
ฉบับที ่๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ฉบับที่ เดือนสิงหาคม

เดือนสิงหาคมมีความส�าคัญส�าหรับปวงชน
ชาวไทย เพราะวันท่ี ๑๒ สิงหาคม วันคล้าย
วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นมารดาแห่งชาติ ผู้ทรง
เป็นทีร่กัยิง่ของพสกนกิรทกุหมู่เหล่าภายใต้พระบรม-
โพธิสมภาร ด้วยเหตุนี้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของ
ทุกปี จึงถือเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดราชการ 
เป็นวาระส�าหรับผู้ที่เป็นลูกมีโอกาสแสดงความรัก
ความกตัญูกตเวทีต่อแม่ได้เป็นกรณีพิเศษ

วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ จึงจัดท�าเป็นพิเศษ
เพือ่เทดิพระคุณแม่ เราได้เพ่ิมหน้าสท่ีีปกหน้าด้านใน 
และปกหลงัด้านในเป็นอาศริวาทถวายพระพรเนือ่ง
ในวันแม่ ที่ปกหน้าด้านใน และคําขวัญวันแมที่ทรง
พระราชทานให้ส�าหรบัปีนี ้ไว้ทีป่กหลงัด้านใน พร้อม
กบัตพีมิพ์กวนิีพนธ์ชดุวนัแม่ ร้อยกรองโดยพระภกิษุ
ในวัดจากแดงที่นอกจากจะมีความสามารถในการ
เขยีนร้อยแก้วแล้วยงัเขยีนร้อยกรองได้ไพเราะอกีด้วย

เรื่องเด่นในฉบับนี้ อยากแนะน�าให้อ่านเรื่อง 
มารดาบิดา ผูเลี้ยงดูบุตร คัดลอกมาจากพระธรรม
เทศนาของพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 
ท่ีได้แสดงไว้แก่ญาติโยมในวันแม่ มีเนื้อหาที่ให้ราย
ละเอยีดในทางธรรมถงึพระคณุมารดาบดิา ทีม่ต่ีอบตุร
และบุตรควรทดแทนพระคุณนั้นอย่างไรจึงจะได้ชื่อ
ว่าเป็นบุตรผู้มีความกตัญูกตเวทีอย่างถูกต้องตาม
ท�านองคลองธรรม นับว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่
เหมาะสมแก่กาละในเทศกาลวันแม่

ฉบับนี้ท่านธีรปฺโ หรืออดีต นพ. กีรติ 
ศรีวัฒนา ได้ส่งบทความเรื่อง ‘สัลเลขธรรม ชวน
กันขดัเกลา ชวงเขาพรรษา’ โดยท่านจบัประเดน็

หลักธรรมในสัลเลขสุตตะ มัชฌิมนิกาย พระสุตตันต-
ปิฎกมาวิเคราะห์ให้เห็นในรูปแบบทันสมัย แต่ไม่ทิ้ง
ความถูกต้องในพระไตรปิฎก เพราะสัลเลขธรรมน้ี
เป็นหลกัธรรมท่ีมีพระบรูพาจารย์หลายท่าน ให้ความ
ส�าคญัและยกเอามาขยายความ ช่วยสร้างความเข้าใจ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หนังสือ สัลเลขสุตตะ 
ของ พระมหาสี สยาด่อ แห่งประเทศเมียนม่าร์ 
ที่ได้รจนา ความหนาหลายร้อยหน้าต่อมาได้รับการ
แปลเป็นภาษาองักฤษว่า Sallekha Sutta: Discourse 
of the Refinement of Character ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบัชือ่บทความของท่านธีรปโฺโดยบงัเอญิ
ที่ว่า ‘สัลเลขธรรม ชวนกันขัดเกลา ช่วงเข้าพรรษา’ 
เพราะการขัดเกลา (refine) เป็นกิจที่พระภิกษุพึง
กระท�าอยู่เสมอ ยิ่งในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่
พระภิกษุต้องอยู่จ�าพรรษาในอาราม อยู่ใกล้ครูบา
อาจารย์ มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่

ฉบบัเดอืนสงิหาคมน้ี เราได้เริม่ลงคอลมัน์ใหม่ 
Who is Who ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งจะ
เป็นเร่ืองราวของ ศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา
เถรวาทท่ีมีผลงานโดดเด่นน่าสนใจ น่าประทับใจ 
น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างท่ีสร้างแรงบันดาลใจ
แก่ผูอ้ืน่ ฉบบันี ้เป็นเรือ่งของพระเรรกุาเน จนัทวมิล 
สงัฆนายกมหาเถร ผูล่้วงลบั อดตีสงัฆนายก (สงัฆราช) 
รามัญนิกาย ของประเทศศรลีงักา ท่านเป็นพระภกิษุ
ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มีจริยาวัตรงดงาม สมบูรณ์
พร้อมท้ังวชิชาและจรณะ ทรงภมิูรู้ท้ังปรยิตัแิละปฏบิตั ิ
เป็นหนึ่งในบรรดาพระผู้เปรียบดังดวงใจและความ
ภาคภมูใิจในความเป็นพทุธศาสนิกชนของชาวศรลีงักา 
โปรดอ่านเรื่องราวของท่านเพื่อพิสูจน์ค�ากล่าวนี้
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เรื่อง นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง 
ภาษาไทย? ภาษาฝรั่ง? ภาษาบาลี? 
กางเกง ‘ลิงค’ เขียนโดยผูที่ใชนาม
ปากกาวา ศิษยอาจารยตวน เปน
บทความทางภาษาที่ใหความรู แงคิด 
ที่ชวนขบคิดเปนการเปดประเด็นให
ผูอานพจิารณาด ูทานใดเห็นดวยหรือ
ไมเหน็ดวยหรอืเหน็เปนอยางอ่ืน หรือ
มีมุมมองที่แตกตาง สามารถสงความ
คิดเห็นของทานมารวมแบงปนกันได
ตามอัธยาศัย

คอลัมนในประสบการณเลมนี้ 
เปนเรื่อง เก็บตกงานสัมมนา พระ-
ธรรมวินัย เขียนโดยพระมหาธีรวัฒน 
โอภาโส ที่ไดไปสัมผัสกับงานนี้ดวย
ตนเอง จึงนําประสบการณนั้นมาเลา
สู กันฟง แบบสบายๆ พรอมภาพ
ประกอบเรื่องที่ทําใหเนื้อเรื่องแจม
กระจางมากยิ่งขึ้น

วารสารโพธิยาลัย เปดโอกาส
ใหผูอานทุกทาน มีสวนรวมในการ
พัฒนาวารสารของเราใหไปสู ความ
สมบรูณ หากทานมขีอเสนอแนะอนัใด 
โปรดอยาลงัเลทีจ่ะสงความคดิเหน็น้ัน
มายังคณะผู จัดทํา เรายินดีรับคํา
แนะนาํน้ัน มาพจิารณาดวยความยนิดี
และเต็มใจ ขอใหทุกทานมีความรูสึก
มีสวนรวมในการจัดทําวารสารดีๆ 
สักเลมหนึ่ง ที่จะไดรับการอานแลว
อานอกี และแนะนาํใหแกผูอืน่ไดอาน
ดวย เพือ่ความเจรญิงอกงามทางปญญา
และความชุมชื่นของหัวใจ ที่ไดสัมผัส
ในสิ่งดีงามท่ีเราตั้งใจคัดสรรมาใหแก
ผูอานทุกทาน

คณะผูจัดทํา

๑. มารดาบิดา ผูเลี้ยงดูบุตร ๓ 

 พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

๒. สลัเลขธรรม  ๑๕

 ชวนกนัขดัเกลา ชวงเขาพรรษา 

 พระมหากีรติ ธีรปญโญ

๓. กวีนิพนธสําหรับแม  ๒๓

 กองบรรณาธิการ

๔. พระพุทธรูปที่เสด็จมาทางสายนํ้า  ๒๔

 กองบรรณาธิการ

๕. Who is Who  ๓๓

 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 พนิตา อังจันทรเพ็ญ 

๖. ภาษาไทย? ภาษาฝรั่ง?  ๓๘

 ภาษาบาลี? กางเกง ‘ลิง’ 

 กางเกง ‘ลิงค’ 

 ศิษยอาจารยตวน

๗. เก็บตกงานสัมมนา  ๔๒

 พระธรรมวินัย

 พระมหาธีรวัฒน โอภาโส

๘. เรื่องเลาสําหรับเยาวชน  ๔๕

 ปาแอน

๙. ใตฟาวัดจากแดง  ๔๗



พระอาจารย์ มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา. (องฺ.ติก. ๒๐/๑๖๘)
มารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรของตนเรียกว่า พรหม 
บูรพาจารย์ อาหุเนยยบุคคลของบุตรทั้งหลาย. 

เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย  
วันนี้อาตมาได้ยกหัวข้อพุทธภาษิตว่า  
พฺรหฺมาติ มาตาปิตโรเป็นต้น เพื่ออธิบาย
ขยายความให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจ
และเหน็ความส�าคญัของมารดาบดิา พร้อม
ท้ังปฏบัิตตินในฐานะบตุรได้อย่างเหมาะสม
เป็นเหตใุห้ได้รับประโยชน์เกือ้กลูท้ังในภพ
นี้และในภพเบื้องหน้าสืบไป

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่ปวงชน
ชาวไทยได้มาร�าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุ
ของพระองค์ในฐานะทรงเป็นพระแม่ของ
แผ่นดิน เพราะทรงแผ่พระคุณอันยิ่งใหญ่
คอืพระกรณุาอันประเสรฐิไปสูบ่ตุรคอืพสก
นกิรชาวไทยทัว่หล้า ทรงมีพระทยัปรารถนา
ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข
และพ้นจากความทุกข์เข็ญทั้งมวล ฉะนั้น 

ทางราชการจงึก�าหนดให้วนัที ่๑๒ สงิหาคม
ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็น 
การเทดิพระเกยีรตแิด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินนีาถ ในฐานะทรงเป็นแม่ของ
แผ่นดิน ดังนั้น พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่าต่างมาน้อมร�าลึกถงึพระมหากรุณาธคิณุ
อันยิ่งใหญ่และกระท�ากิจกรรมต่างๆ ที ่
เป็นความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
และถวายพระพรแด่พระองค์ ทีฆายุกา 
โหตุ มหาราชินี ขอให้พระมหาราชินี 
จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

และในวันดังกล่าวก็ถือว่า เป็นวันที่
บตุรพงึระลกึและกระท�าความดแีก่มารดา
บิดาของตนอีกด้วย ฉะนั้น วันนี้อาตมา 
จึงได้น�าหัวข้อพุทธภาษิตว่า พฺรหฺมาติ  
มาตาปิตโร เป็นต้น ทีก่ล่าวถงึความส�าคญั
ของมารดาบิดา และจะได้อธิบายขยาย
ความต่อไป
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มารดาบิดา คือใคร

ชเนตีติ ชนิกา ชนนี วา มารดาผู้
ให้ก�าเนิดบุตร เรียกว่า ชนิกา หรือ ชนนี.

ธมเฺมน ปุตตฺ ํมาเนตตี ิมาตา มารดา
ผู้เทิดทูนบุตรโดยธรรม ชื่อว่า มาตุ, ปุตฺตํ 
ปาตตี ิวา มาตา หรอื มารดาผูรั้กษาบตุร 
ก็ชื่อว่า มาตุ

ชเนตติี ชนโก พ่อผูใ้ห้ก�าเนิด ชือ่ว่า 
ชนกะ สพฺพโลกํ ปาติ รกฺขตีติ ปิตา 
บิดาผู้รักษาชาวโลกทั้งปวง ชื่อว่า ปิตุ, 
ปุตฺตํ ปาติ รกฺขตีติ ปิตา บิดาผู้รักษา
บุตร ชื่อว่า ปิตุ.

ฉะนั้น ค�าว่า มารดา หรือ แม่ ก็ดี 
บิดา หรือ พ่อ ก็ดี จึงมีความหมายว่า 
บุคคลผู้ให้ก�าเนิดบุตร ผู้เทิดทูนบุตรโดย
ธรรม หรือผู้รักษาเลี้ยงดูบุตร

มารดาบิดา เรียกวา พรหม

พรหม คือใคร พฺรูหนฺติ วฑฺฒนฺติ 
อติปณีเตหิ ฌานาทิคุเณหีติ พฺรหฺมาโน 
เทวดาทัง้หลายผูเ้จรญิด้วยคุณพเิศษมฌีาน
เป็นต้น อันประณีตมาก ชื่อว่า พรหม 

พรหม ก็คือ เทวดาทั้งหลายผู้อยู่ใน
พรหมโลก ได้แก่ บคุคลผูเ้จรญิสมถกรรมฐาน
จนได้ปฐมฌานเป็นต้น เม่ือเสียชีวิตขณะ
ท่ีฌานยงัไม่เสือ่ม จึงไปบงัเกิดในพรหมโลก 
ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าเทวโลก

บคุคลผู้เจรญิเมตตาในหมูสั่ตว์จนได้
บรรลุฌาน ก็ไปเกิดเป็นพรหม แม้ผู้เจริญ
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็เช่นเดียวกัน 
เพราะฉะนั้น พรหมจึงเป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการ มีเมตตาเป็นต้น ที่เรียก
ว่า พรหมวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่
ของพรหม) อยู่เสมอ พรหมประกอบด้วย
วิหารธรรมฉันใด แม้มารดาบิดาก็มีเมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นคุณธรรม
ประจ�าใจ ฉันนั้นเหมือนกัน

เมตตา มารดาบิดามีความรักเอ็นดู
ในบุตร เช่น ในเวลาตั้งครรภ์ ท่านเอามือ
ลูบท้องเบาๆ นึกถึงบุตรน้อยๆ ก็เกิดจิต
เมตตารักใคร่ว่า ลูกน้อยของแม่ ขอให้ลูก
มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อย่ามีโรค อย่า
มีความทุกข์ใดๆ ขอให้มีความสุขนะลูกรัก 
อกีไม่นานแม่จะได้เหน็ลูกน้อยทีน่่ารกัของ
แม่แล้ว พอได้เห็นบุตรน้อยคลอดออกมา 
มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็เกิดความรัก
ความเมตตา

กรณุา มารดาบดิามคีวามสงสารเมือ่
เหน็บตุรมีความทกุข์ เช่น ในเวลาบตุรน้อย
นอนอยู่บนที่นอน ถูกยุงหรือมดกัด หรือ
ไม่สบายกายร้องไห้อยู่ มารดาบิดาได้ยิน
เสียงร้องก็รีบมาดู พอเห็นบุตรน้อยนอน
เป็นทุกข์อย่างนั้นก็เกิดความกรุณา ช่วย
ไล่ยุง ไล่มด แล้วทายาให้ และเช็ดตัว 
อย่างทะนุถนอม อุ้มบุตรน้อย หอมแก้ม 
พูดปลอบโยนด้วยความเอ็นดูว่า โอ...ลูก
น้อยของแม่ เจ็บมากไหม แม่ทายาและ
เชด็ตัวให้แล้วนะลูก สบายตัวข้ึนแล้วใช่ไหม
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มุทิตา มารดาบิดามีความยินดีเมื่อ
เห็นบุตรได้ดี เช่น ในเวลาบุตรเติบโตขึ้น
วิ่งเล่นไปมาอย่างสนุกสนาน รู้จักพูดจา
ปราศรัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อ่านออก 
เขียนได้ ประสบความส�าเร็จในการศึกษา
และการประกอบอาชีพ มารดาบิดาเห็น
บุตรมพีฒันาการ มีความเจรญิในชีวิตอย่าง
นั้น ก็เกิดจิตอ่อนโยน บันเทิง เบิกบานใจ 
ดีใจว่า ลูกของแม่เก่งมาก แม่ยินดีใน
ความสามารถและความส�าเร็จของลูกนะ

อุเบกขา มารดาบิดามีความวางเฉย 
หมดความห่วงใยในบุตร เช่น ในเวลาที่
บุตรแยกไปมีครอบครัวและสามารถเล้ียง
ดภูริยาและบุตรได้อย่างมีความสขุ มารดา
บิดาก็วางใจเป็นกลาง หมดความห่วงใย
คดิว่า ตอนนี ้ลกูเราเลีย้งตนได้ตามธรรมดา
ของตน เราวางใจหมดห่วงใยในตวัเขาแล้ว

ฉะนั้น มารดาบิดาจึงเรียกว่า พรหม 
เพราะมพีรหมวหิารธรรมในบตุรครบทัง้ ๔ 
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ตั้งแต่ตอนที่บุตรยังอยู่ในครรภ์จนถึงแยก
ไปมีครอบครัวอย่างมีความสุข

มารดาบิดา เรียกวา บูรพาจารย์

ปุพฺพาจริยา แปลว่า อาจารย์คน
แรก อาจารย์ก่อนอาจารย์ทั้งหมด มาจาก 
ปุพฺพ แปลว่า ก่อน เบื้องแรก เบื้องต้น 
และ อาจริยา แปลว่า อาจารย์

ปุพฺพติ ปูรตีติ ปุพฺพํ เบื้องแรก
ที่เต็ม ชื่อว่า ปุพพะ (เบื้องแรก, ก่อน)

สิสฺสานํ หิตสุขํ อาภุโส จรตีติ 
อาจรโิย ผูบ้�าเพญ็ประโยชน์สขุแก่ลกูศษิย์
อย่างแรงกล้า ชื่อว่า อาจริยะ (อาจารย์), 
อาทิโต จาเรติ สิกฺขาเปตีติ อาจริโย 
ผู้ที่สอนให้ลูกศิษย์ศึกษาตั้งแต่ต้น ช่ือว่า 
อาจารย์

มารดาบิดา เรียกว่า บูรพาจารย์ 
อาจารย์คนแรก เพราะท่านทั้ง ๒ เป็นคน
แรกที่สอนบุตรตั้งแต่แรกเกิด เช่นสอนว่า 
ลูก... นั่งอย่างนี้ ยืนอย่างนี้ คนนี้เรียกว่า 
พ่อ คนนี้เรียกว่า แม่ เมื่อโตขึ้นสอนให้
รูจ้กัการใส่เส้ือผ้า ทานอาหาร ท�างานบ้าน 
สอนให้รู ้ส่ิงใดดี สิ่งใดช่ัว สิ่งใดควรท�า 
สิ่งใดไม่ควรท�า สอนให้รู้จักมารยาทและ
การด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก

ต่อมา ในเวลาบุตรเติบโตขึ้นเมื่อเข้า
ศึกษาวิชาทางโลก ก็มีอาจารย์อื่นๆ ตั้งแต่
ชัน้ปฐมวัยศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
อดุมศกึษา หรอืหากเข้าศกึษาวชิาทางธรรม 
ก็มีอาจารย์อื่นๆ เช่น อาจารย์ผู้ให้สรณะ
และศีล อาจารย์ผู้ให้บรรพชา อาจารย์ผู้
สอนพระพุทธพจน์ อาจารย์ผู้ให้อุปสมบท 
อาจารย์ผู้สอนให้บรรลุมรรคผล อาจารย์
เหล่านัน้ทัง้หมด ชือ่ว่า ปจฉาจารย์ อาจารย์
ภายหลัง
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มารดาบิดาเปน อาหุเนยยบุคคล

อาหุเนยฺยา แปลว่า ผู้ควรรับวัตถุที่
บตุรพงึน�ามาบชูา คอืให้ในมารดาบดิาผูม้คีณุ

ปุตฺตานํ อาหุตํ ปหุตํ อภิสงฺขตํ 
อนนฺปานาท ึอรหนตฺตี ิอาหเุนยยฺา มารดา
บิดา เรียกว่า อาหุเนยยะ เพราะเป็นผู้
ควรรับปัจจัย ๔ มีข้าวและน�้าเป็นต้นที่
บุตรทั้งหลายน�ามาบูชา ต้อนรับ จัดแต่ง

เพราะมารดาบดิาเป็นผู้มคีณุมากมาย
ดังกล่าวแล้ว จึงเป็นผู้ควรรับปัจจัย ๔ 
ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร น�้าดื่ม 
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งของอื่นๆ 
สมควรที่บุตรทั้งหลายน�ามาให้ มาบูชา

มารดาบิดาเปนผูอนุเคราะห์บุตรของตน

ปชาย อนกุมปฺกาติ อตฺตโน ปุตฺตานํ 
อนุคฺคหกา มารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์
ประชาคือบุตรของตน ความจริง มารดา
บิดาถึงจะต้องตัดชีวิตสัตว์อื่น จะต้องเสีย
ทรัพย์ที่มีอยู่ของตน ก็จะประคับประคอง
เลี้ยงดูบุตรให้อยู่รอดปลอดภัย

