
v วิสัชนาธรรม : 
 งานยกฉัตร วัดจากแดง
v ปรารภธรรม :  
	 ส�ำนักปฏิบัติธรรมที่สมนำม	(๑)
v	 สัมภำษณ์	:	
	 ของฝำกนักปฏิบัติธรรม
v	 ปัญญำภิวัฒน์	:	ธรรมะ	๓๗	(๒)
v	 ปัญญำรัตนะ	:	สัลเลขธรรม	(๒)

v	 ชวนคิด	:	
	 Less	is	More	พอคือดี
v	 เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	
	 ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจไม่ใช่แค่รูปแบบ
v	 ทัศนะ	:	
	 ปฏิบัติธรรมน�ำชีวิตประจ�ำวัน
v	 มองเทศ	–	มองไทย	:	พระมำลัย	(๔)

ปี ที่   ๓   ฉ บั บ ที่   ๒ ๕   เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม   ๒ ๕ ๖ ๐



โลกเปลี่ยนไป แต่หวัใจ ฉนัไม่เปลี่ยน

โลกวนเวยีน ใจฉนัเพยีร เรยีนศกึษา

โลกเป็นไฟ ฉนัอภยั ให้เมตตา

โลกไขว่ขว้า ใจฉนัพกั รู้จกัพอ ฯ

ปปัญจา

สุขทางโลก ไม่เคยพอ
สุขทางธรรม คือความพอ



ฉบับที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

	 วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้	เป็นฉบับแรกของปีที่	๓ 
	ชื่อฉบับว่า	“ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�ำวัน”
	 ค�าว่า	ปฏบิตัธิรรม	คนทัว่ไปมกัเข้าใจว่า	คอืการไป
เข้าวัดเพื่อไปถือศีล	เจริญภาวนา	ซึ่งในความเป็นจริง
แล้ว	 ความเข้าใจดังกล่าว	 เป็นการจ�ากัดความที่แคบ
มาก	และไม่ถูกต้องทั้งหมด	ในเรื่องนี้ท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	ปยุตฺโต)	ได้ด�าริถึง
ประเด็นนี้ว่า	 เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง	 เพราะเป็นความ
เข้าใจท่ีไม่ถูกต้องทั้งหมด	 ถูกเพียงส่วนเดียว	 เพราะ
การปฏิบัติธรรมนั้น	 สามารถท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน	
หากมคีวามรู	้ความเข้าใจธรรมะ	อย่างถกูต้องตามหลกั
การในพระพุทธศาสนา
	 ด้วยเหตุนี้เอง	 โพธิยาลัย	 จึงได้คัดเลือกเรื่องราว
ท่ีเก่ียวกับหัวข้อนี้มาเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจอย่างถูก
ต้องโดยทัว่กนั	นบัตัง้แต่เรื่อง	ส�ำนักปฏบิตัิธรรมทีส่ม
นำมฯ	ซึง่แสดงโดย	เจ้าประคณุสมเดจ็ฯ	เอง	แต่เรือ่งนี้
มคีวามยาวเกินกว่าจะลงพมิพ์ในครัง้เดยีว	จงึต้องคอย
ติดตามต่อในฉบับหน้า	
	 นอกจากนั้น	ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบัิตธิรรมในชวีติประจ�าวัน	เช่น	เรือ่งชุดพทุธบรษิทั	
ตอน	ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจ ไม่ใช่แค่รูปแบบ	ที่จะเผย
แง่คิดและวิธีการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�าวัน	 หาก 
ผู้ใดท�าได้	 การด�าเนินชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมไป 
ในตัว	 ปฏิบัติอยู่ทุกขณะจิต	 ผลก็คือ	 จิตใจที่สบาย	 
ไม่ทุกข์ร้อน	 มีเมตตา	 กรุณา	 เป็นสิ่งแวดล้อมที่ด ี
ในสังคม	 ใครอยู่ใกล้ก็จะได้เรียนรู้	 เป็นแบบอย่างให้ 
ผู้อื่นได้ประพฤติตาม	 เป็นเรื่องเรียบง่าย	 อ่านสบาย	
และน�ามาใช้งานได้จริง	
	 อีกเรื่องหน่ึงที่ภูมิใจน�าเสนอ	 คือเรื่อง	ของฝำก
นกัปฏิบตัธิรรม	บทสัมภาษณ์	พระโสภณภาวนาวิเทศ 
(พระอาจารย์แดน	 กัลยาโณ)	 แห่งวัดพุทธโพธิวัน 

เมืองเมลเบิร์น	 ประเทศออสเตรเลีย	 ท่านเป็นชาว
อังกฤษ	 ลูกศิษย์หลวงพ่อชา	 (พระโพธิญาณเถร)	 
วัดหนองป่าพง	จังหวัดอุบลราชธานี	ท่านเดนิทางกลบั
มาประเทศไทยเพื่อท�าภารกิจบางประการ	คณะผู้จัด
ท�าได้ส่งรองบรรณาธิการของเราไปสัมภาษณ์ท่าน
เก่ียวกับเรือ่งการปฏบิตั	ิเพือ่มาตพีมิพ์ในวารสารฉบบั
นีโ้ดยเฉพาะ	หวงัว่าอ่านเรือ่งนีแ้ล้วผูอ่้านจะรูส้กึชืน่มืน่	
เพราะความมองโลกในแง่ดีของครูบาอาจารย์
	 เรื่องที่อยากจะขอเชิญชวนให้อ่านมากที่สุด	
คือ	 งำนยกฉัตร พระธำตุสมันตมหำปัฏฐำนเจดีย์ 
วัดจำกแดง บทสัมภาษณ์พระอาจารย์มหาประนอม	
ธมมฺาลงกฺาโร	รองเจ้าอาวาสวดัจากแดง	บรรณาธกิาร
อ�านวยการของวารสารโพธิยาลยั	ในเรือ่งน้ีผูอ่้านจะได้
เข้าถงึความหมายของค�าว่า	ฉตัร	ได้อย่างลกึซ้ึง	เข้าใจ
ว่าท�าไมต้องมีฉัตร	
	 เรื่ องที่น ่ าประทับใจส�าหรับงานยกฉัตร ท่ี
วัดจากแดงก็คือ	 งานน้ีเป็นความร่วมมือ	 ร่วมใจ	
ร่วมศรัทธา	ของพุทธบริษัทถึง	๓	ประเทศ	คือ	 ไทย	 
เมียนมาร์และลาว	 ซึ่งท่านจะพบรายละเอียดเรื่องนี้
ได้จากบทความ	
	 งานน้ีเป็นงานใหญ่ที่น่าต่ืนตะลึง	 เพราะมีผู้มา 
ร่วมงานนบัหมืน่คน	เฉพาะชาวเมยีนมาร์กก็ว่าสีพ่นัคน 
ชาวเมียนมาร์	เป็นชาวพุทธที่น่ารัก	น่าประทับใจมาก	
ไม่ว่าเขาจะอยูท่ีใ่ดของโลก	เขาจะยงัคงรกัษาความรกั
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง	แน่นหนัก	
ไม่เสื่อมคลายลงไป	 แม้ว่าจะตกอยู่ในวัฒนธรรมอ่ืน	 
ที่ไม่ได้เหมือนกับที่บ้านเมืองของตน	 ถึงวันส�าคัญใน
ทางพระพุทธศาสนา	 เขาจะรวมตัวกันมาวัด	 ถึงจะ
ยากจน	 ก็ท�าทาน	 ตั้งโรงทานแจกอาหาร	 น�้าดื่ม	 ไม่
น้อยหน้าคนไทย	 และพวกเขาจะแสดงความเคารพ
พระศาสนาและบูชาพระธรรมด้วยการแต่งตัวที่

เปิดเล่ม
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ประธำนที่ปรึกษำ
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณำธิกำรบริหำร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณำธิกำร

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ประสำนงำน
พระครูประคุณสรกิจ	

(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณำธิกำร
คณะสงฆ์วัดจำกแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	กรกฎาคม	๒๕๖๐	
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ปก
รุ่งอรุณที่สุคะโต

ภำพปก
Neng	Tieo,	คนข้างหลัง

เครดิตภำพ
มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,

เขมา	เขมะ
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	งานยกฉัตร		วัดจากแดง............................๓
a	ส�านักปฏิบัติธรรมที่สมนาม	ตอน	๑...........๑๐
a	ของฝากนักปฏิบัติธรรม.............................๑๕
a	ธรรมะ	๓๗	ตอน	๒....................................๑๙
a	สัลเลขธรรม	ตอน	๒..................................๒๗
a	Less	is	More.	พอคือดี.............................๓๐
a	ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจไม่ใช่แค่รูปแบบ............๓๔
a	ปฏิบัติธรรมน�าชีวิตประจ�าวัน....................๓๘
a	พระมาลัย	ตอน	๔.....................................๔๔	
a	กวีนิพนธ์	:	เข็ด	ขันธ์ห้า..............................๔๘

 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด ้วยปัจจัย
บริจาคของท่านผู ้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช  ้
กระดาษถนอมสายตาเพื่อรักษาสุขภาพของ 
ผู้อ่าน	 เปี่ยมด้วยคุณค่าทางปัญญาที่คัดสรร 
เพื่อแจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตามห้อง
สมดุ	หากท่านอ่านจบแล้ว	ต้องการแบ่งปันธรรม
ทาน	 โปรดส่งต่อให้ท่านอื่นท่ีเห็นคุณค่า	 หรือ
มอบให้	สถาบัน	ห้องสมุด	วัด	หรือสถานปฏิบัติ
ธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
ปัญญากว้างขวางต่อไป

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรณุาตดิต่อได้ทีอ่เีมลล์	pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)

ท่ำนสำมำรถติดตำมอ่ำนวำรสำรโพธิยำลัย 
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทำง เว็บไซต์วัดจำกแดง 
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม 
กัลยำณธรรม www.kanlayanatam.com 
และ Facebook Page : Kanlayanatam

สารบัญ

ขออนุโมทนำบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วำรสำรฉบับนี้
		๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
		๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
		๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
		๔.	คณุพ่อวชัระ	-	คณุแม่ทองสขุ	โลทารกัษ์พงศ์

สวยงามตามประเพณีของเขา	
คนไทยอย่างเราเห็นแล้วอด
ชื่นชมไม่ได้	เป็นภาพประทับใจ
สุดจะบรรยาย	
	 ประเทศท่ีเป ็นเถรวาท	
ตอนนี้มีเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศ	
นับเป็นเรื่องที่ดีท่ีได้มารวมตัว
กันท�ากิจกรรมในทางพระพุทธ
ศาสนา	 เพื่อสืบทอดประเพณี
อันดีงามร่วมกัน	 พูดได้ว่า	 นี่
คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนา	 นั่นก็คือ 
กิจกรรมเสริมส ่งศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา	 ยกระดับ
จิตใจให้น้อมระลึกถึงแต่พระ
รัตนตรัยอยู่เสมอ	
	 ในสังคมที่วุ่นวาย	 สับสน	
ผู้คนประสบปัญหาต่างๆ	 มาก 
มาย	ไม่มีทางออก	เครียด	เป็น
โรคประสาท	 ตลอดจนฆ่าตัว
ตาย	 ซึ่งปรากฏเป็นข่าวอยู่ทุก
วัน	 จึงถึงเวลาแล้ว	 ที่เราควร
น�าเอาการปฏิบัติธรรมมาใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน	 ไม่ใช่คอยแต่
เวลาไปวัดเพียงอย่างเดียว
		 โพธิยาลัยฉบับนี้	 จะเป็น
คู ่มือเล่มน้อยอีกเล่มหนึ่ง	 ที่ 
อาจช่วยให้ผู ้อ่านได้รับแง่คิด	
เพื่อการน�าไปประยุกต์ใช้ตาม
สมควรแก่กรณี	

คณะผู้จัดท�ำ
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พระมหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร
วิสัชนาธรรม 

 ปุจฉำ : วันที่	 ๑๖	 มิถุนายนที่ผ่านมา	
วัดจากแดงของเรามีงานใหญ่	 มีสาธุชนเข้า
ร่วมงานนบัหม่ืนคน	คอืงานยกฉตัร	บรูณะฉตัร	 
พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์	 จึงอยาก
กราบเรยีนถามทีม่าของการบรูณะฉตัรในครัง้นี ้
เกิดจากเหตุใดบ้าง		ฉตัรเดิมช�ารดุหรอืว่ามีเหตุ
อื่นเจ้าค่ะ
 วิสัชนำ :  สาเหตุของการยกฉัตรใหม่ครั้ง 
นี	้มหีลายประการ	ประการแรกเลย	ในส่วนของ
ตวัฉตัรเดิมช�ารดุ	แล้ววัดเราอยูใ่กล้น�า้กร่อยน�า้
เค็ม	 ทองที่ปิดไว้เจอความเค็มก็หลุดออกจาก
ฉตัรหมด	ประการที	่๒	คอืมนีกเอีย้งเข้าไปท�ารงั 
เกดิไฟชอ็ต	นกตายคารงันัน่แหละ	ไฟกด็บัหมด	
นี้ส่วนหนึ่ง

	 ฉตัรน้ี	เริม่สร้างเมือ่ปี	๒๕๔๘	พอปี	๒๕๕๐	
กย็กฉตัรขึน้ครัง้แรก	มาถงึปีนีก้ค็รบ	๑๐	ปี	ตอน
แรกคิดว่า	๔	ถึง	๕	ปีก็จะเปลี่ยน	เพราะว่าเรา
อยู่ใกล้น�้ากร่อย	 ไอน�้าเค็มขึ้นไป	 ก็ท�าให้ฉัตร
ช�ารุดได้เร็วขึ้น	เคยขึ้นไปทาสีใหม่	เมื่อ	๔	-	๕	
ปีทีแ่ล้ว	สยีงัใช้ได้	แต่ฉตัรรูส้กึว่าหม่นหมอง		ไฟ
บนยอดฉัตรก็ดับหมดแล้ว		เมื่อก่อนไฟติดเห็น
ยอดฉัตรสว่างไสว
	 อีกเหตหุน่ึง	เหน็ว่าน่าจะมกีารเปลีย่นฉตัร	
เช่นท่ีเมยีนมาร์เขาจะมกีารเปลีย่นฉตัรกนัตอน	
๕	ปี	๖	ปี	ฉัตรเก่าหรือช�ารุดก็จะซ่อมแซม	ได้
เตรียมการไว้เมื่อ	 ๒	 ปีที่แล้ว	 ไปดูฉัตรว่าจะ

งานยกฉัตร 
พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ 

วัดจากแดง
ท�าอย่างไรที่สีทองจะไม่ช�ารุด	 ก็เอาสแตนเลส
สีทองมาลงเลย	 ไปสั่งท�าที่เมียนมาร์	 ราคา	 ๓	 
แสนบาท	ก็เตรยีมเอาไว้	แต่ยงัไม่มเีวลาท�ายอด
ฉัตร	 รออยู่ระยะหนึ่งก็มีญาติโยมจากประเทศ
ลาวเห็นทางวัดเอาฉัตรมาวางไว้	จึงขอเป็นเจ้า
ภาพท�ายอดฉัตรถวาย	 พอท�าเสร็จเรียบร้อย
แล้ว	 ๕	 -	 ๖	 เดือนแรก	 ก็ยังไม่มีเวลา	 ยังไม่มี
โอกาสที่จะยกฉัตร	 เพราะยังไม่ปรึกษาหารือ
หมู่คณะ	 และยังไม่ได้ปรารภเหตุใดๆ	 ในการ
เอาฉัตรเดิมลงแล้วก็ยกฉัตรใหม่ขึ้นมา	 หาเหตุ
ที่พอสมควรมากกว่าแค่เอาลงมาซ่อมยังไม่ได้	
ว่ามีเหตุอื่นที่ส�าคัญอย่างไรอีกไหม
 มาพจิารณาว่า	ในช่วงนีพ้ระศาสนาของเรา 
กม็ปัีญหาหลายอย่าง	อยากช่วยฟ้ืนฟพูระศาสนา 
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และด้วยวาระที่พระมหากษัตริย์พระองค์เดิม 
สวรรคตไป	กเ็ห็นเป็นกาลสมควรจะเปลีย่นฉตัร 
เพราะเปลี่ยนรัชกาลพระองค์ใหม่	ก็เอาเหตุผล 
หลายอย่างมาพิจารณาประกอบกัน
	 แต่เหตุผลที่ส�ำคัญก็คือ อำศัยกำรยก 
ฉัตรครั้งนี้ประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
ประเทศไทย เมยีนมำร์ ลำว	แล้วกพ็อดีโยมจาก
ประเทศลาวอยากจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา	มี 
ความคดิให้พระสงฆ์ลาวมาดูรปูแบบการศกึษา 
พระพุทธศาสนาในไทย	ในเมียนมาร์	และทาง
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกจากเมียนมาร์ก็จะไป
เยีย่มทางประเทศลาว	ขอให้อาตมาไปเป็นล่าม
ให้	อาตมากไ็ปช่วยเป็นล่าม	แล้วกไ็ด้ช่วยแนะน�า
ต่างๆ	 แล้วก็มีญาติโยมที่รู้ว่าวัดจากแดงมีพระ 
ลาวมาเรียนอยู่หลายรูป	 ญาติโยมส่วนหนึ่งก็ 
เลื่อมใสศรัทธาจึงปวารณาท�ายอดฉัตรถวาย	
เพราะฉะนัน้งานนีจ้งึเป็นการเชือ่มความสมัพนัธ์ 
๓	 ประเทศ	 มี	 ไทย	 เมียนมาร์	 ลาว	 โดยที่มี 

วัดจากแดงเป็นแกน	 แล้วก็มีสมาคมไทย- 
เมียนมาร์	เพื่อมิตรภาพ	(ครบรอบ	๑๐	ปีที่ได้ 
ก่อตัง้มา),	สมาคมไทย	-	ลาว	เพือ่มติรภาพ	และ 
สมาคมไทย	-	เวยีดนาม	มท่ีานทตู	อดตีทตูหลาย 
ประเทศมาร่วมงาน	 ได้นิมนต์พระผู้ทรงพระ- 
ไตรปิฎกองค์ที่	 ๑๐	 จากเมียนมาร์	 มายกฉัตร 
ที่เคยมายกฉัตรครั้งแรก	 ในปี	 ๒๕๕๐	 ก็องค์
นี้แหละ	(พระภัททันตะ	-	สุนทระ)	  
ปุจฉำ :	 ที่พระอาจารย์บอกว่าไปท�าด้วย 
สแตนเลสสทีอง	อนัน้ันคอืตวัฉตัรใช่ไหมเจ้าค่ะ
 วิสัชนำ :	 ใช่ๆ	เหตผุลคอืสทีองจะคงทน
อยูน่าน		ไม่ต้องปิดทอง		มตีรงไหนทีอ่าจจะลอก 
บ้างกท็�าสใีห้มนัลอกออกยาก		มองไกลๆ		เหมอืนกบั 
สทีองจรงิๆ		จะแวววาว		อยูต่ลอดเวลา		อาตมาไป 
สัง่ท�าทีเ่มอืงมะละแหม่ง	ประเทศเมยีนมาร์เลย
  ปุจฉำ :	 ก็สรุปว่าตัวฉัตร	 เราใช้ช่างของ 
เมียนมาร์เลย	ส่วนของยอดฉัตรล่ะเจ้าค่ะ
 วิสัชนำ :	 	 ส่วนยอดฉัตรเป็นของพี่น้อง
ชาวลาว	 ตัวฉัตรเป็นของเมียนมาร์	 ก็เลยเอา	
๓	ประเทศนี้	มาร่วมกันจัดงานครั้งนี้	คือ	ไทย 
เมียนมาร์	ลาว
 ปุจฉำ :	 แล้วเวียดนาม	 มีส่วนเก่ียวข้อง
อย่างไรเจ้าค่ะ
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 วสิชันำ :	ก่อนจะเล่าถงึบรรยากาศคร่าวๆ	
ของวนังาน	อยากจะเล่าถงึเรือ่งฉตัรก่อน		อาตมา 
เคยพิมพ์หนังสือเรื่องฉัตรไว้	 ๒	 หมื่นกว่าเล่ม	
ฉัตร	มีหลายประเภท	ฉัตรของพระราชา	ฉัตร
ของพระพุทธเจ้า	ฉัตรในพระพุทธศาสนา	ฉัตร
ในพระศาสนาทีเ่กีย่วกบัธรรมะกค็อื	วมิตุตฉิตัร 
ฉัตรคือโลกุตตรธรรม	๙
	 ถ้าพดูถงึการยกฉตัรพระเจดย์ี	ก็มอีานิสงส์
ปกป้อง	 คุ้มครอง	 ให้ได้รับความปลอดภัย	 ใน
สมัยก่อน	 มีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ท�าบุญยกฉัตร		
กไ็ด้เป็นใหญ่ในหลายภพหลายชาต	ิ	สดุท้ายก็ได้ 
วิมุตติฉัตร	 คือได้โลกุตตรธรรม	 ๙	 พร้อมกับ 
ปฏิสัมภิทา	๔	ด้วย
	 แต่การยกฉตัรทีว่ดัจากแดงครัง้นี	้	อยากจะ 
ให้เห็นไปถึงวิมุตติฉัตร		ฉัตรเงิน	ฉัตรทอง	หรือ
ฉัตรที่เป็นศาสนฉัตร	 คือฉัตรของพระศาสนา	
เพือ่จะเอาฉตัรทีเ่ป็นวัตถน้ีุ	มาเป็นปริศนาธรรม 
ให้เข้าถงึ	“ฉตัรธรรมะ”	เพือ่มาปกป้องคุม้ครอง 
ให้สัตว์โลกอยู่ร่มเย็นเป็นสุข	 คืออำศัยงำนยก 
ฉัตรนี้สื่อไปถึงฉัตรคือธรรมะขององค์พระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ  ให้ธรรมะแผ่ขยำยออกไป 
ให้คนได้ท�ำทั้ง ทำน ศีล ภำวนำ	ซึ่งเป็นเรื่อง
ของปัญญา	คอืให้เข้าใจเรือ่งฉตัร	ไม่ใช่สกัแต่ว่า
ยกฉัตรเอาบุญเอากุศลเท่านั้น

 วิสัชนำ :	 ทางเวียดนามมีส่วนที่ว่ามีพระ
เวียดนามมาเรียนที่วัดจากแดง	 แล้วกลับไป 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่บ้านเกิดได้	 แล้วก ็
ญาติโยมทางเวียดนามก็มาจองท�ากฐินที่วัด 
อยู ่ เ นืองๆ	 แต ่ทางเจ ้าภาพหลักก็คือไทย 
เมียนมาร์	และลาว
 ปจุฉำ :	แล้วงบประมาณในการจดัท�าฉตัร
และจัดงานครั้งนี้	รวมประมาณเท่าไหร่เจ้าค่ะ
 วิสัชนำ :	งบประมาณการท�าฉัตร	ในส่วน 
ตัวฉัตร	ที่อาตมาไปสั่งท�าเองก็	๓	แสนบาท	ใน 
ส่วนยอดฉัตร	มีประดับด้วยอัญมณีต่างๆ	ทาง
ประชาชนชาวลาวช่วยกนัเป็นเจ้าภาพถวาย	ทัง้
ร้านพลอยของลาวก็ร่วมเป็นเจ้าภาพท�าถวาย 
ทัง้หมด	ฉะนัน้	การเปิดงานกดี็	การจดักจิกรรม	
การจัดขบวนแห่ต่างๆ	จากเมียนมาร์	จากไทย	
จากลาว	 ก็มาผสมผสานกัน	 รวมงบประมาณ 
ในการจัดงานครั้งนี้ก็ประมาณ	 ๑	 ล้านบาท 
ค่าจัดการ	 ค่าของต่างๆ	 ก็ประมาณ	 ๕	 แสน	 
ค่าจัดท�าพิธี	 เชิญท่านที่มาท�าพิธีจากประเทศ 
เมียนมาร ์และจากไทยด้วย	 รวมกันแล้ว 
ประมาณ	๑	ล้านบาท
 ปุจฉำ :	บรรยากาศในวันงาน	ทั้งขั้นตอน	
พธิกีาร	อยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้
ไหมเจ้าค่ะ
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ท�าไมต้องมีปัญญา	 น้ันคือเอาฉัตรที่เป็นนาม 
ธรรมมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุผลว่า 
“ศำสนฉัตร” คือพระธรรมค�าสอนน้ี	 ต้อง 
ปกครองต้องปกป้องโลก	เพราะโลกเร่าร้อนไป 
ด้วยไฟราคะ	 ไฟโทสะ	 ไฟโมหะ	 จนร้อนระอุ	
แต่ถ้ามีศาสนฉัตรคือพระสัทธรรมคอยปกป้อง
คุ้มครองชาวโลก	 โลกก็จะสงบร่มเย็น	 แต่ถ้า 
วันไหนได้ฉัตรที่สูงสุดคือ	“วิมุตติฉัตร” วันนั้น 
ความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทั้งมวล 
คือให ้ตั้ งปรารถนาเอาไว ้ เข ้าใจทั้งคุณค่า 
ประโยชน์ของฉัตรที่เป็นวัตถุ	 และฉัตรที่เป็น 
นามธรรม	เข้าใจทั้งสองอย่าง
 ปจุฉำ :			ทางพระพทุธศาสนา	เราให้ความ 
ส�าคัญกับเรื่องการยกฉัตรน้ีอย่างไร	 แล้วม ี
อานิสงส์อย่างไรเจ้าค่ะ
 วสิชันำ :		ก่อนอืน่	ให้เข้าใจค�าว่า	“เจดย์ี” 
แปลว่า	 สิ่งท่ีควรเคารพกราบไหว้	 เจดีย์ม	ี
๔	 ชนิด	 ๑.	 ธำตุเจดีย์	 คือ	 เจดีย์ที่บรรจุพระ
ธาตุ	 	๒.	อุทเทสิกเจดีย	์คือ	พระประธาน	๓.	 
บริโภคเจดีย	์ ต้นโพธิ์และอัฐบริขาร	๔.	ธรรม
เจดีย์	 คือ	 พระธรรมค�าส่ังสอน	 รวมทั้งพระ
ไตรปิฎก	 ดังน้ันเจดีย์	 ๔	 ชนิดน้ี	 คือสิ่งที่ควร
เคารพกราบไหว้	 ตอนน้ีเราก�าลังท�าเรื่อง 
“ธำตุเจดีย์”	คอืเจดย์ีทีบ่รรจุพระธาต	ุซ่ึงตัง้อยู ่
กลางแจ้ง	 เราจะท�าอย่างไรให้เจดีย์ที่ตั้งอยู ่

 ปุจฉำ :	 ท่านที่มาในงานนี้คงสงสัยว่าแท้ 
จรงิแล้ว	ฉตัรคอือะไร	ฉตัรคอืธรรมะทีคุ้่มครอง
เราให้มีความร่มเย็น	ใช่ไหมเจ้าคะ
 วิสัชนำ :		ใช่	ฉัตรคือองค์ธรรม	ตัวฉัตรนี้ 
คอืศลี		ตัวโครงฉตัรคอืสมาธ	ิ	ยอดฉตัรคอืปัญญา	
ต้องการให้ตัวฉตัรคอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ปกป้อง
คุ้มครองสัตว์โลกให้อยู่เย็นเป็นสุข	 สุดท้ายเรา 
จะได้ทั้งชุดที่เรียกว่าวิมุตติฉัตร ฉัตรคือความ 
หลุดพ้น	คือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง	นั้น 
คอืวตัถปุระสงค์สงูสดุ	ต้องการให้เชือ่มไปถงึจดุ
นั้น	โดยอาศัยการยกฉัตรนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า	
ทานกุศล	ศีลกุศล	ภาวนากุศล	อาศัยทานเป็น
ฐาน	อาศัยศลีเป็นฐาน	ขยบัไปสมาธิ	อาศัยสมาธิ 
เป็นฐาน	ขยับไปที่ปัญญา
	 คนไทยก็มาร่วมทอดผ้าป่ายกฉัตรด้วย	ใน 
ช่วงบ่าย	อาตมากเ็ทศน์เรือ่งการยกฉตัร	ให้เข้าใจ 
ความหมายว่าฉัตรนี้คืออะไร	 พระผู้ทรงพระ 
ไตรปิฎกจากเมียนมาร์ก็เทศน์ให้ญาติโยมชาว 
เมยีนมาร์ได้ฟังให้เข้าใจด้วยกนั	แล้วกใ็ห้ธรรมะ 
กับญาติโยม	คอืช่วงเช้าเป็นพธีิกรรมในเรือ่งของ 
การสร้างศรัทธาด้วยการแห่ฉัตรจากสะพาน 
ภมูพิล	ยกฉตัร	และการเจรญิพระพทุธมนต์	แต่ 
ช่วงบ่ายเป็นเรือ่งของการให้ปัญญาไปจนถงึเยน็ 
ญาติโยมที่มายกฉัตร	 จะได้ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา 
ได้เห็นว่าท�าไมต้องมีศีล	 ท�าไมต้องมีสมาธิ 
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มากก็จะอยูก่ลางอาคาร		พระพทุธรปูทีอ่ยูน่อก
อาคารกส็ร้างฉตัรถวาย	นยิมถวายต่างหาก	เพือ่
มิให้ตากแดดตากฝน	 ใครมาเห็นพระพุทธรูป 
น่ังตากแดด	ก็จะมาบ่นมาต�าหนิว่า	ท�าไมปล่อย
ให้พระพทุธเจ้านัง่ตากแดดตากฝน	ไม่เหมาะสม	
กจ็ะมกีารยกฉตัร	พอยกฉตัรเสรจ็	คนก็ไปกราบ
ไหว้พระพุทธเจ้า
 ปุจฉำ :	แล้ววันงานที่วัดเราจัดนั้น	มีอะไร
ติดขัดหรือมีปัญหาอะไรบ้างไหมเจ้าค่ะ
 วสัิชนำ :		(หวัเราะ)	ในส่วนท่ีตดิขดักต็ดิขดั	
ในส่วนทีร่าบรืน่กร็าบรืน่	ตอนแรกว่าจะท�าแบบ
ชาวบ้าน	กไ็ม่น่ามปัีญหาอะไรถ้าเราท�าตามปกติ 
แบบชาวบ้าน	 แต่พอจัดงานขึ้นมา	 สมาคม 
มติรภาพไทย	-	เมยีนมาร์	ชาวเมยีนมาร์ซึง่อยูใ่น 

