


กุสลนนฺโท เรียบเรียง

พระพุทธรูปส�ำคัญ

 พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้ว
มรกตน้อย สลักจากหินหยกรัสเซียสีเขียวเข้มทึบ 
(Nephrite) พุทธลักษณะได้แบบอย่างจากพระ
พุทธสิหิงค์ ของล้านนา ที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพทรงเรียกว่า “พระพุทธรูปสมัย
เชียงแสนชั้นแรก” กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูป
ประทับสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ประทับบนฐาน
บัวคว�่าบัวหงายแบบบัวฟันยักษ์ตกแต่งด้วยเกสร
บัว พระศกเป็นก้นหอยใหญ่ และพระเกตุมาลา
เป็นดอกบัวตูม ตามที่นิยมนับถือกันในสมัยนั้น
 ตามประวั ติกล ่าวว ่า พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ด้วยทรงพระด�ารว่ิา พระราชวัง
ดสุติอนัเป็นทีป่ระทบัแห่งใหม่ของพระมหากษตัรย์ิ 
ควรจะมีเจดียสถานอันประเสริฐไว้เป็นที่ส�าหรับ
ทรงสกัการบูชา เช่น พระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร 
ในพระบรมมหาราชวัง
 จึงได้ทรงเสาะแสวงหาหยกสีเขียวเช่นเดียว
กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกอบกับ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ 
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ จะเสด็จทวีป
ยุโรป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างปั้นหุ่น
พระพุทธรูปขึ้นจนงามต้องพระราชหฤทัย แล้วจึง
ให้ช่างในประเทศรัสเซียช่วยเจียระไน

 การเจียระไนพระพุทธรูปส�าเร็จลงเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๕๗ โดยใช้เวลาปีเศษ ซึ่งสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
อุบัติขึ้นพอดี แต่เรือที่เชิญพระพุทธรูปก็เดินทาง
ด้วยความปลอดภัยจนถึงพระนคร จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีพุทธา- 
ภิเษกสมโภชขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 ใต้ฐานพระพทุธมจีารกึว่า “FABERGÉ 1914” 
เป็นนามของห้าง “ฟาแบร์เช่” และปีที่สร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้ ถือเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกของ
ไทยที่ปรากฏนามเครื่องหมายการค้า
 ห้างฟาแบร์เช่เป็นห้างเครื่องทองและอัญมณี
ประจ�าราชส�านักรัสเซีย ด�าเนินกิจการโดย Peter 
Carl Fabergé มีชื่อเสียงมากในการผลิตงาน
ประณีตศิลป์ ที่โดดเด่นทั้งฝีมือและความคิด
สร้างสรรค์
 พระพทุธมณรีตันปฏมิากรได้เชญิประดษิฐาน
ในพระราชพิธีใหญ่และส�าคัญมาแล้วหลายครั้ง 
เช่น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว และรัชกาลที่ ๙ ได้เชิญประดิษฐานคู่กับ
พระสัมพุทธพรรณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
และในรัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมา
ประดิษฐาน เป็นประธานในพธีิต่างๆ เป็นคร้ังคราว

(เรียบเรียงจาก สโมสรศิลปวัฒนธรรม 
นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม)



ฉบับที่ ๓๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้	เป็นฉบับพิเศษของปี	เหตุผลแรกคือ	
เป็นฉบบัวนัวสิาขบชูา	ซึง่พทุธศาสนกิชนทัง้หลายถอืว่าเป็นวนัส�าคัญ
ทีส่ดุในพระพทุธศาสนา	เพราะเป็นวนัทีเ่กีย่วข้องกบัพระบรมศาสดา
โดยตรง	คือ	วันประสูติ	วันตรัสรู้	และวันปรินิพพาน	ทั้งสามวาระนี้	
เกิดขึ้นในวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๖	ทั้งสิ้น	ต่างกันที่ปีเท่านั้น	ที่มีชื่อ
เรยีกว่า	“วนัวิสาขบชูา”	เพราะเกิดในเดือนวสิาขะ	จากความส�าคญั 
ดงันี	้ทีป่ระชมุสหประชาชาติจงึได้มมีตยิกย่องให้เป็นวนัส�าคญัของโลก
	 พระพุทธศาสนาสายเถรวาทนี้	เป็นพระพุทธศาสนาที่สืบสาย
โดยตรงจากพุทธกาล	 มาถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช	 แห่ง
ราชวงศ์โมริยะ	(บางแห่งเรียก	เมารยะ)	พระเจ้าอโศก	ทรงเป็นองค์
อัครศาสนูปถัมภกที่เข้มแข็งที่สุด	 นับแต่ครั้งนั้นจวบจนปัจจุบัน	 ยัง
ไม่มีผู้ใดที่จะเทียบเท่าพระองค์	 ในการฟื้นฟูท�านุบ�ารุงพระพุทธ
ศาสนา	 รวมถึงการเผยแผ่	 ที่ทรงให้การอุปถัมภ์อย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ	 ทรงส่งสมณทูตไปประกาศศาสนาถึง	 ๙	 สาย	 และ
ประเทศไทยซ่ึงในยุคนั้นเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิก็ได้รับอานิสงส์
จากการเผยแผ่นั้น	 ได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ�า
ท้องถิ่น	สืบสานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
			 ในปี	พ.ศ.	๒๔๒๓	ธงฉัพพรรณรังสไีด้ถือก�าเนิดขึ้น	โดยการ
ออกแบบของพุทธสมาคมโคลอมโบ	ประเทศศรีลังกา	 ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมือนกับประเทศไทย
และประเทศเมยีนมา	ต่อมามกีารปรับแก้รูปแบบธงเป็นแบบปัจจุบัน 
โดย	พันเอกเฮนรี	สตีล	โอลคอตต์	(Colonel	Henry	Steel	Olcott) 
และเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๘	 เพ่ือให้เป็นธงสัญลักษณ์แทน
องค์พระศาสดา	 (ประวัติและความหมายของสีต่างๆ	 ในธง	 อ่านได้
จากปกหลังด้านใน)	
			 ตามประวัติ	ได้มีการเอ่ยถึงนาม	พันเอก	เฮนรี	สตีล	โอลคอตต์	
ชาวอเมริกัน	 เกิดที่เมืองออเรนจ์	 รัฐนิวเจอร์ซีย์	 เรื่องราวของท่าน
ผู้นี้ไม่ธรรมดาเลย	 ท่านบังเอิญได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการโต้วาที
ของพระคุณานันทเถระ	ที่ชาวพุทธยอมรับว่า	ท่านเป็นวีรบุรุษแห่ง 
พุทธศาสนา	 ชาวศรีลังกา	 กับบาทหลวงในคริสตศาสนาชื่อไมเคิล	
ซลิวา	ซึง่ได้กล่าวย�า่ยพีระพทุธศาสนา	การโต้วาทนีีเ้ป็นงานใหญ่	จดั
ขึน้ท่ีเมืองปานะดรุะ	โดยในคร้ังที	่๕	จดัเมือ่เดอืนสงิหาคม	พุทธศกัราช	
๒๔๑๖	 (เม่ือ	 ๑๔๕	 ปีมาแล้ว)	 พระคุณานันทเถระ	 ซึ่งตอนนั้น 
ยังเป็นเพียงสามเณร	(สามเณรเมโหตติวัตเตคุณานันทะ	อุสังเส)	ได ้

โต้วาทีชนะบาทหลวงอย่างสง่างาม	ภายหลังได้มีการน�าเนื้อหาใน
การโต้วาทีน้ันมาตีพิมพ์เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ	และจัดพิมพ์เผย
แพร่ไปทั่วโลก
	 จากเอกสาร	 “มหายุทธวาทะ”	 ซึ่งเป็นการโต้วาทีของ	
“สามเณรอัจฉริยะแห่งพุทธศาสนา”	 กับ	 “มหาปิตาจารย์ของ
คริสต์โรมันคาทอลิก”	อันมีประเทศศรีลังกาเป็นเดิมพัน	 เป็นผลให้
บาทหลวงโรมันคาทอลิกพ่ายแพ้	 ในหลักพระสัทธรรมค�าสอนของ
พระพุทธศาสนา	 ต่อหน้าท่ีประชุมของศาสนิกท้ังสองศาสนากว่า
ครึ่งแสน	 ที่เข้าร่วมรับฟังการโต้วาทีครั้งนั้น	 และส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
คือ	ท�าให้พันเอก	เฮนรี	สตีล	โอลคอตต์	เกิดความศรัทธาอย่างแรง
กล้าในหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา	จงึได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูตาม
หลักฐานที่สามเณรน้อยแห่งศรีลังกาแสดงไว้นั้น	
		 ในที่สุดจากการค้นคว้าศึกษาในหลักพระสัทธรรมค�าสั่งสอน
ของพระสมัมาสัมพทุธเจ้า	ท่านยิง่เกดิความซาบซึง้ในพระธรรม	จงึลา
ออกจากราชการเมือ่อายไุด้	๔๓	ปี	และปวารณาตนเป็นพทุธมามกะ	
ด้วยความศรัทธา	 อุทิศและปฏิบัติตน	 เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
พระพทุธศาสนา	โดยได้เดนิทางไปยงัเกาะศรลีงักา	พร้อมกบัมาดาม	
บลาวัตสกี	เพื่อศึกษาค้นคว้าพระอภิธรรม	ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ
			 จากนั้นจึงได้เริ่มรณรงค์ยกฐานะพระพุทธศาสนาให้เป็น
ศาสนาประจ�าชาติของศรีลังกา	 โดยให้ก�าหนดเป็นบทบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ	 ต่อมาด้วยความเข้มแข็งและศรัทธาของชาวพุทธใน 
ศรลีงักา	ในเดอืนเมษายน	พ.ศ.๒๕๔๓	พทุธบรษิทัของศรลีงักาได้ยืน่
ญตัตใิห้องค์การสหประชาชาต	ิประกาศให้	“วสิาขบชูา	เป็นวนัส�าคญั
ของโลก”	และสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงรับรองเป็นเอกฉันท ์
	 เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของ	พันเอก	เฮนรี	สตีล	โอลคอตต์	ท่าน
หนึ่งคือ	มาดามเฮเลนา	บลาวัตสกี	ได้ก่อตั้งสมาคม	Theosophical	
Society	ขึน้	ผลงานดเีด่นของสมาคมนี	้คอื	การตัง้โรงเรยีนพระพทุธ
ศาสนาวนัอาทติย์ส�าหรบัเดก็ชาวสงิหล	ได้ศกึษาพระพทุธศาสนาใน
ช่วงที่เรียนมัธยม	 ด้วยเหตุนี้	 เด็กๆ	 ชาวพุทธในศรีลังกาจึงมีโอกาส
ศึกษาพระพุทธศาสนาได้อย่างอิสระ	 ตามวัดต่างๆ	 ซ่ึงในสมัยก่อน
นั้น	หากเด็กประสงค์จะได้รับการศึกษา	ต้องไปเข้าเรียนในโรงเรียน
คริสต์	และต้องเปลี่ยนชื่อ	นามสกุลเป็นคริสต์
		 ประเทศไทยไม่ได้เจอปัญหาอย่างท่ีประเทศศรีลังกาพบเจอ	
ความส�านกึเรือ่งความมค่ีาของพระพทุธศาสนายังน้อย	แม้การเชิดชู



ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันธุ์รพี	นพรัมภา

Punrapee@gmail.com
ประสานงาน

พระครูประคุณสรกิจ	
(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง

๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	พฤษภาคม	๒๕๖๑	
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ภาพปก :	อ.ปัญญา	วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์
ออกแบบปก	:	อ.บัญชา	หนังสือ

เครดิตภาพ
ชาคิโนภิกขุ,	Zen	Sukato,
ศิลปินแห่งชาติ	อ.	เฉลิมชัย	

โฆษิตพิพัฒน์,	True	Little	Monk 
และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

 วารสารโพธยิาลยั
จั ด พิมพ ์ ด ้ วยป ั จ จัย
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สารบัญ
สัญลักษณ์อันเปรียบเสมือนสิ่งแทนพระองค์ก็
ยังน้อย	 ในวันวิสาขบูชา	 แทบไม่มีใครได้เห็นธง 
ฉพัพรรณรังสโีบกไสวตามพทุธศาสนสถานต่างๆ	
บางแห่งกล่าวว่า	 เรามีธงธรรมจักรแล้ว	 คงไม่
จ�าเป็นต้องใช้ธงฉัพพรรณรังสี	 หากพิจารณา
ถึงเหตุผลที่มาและความหมายของสัญลักษณ์	
การใช้ธงธรรมจักรนั้น	 เป็นสัญลักษณ์แทนพระ
ธรรม	 ในส่วนที่เป็นค�าสอน	 ไม่ได้หมายถึงองค์
พระศาสดาโดยตรง	 แต่ธงฉัพพรรณรังสีนั้น	
หมายความโดยตรงถึงองค์พระศาสดา
		 ด้วยเหตนุี	้วารสารโพธยิาลยัจงึอยากเชิญ
ชวนให้พุทธศาสนิกชนคนไทยให้ค่าและความ
หมายแก่ธงฉัพพรรณรังสีด้วย	 เพราะการที่เรา
แสดงความเคารพต่อสิง่ทีเ่ป็นเสมอืนสิง่แทนองค์
พระพุทธเจ้า	ย่อมเป็นมงคลสูงสุดแล้ว
			 ความพิเศษท่ีสองของวารสารโพธิยาลัย
ฉบับนี้	คือ	เป็นฉบับครบรอบ ๓ ป	ี	หมายความ
ว่า	 วารสารโพธิยาลัยได้ออกสู่สายตาผู้อ่านมา
ครบ	๓	ปี	ในฉบับนี้		ถ้าจะมองว่านานก็นาน	ถ้า
จะมองว่าไม่นานก็ไม่นาน	
			 ถึงเวลานี้	 คณะผู้จัดท�าก็อยากบอกความ
ในใจแก่ผู้อ่านว่า	 การท�าวารสารโพธิยาลัยน้ัน	
ท�าด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง	 เพราะเราประสงค์
จะให้ผูอ่้านได้รบัสิง่ดีๆ	ทีค่วรได้รบัจากพระพทุธ
ศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในสังคมที่หนังสือมี
แต่จะล้มหายตายจากไป	 เพราะถูกโลกโซเชียล	
โลกไซเบอร์	 เข้ามาแทนท่ี	 จนต้องยอมรับว่าคน
อ่านหนังสือน้อยลงอย่างน่าใจหาย
			 ท่ามกลางกระแสคลื่นท่ีพัดรุนแรงในโลก
หนังสือ	 วารสารโพธิยาลัยจะพยายามเข้มแข็ง
และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ	ที่ต้องพบเจอ	เพื่อ
ให้โพธิยาลัย	 ยังคงเป็นที่พึ่งท่ีระลึกของสังคมผู้
รกัธรรมะ	แสวงหาความจรงิทีบ่รสิทุธิ	์ไม่มยีาพษิ
เคลือบแฝงปะปน	สิ่งเหล่านี้		ท่านจะพบได้ด้วย
ตนเอง	เพียงเปิดอ่านหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย

																																														คณะผู้จัดท�า

a	วิสัชนาธรรม	:	วิสาขบูชาร�าลึก   

 พอจ.มหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร.........................๓

a ปรารภธรรม	:	มองวิสาขบูชา	หยั่งถึงอารยธรรมโลก 

	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต).........๑๔ 

a ปาฐกถา	:	สันติภาพกับพระพุทธศาสนา	 		

	 ภันเต	 คุณรัตนา	 มหาเถระ..............................๒๖ 

a	พระคติธรรม	:	เนื่องในวันวิสาขบูชา	

	 สมเด็จพระสังฆราช...........................................๒๘

a พระธรรมเทศนา	:	อัศจรรย์มนุษย์

	 พระอาจารย์ชยสาโร..........................................๓๐

a	ธรรมกถา	:	แง่คิดวันวิสาขบูชา	 		

	 พระไพศาล	วิสาโล.............................................๓๙

a กวีนิพนธ์	:	วิสาขะร�าลึก

	 ปปัญจา..............................................................๔๕

a	ปัญญาภิวัฒน์	:	ถ�้าหลง	คุหัฏฐกสูตร	 		

	 ธรีปัญโญ............................................................๔๖

a	กวีนิพนธ์	:	นิทานข�าขันธ.์.......................................			

	 ปปัญจา.............................................................๕๔

a	 เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	พุทธบริษัทกับพุทธานุสติ	 		

	 พุทธสาวิกา........................................................๕๕

a	ทันโลก	รู้ธรรม	:	อภิสิทธิสภาพเหนือเขตพุทธ	 		

	 ปฏิรูปเทสการก.................................................๖๐
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ปุจฉา :	วันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา	รู้จักกันมาว่าเป็นวันพระพุทธเจ้า		อยาก 
ทราบว่าวันนี้มีความส�าคัญอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา :	เป็นวันที่ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกทั้ง	๓	คือพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้ประสูติในความเป็นมนุษย	์
แล้วไดต้รัสรู	้น้อมน�าเอาพระธรรมไปสั่งสอนชาว 
โลก	 วาระสุดท้าย	 พระองค์ได้เสด็จดับขันธ-
ปรินิพพาน	ตรงกับวันเดียวกัน	คือวันวิสาขบูชา
	 วันวิสาขบูชา	 คือวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติมา	
เพือ่ประโยชน์แก่สตัว์ใน	๓๑	ภพภมู	ิในชาตทิีเ่ป็น
สุเมธดาบสนั้น	 หากพระองค์ไม่ได้ปรารถนาเป็น

พระพุทธเจ้า	 ถ้าพระองค์ฟังธรรม	 ก็จะได้ตรัสรู้	
และบรรลุเป็นอรหันตสาวก	แต่พระองค์ทรงด�าริ
ว่า	“จะมีประโยชน์อะไร ด้วยการข้ามพ้นเพียง
คนเดียว ถ้าเราข้ามพ้นแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้
ข้ามพ้นด้วย”	เพราะฉะนั้น	จึงทรงบ�าเพ็ญบารมี
ต่ออีก	๔	อสงไขย	กับอีกหนึ่งแสนมหากัป	นี้คือ 
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
	 เราสวดพระพุทธคุณกันแล้ว	 อยากให้ระลึกถึง 
น้อมไปถึง	 ความหมายของบทสวดว่า	 นะโม 
ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ 
ซึ่งแปลว่า	ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า...

วิสาขบูชาร�าลึก
วิสัชนาธรรม

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
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 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต	 หมายถึง (ผู้ถึง
พร้อมด้วย) พระมหากรุณาธิคุณ	นับแต่พระองค์
ทรงมีจิตคิดจะช่วยเหลือสัตว์โลก	 แล้วบ�าเพ็ญ
บารมี	 รวมระยะเวลาจริง	 ๒๐	 อสงไขย	 กับแสน
มหากัป	 คือ	 คิดอยู่ในใจ	 ๙	 อสงไขย	 (จึงได้รับ
พยากรณ์)	 บอกให้คนอื่นทราบอีก	 ๗	 อสงไขย		
จากนั้นบ�าเพ็ญบารมีต่ออีก	 ๔	 อสงไขยกับแสน
มหากัป	เพราะฉะนั้น	ช่วงระยะเวลาที่คิดจะช่วย
เหลือผู้อื่นจึงยาวนานถึง	๒๐	อสงไขย	พระหฤทัย
อย่างนี้	 เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ	่
และที่ส�าคัญคือเม่ือพระองค์คิดจะช่วยเหลือสัตว์
โลก	พระองค์ได้บ�าเพญ็บารม	ี๓๐	ทศั	มทีานบารมี
เป็นต้น	จนถงึอเุบกขาบารมีเป็นทีส่ดุ	รวมเวลาทัง้
สิ้น	๒๐	อสงไขยกับแสนมหากัป
 อะระหะโต	 ผู้ห่างไกลจากกิเลส	 หมายถึง	
พระบรสิทุธคิณุ		ได้แก่บรสิทุธคิณุในอรหตัตมรรค
ญาณ
	 เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส	 ไม่มีจิตดวงอื่นที่ 
ห่างไกลจากกิเลสเท่ากับอรหัตตมรรค	 เพราะ
ฉะนั้น		สิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด	คืออรหัตตมรรค
 สัมมาสัมพุทธัสสะ	 ผู ้ตรัสรู ้ชอบได้โดย
พระองค์เอง		หมายถึง	พระปัญญาธิคณุ	เริม่ตัง้แต่	
อรหัตตผลญาณ	สัพพัญญุตญาณ	อนาวรณญาณ	
เป็นต้น	 พระญาณทั้งหมดที่พระองค์ทรงมี	 คือ 
พระปัญญาธิคุณ
	 เพราะฉะนั้น	เมื่อมาระลึกถึงพระคุณโดยย่อ 
คือพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบริสุทธิคุณ	 และ 
พระปัญญาธิคุณ	 จะเห็นว่า	 บทนะโม	 มีคุณมาก
ขนาดนี	้ถ้าจะขยายพระคุณออกไป	เป็นพระพทุธ
คุณทั้ง	 ๙	 มี	อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา 
สัมพุทโธ	ตั้งแต่	อะระหัง	เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส	
สัมมาสัมพุทโธ	 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์
เอง	 วิชชาจรณสัมปันโน	 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย 

วิชชาและจรณะ	เป็นต้น	อันนี้คือพระคุณจาก	๓	
ขยายออกเป็น	๙
	 พระพุทธคุณทั้งหมดน้ีมิใช่เพื่อพระองค์เอง		
แต่เพื่อสัตว์ใน	๓๑	ภพภูมิ	พระองค์ไม่เคยรู้จักเรา
ไม่เคยเห็นหน้าเรา	 แต่คิด	 พูด	 ท�า	 ทุกอย่างเพื่อ
พวกเรา	 ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ	 ไม่เลือก
ว่าเราจะเป็นแขก	เป็นพม่า	เป็นฝรั่ง	เป็นลาว	เป็น
เขมร	ไม่เลือกเชื้อชาติ	ถ้าเราเป็นสัตว์ใน	๓๑	ภพ
ภูมิ	 จะอยู่ตรงไหนก็ตาม	พระองค์จะหาทางช่วย
ด้วยการบ�าเพ็ญบารมี	๓๐	ทัศ	เป็นเวลายาวนาน	
ถึง	๒๐	อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
	 เพราะฉะน้ัน	 วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันระลึก
ถึงผู้มีพระมหากรุณาธิคุณใน	๓๑	ภพภูมิ	เป็นวัน
ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่	 พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๙	น้ัน		
ล้นเกล้าคนไทยทั้งชาติ	 แต่พระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้านี	้	มากมายล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมของสัตว์ใน	๓๑	ภพภูมิ

ปุจฉา :	 เป็นบุญแล้วท่ีได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ
เจ้าค่ะ	 พระอาจารย์คะ	 องค์การสหประชาชาติ 
ลงมติประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา	 เป็นวัน
ส�าคัญของโลกด้วย	เพราะเหตุใดบ้างเจ้าคะ
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วิสัชนา :	เพราะพระพุทธองค์ทรงน�าเอาสันติสุข 
มาสู่สัตว์โลก	 สันติสุขอย่างง่ายๆ	 ก็คือใช้ศีลเป็น 
เบื้องต้น	 พอทุกคนรักษาศีล	 ไม่เบียดเบียนกัน 
ไม่ฆ่ากัน	ไม่ลักทรัพย์	ไม่ทุจริตคอรัปชั่น	ไม่ผิดลูก 
ผดิเมยี	ไม่กล่าวโกหก	ไม่ดืม่สรุาเมรยั	นีค้อืสนัตสิขุ
ในสังคมขัน้พืน้ฐานเกดิขึน้แล้ว	แค่มีศลี	กมี็สันติสขุ 
มาสู่สงัคมแล้ว	ตนเองก็ไม่เดือดร้อน	สังคมส่วนรวม 
ก็ไม่เดือดร้อน
	 ที่มากกว่าศีลคือสมาธิ	 พอมีสมาธิ	 ความไม่
สงบในใจด้วยอ�านาจของนวิรณ์ทัง้	๕		ทีม่ารบกวน
จิตใจ	 ที่ขุ่นอยู่ในใจ	 มันก็หายไปด้วยอ�านาจของ
สมาธิ	 เพราะฉะนั้น	 พระองค์ก็น�าสันติสุขมาอยู่
ภายในด้วยสมาธิ	 มากกว่าสมาธิ	 ก็คือ	 ปัญญา
กิเลสที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจ	 เรียกว่าอนุสัยกิเลส	
ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน	 พระองค์ก็น�าเอา
พระปัญญา	 โดยเฉพาะ	 วิปัสสนาปัญญา	 มาขัด	 
มาช�าระ	 เพื่อจะได้ความสงบสุขในดวงจิตชั้น 
ในสดุ	โดยทีก่เิลสไม่กลบัมาท�าให้เราเดอืดร้อนได้
อีกต่อไป	ซึ่งเป็นสันติสุขอย่างแท้จริง

ปุจฉา :	ทีส่มเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยตุโฺต) 
ท่านพูดว่า	 ใน	 	Encyclopedia	 Britannica 
ของอังกฤษ	 บันทึกไว้ว ่า “พุทธศาสนาเป็น  
Movement of Pacifism หรือว่าเป็นสันติ
นิยมกระบวนการแรกเท่าที่มนุษย์รู้จัก”	 อยาก
ทราบว่า	ศาสนาพุทธมีอะไรที่ดี	หรือแตกต่างจาก
ศาสนาอืน่อย่างไร	ทางตะวันตกเขาจงึยกย่องและ
ให้เกียรติแบบนั้นเจ้าคะ

วิสัชนา :	 การเจริญวิป ัสสนา	 จนเข้าใจกฎ
ไตรลักษณ์ทีพ่ระองค์ทรงค้นพบ	คอื	อนจิจัง	ทกุขงั 
อนัตตา	 สรรพสิ่งทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา	 (อนิจจัง)	 ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพ
เดิมได้	 (ทุกขัง)	 บังคับบัญชาไม่ได้	 (อนัตตา)	 กฎ
ของธรรมนิยามนี้	ศาสนาอื่นไม่มี	

ปุจฉา :	อยากทราบว่า	ในศาสนาอื่นเขามีศีลหรือ
เปล่าเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ศาสนาอื่นก็มีศีล	 แต่ศีลของศาสนา
อื่นอาจจะมีเพื่อความอยู่สงบสุขในสังคมส่วนที่
มีความคิดเห็นเหมือนกัน	 แต่สังคมอื่นที่มีความ
เห็นไม่เหมือนกัน	 เขาก็ไม่ให้ความสงบสุข	แต่ศีล
ของศาสนาพุทธ	มีมาตรฐานเดียวกัน	ไม่ว่าจะอยู่
ประเทศใดก็ตาม	ถ้ารักษาศีลแบบนี้	ผลคือทุกคน 
ในโลกสงบสุขได้หมดเลย	 ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ก็ตาม	และที่ส�าคัญคือ	ศีลในศาสนาพุทธ	จะเป็น
ฐานให้เกิดสมาธิ	 เป็นฐานให้เกิดปัญญา	 นี้คือข้อ
แตกต่างกับศีลในศาสนาอื่น

ปุจฉา :	 วันวิสาขบูชานี้	 ถือเป็นวันที่เราระลึกถึง
ความน่าอัศจรรย์	 ความยิ่งใหญ่	 ที่มหาบุรุษได้
อุบัติมาโปรดสัตว์โลก	๓๑	ภพภูมิ		แต่ความหมาย		
ความส�าคัญ	ความน่าอัศจรรย์กว่าน้ันคือ พระ
ธรรมที่ซ่อนเป็นนัยแห่งสาระของวันวิสาขบูชา  
โยมอยากทราบรายละเอียด	 ทั้งในการประสูติ	
ตรัสรู้	และปรินิพพาน	เจ้าค่ะ

วิสัชนา :	พระองค์ประสูติมาภายใต้กฎธรรมชาติ	
ค้นพบธรรมชาติ	 (ธรรมนิยาม)	 ธรรมชาติ	 คือ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์	ประสูติใต้ต้นไม้	 เป็น 
ต้นสาละ	-	ประสตูอิย่างมสีาระชีวิต	ตรสัรูใ้ต้ต้นไม้ 
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ต้นโพธ์ิ	 –	 รู ้แจ้งแทงตลอดสัจธรรมของชีวิต 
ปรินิพพานใต้ต้นไม้	 ใต้ต้นสาละ	 -	 การจากไป 
ของพระองค์	จากไปอย่างมีสาระ	ยุคนั้นสมัยนั้น	
คนนับถือว่ากษัตริย์เป็นผู้สูงสุด	 พระโพธิสัตว์ก็ 
มาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์	แต่เวลาเกิดจริงๆ	ไม่
ได้เกิดในพระราชวัง		มาประสูติใต้ต้นไม้	
	 การตรัสรู้ก็เช่นเดียวกัน	 สมัยนี้ถ้านึกถึงการ
ศึกษา	 ปรกติทุกคนจะนึกถึงมหาวิทยาลัย	 แต่ใน
สมัยก่อนก็ต้องส�านักตักกสิลา	 แต่พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ตรัสรู้ที่ส�านักตักกสิลา	 พระองค์ตรัสรู้ที่ใต้ 
ต้นโพธิ์ (โพธิญาณ, อรหัตตมรรคญาณ)
	 สุดท้าย	 การปรินิพพาน หลายคนเลือกไป
เสยีชวีติทีโ่รงพยาบาล	แต่พระพทุธเจ้าปรนิพิพาน
ใต้ต้นไม้	นัน่คอืพระพทุธองค์เกิดมาจากธรรมชาติ	
แล้วได้ค้นพบหลักธรรมของธรรมชาติ	 คืออะไร		
คือ	 พีชนิยาม	 ค้นพบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง
พชืพนัธุต่์างๆ,	อตุุนิยาม	ค้นพบกฎเกณฑ์เกีย่วกบั 
เรื่องดินฟ้าอากาศ,	กรรมนิยาม ค้นพบกฎเกณฑ ์
ว่าสัตว์ทั้งหลายท�ากรรมอย่างไรก็ได้อย่างนั้น, 
จิตตนิยาม	ค้นพบกฎเกณฑ์ของจิต	 เกิดดับอย่าง
รวดเรว็		ไม่สามารถบงัคบัได้		ทกุสรรพสิง่ล้วนเป็นไป 
ตามเหตุตามปัจจัย

	 และสุดท้ายคือ	 ธรรมนิยาม	 กฎเกณฑ์เกี่ยว
กับเรือ่งของไตรลกัษณ์	คอื		อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	
พระพุทธเจ้าจะอบุตัหิรอืไม่อบุตั	ิกฎเกณฑ์เหล่าน้ี
กม็อียูต่ามธรรมชาต	ิแต่เมือ่พระองค์อบุตัมิา	แล้ว
ได้ตรัสรู้ว่ากฎเกณฑ์น้ีมีอยู่	 ก็เอากฎเกณฑ์ตาม
ธรรมชาติมาสอนให้เรารู้	 เพราะฉะนั้น	พระพุทธ
องค์เกิดจากธรรมชาติ	 รู้แจ้งธรรมชาติ	 แล้วเอา
ธรรมชาตมิาสอน	ท�าให้เรารูจ้กัธรรมชาตสิงูสดุ	คอื 
ไตรลักษณ์	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 รวมเป็น 
นิยาม ๕ คือ	 พีชนิยาม	 อุตุนิยาม	 จิตตนิยาม 
กรรมนิยาม	และธรรมนิยาม	หรือ	ธรรมชาติ ๕ 
อย่าง	ที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบ
	 ช่วงน้ี	อุต	ุคอืดนิฟ้าอากาศวิปรติ	ร้อนจัดแล้ว
พายนุ�า้ท่วม	แผ่นดนิถล่ม	ภเูขาไฟระเบดิ	ก็เกิดขึน้ 
เพราะเราท�าลายธรรมชาติ	ต้นไม้	ภูเขา	แล้วเอา
ทรัพยากรมาใช้เกิน	 ตอนนี้ธรรมชาติมาเอาคืน			
ทัง้อุตนิุยาม	พชีนยิาม	ก็มาจากกรรมนิยาม		ทีส่ตัว์
ทั้งหลายมีความโลภ	ท�าอกุศลกรรม	ใช้ทรัพยากร
โดยไม่รู้คุณค่า	 และที่ส�าคัญคือคิดจะปลูกต้นไม้
กันน้อย	 ต้นไม้ทั่วโลกก�าลังลดลง	 เราไม่เข้าใจ
ธรรมชาติ	 จะเอาแต่ผลประโยชน์จากธรรมชาติ
จึงต้องเจอแต่ความพินาศ
	 พระพุทธเจ้าทุกๆ	 พระองค์	 ประสูติ	 ตรัสรู้ 
ปรินิพพาน	 ใต ้ต ้นไม ้ทั้ งนั้น	 ถ ้าไม ่มีต ้นไม	้	
พระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่ประสูติ	 ไม่มีที่ตรัสรู้	 ไม่มีที่
ปรินิพพาน	 ช่วงที่คนตัดไม้ท�าลายป่ามากๆ	 ส่วน
หน่ึงก็คือโยงใยถึงธรรมชาติ	 เพราะฉะนั้น	 เรื่อง
ของธรรมชาติกับการที่พระองค์อุบัติขึ้นมา	 เพื่อ
ให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติ	 โดยให้เข้าใจกฎเกณฑ ์
ของธรรมชาติ	 ๕	 อย่าง	 เป็นสิ่งส�าคัญที่ชาวพุทธ
ทุกคนควรที่จะตระหนัก	เจริญพร
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ปุจฉา :	 เหตุใดจึงกล่าวว่า	 การประสูติของ
พระพุทธเจ้าคือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์
เจ้าคะ	กราบเรียนพระอาจารย์อธิบาย	เจ้าค่ะ
วิสัชนา :	 แต่ก่อนนี้มนุษย์ตกอยู ่ภายใต้การ
ครอบง�าของตัณหา		ผู้ที่ปกครองเราอย่างแท้จริง
คือตัณหา	 ที่ครอบง�าสัตว์ใน	 ๓๑	ภพภูมิ	 ฉะนั้น		
การประกาศอสิรภาพนัน้คอืการประกาศอสิรภาพ
จากตัณหา	 ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาอีกต่อไป	 
นี่เป็นการประกาศอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ 
	 ช่วงที่อาตมาเรียนอยู ่ที่พม่า	 มีกลอนอยู  ่
บทหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ท่านแต่งเป็นกลอนภาษา
พม่าไว้	 แปลเป็นไทยว่า	 โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูก
ตัณหาครอบง�า	 ถูกตัณหาปกครอง	 ถูกตัณหายึด
ครอง	 พระพุทธเจ้าทรงท�าลายอวิชชา	 ท�าลาย
ตัณหา	พ่อคืออวิชชา	แม่คือตัณหา	กิเลส	๒	ตัว
นี้เรียกว่า	 วัฏฏมูล	 เป็นรากเหง้าของวัฏสงสาร 
ท�าให้เราเกิดและครอบง�าเราอยู่	 ท�าให้เราไม่ได้
อิสรภาพ	พระพุทธองค์เกิดมาเพื่อท�าลายอวิชชา	
ท�าลายตัณหา	 ถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพ
ของมนุษย์	ไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาอีกต่อไป
	 สมเด็จพระปิยมหาราช		รชักาลที	่๕	ทรงเลกิ
ทาสให้แก่คนไทย	ได้แก่	ทาสทางกาย	ทางกฎหมาย	 
แต่ทาสทางใจ	 คือคนไทยนี้ยังตกเป็นทาสของ
กิเลส	 โลภ	 โกรธ	หลง	ยังเป็นทาสของตัณหาอยู่	
พระองค์ทรงคิดเลิกทาสทางใจของประชาชน 
ทรงด�าริทางแก้	 คือ	 ให้พระเรียนพระไตรปิฎก	
อรรถกถา	 ฎีกา	 เพื่อสอนสมถะ	 สอนวิปัสสนา 
ให้คนไทย	ได้เลกิเป็นทาสทางใจ	ทาสทางใจนีต้้อง
ใช้ธรรมะ	 พระองค์จึงทรงตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ	์ 
ทั้ง	๒	แห่ง	คือ	มหามกุฏราชวิทยาลัย	และมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของพระสงฆ์ให้มีความรูด้	ีแล้วมาสอนธรรมะเพือ่ 
ช่วยให้คนไทยเลิกทาสทางใจได้	 ตามก�าลัง 
บุญบารมีของแต่ละคน

