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	 วารสารโพธิยาลัย	 ฉบับที่	 ๕๔	 ประจ�าเดือน
กุมภาพันธ์	และมีนาคม	๒๕๖๓	จัดท�าเป็นฉบับพิเศษ
อีกครั้ง	คือ	“๗๒ ปี ความสัมพันธ์ไทย - เมียนมา”
	 ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่า	ท�าไมฉบับนี้	จึงเป็นฉบับ
รวบสองเดือน	 คณะผู้จัดท�าใคร่ขอชี้แจงดังนี้ว่า	 การ
ท�าวารสารแต่ละเล่มนั้น	ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย	เนื่องจาก
คณะผู้จัดท�าทุกท่านเป็นอาสาสมัคร	เป็นผู้มีจิตอาสา
ที่มารวมตัวกัน	 สร้างสรรค์วารสารธรรมะดีๆ	 ให้เป็น
สมบัติของประเทศชาต	ิและพระพุทธศาสนา	ส่วนมาก
จะมีงานประจ�า	และภารกิจที่ต้องท�า	บางครั้งก็ไม่ว่าง	
ไม่สามารถอุทิศเวลาให้ได้เต็มที่	 ด้วยเหตุนี้	 วารสาร
จึงออกช้ากว่าก�าหนดเสมอ	 น่าจะท�าให้ผู้อ่านสับสน 
เร่ืองเวลาออกวารสาร	คณะผู้จัดท�าพิจารณาแล้ว	จึง
เห็นควรให้ออกเป็นรายสะดวกตามความเหมาะสม	
ต่อไปนี้	 วารสารอาจจะออกสองเดือนคร้ัง	หรือ	สาม
เดือนครั้ง	ตามเวลาที่จะอ�านวย	
	 อย่างไรก็ตาม	 คณะผู้จัดท�า	 ยังคงยืนยันในการ
รักษาคุณภาพของเนื้อหาไว้อย่างมั่นคง	 และย่อมมี
พัฒนาการไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน	นี่เป็นค�าสัญญา
จากคณะผู้จัดท�า
	 ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	ฉบบันีเ้ป็นฉบบั	“๗๒	ปี 
ความสัมพันธ์ไทย	–	เมียนมา”	อันเป็นประเด็นที่ควร
น�ามาบันทึกไว้	ณ	โอกาสนี้	เพราะทั้งประเทศเมียนมา
และประเทศไทย	ต่างเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาหลักของประเทศ	มีศาสนิกมากที่สุด	และ
ประเทศเมียนมานั้น	 ชื่อว่า	 ได้รักษาพระพุทธศาสนา
ไว้ได้เข้มแข็ง	 ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ	 เป็นท่ีพึ่งแก่
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาสายเถรวาทด้วยกัน	
ทั้งศรีลังกาและไทย	
	 ประเทศเมียนมา	มีพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	หรือ	 
พระผูส้ามารถทรงจ�าพระไตรปิฎกทัง้หมด	คอื	พระวินยั 

พระสูตร	 และพระอภิธรรม	 ไม่ได้มีเพียงรูปเดียว	
ปัจจุบันมีถึง	๑๕	รูป	 รูปสุดท้ายคือ	ท่านอู ปัญญา- 
วังสาภิวังสะ	 เพิ่งสอบได้เม่ือวันที่	 ๒๘	 มกราคม	
๒๕๖๓	ในขณะที่พระผู้ทรงพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมด 
เดินทางมาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย	 ได้มา 
ปรากฏองค์ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ได้มาสวดมนต์	ให้พร 
มาบรรยาย	และมาตอบค�าถามต่างๆ	ให้พทุธศาสนิกชน
คนไทยอย่างเป็นกันเอง	ซึ่งคณะผู้จัดท�าได้น�าเรื่องราว
การมาปรากฏองค์ครั้งนี้ของพระผู้ทรงพระไตรปิฎก 
๙	 รูป	 ไว้อย่างละเอียด	 นับเป็นความปีติปราโมทย์ 
ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมรายการในวันน้ันเป็นอย่างยิ่ง	เชื่อว่า 
หากท่านได้อ่านเรื่องราวท้ังหมดครบถ้วน	 ย่อมได้รับ
ความรู้สึกที่เป็นมหากุศลอันประมาณมิได้ทีเดียว
	 นอกจากนี้	 คณะผู้จัดท�าขอถือโอกาสนี้	 เล่าถึง 
พระมหาเถระส�าคัญของเมียนมาอีก	๒	ท่าน	คือ	ท่าน
แลดีสยาดอ	(พระญาณธชเถระ)	ซ่ึงเป็นพระมหาเถระ 
ที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่ง	ในยุคก่อนหน้าที่จะมีต�าแหน่ง 
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปแรก	กล่าวกันว่า	ท่านน่าจะ 
เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งท่ีสามารถทรงจ�าพระไตรปิฎก
ได้	 แต่ในขณะน้ัน	 ยังไม่มีการสอบอย่างเป็นทางการ	 
แต่ท่านสามารถจ�าข้อความในพระไตรปิฎกได้อย่าง 
แม่นย�า	 จนสามารถน�ามาเขียนหนังสือได้โดยไม่ต้อง 
เปิดดูพระไตรปิฎกเลย	 ท่านเป็นผู้เลิศทั้งปริยัติและ 
ปฏิบัติ	มีปฏิปทางดงาม	เป็นที่ภูมิใจของชาวเมียนมา
	 อีกท่านหนึ่งที่เราน�าเรื่องราวของท่านมาตีพิมพ ์
ไว้ด้วย	คือ	ท่านอู ธัมมโลกะ	พระภิกษุชาวไอริช	ที่ได ้
มาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาของเมียนมา 
รูปแรก	 และเป็นนักเคลื่อนไหวที่มีส่วนส�าคัญในการ
เรียกร้องเอกราชให้แก่ชาวพุทธเมียนมาจากการ 
เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ	
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วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย	
ธีรปัญโญ,	ชาคิโนภิกขุ,	
ญาณกุสโล,	วิเทศทัยย ์

และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

วารสารโพธยิาลัย	จัดพมิพ์มาด้วยปัจจยั 
บริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา	 แจกเป็น 
ธรรมทานและบริจาคไปตามห้องสมุด 
ต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางปัญญา 
อย่างกว้างขวางแก่ท่านผู้ใฝ่ธรรมต่อไป	 
ขออนุโมทนาทุกท่าน

ชมรมกัลยาณธรรม

สารบัญ

วัดจากแดง

a	 วิสัชนาธรรม	:	ความส�าคัญของติปิฏกธระ
		 (พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	ในเมียนมา)
	 แปลไทยโดย	พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร....๓
a	 เทศนาธรรม	:	ติปิฏกเทสนา		
	 แปลไทยโดย	พระมหาประนอม	ธมฺมลงฺกาโร...๑๔
a	 ปุจฉา-วิสัชนา	:	ติปิฏกเทสนา	ปุจฉา	-	วิสัชนา
	 แปลไทยโดย	พระมหาประนอม	ธมมฺาลงกฺาโร...๒๕
a	 ปัจฉิมพจน์	:	ปัจฉิมกถา
	 ซันนี่	(Sanny	).................................................๓๒
a		รอยธรรม	:	ประวัติพระญาณธชเถระ	(แลดีสยาดอ)	
	 สุเทพ	โพธิสัทธา...............................................๓๔	
a แฟ้มประวัติศาสตร์	:	อู	ธัมมโลกะ	
	 พระฝรั่งรูปแรกของเมียนมา
	 กองบรรณาธิการ..............................................๔๐
a	 พระธรรมเทศนา	:	อุปกิเลส	๑๖
	 พระอาจารย์ชยสาโร	(พระราชพัชรมานิต)........๔๔
a	 ธรรมกถา	:	เหลียวมองพุทธศาสนาในเมียนมา
	 พระไพศาล	วิสาโล...........................................๕๔
a สารธรรมจากพระสูตร	:	มงคล	๓๘	ประการ
	 มงคลสูงสุดที่มนุษย์ท�าได้		ตอน	๒
	 พระมหาสมปอง	มุทิโต.....................................๕๗
a	 ในประสบการณ์	:	ประสบการณ์สอบ	
	 สนามบาลี		ตอน	๙
	 พระมหาไพโรจน์		ญาณกุสโล...........................๖๑
a	 หน้าต่างบาลี	:	ตอน	๙	
	 เรื่องปกติลิงค์	+	วิภัตติ	=	นาม
	 พระมหาสมปอง	มุทิโต.....................................๖๓
a	 ภาษาธรรม	:	สนทนาภาษาบาลี		ตอน	๙
	 นายธรรมดา......................................................๖๕
a	 มองเทศ	-	มองไทย	:	ต�านานพระเจ้า
	 เลียบโลก	ฉบับลังกา	ตอน	๒
	 วิเทศทัยย์	........................................................๖๘

	 คณะผู ้จัดท�ามีความเชื่อว่า	 หลัง
จากท่ีท่านได้อ ่านวารสารโพธิยาลัย
ฉบับน้ีจบลง	 ท่านย่อมได้รับความปีติ
ปราโมทย์ตามสมควร	 เพราะเรื่องราว
ทั้งหมดคือประจักษ์พยานว่า	 ค�าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น	
งดงาม	 เที่ยงแท้	 แน่นอนเพียงใด	 จน
กระท่ังท�าให้แม้สิ่งที่ท�าได้ยากแสนยาก
เท่าใด	 ก็เป็นไปได้	 หากมีศรัทธาและ 
มีความมั่นคงในศรัทธานั้น	 มีความ 
เพียรพยายามท�าให ้ได ้	 ในท่ีสุดก็จะ
ส�าเร็จ	 เหมือนดังที่มนุษย์เราสามารถ
จ�าข ้อความจากพระไตรป ิฎกเป ็น
หม่ืนๆ	 หน้าได้ทั้งหมด	 จนได้รับการ
บันทึกไว ้ ใน	 Guinness	 Book	 of	
World		Records	ว่าเป็นความทรงจ�า 
ที่เป็นที่หนึ่ง	 และยังไม่มีบุคคลใดใน
ศาสนาอื่นสามารถกระท�าได้

คณะผู้จัดทํา
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 วนัท่ี		๑		กมุภาพนัธ์		๒๕๖๓		ตปิิฏกสิกขาลัย 
ร่วมกบั	หอพระไตรปิฎกนานาชาต	ิคณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 กรมการศาสนา	 กระทรวง 
วัฒนธรรม	จัดงาน	“การศึกษาและสืบสานพระ 
ไตรปิฎก”	ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลมาฆบูชา	 ปี	 ๒๕๖๓ 
และถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ	๗๒	ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต	 ระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
โดยในงานนี้	 มีกิจกรรมการสวดสาธยายพระ 
ไตรปิฎกและติปิฏกเทสนาโดยพระผู ้ทรงพระ 
ไตรปิฎก		๙		รูป		จากเมียนมาด้วย
ความเป็นมาของพระผู้ทรงพระไตรปิฎก  
 ประวัติความเป็นมาของพระผู ้ทรงพระ
ไตรปิฎกของเมยีนมา	มคีวามส�าคญัมาก		เพราะถ้า 
เราเข้าใจ	เราจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา
มากยิ่งข้ึน	 พระผู้ทรงพระไตรปิฎกนี้	 มีชื่อเรียก
อีกชื่อหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นหู	คือ	“สุต-
พุทธะ”	พุทธะ	คือ	ผู้ตรัสรู้แล้ว	หรือผู้รู้อริยสัจ	๔	 
อย่างถ่องแท้	 ซึ่งแบ่งได้เป็นหลายประเภท	 คือ 
“สัมมาสัมพุทธะ” หรือ “สัพพัญญูพุทธะ”  

เป็นผู้ตรัสรู้เองและสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตาม “ปัจเจก-
พุทธะ” ผู้ตรัสรู้เองเฉพาะตนผู้เดียว และยังมีช่ือ 
อื่นๆ	 ที่เรียกพุทธะในลักษณะเฉพาะอื่นๆ	 อีก	 
อาทิ “อนุพุทธะ”	 คือ	 พระอรหันต์	 ผู้ได้ฟังค�า 
สั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้ตาม	 และสอนให ้
ผู้อืน่รู้ตามได้“สาวกพทุธะ” หรือ	“จตุสจัจพทุธะ”  
คือ	ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า	ผู้รู้อริยสัจ	๔	ผู้บรรล ุ
ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปจนถึงขั้นอนาคามี 
นอกจากน้ันก็มี	 “สุตพุทธะ”	 ซ่ึงเป็นผู้รู ้เพราะ 
ได้ศึกษามาก	เป็นพหูสูต	รู้จักอริยสัจทั้ง	๔	อย่าง 
ถ่องแท้ด้วยสุตมยปัญญา	 พระเถระผู้สามารถ
ทรงจ�าพระไตรปิฎกจึงจัดว่าเป็น	“สุตพุทธะ”
	 ส�าหรับผู ้ที่บอกว่าตนเป็นชาวพุทธ	 เป็น
ผู ้นับถือพระพุทธศาสนา	 แต่ยังไม่รู ้จักอริยสัจ															
ทั้ง	๔	น้ัน	จัดว่าเป็นพุทธตามสํามะโนครัว	แต่
พุทธตามส�ามะโนครัวน้ี	ก็สามารถพัฒนาให้เป็น
สุตพุทธะได้	ถ้าใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้
	 พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะน�าให้พุทธบริษัท
ทั้งหลายท�าตนเป็นเสมือนม้าอาชาไนย	 และ
ช้างอาชาไนย	 คือฝึกได้ไม่ยาก	 และให้เป็นคน
อาชาไนย	ที่แนะน�าสั่งสอนได้ไม่ยาก	สั่งสอนไม่

ไปยินและไปยล ปิฏกาชาไนยบุคคล ที่จุฬาฯ

ความสำ�คัญ
ของติปิฏกธระ 
(พระผู้ทรง
พระไตรปิฎก
ในเมียนมา)

 พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม



มากเท่าไรก็รู้ได้	 	สามารถตื่นตัว	 ไม่ท�าสิ่งที่ไม่ดี 
แล้วเพียรท�าสิ่งที่เป็นกุศล	 นี่คือในระดับพุทธ-
บริษัท		ถ้าสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง	ก็จะเป็นการสร้าง
คนอาชาไนยให้เป็น		“ศาสนอาชาไนย”	บุคคล 
ผู้เป็นอาชาไนยในด้านศาสนา	 ก็คือพระผู้ทรง
พระไตรปิฎก	 ซึ่งเป็นผู้ที่ท่องจ�าพระไตรปิฎกได้
อย่างครบถ้วน	และมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง	
การทรงจําพระไตรปิฎกมีความสําคัญอย่างไร
	 เรื่องนี้ส�าคัญมาก	เพราะตามปกตินั้น	ความ
จ�าของคนเราก็ย่อมเลือนหายไปเป็นธรรมดา	 
ท่ีเราเรียกว่า	 สัญญาอนิจจา	 ความจ�าไม่เที่ยง	 
แต่ก่อนท่ีความจ�าจะเลือนหายไป	 ก็ยังสามารถ
ถ่ายทอด	สืบทอด	หรือสืบต่อความทรงจ�าเอาไว้ 
ได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง	คือ	ในการ 
เรียนนั้น ขั้นแรกเลย คือ “เรียนให้เข้าใจ” ขั้นที่  
๒ คือ “ทรงจําให้ได้” ขั้นที่ ๓ คือ “ทบทวน 
อย่าให้ลืม” ข้ันที่ ๔ คือ “บอกกล่าวสั่งสอน
ต่อ” และขั้นที่ ๕ คือ “ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
จนกระทั่งได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน”
	 ส�าหรับที่มาที่ไปของพระผู้ทรงพระไตรปิฎก 
หรือศาสนอาชาไนยนั้น	มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 

ซึ่งมีพระเถระที่สามารถทรงจ�าพระธรรมขันธ์	
ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
พระอานนท์ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถเลิศในการ
ทรงจ�าพระไตรปิฎกได้หมดทั้ง	 ๘๔,๐๐๐	พระ-
ธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้	แต่ในยุคที่ยัง
ไม่มีการบันทึกพระธรรมค�าสอนเป็นลายลักษณ์
อักษร	ก็ต้องใช้วิธีจ�าถ้อยค�ามาแบบปากต่อปาก	
มีโอกาสจ�าได้ไม่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์มากนัก 
หลังการท�าสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	 ๑	 ยุค
สมัยต่อมา	พระอรหันตเถระจึงแบ่งกันสอนและ
จดจ�าเป็นนิกายๆ	 ไป	 เช่น	 มีองค์ที่ทรงจ�าทีฆ-
นิกาย	มัชฌิมนิกาย	เป็นต้น	มีครบทั้ง	๕	นิกาย	
	 แต่ที่ส�าคัญก็คือ	 ยุคสมัยได้เปลี่ยนไป	 จาก
สมัยที่สรรหาพระเถระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎกได้	
๑,๐๐๐	รปูโดยไม่ยาก	การทรงจ�าก็ลดลงๆ	ทัง้จาก
ความอ่อนแอลงของสติ	วิริยะ	ปัญญา	และจาก
การฝ่าฟันภัยต่างๆ	เช่น	โจรภัยและทุพภิกขภัย
อันยาวนานกว่า	๑๐	ปี	เมื่อลดลงตามล�าดับ	แล้ว 
ท�าอย่างไรพระไตรปิฎกจะอยู่ได้	 ก็จารึกลงบน 
ใบลาน	 จากใบลานมาเป็นหนังสือ	 จากหนังสือ 
มาเป็นระบบดิจิทัล	ก็ขยับขึ้นตามล�าดับ	จริงอยู่	 
ยคุนีก้�าลงัเข้าสูย่คุ	AI	(Artificial	Intelligence		หรอื 
ปัญญาประดิษฐ์)	 บันทึกข้อมูลเป็นระบบค้นหา
ได้ง่ายมาก	ท�าให้รู้สึกว่าสมัยน้ีไม่จ�าเป็นต้องมา 
ทรงจ�าพระไตรปิฎกแล้วก็ได้	 แต่ไม่ใช่	 เพราะ 
ถ้ายังไม่เข้าใจดีจริงๆ	 แล้ว	 จ�าก็ไม่ได้	 พอจะ 
ใส่ข้อมูลไว้ในเครื่องช่วยจ�า	 ก็จะใส่ข้อมูลผิดๆ	 
ให้เรียนรู้ต่อกันไปผิดๆ	ได้ง่ายๆ
	 เพราะฉะนั้น	 การทรงจําพระไตรปิฎกจึง
มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะในแง่ท่ีว่า การ
ทรงจําไว้ได้ ทําให้สามารถเชื่อมโยง ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์ให้เกี่ยวเนื่องถึงกันได้ ทําให้เป็น
ความรู้ท่ีบริบูรณ์

พระผู้ทรงพระไตรปิฎกได้รับสิทธิ์พิเศษและการดูแล
อย่างดีจากรัฐบาลเมียนมา
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	 จะเห็นได้ว่า	ถ้ายังไม่ได้เรียนให้จบครบถ้วน
ท้ังสามปิฎก	 เราก็จะเห็นพระวินัยปิฎกแยกอยู่
โดดๆ	ต่างหาก	พระสุตตันตปิฎกต่างหาก	พระ
อภิธรรมปิฎกต่างหาก	 แต่พอได้เรียนพระสูตร	
พระวินัย	พระอภิธรรม	ครบทั้ง	๓	ปิฎกแล้ว	จะ
เห็นได้ว่าทั้ง	๓	ปิฎกมีความเชื่อมโยงถึงกันหมด		
เช่น	ในการตัดสินวินัย	ถ้าจะอิงวินัยปิฎกซึ่งแสดง
ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติอย่างเดียว	 โดยไม่มีพระ
อภิธรรมปิฎกซึ่งแสดงสภาวธรรมที่แท้จริงของ
รูปนามขันธ์	๕	ที่ปรากฏอยู่จริงเข้ามาช่วยเสริม 
การตัดสินวินัยก็ไม่สามารถท�าได้ถูกต้องเหมาะสม 
เพราะยังไม่ได้เอาขณะจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ล่วง
ละเมิดมาพิจารณาประกอบด้วย	และถ้าไม่ได้เอา
พระสุตตันตปิฎกที่แสดงแนวทางการบ�าเพ็ญบุญ
กุศลที่ให้ผลทุกภพชาติเข้ามาช่วย		ก็ไม่สามารถ 

ตัดสินวินัยให้เหมาะสมได้		เช่น		กรณีพระละเมิด 
สิกขาบทที	่	๒		จะท�าให้เป็นปาราชิกเพราะลักทรัพย์ 
พระพุทธองค์ก็ตรัสถามพระที่เคยใช้ชีวิตทางโลก 
ว่า	 ในทางโลกนั้น	 การลักทรัพย์มีโทษอย่างไร
ขนาดไหน	เมื่อถูกจับได้	แล้วจะถูกปรับ	ถูกจ�าคุก	
แค่ไหน	อย่างไร	ก็ไปเอากฎหมายทางโลกมาเชือ่ม
มาเทียบเคียงด้วย	แล้วจึงตัดสินปาราชิกข้อที่	๒ 
ของพระได้อย่างเหมาะสม	เพราะฉะน้ัน	พระสตูร 
พระวินัย	พระอภิธรรม	๓	ปิฎกน้ี	ถ้าจะให้มอง
เห็นเชื่อมถึงกันได้หมด	 ก็ต้องอาศัยการทรงจ�า	
จึงจ�าเป็นต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้ทรงจ�าได้		เพื่อ
ที่จะสร้างศาสนอาชาไนยขึ้นมา
กระบวนการสร้างศาสนอาชาไนย หรือพระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎก
 ภายหลังการท�าสังคายนาครั้งที่	 ๔	 พระ
อรหันต์ผู ้ทรงจ�าพระไตรปิฎกมีจ�านวนน้อยลง
เรื่อยๆ	 จนสูญสิ้นหมดในช่วงต้นพุทธศตวรรษ
ที่	๒๒	แต่ยังโชคดีที่ในเมียนมายังพอมีพระเถระ 
ผู้มีความรู้ความสามารถในพระไตรปิฎกอยู่บ้าง	
แม้จะไม่ใช่ผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎกโดยตรง	แต่ทรง
จ�าได้เป็นบางปิฎก	และบางคัมภีร์	และเมียนมามี
ความพยายามจะรื้อฟื้นการสรรหาผู้ทรงจ�าพระ
ไตรปิฎก	 จนสามารถสร้างหลักสูตรติปิฏกธระ 
ขึ้นได้ส�าเร็จในช่วงครบรอบ	๑	ปี	แห่งการได้รับ
เอกราชจากอังกฤษ
 หลักสูตรติปิฏกธระ น้ัน	เป็นหลักสูตรการ
สอบเพื่อสรรหาผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก	 ซ่ึงได้รับ
การขนานนามว่า	 “หลักสูตรสหชาติกับการได้
คืนมาซึง่เอกราช”	จัดว่าเป็นหลกัสตูร	(การสอบ) 
ที่ยากที่สุดและใช ้เวลายาวนานที่สุดในโลก	
เพราะเป็นการสอบความจ�าจากคัมภีร์และต�ารา 
ต่างๆ	 ของทั้งสามปิฎก	 ที่ในภาพรวมมีจ�านวน
รวม	๘,๐๓๑	หน้ากระดาษขนาด	A4	ด้วยการ
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สอบท่องจ�าที่ห้ามผิดเพี้ยนแม้แต่ค�าเดียว	 และ 
ด้วยวิธีการสอบที่กรรมการผู ้สอบจะบอกให้ 
เลื่อนจากบทที่ก�าลังท่องอยู่	 ไปท่องต่อที่บทอื่น 
ตอนอ่ืน	หน้าอ่ืน	วรรคอื่น	หรือแม้ที่ค�าอื่น	คือสั่ง 
ให้ไปต่อที่ใดก็ต้องท่องต่อได้ทันที	 โดยยอมให้ 
หยดุชะงกัเพือ่คดิได้	เพยีงไม่เกนิ	๑	นาท	ีและหยดุ 
ได้ไม่เกิน	 ๕	 คร้ัง	 ในแต่ละวัน	 ซึ่งมีการสอบ 
ตลอดทั้งวัน	การสอบท่องจ�าจะใช้เวลา	๑๘	วัน	 
และยังมีการสอบข้อเขียนที่วัดความเข้าใจอย่าง 
ละเอียด	 ซึ่งต้องศึกษาต�ารามากกว่าต�าราที่ใช้ 
ในการสอบท่องจ�า	 การสอบข้อเขียนใช้เวลา 
๕	 วัน	 รวมวันที่ท�าการสอบ	 ๒๓	 วัน	 ในทาง 
ปฏิบัตินั้น	 แยกการสอบเป็นการสอบท่องจ�า	 
๕	 ตอน	 สอบข้อเขียน	 ๕	 ตอน	 รวม	 ๑๐	 ตอน 
ซึ่งผู้เข้าสอบส่วนใหญ่	ใช้เวลาในการสอบ	๑๐	ปี	 
โดยเฉลี่ยส�าหรับรูปที่มีความสามารถเป็นพิเศษ 
เช่นพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๑	ท่านใช้เวลา 
เพียง	๔	ปี	และบาง
รูปใช้เวลา	๒๘	ปี
	 จ ะ เห็ น ไ ด ้ ว ่ า	
หลักสูตรการสอบ
เพื่อสรรหาผู ้ทรงจ�า
พระไตรปิฎกนี้	ใช้วิธี	 
“ทรงจาํเข้าใจ”			คอื 
ในส ่ วนของความ 
ทรงจ�า	ต้องจ�าได้หมด	 
๑๐๐	 เปอร ์ เซ็นต ์	 

และในส่วนของความเข้าใจนี้	เอา	๘๐	เปอร์เซ็นต์ 
ค�าว่า	 “เข้าใจ”	 นี้	 หมายถึงต้องไปศึกษาเพ่ิม 
ด้วย	 ต้องดูอรรถกถา	 ดูฎีกาขยาย	 ดูอนุฎีกา 
ขยาย	 นั่นคือการสร ้างความเข ้าใจ	 แต ่ใน 
การทรงจ�าพระไตรปิฎก	 ต้องจ�าได ้ ท้ังหมด 
ทั้ง	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 นี่คือ	 “พระผู้ทรงพระ- 
ไตรปิฎก”	โดยแท้จริง
	 พอสอบพระไตรปิฎกจบ	 ท่านได้อะไรบ้าง		
ถ้าได้ครบสามปิฎก	 จะถือว่าเป็นวีไอพีของชาติ		
มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยอัตโนมัติ	 (ไม่
ต้องแต่งตั้ง)	 โยมพ่อโยมแม่ของท่านไม่ต้องเสีย
ภาษี	น่ังรถ	ลงเรอื	ขึน้เครือ่งบนิภายในประเทศได้
ฟรีหมด	ถ้าได้สองปิฎก	ก็นั่งรถไฟชั้น	๑		เรือยนต์ 
รถเมล์	 นั่งฟรีหมด	 แต่ยังนั่งเครื่องบินฟรีไม่ได้ 
ถ้าได้สามปิฎกเมื่อไร	 เครื่องบินในประเทศก็น่ัง
ฟรีด้วย	น่ีคือการดูแลพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
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	 ที่เมียนมานั้น	 เมื่อมีเหตุการณ์	 หรือมีคดี 
เกิดขึ้น	เขาจะมีกลไกหนึ่ง	คือ	ศาลวินัยธร	พระ
ผู้มานั่งบัลลังก์ตัดสินศาลพระนั้น	 ต้องทรงวินัย
จริงๆ		เมื่อมีคดีของสงฆ์ขึ้นมา	จะมี	๒	ศาล	คือ 
ศาลทางโลกกับศาลวินัยธร	 ถ้าศาลวินัยธรของ
พระตัดสินแล้ว	 ก็หมายความว่าถึงท่ีสุดแล้ว 
ตัดสินให้ปาราชิก	 ก็ต้องสึก	 สึกแล้วก็ต้องถูก
พิจารณาคดีทางโลกต่อ	 ศาลทางโลกจะตัดสิน
อย่างไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง	 ฉะน้ันจะเห็นว่า	 การ 
ดูแลพระศาสนา	 การรักษาพระศาสนาให้ได้ดี 
คือการสร้างศาสนอาชาไนย	 ซึ่งก็คือพระผู้ทรง-
พระไตรปิฎก	
	 ส�าหรับการเรียนการสอนพระไตรปิฎกนั้น	
ก่อนจะมาเรียนพระไตรปิฎก	 ต้องปูพื้นฐานให้
พร้อมทั้งหมดก่อน	 คือต้องแปลบาลีได้	 เรียน 
อภิธัมมัตถสังคหะจบ	ภิกขุปาติโมกข์จบ	ภิกขุนี-
ปาติโมกข์จบ	 ก็คือวินัยพ้ืนฐานจบแล้ว	 เรียน
พระสูตร	ธรรมบท	อังคุตตรนิกาย	จบหมดแล้ว	
อภิธรรม	๗	 คัมภีร์	 เรียนจบหมดแล้ว	 หลังจาก
จบวิชาพื้นฐานเหล่านี้แล้ว	 จึงไปเรียนหลักสูตร
พระไตรปิฎก		เพราะพระที่จะท่องพระไตรปิฎก
ได้นั้น	ต้องแปลบาลีได้หมด	อ่านบาลีรู้เรื่องหมด	

เพราะฉะนั้น	เวลามานั่งท่องพระไตรปิฎก	ตั้งแต	่
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะ-             
สิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย	...	ในขณะ
ที่ท่านท่องน้ัน	ท่านแปลได้หมดแล้ว
	 เมื่อแปลได้หมดแล้ว	 ก็ท่องได้เร็ว	 เหมือน
อ่านการ์ตูนแล้วจ�าได้เลย	และนั่นก็คือ	ท�าไมพระ 
ท่านท่องไหว	 ท่องได้เยอะ	 อ่านทุกตัว	 เอวัมเม
สุตัง...ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี	 เอกัง สะ-
มะยัง ภะคะวา...สมัยหน่ึงพระผู้มีพระภาคเจ้า	 
คือท้ังบาลีและค�าแปลไหลลื่นเลย	 พอไหลลื่น 
แปลได้	 เข้าใจความหมาย	 เวลามาท่องจ�ามัน 
ก็ไม่ยาก	ที่เราท่องแล้วท่องอีก	แล้วรู้สึกว่าท�าไม
มันยากเหลือเกิน	 ก็เพราะเราแปลไม่ออก	 พอ
แปลไม่ออก	ก็ไม่เข้าใจความหมาย	สิ่งที่เกิดก็คือ	 
๑)	ท่องแล้วไม่เข้าใจเน้ือหา	๒)	ไม่เข้าใจว่าท่อง
แล้วได้อะไรจากการท่อง	 จากการสวด	 แต่ถ้า
แปลได้ เข้าใจความหมาย จะเห็นว่า ทุกบท 
ท่ีแปลได้ เข้าใจความหมายแล้วนั้น จะดึงไปสู ่
การปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ปริยัติกับปฏิบัติก็จะ
ไปคู่กัน
	 คณะสงฆ์ไทยก็ได้วางแนวทางไว้อย่างนั้น			
ตอนอยู่ในโบสถ์	ได้เรียน	ปริยัติ ๘ อย่าง หรือ

ปริญญาบัตรติปิฏกธระติปิฏกโกวิทะ 
พร้อมด้วยเครื่องทรง
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อนุศาสน์ ๘	คือ	นิสัย ๔ อกรณียกิจ ๔	และได้
เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ ๕ อย่าง	 เกสา	 โลมา	 นะ
ขา	 ทันตา	 ตะโจ	 อันนี้ก็คือปฏิบัติ	 ๕	 ปริยัติ	 ๘	
ตอนอยู่ในโบสถ์	 เมื่อออกจากโบสถ์ก็ยังต้องคู่
กันไป	ตามที่บทสรภัญญะของไทยได้กล่าวไว้ว่า 
“ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือทางด�าเนินดุจคลอง   
  ให้ล่วงลุปอง  ยังโลกอุดรโดยตรง” 
 โลกอุดร คือ	 โลกุตตรธรรม ๙	 (	 มรรค	๔	 
ผล	๔	นิพพาน	๑)
	 ปริยัติกับปฏิบัติ	ต้องคู่ขนานกันไป	ซึ่งก็ตรง
กับวิธี	learn	by	heart	และ	learn	by	using	
หรือที่เรียกว่า	active	learning	เป็นวิธีการที่มี
มาตั้งแต่โบราณ	แต่	ณ	ปัจจุบัน	เราไปอ่านเจอ
ที่เขาบอกเป็นภาษาอังกฤษ	 อ๋อ...ต้อง	 active	
learning	หรือต้อง	learn	by	heart	จริงๆ	แล้ว	
วิธีการที่เรียนรู้แล้วน�ามาใช้เลย	 ก็คือโยนิโส- 
มนสิการ	นั่นเอง	 เรามีมาตั้ง	 ๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว		
โดยพระสูตรที่แสดงไว้ชัดเจน	คือ	อนัตตลักขณ- 
สูตร	 ซึ่งเป็นพระสูตรที่แสดงธรรมด้วยระบบ	
two	 -	 way	 communication	 คือเทศน์ไป
ถามไป	เทศน์จบ	ถาม	คนตอบก็ตอบออกมา	ได้
บรรลุเป็นพระอรหันต์	คนฟังไป	คิดตามไป	จนได ้
บรรลุเป็นพระอรหันต์		เพราะฉะนั้น	วันนี้เราได้
รู้วิธีการหรือแนวทางในการสร้างศาสนอาชาไนย	
คือพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
แนะนําพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
	 นับต้ังแต่เมียนมาได้รับเอกราชมาจนถึง 
วันนี้	 ก็เป็นปีที่	 ๗๒	 และยังเป็นปีที่ครบรอบ	 
๗๒	 ปี	 ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูตระหว่างไทยกับเมียนมาด้วย	และในช่วงเวลา	 
๗๒	ปีนี้	 เมียนมาได้สร้างพระผู้ทรงจ�า	 ๓	ปิฎก	
ได้ทั้งหมด	๑๕	รูป	โดยองค์สุดท้ายเพิ่งสอบผ่าน
ส�าเร็จเมื่อ	๒	-	๓	วัน	ที่ผ่านมา	(๒๘	ม.ค.	๖๓)

 ปัจจุบัน	 พระผู้ทรงพระไตรปิฎกที่ยังมีชีวิต
อยู่มีทั้งหมด	๑๐	รูป	 วันนี้มา	๙	รูป	อีกรูปหนึ่ง 
ไม่มา	เนื่องจากได้ปฏิญญาไว้ว่าจะไม่เดินทางไป 
ต่างประเทศ	ไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม	ท่านจะสอน 
และเผยแผ่พระธรรมในประเทศเมียนมาเท่าน้ัน	
ท่านจะไม่เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน	 จึงนิมนต ์
มาได้	๙	รูป	ซ่ึง	๙	รูปก็มาครบทั้งหมด	นับเป็น
โอกาสอันดี	ที่เราจะได้	สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 
ได้เห็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎกก็เป็นมงคลอันเลิศ
 อาตมาขอแนะนําพระผู้ทรงพระไตรปิฎก 
ต้ังแต่องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
รูปที่	 ๑ ท่านพระภัททันตะ 
วิจิตตะสาราภิวังสะ 
	 องค์น้ีอายุมาก	มีคนไป 
ทดลองความจ�าของท่านน้ี 
ว่าดไีหม	ให้ท่านอ่านหนังสอื- 
พิมพ์	 ๑	 ฉบับ	 แล้วก็เก็บ 
หนังสือพิมพ์	 ถามท่านได  ้
เลยว่า	 ทุกหน้ามีข่าวอะไร 
ท่านสามารถบอกได้หมด 
อันน้ีคือความจ�าเป ็นเลิศ	 
แล้วเวลาท่านสอบ	 ท่านไม่ได้เอาปากกามานั่ง 
เขียนตอบ	คนออกข้อสอบมี	 ๓	 คน	ท่านเป็นผู ้
สอบองค์เดียว	 เพื่อกันการผิดพลาด	 ท่านจึง 
บอกให้เอาพิมพ์ดีดมาแล้วตอบด้วยพิมพ์ดีด 
มคี�าถาม	๑๒	ข้อ	ท่านพมิพ์ดดีตอบอย่างเรยีบร้อย 
สวยงาม	 โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียงช่ัวโมงเดียว 

หนังสือ “ติปิฏกธระ ปิฏกะอาชาไนยบุคคล”
แปลโดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล
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ท่านสอบข้อเขียนได้เกิน	๙๐	เปอร์เซ็นต์	ข้อเขียน 
คือ	 ความเข้าใจทั้งหมด	 ส่วนการสอบท่องจ�า 
ท่านได้	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์เต็ม
	 ส�าหรบัองค์แรกนี	้ท่านใช้ระยะเวลาในการสอบ 
พระไตรปิฎกได้ครบ	 เพียง	๔	ปี	 เท่านั้น	 (ปกต ิ
ต้องใช ้เวลาโดยเฉลี่ย	 ๑๐	 ปี)	 องค์แรกนี้มี 
ความจ�าเป็นเลิศ	 เรื่องที่จ�าได้เก่ียวกับท่านก็คือ 
แม้ท่านจะเป็นพระบ้านนอก	แต่ว่ามีความจ�าเป็น 
เลศิ	และกเ็ข้าใจพระไตรปิฎกได้อย่างถ่องแท้	และ 
ท่านไม่ค่อยฉันเนือ้	ท่านชอบฉันถัว่ต้มเมด็เหลอืงๆ 
ใหญ่ๆ	ทีเ่ป็นอาหารแบบบ้านๆ	ท่านบอกว่าท�าให้ 
สมองด	ีทรงจ�าด	ีท่านพระภทัทนัตะวจิติตะสารา- 
ภวิงัสะ ผูท้รงพระไตรปิฎกรปูแรกน้ี ท่านยงัเป็น 
องค์วสิชัชนาการสงัคายนาพระไตรปิฎก ครัง้ท่ี ๖ 
ที่ร่างกุ้ง	ซึ่งในหลวงรัชกาลที่	๙	 เคยเสด็จฯ	ไป
ถวายภัตตาหารเพลในงานสังคายนาครั้งนั้นด้วย
รูปที่หนึ่งท่านมรณภาพไปนานแล้ว
รูปที่	๒	พระภัททันตะ เนมินทะ 

 อยู่ที่ปะคุกกู่	 ซึ่งมีการ 
เรียนการสอนแบบเจาะลึก 
แต่ไม่เน้นการสอบ	 เน้นให ้
เอาพระบาลีมาเรียน	 แปล
อรรถกถา	ฎีกา	จนครบหมด	
เรียนจนจบ	 ๘๔,๐๐๐	 พระ
ธรรมขันธ์	 ใช้ระยะเวลาใน 
การเรียน	๘	 ปี	 หลังจากนั้น 
ก็มาท่องอีกต่างหาก	ถามว่า 
ถ ้าโยมอยากจะเรียนบ้าง	

จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่	 ที่ปะคุกกู่น้ี	 เปิดสอน
พระไตรปิฎกตั้งแต่ต้นจนจบ	 เอาบาลีอรรถกถา 
ฎีกา	มาแปลทั้งหมดเลย	โดยใช้เวลา	๘	ปี	 ใคร
ใคร่สอบก็สอบ	ใครไม่ใคร่สอบก็คือเรียนจบแล้ว 
ไม่ต้องสอบหลักสูตรของวัดนี้	 การเรียนแบบนี้ 

