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เรื่อง สิ่งที่ควรท�ำควำมเข้ำใจกันใหม่เพื่อควำมถูกต้อง นี้  เป็นค�า 

บรรยายทางวิทยุกระจายเสียง รด. ๗๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๔๒ จนถงึวนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พดูสปัดาห์ละ ๕ วนั คอื จนัทร์ 

ถงึศกุร์ ครัง้ละ ๓๐ นาท ีเมือ่จบแล้วได้มศีษิย์ผูห้นึง่มศีรทัธา วริยิะ ช่วยถอด 

เทปคาสเซ็ทมาเป็นตัวหนังสืออย่างที่ท่านเห็นอยู่นี ้ ส�านักพิมพ์บรรณกิจเคย 

พมิพ์มา ๒ ครัง้ และได้พมิพ์อกีครัง้หนึง่ในงานสมโภชน์สพุรรณบฏัและฉลอง 
อาย ุ๗๕ ปี ของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ์  (ประจวบ กนัตาจารมหา 

เถระ)  เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

หนังสือเรื่อง สิ่งที่ควรท�ำควำมเข้ำใจกันใหม่เพื่อควำมถูกต้อง นี้
จดุประสงค์หลกัเพือ่ท�าความเข้าใจกนัให้ถกูต้องในสิง่ทีค่ดิว่ายงัไม่ถกูต้อง  เพือ่ 
ท�าความเหน็ให้ตรงตามหลกัค�าสอนของพระบรมศาสดา เมือ่ความเหน็ถกูตรง 

แล้ว การปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นของยาก  เหมือนท่อนไม้ที่ถูกโยนลงน�้าแล้ว 

กระแสน�า้ย่อมพดัพาไปเอง (นยั ทารขุนัธสตูร สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค)
ข้อความในเนือ้เรือ่งแต่ละเรือ่งได้บอกไว้แล้วว่า เราควรท�าความเข้าใจ 

กันใหม่เพื่อความถูกต้องอย่างไร ที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างไร สัมมาทิฏฐิหรือ 

ทฏิฐชุกุรรมเป็นสิง่ส�าคญัในการศกึษาและปฏบิตัพิระพทุธศาสนา เป็นเหมอืน 

หัวรถจักรของรถไฟ มุ ่งไปทางใด  ขบวนรถทั้งขบวนก็จะตามไปทางนั้น 

คำาชี้แจง
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สิ่ ง ที่ ค ว ร ทำ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก ัน ใ ห ม่  

เ พื่ อ ค ว า ม ถ ูก ต้ อ ง

ความเหน็ทีถ่กูต้องของพทุธบรษิทัท�าให้เขาด�าเนนิชวีติทีถ่กูต้อง เป็นประโยชน์ 

แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“คนพวกหนึง่เกดิมาเพือ่ประโยชน์สขุแก่คนหมูม่าก เพือ่ประโยชน์สขุแก่ 

เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย” นัน่คอืผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐ-ิมคีวามเหน็ถกูต้อง ท�าให้ 

บุคคลเป็นอันมากออกจากอสัทธรรม ให้ด�ารงอยู่ในสัทธรรม”

(อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ หน้า ๔๔ ข้อ ๑๙๒)

ส่วนผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐมินียัตรงกนัข้าม คอื เขาเกดิมาเพือ่ให้ทกุข์ให้โทษ 

แก่โลก  เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องชักน�าให้พุทธบริษัทมี 

ความเหน็ทีถ่กูต้องก่อน สมัมาปฏบิตัอิย่างอืน่กจ็ะตามมา แม้ในมรรคมอีงค์ ๘ 

อนัเป็นวถิชีวีติของชาวพทุธเพือ่ความดบัทกุข์ พระพทุธองค์กท็รงแสดงสมัมา- 

ทฏิฐไิว้เป็นข้อต้น แม้ในกศุลกรรมบท ๑๐ อนัเป็นธรรมจรยิาของชาวพทุธทัว่ไป 

ก็มีสัมมาทิฏฐิคุมอยู่เป็นข้อสุดท้าย
ข้าพเจ้าหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านด้วยวิจารณ- 

ปัญญา และเป็นประโยชน์แก่ผู้คบหาสมาคมกับผู้นั้น  ได้ความร่มเย็นเป็นสุข 

เหมือนเข้าใกล้ต้นไม้ใหญ่ใบหนา เหมือนอยู่ที่ร่มเงาของภูเขา
ข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาว่า  ขอผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์  ขอผู้มีภัย 

จงพ้นภัย ขอผู้มีโศกจงพ้นโศกตลอดกาลทุกเมื่อ

           ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง



ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ผู้เป็น 

ประธานชมรม ได้ขออนญุาตพมิพ์หนงัสอืเรือ่ง สิง่ทีค่วรท�ำควำมเข้ำใจกนัใหม่

เพื่อควำมถูกต้อง  เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง

ความเป็นมาของหนงัสอืเรือ่งนี ้ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในค�าชีแ้จง ขอ 

ท่านผูป้รารถนาทราบพงึเปิดไปอ่านในหน้าค�าชีแ้จงนัน้  ข้าพเจ้าขออนโุมทนา 

ต่อกุศลจริยาและกุศลจิตของชมรมกัลยาณธธรรม และขออ�านาจคุณพระ 

ศรรีตันตรยัพงึคุ้มครองให้ชาวกลัยาณธรรม ปราศจากทกุข์ภยั มคีวามสขุกาย 
สบายใจโดยทั่วกัน

บุญกุศลใดที่จะพึงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าบ้างเพราะหนังสือเรื่องนี้  ขอ 

บญุกศุลนัน้พงึอ�านวยผลให้ข้าพเจ้าเป็นผูม้อีาพาธน้อย มโีรคเบาบาง มคีวาม 

เป็นอยูผ่าสกุในปัจจบุนั มกีลัยาณมติรเป็นปคุคลสปัปายะ สามารถพึง่ตนเอง 
ได้ตลอดชีวิต

                      ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

                   ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

คำาปรารภ



ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ  เคยกล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่า การมี
ความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินั้น  เป็นเหตุส�าคัญเบื้องต้นในการด�าเนิน
ตามอริยมรรคมีองค์ ๘    เหมือนเราถือกุญแจที่ถูกดอกไว้ในมือ สามารถใช้
ไขสูห่อ้งมหาสมบตัไิดใ้นโอกาสตอ่ไป ในค�าชีแ้จงของทา่นอาจารยท์ีเ่ขยีนไวใ้น
เลม่นี ้ทา่นกเ็นน้ย�า้ถงึความส�าคญัของการท�าความเหน็ใหถ้กูตรง หรอืมทีฏิฐุ
ชุกรรม อันเปรียบเหมือนหัวกระบวนรถจักรในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธ
ศาสนา อันจะก่อผลที่เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติตามล�าดับ 

ด้วยคุณูปการที่ท่านอาจารย์เป็นพหูสูต  ที่ส�าคัญคือเป็น  “ครูทาง
ธรรม”   มาเกือบตลอดชีวิต จึงได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามาก  ได้พบเห็น 
ปัญหาข้อข้องใจและการมีความเห็นความเชื่อผิดๆ ของชาวพุทธจ�านวนมาก 
ที่ยังหลงประเด็นในการท�าความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแง่มุมต่างๆ ท่าน
อาจารย์จึงเมตตารวบรวมประเด็นธรรมและวิธีคิด วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่คนส่วน
หนึ่งมักเข้าใจผิด น�ามาอธิบาย  ให้ท�าความเข้าใจกันใหม่ให้ถูกต้อง  โดยท่าน
ได้บรรยายไว้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รด. ๗๔๗  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
๒๕๔๒ ตามรายละเอียดในค�าชี้แจงของท่าน  เมื่องานอันทรงคุณค่าจาก
ภูมิปัญญาของปราชญ์ผู้รู้จริงได้หลั่งไหลออกมาแล้ว ศิษย์ผู้กตัญญูจึงช่วย
กันถอดความ  เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม ขยายผลคุณค่าอันบริสุทธิ์เฉียบคมแห่ง

คำานำา
ของชมรมกัลยาณธรรม
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ภมูปิญัญาใหผ้ลคณุประโยชนก์วา้งไกลยิง่ขึน้ จนมกีารจดัพมิพต์อ่กนัมาหลาย
ครั้ง ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณที่ได้รับความเมตตาให้จัดพิมพ์
เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานได้ในโอกาสนี้

พระเถระรปูหนึง่ ซึง่มคีวามศรทัธาในทา่นอาจารยว์ศนิ อยา่งเสมอตน้
เสมอปลาย ท่านชอบค้นคว้าหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก 
และจากต�าราตา่งๆ บา้ง ทา่นเปน็นกัเขยีนนามปากกา “ธรรมรกัษา” เมือ่ได้
อา่นหนงัสอืเลม่นีจ้บลง ทา่นไดก้ลา่วไวว้า่ อยากใหส้�านกังานพทุธศาสนาแหง่
ชาติ จดัพมิพเ์ผยแผใ่หพ้ระสงฆท์ัว่ประเทศไดอ้า่น  เพือ่ธรรมทายาททัง้หลาย
จะไดเ้ขา้ใจหลายๆ เรือ่งในหลกัพระพทุธศาสนาใหถ้กูตอ้ง ตวัขา้พเจา้เองกค็ดิ
เห็นเช่นเดียวกับท่าน “ธรรมรักษา” คือเมื่ออ่านหนังสือนี้จบลงแล้ว ก็อิ่มใจ 
อิ่มในธรรม อนุโมทนากับท่านอาจารย์วศิน อย่างยิ่ง  เกิดความกรุณาอยาก
จะจัดพิมพ์เผยแผ่ให้ชาวพุทธ รวมถึงชาวโลก ได้อ่าน  ได้ศึกษาให้กว้างขวาง 
จะได้รู้จักพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง  เหมือนมีหัวขบวนรถ
จกัรทีพุ่ง่ไปถกูทศิทาง น�าชวีติไปสูค่วามสขุความเจรญิทีถ่กูธรรมและไมง่มงาย

ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ  เป็นปูชนียบุคคลทางพระพุทธศาสนาที่
หาได้โดยยา ข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระคุณในภูมิปัญญาและเมตตาอันไม่มี
ประมาณของท่าน ที่มีคุณูปการต่อพุทธศาสนิกชนและเพื่อนร่วมทุกข์ บุญ
กุศลใดอันจะพึงมีจากการเผยแผ่ธรรมที่ถูกตรงนี้ ขอบุญกุศลนั้น จงกลับมา
อภิบาลคุ้มรักษาอาจารย์ในบั้นปลายชีวิต  ให้มีธรรมเป็นธงชัย มีใจที่สงบเย็น
เป็นสุข สุขภาพแข็งแรง พึ่งตนเองได้และมีกัลยาณมิตรที่ดี  ขอให้ท่านจง
สมปรารถนาในสิ่งที่ท่านหวังไว้ทุกประการ

        กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญยิ่ง
             ทพญ.อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์
             ประธานชมรมกัลยาณธรรม



การบูชาพระรัตนตรัย

มรรคมีองค์ ๘

ดอกบัว ๓ เหล่า หรือ ๔ เหล่า

พระบูชาปางต่างๆ

ฆราวาสผู้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์

สัมภเวสี

การตัดกรรม

เราเลือกเกิดได้หรือไม่

ผ้าอาบน�้าฝนกับผ้าจ�าน�าพรรษา

การอาราธนาศีล

การให้ทานของผู้ทุศีล และผู้มีศีล

คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ

ธรรมสัจจะกับสัจธรรม

พระธรรม ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์

พุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

๑๑

๑๖

๑๙

๒๕

๓๓

๓๗

๓๙

๔๙

๕๓

๕๕

๖๑

๖๙

๗๓

๗๙

๘๑

ส า ร บั ญ



•

•

•

•

•

•

•

•

•

พุทธกิจ ๕

การปฏิบัติธรรม

พระสุตตันตปิฎกคืออะไร พระอภิธรรมคืออะไร

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

การสวดมนต์

คาถาชินบัญชร

พระนางมหาปชาบดีโคตมี

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย

สังฆทาน

ภาคผนวก
• ความมัธยัสถ์และประหยัด
• ท�าบุญให้ทาน ปัญหาที่ควรท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๘๕

๘๙

๙๗

๑๑๗

๑๒๓

๑๒๗

๑๓๓

๑๔๓

๑๔๕

๑๔๙

๑๕๑

๑๗๑





ผมจะเริม่ด้วยเรือ่งทีม่ผีูป้ระกาศสัง่สอนให้ทัง้พระ เณร อบุาสก อบุาสกิา 

ฟังอยู่เสมอ ทางวิทยุก็เคยได้ยิน คือ เรื่องกำรบูชำพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้
ธูปเทียน  ท่านอธิบายว่า  การที่เราบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียน
นัน้  เราเอาอะไรบูชาพระพุทธ  เอาอะไรบูชาพระธรรมและเอาอะไรบูชาพระ

สงฆ์  ในบรรดาวัตถุเป็นเครื่องบูชาทั้ง  ๓  นัน้ท่านอธิบายว่า  บูชาพระพุทธ

รูปด้วยธูป  ๓  ดอก  ในความหมายที่ว่า  พระพุทธเจ้ำมีพระคุณโดยย่อ 

๓ อย่ำง คือ พระปัญญำคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหำกรุณำคุณ

การบูชาพระรัตนตรัย
๑
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ส�าหรับเทียนนัน้บูชาพระธรรม  โดยอธิบายว่าพระธรรมแม้จะมีมาก 

ก็จริง มีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่เมื่อกล่าวโดยย่อก็มี ๒ คือ พระธรรม 

กบัพระวนิยั อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสักบัพระอานนท์ว่า “อานนท์…ธรรมใด  

วินัยใด ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนัน้จะเป็น 

ศาสดาของเธอทัง้หลายเมือ่เราล่วงลบัไป” เพราะว่าสิง่แทนพระพทุธเจ้ำจรงิๆ  

คอืพระธรรมและพระวนิยั ไม่ใช่พระพทุธรปูด้วยซ�า้ไป แต่เอาเถอะ…เราถอืว่า 

พระพทุธรปูเป็นรปูเปรยีบหรอืรปูแทนองค์พระพทุธเจ้า ตามความเชือ่ในสงัคม 

ไทยของเราและท�ากันเป็นการใหญ่

ส�าหรับพระสงฆ์นั้นก็บูชาด้วยดอกไม้  ในความหมายที่ว่าพระสงฆ์ 

มาจากที่ต่างๆ  กัน  มาจากตระกูลที่ต่างๆ  กัน  เมื่อมาบวชแล้วก็เป็นสมณ 

ศากยบุตรด้วยกัน  ได้ร้อยด้วยพระธรรมวินัยเหมือนกับดอกไม้ที่เขาจัด 
ให้เรียบร้อยแล้วดูงาม  นีค่ือค�าอธิบายที่อธิบายกันอยู่  สอนกันอยู่…ผมได้ยิน 

มานานแล้ว ตั้งแต่อายุน้อยๆ อยู่ก็ได้ยินเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้า 

มีโอกาสก็จะพูดกับลูกศิษย์ลูกหา  พูดกับพระภิกษุสามเณรที่ผมไปบรรยาย 
ถวายความรู้อยู่ด้วย  กับพุทธศาสนกิชนที่ไปเรียนหนงัสืออยู่ว่า  ค�าอธิบาย 
อย่างนีก้็เรียกว่าผู้เป็นต้นคิดก็ช่างคิด  แต่ตรงกับความจริงหรือเปล่า?  คือ 

ความเป็นไปได้ เป็นไปได้เพียงใด

ทีนี้สมมุติว่า  เราไม่มีธูป  เรามีแต่ดอกไม้กับเทียน  แปลว่าในคราวนัน้ 

ไม่ได้บูชาพระพุทธใช่ไหมครับ  ก็เราต้องการจะบูชาพระพุทธรูปนั่นแหละ 
เพราะเวลาจะบูชาก็ต้องไปบูชาต่อหน้าพระพุทธรูป  ถ้าเกิดวันไหนเราไม่มีธูป 

มีแต่เทียนกับดอกไม้  แปลว่าคราวนัน้ไม่ได้บูชาพระพุทธ  ถ้าคราวไหนขาด 
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เทียนมีแต่ธูปกับดอกไม้ก็ไม่ได้บูชาพระธรรม  ถ้าคราวใดที่ขาดดอกไม้ไป 

คราวนัน้กไ็ม่ได้บชูาพระสงฆ์ ทีจ่รงิแล้วเรำบชูำพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

ซึ่งรวมเป็นพระรัตนตรัยนั้นเรำบูชำรวมกันไปทั้งหมด  คือธูปเรำก็บูชำ 

ทัง้พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์ ดอกไม้กบ็ชูำทัง้พระพทุธ พระธรรม 

และพระสงฆ์  รวมกันไปทั้งหมด  คิดอย่างนีจ้ะไม่ดีกว่าหรือ?  ไม่ดีกว่าคิด

แยกบูชาหรือครับ?  แม้เราจะขาดอย่างใดอย่างหนึง่  หรือแม้จะมีอย่างเดียว 

เราก็บูชาพระรัตนตรัยได้ทั้งหมด โดยที่สุดไม่มีสักอย่างเดียว ดอกไม้ธูปเทียน 

ไม่มีเลย เราก็ยังยกมือไหว้ มือ ๑๐ นิ้วนัน่เอง ยกขึ้นนมัสการบูชาทั้งพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ 

เวลาเรากราบพระ  เรากราบ  ๓  ครั้งนั้นมีความหมายว่ากระไร… 

มีความหมายว่าเรากราบพระพุทธครั้งหนึง่  กราบพระธรรมครั้งหนึง่  กราบ
พระสงฆ์ครั้งหนึง่หรือเปล่า เวลาเรากราบพระสงฆ์ก็กราบ ๓ ครั้งเหมือนกัน 

เราหมายความว่าอย่างไร?  หมายความว่าเรากราบพระพุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ์  รวมกันไปหรือเปล่า?  คือกราบพระธรรมที่มีอยู่ในตัวท่าน  ในตัว 
พระสงฆ์  ถ้าพระสงฆ์ไม่มีพระธรรมใครเขาจะกราบ  ก็เพราะคิดว่าท่านมี 
พระธรรมอยู่จึงกราบพระสงฆ์  มีบาลีที่กล่าวถึง  แม้เป็นบาลีที่แต่งภายหลัง 

แต่ก็แต่งอย่างเข้าใจเรื่องนี้  อย่างที่ว่า  พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ  จำติ  นำนำโหนฺ

ตมฺปิ วตฺโต

ค�าว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แม้จะต่ำงกันโดยวัตถุ ก็จริง 
อญญฺมญญฺำวโิยคำว เอกภีตูมปฺนตถฺโต  แต่โดยใจควำมแล้วเป็นอย่ำงเดยีวกนั 

เพรำะไม่อำจจะแยกจำกกันได้  ทีนีท้�าไมจึงบอกว่าไม่อาจจะแยกจากกันได้ 
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ท่านนกึดูอย่างนีน้ะครับ คือพระรัตนตรัย แก้วเป็นรัตนะ แก้วในที่นี้หมายถึง 

สิ่งที่ประเสริฐ  สิ่งที่ดี  พระพุทธเจ้านั้นท่านบวช  การบวชของท่านเป็น 

พระสงฆ์  ต่อมาท่านได้ส�าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้บรรลุธรรม  ท่าน 

ก็มีพระธรรมอยู่ในพระองค์  โดยนัยหนึง่  โดยปริยายหนึง่  พระพุทธเจ้าท่าน 

ก็เป็นพระรูปหนึ่ง  แต่เราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นต้นแบบ 

พระธรรมก็มีอยู่ในพระองค์  รวมกันอยู่ในบุคคลผู้เดียวนั้นคือพุทธะ  ยิ่งใน 

ความหมายส่วนลึกขึ้นไปอีก  พุทธะคือความเป็นผู้รู ้ มีธาตุรู้อยู่  มีภาวะแห่ง

การรู้อยู่ ความรู้เป็นพุทธะ ผู้รู้นัน้เป็นพุทธะ สิ่งที่รู้นัน้คือธรรมะ รูปกายนัน้คือ

สังฆะ อยู่ในบุคคลเดียวกัน คือพุทธะ, ธรรมะ, สังฆะ อยู่ในบุคคลเดียวกันได้

แต่ทีนี้เราแยกออกมาให้เห็นชัดขึ้นว่านี่คือพระพุทธ  นี่คือพระธรรม 

นีค่ือพระสงฆ์ เวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้ว ถ้าถือตามพระพุทธเจ้า
โดยรูปกายก็ไม่มีแล้ว  แต่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมก็ยังมีอยู่  คือพระธรรม 

พระวินัย  พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า  “ดูก่อนอานนท์…ธรรมอันใด  วินัยอันใด 

ที่เราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้ว  อันนั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย 
หลงัจากทีเ่รานพิพานไปแล้ว” เป็นอนัว่าพระธรรมวนิยัยงัอยู่ กค็อืพระพทุธเจ้า 
ยังอยู่  พระธรรมวินัยนัน่ก็เป็นทั้งพระพุทธเจ้าและเป็นพระธรรม  พระสงฆ์ 

ก็คือผู ้ทรงธรรมวินัยเอาไว้  เพราะฉะนั้นพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ 

ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  แยกกันไม่ได้  พระรัตนตรัยก็เหมือนกับเพชร 
สามเหลี่ยมหรือแก้วสามเหลี่ยม  ไม่ใช่แก้ว  ๓  ดวง  เป็นแก้วดวงเดียวแต่มี 
๓ เหลี่ยม
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พระรตันตรยัเป็นแก้ว ๓ เหลีย่ม อยูใ่นแท่งเดยีวกนัหรอืก้อนเดยีวกนั อยู่

ในดวงเดียวกัน แต่มีสามเหลี่ยม จับเข้าเหลี่ยมนีก้็เป็นพระพุทธ จับเข้าเหลี่ยม

นัน้ก็เป็นพระธรรม จับเข้าเหลี่ยมนีก้็เป็นพระสงฆ์

ผมขอเรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึง่ว่า พระสงฆ์ที่อยู่ในพระรัตนตรัยนัน้

เป็นพระอริยสงฆ์ ดูสังฆคุณก็ทราบ

• สุปฏิปนฺโน  เป็นผู้ปฏิบัติดี  อุชุปฏิปนฺโน  ปฏิบัติตรง ญำยปฏิปนฺโน

  ปฏิบัติเพื่อนิพพาน สำมีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติสมควร
• ยทิท�  จตฺตำริ  ปุริสยุคำนิ  อฏฺ  ปุริสปุคฺคลำ  นี้คือใครเล่า  คือ 

  บคุคล ๔ คู ่๔ จ�าพวก พระโสดาบนั พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีและ 

  พระอรหันต์
•  เอส ภควโต สำวกสงฺโฆ นีค้ือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

ส�าหรับภิกษุที่เป็นสมมติสงฆ์นัน้ท่านใช้ค�าว่า  ภิกฺขุสงฺโฆ  เวลาถวาย

สังฆทานท่านใช้ค�าว่า  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โอโณชยำม  ขอน้อมถวายแก่ภิกษุสงฆ์ 
ไม่ใช้ค�าว่า สำวกสงฺฆสฺส สำวกสงฺโฆ ใช้กับพระอริยสงฆ์ในสังฆคุณ ผมขอย�้า
อีกทีหนึง่ว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แม้จะต่างกันโดยวัตถุหรือโดยชื่อ

ก็จริง แต่โดยใจความแล้วเป็นอันเดียวกัน เพราะไม่แยกจากกัน อญฺญมญฺญำ

วิโยคำว เอกีภูตมฺปนตฺถโต แต่ต้องหมายถึงพระอริยสงฆ์



เมื่อวานนี้ไปบรรยายถวายความรู้ความเข้าใจแก่พระที่มาประชุมกัน 
เป็นพระผู ้ที่สอนหรืออาจารย์ทั้งหลายที่สอนพุทธปรัชญาในวิทยาเขต 
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พูดถึงเรื่องแนวการสอน 

พุทธปรัชญา  ยกตัวอย่างให้ดู  เช่นจะสอนเรื่องมรรคมีองค์  ๘  ก็ต้องพูดว่า

มรรคมีองค์  ๘  เสมอ  ไม่ใช่มรรค  ๘  ถ้ามรรค  ๘  พยัญชนะต้องเป็นอริยา 
อฏฐ  มคฺคา  อริยมรรค  ๘  แต่โดยพยัญชนะที่ท่านใช้ประจ�า  คือ  อรโิย 
อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  มรรคอันประเสริฐ  ประกอบด้วยองค์  ๘  อริยมรรคมี 

๑ ประกอบ ด้วยคุณสมบัติ ๘ ประกำร มีสัมมำทิฏฐิ เป็นต้น มีสัมมำสมำธิ 

เป็นปรโิยสำน นัน่เป็นองค์ประกอบของอริยมรรค

มรรคมีองค์ ๘
๒
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ถ้าอย่างนัน้ถามว่า ตวัอรยิมรรคคอือะไร ตวัอรยิมรรค คอื สมัมำญำณ 

ควำมรู้ชอบหลังจำกที่มรรคมีองค์ทั้ง  ๘  นัน้รวมกันแล้วเป็นมัคคสมังคี 

รวมกันแล้วเป็นตัวอริยมรรค  และท่านใช้ค�าเป็นเอกพจน์ด้วย  คือ  อรโิย 

อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค  มรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์  ๘  แสดงว่ามรรค 

มีหนึง่ แต่ชาวบ้านส่วนมากชอบพูดว่า มรรค ๘ มรรค ๘ อย่างนี้ ชาวบ้าน 

เขาไม่ได้เรียน พูดได้ แต่ส�าหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาโดยตรงแล้ว…พูดอย่างนัน้ 

ไม่ได้ ต้องพูดว่ามรรคมีองค์ ๘ เสมอ เป็นความถูกต้อง

เรื่องเกี่ยวกับพระรัตนตรัยที่ว่า  โดยใจความส�าคัญแล้วเป็นหนึง่เดียว 

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบูชาพระรัตนตรัยจะมีดอกไม้สักก�าหนึ่ง  มีธูป 

ดอกหนึง่  มีเทียนเล่มหนึง่  เราก็บูชาทั้งพระพุทธ  ทั้งพระธรรม  ทั้งพระสงฆ์ 

ไม่ต้องคิดแยกว่าอันนี้บูชาพระพุทธ อันนัน้บูชาพระธรรม อันนัน้บูชาพระสงฆ์  
ไม่ต้องคิดแยก  แต่ความเห็นอันนี้แพร่หลายมาก  ไปที่ไหนก็มักจะได้ยิน 

พระเทศน์คู่บ้าง  เทศน์เดี่ยวบ้าง  ในวิทยุก็มีลูกศิษย์ลูกหาฟังกันแล้วก็น�าไป 

เผยแพร่ต่อๆ กันไป ขอประทานโทษนะครับ คือได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ไม่ได้คิด 
ให้ละเอียดลงไป  ไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านัน้  แล้วก็จับฉวยเอาไปใช้เลย 
อย่างนี้บางทีก็เป็นอันตรายเหมือนกัน  ท�าให้ความหมายที่แท้จริงไม่ถูกต้อง  

บิดเบือนไปจากความเป็นจริง  ผมขอพูดว่าเรื่องการบูชาพระรัตนตรัยด้วย 

ดอกไม้ธูปเทียน  เป็นเรื่องที่เราควรท�าความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง  
เพราะเป็นสิ่งที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

ทีนี้ผมต้องขอเปิดโอกาสและขอประทานอภัยไว้ในที่นีก้่อนนะครับว่า 

ถ้าผมเป็นผู้เข้าใจผิดเสียเอง คือสิ่งที่ผมพูดนัน้เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจผิดเสียเอง ที่
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ท่านสอนกัน  พูดกันนัน้ถูกแล้ว  ท่านโปรดทักท้วงมาได้  บางเรื่องถ้าผมเข้าใจ 

ผิดเสียเอง  ก็โปรดได้อาศัยความเมตตากรุณาทักท้วงด้วย  ผมจะได้ท�าความ 

เข้าใจให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป แต่ที่กล่าวนี้ คือความเข้าใจของผมโดยอาศัย

หลักมาเทียบเคียง อาศัยหลักเกณฑ์หลักฐานต่างๆ มาเทียบเคียง



เรามกัได้ยนิได้ฟังเสมอทีม่ผีูพ้ดูว่า พระพทุธเจ้าตรสัว่าบคุคลเปรยีบด้วย

ดอกบัว ๔ เหล่า ขอเน้นตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเปรียบด้วยดอกบัว 
๔  เหล่า  อันนีท้ี่พระพุทธเจ้ำตรัสจริงๆ  เป็นดอกบัว  ๓  เหล่ำเท่ำนัน้ครับ 
๔ เหล่ำไม่มี ที่ ๔ เหล่ำนัน้เป็นเนื้อควำมในอรรถกถำหลำยแห่งเหมือนกัน 

ที่ท่ำนอธิบำยบุคคล ๔ จ�ำพวก บุคคล ๔ จ�าพวกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 

ในคัมภีร์อังคุตตรนกิาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๑ ข้อ ๑๓๓

ประเภทที่  ๑  อุคคติตัญญู  คนที่รู้อะไรได้เร็ว  เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้น 
แสดงก็รู้ได้  อย่างที่พระอัสสชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรหรือท่านอุปติสสะ 

ตอนนัน้ยังเป็นปริพาชกอยู่  พระอัสสชิยกหัวข้อขึ้นแสดงเพียงแต่ว่า  “ธรรม 

ดอกบัว ๓ เหล่า
หรือ ๔ เหล่า

๓
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เหล่าใดเกิดแต่เหตุ  พระตถาคตเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น  และความดับ 

ของธรรมเหล่านั้นเพราะเหตุดับไป  พระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติ 

ตรัสอย่างนี้”  เพียงเท่านี้ท่านอุปติสสะหรือพระสารีบุตรในกาลต่อมาก็ได้ 

ส�าเร็จโสดาปัตติผล

ประเภทที่  ๒  วิปจิตัญญู  ต้องจ�าแนกแจกแจงหัวข้อให้ละเอียดแล้ว 

จึงจะเข้าใจ  เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงไม่สามารถเข้าใจได้  ไม่สามารถ 

จะรู้ธรรมได้ ต้องแจงหัวข้อออกไปให้ละเอียด

ประเภทที่  ๓  เนยยะ  เป็นพวกที่พอแนะน�าได้  เป็นเวไนยโย  เป็น 

บุคคลที่พอแนะน�าได้ ต้องคอยพร�่าสอนกันไปเรื่อยๆ บ่อยๆ 

ประเภทที่  ๔  ปทปรมะ  ตามตัวแปลว่ามีบทอย่างยิ่ง  คือสอนให้รู้ 
อะไรมากไม่ได้ พอรู้ได้บ้างเล็กน้อย

นี่แหละครับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคล  ๔  จ�าพวกเอาไว้  ทีนี้ 

พระอรรถกถาจารย์ไปอธิบาย ๔ จ�าพวกนี้เปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า

บุคคลประเภทที่  ๑  อุคคติตัญญูเปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมา 
พ้นน�้าแล้ว รอรับแสงอาทิตย์พร้อมที่จะบาน เมื่อรับแสงอาทิตย์ก็บาน

บุคคลประเภทที่  ๒  เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่เสมอน�้า  ซึ่งจะโผล่ 

ขึ้นมาพ้นน�้าในวันต่อไป
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บุคคลประเภทที่  ๓  เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น�้า  จะโผล่ขึ้นมา 

พ้นน�้าในวันต่อไป

บุคคลประเภทที่  ๔  เปรียบเหมือนดอกบัวที่ติดตม  หรือดอกบัวใต้ตม 

ซึ่งจะตกเป็นเหยื่อของปลาและเต่า

อนันีเ้ป็นค�าอธบิายของพระอรรถกถาจารย์มใีนอรรถกถาหลายแห่ง เช่น 

อรรถกถาทีฆนกิาย  อรรถกถามัชฌิมนกิาย  อรรถกถาสังยุตตนกิายก็ปรากฏ 

พระอรรถกถาจารย์อธิบายเอาไว้

แต่ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงปรำรภจรงิๆ นัน้ ท่ำนปรำรภถงึดอกบวั ๓ เหล่ำ 

เท่ำนัน้ ไม่มีเหล่ำที่ ๔ ในวินัยปิฎกเล่ม ๔ ข้อ ๙ พระคันถรจนาจารย์ได้เล่า 
ถึงพุทธประวัติสั้นๆ  ย่อๆ  มาถึงตรงที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาที่จะไปโปรด 

หมู่สัตว์  ซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์แก่บ้างอ่อนบ้าง  มีปัญญาที่พอจะ 

แนะน�าได้เร็วบ้าง  แนะน�าได้ช้าบ้าง  มีอาการดีบ้าง  มีอาการทรามบ้าง 
พอสอนให้รู ้ได้ง่ายบ้าง  สอนให้รู ้ได้ยากบ้าง  เปรียบเหมือนดอกบัวซึ่งมี 
๓ เหล่ำ คือเหล่ำที่ ๑ ก็โผล่ขึ้นมำพ้นน�้ำ เหล่ำที่ ๒ ก็อยู่ปริ่มน�้ำ เหล่ำที่ ๓  

ก็อยู่ใต้น�้ำ มีเท่ำนีค้รับ ดอกบัวที่อยู่ติดตมไม่มี พระพุทธเจ้ำไม่เคยปรำรภ  

ไม่เคยตรัสถึง ไม่เคยพูดถึง

ทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม  ๑๒  มัชฌิมนกิาย  มูลปัณณาสก์  ข้อ  ๓๒๓ 
ชื่อปาสราสิสูตร  พระพุทธเจ้าทรงเล่าเอง  ทรงเล่าความเป็นมาของพระองค์ 

ตั้งแต่ปรารภที่จะเสด็จออกบรรพชาเรื่อยมาจนถึงตรงนี้  คือทรงปรารภจะ 
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โปรดสัตว์  พระพรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรม  ในมัชฌิมนิกาย  มัชฌิม 

ปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๓ ข้อ ๑๑๕ ก็มีข้อความเหมือนกัน และปรากฏ 

ในสังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  พระไตรปิฎกเล่ม  ๑๕  ข้อ  ๕๕๗  อันนี้ 

พระคันถรจนาจารย์เป็นผู้เล่า  ตกลงว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเล่ามี  ๒  แห่ง 

คือในปาสราสิสูตร พระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ กับโพธิราชกุมารสูตร พระไตรปิฎก 

เล่ม  ๑๓  นอกนัน้เป็นค�าที่พระคันถรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ได้เล่าเอาไว้  แต่ 

เนื้อหาเหมือนกันทั้ง  ๔  แห่ง  ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพียงแต่ปรากฏอยู่ในที่ 

ต่างกัน พระพุทธเจ้าทรงเล่าเองบ้าง พระคันถรจนาจารย์เป็นผู้เล่าบ้าง

คราวนี้ลองมาพิเคราะห์ดูที่เราพูดกันทั่วไปเกือบจะทั้งบ้านทั้งเมือง 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  บุคคลเปรียบเหมือนดอกบัว  ๔  เหล่า  นี่ก็คงเอามา 

จากอรรถกถาที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆ  หรือแม้แต่พระคันถรจนาจารย์เล่า  
แต่ปรารภว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารภก็จะเป็นดอกบัว  ๓  เหล่าตลอด  ไม่เป็น 

ดอกบัว ๔ เหล่า

ผมมาวินจิฉยัตรงปทปรมะ  ที่เปรียบเหมือนดอกบัวที่ติดตม  มีแต่จะ 
เป็นเหยื่อของปลาและเต่าตามที่ว่าไว้ในอรรถกถา  ส�ำหรับดอกบัวนั้นจะ 

เป็นไปได้ที่มันอยู่ติดตม  ก็จะเป็นเหยื่อของปลำและเต่ำ  แต่พอเรำมำ 

พจิำรณำถงึบคุคล บคุคลทีเ่กดิมำแล้วพฒันำได้ มนัจะไม่สญูไปเลยเหมอืน 
ดอกบัวเหล่ำที่  ๔  ดอกบัวเหล่ำที่  ๔  พอปลาหรือเต่ากินแล้วมันก็จะสูญ 
ไปเลย  แต่บุคคลประเภทปทปรมะนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้ง  บุคคล 

ประเภทนี้สอนได้ยาก รู้อะไรได้ยาก แต่สอนได้ คนทุกจ�าพวกสอนได้ จะสอน 

ได้เร็ว  สอนได้ปานกลาง  หรือสอนได้ช้าก็ตาม  สมมุติว่าในชาตินี้เขาเกิดมา 
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เป็นปทปรมะ รู้อะไรได้ช้า สอนให้รู้ได้ช้า แต่ในโอกาสต่อไปเขาค่อยๆ พัฒนา 

ขึ้นทีละน้อยๆ  เขากลายเป็นคนฉลาดได้  คือมนุษย์เรานี้บางชาติก็ฉลาด 

บางชาติก็โง่  ดูตัวอย่างพระจุลปันถก  บางชาติก็ฉลาด  บางชาติก็โง่แสนโง่ 

ในชาติที่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ก็โง่เหลือเกินจะเป็นปทปรมะทีเดียว  แต่เสร็จ 

แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ได้

เพราะฉะนัน้  ผมคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลประเภทที่  ๔  คือ 

ปทปรมะก็จริง  แต่ไม่น่าจะเปรียบด้วยดอกบัวเหล่าที่  ๔  ซึ่งจะต้องเป็นเหยื่อ 

ของปลาและเต่า  เพราะว่าดอกบัวเกิดมาแล้วอยู่ติดตม  และถ้าเป็นอาหาร 

ของปลาและเต่าแล้วก็หายไปเลย  ปรากฏอีกไม่ได้  แต่คนเราพัฒนาได้ 

อย่างที่ผมเรียนแล้วว่า  บางชาติจะเป็นคนโง่  บางชาติจะเป็นคนฉลาดหรือ 

คนที่โง่มาก่อน  ถ้าพัฒนาให้ถูกต้องก็จะค่อยๆ  ฉลาดขึ้นได้  ท�านองนี้  ทาง 
พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราทอดทิ้งบุคคลประเภทนี้  แต่ให้ค่อยๆ  สอนไป 

แล้วเขาก็จะดีได้เหมือนกัน  อันนี้เป็นวินจิฉยัของผมครับส�าหรับเรื่องดอกบัว 

๓ เหล่า หรือดอกบัว ๔ เหล่า ขอได้โปรดจ�าไว้เพียงว่า อย่าพูดว่าพระพุทธเจ้า 
ตรัสว่าบุคคลเปรียบด้วยดอกบัว  ๔  เหล่า  ถ้าเปรียบด้วยดอกบัวก็เปรียบ 
ด้วยดอกบัว  ๓  เหล่า  พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าบุคคลเปรียบด้วยดอกบัว 

๔  เหล่า  แต่ถ้าจะพูดว่าเปรียบด้วยดอกบัว  ๔  เหล่า  ก็ไม่พูดว่าพระพุทธเจ้า 

เป็นผู้ตรัส  เป็นแต่เพียงว่าเป็นข้อความที่ปรากฏในอรรถกถา  ทั้งนีข้อเสนอ 
ให้เป็นแง่คิดเอาไว้นะครับ เรื่องดอกบัว ๓ เหล่า หรือ ๔ เหล่า ที่ถูกต้อง
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ในเมืองไทยนี้มีพระบูชาปางต่างๆ  เยอะ  ไม่ทราบกี่ปางต่อกี่ปาง และ 

ที่อาจารย์ต่างๆ  แนะน�าให้บูชา  เช่นคนเกิดวันจันทร์บูชาพระปางนั้น 
วันอังคารบูชาปางนี้  วันพุธบูชาปางโน้น  เรื่อยไป  ๗  วัน  ๗  ปาง  หรือ 
อาจมีปางมากกว่านั้นอีก

การสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ  ท่านเอามาจากพุทธจริยาหรือ 

พุทธประวัติ  อย่างปางห้ามญาติ  ก็คือปรารภถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป 

ห้ามพระญาติที่ทะเลาะกันเรื่องการแย่งน�้าในแม่น�้าโรหิณีกันและห้าม 

พระบูชาปางต่างๆ
๔
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ได้ส�าเร็จ  ก็สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมาเป็นที่ระลึก  แล้วก็มาสมมติให้ 

เป็นพระบูชาของคนวันจันทร์  และมีปางต่างๆ  อีกเยอะแยะ  แล้วแต่จะคิด 

ประดิดประดอยขึ้นมา  เวลานี้ทราบว่ามีผู้คิดรวมปางพระ  คือคิดว่าคนบูชา 

หลายปางนัก ก็เอาหลายๆ ปางมารวมกันในปางเดียว ผมจ�าชื่อปางไม่ได้แล้ว  

รวมความว่าเอาปางต่างๆ  มารวมกันอยู ่ในองค์เดียวเป็นปางสามัคคี 

ท�านองนั้น แล้วก็ให้บูชาเสียองค์เดียว แจกไปเยอะแยะแล้ว

ผมคิดว่า  กำรบูชำพระพุทธรูป  ถ้ำเรำคิดว่ำเป็นสื่อให้ระลึกถึง

พระพุทธเจ้ำ  บูชำปำงไหนก็ได้ครับ  จะเกิดวันอะไร  วันจันทร์บูชาพระ

ปางไหนก็ได้  มีปางไหนก็บูชาปางนั้นไป  เช่นมีปางสมาธิ  ก็บูชาปางสมาธิไป 

มีปางสะดุ้งมาร  ปางมารวิชัย  ก็บูชาปางนั้นไป  ถ้าเราบูชาพระประจ�าวัน 

กันแล้ว  เราอยู่ที่บ้าน  เกิดกันคนละวัน  เราจะไม่ต้องบูชาพระ  ๗  องค์ 
หรือครับ  จะต้องสะสมพระปางต่างๆ  มาไว้  ๗  องค์  เพื่อจะได้ครบวันเกิด 

ของแต่ละคนในบ้าน  ดูเหมือนจะชอบกลอยู่  ถ้าเราคิดว่าเป็นสื่อระลึกถึง 

พระพุทธเจ้า  เพียงแต่ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  ก็บูชาปางไหนก็ได้  ปางอะไร 
ก็ได้เหมือนกัน  พระพุทธรูปจะท�าด้วยทองเหลือง  ทองแดง  หรือทองค�า 
ด้วยเงิน  ด้วยตะกั่ว  ท�าด้วยไม้ไผ ่ ไม้แก่นจันทน ์ ท�าด้วยไม้อะไรก็เหมือนกัน 

ทุกองค์ เพราะว่าเป็นสิ่งแทนหรือสื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า

อย่างเมื่อคืนที่แล้วพูดถึงสิ่งแทนพระพุทธเจ้า  ที่พระพุทธเจ้าท่านทรง 

มอบไว้ให้จริงๆ ตรัสไว้ว่าสิ่งแทนพระองค์ไม่ใช่พระพุทธรูป แต่เป็นพระธรรม 
วินัย  “ดูก่อน…อานนท์  ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้ว  จะเป็น 

ศาสดาแทนเรา  เป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย  เป็นครูของเธอทั้งหลาย  เมื่อ 
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เราล่วงลับไปแล้ว” นั่นแหละคือสิ่งแทนแท้จริง สิ่งแทนพระพุทธเจ้ำแท้จริง 

ที่เหนือกว่ำพระพุทธรูป ก็คือพระธรรมวินัย ถ้ำปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย 

ถูกต้อง  ดีงำม  ครบถ้วน  เดินตำมพระธรรมวินัยแล้ว  ก็มีพระพุทธเจ้ำ 

ประจ�ำตัวอยู ่ตลอดเวลำ  พระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นพระศาสดาแทน 

พระพุทธเจ้า  มีพระพุทธเจ้าประจ�าตัวอยู่ตลอดเวลา  ส�าหรับพระพุทธรูป 

ที่สร้างกันขึ้นมาแล้วจะบูชาพระพุทธรูปให้เป็นสื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า 

ก็เอาเถอะ  แต่ว่าบูชาปางไหนก็ได้  มีความหมายเท่าๆ  กัน  และท�าด้วย 

อะไรก็ได้ถ้าเราคิดว่าบูชาพระพุทธรูปเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  ไม่ใช่

เพื่อความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์  ไม่ใช่เพื่อขอผลประโยชน์  ขอให้ท่าน 

อ�านวยประโยชน์ให้  ขอหวย  ขอเบอร์  ขอพรอะไรต่างๆ  ขอผลดลบันดาล 

จากพระพุทธรูป  เพราะถ้าเราไม่มีความตั้งใจ  ไม่ได้คิดที่จะขอผลประโยชน์ 

จากพระพุทธรูปแล้ว  บูชาพระพุทธรูปองค์ไหนก็เหมือนกัน  จะปางไหนก็ 

เหมือนกัน  พระพุทธรูปจะท�าด้วยอะไรก็มีค่าเท่ากัน  ราคาเท่านั้นที่ต่างกัน  
พระพุทธรูปที่ท�าด้วยทองค�าก็ราคาแพง  ถ้าท�าด้วยเพชรราคาก็จะแพง 
ขึ้นไปอีกไม่รู้เท่าไร  แต่ว่าค่าเท่ากัน  เพราะค่ากับราคาไม่เหมือนกัน  ราคา 

ขึ้นอยู่กับวัตถุที่น�ามาท�า ค่าไม่ใช่ ค่านั้นคือคุณค่าของสิ่งนั้น

มีพระพุทธรูปปางใหม่ที่คนท�าขึ้นเพื่อรวมปางต่างๆ ไว้ที่องค์เดียวหรือ 
ปางเดียว  เขาให้ชื่อว่า  พระพุทธเจ้าโคดมนพเคราะห์สามัคคี  มี  ๒  เศียร 

๑๔  กร  แลดูแปลกดี  อันนี้ก็มีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างหลายท่านด้วยกัน 

บางท่านก็ไม่เห็นด้วย  มีพระเถระที่มหาวิทยาลัยสงฆ์หลายรูปออกความเห็น
กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า  ไม่เห็นด้วยกับการสร้างพระพุทธรูปแบบนี้  ท�าให้ 

เสียพุทธลักษณะ เรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ทราบเหมือนกัน
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แต่เป้าหมายของผมที่พูดเรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆ  ก็คือบูชา 

พระปางไหนก็ได้ ไม่ต้องเลือก เพราะต้องการให้เป็นสื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า  

ไม่ได้บูชาในฐานะที่เป็นพระที่ขลังหรือศักดิ์สิทธิ ์ แต่บูชาเพื่อเป็นเครื่องระลึก  

เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราบูชารูปพ่อแม่  รูปครูบาอาจารย์ที่เรา 

เคารพนับถือ  ไม่ได้หวังจะให้ท่านมาช่วยอะไร  แต่เราระลึกถึงท่าน  เคารพ 

นับถือท่าน  อันนั้นคือการบูชาที่ถูกต้องและไม่ต้องเสียเงินมากด้วย  ผมขอ 

เน้นไว้สักหน่อยหนึ่งว่า  พระพุทธรูปต่างๆ  นั้น  ต่างกันแต่เพียงราคาแต่ 

คุณค่าไม่ต่างกัน  จะท�าด้วยอะไร  ท�าด้วยทองเหลือง  ทองแดง  ทองค�า 

ท�าด้วยโลหะ ท�าด้วยไม้ ท�าด้วยก้อนดิน ท�าด้วยปูนปลาสเตอร์ ท�าด้วยอะไร 

ก็ค่าเท่ากัน  คือเป็นสื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลือก 

อะไรหรอกครับ ได้พระปางไหนมาก็บูชาไปอย่างนั้น ไม่ต้องไปเสียเงินมาก

พระพุทธรูปท่านจัดเป็นอุทเทสิกเจดีย์  เจดีย์แปลว่าที่ระลึก  ที่ตั้ง
แห่งความระลึกถึง  อุทเทสิกเจดีย์ก็คือที่ตั้งแห่งความระลึกถึงที่สร้างอุทิศ

