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มาฆบูชาร�าลึก

     วันมาฆะจิตน้อม  บูชา

ค�ำสั่งสอนพระศำสดำ	 	 เลิศล�้ำ

สูงเหนือค่ำยิ่งกว่ำ	 	 	 ปำฏิ-	หำริย์ใด

โอวำทปำติโมกข์ย�้ำ		 	 เสกสร้ำงพุทธำ

					รักอำตมำเหล่ำพ้อง	 สรรพสัตว์

พึงเร่งรัดก�ำจัด		 	 	 ชั่วไซร้

เติมเต็มเพิ่มดีชัด	 	 	 เจนเด่น		บูรณ์เฮย

ชะส่องจิตสะอำดให้	 	 ผ่องแผ้วถึงธรรม	ฯ



ฉบับที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดเล่ม

	 วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ตรงกับเดือน
กุมภาพันธ ์ 	 วั นส� าคัญใน เดื อนนี้ ส� าหรับ
พุทธศาสนิกชน	 คือ	 วันมาฆบูชา	 ซึ่งเราจะ
ได้น�าเสนอบทความ	 ไตรรัตนบูชา	 เขียนโดย	 
ธรีปัญโญ	ผูเ้ป็นหนึง่ในความภาคภมูใิจของคณะ
ผู้จัดท�า	 เพราะท่านมักจะมีงานเขียนที่แปลก
แหวกแนว	 มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร	 ไม่มีใคร
เหมอืน	และมกีารน�าเสนอด้วยวธีิการใหม่ๆ	จาก
การคดิค้นของตวัท่านเอง	นบัเป็นงานเขยีนทีท่รง
คุณค่าทั้งทางวิชาการและการน�าเสนอ	
	 ในวารสารฉบับนี้	 เรายังได้น�าเรื่องราวของ
พระผูท้รงพระไตรปิฎกจากสหภาพเมียนมาร์มา
เสนอเป็นคร้ังที	่๒	ครัง้แรกคอืในฉบบัที	่๒	ประจ�า
เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๘	ซึ่งท่านผู้สนใจและไม่มี
วารสารฉบับนั้นในครอบครอง	 ก็ขอเชิญอ่านได้
ที่เว็ปไซต์	 Kanlayanatam	ครั้งนั้น	 พระผู้ทรง 
พระไตรปิฎกได้เดินทางมาเมืองไทยพร้อมกัน
เป็นครั้งแรก	 ทางวัดจากแดงได้จัดงานต้อนรับ
อย่างสมเกียรติ	 ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมถาม
ปัญหา	 และได้บันทึกค�าถามค�าตอบนั้น	 ต่อมา
ได้ตีพิมพ์เรื่องราวทั้งหมดไว้แล้วในเล่มดังกล่าว
	 ในปีนี	้พระผูท้รงพระไตรปิฎก	๗	รปู	ได้เดนิ
ทางมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง	ทางวัดจากแดงได้
จัดพิธีต้อนรับ	 และเปิดโอกาสให้ญาติโยมถาม
ปัญหาอย่างจุใจ	โดยมพีระอาจารย์มหาประนอม	
ธมมฺาลงกฺาโร	ธมัมาจริยะ	ทีเ่คยศกึษาในประเทศ
พม่า	 ๑๒	ปี	 เป็นล่ามแปล	 เราได้บันทึกค�าถาม	
ค�าตอบทั้งหมด	 น�ามาถอดความเป็นตัวอักษร	
ตรวจทานโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ	 แล้วน�ามาตี
พิมพ์พร้อมด้วยรูปและประวัติคร่าวๆ	 ของพระ
ผูท้รงพระไตรปิฎกทีม่าในคร้ังนี	้ครบหมดทกุรูป 

(พระผูท้รงพระไตรปิฎกทีย่งัมีชวีติอยูใ่นปัจจุบัน 
ทั้งหมดมี	๙	รูป)
	 ค�าถาม	 -	 ค�าตอบ	 ที่เรียกในภาษาธรรมะ
ว่า	ปุจฉา	-	วิสัชนา	ของพระผู้ทรงพระไตรปิฎก	 
มีความน่าสนใจมาก	 เพราะเราจะไม่ค่อยได้ยิน
ค�าตอบเชิงนี้ในประเทศไทย	ท่านมีวิธีตอบอย่าง
ผู ้แตกฉานในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง	 เน้น
ความส�าคญัของพระอภิธรรม	ซึง่ในประเทศไทย
จะไม่ค่อยเน้นพระอภิธรรม	มีเพียงส่วนน้อยที่มี
การเรียนการสอนพระอภิธรรมอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิชาการอย่างชัดเจน	 ในความเป็นจริง
แล้ว	 หากเราเป็นพุทธศาสนิกชน	พระไตรปิฎก
ทุกปิฎกมีความส�าคัญทั้งสิ้น	 ไม่สมควรจะละทิ้ง
ปิฎกหนึ่งปิฎกใด	 ด้วยความเข้าใจของตนเองว่า	
ไม่ส�าคัญ	 ไม่ต้องเรียน	 ไม่ต้องรู้ก็ได้	 ทั้งหมดคือ
ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 เป็นพระสัพพัญ- 
ญุตญาณ	 ที่ทรงเพียรพยายามสั่งสมมานาน 
แสนนานถึงสี่อสงไขย	แสนมหากัป	
	 ค�าตอบหรือวิสัชนาของพระผู ้ทรงพระ
ไตรปิฎก	จะช่วยท�าให้เรารูว่้าท�าไมพระอภธิรรม
จงึส�าคญั	ไม่เรียน	ไม่รูไ้ด้ไหม	หากเรยีนและรูแ้ล้ว
จะได้อะไร
	 อีกบทความหนึ่งที่อยากชวนอ่าน	 คือ	
คอลัมน์	 สนทนา	 เป็นการตอบค�าถามท่านผู้
อ่านผู้มีความสนใจเรื่อง	รอยพระพุทธบาท	ของ	 
วิเทศทัยย	์ และได้ส่งค�าถามมาถามผู้เขียน	 เป็น
ค�าถามนา่สนใจ	เราจงึขอให้ท่านวเิทศทัยย์เขยีน
ตอบในเชิงบทความอธิบายข้อสงสัยของท่าน 
ผูอ่้านท่านนัน้	ขอเชญิอ่านชัน้เชงิการตอบปัญหา
แบบสะกิดให้ผู้อ่านหาค�าตอบด้วยตนเอง	
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ	

(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	
จ�านวน	๔,๐๐๐	เล่ม	

ภาพปก
พระมหาชัยพร	เขมาภิรโต

ปก
ไตรรัตนบูชา

วาดภาพประกอบ
น้องขวัญ

เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,

Mei,	Pimukt
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	?........................๓
a	ธ	สถิต	ด้วยทศพิธราชธรรม....................๘
a	กวีกุมภา	:	อกหักยังเหลือจมูก..............๑๒
a	ปุจฉา-วิสัชนา	พระผู้ทรงพระไตรปิฎก.๑๓
a	ไตรรัตนบูชา.........................................๒๒
a	ปลงพระชนมายุสังขาร.........................๒๗
a	สังคายนาพระไตรปิฎก.........................๓๐
a	สมเด็จพระสังฆราช	องค์ที่	๒๐.............๓๖
a	กวีนิพนธ์	:	ห้วงน�้า	-	สงสาร.................๓๘
a	คุณของขันติ	(ตีติกขาขันติ)..................๓๙
a	ใต้ฟ้าวัดจากแดง..................................๔๑
a	ธรรมส�าหรับเยาวชน............................๔๒
a	สนทนา	เรื่องรอยพระพุทธบาท...........๔๕

	 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค 
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช้กระดาษถนอม 
สายตาเพื่อรักษาสุขภาพของผู ้อ่าน	 เปี ่ยมด้วย 
คุณค่าทางธรรมที่คัดสรร	 เพื่อแจกเป็นธรรมทาน 
และบริจาคไปตามห้องสมุด	 หากท่านอ่านจบแล้ว	
ต้องการแบ่งปันธรรมทาน	 โปรดส่งต่อให้ท่านอื่น
ที่เห็นคุณค่า	 หรือมอบให้สถาบัน	 ห้องสมุด	 วัด	
หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางธรรมกว้างขวางต่อไป

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรณุาตดิต่อได้ทีอ่เีมลล์	pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)	หรือติดต่ออีเมลล์		acharak7153 
@gmail.com หรือเบอร์โทร	082-891-4464 
(คุณอัจฉรา)

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย 
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม 
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com 
และ Facebook Page : Kanlayanatam

	 นอกจากนี้	 โพธิยาลัย 
ยังคงพรั่ งพร ้อมไปด ้วย
บทความดีๆ	อีกหลายเรื่อง 
ฉบับนี้	 ท่านอาจารย์วศิน	
อินทสระ	 ปราชญ์เอกใน
ทางพระพุทธศาสนาของ
ประเทศไทยอีกท่านหน่ึง	
ได้เมตตาส่งบทความมา
ให้อีกครั้ง	 และเราจะได้
เปิดคอลัมน์ไว้ให้ท่าน	 คือ	
ป ัญญารัตนะ	 หากท่าน
มี เวลาและสุขภาพเอื้ อ
อ� านวยเราก็จะได ้อ ่ าน
บทความภาษาสวยๆ	 จาก
ท่านอีก	 วารสารโพธิยาลัย
ขอกราบของพระคุณท่าน
อาจารย์วศินอย่างสูงสุดมา	
ณ	โอกาสนี้
	 หากท่านติดตามโพธิ-
ยาลัยมาโดยตลอด	จะเห็น 
ว่าวารสารของเรามีการ 
ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่ง 
ขึ้น 	 คณะผู ้ จัดท�า เพียร 
พยายามสรรค์สร้างสิ่งดีๆ 
ให้กับท่านผู้อ่าน	 สุดก�าลัง 
ความสามารถที่ มี 	 ด ้วย 
ซาบซึ้งในพุทธพจน์ที่ว ่า	 
ในบรรดาทานทั้ งหลาย 
ธรรมทานชนะทานทั้งปวง 
สพฺพทาน�	ธมฺมทาน�	ชินาติ 
เราจึงตั้งใจท�าธรรมทาน
ของเราให้เป็นทานอันเลิศ 
อนัประณตี	ฝากไว้ในแผ่นดนิ

คณะผู้จัดทํา

สารบัญ

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
		๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
		๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร
		๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
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วิสัชนาธรรม 

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระผู้ทรงจ�ำพระไตรปิฎก ?
พระผู้ทรงจําพระไตรปิฎกคือใคร อย่างไร 
จงึเรยีกว่าพระผูท้รงพระไตรปิฎก	จะสร้างพระ 
ไทยให้มีพระผู้ทรงพระไตรปิฎกอย่างที่ประเทศ 
พม่าสร้างได้หรือไม่	 แนวทางที่จะพัฒนา 
พระสงฆ์ไทยและพุทธบริษัท	 ๔	 ให้เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ต้องเป็นผู้น�าทั้งทางด้าน
ปริยัติและปฏิบัติ	 เม่ือพระสงฆ์มีความเป็น
ผู้น�าทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ	พุทธศาสนา
ในประเทศไทยก็จะเข้มแข็ง	 บางท่านอาจจะ 
คิดว่าเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของ
พระภิกษุอย่างเดียว	ตอนนี้ตามข่าวจะเห็นว่า 
พระภิกษุไม่ค่อยส�ารวม	มีข่าวไม่ค่อยดี	ปริยัติ
ก็ไม่เก่ง	ปฏิบัติก็ไม่ได้		ไม่รักษาวินัย	เทศน์ก็ไม ่
เป็น	ล้วนเป็นสิ่งที่ท�าลายศรัทธา	เราจะสร้าง
พระที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยปริยัติ	 ปฏิบัต	ิ
เทศน์เป็น	สอนเป็น	ให้ธรรมะกับญาติโยมเป็น	
ญาติโยมเข้าวัดแล้วได้ที่พึ่งอย่างแท้จริง	“เรา
จะสร้างพระอย่างนี้ได้อย่างไร”

พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปแรก
	 ในยุคพุทธกาล	พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูป
แรกคือพระอานนท์เถระ	 คุณสมบัติของท่าน
พระอานนท์เถระคือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความ
เป็นพหูสูต	 มีความทรงจ�าเป็นเลิศ	 ฟังอะไร 
จ�าได้เร็ว	เข้าใจ	ไม่ลืม	นี่คือพระผู้ทรงพระไตร- 
ปิฎกรูปแรกในพระพุทธศาสนา	พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ทุกอย่าง	 แต่สิ่งที่พระองค์น�าเสนอนั้น		
มีสาวกที่ทรงจ�าได้ทั้งหมดรูปแรกคือ	 พระ
อานนท์เถระ	ท่านท�าบุญอะไรจึงสามารถทรง
จ�าได้ทั้งหมด	เราฟังเทศน์ธรรมะบางทีม้วนน้ี
ฟังสัก	 ๒๐	 รอบก็ยังจ�าไม่ได้ทั้งหมด	 มันเกิด
อะไรขึน้	บางทไีม่ได้ฟังอย่างเดยีวนะ	เรยีนด้วย 
ท่องด้วย	ทวนด้วย	อย่างอาตมาฟังภาษาบาลี	
ฟังถึงหนึ่งพันเที่ยว	เอามาทวนๆ	หนึ่งพันเที่ยว	
แต่พระอานนท์ฟังเที่ยวเดียว	 ท�าไมท่านจึง
เข้าใจ	จ�าได้และไม่ลืมเลย	
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		 ในพระพุทธศาสนามี	 ๒	 ท่าน	 คือ	 พระ
อานนท์	และหมอชีวกโกมารภัจจ์		ทั้งสองท่าน
นี้ท�าบุญแล้วปรารถนาให้มีความทรงจ�าเป็น
เลิศ	 ฟังปุ๊บ	 เข้าใจ	 จ�าได้	 ไม่ลืม	 จริงๆ	 แล้ว	
พระพุทธองค์ตรัสว่า	สัญญาอนิจจา	ความจ�า 
ไม่เที่ยง	 แต่ท�าไมความจ�าของพระอานนท์
จึงเที่ยง	 ขัดกับพุทธพจน์ท่ีพระพุทธองค์ตรัส
ไว้หรือไม่	 เป็นดังนั้นเพราะท่านอธิษฐานต้ัง
ความปรารถนาที่จะจดจ�าค�าสั่งสอน	และท่าน 
ยังเป็นพระสาวกองค์ส�าคัญท่ีตอบค�าถามใน 
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	 ๑	 นี้คือ
ประโยชน์จากการทรงจ�าพระไตรปิฎกของ
พระอานนท์

พระอานนท์ท่านทรงจําได้อย่างไร  แล้วเรา
จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร

	 ต้องมาพจิารณาว่า		๑.	เรามีศลีไหม		๒.	เรา
มีสมาธิไหม	๓.	เรามีปัญญาไหม	ถ้าศีล	สมาธิ 
ปัญญามั่นคง	เวลาเรียนปริยัติก็เรียนได้รวดเร็ว	
จ�าได้เร็ว	 จ�าได้หมด	 จ�าแล้วไม่ลืม	 พระพุทธ
องค์ตรัสไว้ใน	ภิกขุโนวาทกสิกขาบท	 เกี่ยว
กับการให้โอวาทนางภิกษุณีว่า	 	 พระภิกษุที่
บวชเข้ามาในศาสนา	ถ้าไม่อยากเรียนทั้งหมด	
ก็ให้เรียนเฉพาะที่จ�าเป็น	คือ	
	 ๑.	 ภิกขุปาติโมกข์	 +	 ภิกขุณีปาติโมกข	์
ท่องได	้	

	 ๒.	อ่านบาลีและแปลได	้	
	 ๓.	ขันธกะวัตร	
	 ๔.	 การท�าสังฆกรรม	 คือสวดกรรมวาจา
บาลีเป็น  
	 ๕.	เข้าใจสมถะและวิปัสสนา	
	 ๖.	จ�าพระสตูรพอทีจ่ะสงเคราะห์ญาติโยม
ได้	๔	ภาณวาระ	
	 ๗.	มีพรรษาครบ	๕	

	 ถ้าพระไม่อยากเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ 
ขนาดนี้	จึงไม่จ�าเป็นต้องเรียนได้	ถ้าบวชมาปุ๊บ 
เข้าป่าเลย	ไม่เรียนสิ่งเหล่านี้ถือว่าอาบัติทุกกฎ 
เพราะนิสสัยขาด	 (นิสสยมุจจนกะไม่ผ่าน)
แผนการศึกษา ตามพุทธประสงค์ คือ 

	 ๑.		ขั้นพื้นฐาน	 ภาคบังคับ	 ต้องศึกษา 
๕	ปี	พ้นนิสสัยได้
	 ๒.		ขั้นกลาง	ศึกษา	๕	ปี	ถึง	๑๐	ปี	เป็น 
ครูบาอาจารย์ได	้	
	 ๓.	ขั้นสูง	 ศึกษา	 ๑๐	 ปี	 ถึง	 ๒๐	 ปี 
เป็นอุปัชฌาย์ได้	เป็นหลักสูตร	๓	ระดับ	ระดับ
พ้นจากนิสสัย	ใช้เวลา	๕	ปี	ระดับที่จะเป็นครู
อาจารย์สอนคนอ่ืนได้	ใช้เวลา	๑๐	ปี	ระดับที่
เป็นอุปัชฌาย์ได้	 ๒๐	 ปี	 อันน้ีคือวินัยในพระ
ไตรปิฎกที่ได้ต้ังไว้โดยตรงเรื่องการศึกษาของ
พระสงฆ์	(ดูใน	ภิกขุโนวาทกสิกขาบท)
	 พระสงฆ์พม่าทรงจ�าพระไตรปิฎก	ได้แบบ 
อย่างมาจากไหน?	 แรกสุดคือ	 ได ้มาจาก 
พระอานนท์ พระอานนท์มีความทรงจ�าเป็น
เลศิ	พระภกิษุผูท้รงจ�าจ�านวนมากได้แบบอย่าง
มาจากท่าน	การศกึษาพระไตรปิฎกเพือ่ทรงจ�า
ให้ได้	สมัยก่อนโน้นใช้เวลาไม่นาน	 เพราะฟัง 
ปุ๊บเข้าใจ	จ�าได้	ไม่ลืม	พอมาถึงยุคที่สอง	ยุค 
ศรีลังกา	 พระลังกาทรงจ�าเป็นเลิศ	 แต่พอ 
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ประเทศศรีลังกาเจอภัยทางการเมือง	 มีกบฏ 
เข้าครอบครองประเทศ	พระต้องหนีไปอยู่ใน 
ป่า	 พระราชาก็ไม่ได้อยู่ในเมือง	 ชาวบ้านไม่
ท�าบญุใส่บาตร	พระไปอยูใ่นป่า	หาเผอืกหามนั 
ตามธรรมชาติพอประทังชีวิต	 ทุกเย็นต้องมา
ท่องทวน	 เพื่อไม่ให้ลืมพระไตรปิฎกที่จ�าได้ 
ในขณะที่ทวน	 ลมก็ตีขึ้นเพราะในท้องไม่มี
อาหาร	ท่านก็แก้ปัญหาโดยไปที่หาดทราย	เอา
ทรายมากอง	 แล้วเอาน�้าราดที่ทรายให้เปียก	
แล้วนอนคว�่า	เอาท้องไปวางที่กองทราย	แล้ว
ท่องทวนพระไตรปิฎกกันลืม	 พระลังกาท่าน
ท�าอย่างนี้		เป็นระยะเวลานานถึง	๑๒	ปี	ใน 
ช่วงมีสงครามแย่งชิงอ�านาจ
	 จากนั้นจึงมีการจารึกพระไตรปิฎกลงใน
ใบลาน	 พระลังกาท่านจารึกไว้ว่า	 ในอนาคต
จะหาพระสงฆ์ที่เข้มแข็ง	อดทน	มีความทรงจ�า 
ขนาดนี้คงไม่มีอีกต่อไปแล้ว	 เพราะยุคของ
ท่านหนักสุดๆ	 เราก็ได้	พระไตรปิฎกใบลาน
นั้นแหละไปเผยแพร่ในพม่า	 ในประเทศไทย
จุดเริ่มต้นที่ท�าให้เราได้พระไตรปิฎกใบลาน	
มีที่มาจากการมีปัญหาทางการเมืองท่ีแสน
สาหัส	นาน	๑๒	ปี	ที่ศรีลังกา	
		 จากนั้นพอมาถึงยุคที่พระพุทธศาสนา
เจริญในพม่า	 พระพม่าก็มีการเรียนการสอน
พระไตรปิฎก	 แต่การสอบที่เป็นเรื่องเป็นราว

ยังไม่มี	ต่างวัดต่างเรียน	ต่างท่องจ�าอย่างไม่ม ี
ระบบ	ทางรัฐบาลพม่า	 เมื่อ	๖๕	ปีย้อนหลัง 
จากนี้ไปจึงจัดการสอบพระไตรปิฎกให้กับ
พระสงฆ์	สอบทีละเล่ม	ปีละครั้ง	มีเป้าหมาย 
คือ	 ๑.	 ทรงจ�าให้ได้	 ๒.	 แปลให้ได้	 และ 
๓.	อธิบายอรรถกถาฎีกาให้ได้
	 สิ่งแรกคือ	ต้องทรงจ�าได้ก่อน	องค์ไหนที่
เรียนจบแล้ว	 ก็มาท่อง	 ท่องแล้วก็ทวน	 ทวน
เสร็จแล้ว	อรรถกถาว่าอย่างไร	ฎีกาว่าอย่างไร	
ก็ใช้วิธีการน้ี	คือ	๑	สอบทรงจ�าขึ้นมา	พอจ�า
ได้ทั้งหมดผ่านตามจ�านวนแล้ว	 ต่อไปก็สอบ
ข้อเขียน	ค�าแปล	ค�าอธิบาย	อรรถกถาฎีกาว่า
อย่างไร	แล้วก็สอบครั้งที่	๒	มีการสอบทรงจ�า	
และสอบความเข้าใจทั้ง	๘๔,๐๐๐	พระธรรม- 
ขันธ์	 เอาเฉพาะแค่ความจ�าอย่างเดียว	 พระ
หลายรูปบอกว่าพอไหว	แต่ถ้าเอาความเข้าใจ
ด้วยก็ยาก	ค�าว่าเข้าใจคือ	แปลแล้ว	ต้องเข้าใจ
อรรถกถาฎีกาว่าอย่างไร	 วิเคราะห์	 เจาะลึก
หาองค์ธรรมว่าอย่างไร	 พระหลายรูปบอกว่า
ตรงน้ียากมาก	แต่ถ้าเฉพาะทรงจ�าอย่างเดียว	
๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	ก็ไม่ยาก	

ท่านทําอย่างไร จึงทรงจําพระไตรปิฎกได้
ท้ังหมด 

							ท่องไม่ยาก	ทวนไม่ให้ลืมยากกว่า		ท่อง
ช่วงแรกวันละ	๒	หน้า	๒	เดือนให้หลัง	วันละ 
๕		หน้า	๒	เดือนถัดมา	วันละ	๑๐	หน้า	จากนั้น 
ท่านท่องได้วันละ	๒๐	หน้า	จ�าได้	๒๐	หน้า	
ไม่ยากแล้ว	 หลังจากที่เกิดพลังในการทรงจ�า	
ฉะน้ัน	 จะเห็นว่าเวลา	๖๕	ปี	 จากการที่ทาง
รัฐบาลและประชาชนพม่าเห็นความส�าคัญ	
จัดสอบพระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก	 สร้างพระ
ผู ้ทรงจ�าและเข้าใจพระไตรปิฎก	 ๘๔,๐๐๐	
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พระธรรมขันธ์ได้ทั้งหมด	 ๑๓	 รูปด้วยกัน	 ใช้
เวลา	๖๕	ปี	ท่านที่เหลือมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบัน 
มี	๙	รูป	ที่จ�าได้	๒	ปิฎก	มี	๑๐๐	กว่ารูป	ส่วน
ที่จ�าได้	๑	ปิฎก	มีเป็น	๑,๐๐๐	รูป	องค์ที่เก่ง
ที่สุด	 จ�าได้เร็วท่ีสุด	 ใช้เวลาในการทรงจ�า	 ๘	
ปี	 ก็จ�าได้ทั้งหมด	ช้าที่สุดใช้เวลา	๑๕	 -	๒๔	
ปี	โดยมาก	๑๕	ปี	ช้าที่สุดเลยใช้เวลา		๒๔	ปี
	 ถ ้าศึกษาย้อนหลังไปถึงการเรียนพระ
ไตรปิฎกในยุคพุกาม	ยุคนั้นถือว่ารุ่งเรืองที่สุด 
สามารถเรียนจบภายใน	 ๖	 เดือนเท่านั้น	
๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 ท่านจะย่อความ 
พระไตรปิฎกมา	 แล้วท�าเป็นค�านิยาม	 ให้
ท่องจ�าง่ายๆ	 ฟังอธิบายภาพรวมให้ได้	 แล้ว
จ�าย่อๆ	ท่านมีทักษะคือ	๑.	สอนพระไตรปิฎก
เก่ง	๒.	ย่อความเก่ง	๓.	แต่งกลอนเก่ง	๔.	มี
เทคนิคทันสมัยคือท่านท�าเป็นภาพประกอบ
เหมือนดูใน	 powerpoint	 program	 แต่ยุค
นั้นท่านท�ามาแล้ว		องค์นี้ท่านเก่งมาก	สอนได้
มาถึง	๖๐	รุ่น	ช่วงแรกๆ	อาจจะใช้เวลา	๓	ปี 
๔	 ปี	 พอช่วงหลังๆ	 ๖	 เดือนจบ	 เนื่องจาก
ท่านมีทักษะในการสอน	 แล้วก็อธิบายเจาะ
ลึกบาลีอรรถกถาได้ทั้งหมด	 ยุคพุกามจึง
เป็นยุคที่การศึกษาพระไตรปิฎกรุ่งเรืองที่สุด 
ชาวบ้านพูดได้	๔	ภาษา	คือ	ปยู	(Pyu)	มอญ 
บาลี	 พม่า	 ภาษาบาลี	 จับปุ ๊บ	 รู ้ เรื่องเลย 
ซึ่งช่วยท�าให้การเรียนง่ายขึ้น						

