดโภชนะดุจของทิพย์  มีรสเลิศนำนำชนิดไว้เต็มภำชนะ  น่ังเปิดร้ำน 

ขำยข้ำวแกง  ถึงตรงน้ัน  คนท่ีชอบรสก็ชักล้ำลง  พวกมันพำกันกินคนน้ัน
เสีย แล้วไปดักข้ำงหน้ำ ตกแต่งที่นอนดุจที่นอนทิพย์ น่ังคอยแล้ว ถึงตรงน้ัน  
คนท่ีชอบโผฏฐัพพะ ก็ชัก
ล้ำลง  พวกมันก็พำกันกินเขำ
เสียอีก
  เหลือแต่พระโพธิสัตว์
พระองค์เดียวเท่ำน้ัน คร้ังน้ัน 

นำงยั ก ษิ ณีตนห น่ึ ง คิ ดว ่ ำ 
ม นุษย ์คน น้ีมีมนต ์ขลั ง นัก  
เรำจักกินให้ได้แล้วถึงจะกลับ 
แล้วเดินตำมหลังพระโพธิสัตว์
ไปเร่ือยๆ  ถึงปำกดงฟำกโน้น 
พวกที่ท�ำงำนในป่ำเป ็นต ้น  
ก็ถำมนำงยักษิณีว่ำ  ชำยคน
ที่เดินไปข้ำงหน้ำนำงน้ีเป็น
อะไรกัน  ?  ตอบว่ำ  เป็นสำมี
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หนุ่มของดิฉัน เจ้ำค่ะ พวกคนเหล่ำน้ันจึงกล่ำวว่ำ พ่อมหำจ�ำเริญ กุมำริกำน้ี 

อ่อนแอถึงอย่ำงน้ีน่ำถนอมเหมือนพวงดอกไม้ ผิวก็งำมเหมือนทอง ทอดทิ้ง 
ตระกูลของตนออกมำ  เพรำะรักคิดถึงพ่อมหำจ�ำเริญ  จึงยอมติดตำมมำ  
พ่อมหำจ�ำเริญ เหตุไร จึงปล่อยให้นำงล�ำบำกไม่จูงนำงไปเล่ำ ?
  พระโพธิสัตว์ตรัสว่ำ  พ่อคุณท.  น่ันไม่ใช่เมียของเรำดอก  น่ันมัน
ยักษิณี  คนของเรำ  ๕  คนถูกมันกินไปหมดแล้ว  ยักษิณีกล่ำวว่ำ  พ่อเจ้ำ 
ประคุณท.  ธรรมดำผู้ชำยในยำมโกรธก็กระท�ำเมียของตนให้เป็นนำงยักษ์
ก็ได้ ให้เป็นนำงเปรตก็ได้ นำงยักษิณีเดินตำมมำ แสดงเพศของหญิงมีครรภ์  
แล ้วท�ำให ้ เป ็นหญิงคลอดแล ้วคร้ังหน่ึง  อุ ้มบุตรใส ่สะเอวเดินตำม 

พระโพธิสัตว ์ไป  คนที่ เห็นแล้วๆ  ก็พำกันถำมตำมนัยก่อนทั้งน้ัน  แม้ 
พระโพธิสัตว์ก็ตรัสอย่ำงน้ันตลอดทำง  จนถึงพระนครตักกสิลำ  มันท�ำให้ 
ลูกหำยไป  ติดตำมไปแต่คนเดียว  พระโพธิสัตว์เสด็จถึงพระนครแล้ว  
ประทับน่ัง ณ ศำลำหลังหน่ึง แม้ว่ำนำงยักษิณีนั้นเล่ำ ไม่อำจเข้ำไปได้ด้วย
เดชของพระโพธิสัตว์ ก็เนรมิตรูปเป็นนำงฟ้ำยืนอยู่ที่ประตูศำลำ
  สมัยน้ัน  พระรำชำก�ำลังเสด็จออกจำกพระนครตักกสิลำไปสู  ่
พระอุทยำน  ทรงมีจิตปฏิพัทธ์  ตรัสใช้รำชบุรุษว่ำ  ไปถำมซินำงคนน้ี 

มีสำมีแล้ว หรือยังไม่มี ?  พวกรำชบุรุษเข้ำไปหำนำงยักษิณี ถำมว่ำ เธอมีสำมี 
แล้วหรือ  ?  นำงตอบว่ำ  เจ้ำค่ะ  ผู้ที่น่ังอยู่บนศำลำคนน้ีเป็นสำมีของดิฉัน  
พระโพธิสัตว์ตรัสว่ำ น่ันไม่ใช่เมียของข้ำพเจ้ำดอก มันเป็นนำงยักษิณี คนของ
ข้ำพเจ้ำ ๕ คนถกูมนักินเสยีแล้ว ฝ่ำยนำงยกัษิณีก็กล่ำวว่ำ ท่ำนเจ้ำค่ะ ธรรมดำ
ผู้ชำยในยำมโกรธก็จะพูดเอำตำมที่ใจตนปรำรถนำ รำชบุรุษน้ันก็กรำบทูลค�ำ
ของคนทั้งสองแด่พระรำชำ  พระรำชำรับสั่งว่ำ  ธรรมดำภัณฑะไม่มีเจ้ำของ
ย่อมตกเป็นของหลวง แล้วตรัสเรียกยักษิณีมำให้น่ังเหนือพระคชำธำร ร่วม
กับพระองค์ทรงกระท�ำประทักษิณพระนคร  แล้วเสด็จข้ึนสู่ปรำสำท  ทรง
สถำปนำมันไว้ในต�ำแหน่งอัครมเหสี  เสด็จสรงสนำนแต่งพระองค์เรียบร้อย  
เสวยพระกระยำหำรในเวลำเย็นแล้วก็เสด็จขึ้นพระแท่นที่สิริไสยำสน์
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  นำงยักษิณีน้ันเล่ำ  กินอำหำรที่ควรแก่ตนแล้ว  ตกแต่งประดับ 

ประดำตน  นอนร่วมกับพระรำชำ  เหนือพระแท่นที่บรรทมอันมีสิริ  เวลำที ่
พระรำชำทรงเปี่ยมไปด้วยควำมสุขด้วยอ�ำนำจควำมร่ืนรมย์ ทรงบรรทมแล้ว 
ก็พลิกไปทำงหน่ึง  ท�ำเป็นร้องไห้  คร้ันพระรำชำตรัสถำมมันว่ำ  ดูก่อน 

นำงผู้เจริญเจ้ำร้องไห้ท�ำไม ?
  นำงจึงทูลว่ำ  ทูลกระหม่อมเพคะ  กระหม่อมฉันเป็นผู้ที่พระองค์
ทรงพบที่หนทำงแล้วทรงพำมำ อน่ึงเล่ำ ในพระรำชวังของพระองค์ก็มีหญิง
อยู่เป็นอันมำก  กระหม่อมฉัน  เมื่ออยู ่ในกลุ่มหญิงที่ร่วมบ�ำเรอพระบำท 
เมื่อเกิดพูดกันขึ้นว่ำ  ใครรู้จักมำรดำบิดำโคตรหรือชำติของเธอเล่ำ  เธอนะ 

พระรำชำพบในระหว่ำงทำง แล้วทรงน�ำมำ ดังน้ี จะเหมือนถูกจับศีรษะบีบ 

ต้องเก้อเขินเป็นแน่  ถ้ำพระองค์พระรำชทำนควำมเป็นใหญ่ และ 
กำรบังคับในแว่นแคว้นท้ังส้ินแก่หม่อมฉัน  ใครๆ  ก็จักไม่อำจก�ำเริบจิต 

กล่ำวแก่หม่อมฉันได้เลย
  ทรงรับสั่งว่ำ  นำงผู ้เจริญ  ชำวแว่นแคว้นท้ังส้ินมิได้เป็นสมบัติ
บำงส่วนของฉัน ฉันไม่ได้เป็นเจ้ำของของพวกนั้น แต่ชนเหล่ำใดละเมิด 
พระรำชก�ำหนดกฎหมำย กระท�ำส่ิงท่ีไม่ควรท�ำ เรำเป็นเจ้ำของคน
พวกนั้นเท่ำนั้น ด้วยเหตุน้ี  เรำจึงไม่อำจให้ควำมเป็นใหญ่  และกำรบังคับ 

ในแว่นแคว้นทั้งสิ้นแก่เธอได้
  นำงกรำบทูลว่ำ  ทูลกระหม่อมเพคะ  ถ้ำพระองค์ไม่สำมำรถจะ 

พระรำชทำนกำรบังคับในแว่นแคว้น  หรือในพระนคร  ก็ขอได้โปรด
พระรำชทำนอ�ำนำจเหนือปวงชนผู้รับใช้ข้ำงในภำยในพระรำชวัง  เพ่ือให้ 
เป็นไปในอ�ำนำจของหม่อมฉันเถิด พระเจ้ำข้ำ
  พระรำชำทรงติดพระทัยโผฏฐัพพะดุจทิพย์เสียแล้ว  ไม่สำมำรถ 

จะละเลยถ้อยค�ำของนำงได้  ตรัสว่ำ  ตกลงนำงผู้เจริญ  เรำขอมอบอ�ำนำจ 
ในหมู่ชนผู้รับใช้ภำยในแก่เธอ เธอจงควบคุมคนเหล่ำนั้นให้เป็นไป 
ในอ�ำนำจของตนเถิด นำงยักษิณีรับค�ำว่ำ ดีแล้ว พระเจ้ำข้ำ พอพระรำชำ
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บรรทมหลับสนิท  ก็ไปเมืองยักษ์ชวนพวกยักษ์มำ ยังพระรำชำของตน 
ให้ถึงชีพิตักษัย เคี้ยวกินหนังเนื้อและเลือดจนหมดเหลือไว้แต่เพียงกระดูก 
พวกยักษ์ที่เหลือก็พำกันเค้ียวกินคนและสัตว์ต้ังต้นแต่ไก่และสุนัขภำยในวัง
ต้ังแต่ประตูใหญ่จนหมดเหลือไว้แต่กระดูก
  รุ่งเช้ำพวกคนท.เห็นประตูวังยังปิดไว้ตำมเดิม ก็พำกันพังบำนประตู
ด้วยขวำน แล้วชวนกันเข้ำไปภำยใน เห็นพระรำชวังทุกแห่งหนเกลื่อนกล่น
ไปด้วยกระดูก  จึงพูดกันว่ำ  บุรุษคนน้ันพูดไว้เป็นควำมจริงหนอว่ำ  นำงน้ี 

มิใช่เมียของเรำ  มันเป็นยักษิณี  แต่พระรำชำไม่ทรงทรำบอะไร  ทรงพำมัน
มำแต่งต้ังให้เป็นมเหสีของพระองค์  พอค�่ำมันก็ชวนพวกยักษ์มำกินคน 

เสียหมดแล้วไปเสียเป็นแน่
  ในวันน้ัน  แม้พระโพธิสัตว์ก็ทรงใส่ทรำยเสกพระปริตรท่ีศีรษะ 
วงด้ำยเสกพระปรติร  ทรงถือพระขรรค์ประทับยนือยู่ในศำลำนัน้จนรุง่อรณุ 
พวกมนุษย์พำกันท�ำควำมสะอำดพระรำชนิเวศน์ทั้งสิ้น  ฉำบสีเหลือง  
ประพรมข้ำงบนด้วยของหอม  โปรยดอกไม้  ห้อยพวงดอกไม้  อบควัน 

ผูกพวงดอกไม้ใหม่  แล้วปรึกษำกันว่ำ  เมื่อวำนน้ี  บุรุษน้ันไม่ได้กระท�ำ 
แม้เพียงแต่จะท�ำลำยอินทรีย์  มองดูยักษิณีอันจ�ำแลงรูปดุจรูปทิพย์เดินมำ 
ข้ำงหลังเลย  เขำเป็นสัตว์ประเสริฐยิ่งล้นหนักแน่น  สมบูรณ์ด้วยญำณ  
เมื่อบุรุษเช่นน้ันปกครองแว่นแคว้น  รัฐสีมำมณฑลจักมีแต่สุขสันต์  พวกเรำ 
จงท�ำให้เขำเป็นพระรำชำเถิดคร้ังน้ัน  พวกอ�ำมำตย์และชำวเมืองทุกคน
ร่วมกันเป็นเอกฉันท์ เข้ำไปเฝ้ำพระโพธิสัตว์ กรำบทูลว่ำ ข้ำแต่สมมติเทพ 
เชิญพระองค์ทรงครองรำชสมบัติน้ีเถิด พระเจ้ำข้ำ เชิญเสด็จเข้ำสู่พระนคร
แล้วเชิญขึ้นประทับเหนือกองแก้ว  อภิเษกกระท�ำให้เป็นพระรำชำแห่ง 
ตักกสิลำนคร ท้ำวเธอทรงเว้นกำรลุอคติ  ๔  มิให้รำชธรรม  ๑๐  ก�ำเริบ  
ครองรำชสมบัติโดยธรรม  ทรงบ�ำเพ็ญบุญมีให้ทำนเป็นต้น  แล้วเสด็จไป 

ตำมยถำกรรม.
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พระศำสดำทรงเล่ำเร่ืองในอดีตน้ีแล้ว ตรัสพระคำถำ น้ีควำมว่ำ
  “ผู ้ปรารถนาทิศท่ียังไม ่เคยไป  พึงรักษาจิตของตนไว ้ด ้วยสติ  
เหมือนคนประคองไปซึ่งโถนํ้ามัน  อันเต็มเปี ่ยมเสมอขอบ  มิได้มีส ่วน 
พร่องเลย” ดังน้ี
  เพราะเหตุว ่า  “การฝ ึกจิตที่ข ่มได ้ยาก  ที่ เป ็นธรรมชาติเบา  
มักตกไปในอารมณ์ท่ีปรารถนาน้ี  ยังประโยชน์ให้สําเร็จ  จิตที่ฝ ึกแล้ว 
เป็นเหตุนําความสุขมาให้” เพราะฉะน้ัน “ท่านผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็น
ได้ยากแท้ ละเอียดลออ มักตกไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนา จิตที่คุ้มครองไว้
ได้แล้วนําความสุขมาให้” ด้วยว่า  
  “ชนเหล่าใด จักสํารวมจิตน้ี ซ่ึงไปได้ไกล (ทูรงฺคมํ) เที่ยวไปโดดเด่ียว 
(เอกจรํ) ไม่มีรูปร่าง (อสรีรํ) อาศัยถ้ําคือร่างกาย (คุหาสยํ) ไว้ได้  ชนเหล่าน้ัน 
จักพ้นจากบ่วงแห่งมารได้”  ส่วนคนนอกน้ีคือ  “ผู้ที่มีจิตไม่มั่นคง  ไม่ทราบ
พระสัทธรรม  มีความเลื่อมใสรวนเร  ย่อมมีปัญญาบริบูรณ์ไม่ได้”  ส่วนผู้ที่ 
คุ้นเคยกับพระกรรมฐานมานาน  “มีจิตอันราคะไม่ร่ัวรดแล้ว  มีใจอันโทสะ
ตามกําจัดไม่ได้  ละบุญและบาปเสียได้แล้ว  เป็นผู้ต่ืนอยู่  ย่อมไม่มีภัยเลย” 
เพราะฉะน้ัน  “ผู้มีปัญญาย่อมกระทําจิตอันด้ินรน  กวัดแกว่ง  รักษาได้ยาก 
ห้ามได้ยาก ให้ตรง เหมือนช่างศรดัดลูกศรฉะน้ัน  เมื่อพระโยคาวจรกระทํา
จิตให้ตรงอยู่อย่างน้ี ชื่อว่า ตามรักษาจิตของตน” .
 อรรถกถำ อธิบำยว่ำ “ทิศท่ีไม่เคยไป” คือ พระนิพพำน เพรำะว่ำ 
พระนิพพำนน้ัน ย่อมปรำกฏด้วยลักษณะเป็นต้นว่ำ ควำมสิ้นไป ควำมคลำย
ก�ำหนัด  เหตุน้ันพระผู้มีพระภำคเจ้ำจึงตรัสเรียกว่ำ ทิศ ส่วนที่ตรัสว่ำชื่อว่ำ 
ทิศที่ไม่เคยไป เพรำะพำลปุถุชนไรๆ ในสงสำรอันหำเบื้องต้นและเบื้องปลำย 

ไม่พบน้ี ไม่เคยไปกันเลยแม้แต่ควำมฝัน อันพระโยคำวจรผู้ปรำรถนำทิศนั้น 

พึงกระท�ำควำมเพียรในกำยคตำสติ  พระบรมศำสดำทรงถือเอำยอดแห่ง
เทศนำด้วยพระนิพพำนด้วยประกำรฉะนี ้แล้วทรงประชมุชำดกวำ่ รำชบรษิัท
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ในคร้ังน้ันได้มำเป็นพุทธบริษัทในคร้ังนี้ ส่วนพระรำชกุมำรผู้ครองรำชสมบัติ
ในคร้ังน้ันได้มำเป็นเรำตถำคตฉะน้ีแล.

(เตลปัตตชาดก พระไตรปิฎก เล่ม ๒๗; 
อรรถกถาแปลฉบับ มมร.ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๕๖ ข้อ ๙๖)

อธิบำยปริศนำธรรม
  ก่อนอืน่มำท�ำควำมรู้จักกบัธรรมะหมวดส�ำคัญ คือ อปัณณกปฏปิทำ ๓ 
(ข้อปฏิบัติท่ีไม่ผิด,  ปฏิปทำท่ีเป็นส่วนแก่นสำรเน้ือแท้  ซึ่งน�ำสู่ควำมเจริญ
งอกงำมในธรรม เป็นแนวทำงให้ปลอดพ้นทุกข์แน่นอนไม่ผิดพลำด)
  ๑.  อินทรียสังวร  กำรส�ำรวมอินทรีย์  ๖  เมื่อกระทบผัสสะรับรู้
อำรมณ์ทำงตำหูจมูกลิ้นกำยใจ  มีสติระวังไม่ให้บำปอกุศลครอบง�ำใจ  หรือ
เกิดควำมยินดียินร้ำย
  ๒.  โภชเนมัตตัญญุตำ กำรรู้ประมำณในกำรบริโภค  พิจำรณำ
อำหำรเพียงสักว่ำธำตุ เพื่อเลี้ยงกำยให้อยู่ได้เพ่ือกำรปฏิบัติธรรม รู้ว่ำอำหำร
อะไรควรไม่ควรกิน ไม่ใช่เพ่ืออร่อยสนุกสนำนมัวเมำหรืออิ่มเกินไป
  ๓. ชำคริยำนุโยค  มีควำมเพียรเป็นเคร่ืองต่ืนอยู ่ เสมอ  ขยัน 

ไม่เกียจคร้ำน  มีสติต่ืนตัวไม่ซึมเซำง่วงเหงำหำวนอน  พร้อมช�ำระจิตจำก
นิวรณ์
 - ยักษ์ คือ  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  สัมผัส  หรือกำมคุณ  ๕  ที่น่ำปรำรถนำ  
    น่ำใคร่ น่ำยินดี น่ำพอใจ คือ อัสสำทะรสอร่อยเสน่ห์ของกำมคุณ
 - พระโพธิสัตว์ คือ บุคคลผู้แสวงหำโพธิญำณ
 - พระปัจเจกพุทธเจ้ำ คือ พระศำสดำผู้ชี้แนะหนทำงอริยสัจจ์
 - พระรำชโอรส ๑๐๐ องค์ มีพระโพธิสัตว์แค่ ๑ เดียวท่ีสนใจถำม 
  พระปัจเจกพุทธเจ้ำ  คือ  ในหมู่คนร้อยมีแค่หน่ึงน้อยนัก  จักแสวงหำ 
    โพธิญำณ  นอกน้ันล้วนปรำรถนำ  ควำมส�ำเร็จทำงโลก  เป็นกษัตริย ์ 
    (สมมุติเทพ) ผู้เป็นใหญ่มีควำมสุขร่ืนเริงบันเทิงอยู่ในกำมคุณดุจสวรรค์
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 - สวดพระปริตร คือ เทศนำธรรมมี ศีลสมำธิปัญญำ อันมีสติสัมปชัญญะ 

    เป็นประธำน เป็นธรรมมีอุปกำระมำก และมีควำมไม่ประมำทอันเป็น 

    ยอดแห่งธรรมเป็นมูลบำทฐำน
 - หนทำงไปสู่เมืองตักกสิลำ คือ มรรคมีองค์ ๘ สู่แดนนิพพำน
 - เส้นทำงลัดตรงได้รัชสมบัติใน ๗ วัน คือ ปฏิบัติสติปัฏฐำน ๔ ย่อมได ้

    บรรลุธรรมอย่ำงเร็วสุด ๗ วัน
 - ทิศท่ีไม่เคยไป คือ โลกุตตรทิศ
  -  อมนุสสกันดำร คือ สังสำรวัฎที่ทุกข์ยำกล�ำบำก และเต็มไปด้วยกิเลส 

    ตัณหำชวนให้ลุ่มหลง
 - ควำมตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะเดินทำงไปเป็นกษัตริย์ คือ  อธิษฐำนบำรมี  
    หรือปณิธำนที่เด็ดเด่ียวมั่นคงที่จะท�ำควำมมุ่งหมำยให้ส�ำเร็จ
 - คนท้ัง ๕ คือ ผู้ติดในกำมำรมณ์ทั้ง ๕ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ย่อมหลงจม 

    ไปกับกำมภพ หรือถูกเคี้ยวกินโดยกำลเวลำคือเสียเวลำน่ันเอง
 - บ้ำนเนรมิตหลังที่ ๑ คือ  รูปำรมณ์  ที่น่ำปรำรถนำ  น่ำใคร่  น่ำยินดี  
    น่ำพอใจ
 - บ้ำนเนรมิตหลังท่ี ๒ คือ สัททำรมณ์ ที่น่ำปรำรถนำ น่ำใคร่ น่ำยินดี  
    น่ำพอใจ
 - บ้ำนเนรมิตหลังท่ี ๓ คือ  คันธำรมณ์ ที่น่ำปรำรถนำ น่ำใคร่ น่ำยินด ี 
    น่ำพอใจ
 - บ้ำนเนรมิตหลังท่ี ๔ คือ  รสำรมณ์  ที่น่ำปรำรถนำ  น่ำใคร่  น่ำยินดี  
    น่ำพอใจ
 - บ้ำนเนรมิตหลังท่ี ๕ คือ  โผฏฐัพพำรมณ์  ที่น่ำปรำรถนำ  น่ำใคร่  
    น่ำยินดี น่ำพอใจ
 - ควำมตื่นตัวระมัดระวังไม่เหลียวแลยักษ์ ไม่หลงเสน่ห์ ไม่ร่วม 
  เสพกำมคุณ ไม่กินอำหำรอร่อยๆท่ียักษ์เสนอ ไม่ร่วมหลับนอน 
    คือ  สติสัมปชัญญะในกำรสังวรศีล  ส�ำรวมอินทรีย์  โภชเนมัตตัญญตำ 
    ชำคริยำนุโยค (อปัณณกปฏิปทำ ๓)

ตามรอยธรรม 
ยุคกึ่งพุทธกาล104



 - ชำวบ้ำนถำมและคิดว่ำ ท�ำไมพระโพธิสัตว์จึงปล่อยให้กุมำริกำ 
  ผู้อ่อนแอน่ำถนอมน่ำรักต้องล�ำบำก  ไม่จูงนำงไป คือ จิตฝ่ำยอกุศล 

    ทั้งหลำยโดยเฉพำะกำมสัญญำ กำมวิตก  กำมุปำทำน  กำมำสวะ 

    ที่พยำยำมชักจูงเกลี้ยกล่อมจิตดีที่ มุ ่งมั่น  ให้พอใจยินดี  เห็นคุณ 

    ของกำม  ให้เพลิดเพลินหลงเสน่ห์มำรยำของวัตถุกำม แต่ไม่สำมำรถ 

    เปลี่ยนใจ  ท�ำให้ใจอ่อนกับกำรยั่วยวนชวนเชิญหลอกล่อ  เพรำะจิต 

    ฝ่ำยกุศลรู้ทันและเห็นโทษภัยในกำม (กำมำทีนวะ)
 - ทรำยเสกพระปริตร คือ วิปัสสนำ เพรำะซัดท�ำร้ำยยักษ์ได้
 - ด้ำยเสกพระปริตร คือ สมถะ เพรำะล้อมป้องกันยักษ์ได้
 - ขรรค์ คือ ปัญญำ เพรำะแทงยักษ์ให้ทะลุได้ ฟันให้ขำดได้ 
 - ยืนถือขรรค์ตื่นระวังท้ังคืน คือ ชำคริยำนุโยค กำรท�ำควำมเพียร
 - ยักษ์ทูลขอให้กษัตริย์พระรำชทำนควำมเป็นใหญ่ และกำรบังคับ 
  ในแว ่นแคว ้นท้ังสิ้น แต ่กษัตริย ์ตรัสว ่ำ ชำวแว ่นแคว ้นมิได ้
  เป็นสมบัติของเรำท้ังหมด  ชนใดละเมิดกฎหมำย  ท�ำส่ิงท่ีไม่สมควร 
  เรำเป็นเจ้ำของคนพวกนั้นเท่ำนั้น จึงมอบอ�ำนำจเหนือชนผู้รับใช้ 
  ภำยในรำชวังได ้เท ่ำนั้น กษัตริย ์ คือ  จิตที่มีโมหะหรืออวิชชำ  
    ย่อมเป็นใหญ่เหนือจิตบริวำรทีท่�ำผิดบำปอกศุลทจุริตทัง้หลำย เช่น โลภะ 
    มำนะ โทษะ ริษยำ ควำมตระหน่ี ควำมไม่มีหิริโอตตัปปะ แต่ไม่สำมำรถ 

    เป็นเจ้ำของชนผู้สุจริต เช่น  หิริโอตตัปปะ  ศรัทธำ  วิริยะ  สติ  สมำธิ  
    ปัญญำ  ได้  กำมคุณ  ๕  จึงมีอำนำจเหนือกุศลสุจริตธรรมเหล่ำน้ีไม่ได้  
    แต่มีอ�ำนำจเหนือคนรับใช้ในวัง คือ จิตบริวำรฝ่ำยอกุศลทุจริตได้
 - ยักษ์กินกษัตริย์ชำววังสัตว์เลี้ยงจนตำยหมด คือ กิเลสครอบง�ำผู้ยินดี 

    ยอมอยู ่ใต้อำณัติทั้งคนและสัตว์  หรือจิตท่ียินดีทั้งหลำยให้ตกอยู ่ 
    ในวัฏสงสำร
 - ยักษ์ คือ กำมคุณ ๕ โดยเฉพำะที่เกิดจำกเพศตรงข้ำมอันเป็นสุดยอด 

    แห่งกำมคุณ  ย่อมกลืนกินหรือท�ำให้ตำยหรือจมในกำลเวลำแห่ง 
    วัฏสงสำรยืดยำวนำน
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 - อ� ำมำตย ์และชำวเมืองทุกคนร ่วมกันเป ็นเอกฉันท ์ เข ้ ำ เฝ ้ำ 
  พระโพธิสัตว์ ทูลเชิญและอภิเษกข้ึนเป็นกษัตริย์  คือ  จิตดีทั้งหลำย 

    มีศีลสมำธิปัญญำ  หรือมรรคมีองค์  ๘  รวมกันเป็นมัคคสมังคี  ท�ำให้ 
    จิตผู้แสวงหำโพธิญำณ เข้ำถึงผลญำณวิมุตติ
 - ได้เป็นกษัตริย์ (วิสุทธิเทพ) มีอิสระเหนือชนท้ังหลำย คือ  นิพพำน 

    มีอิสระเหนือกิเลสหรือจิตทั้งหลำย
  (ในวลำหกัสสชำดก พระไตรปิฎก เล่ม  ๒๗,  อรรถกถำแปลฉบับ 

มมร. ขุททกนิกำย ชำดก เล่ม ๕๗ ข้อ ๒๔๑ - ๒๔๒ ก็มีเน้ือหำเกี่ยวกับยักษ ์

และพระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบยักษ์เป็นกำมคุณ ๕  ชัดเจนว่ำ “ภิกษุ 
ธรรมดาหญิงเหล่าน้ี เล้าโลมชายด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และด้วย
มารยาหญิง กระทําให้อยู่ในอํานาจของตน  เขาเรียกว่า  นางยักษิณี เพราะ
เล้าโลมชายด้วยกรีดกราย  คร้ันรู้ว่าชายน้ันตกอยู่ในอํานาจแล้ว  ก็จะให้ถึง
ความพินาศแห่งศีล และความพินาศแห่งขนบประเพณี จริงอยู่ แม้แต่ก่อน 
พวกนางยักษิณีเข้าไปหาพวกผู้ชายหมู่หน่ึงด้วยมารยาหญิง  แล้วเล้าโลม
พวกพ่อค้า ทําให้อยู่ในอํานาจตน คร้ันเห็นชายอื่นอีก ก็ฆ่าพวกพ่อค้าเหล่า
น้ันหมดให้ถึงแก่ความตาย  เค้ียวกินหมุบๆ ทั้งมีเลือดไหลออกจากด้านคาง
ทั้งสองข้าง”
  ผู ้ใดสนใจจะอ่ำน  เพ่ือลองตีควำมเป็นภำษำธรรมก็หำอ่ำนได้, 
ในทำงกลับกันเพศชำยก็เปรียบได้กับนำยยักษ์ที่เอำกำมคุณ ๕ เข้ำหลอกล่อ 

เพศหญิงเช่นกัน เร่ืองของกิเลส - ธรรมะ ไม่ได้จ�ำกัดเพศ) 

 ภาษาคน สื่อสาระ สัจธรรม
ช่วยชักน�า	 ตรึกลึกซ้ึง	 	ถึงฐานจิต
ภาษาธรรม	 น�าปัญญา	 	พาพินิจ
ล้างอวิช-	 ชาพาจิต	 	ถึงนิพพาน	ฯ

ปุญฺญฺวํโส
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นรก - สวรรค์ ๓ ระดับ
  ๑. หลังตำย...  พิสูจน์ได้ยำก  ไกลตัว  ยังไม่เห็นไม่รู้สึกในชำติน้ี  
มีในทุกศำสนำ และสวรรค์เป็นดินแดนสุดยอดปรำรถนำตำมควำมเชื่อและ
จินตนำกำรของทุกศำสนำ  เว้นพุทธศำสนำ  ที่สุดยอดปรำรถนำคือนิพพำน 
ส่วนสวรรค์เป็นแค่ทำงผ่ำนหรือที่พักระหว่ำงทำง  ส�ำหรับแดนนรกน้ันเป็น
ผลลัพธ์ของบำปควำมชั่วทุกศำสนำ
  ๒. ในชีวิตเป็นๆ...  คือควำมสุขทุกข์ทั่วไปของชีวิตมนุษย์  ที่เขำ 
รู้สึกได้ สัมผัสได้ สะท้อนได้จำกค�ำพูด เช่นว่ำ สวรรค์ในอก นรกในใจ, ตกนรก 

ทัง้เป็น,ยงักะขึน้สวรรค์, สถำนทีน้ี่เหมอืนสวรรค์. ควำมสขุทกุข์ในชวีติประจ�ำวัน 

เช่น ได้ลำภยศสรรเสริญ ก็มีสุข เสื่อมลำภยศคนนินทำ ก็มีทุกข์, ควำมดีใจ 

ปลื้มใจยินดีร่ำเริงบันเทิงใจพอใจสบำยใจสนุกสนำนสะใจ เม่ือได้สิ่งที่ต้องกำร 
สนองกิเลสหรือประสบสิ่งท่ีรักที่พอใจ,  ควำมเสียใจเดือดเน้ือร ้อนใจ 

ไม่สบำยใจอึดอัดขัดเคืองเครียดกลุ ้มกังวลโศกเศร้ำซึมขุ ่นข้องหมองใจ 

เมื่อพลัดพรำกจำกส่ิงเป็นที่รักที่พอใจ ประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ หวังสิ่งใด 

ไม่ได้สิ่งน้ัน, หรือแม้ควำมสุขปลื้มใจจำกกำรท�ำควำมดีตำมควำมเชื่อของเรำ 
หรือควำมทุกข์เสียใจเพรำะท�ำสิ่งที่ไม่ดีตำมควำมเชื่อของเรำ

ภาษาคน-ภาษาธรรม ในพระไตรปิฎก... 
  นรก-สวรรค์ ของพุทธ

	 สวรรค์นั้น	 อยู่บนดิน	 หรือถ่ินไหน
เจ้าดวงใจ		 ใฝ่โบยบิน		 ถวิลหา
อยู่ท่ีภูมิ	 	 สถานใด		 ในโลกา
หรือชั้นฟ้า	 จักรวาล		 วิมานแมน	ฯ
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  ๓.  แต่ละขณะจิตในปัจจุบันขณะ...  คือกำรปรุงแต่งควำมสุข 

ควำมทุกข์หรือสวรรค์นรกของเรำเอง  ในแต่ละเสี้ยวเวลำเมื่อมีกระทบ 

ผัสสะทำงอำยตนะ ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ
    ก. ปรุงแต่งจำกปฏิกิริยำสิ่งเร้ำท่ีรับเข้ำมำ เช่น เห็นภำพสวย 

กช็อบใจมคีวำมสขุ, ได้ยนิเสยีงเพลงไพเรำะหรือค�ำชม กช็อบ มสีขุ, ได้กลิน่หอม 

ชื่นใจก็ชอบ  มีสุข,  ได้ลิ้มรสอำหำรอร่อย  ก็ชอบ  มีสุข,  กำยสัมผัสถูกต้อง 
ของนุ่มนวลหรือเพศตรงข้ำม  ก็ชอบ  มีสุข  ในท�ำนองกลับกัน  ได้เห็นภำพ 

ไม่สวยงำมน่ำรังเกียจหรือน่ำกลัว  ก็ไม่ชอบใจ  มีควำมทุกข์,  ได้ยินเสียง 
หยำบคำย ค�ำด่ำค�ำต�ำหนิ ก็ไม่ชอบ มีทุกข์, ได้กลิ่นเหม็น ก็ไม่ชอบ มีทุกข์,  
ได้รสอำหำรไม่ถูกใจ ก็ทุกข์, กำยสัมผัสถูกต้องของน่ำรังเกียจ ก็ไม่ชอบ มีทุกข์
    ข.  ปรุงแต่งจำกภำยในออกไป เช่น คนมักโกรธ ชอบเพ่งโทษ 

ผู ้อื่น  มองอะไรก็เกิดอกุศล  ขุ ่นมัวขัดใจหงุดหงิดร�ำคำญ,  คนอำรมณ์ดี 

มีเมตตำ  ใจกว้ำง  มองอะไรๆ  ในแง่บวก  ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส,  คนชอบเอำ 
เร่ืองอดีตมำปรุงแต่งท�ำร้ำยจิตใจตัวเองแล้วทุกข์ทั้งๆที่ผ่ำนไปแล้ว, เอำเร่ือง 
อนำคตที่ยังไม่มำถึงคิดปรุงแต่งให้ทุกข์กังวลใจ หรือคนที่ฝึกฝนพัฒนำตนเอง 
จนมีปัญญำรู้เท่ำทนัควำมจริงของโลกของชวีติ วำงท่ำทต่ีอสิง่ทัง้หลำยถกูต้อง 
รู้จักท�ำจิตให้แจ่มใสเบิกบำน  ไม่กวัดแกว่งฟูแฟบขึ้นลงตำมสิ่งเร้ำภำยนอก 

มีจิตต่ืนตัวน่ิงไม่หวั่นไหวตำมอำรมณ์ที่มำกระทบ แม้จิตจะหว่ันไหวเสวยสุข 

ทุกข์ก็รู้เท่ำทันในขณะจิตน้ันๆ และมีสติสัมปชัญญะคอยดูคอยสังเกตศึกษำ
จนอำรมณ์น้ันละคลำยไป  ไม่ได้ไปร่วมปรุงแต่งเสพอำรมณ์ขยำยควำมคิด
ชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์น้ันๆ ต่อ
 พุทธศำสนำกล่ำวถึงนรกสวรรค์ทั้ง ๓ ประเภท ที่พิเศษกว่ำศำสนำ 
อื่นคือ  ประเภทที่  ๓  พระพุทธเจ้ำทรงเป็นศำสดำคนเดียวในโลกที่พูดถึง 
เป็นพระสัพพัญญุตำญำณโดยแท้  เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของพุทธ  มีรำย
ละเอียดลึกซึ้งมำก  จนสำมำรถปฏิบัติให้เข้ำใจนรกสวรรค์ในอำยตนะ ๖  น้ี
อย่ำงถึงรำกถึงโคน  จนพ้นจำกนรก  อยู่เหนือสวรรค์  ถ้ำยังติดสวรรค์ก็ยัง 
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ไม่พ้นนรก  ถ้ำยังแสวงหำสุขยังติดสุขก็ยังไม่พ้นทุกข์  จึงพัฒนำยิ่งขึ้นพ้น 

จำกสวรรค์  เหนือสุขทุกข์ถึงนิพพำนได้เลย  เพรำะแจ่มแจ้งแทงทะลุนรก
สวรรค์ของจริงในปัจจุบันขณะ ที่น่ี เด๋ียวน้ี
  มหีลกัฐำนจำกพระไตรปิฎกอย่ำงน้อย ๒ สตูรทีก่ล่ำวถงึนรกสวรรค์น้ี 

ชัดๆ คือ ขณสูตร และ มหำปริฬำหสูตร
                           
 ขณสูตร (สํ.สฬ.๑๘/๒๑๔-๒๑๕)

  [๒๑๔]  ดูกรภิกษุทั้งหลำย  เป็นลำภของเธอทั้งหลำยแล้ว  เธอท. 
ได้ดีแล้ว  ขณะเพ่ือกำรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์  เธอท.ได้เฉพำะแล้ว  ดูกร 
ภิกษุท. นรกช่ือว่า ผัสสายตนิกะ ๖ (ฉ ผสฺสำยตนิกำ นำม นิรยำ)  อันเรำ 
เห็นแล้ว ในผัสสำยตนิกนรกน้ัน สัตว์จะเห็นรูปอะไรๆ ด้วยจักษุ ก็ย่อมเห็น
แต่รูปอันไม่น่ำปรำรถนำ  ย่อมไม่เห็นรูปอันน่ำปรำรถนำ  ย่อมเห็นแต่รูป 

ไม่น่ำใคร่ ย่อมไม่เหน็รูปอนัน่ำใคร่ ย่อมเห็นแต่รูปอันไม่น่ำพอใจ ย่อมไม่เห็นรูป 

อันน่ำพอใจ จะฟังเสียงอะไรๆ ด้วยหู...จะดมกลิ่นอะไรๆ ด้วยจมูก... จะลิ้มรส
อะไรๆ ด้วยลิ้น... จะถูกต้องโผฏฐัพพะอะไรๆ ด้วยกำย... จะรู้แจ้งธรรมำรมณ ์

อะไรๆ  ด้วยใจ  ก็ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมำรมณ์อันไม่น่ำปรำรถนำ  ย่อมไม่รู้แจ้ง
ธรรมำรมณ์อันน่ำปรำรถนำ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมำรมณ์อันไม่น่ำใคร่ ย่อมไม่รู้
แจ้งธรรมำรมณ์อันน่ำใคร่ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมำรมณ์อันไม่น่ำพอใจ ย่อมไม่รู้
แจ้งธรรมำรมณ์อันน่ำพอใจ
  [๒๑๕]  ดูกรภิกษุท.  เป็นลำภของเธอท.แล้ว  เธอท.ได้ดีแล้ว  ขณะ
เพ่ือกำรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์  เธอท.ได้เฉพำะแล้ว  ดูกรภิกษุท. สวรรค์
ช่ือว่า ผัสสายตนิกะ ๖ ช้ัน (ฉ ผสฺสำยตนิกำ นำม สคฺคำ) เรำได้เห็นแล้ว 
ในผัสสำยตนิกสวรรค์น้ัน บุคคลจะเห็นรูปอะไรๆ ด้วยจักษุ ก็ย่อมเห็นแต่รูป 

อันน่ำปรำรถนำ ย่อมไม่เห็นรูปอันไม่น่ำปรำรถนำ ย่อมเห็นแต่รูปอันน่ำใคร ่
ย่อมไม่เห็นรูปอันไม่น่ำใคร่  ย่อมเห็นแต่รูปอันน่ำพอใจ  ย่อมไม่เห็นรูป 

อันไม่น่ำพอใจ  ฯลฯ จะรู ้แจ้งธรรมำรมณ์อะไรๆ  ด้วยใจ  ก็ย่อมรู ้แจ้ง 
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แต่ธรรมำรมณ์อันน่ำปรำรถนำ  ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมำรมณ์อันไม่น่ำปรำรถนำ 
ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมำรมณ์ที่น่ำใคร่  ย่อมไม่รู ้แจ้งธรรมำรมณ์ที่ไม่น่ำใคร ่
ย ่อมรู ้แจ ้ งแต ่ธรรมำรมณ ์อันน ่ำพอใจ  ย ่อมไม ่ รู ้ แจ ้ งธรรมำรมณ  ์

อันไม่น่ำพอใจ ดูกรภิกษุท.เป็นลำภของเธอท.แล้ว เธอท.ได้ดีแล้ว ขณะเพ่ือ 

กำรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เธอท.ได้เฉพำะแล้ว ฯ
 สรุปเนื้อหำสูตร  อำรมณ์จำกผัสสะทำงอำยตนะ ๖ แต่ละขณะจิต 

ที่ไม่น่ำปรำรถนำ  ไม่น่ำใคร่  ไม่น่ำพอใจ  คือ  นรก  อำรมณ์จำกผัสสะ 

ทำงอำยตนะ ๖ แต่ละขณะจิต ที่น่ำปรำรถนำ น่ำใคร่ น่ำพอใจ คือ สวรรค์  
ทรงตรัสว่ำ  เป็นลำภเป็นโอกำสแล้วที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ทำงผัสสะ
จำกอำยตนะ ๖ ทรงให้ปฏิบัติธรรมกับปัจจุบันขณะจิตน้ันๆ

 มหำปริฬำหสูตร (สํ.ม.๑๙/๑๗๓๑-๑๗๓๔)

 [๑๗๓๑]  ดูกรภิกษุทั้งหลำย  นรกช่ือว่ามีความเร ่าร ้อนมาก 
(มหำปริฬำโห นำม นิรโย) มีอยู่ ในนรกนั้น บุคคลยังเห็นรูปอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึงด้วยนัยน์ตำได้  (แต่)  เห็นรูปที่ไม่น่ำปรำรถนำอย่ำงเดียว  ไม่เห็นรูป 