มีพระไทยรูปหนึ่งไปเรียนคือ	 พระครูภาวนา-
สมณวัตร	 วิ.	 (ท่านอาจารย์ประจาก	 สิริวณฺโณ) 
เจ้าส�านักวิปัสสนากรรมฐานตาณัง	เลณัง	ท่านก็
ไปเรียนจากส�านักน้ี	ซ่ึงเป็นส�านักของพระผู้ทรง
พระไตรปิฎกรูปที่	๒
รูปที่	๓	พระภัททันตะโกสัลละ 
	 อยู่ท่ีเมืองแปร	 ซึ่งอาตมา 
เองก็ไปอยู่กับองค์นี้	 เป็นเวลา	 
๗	ปี	อาตมาไปอยูท่ีเ่มยีนมานาน 
๑๒	 ปี	 โดยไปอยู่กับพระผู้ทรง
พระไตรปิฎกรูปน้ี	๗	ปี
รูปที่	 ๔	 พระภัททันตะสุมัง- 
คลาลังการะ 
	 ท ่านเป็นพระผู ้ทรงพระ 
ไตรปิฎกที่อายุน้อยที่สุด	 และ
ท่องหนังสือเก่งมาก	 ตอนสอบ
ท่องนั้น	 ท่านสวดเร็วมาก	 จน 
กรรมการฟังไม่ทัน	เปิดหนังสือ 
ตรวจสอบ	 ทานตามที่ท่านสวด 
ไม่ทัน	 กรรมการจึงท้วงให้ท่าน 
กลบัไปท่อง	ส่วนทีท่่านท่องผ่าน 
ไปไกลแล้ว	ท่านก็เลยบอกว่า	“สวดไปแล้วครับ 
ถึงหน้านั้นหน้านี้แล้วครับ” เมื่อท่านตอบเช่นนั้น 
กรรมการก็เลยมองว่า	 ท่านไม่ให้ความเคารพ 
ท่านจึงขอพักสอน	ไม่ได้สอบต่อ	จนครบก�าหนด 
ภายหลัง	 ท่านได้เข้าไปขอโทษคณะกรรมการ 
และเข้าสอบใหม่	 จนสอบผ่าน	 เป็นพระผู้ทรง 
พระไตรปิฎก	 รูปที่	 ๔	 ท่านใช้เวลาในการสอบ 
๕	ปีเท่าน้ัน	ตอนสอบได้	ท่านอายุเพียง	๒๑	ปี	 
โดยที่ท่านเรียนจบและเข้าใจแตกฉานมาตั้งแต่ 
สมัยเป็นสามเณรแล้ว	นับว่าท่านมีความโดดเด่น 
ในหลายๆ	ด้าน	เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านมรณภาพ 
แล้ว	เมื่อ	๒๔	ก.ย.	๒๕๔๙
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	 พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	องค์ท่ี	๔	นี	้	ท่านเป็น 
พระอาจารย์ของ	 พระมหาไพโรจน์	 ญาณกุสโล		
ซึง่ได้ไปศกึษาทีเ่มียนมา	อยูก่บัท่านนานถงึ	๑๘	ปี 
(ป ัจจุ บันสอนอยู ่ที่คณะ	 ๒๕	 วัดมหาธาตุฯ	 
ท่าพระจันทร์)	 ท่านได้อยู่ใกล้ชิด	 เป็นศิษย์ของ 
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๔	นี้	และปี	พ.ศ.	
๒๕๕๐	พระมหาไพโรจน์	ท่านสามารถสอบผ่าน 
พระวินัยปิฎก	 ๔	 คัมภีร์	 หลักสูตรของรัฐบาล 
เมียนมา	(ถามตอบเป็นภาษาบาลีล้วนๆ)		ซึ่งนับ
ถึงปัจจุบัน	 ท่านเป็นพระต่างชาติองค์แรกและ
องค์เดียว	ที่สอบได้ปริญญาบัตร	สาสนะธชะธัม 
มาจริยะวินยปาลิปารคู	จากเมียนมา

รูปที่	๕	พระภัททันตะ 
สิรินทาภิวังสะ 
   นี่ คือองค ์ที่บอกว ่าไม ่ยอม 
เดินทางไปต่างประเทศท่านจะ 
ไม่ไปประเทศไหน	 ท่านจะสอน 
ปริยัติ	 สอนปฏิบัติ	 และก็เขียน 
หนังสือเท่านั้น	 ขณะนี้ท่านก็ยัง
สร้างลูกศิษย์ที่สามารถทรงจ�า
พระไตรปิฎกขึน้มาได้อย่างต่อเนือ่ง

รูปที่	 ๖	 พระภัททันตะ วายามินทาภิวังสะ 
	 วันนี้ท่านจะมาเป็นองค์ประธาน	องค์นี้เป็น
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกที่เป็นลูกศิษย์ขององค์
แรก		กล่าวได้ว่า	องค์แรกปั้นองค์นี้ขึ้นมา	

รูปที่	๗	พระภัททันตะ สีลักขันธาภิวังสะ
	 เป็นลูกศิษย์ขององค์ที่	๑

รูปที่	๘	พระภัททันตะ วังสปาลาลังการะ 
	 เป็นลูกศิษย์ขององค์ที่	๑	

รูปที่	๙	พระภัททันตะ คันธมาลาลังการะ 
	 ท่านก็เป็นลูกศิษย์ขององค์ที่	๑	เหมือนกัน
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รูปที่	๑๐	พระภัททันตะ สุนทระ 

	 องค์นีอ้าตมารูจ้กักบัท่าน	ตัง้แต่ไปเรยีนอยูท่ี่ 
เมียนมา	มีโยมอุปัฏฐากคนเดียวกัน	ท่านลุยเอง	
เรียนเอง	 คือไปเรียนส�านักโน้น	 เรียนส�านักนี้	
ที่ไหนมีให้เรียน	ไปขอเรียนหมดเลย	เสร็จแล้วก ็
มานั่งท่องเอง	รูปที่	๑๐	นี้	จะสนิทสนมกับอาตมา	
เคยอยู่ด้วยกันมา
รูปที่	๑๑	พระภัททันตะ อินทปาละ 
	 เป็นลูกศิษย์ขององค์ที่	๑	

รูปที่	๑๒	พระภัททันตะ อภิชาตาภิวังสะ 
	 ก็ได้รับการปลุกปั้นจากองค์ที่	๔	คือ	องค์ที่
เก่งที่สุด	อายุน้อยที่สุด

รูปที่	๑๓	พระภัททันตะ อินทาจริยะ 
	 ก็เป็นลูกศิษย์ขององค์ที่	๑	

รูปที่	๑๔	พระภัททันตะ วิริยานันทะ 

	 องค์สุดท้าย	องค์น้ีก็เคยอยู่กับอาตมา	เรียน
หนังสือมาด้วยกัน	 แต่ท่านเข้าไปสู ่การศึกษา 
พระไตรปิฎก	จนกระทั่งเรียนจบพระไตรปิฎก	
	 ตอนนี้อาตมามีเพื่อนพระที่ทรงจ�าพระ
ไตรปิฎกหลายรูปอยู่ในน้ี	 แต่อาตมาไม่เอาถ่าน	
เอาแต่ฟืน		ก็เลยไม่ทรงจ�าพระไตรปิฎก	แต่เพ่ือน
อาตมาทรงจ�าพระไตรปิฎกกันเยอะเลย	
 จะเห็นว่า	การสร้างพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
นั้น	สร้างได้ยากมาก		แต่เมื่อสร้างได้	๑	องค์แล้ว
ได้อะไร	ถ้าโยมอยากฟังเทศน์ลึกๆ	ธรรมะหมวด
ไหนที่ยากๆ	 แต่ด้วยความรู้ลึกจบครบของท่าน	
ท่านจะเทศน์ให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุด	 เราคิดว่า
ท่านมีความรู้ขนาดน้ี	เวลาท่านเทศน์	เราคงไม่รู้
เรื่องหรอก	ที่ไหนได้	ท่านพูดสิ่งลึกๆ	แต่ท�าให้ตื้น
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แบบที่เราคิดไม่ถึง	 ฟังท่านแล้ว	 ท�าไมมันเข้าใจ
ง่ายเหลือเกิน	ถึงท่านจะรู้ลึก	แต่เวลาเทศน์ท่าน
ก็เทศน์เข้าใจง่าย	แต่พระของเรานี้รู้ตื้น	แต่เวลา
เทศน์กลับเทศน์ลึกมาก	แล้วเป็นยังไง	องค์เทศน์
เองก็งง	คนฟังก็ไม่รู้เรื่อง	นั่งหลับเป็นแถว	
	 นอกจากนั้น	พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	ไม่ว่า 
จะไปที่ไหนก็ตาม	 ท่านจะเน้นสร้างคนให้มี
คุณภาพ	ท่านจะสร้างลูกศิษย์ขึ้นมาต่อยอด		คือ
เมื่อสร้างพระผู้ทรงพระไตรปิฎกได้องค์หนึ่ง	ท่าน
จะสร้างต่อได้อีกเป็นร้อยๆ	 องค์	 เพราะฉะนั้น	 
พระผู ้ทรงพระไตรปิฎกก็เปรียบเหมือนเป็น 
“ศาสนอาชาไนย”	เรากค็วรทีจ่ะสร้างพระแบบนี ้
คือ	“พระผู้ทรงพระไตรปิฎก”
	 จึงอยากจะเชิญชวนญาติโยมสร้างพระ 
พูดได้	คือพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	พระอิฐพระปูน 
เราสร้างเตม็บ้านเตม็เมืองแล้ว	พระทองค�ากส็ร้าง 
เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว	 ขอเชิญชวนสร้างพระ 
พูดได ้ 	 พูดจากไหน.. .พูดจากพระไตรป ิฎก 
อรรถกถา	 ฎีกา	 พูดตรงตามพระไตรปิฎก	 พระ 
พุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็พูดตามได้หมด	 แล้ว 
เข้าใจพทุธประสงค์	คอืรูอ้รรถกถาด้วย	รูฎ้กีาด้วย 
อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสร้างพระแบบนี ้
ขึ้นมาในประเทศไทย	รายการนี้จึงมีการเชิญชวน
ทุกองค์กรเข้ามาร่วม	 เพื่อให้เห็นว่า	 พระผู้ทรง
พระไตรปิฎกมีความส�าคัญมากขนาดไหน
	 สิ่งนี้เป็นการสร้างชาติ	 คือการสร้างคนใน
ชาติให้มีคุณภาพ	จะสร้างพระศาสนาให้เข้มแข็ง 
คือการสร้างพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	 การเรียน
การท่องพระไตรปิฎกที่เมียนมานั้น	 พระผู้ทรง
พระไตรปิฎกท่านท่องมา	จากวนันัน้ถงึวนันี	้๗๒	ปี	 
สามปิฎก	มีเกิดถึง	๑๕	รปู	สองปิฎกมหีลายร้อยรปู 
หนึ่งปิฎกมีเป็นพันๆ	รูป	ของเราวันนี้	เราได้เริ่ม 
แล้ว	เริ่มเห็นวี่แววพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	เริ่มมี 

ญาติโยมอ่านพระไตรปิฎก	 เริ่มมีพระเณรเรียน 
พระไตรปิฎกที่จริงจังตามปณิธานของล้นเกล้า 
รัชกาลที่	 ๕	 ที่พระองค์ได้กราบเรียนพระเถระ 
ในสมัยน้ันว่า	“โยมได้ปลดทาสทางกาย ให้กับ 
คนไทยทั้งชาติแล้ว ขอให้พระคุณเจ้าเรียนพระ 
ไตรปิฎกช้ันสูงแล้วช่วยปลดทาสทางใจให้กับ 
คนไทยด้วยเถิด”	 นี่เป็นปณิธานของล้นเกล้า 
รัชกาลที่ 	 ๕	 ที่สร ้างมหาธาตุวิทยาลัยและ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 เพื่อสร้างพระผู้ทรงพระ 
ไตรปิฎก	ให้มาปลดเปลื้องทาสทางใจ	คือไม่ตก 
เป็นทาสของวัตถุนิยมน่ันเองวันน้ี	 ตามปณิธาน 
ที่พระองค์ท่านต้ังไว้	ก็เห็นแววว่า	จะมีพระไทย 
เรียนพระไตรปิฎกที่ส�าคัญก็คือ	 ในช่วงแรกๆ	 
เราอาจจะอ่านพระไตรปิฎกได้ยากมาก	ท่องยาก	 
แปลยาก	 ก็ลองอ่านลองท่อง	 ทดลองดูสักร้อย 
เที่ยวพันเที่ยว	 พอคล่องแล้ว	 ก็จะง่ายขึ้นเอง	 
หลังจากน้ันแล้ว	 การทรงจ�าพระไตรปิฎก	 ก็จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน		

รัตนสูตร
	 ในช่วงนี้	 ก่อนที่พระผู ้ทรงพระไตรปิฎก 
ทั้ง	๙	รูป	จะเข้ามาในหอประชุม	ก็ขอเชิญชวน 
ทุกท่านให้สวดสาธยายรัตนสูตร	 และหลังจาก
สวดจบแล้ว	เมื่อพระเถระท่านเข้ามา	ก็จะมีคาถา 
กล่าวต้อนรับท่าน	
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	 ช่วงน้ีมีโรคระบาด	 หลายคนก็ 
กลัวโรคระบาดมาก	 ท�าอย่างไร	 เรา
จะเอาพุทธธรรมเข้าไปแก้	 คือ	 มีศีล 
เป็นเสื้อเกราะ	 หน้ากากและพระ
ปริตรเป็นโล่	ปัญญาเป็นอาวุธ	เพราะ
ฉะนั้น	 ทุกท่านท่ีรักษาศีลไว้ดี	 เสื้อ
เกราะมีอยู่แล้ว	แต่อยากจะเพิ่มโล่อีก 
คือหน้ากากกับพระปริตร	 วันนี้ทุก 
ท่านก็พกหน้ากากมาแล้ว	พระปริตร 
ท่ีเหมือนโล่	คอยป้องกันโรคติดต่อคือ 
“รัตนสูตร”	เป็นพระสูตรที่พระพุทธ- 
เจ ้าได้ทรงสอนให้กับพระอานนท์ 
เพื่อไปสวดที่ เมืองเวสาลี	 ซึ่ ง เกิด 
โรคระบาดหนัก	 ทางการเอาไม่อยู ่ 
สุดท้าย	 ไปกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ช่วย	
พระพุทธองค์ทรงส่งพระอานนท์ไปสวด	 “รัตน
สูตร”	ไปสวดองค์เดียว	แต่เห็นผล
 ทําไมสวดองค์เดียวเห็นผล เพราะ
 ๑.	สวดถูกอักขระ	สวดช้าๆ	ชัดๆ	ถูกอักขระ
	 ๒.	แปลได้ทุกตัวอักษร	เข้าใจความหมายว่า
คืออะไร	ให้น้อมจิตไปในความหมาย
	 	๓.		มเีมตตาอนับรสุิทธ์ิ	คอืไม่ได้มุ่งหวังว่า	ถ้า
เราสวดแล้วเขาจะถวายปัจจัย	ถ้าเราสวดแล้วเขา
จะสรรเสริญเรา	ยกย่องเรา	ไม่หวังลาภสักการะ 
ชื่อเสียงใดๆ	 ทั้งสิ้น	 คือมีเมตตาอันบริสุทธิ์	 คือ 
ถ้าผู้ใดสวดด้วยคุณสมบัติ	๓	ประการนี้สวดครบ	 
๑	จบ	ก็เห็นผลเหมือนพระอานนท์ท่านสวด	
	 บทสวดมนต์	“รัตนสูตร”	มีแจกให้ผู้เข้าร่วม 
งานแล้ว	 ในหนังสือมหาราชปริตร	 บทสวดนี้
เป็นหนึ่งในบทสวดที่มักจะเรียกกันว่า	“บทสวด 
เจ็ดตํานาน”	 เป็นพระสูตรที่พระอานนท์เถระ 
ได้ศึกษาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ใช้สวด 
เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดข้ึน 

กับชาวกรุงเวสาลี	 ที่มีทั้งโรคระบาดอันตราย 
จากภูตผีป ีศาจ	 ความอดอยากล้มตายพระ 
พุทธองค์ทรงแนะน�าให้พระอานนท์เถระร�าลึก 
ถึงคุณพระรัตนะ	 คือ	 พุทธรัตนะ	 ธรรมรัตนะ	
และสังฆรัตนะ	 ท�าสัจกิริยา	 ประพรมน�้าพระ 
พุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวกรุงเวสาลี 
ด้วยอานุภาพแห่งพระรตันสตูรน้ี		ภัยพบิตัร้ิายแรง 
ได้ระงับลงอย่างฉับพลัน	 ปัจจุบัน	 “รัตนสูตร”  
นิยมน�ามาสวดในพิธีการท�าน�้าพระพุทธมนต์
	 ส�าหรับบทสวดและค�าแปลของ	 “บทสวด
รัตนสูตร”	 ท่านผู ้อ ่านสามารถฟังเสียงสวด
สาธยายรัตนสูตรและมหาราชปริตรทั้งชุดได  ้
โดยสแกน	QR	Code	น้ี

รัตนสูตร มหาราชปริตร

(QR	Link)
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	 นมัสการพระคุณเจ ้าที่ เคารพอย ่างสูง	
เรียนท่านอธิบดีกรมการศาสนา	 ท่านผู ้แทน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ประจ�าประเทศไทย	 ท่านคณบดีคณะอักษร-
ศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และท่านผู้ม ี
เกยีรตทิกุท่าน		ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี	 กรมการ

ศาสนา	 ที่กรุณารับเชิญมาเป็นประธานในการ
สวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนา	 ซ่ึง
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ	 คณะอักษรศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร ่วมกับกรมการ
ศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	และติปิฏกสิกขาลัย 
ได้ร่วมกันจัดขึ้น	 เน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา	
พุทธศักราช	๒๕๖๓	และวาระครบรอบ	๗๒	ปี	
ความสัมพันธ์ทางการทูต	ไทย	-	เมียนมา
	 พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค�าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ประกอบด้วยพระ
วินัยปิฎก	 พระสุตตันตปิฎก	 และพระอภิธรรม
ปิฎก	ซึ่งพระพุทธศาสนาเถรวาทนับถือว่า	พระ
ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เถระจ�านวน	๕๐๐	รูป	ได้
ท�าการสังคายนาขึ้นเป็นครั้งแรก	หลังจากที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน	และได้
มีการสวดทรงจ�าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา	เพื่อรักษา
และสืบทอดค�าสอนให้ยั่งยืนยาวนาน	จนกระทั่ง
ภายหลังจึงได้บันทึกพระธรรมวินัยที่สวดทรงจ�า
น้ันลงเป็นลายลักษณ์อักษร	
	 การสวดทรงจ�าพระไตรปิฎกจึงมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งต่อการรักษาและสืบทอดค�าสอนของ

ศาสตราจารย ์ ดร.พิรงรอง รามสูต รอง
อธิการบดี กํากับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคม
และพันธกิจสากล กล่าวรายงาน

แปลโดย
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

เทศนาธรรม ติปิฏก
เทสำนา

ไปยินและไปยล ปิฏกาชาไนยบุคคล ที่จุฬาฯ



องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ดังปรากฏใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ	 โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมียนมา	ซึ่งมีหลักสูตร
การศึกษาและการท่องจ�าพระไตรปิฎกทั้งชุด	
พระภิกษุผู้สอบผ่านจะได้ชื่อว่า	ติปิฏกธระ	หรือ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	 ซึ่งมีความเข้าใจเน้ือหา
ของคัมภีร์ต่างๆ	อย่างชัดแจ้ง	สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างคัมภีร์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง	 สามารถ
แสดงธรรมที่ยากให้เข้าใจง่าย	
	 นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง	 ที่พระมหาเถระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎก	๙	ใน	๑๐	รูป	จากประเทศ
เมียนมา	 ได้เมตตารับอาราธนามาสวดสาธยาย
พระไตรปิฎก	 และแสดงพระธรรมเทศนา	 ณ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันน้ี	อันจะเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจ	 และสนับสนุนให้พระภิกษุ
สงฆ์ของไทย	ตลอดจนอุบาสก	อุบาสิกา	ได้ศึกษา
และสืบสานพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง	
	 นอกจากนี้	 การสวดสาธยายพระไตรปิฎก 
ในวันนี้	ยังถือเป็นเครื่องบูชาสักการะเฉลิมพระ- 
เกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู ่หัว	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่
หัว	 ตลอดจนสมเด็จพระบรมราชูปถัมภกของ
มหาวิทยาลัยทุกพระองค์	 ซึ่งทรงใส่พระทัยใน
การท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้มีการช�าระ	 การ
แปล	 และการจัดพิมพ์เผยแผ่พระไตรปิฎกใน
โอกาสส�าคัญต่างๆ	ทุกรัชกาล
	 ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดิฉัน
ขอกราบนมัสการพระมหาเถระผู้ทรงพระไตร- 
ปิฎกท้ัง	 ๙	 รูป	 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา
กับหอพระไตรปิฎกนานาชาติ	 กรมการศาสนา	
กระทรวงวัฒนธรรม	และติปิฏกสิกขาลัย	ที่ร่วม
กันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น	 ขอกราบขอบพระคุณท่าน

เอกอัครราชทูตเมียนมาประจ�าประเทศไทย	
ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน	 ที่ได้ส่งตัวแทน
และให้เกียรติเข้าร ่วมกิจกรรมน้ี	 รวมท้ังขอ
ขอบคุณหน่วยงานและบุคคลต่างๆ	ที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจจัดงานครั้งน้ีจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	
	 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว	 ดิฉันขอเรียน
เชิญท่านอธิบดีกรมการศาสนาจุดเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย	 จากนั้นร่วมกับท่านผู้มีเกียรติ	 ถวาย
เครื่องสักการะ	พัดรองและย่ามที่ระลึก		ซึ่งได้จัด
ท�าเป็นพิเศษในวาระน้ี		แด่ติปิฏกธระทั้ง	๙	รูป	
และพระเถระฝ่ายไทยที่ร่วมแปลและบรรยาย 
ต่อไป	ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

สาธยายมงคลสูตร เมตตสูตร โพชฌังคปริตร 
อภัยปริตร ปุพพัณหสูตร
 พระมหาประนอม : การสวดสาธยายที่
จบไปแล้วน้ัน	 ก็เป็นการสวดสาธยายมงคลสูตร	
เมตตสูตร	โพชฌังคปริตร	บทยันทุน	(อภัยปริตร)	
และต่อด้วยภะวะตุ	 สัพพะมังคะลัง	 (ปุพพัณห-
สูตร)	 จบเรียบร้อยแล้ว	 จากนี้เป็นต้นไป	 ก็จะ
ได้กราบเรียนพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	 ได้แสดง 
พระธรรมเทศนาเป็นล�าดับสืบต่อไป
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 พระมหาประนอม (แปล) :	ที่ท่านได้แสดง 
จบไปแล้วนั้น	ท่านได้กล่าวถึง	เรื่องท่ีพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า	 หลังจากที่พระองค์ออกผนวชแล้ว		
ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จนกระทั่ง	
ปรินิพพาน	 ได้แสดงธรรมมา	 ๔๕	 ปี	 หรือ	 ๔๕	
พรรษา	 พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงน้ัน	 จัด
เป็น	๓	หมวดหมู่ด้วยกัน	หมวดแรกเป็นเรื่องของ
ศีล	เรียกว่า	ศีลสิกขา	หมวดที่	๒	เป็นเรื่องของ
สมาธิ	เรียกว่า สมาธิสิกขา	หมวดที่	๓	เป็นเรื่อง
ของปัญญา	เรียกว่า	ปัญญาสิกขา 
	 สามหมวดหมู ่นี้	 เร่ืองของศีล	 ก็เป็นการ
แสดงวินัย	 เพื่อที่จะเป็นกรอบในการรักษาพระ
ศาสนา	 เรียกว่า	ศีลสิกขา	 ในส่วนของพระสูตร
ก็จะเน้นสมาธิเป็นหลัก	 เรียกว่า	 สมาธิสิกขา 
ในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก	 ก็จะเน้นปัญญา
เป็นหลัก	 เป็นประธาน	 เรียกว่า	 ปัญญาสิกขา 
เพราะฉะนั้น	พระไตรปิฎก	๘๔,๐๐๐	พระธรรม- 
ขันธ์	ถ้าเอามาจัดเป็นหมวด	๓	หมวด	ก็จะเป็น 
พระวินัยปิฎก	 เป็นศีลสิกขา	พระสุตตันตปิฎก 

เป็นสมาธิสิกขา	พระอภิธรรมปิฎก เป็นปัญญา
สิกขา	 อันน้ีคือการแสดงธรรม	 แล้วก็จัดเป็น
หมวดหมู่ตามสิกขาทั้ง	๓
	 หลังจากที่ได้แสดงพระไตรปิฎกในรูปแบบ
ของสิกขาทั้ง	๓	แล้ว	ท่านก็แสดงพระไตรปิฎก
ในหมวดของนิกายทั้ง	๕	ค�าว่า	นิกาย	คืออะไร	
นิกายน้ี	 ไม่ใช่นิกายในพุทธศาสนา	 เช่น	 นิกาย
เถรวาท	นิกายมหายาน	แต่เป็นการจัดหมวดหมู ่
ธรรมตามอัธยาศัยของผู้ฟัง	 บางคนชอบฟังธรรม 
ยาวๆ	ลึกๆ	ละเอียด	เช่น	พรหมชาลสูตรแสดงถึง 
เรื่องทิฏฐิ	๖๒	เป็นพระสูตรที่ยาวมาก	ยากมาก 
ละเอียดมาก	 แต่บางคนมีอัธยาศัยแบบน้ี	 พระ 
พุทธองค์ก็แสดงธรรมะในลักษณะอย่างน้ี	แล้วก็ 
รวบรวมธรรมะที่ลึก	 ยาว	 ยาก	 ละเอียดอย่างน้ี	 
จัดเป็นหมวดธรรมะหมวดหนึง่	เรยีกว่า	“ทฆีนกิาย” 
นิกายที่รวบรวมธรรมะท่ีแสดงพระสูตรที่ยาว 
ยาก ละเอียด เอาไว้
	 บางคนบอกว่า	ทีฆนิกายยาวไป	ขอฟังสั้นๆ	
ถูกอัธยาศัยดี	พระองค์ก็แสดงธรรมะสั้นๆ	ย่อๆ	
ง่ายๆ	 เช่น	 เมตตสูตร	 มงคลสูตร	 ที่สวดจบไป
เมื่อสักครู่น้ีก็มาจาก	“ขุททกนิกาย” คือธรรมะ
ง่ายๆ สั้นๆ จบเป็นตอนๆ ไปเลย	 ไม่ต้องฟัง
ยาวๆ	เอาแค่	๕	นาที	๑๐	นาที	ก็พอ	ก็คือธรรม 
หมวดขุททกนิกาย	 พระก็มีความจ�าเป็นต้อง
ศึกษาไว้	โดยเฉพาะท่ีสวดจบไปนี้	เป็นพระปริตร 
แต่ละสูตร	 พระก็ต้องเรียน	 ต้องท่อง	 ต้องจ�า	 
ต้องสวด	ให้ญาติโยมฟังได้ด้วย	
	 บางคนบอกว่า	ย่อเกินไปก็ไม่ชอบ	เอาพอดี 
ได้ไหม	 พอดี	 คืออะไร	 ปานกลาง	 ละเอียดไปก็ 
ไม่ชอบ	 ย่อไปก็ไม่ชอบ	 เอากลางๆ	พระองค์ก ็
แสดงธรรมะอีกหมวดหนึ่งตามอัธยาศัยของ 
ผู้ฟัง ไม่ย่อนัก ไม่ละเอียดพิสดาร เอาปานกลาง 
แสดงธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี ้

รูปที่ ๖ พระภัททันตะ วายามินทา ภิวังสะ 
แสดงพระธรรมเทศนา
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จะเรียกชื่อหมวดหมู ่ของธรรมหมวดนี้ว ่า 
“มัชฌิมนิกาย” คือไม่ย่อ ไม่พิสดาร
	 บางคนบอกเอาทีละหมวดได้ไหม	เป็นขั้นไป 
หมวด	๑		หมวด	๒	หมวด	๓	หมวด	๔	ฟังธรรมะ 
เป็นหมวดๆ	 เป็นกลุ ่มใครกลุ ่มมัน	 ที่เราเรียน 
นักธรรมตรี	ทุกะ	คือหมวด	๒	ติกะ	คือหมวด	๓ 
ธรรมะเป็นหมวดๆ แบบนี้ พระองค์ก็แสดง 
“อังคุตตรนิกาย”	 ธรรมะหมวดนี้	 เพิ่มทีละข้อ 
ธรรมะหมวด	๑	ธรรมะหมวด	๒	ธรรมะหมวด	๓ 
ไปจนถึงธรรมะหมวด	 ๑๑	 เช่น	 อังคุตตรนิกาย 
เอกาทสกนิบาต	เป็นต้น	
	 บางคนบอกว่า	 กลุ่มของฉันเป็นกลุ่มพวก
เทวดาชอบถามปัญหา	 กลุ ่มของฉันเป็นกลุ ่ม
พวกชาวบ้านๆ	ชอบฟังธรรมะ	หมวดนี้ก็คืออะไร
ก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนเอง
จึงจะฟัง	 ธรรมะที่เป็นประโยชน์กับคณะจุฬาฯ 
มีไหม	หรือธรรมะที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มติปิฏก-
สิกขาลัยมีไหม	 หรือธรรมะที่เป็นประโยชน์กับ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนามีไหม	 คือเอาธรรมะ
ที่มีประโยชน์กับกลุ่มของตนเอง พระพุทธองค์
ก็แสดงตามอัธยาศัยตามกลุ่ม ธรรมะหมวดนี้
เรียกว่า “สังยุตตนิกาย”	คือแสดงธรรมเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่แต่ละกลุ่มๆ	เช่น	 เทวตาสังยุต 
เทวดาชอบมาทูลถามปัญหา	พระองค์ก็ตรัสตอบ	
เรียกว่า	 เทวตาสังยุต	 มีพวกพรหมมาทูลถาม
ปัญหา	 อยากจะรู้อะไรก็มาทูลถาม	 พระองค์ก็
ตรัสตอบ	 เรียกว่า	 พรหมสังยุต สังยุตตนิกาย 
เป็นธรรมะท่ีจัดเป็นหมวดหมู่ให้ถูกอัธยาศัย
ของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มๆ	 ที่เป็นกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มชีวิตที่ไม่เหมือนกัน	
 เพราะฉะนั้นเม่ือมาจัดเป็นหมวดนิกาย 
มี ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย ขุททกนิกาย มัชฌิม-
นิกาย อังคุตตรนิกาย สังยุตตนิกาย 

	 องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรม 
ตามอัธยาศัยของผู้ฟังแต่ละกลุ่มชน	 แล้วก็มา
จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อ	 ๑.	 ให้เกิดความทรงจ�าได้
ง่าย		๒.	เพื่อให้เข้ากับจริตของทุกคน	เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์กับทุกคน	ทุกกลุ่ม	ทุกองค์กร	เพราะ
ฉะนั้น	การแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นการ
แสดง	อัตตัชฌาสยะ	ตามอัธยาศัยของพระองค	์
ปรัชฌาสยะ	ตามอัธยาศัยของผู้ฟัง	ยถาสภาวะ 
ตามสภาวะที่มีอยู ่	 อย่างเช่นรูปนามมีอยู ่ตาม
สภาวะ	 ก็แสดงไปตามรูปนาม	 พระองค์ก็จะ
แสดงธรรมที่มีลักษณะอย่างน้ี	เมื่อแสดงธรรมมี
ลักษณะอย่างนี้แล้ว	เราได้ฟัง	ก็เกิดประโยชน์ตน	
เมื่อเกิดประโยชน์ตนแล้ว	 ก็เห็นคุณค่าของพระ
ธรรม	เมื่อเห็นคุณค่าของพระธรรมแล้ว	ก็ช่วยกัน
สืบสานปฏิบัติต่อๆ	กันมา	ซึ่งตรงนี้	ที่ทางรัฐบาล
เมียนมาก็ดี	คณะสงฆ์เมียนมาก็ดี		เห็นประโยชน์
ว่า	การที่เราเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา	เราจะ
เข้าไปศึกษาแบบไหนดี	

	 ในประเทศไทย	จัดพระไตรปิฎกเป็น	๔๕	เล่ม	
ตามจ�านวนพรรษา ที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ	่ 
เมียนมาจัดพระไตรปิฎกเป็น	 ๔๐	 เล่ม	 ตาม
หมวดหมู่	ไทยเราได้	๔๕	เมียนมา	๔๐	ก็แสดงว่า 
พระไตรปิฎกไทยมากกว่าเมียนมา	 ๕	 เล ่ม	
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จ�านวนเล่มมากกว่า	 แต่เนื้อหาเท่าเดิม	 เคยไป 
สนทนากับองค์ดาไลลามะ	ถามท่านว่า	พระไตร- 
ปิฎกของมหายานมีกี่เล่ม	ท่านบอกมี	๒๐๐	เล่ม 
แต่ยังไม่มีพระอภิธรรมปิฎกนะ	 มีแต่พระสูตร
กับพระวินัย	แต่มี	๒๐๐	เล่ม	ท�าไมพระไตรปิฎก
เกิดเยอะจัง	ก็เกิดในยุคหลังๆ	ต่อมา	นั่นคือ	การ 
จัดหมวดหมู่	 เพราะฉะนั้น	ประเทศไทยจัดพระ
ไตรปิฎกตามพรรษาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม	
เมียนมาจัดพระไตรปิฎกตามหมวดหมู่ของธรรมะ 
เมื่อจัดหมวดไม่ตรงกัน	 จ�านวนเล่มก็ไม่เท่ากัน	 
แตเ่นือ้หาสาระเท่ากนั	อันนี้ก็คือเรื่องของการจัด 
หมวดหมู่ของพระไตรปิฎก
	 เมื่อพระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้	ท�าอย่างไรจึง
จะเกิดประโยชน์สูงสุด	ทางรัฐบาลเมียนมาก็เริ่ม
จัดการเรียนการสอน	 จัดการสอบพระไตรปิฎก	
การสอบพระไตรปิฎกนั้น	 ก็เพื่อสร้าง	 “ศาสน-
อาชาไนย”	 คือบุคคลที่เป็นอาชาไนยในด้าน
พระศาสนา	 เอามาเรียน	 ท่อง	 ทั้งหมดเลยไหม 
ท่านก็ดู	 อันที่ซ�้ากัน	 ท่านก็ตัดออก	 ที่จะเอามา
ท่องจริงๆ	 ที่มันไม่ซ�้ากันมี	 ๒๐	 เล่ม	 ในจ�านวน	 
๔๐	เล่ม	เอาทีม่นัไม่ซ�า้กัน	มาท่องมาสอบ	๒๐	เล่ม 
เพื่อสอบพระไตรปิฎก	แล้วท�าไมไม่สอบให้หมด
เลยล่ะ...ถ้าสอบทั้งหมด	จะมีชื่อเรียกการสอบว่า 
สอบนิกายทั้ง ๕	 คือไม่เหลือแม้แต่นิกายเดียว	
สอบหมดเลย	 แต่ถ้า	 ติปิฏกธระ	 ให้ท่องเฉพาะ	
๒๐	เล่ม	ที่มันไม่ซ�้ากัน	ที่เนื้อหาแตกต่างกัน	แล้ว
ก็ได้ประโยชน์สูงสุด	
	 อันนี้ก็คือการจัดหมวดหมู่	 เพื่อเอามาเรียน
มาท่อง	มาสอบ	แล้วก็เพื่อเอามาใช้กับชีวิตจริงๆ	
เพราะฉะนั้น	จะท�าอย่างไรให้การเรียนการสอน
หรือการสอบนั้น	สอบไหว	แล้วก็ทรงจ�าได้	และ
สามารถสืบๆ	กันได้	จะมีวิธีการเรียนแบบที่ท่าน
ได้อธิบายขยายความมาแล้ว

	 ในพระไตรปิฎกน้ี	 ท่านเรียนรู้แล้วจะได้
อะไรบ้าง	 ๑.	 มนุษยสมบัติ	 ๒.	 สวรรคสมบัติ 
๓.	นิพพานสมบัติ	ก็ได้แจงไว้ในพระไตรปิฎกว่า 
มีอะไรบ้าง	 อยากได้มนุษยสมบัติก็ง่ายๆ	 เลย	
อุ-อา-กะ-สะ	 (อุฏฐานสัมปทา	 อารักขสัมปทา	
กัลยาณมิตตตา	 สมชีวิตา	 ขยันหา...เก็บรักษา
เป็น...คบเพื่อนดี...เลี้ยงชีวิตแต่พอเพียง	เป็นต้น	) 
อยากได้สวรรคสมบัติ	 ก็ต้องมีศรัทธา	 ศีล	 สุตะ	
จาคะ	ปัญญา	อยากได้นิพพานสมบัติ	ต้องมีศีล	
สมาธิ	ปัญญา	รู้จักรูป	รู้จักนาม	รู้จักไตรลักษณ์	
รู้อริยสัจทั้ง	๔	อันน้ันคือจะได้นิพพานสมบัติ	
	 เพราะฉะน้ัน	 ในเรื่องของพระไตรปิฎก 
มีประโยชน์อะไร	มีสาระอะไร	ท�าไมจึงต้องเรียน	
ท�าไมจึงต้องน�ามาเสนอ	 น�ามากล่าว	 ท่านก็ได้
ชี้แจงแถลงไข	 ทั้งหมดคือวิธีการเรียนการสอน
และการสอบพระไตรปิฎก	๘๔,๐๐๐	พระธรรม-
ขันธ์	ซึ่งท่านเองก็ได้เรียนได้สอบมา	ทางรัฐบาล
ก็จัดเป็นหมวดให้	แล้วก็มีการสอบ	
 การสอบ	 ที่เมียนมา	 ก็จัดการสอบพระ
ไตรปิฎก	 การสอบพระไตรปิฎกครั้งแรก	 สอบ
ที่ส�านักปฏิบัติมหาสีสยาดอ	 คือเอาปริยัติกับ
ปฏิบัติไปอยู่ด้วยกัน	เจ้าภาพที่ดูแลการสอบ	คือ
ส�านักปฏิบัติของมหาสี	 สนามสอบอยู่ในส�านัก
ปฏิบัติ	ช่วงหลังๆ	นี้มาสอบท่ี	“กาบาเอ้*”	(ที่ท�า 
สังคายนา)	 เพราะต้องการให้เห็นพระปริยัติกับ 
พระปฏิบัติ	เดินทางควบคู่กัน	การสอบพระไตร- 
ปิฎกให้ไปพักท่ีส�านักปฏิบัติธรรม	เป็นการสอบที่
มาราธอนทีส่ดุในโลก	คอืใช้ระยะเวลาในการสอบ	
๑	 เดือนเต็มๆ	 แล้วในหนึ่งเดือนนี้	 สอบทุกวัน 

*กาบาเอ้	คือ	ถ�้ามหาปาสาณคูหา	อยู่ในบริเวณเดียวกับวัดเจดีย์
กาบาเอ้	 สร้างในโอกาสสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	 ๖	 คราว
ฉลอง	๒๕	พุทธศตวรรษ	ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	๒๔๙๗	–	๒๔๙๙
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วันละ	 ๘	 ชั่วโมง	 ชั่วโมงหนึ่งให้หยุดพักเหนื่อย	
๑๐	 นาที	 ก็หยุดพักเหนื่อยในการสวด	 พอครบ	
๑๐	นาทีแล้ว	กลับมาสวดต่อ	แล้วก็ไปพัก	แล้วก็
กลับมาสวดต่อ	ก็คือเช้า	๔	ช่ัวโมง	บ่าย	๔	ช่ัวโมง	
วันหนึ่งใช้	๘	ชั่วโมงในการสอบ	ใช้ระยะเวลาใน
การสอบ	๑	 เดือนเต็มๆ	 เพราะฉะนั้น	 เป็นการ
สอบที่มาราธอนที่สุดในโลก	 และผู้สอบต้องไป
อยู่ที่สนามสอบ	๑	เดือนเต็มๆ	
	 แต่ผู้ที่ถูกกักตัวก็คือคณะกรรมการคุมสอบ	
ถูกกักตัวอยู่โซนต่างหาก	ห้ามรับโทรศัพท์	ห้าม
มีอุปกรณ์สื่อสารกับบุคคลภายนอก	กรรมการ	๓	
ท่านต่อผู้สอบ	๑	ท่าน	คือไม่ใช่กรรมการ	๑	คน
คมุท้ังห้องนะ	กรรมการ ๓ คนคมุพระสอบ ๑ รปู 
ให้กรรมการเปิดหนังสือดูตาม	๓	ท่าน	ตรงไหน
ผิดก็จะให้หยุด		ให้สวดใหม่	ให้ท่องใหม่	เรียกว่า
สอบพระไตรปิฎกนี้	สอบตรงนั้นก็รู้ตรงนั้นเลยว่า
ผ่านหรือไม่ผ่าน	ใช้กรรมการเปลืองและเป็นการ
สอบที่เข้มงวดที่สุด	และเป็นการสอบที่มาราธอน
ที่สุด	 ใช้ระยะเวลาในการสอบ	 ๑	 เดือนเต็มๆ 
ในช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนธันวาคม	
สอบท่องนี้จบไปตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว	 แต่
สอบเขียนนี่	เพิ่งเฉลยข้อสอบไปเมื่อ	๒	-	๓	วัน
ที่ผ่านมา	ซึ่งก็มีพระที่สอบผ่านข้อเขียน	ทรงจ�า
พระไตรปิฎก	และเข้าใจพระไตรปิฎกได้	๓	ปิฎก