ทําไมไทยเราไม่มีพระผู้ทรงจําพระไตรปิฎก

 ในช่วงน้ีประเทศไทยอยู ่ในภาวะที่สงบ
พอสมควร	 ท�าไมเราไม่มีพระผู ้ทรงจ�าพระ
ไตรปิฎก	นั่นเพราะยังไม่มีคนนับหนึ่ง	นับหนึ่ง 
ยังไม่มี	นับสองก็ยังไม่เกิด	ถ้านับหน่ึงมี	คิดว่า 
ประเทศไทยจะมีพระผู ้ทรงพระไตรปิฎก
เกิดขึ้นได้	 วันน้ีญาติโยมมาช่วยกันนับหน่ึงที ่
วดัจากแดง	เราจะสร้างพระผู้ทรงพระไตรปิฎก 
ให้เกิดขึ้น	 จากที่	หลวงพ่อธัมมานันทะ	 วัด 
ท่ามะโอ	ท่านพยายามสอนบาลีใหญ่	ในที่สุด 
ท่านได้สร้างฐานบาลีใหญ่ที่มั่นคง	 ท่านสอน
พระไตรปิฎกไว้มากมาย	 แต่สอนเฉพาะลูก
ศิษย ์ที่มี พ้ืนฐานความรู ้พอที่จะเรียนพระ
ไตรปิฎกได้	 ลูกศิษย์ที่พื้นฐานไม่ดีพอ	 ท่าน
จะส่งไปศึกษาต่อที่พม่าเพื่อให้ได้ศึกษาพระ
ไตรปิฎก	ปณิธานน้ีวัดจากแดงรับช่วงต่อไว้	
	 วัดจากแดงตอนน้ี	 บาลีน้อยก็สอน	 บาลี
ใหญ่ก็สอน	พระอภิธรรมก็สอน	และเริ่มสอน
พระไตรปิฎกแล้ว	ตอนนี้มีพระสงฆ์สนใจสมัคร
เข้ามาเรียนแล้ว	 การเรียนของวัดจากแดงคือ
การนับหน่ึงเพือ่การศกึษาพระไตรปิฎก		หวังว่า 
ญาติโยมจะเป็นก�าลังให้อย่างเข้มแข็ง	 พระ
เณรก็พร้อมจะลุยเต็มที่	 และอาตมาเองก็จะ
ผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้	 โดยนิมนต์พระเถระ
ผู ้ทรงพระไตรปิฎกมาจากพม่า	 เพื่อให้เกิด
ก�าลังใจ	เกิดแรงบันดาลใจ	เป็นแบบอย่างให้สู้
เพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมที่เข้มแข็ง	ปริยัติ
มี	ปฏิบัติมี	ปฏิเวธจึงเกิด
 ปริยัติเหมือนขอบสระ ปฏิบัติเหมือนนํ้า
ปฏิเวธเหมือนดอกบัว	 เพราะฉะน้ัน	 ถ้าไม่มี 
ปริยัติคือขอบสระ	 ปฏิบัติคือน�้าก็จะกักเก็บ 
ไม่ได้	 ปฏิเวธคือดอกบัวจะไม่เกิด	 วันน้ีวัด 
จากแดงได้จัดหลักสูตรพระไตรปิฎกขึ้นมา
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แล้ว		มีการจัดการเรียนการสอนแบบเจาะลึก 
แต่เนื่องจากการศึกษาพระไตรปิฎก	 ต้องม ี
พื้นฐานบาลี	มีพื้นฐานพระอภิธรรม	มีพื้นฐาน
เนตติปกรณ์	จึงจะเรียนได้รู้เรื่อง	ถ้าหากไม่มี
พื้นฐานพอมาเรียนแบบเจาะลึก	ฟังแล้วจะงง
	 เช่น	เอวมัเม สตุงั	ประโยคนีแ้ปลเป็นภาษา
ไทยว่า	 ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ แปล 
จบแล้ว	แต่		เอวมัเม	สุตัง	ประโยคนี	้ถ้าเรยีนกัน
จริงๆ	ใช้เวลาถึง	๒	เดือน	ในการอธิบายขยาย
ความ	 “เอวัม”	 องค์ธรรมได้แก่อะไร	 “เม”  
องค์ธรรมได้แก่อะไร	“สุตัง” องค์ธรรมได้แก่
อะไร		แล้วองค์ธรรมเหล่านี้	ถอดรหัสธรรมทุก
ตัวอักษร	ท�าไมต้องถอดรหัสธรรม	รหัสธรรมที่
อยู่ในค�าศัพท์	ค�าศัพท์จะเกี่ยวกับบัญญัติ	แต่
ข้างในมีรหัสธรรมที่เป็นปรมัตถ์ฝังอยู่	 ถ้าเรา
ถอดรหัสอันนี้ได้	เราจะเข้าใจมากขึ้น
	 ๑.	การฟังแล้ว	เข้าใจ	เกิดสุตมยปัญญา	
	 ๒.	การฟังแล้ว	คิดตามได้	เกิดจินตามย-
ปัญญา	
	 ๓.	 การฟังแล้ว	 ละกิเลสได้	 เกิดภาวนา-
มยปัญญา	 การบรรลุมรรคผลนิพพานจึงจะ 
เกิดขึ้น

การฟังธรรมในสมัยพุทธกาล

	 ในสมยัพทุธกาลฟังจบเกดิอะไรขึน้	เทสนา 
วสาเน	 พอเทศน์จบ	 คนฟังจ�านวนมาก	 ได้

บรรลุเป ็นพระอริยบุคคล	 มีพระโสดาบัน
เป็นต้น	แต่ปัจจุบัน	 เทศน์ยังไม่จบ	โยมก็เข้า
สูนิ่ทราคอืหลบัหมดแล้ว	ญาณทีท่�าให้บรรลยุงั
ไม่ได้เกิด	เหตุท่ีฟังเข้าใจยากก็เพราะผู้สื่อสาร 
สื่อสารไม่ถึง	และญาติโยมความรู้พ้ืนฐานก็ยัง
ไม่พอ	หากพระและโยมมีพื้นฐานดีพอ	สุตมย- 
ปัญญาเกิด	 จินตามยปัญญาเกิด	 ภาวนามย-
ปัญญาเกิด	 ได้บรรลุธรรม	 ดวงตาเห็นธรรม	
การฟังธรรมแบบพุทธกาล	 คือการฟังธรรม 
แล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพาน	 การฟังแบบน้ี 
ฝรั่งเอามาขายเป็นคอร์สที่เมืองไทย	 เรียก
คอร์สแลนด์มาร์คฟอรั่ม	 ทุกคนที่เข้าไปใน
ห้องเรียน	 นั่งฟังด้วยอาการสงบ	 หนึ่ง	 ต้อง
จ่ายเงินให้ก่อน	 สอง	 ห้ามพกปากกาสมุด
ดินสอ	ห้ามมีกล้องถ่าย	ให้ฟังอย่างเดียว	ฟังให้ 
เข้าใจ	สาม	ฟังจบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ	อธิบาย
ตรงนั้นเลย	ผู้บรรยายก็พยายามสื่ออย่างเต็มที ่
ผู้ฟังก็ฟังเต็มที่เลย	 ฟังแบบทะลุทะลวง	 คือ
ฟังแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรข้างนอก	ไม่มีปากกา
ดินสอ	ไม่ต้องคุยกัน	ต้ังอกต้ังใจฟังอย่างเดียว 
แบบน้ีจะได้สุตะพอสมควร	 แต่ภาวนามย-
ปัญญายังไม่ได้	 คอร์สของฝรั่งเขาจะเอาจริง
เอาจังกัน	 คล้ายๆ	 เอาพระพุทธศาสนาไปใช ้
ในอีกรูปแบบหนึ่ง	เป็นตัวอย่างว่าการฟังแบบ
โบราณน้ีฟังอย่างไร	 คือฟังแบบไม่ต้องจดแต่ 
สามารถเข้าใจและน�ามาใช้ได้เลย	 ปัจจุบันจึง 
เอามาประยุกต์ใช้กัน

ที่มา	 :	 งานมุทิตาสักการะ	 พระผู ้ทรงพระไตรปิฎก	 
๗	 รูป	 เดินทางมาจากประเทศสหภาพเมียนมาร	์ 
เพ่ือการสาธยายธรรมและตอบค�าถามแก่ญาติธรรม 
ทั้งชาวไทยและชาวพม่า	ที่วัดจากแดง	จ.สมุทรปราการ		
ในวันเสาร์ที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๐
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	 เรื่องอ�านาจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสนใจ
ศึกษา	 เพราะปัญหาต่างๆ	 ในโลกมักจะเกิด
เพราะอ�านาจ	มสีามอย่างทีเ่ป็นตัวร้ายในโลกนี้ 
คือ	๑.	ความรู้สึกทางเพศ	๒.	 เงิน	๓.	อ�านาจ	
ถ้าอยากจะดูคุณภาพที่แท้จริงของคน	 ให้ดูใน
ช่วงที่เขามีอ�านาจ	 การมีอ�านาจ	 คือการที่เรา
ท�าอะไรโดยที่ไม่มีใครว่าเราได้	 อย่างนี้เรียกว่า
มีอ�านาจสูงสุด	 อ�านาจรองลงมา	 คืออ�านาจที่
มีกฎหมายและวินัยจ�ากัดควบคุม	 แต่ละคน
ย่อมจะต้องมีอ�านาจในตนอยู่บ้าง	 เด็กวัยรุ่น
มักจะคับข้องใจว่าตนมีอ�านาจน้อย	แต่เราก็ยัง
มอี�านาจบางเรือ่งในชีวิต	โดยเฉพาะการปฏิบตัิ
ต่อสตัว์	เรามีอ�านาจเหนอืสตัว์มาก	ถ้ายงุมากดั 
เราก็ตบยุงได้	 ไม่มีใครว่าเรา	 ไม่ต้องติดคุกติด 
ตาราง
	 ในยุคพุทธกาล	 เป ็นยุคที่ เ ร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองการปกครอง	 และการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องความหมายของประเทศ	
เริ่มจะมีพระราชา	 เริ่มจะมีกษัตริย์	 ลักษณะ

เหมือนเผด็จการผู้มีอ�านาจสูงสุด	 โดยเฉพาะ
ประเทศมคธและประเทศอื่นๆ	 ที่พระพุทธเจ้า
ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 พระพุทธองค์จึง
ตรัสสอนให้ข้อคิดแก่ผู้มีอ�านาจ	 โดยทรงวาง
ค�าสอนให้เหมาะแก่ผู้ฟัง	 เหมาะกับสิ่งท้าทาย		
เหมาะกับปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ในการตรัสสอน
พระราชา	 ทรงตรัสสอนในรูปแบบของทศพิธ- 
ราชธรรม
 ทศพิธราชธรรม	 คือ	 คุณธรรมของพระ
ราชามหากษัตริย์	 ซึ่งตามพระราชประเพณีใน
ทุกยุคทุกสมัย	จะต้องทรงศึกษา	ต้องทรงเรียน
รู้เรื่องนี้	 เพราะถือว่าเป็นหลักการด�าเนินชีวิต	
หลักการปกครองของพระราชามหากษัตริย์ 
ในทางพระพุทธศาสนา
 ๑. ทรงธรรม เที่ยงธรรม	(อวิโรธน�)	เป็น
หลักใหญ่ข้อหนึ่งซ่ึงพระราชาต้องพัฒนาภาวะ
ภายในของพระองค์เองให้เป็นผู้ทรงธรรม	 คือ
ต้องเอาความถกูต้องเป็นหลกั	ไม่เอาความถกูใจ	
ไม่ถูกใจ	หรือความชอบ	ไม่ชอบ	ต้องสม�่าเสมอ

ธ สถิต ด้วยทศพิธราชธรรมพระอาจารย์ชยสาโร

พระธรรมเทศนา
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อยู่ในหลักการที่ถูกต้อง	เพราะผู้มีอ�านาจ	โดย
เฉพาะพระราชา	ย่อมมีสิทธิ์	มีพระราชอ�านาจ
เต็มที่ในการท�าอะไรตามพระทัย	 มีพระราช
ประสงค์สิ่งใดเพราะชอบก็ท�าได้	 ไม่มีใครว่า	
หรือจะไม่ทรงกระท�าบางสิ่งบางอย่างเพราะ
ไม่ชอบก็ได้	ไม่มีใครว่า	เพราะพระราชาในสมยั
ก่อนนั้นเป็นเผด็จการหรือปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 ดังนั้นทศพิธราชธรรม 
ในอีกแง่หนึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมของพวก 
เผด็จการก็ได้	 เพราะเป็นการมีอ�านาจสูงสุด 
โดยไม่มกีฎหมายควบคมุ		ถ่วงไว้		จงึต้องมพีระทยั 
ทรงไว้ในธรรมความถูกต้อง	จึงจะคานกันได้
	 ธรรมส่วนน้ีแบ่งแยกออกมาหลายข้อ		
อย่างเช่น	ยตุธิรรมในการพพิากษา	ในการตัดสิน 
อะไรต่างๆ	 ต้องถือความยุติธรรม	 ไม่ล�าเอียง	
ไม่ใช่ว่าถ้าคนท�าความผิดนัน้เป็นญาติ	เป็นเพือ่น 
หรือเป็นผู้ใกล้ชิดแล้ว	จะไม่เอาเรื่อง	อย่างนั้น 
ย่อมจะผิดหลักธรรม	 พระองค์ท่านต้องทรง 
ธรรม	 ทั้งในการบัญญัตินิติธรรม	 ในการวาง

กฎหมาย	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีต่างๆ	 ก็
ต้องให้สอดคล้องกับหลักธรรม	 ไม่ใช่วางไว้ใน
ทางที่จะบ่อนท�าลายวัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม	
หรือท�าลายพระศาสนา	 นี่คือหลักของการไม่
คลาดจากธรรม	 ทรงอยู่ในธรรม	 ถือเป็นหลัก
ข้อแรกของทศพิธราชธรรม
 ๒. ความเพียร	(ตปํ)	เพื่อให้ท่านทรงไว้ใน
ธรรม	ไม่คลาดจากธรรม	ท่านต้องมีความเพียร
เผากิเลส	 ในกรณีของพระราชาหรือเผด็จการ	
ท่านใช้ค�าว่า	“ตบะ”	ตบะ	นีเ้ป็นค�าเก่าแก่ท่ีพวก 
ฤๅษี	โยคี		ใช้ส�าหรับตั้งใจเอาชนะกิเลสในจิตใจ		
ตามธรรมดาคนเราพอเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ค่อยมี
ใครกล้าตักเตือนสักเท่าไหร่	การที่เรามีอ�านาจ
ที่จะท�าอะไรก็ได้	ไม่มีใครว่ากล่าว	หากเราไม่มี
อุดมการณ์ในการแผดเผากิเลสทั้งหลาย	 ยิ่งมี
อ�านาจมาก	จะยิ่งอันตราย	เพราะกิเลสจะเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ
 ๓. ความไม่โกรธ		(อกโฺกธ�)		พระพทุธองค์
ทรงเน้นกิเลสตัวหนึ่งที่ผู้มีอ�านาจต้องเอาใจใส่
เป็นพเิศษ	น่ันคอื	ความโกรธ		ผูม้อี�านาจจะต้อง
เอาชนะความโกรธให้ได้	แม้เป็นพระราชาก็ต้อง
เอาชนะความเกรีย้วกราด	ไม่ลุแก่อ�านาจความ
โกรธ	เพราะเป็นธรรมดาที่ผู้ใหญ่มักจะร�าคาญ
ผู้น้อยว่าท�าไม่ถูกใจ	 โอกาสจะโกรธก็มีมาก		
ธรรมดาคนเรามกัจะคดิว่าการแสดงความโกรธ
เป็นอาการของผูมี้อ�านาจ		เพราะท�าให้ดนู่ากลวั	
น่าเกรงขาม	 แต่ความจริงนั้นความโกรธท�าให้
คนเราโง่	 เพราะว่าเวลาเราโกรธ	 ปัญญาจะไม่
ท�างาน	ความคดิในประโยชน์สัน้	ประโยชน์ยาว 
ความคดิรอบคอบ		จะไม่มใีนจิตใจของผูท้ีก่�าลงั
โกรธอยู่
	 พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าพระราชาต้อง
พัฒนาคุณธรรมความไม่โกรธ	 ดังนั้น	 การ 
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แผดเผากิเลส	 (ตบะ)	 นั้น	 ถือเป็นหลักทั่วไป 
แต่พระพุทธองค์ทรงเน้นในเรื่องความโกรธ
ว่าเป็นกิเลสที่น่ากลัวมากส�าหรับผู้มีอ�านาจ	
เพราะถ้าเป็นคนธรรมดาโกรธ	 อาจจะท�าร้าย
ร่างกายผู้อื่นด้วยความโกรธก็ได้	 แต่ถ้าเป็นผู้มี 
อ�านาจมากโกรธขึน้มาแล้ว	อาจจะเกดิอนัตราย
รุนแรงร้ายแรง	 ถึงขั้นท�าให้คนตายก็ได้	 หรือ 
อาจตายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้
 ๔. ความอดทน	 (ขนฺติ)	 ในการแผดเผา
กเิลส	ในการเอาชนะความโกรธ	คณุธรรมทีเ่ป็น
หลักแน่นอนคือความอดทน	และในการท�ากิจ	
ท�าหน้าที่ต่างๆ	 ถึงแม้จะมีอ�านาจมากก็คงไม่
ราบเรยีบอย่างดทีีสุ่ดทเีดียว	อกีทัง้ผู้ต้ังอกต้ังใจ 
ท�างานมักต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อย
เพราะงานเยอะ	 เวลาน้อย	 และต้องใช้ความ
อดทน	เมื่อท�างานหนักจนเหน็ดเหนื่อย	ก็ต้อง
รักษาจิตใจไม่ให้เกิดความท้อแท้	น้อยใจ	หรือ
เกิดสงสารตัวเอง	เป็นต้น	ต้องรักษาจิตให้เป็น
ปกติ
	 อกีแง่หนึง่น้ัน	จะท�างานอะไรก็ต้องอดทน
ต่อถ้อยค�าของคนอืน่	ไม่ว่าจะท�าอะไรกต็าม		จะ

ดีไม่ดีอย่างไร	ก็ต้องไม่ประมาทต่อถ้อยค�าของ 
ผู้อ่ืน	 เพราะจะต้องมีผู้ถากถาง	 เสียดสีอยู่บ้าง
อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์	 ด้วยความยุติธรรมก็มี 
ไม่ยุติธรรมก็มี	 เป็นเรื่องธรรมดา	 ถ้าคนเรา
ท�างานแล้วจิตใจหว่ันไหวต่อค�าพูดของคนอ่ืน
มากเกนิไป	กจ็ะท�าหน้าทีไ่ม่ค่อยจะได้	คอืไม่ใช่
หัวแข็งหรือเชื่อมั่นตนเองจนเกินไป	ไม่ฟังเสียง
ใคร	ขณะเดยีวกนั	เวลามใีครพดูหรอืแสดงความ
เห็นในทางลบ	 ถากถาง	 เสียดสีบ้าง	 เราต้องม ี
หลกัในใจทีส่ามารถรกัษาจติใจไม่ให้เสยีสมดลุย์	
ไม่ให้เสียศูนย์	 ให้จิตใจเราต้ังมั่นอยู่ในการท�า
หน้าที่	นั่นคือต้องมีขันติ	ความอดทน
	 เริ่มจาก	 “อวิโรธนะ”	 ไม่คลาดจากหลัก
ธรรม	หลักความถูกต้อง	มี	“ตบะ”	ความเพียร
เผากิเลส		โดยเน้นที่	“ความโกรธ”	โดยเฉพาะ		
และพระพุทธองค์ให้ใช้	 “ขันติ”	 ความอดทน
เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง	ทั้งนี้ในการปฏิบัติ
ต่อสงัคมและประชาชนทัว่ไป	ท่านจะเน้น	๒	ข้อ	
คอื	ทาน กับ	ศีล	ข้อทีผ่่านมา	ทัง้	อวิโรธนะ	ตบะ	
อโกธะ	 ขันติ	 เน้นการภาวนาภายใน	 แต่หลัก
การพัฒนาชีวิต	ต้องมีทั้ง	ทาน	ศีล	และ	ภาวนา 
ที่อธิบายมาแล้ว	๔	ข้อนี้	เรียกว่า	ภาวนา ส่วน
เรื่องทานมี	๒	ข้อ		ซึ่งจะกล่าวต่อไป
 ๕. ทาน		(ทาน�)		คือเรื่อง	“ทาน”	นั่นเอง		
คือผู ้เป็นพระราชาต้องสละราชสมบัติเพื่อ
ประโยชน์สุขของมหาชน	โดยมุง่ทัง้สองทาง	คอื	 
๑.	เพื่อบรรเทาทุกข์ของมหาชน	๒.	เพื่อบ�ารุง 
สขุของมหาชน	พระราชามรีาชสมบตัมิาก	ต้อง
ไม่ตระหน่ี	ไม่เก็บไว้	แต่ทรงเอาไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์	เพื่อให้เกิดความสุขแก่คนหมู่มาก
  ๖. การบริจาค	(ปรจิจฺาค�)	เป็นข้อทีส่องใน
หมวดของทาน	การบรจิาคในกรณน้ีี	คอื	เน้นใน
ความหมายของการเสียสละ	เสียสละความสุข 
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ต้องรักษาศีล	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 เป็นที่เคารพ
นับถือ	 เป็นที่ยอมรับของคนดี	ของนักปราชญ์		
คุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเน้นในหมวดศีล	
มีรวมทั้งหมด	๓	ข้อ	ข้อแรกคือ	ศีล	หรือความ
ประพฤติดีงาม	ทั้งทางกาย	วาจา	และใจ
 ๘. ความอ่อนโยน (มทฺทว�)	หมวดศีลนี้ยัง
รวมถึงเรื่องกิริยามารยาท	ต้องมีความสง่างาม 
ความสภุาพ	อ่อนโยน	ละมนุละไม	ท่านมอี�านาจ	
เป็นถงึพระราชา	ท่านจะพดูกับใครอย่างไรก็ได้	
จะพูดหยาบ	 จะด่าจะว่า	 ก็ไม่มีใครว่าท่านได้	
แต่พระราชาในอุดมการณ์ของพระพทุธศาสนา		
ถึงแม้พระองค์จะมีอ�านาจที่จะพูดอะไรก็ได	้	
พระองค์ก็เลือกที่จะพูดอย่างสุภาพ	 อ่อนโยน	
พูดอย่างน่ารัก	น่าฟัง	และประกอบด้วยเมตตา
 ๙. ความซื่อตรง (อาชฺชว�)	หมวดของศีล
ข้อที่สองที่เน้นพิเศษคือ	 ความซื่อสัตย์	 สุจริต	
ผู้มีอ�านาจจะโกงก็ได้	 ไม่มีใครว่าได้	 แต่การที่
ทุกคนเห็นว่าผู้มีอ�านาจสูงสุดคือพระราชาเป็น
แบบอย่างของผู้ซื่อสัตย์สุจริต	ไม่ใช้อ�านาจเพื่อ
กดขี่ข่มเหง	 หรือเอารัดเอาเปรียบประชาชน	 
ย่อมท�าให้เกิดความรัก	 ความเคารพนับถือใน 
ผู้น�าหรือพระราชาได้เป็นอย่างดี
 ๑๐. ความไม่เบยีดเบียน	(อวหิสึา)	การไม่ 
เบียดเบียนถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา		
เมื่อเป็นพระราชา	 เป็นผู้มีอ�านาจ	 ย่อมต้องมี
กองทพั	ต้องมกี�าลงัทหาร	พร้อมท่ีจะรบัใช้ตาม 
พระราชอ�านาจตลอดเวลา	พระพทุธองค์จงึสอน 
ให้พระราชาถือหลักการไม่เบียดเบียน	 มีการ
ด�าเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง	การผลิต	การ
บริโภคที่สมดุล	 ไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก	ซึ่งน�าไปสู่การแข่งขันแย่งชิง	จนเป็นการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน	 และท�าลายสิ่ง
แวดล้อม

ความสบาย	 เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน	คือ
พระราชาจะไปพักทีพ่ระราชวัง	เพลิดเพลินกบั
สิง่บันเทงิต่างๆ	ท้ังคนืทัง้วันก็ย่อมท�าได้	เพราะ
มพีระราชอ�านาจสูงสุด	แต่ถ้าเป็นพระราชาใน 
อุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา	มุ่งมั่นในการ 
เสยีสละ	แม้กระทัง่สละสขุภาพของท่านเอง	และ
ในบางโอกาส	 บางพระองค์ถึงกับสละชีวิตเลย 
เราถือว่าการเสียสละเพื่อมหาชนน้ัน	 เป็น 
คุณธรรมของพระราชาในอุดมการณ์ของพระ 
พุทธศาสนา
 ๗. ศลี	(สลี�)	ต่อไปจะกล่าวถงึหมวดของศลี	
คือ	ความประพฤติที่ดีงาม	ทั้ง	กาย	วาจา	และ
ใจ	พระราชาต้องเป็นผูท้รงศลีอนัเป็นแบบอย่าง
ส�าคญัมากแก่ประชาชน	เพราะว่าคนเราย่อมมี
กิเลสอยู่ทุกคน	ถ้าผู้ใหญ่ไม่รักษาศีล	ก็เหมือน
เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้น้อยเข้าใจว่าอานิสงส์
ของการถึงจุดสูงสุดของการเป็นผู้มีอ�านาจก็
คือการไม่ต้องรักษาศีลก็ได้	 ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์	
เป็นผลของการท�างานก็ได้	 คือ	 เมื่อท�างาน
เหนด็เหนือ่ยถึงระดบันีแ้ล้ว	ไม่ต้องรกัษาศลีก็ได้ 
ถ้าคิดอย่างนี้อันตรายมาก	 ผู้เป็นพระราชาที่ดี 
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อกหัก...ยังเหลือจมูก

