
ฉบับที ่๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ฉบับที่ เดือนตุลาคม

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕ ประจํา
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเปนวารสาร
อกีเลมหนึง่ทีเ่ต็มไปดวยเนือ้หาทีค่ดัสรรมาเพือ่
ผูอานของเรา เรื่องเดนที่อยากแนะนําใหอาน
กัน คือ พุทธบริษัทกับการปกปองพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งมีเนื้อหามุงแสดงใหเห็นหนาที่ของ
พุทธบริษัทที่ควรมีตอพระพุทธศานา โดยยก
ตัวอยางกรณีท่ีเกดิข้ึนจริง นบัตัง้แตยคุพระเจา
อโศกมหาราชแหงชมพูทวีป ผูทรงใชพระ-
ราชอาํนาจในฐานะจกัรพรรดิผ์ูยิง่ใหญปกปอง
คุมครองพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุง และ
เผยแผพระธรรมออกไปสูดินแดนอื่น นับเปน
คุณูปการอันยิ่งใหญ ที่ชาวพุทธในดินแดน
สุวรรณภูมิ ก็ควรจะไดนอมรําลึกถึงพระมหา
คุณูปการอันสําคัญยิ่งตรงนี้ และไดเรียนรูวา 
พุทธบรษิทัควรประพฤติปฏบิตัเิฉกเชนเดยีวกนั 
ตามกําลังความสามารถของแตละบุคคล

ในปจจุบันเต็มไปดวยสัทธรรมปฏิรูป คือ 
มีการดัดแปลงคําสอนดั้งเดิมใหเปนไปตาม
ความคิดเห็นของอาจารย แมวาประเทศของ
เราไดขึ้นช่ือวาเปนเถรวาท แตการบิดเบือน
คาํสอนยงัคงมอียูตลอดมา ทาํใหคาํสอนดัง้เดิม
ถูกละเลย และไมเห็นความสําคัญ โดยหารูไม
วานี่คือการทําลายพระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง

วัดจากแดงเปนสถานที่แหงหนึ่ง ที่เพียร
พยายามรกัษาคาํสอนแบบด้ังเดิมตรงตามพระ-
ไตรปฎก เพราะตระหนกัถงึความสาํคญัความ
จําเปนท่ีจะตองใหความรูที่ถูกตองที่สุด เพื่อ
รักษาพุทธธรรมใหบริสุทธิ์สืบตอไป เราจึงมี

การเรียนภาษาบาลี ที่เปนภาษาพุทธพจน 
เพราะภาษาอืน่ (รวมถึงภาษาไทย) ไมสามารถ
เขาถึงสภาวธรรมที่ซอนลึกอยูในภาษาบาลีได 
พุทธศาสนิกชนหากประสงคจะเรียนรูพระ-
ไตรปฎกใหแมนยําเทีย่งตรง กต็องเรยีนภาษา
บาลี เพื่อจะไดศึกษาพระไตรปฎกตอไปได
อยางถูกตองตามพุทธวจนะอยางแทจริง

นอกจากนั้น เรายังคงมีเรื่องนาสนใจให
กบัทานผูอานอยางคบัคัง่ หลายเรือ่งเขียนโดย
พระภิกษผุูจาํพรรษาอยูทีว่ดัจากแดง ลวนเปน
ผูทรงความรู ความสามารถ จากทางโลกมา
กอน และไดตัดสินใจสละทางโลกมาอยูใน
รมกาสาวพัสตร นักเขียนใหมลาสุดของเรา
คือ พระฟูกิจ ชุติปญโญ อดีตคือ นายฟูกิจ 
เจริญวงษ เดิมทานเปนสถาปนิก บวชเรียน
มาแลว ๗ ป เคยทํากิจกรรมดานการเผยแผ
มากอน และไดตดัสนิใจมาเรยีนบาลใีหญและ 
พระไตรปฎกที่วัดจากแดง ในเลมนี้ทานเขียน
เรื่อง ‘ทุนการศึกษาหาพันป’ แมแตชื่อเรื่อง
กช็วนฉงนแลว ตองอานคาํเฉลยไดทีบ่ทความนี้

ฉบับนี้ พระมหาพจน สุวโจ Ph.D จาก
มหาวิทยาลัยเกลาณียา ประเทศศรีลังกา 
ปจจุบันสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั มหาวิทยาลยัสงฆ วทิยาเขต
บุรีรัมย ทานเปนผูขยันในการศึกษาและการ
เขียนหนังสือมาก มีผลงานหนังสือมาแลว
หลายเลม ทานอตุสาหสละเวลาอนัเหลอืนอย
จากงานที่ทําอยู มารวมเขียนบทความเชิง
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วิเคราะห์ ให้กับวารวารโพธิยาลัย 
สนใจเปดอ่านได้ท่ีเรื่อง ตํานาน
คาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ

เรื่องของ ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ 
กน่็าสนใจอกีเรือ่งหนึง่ เพราะท่าน
เป็นฝรั่งเยอรมันที่รักเมืองไทย รัก
ศาสนาพุทธ รักความเป็นไทย พูด
ภาษาไทยชัด เรียบร้อยยิ่งกว่าคน
ไทยบางคน ท�างานแต่ละชิ้น ก็
เกีย่วกบัเมอืงไทย หรอืไม่กพ็ระพทุธ
ศาสนาจนได้รับเครื่องราชอิศริยา
ภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์

คอลัมน์ประจ�า ยังคงน่าสนใจ
และหาอ่านที่ไหนไม่ได้เช่นเคย 
คอลัมน์ ธรรมะจากพระอาจารย์
มหาประนอม ธัมมาลังกาโร ยังคง
เป็นเรื่อง ปุจฉา-วิสัชนา ปญหา
เรื่องทาน ที่มีค�าตอบอันลึกซึ้ง 
โดยแทรกเนื้อ่หาทางวชิาการท่ีปรบั
ให้เข้าใจง่าย จึงเป็นเรื่องชวนอ่าน
อย่างยิ่ง

หากท่านผู้ใดสนใจ ประสงค์
จะมส่ีวนร่วม กบัวารสารโพธยิาลยั 
โปรดมั่นใจว่าเรายินดีต้อนรับด้วย
มติรไมตรอีย่างเตม็ท่ี การท�าวารสาร
ของเรา ล้วนท�าเพ่ือท่านผูอ่้าน เพือ่
ให้ท่านได้รับสาระประโยชน์จาก
พระพทุธศาสนา ให้กว้างไกล และ
ให้ทั่วถึง เพราะเราตระหนักดีว่า 
นี่คือหน้าที่ที่สื่อพึงกระท�า

จริงใจ ใหประโยชน์ สราง
ความเจรญิงอกงามทางปญญาให
กับสังคม

คณะผู้จัดท�า



ปญหาเรื่อง ทาน

การที่บุตรธิดาไมกตัญูกตเวทีไมตอบแทน
คณุมารดาบดิา จะถอืวาเปนหนีบ้ญุคณุทาน
ทั้ง ๒ และตองชดใชหนี้หรือไม อยางไรครับ

ก็ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณและต้องชดใช้ ถ้า
ชดใช้ชาตินี้ไม่ได้ ก็ต้องไปชดใช้ในชาติต่อไป 
ถ้าเราชดใช้ไม่ได้ กจ็ะได้รับผลในรูปของกรรม 
ก็คือเราท�าไว้กับมารดาบิดาของเราอย่างใด 
ลูกๆ ของเราก็จะท�ากับเราอย่างนั้น เรียกว่า
กรรมก็จะตอบสนองให้ผลในลักษณะอย่างนี้

บุตรธิดาสามารถตอบแทนหรือชดใช้หนี้
บุญคุณมารดาบิดาในชาตินี้ โดยการเลี้ยงดู
ท่าน โดยการน�าท่านให้ทาน ให้รกัษาศลี หรือ
น�าท่านเข้าวัดเข้าวา ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม 
แต่การจะไปทดแทนบญุคุณบดิามารดาให้หมด
ก็ท�าได้ยากมาก องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ตรสัไว้ว่า จะไม่ให้มารดาบิดาของเราลงเดินเลย 
ให้มารดานั่งอยู่บ่าขวา ให้บิดานั่งอยู่บ่าซ้าย 
ให้ท่านปล่อยอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่าของ
เราเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ ตลอดชีพของเรา ก็ไม่
สามารถทดแทนบุญคุณของท่านได้หมด 

แต่มีทางหน่ึงที่จะทดแทนได้หมด ก็คือ 
เราบวชแล้วก็แสดงธรรมะเกี่ยวกับเร่ืองของ
ขันธ์ ๕ ให้มารดาบิดาฟัง ถ้าเราสามารถ
แสดงให้ท่านเห็นว่าขันธ์ ๕ ของท่านก็ดี 
ขันธ์ ๕ ที่เราได้จากท่านก็ดี เป็นขันธ์ ๕ ที่
เป็นทุกข์ การเข้าไปรู้ว่าขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 

แล้วก็ละกิเลสที่เข้าไปยึดในขันธ์ ๕ ที่เป็น
ทุกข์ได้ ก็คือสามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจถึง
เรื่องขันธ์ ๕ ที่เป็นทุกข์และขันธ์ ๕ ที่เป็น
เหตุเป็นปัจจัยที่ท�าให้บรรลุมรรค ผล พระ-
นิพพาน จนท่านได้บรรลุ เป็นพระอริยบุคคล
การตอบแทนบุญคุณก็ถือว่าสิ้นสุด 

แต่ถ้าบุตรธิดาตอบแทนด้วยข้าวปลา
อาหาร ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ ด้วยวัตถุสิ่งของ
อื่นๆ จะมากมายขนาดไหน ก็ไม่สามารถ
ทดแทนบุญคุณมารดาบิดาได้หมด พระพุทธ-
องค์ก็ตรัสไว้ในลักษณะอย่างนี้ ขอเจริญพร

ผูหญิงจะบวชแทนคุณมารดาบิดาไดหรือไม

ผูห้ญงิกบ็วชได้ สมยัก่อนกบ็วชเป็นภกิษณุี
แต่สมัยนี้ไม่มี ก็บวชเป็นแม่ชี หรือถ้าไม่บวช 
ก็รักษาศีล แล้วก็ชวนมารดาบิดาของเรา ซึ่ง
ยังไม่เคยรักษาศีล ให้รักษาศีล ชวนมารดา
บิดาของเราซึ่งยังไม่เคยปฏิบัติธรรม ให้ไป
ปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าได้แนะน�าให้มารดาบิดา

ปุจฉา-วิสัชนา ปญหาธรรม
พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ธรรมะพระอาจารย
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ตัง้อยูใ่นทาน ศีล และภาวนา ผู้หญงิก็สามารถ
ตอบแทนคุณมารดาบิดาได้หมดในลักษณะ
อย่างนี้

การทําทานเปนประจําทุกๆ วัน กับการทํา
เฉพาะทานใหญๆ ปละครั้ง สองครั้ง อยาง
ไหนจะดีกวากันครับ

การท�าประจ�าเป็นอาจณิณกรรมจะดกีว่า 
เพราะการท�าทานบ่อยๆ เช่น ใส่บาตรทุกเช้า 
เป็นต้น ท�าให้เราชินอยู่กับบุญกุศลทุกวันๆ 
ท�าให้เราบรรเทาความโลภ ความเห็นแก่ตัว 
และท�าให้จติของเราอยูใ่นอารมณ์ของเรือ่งทาน 
เรือ่งศลี เรือ่งภาวนาอยูต่ลอดเวลา ท�าให้จติใจ
ของเราอ่อนโยน มีความเสียสละ มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ่กับผู้อื่น

แต่ถ้านานๆ จะท�าทานสักครั้งหนึ่ง เช่น 
ทอดกฐิน ทอดผ้าปา เป็นต้น ในช่วงระหว่าง
ที่ยังไม่ได้ท�าจิตของเรา ก็โลภ โกรธ หลง อยู่
ตลอดเวลา โลภอยากได้โน่น อยากได้นี่ 
และเมื่อเราให้มากๆ บางคนอาจจะเกิดทิฏฐิ
มานะว่า เราเท่านั้นท่ีสามารถให้ได้ขนาดนี้ 
คนอ่ืนไม่สามารถให้เหมือนเราได้ ก็จะเกิด
มานะข้ึนมาได้ เพราะฉะนัน้ การให้เป็นประจ�า
ดีกว่าการที่นานๆ ให้ครั้งหนึ่ง

เคยไดยินวา คนที่ทําบุญใหญคนเดียว เชน 
สรางพระพุทธรูปองคใหญๆ สรางวัด สราง
โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน จะเสียชีวิต
เร็ว เพราะบุญแรงเกินไป เปนจริงหรือ
ไมครับ

ไม่จริงเลย แต่ความจริงคือยิ่งบุญมาก 
ยิ่งอายุยืน เพราะฉะนั้น การสร้างวัตถุอะไร
ก็ตามที่ได้บุญได้กุศลมากๆ เราก็ไปตีความว่า
มันจะท�าให้อายุสั้น จะเสียชีวิตเร็ว ถือว่าไม่
ถูกต้อง ที่จริงแล้ว ต้องการบอกว่า บุญกุศล

ใดๆ ก็ตาม ไม่ควรท�าคนเดียว เพราะเวลาส่ง
ผลก็รวยคนเดียว มีชื่อเสียงคนเดียว แต่ควร
จะชักชวนกัน ท�าด้วยกันหลายๆ คน คนโน้น
ท�านดิคนนีท้�าหน่อย ท�าด้วยความสมคัรสมาน
สามคัค ีเมือ่เวลาบุญสง่ผล รวยกร็วยเท่าๆ กนั 
พร้อมๆ กัน อยู่ด้วยกันมีความสุขเหมือนๆ 
กัน เรียกว่า ความสามัคคีก็มี บุญก็ได้ กุศล
ก็ได้ 

เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะท�าอะไรบางสิง่บาง
อย่างคนเดียว ก็ท�าได้ แต่ท�าแล้วอย่าเกิด
มานะว่า เราเท่านั้นที่ท�าได้ คนอื่นท�าไม่ได้ 
ท่านเกรงว่าจะเกิดมานะในลักษณะอย่างนี้ 
จึงบอกว่าร่วมท�าจะดี เพราะการท�าบุญคน
เดียวก็ส�าเร็จคนเดียว ท�าหลายๆ คนก็ส�าเร็จ
หลายๆ คน และการท�าบุญคนเดียว ก็ไม่เป็น
เหตุไม่เป็นปัจจัยให้อายุสั้น แต่ความจริงแล้ว 
ยิ่งท�าบุญมาก ยิ่งท�าให้อายุยืน

การทําบุญตามประเพณี เชน วันสงกรานต 
หรือการทําบุญตามคนอื่น เชน เห็นเขาทํา
เราก็ทํา การทําอยางนี้จะไดบุญหรือไมครับ

ได้บญุ จะท�าตามประเพณ ีท�าตามคนอืน่ 
ท�าตามแฟชั่น ท�าอย่างไรก็ได้บุญทั้งหมด แต่
บุญที่ท�านั้น มี ๒ ชนิด คือ บุญที่ประกอบ 
ด้วยปัญญา เรียกว่า ญาณสัมปยุตต์ บุญที่ไม่
ประกอบด้วยปัญญา เรียกว่า ญาณวิปปยุตต์

อย่างเช่น ท�าบุญตามประเพณี ท�าตาม
คนอื่น เห็นเขาท�าเราก็ท�า ท�าตามแฟชั่น 
เป็นบุญไหม เป็น แต่เป็นบุญที่เป็นญาณ-
วปิปยุตต์ คอืบญุทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญา แต่
ถ้าบุญใดก็ตามที่เราเชื่อในกรรมและผลของ
กรรม มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็
ท�าบุญ บุญนั้นเป็นบุญที่เป็นญาณสัมปยุตต์ 
คือบุญที่ประกอบด้วยปัญญา 
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เวลาส่งผลก็จะส่งผลแตกต่างกันออกไป 
คือบุญท่ีท�าตามประเพณี ท�าตามแฟชั่น ได้
บุญก็จริง ท�าให้เกิดความร�่ารวย แต่ไม่เป็น
เหตุไม่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ส่วนบุญใด
ก็ตามท่ีท�าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสใน
เรื่องของกรรมและผลของกรรม เชื่อในพระ-
รตันตรยั บญุนัน้ท�าให้เกดิมทีรพัย์ และกท็�าให้
เกิดปัญญาด้วย 

เพราะฉะนั้น จะท�าบุญตามประเพณี 
หรือท�าบุญตามคนอื่น ตามแฟชั่นอะไรก็ตาม 
ถือว่าได้บุญหมด แต่บุญนั้นเป็นบุญที่เป็น
ญาณวิปปยุตต์ คือบุญท่ีไม่ประกอบด้วย
ปัญญาเท่านั้นเอง

การทําทานหรือทําบุญโดยเจาะจงกลุมเปา
หมายและประโยชน เชน เราเลือกทําบุญ
กับวัดยากจนทีข่าดแคลนไฟฟา หรอืโรงเรยีน
ที่ขาดแคลนหนังสือเรียน หรือผูสูงอายุที่
ขาดแคลนเครื่องนุงหม เปนตน การทําทาน
โดยลักษณะนีจ้ะมอีานสิงสเพิม่ข้ึนหรอืไมครบั

การท�าทานโดยเจาะจงกลุ่มเปาหมาย
อย่างนี้ เรามักจะนึกถึงว่า ผู ้รับจะได้รับ
ประโยชน์แค่ไหน แต่เราลมืนกึถงึอกีอย่างหนึง่
ก็คือผู้รับนั้น มีคุณธรรม มีศีลแค่ไหน

เพราะฉะนั้น ผู้รับจะเป็นใครก็ตาม จะ
เป็นกลุม่ชนใหญ่ๆ กต็าม ถงึแม้จะมปีระโยชน์
กับเขามาก แต่ถ้าผู้รับนั้นไม่มีศีล อานิสงส์ก็
ยังไม่ได้มากเท่าไร เช่น คนนี้เขายากจนจริงๆ 
เราเห็นแล้ว เราก็ให้ เมื่อเห็นเขาใช้ของที่เรา
ให้ไป เราก็เกิดปีติ คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้
เราเกิดปีติได้ แต่อานิสงส์หรือพลังที่จะ
มากเท่ากับผู้มีศีล ผู้เป็นอริยบุคคล ก็คง
เทียบไม่ได้ 

ในการท�าทานนัน้ เราหวงัให้ผูร้บัได้ประโยชน์ 
หรือหวังให้เราได้บุญมาก ถ้าหวังให้ผู้รับได้
ประโยชน์ ก็คือบริจาคเพื่อสงเคราะห์เป็น
อนุคคหทาน ทานที่สงเคราะห์แก่ผู้ที่ขัดสน
จริงๆ เช่นวัดที่ขาดแคลน หรือคนที่ยากจน
จริงๆ หรือคนที่ต้องการจริงๆ ซึ่งข้อนี้เรามัก
มองแบบทางโลกว่า ผู้รับเขาได้รับประโยชน์
จริงๆ แต่เราลืมนึกถึงว่าผู้รับนั้น เป็นผู้มีศีล
หรือไม่มีศีล

เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะได้บุญจริงๆ 
และได้อานิสงส์มาก ประการแรก ตัวเราต้อง
พร้อม คือ ตัวเราต้องพร้อมด้วยเจตนาทั้ง 
๓ ประการที่สอง วัตถุที่เราจะให้ต้องพร้อม 
คือ วัตถุนั้นเราต้องหามาได้ด้วยความสุจริต
ชอบธรรม และประการทีส่าม ผู้รบัต้องพร้อม 
คือผู้รับต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรม

บุตรใหเงินมารดาบิดาเพื่อใหทานไดใชจาย
ตามความจําเปนตางๆ เชน ซื้ออาหาร 
ซื้อยา เปนตน แตทานนําเงินน้ันไปใชผิด
วัตถุประสงค เชน ซื้อเหลาดื่ม ไปเลนไพ 
เปนตน การใหอยางนี้จะไดบุญหรือไมครับ

การทีบ่ตุรให้กบัท่านกถื็อว่าได้บุญเตม็เมด็
เต็มหน่วยอยู่แล้ว เพราะท่านเป็นมารดาบิดา
ของเรา ได้บุญส่วนที่ ๑ คือการสละมัจฉริยะ
ออกจากจิตใจ ได้บุญส่วนที่ ๒ คือ การ
ตอบแทนบุญคุณของท่าน แต่มารดาบิดาของ
เราเอาเงินนั้นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ก็ถือว่า
ท่านไปสร้างกรรมใหม่ทีไ่ม่ดสี�าหรบัตวัท่านเอง 

เพราะฉะนัน้ ให้ท�าใจว่า เราท�าหน้าทีข่อง
เราคอืให้ อย่าไปใส่ใจว่าท่านจะเอาเงินนัน้หรอื
สิง่ของนัน้ไปท�าอะไร เพราะเป็นสทิธขิองท่าน 
แต่ถ้าท่านใช้ปัญญาเป็น เอาไปท�าบุญท�ากุศล
แล้วก็อุทิศบุญมาให้กับเราอีก เราก็ได้บุญเพิ่ม 
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หรอืท่านจะเอาไปดแูลชวีติตนเองให้มคีวามสขุ 
ก็ขึ้นอยู่กับท่านจะบริหารทรัพย์นั้นอย่างไร 
เพราะถ้าเรานึกเสียดายภายหลังว่า เราไม่น่า
ให้เลย ถ้าเราไม่ให้ท่านก็ไม่เล่นไพ่ หรือ
ท่านจะไม่ท�าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เราก็ขาด
อปรเจตนา บุญของเราก็ลดลง 

ลูกบางคนคิดวา ถาใหเงินคุณพอคุณแมไป
แลว ทานจะเอาไปซื้อเหลาด่ืม ทําใหเสีย
สุขภาพ เกิดโรคตางๆ จึงไมใหเงินแกทาน 
อยางนี้จะเปนบาปหรือไมครับ

ถ้าคดิว่า เราให้เงนิแล้วท่านจะไปซือ้เหล้า
มาดื่ม ท�าให้สุขภาพของท่านเสีย เราก็ไม่ให้
เงนิทอง แต่ให้ส่ิงของอย่างอืน่แทน เพราะเรา
หวงัทีจ่ะดแูล หวังท่ีจะช่วยรกัษาชวิีตของท่าน 
ซึง่เป็นการท�าบญุท่ีประกอบด้วยปัญญา เราก็
หาวิธีการให้อย่างอื่น ที่ท่านจะไม่ต้องดื่ม ถ้า
เราให้ด้วยปัญญา ก็ใช้ปัญญาในการให้

ทําบุญสรางอุโบสถหลังใหญๆ สวยงาม กับ
หลังเล็กๆ แตใชประโยชนตามความจําเปน 
อยางไหนไดบุญมากกวา

ก็บอกยากว่าอย่างไหนจะได้บุญมากกว่า
กัน ขึ้นอยู่กับว่า เสนาสนะคืออุโบสถที่เรา
บริจาคทรัพย์สร้างขึ้นมานั้น มีพระสงฆ์ที่มี
ศลีจากทิศทัง้ ๔ มาใช้ประโยชน์มากมายขนาด
ไหน เพราะทุกครั้งท่านได้มาใช้ประโยชน์จาก
อุโบสถ เราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นๆ เพราะฉะนั้น 
จะเป็นหลังเล็กหลังใหญ่ มีความจ�าเป็นหรือ
ไม่มีความจ�าเป็นก็ตาม ขึ้นอยู่กับการใช้สอย
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นถาวรทาน ไม่ใช่ว่า
ตรงนี้จ�าเป็นกว่าตรงโน้นไม่จ�าเป็นกว่า อย่าง
นีเ้ป็นการเอาความคิดของเราเข้าไปจับ เพราะ
ฉะนั้น ต้องดูว่าพระสงฆ์ท่านใช้มาก จ�านวน
ก่ีองค์ หรือใช้มากมายขนาดไหน ในการท�า
สังฆกรรม ต้องดูตรงนี้

วิธีใหทานที่ถูกตองในพระพุทธศาสนามี
อยางไรบางครับ

วิธีให้ทานมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้
วิธีไหนให้ดีที่สุด เช่นวันนี้จะได้น�าเอาวิธีการ
ให้ทาน ๓ อย่าง คือ อิณปโยชนทาน 
อิณโมกขทาน และนิธิทาน มาอธิบายตาม
ล�าดับ

