
ปี ที่   ๒   ฉ บั บ ที่   ๑ ๖   เ ดื อ น กั น ย า ย น   ๒ ๕ ๕ ๙

ฉบับรักการอ่าน
สานสร้างปัญญา

๑๖

ฉบับรักการอ่านฉบับรักการอ่านฉบับรักการอ่าน

v	 ปุจฉา	–	วิสัชนาธรรม	:	เรื่องทาน	(จบ)
v	 บทความ	:	นักอ่านนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่
v	 สาระน่ารู้	:	แนะน�า	Application
	 ศึกษาพระไตรปิฎกในภาษาบาลี
v สาระธรรม :
	 ออกจากกามกันเถิด	จะเกิดผล	(จบ)
v	 บันดาลใจ	:	พจนานุกรมชีวิต	ของ	สอ	เสถบุตร

v	 มองเทศ	–	มองไทย
	 สืบค้นหา	พระพุทธบาท	๕	รอย	(จบ)
v	 กวีกันยา	:	ไม่อิ่ม
v	 มุมมอง	:	หนังสือดีคือมิตรที่ดี
v	 ทันโลก	:	ความรักการอ่านของสังคมญี่ปุ่น
v	 บทวิเคราะห์	:	ท�าไมเด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ
v มุมมอง	:	มนุษย์ยุคนี้	ไม่อ่านหนังสือกันแล้วหรือ	?
v	 เรื่องเล่าชาววัด	:	สุขใจในบุญ
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ฉบับที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๑๖ ปที่ ๒ 
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้
จัดทําเปนพิเศษเพื่อสงเสริมการอาน
 เวลานี้ได เกิดวิกฤตสื่อสิ่งพิมพทั่วโลก
มีหนังสือปดตัวไปเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อย างย่ิงในประเทศไทยก็เกิดป ญหามาก 
โรงพมิพประสบภาวะงานนอยลง จนกลายเปน
ความเครียดที่ตองหาทางแกไขอยางเรงดวน  
มฉิะนัน้อาจตองปดโรงพมิพตามกจิการสิง่พมิพ
อื่นๆ เพราะทนคาใชจายไมไหว
 หากพิจารณาดู เรื่องนี้ ไม ใช เรื่องเล็ก 
เพราะหมายถึงวา ตอไปหนังสือตางๆ จะมี
นอยลง ๆ   ทัง้ๆ ทีก่ารอานหนงัสอืเปนวธิกีารศกึษา
หาความรูอยางหนึ่ง  ที่สามารถกระจายตัวไป
ไดอยางกวางไกล  ทุกหนทุกแหง ไมตองอาศัย
ไฟฟา  เพียงที่ที่มีแสงพอเพียง ก็อานไดแลว
 ในเลมนี้ เราไดสรรหาเรื่องที่น าสนใจ
เกี่ยวกับหนังสือและการอ านมานําเสนอ 
สําหรับผูชอบเทคโนโลยี  ก็จะไดอานเรื่องการ
แนะนําการใชงานพระไตรปฎกคอมพิวเตอรไว
อยางกระจางแจง  ทําใหสะดวกแกการคนควา 
ศึกษาหาความรู   เรื่องพิเศษเกี่ยวกับชีวิต
ของ สอ เสถบุตร ผู เรียบเรียงพจนานุุกรม  
อังกฤษ - ไทย คนแรก  ซึ่งเปนงานที่ทําไดยาก  
เพราะทานตองแอบซอนทําในเรือนจํา ตอง
อาศัยความพากเพียรพยายามอยางหนักกวา
จะสําเร็จ เพราะทานทําดวยสมองและสองมือ  
ไมมีอุปกรณชวยเหลืออื่นใด เชน คอมพิวเตอร 
อยางในสมัยนี้ แตทานก็ทําจนสําเร็จ เปนของ
ขวญัอนัลํา้คาแกคนไทย  ทานไดอานเรือ่งนีแ้ลว
จะเกิดแรงบันดาลใจวา อุปสรรคใดๆ ในโลกนี้ 

เปดเลม
ไมอาจกีดกั้นความเพียรของผูมีความมุงมั่น
และตั้งใจจริง
 เ น่ืองจากในฉบับน้ี เรามีเรื่องราวดีๆ 
เก่ียวกับหนังสืออัดแนนอยางจุใจ ทําใหพื้นที่ 
ไมเพยีงพอสาํหรบัคอลมันธรรมสาํหรบัเยาวชน  
ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองยกคอลัมน ธรรม
สําหรับเยาวชน ไปไวในฉบับตอไป 
 นอกจากนั้น วารสารฉบับนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ เราไดปรับหนาเครดิต
หนังสือใหม พรอมๆ กับการยายโรงพิมพ  
เดิมวารสารโพธิยาลัย ถือกําเนิดมาจากคณะ
ผูจัดทําเพียงไมกี่คน  ที่ี่มีเจตนารมยสรางสรรค
สังคมตามความรู ความสามารถที่มี  โดย
ไมมีผลประโยชนทางธุรกิจใดๆ เลย  ดวย
ความมุ  งมาดปรารถนาเช น น้ี  ทํ า ให มี
ผู มีใจบุญใจกุศลเขามารวมงานกับเราดวย
ความเสียสละ ทําใหวารสารมีพัฒนาการ
กาวหนาไปอยางนาพอใจ  การจัดทํามีความ
รวดเร็วมากขึ้น แตเดิมวารสารโพธิยาลัย 
ไมสามารถออกไดตรงตามเดือน  เนื่องจาก
มคีณะผูจัดทาํนอย  สวนใหญเปนพระสงฆทีม่า
ศกึษาธรรมบาฬทีส่าํนักวัดจากแดง  คราใดตรง
กับการสอบ ทานก็มักจะงดสงตนฉบับ และ
ไมมีเวลาชวยตรวจงาน คราใดปดเทอม ทานก็
จะลาไปเขากรรมฐาน หรือทํากิจธุระที่วัดเดิม
ของทาน  วารสารก็จะชะงักไปดวย 
 บัดน้ีปญหาน้ีผอนคลายไปมาก  เพราะ
มีผูมีจิตศรัทธามาชวยดังที่กลาวไปแลวขางตน 
ซึง่ทานจะพบกับผลงานของคณะผูจัดทาํทีเ่พิม่
เขามา  และนาจะไดเหน็วารสารออกตรงเดอืน  
ไมเกินตนปหนานี้ 



๑๖
ประธานที่ปรึกษา

พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต

บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

บรรณาธิการบริหาร
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com

รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ 

(พระมหาการุณย กุสลนันโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆวัดจากแดง

สํานักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู ๖ ถ.เพชรหึงษ 

ซ.เพชรหึงษ ๑๐ 
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

โทรศัพท. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพครั้งที่ ๑ : กันยายน ๒๕๕๙ 

จํานวน ๕,๐๐๐ เลม 
ภาพปก

รักการอาน สานสรางปญญา
วาดภาพประกอบ

นองขวัญ
เครดิตภาพ

มนตรี ศิริธรรมปติ
จาคิโน ภิกขุ
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุปทีม
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร 
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร 
ประธานกรรมการสินคาแบรนด 

‘สุวิมล’
จัดพิมพโดย

สหมิตรพริ้นทติ้งแอนดพับลิงชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

๑๕๑๕

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)

นับเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ที่มี
ผลงานโดดเด่นในระดับชาติ
เช่นนี้ แต่เรื่องของท่านได้ถูก
กาลเวลากลืนหายไป จน
กระทั่งมีผู้มาพบความจริงที่
น่าตระหนกตกใจว่า ผลงาน
ทีเ่คยเชือ่ว่าเป็นของพระมหา
เถระผู้ยิ่งใหญ่ มีความลึกซึ้ง
ทางธรรมอย่างมาก ทีแ่ท้จรงิ
แต่งโดยสุภาพสตรีท่านหนึ่ง 
ที่ชื่อ ใหญ่ วิเศษศิริ อ่าน
เรื่องราวนี้ได้ที่คอลัมน์ ชวน
อานหนังสือ

วารสารโพธิยาลัย ยังคง
พรั่งพร้อมด้วยเรื่องราวดีๆ 
ที่คณะผู้จัดท�าภูมิใจน�าเสนอ 
ไม่ว่าจะอ่านเรื่องใด ย่อมได้
แง่คิดและประโยชน์อย่าง
แน่นอนไม่มากก็น้อย เพราะ
นั่นคือความต้ังใจของคณะผู้
จัดท�า ที่ต้องการสร้างสรรค์
สังคมไทย ให้เป็นสังคมอุดม
ปัญญา และปัญญานั้นก็คือ
ธรรมะ หากสังคมไทยของ
เราอดุมปัญญา หรอือดุมธรรม 
ย่อมเป็นที่หวังได้ว่า จะเป็น
สงัคมในอดุมคต ิความหวังน้ี
จะเป็นจริงได้หรือไม่ ก็อยู่ที่
เราทัง้หลายต้องตัง้ใจทีจ่ะร่วม
มือร่วมใจ ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรค เมื่่อนั้น ก็เป็นอัน
หวังได้ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น 
และดีขึ้น โดยเริ่มจากสังคม
หน่วยเลก็ทีส่ดุ คอืตวัเรา และ
ครอบครัวของเราเอง

คณะผู้จัดท�า

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม ธมมฺาลงกฺาโร
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
พมิพ์ครัง้ที ่ ๑ : ตลุาคม 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

ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพฉบับนี้

๑. ชมรมกัลยาณธรรม

๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร

๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว

 ปญหา เรื่องทาน (ตอนจบ) ๓

 นักอานนักเขียนผูยิ่งใหญ ๗

 แนะนํา App. ศึกษาพระไตรปฎก ๑๐
 ในภาษาบาลี 

 ออกจากกามกันเถิด จะเกิดผล (ตอนจบ) ๑๒

 พจนานุกรมชีวิต ของ สอ เสถบุตร ๑๘

 พระพุทธบาท ๕ รอย (ตอนจบ) ๒๓

 กวีกันยา : ไมอิ่ม ๓๐

 หนังสือดีคือมิตรที่ดี  ๓๑

 ความรักการอานของสังคมญี่ปุน ๓๔

 ทําไมเด็กไทยไมชอบอานหนังสือ ๓๗

 มนุษยยุคนี้ไมอานหนังสือกันแลวหรือ ? ๔๑

 สุขใจในบุญ ๔๔

วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพดวยปจจัยบริจาค
ของทานผูมีจิตศรัทธา โดยเลือกใชกระดาษ
ถนอมสายตาเพื่อรักษาสุขภาพของผู อ าน 
เปยมดวยคุณคาทางธรรมที่คัดสรร   เพื่อแจก
เปนธรรมทานและบริจาคไปตามหองสมุด
หากทานไมเหน็ประโยชน หรอือานจบแลวแต
ไมประสงคจะเก็บไว  โปรดสงตอใหทานอื่นที่
เห็นคุณคา หรือมอบใหสถาบันหรือหองสมุด
ตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสืบเนื่องตอไป

หากทานผูอานมีความประสงคจะติดตอ
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย หรือ 
ต องการแสดงความเห็น ติชม หรือ 
คําแนะนําใดๆ กรุณาติดตอไดที่ อีเมลล 
pk.krun21@gmail.com (พระครู
ป ระคุณสรกิ จ )  ห รื อติ ดต  ออี เ มลล  
acharak7153@gmail.com  หรอื เบอรโทร 
082-891-4464  (คุณอัจฉรา)

 ขณะที่กํ าลั งจัดทํา
ว า ร ส า ร ฉ บั บ เ ดื อ น
กันยายน ในเดือนตุลาคม 
เรา ได ทราบข  า วร  าย
ที่ เ หมื อนสายฟ  าฟาด
กลางใจชาวไทย คือ การ
เสด็จสวรรคตของพระบาท
สม เ ด็ จพระปรมิ นทร
มหาภู มิพลอดุ ลย เดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จกัรนีฤบดนิทร  สยามนิ-
ทราธริาช  บรมนาถบพติร     
 นับเปนเรื่องรายแรง
ที่พสกนิกรชาวไทยไมได
เตรียมใจมาก อน เป น
ความทุกขโศกเทวษที่ไม
อาจมีสิง่ใดเปรยีบเทยีบได  
ดงันัน้  ฉบบัเดอืนตุลาคมที่
เรากําลังจะดําเนินการทํา
ตอไป จะเปนฉบับถวาย
ความอาลัยแดพระองค
ท าน ขอใหท านผู อ าน
เตรียมพบกับวารสารอีก
เลมหนึ่ง ที่คณะผูจัดทํา
ทุ  ม เททํ าอย  า งดีที่ สุ ด  
เพื่ อถวายความระลึก
ถึ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจาอยูหัว  พระผูทรง
เปนทีร่กัดังดวงใจของปวง
ชนชาวไทย   เราต้ังใจทาํให
วารสารนีใ้หดทีีส่ดุ  เพือ่ให
ธรรมดํารงคงอยูในโลกนี้
ตราบนานเทานาน 

คณะผูจัดทํา

ทานสามารถติดตามอานวารสารโพธิยาลัย
ทุกฉบับยอนหลังไดทาง เว็บไซตวัดจากแดง
www. watchakdaeng.com และเว็บไซต
ชมรมกลัยาณธรรม www.kanlayanatam.com

****************************************************
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การถวายเงินพระ จะเปนการสมควรหรือไม

 ปุจฉา การถวายเงนิพระ จะสมควรไหม 
และพระผูรับเงิน ทานจะผิดวินัยไหมครับ

 วิสัชนา ที่ถูกตองคือ ไมสมควรถวาย 
เพราะตามวินัยจริงๆ หามพระรับเงิน เมื่อเปน
เชนนี้ หากตองการทําบุญก็มีวิธีคือมีปวารณา
บัตร หรอืมอบเงนิไวกบัไวยาวัจกร หรอืกปัปย-

การกะ คอืคนทีท่าํกปัปยการกะให โดยบอกวา 
กระผมหรือดิฉันขอถวายปจจัย ๔ ก็คือ จีวร 
อาหารบิณฑบาต ที่อยู อาศัย ยารักษาโรค 
จํานวนเทานี้ คือถวายปวารณาบอกเปนปจจัย 
๔ แลวก็ฝากไวกับไวยาวัจกร ถาทานประสงค
เมื่อใดก็ใหเรียกรองจากไวยาวัจกรเถิด เพราะ
ฉะนัน้ ถาวัดไหนมีผูจัดการรกัษาให เรากถ็วาย
ในลกัษณะทีเ่ปนกัปปยภัณฑ คอืของสมควรแก
พระตามวิธีที่กลาวมานี้ได

 แตในบางที่บางแหงไมมีไวยาวัจกร จะ
ทําอยางไร พระบางรูปยอมทนตองอาบัติ คือ
ตองถือเอง ในการขึ้นรถลงเรือก็ดี จายคานํ้า 
คาไฟ คาโทรศพัทกด็ ีทานคดิเสยีวา เปนอาบตัิ
ที่แกไขได สามารถทําใหบริสุทธิ์ได ไมใชอาบัติ
ที่แกไขไมได เพราะในเวลาที่ทานตองการจะ
ปฏิบัติธรรมจริงๆ ทานก็สละสิ่งเหลานี้ทั้งหมด
แลวก็ออกไปปฏิบัติธรรมได 

พระอาจารยมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :

ปญหาเรื่อง ทาน
 (ตอนจบ)
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พระบอกบุญเรื่องคาใชจายในการเชาสถานี 
ออกอากาศรายการธรรมะผิดวินัยหรือไม

 ปุจฉา พระคุณเจาที่เผยแผธรรมะก็มี
ความจําเปนตองใชปจจัยในการเชาสถานี 
ฉะนั้น ในเวลาแสดงธรรมทานจึงบอกบุญเรื่อง
คาใชจาย อยางนี้ผิดหรือไม ครับ

 วิสัชนา ถาทานบอกบญุเฉยๆ วา มคีาเชา
สถาน ีแตทานไมรบัเอง มีโยมจดัการให กไ็มผิด 
คือเมื่อทานบอกบุญแลว ใครจะรวมทําบุญ 
ก็บอกผานกัปปยการกะหรือไวยาวัจกรให
จัดการให อยางนี้ไมผิด แตถาทานรับเอง 
จัดการเอง ก็ผิดตามวินัย แตบางรูปก็คิดอีก
มุมมองหนึ่งวา จะผิดก็จริงอยู แตทําประโยชน
กบัปวงชนไดมากมาย อยางนีก้เ็รยีกวา คดิคนละ
มุมมอง 

เมื่อเราทราบขาวพระภิกษุสามเณรประพฤติ
ปฏิบัติไมดี เราควรจะวางใจอยางไร

 ปุจฉา ในเวลาทีม่ขีาววาพระภกิษสุามเณร
มีความประพฤติปฏิบัติไมดี คนสวนใหญจะ
เหมารวมวา พระสมัยนี้ไมดีแลว ไมนาใสบาตร 
ไมนาทําบุญดวย ในฐานะที่พระอาจารยเปน
พระ จะบอกกับสาธุชนอยางไรครับ

 วิสัชนา เรือ่งของขาวนัน้ เราตองเขาใจวา 
ถาขาวดี เขาขายไมออก ขาวดีอยูดานใน ขาว
จัญไรอยูดานนอก เพราะฉะนั้น ประชาชนที่
เสพขาวตองเขาใจวา พระสองแสนรูป อาจจะ
ทําไมดีสักรอยรูปหรือพันรูป แตพระอีกมาก
มายยงัเปนพระดี  เพราะการทีเ่ปนพระสงฆนัน้ 
บางทานอาจจะมีศีลบริสุทธิ์ บางทานอาจจะ
ทุศีล หรือมีศีลไมบริสุทธิ์ 

 ถามวา ถาพระไมมีศีล เราทําบุญกับ
ทาน จะไดบุญไหม ตอบวา ไดบุญ เพราะถา
ตราบใด ทานยังหมจีวร ยังมีสัญลักษณของ
พระภิกษุสงฆอยู ถึงจะทุศีล เราทําบุญ ก็ยังได
บุญ ยังไดอานิสงสอยูตราบนั้น แตอานิสงสลด
นอยถอยลงไป 

 ในการทําบุญทําทาน ถาพระไมมีศีล เราก็
วางใจวา ใหกับพระไมมศีลีกย็งัดกีวาใหกบัชาว
บานที่มีศีล ๕ เพราะถึงแมศีลบางขอของพระ
จะขาดไป แตอยางนอยๆ ศีล ๕ ของทานก็ยัง
มีอยู ศีลของทานมากกวาชาวบาน 

 เพราะฉะนั้น จึงดูในลักษณะภาพรวมวา 
เรานับถือพระพุทธศาสนา นับถือแบบไหน 
นบัถอืแบบสมมตสิงัฆะหรอืนบัถอืแบบปรมตัถ-
สังฆะ

 ทุกครั้งที่มีปญหา หลายๆ  คน นับถือพระ
ก็นับถือแคพระลูกพระหลาน ออ...องคนี้เปน
พระลกูพระหลาน เปนหลวงลงุ หลวงนา หลวงอา 
หลวงตา เราก็คิดนับถือกันแคในลักษณะอยาง
นี้ จริงๆ แลว การนับถือพระรัตนตรัยที่ถูกตอง 
ก็คอื ถานับถอืพระพทุธ จิตใจนอมไปทีพ่ทุธคณุ
ทั้ง ๙ บท ใหได นับถือพระธรรม จิตใจก็นอม
ไปที่ธรรมคุณทั้ง ๖ บท ใหได นับถือพระสงฆ 
จติใจใหนอมไปทีส่งัฆคณุทัง้ ๙ บท ใหได โดยที่
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เอาสมมติสังฆะเปนสื่อผาน ถึงแมสมมติสังฆะ
จะมีศลีหรอืทศุลีกต็าม ทานกย็งัเปนเนือ้นาบญุ
ใหกับเราได คือนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราจะไดนั่นเอง