กลางแจ้งมคีวามร่มเยน็	ให้ความร่มเยน็แก่เจดย์ี	
ก็ต้องมีการยกฉัตร	เพื่อประดับ	เพื่อเป็นร่มเงา
ของยอดพระเจดีย์	ดังนัน้	ฉตัรนี	้มีวัตถปุระสงค์
เพื่อให้เกิดร่มเงา
	 ในสมยัโบราณ	พ่อแม่กด็	ีครบูาอาจารย์ก็ดี 
เปรยีบเสมือนฉตัรทีป่กเกล้าลูกหลาน	มกีารตัง้
ฉัตร	วางฉัตร	ถ้าไปเมืองพาราณสีจะเห็นชัด	มี
การจดัแสดงฉตัรหินทีอ่ยูใ่นพพิธิภัณฑ์สารนาถ	
แต่ฉัตรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ	พระพุทธศำสนำ
เป็นร่มฉตัร	ฉตัรนี	้ทำงพระพทุธศำสนำจะนยิม 
๙ ชั้น	คือ โลกุตตรธรรม ๙	ถ้ามองข้างนอก
จะเห็น	 ๓	 ชั้น	 หมายถึง	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา 
แต่ถ้ามองไปถึงข้างในจะเห็นเป็น	๙	ชั้น	ก็คือ
โลกุตตรธรรม	๙
 ฉัตร แปลว่า	 ร่ม	 ร่มส�าหรับถวายพระ
ราชาเรียกว่า	 เศวตฉัตร	หรือฉัตรขาว	ส่วนร่ม
ที่มากางพระเจดีย์	เรียกว่า	โลกุตตรฉัตร	หรือ	
วิมุตติฉัตร ฉัตรแห่งความหลุดพ้น	 เศวตฉัตร
ส�าหรบัพระราชา	วมิตุตฉิตัรส�าหรบัพระศาสนา	
ดังนั้นจะมีฉัตร	๒	ประเภท	แล้วก็อุปมาให้เห็น
ภาพว่า	ท�าไมต้องยกฉตัร	เพราะพระเจดย์ีตัง้อยู่
กลางแจ้ง	กลางแดด	ลม	ฝน	ถ้ามีฉัตรก็ช่วยลด
ความร้อนให้พระเจดีย์และได้บูชาด้วย	ส�าหรับ 
อุทเทสิกธาตุเจดีย์	 คือพระพุทธรูป	 หรือพระ
ประธานกม็ฉีตัร	แขวนจากข้างบนลงมาเลย	โดย

สมาคมน้ี	 กรมเอเชียตะวันออก	 กระทรวง
การต่างประเทศ	 ก็บอกว่ายกฉัตรทั้งทีก็ขอมา 
ร่วมด้วย	 ก็มีทูตไทยประจ�าประเทศเมียนมาร์ 
ทูตเมียนมาร์ประจ�าประเทศไทย	 แล้วก็อดีต 
ทตูต่างๆ	ทีม่าท�างานในทีน้ี่จะมาร่วม	ทตูานุทตู
จะมาร่วมงานกันหลายท่าน	 และก็อธิบดีกรม 
เอเชียตะวันออกก็จะมา	 ท่านส่งข่าวมาทาง
จังหวัด	 ทางจังหวัดก็ต้องจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมเรื่องความปลอดภัยด่วน	 ว่าถ้า
ผู ้หลักผู้ใหญ่มาจะจัดใครมาดูแล	 ที่ตั้งใจจะ 
จัดงานเล็กๆ	ก็เป็นงานใหญ่ขึ้นมาทันที		มีการ
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ประชุมฝ่ายความมั่นคง	ประชุมกันกระทันหัน	
ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละ	 มีอัครราชทูต	
เอกอัครราชทูตมาร่วมงาน	 งานจึงมีความ
ขลุกขลักในเรื่องเตรียมการต้อนรับนั้น	 ก็
เน่ืองจากว่าคนท่ีจะมาร่วมงานนี้เป็นบุคคล
ระดับ	 VIP	 ทั้งนั้น	 ทูตานุทูตก็มา	 แล้วก็ 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดกม็า	นายอ�าเภอท่านไม่ว่าง
ก็ส่งปลัดอ�าเภอมาแทน	 เจ้าหน้าที่ความมั่นคง
ก็ต้องมาดูแลให้	 ต�ารวจและทหารก็ยกก�าลัง
กันมาเต็มที่
	 ส่วนประชาชนนัน้	ตอนแรกกค็าดการณ์ว่า
จะมาสกั	๔	–	๕	พนั	พอมาจรงิๆ	แล้ว		ไม่มทีีเ่ดิน 
เลย	 มาเป็นหมื่นคน	 ก็เลยเต็มไปหมดเลย	 ก็
ขลกุขลกับ้าง	อะไรทีเ่ตรยีมไว้มนักเ็กนิคาด	แล้ว
กเ็กินวสิยัทีจ่ะแก้ไข	คนแน่นขนดั		แขก	VIP	จะ
เข้ามาดึงฉัตรยกฉัตรก็เข้ามาไม่ได้	 ขยับเขยื้อน 
ไม่ได้เลย	 ก็มีปัญหาขลุกขลักเรื่องการที่จะ 
ช่วยกันยกฉัตรแต่ละฉัตร	ทั้งหมด	๙	ชั้น	แต่ก็ 
ท�าจนได้	 ปัญหาก็มีตลอด	 แต่ก็แก้ไขจนลุล่วง 
ไปด้วยดี	งานใหญ่มากเลย
 ปุจฉำ :	 งานมหามงคลนี้ผ่านไปแล้ว	 มี
เสียงสะท้อน	จากประชาชน	และผู้มาร่วมงาน
อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
 วิสัชนำ :	 ผลที่ได้รับ	 ในส่วนหน่ึงก็คือ 
วนันัน้ทัง้วนัรถติดมาก	คนทีอ่ยากจะมาร่วมงาน 

มีจ�านวนมากมาย	 เพียงแค่วัดแจ้งข่าวเท่าน้ัน 
แหละ	ท�าให้การเดินทางไม่สะดวก	แต่ก็ถือว่า 
ประสบความส�าเรจ็		ในเชงิความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ประเทศ	ทั้งลาว	เมียนมาร์	เวียดนาม	เป็นการ 
เชื่อมสัมพันธ์	 บางคนอาจจะมองเห็นภาพว่า 
คนต่างชาตมิาร่วมงานมากกว่าคนไทย		อาจจะ 
รู้สึกไม่พอใจก็ได้ว่าวัดจากแดงเป็นวัดต่างชาติ 
ไปแล้วหรือ	คนไทยมีสักพันกว่าคนแต่ต่างชาติ 
มาเป็นหมืน่	คนไทยก็ดโูหรงเหรง	ต่างชาตเิยอะ 
มากที่สุดคือเมียนมาร์	 เพราะมีพระผู ้ทรง 
พระไตรปิฎกมาด้วย	เมียนมาร์เขาชอบยกฉัตร 
พระเจดีย์	ก็มากันท่วมท้น		เรยีกว่าพืน้ทีไ่ม่เพียง
พอ	นี่เราบอกข่าวกระชั้นชิด	ถ้าบอกก่อนเวลา
เป็นปีก็จะแห่กันมามากมายกว่านี้	 คนได้บูชา
ฉัตร	เขาก็ชอบที่จะยกฉัตร	นานๆ	จึงจะมีงาน
แบบนี้สักที	จึงถือกันว่างานยกฉัตรส�าคัญมาก
 ปุจฉำ :	 พระอาจารย์ประทับใจอะไรใน
งานนี้บ้างเจ้าค่ะ
 วสิชันำ :		ประทับใจทีส่ดุกค็อืความสามคัคี		 
ทุกคนให้เต็มที่	ปัญหามีเยอะแยะ	อาตมาเองก็
ทุ่มเทเต็มที่	 พระช่วยงานก็ทุ่มเทเต็มที่	 ทุกคน 
ทุ่มเทอย่างมาก	 ตอนแรกว่าจะเอาเครนมายก 
ฉัตรแต่โยมไม่เห็นด้วย	 บอกว่าภาพดูไม่สวย	 
มันง่ายเกินไป	 จึงช่วยกันตั้งนั่งร้านไม้ไผ่หลาย
พนัล�า		เตรยีมทกุอย่างพร้อมภายในเดอืนเดยีว	
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งานใหญ่มาก	ทุม่เทกนัสุดๆ		มปัีญหาไหม	?		มเียอะ 
แต่ทกุคนสามัคคีกนั		ร่วมใจกนั		ท�าให้ผ่านปัญหา 
มาด้วยความราบรื่นตั้งแต่การประชุม	 แต่พอ
ถึงเวลางานจริงๆ	ผ่านไปด้วยดี	เป็นกุศล	ไม่คิด 
ว่างานจะใหญ่	 งานใหญ่โดยขยายออกไปเอง	
ควบคุมไม่ได้	ก็เลยกลายเป็นงานระดับจังหวัด	
กลายเป็นงานระดับประเทศไป
 ปุจฉำ :	 ที่วัดเราจัดงานบ่อยๆ	 แต่งานนี้	
ถือว่าใหญ่กว่างานอื่นๆ	หรือเปล่า	มีงานไหนที่
ใหญ่กว่านี้ไหมเจ้าคะ
 วิสัชนำ :	 ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีนะ	 เมื่อก่อน	
ตอนครัง้แรกทีมี่งานยกฉตัร	(ปี	๒๕๕๐)	อาตมา
ก็จัด	 ๗	 วัน	 ๗	 คืน	 แต่คราวนี้เรื่องเศรษฐกิจ	

คืน	แต่ในงานครั้งนี้	ทุกอย่างเสร็จหมดภายใน
วันเดียว	แต่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน	ที่น่าภูมิใจคือการ
ประสานความสามัคคีระหว่างประเทศ	 การ
ประสานความร่วมมอืในการเผยแผ่พระศาสนา		
โดยมีวัดจากแดงเป็นแกนกลาง	
	 ตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายถึงเหตุผล	
ความส�าคัญ	 และความเป็นมาของงานยก
ฉัตร	 บูรณะฉัตร	 พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย	์
วัดจากแดงครั้งนี้	 เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านคงได้
สมัผสัความยิง่ใหญ่		รูส้กึอิม่ใจและปลืม้ใจไปด้วย 
ซึ่งนอกจากจะเป็นงานบุญใหญ่ที่หาโอกาส
ท�าได้ยาก	 ยังเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจของทั้งสามประเทศ	คือ	ไทย	ลาว	และ
เมยีนมาร์	ซึง่เป็นนมิติหมายทีด่ใีนการร่วมใจกนั
พัฒนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา	 ให้เป็นที่พึ่ง	
เป็นความร่มเยน็เป็นสขุของพทุธศาสนิกชนทัง้
หลาย	โดยมวีดัจากแดงเป็นแกนกลาง		ทีม่ส่ีวน
ช่วยหล่อหลอมความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัของ
ชาวพุทธในประเทศภูมิภาคนี้
	 นอกจากน้ัน	 เรายังได้เห็นศักยภาพของ 
ชาววัดจากแดงทั้งคณะสงฆ์และศรัทธาญาติ 
โยม	 ที่มีความสมัครสมานสามัคคี	 ร่วมแรง 
ร่วมใจกัน	จัดงานบุญครั้งส�าคัญ	ที่ได้กลายเป็น 
งานระดับจังหวัดจนถึงระดับนานาชาติ	 ซึ่ง 
สิ่งส�าคัญที่สุดคือ	การให้ปัญญาแก่สาธุชน	เพื่อ 
ให้เข้าถึงความหมายทางธรรมคือวิมุตติฉัตร	
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่พึงได้พึงถึงโดยทั่วกัน

สงสารญาติโยม	จึงจัดวันเดียว	ครั้งแรกนั้นเรา
จัด	๗	วัน	๗	คืน	มีการปฏิบัติธรรมตลอด	๗	วัน	
มีพระธุดงค์มาร้อยกว่ารูป	 ในงานมีแต่ให้กับ
ให้	จัดหนังสือ	จัดของช�าร่วยหลายชิ้น	แจกแก่
ญาติโยมที่มาตลอด	๗	วัน	แพทย์พยาบาลจาก
โรงพยาบาลศิริราชมาคอยดูแลเรื่องสุขภาพ	
พระธดุงค์ร้อยกว่ารปูมาปักกลด	มปีฏบิตัธิรรม	
คือยกฉัตรปฏิบัติธรรมตลอด	๗	วัน	๗	คืน	มา
ปิดทอง	ฟังเทศน์		นั่งสมาธิ	ทั้งๆ	ที่งบประมาณ
ก็ไม่มี	สุดท้ายคนนั้นคนนี้ก็มาช่วย	ทั้ง	๗	วัน	๗	
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สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ปรารภธรรม

	 มีเรื่องหนึ่ง	 ที่น่าจะต้องช่วยกันโดยเร็ว	
เพราะว่าเวลานี้ชาวพุทธท�าท่าจะพลาดจะ
พลั้งไป	ดีไม่ดีจะเสียหลัก	ถ้าไม่จัดให้เข้าที่ตาม
ธรรม	 อาจจะกลายเป็นการบั่นทอนท�าลายตัว
เอง		เดี๋ยวนี้จะได้ยินกันว่า	มีส�านักปฏิบัติธรรม
อะไรต่างๆ	ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อมองในแง่ว่า	มี
การสนใจเอาใจใส่พระพุทธศาสนามากขึ้น	 แต่
บางทีก็เดินหน้าเพลินไปโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นการ
ท�าอะไร	เรือ่งราวกเ็ป็นไปด้วยเจตนาด	ีแต่ไม่ทนั
นึก	หรือมองไม่ทั่ว	เดี๋ยวนี้ถึงขั้นเป็นทางการ	มี
กฎหมาย	 มีค�าจ�ากัดความ	 เป็นข่าวว่ามีส�านัก
ปฏิบัติธรรมขึ้นที่นั่นที่นี่	 เจ้าวัดเจ้าคณะนั้นๆ	
จะสร้างส�านักปฏิบัติธรรม	 ก็ขออนุญาต	 แล้ว
ก็ได้รับอนุญาตตั้งขึ้นมา

	 สมัยก่อน	 ไม่ได้เรียกอย่างน้ี	 ไม่ได้ยินว่า
มีส�านักปฏิบัติธรรม	 แต่ท่านเรียกว่า	 ส�านัก
กรรมฐานบ้าง	 ส�านักวิปัสสนาบ้าง	 ก็เรียกให้
ตรงว่าปฏิบัติธรรมอะไร	 ให้ชัดลงไป	 ส�ำนัก
กรรมฐำนก็คือ ปฏิบัติธรรมระดับท่ีเรียกว่ำ
กรรมฐำน	เป็นเรือ่งจติ	เรือ่งปัญญา		ทน้ีี	พอมา 
เรียกว่าส�านักปฏิบัติธรรม	ก็เป็นการเรียกแบบ
เหมารวม	หรือคลุมๆ	ไป	แต่ลักษณะการจัดรูป
แบบ	และขอบเขตการปฏบิตั	ิกลายเป็นจ�าเพาะ
ลงไปในเร่ืองสมถะ	 เรื่องวิปัสสนา	 หรือที่สมัย
ก่อนชอบเรียกกว้างๆ	ว่า	“กรรมฐำน”
	 ที่ท่านหันมาใช้เป็นส�านักปฏิบัติธรรมนี้	ก็
เห็นได้ว่าท่านมเีจตนาดีจรงิๆ	คอืเห็นว่าคนสมยั
นี้พบค�าว่ากรรมฐาน	 ว่าวิปัสสนาก็ไม่คุ้น	 รู้สึก

สำ�นักปฏิบัติธรรมที่สมน�ม
ส�ำนักปฏิบัติธรรมที่เรียกได้เต็มค�ำเต็มปำก

*พูดแก่ญาติโยม	ซึ่งไปเยี่ยมที่	ร.พ.	ศิริราช	วันที่	๒๖	เม.ย.	๒๕๖๐	(เพิ่มเติมให้ชัดขึ้น)	คือคุณหมอกฤษณา	คุณพงษ์สวัสดิ์	คุณฉวีวรรณ	
คุณแป๋ว	มีพระเกตุญาโณ	ร่วมปฏิสันถาร		ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ	ชื่อ	“ส�ำนักปฏิบัติธรรมที่สมนำม คือฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย”   

๑
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ไกลตัว	 หรือยาก	 ท่านอยากให้คนหันมาสนใจ
ปฏิบติักันให้มาก	จงึใช้ค�าว่า	ส�านกัปฏิบตัธิรรม	
แต่เมื่อลักษณะ	 รูปแบบและขอบเขตของการ
ปฏิบัติในส�านักนั้น	 ค่อนข้างจ�าเพาะ	 แต่เรียก
ด้วยค�าคลุมว่า	 “ปฏิบัติธรรม”	 ก็เปิดช่องให้
คนสับสน	คนทั่วๆ	ไป	ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องธรรมะไม่ชัดพอ	หรือรู้พร่าๆ	มัวๆ	พอ
มาเห็นมารู้จักส�านักปฏิบัติธรรม	ที่จัดกันอย่าง
นี้	เวลาผ่านไป	ความคิดความเข้าใจก็จะจับตัว	
แล้วกม็องลกัษณะ	มองความหมายว่า	อ้อ..	ต้อง
อย่างนี้	 จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรม	 คนอย่างนี้คือ
มาปฏิบัติธรรม	 ที่ว่าปฏิบัติธรรมคือท�าอย่างนี้
มีกิจกรรมอย่างนี้	อาจจะต้องแต่งตัวอย่างนี้ๆ
	 ทีนี้	 พวกชาวถิ่นชาวบ้านที่อยู่รอบๆ	 เม่ือ
มองเห็นและเข้าใจไปอย่างนี้	 ก็จะบอกจะพูด
กันว่า	 เร่ืองการปฏิบัติธรรมนี่พวกเราไม่เกี่ยว
นะ	 การปฏิบัติธรรมคืออย่างที่เขาท�ากันที่นั่น		
พวกเราอยู่ข้างนอก	 เป็นคนนอก	 ชีวิตเราไม่
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม		ไปๆ	มาๆ	เลยกลาย
เป็นว่า	 ชาวบ้านมองธรรม	 มองการปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขา	 การ
ปฏิบัติธรรมเป็นเรือ่งของคนพวกอย่างโน้น	ทีม่ี 
วิธีท�าไปอย่างหนึ่งของเขา
	 ในระยะยาว	ชาวบ้านในท้องถิ่น	ซึ่งค่อยๆ	
เลือนรางห่างธรรม	 ห่างเนื้อตัวของพระพุทธ
ศาสนามาไกลไม่น้อยแล้ว	กจ็ะไม่รูว่้าทีเ่ขาเป็น
ชาวพุทธนั้น	 เก่ียวข้องอะไรกับธรรม	 เขาจะ

ต้องปฏิบัติธรรมด้วยไหม	 ไปๆ	 มาๆ	 ชาวบ้าน
ก็ไม่ต้องท�าอะไร	 พระพุทธศาสนาหมดความ
เกี่ยวข้อง	 เขาก็หลุดไปจากพระศาสนา	 ก็เลย
จะกลายเป็นการแยกชาวถิ่นชาวบ้านออกจาก
พระพุทธศาสนา	 ถ้าปล่อยไปแล้ว	 เขำเป็นกัน 
เข้ำใจกันอย่ำงนี้ ก็โค่นเลย ถ้ำชำวถิ่นชำว
บ้ำนหลุดหำยไป ก็จะถึงกับเป็นกำรถอนรำก
ถอนโคนพระพุทธศำสนำ
	 ตอนน้ีจึงควรต้องเน้น	บอกกันว่าไม่ได้แล้ว
นะ	ต้องให้ชัดกันว่า	 ไม่ใช่นะ	ที่มีส�านักปฏิบัติ
ธรรมน้ันแล้ว	 ใครจะปฏิบัติธรรมต้องไปที่น่ัน		
ต้องแต่งตวัอย่างนัน้		ต้องเป็นอยูอ่ย่างนัน้	ต้อง
ท�าอย่างน้ัน	ไม่ใช่อย่างน้ัน แต่ปฏิบตัธิรรมเป็น
เรือ่งของทกุคน ทกุเวลำ ทกุสถำนที ่ธรรมมใีน
ทุกระดบั	ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน	เป็นพ่อบ้านแม่
บ้านเป็นลกู	หรอืเป็นอะไรๆ	มยีศมตี�าแหน่ง	จะ
เป็นนายอ�าเภอ	เป็นผู้ปกครอง	เป็นครูอาจารย์	
เป็นพ่อค้า	เป็นแม่ค้า	ต้องให้ปฏบิตัธิรรมทัง้น้ัน	
เริ่มต้ังแต่ท�าหน้าที่ของตัวเองไป	 ท�าให้มันถูก
ต้อง	 ทุกคนต้องปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตประจ�า
วันของเขา	 ทุกที่ทุกเวลา	 เราต้องเน้นว่า	ท�ำ
อย่ำงไรจะให้ชำวบ้ำนรู้หลักธรรมและปฏิบัติ
ธรรมในชวีติประจ�ำวนั เป็นพ่อบ้านแม่เรอืนจะ
อยู่กันอย่างไร	พ่อแม่จะเลี้ยงลูกอย่างไร	ลูกจะ
ปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไร	 ไปเรียนหนังสือจะฟัง
ครสูอนอย่างไร	เป็นนายอ�าเภอ	เป็นผูใ้หญ่บ้าน
ควรปฏิบัติตัวอย่างไร	ปกครองอย่างไร	ปฏิบัติ
ธรรมต้องทั่วถึงหมด
	 การไปส�านกัปฏบิตัทิีโ่บราณเรยีกว่า	ส�ำนกั
กรรมฐำน	 ก็เป็นการปฏิบัติธรรมระดับหนึ่ง	
ระดับจิตใจที่เรียกว่าสมถะ	 และระดับปัญญา
รู้แจ้งสภาวะ	 ที่เรียกว่าวิปัสสนำ	 ก็เรียกตรง
ไปตรงมาได้	ไม่ต้องว่ำปฏิบัติธรรม เพรำะจะ
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ท�ำให้ค�ำทีค่ลมุทัง้หมดกลำยเป็นมีควำมหมำย
แคบจ�ำเพำะ	 นี่ก็คือท่านหวังดี	 แต่โดยไม่ทัน
นึก	 ก็จะกลายเป็นบีบแคบโค่นตัวเอง	 นึกว่าดี
มีส�านักปฏิบัติธรรมเยอะ	 ไปๆ	 มาๆ	 จะกลาย
เป็นแยกชาวบ้านออกจากพระพทุธศาสนา	ต้อง
รีบแก้	 แนวคิดที่ว่า	 ถ้าจะปฏิบัติธรรมเมื่อไรก็
คือต้องเข้าไปที่ส�านัก	 พระจะเพลินไปว่า	 เรา
มีส�านักปฏิบัติธรรมมากมาย	 พระพุทธศาสนา
ก�าลังรุ่งเรือง	 แต่ที่ไหนได้	 ก�าลังจะหลุดลอย	
ค่อยๆ	 ท�าให้ชาวถิ่นชาวบ้านหมดความรู้สึก
ร่วมในความเป็นชาวพทุธ	แยกตวัออกจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม	โดยถือว่าเขาไม่เกี่ยว

จะรู้จักพระพุทธศาสนา	จะได้ใกล้ชิดวัด	จะได้
เรียนรู้ปฏิบัติธรรม
	 พระพทุธเจ้าทรงสอนไว้อย่างน้ีนะ	คนทีจ่ะ
เป็นชาวพุทธ	 หรือที่จริงก็คือมนุษย์ทั้งหลายนี่
แหละ	ต้องปฏิบัติธรรม	ท่านจัดไว้	๓	ระดับ	คือ
 ๑.  ทิฏฐธมัมกิตัถ์ คอื ธรรมเพือ่ประโยชน์
ปัจจุบัน	 ซึ่งว่าตามศัพท์คือประโยชน์ที่ตาเห็น	
เร่ิมด้วยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการทอง	 อันน้ี
พระพทุธเจ้าตรสัก่อนเป็นข้อแรก	แล้วกต็รสัว่า	
ทฏิฐธมัมกิตัถ์ นัน้จะส�าเร็จด้วย	อฏุฐานสมัปทา 
ท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร 
โดยใช้ปัญญา	ต่อด้วย	อารกัขสมัปทา ได้มารูจั้ก
เก็บรักษา	 แล้วก็	กัลยาณมิตตตา	 คบหาคนด ี
ที่จะพาให้ชีวิตและกิจการเจริญงอกงาม	 และ 
ต้องมี	สมชีวิตา คือเลี้ยงชีพแต่พอดี
	 นี่คือพระพุทธเจ้าทรงเริ่มที่เศรษฐกิจ	 แต่
พระเดี๋ยวนี้	ถ้าไม่ระวัง	ไม่มองธรรมให้ทั่วรอบ	
ไม่ดูคนในสถานการณ์	 จู่ๆ	จะชวนชาวบ้านไป
เดินจงกรมอย่างเดียว	ก็ด้วนเลย	นั่นด้านจิตใจ
กไ็ม่ว่า	แต่ด้านชวีติประจ�าวนั	กต้็องสอนให้เขา
รู้จักที่จะเป็นอยู่ให้ได้ให้ดี	 ไม่ใช่ได้แค่พูดเสริม
พูดประกอบในส�านักปฏิบัติธรรม
	 ดังที่ว่าแล้ว	 พระพุทธเจ้าตรัสเริ่มข้อแรก	
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์หรือจุดหมายปัจจุบัน	
ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจให้พึ่งตัวเองได้	 แล้วก็ 
เร่ืองสังคม		คนอยูร่่วมกันให้มศีลี		ไม่เบยีดเบยีน
กัน	และให้มีสังคหวัตถุ	ช่วยเหลือกัน	แล้วเรื่อง
ครอบครัว	 เรื่องเกียรติ	 เรื่องยศ	 เรื่องพื้นฐาน
เหล่านี้	 ต้องท�าให้ถูกต้อง	นี่คือปฏิบัติธรรมทั้ง
นั้น	เป็นขั้นทิฏฐธัมมิกัตถ์	ส�าหรับชาวบ้านต้อง
เน้นอันนี้ก่อน
	 ทีนี้	ถ้าคุณพร้อมด้วยทิฏฐธัมมิกัตถ์แล้ว	ก็
ให้มีสัมปรายิกัตถ์มาคุม	 นี่คือประโยชน์เลยตา

	 แก้ไขอย่างไร	 คือว่า	 ใครที่เราจะพูดได้	
ต้องให้เข้าใจ	 อย่างน้อยส�านักปฏิบัติธรรมนะ 
เป็นที่ปฏิบัติเจาะลึกเข้มข้น	 ให้เข้าใจว่าที่จริง
เหมือนมีวงเล็บว่า	 เป็นส�านักปฏิบัติธรรม	
(ระดับกรรมฐาน)	 หรือ	 (ระดับสมถวิปัสสนา)	
หรือ	 (ระดับจิตตภาวนา	ปัญญาภาวนา)	 ฯลฯ	
มีวงเล็บอยู่ในตัว	 แต่ละไว้ในฐานเข้าใจ	 ถ้ามี
โอกาสก็พูดชี้แจงต่อไปอีกว่า	 โบราณมีอยู่แล้ว	
เขาเรยีกตรงไปตรงมาว่า	ส�านกักรรมฐาน	บางที
บางส�านกัจะให้เด่นจ�าเพาะขึน้	กเ็รยีกว่าส�านกั
วิปัสสนา	อันนี้ต้องช่วยกัน	มิฉะนั้นจะแย่	ตอน
นี้ส�านักปฏิบัติชักจะเกลื่อน	 ถ้าไม่ระวัง	 พอตั้ง
ที่หนึ่ง	ก็แยกชาวบ้านออกไปทีหนึ่ง	เรื่องที่ต้อง
ท�าคือรบีเอาชาวบ้านเข้ามา	ท�าอย่างไรชาวบ้าน
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เห็นมาแล้ว	คือสัมปรายะ	ที่แปลว่า	เบื้องหน้า	
ภพหน้า	เรื่องจิต	-	ปัญญา	ถ้าปฏิบัติระดับนี้ได้	
กไ็ปถงึภพหน้าด้วย	แล้วก็แน่นอนว่าไม่ต้องกลวั	
ตายแล้ว	ต้องไปดีแน่นอน
 ๒. สมัปรำยิกัตถ์ ประโยชน์เลยตาเหน็	ไป
ถึงภพหน้า	 นี่ก็มาถึงเรื่องศรัทธา	 การบ�าเพ็ญ
ทาน	 ท�าบุญกุศล	 อะไรพวกนี้	 แล้วก็ศีล	 สุตะ 
จาคะ	ปัญญา	นี่เป็นระดับจิตใจ	เรื่องศีลธรรม	
ก็ท�าให้ดี	 สัมปรายิกัตถ ์ก็มาคุมทิฏฐธัมมิกัตถ	์
คือเม่ือลึกล�้าเลยจากเรื่องท่ีตาเห็นไป	 ถ้าเขามี
จิตใจดี	 เขาก็จะปฏิบัติต่อเรื่องวัตถุในทิฏฐธัม- 
มิกัตถ์ได้ดีขึ้น	ก็ต่อกันไปว่า	ท�างานหาเลี้ยงชีพ
สุจริต	 รู้จักเก็บรักษา	 ไม่เล้ียงชีวิตฟุ้งเฟ้อ	 ไม่
ท�าอะไรเสียหาย	 แล้วก็รู้จักวางใจต่อวัตถุ	 ต่อ
สิ่งทั้งหลาย	 รู้จักว่ามีแล้วไม่ทุกข์	 ไม่ต้องทุกข์
จากสิ่งเหล่านี้มากเกินไป	 นี่มาถึงขั้นสัมปรายิ- 
กัตถ์	 จากนั้นก็ปรมัตถ์	 ถึงขั้นหมดกิเลส	 หมด
ทุกข์สิ้นเชิง	 ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรวมไว้ต่อสุด
ท้ายในสัมปรายิกัตถ์
	 นี่คือปฏิบัติธรรมให้ได้ครบทุกขั้น	เริ่มจาก
ระดบัของชวีติทีเ่ขาเป็นอยู	่ซึง่นบัละเอยีดกเ็ป็น	
๓	 ขั้น	 ทิฏฐธัมมิกัตถ์	 สัมปรายิกัตถ์	 ปรมัตถ	์
แต่พระพุทธเจ้าตรัสรวมปรมัตถ์ต่อท้ายไว้ใน 
สัมปรายิกัตถ์	จึงเป็น	๒	ขั้น	ทิฏฐธัมมิกัตถ์	กับ 
สัมปรายิกัตถ์