ปุจฉา : ถ้าพูดถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า 
“เป็นการปรากฏแห่งธรรมขึน้มาเป็นใหญ่สงูสดุ”	 
พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไร	 คือโยมคิดว่า 
ในพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 ที่เป็นองค์พระ 
รัตนตรัยนี้	พระธรรมเป็นใหญ่สุด	ใช่ไหมเจ้าคะ

วสิชันา :	ถกูต้อง	พระพทุธเจ้าเคารพความจริง	คอื
พระธรรม	พระองค์เป็นเพียงผู้ตรัสรู้	 ถ้าไม่มีพระ
ธรรม		พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้	ทรงพบความจริงอัน
ประเสริฐ	เรียกว่า	อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐ
คอืขนัธ์	๕	เป็นทกุข์	ทกุข์น้ีมาจากตณัหาคอืความ
อยาก	จะดับความอยากได้	ต้องไปนิพพาน	จะไป
นิพพานได้		ต้องมี	ศีล	สมาธิ	ปัญญา
	 ความจริง	๔	ประการนี้	ผู้ที่เข้าไปพบ	จะได้
เป็นพระอริยะ	ได้เป็นพระอรหันต์	หรือเป็นความ
จริงที่ผู้เป็นพระอริยะเท่าน้ันจึงจะเข้าไปเห็นได้
จริงๆ	คนธรรมดาก็รู้จักแค่ชื่อ	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	
มรรค	แต่	สัจจญาณ	กิจญาณ	กตญาณ	ญาณทั้ง	
๓	 ไม่สามารถเข้าไปท�าหน้าที่ในอริยสัจทั้ง	 ๔	 ได้	
เป็นธรรมทีพ่ระองค์ได้เข้าไปค้นพบ	แล้วพระองค์
ก็ให้ความเคารพพระธรรมที่พระองค์ทรงเข้าไป
พบ		เพราะท�าให้พระองค์ได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ปุจฉา :	 ขอความเมตตาพระอาจารย์พูดถึงหลัก
ปัจจยาการ	หรือ	ปฏิจจสมุปบาทด้วยเจ้าค่ะ
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วิสัชนา : ปัจจยาการ คืออาการของปัจจัย	ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างเนือ่งด้วยเหตุ	เนือ่งด้วยปัจจยั	ปัจจยาการ
ทีท่รงตรสัรู	้ม	ี๒	ประเภท	ประเภทแรก	คอื	ปฏจิจ- 
สมุปบาท ๑๒	อีกประเภทหนึ่งคือ	ปัจจัย ๒๔	มี	
เหตุปัจจัย	 อารัมมณปัจจัย	 เป็นต้น	 ปัจจยาการ 
คืออาศัยเหตุและผล	 เกิดจากสาเหตุนี้	 ผลอันนี้
จึงเกิด
	 ยกตัวอย่างเช่น	 เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้
เกดิสงัขาร	เพราะสงัขารเป็นปัจจยัให้เกดิวญิญาณ	
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป	 เพราะ
นามรูปเป็นปัจจยัให้เกิดสฬายตนะ	เพราะสฬาย-
ตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ	 เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัยให้เกิดเวทนา	 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยให้
เกดิตณัหา	เพราะตณัหาเป็นปัจจัยให้เกดิอปุาทาน	
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ	 เพราะภพ
เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ	 เพราะชาติเป็นปัจจัยให้
เกิด	 ชรา	 มรณะ	 โสกะ	 ปริเทวะ	 ทุกข์	 โทมนัส	 
อปุายาส	ทัง้หมดนีก้ห็มุนวนไป	เพราะอวิชชาเป็น
ปัจจัย	 ปัจจยาการเป็นอาการของปัจจัย	 เพราะ
อวิชชา	คือความไม่รู้	เป็นเหตุท�าให้เกิดสังขาร

ปุจฉา :	มีใครเกิดก่อนอวิชชาบ้างไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	มีสิ	ก็มอีาสวะ	แปลว่า	การหมักหมม		 
เพราะการหมกัหมมทีเ่รยีกว่า	อวชิชาสวะ	หมกัหมม 
ความไม่รู ้	 ต่อมาอวิชชาก็เริ่มหมุน	 จากอาสะ-
วานัง สะมุปปาทา	เพราะการเกิดขึ้นของอาสวะ	
(อวิชชา	 จะ	 ปะวัตตะติ)	 อวิชชาก็เร่ิมหมุน	 ชาติ
ที่แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้	 ชาติหน้าจะไปไหนก็ไม่รู	้
ชาตินี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้	 ไม่รู้ว่าชาตินี้มีแค่รูป
แค่นาม	 ไม่รู้ว่ารูปนามเป็นกองแห่งทุกข์	 ไม่รู้ว่า
ทุกข์นี้มาจากตัณหา	 ไม่รู้ว่าจะดับตัณหาได้ต้อง
ไปนิพพาน	 ไม่รู้ว่าจะไปนิพพานได้จะต้องมีศีล	
สมาธิ	ปัญญา	ความไม่รู้ ๘ เรื่องนี ้คือ อวิชชา 
เริ่มจากอวิชชานั่นแหละ	 คือ	 ไม่รู้อดีต	 ปัจจุบัน	

อนาคต	ไม่รู้	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	นี่คือ	ชีวิต
เริ่มหมุนแล้ว
	 พอไม่รู	้	กเ็ริม่แสวงหา	เรยีกว่า	สงัขาร	แปลว่า 
การปรงุแต่ง	ปรงุแต่งเรือ่งดีๆ 	กเ็ป็น	ปญุญาภสิงัขาร 
ปรงุแต่งเรือ่งไม่ด	ีก็เป็น	อปญุญาภิสงัขาร ปรงุแต่ง 
ดีมาก	 จนกระทั่งจิตเข้าถึงฌาน	 เข้าถึงอภิญญา		
เรียกว่า	อาเนญชาภิสังขาร	 จากการที่ไม่รู้	 ก็เริ่ม
การสรรหา	การค้นหา	การปรงุแต่ง	เพราะอวชิชา
เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร	คือการปรุงแต่ง
	 สงัขารเป็นปัจจยัท�าให้เกิดวญิญาณ	วญิญาณ 
มี	 ๒	 อย่าง	 คือ	 วิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณ 
ส่วนหนึ่ง	 (ข้ามภพข้ามชาติ)	 และวิญญาณอีก 
ส่วนหนึ่ง	 คือ	 จักขุวิญญาณ	 โสตวิญญาณ	ฆาน-
วิญญาณ	 ชิวหาวิญญาณ	 กายวิญญาณ	 มโน-
วิญญาณ	วิญญาณที่เป็นปัจจุบัน	 ก็คือวิญญาณ
ที่เกิดทางทวารทั้ง	๖	ส่วนวิญญาณที่เป็นอนาคต		
ก็คือปฏิสนธิวิญญาณ	เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้
เกิดสงัขาร	เพราะสงัขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ	
นี้คืออาการที่เกิดขึ้นของเหตุของปัจจัย
	 ทั้งหมดนี้	เรียกว่า	ปัจจยาการ	มีชื่ออีกอย่าง
หนึ่งว่า	ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจะ	คือ	อาศัยแล้ว 
ซ่ึงเหตุ	 สมุปบาท	 คือ	 ผลก็เกิดขึ้นด้วยดี	 ตรงน้ี
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เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	สังสารจักร วัฏสงสาร ก็ได้				
เป็นการหมุนเวยีนของสงัสารวฏั	หรอืมอีกีชือ่หนึง่
ว่า	ภวจกัร	เป็นการหมุนเวียนของภพชาติ	หรอือกี
ชื่อหนึ่งว่า	อิทัปปัจจยตา เพราะสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี
	 เรื่องปัจจยาการส�าหรับพระพุทธองค์	 	พระ 
พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวินัยปิฎก	 ปัจจยาการที ่
เกีย่วกับพระสาวกคอืปฏิจจสมุปบาท	พระพทุธเจ้า 
ทรงแสดงไว้ในพระสตูร	ปัจจยาการทีเ่กีย่วกบัพระ
อภิธรรม	คือปฏิจจสมุปบาทที่พูดถึงสภาวะที่เกิด
ขึ้นตามธรรมชาติ	ว่าเกิดขึ้นอย่างไร	ฉะนั้น	ค�าว่า 
ปัจจยาการ	นี้	ในมุมมองพระวินัยปิฎก	เป็นปัจจ-
ยาการที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธองค์	 ในมุมมอง
ของพระสุตตันตปิฎก	 คือ	 ปัจจยาการที่พระองค์
ทรงแสดงแก่พระสงฆ์สาวก		มพีระอานนท์เป็นต้น		
และในมุมมองของพระอภิธรรม	 เป็นปัจจยาการ 
ที่พูดถึงสภาวธรรมที่เกิดตามเหตุตามปัจจัย
	 บางคนบอกว่า	ปฏิจจสมุปบาท	ต้องอย่างนี ้
เท่านัน้		ตอนนีอ้าตมาก�าลงัรวบรวมปฏจิจสมปุบาท 
จากพระวินัย	 จากพระสูตร	 จากพระอภิธรรม	
และจากที่อื่นๆ	 ก็รวบรวมเอามาศึกษาทั้งหมด 
ถ้าใครไปศึกษาปัจจยาการในมุมมองเดียวแล้ว 
จะเกิด	 อิทังสัจจาภินิเวส	 ส่ิงนี้เท่านั้นถูก	 ส่ิงอื่น 
ผิดหมด	คือมองในมุมเดียว

	 ถ้าเป็นปัจจยาการทีอ่ยูใ่นพระสตูร	มร้ีอยกว่า 
สูตร	 ซึ่งเป็นปัจจยาการที่พระองค์ทรงแสดง
กับพระสาวก	 ส่วนปัจจยาการที่แสดงไว้ในพระ
อภธิรรมปิฎก	ในหมวดของวภิงัค์	เป็นปัจจยาการ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	ตามสภาวะ	เรื่องปัจจยา-
การทัง้หมด	ถ้าเรามองไม่ทะลก็ุตดิอยูต่รงปัจจยา- 
การ	 คือเอาปัจจยาการเป็นที่ต้ังของเหตุและผล 
รู้ก็รู้แบบครึ่งๆ	กลางๆ	แล้วมานั่งเถียงกัน	มานั่ง
ทะเลาะกัน	ถ้าจะศึกษาปัจจยาการจริงๆ	ต้องเอา
มาทั้งหมด	 ทั้ง	 อรรถกถา	 ฎีกาด้วย	 แล้วจะรู้ว่า 
ตรงนี้ที่พระองค์แสดงธรรมนั้นๆ	 ทรงประสงค์ 
อะไร	 เรื่องๆ	 เดียวน้ี	 บางครั้งก็ดึงชาติข้ึนมา 
บางคร้ังดึงชรา	 มรณะขึ้นมา	 บางครั้งดึงอวิชชา 
ขึ้นมา	 คนที่ไม่รู ้นัยแห่งการแสดงธรรม	 ก็อ่าน 
เพียงสูตรใดสูตรหนึ่ง	 แล้วสุดท้ายมานั่งเถียงกัน	
แต่ว่ามนัคนละมมุมอง	คนละประเดน็	คนละเรือ่ง 
ปรารภเหตคุนละอย่าง	คนละวตัถปุระสงค์	เจริญพร

ปุจฉา :	 ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้	 ไม่ใช่สิ่งตื้นเขิน 
เลย	เจ้าค่ะ

วิสัชนา :	ไม่ตื้นเขินเลย	แต่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมาก
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ลึกโดยเหต ุ
คือ	หาสาเหตุจากตั้งแต่ต้นเหตุเลย	พระพุทธเจ้า
ทรงบ�าเพ็ญบารมีมา	 จนกระทั่งถึงเหตุสุดท้ายที่
เรียกว่า	สันติเกนิทาน	คือเหตุใกล้	นับตั้งแต่เป็น
เทพบุตร	จนกระทั่งออกบวช	ปฏิบัติธรรม	บรรลุ
บรรทัดฐานเหตุ	ตั้งแต่พระองค์เสวยโลกิยผล	จน
ได้บรรลถุงึอรหตัตมรรค	ซ่ึงเป็น	ปทฏัฐาน	แปลว่า 
เหตุใกล้สุด	 ก่อนที่จะบรรลุโลกุตตรผล	 สูงสุดคือ
อรหัตตผล	 หรือการรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ	
อริยสัจ	มี	๔	คือ	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	ต้องรู้
ด้วยสัจจญาณ	รู้ด้วยกิจญาณ	รู้ด้วยกตญาณ	แล้ว
อริยสัจ	๔	นี้	มีรอบ	๓	มีอาการ	๑๒	ทุกข์	สมุทัย	
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นิโรธ	 มรรค	 มี	 ๔	 แต่การก�าหนดรู้ทุกข์ ด้วย 
สัจจญาณ	กิจญาณ	กตญาณ	คืออะไร	ก�าหนดรู้
สมุทัย ด้วยสัจจญาณ	กิจญาณ	กตญาณ	คืออะไร	
ก�าหนดรู้นิโรธ ด้วยสัจจญาณ	กิจญาณ	กตญาณ	
คืออะไร	ก�าหนดรู้มรรค ด้วยสัจจญาณ	กิจญาณ	
กตญาณ	คืออะไร	 อริยสัจแทงตลอดด้วยรอบ	๓	
มีอาการ	๑๒	
 ลึกโดยผล	 คือผลโดยตรง	 และผลต่อเนื่อง	
ได้แก่	 ผลของทาน	 ศีล	 เป็นต้น	 จนถึงผลสูงสุด 
คือ	อรหัตตผล
 ลกึโดยการรู้แจ้งแทงตลอด	เอาอะไรไปแทง 
ก็เอามรรคญาณ	คือ	โสดาปัตติมรรค	สกทาคามิ- 
มรรค	อนาคามิมรรค	อรหัตตมรรค	ญาณปัญญา 
ของเรา	เข้าใจอริยสัจ	๔	ได้	รู้ด้วย	สัจจญาณ แต่	 
กิจญาณ เรายังไม่ได้ท�า	กตญาณ เรายังไม่ได้ท�า 
เพราะฉะนั้น	อริยสัจ	๔	ของเราก็ได้แค่	สุตพุทธะ  
คือเป็นพุทธะด้วยสุตะ	 คือ	 สดับรับฟัง	 ศึกษา 
เล่าเรียน	แต่ไม่ได้เป็นพุทธะด้วย	สาวกพุทธะ	คือ	
ได้บรรลุโสดาปัตติมรรค	 เป็นพระโสดาบัน	 เป็น
พระอริยบุคคลไปตามล�าดับ
 ลกึโดยการแสดง	ทกุครัง้ทีพ่ระพทุธเจ้าแสดง
ธรรมแบบนี้	 จะทรงพิจารณาว่า	 ผู้ฟังได้บ�าเพ็ญ
บารมีมามากน้อยแค่ไหน		ถงึเวลาทีจ่ะแสดงธรรม
แก่เขาหรือยัง	 ๑)	 จะแสดงธรรมให้แก่ผู้ฟังจะท�า
อย่างไร	๒)	 บารมีของผู้ฟังคืออะไร	๓)	 จะแสดง
ธรรมหมวดไหน	 ๔)	 คนราคะจริต	 ควรจะแสดง
อสุภกรรมฐาน		คนโทสะจรติ	ควรจะแสดงเมตตา
กรรมฐาน	 คนโมหะจริต	 วิตกจริต	 ควรจะแสดง 
อานาปานสติกรรมฐาน	 พุทธิจริต	 ควรจะแสดง 
มรณานสุติกรรมฐาน	แต่พวกเราไม่รูจ้รติของผู้ฟัง 
ไม่รูธ้รรมะทีถู่กกบัจรติ	ไม่รูว่้าเขาได้บ�าเพญ็บารมี
มาเพียงใด

ปุจฉา	 :	 สมัยก่อน	 พระพุทธองค์ไม่ได้มีอุปกรณ์	
แต่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญู	 ผู้รู ้แจ้งโลก		
จึงทรงเผยแผ่พระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
กว้างไกล	 โดยที่ไม่ต้องมีอินเตอร์เน็ต	 ไม่ต้องมี
เทคโนโลยีอะไรช่วยเลย	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 เจริญพร	 ตรัสทีเดียว	 ฟังแล้วเข้าอก
เข้าใจ	ฟังแล้วไม่ใช่แค่	understand	แต่	get	เลย		
มากกว่า	 get	 คือ	 ฟังแล้วหัวเราะได้	 ร้องไห้ได	้ 
ฟังแล้วไม่ต้องฉาย	 PowerPoint	 ตรัสเห็นภาพ		
ในลักษณะนี้	 พระองค์สามารถท�าได้	 เขาเรียกว่า
ลึกโดยการแสดง	 ความลึกซึ้งของพระธรรมมี  
๔ อย่าง	 เจริญพร	 ซึ่งพระองค์ทรงมีอินทริย- 
ปโรปริยัตติญาณ	(รู้ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ของ
สรรพสัตว์)

ปจุฉา :	มาถงึการปรนิพิพาน	หลกัธรรมทีช่าวพทุธ
ควรน้อมน�ามาพิจารณา	 ในการปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า	คือความไม่ประมาทใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา :	ใช่	 เจริญพร	พระด�ารัสว่า	หันทะทานิ 
ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา 
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเราขอเตือนท่านทั้ง
หลายว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ตุมเห	พวกเธอ
ทั้งหลาย	อัปปะมาเทนะ ภิกขะเว สัมปาเทถะ 
ภิกขะเว ดูก่อน ผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย 
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อัปปะมาเทนะ จงยังความไม่ประมาท สัมปา- 
เทถะ ให้ถึงพร้อมเถิด	หรือแปลอีกส�านวนหนึ่งว่า 
สิกขัตตะยัง พวกเธอจงยังไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธ ิปัญญา สมัปาเทถะ  ให้ถงึพร้อม  อปัปะมา- 
เทนะ ด้วยความไม่ประมาท
ปุจฉา	 :	 ในทางปฏิบัติก็คือ	 ให้เจริญไตรสิกขา
นั่นเอง	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 เจริญพร	 ใช้สติ	 ๕	 ขั้น	 ในการเจริญ
ไตรสกิขา	๑.	ต้ังสติก่อนสตาร์ท	๒.	สตไิม่ลมืให้ทาน 
๓.	สติไม่ลืมรักษาศีล	๔.	สติไม่ลืมอนุสติ	๑๐	และ	
๕.	สติไม่ลืม	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	ไตรสิกขา	คือ	
ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ก็จะบริบูรณ์	เรียกว่า	ศีลสิกขา 
สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา	 จะเกิดขึ้นพร้อมๆ	กัน
ได้	 ต้องบ�าเพ็ญศีลก่อน	 คือ	สัมมาวาจา สัมมา- 
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ	บ�าเพ็ญให้ได้
	 ต่อจากนั้น	สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา-
สมาธิ	 บ�าเพ็ญให้ได้	 สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
บ�าเพ็ญให้ได้		พอจบครบ	๓	กลุ่มนี้แล้ว	ศีล	สมาธิ	
ปัญญา	๓	หัวข้อนี้	ท�าให้เกิดขึ้นพร้อมๆ	กัน	เพื่อ 
ให้เกิด	 มัคคสมังคี	 (องค์มรรคทั้ง	 ๘	 เกิดขึ้น 
เป็นหนึ่งเดียว)	 โสดาปัตติมรรค	 ก็จะเกิดขึ้นได้	
โสดาปัตตผิลกจ็ะเกิดขึน้ได้	เป็นพระโสดาบัน	การ 
บรรลุมรรค	ผล	นิพพานก็จะเกิดขึ้นได้

ปจุฉา :		เม่ือพระพทุธศาสนาเกดิขึน้	ประดษิฐานใน
โลกน้ี	พระพทุธศาสนาได้สร้างความเปล่ียนแปลง
ให้อารยธรรมของมนุษย์อย่างไรบ้าง

วิสัชนา : อารยธรรม คือ มรรคมีองค์ ๘	นี้เป็น
ธรรมของอารยชน	 เราจะได้มาเห็นอารยธรรม 
จริงๆ	 คือเริ่มจากคนที่ เป ็นมนุษย์ธรรมดาๆ 
แต่เห็นแก่ตัวจัดๆ	 มนุษย์ประเภทนี้เรียกว่า	 
มนุสสะเปโต ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรต,	 เป็น
มนษุย์ทัว่ไปนีแ้หละ	แต่ชอบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่	รงัแก 

ผู้อื่น	 ฆ่าผู้อื่นแล้วมีความสุข	 ประเภทนี้เรียกว่า 
มนสุสะเนระยโิก ตัวเป็นมนุษย์	แต่ใจเป็นสตัว์นรก,	 
ตวัเป็นมนุษย์แต่ท�าตวัเหมอืนสตัว์เดรจัฉาน	ขวาง 
โลก	ไม่มหีริ	ิโอตตปัปะ	เรยีกว่า	มนุสสะตริจัฉาโน,	 
แต่ถ้าวันไหนตัวเป็นมนุษย์	 ใจก็เป็นมนุษย์	 คือ 
รักษาศีล	๕	วันนั้นก็เป็น	มนุสสะมนุสโส มนุษย ์
แท้ๆ	 มนุษย์จริงๆ	 มนุษย์ที่สังคมยอมรับกันได้, 
ถ้าวันไหนดีมากกว่าน้ัน	 มีหิริ	 มีโอตตัปปะ	 หิริ  
ละอายแก่ใจ	ไม่กล้าท�าบาป โอตตัปปะ	เกรงกลัว 
คนอ่ืนไม่กล้าท�าบาป	ถ้ามหีริ	ิมโีอตตปัปะ	เรยีกว่า 
มนุสสะเทโว เป็นมนุษย์ขั้นเทพ		
	 แต่ถ้าวันไหน	 มนุษย์คนนั้น	 ปรารถนาให ้
ทุกคนมีความสุข	 เห็นใครมีทุกข์	 ก็อยากจะให้
พ้นจากทุกข์	 คนที่มีความสุขแล้ว	 ก็ขอให้สุขยิ่งๆ 
ขึ้นไป	 แล้วมองทุกคนด้วยใจเป็นกลาง	 คือมี 
พรหมวิหารทั้ง	 ๔	 เรียกว่า	 ตัวเป็นมนุษย์	 แต่ใจ 
เป็นมหาพรหม	 เรียกว่า	 มนุสสะมหาพรหมา 
ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นมหาพรหม	 ถ้าวันไหน
มนุษย์คนนี้	 เอามรรคมีองค์	 ๘	 คือ	 ศีล	 สมาธิ 
ปัญญา	 ไปใช้ในชีวิต	 เขาจะได้เป็น	 มนุสสะ- 
อารโย เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ	 เป็นผู ้มีอารย- 
ธรรม	 คือ	 ธรรมะของผู้เจริญแล้ว	 เจริญด้วยศีล	
เจริญด้วยสมาธิ	เจริญด้วยปัญญา
	 เพราะฉะนัน้	อารยธรรมในทีน่ีค้อื	ทกุคนมศีลี 
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	ทุกคนมสีมาธ	ิ จิตใจ
ไม่ขุ่นมัว	 จิตใจมีสมาธิ	 จิตใจมีความสงบ	 ทุกคน 
มปัีญญา	แก้ปัญหากิเลสได้ด้วยปัญญา	อนัน้ันคอื
อารยธรรมที่พระพุทธองค์ได้สร้างไว้ด้วยศีล
 ศีลนี้มีด้วยกัน ๔ ประเภท	 คือ	 ศีลที่เป็น
ปาฏิโมกขสังวรศีล	 ศีลที่ปิดประตูอบาย	 ได้แก่		
ศีล	๕	ศีล	๘	ศีล	๑๐	ศีล	๒๒๗		ศีลที่เป็นข้อวัตร
วัฒนธรรมประเพณี	 เป็นจารีตศีล	 หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า		อาชีวปาริสุทธิศีล	ศีลที่เลี้ยงชีพโดย
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เว้นจากมิจฉาชพี	๕	ประการ	หรือ	ศลีทีเ่ป็น	ปัจจย- 
สันนิสสิตศีล	การใช้สอยปัจจัย	๔	ใช้สอยอย่างไร
คือพิจารณาก่อนใช้สอย	ขณะใช้สอย	หลังใช้สอย	
เรียกว่า	ปฏิสังขาโยนิโส	 และศีลที่ท�าให้พ้นจาก
ทุกข์ก็คือ	อินทรียสังวรศีล	ส�ารวมตา	หู	จมูก	ลิ้น	
กาย	 ใจ	 เอาสติเข้าไปส�ารวมระวัง	 ศีลนี้คือศีลที่
เป็นมาตรฐานสากล	 เป็นพื้นฐานที่ท�าให้มนุษย์มี
อารยธรรมสูงขึ้นตามล�าดับ	เจริญพร

ปุจฉา :	สาธุ	เห็นภาพชัดเจนเลยเจ้าค่ะ	โยมได้ฟัง 
ปาฐกถาของท่านศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเวศ 
วะสี	ท่านพูดว่า	“สังคมยั่งยืน พระพุทธศาสนา
ยั่งยืน ถ้าพระพุทธศาสนายั่งยืน สังคมก็ยั่งยืน”  
กราบเรียนขอค�าอธิบายด้วยเจ้าค่ะ

วิสัชนา :	 หมายความว่า	 ถ้าพระพุทธศาสนา
ยั่งยืน	คือมีการเทศน์		พระรู้ธรรมะ	แล้วสอนโยม
ให้รู้จัก	ประโยชน์ในชาตินี้	 	 ท�ามาหากินอย่างไร	
ประโยชน์ในชาติหน้า	ต้องมีศรัทธา	มีศีล	มีจาคะ	
มีสุตะ	 มีปัญญา	 ชาติหน้าไม่ไปอบาย	ประโยชน์
สูงสุด	ใครอยากไปนิพพาน	ต้องรู้จักรูป	รู้จักนาม	
รู้จักไตรลักษณ์	 จึงจะไปพระนิพพานได้	 เพราะ
ฉะนั้น	 ถ้าพระพุทธศาสนาเข้มแข็ง	 คือพระรู ้
ปริยัติ	 เมื่อพระรู้ปฏิบัติแล้วเผยแผ่	 	 ปริยัติรู้ไหม	
พระไตรปิฎกได้เรียนไหม	 ได้
ลงมือปฏิบัติไหม	ศีลรักษาไหม	
สมาธิท�าไหม	ปัญญาเจริญไหม	
ถ้าพระท�าอย่างนี้	จึงเรียกได้ว่า	
พระพุทธศาสนาเจริญ	
	 ถ้าพระสงฆ์มีองค์ความรู้	 
ท่านก็จะเทศน์	ก็จะสอน	ท่าน 
ก็จะบรรยาย	 เม่ือพระเทศน์ 
สอน	 บรรยาย	ญาติโยมที่เกิด
ศรัทธาก็ให้ทาน	คนที่มีศรัทธา 

มากก็รักษาศีล	 คนท่ีมีศรัทธามากกว่านั้น	 ก็เจริญ 
วปัิสสนา	เพราะฉะน้ัน	เมือ่พระพทุธศาสนามัน่คง 
ก็ท�าให้สังคมมั่นคง	
	 เมื่อสังคมมั่นคง	 ญาติโยมมีก�าลังสนับสนุน
พระศาสนา	 พระสงฆ์ก็ไม่ต้องมาท�างานก่อสร้าง	
ไม่ต้องท�ากจิอืน่ทีไ่ม่เกีย่วกบัการเรยีน	การปฏบิตั	ิ	
และการเผยแผ่	 พระสงฆ์ก็ได้ท�าหน้าที่ของท่าน
เต็มที่	 แล้วย้อนกลับมาช่วยสังคม	 โดยการเทศน์ 
การสอน	การบรรยาย	การอบรม	การให้กรรมฐาน	 
สังคมก็เข้มแข็งขึ้นมาอีก	 เพราะฉะนั้น	 ในส่วนนี้	 
จึงมีค�าโบราณกล่าวไว้ว่า	 “วัดจะดี มีหลักฐาน  
เพราะบ้านช่วย บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย 
บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ก็อวยชัย ถ้าขัดกัน 
ก็บรรลัย ทั้งสองทาง”

ปจุฉา :	ปัจจบุนันี	้พระพทุธศาสนา	มทีัง้ภยัภายใน
และภยัภายนอก			เราจะช่วยกนัรกัษาและสบืทอด
พระพุทธศาสนา	 อันเป็นสมบัติอันล�้าค่าของเรา 
ต่อไปได้อย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา :	 การได้พบพระพุทธศาสนานี้เหมือน
ได้โอกาสทอง	ซึ่งไม่ได้มี	๒	ครั้ง	นํ้าขึ้นให้รีบตัก 
กว่าจะได้เกิดเป็นคนก็ยากเยน็แสนเขญ็	กว่าจะได้
พบพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากเย็นแสนเข็ญ	กว่าจะ 
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ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ยากเย็นแสนเข็ญ	 ฟังแล้ว
เกิดศรทัธาก็ยากเยน็แสนเขญ็	ฟังแล้วจะตดัสนิใจ 
ออกบวชก็ยากเย็นแสนเข็ญ	 เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีได้
มาด้วยความยากเย็นแสนเข็ญ	 ต้องดูแลรักษาให้
ดีที่สุด	ดูแลรักษาทั้งภายใน	ทั้งภายนอก
	 ภายในอย่าให้ผุอย่าให้พัง	 อย่าให้เสียอย่า 
ให้หาย	อย่าให้มีอันตราย	หรือ	ภัยจากภายนอก 
เข้ามากระทบมารบกวน	 ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ 
เข้ามาช่วยป้องกนัภยัภายนอก	กฎหมายก็ด	ีสงัคม 
ก็ดี	 ใช้กฎหมาย	 ใช้สังคม	 ใช้ปัญญา	 ป้องกันภัย 
จากภายนอก	 บางครั้งต้องใช้ทรัพย์สินเงินทอง 
ป้องกันภัยภายนอก	 ส่วน	 ภัยภายใน	 เรามีหลัก	
ศีล	สมาธิ	ปัญญา	 เราก็สามารถแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันภัยภายในได้	เจริญพร

ปุจฉา : ขอโอกาสเป็นค�าถามสุดท้ายว่าเราจะ
ทาํการบชูาอย่างไรให้สมค่าของวนัวสิาขะ		จะท�า 
อะไรที่จะดีที่สุด	ที่เราได้เกิดเป็นชาวพุทธเจ้าคะ

วิสัชนา :	เจริญพร	อามิสบูชา	ก็มีธูปเทียน	ของ
หอม	ที่ทุกท่านได้ท�าเป็นปกติอยู่เป็นประจ�าแล้ว	
อาตมาจึงอยากน�าเสนอ	ปฏิบัติบูชา บูชาด้วย
การปฏิบัติ	 ค�าว่าปฏิบัตินี้	 เริ่มนับหนึ่งตรงไหน		 
เริ่มต้นบูชา	ขั้นที่หนึ่ง การเข้าถึงไตรสรณคมน ์
ข้าพเจ้าขอถึง	 ขอนับถือ	 ขอมอบตนเป็นศิษย์	 
ขอมอบกายถวายชีวิต	 แด่พระรัตนตรัย	 การเข้า 
ถึงไตรสรณคมน์ ๔ วิธี แล้วก็รู้จัก	 ไตรสรณคมน ์
๒ ชนดิ	มีอานสิงส์อย่างไร	การเข้าถงึไตรสรณคมน์
นี้	ถือเป็นการปฏิบัติบูชาขั้นที่	๑	
	 ถ้าเข้าใจไตรสรณคมน์อย่างถกูต้องแล้ว	ต่อไป 
การบูชาข้ันที่ ๒ ตั้งใจสมาทานศีล	 โดยเฉพาะ	 
จตุปาริสุทธิศีล ๔	 ต่อไปการบูชา	ขั้นที่ ๓ กุศล
กรรมบถ ๑๐	ท�าความดี	ทางกาย	วาจา	ใจ	เป็น
ความดทีีเ่ราปฏบิตับิชูา	แต่การปฏิบติับชูาขัน้ที	่๓ 

ของพระสงฆ์	กค็อื	ธดุงค์ ๑๓ ข้อ 	ส่วนการปฏบิตั ิ
บูชา ขั้นที่ ๔	ของพระกับโยมนั้นบูชาเหมือนกัน 
คือ	สมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี	 เลือกวิธีใดวิธีหน่ึง 
เอามาลงมอืปฏบัิต	ิตามจรติ	ตามอธัยาศยัของตน 
นี้คือการปฏิบัติบูชาขั้นที่	๔	ส่วน	การปฏิบัติบูชา 
ขั้นท่ี ๕ คือ สติปัฏฐาน ๔	 เอาสติเข้าไปตั้งไว ้
ในกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	
 นี่คือสุดยอดของการปฏิบัติบูชา	 เป็นการ 
ตอบแทนพระองค์	 ด้วยการระลึกถึงพระองค์ 
อย่างยิ่งใหญ่	 พระธรรมของพระองค์	 ถ้าเอามา
ศึกษาเรียนรู้	 แล้วก็ได้ลงมือ	 ตั้งแต่ไตรสรณคมน	์
ถ้ารักษาศีลก็ดีกว่านั้นอีก	 สรุปคือ	 การปฏิบัติ
บูชามี ๕ ขั้นตอน	ขั้นตอนที่	๑	ถือไตรสรณคมน์	
ขั้นตอนที่	 ๒	 รักษาศีล	 ขั้นตอนที่	 ๓	 เจริญกุศล
กรรมบถ	หรือถือธุดงค์	ขั้นตอนที่	๔	 เจริญสมถ- 
กรรมฐาน	 และขั้นตอนที่	 ๕	 เจริญสติปัฏฐาน	๔ 
ถ้าท�าได้	๕	ขั้นตอนนี้	คือการปฏิบัติบูชาที่ดีที่สุด 
เจริญพร
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	 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้มีมต ิ
ยอมรับวันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญสากลของโลก	
การที่สหประชาชาติให้การยอมรับครั้งนี้	 ย่อม
แสดงให้เห็นว่า	 วันวิสาขบูชานั้น	 ไม่เพียงแต่เป็น
วันส�าคัญของชาวพุทธเท่านั้น	 แต่มีความส�าคัญ
ต่อชาวโลกด้วย			