 การนับถือพระสงฆ บางครั้งเรานับถือผิด 
ก็คือนับถือตัวบุคคล ไมนับถือขอวัตร ทําไม
เราจึงนับถือทาน พระทานเปนลูกหลานของ
เรา หรอืเปนคนรูจกัของเรา แตการนับถือทีถู่ก
ตอง ก็คือเราตองนึกถึงคุณของพระสงฆ วา 
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ พระอริยสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี 
อยางนี้ เป นตน ถาจิตใจของเรานอมไปที่
สังฆคุณไดเมื่อไหร เราก็จะแยกออกวา ที่ทํา
ไมดี คือ  สมมติสังฆะ สวนปรมัตถสังฆะ ไมมี
คําวา ไมดี 

 เมื่อเราแยกประเด็นออก ระหวาง สมมติ-
สังฆะ และปรมัตถสังฆะก็ดี หรือเราแยก
ประเด็นออกวา ในกาลตอๆ ไป พระอรหันต
ก็หายากแลว พระปุถุชนผูมีศีลก็หายากแลว 
พระปุถุชนที่ทุศีลบาง มีศีลบาง ก็หายากแลว 
และในกาลตอๆ ไป ที่ศาสนาเริ่มเสื่อมลง ก็
จะไมมีพระบวช เหลือแตอะไร เหลือแตเอาผา
จีวรเล็กๆ มาปะที่บาแลวบอกวานี้คือนักบวช 
จากนั้นศาสนาก็จะเสื่อมลงไปตามลําดับ ก็คือ 
ศาสนาไดเสื่อมจากจิตใจของคน เพราะคนไม

นับถือ แตศาสนาคือคําสอนของพระสัมมา-
สัมพุทธเจาไมไดเสื่อมหายไปจากโลก

 เพราะฉะน้ัน การที่เราไปเห็นพระไมดี
หน่ึงรูปแลว เราเสื่อมศรัทธาสงฆ ก็แสดงวา
เรายังไมเขาใจศาสนา เรายังไปยึดแคตัวบุคคล 
สิ่งสําคัญที่สุดก็คือแปดหมื่นสี่พันพระธรรม-
ขันธท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัส
เอาไว เรานอมนํามาประพฤติไดกี่บท 

 เพราะถาเรานอมนําเอาพระธรรมขันธ
มาประพฤติได เมื่อเราเห็นพระบางรูปมีศีลไม
บรสิทุธิ ์หรอืทศุลี ถาเราแยกประเดน็ออก ก็นึก
ยอนไปถงึสมยัพทุธกาล มพีระสมัมาสมัพทุธเจา 
ก็ยังมีพระเทวทัต มีพระดีๆ มีพระอรหันต
มากมาย กย็งัมพีระเปนปาราชกิ เชน พระสทุนิน 
หรือมีพระที่ทําตัวไมเหมาะสม เชน พระอุทายี 
ยุคนี้สมัยนี้ก็เชนเดียวกัน มีพระดีๆ อีกเปน
แสนรูป พระ ๒๐ - ๓๐ รูป อาจจะเสีย 

 เมื่อเราแยกประเด็นแยกบุคคลไดว า 
พระรูปไหนทําไมดี ทานก็ไปนรกของทานเอง 
เราทําดี เราทําบุญ เราไดบุญแลว ถาเราแยก
ประเด็นออก  ศรัทธาของเราก็จะไมตก 

 แตในยุคน้ีสมัยน้ี คนสวนใหญจะแยกไม
ออก เมือ่แยกไมออกแลว เหน็พระไมดรีปูเดยีว
กเ็หมารวมทัง้หมด ถาเหมารวม กเ็ปนการปดกัน้
ความดีสําหรับตนเอง 

 เพราะฉะนั้น ชาวพุทธที่ดีควรจะศึกษาวา 
พระธรรมคาํสอนขององคพระสมัมาสมัพทุธเจา 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ยังมีผูเรียนผูศึกษา 
ผู ปฏิบัติ ผู รู ผู เห็นจริง เมื่อเปนอยางนี้แลว 
เราก็แยกประเด็นวา แมแตในสมัยพระสัมมา-
สมัพทุธเจา กย็งัมพีระไมด ีอยางเชน พระเทวทตั 
พระอุทายี พระสุทินน ทานเหลาน้ัน เปน
ผูกระทําผิด กระทําไมดี แตในขณะเดียวกัน 
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ยุคนั้นสมัยนั้น ทําไมจึงมีพระอรหันตเกิดเต็ม
บานเต็มเมือง ทําไมคนไมเสื่อมศรัทธา เพราะ
คนเขาแยกประเดน็ออก สวนในยคุนีส้มยันีม้อง
แตสวนที่ไมดีจึงแยกประเด็นไมออก 

 ในสมัยพทุธกาล แมแตนางวสิาขาใสบาตร
พระวันละ ๕๐๐ รูป บางวันมีพระหนุมเกเร
บางรูปที่มารับบาตร ทะเลาะกับหลานสาว
ของนางวิสาขาซึ่งใสบาตรอยู ก็มีปญหาวา 
จะตัดสินยังไง จนกระทั่งนางวิสาขาตองพา
หลานสาวกบัพระรปูนัน้ไปกราบทลูพระสมัมา-
สัมพุทธเจาวา ควรจะตัดสินอยางไร ระหวาง
หลานสาวใสบาตรใหพระ แลวพระมารบับาตร
ก็ใชกิริยามารยาทที่ไมเหมาะสมกับหลานสาว 
เกิดทะเลาะกันขึ้นมา จากตัวอยางเรื่องนี้จะ
เห็นวาในสมัยพุทธกาลมีพระที่ดีมากมาย 
แตก็ยังมีพระที่ไมดีแอบแฝงอยู ซึ่งเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา

 ถาเราแยกประเด็นตรงนี้ได ศรัทธาของ
ชาวพุทธเราก็จะไมเสื่อม สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ 

ชาวพุทธไทยตองศึกษาปริยัติ แลวก็ลงมือ
ปฏิบัติ แลวแยกออกระหวางสมมติพุทธะ
กับปรมัตถพุทธะ สมมติธรรมะกับปรมัตถ
ธรรมะ สมมติสังฆะกับปรมัตถสังฆะ เมื่อ
แยกออกแลว ใครที่ทําชั่วก็ไดรับกรรมที่ไมดี 
ถาทํากรรมดีก็ไดรับกรรมดี ในสมัยพุทธกาลก็
เห็นเปนตัวอยาง ซึ่งตรงนี้ชาวพุทธไทยควรจะ
ดูตนแบบตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน ไมใชวา
ยคุน้ีสมยัน้ีเหน็เขาออกขาวหนังสอืพมิพบอยวา
พระสงฆประพฤตไิมดบีางรปู เราก็เสือ่มศรทัธา 
ทั้งๆ ที่ศรัทธาเรายังไมคอยเกิดเลย เสื่อมไป
เสียกอนแลว ซึ่งตรงนี้ก็เรียกวาเปนการปดกั้น
โอกาสพัฒนาจิตใจของตัวเอง .

 

๑๕๑๕

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)

นับเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ท่ีมี
ผลงานโดดเด่นในระดับชาติ
เช่นนี้ แต่เรื่องของท่านได้ถูก
กาลเวลากลืนหายไป จน
กระทั่งมีผู้มาพบความจริงท่ี
น่าตระหนกตกใจว่า ผลงาน
ทีเ่คยเชือ่ว่าเป็นของพระมหา
เถระผู้ยิ่งใหญ่ มีความลึกซึ้ง
ทางธรรมอย่างมาก ทีแ่ท้จรงิ
แต่งโดยสุภาพสตรีท่านหนึ่ง 
ที่ช่ือ ใหญ่ วิเศษศิริ อ่าน
เรื่องราวนี้ได้ที่คอลัมน์ ชวน
อานหนังสือ

วารสารโพธิยาลัย ยังคง
พรั่งพร้อมด้วยเรื่องราวดีๆ 
ที่คณะผู้จัดท�าภูมิใจน�าเสนอ 
ไม่ว่าจะอ่านเรื่องใด ย่อมได้
แง่คิดและประโยชน์อย่าง
แน่นอนไม่มากก็น้อย เพราะ
นั่นคือความตั้งใจของคณะผู้
จัดท�า ที่ต้องการสร้างสรรค์
สังคมไทย ให้เป็นสังคมอุดม
ปัญญา และปัญญานั้นก็คือ
ธรรมะ หากสังคมไทยของ
เราอดุมปัญญา หรืออดุมธรรม 
ย่อมเป็นที่หวังได้ว่า จะเป็น
สงัคมในอดุมคติ ความหวังนี้
จะเป็นจริงได้หรือไม่ ก็อยู่ที่
เราทัง้หลายต้องตัง้ใจท่ีจะร่วม
มือร่วมใจ ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรค เมื่่อนั้น ก็เป็นอัน
หวังได้ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น 
และดีขึ้น โดยเริ่มจากสังคม
หน่วยเลก็ทีสุ่ด คอืตัวเรา และ
ครอบครัวของเราเอง

คณะผู้จัดท�า

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม ธมมฺาลงกฺาโร
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
พมิพ์ครัง้ที ่ ๑ : ตลุาคม 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

ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพฉบับนี้

๑. ชมรมกัลยาณธรรม

๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร

๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
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๑๖
๗๗

 การอาน ไมไดหมายถึงแคการเรียนรู ผานตัวหนังสืออยางเดียว 
การสังเกตดูปรากฏการณตามธรรมชาติ หรือสภาวะเหตุการณทั้งหลายที่อยู
รอบๆ ตัวเราและในตัวเรา กเ็ปนการอานอีกวธิหีน่ึง โดยไมตองผานตวัหนังสอื 
เพราะธรรมชาติแตละอยางมีกฎของตัวมันเอง นักสังเกตจะไดแงมุมตาม
ความชางคิดชางคน ชางสังเกต ความเฉลียวฉลาดของแตละคน 

 นักวิทยาศาสตรก็อานธรรมชาติอยางเปน
เหตุเปนผลเพื่อจะหาคําอธิบายได แลวต้ังเปน
กฎวิทยาศาสตรตางๆ ใหเราอานผานตัวหนังสือ 
ศิลปนก็อานธรรมชาติทั้งหลาย ผานความสุนทรีย
ความละเมียดละไม แลวสะทอนเปนบทกวี บทเพลง 
การละเล น ให เราได อ านได ฟ งได ดู  นักเขียน
จํานวนมากกอ็านประสบการณชีวิตในแงมุมทีผ่านมา

๑๖๑๖
๗๗
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บทความ :

อัลเบิรต ไอนสไตน



๑๖
๘๘

ทั้งหมด ประมวลมาเปนตัวหนังสือใหเราอาน
ตามแงมมุของตวัเอง มาเปนเชงิการคาขายบาง 
การเกษตรบาง การบานการเมอืงบาง วิชาการ
ตางๆ บาง เปนตน 
 ผู ชื่นชอบในการอานหนังสือ จะได
เก็บเกี่ยวความรูท่ีกล่ันคัดสรรมาแลวเหลานั้น 
มาเพิม่พนูสติปญญา โลกทศัน ชีวทศัน ใหแกตน
ไดอยางสบายๆ คลายเก็บกินผลที่เขาหวานไถ
เพาะปลกูเกบ็เกีย่วแลว ทาํเปนอาหารสาํเรจ็รปู
ใหเรา เราเพียงเสพเสวยเทานั้น ก็ไดสิ่งที่เขา
เหน็ดเหนื่อยเพียรกระทําสั่งสมมานาน เมื่อ
อานดวยวิจารณญาณเลือกเฟน ก็สามารถนํา
สิง่เหลานัน้มาทาํประโยชนตนประโยชนทานได 
โดยใชเวลาสั้นกวาคนผลิตตั้งเยอะแยะ
 ใน เรื่ อ งชี วิ ตจิ ต ใจก็ เช  นกั น  นั ก
สังเกตการณจําพวกหนึ่ง อาน เรียนรูจิตใจ 
และพฤติกรรมตางๆ ในแงมุมธรรมะจาก
ประสบการณตน จนเขาใจวาอะไรคือความดี
ความชั่ว อะไรคือตนเหตุความดีความชั่ว อะไร
คอืความสขุความทกุข อะไรคอืตนเหตคุวามสขุ
ความทกุข ดาํเนนิชวีติอยางไรใหมคีวามสขุหรอื
ทุกขนอยๆ ไดเขียนหนังสือออกมาจํานวน
มาก ถาเราอานหนังสือเหลานั้น ก็เหมือนมีที่
ปรึกษาคอยชี้แนะนํา เราก็ไดขอคิด ขอปฏิบัติ
สติปญญาเพิ่ม โดยที่ไมตองลองผิดลองถูกเอง 

ลดขั้นตอน ลดเวลาลงไดมาก ยิ่งไดอานมาก 
ยิง่ไดเหน็แนวทางความคดิหลากหลาย เปดมมุ
มองความคิดของเรามากขึ้น เราก็สามารถ
เปรียบเทียบไดวา อะไรดีกวา มีเหตุผลกวา นา
เชื่อถือกวา ไมเปนกบในกะลาครอบตอไป
 พระพทุธองคไดเสยีสละชวีติมายาวนาน
ต้ังแตสมัยเปนพระโพธิสัตว เปนนักอาน
เพื่ออานเรียนรูชีวิตจิตใจ และปรากฏการณ
ธรรมชาติทั้งหลาย ทั้งภายในภายนอกตัว 
พัฒนาความรูความสามารถ ความดีทั้งหลาย 
ดวยความอุตสาหะ จนมาเปนสัพพัญุตญาณ
ในชาติสุดทาย แลวไดถายทอดออกมาเปน
พระดํารัส พุทธพจน ใหชนรุนหลังตอๆ มาได
เรียนรูกัน ที่เรียกวา “ธรรมวินัย หรือ นวังค-
สัตถุสาสน” ในกาลตอมาไดมีการบันทึก
ลงเปนตัวอักษร และพัฒนาตามกาลเวลา
เปนพระไตรปฎกเปนเลมๆ จนแปลออกมา
หลายสํานวน หลายภาษาทั่วโลก เปนหนังสือ
วรรณกรรมที่มีคุณคามากที่สุด ที่ไมมีนักเขียน

พระคัมภีรโบราณเขียนบนใบลาน  



๑๖
๙๙

ผู ใดจะทําไดยิ่งใหญกวานี้แลว มีเรื่องราว
หลายหลาก มากคุณคา นาติดตามอยางยิ่ง 
ยิง่กวาเพชรพระอมุา สามกก แฮรรี ่พอตเตอร 
คานธี และ ไอนสไตน รวมกัน
 ตั้งแตเรื่องใหญโตไร ขอบเขตระดับ
อนันตจักรวาล จนถึงเล็กละเอียดสุดขั้น
ปรมาณู อรูป สุญญตา 
 ต้ังแตเรื่องภพชาติภายนอกกวางไกล
มากมาย จนถึงภพชาตภิายในจติในรางยาววา
หนาคืบนี้
 ตั้งแตเรื่องชั่วชาเลวทรามหยาบคาย
สุดๆ จนถึงเรื่องดีเลิศประเสริฐศรีหาใคร
เหมือน 
 ต้ังแตเรื่องซาตานมารราย จนถึงเรื่อง
พระเจาผูยิ่งใหญ
 มทีัง้ศาสตรและศลิปมากมาย เชน นทิาน
ชาดก เรื่องเหลือเชื่อ อิทธิปาฏิหาริย วรรณคดี 
การศึกษาศาสตร ภาษาศาสตร  ตรรกะ 
ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
สังคมศาสตร แพทยศาสตร วิทยาศาสตร 

 ตูพระไตรปฎก 

คณิตศาสตร ดาราศาสตร พาณิชยศาสตร 
เศรษฐศาสตร การบริหารจัดการ นิติศาสตร
รัฐศาสตร พิชัยสงคราม เปนตน 
 ไมมีวรรณกรรมใดที่รวมศาสตรและ
ศิลปไดมากมายเทานี้แลว ถาใครที่วาเปน
นกัอาน รกัการอาน แตไมเคยอานพระไตรปฎก 
ถือวาไมใชนักอานท่ีแทจริง สิ่งสําคัญที่ไมมี
ในหนังสืออานเลมใดที่เขียนไดดวยความรู 
ตนเอง ตองไดแนวคิดจากนักเขียนผูยิ่งใหญนี้
ทั้งนั้น ไมทางใดก็ทางหนึ่ง คือ
 ๑. การรวมลงสูธรรมชาติที่ยิ่งใหญของ
สรรพสิ่ง คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
 ๒. การนิยามสรรพสิ่งรวมลง เพียง ๕ 
ประการ คือ อุตุ พีช จิต กรรม ธรรมะ
 ๓. ความเชื่อมโยงตอเน่ืองของสรรพ
สิ่งที่เปนเหตุเปนผลกัน ดั่งคําสมัยใหมที่เรียก
วา เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว หรือทฤษฎี
ผีเสื้อกระพือปก
 ๔. ในประวัติศาสตรอันยาวนาน ไมมี
อะไรใหมใตดวงอาทิตยน้ี ไมมีเรื่องราวอะไร
ที่ไมเคยเกิดในวัฏสงสารอันหาที่สุดเบื้องตน
เบือ้งปลายไมเจอ แตมคีนจาํพวกหนึง่ทีส่ามารถ
พลกิฟาพลกิแผนดนิพลกิประวัตศิาสตรใหหลดุ
พนจากประวัติศาสตร อันนารัก นาชัง เบื่อๆ 
อยากๆ สุขๆ ทุกขๆ น้ีได เพื่อจะไดไมตอง
สรางประวัติศาสตรซํ้าๆ ซากๆ นี้ตอไป
  มาเถิด เรามาเปนนักอานกัน ตั้งแต
การอานพระไตรปฎก จนถึงการอานจิตใจ
ตนเอง จนสามารถนํามาใชเปนประโยชน
ตนประโยชนทาน และสามารถพัฒนาเปน
นักเขียนกันตอไปดวย  



๑๖
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แนะนํา

APP

 สําหรับผู ที่ศึกษาบาลีพระไตรป ฎกแล ว ไม มีอะไรดี
ไปกวาการที่ไดมีพระไตรปฎกครบชุดอยู ตอหนา และเมื่ออาน
ไมเขาใจ ก็มีอรรถกถา ฎีกา ใหเปดคนคําศัพทหรือ
ขยายความอรรถะที่ยังไมเขาใจใหกระจางชัดขึ้นไดทันที 
ในเรื่องนี้ต องขอขอบคุณคณะสงฆของประเทศพมา
ที่รู ใจนักเรียน นักศึกษาบาลีอยางลึกซึ้ง จึงไดสามารถ
ออกแบบ App มาใหใชอยางสะดวกสบาย เรียกหา
ขอมูลทั้งหลายไดเพียงปลายนิ้ว สมัยที่โทรศัพทเปนสิ่งที่
คนสวนใหญมีกันเปนเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนโทรศัพท
ใหเปนแหลงศึกษาขอมูล โดยการ Download App 
(Application) ตางๆ ลงไป คงจะคุนเคยกนัดีอยูแลว สาํหรบั
นกัศกึษาบาลทีีม่ ีiPhone หรอื iPad ขอแนะนาํใหไปที ่App 
Store พมิพชือ่ tipitaka ลงไปในชอง search (คนหา)  จะเหน็ App ชือ่ ChatฺtฺhaSangitiPitฺaka 
(พระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคายนา)* ใหเปดเขาไป install เก็บไวในเครื่อง 

ศึกษาพระไตรปฎก
ในภาษาบาลี

ทน้ีีกถ็งึเวลาเปดเขาไปใช ปญหาคอืหนาแรกจะเปนภาษาพมาทาํใหไป
ตอไมได ใหกดเลอืกขอความตรงมมุขวาลางสดุเพ่ือเลอืกชนดิของอกัษร 

หนาจอก็จะไดตัวเลือกเปน

ภาษาตางๆ ใหเลือกภาษาไทย 

จากน้ันก็สามารถเลือกเปด

พระไตรปฎกนิกายตางๆ ได

ตามชอบใจ 

ธีรปญโญ

สาระน่ารู้ :