พระพุทธเจ้า  เมื่อก่อนสมัยโบราณแท้ๆ  เขาไม่กล้าสร้างพระพุทธรูป  เขา 

สร้างเป็นบัลลังก์ที่ประทับเฉยๆ  ไม่กล้าสร้างรูปพระพุทธรูป  ก็ได้จาก 
ธรรมเนียมที่ว่า  เมื่อพระสงฆ์นั่งประชุมกันที่ไหน  ท่านจะปูลาดอาสนะ 
เอาไว้ส�าหรับพระพุทธเจ้า  ถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาจะได้ประทับนั่ง 

ต่อมาเมื่อพระพทุธเจา้ปรินพิพานแล้ว ถ้าจะสรา้งเพือ่ให้ระลกึถงึพระพุทธเจา้ 

แล้วก็สร้างเพียงบัลลังก์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า  แต่ไม่สร้างองค์ของ 
พระพุทธเจ้า
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ต่อมาก็ได้ท�าเป็นพระพุทธรูปขึ้นสมัยกรีกเข้าครองอินเดียประมาณ  

๖๐๐  ถึง  ๗๐๐  ปีประมาณนั้น  ตามประวัติการสร้างพระพุทธรูปแล้ว 

ก็สร้างกันมากมาย  มาวิจิตรพิสดารเอามากเหลือเกินในเมืองไทย  มีองค์

ใหญ่  องค์กลาง  องค์เล็ก  องค์น้อย  องค์ขนาดสารพัดแล้วแต่จะสร้าง 

กันไป  บางคนก็คิดว่าจะสร้างองค์ใหญ่ที่สุดด้วยวัสดุที่ดีที่สุด  บางคนก็สร้าง 

เป็นองค์เล็กๆ  เพื่อจะได้พกติดตัว  อย่างนั้นก็มี  จะสร้างอะไรก็ได้ให้เป็น 

เครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อก่อนนี้มีพระธำตุเจดีย์ คือเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ก็แบ่ง 

พระบรมสารีริกธาตุกันไปแล้วก็ไปสร้างเป็นสถูปเป็นเจดีย์ส�าหรับบรรจุ 

พระธาตุไว้บูชา  เรียกว่าพระธาตุเจดีย์  เวลานี้ในเมืองไทยมีพระธาตุเยอะ 

บางคนก็มีเป็นทะนานๆ ไม่ทราบเอามาจากไหน เอาพระธาตุมาแจกชาวบ้าน 
ที่ไปท�าบุญ  แล้วยังบอกว่าถ้าใครบูชาดีๆ  พระธาตุจะเพิ่มด้วย  บูชาไม่ดีก็จะ 

ลดคือท่านหนีไปเลย บูชาดีก็จะเพิ่มไม่ทราบมาจากไหนเพิ่มมากมาย

มีคนถามผมเหมือนกันเรื่องพระธาตุนี้ว่าเป็นอย่างไร  จะเพิ่มจะลด
อย่างไร  ได้ไหม?  ผมบอกว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้  ไม่ได้สนใจเรื่องพระธาตุ 

สนใจแต่เรื่องพระธรรม  ท่านจะลดจะเพิ่มอะไร  ใครมีอย่างไรไม่ทราบไม่ได้

สนใจที่จะรู้  ก็เลยไม่มีความรู้เรื่องนี้  ต้องไปถามคนที่เขาสนใจทางนี้  ก็สนใจ 
แต่เรื่องพระธรรม  ถ้าถามเรื่องพระธรรมก็พอได้  แต่ถ้าถามเรื่องพระธาตุ 
ก็ไม่รู้
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ต่อมาก็มีธรรมเจดีย์  ธรรมเจดีย์คือที่ท่านจารึกพระธรรม  อย่าง 

เสาศิลาของพระเจ้าอโศกจารึกพระธรรมเอาไว้มากมาย อันนั้นเป็นพระธรรม 

เจดีย์  ต่อมาถ้าเราจะเขียนพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ลงใน 

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่นฝาผนัง  นั่นก็เป็นธรรมเจดีย์  เป็นเจดีย์เหมือนกัน  ถ้าเรา 

จะสร้างเสาขึ้นมาส�าหรับเขียนพระธรรมลงไป  นั่นก็เป็นธรรมเจดีย ์ พระเจ้า 

อโศกได้ทรงสร้างเสาศิลาจารึก  พระเจ้าอโศกสร้างอะไรขึ้นมาของเยอะแยะ 

เป็นธรรมเจดีย์ 

ต่อมาเมื่อมาจารึกหรือเขียนพระพุทธพจน์ลงในใบลาน  ต่อมาก็เป็น 

พระไตรปิฎก  อันนั้นก็เป็นธรรมเจดีย์  มีสมณศักดิ์ของพระเถระบางรูป 

“พระธรรมเจดีย์”  ต้องเป็นผู้มีธรรมเยอะนะครับ  เป็นที่บรรจุพระธรรม 

มีพระธรรมอยู่ในบุคคลผู้นั้นมากมาย เป็นธรรมเจดีย์

อีกอันหนึ่งคือ บร ิโภคเจดีย์ เดิมทีท่านหมายถึงสังเวชนียสถาน ๔ คือ 

สถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา  และปรินิพพาน 

ท่านเรียกว่า  บริ โภคเจดีย์  จากค�าถามของพระอานนท์ที่ทูลถามว่า  เมื่อ 

พระองค์ปรนิพิพำนแล้ว พทุธบรษิทัระลกึถงึพระองค์จะท�ำอย่ำงไร ตรสัว่ำ 
ขอให้ไปทีส่ถำนทีเ่หล่ำนีเ้พือ่ระลกึถงึพระองค์กไ็ด้ เรยีกว่ำสงัเวชนยีสถำน  
เป็นทีต่ัง้แห่งควำมสงัเวช สงัเวชในทีน่ีไ้ม่ได้หมำยควำมว่ำให้ไปร้องไห้ แต่ 

หมำยควำมว่ำให้เป็นเครือ่งกระตุน้ควำมเพยีรพยำยำม คอืเป็นสถำนทีท่ีไ่ป 

กระตุน้ควำมเพยีรพยำยำม เช่นเดยีวกบัทีพ่ระองค์เคยทรงกระท�ำมำ นีค่อื 
สังเวชนียสถาน  ไม่ใช่ไปร้องไห้  เป็นสถานที่ที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 

และกระตุ้นความเพียรพยายามว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์  อยู่อย่าง 
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มนุษย์  สามารถที่จะเอาชนะอะไรต่ออะไรได้มากมาย  เราก็เป็นมนุษย์ควร 

จะท�าได้ ถ้าเรามีความพากเพียรมากพอ อันนี้เป็นบร ิโภคเจดีย์

ต่อมาก็เพิ่มเครื่องใช้ไม้สอยของพระพุทธเจ้า  เช่นจีวร บาตร  เป็นต้น 

ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้  นี่ก็เป็นบริ  โภคเจดีย์  รวมทะนานที่ตักพระธาตุ 

พระอังคาร  (ขี้เถ้า)  ที่เหลืออยู่  แล้วมีผู้น�าไปประดิษฐานเป็นเจดีย์ไว้ก็เป็น 

บริ โภคเจดีย์  ให้พอรู้ผ่านๆ  ไปนะครับ  เพื่อมาเชื่อมกับพระพุทธรูปที่เป็น 

อุทเทสิกเจดีย์ ที่เรามีอยู่มากมายเวลานี้
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ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินว่า  ผู้ที่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว  ถ้าเป็น 

ฆราวาสที่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องบวชภายใน  ๗  วัน  หรือปรินิพพาน 

ภายใน ๗ วัน ก็พูดกันมานานแล้ว ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยิน ตามหลักฐาน 
ในบาลีชั้นอรรถกถาจะเป็นในวันนัน้ทั้งนัน้  คือผู้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว 
นิพพานหรือบวชอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนั้น  ถ้ำเป็นพระโสดำบัน  พระ 

สกทำคำม ีพระอนำคำม ีกอ็ยูไ่ด้ในเพศคฤหสัถ์ได้ตลอดชวีติของตน เท่ำชวีติ 

ของตน แต่ถ้ำเป็นพระขณีำสพ เป็นพระอรหนัต์แล้ว บรรลอุรหตัตผลแล้ว 

จะต้องนิพพำนหรือบวชในวันนั้น  ท่านใช้ค�าว่า  ต�  ทิวสเมว  ปพฺพชิตวำ 

ฆราวาสผู้สำาเร็จ
เป็นพระอรหันต์

๕
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ปรินิพฺพำติวำ บางแห่งก็ใช้ค�าว่า ปรินิพฺพำ ยิตพฺพ� วำ ปพฺพชิตพฺพ� วำ โหติ 

คือพึงปรินิพพานหรือบวชในวันนัน้ ต� ทิวสเมว  ไม่ใช่ ๗ วัน แต่ได้ยินได้ฟัง 

มานานแล้วว่าจะต้องบวชหรือนิพพานภายใน  ๗  วัน  พูดกันมาแต่ไม่มี 

หลักฐานที่อ้างอิง  ไม่เคยพบหลักฐำนที่ว่ำ  ๗  วัน  แต่ได้พบหลักฐานที่ว่า 

ต้องบวชหรือปรินิพพานในวันนัน้  เพราะฉะนัน้นีก่็เป็นสิ่งที่เราต้องท�าความ 

เข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง

เรื่องแปลกอยู่อันหนึ่ง  พระพำหิยะส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยัง 

เป็นคฤหัสถ์  เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อย  ก็ได้บรรลุธรรม 

เป็นพระอรหนัต์ ขอบวช ไปหาบรขิารทีจ่ะมาบวช ปรากฏว่าถกูโคขวดิเสยีชวีติ  

ก็ปรินิพพาน  พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  สพรหฺมจำรี  โว 

ภกิขฺเว กำลกโต  ภกิษทุัง้หลายเพือ่นพรหมจรรย์ของเธอท�ากาละแล้ว ใช้ค�าว่า  
เพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเธอ  สพรหมจำรี  ซึ่งโดยปกติใช้กับพระ 

ด้วยกัน  แต่ส�าหรับท่านพาหิยะเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์  แม้ยังไม่ได้บวช 

เป็นฆราวาสอยู่  พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า  สพรหฺมจำรี  โว  ภิกขเว  กำลกโต 
เพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเธอสิ้นชีวิตแล้วและรับสั่งให้น�ากระดูกไป 
บรรจุไว้  เป็นที่สักการบูชา  แล้วยังมาเป็นพระอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะ 

เป็นผู้ตรัสรู้เร็ว  อยู่ในกลุ่มพระ  ไม่อยู่ในกลุ่มของฆราวาส  ทั้งที่ยังไม่ได้บวช 

เพราะสิ้นชีวิตเสียก่อนที่จะบวช  เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ยกขึ้นมา  เพื่อให้ 
ท่านได้พิจารณาดูว่าเป็นอย่างไร ถ้าพิจารณาตามนี้ พระพุทธเจ้าท่านเล็งเอา
คุณสมบัติของบุคคล
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มีอีกท่านหนึง่คือท่ำนสันตติมหำอ�ำมำตย์  ท่านส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ 

ตั้งแต่เป็นฆราวาส ภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามถึงเรื่องเหล่านี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

จะเรียกว่าบรรพชิตก็ได้  จะเรียกว่าสมณะก็ได้  จะเรียกว่าภิกษุก็ได้  หมายถึง 

สันตติมหาอ�ามาตย์ก็ไม่ได้บวชเหมือนกัน  ขอยกขึ้นมาเพื่อเป็นการพิจารณา  

และต้องการให้ท�าความเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องปรินิพพาน  คือบวชภายใน 

วันนัน้ ไม่ใช่ภายใน ๗ วันส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว

มีหลายคนที่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส  พระเจ้า 

สุทโธทนะพระพุทธบิดาก็เป็นผู้หนึ่งเหมือนกันที่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ตอน 

เป็นฆราวาส
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สัมภเวสีคือใคร  เราได้ยินอยู่เสมอ  คนมักจะเข้าใจผิดว่าหมายถึง 
วิญญาณตามความเชื่อ  ควำมเข้ำใจของคนส่วนมำก  คิดว่ำเป็นวิญญำณ 

ที่เที่ยวหำที่เกิด ที่จริงไม่ใช่อย่ำงนัน้ ไม่มีใครเที่ยวหำที่เกิด ตำมหลักพุทธ 

ศำสนำไม่มีใครเที่ยวหำที่เกิด ทุกคนพอตายลงก็ไปเกิดทันทีทันใด ไม่ติดค้าง 
ไม่ติดขัดอะไรอยู่เลย ทุกคนพอตายแล้วก็ไปเกิดทันที

สมมติท่านเป็นผี  แล้วบอกว่านี่ยังไม่ไปเกิด  ยังเป็นผีอยู่  นั่นแหละ 

เขาไปเกิดแล้วครับ  ไปเกิดเป็นผีนัน่แหละ  หรือไม่รู้จะเรียกอะไร  เราเรียก 

เป็นผีหมด  อาจจะเป็นเทวดา  เป็นเปรต  หรือโอปปาติกะชนิดใดชนิดหนึ่ง 

สัมภเวสี
๖
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แต่ส�านวนไทยเรียกเป็นผีหมด  เขาเกิดแล้ว  ที่ตายแล้วเที่ยวแสวงหาที่เกิด 

ไม่มีหรอก  และตามอรรถกถาเมตตาสูตร  ขุททกนกิาย  ขุททกปาฐะ  ท่าน 

อธบิายสมัภเวสนีัน้ ยกเว้นพระอรหนัต์ นอกนัน้เป็นสมัภเวสทีัง้หมด พวกเรำๆ  

นีแ่หละคอืสมัภเวส ีคนทัง้หลาย สตัว์ทัง้หลาย แม้พระโสดาบนั พระสกทาคามี  

พระอนาคามี  ก็ยังเป็นสัมภเวสีอยู่  ยังมีภพอยู่  ยังไม่สิ้นภพ  พระอรหันต์ 

ท่ำนสิ้นภพแล้ว เพรำะฉะนัน้ท่ำนไม่เป็นสัมภเวสี ท่ำนเป็นภูตำ

ถ้าพระคุณเจ้าฟังอยู ่  ที่ท่านสวดในกรณียเมตตสูตรว่า  ภูตำ  วำ 

สมฺภเวสี  วำ  สพฺเพ  สตฺตำ  ภวนตฺุ  สุขิตตฺตำ  ขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัมภเวสี 

ก็ดี  เป็นภูตาก็ดี  ภูตาคือพระอรหันต์  สัมภเวสีก็ต�่ากว่าพระอรหันต์ลงมา 

ขอทั้งหมดจงมีความสุข ขอทั้งหลายทั้งปวงเหล่านัน้จงมีความสุข



คนส่วนมากเวลานี้มีความทุกข์  ความเดือดร้อน  จะไปเข้าพิธีกรรม 

ตามวัดวาอารามต่างๆ  ที่เขาโฆษณาว่าจะมีพิธีตัดกรรม  เคยไปดูเขา 

เหมือนกันว่าพิธีตัดกรรมเขาท�าอย่างไร  ไปยืนดูอยู ่ห่างๆ  ไม่ได้เข้าไป 
ในวงที่เขาท�าพิธี  พิธีที่ท�าก็เห็นเอาผ้าขาวผืนใหญ่โยนคลุมลงไปที่กลุ่มคน 
ที่ไปท�าพิธีตัดกรรม  พระผู้ที่ท�าพิธีจะสวดค�าหรือจะเรียกคาถาก็แล้วแต่ว่า 

กมฺมสฺสโกมฺหิ  กมฺมทำยำโท  กมฺมโยนิ  กมฺมพนฺธุ  กมฺมปฏิสรโณ  ย�  กมฺม� 

กริสฺสำมิ กลฺยำณ� วำ ปำปก� วำ ตัด ที่จริงมีค�าว่า ตสฺส  (อ่านว่า ตัด - สะ) 

ทำยำโท  ภวิสฺสำมิ  แต่ท่านผู้ท�าพิธีจะไม่เลยไปถึง  ตสฺส  ทำยำโท  ภวิสฺสำมิ 

จะหยุดอยู่แค่ค�าว่า ตัด มาจาก ตสฺส นั่นแหละครับ เพื่อเอาเคล็ดว่า เป็นการ 

ตัดกรรม

การตัดกรรม
๗
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ค�าสวดแปลเอาใจความว่า  กมฺมสฺสโกมฺหิ  เรามีกรรมเป็นของตน 

กมฺมทำยำโท  เราเป็นผู ้รับมรดกกรรม  กมฺมโยนิ  เรามีกรรมเป็นก�าเนิด 

กมฺมพนฺธุ  เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  กมฺมปฏิสร โณ  เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

ย�  กมฺม�  กริสฺสำมิ  เราท�ากรรมอันใดไว้  กลฺยำณ�  วำ  ดีก็ตาม  ปำปก�  วำ 

ชั่วก็ตาม  ตสฺส  ทำยำโท  ภวิสฺสำมิ  เราจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น 

นี่คือใจความของค�าสวดที่สวด  อันนี้เป็นพระพุทธพจน์ที่อยู่ในอภิณหปัจจ- 

เวกขณ์  ๕  ข้อ  ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พุทธสาวกพิจารณาเนืองๆ  อภิณหะ 

แปลว่าเนืองๆ ปัจจเวกขณ์แปลว่าพิจารณา อภิณหปัจจเวกขณ์  ให้พิจารณา

เนืองๆ ว่า

๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้

๒. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้

๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
๔. เรามคีวามพลดัพรากจากสิง่อนัเป็นทีร่กัทีพ่อใจเป็นธรรมดา ไม่อาจ 

  ล่วงพ้นไปได้

๕. เรามีกรรมเป็นของของตน

นี่ครับ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาเนืองๆ บ่อยๆ ทุกวันๆ ไม่ว่า 
จะเป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

เมื่อท�าพิธีตัดกรรมโดยการเอาของไปถวายพระ  จะเป็นสังฆทาน 

หรือไม่เป็น  หรือจะเป็นสังฆทานเวียน  ก็แล้วแต่  คือไปซื้อของเอาที่นั่นแล้ว 

ของยังคงอยู่ ก็จ่ายเงินไป คนใหม่มาซื้อของต่อไป จะถูกตัดให้ขาดไปได้ไหม 
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ลองคิดดู  แม้ในค�าที่สวดนั้นเอง  ก็บอกชัดเจนแล้วว่าเรามีกรรมเป็นของตน 

ผู้ท�ากรรมอันใดไว้  จะดีหรือชั่วก็ตาม  จักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น  ทีนี้ 

ใครจะตัดได้นอกจากเราจะตัดเอง ถ้าจะตัด เราผู้ท�ากรรมจะต้องตัดเอง

วิธีตัดกรรมที่ถูกต้องและมีผลจริง

ประกำรที่  ๑  เราต้องเป็นผู้หยุดท�ากรรมนั้น  กรรมใดที่จะท�าให้เกิด 

ผลร้าย  ผลไม่ดี  เราต้องหยุดท�ากรรมนั้น  เราต้องการผลดี  ก็ท�ากรรมดี 

กลยำณ� วำ ปำปก� วำ ตสฺส ทำยำโท ภวิสฺสำมิ เราท�ากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว 

ก็ตาม  จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น  พอเราหยุดท�ากรรมที่ชั่วร้ายหรือที่จะมี

ผลไม่ดี แล้วมาท�ากรรมใหม่ที่ดี เพียงแต่หยุดท�ากรรมชั่วเท่านั้น พระพุทธเจ้า 

ท่านตรัสว่าเป็นการลบล้างหรือหยุดกรรมไปได้ช่วงหนึ่งแล้ว  ถ้าเราไปท�า 

กรรมดเีพิม่ขึน้ๆ เหมอืนเราเพิม่น�า้ลงไป เตมิน�า้ลงไป น�า้น้อยแพ้ไฟ ถ้าน�า้มาก  
เราเพิ่มน�้า สู้ไฟได้ วิธีตัดกรรมต้องท�าอย่างนี้

ประกำรที่  ๒  การตัดกรรมที่ถูกต้องและตัดได้จริง  โดยตัดเหตุของ 

กรรม  อะไรเป็นเหตุของการท�ากรรม  คือกิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม  เราลอง 
นึกดูนะครับว่า  กรรมแรงๆ  ร้ายๆ  ที่ปรากฏอยู่ในสังคม  มันมาจากการ 
ผลักดันของกิเลสทั้งนั้น ไปฆ่าเขา ไปท�าร้ายเขา ไปปล้นเขา ไปคอร์รัปชั่นเขา 

ไปท�าอะไรต่ออะไรต่างๆ  ที่เป็นความร้ายต่างๆ  มันไปจากความผลักดัน 

ของกิเลสทั้งนั้น  วิธีที่จะตัดกรรมก็ต้องไปตัดตรงเหตุที่จะให้เกิดกรรม  คือ 

ลดกิเลสลง ยิ่งลดกิเลสลงเบาบางเท่าไร เหตุที่จะให้ท�าชั่วก็น้อยลง เบาบาง
ลง แต่เหตุที่จะให้ท�ากรรมดีหรือความดีก็จะเพิ่มมากขึ้น
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ท่านดวูงจร ๓ อย่างกไ็ด้ คอื วงจรของกเิลส กรรม และวบิาก … กเิลส 

น�าไปสู่การกระท�าดีบ้างชั่วบ้าง  ถ้าท�ากรรมดีมีผลดี  ท�าให้เกิดความรู้สึก 

ดีกว่าท�าชั่ว  ถึงจะมีผลดีและท�าให้คนเพลิดเพลินหลงใหลในความดีหรือผลดี 

อันนั้น  เกิดรติ  ความพอใจยินดี  ก็ยังดีกว่าที่จะไปมีกิเลสรุนแรง  แล้วไปท�า 

กรรมชั่วอันเป็นเหตุให้มีวิบากรุนแรง  ถ้าจะตัดกรรมทั้งดีทั้งชั่ว  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกรรมชั่ว  ต้องลดกิเลสลง  ถ้าตัดกิเลสลง  ถ้าตัดกิเลสได้ถึงที่สุด 

ก็จะเป็นการล้มเลิกบัญชีกรรม  แปลว่าเรื่องของกรรมเป็นอันล้มไปเลย 

ไม่ต้องพูดเลย สามารถอยู่เหนือกรรม

ขอให้ท่านผูฟั้งพจิารณาข้อความต่อไปนีน้ะครบั เรือ่งกรรม ๔ อย่ำงคอื

๑.  กรรมด�าให้ผลด�า หมายถึงกรรมชั่วหรือทุจริต ให้ผลเป็นทุกข์

๒. กรรมขาว คือสุจริตหรือกรรมดี ให้ผลเป็นสุข

๓. กรรมทั้งด�าทั้งขาว  ให้ผลทั้งด�าทั้งขาว  หมายความว่า  ทั้งกรรมดี 
  กรรมชั่วคละกัน ปนกัน คือให้ผลเป็นสุขบ้างทุกข์บ้าง

๔.  กรรมไม่ด�าไม่ขาว ให้ผลไม่ด�าไม่ขาว กรรมไม่ด�าไม่ขาว คือเจตนา 

  ในการที่จะล้มเลิก  เจตนาในการที่จะตัดทั้งกรรมด�าและกรรมขาว 
  เจตนาที่จะงดเว้นจากกรรมด�าและกรรมขาว  กรรมทั้งด�าทั้งขาว 
  เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม  กรรมไม่ด�าไม่ขาวนี่แหละเป็นไปเพื่อ 

  ความสิ้นกรรม

ค่อนข้างจะเข้าใจยาก  ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่ง  ท่านลองนึกดูอย่างนี้ 

นะครับ  คนชั่วท�าชั่ว  มีผลออกมาเป็นความทุกข์  คนชั่วทุกข์อย่างคนชั่ว 

คนดีทุกข์อย่างคนดี  มันมีเรื่องให้ทุกข์ตามประสาคนดี  ทั้งดีทั้งชั่วปนกัน 
ทั้งด�าทั้งขาวปนกัน ก็มีสุขบ้าง มีทุกข์บ้าง ปนกันไป
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พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างอย่างนี้  กรรมด�ำให้ผลด�ำ  มีวิบำกด�ำ

บุคคลผู ้ท�ากรรมนั้นก็เกิดในโลกที่มีการเบียดเบียน  เมื่อเกิดในโลกที่มี 

การเบียดเบียนเช่นนั้น  ก็ได้กระทบกับผัสสะที่มีการเบียดเบียน  ได้เสวย 

เวทนาที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน  มีความทุกข์โดยส่วนเดียว  เช่นผู้ที่ 

ไปเกิดในนรก มีแต่ความทุกข์ นี่แหละคือกรรมด�ามีผลด�า

ทีนี้กรรมขำวมีผลขำว  พระพุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายว่า  กายกรรม 

วจีกรรม  มโนกรรม  ของบุคคลใดไม่มีการเบียดเบียน  ไม่เป็นไปเพื่อ 

การเบียดเบียน  บุคคลนั้นเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน  เมื่อเกิดในโลก 

ที่ไม่มีการเบียดเบียน  ก็กระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียน  คือไม่มีเรื่อง 

แห่งการเบียดเบียน  ได้รับเวทนาที่ไม่มีการเบียดเบียน  คือได้สุขเวทนาโดย 

ส่วนเดียว  ดังเช่นเทพเจ้าเหล่าสุภกิณหะ  นี่ท่านยกตัวอย่างไว้ในคัมภีร์ 

พระไตรปิฎก นี่แหละคือกรรมขาวมีผลขาว

ต่อไปกรรมทั้งด�ำทั้งขำว  มีผลทั้งด�ำทั้งขำว  คือกายกรรม  วจีกรรม  
มโนกรรม  ของบุคคลใด  เป็นไปด้วยการเบียดเบียนบ้าง  เกิดในโลกที่ไม่มี 

การเบียดเบียน  ที่มีการเบียดเบียนบ้าง  ที่ไม่มีการเบียดเบียนเลย  ไป 

กระทบกับผัสสะที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบ้าง  ไม่เป็นไปเพื่อความ 
เบียดเบียนบ้าง  หมายความว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเบียดเบียนกันบ้าง 
ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง  เขาย่อมจะได้เสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อการ 

เบียดเบียนบ้าง  ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบ้าง  เกลื่อนกล่นไปด้วยสุข 

และทุกข์ดังเช่นมนุษย์ทั้งหลาย  เทวดาบางพวก  วินิบาตบางพวก  นี่แหละ 

คือ กรรมทั้งด�าทั้งขาว มีผลทั้งด�าทั้งขาว
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กรรมไม่ด�ำไม่ขำว  มีผลไม่ด�ำไม่ขำว  คือเจตนาที่จะละกรรมทั้งปวง 

ทั้งกรรมด�า  กรรมขาว  กรรมทั้งด�าทั้งขาว  กรรมอย่างนี้แหละเป็นไปเพื่อ 

ความสิ้นกรรม  คือด�าเนินอยู่ในอริยมรรคมีองค์  ๘  เพื่อให้หมดทั้งกรรมด�า 

กรรมขาว  เป็นผู้ที่ได้ละทั้งบาปทั้งบุญ  ปุญฺญปำปปหีโน  ดังนั้นจะไม่ต้องสุข  

ไม่ต้องทุกข์  อย่างที่คนทั้งหลายต้องสุขต้องทุกข์แต่อยู ่ด้วยความสงบ 

มีความสงบอย่างเช่นพระอรหันต์เป็นต้น  และพระอริยเจ้าในระดับต่างๆ 

นี่คือกรรมด�ากรรมขาว กรรมไม่ด�ากรรมไม่ขาว 

คนมีทั้งบุญทั้งบาปมาเกิดเป็นมนุษย์เกลื่อนกล่นด้วยสุขและทุกข์ 

สัตว์เดรัจฉานบางพวกมีความสุขตามฐานะของตน  ก็เพราะมีกุศลวิบาก 

อยู่ด้วย  มนุษย์ชั้นสูงแม้จะมั่งมี  แต่ก็มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วย  เพราะ 

อกุศลวิบากติดตามมาด้วยเหมือนกัน

ส�าหรับพระอรหันต์เป็นผู ้ละบุญละบาปได้  การกระท�าของท่าน 
ทั้งหมดเป็นเพียงกิริยา  ไม่ก่อให้เกิดวิบากที่จะเป็นผลต่อไป  ท่านอยู่เหนือ 

ความดีความชั่ว  คล้ายๆ  ครูซึ่งอยู่ในโรงเรียน  อยู่เหนือการสอบได้สอบตก 

ไม่ต้องดใีจเสยีใจเพราะการสอบได้สอบตกของนกัเรยีน นอกจากจะอนโุมทนา 
กับการสอบได้ของคนอื่นที่ยังเป็นนักเรียนอยู่

เจตนำในกำรดบักรรมเป็นเจตนำทีส่งูทีส่ดุ และเป็นกำรท�ำกรรมทีด่ี 

ที่สุด  เป็นไปเพื่อกำรสิ้นกรรม  ตัดกรรมเราต้องตัดเอง  คนอื่นตัดให้ไม่ได้  

พระพุทธเจ้ายังตัดให้ไม่ได้  ตนเองต้องตัดเอง  ส�าหรับองค์พระพุทธเจ้าเอง 

นั้น  เรียกว่า สพฺพกมฺมกฺขย� ปตฺโต  ได้เป็นผู้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวง 
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วิมุตฺโต  อุปธิกฺขเย  ได้หลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปของกิเลส  หลุดพ้นแล้ว 

เพราะความสิ้นไปของกิเลส  จึงได้ความสิ้นกรรมทั้งปวง  พุทฺโธ  โส  ภควำ 

โพธำย  ธมฺม�  เทเสติ  จกฺขุมำ  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ตื่นแล้ว 

เป็นผู้มีจักษุ ทรงแสดงธรรมในโลก อันนี้เป็นตอนที่พราหมณ์ภาวรีส่งลูกน้อง 

หรือลูกศิษย์  ๑๖  คนไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้า  แต่งปัญหาไป  และบอก 

ลูกศิษย์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้  พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู ้มีจักษุ  แสดง 

ธรรมอยู่ในโลก  เป็นผู้ถึงความสิ้นกรรมทั้งปวงและหลุดพ้น  เพราะความ 

สิ้นไปของกิเลส  ท่านที่ชอบค้นคว้าก็ดูในพระไตรปิฎกเล่ม  ๒๕  ข้อ  ๔๒๔ 

เรื่องโสฬสปัญหา

มีบทสวดบทหนึ่งที่พระนิยมสวดในงานมงคลต่างๆ  ไปท�าน�้ามนต์ 

ในบ้านในวัด คือ รัตนสูตร ที่ว่า ขีณ� ปุรำณ� นว� นตฺถิ สมฺภว� ท่านก็สวดอันนี้ 

ว่า  กรรมเก่าหมดไปแล้ว  กรรมเก่าสิ้นไปแล้ว  กรรมที่จะท�าให้เกิดใหม่ก็ไม่มี 
วิรตฺตจิตฺตำ  ท่านเป็นผู้มีจิตใจที่คลายออกหมดแล้ว  ยติเก  ภวสฺมึ  ไม่ยินดี 
ที่จะเกิดในภพต่อไป  กรรมเก่าก็สิ้นไป  กรรมใหม่ก็ไม่ได้ท�า  เต  ขีณพีชำ 

อวิรุฬฺหิฉนฺทำ  ท่านเป็นผู้มีพืชสิ้นแล้ว  การเกิดใหม่สิ้นแล้ว  พืชที่จะท�าให้ 

เกิดใหม่หมดแล้ว ฉันทะในการที่จะเกิดใหม่ก็ไม่มี นิพฺพนฺติ ธีรำ ยถำยมฺปทีโป 
นักปราชญ์เหล่านั้นดับสนิทแล้ว  เหมือนกับดวงประทีปที่หมดน�้ามันแล้วก็ 
ดับ นี่แหละครับ ถึงจะเรียกว่าตัดกรรมหรือสิ้นกรรม
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รัตนสูตร พระท่านจะสวดมนต์ท�าน�้ามนต์ที่ว่า

ขีณ� ปุรำณ� นว� นตฺถิ สมฺภว�

วิรตฺตจิตฺตำ ยติเก ภวสฺมึ

เต ขีณพีชำ อวิรุฬฺหิฉนฺทำ

นิพฺพนฺติ ธีรำ ยถำยมฺปทีโป

พอขึ้นต้น  ขีณ�  ปุรำณ�  ท่านก็จะเอาเทียนที่ป ักอยู ่บนบาตรมา 

หยดเทียนลงไปบนน�้ามนต์ในบาตร  ก็เวียนไป  พอ  ยถำยมฺปทีโป  เหมือน 

กับประทีปดวงนี้ดับ  ท่านก็จะจุ่มเทียนลงไปในบาตร  แปลเป็นใจความว่า 

กรรมเก่าของท่านได้สิ้นไปแล้ว  ของท่านหมายถึงพระอรหันต์  กรรมใหม่ 

ที่จะต้องเกิดใหม่ก็ไม่มี  ท่านเป็นผู้มีจิตที่คลายออกแล้วในภพต่อไป  คือไม่ 

หวังการเกิดอีก  ไม่อยากเกิดอีก  คนธรรมดาบางคนก็พูดบ่อย  ขอพร  ขอ 

ไม่ให้เกิดอีก  ไม่อยากเกิด  เกิดมาเหนื่อยเหลือเกิน  ท�านองนั้น  ไม่อยาก 
จะเกิดอีก  นั้นก็เป็นแต่เพียงความตั้งใจ  ความปรารถนาที่จะไม่เกิดอีก  แต่ 
ถ้ายังมีเหตุปัจจัยให้เกิด มันก็ต้องเกิด ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิด

ตามทรรศนะของพุทธศาสนาเห็นว่า  ตายแล้วเกิดก็ผิด  ตายแล้วสูญ 

ก็ผิด ถ้าอย่างนั้นเห็นอย่ำงไรจึงจะถูก ตอบว่ำเห็นว่ำแล้วแต่เหตุปัจจัย ถ้ำ 
มเีหตปัุจจยัให้ต้องเกดิ กต้็องเกดิ ถ้ำไม่มเีหตปัุจจยัให้เกดิ กไ็ม่เกดิ เหตปัุจจยั 
ที่ว่านั้นคือกิเลส  ถ้ายังมีกิเลสอยู่  นั่นก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องให้เวียนเกิด 

ในภพต่างๆ  ถ้าไม่มีกิเลสแล้ว  ถึงเราไม่ปรารถนาที่จะไม่เกิด  มันก็ไม่เกิด 

มันไม่มีอะไรไปเกิด
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เมื่อจิตของท่านคลายออกแล้วในภพต่อไป  เต  ขีณพีชำ  พืชของ 

ท่านสิ้นแล้ว  พืช  หมายความว่า  วิญฺญำณ�  พีช�  วิญญาณนั้นเหมือนพืช 

กมฺม�  เขตฺต�  ในการเกิดใหม่นั้นกรรมเหมือนเนื้อนา  กรรมเหมือนเนื้อดิน 

ตณฺหำสิเนโห  ตัณหาเหมือนยางในพืช  พืชยังมียาง  ยังมีตัวที่ท�าให้ต้องเกิด 

ท�าให้เพาะขึ้นได้ ท่านเรียกว่ายางในพืช ถ้าเอาเมล็ดพืชไปคั่วเสียแล้ว ถ้าเป็น 

เมล็ดใหญ่ ก็เอาเหล็กเจาะเข้าไปให้เมล็ดมันหมดคุณภาพที่จะต้องงอกอีก

เต  ขีณพีชำ  พืชของท่านสิ้นแล้ว  อวิรุฬฺหิฉนฺทำ  ไม่มีความพอใจที่จะ 

เกิดขึ้น นิพฺพนฺติ ธีรำ นักปราชญ์เหล่านั้นก็ดับสนิท ยถำยมฺปทีโป เหมือนกับ 

ประทีปดวงนี้  ประทีปดวงนี้ดวงไหน  ท่านเล่าว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัส 

เรื่องนี้  ก็ยืนดูดวงประทีปหลายดวงที่เขาจุดบูชาเทวดาประจ�าเมือง  แล้วมี 

ดวงประทีปดวงหนึ่งดับไปเพราะหมดเชื้อ  หมดน�้ามัน  พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่า  

มันดับไปเหมือนดวงประทีปดวงนี้ พระก็เอาใจความตรงนี้มาจุ่มเทียนลงไปใน 
บาตรน�้ามนต์เวลาท�าน�้ามนต์ นี่เป็นเรื่องของพระอรหันต์นะครับ พระอรหันต์ 
ท่านสิ้นกรรม  หมดกรรม  อยู่เหนือกรรม  เพราะฉะนั้นวิญญาณก็ไม่ต้อง 

เวียนว่ายตายเกิดต่อไป เป็นอิสระจากกรรมและวิญญาณ วิญญาณที่เดินทาง 

มาเป็นเวลานาน  เกิดๆ  ดับๆ  มาโดยอาศัยสันตติ  สืบภพชาติต่อมาเป็น 
เวลานาน  วิญญาณหมดเชื้อก็ดับในที่สุด  ไม่เกิดอีก  เป็นอันจบกระบวนการ 
ของชีวิตเสียที

ถ้ายังมีตัณหานุสัยอยู่  ก็ต้องเกิดบ่อยๆ  ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

เหมือนกับเมื่อรากของต้นไม้ยังมั่นคงอยู่  ยังไม่มีอุปัทวะ  ยังไม่เป็นอันตราย  

ต้นไม้แม้จะถูกตัดแล้ว  ก็งอกขึ้นได้อีกฉันใด  เอวมฺปิ  ตณฺหำนุสเย  อนูหเต 
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เมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกถอนขึ้น  อุปฺปชฺชติ  ทุกฺขมิท�  ปุนปฺปุน�  ทุกข์นี้เกิดขึ้น 

บ่อยๆ  เพราะตัวส�าคัญในการที่จะตัดกรรมได้  ต้องตัดกิเลส  ตัณหาเป็นชื่อ 

หนึ่งของกิเลส เป็นอย่างหนึ่งของกิเลส

ในภวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ พระอานนท์เข้าไปทูลถาม 

พระพทุธเจ้าว่า “ภพมไีด้เพราะเหตใุด” พระพทุธเจ้าตรสัถามย้อนพระอานนท์ 

ว่า  “ถ้ากรรมที่เกี่ยวกับกามจักไม่มีแล้ว  กามภพจักมีได้หรือไม่  ถ้ากรรมที่ 

เกี่ยวกับรูปธาตุ หรือรูปฌาน หรือที่เกี่ยวกับอรูปธาตุ อรูปฌาน จักไม่มีแล้ว  

รูปภพ  อรูปภพจักมีหรือไม่”  พระอานนท์ทูลตอบว่า  “มีไม่ได้เลยพระเจ้าข้า”  

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า  “เพราะเหตุนี้แหละอานนท ์ ในการเกิดใหม่นั้น  กรรม 

จึงเป็นเหมือนเนื้อนา  วิญญาณเหมือนพืช  ตัณหาเป็นเสมือนยางเหนียวใน

พืช ดูก่อน…อานนท์ ความตั้งใจ ความจงใจ เจตนา ความปรารถนาของสัตว์ 

ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้ม  มีตัณหาเป็นเครื่องรึงรัด  ได้ตั้งลงแล้วในธาตุ 
อันเลว  คือ  กามธาตุ  ธาตุปานกลาง  คือ  รูปธาตุ  และ  ธาตุประณีต  คือ 
อรูปธาตุ  เมื่อเป็นดังนี้  การเกิดในภพใหม่ก็มีขึ้นได้อีก”  พระพุทธสุภาษิตนี้ 

บอกชัดทีเดียวว่า  การเกิดใหม่ของสัตว์โลกต้องอาศัยกรรม  อาศัยกิเลส  

ตัณหา  และวิญญาณมีความสัมพันธ์กัน  เหมือนกับที่ดินหรือเนื้อนา  พืชและ 
ยางเหนียวในพืช  ท�าให้พืชมีคุณสมบัติในการเกิดขึ้นใหม่ได้อีก  เมื่อสภาวะ 
แวดล้อมเหมาะสม



เรำเลือกเกิดได้หรือไม่  เราได้ยินบ่อยนะครับว่า  “ก็เลือกเกิด 
ไม่ได้นี่  ถ้ำเลือกเกิดได้ก็จะเลือกเกิดให้ดีที่สุด  ร�่ำรวยที่สุด  สวยที่สุด  ดี 

ที่สุด…แต่เลือกเกิดไม่ได้”

ถ้าจะถามว่า  เราเลือกท�ากรรมใช่หรือไม่  การท�ากรรมนี่ใครเป็น 
คนเลือก  เราเป็นคนเลือกท�ากรรม  กรรมเป็นตัวก�าหนดการเกิดของเรา 

คนเราเป็นไปตามกรรม  จะเป็นดี  เป็นชั่ว  เป็นทุกข์  อย่างไรนั้นเป็นไป 

เราเลือกเกิดได้หรือไม่
๘
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ตามกรรม  กมฺมุนำ  วตฺตตี  โลโก  สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม  เมื่อเรำเป็น 

คนเลือกท�ำกรรม และกรรมเป็นตัวก�ำหนดกำรเกิดของเรำ เพรำะฉะนั้น 

ใช่เรำหรือเปล่ำที่เป็นคนเลือกเกิด เพรำะเลือกท�ำกรรมนั้นเอง เหมือนกับ 

คนไปติดคุก  เขาก็ท�ากรรมที่เป็นเหตุให้ติดคุก  เสร็จแล้วพอติดคุกแล้ว 

เขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือก  ที่จริงเขาเลือกเพราะเขาไปท�ากรรมที่เป็นเหตุให้ 

ติดคุก  ยกเว้นคนที่ถูกใส่ความ  คนที่ไม่ได้ท�าแต่ว่ามันอาจจะเป็นกรรมเก่า 

หรือกรรมใหม่ก็แล้วแต่  ยกเว้นไว้บ้าง  เพราะกฎทุกอย่างมีข้อยกเว้น  แต่ 

ในที่สุดเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดี ถ้าเขาไม่ได้ท�า แต่ส่วนมากได้ท�า เพราะฉะนั้น 

เมื่อเราเป็นผู้เลือกท�ากรรม  และกรรมเป็นตัวก�าหนดในการเกิด  เราถือว่า 

เราเป็นผู้เลือกการเกิด  คนที่มีบารมีดีๆ  เขาเลือกเกิดได้  มีพระสูตรอ้างอิง 

คือ สังขำรูปปัตติสูตร พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๑๓๘ พระพุทธเจ้าได้ตรัส 

กับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้ที่ประกอบพร้อมสมบูรณ์ด้วยศรัทธำ ศีล สุตะ (สดับ 
ตรับฟังมำก)  จำคะ  และปัญญำ  ปรำรถนำเกิดเป็นอะไร  ก็สำมำรถเกิด 

ในภพนั้นได้โดยที่สุดแม้ปรำรถนำสิ้นอำสวะก็จะสิ้นอำสวะได้  ถ้ำมีกรรม 

๕ อย่ำงนี้พรั่งพร้อม

มีเรื่องเล่า  เรื่องพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นโสดาบัน  ท่านมีสิทธิ์จะไป 
เกิดชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่เกิดของนักปราชญ์  เป็นที่เกิดของผู้มีธรรมทั้งหลาย 

แต่พระเจ้าพิมพิสารไปเลือกเกิดในชั้นจาตุมหาราช  เป็นชั้นเทพชั้นต�่าที่สุด 

ท่านเลือกไปเกิดที่นั่น  ถามว่าท�าไมท่านจึงเลือกไปเกิดที่นั่น  ท่านบอกว่า 
เป็นภพเก่าของท่าน  ท่านเคยเกิดอยู่ที่นั่นนาน  ท่านคุ้นเคยกับที่นั่น  ท่าน 
อยากจะเกิดที่นั่น ก็ไปเกิดได้ นี่ท่านเลือกเกิดได้
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พระพุทธเจ้าตามต�านานว่า ก่อนจะมาเกิดในโลกมนุษย์ ตอนที่มาจาก 

เทวดามาเกิดในโลกมนุษย์  ท่านก็เลือกว่าจะเกิดที่ไหนดี  ก็เลือกมาเกิด 

เหมือนกัน  พวกเทวดานี่เขาเลือกเกิดได้นะครับ  คนที่รวยมีเงินเยอะๆ 

เลือกที่อยู ่ได้  เขาอยู ่ที่นี่บ้าง  ที่โน่นบ้าง  หรือเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู ่ได้ 

ไปปลูกบ้านที่ไหนสักหลังไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับคนที่มีเงินเยอะ  เลือกที่อยู่ได้  

เบื่อที่นี่ก็ไปอยู ่ที่นั่น  เบื่อที่โน่นก็ไปที่นั่น  เลือกที่อยู ่ได้  แต่คนที่ไม่มีเงิน 

มันเลือกไม่ได้  อยู ่กระท่อมก็ต้องอยู ่ไป  ไม่มีทางเลือกเพราะมีทุนน้อย 

มีทางเลือกน้อย  คนที่มีความรู้เยอะ  มีความรู้หลายแขนง  เลือกงานท�าได้ 

อยากจะลองตรงไหนก็ไปลองได้  คนแย่งตัวกันด้วยซ�้าไป  คนที่มีความรู้น้อย 

ขาดความรู้  เที่ยวสมัครงานเป็นเดือนเป็นปีสองปีไม่มีใครรับ  หาเงินหางาน 

ท�าไม่ได้  นี่แหละครับความแตกต่างมันมีอยู่  เพราะฉะนั้นเราเลือกเกิดได้ 

ถ้าเรามีบุญบารมี มีคุณงามความดี ถึงเราจะไม่มีคุณงามความดีอะไร สภาพ 
ที่เราท�ากรรมเอาไว้แล้วไปเกิด กรรมเป็นตัวก�าหนดการเกิด ก็เหมือนกับเรา 

เลือกเหมือนกัน

คราวนี้มีปัญหาว่า  ถ้าคนมีธรรม  ๕  ประการตามที่กล่าวมาแต่ไม่มี 
ความปรารถนา หรือมีความปรารถนาแต่ไม่มีธรรม ๕ ประการ คติของท่าน 

ผู้นั้นจะเป็นอย่างไร?  จะเลือกได้ไหม?  ท่านบอกว่าไม่ได ้ เพราะคติของท่าน 

ผู้นั้นไม่ต่อเนื่อง  อันนี้เป็นนัยอรรถกถำสังขำรูปปัตติสูตร  ไม่ใช่ความเห็น 
ของผม เป็นความเหน็ของพระอรรถกถาจารย์ทีท่่านอธบิายสงัขารปูปัตตสิตูร  
ท่านบอกว่า  “ถ้ามีธรรม  ๕  ประการ  แต่ไม่มีความปรารถนาว่า  ขอให้เรา 

ไปเกิดที่นั่นเถิด  ขอให้เราเป็นอย่างนั้นเถิด  อย่างนี้ก็จะต้องไปตามกรรม 

ที่ได้กระท�าไว้” 



52
สิ่ ง ที่ ค ว ร ทำ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก ัน ใ ห ม่  