มองวันวิสาขบูชา ด้วยปัญญาที่รู้ตระหนัก

วันวิสาขบูชามีความส�าคัญต่อชาวพุทธอย่างไร
ตอบ		 วันวิสาขบูชาส�าคัญต่อชาวพุทธ	 เพราะว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา	
เป็นผู้ท�าให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น	 เราจึงเรียก
พระองค์ว่า	 “พระบรมศาสดา”	 เมื่อพระพุทธ
ศาสนาส�าคัญต่อเรา	 พระพุทธเจ้าก็ส�าคัญต่อเรา
ชาวพุทธทั้งหลาย	นี้เป็นการพูดในแง่หลักทั่วไป

	 ถ้าจะพูดในความหมายที่ลึกลงไป	วันวิสาข- 
บูชาก็มีความส�าคัญในแง่ที่ว่า	 เป็นเครื่องเตือนใจ
ให้เราน�าเอาหลักพระพุทธศาสนาข้ึนมาประพฤติ
ปฏิบัติ	 อย่างน้อยเริ่มต้นด้วยการเตือนใจให้เรา
ไม่ลืมที่จะมองความหมายว่าพระพุทธศาสนา
คืออะไร	 แล้วก็เป็นโอกาสส�าหรับการท�าความดี
งามต่างๆ	 เริ่มตั้งแต่การมาระลึก	 ทบทวนความ
หมาย	ตรวจสอบความเข้าใจ	และขวนขวายศกึษา
พระพุทธศาสนา	

	 ถ้าเราใช้โอกาสนี้มาเตือนใจกัน	แล้วส่งเสริม
การศึกษาพระพุทธศาสนา	 ด้วยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ	และชวนกันประพฤตปิฏบิตั	ิก็จะเป็น
ผลดีต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น	และต่อสังคมส่วนรวม

ปรารภธรรม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)วิสาขบูชา 
อารยธรรมโลกหยั่งถึง
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	 โดยเฉพาะความรบัผิดชอบในฐานะชาวพทุธ 
นี่ต้องสูง	 เพราะพฤติกรรมเสื่อมทรามเสียหาย
เหล่านี้	จะเป็นอบายมุขก็ดี	ความไม่สุจริตในการ
บรหิารด�าเนนิกจิการต่างๆ	กดี็	เป็นเรือ่งทีผิ่ดหลัก 
พระพุทธศาสนามาก	ถ้าเราจะให้พระพุทธศาสนา 
มคีวามหมาย และแสดงว่าคนไทยนบัถอืพระพทุธ 
ศาสนาจรงิกต้็องให้คนไทยแสดงตวัออกมาด้วย
พฤติกรรมหรือการกระทําและการดําเนินชีวิต 
ทีถ่กูต้องตามหลกัพระพทุธศาสนา	เมือ่ชีวิตและ
สังคมของเรามีสภาพอย่างนี้	 ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
หลกัพระพทุธศาสนา	กเ็ป็นเครือ่งฟ้องตวัเอง	ทีเ่รา 
จะต้องมาทบทวนพิจารณากัน	 แล้วก็วิเคราะห์
ปัญหาและหาทางแก้ไข
	 วันวิสาขบูชาก็เป็นโอกาสส�าคัญที่จะได้มา
เอาจริงเอาจัง	 โดยมารวมใจกัน	ประชุมกัน	หรือ
ร่วมมือกัน	 ในการวางแนวนโยบาย	 เริ่มต้ังแต่
หยิบยกปัญหาขึ้นมาถกเถียง	 แล้วตั้งประเด็น 
เป็นจุดก�าหนด	 และวางเป้าหมายใหญ่ๆ	 ที่เรา
จะเอาจริงเอาจังเพื่อปรับปรุงกิจการพระศาสนา		
พฒันาชวีติและสงัคม		เมือ่ได้จดุหมายชดัเจนแล้ว		ก็
วางวธิกีารในการแก้ปัญหาให้เป็นเรือ่งทีจ่ะท�ากนั 
ให้จริงจังต่อไป
วันวิสาขบูชามีความส�าคัญต่อชาวโลกอย่างไร
ตอบ พระพุทธศาสนาส�าคัญต่อโลก	ก็คือในแง่ที ่
“เป็นบ่อเกดิสําคญัของอารยธรรมมนษุย์”	ซึง่จะ 

พูดตามภาวะที่เป็นอยู่ในบางแถบของโลกก็ได้		
หรือจะพูดในแง่ประวัติศาสตร์	 ความเป็นมาของ
โลกทั้งหมดก็ได้
	 อารยธรรมมนุษย์นั้นเป็นผลงานสร้างสรรค ์
ของมนุษย์ในถิน่ต่างๆ	เมือ่พระพทุธศาสนาเกิดขึน้ 
มา	ก็ท�าให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ใน 
ส่วนต่างๆ	ของโลก	ตามทีป่รากฏในประวติัศาสตร์ 
แห่งวัฒนธรรม	และอารยธรรมของมนุษย์ในท้อง
ถิ่นต่างๆ	 แต่ละภูมิภาค	 หรือแต่ละประเทศก็ด	ี	
หรือในส่วนรวมของโลกก็ดี		ถ้าเราศึกษาดูให้ดี		ก็
จะเหน็ส่วนร่วม		และบทบาทส�าคญั	ของบคุคลใน
พระพุทธศาสนา		และของตัวสถาบันพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก
	 เมื่อมีบุคคลมานับถือ	 หรือน�าหลักธรรมใน 
พุทธศาสนาไปใช้	 ความเปล่ียนแปลงในทาง 
พฤติกรรม	จิตใจ	และความรู้	ความคิด	ก็เกิดขึ้น	
เมื่อความเชื่อถือ	 การประพฤติปฏิบัติ	 และความ
คิดความเข้าใจ	แพร่ขยายกว้างออกไป	และอยู่ตัว	
ก็กลายเป็นวิถีชีวิต	วิถีสังคม	วัฒนธรรม	ตลอดจน 
การสร้างสรรค์ต่างๆ	 ตามแนวทางน้ัน	 เรียกว่า
อารยธรรมเกิดขึ้น
	 เหมือนอย่างประเทศไทยเรา	 ก็เป็นตัวอย่าง
ของท้องถิ่นหน่ึงหรือประเทศหน่ึง	 ที่วัฒนธรรม
มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา	 ความเจริญ
ก้าวหน้าและความเป็นมาของสังคม	 ย่อมสืบ

เน่ืองมาจากหลักการต่างๆ	 ที่
น�ามาใช้	 ไม่ว่าหลักการคือหลัก 
ธรรมในพระพุทธศาสนานั้น 
เราจะเอามาใช้ได้แค่ไหน	 และ 
ใช้ได้ถูกต้องเพียงใดก็ตาม	 แต่ 
แน่นอนว่า	 เราเอามาจากพระ- 
พุทธศาสนามากมาย
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	 ถ้าจะวเิคราะห์ในแง่ของตวัวฒันธรรมกว้างๆ	
ก็แยกออกไปได้หลายเรื่อง	 เช่น	 ศิลปวัตถุ-สถาน	
ทั้งจิตรกรรม	 ประติมากรรม	 และสถาปัตยกรรม	
ภาษา	วรรณคดี	นติธิรรม	แม้แต่ในด้านรฐั	เรือ่งของ 
การบ้านการเมือง	 การปกครอง	 ก็ได้รับอิทธิพล
จากค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 แล้วก็เรื่องของ
วถิชีวิีต	เรือ่งของภาวะจติใจ	อะไรต่างๆ	เช่น	ความ
โอบอ้อมอารีมีน�้าใจ	ก็เห็นกันได้อย่างชัดเจน	แม้
จะเป็นเรือ่งทีย่งัต้องวเิคราะห์กันว่า	เราน�ามาใช้ได้
ส�าเร็จผลดมีากน้อยแค่ไหน	แต่พูดรวมๆ	ว่า	ในการ 
น�ามาใช้นัน้	เรากไ็ด้ประโยชน์จากพระพทุธศาสนา
	 อย่างไรก็ตาม	 ก่อนจะรับนับถือพระพุทธ 
ศาสนา	 และแม้แต่เมื่อพูดว่าเรานับถือพระพุทธ
ศาสนาแล้ว	 คนไทยเราก็มีพื้นเพจิตใจของตัวเอง	
ที่มีฐานภูมิหลังมาเก่า	เมื่อน�าหลักพุทธศาสนามา
ใช้	เรากอ็าจจะเลือกเอาส่วนทีส่นองความต้องการ
ของเราตามกาลเทศะ
	 เรื่องนี้มองได้หลายอย่าง	 เช่น	 อาจมองว่า 
การน�าพระพุทธศาสนามาใช้นั้น	 เป็นการที่เรา
พยายามก้าวเข้าไปสูห่ลกัการของพระพทุธศาสนา	
สังคมนั้นมีการพัฒนา	และพระพุทธศาสนาก็เป็น
เรื่องที่ต้องศึกษา	 ถ้าเราไม่ประมาท	 เราก็จะคอย
ตรวจสอบวัดผลว่า	 เราน�าหลักพระพุทธศาสนา
มาใช้ได้เท่านี้	และเราคืบหน้าไปได้เท่านี้	แต่หลัก
พระพุทธศาสนาไม่ใช่มีเท่านี	้	เราจึงต้องก้าวต่อไป
	 เราอย่ามองในแง่เหมือนกับว่า	 พระพุทธ 
ศาสนาเข้ามาอยู่ในสังคมไทยของเราแล้ว	 สังคม
ไทยของเราเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว	
หลักมีอยู่เท่านี้	 เป็นอย่างนี้	 ไม่ใช่แน่นอน	 แม้แต่
ส่วนท่ีน�ามาใช้แล้ว	นานๆ	ไป	เม่ือเป็นของส่วนรวม	
สังคมใหญ่ๆ	 ก็มีการคลาดเคลื่อน	 ผิดเพี้ยนไปได้ 
จึงต้องมีการตรวจสอบ	ปรับตัว	แก้ไข	โดยน�าเอา
หลักแท้ๆ	 มาเป็นมาตรฐาน	 คือปรับตัวเข้ากับ 
หลักการที่ถูกต้องจริงแท้ให้ได้

	 ยิ่งโดยเหตุผลส�าคัญ	 คือพุทธศาสนาเป็น	
ศาสนาแห่งปัญญา	 ก็ยิ่งท�าให้การท่ีจะต้อง 
ทบทวนตรวจสอบตัวเองกับหลักการถือเป็นเรื่อง
ส�าคัญ	พูดง่ายๆ	ก็คือ	จะต้องมีการศึกษานั่นเอง		
เพราะว่าศาสนาแห่งปัญญานั้น	 คนจะต้องศึกษา
จึงจะน�าหลักมาใช้ได้ถูกต้อง
	 ถ้าเป็นศาสนาแห่งศรทัธา	ก็จะวางหลกัความ
เชื่อและข้อปฏิบัติมาตายตัว	 ไม่ต้องสงสัย	 ไม่ 
ต้องถาม	 ต้องเชื่อตามและท�าตามแน่นอนลงไป	
เช่น	บอกว่า	นี่นะ	คุณเป็นศาสนิก	คุณจะต้องเชื่อ 
อย่างนี้ๆ	 คุณจะต้องปฏิบัติอย่างนี้	 วางมาให้เลย 
๑	 -	 ๒	 -	 ๓	 -	 ๔	 -	 ๕	 ตายตัว	 ไม่ต้องรู้เหตุผล 
ไม่ต้องเข้าใจอะไรก็ได้
	 แต่ในพุทธศาสนา	 เพราะเหตุที่ว่าการจะ 
ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง	 ไม่ผิดพลาด	 อยู่ที่ต้องรู ้
เข้าใจ	โดยใช้ปัญญา	ต้องเรยีนรูว่้าหลกัเป็นอย่างไร		
จะต้องก้าวต่อไปอย่างไร	การทีจ่ะน�ามาใช้ได้แค่ไหน 
อยู่ที่ว่าเรามีปัญญา	รู้	เข้าใจ	และมีความสามารถ 
ทีจ่ะน�ามาประพฤตใิห้ถกูต้อง	ต่อตวับคุคลผูป้ฏบัิติ 
นั้นเอง	 และต่อกาลเทศะ	 เพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ของพระศาสนา
	 เพราะฉะน้ันจึงเป็นเรือ่งทีว่่าในแง่หน่ึงก็เสีย่ง 
คอืเสีย่งต่อการคลาดเคลือ่น	ผดิเพีย้น	ซึง่ก็แน่นอน
ว่าได้เกิดการคลาดเคลื่อนผิดเพ้ียนขึ้นมากมาย
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แล้ว	แต่ในเวลาเดียวกนั	เรากถ็อืว่า	ถ้ามนษุย์จะมี 
การพัฒนาได้จริง	 ก็จะต้องให้คนพัฒนาตัวเอง		
โดยเฉพาะในการใช้ปัญญา	อนันีก้เ็ป็นเรือ่งทีท่�าให้
พทุธศาสนามีลกัษณะพเิศษ	ทีว่่าให้เสรภีาพในทาง 
ความคิด	และส่งเสริมการศึกษาที่เน้นปัญญา

พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา โฉมหน้าของอารยธรรม
ก็เปลี่ยนไป

หลักการของพระพุทธศาสนา	ช่วยสังคมโลกและ
ช่วยโลกอย่างไร
ตอบ พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของอารย- 
ธรรมที่ส�าคัญ	 อย่างง่ายๆ	 เช่น	 เมื่อเราพูดว่า 
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย 
หรือชมพูทวีป	 เราจะยกประวัติศาสตร์เพียงบาง 
ส่วนมาพูด	 ก็มองเห็นความส�าคัญนี้ได้	 เช่น	 เมื่อ 
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา	 ได ้ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย
	 สังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเจ้า
สูงสุด	ผู้สร้าง	ผู้บันดาลทุกสิ่ง	มีการบูชายัญเพื่อ
เอาอกเอาใจเทพเจ้า	 แล้วก็มีการก�าหนดมนุษย์
เป็นวรรณะต่างๆ	 โดยชาติก�าเนิด	 เป็นกษัตริย	์	
เป็นพราหมณ์	 เป็นแพศย์	 เป็นศูทร	 แล้วก็ถือว่า
พราหมณ์เป็นผูท้ีติ่ดต่อสือ่สารกบัเทพเจ้า	กบัพระ
พรหม	เป็นผูรู้ค้วามต้องการของพระองค์		เป็นผูร้บั
เอาค�าสอนมารกัษา	มกีารผูกขาดการศกึษาให้อยู่ 
ในวรรณะสูง	 คนวรรณะต�่าเรียนไม่ได้	 อย่างนี้
เป็นต้น
	 เ ม่ือพุทธศาสนาเกิดขึ้น	 ท�าให ้ เกิดการ
เปลีย่นแปลงในเรือ่งเหล่านีอ้ย่างมากมาย	เช่น	เรือ่ง 
วรรณะ	๔	พุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับ	แต่ให้ถือหลัก
ว่า	 คนมิใช่ประเสริฐหรือทรามเพราะชาติก�าเนิด	
แต่จะประเสริฐหรือต�่าทรามก็เพราะการกระท�า		
แล้วก็ไม่ได้มัวหวังผลจากการอ้อนวอน	 บูชายัญ	

ที่หวังผลส�าเร็จจากการโปรดปราน	 บันดาลให้	
เปลี่ยน	 ให้หันมาหวังผลจากการกระทํา	 ซึ่งเป็น
เรื่องใหญ่ๆ	ทั้งนั้น
	 เมื่อถือว่ามนุษย์จะดีจะประเสริฐอยู่ที่การ 
กระท�า	มนุษย์ก็ต้องพัฒนาชีวิตของตน	ทั้งพัฒนา
พฤติกรรม	พัฒนาจิตใจ	และพัฒนาปัญญาขึ้นไป		
มนุษย์จึงประเสริฐได้	 ดีงามได้	 ด้วยการฝึกฝน
พัฒนาตน	 ด้วยการศึกษาเรียนรู้	 เพราะฉะนั้น	
จึงต้องส่งเสริมปัญญา	 มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับ
การศึกษา	เพราะฉะนั้น	พระพุทธศาสนาจึงท�าให้
เกิดการศึกษา	แบบที่เรียกว่า	การศึกษามวลชน 
	 ในประเทศอินเดีย	 เราพูดได้ว่า	 การศึกษา
กลายเป็นการศึกษามวลชนได้	เพราะการเกิดขึ้น
ของพระพทุธศาสนา	เพยีงแค่น้ีก็แสดงว่าพระพทุธ
ศาสนามคีวามส�าคญัต่ออารยธรรมของโลก	เพราะ
ว่าเมื่ออินเดียเจริญขึ้นมาแล้ว	อินเดียก็เป็นแหล่ง
กลางแห่งหนึ่งของอารยธรรมของโลก

๓๖ 17



	 ในด้านการศึกษามวลชนนี้		Encyclopedia	
Britannica	ของฝรั่งเอง	ก็เขียนไว้ว่า	อินเดียสมัย
พระเจ้าอโศก	มสีถติิผูรู้ห้นงัสอืสงูกว่าสงัคมอนิเดยี
ปัจจุบันด้วยซ�้า	 เพราะว่าสังคมอินเดียได้ละทิ้ง
พระพุทธศาสนาไปนาน	คือ	พุทธศาสนาถูกก�าจัด
หมดจากประเทศอินเดียไป	 เมื่อประมาณ	 พ.ศ.	
๑๗๐๐	เมื่อเป็นสังคมฮินดูตามระบบวรรณะแล้ว 
การผูกขาดการศึกษาก็ย่อมกลับมา
	 นอกจากนัน้	พระเจ้าอโศกมหาราชได้น�าหลกั
ธรรมในพุทธศาสนามาใช้	มีการริเริ่มใหม่	คือการ
ถือหลักการอยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีระหว่าง
ศาสนาต่างๆ	 พูดอย่างปัจจุบันว่า	 พระเจ้าอโศก
ให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา	ทั้งๆ	ที่พระองค์
เป็นราชาแบบสมัยโบราณซึ่งมีอ�านาจเต็มที่	 เมื่อ
นับถือพระพุทธศาสนา	ก็ถือหลักเมตตา	อุปถัมภ์
บ�ารุงทุกศาสนา	 และให้ศาสนิกในศาสนาต่างๆ	
อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี	 รักใคร่กลมเกลียว
กนั		ฟังหลกัธรรมของกันและกนั	ไม่ทะเลาะ	ไม่ใช้ 
ก�าลัง	ไม่ใช้ความรุนแรง

	 ฝรั่งได้พยายามสู ้เพื่อสร้างหลักการแห่ง 
เสรีภาพทางศาสนา	 เกิดขึ้นมาด้วยความยาก 
ล�าบาก	เพราะประเทศตะวันตกนั้น	เป็นดินแดน 
ของการรบราฆ่าฟันทางศาสนา	 การข่มเหง	 การ 
เบยีดเบยีนบฑีาเพราะนับถอืศาสนาต่างกนั	ทีเ่รยีก 
ว่า	 Persecution	 และมีสงครามศาสนา	 คือ	 
Religious	Wars	มากมาย	เขาได้พยายามดิ้นรน 
ที่จะให้เกิด	 Tolerance	 หรือขันติธรรมขึ้นมา 
แต่เพยีงแค่น้ันก็ยากแสนเขญ็	ต่างจากของอินเดยี
ทีง่่ายเหลอืเกิน	พระเจ้าอโศกมหาราชประกาศให้
ศาสนิกทกุศาสนาอยูร่่วมกันด้วยด	ีมคีวามสามคัค	ี
รกัใคร่กลมเกลยีวกนั		ในดนิแดนทีก่ว้างใหญ่ไพศาล 
คืออาณาจักรของพระเจ้าอโศกน้ัน	 ซึ่งกว้างใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย
	 อังกฤษเป็นผู ้ค ้นพบประวัติศาสตร์ของ 
อินเดีย	 ค้นพบเรื่องพระเจ้าอโศก	 แล้วน�าไป
ยกย่อง	 หนังสือของฝรั่งมีการตีพิมพ์เรื่องของ
พระเจ้าอโศกมากมาย	แม้แต่คนไทยก็ไปรูจั้กเรือ่ง
อินเดยีจากหนังสอืของฝรัง่กันมาก	การทีพ่วกฝรัง่

พากันยกย่องสรรเสริญ	 ก็เพราะ
เขารู ้ตระหนักว่า	 พุทธศาสนา
ได้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา
อารยธรรมของโลกอย่างไร	 และ 
พระเจ้าอโศกเมื่อได้เปลี่ยนมา
เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้ว
 หนึ่ง ได้ท�าให้อินเดียเป็นแดน
ของเสรภีาพทางศาสนา	ให้ศาสนิก 
ทุกศาสนาอยูร่่วมกนัอย่างประสาน 
สามัคคี		สอง ท�าให้เกิดการศึกษา 
มวลชน	 โดยใช้ระบบของพุทธ 
ศาสนาคือ	 ใช้วัดวาอาราม	 เป็น 
ศูนย์กลางของการศึกษาเล่าเรียน
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จากการศึกษามวลชนสู่การศึกษานานาชาติ

 พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร ้างวัดข้ึนมา 
ทั้งหมด	๘๔,๐๐๐	วัด	 เรียกว่า	 วิหาร	๘๔,๐๐๐	
แห่ง	 วิหารในที่นี้หมายถึงวัด	 อย่างที่คนไทยเรา
น�าค�าว่าวิหาร	มาใช้เรียกชื่อวัดมากมาย	แม้แต่วัด
สมัยพุทธกาล	 ต่อมาก็เรียกว่าวิหาร	 เช่น	 เชตวัน 
มหาวิหาร
	 วัดทีพ่ระเจ้าอโศกสร้างขึน้	รวมทัง้วัดทีเ่กดิมี
ตัง้แต่ก่อนนัน้	ในเวลาต่อมา	หลังจากสมัยพระเจ้า
อโศกแล้ว	วดัซึง่เป็นแหล่งการศกึษากม็กีารพฒันา
ต่อมา	เช่น	มขีนาดใหญ่ขึน้ๆ	จนบางแห่งหลายวดั
มารวมกันเข้า	เป็นวัดใหญ่	เรียกว่า	“มหาวิหาร”	
อย่างเช่นวดัทีพ่ฒันามาเป็นมหาวทิยาลยันาลนัทา 
กเ็กดิจาก	๖	วดัอยูใ่นเขตใกล้เคยีงกนั	ร่วมมือช่วย
กันในการศึกษา	 ก็เลยมารวมกันเข้าเป็นวัดเดียว	
จากวัดต่างๆ	๖	วัดมาเป็นวัดเดียว	แล้วพัฒนาต่อ
มาเป็นนาลันทามหาวิหาร
 นาลันทามหาวิหาร	 ที่ต�าราฝรั่งมักเรียกว่า 
University	 of	Nalanda	นี้	 มีการเล่าเรียนวิชา 
การต่างๆ	 มากมาย	 เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ระหว่างชาติ	มีคนจากประเทศต่างๆ	ไปเล่าเรียน 

เช ่น	 จากอาณาจักรศรีวิชัย	 ซึ่งปัจจุบันเป็น
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย	 พระถังซัมจ๋ัง
จากประเทศจีน	ก็มาเรยีนทีม่หาวิทยาลยันาลนัทา 
มีนักศึกษาเป็นหมื่น	 มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ของ
อินเดียโบราณ	 อย่างเช่นนาลันทาเหล่านี้	 ท�าให้
การศึกษาของอินเดียเจริญมาก	ท�าให้วิชาความรู้
พัฒนาไปมากมาย	เช่น	คณิตศาสตร์	ดาราศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ
	 เรื่องอย่างนี้ถ้าสืบกันไป	 จะเห็นว่าพระพุทธ
ศาสนามบีทบาทมาก	แต่ถ้ามองกว้างๆ	ก็เป็นเรือ่ง
เก่ียวกับสงัคมอนิเดยี	ทีเ่ขาอาจจะไม่พดูแยกออก 
ไปเป็นเรือ่งศาสนา	แต่พดูรวมๆ	ว่าเป็นอารยธรรม
อินเดีย	 ซ่ึงมีมาจากฮินดูด้วย	 และโดยทั่วไปน้ัน		
ฝรั่งพอพูดถึงอินเดีย	ก็นึกว่าเป็นฮินดู	จึงใช้ค�าว่า
ฮินดูไปหมด
	 ศาสตร์บางอย่างก็อาจจะมมีาต้ังแต่ก่อนพทุธ
ศาสนา	เมือ่พทุธศาสนาเกิดขึน้	เพราะเป็นศาสนา
ที่ส่งเสริมการศึกษา	 จึงท�าให้พัฒนาวิชาความรู้
เหล่านั้นข้ึนมา	 สหประชาชาติเมื่อมาพิจารณา
เรื่องนี้	 ก็ต้องมองเห็นว่า	 อารยธรรมของโลกนี้มี
ความเป็นมาอย่างไร		อินเดยีเป็นแหล่งอารยธรรม
ของโลกอย่างไร	พุทธศาสนามีบทบาทอย่างไรใน
การท�าให้อารยธรรมอินเดียเจริญขึ้นมา
	 มนุษย์ที่เจริญแล้ว	 เขาจะมองภูมิหลังความ
เป็นมาต่างๆ	ของอารยธรรม	เพือ่ให้เหน็ความเป็น
ไปตามเหตปัุจจัย	เพราะว่าผลรวมของอารยธรรม	
ก็คือการกระทําของมนุษย์	 ที่สร้างสมเป็นเหตุ
ปัจจัยมา	ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆ
	 ฉะนัน้	คนมปัีญญาทีจ่ะสร้างสรรค์ความเจรญิ	
จึงไม่ใช่คนที่มัวแต่มองแบบนักเสวยผล	 ที่คอยดู
ปรากฏการณ์ว่ามีความเจริญที่นั่นที่นี่	 มีอะไรจะ
เสพบริโภค	แล้วก็ไปตื่นเต้นอยู่แค่นั้น	ถ้าคนเป็น
อย่างน้ี	 การที่จะพัฒนาก็หวังได้ยาก	 แต่ถ้ามอง
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ด้วยความคดิว่า	พวกมนษุย์เหล่านัน้ๆ	สร้างสรรค์
ความเจริญมาอย่างไร	 ซึ่งเป็นค�าถามที่ต้องใช้สติ
ปัญญาศึกษา	การที่จะพัฒนาก็มีทางเป็นไปได้
	 คนโง่มัวต่ืนอยู่กับภาพความเจริญที่มองเห็น
ต่อหน้า	 แต่คนฉลาดมองหาประโยชน์จากเหตุ
ปัจจัยที่สืบเนื่องตลอดมาแต่อดีต
	 พระเจ้าอโศกนี้เป็นตัวอย่างที่เด่นชัด	 แต่ที่
จริงนั้นมีบุคคลอื่นมากหลาย	 ตลอดจนสถาบัน
องค์กรต่างๆ	 มากมาย	 ที่มีส่วนร่วมในการท�าให้
พุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม	 ไม่ว่าจะ 
เป็นวฒันธรรมไทย	หรอืจะเป็นรากฐานของอารย- 
ธรรมภาคตะวันออก	ในเอเซีย	หรือของโลก

การปกครองโดยมเีสรภีาพทางศาสนา ต้องมากบั 
การศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาของคน

	 ตัวอย่างทีพ่ระเจ้าอโศกได้ใช้ความรูท้างพทุธ 
ศาสนา	ในการสร้างอารยธรรมนัน้มมีากมาย	อย่าง 
ที่พูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนา	 ก็ 
เป็นวิวัฒนาการส�าคัญของสังคมมนุษย์	 เรื่องการ 
เกิดขึ้นของการศึกษามวลชน	 การเกิดขึ้นของ

มหาวิทยาลัย	แล้วก็เรื่องของการปกครองรัฐ	ให้มี
ความหมายในทางสร้างสรรค์ความสขุความเจรญิ 
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน	 ไม่ใช่มัวแต่ยุ ่งกับ 
ทรัพย์และอ�านาจ	 ก็เป็นคติตามหลักพระพุทธ 
ศาสนา
	 แต่ก่อนน้ันพระเจ้าอโศกก็ลุ ่มหลงมัวเมา	
ต้องการความยิ่งใหญ่	 จึงยกทัพไปปราบดินแดน 
ต่างๆ	เพือ่ให้ได้ชือ่ว่าเป็นกษตัริย์ผู้เดยีวในชมพทูวปี 
กษัตริย์ทั้งหลายในสมัยโบราณ	 มักปรารถนาจะ 
เป็นกษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุในประวตัศิาสตร์		หรอืได้ 
ครอบครองทั้งโลก	เมื่อได้ความยิ่งใหญ่ก็หาความ
สุขมาบ�ารุงบ�าเรอตัวเอง
	 พระเจ้าอโศกเมือ่นับถอืพระพทุธศาสนา	ทรง
มองเหน็เรือ่งน้ีแล้ว	ทรงได้คดิและสลดพระทยั	จึง
ทรงเปลี่ยนนโยบาย	จากที่เรียกว่า	“สังคามวิชัย” 
เอาชนะด้วยสงคราม	มาเป็น	“ธรรมวชิยั”	เอาชนะ 
ด้วยธรรม	 คือปราบความทุกข์ยากเดือดร้อน		
เอาชนะปัญหาด้วยการใช้หลักธรรม	 ที่ส่ังสอน
แนะน�าให้สร้างสรรค์ประโยชน์	ท�าความดี	ฉะนั้น	
แทนที่จะแผ่อ�านาจ	 พระองค์ก็ใช้อ�านาจและใช้
โภคสมบัติ	หรือทรัพย์นั่นแหละ	สร้างสรรค์ความ
ดีงามให้แก่ประชาชน
	 การปกครองสมัยพระเจ้าอโศก	 จึงขึ้นชื่อ 
ลือเลื่องมาก	เพราะว่าทั้งขยายการศึกษา	ท�าศิลา
จารึกไปวางไว้ในท้องถ่ินต่างๆ	บอกนโยบายของ
รฐั	และสัง่สอนธรรมให้การศกึษาแก่ประชาชนไป
ในตัว	 แล้วก็สร้างถนนหนทาง	 สร้างโรงพยาบาล
คน	สร้างโรงพยาบาลสัตว์	สร้างอ่างเก็บน�้า	ช่วย 
ให้ประชาชนได้ปลูกพืชพรรณธัญญาหารอยู่กัน
ด้วยดี	แล้วก็ปลูกสวน	ปลูกป่า	สร้างที่พักคนเดิน 
ทาง	พร้อมทั้งท�านุบ�ารุงพระศาสนา	อุปถัมภ์การ 
สังคายนา	 ส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาใน
ดินแดนต่างๆ
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	 นีก้เ็ป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมทีส่�าคญั	รวม
ท้ังการทีพ่ระเจ้าอโศกส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระ
ศาสนา	ในท้องถิ่นดินแดนต่างๆ	ทั้ง	๙	สาย	สาย
หนึ่งมาสุวรรณภูมิ	 ที่รวมทั้งไทย	 ทั้งพม่า	 และ
ดินแดนในแถบนี้	สายหนึ่งไปลังกา	สายอื่นๆ	ไป
ทางด้านเอเซียน้อย	ไปทางกรีก	ทางอิยิปต์	ก็คือ
ท�าให้อารยธรรมมนุษย์แผ่ไปนั่นเอง	 ซึ่งเป็นเรื่อง
ทีส่บืต่อมาหลายอย่าง	กจ็มอยูใ่นความลึกลับของ 
ประวัติศาสตร์	 จนกระทั่งไปค้นพบศิลปวัตถ ุ
โบราณทางโบราณคดี	 จึงได้รู้ว่าพระพุทธศาสนา
ไปถึงที่นั้นๆ
	 อันนั้นก็เป็นรากฐานของความเจริญที่สืบ
มาในดินแดนต่างๆ	 เรื่องเหล่านี้ยิ่งสืบไปก็ยิ่งมาก	
จึงเป็นที่แน่นอนว่าพุทธศาสนาได้มีความส�าคัญ 
เป็นรากฐานของอารยธรรมของโลก	ทีม่วลมนษุย์ 
ได้สะสมเหตปัุจจยักนัมา	ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี	้	เป็น 
การพูดเพื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆ
	 การที่พระเจ้าอโศกมหาราชประกาศการอยู่
ร่วมระหว่างศาสนา	 แนวคิดนี้เกิดจากพระเจ้า
อโศกมานบัถอืพุทธ		และกไ็ด้น�าความคดิทางพทุธ
ไปใช้	ใช่ไหม
ตอบ แน่นอน	พระพุทธศาสนาไม่มีการแบ่งแยก 
ในเรื่องศาสนาต่างๆ	 แต่ถือเสมอเหมือนกันว่า
มนุษย์ก็เป็นมนุษย์	 หลักการของพุทธศาสนา
เราไม่มีการแบ่งแยกในเร่ืองนี้อยู่แล้ว	 หลักพุทธ
ศาสนาบอกว่าพระไปสั่งสอนธรรมแก่ประชาชน
เพือ่ประโยชน์สขุแก่ประชาชน	เป็นทีรู่ก้นัว่าไม่ได้ 
มคี�าบอกว่าให้ไปเปล่ียนศาสนาของเขา	อย่างทีฝ่รัง่ 
เรียกว่า	“คอนเวิร์ต”	(covert)	มีแต่ค�าว่า	“จรถ- 
ภกิขฺเว จาริกํ พหชุนหติาย พหชุนสขุาย โลกาน-ุ
กมฺปาย”	เธอทั้งหลายจงจาริกไป	เพื่อประโยชน์
สุขแก่ชนจ�านวนมาก	 เพื่อเห็นแก่ความสุขความ
ร่มเย็นของชาวโลก

