เปดเลม
ในเดือนนีม้ วี าระพิเศษคือ เทศกาลสงกรานต
ซึง่ คนไทยถือว่าเป็นปีใหม่ของไทย และเป็นวันหยุด
ยาว ซึ่งรวมเอาวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ไว้
ด้วยกัน
ในฉบับนี้ จึงมีบทความสั้นๆ รวบรวมภาพ
ความเป็นไปที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ ภาพที่เด่น
ชัดที่สุด ก็คือ ภาพอุบัติเหตุที่มีตั้งแต่เบาไปจนถึง
หนัก มีการบาดเจ็บล้มตายสูงที่สุดในรอบปี ใน
แต่ละปีตายมากกว่าสามร้อยศพ บาดเจ็บนับพัน
และจ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายพันเหตุการณ์
แม้จะออกมาตรการมาป้องกันอย่างไร ก็ไม่ได้ท�า
ให้ความสูญเสียนี้ลดน้อยลงแต่อย่างใด ในแต่ละปี
ที่ผ่านมา ต้องมาคอยลุ้นกันว่า ปีนี้ ปีนั้น จะเกิด
อุบัติเหตุและความสูญเสียขึ้นเท่าใด

ฉบับที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เพชรบูรณ์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บน
ภูมิประเทศแสนสวยของเขาค้อ มีทัศนียภาพที่
คล้ายกับบริเวณเทือกเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จนกระทั่งได้รับการเรียกขานว่า สวิตเซอรแลนด
เมืองไทย ที่ตั้งของวัดอยู่บนหน้าผา มองเห็นวิว
ทิวทัศน์อันวิจิตรด้วยพรรณไม้เขียวขจี ผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม คือ พระครูใบฎีกาอ�านาจ โอภาโส
(อ�านาจ กลั่นประชา) อดีตของท่านคือศิลปิน
จิตรกรผู้มีชื่อเสียงในระดับโลก เมื่ออุปสมบทแล้ว
ท่านได้ใช้ความสามารถทางศิลปะมาออกแบบวัด
ที่แต่เดิมเป็นวัดธรรมดา ให้กลายเป็นศาสนสถาน
ทีม่ คี วามงามทางศิลปะ เห็นแล้วตืน่ ตาตืน่ ใจยิง่ นัก
สมควรที่ ส าธุ ช นพุ ท ธบริ ษั ท จะไปเยี่ ย มชมสั ก
ครั้งหนึ่ง

ส�าหรับผู้ที่ชอบไปวัด เราได้น�าเสนอเรื่องวัด
การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหนักขนาดนี้ ภาครัฐ
ในพุกาม และมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เป็น
แต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถป้องกันได้ ประชาชน
แนวทางเผื่ อ ท่ า นผู ้ อ ่ า นไปไหว้ พ ระในประเทศ
ต้องมีสว่ นร่วม ด้วยการประพฤติหลักธรรมทีช่ อื่ ว่า
เมียนมาร์ ก็จะได้มีความรู้ไว้ก่อนจะไปชมของจริง
อัปปมาทธรรม หรือ ความไม่ประมาท
ศาสนสถานในประเทศเมี ย นมาร์ นั้ น มี ค วาม
ความไม่ประมาท ก็คือ มีสติอยู่เสมอ ศึกษา ยิ่งใหญ่อลังการมาก หากได้ไปชมแล้ว ย่อมเป็น
เหตุแห่งอุบตั ภิ ยั และก�าจัดเหตุเหล่านัน้ ให้หมดไป การเจริญศรัทธาได้เป็นอย่างดี
อย่างเช่น เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ดูแลตรวจตรา
ฉบั บ นี้ โพธิ ย าลั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา
พาหนะทีจ่ ะใช้เดินทาง ฯลฯ หากประชาชนร่วมใจ
นิดหน่อย โดยคอลัมน์เรื่องเล่าสําหรับเยาวชนที่
ร่วมมือกับภาครัฐ อุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ น่าจะ
หายไปหลายฉบับเพราะเรื่องเต็ม และไปเบียด
ลดลงได้
เนื้อที่ของคอลัมน์เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชนไป แต่
เนื่องจากฉบับนี้อยู่ในช่วงหยุดยาว โพธิยาลัย เรายังคงคอลัมน์นี้ไว้ เพราะเห็นความจ�าเป็นว่า
จึงน�าเสนอเรือ่ งราวของวัดทีน่ า่ สนใจถึง ๒ ประเทศ จะต้องมีไว้ และควรมีภาพประกอบสวยๆ เพื่อ
คือ ในประเทศไทย และในประเทศพม่า ซึ่งเป็น เสริมให้เรือ่ งมีความชัดเจน ชวนอ่าน และสวยงาม
แผ่นดินพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน วัดไทยที่อยาก โดยเราได้คัดเลือก นิทานธรรมบท ชุด ทางแห่ง
ชวนเที่ยวคือ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัด ความดี ของอาจารยวศิน อินทสระ นักวิชาการ
n.11.��������� ��.�. 59 P.01-48.indd 1

6/21/16 8:32 AM

๑๑
และนักเขียนธรรมนิยายที่มีชื่อ
เสียงที่สุดคนหนึ่งของประเทศ
เป็นต้นเรื่อง และมีทันตแพทย์
หญิงท่านหนึ่ง ในนามปากกา
มโนรถปูรณี เป็นผู้เล่าเรื่อง โดย
ปรับให้ง่ายเพื่อให้เด็กอ่าน โดย
มีลูกสาวคนเก่ง คือ น้องขวัญ
เป็นผูว้ าดภาพประกอบ น้องขวัญ
นับเป็นผูท้ มี่ คี วามพิเศษอย่างหนึง่
เธอยังเป็นเยาวชน แต่ฝีมือแก่
กล้า ราวกับเป็นจิตรกรเอก ขอ
เชิญท่านผูอ้ า่ นพิสจู น์คา� พูดนี้ จาก
การอ่านคอลัมน์เรื่องเล่าส�าหรับ
เยาวชนด้วยตัวเอง คอลัมน์นี้
เป็นความพยายามของวารสาร
โพธิยาลัย ที่จะเข้าถึงเยาวชน
ผูเ้ ป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติ
ให้เขาได้มีโอกาสพบเจอเรื่องที่
เหมาะสมกับเขา ทีจ่ ะช่วยให้เขา
เกิ ด สั ม มาทิ ฏ ฐิ รู ้ จั ก แยกแยะ
ความดี ความไม่ดี ได้แง่คิด คติ
เตือนใจ ที่มาจากวรรณคดีพระพุทธศาสนา
ฉบับหน้า เป็นฉบับวิสาขบูชา
เราได้เตรียมเรื่องดีๆ ไว้แล้ว ขอ
ให้ท่านติดตามเราอย่างใกล้ชิด
ย่อมจะได้เห็นแต่สงิ่ ดีๆ ทีค่ ดั สรร
แล้ว เพื่อผู้อ่านของเรา
คณะผู้จัดท�า
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
บรรณาธิการฝ่ายศิลป
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แก้วสรดี
วันเพ็ญ พรมเมือง
กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ภาพปก
วันสงกรานต์
เครดิตภาพ
มนตรี ศิริธรรมปิติ
จาคิโน ภิกขุ
ออกแบบปก
เอนก เอื้อการุณวงศ์
อุปถัมภอุปกรณ
คอมพิวเตอร์โดย
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้า
แบรนด์ ‘สุวิมล’
ดําเนินการจัดพิมพโดย
สาละพิมพการ
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖

สำรบัญ
๑. ปุจฉา-วิสัชนา : ปัญหาเรื่อง ทาน (ตอน ๖) ๓
(พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
๒. มุมมอง :
สงกรานต์ : ภาพที่เห็นและเป็นอยู่
(พุทธสาวิกา)

๑๒

๓. ในกระแสข่าว : นักโบราณคดีอิตาลี
ค้นพบประติมากรรม “สิทธัตถะ”
อายุกว่า ๑,๗๐๐ ปี

๑๖

๔. สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๒) ๑๘
(วิเทศทัยย)
๕. ชวนเที่ยววัดพุทธเถรวาทในไทย :
“วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เปิดอีกครั้ง !
หลังต้องปิดชั่วคราวเพราะพิษภัยแล้ง

๒๔

๖. ชวนเที่ยววัดพุทธเถรวาทในเมียนมาร์ :
มัณฑเลย์ - พุกาม
(กองบรรณาธิการ)

๒๗

๗. Who is Who ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ๓๑
หลวงปู่ทวด ผู้สร้างมหาคุณูปการแก่ชาติ
และพระศาสนา (ตอน ๒)
(ปาว-เตโช)
๘. กวีเมษา สัปดาห์หนังสือ
(ปปญจา)

๓๘

๙. ทัศนะ : สุขใจเมื่อใกล้สมณะ ของโรหิณี ๓๙
(ธีรปญโญ)
๑๐. แนะน�าหนังสือ :
๔๔
'without and within’ by Ajahn Jayasaro
(ธีรปญโญ)
๑๑. เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน :
๔๖
ธัมมิกอุบาสก : ผู้ได้ท�าบุญไว้ย่อมบันเทิง
ในโลกทั้งสอง
(มโนรถปูรณี)
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สังฆทานคืออะไร
ต้องถวายอยางไร

ปุจฉา หลายคน สงสัยว่า สังฆทาน คือ
อะไร ต้องถวายพระกี่รูป ต้องครบองค์สงฆ์
หรือไม่ และสังฆทานนี้ต้องเป็นถังสีเหลืองๆ
ใช่ไหมครับ?
วิสัชนา ปัจจัย ๔ ได้แก่ จีวร อาหาร
บิณฑบาต ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค หรือ
ทานวัตถุ ๑๐ อย่าง ได้แก่ ข้าว น�้า ผ้า ยาน
ดอกไม้ ของหอม (ธูปเทียน) เครือ่ งลูบไล้ (เช่น
สบู่) ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป ที่บุคคล
น�าไปถวายเพือ่ ประโยชน์แก่สงฆ์ จะเป็นสมมติ
สงฆ์หรืออริยสงฆ์ก็ตาม ผู้ถวายไม่ติดใจสงสัย
และตั้งใจว่า ภิกษุผู้รับทานรูปนั้นเป็นตัวแทน
ของสงฆ์ การถวายปัจจัย ๔ หรือทานวัตถุ
๑๐ อย่าง แก่สงฆ์โดยไม่เจาะจงเฉพาะบุคคล
คนใดบุคคลหนึง่ เช่นนีแ้ หละ เรียกว่า สังฆทาน
แปลว่า ทานเพือ่ สงฆ หรือทานเพือ่ ประโยชน
แก่สงฆ
แต่บางที เราต้องการถวายทาน ก็นึกถึง
ว่าจะถวายสงฆ์คือถวายสังฆทาน แต่เวลาที่
เราไปถวาย กลับถวายเป็นการส่วนตัว ส่วน
บุคคล ซึ่งเป็นปาฏิปุคคลิกทาน ฉะนั้น แม้เรา
จะมีวัตถุทานเพียงชิ้นเดียว ถ้าเราถวายเป็น
คือ เราน้อมวัตถุทานนั้นไปเพื่อสงฆ์ทั้งวัด ถึงผู้รับมาเพียงรูปเดียว แต่ว่าท่านเป็นตัวแทนของ
สงฆ์ ทานที่เราถวายอย่างนี้ก็เป็นสังฆทาน แต่ถ้าเราถวายไม่เป็น คือ เราน้อมวัตถุทานนั้นไป
เพื่อพระภิกษุเพียงรูปเดียว ทานที่เราถวายอย่างนี้ก็เป็นปาฏิปุคคลิกทาน ทานเฉพาะองค์
ไม่ชื่อว่าเป็นสังฆทาน
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๑๑

บางคนเข้าใจว่า การถวายสังฆทานต้อง
มีพระภิกษุมารับทาน ๔ รูป ขึ้นไป จึงจะ
เป็นสังฆทาน เพราะเข้าใจว่าพระ ๔ รูป จึง
เป็นสงฆ์ ฉะนั้น จึงเตรียมวัตถุทานไป ๔ ชุด
หรือบางคนก็นิมนต์พระภิกษุ ๔ รูป แต่วัตถุ
ทานชุดเดียว ตามก�าลังความสามารถของ
ตน เมื่อไปถึงวัดแล้วนิมนต์พระมารับ แต่ได้
สามเณรมารับทานนั้นแทน แต่เขาก็ตั้งใจ
น้อมถวายแก่สงฆ์ทั้งวัดนั่นเอง อย่างนี้ก็เป็น
สังฆทานเช่นกัน
หลายคนก็สงสัย เอะ...สามเณรจะรับ
สังฆทานได้ไหม แท้จริงแล้ว ถ้าชาวพุทธได้
ศึกษา ก็จะเข้าใจว่า ค�าว่า สังฆทาน ขึ้นอยู่
ที่จิตของผู้ถวายว่า น้อมวัตถุทานไปเพื่อสงฆ์
ทั้งวัดหรือสงฆ์ทั้งประเทศ หรือสงฆ์จตุรทิศ
ผู้ถวายน้อมไปอย่างไร ถึงปากบอกว่าถวาย
สังฆทาน แต่ว่าขอถวายพระรูปนี้เท่านั้น รูป
อื่นไม่ได้ เพราะถ้าใจของผู้ถวายน้อมไปเพื่อ
พระภิกษุรูปเดียว ก็เป็นปาฏิปุคคลิกทาน
ทานเฉพาะบุคคล แต่ถ้าใจของผู้ถวายน้อมไป
ที่พระสงฆ์ ก็แจ้งให้ท่านทราบว่า สงฆ์นี้จะ
เป็นสมมติสงฆ์หรืออริยสงฆ์ก็แล้วแต่ แต่ขอ
ใช้ค�าว่า สังฆะหรือสงฆ
และเวลารับสังฆทาน พระภิกษุไม่จ�าเป็น
ต้องมารับ ๔ รูป มารับเพียงรูปเดียวก็ได้
แม้แต่สามเณรจะมารับแทนก็ได้เหมือนกัน
ฉะนั้น เมื่อเราต้องการถวายสังฆทาน เข้าไป
ในวัดแล้วก็นิมนต์ท่านมารับทาน หากพระภิกษุหรือสามเณรรูปเดียวก็ตาม ๒ รูปก็ตาม
มารับแทนสงฆ์ เราก็นอ้ มใจถวายแก่สงฆ์ทงั้ วัด
อย่างนี้ก็ชื่อว่า สังฆทาน และเมื่อพระภิกษุ
หรือสามเณรนั้นรับทานแล้ว ท่านก็น�าไปเก็บ
รวมกัน และใช้ร่วมกันกับพระสงฆ์
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ในการถวายสังฆทานนี้ ไม่จ�าเป็นจะต้อง
นิมนต์ ๔ รูป หรือครบองค์สงฆ์ และไม่
จ�าเป็นจะต้องมีวัตถุทานถึง ๔ ชุด เพราะ
ค�าว่า สงฆ ในค�าว่า สังฆทาน นี้ หมายเอา
อริยสงฆ์ มีพระโสดาบันเป็นต้น ส่วนสงฆ์
๔ รูป ที่เรียกว่า องคสงฆ เป็นสมมติสงฆ์
ใช้ในการท�าสังฆกรรม เช่น ลงปาติโมกข์
และสังฆกรรมอื่นๆ
ฉะนั้ น ในเรื่ อ งสั ง ฆทานนี้ จึ ง ต้ อ งท� า
ความเข้าใจให้ถูกให้ควรว่า ปุพพเจตนาเรามี
ไหม มุญจนเจตนาเรามีไหม อปรเจตนาเรา
พร้อมไหม ถ้าถวายในพระสงฆ์ แล้วค�าว่า
สงฆ์ ในปัจจุบนั เราอาจจะบอกว่ามีสมมติสงฆ์
มีอริยสงฆ์ หรือปรมัตถสงฆ์ ๒ อย่าง
ในสมัยพุทธกาล ค�าว่า สงฆ ปรากฏใน
บทสวดสั ง ฆคุ ณ ว่ า สุ ป ฏิ ป นฺ โ น ภควโต
สาวกสํโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดี (ตามพระพุทธพจน์)
เป็นต้น ซึ่งมีค�าว่า ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ
อฏ ปุริสปุคฺคลา ท่านเหล่านั้น คือ บุรุษ
๔ คู่ กล่าวคือ พระอริยบุคคล ๘ จ�าพวก
ซึ่ ง ค� า ว่ า สงฆ์ ในบทสวดนี้ หมายเอา
อริยสงฆ์ ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต์
อีกอย่างหนึ่ง เวลาถวายสังฆทาน หลาย
คน ก็นึกถึงถังใบเหลืองๆ ที่บรรจุของต่างๆ
จนเต็มถัง แล้วคิดว่าเป็นสังฆทาน แต่ความ
จริง แม้เรามีวัตถุทาน จะเป็นสมุดเล่มหนึ่ง
ปากกาด้ามหนึ่ง จีวรผืนหนึ่ง หรือของอื่นๆ
ที่สมควรแก่สมณะบริโภคใช้สอยได้ แม้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งแค่ชิ้นเดียว ถ้าเราถวายวัตถุทาน
นั้นเป็นของสงฆ์ ถามว่า ถวายได้ไหม ตอบ
ว่า ได้ และไม่จ�าเป็นต้องเป็นถัง เพราะเมื่อ
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ท่านรับมาแล้วก็เก็บไปรวมกันก่อน พอได้
จ�านวนครบ ท่านก็แบ่งให้พระสงฆ์ใช้ หรือ
บางวั ด ก็ อ าจจะวางกฎระเบี ย บกติ ก าไว้ ว ่ า
ถ้าพระภิกษุรูปไหนไม่มีของใช้ ก็มาเอาไป
ใช้ได้เลย ไม่ต้องรอให้ครบ

