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เปดเลม
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเหตุการณ์สา� คัญ
ในเดือนนี้ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งชาว
ไทยทั้งปวง ถือว่าเป็นวันแมแหงชาติ และ
ปนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ (๘๔
พรรษา)
เพือ่ น้อมถวายพระราชกุศลและร่วมน้อม
ร�าลึกถึงพระคุณแม่ โพธิยาลัยฉบับนีจ้ งึ รวบรวม
สาระธรรมที่แสดงถึงความกตัญูต่อพระคุณ
ของแม่ โดยจัดบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับแม่ เริ่มตั้งแต่บทสัมภาษณ์พระอาจารย์
มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ที่จะน�าเสนอ
“บทบาทของแมในพระพุทธศาสนา” ซึ่ง
จะเผยเคล็ดลับการมีชวี ติ ครอบครัวทีส่ มบูรณ์
มีความพร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดี เพราะแม่ที่ดี
นั้นไม่ใช่อยู่ๆ ก็เป็นได้ หากต้องการการ
เตรียมตัว เตรียมความพร้อม และการศึกษา
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะ
ความรูค้ วามเข้าใจทางธรรมมีความจ�าเป็นมาก
จ�าเป็นอย่างไร มีค�าตอบแล้วในบทสัมภาษณ์
เรื่องนี้
อีกบทความหนึ่งที่อยากเชิญชวนให้อ่าน
กัน ก็คือเรื่อง “ถาเชิดชูพระคุณแมขึ้นมาได
สังคมไทยไมสนิ้ หวัง” บทคัดย่อจากปาฐกถาธรรมน่าอ่านของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.
ปยุตฺโต) ซึ่งได้แสดงทัศนะอันแหลมคมเกี่ยว
กับความส�าคัญของพระคุณแม่ที่มีต่อลูก ซึ่ง
จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า หาก
ลูกได้ระลึกถึงความรักอันประเสริฐบริสุทธิ์
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ฉบับที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

และพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่อยู่ในใจ
ได้เสมอ ก็ย่อมจะละอายชั่ว กลัวบาป และ
ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี
บทบาทความเป็นแม่ของผู้หญิงทุกคน
มีความส�าคัญ จนกระทัง่ มีคา� กล่าวทีว่ า่ “สอง
มือแมนี้ที่สรางโลก” เพราะแม่คือผู้เลี้ยงดู
อบรมลูก จะปันแต่งลูกให้เป็นอย่างไร ก็
สามารถท�าได้ และจะท�าได้ดีที่สุด หากแม่
นั้นเป็นผู้ศึกษาธรรมะให้ดีพอ ก็จะสามารถ
ถ่ายทอดธรรมะให้แก่ลูกได้ตรง ได้ชัดเจน
หรือค�ากล่าวที่ว่า “สองมือของแม่ คือ หัตถา
ครองพิภพ จบสากล” หมายความว่า เบื้อง
หลังความส�าเร็จสูงสุดของลูกนัน้ ย่อมมีแม่อยู่
นั่นเอง แม่สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกของตน
ให้มีความส�าเร็จยิ่งใหญ่ เป็นคนส�าคัญ เต็ม
ศักยภาพ เป็นไปได้แน่นอน
เพราะฉะนั้น ผู้หญิงทั้งหลายควรเห็น
ความส� า คั ญ บทบาทความเป็ น แม่ ข องตน
และเรียนรูท้ จี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีข่ องความเป็นแม่
ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ใด ก็ท�า
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ผลที่ได้ ก็คือ
ความส�าเร็จ ดังเช่นเรื่องในคอลัมน์ ชวนอาน
หนังสือ เกี่ยวกับคุณหญิงดํารงธรรมสาร
(ใหญ่ วิเศษศิริ) ผู้หญิงนักแต่งหนังสือธรรมะ
ทีถ่ งึ แม้จะอยูใ่ นยุคทีผ่ หู้ ญิงไม่ได้รบั การส่งเสริม
ให้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะอย่างลึกซึ้ง แต่ท่าน
ก็สามารถข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆ ศึกษาธรรมะ
จนแตกฉาน สามารถแต่ ง หนั ง สื อ ธรรมะ
ประกวดได้รับรางวัลที่ ๑ ของประเทศไทย
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นับเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ที่มี
ผลงานโดดเด่นในระดับชาติ
เช่นนี้ แต่เรื่องของท่านได้ถูก
กาลเวลากลื น หายไป จน
กระทั่งมีผู้มาพบความจริงที่
น่าตระหนกตกใจว่า ผลงาน
ทีเ่ คยเชือ่ ว่าเป็นของพระมหา
เถระผู้ยิ่งใหญ่ มีความลึกซึ้ง
ทางธรรมอย่างมาก ทีแ่ ท้จริง
แต่งโดยสุภาพสตรีท่านหนึ่ง
ที่ชื่อ ใหญ่ วิเศษศิริ อ่าน
เรื่องราวนี้ได้ที่คอลัมน์ ชวน
อานหนังสือ
วารสารโพธิยาลัย ยังคง
พรั่งพร้อมด้วยเรื่องราวดีๆ
ที่คณะผู้จัดท�าภูมิใจน�าเสนอ
ไม่ว่าจะอ่านเรื่องใด ย่อมได้
แง่ คิ ด และประโยชน์ อ ย่ า ง
แน่นอนไม่มากก็น้อย เพราะ
นั่นคือความตั้งใจของคณะผู้
จัดท�า ที่ต้องการสร้างสรรค์
สังคมไทย ให้เป็นสังคมอุดม
ปัญญา และปัญญานั้นก็คือ
ธรรมะ หากสังคมไทยของ
เราอุดมปัญญา หรืออุดมธรรม
ย่อมเป็นที่หวังได้ว่า จะเป็น
สังคมในอุดมคติ ความหวังนี้
จะเป็นจริงได้หรือไม่ ก็อยู่ที่
เราทัง้ หลายต้องตัง้ ใจทีจ่ ะร่วม
มื อ ร่ ว มใจ ไม่ ท ้ อ ถอยต่ อ
อุปสรรค เมื่อนั้น ก็เป็นอัน
หวังได้ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น
และดีขึ้น โดยเริ่มจากสังคม
หน่วยเล็กทีส่ ดุ คือตัวเรา และ
ครอบครัวของเราเอง
คณะผู้จัดท�า
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๑๕
ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
บรรณาธิการฝายศิลป
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
พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๕๙
จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม
ภาพปก
เครดิตภาพเขียนสีน�้า
ศิลปน : สุวิทย์ ใจปอม
เครดิตภาพ
มนตรี ศิริธรรมปติ
จาคิโน ภิกขุ
ออกแบบปก
เอนก เอื้อการุณวงศ์
อุปถัมภอุปกรณ
คอมพิวเตอร โดย
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์
‘สุวิมล’
ดําเนินการจัดพิมพโดย
สาละพิมพการ
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖

สารบัญ
๑. ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :
๓
บทบาทของแม่ตามหลักพุทธศาสนา
(พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
๒. ปัญญาปริทัศน์ :
๑๑
ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้
สังคมไทยไม่สิ้นหวัง
(พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต))
๓. กวีธรรมร�าลึก : แทนคุณ - อุปมา ๑๖
(ปปญจา)
๔. กวีพจนา : แด่เธอ.....ผู้ชื่อว่าแม่
๑๗
(ปฺุวํโส)
๕. ชวนอ่านหนังสือ : ด�ารงธรรม
๑๘
เรื่องราวของสตรีนักแต่งหนังสือธรรมะ
(พุทธสาวิกา)
๖. มองเทศ - มองไทย :
๒๒
สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๖)
(วิเทศทัยย)
๗. บันดาลใจ : จากตาลปัตร - พัดยศ ๒๘
ถึงโครงการ “นิทานธรรมะ กลับตาลปัตร”
(กองบรรณาธิการ)
๘. บทความ :
๓๒
เติมภูมิคุ้มกันให้กายและใจ
(พระไพศาล วิสาโล)
๙. สาระธรรม :
๓๗
ออกจากกามกันเถิด จะเกิดผล (ตอน ๑)
(ธีรปญโญ)
๑๐. เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน :
๔๕
รักใดไหนเล่าเท่ารักของแม่
(มโนรถปูรณี)
ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
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แม

ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :

บทบาทของ
ตามหลักพุทธศาสนา
พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา อยากให้พระอาจารย์กล่าวถึง
บทบาทของแม่ในการอบรมเลี้ยงดูลูก เพราะ
ในยุคปัจจุบันนี้ มีปัญหาเยาวชนเยอะมาก
เช่น เยาวชนก่ออาชญากรรม บางทีถึงขนาด
ฆ่ากันตาย โยมคิดว่าการอบรมเลี้ยงดูเป็น
เรื่องส�าคัญ โดยเฉพาะคุณแม่ส�าคัญมาก ใน
ทัศนะของพระอาจารย์ คุณแม่ควรจะอบรม
เลี้ยงดูลูกอย่างไรตามหลักพุทธศาสนา
วิสัชนา : หน้าที่ของแม่ ๕ ประการ คือ
๑. ห้ามปรามไม่ให้ท�าความชั่ว ๒. สอน
ให้ตั้งอยู่ในความดี ๓.ให้ศึกษาศิลปวิทยา
๔. หาคูค่ รองทีส่ มควรให้ ๕. มอบทรัพย์สมบัติ
ให้เมื่อเวลาสมควร
ค�าว่า “คุณแม” ก็คือแต่งงานแล้ว แต่
ณ ปั จ จุ บั น นี้ ถื อ ว่ า มาที่ ป ลายเหตุ แ ล้ ว
ต้นเหตุจริงๆ นั้น ในการแต่งงานทุกครั้ง ถ้า
เป็ น ชาวพุ ท ธควรนิ ม นต์ พ ระไปเทศน์ ง าน
วันแต่งงาน เพราะเป็นการวางแผนครอบครัว
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ซึง่ ต้องมี ๑. พระ ๒. แพทย์ ๓. นักเศรษฐศาสตร์
และ ๔. นักจิตวิทยา ถ้าบุคคล ๔ กลุ่มนี้มา
ร่วมวางแผนส�าหรับใครก็ตามทีค่ ดิ จะแต่งงาน
พระท่ า นสอนอย่ า งไรบ้ า ง แพทย์ แ นะน� า
อย่างไรบ้าง นักเศรษฐศาสตร์แนะน�าอย่างไร
บ้าง และนักจิตวิทยาแนะน�าอย่างไรบ้าง ถ้า
ได้ข้อมูลครบ ๔ ด้านนี้ รับรองว่าเด็กเกิดมา
จะไม่มีปัญหา เรียกว่าได้เตรียมตัวก่อน อย่า
เช่นงานแต่งหลายๆ คู่ ที่อาตมาได้ไปเทศน์
โปรด ก็จะบอกว่าหน้าที่สามี ๕ อย่างนะ
หน้ า ที่ ภ รรยา ๕ อย่ า งนะ หลั ง จากนั้ น
เรือน ๓ น�้า ๔ แล้วก็ ไฟในอย่าน�าออก ไฟ
นอกอย่าน�าเข้า เป็นต้น อันนี้ก็คือพื้นฐาน
เตรียมตัวมีบุตร
เตรียมตัวมีบุตร เตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ท�าอย่างนี้ คือ ๑. สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน
๒. สมาทานศีล ๕ ถ้าท�าแค่ ๒ อย่างนี้ ได้
คนมีบุญเท่านั้นมาเกิด สัตว์ท่ีสิ้นกรรมจาก
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๑๕

นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉานจะ
ไม่มาเกิด แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเรามา
จากภพภูมิไหน ตอนแพ้ท้องบอกได้เลย เช่น
แพ้ท้องอยากทานของเปรี้ยวจี๊ด พอทานแล้ว
ก็หายแพ้ท้อง เด็กนั้นสิ้นกรรมมาจากภพภูมิ
ที่เป็นเปรต ถ้าตอนแพ้ท้องอยากทานของ
เผ็ดจัดๆ ทานแล้วก็หายแพ้ท้อง เด็กนั้นสิ้น
กรรมมาจากนรก ถ้าตอนแพ้ท้องอยากทาน
ผลไม้ อาหารหวานๆ อร่อยๆ เด็กนี้มาจาก
เทวดา หรือถ้าแพ้ท้องแบบไม่อยากทานอะไร
เลย อยากทานน�้ามะพร้าว หรือไม่ก็อยาก
ทานอะไร สบายๆ เด็กนี้มาจากพรหม เพราะ
ฉะนั้น เด็กนี้มาจากภพภูมิไหน เราก็รู้แล้ว
คนมีบุญ มนุษย์ก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี
มาเกิด จะไม่มีปฏิกริยาอะไรผิดปกติ แต่ถ้า
มาจากเปรต ลักษณะก็คือเด็กนั้นจะเห็นแก่
ตัวจัด

ถ้ารู้ว่าตอนแพ้ท้องชอบทานของเปรี้ยว
จัดๆ ทานแล้วก็หายแพ้ท้อง ให้รีบแก้เลย
เช่น ฝกถวายน�้าพระพุทธทุกวัน ใส่บาตรทุก
วัน ท�าบุญทุกวัน ชวนเด็กทีอ่ ยูใ่ นครรภ์ทา� บุญ
ลูกจา ตอนนี้สวดมนต์นะ ลูกจา ให้ทานนะ
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คือฝกให้ทาน ฝกให้รจู้ กั ให้ ถ้ารูว้ า่ เขาสิน้ กรรม
ถามาจากภพภูมทิ เี่ ปนเปรตต้องฝกการให้ เพือ่
ที่เมื่อเขาโตขึ้นมาจะได้ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
ถาเด็กมาจากภพนรก เริ่มแรกก็อาจมี
ปัญหาครรภ์เป็นพิษก็ได้ อยู่ในครรภ์นี้ก็เริ่ม
ให้ ทุ ก ข์ กั บ มารดาแล้ ว จะแก้ ไขอย่ า งไรดี
ท่านให้สมาทานศีล แล้วก็แผ่เมตตา บอกเขา
ว่า ลูกจา แผ่เมตตานะ ลูกจา สมาทานศีล
นะ แผ่เมตตาให้ตัวเองนะลูก แผ่เมตตาให้
พ่อแม่นะลูก แผ่เมตตาให้ญาติๆ นะลูก แผ่
เมตตาให้ศัตรูนะลูก แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
ทัง้ หลายนะลูก ก็คอื พาเด็กทีอ่ ยูใ่ นครรภ์ทา� บุญ
เสมอๆ คนทํ า ก็ คื อ เป น แม นั่ น แหละ ให้
คุณแม่สมาทานศีล แล้วก็ฝก แผ่เมตตาทุกวันๆ
ลูกอยู่ในครรภ์ ๙ เดือน ถึงแม้เขามาจากนรก
ก็จริง อัธยาศัยของสัตว์นรกจะค่อยๆ หายไป
ถามาจากภพภูมทิ เี่ ปนอสุรกาย จะมีทฏิ ฐิ
มานะ ดื้อมาก คนที่มาจากอสุรกาย พวกนี้
ชอบฆ่าตัวตาย ตายไม่กลัว ไม่เสียดายชีวิต
กล้าตายได้ พวกนี้ทิฏฐิมานะแรง ไม่ยอมใคร
ง่ายๆ วิธีแก้ไขก็ให้นึกถึงเรื่องกรรมและผล
ของกรรม สอนลูกให้พจิ ารณาว่าสัตว์ทงั้ หลาย
มีกรรมเป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นทายาท มี
กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ที่อาศัย
ใครท�ากรรมใดก็ได้กรรมนั้นนะ แผ่เมตตา
แผ่กรุณา แผ่มุทิตา แผ่อุเบกขา เจริญพรหม
วิหารทั้ง ๔ สมาทานศีล แล้วก็ฟังเรื่องกฎ
แห่งกรรม หรืออกุศลกรรมบถ ๑๐ ก็ได้
ส่วนพวกที่มาจากมนุษยปกติ ก็ไม่ต้อง
ท�าอะไรมาก คนทีม่ าจากเทวดา มาจากพรหม
ก็ปกติ นี้คือก่อนจะมาเกิดเป็นลูกของเรา แค่
แม่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน คนมีบญ
ุ เท่านัน้
ที่จะมาเกิดเป็นลูก แต่ถ้าเราพลาดตรงนั้นไป
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ตอนเขาอยูใ่ นครรภ์ ๙ เดือนนีก้ ย็ งั แก้ไขได้ทนั
แต่ถ้าพลาดตรงนี้อีก ไปคลอดแล้วเพิ่งมารู้
ก็มีทางแก้อีกคือ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
ไหนสอนตามแนววิถีพุทธ ก็พยายามพาลูกไป
เข้าโรงเรียนนั้นให้ได้ อย่าไปเห็นว่าโรงเรียนนี้
สอนเก่งในทางโลก แต่เราไม่พจิ ารณาดูพนื้ ฐาน
ว่าเราจะให้เขาไปตรงไหน เราพลาดแล้ว พลาด
ครั้งที่ ๑ คือเขามาเกิด พลาดครั้งที่ ๒ อยู่
ในครรภ์แล้วไม่แก้ไข พลาดครั้งที่ ๓ ก็คือ
โรงเรียนวิถีพุทธ ถ้าพลาดโรงเรียนวิถีพุทธ
ผ่านอายุ ๑๒ ปไปแล้วก็จบกันแล้ว เจออีกที
ก็อาจจะทีส่ ถานพินจิ เยาวชน หรือบ้านสงเคราะห์
อาจจะอยู่ตรงนั้นแหละ

ภพภูมิตางกันกอนมาเกิด
ปัจจุบันนี้ เรามาแก้ที่ปลายเหตุ พอเด็ก
ตีกันท�าอย่างไรดี เพราะเขามาจากนรก เขา
จึงตีกันตลอด ท�าไมเขาดื้อล่ะ ทิฏฐิมานะแรง
เพราะเขามาจากอสุรกาย ท�าไมลูกเห็นแก่ตัว
จัดเลย พ่อแม่จะใช้อะไรต้องขอเงินก่อน ถ้า
ไม่ให้เงินก็ไม่ท�าให้ ท�าไมเห็นแก่ตัวขนาดนี้
เพราะเขามาจากเปรต แล้วท�าไมเด็กต้อง
ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวัน ก็เพราะมาจาก
นรก เพราะฉะนั้น ถ้าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจยัง
เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ เรียกว่า มนุสฺสติรจฺ-
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ฉาโน ถ้าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรก
เรียกว่า มนุสฺสเนรยิโก ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจ
เป็นเปรต เรียกว่า มนุสฺสเปโต แต่วันไหน
เขาตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ได้ เรียกว่า มนุสฺสมนุสฺโส มนุษย์พันธุ์แท้ มนุษย์จริงๆ แต่วัน
ไหนเขามีหิริ มีโอตัปปะ ก็เรียกว่า มนุสฺสเทโว
คือมนุษย์ขั้นเทพ แต่วันไหนเขาสามารถแผ่
เมตตา แผ่กรุณา แผ่มุทิตา แผ่อุเบกขา
ได้ เขาเรียกว่า มนุสฺสมหาพฺรหมา มนุษย์
ขั้นพรหม วันไหนเจริญวิปัสสนาได้ เรียกว่า
มนุสฺสอริโย คือ มนุษย์อริยะ
สรุปคือ มนุษย์ก็จะมีตั้งแต่ต�่าสุดก็คือ
มนุสฺสเปโต มนุสฺสเนรยิโก มนุสฺสติรจฺฉาโน
แล้วก็มาเป็นมนุษย์จริงๆ คือ มนุสฺสมนุสฺโส
ตั้งอยู่ในศีล ๕ แล้วก็ดีกว่าสูงกว่า มนุษย์ก็
คือ มนุสฺสเทโว พวกขั้นเทพ มีหิริ มีโอตัปปะ
มีความละอายแก่ใจ แล้วก็มนุษย์ชั้นสูงกว่านี้
คือ มนุสฺสมหาพรหม คือเจริญพรหมวิหาร
ทั้ง ๔ อยู่เนืองๆ แต่มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด
เรียกว่า มนุสฺสอริโย มนุษย์ที่ประเสริฐ อยู่ใน
ศีล สมาธิ ปัญญาได้เนืองๆ นั่นแหละเป็น
มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด เราก็จะค่อยๆ พัฒนา
๑ - ๒ - ๓ ขึ้นไปเรื่อยๆ
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๑๕

คูครองดีมีคุณหนุนถึงลูก
ปุจฉา : โยมคิดว่าต้องวางแผนตั้งแต่
เลือกคู่เลยใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ ตอนเลือกคู่ เขาเรียกว่า
สมรส ค�าว่า “สมรส” ก็คือ สะมะ กับ
ระสะ รสนิ ย ม ๔ อย่ า งต้ อ งเหมื อ นกั น
สมสัทธา ต้องมีศรัทธาเหมือนกัน สมสีลา
ต้องมีศีลเหมือนกัน สมฉั น ทา ก็มีฉันทะ
เหมือนกัน สมจิตตา ต้องมีจิตเหมือนกัน
ถ้าสมรส ๔ อย่างนี้ไม่ได้ ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
ถึงอยู่ด้วยกันได้ ลูกเกิดมาก็มีปัญหา ดังนั้น
ต้องมี ๔ อย่างนี้เป็นพื้นฐาน
หน้าที่สามี ๕ อย่าง หน้าที่ภรรยา ๕
อย่าง แล้วก็เรือน ๓ น�้า ๔ หลักพวกนี้ไว้
ส�าหรับสอนคู่ครอง แต่หลังจากนั้น เมื่อจะมี
ลูกแล้ว ต้องสมาทานศีล สวดมนต ไหวพระ
แล้วคนมีบญ
ุ เท่านัน้ ทีจ่ ะมาเกิดเป็นลูก ทีส่ า� คัญ
ในวันแต่งงาน สิ่งแรกเลย บัญชีครัวเรือน
เรื่องเศรษฐศาสตร์ต้องท�าตั้งแต่วันแต่งเลย
จะอยูด่ ว้ ยกัน ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้ว แล้ว
หลังจากนั้น ไปตรวจสุขภาพหรือยัง เลือด
ดีไหม ถ้าเลือดไม่ดจี ะท�ายังไง เรือ่ งของแพทย์
แล้วหลังจากนั้นปรึกษานักจิตแพทย จิตยัง
เป็นปกติไหม ถ้าไม่เป็นปกติ ก็ไม่สมควรมีลูก
กรรมพันธุ์มันก็จะส่งผลถึง แล้วจะแก้ปัญหา
ไม่ได้ มีนักเศรษฐศาสตร์ มีพระ มีแพทย์ มี
ทั้ง ๔ ฝาย มาช่วยกันดูให้ครบถ้วน
ถ้าวางแผนครอบครัวส�าเร็จ ลูกเกิดมา
ไม่มีปัญหาเลย แต่ปัจจุบันนี้ เราไม่มีการ
วางแผนตรงนี้ ไม่มีการบันทึกว่า ตอนเด็ก
จะเกิดเป็นอย่างไรบ้าง อัธยาศัยของเด็กเป็น
อย่างไร จะแก้ไขเด็กอย่างไร จะสอนให้เด็ก
อย่างไรดี จะวางแผนเด็กอย่างไร แล้วเงิน
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ส่วนไหนที่จะมาใช้จ่ายส่วนนี้ เราไม่มีการ
วางแผนส่วนนี้ไว้เลย กลายเป็นว่า เราไม่รู้
อะไรล่วงหน้า แล้วถึงเวลาก็ตกกระไดพลอย
โจน คือมีลูกแล้วไม่รู้จะเลี้ยงลูกอย่างไร สิ่ง
แรกเลยคือเลี้ยงลูกไม่เป็น ต่อมาคือยังไม่ได้
วางแผน แต่มีความรัก แล้วอยากจะแต่งงาน
คิดได้แค่นี้ การวางแผนครอบครัวท่านเปรียบ
เหมือนการสร้างเจดีย์ โบราณบอกว่าสร้างแล้ว
สร้างเลย ไม่ให้รื้อ วางแผนครอบครัวแล้ว
ถ้ารื้อเมื่อไหร่ก็เรียกว่าบ้านแตกสาแหรกขาด