เ พื่ อ ค ว า ม ถ ูก ต้ อ ง

อีกพวกหนึ่ง  มีความปรารถนา  แต่ไม่มีธรรม  ๕  ประการนั้นก็ไม่ได้ 

มันต้องมีธรรม  ๕  ประการนี้พร้อมบริบูรณ ์ มีความปรารถนา  มีความตั้งใจ 

มีความจงใจจึงจะไปได้ตามที่ต้องการ  เหมือนกับเรามีเงิน ๕๐๐  ให้เด็กไปซื้อ 

อะไรมาก็ได้  เด็กก็จะซื้อสะเปะสะปะไปเรื่อยตามที่แกอยากจะซื้อ  มันก็ตรง 

กับความต้องการของเราบ้าง ไม่ตรงบ้าง แต่ถ้าเราระบุไปเลยว่า ๕๐๐ นี้ซื้อ 

สิ่งนั้นสิ่งนี้  ระบุสิ่งของไปเลย  เด็กก็ต้องซื้อสิ่งที่เราต้องการมาได้  เพราะ 

เราปรารถนาจงใจในสิ่งนั้น

เราเลือกเกิดได้  เพราะฉะนั้นให้บ�าเพ็ญคุณงามความดีไว้มากๆ  เพื่อ 

จะได้เลือกเกิดได้ตามที่ต้องการ  ถ้าต้องการจะเกิดที่ดีกว่านั้นคือเลือกไม่เกิด  

เลือกสิ้นอาสวะไปเลย



เรื่องผ้าอาบน�้าฝนกับผ้าจ�าน�าพรรษา  เพราะมักพูดผิดกันเสมอ  พูด 

ผ้าอาบน�้าฝนเป็นผ้าจ�าน�าพรรษา  เพราะไม่เข้าใจว่าค�าว่า  ผ้าจ�าน�าพรรษา 
หมายถึงอะไร  ชวนกันไปถวายผ้าจ�าน�าพรรษาก่อนเข้าพรรษา  แม้แต่เทียน 
ก็ประกาศกันว่าท�าเทียนเพื่อจะไปถวายวัด  ก็ยังพูดไม่ถูกต้อง  พูดว่าเทียน 

จ�าน�าพรรษา  ในวัดใหญ่ๆ  บางแห่งก็มีเขียนประกาศเอาไว ้ เชิญหล่อเทียน 

จ�าน�าพรรษา อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ เราท�าความเข้าใจกันเสียใหม่

ค�าว่า  ผ้ำจ�ำน�ำพรรษำ  คือผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ผู้ที่อยู่จ�าพรรษา 
ครบแล้วในวดันัน้ แปลว่าออกพรรษาแล้ว เรยีกเป็นศพัท์ว่า วสัสำวำสกิสำฎก  

หรือ วัสสำวำสิกสำฏิกำ

ผ้าอาบนำ้าฝน
กับผ้าจำานำาพรรษา

๙
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ผ้ำอำบน�้ำฝนนั้น  เป็นผ้าที่ส�าหรับถวายพระให้นุ่งอาบน�้าฝนตลอด 

๔  เดือนฤดูฝนหรือฤดูจ�าพรรษานั้นเอง  ที่ทายกทายิกาน�าไปถวายก่อน 

เข้าพรรษา  เรียกเป็นศัพท์ว่า วัสสิกสำฎก  อนญุาตให้พระภิกษุแสวงหาผ้านี้ 

ได้ในระยะเวลา ๑ เดือนก่อนเข้าพรรษา ตั้งแต่แรม ๑ ค�่า เดือน ๗ เป็นต้นไป  

ถึงขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๘ ให้ท�านุ่งได้ตั้งแต่ขึ้น ๑ ค�่า ถึง ๑๕ ค�่า เดือน ๘ ปัจจุบัน 

มีประเพณีที่ทายกทายิกาท�าบุญถวายผ้าอาบน�้าฝนตามวัดต่างๆ  ในวันขึ้น 

๑๕ ค�่า เดือน ๘ หรือก่อนเข้าพรรษาก็ได้

เทียนก็เหมือนกัน เทียนพรรษำ คือ เทียนที่ถวายพระก่อนเข้าพรรษา 

ไม่ใช่เทียนจ�าน�าพรรษา  ถ้าเทียนจ�าน�าพรรษาก็ต้องน�าไปถวายตอนออก 

พรรษาแล้ว  ในวัดใหญ่ๆ  ก็มีเขียนติดเอาไว้  ขอให้ท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง 

ก็จะไม่ผิดพลาดด้วยเรื่องพวกนี้  ชาวพุทธควรจะสนใจและท�าความเข้าใจ 

กันบ้าง  ไม่ใช่ปล่อยตามสบายว่า ฉนัจะใช้ของฉนัอย่างนี้  แต่ก็รู้ว่าคนที่ท�าไป 
ก็เพราะไม่เข้าใจหรือไม่รู ้  ถ้ารู้ว่าผิดเขาไม่ท�าหรอก  ถ้ารู้ว่าพูดอย่างนี้ไม่ 
ถูกต้อง เขาก็ไม่ท�า เรื่องนี้เป็นอันว่าพูดแค่นี้ส�าหรับผ้าอาบน�้าฝน



เรื่องต่อไปที่จะพูดกับท่านผู้ฟังที่เราควรท�าความเข้าใจกันใหม่เพื่อ 

ความถูกต้อง คือการอาราธนาศีล การอาราธนาศีล มีอยู่ ๒ แบบ คือแบบ 

มีวิสุง กับแบบไม่มีวิสุง มย� ภนฺเต วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถำย ติสรเณน สห ปญฺจ 
สีลำนิ  ยำจำม  อีกแบบหนึ่งคือ  มย�  ภณฺเต  ติสรเณน  สห  ปญฺจ  สีลำนิ 
ยำจำม  ไม่มี  วิสุ   วิสุ   รกฺขณตฺถำย  ค�าอธิบายที่อธิบายกันมาและยึดถือ 

กันอยู่ คือ ถ้าอาราธนาแบบมี วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถำย หมายความว่า รับศีล ๕ 

แล้ว  ถ้าขาดข้อใดก็ขาดเฉพาะข้อนัน้  ข้ออื่นไม่พลอยขาดไปด้วย  แต่ถ้าไม่มี 

วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถำย ถ้าขาดข้อเดียวก็ขาดหมดทั้ง ๕ ข้อ

การอาราธนาศีล
๑๐
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ท่านเปรียบว่าเหมือนกับเรามีเหรียญ  ๕  ถ้ามันหล่นหายไป  มันก็ 

หายไปหมดทั้ง ๕ บาท ถ้าเรามีเหรียญบาท ๕ เหรียญ หล่นหายไป ๑ เหรียญ  

ก็เหลืออีก  ๔  เหรียญ  ไม่เป็นไร  ถือว่ายังเหลืออีก  ๔  เหรียญ  เพราะฉะนัน้ 

อาราธนาศีลแบบมีวิสุง  ก็เหมือนกับมีเหรียญบาท  ๕  เหรียญ  อาราธนา 

แบบไม่มีวิสุง  ก็เหมือนกัน  มีเหรียญ  ๕  หนึง่เหรียญ  ราคามันเท่ากัน  แต่ 

เวลามันหาย มันหายไม่เหมือนกัน ถ้ามีใครสักคนหนึง่มาโต้แย้งว่าเอาเหรียญ 

มามัดใส่ถุงเดียวกัน เวลาหล่นหาย มันก็หายทั้งถุงเหมือนกัน หายทั้ง ๕ บาท  

ได้เหมือนกัน นีถ่้าจะเถียงในอุปมาก็เถียงได้

แต่ทีนี้เรามาพิจารณากันโดยเหตุผลว่า  ท�าไมจึงมาขึ้นอยู่กับอาราธนา 

วิสุ  วิสุ  แปลว่า  เป็นส่วนๆ  คือข้าพเจ้าขอรับศีล  ๕  เพื่อจะรักษาเป็นส่วนๆ 

ไม่ใช่เพื่อขาดเป็นส่วนๆ  อันนี้เรียกว่า  ปัจเจกสมำทำน  อีกแบบหนึง่เรียก 

เอกัชฌสมำทำน สมาทานรวม ไม่มีวิสุง สมาทานรวมเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน

ทีนี้ลองมาพิจารณาโดยเหตุผลว่า  ศีลนัน้จะขำดแต่ละข้อต้องขำด 
พร้อมด้วยองค์  อย่างศีล  ๕  ข้อที่  ๑  ปาณาติบาต  มีองค์  ๕  ปำโณ… 

สัตว์มีชีวิต ปำณสญฺญิตำ…รู้ว่าสัตว์มีชีวิต วฒฺกจิตฺต�…จิตคิดจะฆ่า วำยำโม… 

มีความพยายาม  เปนมรณ�…สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น  ครบด้วย 
องค์ ๕ นี้…ศีลขาด

เมื่อขาดข้อ ๑ แล้ว ข้อ ๒ ท�าไมต้องขาดด้วย ในเมื่อไม่ได้ท�า ข้อ ๒  

ก็มีองค์ประกอบของเขา  ข้ออทินนาทาน  ข้อกาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท 

สุราเมรัย แต่ละข้อมีองค์ประกอบว่าต้องประกอบด้วยองค์เท่านี้ๆ ถึงจะขาด  
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ทีนี้เขาไม่ได้ท�าเลย  อทินนาทานไม่ได้ท�าเลย  สุมิจฉาจารก็ไม่ได้ท�าเลย 

มุสาวาทก็ไม่ได้พูด  สุราเมรัยก็ไม่ได้ดื่ม  ท�าไมจะต้องขาดด้วย  ลองคิด 

ด้วยเหตุผลดู  ทีนี้ถือกันมาแต่ไหนแต่ไร  อธิบายกันมาว่า  ถ้าอาราธนา 

แบบไม่มีวิสุง ศีลขาดข้อเดียวก็จะขาดหมด

สมมุติว่าคนไปงานแล้วไปกินเหล้า  กลับมาบ้านก็นอน  แปลว่าศีลข้อ 

สรุาขาดแน่นอน แต่ท�าไมข้อมสุาวาทจะต้องขาดด้วย ท�าไมข้อกาเมสมุจิฉาจาร

จะต้องขาดด้วย  ท�าไมอทินนาทานจะต้องขาดด้วย  ท�าไมปาณาติบาตจึงต้อง 

ขาดด้วย  ท�าไมไปปรับเขาให้เขาผิดมากมาย  ในเมื่อเขาท�าผิดเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น  หรือว่าใครสักคนหนึ่งพูดเท็จ  ศีลขาดพร้อมด้วยองค์  คือเจตนา 

จะพูดให้คลาดเคลื่อน  แล้วก็พูดออกไป  ผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจ  แต่ก็ 

พูดไปด้วยเจตนาที่จะพูดให้คลาดเคลื่อน  ข้อมุสาวาทก็ขาดด้วย  แต่ท�าไม 

ต้องไปให้ศีลข้อกาเมขาดด้วย สุราก็ขาดด้วย อทินนาทานก็ขาดด้วย ปาณาก็
ขาดด้วย มันไม่ยุติธรรม

เพรำะฉะนัน้ตำมควำมเหน็ของผมนะครบั ผมว่ำค�ำอำรำธนำทีม่วีสิงุ 

กบัไม่มวีสิงุ ไม่มผีลต่อเรือ่งขำดหรอืไม่ขำดของศลี ศลีจะต้องขำดพร้อมด้วย 
องค์ประกอบทุกๆ ข้อ แต่ที่ค�าอาราธนามีวิสุงอยู่  ก็บอกอยู่แล้วว่า วิสุ  วิสุ  
รกฺขณตฺถำย  จะรักษาเป็นข้อๆ  ข้อไหนที่รักษาไม่ได้ก็ขอไม่รักษา  อย่าง 

อาราธนาศีล  ๕  บางคนพอถึงข้อสุรา  เขาก็หยุด  เขาไม่รับเพราะเขาก�าลัง 

จะไปงานเลี้ยง  ตอนเย็นไปเจอเขาท�าบุญเลี้ยงพระอยู่  ก็อาราธนาศีลและ 

รับศีล  ก็รับศีลแค่  ๔  ข้อ  ข้อ  ๕  ไม่รับ  ที่จริงรับไปด้วยก็ได้  ช่วงที่ยังไม่ 
ไปดื่มสุราก็ยังมีศีลอยู่ พอไปดื่มสุราเข้า ศีลข้อสุราก็ขาดไป ชั่วโมงสองชั่วโมง 
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ที่ศีลขาดไป  จะอาราธนาใหม่  ตั้งใจใหม่  ศีลก็มีอย่างเดิม  ตั้งใจไว้ว่าเราจะ 

รักษาศีลใหม่ เพราะฉะนัน้เวลาที่มีศีลมากกว่าช่วงเวลาที่ไม่มี

มีลูกศิษย์คนหนึง่โทร.มาถามว่า  มดเยอะเหลือเกิน  ไม่รู้จะท�าอย่างไร  

ในพรรษานี้จะรักษาศีลข้อ  ๑  ได้หรือเปล่า?  ก็ตอบไปว่าท�าเท่าที่จะท�าได้ 

ช่วงเวลาที่ไม่ได้ท�ามันมากกว่าช่วงเวลาที่ท�า  ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ท�าเราก็มีศีล 

ข้อ ๑ ปำณำติปำตำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ ช่วงเวลาที่ไม่ได้ท�ามีเยอะ 

ช่วงเวลาที่ท�านดิหน่อย  มีศีลขาดบ้าง  ทะลุบ้าง  ด่างบ้าง  พร้อยบ้าง  ดีกว่า 

คนไม่มีศีล  เหมือนกับมีเสื้อใส่  มีผ้านุ่ง  ถึงมันจะขาดบ้าง  ทะลุบ้าง  ด่างบ้าง  

พร้อยบ้าง ก็ดีกว่าคนที่ไม่มีผ้านุ่ง ไม่มีเสื้อใส่ ลองนกึดูนะครับ…

บางคนก�าลังจะไปหาปลากิน  เดินผ่านไปเจอเขาก�าลังท�าบุญอยู่ที่ 
ศาลา พระท่านก็บอกให้รับศีลก่อน เขาก็รับ แต่เขาบอกว่า ข้อปาณาติปาตา 

เขาไม่รับ  เพราะก�าลังจะไปหาปลากิน  พระท่านฉลาดบอกว่า  “ก่อนที่จะไป 

ถึงที่หำปลำ บำงทีงูจะกัดเอ็งตำยเสียก่อน รับศีลไปก่อนเถอะ กว่ำจะไป 
ถึงที่หำปลำ เอ็งก็ยังเป็นคนมีศีล ๕” แกก็รับไป ตอนหาปลาอยู่ ศีลก็ขาดไป 
ตอนที่ยังไม่ไปถึงที่หาปลา ก็เป็นคนมีศีลข้อ ๑ อยู่

เพราะฉะนัน้เรื่องอาราธนาศีลมีวิสุงนี่  เข้าใจว่าจะเป็นเพราะว่าใคร 

ที่รักษาได้ข้อไหนก็รับไปข้อนั้น  ใครรักษาข้อไหนไม่ได้ก็ไม่รับ  รักษาเป็น 
ส่วนๆ  รักษาเป็นข้อๆ  ก็ได้  ไม่ได้บอกว่าเพื่อจะขาดเป็นส่วน  หรือขาด 
ไม่เป็นส่วน  ไม่ได้บอกอย่างนัน้สักหน่อย  ท�าไมจึงมาอธิบายกัน  มาสอนกัน 

ตลอดเวลาว่าถ้ามีวิสุงแล้ว  ขาดศีลข้อไหนก็จะขาดเฉพาะข้อนั้น  ถ้าไม่มี 
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วิสุงแล้วละก็ขาดหมดทั้ง  ๕  ข้อ  ดูไม่มีเหตุผล  ผมก็เสนออย่างนี้  ถ้าหากว่า 

ไม่ถูกหรือท่านผู ้อื่นมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ก็ช่วยอธิบายกันมา  ถ้า 

พระคณุเจ้ารปูใดทีฟั่งอยู่ เทศน์ออกอากาศทางวทิยบุ่อยๆ เหน็ด้วยไม่เหน็ด้วย 

ก็ลองพูดออกมาทางวิทยุว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร  ควรจะยุติเป็นอย่างไรจะได้ 

พูดกับญาติโยมให้ถูกต้อง ไม่เข้าใจผิดกันต่อไป
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มีค�าถามขึ้นมาว่า ผู้มีศีลให้ทำนในผู้ทุศีล และผู้ทุศีลให้ทำนในผู้มีศีล 
อย่ำงไหนได้บุญมำกกว่ำ  ผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีล  หมายความว่า  พระเป็น 

ผู้ทุศีล คือไม่มีศีล ผู้ให้คือฆราวาส เป็นผู้มีศีล นีชุ่ดหนึง่

อีกชุดหนึง่  คือผู้ให้เป็นผู้ทุศีล  เป็นคนไม่มีศีล  ผู้รับเป็นคนมีศีล  ให้ 
ทานในผู้มีศีล ใน ๒ คนนี้ คนไหนได้ผลมากกว่าหรือได้บุญมากกว่า 

การให้ทาน
ของผู้ทุศีล และผู้มีศีล

๑๑
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โดยทั่วไปเราสอนกันว่า  การให้ทานในผู้มีศีลได้บุญกุศลมาก  ทาน 

ที่ให้แก่ผู ้มีศีลย่อมมีผลมาก  ทานที่ให้แก่ผู ้ทุศีล  หามีผลมากเช่นนั้นไม่ 

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้  แต่ในกรณีนี้เราพูดถึงผู้ให้ก็มีศีลด้วย  เราไม่เคย 

พูดกันถึงผู้ให้เลย  เราพูดถึงแต่ผู้รับ  ส่วนมากผู้รับคือพระสงฆ์หรือใครก็ตาม 

ที่เป็นคนมีศีลมีธรรม แต่เราไม่เคยพูดกันถึงผู้ให้เป็นคนมีศีลหรือไม่มี

ถ้าสมมติว่า ผู้ให้เป็นคนมีศีลแต่ให้ทานในคนไม่มีศีล นีคู่่หนึง่ อีกคู่หนึง่ 

คือผู้ให้เป็นคนทุศีลให้ทานในผู้มีศีล  ผู้รับเป็นคนมีศีล  ท่านคิดว่าคู่ไหนผู้ให้ 

จะเป็นผู้ได้บุญมาก  ค�าตอบที่มีอยู่คือ  ผู้มีศีลให้ทำนในผู้ทุศีลได้ผลมำกกว่ำ 

ผู้ทุศีลให้ทำนในผู้มีศีล อันนี้มีค�าตอบปรากฏอยู่ในท้ายๆ ของทักขิณำวิภังค 

สูตร  ทั้งนีก้็เพรำะพระพุทธเจ้ำต้องกำรให้ผู้ให้พัฒนำตนขึ้นมำเป็นผู้มีศีล 

ธรรมดาศีลมีอานิสงส์มากกว่าทานอยู่แล้ว  ถ้าเอา  ๒  ตัวมาเทียบกัน  ศีล 

กบัทานอนัไหนมอีานสิงส์มากกว่า กต็อบว่า ศลีมอีานสิงส์สงูกว่า เพราะฉะนัน้ 
ผู้มีศีลด้วยตัวเองก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว

ผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีล  กับผู้ทุศีลให้ทานในผู้มีศีล  อย่างไหนจะมีผล 

มากกว่า  ได้พูดเปรยไปบ้างว่าผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีล  ผู้ให้เป็นคนมีศีล  แม้ 
จะให้ทานในผู้ทุศีลก็มีผลมาก ส�าหรับผู้ทุศีลแม้ให้ทานในผู้มีศีล  ก็ไม่มีผลมาก 
ถ้ามีศีลทั้ง  ๒  ฝ่าย  คือทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นผู้มีศีลก็ไม่มีปัญหา  มีผลมาก 

และดีที่สุด  ทีนีถ้้าผู้ทุศีลเป็นผู้ให้และผู้ทุศีลเป็นผู้รับก็ไม่มีปัญหา  มีผลน้อย 

ทั้ง ๒ ฝ่าย
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ขอให้ท่านทบทวนดูทักขิณาวิสุทธิ  ๔  อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 

ในทักขิณำวิภังคสูตร  สูตรที่ว่าด้วยการจ�าแนกทักษิณา  ทักษิณำ  แปลว่า 

ทาน, ของที่จะให้, การให้ 

พวกที่ ๑ ในที่นัน้ได้พูดถึงบริสุทธิ์ทางฝ่ายทายก  (ผู้ให้) และไม่บริสุทธิ์ 

    ทางฝ่ายปฏคิาหก (ผูร้บั) นัน้อย่างหนึง่ แปลว่า บรสิทุธิท์างผูใ้ห้ 

    แต่ไม่บริสุทธิ์ทางผู้รับ  ผู้ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  แต่ผู้รับเป็น 

    คนทุศีล นี่พวกหนึง่

พวกที่ ๒ ผูใ้ห้เป็นผูไ้ม่บรสิทุธิ ์เป็นผูท้ศุลี ไร้ธรรม ผูร้บัเป็นผูม้ศีลีมธีรรม

พวกที่ ๓ เป็นผู้ทุศีลทั้ง ๒ ฝ่าย

พวกที่ ๔ เป็นผู้มีศีลทั้ง  ๒  ฝ่าย  ทั้งผู้ให้และผู้รับ  ทักษิณาบริสุทธิ์ 

    ทั้ง ๒ ฝ่าย อันนี้ในหัวข้อธรรมท่านเรียกว่า ทักขิณำวิสุทธิ์ 

    ความบริสุทธิ์แห่งทักขิณา

ผู้มีศีลให้ทำนในผู้ทุศีล มีผลมำกกว่ำ ก็เพรำะเหตุที่ว่ำ

ประกำรที่  ๑  ถ้าเราเอามาจับคู่กันเข้า  ทานกับศีลนี้  ศีลมีอำนิสงส์ 

มีผลมำกกว่ำทำนอยู่แล้ว  เพราะเป็นการพัฒนาตนให้เป็นคนมีคุณภาพ 
ให้เป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ในตน  สังคมก็จะสงบเรียบร้อย  ดีกว่าสังคมที่มีการ 
ให้ทานแต่ไม่มีผู้รักษาศีล และสังคมจะเดือดร้อนมีแต่การเบียดเบียนกัน

อีกประกำรหนึ่ง  พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พุทธบริษัทพัฒนาตน 

ขึ้นมาเป็นผู้มีศีลมีธรรมเสียเอง  คือให้ได้รับผลแห่งการเป็นผู้มีศีลมีธรรม 
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เสียเอง  แทนที่จะคอยแต่นัง่รับผลจากผู้ประพฤติศีลธรรม มีศีลดีมีธรรมงาม  

แล้วเราก็ไปท�าบุญกับท่าน  แล้วก็ได้รับผลบุญจากการท�าบุญ พระพุทธเจ้ำ 

ต้องกำรให้พัฒนำสู่ขั้นที่เรียกว่ำ ให้เป็นผู้มีบุญเสียเอง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม 

เสียเอง  ท่านอธิบายไว้ในอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตรว่า  เหมือนกับชาวนา 

ที่ฉลาดแม้จะได้นาที่ไม่ค่อยดีนกั  แต่เป็นคนฉลาด  ขยัน  รู้จักพืช  รู้จักพันธุ์

ข้าวและรู้จักบ�ารุงนา ก็สามารถที่จะท�านาข้าวให้ดีได้  ข้อนีฉ้นัใด แม้ว่าจะได้ 

เนื้อนาไม่ค่อยดี  ผู้รับทานของเราเป็นผู้ไม่ค่อยมีคุณธรรมนกั  แต่บุคคลผู้ให้ 

เป็นผู้มีศีลมีธรรม ก็จะได้ผลมากหรือได้บุญมากเพราะมีบุญอยู่ในตัว

อีกประกำรหนึง่  ในสังคมพุทธเรามีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึง่  คือท่าน 

ให้เรารับศีลก่อนแล้วจึงให้ทาน  ท่านสังเกตไหมครับ  เวลานิมนต์พระมา 

สวดมนต์  ฉนัเพลที่บ้าน  หรือเวลาไปท�าบุญที่วัด  แม้แต่งานสวดศพที่วัดก่อน 

ที่ท่านจะสวดศพ  และต่อไปเราก็จะบ�าเพ็ญบุญโดยการถวายข้าวของแก่พระ  
ท่านก็จะให้เจ้าภาพรับศีลเสียก่อน  เพราะตามหลักที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก 
ว่า ทำนของผู้มีศีลเป็นทำนที่มีผลมำก แปลว่าต้องการให้มีศีลเสียก่อนแล้ว 

จึงให้ทาน ทานของผู้เช่นนัน้เป็นทานที่มีผลมาก

ได้คุยเรื่องนี้กับหลายท่านเหมือนกัน  บอกว่าผู ้มีคุณธรรมสูงมาก 
เท่าไร  การให้ของบุคคลเช่นนัน้ก็จะมีผลมากเท่านัน้  แม้จะให้แก่คนที่ไม่ค่อย 

จะมีศีลธรรม  แต่ถ้าผู ้ให้เป็นผู้มีคุณธรรมสูงมาก  การให้จะมีผลมาก  ใน 

อรรถกถำทักขิณำวิภังคสูตร  ท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้อย่างนีน้ะครับ
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ทานที่พระพุทธเจ้าให้แก่พระสารีบุตร  ผมขอสมมติของขึ้นมาเอง 

นะครับ  สมมุติว่าพระพุทธเจ้าประทานจีวรแก่พระสารีบุตรชุดหนึง่  กับการ 

ที่พระสารีบุตรถวายจีวรแก่พระพุทธเจ้าชุดหนึง่  ท่านตั้งปัญหาว่าใครจะได้ 

อานิสงส์มากกว่าในการท�าครั้งนั้น  พระสารีบุตรได้มาก  หรือพระพุทธเจ้า 

ได้มาก ท่านตอบว่า พระพุทธเจ้าได้มากกว่า ที่จริงโดยธรรมดา โดยจิตส�านกึ 

ของเรา  พระสารีบุตรต้องได้มากกว่า  เพราะพระสารีบุตรได้ถวายของ 

ได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุรุษสูงสุด  ในอรรถกถาต้องการ 

ยกตวัอย่างเปรยีบเทยีบให้เหน็ว่า ผูม้คีณุธรรมสงูเท่ำไร ท�ำบญุท�ำทำนกจ็ะมี 

ผลมำกเท่ำนัน้ ในทีน่ีพ้ระพทุธเจ้ามคีณุสมบตัพิเิศษมากมายกว่าพระสารบีตุร  

เพราะฉะนั้นทานที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระสารีบุตรจึงมีผลมากกว่า 

ผมคิดว ่าตัวอย่างชัดเจน  เพราะฉะนั้น  ถ ้าเราพัฒนาตัวของเราให้มี 

คุณธรรมสูง  ให้มีคุณงามความดีมาก  ทานของเราการท�าความดีของเรา 
ก็จะมีผลมาก  ถ้าได้ผู้รับที่เป็นผู้บริสุทธิ์  มีศีล  มีธรรมเข้าด้วย  ก็จะมีผล 

มากเหลือหลาย  แม้ว่าจะได้ผู้รับที่มีคุณธรรมน้อย  มีศีลน้อย  ก็ยังมีผลมาก 

อยู่แล้ว

เมื่อวานนี้พอพูดถึงเรื่องนี้จบรายการทางสถานีลงแล้ว  มีท่านผู้ฟัง 
ท่านหนึง่โทรศัพท์เข้ามาทันที  ขอคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้  บอกว่าขอให้เน้น 

เรื่องปัญญาด้วย  ผมก็เห็นด้วยว่าการที่เราจะพัฒนาบุคคลหรือพุทธบริษัท 

ให้เป็นผู้มีปัญญา  เมื่อพุทธบริษัทเป็นผู้มีปัญญาแล้ว  การที่จะรักษาศีลก็ตาม  
การที่จะให้ทานก็ตาม  การที่จะประพฤติวัตรต่างๆ  ก็ตาม  มันจะดีไปหมด 
จะไม่เป็นสีลัพพตปรามาส  คือเข้าใจเหตุผลในการท�า  ในสิ่งที่ท�า  ในการ 

ประพฤติศีลธรรมต่างๆ  ถ้าพูดทางภาษาปรัชญาเขาเรียกว่า  ไม่เป็น  Slave  
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Morality  คือไม่เป็นศีลธรรมแบบทาส  แต่จะเป็น  Master  Morality  เป็น 

ศีลธรรมแบบนาย  ศีลธรรมแบบทาส  คือท�าตามๆ  กันไป  ไม่ต้องคิดเหตุผล 

ท�าตามๆ กันไป เคยท�ากันมาอย่างไรก็ท�ากันไปอย่างนัน้ เชื่อตามกันไป

อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบเอาไว้ว่า  เหมือนคนตำบอด 

จูงคนตำบอด  เดินตามกันไปเป็นแถวๆ  เป็นคนตาบอดทั้งนัน้  ไม่มีคนตาดี 

สักคนหนึง่  ถ้ามีคนตาดีขึ้นสักคนสองคน  แล้วท�าคนตาบอดให้เป็นคนตาดี 

พอเขาตาดี  เขาก็เดินของเขาไปเองได้  ไม่ต้องไปจูงเขาก็ได้  เขาเดินของ 

เขาเอง เขารู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อ ตรงไหนเป็นโคลนเป็นเลน ตรงไหน 

มีน�้า ตรงไหนมีหนาม ตรงไหนมีอันตราย ตรงไหนไม่มีอันตราย เขารู้เขาเอง 

เพราะว่าเขามดีวงตา ถ้าเขาไม่มดีวงตา เขาเป็นคนตาบอด พอจะประพฤตศิลี 

กเ็ป็นสลีพัพตปรามาส ไม่รูเ้พราะสอนกนัมาอย่างนีก้ท็�ากนัไป พอเขาจะปฏบิตัิ 

ธรรมก็ปฏิบัติกันไปตามที่เคยท�ากันมา  ท�ากันมาอย่างไรก็ท�ากันไปอย่างนัน้ 
ก็แล้วกัน อย่าออกความคิดเห็น อย่าไปหัวหมอ อย่าแสดงความคิดเห็นอะไร 
นอกคอก นอกลู่นอกทาง เป็นอย่างนัน้ไป

คล้ายๆ  กับว่าเราไปขังความคิดของคนเอาไว้ไม่ให้เขามีเสรีภาพใน 

ความคิด  ในขณะเดียวกันเราก็พยายามสั่งสอนให้คนมีเหตุผล  พยายามให้ 
เขาเรียนหนังสือ  พยายามสอนให้เขามีเหตุผล  แต่คนที่มีเหตุผล  ถ้ำเขำ 
ไม่มีเสรีภำพในทำงควำมคิดเห็น  เขำจะไปใช้เหตุผลกับอะไร  เขำจะไปใช้ 

เหตุผลกับใคร  เขำจะใช้เหตุผลได้อย่ำงไร  ในเมื่อเขำไม่มีเสรีภำพที่จะใช้ 

เหตผุล เพรำะฉะนัน้ในทำงศำสนำยิง่จ�ำเป็นจะต้องเปิดกว้ำงให้คนใช้เหตผุล 

ได้ ให้เขำมเีสรภีำพทีจ่ะใช้เหตผุลได้แล้วเขำจงึจะใช้ปัญญำเฉลยีวฉลำดขึน้  
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เป็นพทุธบรษิทัทีเ่ฉลยีวฉลำดขึน้และมคีวำมสขุขึน้ มคีวำมเป็นตวัของตวัเอง 

มำกขึ้น  มีควำมฉลำดขึ้น  ก็เป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ต้องการ 

ให้เป็นอย่างนัน้

เพราะฉะนั้นผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าให้เน้นเรื่องปัญญา  อันนี้ผม 

เน้นอยู ่เสมอเรื่องปัญญา  เรื่องศีล  สมาธิ  และปัญญา  เราก็ต้องมีไป 

พร้อมๆ  กันด้วย  ไม่ใช่ว่าเราต้องท�าเรื่องศีลก่อน  แล้วค่อยท�าเรื่องสมาธิ 

สมาธิเสร็จแล้วก็ค่อยท�าปัญญา  ไม่ใช่อย่างนัน้นะครับ ต้องท�าพร้อมๆ กันไป 

ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา เป็นสหพันธ์ซึ่งกันและกัน ต้องท�าพร้อมกันไป
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เรื่องที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาวินจิฉยั  คือคันถธุระกับวิปัสสนาธุระ

ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม ่ เรามักได้ยินกันบ่อยๆ  ว่า  พระพุทธเจ้าตรัส

ว่า “ธุระในศาสนานี้มี ๒ คือคันถธุระกับวิปัสสนาธุระ” ได้เอาข้อความมาจาก 
อรรถกถาธรรมบทเป็นเบื้องแรกว่า  ผู้ที่เรียนบาลีแรกๆ  ตั้งแต่ประโยค  ๒ 
ประโยค  ๓  ขึ้นไป  จะแปลอรรถกถาธรรมบทเป็นหนงัสือชุดแรก  มี  ๘  เล่ม 

ด้วยกัน  ท่านเรียกว่า  ๘  ภาค  ในภาคแรกหรือภาคหนึ่งจะเริ่มด้วยพระ 

จักขุบาล พระเถระตาบอดที่ท่านรักษาตา หรือท�าความเพียรจนตาบอด

คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ
๑๒
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ในเรื่องนั้นได้เล่าว่า  ตอนเป็นฆราวาสไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 

แล้วเลื่อมใส  ออกบวชในส�านักของพระพุทธเจ้า  เมื่อได้  ๕  พรรษาแล้ว 

อยู่ในส�านกัของอุปัชฌายะอาจารย์ได้  ๕  พรรษาแล้วก็ต้องการจะปลีกตน 

ไปบ�าเพ็ญเพียรในป่า  ก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่า  ธุระในศาสนานี้มีเท่าไร  

พระพทุธเจ้าตรสัตอบไปว่า ธรุะในศาสนานีม้ ี๒ คอื คนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะ  

คันถธุระนัน้คืออย่างไร คือการเรียนพระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎกนกิายหนึง่ 

บ้าง สองนกิายบ้าง สามนกิายบ้าง หรือว่าทั้งหมดบ้าง แล้วจ�าไว้บอกกล่าว 

สั่งสอน  อย่างนี้เรียกว่าคันถธุระ  วิปัสสนาคือการเจริญวิปัสสนา  พิจารณา 

ขันธ์โดยความเป็นของเสื่อมไป  สิ้นไป  เป็นธรรมดา  นี้เรียกว่าวิปัสสนำธุระ 

พระจักขุบาลคิดว่าบวชเมื่ออายุมากแล้ว  จะเรียนคันถธุระก็คงล�าบาก  เลย 

สมัครใจที่จะเรียนวิปัสสนาธุระ คือออกป่าเพื่อไปท�าวิปัสสนา

ขอเรียนท่านทั้งหลายทั้งเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ว่า  นี่เราก็ได้มา 

จากอรรถกถาธรรมบทภาคหนึง่ หน้า ๗ เป็นหนแรก ในที่อื่นก็อาจจะมีบ้าง 
แต่ที่ประสบการณ์ครั้งแรกของผู ้เรียนปริยัติธรรมก็คือจากคัมภีร ์อันนี้ 
เพราะทุกคนที่เรียนเปรียญบาลีประโยค  ๒  ประโยค  ๓  จะต้องผ่าน  ทีนี้ 

น่ำสังเกตอยู่ที่ค�ำตอบที่วำ่  คันถธุระคือกำรเรียนพระไตรปิฎก  กำรเรียน 

พระพุทธวจนะ นกิำยหนึง่บ้ำง สองนกิำยบ้ำง สำมนกิำยบ้ำง หรือทั้งหมด 
บ้ำง เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำในสมยัพระพทุธเจ้ำนัน้พระไตรปิฎกยงัไม่มี ในทีน่ัน้ 
ท่านกล่าวถึงพระไตรปิฎก  ท่านกล่าวถึงนิกายทั้ง  ๕  คือ  นิกายของพระ- 

สุตตันตปิฎก คือ ที. มะ. สัง. อัง. ขุ. ทีฆนกิาย มัชฌิมนกิาย สังยุตตนกิาย 

อังคุตตรนกิาย ขุททกนกิาย
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ตามความเป็นจริงแล้วสมัยพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกยังไม่มี  พระ- 

พุทธเจ้าจะตรัสได้อย่างไรว่า  คันถธุระคือการเรียนพระไตรปิฎก  ย่อมจะ 

เป็นไปไม่ได้อยู่ดี  เพราะพระไตรปิฎกยังไม่มี แล้วก็ในต�ำรำชั้นพระพุทธพจน์  

ในพระไตรปิฎกไม่มีค�ำว่ำธุระ  ๒  คือ  คันถธุระและวิปัสสนำธุระ  มำมีใน 

อรรถกถำธรรมบท ซึ่งแต่งเมื่อ ประมำณ พ.ศ.  ๑๐๐๐ โดยประมำณ  คือ

พุทธศตวรรษที่  ๑๐ แล้ว  โดยพระพุทธโฆสำจำรย์  เพราะฉะนัน้ข้อสังเกต 

ในทีน่ี ้คอืทีเ่ราพดูกนัอยูเ่สมอว่า พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่าธรุะในศาสนานีม้ี ๒ นัน้ 

ไม่เคยปรากฏในพระพทุธพจน์  แต่มาปรากฏในอรรถกถาธรรมบท  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งอรรถกถาธรรมบทที่อ้างถึงสักครู่นี้  เราก็อ้างตามอรรถกถา  มันเป็น 

ไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ขอให้สังเกตไว้ในที่นี้ว่า ค�ำว่ำคันถธุระและวิปัสสนำธุระ 

นัน้ มใีนชัน้อรรถกถำ ไม่มใีนชัน้พระไตรปิฎก เพราะฉะนัน้ตามนยัอรรถกถา 

มีธุระอยู่ ๒ อย่างคือ คันถธุระ การเรียนปริยัติธรรม และวิปัสสนาธุระ คือ 
การเจริญสมถวิปัสสนา อย่างนีก้็น่าจะได้ แต่ถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า  

ธุระมีอยู่  ๒  อย่างคือ  คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ  ก็เห็นจะควรท�าความเข้าใจ 

กันใหม่  เพราะค�าอธิบายในอรรถกถานั้นไม่สมจริง  ไม่สอดคล้องกับความ 
เป็นจริง อันนีก้็เป็นเรื่องที่เรำควรท�ำควำมเข้ำใจกันใหม่ว่ำ ธุระทั้ง ๒ นัน้ 
ไม่ได้เป็นพระพุทธพจน์ แต่เป็นค�ำของพระอรรถกถำจำรย์
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ธรรมสัจจะ เป็นค�าที่บัญญัติกันใช้ใหม่ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นควำมจริง 

เฉพำะเรื่อง  เฉพาะเหตุการณ์  เฉพาะเรื่องนัน้ๆ  เป็น  Particular  ไม่สากล 

ไม่เป็น Universal

สัจธรรม  โดยธรรมดาเราน�าค�ามาต่อกันคือ  สัจจะกับธรรม  ในบาลี 
ส่วนมากจะมีค�าเดียวคือสัจจะ  หรือมิเช่นนัน้ก็มีธรรมะ  เช่น  ยมฺหิ  สจฺจญฺจ 

ธมฺโม จ อหึสำ สญฺญโม ทโม สเว วนตฺมโล ธีโร  โส  เถโรติ ปวุจฺจติ สัจจะ 

และธรรมะมีอยู่ในท่านผู้ใด ผู้นัน้จัดว่าเป็นสัตบุรุษหรือผู้ประเสริฐ อะไรก็แล้ว
แต่ว่าจะไปในวรรคต่อไป แต่จะไม่มีค�าต่อกันว่า สจฺจธมฺโม หรือสจฺจธมฺ เพราะ

เราน�ามาผูกศัพท์ใช้ น�ามาเชื่อมโยงกันใช้ หมายถึงสิ่งที่เป็นความจริงสากล

ธรรมสัจจะกับสัจธรรม
๑๓
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แต่ค�าหนึ่งที่จะให้หมายถึงความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะเหตุการณ์ที่

พระพุทธเจ้าท่านตรัสเฉพาะเหตุการณ์ก็บัญญัติค�าว่า  “ธรรมสัจจะ”  มาใช้  

ตัวอย่างเช่น  พระพุทธพจน์ที่ว่า  ไม่ควรพร่ำประโยชน์ตน  เพรำะประโยชน์ 

ของผูอ้ืน่แม้มำก เหน็ประโยชน์ตนแล้วกค็วรขวนขวำย ขวนขวายในประโยชน์

ของตน  อย่างนีดู้เหมือนว่าจะเป็นการสอนให้คนเห็นแก่ตัว  คือว่าไม่ควรพร่า 

ประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแม้จะเห็นว่ามากมายสักเท่าไร 

กต็าม รูป้ระโยชน์ของตนแล้วกค็วรจะขวนขวายในประโยชน์ของตน พระพทุธ 

ด�ารัสแบบนี้  ท่านตรัสเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี

มีเรื่องนทิานวจนะเล่ามาก่อน  คือเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะปรินิพพาน  

พระทั้งหลายอื่นจับกลุ่มกันคอยแวดล้อมพระพุทธเจ้า  จับกลุ่มกันวิพากษ์

วิจารณ์  ร้องห่มร้องไห้  แสดงความเศร้าโศกเสียใจ  ในการที่พระพุทธเจ้า 

จะต้องนิพพานไป  มีพระรูปหนึง่ท่านคิดว่าตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรง 
พระชนม์อยู่  ท่านยังไม่นิพพาน  เราควรจะขวนขวายในประโยชน์ของตน  
บรรลุอรหัตตผลเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะนิพพาน  ท่านก็ปลีกตัว 

ออกมา  ไม่สุงสิงกับใคร  พระรูปนัน้สมมติชื่อว่า  พระอัตตทัตถะ  อัตตทัตถะ  

แปลว่ำ  ประโยชน์ของตน  ท่านอื่นเห็นพระอัตตทัตถะแล้วก็รู ้สึกว่าไม่มี 
ความรักในพระพุทธเจ้า  ก็ได้น�าความนัน้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ 
ไม่มคีวามอาลยัรกัในพระองค์ พระพทุธเจ้าท่านตรสัเรยีกมาถาม ได้ความตามที่ 

เล่ามา  มีความคิดอย่างไร  มีความรู้สึกอย่างไรจึงท�าอย่างนัน้  พระพุทธเจ้า 

ท่านทรงอนโุมทนาว่าดแีล้วภกิษุ ดแีล้ว ท�าอย่างนีแ้หละถกูต้องแล้ว ผูท้ีเ่คารพ 

บูชาเรา  ต้องการจะบูชาเราก็ควรจะท�าอย่างภิกษุรูปนี้แล  พระพุทธเจ้าก็ 
ตรัสพระพุทธพจน์ที่ว่า  อตฺตทตฺถ�  ปรตฺเถน  พหุนำปิ  นหำปเย  อตฺตทตฺถม 
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ภิญฺญำย  สทตฺถปสุโต  สิยำ  ไม่พึงพร่าประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 

แม้มาก รู้ประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนอย่างนี้

ทีนี้ประโยชน์ของตนที่ท่านหมายถึงในที่นีก้็คือนิพพาน  ท่านต้องการ 

จะให้ถึงนิพพานโดยเร็วที่สุดเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ 

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนพระพุทธเจ้าจะนิพพาน  เพราะฉะนัน้เรารีบท�าความ

เพียรเพื่อเอาอรหัตตผลให้ได้  เพื่อเป็นเครื่องบูชาสักการะพระพุทธเจ้า  ซึ่ง

เป็นการบูชาที่แท้จริง  เป็นการเคารพที่แท้จริง  พระพุทธเจ้าท่านต้องการ 

อย่างนี้  ท่านไม่ต้องการให้ใครมาแวดล้อมพระองค์  ไม่ต้องการให้ใครมามัว 

บูชาสักการะพระองค์โดยไม่ท�าหน้าที่ของตน

ผมคิดว่าแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานแล้ว  แต่เวลานี้เราท�า 
สิ่งแทนพระองค์คือพระพุทธรูปขึ้นมากมายก่ายกองใหญ่โตมโหฬาร  วิจิตร 

พิสดารหลายแบบหลายชนิด  ต้องการให้คนบูชา  ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรง 

พระชนม์อยู่และไปทูลถามพระองค์ว่า พระองค์ต้องการอย่างนี้ไหม ผมคิดว่า 
ท่านจะตอบปฏิเสธ  ถ้าโดยปฏิปทา  โดยแนวทางของพระองค์  พระองค์ 
จะตอบปฏิเสธ  พระองค์จะตอบว่า  อย่ามามัวนัง่บูชาฉนัอยู่เลย  อย่ามาสวด 

อ้อนวอนฉนัอยู่เลย หน้าที่อะไรที่เป็นหน้าที่ของตัวก็ท�าหน้าที่ไปเถิด ท�าหน้าที่ 

ของตัวไปเถิด  อย่ามามัวสวดอ้อนวอนฉนัอยู่เลย  ถ้าพระพุทธเจ้าสามารถ 
จะกลับมาได้และมาได้เห็นอะไรต่ออะไรที่เราท�ากันอยู ่เวลานี้  ใหญ่โต 
มโหฬาร  วิจิตรพิสดาร  แปลกๆ  ใหม่ๆ  ต่างๆ  ท�าไมเราไม่สืบเจตนารมณ์ 

ของพระศาสดาที่ต้องการให้ทุกคนท�าหน้าที่ของตนให้ถูกต้องดีงาม  แทน 

การที่จะมาเคารพกราบไหว้บูชาสักการะพระองค์อยู่  ตัวอย่างก็มีก่อนที่จะ 
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ปรินิพพาน  ประชาชนทั้งหลายมาสักการะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ของหอม 

มากมาย  ครืดไปหมดเลย  พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า  “อานนท์เอย 

อย่างนี้ๆ  ไม่ชื่อว่าบูชาตถาคตหรอก  ไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่ง  แต่ผู้ใด 

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ปฏิบัติชอบ  ธมฺมำนธุมฺมปฏิปนฺโน  โหติ  สำมี 

จิปฏิปนฺโน  อนธุมฺมจำรี  ปฏิบัติตามธรรมอยู่  ผู้นัน้แหละชื่อว่าบูชาตถาคต 

ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง”

พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ไม่เห็นแก่พระองค ์ พูดกันอย่างสามัญว่าความ 

เห็นแก่ตัวท่านไม่มีแล้ว ท่านเห็นแก่ผู้อื่น ต้องการประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น อะไรที่ 

เป็นประโยชน์สขุแก่ผูอ้ืน่ ท่านกท็�าอย่างนัน้ แต่สาวกรุน่หลงัเข้าใจเจตนารมณ์ 

อันนี้ของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า  หรือเข้าใจแต่ท�าเป็นไม่เข้าใจ  เพื่ออะไร 

บางอย่างที่แฝงอยู่  อันนีค้ือธรรมสัจจะกับสัจธรรม  ธรรมสัจจะเป็นเฉพาะ 

เรื่องเฉพาะกรณี  พระพุทธเจ้าท่านตรัสเฉพาะภิกษุรูปนัน้  ปรารภภิกษุรูปนัน้ 
แล้วก็ตรัสอย่างนี้  เฉพาะภิกษุรูปนั้น  เฉพาะเรื่องนั้น  หรือว่าข้อความใน 
กาลามสูตรที่เราชอบอ้างอิงถึงกันอยู ่อันนั้น  พระพุทธเจ้าตรัสกับชาว 

กาลามะ  ดูเหมือนจะไม่ใช่เทศนาทั่วไปที่จะเทศน์กับใครๆ  เหมือนอย่าง 

อริยสัจ เหมือนอย่างอนุปุพพิกถา เหมือนอย่างไตรลักษณ์หรือปฏิจจสมุปบาท  
หรือกฎแห่งกรรม  ซึ่งเป็นสากล  และพระองค์ตรัสอยู่เสมอๆ  แก่คนทั้งปวง 
อันนี้เรียกว่าเป็นสัจธรรม อริยสัจ กฎแห่งกรรม ปฏิจจสมุปบาท  ไตรลักษณ์  

เหล่านี้เป็นสัจธรรม  เป็นสิ่งสากล  มีความหมายครอบคลุมทั่วไปหมดกับ 

คนทุกคน
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ขอยกตัวอย่างอีกอันหนึง่ที่เป็นธรรมสัจจะ  คือวินัยพระ  วินัยพระเป็น 

จริงเหมือนกัน  แต่เป็นธรรมสัจจะ  จริงเฉพาะเรื่อง  เฉพาะกรณี  เฉพาะพระ  

เฉพาะกลุ่มพระเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตามนั้น  แต่ถ้าไม่ต้องการจะปฏิบัติ 

ก็ออกมาจากหมู่เสีย  พอออกมาจากหมู่แล้วก็ไม่ต้องท�าตามวินัยนัน้  เพราะ 

วินัยเป็นความจริงเฉพาะกรณี  เฉพาะหมู่  เฉพาะกลุ่ม  ถ้าเราไม่ต้องการ 

จะท�าตามวินัยที่ท ่านวางเอาไว้เพื่อหมู ่คณะ  เราก็ออกมาเสียจากกลุ ่ม 

เหมือนกับเป็นสมาชิกของสมาคม  ถ้าเราไม่ต้องการจะปฏิบัติตามบัญญัติ 

หรือระเบียบของสมาคม ก็ออกมาเสียจากสมาคม เราก็ไม่ต้องท�า 
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เป็นเรื่อง  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์จริงๆ  หรือเป็นแต่เพียงส�านวน 

หรือเป็นการเรียกสิ่งที่มีจ�านวนมาก  ก็เลยใส่ตัวเลข  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ์ 
ลงไป 

ถ้าท่านสังเกตดูนะครับจากหลายๆ  เรื่อง  เช่นว่า  ภูเขาหิมาลัยมียอด 

มาก ไม่รู้ว่ากี่ยอด กี่หมื่น กี่พันยอด นับไม่ไหว ท่านก็ใส่ลงไปว่า ๘๔,๐๐๐ ยอด 
หรือมหาสมุทรลึก  ๘๔,๐๐๐  โยชน์  อะไรท�านองนี้  จนถึงมีพระมหากษัตริย์ 
ในสมัยนั้นมีสนม  ๘๔,๐๐๐  นาง  หรือท้าวสักกะมีเทพธิดา  ๘๔,๐๐๐  เป็น 

บริวาร จ�านวนมากๆ ท่านก็ใส่ ๘๔,๐๐๐ ลงไป จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกทรงให้ 

สร้างธรรมวิหาร  ธรรมวิหารหมายถึงที่อยู่  บางแห่งก็บอกว่าสร้างวัด  ตรัส 
ถามว่าพระธรรมมีจ�านวนเท่าไร  มีผู ้ตอบว่ามี  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์ 

เลยรับสั่งให้สร้างวิหาร สร้างวัด สร้างที่อยู่ ๘๔,๐๐๐ แห่งในอินเดียในเวลานัน้

พระธรรม ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์
๑๔
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สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  ทรงนิพนธ์เรื่องพุทธเจดีย ์ ก็ทรง 

สันนิษฐานว่าเป็นแต่เพียงจ�านวนมากเท่านั้นเอง  ไม่จ�าเป็นว่าจะต้อง 

๘๔,๐๐๐  ตามที่ให้ตัวเลขเอาไว้  เพราะจ�านวน  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์นี้ 

ท่านคิดว่า  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ์จริงๆ  หรือเป็นแต่เพียงส�านวน  หรือ  Idiom  

ที่เรียกพระธรรมที่มีจ�านวนมากเหลือที่จะนับ  ก็เลยใส่ตัวเลข  ๘๔,๐๐๐  ลงไป  

หรือว่าใครเคยนับได้  ๘๔,๐๐๐ บ้าง  ใครเคยนับว่าธรรมขันธ์หนึง่นัน้คือเท่าไร  

แค่ไหนที่เรียกว่า  ๑  ธรรมขันธ์  นับอย่างไรให้ได้  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ์  อันนี้ 

ท่านลองนึกดูว่าเป็นเท่าตัวเลขนี้จริงๆ  หรือเป็นแต่เพียงเรียกพระธรรม 

ซึ่งมีจ�านวนมากเหลือที่จะนับ  เหมือนกับภูเขายาวมียอด  ๘๔,๐๐๐  ยอด 

พระมหากษัตริย์มีสนม  ๘๔,๐๐๐  นาง  อะไรท�านองนี้  อะไรที่เป็นจ�านวนเลข 

มากๆ ท่านก็ใส่ ๘๔,๐๐๐ ลงไป

คราวนีถ้้าเป็นจ�านวนร้อย  ท่านก็ใส่  ๕๐๐  ลงไป  โจร  ๕๐๐  เกวียน  

๕๐๐ ภิกษุมีบริวาร ๕๐๐  ใส่ ๕๐๐ คือจ�านวนร้อยไม่รู้เท่าไร  ไม่รู้กี่ร้อย หรือ 
มีเศษเท่าไร  ขี้เกียจนับก็ใส่  ๕๐๐  ลงไป  ท�านองนี้  ถ้าท่านอ่านคัมภีร์พบ 
หมู่โจร  ก็จะเป็นโจร  ๕๐๐  เสมอ  อันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเราควรจะท�า 

ความเข้าใจกันอย่างไร  ถ้าท่านผู้ใดคิดว่ามันเป็น  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ์จริงๆ 

ลองนับดูว่าเท่าไรเป็นหนึ่งธรรมขันธ์  แล้วนับอย่างไรให้ได้  ๘๔,๐๐๐  นี่ 
เรื่องหนึ่ง  ถ้าเราท�าความเข้าใจกันใหม่ว่าเป็น  Idiom  เป็นส�านวนเรียก 
พระธรรมที่มีจ�านวนมาก ไม่จ�าเป็นต้องตรงตามนี้ ก็หมดปัญหาไป



มาถึงอีกเรื่องหนึ่ง  เรื่องพุทธศาสนา  ๕,๐๐๐  ปีจริงหรือไม่  อันนี้มี 

คนถามเสมอครับว่า  ที่ว่าพุทธศาสนาจะด�ารงอยู่  ๕,๐๐๐  ปีนัน้เป็นความจริง 

หรือไม่?