ถามว่า ท�าไมมารดาบิดาจึงเรียกว่า 
พรหม เป็นต้น เพราะท่านทัง้ ๒ มอีปุการะ
มากแก่บุตร เป็นผู ้บ�ารุงเลี้ยงลูกน้อย 
ด้วยการให้ดื่มน�้านมที่แปรเปลี่ยนมาจาก
โลหิตในหทัย ด้วยการปอนข้าวและน�้า
เป็นต้น จนเติบใหญ่และมีชีวิตเป็นสุขใน
ปัจจุบัน ถ้าในวันแรกที่บุตรเกิดมาในโลก 
มารดาบิดาจบัเท้าทัง้ ๒ ข้างแล้วโยนในป่า 

ในน�้า หรือในเหว บุตรก็ไม่มีโอกาสได้เห็น
สิ่งต่างๆ ที่น่าดูในโลกนี้ เพราะท่านทั้ง ๒ 
ไม่ท�าอย่างนั้น แต่ได้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ 
จึงได้ชื่อว่า ผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร

การตอบแทนอุปการคุณมารดาบิดา
เปนมงคล

เพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะ
มาก หวงัประโยชน์อนเุคราะห์บตุรทัง้หลาย 
มารดาบดิาแลดบูตุรทีเ่ล่นอยูข้่างนอก เดิน
มามีเนื้อตัวเปือนฝุ่น ก็เช็ดฝุ่นให้ จูบและ
จุมพิตศีรษะ เกิดความรักเอ็นดู ฉะนั้น 
แม้บุตรทั้งหลายใช้ศีรษะทูนมารดาบิดาไว้
ถงึร้อยปี กไ็ม่สามารถจะท�าปฏกิาระสนอง
คุณของมารดาบิดาได้ และเพราะเหตุที่
ท่านเป็นผูด้แูลบ�ารงุเลีย้งแสดงโลกนีเ้สมอ
ด้วยพรหม เป็นบูรพาจารย์ ฉะนั้น บุตร
ผู้บ�ารุงมารดาบิดาจึงได้รับการสรรเสริญ
ในโลกนี้ และได้รับความสุขในสวรรค์ใน
โลกหน้า

อนึ่ง ผู้ใดบ�ารุงมารดาบิดาด้วยการ
ท�าให้ท่านทั้ง ๒ เกิดความเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัย ให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 
ให้ท่านได้เป็นนักบวช ผู้นี้เป็นยอดของผู้
บ�ารุงมารดาบิดา การบ�ารุงมารดาบิดา
ของผู้นั้น เป็นการตอบแทนอุปการคุณที่
มารดาบิดาท�ามาแล้ว พระศาสดาตรัสว่า 
เป็นมงคล เพราะเป็นปทฏัฐานแห่งประโยชน์
เป็นอันมาก ทั้งในปัจจุบันและในภาย
ภาคหน้า
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บุตรพึงตอบแทนคุณมารดาบิดาอยางไร

 เมื่อบุตรได้ทราบว่า มารดาบิดาเป็นพรหม บูรพาจารย์ อาหุเนยยบุคคล อย่าง
นี้แล้ว พึงตอบแทน ด้วยการนอบน้อมและสักการะ สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ในสพรหมกสูตร และโสณนันทชาดกว่า

ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต
อนฺเนน อโถ ปาเนน วตฺเถน สยเนน จ
อจฺฉาทเนน นหาปเนน ปาทานํ โธวเนน จ. 

(องฺ.ติก. ๒๐/๑๖๘, ขุ. ชา. ๒๘/๕๗)

เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตพึงนมัสการ
และสักการะมารดาบิดาเหล่านั้น ด้วย
ข้าว น�้า ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การให้
อาบน�้า และการล้างเท้า

เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก 
บ�ารุงเลี้ยง และแสดงโลกนี้แก่บุตร ฉะนั้น 
บุตรผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญา ควรตอบแทน
บุญคุณด้วยกิจ ๒ ประการ คือ นมัสการ
และสักการะ

นมัสการ คือ ด้วยการนอบน้อม 
กราบไหว้ ได้แก่ ในเวลาเย็นและในเวลา
เช้า บุตรพึงไปหาท่านแล้วน้อมกราบด้วย
คิดว่า ท่านทั้ง ๒ นี้เป็นบุญเขตยอดเยี่ยม
ของเรา

สักการะ คือ ด้วยการต้อนรับด้วย
สกัการะได้แก่ บุตรพงึท�าสกัการะด้วยปัจจยั 
๔ เช่น ให้ข้าวต้ม ข้าวปลาอาหาร ของ
ขบเคี้ยวต่างๆ เป็นต้นว่า ผลไม้ ขนม 
ที่ไม่เป็นโทษไม่แสลงโรค ให้น�้าดื่ม น�้า
ผลไม้ต่างๆ ให้ผ้านุ ่ง ผ้าห่ม ที่นอน 
เป็นต้นว่า เตียง เก้าอี้ ให้การอบกลิ่น คือ

น�าของหอมมาทาให้ท่าน ก�าจดักลิน่เหมน็ 
ท�าให้มีกลิ่นหอม อาบน�้าให้ท่าน ในฤดู
หนาวก็ให้อาบน�้าอุ่น ในฤดูร้อนก็ให้อาบ
น�้าเย็น ล้างเท้าให้ด้วยน�้าเย็นและน�้าอุ่น 
ทาน�้ามัน นวดมือ ดัดมือ ดัดเท้า ดึงมือ 
ดึงเท้า นวด บีบ ขย�า ตามร่างกายเพื่อ
บรรเทาความปวดเม่ือยให้ท่าน อย่างนี้
เป็นต้น



88

พระภิกษุพึงตอบแทนคุณมารดาบิดา
อยางไร

หากเป็นคฤหัสถ์กบ็�ารงุด้วยการกราบ
ไหว้ได้ แต่พระภิกษุให้บ�ารุงด้วยสักการะ
เท่านั้น ความจริง พระภิกษุก็ควรบ�ารุง
มารดาบิดาเหมือนกัน เพราะไม่มีโทษใน
การบ�ารงุนีเ้ลย สมดังทีท่่านกล่าวไว้อรรถ-
กถาเภสัชชกรณวัตถุ ตติยปาราชิกว่า 

กถ้็าพระภกิษนุ�ามารดาไปวหิารเลีย้งดู 
พระภิกษุนั้นท�ากิจท่ีควรท�าได้ทุกอย่าง 
แตอยาแตะตองตวัมารดา ให้ของขบเคีย้ว
ของบริโภคด้วยมือตนเองได้ ส่วนบิดา 
พระภกิษพุงึท�ากจิเช่น พาไปอาบน�า้ บบีนวด 
เป็นต้น บ�ารงุเลีย้งดูด้วยมือตนเหมือนดแูล
สามเณร

พระภกิษแุมแตะตองตวัมารดาดวย
คิดว่า ผู้นี้เป็นมารดาเรา ก็เปนอาบัติ
ทุกกฏอยางเดียว สมดังที่ท่านกล่าวไว้ใน 
อรรถกถากายสังสัคคสิกขาบทว่า

ถ้าพระภกิษเุหน็มารดาก�าลงัถกูกระแส
น�้าพัดไป ก็ไม่ควรเอามือจับต้องมารดา 
แต่ควรส่งเรือ แผ่นกระดาน ท่อนกล้วย 
หรือท่อนไม้ไปข้างหน้าท่าน หากไม่มีเรือ
เป็นต้น ก็ควรวางผ้ากาสาวะ (ผ้าจีวร) ไว้ 
แต่ไม่ต้องบอกว่า จงจับที่ผ้ากาสาวะนี้ 
เมือ่มารดาจบัผ้ากาสาวะแล้ว จงึดึงมาด้วย
ท�าในใจว่า เราก�าลงัดงึบรขิารมา ถ้ามารดา
กลัว ภิกษุควรเดินปลอบใจไปข้างหน้าๆ 
แต่ถ้ามารดาก�าลงัลอยน�า้ไปขึน้คอหรอืจบั

มือภิกษุผู้เป็นบุตรโดยเร็ว ภิกษุก็ไม่ควร
สลัดเสียว่า หลีกไปนะ คนแก่ แต่ควรช่วย
เหลือให้ถึงบก ถ้ามารดาตกหล่ม ตกบ่อ 
ภกิษคุวรโยนเชอืกหรอืผ้าลงไปในหล่มหรอื
บ่อนั้น เมื่อมารดาจับเชือกหรือผ้าแล้วจึง
สาวขึ้น แต่ไม่ควรแตะต้องตัวมารดา

ภกิษแุม้จะท�ายา ให้อาหารบณิฑบาต
หรอืจวีรแก่มารดาบดิา กไ็ม่มโีทษทางวนิยั 
แต่ถ้าให้แก่คนอื่นก็มีโทษ เพราะฉะนั้น 
แม้ภิกษุก็ควรบ�ารุงมารดาบิดาด้วยวิธีดัง
กล่าวแล้ว

การบาํรงุมารดาบดิาเปนวตัรของคฤหสัถ์

การบ�ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดานี้เป็น
วัตรเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์โดยแท้ เพราะ
ผู้ปรนนิบัติเล้ียงดูมารดาบิดาย่อมได้รับ
ประโยชน์สขุทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า สมดงั
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน สพรหมก-
สูตรและโสณนันทชาดกว่า

ตาย น ํ ปารจิรยิาย มาตาปิตสู ุ ปณฑฺติา
อเิธว น ํ ปสสํนฺต ิ เปจจฺ สคเฺค ปโมทต.ิ 

(ขุ. ชา. ๒๘/๕๓)

เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล 
บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญเขาในโลก
นี้ จากโลกนี้ไปแล้ว เขาย่อมบันเทิงใน
สวรรค์.

เพราะการปรนนิบัติเล้ียงดูมารดา 
ด้วยการนอบน้อมและสักการะนั้น มนุษย์
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ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญคนที่
เลี้ยงดูมารดาบิดานั้นว่า บุคคลผู้นี้เกื้อกูล
มารดา เกื้อกูลบิดา บ�าเพ็ญข้อปฏิบัติที่
ท�าให้ด�าเนินไปสู่สวรรค์ บุคคลผู้เล้ียงดู
มารดาบิดา เมื่อละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า 
ด�ารงอยูใ่นสวรรค์ บนัเทงิ ร่าเรงิ ต้ังแต่ต้น 
ปราโมทย์เพลดิเพลนิอยูโ่ดยประการต่างๆ 
ด้วยทิพยสมบัติทั้งหลาย

พระศาสดาทรงสรรเสริญผูบํารุงเลี้ยงดู
มารดาบิดา

มีเรื่องเล่าว่า บุตรเศรษฐีคนหนึ่งใน
กรุงสาวัตถีฟังพระศาสดาเทศนาแล้วบวช
เป็นพระภิกษุ เล่าเรียนธรรม ๕ ปี เรียน
กรรมฐานในส�านักพระอุปัชฌาย์จบแล้ว 
ออกจากวัดพระเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่า
ของหมู่บ้านชายแดน ส่วนมารดาบิดา
ของท่าน หลังจากท่านบวชแล้ว ทรัพย์
สมบัติในเรือนก็ร่อยหรอลง เห็นแล้วน่า
สงสารยิ่งนัก ถือภาชนะ เที่ยวขออาหาร 
ได้อาศยัฝาเรอืนคนอืน่หลบันอนในแต่ละวัน 

ต่อมา พระภิกษุนั้นได้ทราบข่าว
ความทุกข์ยากของมารดาบิดา จึงคิดว่า 
ถึงเราจะพากเพียรในป่า ๑๒ ปี ก็ยังไม่
อาจบรรลุมรรคผลได้ เราเป็นคนอาภัพ 
บวชต่อไปก็ไร้ประโยชน์ เราลาสิกขาเป็น
คฤหัสถ์ เลี้ยงดูมารดาบิดาและถวายทาน 
เบื้องหน้าก็จะได้ไปสวรรค์ จึงได้ออกจาก
ป่าเดินทางถึงเมืองสาวัตถีตามล�าดับ คดิว่า 
วันนี้เราเข้าเฝาพระศาสดาฟังธรรม วัน

พรุ ่งนี้จึงจะเยี่ยมมารดาบิดาแต่เช้าตรู ่ 
จากนั้นเข้าไปในวัดพระเชตวัน

วันนั้น เวลาใกล้รุ่ง พระศาสดาทรง
ตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งปฐม
มรรคของพระภิกษนุัน้ พอท่านมานัง่ ทรง
พรรณนาคณุของมารดาบดิาด้วยมาตาปิต-ุ
โปสกสูตร ท่านฟังจบแล้วคิดว่า เรามา
ด้วยตั้งใจว่า จะเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูมารดา
บิดา แต่พระศาสดาตรัสว่า เป็นนักบวช
อยู่นี่แหละก็เลี้ยงดูมารดาบิดาได้ ถ้าเรา
ไม่เข้าเฝาพระศาสดาก่อนไป ก็พึงเสื่อม
จากการบวช เช่นนี้ ต่อไปนี้ เรายังเป็น
นักบวชอยู่นี่แหละ จะเลี้ยงดูมารดาบิดา

วันรุ่งขึ้น เมื่อท่านได้รับสลากแล้ว
เข้าไปยังหมู่บ้าน รับข้าวต้มและข้าวสวย
แล้วให้มารดาบิดา ส่วนตนเทีย่วบิณฑบาต 
ฉันเสร็จแล้วก็ท�าที่อยู่ให้มารดาบิดา นับ
แต่นั้น ท่านก็ปรนนิบัติเลี้ยงดูเป็นประจ�า 
เม่ือท่านท�าอยู่อย่างนี้ บางวัน หลังจาก
ท่านให้อาหารมารดาบิดาแล้ว ตนเองก็
เที่ยวบิณฑบาต เมื่อได้ก็ฉัน เมื่อไม่ได้ก็
ไม่ฉัน แต่วันที่ไม่ได้มีมากกว่า เมื่อท่านได้
ผ้าอาบน�า้ฝน หรอืผ้าชนดิอืน่ๆ กใ็ห้มารดา
บิดา ส่วนตัวท่านเอาผ้าเก่าที่มารดาบิดา
ใช้สอยแล้วมาปะ มาย้อมแล้วใช้สอย 
ท่านถกูความกงัวลในการเล้ียงดูมารดาบิดา
บีบคั้นอย่างนั้น จึงซูบผอม ผิวพรรณก็
หม่นหมอง ภิกษุทั้งหลายเห็นเข้าจึงถาม 
ได้ฟังท่ีท่านเล่าแล้วก็ต�าหนิท่าน แล้วไป
กราบทูลพระศาสดา 
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พระพุทธองค์รับส่ังให้เรียกท่านมา 
ทั้งที่ทรงทราบเร่ืองราว แต่ทรงรับสั่งให้
เล่าเรือ่งราวให้ฟังจนจบ จากนัน้ทรงประทาน
สาธุการ ทรงประสงค์จะประกาศความ
ประพฤติในกาลก่อนของพระองค์เอง จึง
ตรัสว่า ภิกษุ… คนที่เธอเลี้ยงดูเป็นอะไร
ของเธอ ท่านทูลตอบว่า เป็นมารดาบิดา
ของข้าพระองค์พระเจ้าข้า พระศาสดาทรง
ประทานสาธุการ ๓ ครั้ง ว่า สาธุ สาธุ 
แล้วตรัสว่า เธอตั้งอยู่ในทางที่เราด�าเนิน
ไปแล้ว แม้เราก็เคยเลี้ยงดูมารดาบิดามา
ก่อน จากนั้นตรัสสุวรรณสามชาดก ใน
มหานิบาต แล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย 
การเลี้ยงมารดาบิดาเป็นวงศ์ของบัณฑิต
ทั้งหลาย จากนั้น ทรงประกาศสัจจะทั้ง
หลาย ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นได้เป็น
พระโสดาบัน

บุตรผูเลี้ยงดูมารดาบิดายอมพนจากภัย
อันตราย

บุคคลผู้บ�ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดา แม้
ถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ ก็พ้นจากทุกข์
คอืความตายอย่างเช่นสุวรรณสามโพธสิตัว์

ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นดาบส
ชื่อสุวรรณสาม อยู่ในอาศรมที่ท้าวสักกะ
ประทานใกล้ฝั่งแม่น�้าชื่อมิคสัมมตา ใน
กรงุพาราณส ีปรนนบิติัมารดาบดิาตาบอด 
สมัยนั้น กษัตริย์กรุงพาราณสีพระนามว่า 
กปิลยักษ์ เพราะพระองค์มีความโลภใน
เนื้อ (กวาง, สัตว์ที่มีหนังเป็นประโยชน์) 

จงึทรงมอบราชสมบตัแิก่พระมารดา เสด็จ
ไปสูป่่าหิมพานต์พระองค์เดียว ทรงฆ่าเนือ้
แล้วเสวยเนื้อ พลางเสด็จเที่ยวไปถึงที่นั้น 
ทรงพบรอยเท้าเนือ้ทีท่่าตกัน�า้ดืม่ของสาม
ดาบส จึงทรงท�าซุม้ด้วยกิง่ไม้ซ่อนพระองค์
อยู่ พอถึงเวลาเย็น ทรงเห็นสามดาบส
เดินมาพร้อมฝูงเนื้อติดตามห้อมล้อม 
อาบน�้าเสร็จแล้วก�าลังจะไป จึงยิงลูกศร
อาบยาพิษ พระโพธิสัตว์พอถูกยิงก็ล้มลง
นอน ขณะที่มองหาคนท�าผิดอยู่ ได้พูดจา
อ่อนหวาน พระราชาทรงสดบัวาจานัน้ทรง
ด�าริว่า ผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงแล้วยังไม่ด่า
ไม่ต�าหนิเรา แต่กลับร้องเรียกด้วยถ้อยค�า
น่ารัก พอเสด็จไปใกล้ ทรงเห็นสามดาบส
เจ็บปวดทรมานก็ทรงกันแสง

ขณะนั้น เทพธิดาชื่อ วสุนธรี อยู่
ประจ�าที่เขาคันธมาทน์ เคยเป็นมารดา
พระมหาสัตว์ในอัตภาพที่ ๗ รู้เหตุนั้นแล้ว
คิดว่า ถ้าเราไม่ไปที่นั้น พ่อสามบุตรเราจะ
ตาย เมื่อเขาตายมารดาบิดาของพ่อสามก็
อดอาหารซูบผอมตาย แม้พระราชาก็จะมี
พระหฤทัยแตกสิ้นพระชนม์ แต่เมื่อเราไป 
พระราชาจะเสดจ็ไปอาศรมแล้วพามารดา
บดิาของพ่อสามมา เม่ือมาแล้วจะท�าสจัจ-
กิริยา เราเองก็จะท�า ด้วยวิธีนี้ บุตรเราจะ
ได้ชีวิต แม้มารดาบิดาของเขาจะหายจาก
ตาบอด ฝ่ายพระราชาจะทรงสดับเทศนา
ของพ่อสามแล้วเสด็จไปสู่พระนคร ทรง
ท�าบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น ครองราช
สมบัติโดยธรรม แล้วจักเกิดในสวรรค์ 
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เมื่อเทพธิดาคิดอย่างนี้แล้ว จึงไปที่นั้น 
ไม่ปรากฏกายให้เห็น ยนืในอากาศกล่าวว่า 

มหาราชเจ้า พระองค์จงทรงเลีย้งคน
ตาบอดทั้งสองนั้นเหมือนพ่อสามเถิด เมื่อ
เป็นอย่างนั้น พระองค์จะไปสู่สุคติ

พระราชาสดับค�านั้นแล้ว เสด็จไป
อาศรมเพือ่เลีย้งดมูารดาบดิาของสามดาบส 
ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมด เมื่อมารดาบิดา
ของสามดาบสทูลว่า มหาราชเจ้า ถ้าอย่าง
นั้นขอพระองค์โปรดน�าข้าพเจ้าทั้ง ๒ ไป
ที่นั้นด้วยเถิด ก็ทรงน�าท่านทั้ง ๒ ไปหา
สวุรรณสาม เม่ือมารดาบดิาของสามดาบส
มาถึง ก็ได้ท�าสัจจกิริยา สามดาบสนอน
พลิกตัว จากนั้น เทพธิดาได้ท�าสัจจกิริยา 
พอจบสัจจกิริยาสามดาบสก็หายโรค ลุก
ขึ้นได้ ความอัศจรรย์ทุกอย่าง คือ การ
หายโรคการหายจากตาบอด อรุณขึ้น 
และการที่ชนทั้ง ๔ นั้น ปรากฏในอาศรม
ด้วยอานุภาพแห่งเทพธิดา ได้มีในขณะ
เดียวกัน