เพราะฉะนั้นจะแต่งงานจริงๆ ท�ายังไงล่ะ
สมสัทธา สมสีลา สมฉันทา สมจิตตา ๔
อย่าง มันไปกันได้ไหม ถ้าไปกันไม่ได้ก็ต้อง
ปรับตัวเข้าหากัน การปรับตัวเข้าหากันคือการ
ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อให้เกิดการปรับทิฏฐิ
เข้าหากัน ลดทิฏฐิ ลดมานะ ถ้าจะแต่งกัน
จริงๆ ใครจะมีทฏิ ฐิอย่างไรก็แล้วแต่ ต้องปรับ
เข้าหากัน ถ้าไม่ปรับเข้าหากันก็ไปไม่รอด
เท่าที่อาตมาศึกษาดู หลักของหลายๆ
ศาสนา อิสลามก็มี พุทธก็มี ที่พูดถึงหน้าที่
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๑๕
ของสามี หน้าที่ของภรรยา มีหน้าที่ร่วมกัน
แต่ไม่ค่อยมีใครมานิมนต์พระไปเทศน์เรื่องนี้
พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเกี่ยวกับการวางแผน
ครอบครัว เช่นเรื่องของนางวิสาขาก็วางแผน
ครอบครัว วางแผนสองระดับคือ ๑. พ่อสอน
ให้ ๒. พระพุทธเจ้าสอนให้ นางวิสาขานี่เป็น
บุคคลตัวอย่าง คือเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ
๗ ขวบ ธุรกิจก็ท�า วัดก็ไปทุกวัน แล้วงาน
สังคม นางวิสาขาก็ได้รับเชิญทุกงาน ขณะที่
เพื่อนๆ ยังดื่มเหล้าเมายา นางวิสาขาก็พา
เพื่อนๆ ตัวเองขณะที่เมาอยู่นั้นแหละ พาไป
เฝาพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าเทศน์โปรด
จนเพื่อนๆ เลิกดื่มได้ นี้คือนางวิสาขา
วางแผนครอบครัวตามหลักพุทธ
การวางแผนครอบครัวตามหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้ ก็ให้ดูแม่แบบ คือนางวิสาขา
เป็นตัวอย่าง นางวิสาขามีลูก ๒๐ มีหลาน
๔๐๐ มีเหลน ๘๐๐๐ ลูกทุกคนดีมาก ไม่มี
ปัญหา เพราะเธอรักษาศีล ๕ เป็นประจ�า
แล้ ว เธอเป็ น โสดาบั น ด้ ว ย ลู ก จึ ง ดี ทุ ก คน
เพราะฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้ ถ้าวางแผนได้ ทุก
อย่างจบ แต่ปัจจุบันนี้ เราขาดการวางแผน
ล่วงหน้า เรามาแก้ที่ปลายเหตุ
ในช่วงหนึ่งได้ไปบรรยายที่โรงเรียนราชินี
ซึ่งเขาจะมีโซนเด็กปกติและโซนเด็กที่เขาคัด
มาหรื อ เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ป ั ญ หา พอเทศน์ จ บ
เด็กผู้หญิงอายุ ๑๖ มาบอกว่า “หลวงพอคะ
ทําไมไมมาเทศนตอนที่หนูยังไมมาอยูตรงนี้”
คือถ้าเขาได้ฟังเทศน์ก่อน เขาจะไม่ท�าอย่าง
นั้น และไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ แต่เขาไม่มีโอกาส
ได้ฟังแต่แรก จึงเกิดปัญหา เพราะฉะนั้น
สถานพินิจหลายๆ ที่ที่อาตมาไปเทศน์ หลาย
คนที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วจะรู้สึกเสียดาย
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ที่เคยผิดพลาดไป ขนาดผู้ใหญ่ยังจ�าเป็นต้อง
ฟังธรรม เด็กยิ่งจ�าเป็นมากๆ เลย อาตมาไป
ดูเด็กศรีลังกา เด็กพม่า เด็กไต้หวัน หลายๆ
ประเทศ เด็กมีวัฒนธรรม มีศาสนา อยู่ในใจ
นั่นคือเขามีการฉีดวัคซีนให้เด็ก

ตอนนี้เรามาแก้กันที่ปลายเหตุ มาถาม
อาตมา เด็กตีกันท�ายังไง อาตมาก็บอกว่า
ต�ารวจยังเอาไม่อยู่ พระจะเอาอยู่เหรอ หลัก
ธรรมมีให้นะ คือเรื่องกฎแหงกรรม แต่เด็ก
ไม่ฟังหรอก ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
อาตมาก็เอามาที่วัดหลายๆ รุ่นแล้ว บอกครู
ว่า เด็กตีกันก็เอามาที่วัดสิ บางครั้งก็ให้อยู่ที่
วัด ๕ วัน ๑๐ วัน ก็คุมเขาได้ ถ้าคุมไม่ได้ก็
ไม่ค่อยมีอะไรขึ้นมา แต่ดีทีสุดคือ ตองเตรียม
เขาตั้งแตเด็ก ตั้งแต่ก่อนเกิดดีที่สุด มาแก้ที่
ปลายเหตุจะแก้ยากมากๆ แก้ที่ต้นเหตุดีที่สุด
แต่ถามว่าเมื่อมาปลายเหตุแล้ว ท�าอย่างไร
จริงๆ ถ้าเรื่องเด็กมีปัญหา เราก็มีศูนยวิวัฒน
พลเมือง ซึ่งประกอบด้วย ๑. พระ ๒. ต�ารวจ
๓. ทหาร ก็คือ ต�ารวจจับมา ทหารคุม
พระฝก ถ้าร่วมกันจัดการอย่างนี้ได้ ก็ประสบ
ความส�าเร็จ หน่วยงานนีม้ อี ยูน่ ะ แต่ทหารเขา
ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ เพราะภารกิจมีอยู่เยอะ
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๑๕

ตัวอย่างดีๆ เช่น ที่ค่ายทหารโปงน�้าร้อน
ต�ารวจจับมา ทหารฝกให้ แล้วให้พระมาเทศน์
เขาท�าเข้มเลย ถ้ามีปัญหาแล้วมาแก้อย่างนี้
แก้ธรรมดาแก้ไม่ได้ พ่อก็แก้ไม่ได้ แม่ก็แก้ไม่
ได้ พระฝายเดียวก็แก้ไม่ได้ ต�ารวจฝายเดียว
ก็แก้ไม่ได้ ต�ารวจจับมา ทหารคุมให้ อยู่ใน
ค่ายทหารเลย แล้วพระไปเทศน์ให้ฟังทุกวัน
ได้อย่างนี้จึงจะดี นั้นคือศูนย์วิวัฒน์พลเมือง

การเตรียมตัวเปนแมที่ดี
ปุจฉา : สังคมส่วนใหญ่จะฝากความ
หวังเรื่องการอบรมเลี้ยงดูลูกไว้ที่คุณแม่ ว่า
ท�าอย่างไรลูกจึงจะเป็นคนดี อันนี้เราพูดถึง
การข้ามขั้นตอน ไม่มีการเตรียมพร้อมจาก
ก่อนแต่งงาน พอลูกเกิดมาแล้วก็เกิดปัญหา
จะท�าอย่างไรเจ้าค่ะ
วิสัชนา : ถ้าเกิดมาแล้วจะมาถามคุณธรรม
จากคุณแม่ แต่คุณแม่ยังไม่เคยฟังเทศน์ที่
ไหนเลย คุณแม่ยังไม่เคยไปหาหมอ คุณแม่
ยังไม่เคยพบกับนักเศรษฐศาสตร์ คุณแม่ยัง
ไม่เคยพบกับนักจิตวิทยา บางทีคุณแม่ก็เลี้ยง
ลูกไม่เป็นด้วย เอาง่ายๆ อาตมาอ่านข่าวแล้ว
ก็ข�า เขาบอกว่าถ้าเด็กเริ่มทานอาหารได้ ก็
ให้อากล้วยปอนเลย สมัยอาตมาเป็นเด็กนะ
แม่ก็จะเอากล้วยมาเคี้ยวจนละเอียด แล้วก็
ใส่ใบตอง แล้วก็ไปหมก ไปปง ปงเสร็จ
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สุกแล้ว จึงเอามาใส่ช้อนเล็กๆ ให้เด็ก แปะ
ปอนทีละนิดๆ ก่อนเด็กจะเริ่มทานอาหาร
อันนี้คือจุดเริ่มต้น แต่ปัจจุบันนี้ แม่มือใหม่
ท�ายังไง ปอกกล้วยปอนเข้าปากเด็กเลย อัน
นี้เป็นข่าวอย่างนี้มี ๒ รายแล้ว ตายเลย ก็
เด็กยังไม่มฟี นั เคีย้ วไม่ได้ แค่เคยได้ยนิ ว่า เด็ก
ควรเอากล้วยมาเลี้ยง ก็ท�าไป นี้คือความที่
ไม่รู้ พอไม่รู้ แล้วไม่เคยไปหาหมอ ไม่เคยถาม
พ่อแม่ ก็อยู่กันเอง สุดท้ายแล้ว เคยฟังเทศน์
ไหม หน้าที่สามี ๕ อย่าง ไม่รู้ หน้าที่ภรรยา
๕ อย่าง ไม่รู้ เรือน ๓ น�้า ๔ ไม่รู้ อาตมา
ก็ลองถาม เรือน ๓ รู้ไหม ไม่รู้ น�้า ๔ รู้ไหม
ไม่รู้
ปุจฉา : เรือน ๓ น�้า ๔ คืออะไรคะ
วิสัชนา : เรือน ๓ ก็เรือนกาย เรือนผม
เรือนที่อยู่ที่อาศัย ต้องสะอาดอยู่ตลอด น�้า ๔
ก็คือ น�้ากินน�้าใช้ น�้าจิตน�้าใจ น�้าค�า น�้ามือ
อันนี้คือ เรือน ๓ น�้า ๔ นี้คือพื้นฐานที่ท�าให้
ครอบครัวไม่แตกแยกกัน ถ้าเรารูก้ แ็ ก้ไขตัง้ แต่
ก่อน แต่ถ้าไม่รู้ล่ะ มีปัญหาแล้ว แก้ยากแล้ว
ถ้าคนแก้ไม่เป็นก็แนะน�าไปดื่มเหล้า ไปเที่ยว
เดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวก็ลืมแล้ว ลืมความทุกข์
ณ ปัจจุบัน แล้วปัญหาเดิมก็เกิดขึ้นอีก วิธีแก้
จริงๆ ถ้ามีปัญหาอย่างนี้ต้ังแต่แรก ให้มาที่
วัดเลย มาฟังธรรมะ มาสนทนา อาตมาก็แก้
ให้หลายคู่แล้ว

10/7/16 9:31 AM

๑๕
โอวาทสําหรับแมทุกคนในวันแม
ปุจฉา : ขอความเมตตาพระอาจารย์
ให้โอวาทส�าหรับแม่ทุกคนในโอกาสวันแม่
วิสัชนา : คุ ณ ธรรมของความเป็ น แม่
ส�าหรับแม่ทุกคน พระบาลีมีว่า มาตา มิตฺตํ
สเก ฆเร มารดาเป็นมิตรในเรือน เป็นมิตร
อย่างไร
แมเปนครูผูสอนแตตอนตน
แมทุกคนอุดมพรหมวิหาร
แมกับลูกผูกมิตรจิตชื่นบาน
แมมีญาณอุเบกขาเปนอารมณ
แมเหมือนพระอรหันตอันสูงสุด
แมหวังบุตรธิดาอยาขื่นขม
แมกับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม
แมจึงสมภาษิต “มิตรในเรือน”
ฉะนั้น ถ้าแม่มีคุณธรรมเหล่านี้ แม่จึง
สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า มาตา มิตฺตํ
สเก ฆเร มารดาคือสุดยอดของมิตรที่เป็น
มิตรของบุตรจริงๆ คือ ลูกมีปัญหาอะไรก็
ปรึกษาแม่ได้ทั้งหมด ไม่ต้องปรึกษาคนอื่น
แต่แม่จะให้เป็นที่ปรึกษาได้ แม่ต้องมีธรรมะ
มาอ่านธรรมะ มาศึกษาธรรมะให้รู้ว่าหน้าที่
คื อ อะไรบ้ า ง ถ้ า คุ ณ แม่ ไ ม่ รู ้ ห น้ า ที่ ต นเอง
คุณธรรมเหล่านี้ก็ไม่มี สังคมจึงมีปัญหา
ฉะนั้ น พื้ น ฐานคุ ณ ธรรมตรงนี้ ไ ม่ ไ ด้
มากหรอก แต่ว่าต้องหาโอกาสฟัง ถ้าไม่มี
โอกาสฟังตอนแต่งงาน จะฟังย้อนหลังก็ได้
ก็คือมาวางแผนครอบครัว เรียนรู้ว่าหน้าที่
สามี หน้าที่ภรรยา มีอะไรบ้าง ท�าบัญชีครัว
เรือน ไปตรวจสุขภาพ ไปพบจิตแพทย์ คือ
เตรียมพร้อมครบทุกอย่างเรียบร้อย และมี
ธรรมะ มีคุณธรรมเหล่านี้หรือยัง พอครบทุก
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อย่าง ๔ ด้าน จะไปไหนก็ไปเถอะ แต่ถ้า
คุณธรรมเหล่านี้ยังไม่รู้เลย พอเจอปัญหาจะ
แก้อย่างไร วิ่งหาทางแก้ มันสายไปแล้ว
ฉะนั้น ก่อนที่ปัญหามันจะเกิด คนที่รู้ว่า
ปัญหาอะไรจะเกิด แล้วก็มปี ญ
ั ญาเตรียมไว้แก้
ก็จะแก้ทนั จะมีทางออก แต่ถา้ ถึงเวลาจวนตัว
จะวิ่งหาธรรมะ มันอาจจะหาไม่เจอ อาจจะ
ไปเจอไสยศาสตร์ สะเดาะเคราะห์ รดน�า้ มนต์
ไปดื่มเหล้าเมาสุราบ้าง ก็ไปแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าแบบที่คิดว่าง่ายที่สุด แต่จริงๆ ไม่ใช่ทาง
ยิ่งแก้มันยิ่งผูกปม

ฉะนั้น คุณแม่ต้องเปดโอกาสให้ตนเอง
เรียนรู้คุณธรรมของคุณแม่ ถ้าคิดจะแต่งงาน
ต้องศึกษาว่าคุณธรรมของคุณแม่คืออะไรบ้าง
คุณธรรมของครอบครัวคืออะไรบ้าง คุณธรรม
ของลูกคืออะไรบ้าง มาฟังเทศน์สักนิด ใช้
เวลาแค่ ๓๐ นาทีก็รู้แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องไปฟัง
วันแต่งงาน วันไหนก็ได้ที่เราสะดวกมาฟัง
ฟังแล้ว ได้หลักการวางแผนครอบครัว ได้แก่
๑. คุณธรรมที่จะอยู่ด้วยกัน ๒. การด�าเนิน
ชีวิตต้องมีทรัพย์ใช้จ่าย ท�าอย่างไรดี และ
๓. เรือ่ งของสุขภาพ เช่น หลายคนมานัง่ เสียใจ
ว่าลูกเกิดมาพิการ เป็นเพราะตัวเองไม่ได้ตรวจ
สุขภาพก่อน แล้วก็ปล่อยให้เขาเกิดมา ถ้าทุก
อย่างเช็คครบหมด พร้อมเรียบร้อยแล้ว ก็ยอ่ ม
ไม่มีปัญหา เจริญพร
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๑๕
พระพุทธองคทรงแสดงถึงหนาที่ของสามี - ภรรยา
ไว้ในปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งใน “ทิศ ๖” ว่า
เนื่องจากภรรยาเป็นผู้คอยสนับสนุนสามีอยู่เบื้องหลัง
สามีจึงควรดูแลบํารุงภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลัง
โดยปฏิบัติหนาที่ตอภรรยา ๕ ประการ คือ
๑. ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา
๒. ไม่ดูหมิ่น
๓. ไม่ประพฤตินอกใจ
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้
๕. หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส
เมื่อสามีท�าหน้าที่อย่างดีเยี่ยมทั้ง ๕ ประการข้างต้น
ผูเปนภรรยาก็ยอมมีหนาที่อนุเคราะหตอสามี
โดยปฏิบัติหนาที่ ๕ ประการเชนกัน คือ
๑. บริหารจัดการงานดี
๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝายด้วยดี
๓. ไม่นอกใจสามี
๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหาได้มา
๕. ขยัน ไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง
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พระคุณแมทตี่ ามไปคุม ครองลูกหายไป สังคม
ไทยจึงตกอยูในอันตรายที่รุนแรง
ปรกติแล้ว คนไทยมีความซาบซึง้ ในพระคุณ
แม่ พระคุณแม่ก็ตามไปคุ้มครอง เมื่อเราไป
ไหน ท�าอะไร ถ้าจะพูดจะท�าสิง่ ไม่ดี พอนึกถึง
แม่ เหมือนแม่บอกว่า หยุดนะลูก ก็ยั้งเราไว้
มองในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ เมื่อ
อยูก่ บั แม่ เราก็ได้ความรูส้ กึ ดีงาม เป็นคุณธรรม
ผลคือเรามองเพื่อนมนุษย์เหมือนญาติพี่น้อง
หากวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังเรื่องพระคุณแม่
ลึ ก ซึ้ ง พอ ก็ จ ะช่ ว ยป อ งกั น ปั ญ หาและภั ย
อันตรายต่างๆ ในสังคมได้มาก แต่เวลานี้น่า
ห่วงมาก เพราะความรู้สึกและความสัมพันธ์
ที่ดีงามก�าลังจะหมดไป
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ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับ
ลูกที่ซาบซึ้ง ฝังลึกลงในใจ ย่อมท�าให้พระคุณ
แม่มคี วามหมายและมีอทิ ธิพลมาก จนกระทัง่
เมื่อพูดค�าว่า “แม” จะสามารถบันดาลความ
รูส้ กึ นึกคิดไปในทางคุณธรรมความดีงามทันที
และยังสามารถท�าลายความรู้สึกในทางไม่ดี
ให้หมดไปได้ด้วย เช่น ความโกรธ เป็นต้น
“พระคุณแม” หากปลูกฝังกันไว้ดี ลึกซึ้ง
พอ จะสามารถออกมาท�างานเองในเวลาทีเ่ รา
ต้องการ หมายถึงมาช่วยชีวติ เราได้ในสถานการณ์
ต่างๆ เราต้องบ่มเพาะให้พระคุณแม่มอี ทิ ธิพล
ลึกซึง้ ขนาดนัน้ ถ้าปลูกฝังกันดีๆ มีความหมาย
ที่ลึกซึ้ง ย่อมจะส่งผลออกมาสู่พฤติกรรมที่ดี
ได้ทันทีโดยไม่รู้ตัว
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แต่น่าเสียดายที่เวลานี้ พลังแห่งพระคุณ
แม่ก�าลังจะหมดไป ท�าให้เครื่องยับยั้งชั่งใจใน
ทางคุณธรรมของผูค้ นยิง่ ลดและค่อยๆ หมดไป
เราจึงเจอความเสื่อมต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึง
ควรมาช่วยกันรื้อฟนเรื่องพระคุณแม่กันใหม่

ถาจะกูสังคมไทย ตองฟนพระคุณแมขึ้นมา
ใหได
พระคุณแม่จะฟนได้ด้วยการฟนชีวิตที่มี
ความรักความอบอุ่นและเป็นสุขในครอบครัว
ให้พ่อแม่ ลูก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีเมตตา
กรุณา แสดงออกมาในชีวิตที่เป็นจริง ลึกซึ้ง
สนิทแน่นแฟน ติดมาตั้งแต่เด็กแต่เล็ก ถ้าท�า
อันนี้ส�าเร็จก็จะช่วยกู้สังคมไทยได้
พระคุณแม่นี่แหละ สามารถเชื่อมต่อไป
ยังคุณพระรัตนตรัย ซึ่งหากไม่มีพระคุณแม่
มาเชื่อม เด็กก็ก้าวไปถึงยาก สังคมไทยจึงเริ่ม
ที่พระคุณแม่ แล้วโยงมาที่พ่อ แล้วต่อไปยัง
คุ ณ พระรั ต นตรั ย แล้ ว โยงใยไปสู ่ สิ่ ง ดี ง าม
ทั้งหลาย เราจึงต้องช่วยกันรักษาหลักเรื่อง
พระคุณแม่ไว้ให้ดี ทางโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้า
มาหาครอบครัว คุณครูกท็ า� หน้าทีค่ ล้ายๆ พระ
แต่คุณแม่ที่บ้านต้องช่วย ต้องร่วมมือ จึงจะ
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ส�าเร็จได้ ดังนัน้ ต้องย้อนกลับไปกระตุน้ ครอบครัว
ให้พอ่ แม่ทา� หน้าทีใ่ ห้ดี เครือ่ งจักรจึงเดินไปได้
การเดินเครื่องจักรชีวิตจึงส�าคัญที่เรื่อง “แม”
เรื่อง “ครอบครัว” เพราะจุดเริ่มของชีวิตอยู่
ที่นั่น เมื่อชีวิตเริ่มที่นั่น การศึกษาก็เริ่มที่
นั่นด้วย
เมื่ อ สั ง คมมี ป ั จ จั ย ล อ เร า มากในด า นร า ย
ตองใหครูที่บานนําลูกไปในการศึกษาที่ดี
การศึกษาต้องมาทั้งด้าน “ความรูสึก”
และ “ความรู” เด็กควรได้ทั้งความรู้ และ
มาพร้อมความรู้สึกที่ดีงามด้วย สองอย่างนี้
จะได้พึ่งพากันได้ ความรู้สึกดีงามนั้นนับว่า
ส�าคัญมาก จะเป็นตัวช่วยให้ใช้ความรู้เพื่อ
สนองความรู้สึกที่ดีงาม และในขณะเดียวกัน
ก็ให้ความรูส้ กึ ทีด่ งี ามไปกระตุน้ ให้สนใจขวนขวาย
หาความรู้เพิ่มขึ้นมา
แต่ถ้าเป็นความรู้สึกในฝายที่ไม่ดี ก็จะ
ท�าให้ใช้ความรู้ไปสนองกิเลส สนองความ
ต้องการ ความเห็นแก่ตัว หรือไปท�าร้ายผู้อื่น
แม้ ห ากไม่ มี เรื่ อ งที่ จ ะสนองความต้ อ งการ
ของกิเลสแบบนี้ ก็จะหยุดเฉยหรือเฉื่อยชา
ไม่หาความรู้ ไปจบที่โมหะ ซึ่งความรู้สึกใน
ฝายไม่ดแี บบนี้ จะท�าให้คนหาความรูเ้ พือ่ สนอง
ความรู้สึก ต่อจากนั้นก็ไม่หาความรู้ต่อไป
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แต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่ดี ก็จะได้ทั้งสอง
คือ ท�าให้หาความรู้เพื่อมาสนองความรู้สึก
ทีด่ ี และยังเป็นปัจจัยของการหาความรูโ้ ดยตรง
กระตุ้นเร้าไปสู่ความรู้ต่างๆ ที่เป็นสัจธรรม
เป็นคุณธรรมที่เจริญปัญญา แล้วปัญญาก็มา
สนองคุณธรรมซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีอีก เกิด
ความรู้สึกอยากจะสร้างสรรค์ และปัญญาก็
เพิ่มพูน มุ่งไปหาสัจจะความจริงตามล�าดับ