อีก	๑	องค์	ชื่อ	อู ปัญญาวังสาภิวังสะ	สามารถ
สอบพระไตรปิฎกผ่านเป็นรูปที่	๑๕	
	 การสอบหนักไหม...ก็หนัก	ยากไหม...ก็ยาก 
ระยะเวลาในการสอบยาวไหม...ก็ยาว	 แต่เน่ือง 
จากว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญ	ประชาชน
ก็เล็งเห็นความส�าคัญ	 และญาติโยมที่อุปถัมภ์
อุปัฏฐากพระ	เวลาจะคุยกันเขาก็จะบอกว่า	พระ 
ที่ฉันอุปัฏฐาก	 สอบได้	 ๑	 ปิฎกแล้ว	 พระที่ฉัน
อุปัฏฐากสอบได้	 ๒	 ปิฎกแล้ว	 โยมก็จะมีความ
ภาคภูมิใจในการส่งเสริมพระที่เรียนที่ทรงจ�า
พระไตรปิฎก	 จะคุยถึงเรื่องพระ	 จะคุยกันเรื่อง
การเรียนการสอบพระไตรปิฎก	พระของฉันสอบ
เสร็จแล้วนะ		ตอนนี้ไปเข้ากรรมฐานอยู่	ก็จะเอา 
เรื่องพระที่ท�าปริยัติ	 ที่ท�าปฏิบัติ	 มาคุยกันใน 
วงสนทนา	ไปทางไหน	โยมก็คุยกันเรื่องพระเรียน	
พระสอบ	พระปฏิบัติ	และพระเผยแผ	่
	 เพราะฉะน้ัน	 ก็พูดให้เห็นภาพรวมตรงน้ี
ทั้งหมดว่า	 การศึกษาพระไตรปิฎกนี้	 ไม่ใช่ว่า
ศกึษาแล้วจ�าแล้วก็ไปสอบนะ	ทกุองค์เป็นครสูอน 
ก็คือเป็นเจ้าส�านักเรียนด้วย	เป็นครูสอนด้วย	ทุก
องค์เป็นนักเทศน์โดยอัตโนมัติ	 คือต้องเทศน์หา
งบประมาณมาบริหารส�านักเรียนต่อไป	นอกจาก
ตนเองได้ทรงจ�าพระไตรปิฎกแล้ว	 ท่านก็สร้าง
เยาวชนรุ่นใหม่	พระเณรรุ่นใหม่ต่อไปด้วย



	 นี่คือการเรียนการสอนพระไตรปิฎก	ตั้งแต่
ต้นจนจบ	เรียนอย่างไร	สอบอย่างไร	ท่านเล่าให้
ฟังโดยย่อ	พระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้	รูปแบบพระ
ไตรปิฎกเป็นอย่างนี้	 เราก็เข้าไปเรียนรู้อย่างนี้ 
ก็ได้ประโยชน์อย่างนี้	มนุษยสมบัติจากสูตรนี้นะ 
สวรรคสมบัติจากสูตรนี้นะ	 นิพพานสมบัติจาก
สูตรนี้นะ	 ท่านก็ได้แสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้
ทราบโดยทั่วกัน	 และที่ส�าคัญก็คือ	 การสอบ
มาราธอนที่สุดในโลก	 คือใช้ระยะเวลาการสอบ	
๑	 เดือนเต็มๆ	 คือช่วงการสอบห้ามหนีไปไหน	
ต้องไปพักที่สนามสอบอย่างเดียว	แล้วผู้ไปสอบ
ไม่ต้องบิณฑบาต	 ไม่ต้องท�ากิจ	 ถึงเวลาฉันก็ฉัน 
ถงึเวลาสอบก็สอบ			แล้วกจ็�าวดัทีส่นามสอบในช่วง 
ทีส่อบอยู	่เป็นการเรยีนการสอนการสอบทีเ่ข้มข้น 
แล้วก็ได้คุณภาพขึ้นมา	ท่านก็พูดให้เห็นภาพรวม
	 วันน้ีก็ขอให้ญาติโยมที่ได้มาบูชาท่านด้วย 
อามสิบูชา	และบูชาท่านด้วยธรรมะบชูา	ทัง้หมดนี ้
ที่ญาติโยมบูชาแล้ว	 ขอการบูชาของญาติโยม
ทุกท่าน	 จงเป็นปัจจัยหนุนน�าส่ง	 ให้ทุกท่านได้
นิพพานสมบัติ	 โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน
เทอญ	

 พระมหาประนอม (แปล) :	 ท่านพระ
อาจารย์ขอแผ่เมตตาให้กับท่านที่มา	 ณ	 ห้อง
ประชุมแห่งน้ี	จงมีธาตุขันธ์สุขกายสบายใจ	โดย
ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน	เทอญ
	 วันน้ีท่านน�า	 โอวาท ๓ ข้อของท่านพระ 
พากุละ ก่อนที่ท่านจะนิพพาน	มาฝากญาติโยม
ให้สดับรับฟัง
 

รูปทีี่ ๙ พระภัททันตะ คันธมาลาลังการะ 
แสดงพระธรรมเทศนา
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โอวาท ๓ ข้อ ของพระพากุละ
	 ท่านจะให้แนวทางในการที่จะน�าเอาหลัก
ธรรม	 ๓	 ข้อนี้	 ไปประพฤติไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	
 โอวาทข้อที่ ๑	อะไรก็ตามที่จะต้องท�าก่อน 
เราต้องรีบเตรียมตัวล่วงหน้า ถ้าเราไม่รีบ 
เตรียมตัวล่วงหน้า	 ถึงเวลาเราช้าไปแล้วก็จะ
บอกว่าไม่น่าเลย	 และจะมานั่งเสียใจภายหลัง	 
ถ้าคิดว่าไปตายเอาดาบหน้า	ก็จะมานั่งเสียใจว่า	 
อันโน้นก็ยังไม่ได้ท�า	 อันนี้ก็ยังไม่ได้ท�า	 ดังนั้น
อะไรที่จะต้องท�าก่อน	ให้เตรียมตัวล่วงหน้าให้ด	ี
 โอวาทข้อที่ ๒	 ก็คือ	 หลังจากที่เราเตรียม
ตัวแล้วว่าเราจะท�าอะไร	 เราท�าอย่างไร	 ก็ขอให้
พูดไปตามที่เราท�า	สิ่งที่ไม่ได้ทํา อย่าพูดออกไป 
ถ้ายังไม่ได้ท�าอะไรเลย	 แต่พูดออกไป	 พอมา 
ตรวจสอบก็จะมีปัญหา	 หรือถ้ามีคนถามเข้ามา
ก็ตอบไม่ได้	 เพราะฉะนั้นจงพูดแต่สิ่งที่ตนเอง
ท�าได้เท่านั้น	 ก็เป็นโอวาทที่เตือนว่า	 ถ้าเราทํา
ไม่ได้แต่ไปโอ้อวด คนที่เขามีปัญญาก็จะดูถูก
เหยียดหยามเอาว่าดีแต่พูด ทําไม่ได้สักอย่าง 
เป็นโอวาทที่บอกว่า	ท�าอย่างไร	พูดอย่างนั้น	พูด
อย่างไร	ก็จงท�าอย่างนั้นเถิด
 โอวาทข้อที่ ๓	ก็คือ	ในบรรดาความสุขทั้ง
หลาย	 ความสุขคือพระนิพพานเป็นความสุข 
ที่ดีที่สุด	 เม่ือปรารถนาความสุขแล้ว	 ขอให้ต้ัง
เป้าหมายความสุขไปที่พระนิพพาน	ขอให้จงเป็น
ปัจจัยแก่พระนิพพาน	 ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรสัว่า	นตัถิ สนัติปะรงั สขัุง "ความสุขอืน่ยิง่กว่า 
นิพพานไม่มี"	สุขของมนุษย์	สุขของสวรรค์	ก็ให้
เป็นเพียงทางผ่าน ให้เราตั้งจิตว่า สุขใดก็ตาม
ที่เราปรารถนา ขอให้สุขนั้น จงเป็นสุขในพระ
นิพพาน ให้ตั้งเป้าหมายไปที่การเข้าถึงความสุข
ในพระนิพพาน	

	 โอวาท	๓	ข้อ	ที่ท่านพระพากุละได้มอบให	้	 
ขอให้ทุกท่านจงน�าไปลงมือประพฤติปฏิบัต	ิ 
ชาติน้ีก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุข	มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 	 ชาติหน ้าก็ไม ่ต ้องกลัวว ่าชีวิตจะตกต�่า	
สุดท้ายก็จะได้ความสุขคือพระนิพพาน	 จึงขอ
เชิญชวนญาติโยมสาธุชน	 น้อมน�าเอาโอวาท	 
๓	ข้อ	ของพระพากุละ	ไปลงมือประพฤติปฏิบัติ
เพื่อให้มีความสุข	 ทั้งชาตินี้และชาติหน้า	 โดย 
ทั่วหน้ากัน	เทอญ	

 พระมหาประนอม (แปล) :	 ที่ได้ฟังจบ
ไปแล้วน้ัน	 ก็เป็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	 รูปท่ี	
๑๔	ท่านวิริยานันทะ	 ก็ได้แสดงธรรมะย่อๆ	 ให้
ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟัง	คือการเข้าถึงไตร- 
สรณคมน์	การเข้าถงึพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์ 
ว่าเป็นที่พึ่ง	เราอาจจะเคยสวด	พุทธัง สะระณัง  
คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง 
คัจฉาม ิแต่จะเข้าถงึพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์ 
ได้อย่างไร	 การเข้าถึงพระรัตนตรัยน้ัน	 ค�าว่า	
คัจฉามิ	 แปลว่า	 ข้าพเจ้าขอเข้าถึง	 ขอนับถือ 
ขอมอบตนเป็นศิษย์	ขอมอบกายถวายชีวิต	
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การเข้าถึงไตรสรณคมน์ 
	 ถ้าเราเข้าถึงไตรสรณคมน์อย่างถูกต้อง	 
ต้องรู ้จักว่าพระพุทธคืออะไร	 ต้องรู ้จักว่าพระ 
ธรรมคืออะไร	ต้องรู้จักว่าพระสงฆ์คืออะไร	และ 
วธิกีารเข้าถึงม ี๔ วธิ	ีคอื	คจัฉาม ิ๑.	ข้าพเจ้าขอถงึ 
๒.	ขอนับถือ	๓.	ขอมอบตนเป็นศิษย์	๔.	ขอมอบ
กายถวายชีวิต	พุทธัง	 ซึ่งพระพุทธเจ้า	 ผู้ตรัสรู้
อริยสัจทั้ง	 ๔	 ได้โดยพระองค์เอง	 และสามารถ 
สอนผู ้อื่นให ้รู ้แจ ้งแทงตลอดอริยสัจทั้ ง 	 ๔	 
ตามพระองค์ได้ด้วย	 สะระณัง	 เป็นที่พึ่งเป็นท่ี 
ระลึก	 เป็นที่ป้องกันภัยในปัจจุบันและภัยใน 
สังสารวัฏ	เราเข้าถึงได้ถึงระดับนี้ไหม	
 การเข้าถึงพระพุทธ พุทธะ	 แปลว่าอะไร	 
รู้อะไรจึงเป็นพุทธะ	รู้แจ้งอริยสัจทั้ง	๔	เมื่อเช้านี้ 
ได้แนะน�าไปแล้วว่าพทุธะม	ี๕	ประเภท	๑.	สัมมา- 
สัมพุทธะ	๒.	ปัจเจกพทุธะ	๓.	อนพุทุธะ	๔.	สาวก- 
พุทธะ	๕.	 สุตพุทธะ	 องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ได้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง	๔	ได้ด้วยพระองค์เอง	เรียกว่า 
“สัมมาสัมพุทธะ”	ตรัสรู้อริยสัจ	๔	 เอง	แต่ถ้า
ไม่สามารถสอนใครได้	เรียกว่า	“ปัจเจกพุทธะ” 
ตรัสรู้อริยสัจทั้ง	๔	ตามองค์พระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้า	จนบรรลุเป็นพระอรหันต์	แล้วสามารถสอน 
คนอ่ืนได้ด้วย	 เป็น	 “อนุพุทธะ”	 รู ้แจ้งแทง
ตลอดอริยสัจทั้ง	๔	ตามองค์พระสัมมาสัมพุทธ- 
เจ้า	 แล้วก็สอนผู้อื่นให้รู ้ตามได้ด้วย	 แต่บรรลุ
แค่พระโสดาบัน	 จนถึงพระอนาคามี	 ก็เรียกว่า	
“สาวกพุทธะ”
	 ส่วนพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รวมถึงพวกเรา 
ทั้งหลาย	 รู ้อริยสัจทั้ง	 ๔	 ไหม	 รู ้ทุกข์	 สมุทัย	
นิโรธ	มรรค	ได้บรรลุหรือยัง...ก็ยัง	แล้วพวกเรา
ถูกเรียกว่าอะไร	 “สุตพุทธะ”	 สุตพุทธะ	 ก็จะมี 
พุทธตามส�ามะโนครัว	 โดยเฉพาะวันนี้	 เรามี 
สุตพุทธะที่เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก	เป็นสุตพุทธะ

เกรดสูงที่สุด	เพราะฉะนั้น	เราจะพัฒนาจากพุทธ
ตามส�ามะโนครัว	ให้เป็นสุตพุทธะ	อย่างน้อยคือ
รู้จักอริยสัจทั้ง	๔	อย่างสูงสุด	ก็คือเป็นพระผู้ทรง 
พระไตรปิฎก
	 อันนี้ก็คือรู้จักพุทธะ	และที่ส�าคัญก็คือ	เราก็
รู้แล้ว	พุทธะมี	๕	ระดับ	มี	๕	ประเภท	๕	เกรด	
แล้วธรรมะล่ะ	 ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไป
แล้ว	 ธรรมะจะมีอยู่ที่ไหนหนอ	 เราจะบูชาพระ
ธรรม	จะบูชาอย่างไรดี	เข้าถึงพระธรรม เข้าถึง
อย่างไรดี	 องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะ
ปรินิพพาน	 พระองค์ก็ตรัสว่า	 “ดูก่อนอานนท์ 
ธรรมก็ดี ที่เราได้แสดงไว้แล้ว วินัยก็ดี ที่เราได้
บัญญัติไว้แล้ว ธรรมและวินัยเหล่าน้ัน จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอ”	 ธรรมกับวินัย	 พอมาท�า
เป็นพระไตรปิฎก	 ก็เป็นพระวินัยปิฎก	พระสุต- 
ตันตปิฎก	 พระอภิธรรมปิฎก	 และตอนนี้เรามี
พระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัย	เป็นศาสดาแทน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
	 ดังน้ัน	 เมื่อเราเรียนรู้พระธรรม	 เข้าถึงพระ
ธรรม	 ทรงจ�าพระธรรม	 เอาพระธรรมไปลงมือ
ปฏิบัติได้	น่ันละคือการที่เข้าถึง	ธัมมัง สะระณัง 
คัจฉามิ	คือ	คัจฉามิ	ข้าพเจ้าขอถึง	ขอนับถือ	ขอ 
มอบตนเป็นศิษย์	 ขอมอบกายถวายชีวิต	 ธัมมัง	
ซึ่งปริยัติสัทธรรม	ปฏิปัตติสัทธรรม	และปฏิเวธ-
สัทธรรม	สัทธรรมซ่ึงเป็นพระธรรมขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	เราก็จะกระจ่างชัดว่า	การเข้า
ถึงพระสัทธรรมมีประโยชน์อย่างน้ี	
	 แล้วการเข้าถึงพระสงฆ์	ตอนน้ีพระสงฆ์ซึ่ง
เป็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	ซึ่งเป็นสุตพุทธะด้วย 
เป็นสมมติสงฆ์ด้วย	 การเข้าถึงพระสงฆ์	 ซ่ึงเป็น
ผู้สืบทอด	 จ�าเอาพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาลงมือศึกษา	 เรียนรู  ้
แล้วก็ลงมือปฏิบัติเอง	 แล้วก็น�าไปบอกกล่าว 
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ส่ังสอนต่อ	 พระสงฆ์ท่านก็มีบุญคุณต่อพวกเรา	
ตรงที่ว่า	 	 ท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนค�าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า	แล้วท่านก็ลงมือปฏิบัติเอง	แล้ว
ท่านก็น�าเอาค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอก
กล่าวพวกเราอย่างถูกต้องด้วย	 อันนี้ก็คือระลึก
ถึงคุณของพระสงฆ์ในลักษณะอย่างนี้
	 เมื่อเราระลึกถึงคุณของพระพุทธ	พระธรรม 
พระสงฆ์แล้วจะได้อะไร	 โบราณเขาบอกว่า	
“พทุธะบชูา มะหาเตชะวนัโต”	ถ้าเข้าถงึพทุธคุณ 
เข้าถึงไตรสรณคมน์	 คือพุทธคุณอย่างถูกต้อง 
เดชในใจ	คือความอาจหาญจะเกิดขึ้น	ความกลัว 
จะหาย		ความกล้าเกิด	“ธมัมะบูชา มะหาปัญญะ
วนัโต”	ถ้าบชูาพระธรรม	เรากจ็ะมีปัญญา	ปัญญา
ของเราจะเกิดขึ้น	มหาปัญญะวันโต	จะเป็นคนมี
ปัญญามาก	 “สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห” 
ถ้าเราเข้าถึงพระสงฆ์	ว่าเป็นท่ีพึ่ง	สังฆัง	สะระณัง	
คัจฉามิ	 อะนุตตะรัง	 ปุญญักเขตตัง	 โลกัสสาต	ิ
เป็นเนื้อนาบุญของโลก	 ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า	 
นาเกลือ	 ปลูกข้าวมันก็ตาย	 แต่นาที่มีดิน	 มีน�้า	 

มีปุ๋ย	มีอากาศสมบูรณ์	ปลูกเท่าไร	หว่านเท่าไร 
มันก็เห็นผลได้ก็จริง	 แต่พระสงฆ์	 เป็นที่นาที่ดี
กว่าน้ันอีก	เป็นเน้ือนาบุญ	จะท�าบุญอะไรก็ตาม
สามารถสื่อไปถึงญาติในชาติก่อน	 สามารถสื่อ
ไปถึงหลายภพภูมิ	 พระสงฆ์จึงเป็นเน้ือนาบุญที่
ดีที่สุด
	 เพราะฉะน้ัน	การเข้าถึงไตรสรณคมน์อย่าง
ถูกต้อง	ญาติโยมจะได้ทั้งมนุษยสมบัติ	 สวรรค-
สมบัติ	และนิพพานสมบัติ	โดยเฉพาะการเข้าถึง
ไตรสรณคมน์น้ี	 ช่วยปกป้องอันตรายที่จะตกถึง	
หรืออันตรายจากโรคระบาดที่มีอยู่ก็ดี	หรือความ
กลวัทีก่�าลงัเกิดขึน้ในใจก็ด	ีหรอืจะมองหาสถานที่ 
ท�าบุญหรือเน้ือนาบุญ	 เราก็เห็นพระพุทธ	 เห็น
พระธรรม	เห็นพระสงฆ์	ที่เราเข้าถึงแล้วน้ีแหละ
เป็นสรณะ	เป็นที่พึ่ง	
	 ดังนั้นก็อยากจะฝากญาติโยมสาธุชนทุก
ท่าน	 การเข ้าถึงไตรสรณคมน์อย่างถูกต้อง	 
เข้าถึง	 คือ	 รู ้จักพระพุทธว่า	 กว่าจะได้เป็น 
พระพุทธเจ้า	 ได้สร้างบารมีมาตั้ง	 ๔	 อสงไขย 
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แสนมหากัป	 หลังจากได้ตรัสรู ้
แล้วก็ได้ท�างาน	 ต้ังแต่วันตรัสรู ้
จนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน	อันนี้ 
คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า	
พระองค ์ทรงงานมากขนาดนี้	
พระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดง
เอาไว้ก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่วัน
นั้นจนกระทั่งถึงวันนี้	 พระสงฆ์
ก็เป็นผู ้สืบทอดพระธรรมค�าสั่ง
สอนของพระองค์	 แล้วก็น�าเอา
พระธรรมค�าสั่งสอนของพระองค์มาถ่ายทอด 
ต่อได้	จนกระท่ังปัจจุบัน	เพราะฉะนั้น	การเข้าถึง
พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อย่างถูกต้อง	จึงมี 
ประโยชน์สูงสุด	 มีประโยชน์มากที่สุดส�าหรับ
เบื้องต้นของชาวพุทธ	
	 ใน	ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ	นิกายเล็กที่สุด
ส้ันที่สุด	 สอนให้เราเข้าถึงพระพุทธ	 พระธรรม 
พระสงฆ์เป็น	วันน้ีท่านก็น�าเอาธรรมะพื้นฐาน	ซึ่ง 
เป็นเบ้ืองต้นส�าหรับชาวพุทธทุกท่านมาถ่ายทอด 
ให้ฟังว่า	 ถ้ายังเข้าถึงธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่ง 
ท่ีลึก	 ละเอียด	 ยากไม่ได้	 ไม่เป็น	 ขอให้เข้าถึง
ไตรสรณคมน์เป็นอันดับต้น	 ซึ่งไตรสรณคมน์นี	้ 
พระเถระชาวเมยีนมา	คอืท่านอาจารย์แลดสียาดอ 
ก็มาแต่งเป็นหนังสือการเข้าถึงไตรสรณคมน์อย่าง 
พิสดาร	ชื่อว่า	มหาสรณคมน์แล้วก็มีบทสวดเป็น 
ท�านองว่า
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. 
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. 
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. 
อันนี้คือการเข้าถึงไตรสรณคมน์	 ที่อาจารย์แลดี
ท่านรวบรวมไว้
	 แล้วเมื่อก้ี	 เราก็ได้สวดรัตนสูตร	 ยังกิญจิ 
ระตะนัง โลเก	 ในโลกนี้	 รัตนะอื่นๆ	 มีมากมาย	

แต่ถ้ามาเทียบกับพุทธรัตนะ	เทียบไม่ได้	มาเทียบ
กับธัมมรัตนะก็เทียบไม่ได้	มาเทียบกับสังฆรัตนะ
ก็เทียบไม่ได้	ด้วยสัจจวาจานี้	ขอความสวัสดี	จงม ี
แก่ท่านทั้งหลาย	อันน้ีก็คือจากรัตนสูตร	ที่เราได้
สวดได้สาธยายกันไปเมื่อสักครู่น้ี	
	 วันน้ีท่านได้น�าเอาธรรมะย่อๆ	คือเรื่องการ
เข้าถึงไตรสรณคมน์มาฝากญาติโยม	เพื่อเป็นพื้น
ฐานในการถงึพระศาสนา	เป็นด่านแรกของทกุคน 
ที่เข้ามาในพุทธศาสนา	 จะต้องรู ้จักพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ์	เมื่อรู้จักแล้วเข้าถึงแล้ว	ก็จะ 
เห็นคุณค่าของพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เมื่อ 
เหน็คณุค่าของพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	กจ็ะ 
ช่วยกันปกปักรักษาพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์ 
เพราะฉะน้ัน	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ก็จะ 
ได้รับการปกปักรักษาอย่างดี	
	 จึงฝากศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่เป็นชาว 
พุทธทุกท่าน	ให้เข้าถึงไตรสรณคมน์อย่างถูกต้อง 
ทีบ่อกว่า	คจัฉามิ ข้าพเจ้าขอถงึ	ขอนับถอื	ขอมอบ 
ตนเป็นศษิย์	ขอมอบกายถวายชีวติน่ันคอื	การเข้า
ถึง	๔	 วิธี	 ก็ขอให้ทุกท่านจงเข้าถึงพระรัตนตรัย 
อย่างถูกต้อง	แล้วกไ็ด้มนษุยสมบัติ		ได้สวรรคสมบัติ 
สุดท้าย	 ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพาน
สมบัติโดยทั่วหน้ากัน	ทุกท่านทุกคน	เทอญ
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พระผู้ทรงพระไตรปิฎก ตอบปญัหาธรรม
ถาม : การทรงจําพระไตรปิฎกไม่ใช่เรือ่งง่าย ท่าน
สามารถทรงจําพระไตรปิฎกทั้งหมดได้อย่างไร
พระภัททันตะ อภิชาตาภิวังสะ :	 พระมหา-
ประนอม	 (แปล) ท่านก็ตอบมาว่า	 การทรงจ�า
พระไตรปิฎกส�าหรับบางคน	 อาจจะเป็นเรื่อง
ยาก	 แต่ส�าหรับชาวพุทธ	 เรามีชาติที่แล้ว	 ชาติ
ปัจจุบัน	มีชาติหน้า	ท่านอภิชาตะ	ท่านเป็นคน
จ�าบ้านเกิดในชาติที่แล้วได้หมด	 ตั้งแต่ตอนเป็น

เด็ก	จากการสะสมในชาติที่แล้ว	พอชาติน้ี	ท่าน
อยากบวชตั้งแต่เป็นเด็ก	 ลูกของท่านเมื่อชาติ
ที่แล้ว	 ชาติน้ีเป็นเจ้าอาวาส	 ตอนน้ีลูกของท่าน
ที่เป็นเจ้าอาวาสมรณภาพ	 ท่านก็ขึ้นมาเป็นเจ้า
อาวาส	ภรรยาของท่านเมื่อชาติที่แล้ว	ตอนน้ียัง
มีชีวิตอยู่	 ท่านก็จ�าได้หมดเลย	 แล้วก็ไปถามว่า 
ชาตท่ีิแล้ว	ท่านเมาเหล้า	แล้วภรรยาเอาไม้ตศีรีษะ
แตกใช่ไหม	 ภรรยาก็ตกใจว่าท�าไมท่านยังจ�าได้ 
	 ท่านก็บอกว่า	ภพชาติมันเชื่อมมาหลายภพ
หลายชาติ	เช่น	เราจะเห็นเด็กเล็กคนหน่ึงซ่ึงเก่ง
คณิตศาสตร์มากๆ	เรียนระดับมหาวิทยาลัย	เป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย		หรือท่ีรัสเซียมีเด็กคนหนึ่ง
พูดได้ต้ัง	๗	ภาษา	เด็กบางคนอายุนิดเดียว	แต่มี 
ความสามารถเหมือนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	
น่ันละ	คือการสั่งสมมาหลายภพหลายชาติ	ท่าน
ก็สั่งสมมาในลักษณะอย่างนี้	 ดังนั้น	 เรื่องการ 
ทรงจ�านี้	 ท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลก	 ส�าหรับ 
ชาวพทุธ	สมยัก่อนเรยีนพมิพ์ดดี		ฟ	–	ห	–	ก	–	ด	...		 
กว่าจะได้แต่ละน้ิว	พอพมิพ์คล่องแล้ว	ฟ	–	ห	–	ก	–	 
ด	...	หายไปเลย	ท�าไมท�าได้...ก็คล่องแล้ว	อันน้ี
ก็เช่นเดียวกัน	ท่านบอกว่าการฝึกฝน	ไม่ว่าอะไร

พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๑๒
พระภัททันตะ อภิชาตาภิวังสะ

ติปิฏกเทสำนา
ปุจฉา
วิสำัชนา

ปุจฉา - วิสัชนา

ไปยินและไปยล ปิฏกาชาไนยบุคคล ที่จุฬาฯ

แปลโดย
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร



ก็ตาม	ถ้าฝึกฝนอยู่บ่อยๆ	มันเกิดความคล่อง	เกิด
ความเคยชิน	แล้วมันก็สะสม	การสะสมนี้ข้ามภพ
ข้ามชาติด้วย	เช่นการสร้างบารมี	ไม่ได้สร้างชาติ
เดียว	กว่าบารมีจะเต็ม	สร้างมาหลายภพหลาย
ชาต	ิท่านเองกจ็�าชาติทีแ่ล้วได้ด้วย	แล้วพอเกดิมา 
ท่านก็อยากจะบวช	 	 เพราะชาติที่แล้วก็ยังเห็น
ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร	เรื่องของภพชาติ	ท่าน
ก็ประจักษ์มาด้วยตัวของท่านเอง	
	 ท่านได้บวชเป็นเณรแล้ว	 ก็ได ้เรียนจบ 
พระไตรปิฎก	ตอนนี้ท่านก็เลยรับสามเณรล้วนๆ	
มาเรียนที่วัดท่าน	 สร้างศาสนทายาทด้วยตัว 
ของท่านเอง	เพราะ		๑.	ท่านระลึกชาติได้		๒.	ท่าน 
บวชตั้งแต่เป็นสามเณร		๓.	ท่านจบพระไตรปิฎก
ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ	 แล้วท่านจ�าชาติที่แล้วได้	
ท่านเล่าได้หมดเลยว่าเคยเป็นอะไรๆ	คนที่อยู่ใน
ชาติที่แล้วนี้	ใครเป็นใคร	อยู่ตรงไหน	ท่านจ�าได้
หมด		หลายๆ	คนก็อึ้งไป	ตั้งแต่ชาติที่แล้ว	ท�าไม
จ�าได้หมด	 	 เด็กตัวเล็กๆ	จ�าได้หมด	 	แล้วก็เล่า
ให้ฟังได้หมดเลย
	 ชาตินี้	 พอระลึกชาติที่แล้วได้	 ก็เลยอยาก
บวชต้ังแต่เด็ก	พอบวชก็อยากเรียน	และสามารถ
ทรงจ�าพระไตรปิฎกได้อีกด้วย	เรียนมากๆ	เรียน
บ่อยๆ	 สะสมบ่อยๆ	 อ่านให้ติดปาก	 ดูให้ติดตา		
ภาวนาให้ติดใจ	 เดี๋ยวก็ได้เอง	สะสมชาตินี้ไม่ได ้
ไม่เป็นไร	 เดี๋ยวชาติหน้าก็จะได้แน่นอน	 เพราะ
ท่านก็สะสมมาหลายชาติ	ชาตินี้ท่านสวดได้อย่าง
เร็ว	แล้วก็สนใจเรียนตั้งแต่เป็นเด็กมา	เพราะของ
เก่าชาติที่แล้วท่านมีอยู่	
	 เรื่องการสะสมข้ามภพข้ามชาติ	 ท่านบอก
ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลย	การทรงจ�าพระไตรปิฎก
ไม่ใช่เร่ืองยาก	 ไม่ใช่ของใหม่	 ไม่ใช่ของแปลก		
เป็นเรื่องปกตินะ	

	 นักกายกรรมเด็กๆ	 ตัวเล็กๆ	 เริ่มเรียน
กายกรรมตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ	 ท่านบอกว่าม ี
นักกายกรรมเป็นเด็กไทย	 ตัวเล็กนิดเดียว	 แต่
ฝึกฝนต้ังแต่เด็ก	อายุแค่	๘	ขวบ	ตอนน้ีก็เป็นที่
รู้จักกันทั่วโลก	เด็กตัวเล็กนิดเดียว		ฝึกฝนต้ังแต่
ตัวเล็กขยับไปก็สามารถเป็นแชมป์		เป็นอะไรได้
สารพัด	จะเป็นนักกายกรรม	หรืออะไรก็แล้วแต่ 
ที่ต้องใช้ทักษะ	 ทักษะฝึกตั้งแต่เด็กๆ	 ท่านจะ
เห็นทักษะที่คนไทยฝึกเรื่องกีฬา	ฝึกเรื่องโน้น	ฝึก 
เรื่องนี้	 ฝึกเรื่องเดียว	 แต่เอาให้ช�านาญทั้งกาย 
ทั้งสมอง	ให้พร้อมต้ังแต่เล็กๆ	ก็ท�าได้	จะเห็นว่า
ทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได	้
	 ถ้าเราสนใจเรื่องพระไตรปิฎก	ก็พัฒนาการ
ทรงจ�าพระไตรปิฎก	ก็ทรงจ�าได้	สนใจเรื่องอะไร
ก็ตาม	 ขอให้เอาใจใส่อย่างจริงจัง	 ท่านบอกว่า
ไม่เกินความสามารถชาติน้ี	 ไม่ต้องรอชาติหน้า	
สามารถท�าได้จริงๆ	 ซึ่งท่านก็เป็นองค์หนึ่งที่
พิสูจน์ว่าสามารถท�าได้จริง		มนุษย์เราฝึกได้	เด็ก
เล็กๆ	 ต้ังแต่	 ๘	 ขวบ	 เอามาฝึก	 ยังสามารถฝึก 
ให้เป็นคนเก่ง	 มีความเชี่ยวชาญได้	 ฉันใด	 การ
เรียน	 การทรงจ�าพระไตรปิฎก	 ก็สามารถท�าได ้
เช่นกัน	ฉันน้ัน	เจริญพร
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ถาม : สวดมนต์ช่วยป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส 
ได้หรือไม่ ถ้าได้ ขอท่านช่วยสวดให้ทุกคนใน
ห้องประชุมปลอดภัยจากโรคด้วยเจ้าค่ะ
พระภัททันตะ อินทปาละ :	พระมหาประนอม	
(แปล)	ท่านแนะว่า	การที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย	เป็น
เรื่องของกรรม	จิต	อุตุ	และอาหาร	บางโรคเกิด
จากกรรม	 บางโรคเกิดจากจิต	 บางโรคเกิดจาก
อุตุ	บางโรคเกิดจากอาหาร	การจะไปห้ามไม่ให ้
เกิดนั้น	ห้ามยาก	แต่มันเกิดแล้ว	แก้ได้ไหม...แก้
ได้	องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยประชวร	พระ
มหากัสสปะซึ่งร่างกายแข็งแรงมากก็เคยอาพาธ	
พระมหาโมคคัลลานะมีฤทธ์ิมากก็เคยอาพาธ	
แต่ทุกท่านเหล่านั้น	 ก็ได้อาศัยโอสถทิพย์	 คือ	 
“โพชฌงค์”	 บทโพชฌงค์นั้น	 ท�าให้พระพุทธ-
องค์ทรงหายจากประชวร	ท�าให้พระมหากัสสปะ	 
พระมหาโมคคัลลานะหายจากอาพาธด้วย
	 ตอนนี้เกิดโรคที่ระบาดอยู่	 ก็ขอให้ช่วยกัน 
สวดพระปริตร	จะเป็นพระไทยก็ได้	พระจีนก็ได้	
ญาติโยมก็ได้	 ช่วยกันสวดให้ถูกอักขระ	 แปลได้	
เข้าใจความหมาย	มเีมตตากับผู้ฟัง	ถ้าช่วยกนัสวด

ได้อย่างนี้	โรคที่ก�าลังระบาดอยู่ก็จะระงับดับหาย
ไป	ท่านมีความเชื่อมั่นว่า	แม้องค์พระสัมมาสัม-
พุทธเจ้าจะห้ามไม่ให้โรคเกิด	พระองค์ก็ทรงห้าม
ไม่ได้	แต่ถ้าเกิดแล้วท�าให้หาย	พระองค์ทรงท�าได้	
ตอนที่พระพุทธองค์ประชวรอยู่	 ก็ให้พระจุนทะ
สวดให้ฟัง	 พระโมคคัลลานะอาพาธ	 พระพุทธ- 
องค์ทรงสวดให้ฟัง	 พระมหากัสสปะอาพาธ	
พระองค์ก็ทรงสวดให้ฟัง	จะเห็นว่าเราห้ามป่วย
ไม่ได้	แต่ว่าถ้าป่วยแล้วท�าให้หายก็ท�าได้	เพราะ
โรคมันเกิดจากกรรม	จิต	อุตุ	อาหาร	สมมุติฐานที่
ไม่เหมือนกัน	แล้วร่างกายเป็นรังแห่งโรค	เมื่อมัน
พร้อมด้วยเหตุปัจจัยสักอย่างหนึ่ง	แม้จะป้องกัน
แล้ว	บางทีเผลอ	มันก็เกิดได้	แต่ท�าให้มันหาย	มัน
ก็หายได้	ท่านมีความเชื่อมั่นอย่างน้ี	เจริญพร	
ถาม : ทําอย่างไรให้ท้ังพระและโยม มีความรัก
ในการศึกษาพระไตรปิฎก ท่ีเมียนมามีปัญหา
เรื่องการสอนพระไตรปิฎกผิดเพี้ยนไหม แล้ว
แก้ไขอย่างไร ช่วยอย่างไร
พระภทัทันตะ สนุทระ :	พระมหาประนอม	(แปล) 
ท่านบอกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรง 

พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่  ๑๑
พระภัททันตะ อินทปาละ

พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่  ๑๐
พระภัททันตะ สุนทระ
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แสดงธรรมให้กับพวกเรานี้ 	 พระองค์ทรงมี 
ปณิธานว่าเมื่อเราข้ามพ้นแล้ว	 จะช่วยให้คนอื่น
ข้ามพ้นด้วย	 เมื่อเราหมดกิเลสแล้ว	 จะช่วยให้
คนอ่ืนหมดกิเลสด้วย	 แล้วการแสดงธรรมของ
พระพุทธองค์นี้	 ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า	 พระ
เท่านั้น	 ที่จะต้องเรียนรู ้และลงมือปฏิบัติ	 แต่
หมายถึงพุทธบริษัททั้ง	๔	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	 
อุบาสิกา	 ที่สนใจอยากจะข้ามพ้นวัฏสงสาร	 
อยากจะหมดกิเลส	ควรศึกษา	แล้วก็ลงมือปฏิบัติ
	 หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว	 พระองค์ก็
ทรงพิจารณาว่า	จะน�าเอาธรรมะหมวดไหนหนอ	
ที่จะช่วยให้สัตว์โลกนี้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้	คือ	
พิจารณา	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	เพื่อที่จะหา
หมวดธรรมที่จะไปช่วยเหลือสัตว์โลก	ท่านบอก
ว่าที่เมียนมา	 ทั้งพระทั้งโยม	 แม่ชีและสามเณร	
เกิดความเข้าใจว่า	 พระไตรปิฎกนี้เป็นส่ิงที่มี
ประโยชน์	 เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรเรียนรู	้
ในพระวินัยปิฎกนี้	ถ้าเราเรียนรู้และปฏิบัติตาม 
พระวินัยปิฎก อย่างถูกต้อง	ความสงบสุขในหมู่
ของพระสงฆ์	ของญาติโยม	ในสังคม	ก็จะเกิดขึ้น	
ส่วนในพระสูตร	ก็จะท�าให้จิตใจของเราสงบ	เรา
จะท�ามาหาเลี้ยงชีพอย่างไรก็แล้วแต่	ถ้าจิตใจเรา
สงบเยือกเย็น	พลังในการที่จะท�ามาหาเลี้ยงชีพ
ก็มีมากขึ้น	หรือในการปฏิบัติธรรม	ถ้าจิตใจเรา
สงบ	สามารถข่มนิวรณ์ทั้ง	๕	ได้	การปฏิบัติเพื่อ