 หมายความว่า	ไปเพือ่ท�าประโยชน์แก่เขา	ไป
สอนธรรมให้รู้หลักรู้ความจริง	 เมื่อเขาเข้าใจแล้ว	
เขาพัฒนาขึ้นมา	 เขาก็เปลี่ยนความคิดของเขาได้		
เกดิความเหน็ถกูต้องไปเอง	สอดคล้องกบัหลกัการ
ของอารยชนที่ว่า	มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมี	
Persecution	คือไม่ต้องมีการใช้ก�าลังบังคับ	คือ	
เป็นไปเองโดยธรรมชาติ
	 พุทธศาสนาถือหลักของธรรมชาติว่า	มนุษย์
น้ันเป็นสตัว์ทีต้่องฝึก	ต้องเรยีนรู	้ต้องศกึษาให้เกิด 
ความดีงามและปัญญา	 คุณสมบัติต่างๆ	 ในตัว
มนุษย์น้ัน	 เอาไปยัดเยียดใส่ให้ไม่ได้	 เมื่อบังคับ 
ไม่ได้	ก็ต้องให้เขาพัฒนาตัวเอง	 โดยศึกษาเรียนรู้
ขึ้นมา	เราจะช่วยได้ก็ด้วยการเข้าไปเป็นเพื่อนที่ดี
หรอืเป็นกัลยาณมติร	ไปแนะน�าให้ความรู	้ไปช่วย
จดัสภาพแวดล้อมให้เก้ือหนนุ	ช่วยให้เขาพฒันาตวั
ขึ้นมา	เพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ร่วมกันด้วยเมตตา
	 หลักเสรีภาพในการนับถือศาสนา	 หรือเสร ี
ภาพทางปัญญา	จึงมาคู่กับหลักเมตตา	ให้มีความ
สมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างมนุษย์ทีป่รารถนาดต่ีอกัน	การ
เผยแผ่ศาสนาเป็นไปตามหลักการคู่นี้	คือ	การให้
เสรภีาพทางปัญญา	พร้อมกับมเีมตตาทีจ่ะช่วยให้
ความรู	้	ความเข้าใจ		เพือ่เขาจะได้พฒันาปัญญานัน้ 
ได้ในตนเอง
	 เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้	 คือถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ	 จึงเป็นไปเอง	ที่พระเจ้าอโศกมหาราช 
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ผูน้บัถือพทุธศาสนา	จะไม่ไปเบยีดเบยีนบงัคบัใคร 
เพราะมองว่า	 มนุษย์ก็คือมนุษย์	 ท่านไม่ได้ไป 
แบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใด	 เม่ือฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคน
ไหนก็เป็นบาป	อย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลย	สัตว์อื่น	ก็
ไม่ควรไปเบียดเบียน	ไม่ควรไปรังแกอยู่แล้ว

ความเสมอภาคแห่งโอกาสในการศึกษา เข้าคู ่
กันดีกับการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน

พูดถึงการศึกษามวลชน	 ก็แสดงว่ามหาวิทยาลัย 
นาลนัทา	เป็นตัวอย่างของการศกึษามวลชนใช่ไหม 
ตอบ นาลันทาอยู่ในระยะที่วัดขยายตัวออกไป
มากแล้วกลายเป็นแหล่งการศกึษาระดับสูง	ทีจ่รงิ
การศึกษามวลชนก็อยู่ที่วัดทั่วไปทุกวัดนั่นแหละ	
หมายความว่าวดัแต่เดมิมาเป็นแหล่งทีป่ระชาชน
ทุกชั้น	เพศ	วัย	ได้เล่าเรียนศึกษา
 วดัเกิดขึน้มาอย่างไร	กเ็ป็นเรือ่งตามหลักการ	
คอื	เม่ือพระพทุธเจ้าสอนคน	มผู้ีท่ีฟังพระพุทธเจ้า
แล้วอยากจะรู้ยิ่งขึ้น	 เกิดความเล่ือมใสว่าพระ 
พุทธเจ้ามีความจริง	 มีปัญญา	มีความดีงามมาให้ 
เขา	 ถ้าเขาศึกษา	 ฟังพระองค์มากขึ้น	 เขาจะได้
ความรู้	 ได้ปัญญามากขึ้น	 ก็อยากอยู่กับพระองค์	
คืออยากศึกษายิ่งๆ	ขึ้นไป	จึงมาขออยู่ด้วย	ก็เลย
เกิดเป็นชุมชนเกิด	เป็นวัดขึ้นมา
	 พระที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่น
เดยีวกัน	เม่ือมีคนฟังค�าสอนของท่านแล้วเล่ือมใส	

ก็ขอมาศึกษาค�าสอน	มาศึกษาหาปัญญา	มาเพื่อ
อาศยัท่านในการพฒันาตวัเขาเอง	ก็เลยเกิดมสีงฆ์
และวัดที่
๑.	 มีคนมาขอบวชอยู่ศึกษา	 คือเล่าเรียนและ
ปฏิบัติ
๒.	พระทีอ่ยูใ่นชมุชนสงฆ์นัน้กไ็ด้สัง่สอนประชาชน
โดยรอบวัด
	 กาลเวลาผ่านมาก็เป็นไปเองโดยอัตโนมตั	ิคอื
วัดกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา
	 เมือ่วดัแต่ละวดัเป็นศนูย์กลางการศกึษาของ
แต่ละชุมชนแล้ว	 ต่อมาบางวัดมีการร่วมมือกัน
และมคีนมาศกึษามาก	หลายวดักเ็ลยรวมเข้าเป็น
วัดเดียว	อย่างเรื่องประวัติของนาลันทาก็คือ	เกิด
จาก	 ๖	 วัดมารวมกัน	 รวมอยู่ในก�าแพงเดียวกัน	
แล้วใหญ่ขึน้มาก็เป็นมหาวิหาร	จากวิหารทีแ่ปลว่า 
วัดธรรมดา	ก็พัฒนาเป็นมหาวิหารคือวัดใหญ่
	 มหาวหิารน้ันเจรญิขึน้มา	จนมลีกัษณะทีฝ่รัง่ 
เรียกว่ามหาวิทยาลัย	(University)	ความจริงชาว 
พุทธเราเรียกตามชื่อเดิมว่านาลันทามหาวิหาร	
แต่เวลาฝรั่งเขียนเรื่องนาลันทา	 เขาเรียกว่า
มหาวิทยาลัยนาลันทา	 แต่เป็นมหาวิทยาลัยสมัย
โบราณ		ซึง่ได้ถกูท�าลายไปแล้วเมือ่ประมาณ	พ.ศ.	
๑๗๐๐	ลองคิดดูว่านานเท่าไรแล้ว
เราจะพูดได้หรือไม่ว่า	 การศึกษามวลชนเริ่มต้น
ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้เผยแพร่พระพุทธศาสนา
ตอบ จะเรียกอย่างนัน้กไ็ด้	คอื	ก่อนหน้านัน้ศาสนา 
พราหมณ์จ�ากดัการศกึษา	โดยผกูขาดอยูใ่นวรรณะ 
สูง	 โดยเฉพาะวรรณะพราหมณ์	 พวกวรรณะต�่า
ขั้นศูทรจะมาเรียนแม้แต่ฟังพระเวทไม่ได้	 คัมภีร์
มนธูรรมศาสตร์ทีค่นไทยเอามาใช้เป็นหลกัในเรือ่ง
กฎหมาย	ซึ่งเป็นคัมภีร์ของฝ่ายฮินดู	ที่ถือวรรณะ 
ก็จึงมีกฎเกณฑ์เรื่องนี้ด้วย	 มีการออกกฎ	 ซึ่งเรา
เห็นชัดว่าเป็นการกีดกันในเรื่องการศึกษา
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	 มกีฎในมนธูรรมศาสตร์ว่า	คนวรรณะศทูรจะ
ฟังสาธยายพระเวทไม่ได้	 ถ้าคนศูทรฟังสาธยาย
พระเวท	จะต้องให้เอาตะกั่วหลอดหยอดหูมัน	ถ้า
คนวรรณะศูทรสาธยายพระเวท	 ให้ตัดลิ้นมันเสีย	
ถ้ามนัเรยีนพระเวท	ให้ผ่ากายมันเป็นสองซกี	กค็อื
ฆ่า	รวมความก็เป็นการกีดกันไม่ให้ศึกษานั่นเอง
	 ระบบวรรณะท�าให้คนช้ันต�่าในอินเดียถูก
กดีกนัและขาดการศกึษา	เม่ือพระพทุธศาสนาล่ม
สลาย	 ถูกก�าจัดสูญส้ินจากอินเดียไปแล้ว	 ระบบ
วรรณะก็กลับเฟื่องฟูขึ้นมาอีก	พราหมณ์ก็ยิ่งต้อง
เอาระบบวรรณะมาผูกมัดคนของตนเองไว้เพื่อ
กีดก้ันพุทธศาสนา	 เป็นต้น	 เพราะฉะนั้น	 ระบบ
วรรณะตอนหลงักย็ิง่แน่นหนกัเข้าไปอกี	การศกึษา
ก็เสื่อมโทรม	คนวรรณะต�่าไม่มีโอกาสได้เล่าเรียน 
	 ให้ดูแม้กระทั่งปัจจุบันนี้	 คนที่เคยไปอยู่ใน
อินเดียบอกว่า	 คนวรรณะศูทรอยู่กันอย่างกับ 
สตัว์		อันนีก้แ็สดงถึงบทบาทของพระพทุธศาสนา
ในการพัฒนาอารยธรรม	 ซึ่งท�าให้เห็นได้ว่า	 เมื่อ 
สังคม	ม	ีและ	ไม่ม ีพระพุทธศาสนา	จะมีสภาพ 
ต่างกันอย่างไร

เราควรได้อะไร เพื่อให้เป็นกําไรจากวิสาขบูชา

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน	 ได้ทรงกล่าว
อะไรให้กับชาวโลกบ้าง
ตอบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักการ	 ถ้าว่า
ตามปัจฉิมวาจาหรือวาจาสุดท้าย	 ก็ตรัสบอกว่า	
ส่ิงทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง	 คือสังขาร 
ทัง้หลาย	มกีารเสือ่มสลายไปเป็นธรรมดา	ไม่ว่าจะ 
เป็นชีวิตมนุษย์ก็ตาม	 หรือสังคมอารยธรรมอะไร
ต่างๆ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว	ก็มีการ
แตกสลายกนัไปตามเหตุปัจจยั	ส่ิงทีม่นษุย์ต้องท�า 
คือต้องไม่ประมาท	 ดังนั้นก็ตรัสฝากไว้	 ไม่ให้
ประมาท

	 เมื่อเราไม่ประมาท	เราก็จะใช้ประโยชน์จาก 
หลักอนิจจัง	 หรือความเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ถูกต้อง	 ว่าในขณะที่สิ่งทั้งหลายเสื่อมสลาย
เปลี่ยนแปลงไป
 หน่ึง ตวัเราเองไม่น่ิงนอนใจ	เรากระตอืรอืร้น
ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตน	 ให้วันเวลาผ่านไป
อย่างดีท่ีสุด	 เป็นประโยชน์ที่สุด	 สอง คือสังคม	
ประเทศชาติ	ตลอดจนอารยธรรมของโลก	ก็ต้อง
ศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัย	 เพื่อให้ไม่ประมาท	 ว่า
อะไรจะเป็นเหตปัุจจัยแห่งความเส่ือม	แล้วก็แก้ไข 
ป้องกนัเหตปัุจจยัเหล่านัน้	อะไรทีจ่ะเป็นเหตปัุจจัย 
ของความเจรญิงอกงาม	กช็วนกนัรบีสร้างสรรค์ขึน้ 
	 เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอนิจจัง	 คือเรื่อง
ไม่เที่ยง	มักจะตรัสควบกับความไม่ประมาท	นั่น 
คือมนุษย์จะได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยง	 และ 
จากเรื่องของการแตกสลายเสื่อมโทรมซ่ึงเป็น
ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย	ที่มันไม่คงทนอยู่ตลอด 
ไป	 แต่ที่ส�าคัญก็คือ	 หลักการใหญ่ของพระพุทธ
ศาสนาบอกไว้ว่า	การทีส่ิง่ทัง้หลายจะเปลีย่นแปลง 
ไปอย่างไรนั้น	มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย	มนุษย์จะ
อยู่ได้ดีที่สุดก็ต้องไม่ประมาท
	 ไม่ประมาทอย่างไร	หนึ่ง	ในการศึกษาเรียนรู ้
ให้เข้าใจเหตุปัจจัย	สอง น�าความรู้นั้นมาปฏิบัติ
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แก้ไขเหตุปัจจัย	 ที่จะท�าให้เสื่อม	 และสร้างสรรค์
เหตปัุจจยัทีจ่ะท�าให้เจรญิ	อย่างน้อยกด็�ารงรกัษา
เหตุปัจจัยในฝ่ายดีไว้
 อย่างสงัคมไทยเราปัจจบุนันี	้ควรจะพจิารณา
ตรวจสอบดวู่า	ชวิีตและสงัคมของเราตัง้อยูใ่นความ 
ประมาทไหม	และมีสภาพของความเสือ่มมากมาย
หรือเปล่า	 พวกเราก�าลังท�าเหตุปัจจัยของความ
เสือ่มกันอยูม่ากมายหรอืเปล่า	แล้วในแง่ของความ
เจรญิ	เราเจรญิจรงิหรอืเปล่า	และเราท�าเหตปัุจจยั
ของความเจริญกันบ้างหรือเปล่า	 หรือว่าเราได้
เพยีงแค่รบัเอาภาพของความเจรญิมา	แต่เราไม่ได้
ท�าเหตุปัจจัยของความเจริญ	 เราอาศัยเหตุปัจจัย
ของความเจริญจากที่อื่น	 และรับเอาแต่เพียงผล
จากเขา	ใช่หรือไม่
	 ถ้าเราไม่ท�าเหตุปัจจัยของความเจริญ	เราจะ
เจริญงอกงามได้ยาก	 สิ่งที่เอามานั้นเป็นเหมือน
ของยมื	หรอืเป็นของทีถ่กูหลอกถกูล่อ	ให้เอามาใช้ 
หลอกตวัเองเท่านัน้	ถ้าอย่างนีก้ไ็ม่ยัง่ยนื	เป็นเรือ่ง
ที่ต้องมาวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองกันบ้าง

	 ตามหลักพุทธศาสนา	 สังคมพุทธต้องเป็น
สังคมแห่งปัญญา	 เมื่อจะมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญา
ควบคูแ่ละควบคมุว่า	หนึง่ ทีว่่าเรามศีรทัธาในพทุธ
ศาสนานั้น	 เรามีศรัทธาถูกต้องหรือเปล่า	ศรัทธา
ของเราเป็นศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่แท้หรือ
ไม่	สอง ศรัทธาที่จะถูกต้องก็คือต้องมีปัญญา	เรา
มีปัญญาประกอบหรือไม่	สาม เรามีการพัฒนาใน
เรื่องศรัทธาและปัญญานี้หรือไม่
	 เราได้มีการวิเคราะห์สภาวะสถานการณ ์
และใช้ปัญญากันจริงจังหรือเปล่า	 แม้แต่จะสร้าง 
วิถีชีวิตแห่งปัญญา	 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม	 แห่ง 
ปัญญา	 เช่น	 มีความใฝ่รู้	 ชอบศึกษา	 เราท�ากัน
บ้างไหม	การใฝ่รู้ชอบศึกษา	ท�าให้เกิดความเจริญ 
ปัญญาในตนเอง	 แต่นอกจากน้ัน	 ยังท�าให้เรารู ้
เข้าใจ	 สภาพความเป็นจริงของชีวิต	 และเหตุ 
การณ์ของโลก	 ซึ่งจะท�าให้ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้ 
เท่าทันว่า	 โลกที่เจริญอย่างปัจจุบันนี้	 เจริญจริง 
หรือเปล่า	 เจริญในแง่ไหน	 มีความเสื่อมพ่วงอยู ่
หรือซ่อนอยู่อย่างไร	 มีเหตุปัจจัยมาอย่างไร	 เรา
ควรจะเลือกรับส่วนไหน	และจะน�ามาปรับใช้	จะ
แก้ไข	จะพัฒนาต่อไปอย่างไร
	 มนุษย์ที่มีปัญญา	 เป็นชาวพุทธ	 จะต้องใช้
ปัญญาพจิารณาและแก้ไข	ไม่ใช่ตืน่ไปกับภาพของ
สิ่งที่จะมาบ�ารุงบ�าเรอฉาบฉวยผิวเผินไปเรื่อยๆ 
อย่างไม่มีหลัก	 คติพระพุทธศาสนาที่จะน�ามาใช้
ปฏบิตัไิด้มมีากมาย	อยูท่ีเ่ราจะใช้ปัญญาวิเคราะห์
พิจารณาหรือไม่
	 การเวียนมาถึงของวันวิสาขบูชา	 ก็คือเป็น 
การเตือนใจเรา	 และเป็นโอกาสส�าหรับเราจะได้
มาระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 แล้วศึกษา
ให้เข้าใจและน�ามาใช้ประโยชน์	 เมื่อท�าอย่างนี้		
อารยธรรมมนุษย์ก็จะพัฒนาได้ต่อไป	ไม่อย่างนั้น 
เราก็เป็นเพียงผู ้เสวยผลที่มีมาในอดีต	 ไม่รู ้จัก
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สร้างสรรค์อะไรเลย	 โดยแม้แต่จะรับ	 ก็อาจจะ
เลอืกไม่เป็น	เพราะไม่ใช้ปัญญา	บางทกีไ็ปเอาส่วน
เสื่อมโทรมในที่ต่างๆ	มารวมไว้กับตัวเอง
	 ฉะนั้น	 เมื่อถึงวันวิสาขบูชา	อย่างน้อยก็ควร 
ถือเอาประโยชน์จากการที่พระพุทธเจ้าได้สอน 
เราให้มีความไม่ประมาท	 ในการที่จะใช้ปัญญา 
ศึกษาเหตุปัจจัย	 แล้วก็ใช้เรี่ยวแรง	 ความเพียร 
ในการกระท�าของตนเอง	 ท�าการแก้ไขและสร้าง 
สรรค์ขึ้นมา	ก็จะมีความเจริญได้อย่างแท้จริง
	 วันวิสาขบูชาจะเป็นวันส�าคัญของโลกได้	 ก็
ต้องมีความส�าคัญเริ่มตั้งแต่ที่ตัวของแต่ละคน	
แต่ละชวีติ	แต่ละท้องถิน่	แล้วกแ็ต่ละสังคม	ถ้าเรา
สามารถท�าให้พระพทุธศาสนามคีวามหมาย	ความ
ส�าคัญต่อประเทศไทยได้	ก็จะเกิดความส�าคัญต่อ
โลกพ่วงมาด้วย	และจะให้ส�าคัญต่อโลกแท้จริง	ก็
ต่อเมื่อคนไทยรู้จักน�าเอาหลักพุทธศาสนามาใช	้	
สร้างสรรค์	แก้ไขปัญหาของสังคมตนเอง	แล้วก้าว
ไปแก้ไขปัญหาของโลกด้วย
 ที่พูดมานี้เป็นบทบาทที่แท้จริงของพุทธ
ศาสนาทีค่วรจะมี คอืสามารถทีจ่ะช่วยแก้ปัญหา
และพัฒนาโลกไปในทางที่ถูกต้อง
	 เป็นที่รู ้กันอยู ่แล้วว่า	 เวลานี้โลกมีปัญหา
มากมายเพยีงไร	เรากเ็อาภาพความฟุง้เฟ้อผิวเผิน 
อะไรบางอย่างมากลบๆ	 กันไว้	 ลึกลงไปใต้นั้น	 
กซ่็อนเตม็ไปด้วยปัญหาทัง้นัน้	ประเทศพฒันาแล้ว

ก็ตาม	ก�าลังพัฒนา	หรือด้อยพัฒนา	ล้าหลังก็ตาม	
เวลานี้มีปัญหาอะไรก็รู้กันอยู่แล้ว	 เจริญกันมา 
พัฒนากันไป	 เดี๋ยวก็บอกว่าเป็นการพัฒนาที่
ไม่ยั่งยืน	 โลกน้ีถูกคุกคามด้วยปัญหาธรรมชาต ิ
แวดล้อมเสื่อมโทรม
	 คนที่มีปัญญาจะอยู่เพียงกับภาพที่ปรากฏ
ผิวเผินภายนอกไม่ได้	 จะต้องใช้ปัญญาพิจารณา
วิเคราะห์	 ถ้าเราจะต้องการแก้ปัญหาและสร้าง 
สรรค์ชีวิตสังคม	และอารยธรรมของโลกกันจริงๆ			
ก็เป็นโอกาสที่ว่า	 เมื่อถึงวันวิสาขบูชาทีหนึ่งก็มา 
ทบทวน	ตรวจสอบ	วิเคราะห์	แล้วก็พยายามที่จะ 
น�าเอาหลักการของพระพุทธศาสนามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์	ทั้งในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา

ที่มา	 :	 	 ย่อความจากหนังสือชื่อเดียวกัน	 ซึ่งท่าน
ให้สัมภาษณ์แก่มูลนิธิพุทธธรรม	 เน่ืองในโอกาสวัน
วิสาขบูชา	เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ณ	วัดญาณ-
เวศกวัน	ต.บางกระทึก	อ.สามพราม	จ.นครปฐม	ตีพิมพ์
ลงในหนังสือ	ชื่อเดียวกับบทความ	โดย	มจร.	ในโอกาส 
เฉลิมฉลองวันส�าคัญสากลของสหประชาชาติ
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	 พระพทุธเจ้าท่านได้ตรสัไว้ว่า	ปัญหาหนึง่เดียว 
ท่ีเหมอืนกันของมวลมนษุยชาตทิกุคน	กคื็อ	ความ
ทุกข์	 ท่านได้เมตตาบอกถึงสาเหตุของความทุกข	์
และได้บอกถึงวิธีการดับทุกข์
	 รากเหง้าของความทุกข์ทีเ่กิดขึน้นัน้	เกดิจาก
กิเลสในตัวเราเอง

ตัวแรกคือ ความโลภ

 ท่านได้บอกว่า	การก�าจดัความโลภนัน้	เราจะ
ต้องหันมารู้จักตัวเอง	ศึกษาตัวเองว่า	ตัวเรานั้นมี
ความโลภมากน้อยแค่ไหน	เรามคีวามต้องการทีจ่ะ
ไขว่คว้าให้ได้มา	เก็บสะสม	และเพิ่มพูนให้ตัวเอง 
โดยไม่สนใจถึงความถูกต้อง	 และความทุกข์ของ
คนอื่น	มากน้อยแค่ไหน

	 บคุคลซึง่มีความโลภมากน้ัน	ย่อมไม่รูจั้กทีจ่ะ
แบ่งปันให้ผู้อ่ืน	 นอกจากจะไม่สามารถน�ามาซึ่ง
ความสงบสันติให้เกิดขึ้นได้แล้ว	ยังจะสร้างความ
ทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตัวที่สองคือ ความโกรธ ความพยาบาท และ
ความเคียดแค้น

 ระเบิดทุกลูก	 ปืนทุกกระบอก	ที่เราผลิตขึ้น 
มานั้น	 ไม่สามารถน�ามาซึ่งความสงบสันติบนโลก 
น้ีได้	แต่จะน�ามาเพิม่พนูปัญหาและความทกุข์ของ
มวลมนุษยชาติ
	 สหประชาชาติ	ได้ถูกก่อตั้งมาเพื่อความสงบ 
สันติบนโลกนี้	 พวกเราทุกคนสมควรที่จะมองเข้า 

สันติภาพ
พระพุทธศาสนา

ภันเต คุณรัตนา มหาเถระ

ปาฐกถา

กับ

แสดงปาฐกถาที่องค์การสหประชาชาติ ในวันวิสาขบูชา 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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มาที่ตนเอง	 ถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์และ 
จรงิใจว่า		พวกเราก�าลงัมส่ีวนร่วมต่อจดุประสงค์ใน 
การก่อต้ังของสหประชาชาตนิีอ้ย่างแท้จรงิหรอืไม่

ตัวที่สามคือ ความขัดแย้ง

 พวกเราทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นถึง
หนทางในการสร้างความสงบสันติภายในตัวเอง 
ให้ได้	เพราะ
	 เราไม่สามารถสอนให้คนอืน่มีความสงบสันติ
ได้	หากตัวเราเองยังไม่มีความสงบสันติอยู่ภายใน
	 เราไม่สามารถขอให้คนอื่นมีความเมตตาได้	
หากเราเองยังไม่สามารถปฏิบัติเองได้
	 หากเรายงัเป็นบคุคลทีม่จีติใจโหดร้าย	เราเอง
กไ็ม่สามารถทีจ่ะขอให้คนอืน่มีความเมตตากรณุา
กับเราได้
 ดังน้ัน	 พวกเราทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์
และจริงใจที่จะแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า	
ในวนัวสิาขบชูาน้ี		โดยมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตั ิ
ตามค�าสัง่สอนของท่าน		เพราะนัน่เป็นหนทางเดยีว 
ที่จะน�ามาซึ่งความสงบสันติบนโลกใบนี้
	 เป็นที่ทราบกันแล้วว่า	พวกเราทุกคนจ�าเป็น
ที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาให้มีความเมตตาอยู่
ภายในตวัเอง	ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	เพือ่การ 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติและมีความสุขด้วยกัน
บนโลกใบนี้
	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้	ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ 
ไม่ได้อยูใ่นห้องสมุด	และไม่ได้อยูใ่นรัว้มหาวทิยาลยั 
แต่อยูใ่นจติใจของเราทกุคน	ดังน้ันพวกเราจะต้อง
มีความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะปฏิบัติตามค�าสอนของ
พระพทุธเจ้าทีท่่านได้ประทานไว้นานกว่า	๒,๖๐๐	
ปี	 ซึ่งเป็นค�าสอนท่ีสากล	 มีความหมายที่ลึกซึ้ง	
และเป็นประโยชน์	สามารถใช้ได้ในทกุยคุทกุสมยั	
ไม่จ�ากดักาล	แม้กระทัง่ในเวลาปัจจบุนัหรอืในช่วง 
ยุคสมัยของพระพุทธเจ้าท่านเอง

	 ดังนั้น	อาตมาขอส่งผ่านความเมตตาออกไป	
ให้ถึงทุกคน	ขอให้ทุกสิ่งมีชีวิต	มีความสุข	มีความ
ปลอดภัย	มีจิตใจที่มีความสุขสงบ
	 ขอให้ทุกสิ่งมีชีวิต	 ไม่จ�าแนกว่าอ่อนแอหรือ
แข็งแรง	 ตัวเล็กหรือตัวใหญ่	 ตัวยาวหรือตัวสั้น	
มองเห็นหรือมองไม่เห็น	 อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล	 เกิด
มาแล้วหรือก�าลังจะเกิด	ขอให้ทุกๆ	ท่าน	มีจิตใจ
ที่มีความสุขสงบ
	 อย่าได้หลอกลวง	โกหก	ซึ่งกันและกัน
	 อย่าได้เบียดเบียน	พยาบาท	อาฆาต	ซึ่งกัน
และกัน
	 มคีวามเมตตาให้แก่กนั		เหมอืนทีผู้่เป็นแม่		ย่อม 
ปกป้องดูแลและมีความเมตตาให้แก่ลูกของตน 
แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากล�าบากเพียงใดก็ตาม
	 ทุกๆ	คน	สมควรที่จะฝึกฝนความเมตตากับ
ทุกสิ่งมีชีวิต	 ไม่ว่าจะยืนอยู่	นั่งอยู่	นอนอยู่	หรือ
ตื่นอยู่	นี่คือการพัฒนาความเมตตาภายในตนเอง	
และจะน�ามาซ่ึงความสงบสันติในจิตใจตน	 ด้วย
ความสงบสันติในจิตใจนี้	 พวกเราทุกคนสามารถ 
ทีจ่ะท�างานร่วมกนัได้อย่างสงบสนัต	ิ	ไม่ว่าจะยนือยู ่
นั่งอยู่		เดินอยู่	หรือนอนอยู่
	 และนี่เป็นหนทางเดียวที่จะน�ามาซึ่งความ
สงบสันติและความสุขบนโลกใบนี้
	 เนื่องในวันวิสาขบูชานี้	อาตมาขออ�านวยพร 
ให้ทุกท่าน	มีแต่ความสุข	ความเจริญ
	 เจริญพร
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	 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา	 พุทธศักราช	
๒๕๖๑	 เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคต-
ญาณ	สมเด็จพระสงัฆราช	สกลมหาสังฆปรณิายก	
ประทานพระคติธรรม	ความว่า
	 “ดิถีวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกค�ารบหนึ่ง
แล้ว	 นอกจากพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า	 จักได้บูชา
พระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ	 ยังเป็นวาระเฉลิม
ฉลองของชาวโลก	 ตามที่องค์การสหประชาชาติ
ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญสากลของ
โลก	นับเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

สมเด็จพระสังฆราช
ประทาน คติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา

แนะชาวพุทธ รู้เท่าทันกาย วาจา ใจ
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	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้
เราท้ังหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอด
เวลา	ความรู้เท่าทันดังกล่าวนี้	คือการรู้แจ้งสภาพ
ธรรมทั้งหลาย	 ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมว่า
ไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่เรา	และไม่ใช่ของเรา	หากแต่เป็น
สภาวะที่เกิดและดับ	สลับกันไป	ไม่รู้จบสิ้น
	 ความไม่รู้เท่าทันสภาวะเช่นนี้เอง	ที่อ�าพราง
ให้คนเราคิดผิด	 เปรียบเสมือนการใช้เวลาตลอด
ชีวิต	 เพื่อชมมายากล	 โดยมิรู้เท่าทันว่า	 ภาพอัน
ด�าเนินต่อเนื่องนั้น	เป็นเพียงมายาที่ลวงตาทั้งสิ้น
	 ถ้าเมื่อใดบุคคลมีความรู้แจ้งในสภาพทุกข	์
ความเปลี่ยนแปลง	 และความว่างจากตัวตน	 เขา
ย่อมสามารถละความโลภ	ความโกรธ	และความ
หลงใหล	ทีล้่วนเกิดจากความเหน็แก่ตวัได้	อย่างไร
ก็ตาม	การจะคลายความยึดมั่นถือมั่น	อันเป็นบ่อ
เกิดแห่งทุกข์	 ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย	หากขาด
สภาพธรรมที่เรียกว่า	สติ

	 ความทกุข์ยากในโลกมนษุย์ทีเ่ราเผชญิกันอยู่
ทุกวันน้ีล้วนเกิดจากภาวะขาดสติด้วยกันทั้งสิ้น	
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	จึงประทานพระบรม
พทุโธวาทไว้ว่า	สติเป็นเครือ่งต่ืนอยู่ในโลก	เพราะ
ฉะนัน้	บคุคลใด	ครอบครวัใด	ชมุชนใดและสงัคมใด 
ปรารถนาจะประสบสนัตสิขุอนัไพบลูย์	บคุคลนัน้	
ครอบครวัน้ัน	ชมุชนน้ัน	และสงัคมน้ัน	จ�าเป็นต้อง
สั่งสมภาวะแห่งการตื่นรู้	 เพื่อจะได้รู้เท่าทันการ
คดิ	การพดู	และการกระท�า	ด้วยสมัมาสต	ิอนัเป็น
หนทางไปสู่ปัญญา	น�ามาซ่ึงความหลดุพ้นจากห้วง
ทุกข์ได้อย่างแท้จริง
	 เนือ่งในดถิวีสิาขบูชา	ขอเชญิชวนท่านสาธชุน
ทั้งหลาย	 จงอย่าได้ละเลย การอบรมเจริญสติ 
ให้รูเ้ท่าทันกาย วาจา และใจของตน	อันจักได้ชือ่
ว่าเป็นการกระท�าหน้าที่ชาวพุทธ	 ได้ปฏิบัติบูชา 
ตามที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ	 และเป็นการ 
สบือายพุระพทุธศาสนาให้ยัง่ยนือยูคู่โ่ลกน้ี		สบืไป	
ตราบกาลนาน
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 วนัวสิาขบชูาเป็นวนัทีเ่ราระลกึถงึการประสตูิ 
การตรัสรู้	 การปรินิพพาน	 ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสมัพทุธเจ้าของเรา	แต่ทีจ่รงิแล้ว	เราควรจะ 
ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกวัน	 เราท�าวัตร
สวดมนต์	พทุธคณุ	ธรรมคณุ	สงัฆคณุ	ทกุวนั	กเ็ป็น 
เรื่องธรรมดาว่า	 สิ่งใดที่เราท�าทุกวันๆ	 อาจจะมี
ความรู้สึกเคยชินเกิดขึ้น	ความซาบซึ้ง	ความภาค
ภูมิใจ	ความชื่นใจ	ที่เราได้มาเกิดเป็นพุทธมามกะ 
ท่ีเราได้เกิดในประเทศอันสมควร	 อาจจะไม่เกิด

บ่อยนัก ฉะน้ัน	 การก�าหนดวันวิสาขบูชาก็เป็น
โอกาสที่ดี	ที่เราจะได้ทบทวน	ได้ระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจ้า	
	 ก่อนและหลังพุทธกาล	 ก็มีศาสดา	 เจ้าลัทธิ 
เกิดขึ้นเป็นระยะๆ	ส่วนมากส่วนใหญ่ศาสดาหรือ
เจ้าลัทธิท่ีคนนับถือกันมาก	 ก็เน้นศรัทธา	 เน้น 
ความเชือ่		ถอืว่ามสีิง่ศักดิส์ทิธิท์ีเ่รามองไม่เหน็	และ 
มีอ�านาจดลบันดาลจิตใจและชีวิตของเรา

พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

อัศจรรย์
มนุษย์
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	 ฉะนัน้	สิง่ทีม่นษุย์ควรจะเรยีนรู	้คอื	ท�าอย่างไร 
เราจึงป้องกันตัว	 และป้องกันครอบครัวได้จาก 
สิง่ทีม่อี�านาจสงูสดุ	ท�าอย่างไร	เราจึงจะเอาตวัรอด 
เราควรจะวางตวัอย่างไรกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์ท่านต้อง 
การอะไร บางศาสดาเขาจะเน้นเรือ่งพิธกีรรม	เวลา 
ประกอบพธิต่ีางๆ	หรอืบชูายญั	แสดงความเคารพ 
ยิ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เสียสละสิ่งที่สละได้ยากเพื่อสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์	บางศาสนาก็เน้นที่พฤติกรรม	จะมีวินัย
ที่พอจะเทียบกับพระวินัยได้ว่า	 อย่างนี้ไม่ได้ กิน
อย่างนี้ไม่ได้	 แต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้	 ต้องท�าอย่างนี ้
ต้องพูดอย่างนี	้ต้องแต่งตวัอย่างนี	้ต้องอยูด้่วยกนั 
อย่างนี้	ก็ถือว่าเราจะปลอดภัย	แล้วเราก็จะเป็นที่ 
เอ็นดูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเรียบร้อยทาง
กาย	วาจา
	 บางศาสนาสอนว่าสิง่เหล่านีไ้ม่มคีวามหมาย 
ไม่ต้องท�าความดี	ไม่ต้องเรยีบร้อย	ไม่ต้องอะไรทัง้
สิ้น	 มีความเชื่ออย่างเดียวพอ	ถ้าเช่ืออย่างเดียว 
อย่างอืน่ไม่ต้องสนใจ	ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจะให้อภัย	จะไม่ 
ถือสา	ฉะนั้น	ความคิดหรือการแก้ปัญหาว่า	เมื่อ
สัตว์มนษุย์	สตัว์ชือ่มนษุย์อยูใ่นโลกทีไ่ม่แน่ไม่นอน
ทีพ่ยากรณ์ไม่ได้ว่า		ส่ิงแวดล้อม		ส่ิงทีเ่กดิขึน้จะเป็น 
อย่างไรบ้าง	 อยู่ในภาวะที่ล่อแหลมต่ออันตราย
ตลอดเวลา	 ต้องการความรู้สึกปลอดภัย	 ก็ต้อง 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ	 ซ่ึงเป็น 
ผู้ดลบันดาล
	 ศาสนาก่อนพุทธกาล	 ศาสนาหลังพุทธกาล
ก็จะเป็นประเภทน้ีเป็นส่วนใหญ่	 ส่วนพระพุทธ
ศาสนา	 ถือว่าเป็นศาสนาแบบแหวกแนว	คนละ 
แบบ	คนละประเภท	เพราะพระพทุธองค์ตรสัไว้ว่า 
สิ่งดลบันดาลชีวิตของเรา	ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์	ไม่ใช่ 
ผูส้ร้างโลก	เป็นต้น	แต่สิง่ทีด่ลบนัดาลชีวติของเรา 
คือกรรม	 กฎแห่งกรรม	 สรุปง่ายสุดว่า	 ท�าดีได้
ความดี	ท�าชั่วได้ความชั่ว	ทุกครั้งที่เราท�าความดี
ความดีก็เกิดขึ้นในตัวเรา	ทุกครั้งที่เราท�าความชั่ว 
ไม่ว่าด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจ	ความชัว่ก็เกิดขึน้ 
ในชีวิตของเรา	 ผู้ที่ท�าความดีไว้มาก	 ก็จะมีความ
ดีมาก	คนที่ท�าความชั่วบ่อยๆ	ก็จะมีแต่ความชั่ว
	 ฉะนั้น	พระพุทธองค์จึงทรงประกาศว่า	ไม่มี
ใครสร้างโลกหรอก	นอกเหนือจากตัวเราเอง	เรา
สร้างปัจจุบัน	 เราสร้างอนาคตของเรา	 ด้วยการ 
กระท�า	ทางกาย	ทางวาจา	ทางใจ	ไม่ต้องบูชายัญ 
ไม่ต้องอ้อนวอน	ไม่ต้องไปท�าพิธีกรรมให้สิ่งที่เรา
มองไม่เห็น	ภูมิที่เรามองไม่เห็น มาดลบันดาลให้
ชวิีตของเราปลอดภยัหรอืเจริญงอกงาม	แต่มนุษย์
เราเองเป็นผู้ก�าหนด	 เป็นผู้ดลบันดาลด้วยการ 
กระท�า	 ฉะน้ัน	 ในทางพุทธศาสนาแล้ว	 ถือการ 
กระท�าเป็นใหญ ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การกระท�า
ด้วยเจตนา	ที่เราเรียกว่า	กรรม	กรรมดี	กรรมชั่ว 
ชีวิตของเราจะเจริญ	 ชีวิตของเราจะเสื่อมก็ด้วย
การกระท�า
	 ทีนี้	 ค�าว่าเจริญ	 ค�าว่าเสื่อมนั้น	 ไม่ได้หมาย 
ความว่า	 ผู้เจริญย่อมเป็นผู้ร�่าผู้รวย	ผู้มีชื่อเสียง
มีอ�านาจ	 เพราะผลทางสังคมย่อมอยู่ใต้อ�านาจ
หรือปัจจัยอื่น	 อย่างเช่นว่า	 ในสังคมมิจฉาทิฏฐิที ่
เห็นว่าการโกง	ความโกงก็เป็นเรื่องธรรมดา	หรือ 
โกงคือฉลาด	 คนท�าความชั่วคือโกง	 หลอกลวง 
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คนอื่น	 อาจจะได้รับการยกย่องก็ได้	 เพราะค่า 
นิยมในสังคมยอมรับ	หรือคนท�าความดีบางอย่าง	
แต่ชุมชนหรอืสงัคมรังเกยีจความดีแบบนัน้	ถ้าเป็น
คนชอบช่วยคนอืน่		แล้วกโ็ดนต�าหนว่ิาใจอ่อน	ถกู
เขาหลอก	เป็นต้น		อาจจะดูเผินๆ	ว่า	ผู้ท�าความดี
ไม่ได้ด	ีผูท้�าความชัว่ไม่ได้ช่ัว	แต่ความดีและความ
ชั่ว		ไม่ใช่เรื่องค่านิยมของสังคม	ความดีความชั่ว
เป็นเร่ืองคณุธรรม		และกเิลสท่ีปรากฏอยูใ่นจติใจ
	 พระพทุธองค์เป็นผูค้้นพบพระนพิพาน	ทีจ่รงิ 
แล้ว	 พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยว่า	 พระองค์ไม่ใช ่
พระพุทธเจ้าองค์แรกที่ค้นพบพระนิพพาน	 ก่อน 
พระพุทธองค์เคยมหีลายพระองค์นบัไม่ถ้วน	ฉะนัน้ 
พระพุทธองค์พบพระนิพพาน	 ค้นพบความจริงก ็
เหมือนกับท่านเจอเมืองกลางป่า	 ถนนหนทางซึ่ง
เคยมีอยู่ในสมัยก่อนก็รกรุงรัง	 ไม่มีใครเห็น	 จน
กระทัง่พระพทุธเจ้าเป็นผูเ้หน็	เป็นผูเ้ปิดทางเข้าไป
สู่เมืองเก่า
	 ฉะนั้น	 นิพพานเป็นของอมตะ	 ไม่ใช่ว่าเกิด
หรอืดบั นพิพานมตีลอดเวลา	เพยีงแต่ว่า	จะรูว่้ามี 
และจะมีทางเข้าไปสู่นิพพานหรือไม่ ถ้าหากว่า
พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกน้ี	๒	พันกว่าปีที่
แล้ว	คนเราก็ไม่รู้หรอก	ไม่รู้ว่านิพพานมีจริง	ไม่รู้
ว่าคนเรามีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์	ไม่ว่าชาย	ไม่ว่า
หญิง	ไม่ว่าชาวตะวันออก	ชาวตะวันตก	นับว่า
เป็นมนุษย์	 ถือว่าพร้อม	 คือวัตถุดิบพร้อม	 เหลือ
แต่การกระท�า
	 ทุกวันนี้ที่เรารู้จักค�าว่านิพพาน	 รู้จักค�าว่า
ทุกข์	 รู ้จักค�าว่าดับทุกข์	 รู ้จักค�าว่ากิเลส	 รู ้จัก
ค�าว่าคุณธรรม	 รู้จักค�าว่าศีล	 ค�าว่าสมาธิ	 ค�าว่า
ปัญญา	 เรารู้สิ่งเหล่านี้	 ถึงจะรู้ไม่ลึก	 อย่างน้อย
เราก็มีแผนที่	 เข้าใจโดยหลักการ	 โดยความเป็น 
มนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้ง	 นี้คือบุญคุณของพระ 
พทุธเจ้า	เพราะถ้าดูจติใจของเราโดยทัว่ไป	หรือด ู

จิตใจคนรอบข้าง	 ส่วนมากก็เห็นแต่กิเลสเสีย 
ส่วนใหญ่	 แต่นี่ก็เห็นคุณงามความดีบ้าง	 แต่รู้สึก
ว่าพลังของความดีจะน้อยกว่าพลังของความชั่ว
	 ฉะนั้น	 ความคิดและความมั่นใจว่า	 การพ้น 
ทุกข์ทั้งปวงมีจริง กิเลสไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิต 
แต่เป็นสิง่ทีจ่รเข้ามา	มเีกดิมีดบัตามเหตตุามปัจจยั 
เราไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้แม้แต่ระดับทฤษฎี	เพราะ
มันฝืนความรู้สึกของปุถุชนมาก	 ไม่น่าเป็นไปได้ 

ส่วนมากกิเลสจะดับไปตอนนอนหลับ	 รู้สึกอย่าง
นั้น	 เพราะฉะนั้น	 สิ่งที่ชาวพุทธเราอาจจะถือว่า
ธรรมดามาก	พระนิพพานมีจริง พระนิพพานเป็น
สิ่งที่มนุษย์เข้าถึงได้ด้วยอริยมรรคมีองค์	๘	สิ่งที่
เราฟังตัง้แต่เดก็	แต่ความเข้าใจในหลกัค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้าแต่ละข้อ	ถือว่าเป็นเพชรพลอย	เป็น 
สิ่งล�้าค่าเลย	 เพราะถ้าเราได้หลักสัมมาทิฏฐิแล้ว 
ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสาร
	 ฉะนั้น	เราได้หลักสัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ
ในระดับใดระดับหน่ึง	 เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้
บุกเบิก	พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เข้าถึง	เข้าถึงแล้ว
เปิดเผย	 แสดง	 ไม่ใช่แสดงเพื่อผลประโยชน์ส่วน
พระองค์	 แต่ส�าหรับสรรพสัตว์ทั้งหลาย	ถึงแม้ว่า 
ในภาคปฏิบัติ	 ครูบาอาจารย์จะพร�่าสอน	 ให้เรา 
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รูจ้กัปล่อยวางอดตี	อนาคตและอยูใ่นปัจจบัุน	กน่็า 
สังเกตว่า	พระพทุธเจ้าและสงฆ์สาวกของพระองค์ 
นัน้ค�านงึถงึอนาคตบ่อยเหมือนกนั	แต่การพิจารณา
ในเร่ืองอนาคตก็ไม่เหมือนกับการหลงอยู ่กับ
จนิตนาการ	หรอืหลงความคดิเก่ียวกบัอนาคต	แต่
พระพุทธองค์และพระสาวกต้องการให้พระพุทธ
ศาสนาอยูไ่ด้นานๆ	เพือ่จะได้เป็นประโยชน์แก่คน
หมู่มาก	หลายชั่วอายุคน
	 ฉะนั้น	จะเห็นได้ชัดเลยว่าท่านค�านึงถึงเรื่อง 
นี้บ่อย เช่น	 พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุปัจจัยที่
ท�าให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นาน	เหตุปัจจัยที่จะ
เสื่อมเร็ว	เพื่อเราจะได้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดี	และจะได้
สนับสนุนสิ่งที่ดี	อย่างเช่นมีข้อหนึ่งว่า	ตราบใดที ่
พระภิกษุสงฆ์ยังยินดีในเสนาสนะป่า	 พระธรรม 
วินัยจะไม่เสื่อม	 ข้อนี้ส�าคัญมาก	 ถ้าพระยังยินดี
อยู่กับธรรมชาติ	 ยินดีอยู่กับต้นไม้	 ยินดีอยู่ในที่
วิเวก	พุทธศาสนา	พระธรรมวินัยจะไม่เสื่อม	และ
พระองค์ตรัสถึงสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะว่า 
ต้องมีการประชุมเนืองนิตย์	 พร้อมเพรียงกัน
ประชุมกัน	พร้อมเพรียงกันจัดกิจของสงฆ์	พร้อม
เพรียงกันเลิกการประชุม
	 การประชุมกันบ่อยๆ	แลกเปลี่ยน	ไม่ใช่พระ 
พุทธองค์ให้เงียบ	 ไม่พูดทีเดียว	 ต้องการให้พระ 
ฝึกเรื่องสัมมาวาจา	เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ 

ญาติโยม	ถ้าพระไม่พูดเลย	๑)	ขาดส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนาตน	 ๒)	 ไม่สามารถให้ค�าแนะน�าหรือ
ว่าให้อุบายแก่ผู้ครองเรือน	ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่อง 
วาจาอยูเ่สมอ	และพระพทุธองค์ก็ตรสัไว้ว่า	ตราบ 
ใดที่พระสงฆ์ยังให้ความเคารพนับถือแก่ผู้ใหญ่ 
พุทธศาสนาจะไม่เสื่อม	 ก็ถือว่าผู้สูงอายุ	 ผู้ทรง 
คุณวุฒิก็ควรแก่การเคารพนับถือ	 การอุปัฏฐาก
ดูแล	แต่สังเกตในโลกปัจจุบัน	 มีการบูชาความ
หนุ่มสาว	 พอคนอายุมากขึ้นแล้วไม่มีใครอยาก 
เห็นในทีวี	ในสื่อต่างๆ	ก็ดูเหมือนจะอายุน้อยลงๆ	
หรอืว่าเป็นเพราะเราแก่มากขึน้		กเ็ป็นได้เหมอืนกนั 
แต่การให้เกียรติกับผู้ใหญ่	 ก็ยังเป็นสิ่งที่เรารักษา
ไว้ได้บ้างในประเทศไทย	แต่ในต่างประเทศรูส้กึจะ
น้อยลงมาก ยิ่งถ้าเราให้ความส�าคัญกับวัตถุมาก	
ให้ความส�าคัญกับการหาเงิน	พอผู้สูงอายุเกษียณ
แล้ว	ไม่ท�ามาหากิน	ไม่สะสมวัตถุ	ก็ดูเหมือนจะมี
คุณค่าน้อยลง
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	 สมัยปัจจุบันมองคุณค่าของคนที่พลังผลิต		
พลงับรโิภคมากกว่าคณุธรรม	แต่พระพทุธเจ้าหวงั
ว่าสังคม	ไม่ว่าสังคมพระ	สังคมโยม	จะอยู่ได้	จะ
เจริญงอกงาม	 ในเม่ือเราให้เกียรติผู้ใหญ่	 เป็นสิ่ง
ที่ต้องรักษาไว้	ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ทั้งด้วย
อายุสังขาร	 และด้วยวุฒิภาวะ ถ้าผู้ใหญ่ไม่ทรง
คุณวุฒิ	ผู้ใหญ่ไม่ถือศีล	ผู้ใหญ่ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ธรรม	คุณธรรมก็ย่อมไม่ปรากฏ	 เมื่อคุณธรรมไม่
ปรากฏ	กไ็ม่แปลกว่า	คนรุน่ใหม่กไ็ม่ค่อยอยากจะ 
เคารพ	เพราะไม่เห็นอะไรอยู่ในตัวเราที่น่าเคารพ 
เขาจะไม่เคารพโดยสัญชาตญาณ	 หรือด้วยการ
ซมึซบัธรรมเนยีมจากคนรอบข้าง	เพราะสังคมเรา
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ฉะนั้น	 ผู้ใหญ่จะต้องรับผิด
ชอบชีวิตของตัวเองมากขึ้น เพราะถือว่าเราต้อง
เป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรม
	 ฉะนัน้	พระพทุธองค์ตรสัหลายพระสูตร	เพือ่
ประโยชน์แก่ชาวพุทธ	 และเพื่อประโยชน์แก่ชาว
โลกทีย่งัไม่เกิด	รวมถงึพวกเราทัง้หลาย	พระสาวก

ก็เช่นเดียวกัน	เช่น	พระมหากัสสปะ	เป็นผู้เลิศใน 
เรื่องธุดงควัตร	 ตอนอายุมาก	 พระพุทธองค์ทรง 
ชวนให้ผ่อนคลายสักหน่อย	 ให้คลายธุดงควัตร 
ทีอ่กุฤษฏ์เกนิ		พระมหากสัสปะขออนญุาตรกัษาต่อ 
เพราะท่านสงสารพระอนุชนรุ่นหลัง	 หมายความ 
ว่า	ท่านท�าสิง่ทีไ่ม่ค่อยสบาย	ทีท่�าให้เหน็ดเหน่ือย 
แต่ท่านยอมท�าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 
คือถ้าพวกเราที่มีกิเลสหนา	 เห็นว่าผู้มีกิเลสน้อย 
หรอืผูไ้ม่มกีเิลส	กย็งัรักษาธดุงควตัร	หรอืยงัท�าสิง่ที่ 
ท�าได้ยาก	ก็ย่อมเกิดความคิดขึ้นมาว่า	ถ้าท่านยัง 
ท�าอยู่	เราก็ไม่ท�าไม่ได้
	 หมายความว่า	คนเราน้ีเวลาคดิเข้าข้างตวัเอง 
มักจะบอกว่าเรื่องน้ีไม่จ�าเป็น	 แล้วเราก็ไม่ค่อย 
ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้เท่าไหร่	 ไม่เป็นไร	 ยิ่งถ้า
ศาสนาเราสอนว่า	ถ้าเก่งแล้ว	ไม่ต้องรกัษาวนัิยได้ 
จิตใจมันพ้นจากบุญและบาปแล้ว	 ท�าอะไรก็ว่าง
หมด	อันตรายนะ อย่างพระอรหันต์ทั้งหลาย	ยัง 
รักษาพระวินัยทุกข้อ	 เหมือนพระบวชใหม่	 ไม่ใช่
รกัษาวินัยเพือ่กันไม่ให้กิเลสลกุลามเป็นกายกรรม 
วจีกรรม	แต่ท่านรักษาพระวินัยทุกข้อ	ด้วยความ
เคารพในพระวินัย	 ด้วยความเคารพในผู้เป็นพ่อ		
คือพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติพระวินัย	และเพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
	 ถ้าหากเราเห็นว่า	ผู้ใหญ่ถึงขั้นเก่งแล้ว		อายุ 
มากแล้ว	ท่านไม่ต้องรักษาพระวินัยได้	ยกให้ท่าน 
อย่างนี้อันตรายต่อพระศาสนา	เพราะคนก็จะ 
หลอกตัวเองได้ง่าย	ว่าเราถึงขัน้นัน้แล้ว	ไม่ต้องแล้ว 
เราเก่งแล้ว	 ฉะนั้น	 พระพุทธองค์และพระสาวก 
ค�านึงถงึพวกเรา	ท่านพยายามเป็นตวัอย่าง	หลาย
สิ่งหลายอย่างที่ดี	ในวัฒนธรรมไทย	ในสังคมของ
เรายังมีดีอยู่บ้าง	ส่วนมากส่วนใหญ่ก็เป็นอิทธิพล
จากพระพุทธศาสนาของเรา
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 พระพุทธศาสนาเกิดจาก
พระพุทธเจ้า	 พระพุทธเจ้าก่อน
ตรัสรู ้ 	 ก็ ได ้บ�า เพ็ญทุกรกิริยา 
ตลอด	 ๖	 ปี	 หนักท่ีสุด	 ไม่มีใคร
หนักยิ่งกว่าท่านได้	 เพราะฉะนั้น	
เมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศว่า	
การบ�าเพ็ญทุกรกิริยา	 ไม่ใช่ทาง
ไปสู่มรรค	ผล	นิพพาน	ค�าพูดของ
ท่านมีน�้าหนักมาก	 ถ้านักวิชาการ
พูดหรือคนที่ไม่เคยทรมานกาย 
พูด	 คนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง	
แต่เมื่อเป็นที่รู้กันว่า	 สมณโคดมองค์นี้	 เก่งที่สุด
ในอนิเดยี		ไม่มใีครจะสู้ท่านได้ในเรือ่งทรมานกาย	
สุดยอดในเรื่องทรมานกาย	และเมื่อท่านท�าอย่าง
อุกฤษฏ์ที่สุด	 แล้วประกาศว่าไม่ใช่	 ทุกคนก็ต้อง
คิดหนักเหมือนกัน
	 เพราะในสมัยนั้น	การทรมานกาย	ถือว่าเป็น
แนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของสมณะผู้มุ่งมั่น 
ต่อความหลุดพ้นมาก	 คือเรื่องความเคร่ง	 มันก็
ย่อมเป็นที่ประทับใจของคนเป็นธรรมดา	 แม้แต่
ในวงศ์พุทธศาสนา	 บางทีมีพระหรือนักปฏิบัต ิ
ท่ีเข้าใจว่า	 ยิ่งเคร่งยิ่งดี โอ้	 ท่านน่าเล่ือมใสมาก 
เพราะอะไร ? เพราะท่านเคร่งมาก	แต่ความเคร่ง
จะน�าไปสู่ผลที่ต้องการหรือไม่	ก็ไม่แน่นะ	ถ้าใคร
ถือตัวว่าสูงกว่าคนอื่น	เราปฏิบัติหนักกว่า	ยิ่งกว่า		
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	ผู้นั้นเป็นพาล
	 มีพระรูปหนึ่งไม่ได้อยู่เมืองไทย	 แต่ท่านเคย 
อยู่เมืองไทย	 ตอนนี้ท่านเปิดส�านักของท่านแล้ว 
ท่านกส็อนญาตโิยมว่า		ถ้าจะปฏิบัติได้ผลนี	้	ต้องนัง่ 
๕	ชั่วโมง	๖	ชั่วโมง	แล้วท่านก็นั่งเป็นตัวอย่าง	นี่
เคร่งมาก	ทกุคนประทบัใจองค์ท่าน	แต่คนทีเ่ข้ามา 
ปฏิบัติได้ผลน้อยมาก	 เพราะมันเกินวิสัยของคน 
มันไม่พอดี	 ไม่เป็นทางสายกลาง	 แต่ว่าเรามา 

เจอ	โอ้โห	ท�าไมท่านถงึท�าได้	ท่านจะต้องบรรลอุะไร 
ซักอย่าง	 ท่านจึงน่ังได้นานๆ	 หรือถ้าขอร้องให้ 
โยมท�าสิ่งที่มันเกินวิสัยของโยม	 แล้วถามว่าสอน 
ท�าไม	 นอกจากจะเป็นการอวดตัว	 อาตมาก็มอง 
ท่านในทางลบนิดหน่อยว่า	 เป็นการอวดตัวมาก 
กว่าอวดดี
	 ฉะนั้น	 พระพุทธเจ้าท่านสอนทางสายกลาง 
ทางสายกลางอยู่ตรงไหน	 มันไม่ใช่ว่าจะก�าหนด 
ได้ง่ายๆ	แต่ค�าอุปมาของหลวงพ่อชาที่ช่วยให้เรา
เข้าใจง่ายขึน้คอื	การพายเรอืข้ามน�า้	ถ้าน�า้น้ันไหล
เป็นแม่น�า้ทีไ่หลเช่ียว	ผูช้�านาญในเรือ่งการพายเรอื	
จะไม่พายตรงไป	ท่านจะพายทวนกระแสน�้า	โดย
ยอมรับว่ากระแสน�้าย่อมพัดเรือลงทางใต้	 ใต้กว่า 
ที่เราต้องการจะไป	ฉะนั้น	ท่านเผื่อไว้	ท่านก็ทวน
กระแสและเมื่อรับการพัดของกระแสน�้าก็พาย 
ตรงไปได้เลย	 ท่านเปรียบเทียบว่า	 เราอาจจะม ี
ความรู้สึกว่าอย่างนี้เท่านี้พอดี แต่ถ้าเราก�าหนด
แนวทางนี้	 กระแสคือตัณหามักจะพัดไป	เราก็ไป
ไม่ถึงจุดที่พอดีส�าหรับเรา	แต่ถ้าเราพยายามให้
มันหนักกว่าที่เราคิดว่าพอดีสักหน่อย	เมื่อกระแส
ตณัหาผลกัดนัไป		เราก็ยงัตรงไปได้	น่ีคอืเรือ่งของ
ทางสายกลาง
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 ในคืนที่พระพุทธเจ ้าตรัสรู ้ 	 ยามแรก 
หมายถึงปฐมยาม	จาก	๖	โมงเย็นถึง	๔	ทุ่ม	พระ 
พุทธองค์เกิดญาณ	เกิดวิชชา	รู้เรื่องการเวียนว่าย 
ตายเกิดของพระองค์ในอดีต	 ในยามที่	 ๒	 ตั้งแต ่
๔	 ทุ่มถึงตี	 ๒	 เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์เกิด 
ญาณ	 เกิดวิชชา	 เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสารของสัตว์ทั้งหลายตามกฎแห่งกรรม 
ยามที่	๓	จากตี	๒	 ถึง	๖	 โมงเช้า	 เป็นช่วงเวลาที่
พระพุทธองค์เกิดญาณ	เกิดวิชชา	ที่ท�าให้อาสวะ
กิเลสสิ้นไป	คือ	ท่านได้ตรัสรู้ธรรม
	 หลังจากที่พระพุทธองค์บ�าเพ็ญพระบารมี 
ประพฤติปฏิบัติไม่รู ้กี่ภพกี่ชาติ	 ใช้เวลาเป็นกัป
เป็นกัลป์	 ในคืนสุดท้ายก็น่าสังเกตว่า	 พระพุทธ
องค์เกิดความรู้เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร	 ซึ่งเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท�าให้อวิชชาที ่
ยังเหลืออยู่	 เหมือนฟางเส้นสุดท้าย	 ได้ขาดไป 
หายไป	ฉะนั้น	 การระลึกชาติก่อนของพระองค ์
ไม่ได้ท�าให้เกิดความรูส้กึในอตัตาตวัตน		แต่เหน็เป็น 
กระแสตามเหตุตามปัจจัย	เมื่อเกิดญาณที่รู้ว่าเรา
เคยเป็นคนมชีือ่อย่างนัน้		มตีระกลูอย่างนัน้		เป็นสบิ 
เป็นร้อย	เป็นพัน	เป็นล้าน	ความยึดมั่นถือมั่นใน 

กายทีป่รากฏอยู่ในใจน้ี		ในขนัธ์		๕		ทีก่�าลงัปรากฏ 
อยูย่่อมอ่อนลงไปมาก	เพราะเห็นว่าชีวติน้ีเหมอืน
เป็นเพยีงฉากๆ	หน่ึงในละคร	ทีห่าจุดเริม่ต้นไม่ได้	
	 หลังจากน้ัน	 พระพุทธองค์เกิดความรู้เก่ียว
กับกฎแห่งกรรม	 การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์
ทั้งหลาย	 ภพภูมิต่างๆ	 พระพุทธองค์ทรงสัมผัส 
ทรงเห็นแจ้ง	ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์เล่าถึงสวรรค์
นรกอะไรต่างๆ	ตามความเชือ่ถอืของชาวอนิเดยีใน 
สมยันัน้	พระพทุธองค์เป็นผูท้ีเ่ข้าถงึ	ค้นพบ	เปิดเผย 
แสดง	 และการท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นภพภูมิ
ต่างๆ	การเวียนว่ายตายเกิดด้วยกรรม	การกระท�า 
ด้วยกาย	 ด้วยวาจา	 ด้วยใจ	 น่ันคือ	 สิ่งที่ท�าให ้
พระพทุธองค์ได้ปล่อยวางกิเลสอย่างลกึซึง้	เพราะ 
ท่านได้เข้าใจชวิีตตามความเป็นจรงิ	เข้าใจทกุชวิีต
ตามความเป็นจริง
	 ก่อนท่ีพระพุทธองค์จะตรัสรู้	 พระพุทธองค์
ต้องท�าความเพียรอย่างสม�่าเสมอ	 ต่อเนื่อง	 ต้อง
อดทน	พระพทุธองค์ต้องพสูิจน์ด้วยพระองค์เองว่า	
มนุษย์เรามศีักยภาพสงู	มศีักยภาพในการละบาป 
ในการบ�าเพ็ญกุศล	 ในการช�าระจิตใจของตนให้ 
ขาวสะอาด	 นี้คือความสามารถพิเศษของมนุษย ์
เป็นสิง่ทีเ่ราควรภาคภูมใิจอย่างยิง่	ในการทีเ่ราเกดิ
เป็นสัตว์ที่หยุดท�าความชั่วได้	และปล่อยวางได้
	 ผู ้ที่สามารถบ�าเพ็ญให้สิ่งท่ีดีที่ไม่เคยมีใน 
ตวัเรา	ได้ปรากฏได้เจรญิงอกงามได้	นีค้อืความเป็น 
อัศจรรย์ในความเป็นมนุษย์ของเรา	 ในการช�าระ
กิเลสต่างๆ	ในจิตใจของเรา	โดยศีล	สมาธิ	ปัญญา
นี่ก็เป็นความพิเศษที่เราไม่ควรมองข้าม	 เราภาค
ภูมิใจในความเป็นมนุษย์	 ภาคภูมิใจในความเป็น
พุทธ	 เราเป็นพุทธมามกะแล้ว	 ต้องเป็นด้วยการ 
กระท�า	เราเข้าถึงความเป็นพุทธอย่างสมบูรณ์	
ด้วยความพยายามในการละบาป	 บ�าเพ็ญกุศล 
ช�าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด
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	 ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวาย	 เราก็เป็นพุทธ 
อย่างผิวเผิน	แต่กิเลสก็ยังเหมือนเดิม	พร้อมที่จะ 
ออกฤทธิอ์ยูต่ลอดเวลา	เราจงึรบัรองความสขุ	ความ 
สบาย	 ความปลอดภัย	 ความเจริญของเราไม่ได ้
เพราะไม่มีศัตรูที่ไหนที่น่ากลัว	 ไม่มีศัตรูท่ีไหน
ท่ีมีฤทธิ์มีเดช	 เท่ากับกิเลสในจิตใจของเรา	 ไม่มี
ใครสามารถไล่กิเลสออกจากจิตใจของเราได  ้
ไม่มีใครจะดลบันดาลให้กิเลสในจิตใจของเรา 
หายไปได้	แต่เราเองสามารถลดกิเลสให้น้อยลงๆ	
คอยประหัตประหารกเิลสไปเรือ่ยๆ	จนกระทัง่มัน 
อ่อนแอ	จนกระทั่งมันตายไป	ในที่สุดแล้ว	การท�า 
ให้กิเลสท่ีอยู่ในใจน้อยลงอ่อนลงหรือหายไป	นั่น
คือการประสบความส�าเร็จในการเป็นมนุษย ์
อย่างแท้จริง
	 ฉะนั้น	 เราต้องคอยสังเกต	 เวลาเราส�านึก 
เช่นว่าถ้าเรื่องนี้เกิดเมื่อปีที่แล้ว	 ก่อนที่มาปฏิบัติ
ธรรม	คงจะโมโหน่าดู	หรือว่าคงเศร้าเป็นอาทิตย ์
แต่ปีนี้	 พอเราปฏิบัติธรรมแล้ว	 รู้สึกว่าเราโมโห 

แป๊บเดียวก็หาย	หรือรู้สึกว่าเศร้าอยู่นิดๆ	เดี๋ยวก ็
หาย	 นี่คือผลการปฏิบัติน่าชื่นใจ	 เมื่อเราเห็นว่า
กิเลสน้อยลง	 เมื่อเราเห็นคุณงามความดีปรากฏ	
มีอะไรเกิดขึ้น	 เราก็ตอบสนอง	 เราแสดงออกมา
ด้วยความเมตตากรณุา	โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า	
เป็นเองเป็นอัตโนมัติของจิตใจที่รับการฝึกอบรม 
ที่ดีแล้ว	เราก็ควรจะอนุโมทนาในความดีนั้น
	 คือไม่ใช่การถือว่าตัวเราดี	แต่เราอนุโมทนา
ในความดทีีป่รากฏตามเหตตุามปัจจัย	เมือ่ความด ี
ปรากฏ	เราไม่ต้องหลงว่าเราเก่ง	หรอืว่าพระพทุธเจ้า 
ท่านสอนเก่งนะ	พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า	 ถ้าท�า
อย่างนี้ๆ	ผลดีงามก็จะเกิดอย่างนี้ๆ	เป็นไปตามที ่
พระองค์ตรัสไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย	 ความเชื่อ 
ความศรัทธาเลื่อมใส	 ในพระพุทธ	 พระธรรม 
พระสงฆ์	 ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 จากการกระท�า	 จาก 
การสงัเกตผลของการกระท�า	โดยดคูวามรูส้กึของ 
ตัวเอง	 และการสังเกต	 มันเป็นเรื่องส�าคัญมาก 
เช่น	นิสัยไม่ดีต่างๆ	ที่ว่าเราเลิกไม่ได้	เมื่อนิสัยนั้น 
ปรากฏ	 ให้ดูความรู้สึกของตัวเองตรงนั้นให้ดี	ให้
ละเอียดถี่ถ้วน	 จะค้นพบว่ามันก็ทุกข์เหมือนกัน 
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ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับ
ย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 

www.watchakdaeng.com, 
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 

www.kanlayanatam.com, 
Line Official  id : @kanlayanatam และ 

Facebook Page : Kanlayanatam

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑.	 ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	 คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	 คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
๔.	 คุณพ่อวัชระ	-	คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
๕.	 คุณณรงค์ฤทธิ์	อุปถัมภ์	และครอบครัว

ที่มา	:	ธรรมเทศนา	เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา	
ณ	อาศรมชนะมาร	ปากช่อง	นครราชสีมา	

วันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐.

