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เปดเลม

ฉบับที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เดือนนีม้ วี นั ส�าคัญ ซึง่ ถือกันวันเป็นวันส�าคัญทีส่ ดุ
ในพระพุทธศาสนา วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ คือ
วันวิสาขบูชา วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน
ของพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ค�าสอนใหม่ๆ แทรกเข้ามาปะปนกับค�าสอนดั้งเดิม
เป็นลัทธิใหม่ แล้วอ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท
มีการแสวงหาผลประโยชน์ หลอกล่อพุทธบริษัทผู้มี
จิตศรัทธาให้หลงไหลงมงาย บริจาคทรัพย์สนิ เงินทอง
ฉบั บ นี้ คณะผู ้ จั ด ท� า ได้ จั ด ท� า วารสารฉบั บ นี้ จนหมดตัว นอกจากนั้น ยังไปเกี่ยวกับกับธุรกิจใน
อย่างพิเศษสุด เพื่อเป็นของขวัญแก่พุทธศาสนิกชน รูปแบบต่างๆ เพื่อหาผลประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่
ทุกคน ได้ร่วมร�าลึกถึงพระพุทธองค์ และพระคุณ ค�าสอนของพระพุทธองค์อย่างแน่นอน
อันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวโลก นั้นก็คือ พระปัญญาธิคุณ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องระลึกอยู่เสมอว่า
พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ หากพระ- พระพุทธองค์ทรงละเลิกชีวิตสุขสบายในพระราชวัง
พุทธองค์ ไม่ทรงมีพระคุณทั้ง ๓ ประการนั้น โดย มาอยู่ปาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ชีวิตของพระองค์
เฉพาะ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเสียสละพระองค์ ล้วนเป็นไปอย่างเรียบง่าย งดงามแบบนักบวช ทรง
ประกาศพระธรรมค�าสอน ให้เวไนยสัตว์ได้เรียนรู้ บ�าเพ็ญเพียรเพื่อการหลุดพ้น ทรงทดลองแม้การ
ประพฤติปฏิบัติ จนได้ปฎิเวธ ได้เข้าถึงพระนิพพาน บ�าเพ็ญทุกรกิริยาหนักที่สุดเท่าที่จะทรงกระท�าได้
ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
เพราะทรงปรารถนาความหลุดพ้น ไม่ใช่ความมั่งคั่ง
ดังนัน้ พวกเราชาวพุทธเมือ่ ได้รบั พระมหากรุณาธิ- ร�่ารวยด้วยทรัพย์สินสิ่งของจากญาติโยม จากการที่
คุณที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ จึงควรได้ส�านึก และแสดงความ ทรงกระท�าทุกรกิริยาอย่างหนักในครั้งนั้น ได้ส่งผล
กตัญูกตเวทีอย่างเต็มที่ ด้วยการเรียนรู้หลักธรรม ให้พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายที่ไม่แข็งแรงนัก
ค�าสั่งสอนให้แจ่มแจ้งตรงตามหลักการในพระไตร- แต่ทรงด�ารงพระชนมชีพอยู่ได้ ด้วยพระมหากรุณาปฎก และพระคัมภีร์ประกอบ เช่น อรรถกถา ฎีกา ธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงสัตว์ ทรงเปดโอกาสให้ผู้มีธุลีใน
โยชนา ฯลฯ เพื่อท�าความรู้ให้แจ้ง อันจะเป็นทั้ง ดวงตาน้อย ได้มีดวงตาเห็นธรรม และได้พบกับ
ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนคือ พระนิพพาน ประโยชน์สูงสุดในพระศาสนาของ
ได้ความรู้มาประกอบการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้หลงทาง พระองค์ ไม่ใช่วัดวาอารามใหญ่โต ที่มีเงินทอง
ผิดเพีย้ นไปจากพุทธธรรม ประโยชน์ทา่ น คือ สามารถ หมุนเวียนเป็นแสนล้าน
ชี้แจงหลักการที่ถูกต้องนั้น ให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะ
ด้วยความส�านึกในพระพุทธคุณ วารสารโพธิยาลัย
เข้าใจผิดเพีย้ นไปเพราะหลงผิด หรือมีเจตนาบิดเบือน ฉบับนี้ จึงบรรจงจัดท�าอย่างพิถีพิถัน เพื่อบูชาพระพระธรรมวินัย
พุทธเจ้าของเรา เป็นโอกาสอันดีงามและหมาะสมที่
ทุกวันนี้ พระพุทธศาสนาประสบภัยอันตราย ได้สา� แดงความรูส้ กึ จากหัวใจเราชาวพุทธ เพือ่ ให้เป็น
ต่างๆ มากมาย จนไม่อาจบรรยายได้หมดในที่นี้ มี ที่ประจักษ์ และเป็นหลักฐานสืบเนื่องต่อไปชั่วกาล
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นาน เพราะผลงานย่อมยืนนาน
กว่าชีวิตมนุษย์

๑๒

พิ เ ศษยิ่ ง ส� า หรั บ ปกหลั ง
ประธานที่ปรึกษา
ด้านใน คือเรื่อง ธงฉัพพรรณพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
รังสี ซึง่ เป็นธงประจ�าวันวิสาขบูชา
อัคคมหาบัณฑิต
สหประชาชาติ หรือ United
บรรณาธิการอํานวยการ
Nation (UN) ได้ ป ระกาศ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน
บรรณาธิการบทความ
ส�าคัญของโลก และประเทศศรีพนิตา อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
ลังกาได้เสนอธงฉัพพรรณรังสี
บรรณาธิการฝายศิลป
เป็นธงประจ�าวันวิสาขบูชา จึง
พัสริน ไชยโคตร
อยากชวนเชิญชาวพุทธไทยได้
เอมมิกา แก้วสรดี
ร่วมมือร่วมใจกัน ท�าให้ธงฉัพวันเพ็ญ พรมเมือง
พรรณรังสีเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กองบรรณาธิการ
กว้างขวางทั่วประเทศไทย ใน
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน : วัดจากแดง
เดือนที่มีวันวิสาขะ ขอให้ช่วย
๑๖
หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
กั น จั ด ท� า ธงนี้ และประดั บ
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ประดาไว้ตามวัดวาอาราม บ้าน ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
เรือนของเรา ให้ปลิวไสวไปทั่ว จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
แผ่นดินไทย ขอให้ตั้งจิตไว้ว่า โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ภาพปก
เราจะรักและเคารพพระศาสดา
วั
น
วิสาขบูชา
ของเราไม่น้อยกว่าชนชาติใด
วาดโดย
ในเล่มนี้ คณะผูจ้ ดั ท�าแต่ละ
ค�านวน ชานันโท
ท่านได้รว่ มแรงร่วมใจส่งเรือ่ งที่
เครดิตภาพ
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและวัน
มนตรี ศิริธรรมปติ
จาคิโน ภิกขุ
วิสาขบูชามาตีพมิ พ์ไว้ให้กบั ท่าน
ออกแบบปก
ผู้อ่าน เป็นการเตรียมงานล่วง
เอนก เอื้อการุณวงศ์
หน้า เพื่อจะได้ตีพิมพ์ในเล่มนี้
อุปถัมภ์อุปกรณ์
ขอท่านผู้อ่านได้สัมผัสความ
วเตอร์โดย
ตัง้ ใจของเรา แล้วท่านจะเข้าใจ คุณพัคอมพิ
ชรพิมล ยังประภากร
ว่า นี่แหละ คือ ตัวอย่างหนึ่ง
ประธานกรรมการสินค้า
แบรนด์ ‘สุวิมล’
ของความกตัญูกตเวทีที่เรา
พยายามจะท�าเพือ่ พระพุทธเจ้า
ดําเนินการจัดพิมพ์โดย
สาละพิมพการ
ของเรา ส่วนจะท�าได้มากน้อย
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
แค่ไหน ท่านผู้อ่านคือผู้ตัดสิน
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
คณะผู้จัดท�า
๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖
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สารบัญ
๑. เหตุการณ์ส�าคัญในวันตรัสรู้
(พระอำจำรย์มหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร)
๒. มุมมอง : วันวิสาขบูชา
(พระพรหมคุณำภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต)
๓. รวมพุทธพจน์ส�าคัญ วันวิสาขบูชา
(ปฺุว�โส)
๔. วันวิสาข์ วันศาสดาโลก
(ธีรปญโญ)
๕. กวีนิพนธ์ : ชีวิต ชี้วัฏฏ์
(ปปญจำ)
๖. บทความ :
หลักความคิดความเชื่อของชาวพุทธ
(ปฺุว�โส)
๗. พุทธคุณร�าลึก
(พระอำจำรย์ชยสำโร)
๘. กวีวิสัชนา :
๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
(พระสีลส�วโร)
๙. สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๓)
(วิเทศทัยย์)
๑๐. สาระน่ารู้ : พระบรมสารีริกธาตุ
(กรมศิลปำกร)
๑๑. เรื่องชวนรู้ :
มารู้จักพระนามของพระพุทธเจ้ากันเถิด
(กุสลนนฺโท)
๑๒. เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน : ผู้ตื่นอยู่เสมอ
(มโนรถปูรณี)

๓
๙
๑๓
๑๔
๑๘
๒๐
๓๐
๓๑
๓๒
๓๘
๔๒
๔๖

ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพ์ฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรมและครอบครัว
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๔๖

เหตุการณสําคัญ
นวันตรัสรู
พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วันวิสาขบูชา เป็นวันทีช่ าวพุทธน้อมบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน ๖ ซึ่ง
มีเหตุการณ์ส�าคัญ ๔ ประการ คือ เป็นวัน
ประสูติของพระกุมารสิทธัตถะ ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ พระราชอุทยานลุมพินีวัน, เป็นวัน
เห็นเทวทูต ณ พระราชอุทยานนอกกรุงกบิลพัสดุ์, เป็นวันตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ ใต้ร่มศรีมหาโพธิ์ ริมฝังแม่น�้าเนรัญชรา,
และเป็นวันดับขันธปรินพ
ิ พานของพระพุทธองค์ ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน
แห่งเจ้ามัลละ กรุงกุสินารา
เมือ่ วันนีเ้ วียนมาถึง เหล่าพุทธศาสนิกชน
ต่างพร้อมใจกันน้อมระลึกถึงพระพุทธองค์
แล้วกระท�าอามิสบูชา ด้วยการถวายดอกไม้
ธูป เทียน เป็นต้น และกระท�าปฏิบัติบูชา
ด้วยการถึงไตรสรณคมน์ การรับศีล การ
สมาทานอุโบสถ เป็นต้น ที่จะส่งผลให้ผู้กระท�าได้รับความเจริญด้วยสมบัติทุกอย่าง กล่าวคือ
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ
บรรดาเหตุการณ์ส�าคัญเหล่านั้น จะได้กล่าวถึงรายละเอียด โดยเน้นเหตุการณ์ในวันตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบว่า ในวันนั้น พุทธองค์ได้ทรงกระท�า
กิจแห่งมหาบุรษุ อย่างไร ทรงบรรลุถงึ ความเป็นพระพุทธเจ้าผูป้ ระเสริฐทีส่ ดุ กว่าชาวโลกได้อย่างไร
อันจะท�าให้ท่านทั้งหลายได้เกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
ยิ่งขึ้น และน้อมสักการบูชาด้วยอามิสและการปฏิบัติที่สมควรแก่โลกุตตรธรรมสืบต่อไป
พระประวัติโดยสังเขปในชวง ๓๕ พรรษา
นับแต่วันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระพุทธองค์ได้ถือก�าเนิดเป็นพระกุมาร
พระนามว่า สิทธัตถะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะแห่งมหาบุรุษ ผู้เลิศกว่า
ชาวโลกทั้งมวล ผู้สามารถเสด็จพระด�าเนินได้ ๗ ก้าวในวันประสูติ เติบโตในราชตระกูลที่
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๑๒