ที่น่ำปรำรถนำ  เห็นรูปที่ไม่น่ำใคร่อย่ำงเดียว  ไม่เห็นรูปที่น่ำใคร่  เห็นรูป 

ที่ไม่น่ำชอบใจอย่ำงเดียว ไม่เห็นรูปที่น่ำชอบใจ ได้ฟังเสียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
ด้วยหูได้  ...  ได้สูดกลิ่นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงด้วยจมูกได้  ...  ได้ลิ้มรสอย่ำงใด 

อย่ำงหน่ึงด้วยลิ้นได้ ... ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงด้วยกำยได้ ... 
ได้รู้แจ้งธรรมำรมณ์อย่ำงหน่ึงด้วยใจได้  ...  (แต่)  รู้แจ้งรูปที่ไม่น่ำปรำรถนำ
อย่ำงเดียว  ไม่รู้แจ้งรูปท่ีน่ำปรำรถนำ  รู้แจ้งรูปที่ไม่น่ำใคร่อย่ำงเดียว  ไม่รู้
แจ้งรูปที่น่ำใคร่ รู้แจ้งรูปที่ไม่น่ำพอใจอย่ำงเดียว ไม่รู้แจ้งรูปที่น่ำพอใจ ฯลฯ
  [๑๗๓๒]  เมื่อพระผู ้ มีพระภำคตรัสอย่ำงน้ีแล้ว  ภิกษุรูปหน่ึง 
ได้ทูลถำมพระผู้มีพระภำคว่ำ  ข้ำแต่พระองค์ผู ้เจริญ  ควำมเร่ำร้อนมำก  
ควำมเร ่ำร ้อนมำกแท้ๆ  ควำมเร ่ำร ้อนอื่นที่มำกกว่ำและน่ำกลัวกว ่ำ 
ควำมเร่ำร้อนน้ี มีอยู่หรือ ?
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  พ.  ดูกรภิกษุ  ควำมเร ่ำร ้อนอื่นที่มำกกว ่ำและน ่ำกลัวกว ่ำ 
ควำมเร่ำร้อนน้ีมีอยู่. 
 ภิ.  ข ้ำแต่พระองค์ผู ้ เจริญ  ก็ควำมเร ่ำร ้อนอื่นที่มำกกว่ำและ 

น่ำกลัวกว่ำควำมเร่ำร้อนน้ี เป็นไฉน ?
  [๑๗๓๓]  ดูกรภิกษุท.  ก็สมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำใดเหล่ำหน่ึง  
ย่อมไม่รู้ชัดตำมควำมเป็นจริงว่ำ  น้ีทุกข์  ฯลฯ  น้ีทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ 
สมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำน้ัน  ย่อมยินดีในสังขำรทั้งหลำย  ซ่ึงเป็นไป 

เพ่ือควำมเกิด ฯลฯ ยินดีแล้ว ย่อมปรุงแต่ง คร้ันปรุงแต่งแล้ว ย่อมเร่ำร้อน
ด้วยควำมเร่ำร ้อนเพรำะควำมเกิดบ้ำง  ควำมแก่บ้ำง  ควำมตำยบ้ำง  
ควำมเศร้ำโศก ควำมร�่ำไร ควำมทุกข์ ควำมโทมนัส และควำมคับแค้นใจบ้ำง 
เรำกล่ำวว่ำ  สมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำน้ันย่อมไม่พ้นไปจำกควำมเกิด  ... 
ควำมคับแค้นใจ ย่อมไม่พ้นไปจำกทุกข์.
  [๑๗๓๔]  ดูกรภิกษุท.  ส่วนสมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำใดเหล่ำหน่ึง 
ย่อมรู้ชัดตำมควำมเป็นจริงว่ำ น้ีทุกข์ ฯลฯ น้ีทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ สมณะ 

หรือพรำหมณ์เหล ่ำ น้ัน  ย ่อมไม ่ยินดีในสังขำรทั้ งหลำย  ซึ่ ง เป ็นไป 

เพ่ือควำมเกิด  ฯลฯ  ไม่ยินดีแล้ว  ย่อมไม่ปรุงแต่ง  คร้ันไม่ปรุงแต่งแล้ว  
ย่อมไม่เร่ำร้อนด้วยควำมเร่ำร้อนเพรำะควำมเกิด  ...  และควำมคับแค้นใจ  
เรำกล่ำวว ่ำ  สมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำน้ันย่อมพ้นจำกควำมเกิด  ...  
ควำมคับแค้นใจ  ย่อมพ้นจำกทุกข์   ดูกรภิกษุท.  เพรำะฉะน้ันแหละ  
เธอท.พึงกระท�ำควำมเพียรเพ่ือรู ้ตำมควำมเป็นจริงว่ำ  น้ีทุกข์  ฯลฯ  น้ี
ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ.
 สรุปเนื้อหำสูตร  มหำปริฬำหนรก  คือ  ควำมเร่ำร้อนจำกผัสสะ 

ทำงอำยตนะ ๖ ที่มีแต่อำรมณ์ ที่ไม่น่ำปรำรถนำ ไม่น่ำใคร่ ไม่น่ำพอใจ และ 

ยังมีควำมเร่ำร้อนที่มำกกว่ำ  ที่น ่ำกลัวกว่ำ  คือ  ควำมไม่รู ้ชัดตรงตำม 

ควำมเป็นจริงว่ำ  น้ีทุกข์  น้ีเหตุแห่งทุกข์  น้ีควำมดับทุกข์  น้ีทำงดับทุกข์  
เมื่อไม่รู้ ย่อมยินดียิ่งในสังขำร ก็เกิดกำรปรุงแต่ง แล้วเร่ำร้อน ตำมล�ำดับ
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	 พุทธองค์	 ทรงไข		 	 ใสกระจ่าง
ว่าอยู่กลาง	 จิตใจ		 	 ในน้ีหนา
เห็นเกิดดับ	 นรกสวรรค์		 ด้วยปัญญา
ล้างตัณหา	 รากเหง้า		 เข้านิพพาน	ฯ

                          ปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน 

  พุทธศำสนำ  เน้นปัจจุบันขณะที่สำมำรถแก้ไขพัฒนำได้ทันที   
ไม ่ผัดวันประกันพรุ ่ง  ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน  ไม ่ง ่อนแง ่น 

ไม ่คลอนแคลนในธรรมน้ันๆ  ได ้  บุคคลน้ันพึงเจริญธรรมน้ันเนืองๆ 

ให้ปรุโปร่งเถิด  พึงท�ำควำมเพียรเสียในวันน้ีแหละ  ใครเล่ำจะรู้ควำมตำย 

ในวันพรุ่ง
  (ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ อสํหิรํ อสงฺกุปฺปํ ตํ วิทฺธา  
มนุพฺรูหเย อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญฺา มรณํ สุเว)

(ภัทเทกรัตตสูตร ม.อุ.๑๔/๕๒๗)

  ๑.  นรกสวรรค์เกิดที่ไหน  ดับที่น่ัน  มีสติรักษำใจให้เป็นกลำงๆ
อุเบกขำ ดับควำมยินดียินร้ำยจำกผัสสะทำงอำยตนะ คือดับสวรรค์ดับนรก 
หรือปล่อยละวำงควำมยึดมั่นในสุขเวทนำ ทุกขเวทนำ ทำงกำยทำงใจน่ันเอง
  ๒.  รับผลทันที เห็นชัดเจน ไม่ต้องรอถึงชำติหน้ำ
  ๓.  อดีตปัจจุบันอนำคตเป็นควำมสืบต่อเน่ืองกัน  ถ้ำท�ำปัจจุบันดี 
อนำคตก็ย่อมดีตำม แล้วชำติหน้ำที่ดีจะหนีไปไหนเสีย [เมื่อจิตไม่เศร้ำหมอง
แล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐฺ สุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้ำหมอง
แล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้ จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐฺ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา (วัตถูปมสูตร ม.มู.
๑๒/๙๒)]  ถ้ำท�ำปัจจุบันดี  อดีตก็ยิ่งดีแน่นอน  เพรำะเรำได้ท�ำให้ดีเสร็จแล้ว
ต้ังแต่ปัจจุบัน วิสัชนา

ปุญฺญฺวํโส
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 เลือกเกิดเป็นคนหรือเทวดาดี 
  คนท่ัวไปมักเกลียดทุกข์ปรำรถนำควำมสุข  เมื่อพูดถึงสวรรค์ 
เขำจะนึกถึงกำมคุณทุกอย่ำง  ที่เป็นทิพย์ละเอียดประณีต  ไร้ควำมทุกข์ 
มีแต่ควำมสุข  ควำมร่ืนเริง  มีแต่สถำนที่สวยงำมภำพสวยงำม  เสียงไพเรำะ
อิ่มทิพย์  ดังน้ันเมื่อท�ำควำมดีมักต้ังจิตขอไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดำกัน  
เรำมำดูข้อดีข้อเสียกัน
 ติฐำนสูตร  ว่ำด้วยฐำนะที่เทวดำและมนุษย์ประเสริฐกว่ำกัน 

(ฐานสูตร องฺ.นวก.๒๓/๒๒๕)

  เทวดำชั้นดำวดึงส์ประเสริฐกว่ำมนุษย์ ๓ ประกำร คือ ๑. อำยุทิพย์ 
๒.  วรรณะทิพย์  ๓.  สุขทิพย์  ส่วนมนุษย์ชำวชมพูทวีปประเสริฐกว่ำเทวดำ 
ชัน้ดำวดึงส์ ๓ ประกำร  คือ ๑. เป็นผูแ้กล้วกล้ำ (สูรำ) ๒. เป็นผูม้สีติ (สตมินโฺต) 
๓.  เป็นผู ้อยู ่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปน้ี  (อิธ พฺรหฺมจริยวำโส)  
ในอรรถกถำ อธิบำยข้อ ๒ สติมนฺโต ว่ำเทวดำมีสติไม่มั่นคง เพรำะมีควำมสุข 

โดยส่วนเดียว [เพรำะสวรรค์เป็นกำมคุณทีเ่ลศิ เมือ่เสพกย่็อมติดใจเพลดิเพลนิ 

จนหลงลืมเกิดควำมประมำทมัวเมำ  และเพรำะควำมที่มีอำยุยำวนำนมำก 

ไม่เจ็บ  ไม่ป่วย  ไม่แก่  ย่อมไม่สำมำรถพิจำรณำปัญจอภิณหปัจจเวกขณะ 
(ฐานสูตร  องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๗)  ธรรมที่ควรพิจำรณำเนืองๆ  ๕  อย่ำง  คือ  
๑. ชรำธมฺโมมฺหิ เรำมคีวำมแก่เป็นธรรมดำ ชร� อนตโีต ล่วงพ้นควำมแก่ไปไม่ได้ 

๒. พฺยำธิธมฺโมมฺหิ  เรำมีควำมเจ็บไข้เป็นธรรมดำ พฺยำธึ อนตีโต  ล่วงพ้น 

ควำมเจ็บไข้ไปไม่ได้ ๓. มรณธมฺโมมฺหิ เรำมคีวำมตำยเป็นธรรมดำ มรณ� อนตโีต 
ล่วงพ้นควำมตำยไปไม่ได้  ๔.  สพฺเพหิ เม ปิเยหิ มนำเปหิ นำนำภำโว 
วินำภำโว เรำจะต้องพลัดพรำกจำกของรักของเจริญใจด้วยกันทั้งหมดท้ังสิ้น 

ธรรมท้ัง ๕ ประกำรน้ี ควรพิจำรณำเนืองๆ ทุกวัน เพ่ือให้ใจเกิดควำมคุ้นเคย 

จะเป็นเหตุกระตุ้นเตือนสติให้รีบเร่งท�ำควำมดี  ไม่มัวเมำประมำทในวัย  
ในควำมไม่มีโรค ในชีวิต ไม่เศร้ำโศกเสียใจในเมื่อตนเองต้องพลัดพรำกจำก
บุคคลและสิ่งของที่รักที่ชอบใจ]  สัตว์นรกมีสติไม่มั่นคง  เพรำะมีควำมทุกข์
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โดยส่วนเดียว  (เร่ำร้อนทรมำนจนไม่อำจรวบรวมสติได้)  มนุษย์ชมพูทวีป 

มีสติมั่งคง  เพรำะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกัน  (ท�ำให้เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ 
เกิดสติไม่ประมำท)  ข้อ  ๓  อิธ พฺรหฺมจริยวำโส อธิบำยว่ำ  แม้กำรอยู ่
ประพฤติมรรคพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์แปดย่อมมีในที่ น้ีเท่ำน้ัน  
เพรำะพระพุทธเจ้ำและพระปัจเจกพุทธเจ้ำอุบัติขึ้นในชมพูทวีป  มีอำจำรย ์

บำงท่ำนอธิบำยว่ำ  มนุษย์ร่ำงยำววำหนำคืบที่มีสัญญำและใจครองน้ีแหละ 

มี คุณสมบั ติ เป ็นที่อยู ่ที่สำมำรถรองรับพระธรรมปฏิบั ติพรหมจรรย ์ 
จนบรรลุผลได้ เรียกว่ำอิธ พฺรหฺมจริยวำโส
  ยิ่งมีคำถำว ่ำในธรรมบทว่ำ กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลำโภ ควำมได ้
อัตภำพเป็นมนุษย์เป็นกำรยำก กิจฺโฉ พุทฺธำนมุปฺปำโท กำรอุบัติข้ึน 

แห่งพระพุทธเจ ้ำทั้งหลำยเป็นกำรยำก กิจฺฉ� สทฺธมฺมสฺสวน� กำรฟัง 
พระสัทธรรมเป็นของยำก  (ขุ.ธ.๒๕/๒๔)  และในสังคีติสูตรว่ำ  พระพุทธเจ้ำ 
อุบัติในโลกน้ีแต่บุคคลน้ีเป็นเทพที่มีอำยุยืนพวกใดพวกหน่ึง  น้ีมิใช่ขณะ
มิใช่สมัยเพ่ือประพฤติพรหมจรรย์  (ที.ปา.๑๑/๓๕๔) ยิ่งเน้นชัดว่ำอำวำสที่อยู่
ประพฤติพรหมจรรย์มีในร่ำงมนุษย์เท่ำน้ัน

 เมถุนสูตร  ว่ำด้วยเมถุนสังโยค ๗                   (องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๗)
 ๑.  สมณะหรือพรำหมณ์บำงคนในโลกน้ี  ปฏิญญำว่ำเป็นพรหมจำรี
อย่ำงถูกต้อง ไม่ประพฤติกิจสองต่อสอง ๒ กับมำตุคำม แต่ยังยินดีกำรลูบไล้ 
กำรขัดถู  กำรให้อำบน�้ำ  และกำรนวดฟั้นของมำตุคำม เขำชอบใจ  ติดใจ 

และถึงควำมปลื้มใจกับกำรท�ำเช่นน้ัน แม้น้ีก็ช่ือว่ำ เป็นควำมขำด ควำมทะลุ 
ควำมด่ำง และควำมพร้อยแห่งพรหมจรรย์  ผูน้ี้เรำเรียกว่ำประพฤติพรหมจรรย์ 

ไม่บริสุทธิ์  ประกอบด้วยเมถุนสังโยค  ย่อมไม่หลุดพ้นจำกชำติ  (ควำมเกิด) 
ชรำ  (ควำมแก่)  มรณะ  (ควำมตำย)  โสกะ  (ควำมเศร้ำโศก)  ปริเทวะ  
(ควำมคร�่ำครวญ) ทุกข์ (ควำมทุกข์กำย) โทมนัส (ควำมทุกข์ใจ) และอุปำยำส 

(ควำมคับแค้นใจ) เรำกล่ำวว่ำ ไม่หลุดพ้นจำกทุกข์
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  ๒. สมณะหรือพรำหมณ์บำงคนในโลกน้ี ฯลฯ ทั้งไม่ยินดีกำรลูบไล้ 
กำรขัดถู กำรให้อำบน�้ำ และกำรนวดฟั้นของมำตุคำม แต่ยังสัพยอก เล่นหัว 
หัวเรำะร่ำกับมำตุคำม ฯลฯ
  ๓. ฯลฯ แต่ยังเพ่งจ้องตำมำตุคำม ฯลฯ
  ๔. ฯลฯ แต่ยังฟังเสียงของมำตุคำมผู้หัวเรำะ ผู้พูด ผู้ขับร้อง หรือ 

ผู้ร้องไห้ อยู่นอกฝำหรือนอกก�ำแพง ฯลฯ
  ๕. ฯลฯ  แต ่ยังคอยนึกถึงกำรที่ เคยหัวเรำะพูดจำเล ่นหัวกับ 

มำตุคำม ฯลฯ 
  ๖. ฯลฯ  แต่ยังดูคหบดีหรือบุตรคหบดี  ผู ้เอิบอิ่มพร่ังพร้อมด้วย
กำมคุณ ๕ บ�ำเรอตนอยู่ ฯลฯ
  ๗. ฯลฯ  แต่ยังประพฤติพรหมจรรย์ตั้งปรำรถนำเป็นเทพเจ้ำ 
องค์ใดองค์หนึ่ง ด้วยศีล วัตร ตบะหรือพรหมจรรย์นี้ เขำชอบใจติดใจ  
และถึงควำมปลื้มใจกับกำรท�ำเช่นน้ัน แม้น้ีก็ชื่อว่ำเป็นควำมขำด ควำมทะลุ 
ควำมด่ำงและควำมพร้อยแห่งพรหมจรรย์ ผูน้ี้เรำเรียกว่ำประพฤติพรหมจรรย์ 

ไม่บริสุทธ์ิ  ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่หลุดพ้นจำกชำติชรำมรณะโสกะ 

ปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปำยำส เรำกล่ำวว่ำ ไม่หลุดพ้นจำกทุกข์
  จำกข้อ  ๗  บอกชัดเจนว่ำ  กำรปฏิบัติธรรมในศำสนำพุทธไม่ได้มี
เป้ำหมำยที่สวรรค์หรือเป็นเทพเพรำะเท่ำกับยังติดในกำมคุณที่เป็นเหตุ 

แห่งสังสำรวัฏและทุกข์
  ในช่วง  ๕๐๐๐  ปีน้ียังชื่อว่ำพุทธศักรำช  น่ีแค่กึ่งพุทธกำล  น่ันคือ 

ยังอยู ่ในร่มเงำค�ำสอนของพระสมณโคดมพุทธเจ้ำ  พระพุทธองค์ตรัสว่ำ 
“ธรรมวินัยท่ีเรำแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอ จักเป็นศำสดำของเธอ
ท้ังหลำยในกำลล่วงไปแห่งเรำ”; “ตรำบใดยังมีกำรประพฤติปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรมอยู่ ตรำบนั้นพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจำกโลกนี้”; “ผู้ใด 
เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรำตถำคต” หรือในมหำสติปัฏฐำนสูตร (ที.ม.๑๐/๓๐๐) 
ตรัสว่ำ “ผู้ใดเจริญสติปัฏฐำน ๔ ตลอด พึงบรรลุพระอรหันต์ หรืออนำคำมี 
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อย่ำงเร็ว ๗ วัน อย่ำงช้ำ ๗ ปี ในชำตินี้” เท่ำกับเป็นค�ำยืนยันว่ำ เรำยังอยู ่
ในพุทธกำลใต้บำรมีของพระองค์  อยำกเข้ำเฝ้ำพระพุทธองค์เมื่อไหร่  
อยำกฟังธรรมจำกพระโอฏฐ์เมื่อใด  ก็เปิดพระไตรปิฎกอ่ำน  ปฏิบัติธรรม 

ของท่ำน  สำมำรถท�ำได้ตลอดเวลำ  ไม่ต้องรอไปเกิดในยุคพระศรีอำริย์ 
ซึ่งกว่ำจะมำถึงอีกนำน  ถ้ำเรำต้ังจิตปรำรถนำมำเกิดเป็นมนุษย์  ไม่ต้อง 
เสียเวลำไปเกิดเป็นเทวดำบนสวรรค์  ซ่ึงเป็นภพที่กินบุญเก่ำมำกกว่ำ 
ที่จะปฏิบัติธรรมสร้ำงสมบำรมีฝึกฝนตนเองได้ จะดีกว่ำมั้ย เมื่อพ้นพุทธกำล 
๕๐๐๐  ปีแล้ว  พุทธศำสนำเสื่อมสูญแล้ว  จะต้ังจิตไปเกิดเป็นเทวดำพักรอ
พระศรีอำริย์ก็ตำมชอบใจ
  อน่ึง เทวดำจ�ำนวนมำกเม่ือตำยแล้ว กลบัไปเกดิต่อในนรก เปรต หรือ 

สัตว์เดรัจฉำน เทวดำส่วนน้อยเมื่อหมดบุญแล้วไปเกิดใหม่เป็นคน อำจเกิด 

เป็นคนในยุคที่ไม่มีพุทธศำสนำแล้ว  ฉะน้ัน  บุญที่เรำสั่งสมฝึกฝนในยุค 

พระสมณโคดม  จะได้ส่งผลให้เรำไปเจอพระศรีอำริย์ได้  และเป็นกำร 
เตรียมพ้ืนฐำนบำรมีตนเองเมื่อเจอพระศรีอำริย์ จะได้ฟังธรรมรู้เร่ือง ซำบซึ้ง 
บรรลุธรรมได้ไว ถ้ำเรำไม่เรียนรู้ปฏิบัติธรรมะยุคน้ี แต่โชคดีเจอพระศรีอำริย ์

อำจไม่บรรลุธรรมใดๆ ก็ได้ เหมือนเมื่อ ๒๕๐๐ กว่ำปีก่อนที่พระสมณโคดม 

ก็ไม่สำมำรถท�ำให้ทุกคนบรรลุธรรมได้ คนไม่บรรลุธรรมมำกกว่ำเหมือนขนโค 

กับเขำโคปำนน้ันเทียว  เพรำะตนเองไม่ได้สร้ำงวำสนำบำรมีอินทรีย์พละ
เตรียมไว้ก่อนแต่ปำงก่อน (ปัจจุบันคืออดีตหรือปำงก่อนของอนำคต)
 ศำสนำพุทธ  เป็นศำสนำอเทวนิยม (Atheism)  ไม่ใช่เทวนิยม 
(Theism) ซึ่งมีเป้ำหมำยหลักคือกำรเป็นเทพเจ้ำ หรือเป็นอันเดียวอันหน่ึง
รวมกับเทพบนสรวงสวรรค์  แต่ศำสนำพุทธเป็นกรรมนิยม ไม่นิยมกำร
วิงวอนร้องขอจำกเทพเจ้ำ พุทธองค์ถึงกับตรัสให้พิจำรณำบ่อยๆ ว่ำ กมฺมสฺส
โกมฺหิ เรำเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน กมฺมทำยำโท เป็นผู้รับผลของกรรม 
กมฺมโยนิ เป็นผู้มีกรรมเป็นก�ำเนิด กมฺมพนฺธุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่ำพันธุ์ กมฺม
ปฏิสรโณ เป็นผู ้มีกรรมเป็นที่พ่ึงอำศัย  น่ันคือกรรมดีหรือชั่วเม่ือท�ำแล้ว  

ตามรอยธรรม 
ยุคกึ่งพุทธกาล116



ต้องรับผลวิบำกของกรรมนั้นด้วยตัวเรำเอง  เรำต้องพึ่งตนเอง  (อตฺตำหิ 
อตฺตำโน นำโถ) ศำสนำพุทธเป็น สัจจนิยม คือนิยมในอริยสัจจ์ อุดมกำรณ์
สงูสดุคือนิพพำน ฉะน้ันเทวดำหรือสวรรค์เป็นแค่ทำงผ่ำน หรือทำงพักชัว่ครำว 
เท่ำน้ัน  ไม่ใช่เป้ำหมำยสูงสุด   ถ้ำยังอยู่ในยุคพุทธกำลที่สำมำรถสร้ำงสม 

บำรมีได้  หรืออำจปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้  เรำควรเสียเวลำไปเป็นเทพ 

บนสวรรค์ หรือ ? ๚ะ๛
พระสมพงษ์ ปุญฺญฺวํโส

เทว วิ.  ปญฺจกำมคุณำทีหิ  ทิพฺพนฺติ  กีฬนฺตีติ  เทวำ  =  ผู้เล่นบันเทิงร่ืนเริง 
  รุ่งเรืองด้วยกำมคุณ ๕ เป็นต้น
ภิกฺขุ วิ. ส�สำเร ภย� อิกฺขตีติ ภิกฺขุ =  ผู้เห็นภัยในสงสำร 

อย่าหิวสรรค์ มันจะผันไปนรก / อยากไปสวรรค์ทําไม ผู้ทําบุญไปสวรรค์ต้อง
รู้ไว้ว่า เทวดาเขาต้องจุติมาสุคติกันที่มนุษย์โลก

พุทธทาสภิกขุ  

  ผู้อธิษฐานจิตปรารถนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา
น้ัน คือผู้รับรองความสําคัญของชีวิตน้ีแม้น้อยนัก ว่าชีวิตน้ีเท่าน้ันท่ีจะนําไป
สู่ความสวัสดีมีสุขได้อย่างแท้จริง เพราะชีวิตน้ีเท่าน้ันท่ีพร้อมสําหรับบําเพ็ญ
บุญกุศลทุกประการ จะทําดีเพียงไรก็ทําได้ในชีวิตน้ี...
  การต้ังจิตอธิษฐานไม่ให้หลงไหลไปภพภูมิอื่นหลังจากละโลกน้ี 
ไปแล้ว  แต่ให้กลับมาสู ่ภพภูมิของมนุษย์โดยเร็ว  ได้พบพระพุทธศาสนา  
จึงเป็นความถูกต้อง พึงทําอย่างยิ่ง   
              
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช :- ชีวิตนี้น้อยนัก

117



เพลงร่วมชูธง
วงบัวเหลือง

(ร้องหมู่)...
  เรำชำวพุทธ   ใจบริสุทธิ์   ก้ำวเร่งรุด   ไปข้ำงหน้ำ
  ร่วมฝ่ำฟัน   สิ่งมำยำ   กล้ำน�ำมำ   ซึ่งแก่นธรรม
  รีบก้ำวไป   ไม่หยุดยั้ง   อย่ำรอรั้ง   มัวอ้อยอิ่ง
  สิ่งใดดี   อย่ำประวิง   กล้ำเอำจริง   กล้ำเตือนตน 
  * ร่วมชูธง   ธรรมจักร   จำกใจรัก   ดังหน้ำที่
  ด้วยธรรมนั้น   สร้ำงชีวี   ให้ได้มี   เสรีจริง 
  ธรรมเท่ำนั้น   สรรค์สร้ำงโลก   ขจัดโศก   ภัยทั้งสิ้น
  สู่ถิ่นไหน   สร้ำงชีวิน   ทั่วแดนดิน   มีคุณธรรม 
  สิ้นแผ่นดิน   สิ้นสมุทร   เรำไม่หยุด   แรงสรรค์สร้ำง
  ร่วมก้ำวไป   ใจอำจหำญ   จิตเบิกบำน   สร้ำงควำมดี  ( ซ�้ำ * )
  จิตเบิกบำน........สร้ำงควำมดี.................

คําร้อง-ทํานอง  มุ่งแม่น

เชิญฟัง “เพลงร่วมชูธง วงบัวเหลือง” ที่ยูทูบ (YouTube)

ตามรอยธรรม 
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ความรัก

ความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต พิชิตทุกส่ิง 
เป็นพลังท่ีทรงอานุภาพท่ีสุด ไม่มีขีดจ�ากัด 

เป็นพลังงานท่ีสามารถเยียวยาโลกได้ 
ให้แสงสว่างแก่ผู ้คน (ไอน์สไตน์)

พระพุทธองค์ คือบุรุษท่ีมีความรักสูงสุด
ข้ันพระมหากรุณาธิคุณ

บทที่ ๓



       ชีวิตคู่ หรือคือ  ร่วมฝัน
  ร่วมปัน  ร่วมทุกข์ ร่วมสุข
  ร่วมเรียน ร่วมรู้  สู่พ้นทุกข์
  ร่วมปลุก    อุดมการณ์ บานในใจ ฯ
LOVE  may be  a  MIRACLE  or  a  DISASTER, 
it’s up to your (both lovers’)  KARMA  not  GOD.
Benefit of it, learn from it, develop it , and overcome it.
       รักอาจสร้าง  ปาฏิหาริย์  ฤๅผลาญหายนะ
  ขึ้นกับกรรมะ  เธอสอง  ใช่ของใครอื่น
  เร่งเรียนรู้  โทษประโยชน์  ผ่านวันคืน    
  ลดละตื่น  ฝึกรู้  สู่ทางธรรม ฯ    

  ความรักของผู ้ครองเรือน

บทที่ ๓ ความรัก



 วันแห่งความรักนี้ ศรีมาฆบูชา 
พุทธองค์ทรงกรุณา  มอบมาด้วยปรานี 
 ด้วยรักสรรพสัตว์ รักโพธิญาณจัดยิ่งชีว ี
จึงเพียรสร้างบารมี  ยี่สิบอสงไขยไกลยาวนาน 
 ศึกษาธรรมเจนจบ รบชนะกิเลสมาร 
โปรดสัตว์ทั่วจักรวาล  ปณิธานหวังช่วยชน 
 สละเลือดเชือดเนื้อ ควักดวงตาเถือกระมล 
บุตรทารยอดรักจ�าทน  เจ็บเพื่อผลสัมพุทธัง 
 ความรักอันประเสริฐ ล้นเลิศด้วยพลัง 
เปี่ยมด้วยความหวัง  ฝังแน่นในวิญญาณ 
 ผจงยึดหัวใจพุทธ สามข้อพ่อจุดประทาน 
รักนี้จงสืบสาน   ตราบปรินิพพานเทอญ ๛
    น้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ังหลาย

                                   

ความรักของพระพุทธองค์

ควำมรัก เป็นได้ทั้ง ควำมสุข และ ควำมทุกข์
ควำมรัก เป็นได้ทั้ง พลังสร้ำงสรรค์ และ ท�ำลำย
ควำมรัก สร้ำงทัง้ ควำมเมตตำ - ชืน่ชมยนิด ีและ ริษยำ หรือแม้แต่ โกรธ - เกลยีด
ควำมรัก ท�ำให้ เสียสละ และ เห็นแก่ตัว
ควำมรัก เป็นได้ทั้ง กำรให้ และ กำรยึดครอบครอง
ควำมรัก เป็นด้ำนบวกถ้ำรักเป็น ดีกว่ำ ควำมเกลียดแน่ ฯ

ควำมโศกย่อมเกิดแต่ควำมรัก ภัยย่อมเกิดแต่ควำมรัก
ควำมโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจำกควำมรัก ภัยจักมีแต่ไหน

(พุทธภาษิต) ๚ะ๛    
   

ปุญฺญฺวํโส
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  ปณิธำนของพระโพธิสัตว์ 
  ติณฺโณ ตำเรยฺย�     เรำข้ำมได้แล้ว จะให้ผู้อื่นข้ำมได้ด้วย 
  มุตฺโต โมเจยฺย�     เรำพ้นแล้ว จะให้ผู้อื่นพ้นด้วย 
  พุทฺโธ โพเธยฺย�     เรำตรัสรู้แล้ว จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วย ฯ 

  มหำปณิธำน ๔ ของพระโพธิสัตว์ 
  ๑. เรำจะละกิเลสทั้งปวงให้สิ้น 
  ๒. เรำจะศึกษำพระธรรมให้เจนจบ 
  ๓. เรำจะโปรดสรรพสัตว์ให้ถึงควำมตรัสรู้ 
  ๔. เรำจะต้องบรรลุพุทธภูมิอันประเสริฐ ฯ 

  ควำมยึดม่ัน - กำรปล่อยวำง
  -  ละชั่วได้ เพรำะไม่ยึดมั่นในควำมชั่ว เพรำะปล่อยวำงกำรท�ำชั่ว
  -  ท�ำดีได้ เพรำะยึดมั่นในควำมดี เพรำะไม่ปล่อยวำงกำรท�ำดี
  -  ท�ำจิตให้ผ ่องแผ้วบริสุทธิ์รอบได้  เพรำะไม่ยึดมั่นในควำมดี 

    ที่ท�ำได้แล้ว  เพรำะปล่อยวำงควำมดีที่ท�ำได้แล้ว  ทั้งไม่ท�ำช่ัว 
    ได้เป็นปกติ ทั้งท�ำดีได้เป็นปกติ
  -  เพรำะไม่ยึดมั่นในควำมชั่ว เพรำะปล่อยวำงกำรท�ำชั่ว จึงละชั่วได้
  -  เพรำะยึดมั่นในควำมดี เพรำะไม่ปล่อยวำงกำรท�ำดี จึงท�ำดีได้
  -  เพรำะไม่ยึดมั่นในควำมดีที่ท�ำได้แล้ว  เพรำะปล่อยวำงควำมดี 

    ที่ท�ำได้แล้ว  ทั้งไม่ท�ำชั่วเป็นปกติ  ทั้งท�ำดีเป็นปกติ  จึงท�ำจิต 

    ให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์รอบได้

สพฺพปำปสฺส  อกรณ�....กุสลสฺสูปสมฺปทำ....สจิตฺตปริโยทปน� ๚ะ๛
ปุญฺญฺวํโส
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ความรักของ ร.๙
 ควำมรัก คือควำมห่วงใยอำทร  ควำมหวังดี  ควำมปรำรถนำ 
ให้คนรักมีสุขไม่มีทุกข์ภัย  ควำมอยำกเอำใจใส่ดูแล  ควำมอยำกช่วยเหลือ 

เกื้อกูล ควำมยินดีในควำมสุขควำมส�ำเร็จของคนรัก ควำมเสียสละพร้อมให ้

แก่คนรักกำรยอมเสียเปรียบ.
  ถ้ำรักตนเองมำกไปจนเห็นแก่ตัว  เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น  ไม่ยอม
เสียสละ  แบ่งปันอะไรๆ  แก่ใครเลย  เอำแต่ได้  ไม่คิดจะให้  หรือท�ำอะไร 
ก็จะคิดถึงผลประโยชน์ตอบแทนของตนเองเป็นส�ำคัญ  ควำมรักตัวเอง 
เช่นน้ี เป็นควำมเห็นแก่ตัว เป็นควำมรักมิติต�่ำสุด ติดลบ เรียกว่ำอัตตนิยม. 
ถ้ำแบ่งป ันควำมรักแก่ผู ้ อ่ืน  หวังให ้มำใช ้ชีวิตร ่วมกัน  ช ่วยเหลือกัน 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน  น้ีเป็นควำมรักมิติดีข้ึนมำชั้นหน่ึง  แต่ยังเห็นแก่แค่คน 

๒ คน คือตนเองกบัคนรัก ไม่ได้เหน็แก่คนอืน่ๆ โดยมเีร่ืองเพศเป็นเคร่ืองผกูพัน 

แลกเปลี่ยน  มีควำมหึงหวงเพ่ือตนเสพเท่ำน้ัน  เรียกว่ำกำมนิยม. ถ้ำมีลูกๆ 

แล้วเผื่อแผ่ควำมรักไปยังลูกๆ  สำยโลหิต  อยู่กันเป็นครอบครัว  ควำมรัก 

ก็ขยำยตัวขึ้น  ควำมเห็นแก่ตัวน้อยลง  แต่จะเห็นแก่ครอบครัวตัวเอง 
มิติแห่งควำมรักก็เร่ิมสูงขึ้นเป็นมิติที่ ๒ เรียกว่ำพันธุนิยม. ถ้ำเผื่อแผ่ควำมรัก 

ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลไปยังหมู ่วงศำคณำญำติมำกขึ้น  ควำมเห็นแก่ตัว 
จะลดลงอีก เป็นควำมรักมิติที่ ๓ เรียกว่ำญำตินิยม.
  เมื่อจิตส�ำนึกเห็นแก่ส่วนรวมมำกขึ้น  แบ่งปันควำมช่วยเหลือ 

เกื้อกูลบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ต้ังแต่ระดับชุมชน  หมู่บ้ำน  จนถึงภำค 

เรียกควำมรักน้ีว่ำสังคมนิยม. กระจำยกว้ำงขวำงไปจนทั้งประเทศชำติ 

ไม่เฉพำะจังหวัดตนภำคตน เชื้อชำติเผ่ำพันธุ์ตน พร้อมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ 
เพ่ือนร่วมชำติเม่ือเขำประสบทุกข์หรือเหตุเภทภัย  ยอมเสียสละอะไรๆ 

เพ่ือชำติได้  เรียกว่ำชำตินิยม.  ถ้ำรักคนทั้งโลก  ไม่เกี่ยงชำติ  ผิวพรรณ 

เผ่ำพันธุ์ใดในหล้ำ พร้อมช่วยเหลือเมื่อชนชำติอื่นประสบทุกข์ภัยด้วยปัจจัยสี ่
หรือแรงกำยแรงใจ  หวังสันติสุขสันติภำพให้ชำวโลก  เรียกว่ำสำกลนิยม. 
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ถ้ำควำมรักย่ิงใหญ่กว่ำมิติธรรมดำของคนทั่วไปในโลก กระจำยสู่สรรพชีวิต  
ไม่แบ่งแยกมิตรศัตรู รักทกุสิง่พร้อมแบกภำระทกุข์ของชำวโลกด้วยควำมกรุณำ 
แม้ตนทุกข์ยำกล�ำบำกถึงข้ันพลีชีวิตเพ่ือจรรโลงโลกให้ดีงำมรุ่งเรืองในธรรม 
เรียกว่ำเทวนิยม.
  แต่ควำมรักที่พลิกมุมกลับ  พยำยำมเลิกควำมรักควำมผูกพัน  
เลิกอุปำทำนในสิ่ งที่ตนรักที่ท�ำให ้ตนมี สุขอันอิงอำมิสเป ็นเหตุทุกข ์ 
จนมีสภำวะเข้ำใจควำมจริงจนหลุดพ้น  ปลดปล่อยอุปำทำนในควำมรัก 

บำงส่วนได้  เข้ำถึงทุกขอริยสัจ  จึงพ้นทุกข์ได้ระดับหน่ึง  เรียกว่ำสัจนิยม.  
ถ้ำเข้ำถึงควำมจริงขั้นสูงสุดจนหลุดพ้นหมดสิ้นควำมรักเกลี้ยง  เพรำะ
ประจักษ์ว่ำควำมรักในกำมหรือในภพคือควำมทุกข์  ก็พ้นทุกข์ได้สิ้นเชิง  
เรียกว่ำนิพพำนนิยม.
 สูงสุดคือ  ควำมรักที่ยิ่งใหญ่  เป็นควำมรักของพระโพธิสัตว์  หรือ
พระพุทธเจ้ำ คือ ไม่ใช่ควำมรักแบบโลกๆ ไม่มีควำมรักชนิดอิงอำมิส จนมอง
ได้ว่ำไม่มีควำมรัก แต่เป็นควำมรักที่เป็นมหำกรุณำ เป็นควำมรู้ หรือโพธิญำณ 
หรือสัพพัญญู  เสียสละเพ่ือมนุษย์และสัตว์โลกอย่ำงไม่มีขีดจ�ำกัดตลอดถึง 
ภพภมูทิัง้หลำย  โอบอุม้โลกเต็มก�ำลงัด้วยอตุสำหะอย่ำงไม่มคีวำมเหน็แก่ตัวเลย 

สิ่งใดดี  มีประโยชน์  ถูกต้อง  เหมำะสมกับกำลเวลำ  ก็จะท�ำให้ดีที่สุด 

โดยไม่ล�ำเอียงเข้ำข้ำงบุคคลใดเลย แต่จะเข้ำข้ำงธรรมคือควำมถูกต้องดีงำม
เหนือสิ่งอื่นใด เรียกควำมรักมิติสุดท้ำยที่ ๑๐ น้ีว่ำพุทธภูมินิยม.
 A bomb of love     นิยำมค�ำว่ำ “รัก” ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
  ปลำยทศวรรษ  1980  Lieserl  Einstein  ลูกสำวของ  Albert 
Einstein ได้บริจำคจดหมำยของพ่อให้แก่มหำวิทยำลัยฮีบรู หนึ่งในนั้นเป็น
จดหมำยถึงเธอ มีใจควำมว่ำ...
  “ตอนที่พ่อน�ำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภำพออกไป  ไม่ค่อยมีใครเข้ำใจ
พ่อหรอก  ส่ิงที่พ่อจะเปิดเผยในเวลำน้ีเพ่ือสื่อถึงมนุษยชำติ  ก็จะปะทะกับ 

ควำมเข้ำใจผิดและอคติในโลกด้วยเช่นกัน  พ่อขอให้ลูกรักษำจดหมำย 
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เหล่ำน้ีไว้ให้นำนตรำบเท่ำที่จ�ำเป็น หลำยๆ ปี หลำยๆ สิบปี จนกว่ำสังคม
จะก้ำวหน้ำพอที่จะยอมรับสิ่งที่พ่อจะอธิบำยต่อไปน้ี
  มีพลังที่มีอำนุภำพมหำศำลอย่ำงหน่ึง ซึ่งจวบจนขณะน้ีวิทยำศำสตร์
ยังไม่มีค�ำอธิบำยอย่ำงเป็นทำงกำร  เป็นพลังที่รวมและควบคุมพลังอื่นๆ 

ทั้งปวงเอำไว้ กระทั่งอยู่เบื้องหลังปรำกฏกำรณ์ใดๆ ที่ปฏิบัติกำรอยู่ในเอกภพ 
และเรำยังไม่ได้ท�ำกำรระบุเสียด้วย พลังจักรวำลน้ีคือ ควำมรัก
 เม่ือนักวิทยำศำสตร์มองหำทฤษฎีรวมของจักรวำล  เขำลืมพลัง 
ที่มองไม่เห็นซึ่งมีอำนุภำพสูงสุดน้ีไปเสีย  ควำมรักคือแสงซึ่งให้ควำมสว่ำง
แก่ผู้ให้และผู้รับ  ควำมรักคือแรงโน้มถ่วง  เพรำะมันดึงดูดคนบำงคนเข้ำหำ
คนอื่น  ควำมรักคืออ�ำนำจ  เพรำะมันทวีคูณสิ่งที่ดีที่สุดที่เรำมี  และช่วยให้
มนุษยชำติไม่ดับสูญไปในควำมเห็นแก่ตัวอย่ำงมืดบอดของตนเอง ควำมรัก
คลี่คลำยเผยตัวออกมำ เรำมีชีวิตอยู่และตำยเพื่อควำมรัก ควำมรักคือพระเจ้ำ
และพระเจ้ำคือควำมรัก
  พลังน้ีอธิบำยทุกสิ่งทุกอย่ำงและให้ควำมหมำยแก่ชีวิต  น่ีคือ 

ตัวแปรที่เรำมองข้ำมมำเน่ินนำนจนเกินไป  ที่เรำกลัวควำมรักอำจเป็น
เพรำะมันเป็นพลังงำนเพียงอย่ำงเดียวในจักรวำลที่มนุษย์ยังไม่รู ้จักวิธ ี
กำรขับเคลื่อนได้ตำมใจปรำรถนำ
  เพ่ือให้มองเห็นภำพควำมรักได้ พ่อจึงขอแทนค่ำสมกำรที่ขึ้นชื่อที่สุด
ของพ่ออย่ำงง่ำยๆ แทนที่จะเป็น E (พลังงำน) = mc2 (มวล x ควำมเร็วแสง2) 
ถ้ำเรำยอมรับว่ำพลังงำนที่จะเยียวยำโลกได้สำมำรถได้มำโดยผ่ำนควำมรัก 

คูณด้วยควำมเร็วแสงยกก�ำลัง  2  เรำก็จะได้ข้อสรุปว่ำ  ควำมรักเป็นพลัง 
ที่ทรงอำนุภำพที่สุดที่มีอยู่ เพรำะมันไม่มีขีดจ�ำกัด
  หลังจำกที่มนุษยชำติประสบควำมล้มเหลวในกำรใช้และควบคุม 

พลังงำนอื่นๆ  ในจักรวำลที่ขัดขวำงเรำแล้ว  จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่เรำจะ 

หล่อเล้ียงตัวเองด้วยพลังงำนอีกประเภทหน่ึงหำกเรำต้องกำรให้  species 
ของเรำอยู่รอด หำกเรำต้องกำรค้นหำควำมหมำยของชีวิต หำกเรำต้องกำร 
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ช่วยโลกและสิ่งมีชีวิตที่มี  sense  รับรู้ซึ่งอำศัยอยู่ในโลกแล้วละก็  ควำมรัก
คือค�ำตอบเดียวที่มี
  เรำอำจจะยังไม่พร้อมท่ีจะผลิตระเบิดรัก  ซึ่งเป ็นอุปกรณ์ที่มี
แสนยำนุภำพพอที่จะท�ำลำยควำมเกลียดชัง ควำมเห็นแก่ตัว และควำมโลภ 

ซึ่งย�่ำยีโลกได้อย่ำงรำบคำบ  แต่ทุกคนก็มีเคร่ืองก�ำเนิดควำมรักเล็กๆ  
อันทรงพลังอยู่ในตัว ซึ่งรอคอยกำรปลดปล่อยพลังงำนออกมำ
  เม่ือเรำเรียนรู้ที่จะให้และรับพลังงำนจักรวำลน้ี เรำก็จะพิสูจน์ได้ว่ำ 
ควำมรักพิชิตทุกสิ่งทุกอย่ำง สำมำรถก้ำวข้ำมทุกอย่ำงไม่ว่ำสิ่งใด ทั้งน้ีเพรำะ
ควำมรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต
  พ่อเสียใจที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดสิ่งท่ีอยู ่ในหัวใจของพ่อ  ซ่ึงเต้น 

เพ่ือลูกอยู่เงียบๆ มำตลอดชีวิตออกมำได้ บำงทีอำจจะสำยเกินกว่ำจะขอโทษ 
แต่โดยที่เวลำเป็นสิ่งสัมพัทธ์ พ่อจึงต้องบอกลูกว่ำ พ่อรักลูก และเพรำะลูก 
พ่อจึงบรรลุค�ำตอบขั้นสุดท้ำยน้ีได้ !”