สังคมไทยวันนี้เป็นไปในทางกอมากกว่า
ทางแกปญ
ั หา เราใช้เทคโนโลยีสอื่ สารกันมาก
เพื่อกระตุ้นความรู้สึก ซึ่งมักจะเป็นด้านร้าย
คือ โลภะ โทสะ โมหะ ทั้งด้านหาสุขเสพสุข
ส่วนตัว มุ่งหาผลประโยชน์ และด้านมุ่งร้าย
แย่งชิง ประทุษร้ายผู้อื่น ข่มเหงรังแกกัน
และด้านมัวเมา ลุ่มหลง เพลิดเพลิน จะเห็น
ว่าเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นความรู้สึกที่ดีงามมี
น้อย มันจึงเสี่ยงที่จะเกิดกลียุค ดังนั้น พ่อแม่
คื อ ด่ า นใหญ่ ที่ จ ะต้ อ งรั บ มื อ กั บ เทคโนโลยี
ถ้าเลี้ยงลูกดี ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
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ก็จะได้รับประโยชน์มาก ครูคนที่หนึ่งกับครู
คนที่สองจึงต้องประสานใจร่วมมือกัน
ถาจะกูสังคมขึ้นมา ตองชวยใหครูมีสถานะ
ที่ถูกตอง
สังคมต้องเอาใจใส่ครูเป็นพิเศษ เพราะ
เป็นเบ้าหลอมหล่อคุณภาพของลูก ทั้งครูเอง
ก็ต้องมีจิตส�านึกที่ดี ค�านึงถึงความสุข ความ
เจริญงอกงามและความดีงามของเด็ก เรียกว่า
ต้องมีฉันทะ ซึ่งเป็นแสงอรุณแห่งความเจริญ
ก้าวหน้า เมื่อครูมีฉันทะ ไม่กี่ปหรอก สภาพ
สังคมไทยจะเปลี่ยนไปในทางดีแน่นอน แต่
สมัยนี้ครูไม่ค่อยมีฉันทะ เพราะไม่ค่อยมีใคร
ให้เกียรติครูเหมือนสมัยก่อน เราจึงควรปรับ
ค่านิยมในสังคม ให้หันมายกย่อง ให้ก�าลังใจ
และให้เกียรติครูให้มากขึ้น
ถาสังคมจะไปไมไหวและแยแลวแน คุณแม
ตองเริ่มตนใหมใหได
ผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คุณแม่”
จึ ง ส� า คั ญ ที่ สุ ด เพราะคุ ณ แม่ ใ กล้ ชิ ด ที่ สุ ด
เรียกว่าเป็นแกน ความซาบซึ้งในพระคุณแม่
และคุณธรรมอื่นที่อิงอยู่ด้วย เราสามารถ
สร้างขึ้นได้จากชีวิตจริงที่อยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งมี
รักแท้ของแม่ซมึ ซาบลงไปซึง้ อยูใ่ นใจลูก สามารถ
ชักน�า บันดาลจิตใจของลูก โดยไม่ตอ้ งบรรยาย
หรือเรียกหา สังคมไทยปัจจุบันทรุดถอยลง
มาก หากจะถอย ก็ขอให้ถอยกลับไปหาพระคุณ
แม่ ให้ท่านเริ่มต้นให้ใหม่ แล้วจะเดินหน้าได้
อีก โดยคุณแม่เป็นผูเ้ ริม่ ต้นเชิดชูการศึกษาขึน้
มาให้ได้
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คุณแมยิ่งทําหนาที่ไดผลมาก หากมีกําลัง
หนุนทั้งที่บานและสถานที่เลาเรียน
แม่ก็เป็นครู และครูก็เป็นแม่ได้ ความ
เป็นแม่มี ๒ นัย คือ แมผูใหกําเนิด และ
แมโดยธรรม ซึ่งปรกติคุณแม่ก็ได้ครบทั้งสอง
นัย แต่แม้เราไม่ใช่ผู้ให้ก�าเนิด ก็สามารถเป็น
แม่โดยธรรมได้ หากคุณธรรมของแมมใี นผูใ ด
ผูนั้นก็เปนแมได เพราะความเปนแมนั้นอยู
ที่จิตใจที่มีคุณธรรม มีความรักแท้จริง มี
เมตตากรุณาที่บริสุทธิ์จริงใจ
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ นี้ ทางพระท่ า นมองใน
๓ สถานะ คือ เป็นพรหมของลูก (พฺรหฺมาติ
มาตาปตโร) เป็นบูรพาจารย (ปุพฺพาจริยาติ
วุจฺจเร) และเป็นอาหุไนยบุคคลของลูก (อาหุ
เนยฺยา จ ปุตฺตา) ค�าว่า อาหุไนยบุคคล ท่าน
เรียกพระอรหันต์ สังคมไทยเราจึงเรียกพ่อแม่
ว่าเป็น “พระอรหันตของลูก” คือ เป็นผู้มี
จิตใจบริสุทธิ์ต่อลูก รักลูกจริงใจและใจจริง
ทั้งพ่อแม่จึงมีบทบาทร่วมกัน โดยพ่อจะเน้น
ด้ า นการสั ม พั น ธ์ สั ง คมภายนอก ให้ ก� า ลั ง
สนับสนุน อุ้มชู ประคับประคอง คุ้มครอง
และรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ส่วนแม่จะอยู่
ใกล้ชดิ คอยดูแลติดตัว เยือกเย็น ลึกซึง้ หนักใน
ด้านความรูส้ กึ เมตตา มีความรัก ใกล้ชดิ สนิทใจ
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ในแง่ความสมดุล พ่อจะไปช่วยทางอุเบกขา
มากหน่อย ไม่ปล่อยตามใจลูกจนเกินไป เป็น
อุเบกขาเพื่อรักษาความพอดี ระหว่างความ
สัมพันธ์ของมนุษย์กบั ความเป็นจริงของธรรมชาติ
รักษากฎเกณฑ์กติกา เรียกว่า รักษาหลักการ
หรือ รักษาธรรมไว้นั่นเอง
มองดูใหทั่วถึงทั้งหมด ทั้งเลี้ยงคน ทั้งรักษา
ธรรม แลวลูกจะนําชีวติ ของเขาไปไดอยางดี
อุ เ บกขาเพื่ อ รั ก ษาธรรม เมตตาเพื่ อ
รักษาคน แต่ต้องรักษาธรรมไว้ ไม่เช่นนั้นจะ
เสียความยุติธรรมระหว่างมนุษย์ หากเด็กถูก
ตามใจมากไป ก็จะอ่อนแอ พึ่งตนเองไม่ได้
ท�าอะไรก็ไม่เป็น อุเบกขาจึงช่วยด้านความรูส้ กึ
วางใจเป็นกลาง เฉยด้วยความรู้และปัญญา
ส่วน ๓ ข้อแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
เน้นหนักด้านความรู้สึกที่ดี แต่คนเราไม่ได้มี
ชีวิตอยู่กับความรู้สึกอย่างเดียว ต้องมีความรู้
ด้ ว ย นั่ น คื อ อุ เ บกขาจะมาจั ด การตรงนี้
ท�าหน้าที่ปรับความรู้สึกและการแสดงออก
รวมทั้งการวางใจให้พอดีด้วยปัญญา
ในขณะเดียวกัน ลูกก็มี ๒ สถานะ คือ
ในแง่ของบุคคลที่อยูในโลก หรือสังคมมนุษย์
ที่เราต้องสัมพันธ์ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา
ช่วยเหลือเกื้อกูล และรู้สึกดีงามต่อกัน แต่
พร้อมกันนั้น เด็กก็มีสถานะเป็นชีวิต อยู่ใน
ธรรมชาติ และเป็นธรรมชาติ ดังนั้น ในฐานะ
ของบุคคล เด็กต้องอยู่ได้กับมนุษย์หรือสังคม
และในฐานะเป็นชีวติ เด็กจะต้องอยูไ่ ด้กบั ความ
เป็นจริงของธรรมชาติ แม้แต่ร่างกายของเขา
เองก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ทีเ่ ขาต้องรู้ เข้าใจ
ยอมรับและอยู่กับมันให้ได้
พ่อแม่ และกัลยาณมิตรช่วยเด็กได้ในแง่
ให้เขามีการศึกษา แล้วน�ามาปฏิบตั จิ ดั การชีวติ
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กับด้านธรรมชาติให้ได้ผลดี พ่อแม่จะมองลูก
ในแง่ของบุคคลอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองให้
ออกว่าลูกต้องรับผิดชอบชีวติ ตัวเองได้ อยูก่ บั
ความจริงของโลกและชีวิตได้ เราต้องเตรียม
เขาไว้ให้พร้อม คิดว่า ท�าอย่างไรลูกจึงจะรับ
ผิดชอบตัวเองได้ รูจ้ กั เรียนรูเ้ หตุปจั จัยทัง้ หลาย
ว่าท�าอะไร อย่างไร จะถูกต้องและเกิดผลดี
พ่อแม่จึงไม่ใช่ท�าหน้าที่ผู้ให้อย่างเดียว หรือ
มีแต่ เมตตา กรุณา มุทิตา เท่านั้น แต่ยัง
ต้องมีอุเบกขาด้วย ด้วยความเข้าใจความเป็น
จริงของธรรมชาติและชีวิต เตรียมลูกให้รับ
ผิดชอบตัวเองได้ แม้ต่อไปเราไม่อยู่กับเขา
เขาก็จะอยู่ได้ ด�าเนินชีวิตไปได้ จึงต้องฝกให้
เขาท�าเองเป็น มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่ง
ตนได้ นั่นคือหน้าที่ส�าคัญของอุเบกขา
จึงบอกได้ว่าด้านเมตตา กรุณา มุทิตา
พอแมก็ทําใหลูก แต่พออุเบกขา พอแมก็ดู
ใหลูกทํา ต้องมีครบทั้งสองบทบาท ความ
เป็นพ่อแม่จึงจะสมบูรณ์

15

หาทางออกไม่ได้ ตอนนัน้ ก็อาจจะไม่มที ปี่ รึกษา
อาจท�าผิดพลาดได้
ตอนลูกยังเล็กนี้ พ่อแม่ผู้หวังดีที่สุด ต้อง
มีเมตตามาหนุนอุเบกขา ช่วยเป็นทีป่ รึกษาใน
การฝก พูดได้ว่า พ่อแม่จะเลี้ยงลูกได้ดีที่สุด
ต้องมีอุเบกขาไว้เพื่อเปดโอกาสให้ลูกพัฒนา
แต่สังคมไทย ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของอุเบกขา
ต้องปรับวิธคี ดิ ใหม่มาให้ความส�าคัญคุณธรรม
นี้มากขึ้น เพราะอุเบกขา คือ ลงตัว พอดี
เข้าทีเ่ ข้าทาง ด้วยองค์ประกอบและเหตุปจั จัย
ดี ประสานกลมกลืน สัดส่วนพอเหมาะ เมื่อ
มีอุเบกขา เราก็คอยจัดลูกให้อยู่ในทางที่พอดี
เรียกว่ามีธรรมะลงตัว และยังเป็นตัวเชื่อม
สู่ปัญญา หากมีแค่เมตตา กรุณา มุทิตา
ก็อยู่แค่ด้านความรู้สึก แม้จะดี (positive
emotion) แต่ชีวิตคนเราก็ไม่ได้อยู่แค่ความ
รู้สึก เราต้องอยู่ด้วยความรู้ ด้วยปัญญา ซึ่ง
ต้องมีอุเบกขามาเชื่อม มาช่วยปรับทุกอย่าง
ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่เอียง
อย่าปล่อยให้สงั คมไทยหย่อนเรือ่ งอุเบกขา
เมื่อพ่อแม่มีทั้ง เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา พร้อมสมบูรณ์แล้ว พระคุณแม่ก็จะ
มีพลังสมบูรณ์เต็มที่ ท�าให้ลูกเติบโตเป็นคนที่
สมบูรณ์ ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไปสู่สุข
เกษมศานติ์อันสมบูรณ์

เมื่อพระคุณแมสมบูรณ ลูกก็เติบโตเปนคน
ที่สมบูรณ นําโลกขึ้นสูวิถีดีงามที่สมบูรณ
การมี อุ เ บกขาหรื อ ดู ลู ก ท� า ไม่ ใช่ ก าร
ทอดทิ้งเขา แต่ต้องเป็นที่ปรึกษาด้วย จึงต้อง
มาด้วยกันทัง้ อุเบกขาและเปนทีป่ รึกษา คอย
ดูว่าเขาท�าถูกไหม ถ้าไม่ถูกหรือติดขัดอะไร
พ่อแม่ก็คอยแนะน�า หากพ่อแม่ใช้อุเบกขา ที่มา : คัดย่อจากหนังสือ “ถ้าเชิดชูพระคุณ
เป็น เด็กจะเก่งมาก เข้มแข็ง ท�าอะไรต่ออะไร แม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยก็ไม่สิ้นหวัง”
ได้หมด แม่ถ้าไม่มีข้อนี้ เด็กจะอ่อนแอ เลี้ยง
ไม่โต ท�าอะไรไม่ค่อยเป็น พ่อแม่ที่มีอุเบกขา
จึงรู้จักคิดเตรียมการ ว่าจะให้ลูกเก่งต้องฝก
ด้านไหน ก็ค่อยๆ หัดเขา หากท�าให้เขา
ทุกอย่าง เท่ากับปลอยเขาทิ้ง รอให้เขาไปฝก
เอาเองข้างหน้า เมือ่ เจอสถานการณ์บบี บังคับ
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¡ÇÕ¸ÃÃÁÃíÒÅÖ¡ :

á·¹¤Ø³
»»˜Þ¨Ò

ÂÒÁÅÙ¡Í´ áÁ‹¡çÍ´ º‹ÍÔèÁä´Œ
ÅÙ¡àµÔºãËÞ‹ áÁ‹àºÒã¨ ãËŒàÁµµÒ
ÅÙ¡¤ºà¾×èÍ¹ áÁ‹¤ÍÂàµ×Í¹ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡
ÅÙ¡¡ŒÒÇË¹ŒÒ ä»´Õ äÁ‹ÁÕÀÑÂ
ÅÙ¡ÊÍºµÔ´ ¤Ô´àÃÕÂ¹ µ‹ÍàÁ×Í§¹Í¡
ÅÙ¡ÊíÒàÃç¨ áÁ‹ÊØ¢ã¨ äÁ‹ÍíÒ¾ÃÒ§
»ÃÐà·Èµ‹Ò§ Ë‹Ò§áÁ‹ áÅàËç¹·Ø¡¢
ä´ŒÊÔè§â¹Œ¹ ÍÂÒ¡ÊÔè§¹Õé äÁ‹ÁÕ¾Í
¡ÅÑº¶Ö§ºŒÒ¹ ÅÙ¡¤ÅÒ¹ à¢ŒÒ¡ÃÒºáÁ‹
àÁ×èÍÅÙ¡àÅ×Í¡ ´ÕáÅŒÇ ã¹á¹Ç·Ò§
ÍÂÙ‹à»š¹¾ÃÐ áÁŒÅÙ¡ ¨ÐË‹Ò§áÁ‹
ºíÒà¾çÞ¾Ãµ ¡íÒË¹´ã¨ äÁ‹ãËŒà¾ÅÔ¹
´ŒÇÂºØÞ¹Õé ·ÕèºíÒà¾çÞ ã¹¼ŒÒàËÅ×Í§
ãËŒáÁ‹àËç¹ à»š¹¾ÃÐá·Œ áÁ‹ÊØ¢ã¨

ÅÙ¡»†ÇÂ¡ÒÂ äÁ‹ÊºÒÂ áÁ‹ÃÑ¡ÉÒ
ÅÙ¡ÈÖ¡ÉÒ áÁ‹àÅ×Í¡·Ò§ ÍÂ‹Ò§Ë‹Ç§ãÂ
ÍØ»ÊÃÃ¤ áÁ‹ÃÑº´ŒÇÂ ª‹ÇÂá¡Œä¢
áÁ‹´Õã¨ ¡ÑºÅÙ¡ ä»¶Ù¡·Ò§
áÁ‹ÃÕºÍÍ¡ ÃÑºÀÒÃÐ ª‹ÇÂÊÐÊÒ§
¤ÍÂÅÙ¡Â‹Ò§ ¡ÅÑºáÁ‹ ªÐá§ŒÃÍ
á·Œ¤ÇÒÁÊØ¢ ÇÑµ¶Ø¹Ñé¹ ÊÑé¹¨ÃÔ§Ë¹Í
ÅÙ¡¨Ö§¢Í àÅ×Í¡·Ò§¾ÃÐ à¾×èÍÅÐÇÒ§
´ŒÇÂÃÑ¡á·Œ ·ÃÒºªÑ´ äÁ‹¢Ñ´¢ÇÒ§
áÁŒáµ¡µ‹Ò§ áÁ‹à¢ŒÒã¨ ãËŒÅÙ¡à´Ô¹
µŒÍ§¼Ñ¹á»Ã àÇÕÂ¹Ç¡ ÃÐË¡àËÔ¹
áµ‹ÃÑ¡áÁ‹ ÂÑ§¨íÒàÃÔÞ ÍÂÙ‹ã¹ã¨
¢Í»Å´à»Å×éÍ§ Ë¹ÕéáÁ‹ºŒÒ§ ¨Ðä´ŒäËÁ
ªÕÇÔµÅÙ¡ ¤§äÁ‹äÃŒ ¤Ø³¤‹ÒàÍÂ û

ÍØ»ÁÒ
ÁÕ¤¹à»ÃÕÂº ÃÑ¡áË‹§à¸Í àÊÁÍ¹íéÒ
¡ç¤Å×è¹ÅÁ ÊÒ´â¶Á«Ñ´ áÅŒÇ«Òä»
ºÒ§¤¹à»ÃÕÂº ÃÑ¡áË‹§à¸Í àËÁ×Í¹á¼‹¹¿‡Ò
¡ç¿‡ÒÂÑ§ ÁÕÃÒµÃÕ ·ÕèÁ×´àÁÂ
¶ŒÒà»ÃÕÂºãËÁ‹ ãËŒ¿‡Ò ÁËÒÊÁØ·Ã
à¾ÕÂ§Ê‹Ç¹à´ÕÂÇ àÊÕéÂÇÃÑ¡ áË‹§ÁÒÃ´Ò

ã¹ÁËÒ- ÊÁØ·Ã§ÒÁ ÊÕ¤ÃÒÁãÊ
áµ‹ÃÑ¡à¸Í ¡ÅÑºäÁ‹ ÁÕÅ´àÅÂ
¡ÇŒÒ§à¡Ô¹¡Ç‹Ò ¨Ðà·ÕÂº à»ÃÕÂºà©ÅÂ
áµ‹ÃÑ¡à¸Í äÁ‹ªÒà©Â àÅÂ«Ñ¡¤ÃÒ
à·ÕÂº¾ÔÊØ·¸Ôì ÃÑ¡á·Œ ¢Í§áÁ‹¨ŽÒ
ÍØ»ÁÒ ä´Œà¾ÕÂ§¹Ñé¹ ©Ñ¹¨Ö§ÂÍÁ û

á´‹áÁ‹¼ÙŒãËŒªÕÇÔµ ¡íÒÅÑ§ã¨ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡ÍÑ¹ºÃÔÊØ·¸ÔìàÊÁÍÁÒ
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¤×Í¼ÙŒÊÃŒÒ§ ¼ÙŒ»ÃÐ·Ò¹ ÊÑ§¢ÒÃ¹Õé
¤×Í¼ÙŒ¾ÅÕ àÅ×Í´à¹×éÍ à¼×èÍá¼‹©Ñ¹
¤×Í¼ÙŒãËŒ ÍÒËÒÃ ÊÒ¹ªÕÇÑ¹
¤×Í¼ÙŒ»˜¹ ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¶Ñ¡àÁµµÒ
¤×Í¼ÙŒâÍº ÍØŒÁ¡Í´ ¾ÅÍ´¾Ð¹Í
¤×Í¼ÙŒ·Í ÊÒÂµÒàÂÕèÂÁ à»‚›ÂÁ¤Ø³¤‹Ò
¤×Í¹íéÒàÊÕÂ§ àÍ×éÍ¹àÍ‹Â à¼Â¡ÃØ³Ò
¤×Í¨ÔµµÒ ÊÙ‹ã¨©Ñ¹ ÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§
¤×Í¼ÙŒÊÍ¹ ¼ÙŒÊÑè§ ËÇÑ§ãËŒÃÙŒ
¤×Í¼ÙŒªÙ àªÔ´ãËŒà¡Ô´ »ÃÐàÊÃÔ°Ê§¤
¤×Í¼ÙŒ»ÅÙ¡ ¨ÔµÇÔÞÞÒ³ ËÒÞ·Ð¹§
¤×Í¼ÙŒÊ‹§ àÊÃÔÁàµÔÁµ‹Í ¡‹Í¤ÇÒÁ§ÒÁ
¤×Í¤ÃØ Ë¹Ñ¡Ë¹Ò ÂÔè§¡Ç‹Ò¤ÃÙ
¤×Í¾¸Ù àÅÔÈËÅŒÒ ¡Ç‹ÒâÅ¡ÊÒÁ
¤×ÍÁÔµÃá·Œ á¹‹¡Ç‹Ò ã¤Ã¡çµÒÁ
¤×Í¤ÇÒÁ§ÒÁ àË¹×Í¤Ø³¤‹Ò ¡Ç‹ÒÊÔè§ã´
¤×Í¾ÃËÁÁÕ
¤×Í¾ÃÐà¨ŒÒ
¤×ÍÍÃËÑ¹µ
¾ÃÐ¤Ø³ãËÞ‹