พรั่งพร้อมด้วยความสุขทุกอย่างประดุจสรวง
สวรรค์ ในปราสาทอันเหมาะแก่ฤดูทั้ง ๓ ทรง
อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราเทวี ผู้มีชาติ
เสมอกัน
กระทั่งวันหนึ่ง ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช เป็นเหตุ
ให้ทรงตัดสินพระทัยสละสมบัติทุกอย่าง แม้
กระทัง่ พระเทวีและพระโอรสผูป้ ระสูตใิ นวันนัน้
แล้วเสด็จออกผนวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ คือการ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงถือเพศเป็นนักบวช
เที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีพ รอนแรมไปยังส�านัก
ต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม ทรงบ�าเพ็ญ
พรตต่างๆ อย่างที่นักบวชสมัยนั้นพึงกระท�า
ด้วยหวังว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์ จนแทบจะ
สิ้นพระชนม์ ในที่สุด ทรงละการประพฤติ
ทุกรกิริยาที่ทรงประพฤติมาถึง ๖ ปี แล้วหัน
มาบ�ารุงพระวรกายตามปกติ ทรงพิจารณาเห็น
ว่า ทางสายกลางเป็นทางไปสู่พระโพธิญาณได้
จนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช
๔๕ ปี ขณะที่มีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา
เหตุการณ์กอนวันตรัสรู
ในคืนก่อนวันตรัสรู้ พระมหาบุรุษได้สุบิน
นิมิต ก็คือฝันนั่นเอง คนเราจะฝันเพราะเหตุ
๔ อย่าง คือ ธาตุวปิ ริต จิตอาวรณ์ เทพสังหรณ์
และกรรมบันดาล
๑. เพรำะธำตุวิปริต (ธาตุโขภโต) คือ คน
ที่มีธาตุก�าเริบ ธาตุในร่างกายแปรปรวน เนื่อง
จากปัจจัยที่ท�าให้ดีเป็นต้นก�าเริบ (เช่น อาหาร
ที่รับประทานมากเกินไป เป็นต้น) ก็จะฝัน เช่น
ฝันว่าตกเขา ฝันว่าเหาะไปในอากาศ ฝันว่าถูก
สัตว์ร้าย หรือพวกโจร เป็นต้น ไล่ตาม ฝัน
อย่างนี้ ไม่เป็นจริง
๒. เพรำะจิตอำวรณ์ (อนุภูตปุพฺพโต) คือ
ฝันถึงอารมณ์ที่ตนเองเคยเสวย (เคยเห็นรูป
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ได้ยินเสียงต่างๆ เป็นต้น) มาแล้วแต่ก่อน ก็ฝัน
เห็นอารมณ์นั้น เพราะคนที่มีจิตหมกมุ่น คือ
นึกถึงอารมณ์มีรูป เป็นต้น ที่เคยเสวยคือเห็น
เป็นต้นอยู่บ่อยๆ ก็ฝันเห็นอารมณ์นั้นได้อีก
หลายๆ ครั้ง ฝันอย่างนี้ ก็ไม่เป็นจริง
๓. เพรำะเทพสังหรณ์ (เทวโตปส�หารโต)
คือ พวกเทวดาที่มุ่งความเจริญ (มุ่งประโยชน์)
ก็น้อมเอาอารมณ์ต่างๆ เข้าไป (ให้เห็น) เพื่อ
ให้ได้รบั ความเจริญ (ประโยชน์) ก็มี พวกเทวดา
ที่มุ่งความเสื่อม (หายนะ) ก็น้อมเอาอารมณ์
ต่างๆ เข้าไป (ให้เห็น) เพื่อให้ประสบความ
เสือ่ ม (หายนะ) ก็มี เพราะเทพสังหรณ์ดงั กล่าว
บุคคลนัน้ ก็ฝนั เห็นอารมณ์เหล่านัน้ ด้วยอานุภาพ
ของพวกเทวดานั้น ฝันอย่างนี้ จริงก็มี ไม่จริง
ก็มี เพราะพวกเทวดาโกรธแล้ว ต้องการจะใช้
อุบายสร้างความพินาศให้ จึงแสดงความฝันที่
ท�าให้เข้าใจวิปริตไป ก็ได้
๔. เพรำะกรรมบันดำล (ปุพฺพนิมิตฺตโต)
คือ คนที่ฝันเห็นเหตุแห่งความเจริญบ้าง ความ
เสื่อมบ้าง ที่จะเกิดขึ้นด้วยอ�านาจบุญหรือบาป
ที่ได้กระท�าไว้ ฝันอย่างนี้ จะเป็นความจริง
แน่นอน
บุคคลผูเ้ ป็นพระเสขะ (พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี) และปุถชุ นเท่านัน้
ทีฝ่ นั เพราะเหตุ ๔ อย่างเหล่านี้ ส่วนพระอเสขะ
(พระอรหันต์) ไม่ฝัน เพราะท่านละวิปลาส
ทั้งหลาย (ความรู้เห็นที่ผิดเพี้ยนไปจากความ
เป็นจริง เช่น เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เป็นต้น)
ได้แล้ว
ฉะนั้น ส�าหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ถ้าหลับ
ลึกหลับสนิทเรียกว่า จิตลงภวังค์ จะไม่ฝัน แต่
ถ้าหลับไม่สนิทจะฝัน ก็คือจะฝันเวลาที่อยู่ใน
ภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนการหลับของลิง
คือพร้อมที่จะตื่นได้เสมอ
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ถ้าคนที่เจริญสติก่อนนอน โดยมากจะไม่
ฝัน ก็คือเจริญสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก
เจริญกายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน หรือเวทนาสติปัฏฐาน เป็นต้น ถ้าเจริญอย่างต่อเนื่อง มี
สติสัมปชัญญะ เวลาหลับก็งีบไปพร้อมกับการ
พัก จิตลงภวังค์ จะไม่ฝัน ส่วนคนที่ไม่ได้เจริญ
สติ มักจะฝันต่างๆ ก็ควรเจริญสมถกรรมฐาน
ด้วยการสวดมนต์ โดยเฉพาะบทกรณียเมตตสูตร บทแผ่เมตตา ก็จะไม่ฝันร้าย ตื่นขึ้นมาก็
ไม่เหนื่อย
สุบินนิมิต ๕ ประการ
ในคืนก่อนวันตรัสรู้ พระองค์ยังเป็นปุถุชน
อยู่ เมื่อบรรทมก็ทรงสุบินนิมิต ๕ ประการ คือ
๑. สุบินนิมิตว่า นอนหงายบนพื้นปฐพี มี
ภูเขาหิมพานต์เป็นเขนย (หมอน) พระพาหา
ซ้ายจมลงในมหาสมุทรทิศบูรพา พระพาหาขวา
หยัง่ ลงในมหาสมุทรทิศปัจฉิม และพระบาททัง้
สองหยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศทักษิณ
๒. สุบินนิมิตว่า มีหญ้าแพรกเส้นหนึ่งงอก
ขึ้นจากพระนาภี (สะดือ)
๓. สุบินนิมิตว่า หมู่หนอนเป็นอันมาก มี
สีขาวบ้าง ด�าบ้าง ไต่ขึ้นมาจากปลายพระบาท
ทัง้ คู่ ปดล�าพระชงฆ์ (แข้ง) ตลอดจนถึงพระชานุ
(เข่า)
๔. สุบินนิมิตว่า ฝูงนก ๔ จ�าพวก มีสี
ต่างๆ กัน คือ สีเหลือง เขียว แดง และด�า
บินมาจากทิศทั้ง ๔ ลงมาหมอบแทบพระบาท
แล้วกลับกลายเป็นสีขาวไปหมดสิ้น
๕. สุบินนิมิตว่า พระองค์เสด็จขึ้นไปเดิน
จงกรมบนยอดภูเขา ที่เปรอะเปอนเต็มด้วย
มูตรคูถ (ปัสสาวะอุจจาระ) แต่พระบาทของ
พระองค์ไม่เปอนด้วยสิ่งเหล่านั้นเลย
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เมือ่ พระองค์ทรงตืน่ จากบรรทมแล้ว ก็ทรง
พยากรณ์สุบินนิมิตไปตามล�าดับว่า
ข้อที่ ๑ เป็นนิมิตว่า พระองค์จะได้ตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นผู้เลิศในโลกทั้ง ๓
ได้แก่ กามโลก รูปพรหมโลก และอรูปพรหม
โลก
ข้อที่ ๒ พระองค์จะได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาอริยมรรคมีองค์ ๘ แก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งปวง
ข้อที่ ๓ หมู่คฤหัสถ์ พราหมณ์ และชน
ทัง้ หลาย ทีน่ งุ่ ผ้าขาวจะมาสูส่ า� นักของพระองค์
และด�ารงอยู่ในไตรสรณคมน์
ข้อที่ ๔ วรรณะทัง้ ๔ เมือ่ สละเพศฆราวาส
มาบรรพชาในพระธรรมวินัย และจะได้บรรลุ
วิมุตติธรรมอันประเสริฐ บริสุทธิ์หมดจดผ่องใส
โดยเท่าเทียมกัน
ข้ อ ที่ ๕ พระองค์ จ ะบริ บู ร ณ์ ด ้ ว ยลาภ
สักการะที่ชาวโลกทั่วทุกทิศพากันน�ามาถวาย
ด้วยศรัทธาเลื่อมใส แต่พระองค์มิได้มีพระทัย
ติดอยู่ในลาภสักการะเหล่านั้น ให้เป็นมลทิน
แม้แต่น้อย
เมื่อพระองค์พยากรณ์ด้วยพระองค์เองดัง
กล่าวแล้ว ท�าให้มั่นพระทัยว่าวันนี้จะได้ตรัสรู้
จึงทรงวางแผนในวันตรัสรู้ตามล�าดับ
เหตุการณ์ในวันตรัสรู
ชวงเชา พระองค์ทรงรับข้าวปายาสที่นาง
สุชาดาถวาย เสร็จแล้วทรงลอยถาดทองค�าใน
แม่น�้าเนรัญชรา หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรง
วางแผนทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
ชวงกลางวัน ทรงเลือกชัยภูมิ พระองค์
จะประทับอยู่ในปาใกล้ฝังแม่น�้าเนรัญชรา เดิน
ตรวจดูรอบต้นโพธิ์ เดินดูทที่ จี่ ะนัง่ ว่าท�าอย่างไร
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จะนั่ ง ได้ ต ลอดทั้ ง คื น โดยที่ ร ่ า งกายไม่ เ มื่ อ ย
ไม่เพลีย พอเดินเวียน จะเอาหญ้าปูทางโน้น
แผ่ น ดิ น ก็ เ กิ ด อาการทรุ ด ตั ว ขยั บ มาทางนี้
แผ่นดินก็ทรุดตัว พอมาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของต้นโพธิ์ แผ่นดินนิ่งสงบ พระองค์จึง
เอาหญ้าคาที่นายโสตถิยะถวาย ๘ ก�ามือ วาง
๒ - ๓ ชั้น ตอนแรกเป็นหญ้าธรรมดา แต่พอ
ปูไปแล้ว ด้วยบุญญานุภาพทีพ่ ระองค์เคยบ�าเพ็ญ
มาก็ส�าเร็จเป็นบัลลังก์ ซึ่งเหมือนกับโซฟาใน
สมัยปัจจุบัน นั่งแล้วนิ่มสบาย อากาศถ่ายเท
สะดวก และนั่งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ในช่วงกลางคืน บริเวณนั้นอากาศก็จะ
เย็นสบาย มีแสงจันทร์เริ่มขึ้นมา ความสว่าง
ก็มี เรียกว่า ทรงเลือกชัยภูมิก่อน
ต่อจากนั้น ทรงวำงแผนกำรนั่งให้ถูกวิธี
อาการที่นั่งขัดสมาธิ เรียกว่า นั่งบัลลังก์ ที่
ประทับนัง่ ของพระพุทธองค์ เรียกว่า อปราชิตบัลลังก์ คือ ที่ที่นั่งแล้วไม่แพ้ พระองค์ประทับ
นั่งบัลลังก์ นั่งขัดสมาธิ คือนั่งในท่าสบาย นั่ง
โดยที่ไม่ให้กระดูกทับกัน แล้วอธิษฐานว่า เนื้อ
และเลือดในร่างกายของเราจะเหือดแห้ง เหลือ
แต่หนังและเอ็นหุ้มกระดูกก็ตาม เราจะไม่ลุก
จากบัลลังก์ ถ้าไม่ได้บรรลุธรรม (ความเพียรมี
องค์ ๔ คือ ๑. เลือด ๒. เนื้อ จะเหือดแห้ง,
คงเหลือแต่ ๓. หนัง ๔. เอ็น หุ้มกระดูก)
ชวงกลางคืน คืนหนึ่ง แบ่งเป็น ๓ ยาม
ยามหนึ่งๆ ก็มี ๔ ชั่วโมง ในคืนนั้นทั้งคืน
พระองค์ทรงวางแผนว่า ปฐมยาม ยามต้น จะ
ปฏิบัติอย่างนี้ มัชฌิมยาม ยามกลาง จะปฏิบัติ
อย่างนี้ และปัจฉิมยาม ยามสุดท้าย จะหยุด
พักคือจ�าวัด ๒ ชั่วโมง แล้วจะปฏิบัติอย่างนี้
มีบางคนอาจสงสัยว่า เอะ ! คืนนั้นทั้งคืน
พระองค์จ�าวัดไหม ? พระองค์จ�าวัด ๒ ชั่วโมง
ก่อนจะบรรลุญาณที่ ๓
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ในช่วงค�่าคืนของวันตรัสรู้ ในปฐมยาม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ในมัชฌิมยามได้ตรัสรู้ จุตปู ปาตญาณ
และในปัจฉิมยามได้ตรัสรู้ อาสวักขยญาณ
๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ระลึก
ชาติหนหลังได้ บุพเพ คือ ในชาติกอ่ น อนุสสติ
ก็คือ ระลึกได้ ญาณะ ก็คือ ญาณ ตรงนี้ใช้
ค�าว่าวิชชา ๓ คือ ญาณ ๓ ประการ นั่นเอง
ในชาติก่อนๆ เคยมีรูปร่างอย่างไร มีผิวพรรณอย่างไร มีอาการอย่างไร เคยเสวยสุข
เสวยทุกข์อย่างไร สามารถย้อนกลับไปดูเหมือน
หนั ง ที่ ฉ ายย้ อ นกลั บ ไปในอดี ต เห็ น ได้ ห มด
อาการ ๔ อย่าง ปรากฏอย่างชัดเจน อายุ
อาหาร รูปร่างลักษณะ อารมณ์ บอกได้ทงั้ หมด
นี้ก็คือญาณเหล่านี้ ก็สามารถที่จะย้อนกลับ
ไปดูได้
แต่ถ้าปัจจุบันนี้ใครอยากจะท�าญาณนี้ก็
ลองดู ก่อนจะนอนแต่ละคืน ลองทบทวนถอย
หลังตั้งแต่เวลาที่เราจะนอน นึกย้อนกลับจนถึง
เวลาที่เราตื่นว่าท�าอะไรมาบ้าง นึกอย่างนี้ทุก
วันๆ แล้วก็นึกถอยหลังไปทีละวันๆ ถ้าท�าต่อ
เนื่องได้ โบราณท่านก็บอกว่าสามารถระลึก
ชาติได้
เรือ่ งของญาณต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงได้
มานั้น ทรงท�าอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน
ก็คือ พระองค์ได้เจริญอานาปานสติกรรมฐาน
จนได้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ พอญาณที่ ๑
บุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ญาณ
อื่นๆ พระองค์ก็ท�าต่อไปตามล�าดับ
ความจริง พระองค์เคยได้บพุ เพนิวาสานุสสติญาณเบื้องต้น ในเวลาที่ไปประพฤติปฏิบัติที่
ส�านักอาฬารดาบสและอุททกดาบส แต่หลัง
จากนั้น ญาณเหล่านั้นก็ได้อันตรธานหายไป
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ในช่ ว งที่ ท รงบ� า เพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย า จนร่ า งกาย
ซูบผอมไป หมดเรี่ยวหมดแรง จึงไม่สามารถจะ
เข้าฌานเพื่อให้ญาณเกิดขึ้นได้อีก เพราะฉะนั้น
ในเวลาทีพ่ ระองค์มาปฏิบตั ใิ หม่ จึงได้อาศัยการ
เจริญอานาปานสติกรรมฐาน แล้วญาณเหล่านี้
ก็สามารถเกิดขึน้ มาตามปกติ ก็คอื ในช่วง ๑ ทุม่
ถึง ๔ ทุ่ม บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็เกิดขึ้น
หลักปฏิบัติอานาปานสติ
อานาปานสติ ก็มีแสดงไว้ในอานาปานสติ
สูตรโดยตรงก็มี แต่ถ้าในการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน โดยเฉพาะสติปัฏฐาน ๔ จะอยู่ใน
หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัวข้ออานาปานปัพพะ หัวข้อก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก
หรือถ้าเป็นการใช้อานาปานะเพือ่ รักษาสุขภาพ
ร่างกาย ก็อยู่ในคิริมานนทสูตร ส่วนวิธีปฏิบัติ
อย่างพิสดารก็อยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่โดย
ทั่วๆ ไปแล้ว ก็ใช้ส�านวนง่ายๆ ว่า ในขณะที่
หายใจเข้า ก็ให้รวู้ า่ หายใจเข้า ในขณะทีห่ ายใจ
ออก ก็ให้รู้ว่า หายใจออก หายใจเข้ายาว ก็
ให้รู้ว่า หายใจเข้ายาว หายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้
ว่า หายใจเข้าสั้น ก็คือ ให้รู้ต้นลม กลางลม
ปลายลม
จริงๆ แล้ว อานาปานะนี้ มี ๑๖ ขั้น ใน
สมัยพุทธกาล การท�าอานาปานะ โดยมาก ก็
เพื่อได้ฌานอภิญญา แต่พระพุทธองค์ได้ตรัส
คิริมานนทสูตรซึ่งเกี่ยวกับความอาพาธ ให้
พิจารณาร่างกายว่าเป็นรังแห่งโรค ให้พจิ ารณา
อาการ ๓๒ จากนั้น ท�าให้จิตใจเบิกบาน ร่าเริง
แจ่มใส แล้วก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ๑๖ ขั้น
เหมือนกัน เพราะถ้าท�าได้จริงๆ ทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้นระงับดับหายได้ทันที ก็คือ ยอมรับ
และก็หายใจให้เต็มที่ และท�าใจให้เบิกบาน
ให้ลืมความทุกข์เหล่านั้นนั่นเอง
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แต่ในคืนนั้น พระองค์ใช้อานาปานสติเพื่อ
ให้ได้วิชชาทั้ง ๓ มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เป็นต้น เพือ่ พระสัพพัญุตญาณ เพือ่ โพธิญาณ
ซึง่ เป็นวิธเี จริญสติทพี่ ระองค์เคยกระท�าในส�านัก
อาฬารดาบสและอุททกดาบส เพื่อให้ได้ฌาน
แล้วก็เอาฌานนั้นเป็นบาทฐานเจริญวิปัสสนา
ก็คอื เอาสมถะเป็นเบือ้ งหน้าแล้วก็ตอ่ วิปสั สนา
เรี ย กว่ า สมถยานิ ก ะ คื อ ท� า สมถะจนได้
ฌานอภิญญา แล้วก็พิจารณาตัวฌาณอภิญญา
นั้นแหละเป็นอารมณ์ แล้วก็ไปวิปัสสนาตาม
ล�าดับขั้น
๒. จุตูปปาตญาณ คือ ญาณที่รู้เห็นถึง
การจุตแิ ละการปฏิสนธิของสัตว์โลก แม้กระทัง่
การจุตมิ าจากสวรรค์แล้วประสูตเิ ป็นมนุษย์ของ
พระองค์เอง ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปรู้เห็น
ได้เช่นเดียวกัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทิพพจักขุญาณ คือตาทิพย์ เพราะสามารถเห็นสิง่ ทีม่ นุษย์
ธรรมดาไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า
สมัยปัจจุบนั นี้ แม้มนุษย์สามารถจะค�านวณ
ได้ว่า ใน ๑ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง มีคนตาย
กีค่ น เกิดกีค่ น แต่กไ็ ม่เห็นคนทีต่ ายทีเ่ กิดโดยตรง
จะเห็นเพียงตัวเลขเท่านั้น แต่พระพุทธองค์ไม่
ต้องมาดูตัวเลข เมื่อต้องการรู้ต้องการเห็นว่า
มีเกิดเท่าไร มีตายเท่าไร ก็รู้ได้เห็นได้ทั้งหมด
ในช่วงทีพ่ ระองค์ได้ญาณเหล่านี้ คือ ตัง้ แต่
ปฐมยาม ที่พระองค์ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุ ส สติ ญ าณ จนถึ ง มั ช ฌิ ม ยามที่ ไ ด้ บ รรลุ
จุตูปปาตญาณ ซึ่งเป็นสมถกรรมฐาน พระองค์
นั่งรวดเดียวยังไม่เปลี่ยนบัลลังก์ พอถึงช่วง
ปัจฉิมยามจึง พักผ่อน ๒ ชั่วโมง แล้วปฏิบัติ
ต่อจนบรรลุอาสวักขยญาณ
ค�าว่า พักผ่อน ตามต�ารากล่าวว่า พระองค์
ส�าเร็จสีหไสยาสน์ ก็คือจ�าวัดนั่นเอง เพื่อให้
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ร่างกายทีน่ งั่ มานานผ่อนคลาย และความเหนือ่ ย
ล้าต่างๆ ได้หายไป เพราะในช่วงนั้นพระองค์
ต้องการผ่อนคลาย ต้องการพละก�าลัง จึงส�าเร็จ
สีหไสยาสน์ แต่ถา้ เป็นการพักผ่อนเพือ่ ให้รา่ งกาย
ผ่อนคลายในช่วงอืน่ ๆ พระพุทธองค์จะเข้าฌาน
สมาบัติหรือผลสมาบัติ แต่ตอนนี้ ผลสมาบัติ
ก็ยังไม่ได้ และฌานก็เพิ่งได้ใหม่ๆ เพราะฉะนั้น
การพักผ่อนตามธรรมชาติคือการส�าเร็จสีหไสยาสน์ จึงช่วยให้ผ่อนคลายได้จริงๆ
๓. อาสวักขยญาณ คือ ญาณที่รู้เห็นการ
สิ้นไปแห่งอาสวะ ในขณะที่ญาณนี้เกิดขึ้นแก่
พระองค์ ก็ถือว่าได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว ในต�าราบอกว่า ใน
ขณะทีญ
่ าณเกิดขึน้ พระพุทธองค์สามารถรูแ้ จ้ง
แทงตลอดความเป็นจริงทีม่ อี ยูใ่ นโลก ทีเ่ รียกว่า
อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
พระพุทธองค์ทรงเห็นได้ชดั เจนว่า ทุกข์คอื
อะไร อะไรเป็นทุกข์ ทรงเห็นว่า ทุกข์หรือ
ปัญหาที่เราก�าลังประสบกันอยู่นั้น แท้จริงแล้ว
เกิดมาจากเหตุสิ่งใดกันแน่ ทรงเห็นว่า ปัญหา
ที่เกิดแล้วและมีเหตุให้เกิดแล้วนั้น มิใช่จะเป็น
ปัญหาที่เกิดตลอดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด หรือไม่
สามารถทีจ่ ะสืบหาต้นเหตุของปัญหานัน้ ได้ นัน่
คือทรงรูเ้ ห็นถึงความดับไปแห่งปัญหาและตัณหา
และสุดท้าย พระพุทธองค์สามารถตรัสรู้เห็น
เส้นทางหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ติ าม
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความดับไปแห่งปัญหาหรือตัณหา
ซึ่งรวมแล้วทั้ง ๔ นี้ เรียกว่า อริยสัจธรรม
ความจริง การตรัสรู้อริยสัจ ๔ พระพุทธองค์ก็ทรงอาศัยจตุตถฌานเป็นบาทฐานในการ
เจริญวิปัสสนา ในช่วงต้นๆ พระพุทธองค์ทรง
พิจารณาปฏิจจสมุปบาท ซึ่งปฏิจจสมุปบาทก็
คือกองแห่งทุกข์ ก็คือ ทุกขอริยสัจ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาทุกขอริยสัจในลักษณะที่เป็น
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อนุโลม (ตามล�าดับ) ปฏิโลม (ย้อนล�าดับ) ก็
พิจารณา อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา เป็นต้น
ใช้ในลักษณะนี้เรื่อยๆ ไป จนถึงปฐมยาม ก็ได้
บรรลุบพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แล้วก็กล่าวพระ
คาถาว่า ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา เป็นต้น
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลำยปรำกฏแก่พรำหมณ์ผู้
มีควำมเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นควำมสงสัยทั้งปวง
ของพรำหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพรำะมำรู้ธรรม
พร้อมทั้งเหตุ คือมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุกับ
ธรรมที่เป็นผล ธรรมที่เป็นผลคือเห็นทุกขสัจ
และก็เหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยสัจ
ฉะนั้น ในขณะที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้ง
อริยสัจ ๔ รู้สิ่งแรกคือรู้ทุกข์ รู้ว่าที่แท้จริง ใน
ร่างกายของพระพุทธองค์ ก็มีเพียงรูป - นาม
ขันธ์ ๕ ซึ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
โดยอาศัยสมถะคือได้ฌานอภิญญา แล้วเอา
ฌานอภิญญานั่นแหละเป็นฐาน แล้วก็ยกขึ้นสู่
วิปัสสนา ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์
ค�าว่า ไตรลักษณ์ ก็คือ อนิจจัง ความ
ไม่เที่ยง จิตหรือนามธรรม ดีดนิ้วมือหนึ่งครั้ง
จิตเกิดดับแล้วแสนโกฏิขณะ นั่นคือเห็นความ
ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ คือเห็นความเป็นทุกข์
ของรูปธรรมนามธรรมโดยเฉพาะเวทนาขันธ์
อย่างชัดเจน อนัตตำ คือเห็นความเป็นของไม่ใช่
ตัวไม่ใช่ตนของรูปธรรมและนามธรรม
ช่วงแรกๆ พระองค์ใช้การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนบรรลุฌาน เพราะปฏิจจสมุปบาท
นี้ พิจารณาส่วนหนึ่งเป็นสมถะ พิจารณาส่วน
หนึ่งเป็นวิปัสสนาและปฏิจจสมุปบาทนี้เป็น
วิปัสสนาภูมิได้
ถ้าเอามาบริกรรมว่า อวิชฺชา ปจฺจยา
สงฺขารา ดังนี้เป็นต้น กลับไปกลับมาๆ ในช่วง
แรกๆ ก็เป็นสมถะ แต่สมถะในปฏิจจสมุปบาท
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เมื่อพิจารณาลึกๆ พิจารณาว่า เพราะอวิชชา
จึงมีสังขาร ดังนี้เป็นต้น ตามล�าดับ พิจารณา
เนื้อความในลักษณะอย่างนี้เป็นวิปัสสนา ซึ่ง
การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ก็คอื การพิจารณา
ทุกขสัจนั่นเอง
ฉะนั้น ในส่วนของการเจริญวิปัสสนาของ
พระพุทธเจ้า ก็อาศัยปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็น
วิปัสสนาภูมิ ให้เห็นธรรม รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ
คือรู้ว่า เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี (เพราะเหตุคือ
อวิชชามี สังขารการปรุงแต่งจึงมี) รู้ธรรมก็คือ
รู้กองทุกข์ รู้ว่ารูปนามเป็นกองแห่งทุกข์ รู้รูป