ต่อมา พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่
พระราชาว่า บุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาบิดา
โดยธรรม แม้เทวดากช่็วยแก้ไข นกัปราชญ์
ก็สรรเสริญเขาในโลกนี้ ในโลกหน้าเขาก็
บนัเทงิในสวรรค์ แล้วแสดงราชธรรมจรยิา 
๑๐ ประการว่า ขอให้พระราชาทรงประพฤติ
ราชธรรมในพระมารดาพระบิดา ในพระ-
โอรสและพระชายา เป็นต้น เพราะเป็น
เหตุให้ผู้ประพฤติไปสู่สวรรค์ และสุดท้าย
ขอให้พระราชาทรงประพฤติธรรม เทวดา

มีพระอินทร์เป็นหัวหน้า พร้อมทั้งพรหม
บรรลทิุพย์คอื ได้ยศอนัเป็นทพิย์ในเทวโลก
และพรหมโลก เพราะธรรมคอืสุจรติมีกาย
สจุรติเป็นต้น ทีต่นประพฤตดีิแล้วในโลกน้ี 
ฉะนั้น ขอพระองค์แม้สละพระชนม์ก็อย่า
ทรงประมาทธรรม

พระราชาทรงสดับค�านัน้แล้ว มพีระ-
ราชหฤทัยยินดี ทรงรับศีล ๕ ทรงไหว้
พระโพธิสัตว์ เสด็จไปยังพระนครของ
พระองค์ ทรงท�าบุญมีทานเป็นต้น ทรง
ครองราชสมบัติโดยธรรมเมื่อสิ้นพระชนม์
แล้ว ได้เสดจ็เข้าถงึสวรรค์ ฝ่ายพระโพธสิตัว์
ท�าฌานและอภิญญาให้บังเกิดแล้ว เข้าถึง
พรหมโลกพร้อมกับมารดาบิดา

ทศิเบือ้งหนาคอืมารดาบดิา บตุรพงึบาํรงุ
อยางไร

มารดาบิดา เรียกว่า ทิศเบื้องหน้า 
เพราะเป็นผู้มีอุปการะเล้ียงดูบุตรมาก่อน 
บุตรพึงบ�ารุงด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ

๑. เราอันทานเลี้ยงแลว จักเลี้ยง
ทานตอบ เราเป็นผู้ที่มารดาบิดาเล้ียงดู
ต้ังแต่เกดิด้วยการท�าให้บุตรได้รบัความสุข
และปราศจากความทกุข์ต่างๆ ให้ดืม่น�า้นม 
ให้ข้าวปลาอาหารจนเติบใหญ่ คราวป่วย
ท่านดูดน�้ามูก เช็ดน�้ามูกให้ อาบน�้าให้ 
แต่งตัวให้ เลี้ยงดู ประคับประคองบุตร 
ฉะนั้น เราจะเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่ ด้วย
กิจเช่น การล้างเท้า ให้อาบน�้า ให้ข้าวต้ม 
ข้าวสวยเป็นต้น
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๒. จักชวยทํากิจของทาน เราจัก
พกักจิการงานของตนไว้ ไปท�ากจิทีเ่กดิขึน้
ในเรือนของมารดาบิดา

๓. จักดํารงวงศ์สกุล เราจะไม่ให้
สมบัติของมารดาบิดามีนาเงินทองเป็นต้น 
ฉิบหายไป จะรักษาไว้จะน�ามารดาบิดา
ออกไปจากวงศ์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม แล้วตั้ง
ไว้ในวงศ์ทีต่ัง้อยูใ่นธรรม จะไม่ตัดทอนภตัร
ทัง้หลายทีว่งศ์สกลุน�ามาแล้ว แต่จะให้เป็น
ไปด้วยดี

๔. จักปฏิบัติตนใหเปนผูควรรับ
ทรพัย์มรดก เราจกัประพฤติตนอยูใ่นโอวาท
ของมารดาบิดา เพราะมารดาบิดาย่อมถึง
การตัดขาด คือสละบุตรที่ไม่ประพฤติตน
อยู่ในโอวาทของตน ผู้ปฏิบัติผิด ท�าให้ไม่
เป็นบตุร บตุรเช่นนัน้เป็นผูไ้ม่ควรรบัทรพัย์
มรดก แต่จะท�าบุตรผู้ประพฤติตนอยู่ใน
โอวาทให้เป็นเจ้าของสมบัติในสกุล

๕. เมือ่ทานลวงลบัไปแลว จกัตาม
เพิ่มทักษิณาให เราจักท�าการให้ส่วนบุญ
แก่มารดาบิดา ตามเพิ่มทานให้ ตั้งแต่วัน
ที่ ๓ เพื่อให้ทานน้ันถึงแก่มารดาบิดาที่
ล่วงลับไป 

ถามว่า ทานนั้นจะถึงมารดาบิดาผู้
ล่วงลับไปแล้วหรือไม่ เรื่องนี้พระศาสดา
ตรัสแก่ชาณุโสณีพราหมณ์ มีใจความว่า

ทานที่มิตรและอ�ามาตย์ หรือญาติ-
สาโลหิต ตามส่งให้ ย่อมไม่ส�าเร็จแก่ผู้ล่วง
ลับท่ีเกดิเป็นสตัว์นรก สตัว์เดรจัฉาน มนษุย์ 

และเทวดา เพราะสัตว์นรก ด�ารงอัตภาพ
อยู ่ได้ด้วยอาหารคือกรรมเป็นเหตุเกิด
ในนรก สัตว์เดรัจฉานด�ารงอัตภาพอยู่ได้
ด้วยหญ้าและใบไม้ เป็นต้น มนุษย์ด�ารง
อตัภาพอยูไ่ด้ด้วยข้าวสุกและขนม เป็นต้น 
และเทวดาด�ารงอตัภาพอยูไ่ด้ด้วยสธุาโภชน์ 
เป็นต้น

แต่ทานทีมิ่ตรและอ�ามาตย์ หรอืญาติ
สาโลหิต ตามส่งให้ ย่อมส�าเร็จแก่ผู้ล่วง
ลับทีเ่กดิในเปรตวิสัย เพราะเปรตย่อมด�ารง
อตัภาพอยูไ่ด้ในเปรตวสิยัด้วยของไม่สะอาด 
มีน�้าลายและน�้ามูก เป็นต้น หรือด้วยทาน
ทีม่ติรและอ�ามาตย์ หรอืญาตสิาโลหติของ
เขาตามส่งให้

ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปไม่เข้าถงึ
ฐานะบรโิภคทานนัน้ได้ ญาติสาโลหิตอืน่ๆ 
ผู้ล่วงลับไปที่เข้าถึงฐานะคือเกิดเป็นเปรต 
ย่อมบริโภคทานนั้น เพราะโอกาสที่บุคคล
จะว่างเว้นจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้ว
โดยกาลช้านานนี้ ย่อมไม่มี

ถามว่า ถ้าทานที่ตามส่งให้ไม่ส�าเร็จ
แก่ผู้ล่วงลับไป เพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะ
บริโภคทานนั้นได้ เช่น เกิดเป็นสัตว์นรก 
สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น ใครจะบริโภคทาน
นั้น 

ตอบว่า ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติ
สาโลหิตผูล่้วงลบัไปแล้ว โดยกาลช้านานน้ี 
ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส ถงึอย่างไร แม้ทายก
ผู้ถวายทานก็ไม่ไร้ผล คือ ทายกมุ่งหมาย
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ผู้ใดจึงให้ทาน ทานนั้นจะส�าเร็จก็ตาม ไม่
ส�าเร็จก็ตาม ทายกย่อมได้ผลแห่งทานนั้น
แน่นอน

ถ้าญาติทัง้หลายถวายทานแล้ว กล่าว
ว่า “อิทํ โน าตีนํ โหตุ ขอทานนี้จง
ส�าเร็จแก่ญาติทัง้หลายของข้าพเจ้า” เปรต
ทัง้หลายเหล่านัน้ไปในทีน่ัน้แล้วอนโุมทนา 
ทานนั้นก็ถึงแก่เปรตเหล่านั้น และเปรต
เหล่านั้นได้สมบัติ เหมือนพวกเปรตที่เคย
เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสาร

บุตรผูเลี้ยงดูมารดาบิดาไดรับประโยชน์
เกื้อกูลในปจจุบัน

ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาที่บุตร
เลี้ยงดูแล้ว ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วย
ฐานะ ๕ ประการ คือ ห้ามบุตรจาก
ความชั่ว ให้บุตรตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษา
ศลิปะ จดัหาภรรยาทีส่มควรให้ มอบทรพัย์
มรดกให้ในเวลาสมควร

๑. หามบุตรจากความชั่ว มารดา
บิดากล่าวโทษที่บุตรท�ากรรมชั่ว เช่น ฆ่า
สัตว์ตัดชีวิต เป็นต้น ที่บุตรก�าลังท�าใน
ปัจจุบันและจะท�าในอนาคต ย่อมห้ามว่า 
ลูกอย่าท�าบาปกรรมเช่นนี้นะ ย่อมติเตียน
แม้บาปกรรมที่บุตรท�าแล้ว

๒. ใหบุตรตัง้อยูในความด ีบางครัง้ 
มารดาบดิาต้องเอารางวลัมาให้บตุรแล้วใช้
ให้ท�ากุศล เช่น การสมาทานศีลเป็นต้น 
เหมือนอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐี

เศรษฐีพูดกะบุตรชื่อ กาฬะ ที่ไม่ท�า
กุศลมีการเข้าเฝาพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่า 
ลูก จงรักษาอุโบสถ ฟังธรรมในวัดแล้ว
กลับมา พ่อจะให้ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะ 
นายกาฬะอยากได้ทรัพย์จึงรักษาอุโบสถ 
ไปถึงวัดแล้วไม่อยากฟังธรรม นอนหลับ
อยู่ในที่สบาย รุ่งเช้าก็กลับบ้าน เมื่อยังไม่
ได้ทรัพย์ก็ไม่ยอมทานข้าว รุ่งเช้าวันหนึ่ง 
เศรษฐีบอกว่า ลูก จงเรียนธรรมะบทหนึ่ง
ในส�านักพระศาสดาแล้วจึงกลับมา พ่อจะ
ให้ลกู ๑,๐๐๐ กหาปณะ เขาต้องการเรยีน
ธรรมะบทเดียวแล้วหนีไป แต่พระศาสดา
ท�าให้เขาก�าหนดจดจ�าไม่ได้ เขาจงึลมืธรรมะ
บทนัน้ จงึคดิว่า จะเรยีนธรรมะบทต่อๆ ไป 
ขณะยืนฟังอยู่ก็ได้เป็นพระโสดาบัน วัน
รุ่งขึ้น กลับบ้านพร้อมกับพระศาสดา นึก
ละอายใจเพราะเศรษฐีเอาทรัพย์มาให้ต่อ
หน้าพระศาสดา ไม่อยากจะรับห่อทรัพย์ 
๑,๐๐๐ กหาปณะ ที่บิดาส่งให้ 

๓. ใหศกึษาศลิปะ มารดาบิดาทราบ
ว่าบุตรตั้งอยู่ในโอวาทของตน จึงให้ศึกษา
ศิลปะวิชาการต่างๆ ที่ไม่มีโทษ ในสมัย
ก่อน เช่น มุทธา คือการตั้งสัญญาไว้ที่ข้อ
นิ้วมือทั้งหลาย แล้วนับด้วยปลายนิ้วมือ
โดยนัยว่า เมื่อจับข้อนิ้วมือนี้แล้ว เป็น 
๑๐๐ เมื่อจับข้อนิ้วมือนี้ เป็น ๑,๐๐๐ 
เป็นต้น ในสมัยนี้ ก็ให้เข้าเรียนในโรงเรียน
ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยศึกษาถึงอุดมศึกษา
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๔. จดัหาภรรยาทีส่มควรให มารดา
บดิาจดัหาภรรยาทีส่มควรคอืคูค่วรกนัด้วย
สกุล มรรยาท รูปร่าง โภคทรัพย์ และ
บริวาร เป็นต้น

๕. มอบทรัพย์มรดกใหในเวลา
สมควร มารดาบิดาย่อมให้ทรัพย์ในสมัย 
๒ คือ ๑. นิจจสมัย สมัยที่ให้ทรัพย์เนืองๆ 
เช่น มารดาบิดาให้โอวาทบุตรว่า ลูกจง
ลุกขึ้นๆ ถือเอาโภคทรัพย์นี้ โภคทรัพย์นี้
เป็นเสบียงของลูก ลูกจงใช้โภคทรัพย์นี้ท�า
กุศล ๒. กาลสมัย สมัยที่สมควรจะให้ 
เช่น มารดาให้ในกาลที่ไว้จุกตอนเป็นเด็ก 
เมื่อบุตรธิดาเป็นหนุ่มสาว เมื่อบุตรธิดา
แต่งงานมคีรอบครัว หรอืในกาลทีใ่ห้โอวาท
บตุรผูน้อนบนเตียงเป็นทีต่ายในปัจฉมิกาล
ว่า ลูกจงท�ากุศลด้วยโภคทรัพย์นี้

สรุปมารดาบิดาผูเลี้ยงดูบุตร

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย หัวข้อ
พุทธภาษิตที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นว่า พฺรหฺมาติ 
มาตาปิตโร เป็นตน้ กม็ีอรรถาธิบายขยาย
ความดงักล่าวแล้ว ส่วนใจความส�าคัญของ
ธรรมภาษิตนี้ มีดังนี้

มารดาบิดาคือผู้ให้ก�าเนิดบุตร เป็น
ผูอ้นเุคราะห์บตุรของตน คอือปุการะบ�ารงุ
เลีย้งดบูตุรตัง้แต่เลก็จนเตบิใหญ่ ให้สามารถ
เลี้ยงตนและครอบครัวได้ เป็นผู้แสดงโลก
นี้แก่บุตร ฉะนั้น จึงเรียกท่านทั้ง ๒ ว่า
พรหม เพราะมีเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขาในบุตร, บูรพาจารย์ เพราะเป็น
อาจารย์คนแรกของบุตร เช่นสอนให้นั่ง 
ให้ยืน ให้พูด เป็นต้น, อาหุเนยยบุคคล
ของบุตร เพราะเป็นผู้ควรรับปัจจัย ๔ ที่
บุตรน�ามาบูชา

เพราะฉะนั้น บุตรผู้เป็นบัณฑิตพึง
ตอบแทนด้วยกิจ ๒ อย่าง คือ ด้วยการ
กราบไหว้และสักการะคือปัจจัย ๔ และ
ด้วยฐานะ ๕ ประการ เช่น เราอันท่าน
เล้ียงมาแล้ว จักเลี้ยงท่านตอบ เป็นต้น 
เพราะบตุรทัง้หลายผู้ปรนนบิตัเิล้ียงดมูารดา
บิดานั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญใน
โลกนี้ ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ด�ารงอยู่ใน
สวรรค์ บันเทิง ร่าเริง ด้วยทิพยสมบัติ 
และมารดาบิดาย่อมสงเคราะห์ด้วยฐานะ 
๕ ประการ เช่น ห้ามบุตรจากความชั่ว 
ให้ตัง้อยูใ่นความด ีเป็นต้น มนียัดงัพรรณนา
มาฉะนี้
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ในยุคสมัยที่วิทยาการทางวัตถุเจริญ
ขึ้น กิริยาอย่างหนึ่งที่คนเราไม่ค่อยได้ท�า
กนัแล้วเพราะมีเครือ่งจกัรท�าให้แทน ก็คอื
การกลงึ การกลึงเป็นกจิกรรมทีส่�าคญัมาก
ในการท�าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งในสมัย
ก่อนต้องมีสายพานเชือกที่คอยชักเข้า ชกั
ออก ให้แปนหมุนเพือ่จะได้บีบ ตัด ลับ 
หรือเจียให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ 
กิริยานี้คงต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่อง
สม�า่เสมอและต้องมสีมาธอิยู่กบัการเคลือ่นไหว
พอสมควร ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงน�า
กริิยาการกลงึนีม้าใช้อปุมาในหลายๆ เรือ่ง 
เช่นการตามดูลมหายใจสั้น-ยาว ในมหา
สติปัฏฐานสูตร เป็นต้น 

กิริยาการกลึง พจนานุกรมแปลว่า 
การท�าให้กลมด้วยอาการหมุน น่าจะรวม
ถึงการเกลาให้เป็นรูปทรงท่ีต้องการด้วย 
ส่ิงท่ีไม่ได้เกลาย่อมหยาบ น�าไปใช้ไม่สะดวก 
ระคายมอื การเกลาท�าให้วตัถเุรยีบ ประณตี
เหมาะแก่การใช้งานฉันใด จิตที่หยาบก็
เหมือนกันคงจะใช้อะไรไม่ค่อยได้ฉันนั้น 
การขดัเกลา กล่อมเกลาจติใจให้เกลีย้งเกลา

จงึเป็นกจิกรรมทีส่�าคญัส�าหรบัชาวพทุธเรา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
นี้ แค่ “อดเหล้าเข้าพรรษา” น่าจะยังไม่
พอ ต้องพากัน “ขดัเกลาเข้าพรรษา” ด้วย
จงึจะสมบูรณ์ ดังนัน้ในฉบับนีจึ้งขอน�าเสนอ
พระสตูรเกีย่วกบัการขดัเกลาจติใจจากกิเลส
เครื่องเศร้าหมอง อันมาในสัลเลขสูตร ซึ่ง
เป็นพระสูตรที ่๘ ใน มลูปัณณาสก์ มชัฌมิ-
นิกาย สุตตันตปิฎก

สลฺเลข การขดัเกลา ความขดัเกลา (ขดัเกลา
กิเลส) สํ บทหน้า ลิขฺ เลขเน ในการขีด 

พระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงตอบ
ปัญหาของพระจุนทะ (น้องชายคนหนึ่ง
ของพระสารีบุตร) ที่ถามว่า เมื่อภิกษุใส่ใจ
เพยีงปัญญาเบือ้งต้น กจ็ะสลดัทิง้ทฐิต่ิางๆ 
ในโลก (เกีย่วกับอตัตวาทะ และโลกวาทะ
เป็นต้น) ได้หรือ ? พระองค์ทรงตอบว่า 
เมือ่ภิกษเุหน็ทฐิเิหล่านัน้ว่ามใิช่ของเรา มใิช่
เรา มิใช่ตัวตนของเรา กจ็ะสลัดทิง้ทฐิเิหล่า
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นัน้ได้ แล้วตรสัต่อไปว่า บางคนเจรญิสมาธิ
ขั้นต่างๆ (ต้ังแต่รูปฌานจนถึงอรปูฌาน) 
ทีท่�าให้อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัเท่านัน้ แต่ยงั
ไม่กล่าวว่าได้ขัดกเิลสในอรยิวนิยัน้ี แล้วได้
ตรัสบอกข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสมี
ทั้งหมด ๔๔ ข้อ แม้พระสูตรนี้จะตรัสกะ
พระจุนทะก็ตามแต่โดยรปูศพัท์แล้ว ค�าว่า 
“จนุทะ” ยงัหมายถึงพวกเราทกุคนทีต้่องการ
จะกลึง (ขัดเกลา)กิเลสออกไป ได้เช่นกัน 
เรามาดกูนัซว่ิา เราควรจะต้ังจติใจไว้อย่างไร
จึงจะเป็นการขัดเกลาที่ถูกต้อง

จุนฺท การกลึง (กิริยาท�าให้กลมด้วย
อาการหมุน) เฉทน-นิสามเนสุ ในการ
ตัดการลับ

อธิะ โข ปะนะ โว จนุทะ สลัเลโข 

กะระณีโย.

ดกู่อนจนุทะ เธอท้ังหลาย พงึท�าความ

ขัดเกลากิเลสในข้อเหล่านี้แล :

๑) ปะเร วหิิงสะกา ภะวิสสนัต ิ มะยะ-

 เมตถะ อะวิหิงสะกา ภะวิสสามาติ 

 สัลเลโข กะระณีโย. 

 เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน 

 เราจักไม่เบียดเบียน.