ÍÑ»ÁÑÞÞÒ ËÒã´à»ÃÕÂº
à·ÕÂºÊÙ§Ê‹§ ¡Ç‹ÒÍ§¤äË¹
à»š¹¢ÇÑÞÅÙ¡ ¼Ù¡àÃ×Í¹ã¨
ÂÔè§á·Œ ¤×ÍáÁ‹µ¹ û
»ØÚÇíâÊ
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ªÇนÍ‹านËนั§Ê×Í :

´íÒÃ§¸ÃÃÁ àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ÊµÃÕ
¹Ñ¡áµ‹§Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÐ

¾Ø·¸ÊาÇÔ¡า

วิชาการต่างๆ อย่างเช่นบุรษุ ดังมีบทประพันธ์
เรื่อง Butterﬂy’s Lovers นิยายเอกของจีน
ที่ตัวเอกฝายหญิงอยากเรียนหนังสือ ต้อง
ปลอมตัวเป็นชายไปเรียนหนังสือ และได้พบ
รักกับพระเอกซึ่งเป็นผู้ชายจริงๆ
ในซี ก โลกตะวั น ตกที่ ส ตรี เ พศพยายาม
ต่อสู้ในสิทธิของความเป็นมนุษย์ ให้มีความ
เท่าเทียมกับบุรษุ เพศ จนกระทัง่ เรียกว่า ประสบ
ความส�าเร็จอย่างเห็นได้ชดั สามารถเป็นพระมหากษัตริยก์ ไ็ ด้ เป็นประธานาธิบดี เป็นนายก
เป็นรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ เป็นที่
น่ายินดีว่า การยอมรับเช่นนี้ได้ก้าวข้ามมาสู่
การเกิดมาเป็นสตรีเพศในซีกโลกตะวัน ซีกโลกตะวันออก จนกระทั่งมีนายกรัฐมนตรี
ออกเหมือนถูกสาปให้มคี วามด้อยกว่าบุรษุ เพศ หญิง ประธานาธิบดีหญิง เกิดขึ้นในหลาย
อย่างเห็นได้ชัด ในประเทศใหญ่ๆ ที่มีประวัติ ประเทศ
ศาสตร์อันนยาวนาน เช่น จีน อินเดีย และ
อีกหลายๆ ประเทศ ที่รับเอาความเชื่อและ
วั ฒ นธรรมจากประเทศใหญ่ นั้ น รวมถึ ง
ประเทศไทยด้วย ผู้หญิงจะเปรียบเหมือน
พลเมืองชั้นสอง ถูกกดขี่ข่มเหงนานัปการ
เช่น ประเพณีสตรีในประเทศอินเดีย หาก
สามีตาย หญิงม่ายจะต้องกระโดดเข้ากองไฟ
ที่เผาสามีของตน ตายตามไปด้วย โชคดีที่
ประเพณี นี้ ไ ด้ ถู ก ห้ า มด้ ว ยกฎหมายของรั ฐ
ห้ามขาดไม่ให้มีพิธีนี้ นอกจากนี้ สตรีเพศยัง
ถูกจ�ากัดเรือ่ งการศึกษา ไม่มโี อกาสได้รา�่ เรียน
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๑๕
ในความเป็นจริง สตรีเพศมีความด้อย
กว่าบุรุษเพศ ทั้งด้านกายวิภาค ที่มีความ
แข็งแรงไม่เท่า และทางด้านจิตใจ ที่มีความ
อ่อนไหวมากกว่า ธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้น
ดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศว่า ผู้หญิงไม่
สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้* แม้ว่าจะมีสติ
ปัญญาเท่าเทียมกับผู้ชาย หรืออาจมีมากกว่า
สตรีเป็นได้แค่พระอรหันต์ ไม่อาจเป็นพระพุ ท ธเจ้ า หากปรารถนาเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า
ต้องเกิดใหม่เป็นชายเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์
เป็นพระพุทธเจ้าได้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร)

ตามปกติมนุษย์เลือกเกิดตามใจชอบไม่ได้
แต่สา� หรับพุทธศาสนิกชน มนุษย์สามารถเลือก
เกิดได้ หากได้ศึกษาธรรมะ และสร้างกรรม
ให้ได้เกิดตามที่ปรารถนา ต้องตั้งจิตอธิษฐาน
และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น สุเมธ
ดาบสตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าใน

*
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กาลข้างหน้า แล้วท่านก็ท�าได้ตามนั้น ตาม
ค�าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าทีปังกร หาก
แม้นเกิดเป็นหญิงแล้วจะท�าอย่างไร เราควร
จะยอมจ�านนต่อธรรมชาติที่มีความอ่อนด้อย
กระนั้นหรือ
หากมาดูเรือ่ งราวของคุณหญิงดํารงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ) ก็จะพบว่า ท่านเป็น
สตรีเพศท่านหนึ่งที่ไม่ยอมจ�านนต่อข้อด้อย
ข้อจ�ากัดต่างๆ ของความเป็นหญิง ท่านเพียร
พยายามศึกษาเล่าเรียนธรรมะจนแตกฉาน
สามารถแต่งหนังสือธรรมะได้เป็นอย่างดี จน
กระทัง่ เมือ่ ส่งผลงานไปประกวด ก็ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ มีชัยเหนือทุกคนที่ส่งผลงานเข้า
ประกวดเช่นเดียวกัน
คุณหญิงใหญ่ มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่
๕ - ๙ เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดี ศึกษา
ธรรมะด้วยวิธีการทรงจ�าพระไตรปฎก และ
ศึกษาเล่าเรียนจากพระเถระผูใ้ หญ่ คือ สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวโร) วัด
เทพศิรินทราวาส ซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่
ในยุครัชกาลที่ ๕ - ๙ คุณหญิงใหญ่มีความ
สามารถในการประพันธ์อย่างมาก แต่งเรียง
ความได้ดี และยังสามารถแต่งร้อยกรองได้
อย่างไพเราะ ดังมีผลงานเป็นที่ปรากฏ
ด้านชีวิตการครองเรือน ท่านแต่งงานกับ
พระยาดํารงธรรมสาร (ส่าง วิเศษศิริ) ศึกษา
ธรรมะอย่างต่อเนื่องยาวนาน สามารถทรงจ�า

พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๑๖๔ - ๑๖๕ วรรคที่ ๒ ว่าด้วยฐานะ
และอฐานะ [๑๖๔] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มิใช่ฐานะ
มิใช่โอกาสที่จะมีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่ข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้น
เป็นฐานะที่จะมีได้.
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พระสูตรบางพระสูตรได้ เช่น มหาสติปัฏฐาน
สู ต ร เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ท ่ า นยั ง สามารถ
เขียนหนังสือธรรมะด้วยตนเอง ไว้หลายเล่ม
เล่มที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ อัฎฐธรรมปัญหา
ส่ ง เข้ า ประกวดเรี ย งความธรรมะ จั ด โดย
เจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) และ
มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวิธวรรณ
ปรีชา พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเป็น
ประธานตัดสิน นัยว่าท่านเป็นสตรีท่านแรก
ทีม่ ผี ลงานหนังสือเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง
ทั้งในหมู่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เนื่องจากมี
ความถูกต้องตามพระไตรปฎก และมีการ
อธิบายความที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่าย

หนึ่งของคุณหญิงใหญ่ โดยมีหลักฐานยืนยัน
แน่ชัด ถูกต้อง สมบูรณ์ทุกประการ ความ
จริงเรือ่ งนีส้ ร้างความประหลาดใจให้แก่วงการ
พระพุทธศาสนา มิใช่แต่ในประเทศไทยเท่านัน้
ข้อมูลนี้ยังถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล และ
ส�านักข่าว BBC ของประเทศอังกฤษอีกด้วย
นักวิจัยทั้งสองมิได้ท�าแต่เพียงเท่านี้ ได้
สืบค้นล้วงลึกถึงความเป็นมาของคุณหญิงใหญ่
อย่างไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและกาลเวลา ทีต่ อ้ ง
ใช้เวลานานถึงสีป่  ได้พบกับบุตรบุญธรรมของ
คุณหญิง ซึ่งมีอายุเก้าสิบกว่าปแล้ว ได้ไป
พบปะสนทานากับท่านอย่างใกล้ชดิ ได้คน้ พบ
ผลงานอื่นๆ ที่คุณหญิงใหญ่ได้เขียนเอาไว้
(ดูเพิ่มเติมในหนังสือด�ารงธรรม) และยังตาม
รอยคุณหญิงใหญ่ไปยังวัดธรรมิการาม ซึ่ง
เป็นวัดที่พระยาและคุณหญิง ด�ารงธรรมสาร
สร้างไว้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ไปดูกุฏิที่
คุณหญิงใหญ่เคยพ�านักอาศัย และตามไป
สัมภาษณ์พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้
พบกั บ คุ ณ หญิ ง ใหญ่ ใ นครั้ ง กระนั้ น ครั้ ง ที่
ท่านยังมีชีวิตอยู่

ต่อมาหนังสืออีกเล่มหนึ่ง คือปฏิปัตติ
ปุจฉาวิสัชนา ที่แต่งโดยคุณหญิงใหญ่ ได้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่ออกไป และถูกเข้าใจว่า
เป็นผลงานของพระอาจารยมนั่ ภูรทิ ตั โต กับ
พระธรรมเจดีย (จูม พันธุโล) และถูกเข้าใจ
อย่างนี้มาจนปัจจุบัน จนกระทั่งนักวิจัยสอง
นาย คือ ดร. มารติน เซเกอร (อ่านบท
เรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจในชีวิตของสตรี
สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ที่ โพธิ ย าลั ย ฉบั บ ที่ ๕) กั บ
นริศ จรัสจรรยาวงศ ได้มาค้นพบความจริง นักบุญท่านนี้ คือ ความเปนนักบุญอยางเสมอ
ว่า หนังสือเล่มดังกล่าวนี้ เป็นผลงานอีกเล่ม ตนเสมอปลาย ตลอดชีวิตท่านได้ทุ่มเทให้กับ
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การศึกษาปฏิบัติธรรม ถึงขนาดบวชเป็นแม่ชี
ในช่วง ๑๐ ปสุดท้ายชีวิต ท่านมรณภาพใน
ฐานะเป็นแม่ชี เพื่อให้การปฏิบติธรรมของ
ท่านมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น และท่านยังได้สละ
ทรัพย์สนิ จ�านวนมากสร้างวัดธัมมิการาม ทีร่ มิ
ชายทะเล จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ เป็นทีด่ นิ
ผืนสวย มีมูลค่ามหาศาล สร้างเป็นวัด และ
ใช้ชีวิตบั้นปลายที่วัดแห่งนี้

เรื่องที่น่าประทับใจที่สุด คือทานเปนผูมี
สติสมั ปชัญญะอยูเ สมอ แม้กระทัง่ วาระสุดท้าย
ของชีวติ มรณกรรมของคุณหญิงใหญ่ นับเป็น
มรณกรรมของผู้ที่มีธรรมะอย่างแท้จริง เมื่อ
ท่านรู้ตัวว่าก�าลังจะสิ้นลม ท่านได้นิมนต์พระ
สงฆ์มาสวดมนต์ให้ตามทีท่ า่ นขอ ท่านฟังอย่าง
ตั้งใจ ครั้นเมื่อท่านฟังจนพอใจแล้ว ก็ได้กล่าว
แก่พระสงฆ์ว่า “พอแลว ดิฉันลานะเจาคะ”
แล้วท่านก็สิ้นลมไปอย่างสงบ งดงาม เป็น
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ความตายที่ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่
หลงตาย ไม่ซัดส่าย การตายเช่นนี้ ย่อมน�า
ท่านไปสู่สุคติภูมิอย่างแน่แท้ มิต้องสงสัยเลย
หนังสือด�ารงธรรม เป็นผลงานรวบรวม
ของนักวิจัยทั้งสอง ซึ่งได้รวบรวมผลงานและ
ประวัติของคุณหญิงใหญ่ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์
เป็นหนังสือน่าอ่านด้วยประการทั้งปวง นอก
เหนือจากจะได้ธรรมรสอันลึกซึ้ง ยังจะได้แง่
คิดอะไรดีๆ อีกมากมายจากหนังสือเล่มนี้
แง่คิดที่ชัดที่สุด น่าจะเป็นความจริงที่ว่า
แม้สตรีเพศในซีกโลกนี้ จะยังไม่ได้รับการ
ยอมรับในศักยภาพเทียบเท่าบุรษุ เพศ แต่ชวี ติ
ของคุณหญิงใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่า สตรีเพศ
อย่างท่าน มีสิทธิในการเข้าถึงธรรมได้ไม่น้อย
หน้าบุรษเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีความ
เพียรและความตั้งใจจริง
ดํารงธรรม จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายโดย
ธรรมสภา ขนาดรูปเล่ม สิบหกหน้ายกพิเศษ
(A ๕) ความหนากว่าสี่ร้อยหน้าเล่มนี้ จึงมี
คุณค่าดังเพชรน�า้ เอก ในวงการหนังสือธรรมะ
บ้านเราที่ไม่ใช่ผลงานของบุรุษเพศ หากเป็น
ของสตรีเพศ ที่เคยมีชีวิตอยู่อย่างสง่างาม
เมื่อกว่าแปดสิบปมาแล้ว
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มองเทศ - มองไทย :

สืบคนหา

พระพุทธบาท ๕ รอย

µÍ¹

วิเทศทัยย

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต
สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา
ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ

ข้าพเจ้าขอนมัสการ สถานทีม่ รี อยพระบาท
๕ สถาน คือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ สุวรรณ
บรรพต ภูเขาสุมนกูฎ โยนกบุรี และแม่น�้า
นัมมทา
เคยกล่าวถึงตั้งแต่บทแรกแล้วว่า คาถา
บทนี้แต่งที่อาณาจักรสุโขทัยเรานี้เอง ไม่ได้
ข้ามไปไกลถึงเกาะลังกา แต่ที่ได้กลิ่นอาย
เครื่องเทศแบบลังกา ก็เพราะผู้แต่งเป็นพระสงฆ์ชาวศรีลังกานั่นเอง ส่วนจะระบุลึกลงไป
ว่าผู้แต่งมีชื่อเสียงเรียงนามใดนั้น เห็นทีต้อง
พึ่งคนทรงเข้าช่วย แลเหตุที่แต่งคาถาบทนี้
น่าจะเป็นการยอเกียรติกษัตริยแ์ ห่งอาณาจักร
สุโขทัย ผู้มีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาลิไท
อันว่าพระมหาธรรมราชาลิไทนั้น หาก
อ่านประวัตศิ าสตร์ผา่ นตา ก็จะเห็นว่าพระองค์
เป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เห็นได้
จากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์คัมภีรเตภูมิ
กถาหรือไตรภูมิพระรวง ซึ่งมีเนื้อหาลุ่มลึก
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อุดมด้วยสาระแห่งหลักธรรมค�าสอน อุปมา
อุปไมยทั้งคดีโลกและคดีธรรม อีกด้านหนึ่ง
พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิง่ นัก สังเกตได้จากการเสด็จออกผนวช
ศึกษาหลักธรรมค�าสอนถึงสองครั้งสองครา
อีกทัง้ ทรงสร้างศาสนสถานและประติมากรรม
อันเลิศล�้าเป็นจ�านวนมาก
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๑๕
แม้รอยพระพุทธบาทก็เกิดขึน้ ในสมัยของ
พระองค์ แต่พระราชูปถัมภ์ด้านพระศาสนา
กลับมีนยั ยะทางการเมืองให้ตคี วามหลากหลาย
มุมมอง ฉะนั้น ในบทนี้นอกจากเราจะศึกษา
รอยพระพุทธบาทในลักษณะของพระพุทธศาสนาแล้ว จึงเห็นสมควรหันไปวิเคราะห์ใน
แง่การเมืองด้วย จะได้เข้าใจเบื้องหน้าเบื้อง
หลังอย่างถ่องแท้ เป็นการเสริมปัญญา ช่วย
ให้ได้คิดวิเคราะห์เข้าใจกว้างขวางทุกถ้อย
ประเด็นความ
อันว่าคติความเชือ่ เรือ่ งรอยพระพุทธบาท
ในอาณาจักรสุโขทัยนัน้ เพิง่ มาปรากฏเห็นเป็น
รูปธรรมสมัยพระมหาธรรมราชาลิไ ทนี้ เอง
เหตุเพราะมีจารึกบันทึกไว้เป็นหลักฐานจ�านวน
มาก ชือ่ ทีใ่ ช้เรียกรอยพระพุทธบาทนัน้ สังเกต
ว่าแม้จะบันทึกในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่
ก็เรียกแตกต่างกันไป ดังเช่น พระบาทลักษณ์
ฝาตีนพระเป็นเจ้า รอยตีนพระพุทธเจ้า และ
พระศรีบาทลักษณ์ เป็นต้น เช่นนี้เห็นจะ
เป็นการเรียกแบบลังกาและแบบไทย
การสร้างรอยพระพุทธบาท ปรากฏเห็น
ในจารึกหลักที่ ๓ (จารึกนครชุม พ.ศ. ๑๙๐๐)
ความว่า “... พระบาทลักษณะนัน้ ไซร พระยา
ธรรมิกราชใหไปพิมพเอารอยตีน... พระเปน
เจาเถิงสิงหลอันเหยียบเหนือจอมเขาสุมนกูฏ
บรรพต ประมาณเทาใดเอามาพิมพไว จุงคน
ทั้งหลายแล ... อันหนึ่งประดิษฐานไวในเมือง
ศรีสชั นาลัยเหนือจอมเขา ... อันหนึง่ ประดิษฐาน
ไวในเมืองสุโขทัยเหนือจอมเขาสุมนกูฎ อัน
หนึง่ ประดิษฐานไวในเมืองบางพานเหนือจอม
เขานางทอง อันหนึ่งประดิษฐานไวเหนือจอม
เขาที่ปากพระบาง จารึกก็ยังไวดวยทุกแหง”
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หลักฐานตรงนี้ชัดเจนว่าพระมหาธรรม
ราชาลิไท โปรดให้ไปพิมพ์รอยพระพุทธบาท
ทีเ่ ขาสุมนกูฏ หรือศรีปาทะในประเทศศรีลงั กา
แล้วโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๒ แล
เพื่อเป็นการร�าลึกถึงรอยพระพุทธบาทที่เขา
สุมนกูฏ ประเทศศรีลังกา จึงให้ตั้งชื่อเขา
เมืองสุโขทัยว่าสุมนกูฏ เสมอรอยพระพุทธบาท
เดิมที่สถิตอยู่
ปัญหาตามมาคือความเชือ่ รอยพระพุทธบาท
ของชาวศรีลังกานั้นมีเพียง ๔ รอย กล่าวคือ
แม่น�้านัมมทา เขาสัจพันธ์ เขาสุมนะ และ
โยนกบุรี แต่เหตุใด เวอรชั่นสุโขทัยจึงปรับ
แกเปน สุวรรณมาลิก และสุวรรณบรรพต
เฉลยว่า เหตุทเี่ ป็นเช่นนี้ เป็นเพราะเจตนา
ของผู้แต่งคาถาบทนี้
หากเราศึ ก ษาการพระศาสนาในสมั ย
พระมหาธรรมราชาลิไท จะเห็นว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบริบทค่อนข้างแตกต่างจาก
สมัยพ่อขุนรามค�าแหง เพราะพระองค์ได้นมิ นต์
พระสงฆ์ศรีลงั กาเข้ามาเผยแพร่ลทั ธิลงั กาวงศ์
ในอาณาจักรของพระองค์ คราวนั้นผู้ที่เดิน
ทางมาคือพระอุทุมพรบุบผาสวามีแห่งเมือง
พัน พระเถระรูปนีเ้ ป็นพระผูใ้ หญ่สบื สายโดยตรง
มาจากศรีลังกา สังเกตได้จากค�าน�าหน้าว่า
อุทุมพร มาจากภาษาสิงหลว่า ทิมบุลาคะละ
ซึ่งเป็นส�านักอันโด่งดังของศรีลังกา
การมาของพระอุทมุ พรบุบผาสวามี ท�าให้
พระมหาธรรมราชาลิไททรงเกิดศรัทธามาก
โดยเสด็ จ ออกผนวชกั บ คณะสงฆ์ ก ลุ ่ ม นี้ ถึ ง
สองครั้ง พร้อมศึกษาพระธรรมวินัยกับพระเถระผูท้ รงพระไตรปฎก จึงเป็นเหตุให้กลุ บุตร
ชาวสุโขทัยออกบวชตาม และศึกษาจารีต
ประเพณีแบบลังกาเป็นจ�านวนมาก บรรดา
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พระเถระเหล่านัน้ ท่านผูป้ รากฏขึน้ ชือ่ มากกว่า ต้องกันกับเกาะลังกา เพราะหากจะอ้างแต่
ใครอืน่ ก็คอื พระบรมครูตลิ กกับพระสุมนเถระ รอยพระพุทธบาทบนชมพูทวีปกับเกาะลังกา
เสียทัง้ หมด ความส�าคัญของอาณาจักรสุโขทัย
ก็จะไม่มีคุณค่า จึงตั้งชื่อขุนเขาแห่งหนึ่งใน
อาณาจักรสุโขทัยขึน้ จึงกลายมาเป็นทีม่ าของ
สุวรรณบรรพต แต่จะเป็นตรงไหนอย่างไรต้อง
สืบค้นหาต่อไป
นอกจากนั้น พระมหาธรรมราชาลิไทยัง
โปรดให้มกี ารจาริกแสวงบุญรอยไหว้พระพุทธบาท
ด้วย ดังจารึกหลักที่ ๘ (จารึกเขาสุมนกูฏ
พ.ศ. ๑๙๑๑) ว่า “... มีทั้งชาวสระหลวง
สองแคว ปากยม พระบาง ซากังราว สุพรรณภาว พระนครชุม เบื้องใน... เมืองบางพาน
ถามว่า เหตุใดจึงอางรอยพระพุทธบาท
เมือง ... เมืองราด เมืองสะคา เมืองลุมบาที่สุวรรณมาลิกและสุวรรณบรรพต
จาย เปนบริพาร จึงขึ้นมานบพระบาทลักษณ
ตอบว่า เพราะได้แนวคิดมาจากศรีลังกา อันตนหากประดิษฐานแกกอนเหนือจอมเขา
สุ ว รรณมาลิ ก นั้ น มิ ใช่ เรื่ อ งยากเกิ น เดา สุมนกูฎนี้ ....”
เพราะสมัยนั้นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของศรี ลั ง กาได้ โ ยกย้ า ยกลั บ ไปอยู ่
อนุราธปุระ อันเป็นเมืองหลวงเก่า โดยเฉพาะ
รุวันแวลิแสยะเจดีย์หรือสุวรรณมาลิกนั้น ว่า
กันว่ามีพระสงฆ์พ�านักพักอาศัยเป็นจ�านวน
มาก เมื่อพระอุทุมพรบุบผาสวามีเดินทางมา
พ�านักยังเมืองสุโขทัย ย่อมเกีย่ วข้องกับมาตุภมู ิ
บ้านเกิดเป็นธรรมดาวิสยั จึงต้องมีการเดินทาง
ไปมาหาสู่กัน เมื่อเป็นดังนี้ การจะปลูกความ
เชื่อให้ฝังแน่นลงไป จ�าต้องอ้างถึงสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์บนผืนเกาะลังกา ด้วยเหตุนั้น รอย
นอกจากนั้น จารึกบางแห่งยังพรรณนา
พระพุทธบาททีส่ วุ รรณมาลิกจึงสอดแทรกเข้า ถึงอานิสงส์การสักการบูชารอยพระพุทธบาท
มาดังที่กล่าวแล้ว
ด้วย โดยอธิบายว่าผู้กราบไหว้บูชาย่อมได้
ส่ ว นสุ ว รรณบรรพตหรื อ ภู เขาทองนั้ น อานิสงส์แตกต่างกันไป อันดับสูงสุดจะได้เกิด
เห็นจะเป็นการตั้งชื่อยอดเขาแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นจักรพรรดิ ถัดมาเป็นพราหมณ์มหาศาล
ในอาณาจักรสุโขทัยเป็นแน่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดคล้อง และชั้นต�่าสุดเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่ง
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หากมองเนือ้ หาเหล่านีจ้ ะเห็นว่า การด�าริ
สร้ า งรอยพระพุ ท ธบาทของพระมหาธรรม
ราชาลิไทนั้นค่อนข้างสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งใน
แง่ของบุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน แต
สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือเหตุใดพระองคไม
เชื่อมโยงใหถึงพระพุทธเจา ประเด็นนี้น่า
ศึกษาไม่น้อย
หันมาวิเคราะห์บริบททางประวัติศาสตร์
บ้าง จะเห็นว่าการหันมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระธรรมราชาลิไทนั้น เป็นนัยยะ
ทางการเมื อ งมากกว่ า เรื่ อ งอื่ น ใด หากจะ
เรียกภาษาสมัยใหม่คืออาศัยศาสนาเปนฐาน
เพื่อสรางความชอบธรรม
ประเด็นแรก จะเห็นได้จากการขนาน
พระนาม ดังทราบว่านามธรรมราชานั้น เป็น
ชือ่ เลียนแบบพระเจาอโศกมหาราชแห่งชมพู
ทวีป ซึง่ ถือว่าเป็นต้นแบบของกษัตริยช์ าวพุทธ
ทัว่ โลก ชาวไทยรูจ้ กั พระองค์ในนามว่าพระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราช หากกษัตริย์พระองค์ใด
ประสงค์ด�าเนินตามแล้วไซร้ ต้องหันมาบ�ารุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง ด้วย
เหตุนั้น พญาลิไทจึงขนานพระองค์ว่า พระมหาธรรมราชาลิไท
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เหตุที่พระองค์หันมาประพฤติวัตรเลียน
แบบพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น ก็เพราะความ
ยุง่ ยากภายในและภัยร้ายแรงภายนอก ภายใน
หมายถึ ง การแก่ ง แย่ ง ชิ ง ดี ร ะหว่ า งราชวงศ์
พระร่วง เป็นเหตุให้พระองค์ต้องสถาปนาตน
ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย แต่ถึง
กระนัน้ ความหวาดระแวงระหว่างเชือ้ พระวงศ์
ก็ยังมีอยู่ ส่วนภัยร้ายแรงภายนอกคือ อาณาจักรอโยธยาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ได้บุกรุกขึ้น
เหนือจนสามารถยึดเมืองพิษณุโลกได้ ส่วน
อาณาจั ก รล้ า นนาทางเหนื อ ก็ คื บ คลานเข้ า
ยึดเมืองตากเช่นกัน
ภาวะอันล่อแหลมเช่นนี้ จ�าต้องหาอุบาย
สร้างความกลมเกลียวภายในอย่างเร่งด่วน
เพื่อผนึกก�าลังต่อสู้กับศัตรูภายนอก กลไก
ขับเคลื่อนที่พระองค์มองเห็นคือศาสนา จึง
เป็นเหตุให้พระองค์ส่งสมณทูตไปศึกษากับ
พระอุทุมพรสวามีที่เมืองพันหลายรุ่น ครั้น
สร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดแล้ว จึงได้อัญเชิญ
พระเถระเดินทางมาพ�านักพักอาศัยยังอาณาจักร
สุโขทัยบ้าง และเพื่อแสดงถึงการยอมรับลัทธิ
ลังกาวงศ์ พระองค์จงึ ได้เสด็จออกผนวช ศึกษา
จารีตประเพณีและพระธรรมวินยั กับคณะสงฆ์
กลุ่มนี้ถึงสองครั้งสองครา
ส่วนด้านการฟน ฟูพระศาสนาก็คงด�าเนิน
ตามค� า แนะน� า ของพระสงฆ์ ลั ท ธิ ลั ง กาวงศ์
ดังเช่นการอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุมาจาก
ศรีลังกา ดังปรากฏในจารึกกรุงสุโขทัยว่า
“ศักราช ๑๒๗๙ ... ศรีสุริยพงษมหาธรรม
ราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันนี้
มาสถาปนาในเมืองนครชุมปนนั้ พระมหาธาตุ
นี้ใชธาตุอันสามานย คือพระธาตุแทจริงแล
เอาลุกแตลังกาทวีปพูนมาดาย”
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ถั ด มาเป็ น การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป และ
พระพิมพ์ หลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๑
กล่าวว่า “กรุงสุโขทัยในเวลานั้น พรั่งพรอม
ดวยพระพุทธรูปจํานวนมาก กลางเมืองสุโขทัย
คือ ในวัดพระมหาธาตุ มีพระพุทธรูปทอง
พระอั ฏ ฐารส พระพุ ท ธรู ป พระพุ ท ธรู ป
อันใหญ พระพุทธรูปอันราม ในอรัญญิกมี
พระอั ฏ ฐารสอั น หนึ่ ง ลุ ก ยื น และทางทิ ศ
เหนือมีพระอจนะ”
ความมากหลายของพระพุทธรูปพบเห็น
ในค�าบรรยายของนางนพมาศว่า “หนึ่งโสด
ควรจะอัศจรรยดวยพระพุทธปฏิมากร ซึ่ง
ประดิษฐานไวในพระอุโบสถ และพระวิหาร
ใหญนอยอันเปนที่สักการบูชาทั่วไป ทุกพระอารามยอมหลอดวยตามพระโลหะ พระพุทธรูปประธานนั้น หนาสมาธิกวางยี่สิบศอกก็มี
สิบหกศอกก็มี สิบสองศอกก็มี ยิ่งหยอนอยู
ในระวางนี้ก็มี และพระพุทธสถารศสูงสี่สิบ
แปดศอกก็มี หยอนลงมาในระวางจนสิบสอง
ศอกก็มี อันพระพุทธปฏิมากรใหญๆ ดังกลาว
นีม้ เี ปนหลายพระองค และพระพุทธรูปนอยๆ
กับพระอรหันตรูปนั้น ยอมมีเปนอันมากกวา
มาก เหลือที่จะนับจะประมาณ บางพระองค
ก็หลอดวยตามพระโลหะ บางพระองคกก็ ระทํา
ดวยศิลาทั้งแทง ลวนแตงามดวยพระพุทธ
ลักษณะ แลวก็ยอ มไปดวยสุวรรณแปดนํา้ รัศมี
รุงเรืองสถิตบัลลังกทอง ควรจะเปนที่เลื่อมใส
ศรัทธาแกผูไดนมัสการ”
พระพุทธรูปเหล่านีร้ วมถึง พระพุทธชินราช
พระพุทธชินสีห์ พระศาสดา พระเหลือ และ
พระพุทธสิหิงค์ด้วย
ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น แม้ไม่
ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีระบบการศึกษา
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อย่างไร แต่การส่งพระสมณทูตออกไปประกาศ
ศาสนายังอาณาจักรอื่น ก็สามารถชี้วัดได้ว่า
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรือง
มากน้อยเพียงไร
หลักฐานระบุว่า พระปยทัสสีได้รับมอบ
หมายไปเผยแพร่ศาสนาที่เมืองอโยธยา พระสุวรรณคีรีไปเผยแพร่ที่เมืองหลวงพระบาง
พระเวสสภูไปเผยแพร่ที่เมืองน่าน ส่วนพระพุทธสาคร พระสุชาติ พระเขมะ พระสัทธาติสสะ ไปเผยแพร่ยังเมืองสองแคว พิษณุโลก
เหตุการณ์ส�าคัญซึ่งย�้าให้เห็นถึงต้นแบบ
พระพุ ท ธศาสนาของอาณาจั ก รสุ โขทั ย คื อ
พระเจากือนาแห่งอาณาจักรล้านนาได้ทูลขอ
พระสงฆ์ จ ากอาณาจั ก รสุ โขทั ย ไปเผยแพร่
พระศาสนา คราวนั้นพระมหาธรรมราชาลิไท
ได้ส่ง พระสุมนเถระเป็นพระสมณทูตไปเผย
แพร่ เป็นเหตุให้สองอาณาจักรเกิดความผูกพัน
กลายเป็นพันธมิตรร่วมต่อสู้กับอยุธยาซึ่งเป็น
อาณาจักรตอนใต้
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กลับมาพูดถึงรอยพระพุทธบาทต่อ เคย
บอกแต่ต้นว่า การสร้างรอยพระพุทธบาทมี
นัยยะการเมืองแอบแฝงอยู่ รอยพระพุทธบาท
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง ๔ นั้น ล้วนมีความ
หมายทั้งสิ้น ได้แก่

เป็นบุณยสถานของผู้จาริกแสวงบุญ อีกหนึ่ง
นั้ น เป็ น การให้ ค วามส� า คั ญ ของแต่ ล ะเมื อ ง
เท่าเทียมกัน เพราะหากสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
เฉพาะในเมืองหลวง คนต่างถิ่นนอกพระนคร
ก็จะไม่ให้ความส�าคัญ เพราะการเดินทางสมัย
โน้น หาได้สะดวกเหมือนปัจจุบันไม่ ภาพการ
๑. รอยพระพุทธบาทเหนือยอดเขาสุมน- แยกเขาแยกเราก็จะบังเกิดขึ้น
กูฏหรือเขาพระบาทใหญ่นนั้ อยูใ่ กล้กรุงสุโขทัย
ซึ่งเป็นเมืองราชธานี อันเป็นเสมือนหัวใจของ
อาณาจักร เนือ่ งจากเป็นทีป่ ระทับของกษัตริย์
๒. รอยพระพุทธบาทเหนือจอมเขาแห่ง
หนึ่งในเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีฐานะเป็นเมือง
ลูกหลวง มีความส�าคัญในฐานะเป็นที่ประทับ
ของพระมหาอุปราช ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
กรุงสุโขทัย ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่าน หากเกิด
ศึกสงครามย่อมสามารถสมทบกองทัพหลวง
ทันที
๓. รอยพระพุทธบาทเหนือยอดเขานาง
กล่าวโดยสรุป การสร้างรอยพระพุทธบาท
ทอง เมืองบางพาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุง
ของพระมหาธรรมราชาลิไท ประสบความ
สุ โขทั ย เป็ น เมื อ งระหว่ า งสุ โขทั ย กั บ เมื อ ง
หน้าด่าน ซึ่งสามารถสมทบก�าลังกับกองทัพ ส�าเร็จทัง้ ทางด้านศาสนจักรและด้านอาณาจักร
ได้ทงั้ ทัพหลวงและทัพหน้า กรณีเกิดศึกสงคราม ปรากฏในรู ป ของทั้ ง ธรรมาธิ ษ ฐานและ
บุคลาธิษฐาน ด้านธรรมาธิษฐานท�าให้มีผู้คน
๔. รอยพระพุทธบาทเหนือยอดเขาปาก หันมาสนใจศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระ
พระบาง เมืองพระบาง อยู่ทางใต้ของกรุง ศาสดาเจ้าเป็นจ�านวนมาก สังเกตได้จากมี
สุ โขทั ย มี ฐ านะเป็ น เมื อ งพระยามหานคร กุลบุตรออกบวชเป็นจ�านวนมาก และเกิดมี
เป็นเมืองบริวารด่านนอก พร้อมปะทะกับข้าศึก ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามมากมาย ส่วนด้าน
ศัตรู และบางกรณีบางสถานการณ์ยงั สามารถ บุคลาธิษฐานนัน้ คือ สามารถส่งผลต่อผูค้ นและ
สมทบกับกองทัพหลวงได้อย่างทันท่วงที
อาณาจักรใกล้เคียง ดังปรากฏมีพระพุทธรูป
หากจะบอกว่าการเลือกประดิษฐานรอย อันงามล�า้ และศาสนสถานอันยิง่ ใหญ่เป็นจ�านวน
พระพุทธบาทเปนยุทธศาสตรอย่างหนึ่ง ก็คง มาก นอกจากนั้นยังเกื้อกูลแก่อาณาจักรใกล้
ไม่ไกลเกินความจริง เพราะแต่ละแห่งล้วนมี เคียง กล่าวคืออาณาจักรล้านนาและอาณาจักร
ความส�าคัญด้านการเมืองทัง้ สิน้ การสร้างรอย อยุธยาด้วย
พระพุทธบาทดังกล่าวเห็นว่าได้ประโยชน์ถึง
(อ่านต่อฉบับหน้า เป็นตอนสุดท้าย)
สองทาง หนึง่ นัน้ เป็นดินแดนศักดิส์ ทิ ธิ์ เพราะ
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บันดาลใจ :

จากตาลปัตร - พัดยศ
ถึงโครงการ

“นิทานธรรมะ กลับตาลปัตร”

กองบรรณาธิการ

“ตาลปัตร” มาจากภาษาบาลีวา่ “ตาล +
ปตฺต” แปลว่า ใบตาล ซึ่งตาลปัตรนี้ เป็นสิ่ง
ที่คนทั่วไปใช้บังแดดและใช้พัดลมมาตั้งแต่
โบราณ ตาลปัตร แม้จะมิได้นับเนื่องให้เป็น
สิ่งหนึ่งในบริขาร ๘ ของพระสงฆ์ และไม่เคย
พบหลักฐานว่ามีพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์ใช้
ของสิ่งนี้ในโอกาสใด เพียงแต่พบข้อความ
ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาหลายแห่ง เช่น
หนังสือธรรมบทว่า “ขณะที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงพระธรรมเทศนา มีพระอานนท์
พุทธอุปัฏฐาก ถวายงานพัดอยู่ด้านหลัง”
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พัดยศ หมายถึง พัดที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแด่พระสงฆ์ ซึ่งมา
พร้อมกับการทรงตั้งสมณศักดิ์ เพื่อเป็นสิ่ง
บอกชั้นยศที่ได้รับพระราชทานนั้นๆ และ
เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ เพิม่ ขวัญและก�ำลัง
ใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นด้วย
พัดรอง หมายถึง พัดที่ท�ำขึ้นเป็นที่ระลึก
ในงานพิธีต่างๆ รวมถึงงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และพิธที ำ� บุญต่างๆ ของราษฎร ก็รวมเรียกว่า
พัดรองด้วยเช่นกัน ค�ำว่าพัดรอง เป็นชื่อ
เรียกเฉพาะพัดทีส่ ร้างขึน้ เป็นทีร่ ะลึกในงานพิธี
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ต้องหาเครือ่ งก�าบังหน้าเวลาเทศน์หรือประกอบ
พิธี เพราะต้องการให้ผู้ฟังได้ฟังแต่ธรรมจาก
ท่านเท่านั้น มิใช่มัวแต่มองหน้าหลงรูป
และจากความศรั ท ธาที่ ฆ ราวาสถื อ ว่ า
ตาลปัตร เป็นของใช้อย่างหนึ่งของพระสงฆ์
จึงได้เกิดความคิดน�าไปถวายพระ ต่อมาใบตาล
อาจจะเสือ่ มความนิยมเพราะเป็นของพืน้ บ้าน
ไม่เหมาะจะถวายพระ จึงอาจน�าพัดของตน
ที่ท�าด้วยไม้ไผ่สาน หรือขนนกไปถวายให้
พระใช้แทนใบตาลได้ จึงท�าให้ตาลปัตรมีการ
เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ สุดแต่ก�าลังศรัทธาที่
สาเหตุที่พระสงฆนํา “ตาลปัตร” มาใช
จะถวาย ซึ่งตาลปัตรนี้ถือว่าเป็นของมงคล
บางท่านก็ว่า การใช้ตาลปัตรครั้งแรกนั้น อย่างหนึ่งใน ๑๐๘ มงคล ที่ปรากฏในรอย
มิใช่เพื่อบังหน้าเวลาเทศน์ แต่ใช้เพื่อกันกลิ่น พระพุทธบาทด้วย
เหม็นของศพ เนือ่ งจากพระสงฆ์ในสมัยโบราณ
จะต้องบังสุกลุ ผ้าห่อศพไปท�าจีวร ต่อมาก็เลย
กลายเป็นประเพณีของสงฆ์ที่จะถือตาลปัตร
ไปท�าพิธีต่างๆ โดยเฉพาะในพิธีปลงศพ
บางท่ า นก็ ว ่ า การที่ พ ระถื อ ตาลปั ต รใน
ระหว่างการแสดงธรรมเทศนาหรือสวดพระปริตร ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงถือตาลปัตร
เมื่อเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา คือพระเจ้า
สุทโธทนะ พระสงฆ์จึงได้ปฏิบัติตาม
โดยทั่วๆ ไป เมื่อพูดถึง ตาลปัตร ใน
นอกจากนี้ยังมีผู้สันนิษฐานว่า เนื่องจาก
สภาพจิตใจของผู้ฟังธรรมมีหลายระดับ จึง ความหมายของพระสงฆ์ จะเรียกว่า “พัดรอง”
ต้องมีการปองกันไว้ก่อน ดังเรื่องเล่าที่ว่า คือ พัดที่เราเห็นพระใช้กันอยู่ในงานกุศลพิธี
พระสังกัจจายน พระสาวกที่ส�าคัญรูปหนึ่ง ทัว่ ไป มักท�าเป็นพัดหน้านาง คือพัดทีม่ ลี กั ษณะ
ท่านมีรูปงามมาก ขณะที่แสดงธรรมโปรด รูปไข่ คล้ายเค้าหน้าสตรี มีด้ามยาวตรงกลาง
อุบาสก อุบาสิกาอยู่นั้น ท�าให้สตรีบางคน ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ส่วนพัดที่มี
หลงรักท่านอย่างมาก และด้วยภาวะจิตที่ไม่ ลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “พัดยศ” นั้นเป็นพัด
บริสุทธิ์ของสตรีเหล่านี้ จึงก่อให้เกิดบาปขึ้น ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ พระราชทาน
เมื่อท่านรู้ด้วยญาณ จึงได้อธิษฐานจิตให้ตัว แก่พระสงฆ์ พร้อมกับพระราชทานสมณศักดิ์
ท่านมีรูปร่างอ้วนใหญ่ กลายเป็นไม่งามอย่าง เพือ่ เป็นสิง่ ประกาศเกียรติคณ
ุ หรือบอกชัน้ ยศ
ที่เราเห็นในปัจจุบัน และเป็นเหตุให้พระสงฆ์ ที่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานนั้นว่า เป็นชั้น
ต่างๆ ดังกล่าวนี้เท่านั้น ส่วนค�าว่าตาลปัตร
เป็นชื่อรวมเรียกได้ทั้งพัดยศและพัดรอง
แต่เดิมนัน้ ตาลปัตรคงมิใช่ของทีท่ า� ขึน้ มา
ส�าหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ แต่นา่ จะเป็นสิง่ ของ
เครื่องใช้ของชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศ
แถบเมืองร้อนมาก่อนสมัยพุทธกาลแล้ว พัด
ที่ ใช้ กั น นั้ น น่ า จะมี อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น หลายแบบ
และท�าด้วยวัสดุต่างๆ ตามฐานะของผู้ใช้ ค�า
ที่พบในคัมภีร์ทางศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องพัด
มีอยู่หลายค�า เช่น ค�าว่า ตาลปัตร วาลวิชนี
และจิตรวิชนี
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อะไร คล้ายๆ กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ข้าราชการหรือประชาชนได้รบั หากสังเกตให้
ดีจะพบว่าตาลปัตรหรือพัดยศมีอยู่หลายชนิด
แต่ละชนิด มีรูปทรง ความละเอียดประณีต
ในการปักลาย ตลอดจนสีสันงดงามแตกต่าง
กันออกไป ตามระดับของชั้นยศที่ได้รับพระราชทาน นับเป็นงานประณีตศิลปอีกแขนง
ที่ถ่ายทอดฝมือช่างจากรุ่นสู่รุ่น และไม่เพียง
เป็นเครื่องบริขารอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ ยัง
แสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของพระมหากษัตริยท์ สี่ บื ทอดมาจวบถึงปัจจุบนั