ฉะนั้น ในเวลาที่เราจะถวายสังฆทาน ถ้า
เราไม่เข้าใจ ก็ไปถามพระสงฆ์ดูก่อนว่า โยม
จะถวายสังฆทานจะท�าอย่างไร จะต้องนิมนต์
พระกีร่ ปู หรือจะต้องเป็นถัง หรือจะต้องถวาย
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ถามให้เข้าใจ
ถามว่า ถ้าเราน�าวัตถุทานไปใส่บาตร
ตอนเช้า จะเป็นสังฆทานไหม บางคนก็คิด
อย่างนี้ว่า ถวายให้ท่านฉันรูปเดียวก็ไม่น่าจะ
เป็นสังฆทาน
ในเรื่องนี้ ถ้าเราเข้าใจ แม้เราใส่บาตร
แก่พระภิกษุเพียงรูปเดียวก็ชอื่ ว่าเป็นสังฆทาน
เพราะเราน้อมไปที่สงฆ์คือพระอริยสงฆ์ แม้
จะเป็นรูปเดียวก็เรียกว่า สงฆ์ เพราะได้ในบท
สวดสังฆคุณว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ
เป็นต้น นั่นเอง
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ถามว่า ถ้าจิตใจเราน้อมไปทีพ่ ระอริยสงฆ์
แต่ภกิ ษุผมู้ ารับเป็นปุถชุ นสงฆ์ จะถือว่าปุถชุ น
สงฆ์ นั้ น มารั บ ของพระอริ ย สงฆ์ ไ ปใช้ ไ ปฉั น
หรือไม่ ตอบว่า ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะพระปุถุชนสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาทุกรูป
ได้กล่าวค�าปฏิญาณว่า สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพพฺ านสจฺฉกิ รณตฺถาย อิมํ กาสาวํ คเหตฺวา
ปพฺพาเชถ มํ ภนฺเต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอ
ให้ ท ่ า นพระอุ ป ั ช ฌาย์ จ งอนุ เ คราะห์ รั บ ผ้ า
กาสาวะนี้บวชให้กระผมด้วยเถิด เพื่อกระทํา
ให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเปนเครื่องหลุดพ้น
จากทุกขทั้งปวง
เมือ่ กล่าวค�าปฏิญาณนีไ้ ปแล้ว ถือว่า เป็น
ว่าที่พระอริยสงฆ์ แม้ชาตินี้ไม่บรรลุมรรคผล
นิพพานก็ตาม แต่ชาติต่อๆ ไป ก็จะบรรลุ
ฉะนั้น เวลาเราถวายสังฆทาน จิตใจเราน้อม
ไปที่พระอริยสงฆ์ แต่พระสมมติสงฆ์มารับ ก็
ไม่ถือว่าเป็นอันขโมยหรือใช้ของพระอริยสงฆ์
เพราะท่านได้กล่าวค�าเหล่านี้ ท่านจึงมีส่วน
หรือมีสิทธิ์ในการที่จะรับทานของญาติโยม
ได้ ฉะนั้น ศรัทธาญาติโยม เวลาจะท�าบุญ
ให้ทาน พึงปฏิบัติ ดังนี้
ประการที่ ๑ ต้องสร้างปัญญาในการให้
สร้างอย่างไร ก็คือ ท�าจิตใจของเราให้พร้อม
ด้วยปุพพเจตนา มุญจนเจตนา และอปรเจตนา
เจตนาทั้ง ๓ ต้องให้พร้อม
ประการที่ ๒ วัตถุทานของเราต้องบริสทุ ธิ์
ก่อนที่เราจะถวายทาน ของนี้เราได้มาด้วย
หยาดเหงื่อแรงกายของเรา หรือถ้าไปปล้น
ไปจี้เขามา วัตถุทานก็ไม่บริสุทธิ์
ตัวอย่างเช่น ในประเทศพม่า ทีเ่ มืองพุกาม
จะมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่ง ในเจดีย์นั้นเขาเขียน
เป็นศิลาจารึกเอาไว้เลยว่า คนสร้างเจดีย์นี้
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เงินทองไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย
แต่ ไ ปขโมยเขามาแล้ ว ก็ เ อามาสร้ า งเจดี ย ์
ถามว่า การไปขโมยเขามาไปปล้นเขามาสร้าง
เจดีย์ จะได้บุญไหม ตอบว่า ในตอนที่ไป
ขโมย ไปปล้น ก็ได้บาป แต่ในตอนสร้างเจดีย์
ก็ได้บุญ เพราะบุญก็สว่ นหนึ่ง บาปก็ส่วนหนึง่
ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาป ฉะนั้น ทุกครั้งที่เราจะ
ท�าบุญ ข้อส�าคัญคือ สิ่งของนั้นเราได้มาด้วย
ความบริสุทธิ์ เวลาเราได้บุญ ก็ได้บุญอย่าง
บริสุทธิ์
ประการที่ ๓ ต้องเชื่อในกรรมและผล
ของกรรม เพราะบางคนท�าบุญให้ทาน ก็ท�า
ตามประเพณี บางคนก็ทา� บุญให้ทานตามหมอดู
สั่ง ไปดูหมอมา หมอดูบอกว่า ต้องให้ทาน
ต้องรักษาศีล ก็ไปท�าตามหมอดู ถึงท�าใน
ลักษณะนี้ บุญก็ได้ แต่เป็นบุญญาณวิปปยุตต์
เป็นบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จริงๆ แล้ว ถ้าเราเป็นชาวพุทธ เวลาจะ
ท�าบุญ ไม่ต้องรอให้หมอดูสั่ง ไม่ต้องรอให้
ถึงประเพณี เช่น ในช่วงวันมาฆบูชา เป็น
ประเพณีของชาวพุทธที่จะต้องไปเวียนเทียน
ต้องไปตักบาตร ถามว่า ถ้าไม่ถึงวันประเพณี
ไม่ถงึ วันมาฆบูชา พระภิกษุสงฆ์จะใช้สอยปัจจัย
๔ จากที่ไหน ถ้าเราไม่มีศรัทธา ไม่มีความ
เชื่อในกรรมและผลของกรรม ฉะนั้น เวลา
ท�าบุญทุกครั้ง เราก็ต้องเชื่อในกรรมและผล
ของกรรม
ประการที่ ๔ ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้ว
เลือกบุคคลผู้รับทาน คือแสวงหาว่าท�าบุญ
ตรงไหน แล้วได้อานิสงส์มาก หรือท�าบุญ
แล้วได้ผลานิสงส์ที่เป็นบารมี
บางคน ท�าบุญเสร็จก็ปรารถนา สาธุ ขอ
ให้ร�่ารวย ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
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แต่ไม่ได้ปรารถนาพระนิพพานว่า นิพพ
ฺ านสฺส
ปจฺจโย โหตุ ก็คือ ไม่ได้หวังความหลุดพ้น
จากวัฏสงสาร บุญทีเ่ ขาท�าจึงเป็นวัฏฏคามิน-ี
กุศล ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิด และบุญนั้น
เป็นบุญมหากุศลเท่านั้น แต่ไม่เป็นบารมีที่
จะท�าให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพาน เพราะ
ค�าว่า บารมี เป็นบุญที่จะต้องสะสมไปจนถึง
พระนิพพาน
ส่วนบางคนท�าบุญแล้วปรารถนาว่า ขอ
ผลบุญนีจ้ งเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยเทอญ
หรือขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยแก่วิวัฏฏะ คือ
ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารด้วยเถิด บุญทีเ่ ขา
ท�าด้วยความปรารถนาอย่างนี้ พร้อมทั้งเชื่อ
ในกรรมและผลของกรรม ชื่อว่าเป็นบารมี
ฉะนั้น สาธุชนทั้งหลายเมื่อมีโอกาสก็
ควรสดับตรับฟังธรรมะ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง
ว่า การท�าบุญให้ทานจะต้องท�าอย่างไร การ
ท�าบุญที่ประกอบด้วยปัญญา กับท�าบุญที่
ไม่ประกอบด้วยปัญญาแตกต่างกันอย่างไร
เพราะถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะท�าบุญได้ถูกต้อง
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หลายคนเวลาจะท�าบุญก็นึกถึงว่า ต้อง
ควักกระเปา แต่จริงๆ แล้ว การฟังธรรมก็
เป็นบุญชนิดหนึง่ เป็นธัมมัสสวนมัย บุญส�าเร็จ
ด้วยการฟังธรรมะ เมื่อฟังธรรมะมีความรู้
แล้ว ก็เอาความรูธ้ รรมะทีเ่ ราฟังแล้วนัน่ แหละ
ไปแนะน�า ไปบอกกล่าว ไปแสดงให้ผู้อื่น
ฟังต่อ อย่างนี้ก็เป็นธรรมทาน ก็เป็นบุญของ
เราเพิ่มขึ้นอีก และเมื่อเราฟังธรรมะแล้ว จะ
เข้าใจวิธีให้ทาน วิธีรักษาศีล วิธีเจริญภาวนา
วิธีแบ่งส่วนบุญ เพราะบุญที่ได้จากการฟัง
ธรรมะนี้ เราสามารถอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้
แก่บุรพชนที่วายชนม์ไปแล้วได้อีก คือเข้าใจ
วิธีการท�าบุญมากมายที่อยู่ในกลุ่มบุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ ประการ มีการให้ทานเป็นต้นนัน่ เอง
ในเรื่องการถวายสังฆทานนั้น บางครั้ง
เราไม่มีวัตถุสิ่งของเลย พรุ่งนี้จะไปวัด แต่มี
ขวดน�้าดื่มอยู่ขวดหนึ่ง ถามว่า ถวายน�้าดื่ม
กับถวายอาหาร ถวายข้าว อย่างไหนได้ผล
มากกว่ากัน หลายๆ คน ก็ถามง่ายๆ แบบนี้
แต่จริงๆ แล้ว ถวายข้าวกับถวายน�้าก็ได้ผล
คนละอย่างกัน ไม่ใช่มากหรือน้อยกว่ากัน
ถ้าเราถวายข้าว อานิสงส์เราก็ได้สิ่งนั้น
หรือเราถวายน�้าดื่ม น�้าใช้ แก่บางวัดบางแห่ง
ไม่มนี า�้ จะใช้หรือน�า้ ไม่สมบูรณ์ในช่วงหน้าแล้ง
คือเราไม่ถวายข้าว เพราะมีคนถวายเยอะแล้ว
เราก็สนใจไปถวายน�้าแด่พระสงฆ์ หรือถวาย
น�้าแด่พระพุทธก็ได้
บางที่ บ างแห่ ง มี ก ารถวายน�้ า พระพุ ท ธ
ในช่วงเย็นๆ หลังจากสวดมนต์ท�าวัตรเย็น
ก็มีการถวายน�้าพระพุทธ หรือบางคนถวาย
ทั้งข้าวถวายทั้งน�้าพระพุทธในตอนเช้าพร้อม
กัน ซึ่งการถวายน�้าอย่างเดียว มีอานิสงส์ถึง
๑๐ ประการ คือ มีความคล่องแคล่วว่องไว
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มีชื่อเสียง มีความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจาก
ความกระหาย มีบริวารมาก มีอายุยืน มี
ผิวพรรณผุดผ่อง มีพละก�าลัง มีปัญญามาก
และมีความสุข
จะเห็นว่า เพียงแค่เราถวายน�้าแล้วตั้งใจ
อย่างถูกต้อง เราจะได้รับอานิสงส์มากมาย
ถึงขนาดนี้ แต่ถ้าเราจะถวายอาหาร ถวาย
เภสัช ถวายอะไรแต่ละอย่าง อานิสงส์ก็จะ
แตกต่างกันออกไป
ฉะนั้น เราก็ต้องศึกษาวิธีการท�าบุญว่า
ท�าอย่างไรได้อานิสงส์มาก แล้วท�าบุญชนิด
ไหนได้อานิสงส์อย่างไร เรามีโอกาสก็สอบถาม
กับพระสงฆ์ หรือเวลาไปท�าบุญแล้วก็นิมนต์
ให้ท่านเทศน์เรื่องนั้น เช่น ถวายยาสีฟันแล้ว
ได้อานิสงส์อะไร ถวายน�้าได้อานิสงส์อะไร
ถวายน�า้ ปานะ ถวายกระดาษช�าระได้อานิสงส์
อะไร เป็นต้น เวลาเราไปถวายแล้ว ก็นิมนต์
ให้ท่านช่วยเทศน์อานิสงส์เรื่องนั้นๆ

ผู้ถวายไม่เจาะจงพระ แต่เจาะจงวัดที่พระสงฆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย
จะเปนสังฆทานหรือไม่
ปุจฉา ถ้าผู้ถวายไม่ได้เจาะจงพระสงฆ์
แต่เจาะจงถวายเฉพาะวัดใดวัดหนึ่งที่มีพระสงฆ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีวัตรปฏิบัติ
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ที่ดีงามน่าเลื่อมใส ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่าง
นี้จัดว่าเป็นสังฆทานหรือไม่ครับ?
วิสัชนา พระพุทธองค์ตรัสแสดงเอาไว้ว่า
วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ ทานที่เลือกแล้ว
ถวาย พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญ ก็คือ ก่อน
ที่จะให้ทาน ถ้ามีโอกาสเลือกได้ เราก็เลือก
อย่างเช่น ถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี
พระสงฆ์ที่บรรลุพระอรหันต์ เราก็เลือกถวาย
ทานแก่พระสงฆ์อรหันต์ทมี่ พี ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน ก็ถวายแก่พระสงฆ์อรหันตสาวก
แต่ถ้าไม่มีพระสงฆ์อรหันตสาวก เราก็เลือก
ถวายแก่พระสงฆ์ที่บรรลุอนาคามี ถ้าไม่มี
พระสงฆ์ที่บรรลุอนาคามี เราก็เลือกถวาย
พระสงฆ์ที่บรรลุสกทาคามี หรือพระสงฆ์ที่
บรรลุโสดาบัน หรือพระสงฆ์ที่มีคุณลดหลั่น
ลงมาตามล�าดับ จนกระทั่งแม้พระสงฆ์ที่ศีล
ไม่บริสุทธิ์ แต่ยังมีความเป็นพระอยู่ เมื่อเรา
ถวายแก่ท่านเราก็ยังได้บุญ

ฉะนั้น การที่ผู้ถวายเลือกพระ เลือกวัด
ที่มีศีลบริสุทธิ์ หรือมีปริยัติ มีปฏิบัติสมบูรณ์
จึงถือว่าไม่ผิด ก็คือ ท�าตามพระพุทธประสงค์
หมายความว่า เรามีโอกาสจะเลือก ไม่ใช่ว่า
พระสงฆ์จะบังคับว่า ท�าบุญที่ไหนก็ได้ เป็น
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พระสงฆ์ หรื อ จะท� า ตรงไหนก็ ไ ด้ เพราะ
องค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ก็ ไ ด้ ต รั ส ชี้ แจง
เอาไว้ว่า ทานที่เราเลือกแล้วถวายนั้น มีผล
มีอานิสงสมาก
แม้บางที เราเลือกให้กับคนไม่ได้ ก็เลือก
ให้กับสัตว์เดรัจฉาน อย่างนี้ยังได้บุญได้กุศล
แต่ถ้ามีโอกาสเลือกระหว่าง คนคนหนึ่งที่ไม่มี
ศีลเลยที่มาขอเรา กับสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งที่
เราเห็นว่าน่ารัก น่าเอ็นดู ถามว่า ให้กับฝ่าย
ใดได้อานิสงส์มาก ก็ตอบว่า ให้กับมนุษย์ ถึง
มนุษย์จะเป็นคนเลวก็ตาม ก็ยังได้อานิสงส์
มากกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ดีตัวหนึ่ง เอ้า! ท�าไม
เป็นอย่างนั้น? เพราะถึงเขาจะไม่มีศีลเลย
แต่คุณธรรมความเป็นคนของเขายังมี เพราะ
ชาติก่อนเขาได้รักษาศีล ๕ เอาไว้ เขาจึงได้
เกิดเป็นคน
ฉะนั้น ระหว่างวัดที่มีพระสงฆ์รักษาศีลดี
กับวัดทีม่ พี ระสงฆ์รกั ษาศีลไม่ดี ก็ให้เราพิจารณา
เลือกดูเหตุผล ๒ ประการ คือ ๑) ทําให้
เราเจริญศรัทธาได้มากที่สุด ๒) เปนเนื้อนา
บุญที่ดีที่สุด
เพราะถ้าพระสงฆ์รกั ษาศีลดี มีการศึกษา
มีการปฏิบัติ เราควรที่จะเลือก เพราะท่าน
เป็นเนื้อนาบุญที่ดี เมื่อเราหว่านพืชคือบุญ
ลงไป ย่อมได้ผลานิสงส์มากมาย แต่ถ้าเรา
ท�าใจได้แล้ว ก็ไม่จา� เป็นต้องเลือก เราสามารถ
น้ อ มจิ ต ไปที่ พ ระอริ ย สงฆ์ ห รื อ พระสงฆ์ ไ ด้
เพราะจิตใจของเราสูงขึน้ ไปอีกส่วนหนึง่ อย่าง
เช่นนางวิสาขาผู้เป็นพระอริยบุคคลแล้ว มี
จิตใจน้อมไปในพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลา
นางวิสาขาจึงไม่ได้เลือกว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็น
ปุถุชนมีศีลหรือไม่มีศีล เพราะนางวิสาขา
พร้อมที่จะท�าบุญอยู่เสมอ
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แต่ส�าหรับเรายังเป็นปุถุชนอยู่ ศรัทธายัง
น้อย ศรัทธายังไม่พร้อม ปัญญาก็ยังน้อย
เมื่อเราไปเห็นท่านแล้วไม่เจริญศรัทธา เราก็มี
สิทธิ์ที่จะเลือกวัดอื่นที่มีพระสงฆ์รักษาศีลดีๆ
แล้วท�าให้เราเจริญศรัทธาได้เร็ว และพร้อมที่
จะให้ทานหรือรักษาศีลอยู่เสมอ
เลือกใส่บาตรเฉพาะพระที่อายุมาก เพราะ
น่าสงสาร จะเปนสังฆทานหรือไม่?
ปุจฉา บางท่านเมื่อไปใส่บาตรท�าบุญ
จะไม่ใส่บาตรกับพระภิกษุหนุ่ม แต่จะเลือก
ใส่กับพระภิกษุที่อายุมากๆ เดินล�าบาก น่า
สงสาร อย่างนีถ้ อื ว่าเป็นสังฆทานหรือไม่ครับ?
วิสัชนา ถ้าเลือกใส่เฉพาะบุคคลก็เป็น
ปาฏิปุคคลิกทาน เพราะในการให้ทานนั้น
เราให้เพราะสงเคราะห์ ให้เพราะบูชา ให้
เพราะตอบแทน
๑. ให้เพราะสงเคราะห์ อย่างเช่น เรา
เห็นพระสงฆ์ที่ล�าบากเหลือเกิน ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ แล้วเราสงเคราะห์ท่าน ด้วยการ
ถวายปัจจัย ๔ มีบิณฑบาตเป็นต้น
๒. ให้แบบบูชาคุณ อย่างเช่น เราเห็น
พระสงฆ์ที่มีศีล เราก็บูชาคุณคือศีลของท่าน
ด้วยการให้ถวายทานแก่ท่าน
๓. ให้แบบตอบแทนบุญคุณ อย่างเช่น
มารดาบิดาของเรามีบุญคุณต่อเรา เราก็ให้
ทานแก่ท่านทั้ง ๒ เพื่อตอบแทนบุญคุณ
ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราจะให้ทาน
แบบไหน เราให้เพราะต้องการบูชาคุณของ
การเป็นพระสงฆ์ของท่านด้วย เราให้เพราะ
ต้องการสงเคราะห์อนุเคราะห์ทา่ น เพราะเห็น
ว่ า ท่ า นเป็ น พระเถระมี อ ายุ พ รรษามากก็ ดี
หรือแก่ชราก็ดี จึงอยากจะอนุเคราะห์ส่วนนี้
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ก็คือ เรามีทั้งจิตที่บูชาคุณแห่งความเป็นสงฆ์
หรือบูชาคุณแห่งศีลของท่าน และต้องการ
จะอนุเคราะห์ท่าน เราก็ได้บุญหลายส่วน
หลายอย่าง ฉะนั้น ขึ้นอยู่กับใจของเราว่า
เจาะจงบุคคลไหม ถ้าเราเจาะจงบุคคลก็เป็น
ปาฏิปคุ คลิกทาน แต่ถา้ ไม่เจาะจงก็เป็นสังฆทาน
เอาสังฆทานเก่าเวียนกลับไปถวายใหม่ จะ
เปนสังฆทานหรือไม่ ?
ปุจฉา บางวัดมีสังฆทานเวียน คือการ
เอาเงิ น ไปท� า บุ ญ แล้ ว เอาสั ง ฆทานกลั บ ไป
ถวายใหม่ อย่างนี้จะเป็นสังฆทานหรือไม่ครับ
วิสชั นา การเอาสังฆทานเก่าไปถวายใหม่
จะเป็นสังฆทานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเหตุ ๒
อย่าง คือ
๑. พระสงฆ์ท่านสละขาดแล้วหรือยัง คือ
ถ้าพระสงฆ์สละขาดสิ่งของที่ถวายไปแล้วให้
แก่กรรมการของวัด แล้วกรรมการวัดน�าสิ่ง
ของนั้นมาจ�าหน่ายแก่ญาติโยม สิ่งของนั้น
ถือว่าเป็นของที่ท่านสละขาดแล้ว
๒. ผูถ้ วายได้นอ้ มใจไปในพระสงฆ์หรือไม่
คือ ถ้าผู้ถวายไม่มีจิตเคลือบแคลงสงสัยว่า
สิง่ ของนีท้ า่ นสละขาดแล้วหรือยัง และผูถ้ วาย
มีจติ ใจน้อมไปในพระสงฆ์ ก็ชอื่ ว่า เป็นสังฆทาน
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สังฆทานเวียน ก็คือ เราต้องการถวาย
ทาน แต่เราไปหาของที่อยู่ในวัดนั่นแหละ ซึ่ง
ของนั้นพระสงฆ์สละออกมาแล้ว เมื่อท่าน
สละออกมาแล้ว ของนั้นก็เป็นของเรา ถ้าเรา
เอาไปถวายใหม่ แล้วจิตใจน้อมไปที่พระสงฆ์
ก็เป็นสังฆทานส�าหรับเรา
แต่เมือ่ ท่านรับไปแล้วจะสละให้แก่ญาติโยม
ในรูปแบบใดก็ตาม ท่านต้องขอฉันทามติความ
เห็นชอบจากสงฆ์ ถ้าสงฆ์ยังไม่อนุญาต ยังไม่
ตกลงว่า ของที่ได้มาแล้วนั้น มันมีมากมาย
เกินที่จะบริโภคใช้สอย ควรสละออกไป หรือ
ของนั้นเป็นนิสสัคคีย์จะต้องสละออกไป หาก
สงฆ์ยังไม่อนุญาตยังไม่ตัดสินเช่นนี้ แล้วท่าน
จ�าหน่ายออกไปโดยพลการ น�าไปเวียนใน
ลักษณะอย่างนี้ ของนั้นก็ไม่บริสุทธิ์
และอีกส่วนหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเรา
ว่าน้อมไปในพระสงฆ์ไหม ก็คือ ของที่เราได้
มานั้ น เป็ น ของที่ ท างวั ด จ� า หน่ า ยจ่ า ยแจก
ออกไป โดยกรรมการของวัดก็ดี หรือท่าน
เห็นว่าของมีมากแล้วสละออกไปแบบสละขาด
เพราะฉะนั้น จะเป็นสังฆทานหรือไม่ ก็ขึ้น
อยู่กับใจของเรา ถ้าใจของเราท�าเป็น ก็เป็น
สังฆทาน
ถ้าจิตใจของเรายังเคลือบแคลงสงสัยว่าจะ
เป็นหรือไม่เป็น ก็คือของนี้มันขาดหรือไม่
ขาด เพราะของที่ท่านให้เรามาเวียนถวายนี้
เป็นของที่ท่านสละขาดหรือยัง ท่านให้เวียน
พอเป็นพิธี หรือว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไร
เราจะท�าสังฆทานเพื่ออะไร ต้องถามใจเรา
ก่อนว่า จะท�าแบบไหน ท�าสังฆทานแบบมัก
ง่าย ก็คือไปเอาสังฆทานเวียนๆ ที่มีอยู่ในวัด
นั่นแหละ หมุนไปหมุนมา หรือต้องการถวาย
สงฆ์จริงๆ
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แต่บางครั้ง บางที่บางแห่ง ของในวัดมี
มาก เมื่อมีมากแล้ว พอรับเสร็จแล้ว ท่านก็
สละให้คณะกรรมการเอาไปท�าอย่างไรก็ตาม
แล้วก็น�าไปจ�าหน่ายจ่ายแจกออกไป ซึ่งใน
ลักษณะอย่างนี้ ถ้าท่านสละขาดแล้ว ถึงจะ
เป็ น สิ่ ง ของเวี ย นก็ ต าม เมื่ อ เราไม่ มี ค วาม
เคลื อ บแคลงสงสั ย และมี จิ ต ใจน้ อ มไปใน
พระสงฆ์ อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นสังฆทานส�าหรับ
เราได้ เจริญพร