อณิปโยชนทาน ทานทีม่องเหน็ประโยชน์
แล้วกใ็ห้ อย่างเช่นมารดาบดิาเล้ียงดูลูกหลาน
ของตนเอง ด้วยหวังว่า เมื่อลูกหลานของเรา
เจริญก้าวหน้าแล้ว เราก็อยู่ในวัยชรา เมื่อถึง
เวลานั้นแล้ว ลูกหลานจะดูแลเลี้ยงดูเรา
ตอบแทน การที่มารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรใน
ลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นอิณปโยชนทาน อิณะ 
แปลว่า หนี้ ปโยชนะ แปลว่า มองเห็น
ประโยชน์ ก็หมายถึง ทานที่ให้ในลักษณะที่
เป็นหนี้บุญคุณ ก็คือลูกเป็นหนี้บุญคุณต่อ
มารดาบิดา

อิณโมกขทาน ทานท่ีท�าให้พ้นจากการ
เป็นหนี้ ก็คือการที่บุตรธิดาทั้งหลายได้เลี้ยงดู
มารดาบิดาตอบแทน ในคราวที่ท่านทั้ง ๒ 
แก่ชราลง ถือว่าเป็นการให้ทานที่ท�าให้บุตร
ธิดาเหล่านั้นได้เปล้ืองหนี้คือพ้นจากการเป็น
หนี้บุญคุณมารดาบิดาที่เลี้ยงดูเรามานั่นเอง

นิธิทาน ทานที่เป็นมูลนิธิของตนเอง คือ 
ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์องคเจ้าผู้มีศีล เพื่อ
ต้องการให้ตนเองมีเสบียงในสังสารวัฏ ก็คือ
เกิดชาติหน้าฉันใดก็จะได้เป็นคนมีอยู่มีกินมี
ทรพัย์สนิเงนิทองเรยีกว่า ต้องการให้เป็นเสบยีง
ในสังสารวัฏ

บางคนก็เข้าใจว่าบิดามารดาเลี้ยงดูเรา 
ถือว่าเป็นหน้าที่ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทาน 
แต่ความจริง การให้ทานนั้น จะให้อย่างไร
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ก็ตาม จะให้กับใครก็ตามถือว่าทานทั้งสิ้น 
เพราะค�าว่าทานแปลว่า การให้ ซึง่การให้ของ
มารดาบดิากอ็ยูใ่นลกัษณะของอณิปโยชนทาน 
การตอบแทนคุณมารดาบิดาก็อยู่ในลักษณะ
ของอิณโมกขทาน ส่วนการที่เราหวังผลใน
สังสารวัฏก็คือเกิดภพใดชาติใดก็ขอให้มีใน
ลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิธิทาน

วิธีท�าทาน ๓ อย่าง อีกกลุ่มหนึ่ง คือ 
หีนทาน มัชฌิมทาน และปณีตทาน

หีนทาน ทานระดับต�่า คือในขณะที่เรา
ให้ทานนั้น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่ง
เรียกว่า อิทธิบาท ๔ มีก�าลังอ่อนมาก ก็คือ 
ฉันทะ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้ จิตตะ กระจิต
กระใจก็ไม่ใช่จะมีให้ วิริยะ ความเพียรใน
การจะให้ก็ไม่ค่อยจะมี วิมังสา ปัญญาก็ไม่
ตรึกตรองดูก่อนว่าจะให้กับใคร ให้อย่างไร 

มัชฌิมทาน ทานระดับกลาง คือในขณะ
ที่เราให้ไป อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา มีก�าลังปานกลาง ก็คือ มีความ
ต้ังใจจะให้ มีกระจิตกระใจที่จะให้ มีความ
เพียรพยายามในการจะให้ และพอมีปัญญาที่
จะเลือกให้อยู่บ้าง แต่ไม่ถึงขั้นอุกฤษฏ์

ปณตีทาน ทานระดับสูง คือทานท่ีประณตี 
คือในขณะที่ให้นั้น มีฉันทะอย่างแรงกล้า มี
จติตะอย่างเปียมล้น มีวิรยิะในการท่ีจะท�าทาน
อย่างเต็มที่ และก็มีปัญญาในการเลือกบุคคล 
เลือกสถานที่ เลือกวัตถุที่จะให้ จะใช้ปัญญา
ทุกอย่าง

เพราะฉะนั้น เมื่อเราเข้าใจแล้ว เวลาจะ
ให้ทานต้องต้ังใจเรียกว่าเต็มอกเต็มใจ แล้วก็
มคีวามพยายามในการทีจ่ะให้ แล้วกใ็ช้ปัญญา
ในการให้ ถ้าครบเมื่อไร ก็เป็นวิธีการให้ทาน
ที่ดีที่สุด ในวิธี ๓ อย่าง

ทาน ๓ อย่าง ชือ่เหมอืนกัน อกีนยัหนึง่ คอื

การให้ทานเพือ่ต้องการชือ่เสยีง เกยีรตยิศ 
อย่างนี้ก็เป็นหีนทาน ทานระดับต�่า 

การให้ทานเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติ 
สวรรค์สมบัตกิเ็ป็นมชัฌิมทาน ทานระดบักลาง 

และการให้ทานถอืว่าเป็นวฒันธรรม ประเพณี
ของพระอรยิะทัง้หลาย พระอรยิะเจ้าทัง้หลาย
ท่านก็ท�าทานในลักษณะอย่างนี้ อย่างนี้ก็
เป็นปณีตทาน ทานระดับสูง

ทาน ๓ อย่าง อีกนัยหนึ่ง คือ

การให้ทานที่หวังมนุษย์สมบัติ สวรรค์
สมบัติ จัดอยู่ในหีนทาน ทานระดับต�่า 

การให้ทานที่หวังสาวกโพธิญาณ ปัจเจก-
โพธิญาณ ก็เป็นมัชฌิมทาน ทานระดับกลาง 

และการให้ทานที่หวังสัมมาสัมโพธิญาณ 
ก็เป็นปณีตทาน ทานระดับสูง

ทาน ๓ อย่าง อีกกลุ่มหนึ่งคือทาสทาน 
สหายทาน และสามีทาน

ทาสทาน ทานที่เป็นทาส คือ การให้
ทานในลักษณะที่เป็นทาส ได้แก่ การที่เราให้
วัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่แก่คนที่เป็นทาสรับใช้
ของเรา จะเป็นของของเราก็ตาม แต่ของนั้น
เป็นของไม่ค่อยจะดี คือเราเห็นว่าสิ่งของนี้ไม่
ดีส�าหรับเราแต่จะทิ้งก็เสียดาย จึงเอาไปให้
ทาน การให้ในลักษณะอย่างนียั้งเป็นทาสของ
ตัณหาอยู่ก็ถือว่าเป็นทาสทานทานที่เป็นทาส

สหายทาน ทานที่เป็นสหาย คือ ทานที่
เราให้ในลักษณะที่เป็นสหาย ในลักษณะที่มี
ญาติมิตรของเรามาเยี่ยมมาเยือน แล้วเขาก็
น�าสิ่งของที่สมควรกับเรามาฝากเรา เราเองก็
เช่นเดียวกัน ก็น�าส่ิงของที่สมควรกับเขานั่น
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แหละให้ตอบแทนกับเขา ในลักษณะอย่างนี้ 
กค็อืให้ในลักษณะสมน�า้สมเน้ือ คนรบัก็อยูใ่น
ระดับนี้ ของก็อยู่ในระดับน้ี และเราเอาก็มี
ฐานะอยู่ในระดบันีเ้ช่นเดยีวกัน การให้ลักษณะ
อย่างนี้ก็เป็นสหายทาน ทานที่เป็นสหาย

สามีทาน ทานที่เป็นนาย คือการให้ทาน
ในลกัษณะทีเ่ป็นเจ้าของ เป็นทานระดบัสงูสดุ 
ก็คือการที่เรามีอยู่แค่นี้ ชีวิตของเราใช้แค่นี้ 
คือของก็ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่เวลาเราจะให้ทาน
แต่ละที เราต้องหาของดีๆ ดีกว่าที่เรามีอยู่ 
ดีกว่าที่เราใช้อยู่ ไปให้ทาน บางครั้ง อาหาร
เราทานแค่น้ี แต่เวลาเราจะท�าบุญ เราท�า
อาหารอย่างดี เสื้อผ้าเราก็ใส่แค่นี้ แต่เวลาเรา
จะท�าบุญเราก็หาเสื้อผ้าอย่างดี ในลักษณะ
อย่างนี้ก็เป็นสามีทาน ทานที่เป็นนาย

เพราะฉะนั้น ทาน ๓ อย่าง น้ี คือ 
ทาสทาน ทานท่ีเป็นทาส หรือสหายทาน 
เป็นสหายของทาน หรอืสามีทาน ทานทีเ่ป็น
นาย เราจะเลือกอย่างไหนก็ใช้ปัญญา เมื่อใช้
ปัญญาแล้วเราก็รู้ว่าการให้อย่างไหนให้ผลให้
อานิสงส์มาก เราก็เลือกท�าในลักษณะอย่างนี้

ยังมีทาน ๓ อย่าง อีกประเภทหนึ่งก็คือ 
ทุกกรทาน มหาทาน และสามัญญทาน

ทุกกรทาน ทานที่ให้ได้อย่างยากเย็น ให้
อย่างไรจงึจะเรยีกว่าให้ด้วยความยากเยน็ คอื 
บางครัง้เราจะให้วตัถสุิง่ของบางสิง่บางอย่างที่
เรามีอยู่ แต่บางครั้งถ้าเราให้ไปแล้วมันก็ไม่มี
จะใช้สอย เพราะถ้าเราให้ไปแล้วเราจะต้อง
ล�าบาก ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัว ต้องเจ็บใจ 

อย่างเช่น เรามลีกูมีหลานสักคนหนึง่ การ
ที่จะให้ลูกให้หลานไปเป็นทาน ก็ยากเย็น
แสนเข็ญ ซึ่งการที่เรามีอะไรสักอย่างหนึ่ง มี
ของที่รักที่หวงแหนแล้วเราก็ต้องการที่จะให้

สิ่งนั้นไป เราจะต้องอาศัยความกล้าหาญ 
อาศัยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งจึงจะให้สิ่งนั้น
ได้ เพราะฉะนั้น ทานในลักษณะอย่างนี้ก็
เป็นทุกกรทาน ทานที่ให้ด้วยความยากเย็น
แสนเข็ญ ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย เช่น สุข
สามเณร 

สุขสามเณรในชาติก่อนโน้นได้เคยถวาย
ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า คือตนเองก�าลัง
จะทานอาหาร แต่พอดีมีพระปัจเจกพุทธเจ้า
มาบิณฑบาต แล้วถ้าถวายไปตนเองก็ไม่มี
รับประทานก็คือ ยอมอด แต่ก็ตัดใจว่า เรา
เอาบุญแหละ ในลักษณะอย่างนี้ก็คือท�าด้วย
ความยากเย็นแสนเข็ญ

มหาทาน ทานอนัย่ิงใหญ่ อย่างเช่นพระเจ้า
อโศกมหาราช ได้สร้างวัด ๘๔,๐๐๐ วัด 
ถวายในพระพุทธศาสนา หรือนางวิสาขา 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้สละทรัพย์ของตนเอง
จ�านวนมากมาย ได้สร้างวัดถวายไว้ในพระ-
พุทธศาสนา เป็นต้น

สามัญญทาน การให้ในลักษณะปกติ
ทั่วๆ ไป ไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญ เมื่อมีก็
ให้ ไม่มีก็ไม่ให้ มีเท่านี้ก็ให้เท่านี้

ลักษณะทานอีก ๓ อย่างคือ ธัมมิกทาน 
ทานที่ประกอบด้วยธรรม อย่างเช่น 

เราตั้งใจว่าจะถวายแก่พระสงฆ์ พอถึง
เวลาพระสงฆ์มาเราก็ถวายแก่พระสงฆ์ ก็เป็น
ธัมมิกทานส�าหรับเรา 

หรือเราเอ่ยปากว่าจะถวายแก่เจดีย์ น้อม
ใจไปจะถวายแก่พระเจดีย์แล้วก็มีโอกาสได้
ถวายแก่พระเจดีย์ ก็เป็นธัมมิกทาน

หรอืเราตัง้ใจแล้วเอ่ยปากว่าจะถวายพระ-
สงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง แล้วก็มีโอกาสได้ถวายแก่
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พระสงฆ์รปูใดรปูหนึง่ ในลกัษณะอย่างนีก้เ็ป็น
ธัมมิกทาน

เพราะฉะนั้น เมื่อเราเข้าใจวิธีให้ทาน ๓ 
อย่าง แต่ละกลุ่มๆ ดังกล่าวแล้ว ต่อไปนี้ก็จะ
เข้าไปสู่ทาน ๔ อย่าง ๕ อย่าง เป็นต้นสืบ
ต่อไป

ทาน ๔ อยาง เปนตน มอีรรถาธบิายอยางไร

ส่วนทาน ๔ อย่างที่มาจากคัมภีร์ต่างๆ 
เช่น จีวรทาน ถวายจีวรเป็นทาน ปณฑปาต
ทาน ถวายอาหารบิณฑบาตเป็นทาน เสนา
สนทาน สร้างวัดถวายเป็นทาน สร้างอาคาร
เสนาสนะถวายเป็นทาน เภสัชชทาน ถวาย
ยารักษาโรคเป็นทาน

ในทาน ๔ อย่าง มีจีวรทาน เป็นต้น 
ดงักล่าวแล้วนัน้ กเ็กีย่วข้องกบัทักขณิาวสิทุธด้ิวย

ทักขิณาวิสุทธิ ความบริสุทธิ์หมดจด
แห่งทักษิณาคือผู ้ให้ทานกับผู ้รับทาน มี 
๔ ข้อ คือ

ข้อที่ ๑ ผู้ถวายเป็นผู้มีศีล มีธรรม แต่
ผู้รับเป็นผู้ไม่มีศีล ไม่มีธรรม

ข้อที่ ๒ ผู้รับเป็นผู้มีศีล มีธรรม แต่ผู้
ถวายเป็นผู้ไม่มีศีล ไม่มีธรรม

ข้อที่ ๓ ทั้งสองฝาย คือทั้งผู้ถวายทั้งผู้รับ
เป็นผู้ไม่มีศีล ไม่มีธรรม

ข้อที่ ๔ ทั้งสองฝาย เป็นผู้มีศีล มีธรรม

เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปวัดเพื่อจะถวาย
สังฆทาน พระท่านจะบอกให้เราสมาทานศีล 
รับศีลก่อน ท�าไมล่ะ เพราะต้องการให้โยมได้
อานิสงส์มากๆ ก็คือทั้งโยมผู้ให้และพระผู้รับ
นัน้ต่างกเ็ป็นผูมี้ศลี เรยีกว่าบรสิทุธิท์ัง้สองฝาย 
เมื่อเป็นเช่นน้ี อานิสงส์ของผู้ให้ก็ได้มาก 

อานิสงส์ของผู้รับก็มีมาก เพราะฉะนั้น การที่
จะให้หรอืจะรบัอย่างไรกต็าม เน้นทีว่่าทัง้ผูใ้ห้
และผู้รับเป็นผู้มีศีลก็จะมีอานิสงส์มากนั่นเอง

ทาน ๕ อยาง มีอรรถาธิบายอยางไร

๑. อาคันตุกทาน ทานที่ถวายแก่พระ-
อาคนัตกุะ พระทีม่าเย่ียมเยียน คอืพระท่ีท่าน
มาโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างเช่น ช่วงที่พระเณร
สอบเสรจ็ ท่านกม็าเยีย่มบ้านโยม เวลาทีท่่าน
มาเย่ียมกเ็ป็นช่วงฉนัเพล โยมกเ็กดิศรัทธาข้ึน
มา ก็ถวายภัตตาหารเพลแก่ท่าน

๒. คมิกทาน ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์
ผู้เตรียมจะเดินทางไกล เช่น พระท่านสอบ
เสร็จแล้ว ออกพรรษาแล้ว บอกว่า โยม... 
อาตมาจะเดินทางไกลไปโน้น จะไปเรียนต่อ
ที่โน้น สถานที่แห่งนั้นๆ โยมก็เตรียมอาหาร
หรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งถวายทาน หรือบุคคลผู้
เตรียมจะเดินทางเราให้วัตถุ เช่น อุปกรณ์ใน
การเดินทาง เสบียงในการเดินทาง

๓. คิลานทาน ทานที่ให้แก่พระอาพาธ 
พระปวยหรือทานที่ให้แก่ผู้ไม่สบาย หรือคน
ปวยตามโรงพยาบาลต่างๆ 

๔. ทพุภกิขทาน ทานทีใ่ห้กบัผูท่ี้อดอยาก 
เช่น คนที่อดอยาก เมื่อเกิดทุพภิกขภัยขึ้นมา
แล้ว มีการอดอยากขึ้นมา เราก็ให้ทาน

๕. กาลทาน ทานทีใ่ห้ในช่วงทีเ่ราได้เกีย่ว
ข้าวใหม่ๆ ทานที่ให้ในช่วงที่ผลไม้ออกผลใหม่
ตามฤดูกาล คือเราน�าข้าวใหม่ๆ น�าผลไม้ที่
เพิ่งออกใหม่ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีล 
ส่วนตนเองบรโิภคภายหลงั หรอืบางคนท�างาน
ได้เงินเดือนครัง้แรก กเ็อาเงนินัน้แหละท�าบญุ
กับพระสงฆ์ก็ดี ท�าบุญกับมารดาบิดาก็ดี
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และยังมีอีก สัปปุริสทาน ซึ่งได้อธิบาย
ก่อนแล้ว ก็คือ 

๑. สทัธาทาน การทีเ่ราเชือ่กรรมและผล
ของกรรม ให้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใส 

๒. สกักจัจทาน ให้ทานด้วยความเคารพ 
ให้ของที่ประณีต 

๓. กาลทาน ให้ทานตามกาล ตามโอกาส 

๔. อนุคคหทาน ให้เพ่ืออนุเคราะห์ 
สงเคราะห์ผู้รับ ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ 

๕. อนปุหจัจทาน การให้ทานทีไ่ม่กระทบ
ผู้อื่น เช่น บางครั้งเราจะให้ทานเราก็บอกว่า 
คนอื่นให้ไม่เท่าเรา เรานี้ให้มากกว่าคนอื่นอีก 
ถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ไปกระทบคนอื่น

การให้ทานท้ัง ๕ ข้อน้ัน แต่ละข้อก็มี
ผลานิสงส์ต่างกัน อย่างเช่น

ให้ด้วยศรทัธากจ็ะท�าให้เรามผีวิพรรณสวย 

ให้ด้วยความเคารพ เราก็จะมบีรวิาร เช่น
บริวารของเราอาจจะเป็นภรรยา เป็นลูก 
เป็นหลาน เป็นคนใช้ที่อยู่ในบ้านของเราก็จะ
เป็นคนที่เชื่อฟังค�าของเรา ใครก็ตามอยากให้
ลูกหลานเชื่อฟังค�าของตนเอง เวลาให้ทานก็
อย่าลืมให้ด้วยความเคารพ 

ให้ทานตามกาล จะท�าให้เราได้ผลทีส่มควร 
ตามกาล ตามโอกาสตามเวลา เวลาเราต้องการ
สิง่นีผ้ลก็ได้มาโดยอตัโนมตั ิกค็อืได้รบัอานสิงส์
มากมาย บางครั้ง อานิสงส์ของทานที่เราให้
ไปแล้ว ส่งผลให้เรามารวยตอนแก่ก็มี แต่ถ้า
คนท่ีให้กาลทานนี้จะได้รับอานิสงส์มาตั้งแต่
เกิด ก็คอืรวยมาตัง้แต่เดก็นัน่เองนีค้อือานสิงส์
ของกาลทาน

ส่วนผูท้ีใ่ห้แบบอนเุคราะห์ จะท�าให้ทรพัย์
สมบัติที่เราหามาได้นั้น ไม่ถูกภัยพิบัติ ไม่ถูก
ภัยทั้ง ๕ เข้ามาเบียดเบียน ราชภัย โจรภัย 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยคือลูกหลาน
ผลาญสมบัติก็จะไม่เข้ามาเบียดเบียน

ต่อไปก็ทานหมวด ๖ ก็คือ ทาน ๖ อย่าง 
น�ามาจากคัมภีร์พระอภิธรรมก่อน คือ 

๑. รูปทาน ให้รูปเป็นทาน ให้ผิวพรรณ
เป็นทาน เช่น เราไปทาสีก�าแพงวัด เอาทอง
ไปปดองค์พระ หรอืเราจะเอาเสือ้ผ้าไปบรจิาค
ให้คนโน้นคนนี้ เอาจีวรไปถวายพระก็ถือว่า
เป็นรูปทาน ให้รูป ให้สีเป็นทาน

๒. สัทททาน ให้เสียงเป็นทาน เช่นใน
ขณะนีอ้าตมาก็ก�าลังบรรยายกถื็อว่า สัทททาน 
ให้เสียงเป็นทานส่วนหนึ่ง เราเอาเสยีงของเรา
นี่แหละบอกธรรมะหรือประกาศบอกคุณงาม
ความดีของคนให้ปรากฏ หรือคอยปลุกให้คน
ท�าคุณงามความดี คอยเชิญชวนให้คนเข้าวัด 
เชิญชวนให้คนท�าบุญท�ากุศล หรือเป็นอาสา
สมัครใช้เสียงของตนเองให้เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชน แม้แต่การถวายกลอง ถวายระฆงั
แก่ทางวัดก็เป็นสัทททาน ในยุคนี้สมัยนี้ก็
ถวายซีดี ถวายเทปธรรมะ ก็เป็นสัทททาน

๓. คันธทาน ให้กลิ่นเป็นทาน เช่น เวลา
เราไปวัด เราไปจุดธูป ธูปมันก็เป็นธูปหอม 
ก็เป็นคันธทาน ในขณะที่เอาดอกไม้ไปถวาย 
ดอกไม้ก็มีกลิ่นหอม ก็เป็นคันธทาน ถวายสบู่
ก็เป็นคันธทาน

๔. รสทาน ให้รสเป็นทาน ให้อาหาร
ส�าหรับบริโภคและเครื่องดื่มต่างๆ เช่น การ
ถวายอาหาร น�้าดื่ม น�้าปานะ น�้าผลไม้ต่างๆ 
แก่พระสงฆ์ ก็จัดเป็นรสทาน
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๕. โผฏฐัพพทาน ให้การสัมผัสเป็นทาน 
เช่น ถวายเตียง ตั่ง พัดลม สิ่งของอะไรต่างๆ 
ที่ท�าให้เกิดการสัมผัสในทางที่ดีๆ 

๖. ธรรมทาน ให้ธรรมเป็นทาน หรือ
การให้ปัญญาเป็นทาน 

ทานหมวด ๖ อีกที่หนึ่ง เรียกว่า ทานที่
ท�าให้กุศลเจริญตลอดกาล เราท�าไปแล้ว เรา
ไม่ใช่ได้กุศลเพียงครั้งเดียว กุศลของเราจะได้
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ท�าบุญครั้งเดียว แต่บุญนั้น
เป็นนิธิที่ท�าให้เราได้บุญเพิ่มขึ้นทุกวันๆ 

๑. อารามโรปทาน การปลกูดอกไม้ถวาย
พระเจดีย์ การปลกูสวนผลไม้ถวายแก่พระสงฆ์ 
ตราบใดที่ในสวนนั้นดอกไม้ยังงามอยู่ ผลไม้ก็
ยังออกอยู่ ยังได้ผลประโยชน์อยู่ ทุกครั้งที่
ดอกไม้ออกดอกมาหรอืผลไม้ตดิลกูมา เรากไ็ด้
บุญเพิ่มขึ้นทุกวันๆ 