	 หิมะขาว	พราวพร่า	วันฟ้าหม่น	 ซัดสาดบน	ก้นหทัย	ดั่งไฟเผา
เลิกทอดจิต	ทวนพินิจ	ในกายเรา	 ความทุกข์เบา	สูญสลาย	เพียงหายใจ

	 ทั้งหมดนี้คือ	ทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐	 ข้อโดยย่อ 
เป็นคุณธรรมของพระราชา	 และเป็นคุณธรรมท่ีกษัตริย์ 
ไทยทุกยุคทุกสมัยถือเป็นหลักที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ
อยู่ตลอดเวลา	 ได้แก่	 ๑.	 จิตใจท่านไม่คลาดจากธรรม	
ตั้งอยู ่ในความถูกต้อง	 ทั้งในแง่สัจธรรม	 นิติธรรม 
(อวิโรธน�)		๒.	เป็นผู้มีความเพียรพยายามแผดเผากิเลส 
(ตปํ)	 ๓.	 เป็นผู้ที่ต้องชนะความโกรธ	 (อกฺโกธ�)	 	 ๔.	
เป็นผู ้ ท่ี ต้ังอยู ่ในความอดทน	 (ขนฺติ)	 ๕.	 เป็นผู ้ให  ้
ทานกับมหาชน	(ทาน�)	๖.	 เป็นผู้เสียสละเพื่อมหาชน	(ปริจฺจาค�)	๗.	 เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล	(สีล�) 
๘.	เป็นผู้มีกริยามารยาทดี	สุภาพ	อ่อนโยน	(มทฺทว�)	๙.	เป็นผู้ซื่อสัตย์	สุจริต	(อาชฺชว�)	และ	
๑๐.	เป็นผู้ไม่เบียดเบียน	(อวิหึสา)
	 พระราชามหากษัตริย์ใด	 ที่ทรงปฏิบัติพระองค์ตามทศพิธราชธรรมทั้งหมดเหล่านี	้ 
แม้เพียงแค่ปีเดียว	 ก็ย่อมน�าความสงบสุขร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์มากมาย	 แต่นึก 
ดูเถิด	พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	ของเรา	ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม 
ยาวนานตลอดมาทั้ง	๗	ทศวรรษ	ผลแห่งความสงบสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง	ภายใต ้
ร่มพระบรมโพธิสมภารย่อมจะยั่งยืนและมากมายประมาณค่ามิได้	 จึงนับเป็นความภูมิใจ 
อย่างยิ่งส�าหรับพวกเราชาวไทยทุกคนท่ีมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ครองแผ่นดิน 
โดยธรรม	พระองค์จึงทรงเป็นที่ยอมรับ	 เป็นที่รักที่เคารพ	และพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของ
ปวงชนไทยตลอดไป		

กวีกุมภา

ปปัญจา

อัฏฐมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๘

เมียงหมู่สย่าด่อ พระภัททันตะ วังสปาลาลังการะ 
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๓๔	ปี	๑๔	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๑๕	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๕๒	ปี
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ปุจฉา	-	วิสัชนา
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก

กองบรรณาธิการ

สาระธรรม

ประวัติพระผู้ทรงพระไตรปิฎก ทั้ง ๗ รูป

อัฏฐมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๘

เมียงหมู่สย่าด่อ พระภัททันตะ วังสปาลาลังการะ 
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๓๔	ปี	๑๔	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๑๕	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๕๒	ปี

สัตตมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๗

หม่อจวนสย่าด่อ พระภัททันตะ สีลักขันธาภิวังสะ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๓๖	ปี	๑๖	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๑๕	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๕๓	ปี

นวมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๙

เมียงฉั่งสย่าด่อ พระภัททันตะ คันธมาลาลังการะ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๓๓	ปี	๑๓	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๑๔	ปี
อายุปัจจุบัน :	๔๙	ปี
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ทวาทสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๑๒

สะไกสย่าด่อ พระภัททันตะ  อภิชาตาภิวังสะ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๔๑	ปี	๒๑	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๑๕	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๔๙	ปี

ทสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๑๐

ซวนลวนสย่าด่อ พระภัททันตะ สุนทระ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๔๘	ปี	๒๘	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๒๘	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๖๒	ปี

เอกาทสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๑๑

รัมมาวดี สย่าด่อพระภัททันตะ อินทปาละ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๔๓	ปี	๒๓	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๒๑	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๕๗	ปี

เตรสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๑๓

ภุตะเหล่งสย่าด่อ พระภัททันตะ อินทาจริยะ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๔๘	ปี	๒๘	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๒๔	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๕๓	ปี
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พระผู้ทรงพระไตรปิฎกสาธยายธรรม
โดย	 -	 พระผู ้ทรงพระไตรปิฎก	 รูปที่ 	 ๗	 
หม่อจวนสย่าด่อพระภัททันตะสีลักขันธา- 
ภิวังสะ
 ขอแสดงความยนิดกีบัคณะสงฆ์วดัจากแดง 
รวมทัง้คณะสงฆ์ทีม่าจากทีอ่ืน่ๆ	มาต้อนรบัด้วย
ความอบอุ่น	ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง	 ขอแผ่
เมตตาให้พระภิกษุสงฆ์	 และศรัทธาญาติโยม
ชาวพุทธคนไทยทุกคน	 จงปราศจากทุกข์โศก
โรคภยั		ปรารถนาสิง่ใดขอให้สมปรารถนา		ขอให้ 
ช่วยกันท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ
มั่นคงสืบต่อไป	 อาตมาเป็นตัวแทนของพระผู้ 
ทรงพระไตรปิฎกในการทรงจ�าพระไตรปิฎก	
๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์	ขอกล่าวถงึเนือ้หาโดย
ย่อของพระไตรปิฎก	 ที่มีทั้งพระสุตตันตปิฎก 
พระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก	
	 เริ่มด้วยการน�าเสนอพระวินัยปิฎก	 พระ
วินัยปิฎกนั้นได้พูดถึงการรักษาศีลให้บริสุทธ์ิ	
ตั้งแต่ศีลของญาติโยม	ศีล	๕	ศีล	๘	 	ศีลของ
สามเณร	 ศีล	 ๑๐	 และศีลของพระสงฆ์คือศีล	
๒๒๗	 การที่เรารักษาศีล	 จุดประสงค์เพื่อที่จะ
ท�าความสมบูรณ์แห่งข้อวัตรปฏิบัติ	
	 ในพระไตรปิฎกพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยว
กับบุคคลผู้มีความหวัง	 และหมดหวังในชีวิต 

ผู้ที่มีความหวังคือ	บางคนอยู่ด้วยความหวังว่า
สมบัติทางโลก	เราจะได้ด้วยเหตอุย่างไร	สมบัติ
ทางธรรมเราจะได้ด้วยเหตอุย่างไร	คนทีอ่ยูด้่วย
ความหวังคือคนที่รักษาศีล	จบจากศีล	เราก็จะ
ท�าสมาธิ	 จบจากสมาธิ	 เราก็เจริญภาวนา	 จน
บรรลุมรรค	 ผล	 นิพพาน	 คือท�ามนุษย์สมบัติ	
สวรรค์สมบัติ	นพิพานสมบติั		ศลีจะให้สิง่เหล่านี ้
ได้	ในบุคคลที่มีความหวังอยู่

เอกาทสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๑๑

รัมมาวดี สย่าด่อพระภัททันตะ อินทปาละ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๔๓	ปี	๒๓	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๒๑	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๕๗	ปี

	 แต่บุคคลที่หมดความหวังคือเกิดมาแล้ว
ไม่รู้จะท�าอะไร	 ไม่ได้ตั้งความหวังอะไร	 ไม่รู้ว่า
เกิดมาด้วยบุญอะไร	 เกิดมาแบบสิ้นหวัง	คนที่ 
สิ้นหวังก็คือคนที่ไม่รักษาศีล	 ไม่มีความหวัง 
ไม่มีอนาคต	ส่วนคนที่รักษาศีลคือคนที่มีความ 
หวังว่า	 สักวันหนึ่งเราจะท�าศีลให้บริสุทธิ์	 เมื่อ
ศีลบริสุทธิ์	 จะท�าให้เรามีพลังมากขึ้น	 มาท�า
สมาธิ	มาเจริญวิปัสสนา	จนถึงที่สุดแห่งทุกข์

	 ในวินัยปิฎกเน้นการรักษาศีล 
เพื่อให้ท�าข ้อวัตรปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์	 อยู่อย่างผู้มีความหวัง 
ในทีน่ีค้อื	หวงัมนษุย์สมบตั	ิสวรรค์- 
สมบัติ	นิพพานสมบัติ	สร้างความ
หวังจากการรักษาศีลน่ันเอง	 จึง
ขอให้ทุกท่านมีชีวิตอยู ่อย่างมี
ความหวัง	 ให้เริ่มรักษาศีล	 ศีลน้ี
เป็นพื้นฐานของสมบัติทั้งปวง

เตรสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๑๓

ภุตะเหล่งสย่าด่อ พระภัททันตะ อินทาจริยะ
สําเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก :	ขณะอายุ	๔๘	ปี	๒๘	พรรษา

ระยะเวลาทําการสอบ :	๒๔	ปี
ปัจจุบันอายุ :	๕๓	ปี
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	 ทุกท่านได้สมาทานศีลกันแล้ว	 ได้รับศีล
กันแล้ว	 ทุกท่านมีความหวัง	 และความหวังนี้
จะเป็นจริงได้	 โดยที่พระวินัยปิฎกแนะวิธีการ
รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ	 ดังนั้นความหวังที่จะได	้
มนษุย์สมบตั	ิสวรรค์สมบตั	ิและความหวงัสงูสดุ
ที่จะได้นิพพานสมบัติ	 เราจะสามารถท�าให้ 
เป็นจริงได้	 โดยเริ่มต้นจากการรักษาศีล	 ที่มี
แสดงไว้ในวินัยปิฎก

	 ส�าหรับพระสุตตันตปิฎก	 คือการรักษา
จิตใจด้วยการมีสมาธิ	 พระสุตตันตปิฎกเริ่มต้น 
ทีจิ่ตใจของเราเข้าสูเ่ส้นทางท่ีเรยีกว่าจติตวสิทุธ ิ
คือความบริสุทธิ์แห่งจิต	 เมื่อจิตของเราตั้งไว้ดี
ตัง้แต่เริม่แรก	การทีจ่ะท�าสมาธิ	เจรญิวิปัสสนา
ก็เป็นสิ่งที่ง่ายดาย	ในพระสุตตันตปิฎกจะบอก
วิธีการฝึกจิตเพ่ือให้เกิดสมาธิ	 ตั้งแต่ขั้นสมถ- 
กรรมฐาน	 ไปสู่วิปัสสนากรรมฐานในล�าดับ 
ต่อไป	ทัง้บอกวธิรีกัษาจติ	ฝึกจติจนกระทัง่เป็น
จิตตวิสุทธิ	จิตที่อยู่ในฌานอภิญญา
	 เพราะฉะนั้นเราจะดึงจิตไปในทางทิศใด 
จะได้วิธีการจากพระสุตตันตปิฎก	 อย่างเช่น	
มงคลสูตร	สอนเรื่องการไม่คบคนพาล	การคบ
แต่บัณฑิต	 เป็นต้น	 นี้คือการฝึกจิตของเราให้
เห็นบาปเห็นบุญ	เห็นคุณเห็นโทษ	แล้วก็ดึงจิต
ของเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีๆ	 ไม่ถูกนิวรณ์ดึงไปใน
ทางที่ไม่ดี

 พระอภิธรรมปิฎก	จะพูดถึงสภาวะที่เป็น
จริง	๓	อย่าง	คือ	๑	จิต		๒	เจตสิก		๓	รูป	จิตกับ 
เจตสกิน้ันย่อลงมาคอืนามธรรม	รปูคือรปูธรรม	
ในพระอภธิรรมปิฎก	ตอนแรกจะบอกว่าจิตกับ
เจตสิก	 และรูป	 แต่ตอนหลังมายกจิต	 เจตสิก
ให้เหลือเป็นนามธรรม	ส่วนรูปคือรูปธรรม	คือ 
ให้รูจั้กความจรงิทีม่อียูจ่รงิ	รปูกับนามน้ันถ้าเรา 
ศึกษาเข้าใจแล้ว	 ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์	 คือ
พจิารณา	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	พจิารณาว่ารปู
นามมีสภาพที่ไม่เที่ยง	เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	มี
สภาพท่ีเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถอยู่ในสภาพ
เดิมได้	 มีสภาพที่เป็นอนัตตา	 ไม่อยู่ในบังคับ
บัญชาที่เราจะสั่งการได้
	 ถ้าเราได้ศึกษาพระอภิธรรมอย่างกระจ่าง
ชัด	เราจะรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่า	โลกนี้
มีแค่รูปธรรมกับนามธรรม	 และรูปกับนามนั้น 
กม็สีภาพทีไ่ม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนตัตา	เมือ่ใด 
ได้รู้จักความจริงอย่างน้ีแล้ว	 ก็น้อมจิตเข้าไป
เพ่ือพิจารณาไตรลักษณ์ในรูป	 -	 นาม	 รู้แจ้ง 
แทงตลอดอริยสัจทั้ง	 ๔	 การหลุดพ้นจากทุกข์
ทัง้ปวงก็จะเกิดขึน้	การบรรลมุรรค	ผล	นิพพาน	
ก็จะเกิดขึ้น	 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระ
อภิธรรมปิฎกก็จะสมบูรณ์
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 อาตมาขอกระตุ้นเตือนเชิญชวนให้ญาติ 
โยมพุทธบริษัททุกท่านได้สนใจศึกษาพระวินัย
ปิฎก	 เพ่ือที่จะรักษาศีล	 รักษาข้อวัตรของตน
ให้สมบูรณ์	 เมื่อศีลข้อวัตรสมบูรณ์แล้วจะเป็น
พื้นฐานที่จะเข้าไปสู่พระสุตตันตปิฎก	ด้วยการ
เจริญสมถกรรมฐาน	 โดยเฉพาะในเนื้อหาของ
พระสุตตันตปิฎกนั้น	 เราจะรู้วิธีการดึงจิตของ
เราให้ออกจากอกุศล	ออกห่างจากนิวรณธรรม 
ให้จิตของเราอยู่กับกุศล	 อยู่กับสมถกรรมฐาน	
จนได้ฌานเป็นต้น
	 สดุท้ายในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก		เม่ือ
รู้จักรูป	 รู้จักนามอย่างชัดเจนแล้ว	 ก็ให้เจริญ
วิปัสสนาคือการยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์	 เมื่อยก
จิตข้ึนสู่ไตรลักษณ์แล้ว	 เห็นอนิจจัง	 เห็นทุก
ขัง	 เห็นอนัตตา	 เห็นรูป	 เห็นนาม	 วิปัสสนา
ญาณเกิดขึ้นตามล�าดับ	 ต้ังแต่	 สัมมสนญาณ	
เป็นต้น	 จนถึง	 โคตรภูญาณ	 พอถึง	 โคตรภู
ญาณ	 แล้วก็ผ่านไปถึง	 มรรคญาณ	 ผลญาณ	
ในขณะที่มรรคญาณเกิดขึ้น	 มีนิพพานเป็น
อารมณ์	 ในขณะที่ทุกท่านเจริญ
ตั้งแต่การยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์	
การเจรญิวปัิสสนาญาณตามล�าดบั	
ในขณะทีม่รรคญาณ	ผลญาณเกดิ 
มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้น	ทุกท่าน 
ก็จะเห็นนิพพานด้วยตาปัญญา
ของทุกท ่ าน	 เหมือนได ้ เห็น 
ด้วยตาเนื้อ

	 หวังว่าการได้ศึกษาพระอภิธรรม	 ในพระ
ไตรปิฎก	จะเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านได้รู้แจ้งเห็น
จรงิ	เหน็พระนิพพานด้วยตาปัญญาเหมือนเห็น
ด้วยตาเนื้อ	 ขอให้ทุกท่านได้น้อมน�าเอาทั้งศีล	
สมาธิ	และปัญญา	ไปปฏิบัติ	ศีลนั้นได้สมบูรณ์
จากพระวินัยปิฎก	สมาธิน้ันได้สมบรูณ์จากพระ
สุตตันตปิฎก	 และปัญญานั้นได้สมบูรณ์จาก
พระอภิธรรมปิฎก	 ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธ
บริษัทได้เข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากัน 
ทุกท่านทุกคน	เทอญ

พระผู้ทรงพระไตรปิฎกตอบคําถาม
โดย	 -	 พระผู ้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่ 	 ๑๐	 
ซวนลวนสย่าด่อ พระภัททันตะ สุนทระ
 เวลาทําบุญควรอธิษฐานอย่างไร 
คาํตอบ	:	ท�าบญุแล้วจะอธษิฐาน	ให้ตัง้เป้าหมาย
สงูสดุว่า	นพิพานสัสะ ปัจจะโย โหตุ	คอืมนุษย์-
สมบตั	ิสวรรค์สมบตัไิม่ต้องไปหวงั	หวงัสงูสดุคอื
นิพพาน	ส่วนมนุษย์สมบัติได้แน่นอน	สวรรค์-
สมบัติได้แน่นอน	 แต่ถ้าเราต้ังเป้าหมายเพียง
ว่าท�าบุญแล้วขอให้รวยๆ	ขอให้เฮงๆ	ก็จะได้แค่ 
นั้นแหละ	สวรรค์สมบัติก็ไม่ส่ง	นิพพานสมบัติ
ก็ไม่ส่ง	 เพราะฉะนั้นท�าบุญจะให้ได้ผลมาก 
ขอให้ต้ังเป้าหมายสูงสุดไปถึงนิพพาน	 นี้คือ 
ประเด็นหนึ่ง

๑
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	 อกีประเด็นหนึง่คอื	ในขณะทีเ่ราก�าลงัถวาย 
ทาน	 เราอยากได้บุญ	 แต่มากกว่าน้ันคือขอให้
ผูรั้บทานของเราไป	เช่นพระสงฆ์รบัอาหารของ
เราไปแล้ว	 ขอให้ท่านมีร่างกายแข็งแรง	 ขอให้
ท่านมีอายยุนื	มีผวิพรรณผดุผ่องจากการทีท่่าน
ได้ฉันภัตตาหารของเรา	 คือเราถวายทานนี้แต่
เราไม่ได้หวังว่าขอให้ทานที่เราถวายแล้ว	จงให้ 
คุณสมบัติอันสมควรแก่เรา	 แต่มองว่าทานที่
เราถวายแล้ว	 ท่านรับทานของเราไป	 ขอให้
ท่านจงมอีายยุนื	อนันีค้อืปรารถนาเป็นบุญเป็น 
ประโยชน์ของผู้รับเป็นส�าคัญ	 หากคิดเช่นนี้ 
ทานนี้ก็จะมีผลมาก	มีอานิสงส์มาก	 คําตอบ	:	 ก่อนจะท่องพระไตรปิฎกหรือหลัง

จากทรงจ�าพระไตรปิฎกแล้ว	 สติก็ก�าหนดได้
เหมือนเดิม	 แต่ที่พิเศษคือสมาธิเข้มแข็งขึ้น	
ท�าให้สามารถทรงจ�าในส่วนของพระอภิธรรม-
ปิฎก	ในส่วนคมัภีร์ยมก	คมัภีร์ปัฏฐานได้ง่ายข้ึน 
การฝึกสติท�าให้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ
สมาธิ	มีความทรงจ�าได้นาน	การก�าหนดสติก็มี 
เหมือนเดิม	แต่ที่เห็นชัดเจนคือสมาธิเข้มแข็งขึ้น 
 อยากให้ท่านอธิบายสภาวะนิพพาน
คําตอบ	:	อุปมาแบบวิชาการคือ	สันติลักขณัง
สภาพของนิพพานคือสงบจากความเร่าร้อน
จากเหตท้ัุงปวง	แต่นพิพานอกีบรบิทคอื	ตณัหกั-
ขยะ	แปลว่า	สิน้ตณัหา	สิน้เหตุทีท่�าให้เกิดทกุข์	
เมื่อสิ้นเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์	ทุกข์ก็ไม่เกิด	อันนี้
คอืสภาพของนิพพาน	หากอปุมาแบบชาวบ้าน 
คอืคนทีก่�าลงัปวดฟันอย่างรนุแรง	ไปหาหมอฟัน 
หมอถอนฟันซี่ที่ปวดมากสุดๆ	ออกไป		พอเอา 
สาเหตขุองการปวดฟันออกไป	อาการปวดย่อม
หายเป็นปลดิทิง้	ฉนัใด	เราทกุข์อยูใ่น	๓	ภพภมูิ	
แต่เราเอาเหตขุองทกุข์คอืตณัหาออก	ความทกุข์ 
กห็มดไป	อนันีค้อืความหมายแบบชาวบ้านง่าย	ๆ 	 
สภาพของนิพพานเป็นฉันนั้น	

 กว่าที่พระอาจารย์ทั้งหลายจะได้เร่ิมต้น
ฝึกท่องจําพระไตรปิฎกน้ัน คงเริ่มการเจริญ
สตหิรอืฝึกสมาธหิรอืฌานมาก่อน อยากทราบ
ว่าในการฝึกท่องจําพระไตรปิฎกหรือหลัง
จากผ่านการท่องจําพระไตรปิฎกได้บ้างแล้ว 
ท่านรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงในการมีสติ 
หรอืฌานอย่างไรบ้าง การฝึกท่องจาํพระไตร- 
ปิฎกส่งผลต่อการพฒันาการของการเจรญิสติ
และสมาธิอย่างไร
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 พระไตรปิฎกมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรม 
ขนัธ์ จรงิหรอืไม่ คําว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ 
หมายถึงจํานวนที่มากๆ ใช่ไหม มีใครเคย 
นับได้ว่ามีกี่พระธรรมขันธ์
คาํตอบ	:	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์	ท่านบอกว่า
นับตามที่พระอรรถกถาจารย์ท่านนับ	 คือ	
๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์	อาจจะเกนิกไ็ด้	จะขาด 
กไ็ด้	วธิกีารนบัคอืธรรมะข้อหนึง่นบัเป็น	๑	พระ
ธรรมขันธ์	 หรือคาถาข้อหนึ่งนับเป็น	 ๑	 พระ 
ธรรมขันธ์	 หรือพระสูตรหนึ่งนับเป็น	 ๑	 พระ 
ธรรมขันธ์	 เพราะฉะนั้นการนับพระธรรมขันธ์ 
นัน้มีอยู	่๓	-	๔	วธิ	ี	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์นีเ้ป็น 
อปุมานสงัขยา	คืออปุมาเอา	เหมอืนมโีจร	๕๐๐	
อะไรประมาณนัน้	แต่จรงิๆ	อาจมากกว่านัน้ก็ได้ 
หย่อนกว่านั้นก็ได้	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์
ก็เหมือนใบไม้ในก�ามือ	 จริงพระพุทธเจ ้า
ตรัสรู้มากกว่านี้	 แต่มีหลักไว้ประมาณเท่านี้	 
พระอรรถกถาจารย์เคยนบัให้ดูว่า	พระวินยัปิฎก 
๒๑,๐๐๐	 พระสุตตันตปิฎก	 ๒๑,๐๐๐	 พระ
อภิธรรมปิฎก	 ๔๒,๐๐๐	 พอรวมกันก็เป็น	
๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 นี้คือการนับแบบ
คร่าวๆ	 เพื่อให้เห็นภาพรวม	 ให้จ�าได้เท่านั้น
จ�านวนที่ตายตัวนั้นคือธรรมะในอภิธรรม	 เพื่อ
การบรรลุมรรค	 ผล	นิพพาน	 แต่ในส่วนตรงนี ้
เป็นอุปมานสังขยะ
 ตั้งใจปฏิบัติธรรม แต ่มีวิบากกรรม 
มาขัดขวางเสมอ ควรวางจิตอย่างไรเพื่อ 
ทําให้เจริญในการปฏิบัติภาวนา
คําตอบ	:	 ส�าหรับท่านท่ีปฏิบัติธรรมแล้วมี
วิบากกรรมมาขัดขวาง	 เจออุปสรรคต่างๆ	 จะ
ท�าใจอย่างไร	 สิ่งแรกสุด	 ให้มีความพยายาม
บริกรรม	 แผ่เมตตาให้มากเท่าที่จะมากได้		 
การแผ่เมตตานั้น	ผลส่วนหนึ่งช่วยลดอุปสรรค