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

โครงการนิทานธรรมะ กลับตาลปัตร
Recycle ตาลปัตรดวยภาพแหงธรรม
โดย พระอาจารยประสงค ปริปุณฺโณ
พระอาจารยประสงค ปริปุณฺโณ เล่าไว้
ว่า พระสงฆ์ส่วนมาก พอบวชไม่นานก็สึก
แล้วก็ทิ้งตาลปัตรไว้ แต่ละวัด แต่ละปจะทิ้ง
เป็นหมื่นๆ ตาลปัตร เพราะว่าบวชกัน ๗ วัด
๑๕ วัน ก็ลาสิกขา บวชหนึ่งเดือนลาสิกขา
บวช ๓ เดือนลาสิกขา ไม่ว่าจะบวชนาน
ขนาดไหน ประเพณีของไทยเรา อายุครบ ๒๐
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ก็บวช พอบวชปับ พระก็จะมีตาลปัตร อาจ
จะเป็นพ่อหรือเป็นใครที่จะถือตาลปัตร แล้ว
ก็ ถ วายพระใหม่ ท่ า นเคยเห็ น ทิ้ ง ไว้ ที่ วั ด ๆ
หนึ่งเยอะที่สุด เป็นหลายร้อยตาลปัตร ท่าน
ก็ถามเจ้าอาวาสว่าจะท�าอย่างไรดี ได้ค�าตอบ
ว่า อันไหนผุก็ช่วยเผาๆ ทิ้งให้หน่อย พระ
อาจารย์ประสงค์ท่านก็เสียดาย ท่านจึงถาม
ว่าขอได้ไหม เจ้าอาวาสท่านยินดียกให้ แต่
ก�าชับว่าอย่าไปท�าอะไรเล่นๆ นะ พระอาจารย์
ท่านจึงแจ้งความประสงค์วา่ จะเอาไปวาดภาพ
ธรรมะ คิดไว้ว่าต่อไปอาจจะสร้างที่หนึ่งเป็น
Spiritual Theater โรงมหรสพทางวิญญาณ
แบบสวนโมกข์ ซึง่ คนจะได้ไปทัศนศึกษาธรรมะ
ให้เกิดประโยชน์ จากการน�าตาลปัตรที่ทิ้งไว้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานเผยแผ่ธรรม
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปณ
ุ โฺ ณ เล่าทีม่ า
ของแรงบันดาลใจนีว้ า่ ขณะทีท่ า่ นศึกษาธรรมะ
กับทานพุทธทาสเมื่อ ๓๐ กว่าปก่อน ภาพ
ที่ท่านพุทธทาสถือตาลปัตร ปรากฎข้อความ
ว่า “การท�างานคือการประพฤติธรรม” ได้จดุ
ประกายความคิดให้ท่าน จึงด�าริน�าตาลปัตร
ที่เหลือมากมายหลังจากพระสึก ซึ่งบางวัดมี
มากจนต้องน�าไปเผาทิ้ง มา recycle ใช้
ประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรม ซึ่งถือว่า
เป็นแนวคิด สร้างสรรค์ปัญญา หรืออย่างที่
โบราณาจารย์ทา่ นวางแนวทางไว้ให้กด็ ไี ม่นอ้ ย
เช่น เวลาพระตั้งพัดสวดพระอภิธรรม เราก็
จะมองเห็นตัวหนังสือที่ใบพัดว่า “ไปไม่กลับ
หลับไม่ตื่น ฟนไม่มี หนีไม่พ้น” แนวคิดนี้นับ
ว่าสร้างสรรค์มาก น่าชื่นชม น่าจะช่วยกัน
ขยายให้แพร่หลายออกไปให้กว้างขวางทั่ว
ทั้งสังคมไทย
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จะคิดอย่างไร คนฉลาดจะมองปัญหาต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กลายเป็ น โอกาสในการพั ฒ นาจิ ต
แต่คนโง่จะมองปัญหาทั้งปวงเป็นปัญหา มอง
อุปสรรคเป็นปัญหา แต่คนฉลาดจะมองอุปสรรค
เป็นโอกาส ว่าเราได้พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา

พระอาจารย์ประสงค์ยังหวังว่า อยากให้
คุ ณ ครู ไ ด้ มี โ อกาสมาศึ ก ษานิ ท านคติ ธ รรม
จะมีทั้งของไทยและของต่างประเทศ หลายๆ
เรื่องที่ท่านชอบใจ ก็เอามาให้ศิลปนจิตอาสา
วาดขึ้นตาลปัตร ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ บางทีก็จะเตรียมไว้ทีละ ๓๐ เรื่อง
๕๐ เรื่อง แล้วถามศิลปนที่ช่วยวาดว่าอ่าน
แล้วชอบเรื่องไหน ท่านสอนศิลปนว่าเวลามา
วาดตาลปัตร ก่อนวาดให้มีความสุข ขณะ
วาดอยู่ให้มีความสุข วาดเสร็จหรือไม่เสร็จก็
ให้มีความสุข ก็คือทั้งก่อน ทั้งขณะท�า แล้ว
ก็ท้ังท�าเสร็จแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาจะให้เขา
มีความสุขก็คือให้เขาเลือกเรื่องที่เขาชอบด้วย
อย่างภาพ “หักหอกเป็นดอกไม้”
“ท่านเปรียบสิ่งเลวร้ายคล้ายคมหอก
สิ่งดีบอกว่าเป็นเช่นบุปผา
เมื่อยามเกิดทุกข์ภัยในทุกครา
ให้ถือว่ามันเป็นเช่นมาลัย
พลิกวิกฤติมองให้เห็นเป็นโอกาส
ผู้ฉลาดหักหอกเป็นดอกไม้
ผู้โง่เขลาซึมเศร้าเฝาทุกข์ใจ
เห็นดอกไม้หอกชอกช�้าทรวง”
เพราะฉะนั้ น หั ก หอกเป็ น ดอกไม้ ก็ คื อ
เปลีย่ นเรือ่ งร้ายให้กลายเป็นดี เมือ่ มีเรือ่ งร้ายๆ
เข้ามา นึกให้มันดีก็ได้ ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเรา
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ความหมายของโครงการ “นิทานธรรมะกลับ
ตาลปัตร” ทานอธิบายเปน ๒ นัยยะ คือ
• นัยยะที่หนึ่ง (Direct) ตีความตรง
ตามตัวอักษร หมายถึง การน�าตาลปัตรมา
กลับด้าน วาดรูป เล่านิทานชาดกและนิทาน
ธรรมะต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจในการฟัง
ธรรม และน� า ตาลปั ต รเก่ า ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว มา
เปลี่ยนให้เป็นสื่อธรรมะอันทรงคุณค่า
• นัยยะที่สอง (Indirect) หมายถึง
เราสามารถเรี ย นรู ้ ธ รรมะอย่ า งสนุ ก สนาน
และน�าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�า
วัน ธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออย่างที่หลายคน
เคยเข้าใจ การสอนธรรมะสามารถท�าได้หลาย
รูปแบบ ปัจจุบนั มีทมี ศิลปนจิตอาสาจากหลาก
หลายวิชาชีพ มารวมตัวกันในชือ่ “กลุม นิทาน
ธรรมะกลับตาลปัตร” ร่วมวาดภาพนิทาน
ธรรมะ ฝากไว้ ใ นพุ ท ธศาสนาจ� า นวนมาก
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.phraprasong.org)
ธรรมะ กลับตาลปัตร ขัดเกลาจิต
ให้ข้อคิด คติธรรม น�าใจสูง
โดยเล่าขาน นิทานธรรม เพื่อชักจูง
ด้วยหมายมุ่ง มอบธรรมะ สะกิดใจ
 ถูกหรือผิด ชั่วหรือดี มีเป็นคู่
หลงหรือรู้ รักหรือชัง ยังสงสัย
บาปหรือบุญ คุณหรือโทษ จะโกรธใคร
“ตาลปัตรใจ” มีสองด้าน อ่านให้เป็น ๛
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บทความ :

เติมภูมิคุมกัน
ใหกายและใจ
พระไพศาล วิสาโล

หลายปมานี้ที่ประเทศทางตะวันตกเขามี
การรณรงค์ให้พอ่ แม่พาเด็กไปเล่นดินเล่นทราย
หรือไปคลุกฝุนบ้าง ที่จริงธรรมชาติของเด็ก
ก็ชอบเล่นดินเล่นทรายคลุกฝุนอยู่แล้ว แต่
พ่อแม่สมัยใหม่กลัวว่าลูกจะติดเชือ้ โรค เพราะ
ในดินในทรายมันก็มีเชื้อโรค คนในสมัยนี้กลัว
เชื้อโรคกันมาก เรียกว่าอนามัยจัด ใครมีลูก
ก็ไม่อยากให้ลกู ไปเล่นดิน เล่นน�า้ คลอง เพราะ
กลัวเชื้อโรคมันจะเข้าตัว แต่เดี๋ยวนี้เขาพบว่า
ถ้าเจอเชื้อโรคไว้บ้างก็ดี เพราะว่ามันช่วยท�า
ให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกาย ยิ่งถ้าเจอเชื้อโรค
มาตั้งแต่เด็ก ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไปจน
ถึงตอนโต
ตอนนีจ้ งึ มีการรณรงค์ให้พอ่ แม่ปรับความ
คิดใหม่ คือเวลาพาลูกหลานไปเที่ยว เช่น ไป
สวนสาธารณะ ก็ให้ปล่อยให้เด็กเขาเล่นดิน
คลุกฝุน หรือถ้าเด็กอยู่ในบ้าน หากเด็กเขา
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อยากจะแตะโน่นแตะนี่ ก็ปล่อยให้เขาแตะ
บ้าง ที่พูดนี้หมายถึงเด็กทารกนะ เพราะ
ธรรมชาติของเด็กทารกเขาต้องอยากจะแตะ
พอแตะแล้วบางทีเขาก็คว้าใส่ปากก็มี ใช้ปาก
นี้ส�ารวจสิ่งต่างๆ เช่น กระดาษบ้าง ผ้าห่ม
บ้าง ช้อนบ้าง พ่อแม่รุ่นใหม่ที่อนามัยจัด ก็
มักไม่อยากให้เด็กท�าอย่างนั้น เพราะกลัว
เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเด็ก แต่ในที่สุดเขาพบ
ว่าการปล่อยให้ท�าอย่างนั้นบ้างกลับเป็นผลดี
กับสุขภาพเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กทารก หรือว่า
เป็นเด็กเล็กๆ สัก ๓ - ๕ ขวบ ก็ตาม เขา
จึงบอกให้สร้างนิสัย ฝกภูมิคุ้มกันให้เด็ก โดย
ปล่อยให้เด็กไปคลุกฝุนบ้าง ให้เด็กกล้าที่จะ
ยอมเปรอะยอมเปอนบ้าง
พ่อแม่ก็ไม่ต้องท�าอะไรมาก เวลาพาเด็ก
ไปเที่ยวไหน เช่น เที่ยวสวนสาธารณะ เที่ยว
ทะเล ก็ปล่อยให้เด็กเขาเล่นสนุกสนานไป
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ตามเรื่องของเขา พอเขาเลิกเล่นแล้วก็อาจจะ
เตรียมหาน�้ามาเช็ดมือ เช็ดปาก และควรให้
เด็กได้สัมผัสเสียก่อน นี้พูดรวมถึงว่าเวลา
สุนัขมันจะเลียหน้าก็ปล่อยให้มันเลียได้นะ
ในบ้านฝรั่งเขาเลี้ยงสุนัขเยอะ ถ้าสุนัขฉีดยา
ฉีดวัคซีนดีแล้ว ไม่เป็นโรคอะไรที่น่าห่วง ถ้า
มันเล่นกับลูก แล้วสุนัขมันจะเลียหน้าลูก ก็
ปล่อยให้มันเลียเถอะ เพราะว่าการเลียนี้ดีนะ
เขาพบว่าการที่สุนัขเลียตามเนื้อตามตัว หรือ
การมีสุนัขอยู่ใกล้ๆ เด็ก จะช่วยปองกันพวก
โรคหอบหืดหรือพวกโรคภูมิแพ้ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในเด็กให้ลดน้อยลงได้ เพราะน�้าลาย
ของสุนัขหรือสารอะไรสักอย่างของสุนัข รวม
ทั้งเชื้อที่อยู่ตามตัวมันก็มีผลดีในการเพิ่มภูมิ
คุ้มกันโรคให้กับเด็กได้นะ

ทีนี้พอมีเชื้ออะไรเข้าไปในร่างกาย มันก็
ช่วยท�าให้ลดปัญหาเรื่องความเจ็บปวย เช่น
หืดหอบหรือพวกโรคแพ้โน่นแพ้นี่ สังเกตได้
ว่าในเมืองไทยสมัยนี้ เด็กแพ้โน่นแพ้นี่เป็น
ประจ�า และยังเป็นโรคมือ เท้า ปากเยอะ
บางที่ถึงกับต้องปดโรงเรียน สาเหตุเพราะว่า
เด็กไม่มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเลย อันนี้ก็นับเป็น
โรคแพ้ อ ย่ า งหนึ่ ง ผู ้ ใ หญ่ ก็ เ ป็ น โรคแพ้ กั น
เยอะนะ โดยเฉพาะโรคหอบหืดอะไรพวกนี้
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สาเหตุก็เพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่เด็ก
เขาจึงสอนไว้ว่าเวลาสุนัขมันจะเลียหน้า จะ
เลียเนื้อตัวก็ปล่อยให้มันเลียบ้าง และเขายัง
แนะน�าอีกว่าอย่าไปใช้ยาที่ก�าจัดเชื้อโรคมาก
เกินไป โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ สมัยนี้คนกิน
ยาปฏิชวี นะเกินจ�าเป็นกันมาก บางทีเป็นหวัด
ก็กนิ ยาปฏิชวี นะ ทัง้ ๆ ทีม่ นั ไม่เกีย่ วกันเลยนะ
หวัดนี้มันเกี่ยวกับไวรัส ยาปฏิชีวนะนี้เอาไว้
ใช้รักษาพวกแบคทีเรีย พวกเห็ด พวกรา
ยาปฏิชวี นะก็ยงั ใช้ไม่ได้ดนี กั กับพวกแบคทีเรีย
นะ หวัดนี้มันไม่เกี่ยวกับแบคทีเรีย ก็ยิ่งไม่ได้
ผลอะไรเลย

เขาพบว่าพอกินยาปฏิชีวนะ มันก็ไปฆ่า
หมดทั้งเชื้อดีและเชื้อเลว ไม่ใช่ตายเฉพาะ
เชือ้ เลวทีท่ า� ให้ปว ย เชือ้ ดีทอี่ ยูใ่ นร่างกาย ช่วย
ร่างการเราก็ตายด้วย พวกเชื้อดีๆ ที่อยู่ใน
กระเพาะเราก็มีเยอะนะ พอกินยาปฏิชีวนะ
เข้าไป เชื้อดีก็ตายด้วย พอเชื้อดีตาย เราก็
เป็นโรคนั่นโรคนี่ เช่น หอบหืด โรคแพ้ แม้
แต่โรคอ้วนหรือโรคเบาหวาน ก็พบว่ามันก็
เกี่ยวพันกับการที่กินยาปฏิชีวนะมากเกินไป
เพราะมันไปท�าลายเชื้อดีในตัวเรา ในร่างกาย
เรานั้น เชื้อดีมีมากกว่าเชื้อเลวนะ แล้วเดี๋ยว
นี้เขาก็พบว่ามันมีประโยชน์เยอะเลย มันส่ง
ผลดีแม้กระทั่งกับระบบการท�างานของสมอง
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และยังมีผลต่อสภาพอารมณ์ของเราด้วย ไม่ใช่
แค่เฉพาะช่วยย่อยอาหาร เขาจึงแนะน�าว่าควร
กิ น ยาปฏิ ชี ว นะให้ น ้ อ ยลงหรื อ ว่ า กิ น เท่ า ที่
จ�าเป็นเท่านั้น
นอกจากนี้ เขายังแนะน�าว่าควรกินของ
หมักดองด้วย เพราะว่าของหมักดองไม่ใช่
เป็นอาหารของเราอย่างเดียว แต่มนั เป็นอาหาร
ของพวกเชื้อดีที่อยู่ในท้อง ในกระเพาะ ใน
ล�าไส้ของเราด้วย เชื้อดีพวกนี้ พอมันมีอาหาร
มันก็เติบโตดีขึ้น และท�างานมีประสิทธิภาพ
ขึ้นในการช่วยให้สุขภาพเราดี สมัยนี้เชื้อดีใน
กระเพาะเรามีนอ้ ยนะ ก็เลยต้องเติมเชือ้ เข้าไป
เช่น เราต้องกินโยเกิรต์ กินยาคูลท์ (นมเปรีย้ ว)
พวกนี้ก็คือเชื้อดีที่เราเติมเข้าไปในกระเพาะ
อาหารของเรา เพือ่ ช่วยให้มนั เติบโตและท�างาน
ดีขึ้น เชื้อบางตัวมันก็ช่วยท�าหน้าที่บางอย่าง
ที่ร่างกายเราท�าเองไม่ได้ เช่น พวกที่ช่วยย่อย
พวกแล็กโทส (lactose) เป็นน�้าตาลโมเลกุล
คู่ที่ส่วนใหญ่พบในนม อะไรพวกนี้ ร่างกาย
เราไม่มีความสามารถย่อยเองได้ ไม่มีน�้าย่อย
แล็กโทสนี้มันมาจากนม ถ้าเราดื่มนมเข้าไป
แล้ว ไม่มีเชื้อพวกนี้ช่วยย่อย เพื่อให้เกิดสาร
อาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย เราก็จะไม่
ได้ประโยชน์อะไรจากนมหรือแลกโทสเลย
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นอกจากนี้ สารอาหารในร่างกายบางอย่าง
ที่เราผลิตเองไม่ได้ แล้วก็ไม่สามารถจะได้จาก
อาหารธรรมดา เราก็ได้จากแบคทีเรียที่มัน
ท�างานตามปกติของมันนี้แหละ เพราะฉะนั้น
สมัยนี้จึงเริ่มมีการเติมเชื้อเข้าไปในร่างกาย
ของเรา เติมทางอาหารบ้าง หรือว่าจากอาหาร
หมักดอง หรือพวกบีทาเก้น ยาคูลท์บ้าง
(นมเปรี้ยว) โยเกิร์ตบ้าง อันนี้คนโบราณเขา
รู้มานานแล้วนะ เขาจึงกินพวกอาหารพวกนี้
เสมอเพื่อเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายของเรา

สมัยนี้มันมีความเจ็บปวยบางอย่าง เรียก
ว่าเจ็บปวยเพราะขาดเชื้อ เขาก็แก้ด้วยการ
เติมเชื้อเข้าไปทางทวารหนัก เพื่อให้มันเข้าไป
ในล�าไส้ใหญ่ ช่วยให้หายปวยได้นะ เติมเชื้อ
เข้าไปคล้ายๆ เป็นดีท็อกซ์ แต่ว่าแทนที่จะ
เติมน�้าเข้าไปอย่างเดียวก็ผสมพวกเชื้อเข้าไป
ด้วย พอเชือ้ เข้าไปในทวาร เข้าไปในล�าไส้ใหญ่
ของเรา มันก็ท�างาน ช่วยท�าให้สุขภาพดีขึ้น
นี่ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส�าหรับคนที่
กลัวเชื้อโรค หรือพวกอนามัยจัด เดี๋ยวนี้มี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาโน่นทานี่ เพื่อก�าจัดหรือ
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๑๕
เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามผิวหนัง ตามมือ ตามเท้า
ตามล� า ตั ว หรื อ ว่ า ก� า จั ด เชื้ อ โรคตามโต ะ
ตามเก้าอี้ หากใช้พอประมาณก็ดีนะ แต่ถ้าใช้
มากไปก็มีผลเสียเกิดขึ้นกับร่างกายเรา แม้
แต่ใช้กับลูกเรา เขาก็บอกให้ระวังพวกน�้ายาที่
ท�าความสะอาดมือ บางทีเด็กไปเล่นสนุก เล่น
คลุกฝุนคลุกทราย ไม่ทันไรก็ล้างน�้าล้างมือ
แล้วก็เอาน�้ายาเช็ดมืออีก น�้ายาพวกนี้มันท�า
ให้เชือ้ ทีค่ วรจะเข้าสูร่ า่ งกายเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน
เชือ้ โรคก็จะถูกฆ่าถูกท�าลายไปด้วย ทัง้ เสียเงิน
ด้วยเพื่อซื้อยาหรือครีมฆ่าเชื้อมาใช้ แล้วก็
แถมยังเป็นโทษกับร่างกายของเราในระยะยาว
อีกด้วย นี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลังจากที่คนเราอนามัยจัดกันมานาน

ความจริงแล้ว ก่อนทีค่ นเราจะอนามัยจัด
ขนาดนี้นะ สมัยก่อนซัก ๓๐๐ – ๔๐๐ ปนี้
มั น ตรงข้ า ม สมั ย นั้ น มี ค วามเชื่ อ ในหมู ่ ค น
ฝรัง่ ว่า การอาบน�า้ นีไ้ ม่ดี อาบน�า้ แล้วจะท�าให้
เป็นโรคง่าย เพราะว่าท�าให้ฝุนที่อุดอยู่ตาม
ผิวหนังมันหลุดไป พอหลุดไปแล้วเชื้อโรคจะ
เข้าทางรูขุมขน เช่น พวกกาฬโรค ซึ่งฝรั่ง
กลัวมาก ตายกันเป็นเบือเลย ประมาณ ๑
ใน ๓ ของทวีป ก็เลยมีความเชื่อว่าอย่าอาบ
น�้าบ่อย กษัตริย์ที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ หรือ พระราชินีอาลิซาเบธ
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ของอังกฤษ ทั้งชีวิตนี้ คงอาบน�้าไม่เกิน ๑๐
ครั้ง เรียกว่าใส่เสื้อเลยโดยไม่ต้องอาบน�้า
แค่เอาผ้าเช็ดตัว ไม่ใช่ชุบน�้าด้วยนะ แล้วถ้ามี
กลิน่ เหม็นเขาแก้ปญ
ั หาอย่างไร เขาก็ใช้นา�้ หอม
ไงล่ะ น�้าหอมจึงมีต้นก�าเนิดมาจากพวกฝรั่ง
เพราะว่าเขามีค่านิยมไม่อาบน�้ากัน มันจึง
ส่งกลิ่น ก็ต้องมาดับกลิ่นด้วยน�้าหอม
ทีนี้โลกมันก็สวิงกลับนะ พอจากเดิมที่
สกปรกมาก ก็กลายเป็นสะอาดมาก สะอาด
จนเกินไป ความสะอาดนี้ก็มีประโยชน์นะ แต่
สะอาดมากเกินไปก็ไม่ดี ถ้าไปยึดติดมากๆ ก็
ถือว่าเป็นโทษ เหมือนหญ้าคา หญ้าคาจับไว้
ไม่ดีก็บาดมือ ทีนี้เขาจึงให้สะอาดบ้าง แต่
อย่าสะอาดมากเกินไป ให้เจอฝุนบ้าง เจอ
เชือ้ โรคบ้าง เชือ้ โรคมันก็มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
เหมือนกัน

ความทุกข์ก็เหมือนกันนะ เราเจอความ
ทุ ก ข์ ไว้ บ ้ า งก็ ดี มี ลู ก มี ห ลาน อย่ า ตามใจ
พะเน้าพะนอให้เด็กสบายมากเกินไป ปล่อย
ให้เขาเจอความยากล�าบากบ้าง ความทุกข์
ความยากล�าบากนีแ้ หละ มันจะไปสร้างภูมคิ ม้ ุ กัน
ในใจเด็ก ให้เด็กนี้เป็นทุกข์น้อยลง พอเจอ
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๑๕
อีกด้วย เด็กจึงไม่เคยรู้จักความผิดหวัง พอ
แฟนทิ้งหรือพ่อแม่กีดกันไม่ให้คบกับผู้หญิง
ไม่ให้คบกับแฟน หรือว่าพออกหักเมื่อไหร่
ก็คลุ้มคลั่ง บางคนฆ่าตัวตายก็มี หรือไม่ก็ไป
ฆ่าคนอื่นตาย ไปฆ่าแฟนบ้าง ไปฆ่าพ่อแม่
ของผู ้ ห ญิ ง ที่ กี ด กั น ความรั ก บ้ า ง สาเหตุ
เพราะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันความผิดหวัง ฉะนั้น
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ความทุ ก ข์ แ ละความผิ ด หวั ง ไว้
บ้างก็ดีนะ หัดไว้ ให้เจอทุกข์ตั้งแต่เด็ก อย่า
ให้เด็กเขาได้ทกุ อย่างทีเ่ ขาต้องการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่ไม่สมควร เรื่องที่มันเร็วเกินไป ดัง
นั้น ความผิดหวังจึงมีประโยชน์ มีประโยชน์
ทั้งส�าหรับเด็กและกับผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกัน

ความยากล�าบากแล้ว ต่อไปเด็กก็ไม่ทุกข์
ง่ายๆ เด็กมีความสุขได้ง่ายขึ้น ต้องฝก ต้อง
ปล่อยให้เด็กเจอความผิดหวังบ้าง เด็กจะได้มี
ภูมิคุ้มกันความผิดหวัง เวลาผิดหวังเรื่องแฟน
ก็จะได้ไม่เป็นเสียใจเป็นบ้าเป็นหลัง ไม่คลุม้ คลัง่
เสียสติ เด็กหลายคน ชีวิตเขาราบรื่นตลอด
ประสบความส�าเร็จมาตลอด อยากได้อะไรก็ได้ ที่มา : ธรรมะสั้นๆ ก่อนอาหารเช้า โดย
หวังอะไรก็สมหวัง ทั้งของเล่น เครื่องอ�านวย พระไพศาล วิสาโล ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
ความสุขมากมายเพียบพร้อม แถมเรียนเก่ง
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สาระธรรม :

ออกจากกาม

กันเถิด จะเกิดผล (ตอน ๑)
ธีรปญโญ

ทางวัดปาแถบอีสาน ช่วงวันพระ วันอุโบสถ จะมี
ญาติโยมอุบาสก อุบาสิกาที่มาถือศีล ฟังธรรม ปฏิบัติ
กรรมฐานไปพร้อมๆ กันกับพระเป็นจ�านวนมาก พระ
เราจะเรียกพ่อใหญ่ แม่ใหญ่เหล่านี้ว่า “พอออก แม
ออก” ซึ่งหมายถึง การออกจากเรือน ออกจากกาม
วัตถุ มากิน มานอน มารักษาศีลแปดกันอยู่ที่วัด เดี๋ยว
นี้ในเมืองก็มีความนิยมในการปฏิบัติธรรมกันมากขึ้น
บางทีก็มาเป็นหมู่คณะ หรือมาทั้งโรงเรียนก็มี (ไม่รู้ว่า
ถูกเกณฑ์มาหรือสมัครใจมา) มักจะเรียกกันว่าพวกโยคี
ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบความเพียร (ปโยคะ) แต่ไม่ทราบ
ว่าเห็นโทษของกามกันบ้างไหม
ผู้เขียนคิดว่าการใช้ศัพท์แบบไทยๆ ของเราว่า
พ่อออก แม่ออก ก็เรียบง่าย กระชับ สื่อความหมาย
ทีด่ ี (อาจจะเพิม่ ศัพท์วา่ หนูออก ในกรณีของน้องเด็กๆ)
และการออกจากกามนั้น ก็ควรจะมีความเข้าใจใน
เรื่องโทษของกามเป็นพื้น ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการปฏิบัติ
มักจะไม่ค่อยได้ผล การตั้งเข็มไว้ผิด ปฏิบัติไปปฏิบัติ
ไป อาจจะเต็มไปด้วยกาม แทนที่จะละ (วัตถุกาม)
สละ (กิเลสกาม) และเป็นอิสระจากกาม (ทั้งหมด)
ได้ในที่สุด
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กาม แปลว่า ความใคร่, ความอยาก,
ความปรารถนา, สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่
กามมี ๒ คือ
๑. กิเลสกาม* กิเลสที่ทําใหใคร
๒. วัตถุกาม** วัตถุอันนาใคร ไดแก
กามคุณ ๕
ยังมีการเข้าใจผิดเรื่อง กามคุณ กันอยู่
มาก เรามักจะได้ยินค�าๆ นี้บ่อยๆ เลยอาจ
จะคิดไปได้ว่ากามก็มีคุณเหมือนกันนะ แต่ค�า
ว่า “คุณ” ใน “กามคุณ” นี้ มิได้หมายถึง
คุณงามความดี แต่คุณในกามคุณนี้หมายถึง
ส่วนหรือกอง คือ กามมี ๕ ส่วน คือ มีรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย)
ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา หรือก็คือ วัตถุกาม
ที่มากระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้านั่นเอง
ดังนั้นกามจึงไม่ได้มีคุณอะไร แต่มันมี
อัสสาทะ คือ ความยินดี ความพึงพอใจ
รสอร่อย เรียกว่า กามัสสาทะ อัสสาทะนี้
เป็นเหตุท�าให้คนที่แสวงหามัน จนต้องท�า
ผิ ด ศี ล มามากต่ อ มาก สั ง คมที่ เ บี ย ดเบี ย น
เข่น ฆ่ากัน เอารัดเอาเปรียบกัน ก็เพราะ
แก่งแย่งกามวัตถุกันนี่แหละ
นอกจากนั้น กามยังมีลักษณะที่ภาษา
อังกฤษใช้ค�าว่า diminishing return คือได้
เท่าเดิมจะไม่สุขเท่าเดิม แต่จะสุขลดลง จึง
ต้องเพิ่มปริมาณการเสพ หรือเปลี่ยนไปเสพ

สิ่งที่หยาบและรุนแรงมากยิ่งๆ ขึ้น เป็นเหตุ
ให้พวกดารา วัยรุ่น ลูกคนรวยๆ ทั้งหลาย
ถ้าหลงเข้าไปเพลิดเพลินในกามแล้ว ก็มักไป
ลงเอยที่การเสพติดทางเพศ ส�่าส่อน หรือ
ติดยากันให้เห็นเป็นข่าวกันอยู่เสมอๆ กาม
อาจให้สุขเวทนาบ้างก็จริง แต่ทุกข์โทษของ
มันนั้นมีมากกว่า อย่างเทียบกันไม่ได้ มีค�า
ที่ท่านว่า :
อัปปัสสาทา กามา วุตตา ภะคะวะตา
พะหุทุกขา พะหุปายาสา อาทีนะโว เอตถะ
ภิยโย
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลาย
นี้มากยิ่งนัก
พระพุทธองค์ยังทรงเปรียบเทียบกามไว้
เหมือนกับอะไรบ้าง ลองมาดูกัน :
อัฏฐิกังกะลูปะมา กามา วุตตา ภะคะวะตา พะหุทุกขา พะหุปายาสา อาทีนะโว
เอตถะ ภิยโย***
มังสะเปสูปะมา ... ติณุกกูปะมา ...
อั ง คาระกาสู ป ะมา ... สุ ป  น ะกู ป ะมา …
ยาจิ ต ะกู ป ะมา ... รุ ก ขะผะลู ป ะมา ...
อะสิสูนูปะมา … สัตติสูลูปะมา ...

* กิเลสกาม โดยอรรถ ได้แก่ ฉันทราคะ
** วัตถุกาม ได้แก่ วัฏฏะที่เป็นไปในภูมิ ๓
*** สัปปาณก วรรคที่ ๗ สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ
พระไตรปฎกภาษาไทย วินัย. เล่ม ๒ มหาวิภังค์ ทุติยภาค ข้อ ๖๖๒ หน้า ๕๕๗
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สัปปะสิรปู ะมา กามา วุตตา ภะคะวะตา
พะหุทุกขา พะหุปายาสา อาทีนะโว เอตถะ
ภิยโยติ ฯ
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนโครงกระดูก มีทกุ ข์มาก มีความ
คั บ แค้ น มาก โทษในกามทั้ ง หลายนี้ ม าก
ยิ่งนัก
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนคบเพลิงหญา ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนความฝัน ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนของยืมมา ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนผลไมคาตน ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนหอกหลาว ...
กามทั้ ง หลายพระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
เปรียบเหมือนหัวงู มีทุกข์มาก มีความคับ
แค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก

*
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กามอุปมา ๗ ขอ*
พระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นวี้ า่
(๑) “ดูก่อนคฤหบดี เหมือนอย่างว่า
สุนขั อันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียน
แล้ว พึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้เขียงของนายโคฆาต
นายโคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผู้ฉลาด
พึงโยนโครงกระดูกที่เชือดช�าแหละออกจน
หมดเนื้อแล้วเปอนแต่เลือดไปยังสุนัข ฉันใด
ดูก่อนคฤหบดี ท่านจะส�าคัญความข้อนั้นเป็น
ไฉน? สุนขั นัน้ แทะโครงกระดูกทีเ่ ชือดช�าแหละ
ออกจดหมดเนื้อ เปอนแต่เลือด จะพึงบ�าบัด
ความเพลียเพราะความหิวได้บ้างหรือ?”
“ไม่ได้เลยพระเจ้าข้า ข้อนั้นเพราะเหตุ
ไร? เพราะเป็นโครงกระดูกที่เชือดช�าแหละ
ออกจนหมดเนื้อเปอนแต่เลือด และสุนัขนั้น
พึงมีแต่ส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยคับแค้น
เท่านั้น.”
“ดู ก ่ อ นคฤหบดี อริ ย สาวกก็ ฉั น นั้ น
เหมื อ นกั น แล ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดั ง นี้ ว ่ า
พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบ
ดวยโครงกระดูก มีทกุ ขมาก มีความคับแคน
มาก ในกามนี้มีโทษมาก ครั้นเห็นโทษแห่ง
กามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ

โปตลิยสูตร พระไตรปฎกภาษาไทย เล่มที่ ๑๓ สุตตันต. เล่ม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
ข้อ ๔๗ หน้า ๓๖
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อย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความ
เป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆ แล้วเจริญ
อุเบกขาทีม่ คี วามเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความ
เป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่ดับความถือมั่น
โลกามิสโดยประการทัง้ ปวง หาส่วนเหลือมิได้.
(๒) “ดูก่อนคฤหบดี เหมือนอย่างว่า
แร้ง, นกกระสา, หรือเหยี่ยวก็ตาม กัดคาบ
เอาชิ้นเนื้อนั้น แม้แร้งทั้งหลาย แม้นกกระสา
ทั้งหลาย แม้เหยี่ยวทั้งหลาย ก็พากันบิน
ติดตามยือ้ แย่งเอาชิน้ เนือ้ นัน่ นัน้ . ดูกอ่ นคฤหบดี
ท่านจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน? ถ้าแร้ง
นกกระสา หรือเหยี่ยวนั้น ไม่สละชิ้นเนื้อนั้น
ทันทีทีเดียว มันต้องตาย หรือต้องถึงทุกข์
ปางตาย เพราะเหตุที่ไม่สละชิ้นเนื้อนั้น?”
“อย่างนั้น พระเจ้าข้า.”
“ดู ก ่ อ นคฤหบดี อริ ย สาวกก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกันแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบ
ดวยชิ้นเนื้อ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก
ในกามนี้มีโทษมาก ครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้
ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้
แล้ว ย่อมเว้นขาดซึง่ อุเบกขาทีม่ คี วามเป็นต่างๆ
อาศัยความเป็นต่างๆ แล้วเจริญอุเบกขาที่มี
ความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์
เดียว อันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิสโดย
ประการทั้งปวง หาส่วนเหลือมิได้.
(๓) “ดูก่อนคฤหบดี เหมือนอย่างว่า
บุ รุ ษ ถื อ คบเพลิ ง หญ้ า อั น ไฟติ ด ทั่ ว แล้ ว เดิ น
ทวนลม. ถ้าบุรุษนั้นไม่สละคบเพลิงหญ้าอัน
ไฟติดทั่วแล้วนั้นทันทีทีเดียว คบเพลิงหญ้า
อันไฟติดทั่วแล้วนั้นพึงไหม้มือไหม้แขน หรือ
พึงไหม้อวัยวะอื่นๆ ของเขาเขาต้องตาย หรือ
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ต้องถึงทุกข์ปางตาย เพราะเหตุที่ไม่สละคบ
เพลิงหญ้านั้น”
“อย่างนั้น พระเจ้าข้า.”
“ดู ก ่ อ นคฤหบดี อริ ย สาวกก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกันแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบ
ดวยคบเพลิงหญา มีทุกขมาก มีความคับ
แคนมาก ในกามนี้มีโทษมาก ครั้นเห็นโทษ
แห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอัน
ชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มี
ความเป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆ แล้ว
เจริญอุเบกขาทีม่ คี วามเป็นอารมณ์เดียว อาศัย
ความเป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่ดับความถือ
มั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง หาส่วนเหลือ
มิได้.
(๔) “ดูก่อนคฤหบดี เหมือนอย่างว่า
หลุมถ่านเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษ เต็มด้วยถ่าน
เพลิงที่ปราศจากเปลว ปราศจากควัน ครั้ง
นั้น บุรุษอยากมีชีวิตอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข
เกลียดทุกข์ พึงเดินมา บุรุษผู้มีก�าลังสองคน
จับ แขนทั้ง สองของบุรุ ษนั้น ลากไปสู่ หลุ ม
ถ่านเพลิง.
ดูกอ่ นคฤหบดี ท่านจะส�าคัญความข้อนัน้
เป็นไฉน? บุรุษนั้นจะพึงยังกายนั้นนั่นแลให้
เร่าร้อนแม้ด้วยประการฉะนี้บ้างหรือหนอ ?”
“อย่างนั้นพระเจ้าข้า
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ เพราะบุรษุ นัน้ รูว้ า่ ถ้าเราจักตกหลุมถ่าน
เพลิง เราย่อมตาย หรือย่อมถึงทุกข์ปางตาย
เพราะเหตุที่ตกหลุมถ่านเพลิงนั้น.”
“ดู ก ่ อ นคฤหบดี อริ ย สาวกก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกันแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พระ-
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ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า กามทั้งหลายเปรียบ
ดวยหลุมถานเพลิง มีทุกขมาก มีความคับ
แคนมาก ในกามนี้มีโทษมาก ครั้นเห็นโทษ
แห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอัน
ชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มี
ความเป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆ แล้ว
เจริญอุเบกขาทีม่ คี วามเป็นอารมณ์เดียว อาศัย
ความเป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่ดับความถือ
มั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง หาส่วนเหลือ
มิได้.

(๕) “ดูก่อนคฤหบดี เหมือนอย่างว่า
บุรุษฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมย์ ปาที่น่ารื่นรมย์
ภูมิประเทศที่น่ารื่นรมย์ สระโบกขรณีที่น่า
รื่นรมย์ เขาตื่นขึ้นไม่เห็นอะไรๆ เลย.”
“ดู ก ่ อ นคฤหบดี อริ ย สาวกก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกันแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบ
ดวยความฝัน มีทุกขมาก มีความคับแคน
มาก ในกามนี้มีโทษมาก ครั้นเห็นโทษแห่ง
กามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ
อย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความ
เป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆ แล้วเจริญ
อุเบกขาทีม่ คี วามเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความ
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เป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่ดับความถือมั่น
โลกามิสโดยประการทัง้ ปวง หาส่วนเหลือมิได้.
(๖) “ดูก่อนคฤหบดี เหมือนอย่างว่า
บุรุษขอยืมกุณฑลแก้วมณีอันประเสริฐซึ่งเป็น
ของที่ยืมมา ยกขึ้นสู่ยาน เขาเอากุณฑลแก้ว
มณีอันประเสริฐวางไว้ข้างหน้า แวดล้อมด้วย
ของทีย่ มื มาทัง้ หลายเดินทางไปร้านตลาด ชน
เห็นเขานั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ท่านผู้เจริญ
คนมีโภคะหนอ ได้ยินว่าคนมีโภคะทั้งหลาย
ย่อมบริโภคโภคะทัง้ หลายอย่างนี’้ พวกเจ้าของ
เห็นของของตน ตรงที่ใดๆ พึงน�าของของตน
ไปจากบุรุษนั้น ตรงที่นั้นๆ นั่นเอง.
ดูก่อนคฤหบดี ท่านจะส�าคัญความข้อ
นั้นเป็นไฉน? บุรุษนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นไป
หรือหนอ” “ไม่อย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า ข้อ
นั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเจ้าของทั้งหลาย
น�าของของเขาไปเสีย พระเจ้าข้า.”
“ดู ก ่ อ นคฤหบดี อริ ย สาวกก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกันแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบ
ดวยของทีย่ มื มา มีทกุ ขมาก มีความคับแคน
มาก ในกามนี้มีโทษมาก ครั้นเห็นโทษแห่ง
กามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ
อย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความ
เป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆ แล้วเจริญ
อุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัย
ความเป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่ดับความถือ
มั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง หาส่วนเหลือ
มิได้.
(๗) “ดูก่อนคฤหบดี เหมือนอย่างว่า
ไพรสณฑ์ใหญ่ใกล้บา้ นหรือนิคม. ในไพรสณฑ์
นั้นมีต้นไม้มีผลดกและก�าลังออกผล และ
ไม่มีผลไรๆ ของต้นไม้นั้นหล่นลงบนพื้นดิน

10/7/16 9:31 AM

42

๑๕

ครั้งนั้น บุรุษผู้มีความต้องการผลไม้ แสวงหา
ผลไม้ เที่ยวแสวงหาผลไม้อยู่ พึงมา เขาหยั่ง
ลงสู่ไพรสณฑ์นั้น พึงเห็นต้นไม้นั้นมีผลดก
และก�าลังออกผล เขาคิดอย่างนี้ว่า ‘ต้นไม้นี้
ใหญ่มผี ลดกและก�าลังออกผล ไม่มผี ลไรๆ หล่น
ลงบนพื้นดิน ก็เราปนต้นไม้เป็น อย่ากระนั้น
เลย เราพึงปนต้นไม้นี้ เคี้ยวกินให้อิ่ม และใส่
ให้เต็มชายพกดังนี้ เขาขึ้นต้นไม้นั้น เคี้ยวกิน
จนอิ่ม และใส่เต็มชายพก ครั้งนั้น บุรุษคนที่
สองผู้มีความต้องการผลไม้ แสวงหาผลไม้
เที่ยวแสวงหาผลไม้อยู่ พึงถือเอาจอบอันคม
มา บุรษุ นัน้ หยัง่ ลงสูไ่ พรสณฑ์นนั้ พึงเห็นต้นไม้
นัน้ มีผลดกและก�าลังออกผล เขาคิดอย่างนีว้ า่
‘ต้นไม้นแี้ ลมีผลดกและก�าลังออกผล และไม่มี
ผลไรๆ หล่นลงบนพื้นดิน ก็เราปนต้นไม้ไม่
เป็น แต่ตัดต้นไม้เป็น อย่ากระนั้นเลย เราพึง
ตัดโคนต้นไม้นี้ เคี้ยวกินให้อิ่ม และใส่ให้เต็ม
ชายพกดังนี้ เขาตัดโคนต้นไม้นั้น.
“ดูก่อนคฤหบดี ท่านจะส�าคัญความข้อ
นั้นเป็นไฉน? บุรุษคนที่ขึ้นต้นไม้นั้นก่อน ถ้า
เขาไม่รีบลงทันที ต้นไม้นั้นพึงล้มลง ท�าลาย
มือเท้าหรืออวัยวะอื่นๆ ของเขาเสีย เขาต้อง
ตาย หรือต้องทุกข์ปางตาย เพราะเหตุที่ถูก
ต้นไม้ท�าลายนั้น.”
“อย่างนั้น พระเจ้าข้า.”
“ดูกอ่ นคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนั นัน้ เหมือน
กันแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่ากามทัง้ หลายเปรียบดวยตนไม
มีผลดก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ใน
กามนี้มีโทษมาก ครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้
ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้
แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็น
ต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆ แล้วเจริญอุเบกขา
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ที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็น
อารมณ์เดียว อันเป็นทีด่ บั ความถือมัน่ โลกามิส
โดยประการทั้งปวง หาส่วนเหลือมิได้.
อรรถกถาท่านขยายความให้ว่า :
กามทั้งหลายเปรียบเหมือนโครงกระดูก
เพราะให้ความยินดีเล็กน้อย
กามทัง้ หลายเปรียบเหมือนชิน้ เนือ้ เพราะ
เป็นของทั่วไปแก่คนส่วนมาก
กามทัง้ หลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้า
เพราะไหม้ลุกลาม
กามทัง้ หลายเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง
เพราะมีความร้อนมาก
กามทัง้ หลายเปรียบเหมือนความฝัน เพราะ
ปรากฏชั่วเวลาอันสั้น
กามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมา
เพราะเป็นของครอบครองชัว่ คราวตามก�าหนด
กามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้น
เพราะเป็นเหตุให้หักและให้ล้ม
กามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ
เพราะเป็นเครื่องรองรับการตัดฟัน
กามทั้ ง หลายเปรี ย บเหมื อ นหอกหลาว
เพราะเป็นเครื่องทิ่มแทง
กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงู เพราะ
เป็นสิ่งมีภัย
กามทั้ ง หลายเปรี ย บเหมื อ นกองไฟ
เพราะเผาผลาญ
จะเห็นได้ว่า การเกี่ยวข้องกับวัตถุกาม
ท�าให้จิตเศร้าหมอง เพราะกามมีโทษ มิได้มี
คุณใดๆ เลย กามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูก
เพราะไม่มีใครอิ่มได้จริงๆ เหมือนสุนัขแทะ
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กระดูกเปอนเลือด แทะทั้งวันก็ไม่ได้อะไร เป็น มีค�ากล่าวไว้ว่า “สิ่งที่แยกวาไมมีคือ
นอกจากน�้าลายตัวเอง และเหน็ดเหนื่อย,
เคยมี” กามจึงเปรียบเป็นของขอยืม ชั่วคราว
ยืมต่อๆ กันมา เป็นสมบัติ พลัดกันชม สุดท้าย
ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้จริง,
กามเหมื อ นผลไม้ ด กบนต้ น ไม้ คนที่
ฉลาด แสวงหากาม (ผลไม้) เก่งในระบบ
โครงสร้างทางสังคม (ต้นไม้) ทีม่ อี ยู่ เพลิดเพลิน
กับทรัพย์สมบัติ แต่ไม่รู้จักกระจายโภคทรัพย์
ให้ ค นที่ ด ้ อ ยโอกาสคนอื่ น ๆ ในสั ง คมด้ ว ย
สุดท้ายคนที่เห็นช่องว่างของความมั่งมีห่าง
ขึน้ ทุกวัน ก็อยากมีมงั่ จึงหักโค่นท�าลายระบอบ
ระบบเก่าลง เพื่อจะเก็บผลประโยชน์เข้าตัว
กามเหมือนชิ้นเนื้อ วัตถุที่น่าปรารถนา บ้าง แต่พอตัวเองมั่งมี มีอ�านาจก็หลงติด
นั้นใครเล่าจะไม่ต้องการ เมื่อของมีน้อย แต่ หวงแหนไว้กับพรรคพวกตน สุดท้ายก็กลับ
คนต้ อ งการมี ม าก ก็ ต ้ อ งแย่ ง ชิ ง กั น ท่ า น เข้าไปสู่วงเวียนเดิมๆ ดังตัวอย่างการปฏิวัติ
เปรียบเหมือนเยี่ยวโฉบเนื้อมา ก็จะถูกเหยี่ยว ครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า ในโลกที่ เ ห็ น กั น อยู ่ เ สมอๆ
ตัวอื่นเข้ามาจิกตีแย่งชิง ตัวไหนคาบได้ก็จะ สมดังค�าที่ว่า ทุกข์ของคฤหัสถ์คือการแย่งชิง
ถูกจิกตีจนกว่าจะปล่อย เป็นทีต่ งั้ ของสงคราม กามกันนั่นเอง เมื่อระบอบเก่าล้มลงใครลง
ส�าหรับคนก็เป็นศึกชิงแผ่นดิน ชิงสาวงาม ต้นไม้ไม่ทนั ก็เจ็บตัว หรือสิน้ ชีวติ ลงสังเวยกาม
ชิ ง กามวั ต ถุ ก็ เ พราะมุ ่ ง ที่ จ ะเสพความสุ ข เป็นอันมาก,
ทางประสาทสัมผัสกันมิใช่หรือ จึงเป็นเหตุให้
ท�าทุจริตมากมาย
กามชวนให้หลงใหล ติดข้อง ออกจาก
กามเหมือนปลาออกจากน�้า แม้อยู่บนบกได้
ก็ดิ้นรนที่จะกลับไปหากามอีก, กามเหมือน
หลุมถ่านเพลิง แสวงหาความเดือดร้อน อาชีพ
ที่ ร�่ า รวยเกี่ ย วกั บ การทุ ศี ล ทางกามวั ต ถุ ก็ มี
ไม่น้อย เพราะคนส่วนใหญ่หลงใหลในกาม,
กามเหมื อ นคบเพลิ ง เมื่ อ คนเดิ น ถื อ
ทวนลมย่อมตามไหม้ ยิ่งถือนานยิ่งไหม้นาน
ควรที่จะรีบปล่อยเสียก่อน,
กามเหมื อ นเขี ย งสั บ เนื้ อ เพราะต้ อ ง
กามเหมื อ นความฝั น ตอนเป็ น อยู ่ ก็ ดู กระทบกระทั่งกันอยู่เสมอ ชีวิตคู่ของหลายๆ
เป็นจริงเป็นจัง ตื่นขึ้นมาไม่มีอะไร ได้แค่เคย คนคงเป็นเรื่องพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างดี ถ้าใคร
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หวังความสุขจากชีวิตคู่ควรจะคิดให้ดี ความ
รั ก กั บ ความสุ ข มั น คนละเรื่ อ งกั น อย่ า เชื่ อ
หนังละครให้มากนัก มายาคติ ของ happy
ending ว่า “แลวพระเอกนางเอกก็แตงงาน
อยูกินกันอยางมีความสุขตลอดไป” มันมีใน
ชีวิตจริงไหม? ดูที่ชีวิตคู่ของดารานักแสดง
เหล่านี้ที่เป็นอยู่จริงๆ ก็จะได้ตาสว่าง,
กามเหมือนหอกหลาว เพราะเป็นเครื่อง
ทิ่มแทง ท�าใจให้วุ่นวายตลอดเวลา,
กามเปรียบเหมือนหัวงู เพราะเป็นสิง่ มีภยั
หลีกให้ไกลดีกว่า,
กามเปรียบเหมือนกองไฟ เพราะเผาผลาญ
คนอยู่ใกล้ให้วอดวาย