๒. วนโรปทาน การท่ีเราถวายต้นไม้ หรอื
ไปปลูกต้นไม้ถวายวัด ปลูกต้นไม้ถวายวัดก็ได้
รบัอานสิงส์ก็คือมีร่มเงา เพราะฉะน้ัน ทุกครัง้
ที่มีคนไปอาศัยร่มเงาของต้นไม้ เราก็ได้บุญ
ตลอด เช่นบ้านเราก็นิยมปลูกต้นไม้ในช่วงเข้า
พรรษา วันที่ปลูกต้นไม้แห่งชาติ พระที่อยู่
ตามชนบท อยูต่ามเขากจ็ะน�าญาตโิยมช่วยกนั
ปลูกต้นไม้ ได้ทั้งบุญและความสามัคคี และ
ทุกครั้งที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโต เราก็ได้บุญอยู่
ตลอดเวลาทีม่คีนไปอยูไ่ปอาศยั ไปใช้ประโยชน์

๓. เสตุการทาน การสร้างสะพานให้คน
เดนิข้ามไปมา ทกุคร้ังทีม่คีนใช้สะพานเรากไ็ด้
บุญ คนนั้นจะเป็นใครก็ตาม ข้ามสะพานของ
เราด้วยความผาสกุ เรากไ็ด้อานสิงส์ได้บญุตรง
นั้นตลอดเวลา เรียกว่าได้บุญถาวร ได้บุญ
ตลอดทุกครั้งที่มีคนใช้สอย

๔. ปปาทาน การถวายน�า้เป็นทาน ปปา 
ก็คือน�้าประปาหรือน�้าดื่ม การถวายน�้าดื่ม
เป็นทาน เช่น ตามชนบทภาคเหนอืทีห่น้าบ้าน
ของตนเองจะมีหม้อน�้าส�าหรับคนเดินผ่านไป
มาตักดื่มได้ อย่างนี้เรียกว่าปปาทาน ให้น�้า
ดื่มแก่สาธารณชน ใครก็ตามได้ไปดื่ม ไปใช้ 
เจ้าของก็ได้บุญตลอดเวลา

๕. อุททปานทาน การขุดสระน�้าถวาย 
จะเป็นสระบาดาลหรืออะไรก็แล้วแต่ ขุดไป
แล้ว เราก็ถวายแก่พระสงฆ์ ถวายแก่วัด หรือ
มอบให้เป็นสาธารณสมบัติ ทุกครั้งที่มีคนมา
ใช้สอยเราก็ได้รับอานิสงส์ เรียกว่ากุศลเจริญ
ตลอดเวลา

๖. อุปสสยทาน สร้างศาลา ท่าน�้าศาลา
ทางเดินขึ้นเจดีย์ เรียกว่า สร้างศาลา สร้าง
ปราสาท สร้างอะไรต่างๆ ที่สาธารณชนเขา
ไปใช้ตลอดทุกครั้งท่ีมีคนไปใช้ศาลาท่าน�้าก็ดี 
ทุกครั้งที่มีคนไปใช้ศาลาที่ขึ้นไปสู ่เจดีย์ก็ดี 
เรยีกว่าร่มเงาทีเ่ราสร้างเอาไว้มคีนอืน่มาใช้เรา
ก็ได้อานิสงส์อยู่ตลอดเวลา 

ทาน ๖ อย่าง เหล่านี้แหละที่ท�าให้ผู้
ถวายได้รบัอานสิงส์ตลอดเวลา ค�าอธบิายก็น�า
มาจากคัมภีร์หลายคมัภีร์ กค็อื คมัภีร์สังยุตต-
นิกาย พระบาลี อรรถกถา ฎีกา

 



พระพุทธองค์ทรงฝากพระศาสนาไว้กับ
พุทธบริษัท ๔ คือ พระภิกษุ พระภิกษุณี 
อบุาสก และอบุาสกิา ปัจจบัุนไม่มพีระภกิษณุี
แล้ว พุทธบริษทัคงเหลือแค่ พระภิกษ ุอบุาสก 
และอุบาสิกา

มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ไม่ได้อยูอ่ย่างโดดเดีย่ว 
เกิดมาพร้อมหน้าที่ติดตัว นับตั้งแต่ครอบครัว
ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม

พ่อแม่มีหน้าที่เล้ียงดูบุตรธิดา สั่งสอน
อบรมให้เป็นคนดี บุตรธิดามีหน้าที่กตัญู
กตเวทีต่อพ่อแม่ และเมื่อประกาศตนเป็น
ศาสนิกใด หน้าที่ที่มากับการประกาศตนนั้น 
คือ การเรียนรู้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือตาม
สมควรแก่อตัภาพ เพือ่น�ามาใช้ประพฤตปิฏิบติั
ให้เกดิความเจรญิรุง่เรอืงแก่ชวีติของตน ศาสนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา เป็นสิ่ง
ล�า้ค่าสงูสดุในโลก และในจกัรวาล ทีพ่ระพทุธ-
องค์ทรงทิ้งไว้ให้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง 
ให้ได้มีโอกาสพบกับพระนิพพาน หรือความ
สิ้นทุกข์ หากได้ประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนที่
ทรงฝากไว้ ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทจึงมีหน้าที่
ปกปองค�าสอน ปกปองพระพุทธศาสนาให้
บริสุทธิ์ บริบูรณ์สืบต่อไปตราบกาลปวสาน 
เพราะธรรมะคอืทางออกสดุท้ายของสนัตภิาพ
โลก สันติสุขของมวลมนุษยชาติ การปกปอง
พระพุทธศาสนาไม่ใช่การรดิรอนสทิธมินษุยชน
ของผูอ่ื้น ในยคุสมยัของพระเจ้าอโศกมหาราช
หลงัพุทธกาลประมาณสองร้อยกว่าปี หลงัจาก
ท่ีพระองค์ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว 

ทรงท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาอย่างเตม็ก�าลงั
ความสามารถ ทรงสร้างวัด นับหมื่นแห่ง 
ปฏิสังขรณ์พุทธศาสนสถาน สังเวชนียสถาน
ครบทั้ง ๔ แห่งโปรดเกล้าฯ ให้ท�าศิลาจารึก
บนัทกึพระราชกรณยีกิจ และเหตกุารณ์ส�าคญั
ต่างๆ ไว้เป็นจ�านวนมาก แม้เวลาจะผ่านไป
สองพนักว่าปี ต่อมามนีกัโบราณคดชีาวองักฤษ 
คือ ท่านลอร์ดคันนิงแฮม ขุดค้นพบ และให้
ผู้เชีย่วชาญถอดความออกมาเป็นภาษาองักฤษ 
ต่อมาได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่งพระพรหม-
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แปลหนังสือเล่ม
นีไ้ว้ตัง้แต่ท�างานทีม่หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
เมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่แล้ว ชื่อว่า ‘จารึก
อโศก’ เป็นหนงัสอืทีไ่ด้รบัการพิมพ์หลายครัง้ 
เพราะเนื้อหาสามารถน�ามาเป็นคัมภีร์สอน
เกี่ยวกับการปกครอง และการปกปองพระ-
พทุธศาสนาได้เป็นอย่างด ี

พุทธสาวิกา

มุมมอง

¾Ø·¸ºÃÔÉÑ· ¡Ñº 

¡ÒÃ»¡»‡Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò



1313
๕๕

นอกจากงานข้างต้นแล้ว พระองค์ยังทรง
โปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาพระไตรปฎก 
ก�าจัดอลัชชีที่ปลอมเข้ามาอยู ่ในพระพุทธ-
ศาสนาเพ่ือแสวงหาลาภสักการะ ทรงนิมนต์
ให้พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ ซึ่งเชื่อกันว่า
เป็นพระอรหันต์ ท�าการช�าระพระสงฆ์ในราช
อาณาจักรขณะนั้น โดยเปดสอบความรู้ทาง
พระธรรมวินัย หากผู้ใดสอบตก (มีความ
เห็นผิด) ก็จะได้รับผ้าขาวให้เปลี่ยนแทนจีวร

ในกรณีนี ้มนีกัวชิาการบางคนเขียนบทความ
โจมตีการกระท�าของพระเจ้าอโศกว่า ลิดรอน
สิทธิมนุษยชน ใครมีความเชื่อไม่ตรงกับพระ-
ไตรปฎกเป็นจับสึกทุกรายไป ด้วยเหตุท่ีโดน
เยี่ยงนี้ ลัทธิมหายานจึงเกิดขึ้น แพร่หลาย
กระจดักระจายไปในดินแดนทีห่่างไกลออกไป 
จนกระทัง่กลายเป็นว่ามศีาสนกิมากกว่าเถรวาท
เสียอีก

ในประเดน็นีใ้ครจะคดิอย่างไร กข็อให้เป็น
สิทธิส่วนบุคคล แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว เห็น
ด้วยกบัสิง่ทีพ่ระเจ้าอโศกทรงกระท�าเพ่ือพระ-
พุทธศาสนาเถรวาท ยังส�านึกถึงพระคุณของ
พระองค์อยูเ่สมอว่า ถ้าพระองค์ไม่ท�าอย่างนัน้ 
พระพุทธศาสนาเถรวาทอาจผิดเพี้ยน คลาด
เคลื่อนไปสักเพียงไหน และคนรุ่นเราจะได้
ศกึษาค�าสอนทีแ่ท้จริงของพระพุทธเจ้าละหรอื 
คุณูปการที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งท่ีขอบันทึกไว้
ในบทความนี้ด้วยคือ

การทีพ่ระเจ้าอโศกทรงส่งสมณทตู ๙ สาย 
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบดั้งเดิม

สายทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรบัพระพทุธศาสนา
เถรวาทในปัจจุบัน คือ สายของพระมหินท
เถระ และพระสังฆมิตตาเถรี (ซ่ึงเป็นพระ-
โอรสและพระราชธิดาในพระเจ้าอโศก) ผู้

อัญเชิญพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้ ณ 
เกาะลังกา

อีกสายหนึ่ง คือ พระโสณะ และพระ-
อุตตระ ที่เดินทางมายังสุวรรณภูมิ และได้
ท�าให้ดนิแดนแห่งนีม้พีระพทุธศาสนาเถรวาท
ประดษิฐานอย่างมัน่คงสบืต่อมาจวบจนปัจจบุนั 
นี่คือน�้าพระทัยของพระเจ้าอโศกที่มีต่อสิ่งที่
พระองค์นับถือศรัทธา เป็นแบบอย่างของ
อุบาสกที่ดีเลิศ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
ทีส่ดุตวัอย่างหนึง่ พระองค์ทรงเป็นผูท้ีม่พีระ-
ราชอ�านาจมากมายยิ่งใหญ่ แต่มิได้แปลว่า 
พุทธบริษัทที่ไม่ได้มีอ�านาจอย่างพระองค์ จะ
ท�าอะไรไม่ได้ เพราะหากมใีจศรทัธาแล้ว ย่อม
ท�าสิ่งที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาตามก�าลังของ
ตนได้เช่นกัน

ตวัอย่างการปกปองพระพทุธศาสนาทีเ่หน็
ได้ชดักรณหีนึง่ คอื กรณทีีส่มเดจ็พระสงัฆราช
ญาณสังวรณ์ แห่งวัดบวรนิเวศ ทรงช�าระ
อธิกรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และทรง
ตัดสินให้เป็นปาราชิก โดยมีหลักฐานปรากฏ
เป็นพระลิขิตแสดงค�าตัดสินนั้น และเมื่อมหา
เถรสมาคมไม่ได้ท�าตามค�าตัดสิน พระองค์ก็
ไม่ทรงเข้าประชุมมหาเถรสมาคมอีกเลย จน
กระทัง่สิน้พระชนม์ เพราะทรงถอืว่า พระองค์
ท�าหน้าที่ในฐานะสังฆนายกเแล้ว หากใคร
ไม่เชื่อ หรือไม่ประพฤติตาม พระองค์ก็ไม่
สามารถร่วมสังฆกรรมไปกับท่านเหล่านั้นได้ 
พระเถระผู้ใหญ่อย่าง พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยตุโฺต) ซึง่มปีกตเิป็นพระภกิษทุีเ่รยีบร้อย 
งดงาม ไม่ยุ ่งเกี่ยวกับอ�านาจการปกครอง 
มุง่ท�างานด้านวชิาการเป็นหลกั เมือ่เกดิวกิฤติ
พระศาสนาในบ้านเมือง ท่านก็แสดงองค์ 
เขียนบทความวิชาการเพ่ือช้ีแจงแสดงความ
ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ไม่หวั่นเกรง
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อิทธิพลใดๆ ท่านเคยกล่าวว่า ท่านไม่ได้มุ่ง
ท�าลายใคร มุ่งแสดงความจริง ความถูกต้อง 
ตามหน้าที่ของพระภิกษุรูปหนึ่ง 

เร็วๆ นี้ ที่ประเทศเมียนม่าร์เพื่อนบ้าน
ของเรา ได้เกิดขบวนการ ๙๖๙ น�าโดย 
พระวีรทู หรือเรียกกันในภาษาเมียนม่าร์ว่า 
อะขิน่ วรีท ู(พระภกิษวุรีท)ู พระนกัเคลือ่นไหว
ที่มีบทบาทส�าคัญในการต่อต้านมุสลิม รวม
ไปถึงพวกโรฮิงญา ในประเทศเมียนม่าร์ 
ท�าให้พวกโรฮงิญาจ�านวนมากอพยพลีภ้ยัไปยัง
ประเทศอื่นๆ เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก มีข่าว
ออกทัง้สถานวีทิยโุทรทศัน์ BBC หนงัสอืพิมพ์ 
New York Time โดยขนานนาม อะขิ่น 
วีรทู ว่าเป็น Buddhist Binladen นิตยสาร 
Time ฉบบัเอเซยี ได้น�ารปูและเรือ่งของ อะข่ิน 
วีรทูน ขึ้นปก พาดหัวว่า Buddhist Terror

สันติ แต่ก็ถูกอะขิ่น วีรทู ตอกกลับไปอย่าง
รุนแรง อ้างถึงความชอบธรรมของตนที่จะขับ
ไล่พวกโรฮนีจา* เพราะพวกนีเ้ป็นชาวมสุลมิที่
ประเทศอังกฤษสมัยยุคอาณานิคมส่งมาอยู่ที่
ประเทศเมียนม่าร์ ไม่ได้เป็นชนเผ่าที่มีอยู่แต่
เดิม และพวกนี้ขยายเผ่าพันธ์ุรวดเร็วมาก 
จนอาจเป็นภยัแก่ชนชาวเมยีนม่าร์เองในทีส่ดุ 
อะขิ่น วีรทู ได้ด�าเนินการปกปองพระพุทธ-
ศาสนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

ในที่สุด ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเอา
จรงิเอาจัง ด้วยพลังของกลุ่มชาวพทุธเมยีนม่าร์ 
ได้ผลกัดนัให้รฐับาลออกกฎหมายเพือ่ปกปอง
คุ้มครองพระพุทธศาสนาได้ส�าเร็จ มีชาวพุทธ
และพระสงฆ์มาร่วมชุมนมุกว่า ๓๐,๐๐๐ ชวีติ 
ที่นครย่างกุ้ง โดยมีอะขิ่น วีรทู เป็นผู้น�าการ
ปราศรยัประกาศชยัชนะทีร่ฐับาลได้ผ่านกฎหมาย
ต่อไปนี้

๑. กฎหมายว่าด้วยการควบคมุประชากร
๒. กฎหมายการเปลี่ยนศาสนา มิให้ชาว

พุทธเปลี่ยนเป็นอิสลาม
๓. กฎหมายการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว 

รักเดียวใจเดียว
๔. กฎหมายทีห้่ามหญงิชาวพทุธแต่งงาน

กับชายชาวมุสลิม

กฎหมายท้ัง ๔ ข้อ หากน�ามาเปรยีบเทียบ
หลักศาสนาอิสลามที่มีสถานะเป็นกฎหมาย
ศาสนา เช่น ห้ามหญงิมสุลมิเปลีย่นเป็นศาสนา
อื่น หากชายศาสนาอื่นแต่งงานข้ามศาสนา
ต้องเข้าอิสลามเท่านั้น การมีบุตรได้ไม่จ�ากัด 

องค์การสหประชาชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่มา
เจรจาไกล่เกลีย่หาทางประนปีระนอมชาวพทุธ
เมียนม่าร์ กับชาวมุสลิม ให้อยู่ร่วมกันอย่าง

* ราชบัณฑิตฯ กอ.รมน. ให้ใช้ “โรฮีนจา” แทน “โรฮิงญา”
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พจิารณาด้วยเหตแุละผลแล้ว นีค่อืการปกปอง
คุ ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ไม่ถูกกลืนปนเปไปกับศาสนาอื่น 
ไม่ใช่แต่อิสลามเท่านั้น ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น
ของบทความนี้ ว่า พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งมี
ค่าสูงสุด อันประมาณมิได้ เมื่อเราประกาศ
ตนว่าเป็นพุทธมามกะ ก็ย่อมมีหน้าที่ติดตาม
มาด้วยนั่นก็คือ การปกปองพระพุทธศาสนา 
รักษาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สืบต่อไปในอนาคต
ข้างหน้า ชั่วลูกชั่วหลาน ดังเช่นบรรพบุรุษ
ของเราได้ส่งต่อมาให้เรา งานนีแ้ม้จะต้องสละ
ชีวิตก็สมควรอย่างยิ่งที่จะยินยอม

บุตรต้องเป็นอิสลาม ชายมุสลิมสามารถมี
ภรรยาได้ถึง ๔ คน การบัญญัติกฎหมาย
ดังกล่าว จึงเป็นการคุ ้มครองศาสนาและ
เผ่าพันธ์ุของเมียนม่าร์ โดยการให้ความส�าคญั
ประชากรเมียนม่าร์ ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธ 
การประกาศความส�าเร็จดังกล่าว ย่อมแสดง
ให้เหน็ถงึความพร้อมใจของท้ังฝายรฐับาลทหาร 
และประชาชน ส่วนใหญ่ที่นับถือพระพุทธ
ศาสนา และมองไปถึงอนาคตสิทธิของชาว
พุทธในเมียนม่าร์ที่อาจจะเสียเปรียบแก่หลัก
ศาสนาของชาวมุสลิม ถึงแม้ว่าหลังการผ่าน
กฎหมายฉบับดังกล่าว จะถูกองค์กรสิทธิ
มนุษยชนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน แต่หาก
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รอบหลายปีที่ผ่านมานี้ ได้ยินแต่คนเบื่อ
รัฐบาล ที่หนักหน่อยก็บ่นรัฐบาล จริงๆ ก็น่า
เหน็ใจรฐับาลอยูเ่หมอืนกนัทีไ่ม่รูจ้ะท�าอย่างไร
ให้เป็นที่ถูกใจของทุกๆ คนได้ ฉบับนี้จึงขอ
เขียนเรื่อง “บวชรัฐบาล” แทน หวังว่าจะ
ท�าให้คนเลิกเบื่อเลิกบ่นแล้วหันไปสนใจอะไร
ใหม่ๆ กันบ้าง (เช่น ช่วยกันรณรงค์ค่านิยม 
“บวชกอนบริหาร บานเมืองไมวอดวาย” 
เป็นต้น (จริงๆ แล้ว ผู้อ่านจะเลือกใส่ค�าอื่น
ที่ลงท้ายด้วย ...าย ได้ตามชอบใจ แต่เป็น
วารสารของวัดก็ได้แค่ค�านี้)) จะเล่าเรื่องหนึ่ง
ให้ฟัง เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริงในสมัย
พุทธกาล ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว...

มีชายหนุ่มผู ้เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ใน
เมืองที่มั่งคั่งแห่งหนึ่ง เขาเป็นทายาทสุดที่รัก
เพียงคนเดียวของตระกูล ตอนเด็กๆ ได้รับ
การทะนถุนอมอย่างด ีได้รบัการศกึษาทีีด่ทีีสุ่ด
ทีจ่ะพึงได้ในเมอืงนัน้ คนในตระกลูของเขาเป็น
นักการเมืองที่เพิ่งรวบรวมประเทศจากการ
แตกแยกให้กลับมาเป็นปกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง 
เขาจึงเป็นความหวังที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปใน
อนาคต เพื่อความแน่นอนพ่อแม่จึงตั้งชื่อเขา
ว่า “รัฐบาล” เสียเลย (ภาษาบาลีแปลว่า : 
ผู้รักษารัฐ) วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยือน
เมืองนั้น เขาได้ยินกิตติศัพท์ เป็นต้นว่า 
“อิติปโส ภควา อรหัง สัมมา สัมพุทโธ...
ภควาติ” เป็นต้นแล้วเกดิศรทัธา จงึได้ติดตาม

ชาวเมืองมาเข้าเฝา ครั้นพอได้ฟังพระธรรม
เทศนาของพระผูม้พีระภาคเจ้าเพยีงครัง้เดยีว
เท่าน้ัน ก็เกิดความประทับใจ และคิดได้ว่า 
การครองเรือนนั้นจะปฏิบัติธรรมใหบริสุทธิ์
ผุดผองโดยสวนเดียวทําไดยาก จึงทูลขอบวช
จากพระศาสดา พระองค์จงึตรสัให้ไปขออนญุาต
พ่อแม่ก่อน รัฐบาลกลับไปอ้อนวอนขอบวช
จากพ่อแม่ แต่กไ็ม่มไีครเหน็ด้วย รฐับาลอยาก
บวชมากจนถึงกับจะยอมอดอาหารตายถ้าไม่
ได้บวช สุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องยอม เพราะเหตุ
นั้นพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านว่าเป็น 
พระสาวกผูเลิศในการออกบวชดวยศรัทธา

ท่านบวชแลวัก็ตัง้ใจปฏิบตัขิดัเกลา จนได้
บรรลุกิจสูงสุดในพระศาสนา คือได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ในที่สุด หลังจากนั้นพระรัฐบาล
กไ็ด้เดินทางกลับไปทีเ่มอืงของท่าน และได้ไป
จาริกบิณฑบาตที่ละแวกบ้านเพื่อเป็นการ
สงเคราะห์หมู่ญาติ แรกๆ ไม่มีใครจ�าท่านได้ 
ท่านจงึต้องไปยนืรอขนมเก่าค้างคืนทีส่าวใช้ใน
บ้านท่านก�าลังน�ามาทิ้ง แต่สาวใช้จ�าท่านได้ 
จึงได้ไปบอกต่อพ่อแม่ท่าน ในวันรุ่งขึ้น ความ
ที่พ่อแม่อยากให้ท่านกลับมาครองเรือนอีก 
จึงตกแต่งภรรยาเก่าของท่าน และน�าทรัพย์
สมบัติของตระกูลมากองไว้ให้ท่านเห็น แต่ก็
ไม่สามารถท�าให้ท่านยินดีในโลกียสมบัติ
เหล่านั้นได้ เพราะท่านได้โลกุตตรสมบัติที่
ละเอียดประณีตและแน่นอนย่ิงกว่า ท่านได้
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เทศน์สั่งสอนโปรดญาติโยมพอสมควรแล้ว ก็
กลบัมาพกัผ่อนในอทุยาน พระเจ้าโกรพัยะซึง่
ได้ยนิกิตติศพัท์ในการออกบวชของท่านมานาน 
จึงได้เสด็จมาพบปะสนทนากับท่านที่ น่ัน 
เริ่มจากพระเจ้าโกรัพยะ สงสัยว่าท่านมาบวช
ท�าไม ทั้งๆ ที่ท่านยังหนุ่มแน่น แข็งแรง มี
ทรัพย์สมบัตญิาติบรวิารชนมากมาย มีอนาคต
สดใส ไม่น่าจะมาบวช ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะ
มาบวช ก็เพราะความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใน ๔ อย่าง คือ ไม่เสื่อมเพราะชรา ก็เสื่อม
เพราะความเจบ็ไข้ หรอืไม่กเ็สือ่มจากโภคทรพัย์ 
หรือ เสื่อมจากญาติ 

พระรัฐบาลได้ตอบพระราชาไปว่าพระ-
พุทธเจ้าได้ตรัส ธัมมุทเทส ๔ คือ ๑) อุป-
นิยฺยติ โลโก อทฺธุโว โลกอันชราน�าเข้าไป 
ไม่ยั่งยืน ๒) อตาโณ โลโก อนภิสฺสโร โลก
ไม่มีอะไรต้านทานจากความเจ็บปวย ไม่เป็น
ใหญ่ ๓) อสฺสโก โลโก, สพฺพํ ปหาย 
คมนียํ โลกไม่ใช่ของของตน เพราะทุกคน
จ�าต้องละทิ้งส่ิงท้ังปวงไป ด้วยอ�านาจของ
ความตาย ๔) อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหา
ทาโส โลกพร่องอยู่เป็นนิจ ไม่มีอิ่ม เป็นทาส
ของตัณหา คือความดิ้นรน ทะยานอยาก และ
ได้ยกตวัอย่างมาให้เห็นประกอบจนพระราชา
เข้าใจ 