นามพร้อมทั้งเหตุ เหตุของกองทุกข์กค็ ือตัณหา
ซึ่งเป็นต้นตอของทุกข์
การที่รู้แจ้งอริยสัจ ๔ แล้วตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งแรกพระพุทธองค์ทรง
พิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทซึง่ เป็นกองแห่งทุกข์
แล้วก็พิจารณา ช่วงแรกๆ จะเป็นค�าบริกรรม
รู้ด้วยสุตะ หลังจากนั้น ทรงพิจารณากลับไป
กลับมา อนุโลม ปฏิโลม จากสุตมยปัญญาที่
เอามาพิจารณา เป็นจินตามยปัญญา จากนั้น
พัฒนาไปสู่ภาวนามยปัญญา ก็ได้เกิดญาณที่ ๑
ญาณที่ ๒ ตามล�าดับ จนกระทั่งเกิดญาณที่ ๓
ที่รู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ (อ่านต่อฉบับหน้า)

มุมมอง :

วัน วิสาขบูชา

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ความหมายของวันวิสาขบูชาที่ได้กล่าวมานั้น แม้จะลึกซึ้งและส�าคัญ ก็ยังจ�ากัดแคบ เป็น
เชิงคติเกี่ยวกับชีวิตบุคคล คือพระชนมชีพของพระบรมศาสดา วันวิสาขบูชายังมีความหมาย
ทีก่ ว้างขวางยิง่ กว่านัน้ ซึง่ เป็นความหมายในขัน้ หลักการของพระพุทธศาสนา ตรงกับความจริง
ที่ว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา และในแง่นี้ การเกิด
ขึ้นของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา เป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ ถือ
ได้ว่าเป็นการขึ้นสู่ยุคใหม่แห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยที่การประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า มีความหมายเชิงหลักการ ดังนี้
๑. การประสูติของพระพุทธเจา คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์
การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็หมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าด้วย เป็น
ความหมายที่โยงถึงกันอยู่ในตัว
การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ มีสัญลักษณ์อยู่ที่ การทรงประกาศการเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจ้า ด้วยพระด�ารัสที่เรียกว่า “อาสภิวาจา” (วาจาอาจหาญ) ว่า “อคฺโคหมสฺมิ
โลกสฺส, เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส” แปลว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก
เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก”
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การประสูติของพระพุทธเจา

พระวาจานี้ทรงประกาศท่ามกลางสังคม
มนุษย์ทมี่ อี ทิ ธิพลของการนับถือเทพเจ้าครอบคลุม
และครอบง�าไปทั่วทั้งหมด ค�าว่า “เชฏ”
เป็นต้นนั้น เป็นค�าแสดงฐานะของพระพรหม
ผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุด มนุษย์ยุคนั้นเชื่อว่าชีวิต
และสังคมของตนจะดีรา้ ยเป็นไปอย่างไร ย่อม
ขึ้ น ต่ อ อ� า นาจของเทพเจ้ า ที่ จ ะลงโทษหรื อ
โปรดปรานดลบันดาลให้เป็นอย่างไร สิ่งที่
มนุษย์จะต้องท�าเพือ่ น�าผลดีมาสูช่ วี ติ ครอบครัว
และสังคมของตน ก็คือการยอมสยบต่อเทวบัญชา และการอ้อนวอนบูชาขอผลทีป่ รารถนา
ด้วยการเซ่นสรวงสังเวย และการบูชายัญ
เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระองค์ได้
ประกาศหลักการที่เป็นการปฏิวัติความคิด
ความเชื่อ และวิถีชีวิตของมนุษย์ว่า มนุษย์นี้
เป็นสัตว์พิเศษ มีศักยภาพที่จะฝกฝนพัฒนา
ให้ดีเลิศประเสริฐสูงสุดได้ เมื่อมนุษย์ฝกฝน
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พัฒนาตนให้มีคุณความดีและมีปัญญาญาณ
สมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเลิศ
สูงสุด ทีเ่ รียกว่า “พุทธะ” ซึง่ เทพเจ้าทัง้ หลาย
ตลอดแม้กระทั่งพระพรหมก็จะน้อมนบบูชา
ฉะนั้น มนุษย์ที่ฝกฝนพัฒนาตนสูงสุด คือ
พุทธะนี้ต่างหาก ที่เป็น “อัคคะ” (ผู้เลิศ)
เป็น “เชฏะ” (ผู้เป็นใหญ่) เป็น “เสฏะ”
(ผูป้ ระเสริฐ) หาใช่เทพเจ้าหรือแม้แต่พระพรหม
ผู้เป็นเจ้าไม่
ด้วยหลักการนี้ พระพุทธศาสนาได้กระตุน้
และกระตุกมนุษย์ให้หันมาใส่ใจในศักยภาพ
แห่งมนุษย์ทมี่ อี ยูใ่ นตนเอง และเกิดความส�านึก
ในการทีจ่ ะฝกฝนพัฒนาชีวติ และความเป็นอยู่
พฤติกรรม ภูมิธรรม ภูมิปัญญาของตน ด้วย
ความตระหนักรู้ว่า สันติ สุข และอิสรภาพ
แห่งชีวิตและสังคมของตนจะสัมฤทธิ์หรือไม่
และแค่ไหนเพียงใด อยู่ที่การฝกฝนพัฒนาตัว
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๑๒
ของมนุษย์เอง หาใช่อยู่ที่การดลบันดาลของ
เทพเจ้าไม่ มนุษย์ไม่ควรจะมัวคิดหาทางพะเน้าพะนออ้อนวอนเอาอกเอาใจเทพเจ้า แต่ควร
หันมาเพียรพยายามพัฒนาตนเอง ให้มีความ
สามารถที่จะสร้างสรรค์ความส�าเร็จด้วยสติ
ปัญญาของตน
การประสูติของพระพุทธเจ้า หรือการ
เกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เป็นการปฏิวัติ
ในประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ ด้วยการ
ประกาศว่า อํานาจสูงสุดทีก่ าํ หนดชะตากรรม
ของมนุษย์ ก็คือการฝกฝนพัฒนาตน และ
การกระทําดวยปัญญาที่พัฒนาขึ้นมา ใหรู
ความจริงของธรรมชาติ หาใช่การดลบันดาล
ของเทพเจ้าไม่

11

๒. การตรัสรูของพระพุทธเจา คือการ
ปรากฏแห่งธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุด
อิสรภาพของมนุษย์ ทีท่ รงประกาศในการ
ประสูตินั้น จะบรรลุผลเป็นจริงก็เพราะมีการ
ตรัสรู้ กล่าวคือเมือ่ มนุษย์รเู้ ข้าใจมองเห็นความ
จริงของธรรมชาติ แล้วปฏิบัติการทั้งหลายได้
ถูกต้องตามธรรม โดยฝกฝนพัฒนาตนให้มี
ปัญญาญาณจนตรัสรู้เข้าถึงธรรมแล้ว มนุษย์
จึงเป็น “พุทธะ” ผู้ประเสริฐเลิศสูงสุด
การตรัสรู คือการบรรจบประสานระหวาง
ปัญญาของมนุษย์กบั ธรรมคือความจริงของ
ธรรมชาติ เมื่อตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้
ตรัสว่า “เมือ่ ใดธรรมทัง้ หลำยปรำกฏแก่บคุ คล
ประเสริฐ ผูเ้ พียรพยำยำมเพ่งพินจิ อยู่ เมือ่ นัน้
ปวงควำมสงสัย ย่อมมลำยไป เพรำะมำรูเ้ ข้ำใจ
ถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุของมัน... เพรำะได้รู้ถึง
ภำวะที่สิ้นไปแห่งปจจัยทั้งหลำย... ขจัดมำร
และเสนำเสียได้ ดังตะวันส่องฟำทอแสงจ้ำอยู่
ฉะนั้น”
ธรรมคือความจริงของธรรมชาตินนั่ แหละ
ยิ่งใหญ่สูงสุด หาใช่เทพเจ้าหรืออ�านาจดล
บันดาลอันใดไม่ แม้แต่เทพทั้งหลายก็อยู่ใต้
อ�านาจของธรรม คือความจริงแห่งความเป็น
ไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นในธรรมชาตินั่นเอง
ธรรมยอมเหนือเทพ เทพจะเหนือธรรมไปไม่
ได้ เมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้ว มนุษย์ก็จะได้เพียร
พยายามฝกฝนพัฒนาตนให้รเู้ ข้าใจและปฏิบตั ิ
การทัง้ หลายให้ถกู ต้องตามธรรม เพราะมนุษย์
มีปัญญาที่สามารถพัฒนาให้ลุถึงธรรมได้

การตรัสรูของพระพุทธเจา

12.��������� �.�. 59 P.01-48.indd 11

เมื่อเข้าถึงธรรมแล้ว ก็มีความเป็นอิสระ
ทีจ่ ะเป็นอยูแ่ ละท�าการอย่างประสานกับธรรม
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ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจธรรมนั้น ซึ่งมีความเป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่ต้องคอยเอาอก
เอาใจคอยรอค�าสั่งบัญชาของเทพยดาพรหม
เจ้า ที่ไม่รู้ว่าจะต้องประสงค์อย่างใด และจะ
ขัดเคืองหรือโปรดปรานอย่างไหน เมื่อใด

การปรินิพพาน

แต่พร้อมกันนั้นธรรมนั่นเองก็ก�ากับความจริง
ไว้วา่ ชีวติ และสิง่ แวดลอมรอบตัวของเราทุก
อยางไมยั่งยืนคงทนอยูตลอดไป จะตอง
เปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุปัจจัย เพราะ
ฉะนัน้ เราจะนิง่ นอนใจประมาทอยูไ มได เพราะ
ถ้ามัวประมาทผัดเพี้ยนละเลย ชีวิตของเรา
อาจหมดโอกาสที่จะพัฒนาให้เข้าถึงคุณค่า
และประโยชน์ที่พึงได้จากธรรม
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ธรรมที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้และประกาศแก่โลกแล้วนั้น มาปรากฏ
ผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของเรา
และเพื่อให้ชีวิตและสังคมของเราด�าเนินไปสู่
ความดีงาม ความมีสันติสุขและอิสรภาพ อัน
พึงได้จากธรรมนั้น เราจึงจะต้องเป็นอยู่อย่าง
ไม่ประมาท หรือด�าเนินไปในวิถชี วี ติ แห่งความ
ไม่ประมาท
เพราะฉะนั้น เมื่อจะปรินิพพาน พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ตรั ส พระวาจาสุ ด ท้ า ยที่ เรี ย กว่ า
“ปัจฉิมวาจา” อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมาย
และความหมายแห่ ง การปริ นิ พ พานว่ า
“วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
แปลว่า “สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุง
ประกอบขึ้น ลวนมีอันจะตองเสื่อมสลายไป
เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึง
พรอม”

๓. การปริ นิ พ พาน คื อ การเตื อ นจิ ต
ส�านึกในวิถีชีวิตแห่งความไม่ประมาท
ด้านหนึ่งของธรรมหรือความจริงแห่งกฎ
ธรรมชาติ ก็คือความไม่เที่ยงแท้คงทน และ
ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ของ
สิ่งทั้งหลาย ธรรมคือความจริงนี้มีอยู่ หรือ
ก�ากับอยู่กับชีวิตของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะ
การที่ชีวิตนั้นจะต้องสิ้นสุดลงด้วยความตาย
ในขณะที่ความเป็นจริงของธรรมบอกเรา
ว่า เราจะต้องฝกฝนพัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ สมบัติ
(จากหนังสือ “มองวันวิสาขบูชา หยั่ง
มีความสามารถ และมีปัญญาที่จะรู้เข้าใจ
ถึงอารยธรรมโลก” โดย พระพรหมคุณาและปฏิบัติการทั้งหลาย ให้ถูกต้องตามธรรม
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) พิมพ์ครัง้ แรก พฤษภาคม
คือกฎธรรมชาติ ชีวิตของเราจะดีงามเลิศ
พ.ศ. ๒๕๔๓)
ประเสริฐ บรรลุสันติสุขและอิสรภาพแท้จริง
ก็ต่อเมื่อมีปัญญาเข้าถึงธรรม และสามารถ
ท�าชีวิต และสังคมมนุษย์ ให้ด�าเนินตามธรรม
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รวมพุทธพจนสําคัญ

วันวิสาขบูชา

ปฺุวํโส

เมื่อประสูติ ทรงบันลือสีหนาทเปล่งอาสภิวาจา (วาจาองอาจกล้าหาญ)
ว่า “เราเป็นผูเ้ ลิศกว่าชาวโลก, เราเป็นผูเ้ จริญทีส่ ดุ กว่าชาวโลก, เราเป็นผูป้ ระเสริฐ
ที่สุดกว่าชาวโลก, ชาติของเรานี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ความเกิดอีกมิได้มี”
(อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส, อยมนฺติมา เม ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ)
เมื่อตรัสรู ทรงเปล่งอุทานครั้งแรก (ปฐมพุทธภาษิตคาถา) ว่าเมื่อเรายังไม่
พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นเอนกชาติ อเนกชาติสงฺสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือน คือตัณหาผู้สร้างภพ การเกิด
ทุกคราวเป็นทุกข์ร�่าไป คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ นี่แน่ะ
นายช่างผู้ปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะท�าเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป
คหการก ทิฏโสิ ปุน เคหํ น กาหสิ โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ จิตของ
เราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไป
แห่งตัณหา (คือถึงนิพพาน) วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา
เมื่อปรินิพพาน ตรัสปัจฉิมโอวาท ว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัย
อันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” (โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ
วินโย จ เทสิโต ปฺตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา) ตรัสปัจฉิมวาจา ว่า
“สังขารทั้งหลาย ย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�า
หน้าที่ทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่
ประมาทเถิด” (วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ)
[หมายเหตุ บำลีใหญ่ สัมพันธ์ โลกสฺส เป็น ฉฏีอปำทำน ใน อคฺโค เชฏโ และ เสฏโ
เพรำะเป็นกำรเปรียบเทียบ จึงแปลว่ำ “กว่ำ” ไม่ใช่ สำมีสัมพันธะแบบบำลีสนำมหลวง, กำรแปล
ว่ำ ผู้เลิศแห่งโลก ผู้เจริญที่สุดแห่งโลก ผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก จึงผิดหลักไวยำกรณ์ของบำลีใหญ่;
เสฏโ, เชฏโ มี “อิฏ” ปจจัย ของ “วิเสสตัทธิต” ด้วย ซึ่งเป็นคุณศัพท์ชั้นอติวิเศษ (ชั้นสูงสุด)
จึงต้องแปลออกว่ำ “ที่สุด” ด้วย]
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ปณิธาน :
กัปเป จะ สะตะสะหัสเส
เอตถันตะเร ยัง จะริตัง
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จะตุโร จะ อะสังขิเย
สัพพัง ตัง โพธิปาจะนัง ฯ
ขุททกนิกาย อปทาน พุทธว�ส
จริยาปฎก ข้อ ๒๘ หน้า ๕๕๑

มหาบุรุษ ผู้สละ ได้ทุกสิ่ง
แสนกัป สี่อสงไขย ให้บ�าเพ็ญ

หาใดยิ่ง โพธิญาณ หาไม่เห็น
ขอเพียงเห็น อนุตตร สัมโพธิญาณ ฯ

…เพียงชั่วลัดนิ้วผ่าน
พรหมโลกยังต�่าไป

โพธิสัมภาร นานสี่อสงไขย
ขอบจักรวาลไซร้ ยังใกล้เกิน…
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แสงทอง :
ชุณหปักข์ ขัตตฤกษ์ วิสาขา
ปราศจาก เมฆหมอก ละอองดาว

ดวงจันทรา ใสกระจ่าง อยู่กลางหาว
สุกสกาว ดูโดดเด่น เช่นดวงแด

คืนนี้เล่า เจ้าชาย สิทธัตถะ
ลาดอาสน์ทรง ลงใต้ร่ม โพธิพฤกษ์แพ

น้อมสัจจะ จิตตั้ง ดั่งดวงแข
พระพักตร์แล ไปเบื้องทิศ บูรพา

คู้บัลลังก์ ประทับลง ทรงสมาธิ
ความรู้ใด ดับทุกข์ภัย ในโลกา

น้อมด�าริ อธิษฐานจิต ปรารถนา
จะค้นหา ความรู้นั้น ไม่ผันแปร

“แม้เลือดเนื้อ สรีระนี้ จักเหือดแห้ง
หากกิเลส มารยังมี ฤดีแด

แม้สิ้นแรง ไม่พ้นทุกข์ ไม่ลุกแน่
หทัยแน่ จะไม่คลาด จากอาสน์ทรง”

ดุจจันทร์เลื่อน เคลื่อนข้าม ผ่านสิงขร
เวทนา กล้าแข็ง เข้าต้ององค์

พระภูธร ด�ารงใจ ไม่ใหลหลง
ธ ยังคง สติมั่น ไม่สั่นคลอน

แต่แล้ว กาลสงัด ก็ลับสลาย
เมฆหมอกเลื่อน เคลื่อนทับ จับศศิธร

เปลีย่ นกลับกลาย เป็นเหมือน ท่ามกลางสมร
หมู่อมร ต้องอับแรง สิ้นแสงดาว

เสียงโห่ร้อง ก้องระทึก กึกกัมปนาท
แสงอาวุธ สะท้อนพู่ อยู่แพรวพราว

พายุสาด ฝนฟาลั่น ให้สั่นหนาว
เป็นแถวยาว อยู่ขอบฟา นภากร

เจ้าพญา มารา- ธิราชใหญ่
ครีเมขลา นามา คชธร

แสนพลไพร่ กว้างยาวโยชน์ โขดสิงขร
สหัสสกร อาวุธพร้อม เข้าล้อมราย

ให้บันดาล เกิดเป็นคลื่น กลางสมุทร
แม้หนึ่งหยาด ไม่อาจต้อง พระวรกาย

ม้วนขึ้นสุด เข้ากระแทก แตกเป็นสาย
องค์เจ้าชาย ยังคงอาสน์ ไม่ขลาดภัย

แปดหมื่นสี่- พันลูกไฟ บรรลัยศร
ลูกอุกกา กลับแปรเป็น บุปผาไป

เกลื่อนอัมพร ข้ามขอบฟา น่าหวั่นไหว
แล้วหล่นไว้ ประดับองค์ พระทรงธรรม

พญามาร เทพบุตร หาหยุดไม่
โพธิสัตว์ ขัตติยะ ประด้วยธรรม

เข้าชิงชัย หนุนใส่ จนใกล้ค�่า
สูงค่าล�้า สามสิบทัศ พระบารมี
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พญามาร แม้สิ้นแรง ยังแผลงฤทธิ์
นี่อาสน์กู กูเคยนั่ง มาโกฏิปี