ที่มาขัดขวางในการเจริญภาวนา	 การขอขมา
ครูบาอาจารย์ก็ดี	 การแผ่เมตตาก็ดี	 ส่วน 
ตรงนี้ช่วยท�าให้อุปสรรคท่ีจะเข้ามาขัดขวางใน 
การเจรญิภาวนาลดน้อยลงไป	ขอให้หมัน่เจรญิ
เมตตากรรมฐานให้มาก
 พระวินัยกล่าวถึงแต่ศีลอย่างเดียวหรือ 
พระสูตรตรัสเรื่องสมาธิอย่างเดียวหรือ พระ
อภธิรรมตรสัเรือ่งปัญญาอย่างเดียวหรอื หรอื
ว่ามีอย่างอื่นอีก และขอถามว่าท่านทรงจํา 
พระไตรปิฎกได้นั้น ท่านใช้วิริยะอย่างไร ใช้
เวลากี่ปี
คําตอบ	:	ในพระวนัิยปิฎกไม่ได้กล่าวเฉพาะศลี
อย่างเดียว	 อย่างอื่นก็มี	 แต่ภาพรวมของพระ
วินัยปิฎกเน้นเรื่องศีล	 ภาพรวมของพระสุต- 
ตนัตปิฎกเน้นเรือ่งสมาธ	ิและภาพรวมของพระ
อภิธรรมปิฎกเน้นเรื่องปัญญา	 ไม่ใช่มีเฉพาะที่ 
ท่านกล่าว	 เป็นการดึงเอาภาพรวมมาน�าเสนอ	
หวังว่าคงจะเข้าใจ
	 การท่องพระไตรปิฎกจนทรงจ�าได้		อาตมา
เองใช้เวลา	๑๕	ปี	อีกรูปหนึ่งท่องได้เร็วกว่าคือ	
ใช้เวลา	๑๔	ปี	อาตมาตัง้เป้าหมาย	มคีวามเพียร
แบบไม่ลดละ	ตราบใดที่ยังไม่บรรลุการทรงจ�า
พระไตรปิฎกจะไม่ลดละความเพียร	 ถ้าตั้งเป้า
หมายอย่างนี้	ใช้เวลา	๑๕	ปี	มีบางรูปท่านท่อง
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ไปแล้ว	๑๕	ปี	แต่ไม่ได้ตัง้เป้าหมาย	เพยีรไปแล้ว 
สู้ไม่ไหวก็หยุดพัก	 ตอนนี้ก็มีอยู่จ�านวนมากที ่
จ�าได้	๑	ปิฎก	๒	ปิฎก	คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่า
ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้
	 อาตมาเองใช้ความเพยีรต่อเนือ่งไม่ใช่ความ
เพยีรวนัสองวัน	ตัง้เป้าหมายแล้วใช้ความเพยีร
อย่างเข้มข้น	ต่อเน่ือง	ไม่ถงึเป้าหมายจะไม่หยดุ	
มหีลายรปูสขุภาพไม่ด	ีกจ็ะหยดุ	หรอืทนไม่ไหว
ก็จะหยุด	 ไม่ถึงเป้าหมาย	 คือไปตามก�าลัง	 ถ้า
เรียนตามก�าลัง	พอเจออุปสรรคก็หยุด	อย่างนี้
จะมีเยอะ	แต่ละรูปจะไม่เหมือนกัน	
  สถานท่ีปฏิบัติธรรมมีมาก เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนไว้ หรือท่านสอนตามความเข้าใจของ 
ครูบาอาจารย์ เพื่อเราจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
คําตอบ	:		ส�านักใดก็ตาม	สอนแล้วมีศีล	สมาธิ	
ปัญญา	ตามมรรคมอีงค์	๘	ส�านกันัน้กเ็ป็นส�านกั
ทีส่อนตามพระพทุธองค์ทรงแนะน�าไว้	ถ้าส�านกั
ใดไม่มีศีล	ไม่มีสมาธิ	ไม่มีปัญญา	ก็ไม่ใช่ส�านัก
ปฏิบัติที่เราควรเข้าไป
	 การปฏิเสธพระอภิธรรมไม่ได้มีเฉพาะยุค 
นี้นะ	ตั้งแต่สมัยก่อน	ในยุคของพระอรรถกถา- 
จารย์ก็มีการปฏิเสธพระอภิธรรม	 พระอรรถ-
กถาจารย์ท่านได้รวบรวมข้อมูล	 บอกว่าพระ 
อภิธรรมนี้ เป ็นพุทธพจน์จริง	 โดยยกเอา 
เหตุการณ์ในพรรษาที่	 ๗	 ที่พระพุทธเจ้าเสด็จ 

ขึ้นไปบนสวรรค์แสดงอภิธรรม	๗	คัมภีร์	นาน 
๓	เดือนแล้วเสด็จลงมาเทศน์โปรดพระสารบีตุร 
ธรรมที่ลึกซึ้งอย่างเช่น	คัมภีร์ยมก	คัมภีร์มหา-
ปัฏฐาน	 ท่านใช้พระสัพพัญญุตญาณแสดงได	้
แต่ในประเทศพม่าโดยมากไม่ค่อยได้ยินการ
ปฏิเสธพระอภิธรรม	ส่วนมากก็ได้ศึกษาข้อมูล
เหล่านี้อย่างชัดเจน	
  ท ่านมีวิ ธี ใดบ ้าง ท่ีทําให ้ ไม ่ ลืมพระ
ไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ที่จําได้
ตลอดเวลา การสอนทําให้จําได้เฉพาะวิชาที่
สอน แต่บางทีอาจจะลืมไป
คําตอบ	:		ธรรมทีท่�าให้ไม่ลมืคอืสตติวัเดยีว	สติ
ส�าคญัมาก	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์รวมลงเป็น
สติตัวเดียว	สติแปลว่าระลึกได้	ถ้าระลึกไม่ได้ก็
ลมื	เพราะฉะน้ันฝึกเจรญิสตอิยูเ่นืองๆ	จะไม่ลมื
 อะไรเป็นแรงจูงใจ ท่ีทําให้ท่านต้องการ 
เป็นผู้ทรงจาํพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรม- 
ขันธ์ อะไรเป็นเครื่องรักษาให้ใจท่านสามารถ
อดทนและพากเพียรได้ต่อเนื่อง
คําตอบ	:	 แรงบันดาลใจของพระผู้ทรงจ�าพระ
ไตรปิฎกรปูแรกเลย	คอืในช่วงน้ันพม่าจะมกีาร 
สงัคายนาพระไตรปิฎก	แต่ยงัไม่มพีระผูท้รงพระ 
ไตรปิฎกเลย	จากการที่ทุกคนเห็นความส�าคัญ 
เรือ่งนี	้ท่านจงึตัง้ใจว่าจะต้องเป็นผูท้รงพระไตร- 
ปิฎกให้ได้	 ต่อมารูปหลังๆ	 เห็นว่าเมื่อรูปแรก 
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ท่านสามารถท�าได้	 แรงบันดาลใจก็เกิดข้ึน 
ไม่ยาก	 และอีกอย่างหนึ่งการได้เข้ามาเห็น 
การศึกษาและเผยแผ ่พระศาสนา	 ถ ้า มี 
ความรู ้ 	 สามารถทรงจ�าพระไตรป ิฎกได ้ 
การท�างานก็จะประสบความส�าเร็จอย่างสูง 
สามารถท�างานได้อย่างยิ่งใหญ่	 จะช่วยรักษา 
พระศาสนาได้โดยการเผยแผ่ธรรมจะท�า 
ได้อย่างดี	 นี้คือแรงบันดาลใจจากสภาวะ 
แวดล้อม	 และการจะท�างานยิ่งใหญ่ถ้าไม่มี 
ปัญญาตรงนี้	 ก็ไม่สามารถที่จะท�าส�าเร็จได้ 
ปัญญาจากการทรงจ�าเป็นเบ้ืองต้น	 ที่ส�าคัญ 
คือเม่ือเข ้ามาในพระศาสนาแล้วจะอาศัย 
ศาสนาหรือจะให้พระศาสนาอาศัยเราได้ 
เราต้องมีความรู ้ เพียงพอ	 ศรัทธาตรงนี้ ท่ี 
เป็นแรงบนัดาลใจให้ท่านอยากทรงจ�าพระไตร- 
ปิฎก	จะได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดี
	 ปัญหาและอปุสรรคของแต่ละท่านกม็ต่ีาง
กันไป	การแก้ปัญหาที่จะรักษาจิตใจ	เพื่อที่จะ
ต่อสู้กับอุปสรรคในการทรงจ�าพระไตรปิฎกนี้
ต้องแก้ตามสถานการณ์	 เมื่อเจอปัญหาและ
อุปสรรคไม่เหมือนกัน	 การแก้ปัญหาคือตั้ง
เป้าหมายว่า	 มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนา
แล้ว	 สิ่งแรกคือต้องไปถึงจุดหมายปลายทาง
คือปริยัติ	 แล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติ	 นี้คือเป้า 
หมายที่ท่านได้ตั้งเอาไว้	 ในระหว่างทางเจอ
อุปสรรคไม่เหมือนกัน	 ที่ส�าคัญคือจะช่วยพระ
ศาสนาได้อย่างไร	เพราะเหน็ว่าพระศาสนาเป็น
สิง่ทีมี่ค่า	จงึใช้ความเพยีรพยายามอย่างถงึทีส่ดุ 
สุดท้ายก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดได้	
  เมือ่ตอนจะตาย จะมีวธิรีกัษาจิตสุดท้าย 
ก่อนจะออกจากร่างอย่างไร ไม่ให้ไปอบายภมูิ 
ควรน้อมจติอย่างไรไม่ให้กลวั ให้มสีตแิละจาก
กายนี้ไปอย่างสงบ

คาํตอบ	:	สิง่ส�าคญัในชวิีตน้ีก่อนทีเ่ราจะจากไป	
มี	๒	อย่าง	สมถะ	และ	วิปัสสนา	ขอยกตัวอย่าง	
อานาปานสต	ิในขณะทีเ่ราก�าหนดลมหายใจเข้า
ออกน้ี	ลมน้ันเป็นเพยีงแค่รปูธรรม	จิตทีรู่ล้มน้ัน 
ก็เป็นเพียงแค่นามธรรม	 มีแค่รูปกับนาม	 ถ้า
พิจารณาอานาปานสติได้	 จะจากโลกนี้ไปก็ไม่
กลัว	ไปอย่างมีสติ		โดยใช้สมถกรรมฐาน
	 หลังจากพิจารณาสมถะจบแล้ว	ก็ยกขึ้นสู่ 
วิปัสสนา	 พิจารณาไตรลักษณ์	 อนิจจัง	 ทุกขัง	
อนัตตา	อย่างใดอย่างหน่ึง	เมือ่พจิารณาอนิจจัง	
เหน็ความไม่เทีย่ง	เหน็ทกุข์		เหน็อนัตตาว่าของ
ไม่ใช่ตัวตน	 เห็นไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้ว	วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นตามล�าดับ	ตั้งแต่	
นามรปูปรจิเฉทญาณ	เป็นต้น	จนถงึโคตรภญูาณ 
พอผ่านโคตรภูญาณ	 แล้วเข้าสู ่มรรคญาณ 
เมื่อเข้าสู่มรรคญาณ	 ผลญาณ	 ตามล�าดับแล้ว 
สักกายทิฏฐิ	 วิจิกิจฉา	สีลัพพตปรามาส	กิเลส 
เหล่านี้ถูกละไป	 เป็นอันว่าไม่ต้องไปอบายภูม ิ
และไม่ต้องกลัวการตายด้วยประการทั้งปวง 
เพราะได้ละกิเลสเป็นพระโสดาบนัเป็นต้น	ตาม
ที่ได้ตรัสเอาไว้	 ในบทรัตนสูตร	 นั่นเอง	 ดังนั้น
ถ้าไม่อยากกลัวตายก็ขอให้เจริญสมถะ	 เจริญ
วิปัสสนา	เพื่อบรรลุมรรคนั่นเอง

๑๐

แปลไทยโดย	พระอาจารย์	มหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
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ปัญญาภิวัฒน์ 
ธีรปัญโญ

	 กาลเวลาอาจจะไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง
อย่างที่เราเข้าใจกัน	 แต่มันมีรอบ	 มีจังหวะ
ของมัน	 เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลหลายๆ	
อย่าง	 ไม่ได้เกิดข้ึนโดยบังเอิญ	 แต่มีลักษณะ
ของการประชุมพร้อมกันด้วยเหตุปัจจัย	 ใน
เรื่องนี้จังหวะเวลาตามรอบของวันเดือนป ี
ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	 การที่ 
พระพุทธเจ้าประสูติ	 ตรัสรู้	 และปรินิพพาน 
ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเหมือนกัน,	 การหยั่ง
ลงในครรภ์เพื่อปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์	 กับ
การออกผนวชในวนัอาสาฬหบูชา	วันเดียวกนั
	 ภาพของช้างเผือก	(ภาษาบาลีเรยีกว่า	นาค) 
ชูงวงถือดอกบัว	 วนรอบพระนางสิริมหามายา
ก่อนเข้าไปในครรภ์ทางเบื้องขวา	 ซ้อนทับกับ
ภาพนาค	(ภาษาไทยเรยีกผู้เตรยีมบวช)	เดินถือ
ดอกบวั	วนขวารอบอโุบสถสามรอบ	ก่อนเข้าไป
ในห้องอุโบสถ	(ห้องในภาษาไทย	ในภาษาบาลี	
เรียกว่าครรภ์)	ก�าลังบ่งถึงสภาวะบางอย่างที่มี
จงัหวะเวลาของชีวิตร้อยเรยีงเข้าด้วยกนั	ต้ังแต่
สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน,
	 ในวันมาฆบูชาก็เช่นเดียวกัน	การประชุม 
ของพระอรหันตขณีาสพ	การบรรลพุระอรหตัต์ 
ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร	จาตุรงคสันนิ- 
บาต	(การประชมุขององค์สี	่องค์ส่ีอะไรได้บ้าง	?	 
จะเป็นการรวมของส่ีอย่างอืน่ๆ	เช่น	คูแ่ห่งพระ
อริยบุคคลสี่	 พุทธบริษัทสี่	 จาตุปาริสุทธิศีลสี	่
หรือ	 ภาวิตสี่ได้ไหม)	 การประกาศหัวใจพระ
ศาสนา	โอวาทปาติโมกข์	การปลงพระชนมายุ
สังขารของพระบรมศาสดา	 เม่ือทรงพิจารณา
เห็นความพร้อมของบริษัทสี่ในการรักษาพระ
ศาสนา	ในช่วงปีสดุท้ายของพทุธกาลและในวัน
เดยีวกนั	๑	ปีหลงัจากนัน้	เป็นวันทีก่ารสังคายนา 

พระธรรมวินัยครั้งที่	 ๑	 เสร็จสิ้นลง	 ร้อยปี
หลังจากนั้น	 มีภิกษุประพฤติผิดเพี้ยนจึงมีการ
สังคายนาครั้งที่	 ๒	 ให้กลับมาคงความถูกต้อง
ไว้	 ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา
นี้	 	 บทบาทของมารในวันต่างๆ	 และการเกิด
แผ่นดินไหว	 ความอัศจรรย์ในจังหวะเวลา
ทั้งหมดนี้	 คงเพียงพอที่ชาวพุทธจะภูมิใจได้
ว่า	 ศาสนาของเราไม่ธรรมดาจริงๆ	 และก็ต้อง
อาศัยความไม่ธรรมดาเหล่านี้นั่นแหละ	 จึงจะ
สามารถเข้าใจความธรรมดาของสัจธรรมได้
อย่างถึงรากถึงโคน	จนสามารถถอนความทุกข์
ในวัฏฏ์	 ถ่ายถอนความยึดติดในอัตตาตัวตน 
ออกได้
	 จึงอยากแบ่งปันความสัมพนัธ์ของส่ิงเหล่านี้ 
ให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจกัน	 ว่าวันที่เราบูชาใน 
รอบปี	ทัง้สามวนัน้ี	มเีหตกุารณ์	และสญัลกัษณ์ 
อะไรบ้างทีส่ือ่ต่อๆ	กนัมา	หลายอย่างอาจจะเป็น 
การปะติดปะต่อขึ้นเองแต่เหตุที่ใช้สัญลักษณ์
และสีต่างๆ	 ก็ได้อธิบายไว้ให้แล้ว	 หวังว่าจะ 
เป็นจุดเริ่มในการศึกษาและสร้างสรรค์ต่อๆ	ไป
	 ถ้าเราไม่ทราบอดีตของเราชัด	 ก็คงจะไป
ต่อกันได้ยากในยคุปัจจุบนั	อะไรเป็นสาระ	และ 
อะไรเป็นเปลือกของศาสนา	 เราจะรักษาอะไร	
และเราจะเสรมิอะไร	ถ้าพวกเราได้ทราบจังหวะ 
เวลาของกระแสขันธ์ห้าและชีวิตที่ร้อยเรียง 
เข้าด้วยกัน	ก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการรกัษา 
สมบัติอันมีค่า	 คือรัตนะสามประการน้ีไว้	 ให้ 
คงอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกเรา 
ทั้งหลายและลูกหลานได้ตราบนานเท่านาน
 ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม	 ขอพระสัทธรรม 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จงด�ารงอยู่สิ้นกาล 
นาน	เทอญ

ไตรรัตนบูชำ
บทน�ำ
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ไตรรัตนบูชา

เดือนที่	๑			๒				๓		 	๔		 			๕		 					๖									๗									๘						๙				๑๐					๑๑	 ๑๒

[  เส้นใต้แดง-ตัวหนา หมายถึง	เหตุการณ์ที่มีแผ่นดินโลกธาตุหวั่นไหว	]

มาฆบูชา

(วันพระสงฆ์)
ไตรสิกขา

-	พระสารีบุตร	เป็นพระอรหันต์
-	จาตุรงคสันนิบาต
			พระสงฆ์	๔	บริษัท	๔	ภาวิต	๔
-	โอวาทปาติโมกข์

- ปลงพระชนมายสุงัขาร	(มาร)

- สังคายนาครั้งที่ ๑ เสร็จ 
-	ไตรปิฎก	ศาสนาพรหมจรรย์
		ตั้งมั่น	๕๐๐๐	ปี

-	สังคายนาครั้งที่	๒	เสร็จ
		สร้างเหตุปัจจัยเพื่อ
		สังคายนา	ครั้งที่	๓

วิสาขบูชา

(วันพระพุทธ)
ไตรวิชชา

- ประสูต ิ 
 
- ตรัสรู	้(มาร)

- ปรินิพพาน

อาสาฬหบูชา

(วันพระธรรม)
ไตรลักษณ์
-	ปฏิสนธิ	ช้างเผือก

-	ออกผนวช	(มาร)
- ธรรมจักร มัคคพรหมจรรย์

-	ยมกปาฏิหาริย์					เทโวโรหณะ

-	เริ่มสังคายนาครั้งที่	๑	(๖	เดือน)	

-	เริ่มสังคายนาครั้งที่	๒	(๗	เดือน)

บูชา

พระชนมายุ	ปีที่

๐
๒๙
๓๕
๓๖

๔๒

๘๐

พ.ศ.	๑

พ.ศ.	๑๐๐

อธิบายสัญลักษณ์

พระพุทธ	ใช้	สีแดง	 หมายถึง	 การประสตู	ิ:	พระมหากรณุาธิคณุ	ปรารถนาให้สตัว์โลกพ้นทกุข์
 สีขาว	 หมายถึง	 การตรสัรู	้:	พระปัญญาคณุ	เปรยีบเหมอืนประทปีส่องสว่างด้วย 
	 	 	 	 แสงปัญญา
 สีฟ้า	 หมายถึง	 ปรินิพพาน	:	พระบริสุทธิคุณ	เป็นของสูงที่สุดเสมือนท้องฟ้า
	 ใช้สามเหลีย่ม	หมายถึง	มกีารพฒันาขึน้ไปเป็นชัน้ๆ	หมายถึง	ดวงตาปัญญา	เหน็ธรรม

 

จังหวะเวลาของชาวพุทธ

ดวงตาปัญญา
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 ต้องการสือ่ว่าทัง้สามอย่างไม่ใช่แค่เกดิขึน้ในเดอืนเดยีวกัน	ในวันเดียวกันเท่าน้ัน	แต่ยงัเกิดขึน้ 
ในขณะเดียวกันอีกด้วย	
	 เมื่อ		เกิด	 อิสรภาพ	ความหลุดพ้นของมนุษยชาติ
	 ก็					รู	้ ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง	สรรพสิ่งรวมลงในอริยสัจจ์
	 และ		ดับ	 กิเลสตัณหา	อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวง

 และรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนเพชรนี้ยังสื่อถึง	วัชรอาสน	์ได้ด้วย	อันเป็นที่ประทับของบุรุษ 
ใจเพชรเจ้าคือชายสิทธัตถะ	 ใต้ต้นโพธิ์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งสัจจาธิษฐานไว้ว่า “แม้เลือดเนื้อจะ 
เหือดแห้งไป เหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกก็ตาม หากยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จะ 
ไม่ลุกจากอาสนะนี้”

 คนปกติท่ีไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะก็จะมีเฉพาะ
การเกิดและการตาย	 ขาดปัญญารู้อริยสัจตรง
กลาง	 มีเพียงเงาของปัญญา	 (โมหะ	 -	 ปิดบัง
ความจริง)	 เป็นปัญญา	 กลับหัว	 (วิปัลลาส	 - 
เหน็ของทกุข์ว่าสขุ	ของไม่เทีย่งว่าเทีย่ง	ของไม่ใช่ 
ของๆ	ตนว่าเป็นของๆ	ตน	ของไม่งามว่างาม)	
จึงเกิด	 -	 ตาย	 วนเวียนกันอยู่ในวัฏฏสงสาร 
อันเบื้องต้นเบื้องปลายก�าหนดไม่ได้อยู่อย่างนี้

 แต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท�าให้การ 
เกิด	 -	 ตายอย่างคนทั่วไปพัฒนามาเป็นการ 
ประสูติและการปรินิพพาน	 ปัญญาญาณ 
เหมือนสามเหล่ียมข ้างบนสุดที่ เกิดจาก 
การพลิกเงาของปัญญา	 (โมหะ)	 หรือปัญญา 
กลับหัว	 (วิปัลลาส)	 ขึ้นมา	 เป็นปัญญาที่ 
บริสุทธ์ิ	 (ญาณ)	 สามารถรู ้แจ้งแทงตลอด 
อริ ยสั จจ ์ สี่ ใ นคราว เ ดียวกัน โดยรู ้ ทุ กข  ์
-	 ละสมุทัย	 -	 บ�าเพ็ญมรรคให้บริบูรณ์ได้ 
โดยกิจ	และท�าพระนิพพานให้แจ้งได้โดยท�าให้
เป็นอารมณ์	(ของจิต)
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พระธรรม	 ใช้	สีเหลือง	 หมายถึง	 ธรรมจักร	 กงล้อแห่งธรรม	 ที่หมุนไปในโลกสามถึงทุกวันนี้	
และก็ยังไม่มีใครในไตรโลกจะท�าให้หมุนกลับได้	และยังเป็นสีของทางเดิน	คือ	มรรค	และสีของ
ผลไม้ที่สุก	คือ	ผล	ด้วย
 ใชว้งกลม	นอกจากหมายถึงล้อจักรแล้ว	ยังสื่อถึงสมาธ	ิความเป็นสากลของไตรลักษณ์	และ
หมายถึงวนเวียน	(วัฏฏะ)	และวนออก	(วิวัฏฏะ)	ด้วย
 ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	 ได้ทรงพระหัตถ์เป็นรูป	 ปริวัฏฏ์สาม	
อาการสบิสอง	คอื	ญาณสาม	(สจัจญาณ	กจิจญาณ	และกตญาณ)	ในอรยิสจัสีแ่ต่ละข้อ	(ทกุข์	สมทุยั	
นิโรธ	มรรค)	รวมเป็นอาการ	๑๒	ตราบที่พระองค์ยังไม่รู้ครบ	๑๒	อาการนี้	ก็ยังไม่ทรงปฏิญาณ 
ว่าได้ตรัสรู้ธรรม

พระสงฆ์	 ใช้	 สีเขียวนํ้าตาล	 เพราะเป็นสีของท้องนาแคว้นมคธ 
ซึ่งเป็นต้นแบบของไตรจีวร	 ที่พระอานนท์เป็นผู้ออกแบบและพระ- 
พุทธองค์ตรัสสรรเสริญ	 ที่มีการตัดเป็นขัณฑ์	 (ท่อน)	 เพื่อให้ไม่มีค่า 
(พอที่จะขโมย)	 และเป็นการใช้ผ้าที่หาได้ยากให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ได้แบบที่ง่าย	 เหมาะกับ 
สมณบริโภคค�าว่า	ภิกษุ	แปลนัยหนึ่งว่า	เป็นผู้ทรงผ้าที่ตัดก็ได้มาจาก	ภินฺนปฏธโรติภิกขุ
	 นอกจากนัน้	ยงัสือ่ถงึเนือ้นาบญุทีญ่าตโิยมได้หว่านเมลด็พนัธุ์แห่งศรทัธาเอาไว้ในพระศาสนา	
หวังที่จะเห็นผลต่อไปในอนาคต	ซึ่งแม้ว่าตอนนี้ผลยังอาจจะดิบอยู่	 (เขียว)	 แต่ถ้าเราดูแลรดน�้า 
พรวนดิน	ก�าจัดศัตรูพืชก็สามารถเติบใหญ่	จนสุกเป็นสีเหลือง	(พระธรรม)	ต่อไปได้
	 สีเขียวน�้าตาลยังเป็นสีของใบตาลที่น�ามาจารึกอักษรธรรมพระไตรปิฎกให้สืบทอดมาจนถึง 
ทุกวันนี้	อีกด้วย
	 ใชส้ี่เหลี่ยม	ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงแปลงนาแล้ว	ยังหมายถึงพระสงฆ์	ที่แม้จะมาจากสี่วรรณะ
ทางสังคมต่างๆ	ก็มาร่วมกันศึกษาอยู่ในธรรมวินัยเดียวกัน	เสมอกันด้วยศีลและทิฐิ
	 และยงัหมายถงึ	จาตปุาริสุทธศิลีด้วย	คอืศลีท่ีเป็นพืน้ฐานของมรรคพรหมจรรย์	คอื	ปาตโิมกข- 
สังวรศีล,	 อินทรียสังวรศีล,	 อาชีวปาริสุทธิศีล	 และ	 ปัจจยสันนิสิตศีล	 เป็นฐานของไตรสิกขา 
และเป็นบุพพภาคของมรรค
	 หมายถึง	ภาวิต ๔	คือ	การพัฒนาชีวิตใน	๔	ด้าน	คือ	กายภาวนา	ศีลภาวนา	จิตตภาวนา	
และปัญญาภาวนา
	 หมายถึง	ขอบเขตของศีล	พุทธอาณา	ที่สาวกจะไม่ก้าวล่วงแม้ด้วยชีวิต
	 หมายถึง	 ท�านบกั้นน�้าไว้ให้ข้าวในนางอกงาม	 เหมือนว่าตราบใดท่ียังคงมีปริยัติ	 ตราบนั้น 
การปฏิบัติก็ไม่ผิดเพี้ยน	และปฏิเวธก็ยังคงเกิดขึ้นได้
	 หมายถึง	ฐานรากที่แข็งแรงสามารถรองรับคุณธรรมขั้นสูงต่อๆ	ไปได้	
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มาร มาปรากฏตัวครั้งแรก	 ตอนที่เจ้าชายคิดจะออกบวช	มารไม่อยากให้ใครหลุดจากอ�านาจ	
จึงเสนอว่าจะให้ครองแผ่นดินเป็นมหาจักรพรรดิ	 แต่ก็ไม่สามารถเปล่ียนพระทัยของเจ้าชาย
ได้	 คร้ังที่สองท่ีใต้ต้นโพธ์ิก่อนตรัสรู้	 มารขี่ช้างคิริเมขลามาพร้อมเสนา	 แต่กองทัพก็พ่ายแพ้ต่อ 
ความต้ังใจจรงิ	และถกูน�า้จากมวยผมแม่พระธรณทีีเ่ป็นพยานบารมขีองพทุธองค์ท่วมทบักลบัไป	
และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้เสร็จใหม่ๆ	 มารก็มาชวนให้เสด็จปรินิพพาน	 แต่พระองค์ไม่ทรงรับ	
กลับทรงตั้งพระทัยว่า	ตราบใดที่พุทธบริษัททั้งสี่ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ	ก็จะยังไม่ปรินิพพาน
ตราบนั้น	 และครั้งสุดท้าย	 มารมาทวงสัญญาที่พระพุทธองค์เคยให้ไว้	 เมื่อพระพุทธองค์เห็นว่า
พทุธบรษิทัทัง้สีม่คีณุสมบตัพิอทีจ่ะได้สามารถธ�ารงรกัษาพระศาสนาต่อไปได้	และพระอานนท์เอง
ก็ไม่ได้ทูลขออาราธนาไว้ให้พระองค์อยู่ตลอดกัป	จึงทรงรับนิมนต์ของมาร	และปลงพระชนมายุ-
สังขาร	 (สลัดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอายุ	 ตกลงพระทัยว่าจะปรินิพพาน)	 เท่ากับว่าพระพุทธองค์ 
ฝากพระพุทธศาสนาไว้ในมือของพุทธบริษัทสี่ คือ พวกเราทุกคน