	 ชาวบ้านอยู่กับวัตถุมาก	มุ่งเอาทิฏฐธัมมิ- 
กัตถ์	 ก็ให้เขาท�าให้ดี	 ต้องเอาด้านน้ีขั้นน้ีให้ดี
ให้มั่นใจ	 แต่ทีน้ีพระท�าท่าว่าจะไม่เอาตามที่
พระพุทธเจ้าตรัส	 อยู่ๆ	 จะมาตั้งส�านักปฏิบัติ
ธรรม	 แต่บ�าเพ็ญสมถะ	 เจริญวิปัสสนา	 แล้วก็
ไปเรียกเป็นปฏิบัติธรรม	 แถมบางทีท�าท่าจะ
ไปผูกขาดว่าปฏิบัติธรรมต้องอย่างนี้	 ก็จบสิ	นี่
คอืไม่รูต้วัว่าเป็นการกันชาวบ้านออกไป	ตดัเขา
ออกไปเลย		ชาวบ้านก็เลยรูส้กึเหมอืนกับว่าตวั
เขาไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
	 ในขอบเขตที่อาตมารู้เห็นได้	 ไม่มีส�านัก
ปฏิบัติธรรม	 อาตมาเกิดมาตั้งนานกว่าจะเจอ
ส�านักปฏิบตัธิรรม	ก่อนน้ันมแีต่ส�านักกรรมฐาน	
สมยัก่อนน้ี	ปฏิบตัธิรรมเป็นชวีติของเรา	การน�า
ธรรมมาใช้	เรยีกว่าปฏบิตัธิรรม	แต่ตอนนี	้ส�านกั
ปฏิบัติธรรมเกลื่อนเลย	 เรื่องการท�าดีมีมาก	 ก็
น่าอนุโมทนา	แต่ให้ถกูหลกัให้ตรงพอด	ีมฉิะน้ัน
จะกลายเป็นโค่นตัวเองไปเสีย
	 ต้องรีบฟื้นการปฏิบัติธรรมให้เต็ม	 ต้อง
สร้างความเข้าใจให้รู้ว่า	 	 ปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่
น้ันนะ	 อย่างนั้นคือส�านักปฏิบัติธรรม	 ที่มีใน
วงเล็บว่ากรรมฐาน	 แต่ในสมัยโบราณไม่ต้อง
วงเลบ็ให้มากเรือ่ง	เอาล่ะ	เรือ่งน้ีต้องรบี	ต้องจับ
ชาวบ้านให้ได้ก่อน	คอืโบราณน้ันท่านจับทีช่าว
บ้าน	ชวีติพระสมัพนัธ์กบัชาวบ้าน	พระออกมา
บณิฑบาตแต่เช้าชาวบ้านกไ็ปวดั	มปัีญหาอะไร
ก็ปรึกษาหลวงพ่อ
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	 แม้แต่ในครอบครัว	เด็กทะเลาะกัน	อะไร
ต่ออะไร	 ก็ไปหาหลวงพ่อช่วยอบรมมันหน่อย	
ช่วยตัดสิน	อะไรอย่างนี้	ชีวิตพันอยู่กับวัด	พระ
ศาสนาอยูใ่นชวีติประจ�าวนั	พระเป็นครหูลกัครู
ส�าคัญ	 แล้วก็มีโรงเรียน	 หลวงพ่อเป็นผู้ตัดสิน
หมด	แต่ก่อนมีงานวัด	ทะเลาะกันตีกนั	พอบอก
ว่าหลวงพ่อมาแล้ว	ก็เงียบกริบ
 ต้องเอำชีวิตเอำควำมสัมพันธ์ในระดับ
พืน้ฐำนน้ีก่อน ไม่ใช่จู่ๆ  กเ็น้นไปทีส่�ำนักปฏิบติั
เลย ถ้ำพื้นฐำนนั้นหำยไปแล้ว ก็หมดกัน 
ถ้ำเสยีฐำนไป พระพทุธศำสนำก็หมด	และพอ
ฐานหมด	ส�านกัปฏิบตัก็ิลอย	พร้อมท่ีจะโค่น	จงึ
ต้องรีบ	 ช้าไม่ได้	 โดยเฉพาะนักกฎหมายต้องรู้
เข้าใจ	และกต้็องบอกญาตโิยมให้มคีวามรู้เข้าใจ
ว่าอะไรอยู่ตรงไหน...
	 ทีนี้	 มองไปอีกแง่	 ก็มีทางแก้ไขให้กลับ
ร้ายกลายดี	 และจะดีมากๆ	 ด้วย	 คือถ้าจะต้ัง
เป็นส�านักปฏิบัติธรรม	ก็ท�าให้เต็มความหมาย
จริงๆ	ไปเลย	ท�าอย่างไร	?	ก็ท�าให้ครบ	๒	ตอน	
ให้เต็มทั้ง	๒	ชั้น	คือ	มีส�านักปฏิบัติธรรมอย่าง 
ที่ท�าอยู ่นี้	 ที่จัดให้ผู ้ศรัทธาจากที่ต่างๆ	 ทั้ง
ใกล้และไกล	 มาเข้ากรรมฐาน	 มาเจริญสมถ-
วิปัสสนาบ�าเพ็ญจติตภาวนา	ปัญญาภาวนากนั 
เพื่อสัมปรายิกัตถ์ ถือเป็นขั้นเจาะลึกหรือ 
เข้มข้น		กเ็ป็นอนัว่าได้ไปขัน้หนึง่		กด็ลีะ		(ในส�านกั 
ปฏิบัติธรรมข้ันเจาะลึก	ทีม่าเข้าปฏิบตัเิข้มข้นใน
ขั้นจิตตภาวนา	ปัญญาภาวนานี้	ถ้าคนที่มาเข้า
ปฏิบัติเป็นคฤหัสถ์	น่าจะจัดให้เรียนหลักธรรม 
ทั่วไปส�าหรับอุบาสกอุบาสิกาก่อน	ในช่วงหนึ่ง
ส้ันๆ	 แล้วจึงเข้าปฏิบัติ	 และหลังจากนั้น	 ผู้ที่
สามารถ	กอ็าจให้ไปช่วยสอนธรรมขัน้เบาๆ	แก่
เด็กและเยาวชนในถิ่นได้ด้วย)
	 พร้อมกันนั้น	 ก็เอาส�านักปฏิบัติธรรมนั้น

เป็นศนูย์กลางเผยแพร่ธรรมของชมุชนของท้อง
ถิน่น้ันๆ	ด้วย	โดยน�าพาส่งเสรมิให้ชาวบ้านชาว
ถิน่น้ัน	ปฏิบตัธิรรมขัน้ทฏิฐธัมมิกัตถ์ ในบ้าน	ใน
ครอบครวั	ในทีท่�างาน	ในเรอืกสวนไร่นา	ในชวีติ
ประจ�าวัน	 ให้เป็นพ่อแม่ที่ดี	 เป็นครูดี	 เป็นลูก
ดี	เป็นศิษย์ดี	เป็นเจ้าหน้าที่ดี	ท�างานท�าหน้าที่
ขยันหมั่นเพียร	 ซื่อสัตย์สุจริต	 และมีปัญญารู้
เหตุปัจจัย	 ทันเหตุการณ์	 ท�าถิ่นท�าชุมชนของ
ตนให้ดีงาม	 เจริญพัฒนา	 อยู่พอดีมีความสุข
ความมั่นคง	อันนี้ก็ชั้นหนึ่ง	เป็นขั้นพื้นฐาน	ถ้า
จะให้ดีจริง	ก็ช่วยฟื้นการบวชเรียน	ให้กุลบุตร
ลูกถิ่นได้เรียนธรรมเรียนวินัย	 รู้วัฒนธรรมไทย	
ได้ฝึกอบรมให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าน่านับถือ	
เป็นผู้น�าของบ้านของถิ่นได้
	 ส�าหรับชาวบ้านน้ัน	 ทิฏฐธัมมิกัตถ์	 ต้อง
ท�าให้ได้	 และสัมปรายิกัตถ์	 ถ้าถึงได้	 ก็จะ
สมบูรณ์	 รวมแล้วก็คือ	ต้องฟื้นกำรบวชเรียน
ที่จริงจังและควำมอยู่ดีมีธรรมของคนถิ่นขึ้น
มำเป็นฐำนหรือเป็นแกน จะว่ำเหมือนเป็น
องค์พระเจดีย์ก็ได้ แล้วให้กำรปฏิบัติของ
ส�ำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นส่วนเสริม เหมือน
เป็นยอดพระเจดีย์ ถ้ำท�ำได้อย่ำงนี้ ก็จะเป็น
ส�ำนักปฏิบัติธรรมสมนำม	เต็มความหมาย	ได้
สองชั้น	ได้ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถ์	และสัมปรายิกัตถ์	
ที่โยงตลอดไปถึงปรมัตถ์	เรียกได้เต็มปาก	แล้ว
ก็จะหมดปัญหา

โปรดติดตามอ่านต่อ	ตอน	๒
“ส�ำนักกรรมฐำนไป ส�ำนักปฏิบัติธรรมมำ”
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ปัญญาภิวัฒน์

	 กราบนมสัการเรยีนถามพระอาจารย์เกีย่ว
กับความเข้าใจผิดเร่ืองความหมายของการ
ปฏิบัติธรรม	 สมัยนี้คนมักเข้าใจว่า	 การปฏิบัติ
ธรรมนีจ้ะต้องไปเข้าส�านกั	เป็นคอร์ส	๗	วนั	๑๐	
วัน	นั่งสมาธิอะไรอย่างนี้	ตีความหมายอย่างนี้
ก็เหมือนกันคนอื่นที่ไม่ได้ท�าอย่างนี้	กลายเป็น
ว่าพวกนีไ้ม่ได้ปฏบิติัธรรม		ขอความเมตตาพระ
อาจารย์อธบิายค�าว่า	“ปฏิบัตธิรรม”		ให้เข้าใจ
อย่างถกูต้อง	และสามารถจะเอาธรรมะมาใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันได้
		 เส้นทางที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหน	 ?	 อยู่กับ
ใจกับกายในปัจจบุนั	เราอยูท่ีไ่หนกป็ฏบิตัธิรรม
ที่นั่น	ถ้าเข้าคอร์ส	๗	วันก็ดี	ก็ส่งเสริมท�าแบบ
เต็มที่	เข้มข้น	แต่เราออกจากคอร์ส		กายกับใจ
กอ็อกจากสถานทีน่ัน้		ไปไหนกป็ฏบิตัต่ิอ	รกัษา
ใจ	พิจารณาธรรม	 	ปฏิบัติธรรมทุกวัน	 เราอยู่

ที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่น		ถ้าเข้าใจอย่างนี้	ทุกอย่าง
ก็เป็นการปฏิบัติธรรม	ท�างานก็ปฏิบัติธรรมไป
ด้วย	 ดูแลลูกก็ปฏิบัติธรรมไปด้วย	 ถ้าเป็นเด็ก
เข้าโรงเรยีนก็ปฏบิตัธิรรมไปด้วย	ถ้าเข้าใจอย่าง
นี้ก็ถูกต้อง	เป็นธรรมชาติ		ก็เป็นวัฒนธรรม	จะ
ต้องเข้าคอร์ส	เรียนรู้การปฏิบัติ	ก็ไม่ผิด	แต่ว่า
ถ้าเอาแค่นั้น	 เป็นการปฏิบัติเพื่อผ่าน	 การเข้า
คอร์ส	๑๐	วนั	แล้วก็ออกมาใช้ชวีติธรรมดา	๑๑	
เดือน	ไม่ท�าอะไรเลย	ก็เสื่อมหายไปหมด		อันนี้ 
ก็ไม่ได้เป็นการปฏิบตัธิรรม		เข้าคอร์สแต่ละครัง้
กเ็พือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั	อยูใ่น
ศีลในธรรม	ทุกวันๆ	
			 หลวงปู่ชาท่านสอนเรื่องการปฏิบัติธรรม
โดยให้เข้าใจทุกอิริยาบถ	 อยู่สถานที่ไหน	 เรา
ก็ปฏิบัติที่น่ัน	 ต้องรักษาใจทุกที่	 ทุกเวลา	 ถ้า
เข้าใจอย่างนี้	 เราจะตื่นตัว	จะมีก�าลังใจในการ

สัมภาษณ์

ของฝากนักปฏิบัติธรรม
พระโสภณภำวนำวิเทศ (พระอำจำรย์แดน กัลยำโณ)
 เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวัน	นครเมลเบิร์น		ประเทศออสเตรเลีย

กองบรรณำธิกำร
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ปฏิบติัตลอดทกุแห่ง	ถ้าเป็นพระสงฆ์	เรือ่งวินยั
เราก็รกัษา	๒๔	ช่ัวโมง	กรรมฐานเรากถ็อืทุกวัน	
สตสิมัปชัญญะต้องฝึกทกุวนั	เป็นธรรมดาบางที
ก็สติขาดหายไป	แต่เราต้องพยายาม	ถ้าอยู่กับ
ครบูาอาจารย์ทีป่ฏิบตัดิปีฏบิตัชิอบอย่างหลวง
ปู่ชา	จะเน้นสติในปัจจุบัน	หากพูดมาก	ใจลอย	
หลงลมืหน้าที	่กจ็ะโดน	แค่นดิๆ	หน่อยๆ	สายตา
ก็บอกว่า	คุณท�าอะไร	ไม่พูดนะ	สายตามองว่า
คุยกัน	เหมือนเตือนว่าลืมตัวเองไหม	จะให้เรา
ส�านึกตัวเองว่าก�าลังปฏิบัติอยู่	 คือมีหลายวิธีที่
ท่านจะบอก	ถ้าเป็นหลวงปู่ชาท่านก็จะมีความ
ช�านาญ	รูจ้กัคน	รูจ้กัการฝึกฝน	มุ่งให้คนเห็นใจ
ของเขาเอง	 ไม่ใช่แค่ถ่ายทอดด้วยการพูดและ

ปรับช่วงแรก	 แต่ว่าสุดท้าย	 เราก็ต้องกลับมา
ดูของเราเอง	 รับผิดชอบของเราเอง	 จะไปยึด
ครูบาอาจารย์ตลอดก็ไม่ถูก	 ท่านพาเราไปถึง
นิพพานไม่ได้	ก็แค่ให้เครื่องมือ	ความรู้		ให้เรา
พาตัวเองไป	
			 ถ้าเป็นพระปฏิบัติดี	ท่านจะให้	“เมตตำ- 
อปัปมญัญำ”		เมตตาไม่เลอืก	เมตตาแบบกว้าง	
เจอใคร	 ท่านก็จะมีเมตตาเสมอ	 และมีปัญญา
เสมอ	 กับคนนี้คนนั้น	 ถ้าเป็นระดับหลวงปู่ชา	
คล้ายๆ	กับปฏิสัมภิทาญาณ	ท่านจะรู้ว่า	คนนี้ 
เราควรพดูอะไร	จะท�าแบบไหน	หรอือาจจะเพิง่
เจอกนั	หรอืมาจากต่างประเทศ		ต่างท้องถิน่	กย็งั 
มีวิธีส่ือสารได้	 ไม่ต้องใช้ภาษาก็ได้	 	 ฝรั่งพูด 
อังกฤษไม่ได้ก็ยงัศรัทธา	คนไทยก็มหีลายระดับ 
ตัง้แต่ชาวนา		จนถงึเจ้านาย		ผูใ้หญ่จากกรงุเทพฯ 
ก็ยังมาศรัทธาท่าน	ท่านก็ต้องรู้จักปรับเข้ากับ 
แต่ละคนให้เกิดประโยชน์		ไม่ให้เกิดอคต	ิ	ในใจ 
พระอรยิเจ้าไม่มอีคต	ิ	มแีต่เมตตาทีบ่รสิทุธิ	์พดู
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์	 เพราะที่จริงมนุษย์เรา	
มาจากชาติไหนๆ	ในสังคมระดับไหน	ปัญหาก็
เท่าๆ	กัน	เหมือนๆ	กัน	คือ	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	
เหมือนกัน		
	 พระปฏิบัติดีจะไม ่ค ่อยติดในสมมต ิ
ภายนอกเท่าไหร่	 	 ใจท่านถึงวิมุตติไปแล้ว	 ไม่
หลงในเรื่องสมมติภายนอก	 คนไม่ค่อยปฏิบัติ
มีสมมติตลอด	ตอนอาตมาอยู่กับหลวงพ่อชาก็
ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษ		อาตมามาช่วงปลายๆ	มา	
เป็นอุปัฏฐากท่านอยู่	๕	ปี	ตอนปลายนั้นท่าน
ไม่ได้แสดงธรรมแล้ว	ไม่ได้พูดแล้ว	แต่ว่าจิตใจ
ท่านก็ยังมีพลัง	บรรยากาศ	ความสงบของท่าน		
ท�าให้เราเกิดความเชือ่มัน่ว่า	ความบรสิทุธ์ิมจีรงิ 
เมตตามีจริง	ก็อาศัยอ่านหนังสือด้วย	ฟังธรรม
ด้วย	 มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยอธิบายผลท่ีเห็น

อธิบายอย่างเดียว	พยายามให้เห็นและมองตัว
เอง	วธิกีารปฏิบัตกิค็อืมองตัวเอง	ไม่ใช่แค่จ�าใน
สิง่ทีค่รบูาอาจารย์พดู	จะให้พยายามเข้ามามอง
ที่ใจของตน		ท่านจะเก่งในเรื่องนี้		สามารถให้
เราหันกลับมาดูตัวเอง
			 บางทีรู้จากการพูดคุย	 บางทียังไม่ทันพูด
คุยก็รู้แล้ว	 นี่คือความพิเศษของท่าน	 เราจะ
พูดอะไรก็ให้เกิดสติกับตัวเองและเข้าใจ	ดังนั้น	
ครูบาอาจารย์จึงมคีวามส�าคญัมากเลย	เราต้อง
มีกัลยาณมิตร	มีครูบาอาจารย์ที่เข้าใจแนวทาง	
ต้องมีทีพ่ึง่ภายนอกก่อนกจ็ะช่วยได้มาก	ทกุคน
ก็มีที่มา	 มีพื้นฐานของตน	 ครูบาอาจารย์ช่วย
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ประจักษ์ด้วย	 ก็มีหลายทางที่จะรู้	 	 ปัจจุบันนี้
ก็รู้ได้ด้วย	 ดูลูกศิษย์ลูกหา	 เห็นลูกศิษย์ลูกหา
ก็เหมือนเห็นหลวงปู่ชา	แต่ละองค์ก็มีส่วนหนึ่ง
ของหลวงปูช่า	ก็ไม่ร้อยเปอร์เซน็ต์	แต่ว่ามส่ีวน
หนึ่ง	กิริยามารยาท	ค�าพดู	ภูมิปัญญา	ความคิด
เห็น	 หลายสิ่งหลายอย่าง	 	 ก็จะท�าให้กลับมา 
ระลึกถึงหลวงปู่ชา	ก็เลยมองภาพกว้างเหมือน
หลวงปู่ชานั่งอยู่ตรงนี้		แบ่งออกเป็นหลายองค์	
กเ็หมอืนพระพุทธเจ้าปรนิพิพานแล้ว	ธรรมวินยั
กเ็ป็นศาสดาต่อไป	หลวงปูช่ากเ็หมอืนกนั	พระ
สงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังมาประชุมร่วมกันเป็น
ประจ�า	 รักษาธรรมวินัย	 เป็นพิธีการสืบเนื่อง 
ทั้งในประเทศ	 ต่างประเทศ	 ลูกศิษย์ลูกหา 
พยายามช่วยกนัรกัษาของดทีีม่อียูใ่นหลวงปูช่า	
		 พระก็ทุกข์	ทุกคนทุกข์	ถ้าเราอยากจะพ้น
ทกุข์กต้็องจรงิใจต่อการปฏิบตั	ิ	ต้องมคีวามรูส้กึ
อยากปฏบิติั	อยากรูจ้รงิ	เหน็จรงิ	เราต้องหาเวลา
ของเรา	 แทนท่ีจะออกไปทางโลกอย่างเดียว 
เข้าสังคมสนุกสนาน	หรือโรงมหรสพ	ก็ต้องหา
เวลาอยู่กับพระธรรม	 เลิกงาน	 ก็พักผ่อนด้วย 
การฟังธรรม	 อ่านหนังสือ	 ธรรมะหลวงปู่ชา
ก็ยังเต็มตู้	 อยากจะรู้ว่าหลวงปู่ชาสอนอะไรก็

อ่านได้	ฟังได้ทุกวัน	ทั่วโลกถึงกัน	อ่านแล้ว	ฟัง
แล้ว	ทบทวน	เราไปวดัเจอพระสงฆ์	ได้ฟังธรรม 
แม้ไม่ได้ไปนอนวัด	เราก็ดู	เขาปฏิบัติกันยังไง	ก็
จะเริ่มเข้าใจ	ฟังด้วย	ดูด้วย	ศึกษาด้วย
	 ถ้าไปวัดหนองป่าพง	เดือนมกราคมก็จะมี
การปฏิบัติธรรม	๕	วัน	เป็นงานอาจริยบูชา	คน
หลายพนัคนน่ังฟังธรรม	สวดมนต์	น่ังสมาธ	ิคน
ต่างชาติเข้าไปเห็น		โอ้	มีคนเยอะขนาดนี้ยังไม่
ค่อยมีเสียงดัง		บรรยากาศดีมาก	นอนในเต็นท์
ในป่า	ต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็น	บรรยากาศก็เย็น	
ความเคารพต่อพระสงฆ์	 เคารพต่อพระธรรม	
ฟังธรรม	สวดมนต์พร้อมๆ	กัน		เวลาสวดมนต์
พร้อมกัน	ฟังแล้วเสยีงไพเราะด	ีมสีวดมนต์บาลี
แล้วแปลไทยด้วย	รูค้วามหมาย	มอีงค์ประกอบ	
เหตุปัจจัยหลายอย่างทีจ่ะท�าให้คนรูส้กึมพีลงั	มี
ความเชื่อที่จะท�าในสิ่งที่ดี		คนภายนอกเข้ามา
ดูก็ชื่นชม	ไม่มีใครบังคับ	ทุกคนไปด้วยศรัทธา	
			 ไปอย่างนี้	หรือไปเข้าคอร์ส	๕	วัน	๗	วัน		
อะไรก็ตาม	แต่กลับบ้านแล้วเราก็ต้องพยายาม
เอาสิ่งที่เราเรียนรู้ปฏิบัติไปท�าต่อที่บ้าน	 เอา
บ้านเป็นวัด	 เป็นสถานที่ปฏิบัติ	 ที่ส�านักงาน
เราไปท�างานแต่ละวัน	 ก็ยังเอาธรรมะไปใช้ได้ 
ในชีวิตประจ�าวัน	 รักษาศีล	 มีสติในการพูดจา	
ในการตัดสิน	 ว่างๆ	 เราก็มานึกถึงค�าสอนของ
พระพทุธเจ้า	ของหลวงปูช่า	เรากม็อีปุกรณ์	เรามี 
ห้องท�างาน	 มีโต๊ะท�างาน	 มีรูปครูบาอาจารย์ 
ต้ัง	ถ้าเผลอคดิขาดสติ	เผลอไปในอกุศล	เราเหน็
รปูท่าน	เราก็รกัษาใจให้ได้	ก็พยายามท�าอย่างนี้	
	 ในสมยัพทุธกาลเป็นอย่างน้ี		พระพทุธเจ้า
ท่านสอน	แล้วคนเจอกนักจ็ะทกัทาย		ถามว่าวนั
น้ีคณุก�าหนดสตยิงัไง	ตอนน้ีกรรมฐานพจิารณา
อะไร	ก็ต้องมีอย่างน้ีบ้าง	แต่สมยัน้ีเมือ่เจอกัน	ก็
คุยแต่ทางโลกมากทางธรรมน้อย	
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			 ในสมยันีจ้ะมคี�าพดูว่า	คนนีไ้ปปฏบัิตธิรรม	
ไม่เห็นจะนิสัยดีขึ้นเลย	 ก็ยังขี้โมโหเหมือนเดิม	
จะไปท�าไม	 	 อยากถามว่า	 คนพูดเคยดูตัวเอง
บ้างไหม	 ส่วนใหญ่เรามองคนอื่น	 เคยมองตัว
เราเองบ้างหรือเปล่า	คนที่พูดอย่างนี้ส่วนใหญ่
เป็นข้ออ้าง	เราเองก็ไม่ปฏิบัติอะไร	แค่มองคน
อื่น	หาวิธีแก้ไขคนอื่น	 เวลาเจอคนอื่นก็ถามว่า
คณุปฏบิติัท�าไม	ปฏบิตัแิล้วไม่เหน็จะดีขึน้	กเิลส
ยงัหนา	พดูได้แต่ไม่ได้ดูตัวเอง	แต่สุดท้ายถ้าเรา
เองมศีรทัธา	เหน็ประโยชน์	เรากต้็องปฏิบติัของ
เราไป	จะรอคนอืน่กจ็ะต้องรอทัง้ชวีติ	อาจจะไม่
เข้ามาปฏบิตักิไ็ด้	ใครจะไปคมุคนอืน่ได้	ให้รีบท�า	
ของเราเอง	เพราะเราจะอยูใ่นโลกนีอ้กีนานเท่า
ไหร่รูไ้หม	จะมชีีวติอกีกีปี่รูไ้หม	ตัง้ใจว่าให้รบีท�า 
ความดตีัง้แต่วนัน้ี	ส่วนคนอืน่เขามคีวามคดิเหน็
ยังไงก็เรื่องของเขา	 เอาตัวเราให้รอด	 เขาไม่ได้
ปฏิบัติให้เรานะ	 เขาก็ท�าอะไรของเขาไป	 เรื่อง
ของเขา	เราไม่ต้องไปสนใจมาก	วิธีช่วยคนอื่น
ก็คือเรำเองปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง	คนในโลกนี้	
เจ็ดพันล้านคน	 จะไปรอให้เขาท�าความดีก่อน	
โอ้	 รอหลายภพหลายชาตินะ	 คนฉลาดคือเรา
ท�าของเราก่อน	ไม่ต้องรอคนอื่น	
			 ส�าคัญคือเราต้องระลึกถึงควำมดีที่ได้ท�ำ
มำ	ศีลที่เราเคยรักษา	ทานที่เคยให้	 สิ่งที่ดีเรา
ก็ต้องพยายามจ�าไว้ด้วย	 จะเกิดปีติและความ
สุข	ส�าคัญนะ	ระลึกถึงอดีตด้วยสติ	นึกถึงสิ่งที่
ดีที่เราเคยท�า	 จะได้เป็นพื้นฐานให้ต้ังใจท�าต่อ		
ฝึกหัดให้เพิ่มข้ึน	 คนที่คิดว่าเรามีบุญน้อยไม่
ค่อยจะได้ปฏิบัติ	 หรือท�าแล้วได้ผลน้อย	 	 ใคร
เป็นผู้พูด	 ใครเป็นผู้มีบุญน้อยปฏิบัติน้อย	 เขา
เป็นใคร	กายกับใจนี้หรือ	กายกับใจนี้เขาก็ไม่รู้
ว่าเป็นผู้มีบุญมากบุญน้อย	นี่เป็นความคิดเห็น
ต่างหาก		ทีท่�าให้เราปิดกัน้ตวัเองว่าเราบญุน้อย	 

ไม่ได้เป็นความจริงอะไร	 เป็นความคิดเห็นต่าง
หาก	 เราก็ต้องพยายามมีสติ	 แยกอันนี้ออก
จากกาย	แล้วเราก็ท�าต่อเนื่อง	ไม่ต้องไปนึกถึง
เหตผุลอะไร	ไม่ต้องไปคิดว่าเคยท�ามากท�าน้อย	
เราเป็นคนดี	ไม่ดี		ไม่ต้องไปคิด	นั่นมันเป็นแค่
ความคิด	
		 ในการปฏบิตัเิราต้องระวงัควำมอยำก	ถ้า
เข้าคอร์สจริง		มีความจริงใจ	ตั้งใจนั่งสมาธิ	ฟัง
ธรรม	สวดมนต์	๕	วัน	๗	วันก็ต้องได้บางอย่าง
อาจจะไม่ได้ทั้งหมดที่เราต้องการ	 แต่ก็ต้องได้
ของดแีน่นอน	เราต้องพยายามมองแบบกว้างๆ		
สิ่งที่ดีๆ	ที่เราอยากพัฒนาก็ยังมีอยู่	แต่ไม่ใช่ว่า 
ที่เราท�ามาแล้ว	 มันไม่มีคุณค่า	 ไม่มีประโยชน์	 
มันก็มีเหมือนกัน	ต้องมองแบบใช้สติปัญญา	
	 แล้วอย่ำไปมองคนอื่นเขำ	 เรื่องของเขา
อย่าไปมอง	 เร่ืองของเรา	 เราจะสละ	 เราจะ
พากเพียร	 เอาแค่ตื่นเช้าปฏิบัติธรรมก่อนที่จะ
ออกจากบ้าน	ท�าได้ไหม	เอาแค่นี้ก่อน	ถ้าท�าได้	
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก	แล้วก็ออกจากบ้าน	เราจะ
รักษาศีลในชีวิตประจ�าวันได้ไหม	ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี
มาก	เวลาว่างโยมก็ช่วยงานวัด	ช่วยงานเผยแผ่
ธรรมก็ดีมาก	ต้องมองอย่างนี้.