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการผล (ไม่ว่าจะเป็นผล
ความสงบในจิตใจ หรือ มรรคผล นิพพาน)
ควรต้องหลีกออกจากกามให้ห่างที่สุด การ
บ�าเพ็ญเนกขัมมะบารมี นัน้ ท่านเปรียบเหมือน
หาทางออกจากคุก กามในอริยวินัยนี้ก็คือ
คุกดีๆ นี่เอง ในเรื่องนี้มีพระพุทธพจน์ว่า :
*ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่นา�้ อจิรวดี
น�้าเต็มเปยมเสมอฝัง กาดื่มกินได้
ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการฝัง แสวงหาฝัง
ไปยังฝัง ประสงค์จะข้ามฝังไป เขามัดแขน
ไพร่หลัง อย่างแน่น ด้วยเชือกอย่างเหนียวที่
*

ริมฝังนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะส�าคัญความ
ข้อนั้นเป็นไฉน
บุรษุ นัน้ พึงไปสูฝ่ งั โน้นจากฝัง นีแ้ ห่งแม่นา�้
อจิรวดีได้แลหรือ?
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้ พระเจ้าข้า.
ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน กามคุณ
๕ เหลานี้ ในวินัยของพระอริยเจา เรียกวา
ขื่อคาบาง เรียกวา เครื่องจองจําบาง กามคุณ
๕ เปนไฉน? คือ รูปที่พึงรูดวยจักษุ เสียงที่
พึงรูดวยโสต กลิ่นที่พึงรูดวยฆานะ รสที่พึงรู
ดวยชิวหา โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย นา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก เกี่ยวดวย
กามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด กามคุณ ๕
เหลานี้ ในวินัยของพระอริยเจา เรียกวา
ขื่อคาบาง เรียกวา เครื่องจองจําบาง
พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ก�าหนัด สยบ
หมกมุ่น ไม่แลเห็นโทษ ไม่มีปัญญาคิดสลัด
ออก บริโภคกามคุณ ๕ เหล่านีอ้ ยู่ ก็พราหมณ์
ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ท�าบุคคลให้
เป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมทีม่ ใิ ช่ทา� บุคคล
ให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ ก�าหนัด สยบ
หมกมุ่น ไม่แลเห็นโทษ ไม่มีปัญญาคิดสลัด
ออก บริโภคกามคุณ ๕ พัวพันในกามฉันท์
อยู่ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้า
ถึงความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.
(โปรดติดตามอ่านตอนจบ ฉบับหน้า)

พระไตรปฎกภาษาไทย เล่มที่ ๙ สุตตันต. เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ข้อ ๓๗๗ หน้า ๓๖๖
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นองขวัญ : “คุณแม่คะ ใกล้วันแม่แล้ว
หนูอยากฟังเรื่องความรักที่คุณแม่ประทับใจ
บ้างค่ะ”
คุณแม : “ในโลกนี้ “ความรักของแม่”
นี้แหละ ยิ่งใหญ่ที่สุด เช่นเรื่องแมของพระกุมารกัสสป แม่อ่านแล้วชอบมาก ลึกซึ้ง
กินใจ หนูลองฟังนะลูก”
“เธอเป็นลูกสาวเศรษฐี วัยแรกรุ่น รูป
งาม กิรยิ าวาจาดี แต่มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะออกบวช
เป็นภิกษุณี เธอบอกพ่อแม่หลายครั้งแล้วล่ะ
แต่ทา่ นไม่เห็นด้วย ท่านอยากเห็นเธอมีครอบครัว
มีความสุขเหมือนหญิงสาวทั่วไป”
น่าแปลกจริงๆ ค่ะ ที่เด็กสาววัยรุ่นจะ
คิดอยากบวช หาได้ยากนะคะคุณแม่
“คงเป็ น ด้ ว ยบุ ญ บารมี ที่ สั่ ง สมมานาน
น่ะลูก แต่ยากนะ พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวช
ง่ายๆ ในทีส่ ดุ เธอจึงยอมแต่งงาน แล้วพยายาม
เอาใจสามีอย่างดีเพื่อให้เขาเห็นใจ จะได้ขอ
บวชตามทีเ่ ธอตัง้ ใจ สามีกแ็ สนดีและรักเธอมาก
ครั้งหนึ่งมีงานรื่นเริงในเมือง เธอกลับอยู่
เฉยมากๆ ไม่ตื่นเต้นมาแต่งตัวอะไรเหมือน
สาวอื่นๆ เมื่อสามีถามเหตุผล เธอจึงสาธยาย
ถึงโทษแห่งกาย สามีได้ฟังเธอพรรณนาอย่าง
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ลึกซึ้ง จึงว่า เห็นโทษขนาดนี้ ท�าไมไม่ไปบวช
เสียล่ะ เขาไม่ได้พูดประชดนะลูก เธอฟังแล้ว
ดีใจมาก ขอบวชตอนนั้นเลย สามีก็อนุญาต
และช่วยจัดการทุกอย่างให้ พอบวชแล้ว เธอ
ก็ไปจ�าพรรษาอยู่กับพวกพระเทวทัต”
“อ้าว..แย่จังเลย ไปอยู่กับพระเทวทัต
ต้องมีปัญหาตามมาแน่ หนูขอเดาไว้ก่อน
เลยค่ะ”
“จริ ง ด้ ว ยสิ ลู ก ถื อ เป็ น คราวเคราะห์
อย่างมากทีเ่ ธอตัง้ ครรภ์ตงั้ แต่กอ่ นบวช แต่ไม่รู้
ตัวว่าท้อง พอบวชไปได้ ๔ - ๕ เดือน ท้อง
ก็โตขึ้น แถมมีอาการแพ้ท้องอีก พวกภิกษุณี
ก็ถามว่า อ้าว ท้องได้ยงั ไง เธอก็ไม่รู้ แต่ยนื ยัน
ว่าตัง้ แต่บวชแล้ว ศีลของเธอบริสทุ ธิม์ าตลอด”
“อย่างนี้ก็มีด้วย แล้วใครจะเชื่อเธอบ้าง
ล่ะเนีย่ ช่างน่าสงสารและน่าเห็นใจเธอมากค่ะ”
“เธอคงห่วงลูกในท้องมากกว่า ในที่สุด
หัวหน้าภิกษุณีก็พาเธอไปพบพระเทวทัต ซึ่ง
ก็อย่างว่านะ พระเทวทัตเป็นพระที่ไม่มีขันติ
ไม่มเี มตตา ทัง้ กลัวเสียชือ่ ส�านัก จึงสัง่ ให้ภกิ ษุณี
พาเธอไปสึก พวกภิกษุณีก็เห็นใจเธออยู่มาก
จึงเฉยๆ ไม่ท�าตามที่พระเทวทัตสั่ง”
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“เธอคงต้องอับอายขายหน้า ผู้คนคงจะ
มองว่ า เธอเป็ น นั ก บวชที่ ท ้ อ งโตด้ ว ยนะคะ
คุณแม่”
“น่ า เห็ น ใจมากเลยลู ก หั ว อกของแม่
และหัวอกลูกผูห้ ญิง พระเทวทัตน่ะ ไม่สอบถาม
อะไรก็ จะให้สึก เธอเสียใจมาก ร้องไห้บอก
กับพวกภิกษุณีว่า เธอบวชอุทิศพระพุทธเจ้า
กว่าจะได้บวชก็แสนยาก โปรดช่วยพาเธอไป
เฝาพระพุทธเจ้าทีเถอะ”
“สาธุ อย่างนี้ก็ค่อยมีทางสว่างแล้ว ดีจัง
เลย พระพุทธเจ้าต้องช่วยเธอแก้ปัญหาได้
แน่นอน”
“แหมลูก เอาใจช่วยล่ะสิ (น้องขวัญ
พยักหน้า) เธอและเพือ่ นภิกษุณี ได้ไปกราบทูล
เรื่องราวให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระองค์
ท่ า นทั้ ง ที่ ท ราบทุ ก อย่ า งแล้ ว ด้ ว ยสั พ พั ญ ุตญาณ แต่เพื่อให้เกิดกระบวนการพิสูจน์
ความจริง จึงทรงรับสั่งให้บุคคลส�าคัญมาเฝา
เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล ท่านอนาถปณฑิกะ
เศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา และให้พระอุบาลีผู้เลิศทางวินัยเป็นผู้จัดการเรื่องนี้
นางวิสาขามาถึงก็ให้กนั้ ม่าน ตรวจร่างกาย
และท้องของเธอ นับวันเดือนปที่เธอบวช ก็รู้
ได้ว่าเธอท้องตั้งแต่ก่อนบวช จึงมารายงานให้
คณะกรรมการทราบ”
เก่งเหมือนหมอเลยนะคะนางวิสาขา ก็
แหม ...เธอก็มีลูกตั้ง ๒๐ คนเลยนี่คะ จึง
ตรวจได้“
“ใช่แล้วค่ะ ถึงตอนนี้พระพุทธองค์จึง
ตรัสสอนว่า “ผู้เป็นใหญ่ไม่ควรลงโทษใคร
ก่อนสอบสวนเรื่องราวให้แจ่มแจ้งเสียก่อน”
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“แล้วอย่างไรต่อคะคุณแม่ แหม นาง
วิสาขามาช่วยชุบชีวิตของเธอแท้ๆ เลย”
“เพราะพระพุทธองค์ทรงเมตตานัน่ แหละ
ลูก เธอก็อุ้มท้องทั้งที่เป็นภิกษุณีนั้นแหละ ก็
นานนะ ต่อมาเมื่อครบก�าหนด ก็ได้ลูกชาย
เธอดีใจมาก พวกภิกษุณกี ช็ ว่ ยกันเลีย้ งดูลกู ชาย
ของเธออย่างดี นี่แหละลูก ผู้หญิงทุกคนต่าง
ก็มีสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่แฝงเร้นอยู่
พร้อมจะแสดงออกเสมอ”
“แต่คงดูแล้วแปลกประหลาดนะคะคุณ
แม่ บวชเป็นพระแต่ว่าอุ้มท้อง แล้วยังมาช่วย
กันเลี้ยงลูกอีก นึกภาพแล้วก็คงจะงงเลยค่ะ”
“ลูกน่ะเป็นแก้วตาดวงใจของแม่อยู่แล้ว
เธอคงต้องใช้ความอดทนต่อค�าครหานินทามาก
เลย อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จมา ได้ยิน
เสียงทารกร้อง จึงตรัสถาม เมือ่ ทรงทราบราย
ละเอียดแล้วก็ขอรับลูกน้อยของเธอไปเลีย้ งใน
วังอย่างราชกุมาร ธรรมดาน่ะลูก แม่ทุกคน
ย่อมรักและห่วงใยลูก ไม่อยากให้พรากจาก
อกไปไกล แต่ที่แม่ยอมสละลูกให้ไปไกลห่าง
ก็เพราะความรักและเห็นถึงความเจริญก้าวหน้า
ของลูกนั่นเอง”
“แล้วลูกน้อยของเธอชื่ออะไรคะคุณแม่”
“พระราชาท่านตัง้ ชือ่ ว่า “กัสสป” เพราะ
พระราชาทรงชุ บ เลี้ ย ง จึ ง มี ชื่ อ น� า หน้ า ว่ า
“กุมาร” หรือ “กุมารกัสสป” พอเจ้าหนูโต
ขึน้ ก็เล่นกับเด็กอืน่ ๆ เด็กบางคนล้อว่าเขาไม่มี
พ่อไม่มีแม่ เขาจึงไปทูลถามพระราชา ท่าน
จึงเล่าให้ฟัง เขาก็สลดใจ ขอออกบวชตั้งแต่
เด็กเลย บวชเณรก่อน แล้วต่อมาบวชเป็น
พระภิกษุ พอบวชแล้ว ท่านก็ไปอยู่ปา ตั้งใจ
บ�าเพ็ญภาวนามาก”
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“แล้วแม่ของพระล่ะคะ บวชนานแล้ว
เธอ ภาวนาก้าวหน้าบ้างไหมคะ”
“แม่พระน่ะยังไม่บรรลุธรรมเลยลูก เพราะ
๑๒ ปที่พระลูกชายไปอยู่ปานั้น เธอก็เอาแต่
ร้องไห้น�้าตานองหน้าอยู่ทุกวัน ความทุกข์ใจ
ในพลัดพรากจากลูกนับเป็นเรือ่ งหนักหนาสาหัส
มากส�าหรับคนที่เป็นแม่ทุกคน”
“หนูรักคุณแม่ (น้องขวัญพูดพลางกอด
คุณแม่แน่น) หนูจะอยู่กับคุณแม่ ไม่จากไป
ไหน”
“ขอบใจจ้ ะ ลู ก รั ก แม่ ก็ รั ก หนู ม ากนะ
(คุณแม่ลบู ศีรษะน้องขวัญ) พอพระกุมารกัสสป
กลับมาจากปา แม่ก็ดีใจมาก อยากจะพบ
อยากจะพู ด คุ ย กั บ พระลู ก ชายให้ ส มกั บ ที่
ต้องทนคิดถึงอยู่นาน ๑๒ ป หวังว่าท่านคง
พูดด้วยอย่างอ่อนหวาน นุม่ นวล แต่เธอก็ตอ้ ง
ผิดหวังมาก เมื่อได้พบกันจริงๆ เรียกท่านว่า
“ลูกๆ” เดินไปหาท่าน แต่ล้มลงเสียก่อน ก็
หวังว่าพระลูกชายคงจะช่วยเข้ามาประคองให้
ลุกขึ้น พร้อมปลอบประโลมแม่ด้วยค�าหวาน
“นั่นสิคะ ถ้าเป็นหนู หนูจะรีบวิ่งมากอด
แม่ หอมแม่ และปลอบใจแม่ ถามว่าแม่เจ็บ
มากไหม”
“แต่พระนี่ท่านเก่งมากเลย ท่านท�าท่า
เย็นชามาก และยังพูดกับแม่ว่า “เที่ยวทํา
อะไรอยูตั้ง ๑๒ ป คงไมไดขัดเกลาจิตใจเลย
แคความรักก็ตัดไมได” ค�าของท่านท�าร้าย
จิตใจผู้เป็นแม่อย่างเจ็บแสบ ฟังดูหยาบคาย
ไม่น่าเชื่อหู เธอถามซ�้าว่าท่านพูดอะไร”
“ช่างเป็นค�าพูดทีแ่ ล้งน�า้ ใจส�าหรับแม่ทรี่ กั
ลูกคิดถึงลูกมากขนาดนั้นนะคะ เศร้าจังค่ะ”
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“ใครได้ยนิ ก็คงคิดเช่นนัน้ ล่ะ ท่านยังตอบ
ซ�้าอีกนะว่า “เราพูดวา ทานมัวทําอะไรอยู
ตั้ง ๑๒ ป แคความรัก ยังตัดไมได” แม่ฟัง
แล้วเสียใจมาก คิดว่านี่หรือ ผลแห่งการรอ
คอย ด้วยความรัก ความอาลัย น�า้ ตาของแม่ที่
ไหลอยู่ ๑๒ ป เพื่อใคร นี่หรือคือสิ่งตอบแทน
ช่างกระด้างเสียนี่กระไร! แล้วจะรักท่านไป
ท�าไมกัน”
“แม่พระคงเสียใจน้อยใจมากเลยนะคะ
จึงคิดอย่างนัน้ ใจคงไม่ได้เกลียดชังพระลูกชาย
จริงๆ หรอก”
“ใช่ค่ะ เพราะยิ่งรักลูกมาก ก็ยิ่งเสียใจ
มาก รอตั้ง ๑๒ ป กว่าจะได้พบ พอได้ยิน
ค�าพูดแล้ว แม่จึงตัดความเสน่หาอาลัยได้
อย่ า งเด็ ด ขาดในวั น นั้ น และแม่ ก็ ไ ด้ บ รรลุ
อรหัตตผลในเย็นวันนั้นเอง
ถึงตอนนี้แม่ภิกษุณีนี้จึงเพิ่งเข้าใจว่า ที่
พระกุมารกัสสป พระลูกชายของเธอ พูดไม่
ดีและท�ากระด้างเย็นชากับเธอ ก็ด้วยความ
หวังดีทจี่ ะให้เธอหมดความอาลัยรักในตัวท่าน
ความอาลัยรักนั้นเปนอุปสรรคตอการบรรลุ
มรรคผล เมื่อตัดมันไดเด็ดขาดแลว เธอก็
บรรลุอรหัตตผลไดทันที สิ่งที่เธอเข้าใจตอน
แรกว่ า เป็ น โทษ ในที่ สุ ด กลั บ เห็ น คุ ณ เห็ น
ประโยชน์ เรื่องนี้เป็นการลงเอยที่งดงามมาก
นะลูก”
“ออ เป็นอย่างนี้เอง แม่ของพระกุมารกัสสปจึงได้บรรลุพระอรหันต์ แฮปปเอนดิ้งค์
เพราะพระลูกชายมีปัญญาช่วยให้เธอตัดใจ
ได้แท้ๆ
“พระกุมารกัสสป ท่านเป็นพระที่ดีมาก
ตั้งใจภาวนายอดเยี่ยมเลย พระพุทธเจ้าทรง
ยกย่อง ให้เป็นเลิศกว่าพระรูปอื่น ในทางการ
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แสดงธรรมอันไพเราะ นอกจากนี้ท่านยังเป็น
พระอรหันต์ด้วยนะ
แม่คนไหนจะไม่ปลื้มใจล่ะ เมื่อมีลูกชาย
แสนประเสริฐอย่างนี้ ท่านว่าดวงจันทรเต็ม
ดวงเพียงดวงเดียว สวางกวาหมูดาวทั้ง
ทองฟา ก็เหมือนลูกที่ดีเพียงคนเดียว ยอม
เปนผูเ ชิดชูวงศสกุลไดดยี งิ่ กวาลูกเลวๆ จํานวน
มากน่ะลูก”
“เรียกว่า ประสบความส�าเร็จทัง้ แม่ทงั้ ลูก
เลยนะคะ น่าอนุโมทนาจริงๆ หนูประทับใจ
เรื่องนี้เหมือนที่คุณแม่ชอบแล้วล่ะค่ะ หนูจะ
รักคุณแม่มากๆ และเป็นลูกทีด่ ขี องคุณพ่อคุณ
แม่นะคะ (น้องขวัญพูดพลางหอมแก้มและ
กอดคุณแม่แน่น)
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“แม่ดีใจที่ลูกชอบและเข้าใจ น้องขวัญ
จะเห็นว่า ความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่เพียงไร
ต้องเสียสละเพียงไร และในขณะเดียวกัน
ความรักของลูกทีด่ ที มี่ ตี อ่ แม่ ก็มคี า่ และยิง่ ใหญ่
ไม่แพ้กันเลย เราดูเป็นแบบอย่างได้นะลูก”
“ค่ะ คุณแม่ ปานนี้คุณพ่อคงรอทานข้าว
แล้ว หนูจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟังด้วย ดูซิ
ว่าคุณพ่อจะชอบไหม ไป เราไปทานข้าวกัน
เถอะค่ะ”
ที่มา : หนังสือจริยาบถ เล่ม ๑ เรื่อง “ที่พึ่ง
ของผู้มีทุกข์” : วศิน อินทสระ
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