๒) ปะเร ปาณาติปาตี ภะวิสสันติ 

 มะยะเมตถะ ปาณาติปาตา ปะฏิวริะตา 

 ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.

 เมื่อผู้อื่นกระท�าปาณาติบาต 
 เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต.

๓) ปะเร อะทินนาทายี ภะวิสสันติ 
 มะยะเมตถะ อะทนินาทานา ปะฏิ-
 วิระตา ภะวิสสามาติ สัลเลโข 
 กะระณีโย. 
 เมื่อผู้อื่นกระท�าอทินนาทาน 
 เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน. 

๔) ปะเร อะพรัหมะจารี ภะวิสสันติ 
 มะยะเมตถะ พรหัมะจารี ภะวิสสา-
 มาต ิ สัลเลโข กะระณีโย.
 เมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์ 
 เราจักประพฤติพรหมจรรย์.

๕) ปะเร มุสาวาที ภะวิสสันติ มะยะ
 เมตถะ มุสาวาทา ปะฏิวิระตา 
 ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
 เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ 
 เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ.

๖) ปะเร ปิสุณะวาจา ภะวิสสันติ 
 มะยะเมตถะ ปิสุณายะ วาจายะ 
 ปะฏิวิระตา ภะวิสสามาติ สัลเลโข 
 กะระณีโย. 
 เมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียด 
 เราจักเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด.

๗) ปะเร ผะรุสะวาจา ภะวิสสันติ 
 มะยะเมตถะ ผะรุสายะ วาจายะ 
 ปะฏิวิระตา ภะวิสสามาติ สัลเลโข 
 กะระณีโย. 
 เมื่อผู้อื่นพูดค�าหยาบ 
 เราจักเว้นขาดจากการพูดค�าหยาบ.
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๘) ปะเร สัมผัปปะลาป ภะวิสสันติ 
 มะยะเมตถะ สมัผปัปะลาปา ปะฏ-ิ
 วิระตา ภะวิสสามาติ สัลเลโข 
 กะระณีโย. 
 เมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อ 
 เราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ.

๙) ปะเร อะภชิฌาล ู ภะวิสสนัติ มะยะ
 เมตถะ อะนะภชิฌาล ู ภะวิสสามาติ 
 สัลเลโข กะระณีโย.
 เมื่อผู้อื่นมากด้วยความเพ็งเล็งอยาก
 ได้ เราจักไม่มากด้วยความเพ็งเล็ง
 อยากได้.

  เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจา 
  เราจักมีสัมมาวาจา.

๑๔)  ปะเร มิจฉากมัมนัตา ภะวสิสนัติ 
  มะยะเมตถะ สัมมากัมมันตา 
  ภะวสิสามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีมิจฉากัมมันตะ เราจักมี
  สัมมากัมมันตะ.

๑๕)  ปะเร มิจฉาอาชีวา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สัมมาอาชวีา ภะวสิ-
  สามาต ิ สัลเลโข กะระณีโย.
  เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะ 
  เราจักมีสัมมาอาชีวะ.

๑๖)  ปะเร มิจฉาวายามา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สัมมาวายามา 
  ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะ 
  เราจักมีสัมมาวายามะ.

๑๗)  ปะเร มิจฉาสะตี ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สัมมาสะตี ภะวิสสา
  มาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมือ่ผู้อืน่มมีจิฉาสต ิเราจักมสัีมมาสต.ิ

๑๘)  ปะเร มิจฉาสะมาธี ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สัมมาสะมาธ ี ภะวสิ-
  สามาต ิ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิ 
  เราจักมีสัมมาสมาธิ.

๑๙)  ปะเร มิจฉาญาณี ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สัมมาญาณี ภะวิส-
  สามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 

๑๐)  ปะเร พยฺาปนนะจติตา ภะวสิสนัติ 
  มะยะเมตถะ อัพฺยาปนนะจิตตา 
  ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
  เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท 
  เราจักไม่มีจิตพยาบาท.

๑๑)  ปะเร มิจฉาทิฏฐิิกา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สมัมาทฏิฐกิา ภะวสิ-
  สามาต ิ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมือ่ผู้อ่ืนมีมิจฉาทฐิิ เราจกัมีสมัมาทิฐิ.

๑๒)  ปะเร มิจฉาสังกัปปา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สัมมาสังกัปปา 
  ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะ 
  เราจักมีสัมมาสังกัปปะ.

๑๓)  ปะเร มิจฉาวาจา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สัมมาวาจา ภะวิส-
  สามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
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  เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะ 
  เราจักมีสัมมาญาณะ.

๒๐)  ปะเร มิจฉาวิมุตตี ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ สมัมาวิมตุตี ภะวสิ-
  สามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู ้ อ่ืนมีมิจฉาวิมุตติ เราจักมี
  สัมมาวิมุตติ.

๒๑)  ปะเร ถีนะมิทธะปะริยุฏฐิตา ภะ-
  วิสสันติ มะยะเมตถะ วิคะตะ-
  ถีนะมิทธา ภะวิสสามาติ สัลเลโข 
  กะระณีโย.
  เม่ือผู้อ่ืนมีความง่วงเหงาหาวนอน
  กลุ้มรุม เราจักปราศจากความง่วง
  เหงาหาวนอน.

๒๒)  ปะเร อทุธะตา ภะวิสสันติ มะยะ-
  เมตถะ อะนทุธะตา ภะวสิสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นฟุงซ่าน เราจักไม่ฟุงซ่าน.

๒๓)  ปะเร เวจกิิจฉี ภะวิสสนัติ มะยะ-
  เมตถะ ติณณะวิจิกิจฉา ภะวิส-
  สามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีความสงสัย 
  เราจักข้ามพ้นความสงสัย.

๒๔)  ปะเร โกธะนา ภะวสิสนัติ มะยะ-
  เมตถะ อักโกธะนา ภะวสิสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมักโกรธ เราจักไม่มักโกรธ.

๒๕)  ปะเร อุปะนาหี ภะวิสสันติ มะ-
  ยะเมตถะ อะนุปะนาหี ภะวิส-
  สามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมือ่ผูอ้ืน่ผกูโกรธ๑ เราจักไม่ผกูโกรธ.

๒๖)  ปะเร มักขี ภะวิสสันติ มะยะ-
  เมตถะ อะมักขี ภะวิสสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย.
  เมื่อผู้อื่นลบหลู่คุณ๒ 
  เราจักไม่ลบหลู่คุณ.

๒๗)  ปะเร ปะฬาส ี ภะวสิสนัต ิ มะยะ-
  เมตถะ อะปะฬาสี ภะวิสสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นแข่งดี๓ เราจักไม่แข่งดี.

๒๘)  ปะเร อิสสุกี ภะวิสสันติ มะยะ-
  เมตถะ อะนิสสุกี ภะวิสสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นริษยา เราจักไม่ริษยา.

๑) อุปะนาโห ความผูกเวรหมายมั่นกัน 

๒) มักโข ความลบหลู่คุณเขา การลบล้างปิดซ่อนคุณค่าความดีของผู้อื่น

๓) ปะฬาโส ความตีเสมอ ยกตัวขึ้นเทียมเขา เอาตัวขึ้นตั้งขวางไว้ไม่ยอมให้ใครดีกว่าตน
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๒๙)  ปะเร มจัฉะรี ภะวสิสนัติ มะยะ-
  เมตถะ อะมัจฉะรี ภะวิสสามาติ 
  สลัเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นตระหนี่๔ เราจักไม่ตระหนี่.

๓๐)  ปะเร สะฐา ภะวิสสันติ มะยะ-
  เมตถะ อะสะฐา ภะวิสสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นโอ้อวด๕ เราจักไม่โอ้อวด.

๓๑)  ปะเร มายาวี ภะวสิสนัต ิ มะยะ-
  เมตถะ อะมายาวี ภะวิสสามาติ 
  สลัเลโข กะระณีโย. 
  เม่ือผูอ้ืน่มีมารยา๖ เราจกัไม่มีมารยา.

๓๒)  ปะเร ถัทธา ภะวิสสันติ มะยะ-
  เมตถะ อะถัทธา ภะวิสสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย.
  เมือ่ผูอ้ืน่กระด้าง๗ เราจกัไม่กระด้าง.

๓๓)  ปะเร อะติมานี ภะวิสสนัติ มะยะ-
  เมตถะ อะนะตมิาน ี ภะวสิสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นดูหมิ่นท่าน 
  เราจักไม่ดูหมิ่นท่าน.

๓๔)  ปะเร ทุพพะจา ภะวสิสนัต ิ มะยะ-
  เมตถะ สุวะจา ภะวิสสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก 
  เราจักเป็นผู้ว่าง่าย.

๓๕)  ปะเร ปาปะมิตตา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ กัลฺยาณะมิตตา 
  ภะวสิสามาต ิ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีมิตรชั่ว เราจักมีมิตรดี.

๓๖)  ปะเร ปะมัตตา ภะวสิสันต ิ มะยะ-
  เมตถะ อปัปะมัตตา ภะวสิสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เม่ือผู้อ่ืนประมาท๘ เราจกัไม่ประมาท.

๓๗)  ปะเร อะสัทธา ภะวสิสันต ิ มะยะ-
  เมตถะ สัทธา ภะวิสสามาติ 
  สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมือ่ผูอ้ืน่ไม่มีศรัทธา เราจักมศีรทัธา.

๓๘)  ปะเร อะหริกิา ภะวสิสันต ิ มะยะ-
  เมตถะ หิริมะนา ภะวิสสามาติ 
  สลัเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นไม่มีหิริ เราจักมีหิริ.

๔) มัจฉะริยัง ความตระหนี่หวงแหน แบ่งแยกกีดกัน เรื่องที่อยู่อาศัย ท้องถิ่นดินแดน เรื่องการได้

 ลาภผลประโยชน์ เรื่องพงศ์เผ่าเหล่ากอ ชาติพันธุ์พวกพ้อง เรื่องชนชั้นวรรณะสีผิว และเรื่อง

 วิชาความรู้ ผลส�าเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญา 

๕) สาเฐยยัง ความโอ้อวดตัว ให้ยิ่งกว่าคุณที่ตนมีอยู่

๖) มายา ความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากล กลบเกลื่อนสิ่งที่ไม่ดีที่ตนท�าไว้

๗) ถัมโภ ความแข็งกระด้างดื้อดึง เมื่อเขาสั่งสอนว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบ

๘) ปะมาโท ความประมาท การเป็นอยู่อย่างขาดสติ ด�าเนินชีวิตถล�าลงไปในทางเสื่อม ละเลย

 หน้าที่ที่พึงรับผิดชอบ ปล่อยโอกาสส�าหรับความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าให้ผ่านไป ไม่

 ตระหนักในสิ่งที่พึงท�าและพึงเว้น



2020

๓๙)  ปะเร อะโนตตัปป ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ โอตตัปป ภะวิสสา-
  มาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นไม่มีโอตตัปปะ 
  เราจักมีโอตตัปปะ.

๔๐)  ปะเร อัปปะสุตา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ พหุสสุตา ภะวิสสา-
  มาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีสุตตะน้อย 
  เราจักมีสุตตะมาก.

๔๑)  ปะเร กุสีตา ภะวิสสันติ มะยะ-
  เมตถะ อารัทธะวิริยา ภะวิสสา
  มาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นขี้เกียจ 
  เราจักปรารภความเพียร.

๔๒)  ปะเร มุฏฐัสสะตี ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ อุปฏฐติะสะต ี ภะว-ิ
  สสามาติ สัลเลโข กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นมีสติอันหลงลืม 
  เราจักมีสติตั้งมั่น.

๔๓)  ปะเร ทุปปญญา ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ ปญญาสัมปนนา 
  ภะวสิสามาต ิ สัลเลโข กะระณีโย.
  เมื่อผู้อื่นมีปัญญาทราม 
  เราจักถึงพร้อมด้วยปัญญา.

๔๔)  ปะเร สันทิฏฐิิปะรามาสิ-อาธานะ
  คาหิ-ทุปปะฏินิสสัคคี ภะวิสสันติ 
  มะยะเมตถะ อะสันทิฏฐิิปะรา-
  มาสิ-อะนาธานะคาหิ-สุปะฏินิส-

  สัคคี  ภะวิสสามาติ สัลเลโข 
  กะระณีโย. 
  เมื่อผู้อื่นยึดติด ถือมั่นทิฐิของตน 
  สลัดทิ้งได้ยาก เราจักไม่ยึดติด 
  ถือมั่นทิฐิของตน สลัดทิ้งได้ง่าย.

อิติ โข จุนทะ เทสิโต มะยา 
สัลเลขะปะริยาโย, เทสิโต จิตตุปปาทะ
ปะริยาโย, เทสิโต ปะริกกัมมะนะปะริ-
ยาโย, เทสิโต อุปะริภาวะปะริยาโย, 
เทสิโต ปะรินิพพานะปะริยาโย. 

ดูกรจุนทะ เหตุแห่งการขัดเกลา
กิเลส เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่งการเกิด
กุศลจิต เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่งการ
หลีกเลี่ยง เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่งการ
ไปสู่เบื้องบน เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่ง
ความดบัสนทิ เราได้แสดงแล้ว ด้วยประการ
ฉะนี้.

ยงั โข จนุทะ สตัถารา กะระณยัีง 
สาวะกานัง หิเตสินา อะนุกัมปะเกนะ 
อะนุกัมปง อุปาทายะ กะตัง โว ตัง 
มะยา.

ดูกรจุนทะ กิจใด อันพระศาสดาผู้
แสวงหาประโยชน์ อนุเคราะห์ เอ็นดู 
แก่เหล่าสาวก จะพึงกระท�ากิจนั้น เราได้
ท�าแก่พวกเธอทั้งหลายแล้ว.

เอตาน ิ จนุทะ รกุขะมลูาน,ิ เอตาน ิ
สุญญาคารานิ, ฌายะถะ จุนทะ มา 
ปะมาทัตถะ, มา ปจฉา วิปปะฏิสาริโน 
อะหุวัตถะ. 
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ดกูรจนุทะ นัน่โคนไม้, นัน่เรอืนว่าง, 
เธอท้ังหลายจงเพ่งพนิจิเถดิ อย่าประมาท,
จงอย่าได้เป็นผูม้คีวามเดอืดร้อนในภายหลัง
เลย.

อะยัง โว อัมหากงั อะนสุาสะนตี ิ ฯ
นี่เป็นค�าพร�่าสอนของเรา ส�าหรับ

พวกเธอทั้งหลาย ดังนี้แล.

สัลเลขธรรม ธรรมะข้อขัดเกลาเหล่า
นี้ควรจะเจริญบ่อยๆ แม้ในขั้นต้นจะเป็น
เพียงแค่ความตั้งใจ แต่พระพุทธองค์ก็ได้
ตรัสไว้ว่า แม้การบังเกิดจิตในกุศลธรรม 
(มกีารไม่เบยีดเบยีนกนัเป็นต้น) กม็อีปุการะ
มาก จะป่วยกล่าวไปไย ในการกระท�า
ด้วยกาย และ การพูดด้วยวาจา ในวิถี
ชวีติปัจจุบันหลายคนอยูใ่นท่ามกลางกระแส
โซเชี่ยวที่เชี่ยวกรากเรามักจะอดไม่ได้ที่จะ
เปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่นด้วยสายตา
ทีอ่จิฉารษิยาหรอืคอยแต่จะวพิากย์วจิารณ์
ผู้อ่ืนซึ่งมีแต่ท�าให้กิเลสของเราเพิ่มพูนขึ้น 
และไม่ช่วยให้อะไรดีข้ึน หรือไม่อย่างนั้น
กเ็ก็บตนอยูค่นเดยีวเงยีบๆ เพราะเบือ่โลก 
แต่พระพุทธองค์ตรัสว่าการท�าสมาธิอย่าง
เดยีวนัน้เป็นแค่เพยีง วหิารธรรม (เครือ่งอยู)่ 
แต่ไม่สามารถจะขดูเกลากเิลสให้น้อยลงได้ 
ฉะนัน้เม่ือเราเห็นผูอ่ื้นท�า (อกุศล) ให้ตัง้ใจ
ว่าเราจะไม่ท�า (อย่างนัน้) โดยน�ามาขัดเกลา
ตนเอง แต่ไม่เพ่งโทษผู้อื่น น่าจะเป็นจุด
เริ่มต้นที่ดีในพรรษานี้

ส�าหรับผู้ที่สนใจในด้านสัญญลักษณ์
ของศลิปะเรอืนแก้ว เหตหุนึง่ทีน่�าเอาเรือ่ง
สัลเลขธรรมซึง่มี ๔๔ ข้อมาแสดง กเ็พราะ
ตวัเลข ๔๔ นี ้ยงัเป็นองค์ประกอบส�าคญัใน 
รตันฆระของพระพทุธศรสีมนัตพทุธชินราช
อีกด้วย คือเป็นจ�านวนดอกบัวที่ตัวโครง
ยอดเรือนแก้ว (ดูรูปประกอบ) การจะท�า
เรือนแก้วให้บริสุทธิ์ ตามวิสุทธิ ๗ (ตาม
ทีไ่ด้อธิบายไว้ในวารสารโพธิยาลัยเล่มที ่๒ 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม) ต้องอาศัยการ
ขัดเกลา หรือ เจียระนัย อย่างอดทน ซึ่ง
พระพุทธองค์ก็ได้ท�าเป็นตัวอย่างตลอด
เวลาที่ทรงบ�าเพ็ญบารมี สี่อสงไขย แสน
มหากปัป กว่าจะได้บรรลพุระสมัมาสมัโพธ-ิ
ญาณมาสอนพวกเรา และอกีนยัหนึง่ ตัวเลข 
๔๔ ยังหมายถึงจ�านวนจิตท่ีพระอรหันต์
สามารถใช้ได้อีกด้วย (อเหตุกจิต ๑๘ 
มหาวิบากจติ ๘ มหากริยิาจติ ๘ มหัคคต-
กิริยาจิต ๙ อรหัตตผลจิต ๑ รวมได้ ๔๔ 
ดวงพอดี) ซึ่งยอดสูงสุดโดยนัยนี้ ก็คือ
ปรินิพพานนั่นเอง 

สุดท้ายนี ้จงึขออาราธนาคณุพระศรี
รตันตรยั ช่วยอ�านวยพรให้ทกุๆ ท่านประสบ
ความส�าเรจ็ในการขดัเกลาตน เพื่อให้พ้น
จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง มีจิตผ่องใส 
ฉบัไวในการเจรญิกศุล เพ่ือบรรลุมรรค ผล 
นิพพาน ในเวลาไม่นานด้วยเทอญ
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โพธิปักขิยธรรม ๓๗ มรรค ๘

โพชฌงค์ ๗

พละ ๕

อินทรีย์ ๕

อิทธิบาท ๔

สัมมัปปธาน ๔

สติปัฏฐาน ๔

กลอมกลอน ใหกลับใกล กลมเกลียว

กลอมเก็บ ไกลกามเกี่ยว กลอกกลิ้ง

กลอมกลั่น เกลาใจเปรียว แกรงกลา

กลอมกลึง กัดกิเลสทิ้ง เกิดแกว กอเกษมฯ

ธีรปฺโ

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ มรรค ๘

โพชฌงค์ ๗

พละ ๕

อินทรีย์ ๕

อิทธิบาท ๔

สัมมัปปธาน ๔

สติปัฏฐาน ๔
รัตนฆระ

สลัเลขธรรม ๔๔
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¸ÕÃ»�Úâ�กลอมกลอน ใหกลับใกล กลมเกลียว

กลอมเก็บ ไกลกามเกี่ยว กลอกกลิ้ง

กลอมกลั่น เกลาใจเปรียว แกรงกลา

กลอมกลึง กัดกิเลสทิ้ง เกิดแกว กอเกษมฯ



¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»·ÕèàÊ´ç¨

ÁÒ·Ò§ÊÒÂ¹íéÒ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ในต�านานเกีย่วกบัพระพทุธรปูทีเ่ล่า
กนัมา มพีระพทุธรปูอยู่ ๓ องค์ทีล่อยน�า้มา 
ก่อนจะถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดใน
ขณะนี้ บางต�านานก็ว่ามีถึง ๕ องค์ หลาย
คนเชื่อกันว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ของสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิ ์แต่อกีหลายคนวนิจิฉยัใคร่ครวญ
แล้ว ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แต่เล่าไม่หมด