ให้ได้ฌาน	 ก็สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย	 ส่วน	
พระอภิธรรมปิฎก	 ถ้าเราศึกษาแล้วเกิดปัญญา	
เห็นแจ้งรูปนามขันธ์	๕		เราก็สามารถจะปฏิบัติ
เพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได	้
	 เพื่ อ ให ้ เ กิดก� าลั ง ใจในการศึกษาพระ
ไตรปิฎก	 สิ่งแรกเลยก็คือ	 เห็นคุณค่าของ	พระ
วินัย	 ที่ช่วยจัดระเบียบสังคม	 เห็นคุณค่าของ	
พระสูตร	 ที่ช่วยท�าให้ใจเราสงบเยือกเย็น	 เห็น
คุณค่าของ	 พระอภิธรรม	 ที่ช่วยจัดการอนุสัย
กิเลส	 แล้วก็เข้าถึงพระนิพพาน	 คือต้องเห็น
คุณค่าของพระวินัย	พระสูตร	พระอภิธรรม	แล้ว
ก็มีก�าลังใจที่จะศึกษาเป็นหมวดเป็นหมู่	แล้วจะ
ได้ประโยชน์ทั้ง	๓	ตามล�าดับ
	 ท่านจึงขอสรุปง่ายๆ	ว่า	สิ่งแรกเลย	ถ้าจะ
เรียนพระไตรปิฎก	 ให้มีศีล	 ต้ังใจรักษาศีล	 แล้ว
ก็ท�าสมาธิเข้ามาเสริม	 แล้วก็ปัจจุบันเรียนจาก
ครูบาอาจารย์	ความรู้ทั้ง	๔	ส่วน	ความรู้ได้จาก
ครูบาอาจารย์ส่วนหน่ึง	 ความรู ้จากห้องเรียน
ส่วนหนึ่ง	ความรู้จากตัวเราส่วนหนึ่ง	ความรู้จาก
เพื่อนๆ	ส่วนหน่ึง	บางคนที่มี	ปุพเพกตปุญญตา 
อย่างองค์น้ี	 ชาติที่แล้วท่านเคยสะสมมา	 ชาติน้ี 
ก็มาต่อยอด	แต่ถ้าอดีต	เรามีสั่งสมไว้ไม่มาก	ท่าน
ก็บอกว่า	ท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด	คือปัจจุบันขยันให้
มากขึ้น	การเรียนพระไตรปิฎกก็ไม่เกินวิสัยที่เรา
จะท�าได้	ไม่ใช่มาน้อยใจว่า	ชาติที่แล้ว	เราไม่มีมา	
ชาติน้ีเราก็เลยสู้ไม่ไหว	อย่างน้ีไม่ใช่	ต้องคิดใหม่	
	 ท่านบอกว่า	 ถ้าคนที่มีสั่งสมมาชาติที่แล้ว	
ชาตินี้ก็ไปได้เร็วกว่าคนอื่น	 ถ้าชาติที่แล้ว	 เรา
ไม่มีสั่งสมมาทางน้ี	 ชาติน้ีตั้งใจก็สามารถเรียนรู้
พระไตรปิฎกได้	เพราะฉะน้ัน	ชาติน้ีส�าคัญที่สุด	
ใช้ความเพียรพยายาม	ท่านให้ก�าลังใจว่า	ขอให้
เรียนโดยที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่	 ชาติน้ีมี
สิทธ์ิที่จะเรียนจบพระไตรปิฎกได้	เจริญพร
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พระภัททันตะ อินทปาละ :	พระมหาประนอม	
(แปล)	 ท่านบอกว่า	 อย่ากลัวพระไตรปิฎกเลย	
หลายคนบอกว่า	พระไตรปิฎกเล่มใหญ่	ตัง้	๔๕	เล่ม 
น่ากลัวมาก	ท่านบอกไม่ต้องกลัว	ตอนท่านสอบ
พระไตรปิฎกก็กลัวเหมือนเรานั่นแหละ	 กลัว
สอบตก	 แต่ถ้าเรามัวแต่กลัว	 แล้วเราไม่อ่าน	
เราไม่เรียน	 เราไม่ท่อง	 แล้วใครจะทรงจ�าพระ
ไตรปิฎก	เพราะฉะนั้น	อย่ากลัวพระไตรปิกฎเลย 
บางคนบอกว่า	 โคโรน่าไม่น่ากลัว	 แต่สอบตก 
น่ากลัวกว่า	 ตอนน้ีพระเณรก�าลังจะสอบบาลี	
บอกให้ท่านสวมหน้ากาก	 ท่านตอบว่า	 “พระ
อาจารย์ โคโรน่าไม่กลัวหรอก แต่กลัวสอบตก” 
	 ท่านบอกว่า	 ตอนท่านท่องพระไตรปิฎก	
ท่านก็กลัวสอบตก	แต่ถ้ามัวแต่กลัว	ก็ท�าอะไรไม่
ได้	เอาความกลัวนั่นแหละ	เป็นตัวผลักดัน	ให้สู้ 
ต่อไป	ถ้าเราไม่สู้	ถ้าเราไม่พยายาม	มัวแต่นั่งกลัว	
เราจะท�าอะไรไม่ได้เลย	ความกลัวเป็นเรื่องปกติ
ของคนทีเ่ห็นต�ารา	ไม่ว่าใครกต็าม	๘๔,๐๐๐	พระ
ธรรมขันธ์	ต้ัง	๔๕	เล่ม	จะไม่น่ากลวัหรอื..	กน่็ากลวั 
แต่ว่าอย่ากลัวเลย	สู้เถอะ	เรียนเถอะ	ท่องเถอะ 
เอาความเข้มแข็งเข้าไปสู้	ท่านเองก็กลัวเหมือนกัน 
กลัวสอบไม่ผ่าน	 สุดท้ายท่านก็พยายาม	 จน 
กระทั่งสอบผ่านได้	 พระไตรปิฎก	 ไม ่ใช ่สิ่ง 
ที่น่ากลัวอย่างที่คิด	ท่านก็ให้ก�าลังใจทุกท่าน
ถาม : มีบางสํานักปฏิเสธ อรรถกถา ฎีกา หรือ
แม้แต่โอวาทของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล 
โดยจะเอาแต่พุทธวจนะเท่านั้น การปฏิบัต ิ
เช่นนี้เหมาะสมหรือไม่
พระภัททันตะ อินทปาละ :	พระมหาประนอม	
(แปล)	 ท ่านก็ได ้ชี้แจง	 ในสมัยพุทธกาล	 มี
เหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับพระภิกษุรูปหนึ่ง	
ท่านนอนฝันแล้วก็ตกใจ	 เกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมา	
สงสัยเราต้องอาบัติหนักแล้ว	เราสึกดีกว่า	ก็ไปหา

พระอุบาลี	พระอุบาลีก็ลองถามดูว่า	ถ้าในขณะ 
ที่ท่านนอนฝัน	 ท่านไม่มีเจตนา	 ก็ถือว่าอันน้ี 
ไม่ต้องอาบัติ	พระอุบาลีก็ตัดสินวินิจฉัยให้	แล้ว 
ก็พาภิกษุรูปน้ีไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่า	ภิกษุ
รูปน้ีนอนฝันแล้วเป็นอย่างน้ี	 พระพุทธองค  ์
ก็ตรัสว่า	ดูก่อน	อุบาลี	ถ้าเราตถาคตจะตัดสินว่า
เป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติ	 ก็ตัดสินอย่างที่เธอ
ตัดสินแล้วน่ันแหละ	 เธอเป็นผู้เลิศที่สุดในเรื่อง
ของวินัย	ได้รับเอตทัคคะ	คือการยกย่องจากองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า	 เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้ง
หลายในเรื่องทรงจ�าวินัย	ในเรื่องการตัดสินวินัย	
	 อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง	 คือพระอรหันต์ใน
สมัยพุทธกาลน้ี	 ท่านก็สั่งสมบารมีมาเพื่อเป็น 
สาวกพุทธะ	 จริงอยู่	 ปัญญาไม่เท่าพระพุทธเจ้า	
แต่เป็นอนุพุทธะ	แปลว่า	 รู้ตาม	คือ	 รู้ตามพระ 
พุทธองค์	 คือรู ้	 พุทฺธมต�	 (พุทธประสงค์)	 รู้ว่า 
พระพุทธเจ ้ามีพระประสงค์อันใด	 ในส่วนนี้ 
เพราะฉะนั้น	 พระที่ได้รับการยกย่อง	 ได้รับ
เอตทัคคะ	 เป็นเลิศทางด้านต่างๆ	 ท่านก็ไม่เลิศ
ไปกว่าพระพุทธเจ้า	 เพียงแต่รู้ตามพระพุทธเจ้า	
แต่เด่นกว่าสาวกทั้งปวงในเรื่องน้ี

รูปที่ ๑๑ พระภัททันตะ อินทปาละ 
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	 เพราะฉะนั้น	หลายสิ่งหลายอย่างที่เราสงสัย
ว่าอรรถกถาเชื่อได้ไหม	 ฎีกาเช่ือได้ไหม	 ถ้าเรา
เข้าไปศึกษาลึกๆ	 จะรู้เองว่าเชื่อได้	 เพราะคนที่
ขยายความองค์แรกจรงิๆ	กค็อืองค์พระสัมมาสัม-
พุทธเจ้า	อรรถกถาเล่มแรก	หรือคนแปลบาลีเป็น
บาลีหรืออธิบายธรรมะ	ขั้นแรกเลยคือ	องค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเอง	 พระพุทธองค์ทรงท�าให้ดู
ว่าการขยายความธรรมะ	ขยายอย่างนี้	อรรถกถา 
อย่างนี้	เรียกว่า	พุทธสังวัณณิตอรรถกถา	เป็น
อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงขยายเอง	แล้วหลัง 
จากนั้น	 พระสาวกก็ได้แนวทางนี้มาขยายต่อ	
เรียกว่า	โปราณอรรถกถา หรือ มหาอรรถกถา  
ส่วนอรรถกถาที่เขียนใหม่ในยุคหลัง	 เรียกว่า	 
อภินวอรรถกถา 
	 อรรถกถานี้บอกความประสงค์ของผู้กล่าว	
ว่า	 ท่านพูดอย่างน้ีประสงค์อย่างไร	 องค์แรกที่
แต่งหรอืขยายความอรรถกถา	คอืองค์พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าเอง	ถ้าไม่เช่ือพระองค์แล้วจะเช่ือใคร	
และอีกอย่างหนึ่ง	 องค์ที่มาขยายต่อ	 อย่างเช่น
พระอุบาลีก็ดี	ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะ	
เป็นผู ้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องวินัย	 ท่าน
ขยายเรื่องวินัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงไว้
ทั้งหมด	 ท่านมาขยาย	 ท่านก็ได้รับการยกย่อง
และสรรเสริญจากพระพุทธเจ้า	 เพราะฉะนั้น
เรื่องของอรรถกถาจริงๆ	แล้ว	ถ้าเราเข้าใจอรรถ-
กถา	ฎีกาจริงๆ	ก็ตามพุทธมติ	ตามพุทธประสงค์
ของพระพุทธองค์	 ไม่ใช่รู้มากกว่าพระพุทธเจ้า	
แต่รู้ตามพระพุทธองค์	 พระองค์มีพระประสงค์

อันใด	ซึ่งพระพุทธองค์ได้ให้หลักตัดสินธรรมวินัย	
๘	ประการเอาไว้	ก็รู้ตาม	แล้วก็ใช้หลักอันน้ันมา
ตัดสิน	หลักเหล่าน้ันก็มีอยู่ในอรรถกถา	มีอยู่ใน
พระไตรปิฎกด้วย	 บอกได้ว่าอรรถกถาก็เป็นสิ่ง
ส�าคัญ	 ที่จะท�าให้เราเข้าใจพุทธประสงค์	 วันนี้ 
ค�าตอบก็คงจะเท่าน้ี
พระภัททันตะ อภิชาตาภิวังสะ :	 พระมหา-
ประนอม	(แปล)	จรงิๆ	แล้วพระบาล	ีพระพทุธเจ้า
ตรัสโดยย่อ	แต่คนที่รู้พุทธประสงค์คือคนที่อยู่ใน
สมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละ	คนท่ีมีปัญญาน้อยจะ
ฟังไม่รู้เรื่อง	คนที่มีปัญญามาก	พอจะฟังรู้เรื่องว่า 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสน้ีหมายถึงอะไร	 อย่างเช่น 
ค�าว่า	เย ธัมมา	“ธรรมทั้งหลายเหล่าใด”	พอไป 
ดูอรรถกถา	 ธรรมทั้งหลายเหล ่าใด	 ในที่นี้ 
หมายถึง	ทุกขสัจจะ	ก็เข้าใจเลย	
	 เพราะฉะนั้น	 อะไรก็ตามที่พระบาลีพูดไว้
ย่อๆ	 หรือพูดแล้วไม่ชัดเจน	 ท่านที่เข้าใจพุทธ-
ประสงค์	คืออยู่ในยุคของพระพุทธเจ้า	และเข้าใจ
ว่าพระองค์ประสงค์อย่างนี้แหละ	 แต่พระองค์
ตรัสย่อๆ	ไม่ตรัสให้พิสดาร	ท่านก็เอาตรงน้ันใน
พระไตรปิฎกท่ียังไม่ขยาย	มาขยายให้คนรุ่นหลัง 
ได้รบัรูร้บัทราบ	อนัน้ีเรยีกว่า อรรถกถา	ในอรรถ- 
กถาก็ยังมีค�าบางค�าที่ไม่ได้ขยาย	พอถึงยุคนี้ ฎีกา 
ท่านก็ขยายให้	พอถึงยุคนี้	ฎีกาค�านี้	ก็ยังไม่ขยาย	 
อนุฎีกาก็ขยายให้	อนุฎีกาก็ยังไม่จบ	ยังมี	โยชนา 
ขยายให้	โยชนายังไม่จบ	ก็ยังมี คัณฐิ ขยายให้	
เพราะฉะน้ัน	ยุคมันก็ขยับๆ	ไป
	 สมัยก่อนฟังธรรมแล้วได้บรรลุ	 แต่ยุคน้ีฟัง
แล้ว	 ไม่มีทางได้บรรลุ	 ต้องอธิบายขยายความ	
เพราะฉะนั้น	สิ่งนี้จึงจ�าเป็นต้องขยาย	ถ้าไม่ขยาย
แล้วคนที่ฟังรู ้เรื่องมีเพียง	 อุคฆฏิตัญญูบุคคล 
เท่าน้ัน	ที่ฟังเฉพาะหัวข้อ	 ไม่ต้องขยาย	ถ้าเป็น	
วิปจิตัญญูบุคคล	 ต้องขยาย	 เป็น เนยยบุคคล 



ต้องยกตัวอย่าง	แล้ว	ปทปรมะ	ก็อย่างที่เราเป็น
อยู่น้ีแหละ	 ขยายเท่าไรก็ไม่ได้บรรลุ	 ก็ยังมานั่ง
ถกเถียงกันเรื่องเดิม	เพราะฉะนั้น	เราอยู่ในยุคนี้	 
เราต้องเข้าใจแล้วว่า	 เราอยู ่ใน	 ยุคปทปรมะ 
อรรถกถา	ฎีกา	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง	
	 ในพระไตรปิฎก	มีพระบาลีบทหนึ่งบอกว่า	
ให้ฆ่าแม่	 ให้ฆ่าพ่อ	 ให้ฆ่าพระราชา	 ผู้ปกครอง
ประเทศ	 แล้วฆ่ารัฐมนตรีคลังด้วย	 แล้วจะอยู่ 
เป็นสุข	ถ้าใครไปยึดเฉพาะพระบาลีพระไตรปิฎก	
ไม่เข้าถึงอรรถกถาละก็...	 เสร็จเลย	 ท�าไมพระ 
พุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้	 แต่อรรถกถาขยายว่า 
แม่ในที่นี้	อุปมาเหมือน ตัณหา	ที่ท�าให้เราเกิดใน
ภพน้อยภพใหญ่	พ่อในที่นี้	ไม่ใช่พ่อตัวจริง	แต่คือ	
มานะ	 แล้วก็รัฐมนตรีคลังก็ไม่ใช่ตัวจริง	 แต่คือ	 
สัสสตทิฏฐิ และ	 อุจเฉททิฏฐิ	 ที่เข้าไปยึดกับ
ตัณหา	มานะ	ฆ่าสิ่งเหล่านี้แล้วจะอยู่เป็นสุข	
	 ถ้าเราไม่ดูอรรถกถาเลย	มีพระบาลีบอกให้
ฆ่าแม่	ให้ฆ่าพ่อ	ให้ฆ่าพระราชา	ให้ฆ่ารัฐมนตรี
คลัง	 เพียงแค่อ่านอย่างเดียว	 ยังไม่ทันได้ลงมือ 
อาจจะถูกจับเสียก่อน	 ฉะนั้น	 ต้องดูอรรถกถา 
อรรถกถาจะบอกไว้ว่า	 ไม่ใช่แม่จริงๆ	 ไม่ใช่พ่อ
จริงๆ	 ไม่ใช่พระราชา	 ไม่ใช่รัฐมนตรี	 เป็นการ
อุปมา	 ธรรมะมีความลึก	 ๔	 อย่าง	 ลึกโดยเหต	ุ
เรียกว่า	ธรรมคัมภีระ	ลึกโดยผล	เรียกว่า	อรรถ- 
คัมภีระ	 ลึกโดยการรู ้แจ้งแทงตลอด	 เรียกว่า	
ปฏิเวธคัมภีระ	ลึกโดยการแสดง	เรียกว่า	เทศนา 
คัมภีระ	 ความลึก	 ๔	 อย่างนี้	 ถ้าไม่มีอรรถกถา 

มาช่วย	 เราก็ไม่สามารถหยั่งความลึกของพระ 
ธรรมได้เลย	เพราะฉะน้ัน	จึงจ�าเป็นต้องมีอรรถ-
กถามาขยายความ
	 ท่านก็ขยายเพิ่มเติม	ถ้ามองอรรถกถาที่ท่าน 
พุทธโฆสาจารย์เขียน	 เมื่อประมาณ	 พ.ศ	 ๙๔๕	 
ดูแล้ว	 ก็อาจจะไม่น่าจะเชื่อถือ	 จะคิดแบบนี้ก็
ย่อมได้	แต่ท่านพุทธโฆสาจารย์เอง	ท่านเรียนจบ
พระไตรปิฎกที่พุทธคยา	และอุปัชฌาย์ของท่าน 
คือท่านเรวตะ	ท่านเรวตะส่งท่านพุทธโฆสาจารย ์
ไปเรียนอรรถกถาที่ลังกา	 ท่านได้เรียนมหา- 
อรรถกถา	 โบราณอรรถกถา	 ซึ่งเป็นอรรถกถา
ในยุคสมัยพุทธกาล	 แล้วก็เอาอรรถกถานั้นมา
ย่อ	มาเขียนใหม่	เพราะมหาอรรถกถาน้ีละเอียด
พิสดารมาก	 ท่านเอามาท�าเป็นสังคหอรรถกถา	
อรรถกถาโดยย่อ	 เพราะฉะน้ัน	 ที่ท่านไปเอา
อรรถกถาที่ลังกามาแปลเป็นบาลี	ไม่ใช่ความคิด 
ความอ่านของท่าน	 ท่านไปเรียนมาจากลังกา 
ซึ่งลังกาก็ได้มาจากพุทธพจน์ด้ังเดิม
	 ดังนั้น	 อรรถกถาของท่านพุทธโฆสาจารย ์
แม้จะเขียนขึ้นมาใหม่	 แต่ไม่ใช่ข้อมูลใหม่	 เป็น 
ข้อมูลเดิม	แต่มหาอรรถกถาของเดิมนั้นละเอียด
พสิดารมาก		เอามาย่อให้คนยคุใหม่อ่านอรรถกถา 
ที่ไม่ละเอียดมากนัก	 อ่านพอรู้เร่ือง	 อ่านแล้ว 
ไม่รู ้สึกสับสนเท่าไหร่	 พอเข้าใจ	 เพราะฉะนั้น
อรรถกถาของพุทธโฆสาจารย์	 จึงเป็นอรรถกถา
ที่เชื่อถือได้	เพราะท่านไม่ได้แต่งเอง	คือท่านจบ
พระไตรปิฎก	 แต่ท่านก็ไม่กระจ่างหลายเรื่อง 
ท่านต้องไปเรียนอรรถกถาที่ลังกา	 เรียนรู้จาก
ลังกา	 แล้วก็แปลย้อนจากภาษาสิงหลมาเป็น
อรรถกถาภาษาบาลี	 เพราะฉะนั้น	 ก็หวังว่า 
ทุกท่านก็คงจะเข้าใจ	 แจ่มแจ้งในวันน้ี	 ขอให้ 
ทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากัน	
ทุกท่าน	ทุกคน	เทอญ

๕๔ 31



พิธีกร : เรียนเชิญคุณซันนี	ซึ่งท่านเป็นผู้ประสาน
งาน	 และเป็นกัปปิยการก*ของพระมหาเถระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎก	ขึ้นกล่าวขอบคุณครับ
คุณซันนี :	 นมัสการพระเถระ	 พระคุณเจ้า	
สามเณร	 แม่ชี	 ท่านผู้บริหาร	 กรมการศาสนา	
กระทรวงวัฒนธรรม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้แทนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ผู้มีเกียรติ	อุบาสก	อุบาสิกา	ที่เคารพทุกท่าน
	 กระผม	ซันนี่	(Sanny)	ขอเป็นตัวแทนชาว 
เมียนมา	กล่าวขอบคุณจากส่วนลึกของจิตใจ	ที่ 

ทุกท่านได้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึง	ของการต้อนรับ 
คณะพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้ง	๙	รูป	ผมถือว่า 
ทุกท่านที่นี่โชคดีมาก	 ความจริง	 พระพุทธเจ้า 
ไม่ตรัสให้เชื่อเรื่องงมงาย	 แต่เป็นบุญของท่าน 
ที่มาอยู่	ณ	ที่แห่งนี้	ท่านทราบไหมว่า	ในเมียนมา 
กว่าจะได้เจอพระผูท้รงพระไตรปิฎกหน่ึงรปู	และ 
ได้ฟังธรรมจากท่านถึงสองช่ัวโมง	ถือว่าเป็นเรื่อง 
ที่ยากมาก	 แต่คณะพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้ง	 
๙	 ท่าน	 ได้มาประเทศไทยครั้งนี้	 ถึง	 ๑๑	 วัน 
เพื่อโปรดชาวไทยและชาวเมียนมา	 ครั้งน้ี	 เป็น 
การจัดงานครั้งที่	๓	ของผม	ซ่ึงจัดทุก	๓	ปี	วันน้ี	 
วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ตรงกับวันที่ผม 
เคยจัดผ่านมา	 เมื่อ	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	 แต่ 
เปลี่ยนจากวัดจากแดงมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหา- 
วิทยาลัย	 ในวาระแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศไทย	และสหภาพเมียนมา	ครบ	๗๒	ปี
 

ปัจฉิมพจน์

ไปยินและไปยล ปิฏกาชาไนยบุคคล ที่จุฬาฯ

ปัจฉิมกถา

*กัปปิยการก	 ผู้ท�าให้เป็นกัปปิยะ	 ผู้ท�าสิ่งท่ีสมควรให้แก่
สมณะ	หมายถึงผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัย	๔ 

โดย
ซันนี (Sanny)



	 ปีนี้เป็นปีที่	 ๗๒	 หลังจากคณะผู้แทนไทย
เดินทางไปร่วมวันประกาศเอกราชของเมียนมา
อย่างเป็นทางการ	 ในวันที่	 ๔	มกราคม	๒๔๙๑ 
ตามค�าเชญิของรฐับาลเมยีนมา	ในปี		๒๔๙๒	คณะ
สงฆ์ไทยได้เริ่มไปเยี่ยมเยียนประเทศเมียนมา 
จนเป็นท่ีมาของการเชิญพระภิกษุชาวเมียนมา 
มาร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศไทย	ทั้ง
พระอภิธรรม	 ปริยัติ	 ตลอดจนปฏิบัติ	 สืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน	
 ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ช่วยอุปการะ
พระพุทธศาสนา	 ชาวเมียนมาที่อยู ่ในไทยรัก
ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 มาก	 ซึ่งพระราชกรณียกิจ 
ที่พระองค์ท่านทรงบ�าเพ็ญให้กับประชาชน	ไม่ใช่ 
แค่เฉพาะชาวไทย	แต่ทรงท�าให้ชาวโลก		ในเมยีนมา	 
ไม่มีพระมหากษัตริย์แล้ว	 แต่นักธุรกิจ	 ผู้ที่พอมี 
ก�าลัง	ตลอดจนชาวบ้าน	ก็ช่วยอนุรักษ์	คุ้มครอง 
พระพุทธศาสนา	ร่วมกับพระสงฆ์เมียนมา	
	 ผมเห็นว่า	ชาวพุทธในโลก	มีความเห็นตรง
กันว่า	จะช่วยกันรักษาสืบทอดค�าสอนของพระ- 
พุทธเจ้าที่ถูกต้อง	 ให้คงไว้	 และเป็นสิ่งที่จะต้อง
ศึกษากันต่อไป	เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น	
	 การทรงจ�าพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่ยากมาก	
๗๒	 ปีที่ผ่านมา	 เรามีพระผู้ทรงพระไตรปิฎกได้
เพียง	๑๔	รูป	ข่าวดี	เมื่อ	๒	วันก่อน	๓๐	มกราคม	
๒๕๖๓	เรามีเพ่ิมมาอีกรูปหนึ่ง	เป็นรูปที่	๑๕	แล้ว
	 ผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ธรรมของชาวพุทธในวาระส�าคัญในครั้งนี้	 และ 

หวังว ่า	 จะมีพระไทยมาร ่วมกันทรงจ�าพระ 
ไตรปิฎกในอนาคตต่อไป	 ขอให้ทุกท่านร่วมกัน 
ศึกษาและสืบสานพระไตรป ิฎกกันนะครับ	
ขอบคุณครับ

พระผู้ทรง
พระไตรปิฎก	
๘	รูป	มา

(วัดจากแดง)	
พ.ศ.	๒๕๕๗

ตามรอย
พระพุทธเจ้า	2		
ลมหายใจแห่ง
พุทธศาสนา
(ไทยพีบีเอส)

การดูงาน
พระพุทธศาสนา

ในเมียนมา
(ติปิฏกสิกขาลัย)



อัครมหาบัณฑิต 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 

(สาขาวรรณกรรม)

รอยธรรม

 แลดีสยาดอ หรือ พระญาณธชเถระ (พ.ศ. ๒๓๘๙ - ๒๔๖๖) เป็นพระเถระ ร่วมสมัย
กับท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตตมหาเถระ  (พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๙๒)  เมื่อประเทศไทยมีพระป่า 
สายวิปัสสนาที่เข้มแข็ง เมียนมาก็มีท่านแลดีสยาดอ พระสายกรรมฐานที่ปราดเปรื่อง ในโอกาส 
ความสัมพันธ์ไทย - เมียนมา ครบ ๗๒ ปี จึงใคร่ขอแนะน�าให้ผู้อ่านได้รู้จักกับพระสายกรรมฐาน 
ที่ชาวเมียนมารักและบูชารูปนี้
 แลดีสยาดอ  พระอาจารย์ที่สอนปริยัติให้กับพระสงฆ์พร้อมทั้งน�าการปฏิบัติกลับมาสอน
ชาวบ้าน เป็นพระผู้ทรงความสามารถทุกด้าน น�าพระไตรปิฎกมาร้อยเรียงเป็นบทกวีที่ท่องง่าย  
จดจ�าได้เร็วให้เด็ก ๆ  เยาวชน และชาวบ้านชาวเมียนมา เข้าถึงค�าสอนของพระพุทธองค์  ท่าน
เป็นพระผูน้�าวปัิสสนากรรมฐานกลบัคนืสูช่าวพทุธเมยีนมา ไม่ให้หายสาบสญูไปเหมอืนในประเทศ
อินเดีย ตลอดชีวิตท่านมุ่งมั่นสืบทอดพระศาสนา มุ่งสร้างศาสนทายาท ทั้งพระ ทั้งฆราวาส 
ท่านจารกิสอนปรยิตัแิละปฏบิติัทัว่ประเทศเมยีนมา มลูีกศิษย์ท่ีปราดเปรือ่งสืบต่อมาอย่างมากมาย 
รวมถึงลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาส อย่างท่านอาจารย์ซายาเท็ตจี วิปัสสนาจารย์ที่น�าการวิปัสสนากลับ 
มาสูช่าวบ้าน และศษิย์อกีท่านหนึง่คอื ท่านอบูาขิน่ ข้าราชการกรมบัญชกีลาง ซึง่ต่อมาเป็นวิปัสสนา- 
จารย์ ของ ท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า  ผู้ท่ีน�าพระพุทธศาสนากลับไปสู่ประเทศอินเดีย 
และเป็นวิปัสสนาจารย์ที่สอนวิปัสสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

๑. ชาติภูมิ
	 พระญาณธชเถระ	(แลดีสยาดอ)	นามเดิมว่า	
แต๊ดข่อง	เกิดเมื่อวันอังคาร	ขึ้น	๑๓	ค�่า	เดือน	๑	
พ.ศ.	๒๓๘๙	ณ	หมู่บ้านไสปะยิน	จังหวัดทีปะยิน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
	 บดิาและมารดา	คอื	นายถวนตา	และนางโจง 
มพีีน้่องร่วมบิดามารดา		๖		คน		คอื		๑.	(ไม่ปรากฏ 
นาม	 เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)	 ๒.	 พระญาณธชเถระ 
๓.	 นายแต๊ดซวา	 ๔.	 พระกุมาระ	 ๕.	 พระกิตติ	 
๖.	นางมยะเล

สุเทพ โพธิสัทธา

ประวัติ

พระญาณธชเถระ (แลดีสยาดอ)
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ท่านอาจารย์แลดีสยาดอ เป็นอาจารย์ต้นสายของ
ท่านผู้ปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนาจารย์ โกเอ็นก้า 

	 วันที่ท่านถือก�าเนิด	 มีบุพนิมิตที่อัศจรรย์ 
กล่าวคือ	 สายรุ ้งเกิดข้ึน	 จากต้นมะขามใหญ ่
ภายในรั้วบ้านพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า	แล้วพุ่งกลับลงมา 
ยังบ้านของท่าน	จากนั้นก็พุ่งขึ้นผ่านหลังคาบ้าน
ไปสู่ท้องฟ้า	ญาติพี่น้องเห็นบุพนิมิตนี้	จึงตั้งชื่อว่า 
เด็กชายแต๊ดข่อง	แปลว่า	“ขึ้นสูง”	(แต็ด	=	ขึ้น, 
ข่อง	 =	 สูง)	 หมายถึง	 ผู ้มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือ
ในการเผยแผ่	 พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
สืบไป
	 เม่ืออายุครบ	๑๐	ปี	บิดาพาท่านไปฝากเป็น
ศษิย์ของพระนนัทเถระ	(เมียนมา	เรยีกว่า	ผะยอก 
ปินสยาดอ)	 พ�านักอยู่ภายในหมู่บ้าน	 หลังจาก
นั้น	ได้ศึกษาอักขรวิธีการเขียนอ่าน	พร้อมทั้งบท
สวดมนต์ต่างๆ	 ในคัมภีร์นมักการะ	 และคัมภีร์
โลกนีติ	เป็นต้น

๒. บรรพชา
	 พ.ศ.	๒๔๐๔	ท่านบรรพชาเป็นสามเณร	เม่ือ
อายุ	 ๑๕	ปี	ณ	 วัดประจ�าหมู่บ้าน	 มีพระนันท-
เถระ	เป็นพระอุปัชฌาย์	โดยมีฉายาว่า	ญาณธชะ 
แปลว่า	“ผูม้ปัีญญาสง่างาม”	(ชาวเมยีนมาไม่นยิม 
ใช้ชื่อเดิมที่บิดามารดาตั้งให้	แต่จะใช้ฉายาภาษา
บาลีแทน)	หลังจากได้บรรพชาแล้ว	ท่านได้ศึกษา
คมัภร์ี	ไวยากรณ์บาล	ีอนัได้แก่	กจัจายนไวยากรณ์	
อภิธัมมัตถสังคหะ	 มาติกา	 ธาตุกถา	 ยมก	 และ 
ปัฏฐาน	 ซึ่งเป็นต�าราเรียนที่สืบทอดกันมาแต ่
ครั้งบูรพาจารย์
	 เม่ือท่านอายุ	๑๘	ปี	ท่านได้ลาสิกขาออกมา
ใช้ชีวิตเยี่ยงฆราวาสราว	๖	เดือน	เพราะไม่พอใจ
การศึกษาที่ถูกจ�ากัดให้ศึกษาเพียงพระไตรปิฎก	
ต่อมาพระนันทเถระและพระธรรมสารเถระได้
พยายามเกลี้ยกล่อมให้ท่านกลับสู่เพศบรรพชิต
แต่ท่านปฏิเสธ	 พระเถระทั้งสอง	 จึงแนะน�าให้

ท่านอาจารย์แลดีสยาดอ

ท่านซายาเท็ตจี  

ท่านอุบาขิ่น

ท่านโกเอ็นก้า



เรียนวิชาโหราศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพ	จะได้ 
ไม่ต้องท�านาล�าบากเหมือนพ่อแม่	 โดยให้ท่าน
ไปเรียนกับพระในหมู่บ้านแยถุต	 ท่านเห็นชอบ	
จึงบวชอีกครั้งเพื่อเรียนวิชาโหราศาสตร์และ
ฉันทลักษณ์เมียนมากับพระคันธมาเถระ	 ต่อมา
ภายหลังก็เปลี่ยนใจในการละเพศบรรพชิตและ
รื่นรมย์ในพระศาสนาตลอดชีพ

๓. อุปสมบท
 เมื่ออายุครบ	๒๐	ปี	 ท่านได้อุปสมบทเป็น
พระภิกษุ	ที่วัดในหมู่บ้าน	ในวันขึ้น	๗	ค�่า	เดือน	
๖	พ.ศ.	๒๔๐๙	โดยมี	พระนันทเถระ	 เป็นพระ 
อุปัชฌาจารย์

ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็นพระราชครู	จาก
พระเจ้ามินดง	(ครองราชย์	พ.ศ.	๒๓๙๕	-	๒๔๒๑ 
กษัตริย ์ผู ้ทรงสถาปนาเมืองมัณฑะเลย์	 เป็น 
นครหลวง)	และด�ารงสมณศักด์ิ	๒	ต�าแหน่ง	คือ	 
สุทัสสนวรธรรมสามิมหาธรรมราชาธิราชคุรุ และ 
สุทัสสนธชอตุลธิปติสิริปวรมหาธรรมราชาธิราชคุร ุ
	 ขณะพ�านักอยู่ท่ีวัดนั้น	 ท่านญาณธชะ	 ได้
ศึกษาเล่าเรียนพระวินัยปิฎกและอรรถกถา	
พร้อมด้วยพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถา	จาก
ท่านเจ้าอาวาส	 และพระปัณฑิจจเถระ	 (ชาว 
เมียนมา	เรียกว่า	สะลินสยาดอ	ตามจังหวัดบ้าน
เกิด)	ท่านพ�านักอยู่ที่วัดแห่งน้ี	เป็นเวลา	๑๖	ปี	 
ตั้งแต่	 พรรษาแรกถึงพรรษาที่	 ๑๖	 โดยเป็น 
นักศึกษา	๙	ปี	และครูสอน	๗	ปี	และท่านได้รับ 
ต�าแหน่งครูสอนพระปริยัติธรรมชั้นสูง	จากราช- 
ส�านัก	ใน	พ.ศ.	๒๔๒๐
	 เมื่อพระเจ้ามินดงโปรดเกล้าฯ	ให้สังคายนา
ช�าระพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่	๕	เรียกว่า	ปัญจม-
สังคายนา	 โดยมีพระภิกษุจ�านวน	 ๒,๔๐๐	 รูป 
ร่วมสังคายนา	 ณ	 พระราชวังมัณฑะเลย์	 ในปี	 
พ.ศ.	๒๔๑๔	ท่านญาณธชะได้เข้าร่วม	สังคายนา 
พระไตรปิฎก		ในนามผูแ้ทนจากวัดมหาโชติการาม 
ที่รับภาระในการสาธยายพระอภิธรรมปิฎก 
โดยเป็นผู้สาธยายคัมภีร์กถาวัตถุ
	 ตลอดเวลา	 ๑๖	 ปี	 ที่พ�านักอยู่ที่วัดมหา-
โชติการาม	 ข้อปฏิบัติที่เป็นกิจวัตรประจ�าวัน	
คือ	ทุกเช้า	ท่านจะท�าความสะอาดห้องน�้า	 ปัด
กวาดบริเวณวัด	 และตั้งน�้าใช้น�้าฉันส�าหรับพระ
สงฆ์	 พร้อมทั้งท�าความสะอาดห้องน�้า	 และล้าง 
ไม้ช�าระ	 (สมัยก่อนสภาพห้องน�้า	 ยังไม่สะอาด
เช่นปัจจุบัน	และต้องใช้ไม้ช�าระในห้องน�้าที่เป็น
ส้วมหลุม)	จริยาวัตรดังกล่าว	จึงน่าเคารพศรัทธา
นับถือยิ่ง	และหาได้ยากในบุคคลทั่วไป

กุฏิท่านแลดี ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน

๔. การศึกษา
	 ท่านศกึษาปรยิตัธิรรม	มาตัง้แต่เป็นสามเณร	
ลุถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๑๒	 จึงเดินทางไปศึกษาพระ
ไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกา	ณ	วัดมหาโชตกิาราม 
(ชาวเมียนมา	 เรียกว่า	 มังคลาสันจอง)	 เมือง 
มัณฑะเลย์	 นครหลวงของประเทศในสมัยนั้น 
ส�านักเรียนวัดนี้มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา	พระ
อภิธรรม	มีเจ้าอาวาสนามว่า	พระสุทัสสนเถระ 
(ชาวเมียนมา	เรียกว่า	สันจองสยาดอ	ตามชื่อวัด)	 
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๕. ตําแหน่งหน้าที่การงาน
ก. งานปกครอง
	 ในวันข้ึน	๑๔	ค�่า	เดือน	๓	พ.ศ.	๒๔๒๕	ท่าน 
ญาณธชะได้เดินทางไปพ�านักที่จังหวัดโมงยวา	 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น�้าสัลลาวดี	และ
ในพ.ศ.	๒๔๒๙	ขณะที่มีอายุได้	๔๐	ปี	ท่านได้
จัดสร้างวัด	ที่ป่าใหญ่	ชื่อว่า	ป่าแลดี	อยู่ห่างจาก 
จังหวัดโมงยวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	
วดัจึงชือ่ว่า	วดัแลดี แปลว่า	วัดนาสร้าง	(แล	=	นา;	
ดี	=	สร้าง)	เนื่องจาก	ชาวบ้านไปหักร้างถางพง 
ท�านาในป่านั้น	และต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้น
	 ท่านได้ออกบิณฑบาตเลี้ยงพระภิกษุและ
สามเณรในวัด	 ๕๐	 กว่ารูป	 แต่เพียงองค์เดียว	
เป็นเวลา	๑๒	ปี	 ทุกวันหลังจากออกบิณฑบาต	
ท่านจะไปกวาดลานพระเจดีย์สุตองปยิ	 และ
พระเจดีย์ชเวสีโขง	 จากนั้นจะไปตั้งน�้าใช้น�้าฉัน	
พร้อมทั้งล้างห้องน�้าในวัดของท่าน	และวัดอื่นๆ	
ภายในเมืองโมงยวา	 เมื่อพระรูปอื่นมาพบ	และ
ขอร้องให้งดเว้นกิจนั้น	 ท่านกล่าวตอบว่า	“ฉัน
เป็นทาสของลูกเมียมานับชาติไม่ถ้วน ชาติน้ี 
ขอเป็นทาสของพระสงฆ์”