สรุปว่าท่านก็ได้อาศัยความเข้าใจใน ธัม-
มุทเทส ๔ ข้อ นี้แหละจึงได้ออกบวช แล้ว
ท่านก็กล่าวความรู้สึกของท่านออกมาเป็น
พระคาถาซึ่งไพเราะกินใจมาก (ผู้อ่านสามารถดู

รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ใน พระสตุตันตปฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาจุฬาฯ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 

หน้าที่ ๓๗๐ ข้อที่ ๓๐๗) 

ในบทความนี้ เพื่อที่จะคงรูปแบบของ
คาถาเอาไว้ จึงขอโอกาสแต่งเป็นกลอนเทียบ
คาถาต่อคาถา เวลาอ่านขอให้อ่านออกเสียง
เฉพาะบาลีให้ได้ท�านองก่อน แล้วจึงค่อยอ่าน
ค�าแปล ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถถ่ายทอดความ
ไพเราะและอรรถะในเชิงภาษาเดิมได้ทั้งหมด 
แต่ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งที่หวังจะจุด
ประกายความประทับใจในบทธรรมกวีให้แก่
ท่านผู้อ่าน เผื่อจะสนใจศึกษาภาษาบาลีเพิ่ม
ข้ึนเพ่ือทีจ่ะน�าไปปฏิบติัต่อให้ถูกต้อง ท้ายทีสุ่ด
แล้ว ถ้ายังไม่ได้ปัญญาเข้าใจว่าท่านรัฐบาล
ออกบวชท�าไม แต่อย่างน้อยถ้าได้ศรัทธาหลัง
จากอ่านเรื่อง “บวชรัฐบาล” แล้ว คิดจะ 
“ตามรัฐบาลไปบวช” บ้าง ก็คงจะดีไม่น้อย 
ศาสนายังต้องการคนแบบท่านรัฐบาลอยู่อีก
มาก หากอยากคนืความสขุและความสงบกลบั
มาให้กับบ้านเมืองของเรา.
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รัฐปาลคาถา

หันทะ มะยัง รัฏฐะปาละคาถาโย ภะณามะ เส

๑. ปสสามิ โลเก สะธะเน มะนุสเส ลัทธานะ วิตตัง นะ ทะทันติ โมหา

 ลุทธา ธะนัง สันนิจะยัง กะโรนติ ภิยโย จะ กาเม อะภิปตถะยันติ

๒. ราชา ปะสัยหะ ปะฐะวิง วิชิต๎วา สะสาคะรันตัง มะหิมาวะสันโต

 โอรัง สะมุททัสสะ อะติตตะรูโป ปารัง สะมุททัสสะป ปตถะเยถะ

๓. ราชา จะ อัญเญ จะ พะหู มะนุสสา อะวีตะตัณหา มะระณัง อุเปนติ

 อูนาวะ หุต๎วานะ ชะหันติ เทหัง กาเมหิ โลกัมหิ นะหัตถิ ติตติ

๔. กันทันติ นัง ญาติ ปะกีริยะ เกเส อะโห วะตะโน อะมะราติ จาหุ

 วัตเถนะ นัง ปารุตัง นีหะริต๎วา จิตัง สะมาทายะ ตะโต ฑะหันติ

๕. โส ฑัยหะติ สูเลหิ ตุชชะมาโน เอเกนะ วัตเถนะ ปะหายะ โภเค

 นะ มิยยะมานัสสะ ภะวันติ ตาณา ญาตี จะ มิตตา อะถะ วา สะหายา

๖. ทายาทะกา ตัสสะ ธะนัง หะรันติ สัตโต ปะนะ คัจฉะติ เยนะ กัมมัง

 นะ มิยยะมานัง ธะนะมันเวติ กิญจิ ปุตตา จะ ทารา จะ ธะนัญจะ รัฏฐัง

๗. นะ ทีฆัง อายุง ละภะเต ธะเนนะ นะ จาป วิตเตนะ ชะรัง วิหันติ

 อัปปะกัญจิทัง ชีวิตะมาหุ ธีรา อัสสัสสะตัง วิปปะริณามะธัมมัง

๘. อัฑฒา ทะลิททา จะ ผุสันติ ผัสสัง พาโล จะ ธีโร จะ ตะเถวะ ผุฏโฐ

 พาโล หิ พาล๎ยา วะธิโตวะ เสติ ธีโร จะ นะ เวธะติ ผัสสะผุฏโฐ

๙. ตัส๎มา หิ ปญญา วะ ธะเนนะ เสยโย ยายะ โวสานะมิธาธิคัจฉะติ

 อัพ�โยสิตัตตา หิ ภะวาภะเวสุ ปาปานิ กัมมานิ กะโรนติ โมหา

๑๐. อุเปติ คัพภัญจะ ปะรัญจะ โลกัง สังสาระมาปชชะ ปะรัมปะรายะ

 ตัสสัปปะปญโญ อะภิสัททะหันโต อุเปติ คัพภัญจะ ปะรัญจะ โลกัง

๑๑. โจโร ยถา สันธิมุเข คะหิโต สะกัมมุนา หัญญะติ ปาปะธัมโม

 เอวัง ปะชา เปจจะ ปะรัม๎หิ โลเก สะกัมมุนา หัญญะติ ปาปะธัมโม

๑๒. กามา หิ จิต๎รา มะธุรา มะโนระมา วิรูปะรูเปนะ มะเถนติ จิตตัง

 อาทีนะวัง กามะคุเณสุ ทิส๎วา ตัส๎มาหัง ปพพะชิโตม๎หิ ราชะ

๑๓. ทุมัปผะลานีวะ ปะตันติ มาณะวา ทะหะราจะ วุฑฒาจะ สะรีระเภทา

 เอตัมป ทิส๎วา ปพพะชิโตม๎หิ ราชะ อะปณณะกัง สามัญญะเมวะ เสยโยติฯ
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คําแปล รัฐปาลคาถา

พระเจาโกรัพยะ:
พระราชาตรัสถาม รัฐบาลหนุ่ม ท่านกลัดกลุ้ม สิ่งใด ให้อิดหนา
บ้านก็รวย ท่านไม่ปวย ไม่ชรา มีหน้าตา ศึกษาล�้า บวชท�าไม?

พระรัฐบาล:

๑. ฉันเห็นคน บนโลกนี้ ที่มีทรัพย์ ยังยึดจับ แน่นอยู่ ไม่รู้ให้

 ยิ่งสะสม ไม่บรรเทา เอายิ่งไป มีจิตใจ ร้อนเร่า เผาด้วยกาม

๒. แม้ราชา รบมา อาณาจักร ก็บ่พัก เพียงผ่อน สาครสาม

 ผืนแผ่นดิน กว้างใหญ่ ไม่พอกาม หมายรุกข้าม อีกฟาก สมุทรไกล

๓. เห็นราชา มนุษย์นั้น เป็นอันมาก ไม่หมดอยาก ก็ทิ้งร่าง ลงบ้างไหม?

 ยังพร่องอยู่ แท้เจียว ก็เทียวไป ในโลกใหญ่ ใครได้ลิ้ม จะอิ่มกาม

๔. น�้าตานอง ถอง-อก และชกหัว ญาติมิตรตัว กรีดร้อง ประคองหาม

 เหลือเพียงผ้า ผืนเดียว เป็นเตี่ยวตาม ก่อนเพลิงลาม ลุกไหม้ ในโลงนอน

๕. ทิ้งโภคะ ทั้งหลาย ไว้ภายหลัง กระดูกยัง แตกบาน บนถ่านขอน

 ญาติและมิตร สนิทเอง ยังต้องจร ใครเล่าผ่อน ผันได้ ไม่ตายแล

๖. ทายาทเจ้า ปราดแก่ง แย่งมรดก ตัวก็ตก ตามกรรม ที่ท�าแท้

 ทรัพย์สักนิด ไม่ติด ตามตัวแล บุตรเมียแม้ แผ่นดิน ต้องทิ้งวาง

๗. ก็ทรัพย์หรือ ซื้อมฤ- ตยูได้ สมบัติไซร้ ฤาท้า ชราขวาง

 ปราชญ์ว่า เพียงน้อยนิด ชีวิตวาง ไปตามราง เปลี่ยนแปร แก่เจ็บตาย

๘. ทั้งยากดี มีจน ทนสัมผัส พาลบัณฑิต หมู่สัตว์ กระทบหลาย

 แต่พาลเพลิน รับปรุง สะดุ้งกาย บัณฑิตคลาย ใจมั่น บ่สั่นคลอน

๙. ปัญญาเหวย ท่านเอ่ยค่า ยิ่งกว่าทรัพย์ เป็นยอดดับ ทุกข์ได้ ช่วยถ่ายถอน

 เพราะไม่ได้ ปัญญา จึงพาจร เที่ยวเดือดร้อน ท�ากรรม น�าอบาย

๑๐. เข้าอุดอู้ คู้เกิด เตลิดเรื่อย คืบคลานเลื้อย สังสาร เนิ่นนานหลาย

 อ่อนปัญญา เชื่อรับ ก็กลับกลาย ลงอบาย ตามไป ให้อาดูร

๑๑. ดั่งโจรลัก จับได้ คาหนังเขา กรรมใดเรา ท�าไว้ ไม่หายสูญ

 ทบต้นหนี้ มีดอก ยิ่งพอกพูน เป็นเชื้อมูล มอมเรา เมาต่อไป

๑๒. โอ๋กามเอ๋ย เคยจ้อง ให้ข้องจิต หลากชนิด เข้าย�่า ท�าจิตไหว

 เพราะเห็นโทษ แห่งกาม นี่อย่างไร ขอสุขใน บรรพชิต เอาจิตคืน

๑๓. ผลไม้ สุกงอม ก็พร้อมหล่น สุดท้ายคน ไหนหรือ จะดื้อฝน

 คืนกลับสู่ สามัญ ที่ยั่งยืน ไม่แปรอื่น ขอเป็นพระ สืบสมณะงามฯ 
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๑๔. สัทธายาหัง ปพพะชิโต อุเปโต ชินะสาสะเน

 อะวัชชา มัยหัง ปพพัชชา อะนะโณ ภฺุญชามิ โภชะนัง ฯ

๑๕. กาเม อาทิตตะโต ทิส๎วา ชาตะรูปานิ สัตถะโต

 คัพภะโวกกันติโต ทุกขัง นิระเยสุ มะหัพภะยัง ฯ

๑๖. เอตะมาทีนะวัง ญัต๎วา  สังเวคัง อะละภิง ตะทา

 โสหัง วิทโธ ตะทา สันโต สัมปตโต อาสะวักขะยัง ฯ

๑๗. ปะริจิณโณ มะยา สัตถา กะตัง พุทธัสสะ สาสะนัง

 โอหิโต คะรุโก ภาโร ภะวะเนตติ สะมูหะตา ฯ

๑๘. ยัสสัตถายะ ปพพะชิโต อะคารัส๎มานะคาริยัง

 โส เม อัตโถ อะนุปปตโต สัพพะสังโยชะนักขะโยติ ฯ

๑๔. เราบวช ด้วยศรัทธา ในศาสนา พระชินเจ้า

 บรรพชา พิสุทธิ์ขาว บริโภคข้าว หมดหนี้ใคร

๑๕. เห็นเงินทอง ดุจอาวุธ เห็นกามลุก เป็นก้อนไฟ

 เห็นครรภ์ คือทุกข์ภัย นรกไหม้ เหมือนเรือนนอน

๑๖. เห็นโทษ ดังนี้ชัด บวชปฏิบัติ ตัดลูกศร

 อาสวะสิ้น ไม่ดิ้นร้อน สุดค�าสอน พระศาสดา

๑๗. ภาระหนัก สลัดแล้ว พ้นบ่วง แคล้วจากตัณหา

๑๘. ลุประโยชน์ แห่งบรรพชา สังโยชน์ข้าฯ หมดสิ้นเอย ฯ

¡ÅÍ¹½Ò¡ ¨Ò¡ ¨Ò¡á´§
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ในสมัยพุทธกาลเวลาผู้ใดฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธาและความเข้าใจ จะเข้าไป
กราบพระพุทธองค์แล้วเอ่ยค�าเหล่านี้เป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ

อะภิกกันตัง ภันเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก

อะภิกกันตัง ภันเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก

เสยยะถาป ภันเต เปรียบเหมือน

นิกกุชชิตัง วา อุกกุชเชยยะ บุคคลหงายของที่คว�่า

ปะฏิจฉันนัง วา วิวะเรยยะ เปดของที่ปด

มูฬฺหัสสะ วา มัคคัง อาจิกเขยยะ บอกทางแก่คนหลงทาง

อันธะกาเร วา เตละปชโชตัง ธาเรยยะ จักขุุมันโต รูปานิ ทักขันตีติ

หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด

เอวะเมวะ ภะคะวะตา อะเนกะปะริยาเยนะ ธัมโม ปะกาสิโต

พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน 

เอสาหัง ภันเต ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์
 เป็นสรณะ 

อุปาสะกัง มัง ภะคะวา ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง สะระณังคะตันติ 

ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแต่วันนี้
 เป็นต้นไป

พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธรรมนี้มี อรรถใส ไพเราะยิ่ง  เพราะรูจริง ตรัสไว ในเหตุผล

มีหลายแง หลายกระบวน ชวนใหยล  ปฏิบัติเป็น เห็นในตน กิเลสไกล
เปรียบบุคคล ผูหงาย ของที่ควํ่า  เปิดของอํา- พรางชิด ที่ปิดไว
บอกหนทาง แกคน หลงทางไกล  จุดตะเกียง ตามไฟ ไวใหมอง
ธรรมของพระ ผูมี พระภาคเจา  สุกสกาว พราวใส ไมมีสอง
ขอถึงแกว สามประการ เป็นครรลอง  ที่พึ่งของ ขาพระองค ตลอดไปฯ
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* ขุททก เถรคาถา ข้อ ๓๙๕ หน้า ๔๐๑

คาถาพระสารีบุตร*

ในพระไตรปฎก มสีิง่ทีพ่ระสารบีตุรธรรมเสนาบดไีด้สอนไว้มากมายรองลงมาจากพระพทุธเจ้า  
ท่านมกัจะเกบ็เดก็ๆ ทีด้่อยโอกาสให้ได้มาบวชและคอยเป็นห่วงเป็นใยดแูลเสมอืนแม่ผูใ้ห้ก�าเนดิ  
เมื่อพระภิกษุรูปใดไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้า ก่อนที่จะไปหาที่วิเวกปฏิบัติ พระองค์
จะตรัสถามเสมอว่าไปลาพระสารีบุตรแล้วหรือยัง ถ้ายัง ก็จะทรงแนะน�าให้ไปหาพระสารีบุตร
เสียก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ได้ข้อคิดและวิธีปฏิบัติที่แยบคายจากท่าน แม้แนวทางการที่
พระมหากสัสปะเถระจดัหมวดหมู่ เพ่ือการท�าสงัคายนากไ็ด้รปูแบบมาจากท่านทีไ่ด้รเิริม่แสดง
สังคีติสูตรเอาไว้ พวกเรามีพระไตรปฎกที่สมบูรณ์เป็นหมวดเป็นหมู่แบบแผน รวมทั้งได้
พระอภิธรรมปฎกก็เพราะท่านพระสารีบุตร “พระมหาอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา” 
องค์นี ้ในเล่มน้ีจงึขอน�าพระคาถาส้ันๆ อนัไพเราะทีร่วบรวมไว้ในพระเถระคาถา ทีท่่านแนะน�า
พระภิกษุผู้จะไปปฏิบัติมาศึกษากันดังนี้:

ยะถาจารี ยะถาสะโต สะติมา 
ยะถา สังกัปปะจะริยายะ อัปปะมัตโต 
อัชฌัตตะระโต สุสะมาหิตัตโต 
เอโก สันตุุสิโต ตะมาหุ ภิกขุง ฯ 

อัลลัง สุกขัง วะ ภุญชันโต  นะ พาฬฺหัง สุหิโต สิยา 
อูนูทะโร มิตาหาโร  สะโต ภิกขุ ปะริพพะเช ฯ 
จัตตาโร ปญจะ อาโลเป  อะภุตฺวา อุทะกัง ปเว 
อะลัง ผาสุวิหารายะ  ปะหิตัตตัสสะ ภิกขุโน ฯ 
กัปปยะตัญจะ ฉาเทติ  จีวะรัง อิทะมัตถิกัง 
อะลัง ผาสุวิหารายะ  ปะหิตัตตัสสะ ภิกขุโน ฯ 
ปลลังเกนะ นิสินนัสสะ  ชัณณุเก นาภิวัสสะติ 
อะลัง ผาสุวิหารายะ  ปะหิตัตตัสสะ ภิกขุโนติ ฯ 
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“ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีล สงบระงับ มีสติ มีความด�าริชอบ ไม่ประมาท 

ยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายใน มีใจมั่นคงอย่างยิ่ง

อยู่ผู้เดียว ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุ (แท้)

ภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตาม ไม่ควรติดใจจนเกินไป 

ควรเป็นผู้มีท้องพร่อง มีอาหารพอประมาณ มีสติอยู่ 

การบริโภคอาหารยังอีก ๔-๕ ค�าจะอิ่ม ควรงดเสีย แล้วดื่มน�้า

เป็นการสมควรเพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว 

อนึ่งการนุ่งห่มจีวรอันเป็นกัปปยะ นับว่าเป็นประโยชน์ 

จัดว่าพอ เป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว 

การนั่งขัดสมาธิ กุฏิพอกันไม่ให้ฝนเปียกเข่า 

ก็นับว่าพอ เป็นการอยู่สบายของภิกษุ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว” 

ขอสรุปเป็นร้อยกรองเพื่อให้จ�าง่ายดังนี้ : 

    

ผูใดมี สติอยู สํารวมกาย ไมซัดสาย สํารวมจิต กิจกรรมฐาน
ไมประมาท สงบรู อยูประมาณ รูจักกาล ปลีกสงัด เพื่อขัดเกลา
ผูนั้นไซร เราจึงเรียก ภิกษุแท ไมใชแค รูปภายนอก ไวหลอกเขา
ปัจจัยสี่ รูพินิจ ไมติดเมา เพียงบรรเทา ทุกขเวทนา ไมมากวน
 
เชาครองบาตร ปิตุเรศ เขาเขตคาม สดก็ตาม แหงก็ตาม ประทังหิว
หยุดกอนอิ่ม สี่หาคํา เดินตัวปลิว กายเพียงผิว ผาหอไว พอใหมอง
กุฏิเพียง พออยู ไมหรูหรา ยามฝนมา ตกไมเปียก เขาทั้งสอง
เพียงเทานี้ ก็พอแลว แนวครรลอง ใจหมายปอง เด็ดเดี่ยวพุง มุงนิพพาน ฯ



สัมภาษณ์ 
ดร. มาร์ติน ซีเกอร์

ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ และครอบครัว

ภาษาไทย เพื่อที่จะสามารถอ่านหนังสือพุทธ
ศาสนาได้มากขึ้น 

เมื่ออายุ ๒๒-๒๓ ปี ก็ได้โอกาสมาที่
เชียงใหม่อีก มาคราวนี้ ได้พบกับพระรูปหนึ่ง
ทีว่ดัอโุมงค์ ท่านบอกว่า การอ่านหนงัสอือย่าง
เดยีวไม่ท�าให้เข้าใจพทุธศาสนาได้อย่างแท้จรงิ
หรอก ต้องบวชจึงจะเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
แรกๆ รู้สึกเหมือนโดนดูถูก เพราะคิดว่า ตน
มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่น้อยแล้ว 
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เกิดความคิดท้าทายให้
บวชขึ้นมา หลังจากนั้นไม่นาน ก็เข้าใจว่า 
ความรู้ที่มีอยู่นั้น เป็นเพียงความรู้ที่เกิดจาก
การอ่าน ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่แท้จริง ที่ต้อง
เกิดจากการปฏิบัติ ก็เลยเข้าใจว่า ที่พระรูป
นั้นพูดเป็นเรื่องจริง จึงกลับไปเยอรมันเพื่อ 
ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ ตอนแรกคุณแม่ก ็
ไม่ว่าอะไร แต่พอบอกว่า ต้องนุ่งผ้าเหลือง  
๓ ผืน ต้องโกนผม ต้องโกนคิ้ว (ตรงต้อง 

เรื่องราวของ ดร. มาร์ติน ซีเกอร์  
(Dr. Martin Seeger) นับว่า เป็นเรื่องน่า
สนใจเรื่องหนึ่ง ท่านเป็นชาวเยอรมัน เกิดใน 
เมืองเล็กๆ ใกล้ๆ กับ เมืองไฟรบูร์ก ทางใต้
ของประเทศเยอรมัน คุณพ่อเป็นโปรแตส- 
แตนท์ คุณแม่เป็นคาธอลิค ท่านเติบโตมาใน
สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นศาสนาครสิต์ และไม่เคยรู้จกั
ศาสนาพุทธมาก่อน เริ่มต้นได้ศึกษาลัทธิเต๋า
จากการอ่าน และพุทธศาสนาแบบวัชรยาน
ของทิเบตโดยได้ฟังจากพระทิเบตที่มาสอน 
ใกล้หมู่บ้าน เริ่มเกิดความสนใจแต่ยังไม่ค่อย
เข้าใจนัก

เมื่ออายุ ๑๖ ปี คิดจะเดินทางไปเที่ยว
เมืองจีน แต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นครู ชอบมา
เมอืงไทยมาก ได้เล่าเรือ่งเมืองไทยให้ฟัง พอได้
ทราบว่า เชียงใหม่เป็นประตูที่จะเข้าเมืองจีน
ก็เลยมาเท่ียวเชียงใหม่ก่อน พอมาครั้งแรกก็
ชอบเมืองไทยเลย ได้ไปเท่ียววัดหลายแห่ง 
หนึง่ในนัน้กค็อืวดัอโุมงค์ ทีน่ัน่ มผีูม้อบหนงัสอื 
“คุกของชีวิต” เป็นหนังสือ ๒ ภาษา ไทย-
อังกฤษ ของท่านพุทธทาสภิกขุ หนังสือเล่มนี ้
ท�าให้คณุมาร์ตนิเข้าใจระบบความคดิของพทุธ-
ศาสนามากขึ้น บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจใน
พุทธศาสนาแบบทิเบต ก็เข้าใจชัดขึ้นด้วย  
หลงัจากนัน้กเ็ลยสนใจหนงัสอืของท่านอาจารย์
พุทธทาสเล่มอื่นๆ ด้วย สืบหาจนได้หนังสือ 
“คู่มือมนุษย์” มาอ่าน แต่ก็ถึงเวลาต้องกลับ
เยอรมนัเพือ่ไปเรยีนต่อ กลับไปแล้วจงึเริม่เรยีน

ฝรัง่หวัใจไทย ผูท้�าให้ ‘ไทยศึกษา’ เป็นทีรู้่จกัในซกีโลกตะวันตก
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โกนคิ้ว นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ ที่ต้องอธิบาย
กันมากเลย) แต่ในที่สุด คุณแม่ก็ยอมให้บวช 
เลยได้มาบวชท่ีวดัอโุมงค์ โดยมีท่านพระอาจารย์
ก�าจร วรปัญโญ ช่วยดูแล ท่านได้หาหนังสือ
นักธรรมมาให้อ่าน ตอนนั้น ภาษาไทยยังไม่ด ี
ก็พออ่านออก แต่ยังไม่เข้าใจความหมาย
เท่าไรนัก ท่านก็ให้อ่านทุกวันๆ อ่านผิดก็ต้อง
อ่านใหม่ เมือ่อ่านมากขึน้ๆ กเ็ข้าใจความหมาย
มากขึ้น 