องค์แรกที่ขึ้นบกก่อนองค์อื่น ก็คือ 
“หลวงพอวัดบานแหลม” เล่ากันว่าท่าน
ลอยมาตามล�าน�้าแม่กลองแล้วออกไป
จมอยู่ปากอ่าว ชาวบ้านไปตีอวนติดพระ-
พทุธรปูยนือุม้บาตรขนาดเท่าคนจรงิขึน้มา 
จึงน�าไปประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลม 
ริมฝั ่งแม่กลองในอ�าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม เลยเรียกกันว่า “หลวงพอ
วัดบานแหลม”

ËÅÇ§¾‹ÍÇÑ´ºŒÒ¹áËÅÁ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (สนิท 
เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลม 
ได้เขียนไว้ในประวัติหลวงพ่อบ้านแหลม
ตอนหนึ่งว่า

“ตามสันนิษฐานของข้าพเจ้าเห็นว่า 
ประวัติหลวงพ่อนัน้ในขัน้ต้นลอยน�า้มาตาม
ข่าวลือ แต่มิใช่ท่านลอยน�้ามาตามล�าพัง 
คงมีผู้อญัเชิญมาบนเรอืจากทีแ่ห่งหนึง่เพือ่
น�าไปประดิษฐานไว้ในทีแ่ห่งหนึง่ และต้อง
ผ่านมาทางทะเล เพราะสมัยนัน้การคมนาคม
ทางบกไม่สะดวก และเป็นของหนกัจงึต้อง
น�าท่านบรรทุกเรือมาทางน�้า ในขณะเรือ
ผ่านมานั้นน่าจะมีบางวัดนิมนต์ท่านไว้
สกัการบชูาทีว่ดั แต่ไม่ส�าเรจ็เพราะผูน้�ามา
ไม่ยอมถวาย จึงเล่าลือว่าท่านไม่ยอมขึ้น
อยู่ในวัดใดทั้งสิ้น เว้นแต่วัดบ้านแหลม 
ขณะทีน่�าผ่านทางทะเลไปนัน้ เรอืคงอบัปาง
ลงและเหลือวิสัยที่จะงมท่านขึ้นมาได้...”
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องค์ที่ขึ้นบกตอจากหลวงพอวัด
บานแหลม ก็คือ หลวงพอพุทธโสธร 
ซึ่งเล่ากันว่าท่านลอยๆ จมๆ มาตาม
กระแสน�้าในแม่น�้าบางปะกง แล้วมาโผล่
ที่หน้าวัดโสธร ซึ่งตอนนั้นยังมีชื่อว ่า 
“วดัหงส์” อาจารย์ไสยศาสตร์ท่านหนึง่ได้
ตัง้ศาลเพยีงตาบวงสรวง แล้วใช้สายสิญจน์
คล้องพระหัตถ์อัญเชิญขึ้นบนฝั่ง น�าไป
ประดิษฐานไว้ในวิหาร

หลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูป
ปางสมาธิ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตัก
กว้างเพยีงศอกเศษ มีพุทธลกัษณะทีง่ดงาม
มาก ทั้งพระหัตถ์ พระเนตร ตลอดจน
พระกรรณ เป็นลักษณะเฉพาะที่สร้างกัน
ในหลวงพระบางและเวียงจันทน์ ซึ่งเรียก
กันว่า “พระลาว” สันนิษฐานว่าน่าจะมา
จากลาว

เมื่อคราวรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาส
เมืองฉะเชิงเทราใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ทอด
พระเนตรหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งตอนนั้น
ยังเอวเล็กเอวบาง ทรงพระราชนิพนธ์
ลักษณะไว้ว่า

“...ดูรูปตักและเอวบาง เป็นท�านอง
เดียวกับพระพุทธรูปเทวปฏิมากร...”

พระพทุธรปูเทวปฏมิากร กค็อืพระ-
ประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ที่มี
พุทธลักษณะงดงามมากองค์หนึ่ง

ËÅÇ§¾‹Í¾Ø·¸âÊ¸Ã
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เมือ่ข่าวคราวความงดงามของหลวงพ่อ
โสธรแพร่ออกไป พระสงฆ์ที่วัดหงส์เกรง
ว่าจะมีโจรใจบาปมาขโมย จงึน�าปนูมาพอก
จนกลายเป็นหน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๕ นิ้ว 
ทีพ่ระศอกพ็อกจนหนากนัถกูตัดพระเศยีร 
แล้วปิดทองทบั หลวงพ่อโสธรทีเ่ห็นเทอะทะ
ในวนันี ้องค์เดมิทีอ่ยูภ่ายในเอวบางงดงาม
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องค์ที่ขึ้นบกหลังสุด กลับเป็นองค์
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ “หลวงพอโต” 
วัดบางพลีใหญ่ใน อ�าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

ตามต�านานกล่าวว่า หลวงพ่อโตลอย
น�้ามาตามแม่น�้าเจ้าพระยา ปรากฏให้คน
เห็นที่ต�าบลหนึ่งในกรุงเทพฯ มีคนถึงสาม
แสนมาช่วยกันฉุดให้ท่านขึ้นบก แต่ท่านก็
ไม่ยอมขึ้น ผลุบจมน�้าหายไป ต�าบลนั้น
เลยเรียกกันว่า “บางสามแสน” ต่อมาก็
เพี้ยนเป็น “สามเสน” ในปัจจุบัน

หลวงพ่อมาโผล่อีกทีที่ปากคลอง
ส�าโรง ชาวบ้านกลัวว่าท่านจะจมหายไป
อีกเลยผูกแพเสริม แล้วจูงท่านเข้ามาใน
คลอง อธิษฐานกันว่าถ้าท่านต้องการ
จะขึ้นบกตรงไหนก็ขอให้ท่านหยุดตรงนั้น 
ท่านลอยมาถึงหน้าวัดพลับพลาชัยชนะ-
สงครามก็หยุด ชาวบ้านที่พายเรือตามมา
เป็นร้อยจึงอัญเชิญท่านขึ้นฝั่ง

ËÅÇ§¾‹Íâµ

ตอนทีจ่ะอญัเชิญท่านเข้าประดษิฐาน
ในวิหารนั้น ปรากฏว่าองค์ท่านใหญ่กว่า
ประตู เลยต้องใช้วิธีรื้อหลังคาแล้วยกข้าม
ฝาผนงัเข้าไป ต่อมาเหน็ว่าวหิารเก่าเลก็มาก 
จึงสร้างวิหารใหม่ติดกับวิหารเก่าให้ท่าน 
และประดิษฐานมาจนถึงทุกวันนี้

วดัพลบัพลาชยัชนะสงครามสร้างมา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติว่าสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเสด็จไปตีเมืองเขมร
ตามคลองส�าโรง ซึ่งเป็นคลองขุดมาตั้งแต่
สมัยขอมเรืองอ�านาจ ทรงพักไพร่พลที่
ต�าบลหนึง่ไม่ปรากฏนาม และทรงอธิษฐาน
ไว้ เมือ่ชนะศกึกลบัมาจงึทรงสร้างพลบัพลา
ขึน้ ณ ทีน่ัน้ พระราชทานนามว่า พลับพลา
ชัยชนะสงคราม ต่อมาชาวบ้านได้สร้างวัด
ขึ้นที่พลับพลานี้ เรียกกันว่าวัดพลับพลา
ชยัชนะสงคราม ส่วนต�าบลทีท่�าพธิพีลกีรรม
ก็เรียกว่า “บางพลี” ต่อมาวัดพลับพลา
ชัยชนะสงครามที่เรียกยาก ก็ถูกเรียกว่า 
“วัดบางพลี” ไปด้วย ภายหลังบางพลี
มีวัดมาก วัดนี้เลยได้ชื่อให้ชัดขึ้นว่า “วัด
บางพลีใหญใน”

สวนตาํนานทีก่ลาววามี ๕ องค์น้ัน 
ไดรวมเอาหลวงพอวัดเขาตะเครา และ
หลวงพอวัดไรขิงเขาดวย
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กล่าวกันว่า หลวงพ่อวัดเขาตะเครา
ลอยน�า้มา แล้วไปจมทีป่ากแม่น�า้แม่กลอง
เช่นเดียวกับหลวงพ่อบ้านแหลม เมื่อชาว
บ้านตีอวนได้ขึ้นมาอีกองค์ จึงเอาไปให้
ญาติพี่น้องที่บ้านแหลมเมืองเพชร ซึ่งเป็น
ภูมิล�าเนาเดิมก่อนอพยพหนีพม่ามาสร้าง
บ้านแหลมใหม่ที่สมุทรสงคราม น�าไป
ประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเครา ต�าบล
บางครก อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุี

ส่วนองค์ที่ ๕ คือ “หลวงพอวัด
ไรขิง” อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ที่ว่าลอยน�้ามาตามแม่น�้านครไชยศรี และ
ถกูอญัเชญิขึน้ไว้ทีว่ดัไร่ขงิซึง่อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้

หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้า
ตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้ว สูง ๔ ศอก 
๒๖ นิ้ว พุทธศิลปน่าจะเป็นพระพุทธรูป
ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ตามประวัติวัดไร่ขิงสร้างขึ้นใน พ.ศ. 
๒๓๙๔ โดยสมเด็จพุฒาจารย์ (พุก) 
วัดศาลาปูน อยุธยา ซึ่งถือก�าเนิดที่อ�าเภอ
นครชัยศรี เห็นว่าแถบถิ่นเกิดของท่านยัง

ไม่มีวัดที่มีหน้ามีตาเป็นศรีสง่า จึงได้ร่วม
กบัชาวบ้านสร้างวัดขึน้ ให้ช่ือว่า “วัดไร่ขงิ” 
ตามช่ือต�าบล นักโบราณคดีบางท่าน
สันนิษฐานว่า น่าจะมีการชะลอหลวงพ่อ
วัดไร่ขิงลงแพมาจากอยุธยา ล่องมาตาม
แม่น�้านครชัยศรี น�ามาเป็นพระประธาน

พระพุทธรูปเหล่านี้ล้วนเป็นโลหะ
หนัก คนรุ่นใหม่คงยอมรับไม่ได้ว่าท่าน
ลอยน�้าได้ แต่ถ้าพิจารณาใคร่ครวญแล้ว 
กน่็าเชือ่ว่าท่านลอยน�า้มาจรงิๆ เพราะสมยั
กรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. ๒๓๑๐ คน
ไทยที่ต้องหนีเอาชีวิตรอด ยังห่วงพระ-
พุทธรูปที่เคารพนับถือกลัวว่าจะถูกพม่า
เผาท�าลาย ครัน้จะแบกท่านหนหีรอืฝังดนิ
ไว้แบบฝังสมบัติก็คงไม่ไหว จึงต่อแพเอา
ท่านซ่อนไว้ข้างใต้ แล้วปล่อยลอยน�้าไหล
ลงไปทางใต้ ให้พ้นเงื้อมมือของคนใจบาป
หยาบช้า ท่านคงลอยน�้ามาด้วยวิธีนี้

คนไทยเรานับถือส่ิงใดก็อยากให
สิ่งนั้นเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะวาหลอกกันก็
ไมใช เพียงแตเลาไมหมดเทานั้นเอง
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พระพุทธรูปที่เสด็จมาทางสายน�้า
องค์สุดท้าย ที่คนไทยอีกเป็นจ�านวนมาก
ยงัไม่ทราบว่า ท่านเสดจ็มาทางสายน�า้ด้วย
เช่นกัน ต�านานการสร้างว่ากันว่าสร้างใน
รัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่ง
อาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว 
ทรงครองราชอยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๙๓-
๒๑๑๕ พระอัครมเหสี ทรงมีพระนาง-
จอมมณี มีพระราชธิดา ๓ พระองค์ คือ 
เสริม สุก ใส และพระราชโอรส ๑ 
พระองค์ พระราชธิดาทัง้ ๓ มีพระอัธยาศยั
ศรทัธาในพระพทุธศาสนา มกัจะตามเสดจ็
พระราชบดิายงังานบุญด้วยเสมอ และเหตุ
ท่ีพระราชบิดาทรงย้ายเมืองหลวงจาก
หลวงพระบางมายังนครเวียงจันทน์ หลัง
สร้างเมอืงเสร็จกไ็ด้มกีารบรูณะปฏสิงัขรณ์
วดัวาอารามหลายแห่ง และยงัทรงให้สร้าง
เจดีย์ศรีธรรมาโศกราชหรือพระธาตุหลวง

ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมพีระ-
บรมราชโองการให้หล่อพระพทุธรปู ๔ องค์ 
คือ พระองค์ต้ือ ส�าหรับพระองค์ และ
พระสกุ ส�าหรบัพระธิดาองค์แรก พระเสรมิ
ส�าหรบัพระธดิาองค์รอง และพระใสส�าหรบั
พระธิดาองค์เล็ก ในการปันหุ่นพระนั้น
พระองค์ทรงให้ช่างปันฝีมือดีท่ีอพยพมา
จากเมอืงหลวง เมอืงเชยีงใหม่และหวัเมอืง
ทางเหนือเป็นผู้ลงมือปันโดยพระพุทธรูป
แต่ละองค์ จะมีพุทธลักษณะที่ไม่เหมือน
กนัและมีขนาดลดหล่ันกนัตามล�าดับกล่าว
คือ 

พระองค์ตื้อมีขนาดใหญ่สุด ถัดจาก
นั้นก็เป็นพระสุก พระเสริม และพระใส 
ที่ส�าคัญทรงมีพระราชบัญชาว่าให้ช่างปัน
ให้งดงามตามความสามารถทีต่นมอียู ่และ
ในระหว่างช่างปันก�าลังลงมือนั้นพระธิดา
ทั้ง ๓ พระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชด�าเนนิ
ไปเพ่ือทอดพระเนตรการปันโดยตลอด 

กล่าวเฉพาะพระใสนั้นพวกช่างปัน
ได้รับค�าแนะน�าจากพระสังฆราชว่า ใน
อนาคตพระพุทธรูปองค์นี้จ�าต้องใช้ในการ
แห่แหนเพือ่กิจบางอย่างตามประเพณีของ
ชาวเมือง เช่น การขอฝนในคราวที่ฝนไม่
ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น จึงควรท�า
ห่วงไว้ใต้ฐานพระด้วย เมือ่ได้รบัค�าแนะน�า
เช่นนั้น หรือการที่ช่างปันพระตามความ
ต้องการของผู้สร้างประการหนึ่ง 

ËÅÇ§¾‹Í¾ÃÐàÊÃÔÁ ÊØ¡ ãÊ
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เพราะเหตดุงักล่าวจงึท�าให้พระพทุธ-
รูปทั้ง ๔ องค์ มีพุทธลักษณะที่ไม่เหมือน
กันตั้งแต่คราวที่พระราชาทรงประกาศกิจ
อนัเป็นกศุลด้วยการสร้างพระแล้ว ประชาชน
ต่างก็พากันน�าเอาทองมาร่วมบริจาคกัน
เป็นจ�านวนมาก ฝ่ายเจ้าหน้าที่พระคลัง
หลวงจึงได้ประกาศงดรับบริจาคทองเมื่อ
ใกล้ถงึวนังาน จากนัน้ เมือ่ช่างปันหุ่นพระ
เสรจ็แล้วฝ่ายช่างหล่อกไ็ด้เริม่ลงมอืหลอม
ทอง แต่เนื่องจากทองที่เจ้าหน้าที่เบิกจาก
คลังหลวงและทีป่ระชาชนน�ามาร่วมบรจิาค
นั้นมีจ�านวนมาก รวมทั้งการหลอมทอง
จ�าเป็นต้องใช้ผู้คนมาช่วยงานเป็นจ�านวน
มาก เพียงล�าพังเจ้าหน้าที่จึงไม่เพียงพอ 
ดงันัน้ จงึมีพระราชกระแสรบัสัง่ให้บรรดา
ข้าโอกาส (เลกวัด) และประชาชนทั่วไปผู้
ปวารณาอทุศิแรงกายมาร่วมบญุนัน้เข้ามา
ช่วยงานเจ้าหน้าที่ ด้วย ซึ่งการหลอมทอง
นัน้เป็นไปด้วยความยากล�าบากทัง้นีเ้พราะ
ทองมจี�านวนมากและมวีตัถหุลายประเภท
ท�าให้ทองไม่ละลาย ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีและ
บรรดาเลกวัด ประชาชนทั่วไปจึงได้พา
กันมาร่วมงานช่วยกันหลอมทองกันอย่าง
ขมักเขม้น แต่แม้ว่าจะใช้ความพยายาม
อย่างไรทองก็ไม่หลอมละลายเป็นเนื้อ
เดยีวกนัสกัท ีทัง้ทีป่ระชาชนและเจ้าหน้าที่
ใช้เวลากว่า ๗ วันในการสูบเตา 

อน่ึง การทีท่องไม่ละลายนัน้ได้สร้าง
ความกดดันให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน รวมถงึพระสงฆ์สามเณรผูม้ส่ีวน

ร่วมในการท�างานในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ก็เพราะเกรงในพระราชอาชญาของ
พระเจ้าแผ่นดินหากว่าไม่สามารถหลอม
ทองให้เป็นเนือ้เดยีวกนัทนัก�าหนดการเสดจ็
มาประกอบพิธีเททองหล่อพระในวันที่
ทรงก�าหนดได้ พอเวลาล่วงเข้าสู่วันที่ ๘ 
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงได้เร่ง
ท�างานกนัอย่างเตม็ที ่พอถงึเวลาใกล้เทีย่ง
ทกุคนจงึพากนักลับบ้านไปพกัเหนือ่ยเหลือ
แต่หลวงตากับสามเณรน้อยที่ก�าลังสูบ
เตาอยู ่ในระหว่างนัน้ปรากฏมชีปีะขาวคน
หนึง่มาขอช่วยงานและบอกให้หลวงตากบั
สามเณรน้อยข้ึนไปฉนัเพลได้ เมือ่หลวงตา
กบัสามเณรน้อยข้ึนมาฉนัเพลแล้ว ประชาชน
ทีม่าถวายอาหารกเ็ห็นชีปะขาวจ�านวนมาก
ช่วยกันท�างาน เมื่อหลวงตากับสามเณร
และประชาชนลงมาดกูป็รากฏว่าทองทัง้หมด
หลอมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อย 

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความ
อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็น
อันว่า ในวันนั้น ทองก็พร้อมและเป็น
ไปตามก�าหนดการเสด็จมาเททองของ
พระราชาพอดี ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายพิธีการ
และฝ่ายสถานที่ก็ได้เตรียมสถานที่และ
ก�าหนดการต่างๆ มีการนิมนต์พระและ
บรรดาโหราจารย์ พราหมณาจารย์มาจน
ครบ รวมถึงส่ิงของท่ีใช้ในพิธีบวงสรวง
ประกอบการเททองอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 
ฝ่ายพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเมื่อทรงทราบ
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ว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ พิธีกรรม
และก�าหนดการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก่อน
จะถึงเวลา พระองค์ได้ทรงนุ่งขาวห่มขาว
เสด็จเข้าไปในห้องไหว้พระเพื่อท�าสมาธิ
และอธิษฐานต่อเทวดาอารักษ์ พญานาค
ผู้รักษาเมืองตามจารีตอันเป็นกิจที่บูรพ-
กษัตริย์ในอดีตทรงปฏิบัติมา เมื่อได้เวลา
ตรงตามมหาฤกษ์มหาชยัแล้ว พระองค์กไ็ด้
ทรงมอบภารกิจในการปกครองบ้านเมือง
(มอบอ�านาจ) ให้กับพระอัครมเหสี หาก
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ข้ึนในระหว่างนี้พระ-
อัครมเหสีสามารถสั่งการแทนได้ทุกอย่าง 

จากนัน้จงึได้เสด็จไปทีล่านประกอบ
พิธี ณ วัดอินแปงซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์และ
พระบรมวงศานวุงศ์มพีระนางยอดค�าทพิย์ 
พระราชมารดาของพระองค์ พระธิดาสุก 
เสริม ใส และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมถึง
มุขมนตรีและประชาชนรออยู่เป็นจ�านวน
มาก เมื่อได้ฤกษ์ยามเหมาะสมตามคติ
ของโบราณจารย์แล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จ
ขึน้สูห่อพธิ ี(บนัไดหรอืห้างร้านท่ีเจ้าพนกังาน
ท�าขึ้นเพื่อให้พระองค์เสด็จขึ้นไปเททอง
หล่อ) ที่จะเททองจากเบ้าหล่อที่ก�าลังร้อน
อยู ่ ทรงจบัพระขรรค์ด้วยพระหัตถ์ข้างซ้าย 
เอาพระหตัถ์เบือ้งขวารับเอาเบ้าต้มทองซึง่
ก�าลงัแดงๆ  ทีช่่างเอาเหลก็คบีส่งมาให้นัน้
ด้วยพระหัตถ์เปล่าๆ เม่ือรับแล้วก็ทรง
เทลงในหุ่นท่ีเตรียมไว้ด้วยอาการเหมือน
กับจับหมวกมาสวมใส่พระเกศฉะนั้น โดย