ท่านถือสิทธิ อะไรกัน? มานั่งนี่
ไพร่พลมี พร้อมเห็น เป็นพยาน

พระมุนินทร์ ปนกษัตริย์ จึงตรัสตอบ
ธรณี ณ ที่นี้ เป็นพยาน

เราถึงชอบ ด้วยอาสน์ องอาจหาญ
สิ้นค�าขาน จรดพระหัตถ์ สัมผัสดิน

ขออ�านาจ ทานบารมี ที่เคยให้
ขอแม่พระ- ธรณี เมื่อได้ยิน

แต่ตั้งใจ ในพุทธ- ภูมิสิ้น
บีบวาริน จากมุมมวย ช่วยปราบมาร

อุทกจาก พระเมาฬี ศรีสมร
ก็ไหลหลั่ง ท่วมหมู่ ศัตรูมาร

พยานพร สิทธัตถะ อธิษฐาน
ขันธสันดาน ธ วิสุทธิ์ เหนือบุษบงก์

ก�าราบมาร เจริญญาณ กร้าวแกร่งกล้า
หนึ่งบุพเพ- นิวาสา- นุสสติตรง

เกิดวิชชา สามค�ารบ จบประสงค์
ระลึกส่ง อดีตชื่อ ถือเป็นเรา

ในยามสอง รู้จุตูป- ปาตญาณ
สามสิ้นอาส- วักขย- ญาณบรรเทา

สัตว์สังขาร สูงหรือต�่า ตามกรรมเขา
สร่างความเมา รู้โลกสาม ตามปัจจัย

“สิ่งนี้มี สิ่งนั้น จึงเกิดมี”
“สิ่งนี้ดับ สิ่งนั้น ก็ลับไป”

เป็นตามนี้ ไม่มี ที่สงสัย
กระจ่างใจ สว่างแจ้ง แสงปัญญา

อริยสัจจ์ ทั้งสี่ นี้ชัดแล้ว
ว่างจากสัตว์ บุคคล ตนอัตตา

บุรุษแก้ว เกิดญาณรอบ ตอบปัญหา
ทั่วทิศา หาเห็นใคร ให้เทียบเคียง

สู้เหนื่อยยาก เพียรพาก แสวงหา
หกปีผ่าน จากบ้าน และวังเวียง

สงัดปา ห่างไกล ไร้สรรพเสียง
เพื่อหนึ่งเพียง อนุตตร สัมโพธิญาณ

ตรัสรู้ พระสัมมา- สัมโพธิ
สิ้นอวิชชา ถอนตัณหา พญามาร

สมด�าริ พ้นทุกขะ วัฏฏ์สังสาร
ทรงสราญ ปลงภาระ พันธะใจ

ดั่งพระจันทร์ เคลื่อนคล้าย จากสายหมอก ออกมานอก รัตติกาล สังสารไสย์
ส�าเร็จเป็น พระพุทธองค์ พระทรงชัย
พระนามไท้ พระสรรเพชญ์ เผด็จมาร
สาดสีทอง ต้องขอบฟา บูรพาทิศ
ส่องมรรคา พาปวงชน พ้นบ่วงมาร
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สองธรรม :
วิสาข- บูชา ข้าขอน้อม
ระลึกบุญ คุณความดี ทรงชี้น�า

ระลึกพร้อม วิสังขาร อุปถัมภ์
ระลึกธรรม พระมหา จอมมุนี

ระลึกใน พระบารมี สี่อสงไขย
บ�าเพ็ญใน โกฏิจักรวาล เนิ่นนานที

แสนก�าไร มหากัป ประดับศรี
เพื่อสิ่งนี้ อนุตตร สัมโพธิญาณ

ระลึกถึง พระญาณไกล ไร้ขีดขั้น
อเวจี จรดถึง พรหมภควาน

จากวันนั้น แผ่ปกไป เปียมไพศาล
เปดนิพพาน ทางไว้ ให้ก้าวเดิน

ข้าฯ หมู่สัตว์ อันมี ธุลีน้อย
วิสาขา มาบรรจบ ครบจ�าเริญ

ผูกเป็นสร้อย ร้อยค�ารับ ขับสรรเสริญ
ขออัญเชิญ พรหมเทวา มาร่วมกัน

สิบนิ้วน้อย ค่อยประนม ก้มลงกราบ
แม้พระองค์ ปรินิพพาน เนิน่ นานวัน

แทบเบื้องบาท ธ วิสุทธิ์ วิมุติขันธ์
คุณอนันต์ ประทับไว้ ไม่เคยลืมฯ
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กวีนิพนธ์ :

ชีวิต

ชี้วัฏฏ์

ปปญจา

เพราะเราคิดว่าชีวติ เริม่ ต้นทีค่ วามเกิด จึงคิดว่ามันจะจบลงทีค่ วามตาย
แต่จริงๆ แล้วชีวิตไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะเมื่อตอนเกิด หากแต่มีเหตุปัจจัย
มากมายที่ส่งสืบทอดต่อๆ กันมาแล้วก่อนเกิด ชีวิตที่เรียกกันว่า “ของ
เรา” จึงเป็นเพียงแค่คอนเซ็ปหรือสมมุติ เพื่อสะดวกในการอ้างถึงเท่านั้น
แต่สภาวธรรมจริงๆ แล้ว ก็เป็นเพียงรูปนามที่เกิดขึ้นแล้วดับไป หาตัวตน
อะไรไม่ได้ (เพราะสิง่ ทีด่ บั ลงไปก็ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ มา แต่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปในระหว่าง -จะเรียกสิง่ เดียวกันก็ไมใช จะเรียกคนละสิง่ ก็ไมเชิง- “เพราะ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี”) ดังนั้นเมื่อยังไม่หมดเหตุ รูปนามย่อมเกิดดับต่อเนื่องไป
อีก หาได้สิ้นสุดลงเมื่อตายอย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไปไม่ เพียงแต่มันจะ
ด�าเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ เป็นไปตามเหตุปจั จัยหรือกรรมทีท่ า� มานัน่ เอง
ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส กรรมและวิบากย่อมยังหมุนวนคงมีอยู่ตราบ
นั้น สิ่งนี้ก็คือสังขารธรรม หรือสังสารวัฏนั่นเอง ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจ
ไม่เรียนรู้ ก็ยังไม่จบได้ ดังนั้น จะว่าไปแล้ว ชีวิตที่แท้นั้น จึงเริ่มต้นที่
ความรู้ และจบลงที่ความหลุดพ้นต่างหาก
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ชีวิต ชีวน ชีวุน ชีวาย
ชั่วชีวิตหมาย วักเอา วักเอา
ใชชีวิตออก วิดออก ก็เบา
ชื่นชีพชราเฒา ชี้ วัฏฏะ วางฯ
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ชาวพุทธควรมีหลักความเชื่อการตัดสินอย่างไร เมื่อมีความเห็นขัดแย้งในหลักธรรม
ค�าสอน การตีความ การประพฤติปฏิบัติ ต่างคนต่างเห็นว่าตนเองถูก บางทีถึงขั้นกล่าวหา
โจมตีกัน พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในหลายที่หลายวาระ จึงได้ประมวลรวมมาดังนี้
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สัมมาทิฏฐิ คือ เบื้องตนแหงกุศลธรรม
[๑๒๑] ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สิ่ ง ที่ เริ่ ม ต้ น เป็ น นิ มิ ต เบื้ อ งต้ น แห่ ง ดวงอาทิ ต ย์ เ มื่ อ จะ
อุทัย คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ดูกรภิกษุท. สิ่งที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งกุศล
ธรรมท. คือ สัมมาทิฏฐิ ฉันนั้นเหมือนกันแล ("ปุพพังคสูตร" องฺ.ทสก. ฉบับหลวง ๒๔/๑๒๑/๒๐๖)
ปัจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ๒
๑. ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟัง
ค�าแนะน�าสั่งสอน เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟังค�าบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดย
เฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร รู้จักเปดหู เปดตา เปดใจ ฟังเสียงผู้อื่น
โดยเฉพาะสัตบุรุษ ผู้รู้ทั้งหลาย หรือ สมัยปัจจุบัน คือ หนังสือพระไตรปฎก หนังสือธรรมะ
ต่างๆ ฟังข้อมูลอื่นหรือข้อมูลใหม่ ที่อาจถูกกว่า ดีกว่า ครบถ้วนกว่า ไม่ปดกั้นความคิดตนเอง
ท�าตัวเป็นชาล้นถ้วย ไม่ใจแคบยึดแต่ความเห็นของตัว กูถูกกูแน่อยู่คนเดียว)
๒. โยนิโสมนสิการ (การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดพิจารณาเป็น คือกระท�าใน
ใจโดยแยบคาย มองสิง่ ทัง้ หลายด้วยความคิดพินจิ พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบถีถ่ ว้ นถ่องแท้
รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือ ปัญหานั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะ ตามความ
เป็นจริง และตามความสัมพันธ์สืบต่อเป็นอิทัปปัจจยตาแห่งเหตุปัจจัย หรือ มองให้ถึงต้น
ก�าเนิดรากเหง้าของจิตใจ) (ม.มู ๑๒/๔๙๗/๓๘๑; องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๑/๘๒; พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)
ความสําคัญของปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ
คบสั ต บุ รุ ษ à ฟั ง ธรรม à ศรั ท ธา à โยนิ โ สมนสิ ก าร à สติ สั ม ปชั ญ ญะ
à ส�ารวมอินทรีย์ ๖ à สุจริต ๓ à สติปฏ
ั ฐาน ๔ à โพชฌงค์ ๗ à วิชชา + วิมุติ
(à = “ที่บริบูรณ์ ย่อมยัง...ให้บริบูรณ์”, เช่น กำรคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังกำรฟง
สัทธรรมให้บริบูรณ์ กำรฟงสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธำให้บริบูรณ์..., ถ้ำอ่ำนจำก
ท้ำย à = “มี...เป็นอำหำร”, เช่น วิชชำและวิมุติ มีโพชฌงค์ ๗ เป็นอำหำร โพชฌงค์ ๗
มีสติปฏฐำน ๔ เป็นอำหำร)
ภวตั ณ หา ß อวิ ช ชา ß นิ ว รณ์ ๕ ß ทุ จ ริ ต ๓ ß ไม่ ส� า รวมอิ น ทรี ย ์ ๖
ß ไม่มีสติสัมปชัญญะ ß ท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) ß ไม่มีศรัทธา
ß ไม่ฟังธรรม ß ไม่คบสัตบุรุษ
(ß = “มี...เป็นอำหำร”, เช่น ภวตัณหำ มีอวิชชำเป็นอำหำร อวิชชำ มีนิวรณ์ ๕
เป็นอำหำร..., ถ้ำอ่ำนจำกท้ำย ß =“ที่บริบูรณ์ ย่อมยัง...ให้บริบูรณ์” เช่น กำรไม่คบสัตบุรุษ
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังกำรไม่ฟงสัทธรรมให้บริบูรณ์ กำรไม่ฟงสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังควำม
(“อวิชชำสูตร; ตัณหำสูตร” องฺ.ทสก. ๒๔/๖๑-๖๒/๑๐๓-๑๐๗)
ไม่มีศรัทธำให้บริบูรณ์...)
(จะเห็นว่าการฟังธรรมจากสัตบุรุษด้วยโยนิโสมนสิการ น�าไปสู่สติสัมปชัญญะ และ
สติปัฏฐาน ๔ ท้ายสุด ถึงวิชชาและวิมุติได้)
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๑๒

วิวัฒนาการของโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
ปัญญา à ปัญญินทรีย์ à ปัญญาผล à ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ à สัมมาทิฏฐิ à องค์แห่งมรรค

(“มหำจัตตำรีสกสูตร” ม.อุ. ๑๔/๒๕๘/๑๔๖)

ความเชื่อพื้นฐานของชาวพุทธ คือ ศรัทธา ฝกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด
บริสทุ ธิห์ ลุดพ้นได้ ดังทีพ่ ระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญ
๔ และ สัมมาทิฏฐิ ๑๐
ไว้เป็นแบบอย่าง)
ศรัทธา ๔
(ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล)

(พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)

๑. กั ม มสั ท ธา (เชื่ อ กรรม, เชื่ อ กฎ
แห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่า
เมื่อท�าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท�าทั้งรู้
ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้น
ในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้าย
สืบเนื่องต่อไป การกระท�าไม่ว่างเปล่า และ
เชือ่ ว่าผลทีต่ อ้ งการจะส�าเร็จได้ดว้ ยการกระท�า
มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น)

ศรัทธา ๓ ขอตนนีโ้ ดยสรุปก็คอื หลักกรรม ๕

๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า, มัน่ ใจในองค์พระตถาคต ว่า
ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณ
ทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้
ด้วยดี เป็นสวากขาตธรรม ทรงเป็นผู้น�าทาง
ที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หาก

(“จูฬกัมมวิภังคสูตร” ม.อุ. ๑๔/ ๕๘๑/๒๘๗;
บทสวดมนต์อภิณหปจจเวกขณปำฐะ)

๑. กั ม มั ส สโกมหิ (มี ก รรมเป็ น สมบั ติ
แท้ของตน)
๒. กัมมทายาโท (มีกรรมเป็นทายาทต้อง
รับมรดกของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล)
๓. กัมมทายาโท (มีกรรมเป็นทายาท มี
กรรมเป็นผู้ให้ผล ต้องรับมรดกของตน)

๔. กั ม มพั น ธุ (มี ก รรมเป็ น ผู ้ ติ ด ตาม
๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก, เชื่อผลของ
เป็นเผ่าพันธุ์, เป็นพันธุ์สัตว์ในภพภูมิต่างๆ
กรรม, เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่า
พันธุ์เทพ พันธุ์มาร เป็นต้น)
กรรมที่ท�าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ
๕. กัมมปฏิสรโณ (มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย
ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว)
แท้ๆ)
๓. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความที่สัตว์
เราท�ากรรมใดไว้ กรรมดีก็ตาม กรรมชั่ว
มีกรรมเป็นของตน, เชือ่ ว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรม ก็ตาม จักต้องได้รับผลของกรรมนั้น กรรม
ย่อมจ�าแนกสัตว์ให้เลวและประณีต
ของตน)
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๑๒
สัมมาทิฏฐิ ๑๐ (ที่เปนโลกียะ)
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิที่
ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ (ปุ
ฺ ภาคิยา)
ให้ผลแก่ขันธ์ (อุปธิเวปกฺกา) เป็นไฉน คือ
ความเห็นดังนี้ว่า
๑. ทานที่ให้แล้ว มีผล (อตฺถิ ทินฺนํ)
๒. ยัญที่บูชาแล้ว มีผล (อตฺถิ ยิฏํ)
๓. สังเวยทีบ่ วงสรวงแล้ว มีผล (อตฺถิ หุต)ํ
๔. ผลวิบากของกรรมที่ท�าดี ท�าชั่วแล้ว
มีอยู่ (อตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ
วิปาโก)
๕. โลกนี้มี (อตฺถิ อยํ โลโก)
๖. โลกหน้ามี (อตฺถิ ปโร โลโก)
๗. มารดามี (อตฺถิ มาตา)
๘. บิดามี (อตฺถิ ปิตา)
๙. สัตว์ที่เป็นอุปปาติกะมี (อตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา)
๑๐. สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ด�าเนิน
ชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้า
ให้แจ่มแจ้ง เพราะรูย้ งิ่ ด้วยตนเองในโลก มีอยู่
(อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลกํ ปรฺจ
โลกํ สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ)
นี้สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วน
แห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ฯ
(“มหำจัตตำรีสกสูตร” ม.อุ. ๑๔/๒๕๗/๑๔๖)

ข้อ ๒+๓ อจ. บางท่านอธิบาย “ยิฏั ง”
ว่า จารีต - ประเพณี - พิธีกรรม (เช่น วัน
ส�าคัญทางศาสนา อย่าง วันวิสาขบูชา มาฆะ
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อาสาฬหะ วันพระ หรือ พิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ เช่นท�าวัตรสวดมนต์ งานศพ หรือ
พิธีกรรมไหว้ครู พิธีกรรมวันแม่ เป็นต้น) มี
การบูชา ร�าลึก ส�านึก สังวร ส�าเหนียก แล้ว
กระท�าให้เป็นส�าคัญ ให้เกิดผลดีเป็นกุศล
เป็นส่วนแห่งบุญ ช�าระล้างกิเลส เกิดเจริญ
พัฒนาทางจิตใจ (หุตงั ) กล่าวคือ ยิฏั ง ท�าให้
เกิดหุตัง เกิดผลเสวย ได้รับรสเสวย จิตได้
รั บ รสซาบซึ้ ง จนเกิ ด ผลพั ฒ นาทางขั น ธ์
จิตวิญญาณ
ข้อ ๗ + ๘ + ๙ ไม่ใช่พอ่ แม่ทางเนือ้ หนัง
สมสูแ่ บบโลกๆ กันแล้วเกิดลูก บางอจ. ตีความ
ว่าหมายถึงบุญคุณพ่อแม่ (ซึ่งปุถุชนคนทั่วไป
ก็รู้ ไม่จ�าเป็นต้องระดับพระสัพพัญุตญาณ
ของพระพุทธเจ้า) แต่บางอจ. บอกว่าหมาย
ถึงเป็นพ่อแม่ทางจิตวิญญาณ และท�าให้เกิด
กั ม มโยนิ ท างจิ ต วิ ญ ญาณใหม่ ผุ ด เกิ ด ขึ้ น
(โอปปาติกโยนิ) ในร่างเดิม เป็น สัตตา
โอปปาติกา (ดูเชิงอรรถ) ตายจากชาติปุถุชน
เกิดใหม่เป็นอริยชาติ เป็นอุบตั เิ ทพ คือโสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ ถ้าเป็นอรหันต์
ก็คือวิสุทธิเทพ แม่ทางวิญญาณ คือ เจโต
พ่อทางวิญญาณ คือ ปัญญา หรือ แม่คือศีล
พ่อคือปัญญา หรือ แม่คือโพชฌงค์ ๗ พ่อ
คื อ มรรค ๘ เหมื อ นอย่ า งที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า
เปรียบพระองค์เป็นพ่อ พระสารีบุตรเป็นแม่
เลี้ยง พระโมคคัลลานะเป็นแม่นม คือเป็น
พ่อแม่ทางธรรม ทางจิตวิญญาณ ที่ช่วยท�า
อริยบุคคลให้เกิด, เมื่อเป็นเช่นนี้ข้อ ๕ + ๖
ก็ไม่ใช่แค่โลกทางร่างกายหลังตายเท่านั้น ซึ่ง
ศาสนาอืน่ เขาก็เชือ่ กันอยูแ่ ล้ว ถ้าเชือ่ แค่นกี้ ไ็ ม่
ต้องอาศัยพระสัพพัญุตญาณก็ได้ แต่หมาย
ลึกถึงโลกทางจิตวิญญาณ โลกนีห้ มายถึง “โลก
โลกียะ” โลกหน้าหมายถึง “โลกโลกุตตระ”
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๑๒