ส่ิงท่ีเคยนึกว่าสุขสบายก็เป็นแค่ความงมงาย	 
เพราะคนอ่ืนเขาว่ามนัด	ี	คนอืน่เขามองว่ามนัเจรญิ 
แต่เราไม่เคยได้ดูความจรงิทีป่รากฏ	กด็คูวามรูสึ้ก
ในเวลานั้น	 มันก็แค่นั้นแหละ	 หรือมันจะรู้สึกว่า 
น่ากลัวด้วยซ�้าไป
	 ฉะนั้น	ทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลง	จะเกิด 
ขึน้ได้	เมือ่เราเฝ้าสงัเกตกายกบัใจของตัวเอง	กายก ็
จะสอนเราอยูต่ลอดเวลา	ใจกจ็ะสอนเราอยูต่ลอด
เวลา	 จะเรียนรู้ในเร่ืองบาปบุญคุณโทษ	 ในเรื่อง 
ความเจริญ	 ในเรื่องความเสื่อม	 ในเรื่องกฎแห่ง 
กรรม	ด้วยการสังเกต	การสังเกตกาย	การสังเกต
วาจา	การสังเกตใจของตน	 ไม่เหลือวิสัยเลย	ตั้ง
ค�าถามว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้าง	 ตอนนี้เป็นอย่างไร 
อย่าตอบง่ายๆ	 ให้ดูต้ังแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้า 
ดูความผิดปกติที่เกิดขึ้น	นอกจากนี้ให้ดูใจอย่าง 
ละเอียด	แต่ไม่ด่วนสรุป

	 เม่ือเป็นอย่างน้ี	 เราจะเข้าใจค�าสอนของ
โบราณว่า	 จิตใสเป็นบุญ	 จิตขุ่นเป็นบาป	พอเรา
เห็น	 พอเราสัมผัสอาการใส	 พอเราสัมผัสอาการ
ขุ่น ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็เพิ่มขึ้น	 อยู่ตรงรู้
ตรงดู	เราโชคดีที่เรามีพระพุทธองค์เป็นบรมครู 
เป็นแพทย์	เป็นหมอ	เป็นผู้รักษาโรคทางจิตใจ
อย่างดีเยี่ยม	 เรามีพระสงฆ์สาวกตั้งแต่สมัยพุทธ 
กาล	 จนถึงทุกวันนี้เป็นพยาน	 เป็นผู้ขยายความ 
เป็นตัวอย่าง เป็นผู้ที่ให้ก�าลังใจ	 เราเป็นผู้มีโชค 
มีลาภ	 เพราะเราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ	 เมื่อเรา 
มีฐานที่ดีแล้ว	 ต้องสานต่อให้มันดียิ่งๆ	 ขึ้นไป 
เพื่อเราจะได้สบายใจว่า	 ไม่ได้เสียโอกาสที่ได้เกิด 
เป็นชาวพุทธในประเทศไทย
	 วันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรม	 ในโอกาสที่
พวกเราได้มาประชุมกันเพื่อฉลองวันประสูติ
พระพทุธเจ้า	วันตรสัรูพ้ระพทุธเจ้า	และการระลกึ
ถึงวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า	 พอสมควร 
แก่เวลา	เอวัง
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 เราก็ทราบกันดีแล้วว่า	 วันวิสาขบูชา	 เป็น 
วันส�าคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา	 ในพุทธศาสนา 
แบบบ้านเรา	 วันส�าคัญมีอยู่	 ๓	 วัน	 วันมาฆบูชา		
วันวิสาขบูชา	 และวันอาสาฬหบูชา	 แต่ละวัน 
ก็เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวกับ
พระพุทธองค์
	 มบีางท่านแยกความแตกต่างระหว่าง		๓		วัน 
ไว้คือ	วันมาฆบูชา	ท่านก็เรียกว่า	“วันพระสงฆ์”		 
วนัวสิาขบชูากเ็รยีก	“วนัพระพทุธ”	วนัอาสาฬหบชูา 
ก็เรียก	 “วันพระธรรม”	 ที่เรียกวันมาฆบูชาว่า	
วันพระสงฆ์	ก็เพราะว่า	มีพระอรหันต์	๑๒๕๐	รูป		
มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย	 หลังจากที่ 
ผ่านพ้นพรรษาแรกไป	 วันพระพุทธใช้เรียกวัน 
วิสาขบูชา	 ก็เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูต	ิ	

ตรัสรู้	 ปรินิพพาน	ส่วนวันอาสาฬหบูชา	 เรียกว่า 
วันพระธรรม	ก็เพราะว่าเป็นวันทีพ่ระองค์ได้แสดง
ปฐมเทศนา	หรือ	ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
	 ในบรรดา	๓	วัน	วันวิสาขบูชา	ถือว่าส�าคัญ 
ที่สุด	 วันวิสาขบูชา	 ที่เรียกว่าเป็นวันพระพุทธ 
ทีจ่รงิแล้วก็มข้ีอธรรมให้เราได้พจิารณา	จะเรยีกว่า 
เป็นวนัทีส่ือ่ถึงพระธรรมได้ไม่น้อยทเีดยีว	ไม่ใช่เป็น 
เพียงแค่วันพระพุทธเท่านั้น	และการที่วันประสูติ	
กับวันปรินิพพาน	 เกิดขึ้นในวันเดียวกัน	 คือ	 ขึ้น	
๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๖	 ก็เหมือนกับจะเตือนใจให้เรา 
ระลึกว่า	เกิดกับตายเป็นของคู่กัน	คนเราเมื่อเกิด
มาแล้ว	ก็หนีความตายไปไม่พ้น	อันนี้ก็เป็นความ
จริงที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม

ธรรมกถา
พระไพศาล วิสาโล

วันวิสาขบูชา
แง่คิด
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	 เวลาเราฉลองวันเกิดกัน	 กี่คนที่จะนึกได้ว่า
สักวันหนึ่งเราต้องตาย	 ขณะที่เราดีใจที่ได้ฉลอง
วันเกิด	เราเฉลียวใจบ้างหรือเปล่าว่า	เมื่อวันตาย 
มาถึง	 ความดีใจก็จะกลายเป็นความเศร้าโศก
เสียใจ	 แต่ถ้าหากเราตระหนักว่า	 เกิดกับตาย 
เปน็ของคูก่ัน	การระลกึเช่นนี	้กช็ว่ยใหเ้รายอมรบั
ความตายได้ง่ายขึ้น	 เพราะว่าการระลึกถึงความ
ตายอยู่เสมอ	ก็ท�าให้เราคุ้นชินกับความตาย	กลัว 
ความตายน้อยลง	 วันวิสาขบูชาอย่างน้อยก็ควร
เตอืนใจให้เราได้ตระหนกัถึงความจริงทีว่่า		เกดิมา 
แล้วก็ต้องตาย	 เกิดกับตายเป็นของคู่กัน	 แม้แต่
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษ	 ซึ่งมีอิทธิฤทธ์ิ 
ปาฏิหาริย์มากมาย	 ทรงถึงพร้อมด้วยมหาปุริส- 
ลักษณะ	 ก็ยังหนีไม่พ้นความตาย	 และก่อนที่จะ
ตาย	ก็ต้องเจอกับความเสื่อม	ความชรา
	 มีสมัยหนึ่งพระอานนท์	 เมื่อได้มานวดเฟ้น
อปัุฏฐากพระพทุธองค์	กแ็ปลกใจ	ถงึกบัอุทานขึน้
มาว่า	“ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่า	พระพทุธองค์
ซึ่งทรงเคยมีพระฉวีวรรณหรือผิวพรรณที่งดงาม		
มาบัดน้ีไม่บรสิทุธ์ิผดุผ่องเสยีแล้ว	มหาปริุสลกัษณะ 
ที่ทรงถึงพร้อม	 ๓๒	 ประการ	 มาตอนนี้กลับมี 
อวยัวะเห่ียวย่น	ร่างกายกค้็อมไปข้างหน้า	คอื	เดนิ 
ไม่ตรงแล้ว	อินทรีย์ทั้ง		๕	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย 
ของพระองค์กแ็ปรผนั	แปรปรวนไป”	อนันีเ้ป็นค�า 

พรรณนาของพระอานนท์ที่กล่าวถึงพระวรกาย
ของพระพทุธเจ้า	ซ่ึงครัง้หน่ึงเคยมผีวิพรรณผ่องใส 
เดนิตวัตรง	แต่ว่าเมือ่อายถุงึวยั	๘๐	ใกล้ปรนิพิพาน 
ก็แปรเปลีย่นเป็นอย่างอ่ืน	น่ีขนาดพระพทุธเจ้านะ 
กย็งัหนไีม่พ้นความชราภาพ	และในทีส่ดุกค็อืความ 
ตาย	 แล้วเราซึ่งเป็นปุถุชน	 จะหนีความจริงข้อนี้
ไปได้อย่างไร
	 วนัวสิาขบชูากเ็ตอืนใจให้เราระลกึถงึสัจธรรม		
ที่เราทุกคนต้องประสบ	เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตาย 
ในระหว่างน้ันก็ต้องเจอกับความทุกข์	 ความแก่		
ความชรา	ความเจ็บป่วย	ความพลัดพรากสูญเสีย 
ล้วนแล้วแต่เป็นความทกุข์ทัง้สิน้	แต่ว่าการทีพ่ระ 
พุทธเจ้าตรัสรู ้	 โดยมีวันวิสาขบูชาเป็นที่ระลึก 
นึกถึง	 ก็ถือว่าเป็นข่าวดี	 เพราะแม้ว่าคนเราจะ
ประสบกับความทุกข์	แต่ว่าสามารถจะเป็นอิสระ
จากความทุกข์	เป็นอิสระจากความแก่	ความชรา 
ความเจ็บป่วย	 และความตายได้	การตรัสรู้ของ 
พระพทุธเจ้าเป็นเคร่ืองยนืยนัว่า  มนษุย์เราสามารถ 
จะค้นพบทางออกจากทุกข์ได้ และนี่ก็ควรจะ
เป็นจุดมุ่งหมายหรือปณิธาน (ความปรารถนา) 
ของพวกเราชาวพุทธ
	 อันน้ีก็เป็นแก่นธรรมอย่างหน่ึงทีพ่วกเราควร 
ได้ตระหนัก	 เมื่อระลึกถึงการประสูติ	ตรัสรู้	และ 
ปรนิิพพาน	ของพระพทุธเจ้า	บางครัง้วันวสิาขบชูา 
ในความเข้าใจของคนท่ัวไป	กเ็ป็นเพยีงแต่วันส�าคัญ 
วันหนึ่งในพุทธศาสนา	 เป็นวันที่ควรแก่การไปท�า 
บุญ	 เข้าวัดฟังธรรม	 หรือเวียนเทียน	 ก็เข้าใจแต่ 
เพียงเท่านั้น	 แต่ที่จริง	 ถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าวัด 
ฟังธรรม	 ใส่บาตร	 หรือ	 เวียนเทียน	 แต่ถ้าเรา 
พิจารณาถึงข้อธรรมจากวันวิสาขบูชา	 จากเหตุ 
การณ์ประสูติ	 ตรัสรู้	 ปรินิพพาน	 ซึ่งเกิดขึ้นใน 
วันเดียวกัน	คือ	ขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๖	เราก็จะได้
ประโยชน์กับการด�าเนินชีวิต
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	 ที่พูดมานี้เป็นตัวอย่างว่า		วันวิสาขบูชาไม่ใช ่
เป็นแค่วันพระพุทธ	 ยังสามารถจะเป็นวันพระ
ธรรมได้ด้วย	 เพราะว่าในด้านหนึ่งก็เตือนใจให้
ระลึกถึงสจัธรรมความจรงิ	เรือ่ง	เกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย 
ทีท่กุคนต้องประสบ	แต่ขณะเดียวกนักแ็สดงให้เรา 
เหน็ถงึจดุมุง่หมายของชวีติท่ีเราพงึม	ี	คอืการพฒันา 
ตน	พัฒนาจิตใจ	 เพื่อออกจากทุกข์	 จุดมุ่งหมาย 
ของชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างก็คือ		
การบ�าเพญ็เพยีรเพือ่จะเข้าถงึพระนพิพาน	หลดุพ้น 
จากวัฏสงสาร	 อันนี้ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ชาว
พุทธเราควรจะมี	 แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้
ตระหนักถึงข้อนี้เท่าไหร่	 จุดมุ่งหมายก็มักจะหน ี
ไม่พ้นเรื่องความร�่ารวย	 ความมั่งมี	 ความส�าเร็จ 
ทางโลก	ความมอี�านาจวาสนาบารม	ีซึง่กเ็ท่ากับว่า 
ยังคงพาตนให้หมุนวนจมอยู่ในความทุกข์	 แม้ว่า
จะประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งจิตเอาไว้	 ที่ตั้ง
ความมุ่งหมายเอาไว้	 แต่ก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้น
อยู่ดี	 เพราะว่าสิ่งที่แสวงหาแม้จะครอบครองได	้	
แต่มันกเ็ป็นความส�าเรจ็ช่ัวครัง้ช่ัวคราวเท่าน้ันเอง
	 หากแต่มผีูค้นส่วนใหญ่ไม่ตระหนกัความจรงิ
อนันี	้ไปคดิว่ามนัเป็นความส�าเรจ็	เป็นจดุมุง่หมาย
ทีถ้่าไปถงึได้แล้วคงจะมคีวามสขุ	แต่มันเจอืไปด้วย
ความทกุข์อย่างยิง่	มนัทุกข์ตัง้แต่คดิแล้วล่ะ	พอคิด 
แล้วก็อยาก	 พออยากแล้วจิตใจก็รุ ่มร้อนด้วย 
อ�านาจของตัณหา	ยิง่เกดิการด้ินรนทีจ่ะให้ได้อย่าง 

ที่ต้องการ	ก็หมายถึงการต้องต่อสู้แย่งชิงกับผู้อื่น		
บางทไีม่ได้แย่งชงิกบัใคร	แย่งชงิกบัพีน้่อง	ยิง่พ่อแม่ 
มีมรดกมากมาย	 อย่างน้ีพี่น้องก็ทะเลาะกันเอง 
เพื่อจะได้มรดก	 ทะเลาะกันไม่พอ	 บางทีถึงกับ
วางแผนก�าจัด	 ไม่ได้ก�าจัดเฉพาะพ่ีน้องเพื่อจะได้
มรดกคนเดียว	ความอยากได้มรดกไวๆ	ก็อาจถึง
ขั้นวางแผนฆ่าพ่อแม่ด้วย	อย่างที่เป็นข่าว
	 นักศึกษาจ้างคนไปฆ่าพ่อแม่และพี่ชาย	เพื่อ
ตัวเองจะได้มรดกจากพ่อแม่เพียงผู้เดียว	สุดท้าย
ก็ลงเอยด้วยการติดคุกติดตะราง	 เผลอๆ	อาจจะ 
โดนประหารชวีติด้วย	นีเ่ป็นทกุข์แท้ๆ	เลยนะ	ทกุข์ 
ตั้งแต่เริ่มคิดแล้วล่ะ	แล้วก็แม้จะส�าเร็จก็หาความ
สุข	 ความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้	 นับประสาอะไร 
กับความล้มเหลว	ถ้าผู้คนถือเอาความมั่งมี	ความ
ร�า่รวย	เป็นจุดมุง่หมายของชวีติ	บางทมีนัก็ลงเอย
แบบนี้	 ลงเอยด้วยการท�าความชั่ว	 หรือถึงแม้จะ
หลกีหนีความชัว่ได้	กย็งัหนีความทกุข์ไม่พ้น	ทกุข์
เพราะไม่ประสบความส�าเรจ็	หรอืทกุข์เพราะต้อง 
คอยหวงแหน	ต้องคอยรักษาเอาไว้	 ไม่ให้สูญเสีย		
ไม่ให้ใครแย่งชงิเอาไป	แต่สดุท้ายก็ต้องสญูเสยีอยู่ 
วันยังค�่า
	 บางทก็ีโดนน�า้ท่วมพดัพาไป	อย่างเหตกุารณ์
เมื่อ	๓	ปีที่แล้ว	บางทีก็ถูกโกง	บางครั้งเหตุการณ์
บ้านเมืองแปรผัน	 ค่าเงินตก	 ราคาทรัพย์สินก็
ลดฮวบ	หุ้นก็ตก	ก็เศร้าโศกเสียใจ	ฉะนั้น	ถ้าเรา 
เอาสิง่เหล่าน้ีเป็นจุดมุง่หมายของชวิีตแล้ว	ก็จะหา 
ความสุขได้ยาก	 ยังหมุนวนอยู่ในความทุกข	์ การ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 ท�าให้เราพบความจริงว่า		 
เงินทอง	ชื่อเสียง	วัตถุ	สิ่งเหล่านี้	ไม่ใช่สรณะของ
ชีวิต	 มันมีสิ่งหนึ่งที่ประเสริฐกว่า	 เพราะว่าสิ่ง 
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยง		
อนิจจงั	แฝงไปด้วยทกุข์อยูต่ลอดเวลา	แล้วก็ไม่ใช่
ตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้
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	 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 ท�าให้มนุษย์ได ้
ตาสว่าง	และเหน็ว่า	ความสขุทีแ่ท้หรอืจดุมุง่หมาย 
ของชีวิตอันประเสริฐนั้นอยู่ที่ไหน	 ในวันที่พระ 
พุทธเจ้าจะตรัสรู้	 อาจจะเรียกว่าคืนก่อนที่พระ 
พุทธเจ้าจะตรัสรู ้	 พระองค์มีสุบินนิมิตอยู ่	 ๕ 
ประการ	สุบินนิมิต	คือ	ความฝัน	ข้อที่	๕	น่าสนใจ 
คือ	พระองค์ฝันว่ามีภูเขาลูกใหญ่	ภูเขาลูกนี้	ล้วน 
แต่เป็นกองคถูทัง้สิน้	กองคถู	กค็อือจุจาระนัน่เอง 
ลองจินตนาการว่า	ฝันเห็นอุจจาระกองใหญ่ท่วม
เป็นภูเขา	แล้วพระองค์ก็เดินอยู่บนภูเขาลูกนี้	แต ่
ว่าไม่แปดเปื้อนเลย	 คูถหรืออุจจาระนั้นไม่แปด 
เปื้อนพระองค์เลย	 ไม่ว่าพระองค์จะเดินขึ้นหรือ 
เดนิลง	คนธรรมดาเวลาฝันถงึกองคถูกองอจุจาระ 
คงคิดว่าเป็นฝันร้าย	ฝันไม่ดี	แต่ว่าสุบินนิมิตที่ว่า 
มานีเ้ป็นฝันดนีะ	แปลว่าพระองค์จะตรสัรูอ้นตุตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ	เพราะว่า	การที่คูถ	(อุจจาระ)	 
ไม่แปดเป้ือนพระองค์		ทัง้ๆ	ทีเ่ดนิย�า่ลงไปบนภเูขา 
ลูกนั้น	ก็แสดงว่ากามสุข	หรือว่าโลกธรรม	จะไม ่
แปดเป้ือนพระองค์		ก็คือเป็นอสิระ		อันนีคื้อคุณสมบัติ 

ของผูท้ีเ่ข้าถงึธรรม	จติกห็ลดุพ้น	โลกธรรมไม่อาจ 
ครอบง�า	 ท�าให้จิตใจเป็นทาส	 หรือว่าชักน�าให้ 
อยู่ในความทุกข์ได้	 ฉะนั้น	 ถ้าเราสามารถที่จะ 
บ�าเพ็ญเพียร	 โดยเอาการตรัสรู้ของพระองค์เป็น 
แนวทาง	ถอืเอาการค้นพบพระธรรมของพระองค์ 
เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต	 ก็จะท�าให้จิตใจของเรา
เกิดความตั้งมั่น
	 ในวันที่พระองค์จะตรัสรู ้	 เราก็คงทราบด	ี	 
พระองค์ตรัสรู้ในยาม	๓	 ก็คือ	 ช่วงเวลาระหว่าง 
ตี	๒	–	๖	โมงเช้า	แต่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้	พระ 
องค์ก็ได้ท�าความเพียรด้วยการต้ังจิตอธิษฐาน 
พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะ	ใช้เวลาถึง	๖	ปี 
ในการท�าความเพยีร	ไม่ประสบความส�าเรจ็	แต่ใน 
คนืทีพ่ระองค์จะตรสัรูน้ั้น	พระองค์ตัง้จิตอธษิฐาน 
ไม่ได้ขอ	 อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอให้ส�าเร็จ	 ไม่ได้ 
ขอเทวดา	 ไม่ได้ขอใครเลย	 แต่อธิษฐานหมายถึง 
ความตั้งจิตมั่น	 ตั้งจิตแน่วแน่ในการจะท�าสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง	 ในคืนนั้น	 ก่อนที่จะบ�าเพ็ญสมาธิภาวนา 
พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานว่า	 “แม้เลือดและเนื้อ 
ในสรีระของเราจะเหือดแห้ง คงเหลือแต่หนัง 
เอ็น และกระดูก ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระ 
สัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้”
	 อันน้ีเป็นความตัง้มัน่ของพระพทุธองค์	ซ่ึงท�า 
ให้คืนนั้นพระองค์สามารถที่จะบรรลุพระสัมมา-
สมัโพธญิาณได้ในทีส่ดุ	ค�าอธษิฐานของพระองค์น้ี 
เราควรจะน้อมใจพจิารณา	เพราะว่าในการท�าความ 
เพยีร	แม้เราจะปรารถนาดีอย่างไร	มนัก็มอุีปสรรค 
มีบางคน	ที่จริงก็หลายคนทีเดียวนะ	มาบวชด้วย 
ความตัง้มัน่ว่าจะปฏบิตัธิรรมให้เข้าถึงพระนพิพาน 
แต่พอบวชได้แค่ปีเดียว	 หรือบางคนบวช	 ๓	 ปี	 
ยังไม่บรรลุ	 ไม่เห็นอะไรเลย	 ก็ท้อแท้ใจเสียแล้ว 
สกึหาลาเพศไป		แบบนีเ้รียกว่า		ไม่ได้ตัง้จติอธษิฐาน 
อย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงท�าเป็นแบบอย่าง
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	 พวกเรา	แม้ว่าจะมจีดุมุง่หมายของชีวิต	ทีจ่ะ
มุ่งหลุดพ้นจากความทุกข์	 แต่ว่า...	 ก็ต้องมีความ
เด็ดเด่ียว	 แน่วแน่	 ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆ 
และค�าอธษิฐานของพระพทุธเจ้าในเยน็นัน้	ให้เรา 
นึกถึงอยู่เสมอ	เพื่อว่าจะท�าให้เกิดความเด็ดเดี่ยว		
แน่วแน่		ในการบ�าเพญ็ธรรม		อย่าย่อท้อต่ออปุสรรค 
ง่ายๆ	 ที่จริงในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน	 ก็มี
ธรรมะส�าคญัอีกข้อหนึง่	ทีเ่ราต้องระลึกนกึถงึเสมอ 
ก่อนทีพ่ระพุทธเจ้าจะปรนิพิพาน	พระองค์กแ็สดง
โอวาทครั้งสุดท้าย	เป็นปัจฉิมโอวาทว่า	“ท่านทั้ง
หลาย	จงท�าความเพียรให้ถึงพร้อม	ด้วยความไม่
ประมาทเถิด”	 หรือ	 “ท่านทั้งหลาย	 จงท�าความ 
ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”
	 นี้เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า 
ที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทขึ้น	หลายคนก็รู้ 
ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันนี้	 แต่อาจจะลืม 
ไปว่า	 พระองค์ได้มอบมรดกธรรมให้กับชาวพุทธ 
อย่างไรบ้าง	มรดกของพระพทุธเจ้ามส้ัีนๆ	เท่านัน้ 
ก็คือ	 ทรงเตือน	 ย�้า	 ให้เราตระหนักว่า	 ต้องท�า 
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม	เพราะอะไร..	เพราะ
ว่าสังขารไม่เทีย่ง	วยธัมมา สังขารา	สังขารทัง้หลาย 
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	 เพียงแค่นี้ก็เป็นเหต ุ
ผลเพียงพอ	ที่เราจะต้องบ�าเพ็ญเพียร	ด้วยความ 
ไม่ประมาท	ทีจ่รงิความไม่ประมาทน่ันแหละ	ทีจ่ะ 
กระตุน้ให้เราเกดิความเพยีรขึน้มา	ในการประพฤติ 
ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์
	 นี้แหละคือสาระในทางธรรม	 ที่เราควรจะ
ระลึกนึกถึง	หรือน้อมน�าไปเป็นเครื่องเตือนใจอยู่
เสมอ		ระลกึถงึความจริงของชวีติว่า		เรามคีวามตาย 
เป็นที่สุด	แต่ขณะเดียวกัน	ในการมีชีวิตอยู่	ก็ควร
ตัง้จุดมุง่หมายของชวีติให้เป็นไปในทางทีป่ระเสรฐิ		
เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์	 ที่จริงสิ่ง
ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีมากมาย	 แต่หัวใจส�าคัญ 

ก็คือ	 การตรัสรู้เรื่องอริยสัจ	 ๔	 พระพุทธเจ้าได้
ตรัสเล่าเองว่า	 พระองค์ทรงพบ	 หรือว่ามีญาณ 
บังเกิดกับพระองค์เป็นล�าดับ
 ยาม ๑	คือ	ตั้งแต่	๖	โมงเย็น	–	๔	ทุ่ม	ทรง 
บงัเกดิ	“บพุเพนวิาสานสุสตญิาณ”	แปลง่ายๆ	ว่า 
“การระลกึชาตไิด้”	อนัน้ีแปลแบบภาษาชาวบ้าน 
แต่ว่าการแปลแบบน้ี	 อาจท�าให้เข้าใจผิดว่า	 มี 
ตัวตนเกิดขึ้นชาติแล้วชาติเล่า	เวียนเกิดเวียนตาย 
แต่ที่จริง	ญาณนี้หมายความว่า	ญาณระลึกได้ถึง
ขนัธ์ทีเ่คยอาศยั	บพุเพนิวาสานุสสตญิาณ	คอื	การ 
ระลึกได้ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยในอดีต	 ไม่ใช่เคยเกิด 
เป็นโน่นเป็นน่ี		เป็นคนน้ันคนน้ี			ท่านใช้ค�าว่า		“	ขนัธ์” 
ไม่ใช่	“คน”	แต่ระลกึได้ถงึขนัธ์ทีเ่คยอาศยัในอดตี

 ยาม ๒	คือ	๔	ทุ่ม	–	ตี	๒	พระองค์ก็บังเกิด
ญาณที่เรียกว่า	“จุตูปปาตญาณ”	คือ	การเห็นถึง
การดับและการเกิดของสตัว์ทัง้หลาย	อันน้ีเรยีกว่า	
เกิด	“ทิพยจักษุ”	ก็ว่าได้
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 ยาม ๓	คือ	ยามสุดท้าย	ตี	๒	–	๖	โมงเช้า		
ญาณส�าคญัทีเ่กิดคอื	“อาสวกัขยญาณ”	คอื	ญาณ
ท่ีท�าให้หลดุพ้นจากอาสวะ	อาสวะคอืกเิลสนัน่เอง		 
ทีห่ลดุพ้นเพราะอะไร	กเ็พราะเห็นความจรงิ	ทีเ่รา 
เรียกง่ายๆ	ว่า	อริยสัจ	๔	รู้ว่า	ทุกข์คืออะไร	ทุกข์
เกิดจากอะไร	และทุกข์จะดับไปเพราะอะไร	และ 
หนทางในการดับทุกข์	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 สิ่งที่
พระองค์รู ้ก็คือ	 “ปฏิจจสมุปบาท”	 นั่นเอง	
พระองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาท	 พูดง่ายๆ 
ก็คอื	กระบวนการเกิดทกุข์ว่า....	ทกุข์นัน้เกดิขึน้มา 
อย่างไร	มี	๑๒	ขั้นตอน	เริ่มตั้งแต่	อวิชชา	สังขาร		
วิญญาณ		นามรูป	 	สฬายตนะ		ผัสสะ	 	 เวทนา		
ตัณหา	อุปาทาน	ภพ	ชาติ	ชรา	มรณะ	แล้วค่อย
เกิดทุกข์ขึ้นมา	ทุกข์	โทมนัส	อุปายาส
	 พระองค์พิจารณากระบวนการเกิดทุกข์	 ว่า
ทุกข์เกิดจากอะไร	 ก็เห็นเป็นขั้นตอน	 อันนี้เรียก
ว่า		“สมุทัย”	และพระองค์ก็พบต่อไปว่า	ทุกข์จะ
ดับไปเพราะอะไร	ก็เริ่มต้นตั้งแต่

	 	 อวิชชาดับ	 สังขารดับ
	 	 วิญญาณดับ	 นามรูปดับ
	 	 สฬายตนะดับ	 ผัสสะดับ ที่มา	:	แสดงธรรมที่วัดป่าสุคะโต	วันวิสาขบูชา	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๗

	 เวทนาดับ	ก็ท�าให้ตัณหา	อุปาทาน	ภพ	ชาติ		
ชรา	 มรณะ	 ดับไปด้วย	 น่ีเรียกว่าเห็นกระบวน 
การดับทุกข์	 และจะท�าให้กระบวนการดับทุกข ์
เกิดขึ้นได้อย่างไร	ก็ต้องเจริญมรรคมีองค์	๘
	 อันน้ีคือสัจธรรมความจริง	 ที่หากเราศึกษา
เพ่ิมเติมก็ควรจะเข้าใจ	 เพราะว่าแม้เราตั้งใจว่า 
เราจะบ�าเพ็ญเพียรเพื่อการดับทุกข์	แต่ถ้าเราไม่รู้
วิธีการ	 ไม่รู้กระบวนการ	 มันก็ดับทุกข์ไม่ได้	 วัน
วิสาขบูชามีสาระในทางธรรมมากมายที่จะศึกษา		
ขอฝากเอาไว้ให้พวกเราได้ระลึกนึกถึง	 แล้วน�าไป
ศึกษาพิจารณา	แล้วก็พากันตั้งใจปฏิบัติ
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ปปัญจา

วิสาขะร�าลึก

กวีนิพนธ์
ปปัญจา

ในคนร้อย  อาจจะหา  กล้าได้หน่ึง   ในพันจึง  จะพบปราชญ์  ชาติสักหน

ในแสนคน  อาจมีจริง  สักหน่ึงคน  ผู้สละได้ทุกอย่างแม้ตน  จะค้นเอาจากเท่าใด ?
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ธีรปํญโญ

ปัญญาภิวัฒน์

 คูหา	 (ถ�้า)	 พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ากาย	
เพราะเป็นที่อยู่ของกิเลสร้าย	 มีราคะ	 เป็นต้น
เหมือนกับถ�้า	 เป็นที่อยู ่ของสัตว ์ร ้าย	 มีเสือ
เป็นต้น	 และเป็นที่ถูกปกปิดไว้	 เช่นประโยคใน
คาถาธรรมบทที่ว่า	ทูรงฺคม� เอกจร� อสรีร� คุหาสย� 
(จิตนี้)	 ท่องไปไกล	 เที่ยวไปผู้เดียว	 ไม่มีสรีระ 
ซ่อนไว้ในคูหา	 (ถ�้า)	 พูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า	 กาย
เปรยีบเหมอืนถ�า้		เพราะเป็นทีซ่่อนของจตินีน้ัน่เอง 

ถ�้ำหลง
คุหัฎฐกสูตร

	 ฉบับนี้ 	 ขอน�าท ่านผู ้อ ่านมารู ้จักกับถ�้า 
ในความหมายของพระพุทธเจ้ากัน	พระพุทธองค์
ได้ตรัสไว้ในพระสตูรช่ือ	คหุฏัฐกะ	ซึง่มาจากศพัท์ 
คหุะ	ซึง่แปลว่า	ถ�า้	โดย	คหุ	ธาตุ	ซึง่แปลว่า	ปกปิด	
(ศัพท์	ที่มาจากธาตุเดียวกันนี้	เช่น	คุยหะ	ซึ่งแปล
ว่า	ความลับ	ของลับ	อวัยวะเพศ)	บวกกับ	อฏฺฐก  
ซึ่งแปลว่า	หมวดแปด	คือในหนึ่งสูตรมีแปดคาถา	
อันเป็นพระสูตรที่สองใน	 อัฏฐกวรรค	 สุตต- 
นิบาต	ขุททกนิกาย	คาถาที่	๗๗๙	-	๗๘๖	นับเป็น 
พระสูตรรุ่นแรกๆ	 ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้พระ
ภิกษุใช้ท่องจ�า	ขบคิด	ศึกษาเล่าเรียนกัน	ที่ทราบ
ดงันี้เ่พราะพระสารบีตุรเถระได้อธิบายขยายความ
(นิเทศ)	 ไว้ด้วย	 ซึ่ีงค�าอธิบายเหล่านี้ก็จัดรวมอยู ่
ในชัน้เดยีวกนักบัพระไตรปิฎกเหมอืนกนั	แสดงว่า	
ส�านวนพระสูตรในอัฏฐกวรรคนีเ้ก่าแก่มาก	ความ
หมายก็ลุ่มลึกมากเช่นเดียวกัน	ลองมาศึกษากันดู
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	 ค�าว่า	กาย	มาจาก	ก ุ+ อาย

 ก	ุคือค�าย่อของ	กุจฉิต	แปลว่า	น่ารังเกียจ	
 อาย	แปลว่า	ที่มาเป็นไป
 กาย	 คือ	 ที่มาเป็นไปของความน่ารังเกียจ 
ทั้งหลาย	มีผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เป็นต้น

ไวพจน์ของค�าว่า	กาย	ที่มีใช้ในภาษาบาลี	คือ

 เทหะ	(เพราะกรรมและกเิลสสัง่สมก่อขึน้แล้ว 
หรือเพราะเป็นท่ีก่อของกุศลและอกุศล	 -	 ทิห 
ธาตุ	 ในความก่อ	 ส่ังสม	 เจริญ	 ขยายออก	 หรือ
เพราะถูกแผดเผาด้วยราคะเป็นต้น	-	ทห	ธาตุ	ใน
ความเร่าร้อน	เผาไหม้)	สันเทหะ	(เพราะเป็นที่ตั้ง
แห่งความมัวเมา	การเพิม่ความสงสยัให้กบัตวัเอง 
ค�าว่า	สนเท่ห์	ในภาษาไทย	ที่แปลว่า	ฉงน	สงสัย	
ก็เป็นศัพท์เดียวกัน)	นาวา	(เรือ	เพราะแล่นไปใน 
สังสารวัฏ)	 รถ (เพราะมีอิริยาบถ)	 ธง	 (เพราะ
ปรากฏชัด)	จอมปลวก	 (เพราะเป็นที่อยู่ของหมู่
กมิชิาติ	คอืหนอนต่างๆ	เป็นต้น)	นคร	(เพราะเป็น
ท่ีท่องเที่ยวไปของสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ)	 รัง 
(เพราะเป็นรงัของโรค)	กฏุ	ิ(กระท่อมเพราะเป็นที่
อาศยัของปฏสินธ)ิ	หม้อน้ํา (เพราะแตกท�าลายได้)	
หวัฝี (เพราะต้องเป่ือยเน่า) โรค ลกูศร (เพราะถกู
เสยีดแทงอยูเ่สมอ)	มข้ีอน่าสงัเกตว่า	วลธีรรมทีเ่รา
น�ามากล่าวกนับ่อยๆ	ว่า	ความไม่มโีรคเป็นลาภอนั
ประเสริฐนั้น	ไม่ใช่หมายถึงร่างกายที่ไม่มีโรคแล้ว
จะเป็นลาภอันประเสริฐ	อย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ 
เข้าใจกัน	แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	อันที่จริง	กายนี้
แหละคอืโรค คอืหวัฝี คอืลกูศร คอืความลําบาก 
ความไม่มีโรคในที่น้ีจึงหมายถึงพระนิพพาน 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง	 พระนิพพานเป็น 
สุขอย่างยิ่ง	 นี้เป็นพระด�ารัสของพระอรหันต- 
สมัมาสมัพทุธเจ้าในอดตี	ทีเ่ราควรจะเข้าใจอรรถะ 
ให้ถูกต้อง	ตามจุดประสงค์เดิมของพระองค์

 สรุปความโดยย่อของพระสูตรนี้	 เร่ิมคาถา
แรก	 ตรัสเรื่องกามตัณหา	 อันเป็นต้นเหตุของ 
ความทุกข์	 คาถาต่อไป	 พูดลึกลงไปถึงภวตัณหา 
นรชนส่วนมากประกอบด้วยความเคยชินในการ
ยึดเอาสิ่งต่างๆ	ว่า	“เป็นของเรา”	เหมือนฝูงปลา
ยื้อแย่งกันในหนองน�้าที่ก�าลังแห้ง	 การจะเป็น
อิสระได้	 ต้องเลิกยึดมั่นว่า	 สิ่งต่างๆ	 เป็นของเรา	
และถอนความยึดมั่นในภพ	 การหลุดพ้นจะเกิด
ได้จากการทีม่ปัีญญาเหน็กระบวนการยดึมัน่ทีก่่อ
ตวัขึน้	เมือ่เข้าใจผสัสะอย่างชดัแจ้งกจ็ะเป็นอสิระ
จากตณัหา	เมือ่เข้าใจสญัญาอย่างชดัแจ้งก็จะข้าม
โอฆะ	คอื	ห้วงน�า้ใหญ่อันน้ีออกไปสูภ่ายนอกถ�า้ได้ 
		 มาดูตัวคาถาพระสูตรพร้อมค�าแปลกันเลย

๓๖ 47



คุหฏฺฐกสุตฺตํ 

๑)	 	 สัตโต	คุหายัง	พะหุนาภิฉันโน	ติฏฐัง	 นะโร	โมหะนัส๎มิง	ปะคาฬ๎โห

	 	 ทูเร	วิเวกา	หิ	ตะถาวิโธ	โส	 	 กามา	หิ	โลเก	นะ	หิ	สุปปะหายา.