แม้สญัลกัษณ์ของเจดย์ี		หรอืจะมองเป็นรปูคนน่ังสมาธิ		ก็มนัียของรตันะทัง้สามมารวมกันดังน้ีคอื

ปัญญา					พระพุทธ

สมาธิ						พระธรรม

ศีล								พระสงฆ์

รัตนตรัย แก้วสามประการ

ยอด

องค์

ฐาน
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ชวนอ่าน

ปลงพระชนมายุสังขาร
นิมิตโอภาส
	 ครัน้ในเวลาเช้า	พระผูม้พีระภาคทรงครอง
อันตรวาสก	 ถือบาตรและจีวร	 เสด็จเข้าไปยัง 
กรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาต	 เมื่อเสด็จกลับจาก 
บิณฑบาต	 ภายหลังเสวยพระกระยาหาร 
เสร็จแล้ว	 รับส่ังเรียกท่านพระอานนท์มา 
ตรัสว่า			“อานนท์	เธอจงถอืผ้านสีิทนะ		(ผ้ารองนัง่) 
เราจะเข้าไปพักกลางวันที่ปาวาลเจดีย์”
	 ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระด�ารัส
แล้ว				ถอืผ้านสิทีนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาค
ไปทางเบื้องพระปฤษฎางค์
	 ครัน้พระผูม้พีระภาคเสด็จเข้าไปยงัปาวาล 
เจดีย์	 ประทับน่ังบนพุทธอาสน์ที่ท่านพระ 
อานนท์ปูลาดถวาย	 ท่านพระอานนท์ถวาย
อภิวาท	พระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง	ณ	ที่สมควร	
	 พระผู ้ มีพระภาคได ้ตรัสกับท่านพระ
อานนท์ดังนี้ว่า	“อานนท์	กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์				
อุเทนเจดีย์น่ารื่นรมย์	 โคตมกเจดีย์น่ารื่นรมย์				
สตัตมัพเจดย์ีน่าร่ืนรมย์		พหุปุตตเจดีย์น่ารืน่รมย์	 
สารนัททเจดย์ีน่ารืน่รมย์	ปาวาลเจดย์ีน่ารืน่รมย์ 
อิทธิบาท	 ๔	 ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ	 ท�าให้มากแล้ว	 
ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว	 ท�าให้เป็นที่ตั้งแล้ว 

ให้ตั้งมั่นแล้ว	 สั่งสมแล้ว	 ปรารภดีแล้ว	 ผู้น้ัน 
เมือ่มุง่หวงั	พงึด�ารงอยูไ่ด้		๑	กปั	(อายกุปั	คอื	ช่วง 
อายุของคนแต่ละยุค	 ในยุคของพระพุทธเจ้า 
ของเรา	อายุกัปของคน	=	๑๐๐	ปี)	หรือเกิน 
กว่า	๑	กัป	อิทธิบาท	๔		ตถาคตเจริญ	ท�าให ้
มากแล้ว	 ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว	 ท�าให้เป็น 
ทีต่ัง้แล้ว	ให้ตัง้มัน่แล้ว	สัง่สมแล้ว	ปรารภดแีล้ว 
ตถาคตเมื่อมุ่งหวัง	พึงด�ารงอยู่ได้	๑	กัป	หรือ
เกินกว่า	๑	กัป”
	 เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงท�านิมิตที่ชัดแจ้ง				
ทรงท�าโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้	 ท่านพระ
อานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอน
พระผู้มีพระภาคว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ขอพระผู ้มีพระภาคโปรดด�ารงพระชนมชีพ 
อยู่ตลอดกัป	ขอพระสุคตโปรดด�ารงพระชนม-
ชีพอยู่ตลอดกัป	เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก	เพื่อ 
สุขแก่คนหมู ่มาก	 เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก 
เพื่อประโยชน์	 เพื่อเก้ือกูล	 เพื่อสุขแก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย”	ทั้งนี้เป็นเพราะท่านพระ
อานนท์ถูกมารดลใจ

จาก มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย สุตตันตปิฎก
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	 แม้ครั้งที่	๒	ฯลฯ
	 แม้ครั้งที่	 ๓	 พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับ
พระอานนท์ดังน้ีว่า	 “อานนท์	 กรุงเวสาลีน่า
รื่นรมย์	 อุเทนเจดีย์น่ารื่นรมย์	 โคตมกเจดีย์น่า
รื่นรมย์	สัตตัมพเจดีย์น่ารื่นรมย์	พหุปุตตเจดีย์
น่ารืน่รมย์	สารันททเจดีย์น่ารืน่รมย์	ปาวาลเจดีย์ 
น่ารื่นรมย์	อิทธิบาท	๔	ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ	ท�าให้ 
มากแล้ว	 ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว	 ท�าให้เป็นที่
ตั้งแล้ว	ให้ตั้งมั่นแล้ว	สั่งสมแล้ว	ปรารภดีแล้ว 
ผู้น้ัน	 เม่ือมุ่งหวัง	 พึงด�ารงอยู่ได้	 ๑	 กัป	 หรือ 
เกินกว่า	 ๑	 กัป	 อิทธิบาท	 ๔	 ตถาคตเจริญ 
ท�าให้มากแล้ว	 ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว	 ท�าให้
เป็นที่ตั้งแล้ว	ให้ตั้งมั่นแล้ว	สั่งสมแล้ว	ปรารภ 
ดีแล้ว	ตถาคต	เมื่อมุ่งหวัง	พึงด�ารงอยู่ได้	๑	กัป	 
หรือเกินกว่า	๑	กัป”
	 เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงท�านิมิตที่ชัดแจ้ง 
ทรงท�าโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้	 ท่านพระ
อานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ทัน	 จึงไม่กราบทูลวิงวอน
พระผู้มีพระภาคว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ				
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดด�ารงพระชนมชีพอยู่
ตลอดกัป	ขอพระสุคต	โปรดด�ารงพระชนมชีพ 
อยู่ตลอดกัป	 เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก	 เพื่อ
สุขแก่คนหมู่มาก	เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก	เพื่อ
ประโยชน์	 เพื่อเก้ือกูล	 เพื่อสุขแก่เทวดาและ
มนษุย์ทัง้หลาย”	เพราะท่านพระอานนท์ถกูมาร 
ดลใจ
	 จากนั้น	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่าน 
พระอานนท์ดังนี้ว่า	 “ไปเถิดอานนท์	 เธอจง 
ก�าหนดเวลาที่สมควร	ณ	 บัดนี้เถิด”	 ท่านพระ
อานนท์ทูลรับสนองพระด�ารัส	 แล้วลุกจาก 
อาสนะ	 ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระท�า
ประทักษิณแล้วนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่ง	 ในที่ 
ไม่ไกล	

มารกราบทูลให้ปรินิพพาน 
	 ครั้นเมื่อท่านพระอานนท์จากไปไม่นาน				
มารผู้มีบาป	 ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ	 ยืน	ณ	ที่สมควร	 ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคดังน้ีว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอ
พระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดน้ี	 ขอ
พระสุคต	โปรดปรินิพพานเถิด	เวลานี้เป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค	
	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจาน้ีไว้ว่า 
‘มารผูม้บีาป	เราจะยงัไม่ปรนิิพพานตราบเท่าที่ 
ภิกษุท้ังหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลม	
ไม่ได้รับการแนะน�า	 ไม่แกล้วกล้า	 ไม่เป็น
พหูสูต	 ไม่ทรงธรรม	 ไม่ปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม	 ไม่ปฏิบัติชอบ	 ไม่ปฏิบัติ	 ตามธรรม	
เรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว	 แต่ก็ยังบอก	
แสดง	 บัญญัติ	 ก�าหนด	 เปิดเผย	 จ�าแนก 
ท�าให้ง่ายไม่ได้	ยงัแสดงธรรมมปีาฏหิารย์ิปราบ 
ปรัปวาท	(วาทะ	หรือลัทธิต่าง	ๆ	ของเจ้าลัทธิ
อ่ืนนอกพระพทุธศาสนา)	ทีเ่กิดขึน้	ให้เรยีบร้อย
โดยชอบธรรมไม่ได้’	
	 ข ้าแต ่พระองค์ผู ้ เจริญ	 ก็เวลาน้ีภิกษุ 
ทั้งหลาย	 ผู ้สาวกของพระผู ้มีพระภาคเป็น
ผู้เฉียบแหลม	 ได้รับการแนะน�า	 แกล้วกล้า 
เป็นพหูสูต	 ทรงธรรม	 ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ 
ธรรมปฏิบัติชอบ	 ปฏิบัติตามธรรม	 เรียนกับ 
อาจารย์ของตน	 แล้วก็บอก	 แสดง	 บัญญัต	ิ 
ก�าหนด	 เปิดเผย	 จ�าแนก	 ท�าให้ง่ายได้	 แสดง 
ธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาท	 ที่เกิดขึ้นให้ 
เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้	 ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพาน 
ในบดันี	้ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานเถดิ	เวลานี ้
เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค	  
	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจาน้ีไว้ว่า 
‘มารผูม้บีาป	เราจะยงัไม่ปรนิิพพานตราบเท่าที่	 
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ภิกษุณีทั้ งหลายผู ้ สา วิกาของ เรายั ง ไม ่ 
เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะน�า	 ไม่แกล้วกล้า 
ไม่เป็นพหูสูต	 ไม่ทรงธรรม	 ไม่ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม	 ไม่ปฏิบัติชอบ	 ไม่ปฏิบัติ 
ตามธรรม	 เรียนกับอาจารย์ของตน	 แต่ยัง 
บอก	 แสดง	 บัญญัติ 	 ก� าหนด	 เป ิดเผย 
จ�าแนก	 ท�าให้ง ่ายไม่ได ้	 ยังแสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย	
โดยชอบธรรมไม่ได้’
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ก็เวลานี้	 ภิกษุณี 
ทั้งหลายผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
เฉียบแหลม	ได้รับการแนะน�า	แกล้วกล้า	เป็น 
พหูสูต	ทรงธรรม	ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม				
ปฏิบัติชอบ	ปฏิบัติตามธรรม	เรียนกับอาจารย์
ของตน	 แล้วก็บอก	 แสดง	 บัญญัติ	 ก�าหนด 
เปิดเผย	 จ�าแนก	 ท�าให้ง่ายได้	 แสดงธรรม 
มปีาฏหิารย์ิปราบปรปัวาททีเ่กดิขึน้ให้เรยีบร้อย
โดยชอบธรรมได้	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอ
พระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้	 ขอ
พระสุคตโปรดปรินิพพานเถิด	 เวลานี้เป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า 
‘มารผู้มีบาป	เราจะยงัไม่ปรนิพิพาน	ตราบเท่าที่ 
อุบาสกทัง้หลายผูส้าวกของเรายงัไม่เฉียบแหลม 
ไม่ได้รบัการแนะน�า	ไม่แกล้วกล้า	ไม่เป็นพหูสูต 
ไม่ทรงธรรม	ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	ไม่
ปฏบิตัชิอบ	ไม่ปฏิบัติตามธรรม	เรยีนกบัอาจารย์
ของตนแล้วยังบอก	 แสดง	 บัญญัติ	 ก�าหนด 
เปิดเผย	จ�าแนก	ท�าให้ง่ายไม่ได้	ยังแสดงธรรม 
มปีาฏหิารย์ิปราบปรปัวาททีเ่กดิขึน้ให้เรยีบร้อย
โดยชอบธรรมไม่ได้’				
								ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ก็เวลานี้	อุบาสก 
ทั้งหลายผู ้สาวกของพระผู ้มีพระภาคเป็นผู้

เฉียบแหลม	ได้รับการแนะน�า	แกล้วกล้า	เป็น 
พหูสูต	ทรงธรรม	ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม				
ปฏิบัติชอบ	ปฏิบัติตามธรรม	เรียนกับอาจารย์
ของตนแล้วก็บอก	 แสดง	 บัญญัติ	 ก�าหนด 
เปิดเผย	 จ�าแนก	 ท�าให้ง่ายได้	 แสดงธรรม 
มปีาฏหิารย์ิปราบปรปัวาททีเ่กดิขึน้ให้เรยีบร้อย 
โดยชอบธรรมได้	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอ 
พระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดน้ี	 ขอ
พระสุคตโปรดปรินิพพานเถิด	 เวลานี้เป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจาน้ีไว้ว่า				
‘มารผู้มบีาป	เราจะยงัไม่ปรนิพิพาน	ตราบเท่าที่ 
อุบาสิกาท้ังหลายผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบ
แหลม	ไม่ได้รบัการแนะน�า	ไม่แกล้วกล้า	ไม่เป็น
พหูสูต	 ไม่ทรงธรรม	 ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม	ไม่ปฏิบัติชอบ	ไม่ปฏิบัติตามธรรม	เรียน 
กับอาจารย์ของตนแล้วยังบอก	 แสดง	บัญญัติ	
ก�าหนด	 เปิดเผย	 จ�าแนก	 ท�าให้ง่ายไม่ได้	 ยัง
แสดงธรรมมปีาฏิหารย์ิปราบปรปัวาทท่ีเกิดขึน้
ให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้’	
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ก็เวลาน้ีอุบาสิกา 
ทั้งหลายผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
เฉียบแหลม	ได้รับการแนะน�า	แกล้วกล้า	เป็น 
พหูสูต	ทรงธรรม	ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	
ปฏิบัติชอบ	ปฏิบัติตามธรรม	เรียนกับอาจารย์
ของตนแล้วก็บอก	 แสดง	 บัญญัติ	 ก�าหนด	
เปิดเผย	 จ�าแนก	 ท�าให้ง่ายได้	 แสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมได้	
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ขอพระผู้มีพระภาค
โปรดปรินิพพานในบัดน้ี	 ขอพระสุคตโปรด	
ปรินิพพานเถิด	เวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของ
พระผู้มีพระภาค
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	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า 
‘มารผูมี้บาป	เราจะยงัไม่ปรนิพิพานตราบเท่าที่
พรหมจรรย์ (ศาสนพรหมจรรย์	คือ	ค�าสั่งสอน
ในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นที่รวมลงในไตร- 
สิกขา)	 ของเรายังไม่บริบูรณ์	 กว้างขวาง	 แพร่ 
หลาย	รู้จักกันโดยมาก	มั่นคงดี	กระทั่งเทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้ว’
	 ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ	กเ็วลานี	้พรหมจรรย์ 
ของพระผู้มีพระภาคบริบูรณ์	กว้างขวาง	แพร่
หลาย	รู้จักกันโดยมาก	มั่นคงดี	กระทั่งเทวดา 
และมนุษย์ทัง้หลายประกาศได้ดแีล้ว	ข้าแต่พระ 
องค์ผูเ้จรญิ	ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพาน 
ในบัดนี้	ขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิด	เวลา
นี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค”
	 เมื่อมารทูลอาราธนาอย่างนี้	 พระผู้มีพระ
ภาคได้ตอบมารผู้มีบาปดังนี้ว่า	“มารผู้มีบาป  
ท่านจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเถิด อีก
ไม่นาน การปรินิพพานของตถาคตจะมี จาก
นี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน” 
ทรงปลงพระชนมายุสังขาร 
	 เวลานั้น	 พระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมป- 
ชัญญะ	ทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้ว	 (สลัด
ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอายุ	คือ	ตกลงพระทัยว่า
จะปรนิพิพาน)	ณ	ปาวาลเจดย์ี	เมือ่พระองค์ทรง
ปลงพระชนมายุสังขารแล้ว	ได้เกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรงน่าสะพรึงกลัว	ขนพองสยองเกล้า 
ทัง้กลองทพิย์กด็งักกึก้อง	ครัน้พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบความนั้น	 จึงทรงเปล่งพระอุทานใน
เวลานั้น	ดังนี้ว่า
	 “พระมุนีละกรรมทั้งที่ชั่งได้และที่ชั่งไม่ได้	
อนัเป็นเหตกุ่อก�าเนดิ	เป็นเครือ่งปรงุแต่งภพได้ 
แล้ว	ยนิดีในภายใน	มใีจมัน่คง	ท�าลายกเิลสทีเ่กดิ 
ในตนได้เหมือนนักรบท�าลายเกราะได้ฉะนั้น” 
 

ปฐมสังคายนา
	 ความพิสดารว่า	 เม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลก	ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจ	ตั้งแต่ 
ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปเป็นต้น	 จนถึง
โปรดสภุทัทปรพิาชกแล้วเสดจ็ปรนิิพพาน	ด้วย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ	 ในเวลาใกล้รุ่ง	 ในวัน 
วสิาขปณุณม	ีระหว่างต้นสาละทัง้คูใ่นป่าสาลวัน 
อันเป็นที่เสด็จประพาสของเจ้ามัลละทั้งหลาย 
ใกล้กรุงกุสินารา	 ท่านพระมหากัสสปผู้เป็น
พระสังฆเถระแห่งภิกษุประมาณ	 ๗	 แสนรูป 
ซ่ึงประชมุกันในสถานทีป่รนิิพพานแห่งพระผูม้ ี
พระภาคเจ้า	ระลกึถงึค�าทีส่ภุทัทวุฑฒบรรพชติ 
กล่าว	เมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าเสด็จปรนิิพพาน 
แล้วได้	๗	วันว่า	อย่าเลย	ผูม้อีายท้ัุงหลาย	!	ท่าน 
ทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลย	 ท่านทั้งหลาย 
อย่าร�า่ไรไปเลย	พวกเราพ้นดแีล้วจากพระมหา 
สมณะพระองค์นั้น	ด้วยว่าพวกเราถูกพระมหา 
สมณะพระองค์น้ัน	 คอยรบกวนห้ามปรามว่า 
นี้สมควรแก่เธอทั้งหลาย	 นี้ไม่สมควรแก่เธอ 
ทั้งหลายดังนี้	 ก็บัดนี้พวกเราจักปรารถนา
กระท�ากรรมใด	 ก็จักท�ากรรมนั้น	 พวกเราจัก
ไม่ปรารถนากระท�ากรรมใด	จักไม่ท�ากรรมนั้น	
ดังนี้	ด�าริอยู่ว่า	ข้อที่พวกปาปภิกษุ	จะพึงเป็น

การสังคายนาพระไตรปิฎก

สาระ น่า รู้
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ผูส้�าคญัเสยีว่า	ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงไปแล้ว 
ดังนี้	 ได้พรรคพวกแล้วพึงยังพระสัทธรรมให้
อันตรธานได้ไม่นานเลย	 เรื่องน้ีเป็นฐานะที่มี
ได้แน่	 ความจริง	 พระวินัยยังตั้งอยู่ตราบใด	
ปาพจน์ยังมีพระศาสดาไม่ล่วงไปแล้วตราบ
นั้น	 ข้อนี้สมด้วยพระด�ารัสที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ว่า	อานนท์ ! ธรรมใดอันเราแสดง
แล้ว วินัยใดอันเราบัญญัติแล้วแก่เธอทั้ง
หลาย ธรรมและวินัยน้ันจักเป็นศาสดาของ
เธอทัง้หลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา	ดงันี	้อย่า
กระนัน้เลย	เราพึงสังคายนาพระธรรมและพระ
วินัยซึ่งจะเป็นวิธีที่พระศาสนานี้จะพึงด�ารงมั่น
ตั้งอยู่สิ้นกาลนาน	
						อนึง่	โดยเหตุท่ีเราเป็นผู้อนัพระผู้มีพระภาค
เจ้าตรสัว่า	กสัสป ! เธอจกัทรงผ้าบงัสกุลุอนัทํา
ด้วยป่านของเรา ซึง่เราใช้นุง่ห่มแล้วหรอื ดงันี้	
แล้วทรงอนเุคราะห์ด้วยสาธารณบรโิภคในจวีร	
และด้วยการทรงยกย่องไว้เทยีบเทยีมพระองค์
ในอุตตริมนุสสธรรม	มีอนุปุพพวิหารเก้า	และ 
อภญิญาหกเป็นประเภท	โดยนยัมีอาทอิย่างน้ีว่า 
ภกิษุทัง้หลาย	!	เราจ�านงอยูเ่พยีงใด	เราสงดัแล้ว
จากกามทั้งหลายเทียว	ฯลฯ	ย่อมเข้าถึงพร้อม
ซึ่งปฐมฌาน	อยู่ได้เพียงนั้น
	 ภิกษุทั้งหลาย	 !	 แม้กัสสปจ�านงอยู่เพียง
ใด	 เธอสงัดจากกามทั้งหลาย	 ฯลฯ	 ย่อมเข้า
ถึงพร้อมซึ่งปฐมฌานอยู่ได้เพียงน้ันเหมือนกัน	
ดังนี้	 ความเป็นผู้ไม่มีหนี้อย่างอื่นอะไรจักมีแก่
เรานั้นได้,	พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเราว่า	
กสัสปนีจ้กัเป็นผูด้�ารงวงศ์พระสทัธรรมของเรา
	 ดังนีแ้ล้ว	ทรงอนเุคราะห์ด้วยอสาธารณาน-ุ
เคราะห์นี	้ดจุพระราชาทรงทราบพระราชโอรส 
ผู้จะด�ารงวงศ์สกุลของพระองค์แล้ว	 ทรงอนุ- 
เคราะห์ด้วยการทรงมอบเกราะของพระองค์

และพระอิสริยยศฉะน้ัน	 มิใช่หรือดังน้ี	 จึงยัง
ความอุตสาหะให้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลาย	 เพื่อ
สังคายนาพระธรรมวินัย	เบื้องหน้าแต่นั้น	ท่าน
พระมหากัสสปได้กล่าวว่า	 ผู้มีอายุทั้งหลาย	 !	
เอาเถิด	 เราท้ังหลายจะสังคายนาพระธรรม
และพระวินัยกัน	 เพราะว่า	 ในกาลเบื้องหน้า	
อธรรมจะรุ่งเรือง	 ธรรมจะถูกขัดขวาง	 อวินัย
จะรุ่งเรือง	วินัยจะถูกขัดขวาง	ในกาลภายหน้า	
พวกอธรรมวาทีจะมีก�าลัง	 พวกธรรมวาทีจะ
หย่อนก�าลงั	พวกอวินัยวาทจีะมกี�าลงั	พวกวินัย
วาทีจะหย่อนก�าลัง	 ภิกษุทั้งหลายได้เรียนท่าน
ว่า	ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ	!	ถ้าอย่างน้ัน	ขอพระเถระ
โปรดคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิด
พระมหากัสสปคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ รูป
 พระเถระเว้นภกิษุผูเ้ป็นปุถชุน	พระโสดาบัน 
พระสกทาคาม	ีพระอนาคาม	ีและพระขณีาสพ
สุกขวิปัสสก	 ผู้ทรงพระปริยัติ	 คือนวังคสัตถุ-
ศาสน์	ทัง้สิน้เสยีจ�านวนหลายร้อยและหลายพนั 
เลือกเอาเฉพาะพระภิกษุขีณาสพ	 เท่าน้ัน	 มี
จ�านวน	๔๙๙	รปู	ผูท้รงไว้ซ่ึงประเภทแห่งสรรพ
ปริยัติ	คือ	พระไตรปิฎก	ได้บรรลุปฏิสัมภิทามี
อานุภาพมาก	 แตกฉานในไตรวิชชาเป็นต้น	ที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นสู่เอตทัคคะโดย
มาก	ผู้ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารย์หมายถึงจึง
กล่าวค�านี้ว่า	 ครั้งนั้นแล	 ท่านพระมหากัสสป
ได้คัดเลือก	พระอรหันต์	๔๙๙	รูป	ดังนี้เป็นต้น	
ทําสังคายนาจะเว้นพระอานนท์ไม่ได้
	 ถามว่า	 ก็พระเถระท�าให้หย่อนอยู่	 ๑	 รูป	
เพื่อใคร	 ?	 แก้ว่า	 เพื่อให้โอกาสแก่ท่านพระ
อานนทเถระ	 จริงอยู่	 การสังคายนาธรรมไม่
อาจท�าทั้งร่วมทั้งแยกจากท่านพระอานนท์นั้น
ได้	เพราะท่านพระอานนท์น้ันยงัเป็นพระเสขะ
มีกิจจ�าต้องท�าอยู่,	 ฉะนั้นจึงไม่อาจท�าร่วมกับ
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ท่านได้,	 แต่เพราะนวังคสัตถุศาสน์	 มีสุตตะ	
เคยยะ	เป็นต้น	อะไรๆ	ที่พระทศพลแสดงแล้ว	
ชื่อว่าท่านมิได้รับเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้
มีพระภาคเจ้าไม่มี,	 เพราะฉะนั้น	 จึงไม่อาจจะ
เว้นท่านได้,	
					ถามว่า	ถ้าเมื่อไม่อาจท�าอย่างนั้นได้	ถึงแม้
ท่านยังเป็นพระเสขะอยู่	 พระเถระควรเลือก	
เพราะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่การสังคายนา
พระธรรม	เมือ่มีความจ�าเป็นต้องเลอืกอย่างนัน้ 
เพราะเหตุไร	 พระเถระจึงไม่เลือกท่าน	 แก้ว่า 
เพราะจะเว้นค�าค่อนขอดของผู้อ่ืน	 ความจริง	
พระเถระเป็นผูคุ้น้เคยในท่านพระอานนท์อย่าง 
ยิ่งยวด	 จริงอย่างนั้น	 แม้เมื่อศีรษะหงอกแล้ว	
ท่านพระมหากัสสปก็ยังเรียกท่านพระอานนท์
น้ันโดยใช้กุมารกวาทะว่า	 เด็กคนนี้ไม่รู ้จัก
ประมาณเสียเลย	ดังนี้
	 อนึ่ง	 ท่านพระอานนท์นี้ประสูติในศากย-
สกุล	เป็นพระภาดาของพระตถาคต	เป็นโอรส
ของพระเจ้าอา,	จรงิอยู	่ภิกษทุัง้หลายจะส�าคญั
ในพระมหากัสสปเถระนั้นเหมือนถึงฉันทาคต	ิ
จะพึงกล่าวค่อนขอดว่า	 พระเถระเว้นภิกษุทั้ง
หลายผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทาเป็นอเสขะเสียเป็น
อนัมาก	ได้เลอืกเอาพระอานนท์ผู้บรรลุปฏิสัม-