ที่มา	 :	 สัมภาษณ์	ณ	ที่พักสงฆ์ธรรมาราม	 สุขุมวิท	 ๔๙	 
เมื่อวันเสาร์ที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๐
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	 ฉบับที่แล้วได้เสนอ	ธรรมะ	๓๗	ที่บ่งบอก
ถึงโพธิปักขิยธรรม และ	ตถำคตธรรม	ไปแล้ว	
ฉบบันีก้ใ็กล้วนัเข้าพรรษาเข้าไปทกุท	ีหลายคน
คงอยากจะออกจากนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างเช่น	
ติดเหล้า	 ติดบุหรี่	 ติดอินเตอร์เนต	 หรืออยาก
จะออกจากกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรม	 เจริญ
กรรมฐานให้เข้มข้นขึน้	กจ็ะได้มโีอกาสอธษิฐาน
ปฏิบัติร่วมไปกับพระที่วัดด้วย	จึงขอน�าธรรมะ	
๓๗	ทีซ่่อนอยูใ่น	เนกขมัมธรรม	มาให้พจิารณา
กนั	เผือ่จะเป็นก�าลงัใจให้ออกจากกามกันดบู้าง
	 มาลองมองตัวเลข	๓๗	ทีซ่่อนไว้ตามนยัยะ
ของชาดกกันก่อน	 โดยขอน�าเรื่องของมฆเทพ 
ทีม่าในอรรถกถำมฆเทวชำดก	ซึง่เป็นอดตีชาติ
ของพระตถาคตเจ้ามาเล่าให้ฟังดังนี้

มฆเทวชำดก
	 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน
วิหาร	 ก็ในกาลนั้น	 ภิกษุทั้งหลายนั่งพรรณนา 
การเสด็จออกบรรพชำของพระทศพล	 ล�าดับ 
นัน้	พระศาสดาเสดจ็มายงัโรงธรรมสภา	ประทบั 
นั่งบนพุทธอาสน์	 ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา 
ถามว่า	“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	บัดนี้	พวกเธอนั่ง 
สนทนากันด้วยเรื่องอะไร	 ?”	 ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทลูว่า	“ข้าแด่พระองค์ผูเ้จรญิ	ข้าพระองค์
ทั้งหลายมิได้น่ังสนทนากันด้วยเรื่องอย่างอ่ืน	
แต่น่ังพรรณนาการเสด็จออกบรรพชาของ
พระองค์เท่านั้น”	 พระศาสดาตรัสว่า	 “ดูก่อน 
ภิกษุทั้งหลาย	 ตถาคตออกเนกขัมมะในบัดน้ี
เท่านั้นก็หามิได้	 แม้ในกาลก่อน	 ก็ได้ออก 
เนกขัมมะแล้วเหมือนกัน”	 ภิกษุทั้งหลายจึง
อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตรัสเรื่องนั้น
ให้แจ่มแจ้ง	 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระท�า
เหตุอันระหว่างภพปกปิดไว้ให้ปรากฏ	 ดังต่อ
ไปนี้
	 ในอดีตกาล	ในกรงุมถิิลา	วเิทหรฐั	ได้มพีระ
ราชาพระนามว่า	มฆเทวะ	เป็นพระมหาธรรม
ราชาผู้ด�ารงอยู่ในธรรม	 พระเจ้ามฆเทวะน้ัน	
ทรงให้กาลเวลาอันยาวนานหมดสิน้ไป	วนัหน่ึง
ตรัสเรียกช่างกัลบก	(ช่างตัดผม)	มาว่า	“ดูก่อน
ช่างกัลบกผู้สหาย	 ท่านเห็นผมหงอกบนศีรษะ
ของเราในกาลใด	ท่านจงบอกแก่เราในกาลนั้น
เถดิ”	ฝ่ายช่างกัลบกก็ได้ท�าให้เวลาอนัยาวนาน
หมดสิน้ไป	วันหน่ึงเหน็พระเกศาหงอกเส้นหน่ึง
แทรกในระหว่างพระเกศาทัง้หลายทีม่สีดัีงดอก
อัญชันของพระราชา	จึงได้กราบทูลว่า	“ข้าแต่
สมมติเทพ	พระเกศาหงอกเส้นหนึ่งปรากฏแก่
พระองค์”	 พระราชาตรัสว่า	 “สหาย	 ถ้าอย่าง
นั้น	ท่านจงถอนผมหงอกเส้นนั้นของเราเอามา

(ตอน ๒)

ปัญญาภิวัฒน์
ธีรปัญโญ

ธรรมะ
๓๗
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วางในฝ่ามือ”	เมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้น	ช่าง
กัลบกจึงเอาแหนบทองถอนพระเกศาหงอก	
แล้วเอาวางลงในฝ่าพระหัตถ์ของพระราชา	
ในกาลนั้น	 พระราชายังมีพระชนมายุเหลืออยู	่
๘๔,๐๐๐	ปี	แม้เมื่อเป็นอย่างนั้น	พระราชาได้
ทรงเห็นผมหงอกแล้ว	ก็ทรงส�าคัญประหนึ่งว่า	
พระยามัจจุราชมายืนอยู่ใกล้ๆ	 และประหนึ่ง
ว่า	 ตนเองเข้ามาอยู่ในบรรณศาลาอันไฟติด
โพลงอยู่ฉะนั้น	 ได้ทรงถึงความสังเวชแล้วจึง
ด�าริเตือนตนเองว่า	 “ดูก่อน	 มฆเทวะผู้โง่เขลา 
เจ้าไม่อาจละกิเลสเหล่านั้นจนตราบเท่าผม
หงอกเกดิข้ึน”	เมือ่พระเจ้ามฆเทวะนัน้ทรงร�าพงึ 
ถึงผมหงอกที่ปรากฏแล้ว	ความเร่าร้อนภายใน
ก็บังเกิดขึ้น	พระเสโท	(เหงื่อ)	ในพระสรีระไหล
ออก	 ผ้าสาฎกได้ถึงอาการที่จะต้องบิด	 (เอา 
พระเสโท)	ออก	พระเจ้ามฆเทวะนัน้ทรงพระด�าริ 
ว่า	 “เราควรออกบวชในวันนี้แหละ”	 จึงทรง
ประทานบ้านชั้นดีอันเป็นที่ต้ังขึ้นแห่งทรัพย ์
เจด็พนัแก่ช่างกัลบก	แล้วรบัสัง่ให้เรยีกพระโอรส 
พระองค์ใหญ่มาตรัสว่า	
	 “ดกู่อนพ่อ	ผมหงอกปรากฏบนศรีษะของ
พ่อแล้ว	 พ่อเป็นคนแก่แล้ว	 ก็กามของมนุษย์
พ่อได้บริโภคแล้ว	 บัดนี้	 พ่อจักแสวงหากาม
อันเป็นทิพย์	 นี้เป็นกาลออกบวชของพ่อ	 เจ้า
จงครอบครองราชสมบัตินี้	 ส่วนพ่อบวชแล้ว

จักอยู่กระท�าสมณธรรมในอัมพวันอุทยานชื่อ 
มฆเทวะ”	อ�ามาตย์ทัง้หลายเข้าไปเฝ้าพระราชา
นัน้ผูม้พีระประสงค์จะบวชอย่างนัน้แล้วทลูถาม
ว่า	“ข้าแต่สมมตเิทพ	อะไรเป็นเหตุแห่งการทรง
ผนวชของพระองค์”	พระราชาทรงถอืผมหงอก	
ตรัสพระคาถานี้แก่อ�ามาตย์ทั้งหลายว่า	

	 “เกิดมีผมที่หงอกบนศีรษะของเราแล้ว	
เป็นเหตุน�าวัยไป
	 เทวทูตปรากฏแล้ว	 นี้เป็นสมัยแห่งการ
บรรพชาของเรา”	
	 มัจจุ	ชื่อว่า	เทวะ	ที่ชื่อว่า	เทวทูต	เพราะ
เป็นทูตแห่งเทวะนั้น		จริงอยู่	เมื่อผมหงอกทั้ง
หลายปรากฏบนศีรษะ	บุคคลย่อมเป็นเหมือน
ยืนอยู่ในส�านักของพญามัจจุราช	เพราะฉะนั้น	
ผมหงอกทั้งหลายท่านจึงเรียกว่า	ทูตของเทวะ
คือมัจจุ	ที่ชื่อว่า	เทวทูต	เพราะเป็นทูตเหมือน
เทวะ	ดังนี้ก็มี	เหมือนอย่างว่า	บุคคลย่อมเป็น
เหมือนผู้อันเทวดาผู้มีทั้งประดับและตกแต่ง
แล้วยืนในอากาศกล่าวว่า	 “ท่านจักตายในวัน
ชื่อโน้น”	ฉันใด		เมื่อผมหงอกทั้งหลายปรากฏ
แล้วบนศีรษะย่อมเป็นเช่นกับเทวดาพยากรณ์	
ฉันนั้นเหมือนกัน	 เพราะฉะน้ัน	 ผมหงอกทั้ง
หลาย	ท่านจึงกล่าวว่าเป็นทูตเหมือนเทพ	ที่ชื่อ
ว่าเทวทตู	เพราะเป็นทตูของวิสทุธิเทพทัง้หลาย
(พระอรหันต์)	ดังนี้ก็มี	จริงอยู่	พระโพธิสัตว์ทุก
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คน
ตำย และบรรพชิต	นั่นแหละ	ก็ถึงความสังเวช	
เสด็จออกบวช	สมดังที่ตรัสไว้ว่า	

  “อุตตะมังคะรุหำ มัยหัง
  อิเม ชำตำ วโยหะรำ
  ปำตุภูตำ เทวะทูตำ
  ปัพพัชชำสะมะโย มะมำติ”
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	 ดูก่อนมหาบพิตร	 	 เพราะอาตมภาพเห็น
คนแก่	 	คนป่วยไข้ได้ความทุกข์	คนตายอันถึง
ความสิ้นอายุ	 และบรรพชิตผู้ครองผ้ากาสาวะ	
จึงได้ออกบวช	ดังนี้

	 โดยปริยายนี้	 ผมหงอกทั้งหลาย	 ท่านจึง
เรียกว่าเทวทตู	เพราะเป็นทูตแห่งวิสุทธิเทพทัง้
หลาย	
	 พระเจ้ามฆเทวะนั้น	 ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว	
จึงสละราชสมบัติออกผนวชเป็นฤๅษีในวันนั้น
เอง	ประทบัอยูใ่นมฆอมัพวนันัน้นัน่แหละ	เจรญิ
พรหมวิหารสี่อยู่	๘๔,๐๐๐	ปี	ด�ารงอยู่ในฌาน
อันไม่เสื่อม	 สวรรคตแล้วบังเกิดในพรหมโลก	
จติุจากพรหมโลกน้ัน	ได้เป็นพระราชาพระนาม
ว่า	 เนมิ	 ในกรุงมิถิลานั่นแหละอีก	 สืบต่อวงศ์
ของพระองค์ทีเ่สือ่มลง	จงึทรงผนวชในอมัพวัน
นั้นนั่นแหละ	เจริญพรหมวิหาร	กลับไปเกิดใน
พรหมโลกตามเดิมอีก
	 แม้พระศาสดาก็ได้ตรัสว่า	 “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย	ตถาคตออกมหาภิเนษกรมณ์ในบัดนี้
เท่านั้นก็หามิได้	 แม้ในกาลก่อนก็ได้ออกแล้ว
เหมือนกัน”	 ครั้นทรงน�าพระธรรมเทศนาน้ีมา
แสดงแล้ว	 จึงทรงประกาศอริยสัจ	 ๔	 ในเวลา
จบอริยสัจ	 ภิกษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบัน	
บางพวกได้เป็นพระสกทาคามี	บางพวกได้เป็น
พระอนาคามี	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรื่องนี้
สืบต่ออนุสนธิกันด้วยประการดังนี้แล้ว	 ทรง
ประชุมชาดกว่า	 ช่างกัลบกในครั้งนั้น	 ได้เป็น

พระอานนท์ในบดัน้ี		บตุรในครัง้น้ัน	ได้เป็นพระ
ราหุลในบัดนี้	 	ส่วนพระเจ้ามฆเทวะได้เป็นเรา
ตถาคตแล

มฆเทพ กับ มัคคมำณพ
	 แล้วเรื่องชาดกนี้จะเกี่ยวกับตัวเลข	 ๓๗	
ยังไง	 ?	 ก่อนอื่นให้สังเกตชื่อ	 มฆเทพ	 นี้ว่า
เป็นชื่อเดียวกันกับ	 มฆมาณพ	 อันเป็นชื่อเดิม
ของพระอินทร์	 ที่ครองสวรรค์ชั้นตาวติงสะ	
(ดาวดึงส์)	 ในปัจจุบัน	 (พระอินทร์จึงมีอีกชื่อ
หนึ่งว่า	 มฆวาน)	 จริงๆ	 ชื่อ	 มฆะ	 นั้นมีที่มาที่
น่าสนใจมาก	 ในที่นี้ขอสันนิษฐานไว้ว่ามาจาก	
มัคคะ	 นั่นเอง	 (เห็นตัวอักษรอาจจะดูต่างกัน
แต่ขอให้ลองออกเสยีงดงัๆ	ให้เพือ่นข้างๆ	ฟังดู 
จะพบว่าเสียง	 “มะฆะ”	 กับเสียง	 “มัคคะ” 
ใกล้เคียงกันมาก)	 ชื่อ	 มฆะ	 นี้จึงน่าจะเป็นชื่อ
ที่สื่อแสดงถึงบุพพภาคของมรรค	 ให้สังเกตว่า 
มฆมาณพที่เป็นชื่อเดิมของพระอินทร์นั้นได้
ช�าระที	่	กวาดทาง		สร้างถนน		บ�าเพญ็สาธารณ- 
ประโยชน์	 จนได้มาเกิดเป็นพระอินทร์ในที่สุด 
พดูอีกอย่างหน่ึงได้ว่า	เขาคือมคัคมาณพน่ันเอง 
(มรรค	แปลว่า	ทาง	บาลีใช้	มัคคะ)	คือเขาได้ 
ชกัชวนเพือ่นๆ	ให้ช่วยกนัท�าทาง	ทีเ่ป็นรปูธรรม 
จนถงึทางทีเ่ป็นนามธรรม		หรอืท�าทางโลกยีมรรค 
มาเป็นล�าดับ	 จนถึงทางโลกุตตรมรรคได้ใน 
ทีส่ดุ	-	เรือ่งนีต้้องเขยีนอธบิายอกียาว	แต่ส�าหรบั 
บทความน้ีขออธิบายสั้นๆ	 ไว้แค่น้ีก่อน	 รอ
โอกาสหน้าจะเขียนอธิบายโดยละเอียดต่อไป	
จะเห็นได้ว่าเริ่มจะมาสัมพันธ์กับตัวเลข	๓๓ 
(ตาวติงสะ)	 และเลข	 	๔	 	 (จาตุมมหาราชิกา)	
รวมกันเป็นเลข		๓๗			ซึง่เก่ียวพนักับพระอินทร์
โดยตรง	เพราะพระอินทร์เป็นผูค้รองความเป็น
ใหญ่อยู่ในเทวโลกทั้งสองนี้	

 ชิณณัญจะ ทิสฺวำ ทุขิตัญจะ พฺยำธิตัง
 มะตัญจะ ทิสฺวำ คะตะมำยุสังขะยัง
 กำสำยะวัตถัง ปัพพะชิตัญจะ ทิสฺวำ
 ตัสฺมำ อะหัง ปัพพะชิโตมฺหิ รำชำติ
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	 นอกจากนี้	ถ้าพิจารณาดูความส�าคัญของ
ตัวเลขจากช่วงปีอายุ	 ถ้ามฆเทพเป็นมนุษย ์
(ซึง่พระโพธสิตัว์ก่อนทีจ่ะตรสัรูต้้องมาเกดิเป็น
มนุษย์เท่านั้น)	 ตามธรรมเนียมในสมัยก่อน	
ผู้ชายที่อายุครบ	๑๖	ปีบริบูรณ์	ถือว่าเป็นหนุ่ม
เต็มที่	 ศึกษาศิลปวิทยาเสร็จ	 ก็มักจะเลือกคู	่
แต่งงาน	แล้วมีลกู	พอได้อาย	ุ๑๗	กจ็ะมลูีกชาย
คนแรกแล้ว	และเมือ่อายคุรบ	๓๓	ลกูชายคนโต 
ก็จะมีอายุครบ	 ๑๖	 ปี	 พอดี	 เป็นผู้ใหญ่พอที่
จะรับภาระดูแลเรือนต่อไปได้	 ซึ่งก็พออายุเข้า
ปีที่	๓๓	นี่แหละ	ที่มฆะจะได้พบผมหงอกของ
ตนเป็นเส้นแรก	 เป็นการเริ่มท�าความรู้จักกับ
เทวทูตทั้ง	 	๔	 	 (คือ	 ชรา	พยาธิ	 มรณะ	และ
สมณะ)	พอดี	(ให้สังเกตว่า	๓๓ + ๔ = ๓๗ ) 
ดังนั้น	 ตัวเลข	๓๗	นี้	 จึงสามารถแทนการที่มี
เหตปัุจจยัพร้อม	(อาย	ุ๓๓	+	เทวทตู	๔)	ทีท่�าให้
ตัดสินใจออกบวชหรือเนกขัมมะได้อีกด้วย	

อัธยำศัยของพระโพธิสัตว์ 
	 ตามคติอาศรมเดิมของพวกพราหมณ์	
ซึ่งแบ่งช่วงชีวิตไว้สี่ช่วงด้วยกัน	 ช่วงแรกคือ	
พรหมจำร	ีศกึษาศลิปวิทยา	ช่วงทีส่อง	กำมโภคี 
ครองเรือนบริโภคกาม	 ช่วงท่ีสาม	 วนปรัส 
ออกบวชไปอยู่ป่า	 ช่วงสุดท้าย	 สันยำสี	 น�า 
ความรู้กลับมาสั่งสอนประชาชน	 จะเห็นได้ว่า
ชาดกนี้แสดงให้เห็นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว	์
คือ	ไม่ติดในสุข	แต่ชอบออกจากกาม	แสวงหา
วิเวก	 เพ่ือโมกขธรรมความหลุดพ้น	 อัธยาศัย
ของพระโพธิสัตว์มี	๖	อย่าง	(ตามวิสุทธิมรรค)	
ดังต่อไปนี้	คือ
๑.	 อโลภะ	 พระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัย
ประกอบด้วยความไม่โลภ	 เป็นผู้มีปกติเห็น
โทษของความโลภ	จึงยินดีพอใจในการให้ทาน	

และเสียสละ	๒.	อโทสะ	พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 
มีอัธยาศัยประกอบด้วยความไม่โกรธ	 เป็นผู้ม ี
ปกติเห็นโทษของความโกรธ	๓.	อโมหะ	พระ- 
โพธสิตัว์ทัง้หลายมอีธัยาศยัประกอบด้วยความ
ไม่หลง	 เป็นผู้มีปกติเห็นโทษของความหลง 
จึงมีปกติชอบแสวงหาความรู้	 ๔.	 เนกขัมมะ 
พระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยในการถือบวช	
เป็นผู้มีปกติเห็นโทษในการอยู่ครองเรือน	 จึง 
ชอบประพฤติพรหมจรรย์	 ๕.	ปวิเวกะ	 พระ-
โพธสิตัว์ทัง้หลายมอีธัยาศยัในความสงบ	เป็นผู ้
มีปกติเห็นโทษในการอยู่คลุกคลีกับหมู่คณะ 
จึงมีปกติชอบความสงบ	 ไม่ชอบวุ่นวาย	 ๖.	 
นิสสรณะ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยใน
การออกจากทุกข์	 เป็นผู้มีปกติเห็นโทษในภพ
และคติทั้งปวง	

พระสงฆเจ้ำ กับ ดำวดึงส์
	 การออกจากกามหรือเนกขัมมะน้ัน	 คน
ส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องมาอยู่ในกรอบระเบียบ
ที่แห้งแล้ง	ไร้ความเพลิดเพลินเลย	จริงๆ	แล้ว
ไม่เป็นอย่างนั้น	 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับวิถีชีวิต
ของพระภิกษุนั้นมีความละม้ายคล้ายกันอยู่ไม่
น้อย	 คนที่มีความคุ้นเคยในเรื่องราวพระพุทธ
ประวัติอยู่บ้าง	 ก็คงจะสามารถพบความคล้าย
กันน้ีได้อยูเ่สมอ	ดงัเช่น	ดาวดงึส์มเีจดย์ีจุฬามณี 
ที่เก็บมวยผมของพระโพธิสัตว์	วัดก็มีเจดีย์เก็บ 
พระอฐัธิาตขุองพระพทุธเจ้า,	ดาวดงึส์มสีธุมัม-
ศาลา	 วัดก็มีศาลาแสดงธรรม	 (ที่วัดจากแดงมี 
สุธัมมศาลาด้วย),	 ดาวดึงส์มีสระโบกขรณี- 
นันทวนั	มสีวนจิตลดา	วดัวาอารามก็เป็นแหล่ง 
รมณียสถาน	 ร่มรื่นด้วยธรรมชาติเช่นกัน,	
ดาวดึงส์มีพระอินทร์ที่เป็นพระโสดาบัน	 วัดก็
เป็นที่รวมของปสาทนียบุคคลมีพระโสดาบัน
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เป็นต้นเช่นกัน,	พระอินทร์มี	ปัณฑุกัมพล	พระ
ก็มีจีวร	จริงๆ	แล้วจีวรก็คือผ้าเหลืองนั่นแหละ	
(ปณฑฺ	ุคอื	เหลอืง	+	กมฺพล	คอื	ผ้า	=	ปณฺฑุกมฺพล 
คอื	ผ้าเหลอืง),	พระอนิทร์ม	ีพระแท่นศลิาอาสน์	
(พระแท่นหินทีเ่วลานัง่จะยวบลงไปตามรปูทรง
ของอวัยวะ	 อ่อนนุ่ม	 ไม่แข็งกระด้าง)	 พระก็มี	
ศลิาอาสน์	คอื	มศีีลเป็นอาสนะ	(ทีน่ัง่)	เหมือนกัน 
(เวลาพระพจิารณาศีลของตนทีไ่มเ่ศร้าหมองก็
เกดิปีต	ิปราโมทย์	ไม่เกดิความเดอืดเนือ้ร้อนใจ)	
ทั้งพระอินทร์	 ทั้งพระส่วนใหญ่ก็ยังต้องศึกษา
ด้วยกนัทัง้คูต่ราบใดทีย่งัเป็นพระเสขบุคคลอยู ่
ส่วนการศึกษา	หรือสิกขานั้น	มีความหมายว่า 
สิกฺขิตพฺพำติ สิกฺขำ ข้อปฏิบัติอันบุคคลพึง
ศึกษา	เรียกว่า	สิกขา	หรือ	มาจาก	ส + อิกข ส  
มีได้หลายความหมายคือ	ตัว	ตน	กาย	ร่างกาย	
ทรัพย์	สมบัติ	สวรรค์	อิกฺขำ	=	การเห็น	มาจาก	
อิกฺข	ธาตุ	หรือ	สย� อิกฺขณ� สิกฺขำ	(สย�	เอง	+	
อิกขณ�	การเห็น)	ดังนั้น	ส	+	อิกฺข	จึงแปลว่า 
การเห็น	(ศึกษา)	ตนเอง	(ซึ่งปฏิบัติตามมัคคะ
แห่งสวรรค์)		ด้วยตนเองกไ็ด้		มคี�ากล่าวว่า	‘ไม่มี
สิง่ใดเสียเวลำเท่ำไปเฝ้ำดผููอ้ืน่’	ความแตกต่าง 
ระหว่าง	มฆมำณพ กบั		โมฆบรุษุ		จงึอาจจะอยู่ 
ตรงที่ใช้เวลาดูตนเองหรือดูผู้อื่นนั่นเอง
 มฆ	 คือ	 การด�าเนินชีวิตบนวิถีแห่งมัคคะ
พัฒนาตนเอง	ส่วน	โมฆ	ก็คือผู้ที่ยังหลงทางอยู่ 
เพราะมัวแต่ดูคนอ่ืน	 (โมฆบุรุษเป็นค�าท่ีพระ- 

พทุธเจ้าตรสัเรยีกคนทีว่่างเปล่าในธรรมวนัิยน้ี)
 มฆ	 มาจาก	 มห	 ธาตุ	 ในอรรถการบูชา	
ก็ได้	มาจาก	มคฺคธาตุ	ในการไป	ก็ได้	หรือมา
จาก	มชฺช	ธาตุ	ในการช�าระ	ก็ได้	ส่วน	โมฆ	มา
จาก	มุห	ธาตุ	ในอรรถ	เวจิตฺเต	(จิตกวัดแกว่ง)	
ซึ่งแปลว่า	เปล่า	ว่าง	ปราศจากประโยชน์	หา
ประโยชน์มิได้	 จะเห็นได้ว่าชีวิตที่มีสาระใน 
ทศันะของพระพทุธศาสนานัน้กคื็อชวีติทีอ่ยูบ่น
มัคคะพัฒนาตนเอง	 	 มุ่งหน้าไปสู่พระนิพพาน 
สู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นเอง
	 ให้สงัเกตว่า	พระอินทร์ซึง่เป็นหวัหน้าของ
เทพนั้น	 อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันกับท้าวเวปจิตติ 
ทีเ่ป็นหัวหน้าของพวกอสรู	จรงิๆ	แล้วอสรูก็เป็น
พวกเทพมาก่อน	แต่ภายหลังกลับประมาท	ไป
ดื่มน�้าเมาเข้า	จึงต้องตกลงมาจากสวรรค์
	 ส่วนต้นไม้ประจ�าภพดาวดึงส์นั้นคือ	 ต้น	
ปำรฉิตัต	(ในภาษาไทยนยิมเขยีน	ปารฉิตัร	หรอื 
ปริฉัตตถ์)	 แปลกันมาว่า	 ต้นทองหลาง	 หรือ 
ต้นทองกวาว	วิเคราะห์ท่ีมใีนคมัภีร์สทัทศาสตร์
ทั่วไปได้ว่า	 ปริ	 สมนฺตโต	 ฉตฺต�	 วิย	 ติฏฺฐตีติ	 
ปาริฉตฺโต	ปาริจฺฉตฺตโก	ตั้งอยู่เหมือนฉัตร	(ร่ม) 
โดยรอบ	จงึเรยีก	ปารฉิตัต	ขอวเิคราะห์ค�านีใ้หม่ 
ให้น่าสนใจขึ้นดังนี้
	 ๑)	 ปาริฉัตต	 อาจจะเพี้ยนมาจาก	ปำฬิ 
(พระพุทธพจน์) + ฉตฺต (ร่ม) = ปำฬิฉตฺต 
ดังนั้นจึงแปลได้ว่า	บำฬี (พระพุทธพจน์) นั่น
แหละคือ ร่มเงำ ของสวรรค์ชั้นดำวดึงส์
	 ๒)	หรืออีกนัยหนึ่ง	ปำร	ิ มาจาก	วิปลฺลำส� 
ส่วน	 ฉตฺต	 มาจาก	 ฉำเทตีติ ฉตฺต� แปลว่า	ผู้
ป้องกัน ควำมวิปลำส (คลำดเคลื่อน = มิจฉำ
ทิฏฐิ) จึงเรียกว่ำ ปำริฉัตต 	เพราะป้องกันความ
วิปัลลาส	คลาดเคลื่อนของเดียรถีย์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ
เป็นต้น
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	 มาดูต้นไม้ประจ�าภพอสูร	หรอืต้น	จิตต-ปำ
ตล	ิกันบ้าง	แปลกันมาว่า	คือต้นแคฝอย	บางที 
เขียนว่า	 จิตตปำฏลิ	 มาจาก	 จิตต	 แปลว่า	
อศัจรรย์	บวกกบั	ปำฏล	ิซึง่มาจาก	ปต ธาตุ	ปตต ิ
คจฉฺติ ปริปำกนตฺ	ิถงึการสกุ	บวกกบั	กล	ปัจจยั
หมายถงึว่าเมือ่ออกดอกแล้วจะแปลกใจ	(เพราะ 
อสูรเข้าใจว่าตนยังอยู่บนสวรรค์	ทั้งๆ	ที่ได้เมา
ตกลงมาแล้ว	เมือ่ต้นจติตปาตลอิอกดอกจงึรูว่้า
ภพที่ตนอยู่มิใช่สวรรค์)	แต่มาลองตั้งวิเคราะห์	
หาความหมายที่ซ่อนอยู่ว่าจะเป็นอะไรได้บ้าง
 จิตฺต� ปำเตตีติ จิตฺตปำตลิ อกุสลำ เจต-
สิกำ	 ยังจิตให้ตกไป	 จึงเรียกจิตตปาตลิ	 ถ้าต้ัง
วิเคราะห์อย่างนี้	จิตตปาตลิ	ก็คือ	อกุศลเจตสิก
ทั้งหลายหรือ	จิตฺต� จ ต� ปำตญฺจำติ จิตฺตปำต� 
อกุสล� จิตฺต� จิตที่ตกไป	 เรียกจิตตปาต	 จิตต- 
ปาตล	ิกค็อือกุศลจิต	หรอื	จิตตฺปำต� ลำต ิคณฺหำติ 
จิตฺตปำตลิ มิจฺฉำทิฎฺฐิ	 ถือเอาซึ่งอกุศลจิต 
จงึเรยีก	จติตปาตลิ	วิเคราะห์นี	้จติตปาตลิ	กค็อื 
มิจฉาทิฏฐิ	เลือกดูเอาเองว่าชอบแบบไหน
	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ถ้าดูตามรากศัพท์แล้ว	
จะพบว่าจิตตปำตล	ิและ	ปำจิตติย	มีรากศัพท์
มาจาก	จติตฺ	และ	ปำต	เหมอืนกนั	เพยีงแต่เรยีง
สลับกันเท่านั้น
 ปำจิตฺติย จิตฺต + ปต + อิ + ณฺย จิตฺต- 
ปำติย สลับบท แล้วลบ ต หน่ึงตัว	 แปล 
ตามการวิเคราะห์ได้ว่า	(กุสล�) จิตฺต� ปำเตตีต ิ
ปำจิตฺติย�	 การละเมิดที่ท�าให้กุศลจิตตกไป 
ชื่อว่า	ปาจิตฺติย
	 จึงเป็นไปได้ไหมว่า	สงครำมระหว่ำงเทพ
กับอสูรที่แท้จริงนั้นอำจจะมิใช่อยู่บนฟ้ำ แต่
อยู่ในใจของพวกเรำเอง	 ในเวลาที่พระภิกษุ
(หรือพวกเรา)	ฝึกรักษาสิกขาบทอยู่นั้น	ถ้าเกิด
เผลอไปต้องอาบัติปาจิตตีย์ตัวใดตัวหนึ่งเข้าก็