	 ครั้นถึง	พ.ศ.	๒๔๓๑	ท่านญาณธชะ	พร้อม
ด้วยคณะศิษย์	 ที่เป็นพระภิกษุกว่า	๕๐	 รูป	 ได ้
ร่วมกันสมมติสีมาสร้างโบสถ์ชื่อว่า	 สาสนโสภินี  
นับแต่นั้นเป็นต้นมา	ได้อุทิศตนให้แก่พระศาสนา 
ด้วยการสอนพระปริยัติธรรม	 เป็นเวลาหลาย 
สิบป ี 	 จนมีศิษย ์จ�านวนมาก	 มี เ กียรติศัก ด์ิ 
เลื่องลือว่า	 เป็นผู ้ทรงปริยัติ	 ท่ีแตกฉานพระ- 
ไตรปิฎกและภาษาบาลี
ข. งานคันถธุระ
	 ท่านสอนไวยากรณ์บาลี	 เน้นปทรูปสิทธิ
ปกรณ์ที่แต่งโดยพระพุทธัปปิยะ	 ประเทศลังกา	
มีการเรียนการสอนคัมภีร์นี้ที่วัดของท่านตลอดป ี
และได้สอนพระอภิธรรม	 โดยเน้นคัมภีร์อภิ-
ธัมมัตถสังคหะ	ที่สรุปความจากพระสุตตันตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎก	 พร้อมด้วยพระไตรปิฎก	
อรรถกถา	และฎีกา
ค. งานวิปัสสนาธุระ
	 ท่านหมัน่เจรญิกรรมฐานอยูเ่สมอ	ตัง้แต่ย้าย 
มาพักอยู่ในป่าแลดี	ต่อมาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๗		ได ้
เดินทางไปอินเดีย	เพื่อนมัสการต้นพระศรีมหา- 
โพธิ	์และสถานทีส่�าคญัอืน่ๆ	ทางศาสนา	เมือ่กลบั 
มาแล้ว	ก็มใีจรืน่รมย์ในภาวนา	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๓๘	 
เป็นต้นมา	ท่านมักปลีกวิเวกไปพ�านักอยู่ในวัดป่า 
หลายแห่งท่ัวประเทศเมยีนมา	และสอนกรรมฐาน 
แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป	จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต	 
บางโอกาสก็แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท	 ใน 

อาสนะ

ภายในกุฏิ
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จังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศ	และถวายกัณฑ์เทศน์ 
ท่ีได้รบัทัง้หมดแก่วัดทีไ่ปแสดงธรรม	ในการแสดง 
ธรรม	 ท่านมักเน้นพระอภิธรรมและการเจริญ 
วิปัสสนาเป็นหลัก
 สันนิษฐานว่าท่านเป็นพระเถระผู้สั่งสมบารม ี
เพื่อตรัสรู ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	 เป็นพระ 
พุทธเจ้าปัญญาธิกะ	ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สัทท- 
สังเขปที่ท่านแต่งไว้	(ค�าลงท้าย	ข้อ	๗)	มีข้อความ
ว่า	“ขอให้บรรลุความเป็นปัญญาธิกะ เป็นที่พึ่ง
แก่ปวงชน”
ง. งานวิชาการ
	 ท่านแลดีสยาดอได้รจนาคัมภีร์ทางพุทธ- 
ศาสนากว่า	๑๐๐	เรื่อง	โดยมีชื่อลงท้ายว่า	ทีปน ี 
(คมัภร์ีอธบิาย)	มีทัง้ภาษาบาลแีละภาษาเมยีนมา	 
คัมภีร์บาลี	มี	๘	เล่ม	คือ
	 -	 พ.ศ.	๒๔๔๐	ปรมตฺถทีปนี	(คัมภีร์อธิบาย
ปรมัตถธรรม	 แปลเป็นภาษาไทยโดยพระคันธ- 
สาราภิวงศ์	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๖)
	 -	 พ.ศ.	๒๔๔๖	นิรุตฺติทีปนี	(คัมภีร์อธิบาย
ไวยากรณ์	 ปริวรรตเป็นอักษรไทย	 โดย	 มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๘)
	 -	 พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 สมฺมาทิฏฺิทีปนี	 (คัมภีร์
อธิบายสัมมาทิฏฐิ	 แต่งเพื่อให้ชาวยุโรปที่อ่าน

บาลีได ้	 สามารถเข้าใจหลักธรรมค�าสอนใน
พระพุทธศาสนา	 โดยทางเมียนมาได้ส่งคัมภีร์น้ี
ไปมอบให้สมาคมบาลีปกรณ์	ประเทศอังกฤษ)
	 -	 พ.ศ.	๒๔๕๘	สาสนสมิฺปตฺติทีปนี	(คัมภีร์
อธิบายความไพบูลย์ของพระศาสนา	 มอบให้
สมาคมบาลีปกรณ์	ประเทศอังกฤษ)
	 -	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 อนุทีปนี	 (คัมภีร์อธิบาย 
ปรมัตถทีปนี)
	 -	 (ไม่ปรากฏปีที่แต่ง)	 ปฏฺานุท ฺเทสทีปนี 
(คัมภีร์อธิบายอุเทศของปัฏฐาน	 พิมพ์ครั้งแรก
ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 ร่วมกับค�าแปลภาษาเมียนมา
โดย	พระอัคควังสะ	วัดอโศการาม	มัณฑะเลย์)
	 -	 (ไม่ปรากฏปีที่แต่ง)	คารววินิจฺฉย	(คัมภีร์
วินิจฉัยเรื่องความเคารพ)
	 -	 (ไม่ปรากฏปีที่แต่ง)	ปญฺจงฺคทีปนี	(คัมภีร์
แสดงเรื่ององค์คุณ	๕	ประการ)
	 ยังมีคัมภีร์ทีปนีและบทความวินิจฉัยอื่นๆ 
ที่แต่งเป็นภาษาเมียนมา	จัดพิมพ์แล้วในปัจจุบัน	
อีกจ�านวนถึง	๓๕	เล่ม		
	 นอกจากนี้	 ท่านยังเขียนบทความวินิจฉัย
และบทความตอบปัญหาจ�านวนมาก	 เกี่ยวกับ
หลักธรรมค�าสอนที่ถามโดยชาวเมียนมาและชาว
ต่างชาติ	 เช่น	 นางรีส	 เดวิดส์	 ประธานสมาคม
บาลีปกรณ์	 ได้ส่งจดหมายภาษาบาลีถามเรื่อง
สัญญา	 นิยาม	 ยมก	 และปัฏฐาน	 ท่านได้ตอบ 
ค�าถามเหล่านั้นเป็นภาษาบาลี	 โดย	 มีชื่อว่า	
สัญญาวิสัชชนา นิยามวิสัชชนา ยมกวิสัชชนา 

ที่นอน

หม้อหิน
ใส่น�้าล้างหน้า
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ที่ ม า 	 : 	 ส รุ ปบทความ โดย 	 อ 	 สุ เ ทพ 	 โพธิ สั ท ธ า	 
จากหนังสืออานาปานทีปนี	 รจนาโดย	 พระญาณธชเถระ 
(แลดีสยาดอ)	 แปลโดย	 พระคันธสาราภิวงศ์	 (สมลักษณ	์ 
คันธสาโร)	ตรวจช�าระโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	(สมศักดิ	์
อุปสโม)	ในขณะด�ารงสมณศักดิ์	ที่	พระพรหมโมลี

และ ปัฏฐานวิสัชชนา	 บทความเหล่านี้	 ได้รับ
การจัดพิมพ์ในวารสารของสมาคมบาลีปกรณ	์
(J.P.T.S.)	 ในระหว่าง	 ค.ศ.	 ๑๙๑๑	 -	 ๑๙๑๔	
(พ.ศ.	๒๔๕๔	-	๒๔๕๗)
	 โดยเหตุที่พระเถระใช้ภาษาได้สละสลวย
เข้าใจง่าย	 เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป	 คัมภีร์ที่ 
ท่านแต่ง	 ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
จึงได้รับการจารึกลงบนหินอ่อนที่วัดแลดี	จังหวัด
โมงยวา	 ซึ่งปรากฏอยู่ตราบจนปัจจุบัน	 คัมภีร์
เหล่านั้นมีจ�านวนมากถึง	๑๐๑	คัมภีร์

๖. สมณศักดิ์ 
	 พ.ศ.	๒๔๕๗	ได้รับต�าแหน่งอัครมหาบัณฑิต
พ.ศ.	๒๔๖๔	ได้รบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ	กติตมิศกัดิ์	 
(สาขาวรรณกรรม)	จากมหาวิทยาลัยร่างกุ้ง

๗. มรณภาพ
	 เนื่องจากท่านใช้สายตาในการอ่านและ 
เขียนหนังสืออยู ่ตลอดเวลา	 ในบั้นปลายชีวิต 
ท่านจึงอาพาธด้วยโรคตา	 ท�าให้ตาบอดสนิททั้ง 
สองข้าง	เมื่ออายุ		๗๓		ปี
 ท่านมรณภาพด้วยโรคชรา	เมื่ออายุ	๗๗	ปี 
ที่จังหวัดปยินมะนา	 เมื่อวันอังคารขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	
เดือน	๘	พ.ศ.	๒๔๖๖	เวลา	๑๔.๓๐	น.	ก่อนจะ 
มรณภาพ	ราว	๒	ชั่วโมงครึ่ง	ท่านขอให้ลูกศิษย์
สาธยายคัมภีร์ปัฏฐาน ปัญหาวาระ	 ให้ท่านฟัง
จนกระทั่งท่านสิ้นลม

ผลงานหนังสือ

	 ในเวลาก่อนและหลังการมรณภาพ	 เกิด 
แผ่นดินไหวถึง	 ๓	 ครั้ง	 เป็นที่อัศจรรย์แก่คน 
ทั่วไป	กล่าวคือ	ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ	๑	เดือน	
เกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก	 ขณะที่ท่านก�าลัง 
ดื่มน�้าชา	 ท่านได้พูดกับลูกศิษย์ที่ดูแลว่า	 “เรา
แสดงธรรมในโลกมนุษย์พอสมควรแล้ว ถึงเวลา
ที่จะไปแสดงธรรมแก่เทวดาและพรหม”	แม้เวลา 
ใกล้จะมรณภาพ	ก็เกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งที่	๒	
ต่อมา	เมื่อท่านมรณภาพได้	๗	วัน	ขณะเคลื่อน 
ย้ายศพจากบ้านของนายลัน	 จังหวัดปยินมะนา	 
(ซึ่งเป็นสถานที่ท่านพักรักษาตัวก่อนจะมรณภาพ 
๑	เดือน)	ไปสู่วัดแลดีสันจอง	ได้เกิดแผ่นดินไหว 
เป็นครัง้ที	่๓	เรือ่งน้ี	เป็นทีก่ล่าวขานกันมาจวบจน 
ปัจจุบัน

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้

๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว	
๔.	พล.อ.ต.	สมโภค-คุณสุจิตรา	หงสไกรและครอบครัว
๕.	คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
				และครอบครัว

จารึกค�าสอนของท่านมีมากถึง ๑๐๑ แผ่น



ชีวิตและงานของ อู ธัมมโลกะ
	 ตลอดยุคอาณานิคม	 ชาวตะวันตกจ�านวน
มาก	 เดินทางหลายพันไมล์	 เพื่อหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจ	 ท�าการค้า	 และอ้างสิทธิอันชอบ
ธรรมของคนขาวเหนือดินแดนทั่วท้ังเอเชียและ
แอฟริกา	มิชชันนารี	คือกลุ่มคนส�าคัญ	ที่เข้าไปใน
อาณานิคมเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์	และตอกย�้า

แฟ้มประวัติศาสตร์

พระฝรัง่รูปแรกของเมียนมา
มหาบุรุษแห่งเมียนมาในยุคเริม่ต้น

อู ธมัมโลกะ กองบรรณาธิการ

ให้เห็นคุณค่าของอารยธรรมตะวันตกเหนือ
อารยธรรมตะวันออก	แต่ก็มีชาวตะวันตกบางคน 
ที่สนใจ	 และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมแบบ 
ตะวันออก	 ท�าให้พวกเขารู ้สึกแปลกแยกจาก 
วัฒนธรรมที่ยึดยุโรปเป็นศูนย์กลาง	ต้ังแต่ปลาย 
คริสต์ศตวรรษที่	๑๙	เริ่มมีชาวตะวันตก	หันมา 
ให ้ความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาแบบ 
เถรวาทมากขึ้น	น่าสนใจที่คนกลุ่มน้ี	มักมีพื้นเพ 
มาจากชนชั้นกรรมาชีพ	 เป็นกลุ่มคนที่ถูกสังคม 
ในยุโรปกดขี่	 และแน่นอนว่ามีอภิสิทธ์ิน้อยที่สุด 
ในสังคม	 ชาวตะวันตกกลุ ่มน้ีบางคนจึงสนใจ 
พุทธศาสนาและบวชเพื่อศึกษาพุทธศาสนา 
อย่างถ่องแท้	 และที่น่าสนใจคือมีชาวตะวันตก 
อีกจ�าพวกหน่ึง	 ที่บวชเป็นพระที่เมียนมารู ้สึก 
เห็นอกเห็นใจชาวเมียนมา	และลุกขึ้นมาต่อต้าน 
ระบอบอาณานิคมเคียงข้างชาวเมียนมา
	 ในบรรดาภิกษุชาวตะวันตกที่มีบทบาทใน
เมียนมา	 คงต้องกล่าวถึงชื่อของ	 อู ธัมมโลกะ 
(U	Dhammaloka)	เป็นชื่อแรกๆ	ไม่มีใครทราบ

Dhammaloka in 1902 aged about 50
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สมาคมที่ท่านอู ธรรมโลกะ ก่อตั้งขึ้น



ประวัติที่แท้จริงของอู	ธัมมโลกะ	ก่อนท่านบวช	
ทราบเพยีงว่า	ท่านเป็นชาวไอรชิ	และอาจจะมช่ืีอ 
จริงว่า		ลอเรนซ์  แคร์รอล	หรือ	ลอเรนซ์  โอรอร์ค   
ท่านเกิดและเติบโตในครอบครัวชนชั้นกรรมาชีพ 
ทีก่รงุดบัลนิ	เคยเป็นชาวครสิต์นกิายโรมนัคาทอลกิ 
และตัดสินใจเป็นผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ	ในเวลา 
ต่อมา
	 ก่อนที่ท่านจะเดินทางถึงเมียนมา	 เคยเป็น
คนเร่ร่อน	และเป็นกะลาสีเรือมาก่อน	อาชีพหลัง
สุดนี้	 ท�าให้ท่านได้เดินทางไปทั่วทั้งเอเชีย	 และ
อเมริกาเหนือ	 เมื่อเดินทางถึงเมียนมา	 ท่านเริ่ม
ท�างานที่บริษัทตัดไม้แห่งหนึ่ง	ต่อมามีโอกาสได้
เรียนรู้พุทธศาสนา	และรู้สึกศรัทธา	จึงตัดสินใจ
ไปอาศัยอยู่ในวัดที่ร่างกุ้ง	 เริ่มศึกษาพระธรรม
อย่างจริงจัง	 และเข้าพิธีอุปสมบทเม่ืออายุได ้
๔๔	 ปี	 อู	 ธัมมโลกะ	 เป็นที่รู ้จักทั่วไปในฐานะ
พระนักเทศน์ชื่อดัง	 ที่เดินทางไปทั่วเมียนมา 

อีกหลายประเทศในเอเชีย	และออสเตรเลีย
	 ท่านได้ตั้งโรงเรียนขึ้น	 ทั้งในสิงคโปร์และ
กรุงเทพฯ	 เพื่อส่งเสริมธรรมะและความหลาก
หลายทางเชื้อชาติ	 และก่อตั้งสมาคมพุทธ	 ชื่อ	
Buddhist	Tract	Society	ขึ้นในเมียนมา	มีจุด
มุ่งหมายเพื่อผลิตหนังสือธรรมะและเผยแผ่หลัก
ธรรมทางพุทธศาสนา	 และท้าทายบทบาทของ 
มิชชันนารีตะวันตกที่เข้าไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์
ในเมียนมา
	 ชื่อเสียงของอู	 ธัมมโลกะ	เริ่มเป็นที่ปรากฏ 
ในสือ่เมยีนมา	ในปี	ค.ศ.	๑๙๐๑	(พ.ศ.๒๔๔๔)	เมือ่	 
ท่านประกาศห้ามมิให้มิชชันนารีตะวันตกแจกจ่าย 
ใบปลิวเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์	และเป็นผู้แถลง
ค�าประกาศ	 ให้ชาวพุทธเมียนมาระมัดระวัง 
มิชชันนารี	เพราะเป็นภัยคุกคามต่อพุทธศาสนา
และอัตลักษณ์ชาวพุทธในเมียนมา	 นอกจากนี ้
อู	 ธัมมโลกะ	 ยังเป็นพระภิกษุรูปแรกๆ	 ที่ท�าให้ 

ชาวอินเดียเยี่ยมชมสถูปสวมรองเท้า ซึ่งเป็นประเด็นโต้แย้งในสังคมเมียนมา
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รองเท้ากลายเป็นประเด็นทางการเมือง	-	ศาสนา	 
และจดุกระแสชาตนิิยม	ให้ลุกโชติช่วงในทศวรรษ 
ต่อมา	ท่านกล่าวโจมตตี�ารวจอนิเดยีทีส่วมรองเท้า 
บูท	เข้าไปในบริเวณพระเจดีย์	โดยตั้งค�าถามว่า 
เหตุใด	ต�ารวจอินเดียเหล่านั้น	ยอมเดินเท้าเปล่า 
เข้าเขตวัดฮินดูได้	 แต่ไม่ยอมถอดรองเท้า	 เมื่อ 
เข้าไปในเขตพุทธสถาน
	 ชื่อเสียงของอู	 ธัมมโลกะ	 ยังมาจากการที่
ท่านมักวิพากษ์วิจารณ์มิชชันนารีชาวตะวันตก	 
วัฒนธรรมตะวันตก	และระบอบอาณานิคมโดย
รวม	 ซึ่งท่านเปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์	 ๓ 
อย่าง	 ได้แก่	 คัมภีร์ไบเบิล	 ขวดบรั่นดี	 และปืน
แก็ตลิงหรือมีด	ตามล�าดับ
	 อู	ธัมมโลกะ	มองว่า	การเข้ามาของมิชชัน- 
นารีตะวันตกเป็นการเข้าไปเซาะกร่อนหลักธรรม 
ค�าสั่งสอนในศาสนาพุทธ	โดยมองว่า	มิชชันนารี 
พยายามให้ชาวเมียนมาที่นับถือ	 “ศาสนาอัน
ประเสริฐ”	อย่างพุทธศาสนาอยู่แล้ว	เปลี่ยนไป 
นับถือศาสนาอ่ืน	 คริสต์ศาสนา	 จึงเป็นภัยที่ 
ชาวเมียนมาต้องระมัดระวัง	 และช่วยกันกีดกัน 
มิชชันนารีออกไป
	 การท้าทายอ�านาจของรัฐบาลล่าอาณานิคม	
และคริสต์ศาสนา	ท�าให้	อู	ธัมมโลกะ	ถูกทางการ
อังกฤษเพ่งเล็ง	 และถูกด�าเนินคดีในข้อหายุยง
ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ	แต่ก็ท�าให้ท่านเป็น

ที่รู้จักทั่วเมียนมา	การด�าเนินคดีกับอู	ธัมมโลกะ 
จึงอยู่ในความสนใจของชาวเมียนมา	 และเป็น 
ส่วนหน่ึงที่ช่วยจุดกระแสต่อต้านระบอบอาณา- 
นิคมให้เกิดขึ้น
	 เมื่อ	อู	ธัมมโลกะ	เปรียบเทียบความชั่วร้าย 
ของระบอบอาณานิคมเข้ากับบรัน่ด	ีท่านต้องการ 
จะสื่อว่า	วัฒนธรรมแบบตะวันตก	ชอนไชเข้าไป 
ท�าลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเมียนมา	 
แอลกอฮอล์	 ท�าให้คนขาดสติยั้งคิด	 และเป็น 
ค่านิยมที่ช่ัวร้ายแบบตะวันตก	 ส่วนปืนหรือมีด 
หมายถึงการใช้ความรุนแรงของระบอบอาณา- 
นิคมในเมียนมา
	 ย้อนกลับไปในสงครามครั้งสุดท้าย	ระหว่าง
องักฤษกบัเมยีนมา		ในปี	ค.ศ.	๑๘๘๕		(พ.ศ.๒๔๒๘)	 
เมื่ออังกฤษใช้มาตรการขั้นรุนแรง	 ปราบปราม
กบฏที่ต่อต้านระบอบอาณานิคม	 และใช้เวลา
กว่า	๑๐	ปี	ระหว่าง	ค.ศ.	๑๘๘๕	-	๑๘๙๕	(พ.ศ.
๒๔๒๘	-	๒๔๓๘)	ในกระบวนการ	“ท�าให้เมยีนมา 
สงบ”	 (Pacification	 of	 Burma)	 ในการน้ี	
อังกฤษระดมทัพที่เป็นทหารซีปอยจากอินเดีย
จ�านวนมาก	เข้าไปปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ 
อู	 ธัมมโลกะ	 ชี้ให้ชาวเมียนมาเห็นว่า	 ความ
รุนแรงนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดความชอบธรรม
ของอังกฤษ	 ชาวพุทธเมียนมาจึงควรรวมตัวกัน	
เพื่อต่อต้านระบอบอาณานิคมที่ฉ้อฉลน้ี	 โดยใช้

British force enter Mandalay in  1885 making the final conquest of burma
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ธรรมะ	 และใช้อัตลักษณ์ของชาติตน	 เพื่อร่วม
กันต่อสู้กับอังกฤษและเศรษฐกิจแบบอาณานิคม 
ท่ีจ้องจะดูดทรัพยากรของชาวเมียนมาไปจน
หมดสิ้น
	 พุทธศาสนามิได้สร้างเฉพาะอัตลักษณ์ร่วม 
ส�าหรบัชาวเมยีนมาเท่านัน้	แต่ชาวพทุธในเมยีนมา 
ควรสร้างเครือข่ายระหว่างชาวพุทธเถรวาทใน 
ประเทศรอบข้าง	ได้แก่	ศรีลังกา	และไทย	รวมท้ัง 
ประเทศอืน่ๆ	ทีม่ชีมุชนพทุธทีเ่ข้มแข็ง	เช่น	สงิคโปร์ 
และมาเลเซีย	 เพื่อร่วมกันปกป้องพุทธศาสนา	
สอนธรรมะซึ่งพุทธมามกะสามารถน�าไปใช้ได้จริง 
	 แนวคิดต่อต้านมิชชันนารี	 และระบอบ 
อาณานิคมของ	อู	ธัมมโลกะ	อาจมาจากพื้นฐาน 
ของท่านที่มาจากประเทศไอร์แลนด์	 ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีประวัติการต่อสู้เพื่อปลดแอกตนจาก
ระบอบจักรวรรดินิยมมาอย่างโชกโชน	เช่นเดียว
กับระบบล่าอาณานิคมทั้งหลายในเอเชีย	
	 ชวีติของ	อู	ธมัมโลกะ	เตม็ไปด้วยปรศินา	เริม่
ตั้งแต่ชื่อจริงของท่าน	ที่ไม่มีใครทราบแน่ชัด	และ
ก็ไม่มีบันทึกเก่ียวกับชีวิตในช่วงที่ท่านรอนแรม
ในเรือข้ามทวีป	 ระหว่างยุโรปกับอเมริกา	 เช่น
เดยีวกนั	เรือ่งราวชวิีตของท่านเป็นทีรู่จ้กัหลังจาก 
ที่ท่านอุปสมบทแล้ว	เมื่อท่านกลายเป็นพระฝรั่ง
แถวหน้า	 ที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบอาณานิคม
อย่างออกรส	 ก่อนที่จะมีการจัดตั้งขบวนการ
ชาตินิยม	 ที่ชูศาสนาเป็นแก่นเรื่องหลักขึ้นใน 
เมียนมา	 (สมาคม	 YMBA	 หรือสมาคมชาว
พุทธหนุ่ม	ถือก�าเนิดขึ้นในปี	ค.ศ.	๑๙๐๖	หรือ	 
พ.ศ.๒๔๔๙)	และเช่นเดียวกัน	ไม่มีใครทราบว่า 
ท่านมรณภาพที่ใดและในปีใด
	 กลุ่มนักวิชาการด�าเนินการรวบรวมข้อมูล
ของ	 อู	 ธัมมโลกะ	 ผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ	 (ดู
เว็บไซต์	 https://dhammalokaproject.

wordpress.com)	วิเคราะห์กันว่า	อู	ธัมมโลกะ 
เริม่หายตวัไปในปี	ค.ศ.	๑๙๑๓	(พ.ศ.	๒๔๕๖)	และ 
อาจจะมรณภาพที่ประเทศไทยหรือกัมพูชา 
เพราะไม่ปรากฏข่าวเก่ียวกับท่านอีกในหนังสือ 
พิมพ์เมียนมา	 ทั้งๆ	 ที่ก่อนหน้าน้ี	 ท่านเดินสาย 
เทศนาธรรมและต่อต้านอังกฤษ	 และเป็นข่าว 
ในสื่อของเมียนมาอยู่เป็นประจ�า
	 ชีวิตของ	อู	ธรรมโลกะ	เป็นตัวอย่างของการ 
กระทบกระทัง่	ขดัแย้งกัน	ระหว่างวัฒนธรรมแบบ 
ตะวันตกกับตะวันออก	 ตลอดยุคการล่าอาณา- 
นิคมที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักเข้าใจอาณานิคม 
ในเมียนมาว่า	เจ้าอาณานิคม	หรือ	“ฝรั่ง”	เป็น 
ผู้มอบวัฒนธรรมที่	 “ดีงาม”	 ให้กับคนพื้นเมือง 
ในเอเชียแต่การเปล่ียนมานับถือพุทธศาสนา 
ของ	อู	ธัมมโลกะ	ชี้ให้เห็นว่า	ในเวลาเดียวกัน	ก็มี 
ชาวตะวันตกที่ไม่ได้มองว่า	 วัฒนธรรมแบบยุโรป 
เป็นวัฒนธรรมที่ศิวิไลซ์เพียงอย่างเดียว	 แต่กลับ
เต็มไปด้วยการกดขี่และความรุนแรง
	 อู	ธัมมโลกะ	ไม่ได้เป็นเพียงพระฝร่ังธรรมดา
สามัญทั่วไป	แต่ท่านยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
สมาคมพุทธยุคแรกๆ	ของเมียนมา	และสมาคม
ชาตินิยมในเวลาต่อมา	 ที่ใช้ศาสนาเป็นตัวชูโรง
เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกให้กับชาวเมียนมา

รูปภาพ การ์ตูนล้อเลียน กรณีการวิวาท เรื่อง “รองเท้า” 
บริเวณเจดีย์ชเวดากอง ประมาณปี ค.ศ.  ๑๙๑๗

ที่มา	:	จากหนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์	:	๑๕	เมษายน	๒๕๖๐
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อริยสัจ ๔ เปรียบรอยเท้าช้าง 
	 เม่ือตอนบ่าย	 มีค�าถามเกี่ยวกับอุปกิเลส	 
๑๖	 ข้อ	 อาตมากลับไปทบทวน	 คิดว่าจ�าได้	 
การแสดงธรรม	 ในหมวดหมู่ต่างๆ	 มีอันตราย
เหมือนกัน	 แต่ก่อนที่อาตมาอยู ่วัดนานาชาติ	
แสดงธรรมตอนดึกๆ	 สมมติว่ามี	 ๖	 ข้อ	 บางที
ไปเริ่มข้อที่	๓	ตายแล้ว	ข้อที่	๕	คืออะไร	นี่จะ 
สารภาพนะ	ข้อที่	๔	ก็ข้ามไปข้อที่	๕	เพราะมัน 
ส�าคัญกว่าเยอะ	 เวลาจ�ากัด	 อะไรอย่างนั้น 
ที่จริงอาตมาจ�าไม่ได้	 แม้แต่หลวงพ่อชาก็เคย
เทศน์เรื่องอริยมรรคมีองค์	๘	ท่านก็จ�าไม่ได้หมด	
นั่นก็เป็นก�าลังใจให้อาตมา
	 ก่อนจะเล่าเป็นข้อๆ	ไป	ขอพูดกว้างๆ	ก่อน	
พระสารีบุตรเคยสอนว่า	อริยสัจ	๔	เหมือนรอย
เท้าของช้างอยู่ในป่า	 มีสัตว์นานาชนิด	 แต่รอย

เท้าของสัตว์ทุกประเภท	จะเข้าอยู่ในรอยเท้าช้าง	 
ท่านบอกว่า	ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ทั้งปวงก็สามารถจัดเข้าในอริยสัจ	๔	จากอริยสัจ	
๔	 เรายังย่อลงไปอีก	อย่างค�าสอนเก่ียวกับทุกข์
และการดับทุกข์	 ในการย่อเป็น	 ๒	 น้ี	 ก็เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 เราก�าลังลังเลว่า 
จะท�าหรือไม่ท�า	ควรหรือไม่ควร	เราก็ฝึกมองว่า 
สิ่งนี้เป็นฝ่ายทุกข์	 หรือฝ่ายดับทุกข์	 เป็นฝ่าย
ปัญหา	 มาก่อปัญหา	 เติมปัญหา	 หรือเป็นฝ่าย
ลดปัญหา	ระงับปัญหา
รากของกิเลสคือตัณหา
	 อริยสัจ	 ๔	 ว่า	 ทุกข์เกิดเพราะสมุทัย	 เหตุ
ให้เกิดทุกข์คือสมุทัย	 สมุทัยคือตัณหา	 บางคน 
อาจจะมีความสงสัยว่า	 ถ้าหากตัณหาเป็นเหตุ
ให้เกิดทุกข์	 อวิชชาอยู ่ตรงไหน	 ค�าตอบของ

พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร (พระราชพัชรมานิต)

อุปกิเลส ๑๖



อาตมา	คือ	ตัณหาก็เหมือนกับมีอวิชชาในวงเล็บ 
หมายความว่า	 ตัณหาคือความอยาก	 (ที่เกิดขึ้น
ในจิตที่มีอวิชชา)	 เพราะฉะนั้น	 มีอวิชชาเมื่อ
ไหร่	ก็มีตัณหาเมื่อนั้น	เราอาจจะบอกว่า	ตัณหา
เป็นอาการต่างๆ	 ของอวิชชา	 ตัณหามี	 ๓	 คือ		
กามตัณหา	ภวตัณหา	และวิภวตัณหา	ตัณหาใน
กาม	ตัณหาในความมีความเป็น	ตัณหาในความ
ไม่มไีม่เป็น	จากตัณหา	๓	เรากข็ยายมาพดูถงึสิง่ที่
ท�าให้จิตใจเราเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวง	ฉะนั้น	
กิเลสหมวด ๑๖ ข้อ ก็เป็นลูกเป็นหลานของ
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหานั่นเอง  
ในชีวิตประจ�าวัน	จะมีรูปแบบต่างๆ	และหน้าตา
จะไม่เหมือนกัน	แต่รากมันอยู่ที่ตัณหานั่นเอง

ตัณหา เป็นเหตุโดยตรงแห่งทุกข์ อย่างอื่น 
เป็นแค่ปัจจัย
	 เรื่องของอริยสัจ	 ๔	 ที่ควรจะเอาไปใช้เป็น
ประจ�า	คือ	การเตือนสติว่า	ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่	
หมายถึง	ทุกข์ทางใจ	ต้องมีสมุทัย	ต้องมีตัณหา	
จึงจะเป็นทุกข์	 ตัณหาเป็นเหตุ	 ปัญหาที่เกิดขึ้น	
ไม่ว่าจะเป็นการกระท�า	 ค�าพูดของคนอื่น	 หรือ
จะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ	นั้น	ก็เป็นแค่ปัจจัย	เป็น 
trigger	เป็นสิ่งกระตุ้น	ส่ิงชักชวนให้เป็นทุกข์	แต่ 

จะเป็นทุกข์เพราะมีสมุทัยผสมโรงกับมัน	 ไม่มี
ตัณหา	 ไม่ส�าเร็จเป็นทุกข์ได้	 ดังน้ัน	 ความหวัง
ของเรา	อยู่ตรงน้ีใช่ไหม	ความสบายใจอยู่ตรงน้ี	
ถ้าเราคิดจะควบคุม	 จะบังคับสิ่งแวดล้อมหรือ
บุคคลรอบตัว	 ให้เป็นที่พอใจของเราตลอดเวลา	
ก็เหลือวิสัยแน่นอน	ฉะน้ัน	สิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์ 
หรือเสี่ยงต่อทุกข์จะต้องมีแน่นอน	 ไม่ว่าใคร	 
อันน้ันเราก็บังคับไม่ได้	 ถ้ามีโอกาสอาจจะแก้ไข
บางส่วน	 อาจจะมีอ�านาจในบางเร่ืองบางระดับ	
แต่ส�าคัญที่สุดคือ	การละสมุทัย	ถ้าเราละสมุทัย
แล้ว	ปัญหาต่างๆ	ยังมีอยู่	ถึงแม้ปัญหาท�าให้เรา
ล�าบาก	แต่ไม่ท�าให้เราเป็นทุกข์ได้	ฉะนั้น	ปัญหา
ต่างๆ	เราต้องแก้ทั้ง	๒	ด้าน
	 ๑.	ด้านใน	 คือ	 ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น	 ท�าให้
เป็นทุกข์ทางใจ
	 ๒.	แก้ปัญหาต่างๆ ทางภายนอก	 ปัญหา 
กับตัวบุคคล	ปัญหากับสิ่งแวดล้อม	กับ	PM	2.5	
อะไรพวกน้ี	เราก็แก้ไปตามเรื่องของมัน
 เมื่อเรากําลังทุกข์ใจ จงถามตัวเองว่า เป็น 
ตัณหาตัวไหน	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา
หรือเป็น	กิเลสตัวไหน	อันนี้คืองาน อันนี้คือธุระ
ท่ีเราต้องรับผิดชอบ 
	 วันน้ี	 เราจะพูดถึงเรื่อง	 อุปกิเลส ๑๖ ข้อ  
ซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของตัณหา
อุปกิเลส ๑๖ ข้อ
 ข้อที่	๑ ความโลภท่ีรุนแรง (อภิชฌาวิสม-
โลภะ)	 อยากได้จนหน้ามืด	 คือเวลาเราอยากได ้
อะไรสักอย่าง	 ลองสังเกตว่า	 ก่อนที่จะอยากได้
อะไรสักอย่าง	 ต้องมีความรู้สึกว่าพร่องใช่ไหม	
ต้องรู้สึกว่าขาด	 ถ้ารู้สึกอ่ิมตัวแล้ว	 จะไปอยาก
ได้อะไรท�าไม	มันก็เป็นของเกิน	แต่ที่เกิดอยากได้
เพราะเรารู้สึกพร่อง	รู้สึกขาด	เรามีความหวังว่า
ถ้าได้สิ่งน้ันแล้ว	ความรู้สึกว่าขาด	ความรู้สึกว่า
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พร่อง	จะหายไป	แต่เรายังมีความคิดผิดแฝงอยู่
ในความหวังนั้น	คือ	คิดว่าจะระงับความรู้สึกว่า
พร่องได้ตลอดไป	ตลอดกาลนาน	ฉะนั้น	ถ้าเรา 
มีความรู้สึกว่าขาด	มีความรู้สึกว่าพร่องที่รุนแรง	
ความอยากได้ก็จะพลอยรุนแรงไปด้วย	 เวลา
อยากได้	 ถ้าความอยากได้เข้มข้น	 จะกลายเป็น
อุปาทาน	 ด้วยความรู้สึกว่า	 ถ้าไม่ได้ส่ิงนี้แล้ว 
ไม่อยากอยู่เลย	บางทีพูดว่า	“ผูกคอตายดีกว่า”	
อะไรอย่างนี้	 คือฝากความหวังในความสุข	 ฝาก
ทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับสิ่งที่ต้องการ	ถ้าเราต้องการ
อย่างรุนแรงมาก	 การตอบสนองความต้องการ 
จะรู้สึกว่าส�าคัญกว่าศีลธรรม	
	 คนที่อ้างว่าอดไม่ได้	 ค�าพูดที่ได้ยินบ่อยคือ	
“มันอดไม่ได้...มันอดไม่ได้”	 เคยมีชาวบ้านพูด
อย่างนี้กับหลวงพ่อชา	 ค�าพูดนี้	 เป็นค�าพูดของ
นักเลง	ไม่ใช่ค�าพูดของนักปฏิบัติ	หรืออย่างน้อย
ที่สุด	เราก็ควรจะพูดว่า	“ยังแก้ไม่ได้ ยังอดไม่ได ้
ยังยับยั้งชั่งใจไม่ได้”	 ค�าว่า	 “ยัง”	 หมายถึง	
พยายาม	แต่ถ้าเราถือว่าอดไม่ได้	เหมือนเป็นกฎ
ตายตัวของธรรมชาติที่ต้องยอมรับ	คือ	กิเลสทุก
ตัวจะต้องมีความพอใจ ต้องมีความริเร่ิมจาก 

ตัวเรา	 การที่มองว่ากิเลสเป็นสึนามิที่พัดพา
เราไป	 น่ีเป็นการโกหกตัวเอง	 และมีความยินดี 
มีการยอม	มีการปล่อยตามในระดับใดระดับหนึ่ง 
มันจึงเป็นกิเลส	แต่เป็นสิ่งที่เราขัดเกลาได้	และ
ควรจะขัดเกลา	 ฉะน้ัน	 เราควรจะสังเกตจาก
ประสบการณ์ของเรา	และของคนอ่ืนว่า	ได้แล้ว
รู ้สึกอย่างไร	 มันระงับความรู ้สึกพร่องได้ไหม 
ได้สักก่ีวินาที	ก่ีนาที
	 อาตมาชอบอ่านเรื่องคนท่ีประสบความ
ส�าเรจ็ในด้านต่างๆ	และความรูส้กึของเขา	ไม่นาน 
มานี้	อ่านเร่ืองคนที่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิก 
ผู้หญิงคนหน่ึงเล่าว่า	หลังจากน้ัน	วันรุ่งขึ้น	เธอ
รู้สึกเหมือนเป็นความฝัน	ไม่มีความสุขเลย	แล้ว 
ผูท้ีเ่คยประสบความส�าเรจ็สงู	อย่างเช่นได้เหรยีญ 
ทองโอลิมปิก	พอเลิกแข่งแล้ว	จะเป็นโรคซึมเศร้า
กันเยอะเลย	เพราะไม่พเิศษเหมือนแต่ก่อน	พวกที่
มุ่งมั่น	เช่น	จะเป็นนักกีฬาระดับนี้	ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ต้องท�าเพื่อความส�าเร็จของตัวเอง	เลยกลายเป็น
คนเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัว	พอเลิกแข่งแล้ว	กลาย
เป็นคนที่อยู่กับครอบครัว	อยู่กับคนรอบข้างเป็น 
คนธรรมดาได้ยาก	 การไล่ตามความฝัน	 กลับ
กลายเป็นอุดมการณ์ของคนจ�านวนมาก	 ซ่ึงน่า 
จะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ตักเตือน
 ข้อที่	๒ ความปองร้าย (พยาบาท)	ปองร้าย	
ไม่ชอบเขา		แค้นใจ	เรื่องความแค้นน่ี	มันมีความ
เพลินอยู่ในน้ัน	 มีความสนุก	 เคยพูดกับลูกศิษย์
คนหน่ึงเรื่องน้ี	เขาก�าลังแค้นคนๆ	หน่ึง	อยากจะ 
ทราบว่า	 เขาถูกท�าอย่างไร	 จึงแค้นขนาดนี้	 ก็
ไม่ได้มีใครท�าอะไรกับเขา	 แต่ท�ากับเพื่อน	 เลย
แค้นแทน	ไม่รู้เพื่อนจะแค้นหรือเปล่า	แต่รับเลย	
เหมาเอาเลย	แค้นแทนเพราะเป็นนิสัยชอบ	รู้สึก
สนุก	มันส์	รู้สึกมีชีวิตชีวา	อย่างน้ีก็เป็นของเสพ
ติดได้เหมือนกัน	พยาบาท	ปองร้าย	มันสนุกอยู่	
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แต่เป็นตัวเบียดเบียนเมตตาธรรม	เราต้องเลือก	
จะเอาทั้ง	๒	อย่าง	ทั้งพยาบาทและเมตตาไม่ได้	
ครั้นจะเลี้ยงตัวพยาบาทเอาไว้	ก็อย่าเพิ่งหวังตัว
เมตตาจะเป็นที่พึ่งทางใจได้เลย	มันเป็นปฏิปักษ์
ต่อกันและกัน	เป็นศัตรูต่อกันและกัน	
	 ฉะนั้น	 การปองร้ายก็ขึ้นอยู่กับการยึดม่ัน 
ถือม่ันว่า	 เขาเป็นอัตตาตัวตนที่ท�า	 และมันจะ 
มองไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัย	 คือ 
ปองร้ายได้	เพราะดเูฉพาะบางแง่บางมมุของเรือ่ง 
บางแง่บางมุมของเหตุการณ์	รับรู้นิสัยใจคอ	หรือ
บางสิ่งบางอย่างของบุคคลนั้นในบางแง่มุม	ไม่ใช่ 
รับรู้ตามความเป็นจริง	เห็นทุกแง่ทุกมุม
	 ความพยาบาท	เราจะเห็นได้ชัดเลยว่า	กิเลส 
เกิดข้ึน	เม่ือเรามองแต่บางส่วนของกระบวนการ
และบางแง่บางมุม	 ฉะนั้น	 การที่จะห้ามไม่ให้
คิด	มันมักจะไม่ได้ผล	แต่ถ้าเราถอยออกมา	ซูม
ออกมา	 แล้วก็เห็นทั้งหมด	 ความพยาบาทก็อยู่
ไม่ได้	 ความพยาบาทอยู่ได้ เพราะเราบังคับ
ให้รับรู้ในส่ิงที่เป็นอาหารของพยาบาท สิ่งที่
ตรงข้ามเราจะไม่รับรู้	ตัวพยาบาท	จึงเป็นสิ่งที่ 
เศร้าหมองในจิตใจ
 ข้อที่	๓ ความโกรธ (โกธะ)	โกรธมาก	โกรธ
เป็นไฟ	กระฟัดกระเฟียด	โกรธเป็นไฟนี่	บอกอยู่
ในตัวว่า	 มันเป็นไฟ	 แล้วความโกรธท่ีเป็นไฟนี	่
ใครจะโดนเผามากที่สุด	ก็ตัวเราเอง	บางทีโกรธ
เขา	เขายิ่งมีความสุข	เพราะว่าผู้โกรธไม่มีความ
สุข	 ความโกรธ	 เป็นการท�าลายความสงบของ
จิตใจ	เม่ือโกรธแล้ว	ท�าได้ทุกอย่าง	ฆ่าคนก็ฆ่าได ้
ถ้าโกรธ	 อันตรายอย่างน้ี	 เปรียบเหมือนป่าไม้
ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาล	 ล้านไร่	 ล้านตาราง
กิโลเมตร	 ไม้ขีดก้านเดียวท�าลายได้หมด	 บุญ
บารมีที่เราเคยสั่งสมไว้เป็นล้านๆ	 ชาติ	 ท�าลาย
ได้หมด	โกรธแค่วินาทีเดียว	มันน่ากลัวถึงขนาด