ญาติโยมนําอาหารทีเ่ หลือจากพระฉันแล้วไป
รับประทาน จะไปเกิดเปนเปรตหรือไม่ ?
ปุจฉา เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารแล้ว
จะมีอาหารเหลือ บางท่านบอกว่า น�าอาหาร
ที่เหลือนั้นไปรับประทานได้เลย เพราะพระ
ท่านให้แล้ว แต่ท่านไม่ได้บอกกล่าวอะไร แต่
บางท่านก็บอกว่า รับประทานไม่ได้ เพราะ
เป็นของสงฆ์ เท่ากับไปเอาของสงฆ์มากิน
จะไปเป็นเปรต ไปรับเวรรับกรรม ข้อนี้ความ
จริงเป็นอย่างไรครับ ?
วิสัชนา ความจริง ก็ขึ้นอยู่กับพระสงฆ์
ในวัดนั้น ก็คือ เมื่อท่านฉันเสร็จแล้ว บางวัด
จะกล่าวอุปโลกน์ว่า ของสงฆ์ที่มีอยู่นี้ ถ้า

6/21/16 8:33 AM

๑๑
พระสงฆ์ใช้แล้วฉันแล้ว ถึงเวลาก็สละออกไป
โดยทีต่ ดั ความเยือ่ ใย เรียกว่า ขาดองค์ประเคน
หมายความว่า ของนั้นไม่เป็นของสงฆ์แล้ว
เพราะของนั้น เมื่อเราถวายแก่พระสงฆ์
พอท่านรับแล้ว ตักใส่บาตรของท่านเสร็จ
แล้ว ฉันแล้ว ท่านตัดอาลัยความเยื่อใยใน
อาหารนั้น คือท่านบอกว่า พอแล้ว ไม่เอา
แล้ว โยมจะเอาไปทางไหนก็แล้วแต่ เมื่อ
ท่านตัดความอาลัยเช่นนี้ อาหารนั้น จึงถือ
ว่า ขาดองค์ประเคน ก็คือท่านสละนั่นเอง
เพราะวัตถุสิ่งของนั้น เป็นของที่เก็บไว้ได้แค่
ถึงเวลาฉันเพล เพราะถ้าเลยเวลานัน้ แล้ว ท่าน
เก็บเอาไว้ก็เป็นอาบัติของท่าน สิ่งของนั้น
ต้องสละออกไป
ในบางที่บางแห่งก็รู้ว่าท่านสละอาหาร
แล้วโดยพฤตินัย คือ พอท่านตักใส่บาตรเสร็จ
ท่านก็ตัดอาลัยไม่เอาแล้ว ก็หมายความว่า
ของทั้งหมดขาดองค์ประเคน ถ้าท่านต้องการ
จะกลับมารับอีก เวลายังไม่หมดยังกลับมา
ฉันได้อีก ถ้าท่านต้องการ จะต้องรับประเคน
ใหม่ ต้องถวายใหม่ ในลักษณะอย่างนี้
ฉะนั้น ในองค์ของการประเคน องค์เป็น
ของสงฆ์จะขาดหรือไม่ขาดขึ้นอยู่กับ ๑) กฎ
กติกาที่ท่านวางเอาไว้ ๒) หลังจากที่ท่านตัก
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ใส่บาตรของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านตัด
ความอาลัย ก็คือบอกว่าพอแล้ว เพียงแค่นี้
ของนั้นก็ถือว่า เราน�าไปรับประทานได้หรือ
ใช้ได้
หรือบางวัด เพือ่ ให้สบายใจ ก็มคี า� อปโลกน์
ว่า ของทั้งหมดที่ญาติโยมถวายมาก็แบ่งเป็น
๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ ถวายแก่สงฆ์เถระ ส่วนที่
๒ ถวายพระสงฆ์ที่รองลงมาตามล�าดับ ส่วน
ที่ ๓ ให้แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัด และ
ส่วนสุดท้าย ก็ให้กับญาติโยมคนทั่วๆ ไปที่
มาจากจตุรทิศ บางที่ก็จะท�าอปโลกน์ เรียก
ว่าตั้งญัตติขึ้นมาก่อน ยคฺเฆ ภนฺเต สํโฆ
ชานาตุ. ขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บัดนี้ได้
มีทายกทายิกาน�าภัตตาหารมาถวายแก่พระ
ภิกษุสงฆ์... เป็นต้น
บางที่ท�าเพื่อให้ญาติโยมได้ใช้ได้ทานด้วย
ความสะดวกใจ แต่บางที่ก็ให้รู้เลยว่า พระตัก
เสร็ จ พระก็ ส ละสิ ท ธิ์ แ ล้ ว ถ้ า ในลั ก ษณะ
อย่างนี้ ญาติโยมก็ทานได้โดยไม่มปี ญ
ั หา เพราะ
ฉะนั้น ถ้าท่านสละ เรียกว่า ท่านตัดอาลัย
แล้ว โยมมีสิทธิ์ทานได้ทันที โดยไม่มีโทษภัย
แต่ประการใด เจริญพร
(โปรดติดตามอ่านตอนต่อไป)
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สงกรานต :

ภาพที่เห็นและเปนอยู
พุทธสาวิกา

เดือนเมษายนนับว่ามีวันหยุด
ยาวมากทีส่ ดุ ในรอบป คือตัง้ แต่วนั
ที่ ๑๓ ไปจนถึง ๑๕ และหากมี
ใกล้กับวันเสารและอาทิตย ก็จะ
เพิม่ ระยะเวลาหยุดอีก ๒ วัน ผูค้ น
ที่มาจากต่างจังหวัด ก็จะพากัน
กลับไปเยีย่ มบ้านทีต่ า่ งจังหวัด ทําให้
กรุงเทพฯ คลายความหนาแน่นลง
ไปมาก ถนนหนทางโล่ง ไปไหน
มาไหนสะดวกง่ายดาย กลายเปน
เมืองในฝนไปได้ชั่วคราว
สงกรานตตามความหมายในพจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายไว้ว่า “สงกรานต การย้าย คือดวงอาทิตยย้ายราศี ในที่นี้
หมายถึงมหาสงกรานตคือพระอาทิตยย้ายเข้าสู่ราศีเมษ นับเปนนักขัตฤกษ ซึ่งตามสุริยคติที่
๑๓, ๑๔, ๑๕ เมษายน ตามปกติ”
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๑๑

อะไรเกิดขึ้นบางในชวงสงกรานต

ภาพแรก ทีเ่ ห็นคือ ก่อนวันหยุดสงกรานต์
ตามสถานีขนส่งจะแน่นขนัดไปด้วยชาวต่าง
จังหวัดที่เข้ามาอยู่อาศัย เรียนหนังสือหรือ
ท�างานในกรุงเทพฯ ทะยอยกันเดินทางกลับ
ภูมิล�าเนาของตน จนต้องมีการเพิ่มปริมาณ
ขนส่งมวลชนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น รถทัวร์ รถไฟ
เครื่องบิน เป็นพิเศษ สนองความต้องการ
ของประชาชน ผู้ที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวจะ
เจอกั บ ขบวนรถที่ ติ ด กั น ยาวเหยี ย ด จึ ง ใช้
เวลาเดินทางมากกว่าที่ควรจะเป็น บางทีเกิน
กว่าเท่าตัว บางรายบอกออกเดินทางสี่ทุ่ม
วันนี้ ไปถึงสี่ทุ่มของวันรุ่งขึ้น ช่วงกลับก็เช่น
กัน รถติดยาวเหยียดต่อกันหลายจังหวัด ผู้
ฉลาดจึงควรหาทางหลีกเลีย่ งด้วยการกลับก่อน
หรือกลับทีหลัง เพื่อจะได้ไม่พบกับรถติด
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ภาพที่สอง การจราจรในกรุงเทพฯ โล่ง
ไปอย่างผิดหูผดิ ตา เป็นเหมือนเมืองในฝัน จะ
เดินทางไปไหนสะดวกง่ายดาย เพราะรถไม่
ติด ดูเหมือนผูค้ นตามถนนหนทางก็พลอยหาย
ไปด้วย แม่ค้า พ่อค้า ส่วนใหญ่จะปิดกิจการ
ท�าให้ดูเงียบกว่าปกติ

ภาพที่สาม ข่าวอุบัติเหตุจากการจราจร
เพิ่มทวีหลายเท่าตัว ปีหนึ่งๆ จะมีคนตายใน
ช่วงนี้ บางปีเกือบห้าร้อยคน จ�านวนอุบัติเหตุ
สามพันกว่าครั้ง คนบาดเจ็บนับพัน สาเหตุ
หลักคือ เมาแล้วขับ เพราะคิดว่า การกิน
เหล้าร�า่ สุราคือการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์
แม้จะมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกปีว่ามีคนตาย
เพราะเมาแล้วขับมากแค่ไหน ก็ไม่เคยท�าให้
การเมาแล้วขับลดน้อยลงเลย ไม่วา่ ทางรัฐบาล
จะออกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
อย่างไร เช่น ตัง้ จุดตรวจส�ารวจหาคนเมา หาก
เจอมีการยึดรถไว้ จนกว่าจะหมดเทศกาล
ค่อยมารับคืนไป ทั้งจับ ทั้งปรับ ผลที่ออกมา
อุบัติเหตุไม่ได้น้อยลงกว่าปีก่อนหน้านี้
ภาพที่สี่ คนเล่นสงกรานต์กันตามท้อง
ถนนหนทาง สาดน�้าใส่กันอย่างบ้าคลั่ง มีการ
ขับรถกระบะ ท้ายรถบรรทุกคนและถังน�้า
ปนฉีดน�้า ขันน�้า ตระเวนขับไปตามท้องถนน
เพื่อเล่นสาดน�้า คนที่เขาเล่นด้วยก็ไม่เป็นไร
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๑๑

บางคนมีธุระจ�าเป็นต้องออกจากบ้าน ไปเจอ
สาดน�้าเปียกไปหมดทั้งตัว หากขับรถอยู่ก็
โดนสาดน�้ า โครมใหญ่ ผู ้ ห ญิ ง บางคนโดน
ลวนลาม ผู้ชายฉวยโอกาสมาประแป้งตาม
ใบหน้า วัยรุ่นบางคนแต่งกายวาบหวิว ใส่
กางเกงขาสั้น ใส่เสื้อผ้าบางๆ พอโดนน�้าสาด
ก็เห็นถึงข้างใน เท่านั้นยังไม่พอ ยังเต้นย้าย
ส่ายสะโพก ราวกับสาวอาโกโก้ เป็นที่อเนจอนาถของสาธุชนผู้มีศีลธรรมในหัวใจ ว่าเป็น
ภาพที่น่าละอาย ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ไทยของเรา
มาปีนี้ รัฐบาลออกกฎหมายห้ามไม่ให้
สาดน�้าเล่น เพราะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง
ในบางจั ง หวั ด แหล่ ง น�้ า ส� า คั ญ ของจั ง หวั ด
เหือดแห้ง จนแม้แต่จะท�าการเพาะปลูกยังน่า
กลัวว่าจะไม่พอเพียง จะเอาน�้ามาสาดเล่น
เป็นเรื่องที่ไม่สมควรท�า การสาดน�้าอย่าง
บ้าคลั่งดังกล่าวจึงหายไป
ในกรุงเทพมหานครถนนหลายสายที่เคย
อนุญาตให้มีการสาดน�้าถูกห้ามไม่ให้สาดน�้า
เหลือไว้เพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้เล่นสาดน�้า
แต่ห้ามไม่ให้มีการแต่งตัววาบหวิว และห้าม
ใช้ปนฉีดน�้าขนาดใหญ่ เพราะจะเป็นการสิ้น
เปลืองน�้า

n.11.��������� ��.�. 59 P.01-48.indd 14

ภาพทีห่ า้ การประกวดนางสงกรานต์ แต่
ก่ อ นแต่ ไรมา เทศกาลสงกรานต์ เ ป็ น อี ก
เทศกาลหนึ่งที่มีการประกวดนางงาม ที่เรียก
ว่า นางสงกรานต์ การประกวดนี้ สาวที่เข้า
ประกวดไม่ต้องใส่ชุดว่ายน�้า ให้แต่งชุดไทย
ออกมาเดินให้กรรมการดู แล้วคัดออก จน
เหลือคนที่จะได้เป็นนางสงกรานต์ นับเป็น
การประกวดที่เรียบร้อย ไม่หวือหวา มาใน
ปีนี้ การประกวดลดน้อยลงอย่างมาก เหลือ
อยูเ่ พียงไม่กแี่ ห่ง นีก่ เ็ ป็นภาพหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ช่วงสงกรานต์

ภาพที่หก ประชาชนส่วนหนึ่งนิยมแต่ง
กายด้วยผ้าไทย ไปท�าบุญไหว้พระ รดน�้า
พระผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ บ้างก็น�ารูปบรรพบุรุษ
ผูล้ ว่ งลับไปบังสุกลุ ทีว่ ดั ประพรมน�า้ อบ น�า้ หอม
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๑๑
ภาพที่เจ็ด ครอบครัวมาอยู่รวมกัน สม
กับเป็นวันครอบครัว พูดคุยสังสันทน์ เป็นการ
ประสานความรัก ความอบอุน่ ในครอบครัวให้
แน่นแฟ้นมั่นคง พ่อแม่ที่แก่เฒ่าจะรอคอยวัน
นี้ ที่ลูกหลานจะกลับหวนคืนมาสู่บ้าน

ภาพที่แปด ตามปรกติแล้วในเทศกาล
สงกรานต์ จะมีการสรงน�้าพระ ตามจังหวัด
ต่างๆ มักจะอัญเชิญพระพุทธรูปประจ�าจังหวัด
ขึ้นรถ ประดับประดาด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
สวยงามที่สุดเท่าที่จะจัดได้ เชิญเสด็จไปทั่ว
เมือง เพือ่ ให้ประชาชนสามารถมาใกล้ชดิ และ
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ได้สรงน�้าพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพบูชาของ
ตน ส�าหรับในกรุงเทพฯ ก็จะมีการอัญเชิญ
พระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาประดิษฐานไว้
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และอัญเชิญ
กลับเมือ่ หมดเทศกาล นับเป็นพิธที ที่ า� สืบทอด
กันมาแต่โบราณ ที่ยังคงมีอยู่จวบจนปัจจุบัน
สงกรานตควรเปนอยางไร
ค�าถามนี้ตอบได้ไม่ยากเลย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�าหรับชาวพุทธ เพราะชาวพุทธควร
มีคุณสมบัติ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตาม
รอยบาทพระศาสดา การท�าอะไรจึงควรเป็น
ไปด้วยปัญญา พิจารณาอย่างรอบคอบในทุก
กิจกรรมที่ท�า หากมีการเดินทาง ก็เตรียมตัว
ด้วยความไม่ประมาท มีความรอบคอบในทุก
เรื่อง การเดินทางก็จะสะดวกและปลอดภัย
จากอันตรายทัง้ ปวง ด�าเนินชีวติ ตามหลักมงคล
๓๘ ประการ ชีวิตก็จะสุขสันต์ในทุกวัน และ
จะสุขสันต์เบิกบานใจยิ่งขึ้น ในวาระที่คนทั้ง
ประเทศถือว่าเป็นช่วงเวลาส�าหรับครอบครัว
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ในกระแสข่าว :

นักโบราณคดีอิตาลี

คนพบประติมากรรม
“สิทธัตถะ”
อายุกว่า ๑,๗๐๐ ปี

ภาพ-ACT/Italian Archaeological Mission

คณะนักโบราณคดีจากอิตาลี ค้นพบประติมากรรม และภาพแกะสลักอายุย้อนหลังไป
กว่า ๑,๗๐๐ ปี ที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีของเมืองโบราณ บาซีรา หรือ เมืองวชิรสถาน
ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาสวาท ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถาน เป็นภาพบอกเล่า
พุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฐกะเพื่อเดินทางออกจากเมืองกบิลพัสดุ์ เพื่อ
ออกบวช และประติมากรรมคล้ายคลึงกับเทพเจ้ากรีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นชุมทางที่มี
ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อของเมืองนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิกุษาณะ
ที่เคยรุ่งเรืองสุดขีดระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑ - ๔
เมืองบาซีราหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาบาลีว่า วชิรสถาน ในปัจจุบันหลงเหลือเป็นเพียง
ซากปรักหักพังอยู่ใกล้กับหมู่บ้านบาริคต ใกล้กับเมืองเปชาวาร์ ทางตอนเหนือของปากีสถาน
เมืองแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีตั้งใจจะให้เป็นเมืองเล็กๆ
แต่ในเวลาต่อมาพัฒนาขึ้นกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ
กุษาณะ ซึ่งเมื่อรุ่งเรืองถึงขีดสุดนั้นมีอาณาเขตปกครองกว้างขวางตั้งแต่ดินแดนที่เป็นประเทศ
อินเดียในปัจจุบันเรื่อยไปจนถึงดินแดนเอเชียกลาง
จักรวรรดิกุษาณะเริ่มเสื่อมลงในช่วงศตวรรษที่ ๓ ในจังหวะเดียวกันกับที่เกิดแผ่นดินไหว
ใหญ่ขึ้นที่วชิรสถาน ซึ่งท�าให้เมืองใหญ่แห่งนี้เสื่อมทรามลงตามล�าดับ หลงเหลือเพียงซาก
ปรักหักพังหลังจากถูกทิ้งร้างในตอนสิ้นศตวรรษที่ ๓ ทีมขุดค้นทางโบราณคดีของอิตาลี เดิน
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ทางเข้าไปขุดค้นที่นี่ตั้งแต่ปี ๑๙๗๘ เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ค่อยๆ เปิดเผยอาณาเขตของ
เมืองโบราณแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
ประติมากรรม “สิทธัตถะ” แกะสลักขึ้น
จากหินชีสต์ ซึ่งเป็นหินสีแกมเขียว ทีมขุดค้น
เชื่อว่าเดิมทีน่าจะเป็นประติมากรรมที่ท�าขึ้น
เพือ่ ใช้ตกแต่งวิหารทีเ่ พิง่ ค้นพบ เนือ้ หาเป็นการ
บอกเล่าเรือ่ งราวพุทธประวัตติ อนทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองกบิลพัสดุ์
ซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าอยู่ในประเทศเนปาล เพื่อใช้