เหมอืนประมาทต้องตกจากภพเทพมาสูภ่พอสรู	
ชัว่คราว	ถ้าปลงอาบตัแิล้วตัง้ใจส�ารวมไม่ท�าอีก
ก็สามารถคืนกลับขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อีก
	 บางท่านอาจจะเห็นว่าน่าสนใจดีแต่ผูเ้ขยีน
ตคีวามทกึทกัไปเองหรอืเปล่า	จงึขอน�าหลกัฐาน
ในพระสูตรอังคตุตรนิกาย	สตัตก	-	อัฏฐกนิบาต 
ที่เป็นพุทธพจน์มาดูกัน	 พระพุทธเจ้าเองได้
เปรียบเทียบสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับวิถีชีวิตของ
พระภิกษุไว้	ดังนี้

ปำริฉัตตกสูตร
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 สมัยใด	 ปาริฉัตตก-
พฤกษ์แห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์มีใบเหลือง	 สมัย
นั้น	 เทวดาชั้นดาวดึงส์พากันดีใจว่า	 เวลานี้ต้น
ปาริฉัตตกพฤกษ์ใบเหลือง	 ไม่นานเท่าไรก็จัก
ผลัดใบใหม่
	 สมัยใด	 ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้น
ดาวดงึส์ผลัดใบใหม่	สมยัน้ัน	เทวดาชัน้ดาวดงึส์
พากันดีใจว่า	เวลานี้ต้นปาริฉัตตกพฤกษ์	ก�าลัง
ผลัดใบใหม่	ไม่นานเท่าไรก็จักผลิดอกออกใบ			
	 สมัยใด	 ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้น
ดาวดึงส์ผลดิอกออกใบแล้ว	สมยัน้ัน	เทวดาชัน้
ดาวดึงส์พากันดีใจว่า	 เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษ์
ผลดิอกออกใบแล้ว	ไม่นานเท่าไร	ก็จักเป็นดอก
เป็นใบ
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		 สมัยใด	 ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้น 
ดาวดึงส์เป็นดอกเป็นใบแล้ว	สมยันัน้เทวดาช้ัน 
ดาวดึงส์พากันดีใจว่า	 เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษ์ 
เป็นดอกเป็นใบแล้ว	 ไม่นานเท่าไรก็จักเป็น
ดอกตูม	
		 สมัยใด	 ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้น
ดาวดึงส์เป็นดอกตูมแล้ว	 สมัยนั้น	 เทวดาชั้น
ดาวดึงส์พากันดีใจว่า	เวลานี้	ปาริฉัตตกพฤกษ์
ดอกออกตูมแล้ว	ไม่นานเท่าไรก็จักเริ่มแย้ม	
	 สมัยใด	 ปาริฉัตตกพฤกษ์เริ่มแย้มแล้ว	
สมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันดีใจว่า	เวลานี้ 
ปาริฉัตตกพฤกษ์เริ่มแย้มแล้ว	 ไม่นานเท่าไรก็
จักบานเต็มที่	
		 สมัยใด	 ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้น
ดาวดึงส์บานเต็มที่แล้ว	 สมัยนั้น	 เทวดาช้ัน
ดาวดึงส์พากันดีใจ	 เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วย
กามคุณ	๕	บ�ารุงบ�าเรออยู่ตลอดระยะ	๕	เดือน
ทิพย์	 ณ	 ควงแห่งไม้ปาริฉัตตกพฤกษ์	 ก็เม่ือ 
ปาริฉัตตกพฤกษ์บานเต็มที่แล้ว	 แผ่รัศมีไปได	้
๕๐	 โยชน์	 ในบริเวณรอบๆ	 จะส่งกล่ินไปได	้
๑๐๐	 โยชน์ตามลม	 อานุภาพของปาริฉัตตก
พฤกษ์	มีดังนี้	
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ฉันนั้นเหมือนกันแล	
	 สมัยใด	 อริยสาวกคิดจะออกบวชเป็น
บรรพชิต	 สมัยนั้น	 อริยสาวกเปรียบเหมือน 
ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส ์มี 
ใบเหลือง	
	 สมยัใด	อรยิสาวกปลงผมและหนวด	นุง่ห่ม
ผ้ากาสาวพสัตร์	ออกบวชเป็นบรรพชติ	สมยันัน้	

อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของ
เทวดาชั้นดาวดึงส์ผลัดใบใหม่	
	 สมัยใด	 อริยสาวกสงัดจากกาม	 สงัดจาก
อกุศลธรรม	 บรรลุปฐมฌาน	 มีวิตกวิจาร	 มี
ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่	 สมัยนั้น	 อริยสาวก
เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้น
ดาวดึงส์	ผลิดอกออกใบ	
	 สมัยใด	 อริยสาวกบรรลุทุติยฌานมีความ
ผ่องใสแห่งจิตในภายใน	 เป็นธรรมเอกผุดขึ้น	
ไม่มีวิตก	ไม่มีวิจาร	 เพราะวิตกวิจารสงบไป	มี
ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่	สมัยนั้น	อริยสาวก
เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้น
ดาวดึงส์เป็นดอกเป็นใบ	
	 สมัยใด	 อริยสาวกมี อุ เบกขา	 มีสติ- 
สัมปชัญญะ	 เสวยสุขด้วยนามกาย	 เพราะปีติ
สิ้นไป	 บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย
สรรเสรญิว่า	“ผูไ้ด้ฌานน้ี	เป็นผูม้อีเุบกขา	มสีติ
อยู่เป็นสุข”	 สมัยนั้น	 อริยสาวกเปรียบเหมือน
ปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์เป็น
ดอกตูม	
	 สมัยใด	 อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน	 ไม่มี
ทุกข์	 ไม่มีสุข	 เพราะละสุขละทุกข์และดับ
โสมนัสโทมนัสก่อนๆ	ได้	มีอุเบกขา	เป็นเหตุให้
สตบิรสิทุธ์ิอยู	่สมยัน้ัน	อรยิสาวกเปรยีบเหมอืน
ปารฉิตัตกพฤกษ์ของเทวดาชัน้ดาวดึงส์เริม่แย้ม	
	 สมัยใด	 อริยสาวกท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ	
ปัญญาวิมุตติ	อันหาอาสวะมิได้	 เพราะอาสวะ
ทัง้หลายสิน้ไป	ด้วยปัญญาอันยิง่เองในปัจจุบัน	
เข้าถงึอยู	่	จะเหน็ได้ว่าพระพทุธองค์ทรงเปรยีบ
เทียบช่วงเวลาออกดอกของต้นปาริฉัตต	 กับ
ช่วงชีวิตของภิกษุได้อย่างงดงามมาก	
	 สมัยน้ัน	 อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริ- 
ฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์บานเต็มที ่
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สมัยนั้นภุมมเทวดาย่อมประกาศให้ได้ยินว่า	 
ท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้	เป็นสัทธิวิหาริกของท่าน 
ชื่อนี้	 ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้น	 บวชเป็น 
บรรพชิตกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ	 ปัญญา 
วมิตุติ		อนัหาอาสวะมิได้		เพราะอาสวะทัง้หลาย 
ส้ินไป		ด้วยปัญญาอันยิง่เอง	ในปัจจบุนัเข้าถงึอยู่ 
หรือมีอีกทีห่นึง่ใน		ขทุทกนกิาย		จฬูนเิทส	ทีแ่ม้ 
จะอยู่ในช่วงระยะกาลที่ว่างเว้นจากพระพุทธ
ศาสนา	 ก็มีการเปรียบปาริฉัตตเหมือนพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าดังนี้	:
	 พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า	 เป็นผู้มีจักษุอัน
ทอดลง	เท้าไม่โลเล		
				 คุ้มครองอินทรีย์	มีใจอันรักษาแล้ว	ไม่ชุ่ม
ด้วยกิเลส								
			 ไฟกิเลสมิได้เผา	พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือน
นอแรด	ฉะนั้น.			
	 พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า	 น�าลงแล้วซึ่ง
เครื่องหมายของคฤหัสถ์		
			 ครองผ้าย้อมน�้าฝาดออกบวช	 เหมือนต้น
ปำริฉัตต มีใบทึบ*	
				 พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด	ฉะนั้น.							

ของชาวพุทธในเรื่องสวรรค์มาจนถึงทุกวันนี	้
เมื่ออ่านพระสูตรเหล่านี้จบแล้ว	 หวังว่า	 จะได้
เข้าใจสวรรค์แบบพุทธกันมากขึ้น
	 แต่ไหนแต่ไรมา	 กามสุข	 เป็นเหตุให้ท�า
ซ�้า	ถ้าเป็นเหตุให้ท�าทุจริต	ก็ติดเวียนในภพต�่า
คืออบาย	 ถ้าท�าสุจริต	 ก็ติดเวียนในภพสูงคือ
กามสุคติภูมิ	 หมุนวนเวียนสลับไปมากันอยู่ใน
สังสารวัฏน้ีมายาวนาน	 ผู้ที่เห็นทุกข์	 (คือเริ่ม
เห็นทางออก)	ก็จะเริ่มคิดออกจากกาม

ส�าหรับเนกขัมมะนั้น.....
	 	 สุข	 เป็นเพียง	 ผลานิสงส์	 (อานิสงส์
ผลพลอยได้ของผล	มิใช่ตัวผลโดยตรง)
	 	 ผลโดยตรง	 คือการดับทุกข์	 หรือออก
จากวัฏฏะทั้งปวงได้นั่นเอง

*อรรถกถา	อธิบายว่า	พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นทรงบาตรและ
จีวรครบ	เหมือนต้นปาริฉัตตกะ	คือ	ต้นทองหลาง	มีใบหนา	มี
ร่มเงาชิด	เพราะฉะนั้น	จึงชื่อว่า	เหมือนต้นปาริฉัตตกะมีใบทึบ.

[	ส่วนเครือ่งหมายพระเกีย้วทีอ่ญัเชญิมาเป็นรปูน�าเรือ่งจะเกีย่วข้อง
กับเนกขัมมะอย่างไร	 โปรดติดตามต่อฉบับหน้า	 “ถึงเวลาคืนการ
ศึกษากลับสู่สวรรค์”	]

	 จะเห็นว่า	 ‘สวรรค์’	 แบบพุทธนั้น	 คู่กัน
มากับ	 ‘เนกขัมมะ’	 หรือการออกจากเรือนมา
บ�าเพ็ญพรหมจรรย์กันตั้งแต่สมัยพุทธกาล
มาแล้ว	 เพราะเขาเห็นโทษของกาม	 แต่หลัง
พุทธกาล	 การศึกษาของชาวพุทธอ่อนแอลง	
พวกฮินดูก็สามารถดึงเอาสวรรค์กลับไปอยู่กับ
กามได้อีก	หมกมุ่นมัวเมาหมายเอากามสุขเป็น
ยอดปรารถนา	 คอนเซ็พเรื่องสวรรค์แบบฮินดู
นั้นก็ยังทรงอิทธิพลต่อวิธีคิดและความเข้าใจ

	 แม้สุขสันต์	เวียนวัน	ก็ซ�้าซาก
สุขมากๆ	ไม่ซ�้า	ท�าได้ไหม	?
ถ้าสุขซ�้า	สุขซาก	สุขท�าไม	?
พ้นทุกข์ไป	สูญสังสาร์	น่าจะดี

	 พวก	อสูร	ย่อมพูน	พอกสังสาร์
ปรารถนา	จะเสพสุข	ไม่ฉุกหนี
เมื่อต้นจิตตปาตลิ	ออกดอกที
วิบากส่ง	ก็ตรงรี่	ขยี้ใจ

	 มองหาสุข		ทุกข์ก็อยู่		คู่ไปด้วย
ดั่งได้สวย		ต้องได้แก่		แน่ไฉน
มุ่งความดับ		กลับได้จบ		พบเข้าใจ
ใต้ร่มใบ	ปาริฉัตต		เห็นชัดเอยฯ

ใต้ร่ม ปำริฉัตต
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๒. สัมมัตตะ ๑๐
	 สัมมัตตะ	 แปลว่า	 ความถูกต้อง	 มี	 ๑๐	
ประการ	 คือ	อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
เพิ่มสัมมาญาณ	 ความรู้ชอบ	 และสัมมาวิมุตติ	
ความหลดุพ้นชอบ	รวมเป็น		๑๐	สมัมำญำณนัน้ 
เป็นการรวมตัวของอริยมรรคมีองค์	 ๘	 ส่วน
สมัมำวิมตุตินัน้		เป็นการหลดุพ้นจากกเิลส		ถ้าจะ 
ถามว่า	ตวัอรยิมรรค	คอือะไร		กต็อบว่า		“สัมมา- 
ญาณ”	นี้เอง	ส่วนองค์		๘	ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็น 
ต้น	 มีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสาน	 เป็นองค์ 
ประกอบของอริยมรรค	 เพราะฉะนั้นท่าน 
จึงกล่าวว่า	 อริยมรรคประกอบด้วยองค์	 ๘		 
หลักธรรมทั้ง	 ๘	 ประการนี้	 ได้อธิบายไว้อย่าง 
ละเอียดในหนังสือ	“อริยสัจ	๔”	แล้ว	จึงไม่ขอ 

น�ามากล่าวในที่นี้อีก	ท่านผู้ต้องการ	โปรดอ่าน 
ในหนังสือที่อ้างถึงนั้นเถิด	สัมมาญาณโดยองค์ 
ธรรม	หมายถงึ	ผลญำณ และปัจจเวกขณญำณ  
ผลญาณ	คือญาณในอริยผล		ปัจจเวกขณญาณ	
คือญาณเป็นเครื่องพิจารณาถึงกิเลสที่ละได้
แล้ว	และกิเลสที่ยังไม่ได้ละ	กล่าวโดยย่อ	พระ
โสดาบัน	พระสกทาคามี	พระอนาคามี	มีปัจจ- 
เวกขณญาณ	๒	 คือพิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว	
และกิเลสที่ยังไม่ได้ละ	 พระอรหันต์มีปัจจเวก-
ขณญาณ	๑	 คือพิจารณาถึงกิเลสที่ละได้แล้ว 
ส่วนสัมมาวิมุตติน้ัน	 ท่านหมายอย่างสูงถึง 
อรหัตตผล	สัมมัตตะ	๑๐	นี้		ก็เป็นธรรมเครื่อง
ขัดเกลาอีกประการหนึ่ง

วศิน อินทสระ
ปัญญารัตนะ 

สัลเลขธรรมตอน ๒
(ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา)
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๓. กำรละนิวรณ์ ๕ ได้
	 นิวรณ์	 แปลว่า	 ส่ิงที่กีดกั้นหรือขัดขวาง 
คุณงามความดี	 	 ไม่ให้ก้าวหน้าไปได้	 ท่าน 
จ�าแนกไว้	๕	อย่างคือ
 ๑. กำมฉันทะ	 ความพอใจในกามคุณ	๕	
คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	(สัมผัสทาง
กาย)	 หมกมุ่นหลงใหลอยู่ในสิ่งเหล่านี้	 ไม่อาจ
พรากใจออกไปได้	 บางทีก็ท�าให้เสียคนเพราะ
หลง	 ในรูป	 ในเสียง	 ในกล่ิน	 ในรส	 และใน
โผฏฐัพพะ	 จนต้องประกอบกรรมท�าชั่ว	 	 ไม่
อาจให้คณุงามความดเีจริญงอกงามขึน้ได้		การ
พยายามละกามฉนัทะ	เป็นการขดัเกลาจติใจให้
ผ่องแผ้ว		ไม่วุ่นวาย		การที่จะละหรือบรรเทา
นิวรณ์ข้อนี้ได้		ด้วยการเจริญอสุภภาวนา	หรือ	
ปฏิกูลสัญญา	 มีบุคคลและสัตว์จ�านวนไม่น้อย
ที่ถึงความพินาศเพราะติดใจหลงใหลในรูป
เป็นต้น
 ๒. พยำบำท		ความคดิปองร้ายผูอ้ืน่		กเิลส
ตัวนี้สืบเนื่องมาจากอรติ 	ความไม่พอใจ		โกธะ 
โกรธ	โทสะ	คดิประทษุร้าย	ถ้ายงัท�าอะไรไม่ได้ก็
ผูกพยาบาท		กิเลสตวันีล้ะได้ด้วยเมตตาภาวนา		
คือหมั่นเจริญเมตตาบ่อยๆ	พระเจ้าวิฑูฑภะถึง
ความพนิาศพร้อมทัง้บรวิาร		เพราะพยาบาทใน
กษตัรย์ิศากยะ		ยกกองทพัไปฆ่ากษตัรย์ิศากยะ
เสยีมากมาย		ในท่ีสุดพวกตนกม็าจมน�า้ตายกนั
เกือบหมด
 ๓. ถนีมทิธะ	ง่วงงนุ	เกยีจคร้าน	เบือ่หน่าย
ที่จะประกอบการงาน	 ละได้ด้วยความเพียร	
หรือ	 ชาคริยานุโยค	 แปลว่า	 ประกอบความ
เพียรแห่งผู้ตื่นอยู่		ไม่เห็นแก่หลับนอนมากนัก		
มเีรือ่งเล่าไว้ในชาดกว่า	อาจารย์ทศิาปาโมกข์ที่ 
เมอืงตักกศลิา	ให้ลกูศษิย์หลายคนไปหาไม้ในป่า 
หลายคนช่วยกันหาไม้จนพอแก่ความต้องการ 

แล้วชวนกันกลบั	อีกคนหน่ึงมวัไปนอนหลบัเสยี 
ใต้ต้นไม้	 ต่ืนขึ้นมาเห็นเพื่อนเขากลับกันหมด 
แล้ว	 จึงรีบขึ้นต้นไม้เพื่อหักกิ่ง	 ด้วยความ
ผลผีลาม	ถกูกิง่ไม้กิง่หนึง่ดดีมาถกูตาจนตาบอด	
นี่ก็เป็นเพราะถีนมิทธะนั่นเอง
	 มีพระพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่า	 “ผู้ใดเมื่อ
คนทัง้หลายประมาทอยู	่เขาไม่ประมาท	เมือ่คน
ทัง้หลายหลบัอยู	่เขาเป็นผูต้ืน่อยูโ่ดยมาก	ผูน้ั้น
เป็นผู้ฉลาด	ย่อมละทิ้งผู้ประมาทไป	เหมือนม้า
ฝีเท้าดี	ละม้าที่ฝีเท้าเลวไปฉะนั้น”
 ๔.  อทุธจัจะกกุกจุจะ		ฟุง้ซ่านและร�าคาญ
ฟุ้งซ่านเกิดจากจิตใจที่ไม่สงบด้วยเหตุใดเหตุ 
หน่ึง	จะท�าอะไรก็ไม่เป็นชิน้เป็นอัน	หรอือาจจะ 
ท�าอะไรไม่ได้เลยเพราะมัวฟุ้งซ่านอยู่	 ส่วน
ร�าคาญน้ัน		เกดิจากประสบกบัสิง่ทีไ่ม่น่าพอใจ	
ละได้ด้วยความกรณุา	ตวัอย่างเช่น	มเีดก็หลาย
คนมาเล่นหน้าบ้าน	ส่งเสยีงเจ๊ียวจ๊าว	ถ้าเรารูส้กึ
ร�าคาญก็ต้องแผ่กรุณา	 คือคิดว่าเป็นความสุข
ของเขาที่ได้ท�าเช่นนั้น	ถ้าไม่ได้เล่น	เขาจะเป็น
ทุกข์	ดังนี้เป็นต้น	ส่วนความฟุ้งซ่านนั้น	ก�าจัด
ได้ด้วยสมาธิ	 คือการท�าใจให้สงบ	 เอาใจไว้อยู่		
เหมือนคนขี่ม้าหรือขับรถ	ให้ม้าหรือรถหยุดได้
ตามทีต้่องการ		มบีางคนฟุง้ซ่านและร�าคาญต่อ
เนื่องเป็นเวลาหลายปี		เอาใจไว้ไม่อยู่		ในที่สุด
ก็เป็นบ้า	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าไม่อยากเป็นบ้าก็ให้
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ระวงัความฟุง่ซ่านและร�าคาญ		อย่าให้ครอบง�า
ใจอยู่นานนัก
 ๕. วจิกิจิฉำ	ความลงัเลสงสยั	ไม่อาจตกลง
ใจได้	เหมอืนคนยนือยูท่ีท่างสามแยกหรอืสีแ่ยก 
ไม่รูจ้ะไปทางไหน	มวัลงัเลอยูน่ัน่แหละ	เลอืกทาง
ไม่ถูก	ทางชีวิตก็เช่นเดียวกัน	 เราต้องตัดสินใจ 
เลอืกด�าเนนิชวีติไปทางใดทางหนึง่	ให้เหมาะสม 
กับอุปนิสัยและความสามารถของเรา	 เลือกได้ 
เร็วยิ่งดี	 บางคนเลือกทางชีวิตได้ตั้งแต่อายุยัง
ไม่ถึง	๒๐	เมื่อเลือกได้แล้วก็ด�าเนินชีวิตไปตาม
ทางสายนั้น	 โอกาสจะประสบความส�าเร็จก็มี
มาก	 เพราะมีเวลามากและมีความสามารถสูง 
เป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งส�าคัญ	 เป็นเหมือน 
เขม็ทศิให้เราด�าเนนิชวิีตไป	ถ้ามวัลงัเลอยู	่	ค่อน
ชีวิตยังตัดสินใจอะไรไม่ได้	 เหมือนที่เขากล่าว
กันว่า	 เข้าป่าจวนค�่า	 ได้ไม้ไม่เท่าไรก็มืดเสีย
แล้ว	 หรือพบไม้งามเมื่อขวานบิ่น	 เพราะมัว 
เอาขวานไปฟันไม้ที่ไม่งามเสียนาน	 ชีวิตคน
เราไม่ยาวนัก	 เป็นหนุ่มสาวอยู่ในวัยท�างาน
ไม่ก่ีปี	 ก็ถึงวัยชรา	 ท�าอะไรไม่ค่อยได้	 แม้แต่
ร่างกายตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้	 ต้องมีผู้ช่วย
เหลือและเตรียมตัวตาย	 ด้วยเหตุนี้จึงต้อง
ใช้เวลาทุกวันให้เป็นประโยชน์	 อย่ามัวลังเล 
และเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ
	 มีพระพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่า	 “บุคคล
ผู้ที่ไม่รีบท�าคุณงามความดี	 และไม่ได้ทรัพย์
ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว	 เขาจะต้องซบเซาเศร้าโศก		
เหมือนนกกะเรียนแก่ซบเซาอยู่	 เพราะตกลง
ไปในเปือกตมที่ไม่มีปลาแล้ว”
	 ท่านเล่าไว้ว่า	 มีบุตรชายเศรษฐีกับบุตร
สาวเศรษฐี	มีทรัพย์ฝ่ายละ	๔๐	โกฏิ	แต่งงาน
กัน	 แต่ก็ล่มจมจนกลายเป็นขอทาน	 เพราะใช้ 
ทรัพย์และเวลาไปในทางไร้ประโยชน์	 คือ 

โปรดติดตามอ่านตอนหน้า
(สัลเลขธรรม	ข้อ	๔.	การละอุปกิเลส	๑๖	ได้)

เทีย่วเตร่	คบคนพาล	คบนกัเลงสรุา	เป็นต้น	ส่วน
บางคนตั้งตัวได้ด้วยทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อย 
จนเป็นเศรษฐหีรอือย่างน้อยก็ตัง้ตวัได้ด	ีเพราะ
ใช้เวลาและทรพัย์ให้เป็นประโยชน์	เดนิทางถกู	
เลือกทางชีวิตที่ดี
	 การละนิวรณ์	 ๕	 ได้	 จึงเป็นธรรมเครื่อง 
ขัดเกลากิเลส	และขัดเกลาอุปนิสัยให้เป็นคนดี
มีประโยชน์		ดังกล่าวมาโดยย่อนี้
	 ท่านกล่าวถึงอานิสงส์ของการละนิวรณ์	
๕	ได้	โดยอุปมาว่า	เหมือนคนเป็นโรคแล้วหาย
จากโรค	 ถูกจองจ�าแล้วพ้นจากเครื่องจองจ�า

เป็นทาสแล้วพ้นจากความเป็นทาส	 เป็นหนี้ 
แล้วหลดุจากหน้ี	เดนิทางไกลกันดารแล้วถงึจุด
หมายปลายทางอันเป็นที่รื่นรมย์
	 ผู ้บ�าเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้อัปปนา
สมาธิแล้ว	 ย่อมละนิวรณ์	 ๕	 ได้ก่อน	 และ
ประกอบด้วยองค์	๕	คือ	วิตก	หมายถึง	จิตจับ
อารมณ์ได้	 	วิจำร	 คือ	 จิตเคล้าอยู่กับอารมณ์
นั้น	 ปีติ	 ความอ่ิมใจ	 สุข	 ความสุขใจ	 และ 
เอกัคคตำ	 ความที่จิตมีอารมณ์เดียว	 น่ีคือ
ปฐมฌาน	 เพราะละองค์	 ๕	 คือนิวรณ์	 ๕	 ได้	 
และประกอบด้วยองค์	๕	มี	วิตกเป็นต้น



๒๕
30

ชุติปญฺโญ

 less is more	หรอืแนวทางการออกแบบ
ประเภทมนิมิอลสิม์	(minimalism)	ซึง่หลายคน
อาจจะรู้จักจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ้ล 
อย่างไอโฟน	 หรือผลิตภัณฑ์แบรนด์มูจิของ 
ประเทศญ่ีปุน่	จดุเด่นของแนวทางการออกแบบ
นี้	 จะมีรูปทรงเรียบง่าย	 เน้นประโยชน์ใช้สอย	
เพียงหยิบขึ้นมาก็รู ้ว่าใช้อย่างไร	 ไม่ยุ ่งยาก 
ซับซ้อน
	 เมื่อพูดถึงแนวการออกแบบที่เรียกว่า	
minimalism	มีบคุคลส�าคญัคนหนึง่น�าวิธีการนี้
มาใช้และประสบความส�าเร็จอย่างสูง	เขาผู้นั้น	
คือ	Steve	Jobs	อดีต	CEO	ของบริษัท	Apple	
ผูล่้วงลบั	หากศกึษาลกึเข้าไปในชวีติของ	Steve	
Jobs	 ก็จะพบว่า	 เขาสนใจอ่านหนังสือพวก
ปรัชญาศาสนา	และชื่นชอบพุทธศาสนานิกาย
เซ็น	 เป็นอย่างมาก	 และชอบศิลปะแบบเซ็นที่
เน้นเรื่องความเรียบง่าย	 ไม่ว่าจะเป็นแนวการ