ภิทาเป็นเสขะ		พระเถระเมือ่จะเว้นค�าค่อนขอด
ของผู้อ่ืนน้ันเสีย,	 คิดว่าการสังคายนาไม่อาจ
ท�าโดยเว้นพระอานนท์เสีย	 เราจักรับเอาพระ
อานนท์เข้าด้วยตามอนุมัติของภิกษุทั้งหลาย
เท่านั้น	จึงมิได้เลือกพระอานนท์นั้นเข้าด้วย	
ภิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอานนท์
	 ครัง้น้ัน	ภกิษุทัง้หลายจึงพากันวงิวอนพระ
เถระ	 เพื่อต้องการให้เลือกพระอานนท์เสียเอง
ทีเดียว	เหมือนอย่างที่พระโบราณาจารย์กล่าว
ไว้ว่า	 พวกภิกษุได้กล่าวค�าน้ีกะท่านพระมหา
กัสสปว่า	ท่านผู้เจริญ	!	ถึงท่านอานนท์นี้จะยัง
เป็นเสขะ	 เป็นผู้ไม่ควรถึงความล�าเอียงเพราะ
ความรัก	ความชัง	ความหลง	ความกลัวก็จริง,	
ถึงกระนั้นธรรมและวินัย	 ที่ท่านได้เล่าเรียน
ในส�านักของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีมาก,	 ท่าน
ผู้เจริญ	 !	 ถ้ากระน้ัน	 ขอพระเถระโปรดเลือก
พระอานนท์เข้าด้วยเถิด	 คร้ังนั้นแล	 ท่านพระ
มหากัสสป	 จึงได้เลือกท่านอานนท์ตามอนุมัติ
ของภกิษุทัง้หลาย	เข้าด้วยรวมกับท่านเหล่าน้ัน 
ที่ได้เลือกไว้ก่อน	 จึงเป็นพระเถระ	 ๕๐๐	 รูป 
ด้วยประการฉะนี้	
ทุติยสังคายนา
	 ก็เพ่ือรู้ทุติสังคายนาแจ่มแจ้ง	 ควรทราบ
ล�าดบัดงัต่อไปน้ี	จรงิอยู	่ในกาลใด	พระเถระท้ัง 
๕๐๐ มีพระมหากัสสปเป็นต้น ผู้มีอาสวะ 
สิ้นแล้วมีปัญญาอันรุ ่งเรืองเหล่านั้น ครั้น 
สังคายนาพระสัทธรรม และยังพระสัทธรรม 
ให้รุง่เรอืงในท่ีท้ังปวง แล้วดํารงอยู่จนถงึท่ีสดุ
แห่งชีวิต ไม่มีอาลัย สิ้นเชื้อดับไป เหมือน
ประทีปดับไป ฉะนั้น
ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
 ในกาลน้ัน	เมือ่คนืและวนัล่วงไปโดยล�าดบั 
ในเมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าเสรจ็ปรนิพิพานแล้วได้ 



๒๑
33

๑๐๐	 ปี	 พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาล	ี
แสดงวตัถ	ุ๑๐	ประการเหล่านี	้ในเมอืงไพศาล	ีคอื 
 กปปฺต ิสงิคฺโิลณกปฺโป	อ้างว่า	เก็บเกลือไว้ 
ด้วยเขนง	 (เขาสัตว์)	 ฉันกับบิณฑบาตที่ไม ่
เค็ม	ก็ควร,
 กปปฺต ิทวฺงคฺลุกปฺโป	อ้างว่า	จะฉนัโภชนะ	
ในวิกาล	เมื่อเงาคล้อยไป	๒	องคุลี	ก็ควร,
 กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป	อ้างว่า	ภิกษุตั้งใจ
ว่าจะไปในละแวกบ้าน	ห้ามภัตแล้ว	ฉันโภชนะ	
ที่ไม่เป็นเดน	ก็ควร,
 กปปฺต ิอาวาสกปโฺป	อ้างว่า	จะแยกกนัท�า
สงัฆกรรมมอีโุบสถเป็นต้น	ในเสนาสนะต่างแห่ง
ในสีมาเดียวกัน	ก็ควร,
 กปฺปต ิอนมุตกิปโฺป	อ้างว่า	เม่ือต้ังใจว่าจะ
ถือเอาอนุมัติในเวลาที่พวกภิกษุผู้ยังไม่มาแล้ว	
เมื่อเธอเหล่านั้นยังไม่ทันมา	 สงฆ์เป็นวรรคจะ
ท�ากรรมนั้น	แล้วอนุมัติภายหลัง	ก็ควร,	
 กปฺปติ อาจณิณฺกปโฺป	อ้างว่า	ข้อทีอ่าจารย์ 
และอุปัชฌาย์เคยประพฤติมา	ย่อมควร,
 กปฺปติ อมถิตกปฺโป	อ้างว่า	ภิกษุฉันแล้ว	
ห้ามโภชนะแล้ว	ฉันนมสดที่ยังไม่เป็นทธิ	ซึ่งไม่
เป็นเดน	ย่อมควร,
 กปฺปติ ชโลคึ ปาตุ	ํอ้างว่า	ภิกษุจะดื่มสุรา
อย่างอ่อน	ที่ยังไม่ถึงเป็นน�้าเมา	ก็ควร,
 กปฺปติ อทสก นิสีทน	อ้างว่า	ผ้านิสีทนะที่
ไม่มีชาย	ก็ควร,	
 กปฺปติ ชาตรูปรชต	อ้างว่า	ทองและเงิน
ควรแก่ภิกษุ.
	 พระราชาทรงพระนามว่า	กาฬาโศก	ผู้เป็น
พระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาค	 ได้ทรงเป็น
ฝักฝ่ายของพวกภิกษุวัชชีบุตรเหล่านั้นแล้ว	

พระยสเถระได้ทราบเรือ่งภกิษวุชัชบีตุรแสดง
วัตถุ ๑๐ ประการ
 กโ็ดยสมยัน้ันแล	ท่านพระยสกากัณฑบตุร	
เที่ยวจาริกไปในวัชชีชนบท	 ได้สดับว่า	 พวก
ภิกษุวัชชีบุตร	 ชาวเมืองไพศาลีแสดงวัตถุ	 ๑๐	
ประการในเมอืงไพศาลี	ดงัน้ี	จึงด�ารว่ิา	ข้อทีเ่รา
ได้ฟังความวิบตัแิห่งพระศาสนาของพระทศพล
แล้ว	จะพึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเสีย	ไม่
สมควรแก่เราเลย	เอาละ	เราจะข่มพวกอธรรม
วาทีเสีย	แล้วจะยกย่องธรรม	ดังนี้	จึงได้ไปทาง
เมืองไพศาลี	 ดังได้ยินมาว่า	 ท่านพระยสกา- 
กัณฑบุตร	พกัอยู่ทีกู่ฏาคารศาลา	ในป่ามหาวนั
ใกล้เมอืงไพศาลน้ัีน	ก็โดยสมยันัน้แล	พวกภกิษุ
วชัชบีตุรชาวเมอืงไพศาล	ีใส่น�า้ให้เตม็ถาดทอง
สมัฤทธ์ิแล้วตัง้ไว้ในท่ามกลางสงฆ์ในวนัอโุบสถ
นั้นกล่าวแนะน�าอุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง
ไพศาลี	ผู้มาแล้ว	ๆ 	อย่างนี้ว่า	ผู้มีอายุ	!	ท่านทั้ง
หลายจงถวายรปิูยะแก่สงฆ์	กหาปณะหน่ึงก็ได้,	
ก่ึงกหาปณะก็ได้,	บาทหน่ึงก็ได้,	มาสกหน่ึงก็ได้,	
กิจของสงฆ์ที่ต้องท�าด้วยบริขาร	จักมีดังนี้	
	 ค�าทัง้ปวงควรเล่าจนถงึค�าว่า	กว็นิยัสงัคตีนิี ้
ได้มีภิกษุ	 ๗๐๐	 รูป	 ไม่หย่อน	 ไม่เกิน,	 เพราะ
ฉะนั้น	 วินัยสังคีตินี้ท่านจึงเรียกว่า	 สัตตสติกา
วัตถุ	๑๐	ประการเหล่านั้น	ท่านพระเรวตะเป็น 
ผูถ้าม	พระสพัพกามเีถระ	เป็นผูว้สิชันาพระวนิยั 
วนิจิฉยัเสร็จในท่ามกลางภิกษเุหล่านัน้,	อธกิรณ์
เป็นอันระงับเสร็จแล้ว
คดัเลอืกพระเถระทาํทตุยิสงัคายนาได้ ๗๐๐ รปู 
 ภายหลังพระเถระทั้งหลาย	 ปรึกษากันว่า	
พวกเราจักสงัคายนาพระธรรมและพระวินัยอีก 
ดังนี้	 จึงได้คัดเลือกภิกษุ	 ๗๐๐	 รูปผู้ทรงพระ
ไตรปิฎก	 บรรลุปฏิสัมภิทา	 แล้วนั่งประชุมกัน
ที่วาลิการามใกล้เมืองไพศาลี	ช�าระมลทินแห่ง
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พระศาสนาทั้งปวง	ได้สังคายนาพระธรรมและ
วินัยทั้งหมด	ด้วยอ�านาจปิฎกนิกาย	องค์	และ
ธรรมขันธ์ซ�า้อีก	เช่นเดยีวกบัทีพ่ระมหากสัสป-
เถระสังคายนาแล้วนั่นแล	
	 สงัคติีใดในโลก	ท่านเรยีกว่า	สตัตสตสงัคตีิ	
เพราะพระเถระ	๗๐๐	รูปท�า,	
	 และเรยีกว่า	ทตุยิสงัคตี	ิเพราะเทยีบสงัคตีิ
ที่ท�าก่อน
	 สังคีตินี้ท�าอยู ่	 ๘	 เดือนจึงส�าเร็จ	 ด้วย
ประการฉะนี้		ก็แลสังคีตินี้นั้น
	 อันพระเถระเหล่าใดร้อยกรองไว้แล้ว	
บรรดาพระเถระเหล่านั้น
	 พระเถระที่ปรากฏ	คือ	พระสัพพกามี ๑ 
พระสาฬหะ ๑ พระเรวตะ ๑ พระขุชชโสภิตะ 
๑ พระยสะ ๑
 พระสาณสมัภูตะ ๑ เหล่านี ้เป็นสัทธวิหิา
ริกของพระอานนทเถระ เคยเห็นพระตถาคต
 พระสมุนะ ๑ พระวาสภคาม ี๑,  เป็นสทัธิ 
วิหารกิของพระอนุรทุธะ เคยเหน็พระตถาคต 
  ก็แล พระเถระทั้งหลายผู้ทําสังคายนา
ครั้งที่ ๒ ทุกๆ รูปเป็นผู้ปลงภาระแล้ว เสร็จ
กิจแล้ว หาอาสวะมิได้ ดังนี้แล
เรื่องระหว่างทุติยและตติยสังคายนา
	 พระเถระทัง้หลายเหล่านัน้	ครัน้สังคายนา
ทุติยสังคีตินี้อย่างนั้นแล้ว	 จึงตรวจดูว่า	 แม้ใน
อนาคตเสนยีด	(เส้ียนหนาม)	เห็นปานนี	้จกัเกิด 
ขึ้นแก่พระศาสนาหรือหนอแล	 ?	 แล้วได้เห็น
เหตุนี้ว่า	ในปีที่	๑๘	ต่อจาก	๑๐๐	ปี	แต่ปีนี้ไป	
พระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าธรรมาโศก 
จะทรงอุบัติขึ้นในพระนครปาฏลีบุตร	 ครอบ
ครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น	ท้าวเธอจัก
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	แล้วจักยังลาภ 
และสักการะเป็นอันมากให้เป็นไป,	 ในครั้งนั้น 

พวกเดียรถีย์ผู ้ปรารถนาลาภและสักการะ	
จักบวชในพระศาสนาแล้วแสดงทิฏฐิของตน	
เสนียดใหญ่	 จักเกิดขึ้นในพระศาสนา	 ด้วย
อาการอย่างนี้
ติสสมหาพรหมจักแก้ความเส่ือมพระศาสนา
ในอนาคต
 ครัง้น้ันพระเถระเหล่าน้ันได้มคีวามปรวิิตก 
ดงันีว่้า	เมือ่เสนยีดนัน่เกิดขึน้แล้ว	พวกเราจกัทนั 
เห็นหรือไม่หนอ	 ?	 ล�าดับนั้นพระเถระทั้งหมด 
นั่นแล	 ทราบความที่ตนเป็นผู้ไม่ทันเห็น	 (เหต ุ
การณ์)		ในเวลานัน้	จงึคดิว่า	ใครเล่าหนอ	!	จกัเป็น
ผูส้ามารถให้อธกิรณ์น้ันระงบัได้	แล้วได้ตรวจดู 
มนุษยโลก	 และเทวโลกชั้นกามาวจรทั้งสิ้นก ็
มไิด้เหน็ใคร	ๆ 	ได้เหน็แต่ท้าว	มหาพรหมชือ่ตสิสะ 
ในพรหมโลก	 ผู้มีอายุยังเหลือน้อย	 ได้อบรม 
มรรคเพื่อ	บังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงขึ้นไป	
	 พระเถระทั้งหลายเหล่านั้น	 ครั้นเห็นแล้ว	
จึงได้มีความด�าริดังนี้ว่า	ถ้าพวกเราพึงท�าความ
อตุสาหะ	เพือ่ต้องการให้พรหมนัน่เกดิในมนษุย- 
โลกไซร้,	พรหมนั่นก็จักถือปฏิสนธิในเรือนของ
โมคคลีพราหมณ์แน่นอน	 และต่อจากนั้นก็จัก
ถูกชักชวนด้วยมนต์แล้วออกบวช,	 คร้ันติสส-
ทารกนั้นบวชแล้วอย่างนี้	 เล่าเรียนพระพุทธ-
พจน์ท้ังสิ้น	 เป็นผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทา	 จักย�่ายี
พวกเดียรถีย์	 วินิจฉัยอธิกรณ์นั้นแล้ว	 เชิดชู
พระศาสนา	
พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มา
เกิดในมนุษยโลก
 พระเถระเหล่านั้นไปยังพรหมโลก	 แล้ว
ได้กล่าวค�านี้กะท้าวติสสมหาพรหมว่า	 ดูก่อน
สหายผู้นิรทุกข์	 !	ในปีที่	๑๘	ถัดจาก	๑๐๐	ป ี
แต่นี้ไป	 เสนียดอย่างใหญ่จักเกิดขึ้นในพระ
ศาสนา,	และพวกเราได้ตรวจดูมนุษยโลก	และ
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เทวโลกชัน้ฉกามาวจรทัง้ส้ิน	กมิ็ได้เห็นใคร	ๆ 	ผู้
สามารถ	เพือ่จะเชดิชพูระศาสนาได้,	ค้นดตูลอด
พรหมโลกจงึได้พบท่านผูเ้จรญิ,	ดงัพวกข้าพเจ้า
ขอโอกาส	ท่านสัตบุรุษ	!	ขอท่านจงให้ปฏิญญา	
(แก่พวกข้าพเจ้า)	 เพื่อเกิดในมนุษยโลก	 แล้ว
เชิดชูพระศาสนาของพระทศพลเถิด
ติสสมหาพรหมรบัปฏญิญามาเกดิในมนษุยโลก
 เมื่อพระเถระทั้งหลาย	กล่าวเชิญอย่างนั้น
แล้ว	ท้าวมหาพรหมจึงด�าริว่า	ได้ยินว่า	เราจัก
เป็นผู้สามารถเพื่อช�าระเสนียดซึ่งจะเกิดขึ้นใน
พระศาสนาแล้วเชดิชพูระศาสนา	ดงันี	้แล้วเป็น
ผู้หรรษาร่าเริงบันเทิงใจ	 ได้ให้ปฏิญญา	 รับว่า 
ดีละ	 พระเถระทั้งหลายพิจารณากิจที่ควรท�า
นั้นในพรหมโลกเสร็จแล้ว	ก็พากันกลับมาอีก
พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะ
และพระจัณฑวัชชี
	 ก็โดยสมัยนั้นแล	 พระเถระทั้ง	 ๒	 รูปคือ 
พระสคิควเถระ	และพระจัณฑวชัชเีถระ	ยงัเป็น
พระนวกะอยู	่	พระเถระเหล่านัน้	เป็นภกิษหุนุม่	
ทรงพระไตรปิฎก	บรรลุปฏิสัมภิทา	สิ้นอาสวะ
แล้ว	เป็นสทัธวิหิารกิของ	พระโสณกะ	พระเถระ 
ทั้ง	 ๒	 รูป	 ไม่ได้มาร่วมระงับอธิกรณ์นั้น	 พระ
เถระทั้งหลาย	จึงกล่าวว่า	ดูก่อนอาวุโส	!	พวก
ท่านหาได้เป็นผู้ร่วมคิดของพวกเรา	ในอธิกรณ์
นี้ไม่,	 เพราะเหตุนั้น	 ทัณฑกรรมนี้จงมีแก่พวก
ท่าน	คอื	ท้าว	มหาพรหมช่ือติสสะ	จกัถอืปฏิสนธิ 
ในเรือนของโมคคลีพราหมณ์,	 บรรดาท่านทั้ง
สอง	 รูปหนึ่งจงชักน�าท้าวติสสมหาพรหมนั้น
มาบวช,	รูปหนึ่งจงให้เรียนพระพุทธพจน์	ดังนี้	
 พระเถระแม้เหล่านัน้ทกุๆ รปู มพีระสพัพ- 
กามีเป็นต้น เป็นผู้มีฤทธิ์มาก รุ่งเรืองแล้วใน 
โลกดํารงอยู่จนตลอดอายุ แล้วก็ปรินิพพาน 
เหมือนกองไฟลุกโชติช่วงดับไปแล้ว ฉะนั้น 

พระเถระชื่อแม้เหล่านั้น สิ้นอาสวะแล้วถึง 
ความเป็นผู้ชํานาญ แตกฉานในปฏิสัมภิทา 
ครั้นทําทุติยสังคายนา ชําระพระศาสนาให้ 
หมดจด ทําเหตุเพื่อความเจริญแห่งพระสัท- 
ธรรม แม้ในอนาคตแล้ว ก็เข้าถึงอํานาจแห่ง 
ความเป็นผู้ไม่เที่ยง เป็นของลามก ก้าวล่วง 
ได้โดยยากอย่างนี้แล้ว ก็ควรพากเพียร เพื่อ
บรรลุอมตบทที่เป็นบทยั่งยืน ดังนี้แล

วนิยัของพระภกิษสุงฆ์ ท่ีประชาชนควรทราบ

	 ๑.	 สุภาพบุรุษหรือสตรี	 เมื่อศรัทธา 
จะถวายเงนิทองแก่พระภกิษหุรอืสามเณร 
ต้องมอบให้แก่ไวยาวัจจกร	 (ผู้ที่รับท�ากิจ 
ของท่าน)	และแจ้งให้ท่านทราบ	อย่ามอบ 
ให้ในมอืหรือในย่าม หรอืในบาตรของท่าน 
เป็นต้น (จวีรวรรค	ข้อ	๑๐	โกสยิวรรค	ข้อ	๘)
	 ๒.	 บุรุษผู้เป็นไวยาวัจจกร	 เมื่อรับเงิน 
ทองของพระรูปใดไว้เท่าไร	 ต้องจัดสิ่งของ 
ที่พระต้องการถวายพระรูปนั้น	 ในราคา 
เท่าเงินทองที่ตนรับไว้นั้น	ในเวลาที่ท่านขอ 
ถ้าเงินทองมากพระขอของน้อย	 ก็จ่ายเท่า 
ที่ท่านต้องการ	เก็บส่วนที่เหลือไว้จ่ายคราว
ต่อไป	(จีวรวรรค	ข้อ	๑๐)
	 ๓.	บุรุษ	 -	 สตรี	 ผู้เป็นพ่อค้า	 -	 แม่ค้า 
ไม่ควรขายของแก่พระภิกษุ	 หรือสามเณร 
ผูท้ีจ่บัต้องเงนิ	(ธนบตัร	-	เหรยีญบาทเป็นต้น) 
มาซื้อด้วยตนเอง	(โกสิยวรรค	ข้อ	๙)

(ที่มา	:	จากสมันตปสาทิกา	อรรถกถาพระวินัย)

ทีม่า :	บางส่วนจากวนิยัของพระภกิษสุงฆ์	ทีป่ระชาชน
ควรทราบ	 รวบรวมและเรียบเรียงโดย	 พระเทพ- 
วิสุทธิญาณ	(อุบล	นนฺทโก	ป.ธ.	๙)	วัดบวรนิเวศวิหาร
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	 พระเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ	 สถาปนาสมเด็จพระมหา
มุนีวงศ์	 (อัมพร	 อมฺพโร)	 เป็น	 สมเด็จพระ
สังฆราชพระองค์ที่	๒๐	แห่งกรุงรัตนโกสินทร	์
ในวันอาทติย์ที	่๑๒	กมุภาพนัธ์	เวลา	๑๘.๐๐	น. 
ณ	พระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม	ทรงม ี
พระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏ	ว่า	“สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ	 สุขุมธรรมวิธานธ�ารง 
สกลมหาสังฆปริณายก	 ตรีป ิฎกธราจารย 
อัมพราภิธานสังฆวิสุต	 ปาพจนุตตมสาสน- 
โสภณ	 กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต	 วชิรา- 
ลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ	 วิสารท-
นาถธรรมทูตาภิวุฒ	ทศมินทรสมมุติปฐมสกล-
คณาธเิบศร	ปวธิเนตโยภาสวาสนวงศววิฒั	พทุธ 
บรษิทัคารวสถาน	วบิลูสลีสมาจารวตัรวปัิสสน- 
สุนทร	 ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ	 บวรธรรม
บพิตร	 สมเด็จพระสังฆราช”	 สมเด็จพระ
สังฆราช	 องค์ที่	 ๒๐	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร	์	

พระองค์แรกในรัชสมัยแห่ง	 สมเด็จพระมหา
วชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐
พระประวัติโดยย่อของสมเด็จพระสังฆราช  
องค์ท่ี ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
	 	 	 	 	สมเด็จฯ	เกิดปีเดียวกับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 ๙	 
แต่แก่เดือนกว่า	๓	เดือน
 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์	(อัมพร	อมฺพโร) 
นามเดิม	 อัมพร	 ประสัตถพงศ์	 เป็นสมเด็จ
พระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย	 ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต-
มหาสีมารามราชวรวิหาร	 กรรมการมหาเถร
สมาคม	และแม่กองงานพระธรรมทูต
	 ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่	๒๖	มิถุนายน	พ.ศ. 
๒๔๗๐	ณ	 ต�าบลบางป่า	 อ�าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี	โยมบิดาชื่อนายนับ	ประสัตถพงศ์	
โยมมารดาช่ือนางตาล	ประสตัถพงศ์	ครอบครวั 

ในกระแสข่าว
ทีฆำยุโก โหตุ สังฆรำชำ

สมเด็จพระสังฆรำช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
กองบรรณาธิการ
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ประกอบอาชีพค้าขาย	เรียนชั้นประถมศึกษา
ที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์	 กองบินน้อยที่	 ๔	
ต�าบลโคกกระเทยีม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดลพบรุี	
จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่	๔
	 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๐	ณ	
วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร	ต�าบลหน้าเมือง	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุรี	 โดยมีพระธรรม
เสนานี	(เงิน	นนฺโท)	เป็นพระอุปัชฌาย์	ต่อมา 
ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	 เม่ือวันที ่
๙	พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	ณ	พัทธสีมาวัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 โดยมีสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	(วาสน์ 
วาสโน)	เป็นพระอุปัชฌาย์	และพระจินดากร
มุนี	(ทองเจือ	จินฺตากโร)	เป็นพระกรรมวาจา
จารย์
	 สามเณรอัมพร	 ประสัตถพงศ์	 เคยไปอยู ่
จ�าพรรษาที่วัดตรีญาติ		ต.พงสวาย	เพื่อศึกษา 
เล่าเรยีนพระปริยตัธิรรม	พ.ศ.	๒๔๘๓	สามารถ