ประติมากรรมคล้ายคลึงกับภาพของ เทพไดโอนีซุส
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ชีวิตอย่างสามัญชนเป็นการแสวงหาหนทาง
หลุดพ้นก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธโคดมในที่สุด
ลูกา โอลิวิเอรี ผู้อ�านวยการการขุดค้น
ครั้งนี้ระบุว่า สตรีสวมมงกุฎที่ปรากฏอยู่ใน
ภาพแกะสลักนี้ด้วยนั้น น่าจะเป็นเทพีประจ�า
เมืองกบิลพัสดุ์ที่ก�าลังพนมมือเป็นการถวาย
พระพรและแสดงการสักการะในการตัดสิน
พระทัยของเจ้าชาย ด้านล่างซึ่งมีภาพชาย
ประคองเท้าม้ากัณฐกะอยู่ คือ “ยักษา”
อารักขาม้า ภาพชายอีกคนด้านหลังม้ากัณฐกะ
นั้นเชื่อว่าเป็นเทพอีกองค์ก�าลังโบกผ้า “อุตตาริยะ” หรือผ้าห่มพันคอไปมา ด้านนอก
วิหารทีเ่ ป็นลานกว้าง ทีมขุดค้นพบประติมากรรม
อีกชิ้นที่มีอายุย้อนหลังไปเมื่อตอนที่เกิดแผ่น
ดินไหวสร้างความเสียหายให้กับวิหารแห่งนี้
ท�าให้มีการบูรณะใหม่โดยใช้วัสดุไม่คงทนเช่น
เสาไม้แทนที่ ทีมขุดค้นเชื่อว่าในเวลาเดียวกัน
ลานของวิหารแห่งนีก้ ถ็ กู เปลีย่ นเป็นครัวชัว่ คราว
เพือ่ ประกอบอาหารรองรับบ้านเรือนใกล้เคียง
โอลิวิเอรีชี้ว่า รูปแกะสลักอีกชิ้นเป็นภาพ
ชายสูงวัยนั่งเหนือบัลลังก์ ผมยาวสลวยเป็น
ลอน มือข้างหนึ่งถือแก้วไวน์ อีกด้านประคอง
หัวแพะที่ถูกตัดมาวางไว้บนเข่า โอลิวิเอรีระบุ
ว่า ประติมากรรมชิ้นนี้คล้ายคลึงกับภาพของ
เทพไดโอนีซุส เทพแห่งเหล้าองุ่นและน�้าเมา
ตามความเชื่อของกรีกนั่นเอง
ทั้งนี้นอกจากประติมากรรมดังกล่าวแล้ว
ยังขุดค้นพบร่องรอยของสถูปล้อมรอบด้วย
แนวเสา ซึง่ ด้านบนสลักเป็นสิงโตมองลงมายัง
สถูปเป็นสี่แถว
วิ ห ารท� า นองนี้ เ คยมี บ รรยายถึ ง ไว้ ใ น
ประวัติศาสตร์ พบว่ามีการสร้างขึ้นเป็นการ
ทั่วไปในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑ - ๔
ซึง่ เป็นยุครุง่ เรืองของจักรวรรดิกษุ าณะนัน่ เอง
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บทก่อนได้เกริ่นนําด้วยการวิเคราะหคาถาบูชารอย
พระพุทธบาทไปพอสมควรแล้ว หากใครอ่านก็น่าจะจับ
ความได้บา้ ง (ถ้ายังไม่อา่ นแนะนํากลับไปอ่านก่อน) เพราะ
สามารถจับประเด็นความได้วา่ คติความเชือ่ เช่นนีเ้ ริม่ มีมา
ตั้งแต่ที่ไหน และกว่าจะเปลี่ยนผ่านมาถึงสยามประเทศ
เกิดอะไรขึน้ บ้าง โดยเฉพาะในลักษณะการสอดแทรกเพิม่
เติมเนื้อความตามคติความเชื่อแห่งตน
ส�าหรับบทนี้มาพูดกันถึงความเชื่อ รอย
พระพุทธบาทในชมพูทวีป ซึ่งเป็นต้นกระแส
แห่งอารยธรรมส�าคัญของดินแดนอุษาคเนย์
เนือ้ หาเกีย่ วกับรอยพระพุทธบาททีป่ รากฏ
เด่ น ชั ด พบเห็ น ในลั ก ขณสู ต รแห่ ง ที ฆ นิ ก าย
ปาฏิกวรรค ซึ่งว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการ เฉพาะรอยพระพุ ท ธบาทนั้ น มี
พรรณนาไว้ว่า
๑) สุปติฏติ ปาโท มีพระบาทราบเสมอ
เป็นอันดี
๒) เหฏาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ
สหสฺสารานิ สเนมิกานิ สนาภิกานิ สพฺพา
การปริปูรานิ พื้นภายใต้ฝ่าพระบาทมีจักร
เกิดขึ้น มีก�าข้างละพันซี่ มีกง มีดุม บริบูรณ์
ด้วยอาการทั้งปวง
๓) อายตปณฺหิ มีส้นพระบาทยาว

n.11.��������� ��.�. 59 P.01-48.indd 18

๔) ทีฆงฺคุลี

มีพระองคุลียาว

๕) มุทุตลนหตฺถปาสาโท มีฝ่าพระหัตถ์
และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
๖) ชาลหตฺถปาโท ฝ่าพระหัตถ์และฝ่า
พระบาทมีลายดุจตาข่าย
๗) อุสฺสงฺขปาโท มี พ ระบาทเหมื อ น
สังข์คว�่า
หากตรวจสอบดูเนื้อหาเบื้องต้นจะเห็น
ว่ า ลั ก ษณะแบบนี้ ดู เ หมื อ นจะพิ เ ศษเฉพาะ
พระพุ ท ธเจ้ า เท่ า นั้ น อี ก ทั้ ง แสดงถึ ง ความ
มหัศจรรย์พันลึกด้วยเฉกเช่นผู้มีบุญญาธิการ
แต่หากท่านสละเวลาอ่านหน้าถัดไปจะเห็น
ความนัยซ่อนอยู่ว่า เหตุที่ได้ลักษณะพิเศษ
เช่นนั้นเป็นเพราะผลานิสงส์จากการบ�าเพ็ญ
บุญบารมีแต่ชาติปางก่อน กล่าวคือ
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๑) เหตุทที่ รงมีพระบาทราบเรียบเป็นอัน
ดีนนั้ เพราะสมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสตั ว์
แต่ชาติปางก่อน ได้เป็นผู้สมาทานยึดมั่นใน
กุศลกรรมบถ ๑๐ บ�าเพ็ญทาน รักษาเบญจศีล
และอุโบสถศีล เลีย้ งดูมารดาบิดาอย่างดี บ�ารุง
สมณพราหมณ์ และเคารพผู้ใหญ่ในสกุล
๒) เหตุที่ทรงมีกงจักรเกิดขึ้นที่พระบาท
ทั้งสอง เพราะสมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์แต่ชาติปางก่อน ได้บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นจ�านวนมาก เช่น ป้องกันระวัง
ภัยมิให้ผู้คนเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวด้วย
โจรภัยและภัยเหล่าอื่น และท�าหน้าที่ดูแล
ผู้คนด้วยธรรมะ
๓) เหตุที่ทรงมีส้นพระบาทยาวและทรง
มีพระองคุลียาว เพราะสมัยเสวยชาติเป็น
พระโพธิสัตว์แต่ชาติปางก่อน ได้ละเว้นจาก
ปาณาติ บ าต มี ค วามกรุ ณ าปราณี ต ่ อ สั ต ว์
ทั้งปวง
๔) เหตุทที่ รงมีฝา่ พระหัตถ์และฝ่าพระบาท
อ่อนนุ่ม ทรงมีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมี
ลายดุจตาข่าย เพราะสมัยเสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว์แต่ชาติปางก่อน เป็นผู้บ�าเพ็ญ
สังคหวัตถุ ๔ กล่าวคือ ด้วยรู้จักการให้ กล่าว
ค�าเป็นที่รัก ประพฤติตนเป็นประโยชน์ และ
มีความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย
๕) เหตุที่ทรงมีพระบาทเหมือนสังข์คว�่า
เพราะสมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์แต่
ชาติปางก่อน ทรงกล่าววาจาน่าเชือ่ ถือประกอบ
ด้วยเหตุและผล จนสามารถสร้างประโยชน์
สุขให้เกิดแก่สัตว์ทั้งปวง
พระพุทธพจน์เบือ้ งต้นนีเ้ ป็นการยืนยันว่า
เหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีลักษณะพิเศษเหนือ
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มนุษย์ มิได้เป็นเพราะภาวะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเป็นเอกสิทธิเ์ ฉพาะพระ
ศาสดาเอกของโลก หากเกิดจากบุญเก่าแต่
หนหลังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงบ�าเพ็ญมาหลายภพ
หลายชาติ
และน่าสนใจคือลักษณะพิเศษเช่นนี้มิได้
สงวนสิทธิเ์ ฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านัน้ หากใคร
ประพฤติตามแบบอย่างพระองค์ก็สามารถมี
ลักษณะพิเศษเฉกเช่นพระพุทธองค์ได้ หาก
มองลึกเข้าไปด้วยการศึกษาประวัตพิ ระอรหันตสาวกแล้วก็จะเห็นว่า หลายรูปมีลกั ษณะพิเศษ
เช่นเดียวกัน
ถัดมาเป็นหลักฐานในคัมภีรส์ มุ งั คลวิลาสินี
ซึง่ เป็นอรรถกถาแต่งอธิบายคัมภีรส์ ตุ ตันตปิฎก
ทีฆนิกาย (ดูในอรรถกถามหาปทานสูตรแห่ง
มหาวรรค) ได้พรรณนาลักษณะพระพุทธบาท
เพิม่ เติมขึน้ อีก โดยชีใ้ ห้เห็นว่าจักรทีฝ่ า่ พระบาท
นั้นมีลวดลายวิจิตรตระการจ�านวน ๔๐ รูป
ได้แก่
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๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)

๑๑
สตฺติ
สิริวจฺโฉ
นนฺทิ
โสวตฺถิโก
วฏํสโก
วฑฺฒมานกํ
มจฺฉยุคลํ
ภทฺทปฐํ
องฺกุโส
ปาสาโท
โตรณํ
เสตจฺฉตฺตํ
ขคฺโค
ตาลวณฺฏํ
โมรหตฺโถ
วาลวีชนี
อุณฺหีสํ
มณิปตฺโต
สุมนทามํ
นีลุปฺปลํ
รตฺตุปฺปลํ

รอยพระพุทธบาท เขาสุมนกูฏ
(Adam's Peak) ประเทศศรีลังกา
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หอก
แว่นส่องพระจันทร์
กลอง
สวัสติกะ
ดอกพุดซ้อน
ถาดทอง
มัจฉาทั้งคู่
ภัทรบิฐ
ขอ
ปราสาท
เสาระเนียด
เศวตฉัตร
พระขรรค์
พัดใบตาล
ก�าหางนกยูง
พัดวาลวีชนี
มงกุฎ
แก้วมณี
พวงดอกมะลิ
ดอกอุบลเขียว
ดอกอุบลแดง

๒๒) เสตุปฺปลํ

ดอกอุบลขาว

๒๓) ปทุมํ

ดอกปทุม

๒๔) ปุณฺฑริกํ

ดอกปุณฑริก

๒๕) ปุณฺณฆโฏ

หม้อเต็มด้วยน�้า

๒๖) ปุณฺณปาฏิ

ถาดเต็มด้วยน�้า

๒๗) สมุทฺโท

สมุทร

๒๘) จกฺกวาโฬ

จักรวาล

๒๙) หิมวา

ป่าหิมพานต์

๓๐) สิเนรุ

เขาสิเนรุ

๓๑-๓๒) จนฺทิมสุริยา
ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
๓๓) นกฺขตฺตานิ
ดาวนักษัตร
๓๔-๓๗) จตฺตาโร มหาทีปา
ทวีปใหญ่ทงั้ ๔
๓๘-๓๙) เทวปริตฺตทีปสหสฺสานิ
ทวีปน้อยสองพันทวีป
๔๐) อนฺ ต มโส จกฺ ก วตฺ ติ ร ฺ โ  ปริ สํ
อุปาทาย สพฺโพ จกฺกลกฺขณสฺเสว ปริวาโร
โดยทีส่ ดุ หมายถึงบริวารของพระจักรพรรดิดว้ ย
ก็นับเป็นบริวารของจักรลักษณะเช่นกัน

รอยพระพุทธบาทคู่ ที่เมืองสาญจี รัฐมัธยมประเทศ
อินเดีย ด้านตะวันออก ราวพุทธศตวรรษที่ ๖

รอยพระพุทธบาท
ของอินเดียโบราณ
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๑๑
ลักษณะพระบาทดังกล่าวเบื้องต้น ไม่
สามารถทราบได้ ว ่ า เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาสมั ย ใด
เนื้อความบอกแต่เพียงว่าเป็นการเพิ่มเข้ามา
ให้เต็มพร้อม (สัมพหุลวาระ) สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นธรรมเนียมของการแต่งอรรถกถา
ซึ่งพยายามขยายความหรือเพิ่มเติมประเด็น
ไหนในพระไตรปิฎก ทีย่ งั ไม่ชดั เจนให้แจ่มแจ้ง
ขึ้น แต่ก็พยายามตีกรอบตนเองไม่ให้โลดโผน
มากเกินไป อย่างไรเสียก็ท�าให้เราเห็นภาพว่า
ยุคอรรถกถานั้นความเชื่อรอยพระพุทธบาท
เริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น
หลักฐานตรงนี้น่าจะเป็นเหตุให้พระเถราจารย์ยุคต่อมา น�าไปต่อยอดขยายความจน
กลายเป็นสัญลักษณ์มงคล ๑๐๘ ประการ
อีกนัยหนึ่ง ลักษณะ ๔๐ ประการเบื้องต้นนัน้ ทางศาสนาพราหมณ์เชือ่ ว่าเป็นสัญลักษณ์
มงคล นิยมน�าไปประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
ในลักษณะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพเจ้า
หรืออาวุธของเทพเจ้า อาจเป็นไปได้วา่ ลักษณะ
เหล่ า นี้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ส� า คั ญ ของพราหมณ์
และเป็นที่รับรู้แพร่หลายสมัยนั้น พระเถราจารย์เห็นว่าความมากอิทธิพลของพราหมณ์
อาจมี ผ ลต่ อ การโน้ ม น้ า วชาวพุ ท ธ จึ ง จั บ
สัญลักษณ์เหล่านีเ้ ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของพระศาสดาเจ้า
ต่อมาเห็นสมควรหันมาวิเคราะห์หลักฐาน
ด้านประวัติศาสตร์กันบ้าง เพราะหากยึด
ความตามคัมภีร์อย่างเดียวย่อมได้แต่สาระ
แต่หาได้อรรถรสไม่ การวิเคราะห์ปจั จัยภายนอก
พระพุทธศาสนาจะท�าให้เราเข้าใจอะไรหลาย
ด้านมากกว่าที่เราคิด
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสมัยพุทธกาลนั้น
ทรงมี พุ ท ธานุ ญ าตให้ ส าวกสาวิ ก าร� า ลึ ก ถึ ง
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และกราบไหว้เฉพาะสังเวชนียสถาน ๔ เท่านัน้
และบรรดาสาวกสาวิกาก็คงไม่มใี ครอุตริสร้าง
อะไรขึ้ น มาเป็ น ตั ว แทนของพระพุ ท ธเจ้ า
เหมือนสมัยปัจจุบัน เหตุที่เป็นดังนั้น เพราะ
เคารพเชื่อฟังพระพุทธเจ้าประการหนึ่ง อีก
ประการหนึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวอินเดีย
ยุคนัน้ ทีไ่ ม่นยิ มสร้างอนุสรณ์สถานของศาสดา
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพ หรือ
อาจเชื่อว่าท�าให้ความศักดิ์สิทธิ์ลดลง
แม้แต่พระพุทธพจน์ก็ไม่บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จ�าต้องท่องบ่นด้วยวิธีมุขปาฐะ
ครั้นหลังพุทธปรินิพพานแล้ว น่าจะมี
การสร้างอนุสรณ์ร�าลึกนึกถึงองค์พระศาสดา
แตกต่างกันไปตามท้องถิน่ ทีต่ นอยูอ่ าศัย พระเถราจารย์จึงได้จัดแบ่งสถานที่หรือสิ่งเคารพ
บู ช าออกเป็ น ๔ อย่ า ง เรี ย กว่ า สั ม มาสัมพุทธเจดีย์ หรือเจดีย์ ได้แก่
๑) ธาตุ เจดี ย  หมายถึ ง เจดี ย ์ บ รรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ
๒) บริโภคเจดีย หมายถึง สิง่ หรือสถานที่
ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย เช่น ต้นโพธิ์
สังเวชนียสถาน ๔ และสิง่ ทัง้ ปวงทีพ่ ระพุทธเจ้า
เคยทรงบริโภค เช่น บาตร จีวร และบริขารอืน่ ๆ
๓) ธรรมเจดีย หมายถึง เจดียบ์ รรจุพระธรรม เช่น บรรจุใบลานจารึกพุทธพจน์ และ
๔) อุทเทสิกเจดีย หรือ เจดีย์สร้างอุทิศ
พระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป เป็นต้น
รอยพระพุ ท ธบาทน่ า จะจั ด เข้ า ไว้ ใ น
อุทเทสิกเจดีย์ เพราะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นสัญลักษณ์นอ้ มน�า
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๑๑