บางคนเชื่อเอาว่าเป็นเรื่องจริง  ว่าพุทธศาสนาจะด�ารงอยู่  ๕,๐๐๐  ปี  
เท่ำทีไ่ด้พบ คอืพระพทุธเจ้ำไม่เคยตรสัเอำไว้ ไม่เคยพบทีเ่ป็นพระพทุธพจน์ 

ว่ำ  พระพุทธศำสนำจะด�ำรงอยู่  ๕,๐๐๐  ปี  แล้วก็หมด  แต่มีปรำกฏใน 

อรรถกถำหลำยแห่ง เช่น อรรถกถาทีฆนกิายก็มี ในอรรถกถาวินัยก็มี ตอน 
ที่เล่าเรื่องการท�าสังคายนาครั้งที่  ๑  เมื่อท�าสังคายนาเสร็จแล้ว  แผ่นดินไหว 
ปานประหนึ่งจะบอกว่า  ศาสนาที่พระเถระทั้งหลายได้ท�าสังคายนาแล้ว 

ครั้งนีจ้ะด�ารงอยู่  ๕,๐๐๐  ปี  ท่านโปรดพิจารณาให้ดี  และลองนกึถึงค�าว่า 

“แผ่นดินไหวปานประหนึง่จะบอกว่า”  ธรรมวินัยหรือพุทธศาสนาที่พระเถระ 

มีพระมหากัสสปเป็นประธานท�าสังคายนาแล้วนี้จะด�ารงอยู่ได้  ๕,๐๐๐  ปี 
นีก่็มี

พุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี
๑๕
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ในอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตร  ในมัชฌิมนิกายก็มี  รวมความว่ามี 

หลายแห่ง  แต่มีในอรรถกถาเท่านั้น  ไม่มีที่เป็นพระพุทธพจน์ที่ตรัสบอก 

เอาไว้ว่า  พุทธศาสนาของเราจะด�ารงอยู่  ๕,๐๐๐  ปี  พระพุทธพจน์ที่มีอยู่ก็มี 

เป็นกลางๆ  ตอนที่ตรัสกับท่านสุภัททะปัจฉมิสาวก  พระสาวกองค์สุดท้ายที่ 

พระพทุธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู ่ตอนทีพ่ระพทุธเจ้าจะปรนิพิพานว่า “สภุทัทะ  

ถ้ำภกิษทุัง้หลำยเป็นอยูโ่ดยชอบ โลกกจ็ะไม่ว่ำงจำกพระอรหนัต์” ถ้าถอืตาม 

พระพุทธพจน์นีก้็แปลว่า  ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบ  โลกก็จะ 

ไม่ว่างจากพระอรหันต์  คือพุทธศาสนายังด�ารงอยู่ได้เรื่อยไป  ไม่จ�ากัดกาล 

เวลาว่าจะเป็น  ๕,๐๐๐  ปี  หรือ  ๕๐,๐๐๐  ปี  หรือ  ๕๐๐,๐๐๐  ปี  ตราบเท่าที่ 

ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัทมองในแง่กว้าง  ก็คือพุทธบริษัทยังเป็นอยู ่ 

โดยชอบ

ที่ว่า  เป็นอยู่โดยชอบ คือเป็นอยู่ตำมอริยมรรคมีองค์ ๘ ยังด�าเนนิ 

ชีวิตอยู่ตามอริยมรรคมีองค์  ๘  โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์  เมื่อโลกไม่ว่าง 
จากพระอรหันต์ก็ไม่ต้องห่วง  ไม่ต้องกังวลถึงพระอนาคามี  พระสกทาคามี 
พระโสดาบัน  หรือกัลยาณปุถุชน  ย่อมจะต้องมีเป็นแน่นอน  เพราะมีได้ง่าย 

กว่ามีพระอรหันต์  เพราะฉะนั้นขอให้ถือตามนัยพระพุทธพจน์จะดีกว่าไป 

ปักใจเชื่อว่า พุทธศาสนาจะด�ารงอยู่ ๕,๐๐๐ ปีแล้วก็จะหมด

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ได้มีการจัดพิธีฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษขึ้น 
ในประเทศไทย  เป็นงานใหญ่ท�าพิธีที่สนามหลวงหลายวัน  ในครั้งนั้น 

เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๐  ที่ประชุมพระเถระผู้ใหญ่รวมทั้งนักปราชญ์ได้ประชุมกัน 

ว่าจะใช้ค�าอย่างไร  จะใช้ค�าว่า  “ฉลองกึ่งพุทธกาล”  หรือ  “ฉลอง  ๒๕  
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พุทธศตวรรษ”  ถ้าใช้ค�าว่าฉลองกึ่งพุทธกาล  ก็เป็นการยอมรับความคิด 

เรื่องพุทธศาสนา  ๕,๐๐๐  ปีว่าเป็นจริง  พระเถระในเมืองไทยตกลงใจ 

ว่ำจะให้ใช้  “ฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษ”  เป็นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ 

ความคิดที่ว่าพุทธศาสนาจะด�ารงอยู่  ๕,๐๐๐  ปี  ยอมรับแต่เพียงว่าบัดนี้ 

พุทธศาสนามาถึงพุทธศตวรรษที่  ๒๕  คือ  ฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษ  ตอนนี้ 

ก็เป็นพุทธศตวรรษที่  ๒๖  ต้นๆ  จะมีต่อไปเท่าไรก็ไม่ทราบ  แล้วแต่ความ 

เป็นอยู่โดยชอบของพุทธบริษัทมีได้แค่ไหน

ในคราวฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษ  มีปัญหาขึ้นอีกปัญหาหนึ่งว่าเรา 

จะวงสายสิญจน์รอบสนามหลวงและท�าพิธีท�าน�้ามนต์สวดมนต์วงสายสิญจน์ 

หรือไม่?  ในที่สุดที่ประชุมตกลงเป็นที่เรียบร้อยว่าจะไม่ท�า  ไม่มีการวงสาย

สิญจน์และจะไม่ท�าพิธีแบบนั้น  มีการสวดมนต์แต่เป็นการสวดมนต์แบบ 

พุทธแท้ๆ  ไม่มีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง  เพื่อต้องการประกาศพุทธศาสนา 
ที่แท้ให้ชาวโลก  ให้พุทธบริษัทในโลกที่มาร่วมประชุมได้เห็นพุทธศาสนาใน 
เมืองไทยเป็นพุทธแท้ๆ  ไม่มีไสยศาสตร์  ไม่มีอะไรมาเจือปน  แต่หลังจาก 

ฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษมาถึงปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร  ท่านทั้งหลายก็รู้เห็น 

อยู่ว่าเราได้ท�าอย่างไรต่อมา  นี่เป็นเรื่องที่น่าคิด  ผมสรุปในประเด็นที่ว่า 
นักปราชญ์ในเมืองไทยไม่ยอมรับเรื่องพุทธศาสนา  ๕,๐๐๐  ปี  แต่ยึดถือ 
ตามพุทธภาษิตในมหาปรินิพพานสูตรว่า  “ถ้าภิกษุทั้งหลาย  หรือพุทธบริษัท 

เป็นอยู่โดยชอบแล้ว  โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์”  พุทธศาสนาก็ยังอยู่ 

ได้ตลอดไป
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อีกเรื่องหนึ่ง  คือพุทธกิจ  ๕  ของพระพุทธเจ้า  ในยามสุดท้ายของ 

พระพุทธเจ้าทรงท�าอะไรบ้าง  อันนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เราควรได้ทราบ  

ผมขอทบทวน เวลาคงจะพอ

พุทธกิจ ๕ คือ
ปุพฺพณฺเห ปิณฑฺปำตญฺจ   สำยณฺเห ธมฺมเทสน� 

ปโทเส ภิกฺขุโนวำท�     อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน�

ปจฺจูเสว คเต กำเล    ภพฺพำภพฺเพ วิโลกน�

พุทธกิจ ๕
๑๖
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๑.  ตอนเช้าบิณฑบาต

๒. ตอนบ่ายแสดงธรรมเทศนาแก่ชาวบ้านทั่วไป

๓. ตอนเย็นตลอดปฐมยาม ท่านก็ทรงโอวาทภิกษุ

   -  ปโทเส  แปลว่าตอนพลบค�่าทรงโอวาทภิกษุทั้งหลายตลอดไป 

     ถึงปฐมยาม

๔. มัชฌิมยามตั้งแต่ ๒๒ นาฬิกา ถึง ๒ นาฬิกาของวันใหม่ แก้ปัญหา 

  เทวดา

   -  ช่วงนี้ตั้งแต่มัชฌิมยามไปจนถึงช่วงปัจฉิมยาม  พระพุทธเจ้า 

     ทรงท�าอะไรหลังจาก  ๒  นาฬิกาไปแล้ว  อันนีดู้จากอรรถกถา 

     กสิภารัททวาชสูตร  อุรควรรค  ในสุตตนิบาต  อรรถกถาชื่อ 
     ปรมัตถโชติกา  ได้บอกรายละเอียดให้พอสมควร  ซึ่งหาไม่ค่อย 
     พบในที่อื่น

   -  ในมัชฌิมยาม เทวดาเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาที่ตนประสงค์ตลอด 

     มชัฌมิยาม หมายความว่า ตัง้แต่ ๔ ทุม่ ถงึต ี๒ ทีเ่ทวดาเข้าเฝ้า 
     ทูลถามปัญหานี้ ไม่ใช่เที่ยงคืนทีเดียว แต่เป็น ๔ ทุ่มถึงตี ๒

๕. พอถึงปัจฉมิยาม ตี ๒ ถึง ๖ โมงเช้า แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ 

   -  ชั่วโมงที่ ๑ ทรงจงกรม เดินกลับไปกลับมา พิจารณาธรรม ทรง 

     พิจารณาสิ่งที่ต้องการจะทรงพิจารณา  หรือเพียงบ�าบัดความ 

     เมื่อยขบพระวรกาย
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   -  ชั่วโมงที่ ๒ เข้าพักผ่อนพระคันธกุฎี

   -  ชั่วโมงที่ ๓ ของ ๔ ชั่วโมงสุดท้าย ทรงเข้าผลสมาบัติ 

     หมายถึง สมาบัติที่พระอริยเจ้าจะเข้าเสวยรสของอริยผล

   -  ชั่วโมงที่ ๔ ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วย 

     พุทธจักษุ เมื่อเห็นแล้วก็เสด็จไปโปรด

ช่วงสุดท้ายของราตรี  ๔  ชั่วโมง  แบ่งเป็น  ๔  ส่วน  นอนจริงๆ  เพียง 

๑ ชั่วโมง

นีค่ือ อรรถกถากสิภารัททวาชสูตร ในอุรควรรค สุตตนิบาต อรรถกถา 

ชื่อปรมัตถโชติกำ
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พอพูดถึงค�าว่า  การปฏิบัติธรรม  ความคิดของคนส่วนมากจะแล่นไป 
ที่การนัง่หลับตาภาวนา หรือท�าสมาธิวิปัสสนา หรือมิเช่นนัน้ก็ถือปิ่นโตเข้าวัด  
รักษาศีล  ฟังธรรม  หรือภาพของสื่อมวลชน  เช่นโทรทัศน์  ก็ย�้าเน้นให้เห็น 

เป็นเช่นนัน้เหมือนกัน  คือพอพูดถึงการปฏิบัติธรรม  ก็จะฉายภาพคนนุ่งขาว 

ห่มขาว  นุ่งห่มธรรมดาบ้าง  นัง่หลับตานิง่ๆ  เป็นกลุ่มๆ  ใหญ่บ้างเล็กบ้าง 

อยู่ใต้ต้นไม้บ้าง  อยู่ข้างโบสถ์บ้าง  นัน่คือ  Concept  ของการปฏิบัติธรรม 
ในความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป

การปฏิบัติธรรม
๑๗
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ผมเองมีความเห็นว่า  นั่นเป็นเพียงเอกเทศ  คือบางส่วนของการ 

ปฏิบัติธรรม  ไม่ใช่ทั้งหมด  เป็นเพียงหนึง่ในร้อยของการปฏิบัติธรรม  ตาม

ความเข้าใจของผม ตามความเห็นของผม กำรปฏิบัติธรรม คือกำรกระท�ำ 

ที่ถูกต้องเหมำะสมทั้งหมด  กำรท�ำหน้ำที่อันถูกต้องชอบธรรมทั้งหมด 

นัน่แหละคือกำรปฏิบัติธรรม  ตามความหมายนี้  ทุกคนผู้ที่ท�าหน้าที่ของตน 

ให้ถูกต้องเหมาะสมล้วนก�าลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ทั้งนั้น  ไม่มีใครไม่ปฏิบัติ 

ธรรม มากบ้างน้อยบ้าง ทุกคนปฏิบัติธรรมกันอยู่

แนวการปฏิบัติธรรมที่ส�าคัญแนวหนึง่ตามหลักพระพุทธศาสนา  ขอให้ 

ท่านดูที่มงคล  ๓๘  ประการจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลอันสูงสุด 

แห่งชีวิตไว้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสูงสุด คือเริ่มต้นจากการไม่คบคนชั่ว คบคนดี  

บูชาคนที่ควรบูชาเพื่อจะได้แบบอย่างที่ดี  ตั้งตนไว้ชอบ  การมีศิลปวิทยา 

การบ�ารุงมารดาบิดา  การให้  การสงเคราะห์ญาติ  เรื่อยขึ้นไป  เราไต่บันได 
ขึ้นไปเรื่อยๆ  จนถึงการเห็นอริยสัจ  จนถึงจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม  จิต 
ไม่เศร้าโศก ไม่มีธุลีคือกิเลส จิตเกษมคือปลอดโปร่ง พ้นจากกิเลส

ตามนัยแห่งมงคลสูตรนี้  จะเห็นแนวการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรง 

ประทานไว้ให้เป็นชั้นๆ ไป แต่ก็ท�าพร้อมๆ กันไปได้ ไม่ใช่ท�าทีละอย่าง ท�าไป 
พร้อมๆ  กันได้ทั้งหมด  เพื่อท�าหน้าที่ให้สมบูรณ์  เพื่อให้ประโยชน์ทั้ง  ๓ 
สมบูรณ์  คือประโยชน์ในโลกนี้  ประโยชน์ในโลกหน้า  และประโยชน์สูงสุด 

คือนิพพาน  ผมสอนนกัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่โน่นบ้าง  ที่นี่บ้าง  ได้เคย 

ให้หัวข้อให้นกัศึกษาเขียนบทความสั้นๆ  เช่นว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา 

ชีวิต  แล้วให้อ่านสู่กันฟังในห้องเรียน  มีหลายคนเขียนปรารภมาว่า  ไม่ค่อย 
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มีเวลาปฏิบัติธรรม  เพราะมัวยุ่งกับการศึกษาและช่วยพ่อแม่ท�างาน  ผมก็ 

บอกเขาไปทันทีว่า  นัน่แหละคือการปฏิบัติธรรม  การเรียนหนงัสือ  การช่วย 

พ่อแม่ท�างาน นัน่แหละคือการปฏิบัติธรรม คุณก�าลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว

ตัวอย่างที่เราจะมองเห็นได้  คือเราไปถามคุณตาคุณยายตามทุ่งนา 

ว่าต้องการออกซิเจนบ้างไหม  คุณตาคุณยายที่ไม่รู ้เรื่องก็จะตอบว่า… 

ไม่ต้องการ  ไม่จ�าเป็นหลานเอ๊ย  ทั้งที่ท่านตอบอย่างนีก้็เพราะว่าท่านทั้งสอง 

ไม่รู้จักออกซิเจน  ไปพูดว่าออกซิเจน  ไม่เข้าใจ  แต่ถ้าเราบอกว่าต้องการ 

ลมหายใจไหม  ก็จะบอกว่า  โอ!  ต้องการสิ  ท�าไมไม่ต้องการ  มันขาดไม่ได้ 

ความจริงแล้วคุณตาคุณยายได้รับออกซิเจนอยู่เป็นประจ�า  จะได้มากกว่า 

คนถามซึ่งเป็นคนเมืองเสียอีก  ในท�านองเดียวกัน  คนเราปฏิบัติธรรมอยู่ 

โดยไม่รู ้ตัวว่าก�าลังปฏิบัติธรรมก็มี  เพราะไม่รู ้ไม่เข้าใจในความหมายของ 

การปฏิบัติธรรม  บางคนเข้าใจว่าตัวปฏิบัติธรรมอยู่ก็อาจปฏิบัติได้น้อย 
หรือมีธรรมน้อยกว่าผู้ไม่รู้เสียอีก  ไม่รู้ว่าตัวปฏิบัติธรรมอยู ่ แต่บางคนเข้าใจ 
ว่าตัวปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม  ปฏิบัติธรรมแต่เพียงเล็กน้อย 

บางคนก็ไม่รู้ว่าตัวปฏิบัติธรรมทั้งที่ปฏิบัติอยู่มาก

ธรรมะอาจมีอยู ่ในทุ ่งนามากกว่าในวัดก็ได้  ถ้าชาวนาผู้นั้นปฏิบัติ 
หน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม  ไถนาเพื่อจะเลี้ยงตน  มารดาบิดา  บุตรภรรยา  

ท�าบุญท�าทานตามสมควร  บางทีเราไปถามชาวนาว่าไถนาไปท�าไมเขาบอกว่า

เพื่อจะได้ท�าบุญบ้าง  เหลือจากการกินการใช้แล้วจะได้ท�าบุญบ้าง ถ้ำชำววัด 
ไม่ท�ำหน้ำที่ของชำววัดให้ถูกต้อง จ้องแต่จะรับลำภสักกำระ ควำมนับถือ

จำกมวลชน โดยไม่ท�ำหน้ำที่ให้สมควรกัน ก็สู้ชำวนำที่ไถนำอยู่ไม่ได้ บางที 
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ธรรมะอยู่ในทุ่งนามากกว่าอยู่ในโบสถ์ก็มี  เพราะฉะนั้นให้คิดให้ดีในเรื่อง 

ของการปฏิบัติธรรม  บางทีคนยากจนที่ไถนาท�าสวนอยู่  ทั้งที่ยากจนล�าบาก 

อยู่นั่นแหละ  ก็ยังอุตส่าห์เจียดรายได้หรือทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาให้กับคน 

ที่ฟุ่มเฟือยอยู่ในวัดก็มี  ที่มีความเป็นอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยอยู่ในวัดนั่นแหละ 

ได้รับส่วนที่เขาเจียดมาจากคนยากคนจนก็มี

อะไรคือกำรปฏิบัติธรรม ใครเป็นผู้ปฏิบัติธรรม เพราะฉะนัน้ชาวพุทธ 

จึงต้องท�าความเข้าใจความหมายของค�าว่าปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องถ่องแท้  

เพื่อจะได้ไม่หลงผิด  ยกตนข่มผู้อื่นว่าตนปฏิบัติธรรม  ผู้อื่นไม่ได้ปฏิบัติธรรม  

และเพื่อไม่ให้หลงผิดต�าหนตินเองโดยไม่จ�าเป็นว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลย  

ส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้มั่นใจว่า  เมื่อตนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควร 

แก่ฐานะ  สมควรแก่ภาวะของตนแล้ว  และได้รับการคุ้มครองจากธรรม 

ให้อยู่เย็นเป็นสุข  คือขอให้เรามั่นใจในพุทธภาษิตที่ว่า  ธมฺโม  หเว  รกฺขติ 
ธมฺมจำรึ  ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมำวหำติ  ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้

ตามนัยนี้  ถ้าเรามอบตนให้แก่ธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว  คือ 

มอบตัวให้ธรรมไปเลย  จะสุข  จะทุกข์  จะดี  จะชั่ว  จะเป็นอะไรไปในอนาคต 
ก็มอบตนให้แก่ธรรมะไปเลย  แล้วแต่ธรรมจะจัดการให้  ว่าเราได้ปฏิบัติธรรม 
ดีแล้ว  ถูกต้องแล้ว  เหมาะสมแล้ว  ได้ท�าดีที่สุดแล้ว  จะสุข  จะทุกข ์ จะเป็น 

อย่างไรต่อไป  ขอให้ธรรมเป็นผู้จัดการเอง  ธรรมจะรักษาผู้ประพฤติธรรม 

หรือไม่  ผู้ประพฤติธรรมจะมีความสุขหรือความทุกข์อะไรก็ตามใจ  ก็แล้วแต่ 

ธรรม
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เพราะฉะนั้น  เราควรท�าการศึกษาในเรื่องความหมายที่แท้จริงของ 

การปฏิบัติธรรมให้รู้ให้เข้าใจ  เพื่อเราจะได้รู้ความหมายของการปฏิบัติธรรม 

นั้นเป็นอย่างไร  มิเช่นนั้นก็ยังเขวๆ  กันอยู่เรื่อยไป  มันพ่วงกันอยู่กับการ 

ศกึษาและการปฏบิตัิ เราจะพดูว่าการศกึษาและการปฏบิตัธิรรมมนัพ่วงกนัอยู่  

คือตัวสิกขานัน่แหละ  สิกขาคือเป็นตัวการศึกษา  ศึกษาก็หมายถึงการปฏิบัติ 

ด้วย ถ้าเรียนอย่างเดียวท่านไม่ได้ใช้ค�าว่าสิกขา ท่านใช้ค�าว่าปริยัติ ปริยัตินัน้ 

เรียนอย่างเดียว ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ แต่ถ้าสิกขานี่มันจะเป็นการปฏิบัติอยู่ 

ในตวั สกิขำเป็นกำรท�ำควำมเข้ำใจในสิง่นัน้และปฏบิตัใินสิง่นัน้ เช่นศลีสกิขา  

สิกขาคือศีล  ศึกษาในเรื่องศีล  ศึกษาท�าความเข้าใจในเรื่องศีล  และปฏิบัติ 

ในเรื่องศีล  จิตสิกขาคือท�าความเข้าใจในเรื่องจิต  ในเรื่องสมาธิ  และปฏิบัติ 

ในเรื่องของสมาธิ  ปัญญาสิกขาคือท�าความเข้าใจในเรื่องปัญญาและปฏิบัติ 

ในเรื่องของปัญญา  การศึกษาในความหมายที่แท้จริงทางพุทธศาสนา  เรา 
ก็จะได้ ค�าตอบว่า คือการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล 

ท่านใช้ค�าว่า สิกขา ศีลสิกขาถึงปัญญาสิกขา อย่างที่ว่าแล้วเมื่อกี้

แต่ถ้าเรียนรู้อย่างเดียวท่านใช้ค�าว่าปริยัติ - ปฏิบัติ - แล้วก็ปฏิเวธ  

ปริยัติ  คือการเล่าเรียน  ปฏิบัติ  คือการลงมือกระท�าตามที่ศึกษาเล่าเรียน 

มา  ปฏิเวธ...คือการได้บรรลุผลตามขั้นตอนของการปฏิบัติ  ส่วนมากเข้าใจ 
กันว่า  ถ้าปฏิเวธก็คือบรรลุมรรคผลนิพพาน  อันนั้นโดยปริยายหนึ่ง  ไม่ใช่ 
นิปปริยาย  ไม่ใช่โดยประการทั้งปวง  แต่โดยเป็นปริยายหนึ่ง  ปฏิเวธ 

หมำยถึงกำรปฏิบัติสิ่งใดแล้วได้ผลในสิ่งนัน้ เช่นว่าเราปฏิบัติในเรื่องเมตตา 

กรุณา  จนได้รับผลของเมตตากรุณาประจักษ์แก่ตัวเอง  อย่างนี้เรียกว่าถึง 

ปฏิเวธ  ได้ปฏิเวธแล้วหรือปฏิบัติในเรื่องการให้  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  จนมี 
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ความรู้สึกว่าได้รับผลของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ได้เห็นอานิสงส์  ได้เห็นผล 

ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น เพราะได้เห็นผลด้วยตนเองอย่างนี้ว่าปฏิเวธ 

ในเรื่องนัน้ สูงสุดก็คือได้มรรคผลนิพพาน อันนัน้เป็นการปฏิเวธที่สูงสุด

เพราะฉะนัน้เราก็ต้องมาท�าความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องการศึกษาธรรม  

การปฏิบัติธรรม  ถ้าไม่เข้าใจตามนี้  ไปเข้าใจแต่เพียงว่า  การปฏิบัติธรรม 

ก็คือการไปนั่งสมาธิ  แม้แต่เพียงสมาธิก็ยังใช้ค�าผิดไปแล้วว่า  “นั่งสมาธิ” 

ถ้ามีคนถามว่านอกจากนัง่ท�าสมาธิแล้ว  นอนท�าสมาธิ  ยืน  เดิน  ได้หรือไม่  

เพราะภาษาที่ใช้ไปใช้ว่านัง่สมาธิ  ท�าไมจะไม่ได้ครับ  ยืนก็ได้  เดินก็ได้  นัง่ก็ได้  

นอนก็ได้  มันต้องท�าด้วยอิริยาบถทั้ง  ๔  นัน่แหละ  ไม่ใช่นัง่อย่างเดียว  แล้ว 

ก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นแหละ  เดี๋ยวก็ปวดหัวตาย  แล้วก็มาบ่นว่า 

นัง่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ผล  เพราะว่าเราท�าไม่เป็น  เราไม่รอบรู้ในสิ่งที่จะท�า 

ไม่ได้ศึกษา  ไม่ได้สิกขาเสียก่อนที่จะท�า  เสร็จแล้วก็ไม่ได้ผล  ทีนี้พอไม่ได้ผล 
เป็นบ้าไปก็มี  เพราะว่าท�าไม่เป็น  เครียดไปจนเป็นบ้าก็มีเพราะท�าไม่เป็น  
พยายามที่จะนัง่ ข่มใจให้นิง่

บางแห่งบางที่ก็ต้องเห็นนั่นเห็นนี่เมื่อนั่งปฏิบัติธรรม  สิ่งที่ควรเห็น 

ก็ควรจะเห็นธรรม  จะไปเห็นอย่างอื่นท�าไม  ถ้าจะเห็นก็ต้องเห็นธรรม  ไม่เห็น 
อะไรยิ่งดี  ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เห็นธรรม  ไม่ใช่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไป 
หลงใหลไปติดอยู่กับสิ่งที่ได้เห็น  ท่านพระเถระผู้ใหญ่บอกว่า  เขำเห็นจริง 

แต่สิ่งที่เขำเห็นนัน้ไม่จริง  ดูเหมือนเป็นค�ากล่าวของหลวงปู่ดูลย์  มีคนไป 

ถามท่านว่า  ที่คนนั่งสมาธิเขาเห็นนั่นเห็นนี่จริงหรือเปล่า  ท่านบอกว่าเขา 

เห็นจริง  แต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่จริง  หมายความว่าเขาเห็นไปแต่สิ่งที่เขา 
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เห็นนั้นมันไม่ใช่  มันเป็น  Mental  Creation  มันเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้น  จิต 

ของเรานี่มันวิจิตรจะตายไป สร้างอะไรได้สารพัดอย่าง พูดเรื่องนี้มีเรื่องเยอะ 

ที่จะเล่าให้ฟัง  แต่เรื่องที่คุยกันอยู่นี้คือเรื่องท�าความเข้าใจกันใหม่ในเรื่อง 

ความหมายของสิ่งต่างๆ  เช่นเรื่องการปฏิบัติธรรม  ถ้าละเอียดนกัก็ไม่ต้อง 

ไปเรื่องอื่นต่อ ขอจบแค่นี้
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ผมจะพูดถึงพระสุตตันตปิฎกก่อนนะครับ  เรียกโดยย่อว่าพระสูตร 

พระสูตรมีลักษณะที่ประกอบด้วยบุคคลผู้แสดง ผู้ฟัง สถานที่ และเนื้อธรรม 
กับผลที่ได้รับเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่พระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงเป็นครั้งแรก เรียกปฐมเทศนา

•  ผู้แสดง คือองค์พระพุทธเจ้า
•  ผู้ฟัง คือท่านปัญจวัคคีย์ นักบวชทั้ง ๕ รูป
•  สถานที่  คือป่าอิสิปตนะ  เนื้อธรรมที่เป็นหลัก  คืออริยสัจ  ๔ 

  นอกจากนัน้กเ็ป็นพลความหรอืเป็นเนือ้ธรรมทีห่่อหุม้ หรอืสิง่ประกอบ 

  อริยสัจ ๔

พระสุตตันตปิฎกคืออะไร
พระอภิธรรมคืออะไร

๑๘
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•  ผลที่ได้รับ  คือท่านอัญญาโกณฑัญญะ  ได้ส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน  

  บรรลโุสดาปัตตผิลด้วยการฟังเพยีงครัง้เดยีว ส่วนท่านผูอ้ืน่ยงัไม่ได้ 

  บรรลุ

แล้วก็ อนัตตลักขณสูตร  ว่าด้วยเรื่อง  อนัตตา ผู้แสดงและผู้ฟังเป็น 

ชุดเดียวกัน  แต่ด้วยอนัตตลักขณสูตรว่าด้วยเรื่องอนัตตานี้  ขันธ์  ๕  เป็น 

อนัตตา  ผู้ฟังคือปัญจวัคคีย์  ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด  และอำทิตต- 

ปริยำยสูตร  ว่าด้วยอายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  และวิญญาณ 

มีจักขุวิญญาณ  เป็นต้น  เป็นของร้อน  ร้อนด้วยไฟ  คือราคะ  โทสะ  โมหะ 

ด้วยความเกิด  ความแก่  ความเจ็บ  ความตาย  อะไรต่างๆ  มากมาย  ซึ่ง 

เป็นเพลิงทุกข์  หมายความว่า  ร้อนด้วยเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์  ผู้แสดง 

ก็คือองค์พระพุทธเจ้า  ผู้ฟังคือ  ชฎิล  ๓  พี่น้องพร้อมด้วยบริวารที่สวนตาล 

หนุ ่ม  เมืองราชคฤห์  นี่คือลักษณะของพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎก 
โดยมากก็จะบอกผู้แสดง  บอกผู้ฟัง  บอกสถานที่และบอกเนื้อหาธรรมะ 
ไม่ใช่เพียงแต่นิทาน

หลายคนเข้าใจว่าพระสูตรคือนิทาน  นั่นเป็นเรื่องของชาดก  ชาดก 

เป็นส่วนหนึ่งของพระสุตตันตปิฎก อยู่ในขุททกนิกาย มีสถานที่และเรื่องราว 
ที่เกิดขึ้น  บอกเนื้อธรรมเยอะ  ไปเปิดดูเถอะครับ  ไปอ่านดูจะมีเนื้อธรรม 
เยอะเลย  ทั้งส่วนตื้น  ส่วนปานกลาง  และส่วนลึก  เช่นเรื่องอนัตตา  อันนี้ 

เป็นธรรมส่วนลึก อายตนะภายใน อายตนะภายนอก เรื่องวิญญาณ เป็นต้น 

เป็นธรรมส่วนลึก อริยสัจก็ไม่ใช่ธรรมส่วนตื้นนะครับ เป็นธรรมส่วนลึก ก็อยู่ 

ในพระสุตตันตปิฎก  อันนี้เป็นลักษณะของพระสุตตันตปิฎก  และที่ไม่มี 
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ลักษณะนี้ก็มี เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู

พูดถึงอภิธรรมปิฎกนิดหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  พระอภิธรรม  เป็น 

ค�าอธิบายพระสูตรอย่างละเอียดพิสดาร  ละเอียดมาก  ท่านไปเปิดดู 

พระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับพระอภิธรรมมี  ๑๒  เล่ม  พระสุตตันตปิฎกมี 

๒๕  เล่ม  พระวินัยปิฎกมี  ๘  เล่ม  เนื้อธรรมจะเป็นอันเดียวกันกับพระ- 

สุตตันตปิฎก  แต่จะอธิบายอย่างละเอียดพิสดาร  พระอภิธรรมได้แนว 

ไปจากพระสูตรบางส่วน  เช่น  มหานิทเทสในพระสุตตันตปิฎกเล่ม  ๒๙, 

จุลนิทเทส พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๓๐, และปฏิสัมภิทามรรค พระสุตตันตปิฎก 

เล่ม  ๓๑  หรือเรียกพระไตรปิฎกก็ได้  เล่ม  ๒๙,  ๓๐  และ  ๓๑  อันนี้เป็น 

แนวอภิธรรม  หมายความว่าอภิธรรมได้แนวไปจากอันนี้  เอาไปอธิบาย 

มากมาย ท่านที่รู้ภาษาบาลี  ไปดูในมหานิทเทสเล่ม ๒๙, จุลนิสเทสเล่ม ๓๐ 

และปฏิสัมภิทามรรคเล่ม  ๓๑  จะได้ศัพท์เยอะเลย  คือค�าเดียวจะอธิบาย
มากมาย  ยกค�าขึ้นมาค�าหนึ่งแล้วท่านอธิบายมากมาย  ถ้าศัพทศาสตร์ 
จะได้จากพระไตรปิฎก  ๓  เล่มนี้มากเหลือเกิน  ทั้งเนื้อหา  ทั้งประโยค 

ทั้งถ้อยค�าต่างๆ ถ้าไปอ่านฉบับภาษาไทย จะเป็นค�าขยายซึ่งเราจะไม่ได้ศัพท์ 

ได้แต่ค�าขยายความ  ถ้าเป็นภาษาบาลีจะได้ศัพท์มากมายจากพระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๙, เล่ม ๓๐, เล่ม ๓๑

บางส่วนก็เป็นนิทเทสของพระสารีบุตร  บอกไว้ชัดเจน  อันนี้จะไม่ 

บอกว่าแสดงแก่ใครที่ไหน อยู่ๆ ก็ขึ้นมาเป็นคาถา คือเป็นค�าร้อยกรอง แล้ว 

ก็จะมีค�าอธิบาย  อันนี้ก็เป็นแนวอภิธรรม  พระอภิธรรมก็จะเป็นอย่างนี้ 

พระอภิธรรมปิฎกมี ๑๒ เล่ม เป็นหนังสือเกือบหมื่นหน้า ต่อมาพระอภิธรรม 
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ที่รู้จักกันมากในเมืองไทยคือ  อภิธัมมัตถสังคหะ  ที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์ 

เป็นผู้แต่งในลังกาเมื่อ  พ.ศ.  ประมาณ  ๑๒๐๐  อภิธัมมัตถสังคหะ  แปลว่า

ย่ออภิธรรมเข้ามาเป็นหน้าหนังสือขนาด  ๘  หน้ายกได้  ๕๘  หน้า  ๙  ปริเฉท 

ปริเฉทคือตอนหรือบทนั่นเอง  นี่เป็นอภิธัมมัตถสังคหะบาลี  มี  ๕๘  หน้า 

มาถึงหน้า  ๕๙  เป็นคาถาซึ่งเป็นอวสานของปกรณ์  เป็นค�าของผู ้แต่ง 

บอกว่า ข้าพเจ้า…พระอนรุทุธาจารย์ ได้แต่งหรอืรจนาปกรณ์ชือ่ว่า อภธิมัมตัถ 

สังคหะเอาไว้

ต่อมาจะมีผู ้แต่งขยายอภิธัมมัตสังคหะออกไปมากมาย  อย่างใน 

ต�าราภาษาไทยก็มีมากมายหลายพันหน้าที่แต่งขยายออกไป  ที่อาจารย์ 

ผู้บรรยายอภิธรรมขยายออกไปหลายพันหน้า  แต่ละปริเฉทๆ  ใหญ่ก็มี  เช่น 

ปริเฉทที่ ๕ ปริเฉทที่ ๙ ก็จะขยายได้มาก ๓๐๐ กว่าหน้าบ้าง ๒๐๐ กว่าหน้า 

บ้าง  อันนี้เป็นเรื่องของอภิธรรม  อภิธรรมที่เรียนกันอยู่ในเมืองไทย  ไม่ใช่ 
อภิธรรมปิฎกทั้งหมด  แต่เป็นอภิธัมมัตถสังคหะที่ท่านอนุรุทธาจารย์เป็นผู้ 
ย่อมาจากพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่ง  แล้วมีผู ้แต่งขยาย  เช่นที่เป็นหลักสูตร 

ของเปรียญ  ๙  ก็มีชื่ออภิธัมมัตถภาวินี  อภิธัมมัตถสังคหฎีกา  คือฎีกา 

ของอภิธัมมัตถสังคหะ  เป็นคัมภีร์ชั้นฎีกา  เอามาเรียนอยู่ประมาณ  ๒๐๐ 
กว่าหน้าที่ขยายจาก ๙ ปริเฉท นี่ผมพูดรายละเอียดของพระอภิธรรมนิดหนึ่ง
นะครับ
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มีหลายคนเคยได้ยินแล้วมาเล่าให้ฟังว่า มีผู้พูดอยู่เสมอว่า ผู้ที่ไม่เรียน

อภิธรรมนั้น

๑. จะปฏิบัติธรรมไม่ได้

๒. ไม่อาจจะบรรลุธรรมได้

ทีนี้ท่านลองนึกดูว่า  เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรก็ดี  ทรง 

แสดงอนัตตลักขณสูตรก็ดี  อาทิตตปริยายสูตรก็ดี  หรือพระสูตรอื่นๆ  ก็ดี 

มากมาย  และมีผู้ส�าเร็จกันมากมาย  แม้แต่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ส�าเร็จ 

โสดาบันตั้งแต่ ๗ ขวบนั้น ตอนนั้นมีอภิธรรมแล้วหรือยัง หรือท่านเหล่านั้น 

ได้เรียน  ได้ศึกษาพระอภิธรรมหรือยัง  อันนี้ผมพูดไปอย่างนี้เพื่อแถลงความ 

จริงให้ทราบ  ผมอาจถูกโจมตีอย่างมโหฬารก็ได้หลังจากพูดเรื่องนี้ไปแล้ว 

แต่ไม่เป็นไรครับ  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  ท่านปัญจวัคคีย์เรียนอภิธรรม 

ที่ไหน  อย่างนี้เป็นต้น  ตอนนั้นอภิธรรมที่เรียนกันอยู่เวลานี้ยังไม่มีด้วยซ�้าไป  
อภธิรรมทีเ่รยีนกนัอยูเ่วลำนี ้เพิง่รจนำเมือ่ พ.ศ. ประมำณ ๑๒๐๐ โดยท่าน 
อนุรุทธาจารย์  ชาวลังกา  รจนาที่ลังกา  แล้วมาที่พม่า  แล้วก็เดินทางมา 

เมืองไทย

ในพระสูตรอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ หน้า ๓๗๐  
ข้อ  ๕๘๐  พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องม้า  ๓  จ�าพวกๆ  ละ  ๓  รวมเป็น 

๙ แบบ คือ ม้าแกลบ ม้าเทศ ม้าอาชาไนย อย่างละ ๓ จ�าพวก เปรียบกับ 

พระอริยบุคคล  ๓  จ�าพวกคือ  พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  เปรียบเหมือน 
ม้าแกลบ  พระอนาคามีเหมือนม้าเทศ  พระอรหันต์ก็เหมือนกับม้าอาชาไนย 

ม้าเหล่านี้แต่ละพวก  อย่างพวกที่หนึ่ง  ม้าแกลบ  มีก�าลังดีและวิ่งเร็ว  แต่สี 
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ไม่สวย  ทรวดทรงไม่ดี  เมื่อมีก�าลังดีและวิ่งเร็ว  หมายถึงว่าเทียบกับพระ 

อริยบุคคลที่รู ้อริยสัจ  ๔  สีไม่สวยคือไม่รู ้อภิธรรม  พูดอภิธรรมไม่ได้เลย 

แม้แต่ค�าเดียว  ไม่รู้อภิธรรม  ทรวดทรงไม่ด ี หมายความว่าไม่มีลาภสักการะ  

ไม่มีชื่อเสียง

อภิธรรมคู่กับอภิวินัย  อันนี้มีมาก่อนแล้ว  มีมาในพระไตรปิฎกตั้งแต่

สมัยมีพระไตรปิฎก  อภิธรรมคู่กับอภิวินัย  หมายความว่า…ค�าอธิบายธรรมะ

ท่านเรยีกว่าอภธิรรม ค�าอธบิายวนิยัท่านเรยีกอภวินิยั ไปดใูนสมนัตปาสาทกิา 

ค�าอภิวินัยคือค�าอธิบายวินัย ขนาดทุติยปาราชิก เรื่องการลักทรัพย์ อธิบาย

ไว้ตั้งครึ่งเล่มใหญ่ๆ  ไม่รู้ตั้งกี่ร้อยหน้า  อันนั้นคืออภิวินัย  ที่จริงพูดกันไม่กี่ค�า 

ก็รู้เรื่อง  ถ้าเราต้องการเพียงแต่ว่าจะเอาความว่า  ลักทรัพย์เป็นอย่างไร 

ถ้าพูดตามนัยของพระสุตตันตปิฎก  ตามแนวธรรมะ  ธรรมะกับวินัยเป็น 

ของคู่กัน  อภิธรรมคู่กับอภิวินัย  สามารถบรรลุธรรมได้  แม้จะไม่รู้อภิธรรม  
ไม่รู้อภิวินัย

มาถึงจ�าพวกที่  ๒  ม้าเทศเทียบกับพระอนาคามี  ก็เหมือนกัน  คือ 

รู้อริยสัจ ๔ ม้าเทศบางจ�าพวกสีไม่สวย คือ ไม่รู้อภิธรรม ไม่รู้วินัย ทรวดทรง 
ไม่ดีคือไม่มีลาภสักการะ  ไม่มีชื่อเสียง  แต่ม้าเทศบางจ�าพวกมีหมดทุกอย่าง 
มีก�าลังดีด้วย  สีสวยด้วย  ทรวดทรงดีด้วย  เหมือนกับพระอนาคามี  พระ- 