พ่อของลูก / Albert Einstein 
                       

ระเบิดแห่งควำมรักจำกพ่อ
  เรำจะเห็นปรำกฏกำรณ์อย่ำงหน่ึงหลังในหลวง ร.๙  เสด็จสวรรคต 
คือทั่วโลกต่ำงเสียใจและมำแสดงควำมเคำรพพระบรมศพ ทั้งซำบซึ้งยกย่อง
เชิดชูให้เกียรติอย่ำงจริงใจในควำมดีงำมเสียสละสร้ำงสรรค์ประโยชน์แก่ 
มวลมนุษยชำติในพระรำชจริยวัตรตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์  ก่อให ้

เกิดแรงบันดำลใจของคนไทยจ�ำนวนมำกที่จะท�ำควำมดี  เสียสละเพ่ือ 

ส่วนรวม เพ่ือในหลวง เพรำะควำมรักควำมอำลัยควำมซำบซึ้งประทับใจยิ่ง 
ในพระองค์ท่ำน  จนเกิดควำมรักควำมสำมัคคีในคนไทยหลำยหมู ่เหล่ำ  
เกิดจิตอำสำเสียสละมำกมำยที่ท้องสนำมหลวง  และบริเวณใกล้เคียงรอบ
พระรำชวังอันเป็นที่ต้ังพระบรมศพ ทุกคนมำด้วยควำมคิดจะให้ ท�ำควำมดี
คนละเล็กละน้อย  แต่จ�ำนวนคนที่ท�ำมำกและต่อเน่ืองยำวนำนหลำยเดือน 
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จนเกิดคลื่นควำมรักสั่นสะเทือนกระจำยไปทั่วไทยทั่วโลกเป็นที่ประจักษ์  
เกิดโครงกำรจิตอำสำเพ่ือควำมดีมำกมำยถวำยเพ่ือควำมรักในหลวง  
คนเมื่อจิตใจเดียวกันก็มีควำมรักควำมสำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งปกติ 
จะเห็นแค่ช่วงสั้นๆในวันพ่อ ๕ ธ.ค. นับเป็นปรำกฏกำรณ์ที่หำได้ยำกในโลก
ปัจจุบัน น่ีจะไม่เรียกว่ำระเบิดแห่งควำมรักตำมที่ไอน์สไตน์กล่ำวได้ไง และ
จะเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้น�ำและชำวโลกทั้งมวลต่อไป ๛
(Cr. “ความรักสิบมิติ, ระเบิดความรักจากพ่อ”  สมณะโพธิรักษ์   ธรรมทัศน์สมาคม  บุญนิยมทีวี) 
                                 

วิวัฒนำกำรของควำมรัก 
 ความรัก มีหลากหลาย   ใช่แค่ชาย หญิงรักหนา
รักตน ด้วยอัตตา    รักมารดา พ่อลูกกัน
 รักญาติ หมู่เพื่อนผอง   สังคมข้อง เกี่ยวตัวฉัน
รักชาติ มวลชนชั้น    ใจแบ่งปัน ทั่วโลกา
 พระเจ้า รักทุกข์แทน   พลีชีพแม้น สิ้นทรมา
รักอริย สัจสูงค่า    อรหันต์พา สิ้นทุกข์ตรม 
 รักเลิศ ประเสริฐสุด   องค์พระพุทธ เหนืออินทร์พรหม
พุทธ ภูมินิยม     อุดมม- หากรุณา ฯ ๚ะ๛       

                   ปุญฺญฺวํโส
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ความรักของพระโพธิสัตว์เจ้า  
ณ กึ่งพุทธกาล

  พระทรงรัก   อาณา   ประชาราษฎร์ 
 ทรงรักชาติ   ราชประชา   สมาสัย 
 ทรงรักศาสน์   อุปถัมภ์   ค�้าชูไกล 
 ทรงห่วงใย   ความเป็นไป   ไทยสีมา 
  ทรงเผื่อแผ่   รักแม้   ต่างชาติศาสน์ 
 ทรงเปรื่องปราด   ธรรมพุท-   ธศาสนา 
 ทรงรักสัตว์   ปัดเป่าภัย   ชุบชีวา 
 ทรงเมตตา   สกลโลก   แผ่ผลงาน 
  ความรัก   ธ ยิ่งใหญ่   ไม่จ�ากัด 
 ช่วยขจัด   ทุกข์ภัย   ไปทุกสถาน 
 ทศพิธ-   ราชธรรม   สัมบูรณ์ญาณ 
 โพธิสัตว์   กึ่งกาลพุทธ   สุดแท้เลย ๛

ปุญฺญฺวํโส
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      ความรักของพระเวสสันดร
(ไขข้อข้องใจเร่ืองกำรให้ทำน)

  เร่ืองรำวพระเวสสันดรส่วนใหญ่เคยได้ยินได้ฟังได้อ่ำนกันมำแล้ว  
มีหลำยคนท่ียังติดใจสงสัยข้องใจว่ำ  พระเวสสันดรท�ำไม่ถูก  เห็นแก่ตัว  
มีสิทธิ์อะไรเอำสมบัติของชำติ  หรือเอำลูกเมียไปบริจำคผู้อื่น  ทรมำนเด็ก  
ใช้เด็กเป็นเคร่ืองมือ ให้ทำนเวอร์เกินไปจนสุดโต่ง
  ๑  พระเวสสันดร  บริจำคหมดตัว  เพรำะเสียสละเพ่ือผู้อื่นจริงๆ  
เพ่ือประโยชน์ผู้อื่น ไม่ได้หวังผลว่ำตนเองจะร�่ำรวย สวย สวรรค์ หรือสุขอย่ำง
ที่ปุถุชนคนทั่วไปคิดถึง แต่เพ่ือช�ำระล้ำงควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมติดยึด 
อุปำทำน อหังกำรมมังกำรส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของมวลสรรพสัตว์ 
คือพระสัพพัญญุตญำณ แล้วทุกอย่ำงก็ happy ending 
  ให ้ชีวิตตนเองมันง ่ำยมำก  ให ้มำนับชำติไม ่ถ ้วน  ให ้ลูกเมีย 

ยำกกว ่ำเยอะ  เพรำะควำมทุกข ์ทรมำนของลูกเมียและควำมเจ็บใจ 

จำกกำรเห็นลูกเมียที่รักยิ่งน้ันทุกข์  เป็นควำมทุกข์ทรมำนยิ่งกว่ำควำมเจ็บ
ควำมตำยของตนเอง แต่ท่ำนก็ต้องฝึกให้เสียสละ  เพ่ือประโยชน์สรรพสัตว์ 
เพ่ือประโยชน์ลูกเมีย  เพ่ือประโยชน์ชูชก  และเพ่ือประโยชน์ตนคือบรรลุ
พระสัมมำสัมโพธิญำณ เรียกว่ำ all (benefits) in one (action) ๆ อย่ำงไง 
โปรดติดตำมตอนต่อไป
  ๒  ให้สมบัติ, ช้ำง  บ้ำนเมืองก็ไม่ล่มจม  เพรำะสมบัติผุดเกิดจำก
วิบำกบุญกุศลที่พระเวสสันดรเคยสร้ำงแต่ปำงก่อน  แม้ช้ำงปัจจัยนำคก็ได้
มำเพรำะแม่ช้ำงฉัททันต์เหำะน�ำลูกช้ำงมำไว้ที่โรงช้ำงต้นในวันพระเวสสันดร
ประสูติ ชำวเมืองโกรธแค้นเคืองเพรำะเสียดำย หวงแหน ตระหน่ี  จริงๆ แล้ว
รัฐสีพีเป็นเมืองเล็กเมื่อเทียบกับแคว้นกลิงครัฐ  ทหำรไพร่พลยุทโธปกรณ์ 
กน้็อยกว่ำ ถ้ำปฏเิสธไม่ให้ช้ำง มสีทิธิโ์ดนเขม่นก่อสงครำมได้สูง เพรำะกษัตริย์
แคว้นใหญ่ใกล้เคียงก�ำลังเดือดร้อนแห้งแล้งเกรงเมืองสีพีจะขยำยอ�ำนำจ

129



บำรมีมำข่ม จะโกรธและหำเหตุที่ไม่ให้ช้ำงว่ำไม่มีน�้ำใจไมตรีตอบดูถูกดูหมิ่น
เชิงแข็งกระด้ำงไม่สวำมิภักด์ิ เป็นเหตุอ้ำงสงครำม (เหมือนสงครำมช้ำงเผือก
ที่พระเจ้ำหงสำวดีขอช้ำงเผือก ๑ เชือก เมื่อพระมหำจักรพรรดิไม่ให้ พม่ำถือ
เป็นเลศว่ำไทยตัดสัมพันธไมตรีแล้ว อ้ำงเป็นเหตุสงครำม ทั้งที่ทำงกรุงศรีฯ 

ก็รู้  แต่ก็ไม่ให้  แล้วสู้รบกันก็แพ้พม่ำ)[1]  แต่ถ้ำสู้รบชำวบ้ำนเดือดร้อนตำย
ทั้ง ๒ ฝ่ำย ในที่สุดก็เสียทั้งช้ำงทั้งบ้ำนเมืองเอกรำชไพร่ฟ้ำประชำชน น่ีเป็น 

วิเจยยทำนให้ด้วยปัญญำพิจำรณำแล้ว  พระเวสสันดรเองปำงน้ีเกิดเพ่ือให้ 
เกิดเพ่ือสร้ำงสันติภำพ  เกิดเพ่ือเป็นนักบุญ  ไม่ได้เกิดเพ่ือเป็นนักรบนักฆ่ำ 
แล้วในสุด  เป็นไงครับ  บ้ำนเมืองก็ยังอุดมสมบูรณ์  สงครำมก็ไม่เกิด  แม้ให้
ช้ำงไป  ช้ำงก็ได้กลับคืนมำ  ชำวเมืองได้ส�ำนึกในควำมดีของพระเวสสันดร 
และส�ำนึกเสียใจในควำมโง่ของตนเอง  ถึงกับแห่ไปรับกลับเมืองด้วยตนเอง
ถึงป่ำเขำ และขออภัยโทษ
  ๓  เมีย ท่ำนไม่ได้ชวนให้ไปด้วย  แต่ให้อิสระเลือกตำมใจชอบ  
ถ้ำห้ำมไม่ให้ไปแต่ต้นก็เป็นกำรตัดรอนน�้ำใจมำกเกินไป ยิ่งลูก ไม่คิดเอำไป 

ให ้ล�ำบำกแน ่  เด็กเล็กอยู ่ ในวังสบำยๆ  ตนเองจะได ้ไม ่ มีภำระและ 

ไม่ต้องคอยห่วงใครด้วย  แต่เมียเลือกไปด้วยควำมเต็มใจ  แม้พ่อผัวจะห้ำม 

และจะเอำลูกไปด้วย  แม่กับลูกเล็กย่อมไม่อยำกพรำกจำกกันเป็นธรรมดำ  
ทุกคนเต็มใจไปล�ำบำกด้วยกัน
  ให้ลูกมันยำกที่สุด  เพรำะยังเล็ก  ช่วยตัวเองไม่ได้  ลูกคือดวงใจ 

คือแก้วตำแก้วใจของพ่อแม่  เมื่อให้ลูกแก่ชูชกแล้ว  ได้แนะน�ำว่ำน่ำจะพำ
ไปหำปู่จะต้องได้รำงวัลอย่ำงงำม  แต่เมื่อชูชกปฏิเสธ  จึงได้ต้ังค่ำไถ่ไว้สูง 
เพรำะมองกำรณ์ไกล ท�ำให้ชูชกต้องทนุถนอม จะเฆี่ยนตีอย่ำงไง ก็ไม่ท�ำให้
พิกำรหรือตำย  เพียงแค่ขู ่ก�ำหรำบเท่ำน้ัน  เพรำะมันคือสมบัติของชูชก  
ถ้ำเอำไปไถ่ตัวก็ได้สมบัติข้ำทำสบริวำรมำมำกมำย  กินใช้ได้หลำยสิบชำติ  
ดีกว่ำมีเด็กเล็กๆ  รับใช้แค่  ๒  คนมำกๆ  ใครจะโง่ท�ำลำยทรัพย์สมบัติ 

อันมีชีวิตของตัว ถ้ำเด็กตำยหรือสูญหำยเท่ำกับทรัพย์อันมีค่ำประมำณไม่ได ้
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ของตนสญูหำย สูรั้กษำชวีติเด็กไว้ไม่ให้ช�ำรุดเสยีหำยไม่ดีกว่ำหรือ (น้องกัณหำ 
เป็นหญิงเป็นเด็กเล็กกว่ำ  วุฒิภำวะน้อยกว่ำ  น่ำเป็นห่วงมำกกว่ำชำล ี
พ่ีชำย  จึงต้ังค่ำไถ่ไว้หลำกหลำยสูงกว่ำ  สำมำรถน�ำทรัพย์เหล่ำน้ันมำต้ังตัว
เป็นเศรษฐีมหำศำล และบริหำรกิจกำรได้ครบวงจรทันที เพรำะมีช้ำงม้ำวัว
ควำยข้ำทำสบริวำรพร้อม เผื่อถ้ำชูชกจะให้ไถ่ตัวคนเดียว กัณหำก็ควรจะได้
รับกำรไถ่ตัวก่อน  และค่ำไถ่ที่ต้ังไว้สูงปำนน้ัน  มีได้แต่ระดับกษัตริย์เท่ำน้ัน  
จึงเป็นกำรป้องกันคนทั่วไปและแม้เศรษฐีมหำศำลไถ่ตัวเอำไปเป็นเมีย)[2] 
ส่วนเด็กเองก็มีโอกำสได้กลับไปอยู่กับปู่ย่ำสูงมำก ชีวิตคือกำรเดินทำงมันก็
ต้องล�ำบำกมีอุปสรรคขวำกหนำมบ้ำง  เด็กเองจะได้รับกำรฝึกฝนแข็งแกร่ง
อดทน เพรำะเป็นคุณสมบัติท่ีผู้น�ำผู้ปกครองมหำชนในวันข้ำงหน้ำควรต้องมี 
แต่เด็กจะได้ไม่ต้องล�ำบำกในป่ำเขำอีก  ปู่ย่ำก็ได้หำยทุกข์เพรำะควำมเป็น
ห่วงหลำนเล็กๆ ถ้ำไม่ให้ไปพร้อมค่ำไถ่ เด็กๆ จะมีโอกำสได้กลับเมืองไหม ? 
ตนเองไม่มีสิทธิ์พำกลับไปส่งอยู่แล้ว เพรำะ ๑. เด็กไม่ยอมพรำกจำกพ่อแม ่

๒.  แม่ก็ไม ่อยำกพรำกจำกเด็ก  ๓.  อีกอย ่ำงชำวเมืองคงไม ่ต ้อนรับ 

ตัวพระเวสสันดรเองเพรำะยังไม่หำยโกรธ น่ีก็เป็นวิเจยยทำนให้ด้วยปัญญำ
พิจำรณำแล้ว
  แล้วไงครับ  ในที่สุด  กัณหำชำลีก็ได้กลับเมือง  ปู ่ย ่ำก็ดีใจสุดๆ  
ชำวบ้ำนก็ดีใจมำกๆ  ชูชกก็ได้สิ่งที่ตนปรำรถนำ  ในที่สุดเด็กก็เป็นคนบอก 

ข ่ำวสำรควำมเป ็นไปให ้ปู ่ย ่ำชำวเมืองทรำบ  บอกทำงไปที่อยู ่ของ 
พระเวสสันดรในป่ำเขำ  เมื่อพระเวสสันดรกลับกรุง  ชำวเมืองสีพีก็ขอขมำ 
ต่อควำมผิดพลำดที่ท�ำไป  และได้อำนิสงส์มีฝนรัตนะตกในเมือง  ทรงให ้

กรรมสิทธิ์รัตนะน้ันถ้ำตกในอำณำเขตบ้ำนใคร ทุกอย่ำงก็ happy ending
  ๔  ผลจำกกำรฝึกเด็กเช่นน้ัน  เป็นกำรสร้ำงควำมดีในตัวเด็กเอง  
เด็กเองก็มีควำมซื่อสัตย์มำกเพรำะรับค�ำพ่อแล้ว  แม้อยู่ต่อหน้ำปู่พระเจ้ำ 
สัญชัยซึ่งเป็นกษัตริย์ก็บอกว่ำตนเป็นทำสชูชก  ไม่สำมำรถเข้ำไปหำปู่ได ้

อำนิสงส์ทั้งหมดน้ีมีผลต่อมำให้ได้เสวยสุคติ  และบรรลุนิพพำน  พระชำลี 
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กลับชำติเกิดเป็นพระรำหุลพระอรหันต์เอตทัคคะผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย 

ในทำงผู ้ใคร ่ในกำรศึกษำ พระกัณหำเกิดเป็นพระนำงอุบลวรรณำ
เถรีอัครสำวิกำฝ่ำยซ้ำยเอตทัคคะฝ่ำยฤทธิ์  ไม่ต ้องทนทุกข์ทรมำน 

ในสังสำรวัฏที่มันทุกข์ทรมำนกว่ำควำมยำกล�ำบำกของเด็กที่ไปกับชูชก  
the guardian หลำยล้ำนเท่ำ (แม้ชูชกจะเป็นผู้คุ้มครองที่เลว ผู้น�ำทำงที่แย่ 
ผู้ส่งข่ำวสำรที่ไม่ดี แต่ก็ไม่มีใครที่ดีกว่ำน้ีมำท�ำหน้ำที่แทน มันไม่มีทำงเลือก) 
จะว่ำไปแล้วมันก็เป็นปณิธำนของเด็ก ๒ คนน้ีเองแต่ปำงบรรพ์ที่ต้ังใจจะมำ
ท�ำหน้ำที่น้ี และสร้ำงบำรมีเพ่ือเป็นอัครสำวกและเอตทัคคะ แม้เด็กก็รู้ส�ำนึก
ในหน้ำที่ของตนตำมสัญญำเก่ำเมื่อพระเวสสันดรทรงปลอบโยนอธิบำยชักจูง
ว่ำพ่อท�ำเพ่ืออะไร[3] น่ีคือประโยชน์ทั้งหมดที่กัณหำชำลีได้
  ๕  พระนำงมัทรเีมือ่ผ่ำนควำมทกุข์โศกท�ำใจได้ กอ็นุโมทนำในจิตใจ
ที่ยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรด้วยควำมศรัทธำ  มนุษย์ย่อมมีกำรพลัดพรำก 

จำกของรักของชอบใจคนรักเป็นธรรมดำไม่ทำงใดก็ทำงหน่ึง ทำงอื่นอำจจะ
ทุกข์ทรมำนกว่ำน้ีก็เป็นได้ ฉะน้ันกำรยอมเจ็บปวดเพ่ือสิ่งที่ดีกว่ำเพ่ืออนำคต
ที่ดีกว่ำของเด็ก ควำมเป็นไปได้มีอยู่สูงกว่ำควำมเสี่ยง บำงคร้ังพ่อแม่ก็ต้อง
ตัดใจเสียสละ แล้วผลเป็นไงครับ ผิดพลำดมั้ย ?
  ส่วนตัวพระนำงมัทรีไม่มีปัญหำ  เมื่อยกให้พรำหมณ์ที่มำขอก็ไม่ได ้

เสียอกเสียใจน้อยใจคร�่ำครวญแต่อย่ำงไร  มีแต่จิตอนุโมทนำยอมรับ 

ในกำรตัดสินที่ยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดร แล้วผลเป็นไงครับ สุดท้ำย happy 
ending ม้ัย ?
  ทุกคนต้องได้รับกำรทดสอบ  กำรฝึกฝนตัวเอง  ผ่ำนโจทย์ปัญหำ
อุปสรรค เพ่ือฝึกกำรเสียสละที่ยิ่งใหญ่ โดยมีจิตใจน่ิงที่สุด เพ่ือมวลมนุษยชำติ
และสรรพสัตว์   ในท่ีสุดเกิดเป็นพระอรหันต์ภัททำกัจจำนำเถรี (พระยโส
ธรำพิมพำ) เอตทัคคะฝ่ำยภิกษุณีด้ำนผู้ทรงอภิญญำ ผู้เลือกเดินหนทำง
ยำกล�ำบำกน้ีเองด้วยควำมเต็มใจ  เป็นผู้ช่วยเป็นก�ำลังใจเป็นเบื้องหลังให้
พระโพธิสัตว์ท�ำงำนเพ่ือมวลมนุษยชำติจนประสบควำมส�ำเร็จ
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  ๖  พระเวสสันดรใช่ว่ำจะไม่รักลูกเมีย ดังค�ำพรที่ท้ำวสักกะที่แปลง 
ตัวเป็นพรำหมณ์มำขอพระนำงมัทรีแล้วถวำยพรให้ขอ ๘ ประกำร ในข้อ ๔ 
ที่พระเวสสันดรขอ หม่อมฉันไม่พึงถึงภรรยำของชนอื่น  พึงขวนขวำยแต่ใน
ภรรยำของตน และไม่พึงตกอยู่ในอ�ำนำจแห่งสตรีทั้งหลำย ข้อ ๕ บุตรของ
หม่อมฉันที่พลัดพรำกไปน้ัน พึงมีอำยุยืน  พึงครองแผ่นดินโดยธรรม ต่อมำ 
บรรลุเป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ   เป็นแบบอย่ำงของผู้เสียสละประโยชน์ 
ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม  คือสรรพสัตว์ทั้งหลำย  เป็นศำสดำเอกของโลก  
น�ำแสงธรรมแสงสว่ำงสู่สรรพสัตว์สู ่ควำมพ้นทุกข์นิรันดรคือพระนิพพำน 
พระพุทธเจ้ำแต่ละองค์กว่ำจะเกิดยำกส์มำก  ต้องฝึกกำรเสียสละอดทน
ชำติแล้วชำติเล่ำ  ต้องเฉพำะเอกบุรุษเท่ำน้ันที่สำมำรถสร้ำงปรมัตถบำรมี
เช่นพระเวสสันดรน้ีได้  ซึ่งคนธรรมดำก็คงไม่มีใครที่คิดจะเสียสละขนำดน้ัน 

หรือมีแต่ควำมคิดแต่จริงๆ  ท�ำไม่ได้  มีแต่จะกอบโกย  ล่ำลำภยศสักกำระ
สรรเสริญกำมสุขกัน เฉพำะพระธรรมของพระองค์ก็สำมำรถน�ำโลกให้สุขสงบ
ไปได้นำนพอสมควร ๕,๐๐๐ ปี แล้วถ้ำไม่มีพุทธธรรม ศำสนำแห่งควำมรัก
ควำมเมตตำควำมไม่เบียดเบียนและปัญญำแล้ว  โลกน้ีคงมีแต่กำรผิดศีล ๕ 
เข่นฆ่ำเบียดเบียนเอำรัดเอำเปรียบกันตลอดเวลำ  ท่ำนจะหำควำมสุขสงบ
ในชีวิตได้อย่ำงไร ?
  ๗  แล้วบำงท่ำนท�ำไมเดือดร้อนในควำมเสียสละของผู้อื่นหรือ  ?  
ไม่ได้รับอำนิสงส์อะไรๆ  ในค�ำสอนให้รู้จักบำปบุญคุณโทษควำมดีควำมชั่ว
จำกพุทธศำสนำบ้ำงหรือ  ?  พระเวสสันดรให้จนหมดตัวขนำดน้ี  ไปขโมย
ใครมำมั้ย  ?  ไปฆ่ำใครมั้ย  ?  ไปท�ำให้ใครตำยมั้ย  ?  มีแต่ชูชกตำยเพรำะ 

ควำมตะกละตะกลำมในลำภในอำหำรของตนเอง  ท�ำตัวเองแท้ๆ  โง่และ
โลภเหลือขนำด  ถ้ำไม่มีพุทธศำสนำที่สอนให้รู ้จักเสียสละ  อย่ำเอำรัด 

เอำเปรียบ  อย่ำเห็นแก่ตัว  อย่ำโลภ  อย่ำติดสวรรค์  อย่ำโง่งมงำย  อย่ำฆ่ำ 
โลกน้ีคงฉิบหำยวำยป่วงวุ ่นวำยน่ำดู  อำจมีแต่ลัทธิศำสนำฆ่ำแล้วได้บุญ 

ขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้ำ  หรือลัทธิค�ำสอนหลอกเงินทองจนพ่อแม่ลูกเมีย
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เดือดร้อนต้องฆ่ำตัวตำย  หรือโกงเขำมำท�ำบุญ  เพรำะโลภลำภเสวยสวรรค์
คนเดียว  เห็นแก่ตัวมั้ย  อยำกขึ้นสวรรค์จนต้องถีบคนอื่นให้ทุกข์ทรมำน
เหมือนตกนรก  ตัวเองเห็นแก่ตัวคิดอะไรไม่พ้นจำกตัวกูของกู  อย่ำคิดว่ำ 
คนอื่นจะเหมือนตัว
  เมื่อถำมว่ำเด๋ียวจะเป็นตัวอย่ำงที่ไม่ดี  คนอื่นจะให้ลูกเมียบ้ำง  
หรือบำงคนมองว่ำเป็นตัวอย่ำงที่ไม่ดีน่ำประณำม เลยไม่ท�ำ ถูกแล้วคนท่ัวไป 

ไม ่ควรท�ำ  ไม ่ควรคิด  เพรำะไม ่ ใช ่ วิสัยของคนทั่ วไปที่ เต็มไปด ้วย 

ควำมเห็นแก่ตัว  คนที่จะท�ำได้อย่ำงน้ี  ต้องบุคคลพิเศษเท่ำน้ัน  ที่ท�ำแล้ว 
มีประโยชน์มำกกว่ำโทษ หำได้ยำกมำกๆ  สำมัญชนคนกิเลสหนำอย่ำง 
เรำท่ำน เสียสละช่วยเหลือผู้อื่น แค่เงินทอง ทรัพย์สิน แรงงำน วิทยำทำน  
ให้อภัย  ให้มันสมควรไม่เวอร์เกินไป  แค่น้ีก็พอแล้ว  ยังไม่ค่อยท�ำกันเลย 
ท�ำได้ก็ยังยำก  ถ้ำยังสละทรัพย์สินผลประโยชน์จนหมดตัวไม่ได้  ยังสละ
ชีวิตเพ่ือส่วนรวมไม่ได้  ก็อย่ำไปคิดในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของเรำเลย  อย่ำไปคิด
แทนพระบรมโพธิสัตว์  หลำยเร่ืองเป็นอจินไตย  เรำเพียงแค่เรียนรู้ซำบซึ้ง 
ในควำมเสียสละมหำกรุณำธิคุณของท่ำนก็พอแล้ว
  ไขมำถึงตอนน้ีหวังว่ำจะมองเห็นอะไรๆ  ชัดข้ึน  เข้ำใจควำมคิด
ปณิธำนและกำรมองกำรณ์ไกลของพระโพธิสัตว์มำกขึ้นนะครับ ๛                                       
                                                                             โพธิสิกขา

[1] เหตุผลทำงกำรเมือง - ปริทัศน์เวสสันดรชำดก :- พระพิมลธรรม รำชบัณฑิต
[2] ค่ำไถ่ชำลีคือ ทองค�ำพันแท่ง ค่ำไถ่กัณหำคือ ทำสชำย ทำสหญิง ช้ำง ม้ำ  โค ทองค�ำ อย่ำงละ
หน่ึงร้อย
[3]  พระเวสสันดร  ขอให้ลูกมำเพิ่มพูนบำรมีของพ่อให้เต็มเปี่ยม  เป็นดุจส�ำเภำทอง  ไม่หว่ันไหว
ต่อสำครคือภพ  พ่อจะข้ำมฝั่งคือชำติ  ชรำ  มรณะ  แล้วจักยังมนุษย์และเทวดำให้ข้ำมพ้นด้วย  คือ
บรรลุสัมมำสัมโพธิญำณ  เด็กทั้ง  ๒  ได้ฟังแล้ว  เกิดก�ำลังใจกล้ำหำญยอมสละตนเพื่ออุดมคติของพ่อ 

ด้วยควำมเต็มใจ ด�ำริว่ำ พรำหมณ์แก่จะท�ำกับเรำอย่ำงไรก็จงท�ำตำมชอบใจเถิด    
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เมตตาธรรมค�้าจุนโลก ...
(จำกวันแม่ ถึง เทศกำลกินเจ)

        แด่แม่ท้ังผอง
 

  แม่ของใคร  ใครก็รัก  ปักตรึงจิต
แม่อุทิศ  เลือดเน้ือ  เพ่ือเชื้อไข
แม่โอบอุ้ม  คุ้มครอง  ปวงผองภัย
แม่ย่ิงใหญ่  กว่ำใครใคร  ในโลกำ
          แม่ให้นม  อำหำร  กำลยังเล็ก
        เมื่อตอนเด็ก  สอนเลี้ยงชีพ  แสวงหำ
        เอำตัวรอด  ปลอดภัย  เติบใหญ่มำ
        แม่ห่วงหำ  สำยตำ  เอื้ออำทร
  อนิจจำ  เวลำ  ไม่นำนนัก
มีคนลัก  พำแม่พรำก  จำกฉันก่อน
ทั้งทุบตี  ท�ำร้ำย  ตำยม้วยมรณ์
ฉันอ้อนวอน  น�้ำตำล้น  ไม่สนใจ
          เมื่อฉันโต  มีลูก  พันผูกรัก
        เขำมำชัก  ลำกฉันจำก  ลูกไปไหน
        แล้วลูกฉัน  จะอยู่  กันอย่ำงไร
        สุดอำลัย  กำยใจทุกข์  เขำคุกคำม
  ขอวิงวอน  อย่ำฆ่ำ  ฉันได้ไหม
ขอเห็นใจ  แก่แม่ลูก  ขอทวงถำม
อย่ำกินเลือด  เชือดเน้ือ  ฉันประณำม
เวรจะตำม  อำฆำต  ทุกชำติไป
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  แผ่เมตตำ  ชีวำ  ฟื้นคืนหรือ
มีดท่ำนถือ  แทงเจ็บปวด  รวดร้ำวไฉน
ถ้ำฉันท�ำ  กับคนบ้ำง  จะอย่ำงไร
คิดหรือไม่  ครอบครัวฉัน  น้ันทรมำน
    โปรดอย่ำซื้อ  อย่ำขำย  กำยเน้ือฉัน
      อย่ำผันเงิน  ใบสั่งฆ่ำ  เป็นอำหำร
      อย่ำเพ่ิมเติม  อุปสงค์  อุปทำน
      โปรดสงสำร  ให้ฉันอยู่  คู่ครอบครัว ฯ
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อันเน่ืองจำกวันแม่  ๑๒  สค.  และ  เทศกำลกินเจน้ี  ขอยกพุทธพจน์ขึ้นมำ
ศึกษำสัก ๓ ข้อ
พระพุทธองค์ทรงตรัส (๑) ทุกชีวิตกลัวตำย                    (ขุ.ธ.๒๕/๒๐)
        สัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งต่ออำชญำ ย่อมกลัวต่อควำมตำย ย่อมรักชีวิต 
บุคคลน�ำตนเข้ำไปเปรียบเทียบแล้ว   ไม่ควรฆ่ำด้วยตนเอง  ไม่ควรใช้ให้ผู้
อื่นฆ่ำ     
พระพุทธองค์ตรัส (๒) มิจฉำวณิชชำ ๕       (วณิชชสูตร องฺ.ปญจก.๒๒/๑๗๗)
  กำรค้ำขำยผิด  (กำรซื้อขำยอันเป็นมิจฉำ)  อันอุบำสกไม่พึงกระท�ำ
คือ ๑. สัตถวณิชชำ กำรซื้อขำยศำสตรำ ๒. สัตตวณิชชำ กำรซื้อขำยสัตว์  
๓. มังสวณิชชำ กำรซื้อขำยเน้ือสัตว์ ๔. มัชชวณิชชำ กำรซื้อขำยของมึนเมำ 
๕. วิสวณิชชำ กำรซื้อขำยยำพิษ
   ผู ้ใดปรำรถนำควำมสุขเพ่ือตนด้วยกำรเข้ำไปต้ังควำมทุกข์ 
    ไว้ในผู้อื่น ผู้น้ันระคนแล้วด้วยควำมเก่ียวข้องด้วยเวร ย่อมไม่พ้น 

    ไปจำกเวร               (ขุ.ธ.๒๕/๓๑)
    ควำมไม่เบยีดเบยีน เป็นสุขในโลก อพยฺำปชฺฌ� สุข� โลเก (ว.ิม.๔/๕)
   เมตตำเป็นเคร่ืองค�้ำจุนโลก โลโกปตฺถมฺภิกำ เมตฺตำ

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

  ข้อที่  ๑  ในเบญจศีล  ห้ำมฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต  เจตนำรมณ์ของศีลข้อน้ี  
คือควำมไม่เบียดเบียน  ควำมเมตตำกรุณำต่อชีวิตสัตว์โลก  อันเป็นข้อที่  ๑ 
ของเบญจธรรม  จุดหมำยสูงสุดคือกำรละโทสะ  ตำมที่พุทธองค์ตรัส  (๑)  
ไม่ควรฆ่ำเอง  (ทำงตรง)  หรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่ำ  (ทำงอ้อม)  ค�ำว่ำใช้ผู้อื่นฆ่ำมีได้
หลำยนัย  มิใช่เพียงแค่ใช้วำจำสั่งชัดๆเท่ำน้ัน  แม้กำรส่งสัญญำณบำงอย่ำง
ให้เป็นสื่อรู้กันก็ควรนับรวมอยู่ด้วย ทั้งน้ีเอำเจตนำเป็นส�ำคัญ
  ส่วนพุทธองค์ตรัส  (๒)  เพรำะท่ำนมองเห็นตลอดสำยของวงจร 
กำรเบียดเบียน  เห็นควำมต่อเน่ืองเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเป็นอิทัปปัจจยตำ 
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เทียบกับทำงโลกปัจจุบันเช่น กำรซื้อขำยของโจร ก็ผิดกฎหมำย กำรซื้อขำย
งำช้ำงหรือตัวเดียวอันเดียว (อวัยวะเพศช้ำง เพรำะควำมเชื่อว่ำเป็นยำบ�ำรุง
เพศ หรืองวงช้ำง) ซึ่งน�ำไปสู่กำรฆ่ำช้ำง ก็ผิดกฎหมำย กำรซื้อขำยเน้ือสัตว์
หรือสัตว์บำงชนิด ก็ผิดกฎหมำย ทำงโลกก็มองเห็นวงจรของควำมต่อเน่ือง
เป็นเหตุปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่  พระสัพพัญญูทรงมองเห็นมำก่อน
แล้ว จึงได้บัญญัติขึ้นเพ่ือควำมไม่เบียดเบียนกัน ฉะน้ัน เมื่อชำวพุทธถือศีล ๕ 

และ มิจฉำวณิชชำ ๕ อย่ำงเคร่งครัด เขำย่อมไม่ซื้อหรือขำยสัตว์เพื่อน�ำมำ
ฆ่ำมำกิน ย่อมไม่ซ้ือขำยเน้ือสัตว์ เมื่อมำรวมกันเป็นกลุ่ม จึงเป็นเสมือนสังคม
มังสวิรัติท่ีไม่มีกำรเบียดเบียนเพ่ือนสัตว์โลกโดยแท้จริง คร้ันเมื่อถวำยอำหำร
ให้พระๆ ก็พลอยสบำยใจไปด้วย ไม่ต้องมำระแวงระวังสงสัยว่ำนี้เป็นเนื้อที่
ควรหรือไม่ควร (อกัปปิยมังสะ) ดังเช่นใน ชีวกสูตร     (ชีวกสูตร ม.ม.๑๓/๖๐)

พระพุทธองค์ตรัส (๓) ท�ำบุญได้บำปด้วยเหตุ ๕ ประกำร 

  ดูกรชีวก  ผู ้ใดฆ่ำสัตว ์เจำะจงตถำคตหรือสำวกตถำคต  ผู ้ น้ัน 

ย่อมประสพบำปมิใช่บุญเป็นอันมำก ด้วยเหตุ ๕ ประกำร คือ
๑)  ผู้น้ันกล่ำวอย่ำงน้ีว่ำ  ท่ำนทั้งหลำยจงไปน�ำสัตว์ชื่อโน้นมำ  ดังน้ี  ชื่อว่ำ 
  ย่อมประสพบำปมิใช่บุญเป็นอันมำก  
๒)  สัตว์น้ันเม่ือถูกเขำผูกคอน�ำมำ ได้เสวยทุกข์โทมนัส ชื่อว่ำย่อมประสพ 
  บำปมิใช่บุญเป็นอันมำก  
๓)  ผู้น้ันพูดอย่ำงน้ีว่ำ ท่ำนท.จงไปฆ่ำสัตว์น้ี ชื่อว่ำย่อมประสพบำปมิใช่บุญ 
  เป็นอันมำก  
๔)  สัตว์น้ันเมื่อก�ำลังเขำฆ่ำย่อมเสวยทุกข์โทมนัส  ชื่อว่ำย่อมประสพบำป 

  มิใช่บุญเป็นอันมำก  
๕)  ผู้น้ันย่อมยังตถำคตและสำวกตถำคต  ให้ยินดีด้วยเน้ือเป็น  อกัปปิยะ  
 ชื่อว่ำย่อมประสพบำปมิใช่บุญเป็นอันมำก    
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  ดูกรชีวก ผู้ใดฆ่ำสัตว์เจำะจงตถำคตหรือสำวกของตถำคต ผู้น้ันย่อม
ประสพบำปมิใช่บุญเป็นอันมำก ด้วยเหตุ ๕ ประกำรน้ี      
  ส�ำหรับพระซ่ึงมีวินัยห้ำมซื้อขำยอยู ่แล้ว  ก็คงไม่ท�ำผิดในมิจฉำ
วณิชชำ  ๕  น้ี  ในพุทธเถรวำทไม่มีกำรห้ำมฉันเน้ือสัตว์แบบเด็ดขำดตำยตัว 
ไม่เหมือนพุทธมหำยำนที่มีพระสูตรห้ำมฉันเน้ือสัตว์ชัดเจน (ลังกาวตารสูตร) 
และถือเป็นศีลข้อต้นของพระโพธิสัตว์
 วัตถุ ๕ ประกำร  ที่เทวทัตเสนอคือ                      (วิ.จู.๗/๓๘๔)
๑)  ภิกษุท.พึงถือกำรอยู ่ป ่ำเป ็นวัตรตลอดชีวิต  รูปใดอำศัยบ ้ำนอยู  ่
  รูปน้ันพึงต้องโทษ  
๒)  ภิกษุท.พึงถือเที่ยวบิณฑบำตเป็นวัตรตลอดชีวิต  รูปใดยินดีกิจนิมนต ์