ตรงตามอภิธรรมซึ่งจ�าแนกจิต ๑๒๑ เป็น
๙ นัย ข้อ “โลกเภทนัย” คือ จิตฝายโลก
โลกียะ และจิตฝายโลกโลกุตตระ ซึ่งเป็น
ค� า อธิ บ ายที่ ส อดร้ อ ยเป็ น แนวทางเดี ย วกั น
ตั้งแต่ข้อ ๕ - ๙ และตรงตามพุทธพจน์ว่า
“โลกอันจิตยอมนําไป จิตเตน นียติ โลโก”
และ “ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนาหรือ
เปนไปกอน มีใจเปนใหญที่สุด สําเร็จแลว
ดวยใจ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา
มโนมยา”
กาลามสูตร หรือ เกสปุตตสูตร
๑. มา อนุ สฺ ส เวน (อย่ า ปลงใจเชื่ อ
ด้วยการฟังตามกันมา — Be not led by
report)
๒. มา ปรมฺ ป ราย (อย่ า ปลงใจเชื่ อ
ด้วยการถือสืบๆ กันมา — Be not led
by tradition)
๓. มา อิติกิราย (อย่าปลงใจเชื่อ ด้วย
การเล่าลือ — Be not led by hearsay)
๔. มา ปิฏกสมฺปทาเนน (อย่าปลงใจเชือ่
ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์ — Be not
led by the authority of texts)
๕. มา ตกฺกเหตุ (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะ
ตรรก — Be not led by mere logic)
๖. มา นยเหตุ (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะ
การอนุมาน — Be not led by inference)
๗. มา อาการปริวิตกฺเกน (อย่าปลงใจ
เชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล — Be
not led by considering appearances)
๘. มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา (อย่า
ปลงใจเชือ่ เพราะเข้าได้กบั ทฤษฎีทพี่ นิ จิ ไว้แล้ว
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— Be not led by the agreement
with a considered and approved
theory)
๙. มา ภพฺพรูปตาย (อย่าปลงใจเชื่อ
เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ —
Be not led by seeming possibilities)
๑๐. มา สมโณ โน ครูติ (อย่าปลงใจ
เชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของ
เรา — Be not led by the idea, ‘This
is our teacher’.)
(๑๑.) เมื่อใด พึงรูดวยตนเองวา ธรรม
เหลานีเ้ ปนอกุศล มีโทษ ผูร ตู เิ ตียน ถือปฏิบตั ิ
บริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อความไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เมื่อนั้น ควรละ
ธรรมเหลานั้นเสีย
เมื่อใด พึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้
เปนกุศล ไมมีโทษ ผูรูสรรเสริญ ถือปฏิบัติ
บริ บู ร ณ แ ล ว ย อ มเป น ไปเพื่ อ ประโยชน
เกื้อกูล เพื่อสุข เมื่อนั้น ควรถือปฏิบัติธรรม
เหลานั้นอยู
(“เกสปุตตสูตร” หรือ “กำลำมสูตร” องฺ.ติก.
๒๐/๕๐๕/๑๗๙-๑๘๔; พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)

อย่าปลงใจปักใจยึดมั่นจนกลายเป็น อิทํ
สจฺจภินิเวสกายคนฺถ คือ ธรรมชาติที่เกี่ยว
คล้องนามกายรูปกายไว้โดยอาการยึดมั่นใน
ความเห็นผิดของตนว่าถูก ความเห็นผู้อื่น
ว่าผิด
(หมวดคันถะ ๔ ปรมัตถโชติกะ
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมำจริยะ)

ข้อ ๑-๑๐ เข้าได้กับ ปรโตโฆสะ ความ
ส�าคัญที่มักมองข้ามไปอยู่ที่ข้อสรุปท้ายสุด
(ข้อ ๑๑) คือ โยนิโสมนสิการ
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๑๒
หลักตัดสินธรรมวินัย ๗
ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ
๑. เอกันตนิพพิทา (ความหน่ายสิ้นเชิง,
ไม่หลงใหลเคลิบเคลิ้ม, ความเบื่อหน่ายอย่าง
ที่สุด)
๒. วิราคะ (ความคลายก�าหนัด, ไม่ยึด
ติดรัดตัว เป็นอิสระ)
๓. นิโรธ (ความดับ, หมดกิเลสหมดทุกข์)
๔. อุปสมะ (ความสงบ, ความสงบร�างับ)
๕. อภิญญา (ความรู้ยิ่ง, ความรู้ชัด)
๖. สัมโพธะ (ความตรัสรู้)
๗. นิพพาน (นิพพาน)
ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่าเป็นธรรม เป็นวินัย
เป็นสัตถุสาสน์ คือค�าสอนของพระศาสดา;
หมวดนี้ ตรัสแก่พระอุบาลี
(“สัตถุสำสนสูตร” องฺ.สตฺตก. ๒๓/๘๐/๑๑๒)

หลักตัดสินธรรมวินัย ๘
ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ
๑. วิราคะ (ความคลายก�าหนัด, ความ
ไม่ติดพัน เป็นอิสระ, มิใช่เพื่อความก�าหนัด
ย้อมใจ หรือเสริมความติดใคร่)
๒. วิสังโยค (ความหมดเครื่องผูกรัด,
ความไม่ประกอบทุกข์, มิใช่เพื่อผูกรัด หรือ
ประกอบทุกข์, ความพราก)
๓. อปจยะ (ความไม่พอกพูนกิเลส, มิใช่
เพื่อพอกพูนกิเลส, การไม่สะสม)
๔. อัปปิจฉตา (ความอยากอันน้อย, ความ
มักน้อย, มิใช่เพื่อความอยากอันใหญ่, ความ
มักใหญ่ หรือมักมากอยากใหญ่, กล้าจน)
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๕. สันตุฏฐี (ความสันโดษ, มิใช่เพื่อ
ความไม่สันโดษ, ใจพอ, สันโดษในปัจจัย ๔
ไม่ใช่สันโดษในความดี)
๖. ปวิเวก (ความสงัด, มิใช่เพื่อความ
คลุกคลีอยู่ในหมู่, ความสงัดจากกิเลส)
๗. วิรยิ ารัมภะ (การประกอบความเพียร,
มิใช่เพื่อความเกียจคร้าน)
๘. สุภรตา (ความเลี้ยงง่าย, มิใช่เพื่อ
ความเลี้ยงยาก)
ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่าเป็นธรรม เป็นวินัย
เป็นสัตถุสาสน์ คือค�าสอนของพระศาสดา;
หมวดนี้ ตรัสแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี
(วินย. ๗/๕๒๓/๒๑๓; “สังขิตตสูตร”
องฺ.อฏฐก. ๒๓/๑๔๓/๒๒๑-๒๒๒)

(ทฤษฎีพอเพียง-เพียงพอของในหลวง คือ
ข้อ ๔ + ๕ + ๗ ไม่ใช่ขเี้ กียจนะ ขยันขวนขวาย
กิจการงานแต่ใจพอ ถ้ามีมากก็แบ่งปันเสียสละ
ให้ผู้อื่น ถ้ามากกว่านั้นก็แลกเปลี่ยนหรือขาย)
หลักตัดสินธรรมวาที - อธรรมวาที
[๒๕๒] เมื่อภิกษุโกสัมพี ๒ ฝาย ก่อ
ความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความ
วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
พระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น
ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาค ว่าจะปฏิบัติ
ต่อพวกภิกษุท.เหล่านี้อย่างไร
ทรงรับสัง่ ว่า “จงวางตนอยูอ่ ย่างชอบธรรม
เถิด พึงทราบอธรรมวาทีภกิ ษุ และ ธรรมวาที
ภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการดังนี้”
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๑๒
๑๔. แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบา
๑๕. แสดงอาบัตทิ มี่ สี ว่ นเหลือว่าเป็นอาบัติ
ที่ไม่มีส่วนเหลือ
๑๖. แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็น
อาบัติที่มีส่วนเหลือ
๑๗. แสดงอาบัตชิ วั่ หยาบว่าเป็นอาบัตไิ ม่
ชั่วหยาบ
๑๘. แสดงอาบัตไิ ม่ชวั่ หยาบว่าเป็นอาบัติ
ชั่วหยาบ

ลักษณะของภิกษุอธรรมวาที ๑๘ อยาง
๑. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม
๒. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม
๓. แสดงสิ่งมิใช่วินัยว่าเป็นวินัย
๔. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย
๕. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้
กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
๖. แสดงสิง่ ทีต่ ถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าว
ไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
๗. แสดงจริยาวัตรทีต่ ถาคตไม่ได้ประพฤติ
มาว่าตถาคตได้ประพฤติมา
๘. แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตประพฤติมา
ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา
๙. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตได้บัญญัติไว้
๑๐. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้
๑๑. แสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติ
๑๒. แสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ
๑๓. แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนัก
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ลักษณะของภิกษุธรรมวาที ๑๘ อยาง
๑. แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม
๒. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม
๓. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย
๔. แสดงวินัยว่าเป็นวินัย
๕. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้
กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
๖. แสดงสิง่ ทีต่ ถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าว
ไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
๗. แสดงจริยาวัตรทีต่ ถาคตไม่ได้ประพฤติ
มาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา
๘. แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตประพฤติมา
ว่าตถาคตได้ประพฤติมา
๙. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้
๑๐. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่า
ตถาคตได้บัญญัติไว้
๑๑. แสดงอนาบัติว่าเป็นอนาบัติ
๑๒. แสดงอาบัติว่าเป็นอาบัติ
๑๓. แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติเบา
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๑๒
๑๔. แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติหนัก
๑๕. แสดงอาบัตทิ มี่ สี ว่ นเหลือว่าเป็นอาบัติ
ที่มีส่วนเหลือ
๑๖. แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็น
อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ
๑๗. แสดงอาบัตชิ วั่ หยาบว่าเป็นอาบัตชิ วั่
หยาบ
๑๘. แสดงอาบัตไิ ม่ชวั่ หยาบว่าเป็นอาบัติ
ไม่ชั่วหยาบ
(“โกสัมพีขันธกะ อัฏฐำรสวัตถุกถำ”
วินย.๕/๒๕๒/๒๖๘-๒๗๐)

เรื่องวินัย ควรดูที่เจตนารมณ์ของแต่ละ
ข้อด้วย เหมือนกฎหมายบ้านเมืองที่เราต้องดู
เจตนารมณ์วา่ บัญญัตขิ นึ้ เพือ่ เปาประสงค์อะไร
จะท�าให้เข้าใจถึงแก่นสารของวินัยนั้นๆ ตรง
ประเด็น ไม่ใช่สักว่าถือตามๆ กันโดยไม่ทราบ
เหตุผล ส่วนการละเมิดนัน้ ทัง้ วินยั และกฎหมาย
ต่างก็ให้ความส�าคัญของเจตนาเป็นอันดับแรก
(“เจตนาหํ กมฺมํ วทามิ, เจตยิตฺวา กมฺมํ
กโรมิ กาเยน วาจาย มนสา” = “ภิกษุท.
เรำกล่ำวว่ำ เจตนำนั่นแหละเป็นกรรม เมื่อมี
เจตนำแล้ว บุคคลย่อมกระท�ำกรรมโดยทำง
กำย วำจำ ใจ”) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
“กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” นั่นเอง
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อาบัติชั่วหยาบ (ปาราชิก + สังฆาทิเสส) ของ
ภิกษุอื่น เป็นอาบัติปาจิตตีย์, ก�าจัดซึ่งภิกษุ
ด้วยอาบัตสิ งั ฆาทิเสสไม่มมี ลู เป็นอาบัตปิ าจิตตีย,์
ภิกษุอยู่กับสตรี ๒ ต่อ ๒ ในที่ลับตาหรือลับหู
เป็นอนิยตะ อย่างน้อยเป็นอาบัติปาจิตตีย์
ตัวอย่ำงปำรำชิก เช่น ลัก โกง หรือ
ยักยอก ทรัพย์ ๕ แสน (ซึ่งเกิน ๕ มำสก
แน่ น อน) มี ห ลั ก ฐำนครบ ทั้ ง พยำนวั ต ถุ เอกสำร-บุคคล แล้วคืนเงินภำยหลังเมือ่ ถูกจับ
ได้ ถำมว่ำจะหำยจำกปำรำชิกไหม แสดงให้
เป็นอำบัติเบำได้ไหม จริงๆ ก็ปำรำชิกตั้งแต่
แรกที่กรรมส�ำเร็จแล้ว แม้ไม่มีใครรู้เห็นเป็น
ควำมลับ อำจเป็นพระดีมผี ลงำนท�ำคุณประโยชน์
แก่ศำสนำและประชำชน แต่มนั คนละเรือ่ งกัน
ไม่อำจลบล้ำงอำบัตินี้ได้

หลักปฏิบตั ฆิ ราวาสตอพระสงฆ์ทสี่ อนตางกัน
ปฏิบัติตางกัน
อนาถบิณฑิกคหบดี และ นางวิสาขา
เข้าเฝาทูลถามข้อปฏิบัติ ตรัสว่า “จงถวาย
ทานในภิกษุทั้ง ๒ ฝาย แล้วจงฟังธรรมทั้ง ๒
ฝาย (ปรโตโฆสะ - ไม่ฟงควำมข้ำงเดียว ไม่
ด่วนตัดสิน) แล้วจงพอใจในความเห็น ความ
ถูกใจ ความชอบใจ และ ความเชื่อถือ ของ
ภิกษุฝา ยธรรมวาทีเท่านัน้ (หลังโยนิโสมนสิกำร
แล้ว และถ้ำจะเลิกใส่บำตรหรือเลิกไหว้ภิกษุวินยั พระส�าคัญทีฆ่ ราวาสควรรูเ้ พราะมีขา่ ว อธรรมวำที ก็ภำยหลัง)”
(“โกสัมพีขันธกะ”
ฉาวอยู่เรื่อย คือ ปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส
วินย.๕/๒๕๕-๒๕๖/๒๗๑-๒๗๒)
๑๓, มีโทสะ ตามก�าจัดซึ่งภิกษุด้วยอาบัติ
ปาราชิกไม่มีมูล หรือ มีโทสะ แกล้งหาเลส
ตามก�าจัดซึ่งภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส, ภิกษุใดรู้อยู่ ปกปด
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๑๒

หลักมหาปเทส ๔
[๙๒] พระพุทธานุญาตวัตถุเป็นกัปปยะ
(สิ่งที่ควร) และอกัปปยะ (สิ่งที่ไม่ควร)
๑. ดูกรภิกษุท. สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่า
สิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัด
กับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอท.
๒. สิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่า สิ่งนี้ไม่ควร
หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร
สิ่งนั้นควร
๓. สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้อนุญาตไว้วา่ สิง่ นีค้ วร
หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร
สิ่งนั้นไม่ควร
๔. สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้อนุญาตไว้วา่ สิง่ นีค้ วร
หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร
สิ่งนั้นควร

ในศีล (จริงๆ เฮโรอีน ฝิน กัญชำ ท่ำนก็ไม่
ได้ห้ำมถ้ำตีควำมศีลข้อ ๕ แคบๆ เพรำะสมัย
พุทธกำลยังไม่มี) ถ้ำเอำมหำปเทสมำจับ ก็
เข้ำกับข้อ ๑ ที่ว่ำ "ไม่ได้ห้ำมไว้ว่ำ สิ่งนี้
ไม่ควร หำกสิ่งนั้นเข้ำกับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับ
สิง่ ทีค่ วร สิง่ นัน้ ไม่ควร เป็นอกัปปิยะ” เป็นต้น

ขอควรศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับ
สีลัพพตุปาทาน และ สีลัพพตปรามาส
สีลัพพตุปาทาน (หมวดอุปาทาน ๔)
ความยึดมั่นหรืออุปาทานในศีลและพรต คือ
หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน
ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียม ประเพณี ลัทธิ
พิธีต่างๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ โดย
สักว่ากระท�าสืบๆ กันมา หรือปฏิบัติตามๆ
กันไปอย่างงมงาย หรือโดยนิยมว่าขลัง ว่า
ศักดิ์สิทธิ์ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจ
(วินย. ๕/๙๒/๑๐๔-๑๐๕) ตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล ทั้งที่
มันผิดเพี้ยนแล้ว อาจจะเคร่งครัดก็ได้ แต่ไม่
เป็นสัมมาทิฏฐิ ส่วนสีลัพพตปรามาส (หมวด
สังโยชน์ ๓ ขั้นต�่า) หมายความว่า ปฏิบัติศีล
ปฏิบัติพรตอย่างปรามาส ปรามาสแปลว่า
ลูบๆ คล�าๆ จับๆ จดๆ ท�าอย่างไม่จริงไม่จัง
เหลาะๆ แหละๆ ท�าอย่างหลวมๆ ยังไม่ถึง
มรรคถึงผล อาจจะสัมมาทิฏฐิได้แล้ว เลย
สี ลั พ พตุ ป าทานแล้ ว แต่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ จ ริ ง จั ง
ลูบๆ คล�าๆ เหยาะๆ แหยะๆ เล่นๆ หัวๆ
ถือศีลยังไม่ถึงจิต ยังไม่ถึงแก่นสาระแท้ของ
ศีล จึงยังไม่เข้าถึงขั้นมรรคขั้นผลจริงๆ
ตัวอย่ำง กำรใช้มหำปเทส ๔ กับบุหรี่
ตัวอย่ำงกำรถือศีลพรตที่น่ำพิจำรณำว่ำ
หลำยส�ำนักชัดเจนว่ำผิดศีลข้อที่ ๕ เพรำะ
เป็นของมึนเมำ ทำงกำรแพทย์กถ็ อื ว่ำเป็นโทษ เข้ำข่ำยสีลพั พตุปำทำนหรือไม่ คือ กำรประเคน
ต่อสุขภำพ เป็นยำเสพติด (แต่ถูกกฎหมำย บำงที่ รับอำหำรแล้วด้วยกำยหรือของเนื่อง
เหมือนเหล้ำ) พระบำงส�ำนักอ้ำงว่ำไม่มขี อ้ ห้ำม ด้วยกำย หรือรับจำกที่เขำโยนให้ ถือว่ำใช้ได้
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๑๒
แล้ว (วินย. ๒/๕๒๔; ๘/๑๑๗๓) เพรำะแสดง
เจตนำรมณ์ชัดเจนแล้วว่ำตั้งใจถวำยและพระ
รับทรำบแล้ว หลังจำกนั้น โยมจะช่วยยก
อำหำรช่วยจัดแจงเรื่องอำหำรอย่ำงไร ก็ไม่มี
ปญหำ ยังถือว่ำเป็นของพระ แต่บำงที่ โยม
จะแตะต้องสัมผัสอีกไม่ได้เลย ถ้ำสัมผัสโดน
ต้องประเคนใหม่ทุกครั้ง หรือบำงที่ ตอน
ประเคนโยมต้องปล่อยมือก่อนพระ แม้ของ
หนักของร้อน ถ้ำพระชักมือกลับก่อนโยม ถือ
ว่ำขำดประเคน ต้องประเคนใหม่ ดูจะเป็น
กำรตีควำมแบบเคร่งครัดเกินไปหน่อยไหม