พุทธศาสนิกชนให้เกิดศรัทธาร�าลึกนึกถึงพระพุทธองค์มากขึ้น
หลักฐานเกีย่ วกับรอยพระพุทธบาทปรากฏ
เห็นครั้งแรกที่ภารหุตและสาญจี
รอยพระพุทธบาทที่ภารหุตนั้นมีลักษณะ
เป็นพระบาทคู่ สลักลงไปในแผ่นหิน อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๕ - ๖ ส่วนรอย
พระพุทธบาทที่สาญจีเป็นการสลักบนเสาหิน
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๕ - ๖ เช่น
เดียวกัน นอกจากอายุจะใกล้เคียงกันแล้ว
ลักษณะของรอยพระพุทธบาทก็คล้ายคลึงกัน
ด้วย เช่นมีรูปจักรอันหมายถึงพระธรรมจักร
ปรากฏอยู่กลางฝ่าพระบาททั้งสอง
นอกจากนัน้ ยังพบเห็นรอยพระพุทธบาท
ที่ ตํ า บลติ ร าธ ลุ ่ ม แม่ นํ้ า สวาต ประเทศ
ปากีสถาน ซึ่งอยู่ในเขตแคว้นคันธาระโบราณ
ลักษณะพระพุทธบาทเป็นรอยสกัดเว้าลงไปใน
ก้อนหิน มีตัวอักษรแบบขโรษฐีเขียนก�ากับไว้
ว่า “นี้คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า
ศากยมุน”ี ซึง่ นักโบราณคดีคา� นวณระยะเวลา
แล้วว่า น่าจะประมาณพุทธศตวรรษที่ ๕ - ๖
สมัยหลวงจีนฟาเหียนและหลวงจีนเหี้ยนจัง
เดินทางมาจาริกแสวงบุญก็กล่าวไว้ในบันทึก
เช่นกัน
หลักฐานเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีการนับถือ
รอยพระพุ ท ธบาทมาก่ อ นพุ ท ธศตวรรษที่
๕ - ๖ แล้ว บางทีอาจย้อนรอยถอยหลังไปถึง
สมั ย พระเจ้ า อโศกก็ เ ป็ น ได้ สั ง เกตได้ จ าก
พระสมณทูตอินเดียที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเกาะลังกา ได้น�าเอาคติความ
เชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทไปด้วย ต่อมาได้
แต่งคัมภีร์อธิบายว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเกาะ
ลังกา แล้วทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
ไว้บนยอดเขาสุมนกูฏหรือศรีปาทะ
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ในส่วนของศรีลงั กาค่อยมาวิเคราะห์ตอน
ต่อไป (ไม่นานเกินรอ)
ผูเ้ ขียนคิดเอาเองว่า การทีพ่ ระเถราจารย์
คิดสร้างคติความเชือ่ ขึน้ มาครัง้ นี้ น่าจะมีเหตุผล
อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหลัง และคงมิใช่
ปัจจัยภายในเป็นตัวบังคับขับเคลื่อน น่าจะ
เป็นแรงกดดันจากภายนอกเป็นแน่
หากศึกษาประวัตศิ าสตร์อนิ เดียประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๔ - ๕ จะเห็นการอุบัติขึ้น
ของคติความเชือ่ อย่างหนึง่ เรียกว่า วิษณุบาท
ซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนยากที่ผู้คนอินเดียจะ
ปฏิเสธได้ ปรากฏการณ์วิษณุบาทเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากความมากอิทธิพลของเทพเจ้า
นามว่า วิษณุ แม้จะเป็นเทพเจ้าที่ชาวอินเดีย
เคารพนับถือมาตั้งแต่สมัยพระเวทก็จริง แต่
ความลงตัวเพิง่ มาปรากฏเห็นสมัยหลังพุทธกาล
ไม่นาน
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๑๑
ความโด่ ง ดั ง ของเทพวิ ษ ณุ ม าจากการ
สร้างสรรค์ของพวกพราหมณ์ แต่กลายเป็น
ที่รู้จักแพร่หลายสมัยหลังพุทธกาล อาจเป็น
เพราะเทพเจ้าองค์นี้สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางจิตวิญญาณของชาวฮินดู ซึ่งพา
กันโหยหาความเป็นเอกลักษณ์แห่งลัทธิตน
หลังจากตกเป็นรองพุทธศาสนามาเนิ่นนาน
นับจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเรื่อยมา
ความเชื่อในมหิทธานุภาพของเทพวิษณุ
คงจะเป็ น ที่ แ พร่ ห ลายดั ง กล่ า วอ้ า ง และ
สถานทีแ่ ห่งใดเป็นบุณยสถานของพุทธศาสนา
ก็มักมีเทวาลัยของเทพวิษณุอยู่เคียงข้างเสมอ
โดยมีการแต่งนิทานเล่าขานอิทธิปาฏิหาริยข์ อง
เทพวิษณุเหนือพุทธ ดังเช่น วิษณุบาทแห่ง
เมืองพุทธคยา
นิทานปรัมปราเล่าว่าครั้งหนึ่งคยาสูรได้
พรวิเศษจากพระพรหมว่า หากใครต้องการ
บรรลุโมกษะ เพียงแค่มองเห็นร่างตนก็สามารถ
บรรลุโมกษะได้ นับแต่นั้นมา มีผู้คนหลั่งไหล
มาเซ่นไหว้คยาสูรแล้วทัศนาจนบรรลุโมกษะ
มากต่อมาก ร้อนถึงเทพวิษณุผยู้ งิ่ ใหญ่เกรงว่า
จะเป็นหนทางให้คนชัว่ ได้ชอ่ ง จึงเหาะมาแสดง
ฤทธิ์เหยียบเศียรคยาสูรจมดิน จึงปรากฏเป็น
รอยเท้าดังเห็นในปัจจุบัน
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ไม่วา่ เรือ่ งราวเช่นนีจ้ ะเป็นจริงหรือไม่ แต่
ช่างบังเอิญเหลือเกิน เพราะสถานที่ดังกล่าว
ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า และสมัยนัน้ พระพุทธศาสนาก�าลังโด่งดังแพร่หลาย หากให้ตีความ
คยาสูรนั้นไซร้หาใช่ใครอื่น คงหมายถึงพระพุทธศาสนาของเราเป็นแน่
เมื่อเจอปรัปวาทเช่นนี้ พระเถราจารย์คง
นิง่ เฉยไม่ได้ จ�าเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์อย่าง
เร่งด่วน จึงมาสรุปลงตรงรอยพระพุทธบาท
เสมือนหนามยอกเอาหนามบ่ง และข้อมูลนั้น
หากจะอ้างเฉพาะเนื้อความในพระไตรปิฎก
ก็คงไม่เพียงพอที่จะต้านกระแสวิษณุบาทได้
จึงจ�าต้องเพิม่ ลักษณะภายในรอยพระพุทธบาท
มากขึ้น จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์มงคล ๔๐
ประการ ดังปรากฏในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี
ดังกล่าว
ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงการวิเคราะห์
เท่านัน้ อย่าได้ถอื ความเป็นจริงเป็นจังจนเห็น
ว่านอกธรรมนอกวินัย ผู้อ่านที่ชาญฉลาด
ย่ อ มสามารถเลื อ กเก็ บ เอาเฉพาะสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ส่วนการวิเคราะห์ถือเสียว่าเป็น
ของประดับโลกให้ตระการตาเท่านั้น
(คราวหน้ามาว่าศรีลังกาต่อ)

6/21/16 8:33 AM

ชวนเที่ยววัดพุทธเถรวาทในไทย :

“วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว”

เปิดอีกครั้ง !

หลังต้องปิดชัว่ คราวเพราะพิษภัยแล้ง

เพจ ททท. พิษณุโลก โพสต์แจ้งข้อความ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เปิดให้เข้าเยี่ยมชมอีกครั้ง หลังที่ผ่านมาต้อง
ปิดชั่วคราวเนื่องจากปัญหาภัยแล้งจนท�ำให้
ขาดแคลนน�้ำใช้ พร้อมขอความกรุณาผู้ที่จะ
ไปเที่ยวชมวัด ให้ใช้น�้ำอย่างประหยัด ระวัง
เรื่องการแต่งกาย และส�ำรวมกิริยาวาจา

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต
หนึ่งในไฮไลท์ส�ำคัญของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

เพจ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานพิษณุโลก หรือ ททท.พิษณุโลก
ที่รับผิดชอบพื้นที่ท่องเที่ยวใน ๓ จังหวัด
คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร โพสต์
ข้อความในแฟนเพจว่า
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วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเปิดให้เข้าชม
ตามปกติแล้ว
หลังจากช่วงที่ผ่านมาเขาค้อเริ่มมีฝนตก
ลงมาบ้ า งแล้ ว และมี เ อกชนบริ จ าคน�้ ำ ให้
ทางวัด ท�ำให้สถานการณ์ขาดแคลนน�้ำของ
ทางวัด เริ่มคลี่คลาย แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๐๐%
และขอความกรุณานักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทีต่ อ้ งการเดินทางไปชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
กรุณาใช้น้�ำอย่างประหยัด ระมัดระวังเรื่อง
การแต่งกาย ส�ำรวมกิริยาวาจา และงดใช้
เสียงดัง เพื่อความสงบของวัดด้วยค่ะ (๑๓
พ.ค. ๒๕๕๙)
ทั้งนี้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ได้ปิดงดให้
เข้าเยี่ยมชมชั่วคราว ในช่วงปลายเดือน เม.ย.
๕๙ ที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
ท�ำให้ขาดแคลนน�้ำใช้ ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวและร้านค้ารอบวัด
นอกจากนีห้ ลังการเปิดให้เยีย่ มชมอีกครัง้
ได้มีรายงานข่าวว่า คนงานวัดจ�ำนวนราว
๑๐ คน ได้ชว่ ยกันรือ้ ถอนป้ายปิดงดให้บริการ
เข้าเยี่ยมชม ที่ติดตั้งรอบบริเวณวัดออก เพื่อ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ
จนสร้างความดีใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
ไปที่วัด ในขณะที่ร้านค้ารอบวัดต่างพากัน
แสดงความยินดี โดยคาดหวังว่าหลังจากนี้
บรรยากาศการท่องเที่ยวและการค้าขายจะ
กลับมาคึกคักอีกครั้ง
6/21/16 8:33 AM

๑๑
พระอาจารยปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว กล่าวว่า หลังมีฝนตก
และมีเอกชนบริจาคน�้าให้ทางวัด ท�าให้การ
ขาดแคลนน�้าภายในวัดเริ่มคลี่คลาย แต่ยังไม่
เข้าสูภ่ าวะปกติ สงสารนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
มาตั้งแต่เหนือจรดใต้ แต่ต้องผิดหวังกลับไป
นอกจากนี้ร้านค้าก็ค้าขายไม่ได้ เพราะนัก
ท่องเที่ยวลดลง เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จึง
เปิ ด ให้ เข้ า เยี่ ย มชมได้ ต ามปกติ ส่ ว นเรื่ อ ง
อยากให้ทางร้านค้าช่วยสร้างห้องน�า้ เพือ่ แบ่ง
เบาภาระให้กับทางวัด ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมี
ร้านค้าไหนจะมอง หรือให้ความส�าคัญกับ
เรื่องนี้ และเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ที่เวลานี้เริ่ม
บดบังศาสนสถานส�าคัญของวัดเริ่มมีมากขึ้น
จึงอยากให้ช่วยจัดระเบียบ

25

ส�าหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่
บ้านทางแดง ต.แคมปสน อ.เขาค้อ ได้ชื่อว่า
เป็นดินแดนแห่งธรรมอันงดงามวิจิตร ภายใน
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมี ๒ ส่วนส�าคัญให้
ผู้มาเยือนได้เที่ยวชม ได้แก่
“มหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค”
กับงานพุทธสถาปัตย์พระพุทธรูปองค์ใหญ่
สีขาวเด่น สร้างเป็นรูปพระพุทธรูป ๕ พระองค์
ซ้อนไล่เรียงจากองค์เล็กขึ้นไปสู่องค์ใหญ่ ดู
อลังการงดงามเปียมล้นด้วยพลังแห่งศรัทธา
ซึง่ มหาวิหารแห่งนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ ร่วมน้อมถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาขององค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิ จ และเป็ น ที่ พั ก ของผู ้ เข้ า
ปฏิบัติธรรม

มหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

อีกมุมหนึ่งของมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

“เจดีย พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย
ธรรมนฤมิต” ทีส่ ร้างอย่างยิง่ ใหญ่สวยงามด้วย
รูปทรง ดอกบัวซ้อน ๗ ชั้น โดยมีการน�า
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ อัญมณี แก้วแหวน
เงินทอง มาประดับตกแต่งอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะ
เป็น เสา ผนัง เพดาน หรือแม้กระทั่งพื้นทาง
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๑๑

เดินก็ยงั มีการตกแต่งเป็นลวดลายอย่างสวยงาม มองเห็นมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
เป็นอีกหนึง่ ความโดดเด่นของมหาเจดียแ์ ห่งนี้ และซุ้มองค์พระต่างๆ ได้อย่างสวยงาม
นอกจากนี้ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วยังมี
สิ่งน่าสนใจอื่นๆ อาทิ พระพุทธเลิศรัตนโชติ
มณี (พระหยกเขียว) พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล
(พระหยกขาว) และพระสีวลีที่ลานพระสีวลี
ให้สักการบูชา
และด้วยการผสานพลังแห่งศรัทธากับงาน
พุทธศิลป ทีส่ ร้างสรรค์ออกมาได้อย่างอลังการ
งดงามวิจิตร ทาง ททท. จึงได้ชูวัดพระธาตุ
ผาซ่อนแก้วให้เป็น ๑ ใน ๑๐ แหล่งท่องเที่ยว
ในโครงการ “Dream Destination ๑”
กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป ซึ่งวันนี้วัดพระธาตุ
ผาซ่อนแก้วถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
มีการน�าเครื่องถ้วยเบญจรงค์มาประดับตกแต่ง
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ที่ต้องห้ามพลาด ส�าหรับผู้มาเยือนเพชรบูรณ์
ขณะทีภ่ ายในเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้วฯ
ผูส้ นใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้
แบ่งเป็นชั้นต่างๆ มีพระพุทธรูปประดิษฐาน
ให้สกั การะ มีบนั ไดเวียนเดินชมโมบายลูกแก้ว ที่ (ททท.) สํานักงานพิษณุโลก โทร. ๐-๕๕๒๕อันสวยงาม ขณะที่บริเวณด้านนอกองค์เจดีย์ ๒๗๔๒-๓ (ขอขอบพระคุ ณ ข้ อ มู ล จาก
มีเส้นทางเดินสูช่ นั้ บน ทีถ่ อื เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ หนังสือพิมพผจู้ ดั การ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ชั้นเยี่ยมของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สามารถ
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ชวนเที่ยววัดพุทธเถรวำทในเมียนมำร :

มัณฑเลย - พุกำม
กองบรรณำธิกำร

วัดตาโมด ชเวกูจี (Shinpin Shwegugyi) มัณฑเลย
Tamote วัด Shinpin Shwegugyi
ตั้งอยู่ที่เมือง เจาแซ (Kyaukse) รัฐ
มัณฑเลย ใน ปพ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ.
๑๙๙๓) ชาวบ้านได้พบร่องรอยของเจดีย
อยู ่ ภ ายใต้ เ นิ น ดิ น ที่ คิ ด จะสร้ า งเจดี ย 
ขึ้นใหม่ จึงได้แจ้งให้กรมศิลปากร เมือง
มัณฑเลย ทราบ จนใน ปพ.ศ. ๒๕๕๑
(ค.ศ. ๒๐๐๘) กรมโบราณคดี ได้ส่ง
สถาปนิกและนักโบราณคดี คือ Tampawaddi U Win Maung มาดําเนิน
การขุดค้น ขุดแต่งที่เนินเจดียแห่งนี้ และพบว่า พระเจดียองคนี้ มีการสร้างซ้อนทับกัน
หลายครั้งหลายสมัย คือ
ชั้นในสุด หรือ ชั้นที่เก่าที่สุด สร้างขึ้นโดย พระเจ้าอนวรัฐะ (Anawrahta) ครองราชย
อยู่ระหว่างปพ.ศ. ๑๕๘๗ - พ.ศ. ๑๖๒๐ (ค.ศ. ๑๐๔๔ - ค.ศ. ๑๐๗๗)
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๑๑

ต่อมา พระเจ้านรปติสนิ ธุ (Narapatisithu)
ครองราชย์อยูร่ ะหว่าง ปีพ.ศ. ๑๗๑๖ - ๑๗๕๓
(ค.ศ. ๑๑๗๓ - ๑๒๑๐) ได้มาสร้างครอบทับ
อีกชั้นหนึ่ง สมัยอาณาจักรพุกาม
และสุดท้าย ในรัชสมัย พระเจ้าอุษาณะ
(Uzana) ราชวงศ์ภิญญา ของพม่า ครอง
ราชย์ระหว่างปีพ.ศ. ๑๘๖๗ - พ.ศ. ๑๘๘๖
(ค.ศ. ๑๓๒๔ - ค.ศ. ๑๓๔๓ )
หลังจากนัน้ เนินเจดียแ์ ห่งนีถ้ กู ทิง้ ร้างและ
ถูกปกคลุมด้วยธรรมชาติ ท�าให้ยังคงรักษา
หลักฐานและสภาพของสิง่ ก่อสร้างสมัยพุกาม
ไว้ได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งได้มีการขุดค้นพบ
และอนุรกั ษ์ไว้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วศึกษาศิลปะ
แบบพุกาม ที่น่าสนใจมาก แห่งหนึ่ง ในรัฐ
มัณฑเลย์

วัดเยตาพัน (วัดดอกมะเดื่อ)
วัดนี้เป็นวัดที่ พระมเหสีของพระเจ้าเซงพยูชินพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พระองคเจ้า
ประทีป ซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตของสมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศ ซึ่งเป็นพระเชษฐาของสมเด็จ
พระมหาเถรอุทุมพร นับเป็นพระราชนัดดา
โดยตรง ได้ทรงอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาเถร
อุทุมพร เป็นอย่างดี
เมือ่ พระราชนัดดาของสมเด็จพระมหาเถร
อุทุมพร ได้ยกระดับฐานะขึ้นเป็นพระมเหสี
หรือ พระชายาก็ตาม เพื่อให้การดูแลอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหาเถรอุทุมพร สะดวกและใกล้
ชิดมากขึ้น จึงได้สร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งทาง
ด้านทิศใต้ของพระราชวัง ชื่อ วัดดอกมะเดื่อ
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ที่วัดนี้ มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง แกะจากไม้
มะเดื่อ เชื่อกันว่า เป็นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จ
พระมหาเถรอุทุมพร ทรงจ�าหลักขึ้น เรียกกัน
ต่อมาว่า พระพุทธมะเดื่อ เนื่องจากเป็น
พระพุทธรูปแกะขึ้นด้วยไม้มะเดื่อ ซึ่งเป็นไม้
เนื้ออ่อน จึงช�ารุดผุพังเสีย สุดท้ายได้ซ่อม
แปลงพระพุทธรูปองค์เดิม เป็นพระพุทธรูป
แบบบัวเข็ม หรือพระอุปคุต แทนด้วยการปัน
พอกทับองค์เดิมไว้ แต่ยังพอจะเห็นร่องรอย
ของไม้ เ ดิ ม ที่ ท� า เป็ น รู ป เรื อ นแก้ ว อยู ่ ท าง
ด้านหลัง
หลังจากสมเด็จพระมหาเถรอุทมุ พร เสด็จ
สวรรคตแล้ว (พ.ศ. ๒๓๓๙) ในระยะเวลา
ต่อมา จนถึงรัชกาลพระเจ้าพุกาม (พ.ศ.
๒๓๘๙ - ๒๓๙๕ ) พระเจ้าทอง ซึง่ พระมารดา
คือ พระราชนัดดาของสมเด็จพระมหาเถร
อุทุมพร ขึ้นรับต�าแหน่งเป็นพระมหาอุปราชา
แห่งกรุงอังวะ จึงได้มีการบูรณะวัดมะเดื่อขึ้น
อีกครัง้ และเรียกชือ่ นีอ้ กี นามหนึง่ ว่า วัดพระมหาอุปราชา
ล่ อ งเรื อ ชมทิ ว ทั ศ น์ ส องฝั  ง ล� า น�้ า อิ ร วดี
ย้อนรอยไปตามหาเชลยไทยชาวโยเดีย
กลุม่ หนึง่ ทีถ่ กู จัดให้ตงั้ บ้านเรือนอยู่
ที่เมืองมินบู (Minbu) โดยยัง
ปรากฏหลักฐาน ภาพจิตรกรรม
ฝาผนั ง เป็ น ฝี มื อ ช่ า งเขี ย น
ศิลปกรรมแบบ อยุธยา เช่น
ที่ วัดกู่วุดจีกูพญา (Kyi Gu
Phaya) เมือง มินบู (Minbu)
มณฑลมักเวย์ (Magwe) เป็นต้น
แวะดู พอให้หายคิดถึงสักเล็กน้อย
ก่อนจะไปถึงเมืองพุกาม เมือ่ ยามแดด
ร่มลมตก
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พุกาม แสงแรกแห่งราชวงศพม่า
ที่เมืองพุกาม แดดอ่อน ๆ พอดีกับ การ
เดินทางไป เจดีย์ชเวสันดอ ซึ่งตั้งอยู่นอก
เมื อ งพุ ก ามไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ประมาณ ๑-๒ กิโลเมตร เพื่อไต่บันไดขึ้นไป
ชมทิวทัศน์ทุ่งเจดีย์พุกาม จนพระอาทิตย์ใกล้
ลับขอบฟ้าลาจาก (อย่าลืมติดไฟฉายส่วนตัว
ไปด้วยล่ะ...อิ อิ)
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ตามประวัติกล่าวว่า พระเจ้าอนิรุทธ์เป็น
ผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้ เมื่อคราวที่น�าก�าลังทหาร
ไปช่วยเมืองหงสาวดีต่อสู้กับกองทัพขอม เมื่อ
ได้รับชัยชนะขับไล่ขอมออกไปแล้ว จึงได้รับ
พระราชทานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
และพระราชธิดาเป็นบ�าเหน็จรางวัลจากพระเจ้า
หงสาวดี โดยให้แม่ทัพ คือ พระเจ้ากยันสิต
เมือ่ ครัง้ ยังเป็นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่เป็นผูอ้ ญ
ั เชิญ
กลับมายังเมืองพุกาม
ระหว่างทางพระเจ้ากยันสิตแอบมีความ
สัมพันธ์กับพระราชธิดาพระเจ้าหงสาวดี เมื่อ
มาถึงเมืองพุกาม พระเจ้าอนิรุทธ์ทรงทราบ
ค�าว่า ชเวสันดอว แปลว่า “เจดีย์พระ เรือ่ ง จึงให้จบั พระเจ้ากยันสิต ๆ หลบหนีออก
เกศาทองค�า” เจดียแ์ ห่งนีส้ ร้างขึน้ โดยกษัตริย์ จากเมืองไปหลบอยูใ่ นป่าบริเวณทีต่ งั้ วิหารนา
ในราชวงศ์พกุ าม ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เป็น กายน ส่วนพระเกศาธาตุนั้น พระเจ้าอนิรุทธ์
ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ทรงให้สร้างเจดีย์ชเวสันดอว์นี้บรรจุไว้
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Who is Who ในพระพุทธศาสนาเถรวาท :

หลวงปู่ทวด

ผู้สร้างมหาคุณูปการแก่ชาติ

และ พระศาสนา

(ตอน ๒)