  รูปน้ันพึงต้องโทษ  
๓)  ภิกษุท.พึงถือผ ้ำบังสุกุลเป ็นวัตรตลอดชีวิต  รูปใดยินดีคหบดีจีวร  
  รูปน้ันพึงต้องโทษ  
๔)  ภิกษุท.พึงถือกำรอยู่โคนไม้เป็นวัตรตลอดชีวิต  รูปใดเข้ำอำศัยที่มุงที่บัง 
  รูปน้ันพึงต้องโทษ  
๕)  ภิกษุท.ไม่พึงฉันปลำและเน้ือตลอดชีวิต รูปใดฉันปลำและเน้ือ รูป
  น้ันพึงต้องโทษ.  
  พระผู้มีพระภำครับส่ังว่ำ อย่ำเลยเทวทัต ภิกษุใดปรำรถนำ ภิกษุน้ัน
จงถือกำรอยู่ป่ำเป็นวัตร รูปใดปรำรถนำ จงอยู่ในบ้ำน รูปใดปรำรถนำ จงถือ
เที่ยวบิณฑบำตเป็นวัตร  รูปใดปรำรถนำ  จงยินดีกิจนิมนต์  รูปใดปรำรถนำ 
จงถือผ้ำบังสุกุลเป็นวัตร รูปใดปรำรถนำ จงยินดีคหบดีจีวร เรำอนุญำตโคน
ไม้เป็นเสนำสนะ ๘ เดือน เรำอนุญำตปลำและเน้ือที่บริสุทธิ์โดยส่วนสำม คือ 
ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่รังเกียจ
  จะเห็นว่ำทุกข้อพุทธองค์ให้ปฏิบัติตำมควำมสมัครใจ  จะท�ำหรือ
ไม่ท�ำก็ได้ไม่บังคับ  เพรำะเง่ือนไขที่เทวทัตเสนอน้ันบังคับทุกคนตลอดชีวิต
ไม่ปฏิบัติมีโทษ  แต่พระสัพพัญญูทรงเล็งเห็นอินทรีย์พละ  และเหตุปัจจัย
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ภำยนอกภำยในของแต่ละคนต่ำงกัน ควำมแตกต่ำงกันของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทรัพยำกร ยุคสมัยกำลเวลำ ฤดูกำลภูมิประเทศ กฎหมำย จะเป็น 

ข้อจ�ำกัดท�ำให้ปฏิบัติไม่ได้  และท�ำให้กำรเผยแพร่ศำสนำไม่กว้ำงขวำง 
ชำวโลกก็จะเสียโอกำสที่จะได้ฟังพระสัทธรรมไป  แต่ไม่ใช่ว่ำไม่ดี  ถ้ำรูปใด
ปฏิบัติได้ด้วยควำมเข้ำใจในเน้ือหำสำระเป้ำหมำย  ว่ำท�ำเพ่ือขัดเขลำกิเลส 

มักน้อยสันโดษสร้ำงควำมเพียรฝึกตน ดังเห็นได้จำกข้อ ๒ - ๔ เป็นนิสัย ๔ 
ในอนุศำสน์ ๘   ที่พระทุกรูปจะต้องได้รับกำรสอนจำกอุปัชฌำย์ตอนบวช  
และ ๔ ข้อต้นมีในธุดงควัตร ๑๓  พระมหำกัสสปะผู้ถือธุดงค์อย่ำงเคร่งครัด 

๓  ข้อแรก  พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่ำเอตทัคคะด้ำนธุดงคคุณ  ส่วน 

พระเทวทัตจะแข่งดีข่มพระพุทธเจ้ำต่อหน้ำสำธุชนคนมีปัญญำ  ต้องอ้ำง 
ธรรมะที่ยิ่งยวดสุดโต่งกว่ำท่ีปฏิบัติอยู่ตำมปกติเท่ำน้ัน  จึงจะดูชอบธรรม 

ได้รับกำรยอมรับ แต่พระเทวทัตซึ่งมีควำมริษยำปรำรถนำลำมกมักใหญ่ใฝ่สูง 
ฉลำดแกมโกง  เล็งเห็นว่ำพระพุทธองค์ต้องปฏิเสธแน่นอน  จึงวำงแผน 

เป็นข้ออ้ำงเพ่ือดึงศรัทธำบริวำรคนที่ไม่รู้เท่ำทัน ในส่วนข้อ ๕ กำรออกกฎ 

แบบเด็ดขำด  ท�ำให้กำรเผยแพร่ในหมู่คนที่ยังไม่เข้ำใจเป็นไปได้ยำก  และ 

พระคือผู้ขอ  กำรเลี้ยงชีพพระต้องเน่ืองด้วยผู้อื่น  ไม่ควรท�ำตนเลี้ยงยำก 

(แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำปฏิเสธในวัตถุอนำมำส หรืออกัปปิยะทำนไม่ได ้

ถ้ำไม่เหมำะสมหรือผิดวินัย เช่น บุหร่ี ข้ำวเปลือก เน้ือดิบ อุทิศมังสะ เงินทอง 
พระควรแนะน�ำสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ญำติโยม  ไม่ใช่อนุโลมตำมอย่ำงเดียว) 
จึงอนุญำตแต่แบบมเีง่ือนไขเป็นชัน้ๆ มรีำยละเอยีด เช่น ห้ำมฉนัเน้ือ ๑๐ จ�ำพวก 

เด็ดขำด  ห้ำมฉัน  อุทิศมังสะ  อนุญำตเฉพำะเน้ือที่ตนไม่ได้เห็น  ไม่ได้ยิน  
ไม่รังเกียจ ส�ำหรับพระที่เห็น ได้ยิน หรือรังเกียจ แม้แค่สงสัย ถ้ำฉันก็อำบัติ
ทุกกฏ
  กำรตีควำมน้ีอำจแตกต่ำงกันในแง่ค�ำจ�ำกัดควำมของ “อุทิศมังสะ, 
ปวัตตมังสะ, ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน” ว่ำครอบคลุมกว้ำงขวำงละเอียดแค่ไหน 
พระฝ่ำยเถรวำทส่วนใหญ่ให้นิยำมว่ำ ปวัตตมังสะคือเน้ือท่ีเขำฆ่ำเพ่ือขำย
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คนทั่วไปตำมปกติธรรมดำ  ไม่ได้เจำะจงฆ่ำเพ่ือพระ  คือไม่ใช่อุทิศมังสะ 
น่ันเอง  เมื่อไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ว่ำเขำฆ่ำเจำะจงเพ่ือถวำยพระ ไม่ได้คิดสงสัย 
ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ จึงไม่รังเกียจที่จะรับถวำยเน้ืออันเป็นกัปปิยะนั้น เมื่อ
พิจำรณำแล้วฉัน เห็นสักว่ำธำตุ ไม่ได้ติดใจยินดีในรสเน้ือสัตว์ ไม่ได้ยินดีใน
กำรตำยของสัตว์ ก็เป็นสิทธิตำมพุทธำนุญำต เมื่อจะฉันก็ต้องท�ำใจให้เหมือน
ดังฉันเน้ือบุตรของตนที่ตำยกลำงทะเลทรำย  ที่พ่อแม่จ�ำเป็นต้องกินเพ่ือ 

ควำมอยู่รอด                                           (ปุตตมังสสูตร สํ.นิ.๑๖/๒๔๑)

  ส่วนพระที่ไม่ฉัน เพรำะท่ำนเคยเห็น เคยได้ยิน เคยมีประสบกำรณ์ 
หรือรู ้เข้ำใจขั้นตอนต่ำงๆ  ในควำมโหดร้ำยทุกข์ทรมำนทำรุณเจ็บปวด 

ของกำรฆ่ำสัตว์น�ำมำเป็นอำหำร  จึงสงสำร  สลดสังเวช  รังเกียจ  ไม่อยำก 

มีส่วนเข้ำไปเก่ียวข้องในวงจรน้ีตำมวิจำรณญำณของท่ำน ก็เป็นสิทธิของท่ำน 

ตำมพุทธำนุญำต  หรือตีควำมว่ำกำรเจำะจงฆ่ำสัตว์เพ่ือกินเพ่ือขำย  คือ 

อุทิศมังสะและเป็นอกัปปิยะ  จึงรังเกียจ  เพรำะไม่อยำกไปเพ่ิมอุปสงค์ 
อุปทำน (demand - supply) ของวงจรน้ี แต่จะฉันเฉพำะปวัตตมังสะ คือ 

สัตว ์ที่ตำยเอง  หรือเดนเหลือจำกสัตว ์อื่นฆ่ำกินกันเองตำมธรรมชำติ  
(เนื้อบังสุกุล) ว่ำเป็น เนื้อกัปปิยะ  ตำมนิยำมที่ท่ำนเข้ำใจ
  ตัวอย่ำงปุพพกรรมของพระพุทธเจ้ำ  “ในชาติก่อน เราเป็นเด็กของ
ชาวประมงในบ้านเกวัฏฏคาม  เห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัส 
ด้วยวิบากแห่งกรรมน้ัน เราจึงปวดศีรษะ ในเมื่อเจ้าศากยะทั้งหลายถูกพระ
เจ้าวิฑูฑภะเบียดเบียนฆ่าแล้ว” (ขุ.อป.๓๒/๓๙๒) น่ีแค่มโนกรรมเท่ำน้ัน ไม่ได้
ฆ่ำเองหรือใช้ให้เขำฆ่ำ  ยังต้องเสวยวิบำกเห็นปำนน้ี กรรมและวิบำกลึกซึ้ง
ยิ่งนัก เป็นอจินไตย
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ตัวอย่ำงกำรสร้ำงสังคมพุทธท่ีถือศีล ๕ ไม่มีกำรเบียดเบียนสัตว์ 
(ข่าวจากเดลินิวส์)

  “ฮือฮำเจอหมู่บ้ำนศีล ๕ นับหม่ืนครัวไม่กินเนื้อสัตว์ พบหมู่บ้ำน
ถือศีล  ๕  กินมังสวิรัติท้ังหมู่บ้ำน  ๑๐,๐๐๐  หลังคำเรือน  ทั้งยังยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในกำรใช้ชีวิต  คณะสงฆ์ภำค  ๗  เตรียม
เสนอสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ประกำศยกย่องเป็นหมู่บ้ำนต้นแบบ 

กำรถือศีล  ๕    เมื่อวันที่  ๗  พ.ค.  ๒๕๕๗  พระธรรมคุณำภรณ์  เจ้ำอำวำส 

วัดปทุมคงคำรำชวรวิหำร  รองเจ ้ำคณะภำค  ๗  กล่ำวว ่ำ  จำกกำรที่ 
สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย ์  ผู ้ปฏิบั ติหน ้ำที่สมเด็จพระสังฆรำช  
มีนโยบำยให้คณะสงฆ์ด�ำเนินกำรโครงกำรหมู่บ้ำนศีล  ๕  เพ่ือส่งเสริมให้ 
คนไทยได้ปฏิบัติศีล  ๕  อย่ำงจริงจัง  เน่ืองจำกทุกวันน้ีสังคม-ประชำชน 

ขำดศีลธรรมและเกิดควำมแตกแยก  น้ัน  ...  ได้พบหมู่บ้ำนท่ีน่ำสนใจ  คือ 

หมู่บ้ำนในต�ำบลนำทรำย อ�ำเภอลี ้จังหวดัล�ำพูน จ�ำนวน ๑๐ หมูบ้่ำน รวมกว่ำ 
๑๐,๐๐๐  หลังคำเรือน  มีกำรรักษำศีล  ๕  โดยไม่รับประทำนเน้ือสัตว์ 
ไม่น�ำสัตว์มำเลี้ยงในหมู่บ้ำน  ไม่ด่ืมสุรำ  ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ประกอบ 

สัมมำอำชีพ และท�ำสวนท�ำไร่ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งเป็นที่น่ำประหลำดใจว่ำ ยังมีหมู่บ้ำนเช่นน้ีหลงเหลืออยู่ใน
ประเทศไทย เพรำะสังคมไทยได้มีกำรพัฒนำไปมำกโดยเฉพำะเร่ืองของวัตถุ.
  พระธรรมคุณำภรณ์ กล่ำวต่อไปว่ำ ชำวบ้ำนทั้งหมดดังกล่ำว ทุกคน 

จะยึดหลักศีล ๕ ในกำรด�ำรงชีวิต โดยทุกวันพระจะหยุดท�ำงำน แล้วพำกัน
ไปวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระน่ังสมำธิภำวนำ  ในวัดพระพุทธบำท
ห้วยต้ม อ.ล้ี จ.ล�ำพูน  นอกจำกน้ียังมีกำรจัดรำยกำรท่องเที่ยวทำงธรรม 
โดยมีกรรมกำรหมู่บ้ำนเป็นผู้ขับเคลื่อน  ร่วมกับก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนหน่วยงำน
รำชกำร  จนเกิดผลเป็นรูปธรรม.  พระธรรมคุณำภรณ์  กล่ำวด้วยว่ำ  ทั้งน้ี 

จำกกำรสอบถำมข้อมูลจำกนำยอ�ำเภอลี้  ทรำบว่ำ  ชำวบ้ำนส่วนใหญ่เป็น 

ชนเผ่ำปอเกอญอ  ใน  จ.ตำก  และมำอยู่ที่น่ีเม่ือประมำณ  ๒๐  ปีมำแล้ว  
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โดยติดตำมมำกับครูบำชัยวงศำพัฒนำ  อดีตเจ้ำอำวำสวัดพระพุทธบำท 

ห้วยต้ม  ซึ่งท่ำนได้ชวนให้มำอยู่พร้อมกับมอบที่ดินให้ท�ำกินครอบครัวละ  
๑  ไร่  โดยมีข้อแม้ว่ำ  จะต้องรักษำศีล  ๕  ไม่กินเน้ือสัตว์  ซึ่งตอนแรกมีอยู ่
ไม่กี่ครัวเรือน จนมำถึงปัจจุบันมีมำกถึง ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ที่ส�ำคัญชุมชน
แห่งน้ี  ไม่มีปัญหำอำชญำกรรมยำเสพติด  มีแต่ควำมรักสำมัคคีกัน  ดังน้ัน 

ตนจะน�ำเร่ืองน้ีรำยงำนยังสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์  เพ่ือด�ำเนินกำร 
จะยกย่องให้เป็นหมู่บ้ำนต้นแบบหมู่บ้ำนศีล ๕ เพ่ือให้หมู่บ้ำนอื่นได้มำเรียนรู้ 
วิธีกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงศีล ๕ และท�ำให้สังคมเกิดควำมสงบสุข. 
  ด้ำนพระครูอปุถมัภ์ สงัฆกจิ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวดัพระพุทธบำทห้วยต้ม 

ในฐำนะเจ้ำคณะต�ำบล กล่ำวว่ำ ชำวบ้ำนมศีรัทธำมำกในครูบำชยัวงศำพัฒนำ 
และยึดถือแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรถือศีล  ๕  กินอำหำรมังสวิรัติตำมท่ำน
มำต้ังแต่ท่ำนยังไม่มรณภำพ และแม้ว่ำท่ำนจะมรณภำพไปแล้วกว่ำ ๑๐ ป ี

ชำวบ้ำนกลุ ่มดังกล่ำวก็ยังถือแนวปฏิบัติน้ีอยู ่  โดยจะมีกำรคอยว่ำกล่ำว 

ตักเตือนกันอยู่ตลอด  และในหมู่บ้ำนจะไม่มีกำรเล้ียงสัตว์ไว้กินเน้ือ  เช่น  
หมู เป็ด ไก่ ซึ่งในแต่ละวันผู้ใหญ่บ้ำนท้ัง ๑๐ หมู่บ้ำนจะมีกำรออกตรวจพ้ืนที ่
ในหมู่บ้ำนทุกวันด้วย”
 หลวงปู่มังสวิรัติ ครูบำชัยวงศำพัฒนำ  วัดพระพุทธบำทห้วยต้ม 
สอนกินมังสวิรัติ
  “หลวงพ่อได้เมตตำเล่ำให้ผู้เขียนฟังว่ำในสมัยน้ัน พวกชำวเขำได้น�ำ
อำหำรที่มีเน้ือสัตว์มำถวำย  แต่ท่ำนหยิบฉันเฉพำะที่เป็นผักเป็นพืชเท่ำน้ัน 
ท�ำให้เขำเกิดควำมสงสัย  ท่ำนจึงได้ยกเอำเร่ืองในพุทธชำดกมำเทศน์ให้ 
พวกเขำฟัง เพ่ือเป็นกำรเน้นให้เห็นถึงกฎแห่งกรรม และผลดีของกำรรักษำ 
ศีล  ท่ำนได้อยู ่อบรมสั่งสอนให้พวกเขำรับรู้ถึงธรรมะ  และกำรรักษำศีล 

อยู่เสมอๆ  ท�ำให้พวกเขำเลื่อมใสและหันกลับมำนับถือพระพุทธศำสนำ 
โดยละทิ้งประเพณีเก่ำๆ  ที่เคยปฏิบัติกันมำ  ต่อมำพวกชำวเขำเหล่ำน้ีก็ได้
เจริญรอยตำมท่ำน  โดยเลิกกินเน้ือสัตว์หันมำกินมังสวิรัติแทน  เมื่อท่ำนได้
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สอนพวกเขำให้นับถือศำสนำพุทธแล้ว ท่ำนก็จะจำริกธุดงค์แสวงหำสัจธรรม
ต่อไป  และถ้ำมีโอกำสท่ำนก็จะกลับไปโปรดพวกเขำเหล่ำน้ันอยู ่เสมอ  
ด้วยเหตุน้ีชำวเขำและชำวบ้ำนในที่ต่ำงๆ  ท่ีท่ำนเคยไปสั่งสอนมำจึงเคำรพ
นับถือท่ำนมำก”

พระเจ้ำอโศกมหำรำชเป็นนักมังสวิรัติ ตำมหลักฐำนจำกศิลำจำรึก
 จำรึกหลักศิลำ ๗ ฉบับ เป็นจำรึกบนเสำหิน (Pillar Edicts) ท�ำขึ้น 

เมื่ออภิเษกได้ ๒๖ ปี
 ข้าฯ ได้มอบดวงตาปัญญา ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย ข้าฯ ได้กระทํา
การอนุเคราะห์แล้วด้วยประการต่างๆ  แก่เหล่าสัตว์ทวิบาท  สัตว์จตุบาท 
ปักษิณชาติ และสัตว์น้ําทั้งหลาย ตลอดถึงการให้ชีวิตเป็นทาน แม้กรรมอัน
ดีงามอื่นๆ  อีกหลายประการ......  ขอให้ชนทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตาม
คําสอนน้ี และขอจารึกธรรมน้ีจงดํารงอยู่ตลอดกาลนาน (ฉบับที่ ๒)
  ประกาศให้สัตว์ทั้งหลายเหล่าน้ีปลอดภัยจากการถูกฆ่า คือ นกแก้ว 
นกสาริกา หงส์ นก ฯลฯ ค้างคาว มดแดง ปลาไม่มีกระดูก ฯลฯ ปลากระเบน 
เต่าและกบ กระต่าย กวาง วัวตอน สัตว์ที่อาศัยหากินในเรือน แรด นกพิราบ 
และบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งปวงที่ไม่ใช่สัตว์ใช้งาน  และมิใช่สัตว์สําหรับบริโภค 
  แม่แพะ แม่แกะ และแม่หมู ที่กําลังท้องก็ดี  กําลังให้นมก็ดี  ไม่พึง 
ถูกฆ่า  ลูกอ่อนของสัตว์เหล่าน้ันที่อายุไม่ถึง  ๖  เดือน  ก็ไม่พึงถูกฆ่า  ไม่พึง
ตอนไก่  ไม่พึงเผาแกลบที่มีสัตว์มีชีวิตอาศัยอยู่  ไม่พึงเผาป่าเพ่ือการอันหา
ประโยชน์มิได้หรือเพ่ือการทําลายสัตว์ ไม่พึงเลี้ยงชีวิตด้วยชีวิต
  ไม่พึงฆ่าและขายปลา เน่ืองในวันเพ็ญทางศาสนา คือวันขึ้น ๑๔ ค่ํา 
ขึ้น ๑๕ คํ่า และแรม ๑ ค่ํา และในทุกวันอุโบสถเป็นการเสมอไป อน่ึงในวัน
ดังกล่าว ไม่พึงฆ่าแม้เหล่าสัตว์ชนิดอื่นๆ ในป่าช้างและในเขตสงวนปลาของ
ชาวประมง  ไม่พึงตอนสัตว์  ประทับตราม้าและโค  ในวันสําคัญทางศาสนา 
(ฉบับที่ ๕)
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  แม้ตามถนนหนทาง ข้าฯ ก็ได้ให้ปลูกต้นไทรเพื่อเป็นร่มเงาให้แก่สัตว์
และมนุษย์ทั้งหลาย ให้ขุดบ่อน้ําทุกระยะ...ให้สร้างที่พักคนเดินทาง ให้สร้าง
อ่างเก็บน้ําจํานวนมากมายในท่ีต่างๆ  เพ่ือการใช้สอยแห่งสัตว์และมนุษย์ 
ทั้งหลาย (ฉบับที่ ๗)

จำรึกศิลำ ๑๔ ฉบับ  เป็นกำรจำรึกบนแผ่นหินตำมภูเขำ  (Rock  Edicts) 
 ไม่พึงฆ่าสัตว์เพ่ือบูชายัญ, .....แต่ก่อนน้ีโรงครัวหลวง สัตว์ได้ถูกฆ่า
เพ่ือทําเป็นอาหารวันละหลายแสนตัว คร้ันมาในบัดน้ี เมื่อธรรมโองการโปรด
ให้จารึกแล้ว สัตว์เพียง ๓ ตัวเท่าน้ันที่ถูกฆ่า คือ นกยูง ๒ ตัว และเน้ือ ๑ ตัว 
ก็แลสัตว์ ๓ ตัวน้ีในกาลภายหน้า ก็จักไม่ถูกฆ่าอีกเลย (ฉบับที่ ๑)
  แถลงว่าทั่วแว่นแคว้นและดินแดนข้างเคียงให้สร้างโรงพยาบาล
สําหรับคนและสัตว์  และให้หาสมุนไพรมาปลูกสําหรับคนและสัตว์  ให้ปลูก
ต้นไม้และขุดบ่อน้ําไว้ให้สัตว์และคนได้อาศัยใช้บริโภค (ฉบับที่ ๒) 
  จารึกเมื่ออภิเษกได้  ๑๒  ปี  ย้ําไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์  
ให้ปฏิบัติชอบต่อหมู่ญาติและสมณพราหมณ์ ให้พระราชโอรส นัดดา ปนัดดา 
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (ฉบับที่ ๔)
  ในงานพิธมีงคลต่างๆ ให้ทําพิธกีรรมให้เป็นธรรมมงคล คือการปฏบิติั
ชอบต่อคนใช้และคนงาน การแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ การสํารวม
ต่อสัตว์ทั้งหลาย การถวายทานแก่สมณพราหมณ์ (ฉบับที่ ๙)
(“จารึกอโศก”  แปลโดย พระธรรมปิฎก  ประยุทธ์  ปยุตฺโต,  “ข้อสังเกตเกี่ยวกับจารึกอโศก” 
โดย ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ ราชบัณฑิต, เว็บลานธรรมจักร www.dhammajak.net)
  ข้อสรุปโดย เสฐียรพงษ์  วรรณปก  “จากพระพุทธเจ้าถึงพระเจ้า
อโศกมหาราช” ในด้ำนต่ำงๆ  จำกลำยสือธรรมในศิลำจำรึก....ด้ำนกำร
ปฏิบัติธรรม...กำรคุ้มครองสัตว์  งดเว้นจำกกำรเบียดเบียนสัตว์  โดยเฉพำะ
ให้เลิกกำรฆ่ำสัตว์บูชำยัญอย่ำงเด็ดขำด  พระองค์เองก็ทรงงดกำรเสวยเน้ือ
สัตว์ โดยค่อยๆ ลดกำรฆ่ำสัตว์เป็นอำหำรลงตำมล�ำดับจนไม่มีกำรฆ่ำ และ
ไม่มีกำรเสวยเน้ือสัตว์ต่อไป
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 โดยสรุปคือ ศิลำจำรึกอโศกที่เกี่ยวกับกฎหมำยห้ำมทำรุณสัตว์ ห้ำม
ฆ่ำสัตว์ ให้เมตตำสัตว์ ขุดบ่อน�้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกสมุนไพร สร้ำงรพ. ให้สัตว์ 
มันคือสังคมมังสวิรัติน่ันเอง  ท่ำนพยำยำมสร้ำงสังคมที่ไม่เบียดเบียนขึ้นมำ 
เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อศีลข้อ  ๑  กลำยเป็นรำกฐำนพฤติกรรมประเพณีที่
มั่นคงแข็งแรงให้แก่ประเทศอินเดียจนเป็นประเทศมังสวิรัติมำช้ำนำนนับ
พันปี แม้ในศำสนำอื่นๆ ด้วย จนทุกวันนี้ประชำกรอินเดียประมำณ ๔๐ % 
ก็ยังเป็นมังสวิรัติ
  หลกักำลำมสตูร อย่ำเพ่ิงปักใจเช่ือ ๑๐ อย่ำง แต่สดุท้ำยพระพุทธองค์ 

สรุปให้พิจำรณำตำมน้ี (องฺ.ติก.๒๐/๕๐๕)
  “เมื่อใด ท่ำนทั้งหลำยพึงรู้ด้วยตนเองว่ำ ธรรมเหล่ำน้ีเป็นกุศล ธรรม 

เหล่ำน้ีไม่มีโทษ  ธรรมเหล่ำน้ีท่ำนผู้รู ้สรรเสริญ  ธรรมเหล่ำน้ีใครสมำทำน 

ให้บริบรูณ์แล้ว เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกือ้กลู  เพ่ือควำมสขุ  เมือ่น้ัน  ท่ำนทัง้หลำย 

ควรเข้ำถึงธรรมเหล่ำน้ันอยู่”

  ค�ำถำมน่ำคิด
  เมตตำกรุณำ คือกุศลหรือไม่ ? มีโทษหรือไม่ ? ผู้รู้สรรเสริญหรือไม่ ? 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลหรือเพ่ือควำมสุขหรือไม่ ? กำรไม่ฆ่ำสัตว์ กำรไม่
เบียดเบียนสัตว์ กำรไม่เป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์เจ็บทุกข์ทรมำนตำย กำรไม่กิน
เน้ือสัตว์เพรำะจิตเมตตำกรุณำสงสำร  ไม่อยำกให้สัตว์ตำยเพรำะตนมีส่วน
เกี่ยวข้อง เป็นกุศลหรือไม่ ? มีโทษหรือไม่ ? ผู้รู้สรรเสริญหรือไม่ ? เป็นไป
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลหรือเพ่ือควำมสุขแก่ตนและผู้อื่นหรือไม่ ?
  คนทั่วไปก่อนกินเจต้องคิดแล้วคิดอีกว่ำ  มีประโยชน์อะไรคุณอะไร 
ข้อเสียอะไรโทษอะไร  เป็นบุญหรือบำป  กุศลหรืออกุศล  เบียดเบียนหรือ
เก้ือกูลสัตว์หรือผู้อื่นหรือไม่  มีผลอะไรกระทบตนหรือคนข้ำงเคียง  ท�ำแล้ว
ตนเป็นสุขหรือทุกข์ กว่ำจะตัดสินได้ต้องเกิด  “มหำกุศลจิต ญำณสัมปยุต” 
แน่นอน เพรำะเมื่อมีเมตตำกรุณำสงสำร (อัปปมัญญำเจตสิก ๒) ก็ด�ำริที่จะ 
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ไม่เบียดเบียนหรือเป็นเหตุให้เบียดเบียน เกิดอพยำบำทวิตกและอวิหิงสำ
วิตก  (อโทสเจตสิก)  คือสัมมำสังกัปปะ เมื่อใคร่ครวญถึงคุณโทษประโยชน์
ของกำรกระท�ำน้ี (ปัญญินทรีย์เจตสิก) จนมีศรัทธำเต็มที่แล้ว (สัทธำเจตสิก) 
จึงตัดสินใจกินเจ  เมื่อจะกินต้องมีสติที่จะละเน้ือสัตว์ตำมที่ตนเองต้ังใจไว้ 
(อธษิฐำนบำรมี) ต้องพิจำรณำอำหำรว่ำใช่เน้ือสตัว์หรือไม่ก่อนกนิ (สตเิจตสิก) 
ทั้งต้องฝึกหัดตัดใจเร่ืองติดรสชำติเน้ือสัตว์ในแต่ละมื้อ (อโลภเจตสิก) ก็ย่อม 

เป็นสัมมำกัมมันตะแน่นอน  ในรำยที่ประกอบอำชีพฆ่ำสัตว์หรือค้ำขำยเนื้อ 

สัตว์ ก็เลิกจำกมิจฉำอำชีวะมำเป็นสัมมำอำชีวะ (วริตเีจตสกิ) โสภณสำธำรณ
เจตสิก ๑๙ กเ็กดิครบถ้วน ทัง้ยงัต้องมคีวำมกล้ำหำญในคุณธรรมน้ี เพรำะต้อง
เจอแรงเสียดทำนเสียดสีควำมไม่เข้ำใจไม่เห็นด้วยจำกคนข้ำงเคียงแน่นอน 

มันไม่ใช่ง่ำยๆ เลย

อตฺตำน� อุปม� กเร = พึงกระท�ำตนเป็นอุปมำ = พึงเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ = 
คิดและปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นที่คิดและปฏิบัติต่อตนเอง  
           (คติพจน์ประจํา ม.มหิดล) ๛  

ปุญฺญฺวํโส

(บทความนี้  เขียนในวาระเทศกาลกินเจ  เพ่ือต้องการให้เห็นเหตุผลความเป็นมาและ
ความคิดความเชื่อของแต่ละฝ่ายตามท่ีมีอยู ่จริงในสังคม  ไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดผิด 
ฝ่ายใดถูก  เพ่ือจะได้เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน  เพ่ือความผาสุกของสังคม  ใครทํา 
อะไรแล้วคิดว่าถูกต้องชอบธรรมและสบายใจก็ทําไป  แต่พระพุทธองค์ก็ทรงให ้
หลักกาลามสูตร ข้อท่ี ๑๑ มาแล้ว อยู่ท่ีโยนิโสมนสิการของใครของมัน อนึ่ง การปฏิบัติ
ธรรมท่ีจะให้ถึงความบริสุทธ์ิสมบูรณ์  ต้องมีครบท้ังศีลสมาธิปัญญา  ไม่ใช่ว่าปฏิบัติ 
แค่รายละเอียดของเบญจศีลเบญจธรรมข้อท่ีหนึ่งประเด็นเดียวจะบรรลุธรรมได้) ๚ะ๛
 

147



  หลกัยติุธรรมคือหลกักำรให้ควำมยติุธรรม คุ้มครองชวีติสตัว์ทัง้หลำย 

โดยเที่ยงธรรมเสมอหน้ำกันทั้งหมด ทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉำนทุกชนิด มิใช่บัญญัติ
ด้วยล�ำเอียงเข้ำกับมนุษย์ ว่ำมนุษย์ควรจะฆ่ำดิรัจฉำนกินได้...
  ...แต่มนุษย์เรำมีปกตินิสัยเข้ำกับตัวด้วยอ�ำนำจควำมโลภโกรธหลง 
จึงพอใจบัญญัติอะไรให้อนุโลมกับปกตินิสัย  และอ้ำงปกตินิสัยอันมีกิเลส 

น้ีแหละให้เป็นผู้ศักด์ิสิทธิ์  ที่บัญญัติให้มนุษย์มีสิทธิ์ตัดชีวิตดิรัจฉำนเพ่ือใช้
เน้ือท�ำอำหำรได้โดยไม่ผิด ทั้งเป็นกำรชอบธรรมด้วย

(มนุษยธรรม : สมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)
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วันพลิกโลก

วันท่ีพลิกโลกจากความมืดสู่ความสว่าง 
จากความทุกข์เป็นความสุข จากความวุ่นวายเป็นความสงบ  

จากความสกปรกเป็นความสะอาด 
จากช่ัวเป็นดี จากบาปเป็นบุญ

และย่ิงกว่าน้ัน พลิกจนเหนือช่ัวดี บาปบุญ ทุกข์สุข 
เป็นโลกุตตระ เหนือโลก นิพพาน สุญญตา

บทที่ ๔



  วันมาฆะจิตน้อม บูชา 
 ค�าสั่งสอนพระศาสดา เลิศล�้า
 สูงเหนือค่ายิ่งกว่า  ปาฏิ- หาริย์ใด
 โอวาทปาติโมกข์ย�้า  เสกสร้างพุทธา

  รักอาตมาเหล่าพ้อง สรรพสัตว์
 พึงเร่งรัดก�าจัด  ชั่วไซร้
 เติมเต็มเพิ่มดีชัด  เจนเด่น บูรณ์เฮย
 ชะส่องจิตสะอาดให้  ผ่องแผ้วถึงธรรม ๛

  มาฆบูชาร�าลึก
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บทที่ ๔ วันพลิกโลก



  วันมหา   บุรุษเกิด   ในโลกนี้
 ปฐพี   เลื่อนลั่น   สนั่นไหว
 ทรงประกาศ   ว่าเลิศ   กว่าใครใคร
 ไม่เกิดใหม่   ชาติสุดท้าย    เปล่งบันลือ

  วันพระพุทธ   อุบัติ   ในโลกนี้
 จักรวาล   รุจี   สาธุอื้อ
 ทรงแสดง   แสงธรรม   แผ่กระพือ
 สามโลกถือ   เป็นสรณะ   พระเกื้อกูล 

  วันพระกาย   ล่วงลับ   ดับลงแล้ว 
 สามดวงแก้ว   ยังไสว   ไม่เสื่อมสูญ
 พุทธ ธรรม สงฆ์   คงค�้าโลก   คู่ค่าคูณ
 คุณเพิ่มพูน   ถึงกึ่ง   พุทธกาล

  วันวิสา-   ขบูชา   เวียนมาจบ 
 ขอนอบนบ   มอบกายใจ   เพื่อสืบสาน 
 พุทธธรรม   ให้คงอยู่   ชั่วกาลนาน 
 ทูนใส่พาน   ถวายแด่   พุทธองค์ ๛

วันวิสาขบูชา

ปุญฺญฺวํโส
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    รวมพุทธพจน์ส�าคัญวันวิสาขบูชา 
 เม่ือประสูต ิทรงบนัลอืสหีนำทเปล่งอำสภิวำจำ (วำจำองอำจกล้ำหำญ) 
ว่ำ  “เรำเป็นผู้เลิศกว่ำชำวโลก,  เรำเป็นผู้เจริญที่สุดกว่ำชำวโลก,  เรำเป็น 

ผู้ประเสริฐที่สุดกว่ำชำวโลก, ชำติของเรำน้ีเป็นชำติสุดท้ำย บัดน้ีควำมเกิดอีก 

มิได้มี” (อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺส, เชฏฺโฐฺหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโฐฺหมสฺมิ โลกสฺส, 
อยมนฺติมา เม ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ)

 เม่ือตรัสรู้ ทรงเปล่งอุทำนคร้ังแรก (ปฐมพุทธภำษิตคำถำ) ว่ำเมื่อเรำ
ยังไม่พบญำณ ได้แล่นท่องเท่ียวไปในสงสำรเป็นเอนกชำติ อเนกชาติสงฺสารํ  
สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ แสวงหำอยู่ซึ่งนำยช่ำงผู้ปลูกเรือน คือตัณหำผู้สร้ำงภพ 
กำรเกิดทุกครำวเป็นทุกข์ร�่ำไป คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ  น่ี
แน่ะ นำยช่ำงผู้ปลูกเรือน เรำรู้จักเจ้ำเสียแล้ว เจ้ำจะท�ำเรือนให้เรำไม่ได้อีก
ต่อไป คหการก ทิฏฺโฐฺสิ ปุน เคหํ น กาหสิ โครงเรือนทั้งหมดของเจ้ำเรำ 
หักเสียแล้ว  ยอดเรือนเรำก็ร้ือเสียแล้ว  สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ 
วิสงฺขตํ  จิตของเรำถึงแล้วซึ่งสภำพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป  มันได้ถึง
แล้วซึ่งควำมสิ้นไปแห่งตัณหำ  (คือถึงนิพพำน) วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ 
ขยมชฺฌคา

 เม่ือปรนิพิพำน ตรัสปัจฉมิโอวำท ว่ำ “ดูก่อนอำนนท์  ธรรมและวนัิย 

อันใด  เรำแสดงแล้ว  บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ  ธรรมและวินัยอันน้ัน  จักเป็น
ศำสดำของพวกเธอ โดยกำลล่วงไปแห่งเรำ” (โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ 
วินโย จ เทสิโต ปญฺญฺตฺโต โส โว  มมจฺจเยน สตฺถา) ตรัสปัจฉิมวำจำ ว่ำ 
“สังขำรทั้งหลำย ย่อมมีควำมเสื่อมสลำยไปเป็นธรรมดำ ท่ำนทั้งหลำยจงท�ำ
หน้ำที่ท้ังปวงอันเป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น ให้บริบูรณ์ด้วยควำม
ไม่ประมำทเถิด” (วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ) ๛    
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 ธรรมจักรเคลื่อน   เลื่อนลั่น   สั่นสามภพ
สิ้นค�ารบ   พุทธ-ธรรม-สงฆ์   ครบองค์สาม
อัญญาสิ   โกญฑัญโญ   โสดานาม
พุทธศาสน์   สาดแสงงาม   ยามด�าเนิน

 ปณิธาน   สมประสงค์   องค์สัมพุทธ
รากแก้วผุด   หยั่งลง   เทพสรรเสริญ 
กระหึ่มทั้ง   จักรวาล   มหาวารเจริญ
พาสัตว์เดิน   สู่พ้นทุกข์   สุขนิรันดร์

 น้อมอภิวาท   บาทศาสดา   สัมมาพุทธ
เพริศพิสุทธิ์   สุดกรุณา   ฝ่าสร้างสรรค์
ประโยชน์เพื่อ   มหาชน   ท้นอนันต์
บันลือธรรม   บ�าราศทุกข์   ปลุกวิญญา ๛

ปุญฺญฺวํโส

อาสาฬหบูชาร�าลึก

(หมายเหตุ บาลีใหญ่ สัมพันธ์ โลกสฺส เป็น ฉฏฺฐฺีอปาทาน ใน อคฺโค เชฏฺโฐฺ และ เสฏฺโฐฺ เพราะเป็นการ
เปรียบเทียบ จึงแปลว่า “กว่า” ไม่ใช่ สามีสัมพันธะแบบบาลีสนามหลวง, การแปลว่า ผู้เลิศแห่งโลก  
ผู้เจริญที่สุดแห่งโลก  ผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก  จึงผิดหลักไวยากรณ์ของบาลีใหญ่;  เสฏฺโฐฺ,  เชฏฺโฐฺ  
มี  “อิฏฺฐฺ” ปัจจัยของ “วิเสสตัทธิต” ด้วย  ซ่ึงเป็นคุณศัพท์ชั้นอติวิเศษ  (ชั้นสูงสุด)  จึงต้องแปลออก
ว่า“ที่สุด” ด้วย)
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ธรรมจักรยาตรา
 อาสาฬหบูชา  ธรรมจักรยาตรา
ศาสนากล้าหยั่งตั้งลง
 ปฐมเทศนาทรง  จ�าเพาะเจาะจง
แก่องค์ปัญจวัคคีย์
 แสดงทางสายกลางนี้  ค่าควรชวนชี้
วิถีปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
 ละกามสุขเท็จอัน  อลิกสวรรค์
บันเทิงเริงรมย์หลงใหล
 เลิกทรมานเกินไป  เน้นขัดกายใจ
และให้ฝึกฝนตนดี
 ด้วยอริยมรรควิธี  สัมมาพอดี
ความเห็นที่ปลูกถูกตรง
 ความคิดจิตเจตน์จ�านง   ชั่วบาปปลดปลง
มั่นคงกุศลดลใจ
 วจีอาชีวะใด  กายกรรมท�าไป
หมั่นให้สะอาดปราศมล
 พากเพียรเรียนรู้สู้ทน  สติมิเลือนลน
ทุกปริมณฑลทวาร

ตามรอยธรรม 
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(กำพย์ฉบัง ๑๖)

ปุญฺญฺวํโส

 บริรักษ์ปกปักบริบาล  ทุกขณะกาล
ในฐานผัสสะจะเจอ
 บางครั้งพลั้งพลาดผิดเผลอ รีบฟื้นคืนเสมอ
สติเกลอกายวาจาใจ
 กายเวทนาจิตธรรมใด  อย่างงหลงใหล
ธรรมวิจัยให้ดี
 รูปนามเกิดดับทันที  เห็นชัดวิปัสส ี
ธุลีก็วับดับลง 
 เมื่อมรรคสมทบครบองค์ สมังคีทรง
สมาธิตรงลงตัวฉะนี้
 พระโสดาบันพลันมี  โลกาปฐพี
โสภีสีแสงสะเทือน 
 ไตรรัตน์จัดองค์สงฆ์เคลื่อน จักรธรรมน�าเยือน
ล้างเถื่อนถ่อยมารพาลภัย
 โลกจะสว่างพร่างไสว  ห้าพันปีใซร้
เพราะได้พุทธธรรมน�าทาง ๛
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นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

พระพุทธเจ ้าท้ังหลายตรัสว่า “พระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่ง”

โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป ็นพระเจ ้าจักรพรรดิในแผ่นดิน 
กว่าการไปสู ่สวรรค์ และกว่าความเป ็นใหญ่ในโลกท้ังปวง ฯ

(ขุ .ธ.๒๕/๒๓) 



สังสารที่น ่าสงสาร

ราตรีหน่ึง ยาวนานส�าหรับคนผู้ต่ืนอยู่ 
ระยะทางโยชน์หน่ึง ยาวไกลส�าหรับคนผู้เมื่อยล้า 

สังสารวัฏ ยาวนานส�าหรับคนพาลผู้ไม่รู ้แจ้งสัทธรรม ฯ

    (ขุ.ธ.๒๕/๑๕)

บทที่ ๕



 ห้วงน�้ากว้าง   เวิ้งว้าง   สุดสายตา
ทับโถมโลม   โลกา   อ่วมท่วมท้น
เหล่าสัตว์จม   อมทุกข์   เวียนว่ายวน
ยากจะพ้น   จากห้วงน�้า   คร�าโลกีย์

 ด�าผุดเกิด   ตายว่าย   ในสงสาร
เนิ่นเนานาน   ทุกข์สลับ   สับสุขี
ไม่เข็ดขาม   ย่ามใจ   ในวารี
แม้นทุกข์ปรี่   ก็เลี่ยงหลบ   คบโลกธรรม