อรหันต์ก็เหมือนกัน  คือ  ถ้าวิ่งเร็ว  ก็รู้อริยสัจ  ๔  สีไม่สวยก็คือไม่รู้อภิธรรม  

ไม่รู้อภิวินัย  พระอรหันต์ไม่รู้อภิธรรมเลย  ถามอภิธรรมไม่รู้เรื่องอภิธรรม 
ในที่นี้หมายถึงค�าอธิบายพระธรรม  อธิบายธรรมะ  อภิวินัยก็ไม่รู้ค�าอธิบาย 

วินัย  แล้วก็ไม่มีชื่อเสียง  ไม่มีลาภสักการะด้วย  อันนี้ในอังคุตตรนิกาย 
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ติกนิบาต  พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๐  หน้า  ๓๗๐  ข้อ  ๕๘๐  ท่านที่ชอบค้นคว้าก็ 

ลองดู  ลองดูว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ว่าอย่างไรในเรื่องอภิธรรม 

เรื่องอภิวินัย

มีอยู่อีกแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกบาลีเล่ม ๒๒ หน้า ๑๒๒ ข้อ ๗๙ ว่า  

ผูไ้ม่ได้อบรมกำย ไม่ได้อบรมศลี ไม่ได้อบรมจติ ไม่ได้อบรมปัญญำให้ดแีล้ว 

ไปสนทนำกนัเรือ่งอภธิมัมกถำ เวทลัลกถำ กจ็ะพลดัตกลงไปสูธ่รรมด�ำโดย 

ไม่รู ้ตัว  อันนี้ดูภัยในอนาคต  ๕  ประการของพระภิกษุ  ข้อนี้อยู่ในข้อ  ๓ 

ของพระไตรปิฎกเล่ม  ๒๒  หน้า  ๑๒๒  ข้อ  ๗๙  ท่านที่มีพระไตรปิฎกฉบับ 

ภาษาไทยก็ดูข้อ  ๗๙  โยธาชีววรรค  ถ้าเผื่อไม่ได้อบรมกาย  ไม่ได้อบรมศีล  

ไม่ได้อบรมจิต  และไม่ได้อบรมปัญญาให้ดีแล้ว  ไปสนทนาเรื่องอภิธัมมกถา  

หมายความว่า ถ้อยค�าที่เกี่ยวกับปรัชญาลึกๆ จะสับสน ผมจะค่อยๆ ขยายไป 

นะครับ ผมจะค่อยขยายเทียบเคียงให้ดู

เวทลัลกถำ คอืถ้อยค�าทีเ่ขาคยุกนัในเรือ่งธรรมลกึๆ เหมอืนกนั เคยเหน็ 
อยู ่  ๒  พระสูตร  เวทัลละเกี่ยวกับพระสารีบุตรคุยกับพระมหาโกฏฐิตะ 

ปัญญาอย่างพระสารีบุตรคุยกับพระมหาโกฏฐิตะเวทัลลกถา  ท่านได้อบรม 

กาย  อบรมศีล  อบรมจิต  อบรมปัญญาดีแล้ว  ไม่เป็นไร  แต่ถ้าไม่เป็น 
อย่างนี้  แล้วไปคุยกันเรื่องอย่างนี้  จะตกไปสู่ธรรมด�า  คือเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
โดยไม่รู้ตัว

ผู ้ไม่ได้อบรมกาย  ไม่ได้อบรมศีล  ไม่ได้อบรมจิต  และไม่ได้อบรม 

ปัญญาให้ดีแล้ว  ถ้าไปสนทนาหรือกล่าวอภิธัมมกถาเวทัลลกถา  ก็จะพลัด 
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ตกลงไปสู่ธรรมด�าโดยไม่รู้ตัว อาจเป็นมิจฉาทิฏฐิไปโดยไม่รู้ตัว คนที่จะคุยกัน 

สนทนากัน จะกล่าวจะพูดเรื่องพวกนี้ ก็ต้องมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ได้อบรม 

สิง่เหล่านีม้าดแีล้ว จงึจะลงไปในสิง่เหล่านัน้ได้ มฉิะนัน้จะกลายเป็นมจิฉาทฏิฐิ

ไปโดยไม่รู้ตัว

เคยมีบุคคลสองคนเป็นสามีภรรยากัน  ทีแรกก็ไปท�าบุญให้ทานอยู่ที่ 

วัดหนึ่ง ต่อมาสามีไปฟังธรรมที่วัดหนึ่ง ฟังธรรมที่ลึกๆ ไม่มีตัวไม่มีตน ฟังไปๆ  

ต่อมาก็ไม่ท�าบุญสุนทาน  ไม่ท�าแล้ว  ภรรยายังท�าบุญอยู่  ยังรักษาศีล  ยัง 

ให้ทาน  แต่สามีไม่ท�าแล้ว  บอกว่าเรื่องตื้นๆ  ไม่ท�าแล้ว  อันนี้ก็เรียกว่า 

พลัดตกไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัว  หัวข้อนี้เกี่ยวกับภัยในอนาคต  ๕  ประการ 

ที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้ยังไม่หมด  พูดเฉพาะหัวข้อที่  ๓  ที่ว่า  ผู้ไม่ได้อบรมกาย 

ไม่ได้อบรมจิต  ไม่ได้อบรมปัญญา  แล้วไปสนใจ  ไปสนทนากันในเรื่อง 

อภิธัมมกถาเวทัลลกถา  เวทัลลกถาคือธรรมที่ลึกซึ้ง  อย่างที่เรียนมาแล้ว 
เมื่อวานนี้ว่า  มี  ๒  พระสูตร  มีพระสารีบุตรสนทนากับพระมหาโกฏฐิตะ 
ท่านเป็นผู้มีปัญญาและเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น

ผมจะได้ให้รายละเอียดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้  ๕  ข้อ  ในเรื่องภัยใน 

อนาคต  ๕  ประการของภิกษุ  ข้อความที่ย่อมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับ  ภัยใน 
อนาคต  ๕  ประการนี้  แม้จะยังไม่บังเกิดในปัจจุบัน  แต่จะเกิดขึ้นในกาล 
ต่อไป  คือภิกษุทั้งหลายควรจะรู้ไว้  เมื่อรู้แล้วจงพยายามละภัยเหล่านั้นเสีย  

ระวังไม่ให้เกิดขึ้น ภัย ๕ ประกำรคือ
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๑.  ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย  ไม่อบรมศีล  ไม่อบรมจิต  

ไม่อบรมปัญญา  เมื่อให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่อาจแนะน�าเขาได้ 

ในเรื่องอธิศีล  อธิจิต  และอธิปัญญา  อธิศีล  อธิจิต  อธิปัญญา  หมายถึงศีล 

จิต  และปัญญาในองค์อริยมรรค  คือศีลในองค์อริยมรรค  ปัญญาในองค์ 

อริยมรรค  สมาธิในองค์อริยมรรค  กุลบุตรเหล่านั้นก็เช่นเดียวกัน  เมื่อบวช 

นานไปต้องให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเหล่าอื่น  ก็ไม่อาจแนะน�าเขาได้ในเรื่อง 

อธิศีล  อธิจิต  และอธิปัญญา  เมื่อเป็นดังนี้ก็จะมีการลบล้างธรรม  ลบล้าง 

วินัยขึ้น  คือเมื่อมีการลบล้างธรรม  ก็เป็นการลบล้างวินัย  เมื่อลบล้างวินัย 

ก็จะเป็นการลบล้างธรรมขึ้นด้วย อันนี้เป็นประการที่ ๑

๒.  เมื่อภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย  ไม่อบรมศีล  ไม่อบรมจิต 

ไม่อบรมปัญญา  แล้วให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่น  ให้นิสัยหมายความว่าครูบา 

อาจารย์เป็นที่พักพิงแก่กุลบุตรเหล่าอื่น  แล้วไม่อาจแนะน�าเขาได้ในเรื่อง 
อธิศีล  อธิจิต  อธิปัญญา  กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่อบรมกาย  ไม่อบรมศีล  ไม่ 
อบรมจิต  ไม่อบรมปัญญาเหมือนกัน  มีการลบล้างธรรมวินัยขึ้น  การลบล้าง 

ธรรมก็เกิดขึ้น

๓. ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต  
ไม่อบรมปัญญา  เมื่อแสดงอภิธัมมกถา  เวทัลลกถา  ก็หยั่งลงสู่ธรรมที่ผิด 

อย่างไม่รู้สึกตัว ก็จะลบล้างธรรมวินัย การลบล้างธรรมวินัยก็จะเกิดขึ้น 

๔.  ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล  ไม่อบรมจิต 
ไม่อบรมปัญญา  เป็นต้น  เมื่อมีการแสดงพระสูตรอันลึกซึ้งที่ตถาคตภาษิต 



106
สิ่ ง ที่ ค ว ร ทำ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก ัน ใ ห ม่  

เ พื่ อ ค ว า ม ถ ูก ต้ อ ง

ไว้อันเป็นโลกุตระ  อันนี้ท่านโปรดสังเกตให้ดีครับ  พระสูตรที่ลึกซึ้งที่ตถำคต 

ภำษิตไว้เป็นโลกุตระ  ประกอบด้วยสุญญตำ  ภิกษุทั้งหลำยก็จักไม่สนใจฟัง 

ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู ้  แต่สูตรเหล่ำใดที่นักกวีแต่งขึ้นมีอักขระสละสลวย  มี 

พยัญชนะสละสลวย  เป็นพำหิรกถำ  เป็นสำวกภำษิต  เมื่อคนแสดงสูตร 

เหล่ำนั้น  ภิกษุทั้งหลำยก็จะตั้งใจฟัง  ตั้งจิตเพื่อจะรู้  เห็นว่ำธรรมเหล่ำนั้น 

ควรแก่กำรเล่ำเรียน เมื่อเป็นดังนี้กำรลบล้ำงธรรม ลบล้ำงวินัยก็จะเกิดขึ้น

๕.  ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล  ไม่อบรมจิต 

ไม่อบรมปัญญา  เป็นต้น  ภิกษุที่เป็นเถระจะเป็นผู้ลามก  มักมาก  จักเป็นผู้ 

มักมาก  มีความประพฤติย่อหย่อน  เป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดพระวินัย 

ทอดธุระในวิเวก  ไม่ท�าความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ  เมื่อเป็น 

อย่างนี้ การลบล้างธรรมลบล้างวินัยก็จะเกิดขึ้น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภัย ๕ ประการนี้ยังไม่เกิดขึ้นในกาลนี้ แต่จะเกิด 
ในกาลต่อไป  ขอให้ภิกษุทั้งหลายรู้ไว้  พยายามละเสียหรือพยายามไม่ให้ 

เกิดขึ้น  อันนี้ เป ็นข ้อความจากพระไตรปิฎกเล ่ม  ๒๒  ปัญจกนิบาต 

อังคุตตรนิกาย  ภาษาบาลีหน้า  ๑๒๑  ข้อ  ๗๙  และยังมีภัยในอนาคตอีก 
หลายประการแต่ไม่น�ามากล่าวในที่นี้  อันนี้น�ามากล่าวเพียงโยงให้เห็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ ๓ เรื่องอภิธัมมกถาและเวทัลลกถาที่กล่าวไว้

ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดู  ในปรัชญำมำธยมิก  ของท่าน 

นาคารชุน  ที่ว่าด้วยสุญญตา  ท่านบอกว่า  ผู้ที่มาสนใจในเรื่องสุญญตานี้ 

จะต้องมีศีลและสมาธิดีแล้ว  จึงจะมาสนใจในสุญญตา  ถ้ายังไม่มีศีลและ 
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ไม่มีสมาธิอย่างดีแล้ว  ก็จะพลัดไปในมิจฉาทิฏฐิ  ตกไปในมิจฉาทิฏฐิเพราะว่า 

ไม่มีพื้นฐาน  อันนี้เป็นสิ่งน่ากลัว  เมื่อเราขึ้นต้นไม้เราต้องขึ้นทางโคนไม่ใช่ 

ขึ้นทางปลาย  การไปสนใจธรรมะที่ละเอียดและกว้างขวางลึก  โดยที่ไม่มี 

พื้นฐานธรรมะที่เป็นจริยธรรม มันท�าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายๆ อันนี้ก็น่ากลัว 

อยู่  คือละเลยจริยธรรมหมด  ไปมุ่งเอาปรมัตถธรรมโดยไม่สนใจในเรื่อง 

จริยธรรม  เพราะพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าต้องอยู ่บนพื้นฐานของ 

จริยธรรม  มีทั้งสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  จึงจะเข้าใจและปฏิบัติถูกต้อง 

ในพุทธธรรมหรือธรรมของพุทธศาสนา ว่าการใดที่ควรประพฤติในจริยธรรม 

หรือสมมติสัจจะ เมื่อใดควรจะประพฤติปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะ

ในพระสุตตันตปิฎกมีเนื้อธรรมที่ลึกซึ้งเยอะแยะไปหมดเลย  ลอง 

อ่านดูสิครับ  และเหมาะกับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่มากมาย  ท่าน 

ลองอ่านดูจะเห็นเนื้อธรรม ก็เป็นเนื้อธรรมอันเดียวกันกับอภิธรรม อภิธรรม 
สอนเรื่องจิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  สอนเรื่องขันธ์  ๕  เรื่องอายตนะ  เรื่อง 
กรรมฐาน  เรื่องจิต  เรื่องเจตสิก  เรื่องวิถีจิต  มีรูป  ปัจจัย  กรรมฐานต่างๆ 

เหล่านี้  ซึ่งก็มีอยู่ในพระสุตตันตปิฎก  เป็นเนื้อธรรมเดียวกัน  แต่พระสุตตันต 

ปิฎกอธิบายน้อย  ใช้ภาษาชาวบ้านในภาษาธรรมดาๆ  ทว่าอภิธรรมใช้ 
ภาษายาก

แม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกัน  เหมือนผมพูดภาษาธรรมดา  คนธรรมดา 

ก็เข้าใจ  แต่ถ้าพูดภาษาทางปรัชญาก็ต้องคิดกันหน่อย  มันเป็นอาหารสมอง 

ของคนที่จะใช้สมอง อย่างผมบอกว่ารถก�าลังเคลื่อนที่ไป อย่างนี้ใครก็เข้าใจ  

ใครฟังก็รู้เรื่อง ใครฟังก็เข้าใจว่ารถก�าลังเคลื่อนที่ไป ถ้าพูดภาษาทางปรัชญา 
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บางส่วน  เขาจะบอกว่า การเคลื่อนไหวไม่มี Motion  ไม่มี มีแต่การหยุดอยู่ 

ที่เปลี่ยนเทศะ  เป็นอย่างไรบ้างครับ  ฟังรู ้เรื่องไหม  การเคลื่อนไหวไม่มี 

มีแต่การหยุดอยู่ที่เปลี่ยนเทศะ  เปลี่ยน  Space  เท่านั้น  อย่างนี้เป็นภาษา 

ปรัชญาซึ่งมีความหมายเดียวกันว่ารถก�าลังเคลื่อนที่ไปอยู่  แต่พอพูดภาษา 

ทางปรัชญาเข้า  มันก็เข้าใจยาก  แต่ว่ามันเป็นอาหารสมอง  ท�าให้คนได้คิด 

พูดกันไปแล้วสนุก  ยิ่งตรรกศาสตร์พุทธ  (Buddhist  Logic)  นี่ยิ่งสนุกกัน 

ใหญ่เลย  ใช้ภาษาที่สนุกกันใหญ่  มันเป็นอาหารสมอง  ความหมายเนื้อหา 

ไม่ได้ยากอะไรหรอก แต่ภาษามันยากเท่านั้น

สมมติว่ามีหนังสืออยู่  ๒  เล่ม  เล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ  อีกเล่ม 

เป็นภาษาไทย  เนื้อหาเดียวกัน  ท่านลองนึกดูคนที่รู้ภาษาอังกฤษน้อย  เขา 

จะรู้สึกว่าเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษมันยากแค่ไหน  แต่ถ้าเป็นภาษาไทย  เขา 

อ่านปราดเดียวก็รู้เรื่อง แต่มันไปยากตรงภาษาเท่านั้น

ผมขอเลื่อนต่อไปที่  อภิธรรม  ๗  คัมภีร์  ในพระไตรปิฎกนั้นเป็น 
ส่วนหนึ่ง ทีแรกมี ๖ คัมภีร์ เมื่อสังคายนาครั้งที่ ๓ เพิ่มกถาวัตถุเป็นค�าถาม 

ค�าตอบหลายร้อยข้อ  เพื่อต้องการก�าจัดลัทธิมิจฉาทิฏฐิ  อันนี้ก็เป็นอีก 

ประเด็นหนึ่ง  เมื่อวันก่อนผมได้พูดไว้บ้างแล้ว  ขอย�้าตรงที่คนชอบพูดว่า 
“ไม่เรียนอภิธรรมแล้วไม่สามารถบรรลุธรรมได้  หรือแม้จะปฏิบัติธรรม 
ก็ไม่ได้”  อันที่จริงก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้น  อย่างที่ผมได้อธิบายไว้บ้างแล้ว 

เมื่อวานนี้  ท่านลองดูในวิมุตตำยตนสูตร  ในปัญจกนิบาต  อังคุตรนิกาย 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่า บ่อเกิดแห่งความหลุดพ้นมีอะไรบ้าง เช่น… 
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๑. ฟังธรรมก็หลุดพ้นได้  ก็มีเยอะคนที่ฟังธรรมแล้วหลุดพ้น  อย่าง 

  พระยสะฟังอนุปุพพิกถา ฟังอริยสัจต่อก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

๒. บางท่านแสดงธรรมอยู่ก็บรรลุได้  บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ 

  อย่างพระนาคเสนในประวตัว่ิา แสดงธรรมไปๆ ตวัเองกไ็ด้บรรลธุรรม 

  อุบาสิกาผู้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรม

๓. สำธยำยธรรม  คือได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วก็น�ามาสาธยาย  …  

  สาธยายคอืสวด ท่อง ทบทวน สมมตว่ิาเราสวดธรรมจกัร หมายความ 

  ว่าเราสวดแล้วต้องเข้าใจความด้วย ก็บรรลุธรรมได้

๔.  ใคร่ครวญธรรม ก็บรรลุธรรมได้ 

๕.  เจริญสมถวิปัสสนำ  เป็นข้อสุดท้ายในวิมุตตายนสูตร  คือบ่อเกิด 

  ของความหลุดพ้น

อันนี้เป็นข้อความจากอังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  พระไตรปิฎก 

เล่ม  ๒๒  หน้า  ๒๒  ข้อ  ๒๖  ลองตรวจดูได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ 
อย่างไร  ทรงแสดงว่าบุคคลสามารถจะบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องรู้อภิธรรม 
ก็ได้ แต่ใครที่รู้ก็ไม่ว่าอะไร

นอกจากนี้ยังมีธรรมอีก ๔ ประกำรที่จะบ่มวิมุตติให้แก่กล้ำ เช่นว่า

๑. เป็นผู้มีศีล 
๒. เป็นพหูสูต
๓. วิริยำรัมภะ เป็นคนมีความเพียรสม�่าเสมอ 

๔. มีปัญญำ
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ธรรม  ๔  ประการนี้บ่มวิมุตติให้แก่กล้า  และเธอนั้นประกอบด้วย 

ธรรมมีวิมุตติเป็นที่  ๕  อยู่ที่ใด  จิตก็จะหลุดพ้นในที่นั้น  ท่านจะเห็นว่ามีทาง 

เยอะแยะที่จะบรรลุธรรมได ้ เหมือนกับสระใหญ่ที่มีทางลงโดยรอบ  สพฺพโต 

ปภ�  ใครจะลงทางไหนก็ได ้ แล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคน  ลองดูในพระไตร- 

ปิฎกเล่ม ๒๒ เหมือนกัน หน้า ๑๖๙ ข้อ ๑๓๔

แล้วก็ยังมีธรรมเครื่องชูก�ำลังใจให้ปรำรถนำควำมสิ้นอำสวะ มีแล้ว 

ท�าให้มีก�าลังใจในการที่จะให้ปรารถนาความสิ้นอาสวะ  เช่น  มีศรัทธา  มี 

อาพาธน้อย  เป็นคนไม่โอ้อวด  ไม่มีมายา  เป็นคนซื่อตรง  มีความเพียร 

สม�่าเสมอ และมีปัญญา

บุคคลสามารถจะบรรลุธรรมได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  แม้จะไม่ต้องรู ้ 
อภิธรรมที่เรียนกันอยู่สอนกันอยู่ ก็สามารถจะบรรลุธรรมได้หรือปฏิบัติธรรม

ได้  มีธรรมที่เป็นเครื่องชูก�าลังใจ  พัฒนาความสิ้นอาสวะ  ความสิ้นกิเลส 

เป็นผู้ที่มีศรัทธา  ถ้าเป็นผู้มีศรัทธาก็เป็นก�าลังใจให้เราปฏิบัติเพื่อความสิ้น 
กิเลส  คือมีศรัทธาว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ท�าให้หมดได้  เป็นสิ่งที่ท�าให้เบาบางได้ 
เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย  ไม่โอ้อวด  ไม่มีมายา  เป็นคนซื่อตรง  มีความเพียร 

สม�่าเสมอ  เสมอต้นเสมอปลาย  มีปัญญา  นี้เป็นธรรม  เป็นหลัก  เป็นเครื่อง 

ชูก�าลังใจให้ปรารถนาความสิ้นอาสวะ  ความสิ้นกิเลส  ตอนนี้ขอเชื่อมต่อไป 
ในเรื่องพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตร และพระอภิธรรม

ผมได้เรียนไว้บ้างแล้วตอนต้นว่า  ในสมัยพระพุทธเจ้ำท่ำนตรัสเรื่อง 

ธรรมกบัวนิยั ไม่มคี�ำว่ำอภธิรรมหรอือภวินิยั ถ้าจะมบ้ีางกห็มายถงึค�าอธบิาย 
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วินัย อภิธรรมหมายถึงค�าอธิบายพระธรรม อย่างในพระไตรปิฎก อย่างวินัย 

ปิฎก  ถ้าท่านอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์  จะเห็นว่าแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็มี 

ค�าอธิบายพระวินัยอยู่ในนั้น  ลองไปเปิดดู  ลองไปอ่านดูจะพบค�าอธิบาย 

พระวินัย  ยกตัวอย่างเช่นว่า  ภิกษุใดที่มีสิกขาและสาชีพประกอบด้วยสิกขา 

และสาชีพเสมอกันด้วยภิกษุทั้งหลาย  และยังไม่ได้บอกคืนสิกขา  ยังไม่ท�า 

ความทุรพลให้ชัดเจน  เสพเมถุน  หมายถึงเสพกาม  ร่วมเพศ  แม้โดยที่สุด 

กับสัตว์เดรัจฉานเป็นอาบัติปาราชิก ตัวบทมันก็มีอย่างนี้ ตอนนั้นในพระวินัย

ปิฎกนั้นเองที่จะมีค�าอธิบาย

ยกตัวอย่างเช่น  สิกขำและสำชีพนั้นคืออะไร  สิกขำท่ำนอธิบำย

เป็นไตรสิกขำ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขา  ถามต่อไปว่า 

อธิสีลสิกขา  อธิจิตสิกขา  อธิปัญญาสิกขา  นั้นคืออะไร  ก็หมำยถึงสิกขำใน 

องค์มรรค  ท่านอธิบายไว้ในพระวินัยปิฎกนั่นเอง  อย่างวินัยปิฎกเล่ม  ๑ 
หน้า ๔๒ ก็จะมีค�าอธิบายอันนี้ ค�าว่าสำชีพนั้นคืออะไร พอได้ยินค�าว่าสาชีพ  
ความคิดของคนก็จะไปในทางว่ามีอาชีพ  เหมือนกับ  สะ  +  อาชีวะ  =  คน 

มีอาชีพเสมอกัน  แต่ในค�าอธิบายในวินัยปิฎกไม่ได้หมายความอย่างนั้น  … 

ท่ำนอธบิำยไว้ว่ำสกิขำบททัง้หมดทีพ่ระพทุธเจ้ำบญัญตัไิว้ทัง้หมด เรยีกว่ำ  
สำชีพ  สาชีวะ  สำชีว�  นำม  หมายความว่าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ 
ทั้งหมดเรียกว่าสาชีพ  แม้ในพระไตรปิฎกเองไม่ใช่อรรถกถาท่านมีค�าอธิบาย 

ไว้ให้ นี่แหละคืออภิวินัย วินัยนั้นคือตัวบท อภิวินัยคือค�าอธิบายวินัย ก็มีอยู่ 

แม้ในพระไตรปิฎกนั่นเอง
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ทีนี้ถ้าเป็นอรรถกถาก็ยิ่งไปกันใหญ่  อย่างในอรรถกถาที่ชื่อ  สมันต- 

ปำสำทิกำ ภำค ๑ พูดถึง ปาราชิก ๔ ข้อ

๑. การเสพเมถุน

๒. การลักทรัพย์

๓. การฆ่าคน

๔. อวดอุตริมนุสสธรรม

๔  ข้อเท่านี้  ท่านอธิบายเล่มใหญ่เบ้อเริ่มเลย  อธิบายตั้ง  ๓๕๐ 

กว่าหน้า นี่คืออภิวินัย ทีนี้อภิธรรมก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนี้ครับ ค�าอธิบาย 

พระธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาไปจากพระสุตตันตปิฎก  ขนไปจากพระ- 

สุตตันตปิฎกนั่นเองไปอธิบาย  ในสังคายนาครั้งที่  ๑  กับครั้งที่  ๒  ก็ยังไม่ 

ปรากฏว่าแยกพระธรรมออกเป็นพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎก 

คงเรียกอยู่แต่ว่าสังคายนาพระธรรมพระวินัย  ทีนี้มาแต่งกันขึ้นภายหลัง 
จากสังคายนาคราวนั้น เมื่อจารึกเป็นตัวอักษรในสังคายนาครั้งที่ ๕ ประมาณ  
พ.ศ. ๔๕๒ จะได้มีครบทั้ง ๓ ปิฎก แยกกันออกไป อย่างนี้เป็นต้น

ผมพูดถึงความเป็นมาของพระอภิธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ใน 

วินัยปิฎกเอง  ในส่วนที่เป็นบทภาชนีย์  บทแจก  หมายถึงอธิบายแต่ละบท 
แต่ละศัพท์  และเรื่องวินีตวัตถ ุ คือเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากเรื่องเดิมที่เป็น 
เหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท  เช่นสิกขาบทที่  ๑  เรื่องพระสุทินเป็นเรื่องเดิม 

พระสุทินไปเสพเมถุนด้วยภรรยาเดิมของตนด้วยการถูกขอร้อง  แล้วก็จบ 

แค่นั้น  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัย  ต่อมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆ  คนนั้น 

ท�าอย่างนั้น  คนนี้ท�าอย่างนี้  คนโน้นท�าอย่างโน้น  อะไรที่พระพุทธเจ้ายัง 
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ไม่บัญญัติ เขาก็ท�า อันนี้เรียก วินีตวัตถุ ก็ยิ่งมากมายก่ายกอง

คราวนี้มาถึงปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง  คือการสวดศพในสังคมไทย  ใน 

เมืองไทยใครตายลงก็เอาศพไปตั้งสวดที่วัด  ท�ำไมจึงเรียกวำ่สวดอภิธรรม? 

ท�าไมต้องเป็นอภิธรรม?  สวดพระสูตรไม่ได้หรือ?  สวดวินัยไม่ได้หรือ? 

ตอบว่าได้ สวดอะไรกไ็ด้ สวดอะไรคนกฟั็งไม่รูเ้รือ่งอยูแ่ล้ว คนสวดบางส่วน 

ก็ไม่รู้เรื่อง  คนฟังก็ไม่รู้เรื่อง  เป็นแต่สักว่าพิธีกรรมเท่านั้น  สวดอะไรก็ได้ 

เพราะฉะนัน้ทางต่างจงัหวดัไม่ได้สวดอภธิรรม แต่สวดข้อความในพระสตุตนัต 

ปิฎก เช่น สวดอาทติตปรยิายสตูร ทีว่่าด้วยอายตนะภายใน อายตนะภายนอก  

เป็นของร้อน สวดอนตัตลกัขณสตูร ทีว่่าด้วยเรือ่งอนตัตา ทนีีจ้ะเรยีกสิง่นีเ้ป็น 

อภิธรรมก็ได้ ก็เป็นสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นเอง จะเรียกว่าอะไรก็ได้ พระพทุธเจ้ำ 

ทรงสอนธรรมะทีล่กึซึง้อยูต่ลอดเวลำส�ำหรบัคนทีค่วรได้รูส้ิง่ทีล่กึซึง้ แต่ท่ำน 

ไม่ทรงเรียกว่ำอภิธรรม  เท่านั้นเอง  ไม่มีค�าเรียกอย่างนั้น  เหมือนกับดอก 
กุหลาบ  ท่านจะเรียกว่าดอกอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านจะเรียก  เพราะเนื้อธรรม 
กเ็ป็นเนือ้ธรรมทีใ่ช้แก้ไขทกุข์ได้ แก้ปัญหาได้ ท�าความทกุข์ให้เบาบางลดลงได้  

ท่านจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามใจ  เพราะฉะนั้นถามว่าท�าไมต้องสวดอภิธรรม?  

เวลานี้เป็นแต่เพียงตัวหนังสือ

กลายเป็นธรรมเนียมว่าค�าว่าสวดศพคือตั้งศพ  พระต้องสวดอภิธรรม 
พระท่านจะสวดอะไรก็ได้ ผมไปฟังบ่อยๆ ท่านก็ไม่ได้สวดอภิธรรม ท่านสวด 

โมกขุปายคาถา ท่านสวดปัพพโตปมคาถา ท่านสวดอะไรต่ออะไรซึ่งชาวบ้าน 

ก็ฟังไม่ออกว่าท่านสวดอะไร แต่เรียกชื่อว่าสวดอภิธรรม
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แต่ทีนี้ตามต�านานเขาก็ว่า  พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดา 

ที่ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาหนึ่ง  ไม่ใช่พรรษาที่หนึ่งนะครับ  ซึ่งมีในอรรถกถา 

ภายหลัง  เพื่อให้เป็นประวัติว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมแก่พุทธมารดา  

ไม่อย่างนั้นพระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ไปแล้ว  ก็ไปอยู่ชั้นดุสิต  เลยสวด 

อภิธรรมเพื่อให้คนที่ตายไปแล้วฟัง  คนที่ตายแล้วก็ไม่รู ้เรื่องอยู ่ดี  ก็คน 

เป็นยังไม่รู้เรื่องเลย  จะให้คนที่สิ้นชีวิตไปแล้วรู้เรื่องได้อย่างไร  เราก็ท�าเป็น 

ประเพณีพิธีการเท่านั้น

ธรรมะนี่เรามีไว้ส�าหรับปฏิบัติ  เนื้อธรรมที่จะน�ำมำปฏิบัติได้มำกก็ 

อยู่ในพระสุตตันตปิฎก เนื้อธรรมที่มีอยู่ในอภิธัมมัตถสังคหะ อภิธัมมัตถวิภา 

วินีฎีกาที่แต่งขึ้นมา ก็น�ามาใช้ส�าหรับที่จะคุยกัน อภิปรายถกเถียงกัน เพราะ 

ฉะนั้นถ้าท่านเดินผ่านไปที่ไหนไปเจอเขาสอนอภิธรรมกันอยู ่ ก็จะได้ยินเสียง 

ที่เป็นค�าถามตลอดเวลา  และมีค�าตอบตลอดเวลา  มันน่าสงสัยไปแทบ 
ทุกอย่าง  มันท�าให้คนฟังสงสัยไปหมดทุกอย่าง  ก็ถามกันไป  คุยกันไป  ตอบ 
กันไป  ส�านักวิปัสสนาบางแห่งมีการตั้งส�านักวิปัสสนาและสอนอภิธรรมด้วย  

แต่บางแห่งตั้งส�านักวิปัสสนาห้ามเรียนอภิธรรม อย่างนี้ก็มี

มีข้อน่าคิดอีกอย่างหนึ่งคือ  อภิธรรมพูดกันว่าไม่พูดถึงสัตว์  บุคคล 
ตัวตน เรา เขา มีแต่เนื้อธรรมล้วนๆ แต่ถ้าท่านส�ารวจอภิธรรมด้วยดี ให้ทั่ว 

ให้จบ  มีหลายแห่งที่พูดถึงนรกสวรรค์  เทวดามีอายุเท่าไรๆ  เหลือที่จะนับ  

ตัวเลขเยอะแยะไปหมด ตัวอย่างเช่นตอนที่ว่า ธัมมหทัยวิภังค์ในพระไตรปิฎก 
เล่ม ๓๕ เป็นอภิธรรมปิฎกมี ๑๘ วิภังค์ด้วยกัน มีธัมมหทัยวิภังค์เป็นสุดท้าย  

พูดเรื่องนรกสวรรค์ พูดเรื่องเทวดามีอายุเท่าไร ชั้นไหนอายุเท่าไร มากมาย
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ก่ายกองนับไม่ไหว ตัวเลขนับไม่ถ้วน ไม่รู้เพิ่มศูนย์เข้ามากี่ร้อยตัว

พระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปอยู่ในรูปของอะไร  ไม่ว่าจะอยู่ใน 

รูปของพระสูตร  พระวินัย  พระอภิธรรมหรือชาดกก็ตาม  ประโยชน์ของ 

มันคือการน�าไปใช้ประโยชน์  ประโยชน์อยู่ที่คนน�าไปใช้ประโยชน์  ถ้าคน 

น�าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไร ไม่ว่าท่านจะพูดอะไร พูดดี 

สักแค่ไหน  จะมีคนนิยมสักเท่าไร  อย่างไร  ถ้ำคนเอำไปใช้ไม่ได้  มันก็ไม่มี 

ประโยชน์ในกำรที่จะปฏิบัติ  เพราะพระธรรมที่จะมีประโยชน์ที่สุดแม้ใน 

รูปของชาดก  ก็อยู่ที่เขาน�าไปใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น  บางอย่างมันก็น�าไป 

ใช้ประโยชน์ได้ส�าหรับบางคน  เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การใช้ประโยชน์  ผมขอ 

เน้นย�้าตรงนี้  และขอให้พุทธบริษัทมองศำสนำทั้งระบบ  เหมือนกับมอง 

ต้นไม้ทัง้ต้น เหน็ช้ำงทัง้ตวั เรำรูว่้ำช้ำงเป็นอย่ำงไร แต่ถ้ำรูจ้กัพทุธศำสนำ 

หรือเรียนพุทธศำสนำเหมือนคนตำบอดคล�ำช้ำง ก็จะเถียงกันตำย

ถ้าเราไม่เห็นต้นไม้ทั้งต้น มีแต่คนดึงส่วนของต้นไม้ให้ดู  เอาลูกมะม่วง 
ให้ดู  แล้วบอกว่านี้คือมะม่วง  อีกคนหนึ่งเอาใบมะม่วงมาให้ดูโดยเราไม่เคย 

เห็นต้นมะม่วงเลย  บอกนี่คือมะม่วงทั้งหมด  อีกคนหนึ่งก็เอาเปลือกไม้ 

มะม่วงมาให้เราดู  แล้วบอกว่านี่คือมะม่วงทั้งหมด  แล้วเราซึ่งไม่เคยเห็น 
ต้นมะม่วงทั้งต้น  ก็ไปยึดมั่นในส่วนนั้นๆ  ว่าเป็นมะม่วง  แต่ละคนทั้ง  ๓  คน 
๔  คน  ก็ยึดมั่นในส่วนของตัวว่าเป็นมะม่วงทั้งหมด  ก็เถียงกันตาย  ตกลงว่า 

ทั้ง  ๓  คนไม่รู ้จักต้นมะม่วงสักคนหนึ่ง  ก็เหมือนคนตาบอดคล�าช้าง  ใน 

พระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังนั่นแหละ  คนที่ไป 

คล�าถูกขาก็ว่าช้างเหมือนเสา  ไปคล�าถูกหางก็คิดว่าเหมือนไม้กวาด  มา 
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เถียงกัน  มาตั้งหมัดตั้งมวยกัน  ก็เพราะว่าไม่เห็นช้างทั้งตัว  เพราะฉะนั้น 

ทางที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดก็คือว่า  มองพุทธศาสนาให้เห็นทั้งระบบ 

ทั้งหมดเลยทีเดียว แล้วเราก็จะรู้จักพุทธศาสนาแจ่มแจ้งชัดเจนรู้จริง จะเกิด

ความถูกต้องขึ้น



ทราบข่าวว่าพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวพุทธเรานิยมสวดกันอยู่มาก 

มีความศรัทธาเลื่อมใสในคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกมาก  ท่านตัดเป็นข้อๆ 

ไว้  ๒๕  ข้อ  ยากและท่องยาก  ที่ท่องยากก็เพราะว่าภาษาไม่ค่อยเป็นภาษา  
ตั้งแต่ข้อ  ๓  ไป  ข้อ  ๒  ปลายๆ  ก็เริ่มไม่ค่อยจะถูกภาษาแล้ว  เพราะฉะนัน้ 
ทางวัดจึงไม่ได้สวด  พระไม่สวด  แต่ชาวบ้านเอาไปสวดกันมาก  ที่เอาไป 

สวดกันมากก็เห็นจะเป็นเรื่องการโฆษณาการพรรณนาสรรพคุณของยอด 

พระกัณฑ์ไตรปิฎก

ผมขอเรยีนให้ท่านผูฟั้งทราบเสยีก่อนนะครบัว่าทีเ่ป็นยอดพระกณัฑ์ไตร 
ปิฎกจริงๆ หรือที่เป็นอักษรย่อของพระไตรปิฎกจริงๆ มีอยู่ไม่กี่ตัว มีอยู่ในข้อ  

๑๒  เท่านัน้  นอกจากนัน้ไม่มี  ผมจะอ่านให้ฟังว่าคืออะไร  นอกจากนัน้ไม่ใช่ 

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๑๙
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ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  ไม่ใช่หัวใจของพระไตรปิฎก  ท่านจะสวดได้ง่ายเข้า 

ไม่ปวดหัว สวดเฉพาะข้อ ๑๒ ไม่กี่ตัว อำ ปำ มะ จุ ปะ ท่านที่จ�าได้ก็สวด 

อาปามะจุปะ  นัน่เป็นหัวใจของพระวินัย,  ที  มะ  สัง  อัง  ขุ  เป็นหัวใจพระ 

สุตตันตปิฎก, สัง วิ ธำ ปุ กะ ยะ ปะ เป็นหัวใจพระอภิธรรม, แล้วก็มี เต ชะ 

สุ เน มะ ภู จะ นำ วิ เว ก็เป็นหัวใจของทศชาติคือชาดก ๑๐ ชาดก ตั้งแต่ 

พระเตมีย์จนถึงพระเวสสันดร แล้วก็มี อิ สวำ สุ อันนีก้็ อิติปิโส สวำกฺขำโต  

สุปฏิปนฺโน ซึ่งท่านสวดอยู่เป็นประจ�าอยู่แล้ว แล้วก็มาถึงข้อ ๒๕ มีอยู่ ๓ ค�า 

คือ มะ อะ  อุ  ที่จริงควรเรียงเสียใหม่เป็น อะ อุ  มะ  อะ  คืออรหัง  อุ  คือ 

อุตมธรรม  มะ  นั้นคือมหาสงฆ์  มีคาถาผูกเอาไว้ว่า  อรห�  สมฺมำสมฺพุทฺโธ 

อุตฺตม�  ธมฺมมชฺฌคำ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู ้เป็นพระอรหันต์ทรงบรรลุ 

อุตมธรรม  มหำสงฺฆ�  ปโพเธสิ  ปลุกพระมหาสงฆ์  สงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตื่นขึ้น 

อิจฺเจต�  รตฺตนตฺตย�  นีค่ือพระรัตนตรัยนัน่เอง  เท่านี้แหละครับที่ท่านควรจะ
สวดในยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกที่ท่านสวดจนปวดหัวมากมาย  ถ้าจะสวดก็ 

สวดเท่านี้  นี่คือยอดหรืออักษรย่อของยอดพระกัณฑ์หรือที่เกี่ยวข้องกับ 

พระไตรปิฎก  นอกจากนัน้ก็ไม่เกี่ยวเลย  เป็นภาษาที่ไม่ถูกต้อง  เป็นภาษาที่ 
เลอะเทอะมาก ผมกล้าพูดอย่างนัน้เลยนะครับว่าเป็นภาษาที่เลอเทอะ

แต่ทนีีค้นทีเ่ขานยิมสวดกเ็พราะว่าไปหลงเชือ่ค�าโฆษณาทีว่่า เปิดกรไุด้ที่

เมอืงสวรรคโลก มคี�ากล่าวในหนงัสอืน�าว่า ผูใ้ดมไีว้ประจ�าบ้านเรอืน มอีานสิงส์
ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองค�าสูงเทียมเทวโลก  ดูสิ  เพียงมีไว้ประจ�ำบ้ำน
เรือนเท่ำนัน้แหละ  มีอำนิสงส์ยิ่งกว่ำได้สร้ำงพระเจดีย์ทองค�ำ  สูงเทียม

เทวโลก  พระพุทธเจ้ำเคยสอนไหมแบบนี้  และป้องกันภยันตรายต่างๆ  ท�า

มาหากินเจริญ การท�ามาหากินเจริญก็ต้องท�ามาหากินให้ถูกวิธี ไม่ใช่มีหนงัสือ
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อย่างนี้เอาไว้ในบ้านเรือนอย่างเดียว  อ่านต่อไปนะครับ  บทสวดยอดพระ 

กัณฑ์ไตรปิฎกนี้เป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์  พระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ได้ 

อย่างไร  ในเมื่อไม่รู ้เรื่องว่าอะไรสรรเสริญพระพุทธคุณ  พระพุทธคุณนี้ 

อยู่นอกยอดพระกัณฑ์ฯ  เป็นบทน�าก็มี  อิติปิโส  ภควา  อะไรนี้  เราสวดกัน 

อยู่แล้ว พระท่านสวดอยู่เป็นประจ�า สาธยายหัวใจพระวินัยปิฎก พระสุตตันต 

ปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ว่าเข้าไปนัน่ ก็อย่างที่ว่าแล้ว 

เมื่อตะกี้นี้เท่านัน้แหละที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎก พระเจ้ำ  ๕๐๐  ชำตินัน้ไม่มี 

หัวใจพระเจ้ำสิบชำตินัน้มี ผมเรียนให้ทรำบแล้วว่ำมี

ผู้ใดได้สวดภาวนาทุกเช้าค�่าแล้วเป็นการบูชาร�าลึกถึงพระพุทธเจ้า 

ผู้นัน้จะไม่ตกอบายภูมิ  ถ้าสวดอันนี้แล้วไปทุจริตเข้า  มันต้องตกอบายอยู่ดี  

แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็ได้ป้องกันอันตรายต่างๆ  จะภาวนาพระคาถา 

อื่นๆ  สัก  ๑๐๐  ปี  อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาคาถานี้สักครั้งหนึง่  ดูสิครับ… 
ภำวนำพระคำถำอื่นๆ สัก  ๑๐๐ ปี  อำนิสงส์ก็ไม่สูงเท่ำภำวนำคำถำนี้สัก 
ครั้งหนึง่  ค�ำพูดอย่ำงนี้มันเป็นไปไม่ได้  นี่ไม่ใช่คำถำที่พระพุทธเจ้ำทรง 

ให้ไว้  ท�าไมไม่เอาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้  เช่นมงคลสูตร  รัตนสูตร 

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ธัมมนิยามสูตร อาทิตตปริยายสูตร ดีทั้งนัน้ เยอะแยะ 
ไปหมดเลย และสวดง่ายด้วย รู้เรื่องด้วย

เขาเขียนน�าต่อไปว่า  ถึงแม้ว ่าอินทร์พรหมยมยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ 

จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองค�าก่อเป็นพระเจดีย์  ตั้งแต่มนุษยโลกสูงขึ้นไป 

ถึงพรหมโลก  อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้  ดูสิครับ 

และมคี�าอธบิายคณุความดไีว้ในต้นฉบบัอกีนานปัการ เกนิควำมจรงิเหลอืเกนิ  
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พทุธศำสนำบอกว่ำถ้ำเรำต้องกำรผลอย่ำงไรต้องปฏบิตัเิอำ ต้องการท�ามา 

ค้าขึ้นก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ด ี เข้าใจเพื่อนมนุษย์ท�านองนี้  ต้องการมีสตางค์ 

ใช้ก็ต้องขยันท�ามาหากิน  รู้จักเก็บรู้จักรักษา  นีค่ือค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ผมอยากจะอ่านยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  และชี้ให้ดูว ่านี่ผิด  นี่ผิด  มัน 

เยอะแยะไปหมดเลย

ถ้าท่านยังมีศรัทธาที่จะสวดอยู่  ก็สวดแค่ข้อ  ๑๒  กุสะลำ  ธัมมำ 

อิติปิโส  ภควำ  อะฮ้ำ  นี่มันอะไร  ภาษาอะไร  มันเหมือนใครเป็นคนสวด 

กุสะลา ธัมมา อิติปิโส ภควา แล้วก็ร้องขึ้นมาว่า อะฮ้า นี่มันอะไร ภาษาอะไร  

ยำวะ  ชีวัง  พุทธัง  สรณงั  คัจฉำมิ  อันนีถู้กแล้ว  ชัมภูธี  ปัญจะ  อิสสะโร 

นี้คืออะไร  กุสลำ  ธัมมำ  กุศลธรรม  นโมพุทธำยะ  นโมธัมมำยะ  นโม 

สังฆำยะ  นี่ก็นอบน้อมพระพุทธ  นอบน้อมพระธรรม  นอบน้อมพระสงฆ์ 

นี่ใช้ได้ ปัญจะพุทธำ นมำมิหัง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์  
ภาษาก็ยังไม่ถูกอยู่นัน่เอง

ทีนี้มาเริ่ม อำ ปำ มะ จุ ปะ อันนี้แหละ คือหัวใจพระวินัย

ที  มะ  สัง  อัง  ขุ  คือหัวใจพระสุตตันตปิฎก  นกิาย  ทั้ง  ๕  ทีฆนกิาย  
มัชฌิมนกิาย สังยุตนกิาย อังคุตตรนกิาย ขุททกนกิาย 

แล้วก็  สัง  วิ  ธำ  ปุ  กะ  ยะ  ปะ  เป็นหัวใจพระอภิธรรม  สังคณี 

วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก ปัฏฐาน

แล้วมา อุ ปะ อุ ปะ สะ ธะ สุตะ นี่อะไร ไม่รู้อะไร
มาต่อว่า เห ปำ สำ ยะ โส โส สะ อะ อะ นิ ก็ไม่รู้อะไร