ปาว-เตโช

ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงประวัติหลวงปู่

ทวดว่า ในวัยเด็ก ท่านมีชื่อว่า ปู่ เป็นบุตร
นายหู นางจันทร์ เกิดที่เมืองสทิงพระ จังหวัด
สงขลา อายุ ๗ ขวบ ได้เรียนหนังสือกับ
สมภารจวง วัดเจดีย์หลวง เมื่ออายุ ๑๔ ปี
ได้บวชเป็นสามเณรศึกษามูลกัจจายน์กบั ท่าน
พระครูสัทธรรมรังษี จบแล้วไปศึกษาต่อที่
ส�ำนักพระครูกาเดิม อายุครบ ๒๐ ปี ได้
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีฉายาว่า สามีราโม
เรียนจบธรรมบทบริบูรณ์แล้วเดินทางไปยัง
กรุงศรีอยุธยาเพื่อศึกษาธรรมเพิ่มเติมอีก ซึ่ง
ในระหว่างเดินทางโดยเรือส�ำเภา ได้เกิดพายุ
ฝน ท้องทะเลวิปริต จนเรือต้องจอดนิง่ อยูเ่ ป็น
เวลา ๓ วัน ๓ คืน ท�ำให้ทุกคนในเรือ
เดือดร้อนเพราะขาดน�้ำดื่ม แต่ทุกคนก็ผ่าน
พ้นวิกฤติไปได้ ด้วยอานุภาพของพระภิกษุปู่
ที่เอาเท้าเหยียบน�้ำทะเลแล้วกลายเป็นน�้ำจืด
ให้ทุกคนได้ดื่มและใช้สอยอย่างเพียงพอ
ในสมัยที่ท่านศึกษาธรรมอยู่ที่วัดราชานุวาส กรุงศรีอยุธยา เจ้ากรุงลังกาได้ทา้ พระเจ้า
กรุงไทยให้ทรงแปลพระธรรมในเมล็ดทองค�ำ
และเรียบเรียงตามล�ำดับให้เสร็จภายใน ๗ วัน
ถ้าท�ำไม่ส�ำเร็จ พระเจ้ากรุงไทยจะต้องถวาย
ดอกไม้ เงิน และทอง ส่งเป็นบรรณาการแก่
กรุงลังกาทุกๆ ปี พระเจ้ากรุงไทยจึงตรัสสั่ง
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ให้ศรีธนญชัยสังฆการีประกาศหาพระภิกษุผู้
แปลพระธรรมทั่วประเทศ จนในที่สุดได้ไป
พบกับพระภิกษุปู่ เมื่อท่านได้ทราบเรื่องแล้ว
จึงรับค�ำนิมนต์ และเมื่อถึงวันแปลพระธรรม
แม้ท่านจะถูกพวกพราหมณ์ดูหมิ่นก็ตาม แต่
ก็ตอบโต้จนพวกพราหมณ์ต้องนิ่งไป จากนั้น
ท่านก็สงบจิตอธิษฐาน และคว�่ำบาตรเททอง
เรี่ยรายบนพรม เพื่อเรียบเรียงเมล็ดทองค�ำ
ตามล�ำดับอักษรต่อไป

ภิกษุปแู่ ปลพระไตรปิฎกในเมล็ดทองค�ำ
ส�ำเร็จ
ด้วยอ�ำนาจบารมีอภินหิ ารของท่าน ประกอบ
กับโชคชะตาของประเทศชาติทจี่ ะไม่เสือ่ มเสีย
อธิปไตย ด้วยเดชแห่งคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเทพยดาเจ้าทั้งหลาย จึง
ดลบันดาลให้ทา่ นเรียบเรียงและแปลอักษรใน
เมล็ดทองค�ำจ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ เมล็ด เป็น
ล�ำดับโดยสะดวกและไม่ติดขัดประการใดเลย
ขณะที่พระภิกษุปู่เรียงและแปลอักษรไป
ได้มากแล้ว ปรากฏว่าเมล็ดทองค�ำตัวอักษร
ขาดหายไป ๗ ตัว คือ ตัว สํ วิ ธา ปุ กะ
ยะ ปะ ท่านจึงทวงถามเอาทีพ่ ราหมณ์ พราหมณ์
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ทั้ง ๗ คนยอมจ�านน จึงประเคนเมล็ดทองค�า
ที่ตนซ่อนไว้นั้นให้ท่านแต่โดยดี และในที่สุด
ท่านก็แปลพระไตรปิฎกในเมล็ดทองค�าส�าเร็จ
บริบูรณ์ เป็นการชนะพราหมณ์ ในเวลาเย็น
ของวันนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงดนตรี ปีพ าทย์ประโคม
พร้อมเสียงประชาชนโห่ร้อง ต้อนรับชัยชนะ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวทั่วพระนครศรีอยุธยา
เป็นการฉลองชัย

พระรำชำทรงแตงตัง้ สมณศักดิแ์ ดพระภิกษุปู่
สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระโสมนัส
ยินดีเป็นที่ยิ่ง จึงทรงตรัสสั่งถวายราชสมบัติ
ให้พระภิกษุปู่ครอง ๗ วัน แต่ท่านไม่ยอมรับ
โดยให้เหตุผลว่า สมณเพศไม่สมควรที่จะ
ครองราชสมบั ติ อั น ผิ ด กิ จ ของสมณะควร
ประพฤติ พระองค์กม็ พี ระประสงค์อนั แรงกล้า
ที่ จ ะสนองคุ ณ ความดี และความชอบอั น
ใหญ่ยิ่งให้แก่ท่านในครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า แต่งตัง้ ให้พระภิกษุปดู่ า� รงสมณศักดิ์
พระราชทานนามว่า “พระราชมุนีสามีราม
คุณูปมาจารย” ในเวลานั้น ท่านได้ประจ�า
พรรษาอยู่ ณ วัดราชานุวาส ศึกษาและปฏิบตั ิ
ธรรมอยูเ่ ป็นเวลาหลายปี ด้วยความสงบร่มเย็น
เป็นสุขตลอดมา

พระรำชมุ นี ส ำมี ร ำมฯ ปลุ ก เสกน�้ ำ
พระพุทธมนตขจัดโรคระบำด
ครั้งหนึ่ง ในพระมหานครศรีอยุธยาเกิด
โรคระบาดร้ายแรง คือ อหิวาตกโรค ประชาราษฎร์
ล้มป่วยเจ็บตายลงเป็นอันมาก ประชาชน
พลเมืองเดือดร้อนเป็นยิ่งนัก สมัยนั้นหยูกยา
ก็ไม่มี นิยมใช้รักษาป้องกันด้วยอ�านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย
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พระเจ้าอยู่หัวทรงวิตกกังวลมาก เพราะ
ไม่มีวิธีใดจะช่วยรักษาและป้องกันโรคนี้ได้
และทรงระลึกถึงพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ขนึ้ ได้ จึงตรัสสัง่ ให้ศรีธนญชัยไปนิมนต์
ท่านเข้ามาเฝ้า ทรงปรารภในเรื่องทุกข์ร้อน
ของพลเมืองที่ได้รับทุกข์ยากด้วยโรคระบาด
อยูข่ ณะนี้ ท่านจึงท�าพิธปี ลุกเสกน�า้ พระพุทธมนต์ แล้วน�าไปประพรมให้แก่ประชาชนทั่ว
พระนคร ปรากฏว่าโรคระบาดได้ทุเลาเหือด
หายไปในไม่ช้า ประชาชนได้รับความร่มเย็น
เป็ น สุ ข ตลอดมา ในหลวงทรงพระปรี ด า
ปราโมทย์เป็นอันมาก ทรงเคารพเลื่อมใสใน
องค์ท่านอย่างยิ่ง วันหนึ่งได้ตรัสปรารภกับ
ท่ า นว่ า ต่ อ ไปนี้ ห ากพระคุ ณ เจ้ า มี ค วาม
ปรารถนาสิ่งอันใด ขอนิมนต์แจ้งให้ทราบ
ความปรารถนานั้นๆ จะพระราชทานถวาย
ขอพระคุณเจ้าอย่าได้เกรงพระทัยเลย

เมื่อถึงวัยชรำ ไดทูลลำพระรำชำกลับ
ภูมิล�ำเนำเดิม
กาลล่วงมานาน ประมาณว่า พระราชมุนี
สามีรามคุณูปมาจารย์มีวัยชราแล้ว วันหนึ่ง
ท่ า นได้ เข้ า เฝ้ า ถวายพระพรทู ล ลาจะกลั บ
ภูมิล�าเนาเดิม พระองค์ทรงเกรงใจท่าน ไม่
กล้านิมนต์ขอร้องแต่อย่างใด ได้พระราชทาน
อนุญาตตามความปรารถนาของท่าน
เมื่ อ พระราชมุ นี ส ามี ร ามคุ ณู ป มาจารย์
กลับภูมิล�าเนาเดิม ครั้งนั้นปรากฏมีหลักฐาน
ไว้ว่า ท่านเดินกลับทางบก ธุดงค์โปรดสัตว์
เรื่อยมาเป็นเวลาช้านาน จนถึงวัดพัทธสิงห
บรรพตพะโคะ
ตามแนวทางที่ท่านเดินและพักแรมที่ใด
ต่อมาภายหลังสถานทีท่ า่ นพักแรมนัน้ เกิดเป็น
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๑๑
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนในถิ่นนั้นได้ท�า
การเคารพบูชามาถึงบัดนี้ คือปรากฏว่าขณะ
ทีท่ า่ นพักแรมอยูท่ บี่ า้ นโกฏิ ในอ�าเภอปากพนัง
เมื่อท่านเดินทางจากไปแล้ว ประชาชนยังมี
ความเคารพเลือ่ มใสท่านอยูม่ าก จึงได้ชกั ชวน
กันขุดดินพูนขึน้ เป็นเนินตรงกับทีท่ า่ นพักแรม
ไว้เป็นที่ระลึก รอบๆ เนินดินนั้นจึงเป็นคูน�้า
ล้อมรอบเนิน และสถานที่แห่งนี้ ต่อมาก็เกิด
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนถึงบัดนี้
เมื่อท่านเดินทางมาถึงหัวล�าภูใหญ่ ใน
อ�าเภอหัวไทร ในเวลานี้ เป็นสถานที่ที่มีหาด
ทรายขาวสะอาด ต้นล�าภูแผ่กิ่งก้านสาขา
ร่มเย็นสบาย ท่านจึงพักแรมอาศัยต้นล�าภูนั้น
ท�าสมาธิวปิ สั สนา ประชาชนในถิน่ นัน้ ได้พร้อมใจ
กันมากราบไหว้บูชา และฟังท่านแสดงธรรม
อันเป็นหลักควรปฏิบัติของพระพุทธศาสนา
ต่ อ มาประชาชนเพิ่ ม ความเลื่ อ มใสศรั ท ธา
แรงกล้า จึงพร้อมใจกันสร้างศาลาถวายขึ้น
หลังหนึ่ง แต่ท่านก็ได้จากสถานที่นี้ไปแล้ว
ต่อมาภายหลังไม่นาน ศาลาหลังนี้เกิดเป็น
ศาลาศักดิส์ ทิ ธิ์ ประชาชนชาวบ้านถิน่ นัน้ และ
ถิ่นใกล้เคียง จึงชักชวนกันมาท�าพิธีสมโภช
ศาลาศักดิ์สิทธิ์หลังนั้นเป็นการระลึกถึงท่าน
ถือเอาวันพฤหัสบดีเป็นวันพิธี ชักชวนกันท�า
ขนมโคมาบวงสรวง สมโภชทุกวันพฤหัสฯ
เป็นประจ�า เป็นประเพณีมาจนกระทั่งบัดนี้
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ประชำชนขนำนนำมทำนใหมวำ สมเด็จ
เจำพะโคะ
พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือ
พระภิกษุปู่ กลับถึงวัดพัทธสิงห์บรรพตพะโคะ
ครั้งนี้ ประชาชนชื่นชมยินดีแซ่ซ้องสาธุการ
ต้อนรับท่านเป็นการใหญ่ ประชาชนได้พร้อม
กันขนานนามท่านขึ้นใหม่ว่า “สมเด็จเจ้า
พะโคะ” ตัง้ แต่นนั้ มา ต่อมาวัดพัทธสิงห์บรรพต
พะโคะ อันเป็นชื่อเดิมก็ถูกเรียกย่อๆ เสียใหม่
ว่า “วัดพะโคะ” จนบัดนี้
ตามต�านานกล่าวไว้วา่ วัดพัทธสิงห์บรรพต
พะโคะนี้มีพระอรหันต์ ๓ องค์เป็นผู้สร้างขึ้น
คือ
๑. พระนามไรมุ้ย
๒. พระมหาอโนมทัสสี
๓. พระธรรมกาวา
ต่อมา พระมหาอโนมทัสสีได้เดินทางไป
ประเทศอินเดีย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมศาสดากลับมา พระยาธรรมรังคัล
เจ้าเมืองจะทิ้งพระในสมัยนั้น มีความเลื่อมใส
ศรัทธา จัดการก่อสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่สูง
ถึง ๒๐ วา ขึ้นถวาย แล้วท�าพิธีสมโภชบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในเจดีย์องค์นั้น
และคงมีปรากฏอยู่จนบัดนี้

เมื่อท่านจากหัวล�าภูใหญ่เดินทางมาถึง
บางค้อน ท่านได้หยุดพักแรมพอหายเมื่อยล้า
แล้ ว ก็ เ ดิ น ทางต่ อ ไปจนถึ ง วั ด พั ท ธสิ ง ห
บรรพตพะโคะ หลังจากที่ท่านจากไปแล้ว
สถานที่บางค้อนก็เกิดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ปรากฏมาจนบัดนี้
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๑๑

บูรณะวัดพัทธสิงหบรรพตพะโคะ

พวกโจรสลัดจีนจับสมเด็จเจำพะโคะ
ขณะทีส่ มเด็จเจ้าพะโคะ หรือพระราชมุนี ลงเรือไป

สามีรามคุณูปมาจารย์ ได้หยุดพักผ่อนนาน
พอสมควร ท่านได้ตรวจดู เห็นปูชนียสถาน
และกุฏิวิหารเก่าแก่ได้ช�ารุดทรุดโทรมลงไป
มาก ควรจะบูรณะซ่อมแซมเสียใหม่ ท่านจึง
ได้เดินทางเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยา เข้าเฝ้าสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาอีกวาระหนึ่ง (ในต�านาน
มิได้กล่าวไว้ว่าท่านไปทางบกหรือไปทางน�้า)
เมื่อได้สนทนาถามสุขทุกข์กันแล้ว ท่านก็
ทูลถวายพระพรพระองค์ ตามความปรารถนา
ที่จะบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ครั้นได้ทรง
ทราบจุดประสงค์ ก็ทรงศรัทธาเลื่อมใสร่วม
อนุโมทนาด้วย จึงตรัสสั่งให้พระเอกาทศรถ
พระเจ้าลูกยาเธอ จัดการเบิกเงินในท้องพระคลังมอบถวาย และจัดหาศิลาแลงบรรทุกเรือ
ส�าเภา ๗ ล�า พร้อมด้วยนายช่างหลวงหลาย
นาย มอบหมายให้ท่านน�ากลับไปด�าเนินงาน
ตามความปรารถนา ปรากฏว่าท่านได้ท�าการ
บูรณะซ่อมแซม และปลูกสร้างวัดพัทธสิงห์
บรรพตพะโคะอยู่หลายปีจึงส�าเร็จบริบูรณ์
การที่สมเด็จเจ้าพะโคะเข้าไปเฝ้าสมเด็จ
พระมหาธรรมราชายั ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาครั้ ง นี้
ปรากฏว่าพระองค์ทรงเลื่อมใสเคารพต่อท่าน
เป็นยิง่ นัก ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน
ที่ดินนาถวายแก่ท่าน เป็นกัลปนาขึ้นแก่วัด
พัทธสิงห์บรรพตพะโคะ จ�านวน ๙๐ ฟ้อน
พร้อมด้วยประชาราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตทีด่ นิ
นั้น มีอาณาเขตติดต่อ โดยถือเอาวัดพัทธสิงห์
บรรพตพะโคะเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
๑. ทางทิศเหนือ ตัง้ แต่แหลมตะลุมพุกเข้ามา
๒. ทางทิศใต้ ตั้งแต่แหลมสนเข้ามา
๓. ทางทิศตะวันออก จรดทะเลจีนเข้ามา
๔. ทางทิศตะวันตก จรดทะเลสาบเข้ามา
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ขณะที่สมเด็จเจ้าพะโคะ กลับจากกรุง
ศรีอยุธยาได้ประจ�าพรรษาอยู่ ณ วัดพะโคะ
ครั้งนี้คาดคะเนว่าท่านมีอายุกาลถึง ๘๐ ปี
เศษ อยู่มาวันหนึ่ง ท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์
ประจ�าตัว ไม้เท้านี้มีลักษณะคดไปมาเป็น
๓ คด ชาวบ้านเรียกว่า ไม้เท้า ๓ คด ท่าน
ออกจากวัดมุ่งหน้าเดินไปยังชายฝังทะเลจีน
และขณะทีท่ า่ นเดินเล่นรับอากาศทะเลอยูน่ นั้
ได้มีเรือโจรสลัดจีนแล่นเลียบชายฝังมา พวก
โจรสลัดจีนเห็นสมเด็จฯ เดินอยู่ คิดว่าเป็นคน
ประหลาด เพราะท่านครองสมณเพศ พวก
โจรจึงแวะเรือเข้าขึ้นฝัง น�าเอาท่านลงเรือไป
เมื่อเรือโจรจีนออกจากฝังไม่นาน เหตุ
มหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้น คือเรือล�านั้นจะแล่น
ต่อไปไม่ได้ ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่ พวกโจรจีน
ได้พยายามแก้ไขจนหมดความสามารถ เรือก็
ยังไม่เคลื่อน จึงได้จอดเรือนิ่งอยู่ ณ ที่นั้น
เป็นเวลาหลายวันหลายคืน ในที่สุดน�้าจืดที่
ล�าเลียงมาบริโภคในเรือก็ได้หมดสิ้น จึงขาด
น�้าจืดดื่มและหุงต้มอาหาร พากันเดือดร้อน
กระวนกระวายด้วยการกระหายน�า้ เป็นอย่างยิง่
สมเด็จท่านสังเกตเหตุการณ์ความเดือด
ร้อนของพวกเรือถึงขัน้ ทีส่ ดุ แล้ว ท่านจึงเหยียบ
กราบเรือให้ตะแคงต�า่ ลงแล้วยืน่ เท้าเหยียบลง
บนผิวน�้าทะเล ทั้งนี้ ย่อมไม่พ้นความสังเกต
ของพวกโจรจีน เมื่อท่านยกเท้าขึ้นจากพื้นน�้า
ทะเลแล้ว ก็สั่งให้พวกโจรจีนตักน�้าตรงนั้นมา
ดื่มชิมดู
พวกจีนแม้จะไม่เชื่อ ก็จ�าเป็นต้องลอง
เพราะไม่มที างใดจะช่วยตัวเองได้แล้ว ก็ปรากฏ
ว่าน�้าทะเลเค็มจัดที่ตรงนั้น แปรสภาพเป็น
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น�้าจืด เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก พวกโจรสลัดจีน
ได้เห็นประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่น
นั้น ก็พากันหวาดเกรงภัยที่จะเกิดแก่พวกเขา
ต่อไป จึงได้พากันกราบไหว้ขอขมาโทษ แล้ว
น�าท่านล่องเรือส่งกลับขึ้นฝังต่อไป

ตนยำงสองตนคดงอเหมือนไมเทำ
เมือ่ สมเด็จเจ้าพะโคะขึน้ จากเรือเดินกลับ
วัด ถึงที่แห่งหนึ่ง ท่านหยุดพักเหนื่อย ได้เอา
ไม้เท้า ๓ คด พิงไว้กบั ต้นยางสองต้นอันยืนต้น
คู่เคียงกัน ต่อมาต้นยางสองต้นนั้นสูงใหญ่ขึ้น
ล�าต้นและกิ่งก้านสาขา เปลี่ยนสภาพจากเดิม
กลับคดๆ งอๆ แบบเดียวกับรูปไม้เท้าทั้ง
สองต้น ประชาชนในถิ่นนั้น เรียกว่า ต้นยาง
ไม้เท้า ยังมีปรากฏอยู่ถึงเวลานี้
สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือพระราชมุนีสามีรามคุณปู มาจารย์ ครองสมณเพศประจ�าพรรษา
อยู่วัดพะโคะ เป็นที่พึ่งของประชาราษฎร์มี
ความร่มเย็น เป็นสุข ได้ชว่ ยการเจ็บไข้ได้ทกุ ข์
บ�ารุงสุข เทศนาสัง่ สอนธรรมของพระพุทธองค์
ประดุจร่มโพธิร์ ม่ ไทร ของปวงพุทธศาสนิกชน
ตลอดมา (โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)

วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
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หลวงปู่ทวด
บนแผนดินอิสลำมมลำยู
ตอนที่ แ ล้ ว ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งการท� า ลาย
สมีมาตี้ ว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้ปรากฏ
ข่าวการรื้อท�าลายสมีมาตี้ (Sami Mati)
สถานทีล่ ะสังขารของหลวงปูท่ วด ท�าให้สาธุชน
ที่เคารพนับถือในหลวงปู่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้เขียนประสงค์จะให้ผู้
อ่านโดยเฉพาะผู้ที่เคารพนับถือในหลวงปู่ได้
ทราบรายละเอียดเรือ่ งสมีมาตี้ จึงได้เล่าล�าดับ
เส้นทางน�าศพหลวงปูจ่ ากเมืองไทรบุรี ประเทศ
มาเลเซีย กลับไปสู่วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี
โดยเริ่มจาก
จุ ด แรก หลวงปู ่ ท วดละสั ง ขาร เป็ น
สถูปริมน�้าสุไหงเกอร์นาริงค์ ต�าบลกัวลาเกอร์นาลิงค์ อ�าเภอกริก รัฐเปรัก
จุดพักศพที่ ๒ ต้นไทรในป่าบ้านกั๋วลั๋ว
ต�าบลกั๋วลั๋ว อ�าเภอเปงกาลัน ฮูลู รัฐเปรัก
จุ ด พั ก ศพที่ ๓ เนิ น ดิ น หลั ง วั ด เทพสุวรรณาราม ต�าบลปาดังเปลียง อ�าเภอเปิน ดัง
รัฐเคดาห์ และ
จุดพักศพที่ ๔ สถูปเจดีย์ วัดโพธิเจติยาราม ต�าบลก�าปุงจีนา อ�าเภอเปินดัง รัฐ
เคดาห์ ทั้ง ๔ จุดล้วนอยู่ในประเทศมาเลเซีย
จุดพักศพที่ ๕ หลักไม้แก่นรูปดอกบัว
ตูม บ้านปลักคล้า (บ้านปลักคล้าหลักที่ ๕/๑)
สถานที่/ตําบล บ้านนาคา [Naka]
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๑๑
อําเภอ

จุดพักศพที่ ๗ หลักไม้แก่นรูปดอกบัวตูม
บ้านบางฉมัก (ไม่มีภาพ)
สถานที่/ตําบล บ้านเปอร์ดู [Perdu]
อําเภอ
ปาดัง เตรัป
[Padang Terap]
จังหวัด/รัฐ
เคดาห์ [Kedah]
เป็นหลักไม้แก่นรูปดอกบัวตูมมีศาลาสังกะสี
ครอบอยู่ อยู่ใกล้กับวัดพิกุลธาราราม บ้าน
เปอร์ดู เป็นที่ตั้งชุมชนไทยเก่าเช่นกัน เป็น
สถานที่พักศพต่อจากบ้านปลักคล้า
จุดพักศพที่ ๘ หลักไม้แก่นวัดดินแดง
(ไม่มีภาพ)
สถานที่/ตําบล ทานาเมระ
[Tanah Merah]
อําเภอ
ปาดัง เตรัป
[Padang Terap
จังหวัด/รัฐ
เคดาห์ [Kedah]
เป็นหลักไม้แก่นในศาลาในวัดดินแดง เป็น
ที่พักศพต่อจากบ้านบางฉมัก (ไม่มีภาพ)
จุดพักศพที่ ๙ หลักหินวัดไทยประดิษฐาราม
สถานที่/ตําบล ปาดังสะไหน
[Padang Senai]
อําเภอ
ปาดัง เตรัป
[Padang Terap]
จังหวัด/รัฐ
เคดาห์ [Kedah]
เป็นหลักหิน แทนหลักไม้แก่นที่ช�ารุด
ในภาพ คุณวิบูล เกียรติโมฬี น�าชาว สูญหาย พ่อท่านพร้อมวัดพิกุลเป็นผู้น�ามาตั้ง
คณะผู ้ ศ รั ท ธาไปสั ก การะสถานที่ พั ก ศพ แทน** วัดนี้มีต้น “ไทรโอบโหนด” อยู่ จึง
เรียกว่า วัดไทรบนตอ หรือวัดปาดังสะไหน
หลวงปู่ทวด
ปาดังเตรัป
[Padang Terap]
จังหวัด/รัฐ
เคดาห์ [Kedah]
เป็ น หลั ก ไม้ แ ก่ น รู ป ดอกบั ว ตู ม มี ศ าลา
ครอบ มีองค์หลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่หน้า
สถูป ตั้งอยู่ที่บ้านปลักคล้า ซึ่งอดีตก็เป็นที่ตั้ง
ชุมชนคนไทย ปัจจุบันย้ายไปตั้งชุมชนที่บ้าน
นาคา เป็นสถานที่พักศพต่อจากบ้านทุ่งควาย
หลักไม้แก่น ที่บ้านปลักคล้า มีอายุกว่า
๓๐๐ ปี เป็นที่หมายจุดพักศพ และถ่าย
น�้ า เหลื อ งระหว่ า งเคลื่ อ นย้ า ยศพกลั บ บ้ า น
(ปัตตานี) เดิมเป็นป่าทึบ คุณวิบูลฯ เป็นคน
ใช้มีดพร้าถางป่าจนเข้าถึงหลักไม้แก่น
จุดพักศพที่ ๖ หลักไม้แก่นรูปดอกบัวตูม
บ้านปลักคล้า (บ้านปลักคล้าหลักที่ ๕/๒)
สถานที่/ตําบล บ้านนาคา [Naka]
อําเภอ
ปาดังเตรัป
[Padang Terap]
จังหวัด/รัฐ
เคดาห์ [Kedah]
เป็นหลักไม้แก่น เช่นเดียวกับหลักที่ ๕
อยู ่ ห ่ า งจากปลั ก คล้ า มาทางทิ ศ ตะวั น ออก
๖๐๐ เมตร เป็นสถานที่พักศพฯ ต่อจากบ้าน
ปลักคล้า ให้ข้อสังเกตว่า ท�าไมจึงใกล้กันมาก
สันนิษฐานว่า ได้มีการจัดขบวนใหม่ที่นี่
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อยู่ห่างจากชายแดนไทย บ้านประกอบ ๕ - ๖
กิโลเมตร เป็นที่ตั้งศพต่อจากบ้านดินแดง
(ไม่มีภาพ)
จุดพักศพที่ ๑๐ หลักไม้แก่นยอดดอกบัว
ตูมข้างต้นทุเรียนที่บ้านถ�้าตลอด
สถานที่/ตําบล เขาแดง
อําเภอ
สะบ้าย้อย
จังหวัด
สงขลา
เป็นเสาไม้แก่น ที่ทีมงานส�ารวจร่วมกับ
ลุงชม รัตนะ ราษฎรอาวุโสบ้านถ�้าตลอด
ปักไว้เป็นเครือ่ งหมายแห่งความศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็น
ที่พักศพต่อจากบ้านปาดังสะไหน
เป็นเสาหลักไม้แก่นยอดดอกบัวตูมข้างต้น
ทุเรียนที่บ้านถ�้าตลอด ต�าบลเขาแดง อ�าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

เป็นสถูปปูนปันแทนหลักไม้แก่นซึ่งได้
ช�ารุดสูญหายไป บัดนีไ้ ด้สร้างเป็นมณฑปครอบ
ไว้ เป็นสถานที่พักศพต่อจากบ้านถ�้าตลอด
สถานที่พักศพต�าแหน่งนี้ เป็นสถานที่พัก
ศพเป็นเวลาหลายวัน เพื่อรอความพร้อมจาก
การเตรียมพิธรี บั ศพ และเตรียมสถานทีฌ
่ าปนกิจศพจากทางวัดช้างให้
จุดพักศพที่ ๑๒ และเป็นสถานทีฌ
่ าปนกิจ
ศพหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้
สถานที่/ตําบล ควนโนรี
อําเภอ
โคกโพธิ์
จังหวัด
ปัตตานี
เป็นสถูปตัง้ อยูร่ มิ ทางรถไฟหน้าวัดช้างให้
หรือวัดราษฎร์บูรณะ เป็นสถานที่ฌาปนกิจ
และบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด
หมายเหตุ* รัฐเปรัก
ถ้าหากเรียกตามส�าเนียงมลายู จะเรียก
เป-ระ แต่ที่เรียกเปรักเพราะเรียกตามภาษา
เขียนภาษาอังกฤษ คือ Perak ...(ผู้เขียน
ภูวดล แดนไทย)
จุดที่ ๙ ** “ไทรโอบโหนด” หมายถึง
ต้ น ไทรที่ ง อกโอบล้ อ มต้ น โตนด เกิ ด จาก
กาฝากที่นกคายเมล็ดไทรไว้ที่ต้นโตนด เกิด
เป็นต้นไทรงอกโอบล้อมต้นโตนด ...(ผู้เขียน)
ในภาพ ขบวนผู ้ ศ รั ท ธาเข้ า สั ก การะ
“หลังวัดถํ้าตลอด” มีถ�้าซึ่งเป็นสถานที่
หลวงปู่ทวด ณ จุดพักศพที่ ๑๐
วิปัสสนา และบดยาของหลวงปู่ทวด ยังมี
จุดพักศพที่ ๑๑ สถูปปูนปันที่วัดบันลือ- ครกปรากฏให้เห็นอยูท่ กุ วันนี้ เรียกว่า “ถํา้ คอก”
...(ผู้เขียน)
คชาวาส (ไม่มีภาพ)
(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
สถานที่/ตําบล ช้างให้ตก
อําเภอ
โคกโพธิ์
จังหวัด
ปัตตานี
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·ÑÈ¹Ð :

ÊØ ¢ ã¨
เมื่อใกลสมณะ

ของโรหิณี

ธีรปญโญ
ยุคสมัยนี้ที่เทคโนโลยีกว้างไกลและฉับไว ใครท�าอะไรดีหรือไม่ดีอาจได้รู้เห็นเป็นข่าวกันไปทั่วใน
ชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมง แม้จะมีข้อดีอยู่ แต่หลายครั้งอาจท�าให้เราด่วนตัดสินใครๆ จากข้อมูลเพียงส่วน
เสี้ยว ท�าลายชีวิตของคนบางคนลงสิ้นเชิงและท�าลายความสงบในใจของตัวเราเองลงไปพร้อมๆ กัน
อาจจะถึงเวลาที่เราถามตัวเราเองว่า จริงๆ แล้วเราต้องการอะไรจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน มิใช่
เพือ่ หาทางบรรเทาทุกข์เพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริงดอกหรือ? จะมีใครบ้างไหมในโลกใบใหญ่นที้ รี่ จู้ กั หนทาง
ดับทุกข์ที่เราพอจะเอาเป็นตัวอย่างได้บ้าง พวกเขาจะด�าเนินชีวิตแบบไหนหนอ? พวกเขาจะคิดจะท�า
จะพูดแบบไหนกันหนอ? บางทีเราอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิด ไปอุปถัมภ์อุปัฏฐากดูแล และได้
เรียนรู้จากท่านได้บ้าง ความเชื่องช้าแต่เชื่อมั่น เลือกสรรคนที่เราควรจะเข้าใกล้ อาจขจัดความวุ่นวาย
และทุกข์ใจที่ไม่จ�าเป็นลงไปได้มาก ฉบับนี้จะขอน�าเสนอวิธีคิดของนางโรหิณี๑ ที่นอกจากจะท�าให้
ตนเองพ้นทุกข์แล้วยังน�าพาบิดาให้เลือ่ มใสในบุคคลทีค่ วรเลือ่ มใสและพาท่านไปถึงฝัง แห่งความพ้นทุกข์
ถึงที่สุดแห่งความเป็นพราหมณ์ได้โดยสมบูรณ์ นางได้บ�าเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ
สร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆ เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีเสด็จเที่ยว
บิณฑบาตในนครพันธุมวดีในวันหนึ่ง จึงรับบาตรมาบรรจุขนมแล้วถวาย เกิดปีติโสมนัส นอบน้อม
ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ด้วยบุญนั้นนางก็เวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ สั่งสมธรรม
เครื่องปรุงแต่งวิโมกข์ตามล�าดับ ในพุทธุปบาทกาลนี้ก็บังเกิดในเรือน
พราหมณ์ผู้มีสมบัติมาก ในกรุงเวสาลี ได้ชื่อว่าโรหิณี พวกญาติ
พากันรักนักหนา เมื่อรู้เดียงสาแล้ว ครั้นพระศาสดาประทับ
อยู่ ณ กรุงเวสาลี ก็ไปวิหาร ฟังธรรม บรรลุเป็นพระโสดาบัน แสดงธรรมแก่บดิ ามารดาท�าให้เกิดความเลือ่ มใส
ในพระศาสนา ให้บิดามารดาอนุญาตแล้ว ตัวเองก็บวช
เจริญวิปัสสนา ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทา ๔ ใคร่ครวญว่า กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผา
เสียแล้ว ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ท�าเสร็จแล้ว
พิจารณาทบทวนความเป็นมาของตน แล้วกล่าวเป็นอุทาน
คาถาที่บิดาและตนเองพูดจาโต้ตอบกัน ในเวลาที่ตนยังครอง
เรือนอยู่ว่า :
๑

สุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย เถรีคาถา ข้อ ๔๖๗ หน้า ๔๒๐ ฉบับบาลีสยามรัฐ
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๑๑
โรหินีเถรีคาถา
“‘สะมะณา’ติ โภติ สุปิ
สะมะณานะเมวะ กิตเตสิ

‘สะมะณา’ ติ ปะพุชฌะสิ
สะมะณี นูนะ ภะวิสสะสิฯ (๒๗๑)

วิปุลัง อันนัญจะ ปานัญจะ
โรหินี ทานิ ปุจฉามิ

สะมะณานัง ปะเวจจะสิ
เกนะ เต สะมะณา ปิยาฯ (๒๗๒)

อะกัมมะกามา อะละสา
อาสังสุกา สาทุกามา

ปะระทัตตูปะชีวิโน
เกนะ เต สะมะณา ปิยา”ฯ (๒๗๓)

“จิรัสสัง วะตะ มัง ตาตะ
เตสัง เต กิตตะยิสสามิ

สะมะณานัง ปะริปุจฉะสิ
ปญญาสีละปะรักกะมังฯ (๒๗๔)

กัมมะกามา อะนะละสา
ราคัง โทสัง ปะชะหันติ

กัมมะเสฏฐัสสะ การะกา
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๗๕)

ตีณิ ปาปสสะ มูลานิ
สัพพัง ปาปง ปะหีเนสัง

ธุนันติ สุจิการิโน
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๗๖)

กายะกัมมัง สุจิ เนสัง
มะโนกัมมัง สุจิ เนสัง

วะจีกัมมัญจะ ตาทิสัง
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๗๗)

วิมะลา สังขะมุตตาวะ
ปุณณา สุกกานะ ธัมมานัง

สุทธา สันตะระพาหิรา
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๗๘)

พะหุสสุตา ธัมมะธะรา
อัตถัง ธัมมัญจะ เทเสนติ

อะริยา ธัมมะชีวิโน
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๗๙)

พะหุสสุตา ธัมมะธะรา
เอกัคคะจิตตา สะติมันโต

อะริยา ธัมมะชีวิโน
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๘๐)

ทูรังคะมา สะติมันโต
ทุกขัสสันตัง ปะชานันติ

มันตะภาณี อะนุทธะตา
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๘๑)

ยัสฺมา คามา ปกกะมันติ
อะนะเปกขาวะ คัจฉันติ

นะ วิโลเกนติ กิญจะนัง
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๘๒)
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โรหิณีคาถา
(บิดาถามเราว่า : )
“แม่โรหิณีผู้จ�าเริญ เจ้าสรรเสริญแต่สมณะ
ทั้งหลับและตื่นน่ะ เจ้าจะบวชเป็นพระหรือ? (๒๗๑)
ข้าวน�้าอย่างดีเลิศ สุดประเสริฐที่เธอถือ
น้อมถวายไหว้สองมือ สมณะชื่อ ดีอย่างไร? (๒๗๒)
สมณะไม่ท�างาน พวกเกียจคร้าน เที่ยวขอไป
หวังลิ้มลองของถูกใจ เพราะเหตุใดลูกชื่นชมฯ” (๒๗๓)
(เราตอบท่านว่า : )
“พ่อจา มาถามลูก เข้าใจให้ถูก บุตรพระโคดม
รักษาศีลอยู่เกลียวกลม ฝกอบรมบ่มพรหมจรรย์ (๒๗๔)
สมณะชอบท�างาน ไม่เกียจคร้าน อยู่ขยัน
ละโลภโกรธโมหันธ์ เป็นงานขั้นอริยชน (๒๗๕)
ตัดมูลราก ของปวงบาป งานสะอาด ละเอียดยล
บาปสิ้นถิ่นกมล ลูกชื่นชมสมณะดี (๒๗๖)
กรรมทางกายก็สะอาด พร้อมผุดผาดกรรมวจี
มโนกรรมพิสุทธิ์ศรี สมณะนี้มีรักษา (๒๗๗)
ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว พิสุทธิ์แผ้ววิปัสสนา
ธรรมขาวพราวประภา ทรงคุณค่าทั้งนอกใน (๒๗๘)
พหูสูต ผู้ทรงธรรม อริยะล�้า กิเลสไกล
ชี้เหตุผลต้นปลาย สติไว ใจเอกา (๒๗๙, ๒๘๐)

อยู่ป่า ห่างผู้คน สติฝน เปียมปัญญา
ไม่ฟุ้งซ่าน พล่านวาจา รู้อนัตตา ที่สุดตน (๒๘๑)
หลีกออกจากบ้านใด ไร้เยื่อใย ไม่กังวล
เป็นที่รักของทุกคน ส�ารวมตน เมื่อจ�านรรจ์ (๒๘๒)
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นะ เตสัง โกฏเฐ โอเปนติ
ปะรินิฏฐิตะเมสานา

นะ กุมภิง นะ ขะโฬปิยัง
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๘๓)

นะ เต หิรัญญัง คัณหันติ
ปจจุปปนเนนะ ยาเปนติ

นะ สุวัณณัง นะ รูปิยัง
เตนะ เม สะมะณา ปิยาฯ (๒๘๔)

นานากุลา ปพพชิตา
อัญญะมัญญัง ปิยายันติ

นานาชะนะปะเทหิ จะ
เตนะ เม สะมะณา ปิยา”ฯ (๒๘๕)

“อัตถายะ วะตะ โน โภติ
สัทธา พุทเธ จะ ธัมเม จ

กุเล ชาตาสิ โรหินี
สังเฆ จะ ติพพะคารวาฯ (๒๘๖)

ตุวัง เหตัง ปะชานาสิ
อัมฺหัมปิ เอเต สะมะณา

ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง
ปะฏิคัณหันติ ทักขิณัง”ฯ (๒๘๗)

“ปะติฏฐิโต เหตถะ ยัญโญ
สะเจ ภายะสิ ทุกขัสสะ

วิปุโล โน ภะวิสสะติ
สะเจ เต ทุกขะมัปปิยังฯ (๒๘๘)

อุเปหิ สะระณัง พุทธัง
สะมาทิยาหิ สีลานิ

ธัมมัง สังฆัญจะ ตาทินัง
ตัง เต อัตถายะ เหหิต”ิ ฯ (๒๘๙)

“อุเปมิ สะระณัง พุทธัง
สะมาทิยามิ สีลานิ

ธัมมัง สังฆัญจะ ตาทินัง
ตัง เม อัตถายะ เหหิต”ิ ฯ (๒๙๐)

“พฺรัหฺมะพันธุ ปุเร อาสิง
เตวิชโช โสตติโย จัมฺหิ

โส อิทานิมฺหิ พฺราหฺมะโณ
เวทะคู จัมฺหิ นฺหาตะโก”ฯ (๒๙๑)
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ทรัพย์สินไม่สะสม เลี้ยงชีพบ่มพรหมจรรย์
บิณฑบาตได้ก็ฉัน ด้วยเหตุนั้นฉันชื่นชม (๒๘๓)
เงินทองรูปิยะ ท่านไม่รับ ไม่เหมาะสม
ปัจจัยสี่มีอุดม พอให้ข่มขัดตัณหา (๒๘๔)
บวชมาหลากชาติพันธุ์ เกื้อกูลกันด้วยเมตตา
ทิฐิศีลเสมอหน้า ปลูกศรัทธาของลูกเอยฯ” (๒๘๕)
(บิดาได้พิจารณาแล้วกล่าวกะเราว่า : )
“โรหิณีผู้เจริญ พ่อเพลิดเพลินค�าเฉลย
ไตรรัตน์ศรัทธาเอ่ย เจ้าเปิดเผยแก่พวกเรา (๒๘๖)
บุญเขตอันยอดเยี่ยม หาใครเทียมสงฆ์องค์เจ้า
นาบุญทุกๆ เช้า ทักษิณาเราคงออกผลฯ” (๒๘๗)
(เรากล่าวตอบบิดาว่า : )
“ยัญบุญที่หว่านไว้ ย่อมไพบูลย์พูนกมล
ถ้าพ่อกลัวทุกข์ตรม กลัวขื่นขมจงใส่ใจฯ” (๒๘๘)
(เราและบิดาเปล่งอุทานว่า : )
“พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ น้อมธ�ารงค์รัตนตรัย
พ่อ-ลูกพันผูกใจ สมาทานศีลไว้ให้งดงามฯ” (๒๘๙, ๒๙๐)