จัดสวน	 จัดดอกไม้	 งานสถาปัตยกรรม	 ที่เน้น
ความเรียบง่าย	แต่ซ่อนประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
ภายใต้ความเรียบง่ายน้ัน	 สินค้าของ	 Apple	
จึงเรียบง่าย	 สะอาดตา	 แต่	 function	 ใช้งาน
สูงสุด	 Steve	 Jobs	 ประสบความส�าเร็จกับ
แนวคิดนี้	 จนกระทั่ง	 เมื่อพูดถึง	 Steve	 Jobs	
และสินค้าภายใต้การดูแลของเขา	 จะต้องพูด
ถึง	minimalism	 เท่ากับว่า	 เขาท�าให้ค�าๆ	 นี้	
เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
	 ในสมัยที่ยังเรียนการออกแบบอยู่ที่คณะ 
สถาปัตย์ฯ	 ผู ้เขียนรู ้สึกประทับใจกับความ
สวยงามลงตัว	 	 พอดิบพอดีของการออกแบบ
อย่างน้ีเป็นที่สุด	 แต่ยังไม่ได้ท�างานตามสาขา
วิชาที่เรียนมา	ก็ตัดสินใจบวชเสียก่อน
	 ระหว่างเป็นผ้าขาวรอบวช	การฝึกห่มจวีร
ถอืเป็นเรือ่งล�าบาก		สญัชาตญาณนักออกแบบ
จบใหม่พยายามคิดว่า	 เราจะพัฒนาจีวรให้ห่ม

ชวนคิด 

LESS is MORE
พอ คือ ดี
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LESS is MORE

ง่ายกว่านี้ได้อย่างไร	 คิดหาต�าแหน่งที่ติดซิป	
เย็บกระดุม	 ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน	 หลัง
จากบวชพระแล้ว	การห่มจีวรก็กลายเป็นเรื่อง
ง่าย	กลับมาคิดว่าถ้าวันนั้นตัดสินใจเย็บซิปติด
ลงไป	 ตนเองคงไม่ได้ฝึก	 และจะต้องท�าลาย
ความเป็นจีวรไป
		 ผ้าสีเ่หลีย่มผนืเดียวนี	้ทัง้ซกัง่าย	ตากเรยีบ	
แห้งเร็ว	 ได้แต่ทึ่งว่าคนที่คิดวิธีห่มโดยหมุนผ้า
เป็นเกลยีวนีเ้ก่งมาก	เพราะผ้าสามารถปกคลุม
ร่างกายได้สวยงาม	ทัง้กระชับและพอดีกบัพระ
ทุกรูป
			 ผ่านไปช่วงกลางๆ	 พรรษา	 พอเร่ิมจับ
จังหวะชีวิตของนักบวชได้	 รู้สึกถึงความง่าย	
ไม่ซับซ้อน	 เต็มไปด้วยความสงบกายสงบใจ		
เกิดความสุขใจอย่างประหลาด	 ผุดค�าว่า	 less	
is	more	ขึ้น	จึงน�ามาพิจารณาว่าค�านี้ส�าหรับ
วงการพระภิกษุแล้ว	ควรจะแปลว่าอย่างไร?

less is more      น้อยแต่มำก
 บรขิำร ๘		คอืสิง่ของจ�าเป็น	ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ 
บัญญัติให้ภิกษุใช้เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต
 จีวร	คือ	ผ้าขนาด	๒	x	๓	เมตร	ย้อมสีจาก
แก่นไม้	สีน�้าตาลเข้ม	 เป็นชุดเก่งของพระ	 ทั้ง
งานศพ	งานแต่ง	เรียนหนังสือ	หรือเดินทางไป
ไหนก็ใส่ชุดเดียว	จีวรสามารถห่มได้หลายแบบ	
เช่น	ห่มคลุม	ห่มดอง	เฉวียงไหล่	พาดบ่า	พัน
มังกร	ถึงหน้าหนาวก็พับสี่ทบพาดคลุมบริเวณ
ไหล่ทัง้สองเป็นเสือ้กนัหนาว	พบัครึง่กลายเป็น
ผ้าห่ม	
   สงัฆำฏิ	กใ็ช้เป็นจวีรส�ารอง	สมยัพทุธกาล
ใช้ปูนอน	 สมัยน้ีพับเป็นทบๆ	 แทนหมอน	 ถ้า
หนาวมากก็ห่มซ้อนจีวรอีกชั้น	อุ่นจนถึงร้อน
   สบงหรือผ้านุ่ง	 สามารถพับครึ่งเป็นผ้า

ปูน่ัง	 กางออกเต็มผืนปูนอน	 บางครั้งก็น�ามา 
เชด็ตวั	ทีส่ดุแล้วเอาของวางตรงกลาง	รวบสีม่มุ
หิ้วเป็นถุงผ้าได้
   รัดประคด ใช้เหมือนเข็มขัด	พระเณรมัก
จะติดกระเป๋าเล็กๆ	 เอาไว้เก็บของส�าคัญหรือ
ห้อยนาฬิกา
		 ผ้าครองทุกผืน	 มีพุทธบัญญัติว่าต้องเป็น
ผ้าอย่างน้อยสองผืนเย็บต่อกัน	 ห้ามใช้ผ้าเต็ม
ผนื	แฝงอบุายให้พระไม่ใช้ของแพง	รูจ้กัหาเศษ
ผ้าเก่าน�ามาใช้ใหม่	ที่ยุคนี้เรียกว่า	รีไซเคิล	ถ้า
เย็บรวมกันตามรูปแบบผืนนาของชาวมคธที่
พระอานนท์ได้ออกแบบไว้	ผ้าจะมเีพยีงเส้นตรง
ขนานและตั้งฉากกัน	แม้เป็นเศษผ้าต่อๆ	กันก็
ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบ	
  บำตร	 แปลตามศัพท์ว่า	 ภาชนะ	 เป็นที่
ยังก้อนข้าวให้ตกลง	 ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร
ขบฉัน	 เป็นทั้งจานชามถ้วยในใบเดียว	 	บาตร
ยังสามารถใช้แทนกระเป๋าเดินทางเก็บผ้าไว้
ภายใน	ฝนตกก็ไม่เปียก	พระธุดงค์บางท่านใช้
ตักน�้าอาบแทนขัน	 ฝาบาตรก็น�ามาส่องแทน
กระจกเวลาปลงผม	 บางองค์ใช้ตีให้สัญญาณ
แทนระฆัง
 และมีดโกนนอกจากใช้ปลงผมโกนหนวด 
แล้ว	ยงัใช้ร่วมกับเขม็และด้ายตัดเยบ็ซ่อมแซมผ้า
		 ความน้อยแต่มากน้ีจะเข้าถึงได้ก็ต่อเม่ือ
ได้เดนิธดุงค์	ตอนออกจากวดั	ทกุอย่างดสู�าคญั
หมด	 แต่ในระหว่างทาง	 ของเหล่านี้ดูเหมือน
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จะหนักขึ้นเรื่อยๆ	 หยุดพักทีหนึ่งก็คอยหาว่า
สามารถทิ้งอะไรได้อีก	 เริ่มคิดว่า	 อะไรเกิน	
อะไรเก็บ	 อะไรใช้แทนกันได้	 ประยุกต์และ
ประดิษฐ์จนเหลอืแต่ของทีจ่�าเป็นจรงิๆ	สดุท้าย
แล้วบริขารเหล่านั้นเป็นเหมือนส่วนหน่ึงของ
ร่างกายตลอดการเดินธุดงค์เลยทีเดียว

less is more      ง่ำยคืองำม
	 ในหนึ่งวันของชีวิตพระนั้น	 แทบจะไม่มี
อะไรยุง่ยาก	มีเพยีงข้อวตัรทีก่�าหนดวถิชีวีติ	ตืน่
แต่เช้ามดื	ต	ี๓	ต	ี๔	สวดมนต์ท�าวตัร	เจรญิสมาธ	ิ
ออกบณิฑบาต	กลบัมาฉนัในบาตร	ฉนัครัง้เดยีว
จบ	หลงัล้างบาตร	แปรงฟัน	เข้าทางเดนิจงกรม
เดินย่อยอาหารไปพร้อมกับเจริญสติ	 อาจจะ
ท่องบ่นสาธยายมนต์	 หรืออ่านหนังสือธรรมะ	
แล้วค่อยพักผ่อนตอนหลังเที่ยง	 บ่ายแก่ๆ	 มี 
กิจวัตรปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะ	 เสร็จแล้ว 
รวมตัวกันฉันน�้าปานะ	 ตกเย็นสรงน�้า	 ร่วม
กันท�าวัตร	 ฟังเทศน์	 นั่งสมาธิภาวนา	 จึงค่อย 
แยกย้ายกันกลับไปนอนพักที่กุฏิ	
		 ทุกกิจวัตรเร่ิมท�าพร้อมกัน	 เลิกพร้อมกัน	
สร้างความสามัคคขีองหมูค่ณะ	พระกม็กี�าลงัใจ
ท�างาน	โยมคนวัดเห็นก็เกิดศรัทธา	แม้กิจวัตร
จะซ�้าเดิม	 แต่สาระส�าคัญอยู่ท่ีการตรวจสอบ
ขัดเกลาตนเองอยู่เสมอ	อยากได้สิ่งใดก็ต้องฝึก
อด	ไม่อยากได้กต้็องฝืนทน	ทัง้ศลีและข้อปฏบิตั	ิ
จะค่อยๆ	 ลดทอนกิเลสตัณหา	 เปล่ียนแปลง
คนที่เคยหยาบกระด้างให้เป็นคนละเอียด	 คน
ฟุ้งซ่านก็นิ่งสงบมากขึ้น	คนใจร้อนก็ใจเย็นลง
			 พระเถระบางรูปที่ท่านผ่านการอบรม
ฝึกฝนตนเองมานานแล้ว	อากัปกิริยาของท่าน
จะงดงาม	เย็นตาเยน็ใจ	แค่อยูใ่กล้ๆ	กม็คีวามสุข 

less is more      น้อยคือมำก
		 “กินน้อย	 พูดน้อย	 นอนน้อย”	 คือค�า
สอนที่หลวงพ่อชา	สุภัทโท	กวดขันลูกศิษย์อยู่
เสมอ	ตามหลักทีพ่ระสารีบตุรสอนเรือ่งการฉนั
ภัตตาหาร	คือ	หากรู้สึกว่าอีก	๕	ค�าจะอิ่มก็ให้
หยุด	 แล้วให้ดื่มน�้าตามจะอิ่มพอดี	 การฉันแต่
น้อย	ส่งผลให้จติใจแช่มชืน่	ไม่โงกง่วง	น่ังสมาธิ	
เดินจงกรม	จิตจะตั้งมั่นได้ง่าย
			 ส่วนการพูดคุย	 ส�าหรับพระป่าไม่ค่อยมี
โอกาสคลุกคลีกันมากนัก	เพราะแยกกันอยู่กุฏิ
ละรูป	กุฏิก็กระจายห่างๆ	กันในป่า	พระจะได้
อยู่กับตนเอง	มีสติส�ารวมระวัง	พยายามฝึกจิต
ภาวนาอย่างต่อเนื่อง	
			 การนอนน้อยนั้นเพื่อให้มีเวลาประกอบ
ความเพียรได้มาก	 มุ่งขจัดความเกียจคร้าน	
ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิ	 ถึงวันพระใหญ่	 (ขึ้น	
หรือแรม	๑๔	หรือ	๑๕	ค�่า)	ก็พากันถือธุดงค-
วตัรข้อเนสชัชกิ	อยูด้่วยอริยิาบถ	๓	ยนื	เดนิ	น่ัง	
ไม่นอน	ส่วนวันอื่นก็ฝึกนอนตื่นเดียว	เอนกาย
นอนเพียงครั้งเดียวต่อวันหนึ่ง	 รู้สึกตัวแล้วลุก
ขึ้นเลยทันที	 ไม่นอนอีก	 จนกว่าจะถึงเวลาที่
ก�าหนดเอาไว้
			 หลายท่านอาจจะมองว่า	การกนิน้อย	นอน
น้อย	 เป็นการทรมานตนเอง	 ไม่เป็นทางสาย
กลาง	ข้อน้ีขึน้อยูกั่บพระทีท่่านถอืปฏิบตั	ิทีต้่อง
มปัีญญาพิจารณาว่าแค่ไหนจึงพอด	ีร่างกายรบั
ไหว	อกุศลเกิดน้อย	และสามารถเจริญกุศล	ทั้ง
ปริยัติและปฏิบัติได้มากขึ้น
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less is more      น้อยแต่ส�ำคัญ
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า
 โย จ วสฺสสต� ชีเว   อปสฺส� ธมฺมมุตฺตม�
 เอกำห� ชีวิต� เสยฺโย  ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตม�
	 ผู้เห็นธรรมอันสูงสุด	แม้มีชีวิตอยู่เพียงวัน	
	 เดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุด	
	 ที่มีชีวิตอยู่ตั้ง	๑๐๐	ปี
	 ธรรมอันสูงสุดนั้นคือ	 โลกุตตรธรรม	 ๙	
ได้แก่	มรรค	๔	ผล	๔	และนิพพาน
	 ชีวิตนี้สั้นมาก	 เมื่อเทียบกับการเวียนว่าย
ตายเกิดนับไม่ถ้วน	พระภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะ	
ไม่ควรประมาท	หลงยินดีกับลาภสักการะ	 อัน
เป็นของไม่เที่ยง	 มีโทษมาก	ควรทุ่มเทชีวิตที่
เหลอือยูใ่ห้เป็นไปเพ่ืออบรมไตรสิกขา	แสวงหา
ความสุขที่แท้จริง	
				 วันคืนล่วงไปๆ	 บัดนี้เราก�าลังท�าอะไรอยู่	
ความตายก�าลังคืบคลานเข้ามา	 ไม่มีใครรู้ว่า
ตนเองจะตายเมื่อไหร่	 สถานที่ไหน	 การเกิด
ใหม่นัน้ไม่แน่ว่าเราจะได้ไปเกดิเป็นมนษุย์	และ
พบพระพทุธศาสนาอกีหรอืไม่	ทัง้หมดนีจ้งึเป็น
สิ่งที่พระภิกษุต้องพิจารณาตามพระด�ารัสของ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ	ว่า	ชีวิตนี้น้อยนัก แต่
ชีวิตนี้ส�ำคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทำง
แยก จะไปสูงไปต�่ำ จะไปดีไปร้ำย เลือกได้ใน
ชีวิตนี้เท่ำนั้น พึงส�ำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจง
เลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด
		 ฉะนั้น	 เมื่อเราเลือกมาบวชแล้ว	 ก็ควรให้ 
ความส�าคัญกับการประพฤติปฏิบัติมาเป็น
อันดับแรก	 เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างที่ได้
ตั้งใจไว้
		 จากนักศึกษาที่ต ้องเรียน	 5W1H	 ว่า
เราจะออกแบบให้ใคร/ใช้ท�าอะไร/ที่ไหน/ 
เม่ือไหร่/อย่างไร/ท�าไม	 เป็นค�าถามที่มอง

ออกไปนอกตัว	ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่จบ	 จนผ่าน
หนึ่งพรรษา	สัมผัสถึงวิถีแห่งการออกแบบชื่อ	
“ธรรมและวนิยั”	ทีย้่อนกลบัเข้ามาศกึษาชวีติ
จากภายใน	เห็นความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
ท�าให้การศึกษาจบได้	
			 แม้จะไม่มีเงินทอง	 เราสามารถเลือก
ออกแบบความสุขได้	เพียงรู้จักพอใจในสิ่งที่มี	
ยินดีในสิ่งที่ได้	ใช้สติปัญญารู้เท่าทันความเป็น
จริง	สร้างคุณค่าให้กับตนเอง	 ฝึกฝน	 สังเกต	
พัฒนาจิตใจ	ตามหลักศีล	สมาธิ	ปัญญา	ชีวิต
เช่นนีม้แีต่ความชดัเจน	เรยีบง่าย	ไม่วุน่วาย	และ
เป็นไปเพื่อความสงบสุขโดยส่วนเดียว
	 ถงึบรรทดัน้ีแล้ว	จงึอยากจะแบ่งปันความ
รู้สึกให้ผู้อ่าน	ด้วยนิทานสักเรื่องหนึ่ง
	 ณ	 ราวป่าไกลจากตัวเมือง	 ชายคนหน่ึง	
มองเห็นพระที่เพ่ิงวางสัมภาระ	นั่งพักใต้ร่มไม	้
เขาจอดรถแล้วเดินเข้าไปหาเพราะอยากจะ
ท�าบุญกับพระธุดงค์	 หลังจากได้ถวายน�้าและ
พูดคุยพอประมาณ	 ถึงแม้อากาศจะร้อนแต่
ชายหนุ่มก็สัมผัสได้ถึงความสงบเย็นจากท่าน	
จึงถามขึ้นว่า
“ท่านครับ	 ชีวิตพระนั้นดีอย่างไร	 ?	 ท่านบวช
แล้วมีความสุขอย่างไร	?”
พระรูปนั้นยิ้ม	พูดทวนค�าถามเบาๆ	พลางวาง
ขวดน�้าด่ืม	 “เอาอย่างนี้แล้วกัน	 โยมลองตอบ
ค�าถามอาตมาดูนะ
ถ้าโยมอยากมี	 แล้วมี	 โยมจะรู้สึกอย่างไร	 ?”		
“คงมีความสุขครับ”
“แล้วถ้าโยมอยากมี	 แล้วไม่มี	 โยมจะรู้สึก
อย่างไร	?”		“เป็นทุกข์ครับ”
“ถ้าโยมไม่อยากม	ีแล้วม	ีโยมจะรูส้กึอย่างไร	?” 
“ก็เป็นทุกข์ครับ”
“แต่อาตมาไม่อยากมี	 แล้วก็ไม่มี	 โยมคิดว่า	
อาตมารู้สึกอย่างไร	?”…..
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	 ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า	 ชีวิตประจ�าวันใน
สงัคมทกุวนันี	้ไม่เอือ้อ�านวยต่อการปฏบิตัธิรรม
สักเท่าไหร่	 ดูเหมือนว่าผู้คนประชาชนจะตก
เป็นเหยื่อของผู้แสวงหาผลประโยชน์	 ไม่ว่าจะ
เป็นโอกาสไปมอี�านาจในทางการเมอืง	หรอืทาง
ธรุกิจ	เช่น	เม่ือถงึเทศกาลหาเสยีงเพือ่การเลอืก
ตัง้	พวกนกัการเมอืงกจ็ะท�าทกุวิถทีางเพือ่ทีจ่ะ
ให้ตนได้รับการเลือกต้ัง	 นับตั้งแต่ร่างนโยบาย
สวยหรู	 (แต่ท�าจริงไม่ได้)	 เพื่อจูงใจประชาชน
ให้เลือกตน	ตลอดจนการซื้อเสียง	และท�าลาย
ฝ่ายตรงข้าม	จนถงึกบัฆ่าแกงกนักมี็ให้เหน็เป็น
ข่าวอยู่บ่อยๆ	

	 ในทางธุรกิจ	 เจ้าของธุรกิจก็พยายามท�า
ทกุทางเพือ่ให้ธรุกิจของตนประสบความส�าเร็จ	
เช่น	 โฆษณาชวนเชื่อ	 โฆษณาเกินจริง	 เพื่อให้
ประชาชนหลงเชื่อ	 ซื้อสินค้ามาใช้บริการของ
ตน	เมือ่ได้เงนิตามทีต้่องการแล้ว	ก็ไม่ได้ท�าตาม
ทีโ่ฆษณาไว้	บางรายถงึกบัปิดกจิการหนีไปเลย	
เช่น	 พวกสถานออกก�าลังกาย	 ที่มักจะมีสปา
เสริมสวย	ผ่อนคลาย	ที่เรียกเก็บค่าสมาชิกราย
เดือน	รายปี	ทีละหลายหมื่น	จากนั้นไม่นาน	ก็
ปิดกิจการ	 หอบเงินหนีไปต่างประเทศ	 ปล่อย
ให้สมาชกิสญูเสยีเงนิไปอย่างไม่มวีนัได้กลบัคนื 

 เรื่องชุดพุทธบริษัท 

ปฎิบัติธรรมอยู่ที่ใจ
ไม่ใช่แค่รูปแบบ

พุทธสำวิกำ
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	 โครงการอสงัหารมิทรพัย์	พวกบ้านจดัสรร	
คอนโด	ทีผ่ดุข้ึนบานเบอะ	ตามแหล่งเศรษฐกจิ	
หลายแห่งไม่ซื่อสัตย์	ขายบ้าน	ขายคอนโดจน
หมดปิดรายการแล้ว	สิ่งที่สัญญิงสัญญาไว้	ก็ไม่
ได้ท�าตามนั้น	เช่น	บอกจะมีคลับเฮ้าส์	มีสนาม
เดก็เล่น	กไ็ม่ม	ีไม่ท�า	บางแห่งแม้แต่ไฟแสงสว่าง
ตามถนนที่ควรจะมีก็ไม่มี	ปล่อยให้หมู่บ้านตก
อยู่ในความมืดในยามค�่าคืน	 เป็นอันตรายทั้ง 
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
	 แม้แต่การบันเทงิเรงิรมย์ตามส่ือต่างๆ	ส่วน
ใหญ่มีลักษณะมอมเมาไม่ได้ส่งเสริมศีลธรรม 
ไม่แม้แต่จะส่งเสรมิให้คนดเูหน็ความส�าคญัของ
ศีล	๕	ละครเมียน้อยเมียหลวง	ชิงรักหักสวาท	
พูดโกหกหน้าตาย	ปราศจากหิริโอตตัปปะ	แม้
จะมรีายการดีๆ 	อยูบ้่าง	แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่
ค่อยชอบดู	ชอบดลูะครน�า้เน่ามากกว่า	โดยอ้าง
ว่าคลายเครียด	 ดูเอาสนุก	 โดยหารู้ไม่ว่า	 การ 
ย�า้ดูสิง่ใด	สิง่นัน้กจ็ะฝังลกึเข้าไปในจติใต้ส�านกึ
โดยไม่รู้ตัว	 เมื่อตนไปเจอสถานการณ์ต่างๆ	ที่
คล้ายคลึงกับที่ตนเห็นในละคร	 ก็จะน�าวิธีการ
ต่างๆ	ตามที่เคยเห็นมาใช้	รวมถึงความรุนแรง
ต่างๆ	จนถึงขั้นท�าร้ายกันถึงชีวิต
	 นี่แหละ	คือ	ความหายนะของสังคม	หาก
เราไม่ช่วยกันเปลี่ยนแปลง	 ให้พลิกฟื้นไปสู่
สัมมาทิฏฐิ		
	 ขณะนี้ข่าวอาชญากรรมร้ายแรงมีให้เห็น
รายวัน	 หนักหนาสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆ	 จน
จินตนาการไปไม่ถึง	ฆาตกรรมมีความโหดร้าย
รุนแรงมากขึ้นๆ	 เช่น	 ฆ่าแล้วหั่นศพที่กระท�า
โดยผู้หญิงอายุยี่สิบสามปีเท่านั้น	 ชีวิตของเธอ
ยังอีกยาวไกล	 แต่เธอก็ตัดรอนมันด้วยตัวของ
เธอเอง	ไม่เหลืออนาคตให้วาดหวังอีกต่อไป
	 หากต้องพดูถงึความรนุแรงในสงัคมขณะนี	้

ต่อให้ใช้พื้นที่วารสารทั้งฉบับก็ไม่พอ	จึงขอพูด
คร่าวๆ	พอให้เห็นภาพว่า	สังคมไทยยุค	4.0	นี้
ไม่ได้น่าอยู่เลย	 ตรงข้ามคือน่ากลัว	 จนต้องมา
คดิหาทางแก้ไข	ไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลย	เพราะ
ไม่รู้จะท�าอย่างไร	จริงอยู่	 เราอาจท�าอะไรมาก
ไม่ได้	แต่ก็ใช่ว่าท�าไม่ได้เสียเลย
	 อย่างน้อยที่สุด	ก็เริ่มที่ตัวเราเอง	เพื่อที่จะ
เป็นแบบอย่างให้แก่คนใกล้ชดิ	คนในครอบครวั	
และญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวง	 และ
เมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากเรา	
และเขาได้น�าไปปฏิบัติบ้าง	 เขาก็จะเป็นแบบ
อย่างให้กับคนอื่นๆ	 ต่อไป	 แน่นอนว่า	 นี่ก็จะ
เป็นสิ่งดีๆ	ที่จะเกิดขึ้นในสังคมเล็กๆ	ของเรา	

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรปฏิบัติธรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน
	 ๑.	ควรหมัน่ศึกษำหำควำมรูใ้นพระพทุธ
ศำสนำ	เรยีนรูห้ลกัธรรมต่างๆ	ให้เข้าใจถกูต้อง 
ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน	 เรียนรู้ไปเรื่อยๆ	 
หากศรัทธามากก็อาจจะเรียนภาษาบาลีร่วม 
ด้วย	 เพ่ือที่จะได้อ่านพระไตรปิฎกภาษาบาลี 
ได้ด้วยตนเอง	 ค่อยๆ	 เรียนไปอย่าใจร้อน 
ในที่สุดก็จะเข้าใจเอง	 เป็นการสั่งสมบุญกุศล 
เอาไว้ในตัวของเรา	 สักวันหนึ่งจะก่อผลดีให ้
แก่เราอย่างแน่นอนและนีคื่อ		ปพุเพกตปญุญตำ 
ที่เราสามารถสร้างได้
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 ๒.	อย่ำไปเสียเวลำกับสิ่งไร้สำระ	ไม่เป็น
ประโยชน์	 เวลาชีวิตของคนเราไม่ได้นานเลย	
และเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อใด	 มัวแต่ไป
เสียเวลากับสิ่งไร้สาระ	ชีวิตก็จะไม่ได้สาระ	อีก
ทั้งการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งไร้สาระบ่อยๆ	 ท�าให้
ความไร้สาระนั้นฝังเข้าไปในจิตใต้ส�านึกไม่รู้ตัว	
จติใจจะฝักใฝ่แต่เรือ่งไร้สาระเสมอๆ	เมือ่ชินชา
กับความไร้สาระ	 พอเจอเข้ากับส่ิงมีสาระก็จะ
ไม่เห็นค่า	 ไม่เข้าใจ	 ปล่อยผ่านเลยไปจากชีวิต	
ชวิีตย่อมวนเวยีนอยูก่บัความไร้สาระ	กลายเป็น
โมฆะบุรุษ/สตรี	โดยไม่รู้ตัว
	 ๓.	ควรตั้งใจและเลือกที่จะมีอาชีพการ
งานที่เป็นสัมมำอำชีวะ	 ไม่เห็นแก่เงินอย่าง
เดียว	 หากการได้เงินมานั้นเป็นการหลอกลวง 
ผู ้ อ่ืน	 การมีสัมมาอาชีวะนี้ส�าคัญมากใน
พระพุทธศาสนา	 เพราะเป็นหนึ่งในอริยมรรค
มอีงค์	๘	ประการ	หรือหนทางแห่งการพ้นทกุข์