ห้วงน�้าสงสาร

บทที่ ๕ สังสารที่น่าสงสาร
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 พุทธองค์   ทรงอุบัติ   เหนือห้วงนที
อริยสัจจ์สี่   ชี้ทาง   อย่างลึกล�้า
มรรคองค์แปด   ปฏิบัติ   ชัดจัดน�า
พ้นน�้าด�า   โศกสู่   โลกอุดร

 พุทธองค์   ยืนสง่า   เหนือหล้าภพ
ตรัสกล่าวครบ   ธรรมลึกซึ้ง   พึงสั่งสอน
เหล่ามนุษย์   ผุดว่ายจม   ล้มม้วยมรณ์
ฤๅจักจร   ห้วงน�้าพิษ   อวิชชา ฯ
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น่าสงสาร

 วัฏสงสารนอกนี้ นานไกล
วัฏฏะวนภายใน   ชั่วเสี้ยว
เดี๋ยวเกิดดับวับไป  เพียงครู่
จิตห่อนนิ่งคดเคี้ยว  เกี่ยวข้องอารมณ์

 ฤๅจะจมโลกนี้  อีกนาน
เพียงว่ายตามสายธาร  ปล่อยแล้ว
เสพสุขกามสราญ   จิตพร่อง ทะยานอยาก
ทุกข์ทิ่มแทงยังทแกล้ว  บ่คร้ามเข็ดระอา

 อย่าเป็นเช่นนกน้อย  ไป่เห็น ฟ้ากว้าง
ปลาเบิ่งผ่านน�้าเย็น  ปรี่หน้า
คนทุกข์ท่วมไม่เห็น  ทุกขะ สัจจา
เพียงครู่สบสุขข้า   ล่อลิ้มลืมหลง 

 แมงเม่าตรงสู่เข้า  กองไฟ
บื้อบ่รู้ร้อนใด   หมกไหม้
หลงเพียงแต่แสงไฟ  สีเสน่ห์
แพ้พ่ายเผาตนได้   เอ่ยอ้างเทียมคน ฯ

ปุญฺญฺวํโส
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สรรสาระ

  เวลำคล้อยคลำเคล่ือน   คืนวันเดือนผันผ่ำนไหล
ชีพลดหดส้ันไป       ควำมเส่ือมวัยไล่ตำมมำ
  เกิดมำชำติหนึ่งนี้    โชคดีเจอพุทธศำสนำ
จิตใจแลกำยำ        ภูมิปัญญำยังพอมี
  ไม่ควรปล่อยกำลล่วง    หลงส่ิงลวงมำกกว่ำนี้
จุดหมำยปลำยชีวี      เกิดท้ังทีเพื่อส่ิงใด
  ไขว่คว้ำไล่หำสุข    แล้วควำมทุกข์หมดส้ินไหม
เพิ่มเติมอีกเท่ำไร      จึงดับไฟทุกข์ท้ังปวง
  เงินทองกองเท่ำเขำ    ฤๅดับเร่ำร้อนลำล่วง
ช่ือเสียงเพียงค�ำลวง      ฤๅไม่ร่วงค้ำงฟำกฟ้ำ
  เกียรติยศไม่หมดหรือ    ฤๅร�่ำลือไร้ด่ำว่ำ
กำมสุขทุกเวลำ      สมปรำรถนำฤๅทุกที
  ยำมไร้เงินลำภยศ    สุขหำยหดไปไหนนี่
คนรักพรำกจำกที      หรือยังมีสุขครบครัน
  ยำมพบสบปัญหำ    ฤๅเริงร่ำหฤหรรษ์
ชีวิตคิดเครียดพลัน      สวรรค์ล่มตรมตรอมทรวง
  จึงอย่ำประมำทแล้ว    อย่ำคลำดแคล้วโอกำสล่วง
อยำกพ้นทุกข์ท้ังปวง      ต้องทะลวงอริยมรรค ฯ

ปุญฺญฺวํโส
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  เวลำ  และวำรี     มิเคยมี  จะคอยใคร
มีแต่  จะผ่ำนไป      มิหยุดยั้ง  มิย้อนคืน
  ชีพลด  หดส้ันไป    วันและวัย  ไม่อำจฝืน
อำยุ  ไม่ยำวยืน      กำลกินกลืน  ทุกนำที
  วัยเด็ก  สุขส�ำรำญ    สนุกสนำน  ใสสดสี
วัยรุ่น  วุ่นเร็วรี่       แข็งแรงดี  ใจคึกคะนอง
  วัยใหญ่  หำเล้ียงชีพ    ต้องเร่งรีบ  เพื่อปำกท้อง
ครอบครัว  มัวประคอง    ทรัพย์สินต้อง  ใช้เวลำ
  แก่แล้ว  ยังลืมตัว    เพรำะเมำมัว  โลกียำ
ไม่นำน  เข้ำป่ำช้ำ      อย่ำครวญหำ  อดีตวัย
  เวลำ  อีกน้อยนิด    ใคร่ครวญคิด  เดินทำงไกล
สังสำร  กันดำรใด      เหลือเท่ำไหร่  ทุนเสบียง
  อริยทรัพย์  จับติดตัว    น�ำไปท่ัว  ชำติหน้ำเคียง
เป็นทุน  อำหำรเล้ียง      กำยใจเพียง  ร่ำงช่ัวครำว
  บุญบำป  นำบติดตัว    วิบำกพัว  พันไกลยำว
วิจิตร  แลแพรวพรำว      เกินคิดคร่ำว  คำดค�ำนวณ
  เกิดมำ  ชำตินี้แล้ว    พึงแน่แน่ว  กุศลมวล
ควำมตำย  อำจเร็วด่วน    เกินประมวล  ได้ด่ังใจ
  อย่ำให้  เสียชำติเกิด    พุทธองค์เปิด  เผยควำมนัย
โมฆะ  บุรุษไซร้      รีบเร็วไว  เร่งควำมเพียร ฯ

เวลากับชีวิต

ปุญฺญฺวํโส

ตามรอยธรรม 
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กำลเวลำย่อมกลืนกินสรรพสิ่งรวมทั้งตัวมันเอง
ขันธ์ทั้งห้ำเป็นของหนักเน้อ บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพำไป
ควำมเพียรเป็นสิ่งที่ต้องท�ำในวันน้ี ใครจะรู้ควำมตำยแม้พรุ่งน้ี

พุทธพจน์

วัฏสงสำร = อวิชชำ + กรรม + กำละ
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  กาลไหลไกล  ไปอีก  หนึ่งวันแล้ว
โพธิ์ลูกแก้ว  ทิ้งสิงใด  ไว้บ้างหรือ
บารมี  ความดีสิบ  หยิบติดฤๅ
พอได้ถือ  น�าก้าว  เข้านิพพาน
 กาลนานแล้ว  ลูกโพธิ์แก้ว  เคยผัดผ่อน
อย่านิ่งนอน  จะอ่อนใน  ภัยสงสาร
พายเถิดพาย  อย่ารั้งรอ  ต่อเนิ่นนาน
มัจจุมาร  ไม่เคยมี  ปราณีใคร ฯ

๑.๐๐ น. 
๑ ธ.ค. ๒๕๒๐

ตามรอยธรรม 
ยุคกึ่งพุทธกาล164



“ พ่อมีแม่มี ” นี้ลึกซึ้งนัก

พระพุทธเจ้าเป็นพ่อทางธรรมผู้ให้ก�าเนิดชีวิตใหม่
น�้านมคือพระธรรมเหมือนแม่

บทที่ ๖



 ร�าลึกถึงพ่อผู้  มีคุณ
ตั้งแต่เล็กค�้าจุน   โอบอุ้ม
ค�าสอนสั่งการุณย์  เผื่อแผ่
เสริมส่งปกครองคุ้ม  ยากแท้ใครทาม 
 ร�าลึกตามพ่อไท้  ไผทไทย
มองพสกทรงเข้าใจ  รับรู้
จาริกทั่วแดนไกล  ถึงถิ่น พัฒนา
จิตอย่างโพธิสัตว์ผู้  แผ่ถ้วนบารม ี
 ร�าลึกศรีพระแท้  พุทธไท
เผยแผ่ธรรมเวไนย  ซาบซึ้ง
ชี้แจงแจ่มแสดงไข  ใดเท็จ  แท้เทียม
คือหมู่อรหันต์ผึ้ง (พึ่ง)  พ่อแม้นทางธรรม
 ร�าลึกคุณพุทธเจ้า เหนือผ่าน  สิ่งใด
ทรงเปี่ยมปัญญาญาณ  ยิ่งแล้ว
บริสุทธิ์ดุจแก้วปาน  ใสสว่าง
ล้นค่ากรุณาแพร้ว  พ่อแม้ชาติไหน ฯ

ร�าลึกพ่อ ๕ ธ.ค.

ปุญฺญฺวํโส

บทที่ ๖ “พ่อมีแม่มี” นี้ลึกซึ้งนัก



ร�าลึกถึงพ่อผู้  มีคุณ
ตั้งแต่เล็กค�้าจุน   โอบอุ้ม
ค�าสอนสั่งการุณย์  เผื่อแผ่
เสริมส่งปกครองคุ้ม  ยากแท้ใครทาม 
 ร�าลึกตามพ่อไท้  ไผทไทย
มองพสกทรงเข้าใจ  รับรู้
จาริกทั่วแดนไกล  ถึงถิ่น พัฒนา
จิตอย่างโพธิสัตว์ผู้  แผ่ถ้วนบารม ี
 ร�าลึกศรีพระแท้  พุทธไท
เผยแผ่ธรรมเวไนย  ซาบซึ้ง
ชี้แจงแจ่มแสดงไข  ใดเท็จ  แท้เทียม
คือหมู่อรหันต์ผึ้ง (พึ่ง)  พ่อแม้นทางธรรม
 ร�าลึกคุณพุทธเจ้า เหนือผ่าน  สิ่งใด
ทรงเปี่ยมปัญญาญาณ  ยิ่งแล้ว
บริสุทธิ์ดุจแก้วปาน  ใสสว่าง
ล้นค่ากรุณาแพร้ว  พ่อแม้ชาติไหน ฯ

   คือ ผู้สร้าง ผู้ประทาน สังขารนี้
  คือ ผู้พลี เลือดเนื้อ เผื่อแผ่ฉัน
  คือ ผู้ให้ อาหาร สานชีวัน
  คือ ผู้ปัน ความรัก ถักเมตตา
   คือ ผู้โอบ อุ้มกอด พลอดพะนอ
  คือ ผู้ทอ สายตาเยี่ยม เปี่ยมคุณค่า
  คือ น�้าเสียง เอื้อนเอ่ย เผยกรุณา
  คือ จิตตา สู่ใจฉัน อย่างมั่นคง
   คือ ผู้สอน ผู้สั่ง หวังให้รู้
  คือ ผู้ชู เชิดให้เกิด ประเสริฐสงค์
  คือ ผู้ปลูก จิตวิญญาณ หาญทะนง
  คือ ผู้ส่ง เสริมเติมต่อ ก่อความงาม
   คือ ครุ หนักหนา ยิ่งกว่าครู
  คือ พธู เลิศหล้า ท้าโลกสาม
  คือ มิตรแท้ แน่กว่า ใครก็ตาม
  คือ ความงาม เหนือคุณค่า กว่าสิ่งใด
   คือ พรหมมี อัปมัญญา หาใดเปรียบ
  คือ พระเจ้า เทียบสูงส่ง กว่าองค์ไหน
  คือ อรหันต์ เป็นขวัญลูก ผูกเรือนใจ
  พระคุณใหญ่ ยิ่งแท้ คือแม่ตน ฯ

ปุญฺญฺวํโส

   แด่เธอ.....ผู ้ชื่อว่าแม่
(วันแม่ ๑๒ ส.ค.)
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พระคุณแม่
 วิบำกกรรม..  น�ำเกิด  ในโลกน้ี
บุญร่วม..  มีผูกพัน  ครรภ์แม่ฉัน
เลือดเน้ือแม่..  สร้ำงกำยำ  ชุบชีวัน
น�้ำนมแม่..  เล้ียงขันธ์  จวบฉันเยำว์

 น�้ำค�ำแม่..  พร�่ำบ่น  อบรมลูก
น�้ำใจแม่..  ปลูกรัก  ปลอบเม่ือเศร้ำ
น�้ำเหง่ือแม่..  แม้เหน่ือย  เมื่อยทนเอำ
น�้ำเงินแม่..  มีให้เรำ  ใช้ตำมมี

 แม่ธรณี..  ให้ที่  เหยียบอำศัย
แม่น�้ำ..  ให้ด่ืมอำบ  ล้ำงขัดสี
แม่ลมไฟ..  ให้สบำย  อุ่นชีวี
แม่โพสพ..  น้ีอ่ิมโอฏฐ์  โภชน์โอชำ   

 แม่แห่งชำติ.. รำชินี  ศรีแผ่นดิน
ห่วงถวิล  ไทยล�ำบำก  ทุกข์ยำกหนำ
ร่วมกับ..พ่อ..  ก่อโครงกำร  งำนพัฒนำ
สร้ำงอำชีพ  พลิกฟื้นป่ำ  ล�ำธำรดิน

 แม่แห่งจิต  วิญญำณ..  ประทำนพุทธ
ให้ต่ืนรู้  ผุดเกิดพ้น  อบำยส้ิน
แม่ศีล.. สอน..  พ่อปัญญำ..  ส่องชีวิน
ให้ดวงจินต์  สร้ำงกุศล  มรรคผลเจริญ ฯ

ปุญฺญฺวํโส
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แม่พ่อทางจิตวิญญาณ
  พ่อแม่มี  สัตว์หลำยชนิด  จิตยังรู้
บุญคุณอยู่  เล้ียงรักษำ  สำมัญเห็น
พุทธองค์  ตรัสลึกซึ้ง  ถึงประเด็น
ควำมเป็นไป  ภำยใน  จิตวิญญำณ

  พ่อแม่แห่ง  ควำมประเสริฐ  เกิดทำงจิต
สัมมำทิฏ- ฐิคติ  เป็นพ้ืนฐำน
ศีลคือแม่  ปัญญำพ่อ  ก่อชัชวำล 
อริยญำณ  ผุดเกิดใหม่  ในทันที

  องค์สัมพุทธ  คือพ่อ  ผู้ก่อเกิด 
ธรรมประเสริฐ  แม่คลอดใหม่  ในจิตวิถี
อริยผล  บุคคลเกิด  จำกโลกีย์ 
ในร่ำงน้ี  สู่โลกุตตร์  ผุดทันตำ

  มำกันเถิด  บูชำแม่  แลพ่อแท้ 
พลีดวงแด  ปฏิบัติ  ขัดตัณหำ
ด้วยโพชฌงค์  องค์เจ็ด  อริยมัคคำ
ไปจนกว่ำ  จิตเกิดใหม่  ในสัทธรรม ๛

อตฺถิ   มำตำ,   อตฺถิ   ปิตำ,  อตฺถิ  สตฺตำ  โอปปำติกำ.
สัมมำทิฐิท่ียังเป็นสำสวะ  (โลกียสัมมำทิฏฐิ)  ข้อที่  ๗  มำรดำมี,  ๘  บิดำมี, 
๙ สัตว์ที่เป็นอุปปำติกะมี.

(มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. ๑๔/๒๕๗)

ปุญฺญฺวํโส
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พระมหำปชำบดีโคตรมีเถรีกล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำเป็นพ่อทำงธรรม 
ผู้ให้ก�ำเนิดชีวิตใหม่ น�้ำนมคือพระธรรมเหมือนแม่
 “ข้ำแต่พระสุคต  หม่อมฉันเคยเป็นมำรดำเลี้ยงของพระองค์  
ข้ำแต่พระธีรเจ้ำ  ส่วนพระองค์เป็นบิดำของหม่อมฉัน  ข้ำแต่พระโลกนำถ 

พระองค์ทรงเป็นผู้ประทำนควำมสุขที่เกิดจำกพระสัทธรรม ข้ำแต่พระโคดม 

หม่อมฉันเป็นผู ้ที่พระองค์ทรงให้เกิดแล้ว  ข้ำแต่พระสุคต  พระรูปกำย 

ของพระองค ์ น้ี   อั นหม ่ อมฉั น เคย ฟูมฟ ั ก ให ้ เจ ริญ เ ติบ ใหญ ่ แล ้ ว 

ส่วนพระธรรมกำยที่น่ำเพลิดเพลินของหม่อมฉัน  อันพระองค์ทรงฟูมฟัก 

ให้เจริญแล้ว  พระองค์อันหม่อมฉันให้ด่ืมน�้ำนม  ซึ่งระงับควำมหิวได  ้

เพียงชั่วครู่  ส่วนหม่อมฉัน  อันพระองค์ทรงให้ด่ืมแม้น�้ำนม  คือพระธรรม 

ซึ่งสงบระงับได้แท้จริง
(มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน ขุ.อป. ๓๓/๑๕๗)

  ในคัมภร์ีญำโณทัย รจนำโดยพระพทุธโฆสำจำรย์ เขียนว่ำ  ในพรรษำท่ี ๙ 

พระพุทธองค ์ทรงแสดงธรรมแก ่ภัททมำณพพร ้อมบริวำรที่ถำมว ่ำ  
“ควำมเก่ียวข้องของคนในโลกน้ี  อะไรสิเป็นประเสริฐสุด”  ตรัสตอบว่ำ 
“พระพุทธเป็นแม่  พระธรรมเป็นพ่อ  พระสงฆ์เป็นพ่ี  ครูผู้อบรมเป็นเพ่ือน 

ควำมอ่อนโยนเป็นเมีย” 
[ญาโณทยปกรณํ พิมพ์ในงานสมโภชพระสุพรรณบัฏ 

สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรวิหาร 
พิมพ์ใหม่ ๒๕๖๑ โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์]

สำรีบุตรเปรียบเหมือนแม่ผู้ให้ก�ำเนิด โมคคัลลำนะเปรียบเหมือนแม่เลี้ยง
  พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสดังนี้ว่ำ  ภิกษุท.  ตถำคต  อรหันตสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำ ได้ประกำศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม......ได้ทรงบอก แสดง บัญญัติ 

แต่งต้ัง  เปิดเผย  จ�ำแนก  ท�ำให้ง่ำยซึ่งอริยสัจ  ๔  ภิกษุท.  พวกเธอจงเสพ  
จงคบสำรบีตุร และโมคคัลลำนะเถดิ  ทัง้สองรูปน้ีเป็นบณัฑติภกิษุ  ผูอ้นุเครำะห์ 

ผู ้ร ่วมประพฤติพรหมจรรย์  สำรีบุตรเปรียบเหมือนมำรดำผู ้ให้ก�ำเนิด  

ตามรอยธรรม 
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โมคคัลลำนะเปรียบเหมือนมำรดำผู ้บ�ำรุงเลี้ยงทำรกที่เกิดแล้ว  สำรีบุตร 
ย ่อมแนะน�ำโสดำป ัตติผล  โมคคัลลำนะ  ย ่อมแนะน�ำในผลช้ันสูง 
(สกิทำคำมี  อนำคำมี  อรหันต์)  สำรีบุตรย่อมสำมำรถบอก  แสดง  บัญญัติ 

แต่งต้ัง เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ำยซึ่งอริยสัจ ๔ ได้โดยพิสดำร
(สัจจวิภังคสูตร ม.อุ. ๑๔/๖๙๙)

มนุษย์บำงจ�ำพวก คือ โอปปำติกะ
  ดูกรสำรีบุตร  โอปปำติกะก�ำเนิดเป็นไฉน  ? เทวดำ  สัตว์นรก   
มนุษย์บำงจ�ำพวก  และเปรตบำงจ�ำพวก  น้ีเรำเรียกว่ำ  โอปปำติกะก�ำเนิด 

(กตมำ จ สำรปุีตตฺ โอปปำตกิำ โยน ิเทวำ เนรยกิำ เอกจฺเจ จ มนสุสฺำ เอกจฺเจ  
จ วินิปำติกำ อย� วุจฺจติ สำรีปุตฺต โอปปำติกำ โยนิ)

(กําเนิด ๔ ม.มูล. ๑๒/๑๖๙)

  สัมมำทิฏฐิข้อ ๗ + ๘ + ๙  พ่อแม่สมสู่แบบโลกๆ กันแล้วเกิดลูก 

ใครๆ  ก็รู ้  แม้บุญคุณพ่อแม่สำมัญชนทั่วไปก็รู ้  ไม่จ�ำเป็นต้องถึงระดับ 

พระสัพพัญญุตญำณของพระพุทธเจ ้ำ   ธรรมะที่พระพุทธองค ์ต รัส 

มักมีทั้งควำมสุขุมลึกซึ้ง  (คมฺภีรำ)  เห็นได้ยำก  (ทุทฺทสำ)  รู ้ตำมได้ยำก 

(ทุรนุโพธำ )  สงบ  (สนฺตำ )  ประณีต  (ปณีตำ )  คำดคะเนเดำไม ่ได  ้

(อตกฺกำวจรำ)  ละเอียด  (นิปุณำ)  รู้ได้เฉพำะบัณฑิต  (ปณฺฑิตเวทนียำ) 
(พรหมชาลสูตร  ที .สี .   ๙/๒๖)  นัยแฝงที่ลึกซึ้ ง คือพ ่อแม ่ทำงจิตวิญญำณ 

(สทิสูปจำร)  ท�ำให ้เกิดกัมมโยนิทำงจิตวิญญำณผุดเกิดขึ้นใหม่ทันที 
(โอปปำติกโยนิ)  ในร่ำงเดิม  เป็นสัตตำโอปปำติกำ  คือ  จิตเดิมตำยจำก 

โลกโลกีย ์ เกิดใหม่ในโลกโลกุตตระทันที  ตำยจำกโลกียชำติเกิดใหม่ 
เป็นโลกุตตรชำติทันที  ตำยจำกโลกียภูมิ  เกิดใหม่ในโลกุตตรภูมิทันที  
กลำยเป็นอุบัติเทพ คือโสดำบัน สกิทำคำมี อนำคำมี อรหันต์ ถ้ำเป็นอรหันต์ 
ก็คือวิสุทธิเทพ พระพุทธองค์คือพ่อ  พระสัทธรรมคือแม่  หรือ  แม่คือศีล  
พ่อคือปัญญำ ดังนั้นเรำมำบูชำพ่อแม่ตำมนัยลึกนี้ด้วยกำรปฏิบัติบูชำกันเถิด ฯ
                                                                            พุทธบุตร 
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ปัญหาของมนุษย์ทุกวันนี้คือความพร่องจิตวิญญาณ 
และการแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติคือการปฏิวัติทางจิตวิญญาณ

(ดาไลลามะ)



ธรรมโอสถ

พระพุทธองค์เป็นบรมแพทย์ทางจิตวิญญาณ
รักษาผู้ป่วย คือผู้พร่องทางจิตวิญาณ 

ด้วยยา คือธรรมโอสถขนานต่าง ๆ

บทที่ ๗



  สุขภำพ  น้ันหรือ  คือควำมสุข
  ไม่มีทุกข์  ทำงกำย  ไร้ทุกข์จิต
  หมดทุกข์ทำง  วิญญำณ  แม้ประมำณนิด
  ไม่ข้องติด  สิ่งใดใด  ให้รำคิน
    รักษำโร-  คำร้ำย  ด้วยธรรมะ
 โรคโลภะ  ด้วยทำน  เจือจำนสิน
 โรคโทสะ  ด้วยเมตตำ  กำรุณย์จินต์
 โมหะสิ้น  ด้วยภำวนำ  ปัญญำญำณ
    คือธรรม  โอสถ  รดดวงจิต
  รำดล้ำงพิษ  ปลิดปลง  ส่งปหำน
  เหล่ำโรคำ  พยำธิ  อริมำร
  จิตสะอ้ำน  วิญญำณสะอำด  ปรำศทุกข์ภัย ๛

สุขภาโว

ปุญฺญฺวํโส

บทที่ ๗ ธรรมโอสถ



  ควำมเจ็บไข้ได้ป่วยมีทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ สำเหตุอำจเกิดจำก 

อุตุ อำหำร จิต กรรม อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือรวมๆ กัน อุตุ เช่น โรคภูมิแพ ้

หลอดลมอักเสบ  มะเร็งปอด  จำกกำรสูดดมควันจำกธูปเทียนบ่อยๆ  
ที่ตำมวัดหลำยแห่งชอบจุดกัน  อำหำร  เช่น  กินหวำนมันมำกจนอ้วน  
เบำหวำน  ไขมันสูง จิต  เช่น  เสียใจมำกจนเครียด  ประสำท  บ้ำ  กรรม 
เช ่น  เกิดมำพิกำร  หูหนวก  ตำบอด  แขนขำกุด  ปัญญำอ่อน  กำรท�ำ 
ตำมค�ำสอนพุทธธรรม  สำมำรถป้องกันรักษำโรคได้ตรงตำมเหตุปัจจัย 

ได้หลำยโรค กำรปฏิบัติตำมค�ำสอนก็คือกำรกินยำ (ธรรมโอสถ) เพ่ือป้องกัน 

เหมือนฉีดวัคซีนเพ่ิมภูมิคุ ้มกันหรือตัดทอนสำเหตุ  และรักษำบำงโรค 

ที่เกิดข้ึนแล้วได้  ธรรมโอสถชุดแรก ที่พระพุทธองค์มอบให้  คือ  สอน 

เรื่องลดละอบำยมุข ๖ และเบญจศีลเบญจธรรมให ้ เป ็นพ้ืนฐำน 

ส�ำหรับทุกคน เรำมำดูกันว่ำแต่ละข้อมีประโยชน์ในแง่กำรป้องกันรักษำโรค
อะไรได้บ้ำง
 อบำยมุขข้อท่ี ๑ งดเสพของมึนเมำ : ตรงกับศีลข้อที่ ๕ ป้องกัน 

กำรเสียทรัพย์ เกิดโรคยำกจน - อัตคัดขำดแคลน, ป้องกันกำรทะเลำะวิวำท 

อันเน่ืองจำกควำมมึนเมำขำดสติ  ซึ่งจะน�ำไปสู ่กำรบำดเจ็บจำกกำรตีรัน 

ฟันแทง  อำจถึงชีวิต,  งดบุหร่ี  ท�ำให้ไม่ต้องเป็นโรคปำกเหม็น  สกปรก  
โรคแพ้อำกำศ  กล่องเสียง  -  หลอดลมอักเสบ  โรคถุงลมโป่งพอง  หอบหืด, 
ต ้อกระจกจอตำเสื่ อม ,   มะเร็งหลำยระบบต้ังแต ่ช ่องปำก  ระบบ 

ทำงเดินหำยใจ  ทำงเดินอำหำร  ทำงเดินปัสสำวะ  และมะเร็งเม็ดเลือด 

เป็นต้น  โรคกระเพำะอำหำร,  เส้นเลือดตีบน�ำไปสู่โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 

โรคเส้นเลือดสมองตีบ  - แตก  โรคควำมดันสูง,  โรคแก่เร็ว  เป็นต้น แถมยัง 
เผื่อแผ่โรคไปยังคนใกล้เคียงด้วย  (secondhand  smoke);  เลิกสุรำ 
ท�ำให้ไม่ต้องเป็นโรคกระเพำะอำหำร  ตับอักเสบ  ตับแข็ง  ตับอ่อนอักเสบ 

พุทธวิธีรักษาสุขภาพ

175



โรคเมำตลอดวันโรคพิษสุรำเร้ือรัง โรคเก๊ำท์ เบำหวำน โรคมะเร็งหลำยระบบ 

โรคหัวใจ โรคประสำทกังวล หวำดระแวง ซึมเศร้ำ โรคสมองประสำทเสื่อม 
เป็นต้น ยำเสพติดของมึนเมำ ล้วนท�ำให้สติปัญญำเสื่อมถอย บำงอย่ำงท�ำให้
เกิดสมองเสื่อมถำวร เกิดประสำทหลอน เกิดโรคจิตได้
 อบำยมุขข้อท่ี ๒ เท่ียวกลำงคืน  :  ท�ำให้เสียทรัพย์  เป็นปำกทำง 
แห่งกำรเสพบุหร่ีสุรำและประพฤติผิดในกำม  ซึ่งเป็นกำรละเมิดศีลข้อ  ๓ 
น�ำไปสู่โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์หลำยชนิด  เช่น  หนองใน  ท่อปัสสำวะ
อักเสบ  ช่องคลอดอักเสบ  ซิฟิลิส  เอดส์  ไวรัสตับอักเสบ  เริม  หูดหงอนไก ่

พยำธิ  เป็นต้น  ท�ำให้เกิดโรคหวำดระแวงกันในครอบครัวจนครอบครัว 

แตกร้ำวได้ น�ำสู่โรคซึมเศร้ำ และลูกๆ เป็นเด็กมีปัญหำ อำจถึงขั้นเผำบ้ำน 
ฆ่ำคู่กรณี ฆ่ำตนเอง
 อบำยมุขข้อท่ี ๓ เท่ียวดูกำรละเล่น : ตรงกับศีลข้อที่ ๗ ในศีล ๘  
เว้นจำกกำรดูกำรละเล่นอันเป็นข้ำศึกต่อกุศล ท�ำให้เสียเวลำ ขับร้องที่ไหน
ไปที่น่ัน  เต้นแร้งเต้นกำที่ไหนไปที่น่ัน  สมัยน้ีก็เช่น  ดูฟุตบอลทำงทีวีทั้งคืน  
จนอดหลบัอดนอน ตำโหล ตืน่ท�ำงำนสำย ประสทิธภิำพงำนเสยี สขุภำพโทรม 
หรือเอำแต่เล่นเกมคอมจนเสียสุขภำพ  เคยมีข่ำวติดเล่นเกมเพลินจนไม่กิน 

ไม่นอนถึงตำย  แทนที่จะใช้เวลำศึกษำหำควำมรู้พัฒนำตนให้มีคุณภำพ  
ให ้มีควำมสุขที่มีสำระแท้จริงมำกขึ้น  กลับใช ้เวลำเพลิดเพลินไปกับ 

กำรละเล่นในรูปแบบต่ำงๆ ที่ไร้ประโยชน์มำกเกินไป  เกิดโรคโมหะลุ่มหลง 
ประมำทมวัเมำในควำมเป็นหนุ่มสำว ในควำมไม่มโีรค ในชวีติ จึงปล่อยโอกำส 

ในกำรสร้ำงคุณงำมควำมดีให้ผ่ำนไป  และไม่ได้แบ่งเวลำมำออกก�ำลังกำย
จริงๆ
 อบำยมุขข้อท่ี ๔ เล่นกำรพนัน  :  เกิดโรคติดกำรพนัน  ไม่เป็นอัน 

ท�ำมำหำกินโดยสุจริต  หวังเสี่ยงโชคลมๆ  แล้งๆ  โรคเครียดกลุ ้มเมื่อแพ ้

เสียทรัพย์ น�ำสู่กำรทุจริตคดโกงคอรัปชั่นในอำชีพกำรงำนและกำรลักขโมย 
เป็นโรคหิวไม่อิ่มไม่พอหรือโรคเปรตทำงจิตวิญญำณ

ตามรอยธรรม 
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 อบำยมุขข้อท่ี ๕ คบคนช่ัวเป็นมิตร : ชักจูงให้เป็นนักเลงกำรพนัน 
นักเลงเจ้ำชู้  นักเลงสุรำของมึนเมำเสพติด  นักเลงหัวไม้ท�ำควำมบำดเจ็บ 

ใส่ตนและผู้อื่น ชักจูงให้คดโกง ลักทรัพย์ ต่ำงน�ำสู่โรคต่ำงๆ
 อบำยมุขข้อท่ี  ๖  เกียจคร้ำนกำรท�ำงำน : โรคขีเ้กยีจ ใครๆ  กรั็งเกยีจ 

อำจท�ำให้เกิดโรคยำกจน กล้ำมเน้ือลีบ ร่ำงกำยอ่อนแอ หรือถ้ำมีอันจะกิน 

ก็กินๆ  นอนๆ  ท�ำให้เหน่ือยง่ำย  เกิดโรคอ้วน  โรคกำรเผำผลำญผิดปกติ  
(metabolic syndrome) ตำมมำ
 ขำดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๑  ชอบเบียดเบียนผู้อื่น  -  ฆ่ำสัตว ์

ขำดเมตตำ  จิตใจไม่สดชื่น  หน้ำตำไม่เบิกบำน  ก่อศัตรู  ชอบเพ่งโทษผู้อื่น  
เกิดโรคหวำดระแวงง่ำย  กำรกินเนื้อสัตว์ที่เกิดจำกกำรเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น 

ท�ำให ้ เกิดโรคมำกมำยที่มำกับเน้ือสัตว ์   เช ่น  พยำธิ   และแบคทีเรีย  
โคเลสเตอรอลสูง  อ้วน  เก๊ำท์  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคไข้หวัดนก 

โรควัวบ้ำหรือโรคเน้ือสมองพรุน  โรคทำงเดินอำหำรและระบบขับถ่ำย 

ควำมเสี่ยงทำงมะเร็งหลำยชนิด  เบำหวำน  โรคไต  โรคตับ  โรคปอดสูงขึ้น 

เป ็นต้น  (ข ้อมูลจาก  Mortality  from  different  causes  associated  with 
mea t ,   h eme   i r o n ,   n i t r a t e s ,   a nd   n i t r i t e s   i n   t h e   N I H - AARP 
Diet  and  Health  Study  :   Br i t i sh  Medical  Journal  2017;  vol .357) 
เพรำะสัตว์ก่อนตำยมีควำมเครียดเจ็บปวดทรมำนทุรนทุรำยกลัวสุดขีด 

มีจิตอำฆำตพยำบำทสูง  มีกำรหลั่งสำรพิษในเลือดสูงมำกอะดรีนำลิน 

(adrenalin)  นอร์อะดรีนำลิน  (noradrenalin)  คอร์ทิโซล  (cortisol) 
สำรเหล่ำน้ีจะตกค้ำงในเน้ือสัตว์ที่ทำนเข้ำไป  ชำวอเมริกันและยุโรป 

จ�ำนวนมำกจึงลดละเลิกเน้ือสัตว์  หันมำกินพืชผักผลไม้มำกขึ้น  (plant  - 
based  diet)  เพรำะปัญหำสุขภำพ  และเกิดจำกควำมสงสำรเมตตำ 
ถึงขั้นกรุณำ เพรำะเห็นควำมเชื่อมโยงของกำรกินกับกำรฆ่ำกำรเบียดเบียน
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 ขำดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๒ ชอบลักของผู้อื่น ไม่รู้จักพอ บำงคน 

แม้มีทรัพย์มำกก็ยังชอบทุจริตยักยอกของผู ้อื่น  เพรำะควำมขำดแคลน 

ทำงจิตใจหรือป่วยทำงใจ  ควำมอยำกได้ที่ไม่สำมำรถระงับได้เมื่อมีโอกำส  
เป็นโรคทำงจิตวิญญำณ
 ขำดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๓  เกิดโรคทำงเพศสัมพันธ์  บำงคน 

ติดกำมมำก  ขำดไม่ได้จนเข้ำขั้นโรคจิต  หรือวิปริตทำงเพศ  เช่น  เสพกำม 

ในเพศเดียวกัน เสพกำมในสัตว์ ในศพ หรือต้องก่ออำชญำกรรม เช่น ข่มขืน
 ขำดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๔  โกหกจนเคยตัว  เคยชิน  จนคน 

ไม่เชื่อถือ จนตนเป็นโรคหลงลืม สับสน จ�ำไม่ได้ว่ำ พูดอะไรไปบ้ำง รับปำก
อะไรไปบ้ำง
 ขำดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๕  ขำดสติสัมปชัญญะ  เกิดโรค 

ทำงอุบัติเหตุได้ง่ำย  เมำแล้วขับ  ก่อภัยต่อผู้อื่น  มึนเมำ  เพ้ียน  บ้ำ  โรคจิต  
โรคประสำท โรคสมองประสำทเสื่อม
  ฉะ น้ันแล ้ว   โรคทำงกำยและทำงจิตวิญญำณหลำยๆ  โรค  
เรำสำมำรถป้องกันรักษำได้ด้วยกำรปฏิบัติศีลธรรมขั้นพ้ืนฐำน  ถ้ำเรำ 
ปฏิบัติสูงขึ้นให้สมดุล เหมำะควร ถูกต้องแก่ธรรม ก็จะยิ่งป้องกันรักษำโรค 

ได้มำกขึ้น  เช่น  อำนิสงส์ ของ  โภชเน มตฺตญฺญุตำ ควำมรู้ประมำณ 

ในกำรบริโภค หรือ เอกำสนโภชน� กำรกินมื้อเดียว ๕ ข้อ มีควำมเจ็บป่วยน้อย 

(อปฺปำพำธต�)  ล�ำบำกกำยน้อย  (อปฺปำตงฺกต�)  เบำกำยเบำใจ  (ลหุฏฺฐฺำน�) 
มีก�ำลัง  (พล�)  อยู ่อย ่ำงผำสุก  (ผำสุวิหำร�)  (กกจูปมสูตร  ม.มู .๑๒/๒๖๕) 
ในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่ำงพระเจ้ำปเสนทิโกศลสำมำรถรักษำโรคอ้วน 

มำได้แล้ว  ปัจจุบันกำรแพทย์แผนใหม่  มีกำรทดลองหลำยอย่ำงที่พบว่ำ 
กำรกินน้อยมีประโยชน์  และชีวิตยืนยำวกว่ำกำรกินมำก  เมื่อไม่นำนน้ี 

มีข่ำวฮือฮำที่แพทย์ญ่ีปุ ่นยังหนุ ่มสุขภำพแข็งแรงทั้งที่อำยุมำก  เพรำะ 

กินมื้อเดียว  มีกำรอธิบำยกลไกอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ฉะน้ัน 

แม้แค่ศีลข้อ  วิกำลโภชนำ  ก็ป ้องกันรักษำได้หลำยโรคแล้ว  เหล่ำน้ี 
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แค่อำนิสงส์ทำงด้ำนสุขภำพในชำติน้ีเท ่ำน้ัน  และเน้นด้ำนกำยภำพ 

เป็นส�ำคัญ  ยังไม่พูดถึงอำนิสงส์ลึกๆ  ทำงจิตวิญญำณและในชำติหน้ำ 
กำรปฏิบัติศีลและธรรมมีข้อดีหลำยอย่ำงที่เรำอำจมองข้ำมไป  จึงไม่ควร 
รีรอลังเลที่จะศึกษำและปฏิบัติ

(ข้อมูลต่อไปนี้มาจากหนังสือ “ย่ิงหิวย่ิงสุขภาพดี” แปลจากภาษาญ่ีปุ่น 
ซึ่งผู้เขียนคือนายแพทย์โยะชิ โนะริ นะงุโม)
  หมอค้นพบวิธีกำรลดน�้ำหนักด้วยกำรทำนเหลือวันละมื้อ เขำเล่ำว่ำ 
มนุษย์ในอดีตไม่ได ้มีกินอุดมสมบูรณ์  คือกินสำมมื้อเหมือนปัจจุบันน้ี  
ในอดีตเรำได้กินวันละมื้อก็บุญแล้ว  ดังน้ัน  ร่ำงกำยเรำจึงมีภูมิคุ ้มกัน 

ในตัวเอง  เม่ือเรำหิวไม่มีกินเรำจะมียีนที่ชื่อ  เซอร์ทูอิน  (Sirtuin)  ออกมำ 
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่ำงๆ  ภำยในร่ำงกำย  ในขณะเดียวกัน  ร่ำงกำย 

ก็จะผลิต Growth Hormone ออกมำ ซึ่ง Hormone น้ีท�ำให้เรำกลับเป็น
หนุ่มสำวมำกขึ้น  ซึ่งเป็นกระบวนกำรเพ่ือกำรอยู่รอด.....จำกกำรทดลอง 
กับสัตว์หลำยชนิดพบว่ำ เมื่อลดปริมำณอำหำรลง ๔๐ % จะท�ำให้อำยุยืนขึ้น 

๑.๕ เท่ำ ทว่ำยีนนี้จะมีประสิทธิภำพก็ต่อเม่ือมีเง่ือนไขบำงประกำร  น่ันคือ 
“ควำมหิว” ตรำบใดที่ท้องไม่ร้องจ๊อกเพรำะหิว ยีนน้ีก็จะไม่ท�ำงำน  ดังน้ัน
กำรกินอำหำรทั้งที่ยังไม่หิวจึงหมำยถึงกำรมีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่ใช้ให้เป็น
ประโยชน์  มำท�ำให้ท้องร้องจ๊อกด้วยกำรกินอำหำรวันละมื้อดีกว่ำ  แล้วยีน
เซอร์ทูอินน้ีจะช่วยสแกนยีนในร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็ว  พร้อมทั้งค่อยๆ  ฟื้นฟู
ส่วนที่เสียหำย  กล่ำวกันว่ำควำมแก่ชรำและโรคมะเร็งก็มีสำเหตุมำจำก 

ควำมผิดปกติของยีน ดังน้ันเรำสำมำรถท�ำให้กลับเป็นหนุ่มสำว และป้องกัน
โรคมะเร็งด้วยกำรกินอำหำรวันละมื้อ  ยิ่งไปกว่ำน้ัน  เมื่อหิวแล้วอำหำร 
ยังตกไม่ถึงท้อง  ร่ำงกำยจะน�ำไขมันที่สะสมไว้ในช่องท้องมำเปลี่ยนเป็น 

สำรอำหำร ท�ำให้หน้ำท้องแบนรำบ
ปุญฺญฺวํโส
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          บุหรี่-ยาพิษ ไม่ใช ่โอสถ
โยมถำมปัญหำน่ำคิด

      สูบบุหร่ี  สูบท�ำไม  ใครตอบได้
    โปรดตอบให้  หำยพะวง สิ้นสงสัย
    สูบเป็นยำ  สิ่งจ�ำเป็น สูบเล่นไฟ
    หรือสูบให้  อิ่มเอมโอษฐ์  โภชนำ
      หรือสูบเพรำะ เสพติด จิตพ่ำยแพ้
    เป็นทำสแก่  ควำมยำกเพ่ิม เติมตัณหำ
    หรือสูบเพรำะ  สังคม นิยมพำ
    เป็นปัญหำ  น่ำคิด พินิจเอย ฯ
                                          โยมคนหนึ่ง