(พราหมณ์ผู้บิดาตั้งอยู่ในสรณะและศีลแล้ว ต่อมาเกิดความสลดใจ บวชเจริญวิปัสสนา
ตั้งอยู่ในพระอรหัต พิจารณาทบทวนความเป็นมาของตน จึงกล่าวอุทานคาถาว่า : )
“เผ่าพันธุ์พ่อมาแต่พรหม วันนี้สมที่เป็นพราหมณ์
รู้จักวิชชาสาม ช�าระความชั่วสิ้นเอยฯ” (๒๙๑)
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'without
แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ :

within’

and
by Ajahn Jayasaro

ใครที่มีเพื่อนเปนชาวตางประเทศที่เริ่มสนใจในพระพุทธศาสนา

ธีรปญโญ

และเริ่มถาม
คําถามยากๆ ที่เราไมรูจะตอบอยางไร บางไหม? ถามี ขอแนะนําใหหาหนังสือเลมนี้มาให
เพื่อนของทานอาน รับรองวาเพื่อนของทานจะไดเขาใจอะไรๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในบานเราไดอยางถูกตองมากขึ้นอยางแนนอน หนังสือ
เลมนี้พิมพครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๕๖ หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดพิมพขึ้น
อีกหลายครั้ง ทานพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ไดเขียนคํานําอนุโมทนาเกี่ยวกับหนังสือนี้ ไวเปนภาษาอังกฤษ จึงขอแปล
แบบถอดความมาใหอานกันดังนี้ :

“หนังสือนีเ้ ขียนขึน้ เพือ่ ให้มไี ว้ในห้อง
พักประจ�าโรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ (เหมือนอย่างที่ในห้องพักตาม
โรงแรมในประเทศทีเ่ ป็นคริสต์จะมีคมั ภีร์
ไบเบิ้ลไว้ประจ�าเสมอ เพื่อให้คนที่เข้า
พักที่สนใจได้เปิดอ่านศึกษาได้) แม้จะมี
ความพยายามที่จะเขียนหนังสืออธิบาย
พุทธศาสนาในแนวทีเ่ ข้าใจง่ายๆ ส�าหรับ
ผู้ท่ียังไม่มีพื้นฐานทางพุทธมาก่อนมา
หลายเล่ม แต่สว่ นใหญ่กไ็ ด้เลิกล้มโครงการ
ไปก่อน หนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นค�าตอบของ
สิ่งที่ได้รอคอยกันเป็นเวลานาน พระอาจารยชยสาโร ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ ค�าถามค�าตอบ ท�าให้นา่ สนใจ ไม่หนักทางวิชาการจนเกินไป นอกจากนัน้ ความทีท่ า่ นได้สงั่ สมประสบการณ์
ในการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติ และสั่งสอนมายาวนาน ท�าให้ท่านสามารถเลือกค�าถามที่เป็นที่น่า
สนใจ และอธิบายเรื่องที่คนทั่วไปอาจจะเข้าใจผิด หรือมองข้ามไป และชี้ชวนให้เห็นจุดบางจุดที่
ควรสนใจได้อย่างงดงาม ให้ผู้อ่านได้อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มปัญญา ในทุกๆ หน้าที่ได้คัดสรรมาอย่าง
บรรจงลงตัว นักท่องเทีย่ วทีม่ าเมืองไทย อาจจะได้มาประสบกับกิจกรรม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี ที่สะท้อนความเชื่อของพุทธแบบไทยๆ มากมาย ที่เขาอาจจะไม่เข้าใจ หนังสือเล่มนี้จะ
ช่วยท�าความกระจ่างให้กบั เขาได้ไม่มากก็นอ้ ย ไม่เพียงแค่ความสุข ความประทับใจในประสบการณ์
เหล่านั้นเท่านั้น ที่เขาจะได้รับไปจากเมืองไทย แต่ยังได้ความรู้ความเข้าใจกลับไปเป็นก�าไรชีวิตอีก
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ด้วย หรืออาจจะมีบางท่านที่ก�าลังประสบ
ปัญหาหนักในชีวิต การได้อ่านหนังสือเล่มนี้
อาจจะเหมือนได้กัลยาณมิตร ที่คอยช่วยให้
อาหารทางใจ และบรรเทาความทุกข์ลงไป
ได้บ้าง อย่างน้อยกลับไปที่ห้องพักได้หยิบ
หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเพื่อผ่อนคลาย อาจ
จะได้รบั ความสุข ความสงบ และเกิดแสงสว่าง
ทางปัญญาขึ้นมาได้ อาตมภาพขออนุโมทนา
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (BIA)
ที่มีส่วนส�าคัญในการช่วยให้หนังสือเล่มนี้แผ่
กระจายออกไปเป็ น ธรรมทาน เพื่ อ ขยาย
ความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้อง เพื่อความ
สุขที่เที่ยงแท้ยั่งยืนแก่คนทั้งโลก
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ส่วนความหมายของชือ่ หนังสือ ‘without
and within’ ท่านพระอาจารย์ชยสาโร ผู้
แต่งได้เมตตาตอบมาดังนี้ :
“I chose the name 'without and
within' because I wanted something
intriguing that would make people
want to open the book, and to avoid
anything too obviously Buddhist.
But it does also have a meaning.
Firstly, it can refer to Vinaya (without)
and Dhamma (within) as the book
deals with Buddhism both as a
religion and as a set of profound
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teachings. There is also a play on
words : 'without' can mean both
'outside' and 'lacking'. The way to go
beyond the sense of lack (dukkha) is
within.”
“เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กชื่ อ 'without and
within' เพราะว่า ไม่ต้องการให้ชื่อเป็นพุทธ
ชัดเจนจนเกินไป แต่ตอ้ งการให้ผทู้ สี่ นใจทีอ่ าจ
จะไม่ใช่ชาวพุทธได้หยิบอ่านเพราะสะดุดใจ
ในชื่อหนังสือ แม้ชื่อจะดูเป็นปริศนาแต่ก็มี
ความหมาย ความหมายนัยแรก คือ วินัย
‘without' และ ธรรม ‘within’ เพราะ
หนั ง สื อ นี้ เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาหรื อ
พระธรรมวินัย ที่มีทั้งในแง่พระวินัยค�าสั่ง
ห้ า ม-without และพระธรรมค� า สอนอั น
ลึ ก ซึ้ ง ที่ ค รอบคลุ ม ศาสตร์ อื่ น ๆ ไว้ ทั้ ง หมด
-within ความหมายนัยที่สอง เป็นการเล่น
กับค�า ค�าว่า ‘without’ นั้น อาจหมายถึง
'outside' (ข้างนอก) หรืออาจจะหมายถึง
‘lacking' (ความรู้สึกขาด) ส่วนปฏิปทาที่
จะข้ามพ้นความรู้สึกขาด (คือทุกข์) นั้น แท้
ที่จริงแล้วมีอยู่ภายใน ‘within' ของพวกเรา
ทุกๆ คน”
หมายเหตุ : หนังสือนี้เป็นภาษาอังกฤษ
ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย สามารถหาได้
ที่สวนโมกข์ กรุงเทพ Buddhadasa Indapanno Archives Tel : ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐
หรือสามารถ Download หนังสือ ได้ที่
www.bia.or.th และ www.jayasaro.
panyaprateep.org
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เรื่องเลำส�ำหรับเยำวชน :

ธัมมิกอุบาสก :

ผูไดท�ำบุญไว
ยอมบันเทิงในโลกทั้งสอง
มโนรถปูรณี : เรื่อง
นองขวัญ : ภำพ

คุณแม่ : “น้องขวัญคะ...พรุ่งนี้หนูตื่น แสวงหาความสุขในชีวติ ด้วยการท�าดี ปลอดภัย
เช้าๆ นะลูก ไปใส่บาตรกับคุณแม่อีกนะคะ” กว่าความสนุกอย่างอื่นที่เจือด้วยโทษและภัย
คุณแม่บอกน้องขวัญซึ่งนอนเอกเขนกอ่าน น่ะลูก”
หนังสือการ์ตนู อยูท่ โี่ ซฟา หลังจากมือ้ อาหารเย็น
“อย่างนีเ้ ราก็ตอ้ งขยันท�าความดีไว้เสมอๆ
น้องขวัญ : “วา...พรุ่งนี้วันเสาร์นะคะ เลย ใช่ไหมคะคุณแม่”
หนูอยากตื่นสายบ้างจังเลย ท�าไมเราต้อง
“จ้ะ พอท�าดีอยู่เสมอ จิตใจของหนูก็
ใส่บาตรกันทุกวันคะคุณแม่”
จะคุน้ เคยกับความดี ก็จะกลัวความชัว่ เหมือน
“เราต้องสั่งสมบุญไว้สิลูก ยิ่งลูกยังอายุ
คนคุ้นกับความสะอาด ย่อมไม่ชอบความ
น้อย เหมือนลูกหยอดกระปุกออมสินไว้ นาน
ไปก็จะมีเงินมาก บุญก็เหมือนกันนะลูก ถ้า สกปรก การท�าดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความ
ไม่หมั่นคอยเติม บุญก็หมดได้ กรรมและผล สุขทางใจ คนท�าดีอยู่เสมอย่อมมีความสุขทั้ง
ของกรรมเป็นสมบัติของเราทุกคน ใครเชื่อก็ ในโลกนี้ แ ละโลกหน้ า หลั ง จากเราตายแล้ ว
จะชอบท�าความดี ก่อนท�าก็มีใจผ่องใส ก�าลัง อย่างเช่น เรื่องของท่านธัมมิกอุบาสก คุณแม่
ท�าก็ใจแช่มชืน่ ท�าเสร็จแล้วก็มคี วามสุข สามารถ จะเล่าให้ฟัง หนูลองฟังเป็นตัวอย่างนะลูก”
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๑๑
พอคุณแม่จะเริ่มเล่า น้องขวัญก็พลิกตัว
มานอนหนุนตักคุณแม่ คอยฟังเรื่องราวอย่าง
ตั้งใจเหมือนเช่นเคย
“เรือ่ งก็มวี า่ ธัมมิกอุบาสก เอ้อ... อุบาสก
คือผู้ชายนี่แหละลูก ที่เขานับถือพระรัตนตรัย
ท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถี ชอบท�าบุญถวาย
ทานแด่ภิกษุสงฆ์ ทั้งครอบครัวของท่านก็
เป็นผู้มีศีลมีธรรม ชอบท�าบุญให้ทาน ต่อมา
พอท่านอายุมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
ท่ า นอยากฟั ง ธรรม จึ ง ส่ ง คนไปกราบทู ล
พระพุทธเจ้า ขอนิมนต์หมู่ภิกษุมาบ้านท่าน
เมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงแล้ว ท่านก็ขอให้พระ
แสดงธรรมให้ฟัง”
“ดีจังเลยนะคะคุณแม่ ได้ไปนิมนต์กับ
พระพุทธเจ้าเองเลย ท่านมีบุญจริงๆ ค่ะ”
“จ้ะลูก ในขณะทีพ่ ระสงฆ์เริม่ แสดงธรรม
ในขณะนั้นก็มีรถวิเศษเชียวลูก สวยมากเลย
ลอยลงมาจากสวรรค์ ๖ ชั้น มีเทวดาอยู่
บนรถ ต่างก็ร้องเชิญให้ท่านทิ้งร่างกายที่เฒ่า
ชรานี้ ซึ่งเทวดาท่านเปรียบเสมือนหม้อดิน
มันแตกง่ายนะลูกหม้อดินน่ะ แล้วให้ไปถือเอา
กายทิพย์ซงึ่ ท่านเปรียบเสมือนหม้อทองค�า มัน
แข็ ง แรงทนทานกว่ า ใช่ ไ หมลู ก (น้ อ งขวั ญ
พยักหน้าตาม) และขอเชิญท่านขึ้นสู่รถวิเศษ
เพื่อไปสู่สวรรค์อันเป็นชั้นของตน ตอนนั้น..
ท่านอุบาสกท่านเห็นพวกเทวดาและรถวิเศษ
แล้วล่ะ แต่ท่านไม่อยากให้พวกเทวดามาร้อง
เรียกเป็นการขัดจังหวะทีท่ า่ นจะฟังธรรม ท่าน
จึงพูดขึ้นว่า “ขอท่านจงรอก่อน ขอท่านจง
รอก่อนเถิด”
“คุณแม่ขา เดี๋ยวค่ะ...กายทิพย์ เป็นยัง
ไงนะคะ”
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“กายทิพย์คือกายที่เรามองไม่เห็น เช่น
กายของพวกเทวดา พวกพรหม น่ะลูก คุณ
แม่เล่าต่อนะคะ หมู่ภิกษุได้ยินดังนั้นก็เข้าใจ
ว่าอุบาสกพูดกับพวกท่าน จึงหยุดแสดงธรรม
ส่วนพวกลูกๆ ของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจ ว่า
ปรกติแล้วคุณพ่อชอบฟังธรรมมาก แต่ครั้งนี้
ทัง้ ๆ ทีค่ ณ
ุ พ่อให้นมิ นต์พระมาเองแต่กลับห้าม
พระแสดงธรรมเสียเอง พวกเขาจึงคิดว่าคุณ
พ่อคงจะกลัวตาย”
“หมายความว่าพวกพระสงฆ์และลูกๆ
ของท่านไม่เห็นเทวดาและรถวิเศษ ท่านเห็น
เพียงคนเดียวใช่ไหมคะคุณแม่ ทุกคนจึงเข้าใจ
ผิดคิดว่าท่านไม่อยากฟังเทศน์ และคิดว่าท่าน
ร้องห้ามไม่ให้พระเทศน์ต่อน่ะค่ะ”
“ใช่แล้วค่ะ ลูกฉลาดมากเลย ตอนนัน้ นะ
ลูก พระก็พากันกลับวัดหมดเลย ท่านอุบาสก
จึงถามลูกๆ ว่า ร้องไห้กันท�าไมกัน ลูกๆ ก็
บอกว่า ท�าไมคุณพ่อจึงห้ามพระเทศน์เสียล่ะ
คุณพ่อกลัวตายใช่ไหมล่ะ ...อุบาสกก็งง ท่าน
ถามลูก ว่าท่านพูดอย่างไรหรือ ลูกๆ จึงเข้าใจ
เช่นนั้น”
ลูกๆ ตอบว่า “พ่อพูดบอกว่า “ท่าน
ทัง้ หลายจงรอก่อน, ท่านทัง้ หลายจงรอก่อนเถิด”
อุบาสกก็ถึงบางอ้อ... ท่านจึงอธิบายลูกๆ
ว่า ท่านพูดกับพวกเทวดาที่จัดรถวิเศษมา
รอรับท่าน ต่างก็มาร้องชวนท่านไปอยู่สวรรค์
ชั้นของตนของตน ลูกๆ บอกว่าพวกเขาไม่
เห็นรถเลย ท่านอุบาสกก็ยืนยันว่า ท่านเห็น
จริงๆ นะ และบอกให้ลูกช่วยหาพวงดอกไม้
มา จากนั้นท่านก็ถามลูกๆ ว่ารู้ไหมว่าสวรรค์
ชั้นไหนน่าอยู่ที่สุด”
น้ อ งขวั ญ ตาแป ว ...รอฟั ง คุ ณ แม่ เ ฉลย
เพื่อเก็บข้อมูลดีๆ ไว้ในใจ
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“ลูกๆ ตอบว่าชัน้ ดุสติ แหละดีทสี่ ดุ เพราะ
เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ พระพุทธมารดา
พุทธบิดา และนักปราชญ์ราชบัณฑิตทัง้ หลาย
ธัมมิกอุบาสกท่านจึงให้ลูกๆ เสี่ยงอธิษฐาน
ให้พวงดอกไม้..คือพวงมาลัยน่ะลูก จงไป
คล้ อ งรถที่ ม าจากชั้ น ดุ สิ ต แล้ ว ให้ เ หวี่ ย ง
พวงดอกไม้ออกไป”
“วาว...เยี่ยมไปเลยค่ะคุณแม่ ชั้นดุสิตเห
รอคะ แล้วยังไงต่อคะ แล้วท่านได้ไปชั้นดุสิต
ไหมคะ” น้องขวัญกอดแขนคุณแม่แน่น เหมือน
ทุกครั้งที่จะรบเร้าให้คุณแม่ท�าอะไรให้
“พวกลูกๆ ก็เหวี่ยงพวงดอกไม้ไป พวง
ดอกไม้นั้นคล้องที่รถ ห้อยลงในอากาศ ทุก
คนได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่ไม่เห็นรถ ธัมมิกอุบาสกบอกลูกๆ ว่า พวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่
ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตแล้วนะ พ่อจะต้องไป
ชั้นดุสิตแล้วล่ะ หากพวกเจ้าอยากจะไปเกิด
ร่วมกับพ่ออีก ก็จงท�าบุญทั้งหลายอย่างที่พ่อ
ท�าแล้วนะ”
“จากนั้นไม่นาน ธัมมิกอุบาสกก็สิ้นชีวิต
ลง กายทิพย์ก็ไปปรากฏขึ้นในรถอันมาจาก
สวรรค์ชั้นดุสิต
เมือ่ ภิกษุทงั้ หลายกลับมาถึงวัดเชตวนาราม
พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามเรื่องราว ภิกษุก็ทูล
เล่าเรื่องทั้งปวงตามที่พวกท่านเข้าใจผิดว่า
อุบาสกไม่อยากฟังธรรม พระพุทธเจ้าจึงตรัส
เล่าอธิบายความเป็นจริงว่า อุบาสกไม่ได้พูด
กับพระสงฆ์เหล่านัน้ สักหน่อย เข้าใจผิดกันไป
เองทั้งนั้นเลย”
“พระพุทธเจ้ามีปัญญามากนะคะคุณแม่
พระองค์ทรงทราบทุกอย่างเลย”
“ใช่สิลูก ทรงเป็นพระสัพพัญู แปลว่า
ผูร้ แู้ จ้งในโลกทัง้ สามเลยนะ ไม่มใี ครเทียบเลย”
คุณแม่พูดพลางยกมือไหว้ท่วมหัว “ภิกษุทั้ง
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หลายพอทราบความจริงก็ชื่นชมว่า อุบาสกมี
ความสุขในท่ามกลางญาติในโลกนี้แล้ว จาก
โลกนี้ไปแล้ว ยังไปเกิดในฐานะอันควรเป็นที่
ชื่นชมอีก”
น้องขวัญนอนยิ้มแก้มปริ พลอยชื่นชม
ยินดีไปกับเรื่องที่คุณแม่เล่าด้วย
“พระศาสดาก็ตรัสสรุปว่า ผู้ไม่ประมาท
ไม่วา่ จะเป็นพระสงฆ์หรือชาวบ้านก็ตาม ย่อม
มีความสุขในทุกที่ได้ด้วยกรรมดีที่ท�าไว้ แล้ว
ยังตรัสอีกว่าผู้ได้ท�าบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลก
ทั้งสอง”
“เข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ ชัวร์ค่ะ...พรุ่งนี้คุณ
แม่ปลุกหนูตี ๕ เลยนะคะ หนูจะไปใส่บาตร
กับคุณแม่แน่นอนค่ะ” น้องขวัญพูดพลางลุก
ขึ้นนั่งตาแปว ยืนยันความตั้งใจที่จะท�าความ
ดีราวกับปฏิญาณตน
(หัวเราะเบาๆ) : “ตื่นหกโมงเช้าก็ทันนะ
ลูก เดีย๋ วคุณแม่เตรียมอาหารพร้อมแล้วจะมา
ปลุกหนูเอง คืนนี้อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอน
นะลูก” คุณแม่ลูบศีรษะและกอดลูกสาวที่รัก
ไว้ด้วยความชื่นใจ
“ไม่ลมื แน่นอน...หนูจะตัง้ ใจหยอดกระปุก
บุญทุกวันเลยค่ะ” น้องขวัญกอดและหอมแก้ม
คุณแม่
ทีม่ า : จากธรรมบท ทางแห่งความดี เล่ม ๑
เรื่องที่ ๑๑ ผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง ของ วศิน
อินทสระ
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