	 ๔.		พยายามรักษำศีล ๕	 ให้มั่นคง	 หนัก
แน่น	 เพราะศีล	 ๕	 เป็นธรรมะคุ้มครองสังคม
ให้เป็นอยู่อย่างสงบและงดงาม	(อ่านเรือ่ง	พทุธ
บริษัทกับการรักษาศีล	๕	ในวารสารโพธิยาลัย
ฉบับที่	๘	-	เดือนมกราคม	๒๕๕๙)
	 ๔.		หมั่นเจริญสติอยู ่เสมอ	 ท�าสิ่งใดก็
ก�าหนดจิตว่า	 เราก�าลังท�าสิ่งนั้น	 เดินก็ให้รู้ว่า
เดินอยู่	 ก้าวขาแต่ละข้างก็ให้รู้ตัว	 หากท�าได้
เช่นนี้	 ท่านก็จะไม่หกล้มเลย	 เพราะการเจริญ
สตขิณะเดนิเป็นการระวงัตวัเองไปในตัว	การที่
จะก้าวผิด	เตะโน่นนี่	ย่อมไม่มี	หรือแม้แต่	รับ
ประทานอาหาร	ก็ให้มีสติว่าก�าลังเคี้ยวอาหาร	
ไม่เคี้ยวเร็วเกินไป	 ค่อยๆ	 เคี้ยว	 และรู้ตัวอยู่
เสมอว่า	ก�าลงัเคีย้วอาหาร	อาหารก็จะไม่ตดิคอ	
ไม่เผลอไปกัดลิ้น	 หรือกระพุ้งแก้ม	 เวลาแปรง
ฟัน	 ก็ให้รู้ว่าแปรงฟัน	 ค่อยๆ	 แปรงให้ทั่วถึง 
ให้สะอาดหมดจด	ก็จะเกิดผลดีกับฟัน	 เหงือก	
และช่องปากของเรา	
	 ๕.	หมัน่สวดมนต์ไหว้พระ	น้อมใจสูค่วาม
ดีงามในเวลาอันควร	 เช่น	 ก่อนเข้านอน	 หรือ
เมื่อตื่นนอนในตอนเช้า	 แผ่เมตตาให้ตัวเอง	
และสรรพสตัว์โดยถ้วนหน้า	และขอให้มเีมตตา 
อยู่ในจิตใจตลอดเวลา	 คิดสิ่งใดก็คิดแต่ในแง่ด	ี
เป็นบญุเป็นกุศล	ไม่มุง่ร้ายหมายขวัญใคร	จิตใจ
ก็จะสบาย	 หน้าตาแจ่มใส	 เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี	
ให้กับคนอื่น
	 ๖.	หมัน่เจรญิเมตตำภำวนำอยูเ่สมอ	คดิ
สิง่ใดกับใครก็คดิด้วยเมตตา	ปรารถนาด	ีพร้อม
เจรญิพรหมวหิาร	๔	ประการ	คอื	เมตตา	กรณุา	
มุทิตา	 อุเบกขา	 และหากเป็นไปได้	 ควรเจริญ
เมตตากับทุกสรรพสิ่งรอบตัว	 สัตว์ร่วมโลก	
ธรรมชาติ	ให้กว้างไกลไปถึงจักรวาล
	 ๗.	หมั่นท�ำบุญท�ำทำน ท�ำกำรกุศล	เมื่อ
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มีเวลาและโอกาส	อย่าปล่อยผ่านเลยไปโดยไม่
สนใจ	การท�าบุญ	ท�าทาน	นอกจากจะเป็นกุศล
ผลบญุติดตามตัวแล้ว	ยงัเป็นอรยิทรพัย์ตดิตาม
ไปยังทุกภพชาติ	 ไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติก็จะไม่
ตกทุกข์ได้ยาก	การท�าบุญท�าทานนี้	 ไม่จ�าเป็น
ต้องอาศัยเงินทอง	 หรือสิ่งของเท่านั้น	 เพราะ
บุญกิริยาวัตถุมีถึง	๑๐	ประการ	คือ	ทาน	ศีล	
ภาวนา	ประพฤตอ่ิอนน้อมถ่อมตน	การบ�าเพญ็
ประโยชน์ต่อผู้อื่น	 การอุทิศให้ส่วนบุญที่ได้
บ�าเพ็ญมาแล้ว	การอนุโมทนา	ยินดีในกุศลที่ผู้
อืน่ได้กระท�า	การฟังธรรม	การแสดงธรรม	การ
ท�าความเห็นให้ถูกตรงตามความเป็นจริง
	 ๘.		เม่ือรกัษาศลี	๕	ได้สมบรูณ์ดีแล้ว	ให้หา
โอกาสรักษำศีล ๘ หรืออุโบสถศีลดูบ้ำง	 ใน
วันพระ	 ค่อยๆ	 ทดลองรักษาไป	 หรือจะเพิ่ม
เป็นศีล	๑๐	ด้วยก็ย่อมได้		หากท�าได้เป็นปกติ
แล้ว	 ก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยตัวเอง	
ไม่จ�าเป็นต้องไปเข้าส�านักปฏิบัติ
	 ๙.	 ในกรณีที่สนใจการปฏิบัติเต็มรูปแบบ	
จะไปอยู่วัดถือศีล เข้ำกรรมฐำน เป็นระยะๆ

ก็เป็นเรื่องน่าสนใจ	 และดีส�าหรับความเจริญ
ก้าวหน้าในการปฏิบัติ	 เพราะที่วัดหรือส�านัก
จะมีอาจารย์ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติของ
เราให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรม	 การ
ปฏิบัติกรรมฐานด้วยตัวเองอาจมีอันตราย	
ท�าให้เพี้ยนไป	 นึกว่าตนเองส�าเร็จเป็นผู้วิเศษ	
บรรลุมรรคผล	หากประสบเหตุอย่างนี้	ต้องไป
หาจิตแพทย์	เป็นอาการทีรั่กษายากมาก	บางที
รักษาด้วยการช็อตไฟฟ้ายังไม่ช่วยให้ดีขึ้น
	 ๑๐.	หมั่นส�ำรวจภูมิธรรมของตนเองว่า 
โลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 ในใจลดน้อยลงไปหรือไม่ 
หากปฏิบัติธรรมถูกทางแล้ว	 สิ่งท่ีขึ้นชื่อว่า 
‘กิเลส’	 ทั้งหลาย	 ย่อมลดน้อยเบาบางลงไป 
จิตใจสบาย	 ไม่โกรธง่าย	 ไม่ร้อนรนกระวน- 
กระวาย	 มีสุขภาพจิตท่ีดี	 เป็นคนมีความสุข 
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของสังคม
	 ข้อเสนอต่างๆ	เหล่านี้	อยากให้ลองน�าไป
พจิารณาด	ูแล้วจะเข้าใจว่า	กำรปฏบิติัธรรมใน
ชีวิตประจ�ำวันไม่ใช่เรื่องท่ีไกลเกินเป็นไปได้ 
ขอเพียงแต่ตั้งใจจริงเท่านั้น
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					ปฏิบัติธรรม	คือช�าระ	ล้างกิเลส
ที่เป็นเหตุ	เห็นแก่ตัว	ชั่วหนักหนา
เอาแต่ใจ	ตนเอง	เบ่งอัตตา
อหังการ์	มมังการ	พาลเรื่อยไป

	      เลิกลดละ	อบายมุข	ทุกทางเสื่อม
	 ศรัทธาเลื่อม	ใสไตรรัตน์	ตัดหวั่นไหว 
	 เชื่อใน	กฎแห่งกรรม	ท�าดีไว
	 ศีลห้าให้	ถึงจิต	พิศตริตรอง

					ไม่เบียดเบียน	ฆ่าสัตว์	ตัดโทสะ
ลดโลภะ	ไม่ลักทรัพย์	สลับเจ้าของ
ผิดลูกเมีย	ไม่ท�า	ผิดท�านอง
ต้องถูกคลอง	ประเพณี	หนีราคา	

	 					มีสัจจะ	ซื่อตรง	จงอย่าเท็จ
	 ทั้งใจเด็ด	ไม ่ เสพติด	ของเมาบ้า	 
	 เหล้าบุหรี่	ควันพิษ	ปลิดชีวา
	 สติปัญญา	เสื่อมถอย	ด้อยค่าคุณ

					เบญจธรรม	จึงจ�าเริญ	เดินในจิต
ด้วยความคิด	เมตตา	กรุณากรุ่น
สัมมาชีพ	สุจริต	กิจเจือจุน
ทั้งเกื้อหนุน	ปันช่วยเหลือ	เผื่อแผ่ทาน

	 					ไม่ครุ่นคิด	ติดกาม	ตามสังวร
	 ตรองดูก่อน	พูดสัจจะ	วจีขาน
	 มีสติ	สัมปชัญญ์	ทุกวันวาร
	 อยู่ในฐาน	หกอายตนะ	ผัสสะเจอ

					เมื่อพากเพียร	เรียนรู้	เร่งลดละ
ความชั่วจะ	ถ่ายถอน	คลอนเสมอ
ความดีพึง	สร้างสมบ่ม	ไม่เผอเรอ
จะพบเจอ	จิตเบิกบาน	ส�าราญใจ

	 					นี่คืองาน	ปฏิบัติธรรม	น�าทางจิต
	 ในชีวิต	ประจ�าวัน	พลันสดใส
	 กายวาจา	ล้วนมีจิต	คิดน�าไป
	 ถือศีลให้	ถึงจิต	ไม่ผิดเลย		๛

ทัศนะ

ปฏิบัติธรรมน�าชีวิตประจ�าวัน

สีลส�วโร
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 ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาฤๅษีที่เอาแต ่
นั่งหลับตา	 เพราะพุทธเน้นศีล	 ให้ช�าระกิเลส 
ถงึจติในชวีติประจ�าวันทีย่งัมกีายกรรม	วจกีรรม 
การงานอาชีพ	ใช้ศีลควบคุมกายวาจา	 แล้วจึง
เห็นความดิ้นของกิเลสที่เกิดขึ้น	 ต้ังอยู่	 ดับไป 
มีสติ	 และธัมมวิจยะ	 ศึกษาหน้าตากิเลสด้วย
อำกำร (อาการแสดงของกิเลส)	ลิงคะ	 (ชนิด
ประเภท	-	ความแตกต่างของกิเลส	และความ
มากน้อยหนักเบา)	นิมิต	 (เครื่องหมายสังเกต 
ของกิเลส)	 อุเทศ	 (การยกหัวข้อค�าสอนของ
พระพุทธองค์มาน�าทาง	และเทียบเคียงกับ
ประสบการณ์ของจริงในจิต	 เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง)	 (ที.ม. ๑๐/๖๐ มหานิทานสูตร) 

เป็นการเรียนรู้ทุกข์และสมุทัย	เมื่อมีสติและ
ความเพียรที่จะควบคุม	 ลดละการผิดศีลถึง
ต้นตอคือเจตนา	–	สังกัปปะ	(ความด�าริ)	ในจิต 
จนจางคลายน้อยลง	กพ็บความสงบเยน็มากข้ึน 
ทุกข์ใจลดลง	นิวรณ์ก็ลดลง	จิตใจก็ตั้งมั่นขึ้น 
ดังพระสูตรที่จะน�ามายืนยันต่อไป

๑. กิมัตถิยสูตร 	ว่าด้วยค�าถามเกี่ยวกับผล
แห่งศีล
	 “อานนท์	 ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปฏิสาร	
(ความไม่ร้อนใจ)	 เป็นผล	 มีอวิปปฏิสารเป็น 
อานสิงส์	อวปิปฏิสารมีปราโมทย์	(ความบันเทงิ 
ใจ)	เป็นผล	มปีราโมทย์เป็นอานสิงส์	ปราโมทย์
มีปีติ	 (ความอิ่มใจ)	 เป็นผล	 มีปีติเป็นอานิสงส ์
ปีติมีปัสสัทธิ	(ความสงบกายสงบใจ)	เป็นผล	มี 
ปัสสัทธิเป็นอานิสงส์	ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล	มีสุข
เป็นอานิสงส์	 สุขมีสมาธิเป็นผล	 มีสมาธิเป็น
อานิสงส์	สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะ	(ความรู ้
ความเห็นตามความเป็นจริง)	เป็นผล	 มียถา- 
ภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์	ยถาภูตญาณทัส

สนะมีนิพพิทา	 (ความเบ่ือหน่าย)	และวิราคะ 
(ความคลายก�าหนัด)	 เป็นผล	 มีนิพพิทาและ
วิราคะเป็นอานิสงส์	 นิพพิทาและวิราคะ	 มี
วิมตุตญิาณทสัสนะ	(ความรูค้วามเหน็ในวิมตุต)ิ 
เป็นผล	 มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส ์
อย่างนี้ 	 อานนท์	 ศีลที่ เป ็นกุศล	 ย ่อมท�า 
อรหัตตผลให้บริบูรณ์โดยล�าดับ	อย่างนี้แล” 
                                        (องฺ.ทสก. ๒๔/๑)

ศีลที่เป็นกุศล--->	อวิปปฏิสาร--->	ปราโมทย ์
--->	 ปีติ--->	 ปัสสัทธิ--->	 สุข--->	 สมาธิ---> 
ยถาภูตญาณทัสสนะ--->	นิพพิทา--->	วิราคะ 
--->	วิมุตติญาณทัสสนะ

๒. เจตนำกรณียสูตร	ว่าด้วยกรรมที่ไม่ต้องท�า 
ด้วยความตั้งใจ
	 ภกิษทุัง้หลาย		บคุคลผูมี้ศลี		สมบรูณ์ด้วยศลี 
ไม่ต้องท�าเจตนาความตัง้ใจว่า		‘ขออวิปปฏสิาร 
จงเกิดขึ้นแก่เรา’	 การที่อวิปปฏิสารเกิดขึ้นแก่
บุคคลผู้มีศีล	 สมบูรณ์ด้วยศีลนี้เป็นธรรมดา 
(หมายถึงเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเอง	มุ่งแสดง 
กฎแห่งเหตุผล)
	 บุคคลผู ้มีอวิปปฏิสารไม่ต้องท�าเจตนา 
ความตั้งใจว่า	 ‘ขอปราโมทย์จงเกิดขึ้นแก่เรา’ 
การทีป่ราโมทย์เกิดขึน้แก่บคุคลผูม้อีวิปปฏิสาร 
นี้	เป็นธรรมดา

การปฏิบัติธรรม คือการมีสติสัมปชัญญะ 
ในการสังวรศีล ส�ารวมอินทรีย์ ฝึกตื่นรู้ ในกายใจ

ในทุกการงาน ทุกอิริยาบถ ทุกขณะ
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	 บคุคลผูมี้ปราโมทย์ไม่ต้องท�าเจตนาความ
ตั้งใจว่า	‘ขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เรา’	การที่ปีติเกิด
ขึ้นแก่บุคคลผู้มีปราโมทย์นี้	เป็นธรรมดา	
	 บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องท�า 
เจตนาความตั้งใจว่า	 ‘ขอกายของเราจงสงบ’ 
การที่บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติมีกายสงบ 
นี้	เป็นธรรมดา
 บุคคลผู้มีกายสงบไม่ต้องท�าเจตนาความ
ตั้งใจว่า	 ‘ขอเราจงเสวยสุข’	 การที่บุคคล 
ผู้มีกายสงบเสวยสุขนี้	เป็นธรรมดา
	 บุคคลผู้มีสุขไม่ต้องท�าเจตนาความต้ังใจ
ว่า	 ‘ขอจิตของเราจงเป็นสมาธิ’	 การที่บุคคล 
ผู้มีสุขมีจิตเป็นสมาธินี้	เป็นธรรมดา
 บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่ต้องท�าเจตนา
ความตัง้ใจว่า	‘ขอเราจงรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ’ 
การที่ บุ คคลผู ้ มี จิ ต เป ็นสมาธิ รู ้ เ ห็นตาม 
ความเป็นจริงนี้	เป็นธรรมดา
	 บุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องท�า 
เจตนาความต้ังใจว่า	‘ขอเราจงเบือ่หน่ายคลาย
ก�าหนดั’	การทีบ่คุคลผูรู้เ้หน็ตามความเป็นจรงิ 
เบื่อหน่ายคลายก�าหนัดนี้	เป็นธรรมดา
	 บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายก�าหนัดไม่ต้องท�า 
เจตนาความต้ังใจว่า	‘ขอเราจงท�าให้แจ้งวมิตุต-ิ 
ญาณทัสสนะ’	 การที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลาย 
ก�าหนัดท�าให้แจ้งวิมุตติญาณทัสสนะนี้	 เป็น 
ธรรมดา
	 นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะ
เป็นผล	 มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์
ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาและวิราคะ
เป็นผล	 มีนิพพิทาและวิราคะเป็นอานิสงส์ 
สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผล	 มียถา- 
ภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส ์	สุขมีสมาธิ 
เป็นผล	 มีสมาธิเป็นอานิสงส์	 ปัสสัทธิมีสุข 

เป ็นผล	 มีสุขเป ็นอานิสงส ์	 ป ีติมีป ัสสัทธิ 
เป็นผล	 มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์	 ปราโมทย์มี
ปีติเป็นผล	 มีปีติเป็นอานิสงส์	 อวิปปฏิสาร 
มีปราโมทย์เป็นผล	 มีปราโมทย์เป็นอานิสงส ์
ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปฏิสารเป็นผล	 มีอวิปปฏิ- 
สารเป็นอานิสงส์
	 ภกิษุท.		ธรรมท.ย่อมหลัง่ไหลไปสูธ่รรมท.	
ธรรมท.ย่อมให้ธรรมท.บริบูรณ์	เพื่อออกจาก 
ฝั่งนี้	 (วัฏฏะ)	 สู่ฝั่งโน้น	 (นิพพาน)	 อย่างนี้แล 
                      (องฺ.ทสก. ๒๔/๒)

๓. ปฐมอุปนิสสูตร	 ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ 
ถูกขจัด	
	 ภิกษุท.	อวิปปฏิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีล
วิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว	 เมื่ออวิปปฏิสาร
ไม่มี	 ปราโมทย์ของบุคคลผู้มีอวิปปฏิสารวิบัต ิ
ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว	ฯลฯ	เมื่อนิพพิทาและ
วิราคะไม่มี	 วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผู้มี
นิพพิทาและวิราคะวิบัติ	 ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัด
แล้ว	 เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติ
แล้ว	สะเก็ด	เปลือก	กระพี้	แม้แก่นของต้นไม้
นั้น	ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์	ฉะนั้น
	 ภิกษุท.	 อวิปปฏิสารของบุคคลผู ้มีศีล 
สมบูรณ์ด้วยศีล	ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์	เมื่ออวิป-
ปฏิสารมี	 ปราโมทย์ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วย 
อวิปปฏิสารช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์	 ฯลฯ	 เมื่อ 
นิพพิทาและวิราคะมี	 วิมุตติญาณทัสสนะของ
บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะ	ชื่อว่า 
มีเหตุสมบูรณ์	 เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและ
ใบสมบูรณ์	สะเก็ด	เปลือก	กระพี้	แม้แก่นของ
ต้นไม้นั้น	ย่อมถึงความบริบูรณ์	ฉะนั้น
            (องฺ.ทสก. ๒๔/๓)

๔. ทตุยิอปุนสิสูตร	ท่านพระสารบีตุรเรยีกภกิษุ
ท.	มากล่าวสอนเนื้อหาเหมือนข้อ	๓.
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๕. ตติยอุปนิสสูตร ท่านพระอานนท์ได้เรียก
ภิกษุท.	 มากล่าวสอนเน้ือหาเหมือนข้อ	 ๓. 
                    (องฺ.ทสก. ๒๔/๔-๕) 

	 ในอังคตุตรนกิาย		เอกทสกนบิาต		มกีล่าว
ซ�า้อกีเหมอืนกนัทกุประการ	ทัง้	๕	สตูร	แต่แยก
นพิพทิา	และวริาคะ	เป็นคนละข้อ	จงึม	ี๑๑	ข้อ 
นี้แสดงถึงความส�าคัญของผลของการมีศีลที่
เป็นกุศล	 จนถึงนิพพาน	 เพราะพระพุทธองค์
ตรัสทั้งอนุโลมปฏิโลม	 ในหลายแง่มุมหลายค�า
ขยายอธิบายให้เข้าใจเข้าถึง	 และพระสารีบุตร
และพระอานนท์น�าไปกล่าวสอนซ�้าอีก

๖.  โสณทัณฑสูตร เรื่องศีลและปัญญา 
	 [๑๙๔]	พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 “ปัญญา 
อันศีลช�าระให้บริสุทธ์ิ	ศีลอันปัญญาช�าระให ้
บริสุทธิ์	ปัญญาย่อมมีในที่ที่มีศีล	ศีลย่อมมีในที่ 
ที่มีปัญญา	ปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีล	ศีลย่อมมีแก่
ผู้มีปัญญา	นักปราชญ์ยกย่องศีลและปัญญาว่า 
เป็นสิง่ล�า้เลศิในโลก		เปรยีบเหมอืนบคุคลใช้มอื 
ล้างมือ	หรือใช้เท้าล้างเท้า	ฉันใดฉันนั้น”
     (ท.ี ส.ี ๙/๑๙๔)

	 [๑๙๕]	 พระผู ้มีพระภาคตรัสอธิบาย 
“ศีลนั้นเป็นอย่างไร	ปัญญาน้ันเป็นอย่างไร” 
ว่า	“.....บรรพชิตเมื่อบวชแล้ว	ส�ารวมระวังใน 
พระปาติโมกข์	 เพียบพร้อมด้วยมารยาทและ 
โคจร	 มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน ้อย 
สมาทานศกึษาอยู่ในสกิขาบทท้ังหลาย	ประกอบ 
ด้วย	 กายกรรม	วจีกรรม	ที่เป็นกุศล	มีอาชีพ 
บริสุทธิ์	 ถึงพร้อมด้วยศีล	คุ ้มครองทวารใน
อินทรีย์ทั้งหลาย	ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ	
เป็นผู ้สันโดษ”.....แล ้วตรัสว ่าภิกษุ ช่ือว ่า
สมบูรณ์ด้วยศีล	คือ	จูฬศีล	มัชฌิมศีล	มหาศีล 
สมบูรณ์ด้วยปัญญา	คือ	วิชชา	๘							
               (ที. สี. ๙/๑๙๕)

 (น่าสังเกตว่า พระเมืองไทยไม่ค่อยพูด 
เน้นขยายความถงึเรือ่ง จูฬศลี มชัฌมิศลี มหา- 
ศีล โดยเฉพาะมหาศีลที่ ว ่ าด ้วยการเว ้น
ขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉาน
วิชา  จึงพบพระผิดศีลข้อนี้อยู ่ทั่วไป และ
ศีลกับวินัย มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร วินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัต ิ
ภายหลังจากมีเรื่องราวเหตุคดีชัว่หยาบหรอืไม่
ดีงามต่างๆ เกิดขึ้น หลังจากที่เผยแผ่ศาสนา
ไปแล้วถึง ๑๒ ปี บางอย่างร้ายแรง บางอย่าง
เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีของหมู่สงฆ ์
บางอย่างเป็นเร่ืองมารยาทสังคมตามยุคสมัย 
เป็นต้น ส่วนศีลต้องมีอยู่แล้วตั้งแต่ที่ทรงแสดง 
ธรรมครั้งแรก พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
บัญญัติวินัยที่มาในพระปาติโมกข์และนอก 
พระปาติโมกข์ไม่เท่ากัน ส่วนศีลคือ จูฬศีล 
มัชฌิมศีล มหาศีล เป็นเหมือนกฎหมายรัฐ- 
ธรรมนูญหรือกฎหมายแม่บทหรือไม่ และวินัย
เป็นกฎหมายลูกหรือไม่ ที่บัญญัติรายละเอียด
ความผิดให้ชัดเจนขึ้นพร้อมบทลงโทษ เป็น
ประเด็นที่น่าศึกษาวิจัย)
	 การปฏบิตัธิรรมด้วยเรือ่งศลีเป็นเรือ่งใหญ่ 
เป็นอาทิพรหมจรรย์	ซ่ึงจะท�าให้เกิดสมาธิ	
ปัญญาตามมา	ถ้าปฏบิตัถิกูต้อง		ประกอบด้วย
ปัญญา	 (สัมมาทิฏฐิ)		กระท�าในใจให้แยบคาย
ถงึจิต	ไม่ใช่แค่สกัว่ากาย	วาจาเท่าน้ัน	(สลีพัพต-
ปรามาส)	เพราะกายกรรม	 วจีกรรมย่อมเกิด
จากจิตด�าริ	 ดังที่พระพุทธองค์ตรัส	เจตนำห� 
กมมฺ� วทำม ิเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม	เจตนา
เป็นเจตสิกในจิต	เมื่อมีธัมมวิจยะช�าระจิตคือ 
มจิฉาสงักัปปะ	ก็ย่อมไม่เกิดมจิฉาวาจา		มจิฉา-
กัมมันตะ	 มิจฉาอาชีวะ	 ถ้ามีสัมมาสติและ
สัมมาวายามะ	 ความเพียรครบพร้อมสมบูรณ์
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ลงตัว		 ก็เกิดสัมมาสมาธิอันประกอบด้วย
องค์	 ๗	 เป็นอริยมรรคมีองค์	๘	 อริยผลก็ย่อม
เกิดตามมาเป็นธรรมดา	 สีลัพพตปรามาสคือ 
การถือศีลแบบลูบๆ	คล�าๆ		เหยาะแหยะ	ไม่ถึง 
แก่นศีล	 ไม่ถึงเจตนารมณ์ของศีล	 ไม่ถึงจิต 
กย่็อมถกูละได้ขาด	ดงัใน	“มหาจตัตารสีกสตูร” 
เนื่องจากพระสูตรนี้ค่อนข้างยาว	 ผู้เขียนขอ
เสนอแต่ใจความส�าคัญตามแนวของบทน�า 
ของพระไตรปิฎกชดุมหาจฬุาฯ	เล่ม		๑๔		ผูอ่้าน 
ควรหาพระสูตรฉบับเต็มมาอ่านด้วย

๗. มหำจตัตำรีสกสูตร ใจความส�าคญั	(ม.อ.ุ๑๔)

 พระผูมี้พระภาคตรสักบัภิกษทุ.ว่า	สัมมา-
สมาธ	ิ(ตัง้จติม่ันชอบ)	อนัเป็นอรยิะ	ทีม่เีหตปัุจจยั 
มีองค์ประกอบ	 คือสภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็น
หนึ่ง	แวดล้อมด้วยองค์	๗	ประการ	คือสัมมา- 
ทิฏฐิ	 (เห็นชอบ)	 สัมมาสังกัปปะ	 (ด�าริชอบ)	
สัมมาวาจา	 (เจรจาชอบ)	 สัมมากัมมันตะ 
(กระท�าชอบ)	 สัมมาอาชีวะ	 (เล้ียงชีพชอบ) 
สมัมาวายามะ	(พยายามชอบ)	สัมมาสต	ิ(ระลึก
ชอบ)	 ในบรรดาองค์	 ๗	 นั้น	 สัมมาทิฏฐิเป็น
หวัหน้า	เพราะท�าให้รูช้ดัว่าอะไรเป็นมจิฉาทฏิฐ	ิ
อะไรเป็นสัมมาทิฏฐิ	 อะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะ	
อะไรเป็นสัมมาสังกัปปะ	 อะไรเป็นมิจฉาวาจา	
อะไรเป็นสัมมาวาจา	 อะไรเป็นมิจฉากัมมันตะ 
อะไรเป็นสัมมากัมมันตะ	 อะไรเป็นมิจฉา
อาชีวะ	อะไรเป็นสัมมาอาชีวะ	อะไรเป็นมิจฉา
วายามะ	 อะไรเป็นสัมมาวายามะ	 อะไรเป็น
มิจฉาสติ	อะไรเป็นสัมมาสติ	 โดยทรงแยก
อธิบายขยายความเป็นชุดๆ	ชุดละ	๔	องค์ธรรม
รวม	๖	ชุด

ชุดท่ี ๑	เพราะสัมมาทิฏฐิ	 สัมมาวายามะและ 
สัมมาสติตามแวดล้อม	สัมมาทิฏฐิ	ดังต่อไปนี้
	 ภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ	รู้
ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ	ความรู้ของ
ภิกษุน้ันเป็นสัมมาทิฏฐิ	เมื่อภิกษุน้ันพยายาม
ละมิจฉาทิฏฐิ	 และพยายามท�าให้สัมมาทิฏฐิ
เกดิมบีรบิรูณ์ขึน้	ความพยายามน้ันเป็นสมัมา-
วายามะ	เมื่อภิกษุนั้นมีสติในการละมิจฉาทิฏฐิ 
และในการท�าให้สัมมาทิฏฐิเกิดมีบริบูรณ์ขึ้น 
สตินั้นเป็นสัมมาสติ

ชุดที่ ๒ เพราะสัมมาทิฏฐิ	 สัมมาวายามะ 
และสัมมาสติตามแวดล้อมสัมมาสังกัปปะ 
ดังต่อไปนี้
	 ภิกษุรูช้ดัมจิฉาสงักัปปะ	(ความด�ารใินกาม 
ด�าริในพยาบาท	 ด�าริในความเบียดเบียน)	 ว่า
เป็นมจิฉาสงักัปปะ	รูชั้ดสมัมาสงักัปปะว่า	เป็น
สัมมาสังกัปปะ	 ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมา
ทิฏฐิ	เมื่อภิกษุน้ันพยายามละมิจฉาสังกัปปะ	
และพยายามท�าให้สมัมาสงักัปปะเกิดมบีรบิรูณ์
ขึ้น	 ความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายามะ	 เมื่อ
ภิกษุน้ันมีสติในการละมิจฉาสังกัปปะ	และใน
การท�าให้สัมมาสังกัปปะเกิดมีบริบูรณ์ขึ้น	สติ
นั้นเป็นสัมมาสติ	

ชุดที่ ๓ ถึงชุดที่ ๕ 
	 มีนัยอย่างเดียวกับ	๒	ชุดแรกเปลี่ยนแต่
องค์แห่งมรรคเป็นสัมมาวาจา	 (เจตนางดเว้น 
จากการพูดเท็จ	 งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 
งดเว้นจากการพูดค�าหยาบ	 งดเว้นจากการ
เจรจาเพ้อเจ้อ)	สัมมากัมมันตะ	 (เจตนางดเว้น
จากปาณาตบิาต	งดเว้นจากอทนินาทาน		งดเว้น
จากกาเมสุมิจฉาจาร)	และสัมมาอาชีวะ	 ตาม
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ล�าดับ	(ซึ่งสัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจา	สัมมา- 
กัมมันตะ	 และสัมมาอาชีวะ	 ก็รวมอยู ่ ใน
เบญจศีลเบญจธรรมและศีล	๘	นั่นเอง)	แต่ใน
ชดุที	่๖	ทรงอธบิายขยายความต่างออกไป	ดงัน้ี
ชดุที ่๖  สมัมาทฏิฐิเป็นหวัหน้าขององค์ธรรม	๗ 
นัน้	เพราะ	๑.		เม่ือมีสัมมาทฏิฐ	ิ	สัมมาสังกปัปะ 
กม็พีอเหมาะ	(บรบิรูณ์	ครบถ้วน	ไม่ขาด	ไม่เกนิ) 
๒.	เม่ือมีสัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจาก็มีพอ 
เหมาะ	๓.	เมือ่มสีมัมาวาจา	สมัมากมัมนัตะกม็ี 
พอเหมาะ	๔.	เมื่อมีสัมมากัมมันตะ	 สัมมา- 
อาชีวะก็มีพอเหมาะ	๕.	เม่ือมีสัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะก็มีพอเหมาะ	๖.	เมื่อมีสัมมา- 
วายามะ	 สัมมาสติก็มีพอเหมาะ	๗.	เมื่อมี
สัมมาสติ	 สัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะ	 ๘.	 เมื่อ
มีสัมมาสมาธิ	 สัมมาญาณะก็มีพอเหมาะ	๙. 
เมื่อมีสัมมาญาณะ	สัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะ	