สอบได้นักธรรมชั้นตรี	 จากน้ัน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	
สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท	 และ	 พ.ศ.	
๒๔๘๖	สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก	และ
สอบได้เปรียญธรรม	 ๓	 ประโยค	 ต่อมาใน 
พ.ศ.	๒๔๘๘	สอบได้เปรียญธรรม	๔	ประโยค
					เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๐	ได้ย้ายมาอยู่จ�าพรรษา	
ณ	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 โดยสมเด็จ
พระพุทธปาพจนบดี	(ทองเจือ	จินฺตากโร)	เมื่อ
ครั้งด�ารงสมณศักด์ิที่พระจินดากรมุนี	 น�ามา
ฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จ
พระสังฆราช	 (วาสน์	 วาสโน)	 สกลมหาสังฆ-
ปริณายก
	 ภายหลงัอปุสมบทเมือ่	พ.ศ.	๒๔๙๑	ศกึษา
พระปริยัติธรรมในส�านักเรียนวัดราชบพิธฯ	
และในปีเดียวกัน	สามารถสอบได้เปรียญธรรม	
๕	ประโยค	และ	พ.ศ.	๒๔๙๓	สามารถสอบ
ได้เปรียญธรรม	๖	ประโยค	ต่อมา	เข้าศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 เป็น
นักศกึษารุน่ท่ี	๕	จบศาสนศาสตรบณัฑติ	เมือ่ปี 
พ.ศ.	๒๕๐๐	และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับ 
ปรญิญาโท	ณ	มหาวิทยาลยัพาราณส	ี(Banaras 
Hindu	University)	ประเทศอินเดีย	จบการ
ศึกษาเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๑๒	ด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดี
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 สภามหาวิทยาลัยมหา-
มกุฏราชวิทยาลัย	 ถวายศาสนศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาพุทธศาสตร์
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 สภามหาวิทยาลัยมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ถวายปริญญาพุทธ-
ศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ	์สาขาวชิาธรรม- 
นิเทศ
	 ปัจจบุนั	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	เจ้าประคณุสมเดจ็ฯ
มีอายุ	๘๙	ปี	๖๘	พรรษา
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	 	๑.	ห้วงน�้ากว้าง	เวิ้งว้าง		สุดสายตา
ทับโถมโลม	โลกา	อ่วมท่วมท้น
เหล่าสัตว์จม	อมทุกข์	เวียนว่ายวน
ยากจะพ้น	จากห้วงน�้า	คร�าโลกีย์
	 ๒.	ด�าผุดเกิด	ตายว่าย	ในสงสาร
เนิ่นเนานาน	ทุกข์สลับ	สับสุขี
ไม่เข็ดขาม	ย่ามใจ	ในวารี
แม้นทุกข์ปรี่	ก็เลี่ยงหลบ	คบโลกธรรม
	 ๓.	พุทธองค์	ทรงอุบัติ	เหนือห้วงนที
อริยสัจจ์สี่	ชี้ทาง	อย่างลึกล�้า
มรรคองค์แปด	ปฏิบัติ	ชัดจัดน�า
พ้นน�้าด�า	โศกสู่	โลกอุดร
	 ๔.	พุทธองค์	ยืนสง่า	เหนือหล้าภพ
ตรัสกล่าวครบ	ธรรมลึกซึ้ง	พึงสั่งสอน
เหล่ามนุษย์	ผุดว่ายจม	ล้มม้วยมรณ์
ฤๅจักจร	ห้วงน�้าพิษ	อวิชชา

	 วัฏสงสารนอกน้ี	 นานไกล
วัฏฏะวนภายใน	 ชั่วเสี้ยว
เด๋ียวเกิดดับวับไป	 เพียงครู่
จิตห่อนน่ิงคดเคี้ยว	 เก่ียวข้องอารมณ์	 	
	 ฤๅจะจมโลกน้ี	 อีกนาน
เพียงว่ายตามสายธาร	 ปล่อยแล้ว
เสพสุขกามสราญ	 จิตพร่อง	ทะยานอยาก
ทุกข์ทิ่มแทงยังทแกล้ว	 บ่คร้ามเข็ดระอา
	 อย่าเป็นเช่นนกน้อย	 ไป่เห็น	ฟ้ากว้าง
ปลาเบิ่งผ่านน�้าเย็น	 ปรี่หน้า
คนทุกข์ท่วมไม่เห็น	 ทุกขะ	สัจจา
เพียงครู่สุขสบข้า	 ล่อลิ้มลืมหลง	
	 แมงเม่าตรงสู่เข้า	 กองไฟ
บื้อบ่รู้ร้อนใด	 หมกไหม้
หลงเพียงแต่แสงไฟ	 สีเสน่ห์
แพ้พ่ายเผาตนได้	 เอ่ยอ้างเทียมคน	

กวีนิพนธ์

ห้วงน�้า - สงสาร

น่าสงสาร

ปุญฺญฺวํโส
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ปัญญารัตนะ 

คุณของความอดทน

	 ในวันเพ็ญกลางเดือน	๓	ซึ่งชาวพุทธถือว่า
เป็นวันมาฆบูชา	 เป็นวันส�าคัญวันหนึ่งของ 
พทุธศาสนา	พระพทุธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาต-ิ 
โมกข์	 คือพระพุทธโอวาทที่เป็นหลักส�าคัญ 
ท่ามกลางภกิษอุรหนัต์	๑,๒๕๐	รปู	เริม่ต้นด้วย
พระพุทธด�ารัสที่ว่า	“ขนฺตี	ปรม�	ตโป	ตีติกฺขา” 
แปลว่า	 ตีติกขาขันติ	 เป็นตบะอย่างยิ่ง	 ขันติ
ประเภทตีติกขานี้	 หมายถึง	 ความอดทนต่อ
กิเลสที่มายั่วยวน	ให้โลภ	ให้โกรธ	ให้หลง	และ
กเิลสทัง้หลายอ่ืน	ๆ 	ตบะคอืคณุธรรมทีเ่ผาบาป
ให้พินาศ	บุคคลโดยทั่วไปถูกบาปเผาอยู่ทุกวัน 
คือท�าบาปแล้วร้อนใจ	 แปลว่า	 ถูกบาปเผา	
พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “ความช่ัวไม่ท�าเสียเลยดี
กว่า	เพราะมันตามแผดเผาในภายหลงัได้	ความ
ดที�าไว้นัน่แหละดกีว่า	เพราะมนัไม่ตามแผดเผา
ในภายหลัง	(มีแต่ให้ความชื่นใจ)”
ขันติ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
 ๑. ธตีขินัต	ิอดทนต่อความล�าบากตรากตร�า	
หนาวร้อน	หิวกระหาย	ฯลฯ

 ๒. อธิวาสนขันติ	 อดทนต่อทุกขเวทนา
อาพาธ
 ๓. ตีติกขาขันติ	 อดทนต่ออารมณ์ที่มา
ยั่วยวนให้โลภเป็นต้น	ดังกล่าวแล้ว
 ในโอวาทปาติโมกข์นี้ ทรงแสดงเฉพาะ 
ตีติกขาขันติว่า เป็นตบะอย่างยิ่ง
	 คนทีไ่ม่อดทนต่อความโลภ	อยากได้ทรพัย์ 
สินสมบัติโดยไม่ชอบธรรม	 กล่าวคือทุจริตใน 
การหาทรัพย์สิน	มีวิบากเป็นทุกข์	ทั้งในโลกนี้ 
และในโลกหน้า	ในโลกน้ี	เช่น	ถกูจองจ�าท�าโทษ	
อยู่ในคุกตาราง	 ถูกเฆี่ยนตี	 ถูกให้ท�างานหนัก 
ในโลกหน้า	 เช่นต้องเสวยทุกข์ในนรก	หรือไป
เกิดเป็นเปรต	 หิวโหยอยู่เสมอ	 ผู้ไม่อดทนต่อ
ความโกรธ	 ลุอ�านาจแก่ความโกรธ	 บันดาล
โทสะ	ต้องประทุษร้ายผู้อื่น	เช่น	ฆ่าเขา	ท�าร้าย
เขา	ความเดือดร้อนย่อมตามมาภายหลัง
	 ผู้ที่ไม่อดทนต่อความหลง	เช่น	หลงติดยา
เสพติด	หลงหมกมุ่นในการพนัน	ต้องหมดเนื้อ
หมดตัว	 ได้รับความล�าบากเป็นนักหนา	 ผู้ไม่

วศิน อินทสระ

(ตีติกขาขันติ)
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อดทนต่อกเิลสอืน่	ๆ 	กเ็ช่นเดยีวกนั	กเิลสชกัน�าให้
ท�าความชัว่นานปัการ	ผลออกมาเป็นความทุกข์ 
ความเดือดร้อน	 ทั้งแก่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ตน		นีค่อืโทษของความไม่อดทน	คนอยูด้่วยกัน
ต้องอดทนต่อกัน	ยิง่อยูด้่วยกนัมากคนก็ยิง่ต้อง
อดทนมากขึ้น	เพราะมากคนก็มากเรื่อง	
ส่วนคุณของความอดทนนั้นมีมากหลาย
ดงัพทุธศาสนสภุาษติซึง่จะยกมากล่าวเพยีงบาง
ประการโดยสังเขปดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ความอดทนย่อมตัดเสียได้ซึ่งรากเหง้า
ของบาปทัง้ปวง	นอกจากนีผู้มี้ความอดทนย่อม
ตดัเสยีได้ซึง่มลูเหตแุห่งความชัว่ทัง้หลาย	มกีาร
ทะเลาะวิวาทและการถูกติเตียน	เป็นต้น
	 ๒.	 ความอดทนเป็นประธานและเป็นเหตุ
ของคุณทั้งหลาย	 มีศีลและสมาธิเป็นต้น	 กุศล
ธรรมทั้งปวงย่อมเจริญแก่บุคคลเพราะมีขันติ
	 ๓.	 ขันติห้ามความผลุนผลันเสียได้	 ขันติ
ย่อมน�ามาซึ่งประโยชน์และความสุข
	 ๔.	 ผู้มีความอดทน	มีเมตตา	 ย่อมเป็นผู้มี
ยศมีปกติอยู่เป็นสุข	 ผู้มีความอดทนย่อมเป็น
ทีรั่กเป็นทีพ่อใจของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย
	 ๕.	 ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนัก 
ปราชญ์	เป็นก�าลงัของสมณพราหมณ์	ของนกัพรต
	 ๖.	ผู้มีความอดทนย่อมน�ามาซึ่งประโยชน์
ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น	ผู้มีความอดทนย่อมก้าว
ขึ้นสู่ทางแห่งสวรรค์และนิพพาน
	 ๗.	ผูมี้ขันติเป็นก�าลงั	ย่อมสงบระงบัเวรทัง้
หลายเสียได้	 เพราะเวรย่อมไม่ระงับด้วยการ
จองเวร	แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร
 พุทธศาสนสุภาษิตทีก่ล่าวมาโดยยอ่นี้	เป็น
เครื่องเตือนใจอย่างดีให้เรามีความส�ารวมระวัง	
และมคีวามอดทนต่ออารมณ์ทีน่่าปรารถนาบ้าง 
ไม่น่าปรารถนาบ้าง	ต่อความส�าเร็จ	และความ 

ล้มเหลว	สิง่ทีไ่ม่น่าปรารถนา	ไม่น่าพอใจ	เราจ�า 
เป็นต้องอดทนอยู่แล้ว	 แต่ส่ิงที่น่าปรารถนา 
และน่าพอใจเราก็ต้องอดทนด้วย	 เพื่อมิให้
ประพฤติผิดธรรมเพราะสิ่งที่น่าพอใจนั้น
	 มีค�ากล่าวที่เป็นสุภาษิตประโยคหนึ่งว่า	
“คนอ่อนแอเป็นจ�านวนมากจ�าเป็นต้องอดทน
ต่อความล้มเหลวได้	แต่คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะ
อดทนต่อความส�าเร็จได้”	 ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า 
ความล้มเหลวจ�าเป็นต้องอดทน	แต่ความส�าเรจ็
เป็นสิ่งยั่วยวนใจให้ทะยานอยากยิง่ๆ	ขึ้นไป	จึง
ต้องมีก�าลังใจที่เข้มแข็งจึงจะอดทนได้	 ความ
ส�าเร็จรุ่งโรจน์และอ�านาจท�าให้คนเสียมามาก
แล้ว	 ดังสุภาษิตอังกฤษบทหน่ึงใจความว่า	
“อ�านาจท�าให้คนเสีย	 อ�านาจสูงสุดท�าให้คน
เสียมากที่สุด	 (Power	 corrupts,	 absolute	
power	corrupts	absolutely.)”
	 และมีสุภาษิตอีกบทหนึ่งซึ่งน่าสนใจเกี่ยว
กับความอดทนว่า	“ยอมทนทุกข์เพราะการท�า
ผดิของผูอ่ื้น	ดกีว่าไปท�าผดิเสยีเอง	(It	is	better	
to	suffer	wrong	than	doing	wrong.)”	ซึ่ง
คดิว่าเป็นสิง่ทีท่�าได้ยากอย่างยิง่	แต่ผูท้ีต้่องการ
จะฝึกตน	 ก็ต้องฝึกท�า	 มิฉะนั้น	 เราจะต้อง
ไปประทุษร้ายผู้อ่ืนจนเกินเหตุ	 เช่นเขาด่าว่า
เสียดสีเพียงเล็กน้อย	ไปยิงเขาถึงตาย	หรือเอา
น�้ากรดไปสาดหน้าเขา	ซึ่งเป็นการน�าโทษย้อน
กลับมาหาตน	 ต้องไปอดทนอยู่ในคุกตาราง	
เป็นต้น	ซึ่งจะต้องอดทนมากกว่าและยาวนาน
กว่า	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้มีปัญญาจึงควรใคร่ครวญให้
ดก่ีอนทีจ่ะท�าอะไรลงไป	กจ็ะท�าให้พ้นภยัพบิตัิ	
ประสบความสุขสวัสดีตามสมควรแก่เหตุที่ท�า	
ขอจบเรื่องคุณของความอดทนไว้เพียงเท่านี้
                                  วศิน อินทสระ
																				มาฆบูชา	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐
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อังคารที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐
คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามฯ 
มาจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ภาควชิาปรชัญา	คณะมนษุยศาสตร์	มหา- 
วิทยาลัยรามค�าแหง	น�าโดย	 รศ.ดร.ธัญญรัตน์	
ปาณะกุล	และร.ศ.	ดร.นฤมล	มารคแมน	ได้น�า 
คณะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกว่าร้อยคน 
มาจดักจิกรรมสดุท้ายทีส่�าคัญยิง่ของการอบรม 
“การนําพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวัน” 
คอื	พธิกีารแสดงตนเป็นพทุธมามกะ	ทัง้นี	้ได้รบั 
เมตตาจากพระอาจารย์มหาประนอม	ธมมฺาลง-ฺ 
กาโร	ได้แสดงธรรมให้กับทางคณะ	ซึ่งมีเนื้อหา
สาระคือ	ให้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย	ความ 
ยากแสนยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์	 แล้วได้พบ 
พระพทุธศาสนาและความส�าคญัของการรกัษา 
ศลีเป็นต้น	เสรจ็พิธีแล้ว	ผูม้าร่วมกจิกรรมยงัได้ 
ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษสุงฆ์วดัจากแดง 
อีกด้วย	ยังความปีติ	อิ่มบุญ	อิ่มใจ	อิ่มท้องโดย
ทั่วกัน	

อาทิตย์ที่		๑๒		มีนาคม		๒๕๖๐
วัดจากแดงจัดเทศน์ทศชาติ
 เน่ืองด้วยวัดจากแดง	 มีนโยบายหลักข้อ
หนึ่งคือ	 การสร้างพระพูดได้	 คือพระภิกษุที่
สามารถแสดงธรรม	 เป็นสื่อให้กับพระธรรมได้	
ดังน้ัน	 กิจกรรมการแสดงธรรมจึงจัดให้มีขึ้น
ในโอกาสที่เหมาะ	 ในช่วงปลายภาคการศึกษา
ก่อนจะได้ปิดเทอมใหญ่	 ทางวัดจึงจัดให้มีการ
แสดงธรรมเรื่อง	ทศชาติ ขึ้น	 เป็นเรื่องราวที่
พระโพธิสัตว์ได้บ�าเพ็ญบารมีทั้ง	 ๑๐	ประการ
ให้ถึงพร้อม	 เพื่อจะได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
	 วัดจากแดง	 จึงได้จัดงานเทศน์ทศชาติขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๖๐	นี้	โดยแบ่ง
การแสดงธรรมเป็น	๑๓	กณัฑ์	ตลอดทัง้วนั	เริม่
ตั้งแต่	๘.๐๐	–	๑๙.๓๐	น.		ณ	สุธัมมศาลา		
	 คณะเจ้าภาพจึงขอเชิญสาธุชนทุกท่าน
มาร่วมงานกุศลครั้งนี้	 โดยนอกจากมาร่วมฟัง
ธรรมแล้ว	 ท่านที่มีจิตอาสาก็สามารถมาช่วย
จัดเตรียมสถานที่ในวันเสาร์ที่	 ๑๑	 หรือร่วม
เป็นเจ้าภาพโรงทาน	เป็นต้น	ได้ด้วย	สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
วัดจากแดง โทร. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ 

ข่ าวชาว วัด
กองบรรณาธิการ ใต้ฟ้าวัดจากแดง
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 เยน็มากแล้ว	คณุพ่อยงัไม่กลับจากประชุม 
งาน	 น้องขวัญนั่งพับกระดาษเล่น	 ท�าเป็นรูป 
นกบ้าง	 เครื่องบินบ้าง	 คุณแม่นั่งดูข่าวทีวีอยู่ 
ข้างๆ	 ชะเง้อมองออกไปทางประตูรั้วบ้านเป็น 
ระยะๆ	แล้วค่อยๆ	ลุกขึ้นเดินเงียบๆ	ไปปิดทีวี	
บ้านน้อยกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง

 คณุแม่ :“น้องขวัญขา	คณุพ่อยงัไม่มา	เราไป 
รดน�า้ต้นไม้กนัก่อนไหมลกู	ระหว่างรอคณุพ่อค่ะ”

 น้องขวญั :	“ดสีคิะ	หนจูะได้ใช้บวัรดน�า้อนั
เล็กของหนู	 และไปดูดอกกล้วยไม้ที่ออกดอก 
สวยมากเลย”

	 “ไปกันลูก	 จะแวะไปเยี่ยมเจ้าใบเตยกับ 
เจ้าแตงโมด้วย	นกน้อยของหน	ูเมือ่ก่อนทะเลาะ 
กันทุกวัน	 เดี๋ยวนี้เขารักกันมาก	 ป้อนน�้าใส่ 
ปากกนั	น่ารกัมากเลย”		น้องขวัญยิม้รบั	จงูมอื
คุณแม่จนแทบจะวิ่ง
							บรรยากาศร่มรื่นในสวนยามเย็น	เสียงนก
นานาพันธุ	์ร้องทักทายกนั	ทัง้กระรอก	กระแต	ส่ง
เสยีงธรรมชาติอันบรสุิทธ์ิ	เจ้าแมวเหมยีวรบีมา
คลอเคลยีพนัแข้งพนัขาประจบเอาใจ	น้องขวญั 

เดินลิ่วไปคว้าบัวรดน�้าสีเขียวอันจ๋ิวประจ�าตัว 
แล้วใส่น�้าเกือบเต็ม	 ตรงไปยังพุ่มดอกไม้สีขาว 
ริมรั้ว

	“คุณแม่ขา	ดูสิ	ดอกราชาวดี	หอมมากเลย			
หอมที่สุดในโลก	 คุณแม่ว่าในโลกนี้	 กลิ่นอะไร
หอมที่สุดคะ”

	“กลิน่ของศลีค่ะ	หอมทีส่ดุในโลก	พระพทุธ 
องค์ตรสัไว้ว่าไม่มกีลิน่อะไรจะหอมเท่ากลิน่ศลี 
เป็นกลิน่หอมชัน้สงูด้วยนะลกู”	คุณแม่ตอบเสยีง 
นุ่มนวลพลางพนมมือ

	“แปลกดีค่ะ	หนูคิดว่าดอกไม้จะหอมกว่า 
อะไรทัง้หมด	กลิน่ศีลหอมทีส่ดุหรอืคะน่ี	เป็นไป 
ได้อย่างไรกันคะ	 คุณแม่ช่วยเล่าเรื่องที่พระ- 
พุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะ”

 “พระพุทธเจ้าทรงพูดถึงการถวายบิณฑ- 
บาตแก่พระมหากัสสปเถระ	 ท่านออกจาก 
นิโรธสมาบัติซึ่งท่านบ�าเพ็ญมา	 ๗	 วันแล้ว 
ท่านมีเมตตาจะไปสงเคราะห์คนจน”

 “นิโรธสมาบัติ	 หมายถึงอะไรคะคุณแม่” 
น้องขวัญรีบถามทันที

                        

เรื่อง :  มโนรถปูรณี
ภาพ :  น้องขวัญ

ธรรมส สาหรับเยาวชน กลิ่นชั้นสูง
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	“นโิรธสมาบตั	ิเป็นการเข้าสมาธลิกึ	สงบมาก	
สูงกว่าเข้าฌานอีกนะ	 มีอานิสงส์มาก	 ท่านว่า 
หากใครได้ถวายอาหารแก่พระทีอ่อกจากนโิรธ
สมาบัติในวนัน้ัน	จะได้บญุมาก	พระมหากสัสป 
ท่านอยากไปโปรดคนจนสักคน	 แต่ก็มีนางฟ้า
สัก	 ๕๐๐	 องค์รู้เข้าเสียก่อน	 ต้องการได้บุญ 
จงึเตรยีมอาหารมากมายไว้คอยดกัถวายท่าน”

	 “นางฟ้าได้เปรียบมนุษย์นะคะ	 เพราะ
สามารถรูว่้าพระมหากัสสปออกจากสมาธิใหญ่	
ท�าบุญกับท่านแล้วก็จะได้บุญมากๆ”

	 “ไม่ได้เปรียบหรอกลูก	 เพราะพระเถระ
ท่านไม่ได้รับง่ายๆ	 พอรู้ว่าเป็นพวกนางฟ้ามา 
ดกัเอาบญุก่อนคนจน	ท่านจงึไล่ไปหมด	ท่านจะ 
ไปสงเคราะห์คนยากจน	 ท่านว่า	 พวกเธอรวย
อยู่แล้ว	 จะโลภไปถึงไหน	 แม้พวกเทพธิดาจะ 
อ้อนวอนสกัเพยีงไรกไ็ม่ฟัง	พวกเทพธดิาผดิหวัง 
กพ็ากันเหาะกลบัไปวมิาน	ไปพบกบัท้าวสกักะ
หรือพระอินทร์น่ะลูก	พอท้าวสักกะทราบเรื่อง 
แล้วก็อยากจะได้บุญบ้าง	คิดหาอุบายอยู่”

		“น่าสนกุจงัเลย	พระอนิทร์กอ็ยากได้บญุ	จน
ต้องหาอบุาย”	น้องขวัญพดูพลางนัง่พกัเหนือ่ย
บนสนามหญ้า	 “แล้วท่านวางแผนยังไงหนอ 
อยากรู้จังค่ะ”

	“ท่านแปลงร่างเป็นชายแก่ยากจน	เป็นช่าง 
ทอหูก	 เทพธิดาคู่บุญของท่านก็แปลงตนเป็น 
หญิงแก่ช่างหูกเหมือนกัน	 แถมยังเนรมิตถนน 
ช่างหูกขึ้นสายหนึ่ง	 คือเนรมิตบรรยากาศ 
หมู่บ้านคนจนมาเลยลูก”

	 “หนูเดาว่าจะถูกจับได้อีกแน่เลย	 ไม่รอด
แหงๆ”		น้องขวญัเดาพลาง	หอมดอกราชาวดทีี่ 
เด็ดมาหนึ่งช่อ

	 “ท่านพระมหากัสสปก็เดินทางมาบิณฑ- 
บาต	พอเหน็ถนนทีท้่าวสกักะเนรมติ	เหน็คนแก่

สองคนทอหูกอยู่	นึกสงสารมาก	ท่านคิดว่าจะ 
รับอาหารจากคนชราคู่นี้	 เพื่อให้เขาทั้งสอง
ได้บุญใหญ่	 คิดแล้วก็เดินไปตรงหน้าบ้านน้ัน 
ท้าวสกักะเหน็พระเถระก�าลังเดนิมา	จึงกระซิบ
บอกเทพธดิาว่าให้แกล้งท�าเป็นไม่เหน็ก่อน	ท่าน 
จะได้ตายใจ	แล้วจะได้ถวายบิณฑบาตสมความ 
ตั้งใจ”	คุณแม่เล่าต่อ

	“ตลกจงัค่ะ	เป็นถงึท้าวสกักะ	แต่เจ้าเล่ห์น่าดู
เลยนะคะ”	น้องขวัญข�าแผนการของท้าวสกักะ 

	“นั่นสิลูก	ด้วยความอยากได้บุญแท้ๆ	พระ
มหากัสสปก็มายืนสงบหน้าบ้าน	 สองคนชรา
ปลอมก็ท�าเป็นไม่เหน็	ก้มหน้าท�างานอยู	่สกัพกั 
หน่ึง	 ท้าวสักกะจึงบอกภรรยาว่าไปดูที่ประตู
เรอืนซ	ิดเูหมอืนมพีระยนือยูร่ปูหนึง่	ยายลองไป
ดูซิ	ฝ่ายยายปลอมก็ท�าพูดว่า	ตาไปดูเองเถอะ	 
ฉันยังท�างานยุ่งอยู่”	คุณแม่ท�าเสียงยายแก่ๆ

	 “แหม	 นางเทพธิดาก็ร่วมมือวางแผนกับ
ท้าวสักกะอย่างดีเลยนะคะ”

	 “ก็คู่บุญกันนะลูก	 รักใคร่สามัคคี	 เอาไง 
เอากัน	 ท้าวสักกะก็ออกจากเรือนมาไหว้พระ
เถระ	ท�าเป็นถอนใจ	กล่าวว่า	ท่านใดหนอ	ตาข้า
ฝ้าเสียแล้ว	ท�าป้องหน้าดู	เมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่า	
โอ	!	พระมหากัสสปนั่นเอง	นานๆ	มายังประตู
กระท่อมของพวกเราครั้งหนึ่ง	 มีอะไรอยู่ใน
เรือนบ้างไหมหนอ	?	ยายปลอมก็แกล้งท�าเป็น
ค้นหา	กุกกัก	กุกกัก	แล้วร้องตอบว่า	มีจ้ะตา”
คุณแม่ท�าเสียงยายแก่ๆ	อีกครั้ง

	“เล่นละครเก่งจัง	เทวดาผู้ใหญ่เนี่ย”	น้อง
ขวัญยิ้มหวาน

	 “ท่านอยากได้บุญใหญ่น่ะลูก	 ท้าวสักกะ 
จึงพูดกับพระมหากัสสปว่า	 อย่าติว่าอาหาร
ของโยมไม่ดีเลย	จงรับบิณฑบาตให้เป็นบุญแก่
โยมด้วยเถิด	 ว่าแล้วก็รับบาตรของพระเถระ 
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พระท่านกค็ดิจะสงเคราะห์เขาจรงิๆ	ตัง้ใจว่า	จะ 
เป็นอาหารอะไรก็ตาม	 ท่านก็จะฉันอาหารนั้น	
เพื่อให้คนชรายากจนทั้งสองได้บุญ	 ฝ่ายท้าว
สักกะก็เข้าไปในเรือน	 ตักข้าวสุกใส่เต็มบาตร
พร้อมทั้งกับข้าวมากมายมาถวายพระ”

	 “ในที่สุดก็หลอกพระมหากัสสปให้รับ
บณิฑบาตได้	อย่างนัน้หรอืคะ”	น้องขวญัไม่แน่ใจ 

	“ฟังต่อนะลูก	พระมหากัสสป	ท่านคิดว่า 
คนชราจนๆ	สองคนนี้	อาหารของเขาดีเหมือน
ของเศรษฐี	 เอ๊ะ...เขาเป็นใครกันแน่	 ชักสงสัย 
ท่านพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นท้าวสักกะ	จึงต่อว่า
พวกท่านจะมาแย่งสมบัติของคนยากจน	 เป็น 
กรรมหนัก	เพราะใครๆ	ก็ตามที่เป็นคนเข็ญใจ	 
ถวายอาหารแก่ท่านในวันนี้	 จะได้บุญใหญ่”	
คุณแม่พูดพลาง	นั่งลงข้างๆ	น้องขวัญ

		“ในทีส่ดุ	พระท่านกท็ราบความจรงิ	เทวดา
หลอกลวงพระมหากัสสปเถระไม่ได้”

	 	 “น่าเห็นใจท่านอยากได้บุญมากเลยลูก	
ทีนี้ท้าวสักกะก็ว่า	 ผมก็เป็นคนจนเหมือนกัน	
ใครๆ	อื่นจะยากจนยิ่งกว่าผมคงไม่มี	พระเถระ 
จึงกล่าวว่า	 ท่านเป็นเทวดาใหญ่ในสวรรค์	 จะ 
ว่าตนเป็นคนยากจนเข็ญใจได้อย่างไร	?”