 
(* หมายเหตุ ถาเปนระบบ Android ใหใช App CSPitaka แทน)



๑๖
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ให้กดเลือก

ข้อความตรงมุมขวาล่างสุดเพื่อเลือกชนิดของอักษร  

 

 

หน้าจอก็จะได้ตัวเลือกเป็นภาษาต่างๆ ให้เลือกภาษา

ไทย จากนั้นก็สามารถเลือกเปิดพระไตรปิฎกนิกาย

ต่างๆ ได้ตามชอบใจ  

ถ้าเคาะที่หน้าจอหนึ่งครั้ง ที่มุมขวาล่างของจอจะมีปุ่ม

สารบัญให้กดเลือกเพื่อข้ามไปอ่านพระสูตรที่สนใจใน

แต่ละนิกายได้ 

หรือถ้าทราบชื่อพระสูตร แต่ไม่รู้ว่าอยู่นิกายไหน ก็ให้

เลือกกดข้อความ สุตต ด้านล่างสกรีน 

 ถาเคาะที่หนาจอหนึ่งครั้ง ที่มุมขวาลาง

ของจอจะมีปุ มสารบัญ ใหกดเลือกเพ่ือขาม

ไปอานพระสูตรที่สนใจในแตละนิกายได

 หรือถาทราบชื่อพระสูตร แตไมรูวาอยู

นิกายไหน ก็ใหเลือกกดขอความ สุตฺต ดานลาง

สกรีน

 เมื่ออานพระสูตรแลวยังไมเขาใจก็สามารถ

เลือกกดปุม อฏฐกถา หรือ อานอรรถกถายังไมเขาใจ 

ก็สามารถเลือกปุม ฎีกา ที่มีอยูดานลางจอไดทันที 

 นอกจากนี้บรรทัดลางสุดของจอ ยังมีอางอิงเทียบกับของฉบับอื่นๆ ไวดวย เชน Thai-1 
คอื ตรงกบัหนาที ่๑ ของฉบับสยามรัฐ (พระไตรปฎกของไทย) ซึ่งถาเรายังไมชาํนาญภาษาบาลี
ก็สามารถจดหนาหรือขออางอิง แลวไปอานฉบับแปลไดอีกที
 ขอแนะนาํทานทีศ่กึษาบาลมีาแลว ใหลองอานพระไตรปฎกเปนภาษาบาลลีวนๆ ด ูแรกๆ 
อาจจะยากนดิหนอยแตฝกอานไปสกัพกักจ็ะชํานาญ เปนการเรยีนภาษาบาลดีวยคาํอธิบายบาลี
กจ็ะเขาถึงภาษาพระพทุธพจนไดลกึซึง้กวา ขอเชญิชวนทานท่ีสนใจสามารถมาเรยีนเพิม่เตมิ
ไดที่วัดจากแดง (www.watchakdaeng.com) ซึ่งมีการเรียนการสอนบาลีอยูหลายคอรส 
หรือเรียนทางอินเตอรเนตก็ไดที่ เว็บไซตของวัดจากแดง สถาบันพระบาฬโพธิยาลัย

พระสูตรชื่อตางๆ 

เรี ยงตามลํ าดับ

ตัวอักษรจะขึ้นมา

ใหกดเลือกไดทนัที 



๑๖
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สาระธรรม :

ออกจากกาม
กันเถิด จะเกิดผล (ตอนจบ)

 ธีรปัญโญ

 แมอัสสาทะในวัตถุกามที่ไดมาโดยชอบธรรม ก็ทําใหคนสยบหมกมุนกับมัน  

ไมกาวตอไปในการพัฒนาตนเองใหพนทุกข  ดังน้ันพระพุทธเจาจึงตรัสเตือนใหเรา

เห็นโทษของกามอยูเสมอๆ เพื่อจะไดถอนความเพลิดเพลินใจไปในกามวัตถุเหลานั้น 

ดังพระสูตรที่มีชื่อวา กามสูตร ที่มาใน สุตตนิบาต อัฏฐกวรรคที่ ๔ กามสูตรที่ ๑ มี

เรื่องยอดังนี้

 กามัจฉันโท ภิกขะเว อาวะระโณ นีวะระโณ เจตะโส อุปกกิเลโส 

ปญญายะ ทุพพะลีกะระโณ*  ฯ

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะเปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่อง

หาม ทําจิตใหเศราหมอง ทําปญญาใหทราม

 กามะคุณา อะริยัสสะ วินะเย อันทูติป วุจจันติ พันธะนันติป 

วุจจันติ*

 กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินัยของพระอริยเจา เรียกวา ขื่อคาบาง เรียก

วาเครื่องจองจําบาง

* พระไตรปฎกบาลี เลมที่ ๑๙ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค ขอ ๔๙๐ หนา ๑๓๓

* พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที ่๙ สตุตนัต. เลม ๑ ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค ขอ ๓๗๗ หนา ๓๖๖ 



๑๖
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 เมื่อพระผู มีพระภาคเจาประทับอยู  

ณ กรงุสาวตัถ ีพราหมณผูหนึง่คดิวา เราจกัหวาน

ขาวเหนียว ใกลฝงแมน้ําอจิรวดี  ในระหวาง

กรุงสาวัตถีและพระเชตวันมหาวิหาร  จึงไถนา 

พระผู มีพระภาคเจา แวดลอมดวยภิกษุสงฆ 

เสด็จเขาไปบิณฑบาต เห็นพราหมณนั้น ทรง

รําพึงเห็นว า ข าวเหนียวของพราหมณนั้น

จักเสียหาย จึงทรงรําพึงถึงอุปนิสัยสมบัติของ

พราหมณนั้นตอไป   

 ไดทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค

ของพราหมณนั้น ทรงรําพึงวา พราหมณนี้จัก

บรรลุเมื่อไร ไดทรงเห็นวา เมื่อขาวกลาเสียหาย 

พราหมณจะถูกความโศกครอบงํา  แลวจึงพรอม

ที่จะฟงพระธรรมเทศนา

 ทรงดําริตอไปวา หากเราจักเขาไปหา

พราหมณในตอนนั้น พราหมณจักไมสําคัญ

โอวาทของเราที่ควรจะฟง เพราะพราหมณ

ทั้ งหลายมีความชอบต างๆ กัน เอาเถิด 

เราจักสงเคราะหตั้งแตบัดนี้ทีเดียว พราหมณ

มีจิตออนในเราอยางนี้ ก็จักฟงโอวาทของเรา

ในตอนนัน้ แลวเสด็จเขาไปหาพราหมณ ตรสัถาม

วา พราหมณ ทานทําอะไร 

 พราหมณคิดวาพระสมณโคดมเปนผูมี

ตระกูลสูง ยังทรงทําการปฏิสันถารกับเรา จึงมี

จิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา ทันใดนั้นเอง

กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค

กําลังไถนา จักหวานขาวเหนียวพระเจาขา 

 ลาํดบันัน้ พระสารบีตุรเถระคดิวา พระผูมี

พระภาคเจาไดทรงทาํการปฏสัินถารกบัพราหมณ 

พระตถาคตทั้งหลาย หากไมมีเหตุปจจัยแลว 

จะไมทรงทําอยางนั้น เอาเถิด แมเราก็จะทํา

ปฏสินัถารกบัพราหมณนัน้ จงึเขาไปหาพราหมณ 

แลวไดทําการปฏิสันถารอยางนั้นเหมือนกัน 

พระมหาโมคคลัลานเถระและพระมหาสาวก ๘๐ 

ก็ทําอยางนั้น พราหมณพอใจเปนอยางยิ่ง   

 ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อขาว

กลาสมบูรณ วันหนึ่งเสวยภัตตาหารเสร็จแลว

เสด็จจากกรุงสาวัตถีไปพระเชตวัน แวะแยกทาง

เขาไปหาพราหมณ ตรัสวา พราหมณ นาขาว

เหนียวของทานดีอยูหรือ, พราหมณกราบทูล

วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ หากนาขาวเหนียว

สมบูรณดีอยู อยางนี้ ขาพระพุทธเจาจักแบง

ถวายแดพระองคบางพระเจาขา 

 ครัน้ตอมาลวงไปได ๔ เดอืน ขาวเหนยีว

ของพราหมณไดผลิตผลบริบูรณ เมื่อพราหมณ

กําลังขวนขวายวา เราจักเกี่ยว วันนี้หรือพรุงนี้ 

มหาเมฆต้ังขึ้น  แลวฝนไดตกตลอดคืน แมนํ้า

อจิรวดีเต็มเปยม ไหลพัดพาขาวเหนียวไปหมด

พราหมณเสยีใจตลอดคนื พอสวางกไ็ปยงัฝงแมนํา้ 

เหน็ขาวกลาเสยีหายหมด เกดิความโศกอยางแรง

วา เราฉิบหายแลว บดันีเ้ราจกัมชีวีติอยูไดอยางไร 



๑๖
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 ตอนใกล รุ  งของคืนนั้นเอง พระผู มี

พระภาคเจาทรงตรวจดสูตัวโลกดวยพทุธจกัษ ุทรง

ทราบวา วนันี ้ถงึเวลาแสดงธรรมแกพราหมณแลว 

จึงเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีประทับยืน

ใกลประตูเรือนของพราหมณ พราหมณเห็น

พระผูมีพระภาคเจาแลวคิดวา พระสมณโคดม

มีพระประสงคจะปลอบใจเรา ผู ถูกความโศก

ครอบงําจึงเสด็จมา แลวปูอาสนะ รับบาตร ทูล

นิมนตใหประทับนั่ง 

 พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยู  จึง

ตรัสถามพราหมณวา พราหมณทานเสียใจเรื่อง

อะไรหรือ  พราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดม

ผูเจริญ ถูกแลวพระเจาขา นาขาวเหนียวของ

ขาพระองคถูกนํ้าพัดพาเสียหายหมดพระเจาขา 

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณ

เมื่อถึงคราววิบัติ ก็ไมควรเสียใจ และเมื่อถึง

คราวสมบูรณ ก็ไมควรดีใจ เพราะช่ือวากาม

ทั้งหลาย ยอมสมบูรณบาง ยอมวิบัติบางดังนี้ 

ทรงรูธรรมเปนทีส่บายของพราหมณนัน้ จงึไดตรสั

กามสูตรนี้วา : 

กามัง กามะยะมานัสสะ ตัสสะ เจ ตัง สะมิชฌะติ 

อัทธา ปติมะโน โหติ  ลัทธา มัจโจ ยะทิจฉะติ 

ตัสสะ เจ กามะยะมานัสสะ  ฉันทะชาตัสสะ ชันตุโน 

เต กามา ปะริหายันติ  สัลละวิทโธวะ รุปปะติ 

โย กาเม ปะริวัชเชติ  สัปปสเสวะ ปะทา สิโร 

โสมัง วิสัตติกัง โลเก  สะโต สะมะติวัตตะติ 

เขตตัง วัตถุง หิรัญญัง วา  ค๎วาสสัง ทาสะโปริสัง 

ถิโย พันธู ปุถู กาเม  โย นะโร อะนุคิชฌะติ 

อะพะลา นัง พะลียันติ  มัททันเต นัง ปะริสสะยา 

ตะโต นัง ทุกขะมันเวติ  นาวัง ภินนะมิโวทะกัง
 

ตัส๎มา ชันตุ สะทา สะโต  กามานิ ปะริวัชชะเย 

เต ปะหายะ ตะเร โอฆัง  นาวัง สิต๎วาวะ ปาระคูติ ฯ



๑๖
๑๕๑๕

 ถากามนั้นสําเร็จดวยดีแกสัตวนั้น ผูอยากไดกามอยู 

 สัตวนั้นไดกามตามที่ตองการแลว ก็ยอมเปนผูมีใจเอิบอิ่มเปนแนแท

 

 (แต) ถาเมื่อสัตวนั้นอยากไดกามอยู เกิดความพอใจแลว 

 กามเหลานั้นเสื่อมไป สัตวนั้นยอมเจ็บปวด เหมือนถูกลูกศรแทง

 ผูใดงดเวนกามทั้งหลาย เหมือนคนเดินหลีกเลี่ยงหัวงู 

 ผูนั้นมีสติ ลวงพนตัณหาที่ชื่อวาวิสัตติกาในโลกนี้ไปได

 นรชนใดปรารถนาเนืองๆ ซึ่งไรนา ที่ดิน เงิน โค มา 

 ทาส กรรมกร สตรี พวกพอง หรือกามเปนอันมาก

 กิเลสทั้งหลายอันมีกําลังนอย ยอมครอบงํายํ่ายีนรชนนั้นได

 อันตรายทั้งหลายก็ยอมยํ่ายีนรชนนั้น 

 ตอแตนั้น ทุกขยอมติดตามนรชน ผูถูกอันตรายครอบงํานั้นไป 

 เหมือนนํ้าไหลเขาเรือรั่ว ฉะนั้น

 เพราะฉะนั้น สัตวเกิดแลวพึงมีสติทุกเมื่อ ละเวนกามทั้งหลายเสีย

 ครั้นละกามเหลานั้นแลว ก็จะพึงขามโอฆะได 

 เหมือนคนวิดนํ้าจากเรือแลว พึงไปถึงฝงได ฉะนั้น

พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนา ดวยธรรมอันเปนยอดคือพระอรหัต

เมื่อจบเทศนา พราหมณและพราหมณีตั้งอยูในโสดาปตติผล

  

( เหมือนเศษเนื้อชิ้นใหญใครตางแยง  เหมือนหลุมถานรอนแรงเขาแขงผิง 

เหมือนความฝนยืมมาไมมีจริง  เหมือนถูกยิงตองศรพิษที่ติดปลาย 

เหมือนเอ็นหอยรอยโยงโครงกระดูก เหมือนจับถูกหัวงูพิษก็ฉิบหาย 

เหมือนคนถือคบเพลิงทวนลมพาย  เหมือนผลไมสุกรางที่คางคอย 

เหมือนเศษเลือดเปอนกระดูกยิ่งดูดแหง ยังฟดแยงมากลบฝงไมยั้งถอย 

สรุป กามสูตร ใหจํางาย 



๑๖
๑๖๑๖

เหมือนนายถือดาบโคงสะกดรอย เผลอก็ปลอยออกตัดศีรษะปาน 

เหมือนเลียลิ้มนํ้าผึ้งปายบนปลายมีด เหมือนออยรีดลํายืดยิ่งจืดหวาน 

เหมือนโรคเรื้อนยิ่งเกายิ่งทรมาน เปนทางตันพันธการเปอกกามตม )

 

ถาไดกามแลวมีสุขไมทุกขแน  ผูคนแทคงไดแลวซึ่งสุขสม 

แตยิ่งเสพยิ่งกระหายสายระบม  ยามวายจมยิ่งหวนไหอาลัยครวญ 

จงหลีกลี้หนีหางเจากามชั่ว  ดุจเจอหัวอสรพิษผิดทางหวน 

มีสติสังวรใจ ไมเรรวน  ดั่งจันทรนวลหลีกออกจากหมอกลา 

ก็คนใดยังฝกใฝในสตรี  ทรัพยนาที่เงินทองพองพงษา

นางกามนอยปลอยเปนนางพญา  กามแกรงกลาก็กัดเขาผูเมากาม 

ทุกขจักทวมผูนั้นดั่งเรือรั่ว  ระวังตัวอุดรูมีอยาผลีผลาม 

เรงวิดนํ้าออกจากเรือพยายาม  ถึงฝงงามตองพายขามหวงนํ้าไป

 

( มันก็สุดเพียงแคนํ้าเจากามเอย  หลอกใหเชยชมชิดพิสมัย 

เมื่อแกเฒาเจาก็ไมเหลืออะไร  จงกลับไปทางเกาที่เจามา ฯ ) 

 จงึขอเชญิชวนทานผูอาน ใหมาแสวงหาความสขุทีน่อกเหนือจาก

กามกนับาง  เพือ่ชีวติอนัประเสริฐ เพ่ือความเปนสหายกบัพรหม เพือ่เปน

ผูใหญที่มีวุฒิภาวะ เปนหลักใหกับบานกับเมืองได รวมกันปฏิบัติ กาวพน

อุทกภัย ภัยอันเกิดจากกามโอฆะที่ทวมทับสัตวโลกกันอยูในเวลานี้ 

ดุจนํ้าผึ้ง หยดปาย บนปลายมีด

ลองลิ้นรีด เลียลิ้ม ชิมรสหวาน

สุขหนึ่งหยด แลวรันทด ทรมาน

ใจเสพกาม ลามเลน ก็เชนกัน



๑๖
๑๗๑๗

         สุโข วิเวโก ตุฏฐัสสะ  สุตะธัมมัสสะ ปสสะโต                      

 อัพฺยาปชชัง สุขัง โลเก  ปาณะภูเตสุ สัญญะโม                     

 สุขา วิราคะตา โลเก  กามานัง สะมะติกกะโม                         

 อัสฺมิมานัสสะ วินะโย  เอตัง เว ปะระมัง สุขันติ*
 

วิเวก เปนสุขของผูยินดี มีธรรมอันสดับแลว พิจารณาเห็นอยู

ความไมเบียดเบียน คือ ความสํารวมในสัตวทั้งหลาย เปนสุขในโลก                                                               

ความเปนผูปราศจากราคะ คือ ความกาวลวงซึ่งกามทั้งหลายเสียได เปนสุขในโลก                                                             

การนําอัสมิมานะออกเสียไดนี้แล เปนสุขอยางยิ่ง ฯ     

           * พระไตร ปฎกบาลี เลมที่ ๒๕  สุตฺต. ขุ. สุตฺตนิปาตา ขอ ๕๑ (อุทาน) หนา ๘๖

 มีคํากลาวของพระเดชพระคุณหลวงพอ เจาคุณพระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ. ปยุตฺโต) ไววา “แสวงหารสตางๆ มามากมาย แตสดุทายก็จบลงทีร่สจดื

แหงความจรงิ” จืดในที่นี้ไมใชจืดชืด แตเปนรสจืดสนิทของความบริสุทธิ์ที่พนจาก

การปรุงแตง เปนสุขของการเห็นโทษของกาม และไดสัมผัสสุขจากการออกจาก

กามไดอยางถาวร  เปนเนกขัมมสุข สุขที่ไมผันแปร เปนเอกันตปรมสุขอยางแทจริง



๑๖
๑๘๑๘

 เรารูจักหลายคนในตระกูลเศรษฐบุตร 
โดยที่เราเองก็ไมรูตัว หนึ่งในนั้นคือ นายเลิศ 
เศรษฐบตุร หรอื พระยาภักดีนรเศรษฐ เจาของ
รถเมลขาว และโรงแรมปารคนายเลิศ อีก
ทานหนึ่งก็คือ นายบุญรอด เศรษฐบุตร  หรือ 
พระยาภิรมยภักดี เจาของเบียรตราสิงห
          อีกหนึ่งทานที่ขอแนะนําใหรูจักคือ นาย
สอ เสถบุตร หรือชื่อเดิม สอ เศรษฐบุตร ผูแตง
พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ซึ่งผูที่อายุมากกวา 
๕๐ ปที่เรียนภาษาอังกฤษทุกคนตองเคยใช
หรือเปนเจาของ สาเหตุที่ตองเปลี่ยนนามสกุล
จากเศรษฐบุตรเปนเสถบตุร กเ็พราะการกาํจดั
พยัญชนะไทยบางตัว ในสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม

 ประวัติของ สอ เสถบุตร นั้น   เรียบเรียง
มาจากหนังสือพิมพขาวสด ดังนี้ :
 “สอ เสถบุตร” ถือเปนบุคคลตัวอยาง
ของผูไมทอถอย เปยมดวยคุณภาพที่กลั่นจาก
อัจฉริยภาพทางภาษา และมีความมุ งมั่น
เพียรพยายามในการสรางสรรคพจนานุกรม

พจนานุกรม
กองบรรณาธิการ

บันดาลใจ :

 พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)

ของ สอ เสถบุตรของ สอ เสถบุตรชีวิต



๑๖
๑๙๑๙

อังกฤษ - ไทย อันทรงคุณคาและมีคุณูปการ
ตอการศกึษาของชาต ิ รวมทัง้เปนตนแบบของ
พจนานกุรมในรุนตอๆ มาโดยไดรบัการยกยอง
วาเปนพจนานกุรมทีย่อดเยีย่ม เปนทีน่ยิมสงูสดุ
ของไทย คนไทยสวนใหญรูจัก สอ เสถบุตร ใน
ฐานะผูแตงพจนานุกรม (ไทย - อังกฤษ และ
อังกฤษ - ไทย) แตเพียงอยางเดียว  เพราะถือ
เปน “งานแหงชีวิต” ของสอ เสถบุตร 
 แตนั่นไมใชงานชิ้นเดียวขอทาน สอ
เสถบุตร มีชีวิตที่แปลกและนาศึกษา มีเพียง
ไมกี่คนที่ทราบวา บุรุษทานนี้เปนวิศวกร โดย
การศึกษาเลาเรียนดวยทุนคิงสกอลารชิพ เปน
เจากรมเลขาธิการองคมนตรี  ในราชสํานัก
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู หัว  
เปนนักโทษการเมืองสมัยประชาธิปไตยเริ่ม
กอต้ัง เปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร ดวย
ความนิยมของประชาชนชาวธนบุรี และเปน
นกัหนงัสอืพมิพ นักเขียน ดวยใจรัก และดวย
พรสวรรคในการประพันธ 
 ลักษณะเดนของ สอ เสถบุตร ไมไดอยู
ที่ความเจนจัดในแขนงวิชาตางๆ หากอยู ที่
ความไมยอทอตอพรหมลขิติ เมือ่ถกูชะตากรรม

เลนงาน ความซือ่สตัยตอตนเองและผูอ่ืน ความ
เห็นอกเห็นใจตอเพื่อนมนุษยและความยึด
มั่นในอุดมการณอยางเขมแข็ง ทําใหผลงาน
แหงชีวิตของ สอ เสถบุตร มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับในวงการศึกษาจนถึงทุกวันนี้
 สอ เสถบุตร เกิดเวลาเที่ยง ของวันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๔๖ เปนบุตรของ 
นายสวัสดิ์ กับ นางเกษร เศรษฐบุตร  เริ่มหัด
อานเขยีนภาษาไทยจากแมครชูุม  และไปเรยีน
ตอทีโ่รงเรยีนสขุมุมาลยัใกลๆ  บาน  ตอมา พ.ศ. 
๒๔๕๘  ไดเขาเรียนชั้นมัธยม ๔ ที่โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย   เมื่ออายุได ๑๕ ป เขาจําเปน
ตองกลายมาเปนหัวหนาครอบครัว เนื่องจาก
บิดาเสียชีวิตจากโรคไขจับสั่น 
 สอ เศรษฐบุตร เข าสอบชิงทุนคิง
สกอลารชิพ ไดเปนนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง 
ไปเรียนที่ลอนดอน ในป   พ.ศ. ๒๔๖๔ 
พ.ศ. ๒๔๖๙ จึงเดินทางกลับมาพรอมใบ
ปริญญาเกียรตินิยม B.S.c. (HONS) ทาง
ธรณวีทิยา  และประกาศนยีบตัร F.G.S. ในสาขา
วิศวกรรมศาสตรเปนคนแรกของประเทศไทย 
เมื่อกลับมาไดเข ารับราชการ ตําแหนงผู 
เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยา ในกรมโลหกิจและ
ภูมิวิทยา นอกจากน้ัน ยังไดทําหนังสือพิมพ  
“บางกอกการเมือง” และหนังสือพิมพฉบับ
อื่นๆ
 ต  อมาจากการที่ พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงไดอานบทความ
ของ สอ เศรษฐบุตร ในหนังสือพิมพ Bangkok 
Dailymail แลวพอพระทัย จึงใหมาถวายงาน
ใกลชดิ ทาํหนาทีเ่ปนหลวงมหาสทิธโิวหาร และ
ขึ้นดํารงตําแหนงเจากรมกองราชเลขาธิการ
องคมนตรี  ในป พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔ หลัง
การปฏิวัติของคณะราษฎร  สอ เศรษฐบุตร 
จึงไดลาออกจากราชการ และถูกจับกุมใน ผลงานพจนานุกรมเลมแรกของ สอ เสถบุตร



๑๖
๒๐๒๐

เวลาตอมา  พรอมกับคนที่เคยทําหนังสือพิมพ 
“กรงุเทพเดลเิมล” ในขอหารวมกนัเปนตวัการ
พิมพใบปลิวเขาขางพวกกบฏ (กบฏบวรเดช)  
และถูกตัดสินโทษใหจําคุกตลอดชีวิตในขอหา
กบฏ
 ในระหวางอยูในคุกบางขวาง แดน ๖ 
ที่หองขังหมายเลข ๓๘ แลว วันหนึ่ง เขาก็รับ
ทราบขาวที่บั่นทอนความหวังที่จะไดรับการ
ปลอยตัว  คือ ขาวการสละราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู หัว สอ 
เศรษฐบุตร จงึใชเวลาและความรูของเขาใหเกดิ
เปนรายไดและเกิดประโยชนแกสวนรวม  ดวย
การสรางสรรคงานเขียน Dictionary 
 งานเขยีนพจนานกุรมนีต้องแอบทาํ  ไมให
ผูคุมตรวจจบัได มารดาของ สอ เศรษฐบตุร เปน

คนชวยจัดการหาตําราและเครื่องเขียนตางๆ 
มาให นักโทษการเมืองตางใหความรวมมือ  
โดย สอ เศรษฐบุตร จะเปนผูบอกคําศัพทจาก
มนัสมองออกมาอยางรวดเรว็  อกีคนมหีนาทีจ่ด
ลงสมุดดวยดินสอ  อีกฝายคอยชวยตรวจทาน
และคัดลอกใหมใหสะอาดสวยงาม พรอมที่จะ
นําออกตีพิมพ ใตเพดานหองขังถูกแอบเจาะ
เปนชองสําหรับเก็บของตางๆ ใหปลอดภัย
 เวลาในแตละวนัจัดไวอยางด ีในตอนเชา
เริ่มงานเขียนพจนานุกรม  ตั้งแต ๐๗.๓๐ น. 
พักรับประทานอาหาร บายเริ่มเขียนอีกครั้ง 
๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เมื่อเขียนมาไดถึงตัว S 
วันหนึ่งมีคําสั่งใหยายนักโทษทางการเมืองทั้ง 
๗๐ คน ไปทีเ่กาะตะรเุตา  ทีเ่กาะตะรเุตา  ผูคมุ
อนุญาตใหปลูกกระทอม สอ เศรษฐบุตร เลือก
ปลกูกระทอมอยูคนเดยีว  ทาํใหสะดวกขึน้มาก
ในการเขียนตนฉบับพจนานุกรมฉบับหองสมุด  
เมือ่เขยีนตนฉบบันีเ้สรจ็  จงึจางนกัโทษการเมอืง
คนอื่นๆ คัดลอกลงในสมุด  ดวยคาจางเลมละ 
๑ สลึง  โดย พัชรพิมพ เสถบุตร  บุตรสาวเปน
ผูจายให และลงมือเขียนฉบับตั้งโตะตอไป

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๗) 
และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

 ผลงานดิกชันนารี่ ของสอ เสถบุตร

 วันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖  
นักโทษการเมืองตองยายไปที่เกาะเตา ใน
ระหวางการเคลื่อนยายนี้  มีการแวะรอรถไฟ
ที่สถานี นักโทษไดเห็นอักษรไทยที่แปลกไป  



๑๖
๒๑๒๑

อนัเกดิจากแนวคดิของจอมพล ป. พบิลูสงคราม  
ที่ยกเลิกพยัญชนะที่มีรากจากบาลี-สันสกฤต
ออก และจุดนี้ทําให สอ เศรษฐบุตร ไดรูวา ชื่อ
บนปกพจนานุกรมที่พิมพจําหนายของเขา  ได
เปลีย่นไปเปน “สอ เสถบตุร”  จงึไดยดึชือ่นีม้า
ตลอด  ไมไดเปลีย่นกลบั จนกระทัง่ ๒๐ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๗ จงึไดรบัการปลอยตวั  เมือ่มกีารขอ
พระราชทานอภัยโทษ ในสมัยนายควง 
อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี   
  นอกเหนอืจากพจนานกุรม ในระหวางที่
อยูในคกุบางขวาง  สอ เสถบตุร  ยงัเขยีนบทความ
ไปลงหนังสือ “บางกอกไทมส” หนังสือ
นวนิยาย “พ.ศ. ๒๔๘๑” บันทึกอัตประวัติ 
“จําเลยสารภาพ” และบทความที่เขียนไปลง
เปนประจําในหนังสือ “นํ้าเงินแท” ก็ลวนแต
เขียนจากในคุกสงออกมาสูผูอาน นอกจากนั้น
ยังเคยรับตําแหนงผูอํานวยการหนังสือพิมพ 
“ศรีกรุง” ตามขอเสนอของ นายมานิต วสุวัต 
ตอมารวมกันต้ังหนังสือพิมพภาษาอังกฤษขึ้น
ชื่อวา Liberty และเปนบรรณาธิการ ตอมายัง
ไดออกนิตยสารรายสัปดาหชื่อ Leader ที่มีทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในฉบับเดียว โดย
คอลมันความยอกยอนซอนเงือ่นของภาษาเปน
ทีส่นใจอยางสงู เพราะ สอ เสถบตุร ตอบปญหา
ใหผูอานทีส่งสยัเกีย่วกบัภาษาองักฤษไดดมีาก 

 สอ เสถบุตร เริ่มเขาสูเสนทางการเมือง  
ลงสมัครรับเลือกผูแทนราษฎร จังหวัดธนบุรี 
ในนามพรรคกาวหนา ซึ่งกอตั้งรวมกับ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช  ม.ร.ว.นิมิตมงคล นวรัตน   
ม.จ. สิทธิพร กฤดากร  นายหลุย คีรีวัต ฯลฯ  
ตอมารวมกับพรรคประชาธิปไตย   แลวใชชื่อ
วา “พรรคประชาธิปตย” 
 เมื่อ สอ เสถบุตร อายุได ๔๗ ป จึงแกไข
ปรับปรุงพจนานุกรมของเขา  และจัดพิมพ
จําหนายเองทั้งหมด ในระหวางนั้น พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะ
ซื้อพจนานุกรมฉบับตั้งโตะของสอที่กําลังขาด
ตลาด  สํานักพิมพหลายแหงเมื่อทราบเขา  จึง
พากันมาติดตอขอเปนผูพิมพ สอ เสถบุตร ได
เลือกรานวรรธนะวิบูลยเปนผูจัดจําหนาย โดย
เขาเปนผูจัดพิมพเอง  ทําใหไดรับเงินกอนใหญ
มาปรับปรุงโรงพิมพ  หนังสืออื่นที่ สอ เสถบุตร 
เขียนในชวงนั้นไดแก “ไปนอก” และ “อังกฤษ
สําเร็จรูป”  สอ เสถบุตร

 ดิกชั่นนารี่ปรับปรุงรุนลาสุดสําหรับนักเรียนนักศึกษา



๑๖
๒๒๒๒

 ในป พ.ศ. ๒๕๐๗  สอ เสถบุตร เขียน
พจนานุกรมอีกครั้ง  โดยเขียนที่บานชายทะเล 
เดือนมีนาคม ๒๕๐๘  จึงเขียนและพิมพ
พจนานุกรม New Model Thai - English 
Dictionary (Library Edition) เสร็จพรอม
ออกจําหนาย และปตอมาพจนานุกรม New 
Model English - Thai Dictionary (Desk 
Edition) ก็ออกตามมา  และไดจําหนาย
ลิขสิทธิ์ให กับสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช
ในที่สุด 
 สอ เสถบุตร เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๑๓  นางพัชรพิมพ เสถบุตร ลูกสาวของ 
สอ เสถบตุร  กลาววา  นอกเหนอืจากพจนานกุรม  
อยากใหคนไทยรูวา สอ เสถบุตร เปนบุคคล
สําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง  เปน
ตวัอยางของบคุคลสาํคญั   ในขณะทีถ่กูตดัสนิ
จําคุกตลอดชีวิต แตไมมีความทอแทหรือ
สิน้หวัง กลบัลกุขึน้สู พรอมใชเวลาทีถ่กูจําคกุ
ทั้งชีวิตทําใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและ
สังคมและประเทศใหมากทีส่ดุ 
 “คุณงามความดีและคุณูปการหรือ
ผลงานของ สอ เสถบุตร สะทอนความคิด

ทางการเมอืง ประวตัศิาสตรและสงัคม  รวมทัง้
ยังเปนหลักฐานประวัติศาสตร  ดังนั้น ยอมมี
คาและควรเก็บเปนเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร  
พจนานุกรมฉบับดั้งเดิมของ สอ เสถบุตร  
มคีณุประโยชนในการใชภาษา สามารถอธบิาย
ความหมายของคาํ ในรปูประโยคในบรบิทของ
คนไทยใหเห็นภาพได นอกจากน้ันยงัสะทอนให
เหน็สภาพประวตัศิาสตร  ปรชัญา  และการเมอืง
ในสมัยน้ันไวไดดวย ดังน้ัน จึงควรอนุรักษ
พจนานกุรมของ สอ เสถบตุร ในฉบบัดัง้เดมิ เปน
มรดกของคนไทยไวดวย” นางพัชรพิมพกลาว
ทิ้งทาย 
 จวบจนทุกวันนี้ ชื่อ สอ เสถบุตร ยังเปน
ที่ระลึกถึง ทั้งในฐานะผูแตงพจนานุกรมที่ดี
ที่สุด และในฐานะบุคคลผูยิ่งใหญ เจาของ
ประวตัชิวีติการตอสูอันเขมขนนาศกึษา จรงิอยู
ที่ว าอาจมีผู  เขียนพจนานุกรมที่ เชี่ยวชาญ
ในหลักไวยากรณ สํานวน และวิธีการใช
คําอังกฤษ ตลอดจนรอบรู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของชนชาติน้ีนับพันนับ
หมื่นคน แตมีบุคคลเพียงหนึ่งเดียว  ที่มุงมั่น
เขียนพจนานุกรม ทั้งๆ ที่อยูในสถานะนักโทษ
การเมืองที่ไรทั้งอิสรภาพและความสะดวก
สบาย   เขาคือ “สอ เสถบุตร” 

  สอ เสถบุตร ในวันเวลาที่เปลี่ยนไป



 วเิคราะหเจาะลกึเรือ่งรอยพระพทุธบาทมา
ตัง้มากมายหลายตอน หากไมพดูถงึสญัลกัษณ
มงคล ๑๐๘ ประการ ยอมถือวาบกพรองอยาง
ไมนาใหอภยั หากเปนละครไทยกน็าจะจบแบบ
พระนางไปคนละทศิละทาง ไมครองคูกนั เชนนัน้
แลวผูเขียนเห็นจะไมพนถูกตําหนิเปนแนแท
 ความจริงคือคติความเชื่อรอยพระ-
พุทธบาทสมัยสุโขทัยนั้น มาพรอมกับสัญ-
ลกัษณมงคล ๑๐๘ ประการ ดงัขอความปรากฏ
ในจารึกวา “เขาอันนี้ชื่อเขาสุมนกูฏบรรพต ... 
เรียกชื่อดังอันเพ่ือไปพิมพเอารอยตีนพระ-
พุทธเจาเรา อันเหยียบเหนือจอมเขาสุมนกูฏ
บรรพตในลงักาทวปีพูน มาประดษิฐานไวเหนอื
จอมเขาอันนี้ แลวใหคนทั้งหลายไดเห็นรอยฝา
ตีนพระพุทธเจาเรานี้ มีลายอันไดรอยแปดสี 
สองใหฝูงเทพดาและ ... ทั้งหลายไดไหวบน
ภูเขา”

มองเทศ - มองไทย :

สืบคนหา

พระพุทธบาท ๕ รอย

 สัญลักษณมงคล ๑๐๘ ประการ มี
มากมายหลายแบบ แตละแหงกแ็ตกตางกนัไป 
แตผูเขียนเลือกคัดลอกที่ปรากฏในศิลาจารึก
หลักที่ ๑๐๒ พ.ศ. ๑๙๒๒ เพราะถือวาเปน
หลักฐานชั้นตน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑. สริวจฺโฉ  นางฟา
๒. โสวตฺถิ  รูปสวัสติกะ
๓. นนฺทิยาวฏโฏ ดอกพุดหรือดอกมะเดื่อ 
๔. วฏงฺสกํ  ดอกไมกรองบนศีรษะ

วิเทศทัยย

ตอน
จบ

  เขาสุมนกูฏ



๑๖
๒๔๒๔

๔๙ - ๕๕. สตฺตมหาสรา สระ ๗ สระ
๕๖ - ๖๒. มหาเสลา ภูเขาใหญ ๗ ลูก
๖๓. ปาฏโก ธงประฏาก
๖๔. สุงสุ ปลาฉลาม 
๖๕. ปาฏงคิ เกาอี้
๖๖. สุวณฺณวาลพิชะนี  พัดทองขนหางสัตว
๖๗. สุวณฺณสีโห ราชสีหทอง
๖๘. พยคฺโฆ เสือ
๖๙. วลาหโก อสฺโส มาวลาหก
๗๐. อุโปสโถ วารโณ ชางตระกูลอุโบสถ
๗๑. เกลาสปพฺพโต ภูเขาไกรลาศ
๗๒. หงฺโส หงส 
๗๓. จากวโก นกจากพราก
๗๔. วาสุกี พระยานาค 
๗๕. เอราวโณ ชางเอราวัณ
๗๖. กรวิโก นกการเวก 
๗๗. สุวณฺณภมโร แมลงภูทอง
๗๘. กุกฺกุสูโร ไกเถื่อน 
๗๙. สิขี  นกยูง
๘๐. โกฺโจ นกกระเรียน
๘๑. อุสโภ โคอุศุภราช
๘๒. หรินาวา เรือทอง
๘๓. จตุมฺมุขา รูปมหาพรหมสี่หนา
๘๔. กินฺนโร กินนร 
๘๕. กินนรีปกฺขี นางกินนรี
๘๖. ชีวญชีวกนามกา นกกระทาดง

๕. องฺกุโส ขอชาง 
๖. ปาสาโท ปราสาท
๗. ชีวํ  นกพริก
๘. วุทฺธมานกํ ดอกพุดซอน
๙. เสวฉตฺตํ รมขาว 
๑๐. ขคฺโค มีดหรอืพระขรรคไชยศรี
๑๑. ตาลวณฺฏ ขั้วลูกตาล
๑๒. วิชนี พัด
๑๓. โมรหตฺถกํ หางนกยูงมัดเปนกํา
๑๔. อุณหิส ผาโพกศรีษะหรอืมงกฎุ
๑๕. ปตฺโต บาตรหรือภาชนะ
๑๖. ทามมณี เชือกแกว
๑๗. อุปลํ ดอกบัวสาย
๑๘. นีลํ  ดอกบัวเขียว
๑๙. รตฺตํ ดอกบัวแดง 
๒๐. ปทุมํ ดอกบัวหลวง
๒๑. สมุทฺโท ทะเล 
๒๒. ปุณณปาติ ภาชนะใสนํ้าเต็ม
๒๓. ปุณฺณฆโฏ หมอใสนํ้าเต็ม 
๒๔. หิมวา ปาหิมพานต
๒๕. จกฺกวาฬา ลูกโลก
๒๖. นกฺขตฺตา ดาว
๒๗. เมรุ ภูเขาเมรุ
๒๘. สุริโย พระอาทิตย
๒๙. จนฺทิมา พระจันทร
๓๐ - ๓๓. จตุโร มหาทีปา มหาทวีปทั้งสี่
๓๔ - ๓๕. ทวิสหสฺสปริตตกา ทวีปนอยสองพัน
๓๖. ทกฺขิณาวฏฏสงฺโข สังขทักษิณาวรรต 
๓๗. สปริโส จกฺกวตฺติ 
      พระเจาจักรพรรดิและบริวาร
๓๘. ยมกํ เหมมจฺฉ ปลาทองทั้งคู
๓๙. จกฺกํ จักร
๔๐. ธชฺชํ ธงชัย 
๔๑. กุมภิโล จระเข
๔๒ - ๔๘. สตฺตคงฺคา แมนํ้า ๗ สาย 