สรุป
หลักแสวงสัมมาทิฏฐิ คือ ปรโตโฆสะ
+ โยนิโสมนสิการ
l หลั ก ความเชื่ อ คื อ ศรั ท ธา ๔ +
สัมมาทิฏฐิ ๑๐
l หลักตัดสินธรรมวินัย คือ กาลามสูตร
(๑๐ + ๑) + หลักตัดสินธรรมวินัย ๗ +
หลักตัดสินธรรมวินัย ๘ + หลักตัดสินธรรม
วาที - อธรรมวาที ๓๖ + หลักมหาปเทส ๔
l หลักปฏิบต
ั เิ มือ่ สงฆ์สอนตางกันปฏิปทา
ตางกัน คือ ถวายทาน และ ฟังธรรมทั้ง ๒
ฝาย แล้วใช้หลักการทั้งหลายที่กล่าวมาแล้ว
ข้างบนตัดสิน แล้วเลือกฝายธรรมวาทีเท่านั้น
l
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เชิงอรรถ : โอปปาติกะ
ดูกรสารีบตุ ร โอปปาติกะก�าเนิดเป็นไฉน?
เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจําพวก และ
เปรตบางจ�าพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะ
ก�าเนิด กตมา จ สารีปุตฺต โอปปาติกา โยนิ
เทวา เนรยิกา เอกจฺเจ จ มนุสฺสา เอกจฺเจ
จ วินิปาติกา อย� วุจฺจติ สารีปุตฺต โอปปาติกา โยนิฯ (ก�ำเนิด ๔ ม.มูล. ๑๒/๑๖๙).
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบบุคคลอืน่ ด้วย
ทรงมนสิการโดยแยบคายเฉพาะพระองค์ว่า
“บุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเป็น
โอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบือ้ งต�า่ ๕ ประการ
สิน้ ไป ปรินพิ พานในโลกนัน้ ไม่หวนกลับมาจาก
โลกนั้นอีก”
ชานาติ ภนฺเต ภควา ปร� ปุคฺคล� ปจฺจตฺต�
โยนิโสมนสิการา อย� ปุคฺคโล ยถานุสิฏ�
ตถาปฏิปชฺชมาโน ปฺจนฺน� โอรมฺภาคิยาน�
สฺโชนาน� ปริกฺขยา โอปปาติโก ภวิสฺสติ
ตตฺ ถ ปริ นิ พฺ พ ายี อนาวตฺ ติ ธ มฺ โ ม ตสฺ ม า
โลกาติฯ
(สังเกตว่ำใช้โอปปำติกะเรียกอนำคำมี
เท่ำนัน้ ไม่ได้ใช้โอปปำติกะเรียกอริยบุคคลขัน้
อื่น บำลีว่ำ โสตำปนฺโน ภวิสฺสติ, สกทำคำมี
ภวิสฺสติ, โอปปำติโก ภวิสฺสติ ฉบับมหำจุฬำ
แปลตรงว่ำ จักเป็นโอปปำติกะ ส่วนฉบับหลวง
แปลศัพท์อนำคำมีเกินมำ ที.ปำ. ๑๑/๘๕-๘๖;
ในบำงที่ใช้ โสตำปนฺโน โหติ, สกทำคำมี
โหติ, โอปปาติโก โหติ ซึ่งเป็นวัตตมำนำวิภตั ติ ปจจุบนั กำล เรียกผูย้ งั ไม่ทำ� กำละ (ตำย)
“เสขสู ต ร” องฺ ติ ก . ๒๐/๕๒๖; แต่ ใ น
บำงครั้ ง ใช้ เรี ย กอนำคำมี ที่ ท� ำ กำละแล้ ว
“ชนวสภสูตร” ที.มหำ. ๑๐/๑๘๗-๑๘๙;
กล่ำวคือใช้ค�ำว่ำโอปปำติกะเรียกอนำคำมี
ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตำยแล้ว)
7/16/16 9:32 AM

พุทธคุณ
ร�ำลึก
ถึงแม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่
ดูแลเอาใจใส่เรามาก และให้ข้อคิด
ค� ำ สอนอั น ฉลาดเฉลี ย ว เราก็ ยั ง
รูส้ กึ ว่าการปฏิบตั ธิ รรมให้ได้ผลเป็น
ของยากและล่าช้า ถ้าไม่มีครู ไม่มี
อาจารย์จะยากเย็นกว่านีส้ กั แค่ไหน
และเป็ น สิ่ ง น่ า อั ศ จรรย์ เ พี ย งใดที่
พระพุทธองค์ตรัสรูธ้ รรมด้วยตัวพระ
องค์เอง ทรงก�ำจัดกิเลสทั้งปวงและ
ทรงเข้าถึงความสมบูรณ์สงู สุดในศีล
สมาธิ และ ปัญญา โดยไม่มีพระผู้ใดชี้บอกหนทาง ด้วยเหตุนี้ เราจึง
น้อมกราบพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า
แม้การอธิบายเรื่องธรรมดาๆ
ให้คนทีเ่ รารักและรูจ้ กั ฟังจนเข้าใจก็
ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้ว เป็นสิ่งที่น่า
มหัศจรรย์เพียงใดทีพ่ ระพุทธองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการอธิบายธรรมะในสิง่ ทีล่ กึ ซึง้ ทีส่ ดุ
ด้วยถ้อยค�ำทีป่ ระทับใจคนทัว่ โลกมาเป็นเวลามากกว่าสองพันหกร้อยปี ทรงมีขนั ติธรรมในการ
สอนเพื่อบรรเทาความเขลาของบรรดาศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน เรา
ขอน้อมกราบพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า
ล�ำพังการสร้างครอบครัว องค์กรหรือสถาบันใดๆ ให้ด�ำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองมากกว่า
สองชั่วอายุคนถือเป็นความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ พระพุทธองค์ทรงสร้างสถาบันสงฆ์ที่ด�ำรงคงอยู่
มานานกว่าร้อยชัว่ อายุคน และสถาบันนีย้ งั คงธ�ำรงหนทางสูค่ วามหลุดพ้นและถ่ายทอดค�ำสอน
สู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อยังประโยชน์สุขต่อชนรุ่นหลัง เราขอน้อมกราบพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า
ธรรมะค�ำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ
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กวีวิสัชนา :

๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
พระสีลสํวโร

บุหรี่
โยมถามปัญหานาคิด
สูบบุหรี่
โปรดตอบให้
สูบเป็นยา
หรือสูบให้
หรือสูบเพราะ
เป็นทาสแก่
หรือสูบเพราะ
เป็นปัญหา

สูบท�าไม
หายพะวง
สิ่งจ�าเป็น
อิ่มเอมโอษฐ์
เสพติด
ความอยากเพิ่ม
สังคม
น่าคิด

ใครตอบได้
สิ้นสงสัย
สูบเล่นไฟ
โภชนา
จิตพ่ายแพ้
เติมตัณหา
นิยมพา
พินิจเอย ฯ

เพราะโง่
กลิ่นรสเหม็น
อร่อย
จับจิต
หงุดหงิด
อดอยาก
เสียสุขภาพ
ยาเสพติด

พระสีลสํวโร
ตามสังคม
ไม่สดใส
รสเหลือใจ
ติดเวทนา
จิตงุ่นง่าน
กามตัณหา
เสียธรรมา
พึงคิดเอย ฯ

พระตอบ
สูบบุหรี่
เสพอารมณ์
ฝนเสพจน
กลิ่นหอมไหม้
เมื่อไม่เสพ
เพาะสันดาน
ทั้งเสียเงิน
ศีลข้อห้า
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สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย

เจดีย์รุวันเวลิ เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

(ตอน ๓)
วิเทศทัยย์

เบือ้ งต้นควรท�ำความเข้าใจกันก่อน
ว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ยัง
เกาะลังกาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓
ผูเ้ ป็นประธานสงฆ์ในการน�ำมาคือพระ
มหินทเถระ พระราชโอรสของพระเจ้า
อโศกมหาราช ส่วนสมณทูตเหล่านั้น
มาอย่างไร หรือเหตุใดจึงเลือกมาเกาะ
ลังกา เห็นว่าเป็นเรือ่ งของผูอ้ า่ นต้องไป
เสาะหาความรู้กันเอาเอง เพราะหาก
วิเคราะห์กันตรงนี้ เกรงว่าการสืบค้น
รอยพระพุทธบาทคงจะเป็นหนังจีน
ก�ำลังภายใน กว่าจะรู้ว่าใครคือใครคง
ต้องกินเวลายาวนาน
กล่าวโดยย่อคือ สมณทูตอินเดีย
มาคราวนั้น พกพาคัมภีร์พระไตรปิฎก
และคัมภีร์อรรถกถาติดตัวมาด้วย ใน
ลักษณะของการทรงจ�ำด้วยปาก เรียก
ว่า มุขปาฐะ
ประเด็นคือ คติความเชือ่ เรือ่ งรอย
พระพุทธบาทปรากฏเห็นในคัมภีรอ์ รรถกถา
เมื่อทราบความเบื้องต้นกันแล้ว
(หากยังจับความไม่ได้ ให้อ่านทบทวน
อีกสองสามรอบ) ต่อแต่นไี้ ปเห็นสมควร
ดูเรื่องอื่นกันก่อน แล้วค่อยย้อนมา
วิเคราะห์รอยพระพุทธบาทในคัมภีร์
อรรถกถากันทีหลัง

สระน�้ำโบราณ เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
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ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกไว้ว่า การประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระมหินทเถระ
และคณะประสบความส�าเร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว มีผศู้ รัทธาพระพุทธศาสนาออกบวชปฏิบตั ิ
ตามสมณทูตอินเดียเป็นจ�านวนมาก เป็นเหตุให้พระเจ้าเทวานัมปยติสสะโปรดให้สร้างอาราม
วิหารหลายแห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อกุลบุตรผู้ออกบวชศึกษาพระธรรมวินัยในบวรพระพุทธศาสนา
หากวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดจะเห็นว่า ผูท้ หี่ นั มานับถือพระพุทธศาสนาและออกบวช
มีเฉพาะกลุ่มปัญญาชนคนชั้นสูงเท่านั้น ส่วนสามัญชนคนรากหญ้าไม่สามารถเข้าใจหลักธรรม
ค�าสอนอันลึกซึง้ ของพระพุทธศาสนาเลย จึงเป็นเหตุให้พระมหินทเถระทูลกษัตริยล์ งั กาให้สร้าง
ถูปารามเจดีย์บรรจุพระธาตุรากขวัญ และอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากชมพูทวีปมาปลูก
กลางเมืองอนุราธปุระ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชนชาวเกาะลังกาทั้งมวล
ปรากฏว่าได้ผลตามความด�าริของพระเถระ เพราะกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวลังกา
ทุกรูปนาม
สมัยต่อมาการพระศาสนาเปลีย่ นแปลงไป อาจเป็นเพราะพระปฏิบตั เิ พือ่ ปฏิเวธลดน้อยลง
ขณะที่พระปริยัติเพิ่มจ�านวนมากขึ้น หรือชนชาวเกาะลังกาหันไปสักการบูชาความเชื่อดั้งเดิม
แห่งตนก็ไม่ทราบได้ พระเถราจารย์น้อยใหญ่จึงปรึกษากันปรับกลยุทธ์ใหม่ สร้างแรงจูงใจให้
คนหันกลับมาสู่พระศาสนาเหมือนเดิม ด้วยการแต่งเรื่องราวพรรณนาว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จ
มาเกาะลังกา ๓ ครั้ง และเสด็จไปประทับถึง ๑๖ แห่ง เรียกว่า โสฬสบุณยสถานศักดิ์สิทธิ์
เท่านั้นยังไม่พอ เพื่อให้ผู้คนสามารถจดจ�าจนฝังใจ จึงแต่งคาถาประกอบไว้ด้วย
มะหิยังคะณัง นาคะทีปัง
ทิวากุหัง ทีฆะวาปง
ติสสะมะหาวิหารัญจะ
โสณณะมาลิมะหาเจติง
เชตะวะนัง เสละเจติยัง
เอเต โสฬะสะฐานานิ

กัลยาณัง ปะทะลัญชะนัง
เจติยัญจะ มุติงคะณัง
โพธิง มะริจะวัฏฏิยัง
ถูปารามะภะยาคิริง
ตะถากาจะระคามะกัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

ข้าพเจ้าขอยอกรไหว้วนั ทาเป็นนิตย์ ณ สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ๑๖ แห่งเหล่านี้ คือ มหิยงั คณเจดีย์ ๑ นาคทวีปเจดีย์ ๑ กัลยาณเจดีย์ ๑ รอยพระพุทธบาททีศ่ รีปาทะ ๑ ทิวากุหเจดีย์ ๑
ทีฆวาปีเจดีย์ ๑ มุตงิ คณเจดีย์ ๑ ติสสมหารามเจดีย์ ๑ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๑ มริจวัฏฏิยเจดีย์ ๑ สุวรรณมาลิกเจดีย์ ๑ ถูปารามเจดีย์ ๑ อภัยคิรเี จดีย์ ๑ เชตวันเจดีย์ ๑ เสลเจดีย์ ๑
และกะตะระคามเจดีย์ ๑
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ถามวา คาถานี้แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยใด
ตอบวา ไม่รู้
ทราบแต่เพียงว่าประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ เมื่อพระพุทธโฆษาจารย์เดินทางมาเกาะลังกา
เพือ่ ปริวรรตคัมภีรอ์ รรถกถาจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลีนนั้ คาถาบทนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย
ตลอดเกาะลังกา จนท�าให้พระพุทธโฆษาจารย์ต้องบันทึกไว้ในงานเขียนของท่าน
ผู้เขียนเห็นว่าคาถาบทนี้น่าจะแต่งขึ้นก่อนการบันทึกพระไตรปฎกลงในใบลานเป็นแน่
(ก่อน พ.ศ.๔๕๐) เหตุเพราะคาถาบทนี้ไม่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา หรือแม้แต่คัมภีร์
เล่มอื่นใดสมัยนั้น แต่มีการสืบต่อด้วยวิธีมุขปาฐะเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้คนทุกเพศทุกวัย
ต่างท่องกันได้จนชินปาก นอกจากนั้น บุณยสถานศักดิ์สิทธิ์แต่ละแห่งล้วนมีคาถาแยกย่อย
ก�ากับเฉพาะตัว
เฉพาะคาถาบูชารอยพระพุทธบาทที่ศรีปาทะนั้น มีว่า
กัลยาณิโต คะคะนะโต มุนี ยัตถะ คันตะวา
ทัสเสสิ จักกะ วะระ ลักขะณะ ปาทะลัญชัง
ลังกา มะหี วะระ วะธุ มักโฏปะมานัง
วันทามะหัง สุมะนะกูฎัง สิลุจจะยัง ตังฯ
พระมหามุนีเจ้าเสด็จกลับจากกัลยาณีบุรีโดยอากาศวิถี ทรงประทับรอยพระพุทธบาท
อันประเสริฐ ณ ที่แห่งใด อุปมาดั่งขุนเขาอันยิ่งใหญ่ในลังกาประเทศ ข้าพเจ้าขอน้อมวันทา
สุมนกูฎมหาบรรพต ณ ที่แห่งนั้นแล
และอีกคาถาหนึ่งว่า
ยัง
ยัง
ยัง
ตัง

นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร
สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค
ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโนจะ ปาทัง
ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิฯ

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้ว บนหาดทรายแทบฝังแม่น�้านัมมทา
เหนือภูเขาสัจพันธ์ เหนือยอดเขาสุมนะ และที่เมืองโยนก ข้าพเจ้าขอนมัสการรอยพระบาทนั้นๆ ของพระมุนีด้วยเศียรเกล้า
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จึงเกิดปัญหาว่าสถานที่ประดิษฐานรอย
พระพุ ท ธบาทดั ง กล่ า วอ้ า งในคาถาอยู ่ ที่ ใ ด
(โอกาสหน้าหากยังพอมีเวลาค่อยมาวิเคราะห์
เสาะหากันอีกที)
บัดนี้ถึงเวลาย้อนกลับไปเปดอ่านคัมภีร์
อรรถกถากันแล้ว ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ
เชื่อมโยงคติความเชื่อรอยพระพุทธบาทใน
ประเทศศรีลงั กาได้ เบือ้ งต้นเห็นสมควรจดจ�า
ไว้ว่า รอยพระพุทธบาทที่เกาะลังกานั้นมีแห่ง
เดียวคือ บนยอดเขาสมันตกูฎ (สุมนกูฏก็
เรียก) ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า ศรีปาทะ ส่วน
ฝรั่งขนานนามว่า อดัมส์พีค

เรือ่ งราวเกีย่ วกับรอยพระพุทธบาทในคัมภีร์
อรรถกถานั้นปรากฏเห็นในคัมภีร์ปปัญจสูทนี
ซึ่งแต่งอธิบายพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย
(ดู ใ นอรรถกถาปุ ณ โณวาทสู ต ร) ความว่ า
พระพุทธเจ้าเสด็จไปปราบดาบสสัจจพันธ์ผเู้ ป็น
มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งพ�านักพักอาศัยขุนเขาแห่งหนึ่ง
ในแคว้นสุนาปรันตะ ครัน้ ฟังพระธรรมเทศนา
แล้ว ดาบสสัจจพันธ์ได้หายพยศยอมตนเป็น
สาวกและบรรลุ อ รหั ต มรรคในเวลาต่ อ มา
พระพุทธองค์จงึ ทรงมอบหมายให้รกั ษาศรัทธา