พอบวชเข้าปีที่ ๒ พระออสเตรเลียท่าน
หนึง่ ทีจ่�าพรรษาท่ีวัดอโุมงค์เช่นกัน คือ พระ-
ชาร์ลส์ นิโรโธ ท่านมอบหนังสือเล่มใหญ่มาก 
หนามาก แล้วก็เป็นภาษาที่อ่านยาก อ่านไป
ต้องเปดพจนานุกรมไปด้วย ตอนแรกกอ่็านได้
ช้ามาก ได้วันละหน้าๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น 
ปรากฏว่า สามารถอ่านจบได้ภายในระยะเวลา
แปดเดือน หนังสือเล่มนั้นก็คือ พุทธธรรม 
ฉบับปรับปรุงขยายความ ของ พระพรหม-
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) นั่นเอง ท่านชอบ
หนังสือเล่มนี้มาก และนึกหวังอยากพบท่าน
ผู้เขียนสักครั้ง 

ในที่สุด ความหวังของเขาก็เป็นจริง เมื่อ
พระชาร์ลส์ นิโรโธ พาไปพบกับท่านเจ้าคุณ
พระพรหมคุณาภรณ์ ที่วัดญาณเวศกวัน เขา
รูส้กึประทบัใจ ปฏิปทาและจริยาวัตรของท่าน
เจ้าคุณฯ มาก 

เมื่อครบ ๓ ปี พระมาร์ตินก็ลาสิกขา 
แล้วกลับไปเรียนต่อปริญญาโท-เอก แต่ได้
เปลี่ยนวิชาเอกที่เรียนจากจีนศึกษา เป็นไทย
ศึกษา และพุทธศาสนศึกษาแทน บังเอิญที่
มหาวิทยาลัยไฟรบูร์กไม่เปดสอน ท่านจึงต้อง
ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ซึ่งอยู่ทาง
เหนือของเยอรมันแทน เป็นเหตุให้ได้ศึกษา

งานของท่านพุทธทาส และของท่านเจ้าคุณ
พระพรหมคุณาภรณ์มากขึ้น 

ในชั้นปริญญาเอก ท่านได้ศึกษาแนวคิด
ของพระพรหมคุณาภรณ์ และได้ติดต่อขอ
สัมภาษณ์ในประเด็นทีส่งสัย กบัท่านเจ้าคุณฯ 
ท่านเมตตาอนญุาตให้คณุมาร์ตินมาถามปัญหา
ตามเวลาและโอกาสอันเหมาะสม จนกระทั่ง 
ท�าวทิยานพินธ์ส�าเรจ็จงึกลบัไปทีม่หาวทิยาลยั 
ผ่านกระบวนการต่างๆ จนกระทัง่ได้รบัปรญิญา 
เอกในที่สุด

ระหว่างทีร่อรบัปรญิญาเอกอยู่นัน้ อาจารย์
ที่ปรึกษาแนะน�าให้คุณมาร์ตินไปสมัครเป็น
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ 
ซึ่งตอนนั้นเพิ่งมีการเปดสาขาวิชาใหม่ คือ 
Thai Studies แต่ยังไม่มีต�ารา หรือนักศึกษา
ลงทะเบยีนเรยีนเลย คณุมาร์ตินส่งใบสมคัรไป 
และถกูเรียกให้ไปสมัภาษณ์ และได้งานในทีส่ดุ 
โดยท�าสัญญาจ้างครั้งแรกนานสามปีเท่านั้น 
จากผลงานที่ ดร. มาร์ติน ได้ริเริ่มท�าไว้ให้แก่
มหาวิทยาลัยลีดส์ ท�าให้มีนักศึกษามาลง
ทะเบยีนเรยีนในวิชาของท่านมากข้ึนๆ จนเป็น
ที่น่าพอใจ ท�าให้มหาวิทยาลัยลีดส์รับเขาเป็น
อาจารย์ประจ�า โดยไม่ต้องต่อสัญญาอีก ได้
เลื่อนชั้นมาตามล�าดับ จนปัจจุบันเป็นรอง
ศาสตราจารย์วิชาไทยศึกษา

ระหว่างที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ 
คุณมาร์ติน ได้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อที่จะส่งนักศึกษาที่เลือกวิชา
ไทยศกึษา ให้มาเรียนภาษาไทยทีม่หาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นเวลา ๓๖๐ ชั่วโมง ปรากฏว่า 
มีนักศึกษาหลายคนที่ได้มาเรียนในคอร์สนี้ 
เมื่อจบการศึกษาแล้ว เลือกที่จะมาท�างานใน
ประเทศไทย กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการ
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โทรทัศน์ไทย เช่น Danial Whitehouse, 
Grace Robinson ฯลฯ 

ปัจจุบัน ดร. มาร์ติน ยังคงท�างานวิจัย 
เก่ียวกบัพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่าง 
ต่อเนื่อง งานวิชาการของท่าน มีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงนักคิดชาวพุทธที่น่าสนใจใน
ประเทศไทยหลายๆ ท่าน นับตั้งแต่ สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) ท่าน
อาจารย์พุทธทาส พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) คุณหญิงด�ารงธรรมสาร 
(ใหญ่ วิเศษศิริ) และนักปฏิบัติธรรมสตรีที่ได้
รับการยอมรับอื่นๆ เช่น แม่ชีแก้ว เสียงล�้า 
แม่บญุเรอืน โตงบญุเตมิ ท่านน้อย เปาโรหติย์ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบา
กร เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดบั ลดาวลัย์ ฯลฯ

ดร. มาร์ตนิ ซเีกอร์ สร้างผลงานไว้มากมาย 
ทั้งงานเขียน และงานแปล หากท่านผู้อ่านมี
ความสนใจ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับงานของเขา จะเปดดูได้ที่เว็ปไซด์ Martin 
Seeger (http://www.leeds.ac.uk/arts/
profile/20030/743/martin_seeger) หรือ
อยากพูดคุยกับเขา ก็สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ 
m.seeger@leeds..ac.uk ส่วนผลงานภาษา
ไทย ที่ให้ความรู้เรื่องการบวชภิกษุณี และ
บทบาทสตรีในพระพุทธศาสนา ที่น่าศึกษาก็
คือ “ตอบ ดร. มารติน พุทธวินัยถึงภิกษุณี” 
และ “ตอบ ดร. มารติน ดลถิ่นอริยชน สตรี
หลดุพน ขึน้เหนอืมหาพรหม” ของพระพรหม-
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

บทสัมภาษณ ์

ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ เป็นฝรั่งที่มีบุคลิก
เป็นคนไทย อาจจะดูเป็นไทยมากกว่าคนไทย

หลายๆ คนเสยีอกี คอื มคีวามสภุาพ เรยีบร้อย 
อ่อนโยน พูดด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ไม่มมีาดนกัวชิาการระดบัดษุฎบีณัฑติ 
เรียบง่าย เป็นกันเอง และติดดินอย่างสุดๆ 
ผู้เขียนเคยฟัง MP3 เรื่อง บทสัมภาษณ์เกี่ยว
กับพระภิกษุณี ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ที่คุณมาร์ตินสัมภาษณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) มีความยาวหลายสิบชั่วโมง 
จากการฟังนั้น ผู้เขียนรู้สึกทึ่งว่า ภาษาไทย
ของเขาดีมาก มีการออกเสียงที่ชัดเจน มีการ
ใช้ถ้อยค�าที่ลึกซึ้ง ดีกว่าคนไทยบางคนเสียอีก

คุณมาร์ติน เปนชาวพุทธเมื่อไร

เป็นนานแล้ว เป็นเมื่อไรก็ตอบยาก คง
เริม่ตัง้แต่ได้อ่านหนงัสือ ของอาจารย์พทุธทาส
ภิกขุ แล้วเกิดความเข้าใจในความหมายของ
ชีวิตมากข้ึน เกิดศรัทธาในแนวค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า จนกระทั่ง เกิดความเชื่อมั่นว่า 
นพิพานมจีรงิ จงึตดัสนิใจไปบวชอยูร่ะยะหนึง่ 
การกลายเป็นชาวพุทธส�าหรับฝรั่งอย่างผม 
คงจะไม่เหมือนกับคนไทยทั่วๆ ไป เพราะ
เกิดมาในวัฒนธรรมที่ไม่ใช่พุทธ จุดเปลี่ยน
ของผมก็คือ ได้เกิดความเชื่อในปัญญาตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า จนคิดอยากจะบวช เพื่อให้
เข้าถงึพระนพิพาน ผมเคยบวชนาน ๓ พรรษา 
ตอนน้ัน ผมเข้าไปคุยกับพระที่วัดอุโมงค์ 
จังหวัดเชียงใหม่ พระท่านบอกกับผมว่า หาก
คณุอยากจะศกึษา และเข้าใจพระพทุธศาสนา
อย่างแท้จริง วิธีที่ดีที่สุด คือการบวช ผมก็
คดิมากเหมอืนกนัว่า จะบวชดหีรอืไม่ ในทีส่ดุ
ผมก็ได้บวชจริงๆ บวชแรกๆ พูดภาษาไทยยัง
ไม่ค่อยได้ ต้องพยายามเรียนรู้ทั้งภาษาไทย 
และธรรมะ ผมเรยีนนกัธรรม และอ่านหนงัสอื
ธรรมะไปด้วยพร้อมๆ กัน ก็ดีครับ จนสอบ
ผ่านนกัธรรมตรไีด้ เป็นช่วงเวลาทีด่มีากส�าหรบั
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ผม ผมบวชแล้วสึก เพราะยังมีภาระต้องไป
ท�าปริญญาโท-เอก ให้จบที่มหาวิทยาลัย
ฮัมบูร์ก 

ทําไมถึงคนควาเรื่องภิกษุณี และผูหญิง
นักปฏิบัติธรรม

ทีจ่รงิผมสนใจศกึษาพระพทุธศาสนาหมด
ทุกแง่แหละครับ แต่พอศึกษาไป ก็เห็นว่า
เรื่องผู้หญิงนี้ มีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจ 
และเกี่ยวข้อง อย่างเช่น เกี่ยวกับสิทธิมนุษย-
ชน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีพูดถึงกันมากในซีกโลก
ตะวันตก ดูเหมือนว่าฝรั่งคนต่ืนตัวเรื่องสิทธิ
มนุษยชนมากกว่าทางเอเชีย ผมสนใจเรื่อง
การศึกษาชีวประวัติและผลงานของสตรี
ชาวพุทธ เพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนที่เป็น
นักปฏิบัติ และรู้ธรรมะอย่างลึกซ้ึง แต่ทาง
ด้านวิชาการหรือแม้กระทั่งสังคมพุทธทั่วไป 
อาจยังไม่รับรู้มากพอ อย่างน้อยในสายตา
ของผม อย่างเช่น เรื่องคุณหญิงใหญ่ ด�ารง
ธรรมสาร ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงความรู้มาก ท่าน
เรียนธรรมะกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(เจริญ) วัดเทพศิรินทร์ เคยแต่งเรียงความ
ธรรมะ ชนะเลิศในระดับประเทศ ประวัติ
ท่านมีอะไรน่าสนใจอยู่เยอะมาก เช่น ท่านมี
ความจ�าที่ดีมาก สามารถจ�าข้อความในพระ-
ไตรปฎกทัง้ภาษาบาลแีละภาษาไทยได้มากมาย 
และแม่นย�าอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนั้น 
ผมได้รู้จักแม่ชีเก่งๆ หลายท่าน สอบได้ถึง
เปรียญ ๙ ประโยคก็มี จบปริญญาเอกก็มี 
เป็นนักปฏิบัติธรรมท่ีได้รับการยกย่องอย่าง
มาก อย่างเช่น แม่ชีแก้ว เสียงล�้า ที่เป็น
ลูกศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีหลาย
คนเชื่อว่า ท่านปฏิบัติจนได้บรรลุธรรม และ
ก็มีอีกหลายๆ ท่านที่น่าสนใจ ที่ผมได้เคย

เขยีนถงึ และตพีมิพ์ในนติยสาร ศลิปวฒันธรรม 
ไปแล้วหลายตอน

นับว่าคุณมาร์ติน ได้ท�าคุณประโยชน์ให้
กับประเทศไทยมาก สิ่งที่ท�าให้รู้สึกภูมิใจมาก 
คอืท่านได้รบัพระราชทาน เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ จาก
ประเทศไทย ในฐานะที่ท�าให้วิชาไทยศึกษา
เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

ผมภูมิใจมากท่ีได้รับพระราชทานเครื่อง
ราชนี้ อีกสาเหตุหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจ ก็เพราะว่า 
มีค�าว่า “คุณาภรณ์” ที่พ้องกันกับชื่อพระ-
พรหมคุณาภรณ์ ท่านอาจารย์ที่ผมรักและ
เคารพมาก

หากเราเชื่อเร่ืองวัฏสงสาร หรือ เรื่อง
การเวียนว่ายตายเกิด ผู้เขียนอยากจะบอกว่า 
ผู้เขียนเชื่อว่า ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ ผู้นี้น่าจะ
เคยเกดิเป็นคนไทย และเคยเป็นพทุธศาสนกิชน
มาก่อน และอดีตได้ดึงเขากลับมายังที่ๆ เขา
เคยอยู่ และสืบทอดการท�าคุณประโยชน์ให้
กบัประเทศไทยอย่างมุง่มัน่ ไม่มขีดีจ�ากดั ท�าให้
ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทย รู้จักพุทธศาสนา
เถรวาท สอนวิชาไทยศึกษา ผลิตผลงานทาง
วชิาการ ทีท่�าด้วยใจ ด้วยความรกัและศรทัธา 
สมควรอย่างยิง่แล้วทีไ่ด้รบัพระราชทานเครือ่ง
ราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุา
ภรณ์ และกค็งจะได้รบัในระดับสูงข้ึนไปอกีใน
อนาคต ตราบใดที่เขายังคงทุ ่มเทท�างาน
สร้างสรรค์ ความรูท้างวชิาการให้กบัประเทศไทย 
และพระพทุธศาสนา ถ่ายทอดความรูท้ัง้หลาย
ออกไปสู่วงกว้าง สู่สายตาของชาวโลก ซึ่งผู้
เขียนเชื่อว่า เขาจะยังคงท�าต่อไป ตราบเท่าที่
ยังมีลมหายใจ
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เมื่อพูดถึงทุนการศึกษา หลายคนในยุค
ปัจจุบันคงจะนึกถึง เงิน แต่สถาบันสงฆ์ ซึ่ง
ให้ความส�าคัญกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนษุย์ให้ไปถงึศักยภาพสงูสดุอนัมพีระพทุธเจ้า
เป็นผู้จัดต้ังขึ้นนั้น พระองค์ทรงมอบอะไรให้
กับสงฆ์ไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ตามธรรมเนียมของไทยก่อนที่จะเร่ิมต้น
พิธีบรรพชาอุปสมบท พ่อแม่จะประเคนบาตร
ให้แก่นาคลูกชาย ช่วงโอกาสนั้นลูกจะกล่าว
ขออโหสิกรรมต่อส่ิงที่เคยท�าผิดพลาด ซึ่ง
แน่นอนว่าพ่อแม่ย่อมให้อภยั และกล่าวอวยพร
ให้ลูกชาย ตั้งใจบวชเรียน ไม่ต้องกังวลเรื่อง
ทางโลก

แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ถือว่าเป็นช่วง
เวลาท่ียิ่งใหญ่ส�าหรับพ่อแม่ เพราะได้ถวาย
สิง่ทีส่�าคญัท่ีสุดให้กับพระศาสนา และลูกผูช้าย
คนหนึ่งจะได้แสดงความกตัญูกตเวที จาก
เด็กน้อยที่พ่อแม่เคยดูแลปอนข้าวปอนน�้า
มาถึงวันนี้มีเพียง “บาตรและธรรมวินัย” ที่
จะดูแลชีวิตพระลูกชายในร่มกาสาวพัสดุ์

บาตร มีบทวิเคราะห์ว่า ปตติ เอตฺถาติ 
ปตโฺต แปลวา ชือ่วาบาตร เพราะเปนภาชนะ
ที่ตกลงแหงขาวสุก (มาจาก ปต ธาตุ ปตเน 
ในการตกลง, หลนลง)

ภายหลังจากการตรัสรู ้อนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณ ระหว่างที่พระผู้มีพระภาคทรง
นั่งสมาธิเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไทร มีพ่อค้า
ชื่อว่า ตปุสสะและภัลลิกะ เดินทางผ่านมา 
เห็นว่าสมณะท่านนี้มีผิวพรรณผ่องใส เกิดจิต
เลือ่มใสต้องการถวายข้าวสตัตผุงและก้อนน�า้ผึง้

พระพทุธองค์ทรงด�ารขิึน้ว่า “พระตถาคต
ทั้งหลายย่อมไม่รับภัตตาหารด้วยมือ ตถาคต
จะรบัภัตอย่างไรดีหนอ” ท้าวมหาราชจากทศิ
ทั้ง ๔ ทราบความ จึงน�าบาตรแก้วอินทนิล
อันวิจิตรมาถวาย แต่พระพุทธองค์ทรงนิ่ง 
ซึง่หมายความว่าปฏเิสธทีจ่ะใช้บาตรอนัมรีาคา
นั้น ท้าวมหาราชต่างขวนขวายไปทั้ง ๔ ทิศ
ได้บาตรหินสีเขียว ๔ ใบน�ามาถวายอีกครั้ง 
พระพทุธองค์ทรงรบัไว้ทัง้หมด และเพือ่เป็นการ
รักษาศรัทธา จึงอธิษฐานให้บาตรทั้ง ๔ รวม
กนัเป็นใบเดยีว จึงค่อยรับภตัตาหารจากพ่อค้า
ทั้งสอง ซ่ึงเหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นการรับ
บิณฑบาตครั้งแรกในพุทธศาสนา

บิณฑบาต และ การสืบทอดพระศาสนา

ค�าว่า บิณฑบาต มีบทวิเคราะห์ว่า ปเรหิ 
ทินฺนาน� ปณฺฑานํ ปตฺเต ปาโต นิปตนนฺติ 
ปณฑฺปาโต การตกลงไปในบาตรแหงกอนขาว
ที่ผูอื่นเขาให (ปณฑ กอนขาว+ปาต) การ
บิณฑบาตอยู่ในพุทธกิจที่พระพุทธองค์ทรง

ทุนการศึกษาหาพันป
เรื่องนารู
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บ�าเพ็ญตลอด ๔๕ พรรษา เพื่อเปดโอกาสให้
เหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้ท�าบุญกุศลใหญ่
พร้อมไปกบัการสร้างโอกาสเผยแผ่พระสัทธรรม

ในพรรษาที่ ๕ พระพุทธองค์ทรงเสด็จ
กลบัไปโปรดพระญาตทิีก่รงุกบลิพสัด์ุ พระองค์
พร้อมด้วยภิกษุ ๒๐,๐๐๐ รูปออกเที่ยวเดิน
บิณฑบาตภายในเมือง พระเจ้าสุทโธทนะทรง
ทราบเร่ืองก็รู้สึกอับอายมาก ตัดพ้อว่าท�าไม
พระโอรสเที่ยวขอทาน ไม่เห็นแก่วงศ์ตระกูล
ของกษัตริย์เลย จึงรีบเสด็จออกมากราบทูล
ขอให้พระพุทธองค์หยุดบิณฑบาตเสีย ด้วย
พระด�าริว่า “เพียงพุทธองค์และสาวกอีก 
๒๐,๐๐๐ รูปเพียงนี้ หม่อมฉันไม่อาจถวาย
ภตัตาหารได้เชยีวหรอื” กระนัน้พระพทุธองค์
กต็รสัตอบว่า “การบณิฑบาตน้ันเปนอริยวงศ์
ประเพณีของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค์ 
เมื่อไม่มีผู้ใดนิมนต์ให้รับภัตตาหารในนิเวศน์
ของตนก็จะออกรับบาตรเช่นนี้” แล้วจึงตรัส
พระคาถาว่า

อุตติฏเฐ นัปปะมัชเชยยะ 
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ธัมมะจารี สุขัง เสติ 
อัส๎มิง โลเก ปะรัมหิ จะ

ภิกษไุม่พงึประมาทในก้อนข้าวของชาวบ้าน
ท่ีตนลุกขึ้นรับ พึงประพฤติธรรม คือการ
บณิฑบาตให้สจุรติ เพราะผูป้ระพฤตธิรรมย่อม
อยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า

สิ้นพระคาถา พระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุ
โสดาปัตติผล และอีก ๓ วันต่อมาก็ทรงแสดง
ธรรมเทศนาจนพระบดิาส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ 
ก่อนจะจากโลกนีไ้ป ซึง่ถอืว่าเป็นการทดแทน
บญุคณุท่ียิง่ใหญ่ ของมหาบรุษุ ผูเ้ป็นพระพทุธเจ้า

อีกเหตุการณ์ส�าคัญหนึ่งที่เกิดในระหว่าง
บิณฑบาต คือ อุปติสสะปริพาชกได้มองเห็น

พระอัสสชิ พระอรหันต์หนึ่งในปัญจวัคคีย์ท่ี
ก�าลังเดินบิณฑบาต แม้จะไกลแต่อุปติสสะก็
สมัผสัได้ถงึอากปักิรยิาทีส่งบ ส�ารวม เยอืกเยน็ 
ผ้าจีวรก็นุ่งห่มเรียบร้อยน่าเลื่อมใส รู้ชัดแก่ใจ
ทนัทว่ีาสมณะรปูนีไ้ม่ใช่นกับวชธรรมดาคงต้อง
เป็นผู้เข้าถึงอมตธรรมแล้วแน่นอน จึงเข้าไป
ถามเพือ่ฟังธรรมะทีเ่หมาะสมกบัตน เป็นทีม่า
ของคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา คือ

เย ธัมมา เหตุปปะภะวา 
เยสัง เหตุง ตะถาคะโต อาหะ
เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ 
เอวัง วาที มะหาสะมะโณ

ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุ, พระ-
ตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
และความดบัแห่งธรรมทัง้หลายเหล่านัน้, พระ-
มหาสมณะเจ้า ทรงสั่งสอนอย่างนี้

อุปติสสะ ก�าหนดจิตตามพระคาถา ได้
ส�าเรจ็เป็นพระโสดาบนั นบัเป็นจดุเริม่ต้นของ
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ผู้เป็นอัครสาวก
เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าในพระศาสนา

ยังคงมีเหตุการณ์ส�าคัญๆ ในพุทธศาสนา
ที่เกิดข้ึนจากการออกบิณฑบาตอีกมาก เช่น 
พระพุทธเจ้าสอนพาหยิทารจุยิะ ผูเ้ป็นเอตทคัคะ
ด้านการตรสัรูเ้รว็, พระพทุธเจ้าแผ่เมตตาระงบั
ภัยจากช้างนาฬาคีรี หรือ สามเณรบัณฑิต 
สนทนาธรรมเรื่องจิตกับพระสารีบุตร

ภิกษุควรออกบิณฑบาต

ภายหลังการพิธีบรรพชาอุปสมบทเสร็จ
สิ้น พระอุปัชฌาย์จะสอนพระใหม่ ด้วยการ
บอกสิ่งที่ควรท�าและไม่ควรท�าในศาสนา ซึ่ง
ข้อแรกนั้นก็คือ “การเลี้ยงชีพด้วยปลีแข้ง” 
หรือการออกบณิฑบาต และมมีาในพระคาถา
ธรรมบทว่า
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อาหารจงึเป็นของตามมตีามได้ อยากของร้อน
ก็ได้ฉันของเย็น อยากฉันตอนเย็นก็ต้องฉัน
ตอนเช้า อยากฉันเปรี้ยวหวานมันเค็ม ก็ได้
ฉันทุกรสชาติรวมๆ กันอยู่ในบาตร แล้วก่อน
จะขบฉนักต้็องสวดบทปฏสิงัขาโยฯ พจิารณา
ใคร่ครวญว่า การเลี้ยงชีพของเรานี้เนื่องด้วย
ผู้อื่น เราจะไม่ฉันด้วยความเพลิดเพลิน ไม่ฉัน
เพื่อความเมามัน ไม่ฉันเพื่อประดับตกแต่ง
ร่างกายให้สวยหล่อ บริโภคเพียงเพื่อบรรเทา
ความหิว เท่านั้น