๒)		 	 อิจฉานิทานา	ภะวะสาตะพัทธา	 	 เต	ทุปปะมุญจา	นะ	หิ	อัญญะโมกขา

	 	 ปัจฉา	ปุเร	วาปิ	อะเปกขะมานา	 	 อิเมวะ	กาเม	ปุริเมวะ	ชัปปัง.

๓)		 	 กาเมสุ	คิทธา	ปะสุตา	ปะมูฬ๎หา	 	 อะวะทานิยา	เต	วิสะเม	นิวิฏฐา

	 	 ทุกขูปะนีตา	ปะริเทวะยันติ	 	 กิงสู	ภะวิสสามะ	อิโต	จุตาเส.

๔)		 	 ตัส๎มา		หิ	สิกเขถะ	อิเธวะ	ชันตุ	 	 ยัง	กิญจิ	ชัญญา	วิสะมันติ	โลเก

	 	 นะ	ตัสสะ	เหตู	วิสะมัง	จะเรยยะ		 อัปปัญหิทัง ชีวิตะมาหุ ธีรา.

๕)		 	 ปัสสามิ	โลเก	ปะริผันทะมานัง	 	 ปะชัง	อิมัง	ตัณฺหะคะตัง	ภะเวสุ

	 	 หีนา	นะรา	มัจจุมุเข	ละปันติ	 	 อะวีตะตัณฺหาเส	ภะวาภะเวสุ.

๖)		 	 มะมายิเต	ปัสสะถะ	ผันทะมาเน	 	 มัจเฉวะ	อัปโปทะเก	ขีณะโสเต

	 	 เอตัมปิ	ทิส๎วา	อะมะโม	จะเรยยะ		 ภะเวสุ	อาสัตติมะกุพพะมาโน.

๗)		 	 อุโภสุ	อันเตสุ	วิเนยยะ	ฉันทัง	 	 ผัสสัง	ปะริญญายะ	อะนานุคิทโธ

	 	 ยะทัตตะคะระหี	ตะทะกุพพะมาโน	 นะ	ลิปปะตี	ทิฏฐะสุเตสุ	ธีโร.

๘)		 	 สัญญัง	ปะริญญา	วิตะเรยยะ	โอฆัง	 ปะริคคะเหสุ	มุนิ	โนปะลิตโต

	 	 อัพพูฬ๎หะสัลโล	จะระมัปปะมัตโต	 นาสีสะตี	โลกะมิมัง	ปะรัญจาติ.
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[๑]	 นรชนผู้ข้องอยู่ในถ�้า	(คือกาย)	ถูกกิเลสมาก
หลายปิดบังไว้
	 เมื่อด�ารงตนอยู่	 (อย่างนี้)	 ก็จมลงในเหตุให ้
ลุ่มหลง๑

	 ผู้เป็นเช่นนั้นแล	ย่อมอยู่ไกลจากวิเวก
เพราะกามทั้งหลายในโลก	 ไม่เป็นของที่ละได้ 
โดยง่ายเลย	

[๒]	 มีความปรารถนาเป็นต้นเหตุ		 	
	 ติดพันอยู่กับความพอใจในภพ	
	 กามจึงเปลื้องออกได้ยาก	(และ)		 	
	 คนอื่นก็ไม่สามารถเปลื้องออกให้ได้	
มุ่งหวัง	(กาม)	ในกาลภายหลัง	(อนาคต)	หรือใน
กาลก่อน	(อดีต)	พร�่าเพ้อถึงกามเหล่านี้	และกาม 
ที่มีอยู่ก่อนแล้ว	

[๓]	 สัตว์เหล่านั้นยินดี	เมื่อยินดีก็ขวนขวาย		
แล้วก็ลุ่มหลงในกามทั้งหลาย
	 ตระหนี่	ไม่เชื่อถ้อยค�าของพระพุทธเจ้า		
ตั้งอยู่ในกรรมที่ไม่เสมอ๒

	 ประสบมรณทุกข์ในกาลสุดท้ายแล้ว			
จึงคร�่าครวญอยู่ว่า	
	 “เราจุติจากภพนี้	จักเป็นอะไรหนอ	?”

[๔]	 เพราะฉะนัน้	สตัว์ทีเ่กดิมาพงึศกึษาในศาสนานี้ 
 พงึรูจ้กักรรมอย่างใดอย่างหนึง่ในโลกว่า	เป็น
กรรมที่ไม่เสมอ๒

	 ไม่พงึประพฤติกรรมทีไ่ม่เสมอเพราะเหตแุห่ง
กามนั้น	
 นกัปราชญ์ทัง้หลายกล่าวว่า ชวีตินีเ้ป็นของน้อย

๓	ภพทั้งหลาย	ในที่นี้หมายถึง	กามภพ	รูปภพ	อรูปภพ
๔	 ผัสสะ	 หมายถึง	 การสัมผัสระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะ
ภายนอก	เช่น	ตากับรูป	เป็นต้น	 	

๒.	คุหัฏฐกสูตร

[๕]	 เราเห็นหมู่สัตว์น้ี	 ผู ้ตกไปสู่อ�านาจตัณหา 
ในภพทั้งหลาย๓	ก�าลังดิ้นรนอยู่ในโลก	
	 นรชนที่ทราม	ร�่าไรอยู่ในปากมัจจุราช
	 ก็ยังไม่คลายตัณหาในภพน้อยภพใหญ่		

[๖]	พวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้ก�าลังดิ้นรนอยู่
เพราะวัตถุที่ยึดถือว่า	“เป็นของเรา”	
เหมือนฝูงปลาในบ่อน้อยที่น�้าก�าลังจะแห้ง	
เห็นโทษนี้แล้ว	พึงประพฤติโดยไม่ยึดถือว่า
เป็นของเรา
อย่าก่อตัณหาเครื่องติดข้องในภพทั้งหลาย	

[๗]	 พึงก�าจัดความพอใจในส่วนสุดทั้ง	๒	ด้าน
ก�าหนดรู้ผัสสะ๔	ได้ชัดแล้ว	จึงไม่ติดใจ	
ติเตียนกรรมใดด้วยตน	ก็ไม่พึงท�ากรรมนั้นเลย	
นักปราชญ์ย่อมไม่ตดิในสิง่ทีไ่ด้เหน็และได้ยนิแล้ว

[๘]	 มุนีก�าหนดรู้สัญญาแล้ว
ไม่เข้าไปติดในความเป็นเจ้าของทั้งหลาย	
พึงข้ามโอฆะคือห้วงน�้าให้ได้	ถอนลูกศรแล้ว
ไม่ประมาท	
ประพฤติอยู่	ย่อมไม่หวังโลกนี้		โลกหน้า
(หรือโลกไหนๆ	อีกเลย)

ว่าด้วยผู้ข้องอยู่ในถ�้า

๑	เหตุให้ลุ่มหลง	ในที่นี้หมายถึงกามคุณห้า
๒	กรรมที่ไม่เสมอ	คือ	กรรมที่ไม่ถูกต้อง	หรือ	อกุศลกรรม
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	 คุหัฏฐกสูตรนี้มีที่มาตามพระอรรถกถาที่ท่านได้
เล่าไว้ว่า	 ขณะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่	 ณ	 กรุง 
สาวัตถี	 ท่านปิณโฑลภารทวาชะ	 ได้ไปยังพระราช-
อุทยานของพระเจ้าอุเทน	 แล้วนั่งดื่มด�่ากับสมาบัติ	ณ	
โคนต้นไม้ร่มเย็น	ใกล้ฝั่งแม่น�้าคงคานั้น
	 ในวันนั้นเอง	 พระเจ้าอุเทนเสด็จไปประพาส
อุทยาน	 ทรงเพลิดเพลินด้วยการขับร้องฟ้อนร�าตลอด
ทั้งวัน	 ทรงมึนเมาเพราะดื่มจัด	 บรรทมเอาเศียรหนุน
บนตักของสนมนางหนึ่ง
	 บรรดาสนมนางอื่นๆ	 คิดว่า	 พระราชาบรรทม
หลับแล้ว	 จึงพากันลุกไป	 เก็บดอกไม้และผลไม้ใน 
พระราชอุทยาน	 พอเดินมาเห็นพระเถระ	 จึงต้ังไว้ใน 
หิริ-โอตตัปปะ	 ห้ามกันเองว่า	 อย่าส่งเสียงดัง	 ค่อยๆ	 
พากันเข้าไปไหว้	 แล้วนั่งห้อมล้อมพระเถระ	พระเถระ 
ออกจากสมาบัติ	 ก็แสดงธรรมแก่เหล่านางสนม	 นาง
เหล่านั้น	ต่างชื่นใจ	ตั้งใจฟัง	แล้วกล่าวว่า	สาธุ	สาธุ	
	 สนมทีน่ัง่เอาพระเศยีรของพระราชาพาดตกัคดิว่า	
แม่พวกเหล่านี้ทิ้งเราไปสนุกกัน	 เกิดริษยาในหญิงพวก
นั้น	จึงขยับขาให้พระราชาทรงตื่น	พระราชา	ครั้นทรง
ตื่นบรรทมไม่เห็นนางสนม	รับสั่งถามว่า	พวกหญิงถ่อย
เหล่านีห้ายไปไหนกนัหมด	หญงินัน้ทลูว่า	พวกหล่อนพา 
กันไปด้วยคิดว่า	 เราไม่สมอยากในพระทูลกระหม่อม 
จักไปรื่นรมย์กับสมณะ
	 พระราชานั้นทรงพิโรธ	 ได้เสด็จมุ ่งหน้าไปหา 
พระเถระ
	 หญงิเหล่านัน้เหน็พระราชา	บางพวกก็ลกุขึน้	บาง
พวกกไ็ม่ลกุ	โดยทลูว่า	ข้าแต่มหาราช	พวกหม่อมฉนัจะ
ฟังธรรมของท่านนกับวช	เมือ่หญงิเหล่านัน้ทลูอย่างนัน้	
พระราชาก็ทรงพิโรธหนักขึ้นอีก	ด้วยความเมา	ไม่ไหว้
พระเถระเลย	ตรัสถามว่า	ท่านมาเพื่ออะไร
	 พระเถระถวายพระพรว่า	เพือ่ความวิเวก	มหาบพติร
	 พระราชาตรัสว่า	 ท่านมาเพื่อความวิเวก	 นั่งให้ 
พวกสนมแวดล้อมอยู่อย่างน้ีหรือ	 แล้วตรัสต่อไปว่า 
ท่านจงบอกวเิวกของท่านดทูหีรอื	พระเถระ	แม้ช�านาญ

ในการกล่าวถงึวเิวก	กไ็ด้แต่นิง่เสีย	ด้วยคิดว่าพระราชา
นี้ตรัสถาม	ประสงค์จะรู้ก็หามิได้	
	 พระราชาตรัสว่า	 หากท่านไม่บอก	 เราจะให้
มดแดงกัดท่าน	 แล้วทรงเด็ดรังมดแดงที่ต้นอโศกต้น
หนึ่ง	 มดแดงก็รุมกัดพระองค์	 พระองค์สลัดมดแดงท้ิง
แล้วก็คว้ารังมดแดงจากอีกต้นหนึ่ง	 มุ่งหน้าไปหาพระ
เถระ	 พระเถระคิดว่า	 หากพระราชานี้ประทุษร้ายเรา 
ก็จะพึงไปอบาย	 จึงอนุเคราะห์พระราชา	 โดยเหาะขึ้น
ไปสู่อากาศด้วยฤทธิ์
	 หญิงทั้งหลายเหล่านั้นทูลว ่า	 ข ้าแต่พระทูล
กระหม่อม	พระราชาอื่นเห็นบรรพชิตแล้ว	ต่างก็พากัน
บูชาด้วยดอกไม้และของหอม	 พระองค์สิ	 กลับไม่พอ
พระทยั	จะเอารงัมดแดงไปบชูา	ตระกลูวงศ์จะถงึความ
พินาศนะเพคะ
	 พระราชาทรงส�านึกโทษของพระองค์	 จึงทรง
นิ่ง	 ได้สติแล้วตรัสสั่งให้คนเฝ้าพระราชอุทยานเข้ามา
ทูลบอกเมื่อเห็นพระเถระมาพักที่อุทยานอีก	 ต่อมาวัน
หนึ่ง	 เมื่อพระเถระมา	 พระราชาก็เสด็จเข้าไปหาพระ
เถระ	ตรัสถามปัญหาแล้ว	ได้ถึงสรณะตลอดชีวิต	ก็ใน
วันท่ีพระเถระถูกพระราชาไม่ทรงพอพระทัยเอารังมด
แดงมาบูชา	 พระเถระเหาะไปทางอากาศแล้วด�าลงไป
ในดิน	โผล่ขึ้น	ณ	พระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้า	
	 ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้า	 มีพระสติสัมปชัญญะ
ส�าเร็จสีหไสยาสน์โดยพระปรัศว์เบ้ืองขวา	 ทอดพระ 
เนตรเห็นพระเถระ	แล้วตรัสถามว่า	ดูก่อนภารทวาชะ 
เธอมาในเวลามิใช่กาลหรือ	 พระเถระกราบทูลว่า	 ถูก
แล้วพระเจ้าข้า	 แล้วจึงกราบทูลเรื่องราวนั้นทั้งหมดให้
ทรงทราบ
	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่า	
การพูดถึงเรื่องวิเวกแก่พระราชาผู้ยังต้องการกามคุณ	
จักมีประโยชน์อะไร	?	ทรงบรรทมด้วยพระปรัศว์เบื้อง
ขวานัน่แหละ	ได้ตรัสพระสูตรนี	้เพ่ือทรงแสดงธรรมแก่
พระเถระ	นบัเป็นพระสตูรเพยีงไม่กีส่ตูร	ทีถ้่าเป็นภาษา
บ้านเราก็เรียกว่า นอนแสดงธรรม
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	 จะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่า	 ชาวพุทธโบราณท่านจึงนิยมสร้างพระนอนไว้ในถ�้า	 เพื่อระลึกถึง 
พระสูตรนี้	เอาล่ะ	...	มาทวนกันอีกที	คราวนี้ขอน�ามาเรียงร้อยเป็นค�ากลอนเพื่อให้จ�าได้ง่ายขึ้น	ดังนี้

          ผู้ข้องอยู่ในถํ้า (คือกาย)

๑)	 กามซ่อนไว้	หมายหวังเอา	ในเงาถ�้า	 	 ก้ม-วน-คล�า	บ�าเรอกาย	ไม่หายหลง
	 ไกลวิเวก	ถูกขังไว้	ในกายกรง	 	 กามนั้นคง	จะละได้	ไม่ง่ายเลย

๒)	 ปรารถนา	พันผูกภพ	ไม่จบเหตุ	 	 กามกิเลส	ใครเปลื้องเจ้า	ได้เล่าเอ๋ย
	 หวนอดีต	ห่วงอนาคต	ไม่จบเลย	 	 ความคุ้นเคย	พาโลดแล่น	ในแดนกาม

๓)	 หมกในกาม	ผูกในกาม	เลยตามหลง		 วิ่งขึ้นลง	ในกามเขต	บ่เข็ดขาม
	 บ่นเพ้อพร�่า	ทุกข์กระหน�่า	ก็ซ�้าตาม	 	 ตายแล้วข้าม	สู่ภพไหน	ไม่ให้เจอ

๔)	 พึงหันมา	สิกขา	ผู้มาเกิด	 	 	 อย่าละเมิด	เพียงเพราะเหตุ-ไม่เสมอ
	 ประพฤติผิด	ทุจริต	เพราะติดเธอ			 	 ปราชญ์ห้ามเผลอ	รู้ชีวิต	มีนิดเดียว

๕)	 เห็นหมู่สัตว์	ผลัดเปลี่ยน	เวียนในภพ		 สุขสยบ	กามตัณหา	พาประเดี๋ยว
	 ปรารถนา	ยังคาใจ	พาไปเทียว			 	 สู่ปากเคี้ยว	มัจจุราช	ไม่อาจพอ

๖)	 ‘นี่ของเรา’	‘นั่นของเรา’	เอาไม่หยุด				 เหมือนปลาผุด	ในบึงแห้ง	แย่งกันหนอ
	 ติดในภพ	จบที่ใด	ก็ไม่พอ	 														 เห็นแล้วขอ	คืนของเขา	อย่าเอาเลย

๗)	 พึงขจัด	ความหมายปอง	สองส่วนสุด			 ผัสสะหยุด	ไม่ปรุงคิด	มีจิตเฉย
	 ติคนอื่น	ว่าอย่างไร	อย่าท�าเลย								 รู้แล้วเมย	สิ่งใดๆ	ได้เห็นฟัง

๘)	 รู้สัญญา	ข้ามลาห้วง-กามโอฆะ						 	 รู้สละ	ไม่ติดรู้	อยู่หนหลัง
	 ถอนลูกศร	เที่ยวจรไป	สติยัง							 	 ก้าวพ้นหวัง	โลกนี้-หน้า	ไม่น่าเอาฯ

	 คาถานีพ้ระพทุธองค์ตรสัการปฏบิตัถึิงยอดคอืพระอรหตัตผล		แต่เนือ่งจากพระปิณโฑลภารทวาชะ 
ท่านเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่แล้ว	 จึงไม่ได้ให้เกิดมรรคหรือผลเพิ่มส�าหรับตัวท่านเอง	 แต่เป็น 
ประโยชน์ส�าหรับพวกเรา	 ที่ยังติดหลงอยู่ 
ในถ�า้คอืกายแห่งนี	้เป็นเหมือนเชือกหลักน�า
ให้เราคล�าทางออกมาจากห้วงน�้าคือกาม 
และห้วงน�า้คอืภพทีไ่หลเชีย่วกราก	ท่วมทบั
หมูส่ตัว์	ให้จมมดิตดิอยูใ่นถ�า้อนัมืดมนด้วย
อวิชชามานาน	 จนนับกัปนับกัลป์ไม่ถ้วน 
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราควรจะคิดออก
จากถํ้ามาสู่แสงสว่างกันเสียที

๓๖ 51



	 ก่อนจบจะขอยกเอาตัวอย่าง	 ที่พระสารีบุตรเถระท่านขยายความจากพระบาลี	 เพื่อความเข้าใจ
ให้ละเอียดขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น	จาก	คาถาที่ ๔ คุหฏฐกสูตร	ที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยย่อว่า

 อัปปัญหิทัง ชีวิตะมาหุ ธีรา		“ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า	ชีวิตนี้	ช่างน้อยนัก”

	 ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้ขยายความเรื่องชีวิตน้อยนิดนี้	ไว้ให้ใน	มหานิทเทส	ว่า

	 	 	 ยะถา		นินนา		ปะวัตตันติ	 ฉันเทนะ		ปะริณามิตา
	 	 	 อัจฉินนะธารา		วัตตันติ			 สะฬายะตะนะปัจจะยา

	 	 	 อะนิธานะคะตา		ภัคคา			 ปุญโช		นัตถิ		อะนาคะเต
	 	 	 นิพพัตตา		เย		จะ		ติฏฐันติ		 อารัคเค		สาสะปูปะมา

	 	 	 นิพพัตตานัญจะ		ธัมมานัง		 ภังโค		เนสัง		ปุรักขะโต
	 	 	 ปะโลกะธัมมา		ติฏฐันติ			 ปุราเณหิ		อะมิสสิตา

	 	 	 อะทัสสะนะโต		อายันติ			 ภังคา		คัจฉันติ		ทัสสะนัง
	 	 	 วิชชุปปาโทวะ		อากาเส			 อุปปัชชันติ		วะยันติ		จะ

	 	 	 ชีวิตัง		อัตตะภาโว		จะ		 	 สุขะทุกขา		จะ		เกวะลา
	 	 	 เอกะจิตตะสะมายุตตา	 	 ละหุ		โส		วัตตะเต		ขะโณ

	 	 	 เย		นิรุทธา		มะรันตัสสะ		 ติฏฐะมานัสสะ		วา		อิธะ
	 	 	 สัพเพปิ		สะทิสา		ขันธา		 คะตา		อัปปะฏิสันธิกา

	 	 	 อะนิพพัตเตนะ		นะ		ชาโต	 ปัจจุปปันเนนะ		ชีวะติ
	 	 	 จิตตะภังคา		มะโต		โลโก	 ปัญญัตติ		ปะระมัตถิยา	ฯ

      อัฏฐกสุตตนิทเทส มหานิทเทส ขุททกนิกาย ข้อ ๑๐
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แปลขยายความคําว่า ชีวิตนี้น้อยนัก

โดย	พระสารีบุตรเถระ	ใน	มหานิทเทส

	 เปรียบเหมือนน�้า	ย่อมไหล	ไปที่ลุ่ม	 	 ขันธ์ก็ดุ่ม	เดินตรง	ตามหลงใหล
	 เมื่อมีหกอายตนะ	เป็นปัจจัย	 	 ก็หลั่งไหล	เป็นไป	ไม่ขาดตอน

	 ขันธ์แตกแล้ว	ก็ไม่ถึง	ความตั้งอยู่	 	 อนาคตขันธ์หรือจะรู้	ที่ถ่ายถอน
	 ขันธ์ตั้งอยู่	ปัจจุบัน	ก็สั่นคลอน	 	 เหมือนเข็มตอน	ตั้งเมล็ดผักกาดวาง

	 แม้ความแตกท�าลาย	ปลายวิถี	 	 บรรดามี	สัตว์เกิดแล้ว	ไม่แคล้วสาง
	 โลกธรรมช�ารุด	ไม่หยุดวาง	 	 	 กลับหวังสร้าง	ขันธ์เก่า	เข้ามารอ

	 ขันธ์ทั้งหลาย	มาจากไหน	ไม่ปรากฏ		 พอตายจบ	จะกลับไป	ที่ไหนหนอ
	 เหมือนฟ้าแลบ	แลบไป	เท่าไรพอ	 		 ชีวิตหนอ	เกิดดับ	สลับเพียง	ฯ

	 ชีวิต	อัตภาพ	สุขทุกข์	ทั้งหมด	 	 รวมกันก�าหนด	ลงที่	จิตเดียว
	 ขณะมันเป็นไป	อยู่เพียงส่วนเสี้ยว	 	 ทั้งไม่เคยเลี้ยว	หวนคืน	กลับวัน

	 ขันธ์ของคนตาย	ขันธ์ของคนเป็น	 	 ทะยอยเกิดดับเห็น	ไม่มีต่างกัน
	 ไปแล้ว	ไปลับ	ไม่กลับเกิด	ฉัน	 	 ก็เป็นเหมือนกัน	ไม่อาจหลีกไกล

	 เมื่อยังไม่มา	ไม่เรียกเกิด	เป็น	 	 เพียงปัจจุบัน	ที่เห็นเป็นไป
	 เมื่อจิตแตกดับ	โลกสัตว์	สิ้นขัย	 	 เหลือบัญญัติไว้	ส่องปรมัตถธรรม	ฯ
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แล้วท่านล่ะ	ก�าลังคับขันธ	์หรือก�าลังขบขันธ	์ท่านเห็นขันธ์ห้านี้เป็นอะไร	?

เห็นขันธ์เป็นฉัน		ก็ต้องอั้นเอาไว้					 เห็นขันธ์เป็นมัน		ก็ต้องปันออกให้

เห็นขันธ์เป็นขันธ	์	ที่ต้องผันแปรไป	 พอหมดเหตุปัจจัย		ก็คงไว้แค่นิพพาน	ฯ

แต่ไหน	แต่ไรมา....................

มีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้น	ที่เกิดขึ้น

มีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้น	ที่ตั้งอยู่

มีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้น	ที่ดับไป

นอกจากขันธ์ห้าแล้ว	ไม่มีอะไรเกิด	ไม่มีอะไรดับ

นิทานข�าขันธ์

ปปัญจา
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	 ในฐานะที่ประกาศตนเป็นพุทธบริษัท	 ไม่ว่า 
จะเป็น	พระภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	หรืออุบาสิกา 
กต็าม		บางคนอาจจะประกาศตนว่าเป็นพทุธบรษิทั 
เพียงแค่กรอกในส�ามะโนครัวเท่านั้น	 เพราะใน 
ความเป็นจริง	 เขาแทบไม่เข้าใจความเป็นพุทธ
บริษัท	 หรือพุทธศาสนิกชนเลย	 ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม	 เช่น	 ไม่มีความสนใจเรื่องธรรมะ	
อีกทั้งยังไม่มีใครเคยแนะน�า	 บอกเล่า	 ไม่มี

ประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมะ	 และพระ
ศาสนา	รู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ส�าคัญ	เป็นเรื่องไกลตัว 
เป็นต้น
	 ประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ	 พุทธศาสนิกชนใน 
ส�ามะโนครัวเหล่านี้	มีอยู่มากมายในประเทศของ
เรา	 ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า	 มีผู้นับถือศาสนา 
พทุธมากทีส่ดุ	บางครอบครวันิยมให้คนในตระกูล
ศกึษาเล่าเรยีนในโรงเรยีนทีเ่ป็นของครสิต์ศาสนา	

เรื่องชุดพุทธบริษัท

พุทธสาวิกา

พุทธบริษัท
พุทธานุสติ

กับ
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เพราะเชื่อว่าจะได้ภาษาต่างประเทศที่ดีกว่า	และ
เด็กที่เรียนในโรงเรียนคริสต์	 ก็จะห่างเหินจาก 
พุทธศาสนาไปโดยปริยาย
	 เพราะฉะนั้น	 การจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
ควรมีการศึกษาเล่าเรียนตามสมควร	 ให้เข้าใจว่า 
พระพทุธศาสนามีความเป็นมาอย่างไร	พระพทุธ- 
เจ้าเป็นใคร	ค�าสอนของพระองค์คอือะไร	ต่างจาก
ศาสนาอ่ืนอย่างไร	 และเราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ในฐานะพุทธศาสนิกชน
	 เคยมีเรือ่งน่าเศร้าใจเกดิขึน้ว่า	บางคนเช่ือว่า	
พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริง	 เป็นต�านานอันไกลโพ้น
ยากที่จะพิสูจน์	 แนวความคิดเช่นนี้	 แพร่หลาย 
ในหมู ่ผู ้คนที่มีรสนิยมชื่นชอบลัทธิการเมือง 
ฝ่ายซ้าย	 จนกระทั่ง	 ผู้คนเหล่านั้นประกาศตน 
ใหม่ว่า เป็นผู้ไม่มีศาสนา
	 เนื่องจากเดือนนี้มีวันวิสาขบูชา	คือ	วันเพ็ญ 
๑๕		ค�า่		เดอืน		๖		ซึง่เป็นวันส�าคญัทีส่ดุของชาวพทุธ 
เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ	 วันตรัสรู ้	 และ
วันปรินิพพาน	 ของพระพุทธเจ้า	 พระศาสดา
พระองค์เดียวในโลก	ที่ทรงประกาศว่า	ตรัสรู้ด้วย 
พระองค์เอง	จากการบ�าเพ็ญบารมี	๒๐	อสงไขย 
กับอีกแสนมหากัป	 มิได้รับการช่วยเหลือจาก 
พระเจ้าหรือเทวดาองค์ใด	 ทรงเพียรพยายามมา 
นานแสนนาน	 เพื่อปลดปล่อยตนเองให้พ้นจาก 
วัฏสงสาร	 การเวียนว่ายตายเกิดที่ท�าให้มนุษย ์
ติดข้องอยู่ในภพ	ทรงประกาศว่าพระองค์เองเป็น 
มนุษย์	 มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอย่างมนุษย ์
ทั่วไป	 แต่พระองค์จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย 
ด้วยอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณทีม่กี�าลงั	ตดักระแส 
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้สิ้นไป	ทรงประกาศ 
ศกัยภาพของมนษุย์ว่า	มนษุย์สามารถพบนพิพาน 
ได้แน่นอน	 เหมือนอย่างท่ีพระองค์ทรงพบแล้ว 
นับเป็นการประกาศอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่	 ไม่มี 

อิสรภาพใดเสมอเหมือน	ด้วยเหตุนี้	พระพุทธเจ้า 
จึงทรงมีความส�าคัญอันเราพึงระลึกถึง	 เพื่อ 
เป็นก�าลังใจในการปฏิบัติธรรม	

มหีลกัธรรมชดุหนึง่ในพระไตรปิฎก ชือ่ อนสุต ิ๑๐ 
มีใจความสําคัญ ดังนี้

อนสุต ิ๑๐	คอื	อารมณ์ดงีามทีค่วรระลกึถงึเนืองๆ	
ได้แก่	พุทธานุสติ	ธัมมานุสติ	สังฆานุสติ	สีลานุสติ	
จาคานสุต	ิเทวตานสุต	ิมรณสต	ิกายคตาสต	ิอานา- 
ปานสติ	และอุปสมานุสติ	

รายละเอียด อนุสติทั้งสิบ
พุทธานุสติ	 -	 ระลึกถึงพระพุทธเจ้า	 คือน้อมจิต
ระลึกถึง	และพิจารณาคุณของพระองค์	
ธัมมานุสติ	 -	 ระลึกถึงพระธรรม	 ค�าสั่งสอนของ 
พระพทุธองค์	คอืน้อมจติระลกึถงึ	และพจิารณาคณุ 
ของพระธรรม
สงัฆานสุติ	-	ระลกึถงึพระสงฆ์	คอืน้อมจิตระลึกถงึ 
และพิจารณาคุณของพระสงฆ์
สลีานสุต	ิ-	ระลกึถงึศลี	และพจิารณาศลีของตนทีไ่ด้ 
ประพฤติ	ว่ามีความบริสุทธิ์	ไม่ด่างพร้อย
จาคานสุต	ิ-	ระลกึถงึจาคะ	ทานทีต่นได้บรจิาคแล้ว 
และพิจารณาเห็นคุณธรรม	คือความเผื่อแผ่	และ
ความเสียสละที่มีในตน
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เทวตานสุต	ิ-	ระลกึถงึเทวดา	หมายถงึเทวดาทีต่น
เคยได้รูไ้ด้ยนิมา	และพจิารณาเห็นคณุธรรมซึง่ท�า
คนให้เป็นเทวดา	ตามที่มีอยู่ในตน
มรณานสุต	ิ-	ระลกึถงึความตายอนัจะต้องมีมาถงึ
ตนเป็นธรรมดา	พจิารณาให้เกิดความไม่ประมาท
กายคตานสุต	ิ-	สตอินัเป็นไปในกาย	หรอืระลึกถงึ 
เกี่ยวกับร่างกาย	 คือ	 ก�าหนดพิจารณากายนี้	 ให้ 
เห็นว่า	 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	 คือ	 อาการ	๓๒	 
อันไม่สะอาด	ไม่งาม	น่าเกลียด	เป็นทางรู้เท่าทัน
สภาวะของกายนี้	มิให้หลงใหลมัวเมา
อานาปานสติ -	สติก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออก
อปุสมานสุต	ิ-	ระลกึถงึธรรมเป็นทีส่งบคือนพิพาน	
และพิจารณาคุณของนิพพาน	 อันเป็นที่หายร้อน
ดับกิเลสและไร้ทุกข์
		 อนุสติทั้ง	 ๑๐	 ล้วนมีประโยชน์และพึงน�า
มาใช้ตามกาละอันเหมาะสม	 แต่อนุสติที่ควรมี 
ประจ�าตลอดเวลา	คอื	พทุธานสุต ิหรอื	การระลกึถงึ 
พระพุทธเจ้าและพระคุณของพระองค์	 ซึ่งหลาก
หลายแง่มุม	นับตั้งแต่	พระคุณ ๓	ได้แก่	
๑.	ปัญญาคุณ	พระคุณคือพระปัญญา	
๒.	วิสุทธิคุณ	พระคุณคือความบริสุทธิ์	
๓.	กรุณาคุณ	พระคุณคือพระมหากรุณา	
และ	พระคุณ ๙ ได้แก่