  มหาพรหมสี่หนา



๑๖
๒๕๒๕

๘๗ - ๙๒. ฉกามาวรโลกา โลกสวรรค ๖ ชั้น
๙๓ - ๑๐๘. โสฬสพรหมฺโลก พรหมโลก ๑๖ ชัน้
 หากสรุปลวดลายมงคลดังกลาวเบื้องตน 
ก็สามารถจําแนกออกเป น ๓ ส วน คือ 
๑) สัญลักษณมงคลประเภทเครื่องหมายแหง
โชคลาภ ความเจริญและความอุดมสมบูรณ 
๒) สัญลักษณมงคลประเภทเครื่องประกอบ
บารมีของกษัตริยและพระเจาจักรพรรดิ และ 
๓) สัญลักษณมงคลประเภทสวนประกอบทาง
รูปธรรมและนามธรรมของสุคติภพในจักรวาล 
ซึ่งปรากฏในรูปของคติในไตรภูมิ
 คติความเช่ือเรื่องมงคล ๑๐๘ ในรอย
พระพทุธบาท สนันษิฐานวา นาจะไดรบัอทิธิพล
มาจากคัมภีรชินลังการฎีกาของลังกา เพราะ
พระมหาธรรมราชาลิไทไดอางถึงในหนังสือ
เตภูมิกถาของพระองค แตอาจจะมีการปรับ
เปลี่ยนไปบางตามความเหมาะสม เพราะ
เบื้องตน คัมภีรเลมนี้ผานมาทางพมากอน 
เมื่อนํามาใชในเมืองไทย นาจะมีการปรับแก
ใหเหมาะสมตามคตินิยมแหงตน
 อันวาลวดลาย ๑๐๘ บนรอยพระพุทธ-
บาทนั้น สันนิษฐานวานาจะเปนสัญลักษณ
มงคลในพิธีกรรมของพราหมณ ผูประกอบพิธี
บชูายญัแตโบราณนานเน ครัน้พระพทุธศาสนา
เจรญิรุงเรอืงแผไพศาลไปไกล จนเปนทีย่อมรบั
ของพวกพราหมณเจาพิธีนอยใหญ ยอมเกิด
การเลียนแบบ หยิบยืมบางสิ่งบางอยางจาก

พิธีกรรมพราหมณเขามาสูพิธีกรรมของพุทธ 
ดังปรากฏเห็นเริ่มแรกในคัมภีร อรรถกถา
สุมังคลวิลาสินี ซึ่งเปนคัมภีรแตงแกคัมภีร
ทีฆนิกายแหงสุตตันตปฎก
 ครั้นพระพุทธศาสนาเขาสู  เกาะลังกา 
คติความเชื่อรอยพระพุทธบาทยอมเปนที่
รูจัก เชนเดียวกับความเชื่อเหลาอื่น เมื่อระยะ
เวลาผานไปเปนพันป ความเชื่อเรื่องรอย
พระพทุธบาทไดรบัความนิยมสงูสดุ พระเถรา-
จารยจึงพากันแตงคัมภีรพรรณนาเรื่องราว
ประกอบเพื่อปลูกศรัทธาของชาวพุทธ ดังเชน 
คัมภีรสมันตกูฏวัณณนา ของพระเวเทหเถระ 
และคัมภีรชินาลังการฎีกา ของพระพุทธรักขิต
เถระ เปนตน

 รอยพระพุทธบาท ที่วัดพระเชตุพน ฯ

 รอยพระพุทธบาท สมัยสุโขทัย

 ครัน้ตอมา พระเถระชาวไทยไดแตงคมัภรี
อกีหลายเลมเพือ่อธบิายสญัลกัษณมงคล ๑๐๘ 
ประการ ตามนัยแหงคัมภีรชินาลังการฎีกา 
แตไดเสริมเพิ่มบางสวนเขาไปตามความเห็น
แหงตน คัมภีรฉบับไทยดังกลาว มีชื่อวาคัมภีร
พทุธบาทมงคล คมัภรีพทุธปาทลกัขณะ เปนตน 
สวนนอกนั้น ลวนหยิบยืมเนื้อหาไปจากคัมภีร
ทั้งสองสิ้น
 อันวาลวดลายมงคลซึ่งปรากฏในคัมภีร
ชนิาลงัการฎกีาน้ัน ไมสามารถสบืคนไปหาราก
เหงาสัญลักษณแตละอยางได พระเถราจารย
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 พญาราชสีห : เปรียบเสมือนความกลา
หาญองอาจของพระพุทธเจา ที่ไมทรงครั่น
คราม เมือ่ประทบัอยูทามกลางบรษัิท ๔ หรอืไม
เกิดความกลวั ขณะประทบัตอหนาอัญเดยีรถยี
ภายนอก สอดคลองกับพุทธพจนในอปาทาน 
ขทุทกนกิายแหงพระสตุตนัปฎกวา พญาราชสหี
ผูคําราม เนื้อทั้งปวงยอมสะดุง แทจริงราชสีห
ผูมชีาตนิี ้ยอมยงัสตัวเลีย้งใหสะดุงทกุเมือ่ ฉนัใด 
พระพุทธเจาเมื่อทรงบันลือสีหนาทอยู พสุธานี้
ยอมหวัน่ไหว สตัวผูควรจะตรสัรูยอมตืน่ หมูมาร
ยอมสะดุง ฉันนั้น

 แมลงภู  ทองคํ า  :  เปรี ยบ เสมื อน
พระพทุธเจาผูทรงกาํจัดทิฐิมานะของบรษัิท ๔ 
แตไมทําใหบริษัทเหลาน้ันเดือดรอน เสมือน
แมลงภู เมื่อดูดนํ้าหวานจากเกสรดอกไม ยอม
นําเอาละอองเกสรดอกไมไป โดยไมทําให
ดอกไมชอกชํ้า ฉันนั้น สอดคลองกับพุทธพจน
ในคาถาธรรมบท ขทุทกนกิายแหงพระสตุตนัต-

ผู เกิดมาภายหลังจึงพยายามตีความหมาย
สัญลักษณดังกลาว เพื่อใหสอดคลองตองกัน
กบัพระพทุธศาสนา จะบอกวาเปนการตคีวาม-
หมายตามลายแทงก็ไมผิดนัก 
 การตีความสัญลักษณตอไปนี้ ผูเขียน
หยิบยืมมาจากผูรู เพราะหากตีความเอาเองก็
เกรงวาจะไปไกลเกินกวาผูอานจะรับได  จึงได
แตพรรณนาตามครูบาอาจารยรุนเกากอน

 รูปดวงอาทิ ตย   :  เปรี ยบ เส มือน
พระพุทธเจา ผูสองสวางปญญาทําลายความ
มืดมิดคืออวิชชา ทําใหชาวโลกสวางไสว เขาใจ
อริยสัจความจริง เปรียบเสมือนชี้ทางสวางแก
ผูหลงทาง สอดคลองกับพุทธพจนในอปาทาน 
ขุททกนิกายแหงพระสุตตันตปฎกวา โลกนี้
พรอมทัง้เทวโลก แลนไปเขาสูความมดืมนใหญ 
โลกกาํจดัความมดืได สองแสงโชติชวงอยู เพราะ
พระญาณของพระพุทธองค เปรียบเหมือน
พระอาทิตยกําลังอุทัย ฉะนั้น
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ปฎกวา ภมรไมยังดอกไมอันมีสีใหชอกชํ้า ลิ้ม
เอาแตรส แลวยอมบินไปแมฉันใด มุนีพึงเที่ยว
ไปในบาน ฉันนั้น

 ดอกไม : เปรียบเสมือนพระธรรมของ
พระพุทธเจา กลาวคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน 
๑ มีกลิน่หอมยวนใจ ยอมฟุงไปในทศินอยใหญ 
อีกทั้งสามารถหอมทวนลมอีกดวย สอดคลอง
กับพุทธพจนในคาถาธรรมบท ขุททกนิกาย 
แหงพระสุตตันตปฎกวา กลิ่นคือศีลเปนเยี่ยม
กวาคนัธชาติเหลานี ้คอื จนัทน กฤษณา ดอกบวั 
และดอกมะลิ กลิ่นกฤษณา และจันทนนี้ เปน 
กลิ่นมีประมาณนอย สวนกล่ินของพวกมีศีล
ทัง้หลายเปนกลิน่สงูสดุ ยอมฟุงไปทัง้ในเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย

 พญาหงส : เปรียบเสมือนพระพุทธเจา
ผูไมทรงยินดีในสมบัติทางโลกและในธรรม
สมบัติ กลาวคือโลกุตตรธรรม อีกทั้งไมยินราย

ในการกลาวหานินทาของคนนอกพระพุทธ
ศาสนา หรือคํายกยองสรรเสริญของหมูบริษัท 
เปรียบเหมือนพญาหงสสามารถแยกน้ํากับ
นํ้านมได ฉะนั้น สอดคลองกับพุทธพจนใน
สุตตนิบาต ขุททกนิกายแหงพระสุตตันตปฎก
วา นกพึงละปาเล็กแลวมาอาศัยอยูปาใหญ 
อันมีผลไมมาก ฉันใด อาตมาและคณาจารย 
ผูมีความเห็นนอย แลวไดประสบพระพุทธเจา 
ผูมีความเห็นประเสริฐ เหมือนหงสโผลงสูสระ
ใหญ ฉันนั้น
 การตีความดังกลาว เปนแตเพียงการ
อธิบายใหสอดคลองกับพุทธพจนเทาน้ัน แต
หาไดปดก้ันการตีความแบบอื่นไม แตละคน
ยอมตคีวามหมายตวัทศันะแหงตนได  น้ีเหน็จะ
เปนกุศโลบายของบรูพาจารยทีเ่ปดลายแทงให
เราทานทั้งหลายทดลองเชาวนปญญาเปนแน 
 หากมองโดยภาพรวม จะเหน็วาสญัลกัษณ
มงคล ๑๐๘ ประการ ลวนสามารถสรุปลงตรง
พระไตรรัตนทั้งนั้น จะบอกวาปริศนาลายแทง
ที่พระเถราจารยวางเอาไว เปนกลวิธีใหเราเขา
ถึงพระรัตนตรัยโดยอาศัยสัญลักษณดังกลาวก็
ยากจะเกินเดา แตความจริงคือหากเราศรัทธา
มั่นคงในพระรัตนตรัยแลว นั้นก็หมายความ
วาเราเขาถึงกระแสแหงอริยเจา ซึ่งเรียกวา
โสดาบันนั้นเอง
 ไม ว าจะเปนจุดประสงคใดก็แลวแต 
ผูเขียนเห็นวากุศโลบายน้ี  นาจะเปนวิธีการ
แปรความหมายจากธรรมาธิษฐานใหเปน
บคุลาธิษฐาน เพราะธรรมชาติของมนุษยสามญั
นัน้ หากจะอธบิายสจัธรรมอนัลกึซึง้กอปรดวย
ธรรมาธิษฐานแลวไซร ยอมเปนยาหมอใหญ
อันยากตอผูสนใจใฝรู แตหากแปรสัจธรรมอัน
ลุมลึกใหเปนรูปธรรม แลวคอยอธิบายเนื้อหา
ประกอบเชื่อมโยงดวยวิธีอุปมาอุปไมย เพื่อให
เหน็ลกัษณะของพระรตันตรยัแตละอยาง ยอม
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จะเปนเรือ่งงาย  เรยีกวาเปนการปรบัพืน้ความ
รูจากงายไปหายาก ดวยวิธีนี้ยอมเปนแรงจูงใจ
ใหสาธุชนผูใฝธรรมมากขึ้น 
 กลาวโดยสรุป รอยพระพุทธบาทเปน
เพียงบริโภคเจดียสมมติใหเปนสัญลักษณ
แทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น ถือวา
เปนสิ่งระลึกนึกถึงพระพุทธองค ซึ่งเปนมนุษย
สามัญชนแตสามารถเรียนรูและพัฒนาจนขาม
วงจรแหงกเิลสาสวะ ดวยการทาํลายจนสิน้ซาก 
เปนตัวอยางอันดีแกชาวเราทั้งหลาย ผูกําลัง
ดําเนินตามเอาแบบอยาง ดวยเหตุนั้น ไมวา
รอยพระพุทธบาทนั้นจะเปนของจริงแทหรือ

เปนสิ่งสมมติ ก็หาไดทําใหศรัทธาเราชาวพุทธ
เสื่อมหายไปไม มีแตจะเรงความเพียร เพื่อให
กาวถึงฝงโนน กลาวคือพระนิพพานทุกตัวคน
 ป ดท ายด วยคาถาอานิสงส แห งการ
สกัการะรอยพระพทุธบาท อนัจะเปนแรงจงูใจ
ใหผูศรทัธากราบไหวไดบงัเกิดในสคุตภิพภมูใิน
อนาคตเบื้องหนา ซึ่งมีคนประพฤตินําทางเปน
แบบอยางแลว ความขอน้ีมใีนพระไตรปฎก  แต
สันนิษฐานวานาจะเปนคาถาของพระอรหันต
สาวก และมกีารแตงพรอมเสรมิเขามาภายหลงั
เปนแน 

วะนะกัมมิโก ปุเร อาสิง  ปตุเปตามะเหนะหัง 
ปะสุมาเรนะ  ชีวามิ   กุสะลัง เม นะ วิชชะติ ฯ 
มะมะ อาสะยะสามันตา  ติสฺโส โลกัคคะนายะโก 
ปะทานิ ตีณิ ทัสเสสิ   อะนุกัมปายะ จักขุมา ฯ 
อักกันเต จะ ปะเท ทิสวา  ติสสะนามัสสะ สัตถุโน 
หัฏโฐ หัฏเฐนะ จิตเตนะ  ปะเท จิตตัง ปะสาทะยิง ฯ
โกรัณฑัง ปุปผิตัง ทิสวา   ปาทะปง ธะระณีรุหัง 
สะโกฏิกัง คะเหตวาน   ปะทะเสฏฐัง อะปูชะยิง ฯ 
เตนะ กัมเมนะ สุกะเตนะ  เจตะนาปะณิธีหิ จะ 
ชะหิตวา มานุสัง เทหัง   ตาวะติงสัง อะคัญฉะหัง ฯ 
ยัง ยัง โยนูปะปชชามิ   เทวัตตัง อะถะ มานุสัง 
โกรัณฑะวัณณะโกเยวะ   สัปปะภาโส ภะวามะหัง ฯ 
เทวนะวุเต อิโต กัปเป   ยัง กัมมะมะกะริง ตะทา 
ทุคคะติง นาภิชานามิ   ปะทะปูชายิทัง ผะลัง ฯ 
กิเลสา ฌาปตา มัยหัง   ภะวา สัพเพ สะมูหะตา 
นาโควะ พันธะนัง เฉตฺวา วิหะรามิ อะนาสะโว ฯ 
สวาคะตัง วะตะ เม อาสิ มะมะ พุทธัสสะ สันติเก 
ติสโส วิชชา อะนุปปตตา กะตัง พุทธัสสะ สาสะนัง ฯ 
ปะฏิสัมภิทา จะตัสโส   วิโมกขาปจะ อัฏฐิเม 
ฉะฬะภิญญา สัจฉะกะตา กะตัง พุทธัสสะ สาสะนันติ ฯ

คาถาอานิสงสแหงการสักการะรอยพระพุทธบาท
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 เม่ือชาติปางกอน ขาพเจากับบิดาและปู
เปนคนทํางานในปา เล้ียงชีพดวยการฆาสัตว 
กุศลกรรมของเราไมมี ใกลที่อยูของขาพเจา 
พระศาสดาพระนามวาติสสะ ผูทรงเปนผูนํา
ชั้นเลิศของโลก ผูมีพระจักษุ ไดทรงแสดงรอย
พระบาทไว ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห (ขาพเจา) 
ขาพเจาเห็นรอยพระบาทของพระศาสดา 
พระนามวาติสสะ ที่พระองคทรงประทับไว 
ขาพเจาเปนผูมีจิตราเริงบันเทิงใจ ไดทําจิตให
เลื่อมใสในรอยพระบาทนั้น ขาพเจาเห็นตน
อังกาบซึ่งงอกเลื้อยไปตามพื้นดิน มีดอกบาน
สะพรั่ง จึงเด็ดมาพรอมทั้งยอด ไดบูชารอย
พระบาทอันประเสริฐที่สุด 
 ดวยกรรมที่ข าพเจาไดทําไวดีแลวนั้น 
และดวยเจตนาที่ตั้งไวมั่น ขาพเจาละกาย
มนุษยแลว จึงไดไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส 
ขาพเจาเกดิในกําเนดิใดๆ คอืจะเกดิเปนเทวดา
หรือมนุษยก็ตาม (ในกําเนิดนั้นๆ) ขาพเจามี
ผิวพรรณด่ังดอกอังกาบ มีรัศมีซานออกจาก
กาย 

         ในกัปที่ ๙๒ นับจากกัปนี้ไป ขาพเจาได
ทํากรรมไวในครั้งนั้น จึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการบูชารอยพระบาท กิเลสทั้งหลาย
ขาพเจาก็เผาไดแลว ภพทั้งปวงขาพเจาก็ถอน
ไดแลว ขาพเจาตัดกิเลสเครื่องผูกพันไดแลว 
อยูอยางผูไมมีอาสวะ ดุจพญาชางตัดเครื่อง
พันธนาการไดแลว อยูอยางอิสระ 
 การที่ข าพเจ ามาในสํานักของพระ-
พุทธเจา เปนการมาดีแลวโดยแท วิชชา ๓ 
ขาพเจาไดบรรลุแลวโดยลําดับ คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ไดทําสําเร็จแลว 
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ 
และอภิญญา ๖ ขาพเจาก็ไดทําใหแจงแลว 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ไดทํา
สําเร็จแลว ดังนี้แล 

(จบเรื่อง “สืบคนพระพุทธบาท ๕ รอย”
ฉบับหนา ติดตามอานเรื่อง “พระมาลัย”)
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ไม่อิ่ม

กวกีนัยา : 

ปปญจา

โบราณวา สิบหกนี้ ไมมีอิ่ม พระสมุทร  ไมเคยปริ่ม  อิ่มดวยนํ้า

ไมอิ่มเชื้อ เมื่อไฟ กําลังลาม ใครจะหาม พระราชา อิ่มแผนดิน

อันนารี ไมอิ่มเครื่อง ประดับสวย คนยิ่งรวย ยิ่งไมอิ่ม ในทรัพยสิน

นักเลงเหลา เขาไมอิ่ม สุราริน เหลาพราหมิน จะอิ่ม ดวยเวทมนต

ผูเพงฌาน ไมอิ่ม สมาบัติ นักปฏิบัติ ไมอิ่ม ในมรรคผล

ผูมักนอย ไมอิ่มใน ธุดงคตน นักอดทน ไมอิ่ม ซึ่งความเพียร

อันทายก ไมอิ่ม การใหทาน ไมอิ่มอาน บัณฑิต ไมอิ่มเขียน

พระเสขะ ไมอิ่ม นิพพานเรียน บริษัทสี่ ไมอิ่มเวียน เขาฟงธรรมฯ
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วศิน อินทสระ

มุมมอง :