ในระหว่างฉันแต่ละค�า แต่ละเคี้ยวก็
พจิารณาตามไปว่า อาหารหน้าตาสวยงามค่อย
เริ่มผสมกับน�้าลาย คายออกมาก็น่ารังเกียจ 
กลนืผ่านล�าคอกห็มดรสชาต ิรอเปลีย่นไปเป็น
อุจจาระปัสสาวะ อาหารกลายเป็นสิ่งปฏิกูล
เน่าเหม็นก็เพราะว่ามากระทบกับร่างกาย 
ท�าเช่นนี้แล้วภิกษุจะถอดถอนความยึดมั่น
ถือม่ันในร่างกาย ลดละความยินดีพอใจใน
รสของอาหารได้ดี และหากรู้สึกว่าอีก ๔ - ๕ 
ค�าก�าลังจะอิ่มก็ควรหยุดแล้วดื่มน�้า ร่างกาย
จะเบา ไม่ง่วงนอน ควรแก่การบ�าเพญ็สมณธรรม

ปจจะติ มุนิโน ภัตตัง 
โถกัง โถกัง กุเล กุเล
ปณฑิกายะ จริสสามิ 
อัตถิ ชังฆะพะลัง มะมะ

ภัตในตระกูลๆ ละเพียงนิดหน่อย ที่เขา
หุงไว้เพื่อพระมุนี

เราจะเท่ียวบณิฑบาต เพราะก�าลงัขาของ
เรายังมีอยู่

พระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบ ปัญญา
บารมี ที่ได้บ�าเพ็ญเมื่อครั้งยังเป็นโพธิสัตว์อยู่
ว่า “ภิกษุเมื่อเที่ยวบิณฑบาต มิได้เลือกว่า
ทายกทายิกาจะอยู่ในตระกูลชั้นต�่า ชั้นกลาง 
หรอืช้ันสงู ย่อมน้อมรบับณิฑบาตพอยงัอตัภาพ
ให้เป็นไป ฉนัใด ผูบ้�าเพญ็ปัญญาบารม ีจงน้อม
เข้าไปหาบัณฑิต สอบถามเรียนรู้กับบัณฑิต
ทุกท่าน โดยไม่เลือก อย่างนี้แล้ว จักบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณได้ ฉันนั้น”

ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัด
หนองปาพง จงัหวัดอบุลราชธาน ีได้รบันิมนต์
ไปประเทศองักฤษ ช่วงเวลาทีอ่ยูท่ีน่ัน่หลวงพ่อ
ได้พาพระฝรั่งออกบิณฑบาต แม้จะรู้ดีว่าไม่มี
ใครใส่บาตร แต่ก็ให้เหตุผลว่า “เราไม่ได้
บิณฑบาตเอาข้าว เราบิณฑบาตเอาคน” ซึ่ง
ถูกของท่าน เพราะต่อมาค�าสอนของท่านก็
กระจายไปญาติโยมชาวต่างชาติจ�านวนมาก
สนใจมาฟังธรรม จนเกิดศรัทธาต้องการเดิน
ทางมาบวชในประเทศไทยจ�านวนไม่น้อย

การฉัน คือการเริ่มตนการศึกษา

การกินอยู่ขบฉันของนักบวชย่อมต่างไป
จากฆราวาส เพราะพระวินัยก�าหนดว่าพระ
ไม่สามารถบอกหรือขอให้ญาติโยมท�าอาหาร
ตามใจได้ เว้นแต่มีผู้ปวารณา เพราะฉะนั้น
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ไตรสิกขา คือการศึกษาที่สูงที่สุด

มีพระสูตรกล่าวว่า “ภิกษุใดเจริญเมตตา
ภาวนา สมถภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
เจริญวิปัสสนามีกายานุปัสสนาเป็นต้น เพียง
ชั่วลัดนิ้วมือเดียว ภิกษุน้ันเป็นผู้ปฏิบัติตาม
ค�าสอนของพระบรมศาสดา นับว่าเป็นพระ-
เสกขะโดยปริยาย การบริโภคก้อนข้าวของ
ภกิษนุัน้มปีระโยชน์แก่ชาวบ้าน อานสิงส์ย่อม
เกิดมีแก่ตนเองและชาวบ้านโดยแท้”

ค�าว่าภกิษุนัน้นอกจากจะแปลว่า ผู้ขอโดย
ปกติแล้ว อีกความหมายหนึ่งก็คือ ผู้เห็นภัย
ในวัฏฏะ หมายรวมเอาทั้งพระภิกษุ สามเณร 
และอุบาสกอุบาสิกา พุทธบริษัท ทั้ง ๔ ที่
เป็นผู้ต้องการพ้นจากวัฏฏะสงสาร เช่นนั้น
แล้วเราควรเล็งเห็นสิ่งที่สูงขึ้นกว่าการท�าบุญ
ใส่บาตร กล่าวคือเรื่องของอธิศีล อธิจิต 
อธิปัญญา หรือหลักไตรสิกขาที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้ดีแล้ว

หากเป็นผู้บวชออกมาแล้วก็ตองรักษา
พระวินัย ๒๒๗ ขอที่พระพุทธองค์ไดทรง
บัญญัติไว ประดุจเหมือนแสงไฟท่ีไดพบ

ท่ามกลางความมดื ฝกตนให้ผูม้กัน้อยสนัโดษ 
ส�ารวมระวงักาย วาจา ใจ พยายามไม่คลกุคลี
กบัหมูค่ณะ หมัน่ประกอบความเพยีรทัง้สมถะ
และวิปัสสนา ตรวจสอบตนเองว่าธรรมใดที่
ควรรู้ เราได้รู้แล้วหรือยัง? ธรรมใดที่ควรละ 
เราละได้แล้วหรอืยงั? ธรรมใดทีค่วรท�าให้แจ้ง 
เราท�าให้แจ้งได้แล้วหรือยัง? ธรรมใดที่ควร
เจริญ เราเจริญอยู่หรือไม่?

ไม่ว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง ๕๐๐๐ ปี
จริงหรือไม่ กับหนึ่งชีวิตที่ได้เกิดมาพบพุทธ
ศาสนา ย่อมเป็นชีวิตที่มีคุณค่า ไม่เสียเปล่า 
และขอให้ระลกึถงึพทุธด�ารสัทีท่รงแสดงไว้ก่อน
ปรินิพพาน ว่า “ดูก่อนสุภัททะ ตราบใดที่ยัง
คงมีสาวกปฏิบัติตามหนทางแห่งอริยมรรคมี
องค์แปดแล้วไซร้ โลกนี้จะไม่ว่างจากพระ-
อรหันต์เลย”

ครั้งหนึ่งเคยมีคนแนะน�าให้หลวงพ่อชา
ตัง้มลูนธิ ิเพือ่มาจดัการทนุ และท�างานเผยแผ่
ธรรมะได้อย่างมีระบบ หลวงพ่อนิ่งเงียบไป
สกัพกัหนึง่ แล้วชีไ้ปทีบ่าตรของท่านว่า “บาตร
นี่ไง มูลนิธิของพระพุทธเจา”
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นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะเสฯ

สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ นิสินโน เจวะ มัชฌิเม

โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ อาคะเณยเย จะ กัสสะโป

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ หะระติเย อุปาลี จะ

ปจฉิเมป จะ อานันโท พายัพเพ จะ คะวัมปะติ

โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร อิสาเณป จะ ราหุโล

อิเม โข มังคะลา พุทธา สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา

วันทิตา เต จะ อัม๎เหหิ สักกาเรหิ จะ ปูชิตา

เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ



สวดกันทุกวันตั้งแต่บวชมาจนปานนี้ก็
ร่วมสามทศวรรษเข้าไปแล้ว ไม่เคยคิดจะตั้ง
ค�าถามว่า คาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ มาจาก
ไหน ใครเป็นคนแต่ง เป็นความเชือ่แบบเถรวาท
หรือมหายาน เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ฯลฯ

กเ็พราะชาวพทุธไทยเราเริม่ต้นด้วยศรทัธา 
จึงไม่ค่อยต้องการค�าตอบทีม่ากกว่าทีม่อียูห่รอื
ที่เป็นอยู่ ด้านหนึ่งมองว่าดีเพราะไม่ต้องการ
อะไรใหม่มาเตมิเพิม่ขยายให้มากความ มเีท่าใด
กร็กัษาเทา่นั้น และพยายามรกัษาไว้ให้ดีทีส่ดุ 
เพือ่เป็นประโยชน์แก่ลกูหลาน แต่มองอกีด้าน
หนึ่งเป็นผลเสียร้ายแรง เพราะว่าทุกสิ่งต้อง
พฒันาและต่อยอดเรือ่ยไป หากส่ิงใดไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ก็จะค่อย
ถูกลบเลือนสูญหายไป

เพราะความอยากรู้แท้ๆ จึงเป็นเหตุให้
สืบค้นหาที่มาของคาถาบทนี้

ตัง้ช่ือให้ดดูว่ีา “ต�านานพระคาถาอรหนัต์ 
๘ ทิศ” มิได้ต้องการให้เลิศหรูเพื่อดึงดูด
ความสนใจ แต่เพราะข้อมูลที่ค้นหามาได้ยัง
ไม่สามารถสรุปลงตัวว่าถูกต้องแท้จริงหรือไม่ 
เป็นเพียงแต่การสันนิษฐานเท่าน้ัน เหมือน
พบรอยเท้าสัตว์กลางปา ย่อมเป็นเรื่องยากที่
จะระบุชัดเจนว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย สิ่งที่
ได้มาจึงเป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้น 

เบื้องต้นบอกก่อนว่า พระคาถาอรหันต์ 
๘ ทิศ แต่งสมัยอาณาจักรล้านนาของไทย 
เหตุผลคือในประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่เคยมี

สมยัไหนท่ีพระสงฆ์ไทยจะแตกฉานด้านภาษา
บาลีมากกว่ายุคนี้อีกแล้ว เชี่ยวชาญถึงขนาด
กล้าสงัคายนาพระธรรมวินยัของพระพทุธเจ้า
เป็นครั้งแรก บนผืนแผ่นดินไทย เมื่อ พ.ศ.
๒๐๒๐ และได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ตราบเท่าปัจจุบันนี้ 

ค�าถามต่อมาคือ หากแต่งสมัยอาณาจักร
ล้านนา เหตใุดเนือ้ความในพระคาถาจงึปะปน
ด้วยคติความเชือ่แบบพราหมณ์ หรอืมกีล่ินไอ
ของมหายานปะปนมาด้วย ค�าตอบที่ถูกต้อง
ควรย้อนรอยถอยหลงัสบืค้นเบือ้งหน้าเบือ้งหลงั
ของประวัติศาสตร์กันยาวไกล ถ้าอ้างใกล้
หลักฐานก็ไม่ครบชวนให้ไม่น่าเชื่อถือ แต่หาก
ยาวไปคนอ่านก็ไม่อยากตาม โดยเฉพาะคน
ไทยชอบอะไรด่วนเร็ว เนื้อหาเยิ่นเย่อมาก
ความไม่อยากรอ แต่เร่ืองนี้ต้องบอกว่าถอย
หลังไปนานจริงๆ เผลอๆ เป็นหลายพันปี 
ตั้งแต่ประเทศไทยยังไม่เกิดเป็นตัวเป็นตน
ด้วยซ�้า

นอกจากนั้น พระคาถาอรหันต์อาจ
เกี่ยวข้องกับความเชื่อมหายานด้วย และน่า
จะเกี่ยวพันกับคาถาชินบัญชรอีกโสตหนึ่ง 
ถ้าจะหาหลักฐานกล่าวอ้างคงไม่มี เพราะ
ไม่มีการจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นมีกล่าวไว้
มากมายหลายแห่ง ท�าให้สามารถตีความได้
ง่าย และสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมี
เหตุมีผลลงตัว จึงเห็นว่าควรเกริ่นน�าให้รู้ที่มา
ที่ไปของเนื้อหาเสียก่อน 

ตํานานคาถาพระอรหันต ๘ ทิศ (๑)
วิเทศทัยย

เกี่ยวกับบทสวดมนต
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เริม่ต้นจบัความต้ังแต่ประเทศอนิเดียเหตุ
เพราะอารยธรรมดนิแดนภารตะนีเ้องสร้างตวั
ตนคนสวุรรณภมูใิห้มวีฒันธรรมเหมือนถ่ินอืน่ 
จงึเป็นเหตุให้นกัวชิาการทัว่โลกเรยีกกนัตดิปาก
ว่า อินโดจีน เพราะดินแดนบริเวณแถบนี้ได้
รบัอารยธรรมยิง่ใหญ่สองสายคอือินเดยีและจนี

อารยธรรมอินเดียที่ เข ้ามาสู ่ ดินแดน
สุวรรณภูมิยุคแรกเริ่มนั้นคือพราหมณ์ ส่วน
ใครจะเป็นคนน�ามาระหว่างพ่อค้ากับนักบวช
นั้น ให้ไปสืบค้นหาข้อมูลกันเอง เพราะหาก
จะให้อธิบายคงเขียนได้หนังสือเป็นเล่ม แม้
ปัจจุบันนักวิชาการยังไม่สามารถตกลงกันได้ 
ล่าสุดประชุมใกล้บ้านเราก็ยังตกลงกันไม่ได้ 
เถยีงกนัหน้าด�าหน้าแดงเอาเป็นเอาตาย สดุท้าย
ค�าตอบเป็นอากาศ

ความเชื่อที่ถาโถมเข้าสู่ดินแดนอุษาคเนย์
คงไม่มีอะไรเกินเรื่องเทพเจ้า โดยเฉพาะ
เทพตรีมูรติ หรือเทพผู้ยิ่งใหญ่ ๓ องค์ ได้แก่ 
พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ มีคนเชื่อ
ถือกันทั้งบ้านทั้งเมือง นับตั้งแต่ประชาชนคน
รากหญ้าจนถงึพระราชวงศ์ชัน้สงู ไม่เชือ่กล็อง

แวะไปดทูีส่ีแ่ยกราชประสงค์ ถ้าสงัเกตให้ดจีะ
เห็นว่าพิธกีรรมของคนไทยมพีฒันาการไปไกล
มากกว่าต้นฉบับ

ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคาถาพระ
อรหันต์ ๘ ทิศ

ตอบว่ามันเกี่ยวตั้งแต่พระพรหมเริ่มย่าง
เหยียบเข้ามาบนดินแดนสุวรรณภูมิแล้ว สิ่ง
หนึ่งซึ่งคนดินแดนนี้รับไว้คือ เรื่องจักรวาล 
ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือจินตนาการ แต่มัน
หรูหราน่าเช่ือถือส�าหรับคนสมัยนั้น ถือว่า
เป็นวิทยาการสมัยใหม่ ไม่เคยมีใครเล่าให้ฟัง
มาก่อน และส�าคัญคือศาสนาพราหมณ์มุ่ง
ขายตรงให้คนชัน้สงูก่อนแล้วจงึลามลดลงสูค่น
ชั้นล่าง 

เรื่องจักรวาลพอเล่าให้ฟังโดยย่อดังนี้ 
ครั้นสร้างจักรวาลแล้วพระเจ้าจึงสร้างโลกให้
เป็นแกนกลาง (บ้างก็ว่าพระพรหม บ้างก็ว่า
พระศิวะ) โดยมีลักษณะลอยตัวอยู่เหนือน�้ามี
ปลาอานนท์คอยหนนุ ตรงกึง่กลางของโลกให้
เป็นที่ตั้งของเขาพระสุเมรุ มีภูเขาขนาดใหญ่
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ล้อมเขาพระสุเมรุอีกที เรียกว่าสัตบริภัณฑ์คีรี 
รอบนอกมีทวีปใหญ่ตั้งอยู่ ๔ ทิศ ได้แก่ 

๑) ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ มีรูปร่าง
สณัฐานเหมอืนเกวยีน มต้ีนหว้าเป็นไม้ประจ�า
ทวีป ชาวชมพูทวีปมีอายุมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับการรักษาศีลและประพฤติธรรม 

๒) อปรโคยานทวปี ต้ังอยูท่างทศิตะวนัตก 
มีรูปร่างสัณฐานเหมือนคันฉ่อง มีต้นกระทุ่ม
เป็นไม้ประจ�าทวีป ชาวอปรโคยานทวีปมีอายุ 
๕๐๐ ปี 

๓) อุตตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ มี
รูปร่างสัณฐานเหมือนตั่ง มีต้นกัลปพฤกษ์
เป็นไม้ประจ�าทวีป ชาวอุตตรกุรุทวีปมีอายุ 
๑,๐๐๐ ปี และ 

๔) ปุพพวิเทหทวีป ต้ังอยู่ทางทิศตะวัน
ออก มีรูปร่างสัณฐานเหมือนอัฒจันทร์ มีต้น

ซึกเป็นไม้ประจ�าทวีป ชาวปุพพวิเทหทวีป
มีอายุ ๗๐๐ ปี 

เหน็หรอืยงัว่าไอเดยีของชาวชมพทูวปียุค
นัน้บรรเจดิแค่ไหน พฒันาไปไกลมากสุดตัง้แต่
ฝรั่งยังไม่เกิดเป็นตัวตนด้วยซ�้า ไม่ว่าความคิด
นี้จะเป็นศรุติคือได้ยินมาตามแบบฉบับของ
พราหมณ์ หรือว่าเป็นการตรัสรู้หรือค้นพบ
ด้วยปัญญาญาณตามแบบของพุทธศาสนา 
แต่ความเชื่อดังกล่าวนี้ล้วนเป็นที่ยอมรับของ
ผูค้นทุกแห่งหนทีศ่าสนาพราหมณ์เผยแผ่ไปถงึ

เมื่อโลกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล 
ย่อมเป็นสถานสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และ
อะไรต่ออะไรที่ส�าคัญอีกมากมาย จึงจ�าเป็น
ต้องมีเทพอารักขา ผู ้ที่สร้างเทพเหล่านั้น
พร้อมประทานฤทธานุภาพคงไม่พ้นใครอื่น 
นอกจากเทพผู้เป็นใหญ่นั้นเอง (คราวหน้า
มาว่ากันต่อ)



ดีวีดีเรื่องน้ี จัดท�าโดยพระมหาสมปอง 
มุทิโต แห่งชมรมนิรุตติศึกษา คณะ ๒๕ 
วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร และคณะ
ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระภัททันตธัมมา
นนัทะมหาเถระ แห่งวดัท่ามะโอ จงัหวดัล�าปาง 
เนื่องในวาระที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๙๐ ปี 
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

ดีวีดีเรือ่งนีส้ามารถดไูด้บ่อยครัง้ ดกูีค่ร้ังๆ 
ก็ไม่รู ้สึกเบ่ือ เพราะมีความน่าประทับใจ
หลายประการ สรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

๑. ได้เห็นกับตาว่า ชีวิตของพระสงฆ์ผู้
ปฏิบติัดีปฏบัิตชิอบนัน้ เป็นชวีติทีม่คุีณค่าสงูส่ง
มากเพียงใด หลวงพ่อได้ท�าประโยชน์ตน 
ท้ังในด้านการศึกษาปริยัติ และในด้านการ
ปฏิบัติ จนกระทั่งมีความพร้อมบริบูรณ์ และ
ได้เอื้อประโยชน์ตนอันบริบูรณ์นั้นให้เป็น
ประโยชน์กับพระศาสนา ด้วยความเข้มแข็ง 
บังเกิดเป็นผลลัพธ์ที่งดงาม ควรค่าแก่การ
ยกย่อง 

ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ของท่าน ให้แก่
ศิษย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เป็นเวลา
ยาวนาน ได้สร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
ระดับแนวหน้าให้แก่ประเทศไทยเป็นจ�านวน
มาก เหมือนกับปลูกต้นไม้แห่งความรู้ทาง
ปริยัติธรรม ให้เติบโตขึ้นในประเทศไทย 
บัดนี้ ต้นไม้นั้นได้เติบโตออกดอกออกผล

เขยีวขจีสวยงาม เป็นทีน่่าช่ืนใจและภาคภูมใิจ
แก่คนไทยทั้งปวง

๒. จากการทีไ่ด้ไปร่วมในงานประชมุบาลี
โลก ที่จัดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราช 
เจริญอายุครบ ๘ รอบ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้เห็นว่า ศิษย์จากวัดท่ามะโอ มี
ความรู ้ความสามารถไม่น้อยหน้าพระสงฆ์ 
และนกัวชิาการจากประเทศใดๆ ทีม่าเข้าร่วม
ประชมุ เป็นทีเ่ชดิหน้าชตูา และเป็นทีป่ลาบปลืม้
แก่คนไทยที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้น 

๓. ดีวีดี ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความ
กตญัทูีศ่ษิย์มต่ีออาจารย์ การอปัุฏฐากครบูา
อาจารย์ด้วยความรักและความอ่อนโยน เป็น
ภาพที่สวยงาม และจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็น
เป็นอย่างยิ่ง เห็นแล้วชื่นใจราวกับน�้าทิพย์
ชโลมใจ ให้ความสดชื่นแก่สายตา ดูแล้วดูอีก 
ดูเท่าใด ก็ยังรู้สึกว่า สามารถดูได้อีกเรื่อยๆ 

๔. บทบรรยายเรยีบเรยีงได้เรยีบร้อยงดงาม 
ไม่มากไม่น้อย พอเหมาะพอสมด ีการบรรยาย
ที่เป็นไปอย่างช้าๆ ชัดๆ ฟังแล้วเสนาะโสต
ประสาทยิ่งนัก

๕. ดนตรีประกอบเข้ากับเนื้อหาดีมาก 

๖. ภาพชาวพุทธพม่าน่ารักมาก โดย
เฉพาะเด็กๆ ตัวเล็กๆ เล็บด�าปี  ใบหน้า
ปะแปงทานาก้า ท�าผมจุก พนมมือไหว้
หลวงพ่อเรียงกันเป็นแถวยาวเหยียด ด้วย

พนิตา อังจันทรเพ็ญ

ความสุขที่แทจริงแหงชีวิต :

คุณคาแหงดีวีดีประวัติพระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ

แนะนําดีวีดี นาดู
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ความเคารพนบนอบจากหัวใจ ด้วยศรัทธาที่
ได้รับการสั่งสอนกันมากตั้งแต่โบราณกาล

๗. ได้เห็นศรัทธาของชาวพม่าที่มีต ่อ
พระพทุธศาสนา ภาพพทุธศาสนกิชนชาวพม่า 
พากันกราบนมัสการและขอถวายปัจจัยให้
หลวงพ่อ ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นภาพที่
แสดงให้เห็นประเด็นน้ีเด่นชัดที่สุด คนพม่า
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนมั่งมี แต่เขาก็มีศรัทธาที่จะ
ท�าบุญด้วยความเต็มใจ

๘. ส่วนทีน่่ารกัทีส่ดุ คอื ภาพของหลวงพ่อ
ทกุภาพในดวีีดี เรือ่งน้ี เป็นภาพท่ีสวยงามยาก
ที่จะหาดูได้ในชีวิตประจ�าวัน งามเกิินกว่าจะ
บรรยายให้สมกับความเป็นจริง ภาพท่านยืน
ก้มศรีษะกราบสมเด็จพระสงัฆราชอย่างอ่อนน้อม
ถ่อมตัว ดูเรยีบร้อยสวยงามน่าชืน่ชมมาก ภาพ
ทีท่่านพาศษิย์น้อยๆ ของท่านเข้ารบัจตุปัจจยั
จากสมเด็จพระสังฆราช ก็เป็นภาพสวยงาม
อกีภาพหนึง่ทีแ่สดงให้เห็นถึงความสภุาพส�ารวม
ของท่าน ภาพขณะท่านอยูท่่ามกลางศิษย์น้อย
ใหญ่ ดูท่านมีความสุขกรุ่นๆ อบอวลอยู่ใน
จิตใจอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะไปที่ใด หรืออยู่ที่ไหน 
ใบหน้าของท่านจะแฝงด้วยความปราโมทย์ 

เบิกบานใจ ตลอดเวลา เห็นใบหน้าท่านแล้ว 
พลอยรู้สึกสบายใจ มีความสุขใจไปด้วย

ภาพที่ท่านดูมีความสุขที่สุด คือ ภาพที่
ท่านน�าศษิย์ซึง่เป็นพระ ไปกราบพระประธาน
ในวดัพม่า ท่ีโยมคนไทยเป็นผูถ้วาย ท่านอมย้ิม
ด้วยความปลื้มใจ เป็นภาพที่สวยงามที่สุด 
ยิ่งกว่าภาพใดๆ ในวีดีโอเรื่องนี้