12.��������� �.�. 59 P.01-48.indd 35

35

ของชาวแว่นแคว้นสุนาปรันตะนั้นแล พระสัจจพันธ์อรหันต์ได้ทลู ขอสิง่ ส�าหรับสักการบูชา
“พระศาสดาได ท รงแสดงเจดี ย ์ คื อ รอย
พระบาทไวบนหลังแผนหินทึบเหมือนประทับ
ตราไวบนกอนดินเหนียวสด”
รอยพระพุทธบาทอีกแห่งหนึง่ กล่าวถึงใน
พระสูตรเดียวกัน ความว่า คราวเดียวกันกับ
เสด็จไปโปรดสัจจพันธ์ดาบสนัน้ ครัน้ เมือ่ เสด็จ
ถึงพานิชคาม พระพุทธองค์ได้ผ่านแม่น�้าชื่อ
ว่า นัมมทา ครัง้ นัน้ นัมมทานาคราชได้ศรัทธา
ต่อพระองค์นิมนต์ให้เสด็จไปโปรดเหล่านาคา
ยังนาคพิภพ พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรม
เทศนาโปรดพวกนาคจนสมควรแก่เวลา คราว
นัน้ นัมมทานาคราชได้ทลู ขอสิง่ ส�าหรับสักการบูชา พระองค์ได้ประทับรอยพระพุทธบาทที่
ฝังแม่น�้านัมมทา “รอยพระบาทนั้น ครั้น
เมื่อคลื่นซัดมาก็ปิด เมื่อคลื่นเลยไปก็เปิด
กลายเปนสิ่งสักการะที่ยิ่งใหญ”
รอยพระพุทธบาท ตามคัมภีร์อรรถกถา
มีเพียงสองแห่ง
ส่วนรอยพระพุทธบาทที่โยนกบุรีนั้น นัก
วิชาการต่างพากันสันนิษฐานว่าอยู่ที่แคว้น
คันธาระ (ปัจจุบนั อยูใ่ นประเทศปากีสถานและ
อัฟกานิสถาน) ซึ่งสมัยนั้นเป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาทางอินเดียตอนเหนือ (คราว
หน้าค่อยมาว่ากัน)
ประเด็นทีเ่ ราควรศึกษาคือ แนวคิดเรือ่ ง
รอยพระพุทธบาทเหลานีเ้ ขามายังเกาะลังกา
ไดอยางไร
ผู้เขียนเห็นว่ารอยพระพุทธบาทในคัมภีร์
ปปัญจสูทนี น่าจะติดตามมาพร้อมกับสมณทูตอินเดียสมัยพระมหินทเถระ แล้วมีพฒ
ั นาการ
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กลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายสมัยหลัง ส่วนรอย
พระพุทธบาทที่โยนกบุรีนั้น สันนิษฐานว่าน่า
จะมากับพระสงฆ์มหายาน ผู้เดินทางมาจาก
อินเดียตอนเหนือ แล้วเข้ามาพ�านักพักอาศัย
กับพระสงฆ์แห่งส�านักอภัยคิรีวิหาร ซึ่งเป็นผู้
ชื่นชอบฝักใฝค�าสอนมหายาน และน่าจะ
เป็นที่นิยมแพร่หลายภายหลัง จนพระเถราจารย์ต้องแต่งเป็นคาถา
เหตุที่พูดเช่นนี้ เพราะคติความเชื่อเชิง
พุทธในลังกาส่วนมากเริ่มต้นจากส�านักอภัยคิรีวิหาร ดังเช่น พระพุทธรูป พระไมตรียโพธิสตั ว์ หรือแม้แต่การสวดพระปริตร เป็นต้น
ถามวา เหตุใดจึงต้องดึงรอยพระพุทธบาททั้งสามแห่งเข้ามารวมเป็นคาถาเดียวกัน
ตอบวา เพื่อเชื่อมโยงร้อยเรียงเรื่องราว
ให้เป็นเนื้อเดียวกันกับรอยพระพุทธบาทบน
เกาะลังกา เพื่อท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้
สนใจมากขึ้น
กล่าวตามต�านานเดิมนัน้ ขุนเขาสมันตกูฎ
เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่าสุมนะ
(ภาษาสิงหลเรียกว่าเทพสามัน) มีผู้คนนับถือ
แพร่หลายก่อนพระพุทธศาสนาจะเข้าสูศ่ รีลงั กา
นานแล้ว ความยิง่ ใหญ่ของเทพสุมนะดังกล่าว
พระเถราจารย์ย่อมรู้จักเป็นอย่างดี ภายหลัง
ต่อมาจึงโอนสัญชาติเทพองค์นจี้ ากเดิมเป็นเทพ
ของคนท้องถิน่ ให้กลายเป็นเทพระดับชาติเสีย
ถามวา ท�าเช่นไร
ตอบวา ใช้วิธี แต่งนิทานปรัมปราให้
เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้า
เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้
เสด็จเกาะลังกาครั้งที่ ๓ พร้อมพระอรหันตสาวก ๕๐๐ รูป เพื่อไปโปรดพญานาคมณี-
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อัคขิกะแห่งแคว้นกัลยาณี ครั้นเสร็จสิ้นพุทธกิจแล้ว ทรงร�าลึกนึกถึงเทพสุมนะผู้สถิตอยู่ที่
ขุนเขาสมันตกูฎ จึงเหาะไปทางเวหาพร้อม
พระอรหันตสาวกเหล่านัน้ ได้แสดงธรรมโปรด
สุมนเทพบุตรจนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นแล้ว
สุมนเทพบุตรได้ทูลขอสิ่งระลึก พระพุทธองค์
จึงทรงเหยียบรอยบาทเบื้องซ้าย ไว้บนยอด
มหาบรรพตสมันตกูฎคีรี
เป็นที่น่าสนใจคือ เทพสุมนะองค์นี้เน้น
พระคุณมากกว่าพระเดช อาจเป็นเพราะท่าน
เป็นพระโสดาบันหรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่
คุณสมบัติของท่านส่วนใหญ่มักช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ปัดเปาโรคภัยไข้เจ็บให้มลายหายสิ้น
นอกจากนั้น ยังสงเคราะห์ผู้ยากจนเข็ญใจให้
ร�า่ รวยกลายเป็นเศรษฐี หลักฐานเหล่านีส้ ามารถ
หาอ่านได้ในคัมภีร์สมันตกูฏวัณณนา ซึ่งมี
เนื้อหาพรรณนาเกี่ยวกับเทพสุมนะและรอย
พระพุทธบาทบนยอดเขา
นี้คือวิธีการโอนสัญชาติเทพบุตรท้องถิ่น
ให้เป็นเทพระดับชาติ
นับแต่บัดนั้นมา ชาวศรีลังกาทุกหมู่เหล่า
ต่างมุง่ หน้าจาริกแสวงบุญ ขึน้ ไปกราบไหว้รอย
พระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ จนกลาย
เป็นประเพณีสืบต่อถึงปัจจุบัน เหตุที่รุ่งเรือง
แพร่หลายนั้นเป็นเพราะได้แรงกระตุ้นจาก
สถาบันกษัตริย์ ยุคอาณาจักรอนุราธปุระอาจ
จะยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายนัก สังเกตได้จาก
การบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนก็อา้ งอิงเพียง
น้อยนิดเท่านั้น
รอยพระพุทธบาททีศ่ รีปาทะมาเป็นทีร่ จู้ กั
แพร่หลายสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๑ แห่ง
อาณาจักรโปฬนนารุวะ เมื่อพระองค์เสด็จ
จาริกไปสักการบูชาถึงยอดเขา พร้อมให้สร้าง

7/16/16 9:32 AM

๑๒
ทางขึ้นลง เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้จาริก
แสวงบุญ นอกจากนั้น ยังโปรดให้สร้างศาลา
ทีพ่ กั ริมทางด้วย นับจากนัน้ มา มีกษัตริยห์ ลาย
พระองค์ประพฤติตามพระองค์เรื่อยมาจนถึง
สมัยอาณาจักรแคนดี
รอยพระพุทธบาทแห่งศรีปาทะมาถึงจุด
รุ่งเรืองสูงสุดสมัยอาณาจักรดัมพเดณิยะ เมื่อ
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๒ โปรดให้เทวประติราชเสนาบดี เดิ น ทางไปขุ ด ค้ น หาอั ญ มณี
บริเวณเมืองรัตนปุระ ภารกิจครั้งนั้นล้มเหลว
หลายครั้ง จนเสนาบดีถอดใจจะเดินทางกลับ
เมืองหลวงด้วยมือเปล่า แต่มีชีพราหมณ์ท่าน
หนึ่งแนะน�าให้สักการะเทพสุมนะเสีย ครั้น
ประพฤติตามค�าแนะน�าแล้วภารกิจก็ประสบ
ความส�าเร็จ สามารถขุดค้นอัญมณีได้เป็น
จ�านวนมาก
อันนีว้ า่ ตามคัมภีร์ เท็จจริงอย่างไรไม่ทราบ
ครัน้ เทวประติราชเสนาบดีกราบทูลพระเจ้า
ปรากรมพาหุที่ ๒ พระองค์ทรงเลื่อมใสยิ่งนัก
โปรดให้ปนั รูปหล่อเทพสุมนะแล้วทรงอุม้ อัญเชิญ

*
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ไปประดิษฐานไว้บนยอดเขาสมันตกูฏใกล้วหิ าร
แห่งรอยพระพุทธบาท นับแต่นนั้ มากิตติศพั ท์
แห่งรอยพระพุทธบาทแพร่หลายไปไกล เป็น
เหตุเชิญชวนให้แขกต่างบ้านต่างเมืองประสงค์
จะทัศนากันเป็นจ�านวนมาก ทั้งฝรั่งและแขก
มุสลิม
ส่วนพระไทยที่เดินทางมากราบไหว้รอย
พระพุทธบาทแห่งศรีปาทะนั้น มีหลายกลุ่ม
หลายคณะต่างกรรมต่างวาระ แต่ที่มีกล่าวไว้
เป็นหลักฐานคือ กลุม่ แรกเดินทางมาเกาะลังกา
สมัยอาณาจักรโกฏเฏ ตรงกับอาณาจักรสุโขทัย
และล้านนาของไทย ส่วนกลุ่มสองเป็นคณะ
ของพระอุบาลีที่เดินทางมาประดิษฐานสยาม
วงศ์บนผืนเกาะลังกา สมัยอาณาจักรแคนดี
เห็นจะเป็นพระสงฆ์ไทยกลุม่ แรกทีน่ า� เอา
คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทไปเผยแผ่
ยังเมืองไทย โดยเฉพาะอาณาจักรสุโขทัยนั้น
พญาลิไททรงมีพระราชศรัทธายิ่งนัก ถึงกับ
โปรดให้ทูตเดินทางมาคัดลอก “รอยตีน*”
ของพระพุทธเจ้าที่ศรีปาทะกันเลยทีเดียว

รอยตีน เป็นค�าที่ใช้ในจารึกของพญาลิไท
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สาระนารู :

พระบรมสารีริกธาตุ

กรมศิลปากร

“กรำบบูชำพระบรมสำรีริกธำตุ เถลิงรำชย์นวธรรมรำชำ” กรมศิลปำกร กระทรวง
วัฒนธรรม โดยส�ำนักพิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ
จัดกิจกรรม “กรำบบูชำพระบรมสำรีริกธำตุ
เถลิงรำชย์นวธรรมรำชำ”
เนือ่ งในโอกำสมหำมงคลพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ครบ
๗๐ ป ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษำ ๑๒
สิ ง หำคม ๒๕๕๙ เพื่ อ ให้ พุ ท ธศำสนิ ก ชน
สักกำรบูชำเพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ
พระนคร ระหว่ำงวันที่ ๑๐ มิถุนำยน – ๓๐
ตุลำคม ๒๕๕๙ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุก
วัน ปิดวันจันทร์และวันอังคำร
พระบรมสำรีรกิ ธำตุทอี่ ญ
ั เชิญมำประดิษฐำน
ได้จำกกำรขุดค้นทำงโบรำณคดีขณะบูรณปฏิสังขรณ์โบรำณสถำนส�ำคัญ รวม ๕ ยุค
สมัย ได้แก่ ทวำรวดี ล้ำนนำ สุโขทัย อยุธยำ
และรัตนโกสินทร์ และเก็บรักษำในพิพธิ ภัณฑสถำนแห่ ง ชำติ จ� ำ นวน ๕ แห่ ง ได้ แ ก่
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ รำชบุรี พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ รำมค�ำแหง จังหวัดสุโขทัย
พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ เชียงใหม่ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ เจ้ำสำมพระยำ พระนครศรีอยุธยำ
และพิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร กรุงเทพฯ
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*ผอบแก้วประกอบทองค�า บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ* สมัยล้านนา พุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ – ๒๒
พบที่วัดเจดีย์สูง ต.บ้านหลวง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ วัดร้างซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
ศิลปากรได้ดา� เนินการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
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๑๒
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
*พระสถูปแก้วและหิน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ* สมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่
๒๑ – ๒๒
พบที่วัดดอกค�า ต.บ้านหลวง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ วัดร้างซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
ศิลปากรได้ดา� เนินการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๐๓
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
*ผอบแก้วรูปกบบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ*
สมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒
พบที่ วั ด ศรี โขง ต.บ้ า นหลวง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ วัดร้างซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
ศิลปากรได้ดา� เนินการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
*พระบรมสารี ริ ก ธาตุ บรรจุ ใ นพระสถูปจ�าลอง* สมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่
๒๑ – ๒๒
พบที่วัดดอกค�า ต.บ้านหลวง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ วัดร้างซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปถึง
อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กรม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ศิลปากรได้ดา� เนินการส�ารวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุสถาน ในพื้นที่น�้าจากเขื่อนจะท่วมถึง
*พระสถูปทองค�าจ�าลอง* สมัยอยุธยา
เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๐๓
พุทธศตวรรษที่ ๒๐
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๑๒

ขุดพบในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ
ขุดพบที่เนินโบราณสถานหมายเลข ๑
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
ภายในบริ เ วณพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
รามค�าแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ขณะท�าการขุดแต่งบูรณะในปี พ.ศ. ๒๕๔๔

พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง
*พระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบทรง จ.สุโขทัย
สถูป* สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๐
*พระบรมสารีรกิ ธาตุบรรจุในตลับทองค�า*
ขุดพบในกรุพระปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ สมัยสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๙
ขุดพบที่เนินโบราณสถานหมายเลข ๑
ภายในบริ เ วณพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
รามค�าแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ขณะท�าการขุดแต่งบูรณะในปี พ.ศ. ๒๕๔๔

พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
*ตลั บ ส� า ริ ด และตลั บ ทองค� า ส� า หรั บ
พระบรมสารีรกิ ธาตุ* สมัยสุโขทัย พุทธศตวรรษ
ที่ ๑๙ – ๒๐
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๑๒
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง
จ.สุโขทัย
*พระกรัณฑ์* สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ ทองค�าลงยาราชาวดี
สูง ๓.๔ เซนติเมตร บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
เดิมประดิษฐานในช่องเสียบก้านพระรัศมีของ
พระพุทธสิหิงค์ ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
*พระบรมสารีริกธาตุจ�านวน ๒๓ องค์
ซึ่งบรรจุในพระกรัณฑ์ทองค�าลงยาราชาวดี*
เดิมพระกรัณฑ์ประดิษฐานในช่องเสียบก้าน
พระรัศมีของพระพุทธสิหิงค์ ภายในพระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์

41

พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
*พระบรมสารีรกิ ธาตุซงึ่ บรรจุภายใน พระ
สถูปจ�าลองทองค�าพร้อมเครือ่ งสูง* ได้จากการ
ปฏิสงั ขรณ์เจดียศ์ รีสรุ โิ ยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
*พระสถูปจ�าลองพร้อมเครื่องสูง* สมัย
อยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ พระสถูปท�าด้วย
ทองค�าและแก้ว กว้าง ๑๔ เซนติเมตร สูง
๓๔.๕ เซนติเมตร ได้จากการปฏิสังขรณ์เจดีย์
ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๓
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เรื่องชวนรู :

มารูจักพระนาม
ของ
พระพุทธเจากันเถิด
กุสลนนฺโท

พระนามของพระพุ ท ธเจ้ า ในพระ
ไตรปฎกมีมากมายหลายชือ่ คัมภีรอ์ ภิธานัปปทีปิกา ได้รวบรวมค�าศัพท์ในพระ
ไตรปฎก อรรถกถา และฎีกาไว้อย่าง
สมบูรณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ แต่
เพื่อให้ทราบค�าแปล และค�าอธิบายด้วย
ก็จะใช้คมั ภีรอ์ ภิธานวรรณนา มาน�าเสนอ
ในที่นี้

พระนามของพระพุทธเจ้า ก็เป็นคาถาแรกของคัมภีร์
พุทฺโธ ทสพโล สตฺถา
สพฺพฺู ทฺวิปทุตฺตโม
มุนินฺโท ภควา นาโถ
จกฺขุมงฺคีรโส มุนิ
โลกนาโถนธิวโร
มเหสิ จ วินายโก
สมนฺตจกฺขุ สุคโต
ภูริปฺโ จ มารชิ
นรสีโห นรวโร
ธมฺมราชา มหามุนิ
เทวเทโว โลกครุ
ธมฺมสฺสามี ตถาคโต
สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วรปฺโ จ นายโก
ชิโน สกฺโก ตุ สิทฺธตฺโถ
สุทฺโธทนิ จ โคตโม
สกฺยสีโห ตถา สกฺยมุนิ จาทิจฺจพนฺธุ จ
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๑๒
พระพุทธเจาทุกพระองค์ ๓๒ ศัพท์
๑. พุทฺธ (พุธ อวคมเน+ต) พระพุทธเจ้า,
ผู้ตรัสรู้ ถามต่อว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่า พุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร ตอบว่า
เพราะประกอบอรรถวิเคราะห์ว่า
๑. พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ เพราะทรง
ตรัสรู้สัจธรรม
๒. โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ เพราะทรง
ยังหมู่สัตว์ให้รู้ตาม
๓. สพฺพฺุตาย พุทฺโธ เพราะทรงรู้
ธรรมทุกอย่าง
๔. สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ เพราะทรง
เห็นแจ้งธรรมทุกอย่าง
๕. อภิเฺ ยฺยตาย พุทโฺ ธ เพราะทรงรูย้ งิ่
๖. วิสวิตาย พุทโฺ ธ เพราะทรงท�านิพพาน
ให้แจ้ง
๗. ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ เพราะทรง
สิ้นอาสวะกิเลส
๘. นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ เพราะ
ทรงปราศจากอุปกิเลส
๙. เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ เพราะทรง
ปราศจากราคะแน่นอน
๑๐. เอกนฺตวีตรโทโสติ พุทฺโธ เพราะทรง
ปราศจากโทสะแน่นอน
๑๑. เอกนฺตวีตรโมโหติ พุทฺโธ เพราะทรง
ปราศจากโมหะแน่นอน
๑๒. เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ เพราะทรง
สิ้นกิเลสแน่นอน
๑๓. เอกายนมคฺคํ คโตติ พุทฺโธ เพราะ
เสด็จไปสู่หนทางอันเป็นเอก
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๑๔. เอโก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพทุ โฺ ธติ พุทโฺ ธ เพราะทรงตรัสรูพ้ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว
๑๕. อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา
พุทโฺ ธ เพราะทรงก�าจัดอวิชชาแล้วตรัสรูว้ ชิ ชา
๑๖. พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผูตรัสรู พระนามว่า
พุทธะ (อาเทศ ต เป็น ธ, ธฺ ที่สุดธาตุ
เป็น ทฺ)
แม้ พ ระพุ ท ธเจ้ า เอง ก็ เ คยตรั ส แก่
เสลพราหมณ์ว่า
อภิฺเยฺยํ อภิฺาตํ
ภาเวตพฺพฺจ ภาวิตํ
ปหาตพฺพํ ปหีนํ เม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ

พราหมณ์ ธรรมที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้ว
ธรรมที่ควรเจริญ เราเจริญแล้ว ธรรมที่ควร
ละ เราละได้แล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็น
พระพุทธเจ้า
๒. ทสพล (ทส+พล) พระทศพล พระพุทธเจา
พระนามวา ทสพละ เพราะทรงมีก�าลังกาย
เท่ากับก�าลังของพญาช้างฉัททันต์ ๑๐ เชือก
และทรงมีก�าลังญาณ ๑๐ ประการ มี ฐานา
ฐานญาณ เป็นต้น
๓. สตฺถุ (สาส อนุสิฏฐิมฺหิ+รตฺถุ) พระศาสดา
ทิ ฏ  ฐ ธมฺ มิ ก สมฺ ป รายิ ก ปรมตฺ เ ถหิ ยถารหํ
อนุสาสตีติ สตฺถา เพราะทรงแนะน�าสั่งสอน
สัตว์ทงั้ หลาย ด้วยประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์
ในอนาคต และประโยชน์อันสูงสุด
ตัวอย่าง โส โว มมจฺจเยน สตฺถา เมื่อ
เราล่วงแล้ว พระธรรมวินัยนั้น จะเป็นศาสนา
ของพวกเธอ
๔. สพฺพฺู (สพฺพ สทฺทูปปท+ญา อวโพธเน+รู) พระสัพพัญู ผู้รู้ธรรมทั้งปวง สพฺพ�
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๑๒