	 ภิกษุท.	 พระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์	 ๘ 
จึงเป็นพระอรหันต์ผู ้ประกอบด้วยองค์	๑๐ 
	 ทรงแบ่งมรรค	๗	องค์แรก	เป็น	๒	 กลุ่ม 
คือมรรคส่วนที่เป็นองค์ประกอบหรือเครื่อง
แวดล้อม	๓	องค์	คือ	 สัมมาทิฏฐิ	 สัมมา-
วายามะ	 สัมมาสติ	 และมรรคส่วนที่เป็นแกน
กลางของการปฏิบัติ	๔	องค์	 คือ	 สัมมา-
สังกัปปะ	 สัมมาวาจา	 สัมมากัมมันตะ	 สัมมา- 
อาชีวะ		สัมมาอาชีวะคือสภาพที่พ้นจากมิจฉา
อาชีวะ	๕	ระดับคือ	การโกง	 (กุหนำ)	 ล่อลวง 
(ลปนำ)	การตลบตะแลง (เนมติตฺกตำ)		การยอม 
มอบตนในทางผิด	 (นิปฺเปสิกตำ)	และการเอา 
ลาภต่อลาภ (ลำเภน ลำภ� นิชิคึสนตำ) 
มิจฉาอาชีวะระดับต่างๆ	 เหล่านี้		มีสาเหตุพื้น
ฐานมาจากความหลงมัวเมาในอบายมุข	 สิ่ง 
เสพติด	กามคุณ	ตลอดจนลาภ	ยศ	สรรเสริญ 
และโลกียสุข	 การลดละสิ่งมัวเมาระดับหยาบ 
สิง่มวัเมาระดบักลาง	สิง่มวัเมาระดบัละเอยีดที่
เป็นรากฐานของมิจฉาอาชีวะเหล่านี้	ก็คือการ
ประพฤตปิฏิบติัตามนยัะของศลีข้อที	่๕	น่ันเอง

	 น่ีคือรูปแบบการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธ
องค์ทรงพร�่าสอน	 ไม่ใช่มีแค่การนั่งสมาธิ	
เดินจงกรมเท่าน้ัน	สีเลน สุคตึ ยนฺติ, สีเลน 
โภคสมฺปทำ, สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ, ตสฺมำ 
สีล� วิโสธเย	 ขอแปลโดยอรรถว่า	ศีลย่อมน�าสู ่
สคุต	ิศลีย่อมน�าสูค่วามถงึพร้อมด้วยโภคทรพัย์ 
ศีลย่อมน�าสู ่นิพพาน	เพราะฉะนั้นพึงปฏิบัติ
ธรรมด้วยการช�าระศีลให้บริสุทธิ์ถึงจิตเถิด

สรุปภำพจำกผังจะเข้ำใจง่ำยขึ้น
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	 เม่ือบรรยายถึงเรื่องราวของพระมาลัย
แบบศรีลังกาและจีนเรียบร้อยแล้ว	ทีแรกก็คิด
ว่าจะชวนท่านผู้อ่านตามรอยพระมาลัยเที่ยว
ท่องนรกและสวรรค์เสียเลย	 แต่นึกขึ้นได้ว่า
เรื่องราวของพระเถระรูปนี้ก่อนที่จะผ่านมาถึง
บ้านเรานั้น	 ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมาหลาย
ศตวรรษ	และผ่านการขดัเกลาทางคตคิวามเช่ือ
มาหลายเชื้อชาติ	 ไม่ต่างจากแม่น�้าเจ้าพระยา
กว่าจะไหลล่องลงทะเลที่อ่าวไทยต้องพัดผ่าน
หลายสิบเมืองและหลายร้อยชุมชน	
	 เมือ่ด�ารเิช่นนีจ้งึเหน็ว่าควรหนัไปวเิคราะห์
เจาะลึกคัมภีร์เสียก่อน	 ส่วนการนิราศนรก
สวรรค์ค่อยมาว่ากันอีกที	 (หรือใครจะไปก่อน
ก็ไม่ได้ห้าม	เพราะไม่ได้จ่ายบัตรคิวอยู่แล้ว)
	 ทราบกันแล้วว่า	 พระมาลัยเถระนั้นถือ
สญัชาตสิงิหล	เป็นชนชาวเกาะลงักา	สมยัอยูศ่รี
ลังกานั้นเป็นผู้เลิศหรือเป็นเอตทัคคะด้านการ
แสดงเทศนาธรรม	กล่าวคือเทศน์แต่ละครั้ง	มี
คนบรรลมุรรคผลนพิพานเป็นจ�านวนมาก	ส่วน
เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นมีกล่าวถึงบ้างพอ
เป็นนยัให้เห็นว่า	ท่านเป็นพระอรหนัต์ขณีาสพ
รูปหนึ่งเท่านั้น
	 เหตุที่เป็นเช่นนี้สันนิษฐานว่า	 อาจเป็น
เพราะจริตของชาวพุทธศรีลังกาไม่นิยมให ้
พระอรหันตสาวกเสมอพระศาสดาเจ้าก็เป็น
ได้	แม้ปัจจบุนัวนันีห้ากพระภิกษสุงฆ์รปูใดอวด
อ้างว่าเป็นพระอรหนัต์ผูท้รงอภญิญา	เหน็จะไม่

พ้นถูกชาวพุทธโจมตีด้วยผรุสวาท	 บางทีหนัก
หน่อยถึงขั้นท�าร้ายร่างกายเลยทีเดียว	นี้ถือว่า
เป็นกุสโลบายเชิงจารีตประเพณีอันประสบ
ความส�าเร็จยิ่ง	 (หากน�ามาปรับใช้บ้านเราคงดี
ไม่น้อย)
	 ส�าหรับเรื่องราวของพระมาลัยเถระนอก
เกาะลังกานั้น	 หลักฐานบอกว่ามีกล่าวถึงครั้ง
แรกบนดินแดนพม่ารามัญในนามว่า	มำเลยย-
สตูร	โดยอ้างว่ามกีารเทศน์เรือ่งพระมาลยัในวนั
ขึน้	๑๔	ค�า่		เทศน์เรือ่งเวสสันดรชาดกในวนัขึน้	
๑๕	ค�่า	และเทศน์เรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ในวนัแรม	๑	ค�า่	เดอืนมฤคศริะ	นักวิชาการบาง
ท่านบอกว่า	 มาเลยยสูตรนี้เองเป็นต้นแบบให้
เกิดมีคัมภีร์เกี่ยวกับพระมาลัยหลายส�านวนใน
ประเทศไทย
	 ตรงนี้จะถูกต้องหรือไม่	 เห็นสมควรมา
วิเคราะห์กันลงลึกในรายละเอียด

พระมาลัยเป็นใคร? 
มาจากไหน? 

วิเทศทัยย์มองเทศ - มองไทย

๔
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	 ส�าหรับคัมภีร์เกี่ยวกับพระมาลัยเถระเล่ม
แรกทีแ่ต่งบนแผ่นดินไทย	ชือ่ว่า	มำเลยยเทวัต-
เถรวัตถ	ุนกัวชิาการหลายต่อหลายท่านล้วนเช่ือ
ว่า	 คัมภีร์เล่มนี้	 ได้รับอิทธิพลมาจากมาเลยย- 
สูตรของพม่า		อาจเป็นเพราะเหน็ว่าพม่าโดดเด่น 
ด้านวรรณกรรมก่อนอาณาจักรไทยหลาย 
ศตวรรษหรือเพราะลัทธิลังกาวงศ์ผ่านดินแดน
พม่าก่อนล่วงเลยมาถงึประเทศไทย	หรอืว่าพุทธ
ศาสนาลัทธิพุกามของพระเจ้าอโนรธามังช่อ 
ได้แผ่กระจายครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของ
แผ่นดินไทย
	 แต่การพูดเช่นนี้	 ดูเหมือนจะให้น�้าหนัก
ความเป็นปราชญ์ของพระสงฆ์ไทยน้อยไป	
พระสงฆ์ไทยเราก็เช่ียวชาญแตกฉานในคัมภีร์
พระพทุธศาสนาไม่ด้อยกว่าพระสงฆ์พม่ารามญั	
ผู้เขียนเชื่อแน่ว่า	 คัมภีร์เล่มนี้น่าจะเป็นผลงาน
ของพระสงฆ์ไทยนี้แหละ	 และอาจจะได้รับค�า
แนะน�าช่วยเหลือจากพระสงฆ์ศรีลังกา	 ซึ่ง
สมยันัน้มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรูก้นัและกนัแล้ว	
เพราะมีหลกัฐานว่า	พระสงฆ์ไทยได้เดนิทางไป
บวชแปลงเป็นลัทธิลังกาวงศ์หลายคร้ังหลาย
ครา	ต่างกรรมต่างวาระ
	 คมัภีร์มาเลยยเทวตัเถรวตัถเุล่มแรก	น่าจะ 
แต่งที่อาณาจักรสุโขทัย	อาจเป็นการเรียบเรียง
เรื่องราวเก่ียวกับพระมาลัยเถระ	 พอให้เป็น
อปุกรณ์การเทศน์สอนชาวบ้าน	บางทอีาจผสม
ผสานคตคิวามเชือ่มหายานเข้ามาด้วย	และอาจ
กล่าวถึงนรกสวรรค์และโลกแห่งพระศรีอาริย	์
เพราะศิลาจารึกหลายแห่งก็กล่าวถึงคติความ
เชื่อเหล่านี้เช่นเดียวกัน	
	 สนันษิฐานว่า	เบือ้งต้นเนือ้หาซ่ึงเป็นภาษา
บาลี	 อาจขาดความกลมกลืนสอดคล้อง	 หรือ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 พูดแบบภาษาชาว

บ้านคอื	ไม่ตอบสนองความต้องการของผูฟั้ง	จึง
เป็นเหตุให้มีการเรียบเรียงขึ้นใหม่ที่อาณาจักร
ล้านนา	 ความสมบูรณ์ลงตัวจึงปรากฏดังราย
ละเอียดที่เราเห็นกันในปัจจุบัน		
	 เมื่อพิจารณาเน้ือหาของคัมภีร์มาเลยย- 
เทวตัเถรวตัถอุย่างละเอยีดจะเหน็ว่า	ไม่ให้ราย
ละเอยีดของเหตกุารณ์บ้านเมอืงแต่อย่างใด	มุง่
เน้นสารตัถธรรมซ่ึงเป็นแก่นแกนของเรือ่ง	โดย
ย�า้ให้เหน็ถงึกรรมดแีละกรรมชัว่	ตลอดถึงวบิาก
ที่หมู่มนุษย์พากันเสพเสวย	 หลังจากละกาย
สังขารไปสู่ปรภพโลกหน้าแล้ว	 เนื้อหาหลักจึง
เน้นไปเรื่องกรรมดี	 อานิสงส์แห่งกรรมดี	 และ
การชี้ให้เห็นถึงผลการให้ทาน	 การท�านุบ�ารุง
พระศาสนา	และการปฏบิตัตินเพือ่ให้ได้เกดิใน
ยุคพระศรีอาริย์
	 ประเด็นที่ผู ้เขียนกล้ายืนยันว่า	 คัมภีร์ 
มาเลยยเทวัตเถรวัตถุเป็นผลงานของพระสงฆ์
ไทยน้ัน	มใิช่ใช้ก�าป้ันทบุดนิให้เจ็บมอืเปล่า	แต่ม ี
เหตุผลรองรับทั้งด้านการเมืองและศาสนา
	 ประวตัศิาสตร์บอกไว้ว่า	ศรลีงักาและพม่า
เป็นมิตรกันมายาวนาน	นับตั้งแต่พระเจ้าวิชัย- 
พาหุแห่งเกาะลังกา	 กับพระเจ้าอโนรธามังช่อ
แห่งอาณาจักรพุกาม	 แต่ครั้นย่างเข้าสู่สมัย
พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชชาวลังกา	 กลับ
เกิดความบาดหมางขัดแย้งอย่างรุนแรงกับ
พระเจ้านรปติสินธุแห่งอาณาจักรพุกาม	 เป็น
เหตุให้กษัตริย์ลังกายาตราทัพอันยิ่งใหญ่เข้า
โจมตอีาณาจักรพุกาม	ท�าให้สองอาณาจักรขาด
สัมพันธไมตรีกันหลายทศวรรษ	
	 เมื่อการเมืองขัดแย้ง	 การศาสนาก็ต้อง
เปลี่ยนทิศทางเป็นธรรมดา
	 หลักฐานบอกไว้ว่า	 พระเจ้าปรากรม-
พาหุมหาราช	 ได้หันไปสร้างสัมพันธไมตรีกับ
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อาณาจักรตามพรลิงค์*	บริเวณดินแดนภาคใต้
ของประเทศไทย	 จนอาณาจักรแห่งนี้ก่อเกิด
และพัฒนามาเป็นอาณาจักรพระพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์	 ความรุ่งเรืองดังกล่าวสามารถ
พบเหน็ได้จากศาสนสถาน	นทิานพืน้บ้าน	หรอื
แม้แต่วรรณกรรมลายลักษณ์หลายต่อหลาย
เล่ม	 หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือ	 พระบรมธาตุ
เจดีย์นครศรีธรรมราชนั้นเอง	
	 อีกด้านหนึ่ง	 การที่กษัตริย์ลังกาหันหน้า
มาสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่แห่งดินแดน
ภาคใต้ของไทย	 อาจมองได้อีกด้าน	 กล่าว
คือ	 เมื่อเกิดความขัดแย้งกับพม่า	 ความส�าคัญ
ทางการค้าก็ลดบทบาทลงไป	 การหันมาผูก
มิตรกับอาณาจักรตามพรลิงคจ์ึงมิใช่สาเหตุอื่น	
นอกจากเรื่องการค้าเท่าน้ัน	 เป็นการเปิดเวที
การค้าแข่งกับพม่ารามัญนั่นเอง

	 นับแต่นั้นมา	 ความเป็นลังกาทุกสิ่งอย่าง
ได้หลั่งไหลถ่ายทอดลงสู่อาณาจักรแห่งนี้
	 เรื่องราวของพระมาลัยเถระฉบับศรีลังกา 
น่าจะเป็นทีรู่จั้กของพระสงฆ์ไทยนับแต่สมยัน้ัน
แล้ว	 แต่คงไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายจนซาบซ้ึง
ฝังใจ	 อาจเป็นเพราะความโดดเด่นของความ
เชื่อพ้ืนถิ่น	 ได้บดบังเรื่องราวของพระมาลัย
เถระเสีย	 หรืออาจเป็นเพราะความสนใจของ
ชาวตามพรลิงค์	 มุ่งไปท่ีเรื่องราวของเจ้าหญิง 
เหมมาลาและเจ้าชายทันตกุมาร	 ซ่ึงเป็นผู ้
อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากประเทศอินเดีย	 มา
ประดิษฐานที่หาดทรายแก้ว	 (ปัจจุบันคือเมือง
นครศรีธรรมราช)	
	 ต่อมาคร้ันลัทธิลังกาวงศ์ได้เผยแผ่ไปยัง
อาณาจักรสุโขทัย	เรื่องราวของพระมาลัยเถระ
แบบศรีลังกาก็ติดตามไปด้วย	 และน่าจะได้
รับความนิยมจนมีการแต่งคัมภีร์และปรับปรุง
เปลีย่นแปลงสมยัต่อมา	เช่นน้ีเองจึงเกิดมคีมัภีร์
มาเลยยเทวัตเถรวัตถุฉบับสุโขทัยและฉบับ 
ล้านนาตามล�าดับ
	 ครั้นเวลาเนิ่นนานออกไป	ความนิยมเรื่อง 
พระมาลัยเถระ	คงไม่สามารถตอบสนองความ 
สนใจของผู้ฟังได้	 พระพุทธวิลาศเถระ	 ชาว 
ล้านนาจึงแต่งคัมภีร์อธิบายขึ้นอีกเล่มช่ือว่า 
ฎีกำมำลัยสูตร	 ด้วยการผสมแทรกเรื่องราว
หลายอย่างเข้ามา	 โดยเฉพาะภาพนรกน้ันว่า
กันว่าพิสดารลึกซึ้งยิ่งนัก	จึงท�าให้เรื่องราวของ
พระมาลัยเถระฉบับไทยแท้สมบูรณ์ลงตัว	 แต่
น่าเสียดายไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันว่า	
บรรยากาศของนรกในคัมภีร์ฎีกามาลัยสูตร	
กับคัมภีร์เตภูมิกถาถอดแบบมาจากเบ้าหลอม
เดียวกันหรือไม่	 แต่ช่างเหมาะเจาะลงตัวถูก
จริตคนไทยแท้	 เสมือนเป็นกฎหมายจริยธรรม
ของชาวไทยมานับแต่บัดนั้น

*อาณาจกัรตามพรลงิค์	เป็นอาณาจักรโบราณทีม่มีาตัง้แต่ก่อนสมยั
พุทธศตวรรษที่	๗	ต่อมาคืออาณาจักรนครศรีธรรมราช	นั่นเอง
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	 คมัภร์ีฎีกามาลยัสตูรเล่มนีเ้องเป็นต้นแบบ
เรือ่งราวพระมาลยัหลายต่อหลายส�านวน	แพร่
หลายกระจายไปทั่วดินแดนอุษาคเนย์	 โดย
เฉพาะเขมรและลาวนั้นต่างนิยมแพร่หลาย	
ตั้งแต่สามัญชนคนชาวบ้าน	 ไปจนถึงเชื้อพระ
วงศ์ชั้นสูง	 ในขณะที่เมืองไทยเองมีการน�ามา
ปรับแต่งให้เป็นส�านวนพื้นถิ่น	 แต่หากตรวจ
สอบเนื้อหาอย่างละเอียด	 ก็ไม่ได้แตกต่างกัน
มากมายแต่อย่างใด
 เร่ิมต้นที่พระมำลัยค�ำหลวงก่อน	 คัมภีร์
เล่มนี้เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร	
พระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	 ขณะนั้น 
ด�ารงพระอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราชวัง
หน้า	ลักษณะการแต่งใช้โคลงสี่สุภาพเป็นหลัก	
เนือ้หาถอดแบบมาจากคมัภีร์มาเลยยเทวัตเถร
วตัถแุทบทัง้หมด	ต่างกนัตรงทีเ่นือ้หาตอนภาค
นรกเท่านั้น	เพราะอธิบายไว้เพียงน้อยนิด	
	 ว่ากนัว่า	พระองค์นพินธ์พระมาลัยค�าหลวง 
เพื่อล้างบาปกรณีพระองค์เคยฟันกรมหลวง 
สุเรนทรพทิกัษ์ขณะทรงผนวชเป็นภกิษจุนจวีร
ขาด	 ซึ่งกรมหลวงสุเรนทรพิทักษ์พระองค์นี้ 
เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ	
(เรื่องนี้ซับซ้อนนัก	 เห็นควรหาหนังสืออ่าน
ประกอบ)
	 ฉบบัต่อมาคอื	พระมำลยักลอนสวด	ถอืว่า
เป็นวรรณกรรมของภาคกลาง	มีแพร่หลายทุก
วัด	แต่ละฉบับมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน	แตกต่าง
กนับ้างก็เฉพาะถ้อยค�าและส�านวนเท่านัน้	โดย
ส่วนใหญ่เนื้อหาจะเน้นภาคนรกเป็นหลัก	ด้วย
การบรรยายสภาพของนรกอย่างน่ากลวั	เพือ่ให้ 
เหน็วบิากแห่งการท�าบาป		สนันษิฐานว่า		ผูป้รบัแก้ 
ส�านวนคือพระสงฆ์	ซึ่งเชี่ยวชาญในการเทศนา	
ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของชาวบ้าน

	 คัมภีร์เล่มน้ีแต่งสมัยเดียวกับพระมำลัย
ค�ำหลวง	โดยอาศยัหลกัฐานจากคมัภร์ีมาเลยย- 
เทวัตเถรวัตถแุละคมัภีร์ฎีกามาลยัสตูรเป็นหลกั 
อาจเป็นไปได้ว่าพระมาลัยค�าหลวงแพร่หลาย 
เฉพาะชาววังที่มีการศึกษามีความสามารถ 
ในการขดีเขยีนส่วนพระมาลยักลอนสวด	น่าจะ 
เป็นที่นิยมของชาวบ้าน	 ผู้ไม่สามารถอ่านออก 
เขยีนได้และทีส่�าคญัคอืเน้ือหาพระมาลยักลอน 
สวด	 น่าจะมีการน�าไปใช้ในการเทศนาปุจฉา 
วิสชันาเป็นแน่	เพราะสามารถแพร่หลายได้ง่าย
กว่าต�ารา	
	 ถดัมาเป็น	มำลยัหมืน่มำลยัแสน	ซ่ึงถอืว่า
เป็นวรรณกรรมอสีาน	เน้ือหาทัง้หมดถอดแปล
มาจากคัมภีร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ	 เพราะ
เน้ือหาเกือบทั้งหมดไม่ได้ผิดแผกแตกต่างอัน
ใด	และคมัภีร์เล่มน้ีได้ต้นแบบมาจากอาณาจักร
ล้านช้าง	ซ่ึงน�ามาจากอาณาจักรล้านนาอีกทอด
หนึ่ง
	 เนื้อหาของคัมภีร์แบ่งเป็น	๒	ภาค	กล่าว
คือ	 ภาคแรกเรียกว่า	มำลัยหมื่น	 บรรยายถึง
พระมาลัยเถระสนทนากับพระอินทร์	 ว่าด้วย
เรื่องวิบากแห่งกุศลของเหล่าเทวดาผู้มาบูชา
พระเจดีย์จุฬามณี	ส่วนภาคหลังเรียกว่า	มำลัย
แสน	กล่าวถงึพระเถระสนทนากับพระศรอีารย์ิ	
ว่าด้วยมนุษย์และรายละเอียดเกี่ยวกับศาสนา
ของพระองค์
	 คัมภีร์เล่มน้ีมีกลิ่นอายของความเป็นชน
ชาวล้านช้างค่อนข้างมาก	แม้จะมกีารปรบัแต่ง
ส�านวนมาหลายต่อหลายครั้ง	 ความดีงามตาม
แบบของชาวล้านนาก็หาได้จางหายไม่	 ถือได้
ว่ามาลัยหมื่นมาลัยแสนเป็นวรรณกรรมล�้าค่า
อีกเล่มหนึ่งของชาวอีสาน	 และยังทรงอิทธิพล
ถึงปัจจุบัน
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	 ส่วน	มำลัยต้นมำลัยปลำย	 ก็ส�าคัญเช่น
เดียวกัน	เพราะเป็นวรรณกรรมส�าคญัของภาค
เหนือ	 หากตรวจสอบเน้ือหาอย่างละเอียดจะ
เห็นว่า	 มาลัยต้นมาลัยปลาย	 ก็คือมาลัยหมื่น
มาลัยแสนของอีสานนั่นเอง	 เพราะทั้งสอง
คมัภร์ีถอดแปลจากคมัภร์ีมาเลยยเทวตัเถรวตัถุ
เช่นเดียวกัน	 บางทีอาจจะเป็นฉบับเดียวกัน
ก่อนจะแยกย้ายมารูจ้กัแพร่หลายในอาณาจกัร
ล้านช้างภายหลัง	
	 สดุท้ายคอื	มำลัยสูตร	ซึง่เป็นฉบบัส�านวน
เทศน์ปุจฉา	-	วิสัชนา	ส่วนใหญ่พบเห็นบริเวณ
ภาคกลาง	ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่า	คัมภีร์
เล่มนีค้ดัลอกส�านวนมาจากคมัภร์ีเล่มใด	เพราะ
โดยรวมมีเนื้อหาคล้ายมาเลยยเทวัตเถรวัตถุ	
พระมาลยัค�าหลวง	พระมาลัยกลอนสวด	มาลัย
หมืน่มาลยัแสน	หรอืแม้แต่มาลยัต้นมาลยัปลาย	
	 สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการถอดแบบมา
จากคัมภีร์น้อยใหญ่ดังกล่าว	แต่มีการปรับปรุง
เนื้อหาและส�านวนให้เหมาะสมส�าหรับน�าไป

เทศน์สั่งสอนชาวบ้าน	 	 ลักษณะการเทศน์นั้น	
สาธกยกผู้เทศน์เป็น	 ๔	 องค์	 กล่าวคือ	 พระ
มาลัยเถระ	พญายมบาล	พระอินทร์	และพระ
ศรีอาริย์	แต่ละองค์ต่างท�าหน้าที่ถามตอบและ
อธิบายเรื่องราวตามนัยคัมภีร์	
	 คัมภีร์มาลัยสูตรเห็นจะเป็นที่รู ้จักแพร่
หลายกว่าคัมภีร์เล่มอื่น	 เพราะสามารถตอบ
สนองความต้องการของชาวบ้านได้ดีกว่า	
เพราะผู้ท�าหน้าที่แสดงคือพระสงฆ์
	 เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ	 แม้เรื่องราว
ของพระมาลัยจะมีหลายส�านวน	 และแตก
ต่างพื้นที่ต้ังแต่เหนือจรดใต้	 แต่เรื่องราวกลับ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ไม่แปลกแยกหรือ
เปลีย่นแปลงจนหลงทาง	และเป็นทีช่ืน่ชอบของ
คนไทยไม่เสื่อมคลาย	 หรือเป็นเพราะจริตคน
ไทยชอบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์	และความหวังใน
โลกหน้า	จึงโหยหาพระอรหันต์แบบพระมาลัย
เถระ	ผูส้ามารถตอบโจทย์ทัง้โลกน้ีและโลกหน้า
อย่างลงตัว

(ฉบับหน้าจะพาท่องนรกสวรรค์
กับพระมาลัยเถระ)

 เป็นเอก ปั้นเสกให้ เป็นอื่น 

 เป็นทุกข์ เป็นใครฝืน เปลี่ยนอ้าง     

 เป็นสุข เป็นอันคืน ไปแน่   

 เป็นอีก ต้องปลีกร้าง ห่างเว้น มัน เป็นเอง ฯ

               

                                              ปปัญจา

เข็ด ขันธ์ห้า 
กวีนิพนธ์



พระศาสนาล่ม เพราะใคร ? 

ภิกษุรูปหนึ่ง 

๑. ก่อนหยิบจับ โทรศัพท์ ขึ้นมาใช้  มีประโยชน์ อันใด บ้างไหมหนอ ? 

สาตถกะ สัมปชัญญ ์มั่นเพียงพอ   อย่ารั้งรอ เจริญไว้ ให้งดงาม 

๒. มิใช่เศร้า เหงาใจ ไร้ความคิด   ควรท�ากิจ ศึกษา สิกขาสาม 

เวลาลับ ล่วงลา ชราตาม    ปัญญาทราม ลาโลก จักโศกตรม 

๓. สัปปายะ สัมปชัญญ์ หมั่นมีไว้   อันตราย มีไหม ใช้เหมาะสม 

ไม่รู้ กาลเทศะ จะระทม    กิเลสตม จมปรัก ให้หนักใจ 

๔. โคจระ สัมปชัญญ ์ล่ะท่านเอ๋ย   สูละเลย ฤๅเปล่า เล่าสหาย 

อย่ามัวแต่ แชร์ไลค์ ลงเล่นไลน์   โพสท์รูปถ่าย คล้ายหนู ผู้ว่างงาน 

๕. จะเป็นพระ ต้องละ กามฉันท์   นิวรณ์กั้น พลันหมอง ต้องปหาน 

ก�าหนดรู้ อสัมโมหะ สัมปชาญญ์   แช่มชื่นบาน ญาณสละ ละตัวตน 

๖. กิจสี่อย่าง ต่างต้องรู้ คู่ปฏิบัติ   ปหานตัด ขัดเกลา เฝ้าฝึกฝน 

ปริญญา ภาวนา สัจฉิ ฯ ยล   ไม่นานพ้น จากทุกข์ สุขส�าราญ

 

๗. อย่าประมาท ขลาดเขลา นะเราเหวย ไม่ช้าเลย ลาลับ ดับสังขาร 

พระวินัย ไขอาย ุอนุบาล    จักเป็นฐาน เสริมก่อ ต่อชีวี 

๘. พระสูตรสร้าง สมาธิ อธิจิต   เพียรพินิจ สูตรหายใจ ให้สุขศรี 

หากทอดทิ้ง สมาธิสั้น พลันอัปปรีย์  ไม่ควรที่ เลยละ ปล่อยปละไป 

๙. พระอภิธรรม ดวงตา ปัญญาเสริม  เพ่งเพียรเพิ่ม วิปัสสนา พาสดใส 

วิปัลลาส มูลเหตุ อาเพศภัย   อย่านอนใจ อวิชชา จะพาจม 

๑๐. พระศาสนา ครานี้ ที่หมองเศร้า  ใครกันเล่า เหล่าร้าย หมายทับถม 

มัวทอดสิทธิ์ กิจธุระ จะตรอมตรม   ศาสนาล่ม เพราะเรา ... น่าเศร้าใจ ฯ