หนังสือดีหนังสือหนังสือดีดี
คือ มิตรที่ดี

 วันนี้เปนวันพิเศษวันหนึ่งของโลก เปน
วันเกิดของเชกสเปยร เขากําหนดใหมาเปน 
“วนัหนังสอืโลก” เชกสเปยร เปนนกัประพนัธ
ใหญของอังกฤษ แตงบทละครเอาไวเยอะ เปนที่
รูจกัทัว่ไป รวมทัง้ในประเทศไทย เรากพ็ยายาม
จะประชาสมัพนัธวนันี ้แตคนสวนมากกไ็มคอย
รูจัก เราตองการปลุกใจใหคนไทยเรานิยมการ
อานใหมากขึ้น เพราะการอานมากทําใหเปน
คนกวางขวาง และไมควรจะจํากัดวาจะตอง
อานหนังสือนั้นหนังสือนี้อยางเดียว หนังสือ
อะไรทีมี่ประโยชนกค็วรอานๆ เอาไว ประโยชน
มาประสานกัน เหมือนเราปลูกไมไวหลายพันธุ 
ยอมจะมีนกหลายชนดิมาอาศยัในหมูไม พอได
ยินเสียงนกรองหลายๆ ชนิดหลายๆ เสียง ก็
ไพเราะดี รูสึกวาสบายดี รื่นรมยดี
 การอานหนงัสอืมาก อานหนงัสอืหลายชนดิ 

ทําใหความรูกวางขวาง อานหนังสือไมใชอาน
อยางเดยีว อานแลวก็ตองคดิ จะทาํใหเราลกึซึง้ 
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา จินตามยปญญา 
การอาน การฟงนั้น ทําใหเกิดสุตมยปญญา 
ปญญาทีไ่ดจากการอาน การฟง ทาํใหกวางขวาง 
การคิดทําใหลึกซ้ึง ยิ่งคิดก็ยิ่งลึกซึ้งลงไป ถา
ตองการใหไดผลดกีวาน้ัน ก็ตองมกีารจดบนัทกึ 
หากเราอานหนังสือจบ ๓ เลม แลวคิดจะเขียน
สกัเลมหน่ึงก็ยงัเขยีนไมได ตองอานมากกวาน้ัน 
การเขียนทําใหแมนยํา และการซักถามก็ทําให
คลายความสงสัยไดเร็วขึ้น และชวยยนเวลาใน
การแสวงหา บางทเีราแสวงหาความรูบางอยาง 
เที่ยวแสวงหาคนควาอยูนาน พอไปหาผูรูจริง
บางทาน ก็รูไดทันที รูอยางชัดเจนแจมแจง 
หมดความสงสัย ชวยประหยัดเวลาในการ
แสวงหาความรูไดมาก
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 หลักการศึกษาของไทยซึ่งเราไดมาจาก
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ทานจงึใหหลกั
ไววา สุ จิ ปุ ลิ  สุ ก็คือ สุตตะ ฟง จิ ก็คือ จินตะ 
คิด ปุ ก็คือถาม ปุ ปุจฉา ลิ ก็คือ ลิขิต บันทึก 
เขียน ไดหลัก ๔ อยางนี้ ก็จะไดการศึกษาที่ดี 
ขอใหเราอานหนงัสอืกนัใหมากขึน้ จะไดความรู
ความเขาใจอะไรมากขึ้น หูตาก็กวางขวางออก
ไป ทองเที่ยวไปในโลกของปญญา หนังสือที่ดี
นั้นเปนมิตรที่ดี เหมือนเราไดสัมผัสกับบุคคล
ผูแตงนั้นแหละ เราอยากจะรูจัก อยากจะคุน
เคย อยากจะเก่ียวของผูเขียนผูแตงก็ตองอาน
หนังสือของเขา ก็จะทําใหเรามีโอกาสไดรูจัก
กับบุคคลผูนั้นดีขึ้น
 เมื่อพูดถึงอานุภาพของการอานก็ทําให
สรางสรรคคุณธรรมไดมากขึ้น เพราะวาคน
ที่เปนผูใหญ อายุมากขึ้นแลว โอกาสที่จะมี
ใครกลามานั่งสั่งสอนเราก็มีนอย เขาก็เกรงใจ 

เพราะเห็นวาเราเปนผูใหญแลว ผูที่จะสอนเรา
ไดเสมอก็คือหนังสือนั่นแหละ หนังสือจะคอย
เตือนเรา จะคอยสอนเรา จะคอยใหสติแกเรา 
เหมือนเรามีเพื่อนที่ดี  มีครูบาอาจารยที่ดีอยู
ตลอดเวลา
 ในประวัติของมนุษยชาติ ไมมีอะไรที่จะ
มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษยเทากับหนังสือ 
เพราะฉะนั้นในประเทศใหญๆ ที่เจริญรุงเรือง 
มากๆ เขาจะมีหองสมุดที่ใหญมาก เพื่อใหคน
ไดเขาไปคนควาหาความรูจากหนังสือ แตเรา
คงไมสามารถอานไดหมดทกุเลม ตองเลอืกอาน 
บางเลมก็แคอานผานๆ ไป แคพลิกดูก็รูแลววา
เขาพดูอะไร แตบางเลมตองอานกลบัไปกลบัมา
หลายเที่ยว หนังสือบางเลมตองเคี้ยวใหแหลก
เลย หมายความวาตองทาํความเขาใจใหชดัเจน 
แจมแจงทุกหนาทุกตอน แลวเราจะไดความรู
ยอยลงไป ความรูอนัน้ันจะซึมซบัลงไป จะยอย
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ลงไปในตัวเรา แลวก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรๆ ที่
ไมดีในตัวเรา ใหดีขึ้นไดหลายอยาง
 ความรูคือการเปลี่ยนแปลง นั้นคือการ
เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอ และแมแตการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม กต็องอาศยัความรู คอื
ปรโตโฆสะที่ดี ปรโตโฆสะ แปลวาเสียงจาก
ผูอื่น ความคิดความอาน หนังสือ สํานัก อะไร
ตางๆ พวกนี้รวมอยูในปรโตโฆสะ แปลตามตัว
วาเสียงจากผูอื่นที่ดีที่ถูกตองนั้น ก็เปนปจจัย
ใหเกิดสัมมาทิฏฐิ  ถาเปนปรโตโฆสะที่ไมดี ก็
จะเปนปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิตามมา 
 คนที่รักหนังสือหรืออยูกับหนังสือไดถือวา
เปนคนโชคดี เพราะไมรูสึกวาเหงา คลายๆ มี
เพื่อนคุยหลายๆ คนอยูตลอดเวลา เปนโชค
เปนลาภอยางหนึ่งของชีวิต เหมือนมีเพื่อนที่ดี

หลายๆ คนอยูใกลตัว และไมตองไปเอาใจใส
อะไรกับเขามาก ไมเหมือนเพื่อนที่เปนคน ซึ่ง
ถาเรามีมากก็ดีไปบางอยาง แตก็ไมดีบางอยาง 
คือเราจะตองไปเอาใจใส ไปดูแลเขา แตบางที
ทะเลาะกันกม็ ีแตหนังสอืไมเคยทะเลาะกับเรา 
เราอยากอานกอ็าน ไมอยากอานกว็างไวตรงนัน้
ก็ได เขาก็อยูของเขาอยางนั้น 

อณ (ปุ)  การออกเสียง การอาน การทอง การสวด การสาธยาย
อณฺ ธาตุ สทฺเท ในการออกเสียง
ตัวอยาง  พฺราหฺมณ ตั้งวิเคราะหไดวา 
  พฺรหฺมํ อณตีติ พฺราหฺมโณ “ผูรายพระเวท (สวดมนต) ชื่อวา พราหมณ”

 : ที่มาของศัพทวา “อาน” ในภาษาไทยเกร็ดบาฬีน่ารู้

 นิสยัดานการรกัหนังสอืน้ีปลกูฝงขึน้ได คน
ที่ยังไมมี ก็ ปลูกฉันทะขึ้นมาได ถามีอยูแลว
แตยังมีนอย ก็ควรพยายามเพิ่มพูนใหมากขึ้น 
ถามีอยูมากแลว ก็เพิ่มใหมากขึ้นก็ยิ่งดี 
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 เม่ือวันหยุดที่ผานมา ฉันไดนั่งรถไฟฟา
ไปทําธุระ ตอนชวงบายๆ ของวันหยุด คนจะ
แนนมาก พอถึงสถานีหนึ่งก็มีผูหญิงกับเด็กขึ้น
รถไฟฟามา ปรากฏวามีชายคนหนึง่ลุกใหเด็กนัง่ 
ทั้งที่สัมภาระเขาก็เยอะ แถมอานหนังสือดวย 
ไมตองสงสัยเลยวาเขาเปนคนชาติอะไร? 
 เขาก็คือคนญี่ปุ นนั่นเอง เพราะถาใคร
เคยไปญี่ปุ นแลวละก็ ภาพที่เห็นชินตา คือ
ชาวญี่ปุนที่ใชบริการรถไฟฟาสวนใหญจะอาน
หนังสือ พวกเขาเหลานั้นลวนกําลังมีความสุข
ในการอานหนงัสอื ในขณะทีก่าํลงัเดนิทางไปสู
จุดหมายปลายทาง ซึ่งฉันวาตางจากคนไทย
มากเลย คนไทยเราอานหนังสือกันนอยมาก 
อยางอยูบนรถไฟฟาหรืออยูบนรถสาธารณะ
ก็มักจะนั่งเหมอลอยมองวิวขางทาง หรือไมก็
คยุโทรศพัทหรอืสงไลนกนัใหวุนวายกนัไปหมด 
 สถิติการอานหนังสือของคนไทย เฉล่ีย
แลวอานคนละ ๒ เลมตอปเทานั้น ซึ่งถือวา
นอยมาก ตางกับคนญี่ปุนที่อานหนังสือเฉลี่ย
คนละ  ๔๐ – ๕๐ เลมตอปเลยทีเดียว นั่นก็
เพราะวาการอานหนังสือสําหรับคนญี่ปุนนั้น
ไดรบัการปลกูฝงมาต้ังแตเด็ก เราจะเห็นวาเด็ก
ญีปุ่นเติบโตมากบัหนงัสอื ตัง้แตการอานการตนู
มังงะ ที่มีภาพประกอบ  ซึ่งเปนการชวยใหเด็ก
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ทัน โลก :

อยากอานหนังสอืมากขึน้ และอกีทัง้มเีน้ือหาที่
สนุกสนาน และกลายเปนนิสัยติดตัวชาวญี่ปุน
มาจนโต เราไมเคยเห็นคนญี่ปุนละทิ้งการอาน
หนังสือเลย 
 หากเราไดไปเดินตามรานหนังสือในญี่ปุน 
เรากจ็ะไดเหน็ถงึความหลากหลายของหนังสอื
ทุกแบบ ทุกกลุมวัย วางไวตอนรับผูมาเยือน 
นอกจากนั้นยังมีระบบการคนหาหนังสือที่
อํานวยความสะดวกใหกับผู  ซ้ือเปนอยางดี 
โดยทางรานจะมีเครื่องสําหรับคนหาหนังสือ 
ผูซื้อสามารถจะคนหาไดจาก ชื่อหนังสือ ชื่อ
ผูแตง หรอืหมายเลข ISBN ของหนงัสอืเลมนัน้ๆ 
ทีผู่ซ้ือตองการ เมือ่เราใสขอมลูทีต่องการคนหา
แลวเครือ่งก็จะบอกวาหนังสอืน้ันมรีายละเอียด
ของผูแตง ราคา วนัผลติ และจะบอกวาหนังสอื
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ที่มา : http://modchang.namjai.cc
/e182124.html

เลมนีอ้ยูตรงสวนไหนของราน ชางสะดวกสบาย
เสียเหลือเกิน 
 ภายในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ  นอกจาก
จะใหบรกิารเลนอนิเตอรเนต็แลว กย็งัมหีนงัสอื
ใหเชาอานอีกดวย มีหนังสือใหเลือกสรรหลาย
ตอหลายประเภทดวยกัน ซึ่งถาเปนที่เมืองไทย
เวลาเชาหนงัสอืตองเอากลบัไปอานทีบ่าน แตที่
ญี่ปุนสามารถเชาอานในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ
ไดเลย โดยอานกี่เลมก็ไดเพราะเขาคิดคาเชา
เปนชั่วโมง หากอานหนังสือแลวรูสึกหิวก็จะมี
กาแฟ มีขนม หรือจะทานอาหารก็มีใหบริการ
เหมือนกัน ถือเปนบริการที่ครบวงจรจริงๆ ซึ่ง
ที่ญี่ปุนจะมีรานอินเตอรเน็ตคาเฟแบบนี้ไมต่ํา
กวา ๒,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ 
 แลวที่ญี่ปุ นก็ยังมีการจัดงานที่เรียกวา 
“読書週間（どくしょしゅうかん） สัปดาห
แหงการอานหนังสือของญี่ปุน” ดวย พอฤดู
ใบไมรวงมาเยือน สิ่งหนึ่งที่คนญี่ปุนนึกถึงคือ 
“การอานหนงัสอื” การสงเสรมิการอานหนงัสอื
เปนนโยบายทางการศึกษาที่รัฐบาลทุ มงบ
ประมาณอยางเต็มที่ เชน การพัฒนาหองสมุด
ของโรงเรียน หองสมุดชุมชน อีกทั้งยังมีการ
รวมตัวกันขององคกรภาคเอกชนจัดต้ัง สภา
สงเสริมการอานหนังสือแหงประเทศญี่ปุ น 

読書推進運動協議会 ปลูกฝงนิสัย “รักการ
อาน” ใหแกเยาวชน จัดทําหนังสือที่มีความรู
ทุกแขนงใหเปนการตูนเพื่อใหเด็กสามารถ
เขาใจไดงาย ๆ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สงเสริมการอานหนังสือ 
 ตอนฉันอยู ที่ญี่ปุ นก็มักจะไปซ้ือหนังสือ
อานบอยๆ สวนใหญเปนการตูน ตอนน้ัน
ฉันเองก็สงสัยวา ทําไมคนญี่ปุนชอบหอปก
หนังสือ โดยใชกระดาษนํ้าตาล หรือ กระดาษ
ทึบ ปดหนาปกเอาไว แลวฉันก็ไดคําตอบมา
วา เพราะคนญีปุ่นจะใหความสาํคญักบัคาํวา 
Privacy อยางมาก ทุกคนจะหอปกกระดาษ
น่ังอานบนรถไฟ โดยไมตองสนใจวาใครอาน
หนังสืออะไร เพราะฉะนั้นเวลาซื้อหนังสือ ทาง
รานจะถามวาจะใหหอปกไหม? ถาบอกใหหอ
ก็จะเปนปกกระดาษสีนํ้าตาลตุนๆ เหมือนกัน
หมด
 แลวการอานหนังสือก็ยังบงบอกรสนิยม
ของผูอานเชนเดียวกับการกินอาหาร การอาน
หนังสือก็คือการใหอาหารสมองเชนเดียวกัน 
แลววนันี.้..เพือ่นๆ อานหนงัสอืกนัหรอืยงัคะ 
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 เด็กไทยชอบเกมคอมพิวเตอร มาก
กวาหนังสือ / คนไทยไมรักการอาน  นี่คือ 
๒ ปญหาสาํคญัของประเทศไทยทีม่คีวามเกีย่ว
เนื่องกัน และสงผลกระทบโดยตรงตอการ
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยของเรา

มันเกิดจากอะไร และจะมีวิธีการแกไข
อยางไร

 นี่คือสิ่งที่หลายๆ องคกร ทั้งของรัฐและ
เอกชนตางพยายามชวยกันแกไขมากวา ๑๐ 
ปแลว แตทุกอยางก็ยังไมดีขึ้นเทาใดนัก ยิ่ง
เม่ือไปเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ที่เปนคู
แขงของเราในการทํามาหากินอยูในทุกวันนี้ 
และประเทศที่คาดวาอาจจะเปนคู แขงของ
เราในอนาคต สิ่งที่เรียกวาความสําเร็จของ
เราก็ดูเหมือนจะอยูหางไกลยิ่งนัก  ดังนั้นสิ่ง
ที่เราจะตองทํา กอนที่จะเดินหนาทุมเทเพื่อ
การแกปญหาตอไปก็คือการทบทวนปญหา
และสถานการณของปญหาใหมโดยละเอียด  
ทบทวนยุทธศาสตร  และวิธีการที่เราใชอยูใน

ปจจุบันวายังสอดคลองกับปญหาที่เรากําลัง
เผชญิอยู และสามารถทีจ่ะชวยใหเราแกปญหา
ไดจริงหรือไม

เด็กไทย

ไมชอบอานหนังสือ

ทําไม

บทวิ เคราะห์  :

  ทําไมเด็กไทยไมชอบอานหนังสือ
        เดิมเรามองวาการที่คนไทยสวนใหญไม
อานหนังสือ เปนเพราะเขามองไมเห็นความ
สําคัญ มองไมเห็นประโยชนของการอาน 
ซึ่งไมนาจะถูกตองทั้งหมด จริงๆ แลวทุกคนรู
ถึงประโยชนของการอานหนังสือ เห็นไดจาก
พอแมพยายามเคีย่วเขญ็ใหลกูทีย่งัเปนนักเรยีน 
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ที่ยังเปนนักศึกษาอยูอานหนังสือ ทองตํารับ
ตํารา เพื่อที่จะสามารถสอบไดคะแนนดีๆ 
จบมาจะไดมีโอกาสหางานดีๆ ทําได ซึ่งหาก
วิเคราะหตรงนี้ใหดี มันนาจะหมายความวา 
การอานสาํหรบัผูใหญ หรอืคนทีเ่ปนพอแมแลว 
มันมีความหมายเพียงแคเครื่องมือชนิดหนึ่งใน
การเรียนหนังสือใหไดดีเทานั้น ดังนั้นเมื่อเรียน
จบแลวก็ไมมีความจาํเปนทีจ่ะตองอานหนงัสือ
อกีตอไป เหตุผลทีช่วยสนบัสนนุตรงนีก้ค็อื เมือ่
เรียนจบและไดทํางานแลว คนไทยสวนใหญ
ก็มักจะไมอานหนังสืออีกหรืออานก็เพียงเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการทํางานเทานั้น
 สภาพการณเชนน้ีสะทอนใหเห็นวา
ระบบการศึกษาในบานเรายังไมสามารถ
ทาํใหผลผลติของการศกึษากลายเปนผลผลติ
ที่มองเห็นความจําเปนของการอานและการ
เรยีนรูตลอดชวีติ การอานการเรยีนรูเปนเพยีง
บันไดเพื่อการไดมาซึ่งวุฒิการศึกษา เพื่อเปน
ใบเบิกทางในการกาวเขาไปสูการมีงานทํา
 เมื่อผูใหญในปจจุบันไมเห็นความจําเปน
ของการเรียนรู ตลอดชี วิต ก็จะไม มีการ
เรียนรู ต อเนื่อง พฤติกรรมที่ปรากฏชัดแก
สายตาของเด็กรุนหลังๆ ก็คือการไมอาน ซึ่ง
เด็กก็จะเกิดการซึมซับ และลอกเลียนเอา
พฤติกรรมเหลาน้ีไปเปนพฤติกรรมของตัวเอง
แมผูใหญจะพรํา่บนถงึความสาํคญัของการอาน
มากเพียงใด มันก็ไมสามารถที่จะทําใหเด็กหัน
มาใหความสําคัญกับการอาน และการเรียนรู
อยางตอเนือ่งได เพราะสิง่ทีผู่ใหญแสดงออกมา
นัน้  มันสือ่เปนนยัวา  “ไมตองอานกไ็ด  เพราะ
ผูใหญก็ยังไมอานเลย”