ไม่มีอาการว่าร้อนและหนักแต่ประการใด 
เมือ่ช่างส่งให้เท่าไหร่พระองค์กร็บัเอาด้วย
พระหัตถ์เปล่าๆ  แล้วเทใส่เบ้าหลอมด้วย
พระองค์เองจนหมด   จากนัน้พระองค์กไ็ด้
เสด็จไปยังหุ ่นพระพุทธรูปอีก  ๓  องค์ 
ที่เตรียมไว้คือ พระสุก พระเสริม และ
พระใส โดยทรงเททองลงในเบ้าพระท้ัง 
๓ องค์จนครบโดยอาการเช่นเดียวกับที่
ทรงเททองพระองค์ตื้อ 

เม่ือพระองค์ทรงเททองเสร็จแล้ว
พระสงฆ์ก็ได้อนุโมทนา ประพรมน�้าพระ-
พทุธมนต์แก่พระพทุธรูปท่ีทรงหล่อ จากน้ัน
ทรงสนทนากับบรรดาข้าราชการและผู้มา
ร่วมงาน จากนั้นก็ได้เสด็จนิวัติสู่พระนคร 
รุ่งเช้าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชพร้อมด้วย
พระนางยอดค�าทิพย ์พระราชมารดา 
พระนางเจ้าจอมมณีพระอัครมเหสี พร้อม
พระธิดาทั้ง ๓ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ก็ได้เสด็จออกประทับที่วัดอินแปง* เพื่อ
บ�าเพ็ญกุศลฉลองพระพุทธรูป จากนั้นก็
เสด็จกลับ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้ท�าการแกะ
บลอคพระพุทธรูป ทั้ง ๔ องค์ แล้วก็
ท�าการซ่อมขัดแต่งทั้งฐานและองค์พระ
จนเสรจ็ จากนัน้ทรงมีพระกระแสรบัส่ังให้
เคล่ือนย้ายพระพุทธรูปทั้งหมดไปไว้ ณ 
วัดต่างๆ 

* ภาษาไทยอีสาน ‘แปง’ คือ เฮด แปลว่า ท�า 

 หมายความว่า พระอินทร์ท�า
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ดังนี้ พระองค์ต้ืออัญเชิญไปไว้ที่วัด
ศรีพูม ส่วนพระสุก เสริม ใสนั้นอัญเชิญ
ไปไว้ที่วัดโพธิ์ชัย และพระพุทธรูปทั้ง ๔ 
องค์ก็ประดิษฐานไว้ ณ วัดดังกล่าวนับ
ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๑๑๓ 
ภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว  พม่าได้ยก
กองทพัขึน้มาถงึเวยีงจนัทน์  ครัง้ที ่ ๒  พระยา
แสนสุรินทร์คว่างฟา  เสนาบดีผู้ใหญ่ได้
กราบทลูถึงแผนการรบกบัพม่าด้วยการย้าย
คนและทรัพย์สินมีค่าออกจากเมือง เพื่อ
ให้เมอืงกลายเป็นเมอืงร้างก่อนทีจ่ะยกก�าลงั
เข้าล้อมปราบ  เม่ือเวลาทีพ่ม่าอดโซเพราะ
ขาดเสบียงอาหาร  ในแผนการครัง้น้ีกเ็ช่ือ
ว่ามกีารเคลือ่นย้ายพระพทุธรปูทัง้  ๓  องค์ 
คอื พระสกุ  พระเสรมิ  พระใส  ออกจาก
เมือง  โดยเคลื่อนย้ายข้ึนไปทางเมืองเวียง
น�า้งมึ  และอาจน�าไปซ่อนไว้ในถ�า้บนภูเขา
ควาย เม่ือเสรจ็สิน้สงครามจงึน�ากลบัมาไว้
ที่เดิม 

เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรง
สวรรคตแล้วพระยาแสนสรุนิทร์คว่างฟาก็
ขึน้ “ตอนทีอั่ญเชญิพระใสจากเวยีงจนัทน์ 
มาประดิษฐ์ที่วัดโพธิ์ชัย เมืองหนองคายนี้
มคี�าเล่าประกอบด้วยเหตุผลและหลกัฐาน
ที่น่าเชื่ออยู่อีกว่า  คราวอัญเชิญมา ไม่ได้
เชิญมาจากเวียงจันทน์โดยตรง ได้อัญเชิญ
มาจากภูเขาควาย ซึ่งชาวเมืองได้อัญเชิญ
ไปซ่อนไว้แต่ครั้งเวียงจันทน์เกิดฉุกเฉิน 
การอัญเชิญมา ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์บน

แพไม้เผ่งซึง่ผูกติดกนัอย่างม่ันคงล่องลงมา
ตามล�าน�้างึ่ม เชิญมาคราวเดียวกันทั้ง ๓ 
องค์  เมื่อล่องมาโดยล�าดับถึงตรงบ้าน
เวินแท่นท่ีล�าน�า้ ในขณะนัน้ ได้เกดิอศัจรรย์ 
คอื แท่นของพระสุกได้แหกแพจมลงในน�า้
โดยเหตุที่มีพายุแรงจัดพัดแพจนเอนเอียง 
ชะเนาะทีข่นัพระแท่นติดกบัแพไม่สามารถ
ทีจ่ะทนน�า้หนกัของพระแท่นไว้ได้ ทีร่กัษา
ก็หมดความสามารถท่ีจะปองกัน อาศัย
เหตุที่แท่นของพระสุกได้จมลงที่ตรงน้ัน
นีเ้อง ทีน่ัน้จงึพลอยได้นามว่า  “เวนิแท่น” 
มาจนบัดนี้

ครัน้เสยีแท่นพระสกุแล้ว กย็งัอญัเชิญ
ล่องมาตามล�าน�้างมนั้นโดยล�าดับ จนถึง
แม่น�้าโขง (ปากงม) เฉียงกับบ้านหนองกุ้ง 
อ�าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคายเล็กน้อย 
พอถึงที่นั้น ได้บังเกิดพายุใหญ่เสียงฟา
คะนองร้องลั่น ท�าให้หัวใจของประชาชน
ผู้อัญเชิญมาหวาดหว่ันเกรงต่ออันตราย 
จนในทีส่ดุพระสกุได้แหกแพจมลงไปในน�า้ 
พอพระหายลงไปแล้ว อาการวิปริตต่างๆ 
กส็งบเงียบ อาศยัเหตุนี ้ ทีน่ัน้จงึได้นามว่า 
“เวินสุก” จนบัดนี้ (พระสุกยังจมอยู่ใน
น�า้ตรงนัน้เท่าทกุวันนี)้ เม่ือเป็นเช่นนีจ้งึยงั
คงเหลืออยู่แต่พระเสริมกับพระใส” 

หลังจากที่คณะผู้อัญเชิญได้สูญเสีย
พระแท่นและองค์พระสุกแล้วก็คงพากัน
อัญเชิญพระเสริมกับพระใสทวนน�้าขึ้นมา
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เรื่อยๆ พอมาถึงเมืองโพนพิสัยหรือเมือง
ปากห้วยหลวงเดมิ กไ็ด้หยดุพกัเพือ่อญัเชิญ
พระเสริมขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดมณีโคตร
เพื่อน�าไปไว้กรุงเทพฯ ต่อไป โดยอัญเชิญ
ขึน้ประดษิฐานไว้บนหลงัช้างในขณะทีก่�าลงั
อญัเชญิขึน้บนหลงัช้าง พระเสรมิกไ็ด้พลดั
ตกลงจากหลังช้าง เป็นเหตุให้พระกรรณ
หกั  พระเกตุคด เจ้าพนกังานจงึได้อัญเชญิ
ประดษิฐานไว้ ณ วดัมณโีคตรตัง้แต่บดันัน้
เป็นต้นมา เมือ่พกัหายเหนือ่ยแล้ว จากนัน้
คณะผู้อัญเชิญจึงได้เริ่มออกเดินทางต่อมา
เรื่อยๆ จนถึงเมืองหนองคาย ขบวนจึงได้
จอดพกัท่ีบรเิวณท่าน�า้หน้าวดัหอก่องหรอื
วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ หลังจากนั้นคณะผู้

อญัเชิญจงึได้ประกอบพธีิอญัเชิญพระพทุธ-
รปูทัง้หมดขึน้ฝ่ังและน�าไปประดิษฐานไว้ที่
ศาลาและอุโบสถวัดหอก่อง เม่ืออัญเชิญ
หลวงพ่อพระเสริม พระใสและพระพทุธรูป
อืน่ๆ มาไว้ทีว่ดัหอก่องหรอืวดัประดษิฐ์ธรรม-
คุณในปีพ.ศ. ๒๓๗๑ แล้วก็ไม่ปรากฏว่า
ได้มีการแยกพระพุทธรูปทั้งหมดไปไว้ที่
วัดอื่นแต่อย่างใด

ปัจจุบันหลวงพ่อจากลาวทั้งสอง
พระองค์เป็นทีเ่คารพสกัการะของประชาชน
ชาวไทยทั้งปวง ในวันสงกรานต์ของทุกปี 
จะมีการแห่หลวงพ่อพระใสไปรอบเมือง
หนองคาย เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้มา
เคารพสักการะกันอย่างทั่วถึง



ส�าหรับชาวพทุธไทย ชือ่ของหลวงปู
เรรุกาเน จันทวิมล คงจะเป็นชื่อท่ีไม่
คุ้นหู คุ้นตามาก่อน แต่ส�าหรับชาวพุทธ
ศรลีงักาแล้ว ชือ่นีเ้ป็นชือ่ของพระมหาเถระ
ผู้ทรงอิทธิพลร่วมสมัยรูปหนึ่ง โดยเฉพาะ
ทางด้านพระอภธิรรม ซึง่ท่านได้รบัยกย่อง
ว่า เป็นปรมาจารย์พระอภิธรรมผู้ทรงภูมิ
รู้สูงสุดรูปหนึ่ง และศิษย์ของท่านมีความ
เชื่อว่า ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
แล้ว จากจริยาวัตรของท่านท่ีงดงามและ
มีความโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน แม้ในยาม
ที่ท่านละสังขารจากโลกนี้ไปเมื่ออายุได้ 
๑๐๐ ปี

ผู้เขียนเคยได้ไปกราบท่านที่วัดของ
ท่าน ตอนนัน้ท่านมอีาย ุ๙๖ ปีแล้ว ตาบอด
สนิท และอาพาธ ต้องนอนอยู่บนเตียง
ในกุฏิไม้ ที่เรียบง่าย ไม่มีสิ่งของอันใดที่
เกินความจ�าเป็น 

ปกติพระผู้ใหญ่ระดับนี้ จะเข้าพบ
ยากมาก แต่ส�าหรับหลวงปู่ท่านนี้ ท่าน

ยอมให้คนเข้ามากราบท่านได้ในกุฏิ วันที่
เราไปกันนั้น ตอนแรกท่านนอนหลับอยู่ 
ลูกศิษย์เข้าไปดู เห็นท่านตื่น จึงไปกราบ
เรียนว่า มีโยมคนไทยอยากมากราบ ท่าน
ก็อนุญาตให้เราเข้าไปได้

ท่านเป็นพระภิกษุชรา ผิวคล�้าเป็น
สีน�้าตาลเข้ม ผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูก 
ใบหน้าคม เส้นผมที่โผล่จากหนังศีรษะ
และหนวดที่งอกออกมาแต่เพียงเล็กน้อย
เป็นสีขาวหมด แล้วท่านมีใบหน้าคมเข้ม
ตามเชื้อชาติสิงหล 

แม้ท่านมองไม่เห็นพวกเรา เพราะ
ตาบอด แต่ใจของท่านเปิดรับพวกเรา
อย่างเต็มที่ ท�าให้บรรยากาศมีพลังแห่ง
ความสดชื่น แจ่มใส ไม่มีความรู้สึกเศร้า
สลดทีต้่องมาเยีย่มพระภิกษตุาบอดทีน่อน
แซ่วอยู่บนเตียง รอยยิ้มของท่านอบอุ่น 
ส่งกระแสเมตตาในใจท่านถงึพวกเราทกุคน 
ท่านกล่าวอวยชัยให้พรเป็นคาถาภาษาบาลี
ให้กับพวกเรา 

พระเรรกุาเน จนัทวมิล สงัฆนายกมหาเถระ 
(พ.ศ. ๒๔๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๑) 

พระสงัฆราชรามญันกิาย ประเทศศรีลงักา
¾¹ÔµÒ ÍÑ§¨Ñ¹·Ãà¾çÞ

Who is Who 

ã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òà¶ÃÇÒ·
เรื่องราวของÈาสนบØ¤¤Å
ã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òà¶ÃÇÒ·
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ข้าพเจ้ารูส้กึแปลกประหลาดว่า ท�าไม
บรรยากาศในวันนั้นถึงได้สว่างไสวดีงาม
อย่างนั้น ไม่มีความเศร้าหมอง จากการ
ได้เห็นคนเจ็บ น่าจะเป็นเพราะท่านไม่มี
ความทกุข์จากโรคาพาธทีบ่่อนท�าลายสงัขาร
ของท่าน ท่านอยู ่เหนือเวทนาทั้งปวง
กระมัง จึงได้แจ่มใส ดีเสียยิ่งกว่าคนทั่วไป
มากมายนัก

หลงัจากผูเ้ขียนกลบัมาเมืองไทย สีปี่
ให้หลัง ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันท่านหนึ่ง 
ตดัหนงัสือพมิพ์ส่งข่าวมาว่า หลวงปูม่รณภาพ
แล้ว และท่านส่ังไม่ให้ท�างานศพอะไรใหญ่
โตเป็นอันขาด ไม่ให้ติดธงเพื่อประกาศให้
ประชาชนรู้ว่า ท่านมรณภาพ เพราะเขา
จะแห่กันมาที่วัด ท�าให้เกิดความวุ่นวาย 
เอิกเกริก ท่านต้องการให้ท�าศพท่านอย่าง
เรียบง่ายที่สุด ใช้เวลาในการท�าศพเพียง
ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น จากนั้นจึงค่อยประกาศ
ให้ประชาชนรู้ข่าว

หลังจากฌาปนกิจศพของเราเสร็จเรียบรอย จึงคอยลงประกาศในหนังสือ
พิมพวา เราไดมรณภาพแลว และไดมีการดูแลเรื่องฌาปนกิจศพของเราเสร็จส้ิน
ตามคําสั่งท่ีเราไดกําหนดไวลวงหนาแลวเชนกัน การปฏิบัติเชนนี้เปนการใหเกียรติ
ตอเรา ถาไมทําตามความประสงคของเรา แตกลับปฏิบัติเปนอยางอื่น ถือวาไมให
เกียรติและไมเคารพตอเรา ดังนั้น ขอใหเปนไปตามคําสั่งนี้เถิด

ลงชื่อ
เรรุกาเน จันทวิมล

มหานายกเถระ
๘๑-๑-๑๐



3535

หลวงปูจ่นัทวมิลเป็นใคร ส�าคัญอย่างไร 
จะเล่าให้ท่านท้ังหลายฟังดังต่อไปนี้

หลวงปู่จันทวิมลเกิดเม่ือวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ในหมู่บ้านเล็กๆ 
ชื่อ เรรุกานะ ซึ่งได้กลายมาเป็นนามฉายา
ของท่านในกาลต่อมา ตามประเพณีนิยม 
ของคนศรีลังกา หากบวชพระ จะต้อง
บอกว่ามาจากหมู่บ้านอะไร โดยใส่ไว้ใน
นามฉายา ชื่อของท่านเม่ือแรกเกิดนั้น 
ทางครอบครัวตั้งชื่อให้ท่านว่า ‘รุบัล’ 
คุณวรรฒนะ บิดามารดาของท่านเป็น
พุทธมามกะที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้า สนบัสนนุให้ลกูชายบวชเป็น
สามเณรตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ ร่วมกับเด็ก
ชายคนอื่นๆ ในหมู่บ้านอีก ๒๒ คน ที่วัด
วินยาลังการาม ในหมู่บ้าน โปกุณุวิฏะ 
อปัุชฌาย์ของท่านเป็นพระมาจากประเทศ
พม่าชื่อ วินยาลังการะ ท่านเป็นพระ-
สุปฏิปันโนที่มีจริยาวัตรน่าเลื่อมใสศรัทธา
เป็นอย่างยิ่ง

หลังจากบรรพชาได้ ๑๙ วัน พระ-
อปัุชฌาย์ได้พาสามเณรน้อยเดนิทางไปพม่า
พร้อมกับท่าน ส่งไปพักที่ส�านักเรียนที่ดี
ทีส่ดุในขณะนัน้ และเคร่งครดัในวตัรปฏบิติั
เป็นอย่างยิ่ง นับแต่นั้นมาท่านได้เล่าเรียน
ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งหมดตาม
หลักสูตรที่ใช้เรียนกันในขณะนั้น ท่านเคย
เขียนเล่าประสบการณ์การเรียนหนังสือ
ที่ส�านักนี้ว่า บางครั้งต้องเรียนในความ
มดืมดิ โดยพระอาจารย์จะบรรยายบทเรยีน 
ให้นกัเรยีนจ�าให้ได้ โดยไม่ให้จด ท่านบอก
ว่า บางทท่ีานกห็ลบัไป พอต่ืนขึน้มา นกัเรยีน
คนอืน่หายไปหมดแล้ว ท่านได้รบัการฝกฝน
ทางด้านจิตภาวนาอย่างเข้มงวดควบคู่ไป
กับการเรียนวิชาต่างๆ จนกระทั่งมีความ
เช่ียวชาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ น�าหน้า
ศิษย์ร ่วมรุ ่น นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู ้
เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 
อนฎุกีา ฯลฯ รวมไปถงึภาษาบาลี สนัสกฤต 
และภาษาพม่า

เมื่ออายุครบบวช ท่านเดินทางกลับ
ไปเยี่ยมบ้านท่ีศรีลังกาพักหน่ึง แล้วกลับ
มาอปุสมบททีว่ดัธมัมิการาม ประเทศพม่า 
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ขณะ
มีอายุ ๒๐ ปี จากนั้นคงอยู่ต่อในประเทศ
พม่าอกีหน่ึงปี จากนัน้กเ็ดนิทางกลับประเทศ
ศรีลังกาเป็นการถาวร

เมื่อกลับถึงศรีลังกาแล้ว ท่านจ�า
พรรษาทีวั่ดมหาวิสุทธาราม ในกรงุโคลัมโบ 
ต่อมาพระสิริธัมมะเถระ ได้สนับสนุนให้
พระจันทวิมลหนุ่มเขียนหนังสือ ดังนั้น 

กุฏิของหลวงปู่จันทวิมล ที่วัดวินยาลังการาม
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เมือ่ท่านย้ายไปจ�าพรรษาวดัวนิยลงัการาม
วัดเดิมท่ีท่านบรรพชาเป็นสามเณร ณ 
วัดแห่งนี้ ท่านได้เริ่มกิจกรรมเผยแผ่พระ-
พทุธศาสนาด้วยการสอน และเขยีนหนงัสือ
ไปด้วยพร้อมๆ กัน

หนงัสอืทกุเล่มทีท่่านเขยีน เป็นหนงัสอื
ท่ีทรงคณุค่าทางวชิาการเป็นอย่างยิง่ ท่าน
เขียนด้วยก�าลังความรู้ และก�าลังสมาธิที่
มั่นคง หนังสือของท่านจึงมีพลังอย่างน่า
ประหลาดใจ มีคนที่อ่านหนังสือของท่าน
แล้วออกบวชมากมาย 

หนงัสอืของท่านเป็นทีช่ืน่ชอบของผู้
อ่านทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถระ
ระดับแนวหน้าของประเทศ หรอืประชาชน
ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย ต่างอ่านหนังสือของ
ท่าน และใช้เป็นต�าราอ้างอิงเสมอ