เต ชะ สุ  เน มะ ภู  จะ นำ วิ  เว  เกี่ยวกับชาดก ๑๐ ชาติสุดท้าย 



121
ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ

คือพระเตมีย์  พระมหาชนก  พระสุวรรณสาม  พระเนมิราช  พระมโหสถ 

พระภูริทัต พระจันทกุมาร พระนารท พระวิธุระ พระเวสสันดร

แล้วก็มี  อิ  สะ  วำ  สุ  แค่นี้แหละครับ  ถ้าท่านจะสวดก็สวดแค่ข้อ 

๑๒  นี้เพียงพอแล้ว  และท่านต้องรู้เรื่อง  ถึงจะได้อานิสงส์พอสมควร  ใน 

คัมภีร์ของเรา  ท่านได้บอกเอาไว้ว่า  ผู้ที่จะสวดอะไรแล้วให้ได้ผล  ให้ได้ 

ประโยชน์  จะต้องมีองค์  ๓  ของผู้สวด  ในอรรถกถำทีฆนิกำย  คนที่จะ 

สวดมนต์ต้องมีองค์ ๓ คือ

๑. สวดถูกอักขระ

๒. สวดให้ครบบริบูรณ์  ไม่ท�าพยัญชนะให้ขาดตกบกพร่อง  ต้องรู ้ 

ความหมายของบทสวดนั้นด้วย  ถ้าไม่รู ้ความหมายสวดไปท�าไม  สวดไป 

เพื่ออะไร  ถ้าสวดเพื่อขลัง  เพื่อศักดิ์สิทธิ์  ก็เป็นสีลัพพตปรามาส  ไม่ได้ 

ประโยชน์อะไรเลย เสียเวลาเปล่าๆ
๓. ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
นีจ่ากอรรถกถาทีฆนกิาย อรรถกถาอาฏานาติยสูตร

องค์ ๓ ของผู้ฟัง

๑. ไม่มีอนนัตริยกรรม ๕ มีมาตุฆาต ปิตุฆาต เป็นต้น
๒. ไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคล
๓. มีความเชื่อเลื่อมใสในอานุภาพของพระปริตร

อันนี้เป็นค�าตอบของพระนาคเสนที่ตอบพระเจ้ามิลินท์ ในมิลินทปัญหา 

ตอนมัจจุปาสามุตติปัญหา แปลว่าปัญหาที่พ้นจากบ่วงของมัจจุมาร
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สิ่งที่ท่านจะสวดดีๆ  มีเยอะแยะเลยครับ  อย่างยอดพระกัณฑ์นี้ในวัด 

ไม่สวดเลย  ไม่มีวัดไหนสวดเลยเพราะท่านรู้  พระท่านแปลได้  และท่านรู้ว่า 
อันนี้ไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไร  ไม่รู้เพื่ออะไร  ไม่เป็นภาษา  แปลไม่ได้  ท่าน 
ก็ไม่สวด แต่ท่านสวดบทต่อไปนี้เป็นตัวอย่างครับ

•  ธมัมจกักปัปวตันสตูร แปลออกมาแล้วเป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า  

  ให้เราเข้าใจเรื่องอริยสัจ ๔
•  อนตัตลกัขณสตูร ว่าด้วยเรือ่งอนตัตา แปลออกมาแล้วเป็นค�าสอน 

  เกี่ยวกับเรื่องอนตัตา ให้เราเข้าใจเรื่องอนตัตา

การสวดมนต์
๒๐
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•  อำทิตตปริยำยสูตร  ให้เราเข้าใจเรื่องอายตนะภายใน  อายตนะ 

  ภายนอก  วิญญาณ  สัมผัส  ผัสสะ  อะไรเป็นของร้อน  ร้อนเพราะ 

  ราคะ  โทสะ  โมหะ ร้อนเพราะเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าท่านอ่านค�าแปล 

  สักหน่อยหนึ่งแล้วสวดพวกนี้  เราก็จะได้ความ  ได้ธรรมะ  ได้ทั้ง 

  สมาธิ  เป็นบริกรรมสมาธิ  และได้ปัญญา  สามารถจะบรรลุธรรม 

  ได้แม้เพียงการสวด สวดสิ่งเหล่านี้ได้ความหมาย

•  ธัมมนิยำมสูตร  เรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  บอกให้เรารู ้ว่า 

  พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม  สิ่งเหล่านีค้ือสังขารทั้งปวง 

  ไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา ก็คงเป็น 

  อยู่อย่างนัน้  พระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้เปิดเผย  จ�าแนก  ท�าให้ตื้น  

  วิวรติ วิภชติ อุตฺตำนกีโรติ ท�าให้ตื้นท�านองนี้

เราก็จะเข้าใจธรรมะได้เยอะแยะเลย  มิเช่นนัน้ถ้าท่านอยากสวดจริงๆ 
ท่านไปซื้อหนงัสือพุทธศาสนสุภาษิตมาสัก  ๓  เล่ม  เล่ม  ๑  เล่ม  ๒  เล่ม  ๓ 

ที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย  หน้าวัดบวรนิเวศ  โบราณาจารย์ท่านเก็บ 

ข้อความดีๆ  มาพิมพ์เป็นหนงัสือไว้ว่า  พุทธศาสนสุภาษิต  เล่ม  ๑  ส�าหรับ 
นกัธรรมชั้นตรี เล่ม ๒ ส�าหรับนกัธรรมชั้นโท เล่ม ๓ ส�าหรับนกัธรรมชั้นเอก  
มีค�าบาลี มีค�าแปลไว้ให้ด้วยและรู้เรื่องตลอด บอกที่มาให้ด้วยว่ามาจากที่ไหน  

ถ้าท่านมพีระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาไว้สกัชดุหนึง่ พออ่านพทุธศาสนสภุาษติ 

แล้วตามได้เลย  ตามไปดูที่ต้นฉบับได้เลย  เพราะท่านบอกเอาไว้ว่า  เรื่องนี้ 

ค�านี้  มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไร  หน้าที่เท่าไร  ถ้าเป็นชาดกก็จะบอกว่า 
จากชาดกหน้าที่เท่าไร เราก็ตามได้สบาย ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งสติ ได้ทั้งปัญญา  
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ได้ทั้งสมาธิ ได้ทั้งค�าสอนเป็นค�าเตือนใจทั้งนัน้ เช่นเริ่มต้นว่า

อตฺตำหิ อตฺตโน นำโถ

ตนนัน้แลเป็นที่พึ่งของตน

อตฺตำหิ กิรทุทฺทโม

ตนนัน้แหละฝึกได้ยาก

อตฺตำ สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ

ตนที่ฝึกได้แล้วเป็นแสงสว่างของตน

อตฺตนำ หิ สุทนฺเตน นำถ� ลภติ ทุลฺลภ�

ตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยาก

นี่หมวดตนมีตั้งหลายข้อ  ต่อไปหมวดความประมาท  หมวดว่าด้วย
บุญ  หมวดว่าด้วยปัญญาเยอะแยะไปหมด  เราก็ได้สติ  ได้ปัญญา  ถ้าอยากมี 

ทรัพย์ อยากได้ทรัพย์ ท่านก็สอนเอาไว้ ก็ท่อง

ปฏิรูปกำรี ธุรวำ อุฏฺำตำ วินทฺเต ธน�
ผู้ที่หมั่นขยันท�าธุระให้เหมาะสมก็จะหาทรัพย์ได้

ค�าแปลเป็นอย่างนี้  เราก็ท่องเอาไว้ ดีกว่าไปท่อง มุ มะ ปุ ปะ อุ อะ  

อะไรเยอะแยะ  ไม่รู้แปลว่าอะไรมันเสียเวลา  เปลืองสมองและงมงายด้วย  
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรท�าความเข้าใจกันใหม่  กล้าพูดกันด้วยความ 
หวังดี  ด้วยความปรารถนาดีกับพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลาย  ที่พูดมานี้ไม่ได้ 

มีเจตนาที่จะไปคัดค้านขัดแย้งอะไรท่าน  อยากจะแนะน�าว่าอะไรคือสิ่งที่ 

ถูกต้อง  อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรจะได้  ถ้ามันเสียเวลาไปเปล่าๆ  ได้ 
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ประโยชน์แต่น้อย  เกือบไม่ได้เลย  เราจะเสียเวลาท�าไม  ให้เรารู้  ให้เข้าใจ 

และท�าในสิ่งที่เรารู้  เราเข้าใจ  ในสิ่งได้ประโยชน์ดีกว่า  เราจะได้ใช้เวลาเท่าที่ 

เรามีอยู่ซึ่งแต่ละคนก็มีไม่มากนัก  จะไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 

ท�าไม ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์



คาถาชินบัญชรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะมีพุทธบริษัทเป็นจ�านวน

มากสนใจในเรื่องนี้อยู่  เราควรจะท�าความเข้าใจกันเกี่ยวกับคาถาชินบัญชร 
เราควรจะท�าความเข้าใจกนัอย่างไร เพราะเป็นเรือ่งทีค่นสนใจกนัมาก สวดกนั
มาก ในประเทศไทยเรามคีนศรทัธาเลือ่มใสกนัเยอะแยะเหลอืเกนิ ขอกล่าวถงึ

ประวัติความเป็นมาของคาถาชินบัญชรก่อนนะครับ

คาถาชนิบญัชรนีเ้ป็นพทุธมนต์ทีใ่ช้สวดอธษิฐาน ขอให้คณุของพระพทุธ  

พระธรรม  พระสงฆ์  องค์อรหันต์ผู้ปรากฏเกียรติคุณทั้งหลายมาเป็นเครื่อง 
คุ้มครองป้องกัน  มาประดับในสรีระร่างกายของตนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ในที่ทั้งปวง เป็นคาถาที่ท่องง่าย สวดง่าย คนก็นิยมสวดกัน

คาถาชินบัญชร
๒๑
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ชินบัญชร  แปลตำมตัวว่ำ  กรงของพระพุทธเจ้ำ  เครื่องป้องกัน 

ของพระพุทธเจ้ำ  มีความเป็นมาว่าได้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่  พระที่เชียงใหม่ 

เป็นผู้แต่งขึ้น  เพราะเวลานั้นมีคนทางเชียงใหม่นิยมสวดนพเคราะห์  สวด 

สะเดาะเคราะห์  พระที่เชียงใหม่เห็นว่าคนนิยมสวดสะเดาะเคราะห์ก็เป็นไป 

ในเชิงไสยศาสตร์  เลยแต่งให้สวดเอาพระพุทธเจ้า  พระอรหันต์มาเป็นที่พึ่ง 

เป็นท�านองนัน้ ก็แต่งดีครับ

จากเชียงใหม่ก็ไปพม่า  จากพม่าก็ไปลังกา  จากลังกาก็มาประเทศไทย  

ที่ว่าเป็นสมเด็จพุฒาจารย์  (โต)  ก็คือท่านได้มาเผยแพร่  ได้มาดัดแปลงแก้ไข  

เคยทราบว่าได้ไปสวดคาถานี้หน้าพระที่นัง่ของรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๔ รับสั่ง 

ว่าเพราะดี  ซักถามว่า  ขรัวโตได้มาจากไหน  แต่งเองหรือเปล่า  ท่านถวาย 

พระพรว่าเป็นส�านวนเก่า  น�ามาตัดตอนแก้ไขดัดแปลงใหม่  ตัดตอนให้สั้นเข้า 

ของลังกายาวกว่านี้ ฉบับของลังกามีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ

ทีนี้ผมได้เรียนไว้แล้วว่า  คาถาชินบัญชรนี่แต่งดี  พระที่เชียงใหม่ใน 
สมัยนัน้ คือสมัยพระสิริมังคลาจารย์ ผู้แต่งมังคลัตถทีปนี แต่งดีมาก ไพเราะ 

ด้วย  มีความรู้ทางภาษาบาลีดีมาก  ทีนี้ท่านที่ท่องก็ท่องด้วยความศรัทธา  

เลื่อมใส  ก็ไม่ว่ากัน  และแปลได้ด้วย  ที่จะวินจิฉยัในที่นีค้ือควำมเป็นไปได้ 
มีแค่ไหน  เป็นไปได้ไหมที่เรำได้ขอให้ท่ำนเหล่ำนั้นมำอยู่ตรงนั้นตรงนี้ 
ของเรำ

ยกตวัอย่างเช่นในคาถาที ่๔ ทีว่่า ขอให้พระอนรุทุธมาอยูท่ีห่ทยัของเรา  

พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา  ให้พระโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง  พระโมคคัลลานะ 
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อยูเ่บือ้งซ้าย นอกจากนัน้กม็พีระอืน่อยูท่ีน่ัน่ทีน่ีท่ัว่ตวัของเรา อนันีผ้มตัง้ปัญหา 

ขึ้นมาว่า  ที่ขอให้ท่านเหล่านัน้มาอยู่ที่ตัวเรา  ถ้าจะตอบกันตรงๆ  ก็คือเป็นไป

ไม่ได้  ทางเดียวที่จะให้ท่านอยู่ในตัวเราได้ก็คือ  เราศึกษาคุณธรรมคุณสมบัติ

ของพระอนุรุทธว่าท่านมีอะไร  พระอนุรุทธเลิศทางทิพจักษุ  ถ้าต้องการให้ 

พระอนุรุทธอยู่ในตัวเรา  เราต้องขยันอบรมสิ่งที่เรียกว่าทิพจักษุให้เกิดขึ้น 

ในตัวเรา  นัน่แหละจึงจะเรียกว่ามีพระอนุรุทธอยู่ในตัว  หรือได้พระอนุรุทธ 

มาอยู่ในตัว มีทิพจักษุเกิดขึ้นในตัวเรา ถ้าสวดในความหมายนี้ผมว่าดี

หรือพระสารีบุตรอยู่ทางเบื้องขวาของเรา  อย่างนีถ้้าเอาตามความ 

เป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้  พระสารีบุตรท่านนิพพานไปนานแล้ว  ท่านจะมา 

เป็นบริวารอยู่ทางเบื้องขวาของเราย่อมจะเป็นไปไม่ได้  ท่านเป็นพระสาวก 

เบื้องขวาของพระพุทธเจ้า  ไม่ใช่ของเรา  ทีนี้ถ้าต้องการอย่างนั้น  ก็ต้อง 

ศึกษาคุณธรรมคุณสมบัติของพระสารีบุตร  ว่าพระสารีบุตรมีคุณสมบัติอะไร 
คือท่านเลิศด้วยปัญญา  เราก็ท�าปัญญาให้เกิดขึ้น  พยายามอบรมปัญญา  
พยายามฝึกฝนปัญญาให้เป็นดังเช่นพระสารีบุตรหรือใกล้เคียงพระสารีบุตร  

เดินตามทางพระสารีบุตร  เจริญปัญญา  อบรมปัญญา  นกึถึงพระสารีบุตร 

ในฐานะผู้มีปัญญา  ท�าไฉนเราจะเป็นเช่นท่านได้  และพยายามปฏิบัติใน 
การอบรมปัญญา ท่านอื่นๆ ก็เหมือนกัน ท่านที่มีคุณสมบัติเฉพาะของท่าน

จนถึงพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์  ก็ต้องฝึกเรื่องฤทธิ์ 

เหมือนกันจึงจะได้ฤทธิ์  ต้องไปเจริญฌาน  ท�าอภิญญา  อิทธิฤทธิ์ต่างๆ  ก็จะ 

ได้เป็นเช่นเดียวกับพระมหาโมคคัลลานะ  คุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ 

ไม่มีการผูกขาด  ใครปฏิบัติก็จะได้ตามที่ปฏิบัตินั้น  ถ้าจะสวดก็ต้องสวดไป 
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ในท�านองนี้  ไปในความหมายนี้  ไปในความรู้สึกอย่างนี้  เราระลึกถึงท่านเพื่อ 

ที่จะมีคุณสมบัติอย่างท่าน  ไม่ใช่ให้ท่านมาเป็นบริวารของเรา  มาอยู่ที่นัน่ที่นี่

ของเรา ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้

มาถึงข้อ  ๑๐  พูดถึงพระสูตรต่างๆ  ขอให้รัตนสูตรมาอยู่ข้างหน้า 

กรณียเมตตสูตรอยู่ข้างขวา  ธชัคคสูตรอยู่ข้างหลัง  อังคุลิมำลสูตรอยู่ข้าง 

ซ้าย  ก็ท�านองเดียวกัน  เราก็ต้องศึกษาพระสูตรนั้นว่า  รัตนสูตรแปลว่าสูตร 

ที่เป็นรัตนะ  รัตนะแปลว่าแก้ว  คือให้ส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจ  ให้ส�าเร็จความ 

ประสงค์ที่ต้องการ  รัตนสูตรมีธรรมะดีๆ  เยอะครับ  ลองศึกษาดูโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งคุณสมบัติของพระโสดาบัน  คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไปจนถึง 

อนันตริกสมาธิ อย่างนี้เป็นต้น มีของดีๆ อยู่ในนั้น ลองศึกษาดูและท�าความ 

เข้าใจและปฏิบัติด�าเนินตามข้อความในรัตนสูตร  แล้วรัตนสูตรก็จะมาอยู่ 

ข้างหน้าของเราได้ เพราะเรามีสิ่งนั้นอยู่ แต่ถ้าเราสวดเฉยๆ มันเป็นไปไม่ได้ 
มาอยู่ไม่ได้ นี่เราพูดกันในลักษณะของการศึกษาพุทธศาสนาด้วยปัญญา

หรือกรณียเมตตสูตรอยู่เบื้องขวา  กรณียเมตตสูตรก็ดี  มีคุณสมบัติ 

ของผู้ที่ถึงสันตบท  พระอริยะท่านได้ด�าเนนิชีวิตถึงสันตบท  ถึงนิพพานด้วย 
บทที่สงบระงับด้วยวิธีใด  ผู้ฉลาดก็ควรด�าเนนิตาม  ด�าเนนิตามรอยของท่าน 
ผู้ฉลาดที่ได้เดินมาแล้วจนถึงทางแห่งความสงบได้  และมีคุณสมบัติของผู้ที่ 

จะด�าเนินตามทางนั้น  เช่นว่า  สักโก…เป็นผู้กล้าหาญ  อุชุ…เป็นผู้ซื่อตรง 

อัปปคัพโภ…เป็นผู้ไม่คะนองกายวาจาเรื่อยๆ  ไป  มีคุณสมบัติที่ดีเยอะแยะ 
ในกรณยีเมตตสตูร จนถงึสอนให้เป็นคนมเีมตตา แผ่เมตตาจติไป ไม่มปีระมาณ 

ในสัตว์โลกทั้งปวง … อันนี้เป็นข้อปฏิบัติทั้งนัน้
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ธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง  ธชคฺค�  ปชฺชโต  อำสิ  ธชัคคะ  (ธชะ+อัคคะ)  

แปลว่ายอดธง  ธชัคคสูตร  เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่าเวลาเกิด 

เทวาสุรสงครามขึ้น  ท้าวสักกะบอกให้ดูยอดธงของท่าน  พวกเทวดาก็มี 

ก�าลังใจเมื่อเห็นยอดธงของท้าวสักกะอยู่  หัวหน้าแม่ทัพยังมีธงสะบัดอยู่ก็มี 

ก�าลังใจ  พระสงฆ์ที่อยู่ป่าหรือชาวพุทธที่อยู่ป่าให้ถือเอาพระพุทธคุณ  พระ

ธรรมคุณ  พระสังฆคุณเป็นยอดธง  ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเวลา 

เกิดความกลัว ความตกใจ ความหวาดหวั่น ขนพองสยองเกล้า ก็ให้ระลึกถึง 

พระคุณของพระพุทธเจ้า  ถ้ายังสะดุ ้งอยู ่ก็ให้ระลึกถึงคุณของพระธรรม 

ถ้ายังกลัวอยู่ก็ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์  ท�านองนี้  นี่เป็นธชัคคสูตรให้ 

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

อังคุลิมำลสูตร  เป็นค�าอธิษฐานของพระองคุลิมาล  พระองคุลิมาล 

มีประวัติที่โหดร้ายมาก่อน  เป็นโจรใจเหี้ยม  ฆ่าคนมามากมายถึง  ๙๙๙  คน 
เกือบจะถึง ๑,๐๐๐ คนอยู่แล้ว ก็มาบวช ขณะที่เห็นหญิงมีครรภ์ใหญ่  เดิน 
ล�าบากก็เกิดความเมตตา  เมื่อบวชแล้วจิตเปลี่ยนไป  เกิดความเมตตา  มา 

ทูลพระพุทธเจ้าว่าท�าอย่างไรอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความล�าบาก  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  งั้นเอาอย่างนี้องคุลิมาล  ไปบอกว่า  “ตั้งแต่ข้าพเจ้า 
เกิดมายังไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์เลย  ด้วยสัจจะวาจาอันนี้  ขอให้เธอคลอด 
โดยปลอดภัย  ขอให้ครรภ์ของเธอปลอดภัย”  พระองคุลิมาลก็กล่าวว่า  จะ 

ไม่เป็นการกล่าวเท็จหรือพระเจ้าข้า  เพราะว่าข้าพระองค์ฆ่าคนมาตั้ง 

เยอะแยะ  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  อย่างนั้นเพิ่มเข้าไปว่า  “ตั้งแต่เกิดโดย 
อริยชาติ  ได้บวชแล้ว  ไม่เคยมีความจงใจที่จะฆ่าสัตว์เลย  ด้วยสัจจะวาจา 

อันนี้ขอให้ครรภ์ของนางปลอดภัย”  ท่านองคุลิมาลก็ไปว่าตามนั้น  นาง 
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ก็คลอดปลอดภัย  อันนี้พระก็เอามาสวดในงานแต่งงานและงานอะไร 

ต่ออะไร  ผู้หญิงมีครรภ์มาขอพระก็ท�าน�้ามนต์ด้วยสวดคาถาอังคุลิมาลปริตร 

นี้ อังคุลิมาลสูตรท�านองนี้

การขอให้พระสูตรต่างๆ  มาอยู่ทางซ้าย  ทางขวา  ทางอะไรของเรา 

ถ้าเล็งในการปฏิบัติก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้  แล้วน�ามาปฏิบัติจะ 

ได้ผล  ถ้าท่องเฉยๆ  สวดเฉยๆ  อย่างนีก้็เป็นแต่เพียงก�าลังใจ  แต่ประโยชน์ 

ไม่เท่ากับที่เราศึกษาให้เข้าใจ  แล้วน�ามาใช้ประโยชน์เลย  คือปฏิบัติเลย 

ไม่ได้สวดอย่างเดียว



พอดีเมื่อเช้านี้ได้รับค�าถามจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งฟังทุกคืน  และ
ติดตามฟังรายการนี้อยู ่  ท่านถามมาว่า  ที่พูดกันว่าพุทธศาสนา  หรือ 
พระอริยบุคคลในพุทธศาสนานี้จะมีอยู ่เพียงแค่  ๕,๐๐๐  ปีนั้นมีปรากฏ 

ที่ไหนอย่างไร  พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือเปล่า  อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้ 

พุทธศาสนกิชนบางส่วนเชื่อว่าพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียงแค่  ๕,๐๐๐  ปี  เรื่อง 
พุทธศาสนา  ๕,๐๐๐  ปี  ผมได้พูดมาแล้วในวันก่อน  จะไม่พูดซ�้า  แต่จะตอบ 
ค�าถามน่าสนใจของท่านผู้นี้  คือความเชื่อหรือความคิดที่พูดต่อๆ  กันมาว่า 

พระอริยบุคคลจะมีอยู่ในศาสนาเพียงแค่ ๕,๐๐๐ ปี หลังจาก ๕,๐๐๐ ปีไปแล้ว

จะไม่มีปรากฏที่ไหน พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่

พระนางมหาปชาบดีโคตมี
๒๒
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อันนีข้อเรียนตอบอย่างนีน้ะครับ  ข้อความดังกล่าวนี้มาในอรรถกถา 

ของโคตมีสูตร  พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนกิาย  อัฏฐกนิบาต  โคตมีสูตร 

สูตรที่เกี่ยวกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี  และเดิมทีพระพุทธเจ้าตรัสกับ 

พระอานนท์เป็นเชิง  “ถ้าว่า”  คือเมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมี  พร้อมด้วย 

นางสากยิานเีป็นจ�านวนมากขอบวชกบัพระพทุธเจ้าเมือ่ครัง้พระพทุธเจ้าเสดจ็ 

กรุงกบิลพัสดุ์  พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนญุาตการบวช  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ 

จากกรุงกบิลพัสดุ ์ไปประทับอยู ่ที่เมืองโกสัมพี  ประทับที่กูฏาคารศาลา 

ป่ามหาวัน  เมืองเวสาลี  พระนางปชาบดีโคตมีก็ตัดสินพระทัยปลงพระเกศา  

นุง่ห่มผ้ากาสายะ เสดจ็โดยพระบาทเปล่าพร้อมด้วยสากยิานี เจ้าหญงิศากยะ 

เป็นจ�านวนไม่น้อยตามไปด้วย  ปลงพระเกศา  นุ่งห่มผ้ากาสายะเรียบร้อย 

แล้ว  ก็แปลว่าไปตายเอาดาบหน้า  พระพุทธเจ้าจะทรงอนญุาตหรือไม่ทรง 

อนญุาตก็ตาม  บวชไปก่อนแล้วจึงไปขออนญุาตการบวช  เมื่อไปถึงที่นัน่แล้ว 
พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนญุาตการบวช

พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า  พระน้านางได้มาคอยอยู่ที่ 

ประตูและขออนญุาตเข้าเฝ้าเพื่อจะบวช พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนญุาต บอกว่า  
อานนท์ อย่าได้ชอบใจให้มาตุคาม (ผู้หญิง) มาบวชเลย พระอานนท์อ้อนวอน 
ถงึ ๓ ครัง้ พระพทุธเจ้ากไ็ม่ทรงอนญุาต ในทีส่ดุพระอานนท์ท่านกเ็ป็นผูม้นี�้าใจ 

เอื้อเฟื้อ  นัง่คิดว่าเราจะมีทางใดที่จะกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงอนญุาต 

การบวชได้บ้าง  มองเห็นอยู่ทางหนึง่ก็เลยกราบทูลว่า  พระเจ้าข้า  ถ้าสตรี 
ได้เข้ามาบวชแล้วจะมีโอกาสบรรลุธรรม  โสดาปัตติผล  สกทาคามิผล 
อนาคามิผล  อรหัตตผล  ได้หรือไม ่ พระพุทธเจ้าท่านตอบว่าได ้ พระอานนท์ 

ก็กราบทูลว่า ถ้าอย่างนัน้ก็ควรให้พระนางบวช ไม่ควรจะกีดกัน 
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เรื่องการบวช  ในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยอม  ในการทรงยอมนัน้ 

ทรงประทานครุธรรม  ๘  ประกำร  ถ้าพระนางรับได้ก็ถือว่าเป็นการบวช 

ครุธรรม  ๘  ประการนั้นจะขอผ่านไปโดยไม่พูดว่า  ๘  ประการนั้นคืออะไร 

ให้ท่านไปศึกษาเอาเอง เพราะเวลาจ�ากัดเหลือเกิน 

ข้อส�าคัญประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์หลังจาก 

นัน้ว่า  อำนนท์…ถ้ำมำตุคำมมำบวชเป็นบรรพชิตแล้ว  พระสัทธรรมจะด�ำรง 

อยู ่เพียง  ๕๐๐  ปี  คือลดลงครึ่งหนึ่ง  เหมือนกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งมี 

ผู้หญิงมำก มีผู้ชำยน้อย ตระกูลนัน้พวกโจรก�ำจัดได้ง่ำย ฉนัใดก็ฉนันัน้

อีกประกำรหนึ่ง  พรหมจรรย์จะตั้งอยู่ได้ไม่นำนถ้ำมำตุคำมมำบวช  

เหมือนกับตัวเพลี้ยลงในนำข้ำว  เหมือนกับตัวเพลี้ยลงในไร่อ้อย  ก็จะท�ำให้ 
นำข้ำวเสียไป  ไร่อ้อยเสียไป  อันนี้พระพุทธเจ้ำตรัสกับพระอำนนท์อย่ำงนี้ 

ก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน  แต่เอำเถอะได้อนุญำตไปแล้ว  นี่คือควำมเป็นมำ 

ของค�ำว่ำ ๕,๐๐๐ ปี

ผมจะขยายในอรรถกถา  นีค่ือข้อความในพระไตรปิฎก  พระพุทธเจ้า 
ตรัสเรื่อง  ๑,๐๐๐  ปีว่า  มาตุคามไม่บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้  ตั้ง 

สมมุติฐานว่า  ถ้าพระสัทธรรมจะตั้งอยู่  ๑,๐๐๐  ปี  ถ้ามีภิกษุณีมาบวช  หรือ 

ผู้หญิงมาบวชจะลดลงครึ่งหนึง่เหลือ  ๕๐๐  ปีดังนี้  ท่านก็เลยวางกฎเกณฑ์ 
ไว้มากมาย  แม้แต่เรื่องครุธรรม  ๘  ข้อก็น่าดู  พอบวชเข้ามาจริงๆ  ก็มีวินัย 
มากกว่าพระตั้ง  ๓๑๑  ข้อ  อุปัชฌายะของพระสงฆ์  คือผู ้ที่ให้พระบวช 

บวชได้ทุกปี  ปีหนึง่บวชสักกี่พันก็ได้  แต่ปวัตตินี  คืออุปัชฌายะของภิกษุณี 
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บวชภิกษุณีได้ปีละ  ๑  องค์  แล้วต้องเว้นไป  ๑  ปี  ถึงจะบวชได้อีก  ท่านลอง 

นกึดูว่าพระพุทธเจ้าท่านป้องกันไว้เพียงใด

ที่เราพูดกันมานั้นได้ข้อความจากอรรถกถาโคตมีสูตร  ตอนนี้  พ.ศ.  

๒๕๐๐ เศษๆ แปลว่าเป็นพันปีที่ ๓ เลยครึ่งมานดิหนึง่ ถ้าถือตามนี้ ตอนนี้เป็น 

ยุคของอนาคามี  เพราะพระอรหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา  พระอรหันต์ 

ที่ถึงพร้อมด้วยอภิญญาหมดแล้ว  พระอรหันต์แม้จะเป็นสุกขวิปัสสกก็หมด 

แล้ว มีอยู่ตั้งแต่พระอนาคามีลงมา อีกสัก ๕๐๐ ปีต่อไปข้างหน้าพระอนาคามี 

ก็จะไม่มี  ถ้าถือตามนี้  ถ้าเชื่อตามนี้  ใครที่คิดว่าอาจารย์ของตนเป็นพระ- 

อรหันต์ ก็คงจะเชื่อผิด ถ้าเชื่อตามนี้ แต่ถ้าไม่เชื่อตามนีก้็เป็นได้ คือท่านเชื่อ 

อีกแบบหนึ่ง  ท่านไม่เชื่ออรรถกถาตอนนี้  ท่านเชื่อว่าพระอรหันต์ยังมีได้ 

ตลอดเวลาที่บุคคลยังปฏิบัติชอบอยู่  ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตอนก่อน 

ปรินิพพานกับสุภัททปริพาชกผู้มาขอบวชตอนสุดท้ายว่า  “ดูก่อน…สุภัททะ 
ถ้ำภกิษทุัง้หลำยพงึเป็นอยูโ่ดยชอบ พระอรหนัต์กจ็ะมอียูไ่ด้ตลอดไปตรำบ 
เท่ำที่บุคคลยังปฏิบัติชอบอยู่”  อันนี้แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่ออย่างใด  หรือ 

มเีหตผุลในการเชือ่อย่างใด ถ้าพดูถงึน�า้หนกัตามทีศ่กึษากนัมา ตามทีเ่ล่าเรยีน 

กันมา  ตามที่ถือกันมา  น�้าหนกัจากพระไตรปิฎกหรือจากพระพุทธพจน์จะมี 
น�้าหนกัมากกว่าอรรถกถา  ถ้าอรรถกถาขัดแย้งกับพระไตรปิฎก  หรือขัดแย้ง 
กับพระพุทธพจน์  ท่านให้ถือพระพุทธพจน์เป็นหลัก  ถ้าสอดคล้องกันให้ถือ 

เอาทั้ง  ๒  อย่าง  เพราะอรรถกถาเป็นส่วนขยายความ  อรรถกถำคือ 

ค�ำอธิบำยพระไตรปิฎก  พระอรรถกถาจารย์เป็นผู้ที่ท�าขึ้นซึ่งก็เป็นผลงาน 
ที่น่าอัศจรรย์  เพราะท่านท�าได้มาก  เขียนค�าอธิบายพระไตรปิฎกได้มาก 

ท�ากันมากในสมัยลังกา  ประมาณ  พ.ศ.  ๑๐๐๐  เศษๆ  หลังสมัยพระพุทธ 
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โฆสาจารย์  พระพุทธโฆสาจารย์ท่านเกิด  พ.ศ.  ๙๕๖  หลังจากนั้นมาก็มี 

การเขียนค�าอธิบายพระพุทธพจน์กันมาก

ค�าอธิบายพระพุทธพจน์เพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้ง  เรียกว่าอรรถกถา  

ถ้าข้อความอันใดที่อรรถกถายังไม่ชัดเจน  พระฎีกาจารย์ท่านก็จะอธิบาย 

เพิ่มเติมเข้ามาอีก  แล้วพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย  และพระฎีกาจารย์ 

ทั้งหลาย  ท่านขัดแย้งกันเองก็มีในคัมภีร์ต่างๆ  เพราะฉะนัน้สิ่งที่เราได้ยินได้ 

ฟังจากใครก็ตาม  จากครูบาอาจารย์  จากพระสงฆ์รูปใดก็ตาม  บางทีก็ฟัง 

ไม่ถนัดหรือชัดเจนว่าท่านพูดว่าอย่างไร  อย่างที่ท่านผู้ถามโทรมาถามเมื่อ 

ตอนเช้า  บอกว่าฟังไม่ชัดเจน  ขอให้ช่วยอธิบายให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่ง  ผม 

ก็เลยถือโอกาสน�ามาพูดในคืนนี้

ส�าหรับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านจะเชื่ออย่างไร  อันนี้แล้วแต่ 
วจิารณญาณ แล้วแต่เหตผุลของท่านว่าท่านจะมเีหตผุลในความเชือ่นัน้อย่างไร  

มีอะไรเป็นสิ่งประกอบในความเชื่อนั้น  สิ่งเหล่านี้บางทีความเห็นของ 

พระอรรถกถาจารย์นี้ท่านผู้รู ้ในเมืองไทย  อย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ท่านเป็นนักปราชญ์ใหญ่ของเมืองไทยอยู่ใน 
ด้านพุทธศาสนา  ท่านก็มีความเห็นว่า  ความเห็นของพระอรรถกถาจารย์ 

เป็นความเห็นของปัจเจกชน  หมายความว่าเป็นความเห็นของผู ้เขียน 

ค�าอธิบายนัน้ๆ คัมภีร์นัน้ๆ เพราะฉะนัน้บางทีท่านก็ขัดแย้งกันเองก็มี

ในเรื่องการอนญุาตให้ภิกษุณบีวชก็เหมือนกัน  เวลานีท้ราบว่ามีบาง 

ท่านขวนขวายจะให้มีภิกษุณีเกิดขึ้นในเมืองไทย  แต่ก็มีไม่ได้เพราะขัดกับ 
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หลักของพระพุทธเจ้าที่วางหลักไว้ว่า  ภิกษุณีต้องบวชจากภิกษุณีและบวช 

จากพระสงฆ์ ต้องบวชจากพระสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือจากภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์  

เวลานี้เมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่มีอีกแล้ว การที่จะบวชภิกษุณกี็ยังบวชไม่ได้ พระสงฆ์ 

เถรวาทในเมืองไทยท่านไม่กล้าบวชให้  ต้องมีภิกษุณีสงฆ์  ต้องบวชจาก 

ภิกษุณีสงฆ์  และบวชจากพระสงฆ์อีกครั้งหนึง่  ถ้ามีภิกษุณขีึ้นมาจะล�าบาก 

ไหม จะยุ่งไหม ถ้าปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  หรือตาม 

ครุธรรม เช่นว่าภิกษุณตี้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุ คือต้องอยู่ในอาวาสเดียวกับ 

ภิกษุ  จะไปแยกตั้งอาวาสอยู่ต่างหากไม่ได้  ข้อนี้ภิกษุณีต้องเคารพนับถือ 

สักการะยึดถือไปตลอดชีวิต ล่วงละเมิดไม่ได้ เช่นข้อที่ ๑ ใน ๘ ข้อ

พระนำงมหำปชำบดีโคตมีถือว่ำเป็นต้นก�ำเนดิของภิกษุณี  เป็นแม่ 

ของภิกษุณทีั้งหลำย  ท�ำให้มีภิกษุณขีึ้นในพุทธศำสนำ  แต่ก็อยู่ไม่ได้นาน 

เท่าไรปรากฏว่าภิกษุณกี็หมดไปด้วย  ความที่พระพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์ 
ที่จะให้มีมาตุคามหรือสตรีมาบวชในพุทธศาสนา  อันนี้เพราะเหตุผลส่วน 
พระองค์  …  ผมเชื่อพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าว่าน่าจะทรงมี 

เหตุผลอะไรพิเศษ  แต่ที่ทรงอนญุาตให้พระนางปชาบดีโคตมีบวชเป็นภิกษุณี 

นัน้ก็ด้วยขัดพระอานนท์ไม่ได้  พระอานนท์เป็นเลขานกุารที่ดีมาก  และวาง 
ครุธรรมไว้อย่างค่อนข้างเป็นรั้วที่หนาแน่น ครุธรรม ๘ ประกำรนัน้มีดังนี้

๑.  ภิกษุณีแม้บวชแล้วตั้ง ๑๐๐ ปี ก็ต้องท�าการอภิวาท ลุกขึ้นต้อนรับ  

  ท�าอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่ภิกษุ แม้บวชในวันนัน้
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๒. ภิกษุณีต้องไม่จ�าพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ  คือจะไปตั้งวัดอยู่ 

เป็นเอกเทศไม่ได้  เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย  ต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุให้ภิกษุ 

ได้คุ้มครอง

(ในข้อนีถ้้ำภิกษุณีอยู่ในวัดที่มีภิกษุ  อยู่ร่วมกันกับภิกษุ  แม้จะแบ่งเขต 

กันอย่ำงไร ก็อดที่จะติดต่อเกี่ยวข้องไม่ได้ อำจจะมีเรื่องยุ่งเกิดขึ้นก็ได้)

๓. ภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถ  และเข้าไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่ง 

  เดือน (ทุกครึ่งเดือน) เดือนละ ๒ ครั้ง

๔. ภิกษุณจี�าพรรษาแล้วต้องปวารณา  คือต้องเปิดโอกาสให้ตักเตือน 

  สั่งสอนจากส�านกัทั้ง ๒ คือทั้งจากภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์

๕. ภกิษณุสีงฆ์ต้องอาบตัหินกั เช่นอาบตัสิงัฆาทเิสสแล้ว ต้องประพฤติ 
  มานตั ิ* ตลอด ๑๕ วนั ในสงฆ์ทัง้ ๒ ฝ่าย คอืทัง้ในภกิษสุงฆ์และภกิษณุี 

  สงฆ์

๖.  นางสิกขมานา (สิกขมานา แปลว่า ผู้ก�าลังศึกษา) คือสตรีที่เตรียม 
จะบวชเป็นภิกษุณจีะต้องประพฤติปฏิบัติศีล  ๖  ข้อ  ตั้งแต่ข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๖, 

ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ คือ ศีล ๕, ข้อ ๖ ก็คือข้อ ๖ ในศีล ๘ เว้นจากการบริ โภค 
อาหารในเวลาวิกาล ต้องปฏิบัติศีล  ๖ ข้อ คือตั้งแต่ข้อ  ๑  - ข้อ ๖  ให้ครบ 

* มานตัิเป็นพิธีกรรมอย่างหนึง่ส�าหรับลงโทษภิกษุ หรือภิกษุณทีี่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
  ต�่าลงมาจากปาราชิก
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บริบูรณ์ตลอดเวลา ๒ ปี  ขาดไม่ได้  ถ้าขาดจะต้องตั้งต้นใหม่  เมื่อท�าได้ครบ 

แล้วจะต้องอุปสมบทในสงฆ์  ๒  ฝ่าย  ศีล  ๖  ข้อนีข้าดไม่ได้เลยสักข้อเดียว 

ถ้าขาดคุณสมบัติว่ารักษาศีลได้ปีครึ่งแล้ว  เกิดศีลข้อใดข้อหนึง่ขาดขึ้นใหม่ 

ต้องตั้งต้นนับหนึง่ใหม่ไปจนครบ ๒ ปี  ถ้ารักษาไปจนเหลืออีก ๒  วันจะครบ 

๒ ปี ศลีเกดิขาดขึน้มา เป็นอนัล้มเลกิลบบญัชเีก่า ตัง้ต้นนบัหนึง่ใหม่ …อย่างนี้ 

แหละครับ  ไม่ไหวเหมือนกัน  แย่เหมือนกัน  ก็แปลว่าท่านแสดงเจตจ�านง 

ชัดเจนว่า…ไม่ต้องการให้บวชถึงวางกฎข้อบังคับไว้เข้มงวดจริงๆ

๗. ภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเปรย  หรือบริภาษภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ  

ก็ตาม  ไม่ว่าภิกษุจะท�าผิด  ท�าเสีย  ท�าอะไรก็แล้วแต่  สักแค่ไหนก็ตาม… 

ห้ามเด็ดขาด

๘. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ห้ามภิกษุณีว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุ  (ตักเตือน 
ก็ไม่ได้) ให้ภิกษุว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุณีฝ่ายเดียวเท่านัน้

นีค่ือครุธรรม  ๘  ประการ  ครุธรรมแปลว่าธรรมอันหนกั  ธรรมที่ควร 

เคารพ ธรรมทีภ่กิษณุต้ีองเคารพสกัการะ ขาดไม่ได้ไปตลอดชวีติ พระพทุธเจ้า 
ตรสักบัพระอานนท์ว่า “ดกู่อน…อานนท์ นีแ่หละครธุรรม ๘ ประการ ซึง่ภกิษณุี 
จะต้องสักการะเคารพบูชาตลอดชีวิต  จะล่วงละเมิดไม่ได้”  พระอานนท์ก็จ�า 

ครุธรรม  ๘  ประการ  และทูลลาพระผู้มีพระภาคไปเฝ้าพระนางโคตมี  บอก 

เล่าถึงเงื่อนไข ๘ ประการตามพระพุทธด�ารัสกล่าวเพิ่มเติมว่า  “ท่านโคตมี… 
ถ้าท่านจะรับครุธรรม  ๘  ประการได้  ก็อันนี้แหละเป็นบรรพชาอุปสมบทของ 

ท่าน  ผู้มีพระภาคตรัสมาอย่างนี้”  พระนางโคตมียังไม่ได้พบพระผู้มีพระภาค  
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ได้มีพระอานนท์เป็นสื่อ

พระนางโคตมีปลื้มพระทัยยิ่งนัก  ท่านว่าเป็นเหมือนสตรีที่อาบน�้า 

ช�าระร่างกายอย่างดีแล้ว  นุ่งห่มด้วยผ้าใหม่ที่ราคาแพง  ประพรมน�้าหอม 

เรียบร้อยแล้ว  มีพวงมาลัยซึ่งท�าด้วยดอกไม้หอมสวมลงที่ศีรษะ  นางก็ย่อม 

จะพอใจเป็นธรรมดา พระนางได้รับครุธรรม ๘ ประการทันที และปฏิญาณว่า 

จะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิต  นับว่าพระนางก็ใจเด็ดเดี่ยว 

เหมือนกัน ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนีท้ันที

ต่อไปจะลองวินจิฉยั  คือภิกษุณีได้หายไปนานแล้ว  สมัยพระพุทธเจ้า 

ปรินิพพานก็ไม่ปรากฏเรื่องภิกษุณี  ได้มาปรากฏขึ้นอีกครั้งสมัยพระเจ้าอโศก 

ที่ส่งพระนางสังขมิตตา  ซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอโศกบวชเป็นภิกษุณีและ 

ให้ไปประกาศศาสนาที่ลังกา  คราวนีถ้้าสมมุติว่ามีภิกษุณีอยู่ตามปกติเหมือน 

อย่างที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลตอนต้นๆ  สมัยพระนางมหาปชาบดีโคตมี  และ 
มีสืบเนื่องต่อมาเหมือนกับที่มีพระสงฆ์ผู้ชายอยู่ในเวลานี้  จะมีปัญหาอะไร 
เกิดขึ้นในสังฆมณฑล  มีอยู ่เรื่องหนึ่งที่ว ่าต้องอยู ่วัดเดียวกัน  ภิกษุณีจะ 

แยกวัดอยู่ไม่ได ้ การเกี่ยวข้องทางที่เหมาะสมบ้าง  ไม่เหมาะสมบ้าง  ก็น่าจะ 

มีขึ้น

การก้าวล่วงครุธรรมหลายข้อที่คนสมัยนี้อาจจะท�าไม่ได้  เช่นว่าข้อ ๗  
ภิกษุณตี้องไม่ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ ข้อนีท้�ายาก ถ้าไปเจอภิกษุ 

ที่แย่ๆ  เข้า และข้อ ๘ ที่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ภิกษุณจีะว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุ 

ไม่ได้เลย  ให้ภิกษุว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียว  อันนีก้็เป็นสิ่งที่ท�ายาก 

ส�าหรับคนสมัยนี้ เวลานีจ้ะรักษาครุธรรมได้อย่างไร และยังมีศีลอีก ๓๑๑ ข้อ  
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ยังมีปัญหาต่างๆ อีกมากมาย เคยถามสุภาพสตรีบางคนถึงปัญหานี้ว่ามีความ 

เห็นอย่างไร  เขาออกความเห็นว่าคงจะยุ่งเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงค่อนข้าง 

จะจุกจิก  เขาว่าอย่างนั้น  ผมไม่ได้พูด  ผู้หญิงเขาเป็นคนพูดเอง  ผู้หญิง 

ค่อนข้างจะจุกจิก  บวชเข้ามาแล้วไม่ทราบว่าจะมีเรื่องจุกจิกอะไรมากมาย

ในวัดหรือเปล่า  ท�านองนั้น  นี่ก็เป็นแต่เพียงข้อคิดเห็น  ท่านที่สนับสนุน

ให้มีภิกษุณีอยู่ตลอดเวลา  ท่านก็คงมีข้อคัดค้านหรือมีเหตุผลของท่านว่า 

น่าจะต้องมีได้  แม้จะเป็นผู้หญิงแต่ไม่เหมือนกัน  บางคนเขาท�าได้ก็คัดเลือก 

สรรเอาเฉพาะคนที่จะท�าได้



คราวนี้ผมจะต่อมาเรื่อง  ลักษณะตัดสินธรรมวินัย  ๘  ประการ  ซึ่ง 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นผู้ทูลถามพระผู้มีพระภาค  ซึ่งเป็นประโยชน์ 

แก่พวกเรามาจนปัจจุบันนี้ ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการอยู่ในหมวด ๘  

พระไตรปิฎก อัฏฐกนิบาต

ที่กูฏาคารศาลา  ป่ามหาวัน  พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้เข้าไปเฝ้า 
พระผู้มีพระภาค  อภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรข้างหนึ่ง  กราบทูลพระผู้มี 

พระภาคเจ้าว่า  ขอให้ทรงแสดงธรรมแต่โดยย่อเพื่อว่าข้าพระองค์ได้สดับ 

ธรรมวินัยแล้วจะปลีกตนออกผู้เดียว  เป็นผู้ไม่ประมาท  มีความเพียรอย่าง 
ไม่คิดชีวิต  ขอให้แสดงธรรมแต่โดยย่อ  พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรม 

ซึ่งเป็นลักษณะตัดสินพระวินัย ๘ ประการ ดังนี้

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย
๒๓
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“ดูก่อนโคตมี สิ่งใดเป็นไปเพื่อความก�าหนดั ย้อมใจ ๑, เป็นไปเพื่อการ 

ประกอบตนไว้กับทุกข์ ๑, เป็นไปเพื่อการสะสมของกิเลส ๑, เป็นไปเพื่อความ 

ปรารถนาใหญ่  (มหิจฉตา) ๑,  เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดี  ๑,  เป็นไปเพื่อ 