พระตอบ

      สูบบุหร่ี  เพรำะโง่  ตำมสังคม
    เสพอำรมณ์  กลิ่นรสเหม็น  ไม่สดใส
    ฝืนเสพจน  อร่อย  รสเหลือใจ
    กลิ่นหอมไหม้  จับจิต  ติดเวทนำ
      เมื่อไม่เสพ  หงุดหงิด  จิตงุ่นง่ำน
    เพำะสันดำน  อดอยำก  กำมตัณหำ
    ทั้งเสียเงิน  เสียสุขภำพ  เสียธรรมำ
    ศีลข้อห้ำ  ยำเสพติด  พึงคิดเอย ฯ
                                              พระสีลสํวโร 
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เพลงโลกสัจธรรม
วงบัวเหลือง

(อ่ำนกลอนน�ำ)...                    
  โลกภำยนอกกว้ำงไกลใครใครรู้  โลกภำยในลึกซึ้งอยู่รู้บ้ำงไหม
จะมองโลกภำยนอกมองออกไป    จะมองโลกภำยในให้มองตน
(ร้องหมู่ชำย-หญิง)... บินไปในท้องหล้ำ   ฟำกฟ้ำแห่งสัจธรรม   
    ควำมจริงเป็นสิ่งชี้น�ำ   สู่ควำมล�้ำลึกในดวงใจ     
(ชำย)...  โลกภำยนอกเธอคงรู้   เรียนอยู่ทุกวันใช่ไหม   
  เรียนออกนอกตัวกว้ำงไกล   แต่ท�ำไมยังทุกข์เหลือทน 
(หญิง)...  โลกภำยในลึกซึ้งอยู่   เธอรู้อยู่บ้ำงไหม    
  น่ำเรียนพำกเพียรสนใจ   สิ่งภำยในหรือคือสัจธรรม 
(ชำย ถำม)...  เอ๊ะ !  สัจธรรมน้ันอยู่แห่งไหน   ค้นไปจนสุดก�ำลัง
(หญิง ตอบ)...  สัจธรรมที่เธอใฝ่หวัง   จะบอกให้ฟังคิดดูให้ดี   
    สัจจะน่ันล่ะควำมจริง   เป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปรผัน  
    ธรรมชำติคือสรรพสิ่งอัน   ที่แปรผันตำมเหตุปัจจัย
    สัจธรรมน้ีคงมีอยู่   ไม่รู้จักกำลสมัย
    อยู่ตำมธรรมชำติด่ืนดำดไป   แต่ท�ำไมไม่รู้ควำมจริง   
    เพรำะสิ่งน้ีมีในตัว   อย่ำมัวค้นออกนอกไกล
    เข้ำซึ้งถึงสัจจ์ภำยใน   สิ้นสงสัยสัจจ์ภำยนอกเอง
(หมู่ชำย-หญิง)...  บินไปให้พ้นหล้ำ   ธรรมำส่องชี้น�ำ   
    นกน้อยบินสู่สัจธรรม   สู่ควำมล�้ำลึกในชีวี

ค�ำร้อง-ท�ำนอง โดย มุ่งแม่น

เชิญฟัง “เพลงโลกสัจธรรม วงบัวเหลือง” ท่ียูทูบ
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เย ธมฺมำ เหตุปฺปภวำ เยส� เหตุ� ตถำคโต
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอว� วำที มหำสมโณ ฯ

ธรรมท้ังหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น 
และความดับแห่งเหตุของธรรมท้ังหลายเหล่านั้น 
พระมหาสมณเจ้ามีปกติทรงส่ังสอนอย่างนี้ ฯ

“ธรรมชาติ” สะอาดช่ืน น่าร่ืนรมย์
ไร้ประสม ปรุงแต่ง แห่งมนุษย์
“ธรรม” ไร้ชาติ สะอาดสันต์ ขันธ์วิสุทธิ์
พุทธะผุด ไร้ปรุงแต่ง แห่งอวิชชา ฯ
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เหตุการณ์พุทธ

พระพุทธองค์จะยังไม่ปรินิพพาน ตราบท่ีพุทธบริษัท ๔ 
ยังไม่มีการศึกษา การปฏิบัติ การบรรลุธรรม
เป็นผู้ทรงจ�ารักษาพระธรรม สามารถเผยแผ่

แสดงธรรม อธิบายธรรม ท่ีเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์
และสามารถข่มข่ีปรัปวาทได้

บทที่ ๘



 ชำวพุทธก�ำลังเผชิญภัยหลำยอย่ำงทั้งที่ก่อเองและคนอื่นก่อ ทั้งรู้ตัว
และไม่รู้ตัว บำงคนต่ืนตัว บำงคนเฉยเมย ขอแบ่งเหตุโดยรวมเป็น ๕ ประกำร 
๑. ภัยจำกควำมประพฤติเหลวแหลกในสังคมสงฆ์เอง
๒. ภัยจำกลัทธิศำสนำอื่น
๓. ภัยจำกลัทธิกำรเมือง
๔. ภัยจำกลัทธิวัตถุนิยม - บริโภคนิยม
๕. ภัยจำกกำรปลอมบวช

ในที่น้ีจะกล่ำวเฉพำะภัยข้อที่ ๑ - ๒
  ข้อที่ ๑. คือภัยภำยในพุทธบริษัทเอง ที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย�้ำให้
ควำมส�ำคัญอันดับแรก และมีควำมเชื่อมโยงต่อเน่ืองไปถึงภัยข้อที่ ๒ ซ่ึงอำจ
มีส่วนเชื่อมถึงข้อ ๓ ด้วย ดังจะยกพุทธพจน์หลำยตอนมำกล่ำวถึงต่อไป

ภัยต่อพุทธศาสนา

บทที่ ๘ เหตุการณ์พุทธ



มูลเหตุสัทธรรมเลอะเลือน
  มลูเหตุสีป่ระกำรเหล่ำน้ี  ทีท่�ำให้พระสทัธรรมเลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป 

คือ ภิกษุท.
  ๑.  เล่ำเรียนสูตร  อันถือกันมำผิด  ด้วยบท  พยัญชนะที่ใช้กันผิด 
เมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้ว  แม้ควำมหมำยก็มีนัยอันคลำดเคลื่อน. 
  ๒.  พวกภิกษุเป็นคนว่ำยำก  ประกอบด้วยเหตุ  ที่ท�ำให้เป็นคน 

ว่ำยำก ไม่อดทน ไม่ยอมรับค�ำตักเตือนโดยควำมเคำรพหนักแน่น
  ๓. พวกภิกษุเหล่ำใด เป็นพหูสูต คล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะ 

ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมำติกำ  (แม่บท)  ภิกษุเหล่ำน้ันไม่ได้เอำใจใส่บอก
สอนใจควำมแห่งสูตรทั้งหลำยแก่คนอื่นๆ  เมื่อท่ำนเหล่ำน้ันล่วงลับดับไป 

สูตรทั้งหลำย ก็เลยขำดผู้เป็นมูลรำก (อำจำรย์) ไม่มีที่อำศัยสืบไป
  ๔.  พวกภิกษุชั้นเถระ  เป็นผู้มักมำก  ท�ำกำรสะสมบริขำร  (เคร่ือง
อุปโภค  -  บริโภค  ลำภ  เงินทอง)  ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขำ  มีจิตต�่ำ 
ด้วยอ�ำนำจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปรำรภควำมเพียร 
เพ่ือถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท�ำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ท�ำ 
ให้แจ้ง  ผู้บวชในภำยหลัง  ได้เห็นพวกเถระเหล่ำน้ัน  ท�ำแบบแผนเช่นน้ันไว้ 
ก็ถือเอำไปเป็นแบบอย่ำง  จึงท�ำให้เป็นผู้มักมำก  ท�ำกำรสะสมบริขำรบ้ำง 
ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขำ มีจิตต�่ำด้วยอ�ำนำจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแล 

ในกิจแห่งวิเวกธรรม  ไม่ปรำรภควำมเพียร  เพ่ือถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง  เพ่ือบรรลุ 
สิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท�ำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ท�ำให้แจ้ง ตำมกันสืบไป

(สุคตวินยสูตร องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๐)
 

  ในอีกที่ “สัทธัมมสัมโมสสูตรท่ี ๓” มีควำมท�ำนองเดียวกัน ต่ำงกัน 

ที่มีเพ่ิมข้อ ๕ คือ ๕. สงฆ์แตกแยกกัน จึงมีกำรด่ำกัน บริภำษกัน ใส่ร้ำยกัน 

ทอดทิ้งกัน หมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใส ก็ไม่เลื่อมใส ที่เลื่อมใสก็กลำยเป็นอื่น
(ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๕๖)
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พุทธศำสนำเส่ือมสูญหำยด้วยเหตุ ๕ อย่ำง  คือ ภิกษุ ท.
๑. ไม่ฟังธรรมโดยเคำรพ
๒. ไม่เรียนธรรมโดยเคำรพ
๓. ไม่ทรงจ�ำธรรมโดยเคำรพ 
๔. ไม่พิจำรณำใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจ�ำไว้โดยเคำรพ
๕. ไม่ยอมปฏิบัติธรรมตำมที่ตนเข้ำใจแล้วโดยเคำรพ

(ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๕๔) 

พุทธศำสนำเส่ือมสูญหำยด้วยเหตุ ๕ อย่ำง  คือ ภิกษุ ท.
๑.  ย่อมไม่เล่ำเรียนธรรม  คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยำกรณะ  คำถำ  อุทำน 

  อิติวุตตกะ ชำดก อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้
๒.  ย่อมไม่แสดงธรรมตำมที่ได้ฟังมำ ตำมที่ได้เล่ำเรียนมำแก่ผู้อื่นโดยพิสดำร 
๓.  ย่อมไม่บอกธรรมตำมที่ได้ฟังมำ ตำมที่ได้เล่ำเรียนมำแก่ผู้อื่นโดยพิสดำร 
๔.  ย่อมไม่ท�ำกำรสำธยำยธรรมตำมที่ได้ฟังมำ ตำมที่ได้เล่ำเรียนมำแก่ผู้อื่น 

  โดยพิสดำร
๕.  ย่อมไม่ตรึกตรอง  ไม่เพ่งดูด้วยใจ  ซึ่งธรรมตำมที่ได ้ฟ ังมำ  ตำมที่ 
  ได้เล่ำเรียนมำโดยพิสดำร

(ทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตร องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๕๕)

เหตุปัจจัย ท่ีท�ำให้พระสัทธรรมด�ำรงอยู่ไม่นำน 

  หลังจำกที่พระพุทธองค์ปรินิพพำนแล้ว  พระพุทธองค์ตรัสตอบ 

ค�ำถำมพระกิมพิละ ดังน้ีว่ำ คือ พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ ในธรรม
วินัยน้ี เป็นผู้ที่
๑. ไม่มีควำมเคำรพ ไม่มีควำมย�ำเกรงในพระศำสดำ ๒. ฯ ... ในพระธรรม
๓. ฯ ... ในพระสงฆ์ ๔. ฯ ... ในสิกขำบท ๕. ฯ ... ซึ่งกันและกัน

(กิมพิลสูตร องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๒๐๑)

ตามรอยธรรม 
ยุคกึ่งพุทธกาล186



  ในอีกที่ มีควำมท�ำนองเดียวกัน ต่ำงกันที่ข้อ ๕ และมีเพ่ิมข้อ ๖ คือ 

๕. ไม่มีควำมเคำรพ ไม่มีควำมย�ำเกรงในควำมไม่ประมำท
๖. ไม่มีควำมเคำรพ ไม่มีควำมย�ำเกรงในปฏิสันถำร
      ( กิม มิลสูตร  อ งฺ .ฉ กฺก .๒๒/๓๑๑) 

  ปัจจุบัน  เรำเห็นข่ำวพระประพฤติเสื่อมเสียเป็นระยะๆ  น่ีก็ต้อง
ยอมรับว่ำ  มีเร่ืองเช่นนี้เกิดขึ้นจริง  กำรยอมรับ  คือเบื้องต้นของกำรหำทำง
แก้ไขปรับปรุงพัฒนำตัวเองของสังคมสงฆ์ ทุกวันน้ีที่สงฆ์ยังอยู่ได้ เพรำะเรำ 
มต้ีนทนุทำงพุทธศำสนำทีบ่รรพบรุุษสร้ำงไว้สงูมำก วัฒนธรรมพุทธผสมผสำน 

อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน  ต้ังแต่เกิดจนตำยมำยำวนำนแล้ว  และปัจจุบันยังพอ 

มีสงฆ์สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญำยปฏิปันโนอยู่บ้ำง อีกทั้งค�ำสอนเชิงปัญญำ
ท�ำให้ชำวพุทธส่วนหน่ึงรู้จักแยกแยะควำมผิดชั่วส่วนตัวของสมมุติสงฆ์กับ 

ค�ำสอนได้  ควำมเสื่อมศรัทธำหรือวิกฤติยังจ�ำกัดเฉพำะในพระบำงกลุ ่ม 

บำงคณะบำงคนเท่ำน้ัน แต่ก็ถือว่ำเสื่อมมำกทีเดียว ดังจะเห็นกำรด่ำว่ำพระ 

มำกขึ้น  กำรเกรงอกเกรงใจแสดงควำมเคำรพพระน้อยลงอย่ำงชัดเจน 

อนัน้ีพระเรำท�ำตัวเอง สร้ำงภัยภำยในเอง ถ้ำเรำยงัประมำท ไม่พัฒนำปรับปรุง 
กฎระเบียบกำรปกครองสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยมำกกว่ำน้ี 

ไม ่บริหำรจัดกำรกำรดูแลกวดขันควำมประพฤติพระ  รวมทั้งไม ่เลิก 

กำรปกป้องพระที่ผิดธรรมวินัยที่เป็นพวกเดียวกัน  ไม่ปรับปรุงหลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอนพระ มีแต่เน้นเร่ืองวัตถุกำรก่อสร้ำง - เคร่ืองรำงของขลัง - 
วัตถุมงคล  หรือหำลำภยศสักกำระยศช้ำงขุนนำงพระเกินไป  ไม่รู้จักปฏิรูป 

วงกำรสงฆ์  ยังคิดว่ำของที่ท�ำอยู ่ทุกวันน้ีดีอยู ่แล ้ว  ก็จะเสื่อมมำกขึ้น 

อีกแน่นอน เม่ือภำยในเสื่อมอ่อนแอภัยภำยนอกก็รุกล�้ำซ�้ำเติมได้ง่ำยมำก
  ขณะน้ีภัยเฉพำะหน้ำ ที่น่ำเป็นห่วง และต้องเฝ้ำระวังดูสถำนกำรณ์
มำกที่สุดอีกอย่ำง ๑  คือภัยจำกลัทธิศำสนำอื่น แต่จะอย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำภัย
พระพุทธศำสนำด้ำนไหน จะมีลักษณะอย่ำงไร ถ้ำหำกในตัวพระพุทธศำสนำ 
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คือ  องค์กรทำงพระพุทธศำสนำ  และตัวพุทธบริษัทเอง  มีควำมเข้มแข็ง  
มศัีกยภำพทีจ่ะปกป้องรักษำพระพุทธศำสนำได้ ภยัพระพุทธศำสนำในด้ำนใด 

ที่ถำโถมเข้ำมำ ก็สำมำรถที่จะแก้ไขได้ แต่ถ้ำมีควำมอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง แม้ภัย 

ภำยนอกจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตำม ตัวพระพุทธศำสนำเองก็อำจจะอยู่ไม่ได้ 
  ปัญหำจำกศำสนำอิสลำมบำงกลุ่มที่รุกรำนมำกถึงขนำดน้ี  อย่ำงที ่
มีข่ำว ก็เพรำะทั้งองค์กรบริหำรสงฆ์ พระ และพุทธศำสนิกชนเสื่อม อ่อนแอ
มำกนัน่เอง โดยเฉพำะฝ่ำยบรหิำรปกครองประเทศนกักำรเมอืงชำวพทุธ ทีย่งั
ประมำทไม่สนใจ และอำจมองว่ำไม่เป็นภัย แถมยังให้สิทธิพิเศษทำงกฎหมำย
แก่ควำมเชื่อทำงศำสนำอิสลำม จนอยู่นอกเหนือกฎหมำยที่ใช้บังคับคนไทย
ทั่วไปในศำสนำอื่นๆ จนสำมำรถดูดกลืน  เบียดไล่พุทธ และวัฒนธรรมไทย
ด้ังเดิมไปเร่ือยๆ โดยไม่ทันรู้ตัว
  ถ้ำหำกจะอุปมำไปแล้ว  พระพุทธศำสนำก็มีลักษณะเหมือนกับ
ต้นไม้ใหญ่ต้นหน่ึง  ภัยพุทธศำสนำจำกภำยนอก  คือจำกลัทธิศำสนำอื่น  
จำกกำรเมืองกำรปกครอง จำกลัทธิบริโภคนิยม ก็เหมือนกับลมพำยุที่พัดมำ 
แรงบ้ำง เบำบ้ำง อำจท�ำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นได้ แต่ต้นไม้ที่หยั่งรำกลึกเอำมำกๆ 

ลมพำยุเหล่ำน้ันก็ย่อมส่งผลกระทบได้ไม่มำก  ส่วนภัยพุทธศำสนำจำก 

ในตัวพุทธศำสนำเองน้ัน เปรียบเหมือนหนอนแมลงท่ีคอยชอนไชกัดกินต้นไม้  
ทัง้ล�ำต้น และรำกของต้น ถ้ำหำกรำกของต้นไม้ใหญ่ ผกุร่อน เน่ำเป่ือยเสยีแล้ว 
ถงึแม้ลมพำยทุีพั่ดมำจะไม่แรงมำก กส็ำมำรถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้ หรือแม้แต่ไม่ม ี

ลมพำยุเลย ต้นไม้ใหญ่ต้นน้ีก็จะถูกหนอนแมลงชอนไชกัดกิน จนต้นไม้ใหญ ่

ต้นน้ีเน่ำตำย หรือ ยืนต้นตำยไปเอง
  สิ่งที่ส�ำคัญในกำรจะปกปักรักษำพุทธศำสนำได้ก็คือ  กำรรู้เท่ำทัน
และมองสถำนกำรณ์ที่จะมำเกิดผลกระทบกับพุทธศำสนำได้อย่ำงถ่องแท้ 
เพ่ือที่จะแก้ไขสถำนกำรณ์หำกเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที  ประกอบกับสร้ำง
เกรำะป้องกันพุทธศำสนำเอำไว้  โดยสร้ำงศักยภำพควำมเข้มแข็งของพุทธ
บริษัททั้ง ๔ ให้มีอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ ถ้ำไม่เช่นน้ัน จะรักษำต้นไม้พุทธศำสนำ
เอำไว้ไม่ได้
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พระพุทธองค์ทรงฝำกศำสนำไว้กับพุทธบริษัท ๔
  ก่อนที่พระพุทธเจ้ำจะทรงดับขันธปรินิพพำนน้ัน  ก็ด้วยทรงแน่ใจ
แล้วว่ำ  พุทธบริษัททั้ง ๔ มีศักยภำพมำกพอที่จะรักษำพระพุทธศำสนำเอำ
ไว้ได้  ศักยภำพที่ว่ำคือ  พุทธบริษัทท้ัง  ๔  มีกำรศึกษำ  ปฏิบัติ  บรรลุธรรม 
เป็นผู้ทรงจ�ำรักษำพระธรรม  สำมำรถเผยแพร่  แสดงธรรม  อธิบำยธรรม 

ที่เป็นอนุสำสนีปำฏิหำริย์  และสำมำรถข่มข่ีปรับปวำทได้  ดังพุทธพจน์ว่ำ 
“มารผู ้มีบาป  เราจะยังไม่ปรินิพพาน  ตราบเท่าที่เหล่าภิกษุผู ้เป็นสาวก
ของเรายังไม่เฉียบแหลม  ไม่ได้รับการแนะนํา  ไม่แกล้วกล้า  ไม่บรรลุธรรม 
อันเป็นแดนเกษมจากโยคะ ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม  ไม่ปฏิบัติชอบยิ่ง  ไม่ประพฤติตามธรรม  เรียนกับอาจารย์ของตน
แล้วแต่ก็ยังบอก  แสดง  บัญญัติ  กําหนด  เปิดเผย  จําแนก  ทําให้ง่ายไม่ได้  
ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรม
ไม่ได้... มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพาน ตราบเท่าที่พรหมจรรย์น้ีของเรา
ยังไม่เจริญ แพร่หลาย กว้างขวาง รู้กันโดยมาก เป็นปึกแผ่น กระทั่งเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้ว” 

(มหาปรินิพพานสูตร ที.ม. ๑๐/๙๕; ภูมิจาลสูตร องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๑๖๗)
     
 ปรัปวำท  หมำยถึงค�ำคัดค้ำนโต้แย้ง  ค�ำกล่ำวโทษ  ค�ำกล่ำวหำ 
ค�ำท้ำทำยของคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน ของคนที่เห็นไม่ตรงกับตน เพรำะ 

มีลัทธิต่ำงกันบ้ำง  เพรำะมีควำมเห็นไม่ถูกตำมเป็นจริงบ้ำง  เพรำะทิฐิ
มำนะส่วนตัวบ้ำง  ปรัปวำท  ยังหมำยถึงลัทธินอกพระพุทธศำสนำ  ที่ม ี

หลักค�ำสอนขัดกันกับพระพุทธศำสนำ  เช่น  ลัทธิที่สอนว่ำบุญ  -  บำปไม่มี  
กฎแห่งกรรมไม่มี  ฆ่ำคนต่ำงศำสนำขึ้นสวรรค์  พระเจ้ำบันดำลทุกอย่ำง
เป็นต้น
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  ยำมใดที่มีปรัปวำท  คือ  กำรกล่ำวจ้วงจำบหยำบคำยบิดเบือน 

หลักพระสัทธรรม ให้พุทธบริษัทสำมำรถแก้ไขปรัปวำทเหล่ำน้ันให้ยุติลงด้วย 

ควำมเรียบร้อย  เพ่ือเป็นพุทธบูชำ  เป็นกำรรับสนองพระพุทธปณิธำน 

ขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  และตระหนักถึงควำมเป็นหน้ำท่ี 

ที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมำย
  กำรจะปรัปวำทกับผู้น�ำผู้สอนศำสนำอ่ืน  ต้องมีควำมรู้ในศำสนำ 
ตนดีพอ  และต้องมีควำมรู ้ดีในศำสนำเขำที่ เข ้ำมำขัดแย้งรุกรำนด้วย  
ทั้งควำมรู้ทั่วไปอื่นอีกที่เกี่ยวข้อง  เพรำะฝ่ำยรุกเพ่ือยึดครอง  มักจะเตรียม 

ศึกษำข้อมูลมำดี เป็นมืออำชีพ และศึกษำจุดแข็งจุดอ่อนของศำสนำเรำแล้ว 
ทั้งต้องมีไหวพริบปฏิภำณกำรพูดจำที่ฉลำดทันคน  ถ้ำไม่อย่ำงง้ัน  แม้เรำ 
เป็นฝ่ำยถูก  แต่ถกเหตุผล  ข้ออ้ำงอิง  ตรรกะ  แพ้ก็เป็นได้  แต่ถ้ำมำด้วยดี 
เป็นกำรแลกเปลี่ยนศึกษำกัน ก็ถ้อยทีถ้อยอำศัยกันไป แสดงจุดยืนหลักกำร
ตนเอง แล้วต่ำงคนต่ำงท�ำตำมควำมเชื่อของตนเองไปอย่ำงสันติ
  ชำวพุทธอย่ำเฉยบื้อ  ทอดธุระ  ไม่ใส่ใจเร่ืองส่วนรวมเร่ืองศำสนำ 
เรำสำมำรถต�ำหนิควำมชั่วควำมไม่ถูกต้องได้ โดยฝึกสติมีเมตตำตัวคนพร้อม
กันในใจ  คนไม่รู้ตัวจะได้รู้ตัว  ไม่ท�ำผิดซ�้ำอีก  ไม่ก่อบำปอกุศลต่อตนเอง 
ช่วยไม่ให้เขำท�ำชั่วบำป หรือเป็นตัวอย่ำงกำรท�ำชั่ว บำป ไม่ดีแก่ผู้อื่นต่อไป 
จะได้กลับมำมีสัมมำทิฏฐิเป็นกุศลแก่ตัวเขำเอง ดังพุทธพจน์ว่ำ “นิคฺคณฺเห 
นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ  ข ่มคนที่ควรข ่ม  ชมคนที่ควรชม 
ติคนที่ควรติ  ยกย่องคนที่ควรยกย่อง” แต่ก็ท�ำด้วยศิลปะ  และดูกำลเทศะ 

ให้ดี  ประมำณสัปปุริสธรรมเต็มที่เท่ำที่ตนสำมำรถ  หำไม่แล้วอำจเกิด 

ผลเสียมำกกว่ำ
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  อุบำสกจัณฑำล
     ภิกษุท. อุบำสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เป็นอุบำสกเลวทรำม 
เศร้ำหมอง น่ำรังเกียจ คือ
๑.  ไม่มีศรัทธำ    ๒.  ทุศีล    ๓.  ถือมงคลต่ืนข่ำว  เชื่อมงคล ไม่เช่ือกรรม 

๔.  แสวงหำเขตบุญนอกศำสนำพุทธ   ๕.  ท�ำกำรสนับสนุนอุปกำระนอก
ศำสนำพุทธ                                      (จัณฑาลสูตร องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๕)

  ควำมเส่ือมของชำวพุทธ ๗
๑. ขำดกำรเย่ียมเยียนภิกษุ   ๒.   ละเลยกำรฟังธรรม   ๓.   ไม่ศึกษำอธิศีล 

๔.  ไม่มำกด้วยควำมเลื่อมใสในภิกษุ  ทั้งที่เป็นเถระผู้ใหญ่และปำนกลำง 
๕. เพ่งโทษฟังธรรม
๖. แสวงหำเขตบุญนอกศำสนำน้ี
  [เช่น ไหว้ผ ี- ศาลพระภมูเิจ้าที ่- จอมปลวก - ต้นไม้ - ปลดัขกิ, หมอดู, 
หมอเสน่ห์, ไสยศาสตร์, ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลัง - สัตว์เดียรัจฉาน - ชูชก,  
สักยันต์,  เสดาะเคราะห์ราหู,  บูชาพิฆเนศ,  อ้อนวอนร้องขอจากปวงเทพ  - 
เทพทันใจ - เทพจตุคาม (เทวนิยม), เพราะออกนอกหลักการกฎแห่งกรรม 
ของพุทธหรือการกระทําของตนเอง]
๗. ท�ำควำมเคำรพก่อน ท�ำอุปกำระก่อนในเขตบุญนอกศำสนำนี้ 

(หานิสูตร,วิปัตติสัมภวสูตร องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๗-๒๘)

  [เช่น  เอาเงินชาวพุทธไปสร้างมัสยิด  แทนที่จะสร้างพุทธมณฑล
ประจําภาคหรือกลุ่มจังหวัด, การเอาผู้บริหารมุสลิมมาเป็นใหญ่ในโรงเรียน
วัดพุทธ, พระไปละมาดที่มัสยิด, สร้างพระพิฆเนศ - ศิวลึงค์ - ปลัดขิก มาบูชา 
ในวัด,  เกรงใจยกย่องให้เกียรติศาสนาอื่นมากกว่าศาสนาตนเอง  ข่มไม่ให้
เกียรติศาสนาตัวเอง]
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  ชำวพุทธก�ำลังลืมหลัก  ๒  ข้อสุดท้ำยที่ขีดเส้นใต้เน้นของธรรม  
๒ หมวดข้ำงบน เพียงเพรำะ อคติ ผลประโยชน์ ลำภสกักำระ กำรเมืองเพ่ือตัวเอง 
ควำมกลัว  โง่ไม่รู้ทัน  และอวดควำมใจกว้ำงแบบไร้หลักกำร  เมื่ออ่อนแอ 

ทำงปัญญำ จุดยืน หลักกำร ซึ่งถือเป็นควำมเสื่อม - ภัยภำยใน ภัยภำยนอก 

ก็รุกรำนได้ง่ำย  ชำวพุทธเหล่ำน้ีก็คือแนวร่วมในมุมกลับ  บำงทีแค่โดนขู ่
ชำวพุทธก็ประเคนให้แล้ว  หรือถึงขั้นเชื้อเชิญมอบสิทธิพิเศษให้เขำเอง  
หรือต่อต้ำนชำวพุทธด้วยกันเองที่เขำจ�ำต้องปกป้องตนเอง  อย่ำงเช่นข่ำว 
ที่นักกำรเมืองนักปกครองชอบท�ำกัน จนชำวพุทธรู้สึกว่ำเป็นพลเมืองชั้น ๒ 
รัฐชำวพุทธที่ดี ควรต้องสนับสนุนส่งเสริมยกย่องเชิดชูให้เกียรติพุทธศำสนำ
ก่อนเป็นอันดับแรก  เหมือนอย่ำงพระเจ้ำอโศกมหำรำช  และบูรพกษัตริย์
ไทยทุกพระองค์
  ๒ ข้อหลังของธรรม ๒ หมวดข้ำงบน มีส่วนเชื่อมโยงกับอภิฐำน ๖ 

คือ ฐำนะอันมีโทษหนัก หรือโทษยิ่งยวดหนักยิ่งกว่ำกรรมอื่นๆ (มาตริสูตร หรือ 
ตติยอภัพพัฏฐานสูตร  องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๖๕;  พจนา.พุทธศาสตร์  ฉ.ประมวลธรรม  
ป.อ.ปยุตฺโต) อภิฐำน ๕ ข้อแรก ตรงกับ อนันตริยกรรม ๕ คือ มำตุฆำต ปิตุฆำต 
อรหันตฆำต  โลหิตุปบำท  และ  สังฆเภท  เพ่ิมข้อ  ๖  คือ  อัญญสัตถุทเทส 

ถือศำสดำอื่น คือ ถือถูกอยู่แล้ว กลับไพล่ทิ้งไปถือผิด หมำยเอำภิกษุที่บวช
ในพุทธศำสนำ  แล้วแปรเปลี่ยนไปนับถือศำสนำหรือลัทธิอื่น  ทั้งที่ยังถือ 

เพศภิกษุอยู ่  ข้อน้ีท่ำนว่ำโทษร้ำยแรงกว่ำสังฆเภท  เพรำะผู ้ท�ำสังฆเภท 

ยังด�ำรงรักษำหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  แต่ส�ำหรับอัญญสัตถุทเทส 

เมื่อหันไปนับถือศำสนำอ่ืนแล้ว  ก็จะมุ ่งท�ำลำยพุทธศำสนำให้พังพินำศ 

ถือว่ำท�ำลำยประโยชน์ของคนหมู่มำก  ร้ำยแรงยิ่งกว่ำสังฆเภท  (ตํารานธ.โท) 
ส่วนตัวผู ้เขียนเห็นว่ำน่ำจะหมำยรวมทั้งฆรำวำสด้วย  โดยเฉพำะผู้ที่เคย 

บวชเรียนสูงๆ

ตามรอยธรรม 
ยุคกึ่งพุทธกาล192



ลัทธิควำมเช่ือ ๖๒ อย่ำง เจ้ำลัทธิท้ัง ๖ (ศำสดำยุคนั้น) เป็นมิจฉำทิฏฐิ 

โดยสรุปดังน้ี
  พระพุทธเจ้ำไม่เคยตรัสว่ำลัทธิค�ำสอน (ศำสนำ)อื่นดีเหมือนกัน
ก)  ตรัสว่ำนอกจำกพุทธศำสนำแล้ว ไม่มีอริยบุคคล
  พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบสุภัททะว่ำ  ศำสนำใดไม่มีอริยมรรค 

มีองค์ ๘ พระอริยบุคคล ๔ จ�ำพวก ก็ไม่มีในศำสนำนั้น 
(มหาปรินิพพานสูตร ที. ม ๑๐/๑๓๘)

ข)  ลัทธินอกพุทธ ๓ (มิจฉำทิฏฐิ)
๑. อิสสรนิมมำนเหตุวำท  (เชื่อว่ำทั้งหมดล้วนแต่พระเจ้ำเนรมิต)
๒. ปุพเพกตเหตุวำท  (เชื่อว่ำทั้งหมดมีแต่กรรมเก่ำเป็นเหตุ)
๓. อเหตุอัปปัจจยวำท  (เชื่อว่ำทั้งหมดล้วนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย)

(ติตถสูตร หรือ ติตถายตนสูตร องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๑)

  พุทธสอนกฎแห่งกรรม มทีัง้กรรมเก่ำกรรมใหม่ สำมำรถเปลีย่นแปลง 
แก้ไขปรับปรุงพัฒนำได้ด้วยกรรมใหม่ ทุกสิ่งมีเหตุปัจจัย ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว 

เรำมีกรรมเป็นของตน เป็นผู้ให้ผล เป็นก�ำเนิด เป็นเผ่ำพันธุ์ เป็นที่พ่ึงอำศัย 
อำจเรียกโดยอุปมำเป็นบุคลำธิษฐำนว่ำ  “กรรม-วิบำกดีของตน”  ก็คือ 
“พระเจ้ำ” “กรรม - วิบำกชั่วของตน” ก็คือ “ซำตำนหรือไซตอน” น่ันเอง 
น่ันคือ ต้องพ่ึงตนเอง  พุทธศำสนำเป็นอเทวนิยม กรรมนิยม ไม่ใช่เทวนิยม 

เป้ำหมำยคือนิพพำนเหนือสังสำรวัฏ พระพุทธเจ้ำไม่ใช่พระเจ้ำ (God) แต่เป็น 

ครูผูส้อนเทวดำและมนุษย์ทัง้หลำย ทัง้เทวโลก มำรโลก พรหมโลก (the Great 
Teacher or the Great Master of all Gods) เพรำะฉะน้ันไม่ควรที่ศำสนำ
อื่นจะอ้ำงว่ำ เป็นองค์อวตำร หรือ นบี คนหน่ึงของศำสนำเขำ

193



ค)  ลัทธิมิจฉำทิฏฐิสุดโต่ง ๒
๑.  สัสสตทิฏฐิ  ควำมเห็นว่ำเที่ยง [ เช่น มีวิญญานเที่ยงแท้อนันต์, (ฆ่าคน 
  ศาสนาอื่น)  ตายแล้วไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าชั่วกัปกัลป์  หรือมีอัตตา 
  ตายเกิดตลอดกาลไม่รู ้จบ  หรือมีปรมอัตตา  (ปรมาตมัน,พระเจ้า) 
  เที่ยงแท้ถาวรนิรันดร ]
๒.  อุจเฉททิฏฐิ ควำมเห็นว่ำขำดสูญ [เช่น ตายแล้วจบ ไม่มีชาติน้ีชาติหน้า  
  ไม่มีบุญไม่มีบาป]

(พรหมชาลสูตร ที.สี. ๙ ข้อ ๒๗-๓๐ สัสสตทิฏฐิ ๔, ข้อ ๔๙ อุทเฉททิฏฐิ ๗; 
สัสสตทิฏฐิสูตร สํ.ข. ๑๗/๔๓๓ ; อภิ.สํ. ๓๔/๘๔๗ สัสสตทิฏฐิ)

  ศำสนำพุทธสอน ๑.  สำมัญญลักษณะหรือไตรลักษณ์  คือ  อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตำ ๒. ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ พระตถำคต ทรงแสดงเหตุแห่ง
ธรรมเหล่ำน้ัน  และควำมดับของธรรมเหล่ำน้ัน  (เมื่อยังดับเหตุคือกิเลส 

อำสวะไม่ได้ ก็ยังต้องเกิดไม่สูญแน่นอน)

ง)  มิจฉำทิฏทิฏฐิ  ๓
๑.  อกิริยทิฏฐิ  ควำมเห็นว่ำไม่เป็นอันท�ำ  เห็นว่ำกำรกระท�ำไม่มีผล  (เช่น  
  ไม่มีบาป - บุญ)        
๒.  อเหตุกทิฏฐิ  ควำมเห็นว่ำไม่มีเหตุ  เห็นว่ำสิ่งทั้งหลำยไม่มีเหตุปัจจัย      
๓.  นัตถิกทิฏฐิ   ควำมเห็นว่ำไม่มี  เห็นว่ำไม่มีกำรกระท�ำ  หรือสภำวะที่จะ 

  ก�ำหนดเอำเป็นหลักได้  (เช่น ไม่มีผลของกรรม - ชาติน้ีชาติหน้า)
(อปัณณกสูตร ม.ม. ๑๓/๑๐๕,๑๑๐,๑๑๕)

  กลุ่มพวกน้ีมักเป็นพวกไร้ศำสนำ  หรือวัตถุนิยม  เห็นแต่เหตุผลที่
เป็นรูปธรรมในชำติน้ีเท่ำน้ัน  ไม่ลึกซึ้งถึงนำมธรรมจิตใจ หรือกฎพลังงำน
ธรรมชำติของวฏัจักร “กเิลส - กรรม - วบิำก” ทีเ่ป็นเหตุเป็นผลมคีวำมสมัพันธ์ 

สัมพัทธ์ต่อเน่ืองกัน
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กำรปฏิญำณเป็นชำวพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุคนี้
 ดร.อัมเบดกำร์ (บิดำแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย)  ได้ชักชวน ชำวฮินดู
อินเดีย วรรณะศูทร ๕ แสนคน ปฏิญำณตนเป็นพุทธมำมกะ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (น่าสนใจมากในคําปฏิญาณ โดยเฉพาะเร่ืองความเชื่อ
ในพระเจ้า ขณะที่คนไทยและพระไม่น้อยยังงมงายบูชาสารพัดเทพเจ้า)

  ค�ำปฏิญญำ ๒๒ ข้อ 

  ข้าพเจ้าจะไม่เคารพบูชาพระพรหม  พระศิวะ  พระวิษณุ  พระราม 
พระกฤษณะ  ว่าเป็นพระเจ้าต่อไป,  จะไม่เคารพบูชาเทวดาทั้งหลายของ
ศาสนาฮินดูต่อไป,  จะไม่เชื่อลัทธิอวตารต่อไป,  จะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้า
คืออวตารของพระวิษณุ การเชื่อเช่นน้ัน  คือคนบ้า, จะไม่ทําพิธีสารท และ
บิณฑบาตแบบฮินดูต่อไป,  จะไม่ทําสิ่งที่ขัดต่อคําสอนของพระพุทธเจ้า,  
จะไม่เชิญพราหมณ์มาทําพิธีทุกอย่างไป,  เชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกน้ี 
มีศักด์ิศรีและฐานะเสมอกัน,  จะต่อสู ้เพ่ือความมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน,  
จะปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ โดยครบถ้วน, จะบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ โดยครบถ้วน, 
จะแผ่เมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทุกจําพวก,  จะไม่ผิดศีล  ๕,  จะบําเพ็ญตน 
ในทาน  ศีล  ภาวนา,  จะเลิกนับถือศาสนาฮินดู  ที่ทําให้สังคมเลวทราม  
แบ่งชั้นวรรณะ,  เชื่อว่าพุทธศาสนาเท่าน้ันที่เป็นศาสนาที่แท้จริง,  เชื่อว่า 
การที่ข้าพเจ้าหันมานับถือพระพุทธศาสนาน้ันเป็นการเกิดใหม่ที่แท้จริง, 
ต้ังแต่น้ีเป็นต้นไป  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามคําสอนของพระพุทธศาสนา
อย่างเคร่งครัด
  เรำน่ำน�ำสำระจำกค�ำปฏิญญำน้ีมำประยุกต์ใช้กับสังคมไทย  เพ่ือ
ตอกย�้ำจุดยืน หลักกำรที่มั่นคง ควำมมุ่งหวังร่วมของชำวพุทธ และเพ่ิมภูมิ
ต้ำนทำนต่อค�ำสอนนอกพุทธ ย�้ำยืนยันแนวทำงพุทธที่ถูกต้องชัดเจน จะได้
ไม่เพ้ียนหรือถูกบิดเบือนไปได้ง่ำย
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อำจแบ่ง  ชำวพุทธเป็น ๓ ประเภท  ตำมคุณภำพเพ่ือกำรพัฒนำ
  ๑. พุทธศำสนิกชน (ชำวพุทธตำมทะเบียน) คือ พุทธเข้ำวัด ขอหวย 
รดน�้ำมนต์ งมงำย ไสยศำสตร์ สะเดำะเครำะห์ หรือแค่ท�ำสักว่ำตำมประเพณี
โดยไม่ได้สนใจหลักธรรมอะไร  ยังกินเหล้ำสูบบุหร่ีเคล้ำนำรีมีอบำยมุข 

  ๒. พุทธมำมกะ คือ พุทธที่มีเน้ือหำสำระ ถือศีล ฟังธรรม อยำกดี 

แต่ปฏิบัติยังไม่ตรงถึงขั้นจะบรรลุธรรมได้  จัดเป็นพวกกัลยำณปุถุชน 

  ๓. พุทธบริษัท คือ พุทธผู้บรรลุธรรม คือ เน้ือแท้ของพุทธ ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ บรรลุธรรมเป็นพระโสดำบันถึงพระอรหันต์
  เมืองไทยมีกลุ่มที่ ๑ มำกที่สุด ถ้ำพระท�ำหน้ำที่ตนเองเต็มที่ ทั้งด้ำน
กำรศึกษำและกำรเผยแผ่ ก็จะสำมำรถพัฒนำคุณภำพชำวพุทธขึ้นมำได้ตำม
ล�ำดับ ถึงขั้นที่ ๒ เขำก็เร่ิมสนใจขวนขวำยแสวงหำธรรมเองแล้ว จะรักและ
ปกป้องเน้ือแท้ศำสนำของตนเองมำกขึ้น สังคมก็จะได้ร่มเย็นขึ้นจำกกำรไม่
ผิดศีล ๕ ส่วนข้อ ๓ คือเป้ำหมำยที่แม้แต่เรำทุกคนต้องพัฒนำตนเองให้ถึง
ในชำติน้ี

เหตุท่ีพุทธสูญส้ิน ท่ีอินเดีย (และเมืองไทยคิวต่อไป) ป. อ. ปยุตฺโต ..
(ผู้เขียนย่อสรุปคําเทศน์และเพ่ิมเติมเองในวงเล็บ)

๑. ใจกว้ำงจนลืมหลัก เสียหลักจนถูกกลืน
  ชำวพุทธเรำใจกว้ำง  แต่ศำสนำอื่นเขำไม่ใจกว้ำงด้วย บำงทีก็กว้ำง
เลยเถิดไป จนลืมหลัก ไม่มีหลัก ไม่ยืนหลักของตัวไว้ เลยกลำยเป็นกลมกลืน 