ท่านเขียนหนังสือด้วยลายมือของ
ท่านเอง ซึง่สวยงามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
เมื่อพิจารณาดูลายมือของท่านจะเห็นว่า
เป็นลายมือของผู้มีสมาธิแน่วแน่ ดิ่งอยู่กับ
สิ่งที่เขียน ไม่วอกแวก

ว่ากนัว่าท่านจะยนืเขยีนหนงัสอื โดย
มีโตะเล็กๆ ที่สูงในระดับที่ท่านถนัดมือ 
มีไม้กระดานแผ่นแบบตอกติดไว้ บนนั้นก็
วางกระดาษหรอืสมุดส�าหรบัเขียนหนงัสอื 
มีที่วางขวดหมึกและปากกาคอแร้ง เวลา
เขยีนต้องคอยจุม่หมึกก่อนแล้วน�ามาเขยีน 
พอหมกึจางกจุ่็มใหม่ ทีโ่ตะตวันี ้คอื แหล่ง
ผลิตผลงานหลายสิบเล่มท่ีท่านได้เขียนทิ้ง
ไว้เป็นมรดกธรรมแก่พทุธศาสนกิชนทัว่โลก

จากผลงานการเผยแผ่ธรรม ทั้งการ
สอนและผลงานหนังสือ ท�าให้ท่านมีชื่อ
เสยีงขจรขจายไปอย่างกว้างขวาง มลีกูศษิย์
ลูกหาเป็นคนใหญ่คนโตก็มาก แต่ท่านก็
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงปฏิปทาความเป็นคน
มักน้อยสันโดษ วัดของท่านไม่มีสิง่ฟุม่เฟือย
ใดๆ ให้เหน็เลย มแีต่ต้นไม้ทีใ่ห้ความร่มรืน่
เย็นสบายเท่านั้น

แม้ว่าจะมลีกูศษิย์ลกูหามาขอปวารณา
ตัวเป็นโยมอุปัฏฐากท่าน ท่านจะไม่เคย
เอ่ยปากขออะไรจากญาติโยมหรือลูกศิษย์
ลูกหาเลย ท่านบอกว่า เป็นพระภิกษุ ไม่
สมควรเรยีกร้องอะไรจากญาตโิยม ไม่ควร
รบกวนญาติโยม ครัง้หนึง่ท่านเขยีนหนงัสือ 
อริยสัจ ๔ จบลง พวกลูกศิษย์ใกล้ชิด 
ต่างขวนขวายหาค่าพิมพ์มาพิมพ์หนังสือ 
โดยไม่ได้บอกญาตโิยม เพราะท่านไม่ให้บอก 
เมื่อพิมพ์เสร็จออกมาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้
ช่ืนชอบหนังสือนี้ มาบริจาคค่าพิมพ์คร้ัง
ต่อๆ มา จนพิมพ์ไปแล้ว ๒๒ ครั้ง และ
กค็งจะมกีารพมิพ์เพิม่อกีเรือ่ยๆ ไปอกีนาน
แสนนาน

ในวยัชราท่านตาบอดสนทิทัง้สองข้าง 
แต่ท่านไม่เคยส�าแดงอาการร�าคาญใจ 
ขุน่เคอืงใจ หรอืเศร้าหมองใดๆ ให้เห็นเลย 
ถงึดวงตากายจะบอด แต่ดวงตาใจของท่าน
สว่างโพลงแจ่มใส ส่องน�าปัญญาของท่าน
ให้เข้าถงึสจัธรรม เป็นอสิระจากความทกุข์
ใดๆ สดใส เบกิบานแม้ในยามทีท่่านจะละ
สงัขาร ลกูศษิย์ทีเ่ฝาดแูลท่านต่างเช่ือม่ันว่า 
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ผลงานของหลวงปู่ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว

ท่านได้เดินทางไปสู่พระนิพพานแล้วจริง 
สมดงัเจตนารมย์ของท่านทีเ่คยบอกอยูเ่สมอ
ว่า ท่านต้องการให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
ของท่าน ท่านไม่ประสงค์ภพชาติอีกแล้ว

¼Åงานหนังสือ

»ÃÐàÀ·¾ÃÐÇÔ¹ÑÂ
๑. สู่ร่มเงาพระศาสนา
๒. คู่มือพระวินัย
๓. สิกขาบทของพระภิกษุ
๔. ภิกขุและภิกขุณีปาฏิโมกข์ 
 (บาลีพร้อมค�าแปล)

»ÃÐàÀ·¾ÃÐÍÀÔ¸ÃÃÁ
๑. มรรคาแห่งพระอภิธรรม
๒. ความรู้พื้นฐานแห่งพระอภิธรรม
๓. ค�าแปลปัฏฐานมหาปกรณ์
๔. อภธิมัมัตถสงัคหะ พร้อมค�าแปล

»ÃÐàÀ·¨ÔµÀÒÇ¹Ò
๑. วิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
๒. วธิเีจรญิสติปัฏฐานตามแบบแผน

 ดั้งเดิม
๓. วเิคราะห์สตปัิฏฐานภาวนา และ

 งานเขียนอื่นๆ
ประเÀ·หÅั¡¸รรม

๑. อริยสัจ ๔ 
๒. ปารมิตาปกรณ์
๓. โพธิปักขิยธรรม 
๔. ปฏิจจสมุปบาท
๕. ธรรมวินิจฉัย 
๖. คู่มือชาวพุทธ

๗. อธิบายองค์ธรรม 
๘. แนะน�าท�าบุญ
๙. พระคุณ ๒๔ ประการ 
 แห่งพระรัตนตรัย

๑๐. วันพระ 
๑๑. กิเลสพันห้า
๑๒. พุทธนีติสังคหะ
๑๔. วินิจฉัยเรื่องพระนิพพานและ
 การเกิดใหม่
๑๕. การบูชาต้นโพธิ์



เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ 
กรกฎาคม ขอเสนอความเห็นเรื่องค�าไทย
บ้างดังนี้ 

ครั้งหนึ่งขณะที่เรียนบาลีใหญ่ถึง 
เรื่องลิงค์ พระอจ.ต่วน (พระมหาธิติพงศ์) 
บอกว่า “กางเกงลิงค์” ก็มาจากศัพท์  
“ลิงค์, ลิงคะ, ลิงคํ” อาตมารู้สึกแปลก
ใจและท่ึงว่า เออใช่ นึกถึงตอนเด็กๆ  
เวลาเล่นสนุกทายอะไรเอ่ย เป็นกางเกง
ของลิง ? ค�าตอบคือ กกน. แต่ก็รู้สึก
แปลกๆ ตลกๆ ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ 
ลิง !! เมื่อปิ๊งไอเดียจากอจ. ก็ลองมา 
ค้นท่ีมาของศัพท์ ก็ยิ่งเห็นชัดว่าที่เขียน 
“กางเกงลิง” ไม่น่าจะถูกต้อง ที่น่าจะ 
ถูกกว่าคือ “กางเกงลิงค์” ดังเหตุผล 
อ้างอิงที่จะกล่าวต่อไป 

มคีนเช่ือว่าน่าจะมาจากศพัท์ทีภ่าษา
ฝร่ังเศสและภาษาอังกฤษใช้ด้วยกันว่า  
“ลิงเจอรี-lingerie” ที่แปลว่าชุดชั้นใน
สตรี โดยสันนิษฐานว่าในประเทศไทย  
ปลายสมัย ร.๔ คุณหมอบรัดเลย์ น�าชุด
ชั้นในเข้ามาเพราะเร่ิมมีสาวชาวต่างชาติ 
มาอาศัยอยู่บ้างแล้ว แหม่มฝรั่งที่เค้ามา
ค้าขายในเมืองไทย ได้เอากางเกงในแบบ

ของผู้หญิงเข้ามาโชว์ และขายให้คนไทย
เป็นครัง้แรก จากค�าว่า Lingerie แปลว่า 
ชุดชั้นในสตรี ท�าให้ค�าว่า “ลิงเฌอรี”  
ซึ่งเป็นค�าที่ชาวต่างชาติเรียกขานกันนั้น 
เป็นทีคุ่น้เคยต่อคนไทยขึน้พอสมควร  ท�าให้
มีการเรยีกกางเกงในแบบฝรัง่แบบทบัศพัท์
ว่า “กางเกงลิงเฌอรี” แล้วก็หดสั้นลง
เหลือแค่ “กางเกงลิง” 

พจนานกุรมค�าใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตย-
สถานว่า “กางเกงใน” เปลี่ยนมาใช้ค�าว่า 
“กางเกงลิง” กระทั่งเหลือใช้ค�าว่า “ลิง” 
ตัวเดียว นิยามกางเกงใน ว่า กางเกง
ส�าหรับสวมไว้ชั้นใน ไม่มีขา หรือขาสั้น, 
เรียกย่อๆ ว่า กกน. 

NECTEC Lexitron-2 Dict. (TH-EN) 
กางเกงลิง [N] underpants, See also: 
trunks, legless-shorts, Syn. กางเกงใน 
// กางเกงชั้นใน [N] underpants, See 
also: panties, Syn. กางเกงใน,  
กางเกงลิง // ชุดชั้นใน [N] underwear, 
See also: lingerie, undergarment, 
bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง,  
บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน

ภาษาน่าคิด
ภาษาไทย? ภาษาฝรั่ง? ภาษาบาลี?

กางเกง ‘ลิงค์’ หรือ กางเกง ‘ลิง’
ศิษย์อาจารย์ต่วน
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Volubilis Dict. (TH-EN-FR) 
ชดุชัน้ใน [N.] EN: underwear; lingerie; 
undergarment; bra; brassiere FR; 
Lingerie [f]

Collins Dict. lingerie Def. [N]. 
women's underwear and nightwear. 
Word Origin from French, from 
linge, from Latin lineus linen

จะเห็นว่า ค�าว่า lingerie มีความ
หมายกว้างมาก รวมชุดชั้นในทั้งหมด 
แม้ชุดนอน, เสื้อชั้นใน, ยกทรง และ
หมายถึงของสตรีเท่านั้น และแม้ค�าอ่านที่
เปิดฟังดู “ลอนเจอรี (เร), ลองเจอรี (เร), 
แลงเจอรี (เร), แลนเจอรี (เร)” ก็ไม่มีเสียง
ออก “ลิง” เลย ครูฝรั่งสอนภาษาว่าถ้า
พดูออกเสยีงลงิ ว่า “ลิงเจอร”ี พวกฝรั่ง
จะฟังไม่ออกว่าพดูอะไร รากศพัท์ของ ling 
คือ linen = ผ้าลินิน ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ
ลิงค์หรือเพศ ข้อสันนิษฐานว่ากางเกงลิง 
มาจาก lingerie จึงไม่น่าจะถูกต้อง

มาดูพจนานุกรมไทยบ้าง อย่างน้อย
ก็มีหลักฐานว่า “สนับเพลา” คือกางเกง
ในชนิดหนึ่งของคนไทยโบราณ

พจนานุกรมไทย อ. เปลือ้ง ณ นคร. 
สนบัเพลา น. เครือ่งสวมต้นขา. คอื กางเกง
ใน // กางเกงใน น. กางเกงสวมสั้นสวม
เป็นชั้นใน

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน. 

สนับเพลา (เพลฺา) น. กางเกงชั้นในมีขา
ยาวประมาณครึง่แข้ง แล้วนุง่ผ้าโจงกระเบน
ทับอย่างตัวละคร 

คนไทยมอีารยธรรมตนเองมานมนาน 
รับอารยธรรมอินเดียและจีนซึ่งเป็นแหล่ง
อารยธรรมแรกๆ ของโลกก่อนเจอฝร่ัง 
ประดิษฐ์อะไรหลายอย่างก่อนฝรั่ง เรื่อง
ใกล้ตัวง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวันท�าไมจะคิด
ไม่เป็น เพียงแต่รูปร่างหน้าตากางเกงใน
สมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันแน่ มีภาษา
ท้องถิน่ภาคเหนอื เดมิเรยีกว่า “เตีย่วลงิค์” 
ต่อมาเรยีกอนวัุตตามยคุสมัยว่า “เตีย่วใน” 
หมายถึงกางเกงในนั่นเอง เรียกกางเกงขา
สั้นว่าเตี่ยวก้อม

ลิงค์ มี ๓ ความหมาย

๑. เครื่องหมาย (อตฺถลิงฺค)
 ลีนํ ปุมาทิวิเสสทพพฺตถํ คเมตีติ ลิงคํ
 แปล ย่อมให้รู้ ซึ่งอัตถของทัพพะอัน
 วิเศษมีผู ้ชายเป็นต้น อันแอบแฝง 
 เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลิงคะ
 ปุมุโน ลิงคํ ปุลฺลิงคํ
 แปล อ. เครื่องหมาย แห่งผู้ชาย ชื่อ
 ว่าปุลลิงคะ

๒. เพศทางไวยากรณ์ (สทฺทลิงฺค)
 ลิงฺคํ วิยาติ ลิงฺคํ
 แปล ราวกะ อ.เครื่องหมาย เพราะ
 เหตุนั้น ช่ือว่าลิงคะ แปลว่าเหมือน
 เครื่องหมาย



4040

 ปุมุโน วิย ลิงคํ ปุลลิงคํ
 แปล อ. เพศ ราวกะ อ.เพศผู้ชาย 
 ชื่อว่าปุลลิงคะ

๓. นามศัพท์
 ลีนํ ตสฺมิมสติ อาตํ ทพฺพตฺถํ 
 คเมตีติ ลิงคํ
 แปล ย่อมให้รู้ ซึ่งอัตถของทัพพะ อัน
 แอบเเฝง ครั้นเมื่อนามศัพท์นั้น ไม่มี
 อยู่ ถกูรูไ้ม่ได้แล้ว เพราะเหตุนัน้ ช่ือ
 ว่าลิงคะ
 ปมุโุน วิย ลงิค ํ ยสสฺาติ ปุลลฺงิโฺค
 แปล อ. นามศพัท์ ราวกะ อ.เครือ่งหมาย 
 ของผู้ชาย แห่งศัพท์ใด มีอยู่ เพราะ
 เหตุนั้น อ. ศัพท์นั้น ชื่อว่าปุลลิงคะ 

ในสมัยก่อน พระเป็นผู้มีการศึกษา
มคีวามรูอ้นัดบัต้นๆ วดัเป็นแหล่งเรยีนและ
วิชาการ ค�าศัพท์และชื่อจ�านวนมากมาย
ล้วนมีรากศพัท์มาจากบาลีและเกดิจากวัด 
จึงไม่แปลกที่พระอาจจะเป็นคนเรียกว่า 
“กางเกงลงิค์” ซึง่หมายถงึกางเกงสาํหรับ
ปกปิดลิงค์หรอืเครือ่งเพศ ตามความหมาย
ที่ ๑ แม้พระจะไม่นุ่งกางเกงลิงค์ก็ตาม 
เป็นฆราวาสหากใส่กางเกงชั้นในมา พระ
ต้องบอกว่าเมือ่มาบวชเป็นพระกไ็ม่ต้องใส่
กางเกงลิงค์แล้ว มีค�าว่าลิงค์ท่ีคนไทยคุ้น
อยู่ เช่น นกหัสดีลิงค์ อาณาจักรตามพร
ลิงค์ ศิวลิงค์หรือศิวลึงค์

พระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า 
“ภาษานอกจากจะเป็นเครือ่งสือ่สารเเสดง
ความรู้สกึนกึคดิของคนทัว่โลกแล้ว ยงัเป็น
เครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรม อารยธรรม 
และเอกลกัษณ์ประจ�าชาตอิกีด้วย ไทยเป็น
ประเทศซึง่มขีนบประเพณ ีศลิปกรรมเเละ
ภาษา ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล เรา
ผูเ้ป็นอนชุนจงึควรภมูใิจช่วยกนัผดงุรกัษา
มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่บรรพบุรุษได้ อุตส่าห์สร้างสรรค์
ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป” 

ตอนหนึ่งจากพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พ่ออยู่หัว
ของปวงชนชาวไทยที่ทรงร่วมอภิปรายใน
การประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษา
ไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๐๕ ซึ่งถือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 
โดยทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปญหาการ
ใชคําไทย” 

“เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่
โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษา
ไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มี
หลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้
บริสุทธ์ิในทางออกเสียง คือให้ออกเสียง
ให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษา
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ให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้ค�ามาประกอบ
ประโยค นับเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ปัญหาท่ีสามคือความ
ร�่ารวยในค�าของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร�่ารวยพอ 
จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... ส�าหรับค�าใหม่ที่
ตั้งขึ้นมีความจ�าเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางค�าที่
ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้ค�าเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควร
จะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก...”

จึงขอเสนอที่มาของภาษา ส�าหรับค�าที่เราใช้กัน
บ่อยๆ จนเคยชินจนอาจจะลืมคิดถึงรากศัพท์ ท�าให้
อรรถะที่แท้จริงเลือนหายไป เช่น ค�าว่า กางเกงลิงค์ - 
กางเกงลิง นี้ ไว้ ให้ผู้รู้ช่วนกันพิจารณาด้วยเถิด

ลายสือไทยบงชี้ เอกลักษณ์  เมืองสยาม 

เสียงแหงไทยศรีศักดิ์  สอเชื้อ  

รากศัพทสองความจัก   นําสู  อรรถนา  

คําเกาไทยแสดงเนื้อ   รากเหงาอารยา



งานสัมมนาพระธรรมวินัย จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ ๑๙ ตั้งแต่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ วัดป่าดอนธรรมะประดิษฐ์เจดย์ี
ศรมีลู (วดัเกาะดอนตาดไฮ) อ.พบิลูมงัสาหาร 
จ.อบุลราชธาน ีเมืองบัง้ไฟพญานาค ผู้เขยีน
ได้มโีอกาสไปร่วมงานจึงเกบ็บรรยากาศมา
ฝากผู้อ่านทุกท่าน

ภูมิประเทศ 

วดัเกาะดอนตาดไฮ มีพืน้ทีป่ระมาณ 
๙๐ ไร่ เป็นเกาะกลางแม่น�้ามูล โดยรวม
เป็นป่า โซนหน้าเป็นป่าค่อนข้างโปร่ง ต้นไม้
ไม่ใหญ่มาก ส่วนโซนหลังเป็นป่าค่อนข้างทบึ 
ต้นไม้สงูใหญ่หนาแน่น โซนหน้าเป็นท่าเรอื 
ถดัมาเป็นศาลาหอฉัน โรงครวั และห้องน�า้ 
กฏิุพระเณรม ี๔๔ หลงั กระจายไปทัว่เกาะ 
เป็นวัดป่าท่ีสร้างอย่างเรียบง่าย สถานที่
เหมาะแก่การท่องคัมภีร์และปลีกวิเวก 

การสัญจร

ใช้เรือติดเครื่องเป็นพาหนะข้ามฝั่ง
แม่น�้า ท่านที่มาร่วมงาน ก็จะนั่งเรือข้าม

ไปโดยมีเรือเทียบท่ารออยู่หลายล�า ทั้งขา
ไปและขากลับ ประทับใจที่เห็นเด็กตัว 
น้อยๆ สามเณรตัวเล็กๆ หลายๆ รูป ที่เป็น
กปัตันขบัเรอืมารอรบัด้วยความขมักขะเม่น
และใสซือ่ โดยปกติพระคณุเจ้าทีน่ีก่น็ัง่เรอื
บณิฑบาตเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว ส่วนญาตโิยม
กน็ัง่เรอืข้ามฟากมาท�าบญุทีวั่ดด้วยเช่นกนั

ปีนี้มีภิกษุสามเณรมาร่วมงานร่วมๆ 
๔๐๐ รูป ซึ่งมากกว่าปีก่อนๆ โดยมาจาก
วัดต่างๆ หลายภาคส่วน ทางวัดจากแดง
ก็มีพระภิกษุไปร่วมงานหลายรูป มีพระ
อ.มหาจารญัเป็นวิทยากรด้วย พระคณุเจ้า
ทีม่าร่วมงานนัน้ มทีัง้ชาวไทย ลาว กมัพชูา 
เวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งต่างก็เป็นพระเถระ
ผู้มีความรู้ มีความสามารถ ทรงธรรมทรง
วินัย ตลอดจนพระภิกษุสามเณรรูปอื่นๆ 
ที่มาร่วมฟังและบรรยายในครั้งนี้ ได้มา 
พบเห็นพระเถระครูบาอาจารย์เพื่อน 
สหธรรมิกที่เคยรู ้จัก ก็ท�าให้มีก�าลังใจ
ประพฤติพรหมจรรย์เพิ่มขึ้น 