ความคลุกคลีกับหมู่คณะ ๑, เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ๑, เป็นไปเพื่อความ 

เลี้ยงยาก  ๑…ดูก่อนโคตมี  เธอพึงทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรม  ไม่ใช่วินัย 

ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของพระศาสดา  ส่วนสิ่งใดเป็นไปเพื่อคลำยก�ำหนัด  ๑, 

เป็นไปเพื่อควำมปรำศจำกทุกข์ ๑, เป็นไปเพื่อควำมไม่สะสมของกิเลส ๑,  

เป็นไปเพื่อควำมปรำรถนำน้อย  ๑,  เป็นไปเพื่อควำมสันโดษยินดีตำมมี 

ตำมได้  ๑,  เป็นไปเพื่อควำมสงัดจำกหมู่  ๑,  เป็นไปเพื่อควำมเพียร  ๑, 

เป็นไปเพื่อควำมเลี้ยงง่ำย  ๑  …ดูก่อนโคตมีเธอพึงรู้ว่า  นี่แหละเป็นธรรม 

เป็นวินัย  เป็นค�าสั่งสอนของพระศาสดา”  อันนี้ เป ็นประโยชน์มากที่ 

พระนางมหาปชาบดีโคตมี  ได้เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้า 
ทรงแสดง เวลานี้เราก็น�ามาสวด น�ามาท่องจ�า น�ามาเพื่อเป็นเครื่องตัดสินว่า 

อะไรเป็นธรรม  เป็นวินัย  เป็นค�าสอนของพระศาสดา  อะไรไม่ใช่ธรรม  ไม่ใช่ 

วินัย  ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของพระศาสดา  ส�าหรับเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
เท่าที่นกึได้เวลานีก้็มีเพียงเท่านี้



ผมขอพูดเรื่องสังฆทานสักนดิหนึง่  เรื่องที่เราควรท�าความเข้าใจกัน 
ใหม่เพื่อความถูกต้องเกี่ยวกับสังฆทาน  พอพูดถึงสังฆทาน  อันนีก้็เกี่ยวกับ 
พระนางปชาบดีโคตมีเหมือนกัน  ปรากฏในพระไตรปิฎก  ทักขิณาวิภังคสูตร 

เพราะว่าคราวหนึ่งพระนาง  ปชาบดีโคตมีได้ท�าจีวรไปถวายพระพุทธเจ้า 

แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับ  ให้น�าจีวรไปถวายสงฆ์ตรัสว่า  ถ้าถวายสงฆ์แล้ว 
ก็เท่ากับเป็นการได้บูชาพระผู้มีพระภาคเอง  และเป็นการบูชาพระสงฆ์ด้วย 
พระนางปชาบดีโคตมีทูลขอร้องถึง  ๓  ครั้ง  พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิเสธ 

ทั้ง  ๓  ครั้ง  ให้น�าไปถวายพระสงฆ ์ อย่าถวายพระองค์เลย  ถ้าได้ถวายสงฆ์ 

ก็เป็นการถวายพระองค์ด้วย และเป็นการถวายสงฆ์ด้วย

สังฆทาน
๒๔
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ทีนี้ร้อนถึงพระอานนท์อีก  พระอานนท์ทนไม่ไหว  ขอร้องพระผู้มีพระ- 

ภาคเจ้าใหท้รงรบัจวีรทีพ่ระนางมหาปชาบดโีคตมนี�ามาถวาย แต่พระพทุธเจ้า 

ก็ไม่ทรงรับ  ทั้งๆ  ที่พระอานนท์ก็พยายามทูลให้เห็นคุณของพระนางว่า 

มีอุปการะมาก  เป็นผู ้บ�ารุงเลี้ยงดูพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตั้งแต่พระชนนี 

สวรรคต  อยู่ในความคุ้มครองดูแลของพระนางมาโดยตลอด  พระพุทธเจ้า 

ท่านก็ยังไม่ทรงรับอยู่นัน่เอง และทรงแสดงปาฏิบุคลิกทาน ๑๔ อย่าง ได้แก่

๑.  ทานที่ถวายแก่พระพุทธเจ้า 

๒. ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า

๓. ถวายแก่ผู้เป็นพระอรหันต์

๔.  ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตผล

๕.  ถวายแก่ผู้เป็นพระอนาคามี 

๖.  ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอนาคามี
๗. ถวายแก่ผู้เป็นพระสกทาคามี

๘.  แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระสกทาคามี

๙.  ถวายแก่พระโสดาบัน
๑๐.  แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล
๑๑.  ทานที่ให้แก่บุคคลภายนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคะ

๑๒.  ทานที่ให้แก่ปุถุชนผู้มีศีล 

๑๓.  ทานที่ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีล
๑๔.  ทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉาน

อนันีเ้ป็นปาฏบิคุลกิทาน ๑๔ ชนดิ ในทีส่ดุตรสัว่า อย่างไรๆ กส็ูส้งัฆทาน 

ไม่ได้ ปำฏบิคุลกิทำนให้แก่ใครกต็ำม สูส้งัฆทำนไม่ได้ โดยพระพทุธพจน์ทีว่่า  
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“ทานที่ให้เจาะจงเรากล่าวว่าเป็นปาฏิบุคลิกทาน ปาฏิบุคลิกทานใดๆ จะมีผล 

เท่าสังฆทานไม่ได้เลย”  ในทักขิณาวิภังคสูตรที่เกี่ยวกับพระนางมหาปชาบดี 

โคตมี

และตรัสว่าต่อไปภายหน้าจะมีโคตรภูสงฆ์  คือสงฆ์ผู ้ทุศีล  มีธรรม 

อันทราม  สักแต่ว่ามีผ้ากาสาวะพันคอ  การให้ทานแก่ภิกษุผู้ทุศีลเห็นปานนัน้  

แต่อุทิศสงฆ์ก็ยังเป็นทานที่มีผลมาก อานิสงส์ไพศาลประมาณมิได้ พระอรรถ 

กถาจารย์อธิบายว่าต้องการจะรักษาสงฆ์  หมายความว่าพระอรรถกถาจารย์ 

ท่านว่า พระผู้มีพระภาคคงจะทรงด�าริว่า พระองค์เองมีพระชนม์ไปได้ไม่นาน 

เท่าไรก็ต้องปรินิพพาน แต่สงฆ์จะด�ารงอยู่นานตราบเท่าที่ศาสนายังอยู่ และ

เพื่อให้คนได้ย�าเกรงในสงฆ์  ให้พุทธศาสนกิชนได้ย�าเกรงในสงฆ์ ก็เลยแนะน�า 

ให้ถวายเป็นการสงฆ์ คือให้ถวายแก่สงฆ์ ถือว่าได้ถวายแก่พระองค์ด้วย

มีปัญหาอันหนึ่งซึ่งถกเถียงกันอยู่เสมอ  ได้รับโทรศัพท์  มีผู ้ถามว่า  
สังฆทานกี่รูปกันแน่  กำรให้สังฆทำนต้องเป็นพระสงฆ ์ ๔  รูปเสมอไปหรือ 

หรือว่ำรูปเดียวก็ได้  ค�ำตอบคือถวำยแก่สงฆ์กี่รูปก็ได้  ถ้าได้มาจากสงฆ์ 

หรือเป็นการสงฆ์ อย่างพระมาบิณฑบาตเช้าๆ เรำไม่ได้เจำะจงบุคคล ใครที่ 
ผ่านมาที่หน้าบ้านก็ใส่  นี่เป็นสังฆทานแท้  รูปเดียวก็เป็น  หรือไปนิมนต์พระ 
ที่วัดบอกว่านิมนต์พระ ๑ รูปไปฉนัอาหารที่บ้าน แล้วทางวัดจะส่งพระรูปไหน 

ไปก็แล้วแต่  นัน่ก็เป็นสังฆทาน  แม้รูปเดียวก็เป็นสังฆทาน  เพราะได้อนุมัติ 

จากสงฆ์มีพระปัจเจกบุคคลไปรับ  แต่รับในนามของสงฆ์  สงฆ์เป็นผู ้จัด 
คล้ายเราให้อะไรแก่ส่วนรวมให้แก่โรงเรียน  สมมติเราให้นาฬิกาแก่โรงเรียน  

เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่  และโรงเรียนส่งคนเป็นตัวแทนของโรงเรียนมารับ 
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คนหนึง่ เราไม่ได้ให้แก่บุคคลนัน้ เราให้แก่โรงเรียน แต่มีปัจเจกบุคคลคนหนึง่ 

เป็นตัวแทนไปรับ  นั่นก็ชื่อว่าเป็นการให้แก่โรงเรียน  ไม่ใช่ให้แก่บุคคล 

เพรำะฉะนัน้กำรท�ำสังฆทำนนี้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนพระ เท่ำไรก็ได้ แต่ให้ตั้งใจ 

แน่วแน่ว่ำไม่ได้เจำะจงบุคคล ไม่เจำะจงพระเท่ำนัน้ก็เป็นสังฆทำน



ภาค
ผนวก





ควำมประหยัดและมัธยัสถ์  อยู ่ในเครือข่ำยเดียวกับควำมพอดี 
หรือควำมพอประมำณ  เป็นคุณธรรมซึ่งอุดหนุนกันและกันให้ด�ำเนินไป 

ด้วยดี  สู่ควำมเรียบง่ำยและควำมสงบแห่งชีวิต

ความหมายและประโยชน์ของการประหยัดปัจจัย ๔
มัธยัสถ์  แปลว่ำ  ท่ำมกลำง  คือท่ามกลางระหว่างความตระหนี่กับ 

ความฟุ่มเฟือย ความตระหนี่เป็นส่วนสุด Extreme ข้างหนึ่ง, ความฟุ่มเฟือย 

ก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่ง  ส่วนมัธยัสถ์  คือความพอดี  อยู่ระหว่างกลาง 
ระหว่างความตระหนี่กับความฟุ่มเฟือย

ควำมตระหนี่คืออย่ำงไร  คือเมื่อจ�าเป็นก็ไม่ยอมใช้จ่าย  ท�าตนเป็น 

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์  มีทรัพย์แล้วไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นตามสมควร 

ความมัธยัสถ์
และประหยัด
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ควำมฟุม่เฟือยคอือย่ำงไร คอืไม่จ�าเป็นกใ็ช้จ่ายทรพัย์ ใช้จ่ายอย่างสรุุย่สรุ่าย  

ส่วนอย่างไรจ�าเป็น  อย่างไรไม่จ�าเป็นนั้น  บุคคลต้องใช้ปัญญาพิจารณา 

ด้วยตนเองเป็นเรื่องๆ ไป

บางอย่างอาจจ�าเป็นส�าหรับคนหนึ่ง  แต่ไม่จ�าเป็นส�าหรับอีกคนหนึ่ง 

โดยธรรมดาเจ้าตัวย่อมรู้ได้เอง  ตัวอย่าง  ยาจ�าเป็นส�าหรับคนป่วย  แต่ 

ไม่จ�าเป็นส�าหรับคนไม่ป่วย  ยาอย่างหนึ่งจ�าเป็นส�าหรับคนเป็นโรคอย่างหนึ่ง 

เป็นอาทิ  ในเรื่องปัจจัยที่จ�าเป็นอื่นๆ  คืออาหาร  เสื้อผ้า  ที่อยู่อาศัยก็ท�านอง 

เดียวกัน  ความจ�าเป็นของคนไม่เท่ากัน  จึงขอให้พิจารณาให้เหมาะสม 

แก่ตนเป็นรายๆ ไป

คนตระหนี่ เป็นคนเหน็แก่ตวั ไร้ปัญญา ไม่ใช้สิง่ทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์

คนฟุ่มเฟือยเป็นคนอ่อนแอ ขาดระเบียบวินัย ตามใจตนเอง ควบคุม 

ตัวเองไม่ได้ อีกหน่อยก็จะเป็นคนยากจนไร้ที่พึ่ง เพราะเมื่อตนไม่อาจเป็นที่พึ่ง 
แก่ตนเองแล้ว ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งตลอดไปได้

ส่วนคนมธัยสัถ์ เป็นคนพอดี พองาม ไม่มาก ไม่น้อย ไม่เอยีงไปในส่วน 

สุดข้างใดข้างหนึ่ง  ด�าเนินชีวิตตามทางสายกลาง  เมื่อไม่จ�าเป็นก็ไม่จ่าย 
ต่อเมื่อเห็นว่าจ�าเป็น จึงใช้จ่ายและใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วย

ประหยัด  คือการใช้ทรัพย์สินไม่ให้เกิดความสูญเปล่า  เช่น  อาหาร 

ไม่กินครึ่งทิ้งครึ่ง  เสื้อผ้าก็ใช้จนคุ้มค่าคุ้มราคา  เครื่องใช้อื่นๆ  ก็ท�านอง 

เดียวกัน  ใช้อย่างถนอม  ใช้อย่างเขาเป็นมิตรที่ดีของเรา  แล้วเขาจะอยู่กับ 
เรานานๆ  อยู ่อย่างเป็นมิตร  เสื้อผ้าเมื่อซักตากแล้วพอหมาดก็ควรเอา 
เข้าร่ม  ไม่ควรตากแดดจนแห้งเกรียม  ซึ่งท�าให้สีซีดเก่าเร็ว  ที่อยู่อาศัยก็ 

หมั่นรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  เมื่อช�ารุดรีบซ่อมแซมก็จะใช้ได้นาน  เป็น 

การประหยัดไปในตัว
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ส�าหรับยาบ�าบัดโรคนั้น คนส่วนมากใช้อย่างมัธยัสถ์ และประหยัดกัน 

อยู่แล้ว  ไม่จ�าเป็นก็ไม่มีใครอยากกินยา  แต่มีบางคนเหมือนกันที่มักกินยา 

อย่างพร�่าเพรื่อ เพราะความเชื่อง่าย ใจร้อนและวิตกกังวลเกินไป

ในที่นี้ขอแนะน�าว่า  เมื่อซื้อยาก็ขอให้ซื้อยาที่มีคุณภาพดี  ไม่ซื้อยาเก่า  

ดูวันหมดอายุของยาจากขวดหรือที่กล่องยาด้วย  เพราะการใช้ยาที่หมด 

อายุแล้วอันตรายมาก  ที่ขวดยาหรือกล่องยาเขาจะบอกวันหมดอายุไว้ 

บางอย่างกบ็อกวนัผลติด้วย วนัหมดอายขุองยาเขาจะบอกไว้ เช่น EXP. Date  

๑-๒-๑๙๘๘  แปลว่ายานี้หมดอายุในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๑๙๘๘  นอกจากนี้ 

ยาที่หมอให้มาส�าหรับคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งไม่ควรจะกิน แม้จะเป็นโรคเดียวกัน  

เพราะร่างกายแต่ละคนรับยาได้ไม่เหมือนกัน  บางคนอาจแพ้ยาบางอย่าง 

ที่คิดว่าจะเป็นการประหยัดนั้น อาจท�าให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นก็ได้ ยาที่ไม่บอก 

วันหมดอายุเมื่อมีอายุเลย ๕ ปีจากวันผลิตท่านให้ถือว่าหมดอายุไม่ควรใช้
พลตรีหลวงวิจิตรวำทกำร อดีตปลัดบัญชาการ ส�านักนายกรัฐมนตรี  

ได้ปาฐกถาเกี่ยวกับ  “กำรประหยัด”  ในการประชุมนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาลและผู้ตรวจการเทศบาล ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๒ ว่า
“แต่หลักการที่ถูกต้องแท้  หลักการที่ใช้ได้ทุกสมัยและทุกประเทศ 

คือหลักการที่ว่าการประหยัดตรงข้ามกับความเสียเปล่า  ขอให้เราป้องกัน 

ความเสียเปล่า  แล้วจะเป็นการประหยัดไปในตัว  วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะฝึกนิสัย 

ตัวเราเอง  ครอบครัวของเรา  หรือพลเมืองของเราให้ประหยัด  นั้นคือสอน 
ให้ป้องกันและต่อสู้กับความเสียเปล่า”

ขอให้เรามองดรูอบๆ ตวัของเรา ในครอบครวัของเราและในบ้านเมอืง 

ของเรา  เราจะได้พบกับความเสียเปล่าอย่างน่าอนาถใจ  ปู่  ย่า  ตา  ยาย 

ชอบสอนนักหนาว่า  อย่ากินครึ่งทิ้งครึ่ง  อันที่จริงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้กินครึ่ง 
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ทิ้งครึ่ง  แต่เราก็ยังทิ้งเสียเปล่าอยู่ไม่น้อย  ถ้าคนหนึ่งทิ้งข้าวคนละ  ๑๐  เม็ด 

คน ๒๔ ล้านคนจะทิ้งข้าวเสียปีละหลายตัน

ชำวญี่ปุ่นซึ่งมีคนมาก  มีข้าวไม่พอกินภายในประเทศ  ต้องซื้อข้าว 

จากต่างประเทศ  เขาสอนกันจนเข้าอยู ่ในสายเลือดว่า  อาหารที่ดีที่สุด 

เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดและให้ก�าลังวังชามากที่สุดนั้นคือ  น�้าล้าง 

ชาม  ชาวญี่ปุ ่นรับประทานอาหารแบบญี่ปุ ่น  ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือ 

เศรษฐี  พอกินข้าวหมดแล้ว  เขาเอาน�้าเทลงไปในชามข้าวกรอกน�า้ล้างชาม 

ข้าว แล้วก็ดื่มเข้าไปไม่ทิ้งแม้แต่เม็ดเดียว หรือทิ้งอาหารอันใดแม้แต่เล็กน้อย

ชำวฝรั่งเศส  ซึ่งโดยมากมีนิสัยประหยัด  เขาสอนว่าอาหารที่ดีที่สุด 

คือเมื่อกินอะไรหมดแล้วก็เอาขนมปังเช็ดจานรับประทาน  ผู ้ที่เคยเป็น 

นักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและถูกส่งไปอยู่ตามบ้านครอบครัวจะถูกสอน 

ให้ท�าอย่างนี้  ซึ่งเป็นการประหยัดไม่ยอมให้เสียเปล่า  แม้แต่เศษขนมปัง 
หรอืน�า้ล้างอาหารทีต่ดิจาน เป็นการประหยดัขนมปัง ประหยดัอาหาร ประหยดั

ตลอดไปถึงน�้าล้างจานเพราะช่วยให้ล้างง่ายเข้ามาก

ในประเทศเยอรมนี  การสอนวิชาปรุงอาหารถือเป็นเรื่องส�าคัญมาก  
เพราะถือว่าถ้าแม่บ้านของเขาสามารถปรุงอาหารให้รับประทานกันได้ดีใน 
ครอบครัวแล้ว  ก็ได้ผลเท่ากับไปรับประทานในเรสเตอรังต์ที่หรูหรา  แต่ค่า 

ใช้จ่ายน้อยกว่ากันมาก  เยอรมันเป็นชาติที่รับประทานมาก  ไม่มีทางจะลด 

ปริมาณอาหารเพราะเคยรับประทานมากกันมาแล้ว  เขาจึงต้องสอนการ 
ประหยัดทางอื่น  เช่น  พยายามทดลองค�านวณว่า  การปรุงอาหารชนิดใดใช้ 
เวลาเท่าใดจึงจะดีที่สุด  เรื่องนาที  วินาที  ส�าหรับการปรุงอาหารอย่างนั้น 

อย่างนี้มีความส�าคัญมาก  เพราะจะได้ประหยัดแก๊สหรือไฟฟ้าที่เป็นเชื้อเพลิง 

ปรุงอาหาร
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คนชาวบ้านชาวญี่ปุ ่นจะไม่ทุบไข่อย่างที่เราทุบ  ถ้าเป็นไข่ดิบก็ทุบ 

ให้แตกเพียงเล็กน้อยที่ตรงหัวมุม  ค่อยๆ  เทเอาไข่ออก  แล้วส่งเปลือกไข่ซึ่ง 

อยู ่ในสภาพดีไปท�าตุ ๊กตา  ถ้าเป็นไข่ต้มไม่สามารถท�าได้เหมือนไข่ดิบ  ก็ 

พยายามรักษาเปลือกไว้ท�าเครื่องรัก  คือมีวิธีลงรักและเอาเปลือกไข่เรียง 

ข้างหน้าเป็นลายสวย เป็นของมีราคา แม้แต่เปลือกไข่ก็ไม่เสียเปล่า

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ซึ่งมั่งคั่งเหลือหลาย  และราษฎรมีความ 

เป็นอยู่อย่างดีที่สุด  ยังมีรถไปขอรับกระดาษหนังสือพิมพ์ตามบ้าน  บ้านใด 

เก็บไว้ได้มากจะขายก็ได้  เขาเอาไปเข้าหม้อต้มท�ากระดาษใหม่  เป็นการ 

ประหยัดวัตถุดิบส�าหรับท�ากระดาษ  ในเมืองเรา  กระดาษหนังสือพิมพ์ไม่รู้ 

จะท�าอะไรเก็บไว้มากๆ  รกบ้านเข้า  ลงท้ายก็เผา  เป็นการเสียเปล่าโดย 

ไม่มีทางแก้ ในเมืองเราคนถางป่าท�าไร่ ตัดฟันต้นไม้ลงมาแล้วก็เผาเพื่อจะเอา 

ที่ท�าไร่
ในอินเดียซึ่งหาป่าไม้ได้ยากเต็มที  คนตัดฟืนไม่ใช่แต่เพียงจะตัดต้นไม้ 

ยังขุดเอารากไปตากแห้งเพื่อใช้ท�าฟืนต่อไป  ความที่เรามีความสมบูรณ์มา 

เราไม่ค่อยนึกถึงเรื่องเสียเปล่า แต่ต่อไปอีกไม่ช้าเราจะต้องนึกถึง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเรื่องป่าไม้  ซึ่งถ้าไม่ระวังให้ดีและหมดไปเมื่อไร  ก็จะกลายเป็นความ 
ร้อนแห้งแล้ง ฝนไม่ตกจะท�าความล�าบากแก่ประเทศทั้งประเทศ *

ส�ำหรับประเทศไทย  เจ้านายที่ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของความ 

ประหยัดพระองค์หนึ่งคือ  สมเด็จพระมหิตลำธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  
พระบรมรำชชนก  ในระหว่างที่ทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขที่ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา  ทรงพระราชทานทุนแก่นักเรียนแพทย์  ๒  คน  จากประเทศไทย  

ทรงดูแลเอาใจใส่นักเรียนของพระองค์  ทรงแนะน�าวิธีการด�าเนินชีวิต 

* จากหนงัสือ วิจิตรวำทกำรอนุสรณ์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๕ 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีของต่างประเทศ  เสด็จเยี่ยมเยือนเมื่อเจ็บไข้ 

ได้ป่วย  ทรงอบรมผู้ใกล้ชิดให้มีความรู้รอบตัว  เช่น  ทรงก�าหนดให้นักเรียน 

ไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วจะต้องกลับมารายงานถวายว่าได้ไปเห็นอะไรมาบ้าง 

และจะทรงชี้แจงเพิ่มเติม  ทรงอบรมให้รู้จักกระเหม็ดกระแหม่  ไม่ใช้จ่าย 

ฟุ่มเฟือย  โดยทรงมอบเงินทั้งปีให้ไว้ใช้จ่ายเอง  เป็นการฝึกหัดการใช้สอย 

เงินทองให้เพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดปี  ไม่โปรดผู้ที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทรงรับสั่ง 

เตือนสติอยู่เสมอว่า

“เงินที่ฉันได้ใช้ออกมำเรียน  หรือให้พวกเธอออกมำเรียนนี้  ไม่ใช่ 

เงินของฉัน  แต่เป็นเงินของรำษฎรเขำจ้ำงให้ฉันออกมำเรียน  ฉะนั้นเธอ 

ต้องตั้งใจเรียนให้ดี ให้ส�ำเร็จ เพื่อจะได้กลับไปท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ 

และขอให้ประหยัดใช้เงิน เพื่อฉันจะได้มีเงินเหลือไว้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป”

เรื่องที่ทรงอบรมสั่งสอนให้นักเรียนทุนส่วนพระองค์รู ้จักประหยัด  
กระเหม็ดกระแหม่ใช้จ่ายเงินนั้น  มิได้เพียงแต่รับสั่งอย่างเดียว  พระองค์ 

ก็ทรงปฏิบัติด้วย  เช่น  ถุงพระบาทขาดก็ทรงชุนเองแล้วใช้ใหม่ได้  ซักผ้า 

เช็ดพระพักตร์  ถุงพระบาท  สิ่งของเล็กๆ  น้อยๆ  ด้วยพระองค์เอง  เพื่อ 
ประหยัดค่าซักฟอก  ทรงล้างท�าความสะอาดรถยนต์เอง  รถยนต์ที่ทรงใช้ 
ก็เป็นรถบูอิคตอนเดียวธรรมดา  และที่ต้องซื้อใช้ก็เพราะต้องรีบไปโรงเรียน 

แพทย์ที่บอสตันแต่เช้า  และเย็นก็ต้องทรงเอางานต่างๆ  กลับมาท�าที่ 

พระต�าหนัก
การเลือกที่ประทับนั้น  ภายหลังจากที่ทรงหันมาสนพระทัยในกิจการ 

แพทย์และสาธารณสุขจะทรงเลือกที่ที่พอจะอยู่ได้เท่านั้น  มิได้ทรงเลือกที่ 

หรูหรา  ทั้งนี้เพื่อจะทรงเก็บเงินไว้เพื่อการกุศล พระองค์เจ้ำจุลจักรพงษ์ 

ทรงเล่าไว้ในหนังสือ “เกิดวังปำรุสก์” ว่า
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“ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยมากแล้วว่าทูลหม่อมอาแดงนั้นทรงเป็น 

เจ้าฟ้าที่รวยมั่งคั่งมากที่สุดพระองค์หนึ่งในบรรดาเจ้าฟ้าด้วยกัน  แต่ท่าน 

ทรงระมัดระวังกระเหม็ดกระแหม่เป็นที่สุดในการใช้จ่าย  แทนที่จะเสด็จไป 

ประทับโฮเต็ลชั้นเอก  กลับประทับโฮเต็ลชั้นซอมซ่อที่สุด  ใกล้ๆ  สถานทูต 

อันเป็นท�าเลที่ไม่หรูหราเสียเลยในกรุงลอนดอน การที่ทรงกระเหม็ดกระแหม่ 

เช่นนั้นคือความเข้าใจผิดระหว่างคนที่ไม่รู้จักท่านดี  ไปคิดเสียว่าท่านเป็น 

คนเหนียวจัด แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ท่านต้องการจะเก็บรายได้ของท่านไว้เป็น 

ส่วนมากเพื่อท�าการกุศลอย่างมากมาย

ส่วนทูลกระหม่อมแดงโปรดประทับในที่ที่ถูกและนับว่าอยู่ในระดับ 

ค่อนข้างต�่า  เช่น  ตามถนนครอมเวลล์  (Cromwell  Road)  ใกล้สถานทูต 

อันเป็นท�าเลในกรุงลอนดอนที่ไม่นับว่าหรูหราเลย  โรงแรมเล็กๆ  แถวนั้น 

เขาออกจะถือกันว่าคร�่าครึมากในสมัยนั้น แต่ราคาย่อมเยามาก
ทูลกระหม่อมอาแดงดูเหมือนจะทรงร�่ารวยที่สุดในหมู่เจ้าฟ้า  ฉะนั้น 

จึงมิแปลกใจว่าเหตุใดท่านจึงมิได้เสด็จไปประทับอยู่ตามโรงแรมอันสมเกียรติ  

เช่น  แคล์-วิตจ์  ท่านทรงอธิบายว่าเป็นเพราะอยากจะเก็บเงินไว้บ�ารุง 
สาธารณกุศลที่เมืองไทยดีกว่า ดังได้บรรยายมาก่อนแล้ว 

อนึ่งในการเสด็จไปอยู่ที่นั่น  ก็มิได้เสียพระเกียรติเจ้านายแต่อย่างใด  

เพราะท่านไม่ทรงแถลงว่าพระองค์เป็นเจ้านายชั้นสูง ท่านเรียกพระองค์ท่าน 

ว่า มิสเตอร์มหิดล สงขลำ (Mr. Mahidol Songkla) เมื่อทรงสอบไล่ได้เป็น 
แพทย์ที่อเมริกาแล้วก็ทรงเรียกพระองค์ว่า  ด๊อคเตอร์  ม.สงขลา  การที่ทรง 
ท�าเช่นนั้น  ข้าพเจ้าเห็นว่าถูกและเป็นที่น่าสรรเสริญ  การที่จะเรียกตนว่า 

เป็นเจ้านายชัน้สงู แต่ถ้าไม่อยากจะเปลอืงเงนิ หรอืไม่ชอบทีท่างหรหูรากค็วร 

จะงดการเป็นใหญ่เป็นโตเสียดีกว่า  เพราะยศศักดิ์หรือต�าแหน่งใหญ่โตนั้น 
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ถ้าเอาไปใช้ในที่ไม่เหมาะไม่ควร ก็เลยท�าให้ได้ผลตรงกันข้าม” *

เครือข่ายของความประหยัด
ความประหยัดและมัธยัสถ์ดังกล่าวนี้  อยู่ในเครือข่ายเดียวกับความ 

พอดี  หรือความพอประมาณ  เป็นคุณธรรมซึ่งอุดหนุนกันและกันให้ด�าเนิน 

ไปด้วยดี สู่ความเรียบง่ายและความสงบแห่งชีวิต

ควำมพอดี  หมายถึงความพอเหมาะ  ควำมพอประมำณ  คือความ 

เป็นกลางระหว่างความน้อยเกินไปกับมากเกินไป  ข้อความดังกล่าวนี้ทาง 

พระพุทธศาสนาเรียกว่า  มัตตัญญุตำ  บ้าง  เรียก  มัชฌิมำปฏิปทำ  หรือ 

ทางสายกลางบ้าง

มีสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาอยู่ข้อหนึ่งว่า  ควำมพอดีนั้น  ดีเสมอ 

(มัตตัญฺญุตำ สทำ สำธุ) คือไม่ว่าอะไร ถ้าพอดีแล้วก็ดี ไม่เอียงสุดไปข้างใด

ข้างหนึ่ง ไม่มาก ไม่น้อย
เสื้อผ้าที่บุคคลสวมใส่ต้องพอดีกับตัวผู้สวมผู้ใช้ ไม่คับเกินไป ไม่หลวม 

เกินไป  อาหารที่บริโภคต้องพอดีกับความต้องการของร่างกายในเวลานั้น 

การบริโภคมากไปท�าให้อึดอัด  น้อยเกินไปท�าให้ระโหยระเหี่ยอ่อนเพลีย  ท�า 

อะไรไม่ค่อยได้อาจท�าให้ผอมเกินไป  อาหารที่ให้ความสุขแก่ร่ายกาย  ต้อง 
พอดีทั้งคุณภาพและปริมาณ  แม้ยารักษาโรคก็เหมือนกัน  ชื่อว่ายาใครๆ  ก็รู้ 
ว่ามีคุณภาพในการรักษาโรค  บ�าบัดโรค  แต่ก็ต้องรับประทานแต่พอดีตาม

แพทย์สั่ง  ทั้งขนาดและเวลา  รับประทานน้อยเกินไปท�าให้โรคดื้อยา  มาก 

เกินไปร่างกายสู้ไม่ไหว เป็นโทษแก่ร่ายกายหลายอย่าง

* จากหนงัสือ สมเด็จพระมหิตลำธิเบศรฯ สภาอาจารย์ศิริราช จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๐๖
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สมมติว่ามีใครสักคนอยากหายโรคเร็วๆ  หมอให้ยามากิน  ๗  วัน 

จ�านวนยา  ๑๔  เม็ด  เพราะคิดจากหลักค�านวณว่ากินวันละ  ๒  เม็ดเจ็ดวัน 

หาย  ถ้าอยากหายวันเดียวก็ต้องกิน  ๑๔  เม็ด  จึงกินทั้ง  ๑๔  เม็ดครั้งเดียว 

เขาอาจแพ้ยาอย่างมากและอาจถึงกับเสียชีวิตก็ได้เพราะกินยาไม่พอดี

การพูดจาก็ต้องอาศัยความพอดีเหมือนกัน  พูดน้อยเกินไปก็ไม่ส�าเร็จ 

ประโยชน์ที่ต้องการ  พูดมากเกินไปก็เป็นที่ร�าคาญของคนทั้งหลาย  เพราะ 

ไม่ยอมหยุดพูดแม้หมดเรื่องพูดแล้ว  อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่พูดน้อยเกินไป  แม้ 

มีเรื่องที่สมควรพูดก็ไม่พูด  ฉะนั้นความพอดีในการพูดก็คือพูดเมื่อจ�าเป็นต้อง 

พูดและพูดแต่พอประมาณ หยุดพูดเมื่อหมดเรื่องที่จะพูดแล้ว

นักเรียนที่เรียนหนังสือ  ก็ต้องเรียนแต่พอดี  เรียนมากเกินไปอาจ 

ไม่ส�าเร็จเพราะโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเสียก่อน  เรียนน้อยเกินไป 

ก็ไม่พอกับความยากและความสูงขึ้นของวิชา  การท�างานก็เหมือนกันต้อง 
ท�าแต่พอดี ไม่หักโหมและไม่เกียจคร้าน

รวมควำมว่ำควำมพอดี  ควำมพอประมำณหรือทำงสำยกลำงนั้น 

เป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่จะอ�ำนวยควำมสุขสวัสดีและควำมส�ำเร็จแก่
ชีวิต

การประหยัดเวลา
เวลาเป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรา  เราได้เวลามาคนละ

เท่าๆ กัน คือคนละ ๒๔ ชั่วโมงต่อวันก็จริง แต่บางคนใช้เวลาอย่างประหยัด 
คือไม่ให้เสียเวลาไปเปล่า  พยายามท�าเวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อเขา
ใช้เวลาเป็นประโยชน ์ ประโยชน์ก็พอกพูนขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไป  ชีวิตของ

เขาก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ ไม่เป็นโมฆชีวิต (สูญเปล่า)
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ส่วนคนที่พร่าเวลา  ฆ่าเวลาเสีย  ใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือยไร้ประโยชน์ 

ไม่รู้จักประหยัดเวลา  เวลาก็ล่วงไปเปล่า  น่าเสียดาย  เวลาเป็นสิ่งที่ซื้อขาย 

กันไม่ได้  ถ้าซื้อได้  คนที่ขยันมีเวลาไม่พอส�าหรับท�างานคงต้องเที่ยวขอซื้อ 

เวลาเพิ่ม  พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า  อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่า 

เพราะผู ้ปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าจะต้องเศร้าโศกในภายหลัง  และจะ 

ไปยัดเยียดกันในแดนที่ไร้ความเจริญ

คนที่รู ้จักประหยัดเวลาจะท�างานได้มาก  จนบางคนถามด้วยความ 

แปลกใจว่าเอาเวลาที่ไหนมาท�า  ความจริงก็เวลาเช้า-สาย-บ่าย-เย็น  และ 

กลางคืนนั่นเอง  แต่เขารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์  ไม่ให้เวลาสูญเปล่าด้วย 

การเที่ยวเตร่  เฮฮาสนุกสนาน  ส�ามะเลเทเมา  หรืออยู่อย่างเกียจคร้าน 

นั่งคอยนอนคอยโชคชะตา

คนรู้จักใช้เวลา  เขาจะเอาเวลานั้นเองสร้างโชคชะตาให้แก่ตนเอง 
เราจะเห็นความจริงข้อนี้จากคนสองคนที่เริ่มต้นชีวิตพร้อมๆ กัน และมีอะไรๆ  

เท่าๆ  กันมาก่อน  แต่คนหนึ่งใช้เวลาเป็นประโยชน์  อีกคนหนึ่งใช้เวลาไม่เป็น 

ประโยชน์  คนที่ใช้เวลาเป็นประโยชน์จะได้รับประโยชน์จากเวลาเป็นอันมาก 
และตัวเขาเองจะกลายเป็นคนมีประโยชน์

ส่วนคนที่ใช้เวลาไปในทางที่ไม่มีประโยชน์  ก็จะได้รับโทษจากเวลา

เหมอืนกนั และเขาจะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ ไม่มใีครต้องการ เป็นทีร่งัเกยีจ

เหยยีดหยามของสงัคม อยูไ่ม่เป็นสขุ ไม่มอีะไรให้ภาคภมูใิจ นกึได้เมือ่ไรกต้็อง
เสียใจว่า ถ้าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เสียแต่ต้น ชีวิตก็คงจะดีกว่านี้ และมักจะ
พูดต่อว่า… “ตอนนี้สำยเสียแล้ว”

ควำมจริงไม่มีวันสำยส�ำหรับผู้ส�ำนึกตนแล้วกลับตัว  รู้สึกตัวเมื่อไรก็ 

เริ่มต้นเมื่อนั้น  เวลำมีอยู่เสมอส�ำหรับผู้รู ้จักเริ่มต้น  ไม่มีวันสำยส�ำหรับผู้ 
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ต้องกำรกลับตัวเมื่อยังมีลมหำยใจอยู่…เรำเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ กำรเริ่มต้นที่ดี 

เป็นควำมส�ำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  และเป็นทุนไว้ส�ำหรับโอกำสต่อๆ  ไปใน 

ภำยหน้ำอีกด้วย

เพื่อประหยัดเวลาในการท�างานในการบ�าเพ็ญคุณงามความดีต่างๆ 

เราต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ Planning Ahead ว่าวันนี้จะท�าอะไรบ้าง  

และท�าให้เต็มเวลาตามที่ก�าหนดไว้  นอกจากเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลีย 

เหลือเกินท�าไปไม่ไหว  ขืนท�าไปอาจต้องล้มป่วยลง  เสียเวลาไปหลายๆ  วัน 

และยังต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาลอีก  เป็นการไม่ประหยัดแทนที่จะ 

ประหยัด เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักความพอดีด้วย ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

ถ้ำใครท�ำได้อย่ำงนีท้กุวนั อนำคตต้องดแีน่ เพรำะเรำสร้ำงอนำคต 

กันด้วยกำรกระท�ำในปัจจุบัน

การประหยัดพลังงานในตัว
ในการท�าการงานหรือการศึกษาเล่าเรียนนั้น  เราต้องรู้จักประหยัด

พลังงานในตัวเองด้วย  คือไม่หักโหมจนเกินไป  ควรจะต้องค่อยท�าค่อยไป 

แต่ท�าสม�่าเสมอไม่หยุดหรือไม่จับจด  ก็จะท�างานได้มากและเหนื่อยน้อย 
วิธีท�าก็คือ  หยุดเสีย…ก่อนเหนื่อย  สมมติว่าก�าลังของเราท�าได้  ๒  ชั่วโมง 
เหนื่อย  เราก็ท�าเพียงหนึ่งชั่วโมงกับ ๔๕ นาที  แล้วหยุดเสีย  ๑๕ นาที  แล้ว 

ท�าต่อในช่วงที่ ๒ อาจท�าเพียง ๑ ๑/๒ ชั่วโมง แล้วหยุด ๑๕ นาที ท�าอย่างนี้ 

เรื่อยไป  เมื่อหลายชั่วโมงเข้า  ความล้าอาจมีมากขึ้น  เราก็พักให้มากขึ้น 
ก็จะท�างานไปได้เรื่อยๆ  ได้งานมากแต่เหนื่อยน้อย  ๗-๘  ชั่วโมงก็พักใหญ่ 
เสียครั้งหนึ่ง

ผู้รู ้ท่ำนว่ำ  ให้เรำท�ำงำนแบบหัวใจของเรำ  คือท�าไปพักไปในตัว  
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ขณะที่หัวใจเต้นประมาณ ๗๐ ครั้งต่อนาทีนั้น หัวใจหยุดพักทุกครั้ง ค�านวณ 

แล้วหัวใจท�างานเพียง  ๙  ชั่วโมงใน  ๒๔  ชั่วโมง  มันจึงท�างานอยู่ได้เป็น 

ร้อยๆ ปี

การประหยัดกระแสความคิด
การท�าใจให้สบายก็เป็นการพักผ่อนที่ดี และเป็นการประหยัดพลังงาน 

ความคิดไปในตัวด้วย  เป็นการได้พักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ  การท�า 

สมาธิให้ใจสงบนั้นเป็นการพักผ่อนอย่างดีของใจและเป็นการประหยัด 

กระแสความคิดของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในสิ่งที่ไร้ประโยชน์

เปรียบเหมือนไฟที่มีกระจกรวมแสงหรือโป๊ะไฟซึ่งป้องกันการพร่า 

ไปของแสงในจุดที่เราไม่ต้องการ  ถ้าแสงเทียนเท่ากัน  หลอดที่มีกระจก 

รวมแสง  (เช่นกระจกหน้าไฟฉาย)  จะมีแสงสว่างกว่าหลอดที่ไม่มีกระจก 
รวมแสงเป็นอันมาก

กระแสจิตหรือกระแสความคิดของคนเราก็เหมือนกัน  ถ้าคิดพร่า

ไป  ฟุ้งซ่านไปในสิ่งที่ไร้ประโยชน์  ก็สูญเสียพลังความคิดไปเปล่าๆ  ท�าให้
เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทั้งร่ายกายและจิตใจ

“ควำมเหนื่อยใจ”  นั้นมีผลเสียหายร้ายแรงยิ่งกว่าความเหนื่อยทาง

กายเสียอีก ความเหนื่อยทางกายหายเร็วกว่า และเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย 

เช่น  ออกก�าลังจนเหนื่อย  เป็นต้น  ส่วนความเหนื่อยทางใจนั้นไม่มีประโยชน์
อะไรเลย  มีแต่ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง  ทรุดโทรม  เสื่อมเสียสุขภาพจิตเป็น 
อย่างยิ่ง

คนเราจะท�าการงานได้ดีต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย  จึงควรประหยัด 

กระแสความคิดให้ดี  อย่าคิดฟุ้งซ่านให้เสียพลังจิตใจเปล่าๆ  พยายามรวม 
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กระแสจิตให้จดจ่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์  ก็จะเพิ่มพลังให้แก่ดวงจิตนั่นเอง 

อีกด้วย

การท�าบุญอย่างประหยัด
ชาวพุทธควรท�าบุญอย่างประหยัด  อย่าให้มีการสูญเปล่าขึ้นในการ 

ท�าบุญ  เมื่อจะท�าบุญทุกครั้งควรไตร่ตรองเสียให้ดีว่าควรท�าหรือไม่ควรท�า 

เมื่อเห็นว่าควรท�าแล้วก็ควรจะวางแผนอย่างประหยัดด้วย  อย่าให้เข้า 

แบบท�าบุญครึ่งหนึ่งเททิ้งครึ่งหนึ่ง  อย่ำท�ำบุญด้วยศรัทธำเพียงอย่ำงเดียว 

แต่ให้ใช้ปัญญำด้วย  ขอให้ศรัทธาและปัญญาเป็นไปพอๆ  กัน  จะได้ไม่ท�า 

ด้วยความงมงาย

ชาวพทุธในเมอืงไทยถกูชกัจงูให้ท�าทานด้วยศรทัธามานานแล้ว ควรจะ 

ขอร้องให้ท�าด้วยปัญญากันบ้าง  คือเพิ่มปัญญาลงไปด้วย  อันที่จริงก็ถูกต้อง 
และตรงตามหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะทรงสอนศรัทธาไว้ 

ทีใ่ด กท็รงสอนปัญญาก�ากบัไว้เสมอ เพือ่มใิห้ชาวพทุธถกูชกัจงูไปในทางงมงาย  

เป็นการสูญเปล่าเงินทองข้าวของ สมัยนี้ก็แพงขึ้นทุกวันทุกเดือน
ใครแนะน�าให้ท�าบุญอะไร  อย่างไร  วิธีใด  ก็ควรสอบสวนด้วยปัญญา 

ให้เห็นแจ้งเสียก่อนว่าท�าไมจะต้องท�าอย่างนั้น  เมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วจึง 

ค่อยท�า  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกหลอก  อย่ำท�ำบุญด้วยควำมโง่  ถ้าท�าด้วย 

ความโง่ ยิ่งท�าก็ยิ่งโง่ ขอให้ท�าด้วยความฉลาด เพราะยิ่งท�าก็จะยิ่งฉลาดขึ้น
ท�าอย่างไรจะฉลาดเรือ่งการท�าบญุ? กต้็องศกึษาเรือ่งบญุ พระพทุธเจ้า 

ยังทรงเตือนไว้ว่า  “ปุญฺญเมว  โสสิกฺเขยฺย  บุคคลพึงศึกษำเรื่องบุญ  ซึ่งมี 

ผลเลศิมสีขุเป็นก�ำไร” ไม่ใช่ยิง่ท�ายิง่ทกุข์เหมอืนคนกนิยาไม่ตรงกบัโรคทีเ่ป็น  

ยิ่งกินยิ่งทรุดลง ถ้ายาถูกกับโรคที่เป็น กินเพียงวันสองวันก็พอเห็นผลบ้าง
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การท�าบุญก็เหมือนกัน ถ้าท�าถูกที่ถูกคน ถูกกาลเทศะ หรือเรียกรวมๆ  

ว่าท�าบุญเป็นละก็ ยิ่งท�าไปก็ยิ่งมีความสุขความสดชื่น เป็นความสุขจริงๆ … 

ไม่ใช่สุขด้วยการคอยปลอบใจตัวเอง

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลือกให้ทานในที่ๆ  จะมีผลมาก  และไม่ท�าให้ 

กระทบตนและผู้อื่น  คือไม่ท�าตนให้เดือดร้อน  ไม่ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อนในการ 

ท�าบุญให้ทาน ทรงแสดงการท�าบุญที่มีอานิสงส์สูงขึ้นเป็นล�าดับไว้อย่างนี้คือ

๑. กำรให้ทำน ชนิดที่เป็นสังฆทาน คือการให้อย่างไม่เจาะจง (อนุโลม 

การให้เป็นสาธารณประโยชน์  เข้าเป็นสังฆทานได้)  บรรดาสังฆทานด้วยกัน  

เสนาสนะทาน (การให้ที่อยู่อาศัย) มีอานิสงส์เลิศกว่าอย่างอื่น

๒.  กำรถึงไตรสรณคมน์  คือการยอมรับนับถือพระพุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ์ว่าเป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ มอีานสิงส์มากกว่า 

ข้อ ๑
๓. กำรรักษำศีล ๕ มีอานิสงส์มากกว่าข้อ ๒

๔. กำรเจรญิเมตตำ ท�าจติให้อ่อนโยนในสตัว์ทัง้หลาย ไม่คดิเบยีดเบยีน 

สัตว์ทั้งหลาย มีอานิสงส์มากกว่าข้อ ๓
๕. กำรเหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตำ (ไตรลกัษณ์) ด้วยปัญญา มอีานสิงส์ 

มากกว่าข้อ ๔

๖. กำรสิ้นกิเลส มีอานิสงส์สูงสุดในการประพฤติความดีทั้งหลาย

ตามนัยแห่งพระพุทธพจน์จะเห็นว่า  ทรงแสดงอานิสงส์แห่งบุญสูงขึ้น
ไปตามล�าดับ  และยิ่งลงทุนเรื่องทรัพย์สินเงินทองน้อยลง  หรือไม่ต้องใช้เงิน
ทองเลยก็ได้ เป็นการท�าความดีอย่างประหยัดและฉลาด ยิ่งท�าก็ยิ่งฉลาดขึ้น

ขอให้ชำวพุทธช่วยกันส�ำเหนียกศึกษำเรื่องนี้ให้เข้ำใจ จะได้ท�ำบุญ

ถูกต้องจะได้ผลบุญที่มีผลเลิศและมีสุขเป็นก�ำไร
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พูดถึงท�าบุญ จิตส�านึกของคนไทยส่วนมากมักนึกถึงว่าต้องไปวัด ต้อง