หากผู้ใดมีความเครียด ความเซ็ง ความ
เบื่อหน่ายในโลกและชีวิต ควรมานั่งดูดีวีดี
เรื่องนี้ เพราะดูแล้ว จะรู้ว่า ความสุขที่แท้
จริงในชีวิตคืออะไร คงไม่ต้องบรรยายมากไป
กว่านี้ ว่า คือการมีชีวิตมั่นคงอยู่ในท�านอง
คลองธรรม บ�าเพญ็ประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่านให้ถึงพร้อม เหมือนดังที่หลวงพ่อพระ-
ภัททันตะ ธัมมานันทะ ได้ท�ามาตลอดชีวิต
ของท่าน

หมายเหตุ ท่านอาจารย์พระมหาสมปอง 
มุทิโต ก�าลังจะ uploead ดีวีดีชุดนี้ขึ้น 
You Tube และถ้าอยากได้แผ่นดีวีดี ให้
ติดต่อขอไปได้ที่ ส�านักวิปัสสนาวิหารธรรม 
๓๓๓ หมู่ ๖ ย้านศรีราช ต�าบลสมเยี่ยม 
อ�าเภอน�้าโสม จังหวัดอุดรธานี หรือติดต่อ 
พระมหาสมปอง มทุโิต โทร. ๐๘๑-๓๖๑-๗๑๓๕
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การสังคายนาพระไตรปฎก คอื การร้อยกรอง 
หรือ การรวมรวม จัดหมวดหมู่พุทธบัญญัติ 
พุทธภาษิต สาวกภาษิต ตลอดจนเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
รวมขึ้นเป็นคัมภีร์พระไตรปฎก ประกอบด้วย 
พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรม
ปฎก และรวบรวมค�าอธิบายความต่างๆ ของ
พระไตรปฎกข้ึน เรยีกว่า “อรรถกถา” ซ่ึงท้ังหมด
ล้วนเป็นภาษาบาลี (มาคธีภาษา) ท�าในครั้งแรก 
(ปฐมสังคายนา) หลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน 
โดยมพีระมหากสัสปะเป็นประธานการสงัคายนา
และเป็นผูป้จุฉา พระอบุาลีเป็นผู้วสัิชนาพระวนิยั 
และพระอานนท์เป็นผูว้สิชันาพระธรรม (พระสูตร
และพระอภธิรรม) ซึง่การสงัคายนาในครัง้ที ่๒-๓ 
(ทุติยสังคายนา-ตติยสังคายนา) ต่อมา ได้มีการ
เพิ่มเติมเรื่องราวเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องเข้ามา
ประกอบบ้างเล็กน้อย ในการสังคายนาต่อๆ มา
เป็นเพียงการทบทวน ตรวจสอบ ซักซ้อม สอบ
ทานบทและพยัญชนะของพระไตรปฎกเท่านั้น 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๔๔๓ รัชสมัยพระเจ้า
วัฏฏคามินีอภัย ณ ประเทศศรีลังกา ได้มีการ
จารึกพระไตรปฎกภาษาบาลีลงบนใบลานด้วย
อกัษรสหีล พร้อมทัง้จารกึอรรถกถาขึน้เป็นภาษา
สีหล และในได้มีการเพิ่มเติมเรื่องราวเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาประกอบเข้าไว้ใน
อรรถกถาอีกด้วย 

ในคัมภีร์สังคีติยวงศ์ (ภาษาบาลี) รจนา
โดย สมเดจ็พระวนัรตั เมือ่ครัง้เป็นพระพมิลธรรม 
วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ในสมยัรชัการท่ี ๑ 
แห่งพระราชวงศ์จกัร ีได้กล่าวถึงล�าดับการสังคายนา
พระไตรปฎกตามสายท่ีได้รับสืบทอดมา คือ 

จากอินเดียสู่ลังกา และจากลังกาสู่ดินแดนแถบ
ประเทศไทยในอดีต ๙ ล�าดับ หนึ่งใน ๙ ล�าดับ
นั้น ล�าดับที่ ๘ มีการกล่าวถึงการสังคายนา
พระไตรปฎกในประเทศล้านนาด้วย ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ในประเทศอนิเดยี พทุธศกัราช ๓ เดอืน
ครั้งที่ ๒ ในประเทศอินเดีย พุทธศักราช ๑๐๐ 
ครั้งที่ ๓ ในประเทศอินเดีย พุทธศักราช ๒๓๔
ครั้งที่ ๔ ในประเทศศรลัีงกา พทุธศกัราช ๒๓๘ 
ครั้งที่ ๕ ในประเทศศรลัีงกา พทุธศกัราช ๔๓๓ 
  (จารลงใบลานยคุแรก พร้อมทัง้อรรกถา) 
ครั้งที่ ๖ ในประเทศศรลัีงกา พทุธศกัราช ๙๕๖ 
  (พระพทุธโฆสะปรวิรรตอรรถกถาสหีล
  กลับสู่บาลี)
ครั้งที่ ๗ ในประเทศศรลีงักา พทุธศกัราช ๑๕๘๗ 
  (รจนาคัมภีร์ฎีกา)
ครั้งที่ ๘ ในประเทศล้านนา พทุธศกัราช ๒๐๒๐ 
ครั้งที่ ๙ ในประเทศสยาม พุทธศักราช ๒๓๓๑ 
  (สมัยรัชกาลที่ ๑)

(รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในพระไตรปฎก
ส�าหรับประชาชน ภาค ๑ ความรู้เรื่องพระ-
ไตรปฎก) 

“ล้านนา” เป็นอาณาจกัรของชนกลุ่มชาติพนัธุ์ 
“ไท” กลุ่มหนึ่ง (ไทยวน ไทลื้อ ไทขึน) ซึ่งเป็น
ชาติพันธุ์เดียวกันกับชาวสยามและชาวล้านช้าง 
ทีม่ภีาษาพดู ภาษาเขยีน เป็นของตนเอง สถาปนา
เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ โดยพระเจ้ามังรายมหาราช 
(ไทยวน) พระราชวงศ์มังราย มีเมืองเชียงใหม่
เป็นราชธานี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๑๐๑ ได้เสีย
เอกราชให้แก่พม่า จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๓๑๗ ผู้น�าท้องถิ่นล้านนา (พระราชวงศ์เชื้อ
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เจ็ดตน) ได้เข้าสวามิภักด์ิต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี 
และสามารถขับไล่พม่าออกไปได้ หลังจากนั้น
ประเทศล้านนาจึงมีฐานะเป็นประเทศราชของ
ประเทศสยาม มาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ได้จัดต้ังการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล จึงยกเลิกเมืองประเทศราชลง

เขตพื้นท่ีที่เรียกว่า “ล้านนา” ในปัจจุบัน 
หมายถงึ ๘ จงัหวดัในภาคเหนอืของประเทศไทย 
คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ล�าพูน ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน
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ล้านนารับพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก
อาณาจักรมอญหริภุญชัย (ล�าพูน) ที่สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. ๑๓๑๐ มีพระนางจามเทวี จากเมืองละโว้ 
(ลพบุรี) เป็นปฐมกษัตริย์ ดังข้อความในคัมภีร์
มูลศาสนาญาณคัมภีร์ว่า

“...พระญากือนา ไปรับมาอยูวัดปาไผหลวง
วันออกเมืองหริภุญชัย ฝายนํ้าพายหนาแลว
อาราธนาพระเชื้อเกาทังมวล อันสืบเชนนาง
จามเทวีนั้น บวชใหมขับเสี้ยง เหตุพระญาบเชื่อ
พระเกาอันตางฅนตางวา...”

ถอดเป็นใจความว่า “...พระเจ้ากือนา ไปรับ
(พระสงฆ์นกิายมอญทีอ่าราธนามาจากกรงุสโุขทยั) 
มาอยู ่วัดปาไผ่หลวง ทิศตะวันออกของเมือง
หริภุญชัย (ล�าพนู) ฝายน�า้ด้านหน้า แล้วอาราธนา
พระภิกษุที่สืบมาจากนิกายมอญสมัยพระนาง
จามเทวีให้บวชใหม่ทัง้หมด เพราะพระองค์ไม่ทรง
เชื่อถือนิกายเดิมซึ่งต่างคนต่างว่า...”

จากหลักฐานนี้ ท�าให้ทราบว่าล้านนารับ
พระพุทธศาสนาเถรวาทมาจากมอญหริภุญชัย 
(ล�าพนู) มาก่อน และต่อมาพระเจ้ากือนา รชักาล
ที่ ๖ (พ.ศ. ๑๘๙๘ – ๑๙๒๘) แห่งราชวงศ์
มังราย ทรงเลื่อมใสพระสงฆ์นิกายมอญที่อยู่ใน

กรุงสุโขทัย ทรงไม่เชื่อถือนิกายเดิมที่สืบทอดมา
จากสมัยพระนางจามเทวี โดยทรงอาราธนา
คณะสงฆ์นิกายมอญจากกรุงสุโขทัย ในรัชสมัย
พระมหาธรรมราชาที ่๒ (พ.ศ. ๑๙๑๑ – ๑๙๔๒) 
มานครเชยีงใหม่ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ และอาราธนา
พระสงฆ์ล้านนาทุกรูปให้บวชใหม่ในนิกายมอญ
จากกรุงสุโขทัย 

ต่อมารัชสมัยพระเจ้าสามฝังแกน รัชกาลที่ 
๘ (พ.ศ. ๑๙๕๔ – ๑๙๘๔) พระญาณคัมภีร์
และบริวาร ได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา
เถรวาทและภาษาบาลท่ีีประเทศศรลีงักา ในรชัสมยั
พระเจ้าปรากรมพาหทุี ่๖ (พ.ศ. ๑๙๕๕ – ๒๐๑๐) 
ณ ส�านักพระมหาสุทัสสนเถระ พระสังฆราช 
ทีโ่รหณชนบท และเดนิทางกลบัถงึเมอืงเชยีงใหม่
ในปี พ.ศ. ๑๙๖๘ ได้น�าคัมภีร ์บาลีต่างๆ 
กลับมาด้วย ดังข้อความในคัมภีร์วินยสังคหะ 
(ล้านนา) ว่า

“...ไปเอาธมัมเมอืงลงักา เทาเอาธมัมอนัเปน
ตัวบาฬ แลอัฏฐกถา ฏีกา วินัยวินิจฉัย แลสัททา 
(บาฬไวยากรณ) ทังมวลเปนตัวบาฬเสี้ยง นิสสยะ 
คือนิไสร (แปลยกศัพทสีหล) บเอาสักผูก ได
หนังสือ ๒ สะเพลา (เรือสําเภา) คันมารอดทา
สะเหลียงแลว เอาออกแปลงเปนหาบไดพัน ๑ 
เอามาตั้ง(ไวที่เมือง)ละพูร (ลําพูน) เชียงใหม 
นานไดรอยวัสสา ครูบาเจาทังหลายก็เอามา
พิจารณาดูรอดเส้ียงซํ้าทังมวล ก็รูที่ถูกที่แมนถ่ี
แลว...”

ถอดเป็นใจความว่า “...ไปเอาคมัภีร์พระธรรม
จากประเทศศรีลังกามา เอาเฉพาะพระบาลี
ไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา วินัยวินิจฉัย และ
สัททา (บาลีไวยากรณ์) ทั้งมวลเป็นภาษาบาลี
หมด นิสสยะคือนิสสัย (แปลยกศัพท์ภาษาสีหล) 
ไม่ได้น�ามาด้วย ได้หนังสือ ๒ ล�าเรือส�าเภา 
ครั้นมาถึงท่าสะเหลียงแล้ว น�าออกจัดเป็นหาบ
ได้ ๑,๐๐๐ หาบ น�ามาประดิษฐานไว้ที่เมือง
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ล�าพูนและเมืองเชียงใหม่ ยาวนานได้ร้อยพรรษา 
ครบูาอาจารย์ท้ังหลายได้น�ามาพิจารณาดูท้ังหมด
ทั้งสิ้นแล้ว ก็ทราบที่ถูกที่ชอบแล้ว...”

¡ÒÃÊÑ§¤ÒÂ¹Ò¾ÃÐäµÃ»�®¡·Õè¹¤ÃàªÕÂ§ãËÁ‹

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ปลายรัชสมัย
พระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๑๙๘๔ 
– ๒๐๓๐) พระธรรมทนินเถระพจิารณาเห็นพระ-
ไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ฉบับเดิมพิรุธ
มาก จงึถวายพระพรแก่พระเจ้าตโิลกราช พระองค์
จงึทรงรบัเป็นองค์ศาสนปูถมัภก จากนัน้พระธรรม
ทินนเถระได้คดัเลอืกพระภิกษผุูท้รงพระไตรปฎก
มากกว่าร้อยรปู ร่วมท�าการสังคายนา ตรวจช�าระ
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น เป็นเวลา 
๑ ปีจึงส�าเร็จ ณ วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด 
ปัจจุบัน) ดังข้อความจากหนังสือพงศาวดาร 
ฉบับพระราชหัตถเลขา ตอนหนึ่ง ที่กล่าวถึง
การสังคายนาในครั้งนั้นว่า

“...ครัน้พระพุทธศาสนาลวงมาได ๒๐๒๐ ป 
จึงพระธรรมทินเถรเจาผู เปนมหาเถรอยู  ณ 
เมืองนพีสีนคร คือ เมืองเชียงใหม พิจารณาเห็น
พระไตรปฎกพิรุธมาก ทั้งพระบาลี อรรถกถา 
ฎกีา จงึถวายพระพรแกพระเจาศริธิรรมจกัรวรรด-ิ
ดิลกราชาธิราช (พระเจาติโลกราช รัชกาลที่ ๙ 
พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) ผูเสวยราชสมบัติ ณ 
เมืองเชียงใหม วาจะชําระพระปริยัติใหบริบูรณ 
บรมกษัตริยจึงใหกระทํามณฑปในมหาโพธาราม
วิหารในพระนคร พระธรรมทินนเถรจึงเลือก
พระสงฆ ซึ่งทรงไตรปฎกมากกวารอย ประชุม
กันในมณฑปนั้น กระทําชําระพระไตรปฎก ตก
แตมใหถกูถวนบรบูิรณ ปหนึง่จงึสาํเรจ็ มพีระเจา
ศริธิรรมจกัรวรรดดิลิกราชาธริาชเปนศาสนปูถมัภก 
นับเนื่องในอัฏฐมสังคายนาอีกครั้งหนึ่ง...” 

ในการสังคายนาครั้งนี้ ได้ท�าหลังจากคณะ
ของพระญาณคัมภีร์น�าพระไตรปฎก อรรถกถา 

ฎีกา เป็นต้น กลับมาจากประเทศศรีลังกา เป็น
เวลา ๕๒ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๑๙๖๘ – ๒๐๒๐) 
จงึสนันษิฐานได้ว่าในการสงัคายนานัน้ ได้ใช้คัมภร์ี
บาลีที่น�ามาจากประเทศศรีลังกาเมื่อปี พ.ศ. 
๑๙๖๘ มาสอบทาน เทียบเคียง กับฉบับของ
มอญเดมิทีม่อียู ่และอกัษรทีจ่ารกึพระบาลไีตรปฎก 
อรรถกถา ฎีกา เป็นต้นนั้น ใช้อักษรธรรมล้านนา
ที่พัฒนามาจากอักษรมอญโบราณนั่นเอง 

Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒÊÙ‹¡ÒÃÊÑ§¤ÒÂ¹Òã¹ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè ñ

หลังจากล้านนาสูญเสียเอกราชให้แก่พม่า 
พ.ศ. ๒๑๐๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ ผู้น�าท้อง
ถิ่นล้านนาเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี 
และสามารถขับไล่พม่าออกไปได้ หลังจากนั้น
ล้านนาจึงตกอยู่ในฐานะประเทศราชของสยาม 
ต่อมาพระเจ้ากรุงธนบุรีและรัชกาลที่ ๑ แห่ง
พระราชวงศ์จักรี ได้ทรงมีพระราชด�าริสร้าง
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ดังนั้นจึง
ทรงรวบรวมพระไตรปฎก อรรถกถา ฎกีา เป็นต้น 
ฉบับต่างๆ ที่มีอยู่ คือ ฉบับอักษรภาษาไทย 
(สยาม) อักษรภาษามอญ (รามัญ) และอักษร
ภาษาลาว (ลานนา ลานชาง) จากนั้นทรงให้
ช�าระและปริวรรตสู่อักษรขอม (ขอมไทย) แล้ว
ประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑยีรธรรมและถวาย
แก่พระสงฆ์ได้เล่าเรยีนตามความปรารถนา ดงัค�า
ประกาศเทวดาครั้งสังคายนา ปีวอก สัมฤทธิศก 
จ.ศ. ๑๑๕๐ พ.ศ. ๒๓๓๑ (ประกาศพระราชพิธี 
เล่ม ๒ หน้า ๑๐) ว่า

“...ครั้นพระพุทธศักราชได้ ๒๓๐๐ ปีเศษ
นั้น พม่าก็แต่งยุทธสงครามยกมารบรันท�าย�่ายี
เมืองสัมมาทิฏฐิทั้งนี้สาบสูญร่วงโรยไป เพราะ
ภยัเกดิแต่พม่าเป็นต้นเหตุ มผีูร้้ายเผาวดัวาอาราม
พระไตรปฎกสาบสูญสิ้นไป จนถึงกรุงศรีอยุธยา
ก็พินาศฉิบหาย พระไตรปฎกเจดียฐานก็สาบสูญ 
สมณพราหมณาจารย์ผูจ้ะรกัษาร�า่เรยีนพระไตรปฎก
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นั้นก็พลัดพรากล้มตายเป็นอันมาก หาผู้ใดที่จะ
เป็นที่พ�านักปองกันต้านทานข้าศึกศัตรูมิได้ แต่
สมเด็จพระมหากระษตัราธริาชเจาทัง้สองพระองค์ 
(พระเจ้ากรงุธนบรุแีละรชักาลที ่๑) ผูท้รงปณธิาน
ปรารถนาพระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ ทรงพระ-
กรุณาอุสาหะผู ้เสียพระชนมชีพถวายพระศรี-
รัตนไตร คุมพลทหารกู้แก้บ�ารุงบวรพุทธสาสนา
และสมณอาณาประชาราษฎรทั้งปวง ช่วยรับรบ
ต้านทานอริราชศัตรูหมู่พม่าข้าศึกไว้ได้ชัยช�านะ
แล้ว ทรงพระอุสาหะจัดแจงพระนคร ราชธาน ี
นิคม ชนบท สมณพราหมณประชาราษฎร บวร
เจดียฐาน อาราม บริเวณาวาศอันพินาศฉิบหาย
นั้น และบวชกุลบุตร ฐาปนาการพระพุทธบาท 
เจดียฐาน ปรารถนาจะให้รุ่งเรืองขึ้น ดุจหนึ่งกาล
แต่ก่อน ตั้งพระไทยบ�าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ 
เป็นอนัมาก และเอาพระไทยใส่บ�ารงุบวรพทุธศาสนา 
เป็นต้นว่า นิสสัคคียวัตถุ ภิกษุรับเงินทองบริโภค
พระสาสนานี้เสียมาชานาน มหากระษัตริยองค
ใดจะหามปราบลงมิได ดวยพระเดชพระบารมี
ทรงบํารุงครั้งนี้ พระสาสนาสิกขานี้คงคืนรุงเรือง
ขึน้ มคีณุในพระสาสนาฉนี ้แล้วทรงพระราชร�าพึง
ถึงพระไตรปฎกอันเป็นมูลรากพระสาสนา ทรง
พระราชศรทัธาพระราชทานพระราชทรพัย์เปน
อนัมาก ใหช่างจานๆ จาฤกพระไตรปฎกบรรดา
มีในท่ีใด ที่เปนอักษรภาษาไทย ภาษามอญ 
ภาษาลาว ใหชําระแปลออกเปนอกัษรขอม ขึน้
ไว้ในตู้หีบหอพระมณเฑียรธรรม อันวิจิตรบรรจง
งามพร้อมทุกส่ิงสรรพพระราชกุศล และสร้าง
พระไตรปฎกถวายพระสงฆ์ ให้เล่าเรียนตาม
ความปรารถนา...” 

ครั้นเม่ือรัชกาลท่ี ๑ ปราบดาภิเษกแล้ว 
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๓๑ จมื่นไวยวรนารถ กราบ
บงัคมทูลให้ทรงทราบว่า พระไตรปฎก อรรถกถา 
ฎีกา เป็นต้น ที่ทรงพระราชศรัทธาสร้างขึ้นทุก
วันนี้ มีบทพยัญชนะผิดเพี้ยนอยู ่เป็นอันมาก 

จากนัน้จงึทรงพระราชปรารภทีจ่ะสังคายนาพระ-
ไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ดังนั้นจึงทรง
อาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ 
ฐานานุกรม เปรียญ ๑๐๐ รูปมาฉัน ทรงตรัส
ถามเรื่องบทพยัญชนะที่ผิดเพี้ยนในพระไตรปฎก 
สมเด็จพระสังฆราชจึงถวายพระพรแล้วตรัสเล่า
เรื่องการสังคายนาทั้ง ๘ ครั้งที่ล่วงมาแล้ว (ตาม
คัมภีร์สังคียวงศ์) ให้ทรงสดับ เมื่อทรงสดับดังนี้
แล้ว จึงทรงอาราธนาให้พระสงฆ์ท�าการสงัคายนา 
ซ่ึงคร้ังนั้นได้คัดเลือกพระสงฆ์ ๒๑๙ รูป ราช
บัณฑิตอุบาสก ๓๒ คน แบ่งงานออกเป็น ๔ 
กอง คือ สมเด็จพระสังฆราชเป็นแม่กองช�าระ
พระสุตตันตปฎก พระวันรัตเป็นแม่กองช�าระ
พระวินัยปฎก พระพิมลธรรมเป็นแม่กองช�าระ
พระอภิธรรมปฎก พระพุฒาจารย์เป็นแม่กอง
ช�าระพระสัททาวิเสส (คัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษา
บาลี) กระท�าที่วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ (วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษดิ์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระอนุชาเสด็จไปพระอารามทุกๆ วันๆ ละ 
๒ ครั้ง เวลาเช้าทรงถวายภัตตาหาร เวลาเย็น
ทรงถวายน�้าอัฐบาน (น�้าผลไม้คั้น) และเทียน 
อย่างนี้เป็นเวลา ๕ เดือน การสังคายนาจึงส�าเร็จ
ลงด้วยดี 

จึงนับได้ว่าพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา 
เป็นต้น ชุดนี้ เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคแรก
ของการก่อร่างสร้างตัวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
๒๓๓๑ รชัสมัยของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช ในรูปแบบหนังสือใบลาน 
ซึง่นบัว่าเป็นการสงัคายนาพระไตรปฎกในภูมภิาค
แถบประเทศไทยในอดีตครั้งที่ ๒ ต่อจากครั้งที่ 
๑ ที่นครเชียงใหม่ ประเทศล้านนา เมื่อ พ.ศ. 
๒๐๒๐ 

(รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในพระไตรปฎก
ส�าหรับประชาชน ภาค ๑ ความรู้เรื่องพระ-
ไตรปฎก)
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ขณะประทับอยู ่  ณ วัด
เชตวัน ในกรุงสาวัตถี พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องน้ี ซ่ึง
เป็นเรือ่งของพระอปุนันทะ พระ-
ภิกษุผู้มาจากศากยวงศ์

พระอุปนันทะศากยบุตรมี
ความสามารถในการแสดงธรรม
เทศนา ท่านมักเทศน์สอนให้ผู้
อืน่อย่างมคีวามโลภ ควรมีความ
มักน้อยสันโดษ ท่านเทศน์ได้

ถามว่า ที่วัดแห่งนั้น พระภิกษุจะได้รับผ้าจีวร
กี่ผืน

ภิกษุหนุ่มตอบว่า แต่ละรูปจะได้หนึ่งผืน
เท่านั้น เมื่อได้ยินดังนั้น พระอุปนันทะตัด
สินใจไม่อยู่จ�าพรรษา ณ วัดแห่งนั้น แต่วาง
รองเท้าแตะของตนไว้