   ลูกไมหลนไมไกลตน
 ในทางจิตวิทยาเราพบวา หากสิ่งที่
ผู ใหญสอนและสิ่งที่ผู ใหญปฏิบัติ มีความ
ขดัแยงกนั เด็กจะทําตามในสิง่ท่ีผูใหญปฏบิติั  
ซึ่งมีความสอดคลองกับการคนพบใหมในทาง
ประสาทวิทยาศาสตร นั่นคือการคนพบเซลล
กระจกเงาในสมองของมนุษย การคนพบน้ี
ทําใหเรารูวา วิธีเรียนรูที่สําคัญที่สุดของมนุษย
คือการเรียนรู ดวยการเลียนแบบพฤติกรรม
ทางสังคม ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา 
ทักษะทางอาชีพ หรือแมแตทักษะในการดํารง
ชีวิตประจําวัน เราตางเรียนรูผานการเลียน
แบบทั้งสิ้น
 การอานและการเรยีนรู คอืพฤติกรรมหรอื
ทักษะ  ที่เปนทั้งพฤติกรรมสวนบุคคล และ
พฤติกรรมของสังคม ยอมตองเรียนรูผานการ
มีแบบอยางใหเห็น ในเมื่อผูใหญก็ไมอานไม
เรียนรูเสียแลว จะพรํ่าบนพรํ่าสอนอยางไร ก็
จะไมสามารถกอใหบังเกิดผลใดๆ ขึ้นมา
 เรื่องน้ีคือปมที่สําคัญที่สุดของการสง
เสริมการอานในบานเรา เราชวยกันรณรงค
ใหพอแมเลานิทานอานหนังสือใหลูกฟงตั้งแต
ลูกยังแบเบาะมาหลายปแลว แตสถานการณ
ก็ยังไมดีขึ้น แถมงานวิจัยบางชิ้นยังพบวา แม
เด็กจะชอบการอานหนังสือตั้งแตตอนยังเปน
เด็กเล็ก แตพอโตขึ้นเขาสูชวงวัยรุนตอนตน 
เดก็กลบัอานหนังสอืนอยลง เราคงปฏเิสธไมได
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วาสาเหตุสวนหน่ึงมาจากการที่เราไมไดเปน
แบบอยางที่ดีใหแกเด็กๆ ของเรา
  ดังนั้นการสงเสริมวัฒนธรรมการอานให
เกิดขึ้นในสังคมไทย ดวยการสงเสริมใหพอแม
เลานทิานอานหนงัสือใหลูกฟงต้ังแตลูกยงัเล็กๆ  
การสงเสริมใหวัยรุนรักการอาน โดยการสราง
หองสมุดที่ดึงดูดความสนใจหรือที่เราพยายาม
เรยีกวา “หองสมดุมชีวีติ” จงึไมนาจะพอเพยีง
สําหรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตรสงเสริมการ
อานใหสัมฤทธผลได 
 การโนมนาวผูใหญทุกคนใหหันมาอาน
หนังสือ หันมาเรียนรูเพื่อสรางความรูใหมๆ 
ใหกับตนเองอยูตลอด ทําใหการอานหนังสือ
กลายเปนกิจวัตรประจําวันที่ขาดไมได ทําให
การเรียนรูคือสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 
และการอยู อย างมีความสุขของทุกคนใน
สงัคม วตัรปฏบัิตเิชนนีจ้ะกลายเปนตนแบบให
เด็กไดลอกเลียนแบบในสิ่งที่ดี และเมื่อรวมกับ
วิธีการอื่นๆ ที่ไดลงมือทําไปแลว ก็นาที่จะชวย
ใหสถานการณของการแกไขปญหาดีขึ้น

  แรงดึงดูดของสิ่งแวดลอมใหมๆ
 คนญี่ปุนถือไดวาเปนนักอานระดับตนๆ 
ของโลก โดยดูไดจากการเติบโตของธุรกิจที่
เก่ียวของกับหนังสอื บนรถไฟ รถประจําทางใน
ญีปุ่น ภาพคนน่ัง ยนือานหนังสอืเปนภาพทีเ่รา
พบเห็นจนชินตา แตไมกี่ปมานี้เอง รัฐบาลและ
เอกชนญี่ปุนตองเรงรณรงคสงเสริมการอาน
อยางขนานใหญ เพราะเขาพบวาเด็กญี่ปุนรุน
ใหมอานหนังสอืนอยลงกวาแตกอนมาก สาเหตุ
เนื่องมาจากเกมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
ไดเขามาดึงดูดความสนใจ และเวลาของพวก
เขาไปจากการอานหนังสือ

 สําหรับประเทศไทย อัตราการอ าน
หนังสือของเราตํ่ากวาของญี่ปุ นอยูมาก แต
อิทธิพลของเกมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
น้ันไมแตกตางกัน เผลอๆ อาจจะมากกวา
ดวยซํ้า เพราะเราหลงไปเขาใจผิดวา เกม
คอมพิวเตอรคือเครื่องมือพัฒนามนุษยที่ไมกอ
ใหเกิดผลเสียใดๆ เราจึงสงเสริมใหเด็กๆ ของ
เราเลนเกมเหลานี้โดยปราศจากการควบคุม  
สุดทายปญหาเด็กติดเกมเลยกลายเปนปญหา
ที่สําคัญสําหรับบานเรา  แนนอนสิ่งนี้ยอมสง
ผลกระทบตอการปลกูฝงวัฒนธรรมการอานใหกับ
เดก็ของเรา  ดงัน้ันการแกไขปญหาเรือ่งการอาน 
และการสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดขึน้ เรา
ตองพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบ
เหลานี้ดวย
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  การกระจายหนังสือสูผูอาน
 ไดกลาวไวต้ังแตแรกแลววา คนไทยสวน
ใหญมองวาการอานหนังสือไมมีความจําเปน
ตอชีวิต และยิ่งมาเจอกับสภาพที่ไมมีหนังสือ
ใหอาน ไมมหีองสมดุ ไมมรีานหนงัสอืทีส่ามารถ
ซือ้หาหนงัสอืมาอานไดดวยราคาทีไ่มเปนภาระ
มากนกั กย็ิง่ทาํใหอตัราการอานหนงัสอืของคน
ไทยยิ่งนอยลง
 มีคนพูดวาในบานเราถาหากจะหาซื้อ
เหลาเบียรมาดื่ม ซื้อบุหรี่มาสูบนั้น สามารถ
ทําไดงายกวาการหาหนังสือพิมพสักฉบับมา
อาน นี่คือความจริงที่เราตองยอมรับ รานขาย
หนังสือในบานเราจะมีก็เพียงในระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัดเทานั้น ซึ่งหากนับรวมกันทั้ง
ประเทศแลวก็ไมนาจะเกิน ๑,๕๐๐ แหง เมื่อ
มาเปรียบเทียบกับคนจํานวน ๖๕ ลานคนแลว 
ถือวานอยมาก ลองคิดดูเลนๆ วาหากมีใครสัก
คนที่อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งหางจากตัว
อําเภอเพียงแค ๒๐ กิโลเมตร วันดีคืนดีเขา
อยากอานหนังสือสักเลม หรือหนังสือพิมพสัก
ฉบับขึ้นมา สิ่งที่เขาจะตองทําก็คือการหาทาง
เดินทางเขาไปในอําเภอ จะดวยพาหนะสวน
ตัวหรือรถประจําทางก็ตามที เพื่อไปหองสมุด
หรือรานขายหนังสือ เขาจําเปนจะตองใชเวลา
ไมนอยกวา ๒ ชัว่โมงเพือ่การนี ้และกจ็ะเกดิคา
ใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นๆ ตาม
มา เพียงแคคิดก็คงพอจะไดคําตอบแลววา เขา
ยังอยากที่จะอานหนังสืออยูอีกหรือไม ความ
ไมสะดวกในการเขาถึงหนังสือและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น จึงกลายเปนอุปสรรคอีกอันหน่ึงที่
ขวางกัน้การรกัการอานของผูคนในสงัคมไทย
 รัฐบาลพยายามที่จะสรางโอกาสในการ
เขาถึงหนังสือของคนไทยใหมากขึ้น ดวยการ

สรางหองสมุดประชาชนใหกระจายไปตาม
ชุมชนหรือทองถิ่นตางๆ แตก็ยังไมสามารถแก
ปญหานีไ้ด เพราะหองสมดุทีม่อียูกม็เีพยีงแคใน
ระดบัอาํเภอ ซึง่ปญหากไ็มตางจากการกระจาย
ตัวของรานหนังสือ คือไกลเสียจนคนไมอยาก
เดินทางมาใชบริการ การสรางที่อานหนังสือ
ประจําหมูบานตามนโยบายสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน ก็สามารถสนับสนุน
ไดเพียงหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร และสิ่ง
พิมพเผยแพรงานของทางราชการเพียงไมกี่
รายการ ซึ่งไมเพียงพอที่จะดึงดูดใหประชาชน
เกิดความสนใจใครที่จะอาน หรือคนควา
หาความรูใหกับตนเอง
 ในสวนขององคกรทองถิ่นที่กําลังกาวเขา
มามบีทบาทแทนทีก่ระทรวง ทบวง กรม ตางๆ 
ก็ยังไมสามารถพัฒนาตนเองไปสูบทบาทของ
การสนับสนุนใหประชาชนเกิดความตระหนัก
ในการเรียนรูอยางตอเน่ือง เกิดความรูสึกรัก
การอาน หรือสนับสนุนใหเกิดแหลงคนควา
หาความรู ในทองถิ่นได สวนใหญยังมองไม
เห็นความสําคัญในเรื่องน้ีดวยซํ้าไป เพราะ
ยังให ความสําคัญอยู  กับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานกันอยู

 หนังสือดียังมีไมเพียงพอ

 ทานคงเคยไดยินเรื่องราวของผู เขียน
นวนิยายเรื่อง แฮรี่ พอรตเตอร หนังสือที่
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ขายดีที่สุดในโลกกันมาบางแลว จากคนฐานะ
ธรรมดาๆ แถมออกจะจนดวยซํา้ไปคนหนึง่ แต
ดวยหนังสือเพียงเลมเดียวก็สามารถทําใหเธอ
กลายเปนเศรษฐใีนเวลาไมกีป่  เธอเขยีนหนงัสอื
เลมนี้เปนภาษาอังกฤษ  ดวยความสนุกสนาน
ของหนงัสอืเลมน้ีทาํใหมันถกูนาํไปแปลเปนอกี
ไมรูกี่ภาษาเพื่อเผยแพรไปทั่วโลก รายไดกลับ
มาสูเธอเปนกอบเปนกํา ทําใหเธอไมตองพะวง
กบัเรือ่งการทาํมาหากนิ เธอสามารถทุมเทเวลา
ใหกับการคนควาและสรางผลงานตอเนื่อง
ไดอยางเต็มที่ หนังสือเลมตอเนื่องของ แฮรี่ 
พอรตเตอร จึงปรากฏสูสายตาผูอานเลมแลว
เลมเลา และก็ขายดีเปนอยางยิ่ง ในที่สุดเธอก็
กลายเปนเศรษฐีมีอันดับของโลกไป
 การที่หนังสือสักเลมจะขายไดดีนั้นไมใช
เพราะความบังเอิญ หากแตเปนจากคุณภาพ
ของตัวหนังสือเอง นั่นก็หมายความวาผูเขียน
จะตองมีความรูทีช่ดัแจง มจีนิตนาการ มทีกัษะ
ในการถายทอดเรือ่งราวหรอืความรูตางๆ ออก
มาเปนตัวหนังสือไดอยางมีเสนห สิ่งเหลา
นี้ตองมีการฝกฝน คนควา ซึ่งก็หมายความ
วาตองอาศัยเวลาในการทํางานนั่นเอง และ
การที่นักเขียนจะทําแบบนี้ไดนั้น  รายไดจาก
การเขียนหนังสือก็จะตองมากพอเพียงที่จะ
เลี้ยงตัวเขาเองในระหวางการคนควาขอมูล 
และการเขียนหนังสือ  ผูเขียนหนังสือ แฮรี่ 
พอรตเตอร ใชเวลาเปนปในการคนควาเรียบ
เรียงและเขียนหนังสือแตละเลม โดยไมตอง

พะวงกับการหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองเลย  
รายไดจากการเขียนหนังสือเลมกอนๆ ทําให
เธออยูไดอยางสบาย  ดังนั้นหนังสือของเธอจึง
มีคุณภาพ เมื่อมาอยูในตลาดสากลที่ใหญมาก
เพราะเปนตลาดภาษาอังกฤษที่คนทั้งโลกใช ก็
ยิ่งทําใหผลตอบแทนยิ่งมากขึ้น
 ซึ่งตรงกันขามอยางยิ่งกับนักเขียนไทย 
หนังสือเรื่องหนึ่งหากขายไดเกินหนึ่งหมื่นเลม 
นักเขียนและสํานักพิมพก็ดีใจกันจนแทบแย
แลว เพราะตลาดมันแคบ แถมคนไทยไมคอย
ชอบอานหนังสืออีกดวย นักเขียนไทยจึงอยูใน
สภาพทีต่องดิน้รนเพือ่ความอยูรอดตลอดเวลา 
โอกาสทีจ่ะไดคนควาขอมลูอยางเต็มที ่โอกาสที่
จะไดทาํงานอยางพถิพีถินัเพือ่ใหเกิดผลงานดีๆ  
จึงเปนไปไดยาก คําวา “นักเขียนไสแหง” จึง
เปนจรงิอยางยิง่สาํหรบัวงการนักเขยีนไทย คน
ที่กาวเขามาสูอาชีพนักเขียนอยางเต็มตัวจึงมี
นอย เพราะตางกก็ลวัโรคไสแหงกนั โอกาสทีเ่รา
จะมีหนังสือดีๆ ในหลากหลายมิติ หลากหลาย
สาระใหเลือกอาน จึงเปนไปไดนอย
 คนไมชอบอานหนงัสอืเพราะคิดวามนัไม
จําเปนสําหรับชีวิต ทําใหหนังสือขายไดนอย 
ทําใหคนเขียนหนังสือ คนพิมพหนังสือ คน
ขายหนงัสอืไมกลาลงทุนทําหนงัสอื ไมมกํีาลงั
ใจที่จะสรางผลงาน เพราะกลัวขายหนังสือไม
ได ทาํใหปรมิาณและคณุภาพของหนังสอืลดลง 
ตนทุนของหนังสือเพิ่มขึ้น หนังสือมีราคาแพง 
คนไมกลาซื้ออาน นี่คือวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู
อยางไมรูจบสิ้นในสังคมไทย การจะแกปญหา
นิสัยไมชอบอานหนังสือของคนไทยใหไดผล 
จึงจะตองมองปญหาเหลานี้ใหทะลุ มองอยาง
เชือ่มโยงและสอดคลองกับสภาพความเปนจรงิ 
เราจึงจะสามารถแกปญหานี้ได 
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 หลายปมานี้หนังสือนิตยสารทั้งระดับ
โลก และที่เปนวารสารภาษาไทยไดทะยอย
ปดตัวไปเรื่อย ๆ มากจนนาใจหาย นับตั้งแต 
Newsweek, The Independence, Readers’ 
Digest เปนตน
 ในประเทศไทย วารสาร นิตยสาร ไดมี
การปดตัวลงหลายฉบับอยางนาใจหายเชนกัน  
เชน นิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  นิตยสาร
สําหรับผูหญิงและครอบครัว เชน หญิงไทย, 
เปรียว, Cosmopolitan, Martha Stewart, 
Seventeen, Who รวมถึงนิตยสารที่มีอายุ
ยาวนานอยาง สกุลไทย และ พลอยแกมเพชร 
เปนตน
 รานหนังสือตามศูนยการคาหลายแหง
ไดทะยอยปดตัวลงเชนกัน เพราะสูคาใชจาย
ไมไหว เมื่อเทียบกับยอดขายที่ตกลงจากเดิม
อยางนาใจหาย จนทางรานไมสามารถแบกรับ
ภาระคาใชจายไวได 
 เรื่องยอดขายตกนี้ไมไดกระทบแตราน
หนงัสอืตามศนูยการคาเทานัน้ หากรานหนงัสอื

ขนาดเล็ก หรือแผงหนังสือตามตลาดก็ได
ทะยอยเลกิกจิการไป จนเหลอืนอยมาก บางครัง้
อยากไดหนังสือสักเลม ตองตระเวนหาหลาย
แหลงกวาจะไดอาน 

มุมมอง :

พุทธสาวิกา
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 ประเพณีพิมพหนังสือแจกงานศพ ก็ดู
เหมือนจะลดนอยลงไปดวย หลายงานแจก
ยาดม ยาหอม ของที่ระลึกอื่นๆ ทดแทน
การแจกหนังสือ ทั้งๆ ที่ประเพณีการแจก
หนังสือเปนที่ระลึกในงานศพนี้ ดูเหมือนจะมี
ประเทศไทยเทานั้นที่มี  ซึ่งนับเปนประเพณี
ที่ดีมาก 
 หนังสือนั้นมีอายุยืนนานกวาคนแจก 
สามารถอยู ไดเปนรอยป หากเก็บรักษาไว
อยางดี เนื้อหาในหนังสือ หากรูจักจัดทําอยาง
ประณีต คัดสรรเรื่องดีๆ มาจัดพิมพ รวมถึง
เรื่องราวของผูวายชนม พรอมคําไวอาลัยจาก

จากบุคคลตางๆ ยอมเปนอนุสรณอันยืนนาน
เทากับอายุของหนังสือนั้น 
 อนึง่ การพมิพหนงัสอืแจกงานศพ เปนการ
อนุรักษความรู สรรพวิทยาการไมวาจะเปน 
หนังสือธรรมะ ซึ่งแสดงหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนา  หนังสือความรูอื่นๆ ที่ไมอาจจะหาได
โดยทัว่ไป จะหาไดแตเฉพาะการพมิพเฉพาะกิจ 
อยางหนังสือแจกงานศพ เปนตน
 แมแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของ
เรา ทานยังทรงสรรเสริญ การใหธรรมทาน วา
ชนะการใหทั้งปวง ดังคําในภาษาบาลีวา สพฺพ
ทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  หากเราเลือกที่จะคัด
สรรธรรมทานใหเปนที่ระลึกในการจากไปของ
บุพการี ผูมีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย ยอม
เปนการกระทําที่เลิศที่สุด ยิ่งกวาทําอยางอื่น
 ดงันัน้ เราควรจะรือ้ฟนประเพณ ีการพมิพ
หนงัสอืทีร่ะลกึแจกในงานศพ ใหดาํรงอยูตอไป
ตราบนานเทานาน   ตวัผูเขยีนเองกไ็ดสะสมหนงัสอื
แจกงานศพไวอยางมากมายนับเปนพันเลม 
และภาคภูมิใจกับสิ่งสะสมน้ีมากกวาสิ่งอ่ืน 
หยิบมาเปดดูครั้งใด ก็จะนึกถึงทั้งผูวายชนม
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ผูนั้น และลูกหลาน ญาติมิตร ที่ไดสรางมรดก
แหงความรู  สืบทอดตอมาใหแกอนุชนรุนหลัง 
 ถึงแมโลกจะกาวหนาไปไกลเพียงใด ก็
ไมควรใหความกาวหนานั้นมาทําลายคุณคา
ของหนังสือ ที่สัมผัสจับตองได  ดวยผัสสะอัน
ละเอียดออน ไมตองอาศยัไฟฟา  อเีลก็ทรอนคิส 
ที่จะทําใหเราติดตอสื่อสารกันได