๑.	อรห	ํ เป็นพระอรหันต์	คือ	เป็นผู้บริสุทธิ์	ไกล
จากกิเลส	 ท�าลายก�าแห่งสังสารจักรได้แล้ว	 เป็น
ผู้ควรแนะน�าสั่งสอนผู้อื่น	 ควรได้รับความเคารพ
บูชา	เป็นต้น		
๒.	สมฺมาสมฺพุทฺโธ	เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง		
๓.	วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน	เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา	
คือความรู้	และจรณะ	คือ	ความประพฤติ		
๔.	 สุคโต	 เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว	 คือ	 ทรงด�าเนิน 
พระพุทธจริยา	 ให้เป็นไปโดยส�าเร็จผลด้วยด ี
พระองค์เองก็ได้ตรัสรู้	 ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 
ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจก็ส�าเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่	 แก่ 
ชนทั้งหลายในที่ที่เสด็จไป	 และได้ประดิษฐาน 
พระศาสนาไว้	แม้ปรินิพพานแล้วก็เป็นประโยชน์ 
แก่มหาชนสืบมา
๕.	โลกวิท	ู เป็นผู้รู้แจ้งโลก	คือ	ทรงรู้แจ้งสภาวะ 
อนัเป็นคติธรรมดาแห่งโลก	คอื	สงัขารทัง้หลาย	ทรง
หยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแห่งสัตว์โลกทั้งปวง	ผู้
เป็นไปตามอ�านาจแห่งคติธรรมดาโดยถ่องแท ้
เป็นเหตุให้ทรงด�าเนินพระองค์เป็นอิสระ	พ้นจาก 
อ�านาจครอบง�าแห่งคติธรรมดานั้น	 และทรงเป็น
ที่พึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้ยังจมอยู่ในกระแสโลกได้
๖.	อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถ	ิ เป็นสารถีฝึกบุรุษที่
ฝึกได้	ไม่มีใครยิ่งไปกว่า	คือ	ทรงเป็นผู้ฝึกคนได้ดี
เยี่ยม	ไม่มีผู้ใดเทียมเท่า
๗.	สตถฺา เทวมนสุสฺาน	ํ	เป็นศาสดาของเทวดาและ 
มนุษย์ทั้งหลาย	
๘.	พุทฺโธ	เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว	คือ	ทรงตื่น 
เองจากความเชื่อถือและข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ 
ถือกันมาผิดๆ	ด้วย	ทรงปลุกผู้อื่นให้พ้นจากความ
หลงงมงายด้วย	อนึ่ง	เพราะไม่ติด	ไม่หลง	ไม่ห่วง
กังวลในสิ่งใดๆ	 ไม่ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็น 
ต้น	จึงมีพระทยัเบกิบาน	บ�าเพญ็พทุธกิจได้ถกูต้อง 
บริบูรณ์	 โดยถือธรรมเป็นประมาณ	 การที่ทรง
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พระคุณสมบูรณ์เช่นนี้	 และทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจ 
ได้เรียบร้อยบริบูรณ์เช่นนี้	 ย่อมอาศัยเหตุคือ
ความเป็นผู้ตื่น	 และย่อมให้เกิดผลคือท�าให้ทรง 
เบิกบานด้วย
๙.	ภควา	 ทรงเป็นผู้มีโชค	 คือ	 จะทรงท�าการใด	
ก็ลุล่วงปลอดภัยทุกประการ	 หรือ	 เป็นผู้จ�าแนก
แจกธรรม
	 ตามปกติคนเรามักจะมีบุคคลที่เป็นแบบ
อย่างในใจ	ที่ภาษาอังกฤษเรียก	Idol	รักใครชอบ
ใคร	ก็เรียกเขาเป็นไอดอลของตน	พวกวัยรุ่นก็มัก
จะมไีอดอลเป็นดารา	ศลิปินนกัร้อง	นกัดนตร	ีคลัง่
ไคล้อย่างหนัก	 บางทีไอดอลของตนตายไปด้วย
เหตุใดก็ตาม	 พวกคล่ังไคล้ดาราบางคนถึงกับฆ่า
ตวัตายตาม	ไม่อยากมชีีวิตอยูต่่อไปโดยปราศจาก
ไอดอลคนนั้น
	 ตัวอย่างที่เคยเป็นข่าวมีมากมาย	 แต่เท่าที่ 
จ�าได้	เช่น	ดาราฮอลลวีูด๊ในยคุ	Fifty	ทีช่ือ่	รดูอล์ฟ 
วาเลนตโิน	เขามีรปูงาม	มเีสน่ห์	เป็นทีน่่าหลงใหล
แก่สตรีเพศ	 เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวัย
หนุ่มที่ก�าลังโด่งดังเป็นขวัญใจสาวๆ	 แต่ความ
ตายของเขาท�าให้มหีญงิสาวฆ่าตัวตายตามไปด้วย
หลายคน

	 อกีรายหนึง่	คอื	นกัร้อง	นกัดนตร	ีวง x Japan 
ของญี่ปุ่น	ที่ชื่อ	ฮิเดะ	ฆ่าตัวตาย	พวกวัยรุ่นที่คลั่ง
เขาก็ได้ฆ่าตัวตายตามฮิเดะไปด้วย	 เหตุผลคือทน
อยูไ่ม่ได้ถ้าไม่มฮีเิดะ	และก็มรีายอ่ืนๆ	อีกมากมาย
ที่ยังนึกไม่ออกในขณะนี้	
	 ท่ีเป็นเช่นน้ี	เพราะเขาไม่มทีีพ่ึง่ทีร่ะลกึทีค่วร
จะเป็น	 หากพวกเขามีพระพุทธเจ้าเป็นไอดอล	
เป็นที่พึ่งที่ระลึก	เขาย่อมมีแต่จะท�าคุณงามความ
ดี	 รุ่งเรืองด้วยศิริมงคล	 สติปัญญา	 และจิตใจที ่
โปร่งสบาย
	 หลวงพ่อปัญญานันทะ	หรอื	พระธรรมโกษา- 
จารย์	 อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ	 เคยตอบ
ค�าถามที่ว่า	 อะไรท�าให้หลวงพ่อบวชตลอดชีวิต 
เป็นเพราะหลวงพ่อเลื่อมใสค�าสอนของพระ 
พุทธเจ้าอย่างน้ันหรือ	 ค�าตอบของหลวงพ่อคือ	
อย่างนั้นก็ใช่	 แต่ค�าตอบที่ตรงที่สุดคือ	 เพราะรัก
พระพุทธเจ้า	 รักและอยากท�างานที่ท่านทิ้งเอา
ไว้ให้	 คือ	พระพุทธธรรม	 ให้ไปสู่ชาวโลกให้ได้
มากที่สุด	 เป็นการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้ได้ 
เข้าถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า	
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	 ท่านพุทธทาสภิกขุ	 แห่งสวนโมกขพลาราม	
ท่านเรียกตัวเองว่า	พุทธทาส	หมายถึง	ทาสของ
พระพุทธเจ้า	 ย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า	 ท่านมี
ความเคารพรกัและนบัถอืพระพทุธเจ้าอย่างสงูสดุ 
นั่นเอง		
	 แม้แต่ตัวผู้เขียนเอง	หากถามว่าใครคอืไอดอล 
ในชีวิตของผู้เขียน	 ก็จะตอบอย่างม่ันใจที่สุดว่า	
พระพุทธเจ้า	 พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ยกไว้
เหนอืเศยีรเกล้า	ยิง่เมือ่ได้เดนิทางไปสักการะพทุธ- 
สังเวชนียสถาน	และพุทธสถานต่างๆ	ในประเทศ
อินเดีย	 ความรู้สึกมั่นใจยิ่งเพิ่มมากขึ้น	 ว่าพระ 
พทุธเจ้าคอืบคุคลยอดเยีย่ม	เป็นหนึง่เดยีวของโลก 
และไม่ว่าจะโลกไหนๆ	 ในสากลจักรวาล	 ทรงถือ 
ก�าเนิดมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากห้วงทุกข	์
ทรงให้โอกาสมนุษย์สิ้นสุดวัฏสงสาร	 ที่ผูกสัตว์ไว ้
กับภพ
	 มีคนเป็นจ�านวนมากไม่รู้ด้วยซ�้าว่า	 การเกิด
เป็นทุกข์	 จนกว่าจะเจ็บป่วย	 ทนทุกขเวทนาทาง
กายแสนสาหัส	จึงนึกได้ว่า	เมื่อเกิดแล้วต้องมีเจ็บ 
มีตายอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา	 ไม่สั่งสมบุญ 
ไม่สร้างกุศล	 เพราะไม่เชื่อว่าตายแล้วจะเกิดใหม ่
หากสร้างสมบญุกศุลไว้	ทีเ่รยีกว่า	บพุเพกตปุญญตา 

ก็จะท�าให้เป็นทนุรอนน�าพาชวีติไม่ให้ต้องตกทกุข์
ได้ยากมากนัก	และจะเป็นทนุรอนให้ได้พบสมัมา-
ทิฏฐิ	อันจะท�าให้ชีวิตก้าวหน้าไปในอริยมรรค	
	 เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา	 ซึ่งเป็นวันส�าคัญ	
ที่แม้แต่	 UNESCO	 ยังประกาศให้เป็นวันส�าคัญ
ของโลก	 ให้พุทธบริษัททั้งหลาย	 น้อมร�าลึกถึง
พระพุทธเจ้า	 และขอให้น้อมน�าพุทธานุสติมาไว้
ประจ�าเรอืนใจ	อันจักเป็นความอบอุ่น	ความมัน่คง	
ความเชื่อมั่น	 ความเบิกบาน	 ความภาคภูมิใจว่า
มนุษย์เราน้ี	หากมคีวามตัง้ใจจรงิ	สิง่ทีย่ากทีสุ่ดยงั
ท�าได้	คอื	การถอดถอนอนุสยักเิลสทีน่อนเน่ืองใน
กมลสนัดานให้สะอาดบรสิทุธ์ิ	จนกลายเป็นพทุธะ	
ผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	ได้อย่างแน่นอน
	 การเจรญิพทุธานสุตเิสมอๆ	นัน้	มแีต่คณุอย่าง 
เดียว	แม้ในเวลาคับขันของชีวิต	การมีพุทธานุสติ
ก็จะเป็นพลังท�าให้หลุดพ้นจากความคับขันเหล่า
นั้น	 และถึงแม้เป็นเวลาหมดบุญ	 ต้องสิ้นอายุขัย	
สุคติภูมิก็จะเป็นที่หมายที่มั่นคงและปลอดภัย	
เหมือนดังที่เจ้าชายสิทธัตถะ	 ได้ทรงสละ	 เพียร
พยายามค้นหา	 ชนิดที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน	 และ
พระองค์ก็ทรงค้นพบสิ่งที่ประเสริฐที่สุด	คือ	พระ
นิพพาน	และทรงมอบสิ่งที่ทรงค้นพบเหล่านั้นให้ 

แก่พวกเราทกุคน	ด้วยพระ 
มหากรุณาธิคุณอันเรา
ควรน้อมรับไว้	 ด้วยความ
ส�านึกในพระพุทธคุณที่
พระองค์ทรงมีต่อเรา	และ
น�ามาเป็นอนุสติเตือนใจ 
อยู ่เสมอ	 สิ่งที่จะหวังได้
คือ	 ความรุ่งเรืองในธรรม
อันจะท�าให้เราก้าวหน้า
ไปสูพ่ระนิพพาน	จุดหมาย
สูงสุดในพระพุทธศาสนา
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 เมือ่เรว็ๆ นี ้มข่ีาวว่า ทีโ่รงเรยีนอนบุาลปัตตาน ี
มีนักเรียนไม่กี่คน ขอใช้สิทธิ์แต่งกายตามหลัก
ศาสนาอิสลามในโรงเรยีนวัดได้ โดยผูห้ญงิสามารถ
คลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมผม) และผู้ชายสวมกางเกง 
ขายาว โดยการผลักดันดึงดันของผู ้ปกครอง
เด็กนักเรียน โดยอ้างหลักศาสนาอิสลาม พหุ-
วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ทั้งที ่
โรงเรยีนมกีฎระเบยีบการแต่งกายทีแ่น่นอนตายตวั 
มานานแล้ว ๕๐ ปี และเคยมีนักเรียนศาสนา
อิสลามและศาสนาอื่นมาเรียน แต่ที่ผ่านมา ทุก
คนก็ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบโรงเรียนวัด ไม่
เคยมีใครแหกกฎ หรือมีอภิสิทธิ์ สังคมโรงเรียนก็
อยูก่นัอย่างปกติสุขสนัตสิมานฉนัท์กนัได้มาตลอด 
ไม่มีประเด็นการแบ่งแยก เพราะเครื่องแต่งกาย
ในโรงเรียน 

 มาวันนี้ชาวมุสลิมบางกลุ่มต้องการที่จะเอา
ให้ได้ตามต้องการ มีการเรียกร้องแสดงพลัง ต่อ
มาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ  
ผู้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี ก็สั่งการ
จากเบือ้งบน ให้คลมุฮญิาบและสวมกางเกงขายาว 
ได้ สมาคมผู ้ปกครองและนักเรียน ก็คัดค้าน
ประท้วง มกีารประชุมของพระและคณะกรรมการ
ผู้ปกครองว่า ทางราชการสั่งการไม่ถูกต้อง ไม ่
ผ่านความเห็นชอบของวัด และไม่มีสิทธิ์ใดๆ 
ในเรือ่งนี ้เพราะเป็นการละเมดิสทิธขิองวดั เพราะ 
โรงเรียนน้ีสร้างอยู ่บน “ท่ีธรณีสงฆ์” เรื่องนี ้
ชาวพุทธไม่ควรนิ่งเฉยดูดาย แต่ควรติดตามข่าว 
รู้เท่าทันฝ่ายรุกล�้าสิทธิ และให้ก�าลังใจชาวพุทธ 
ในพื้นที่ด้วย

อภิสิทธิสภาพ
เหนือเขตพุทธ

ทันโลก รู้ธรรม

ปฏิรูปเทสการก
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   พระผูใ้หญ่รปูหนึง่ในจงัหวัดปัตตาน ีกล่าวว่า 
“จริงๆ แล้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานีต้องยึดตาม
กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติของโรงเรียนที่ทาง
วัดได้ร้องขอเอาไว้ตั้งแต่ในอดีต เจ้าอาวาสทุกรูป
ได้ร้องขอเอาไว้ พูดง่ายๆ ว่า เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น
พุทธหรือมุสลิม ต้องเสมอเหมือนกันหมด ซึ่งเรา
ไม่ต้องการให้แบ่งแยกว่า คนนี้ไทยพุทธหรือคน
นี้ไทยมุสลิม เราอยากให้เด็กๆ เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันหมด เรายึดแบบนี้มาต้ังแต่ปี ๒๕๑๐ 
แล้ว เพราะฉะนัน้ รปูแบบการแต่งตัว จงึเป็นแบบ
นี้มาตลอด เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ จารีตวิถีไทย 
วิถีพุทธ”
 พระครูสมุหพิสิทธ์ิ อนาลโย เจ้าอาวาส
วัดศรีนคร อ.ธารโต จ.ยะลา ได้เดินทางไปร่วม
ประชมุหารอื เพือ่หาข้อสรปุเกีย่วกบัการแต่งกาย 
นักเรียน ร่วมกับผู้ปกครองของโรงเรียน โดยมี
ความประสงค์ที่จะให้ผู้อนุมัติค�าส่ังออกมาช้ีแจง 
และรับผิดชอบกับการตัดสินใจในค�าสั่งทางวาจา
ที่ได้สั่งการลงมา เพื่อเอาใจคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้
มีสื่อมวลชนรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
 แต่บางสื่อก็น�าเสนอไปในทางที่บิดเบือน ไม่
ตรงกับความเป็นจริง บ้างก็ว่าเป็นพระหัวรุนแรง 
สร้างความแตกแยก ปลุกระดมความคิด จนถึง 
กับมีการโพสต์ข่มขู่ทางสื่อออนไลน์ ได้มีการแจ้ง 
ความลงบนัทกึประจ�าวนักบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เพือ่ 
เอาผิดกับเพจที่บิดเบือนข้อมูลที่ไม่เป็นความ 
จริง ข่าวรายงานว่า กลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ 
และไม่พอใจพระสงฆ์ ได้ปลุกระดมให้เกิดความ
เกลียดชัง และจะท�าร้ายพระ อีกทั้งต้ังรางวัล 
เป็นค่าหัวอีกด้วย
 เรือ่งเช่นนีเ้คยเกดิมาแล้ว เช่น ทีโ่รงเรยีนมธัยม 
วัดหนองจอก และเมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยา ส่วนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี 

เมื่อปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ถึงขั้นต้องเอาพระพุทธ 
รูปออก แล้วใช้ภาพถ่ายพระพุทธรูปแทน หรือ
การไม่อนุญาตให้น�าพระบรมรปู (รปูป้ัน) รชักาลที ่
๖ มาตั้งเพ่ือประกอบพิธีในวันที่เก่ียวกับลูกเสือ 
เช่น วันมหาธีรราชเจ้า เป็นต้น แต่อนุญาตให้ใช้
พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๖ มาท�าพิธีได้ 
 ประมาณปี ๒๕๔๐ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
กรงุเทพมหานคร ซีง่เป็นชาวมสุลมิ ได้อ้างนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการว่า โรงเรียนใดมีนักเรียนผู้
นับถือศาสนาอิสลาม จะต้องจัดห้องละหมาดให้
ด้วย แต่เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาไม่อนุญาต เพราะ
โรงเรียนตั้งอยู่ในวัดทางพระพุทธศาสนา

การประชุมมหาเถรสมาคม กรณี อิสลามใน
โรงเรียนวัด  (๒/๒๕๕๔)

 การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เลขาธิการมหา- 
เถรสมาคมเสนอว่า นายสมเกียรติ ศรลัมพ ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธ
ศาสนา สภาผูแ้ทนราษฎร ได้มีหนังสอื ด่วนทีส่ดุ... 
รายงานเก่ียวกับกรณวัีดหนองจอก เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีลิขิตแจ้งว่า…ฯลฯ

ข้อพิจารณา

 เน่ืองจากการอ้างสทิธิตามรฐัธรรมนูญน้ัน จะ
ต้องยึดถือการปฏิบัติตามหน้าที่ของคนไทยตาม
รัฐธรรมนูญด้วย โดยการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
ลัทธิทางศาสนาและความเชื่อของตน แต่จะต้อง
ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีงาม ตลอดถึงไม่กระทบสิทธิของผู้อ่ืนด้วย 
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่ผู ้อ�านวยการโรงเรียนมัธยม 
วัดหนองจอก ได้น�าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และ
กรณีที่วัดเทพลีลาไม่อนุญาตให้โรงเรียนมัธยมวัด
เทพลลีาจัดห้องละหมาดในเขตวัดเทพลลีามาแล้ว
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 คณะอนกุรรมาธิการฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นว่า 
เรือ่งดังกล่าวมีความส�าคญัในการให้ความอปุถมัภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนา กรณีการแก้ไขวัด
หนองจอก ได้เสนอให้คณะสงฆ์วัดหนองจอก ได้
ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่และให้โรงเรยีนมัธยม 
วดัหนองจอก คณะคร ูกรรมการสถานศกึษา ได้ถอื 
ปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีความผิด 
และละเมดิสทิธขิองวดัในฐานะทีเ่ป็นนติบุิคคล ใน
การนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงขอให้ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ น�ารายงานผลกรณีดัง
กล่าว กราบถวายต่อกรรมการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมได้รับทราบ โดยขอเสนอข้อควร
ปฏิบัติดังนี้
 ๑. โรงเรียนหรือหน่วยราชการใดที่ตั้งอยู ่
ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ การใช้พื้นที่ต้อง
ปฏบิติัตามขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณ ีวิถไีทย
และวิถีพุทธ และกฎระเบียบของวัด
  ๒. ให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการพิจารณา
การแต่งต้ังผู ้บริหารของโรงเรียน หรือหน่วย
ราชการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์
   ๓. ควรให้พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการ
ก�าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ
ศาสนา หลักคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับชั้น
 ๔. โรงเรียนหรือหน่วยราชการใดขอใช้พื้นที ่
ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ จักต้องหารือและได้รับ 
ความยินยอมจากเจ้าอาวาส และคณะสงฆ  ์
ผู้ปกครองทุกระดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัดก่อน
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบ 
ตามข้อเสนอที่ควรปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อ (46/2554)

ความเห็น

 มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ และประชาชน
ชาวพุทธ ไม่ควรอยู่นิ่ง ยอมรับการให้คลุมฮิญาบ

ในโรงเรียนวัด เพราะเท่ากับยอมรับอภิสิทธ์ิของ
ศาสนาอื่นเหนือสิทธิเสรีภาพของพุทธเจ้าบ้าน 
เจ้าของสถานที่ โรงเรียนวัด การยอมรับหนึ่งแห่ง
คอืการยอมรบัทัว่ประเทศ ทีเ่ขาเอาไปเป็นต้นแบบ 
ไปอ้างได้ต่อไปไม่สิน้สดุ การยอมรบักรณน้ีีน�าไปสู่
การรุกไล่กรณีอื่นต่อไป เช่น ห้องละหมาด ห้ามม ี
รูปเคารพของพุทธในห้องเรียน ท่ีซุ้มประตูที่เดิน
ลอดผ่าน อาหารฮาลาลในโรงครัว ห้ามคนอื่น 
กินหมูให้เป็นที่รังเกียจ พิธีกรรมอื่นๆ ของศาสนา 
อ่ืนทีวั่ด อย่าคดิว่าจะไม่เกิด เพราะเคยเกิดมาแล้ว 
ที่เมืองไทย หากชาวพุทธยังถือคติวางเฉย (แบบ 
อุเบกขาโง่ อัญญาณุเบกขา หรืออุเบกขาลวง 
หรอืวญัจกธรรม) กห็วานคอแร้งเขา เหมอืนยืน่คอให้ 
เขาเอาดาบฟันสบายๆ ฉะน้ัน กรณีนี้ ชาวพุทธ 
และองค์กรพุทธไม่ควรยอม เราสูด้้วยการยนืหยดั 
ยืนยัน ไม่ท�าตามค�าสั่งอ่ืนใด นอกจากความคิด 
ความเชื่อของพุทธ ในสิทธิเสรีภาพและอหิงสา 
สันติอย่างพุทธได้ และถูกต้องตามกฎหมาย แต่ที ่
ยอม เพราะกลวัการสญูเสยีอ�านาจหน้าที ่การข่มขู่ 
จากผู้บังคับบัญชาที่มีอ�านาจสูงกว่า ด้วยอ�านาจ 
ทางปกครองทางการเมอืง ทัง้ทีจ่ริงแล้ว เรามสิีทธ ิ
ทางกฎหมายที่จะสู้ได้ ควรมีทีมทนายความพุทธ 
รวมตัวตั้งองค์กรได้แล้ว เพราะบางกลุ ่มเขา 
ไม่หยุดเท่านี้ จนกว่าเขาจะได้ทุกสิ่ง ท่ีเขาอยาก 
ได้ ตามความคิดความเชื่อ ซ่ึงถือว่าเป็นบุญหรือ 
ค�าสั่งจากพระเจ้า การยืนหยัดในกฎระเบียบเดิม 
ของพุทธจากมหาเถรสมาคม จะมีน�้าหนักมาก 
ท�าให้ฝ่ายปกครองชะงักเกรงใจ ถ้ารัฐบาลฝ่าย
ปกครองบ้านเมืองเขายอมตามอีกฝ่าย เอาใจอีก
ฝ่ายทุกอย่าง โดยที่อีกฝ่ายนิ่งเฉย อีกไม่นานชาว
พุทธจะเป็นพลเมืองช้ัน ๒ ไม่มีที่ยืน เพราะเขา
ไม่เห็นต้องเกรงใจใครอีกแล้ว ท�าได้ดังใจ ง่าย 
นิดเดียว
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   ถ้าอยู่ที่วัด ที่โรงเรียน แล้วไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบยีบทีน่ัน่ได้ อกีไม่นาน กอ็ยูท่ีป่ระเทศไทย แล้ว 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองไทยได้ อ้างว่า 
เป็นสิทธิมนุษยชน สิทธิความเช่ือศาสนาตนเอง 
เหนือกฎระเบียบกฎหมายของเจ้าของสถานที่
หรือศาสนาอื่นหรือบ้านเมือง ใครยอมให้เราท�า
ตามความเชื่อเรา แม้ไปกดทับบังคับความเชื่ออื่น 
เราถึงยอมรับ ใครไม่ยอมตามความเชื่อเรา ต้อง
รวมหัวประท้วง เรียกร้อง ขู่เข็ญ กดดัน แบ่งแยก
ประเทศ เอาความรุนแรงมาข่มขู่ น่ากลัวมากกับ 
ความคิดความเชื่อมิจฉาทิฏฐิรุนแรง ที่ก�าลัง 
แผ่ขยาย วิธีนี้ได้ผล เพราะความโง่และความกลัว 
ความไม่ยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเองของ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่ดั้งเดิมมา ผลประโยชน์
ทางการเมืองและการสร้างภาพเฉพาะหน้า 
เสรีภาพจอมปลอม และมันจะเป็นมากขึ้น ได้
คืบเอาศอก จนถึงหน้าบ้านท่าน แม้ในบ้านท่าน 
จนกว่าจะรู้สึกตัวและรู้เท่าทัน ถึงตอนนั้น ท่าน
อาจหมดก�าลงัแล้ว หลายครัง้ทีศ่าสนาพทุธสญูสิน้
จากดินแดนต่างๆ เพราะเหตุต่างๆ เหล่านี้
 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ควรจะ
เคารพกฎระเบียบเจ้าของสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงมีมา
นานแล้วและสามารถอยูร่่วมกนัอย่างสงบมานาน 
ทุกคนต้องปฏิบัติ ไม่ว่าศาสนาใดในเขตวัดก็ไม่มี
อภิสิทธิ์ ซึ่งคนอ่ืน แม้มุสลิม คริสต์ ฮินดูที่ดี มี
เหตุผล ในอดีตที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมืออย่างดี 
ไม่แบ่งแยก ไม่จุดประเด็นสร้างความร้าวฉาน ไม่
รกุล�า้สทิธเิสรภีาพของกฎระเบยีบโรงเรยีนของวดั 
ถ้าต้องการท�าตามความเชื่อตนแต่ผิดกฎระเบียบ
โรงเรียนวัด ก็สามารถใช้สิทธิ์การแต่งกายนี้นอก
โรงเรียนได้ ในมัสยิด ในบ้าน ไม่มีใครห้าม ไม่มี
ใครว่า เราควรเคารพสถานที่ของมุสลิมตามกฎ
ระเบียบมุสลิมเมื่ออยู่ในมัสยิด แต่มุสลิมก็ควร

เคารพให้เกียรติกฎระเบียบของวัด โรงเรียนวัด 
เมือ่อยูใ่นเขตวดั เขตสงฆ์ เขตดแูลปกครองของวดั 
ต้องมอง ๒ ด้านครับ ไม่ใช่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 

ชาวพุทธควรแก้ปัญหาภัยจากลัทธิมิจฉาทิฏฐิ
ชอบรุกรานอย่างไรดี ?

๑. รู้เท่าทัน
๒. ชาวพุทธรวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันภัยนี้
๓. ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารที่มีลัทธิอื่นรุกล�้า 
ศาสนาพุทธ และภัยจากมิจฉาทิฏฐิของความเชื่อ
ลัทธินี้
๔. กล้าแสดงออก ร่วมต�าหนิ ประณาม ต่อต้าน 
รวมกลุม่ประท้วง เมือ่เขารกุล�า้ เอาเปรยีบศาสนา
พุทธและชาวพุทธ
๕. ปรัปวาท* ความเชื่อหรือค�าสอนมิจฉาทิฏฐ ิ
ที่เป็นภัยต่อพุทธ ถ้ามีความรู้ความสามารถพอ 
(ดูกาลเทศะด้วย)
 ที่ผ ่านมา ชาวพุทธมักรักสงบ เจียมเนื้อ 
เจียมตัว ไม่อยากมีเรื่อง แต่อีกฝ่าย เขารู้ว่าชาว
พุทธมักวางเฉย ตัวใครตัวมัน จึงข่มขู่ รุกล�้า อ้าง

*ปรัปวาท คือ ค�ากล่าวของคนพวกอ่ืนหรือลัทธิอื่น ค�ากล่าว
โทษ คัดค้าน โต้แย้งของคนพวกอื่น, หลักการของฝ่ายอ่ืน, 
ลัทธิภายนอก
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สิทธิเท่าเทียม แต่เรียกร้องสิทธิพิเศษ และชอบขู่
ว่าจะฆ่า จะเผา จะระเบิด ถ้าไม่ยอม เขาจะก่อ
สงคราม เพราะชาวพุทธที่รักสงบไม่อยากสร้าง
ความแตกแยก มักกลัวจุดนี้ เลยเป็นจุดอ่อนให้
เขากระท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า
 เราก็ท�า ๕ ข้อนี้อย่างสงบ สันติ อหิงสา แต่
ไม่ยอมวางเฉย (อัญญาณุเบกขา, วัญจกธรรม) ไม่

แจก
หนังสือ

แจก
หนังสือ

ตามรอยธรรม
ยุคกึ่งพุทธกาล

 หนังสือตามรอยธรรมยุคก่ึงพุทธกาล ได้รวบรวมบทความ
ท่ีพิมพ์ลงในวารสารโพธิยาลัย ของ ท่านปุญฺญฺวํโส (พระมหา
สมพงษ์) ซ่ึงท่านได้ใช้นามปากกาแตกต่างกันไปบ้างตามวาระ 
นับเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ทั้งในแนวคิด อุดมการณ์แห่ง
พระผู ้ปฏิบั ติดีปฏิบัติชอบ ในมุมมองที่สร ้างสรรค ์  มีทั้ ง
ห่วงใยในพระศาสนา และมั่นคงในพระรัตนตรัย เป็นหนังสือ 
พ๊อคเกตบุ๊คที่มีความหนาถึง ๒๒๒ หน้า ซึ่งท่านได้รวบรวมพิมพ์เป็นธรรมทาน วารสารโพธิยาลัย 
ยินดีมอบหนังสือนี้ให้ท่านผู้อ่าน โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้คือ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น 
ที่มีต่อ วารสารโพธิยาลัย สั้นยาวไม่กําหนด เพื่อคณะผู้จัดท�าจะได้น�าความคิดเห็นเหล่าน้ัน 
มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ์
email acharak7153@gmail.com หรือ เขียนเป็นจดหมาย ส่งไปรษณีย์มาที่ ชมรม 
กัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๒๗๐ วงเลบ็มมุซองว่า (วารสารโพธยิาลยั) หนงัสอืมจี�านวนจ�ากดั กรณุาส่งด่วน ก่อนหนงัสอื
จะหมด โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

น่ิงดูดาย ไม่ทอดธุระ ถ้าเก่งก็ท�าใจไม่ต้องโกรธ
ด้วย แต่สงสารเขา เพราะเขาก�าลังก่อบาปกรรม 
เป็นการช่วยเขาด้วย ช่วยชาตด้ิวย ช่วยศาสนาด้วย 
ช่วยชาวพทุธด้วยกันด้วย ก่อนทีจ่ะไม่มปีฏริปูเทส 
อยู่ เหมือนชาวพุทธเป็นชนกลุ่มน้อย พลเมือง 
ชั้น ๒ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

คาถาป้องกันภัยมิจฉาทิฏฐิ

 รู้เท่าทัน ร่วมกันปรึกษา แสวงหาแนวร่วม 
รวมกลุ ่มเรียกร้องคัดค้าน ต่อต้านอย่างสันต ิ
อหิงสา อย่าอุเบกขาโง่  โต้ปรัปวาทตามกาล
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ธงฉัพพรรณรังส ีคือ ธงศาสนาพุทธที่ใช้ทั่วไปเป็นสากล
   เริ่มปรากฏการใช้ ตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙)

ลักษณะ
 “ฉัพพรรณรังสี” แปลว่า รัศมี ๖ สี มาจากค�าสมาสในภาษาบาลี  ฉ (หก) + วณฺณ (สี) + ร�สี (รังสี, รัศมี) 
มทีีม่าจากรศัมทีีแ่ผ่ออกจากพระวรกายของพระพทุธเจ้า คอื นลีะ (สนี�า้เงนิ) – สเีหมอืนดอกอญัชนั, ปีตะ (สเีหลอืง) – 
เหมือนหรดาลทอง, โรหิตะ (สีแดง) – เหมือนแสงตะวันอ่อน, โอทาตะ (สีขาว) – สีขาวเงินยวง, มัญเชฏฐะ  
(สีส้ม) – สีแสดเหมือนหงอนไก่, ประภัสสร – สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก (คือสีทั้ง ๕ ข้างต้นรวมกัน)
 ผูอ้อกแบบธง  ได้น�าสท้ัีงหก ตามบรรยายข้างต้น  มาดดัแปลงเป็นผนืธง โดยมีลกัษณะเป็นธงสีเ่หลีย่มผนืผ้า 
แบ่งเป็นแถบเรียงเป็นแนวตั้ง ความกว้างเท่ากัน ๖ แถบ  เรียงล�าดับแถบสี จากด้านซ้าย (ซึ่งเป็นด้านต้นของธง) 
ไปทางขวา ดังนี้
 แถบแรกสีน�้าเงิน แถบที่ ๒ สีเหลือง, แถบที่ ๓ สีแดง, แถบที่ ๔ สีขาว, แถบที่ ๕ สีแสด ส่วนแถบสุดท้าย 
หรือแถบสีประภัสสร เป็นแถบสีที่เกิดจากการน�าแถบสีทั้ง ๕ สีแรก ในตอนต้น มาเรียงล�าดับใหม่ในแนวตั้ง

ความหมาย
 สใีนธงฉพัพรรณรงัสีแต่ละสี มคีวามหมายอืน่แฝงดงัต่อไปนี ้สนีลีะ (น�า้เงนิ) : พระมหากรณุาธคิณุแห่งสมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันแผ่ไพศาลไปทั่วสากลจักรวาล, สีปีตะ (เหลือง) : มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง 
คือ การหลีกเหลี่ยงความสุดโต่งทั้งปวง, สีโรหิตะ (แดง): การอ�านวยพรให้ประสบความส�าเร็จ สมบูรณ์พร้อม
ด้วยสติปัญญา คุณงามความดี ความเป็นผู้มีโชคและเกียรติยศทั้งปวง, สีโอทาตะ (ขาว) : ความบริสุทธิ์แห่ง 
พระธรรม ซึง่เป็นของทีไ่ม่จ�ากดักาล (อกาลโิก) และน�าชนไปสูค่วามหลดุพ้น, สมีญัเชฏฐะ (ส้ม) : พระปัญญาคณุ
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, สีประภัสสร (ใส) : ความจริงทั้งหมด ในพระธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประวัติ
 ธงนี้ออกแบบโดยพุทธสมาคมโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ พันเอกเฮนรี สตีล โอลคอตต์ 
เป็นผูแ้ก้ไขให้เป็นแบบทีใ่ช้ในปัจจบุนั เริม่ใช้เป็นครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๘ ทีป่ระเทศศรลีงักา ต่อมาองค์การพทุธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (World Fellowship of Buddhists - WFB) ได้ประกาศให้ธงนีเ้ป็นธงพทุธศาสนาสากล 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓

ธงฉัพพรรณรังสี



v	วิสัชนาธรรม	:	วิสาขบูชาร�าลึก
v ปรารภธรรม : 
	 มองวิสาขบูชา	หยั่งถึงอารยธรรมโลก
v	ปาฐกถา	:	
	 สันติภาพกับพระพุทธศาสนา
v	พระคติธรรม	:	เนื่องในวันวิสาขบูชา
	 สมเด็จพระสังฆราชฯ
v	พระธรรมเทศนา	:	
	 อัศจรรย์มนุษย์

v	ธรรมกถา	:	แง่คิดวันวิสาขบูชา
v	กวีนิพนธ์	:	วิสาขะร�าลึก
v	ปัญญาภิวัฒน์	:	
	 ถ�้าหลง	คุหัฏฐกสูตร
v	กวีนิพนธ์	:	นิทานข�าขันธ์
v	เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	
	 พุทธบริษัทกับพุทธานุสติ
v	ทันโลก	รู้ธรรม	:	
	 อภิสิทธิสภาพเหนือเขตพุทธ