ท�ากับพระ ความจริงแล้วกำรท�ำบุญท�ำได้ทุกแห่ง แม้นั่งอยู่เฉยๆ ก็เป็นบุญ

ถ้าท�าใจให้ถูกต้อง ท�าใจให้เป็นบุญ ท�าใจให้สงบ

อนึ่ง  การที่มีบุคคลหรือสัตว์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกรุณาปรากฏ 

อยู่เฉพาะหน้า  ผู้ใดช่วยเหลือบุคคลหรือสัตว์นั้นให้พ้นทุกข์ด้วยใจกรุณา 

นั่นแหละคือขุมทรัพย์แห่งบุญโดยแท้  เช่น  ช่วยเหลือคนถือของหนัก 

ในรถประจ�าทาง ช่วยหิ้วกระเป๋าให้นักเรียนเล็กๆ เป็นต้น

มีสุภาษิตอันน่าสนใจ  และน่าเตือนใจอยู่บทหนึ่งว่า  มหาปุริสภาวสฺส  

ลกฺขณํ กรุณาสโห  ความทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของความเป็น 

มหาบุรุษ (คือท่านผู้ยิ่งใหญ่ รวมทั้งบุรุษและสตรี) ทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของ 

ผู้อื่น  มีความหวั่นใจต่อความทุกข์ของผู้อื่น  ปรารถนาจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ 

นัน่เองคอืลกัษณะของท่านผูม้คีวามกรณุา ความกรณุาเป็นบ่อเกดิแห่งห้วงบญุ 
อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์  ส่วนคนริษยาทนไม่ได้ต่อความสุขของผู้อื่น  นี่ก็เป็น 

บาปอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์  โลกอาจพินาศด้วยบาปอันนี้  ดังสุภาษิตที่ว่า 

อรติ โลกนาสิกา…ความริษยาท�าให้โลกพินาศ ดังนี้
ยังมีคนไทยอยู่อีกเป็นจ�านวนมากที่อยู ่ในฐานะล�าบากยากจนชนิด 

ชักหน้าไม่ถึงหลัง  หาเช้าไม่ได้กินค�่า  เพราะไม่ใช่แต่ตัวคนเดียว  ยังมีลูกเมีย 

หรือผัวอีก  ความยากจนมีหลายสาเหตุ  บางคนท�าตนให้จนลงเองเพราะ 

ความชัว่ของตวัเอง แต่มบีางคนบางพวกบางหมูย่ากจนเพราะสภาพแวดล้อม 
บังคับให้จน  ต้องดิ้นรนต่อสู้  ตีนถีบปากกัดเพื่อเอาตัวและครอบครัวให้รอด 
ไปได้

เพรำะเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่ยังยำกจนนี่เอง  จึงใคร่ขอร้องวิงวอน 

วงกำรศำสนำให้ลดควำมฟุ่มเฟือยลงในกำรประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ  กำร 
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ฉลองต่ำงๆ  และขอให้สั่งสอนชำวบ้ำนชำวเมืองให้ท�ำบุญอย่ำงประหยัด 

ให้มุ ่งกำรปฏิบัติธรรม  ท�ำตนให้เป็นคนดีเพื่อเป็นศรีแก่ชำติแก่ศำสนำ… 

ชำวพุทธนี้เขำประพฤติตัวดีจริงหนอ

อย่าเอาแต่เรื่องท�าบุญๆ  บริจาคๆ  โดยที่ไม่ได้ท�าตัวดีขึ้นเลย  ถ้ามี 

แต่เรื่องท�าบุญๆ  บริจาคๆ  โดยที่ชาวพุทธมิได้ท�าตัวดีขึ้น  แล้วอีกหน่อย 

(ความจริงเวลานี้ก็เป็นอยู่แล้ว)  พุทธศาสนาก็ไปอยู่ที่ช่อฟ้า  ใบระกา  โบสถ์ 

วิหาร  ศาลาการเปรียญ  กุฏิสงฆ์อันสวยงามหรูหรา  แต่ไม่ได้อยู่ที่ตัวคน 

หรือใจคนเลย

ด้วยเหตนุีด้้วยกไ็ด้ทีเ่มอืงไทยแม้เป็นเมอืงพทุธ มวีดัวาอารามมากมาย 

แต่บ้านเมืองเต็มไปด้วยอาชญากร  ขโมยชุกชุมเหมือนยุง  ชาวเมืองอยู่กัน 

อย่างรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วัดเป็นจ�านวนไม่น้อย  กลาย 

เป็นที่มั่วสุมของคนเลว  พวกอันธพาลทุจริต  วัดเองกลายเป็นแหล่งหนึ่ง 
ที่ไม่ปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินถูกขโมย  แม้แต่รองเท้าแตะ  อย่างนี้จะให้คิด 

อย่างไร

นอกจากคิดว่าเราสนใจส่วนเปลือกนอกของพระพุทธศาสนากัน 
มากกว่าเนื้อแท้  หรือส่วนในของศาสนาคือการปฏิบัติชอบ  คนทั้งหลาย 
มองวัดว่าเจริญตรงที่มีโบสถ์สวย  มีกุฏิงามๆ  ไม่ได้มองที่การปฏิบัติของ 

พระสงฆ์หรือที่การปฏิบัติของพุทธบริษัท

วันลอยกระทงประจ�าปีซึ่งมีการลอยกระทงกันทั่วประเทศ  ท�าเองบ้าง  
ซื้อกระทงมาลอยกันเองบ้าง  ใหญ่บ้างเล็กบ้าง  เงินทองของเอกชนบ้าง 
ของหมู่คณะ  เช่นโรงเรียนบ้าง  ซึ่งถ้าเป็นของโรงเรียนก็ต้องเรี่ยไรนักเรียน 

คนละบาทสองบาทเอาไปท�ากระทงแล้วลอยลงแม่น�้าล�าคลอง เหมอืนเอาเงนิ 

ไปทิ้งแม่น�้าเสียปีหนึ่งๆ  มิใช่น้อย  ยังท�าให้แม่น�้าล�าคลองซึ่งสกปรกอยู่แล้ว 
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สกปรกมากขึ้น มีมลภาวะมากขึ้น

ประเพณีลอยกระทงนี้ท�าเพื่ออะไร?  อะไรคือจุดมุ่งหมาย?  เรื่องนี้ได้ 

ถกูยดัเยยีดแอบอ้างให้อยูใ่นแวดวงของพทุธศาสนาอกีด้วย เป็นการสิน้เปลอืง 

เงินทองโดยมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลย  นอกจากท�าเล่น  บางแห่งก็ท�ากัน 

เป็นการใหญ่สิ้นเปลืองเป็นการใหญ่

ถ้ำถึงวันลอยกระทง  เรำเปลี่ยนเสียใหม่จะไม่ดีหรือ  คือมำนัดกัน 

ลอยบำป  ลอยควำมชั่ว  นัดกันให้พร้อมเพรียงทั่วประเทศว่าวันนี้เป็นวัน 

หยุดท�าชั่ว  ท�าความดี  ประกาศโฆษณากันให้ทั่วถึงว่าวันนี้เป็นวันที่คนไทย 

ทั่วประเทศพร้อมใจกันรับศีล ๕ ไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดียว อย่างนี้ 

ได้ประโยชน์แน่  จะเป็นวันแห่งความสงบสุขที่สุดในรอบปี  แล้วค่อยๆ  เพิ่ม 

วันอื่นเข้าอีก

เวลานี้ ชาวพุทธเราไม่เคยนัดกันหยุดความชั่วเลยแม้แต่วันเดียว  ใคร 
จะหยุดก็เป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ถ้านัดกันผลาญเงินละก็ถนัดนักเทียว

ถึงเวลาแล้ว  (และความจริงถึงมานานแล้ว)  ที่เราจะต้องช่วยกัน 

ประหยัดทุกๆ ด้าน พิธีรีตองอะไรที่ไม่จ�าเป็นก็ขอให้ตัดออกไป
วันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพระก็มิได้

พร้อมใจกันหยุดท�าความชั่ว  ความผิดทางอาญามีได้ทุกวัน  ถึงวันส�าคัญทาง

ศาสนา  ตามร้านเหล้ายาปลาปิ้งยังคงขายได้ตามปกติ  มีลูกค้ามาอุดหนุน

คบัคัง่อย่างเคยเหมอืนวนัอืน่ๆ โรงมหรสพเปิดฉายรอบพเิศษเนือ่งในวนัส�าคญั
ทางศาสนา ทีวชี่องต่างๆ แข่งขันกันจัดรายการมหรสพเป็นพเิศษในวันส�าคญั
ทางศาสนาเช่นกัน

วันส�ำคัญทำงศำสนำ ขอให้เรามาท�าบุญอย่างประหยัดด้วยการท�าใจ

ให้สงบ ท่านทีไ่ม่ไปวดักอ็ยูบ้่านอ่านหนงัสอืธรรมะหรอืหนงัสอืทีเ่ป็นประโยชน์ 
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แนะน�าสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนเป็นคนดี  รู้จักและเข้าใจถึงวันส�าคัญ 

ท�าอย่างไรบ้างในวันเช่นนี้  ท�าอย่างนี้จึงจะสมกันกับที่ทางราชการสละเวลา 

ให้หยุดงาน ๑ วัน เพื่อจะได้ประกอบบุญกุศล บ�าเพ็ญคุณงามความดี

การท�าบุญงานศพอีกอย่างหนึ่งที่ในสังคมไทยยังฟุ ่มเฟือยกันมาก 

ยังไม่ประหยัด  ดอกไม้หน้าศพก็จัดหรูหราเกินไป  อาจต้องใช้เงินเป็นหมื่น 

ตั้งศพ ๗ วัน บางศพต้องใช้เงินเป็นแสน มีการเลี้ยงกันมากเกินไป ในสังคม 

ชนบทแขกมากินกันมาก  ต้องล้มหมู  ล้มวัว  ล้มควายกันหลายตัว  แปลว่า 

พอคนตายลง  สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็พลอยตายไปด้วยหลายตัว  บางรายไม่มี 

เงินซื้อก็มีพรรคพวกไปลักมาให้  สร้างบาปสร้างกรรมต่อไปอีก  เจ้าภาพ 

งานศพก็เดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสิน

ถ้าท�าเสียใหม่ก็น่าจะได้  ในสังคมกรุงเทพหรือสังคมเมืองท�าอย่าง 

ง่ายๆ  ประหยัดเรียบๆ  สงบๆ  ให้สมกับงานที่ควรสังเวชสลดใจ  งดจัดเลี้ยง 
เหล้าในงานศพ  ในวัด  ต่อหน้าพระสงฆ์เสียให้เด็ดขาด  น�้าขวดไม่ต้องมีก็ได้  

เลี้ยงแต่น�้าจืดธรรมดาใส่น�้าแข็ง  จะเป็นน�้าชาหรือน�้าสะอาดธรรมดาก็ได้  

ข้าวต้มก็ไม่ต้องเลี้ยง  เพราะคนไปงานศพ  เขากินข้าวเย็นกันแล้วทุกคน 
พอสวดไปนิดหน่อย  เอาข้าวต้มมาเลี้ยงอีก  แขกก็มักรับประทานด้วย 
ความเกรงใจมากกว่าเพราะหิว  จึงรับประทานคนละนิดคนละหน่อยแล้ว 

ก็วางไว้เหลือทิ้งมากกว่า น่าเสียดาย

ขณะที่พระสวด  แขกที่ไปก็ควรได้รับประโยชน์ในทางธรรม  คือนั่ง 
ส�ารวมจิตให้สงบพิจารณาธรรม  หรือนั่งสมาธิก็ได้  ไม่ใช่คุยกันลั่นศาลา 
พระสวดก็สวดไป  ทางที่ดีควรจะสวดสักจบเดียวก็พอ  อย่างที่บางวัดท�าอยู่  

(คอืวดัชลประทานรงัสฤษฏ์ ปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี ซึง่ท่านเจ้าคณุพระราช 

นันทมุนี  หรือปัญญานันนทภิกขุ  เป็นเจ้าอาวาสอยู่)  ต่อจากนั้นก็มีการกล่าว 
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ธรรมกถา ชีแ้จงให้เจ้าภาพและแขกผูม้าในงานเข้าใจในธรรมของพระพทุธเจ้า  

ให้น�าธรรมะไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต  อย่างนี้เรียกว่าเข้าวัดได้บุญอย่าง 

แท้จริง ไม่เสียเวลาเปล่า …เป็นการประหยัดเวลาอีกด้วย

ส�าหรับในสังคมชนบท เมื่อมีใครตายลง ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านควร 

มาช่วยกันและน�าข้าวปลาอาหารมากินกันเอง  และมาเลี้ยงเจ้าของบ้านด้วย  

เพื่อไม่ให้เจ้าของบ้านซึ่งมีเรื่องทุกข์ร้อน  เพราะพ่อ  แม่  หรือลูกตายอยู่แล้ว 

ต้องเดือดร้อนกังวลเรื่องเลี้ยงแขกอีก  ต้องหมดเปลืองอีกมากมาย  ถ้าท�าได้ 

อย่างนั้นเรียกได้เต็มปากว่ามาช่วยงานศพจริง  ไม่ใช่มาช่วยกันกิน  นอกจาก 

นี้พวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็จะได้ไม่ต้องพลอยตายไปด้วย 

กำรเข้ำถึงศำสนำในส่วนที่เป็นเนื้อแท้ จะช่วยให้สังคมไทยสงบสุข

อย่ำงแท้จริง สังคมไทยคงไม่เดือดร้อนอย่ำงที่เป็นอยู่เวลำนี้





“บำงคนเข้ำใจว่ำ  เมื่อจะท�ำบุญท�ำทำนแล้วไม่ควรเลือกให ้ คือเห็นว่ำ 

เมื่อเป็นพระแล้วก็ไม่ต้องเลือก  เป็นพระเหมือนกันทั้งนัน้  ควำมเห็นนี้ไม่ตรง 

ตำมหลักพุทธภำษิตเพรำะพระพุทธองค์ตรัสว่ำ  “ควรเลือกให้  (วิเจยฺย  ทำน�  
ทำตพฺพ�) ในที่ๆ จะมีผลมำก (ยตฺถ ทินนฺ� มหปฺผล�)”

ทำน ตามตัวอักษรแปลว่า กำรให้ จ�าแนกเป็น
• การให้สิ่งของเป็นเครื่องอุปโภค เรียก อำมิสทำน
• การให้ธรรม - ค�าแนะน�าสั่งสอนชักจูงในทางที่ดีเรียก ธรรมทำน
• การให้อภัยไม่ถือโทษล่วงเกินของผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อเขารู้สึกส�านกึ

  ผิดแล้วมาขอโทษเรียก อภัยทำน
•  การงดเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นก็เป็นอภัยทาน

  เหมือนกัน

ทำาบุญให้ทานที่ถูกต้อง
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อำมิสทำน  การให้วัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภคบรโิภค  รวมเรียกว่า 

ปัจจัย  ๔  นัน้  เป็นความจ�าเป็นส�าหรับผู้อยู่ร่วมกันตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  เป็น 

การแสดงน�้าใจต่อกัน  ท�าให้มีใจผูกพันในด้านความส�านกึคุณ  เป็นสาราณีย- 

ธรรมข้อหนึง่ สำรำณียธรรม คือสิ่งอันก่อให้เกิดความระลึกถึงซึ่งกันและกัน 

ในด้านคุณ  ด้วยเหตุนี้เราจึงนิยมให้ของที่ระลึกกันในโอกาสต่างๆ  เช่นขึ้น 

บ้านใหม่,  แต่งงาน,  วันเกิด,  และในโอกาสอื่นๆ  เท่าที่โอกาสจะเปิดให้ท�า 

ความดีต่อกันได้  พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ย่อมผูกมิตรไมตรีไว้ได้  (ทท� 

มิตฺตำนิ คนถฺติ)

การให้ด้วยวัตถุประสงค์ ๓ อย่าง
การให้วัตถุสิ่งของ  ผู้ให้ย่อมมีวัตถุประสงค์ต่างกัน  ให้เพื่ออนุเคราะห์

บ้าง  ให้เพื่อสงเคราะห์บ้าง,  ให้เพื่อบูชาคุณบ้าง,  การให้แก่คนล�าบากยากจน
แร้นแค้นล�าบากหนักเข้ามาพึ่งพิงขอความช่วยเหลือ,  การให้แก่ผู ้น้อย 

ช่วยเหลือเขาให้พ้นความล�าบากด้วยความกรุณา เรียกว่าให้เพื่ออนุเครำะห์

การให้แก่คนที่เสมอกันเพื่อรักษาไมตรีและน�้าใจกันไว้  เป็นการแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันตามโอกาสที่มาถึง เรียกว่าให้เพื่อสงเครำะห์

การให้สิ่งของแก่มารดาบิดา  อุปัชฌายะอาจารย์  ครูผู้สั่งสอนอบรม  

นักพรตผู ้ประพฤติธรรมด้วยความส�านึกคุณของท่านที่มีต่อตัวเราหรือมี 

ต่อโลกต่อสังคม  เรียกว่าให้เพื่อบูชำคุณ  แม้ท่านจะไม่ขาดแคลนก็ควรให้ 
บ้างตามกาล  ตามความเหมาะสม  เพื่อให้ท่านได้ปลื้มใจและท�าหน้าที่ให้ดี 
ยิ่งๆ ขึ้นไป

บุคคลที่เป็นผู ้ใหญ่แล้วย่อมมีผู ้ที่ตนต้องอนุเคราะห์และต้องบูชา 

อยู่ด้วยกันทุกคน  มากบ้างน้อยบ้าง  สุดแล้วแต่ความผูกพันเกี่ยวข้องของ 
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แต่ละคน  ผู ้หวังความเจริญในธรรม  ควรตั้งใจท�าให้สมบูรณ์เท่าที่ก�าลัง 

ความสามารถของตนมีอยู่

ทาน ๓ ประเภท หรือทายก ๓ จ�าพวก
๑.  ทำนทำสะ  บางทีเรียก  ทำสทำน  ท่านหมายถึงการให้ของเลว 

เป็นทาน  ค�าว่าเลวนัน้หมายถึงเลวกว่าที่ตนบริ โภคใช้สอยเอง  ที่ท่านเรียก 

ว่าทาสทาน…เพราะอธิบายว่าตนเป็นทาสของความตระหนี่  ถึงอย่างไรการ 

ให้ของเลวกว่าที่ตนบริ โภคใช้สอยเอง  แก่คนที่ควรได้รับเพียงแค่นั้น  ก็ยัง 

นับว่าดี  ดีกว่าการไม่ให้อะไรเสียเลย  เช่น  การให้แก่คนรับใช้  ให้แก่ขอทาน 

ให้เสื้อผ้าซึ่งตนไม่ใช้แล้วแก่คนยากจน  ให้อาหารเหลือกินแก่สุนขั  เป็นต้น 

ผู้ให้ของดังกล่าวท่านเรียกว่า  ทำนทำโส  การให้ของที่เขาต้องการจ�าเป็น 

แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ควรจัดเป็นการให้ที่เลว

๒.  ทำนสหำย  บางทีเรียกสหายทาน  หมายถึงการให้ของที่เสมอกัน 
อย่างเดียวกับที่ตนใช้สอย  ตนบริ โภคใช้สอยอย่างไร  เมื่อถึงคราวจะให้ 
ผู้อื่นก็ให้อย่างนั้น  เหมือนการให้แก่เพื่อนฝูง  ผู้ให้ของเช่นนั้นท่านเรียกว่า 
ทำนสหำโย

๓.  ทำนสำมี  บางทีเรียกสามีทาน  การให้ของที่ดีกว่าตนบริ  โภค 

ใช้สอย  ส่วนมากเมื่อจะให้แก่ผู ้ที่ควรเคารพ  ทายกมักให้ของดีเท่าที่ตน 

จะพอหาได้เช่นของที่น�าไปให้มารดาบิดา  ครูอาจารย์  พระสงฆ์  หรือนกัพรต 
ผู้ประพฤติธรรม

อนึง่  ท่านผู้บริจาคทานด้วยความไม่ตระหนี่  บริจาคด้วยเจตนาอย่าง 

แท้จริง ท่านเรียกผู้เช่นนัน้ว่า ทำนบดี ผู้เป็นใหญ่ในทาน
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ประเภทของอามิสทาน
กล่าวโดยย่อที่สุดท่านจัดทานไว ้ ๒  ประเภทคือ  ทานที่เจาะจงบุคคล

เรียก  ปำฏิบุคลิกทำน,  ทานที่ไม่เจาะจงให้เรียก  สังฆทำน  การให้แก่สงฆ์ 

หรือให้แก่หมู่คณะ

คนส่วนมากเข้าใจสงัฆทานผดิไป คอืไปเข้าใจสงัฆทานตามพธิกีาร ได้แก่  

จัดเครื่องไทยธรรมให้ครบตามประเพณนีิยม  เช่น  ต้องมีข้าวของอะไรบ้าง 

ในการท�าสังฆทานนั้น  แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  สังฆทานมีความหมาย 

ไปในทางให้เจาะจงหรือไม่เจาะจง  ถ้าให้เจาะจงบุคคล  แม้จะจัดข้าวของ 

มโหฬารอย่างไร ก็หาเป็นสังฆทานไม่

ตัวอย่าง  บุคคลผู้หนึ่งต้องการท�าสังฆทาน  ไปนิมนต์พระเองหรือ 

ส่งคนไปนิมนต์พระ แต่เจาะจงว่า พระ ก.ข.ค.  แม้จะนิมนต์สักร้อยรูป ทาน

นั้นไม่เป็นสังฆทาน  คงเป็นปาฏิบุคลิกทาน  ถ้าเขาไปนิมนต์กับเจ้าหน้าที่ 
จัดพระ  (ภัตตุทเทสก์)  หรือกับพระที่ตนคุ้นเคยกว่า  ต้องการท�าบุญที่บ้าน 

หรือที่วัดก็ตาม ขอนิมนต์พระ ๑ รูปหรือ ๒ รูป (สุดแล้วแต่ต้องการ) ขอให้ 

จัดพระให้ด้วย  ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร  ทานนั้นเป็นสังฆทานเต็มเม็ดเต็ม 
หน่วย โดยนยันีก้ารท�าบญุใส่บาตรตอนเช้าจงึเป็นสงัฆทานเตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์

อนึง่  ในการท�าสังฆทานนัน้  ท่านสอนให้ท�าใจให้ยินดีในบุญกุศล  ไม่ 

ยินดีในบุคคลผู้รับ  ท�าใจให้ตรงแน่วแน่ต่อคุณพระรัตนตรัย  คือพระพุทธ 

พระธรรม  และพระอริยสงฆ์  ทานอย่างนี้แหละมีอานิสงส์มาก  มีผลมาก 
เพราะเป็นการขัดเกลาจิตใจของตนไปด้วย  พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับ 
พระอานนท์ ปาฏิบุคลิกทานจะมีผลมากกว่าสังฆทานไม่ได้เลย ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ตัวอย่างเช่น  ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นการเจาะจงก็มีอานิสงส์สู้ถวาย 

สังฆทานไม่ได้  แต่ต้องเป็นสังฆทานที่ถูกต้อง  ไม่ใช่สังฆทานตามความเข้าใจ 
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ของคนทั้งหลาย  หรือสังฆทานตามประเพณีนิยม  ที่แปลว่าหมู่หรือคณะ  

สังฆทำนย่อมหมายถึงการให้แก่ส่วนรวม  เมื่อมุ่งถึงประโยชน์แล้วการให้

แก่ส่วนรวมย่อมอ�านวยประโยชน์กว้างกว่าการให้เป็นส่วนตัว  ผู้ให้จึงได้รับ

อานิสงส์มากไปด้วย  ถ้าหมู่นัน้เป็นหมู่ที่ดีมีศีลธรรม  เช่นพระอริยะด้วยแล้ว

อานิสงส์ก็ย่อมจะเพิ่มพูนขึ้น

ควรเลือกให้ หรือไม่ควรเลือกให้
บางคนเข้าใจว่าเมื่อจะท�าบุญท�าทานแล้วไม่ควรเลือกให้  คือเห็นว่า 

เมือ่เป็นพระแล้วกเ็ป็นพระเหมอืนกนัทัง้นัน้ ความเหน็นีไ้ม่ตรงตามหลกัพระพทุธ

ภาษิต เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า “ควรเลือกให้” (วิเจยฺย ทำน� ทำตพฺพ�) ใน

ที่ๆ จะมีผลมาก (ยตฺถ ทินนฺ� มหปฺผล�)”

ความจรงิแล้วเป็นพระเหมอืนกนักจ็รงิ แต่กไ็ม่เหมอืนกนัในด้านคณุภาพ 

ก็เหมือนคนเรานี่แหละ  ซึ่งเป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันในด้านคุณภาพ 
บางคนดีมาก  บางคนดีน้อย  แม้ในคนธรรมดาเราก็ควรเลือกคนที่ควรได้รับ
การสงเคราะห์  ไม่ใช่ให้ตะพึดตะพือไป  อันจะเป็นการก่อโทษมากกว่าก่อคุณ 

เพราะฉะนัน้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า  “ให้แก่ผู้มีธรรมย่อมมีผลมำกกว่ำ 

ให้แก่ผู้ไม่มีธรรม”
เพราะฉะนัน้การให้ทานเจาะจงบคุคล (ปาฏบิคุลกิทาน) ถ้าหวงัอานสิงส์

มาก  ก็ควรเลือกให้แก่คนดีมีศีลธรรมหรือเป็นคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 

ถ้าให้แก่หมู่คณะ ก็ควรเป็นหมู่ที่ดีเช่นเดียวกัน

มีอีกปัญหาหนึง่ที่คนทั่วไปยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ คือเรื่องการท�าบุญ 

กับการให้ทาน  คนทั่วไปเข้าใจว่าการท�าบุญคือการท�ากับพระ  ส่วนการให้ 
ทานนั้นคือการให้แก่คนทั่วไปหรือให้แก่ขอทาน  ความจริงเรื่องนี้ชาวบ้าน 
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มาแยกออกเอง  ตามหลักศาสนาหาแยกอย่างนี้ไม่  ไม่ว่าให้แก่ใครเรียกว่า 

ทานทั้งหมด  เพราะค�าว่า  “ทำน”  แปลตรงตัวว่ำ  “กำรให้”  อยู่แล้ว  และ 

บุญก็เกิดขึ้นจากการให้ไม่ว ่าจะให้แก่ผู ้ใด  เมื่อเราท�าไปด้วยจิตเมตตา 

ปรารถนา  สงเคราะห์  อนุเคราะห์  หรือบูชาคุณ  ส่วนจะได้ผลบุญมากหรือ 

น้อยนัน้  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง  เช่น  เจตนาของผู้ให้คุณธรรม 

ของผู้รับ ให้ในกาลที่เขาต้องการหรือขาดแคลน เป็นต้น

การท�าของน้อยให้มีผลมาก
เรื่องนี้ขึ้นอยู ่กับความฉลาดรอบคอบของผู ้บ�าเพ็ญทาน  คือเลือก 

ให้แก่คนที่ควรให้ในกาลที่ควรให้และด้วยเจตนาดีของตน  และไทยธรรมคือ 

ของที่ให้นั้นตรงตามความต้องการหรือส�าเร็จประโยชน์แก่ผู ้รับด้วยดี 

มิฉะนั้นจะได้รับผลน้อยมากหรือไม่ได้ผลเลย  เข้าท�านอง  ให้แว่นแก่คน 

ตาบอด  ให้แหวนแก่คนนิ้วด้วน  ให้หวีแก่คนไม่มีผม  บางคนสงเคราะห์ผู้อื่น 
ด้วยความไม่เต็มใจ  เขาก็รับการสงเคราะห์นัน้เหมือนกัน  แต่ความส�านกึคุณ 
มีน้อย เพราะผู้รับเขารู้เหมือนกันว่าผู้ท�า ท�าอย่างเสียไม่ได้ไม่เต็มใจท�า

พดูส�าหรบัการท�าบญุกบัพระก่อน ต�าราทางพทุธศาสนาบอกเราว่าการ 

ท�าบุญจะให้มีผลมากนัน้ต้องประกอบด้วย สัมปทำคุณ ๔ ประกำร
สัมปทำ ๔ (ความถึงพร้อมแห่งองค์ประกอบ) ซึ่งจะท�าให้ทานที่บริจาค 

แล้ว มีผลยอดเยี่ยม คือ

๑. วัตถุสัมปทำ ความพร้อมแห่งวัตถุ ในที่นี้หมายถึงผู้รับ (ปฏิคาหก)  

หรือทักขิไณยบุคคลเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรม  ท่านมีคุณธรรมสูงมาก 

เท่าใด ย่อมท�าให้ทานที่บริจาคแล้ว มีผลมากขึ้นเท่านัน้
๒.  ปัจจัยสัมปทำ  ความพร้อมแห่งปัจจัย  ในที่นี้หมายถึงสิ่งของที่ 
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ทายกน�ามาท�าบุญ (ไทยธรรม) นัน้ได้มาโดยทางบริสุทธิ์ ชอบธรรม

๓.  เจตนำสัมปทำ  ความพร้อมแห่งเจตนา  ในที่นี้หมายถึงมีเจตนาดี  

เจตนาเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ หรือบูชาคุณโดยบริสุทธิ์ใจ มิได้หวังลาภยศ 

หรือชื่อเสียง มีเจตนาดีทั้ง ๓ กาลคือ ก่อนให้ ก�าลังให้ หลังจากให้แล้ว รักษา 

เจตนาอันเป็นกุศลไว้  นอกจากนี้ยังประกอบด้วยปัญญาในการให้  มิใช่ให้ด้วย 

ความเขลา

๔.  คุณำติเรกสัมปทำ  ความพร้อมแห่งคุณพิเศษของปฏิคาหก  คือ 

ผู้รับมีคุณพิเศษ ท่านระบุไว้ในต�าราว่า พระสารีบุตรบ้าง พระมหากัสสปบ้าง 

ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ  ก�าลังหิว  พิจารณาหาคนที่ท่านควรจะไปโปรด 

ในวันนัน้  เพราะเมื่อท่านไปรับอาหารจากผู้ใดในวันนัน้  เขาจะต้องได้สมบัติ 

เป็นอันมาก ท่านจึงมักไปสงเคราะห์คนจนเพื่อให้เขาได้มีความสุขขึ้น

ส่วนการท�าบุญกับคฤหัสถ์หรือคนทั่วไปนั้น  ถ้าจะให้มีผลมาก  ก็ 
อนุโลมอย่างเดียวกับที่ท�าบุญกับพระนั่นเอง  ที่ควรก�าหนดเป็นข้อส�าคัญ 

อย่างหนึ่งก็คือ  ให้สิ่งที่จ�าเป็นแก่เขาและในเวลาที่เขาต้องการ  น�้าเพียง 

แก้วเล็กๆ ก็มีความหมายมากส�าหรับคนกระหาย เงินเพียง ๕ บาท ๑๐ บาท  
ก็มีค่าส�าหรับคนผู ้ก�าลังขัดสน  ถ้อยค�าปลอบประโลมใจเพียงเล็กน้อยมี 
คุณค่ามากส�าหรับคนที่ว้าเหว่ต้องการค�าหวานประโลมใจ

การให้แก่สัตว์ดิรัจฉานนัน้  ถ้าให้ด้วยจิตเมตตาจริงๆ  มิใช่เพราะเหตุ

อื่นแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่ามีผลมาก มีผลไพศาลเหมือนกัน ไม่ต้องกล่าวถึง 
ให้กับคนทั่วไปและท่านผู้มีศีลธรรม
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เพราะเหตุไรการท�าบุญให้ทานแก่ผู้มีศีลธรรม
จึงได้บุญมาก?

ข้อนี้ทรงเปรียบเทียบเหมือนการหว่านพืชลงในเนื้อดินที่ดี   เมื่อ 

เมล็ดพืชดีหว่านลงในเนื้อดินดี  และได้น�้าหล่อเลี้ยงตามสมควร  พืชย่อม 

เจริญงอกงามกว่าพืชที่หว่านลงในเนื้อดินเลวหรือดินจืดฉนัใด  …การท�าบุญ 

ท�าทานหรือการท�าความดีต่อผู้มีศีลธรรม  ก็ย่อมมีผลมากกว่าการท�าแก่ผู้ไร้ 

คุณธรรมฉนันัน้

พจิารณาในแง่ธรรมดาสามญักพ็อมองเหน็ กล่าวคอื คนดเีป็นผูม้คีวาม 

กตัญญูกตเวที ใครท�าความดีให้ก็คิดตอบแทนตามก�าลังความสามารถของตน  

เรยีกว่าท�าให้ผูป้ระกอบกรรมดไีด้รบัผลดขีองกรรมด ีส่วนคนชัว่เมือ่ใครท�าดใีห้

แล้วไม่คดิตอบแทน นอกจากนัน้บางคนยงัคดิร้าย ท�าร้ายต่อผูม้บีญุคณุเสยีอกี 

เรยีกว่าท�าให้กรรมดขีองท่านไม่มผีลหรอืบางทกีลายเป็นโทษ ด้วยเหตนุีแ้หละ

ท่านจึงว่า ท�าดีกับคนดีมีผลมาก
คราวหนึง่พระเจ้าปเสนทิโกศลทูลถามพระพุทธเจ้าว่า  ควรท�าบุญใน 

ที่ใด  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า  ควรท�ำในที่ที่เลื่อมใส  พระเจ้าปเสนทิโกศล 

ทูลถามว่า  ท�าบุญในที่ใดจึงจะมีผลมาก  ตรัสตอบว่า  ถ้าต้องการผลมาก 

กต้็องท�ำในท่ำนผูม้ศีลีธรรม ถ้าท�าในท่านผูไ้ม่มศีลีธรรมหามผีลมากเช่นนัน้ไม่
ในที่อื่น  ตรัสอธิบายขยายความเรื่องนี้ว่า  นาข้าวมีต้นหญ้าเป็นโทษ 

ปลูกข้าวลงในนาที่มีต้นหญ้ามาก  ข้าวย่อมไม่งอกงาม  เพราะถูกต้นหญ้า 

เบียดเบียน  เรียกว่า  ประทุษร้าย  ฉนัใดบุคคลทั้งหลายมีราคะ  โทสะ  โมหะ 

เป็นโทษ  เป็นเครื่องมือประทุษร้าย  การท�าบุญให้ทานในบุคคลผู้เพียบแปล้ 

ไปด้วย ราคะ โทสะ โมหะ ย่อมไม่มีผลมากฉนันัน้ … ส่วนการท�าบุญให้ทาน 
ในท่านผู้ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ ย่อมได้รับอานิสงส์ประมาณมิได้
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ด้วยเหตุนี้แหละ  คนทั้งหลายจึงนิยมท�าบุญกับพระภิกษุสามเณร  โดย 

เชื่อว่าท่านเป็นผู้มีศีลธรรมสูงกว่าคนสามัญ  ในบรรดาภิกษุสามเณรด้วยกัน  

พุทธบริษัทก็นิยมท�าบุญกับท่านที่มีอายุพรรษามาก  บวชมานานมีคุณธรรม  

ด้วยเชื่อว่าท่านมีจิตใจสูงกว่า บ�าเพ็ญบารมีมามากกว่า เป็นต้น

อานิสงส์ของอามิสทาน (การให้สิ่งของ)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของอามิสทานไว้  ๕  ประการ  แก่ 

สีหเสนาบดีแห่งนครเวสาลีดังนี้
•  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก
•  คนดีทั้งหลายย่อมพอใจคบหาสมาคมกับเขา
•  ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป
•  เป็นผู้แกล้วกล้า เมื่อเข้าที่ประชุมก็ไม่เก้อเขิน
•  เมื่อสิ้นชีพย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

ตามเรื่องว่า…เสนาบดีทูลขอให้แสดงอานิสงส์ของทานที่เห็นได้เอง 
หรือเห็นได้ในปัจจุบัน  พระพุทธองค์จึงทรงแสดงอานิสงส์ของทานที่เห็นได้ 
ในปัจจุบัน ๔ ข้อ อีก ๑ ข้อ เป็นผลในสัมปรายภพ คือชาติหน้า

เมื่อแสดงจบ สีหเสนาบดีทูลว่า ๔ ข้อข้างต้น เขาเห็นด้วยตนเองแล้ว 

ในปัจจุบัน แต่ข้อที่ ๕ เขาไม่เห็น แต่เชื่อพระตถาคตว่าเป็นอย่างนัน้จริง

ธรรมทาน
ธรรมทำน  แปลว่ำ  กำรให้ธรรม  กล่าวคือการให้ค�าแนะน�าสั่งสอน 

อันเป็นประโยชน์แก่การด�ารงชีวิต  ในการท�าจิตใจให้ปลอดโปร่ง  สงบ  สดใส  

การสั่งสอนศิลปะวิทยาการ เป็นต้น เหล่านี้รวมเรียกว่าธรรมทานทั้งสิ้น
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ธรรมทานมีความส�าคัญต่อชีวิตของบุคคลมาก  เพราะทุกคนจะได้ดี 

ก็ด้วยอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้อยค�าพร�่าสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้น  ให้ประพฤติ 

กระท�าสิ่งที่ควรประพฤติกระท�า  อนึ่ง  วิชาส�าหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตน 

ของทุกๆ  คน  จะมีได้ก็เพราะอาศัยท่านผู้มีใจกรุณาสั่งสอนวิชานั้นๆ  ให้ 

จงึได้มวีชิาตดิตวัใช้เลีย้งชวีติไปจนตาย และยงัเป็นอปุนสิยัตดิไปในชาตหิน้าอกี

วิถีชีวิตของคนจะด�าเนนิไปอย่างไร  ย่อมสุดแล้วแต่ค�าสอนที่เขารู้สึก

ประทับใจยึดไว้เป็นแนวทางชีวิต  และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนกึคิดของเขา 

อยู่ตลอดเวลา  ผู้เลื่อมใสในค�าสอนที่ดีก็ด�าเนนิชีวิตไปในทางที่ดี  ผู้เลื่อมใส 

ในค�าสอนที่เลวก็ด�าเนินชีวิตไปในทางเลว  เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึง 

ตรัสเตือนว่า “อย่าเสพธรรมเลว…หีน� ธมฺม� น เสเวยฺย” แปลความว่า อย่า

เลื่อมใสศรัทธาซึ่งธรรม  (ค�าสอน)  ที่ผิด  หรือลัทธิที่ผิด  เพราะจะน�าตนไป 

ในทางที่ผิด  เมื่อจมลงไปแล้วถอนได้ยาก  บางคนก็จมลงอยู่ในลัทธิที่ผิดนัน้ 
จนตาย  และยังเป็นอุปนิสัยอันเลวร้ายติดตัวไปในชาติหน้าอีก…ช่างน่ากลัว 

จริงๆ  ตามทรรศนะของพระศาสดา  มิจฉำทิฏฐิ  คือความเห็นผิด  จึงเป็น 

ยอดโทษ คือไม่มีโทษอื่นยิ่งกว่า
คนที่ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็เพราะอาศัยเหตุ  ๒  อย่างคือ  ได้ยินได้ฟัง 

จากคนอื่น  (ปร โตโฆสะ)  และไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ  (อโยนิโส 

มนสิการ) จึงเชื่อตามเห็นตามแล้วดิ่งลงไปในปลักของความเห็นผิด จึงพูดผิด  

ด�าเนนิชวีติและพยายามไปในทางทีผ่ดิ ส่วนคนทีเ่ป็น สมัมำทฏิฐ ิกเ็พราะได้ยนิ 
ได้ฟังจากผู้อื่นในทางที่ถูกต้องและใช้ปัญญาพิจารณาโดยรอบคอบ  (โยนิโส 
มนสิการ) จึงเชื่อตามเห็นตาม ดิ่งลงไปในความเห็นถูก คิดถูก พูดถูก ท�าถูก  

พยายามในทางที่ถูก เลี้ยงชีพในทางที่ถูกที่ดี ด�าเนนิชีวิตถูก

ดังนั้น  การให้ค�าสอนที่ผิดจึงเหมือนการโปรยยาพิษลงในจิตใจคน 
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ยาพิษจริงเสียอีกกินทีเดียวแล้วตายหนเดียว  ก็เป็นอันพ้นภัยจากยาพิษนัน้ 

แต่ยาพิษคือความเห็นผิด หลงในลัทธิที่ผิดนัน้ เสพแล้วท�าให้ก่อกรรมท�าเข็ญ 

ทั้งแก่ตนและผู้อื่นไปตลอดชีวิต ยังเป็นปัจจัยให้เสพความเห็นผิดอันนัน้ติดตัว 

ไปในชาติหน้า ชาติต่อๆ ไปอีก ต้องระก�าล�าบากหมกไหม้ในอบายทุคติวินิบาต 

ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติ

ส่วนการให้ค�าสอนอันถูกต้องแก่บุคคลนั้น…เหมือนการให้ประทีป 

ประจ�าตนแก่เขาไว้เป็นแสงสว่างส่องทางด�าเนนิชีวิตไปในทางที่ถูก  น�าชีวิต 

ไปสู ่ความสุขความเจริญ  เมื่อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารวัฏก็เป็น 

ผู้ไม่ตกต�่า  ย่อมได้คติดี  เป็นสุคติ  เมื่อบารมีแก่กล้าแล้วย่อมปลดเปลื้อง 

กิเลสได้โดยสิ้นเชิง  บรรลุความเย็นสนทิที่เรียกว่านิพพาน  ไม่ต้องเวียนว่าย 

ตายเกิดอันเป็นความทุกข์อีกต่อไป  ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่า  

“ธรรมทำนย่อมชนะทำนทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง ควำมสิ้นตัณหำ 
ชนะทุกข์ทั้งปวง”

 
อภัยทาน

ยังมีทานที่ส�าคัญอีกประการหนึง่คืออภัยทาน  การให้อภัย  การไม่ถือ 
โทษในการล่วงเกินของผู้อื่น มีจิตเมตตาปรารถนาประโยชน์แก่เขา ไม่ผูกเวร  

ไม่ปองร้าย  เปิดโอกาสให้เขาแก้ตัว  กลับตัวใหม่  การให้อภัยท�าให้ผู้ได้รับ 

อภัยตื้นตันใจและพอใจที่จะกลับตัว  รู้สึกซาบซึ้งในอาการของผู้ให้อภัย  และ 
ผูใ้ห้อภยัเองกร็ูส้กึว่าตนเป็นผูม้ใีจสงูขึน้…สงูพอทีจ่ะมองเหน็ว่าความผดิพลาด
เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

ท่ำนมหำตมะคำนธี  ได้เขียนเล่าไว้ในประวัติของท่านว่า  การที่ท่าน 

ถืออหิงสาประจ�าชีวิตนัน้  สาเหตุที่ส�าคัญก็คือเมื่อท่านยังเป็นเด็กอยู่  ท่าน 
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ท�าความผิดแล้วเขียนจดหมายสารภาพแก่ท่านบิดา  บิดาของท่านอ่าน 

จดหมายแล้วน�้าตาไหล  แสดงความปลื้มใจที่ลูกส�านกึผิดและให้อภัย  เรื่องนี้ 

ฝังใจท่านคานธีตลอดมา  ท�าให้ท่านถือลัทธิการให้อภัยแก่ผู้อื่น  ไม่ถือโทษ 

ไม่เบียดเบียน  มอบให้แต่เมตตาปราณีแก่คนทั้งหลาย  ท่านเป็นมหาบุรุษ 

ชาวอินเดียที่โลกนับถือเป็นที่สอง รองจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รวมควำมว่ำ การท�าบญุให้ทานและระบบแห่งการท�าความดนีัน้เป็นสิง่

ที่ชาวเราพุทธบริษัทควรท�าความเข้าใจกันให้ถูกต้อง  เพราะความเข้าใจที่ถูก

ต้อง ย่อมน�าไปสู่การกระท�า การพูด และการแนะน�าพร�่าสอนที่ถูกต้อง เป็น

สาเหตใุห้พทุธบรษิทัท�าบญุให้ทานอย่างถกูต้อง การท�าบญุให้ทานอย่างถกูต้อง

นัน้  ไม่เป็นผลเสียแก่สังคม  แต่เป็นผลดีทั้งแก่ตนคือผู้ท�าและแก่ผู้รับ  เป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน

พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พุทธบริษัทศึกษาเรื่องบุญ  (ปุญฺญเมว 
โสสิกฺเขยฺย)  ซึ่งมีผลเลิศ  มีสุขเป็นก�าไร  ค�าว่าศึกษาเรื่องบุญนัน้  หมายรวม

ถึงการบ�าเพ็ญบุญด้วย  คือศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและท�าให้ถูกต้อง  ก็จะมีผลเลิศ

และมีสุขเป็นก�าไรอย่างแน่นอน  ถ้าท�าอย่างตรงกันข้าม  ก็จะไม่มีผลเลิศและ
จะขาดทุนคือยิ่งท�ายิ่งทุกข์

…เพรำะฉะนัน้พุทธบริษัทจึงควรเป็นผู้ฉลำดในกำรบ�ำเพ็ญคุณงำม

ควำมดีดังกล่ำวแล้วแต่ต้น



“คนพวกหนึ่งเกิดมาเพื่อประโยชน์สุขแก่คนมาก
เพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
นั่นคือผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ-มีความเห็นถูกต้อง

ทำาให้บุคคลเป็นอันมาก
ออกจากอสัทธรรมให้ดำารงอยู่ในสัทธรรม”

(อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต

พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ หน้า ๔๔ ข้อ ๑๙๒)



๑  การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
๒  การพึ่งตน
๓  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
๔  ความดีและอานุภาพของความดี
๕  ความสุขจากการไม่เห็นแก่ตัว
๖  คุณของพระรัตนตรัยและการเข้าถึง
๗  คุณของพระสารีบุตร และจิตตคหบดี
๘  คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท
๙  คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ
๑๐  ธรรมชาติกับชีวิต
๑๑  ธรรมเพื่อครองใจคน 
  และธรรมเพื่อความส�าเร็จ
๑๒ ธรรมส�าหรับผู้สูงอายุ
๑๓ ปัญหาน่าสนใจในพระพุทธศาสนา
๑๔  พระคุณของพ่อ
๑๖  พระพุทธบารมีในอดีต
๑๗ พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

๑๘  พระอานนท์ พุทธอนุชา
๑๙  พัฒนาชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิ
๒๐  เพชรแห่งธรรม
๒๑ โยนิโสมนสิการ
๒๒ เรียนธรรมจากค�าถาม
๒๓ โวทานธรรม
๒๔ ศรัทธากับปัญญา ในพุทธศาสนา
๒๕ สนทนาธรรมกับพระธรรมฑูต
  และพุทธปรัชญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
๒๖ สนทนาธรรมกับอ.วศิน เล่ม ๑ - เล่ม ๘
๒๗ หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
๒๘ หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา
๒๙ อัตตชีวประวัติ ของ อ.วศิน อินทสระ
๓๐  เหมือนภูเขา
๓๑ อาภรณ์ประดับใจ

รายช่ือหนังสือของ
อ. วศิน อินทสระ
ที่จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม



www.kanlayanatam.com

สัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐุชุกรรม
เป็นสิ่งส�าคัญในการศึกษาและปฏิบัติ

พระพุทธศำสนำเป็นเหมือนหัวรถจักรของรถไฟ
มุ่งไปทางใด ขบวนรถทั้งขบวนก็จะตามไปทางนั้น

ความเห็นที่ถูกต้องของพุทธบริษัท
ท�าให้เขาด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง
เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ครอบครัว และสังคม