น้ัน	 ความโกรธ	 โกรธท�าไม	 โกรธเพราะตัณหา 
ใช่ไหม	 อยากได้อะไรสักอย่าง	 แต่ไม่ได้สิ่งนั้น	 
ใช่หรือเปล่า	บางทีโกรธเพราะกลัว	มีกลัวที่ไหน
ก็โกรธตรงนั้น	โกรธคนที่ท�าให้เรากลัว	สมมติเรา
เห็นใครท่ีเป็นอันตรายต่อลูกเรา	 กลัวลูกเราจะ
ได้รับอันตราย	 กลัวน้ีก็ต่อเป็นโกรธทันที	 โกรธ 
กับกลัว	 มักจะอยู่ด้วยกัน	 เราคิดว่า	 น่าจะเป็น
อย่างนั้น	ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้	ท�าไม…	ค�านี้	ภาษา
ไทยจะมีหลายค�าท่ีต้องระวัง	 ต้องมีสติ	 ค�าว่า	
“น่าจะ”	“ไม่น่าจะ”	มีพิษมีภัยมากนะ	๒	ค�าน้ี
	 ค�าต่างๆ	ที่ท�าให้รู้สึกว่ามีสิทธิที่จะเป็นอย่าง
น้ัน	มันควรไหม	ไม่ควร	มันน่าเกลียด	ยิ่งถ้าเรา
รู้สึกมีเหตุมีผล	 อย่างนี้ยิ่งปล่อยเลย	 เหมือนมี
เหตุมีผลที่จะโกรธ	 จึงไม่น่าจะผิด	โกรธเมื่อไหร่
ก็อันตราย	อันตรายต่อหัวใจ	อันตรายต่อสุขภาพ	
อันตรายต่อความดันโลหิต	 อันตรายทุกอย่าง	
โกรธแล้วจิตใจจะหยาบคาย	 ไม่สามารถจะชั่ง
น�้าหนักของเรื่อง	 จะพูดอย่างไร	 จะท�าอย่างไร	
ถึงจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว	มีแต่จะระเบิด 
		 ความโกรธมักจะเป็นที่นิยมของผู ้ ท่ีไม่มี
อ�านาจ	 เช่น	 ในประวัติศาสตร์	 ผู้หญิงถูกผู้ชาย
กดขี่เป็นส่วนใหญ่	 พูดอะไรถึงจะมีเหตุมีผล	
บางทีก็ไม่มีใครสนใจ	 เพียงเพราะว่าเราเป็นผู้
หญิง	 จะมีเวลาเดียวที่ผู ้ชายยอมฟังผู้หญิง	 คือ	
เวลาที่ผู้หญิงโกรธ	เพราะฉะนั้น	ความโกรธท�าให้
ผู้ไม่มีอ�านาจรู้สึกมีอ�านาจขึ้นมา	 อันน้ีคือเสน่ห์
ของมัน	พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า	จะรู้เท่าทัน
กิเลส	ต้องศึกษาให้จบเรื่องของกิเลสนั้น	กล่าวคือ 



	 ๑.	จะต้องเห็นว่า	มันเกิดขึ้นอย่างไร
	 ๒.	รูว่้ามันดับไปอย่างไร	ด้วยเหตปัุจจัยอะไร
	 ๓.	ต้องเห็นเสน่ห์ของมัน	 สิ่งที่ท�าให้เรา
ติด	เพราะถ้าเราไม่เพลิน	ไม่ยินดี	ไม่หลงกับมัน		
กิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้	ฉะนั้น	ต้องยอมรับว่า	ถ้า
โกรธบ่อยๆ	แสดงว่า	ใจเราต้องมีอะไรสักอย่างที่
พอใจกับความโกรธ
	 ๔.	ต้องเห็นโทษของมัน	 ต้องเห็นทุกข์ของ
มัน	 เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะกิเลส	 เช่น	
ความโกรธ	เป็นต้น
	 ๕.	ต้องหาทางหลุดพ้นจากกิเลสตัวนั้น
	 ฉะนั้น	 ศึกษากิเลส	 มันเกิดอย่างไร	 มันดับ
อย่างไร	เสน่ห์ข้อที่เราพอใจอยู่ตรงไหน	โทษทุกข์	
ข้อบกพร่อง	และปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะกิเลส	มี
อะไรบ้าง	ต้องเห็นจนชัดเลยว่า	ข้อเสียมีมากกว่า
ข้อดี	จึงจะเกิดความเบื่อหน่าย	แล้วหาทางหลุด
พ้นจากอ�านาจของมัน
 ข้อที่	 ๔	 การผูกโกรธ (อุปนาหะ)	 บางคน 
ผูกโกรธเป็นปี	๕	ปี	๑๐	ปี	๒๐	ปี	พอกล่าวถึงคนท่ี 
ไม่พอใจ	หน้าตาแดง	ร้อนเลย	พอถามว่า	"แล้ว

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ" เขาตอบว่า "ประมาณ 
๒๐ ปีเห็นจะได้แล้ว"	โอ้โห...น่าสงสารนะ	คนที่
ผกูโกรธไว้	๒๐	ปี	๓๐	ปี	ผกูไว้เหมอืนเมือ่วานน้ีเอง 
เพราะฉะน้ัน	 มีอะไรอย่าไปเก็บไว้	 มันจะเน่า	 
มันเป็นของมีพิษมาก	ปล่อยวางเสีย	ให้อภัยเสีย 
เก็บไว้ท�าไมของไม่ดี	ไม่เห็นจะมีความดีตรงไหน 
บางคนผกูโกรธนานเสยีจนจ�าไม่ได้ว่า	เรือ่งเกิดขึน้ 
เพราะอะไร	คืออันน้ันผูกโกรธยังมีอยู่	แต่กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	 ส่วนหนึ่งของภาพพจน์	
ความเข้าใจว่าเราคือใคร	 ส่วนหน่ึงคือเราเป็น
คนที่โกรธคนนั้น	 บางทีเราก็หลอกตัวเองว่า 
มันทนไม่ได้	 มันรับไม่ได้	 มันให้อภัยไม่ได้	 ทีนี้
พอพูดอย่างน้ีบ่อยๆ	 อยู ่ไปๆ	 ก็เชื่อแบบน้ัน	 
แล้วท�าไม	มันรับไม่ได้	มันทนไม่ได้	ให้อภัยไม่ได ้
มันเพราะอะไร	 มันเหลือวิสัยจริงๆ	 หรือมัน 
ไม่อยาก	ก็เป็นเรื่องของความอยาก	ที่ว่าทนไม่ได้ 
คือไม่อยากทน	 ให้อภัยไม่ได้	 แปลว่าไม่อยาก 
ให้อภัย	เป็นเรื่องของ	"ความอยาก"	เสียมากกว่า
 ข้อที่	 ๕	 การลบหลู่ (มักขะ)	 คือ	 บางคน
อยากจะเด่นคนเดียว	 เหมือนค�าที่ว่า	 ยกตนข่ม
ท่าน	 เราจะยกตนให้สูงขึ้น	 ก็ต้องกดคนอื่นให้
ต�่าลง	จะรับไม่ได้ในความดีของคนอื่น	กิเลสตัวนี้	
เช่น	ถ้าผู้ใหญ่ชมเพื่อน	แต่ไม่ชมเรา	รู้สึกอย่างไร
บ้าง	เราก็ท�าได้เหมือนกัน	ไม่เห็นเขาเก่งเท่าไหร่	
ใครๆ	ก็ท�าได้	ไม่ได้พิเศษอะไร	จะไปชมท�าไม	คือ	
จะมีการลดความสามารถ	ความเก่งและความดี 
ของคนอื่น	 เพราะรู้สึกว่าถ้าคนอื่นดี	 แสดงว่า
ความดีของเราเหมือนจะเฉาลง	กิเลสหลายตัวก็
อยู่ที่ว่า	เราคือใครในสังคม	เราคือใครในสายตา
คนอ่ืน	 เราคือใครในสายตาของคนท่ีเรารักและ
เคารพ	 ทีนี้ถ้าเราคิดอย่างน้ีมาก	 ความรู้สึกต่อ
คนรอบข้างจะเปลี่ยนไป	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	
ให้เรามองว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	
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เป็นเพื่อนรักสุข	เกลียดทุกข์	เหมือนๆ	กัน	ให้เรา 
เห็นสิ่งที่ เหมือนกัน	 ถ้าจิตใจของเรารู ้สึกว ่า 
ต้องดีกว่าเขา	 เด่นกว่าเขา	 เราก็จะยอมรับใน
ความดีของคนอื่นไม่ได้
 ข้อที่	๖	การตีเสมอ (ปลาสะ)	ไม่อยากให้ใคร
สูงกว่าเรา	พยายามให้เห็นว่า	เราอยู่ในระดับนั้น
เหมือนกัน	มีพระสูตรหนึ่ง	พระพุทธองค์ตรัสถึง
บัณฑิตกับคนพาล	เรื่องการพูดถึงเรื่องของตัวเอง
และของคนอื่น	 คนพาล	 ถ้าพูดถึงเรื่องไม่ดีของ 
คนอื่น	 โอ้โห...บรรยายยาวเลย	 ละเอียดเลย	 
มีข้อ	๑	-	๒	-	๓	-	๔	ไม่อยากจะพูดนะ	แต่...		ส่วน
ความดีของเขา	ไม่พูดเลย	ถ้าเลี่ยงไม่ได้	ก็ต้องม ี
ข้อแม้เยอะ	 เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่	 ถ้าพูด
ถึงตัวเอง	ความไม่ดีนี้ไม่อยากพูดเลย	ไม่จ�าเป็น
จริงๆ	ไม่พูด	ปิดบังอ�าพราง	ถ้าพูด	ก็พูดให้ดูว่า
น่าเห็นใจ	ที่จริงมันก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่	แต่พูดถึง
ความดีของตัวเอง	โอ้โห...บรรยายยาวเลย	อย่าง
นี้คือคนพาล	
	 ส่วนบัณฑิต	ตรงกันข้ามเลยนะ	เรื่องความ
ไม่ดีของคนอื่น	ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ	ไม่พูด	ถ้าพูด
ก็มองเขาในแง่ดีว่า	 เขามีความกดดันมาก	 เขามี
ปัญหา	คือพยายามลดความรุนแรงของความไม่ด ี
ให้น่าเห็นอกเห็นใจอยู่บ้าง	ส่วนความดี	พูดยาว 
ไม่ต้องมีใครมาถาม	 ยกข้อสังเกตว่า	 คนนั้นเก่ง
เนอะ	คนนั้นน่าชื่นชม	น่าอนุโมทนา	ส่วนความด ี
ของตัวเอง	 ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ	 ไม่พูด	 ถ้าพูดก็
พูดนิดเดียว	 แต่ความไม่ดีของตัวเอง	 ถ้าเป็น
ประโยชน์ก็เปิดเผย	ไม่ปิดบังอ�าพราง
	 อาตมาเคยพูดถึงหลวงพ่อชา	 ท่านจะไม่
ค่อยกล่าวถึงตัวเอง	แต่ถ้าจะเล่าถึงชีวิตของท่าน	
ท่านจะเล่าถึงกิเลสมากกว่า	 เล่าถึงข้อบกพร่อง	
เล่าถึงปัญหาตอนบวชใหม่ๆ	 เพราะท่านอยาก
จะให้ก�าลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาว่า	 เริ่มต้นท่านก็

มีปัญหาเหมือนกัน	 แต่ท่านสู้	 ท่านอดทน	 ท่าน
ไม่ท้อแท้	 จนในที่สุด	 ท่านชนะกิเลสได้	 บางท ี
เราเห็นครูบาอาจารย์	 เราก็มองว่าท่านพิเศษ	
รู้สึกว่าท่านกับเรานี่	เหมือนกับมนุษย์คนละพันธุ์	
แต่ท่านก็อยากให้เราเห็นว่า	 มีสะพาน	 เพราะ
ว่าแต่ก่อน	ท่านก็เป็นอย่างเราตอนน้ีเหมือนกัน	 
แล้วต่อไปเราจะเป็นอย่างท่านได้เหมือนกัน	 
เร่ืองความดีของท่านนี่	 ไม่ต้องพูดอยู่แล้ว	 เรา
สัมผัสโดยไม่ต้องทราบรายละเอียด	แต่ท่านก็พูด
ด้วยความเมตตา	 ด้วยความหวังดีต่อเรา	 ก็เลย 
ไม่มีการลบหลู	่
	 รู ้สึกจะเคยเล่าแล้วว่า	 มีอยู ่ปีหน่ึง	 นาน
มากแล้ว	 สมัยท่านเจ้าคุณพุทธทาสยังมีชีวิตอยู	่
อาตมาไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอยู่เชียงใหม่		สมัย
น้ันมีโยมกลุ่มหน่ึงมีศรัทธามาก	อยากให้อาตมา
ไปกราบให้ได้	 องค์น้ีท่านมีอะไรที่น่าประทับ
ใจเหมือนกัน	 แต่ท่านจะพูดเหมือนกับว่าครูบา
อาจารย์ในอีสาน	ไม่แท้	ไม่ใช่	ท่านมีทฤษฎีของ
ท่าน	 สรุปว่า	 ท่านเก่งองค์เดียว	 แล้วตอนนั้น
อาตมาบวชได้ไม่ก่ีปี	 ได้ลงไปกราบท่านเจ้าคุณ
พุทธทาส	ถามว่า	ท�าไมมีพระผู้ใหญ่ที่บวชได้	๔๐	
-	๕๐	พรรษาแล้ว	ดูสง่าผ่าเผย	มีลูกศิษย์ลูกหา
มาก	มาบอกว่าท่านนี่แหละแท้	องค์อื่นไม่แท้	เรา

๕๔ 49



จะวางใจอย่างไร	เราจะเชื่อมากน้อยแค่ไหน	ท่าน
พุทธทาสสอนดีมาก	 ท่านบอกเลย	 ถ้าองค์ไหน 
ยกตนข่มท่าน	 ก็ไม่ใช่แล้ว	 แม้แต่พระโสดาบัน 
ก็ไม่ท�าแบบนั้นแล้ว	 เพราะฉะนั้น	การยกตนว่า 
ส�านักนีเ้ท่านัน้ทีถู่ก	ส�านกัอืน่ผดิหมด	ต้องอย่างนี้ 
เท่านั้นที่แท้	อย่างอื่นปลอม	ไม่ใช่	อย่างนี้	ต้อง 
ระแวงไว้	 ความอ่อนน้อมถ่อมตน	 มันดูงาม	
การตีเสมอ	 มันดูไม ่งาม	 แค่นี้ ในความรู ้สึก
สามัญส�านึก	มันก็ดูน่าเกลียดอยู่แล้ว
 ข้อที่	๗	ความริษยา (อิสสา)	อยากได้ของ
เขา	ไม่พอใจที่เขาได้	เราไม่ได้	อยากจะได้ของเขา	
อยากจะมีส่วนของเขา	 เกิดจากความไม่สันโดษ	
เมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวถึงสันโดษ	 ว่าสันโดษเพื่อ
อะไร	 สันโดษเพื่อจะไม่ต้องริษยา	 ไม่ต้องอิจฉา	
ตัวอิจฉาน้ี	คือทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาได้ดี	แต่ริษยา
เป็นลักษณะที่อยากจะได้ของเขา	จะแย่งของเขา	
ก็แน่นอนแล้ว	ไม่มีความสุข	จิตใจไม่นิ่ง	ไม่สงบ
แน่นอน	ยิ่งอยากได้ของเขา	ยิ่งไม่	appreciate	
(เห็นคุณค่า)	ของของเรา	ยิ่งมองยิ่งไม่ดีเลย	พอ
เทียบกับของเขา	นี่ท�าให้จิตใจเศร้าหมองมาก
 ข้อที่	 ๘	 ความตระหนี่ (มัจฉริยะ)	 ภาษา
อังกฤษมีศัพท์ที่น่ารักดีว่า	stingy	(ใจแคบ)	หรือ
ว่า	 possessive	 (หวงแหน)	 	 คือมีอะไรท่ีเป็น
ของเรานี่	อย่ามายุ่ง	อย่างนี้ต้องแก้ด้วย	“ทาน”	
ตระหนี่เพราะจิตใจมันคับแคบ	 คิดว่านี่ของเรา	
นี่ของดี	จะไม่ให้ใครมายุ่งเลย	ถ้าเป็นทาน	จิตใจ
ของผู้มีทานบารมี	 จะตรงข้าม	 เช่น	 นี่มันดี	 ถ้า 

เรากินคนเดียว	 เราเสียดายนะ	 มีความสุข 
คนเดียว	 แบ่งให้คนอ่ืนจะได้ก�าไร	 มีความสุข
สองคน	 เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์	 มีขนม	 ถ้า
กินคนเดียว	 คนที่ได้ความสุขก็หน่ึงคน	 ถ้าแบ่ง
คนละครึ่ง	 ก็ได ้ก�าไร	 คนมีความสุขสองคน	
ประสิทธิภาพสูงกว่า	 ขนมหนึ่งอัน	 ท�าให้คน 
มีความสุขสองคน	 ดีกว่าสุขคนเดียว	 ทุกอย่าง	 
ถ้าเรามีทาน	 เออ...มันก็ดีนะ	 ตัวเองใช้ไม่หมด 
ก็แบ่งให้คนอ่ืน	ให้เขามีความสุขบ้าง	
	 แต่ความตระหนี่ก็เกิดขึ้นหลายเรื่องกับของ
สงฆ์	 บางทีตระหน่ีในกุุฏิ	 กุฏิน้ีชอบมาก	 จะไป 
ต่างจังหวัด	 ไม่ไปดีกว่า	 เดี๋ยวต้องเสียสละกุฏิ	
กลับมากุฏิน้ี	อาจจะมีคนอ่ืนมาอยู่	หรือว่าบางที
พระบางรูปมีลูกศิษย์มีเงินทอง	 ลูกศิษย์บอกว่า	
“ท่านอาจารย์คะ ได้ข่าวว่ามีวัดอยู่ที่โน่น เขาว่า 
ดีมากเลย อาจารย์ท่านสอนดี”	 พระบอกว่า	
“โอ๊ย...ไม่ต้องไปหรอก มันไกล ล�าบาก”	กลัวว่า
ลูกศิษย์จะไปศรัทธาองค์นั้น	แล้วไม่มาท�าบุญที่นี่	
วัดจะขาดทุน	อันน้ีก็คือ	ตระหน่ีลูกศิษย์	ตระหน่ี
มันตระหน่ีได้ทุกอย่าง	 มีอะไรที่รู้สึกว่ามีค่า	 ไม่
อยากให้คนอ่ืนมีส่วน	
 พระพุทธองค์เคยตรัสเรื่องความตระหนี่
ว่า เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิภาวนา ผู้ท่ี
มีความตระหนี่ในจิตใจ เป็นไปไม่ได้ท่ีจะบรรลุ
ปฐมฌาน ทุติยฌาน มันเป็นกิเลสที่ร้ายแรง 
ถึงขนาดนั้น
 ข้อที่ 	 ๙	 การหลอกลวง (มายา)	 เป ็น
ลักษณะการหลอกลวงเพื่อให้เข้าใจผิด	 บางทีก็
ต้องการผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่าง	หรือกลัว
จะพลัดพรากจากบางสิ่งบางอย่าง	 มีเทคนิคที่
จะหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์	 เมื่อมีความคิด
ที่จะ	manipulate	 (การจัดการบางอย่างเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว	หรือให้เป็นไปในลักษณะที่ตน
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ต้องการ)	หรือ	Emotional	blackmail	(ท�าให้ 
ผู ้อื่นรู ้สึกผิด	 เพื่อจะได้ท�าตามท่ีตนต้องการ)	 
เช่น	ประโยคที่ว่า	“ถ้าโยมทิ้งสามีไปปฏิบัติธรรม 
สามีเขาจะไม่ยอมกินข้าวเลย”	 อาตมาว่าเป็น
เรื่องของเขาไม่เก่ียวกับเรา	เขาไม่ใช่เด็กน้อยแล้ว	
นี้ก็คือ	 Emotional	 manipulation	 (เหมือน	
Emotional	blackmail)	เขาอยากให้เรารู้สึกผิด 
(guilty)	 เพื่อที่ เขาจะได้ในสิ่งที่ เขาอยากได้	
อาตมาเคยรู ้จักผู ้ใหญ่คนหนึ่ง	 คุณยายคนนี้ 
ถ้าใครท�าอะไรไม่ถูกใจ	จะท�าเป็นไม่สบาย	กลาย
เป็นว่าอย่าไปขัดใจคุณยายเลย	เด๋ียวจะไม่สบาย	
อ้าว	 ท�าให้คุณยายไม่สบายอีกแล้วหรือ	 ทุกคน 
ก็เครียด	 อันนี้เรียกว่า	 เป็นเรื่องของมายา	 คือ 
การ	 manipulate	 การที่จะพยายามท�าให้
เข้าใจบางสิ่งบางอย่าง	เพื่อเราจะได้ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง		 
เป็นเรือ่งของการโกหก	หรอืการหลอกลวงนัน่เอง
 ข้อที่	๑๐	การโอ้อวด (สาเถยยะ)	พูดเกิน
ความจริง	เพื่อให้เขาเคารพ	เราก็เล่นละคร	เรา
เป็นลิงมีบริวาร	 แล้วให้ทุกคนเข้าใจว่า	 เราเป็น
หนุมานอีกที	เรื่องที่ไม่ดีเราก็พูดน้อยๆ	เรื่องที่ดีที่
เรามส่ีวน	คล้ายกบัว่าเราเป็นผูน้�า	อยากได้เครดติ 
อยากให้คนมองเราว่าดี	เบื้องหลังคือต้องการให้
เขามองเราในทางท่ีสนองตอบตัว	 “ภวตัณหา”	
ที่ว ่าเราอยากให้เป็นที่เคารพนับถือ	 เราเลย

โปรโมทตัวเอง	 พูดอะไรที่เกินความจริง	 เพื่อให้
เขาได้มองเราอย่างที่เราอยากจะให้มอง	 เพราะ
ฉะนั้น	มารยาสาไถยนี้	ก็เป็นคู่ที่จะ	manipulate		
ที่จะพยายามพูดและท�าสิ่งที่เขาจะมองเรา	และ
เขาจะปฏิบัติต่อเราในทางที่มันตอบสนองความ
ต้องการ	หรือเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์บางอย่าง
 ข้อที่	 ๑๑	 ความหัวด้ือ (ถัมภะ)	 หัวดื้อนี่
ยากนะ	 หลายคนหัวดื้อเพราะเป็นผู้ที่ยืนหยัด
ในหลักการ	 สู้เพื่อความถูกต้อง	 บางทีค�าน้ีก็ใช้
เพื่อ	manipulate	เหมือนกัน	ใครท�าอะไร	ถ้าไม่ 
ยอมตามใจเรา	เราก็หาว่าดื้อ	ด้ือแปลว่าไม่ถูกใจ
เรา	ไม่ท�าตามใจเรา	แต่ดื้อก็ต้องมีความแข็งอยู่	นี่
แหละ	เป็นอย่างน้ีไม่เปลี่ยนแปลง	
	 ถ้าเป็นผู้มีหลักการและยืนหยัดในหลักการ	
ก็ยังมีความพร้อมที่จะรับฟัง	 คือยังมีความรู้สึก 
ในความไม่แน่นอน	หรอืว่าเราอาจจะผิดกไ็ด้	หรอื 
ว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง	 ที่เราต้องอนุโลม
อยู่บ้าง	 คือยังมีความยืดหยุ่นอยู่ในใจ	 แต่ถ้าด้ือ
น้ีไม่เลย	เป็นอย่างน้ีแหละ	ไม่คิดแล้ว	ไม่พูดแล้ว	
ไม่คุยแล้ว	 ถูกหรือผิดก็เป็นอย่างน้ี	 น่ีเป็นกิเลส
มาก	 ดื้อแล้วถ้าผิดทาง	 ก็ไม่มีทางถอยออกมา	
ผิดไปเลย	ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด	แบบว่าด้ือจน
ตาย	ดีกว่าให้ทุกคนรู้ว่าเราคิดผิด	เราท�าผิด	อันนี้ 
เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนมาก



 ข้อที่	๑๒	ความแข่งดี (สารัมภะ)	มองทุก
คนเป็นคู ่แข่ง	 ต้องชนะเขาให้ได้	 แม้แต่ในวัด	
สมัยก่อน	พระหนุ่มอายุ	๒๐	ต้นๆ	นั่งสมาธิต้อง
ชนะคนอื่น	 ถ้าญาติโยมรู ้นี่	 พระพวกนี้นั่งเก่ง 
ต้องนั่งนาน	 ใครจะนั่งได้นานกว่า	 บางทีนั่งเสีย 
จนต้องไปผ่าหัวเข่า	มันไม่ตลกเลยนะ	มีทุกอย่าง	
ใครจะสวดปาติโมกข์เร็วกว่ากันก็มี	 โอ้โห...สวด
ปาติโมกข์	บางท่านเร็วมากนะ	๔๐	นาที	เพื่อน
เขา	๔๕	นาที	 ใครจะท�าบริขารสวยกว่ากัน	ขอ
ดูขาบาตร	 (หัวเราะ)	 สู้ของเราไม่ได้	 กิเลสตัวนี ้
จะไปแข่งกับเขาทุกอย่าง	 ลืมว่าเราปฏิบัติเพ่ือ
อะไร	เราต้องไม่ไปแข่งกับใคร	แข่งกับตัวเอง	
	 การแข่งขันเหมือนเป็นศาสนาเลยนะ	 ใน
ลัทธิทุนนิยม	 เขาเชื่อว่าการแข่งขันเข้าไปที่ไหน
ที่นั่นเจริญ	กลายเป็นเหมือนค�าสอนของศาสนา	
กลายเป็นที่งมงาย	 ท�าให้เกิดความเสียหาย
พอสมควร	 ทีนี้ข้อดีของการแข่งขันก็คือท�าให้ 
ขยันได้	 แต่ผลข้างเคียงก็มีมากนะ	 บางทีถ้า
เน้นการแข่งขันมาก	 เอาเป็นแค่ว่า	 ดีกว่าเขา
แล้วก็หยุด	 คือไม่มีความรักในการพัฒนาตัวเอง 
เอาแต่แค่ว่าดีกว่าคนอื่น	 แต่ถ้าคุณภาพของคน
อื่นไม่ดีแล้ว	เราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่	 	แม้ว่า
ดีกว่าเขา	 ชนะเขาได้แล้ว	 แต่ถ ้าเราแข่งขัน
กับตัวเอง	 วันนี้จะต้องท�าให้ดีกว่าเดือนที่แล้ว	 

ดีกว่าปีที่แล้ว	 มีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ	 ก็มี
ความขยันได้	 โดยไม่เกิดความเครียด	 ความ
กดดัน	ในการแข่งขันกับคนอื่น	แข่งขันกับตัวเอง 
ก็เป็นการแข่งขันกับคนอ่ืน	 หรือบริษัทอ่ืนอยู ่
ในตัว	 เพราะมีความพยายามพัฒนาตัวเอง 
อยู ่ตลอดเวลา	 ตามหลักอิทธิบาท	 ๔	 สร้าง
ฉันทะ	 ความพอใจ	 ความกระตือรือร้นในงาน	
จนเกิดวิริยะ	 ความเพียร	 จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธ ิ
แล้วค่อยใช้วิมงัสา	ทบทวน		ปรบัปรงุ	แก้ไข	พฒันา 
ให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป	การจะได้งานที่ดี	มีคุณภาพ	และ 
มีประสิทธิภาพ	มันก็เป็นของมันเอง
 ข้อที่	๑๓	การถือตัวถือตน (มานะ) มานะ 
ไม่ได้แปลว่า	 ขยัน	มานะ	 แปลว่า	 ถือตัวถือตน	
ถือว่าสูงกว่าเขา	 ถือว่าต�่ากว่าเขา	 ถือว่าเสมอ
กับเขา	 ถือว่าด้อยกว่าเขา	 ต�่ากว่าเขา	 ก็มานะ	
บางทีจะออกในรูปแบบอ่อนน้อมถ่อมตน	 แต่
เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แปลกปลอม	ไม่ใช่
ของจริง	เป็นส่วนหนึ่งของมานะ	มานะเป็นกิเลส
ที่ละเอียดลึกซ้ึง	มีแต่พระอรหันต์ที่ละได้โดยสิ้น
เชิง	พระโสดาบัน	พระสกทาคามี	 ก็ยังมีอยู่บ้าง	
พระเขมกะท่านพยายามอธิบายว่า	 มานะของ
พระอนาคามีเป็นอย่างไร	 ท่านบอกว่าเหมือน
ผ้าสกปรก	เราซักผ้าให้สะอาดสะอ้าน	ขาว	สวย	
งดงาม	 แต่มีกลิ่นของยาซักฟอก	 กลิ่นของยา
ซักฟอก	 คือมานะของพระอนาคามี	 มานะจะ
ละเอียดลึกซึ้ง	 แต่ก็ยังมีอยู่	 มานะที่คนไม่ค่อย
สังเกตคือ	มานะว่าทุกคนเสมอกัน	“คนนั้นก็ไม่มี
อะไรดีกว่าใคร ทุกคนเสมอกันหมด”	 อันน้ีเป็น
มานะแบบประชาธิปไตย	เป็นมานะได้เหมือนกัน 
เป็นอัตตาตัวตน
 ข้อที่	๑๔ การดูถูกดูหมิ่นท่าน (อติมานะ) 
มานะถึงขั้นที่เรียกว่า	 ตัวเองสูงกว่า	 ดูถูกคนอ่ืน	
ในชีวิตคู่	อุปกิเลสข้อไหนเป็นอันตรายต่อชีวิตคู่



มากที่สุด	บางคนอาจจะว่าโกรธ	บางคนอาจจะ
ว่าไม่ใช่	เป็นตัวนี้คือ	อติมานะ	ดูถูก	ดูหมิ่น	ไม่ให้
เกียรติ	อันตรายที่สุด	ที่อเมริกาเขาท�าการค้นคว้า
เรื่องชีวิตคู่	อันนี้คือผลงานที่ชัดเจนว่า	สิ่งที่เป็น
สัญญาณเตือนภัยในชีวิตคู่	 คือการไม่ให้เกียรติ 
ซึ่งกันและกัน	การดูถูกดูหมิ่นซึ่งกันและกัน
 ข้อที่	๑๕	ความมัวเมา (มทะ)	มัวเมาว่าเรา
ยังหนุ่มยังสาว	ยังแข็งแรง	สุขภาพเรายังดี	เรายัง
มีชีวิตอยู่	เรายังมีเวลาอยู่	จะตายไหม	ก็คงจะตาย
วันใดวันหนึ่ง	แต่คงไม่ใช่เร็วๆ	นี้	ให้เรา		enjoy	
the	moment		(เพลิดเพลินไปกับปัจจุบัน)	อะไร
อย่างน้ี	 เราได้อะไรท่ีถูกใจ	 เราก็มักจะมัวเมา
ในสิ่งนั้น	 แล้วก็ไม่ได้วางแผน	 เอาแต่ความรู้สึก
ชั่วคราวเป็นหลักตัดสินว่าจะเอาหรือไม่เอา	สิ่งใด 
ท่ีท�าให้เรารู้สึกสุขสบายดีก็ถือว่าสิ่งนั้นดี	 สิ่งใด 
ที่ต้องอดทน	ต้องฝืนความเคยชิน	ฝืนความรู้สึก
ต่างๆ	 นี่ไม่เอา	 อ้างว่ายังไม่ถึงเวลา	 ทุกวันน้ี 
ค่อยยังชั่ว	 สมัยก่อนถือว่า	 ต้องแก่ก่อนถึงจะ
เข้าวัด	 ยังไม่ถึงเวลาเข้าวัด	 มันยังไม่แก่	 ผมยัง
ไม่หงอก	 ฟันยังไม่หัก	 พอเข้าวัดแล้ว	 “อีหยัง  
ข้าน้อย ฟังบ่ค่อยได้ยิน”	ชาวบ้านจะเป็นอย่างนี ้
อาตมาว่าสมน�้าหน้า	 ควรจะเข้ามาฟังตั้งแต	่ 
๓๐	-	๔๐	ปี	ที่แล้ว	ไม่ใช่ว่าแก่แล้วจึงจะมาฟัง	
 ข้อที่	๑๖	ความประมาท (ปมาทะ)	ความ
ประมาทคือ	take	it	for	granted	(เห็นว่าเป็น
ของตาย	 เลยไม่เห็นคุณค่า	 มองข้ามโอกาส)	

ประมาท	 คือ	 negligence	 (ปล่อยปละละเลย)	
หรือ	 careless	 ไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เป็น
หน้าที่	ประมาทก็คือ	คิดว่าอะไรๆ	 ก็คงดีไปเอง 
ความประมาท	 คือการอยู่อย่างขาดสติ	 ความ
ไม ่ประมาท	 คืออยู ่อย ่างมีสติ 	 การขาดสติ 
การปล่อยตามยถากรรม	 ท่านถือว่าเป็นความ
ประมาท	 พระพุทธองค์ก่อนปรินิพพานตรัสว่า	
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง	 ย่อมมีความเสื่อม
ไปเป็นธรรมดา	 เพราะฉะนั้น	 ควรให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท	 คือท�าความไม่ประมาท
ให้สมบูรณ์	 เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง	
เพราะฉะนั้น	เราต้องอยู่อย่างไม่ประมาท	เพราะ 
ความพลัดพรากอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาที	
ไม่มีอะไรท่ีเราจะไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	 โลกนี้ 
ขาด	stability	(เสถียรภาพ)	ไม่มีอะไรที่จะทนอยู ่
ในสภาพเดิมของมันได้	 เพราะฉะนั้น	 เราต้อง
พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง	 ทั้งใน 
ทิศทางที่พอพยากรณ์ได ้	 คาดหวังได ้	 และ 
ในทิศทางที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้	 ฉะนั้น	
ความไม่ประมาทคือ	 ความพร้อมที่จะรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทุกประการ	ความ
ประมาท	 ก็คือความไม่พร้อม	 ท่านจึงให้เรา 
ถึงด้วยความพร้อม
	 ก ่อนจบก็ทบทวนที่พูดเมื่อตอนบ่ายว ่า 
๑๖	 ข้อน้ี	 ไม่ใช่เพื่ออ่านแล้วเศร้า	 ใช่...น่ีก็ใช่ 
โดนๆ	โดนหมดเลย	เลยหมดก�าลังใจ	ไม่ใช่ให้คิด 
อย่างน้ัน	 ตรงกันข้าม	 อันน้ีก็มีบ้าง	 อันน้ีเป็น 
ที่ท�างาน	 อันนี้ก็ต้องท�าความเพียร	 คือ	 ท�าให ้
เราเข้าใจ	 รู้ว่าต้องท�าตรงไหน	 อย่างไรบ้าง	 ขอ
อย่าลืมว่า	ไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะชนะพลังธรรมได้ 
เพียงแต่ว่า	 ต้องท�าพลังของคุณธรรมให้ถึงขั้น 
ที่จะชนะมันได้

ที่มา	:	ธรรมเทศนา	ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ	ประจ�าปี	
๒๕๖๒	ระหว่างวันที่	๒๖	มกราคม	-	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	
ณ	บ้านพอ	แม่ริม	เชียงใหม่

๕๔ 53



	 เมื่อสองสามเดือนก่อน	มีญาติโยมและพระ
ไทยไปสหภาพเมียนมา	เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการ
เรียนการสอนพระไตรปิฎกในสหภาพเมียนมา	ที่
เรียกว่า “ไตรปิฎกศึกษา”	เมียนมาเป็นประเทศ
ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนพระไตรปิฎกอย่าง
จริงจังมาก	ประเทศไทยสู้ไม่ได้เลย	การเรียนการ
สอนของเมียนมา	 พัฒนาไปถึงขั้นส่งเสริมพระ 
ให้ทรงจ�าพระไตรปิฎก	 ครบทั้ง	 ๔๕	 เล่ม	 หรือ 
อย่างน้อยๆ	 ก็ทรงจ�า	 ๑	 ปิฎก	 เช่น	 วินัยปิฎก	
หรือ	๒	ปิฎก	คือรวมสุตตันตปิฎกด้วย	ดีที่สุดคือ 
ทรงจ�าทั้ง	๓	ปิฎก	รวมท้ังอภิธรรมปิฎกด้วย
	 เมียนมามีการเรียนการสอนให้พระทรงจ�า
พระไตรปิฎกกันทั้งประเทศ	ไม่ใช่เรียนนักธรรม
บาลีอย่างเมืองไทย	ขนาดนักธรรมบาลีของไทย
ก็ยังกระท่อนกระแท่นมาก	ยิ่งการศึกษาไตรปิฎก
โดยตรง	 ไม่ต้องพูดถึง	พระไทยไม่ค่อยได้ศึกษา
กันเท่าไร	แต่เมียนมาเขาท�ากันจริงจังมาก	มีการ
เรียนกันทุกวัดทั่วประเทศ	 และมีการสอบด้วย	
เช่น	 สอบว่า	 ทรงจ�าพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้ 
ได้แค่ไหน	 เร่ิมต้นจากการทรงจ�าพระไตรปิฎก