 หนังสืออีกชุดหน่ึงที่พุทธศาสนิกชนควร
อานเปนอยางยิง่ คอื พระไตรปฎก หนังสอืรวม
คําสอนของพระบรมศาสดาของเรา ปจจุบัน 
นอกจากจะมีเปนเลมๆ รวม ๔๕ เลมแลว 
เทคโนโลยีไดชวยใหเราสามารถหาอานไดจาก
หลายแหลง สําหรับผูชอบเทคโนโลยี สามารถ
หาอานไดจากเว็บไซต และแผนดีวีดี และ
แอพลเิคชัน่ตางๆ ในอุปกรณสือ่สารแบบพกพา
ติดตัวไดอยางสะดวกสบายอีกดวย
 โปรดระลึกไว  เสมอว า หนังสือและ
การอาน เปนเพื่อนที่ดีที่สุด เปนกัลยาณมิตร 
ท่ี เราจะแสวงหาได โดยไม ยากจนเกินไป 
ขอเพียงเราใหความสําคัญเทานั้น แลวคุณจะ
พบวา คุณจะไมเหงา ไมฟุงซาน ไมเบื่อหนาย 
หากสิ่งที่จะไดรับตอบแทนกลับมามีมากมาย 
เชน ความรู ความเพลดิเพลนิ ทกัษะในทางภาษา 
และความรูสกึดีๆ ตามแตหนงัสอืท่ีเราเลอืกอาน  
ไมวาจะเปนหนงัสอืธรรมะ หนงัสอืประวตัศิาสตร 
หนังสือนวนิยาย ท่ีเขียนโดยนักเขียนเกงๆ 
อารมณสุนทรีย อารมณสะเทือนใจ อรรถรส
ตางๆ แงคิดสะกิดใจ ที่สามารถนํามาปรับใช
ในชีวิตได สิ่งเหลานี้ คือผลจากการอาน ที่เรา
สามารถใหกับตัวเองไดอยางไมมีขีดจํากัด 

 หนังสือยังคงเปนเพื่อนที่ดีที่สุด สําหรับ
การศึกษาของมนุษย ใหสติปญญา ความรูทาง
ดานตางๆ ไดทกุแขนง  กวางไกลไปถงึจกัรวาล 
ผูเขียนจําไดวา เคยอานหนังสือช่ือ Cosmos 
ของ Carl Sagqan ทําใหไดรูจักจักรวาลอยาง
ชัดเจน  แจมชัด  รวมถึงความลับตางๆ  ที่เคย
เปนปริศนามาตลอด  เชน Brief History of 
Time ของ Stephen Hawkings  เปนตน
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เรื่ องเล่าชาววัด
 :

ลูกสมอลูกสมอลูกสมอ

สุขใจ

ใน

บุญ

 ดิ ฉั น ได  มี โอกาส เข  ามาทํ าบุญที่
วดัจากแดงเมือ่ไมนานมานีเ้อง แตเมือ่มาแลว
กป็ระทบัใจ ดิฉันจงึชวนสามแีละลกูมาทาํบญุ
ในวันหยุดเสาร อาทิตย เปนประจํา จะจัดหา
อาหารหวานคาว ผลไม นํา้ดืม่ และของใชอืน่ ๆ  
เชน สบู ผงซกัฟอก แปรงสฟีน ยาสฟีน นํา้ผล
ไมตาง ๆ  ที่ดิฉันและครอบครัวไดพากันเลือก
ซื้อจากทองตลาด ซึ่งจะไดสิ่งของตามที่ตอง
การจริงๆ และพระคุณเจาจะไดรับประโยชน
จากของที่ถวายไปแลว
 วันหนึ่ง ดิฉันกับสามีและลูกมาทําบุญ
ตามปกติ ก็ไดยินเสียงประกาศจากอุบาสก
ของวัดวา “อีกไมกี่วันทางวัดจะมีงานบุญใหญ 
จัดปละครั้ง คือบุญสลากภัต ขอเชิญทุกทาน
รวมเปนเจาภาพได ตั้งแตบัดนี้นะครับ”

 ดิฉันไดยินคําวา “บุญสลากภัต” รูสึก
สนใจมากๆ เพราะไมเคยไดยินคํานี้มากอน 
ถึงแมดิฉันจะเปนคนชอบทําบุญสุนทานบอยๆ 
ก็ตาม แตบุญสลากภัต ดิฉันกลับไมเคยรูจัก
และไมเคยไดทําเลย หลังจากไดฟงคําอธิบาย
ของอุบาสกที่บอกบุญ ก็พอเขาใจวา สลากภัต 
ก็คือการถวายภัตและของใชแกพระตาม
สลากที่จับได
 “คุณคะ...” ดิฉันหันไปปรึกษากับสามี 
“เราเปนเจาภาพบุญสลากภัตกันดีไหม”
 “ผมก็กําลังจะถามคุณอยูพอดี” เขายิ้ม
ตอบ “ผมคดิวาจะอยางไรก็ตาม จะขอจองเปน
เจาภาพบุญนี้ใหได”
 ดิฉันดีใจมาก จึงชวนกันไปติดตอที่
ประชาสัมพันธของวัด ประชาสัมพันธบอก
วาหากดิฉันมาชากวาน้ีอีกนิดเดียว ก็จะหมด
โอกาสไดเปนเจาภาพบญุสลากภัต เพราะเหลอื
สลากเพียง ๒ ใบ เทานั้น ดิฉันรูสึกโลงใจ  ดีใจ
ที่จะไดทําบุญใหญทั้งครอบครัว อยากจะใหถึง
วันนั้นเร็ว ๆ
 วันงานใกลเขามาแลว พรุงนี้แลวที่ดิฉัน
จะไดทําบุญ “คุณคะ” ดิฉันหันไปถามสาม ี
“พรุงนี้จะทําบุญถวายสลากภัตแลว เราจะ
ถวายของใชอะไรแกพระสงฆบางคะ”
 “เธอไมต องกังวลนะ เพราะผมจด
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รายการไวหมดแลว นี่ไงรายการ เอาไปอานดู
กอนสิ”
 ดิฉันรับแผนกระดาษจากมือเขา ใน
กระดาษมรีายการสิง่ของหลายอยางทีเ่ขาจดไว 
ขาวปลาอาหาร นํ้าดื่ม ผานุงผาหม รม รองเทา 
ดอกไม ธูป เทียน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน 
ผงซักฟอก นํ้าผึ้ง มีดโกน และอื่นๆ ที่สมควร 
ดิฉันถามเขาวาจดมาจากไหน เขาตอบวาได
มาจากวารสารโพธิยาลัยที่ไดรับแจกมาจาก
วัดจากแดงนั่นเอง ดิฉันจดรายการของใชที่จะ
ถวายสงใหเขา เขารีบไปที่ตลาด ไมนานนักก็
กลับมาพรอมกับสิ่งของตามรายการทุกอยาง
 “นี่คุณ... ผมมีเรื่องจะเลาใหฟง” สามี
พดูกับดิฉนัดวยสหีนาแววตาสดใส พดูไปยิม้ไป 
ทําใหดิฉันพลอยยิ้มตามเขาไปดวย ทั้งที่ยังไมรู
วาเรื่องอะไร
 “ในขณะที่ผมเลือกซื้อของที่ตลาด มี
ความสุขใจปติใจอยางบอกไมถูก ขณะที่ผม
หยิบนํ้าผึ้ง ดวยคิดวาสิ่งนี้ควรแกพระคุณเจา 
เพราะชวยบรรเทาอาพาธตางๆ แกทานได ก็
รูสกึดใีจ สขุใจ อมยิม้ตลอด” เขาเลาบรรยากาศ
ขณะเลือกซื้อของทําบุญตางๆ ดิฉันไดฟงราย
ละเอยีดทีเ่ขาเลาแลวกร็ูสกึเชนเดยีวกนั เหมอืน

 “ญาติโยมที่เดินทางมาถึงวัดแลว ใหมา
ลงทะเบียนที่หนาสุธัมมศาลากอนนะ” เสียง
จากลาํโพงดงัไปทัว่บรเิวณวัด ดฉินัเดนิไปทีโ่ตะ
หนาสุธัมมศาลา มีพระภิกษุ ๔ - ๕ รูป คอยรับ
การลงทะเบียน ดิฉันแจงชื่อและจับสลาก พอ
ทราบหมายเลขแลวรูสึกตื่นเตน ดีใจวาเราจะ
ไดถวายสลากภตัแกพระรปูหน่ึงตามสลากแลว
 ดิฉันพรอมสามีและลูกเดินขึ้นไปชั้นบน
ของสุธัมมศาลา ขณะเดินขึ้นบันได ทั้งๆ ที่ถือ
ของหลายอยาง แตไมรูสกึถงึความเหน็ดเหน่ือย
แตอยางใด พอถึงขางบนศาลา เมื่อเดินผาน

กับไดไปเลอืกซือ้พรอมกับเขาจรงิๆ ทาํใหนึกถงึ
คําพระที่วา บุญคือสิ่งที่ชําระจิตใจใหสะอาด 
เปนสุขตั้งแตกอนทํา คือขณะจัดเตรียมของ
ทําบุญ
 เอก...อี๊...เอก...เอก ตื่น...เถิด...ผู..เจริญ 
เสยีงเจ้ือยแจวกงัวาน สงสญัญาณเตอืนใหดฉินั
ไดรูสึกตัวเมื่อรุงสาง บุญสลากภัตยังกองอยู
ในจิต วันนี้เปนวันบุญใหญของเรา ดิฉันปลุก
สามีและลูกๆ ใหตื่น และชวยกันตระเตรียม
ของทําบุญ ดิฉันบอกใหสามีไปหาซื้ออาหาร
คาวหวานที่ตลาด เมื่อเขานําอาหารมาแลว 
ดิฉันก็จัดใสปนโตอยางเรียบรอย จากนั้นก็รีบ
พากันเดินทางไปวัด เพื่อใหทันกําหนดการที่
จะเริ่มตั้งแตเชา 
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 เดินไปประเดี๋ยวเดียวก็เจอหมายเลข
สลากที่ตรงกัน รูสึกโลงใจ ดีใจ และมั่นใจ ที่
จะไดถวายทาน วางของเรียบรอยแลว ก็ไมลืม
ที่หยิบโทรศัพทเก็บภาพพรอมทั้งครอบครัว 
ดิฉันน่ังสํารวมจิต นึกถึงความตั้งใจตั้งแตเริ่ม
แรก จนถงึขณะน้ี และอกีไมนานเราจะไดถวาย
ทานดวยมือตน นั่งหลับตาอยางมีความสุข สัก
ครูหนึ่งก็ไดยินเสียงพูดคุยเบาๆ ดังเปนระยะๆ 
ดิฉันคอยๆ ลืมตาขึ้น ทั้งขางหนา  ขางซาย 
ขางขวา และแมขางหลังของดิฉัน เห็นผูคน
มากหนาหลายตา แตละคนลวนมสีหีนาแววตา
สดใส เบิกบาน ดิฉันยิ้มทักทาย
 สกัพกัหนึง่กเ็หน็พระภกิษถุอืบาตรทยอย
เดนิเขามาน่ังบนอาสนะตามสลาก รวมทัง้ภกิษุ
รปูหน่ึงตามสลากของดิฉนัดวย เหน็ทานเดนิมา
น่ังอยางสาํรวม ดฉินั สาม ีและลกู รูสกึดใีจ เมือ่
กราบทานแลว ทานยิม้ทกัทาย และถามไถตาม
สมควร
 “สวสัดผีูมจิีตศรทัธาทกุทานครบั” เสยีง
อุบาสกน่ังประกาศอยูดานหนา “ขณะน้ีใกล
เวลาที่พวกเราจะไดถวายสลากภัตแลว...” เขา
แจงกําหนดการตางๆ ใหคนที่มารวมบุญได
รับทราบ พรอมทั้งแจงวาพิธีใกลจะเริ่มแลว 
เห็นผู ที่มารวมบุญตั้งใจฟงและอยู ในความ
สงบเรียบรอย สักครูหนึ่งก็เห็นพระอาจารย
มหาประนอมเดินไปนั่งบนเกาอี้ที่ตั้งไวเยื้อง
มาทางดานซายของพระพุทธปฏิมา จากน้ัน
ไดยินเสียงประกาศใหทุกคนเตรียมตัวกราบ
พระพรอมกนั ดฉินัมองไปทีอ่งคพระพทุธปฏมิา
ดวยจิตที่เลื่อมใส นอมกราบพรอมกับทุกคน 
เปลงเสียงสวดมนตไหวพระอยางต้ังใจ จิตใจ
ของดิฉันขณะนี้ผองใส อิ่มใจเหลือเกิน
 “พรหัมา จะ โลกาธปิะตี สะหัมปะติ...” 
จบเสยีงอาราธนาธรรม พระอาจารยก็เริม่แสดง
ธรรม

ประตูเขาไป ก็เห็นองคพระพุทธปฏิมา ดิฉัน
รูสึกเคารพ ยําเกรง ประหนึ่งวากําลังเขาเฝา
พระสมัมาสมัพทุธเจาสมยัทีย่งัทรงพระชนมอยู 
ดูสามีและลูกก็มีอาการเชนเดียวกัน

 ขณะทีด่ฉินัเดนิเขาไปเบือ้งหนาพระพทุธ
ปฏิมาเพื่อจะกราบ ในใจก็นึกวาจะนั่งตรงไหน
จึงจะสมควร เพราะเคยไดยินมาวา เวลาเขาไป
หาบุคคลผูเปนที่เคารพตองนั่งในที่สมควร คือ 
ไมนั่งไกลเกินไป ไมนั่งใกลเกินไป ไมนั่งในที่
เหนือลม ไมนั่งในที่สูง ไมนั่งตรงหนา ไมนั่ง
ลํ้าไปขางหลัง ดิฉันจึงนั่งเยื้องมาทางดานขาง 
วางของทําบุญลงแลว นอมระลึกถึงคุณของ
พระพุทธองคแลวนอมกราบ ๓ ครั้ง จากนั้น 
ก็ถือของทําบุญและสลากเดินไปพรอมกับสามี
และลูกๆ มองหาหมายเลขสลากของพระภิกษุ 
เห็นพรมสีตางๆ ที่ปูติดตอกันไปจนสุดศาลา 
อาสนะถูกปูไวพรอมปายหมายเลขสลาก เรียง
ไปตามลําดับจนสุดแนวพรม
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 “...จริงๆ แลว สลากภัต วัตถุประสงค
หลกักค็อื ตองการอนเุคราะหญาตโิยมชาวบาน
ที่อยูใกลวัดใหจองเปนเจาภาพกอน จากนั้นจึง
เปดโอกาสใหญาติโยมทั่วไปไดจอง...”
 ดิฉันไดฟงพระอาจารยเทศนถึงเรื่อง
ความเปนมาของสลากภัตที่แตกอนนิยมถวาย
ในสมัยที่ขาวยากหมากแพง ญาติโยมก็ขัดสน
ไมสามารถถวายจตุปจจัยแกพระทั้งวัด จึงให
ถวายเปนสลากภตั ทานเลาถงึสมยัทีท่านกาํลัง
เรียนธรรมะอยู ที่พมา ก็เคยไปรับสลากภัต 
คอืเม่ือทานจบัสลากแลว ตองไปรบัทานทีบ่าน
ญาติโยม  เดินทางลําบาก จะยํ่าดินยํ่าโคลน
อยางไรก็ตองไป แตพอไปถึงบานโยม เขา
ตอนรบัดมีาก ลางเทาให เอาผาใหมๆ  มาเช็ดเทา 
เอาผาหมนอนมาปูใหพระเหยียบเดินขึ้นบาน 

เวลาพระฉันก็เอาพัดใบตาลมาพัดวีให พัดไป
เรอืนไมไผก็โยกไปโยกมา ทานก็กลวัวาเรอืนจะ
พัง แตเจาของบานบอกวาไมพังหรอก มันเปน
อยางนี้แหละ ทําใหดฉินันกึถงึพระพทุธองคท่ีมี
พระมหากรณุาธคุิณทรงอนญุาตบญุสลากภตันี้ 
เพือ่อนเุคราะหใหญาติโยมผูขดัสนไดมโีอกาส
ทาํบญุตามกาํลงัของตน ดวยเทศนาของพระ
อาจารยทําใหดิฉันไดเห็นถึงความสําคัญของ
สลากภัต และเกิดความอ่ิมใจวาเราไดทําบุญ
ครั้งนี้ดวยมือของตนเอง และไดถวายแกสงฆ
ทั้งวัดดวย 

 พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต 
     ทานเจาอาวาสวัดจากแดง

 พระมหาอาจารยประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

 เมื่อถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ก็ไดยินเสียง
ประกาศใหทุกคนนอมจิตไปที่พระพุทธปฏิมา 
เห็นเจาภาพทานหนึ่ง เปนตัวแทนจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ทุกคนกราบพระ กลาวคํา
บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ รับศีล กลาว
คําถวายสลากภัต ดวยเสียงดังกองไปทั้งศาลา 
ดิฉันประทับใจตลอดเวลาที่ทําพิธี
 เมื่อได ยินเสียงอุบาสกประกาศให 
ทุกคนถวายของทําบุญ ดิฉันพรอมสามีและลูก 
ชวยกันจับปนโตอาหาร แลวยกขึ้นนอมเขาไป
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ถวายแกพระภกิษ ุพรอมกลาว สาธ ุสาธ ุไปดวย 
ยกเครื่องไทยธรรมที่เหลือถวายอีก ดิฉันสุขใจ 
ปลื้มใจ พอมองเห็นคนอื่นๆ กําลังถวายก็รูสึก
ยนิด ีอนโุมทนากบัเขาดวย เสยีง สาธุๆ ๆ ดงักอง
กังวานทัง้ศาลา ดฉินัคดิวาเสยีงสาธุการทีท่กุคน
เปลงดวยจิตเบิกบานในบุญนี้ มิใชกองกังวาน
เพียงแตในศาลาหรือในวัดนี้เทานั้น แตมันคง
กระห่ึมกงัวานไปไกลแสนไกล แมแตเทวดาบน
สวรรคชั้นฟาก็ตองไดยินเปนแน และเสียงนี้คง
ทาํใหทกุคนทีไ่ดยินมคีวามสขุและเปลงสาธกุาร
รับจนกองจักรวาลทีเดียว
  เม่ือถวายเสร็จแลว พระอาจารยทาน
ไดนําพระภิกษุสงฆใหพรกองศาลา ดิฉันสงใจ
ไปตามคําใหพรที่เปนบาลีและแปลไทย รูสึก
ซาบซึง้ใจกบัคาํใหพรพรอมความหมาย จากนัน้ 
อุบาสกนํากรวดนํ้า และสวดมนตไหวพระ
 “ตอไปนี ้ในขณะทีพ่ระกาํลงัฉนั ขอใหทกุ
ทานคอยองัคาส คอยดแูลพระภกิษดุวยนะครบั 
ทานตองการอาหาร นํ้าดื่ม หรือสิ่งใด ก็ขอให
เจาภาพคอยอุปฏฐากอยูใกลๆ ขออนุโมทนา
บุญกับทุกทานนะครับ” เสียงอุบาสกประกาศ
ในตอนทาย เขาบอกใหทุกคนไดหมั่นระลึก
ถึงบุญนี้บอยๆ เพราะบุญเกิดขึ้น ทั้งกอนทํา 
ขณะทํา และหลังจากทําไปแลว คนที่ทําบุญ

อยางนี้ เกิดในภพใดๆ จะมีความสุขตลอดทั้ง
ชีวิต
 แมบญุใหญจะไดผานไปแลว แตเมือ่ใดที่
ดิฉันไดหวนระลึกถึงบุญสลากภัต เมื่อนั้นภาพ
แหงบุญสลากภัตก็ยังปรากฏชัดอยูในจิตของ
ดิฉันตลอดเวลา ยังทําใหดิฉันสุขใจและอมยิ้ม
ไดเสมอ ดิฉันไดนําเรื่องบุญสลากภัตมาเลาไว 
สวนหน่ึงก็เพือ่ใหทานทัง้หลายไดอนุโมทนาบญุ
กับดิฉัน อีกสวนหน่ึงก็เพื่อเตือนดิฉันเองและ
ทานอื่นๆ ที่ไดเคยทําบุญสลากภัตหรือบุญใดๆ 
ก็แลวแต ไดหวนระลึกนึกถึงบุญเหลานั้นที่
ตนเองไดทํามาแลว แมจะนานเพียงใดก็ตาม ก็
ใหหมัน่ระลกึถงึบอย ๆ  เพราะการทาํอยางนีบ้ญุ
ของเราจะเพิ่มขึ้น ๆ เมื่อบุญเพิ่มขึ้น ความสุข
ในชีวิตของเราก็เพิ่มขึ้น ๆ ขออนุโมทนากับ
ทุกทานนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.
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