กับเขำ จนศำสนำของตัวเองหำยไปเลย  น่ีก็เป็นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้พระพุทธ 
ศำสนำสญูสิน้ไป (บำงศำสนำเขำรกุรำน คุกคำมรุนแรง  เอำแต่ได้  ประวติัศำสตร์ 
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันทั่วโลกก็มี บ้ำนเรำก็โดนแล้ว)
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๒. จุดท่ีเส่ือม คือ ชำวพุทธลืมหลักกรรม
  ไม่เอำกำรกระท�ำของตัวเองเป็นหลัก (กรรมนิยม) ไปหวังพ่ึงเทพเจ้ำ 
ไปหวังพ่ึงฤทธิ์ พ่ึงปำฏิหำริย์ (เทวนิยม,งมงำยกับอิทธิฤทธิ์ = แสวงหำเขตบุญ 

นอกศำสนำน้ี)  ถ้ำหำกว่ำเรำก็จะไปหวังพ่ึงกำรดลบันดำลของเทพเจ้ำ 
หวังพ่ึงฤทธิ์ของผู ้อื่นมำท�ำให้  ไม่ต้องกระท�ำด้วยตนเอง  ก็งอมืองอเท้ำ 
มันก็มีแต่ควำมเสื่อมลง

๓. เฉยมิใช่ไร้กิเลส แต่เป็นเหตุให้พระศำสนำสิ้น
  อีกอย่ำงหน่ึงที่ควรระวัง  คือ พอมีภัย หรือ  เร่ืองกระทบกระเทือน 

ส่วนรวม ชำวพุทธไม่น้อยมีลักษณะที่วำงเฉย ไม่เอำเร่ือง แล้วเห็นลักษณะน้ี 

เป็นดีไป  เห็นว่ำ  ใครไม่เอำเร่ืองเอำรำว  มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆ  ไม่เอำเร่ือง 
กลำยเป็นดี ไม่มีกิเลส เห็นอย่ำงน้ีไปก็มี ในทำงตรงข้ำม ถ้ำไปยุ่งก็แสดงว่ำ 
มีกิเลส อันน้ี อำจจะพลำดจำกคติพุทธศำสนำไปเสียแล้ว และจะกลำยเป็น 

เหย่ือเขำ คติที่ถูกต้องน้ัน สอดคล้องกับหลักควำมจริงที่ว่ำ พระอรหันต์หรือ 

ท่ำนผู้หมดกิเลสน้ัน เป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว หมดกิจที่จะต้อง 
ท�ำเพ่ือตนเองแล้ว  จึงมุ่งแต่จะบ�ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อื่น  ขวนขวำยในกิจ 

ของส่วนรวมอย่ำงเต็มที่

๔. กำรฝำกศำสนำไว้กับพระ (ฆรำวำสทอดธุระ)
  ชำวพุทธจ�ำนวนมำก ชอบฝำกศำสนำไว้กับพระอย่ำงเดียว แทนที่จะ
ถือตำมคติของพระพุทธเจ้ำที่ตรัสว่ำ “พระศำสนำน้ันอยู่ด้วยบริษัททั้ง ๔ คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหน่ึง แต่จะต้องช่วยกัน” 
เหมือนโจรผู้ร้ำยเข้ำมำปล้นบ้ำนของเรำ แทนท่ีจะรักษำทรัพย์สมบัติของเรำ 
กลบัยกสมบติัน้ันให้โจรไปเสยี (ไม่ช่วยกนัสอดส่องดูแลพระชัว่ทศีุล, ไม่ร่วมมอื 

ช่วยพระเม่ือพำลชนหรือศำสนำอื่นมำคุกคำมรุกรำน)
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ชำวพุทธกับกำรขออำรักขำ
  ถ้ำไม่มีกฎหมำยคุ้มครองศำสนำพุทธและพระในรัฐธรรมนูญ  ในเมื่อ 

ชำวพุทธถือศีล ๕ ไม่สำมำรถใช้ก�ำลังอะไรรุนแรงได้ ใครหรืออะไรจะปกป้อง
อำรักขำสถำนที่เกี่ยวกับพุทธศำสนำ  พุทธรูป  หรือบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม 

ชำวพุทธ  ในเมื่อบำงศำสนำเชื่อว่ำกำรท�ำลำย กำรท�ำร้ำย กำรฆ่ำ กำรรุกรำน 

คนอื่นนอกศำสนำเขำ เป็นเร่ืองที่เป็นบุญ ตำยแล้วไปอยู่กับพระเจ้ำ
  ดูอย่ำง อัฟกำนิสถำน ระเบิดพระพุทธรูปบำมิยันใหญ่ที่สุดในโลกทิ้ง, 
บังคลำเทศ  เผำวัดพุทธ  ท�ำร้ำยชำวพุทธ,  มำเลเซียทุบพุทธรูป  ทุบวัด 

ยึดวัดร้ำง, ที่พม่ำ อิสลำมฆ่ำชำวพุทธ เผำวัดจนชำวพุทธทนไม่ได้ต้องลุกขึ้น
มำสู้ น�ำมำสู่กำรแก้กฎหมำยบำงอย่ำงเพ่ือป้องกันสงครำมที่ต้นตอ
  ปักษ์ใต้บ้ำนเรำ ๓ จังหวัด ก็มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นมำนำนแล้ว ทหำร
อำจเอำชนะด้ำนกำรรบทำงอำวุธได้ แต่ปัจจุบันรัฐไทยแพ้ย่อยยับ ถูกรุกคืบ
ทำงวัฒนธรรมสังคม, ทำงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนอิสลำมที่อยู่เหนือกำร
ตรวจสอบของรัฐว่ำท�ำลำยควำมมั่นคงของชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  เป็นแหล่ง
ล้ำงสมองเพำะพันธุ์ควำมคิดควำมเชื่อผิดๆ  หรือไม่,  ทำงกฎหมำยระเบียบ
ต่ำงๆ, สิทธิพิเศษทำงศำล ดังเช่นสิทธิสภำพนอกอำณำเขต, ทำงสื่อข่ำวสำร, 
ทำงกำรบิดเบือนประวัติศำสตร์,  ทำงสื่อสัญญลักษณ์ของศำสนำ,  ทำงกำร
เจรจำต่อรอง, ทำงกำรเมือง
  ถ้ำไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีจัดกำร  เขำยึดได้หมด  ไม่ใช่เฉพำะ  ๓  จว. 
โดยไม่ได้ใช้ก�ำลังทำงอำวุธเป็นหลัก เพียงก�ำลังทำงอำวุธของโจรเป็นวิธีกำร
ข่มขวัญ  ฆ่ำระเบิด  สร้ำงควำมกลัว  ไล่คนหนีออกนอกพ้ืนท่ี  สร้ำงเง่ือนไข
อ�ำนำจต่อรอง แม้อำจไม่สำมำรถยึดแผ่นดินได้ แต่ชำวพุทธอยู่ไม่ได้ ปฏิบัติ
ศำสนกิจไม่ได้  จะมีประโยชน์อะไร  เขำเล่นเป็นทีม  (โดยอำจไม่ต้องคุยกัน
เพรำะควำมเชื่ออุดมกำรณ์บำงอย่ำงตรงกันผลประโยชน์บำงอย่ำงเข้ำกัน) 
ทั้งทำงใต้ดินบนดิน ทั้งที่ผิดกฎหมำยถูกกฎหมำย ทั้งชำยแดนทั้งที่ศูนย์กลำง 
คือ  รัฐสภำ ทีมออกกฎหมำย คณะรัฐมนตรี  ผู้ปกครอง  อันนี้คือของจริงที ่
เขำรุกคืบได้ผลไปเยอะแล้ว (ส่วนมสุลมิทีดี่จริงๆ ส�ำนึกในควำมเป็นไทย ไม่คิด 
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รุกรำนทำงศำสนำ  ไม่คิดสร้ำงควำมเดือดร้อนแก่สังคมไทยรักสันติจริง  ก็มี
เยอะ ต้องแยกแยะ โดยดูที่พฤติกรรมไม่ใช่แค่ค�ำพูด หลำยคนก็โดนโจรอ้ำง
ศำสนำฆ่ำเอง เพรำะไม่เข้ำกับพวกมัน)
  วินัยพระอนุญำตกำรขออำรักขำ  หรือคุ้มครองดูแลจำกเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบ้ำนเมืองเม่ือเกิดเหตุกำรณ์จ�ำเป็น  แทนกำรฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศำล
เหมือนชำวบ้ำนทั่วไป เพรำะปกติพระไม่ควรมีเร่ืองรำวกับใคร ควรอยู่อย่ำง
สงบเรียบร้อย กำรขออำรักขำสำมำรถเจำะจง หรือระบุชื่อคนร้ำยได้โดยไม่
ต้องอำบัติ

พระพุทธองค์ทรงขอให้ทำงบ้ำนเมืองจัดกำรภัยจำกศำสนำอ่ืน !
ตัดไฟแต่ต้นลม             (สหัสสสูตร อรรถกถา สํ.ม. โสตาปัตติสังยุต ราชการามวรรค)
  พระพทุธองค์ เคยทรงขออำรักขำจำกพระเจ้ำปเสนทิโกศล เมือ่คร้ังที่ 
เดียรถีย์  ๕๐๐  มำสร้ำงวัดของเดียรถีย์ใกล้ๆ  วัดเชตวัน  เมืองสำวัตถ ี

ทรงเห็นภัยในอนำคต จึงตรัสกับพระอำนนท์ว่ำ “พวกน้ีเป็นศัตรูต่อศาสนา 
จะทาํให้อยูไ่ม่เป็นสขุแก่หมูภ่กิษุ  เธอจงทลูพระราชาและให้ร้ือออกไป” จึงส่ง 
พระอำนนท์กับหมู่สงฆ์ไปพบพระรำชำ  โดนปฏิเสธให้เฝ้ำ  เพรำะพระรำชำ
โดนเดียรถีย์ติดสินบน จึงส่งพระสำรีบุตรและโมคคัลลำนะพร้อมหมู่สงฆ์ไป 
ก็ยังไม่ให้เข้ำเฝ้ำ เมื่อกลับมำรำยงำนพระพุทธองค์ๆ ทรงพยำกรณ์ในขณะน้ัน 

น่ันเทียวว่ำ พระรำชำจักไม่ได้สวรรคตในขณะที่ครองรำชสมบัติของตน
  รุ่งขึ้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปเองพร้อมหมู่สงฆ์ พระรำชำจึงเสด็จไป
กรำบทูลให้เสด็จเข้ำนิเวศน์ ให้ประทับน่ังบนรำชบัลลังก์ ได้ทรงถวำยข้ำวต้ม
และของเค้ียว พุทธองค์ฉันเสร็จแล้วตรัสว่ำ “มหาบพิตร ขึ้นชื่อว่าการให้พวก
บรรพชิตรบกันและกันไม่สมควร  พระราชาทรงให้พวกฤๅษีเหล่าน้ันรบกัน
และกันแล้ว ได้จมมหาสมุทรไปพร้อมกับแว่นแคว้น “แล้วทรงเล่ำชำดกให้ฟัง 
พระรำชำเลยส�ำนึกผิด  กลัวบำปกรรม  จึงระงับกำรสร้ำงวัดของเดียรถีย์  
ยึดที่และวัสดุก่อสร้ำง แล้วสร้ำงวัดชื่อ “ รำชกำรำม “ ให้ภิกษุณี ๑,๐๐๐ รูป 

อยู่แทน
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อปริหำนิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหำนิยธรรม  
(ธรรมอันไม่เป็นที่ต้ังแห่งควำมเสื่อม เป็นไปเพ่ือควำมเจริญฝ่ำยเดียว ส�ำหรับ
หมู่ชนหรือผู้บริหำรบ้ำนเมือง)
  รัฐชำวพุทธที่ดีควรต้องมีกำรให้เกียรติ  ฟังค�ำแนะน�ำ  อำรักขำ 
บุคคลำกร  ปูชนียสถำน  ปูชนียวัตถุ  รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำม 
ของพุทธ ดังในพุทธพจน์น้ี
  ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์
  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียง
กันท�ำกิจที่พึงท�ำ  (พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้ำนเมือง พร้อมเพรียงกัน
ท�ำกิจทั้งหลำย) 
  ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักกำรเดิม) ไม่ล้มล้ำง
สิ่งที่บัญญัติไว้  (ตำมหลักกำรเดิม)  ถือปฏิบัติมั่นตำมวัชชีธรรม  (หลักกำร) 
ตำมที่วำงไว้เดิม
  ๔. ท่ำนเหล่ำใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชำววัชชี เคำรพนับถือท่ำนเหล่ำน้ัน 
เห็นถ้อยค�ำของท่ำนว่ำเป็นสิ่งอันควรรับฟัง
  ๕.  บรรดำกุลสตรีกุลกุมำรีทั้งหลำย  ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง  หรือ 

ฉุดคร่ำขืนใจ 
  ๖. เคำรพสักกำระบูชำเจดีย์ (ปูชนียสถำนและปูชนียวัตถุ ตลอดถึง
อนุสำวรีย์ต่ำงๆ)  ของวัชชี  (ประจ�ำชำติ)  ทั้งหลำย  ทั้งภำยในและภำยนอก 
ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท�ำแก่เจดีย์เหล่ำน้ันเสื่อมทรำมไป
  ๗.  จัดให้ควำมอำรักขำ  คุ ้มครอง  ป้องกัน  อันชอบธรรม  แก ่

พระอรหันต์ท้ังหลำย  (ในท่ีน้ีกินควำมกว้ำง  หมำยถึงบรรพชิตผู้ด�ำรงธรรม 

เป็นหลักใจของประชำชนทั่วไป)  ต้ังใจว่ำ  ขอพระอรหันต์ทั้งหลำยที่ยังมิได ้

มำพึงมำสู่แว่นแคว้น ที่มำแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผำสุก
  ธรรมน้ีพระพุทธเจ้ำตรัสแสดงแก่เจ้ำวัชชีทั้งหลำย  ผู้ปกครองรัฐ 

โดยระบอบสำมคัคีธรรม (republic = ประชำธปิไตยยคุน้ี) ซึง่รฐัคูอ่รยิอมรับว่ำ 
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เมื่อชำววัชชียังปฏิบัติตำมหลักธรรมน้ี จะเอำชนะด้วยกำรรบไม่ได้ นอกจำก 

จะใช้กำรเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสำมัคคี 
(มหาปรินิพพานสูตร ที.ม. ๑๐/๖๘; 

วัสสการสูตร องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๐; พจนา.พุทธศาสตร์ฉ.ธรรม ป.อ.ปยุตฺโต)

  ข้อ  ๓  คือ  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของชำติ  ของพุทธ 

ข้อ  ๔  คือ  กำรรู้จักเคำรพนับถือต่อกษัตริย์  พระสงฆ์องค์เจ้ำ  และรับฟัง
พิจำรณำค�ำแนะน�ำสั่งสอนของท่ำน  ข้อ ๖ คือ กำรดูแลบ�ำรุงรักษำส่งเสริม
ปูชนียสถำน  ปูชนียวัตถุ  ทั้งภำยในประเทศ  และนอกประเทศเช่น  สังเวช
นียสถำนที่อินเดีย  วัดพุทธที่ต่ำงประเทศ  ข้อ  ๗  คือ  กำรอำรักขำคุ้มครอง
ป้องกันศำสนำ ผู้ปฏิบัติธรรมชำวพุทธทั้งหลำย ไม่ให้คนพำลหรือศำสนำอื่น
เบียดเบียน รัฐอริ คือ ประเทศ ลัทธิกำรเมือง ลัทธิค�ำสอน หรือรัฐศำสนำอื่น 
ที่ขัดแย้งท�ำลำยรัฐไทยที่มีควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับพุทธ
  เมื่อรัฐไทยปฏิบัติตำมธรรมหมวดน้ี ก็คือควำมเข้มแข็งภำยในที่ไม่มี
ใครมำท�ำลำยได้ แต่เมื่อไหร่ไม่ปฏิบัติตำม ละเลย ย่อหย่อน ขำดควำมสำมัคคี 
ก็คือควำมเสื่อมภำยใน เมื่อน้ันรัฐอริได้ช่องสบโอกำส หำทำงแทรกแซงกลืน
กินรุกรำนท�ำลำยทันที  (วิธีใช้อำวุธยึดประเทศมันโบรำณไปแล้ว  แต่เอำไว้
เพ่ือข่มขวัญสร้ำงควำมกลัว ไล่คนในพ้ืนที่ สร้ำงเง่ือนไขอ�ำนำจต่อรองเท่ำน้ัน 

เขำยดึกนัทีท่ำงวฒันธรรมประเพณี  โรงเรียนกำรศึกษำ  กำรเมอืง  กำรปกครอง 
กฎหมำย  ต�ำเหน่งบคุลำกรของหน่วยงำนส�ำคัญในรำชกำร  ธนำคำร  สทิธพิิเศษ  
และสิทธิสภำพนอกอำณำเขตเหนือศำลและกฎหมำยไทย) บำงทีกำรค่อยๆ 
แทรกซึม ก็ท�ำให้ไม่รู้ตัวเกิดควำมประมำทชะล่ำใจ เหมือนดังต้มกบในหม้อ
ให้ค่อยๆ  ร้อน  กบจะลอยคอเล่นไม่กระโดดหนี  กว่ำจะร้อนจนทนไม่ได ้

ก็หมดแรงแล้ว
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พุทธให้ก�ำเนิดชำติไทย
  พุทธศำสนำตำมต�ำนำนเข้ำสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศพม่ำ 
ลำว  ไทย  กัมพูชำ  รวมถึงคำบสมุทรมำลำยูทั้งหมด  ต้ังแต่ที่พระพุทธองค ์

ยังทรงพระชนม์ชีพ  ดังต�ำนำนศำสนำและต�ำนำนเจดีย์  รอยพุทธบำท  
พุทธฉำยบำงแห่ง หรือพระอรหันต์ไทยรูปแรก พระปุณณเถระ (พระปุณณ 

สุนำปรันตเถระ)  แห่งแคว้นสุนำปรันตชนบท  (ประเทศไทยในปัจจุบัน)  
(ปุณโณวาทสูตร  ม.  อุ.  ๑๔/๗๕๔-๗๖๕.  และอรรถกถา)  (แคว้นน้ีอยู ่ห่างจาก 
วดัเชตวนั ๓๐๐ โยชน์ = ๔๘๐๐ กม.ทางเดินโบราณ เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมา
ต้องเหาะมา เมอืงสาวตัถอียูห่่างจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ๔๐๓๘ กม. 
ทางรถยนต์)  หรืออย่ำงช้ำที่สุดก็รำวพ.ศ. ๒๓๔ สมัยท่ีพระเจ้ำอโศกมหำรำช  
ส่งพระโสณะกับพระอุตตระ เข้ำมำเผยแพร่ ตำมหลักฐำนประวัติศำสตร์
  ดังน้ัน  ๒๕๐๐  กว่ำปีที่เป็นรำกฐำนและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

มำในดินแดนแถบน้ี  จนกลำยเป็นยุคทวำรวดี  ศรีวิชัย  (ซ่ึงครอบคลุม
คาบสมุทรมาลายูทั้งหมดไปจนถึงอินโดนีเซีย  บรมพุทโธ  คือหลักฐาน 
ที่เถียงไม่ได้) ขอม สุโขทัย อยุธยำ ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ไทย จนเป็นท่ีรู้กันทั่ว 
มำนำนแล้วว่ำ  ไทยน้ีมีพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจ�ำชำติ  แม้ในหลวงร.๙ 
ก็เคยตรัสเช่นน้ี

ควำมส�ำคญัของพระพทุธศำสนำในฐำนะศำสนำประจ�ำชำต ิ(ป.อ. ปยตุโฺต)
๑.  เป็นศำสนำของประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย
๒.  เป็นแกนน�ำและรำกฐำนส�ำคัญของวัฒนธรรมธรรมไทย
๓.  เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชนชำวไทยต้ังอยู่ในควำมสำมัคคี
๔.  เป็นหลักกำรแห่งเสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ
๕.  เป็นสถำบันที่ด�ำรงยืนยงมำคู่ชำติไทย
๖.  เป็นหลักค�ำสอนสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักควำมเป็น 

  อิสระเสรี
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๗.  เป็นแหล่งส�ำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชำติไทย
๘.  เป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล�้ำค่ำของชนชำติไทย
๙.  เป็นหลักน�ำทำงในกำรพัฒนำชำติไทย
๑๐.  เป็นแหล่งของดีมีค่ำที่ชนชำติไทยมอบให้แก่อำรยธรรมของโลก 

 

  โดยสรุปกล่ำวได้ว ่ำ  ศำสนำพุทธ  คือแม่ผู ้ให้ก�ำเนิดควำมเป็นไทย 

และของชำติไทย  และรัฐไทยในอดีตก็ปกป้องคุ ้มครองยกย่องเทิดทูน 

ให้ควำมส�ำคัญแก่พุทธศำสนำมำตลอด  เรียกว่ำมีควำมเกื้อกูลแก่กันเป็น 

อันหน่ึงอันเดียวกันอย่ำงแน่นแฟ้น คนไทยหมดเวลำประมำทมัวเมำ และต่ืน 

ได้แล้วที่จะยกย่องพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจ�ำชำติไทยในรัฐธรรมนูญ 
ควำมจริงก็คือควำมจริง แม้ท่ำนจะหูหนวกตำบอดปัญญำทึบ หรือแกล้งท�ำ
ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้ำใจ เพรำะอคติ ๔ มีผลประโยชน์ร่วม หรือมีวำระแอบแฝง 
ประวัติศำสตร์บอกแล้วว่ำ เมื่อคนไทยต่ืนรู้ทันและสำมัคคี ก็สำมำรถฝ่ำฟัน
ปัญหำอปุสรรคไปได้ แม้รฐัศำสนำอสิลำมกเ็ถอะ หยดุฝันหยดุพยำยำมได้แล้ว 
อยู่อย่ำงสงบปฏิบัติศำสนำท่ำนไปในแดนไทยเหมือนอดีตกำลก่อน  อย่ำมำ
รุกรำนใครเขำ จงอยู่เป็นสุขๆ เถิด มำร่วมพัฒนำชำติไทยกันดีกว่ำ

สุดท้ำยขอถำมชำวพุทธด้วยกันว่ำ
  กำรขอจดทะเบียนสมรสผิดหรือ ? ในเมื่ออยู่กินกันมำนำนจนใครๆ 
ก็รู้ว่ำเป็นผัวเมียกัน ก่อร่ำงสร้ำงตัวด้วยกันมำ มีลูกหลำนเต็มบ้ำนเต็มเมือง 
คนค้ำนกลุ่ม ๑ อ้ำงว่ำ ไม่จ�ำเป็น ไม่เห็นแตกต่ำงว่ำมีอะไรดีขึ้น  เคยอยู่กัน
มำได้ต้ังนำนไม่เห็นเดือดร้อน ไม่มีประโยชน์อะไร อีกกลุ่มอ้ำงว่ำ ต้องเกรงใจ
ผู้หญิงโสดคนอื่นๆ ในหมู่บ้ำนกลัวเขำหำเร่ือง (ที่จริงเขาหาเร่ืองมานานแล้ว 
จึงเป็นเหตุให้อยากจดทะเบียนเพ่ือรักษาสิทธิ์ ไม่ใช่การจดทะเบียนเป็นเหตุ
ก่อผลคือการหาเร่ือง  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วก่อนคิดจดด้วยซ้ํา)  ถำมว่ำ..
เมียมีทะเบียนสมรสกับไม่มี มันเท่ำกันหรือ ? ในแง่สิทธิ์หลำยอย่ำงที่ต้องอิง 
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กฎหมำย เช่นมรดก กำรท�ำนิติกรรมบำงอย่ำง กำรเอำสินสมรสไปให้สำวอื่น ? 
หญิงอื่นจ้องตำเป็นมัน  ก็มีสิทธิ์มำยุ ่งได้ด้วย  เพรำะมันยังไม่มีทะเบียน 

ที่ถูกต้อง พวกหัวหมอหน้ำด้ำนอ้ำงได้ว่ำนึกว่ำยังเป็นชำยโสด ชวนแอบกุ๊กกิ๊ก
กันไปท�ำนิติกรรมบำงอย่ำงให้สิทธิพิเศษบำงอย่ำงกันก็ได้ กฎหมำยก็เอำผิด
ไม่ได้ เพรำะยุคปัจจุบันที่น่ีอำศัยนิติรัฐ บ้ำนจะแตกก็เพรำะเห็นสำวอื่นดีกว่ำ
เมียไม่มีทะเบียนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้ำงเน้ือสร้ำงตัวด้วยกันมำน่ีแหละ ไม่มี
ใครยอมหรอก ภำษิตโบรำณกล่ำวไว้ “เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร”
  ส่วนพวกหัวนักเรียนนอก ที่ชอบอ้ำงควำมคิดฝร่ัง พยำยำมแยกรัฐ 

ออกจำกศำสนำ  และอยำกให้ศำสนำเป็นเร่ืองส่วนตัวที่บ้ำนไม่ให้ออกมำ
เพ่นพ่ำนในที่สำธำรณะ  เหมือนอย่ำงทำงตะวันตก  นั่นก็เพรำะไม่เข้ำใจ 

ข้อแตกต่ำงระหว่ำงศำสนำสำยเชื่อศรัทธำกับศำสนำที่เป็นกำรศึกษำ  และ 

ไม่ได้ศึกษำที่มำที่ไปให้ชัดแจ้ง ในต่ำงประเทศ เช่นที่ อเมริกำ เขำต้องแยกรัฐ
ออกจำกศำสนำ เพรำะเขำเบื่อคนใช้ศำสนำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรท�ำสงครำม
และกดขี่ (สงครำมต่ำงนิกำยในคริสต์กันเองและยุโรปยุคมืด) จนต้องอพยพ
ครอบครัวไปแสวงหำควำมเป็นอิสระในทำงศำสนำ  ตำมควำมเช่ือของเขำ  
แต่ของเรำต่ำงกัน พุทธศำสนำอยู่ที่น่ีมำนำนแล้ว นำนก่อนที่จะต้ังเมืองไทย 

เสียอีก  และเพรำะพุทธศำสนำน้ีน่ีเองมิใช่หรือ  ?  ท่ีเป็นเบ้ำหล่อหลอม
อำรยธรรมหลำกหลำยให้มำรวมกัน ให้เป็นอำรยธรรมของผู้เจริญทำงจิตใจ  
อย่ำงน้อยกไ็ม่มใีครสำมำรถใช้พุทธศำสนำ เป็นข้ออ้ำงในกำรก่อควำมรุนแรงได้ 

พุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่งปัญญำและกำรศึกษำ เปิดกว้ำงทำงควำมคิดให้
มำแลกเปลี่ยนคุยกันได้ มีหลักกำร วิธีกำร และอุดมกำรณ์ที่ชัดเจน เปิดให้
วิพำกษ์วิจำรณ์  เพ่ือร่วมกันหำทำงออกได้  ซึ่งไม่ได้มีในศำสนำควำมเชื่ออื่น 
หรือแม้แต่ในรัฐที่เรียกว่ำ  “ไม่มีศำสนำ”  เช่น  คอมมิวนิสต์  หรือเผด็จกำร 
ก็ไม่เปิดกว้ำง  และเป็นประชำธิปไตยเท่ำในชุมชนสังฆะในพุทธศำสนำ  
แต่พุทธศำสนำเน้นที่กำรศึกษำ ถือหลักว่ำ เรำจะปกครองตนเองได้ จ�ำต้องมี
กำรศึกษำที่ประกอบด้วย ศีล สมำธิ และ ปัญญำ (ไตรสิกขำ) ดังน้ัน ถึงเวลำ
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แล้วหรือยัง  ?  ที่เรำควรจะยกย่อง  “กำรศึกษำที่แท้จริง”  เป็นของประจ�ำ
ชำติไทยของพวกเรำทุกคน เพรำะเรำจะไม่เป็นไท (อิสระ) จำกอะไรได้เลย 

ถ้ำปรำศจำกกำรศึกษำเพื่อเข้ำถึงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.

ถ้ำคิดว่ำ  ศำสนำพุทธมีแต่ภัยภำยนอกอย่ำงเดียว  ก็ไม่คิดแก้ไขปรับปรุง
พัฒนำตัวเอง  โทษแต่สิ่งนอกตัว  พุทธก็เส่ือม

ถ้ำคิดว่ำ  ศำสนำพุทธมีแต่ภัยภำยในอย่ำงเดียว  ก็ไม่คิดป้องกันระวังภัย
จำกมิจฉำทิฏฐิของลัทธิ - ศำสนำอ่ืน  ย่อมประมำทชะล่ำใจ  พุทธก็สูญ 
อำจไม่มีแม้แต่ปฏิรูปประเทศอำศัย  

ประวัติศำสตร์บอกแล้วว่ำ  พุทธเส่ือมสูญในหลำยประเทศ  เพรำะเหตุ 
๒ ประกำรนี้ ๚ะ ๛  
        รวมธุลี  พลีเพ่ือธรรม

ลัทธิไซตอน ซาตาน มาร 
                                        

พระพุทธศำสนำอยู่ได้ ทุกสถำบันอยู่รอด
  จำกกรณีข ่ำวนสพ.เมื่อไม ่นำนนักว ่ำ  นักนิติกรร ่ำงกฎหมำย 

รัฐธรรมนูญท่ำนหน่ึง กล่ำวว่ำ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันว่าจะไม่บัญญัติ 
คําว่า  “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ”  ไว้ในรัฐธรรมนูญ  เน่ืองจาก 
เห็นว่าหากใส่ถ้อยคําดังกล่าวไว้จะเป็นอันตรายในระยะยาว  ได้มีชำวพุทธ
แสดงควำมไม่พอใจ  ที่ค�ำพูดเช่นน้ันตีควำมได้ว่ำศำสนำพุทธจะเป็นภัย
อันตรำยต่อประเทศในระยะยำว แม้ท่ำนจะปฏิเสธภำยหลังว่ำ ไม่ได้พูดอย่ำง
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น้ัน  หลำยท่ำนก็ยังข้องใจว่ำ  ท�ำไมท่ำนพูดจำผิดพลำดถึงขนำดน้ัน  มีอคติ 

อะไรต่อพุทธศำสนำหรือเปล่ำ ? หรืออำจจะไม่ได้หมำยถึงเช่นน้ัน แต่พูดสั้น
เกินไป ไม่ชัดเจน จึงเข้ำใจผิดกัน

ขอปรัปวำทแก้ให้พุทธว่ำ
  ลทัธคิ�ำสอนใด สอนให้ “ ท�ำร้ำย - ฆ่ำ “ คนเหน็ต่ำงทำงควำมเชือ่  ลทัธ ิ
ค�ำสอนน้ันเป็นภัยต่อประเทศไทย
  ลทัธคิ�ำสอนใด สอนให้ “ ฮบุดนิแดน - ลักทรพัย์ - ปล้นทรพัย์” ของคน 

เห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ ลัทธิค�ำสอนน้ันเป็นภัยต่อประเทศไทย 
  ลัทธิค�ำสอนใด  สอนให้  “ข่มขืน”  คนเห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ  ลัทธิ
ค�ำสอนน้ันเป็นภัยต่อประเทศไทย
  ลัทธิค�ำสอนใด  สอนให้  “ใช้เล่ห์กลลวงโกหกใส่ร้ำย, บิดเบือน
ประวัติศำสตร์”  คนเห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ  ลัทธิค�ำสอนน้ันเป็นภัยต่อ 

ประเทศไทย
  ลัทธิค�ำสอนใด  สอนให้  “อยู่ท่ีไหนเอำแต่พวกตัวเอง อ้ำงเอำแต่
ควำมเช่ือค�ำสอนกลุ่มตวัเองเป็นใหญ่กว่ำทุกส่ิง ท�ำควำมแตกแยก”  กบัคน 

เห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ ลัทธิค�ำสอนน้ันเป็นภัยต่อประเทศไทย
  ลัทธิค�ำสอนใด สอนให้ “อกตัญญูอกตเวทีต่อคน และแผ่นดินท่ีตน
อำศัย” เพรำะคนและแผ่นดินน้ันเห็นต่ำงทำงควำมเชื่อ ลัทธิค�ำสอนน้ันเป็น
ภัยต่อประเทศไทย

ลัทธิค�ำสอนนั้น เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติ ศำสน์ กษัตริย์
ท้ังระยะส้ัน และระยะยำว
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 แน่นอนว่ำ ลัทธิค�ำสอนนั้น ไม่ใช่ศำสนำพุทธ  เพรำะพุทธศำสนำ
ร่วมสร้ำงและหล่อมหลอมควำมเป็นไทย  ควำมสุข ควำมร่มเย็น ควำมเจริญ 
ควำมสำมัคคี ควำมมีอำรยธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม และมีควำมเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันกับประชำชน รัฐแว่นแคว้น หรือควำมเป็นไท ในดินแดน
สุวรรณภูมิมำยำวนำนตลอดกว่ำ ๒๕๐๐ ปี
  ศำสนำพุทธสอนให้เบียดเบียนน้อยที่สุด  มีศีล  5  มีควำมกตัญญู
กตเวทีต่อคนต่อแผ่นดิน  เป็นภัยน้อยที่สุด  และเป็นคุณมำกที่สุด  ต่อสังคม
มนุษย์ ต่อชำติ ต่อโลก
  และจริงๆ  แล้ว  ศำสนำพุทธเป็นศำสนำประจ�ำชำติมำนำนแล้ว 
ตำมประวติัศำสตร์ และตำมระบอบเจ้ำผูป้กครองอำณำจักร หรือ สมบรูณำญำ 
สิทธิรำช  ดังที่มีหลักฐำนพระรำชด�ำรัสของกษัตริย์ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ซึ่งก็คือกฎหมำยในสมัยน้ัน เพียงแต่ปัจจุบัน ยังมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
ที่ไม่ได้ตรำด้วยข้อควำมที่แน่ชัด ลงในรัฐธรรมนูญ ตำมหลักนิติรัฐสมัยใหม่
เท่ำน้ัน ที่ได้เปลี่ยนแปลงกำรปกครองไปต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕
  ดังนัน้ กำรเขียนลงในรฐัธรรมนูญว่ำ  “ศำสนำพทุธเป็นศำสนำประจ�ำชำต”ิ 
เป็นควำมกล้ำหำญในกำรยอมรับควำมจริง  และแสดงควำมกตัญญูกตเวที
ต่อศำสนำพุทธ  และบรรพบุรุษรำกเหง้ำของตนเอง  ทั้งยังเป็นกำรเชิดชู
ประเทศและศำสนำด้วย อีกทั้งไม่เป็นภัยต่อประเทศไทยและตัวศำสนำพุทธ
เองแต่อย่ำงใด แม้ศำสนำอื่นก็อยู่ได้  ถ้ำค�ำสอนของศำสนำน้ันไม่ได้เป็นภัย
อันตรำยต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  หรือเป็นภัยต่อควำมมั่นคง
ของรัฐ เพรำะศำสนำพุทธใจกว้ำง ไม่กลัวต่อกำรพิสูจน์เปรียบเทียบค�ำสอน
ด้วยปัญญำ  และเปรียบเทียบควำมมีคุณค่ำต่อมนุษย์ต่อสังคม  แต่จะเป็น 

ภัยต่อลัทธิไซตอน ซำตำน มำร แน่นอน เขำย่อมดิ้นรน โวยวำย เดือดร้อน 

เพรำะสร้ำงควำมสิ้นหวัง ปิดโอกำส ดับควำมฝัน ต่อลัทธิค�ำสอนของศำสนำ
อื่นใดก็ตำม  ที่สอนผิดๆ  เต็มไปด้วยมิจฉำทิฏฐิ  หรือคิดรุกรำนศำสนำพุทธ
และชำวพุทธ 
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  อย่ำงไรก็ตำม ร่ำงรธน.ที่เห็น ก็น่ำพอใจอยู่ระดับหน่ึง ดังคัดมำให้ดู
ข้ำงล่ำงน้ี แสดงถึงกำรไม่สูญเปล่ำของกำรต่ืนตัว และกำรรวมตัวกันเรียกร้อง 
ของชำวพุทธที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงควรพยำยำมต่อไป
 “มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและ
ย่อมมีเสรีในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาตน แต่ต้องไม่
เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย 
ของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
  “มาตรา ๖๗  รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและ 
ศาสนาอื่น
  ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา  อันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา  และการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้ 
เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกัน 
มิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริม 
ให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าว 
ด้วย” ๛

หนึ่งธุลี  พลีเพ่ือพุทธ
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พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์  
(กึ่งพุทธกาล)

 

๑) พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ 
  “พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร ์ฉบับนำนำชำติ”  ชื่อ  Budsir , 
International Edition in Multi - Scripts ฝีมือคนไทยหน่ึงเดียวคร้ังแรก 

ในโลก ต้ังแต่ ๒๕๔๙ แปลเป็น ๘ ภำษำ มีพจนำนุกรมค�ำศัพท์พร้อมเนื้อหำ
ค�ำแปล โดย ม.มหิดล ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ ๒ มหำวิทยำลัยสงฆ ์

๘  ภำษำลักษณะอักษร  ได้แก่  เทวนำครี  สิงหล  พม่ำ  เขมร  ล้ำนนำ  ลำว 
โรมัน และไทย จำกฐำนข้อมูลเพียงชุดเดียว สำมำรถสืบค้นข้อมูลในอักษร
ของภำษำต่ำงๆ  ได้  ๘  อักษรในทุกคัมภีร์  และเปิดดูพร้อมกันได้ทีเดียว  
๑๕  หน้ำต่ำง  สำมำรถเชื่อมโยงและเทียบเคียงระหว่ำงข้อมูลในแต่ละชุด
คัมภีร์  เพ่ือให้ผู ้ศึกษำได้อ่ำนค�ำอธิบำย  ควำมเห็นในเร่ืองต่ำงๆ  ในทันที 

ที่ต้องกำร
  ปัจจุบันมีกลุ ่มอื่นด้วยที่ท�ำ  รวมทั้งต่ำงประเทศ  บำงโปรแกรม
สำมำรถดำวน์โหลด app. ฟรีได้จำก internet เช่น  E - Tipitaka ใช้ง่ำย 
สำมำรถเปิดดูเทียบเคียงได้พร้อมกับ  ๕  ฉบับคือ  พระไตรปิฎกบำลี  ฉบับ 

สยำมรัฐ   ตปฎ.ภำษำไทย  ฉบับหลวง  ฉบับมหำมกุฏฯ  ฉบับมหำจุฬำฯ 

และพตฎ.อักษรโรมัน อีก  app.  ฟรีที่น่ำสนใจมำก  คือฉบับฉัฏฐสังคำยนำ
พม่ำ  (Chattha SangitiPitaka)  มีหลำยภำษำให้เลือกรวมทั้งอักษร 
บำลีไทย รวมคัมภีร์ไว้มำก 
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๒) พระไตรปิฎกสัชฌำยะ
  สร้ำงสรรค์สัททอักขรปำฬิ ที่ใช้บันทึกเสียงปำฬิ เป็นกำรสร้ำงสรรค์
ใหม่จำกสื่อกำรพิมพ์สู่สื่อดิจิทัล และได้พัฒนำต่อยอดเป็น “โน้ตเสียงปำฬิ” 
เป็นคร้ังแรก อักขรปำฬิ บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถแสดงผล
ในเทคโนโลยีกำรพิมพ์ดิจิทัล  คือ ลหุ  เบำโปร่ง, ครุ  เข้มทึบ และโน้ตเสียง
ปำฬิ  กำรแสดงผลเกิดจำกฐำนข้อมูลพระไตรปิฎกสัชฌำยะที่มีกำรเขียน 

ด้วยอักขรสยำม - ดิจิทัล  (Phonetic  alphabet  edition)  ของมูลนิธิ 
พระไตรปิฎกสำกล 

๓) เข้ำสู่ยุคกำรเรียนเผยแผ่ธรรมะทำง online ไปรษณีย์
  ยุคนี้ เป็นยุค information digital technology กำรสื่อสำรทำงไกล 
กำรสื่อสำรไร้สำย กำรเผยแผ่ธรรมะโดยกำรเทศน์สอนที่หน่ึงสำมำรถเผยแผ่
ให้คนนับแสนนับล้ำนดูและฟังทั่วโลก  ที่ไต้หวัน  ประเทศเล็กๆ  ประชำกร 
แค่สัก ๑ ใน ๓ ของไทย เมื่อเกือบ ๒๐ ปีก่อน มีช่องทีวีพุทธธรรมะ ถึง ๖ 

ช่อง ปัจจุบันเมืองไทยมีทีวีธรรมะไม่กี่ช่อง แต่เป็นส�ำนักต่ำงๆท�ำกันเอง ขำด
กำรควบคุมควำมถูกต้องในเรื่องหลักธรรมโดยยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักจำก
คณะสงฆ์หลัก  ก็เห็นปัญหำแล้ว  จำกวัดพระธรรมกำย  (DMC)  ที่โดนปิด 

ไปแล้ว  ส่วนหลักสูตรพุทธที่เรียนทำงไปรษณีย์ฟรี  ก็เห็นนำนแล้วมีแค่
อภิธรรมทำงไปรษณีย์  ของมูลนิธิพระสัทธรรม  (เอกชน)  ด้ำนต่ำงประเทศ 
มหำวิทยำลัย Harvard อเมริกำ เพ่ิงประกำศเรียน Budhism จำก scripture 

ฟรีทำง online มี app. ธรรมะฟรีและจ่ำยเงินผุดมำกขึ้นเรื่อยๆ เมืองไทย
มีกำรเผยแผ่ธรรมะทำง internet มำกขึ้น เช่นทำง you tube, facebook, 
line ต่ำงคนต่ำงท�ำ ต่อไปจะมีกำรเผยแผ่เรียนธรรมะแนวน้ีมำกขึ้น
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๔) ชำวพุทธจะศึกษำธรรมะจำกพระไตรปิฎกโดยตรงมำกข้ึน 
  พระพุทธศำสนำมีอำยุยืนยำวกว่ำ ๒๖๐๐ ปี ย่อมมีควำมเชื่อทฤษฎี
ใหม่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนหรือเพ้ียนไปจำกของเดิมเป็นธรรมดำ ด่ังกลองไม้อำนกะ 
แล้วลัทธินิกำยใหม่ๆ  เหล่ำน้ัน  บำงพวกก็เกิดขึ้นต้ังอยู่ดับไป  บำงพวกก็
สืบทอดมำยำวนำน  จนคิดว่ำเป็นของแท้  ปัจจุบันมีกระแสควำมสนใจใน 