เป็นเล่ม	 ๆ	 ทีละเล่ม	 ๆ	 เมื่ออินทรีย์แก่กล้า	 
ก็ทรงจ�าพระไตรปิฎก	๑	ปิฎก	๒	ปิฎก	๓	ปิฎก	
รวมเป็นไตรปิฎก	ครบทั้งหมด
	 ตอนน้ีพระเมียนมาที่ทรงจ�าพระไตรปิฎก
ทั้ง	๔๕	เล่ม	หรือประมาณ	๒๐,๐๐๐	หน้า	มีถึง	
๑๔	 รูป*	พระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎกรูปแรก	คือ	
พระอาจารย์ใหญ่มิงกุนสะยาดอ	(พ.ศ.๒๔๕๔	-	 
๒๕๓๖)	 ซ่ึงได้มรณภาพไปหลายปีแล้ว	 ท่าน 
ทรงจ�าพระไตรปิฎกได้ตั้งแต่เมื่อ	 ๕๐	 ปีที่แล้ว 
และได้รบัการบันทึกลงในกนิเนสบุ๊ค	ว่าเป็นบุคคล 
ที่ท�าสถิติระดับโลก	เป็นเลิศด้านความจ�า	ทรงจ�า
หนังสือ	๒๐,๐๐๐	หน้าภาษาไทย	(ภาษาเมียนมา 
ก็ประมาณ	๑๐,๐๐๐	หน้า)	ได้ตลอดหมดทุกหน้า 
ไม่น่าเชื่อว่า	 มนุษย์เราจะมีความสามารถจ�า
หนังสือได้ถึง	๔๕	เล่ม	ตัวอักษร	๒๔	-	๒๘	ล้าน
ตัวอักษรได้อย่างแม่นย�า	
	 หลังจากมีท่านมิงกุนสะยาดอ	 พระผู้ทรง
พระไตรปิฎกองค์แรกแล้ว	 เมียนมาก็มีองค์
ต่อๆ	มาอีกอย่างต่อเน่ือง	 ตอนน้ีมีพระผู้ทรงจ�า 
พระไตรปิฎกถึง	 ๑๕	 รูป	 ส่วน	 ๒	 ปิฎก	 ก็มี 

ธรรมกถา
พระไพศาล วิสาโล

เหลียวมองพุทธศาสนาในเมียนมา

*ปัจจุบันมี องค์ที่ ๑๕  แล้ว  ชื่อ ท่านอู ปัญญาวังสาภิวังสะ  สอบได้เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
 



พระผู้ทรงจ�าได้หลายร้อยรูปในเมียนมา	 และ	 
๑	ปิฎกก็มีพระผู้ทรงจ�าได้หลายพันรูป	ของเรานี่
แค่ทรงจ�าหรือท่องภิกขุปาติโมกข์ได้หมด	นับว่า 
มีน้อยมาก	 เด๋ียวน้ีหาพระท่ีสวดปาติโมกข์บาลี	 
(ซึ่งถือเป็นหนังสือขนาดย่อมๆ	เล่มหนึ่ง)	ได้ยาก
มาก	 เรื่องการเรียนพระไตรปิฎกทางเมียนมา
ตั้งใจกันทุกฝ่าย	ทั้งพระ	ทั้งญาติโยม	ทั้งรัฐบาล
	 พระมหาประนอม	 เจ้าอาวาสวัดจากแดง	
ท่านเล่าว่า	 รัฐบาลเมียนมาสนับสนุนให้สิทธิ
พิเศษแก่พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	ถ้าจ�าได้	๑	ปิฎก 
ได้นั่งรถ	นั่งเรือ	ของรัฐบาลฟรี	แต่ถ้าทรงจ�าได้ 
๓	 ปิฎกได้นั่งเครื่องบินฟรีตลอดชีวิต	 พร้อมจัด 
ให้มีผู้ติดตาม	 อันนี้ก็น่าสนใจ	 ท่านยังเล่าอีกว่า	 
ญาติโยมพุทธบริษัทชาวเมียนมา	 เวลาคุยกันจะ
อวดกนัว่า	พระทีต่นอปัุฏฐาก	ศกึษาพระไตรปิฎก 
ได้ก้าวหน้าแค่ไหน		เช่น	หลวงพ่อ	หลวงพี่ที่ฉัน 
นับถือตอนนี้	ทรงจ�าพระไตรปิฎกถึงขั้นไหนแล้ว 
ไม่ได้คุยกันแบบญาติโยมชาวไทยว่า	 พระที่ฉัน 
นบัถอืได้เป็นเจ้าคณุแล้วนะ	ของเธอยงัแค่พระคร ู
อยูเ่ลย	หลวงพ่อของฉนัตอนนีข้ึน้ช้ันเทพช้ันธรรม 
แล้วนะ	ของเธอยังชั้นสามัญอยู่เลย
	 จะเห็นว่า	 พุทธบริษัทชาวไทย	 กับพุทธ
บริษัทชาวเมียนมา	 มีความแตกต่างกันแบบคน 
ละขั้วเลย	ญาติโยมคนไทยจะคุยกันแบบนี้	หรือ
ไม่ก็คุยอวดกันว่า	วัดของฉันสร้างโบสถ์หลังใหญ่
ราคานับร้อยล้าน	วัดของเธอ	โบสถ์ยังเล็กอยู่เลย 
แต่ญาติโยมชาวเมียนมาไม่ได้คุยกันแบบนั้น	
แต่เขาภูมิใจที่พระท่ีตนนับถือมีการศึกษาสูง	 มี
ความก้าวหน้าในด้านปริยัติธรรม	เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ญาติโยมเมียนมาก็สนใจที่จะติดตามไถ่ถามว่า
อาจารย์ของเรา	 หลวงพี่	 หรือเณรของเรา	 ขาด
เหลืออะไร	ขาดหนังสือ	ต�าราเล่มไหน	ก็ช่วยหา
มาให้		ช่วยสนบัสนนุการศกึษาของท่าน		เมยีนมา 

ให้ความส�าคัญกับการศึกษาพระเณรมากกว่า
เรื่องโบสถ์	วิหาร
	 แต่ตอนหลังเมียนมาเริ่มมีปัญหาเณรสึก 
กันเยอะ	 เพราะประเทศเขาก�าลังมีการพัฒนา	
เศรษฐกิจ	ก�าลังเจริญ	ต้องการแรงงานมาก	และ
ต้องการคนที่มีความรู้ด้วย	ที่ผ่านมา	ชาวเมียนมา
ส่งลูกมาบวชเณร	 เพราะว่ายากจน	 มีลูกเยอะ	
การที่ลูกมาบวชเณร	 ก็ช่วยลดภาระครอบครัว 
ไปได ้บ ้าง	 แต่ตอนน้ีเศรษฐกิจดีขึ้น	 เพราะ 
ช่องทางท�ามาหากินเปิดกว้างขึ้น	พ่อแม่ก็อยาก
ให้ลูกไปท�างาน	 แทนท่ีจะบวชเณร	 จะได้มีเงิน 
มาช่วยเหลือทางบ้าน	 แต่บางทีเณรก็สึกเอง	
เพราะอยากออกไปช่วยพ่อแม่ท�ามาหากิน	
เพราะตอนนี้	 ตลาดต้องการแรงงานมาก	 โดย
เฉพาะด้านการท่องเที่ยว	 การก่อสร้าง	 เณรใน
เมียนมาจึงลดลงไปมาก
	 เมียนมาพยายามแก้ปัญหานี้	 ด้วยการหา
ทุนรอนให้ครอบครัวของเณร		จะได้ลดแรงกดดัน 
ให้เณรต้องสึกออกไปท�างาน	วิธีนี้ช่วยชะลอการ 
สึกของเณรได้ไม่น้อย	 น่ีคือการใส่ใจของรัฐบาล
ที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาของพระเณร	ที่น่า
สนใจอีกข้อหนึ่งคือ	 การศึกษาปริยัติธรรมของ
เมียนมา	มุ่งตรงไปที่พระไตรปิฎก	คือศึกษาพระ
ไตรปิฎกโดยตรง	แต่ของไทย	เน้นการเรียนระบบ 
นักธรรมและบาล	ีซึง่ไม่ใช่การศกึษาพระไตรปิฎก
โดยตรง	พระเณรของไทย	เรยีนจากต�าราทีค่รบูา- 
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อาจารย์แต่ง	เช่น	ต�าราที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงแต่ง	 มีมากมาย	
รวมทั้งนวโกวาท	วินัยมุข	เล่ม	๑	-	๓	ต�าราที่สอน 
กันในระบบนักธรรม	ล้วนเป็นต�าราชั้นรองๆ
	 แม้แต่การเรียนบาลีของไทย	 ก็ไม่ได้เรียน
จากพระไตรปิฎกโดยตรงเช่นกัน	กระทั่งบาลีช้ัน
สูงๆ	 ก็เรียนจากต�าราชั้นรองๆ	 ที่เรียกว่าคัมภีร ์
อรรถกถา	พระที่จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
หลายรูปไม่เคยอ่านบาลีจากพระไตรปิฎกเลย  
จบมาแล้ว ไม่เคยหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านเลย 
ก็มีมาก	 ปริยัติธรรมที่พระไทยเรียนรู ้จากการ 
เรียนในระบบ	 ล้วนมาจากคัมภีร์อรรถกถา	 ซึ่ง 
เขยีนเม่ือราว	๑,๐๐๐	ปี	หลงัพทุธกาล	โดยเฉพาะ 
ของพระพุทธโฆสาจารย์	คัมภีร์บางเล่มที่ใช้เรียน 
ก็เป็นคัมภีร์ชั้นรองลงมากว่านั้น	ที่เรียกว่า	ฎีกา	
ดังนั้นการศึกษาพระไตรปิฎกของพระไทยจึงมี
น้อยมาก	การทรงจ�าพระไตรปิฎกก็ยิ่งน้อยเข้าไป
ใหญ่	 นี้เป็นความต่างด้านปริยัติธรรมที่ส�าคัญ
ระหว่างพระไทยกับพระเมียนมา	
	 อย่างไรก็ตาม	กต้็องไม่ลมืว่า การเรยีนปรยิตัิ
ธรรม ต้องควบคู่กับการปฏิบัติด้วย	ทรงจ�าพระ 
ไตรปิฎกได้เป็นเรื่องดี	แต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติก็ได้ผล 
น้อย		สมยัพทุธกาล		มีพระรปูหนึง่ช่ือตุจโฉโปฐลิะ 
ท่านทรงจ�าปรยิตัธิรรมได้เยอะ	แต่ว่าพระพทุธเจ้า 
ตรัสเรียกท่านว่า	 เป็น พระคัมภีร์ใบลานเปล่า 
ท้ังนีเ้พราะท่านไม่ปฏิบติั		ไม่ท�าสมาธิภาวนา	ทัง้ๆ 

ทีม่คีวามรูม้าก	พระพทุธองค์จึงให้ไปเรยีนกับเณร	 
เณรองค์นี้ความรู้ไม่มาก	แต่เป็นพระอรหันต์แล้ว	
และสามารถปราบพยศของพระตุจโฉโปฐิละได้
	 ดงันัน้	การเรยีนปรยิตัธิรรม	รวมทัง้การทรงจ�า 
พระไตรปิฎกได้	แม้เป็นสิ่งส�าคัญ	แต่ต้องไม่ลืมว่า 
ที่ส�าคัญกว่าคือการปฏิบัติ	 ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่	 
ยิ่งต้องปฏิบัติมากเท่านั้น	เพื่อลดละมานะ	เพราะ 
อาจมีความหลงตนลืมตัว	ยิ่งทรงจ�าพระไตรปิฎก
ได้ทั้ง	 ๓	 ปิฎก	 ถ้าไม่ระมัดระวังก็จะเกิดมานะ 
ทิฏฐิได้	แม้แต่ญาติโยมเองที่ชอบอวดว่าอาจารย์
ทีต่นอุปัฏฐาก		เก่งอย่างน้ันเก่งอย่างน้ี		ก็ต้องระวัง 
เพราะง่ายที่จะยึดติดว่า	น้ีอาจารย์ของฉัน	พระ
ของฉัน	 เกิดการแบ่งเขาแบ่งเรา	 ว่านี่อาจารย์ 
ของฉัน	 น่ันอาจารย์ของเธอ	 เวลาพระรูปอ่ืน 
สอบได้ดีกว่า	หรือศึกษาก้าวหน้ากว่าพระของฉัน 
ก็จะเกิดการอิจฉา	เกิดอกุศลจิต	อันนี้ไม่ดี
	 ถ้าเรายึดติดว่า	พระของฉัน	อาจารย์ของฉัน
แล้ว	ก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่าย	ไม่ว่า
จะเป็นพระที่เรียนสูง	หรือพระที่ปฏิบัติดี	หากมี
การยึดว่า	 “ของฉัน”	 ก็จะท�าให้เกิดทุกข์ได้ง่าย			
แต่ก็ยังดีกว่าการอวดว่า	วัดของฉันมีโบสถ์วิหาร
หลายสิบล้าน	วัดของเธอไม่มีโบสถ์วิหารแบบวัด
ของฉันเลย	อย่างน้ีแย่กว่า	หรืออวดว่าหลวงพ่อ
ของฉันได้สมณศักด์ิ	ชั้นเทพ	ชั้นธรรม	ชั้นพรหม
แล้ว	 ของเธอแค่ชั้นราช	 ชั้นสามัญ	 ชั้นพระครู	
อย่างน้ีก็แย่กว่า
 พุทธบริษัทเป ็นป ัจจัยสําคัญ ในการ 
ส่งเสรมิให้มพีระดี ให้กบัพระศาสนา พทุธบรษัิท 
ชาวเมียนมาก็เป็นอีกตัวอย่างที่พุทธบริษัท 
ชาวไทยควรศึกษา เพ่ือเห็นถึงวิธีการทํานุ-
บํารุงพระศาสนา ด้วยการส่งเสริมพระให ้
หมั่นศึกษาเรียนรู้พระไตรปิฎก ไม่ใช่สร้างวัด 
เพื่อเก็บพระไตรปิฎกเท่านั้น
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มงคลท่ี ๑๑
มาตาปิตุ อุปฏฺฐานํ 
การบํารุงมารดาบิดา
 มารดา	แปลว่า	ผู้ยกย่องเทิดทูนบุตร บิดา 
แปลว่า	ผู้คุ้มครองดูแลรักษาบุตร	ท�าให้บุตรเป็น 
ผู้มีเกียรติในสังคมเพราะมีสกุล
 การบํารุ งมารดาบิดา 	 คือการเลี้ ยงด	ู
อุปัฏฐาก	รับใช้	การปรนนิบัติ	ด้วยสักการะและ
นอบน้อม	 ด้วยการให้ข้าว	 น�้า	 ผ้า	 ที่นอน	 การ 
อบกลิ่น	การอาบน�้า	และการล้างเท้า	เป็นต้น
มารดามีชื่อเรียกอื่นอีก ๕ ชื่อ ดังนี้
 ๑. โทหฬินี	หญิงมีอาการแพ้ท้อง
	 ๒.	สุหทา	หญิงมีใจดี	พอทราบว่าตั้งครรภ์
แล้วจิตใจก็จะอ่อนโยน

	 ๓.	ชนยันต	ีหรอื	ชเนตต	ีหญงิให้ก�าเนิดบุตร
	 ๔.	 โตเสนตี	ผู้ยังบุตรให้ยินดีหรือปลอบโยน
	 ๕.	 โปเสนตี	 ผู้เลี้ยงดูบุตรเมื่อยังเป็นทารก
ไร้เดียงสา
	 ในบรรดาหญิงที่มีใจดีท้ังหมด	มารดา	ชื่อว่า
เป็นหญิงที่ใจดีที่สุด

สารธรรมจากพระสูตร
พระมหาสมปอง มุทิโต

มงคล ๓๘ ประการ
มงคลสูงสุดท่ีมนุษย์ทําได้ ๒ตอน



มารดาปลอบโยนบตุรน้อยในยามร้องไห้ ๓ วธิ ีคือ
	 ๑.	 ด้วยการให้น�้านม
	 ๒.	 ด้วยการให้ความอบอุ่นด้วยอวัยวะ	เช่น	
การโอบกอด	การอุ้ม
	 ๓.	 ด้วยการร้องเพลงขับกล่อม
ความสาํคญัของมารดาบดิาในฐานะ ๔ อย่าง คอื
 ๑. มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร เพราะ
ท่านทั้งสองเป็นผู้มีเมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 และ
อุเบกขาต่อบุตร	(ซึ่งเหมือนอุปนิสัยของพรหม)
	 ๒.	มารดาบิดาเป็นบุรพเทพของบุตร	เทพ
มี	๓	ประเภท	คือ
	 	 ๒.๑	อุปัตติเทพ	เทวดาในชั้นต่างๆ
	 	 ๒.๒	สมมติเทพ	 ผู ้มีบุญญาธิการมาก 
เช่น	พระเจ้าแผ่นดิน
	 	 ๒.๓	วิสุทธิเทพ	คือพระขีณาสพ
	 มารดาบิดาเปรียบเหมือนวิสุทธิเทพ	 เทพ
ผู ้สูงสุด	 เพราะมีจิตใจบริสุทธ์ิดุจพระอรหันต์ 
มีความประพฤติดังเช่นเทพ	 เป็นเทพองค์แรก 
ของบุตร	สอนบุตรให้รู้จักเทพอื่นๆ	ทีหลัง	เวลา 

บุตรท�าความผิดพลาด	ก็ปรารถนาให้ความเจริญ 
เกิดขึ้นทดแทนโดยเร็ว	 ท�าตนเพื่อประโยชน์สุข
แก่บุตร	 เป็นทักขิไนยบุคคลของบุตร	 เมื่อบุตร
เคารพสักการะมารดาบิดาและขอพรจากท่าน	
ย่อมท�าให้เกิดผลานิสงส์มาก
	 ๓.	มารดาบิดาเป็นบูรพาจารย์ของบุตร 
สอนให้บุตรรู้จักส่ิงต่างๆ	ทุกอย่างทั้งความรู้ทาง
โลกและทางธรรม	(เท่าที่ท่านสอนได้)	จึงนับว่า
เป็นครูคนแรกของบุตร	 ส่วนครูอาจารย์อ่ืนๆ 
เป็นครูที่บุตรรู้จักทีหลัง
	 ๔.	มารดาบดิาเป็นอาหุไนยบุคคลของบตุร 
เป็นผู้ที่บุตรควรน�าสิ่งของทั้งหลาย	(เช่น	ปัจจัยสี่)	 
น�ามาบูชาต้อนรับ	 และเป็นบุคคลที่บุตรควรน�า 
ข้าวของมาสกัการะบชูา	เพราะการได้บชูามารดา
บิดาผู้มีคุณมากเช่นนั้น	ย่อมได้รับผลานิสงส์มาก
	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 เพราะมารดาบิดาเป็น 
ผู้ให้การอนุเคราะห์แก่บุตรทั้งหลาย	จึงถูกเรียก 
ว่าเป็นพรหม	 บูรพาจารย์	 อาหุไนยบุคคล	 ของ 
บุตรทั้งหลาย	(บุรพเทพรวมอยู่ในพรหม	เพราะ

พรหมเป็นประธานในหมู่เทพ)
	 เมื่ อ ได ้หวนระลึก ถึง
พระคุณของมารดาบิดาที่มี
มากยิ่งต ่อบุตร	 บุตรจึงควร
ทดแทนพระคุณของท่าน	เช่น	
การให้ปัจจัยสี่	 และท�าความ
ดีทุกอย่างแก่ท่าน	 ให้สถานะ
สูงส่งที่ท่านพอใจ	การให้ความ
สุขทางโลกประการต่างๆ	ก็ยัง
ถือว่าตอบแทนบุญคุณไม่หมด	
ไม่สามารถเทียบเท่ากับการได้
ตอบแทนพระคุณด้วยการให้
สิ่งสูงสุด	ดังต่อไปน้ี
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การตอบแทนพระคุณสูงสุดต่อมารดาบิดา
	 ๑.	 สามารถท�าให้มารดาบิดาผู้ที่ไม่มีศรัทธา	
ให้มีศรัทธา
	 ๒.	 สามารถท�าให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศีล	 ให้
เป็นผู้มีศีล
	 ๓.	 สามารถท�าให้มารดาบิดาผู้มีความตระหนี ่
ให้เป็นผู้รู้จักบริจาค
	 ๔.	 สามารถท�าให้มารดาบดิาผูต้ดิความลุม่หลง 
ขาดปัญญา	 ให้เป็นผู ้มีความเห็นแจ้งในพระ 
สัทธรรม	(เป็นผู้มีปัญญาสัมปทา)
	 การกระท�าต่อมารดาบิดาข้างต้นนี้	 ถือว่า
เป็นการได้ตอบแทนพระคุณที่ประเสริฐที่สุด	
เพราะเป็นบุญกุศลที่จะท�าประโยชน์ทั้งในโลก
นี้และโลกหน้าแก่ท่านทั้งสอง
การบํารุงมารดาบิดา แบ่งออกตามลักษณะ 
บุคคลได้ ๒ อย่าง คือ
 ๑.	การบ�ารุงมารดาบิดาของคฤหัสถ์	กระท�า
ได้ด้วยการน�าเคร่ืองสักการะมาบูชาและการ
เคารพกราบไหว้
	 ๒.	 การบ�ารุงมารดาบดิาของบรรพชิต	กระท�า 
ได้ด้วยการน�าเครื่องสักการะมาให้อย่างเดียว	
แต่ไม่กราบไหว้	 เพราะความที่เป็นบรรพชิตอยู่
ในฐานะที่สูงกว่า
	 มารดาบิดาถือว่าเป็นผู้อยู่ทิศข้างหน้าของ 
บุตร	 เพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะสูงสุดต่อบุตร 

บุคคลที่ควรให้การเลี้ยงดู	 ได ้แก่	
มารดาบิดา	บุตร	ภริยา	ทาสกรรมกร	
และมิตรทั้งหลาย
บุตรบํารุงมารดาบิดาด้วยฐานะ ๕ 
ดังนี้
	 ๑.	ท่านเลี้ยงดูเราแล้วเราต้องเลี้ยง
ดูท่านตอบแทน
	 ๒.	ช่วยท�ากิจต่างๆ	ของท่าน

	 ๓.	 ช่วยด�ารงวงศ์สกุล
	 ๔.	 ปฏิบัติตนให้สมควรกับการเป็นผู้ได้รับ
มรดก
	 ๕.	 เมือ่มารดาบดิาสิน้ชวีติไปแล้ว	บตุรควรท�า 
บุญอุทิศบุญกุศลไปให้
 การทําพลีกรรม	เป็นการให้ทานที่บุคคลพึง
ให้แก่มนุษย์และอมนุษย์	ด้วยข้าวของที่หามาได้
จากความเพียรอันชอบธรรม	 แบ่งออกเป็น	 ๕	
ลักษณะ	คือ
	 ๑.	ญาติพลี	สงเคราะห์แก่ญาติ
	 ๒.	อติถิพลี	ต้อนรับแขก
	 ๓.	 ปุพพเปตพลี	ท�าบุญอุทิศให้ผู้ตาย	 เช่น	
มารดาบิดา	ญาติทั้งหลาย
	 ๔.	 ราชพลี	เสียภาษีอากรให้แก่ทางราชการ
	 ๕.	เทวดาพลี	ท�าบุญอุทิศให้เทวดา
มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ ๕ ได้แก่
	 ๑.	 ย่อมห้ามบุตรจากความชั่ว
	 ๒.	 ให้บุตรต้ังอยู่ในความดี	 เช่น	 แนะน�าให้
ถือศีล	๕
	 ๓.	 ให้การศึกษามีความรู้ศิลปะต่างๆ
	 ๔.	หาภริยาที่เหมาะสมให้
	 ๕.	 มอบทรัพย์มรดกให้
 ความเป็นมงคลท่ีบํารุงเลี้ยงดูมารดาบิดา 
บุตรที่ปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาย่อมได้รับผลประสบ 
แต่ความสุขความเจริญทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า	
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เช่น	 บุตรที่เชื่อฟังค�าสอนของมารดาบิดาได้รับ
การสรรเสริญจากบัณฑิต	ย่อมพ้นภัย	เมื่อละจาก
โลกนี้แล้วย่อมไปสู่สุคติ
โทษของการปฏิบัติผิดต่อมารดาบิดา	 ยังผล
ให้ได้ประสบแต่ความทุกข์	 ในชาตินี้ย่อมได้รับ
การประณามและติเตียนว่าเป็นผู้อกตัญญูท�าสิ่ง
ใดก็หาความเจริญไม่ได้	 เมื่อกายแตกดับตายไป
ย่อมมีอบายภูมิเป็นที่ไป	เช่น	การท�าร้ายร่างกาย
บุพการี
เรื่องพระโมคคัลลานะ
 พระมหาโมคคัลลานะในอตีตชาติหลงเช่ือ
ค�ายุยงของภรรยา	ได้ท�าร้ายร่างกายมารดาบิดา	
เมื่อส้ินชีพได้รับผลกรรมตกนรกเป็นเวลานาน	
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์บรรลุพระอรหันต์แล้ว	 ก็ยัง
ไม่พ้นเศษกรรมเก่า	ท�าให้ชาติสุดท้ายยังต้องถูก
โจรทุบตี	จนร่างกายบอบช�้าแหลกละเอียด	และ
ได้นิพพานในที่สุด

มงคลท่ี ๑๒
ปุตฺตสฺส สงฺคโห 
การสงเคราะห์บุตร
 บุตร	 หมายถึงผู ้ช�าระวงศ์สกุลให้หมดจด
บริสุทธิ์	 (ถ้ามีบุตรอยู่ก็จะมีสกุลสืบต่อเรื่อยไป)	
ไม่มีตระกูลอ่ืนมาแทรกแซงได้
บุตรมี ๓ จําพวก
 ๑. อภิชาตบุตร	 บุตรที่มีคุณสูงกว่ามารดา
บิดาได้แก่	 มารดาบิดาไม่เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัย
เป็นสรณะ	ไม่มีศีล	ไม่มีธรรมประจ�าใจ	แต่บุตร
เป็นผู้มีศีล	มีกัลยาณธรรม	และถึงพระรัตนตรัย
	 ๒.	อนุชาตบุตร	 บุตรที่มีความคล้อยตาม
และมีการประพฤติไปในแนวเดียวกับมารดาบิดา	
(เอาแต่ฝ่ายดีอย่างเดียว)	 ได้แก่	 มารดาบิดาถึง
พระรัตนตรัย	มีศีล	ฟังธรรม		เจริญภาวนา	บุตร
ก็มีคุณธรรมเหมือนกันทุกอย่าง
	 ๓.	อวชาตบุตร บุตรท่ีต�่ากว่ามารดาบิดา	
มารดาบิดาจะมีคุณธรรมหรือไม่ก็ตาม	 แต่บุตร
เป็นผู้ที่ไม่มีศีล	ไม่มีธรรม	ไม่ถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะและอ่ืนๆ
 การสงเคราะห์บุตร	 เป็นหน้าที่ของมารดา
บิดาที่ต้องอนุเคราะห์บุตรในฐานะ	 ๕	 ดังที่ได้
แสดงไว้แล้วในมงคลที่	๑๑	เรื่องการบ�ารุงมารดา
บิดา (โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
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ประสบการณ์สอบสนามบาลี ๙
ในประสบการณ์

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

	 วิบากหรือผลต่างๆ	ย่อมเกิดขึ้นมาจากการ 
กระท�าสิ่งต่างๆ	หรือกรรมต่างๆ	จนเสร็จส้ินแล้ว
เท่านั้นทั้งสิ้น	ไม่มีวิบากหรือผลใด	ที่จะเกิดขึ้นมา
โดยไม่มีสาเหตุ	 คือกรรม	 หรือการกระท�าต่างๆ	
อันเป็นที่มาของตนได้อย่างแน่นอน	
	 การศึกษาภาษาบาลีก็เช่นเดียวกัน	 จะรอ 
ให้รู ้	 ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือท�าการศึกษานั้น 
เป็นไปไม่ได้แน่นอน	จ�าต้องเข้ามาท�าการศึกษา 
ดูก่อน	 จึงจะทราบได้ว่า	 ภาษาบาลีนั้น	 ดีจริง 
มีประโยชน์มากจริงอย่างไร	 การศึกษาจริงจัง 
ท�าให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างถูกต้องบริบูรณ ์
ในทางตรงกันข้าม	การไม่มีการศึกษา	 จะท�าให้
เข้าใจผิดในทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่นกัน
	 ยกตัวอย่าง	เช่น	ค�าว่า	บุญ	กับ	กุศล บาป  
กับ	 อกุศล	 ที่เป็นค�าที่เขียนต่างกัน	 ออกเสียง 
ต่างกัน	แต่มีความหมายเป็นอันเดียวกัน	ใช้แทน 
กันได้
 บุญ	กับ	กุศล	มีผลเท่ากัน บุญ	ก็คือ	กุศล 
กุศล	ก็คือ	บุญ	บุญไม่ได้ต่างจากกุศล	กุศลก็ไม่
ได้ต่างไปจากบุญ	ต่างกันเพียงตัวสะกด	การออก
เสียงเท่านั้น	ส่วนองค์ธรรมหรือสิ่งที่ถูกกล่าวถึง
ผ่านสองค�านี้นั้น	เป็นสิ่งเดียวกัน	ไม่ใช่คนละสิ่ง
แต่อย่างใด

 บุญ	 มาจากภาษาบาลี	 ว ่า	 ปุญฺญ	 ซึ่งมี 
วิคคหะ	 หรือ	 วจนัตถะ	 อันเป็นค�าท่ีแสดงถึงที่
มาของความหมายว่า	อตฺตโน  สนฺตานํ  ปุนาติ  
โสเธตตี ิปญฺุํ –	สภาวะทีช่�าระสนัตานะ	=	ภาวะ 
การเกิดข้ึนอย่างเป็นล�าดับต่อเน่ืองแห่งตน	 คือ
จิตใจ	 ให้มีความบริสุทธ์ิ	 ชื่อว่า	ปุญฺ	 คือ	 บุญ	
ได้แก่	 กุศลจิต	 ๒๑	 ดวง	 (มหากุศลจิต	 ๘	 ดวง	
มหัคคตกุศลจิต	 ๙	 ดวง	 โลกุตตรกุศล	 หรือ 
มัคคจิต	๔	ดวง)	
 กุศล	 มาจากภาษาบาลี	 ว ่า	 กุสล	 ซึ่งม ี
วิคคหะ	 หรือ	 วจนัตถะ	 อันเป็นค�าที่แสดงถึง 
ที่มาของความหมายว่า	 กุจฺฉิเต ปาปเก ธมฺเม 
สลยนฺติ จลยนฺติ กมฺเปนฺติ วิทฺธํเสนฺตีติ กุสลํ– 
สภาวะที่ท�าให้บาป	 หรืออกุศลธรรมต้องหวาด 
หวั่นสั่นสะเทือน	 ถูกก�าจัดท�าลายให้หายสิ้นไป 
ชื่อว่า	 กุสล	 คือ	 กุศล	 ได้แก่	 กุศลจิต	 ๒๑	 ดวง	 
(มหากุศลจิต	 ๘	 ดวง	 มหัคคตกุศลจิต	 ๙	 ดวง	 
โลกุตตรกุศล	หรือ	มัคคจิต	๔	ดวง)	เช่นเดียวกัน 
	 ในคัมภีร์พระไตรปิฎก	 อัตถกถา	 และฎีกา
เป็นต้น	 ได้มีการใช้สองค�านี้	 ในความหมาย
เดียวกัน	 ไม่มีปรากฏว่า	 มีการใช้สองค�านี้	 ใน
คนละความหมายกัน	 โดยบางทีใช้ค�าว่า	ปุญฺญํ
เช่น	ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ	เป็นต้น	–	บุญคือกุศล	



เป็นสิ่งที่โจร	ขโมยไม่ได้	เป็นต้น	และบางทีก็ใช้
ค�าว่า	กุสลํ	เช่น	ปาณาติปาตา เวรมณี กุสลํ	-
การงดเว้นจากการท�าปาณาติบาต	เป็นกุศล	คือ
เป็นบุญ	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 ยังมีภาษาบาลีอีกหลายๆ	 ค�า
หลายๆ	ส�านวน	ทีเ่ราควรท�าความเข้าใจให้ถกูต้อง	
ตรงตามส�านวนหรือประเด็นความหมายของ 
ภาษาบาลี	เช่น	ค�าว่า	ภวงฺค	=	ภวังค์	ซึ่งหมายถึง 
ภวังคจิต	อันเป็นจิตดวงเดียวกันกับ	ปฏิสนธิจิต 
และ	 จุติจิต	 ในภพชาติเดียวกัน	 เพียงแต่ว่าจิต
เหล่านี้เกิดขึ้นในคนละขณะกัน	หรือ	ต่างขณะกัน 
เท่านั้นเอง	 ส่วนอารมณ์ที่จิตทั้ง	 ๓	 ประเภทนี้	
(ภวังคจิต	ปฏิสนธิจิต	จุติจิต)	ได้รับรู้ในขณะที่ตน
ก�าลังเกิดขึ้นอยู่น้ัน	เป็นอารมณ์ประเภทเดียวกัน	
คือ	อตีตารมณ์
 ภวังคจิต	ที่ว่านี้	มิใช่จิตรักษาภพรักษาชาติ
แต่อย่างใด	 หากแต่เป็นจิตที่เป็นสาเหตุ	 หรือ
เป็นเหตุ	 เป็นปัจจัย	 ท�าให้ปฏิสนธิจิตหรือจิต
ดวงแรกของแต่ละครั้ง	การเกิดในแต่ละภพชาติ	 
ของแต่ละชีวิต	 ได้มีการเกิดขึ้น	 สืบต่อไปอย่าง 
ไม่หยุดยั้ง	ไม่ขาดสาย	
 ถาม :	หากว่า	ภวังคจิต	หมายถึงจิตที่รักษา
ภพรักษาชาติอย่างที่เข้าใจกันมาโดยตลอดแล้ว	
ถามว่าตอนที่	 หรือ	 ขณะที่	 ภวังคจิตไม่เกิดคือ
ขณะที่	 วีถิจิต*	 ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ล่ะ	 จะบอกว่า
อย่างไร	 จะชี้แจงแถลงไขว่าอย่างไร	 จะบอกว่า
วีถิจิตไม่ได้รักษาภพรักษาชาติเหมือนที่ภวังคจิต
รักษาอย่างนั้นหรือ	 ในเมื่อวีถิจิต	 อันเป็นจิตที่
ไม่ใช่ภวังคจิต	 ที่รักษาภพรักษาชาติเกิดอยู่	 คน
หรือสัตว์โลกนั้นๆ	 ก็ยังมีชีวิต	 มีภพ	มีชาติ	 เกิด
อยู่	หรือยังไม่ได้ตายไป	

ตอบ :	 ถ้าเข้าใจกันผิดๆ	ว่า	ภวังคจิต	เป็นจิตที่
รักษาภพรักษาชาติ	เท่ากับ	ปฏิเสธว่า	จิตที่ไม่ใช่
ภวังคจิต	หรือจิตที่เป็นวีถิจิต	ก็ไม่ใช่จิตรักษาภพ 
รักษาชาติ	 เทียบเท่ากับเป็นจิตที่ท�าลายภพ
ท�าลายชาติ	หากเป็นเช่นนั้นจริง	ขณะที่ภวังคจิต
ไม่ได้ก�าลังเกิดขึ้นอยู่	 หรือขณะที่วีถิจิตเกิดขึ้น
อยู่	ทุกชีวิตทุกสัตว์โลกก็ต้องตายไปในทันทีแล้ว 
น่ะสิ	แต่โดยความเป็นจริงแล้ว	ก็มิได้เป็นเช่นนั้น
แต่อย่างใดเลย	
 ภวงฺค	 มีรากศัพท์เดิมมาจากค�าว่า	 ภว + 
องฺค ภว	 ศัพท์ในประเด็นน้ี	 หมายถึง	ปฏิสนฺธิ 
(ปฏิสนธิ)	ไม่ได้หมายถึง	ภพชาติแต่อย่างใดเลย	
องฺค	ศัพท์ในประเด็นนี้	ก็มิได้หมายถึง	การรักษา	
แต่อย่างใดเช่นกัน	หากแต่มีความหมายว่า	เหตุ-
ปจฺจย-การณ	 ตามที่คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี- 
อัตถโยชนา	เล่มที่	๒	หน้า	๑๑๘	–	๑๑๙	ข้อ	๑๕๓	 
กล่าวไว้ว่า	ภวตีติ ภโว ปฏิสนฺธิจิตฺตํ	(ภวติ	ย่อม 
เกิดขึ้น	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 ภโว	 ชื่อว่า	 ภว, 
ปฏิสนฺธิจิตฺตํ	ได้แก่	ปฏิสนธิจิต)	
 องฺคยติ เหตุภาเวน ปวตฺตตีติ องฺคํ ภวงฺค-
จิตฺตํ (องฺคยติ เหตุภาเวน ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป
โดยความเป็นเหตุ,	อิติ	เพราะเหตุน้ัน,	องฺคํ ชื่อ
ว่า	องฺค, ภวงฺคจิตฺตํ	ได้แก่	ภวังคจิต)
 ภวสฺส องฺคํ ภวงฺคํ	(องฺคํ	เหตุแห่งความเป็น
ไป,	ภวสฺส	ของปฏิสนธิจิต,	ภวงฺคํ	ชื่อว่า	ภวงฺค, 
ภวังคจิต,จิตอันเป็นเหตุแห่งความเกิดขึ้นเป็นไป
ของปฏิสนธิจิต)	
 ด ้ วย เหตุ ผลและหลักฐานประมาณน้ี 
ภวังคจิต จึงมิใช่จิตรักษาภพ รักษาชาติ แต่
อย่างใด หากแต่เป็นเพียงจิตที่เกิดขึ้น ต่อจาก
ปฏิสนธิจิต ทันทีทันใด แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย
ท�าให้ปฏิสนธิจิตท่ีเกิดดับไปแล้วน้ัน ยังมีการ
เกิดขึ้นต่อไปในนามภวังคจิตได้อีก จนกว่าวีถิจิต 
ชนิดแรกจะเกิดขึ้นเป็นประเภทต่อมาเท่านั้นเอง*วีถิ	เขียนอย่างบาลี
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สุปภาต�	โว
	 อรุณสวัสด์ิ	 นักศึกษาบาลีใหญ่และพระ
ไตรปิฎกทุกท่าน
	 วันนี้	พวกเราจะมาท�าความรู้จัก	“นาม”		ให้
มากข้ึน	เพราะพอรู้แล้วว่า	ค�านาม	มีอยู่ในภาษา
บาลีพระไตรปิฎก	มากถึง	๙๐	เปอร์เซ็นต์	ผู้รู้จัก
นามดี	ก็ย่อมรู้จักพระไตรปิฎกเป็นส่วนมากได้ดี
เรามารู้จักนาม	ตามสูตรย่อ	๒	ลักษณะนี้ก่อนนะ

	 ๑.	สูตรเริ่มจากต้นไปหาปลาย	คือ	ปกติลิงค์
+ วิภัตติ = นาม
	 ๒.	สูตรเริ่มจากปลายไปหาต้น	คือ	นาม = 
ปกติลิงค์ + วิภัตติ
	 ทั้ง	๒	สูตรน้ี	ล้วนมีความส�าคัญ	ที่จะท�าให้
เรารู้จักนามมากยิ่งขึ้น
	 ค�า	ปกติลิงค์	 และค�า	 วิภัตติ	 เป็นค�าที่ยัง 
ไม่ส�าเร็จรูป	 เป็นค�าที่คัมภีร์ไวยากรณ์ท่านเรียก	

ปกติลิงค์+วิภัตติ=นามเรื่อง

หน้าต่างบาลี
พระมหาสมปอง มุทิโต

ตอน ๙



เพื่อแสดงเนื้อความ	และการจ�าแนกเนื้อความที่ 
ซ่อนอยู่ในค�านาม	ค�า	ปกติลิงค์	 และค�า	วิภัตติ
จะมีอยู่เฉพาะในไวยากรณ์	 ไม่มีแสดงไว้ในพระ
ไตรปิฎก
	 ส่วนค�านาม	เป็นค�าที่ส�าเร็จรูปแล้ว	มีทั้งค�า
และเนื้อความที่จ�าแนกไว้ถูกต้อง
ดีแล้ว	ค�า	นาม	 เป็นค�าที่ส�าเร็จรูป
แล้ว	มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎก
	 ในพระไตรปิฎก	ได้บันทึกพระ 
ธรรมค�าสอนของพระสมัมาสมัพทุธ- 
เจ้าไว้อย่างครบถ้วนว่า
 สาตฺถํ สพฺยฺชนํ เกวลปริ-
ปุณฺณํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ. 
                     (วิ.มหาวิ.๑/๑/๑) 
	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรง
ประกาศพระศาสนาไว้อย่างครบ

ถ้วน	บริบูรณ์		พร้อมทั้งอัตถะ	(เนื้อความ)	พร้อม
ทั้งพยัญชนะ	(ค�าหรืออักษรที่ตรงกับค�า)
 “สาตฺถํ”	หมายถึง	ปกติลิงค์ + วิภัตต	ิที่ผสม
กันแล้ว	สื่อไปถึงอัตถะ	หรือเน้ือความที่ตรงตาม
สภาวะ	ลักษณะ	และอาการ	ที่ซ่อนอยู่ในค�าหรือ
บทน้ันๆ	
 “สพฺยญฺชนํ”	หมายถึง	ค�านาม	ที่น้อมไปหา
อัตถะหรือเน้ือความที่ตรงตามสภาวะ	 ลักษณะ
และอาการที่เป็นจริง	มีอยู่จริง
	 จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 คํานาม	 เป็นค�า
บัญญัติ	ที่น้อมไปหาปกติลิงค์และวิภัตติ	อันเป็น
รากศัพท์ที่สื่อเน้ือความที่เป็นปรมัตถ์น่ันเอง
	 ถ้าอ่านบทความน้ีแล้วยังไม่เข้าใจ	ลองอ่าน
ซ�้าและพิจารณาดู		ปรับความรู้ของตัวเราให้ตรง
ตามหลักภาษาบาลี		ที่จะช่วยให้เราคลายความ
ไม่เข้าใจและความสงสัยในบทต่างๆ	ที่อยู่ในพระ
ไตรปิฎก	 เพราะว่าคัมภีร์ไวยากรณ์ที่เป็นหลัก
ภาษาบาลีน้ัน	ท่านแสดงวิธีต่างๆ	เพื่อมุ่งตรงไป
หาพระไตรปิฎก
	 คนใดเข้าใจหลกัไวยากรณ์ภาษาบาลไีด้ดีแล้ว	
คนน้ันก็ย่อมเข้าใจ	 ทั้งค�าศัพท์และเน้ือความ 
ของค�าในพระไตรปิฎกได้ดี



 อชฺช โภนฺโต ปาฬิภารติยา นวโม วาโร โหติ.
	 สวัสดีครับ	มิตรรักแฟนบาลีทุกท่าน		ครั้งนี้
เป็นครั้งที่	๙	ส�าหรับคอลัมน์	ปาฬิภารตี	ครับ	
 ๑. อถ “โควิด-19” ติ นามิโก ภยานกโรโค 
เอกูนวีสติยา ปาฬิวากฺเยหิ วุจฺจเต.
	 ช่วงต่อไปนี้	 ขออนุญาตพูดถึงโรคที่น่ากลัว	
นามว่า	โควิด-19	ครับ
 ๒. อิทานิ อมฺหากํ โลเก เอโก ปุพฺเพ 
อหิวาตกโรโค วิย อานาปานมคฺคิโก โรโค  
อุทปาทิ.
	 ช่วงนี้	ทั่วโลกได้เกิดโรคระบาดชนิดหนึ่ง	ซึ่ง
เป็นโรคทางเดินหายใจ
 ๓. โส หิ “โควิด-19” ติ สญฺญิโต โรโค 
อโหสิ.
	 โรคนั้น	มีชื่อว่า	“โควิด-19”	ครับ
 ๔. โส จ จีนรฏฺโต ปภวติ.
	 โรค	นัน้	มีต้นก�าเนดิเกดิจากประเทศจนีครบั
 ๕. เอกโต เอกํ สีเฆน สงฺกมิตุํ สมตฺโถ โหติ.
	 เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากคนหนึ่ง	 ไปสู ่
อีกคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว.
 ๖. มนุสฺสานํ ปปฺผาสวินาสโก จ โหติ. 
ตสฺมา ภายิตพฺพโรโคติ สมฺมโต โหติ.