จากนัน้เดินทางไปยงัวดัอีกแห่งหน่ึง สอบถาม
ได้ความว่า วัดนั้นพระภิกษุจะได้รับผ้าจีวร
สองผืน ในระหว่างพรรษา พระอุปนันทะได้
ทิ้งบริขารบางอย่างของตนไว้ แล้วเดินทางไป
ยังวัดที่สาม ปรากฏว่าที่วัดนั้น พระภิกษุจะ
ได้รบัผ้าจวีรสามผนืในระหว่างเข้าพรรษาพระ-
อปุนนัทะรบัรูด้งันัน้ ได้ทิง้กาน�า้ของตนไว้แล้ว
เดินทางต่อไปยังวัดที่สี่ ที่วัดที่สี่พระภิกษุจะ
ได้ผ้าจวีรสีผื่นในระหว่างพรรษา พระอปุนันทะ
ทราบความดงันี ้จงึตดัสนิใจจะจ�าพรรษาทีว่ดั
ที่สี่นี้เอง

เวลาผ่านไปถึงกาลออกพรรษา พระ-
อปุนนัทะพดูถึงส่วนแบ่งทีต่นควรได้รบัจากวดั
ทั้งสามที่ตนไม่ได้ไปจ�าพรรษา แต่ทิ้งสิ่งของ
แทนตัวเอาไว้ จากนั้นก็รวบรวมสิ่งของต่างๆ 
กลับไปวัดเดิมของตน ระหว่างทางได้พบกับ
พระหนุ่มสองรูปก�าลังโต้เถียงกันถึงเรื่องจีวร
สองผืนกับผ้าก�ามะหย่ีเนื้อดีราคาแพง พระ

เร่ืองเลาสําหรับเยาวชน

เก็บความจาก The Treasury of Truth (Dhammapada) 

ของ Ven. Weeragoda Sarada Mahathero

ปาแอน

สอนคนอื่นอยางไร ควรทําอยางนั้น
เร่ืองของพระอุปนันทศากยบุตร

อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดในเรื่องบุญกุศล 
และความมักน้อย (อัปปจฉตา) และเรื่อง
ธุดงควัตร อันเป็นวิถีขัดเกลาพระภิกษุให้มี
ความบริสุทธิ์มากขึ้น แต่ท่านเองกลับไม่ได้
ประพฤติปฏบิตัอิย่างท่ีสอนคนอืน่ ยงัคงมนีสิยั
อยากได้จีวรเนื้อดีและจตุปัจจัยอันประณีต
จากญาติโยม

วันหนึ่งพระอุปนันทะเดินทางไปยังวัด
แห่งหนึ่งในหมู่บ้านก่อนจะถึงเวลาเข้าพรรษา 
มพีระภิกษอุายนุ้อยเล่ือมใสในการแสดงธรรม
ของพระอุปนันทะ ได้นิมนต์ในพระอุปนันทะ
อยู ่จ�าพรรษาที่วัดแห่งน้ัน พระอุปนันทะ
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สองรูปนั้นขอให้พระอุปนันทะช่วยตัดสินทีว่า 
ผ้าก�ามะหยี่ควรเป็นของใคร พระอุปนันทะ
แบ่งผ้าจีวรธรมดาให้พระทั้งสองไปองค์ละผืน 
ส่วนตัวเองยดึเอาผ้าก�ามะหยีเ่อาไว้เองหน้าตา
เฉย ในฐานะผู้ตัดสิน

พระหนุม่ทัง้สองรปูรูสึ้กไม่พอใจค�าตดัสิน
ดังว่า แต่ไม่สามารถท�าอะไรได้ และด้วยความ
ไม่พอใจการกระท�าของพระอุปนันทะ พระ
หนุ่มท้ังสองรูปจึงเดินทางไปเฝาพระพุทธเจ้า
และทูลเล่าเรื่องทั้งหมดถวายพระพุทธเจ้า

พระพทุธเจ้าทรงสดบัเรือ่งราวทัง้หมดแล้ว
ตรัสแก่พระภิกษุหนุ่มสองรูปว่า 

“บุคคลผูสอนคนอื่น ควรสอนตนเองก่อน”

ถ้าชอบที่จะสั่งสอนคนอื่น บุคคลควร
ประพฤติตนอยูใ่นคณุงามความดก่ีอน เมือ่นัน้
แล้วจึงจะเหมาะสมที่จะไปสอนคนอื่น

หมายเหตุ นิทานธรรมบทเรื่องนี้ สอนให้
รู้ว่า มีคนเป็นจ�านวนมากที่มีนิสัยอย่างพระ-
อุปนันทะ ไม่สามารถประพฤติตนอย่างที่
สั่งสอนคนอื่นได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสอน
อะไรคนอื่น ควรพิจารณาตนเองเสียก่อน ว่า
มีคุณธรรมอันเหมาะสมแก่การไปสั่งสอนคน
อื่นแล้วหรือยัง มิฉะนั้น ก็จะเป็นอย่างพระ-
อุปนันทะ ที่สอนคนอื่นในเรื่องความมักน้อย
สันโดษ แต่ตัวเองเต็มไปด้วยความโลภและ
เห็นแก่ตัว แม้จะมาบวชในพระศาสนาแล้ว 
ก็ยังไม่สามารถละทิ้งนิสัยนี้ได้.



ใตฟาวัดจากแดง คือพื้นที่ที่บอกเล่า
ความเป็นไปต่างๆ หรือเหตุการณ์ กิจกรรม
ส�าคัญที่เกิดข้ึนในวัด ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ใีนหมูเ่พือ่นพระภกิษุ 
และญาติโยมพุทธบริษัท ซึ่งไม่ได้จ�ากัดว่า 
เป็นหน้าทีข่องพระภิกษฝุายเดยีว ท่ีจะเผยแพร่
ข่าวนี้ ภิกษุท่านใด หรือโยมชาววัดท่านใด 
สงัเกต เห็นเรือ่งราวแง่มุมใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ 
ก็กรุณาส่งมาให้กองบรรณาธิการพิจารณาได้

ส�าหรับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เรื่องที่นับ
ว่าเด่นที่เกิดขึ้นก็คือ เรื่องการปวยไข้ของ
พระภิกษุ เริ่มต้ังแต่หลวงพ่อสมชาย (เต๋า 
บังเอิญไปรึเปล่านี่ ที่ชื่อเล่นเหมือนดาราดัง
ด้วย) ประสบอุบัติเหตุท่ีหัวเข่าขวา แรกๆ 
แผลก็ค่อนข้างใหญ่ แต่ต่อมาแผลยิ่งลุกลาม
มากขึ้น จนเกิดการติดเชื้อ เข้าพักที่รพ.
บางประกอก ๑ ใกล้วัดก่อน ต่อมารู้ว่าจะ
ต้องใช้เวลารักษามาก และสู้ค่ารักษาไม่ไหว 
จึงย้ายไปรพ.สงฆ์ มีพระที่มีน�้าใจไปเยี่ยมส่ง
รูปแผลมาให้ดู น่าสยองมาก แต่ก็มีเพื่อน
พระแนะน�าว่า ผู้ท่ีไปเยี่ยมจ�าเป็นต้องดูแผล 
เพื่อสังเกตความก้าวหน้าในการรักษาด้วย 
จากอุบัติเหตุคร้ังนี้ ท�าให้ท่านเสียก�าลังใจไป
มากทีเดียว เพราะปกติท่านเป็นผู้ที่ชอบเดิน
ท�ากิจกรรมต่างๆ คราวนี้ก็เดินไม่สะดวก 
และคุณหมอก็ไม่อยากให้เดินมากด้วย เพ่ือ
ให้เแผลจะได้ประสานกันเร็วขึ้น

ท่านต่อไปที่ปวยตามกันมาใกล้ๆ ก็คือ 
พม.กรึมเสราะ ฟังชื่อก็พอทราบว่า ท่านไม่ใช่
พระชาวไทย ท่านมาจากกัมพูชา มีอาการ
ปวดท้อง เป็นโรคกระเพาะ ต้องให้คุณมนตรี
ไปส่งรพ. กลางดึก และพม.สมรอน ก็เป็นนิ่ว
ทีไ่ต ต่อมาอกี พม.ชยัพร กเ็ป็นโรคไข้เลอืดออก 
(ตอนนีห้ายแล้ว) ถัดมาอกี ๒ สัปดาห์ พม.สังคตี 
ก็เป็นโรคเดียวกัน ซ่ึงปัจจุบัน ยังรักษาตัวดู
อาการที่รพ.สงฆ์ ตึกเดียวกับหลวงพ่อเต๋า 
แต่คนละชั้น ท่านใดไปเยี่ยม ก็ฝากเยี่ยมอีก
ท่านด้วยเลยนะ

ด้วยเหตุนี้ ทางอบต.จึงส่งเจ้าหน้าที่มา
ฉีดพ่นยาก�าจัดยุงทั่ววัดถึง ๒ ครั้ง แต่โดย
ทั่วไปก็รู้สึกว่า ยุงก็ยังชุมอยู่ และมีผู้สังเกตว่า 
มีแหล่งเก็บขังน�้าอันเป็นเหตุให้ยุงวางไข่ได้
หลายแห่งทีเดียว จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
ที่พบเห็น โปรดหาทางปองกันแก้ไขด้วย อย่า
ทิ้งเฉยไว้ จะเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงได้

นอกจากนั้น ก็มีไข้หวัดบ้าง ได้แก่พระ- 
ภัทร์ธีนันท์ พูดถึงไข้หวัดก็ให้นึกถึง พระ-
อาจารย์มหาต่วน ครูผูเ้ป็นหลักส�าคญัของการ
สอนพระบาลีก็ปวยเป็นไข้หวัดเช่นกัน ต้อง
เข้าพักรักษาตัวที่รพ.บางประกอก ๙ อยู่
หลายวัน แต่เกิดขึ้นกลางเดือนกันยายนที่
ผ่านมา

เร่ืองไข้หวัดนี้ เมื่อหม่อมหลวงสุพิชาน์ 
ทองใหญ่ทราบ เธอก็ปวารณาจะจัดหาวัคซีน

กองบรรณาธิการ

ใตฟาวัดจากแดง
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ปองกันมาฉีดให้ในวันที่ ๒๓ ต.ค. นี้ ซึ่งท่าน
ก็เป็นเจ้าภาพมาทุกปี เขียนเล่าไปเรื่อย ออก
จะยาวพอสมควร ซึ่งยังมีอีกหลายท่าน แต่
นึกไม่ออกตอนนี้

ขอสรุปว่า ความเจ็บไข้ได้ปวยนั้น ก็เป็น
ธรรมดาของสังขาร มีเหตุปัจจัยหลากหลาย 
ท่ีส�าคัญผู้ปวยเอง เมื่อปวยกายแล้ว ก็ต้อง
คอยระวังรักษาใจ อย่าให้ปวยไปด้วย มฉิะนัน้ 
ก็จะยิ่งซ�้าเติมให้การเจ็บปวยทรุดลงอีก และ
ก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ หรือเคยฝก
จิตท�ากรรมฐาน ก็จะขาดที่พึ่ง ที่พักใจ ท�าให้
จิตใจว้าเหว่ อ่อนไหวได้ง่าย ส่วนผู้ที่ได้เคย
ศึกษาธรรม ท�าสมาธิ ก็ถือเป็นโอกาสดี 
เรียกว่า “ไฟท์บังคับ” ให้ต้องกลับมารักษาใจ 
ดูแลจิตให้เข้มแข็ง จะได้มารักษากายให้ฟน
คืนวันได้เร็วขึ้น ส่วนกัลยาณมิตรทั้งหลายที่
คุ้นเคยก็เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงน�้าใจแห่ง
มิตร ช่วยกันส่งก�าลังใจแก่ผู้ปวย และคอย
ช่วยเหลอือปัุฏฐาก ก็นับเป็นโอกาสดีท่ีเปดให้
แสดงน�้าใจกัน เพราะว่าปกติ เมื่อไม่ปวย ก็
อาจจะยุ่งกับการท�ากิจหน้าท่ีของตน จนลืม
หรือห่างการปฏิสัมพันธ์กันไปก็ได้

ไม่ว่าเรื่องดีหรือร้าย เมื่อมาประสบกับ
ชีวิตแล้ว ผู้ฉลาดมีปัญญา ย่อมต้องมีหน้าที่

การปฏิบัติที่ถูกที่ควร ก็จะเอาประโยชน์จาก
ทุกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้ โดยไม่ต้อง
หนีความจริง หลบหลีกความจริงไปได้ และ
โปรดระลึกไว้ว่า ผู้ปวยเองนั่นแหละ ที่จะต้อง
ลุกขึ้นมาสังเกตตัวเอง ดูแลตัวเองมากขึ้น 
เฝาดูว่า ร่างกายเปลี่ยนไปอย่างไร โรคที่เป็น
นั้นเกิดจากเหตุอะไร มีวิธีการบ�าบัดรักษาตัว
อย่างไร อะไรเป็นสิ่งเกื้อหนุนต่อการรักษา 
อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ควรหลีกเล่ียง 
ลดละ ขอฝากพุทธภาษิตเป็นที่พึ่งทางใจยาม
เจ็บปวย ทุกข์ใจว่า ปญญาสะหิโต นะโร 
อิธะ ทุกเข สุขานิ วินทะติ คนมีปัญญา 
ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ

เรื่องที่สอง ก็คือ งานบุญสลากภัต ในปีนี ้
ก็มีอะไรหลายอย่างแตกต่างไปจากปีก่อน ทั้ง
ผู้เป็นแม่งาน ขอบข่ายของงาน และผู้มีจิต
อาสามาช่วยงาน ในปีนี้ มีการเปดให้ติดต่อ
จองเป็นเจ้าภาพได้ก่อนที่ พม.บุญชู พม.
ชัยพร และโยมที่ช่วยประชาสัมพันธ์ของวัด 
เป็นผู้รับเรือ่ง ปีนีไ้ด้บทเรียนจากปีก่อน ทีโ่ยม
ใกล้วดัต้องพลาดไม่ได้เป็นเจ้าภาพกนัหลายคน 
ครั้งน้ีจึงเปดโอกาสให้โยมใกล้วัด หรือโยมที่
ใส่บาตรพระเป็นประจ�าได้ทราบข่าวและเปด
ให้จองก่อน เมื่อครบเวลาที่นัดหมายกันแล้ว 
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จึงเปดโอกาสให้โยมทั่วไป ซึ่งในพรรษานี้ 
พระเณรเข้าจ�าพรรษามากกว่าทุกปี คือ 
๑๐๕ รูป ปรากฏว่า พอใกล้วันงาน พระบาง
รูปมีความจ�าเป็นต้องไปร่วมงานศพญาติบ้าง 
เจ็บปวยบ้าง มาไม่ทันงาน ก็ต้องหาทางแก้
ปัญหากันไป

ส่วนด้านเจ้าภาพ ก่อนวันงาน ๑ วัน ยัง
ไม่สามารถติดต่อได้ ถึง ๑๓ ท่าน กลายเป็น
ปัญหาใหญ่ของผู้รับสมัครต้องหาแผนส�ารอง
แก้กันไป ส่วนจิตอาสาผู้แข็งขันปีนี้ ได้พระ-
เถระ และคณะพระนวกะ ๙ รูป มีพระ-
ศุภโชค เป็นต้น ช่วยท�าสลาก และวางแผน
เตรียมการต่างๆ จนพิธีด�าเนินไปได้อย่าง

ราบรืน่ด ีได้เหน็น�า้ใจของเพือ่นพระหลายท่าน

มาช่วยงานในส่วนต่างๆ ก็น่าปลาบปลืม้ใจมาก

ส�าหรบัข้อผิดพลาดบกพร่องทีอ่าจเกิดข้ึน

ได้ก็จะมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทาง

ปองกันในการจัดงานครั้งต่อๆ ไป

หลังออกพรรษา ที่วัดจากแดง มีงาน

ตักบาตรเทโว วันพุธที่ ๒๘ ต.ค. เวลา 

๗.๐๐ น. และก�าหนดงานทอดกฐินสามัคคี 

วันอาทิตย์ที่ ๑ พ.ย. หลังเสร็จงานกฐินพระ-

ภิกษุสามเณรปดเทอม เปดโอกาสให้ไปร่วม

งานกฐินที่ภูมิล�าเนา เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ 

จะเปดเรียนอีกครั้ง วันที่ ๑๖ พ.ย. นี้.



จดหมายถึงบรรณาธิการ

เกี่ยวกับบทความของพระภิกษุที่ได ๑๕ 
ปริญญา ที่ทางวารสารโพธิยาลัยไดนํามาลง
ในฉบับที่แลว (ก.ย. ๒๕๕๘) อาตมาเขาใจวา
บรรณาธิการตองการหาตัวอยางของพระที่ดี
มาลงทดแทนตัวอยางของพระแยๆ  ท่ีส่ือนยิม
เอามาลงใหเปนขาวอื้อฉาวเปนคราวๆ ไป 
ซึ่งไมเกิดผลดีตอศรัทธาของผูที่ยังไมเขาใจใน
พระพุทธศาสนา 

สาํหรบัการเปนตัวอยางในดานของความ
เพียร และความใฝรู  น้ัน ก็นายกยองอยู  
แตอาตมาเหน็วาเร่ืองท่ีเรยีนก็มีความสําคัญไม
นอยกวาสิง่ทีเ่รยีน (โดยเฉพาะอยางยิง่สาํหรบั
พระภิกษ)ุ จรงิอยูวชิาการทางโลกนัน้มปีระโยชน 
แตถาจะจัดกันจริงๆ มันเปนเพียงสิปปะ ยัง
ไมใชวิชชาแท เพราะยังไมสามารถนําผูเรียน
ใหพนทุกขไดอยางสิ้นเชิง 

วิชาทางโลกเรียนไปเทาไรก็ไมมีวันจบ 
มันมีแตจะแตกแขนงแยกยอยออกไปเรื่อยๆ 
เพราะมันวนเวียนอยูในสองอริยสัจแรก คือ 
ทุกข และสมุทัยเทานั้น หามีความเขาใจใน
เรื่องนิโรธและมรรคไม การเรียนปริญญามา
หลายๆ ใบเพื่ออุทิศใหกับญาติโยมนั้น ดูจะ
ไมคอยเปนหลักการอะไรได เราควรจะเรียน
เพื่ออุทิศแดพระพุทธเจาจะดีกวาไหม วิชาใน
พระไตรปฎกนั้นมีอยูอีกมากมายที่เรายังเขา
ไมถึง ยิ่งคนมีพ้ืนเปรียญธรรมเกาประโยค

มาแลว นาจะนําไปตอยอดใหเกิดประโยชน
งอกเงยได โดยเจาะลกึเปนผูเชีย่วชาญในปฎก
ใดปฎกหนึง่ หรอืในนกิายใดนกิายหนึง่ (นกิาย
ของชาวพุทธมิไดมีเพราะการแตกแยก แตมี
เพื่อจะชวยกันทรงจําและทําความเขาใจสวน
ตางๆ อันมากมายของพระไตรปฎก โดย
แบงเปน ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย 
อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย ซึ่งแตละนิกายก็
มีนัยอันละเอียดลึกซึ้ง ที่ควรจะไดศึกษาให
ชัดเจน ทั้งโดยการปฏิบัติ โดยอรรถะ โดยนัย 
และโดยสภาวะ) ดูตัวอยางประเทศพมาที่เขา
ยังมพีระทรงพระไตรปฎกและตํารบัตาํราภาษา
บาลีที่เขียนขึ้นใหมเสมอ ทั้งก็ไมไดแยกขาด
ระหวางปรยัิติและปฏิบติัแบบบานเรา ซึง่สอง
อยางนี้มันไมควรจะแยกขาดจากกันเลย

ภิกษุรูปหนึ่ง
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ตอบจดหมาย

ก่อนอื่นโยมต้องขอกราบนมัสการขอบ
พระคุณที่ท่านกรุณาแสดงความคิดเห็น มี
ปฏิสัมพันธ์กับวารสาร เป็นความชื่นอกชื่นใจ
ของคณะผู้ท�างาน ที่มีเปาหมายคือ การ
สร้างสรรค์ ตรงตามที่ท่านจ่าหัวจดหมายไว้ 
การที่ท่านเมตตาแสดงความคิดเห็นมา ย่อม
เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราจะสร้างสังคมอุดม
ปัญญาร่วมกัน

เป็นความจริงแล้วที่ท่านเข้าใจว่า การที่
น�าบทความเกีย่วกบัท่านพระมหามงคลกานต์ 
ฐติธัมโม มาตพีมิพ์เพราะต้องการน�าเสนอข่าว
ในด้านทีด่ขีองพระภิกษสุงฆ์ แทนท่ีข่าวทีไ่ม่ดี 
ทีเ่ผยแพร่อยูต่ามส่ือต่างๆ ทกุวนัน้ี จนประชาชน
ส่วนหนึ่งเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันสงฆ์ มีความ
เคลือบแคลงสงสัยไปในทางลบ 

ส�าหรับกรณีของพระมหามงคลกานต์ ที่
ท่านน่าจะมีธรรมชาติเป็นคนชอบเรียน และ
เรยีนได้ด ีจงึเรยีนไปเรือ่ยๆ จนกระท่ังมปีรญิญา
ถึง ๑๕ ใบ ในขณะที่มีอายุเพียง ๓๖ ปี
เท่านั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ควรสรรเสริญ โดย
เปาหมายของท่านคือ อยากสร้างอุทยานการ
เรียนรู้ที่จังหวัดสุรินทร์ บ้านเกิด เพราะท่าน
เลื่อมใสวิธีการของท่าน ว.วชิรเมธี ที่ก่อตั้ง
สถาบันวิมุตติยาลัย มีทั้งห้องสมุด และสถาน
อบรมและปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงราย 

การท่ีพระมหาท่านมีความรู้หลายสาขา 
น่าจะเป็นผลดีต่อการก่อต้ังอทุยานการเรยีนรู้
ของท่านในอนาคต ที่ชาวบ้านผู้มีความรู้น้อย
จะได้อาศัยเป็นที่พ่ึง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากความไม่รู้

ธรรมชาติของมนุษย์มีความหลากหลาย 
แม้แต่ในสมัยพุทธกาล เอตทัคคะของพระ-
พุทธองค์ยังมีตั้งมากมาย ทั้งพระภิกษุและ
คฤหัสถ์ จากการที่สร้างสมบุพกรรมมาแตก
ต่างกัน 

การที่พระมหาท่านเป็นผู้ชอบศึกษาเล่า
เรียนอาจเป็นสิ่งท่ีท่านสั่งสมมาเป็นวาสนา 
แม้เกิดภพชาติใดก็จะชอบเรียนอย่างนี้ 

พระพทุธองค์ทรงตรสัว่า รุง่อรณุของการ
ศึกษา คือ กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ 
ต้องมีธรรมะ ๒ ข้อนี้ ควบคู่กัน ชีวิตการ
ศึกษาเล่าเรียนจึงจะสมบูรณ์ บางทีพระ-
มหามงคลกานต์อาจจะยังไม่มีกัลยาณมิตร
แนะน�าท่านในสิ่งที่พระคุณเจ้าแนะน�ามา ใน 
ขณะทีก่ารด�าเนินชวีติในฐานะสงฆ์ ๑๕ ปรญิญา
ของท่าน เป็นที่ยกย่องจากสังคมที่ท่านอยู่
อาศัย ท่านคงไม่เห็นทางเลือกอื่น ที่จ�าเป็น
และเหมาะควรยิ่งกว่านี้

จากการทีพ่ระคณุเจ้ากรณุาน�าเสนอแง่คิด
ที่น่าพิจารณามา ณ ที่นี้ อาจเป็นการจุด
ประกายโยนโิสมนสกิารของพระมหามงคลกานต์
ให้เกิดแง่คิดว่า ควรศึกษาอะไรต่อไป เพราะ
ท่านอายุยังไม่มากนัก มีเวลาที่จะศึกษาอะไร
ได้อีกมากมาย บางทีท่านอาจสนใจมาศึกษา
เล่าเรยีนบาฬีใหญ่และพระไตรปฎกทีว่ดัจากแดง
บ้างก็เป็นได้

บรรณาธิการ