ค�ำสอนด่ังเดิม  ที่รักษำกันมำด้วยพระไตรปิฎกภำษำบำลี  ผู้ที่จะเข้ำถึงนัย 

ของภำษำได้ดี  ก็ต ้องเข้ำใจในไวยำกรณ์ดีและมีสภำวธรรมในตนเอง 
พอสมควรเท่ำน้ัน  ในภำษำบำลมีรีะบบอธบิำยไวยำกรณ์หลำยระดับ  แน่นอน 

ว่ำ  ถ้ำยิ่งเข้ำใจหลักด่ังเดิมก็จะเข้ำใจพระธรรมค�ำสอนในพระไตรปิฎกได้ 
ถูกต้องชัดเจนขึ้น  เพรำะกำรเผยแผ่ธรรมะในปัจจุบันมีควำมผิดเพ้ียนไป 

จำกเดิมมำก ไปเน้นค�ำสอนบริวำรของอำจำรย์เจ้ำลัทธิต่ำงๆ จนลืมต�ำรำหลัก 

ทำงตรงคือพระไตรปิฎก มัวไปศึกษำต�ำรำอ้อมๆ และชำวบ้ำนทั่วไปยิ่งไม่รู้
อะไรเลย ส่วนพระที่บวชเรียนเข้ำมำก็ไปศึกษำแต่ต�ำรำเรียนระดับอรรถกถำ
ฎีกำ  จึงปรำกฏว่ำ  เมื่อชำวพุทธรุ่นใหม่มำศึกษำพุทธพจน์โดยตรง  ก็ได้รับ
ควำมสนใจมำก เพรำะได้รับกำรตอบสนองตรงจุดตรงประเด็น และสำมำรถ
น�ำไปปฏิบัติได้เลย ท้ังเช่ือถือได้มำกกว่ำต�ำรำที่เขียนภำยหลัง ซ่ึงมีควำมเป็น
เทวนิยมมำก และบำงอย่ำงก็ไม่สอดคล้องกับพระไตรปิฎก 

๕) บำลีใหญ่จะเป็นทำงเลือกเพิ่มจำกบำลีสนำมหลวง
  กำรเรียนกำรสอนพระปริยัติธรรมของไทยปัจจุบันน้ัน  มีแบบฉบับ
ของตนเอง  แตกต่ำงจำกพม่ำและศรีลังกำ  ในอดีตนับแต่คร้ังสุโขทัยเร่ือย
มำจนยุคต้นรัตนโกสินทร์มีควำมคล้ำยคลึงกันมำก  คือเรียนมูลกัจจำยน์
เป็นหลัก  เสริมด้วยคัมภีร์อื่นๆอีกหลำยคัมภีร์  ต่อมำในสมัยร.๔  สมเด็จ 

พระสังฆรำชเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส  ได้ทรงท�ำหลักสูตรขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้เรียนง่ำย แต่ท่ำนยงัท�ำไม่เสร็จสมบรูณ์ กส็ิน้พระชมม์ไปก่อน กำรศึกษำ 
จึงใช้หลักสูตรที่ท่ำนคิดค้นไว้ให้ตลอดมำจนปัจจุบัน 
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  เน่ืองจำกเป็นหลักสูตรที่ท�ำให้ง่ำยขึ้นกว่ำกำรศึกษำแบบเดิม  และ
ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงใหม่แต่อย่ำงใด  ในขณะที่ประเทศที่เป็นเถรวำท 

ด้วยกัน  อย่ำงพม่ำเป็นต้น  ยังคงใช้วิธีกำรเข็มงวดต่อกำรเรียนคัมภีร์ต่ำงๆ
อย่ำงมำกมำย ท�ำให้พระเณรมีควำมรู้แตกฉำนในภำษำบำลีและพระไตรปิฎก 
มำกกว่ำพระสงฆ์ไทย  นับเป็นโชคดีที่ได้มีพระเถระชำวพม่ำท่ำนหน่ึง  คือ 

พระภัททันตธัมมำนันทะ  ได้มำเปิดกำรเรียนกำรสอนบำลีใหญ่  ซึ่งเป็น
หลักสูตรของพม่ำที่วัดท่ำมะโอ  ผลิตบุคลำกรที่มีควำมรู้ในบำลีใหญ่ออกมำ 
หลำยรุ่น  และบุคลำกรเหล่ำน้ันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้กระจำยตัวไป
ถ่ำยทอดบำลีใหญ่หลำยแห่ง  นอกจำกวัดท่ำมะโอแล้ว  ก็มีที่วัดจำกแดง 
วัดหำดใหญ่สิตำรำม วัดเขำสนำมชัย คณะ ๒๕ วัดมหำธำตุฯ กรุงเทพฯ ได้
รับควำมนิยมมำกขึ้น  เพรำะหลักสูตรน้ีช่วยให้รู้ภำษำบำลีในระดับลึก และ
ได้เรียนรู้พระคัมภีร์ที่ท�ำให้อ่ำนพระไตรปิฎกภำษำบำลีได้อย่ำงเข้ำใจ 

๖) ฆรำวำสมีบทบำทเผยแผ่ธรรมะไม่แพ้สงฆ์
  ฆรำวำสสนใจศึกษำปฏิบัติธรรมมำกขึ้น  หนังสือธรรมะในร้ำนขำย
หนังสือ ได้รับควำมนิยมติดอันดับต้นๆ สื่อธรรมะมีแพร่หลำยมำกขึ้น หลำย
คนมีควำมรู้และปฏิบัติดีกว่ำสมมุติสงฆ์ไม่น้อย  โดยเฉพำะพระท่ีบวชแล้ว 
ไม่ได้เรียน อยู่ไปวันๆ พระมักนิยมเรียนบำลีมำกกว่ำอภิธรรม บำงทีไปเรียน
ทำงโลก หรือต่อมหำวิทยำลัยสงฆ์ที่มีหลักสูตรทำงโลกผสมปนเยอะ ขณะที ่
ชำวบ้ำนกลับมำเรียนอภิธรรม  หรือ  พระไตรปิฎกมำกขึ้น  เมื่อเห็นคุณค่ำ 
ตัวเองได้รับประโยชน์  จึงอยำกให้ผู ้อื่นได้สิ่งดีน้ีบ้ำง  จะมีบทบำทเผยแผ่ 
มำกขึ้น ดังจะเห็นว่ำ คนสอนธรรมะ เขียนหนังสือธรรม สอนอภิธรรม สอน
กำรปฏิบัติ เป็นฆรำวำสมำกขึ้น
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๗) ปริยัติควบคู่ปฏิบัติ ในชีวิตประจ�ำวัน
  ที่ผ่ำนมำมักแยกปริยัติกับปฏิบัติเป็นเหมือนคนละเร่ืองกัน ทั้งที่มัน
ควรจะเกื้อกูลเสริมหนุนกัน  พวกเอำแต่เรียนปริยัติ  โดยไม่ปฏิบัติก็เป็นเช่น
กับบุรุษไปรษณีย์ หรือ messenger ส่วนพวกปฏิบัติที่ปฏิเสธปริยัติมักพูดว่ำ 
ปฏิบัติไปๆ เด๋ียวก็รู้เอง ซึ่งส่วนใหญ่คือพวกยึดกำรปฏิบัติในรูปแบบ เช่น น่ัง
สมำธิ เดินจงกรม (ไม่ได้บอกว่ำไม่ดีไม่ส�ำคัญ ถ้ำมีเวลำก็ควรฝึกท�ำสม�่ำเสมอ) 
ซึ่งหลำยแห่งก็สอนผิด  ติดยึดอยู่แค่สมถะเท่ำน้ัน  และมักบอกว่ำ  ยิ่งอ่ำน
ปริยัติยิ่งฟุ้งซ่ำนยึดสัญญำเยอะ  กลุ ่มไม่เอำปริยัติเลยก็หลงทำงมำเยอะ
แล้ว จะมีสักกี่คนที่มีบำรมีมำกพอ ปฏิบัติโดยไม่ต้องอำศัยทฤษฎีปริยัติของ
พระพุทธเจ้ำเลย กำรปฏิบัติไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำป่ำเขำอยู่คนเดียว เรำสำมำรถ
ฝึกสร้ำงวิเวกในใจหรือปลูกป่ำในใจได้โดยไม่ต้องเข้ำป่ำจริง  กิเลสเกิดทำง
ทวำร ๖ เมื่อมีกระทบผัสสะ กำรปฏิบัติก็ต้องเร่ิมจำกมีสติเรียนรู้กิเลสตัณหำ
อำรมณ์ เวทนำ ควำมทุกข์ ตอนมีสิ่งมำกระทบผัสสะน้ันๆ ในชีวิตประจ�ำวัน 
ในปัจจุบันขณะน้ัน ในทุกอิริยำบถ ซึ่งก็คือกำรฝึกก�ำหนดรู้ทุกขสัจจ์ และเฝ้ำ
สังเกตดูต้นเหตุทุกข์  แล้วก็ฝึกลดละไป อปัณณกปฏิปทำ ๓  คือข้อปฏิบัติ 

ไม่ผิด  เพ่ือควำมสิ้นอำสวะ  คือ  อินทรีย์สังวร  (กำรส�ำรวมอินทรีย์คุ้มครอง
ระวังตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ) โภชเน มัตตัญญุตำ (รู้ประมำณในกำรบริโภค) 
ชำคริยำนุโยค (กำรหมั่นท�ำควำมต่ืนรู้อยู่เสมอ) ก็ท�ำได้ในชีวิตประจ�ำวัน
  ปัจจุบันมีนักเผยแผ่ธรรม ที่เน้นปฏิบัติในปัจจุบันขณะในชีวิตประจ�ำ
วันมำกขึ้น หลำยคนมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก เมืองไทยมีเด่นๆ หลำยท่ำน 

คนรุ่นใหม่สนใจธรรมแนวน้ีเยอะขึ้น  เพรำะเป็นไปได้ในควำมเป็นจริงของ 
กำรด�ำเนินชีวิต ที่ต้องมีหน้ำที่กำรงำนควำมรับผิดชอบท�ำมำหำกิน
  มรรคมีองค์  ๘  เร่ิมจำกสัมมำทิฏฐิ  สัมมำทิฏฐิเกิดจำกมีกำรคบ
สัตบุรุษ  ฟังธรรมแล้วพิจำรณำโดยโยนิโสมนสิกำร  กำรอ่ำนพุทธพจน์  -  
พระไตรปิฎกโดยตรง  (ปริยัติ)  ก็เหมือนกำรฟังจำกปำกพระพุทธองค์ผู้เป็น
สุดยอดสัตบุรุษ  แล้วพินิจพิจำรณำไตร่ตรอง  ก็เป็นหนทำงสัมมำทิฏฐิ  แล้ว
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ท�ำไมต้องปฏิเสธปริยัติเล่ำ  ก็ในเมื่อปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นสำยลูกโซ่เส้น
เดียวกัน  เหมือนศีล สมำธิ ปัญญำ ที่ต้องไปด้วยกัน ยิ่งคนยุคน้ีช่ำงคิดช่ำง
สงสัย กำรแก้ปัญหำคนยุคน้ีคงไม่ใช่บอกว่ำ อย่ำคิดอย่ำอ่ำนอย่ำฟัง เชื่อไป 

ก่อนแล้วปฏิบัติเลย กำรฟังธรรมอ่ำนธรรม (ปริยัติ) จะได้อำนิสงส์ ๕ คือ 

๑. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๒. เข้ำใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๓. บรรเทำควำมสงสัย
ได้ ๔. ท�ำควำมเห็นให้ถูกตรง ๕. จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส 
  จริงอยู่  ปริยัติบำงอย่ำงอำจเฝือเกินจ�ำเป็น  แต่ถ้ำเป็นพุทธพจน์
โดยตรง พระไตรปิฎกโดยตรง มีแต่เพ่ิมปัญญำ และส่งเสริมสัมมำทิฏฐิ น�ำไป 

สู่ศรัทธำ  -->  โยนิโสมนสิกำรภำคปฏิบัติ  -->  สติสัมปชัญญะ-->  ส�ำรวม
อินทรีย์  ๖  --->  สุจริต  ๓  --->  สติปัฏฐำน  ๔  -->  โพฌงค์  ๗  --> 

วิชชำ + วิมุติ ได้ตำมล�ำดับ
  เม่ือมีสัมมำทิฏฐิรู้ทฤษฎีแล้วว่ำ  อะไรดีอะไรช่ัว  อะไรมิจฉำ  อะไร
สัมมำ เห็นโทษภัย  ก็น�ำมำปฏิบัติด้วยสติ และควำมเพียรพยำยำม ในทำง
กำย วำจำ ใจ คือ เพียรมีสติเรียนรู้ละลดมิจฉำสังกัปปะ มิจฉำวำจำ มิจฉำ
กัมมันตะ มิจฉำอำชีวะ เพียรเรียนรู้สร้ำงสัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำ
กัมมันตะ สัมมำอำชีวะ ซ่ึงก็คือกำรเรียนรู้โลภโกรธหลง หรือสติธรรมวิจัยยะ
ในโพชฌงค์ ๗  น่ันเอง  จิตใจก็ค่อยๆ ผ่องใสขึ้น  นิวรณ์ที่เรำรู้เท่ำทันเร็วขึ้น
ก็เบำบำง  ใจก็ต้ังม่ันในทำงถูกต้องมำกขึ้น  จนปัญญำเจริญก้ำวหน้ำพัฒนำ 
สู ่ควำมเป็นอริยะในที่สุด  แนวโน้มชำวพุทธในยุคน้ีคือ  ปริยัติคู ่ปฏิบัติ 
ดังกล่ำวข้ำงบน
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๘) มีภิกษุณีเกิดข้ึน แต่ยังไม่เป็นท่ียอมรับของสงฆ์เถรวำทส่วนใหญ่
  มีสตรีที่ต้องกำรอุทิศตนเป็นนักบวชพยำยำมฟื้นกำรบวชภิกษุณีข้ึน 
เป็นกระแสที่มีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  ถ้ำเป็นภิกษุณีฝ่ำยมหำยำน 

ก็ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร  แต่เมื่อบอกว่ำเป็นภิกษุณีสำยเถรวำท  จึงมีปัญหำ
กำรยอมรับ เร่ืองน้ีพิจำรณำได้หลำยแง่มุม ขึ้นอยู่ว่ำจะมองมุมไหน 
  ปัจจุบันมีนักบวชหญิงกลุ่มหน่ึง  ไปรับกำรบวชภิกษุณีจำกศรีลังกำ 
โดยกำรสนับสนุนของพระเถรวำทลังกำส่วนหน่ึงที่คิดจะฟื้นภิกษุณีเถรวำท 
เพ่ือให้มีพุทธบริษัทครบทั้ง  ๔  ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝำกศำสนำไว้ให้ 
ช่วยดูแลสืบทอด  เร่ิมจำกเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้คัดทศศีลมำตำศรีลังกำชั้น
เยี่ยมรุ่นแรก  ๒๐  ท่ำน  ไปบวชที่ไต้หวันกับพระอุปัชฌำย์ที่เป็นภิกษุณีจีน 
ซึ่งเป็นภิกษุณีสำยพระวินัยที่สืบสำยมำจำกภิกษุณีเถรวำทลังกำต้ังแต่ พ.ศ. 
๙๗๖ จนถึงปัจจุบัน แล้วก็บวชจำกฝั่งพระภิกษุสงฆ์จีนที่ถือพระวินัยนิกำย
ธรรมคุปต แล้วพำภิกษุณีที่บวชใหม่น้ีไปบวชซ�้ำกับพระภิกษุสงฆ์ของศรีลังกำ
ซึ่งเป็นเถรวำท ที่สีมำของวัดศรีลังกำที่สำรนำถอินเดีย จึงมีกำรบวช ๓ คร้ัง 
จำกภิกษุณีจีน  จำกภิกษุสงฆ์ฝ่ำยมหำยำน  และจำกภิกษุสงฆ์ฝ่ำยเถรวำท 
เพรำะท่ำนต้องกำรเร่ิมภิกษุณีสงฆ์สำยเถรวำทที่ถูกต้องให้เป็นที่ยอมรับ
กันได้ทุกฝ่ำย (แต่สงฆ์สำยหลักของลังกำไม่ยอมรับ) เมื่อมำถึงประเทศไทย 
คณะสงฆ์ไทยเห็นว่ำ  ภิกษุณีในสำยเถรวำทหมดไปนำนแล้ว  ไม่น่ำจะฟื้น 

วงศ์ภิกษุณีได้อีก  จนมีค�ำสั่งจำกมหำเถรสมำคมห้ำมพระภิกษุบวชภิกษุณ ี

อีกทั้งขั้นตอนกำรบวชภิกษุณียำกยิ่งกว่ำภิกษุมำกมำยนัก  แม้กระน้ันสตรี 
ผู้มุ่งมั่นอุทิศตนก็เร่ิมบ�ำเพ็ญสมณธรรมที่ท่ำนต้ังใจแล้ว  ก็ต้องดูกันต่อไปว่ำ 
ท่ำนจะรักษำสถำนภำพ และสร้ำงศรัทธำแก่พุทธบริษัทได้หรือไม่   
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๙) มังสวิรัติ เทรนด์โลก
  ชำวตะวันตกต่ืนตัวศึกษำพุทธธรรมมำกข้ึน  พุทธมหำยำน  เช่น 
นิกำยเซน,  พระดำไลลำมะ , พระติช นัท ฮันห์ เป็นต้น ซึ่งเป็นนักมังสวิรัติ 
มีอิทธิพลต่อควำมเชื่อ แม้ศำสนำอื่นๆ ก็สอนกำรไม่เบียดเบียน กินมังสวิรัติ 
เช่น ฮินดู เชน ซิกส์ คริสต์นิกำย Seventh day Adventist ฝร่ังมักศึกษำ
ธรรมะอย่ำงเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเรียน
รู้หลักกำรไม่เบียดเบียน  เมตตำ  และอิทัปปัจจยตำ  ก็เข้ำใจไม่ยำก  จึงเกิด
องค์กำร  PETA  สมำคม  Vegetarian  กลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์  กลุ่มรักสัตว ์

กลุ่ม  Animal  Rights  และกลุ่ม  Green  Peace  ขึ้นมำกมำย  มี  World 

Vegetarian  Congress  ทุกปี  เกือบ  ๕๐  คร้ังแล้ว  มีงำนวิจัยมำกมำยว่ำ 
มังสวิรัติมีผลดีต่อสุขภำพกำย สุขภำพใจ สิ่งแวดล้อม มำกกว่ำกำรกินเนื้อสัตว์ 
และกำรท�ำกำรเกษตรท�ำลำยโลกและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำกำรท�ำฟำร์ม
ปศุสัตว์มำก  เมื่อคนเห็นควำมเช่ือมโยงของกำรกินและกำรฆ่ำ  จึงงดเน้ือ
สัตว์เพรำะสงสำร  แม้พระเถรวำทเองหลำยแห่งหลำยส�ำนักก็ฉันมังสวิรัติ 
นอกจำกสำเหตุหลักจำกควำมเชื่อทำงศำสนำศีลธรรม ก็มีเหตุผลทำงสุขภำพ 

และเหตุผลทำงสิ่งแวดล้อม 
  เมืองไทยก็มีแนวโน้มมำกขึ้นๆ เพรำะเข้ำกับหลักเมตตำธรรม และ
ควำมไม่เบียดเบียนของพุทธ ตรงกับสัมมำสังกัปปะ คืออพยำบำทสังกัปปะ 

และอวิหิงสำสังกัปปะ แม้ในมิจฉำวณิชชำ ๕ จำกพระไตรปิฎก ก็มีหลักฐำน
แสดงกำรซื้อขำยที่ชำวพุทธควรงดเว้น  คือสัตตวณิชชำ  (กำรซื้อขำยสัตว์) 
มังสวณิชชำ  (กำรซ้ือขำยเน้ือสัตว์)  ประเทศท่ีมีมังวิรัติสูง  คือ  ๑.  India 
38 % ประมำณ 480 ล้ำนคน   ๒.  Israel 13 %  ๓. Taiwan 12 % ๔.  
Italy 10 %  ๕. Austria 9 % ๖. Germany 9 % ๗. United Kingdom 9 %  
๘. Brazil 8 %  ๙. Ireland 6 %  ๑๐. Australia 5 %  ๑๐. USA 5 %  
ประมำณ  16  ล้ำนคน  ๑๒.  จีน  5  % ประมำณ  60  กว่ำล้ำนคน  โดย
เฉลี่ยทั่วโลกมีมังสวิรัติ  ประมำณ  10  %  ถ้ำประชำกรทั่วโลกมีประมำณ  
7 พันล้ำนคน จะมีมังวิรัติประมำณ 700 ล้ำนคน
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๑๐) ชำวพุทธไทยจะเข้ำใจควำมหมำยบุญถูกตรงข้ึน
  มี ๒ กระแสสุดโต่งในเมืองไทย คือบำงส�ำนัก ที่เน้นใช้เงินซื้อสวรรค์ 
ซื้อบุญ  เป็นกำรต่อภพสร้ำงชำติ  เพรำะเป้ำหมำยคือตนจะได้กำมสุข 

อันเป็นทิพย์ หรืออยำกรวย เป็นโลภะ จนครอบครัวเดือดร้อน หรือถึงต้องโกง
เงินเอำมำท�ำบุญ  อีกกระแสคือกำรฆ่ำท�ำลำยคนต่ำงศำสนำหรือแม้ศำสนำ
เดียวกันแต่ต่ำงควำมเชื่อ เพ่ือตนจะได้ไปสวรรค์ มีเมียนำงฟ้ำ ๗๒ องค์ อยู่กับ 

พระเจ้ำ ที่แท้เป็นบำปเลวอ�ำมหิต ทั้งหมดน้ีเพรำะต้ังจิตไว้ผิด โลภอยำกได้
สวรรค์ในชำติหน้ำ เป็นควำมเห็นแก่ตัว แทนท่ีจะท�ำบุญ เพ่ือประโยชน์ผู้อื่น 
ประโยชน์ส่วนรวม และเพ่ือประโยชน์ตนทีถ่กูต้องของพุทธคือ ช�ำระล้ำงกเิลส 

สันดำนให้บริสุทธิ์สะอำด ลดละควำมเห็นแก่ตัว เพ่ือนิพพำน ดังควำมหมำย
ของบุญว่ำ สนฺตำน� ปุนำติ วิโสเธตีติ ปุญฺญ� ชื่อว่ำ “บุญ” เพรำะช�ำระล้ำง
สันดำนให้บริสุทธิ์ 
  ชำวไทยได้เห็นมิจฉำทิฏฐิทั้ง ๒ ทำงน้ีเป็นข่ำวดัง ประชำชนได้เห็น
โทษภัยและกำรเบียดเบียนผู้อื่น จำก ๒ แนวควำมคิดควำมเชื่อสุดโต่งน้ีแล้ว 
คงได้ข้อคิดเร่ืองกำรท�ำบุญมำกขึ้น ๛

ปุญฺญฺวํโส
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ประวัติย่อผู้เขียน
ช่ือ-ฉำยำ :
  พระมหำสมพงษ์ ปุญฺญฺว�โส (โชติพันธุ์วิทยำกุล)
ภูมิล�ำเนำ-ครอบครัว :
  เด็กบ้ำนนอก ลกูชำวสวนยำงนำบอน จ.นครศรีธรรมรำช เกดิ ๒๕๐๑
พ่ีน้องรวม ๑๐  คน,  ปุรำณทุติยิกำ  รับรำชกำรที่  รพ.ศิริรำช,  บุตร  ๓  คน  
เป็นผู้พิพำกษำ 1 แพทย์ 2, ครอบครัวอบอุ่น
กำรศึกษำทำงโลก :
  ม.ศ. ๒ รร.สหมิตรบ�ำรุง นำบอน รุ่น ๑๖, ม.ศ. ๓ รร.อ�ำนวยศิลป์ 
พระนคร (๒๕๑๖-๒๕๑๗), ม.ศ. ๕ รร.เตรียมอุดม รุ่น ๓๗, แพทยศำสตร์
บัณฑิต  ม.มหิดล  รพ.ศิริรำช  รุ่น  ๘๗,  วุฒิบัตร  อำยุรแพทย์  รพ.ศิริรำช 
(๒๕๓๑), อนุมัติบัตร เวชศำสตร์ครอบครัว
กำรท�ำงำน :
  แพทย์ฝึกหัด  รพ.  ศิริรำช,  แพทย์ใช้ทุน  รพ.  อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี, 
แพทย์ประจ�ำบ้ำนอำยุรกรรม รพ. ศิริรำช, แพทย์ประจ�ำ รพ.กรุงธน ต่อมำ
เปลี่ยนชื่อเป็น รพ. สมิติเวชธนบุรี (๒๕๓๑-๒๕๕๗)
งำนสังคม :
  กรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู รร.ซำงตำครู้สคอนแวนต์ ๓ สมัย
ที่ปรึกษำ ศูนย์ Hopeline ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำทำงโทรศัพท์แก่ผู้มีปัญหำชีวิต
แพทย์อำสำหลำยคร้ัง  เมื่อมีกำรชุมนุมของมวลชนเพ่ือให้เกิดควำมดีงำม 

ในบ้ำนเมือง
กำรศึกษำทำงธรรม :
  ปฏิบัติธรรม  สำยยุบหนอพองหนอ  +  เรียนอภิธรรมคร้ังแรกกับ  
พระอจ.สุมนต์ นนฺทิโก ที่วิทยำลัยสงฆ์จิตตภำวัน ชลบุรี ช่วงปิดเทอม ม.ศ ๔ 

(๒๕๑๘)

ตามรอยธรรม 
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  บวชเณร  วัดชลประทำนรังสฤษ ด์ิ   พระป ัญญำนันทภิกขุ  
พระอุปัชฌำย์  ไปศึกษำปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์กับ  ท่ำนพุทธทำสภิกขุ 
ประมำณ ๑ เดือน ช่วงปิดเทอม ม.ศ. ๕ (๒๕๑๙) 
  บวชพระ วัดบวชนิเวศวิหำร สมเด็จพระญำณสังวร พระอุปัชฌำย์  
ไปศึกษำปฏิบติัธรรมทีว่ดัหนิหมำกเป้งกบั หลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีจ. หนองคำย 
ประมำณ ๑ เดือน ช่วงปิดเทอม น.ศ.พ. ปี ๑ (๒๕๒๒)
  ประธำนชุมนุมพุทธธรรมศิริรำช ฝ่ำยน.ศ. ช่วงน.ศ.พ. ปี ๒ (๒๕๒๒-
๒๕๒๓)
  ศึกษำปฏิบัติธรรมกับ ธรรมกำย สันติอโศก หลวงพ่อเทียน โกเอ็นก้ำ
  อภิธรรมเพ่ือชีวิต  (ย ่อ  9  ปริจเฉท  เสำร์-อำทิตย์  ๖  เดือน)  
กับพระอจ. มหำชินวัฒน์ จกฺกวโร วัดระฆังโฆสิตำรำม (๒๕๔๙)
  บวชพระ  วัดจำกแดง  จ.สมุทรปรำกำร  พระครูบริหำรปริยัติกิจ  
พระอุปัชฌำย์ (๒๕๕๗)
  หลกัสตูรคุรุสำสมำธ ิรุ่นพระเวทย์ หลวงพ่อวิริยงัค์ วดัศรีรัตนธรรมำรำม
  อภิธัมมัตถสังคหะ  (เข้มข้น  9  ปริจเฉท  ๒.๕  เดือน)  หลักสูตร 
ปรมัตถธรรมเพ่ือสันติ กับพระอจ.สันติ อุตฺตมปุญฺโญฺ ณ บ้ำนสวนศำลำยำ
วุฒิทำงธรรม :
  น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, อภิธรรม อชว. จูฬโท, บำลีใหญ่ หลักสูตรภำษำ
บำฬีเพ่ือพระไตรปิฎกเบื้องต้น ชั้นโสตุชนปันติ สถำบันโพธิยำลัย วัดจำกแดง 
ควำมภูมิใจ
  ๑.  บริจำคเลือดประมำณ ๗๐ คร้ัง
  ๒.  มังสวิรัติ (เจเขี่ย) ๓๘ ปี
  ๓.  ชวนแม่ตัวและแม่ยำย เข้ำคอร์สปฏบิติัธรรมของคุณแม่สริิ กรินชยั 

ที่ยุวพุทธิกสมำคม ส�ำเร็จ 
  ๔.  ก่อต้ังวงดนตรีธรรมะเพ่ือชีวิตเพ่ือมวลชน  ชื่อวง  “บัวเหลือง” 
โดยชุมนุมพุทธธรรมศิริรำช  ร่วมกับกลุ่มพ่ีน้อง  ชมรมพุทธมหิดล  (๒๕๒๒-
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๒๕๒๓) ได้ออกงำนตำมสถำบันน.ศ.ต่ำงๆ หลำยครั้ง (เข้ำใจว่ำเป็นวงดนตรี
เพ่ือชีวิตแนวธรรมะของ น.ศ.วงแรกของไทย ช่วงหลัง ๖ ต.ค.๒๕๑๙)

(เชิญฟัง “บัวหลวงคอนเสิร์ต” ท่ียูทูบ)
  ๕.  เปิดบัญชีเพ่ือเป็นทุนเร่ิมต้นส�ำหรับพิมพ์หนังสือต�ำรำเรียน 

ธรรมะพระ อจ.มหำธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ โดยเงินก้อนจำกตระกูลโชติพันธุ์
วิทยำกุล มีไวยำวัจกร 3 ท่ำนช่วยกันดูแล ตอนหลังมีผู้บริจำคสมทบเร่ือยๆ
  ๖.  ก่อต้ังห้องสมุดโพธิยำลัย  วัดจำกแดง  ร่วมกับเพ่ือนพระภิกษุ
และญำติโยม  ส�ำเร็จ  โดยมีพระครูธรรมธรสุมนต์  นนฺทิโก  เจ้ำอำวำส  และ
พระอจ.มหำประนอม  ธมฺมำลงฺกำโร  รองเจ้ำอำวำส  รักษำกำรเจ้ำอำวำส 
สนับสนุน (เป็นวัดแห่งแรกของประเทศที่ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สพฐ. OBEC Library Automation System)
  ๗.  ได้รับเกียรติให้เขียนบทควำมธรรมะลงวำรสำรโพธิยำลัยประจ�ำ

คติเตือนใจ :
  เหน่ือยก็พัก หนักก็วำง ทำงให้หมั่นเดิน อย่ำเพลินสวรรค์นำน 
อุปสรรคมีให้ฝึกอีกมำกครำ หนทำงกำลเวลำยังยำวไกล
เป้ำหมำย :
  สร้ำงเหตุปัจจัยของโสดำปัตติมรรคเพ่ือโสดำปัตติผลชำติน้ี 
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่ำน ตนพ้นทุกข์แล้ว ช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย

ตามรอยธรรม 
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มุ่งแม่น

๓ สิ่งน้ี เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไว้ไม่รุ่งเรือง
  ๑. ดวงจันทร์
  ๒. ดวงอำทิตย์
  ๓. ธรรมวินัยที่ตถำคตประกำศไว้แล้ว

(ปฏิจฉันนสูตร องฺ.ติก.๒๐/๕๗๑)

   จะขอสร้าง  ธรรมเจดยี์  ศรสีง่า
  ตอบแทนค่า  บญุคณุ  พทุธธรรมสงฆ์
  จะเทดิทูน  พุทธศาสน์  อาจด�ารง
  ให้ยืนยง  คงคู่หล้า  ห้าพนัปี

   จะน้อมน�า  ธรรมปฏบิตัิ  มาขดัเกลา
  บั่นบรรเทา  โลภโกรธหลง  ผจงเต็มที่
  จะสะสม  สทิธิส�าเรจ็  เผลด็บารมี
  สร้างชวี ี สู่ตื่นรู้  วทิเูบกิบาน

   จะลดล้าง  โลกีย์  ผมีารร้าย
  ให้กลับกลาย  เป็นโลกุตตร์  ผดุสบืสาน
  จะจดุไฟ  ส่องสว่าง  กระจ่างตระการ
  ในดวงมาน  ของตน  แลชนประชา ๚ะ๛

อัตตสัมมาปณิธิ
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    พุทธบริษัทเอย    อย่ำละเลยงำนส�ำคัญ
  ร่วมแรงกำยใจกัน    เพ่ือสร้ำงสรรค์ในสังคม
    ผลักกงล้อธรรมำ  แล่นฟันฝ่ำหล่มโคลนตม
  ส่ิงใดที่เหมำะสม    เร่งระดมแรงช่วยกัน
    ร่วมชูประทีปทอง  ธรรมขององค์ภควันต์
  ลือเสียงธรรมจักรล่ัน    ให้สน่ันส่ันโลกำ
    ให้เสียงประชำร้อง   เซ็งแซ่ซ้องกึกก้องฟ้ำ
  เป็นเสียงแห่งปัญญำ      ที่แจ่มจ้ำเจิดแสงธรรม
    ให้เหล่ำพุทธบุตร  อำจหำญสุดรุดเหยียบย�่ำ
  หมู่พำล-มำร-อธรรม    โดนห�่ำห่ันแห้งเหือดหำย
    ธรรมจึงเผ่นผงำด  ส่องแสงสำดกรำดก�ำจำย
  มวลชนทุกข์ทลำย      ควำมมืดกลำยสว่ำงพลัน
         ควำมสุขจึงถึงแทน   สะอำดแสนสงบสันต์ 
  มนุษย์ชำติจักรวมกัน    รักเช่นฉันท์พ่ีน้องเทียว
         จึ่งควรที่ชำวพุทธ  รวมเป็นดุจน�้ำหน่ึงเดียว
  เข็นจักรสุดแรงเร่ียว      ให้หมุนเปรียวคล่องว่องไว
         รวมพลังกันเร็วเถิด   ให้ก่อเกิดก�ำลังใหญ่
  โบกธวัชธัชธรรมชัย    ผลักก้ำวไป “กงล้อธรรม”๛

เพลงกงล้อธรรม

มุ่งแม่น

ขอเชิญฟังเพลง “กงล้อธรรม” ทำงยูทูป
โดยพิมพ์ “เพลงกงล้อธรรม วงบัวเหลือง”
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รายชื่อผู้ร่วมท�าบุญพิมพ์หนังสือธรรมะ
ตระกูลโชติพันธุ์วิทยำกุล
1.  คุณ นุชรีย์ โชติพันธุ์วิทยำกุล  20,000 บำท
2.  พญ. สิรินำถ โชติพันธุ์วิทยำกุล  19,000 บำท
3.  คุณ วีระ โชติพันธุ์วิทยำกุล 5,000 บำท
4.  นพ. อัศนี โชติพันธุ์วิทยำกุล และ ครอบครัว อุทิศให้ 
  คุณพ่อเตชิน โชติพันธุ์วิทยำกุล 5,000 บำท
5.  คุณ สิรินุช โชติพันธุ์วิทยำกุล 5000 บำท
6.  คุณ ศุภชัย โชติพันธุ์วิทยำกุล  2,000 บำท
7.  คุณ จำรุณี โชติพันธุ์วิทยำกุล 2,000 บำท
8.  คุณ แสง โชติพันธุ์วิทยำกุล และ ครอบครัว 2,000 บำท
9.  คุณไสว โชติพันธุ์วิทยำกุล และ ครอบครัว 2,000 บำท
10. คุณ จันทร์เพ็ญ โชติพันธุ์วิทยำกุล และ อำกุ๊น 2,000บำท
11. คุณ จันทร์ศรี โชติพันธุ์วิทยำกุล 1,000 บำท
12. คุณ นภดล โชติพันธุ์วิทยำกุล 1,000 บำท
13. คุณ จิรพัชร์ โชติพันธุ์วิทยำกุล และ คุณฐำนิตำ นำคสีหมอก 1,000 บำท
14. คุณ มัชฌิมำ โชติพันธุ์วิทยำกุล และ ครอบครัว 1,000 บำท
15. คุณโชติมณี โชติพันธุ์วิทยำกุล และ คุณแม่ 1,000 บำท
16. คุณโชคชัย โชติพันธุ์วิทยำกุล และ ครอบครัว 1,000 บำท
17. นพ. อำสำฬห์ โชติพันธุ์วิทยำกุล 1000 บำท
  รวม 71,000 บำท

ตระกูลตรรกวุฒิพันธุ์
1.  คุณ ฮันสุน แซ่โค้ว 5,000  บำท
2.  คุณ สมยุทธ ตรรกวุฒิพันธุ์ 5,000 บำท
3.  คุณนุชชฎำพร ตรรกวุฒิพันธุ์ 5,000 บำท
4.  คุณวิภำดำ ตรรกวุฒิพันธุ์ 4,000  บำท
5.  คุณวีรยำ ตรรกวุฒิพันธุ์ 1,000 บำท
6.  คุณสมัญญำ ตรรกวุฒิพันธุ์ และ ครอบครัว 1,000 บำท



7.  คุณพรพิมล ตรรกวุฒิพันธุ์, นำยถำวร จันทร์สีหรำช และ ครอบครัว 1,000 บำท
8.  พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ กุสุมำวลี  500 บำท
9.  คุณแฉล้ม  กุสุมำวลี  500 บำท
10. คุณธนิดำ กุสุมำวลี  500 บำท
11. คุณอังคำส  กุสุมำวลี  500 บำท
12. คุณพัทธ์ธีรำ ตรรกวุฒิพันธุ์ และ ครอบครัว 500 บำท
13. คุณศักด์ิชัย ตรรกวุฒิพันธุ์ และ ครอบครัว 500 บำท
  รวม 25,000 บำท

ผู้บริจำคอื่นๆ
1.  สกุล ประไพศิลป์-หอมหวลดี 20,000 บำท
2.  คุณ นวรัตน์ บุนนำค และ ครอบครัว 5,000 บำท
3.  นพ.พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์ 5,000 บำท
4.  คุณ วีนัส วิเศษแสง 2,000 บำท
5.  คุณจุมพร และ นำยประกฤษ แซ่ต้ัง 2,000
6.  คุณณัฐพล ธรณ์บวรภัค และ ศศิธร ธรณ์บวรภัค 1,000 บำท
7.  คุณสุธี ธัญคุณำกร บจก.พรทิพย์ แทรเวล 1,000 บำท
8.  พระสุวัฒโน 1,000 บำท
9.  คุณทักษพร แซ่ต้ัง และ ปิติกุล แก้วประเสริฐ 1,000 บำท
10. คุณนิชำภำ ถิรชัยมงคล และ ธนิก ฟองจ�ำ 1,000
11. คุณณิชำกร แซ่ต้ัง และ ครอบครัว 500
12. คุณจันทร์จิรำ บ�ำรุงวงศ์ และ ครอบครัว 500 บำท
13. คุณคนำงค์นุช สงวนสิน และ ครอบครัว 500 บำท
14. คุณพัชรินทร์ หงษ์กำ และ ครอบครัว 300 บำท
15. คุณสุพัฒน์พงค์ และ นำงสำวเมทิกำ  พ่วงแสง 300 บำท
16. คุณนีรชำ ลังแตะกุล 200 บำท 
  รวม 41,300 บำท
  ยอดรวม  137,300 บำท (4/4/2561)
  ยอดเงินท่ีเหลือจำกพิมพ์หนังสือจะใช้ในงำนเผยแผ่ธรรมะตำมสมควรต่อไป
อนุโมทนำ สำธุ สำธุ สำธุ



  เหล่ำชนผู ้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว  เมื่อพระตถำคตทรงประกำศ
สัทธรรมดีแล้ว ยังไม่ฉวยโอกำส  ชื่อว่ำปล่อยโอกำสให้ล่วงเสียไป  ชนหมู่มำก 

กล่ำวถึงเวลำที่เสียไปว่ำ  กระท�ำอันตรำยแก่ตน  พระตถำคตท้ังหลำย 

ทรงอุบัติขึ้นในโลกเพียงในกำลบำงครำว  สิ่งที่ประจวบพร้อมกันที่หำได้ยำก 

ในโลกคือ  ๑  กำรที่พระตถำคตเจ้ำเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ๒  กำรได้ก�ำเนิด 

เป็นมนุษย์  ๓  กำรแสดงสัทธรรม  (แล้วได้ฟังสัทธรรม) ชนผู้ใคร่ประโยชน ์

จึงควรพยำยำมในกำลโอกำสดังกล่ำวมำน้ัน ที่ตนพอจะรู้จะเข้ำใจสัทธรรมได ้

อย่ำปล่อยโอกำสให้ล่วงเลยไปเสีย  เพรำะบุคคลที่ปล่อยเวลำให้พลำดไป 

พำกันยัดเยียดเศร้ำโศกอยู ่ในนรก หำกเขำปล่อยประโยชน์ให้เสียไป 

ไม่บรรลุควำมเป็นผู ้แน่นอนต่อสัทธรรมในโลกน้ี  จักเดือดร้อนเศร้ำโศก 

ในภำยหลังสิ้นกำลนำน เหมือนพ่อค้ำผู้ปล่อยผลประโยชน์ให้เสียไปฉะนั้น
  คนผู ้ถูกอวิชชำหุ ้มห่อไว้  พรำกจำกสัทธรรม  จักเสวยสังสำรวัฏ
คือชำติและมรณะสิ้นกำลนำน  ส่วนชนเหล่ำใดได้ควำมเป็นมนุษย์แล้ว  
เมือ่พระตถำคตทรงประกำศสทัธรรมดีแล้ว ได้ท�ำแล้ว จักท�ำ หรือก�ำลงัท�ำตำม 

พระด�ำรัสของพระศำสดำ ปฏิบัติตำมแนวทำงที่พระตถำคตทรงประกำศแล้ว 
ชนเหล่ำน้ันชื่อว่ำได้ประสบขณะโอกำส  คือ  กำรประพฤติพรหมจรรย์ 
อันยอดเยี่ยมในโลก  บุคคลพึงเป็นผู ้ส�ำรวมสังวรในศีล  ที่พระตถำคตผู้มี 
พระจักษุเป็นเผ่ำพันธุ ์แห่งพระอำทิตย์ทรงแสดงแล้วคุ ้มครองอินทรีย ์ 
มีสติทุกเมื่อ  ไม่ชุ่มด้วยกิเลส  ชนเหล่ำใดตัดอนุสัยทั้งปวงอันแล่นไปตำม
กระแสบ่วงมำร  บรรลุควำมสิ้นอำสวะแล้ว  ชนเหล่ำน้ันชื่อว่ำเป็นผู้ถึงฝั่ง 
คือนิพพำนในโลก ฯ

อย่าเสียโอกาสที่หาได้ยากมากในโลก

(อักขณสูตร องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๑๙)