	 เป็นโรคที่สามารถเข้าไปท�าลายเซลล์ปอด
ของคนได้	 ดังน้ัน	 จึงเป็นที่ทราบกันว่า	 “มันคือ
โรคที่น่ากลัว”ครับ
 ๗. เยภุยฺเยน สตฺตาหโต ยาว จุทฺทสทิวสา 
ทีฆายุโก โหติ.
	 โดยส่วนใหญ่	โรคนี้มักจะมีระยะเวลาฟักตัว
ประมาณ	๗	วัน	ถึง	๑๔	วัน	(ปัจจุบัน	๒๑	วัน)
 ๘. โสยํ โรโค เยภุยฺยโต สรทเหมนฺตสมเยสุ 
โปฏฺปาทมาสโต ยาว ผคฺคุณมาสา ปาตุภวิสฺ- 
สติ.
	 โดยส่วนมาก	โรคนี้มักจะเกิดในช่วงเวลาฤดู
ใบไม้ร่วง	 และฤดูหนาว	 ประมาณเดือนตุลาคม	
ถึงเดือนมีนาคมครับ
 ๙. เตน ผุฏฺานํ มนุสฺสานํ อุจฺโจ ชรเตโช 
ภวิสฺสติ.
	 คนที่ได้รับเชื้อมักจะมีไข้สูง	 (กว่า	 ๓๗.๕	
องศาเซลเซียส)		
 ๑๐. อานาปานมคฺโค อทูสิโต วิย ทิสฺสติ.
	 มักไม่ค่อยมีอาการทางเดินหายใจ
 ๑๑. ตสฺส โรคสฺส วินาสโก อคโท อตฺถิ.  โส 
น ตาว ทานิ ทิฏฺโ.

สนทนาภาษาบาล ๙
นายธรรมดาภาษาธรรม

ตอน



	 โรคนี้ 	 มี วั คซี น
รักษาอยู่ครับ	แต่ตอน
นี้ยังไม่พบวัคซีนตัวนี้
ครับ
 ๑๒. ปากติกอา-
นาปานมคฺคิกโรคโต 
อตีวพลวเตโช อโหสิ.
	 เป ็นไข ้หวัดทาง
เดินหายใจที่ มีความ
รุ นแรงกว ่ า ไข ้ หวั ด
ธรรมดาทั่วไปครับ
 ๑๓. เตน ผุฏฺา
มนุสฺสา มรณปฺปตฺตา 
พหู อเหสุํ.
	 คนที่ เป ็นโรคดัง
กล่าว	 จึงมีอัตราเสีย
ชีวิตสูง
 ๑๔. โปราณกจีน- 
รฏฺิกเวชฺชสตฺถานุ- 
สาเรน “มหุตุติฺกปาปก- 
วาตกิโรโค” ต ิวจุจฺตพิ
หิวาตสมุฏฺาปิตตฺตา 
 เนื่องจากเป็นโรค 
ท่ีมีสาเหตุมาจากลม 
ร้อนภายนอก	ตามหลกั 
การแพทย์แผนจนี	จงึจดัโรคนีอ้ยูใ่นกลุม่	“ไข้หวัด 
จากลมร้ายชั่วขณะ”	ครับ
 ๑๕. เตน ผุฏฺานํ อุณฺหฆาตกเภสชฺชญฺเจว 
สมุฏฺาปกมูลการณวิฆาตกเภสชฺชญฺจ อาโท
ทาตพฺพํ.
	 ส�าหรับผู้ท่ีติดเช้ือแล้ว	ในเบื้องต้นควรได้รับ
ยาจ�าพวกคลายร้อน	และฆ่าเชื้อไปพลางๆ	ก่อน

 ๑๖. อปิ จ มยํ มรณา ภีตา ตโต มุจฺจิตุ- 
กามา โรคปฏิสํยุตฺตํ สุเตสนํ กตฺวา สมฺมา 
อตฺตานํ ปฏิชคฺเคยฺยาม.
	 จะอย่างไรก็ตาม	 พวกเราซึ่งยังเป็นผู้ที่กลัว
ตายอยู่	 หากต้องการหลีกเลี่ยงให้พ้นรัศมีจาก
โรคดังกล่าว	ควรศึกษาหาข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
โรคดังกล่าว	 แล้วปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค
ร้ายน้ัน
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 ๑๗. เอวํ ภควโต วจนํ กเรยฺยาม :
“อตฺตานํ เจ ปิยํ ชญฺญา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ
ติณฺณมญฺญตรํ ยามํ ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโต”ติ.
	 เราท่านทั้งหลาย	 จึงควรประพฤติตามพระ
พุทธด�ารัส	ซึ่งตรัสเป็นคาถาไว้ว่า
	 “ผู้มีปัญญาควรรู้จักรักตนเอง	ดูแลประคับ-
ประคองตนให้ดี	ตลอดยามสาม	(ตลอดเวลา)”
 ๑๘. อยญฺหิ สพฺเพสํ พุทฺธมามกานํ เตชวา 
พุทฺธมนฺโต โหติ. 
 “อฏฺานเมตํ ภิกฺขเว 
อนวกาโส, ยํ ปรูปกฺกเมน 
ตถาคตํ ชีวิตา โวโรเปยฺย,
 อนุปกฺกเมน ภิกฺขเว 
ตถาคตา ปรนิพิพฺายนตฺ”ี ต.ิ 
	 นี้ คื อพระ พุทธมนต  ์
ที่ทรงพลังส�าหรับพวกเรา 
ชาวพุทธครับ
	 “ดูก่อน	 ภิกษุทั้งหลาย	
เป ็นไปไม ่ ได ้ที่ ใครๆ	 จะ
สามารถปลงชีวิตตถาคตได้,
	 ดูก่อน	 ภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตจะดับขันธ์ปรินิพ- 
พานไปตามธรรมชาติเอง”
 ๑๙. เอตํ  พุทฺ ธมนฺตํ 
สชฺฌายิตฺวา อตฺตโน สจฺจ- 
วจน ํกตวฺา เอวสํชฌฺายิตพพฺํ
“เอเตน สจฺจวชฺเชน โรคา 
มุจฺจาม สพฺพโต”ติ.
	 เม่ือเราสวดพุทธมนต์ 
บทนั้นจบแล้ว	ควรตั้งสัจจะ 
ด้วยค�าบาลีว่า
	 “เอเตน	 สจฺจวชฺ เชน
โรคา	มุจฺจาม	สพฺพโต.”

	 (ด้วยสัจจวาจาน้ี	 ขอให้ข้าพเจ้าจงรอดพ้น
จากโรคร้ายทั้งปวง...	เทอญ)
 เอตฺถาวสาเน สพฺเพ สามาชิกา อโรคา 
โหนฺตุ, โสปิ โรโค สีฆสีฆํ โลกโต วินสฺสตุ.
	 สุดท้ายนี้	ขอให้สมาชิกทุกท่านจงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ	 และขอให้โรคร้ายดังกล่าว	 จง
มลายหายไปจากโลกเราโดยเร็วพลัน	เทอญ
      อตฺถกามตาย

ด้วยความปรารถนาดีครับ
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ต�านานพระเจ้าเลียบโลกฉบับลังกา
มองเทศ-มองไทย

วิเทศทัยย์

ทุติยบรรพ : ว่าด้วยการปลูกต้นมหาโพธิ์
	 คร้ันถูปารามเจดีย์ประดิษฐานเรียบร้อย
แล้ว	 พระมหินทเถระผู้เป็นเจ้า	 ได้ทูลกษัตริย์
แห่งลังกาว่า	 ดูกรมหาบพิตร	 คราวเมื่อพระ
สัมมาสัมพุทธเจ ้าของชาวเราทั้งหลายเสด็จ
เกาะลังกานั้น	 ทรงประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ
บริเวณประดิษฐานต้นมหาโพธ์ินั้นแล	 อีกคราว
หนึ่งพระพุทธองค์ทรงอธิษฐาน	 ให้พระเจ้า
อโศกแห่งชมพูทวีป	จัดส่งต้นมหาโพธ์ิมาปลูกยัง 
อนุราธบุรี	 อันมากด้วยนิกรชนผู้ศรัทธามั่นคง 
ในบวรพุทธศาสนา	 อีกประการหนึ่ ง	 อดีต 
พระสัมมาสัมพุทธเจ ้าหลายพระองค์	 ก็เคย 
เสดจ็มาประทบันัง่เข้าสมาบัติ	บรเิวณประดิษฐาน 
ต้นมหาโพธิ์เช่นกัน	 และบริเวณนี้แล	 เคยเป็น 
สถานที่ประดิษฐานต้นมหาโพธ์ิของพระพุทธเจ้า 
เหล่านั้น	 กล่าวคือ	 ประดิษฐานต้นมหาสิรีส- 
โพธิพฤกษ์ของพระผู้มีพระภาค	ทรงพระนามว่า 
กกุสันธะ	ประดิษฐานต้นอุทุมพรโพธิพฤกษ์ของ 
พระผูม้พีระภาค	ทรงพระนามว่าโกนาคมนะ และ 

๒
ต้นนิโครธโพธิพฤกษ์ของพระผู้มีพระภาค	 ทรง
พระนามว่ากัสสปะ	บัดน้ีนับเป็นเวลาอันเหมาะ
สมยิ่งแล้ว	ขอมหาบพิตรจงสร้างกุศลศรัทธาเพ่ิม
ทานบารมี	ด้วยการอัญเชิญต้นมหาโพธิ์จากชมพู
ทวีป	มาปลูกยังเกาะลังกาเสียเถิด
	 คร้ันทรงสดับมธุรสวาจาของพระเถราจารย์
แล้ว	 พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะผู้เป็นใหญ่เหนือ
นิกรชนบนเกาะลังกา	 เกิดปีติปราโมทย์ยิ่งนัก
เสมือนได้สมบัติอันเป็นทิพย์	 จึงสอบถามพระ
เถระว่า	พระคุณเจ้า	โยมควรท�าเช่นไร?	
	 พระเถระทูลว่า	 ดูกร	 มหาบพิตร	 พระเจ้า
อโศกมหาราชผู้เป็นพระราชบิดาของอาตมา	เป็น 
กษัตริย์ผู ้ยิ่งใหญ่เหนือแคว้นน้อยใหญ่ตลอด 
ชมพูทวีป	 เป็นผู ้ศรัทธามั่นคงในพระสัทธรรม 
ค�าสอนของพระศาสดาเจ้า	หากพระองค์ประสงค์ 
ต้นมหาโพธ์ิแล้วไซร้	 โปรดให้จัดส่งราชทูตไป 
ทลูขอกับพระเจ้าอโศกมหาราชเถดิ	จักส�าเรจ็ตาม 
ความประสงค์ทุกประการ

ตอน
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	 ครั้นแล้วพระเจ้าเทวานัมปิยติสสมหาราช
ทรงร�าลึกได้ว่า	พระเจ้าอโศกแห่งมคธรัฐนั้นเป็น
อทิฏฐบุพพสหายแห่งตน	 นับแต่ดรุณวัย	 เคย
แลกเปลี่ยนเครื่องราชบรรณาการกันและกัน
เป็นเวลายาวนาน	 พระองค์จึงโปรดมอบหมาย
ให้อริฏฐอ�ามาตย์เป็นผู้ท�าหน้าที่อันทรงเกียรตินี ้
ด้วยพระด�ารัสว่า	 ดูกรพ่ออริฏฐะผู้เจริญ	 ตัว
เราปรารถนาอัญเชิญต้นพระมหาโพธ์ิอันเป็น
เสมือนตัวแทนของพระศาสดาเจ้า	มาปลูกกลาง
เมืองอนุราธบุรี	 เพื่อเป็นศรีมิ่งมงคลแห่งชนชาว
เกาะลังกา	 ขอพ่อจงด�าเนินให้ส�าเร็จลุล่วงตาม
ความประสงค์แห่งเราด้วยเถิด	 คราวเดียวกัน
นั้น	พระองค์ได้รับสั่งให้นิมนต์พระสังฆมิตตาเถรี
มาเกาะลังกาด้วย	เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทแก่
สตรีชาวลังกาผู้ปรารถนาออกบวชเป็นภิกษุณี	
และด�าเนินรอยตามอย่างพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ
แห่งไตรโลก
	 คร้ันพระเจ้าอโศกได้รับพระราชสาสน์แล้ว
เกิดปีติปราโมทย์ยิ่งนัก	 ครั้นแล้วโปรดให้บูชา 
ต้นมหาโพธิ์	 ด้วยเครื่องสักการะน้อยใหญ่	 มี 
ดอกไม้และของหอมเป็นต้น	 ทรงกระท�าประ-
ทักษิณ	 ๓	 รอบ	 ทรงไหว้ในที่อัฏฐมสถาน	 ได้
เสด็จลุกขึ้นประทับยืน	 ประคองอัญชลี	 มีพระ
ราชประสงค์จะอัญเชิญต้นมหาโพธ์ิด้วยสัจวาจา	
รับสั่งให้ตั้งกระถางทองค�า	 ไว้บนต่ัง	 ท�าด้วย 
รัตนชาติอันมากด้วยค่าทุกชนิด	โปรดให้วางซ้อน 
กันบนที่สูง	 ต้ังแต่พื้นดิน	 ไปจนถึงกิ่งด้านทิศใต ้
แห่งต้นมหาโพธิ์	 จากนั้นเสด็จขึ้นประทับบน 
พระต่ังทองค�า	 ทรงจับพู ่ กันทองค�าแล้วทรง 
ขีดรอยด้วยมโนสิลา	 ทรงต้ังสัจกิริยาว่า	 “หาก 
ต้นมหาโพธิ์จะประดิษฐานบนเกาะลังกาก็ดี 
หากข้าพเจ้าจะหายเคลือบแคลงในพระพุทธ
ศาสนาก็ดี ขอให้ต้นมหาโพธิ์ จงมาประดิษฐาน

ในกระถางทองค�าน้ีเองเถิด อย่าได้เป็นอย่างอ่ืน 
เหมือนอัญเดียรถีย์โจษจันกันเถิด”
	 ครั้นแล้ว	ก่ิงโพธ์ิได้ขาด	ตรงที่พระองค์ทรง 
ขีดก�าหนดไว้ด ้วยมโนสิลาน้ันแล	 ลอยลงมา
ประดิษฐานอยู่บนกระถางทองค�า	 อันเต็มด้วย
โคลน	 อันปรุงด้วยของหอม	 ต้นมหาโพธิ์นั้นมี
ล�าดับความสูง	๑๐	ศอก	มีก่ิงใหญ่	๕	ก่ิง	แต่ละ
กิ่งประมาณ	๔	ศอก	ดกด้วยผล	๕	ผล	ส่วนกิ่งเล็ก 
มีประมาณ	๑	พันก่ิง	พระเจ้าอโศกมหาราชทรง
ขีดก�าหนดรอยขีดอ่ืน	อีกประมาณ	๓	น้ิว	เหนือ
รอยขีดเดิม	
	 ทันใดน้ัน	รากแก้ว	๑๐	ราก	ก็แตกปุ่มงอก
ออกจากรอยขีดน้ันแล	 พระองค์ทรงขีดก�าหนด
รอยขีดอ่ืนอีก	๙	รอย	แต่ละรอยประมาณ	๓	น้ิว	
เหนือขึ้นไปอีกเรื่อย	รากฝอย	๙๐	ราก	ก็แตกออก
จากรอยขีดเหล่าน้ัน	 รอยละ	๑๐	ปุ่ม	 รากแก้ว	
๑๐	 ราก	 งอกออกมาได้ประมาณ	๔	 น้ิว	 เก่ียว
ประสานกันไว้	 ดุจข่ายแห่งหน้าต่าง	 พระองค์
ทรงประทับยืนบนพระตั่งทองค�า	ทอดพระเนตร
ปาฏิหาริย์นั้นแล	 ทรงประคองอัญชลี	 เกิดปีต ิ
จนบันลือเสียงดังสน่ัน	ด้วยเหตุฉะน้ีแล	ต้นมหา
โพธ์ิมีราก	๑๐๐	ราก	ได้ประดิษฐานในกระถาง
ทองค�า	รากแก้ว	๑๐	ราก	ได้หยั่งลงจรดถึงพื้น
กระถางทองค�า	รากฝอยอีก	๙๐	ราก	ที่เหลือก็
งอกงามขึ้นตามล�าดับ	ฝังลงในโคลนอันปรุงด้วย 
ของหอม	 เป็นเหตุอัศจรรย์เสมือนเสกสร้างโดย 
เทพยดาผู้ทรงฤทธ์ิมเหสักข์  
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	 พระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นอธิบดีแห่งชมพู- 
ทวีป	 โปรดให้เฉลิมฉลองต้นมหาโพธิ์อย่างยิ่ง
ใหญ่	 ตลอดสองข้างทาง	 นับแต่บริเวณต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานตรัสรู้ของพระสัมมาสัม-
พุทธเจ้า	จนถึงปาฏลีบุตร	เมืองหลวงแห่งมคธรัฐ
นับเป็นระยะทางได้เกินครึ่งร้อยโยชน์
	 ครั้นถึงวันข้ึน	๑	ค�่าเดือนอ้าย	พระเจ้าอโศก
ทรงน�าต้นมหาโพธิ์เสด็จลงน�้าลึกเพียงพระศอ
แล้วประดิษฐานไว้ในเรือ	 ทรงให้นิมนต์พระ 
สังฆมิตตาเถรีพร้อมบริวารขึ้นเรือ	 แล้วตรัสกับ 
อริฏฐอ�ามาตย์ว่า	“พ่ออ�ามาตย์ เราบูชาต้นมหา- 
โพธ์ิด ้วยราชสมบัติทั่วชมพูทวีปถึง ๓ ครั้ ง 
เดินลุยลงน�้าลึกแค่คอ ส่งต้นมหาโพธ์ิไปให้ 
กษัตริย์แห่งลังกา ผู้เป็นสหายแห่งเรา ขอกษัตริย์ 
แห่งลังกาจงบูชาต้นมหาโพธ์ิอย่างนี้เหมือนกัน” 
จากนัน้ทรงประทบัยนืประคองอญัชล	ี	ถวายบงัคม 
และหลั่งพระอัสสุชล	 เรือที่อัญเชิญต้นมหาโพธ์ิ
นั้น	ครั้นเมื่อมหาชนก�าลังจ้องมองดู	ได้แล่นไปถึง 
ท้องมหาสมุทร	คลื่นในมหาสมุทรสงบนิ่ง	ตลอด
โยชน์หนึ่งโดยรอบ	ดอกปทุม	๕	สี	แข่งกันบาน 
สะพรั่ง	สวยงามลานตา	ทิพยดุริยางค์บรรเลงขึ้น 
ในอากาศ	มีการบูชาอย่างโอฬารยิ่งนักของเหล่า 
เทพยดา	ผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้	ทั้งที่เกิดในน�้าและ
บนบกเป็นต้น	
	 คราวนั้นแล	 เรือได้แล่นถึงท่าชมพูโกฬะ
บริเวณตอนเหนือของตามพปัณณิทวีป

	 ฝ ่ายพระเจ ้าเทวานัมป ิยติสสมหาราช 
ครั้นทราบข่าวอันเป็นมงคลเช่นนั้นแล้ว	รับสั่งให้ 
ตกแต่งถนนหนทางบาทวถิ	ีอย่างสะอาดสบายตา	 
ตั้งแต่ประตูพระนคร	 ด้านทิศอุดร	 ไปจนถึงท่า
ชมพูโกฬะ	เริ่มแต่วันขึ้น	๑	ค�่าเดือนอ้าย	ตามค�า
แนะน�าของสมุนสามเณร		โปรดให้ประดบัประดา
ในวันเสด็จออกจากพระนคร	 คร้ันถึงท่าชมพู-
โกฬะแล้ว	 ได้ประทับยืนที่พื้นศาลา	 ใกล้สมุทร
ทางประตูด้านทิศอุดร	ครานั้นทรงทอดพระเนตร
เห็นต้นมหาโพธ์ิ	 ซึ่งก�าลังมาในมหาสมุทรพร้อม
ทิพยสมบัตินั้น	 ด้วยอานุภาพของพระเถระแล	
กษัตริย์ลังกา	ทรงพอพระทัยยิ่งนัก	ประหน่ึงได้
สมบัติทิพย์	 มีรับส่ังให้โปรยดอกไม้เบญจพรรณ
หลากหลายสีตลอดเส้นทาง	 โปรดให้ตั้งเครื่อง
บูชาประกอบด้วยดอกไม้	 ตลอดหนทางเป็น
ระยะ	 ได้เสด็จไปถึงท่าชมพูโกฬะเพียงวันเดียว
เท่านั้น	ทรงแวดล้อมไปด้วยนักดนตรีทุกหมู่เหล่า 
ต่างพากันขับขานด้วยท่วงท�านองไพเราะเสนาะ
โสต	ทรงบูชาด้วยเครื่องบูชา	มีดอกไม้	ธูป	และ
ของหอมเป็นต้น	 เสด็จลุยน�้าลึกเพียงพระศอ 
เพื่ออัญเชิญต้นมหาโพธิ์นั้นแล	 ทรงปีติยินดีว่า	
ต้นมหาโพธิ์ที่เปล่งข่ายรัศมีอันน่ายินดีของพระ
ทศพลมาถึงแล้วหนอ	 ครั้นแล้ว	 ได้อัญเชิญต้น
มหาโพธิ์ประดิษฐานบนพระเศียร	 อันเป็นส่วน
สูงสุด	 เสด็จขึ้นจากสมุทรแวดล้อมด้วยตระกูล 
ผู้มีชาติสมบูรณ์	๑๖	ตระกูล	ซึ่งแวดล้อมแห่แหน
ต้นมหาโพธิ์	 ตามพระราชโองการของพระเจ้า
อโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป
	 จากน้ัน	 ทรงประดิษฐานต้นมหาโพธ์ิไว ้
บริเวณริมฝั่งสมุทร	 ทรงบูชาด้วยราชสมบัติทั่ว
เกาะตามพปัณณิ	 ตลอด	๓	 วัน	ครั้นถึงวันที่	 ๔ 
พระองค ์โปรดให ้อัญเชิญต ้นมหาโพธิ์ 	 และ
ท�าการบูชาอย่างโอฬาร	จากน้ันได้เสด็จไปเมือง 
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อนรุาธบรุตีามล�าดบั	แม้ในอนรุาธบุรนีัน้	พระองค์
ทรงท�าสักการะยิ่งใหญ่เช่นกัน
	 ต ่ อมา 	 ก ษัต ริย ์ ลั งกา ได ้ทู ลถามพระ 
มหินทเถระว่า	พระคุณเจ้าจะให้โยมอัญเชิญต้น
มหาโพธิ์ไปประดิษฐานไว้ที่ใด?
	 พระเถระทูลว่า	 ดูกรมหาบพิตร	 พระราช
อุทยานทางทิศทักษิณ	 ห่างจากประตูเมือง
ประมาณ	๕๐๐	ชั่วธนู	 เคยเป็นที่ประทับนั่งเข้า
นิโรธสมาบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวก
เรา	ขอพระองค์โปรดให้ประดิษฐานต้นมหาโพธิ์
บริเวณนั้นแล
	 พระเจ้าเทวานัมปิยติสสมหาราชทูลว่า	ชอบ
แล้ว	พระคุณเจ้า
	 ครั้นเวลาบ่ายวันขึ้น	๑๔	ค�่า	พระองค์โปรด
ให้อัญเชิญต้นมหาโพธ์ิเข้าพระนครเมืองหลวง
ทางประตูด้านทิศอุดร	 แล้วโปรดให้แห่แหน
ผ่านกลางเมืองออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณ	
ทรงให้ประดิษฐานต้นมหาโพธ์ิบริเวณซุ้มประตู
พระราชอุทยาน	 ซึ่งเตรียมการกักกันพื้นที่ไว้
เรียบร้อยแล้ว	 ในฐานะเป็นศูนย์รวมแห่งพระ 
ราชอุทยานมหาเมฆวัน	 ตามค�าพยากรณ์ของ
พระบรมศาสดาเจ้า
 จากนัน้พระองค์ทูลถามพระเถระว่า	พระคณุ- 
เจ้า	โยมควรประดิษฐานต้นมหาโพธิ์อย่างไร	?
	 พระมหินทเถระจึงทูลว่า	 พระองค์โปรดให้
ตระกูล	๑๖	ตระกูล	ซึ่งมีชาติสมบูรณ์เหล่านั้นมา
แวดล้อมต้นโพธิ์	 ให้ถือเพศเป็นพระ-ราชา	ส่วน
พระองค์ทรงถือเพศเป็นคนเฝ้าประตู	 ตระกูลมี

ชาติสมบูรณ์เหล่าน้ัน	 ได้อัญเชิญต้นมหาโพธ์ิมา
ปลูกแล้ว	ณ	บริเวณพระราชอุทยานมหาเมฆวัน	
ด้านประตูทิศทักษิณแห่งเมืองอนุ-ราธบุรีแล้วแล	
	 ครั้นพ้นจากมือของตระกูลมีชาติสมบูรณ์
เหล่านั้นแล้ว	 ต้นมหาโพธิ์ก็ลอยขึ้นสู่เวหาสสูง
ประมาณ	๘๐	ศอก	เปล่งฉัพพรรณรังสีสว่างไสว
โชตนาการ	 รังสีได้แผ่ซ่านไปทั่วเกาะ	 ขึ้นไป
จรดพรหมโลกเบื้องบน	 คราวน้ันแล	 กุลบุตร 
ชาวลังกา	จ�านวน	๑	หมื่นคน	ได้เห็นปาฏิหาริย์
แห่งต้นมหาโพธิ์	แล้วเกิดความเลื่อมใส	เริ่มเจริญ 
อนุปุพพวิปัสสนา	แล้วบรรลุอรหัตตผล	ขอบวช	
ต้นมหาโพธิ์ได้ลอยอยู่ในอากาศกลางหาว	จนถึง
เวลาอัสดงคต	 เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว	 ได้ลงมา
ประดิษฐานบนแผ่นดิน	ตรงกับโรหิณีนักขัตฤกษ์	
อันเป็นมงคลสมัยของชาวสิงหลทุกหมู ่เหล่า	 
ค ร้ันต ้นมหาโพธิ์ ประ ดิษฐานมั่ นคงดีแล ้ ว	 
แผ่นดินใหญ่ได้สะเทือนหวั่นไหว	 จนถึงน�้ารอง 
แผ่นดินเป็นที่สุด	ครั้นประดิษฐานแล้ว	ต้นมหาโพธิ์ 
ได้สงบนิ่งอยู่ในกลุ่มหมอก	 ตลอด	 ๑	 สัปดาห์	
ชาวโลกทั้งมวลไม่สามารถมองเห็นต้นมหาโพธิ์
ได้	ต่างพากันแสดงความสงสัยในอัศจรรย์นั้นแล	
ครั้นผ่านพ้น	 ๑	 สัปดาห์แล้ว	 ท้องฟ้าได้ส�าแดง
ปรากฏการณ์ไร้เมฆาปิดบัง	 กลายเป็นความ 
สว่างไสวตลอดทุกทิศ	พระฉัพพรรณรังสีได้ฉายแสง 
พวยพุ่งกระจายออกไป	 คนทั้งหลายจึงมองเห็น
ล�าต้น	ก่ิง	ใบ	และผล	๕	ผล	ของต้นมหาโพธ์ิน้ันแล	
บังเกิดอัศจรรย์แด่มนุษย์ชาวลังกาทุกตัวคน 
ต่างสรรเสริญพระกรุณาคุณของสมเด็จพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจ้า
	 คราวเดียวกันน้ันแล	ผลจากก่ิงต้นมหาโพธ์ิ
ด้านทิศอุดรผลหน่ึงสุกแล้ว	ได้หล่นจากก่ิง	พระ
มหินทเถระได้น้อมมือเข้าไปรับไว้	 ผลได้หล่น
ตกอยู่ในมือพระเถระ	 พระเถระได้ถวายผลต้น 
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มหาโพธิ์นั้นแด่กษัตริย์ลังกา	แล้วถวายพระพรว่า 
ทรงปลูกเถิด	มหาบพิตร	
	 พระราชาทรงรับไว้	 แล้วเกลี่ยปุ๋ยมธุรสลง
ในกระถางทองค�า	 บรรจุดินโคลนอันประกอบ
ด้วยเครื่องหอมจนเต็ม	 แล้วทรงปลูกลงไปในที่
ใกล้ต้นมหาโพธิ์	อันประดิษฐานแล้วแต่เบื้องต้น	 
เมื่อคนทั้งหลายก�าลังมองดูอยู ่ 	 บังเกิดเหตุ
อัศจรรย์ขึ้นอีก	 กล่าวคือ	 ต้นโพธิ์พฤกษ์อ่อน	๘	
ต้น	ได้งอกขึ้นสูงประมาณ	๔	ศอก	กษัตริย์ลังกา
ทรงเห็นเหตุอัศจรรย์นั้น	 จึงบูชาต้นโพธิ์พฤกษ์
อ่อนทั้ง	๘	ต้น	ด้วยเศวตฉัตร	พร้อมพระราชทาน
เครื่องราชาภิเษกด้วย	 จากนั้นรับส่ังให้ปลูกต้น
หนึ่งที่ท ่าชมพูโกฬะ	 ในโอกาสท่ีต้นมหาโพธ์ิ
ประดิษฐานครั้งแรกคราวมาถึง	 ให้ปลูกต้นหนึ่ง
ท่ีประตูบ้านของควักกพราหมณ์	 ผู ้ท�าหน้าที่
อารักขาดูแลต้นมหาโพธ์ิตั้งแต่หนแรก	 ให้ปลูก
ต้นหนึ่งที่ถูปารามเจดีย์	 อันเป็นเจดีย์บรรจุพระ
ธาตุรากขวัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ให้ปลูก
ต้นหนึ่งที่อิสสรนิมมานวิหาร	อันเป็นอารามของ
พระสงฆ์ผู้ออกบวชจากตระกูลกษัตริย์	 ให้ปลูก
ต้นหนึ่งที่ปฐมเจดีย์	อันเป็นสถานท่ีพระพุทธเจ้า
เคยเสด็จมาเทศนาสั่งสอนเหล่ายักษา	 ให้ปลูก
ต้นหนึ่งที่เจติยบรรพต	 อันเป็นอารามแห่งแรก
บริเวณมิสสกบรรพต	ให้ปลูกต้นหนึ่งท่ีกาชรคาม
ในโรหณชนบท	 อันเป็นแว่นแคว้นของกษัตริย์
ผู ้เสมอสหาย	 ให้ปลูกต้นหนึ่งที่จันทนคามใน
โรหณชนบท	 อันเป็นแว่นแคว้นของพระมหา-
อุปราช	และโปรดให้ประดิษฐานต้นโพธิ์อ่อนอีก	
๓๒	ต้น	ซึ่งเกิดจากเมล็ดแห่งผลทั้ง	๔	ผล	ตาม
อารามน้อยใหญ่	ในระยะทางแต่ละโยชน์	ตลอด
เกาะลังกา
	 คราวนั้นแล	พระมหินทเถระได้ทูลว่า	ดูกร
มหาบพิตร	 พระเจ้าอโศกมหาราชผู ้เป็นพระ

ราชบิดาของอาตมา	 ได้มอบหมายให้ตระกูล
น้อยใหญ่	 ท�าหน้าที่ดูแลรักษาต้นมหาโพธ์ิ	 เพื่อ
ประโยชน์แก่การรดน�้า	 และเพื่อประกอบพิธี
สักการบูชาต้นมหาโพธิ์	 ตามประเพณีของชาว
ชมพูทวีป	 อันประกอบด้วย	ตระกูลอ�ามาตย์	๘	
ตระกูล	 ตระกูลพราหมณ์	 ๘	 ตระกูล	 ตระกูล
กุฎุมพี	๘	ตระกูล	ตระกูลคนเลี้ยงโค	๘	ตระกูล	
ตระกูลเสือดาว	 ๘	 ตระกูล	 และตระกูลชาว 
กาลิงคะ	๘	ตระกูล	ขอมหาบพิตรได้โปรดมอบ
หมายตระกูลเหล่าน้ัน	ให้ท�าหน้าที่ตามพระราช-
ประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเถิด
	 คราวน้ันแล	 พระเจ้าเทวานัมปิยติสสมหา-
ราช	โปรดให้ประทานหม้อทองค�า	๘	หม้อ	และ
หม้อเงินอีก	๘	หม้อ	พร้อมมอบหมายให้ตระกูล
ทั้ง	 ๔๘	 ตระกูล	 ท�าหน้าที่ดูแลต้นมหาโพธ์ิและ
ท�าพิธีบูชาสักการะตามประเพณีของชาวชมพู-
ทวีป	 พร้อมรับสั่งว่า	 นับแต่นี้สืบไปเบื้องหน้า
หากพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังเปล่งแสงแก่
โลก	ขอพวกท่านจงท�าหน้าที่ดูแลต้นมหาโพธิ์ให้
ด�ารงคงอยู่	 เสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคง
ด�ารงพระชนม์ชีพอยู่	 หากมันผู้ใดเข้ามาบริเวณ
ต้นมหาโพธิ์	 เพื่อกราบไหว้ด้วยจิตอันเป็นกุศล 
ไร้อาวุธติดกาย	มีแต่ดอกไม้และของหอมเป็นต้น
ชูขึ้นเหนือเศียร	จงอนุญาตมันผู้น้ัน	ให้กราบไหว้
ต้นมหาโพธิ์ได้ตามจิตศรัทธาของมันเถิด	 หาก
มันผู ้ใดมิได้ช�าระกายทรงผ้าขาวบริสุทธิ์	 หรือ 
พกพาศาตราวุธ	เข้าสู่บริเวณต้นมหาโพธิ์แล้วไซร	้
พวกท่านจงลงโทษให้จงหนัก	 อย่าได้เว้นแม้แต่
กษัตราธิราช	เฉกเช่นตัวเรา	ด้วยประการดังน้ัน	
ต้นมหาโพธ์ิจะงอกงามไพบูลย์	สืบอายุกาลนาน
ชั่วกัลปาวสาน
	 ทุติยบรรพ	 ว่าด้วยการปลูกต้นมหาโพธิ์ 
ก็มีด้วยประการฉะน้ีแล	ฯ

72





v	 วิสัชนาธรรม	:	ความส�าคัญของติปิฏกธระ
		 (พระผู้ทรงพระไตรปิฎก)	ในเมียนมา
v	 เทศนาธรรม	:	
	 ติปิฏกเทสนา	
v	 ปุจฉา-วิสัชนา	:	
	 ติปิฏกเทสนา	ปุจฉา	-	วิสัชนา
v	 ปัจฉิมพจน์	:	ปัจฉิมกถา
v	 รอยธรรม	:	
	 ประวัติพระญาณธชเถระ	(แลดีสยาดอ)	
v	 แฟ้มประวัติศาสตร์	:	อู	ธัมมโลกะ	
	 พระฝรั่งรูปแรกของเมียนมา
v	 พระธรรมเทศนา	:	อุปกิเลส	๑๖

v	 ธรรมกถา	:	
	 เหลียวมองพุทธศาสนาในเมียนมา
v	 สารธรรมจากพระสูตร	:	มงคล	๓๘	ประการ
	 มงคลสูงสุดที่มนุษย์ท�าได้		ตอน	๒
v	 ในประสบการณ์	:	
	 ประสบการณ์สอบสนามบาลี		ตอน	๙
v	 หน้าต่างบาลี	:	ตอน	๙	
	 เรื่องปกติลิงค์	+	วิภัตติ	=	นาม
v	 ภาษาธรรม	:	
	 สนทนาภาษาบาลี		ตอน	๙
v	 มองเทศ	-	มองไทย	:	ต�านานพระเจ้า
	 เลียบโลก	ฉบับลังกา	ตอน	๒