เก็บตกงานสัมมนา

พระธรรมวนิัย
พระมหาธรีวัฒน์ โอภาโส
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ส่วนฆราวาสญาติโยมก็มาร่วมงาน
กันอย่างคับคั่ง ซึ่งมากกว่าพระคุณเจ้า
ประมาณ ๒ เท่า ทั้งเด็กผู้ใหญ่ และผู้
สูงวัย ข้ามเรือมาอย่างไม่ขาดสาย ต่างก็
ถือวัตถุไทยธรรมติดไม้ติดมือมามากมาย 
บ้างก็อุ้มลูกจูงหลานมา ทั้งมาท�าบุญให้
ทาน รักษาศีล ฟังธรรม บ้างก็พักค้างแรม
ที่วัด บ้างก็ไป-กลับ โดยภาคเช้า ถวาย
ภตัตาหารเช้า-เพล ภาคค�า่ กจ็ะมาฟังธรรม
อีกรอบหนึ่ง เรือรับส่งก็มีตลอดทั้งวัน 

ถึงแม้อากาศจะไม่ค่อยเอ้ืออ�านวย 
ครึม้ฟาครึม้ฝน และมฝีนตกหนักมากก็ตาม 
พุทธบริษัทก็สู้ไม่ถอย บ�าเพ็ญบุญกุศลกัน
อย่างอบอุ่นเบิกบาน ท่ามกลางสายฝนบน
เกาะทีแ่สนสงบ ประดับด้วยป่าไม้ธรรมชาติ
ที่เขียวชะอุ่มร่มรื่น 

จุดประสงค์ของการจัดงาน

๑. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้รับ
ความรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้อง ต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนในพระศาสนา 

๒. เพือ่ให้พระภิกษสุามเณร ได้รูจ้กั
คุน้เคยกบัครบูาอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร

๓. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่
สงฆ์ทั้งธรรมยุติ และมหานิกาย

๔. เพือ่เผยแผ่พระธรรมวนิยัตามแนว
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา

๕. เพือ่รกัษาไว้ซึง่พระธรรมวินยัของ
พระพุทธเจ้า 

หัวขอการสัมมนามีดังนี้

การวินิจฉัยเรื่องเงินทอง สิกขาบท
มาติกา ๑๗ สงเคราะห์ภิกขุปาติโมกข์ใน
มาติกา ๑๗ โดยวาระต่างๆ วินิจฉัยทาง
เกิดขึ้นแห่งอาบัติ ธรรมเป็นเหตุให้เกิด
สามัคคี และเหตุแห่งการแตกสามัคคี 

หองสัมมนา แบ่งเป็น ๓ ห้อง 

๑. หองพื้นฐาน ส�าหรับพระภิกษุ
สามเณรผู้บวชใหม่ และอุบาสกอุบาสิกา
ทัว่ไปทีย่งัไม่มพืีน้ฐาน รายการบรรยายเช่น 
สาระส�าคัญของการศึกษาพระธรรมวินัย 
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ประโยชน์ของการบรรพชาในพระพุทธ-
ศาสนา ภัย ๔ ประการของนักบวช และ
ธรรมเป็นเครือ่งอยูใ่นพระพทุธศาสนา ปรยิติั
คู่ปฏิบัติ และจุดหมายสูงสุดในพระพุทธ-
ศาสนา (อุดมการณ์ของการบวช) สารพัน
ปัญหาพระวนัิยส�าหรบัภกิษสุามเณรผูบ้วช
ใหม่ คารวะ ๖ สาราณียธรรม ๖ อปริ-
หานิยธรรม ๗ เป็นต้น 

๒. หองวินิจฉัย ส�าหรับผู้ต้องการ
เนื้อหาละเอียดลึกซึ่งขึ้น รายการบรรยาย 
เช่น มาติกา ๑๗ หลักวินิจฉัยสิกขาบท 
สงเคราะห์ภิกขุปาติโมกข์ในมาติกา ๑๗ 
โดยวาระต่างๆ วินิจฉัยทางเกิดขึ้นแห่ง
อาบัติ ความอัศจรรย์ของพระวินัย ๘ 
ประการ กฎหมายทีพ่ระภกิษสุามเณรควร
ทราบ เป็นต้น 

๓. หองอุบาสกอุบาสิกา ห้องนี้
ส�าหรับญาติโยมโดยเฉพาะ มีหัวข้อที่น่า
สนใจ อาทิ พุทธบริษัทพึ่งพระรัตนตรัยได้
อย่างไร อุบาสกอุบาสิกาคือใคร วินิจฉัย
เรื่องศีล ๕ ปริยัติอาพาธ ปฏิบัติอาเพศ 
ปฏิเวธอาภัพ วนิยัพระทีโ่ยมควรรู ้ฆราวาส-
ธรรม และตอบปัญหาธรรม

วิทยากรท่ีมาบรรยายมีทั้งคฤหัสถ์
และบรรพชิต ต่างก็มีความรู้ความช�านาญ
ในทางโลกและทางธรรม ได้ให้ความรู้แก่
พุทธศาสนิกชนตลอด ๗ วัน ต่างก็ได้รับ
บุญกุศลกันถ้วนหน้า ทั้งหัวข้อบรรยายก็
น่าสนใจและน่าติดตามมาก 

นีก้เ็ป็นเนือ้หาและบรรยากาศโดยย่อ
ของงานสัมมนาพระธรรมวินัย ที่ผู้เขียน
อยากแบ่งปันความประทับใจ และความรู้
ทีน่่าสนใจจากการได้ไปร่วมงานครัง้นี ้ท่าน
ที่สนใจโปรดติดตาม ซีดีบันทึกเสียงการ
บรรยายที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบใน
โอกาสต่อไป



ขณะประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั ในกรงุ
สาวตัถ ีพระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัพระคาถา
นี้ ซึ่งเป็นเรื่องของพระจิตตหัตถ์

กุลบุตรผู้หนึ่งผู้มาจากครอบครัวที่
เป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นเจ้าของฝูงสัตว์ 
พ�านักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี วันหนึ่งเขา
มีเหตุให้ต้องเข้าป่าเพื่อไปตามหาวัวที่หาย
ไปในระหว่างเที่ยงวัน เขารู้สึกหิวอาหาร
และกระหายน�้าด้วย เขาเกิดความคิดว่า 
“เราน่าจะไปขออาหารและน�้าจากพระ 
ดีกว่า” คิดได้ดังนั้น เขาตัดสินใจเดินเข้า 
ไปในวัด ไปยืนอยู่มุมหนึ่ง ในที่อันควร  
ในเวลานัน้ อาหารยงัคงมอียูอ่ย่างเหลือเฟือ 
เมือ่พระมองเห็นกลุบตุรผูน้ัน้ ก็รูไ้ด้ทนัทว่ีา 
เขาก�าลังหมดแรงและหิวโหย จึงกล่าวแก่
เขาว่า “ยงัมอีาหารอกีมาก โยมไปกนิเถดิ” 

ในครั้งพุทธกาลนั้นพระภิกษุสงฆ์จะ
ได้รบัถวายภตัตาหารอย่างมากมายล้นหลาม 

ปัญญาไม่เจริญเติบโตถ้าจิตสั่นไหว

ป้าแอน

เรื่องของพระจิตตหัตถ์

ทัง้ข้าวต้ม เครือ่งปรงุรสอย่างประณตี สารพดั 
หลากหลายรายการ ชายหนุม่บรโิภคอาหาร
นัน้อย่างเอรด็อร่อย เขาไม่เคยได้กนิอาหาร
ที่ดีวิเศษเท่านี้มาก่อนเลย เมื่ออิ่มหน�า
ส�าราญดแีล้วเขากลับมากราบพระ ถามว่า 
“วันนี้พระคุณเจ้า รับนิมนต์ไปฉันที่ไหน
มาหรือขอรับ” พระตอบว่า “เปล่าเลย
โยม วันนีเ้ราอยูท่ีวั่ด อาหารทีโ่ยมเห็นเป็น
ของที่โยมมาถวายที่วัด”

กุลบุตรผู้นั้นคิดว่า “ถึงเราจะพยาม
ท�างานหรอืขยนัเท่าใด แม้ว่าเราจะท�างาน
ทั้งวันและคืน เราไม่เคยได้ลิ้มรสอาหาร 
อนัประณตีและอร่อยอย่างทีเ่ราได้ไปกนิที่
วัดเลย แต่พระสงฆ์ตามที่ท่านบอกเรา ได้
ฉันอาหารดีๆ อย่างนั้นเสมอ แล้วอย่างนี้ 
ฉนัจะเป็นคฤหสัถ์ไปท�าไมล่ะ ไปบวชดกีว่า”

คิดได้ดังนั้น กุลบุตรจึงไปที่วัดและ
ขอบวชเป็นพระ พระสงฆ์กล่าวว่า “ดแีล้ว

ปัญญาย่อมไม่ปรบูิรณ์ แก่ผู้มจีติไม่ม่ันคง 

ไม่รู้แจ้งซึง่พระสทัธรรม มคีวามเลือ่มใสเลือ่นลอย 

ภยัคอืความกลัว ย่อมไม่มแีก่ผูม้จิีตอนัราคะไม่ซมึซาบ 

มจีติอนัโทสะกระทบมไิด้ ละบญุและบาปได้แล้ว 

ตืน่อยูใ่นธรรมทกุเมือ่

เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน
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โยม” จากนัน้กใ็ห้การอปุสมบทแก่กลุบตุร
ผู้นั้น พอบวชได้สักพัก เขาก็มีรูปร่างอ้วน
ท้วนสมบูรณ์ขึ้น

เวลาผ่านไปไม่นานเขามาคดิว่า “เรา
จะมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารของญาติโยมอย่าง
นี้หรือ” คิดแล้วก็สึกไปเป็นคฤหัสถ์ กลับ
ไปอยู่บ้าน เริ่มชีวิตท�าการงานอีกครั้ง ไม่
กีว่นัให้หลงัร่างกายของเขากเ็ร่ิมซบูผอมลง
และอ่อนแอ เขาคิดว่า เป็นเพราะชีวิต
ฆราวาสไม่ถูกกับเขา เขาควรกลับไปบวช
ดีกว่า จากนั้นเขาก็กลับไปบวชอีก ด้วย
ความที่เขาคุ้นเคยกับพระที่วัด เขาจึงบวช
และสึกอย่างนี้ถึง ๖ ครั้ง จนกระทั่ง
พระสงฆ์เรียกเขาว่า จิตตหัตถ์ แปลว่า ผู้
เป็นไปตามอ�านาจของจิต

ขณะทีเ่ขาบวชและสกึอยูน่ัน้ ภรรยา
ของเขาที่อยู่กินกันมาก่อนตั้งครรภ์ขึ้นมา
ก่อนที่เขาจะไปบวชครั้งที่ ๗ เขาเข้าป่าไป 
เขาขนเคร่ืองมือท�าสวนทัง้หลายเข้ามาเกบ็
ในบ้านก่อนไปบวช ขณะนั้นภรรยาของ
เขาซึ่งก�าลังตั้งครรภ์อยู่น้ันก�าลังนอนหลับ
อยู ่บนเตียง มีสภาพเหมือนศพข้ึนอืด 
นอนกรนเสียงดังสนัน่ แถมยงัอ้าปากน�า้ลาย
ไหลยดื ดนู่ารงัเกยีจ น่าขยะแขยง จนต้อง
เบอืนหน้าหน ีเขาบอกกบัตัวเอง “ทกุอย่าง
ในโลกเป็นทางผ่าน แล้วเกีย่วพนักบัความ
ทุกข์” แล้วคิดต่อไปอีกว่า “เพราะนาง 
ท�าให้เราไม่สามารถครองตนอยู ่ในเพศ
บรรพชติ” ทนัใดนัน้ เขาก็พรวดพราดออก
จากบ้านของตน

ฝ่ายแม่ยายของเขาซึ่งอาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกันเห็นลูกเขยวิ่งออกจากบ้าน
ไปโดยไม่รู้ว่าไปไหน ก็บอกกับตนเองว่า 
“นี่เพิ่งเข้าบ้านแท้ๆ ว่ิงออกไปไหนอีกล่ะ
ผกูผ้าเหลอืงคาดเอวไปด้วยนีค่งจะไปบวช
อีกแล้วละสิ” ว่าแล้วแม่ยายก็เข้าไปหา
ลูกสาวในห้อง เห็นสภาพลูกสาวนอนขึ้น
อืดไร้สติอย่างนั้น ก็กรากเข้าไปปลุก บอก
ลูกสาวว่า ลูกเขยคงหนีไปบวชอีกแล้ว ลูก
สาวสลึมสลือบอกว่า “อีกไม่กี่วันเขาก็จะ
สึกกลับมาเอง” ว่าแล้วก็นอนต่ออย่างไร
ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไร

กุลบุตรผู้นั้นวิ่งไปร�าพึงไปว่า “อนิจฺจ� 
ทุกฺข� ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างใน
โลกนี้ล้วนเป็นเพียงทางผ่านเกี่ยวพันกับ
ความทุกข์ทั้งส้ิน” ด้วยจิตตระหนักรู้ใน
ความสัจธรรมแห่งชีวิต ท�าให้เขาได้บรรลุ
โสดาปัตติผล กลายเป็นพระโสดาบันไป
ในบัดดล ครั้นมาถึงวัด จะมาขอบวชครั้ง
ที่ ๗ พระสงฆ์เบ่ือหน่ายในพฤติกรรม
บวชๆ สึกๆ ของเขาเต็มทีแล้ว และจะ
ไม่บวชให้อีก เขากราบวิงวอนพระสงฆ์
อย่างน่าสงสาร และเน่ืองจากเขาไม่เคย
ท�าอะไรเสียหายให้แก่คณะสงฆ์ นอกจาก
บวชๆ สึกๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดทางพระวินัย 
ในทีสุ่ดพระจงึยอมบวชให้เขาเป็นครัง้ที ่๗ 
ครัง้นีเ้ขาไม่ได้ขอสกึอกีเลย เพราะหลงัจาก
บวชได้ไม่นาน เขาได้บรรลุอรหัตผลเป็น
พระอรหนัต์ขณีาสพผู้ทรงอภิญญารปูหนึง่
ในสังฆะของพระพุทธองค์
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โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยผีลติไฟฟา 
โดยใช้แสงแดด ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ ทั่วโลกให้ความสนใจ เพ่ือใช้
ทดแทนการใช้น�า้มนัและถ่านหนิ แต่อย่างไร
ก็ตาม โซล่าเซลล์ก็มีวิธีการผลิตหลายวิธี 
และแต่ละวิธีก็มีต้นทุนการผลิต การดูแล
รักษา และความคุ้มทุนต่างกัน ควรที่ผู้ใช้
จะต้องศึกษาท�าความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน 

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
วัดจากแดงได้เริ่มต้นโครงการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ ทีบ่รเิวณเขือ่นรมิแม่น�า้เจ้าพระยา 
โดยเลือกระบบที่เรียกว่า Grid-tie inverter 
ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ไม่ต้อง
แก้ไขระบบไฟฟาในวดั ติดต้ังง่าย สามารถ
ต่อเข้ากบัไฟบ้านได้ทกุจดุและไม่มค่ีาบ�ารงุ
รักษาเพิ่มเติม ช่วยแบ่งเบาค่าไฟได้ทันที
ตามก�าลังวัตต์ที่ผลิตได้ 

ในเบื้องต้นทางวัดด�าเนินการติดตั้ง
ไปแล้วจ�านวน ๑๘ แผง ซึ่งจะประหยัด
ค่าไฟได้เดือนละกว่า ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้า
สามารถติดต้ังได้มากขึน้ ก็จะช่วยลดค่าไฟ
ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ด้วย ขณะนีม้เีจ้าภาพร่วม
ท�าบุญเพิ่มอีก ๓๐ แผง ทั้งนี้โครงการจะ
ด�าเนนิการต่อไป เพือ่ให้ได้ครบ ๒๐๐ แผง 
ตามปริมาณไฟฟาที่ใช้งานจริงภายในวัด 
และจะติดตั้งที่หลังคาอาคารโพธิยาลัย ๒ 
ในระยะต่อไป

อนึง่ ทางวดัได้เปลีย่นไฟสปอร์ตไลท์
ให้เป็นแบบหลอด LED ทั้งหมด ซึ่งจะ
ช่วยลดค่าไฟฟาได้เดือนละ ๑ หมื่นบาท
ด้วย 

เªิญªวนสว´มหาสติปั¯°านสÙตร 

๑๗.๓๐ น. ทุกวันที่สุธัมมศาลา 
วัดจากแดง มีการสวดมนต์ท�าวัตรเย็น 
และบทสวดอืน่ๆ โดยในวนัจนัทร์ - พฤหสั 
จะเป็นการสวดบทมหาสติปัฏฐานสูตร 
ตามด้วยการนั่งสมาธิช่วงสั้นๆ เชิญท่าน
ที่สนใจร่วมบ�าเพ็ญบุญกิริยานี้ด้วย

วั´¨า¡แ´ง
ãµŒ¿้า
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สถานการณ์มลพิษประเทศไทยปี 
๒๕๕๗ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมี
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมากท่ีสุดกว่า  
ล้านตัน และเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อขยะ 
สร้างปัญหามลพษิทางอากาศในปีทีผ่่านมา

วดัจากแดงได้รณรงค์ให้พระและโยม
ชาววัด ได้ช่วยกันคัดแยกขยะ ก่อนที่จะ
น�าไปก�าจัดอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็น ๔ 
ประเภท คอื ๑) เศษอาหาร เปลือกผลไม้
อ่อน ๒) วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายยาก 
จ�าพวกกระดูกสัตว์ ก้างปลา ไม้เสียบลูก
ชิ้น กระดาษช�าระ ๓) ขยะย่อยสลายยาก 
ถุงพลาสติกต่างๆ และ ๔) วัสดุน�ากลับ
มาใช้ใหม่ (recycle) เช่น ขวดพลาสติก 
ขวดแก้ว กระดาษ กล่องนม-น�้าผลไม้ 
เป็นต้น

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทาง
วัดได้ติดต้ัง “เครื่องผลิตปุยหมัก” มา
จัดการกับเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ 
ขยะเปียก ขยะอินทรีย์ต่างๆ โดยเครื่อง
สามารถแปรรูปขยะเหล่านั้นเป็นปุยหมัก, 
น�้าสกัดชีวภาพ (EM) และกาชชีวภาพ 
ได้ในเครื่องเดียวกัน และรองรับปริมาณ
ขยะได้ถึง ๔๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องนี้ คือ 
ห้ามใส่สารเคมีทกุประเภท ผงซกัฟอก หรอื
น�า้ยาล้างจาน ปะปนลงไปเดด็ขาด เพราะ
จุลินทรีย์ภายในระบบจะตาย อีกทั้งควร
หลีกเลี่ยงเศษกระดูก ก้างปลา เปลือกกุ้ง 
หอย ปู และเปลือกผลไม้แข็งๆ ท�าให้
จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ยาก ขยะจะตกค้าง
อยู่ภายในเครื่อง

หากทกุท่านเอาใจใส่ช่วยกนัแยกขยะ 
มีสติก่อนทิ้งทุกครั้ง ปัญหาขยะภายในวัด
ก็จะลดน้อยลง เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เป็นบุญกุศล
ให้แก่ตนเอง และเป็นต้นแบบท่ีดีให้กับ
ชุมชนรอบวัดต่อไป

สว´พระปริตร ·íาบØญãหญ่·ั่ววั´

อาทิตย์ที่ ๒๓ ส.ค. นี้ วัดจากแดง
ก�าหนดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ ณ 
สถานท่ีทั่ววัด ๙ จุด มีที่ สุธัมมศาลา 
ศาลาหลวงพ่อหิน ศาลานาม อาคาร
โพธิยาลัย ๒ อาคารอเนกประสงค์ ต้นไทร 
ริมแม่น�้า พระอุโบสถ เจดีย์สมันตมหา-
ปัฏฐาน หน้ากุฏิพระอาจารย์ประนอม เพือ่
อุทิศกุศลให้แก่ อดีตเจ้าอาวาส เจ้าที่
เจ้าทาง เหล่าวิญญาณทีอ่ยูใ่นวัด และเพือ่
ปองกันภัยอันตรายต่างๆ ให้เกิดความ
ผาสุกสวัสดี ขอเชิญญาติโยมร่วมเป็น
เจ้าภาพ และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 