ชานาติ สีเลนาติ สพฺพฺู ท่านแสดงสัพพัญู
ไว้ ๕ ประการ คือ ๑. กมสัพพัญู ทรงรู้
จุตแิ ละอุบตั ทิ กุ อย่างของสัตว์ผเู้ ป็นไปตามล�าดับ
กรรม ๒. สกิงสัพพัญู ทรงรูส้ ภาวะธรรมชาติ
ทุกอย่างได้ในขณะญาณเดียว ๓. สตตสัพพัญู
ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างตามความเป็นจริง
๔. สัตติสัพพัญู ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่าง
ด้วยพระปรีชาสามารถ ๕. ญำตสัพพัญู
ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างด้วยพระปัญญาที่
ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ในที่นี้หมายเอาความ
หมายที่ ๕
๕. ทฺวิปทุตฺตม (ทฺวิ ปท+อุตฺตม) ผู้ประเสริฐ
กว่าสัตว์สองเท้า ทฺวปิ ทาน� อุตตฺ โม ทฺวปิ ทุตตฺ โม
๖. มุนินฺท (มุนิ+อินฺท) พระมุนินทร์ มุนีน�
อินโฺ ท ราชา มุนนิ โฺ ท ผูย้ งิ่ ใหญ่กว่ามุนที งั้ หลาย
๗. ภควนฺตุ (ภค+วนฺตุ) พระผู้มีพระภาค
ภควาติ คารวาธิวจน�, อปจ ภคฺคราโคติ ภควา,
ภคโทโสติ ภควา, ภคโมโหติ ภควา, ภคฺคมา
โนติ ภควา ค�าว่า “พระผู้มีพระภาค” เป็น
พระนามที่พุทธบริษัทเรียกโดยเคารพ อนึ่ง
พระนามพระผู้มีพระภาค เพราะทรงท�าลาย
ราคะได้ ท�าลายโทสะได้ ท�าลายโมหะได้
ท�าลายมานะได้
๘. นาถ (นาถ อาสีสเน+อ) ผู้ทรงเป็นที่พึ่ง
หมายถึง ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก เป็นเจ้า
เป็นผูน้ า� แห่งชาวโลก ทรงหวังประโยชน์สขุ แก่
เวไนยสัตว์
๙. จกฺขุมนฺตุ (จกฺขุ+มนฺตุ) ผู้มีจักษุคือ พระ
สัพพัญุตญาณ
๑๐. องฺคีรส (องฺค+อี+รส+ณ) พระอังคีรส
ผูม้ พี ระรัศมีแผ่ซา่ นออกจากพระวรกาย องฺคโต
สรีรโต นิคฺคตา สฺมิ ยสฺส โส องฺคีสโส
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๑๑. มุนิ (มุน ญาเร +อิ) พระมุนี อตฺตหิตฺจ ปรหิตฺจ มุนาติ ชานาตีติ มุนิ ผู้
ทรงรู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น พระนามว่า มุนิ
๑๒. โลกนาถ (โลก+นาถ) พระโลกนาถ ผู้
ทรงเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ต ว์ โ ลก โลกาน� นาโถ
โลกนาโถ
๑๓. อนธิวร (น+อธิวร) พระผู้ประเสริฐสุด
อตฺตโน อธิกสฺส กสฺสจิ อภาวโต อนธิวโร
พระนามว่า อนธิวระ เพราะไม่มผี ใู้ ดประเสริฐ
ยิ่งกว่าพระองค์ ศัพท์ค�านี้ อยู่ในค�าอาราธนา
ธรรมนั่นเอง
๑๔. มเหสิ (มหนฺต สทฺทูปปท+เอสคเวสเน
+อิ) ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
๑๕. วินายก (วิ+นี ปาปุณเน+ณฺวุ) ผู้แนะน�า,
ผู้น�าสัตว์ไปสู่นิพพาน หิต� วินยติ อนุสาสตีติ
วินายโก ผูท้ รงแนะน�าประโยชน์เกือ้ กูล พระนาม
ว่า วินายกะ
๑๖. สมนฺตจกฺขุ (สมนฺต+จักฺขุ) ผู้ทรงมี
พุทธญาณรอบทิศ เพราะทรงมีปรกติเห็นธรรม
ทัง้ ปวง และทรงประกอบด้วยสัพพัญุตญาณ
๑๗. สุคต (สุ+คมุ คติมฺหิ+ต) พระสุคต
ผู้ไปดีแล้ว ผู้มีญาณอันงดงาม เพราะเสด็จ
ไปดี เสด็จไปสู่ที่ดี เสด็จไปโดยชอบ
๑๘. ภูริปฺ (ภูริ ปฺญา+ณ) ผู้มีปัญญา
มาก ผู้มีปัญญาไม่สิ้นสุด ผู้มีปัญญากว้างดุจ
แผ่นดิน
๑๙. มารชิ (มาร+ชิ ชเย+กฺวิ) ผู้ชนะมาร
ผู้ชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น
๒๐. นรสีห (นร สทฺทูปปท+สห ขนฺตยภิภเวสุ+อ) พระนรสีห์, ผู้ปกครองมนุษย์และ
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๑๒
เทวดา ผู้เป็นดุจสีหะ หรือทรงเป็นผู้ปกครอง
ราชสีห์ชนะหมู่สัตว์ ด้วยเขี้ยวทั้ง ๔ ของตน
ได้ฉันใด พระผู้มีพระภาคก็ทรงชนะชาวโลก
ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ศีล ปัญญา บุญ
อิทธิปาฏิหาริย์ ได้ฉันนั้น
๒๑. นรวร (นร+วร) ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา
และมนุษย์
๒๒. ธมฺมราชา (ธมฺม+ราช) พระธรรม-ราชา
ทรงเป็นพระราชาผู้รักษาความเป็นธรรม ผู้
เที่ยงธรรม
๒๓. มหามุนิ (มหนฺต+มุนิ) พระมหามุนี
๒๔. เทวเทว (เทว+เทว) เทวดาของเทวดา
ทรงเป็นเทวดาผู้ย่ิงใหญ่ของเทวดาทั้งหลาย
เป็นเทวดาผู้เลิศของเทวดาทั้งหลาย
๒๕. โลกครุ (โลก+ครุ ) ผู ้ เ ป็ น ครู ข อง
ชาวโลก หรือเพราะทรงเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวโลก
๒๖. ธมฺมสฺสามี (ธมฺม+สามี) ผู้เป็นเจ้า
ของธรรม
๒๗. ตถาคต (ตถา+อาคต, คต) พระตถาคต พระพุทธเจ้าผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น
เสร็จไปแล้วอย่างนั้น ตรัสรู้ความจริง ตรัสรู้
สัจธรรมตามความเป็นจริง
๒๘. สยมฺภู (สย�+ภู สตฺตาย�+กฺว)ิ พระสยัม-ภู
ผู้ตรัสรู้เอง
๒๙. สมฺมาสมฺพุทธ (สมฺมา+ส�+พุธ อวโพธเน+ต) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะทรง
ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
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๓๑. นายก (นี นเย+ณฺวุ) ผู้น�า ผู้น�าสัตว์
ออกจากห้วงสมุทรคือสงสารไปสูฝ่ งั แห่งนิพพาน
จึงทรงพระนามว่า นายกะ
๓๒. ชิน (ชิ ชเย+ยุ) พระชินเจ้า เพราะทรง
เป็นผู้ชนะมารทั้ง ๕
และนามของพระพุทธเจาองค์ปัจจุบันอีก
๗ ศัพท์
๑. สกฺก (สกฺก+สตฺติย� อ) ผู้ทรงสามารถ
ผู้เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล ผู้มีทรัพย์
มาก ได้แก่ อริยทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล
หริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา
๒. สิทฺธตฺถ (สิทฺธ+อตฺถ) พระสิทธัตถะ
ผูท้ รงท�าประโยชน์ให้สา� เร็จแก่ชาวโลก ผูป้ ระสูติ
พร้อมขุมทรัพย์และรัตนะมากมาย (เป็นพระนาม
ของพระพุทธเจ้าในอดีตก็มี)
๓. สุทฺโธทนิ (สุทฺธ+โอทน+ณิ) พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ
๔. โคตม (โคตม+ณ) พระสมณโคดม
พระโอรสของตระกูลทีเ่ ป็นศิษย์ของกปลดาบส
โคตมโคตร
๕. สกฺยสีห (สกฺย+สีห) พระศากยสีหะ
ผู้ประเสริฐกว่าเจ้าศากยะทุกพระองค์
๖. สกฺยมุนี (สกฺย+มุนิ) พระศากยมุนี ผู้
เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล
๗. อาทิจฺจพนฺธุ (อาทิจฺจ+พนฺธุ) ผู้ทรง
แผ่พระรัศมีไปถึงวิมานของสุรยิ เทพบุตร หรือ
ทรงเป็นญาติโดยโคตรกับสุริยเทพบุตร
นอกจากนี้ยังมีศัพท์อื่นๆ อีกเช่น มายาเทวีสุต, มหาสมณ, กลิสาสน เป็นต้น

๓๐. วรปฺ (วร+ปฺญา+ณ) ผู้มีปัญญา
ประเสริฐที่สุด
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๑๒

เรื่องเลาสําหรับเยาวชน :

ผูตื่นอยูเสมอ

เรื่อง : มโนรถปูรณี
ภาพ : น้องขวัญ

เย็นนี้คุณแม่ออกจะแปลกใจที่น้องขวัญนอนเงียบๆ อยู่บนโซฟาในห้องรับแขก ไม่ออกไป
วิ่งเล่นกับเจ้าน�้าตาลหลังกลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นเหมือนเช่นเคย
คุณแม่ : “เป็นอะไรไปน้องขวัญ ไม่สบายหรือเปล่าลูก” คุณแม่ถามด้วยความห่วงใย
น้องขวัญ : “เหนื่อยจังเลยคะคุณแม คุณแมก็ทราบ หนูนอนดึกมาหลายวันแลวเพราะ
ตองคนหาขอมูลงานกลุมวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อนๆ ไมมีใครชวยคนหาขอมูลเลย แถมวัน
นี้พอคุณครูถามถึงงาน พวกเพื่อนยังบอกวากําลังชวยกันรวบรวมอยู ทั้งๆ ที่ความจริง
แลวเพื่อนๆ บอกใหหนูเปนคนคนหาขอมูลคนเดียวเลยนะคะ เอาเปรียบกันอยางนี้แยจัง”
น้องขวัญระบายความเครียดให้คุณแม่ฟัง
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๑๒
“ท� า ไปเถอะลู ก เอ ย อะไรที่ เราท� า เอง
มันก็เป็นการสะสมความรู้ความช�านาญ เป็น
การสะสมพลังความเพียรให้มคี วามขยันอดทน
กับสิ่งที่ยากได้มากขึ้น ยิ่งหนูค้นคว้าเอง หนู
นั่นแหละจะได้รับประโยชน์มากกว่าใคร ใคร
เขาจะเห็นไม่เห็น นั่นไม่ส�าคัญหรอกลูก มัน
อยู่ท่ี หนูท�าอะไรมากกว่า” คุณแม่ค่อยๆ
นั่งลงข้างๆ พลางลูบศีรษะลูกสาวเป็นการให้
ก�าลังใจ
“คุณแม่จะเล่าเรื่องเก่าให้ฟังนะลูก หนู
ฟังแล้วจะได้มกี า� ลังใจท�าความดีและจะได้ขยัน
เรียน ไม่ต้องไปมัวดูว่าใครท�าหรือไม่ท�า เรื่อง
ความดี เราทําของเรากอน ใครท�าใครได้
แน่นอน ลูกจะลองฟังนิทานของคุณแม่ดูไหม
ล่ะ” คุณแม่เปดเรื่องอย่างนี้ มีหรือน้องขวัญ
จะไม่อยากฟัง เพราะหนูน้อยโตมากับนิทาน
ของคุณแม่แท้ๆ เลย
“อยากฟังสิคะ คุณแม่เล่าตอนนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวหนูค่อยไปอาบน�้า”
“เรื่องนี้ชื่อว่า “ใครท�าใครได้” ดีไหม
ลูก... ก็ในสมัยพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละ มี
พระภิกษุสองรูปท่านเป็นเพื่อนกัน พอรับฟัง
ค�าสอนจากพระพุทธเจ้าแล้ว ก็พากันไปบ�าเพ็ญ
เพียรภาวนาอยู่ในปา พระรูปหนึ่งท่านขยัน
มากเลย ขยันตั้งใจนั่งสมาธิ เดินจงกรม ฉัน
อาหารก็น้อย ไม่พูดคุยเลยถ้าไม่มีธุระจ�าเป็น
แต่พระอีกรูปหนึ่งสิ มัวเที่ยวไปเก็บฟนใน
ตอนเย็นเอามากองไว้ แล้วนั่งผิงไฟ คุยเล่น
กับพระเณรอื่นๆ ตั้งแต่ค�่าไป... คุยยาวเลย”
“สมัยก่อนแค่คยุ กันก็เสียเวลาแล้ว แต่ถา้
เป็นสมัยนี้สงสัยท่านคงเล่นโทรศัพท์หรือเล่น
เกมส์ด้วยกระมังคะคุณแม่”
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“นั่นสิลูก ถ้าเป็นสมัยนี้ท่านคงเป็นโรค
สังคมก้มหน้า เหมือนที่หนูเล่าว่าคุณครูวิชา
สังคมสอนหนูเมื่อวานนี้น่ะ ยิ่งกว่านั้นนะลูก
พอเพื่อนที่ตั้งใจนั่งสมาธิไปเตือนเข้า ท่านก็
ไม่รับฟังเลย และที่แย่กว่านั้นยังมีอีกนะ พอ
เวลาพระที่ขยันนั่งสมาธิ ท่านไปนอนพักเอา
แรงบ้าง พระทีช่ อบผิงไฟคุยก็จะตามไปรบกวน
ไปต่อว่า ว่าท�าไมท่านจึงมัวแต่มานอนล่ะ ท�าไม
ไม่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืน” คุณแม่เล่า
รายละเอียดต่อ
“โอ้โฮ้ แย่จัง ตัวเองไม่นั่งสมาธิสักหน่อย
ยังตามไปแกล้งต่อว่าเพื่อนที่ขยันภาวนาอีก
หนูน่ะยังโชคดีนะคะคุณแม่ที่ไม่มีเพื่อนแย่ๆ
แบบนี้ อย่างนี้หนูค่อยสบายใจหน่อย” น้อง
ขวัญพอจะยิ้มออก พลางถอนหายใจยาว
“หนูโชคดีกว่าท่านมากเลยจ้ะ งานที่
พระเกเรรูปนี้ท�าเป็นประจ�าก็คือ คุยๆๆ แล้ว
ก็ นอนๆๆ กับเข้าไปต่อว่าเพือ่ นทีข่ ยันนัง่ สมาธิ
ส่วนพระรูปทีข่ ยันภาวนานัน้ พอท่านพักผ่อน
ในตอนดึกแล้ว ท่านก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ เดิน
จงกรมต่อในตอนเช้ามืด ท่านไม่ประมาท
เลยนะลูก และท่านไม่สนใจแล้ว ว่าเพื่อนจะ
ท�าหรือไม่ท�า ในเมื่อเตือนแล้วไม่เชื่อท่านก็
ปล่อยวาง ไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต์แถมมีฤทธิอ์ กี ด้วยนะลูก” คุณ
แม่เล่าย�้าตอนส�าคัญ ให้ลูกสาวได้เห็นถึงผล
ของความขยันพากพียร
คุณแม่เล่าต่อ “เมื่อออกพรรษาแล้วพระ
ทั้งสองรูปก็กลับไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธ
องค์ก็ตรัสถามว่า ทั้งสองท่านตั้งใจภาวนากัน
ไหม บรรลุธรรมกันบ้างรึยัง ภิกษุผู้ที่ประมาท
ชอบผิงไฟคุยกัน ก็ชิงกราบทูลเอาหน้าก่อน
เลยว่า ตัวเองได้ออกหาฟนแต่เวลาเย็นแล้ว
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น�ามาก่อไฟผิง นั่งผิงอยู่ตลอดค�่า มิได้หลับ
นอน ส่วนเพื่อนน่ะ...เอาแต่นอนอย่างเดียว”
“แหม ท่านเองไม่ตั้งใจนั่งสมาธิ แล้วยัง
มาเอาหน้ า กั บ พระพุ ท ธเจ้ า อี ก แถมยั ง ใส่
ความว่าพระที่ขยันภาวนาอีก บาปหนักเลย
นะคะที่ใส่ความพระอรหันต์และโกหกพระพุทธเจ้า แหม...ถ้าหนูมีเพื่อนแบบนี้ จะปาบ
เข้าให้สกั ที” น้องขวัญฟังแล้วอดวิจารณ์อย่าง
มีอารมณ์ไม่ได้
“คุณแม่บอกหนูแล้วไงล่ะ ใครท�าใครได้
และพระพุทธเจ้า ท่านก็รู้ทุกอย่างแหละ ใคร
จะโกหกท่านก็ไม่รอดอยูแ่ ล้ว พระพุทธองค์จงึ
ตรัสว่า เธอนั่นแหละเป็นผู้ประมาท แล้วยัง
มาพูดว่าตัวเองไม่ประมาทอีก ส่วน ‘บุตร
ของเรา’ เป็นผู้ไม่ประมาท เธอน่ะเป็นม้า
ขาเป เป็นผู้แพ้ ส่วนบุตรของเรา เป็นม้าที่มี
ปัญญา คือพระองค์จะเรียกพระภิกษุที่ปฏิบัติ
ดีมีความเพียรว่า ‘บุตรของเรา’ น่ะลูก” น้อง
ขวัญฟังไปก็เอามือปดปากหัวเราะเบาๆ ที่
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบพระขี้เกียจว่า
เป็นม้าขาเป
ฟังถึงตอนนี้ น้องขวัญมีสีหน้าสดชื่นขึ้น
ยิ้มออกทันที
“สิ่งใดที่เราท�าไว้ มันไม่สูญหายไปไหน
เลยจริงๆ นะคะคุณแม่ ต่อไปหนูจะไม่บ่น
แล้วล่ะ ถ้าคุณครูให้ทา� การบ้าน ให้ทา� รายงาน
หนูก็จะรีบท�าทันที ใครจะช่วยหรือไม่ช่วย
หนูก็จะไม่ว่าเขา เพื่อนๆ อาจจะไม่ค่อยว่าง
เหมือนหนูก็ได้ หนูจ�าได้ที่คุณตาเคยสอนไว้
ท่านสอนว่า เวลาทําความดีใหทองวา ขอ
เราทํากอน ขอเราทํากอน”
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คุณแม่ได้ยินน้องขวัญพูดก็ปลื้มใจ จึง
เสริมว่า
“ดีแล้วที่ลูกเข้าใจ เราต้องสร้างเหตุไว้
ผลย่อมจะเกิดตามเหตุ ไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณครู
จะเห็นเปล่า หรือว่าเพื่อนๆ จะช่วยหนูท�า
รายงานไหม พึ่งตัวเองประเสริฐที่สุด คนที่ไม่
ประมาทนะ เปนคนขยัน ไมเห็นแกนอนและ
มีปัญญาดี ย่อมเอาชนะใครๆ ได้ง่าย จ�าไว้
นะลูก ใครจะประมาทก็ช่างเขา เราจะไม่
ประมาท ใครจะนอนอย่างเกียจคร้านก็ช่าง
เขา เราจะตืน่ อยู่ ถ้าลูกท�าได้อย่างนีส้ ม�า่ เสมอ
จะเรี ย นหรื อ จะท� า งาน ก็ เจริ ญ รุ ด หน้ า ได้
แน่นอน” คุณแม่ค่อยๆ อธิบาย น้องขวัญฟัง
แล้ ว ก็ ไ ด้ คิ ด ได้ ก� า ลั ง ใจ เพราะเห็ น ผลจริ ง
จากการเรียนดีสม�่าเสมอของตัวเอง
“บางคนมีสมองดี แต่ขี้เกียจ บางคน
สมอง สติปัญญาไม่ดีแต่ขยัน คือได้อย่างเสีย
อย่าง แต่ถ้าใครได้ท้ังสองอย่างนะลูก คือ
ทั้งสติปัญญาดี ทั้งขยันด้วย และยังแข็งแรง
มีก�าลังกายดี คนนั้นย่อมเจริญรุดหน้าไปเร็ว
กว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เข้าใจไหมลูก” คุณแม่
สรุปชัดเจนเมื่อเห็นอาการยอมรับของลูกสาว
พลางค่อยๆ ถอดโบว์ที่ผูกผมของหนูน้อย
ออกวางไว้บนโตะ
“เข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ .. ไป...เจ้าน�้าตาล
เราไปวิ่งเล่นกัน” น้องขวัญเสียงสดใส ลุก
จากโซฟาลงมากอดรัดเจ้าน�้าตาล สุนัขแสนรู้
คู่ใจ ที่นั่งฟังตาปริบๆ อยู่ข้างๆ
(ที่มา : ธรรมบททางแห่งความดี เล่ม ๑
ของ วศิน อินทสระ หมวด ๒ ว่าด้วยความ
ไม่ประมาท เรื่องที่ ๖ ผู้ตื่นอยู่เสมอ)
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