	 “นั่นน่ะสิ	 ถ้าหากเทวดาระดับท้าวสักกะ 
ยากจน	แล้วท่านอื่นจะเหลืออะไรคะ	?”

	 “ท้าวสักกะก็อธิบายว่า	 ผมได้ท�าบุญไว ้
ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้า	 บุญของผมมี 
อานิสงส์น้อย	แต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี่เอง 
มเีทพบุตรใหม่	๓	องค์ท่ีท�ากรรมด	ีแล้วเกดิใกล้
วิมานของโยม	 มีเดชและรัศมียิ่งกว่าผม	 เวลา
ออกมาเจอกัน	 ผมต้องหลบรัศมีของเทวดา
เหล่านั้นทุกที”	คุณแม่ท�าเสียงน่าสงสาร
 “พระมหากัสสปก็เข้าใจท่าน	 แต่ก็ติงว่า 
ต่อไป	 จงอย่าท�าอย่างน้ีอีกนะ	 เป็นเทวดามา 

หลอกพระเพ่ือได้ใส่บาตร	 ไม่สมควรท�า	 ท้าว 
สกักะกถ็ามว่า	แล้วท่านจะได้บุญไหม	พระมหา-
กัสสปก็ตอบว่าได้บุญสิ	 ท้าวสักกะได้ฟังแล้ว 
กดี็ใจ	เหาะขึน้ไปบนอากาศ	แล้วร้องดังว่า	ดีใจจงั 
เราได้ใส่บาตรพระมหากัสสปแล้ว	ไชโย	ไชโย”

			“สาธ	ุ	ได้บญุไปแล้วอุตส่าห์วางแผนอย่าง
หนัก	น่าเหน็ใจ”	น้องขวัญเอนกายลงนอนหนุน 
ตักคุณแม่	รอฟังต่อ	“จบแค่นี้หรือคะคุณแม่”

	“ยงัมต่ีอตอนส�าคญัค่ะลกู	พระพทุธเจ้าอยู ่
ในวัดได้ยินเสียงของท้าวสักกะแล้ว	จึงตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า	พวกเราจงฟังเสียงอุทานของ
ท้าวสักกะ	ผู้ถวายบิณฑบาตแก่กัสสปบุตรของ 
เราแล้ว	แล้วทรงเปล่งพระอุทานว่า	เทวดาและ 
มนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู ้ถือบิณฑบาตเป็น
วัตร	ผู้เลี้ยงเฉพาะตนเอง	ไม่เลี้ยงผู้อื่น	ผู้มั่นคง 
ผู้สงบ	 มีสติอยู่ทุกเมื่อ	 และที่ส�าคัญคือพระ 
พุทธองค์ทรงตรัสว่า	ท้าวสักกะจอมเทพเสด็จ 
มาถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสป เพราะ
กลิ่นศีลโดยแท้” 

	 “อ๋อ	 เข้าใจแล้วค่ะ	 กลิ่นศีลนี้หอมไกลไป
ถึงสวรรค์เลยนะคะ	เสียงรถคุณพ่อมาแล้ว	จบ
เรื่องพอดี	ธรรมะจัดสรร	สนุกจังเลย	หนูไปรับ
คณุพ่อดกีว่า”		น้องขวัญว่าแล้วลกุขึน้ว่ิงไปทาง
ประตูหน้าบ้านทันที

ที่มา	:		ธรรมบท	ทางแห่งความดี	เล่ม	๑	วรรค	๔		
ว่าด้วยดอกไม้		เรื่องที่		๑๐		กลิ่นชั้นสูง
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วิเทศทัยย์

ตอบจดหมายเรื่อง
รอยพระพุทธบาท

	 ด้วยโยมพรรณี เรืองเล็ก	 ได้อ่านวารสาร
โพธิยาลัย	ฉบับที่	๑๓	เดือนมิถุนายน	๒๕๕๙	
ในบทความเรือ่งสบืค้นรอยพระพทุธบาท	ตอน	
๔	 แล้วเกิดความสนใจอยากจะได้ความรู้เพิ่ม
เตมิ	เพราะได้อ่านหนงัสือวชิระปราสาทของวัด
เพชรพลี	 “ซึ่งข้อความส่วนใหญ่แปลมาจาก
อักษรไทยโบราณที่จารไว้ในกระเบ้ือง	 ซึ่งขุด
พบที	่จ.ราชบรุแีละเพชรบรุ”ี	พร้อมส่งเอกสาร
ดงักล่าวให้ผูเ้ขียนเพือ่อ่านประกอบ	และขอค�า
อธบิายเพิม่เตมิว่า	“หากท่านผูใ้ช้นามปากกาว่า 
‘วิเทศทัยย ์’	 มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประการใดและมีเวลาพอ	กรุณาตอบใหค้วามรู ้
แก่ดิฉันด้วย	จะเป็นพระคุณยิ่ง”
	 สุดท้ายโยมพรรณีแจ้งว่าได้อ่านวารสาร
โพธิยาลัยเฉพาะฉบับที่	 ๑๓	 เท่านั้น	 ซึ่งมีผู้ 
บรจิาคให้อกีทอดหนึง่	หากไม่เป็นการรบกวน	ให้ 
ผู้เขียนตอบ	แล้วส่งไปยังที่อยู่ดังแจ้งไว้แล้วนั้น
ในฐานะผูเ้ขยีนหนงัสอืคนหนึง่	ย่อมยนิดไีม่น้อย

ทีบ่ทความสามารถสือ่ให้ผูอ่้านได้อย่างสมัฤทธิ
ผล	 สังเกตได้จากจดหมายของคุณโยมพรรณี
เป็นตวัอย่าง	ยิง่ผูอ่้านอ้างหลกัฐานสบืค้นเล่มอืน่ 
ประกอบด้วยแล้ว	 ยิ่งท�าให้ผู้เขียนยินดีเพิ่มขึ้น
เท่าทวี	เพราะท�าให้รู้ว่ายังมีต�าราอีกหลายเล่ม
ทีห่ลงหหูลงตาผูเ้ขยีนอยู	่จึงอนุโมทนาขอบคณุ
โยมพรรณียิ่งนักกับจดหมายค�าถามครั้งนี้
	 เอกสารที่คุณโยมพรรณีถ่ายเอกสารส่ง 
มาให้นั้น	เป็นหลักฐานที่พระธรรมวงศ์เวที	(อ�่า	 
ธมฺมทตฺโต)	 วัดโสมนัสราชวรวิหาร	 กรุงเทพ- 
มหานคร	 ได้ถอดแปลจากกระเบื้องจารพร้อม 
อ้างเนื้อความตามคัมภีร์อรรถกถาประกอบ 
เนื้อหาตามกระเบื้องจารนั้นไม่ต่างจากคัมภีร์- 
อรรถกถามากนัก	 จะแปลกแตกต่างบ้างก็เป็น
ส�านวนแบบไทยแท้	มคี�าสัน้ยาวผสมกันทัง้ไทย
แท้และภาษาบาลี	 พิจารณาแล้วน่าจะเป็นยุค
ภาษาไทยและภาษาบาลีสมบูรณ์ลงตัวแล้ว	ซึ่ง
ก็คือยุคอยุธยาตอนปลายนั้นเอง

สนทนา
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	 สรุปเบื้องต้นว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะคัด
ลอกมาจากค�าบอกเล่าหรือคัมภีร์เล่มใดเล่ม
หนึ่งเป็นแน่
	 เพื่อให้ผู ้อ ่านโดยเฉพาะคุณโยมพรรณี
กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้	 จึงเห็นสมควร
อธิบายและพรรณนาเชิงวิเคราะห์ให้ทราบถึง
คติความเชือ่เกีย่วกับรอยพระพทุธบาท	นบัจาก
จุดก�าเนิดคือชมพูทวีปแล้วไหลเข้าสู่ศรีลังกา
และเชื่อมโยงถึงประเทศไทยเป็นสถานีปลาย
ทาง	เราต่างทราบกันดว่ีาพระเจ้าอโศกมหาราช
แห่งชมพูทวีปนั้น	ได้จัดส่งพระสมณทูตออกไป
เผยแพร่พระพุทธศาสนายังต่างแดนถึง	๙	สาย	
ในทีน่ีข้อพดูถงึเฉพาะ	๓	สาย	ทีเ่กีย่วข้องกบัคติ
ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทเท่านั้น
	 สายแรกมีพระสมณทูตนามว่าพระโยนก
ธรรมรักขิตเถระ	 ได้รับมอบหมายให้เดินทาง
ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่แคว้นอปรันตกะ	
ซึ่งกษัตริย์ผู ้ปกครองแคว้นแห่งนั้นมีนามว่า
โยนกราชา	 ปัจจุบันคือบริเวณเมืองมุมไบ	 อัน
เป็นเมอืงหลวงของรฐัมหาราษฎระ	ซึง่แคว้นดงั
กล่าวโด่งดังแพร่หลายในฐานะเป็นเมืองท่าชื่อ
ว่าสุปารกะ	(ปัจจุบันเรียกว่าโสปากะ)	อันเป็น 
จุดสุดท้ายของแม่น�้านัมมทา	 ก่อนไหลลงสู ่
มหาสมุทรอินเดีย

	 สายถัดมามีพระสมณทูตนามว ่าพระ 
มหินทเถระเป็นหัวหน้า	 ได้รับมอบหมายให ้
เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังเกาะ 
ลังกา	 ซึ่งสมัยน้ันกษัตริย์ปกครองมีพระนาม 
ว่าเทวานัมปิยติสสะ	 ได้รับการอุปถัมภ์จาก
สถาบนักษัตริย์เป็นอย่างด	ีจนพระพทุธศาสนา
หยั่งรากฝังลึกลงสู ่ เกาะลังกาอย่างมั่นคง 
สมณทูตสายน้ีประสบความส�าเร็จมากกว่า 
สายอื่น	 เพราะมีการรักษาสืบทอดพระพุทธ 
ศาสนาและค�าสอน	ในลักษณะของลายลักษณ์
อักษรสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
	 สายสดุท้ายมพีระสมณทตูนามว่าโสณเถระ
และอุตตรเถระ	ได้รับมอบหมายให้เดินทางมา
เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ดินแดนสุวรรณภูมิ	
เบื้องต้นให้เข้าใจในภาพกว้างว่าหมายถึง 
ดินแดนพม่า	ไทย	ลาว	และเขมร	ส่วนจะเป็น
ตรงไหนอย่างไร	 ให้เป็นหน้าท่ีของนักวิชาการ
เขาท�าหน้าที่ศึกษาค้นคว้ากันต่อไป	
	 สนันษิฐานว่าสมณทตูท้ังสามสายคงจะเดนิ
ทางไปมาหาสู่กันเป็นประจ�า	 ซึ่งสมัยนั้นแต่ละ
ดินแดนล้วนเป็นเมอืงท่าส�าคัญ	และคติความเช่ือ 
เรื่องรอยพระพุทธบาทน่าจะมีการถ่ายเทจาก
ดินแดนหนึ่งส่งต่อให้อีกดินแดนหนึ่งเป็นแน่
	 ผู้เขียนเชื่อว่าคติความเชื่อเรื่องรอยพระ 
พุทธบาทเกิดมีขึ้นที่แคว้นอปรันตกะเป็นปฐม	

ถูปารามเจดีย์ เมืองเก่าอนุราธปุระ
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ก่อนที่จะมาเป็นที่รู ้จักแพร่หลายในประเทศ 
ศรลัีงกา	และส่งทอดต่อมาถงึดนิแดนสวุรรณภมูิ
ในที่สุด
	 ทั้งน้ีเพราะจับความตามคาถาบูชารอย
พระพุทธบาทแบบศรีลังกาว่า
	 ยัง	 นัมมะทายะ	 นะทิยา	 ปุลิเน	 จะ	 ตีเร 
	 ยัง	 สัจจะพันธะคิริเก	 สุมะนา	 จะลัคเค 
	 ยัง	 ตัตถะ	 โยนะกะปุเร	 มุนิโนจะ	 ปาทัง 
 ตงั	ปาทะลญัชะนะมะหงั	สริะสา	นะมาม	ิฯ
	 รอยพระบาทใด	 อันพระพุทธองค์ได้ทรง
แสดงไว้แล้ว	บนหาดทรายแทบฝ่ังแม่น�า้นมัมทา 
เหนือภูเขาสัจจพันธ์	เหนือยอดเขาสุมนะ	และ
ที่เมืองโยนก	ข้าพเจ้าขอนมัสการรอยพระบาท 
นัน้ๆ	ของพระมุนีด้วยเศยีรเกล้า	แม่น�า้นมัมทา
ก็ดี	ภูเขาสัจจพันธ์ก็ดี	และเมืองโยนกก็ดี	ล้วน
อยู่ในชมพูทวีป	 และน่าจะอยู่ในอาณาบริเวณ
แคว้นอปรันตกะ	 ซึ่งเป็นดินแดนที่พระโยนก
ธรรมรักขิตเถระเป็นสมณทูต	 เดินทางไปเผย
แพร่พระพุทธศาสนานั้นเอง

มาโปรดชาวเกาะลังกา	เทพสุมนะนั้นหาใช่ใคร 
อืน่	แต่เป็นผูท้�าหน้าทีด่แูลรกัษารอยพระพทุธ- 
บาทน้ันเอง	 โดยได้รับมอบหมายโดยตรงจาก 
พระพุทธเจ้า	 และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้
สมบรูณ์มากขึน้	พร้อมทัง้เชือ่มโยงคตคิวามเชือ่
ของชมพทูวีปกับลงักาให้กลายเป็นเน้ือเดียวกัน	
จึงแต่งคัมภีร์อรรถกถาประกอบ	 จนกลายเป็น
ลายลักษณ์อักษรรักษาสืบมาถึงปัจจุบัน	
	 คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทเช่นนี	้
น่าจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ยุคน้ัน 
แล	 หลักฐานคือรอยพระพุทธบาทที่โบราณ
สถานสระมรกต	จังหวัดปราจีนบรุ	ีซ่ึงมลีกัษณะ
สอดคล้องต้องกนักับรอยพระพทุธบาทของชาว
เกาะลังกาอย่างไม่ผิดเพี้ยน

	 แต่คติความเชื่อดังกล่าวทั้งบนเกาะลังกา
และดินแดนสุวรรณภูมิ	 ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
แพร่หลายมากนัก	อาจเป็นเพราะความเชื่อพื้น
ถิ่นทรงอิทธิพลมากกว่า	 หรืออาจเป็นเพราะ
พระสมณทูตเน้นความส�าคัญด้านอ่ืน	 แต่การ
หลงเหลอืหลกัฐานดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่า	คติ
ความเชือ่เรือ่งรอยพระพทุธบาทเป็นทีรู่จั้กของ
คนไทยแล้วนับตั้งแต่สมัยนั้น
	 คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทของ
ประเทศไทย	 มาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายสมัย
อาณาจักรสุโขทัย	เมื่อพระมหาธรรมราชาลิไท
โปรดให้ไปพมิพ์รอยพระพทุธบาททีเ่ขาสมุนกูฏ
บนเกาะลังกา	 แล้วโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.

	 ส่วนสมุนกูฏนัน้เป็นยอดเขาบนเกาะลงักา	
เชื่อว่าเป็นสถานสถิตของเทพสุมนะ	 ซึ่งเป็น
เทพเจ้าด้ังเดิมของชาวเกาะลงักาก่อนพระพทุธ
ศาสนาจะเข้ามาประดิษฐานมั่นคง	 พระเถรา
จารย์คงออกอุบายให้เทพสุมนะกลมกลืนกับ
พระพุทธศาสนา	 ด้วยการแต่งหนังสืออ้างว่า
เหนือขุนเขาสุมณกูฏนั้นเป็นสถานที่ประทับ
รอยพระพุทธบาท	 คราวพระพุทธองค์เสด็จ 

แม่น�้านันมทานที แห่งชมพูทวีป
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๑๙๐๒	ดังความว่า	“พระบาทลักษณะนั้นไซร้	
พระยาธรรมิกราชให้ไปพิมพ์เอารอยตีน.....	
พระเป็นเจ้าเถิงสิงหลอันเหยียบเหนือจอมเขา
สุมนกูฏบรรพต	 ประมาณเท่าใดเอามาพิมพ์
ไว้	จุ่งคนทั้งหลายแล....	อันหนึ่งประดิษฐานไว้
ในเมืองศรีสัชชนาลัยเหนือจอมเขา....	 อันหนึ่ง
ประดิษฐานไว้ในเมืองสุโขทัยเหนือจอมเขา
สุมนกูฏ	อนัหนึง่ประดษิฐานไว้ในเมอืงบางพาน
เหนือจอมเขานางทอง	 อันหนึ่งประดิษฐานไว้
เหนือจอมเขาที่ปากพระบาง	 จารึกก็ยังไว้ด้วย
ทุกแห่ง”
	 ด้วยหลักฐานดังกล่าวมาจึงสรุปได้ว่า	 คติ
ความเชื่อรอยพระพุทธบาทบนแผ่นดินไทย	
นับเริ่มต้นจากสมัยพระธรรมราชาลิไทเท่านั้น	
การจะทอดระยะเวลายาวไกล	เหมือนคุณโยม
พรรณีอ่านเจอในหนังสือวชิระปราสาทของวัด
เพชรพลีย่อมเป็นไปได้ยากนัก
	 เหตุผลคืออักษรไทยที่จะบันทึกเรื่องราว
เป็นหลักฐานชัดเจน	 เพิ่งมาสมบูรณ์ลงตัวสมัย 
อยธุยาตอนปลายนีเ้อง	จงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเชือ่ 
ว่าเนื้อความตามกระเบื้องจารของวัดเพชรพลี 
เป็นของแท้ดั้งเดิม	 ซึ่งนับย้อนรอยถอยหลังไป 
จนถึงสมัยสมณทูตโสณเถระและอุตตรเถระ 
เข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ	 ขณะที่ 

วรรณกรรมชั้นอรรถกถาของศรีลังกา	 ซึ่งว่า 
ด้วยคติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทนั้น 
มกี�าเนดิเกดิมา	นบัตัง้แต่พระพุทธศาสนาเข้ามา 
เผยแผ่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ 
พุทธศักราช	 ๒๓๖	 อีกทั้งมีการแต่งคัมภีร ์ 
อรรถกถาประกอบด้วย	ความน่าเชื่อถือจึงต้อง
ยกให้ศรีลังกาเขา
	 โยมพรรณีอาจเห็นแย้งว่า	 หลักฐานใน
กระเบือ้งจารระบไุว้ชดัว่าพระพทุธเจ้าเคยเสด็จ
มาดินแดนสุวรรณภูมิ	 โดยเฉพาะประเทศไทย	
และได้ประทับรอยพระบาทเอาไว้หลายแห่ง	
จึงน่าจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกไว้ว่าเป็นของ
จริงแท้แน่นอน
	 ตอบแบบเหตุผลคือ	 ไม่มีหลักฐานในพระ
ไตรปิฎกระบุว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแคว้น
แดนใดนอกชมพูทวีป	 แม้อินเดียเองก็เสด็จ
จาริกแสดงธรรมเฉพาะบริเวณมัชฌิมประเทศ
เท่านั้น	หาได้เสด็จจาริกรอบชมพูทวีปไม่	ด้วย
เหตุนั้นบ้านใดเมืองใดที่อ้างว่าพระพุทธเจ้า
เสด็จไปโปรดคนน้ันคนน้ี	 พร้อมประทับรอย
พระพุทธบาทเอาไว้	 ถือว่าดินแดนน้ันได้รู้จัก
พระพุทธศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 และผู้
รู ้ได้แต่งเรื่องราวเพ่ือเชื่อมโยงเก่ียวข้องกับ
พระพุทธเจ้า
	 ส่วนใครจะอ้างว่าเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
ของพระพุทธเจ้า	ผู้เขียนก็คงไม่กล้าเถียง



	 ในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา	๒๕๖๐	ปีท่ีแล้ว	หลังจากท่ีการท�าปฐมสังคายนา	น�าโดยพระมหา

กัสสปะ	และพระอรหันตขีณาสพท่ีมีจตุปฏิสัมภิทา	มีพระอุบาลีและพระอานนท์เป็นอาทิ	ทั้งหมด	

๕๐๐	รูป	เสร็จสิ้นลง	ใช้เวลาท้ังหมด	๗	เดือน

	 ก็ในเวลาจบการร้อยกรองพระพุทธพจน์นั้น	 มหาปฐพีนี้เหมือนเกิดความปราโมทย์ให้

สาธุการอยู่ว่า	 “พระมหากัสสปเถระท�าพระศาสนาของพระทศพลนี้ให้สามารถเป็นไปได้ตลอด

กาลประมาณ ๕๐๐๐ พระวรรษา” ดังน้ีแล้ว	ก็หวั่นไหว	เอนเอียง	สะเทือนสะท้าน	เป็นอเนกประการ 

จนถึงน�้ารองแผ่นดินเป็นท่ีสุด*

	 และในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา	 อีก	 ๑๐๐	 ปีถัดมา	 เมื่อ	 ๒๔๖๐	 ปีท่ีแล้ว	 ก็เป็นวันท่ีการ

สังคายนาครั้งที่สองเสร็จสิ้นลงเช่นกัน	การสังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการท่ีพระภิกษุพวกวัชชีบุตร

ปฏิบัติผิดเพี้ยนจากพระวินัย	๑๐	ข้อ	(มีเก็บเกลือไว้ฉันพร้อมกับอาหารเป็นอาทิ	และมีการรับเงิน

และทองเป็นข้อท่ีสิบ)	 ในครั้งนี้มีพระอรหันต์ขีณาสพทรงจตุปฏิสัมภิทา	 ๗๐๐	 รูปเข้าร่วม	 โดยมี 

พระยสกากัณฑบุตรเป็นผู้ริเริ่ม

มำฆบูชำ	วนัเสรจ็สงัคำยนำพระไตรปิฎก

*จากคัมภีร์สมันตปาสาทิกา			อรรถกถาพระวินัยปิฎก



v วิสัชนาธรรม :
	 พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	?
v พระธรรมเทศนา :
    ธ สถิต ด้วยทศพิธราชธรรม
v	กวีกุมภา		:	อกหักยังเหลือจมูก
v สาระธรรม :
	 ปุจฉา	-	วิสัชนา	พระผู้ทรงพระไตรปิฎก
v	ปัญญาภิวัฒน์	:		ไตรรัตนบูชา
v	ชวนอ่าน	:	ปลงพระชนมายุสังขาร

v	สาระน่ารู้	:	สังคายนาพระไตรปิฎก
v	ในกระแสข่าว	:	
	 สมเด็จพระสังฆราช	องค์ที่	๒๐
v	กวีนิพนธ์	:	ห้วงน�้า	-	สงสาร
v ปัญญารัตนะ : 
	 คุณของขันติ	(ตีติกขาขันติ)
v	ข่าวชาววัด	:	ใต้ฟ้าวัดจากแดง
v	ธรรมส�าหรับเยาวชน		:	กลิ่นชั้นสูง
v	สนทนา	:	ตอบค�าถามเรื่องรอยพระพุทธบาท




