ฉบับไตรรัตนบูชา
มาฆบูชาร�ำลึก

๒๑

ปี ที่ ๒ ฉ บั บ ที่ ๒ ๑ เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ ๒ ๕ ๖ ๐

มาฆบูชาร�ำลึก
วันมาฆะจิตน้อม		
ค�ำสั่งสอนพระศาสดา
สูงเหนือค่ายิ่งกว่า
โอวาทปาติโมกข์ย้�ำ
     รักอาตมาเหล่าพ้อง
พึงเร่งรัดก�ำจัด
เติมเต็มเพิ่มดีชัด
ชะส่องจิตสะอาดให้

บูชา
เลิศล�้ำ
ปาฏิ- หาริย์ใด
เสกสร้างพุทธา
สรรพสัตว์
ชั่วไซร้
เจนเด่น  บูรณ์เฮย
ผ่องแผ้วถึงธรรม ฯ

เปิดเล่ม
วารสารโพธิ ย าลั ย ฉบั บ นี้ ต รงกั บ เดื อ น
กุ ม ภาพั น ธ์ วั น ส� ำ คั ญ ในเดื อ นนี้ ส� ำ หรั บ
พุ ท ธศาสนิ ก ชน คื อ วั น มาฆบู ช า ซึ่ ง เราจะ
ได้น�ำเสนอบทความ ไตรรัตนบูชา เขียนโดย
ธีรปัญโญ ผูเ้ ป็นหนึง่ ในความภาคภูมใิ จของคณะ
ผู้จัดท�ำ  เพราะท่านมักจะมีงานเขียนที่แปลก
แหวกแนว มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ไม่มีใคร
เหมือน และมีการน�ำเสนอด้วยวิธกี ารใหม่ๆ จาก
การคิดค้นของตัวท่านเอง นับเป็นงานเขียนทีท่ รง
คุณค่าทั้งทางวิชาการและการน�ำเสนอ
ในวารสารฉบับนี้ เรายังได้น�ำเรื่องราวของ
พระผูท้ รงพระไตรปิฎกจากสหภาพเมียนมาร์มา
เสนอเป็นครัง้ ที่ ๒ ครัง้ แรกคือในฉบับที่ ๒ ประจ�ำ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งท่านผู้สนใจและไม่มี
วารสารฉบับนั้นในครอบครอง ก็ขอเชิญอ่านได้
ที่เว็ปไซต์ Kanlayanatam ครั้งนั้น พระผู้ทรง
พระไตรปิฎกได้เดินทางมาเมืองไทยพร้อมกัน
เป็นครั้งแรก ทางวัดจากแดงได้จัดงานต้อนรับ
อย่างสมเกียรติ ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมถาม
ปัญหา และได้บันทึกค�ำถามค�ำตอบนั้น ต่อมา
ได้ตีพิมพ์เรื่องราวทั้งหมดไว้แล้วในเล่มดังกล่าว
ในปีนี้ พระผูท้ รงพระไตรปิฎก ๗ รูป ได้เดิน
ทางมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง ทางวัดจากแดงได้
จัดพิธีต้อนรับ และเปิดโอกาสให้ญาติโยมถาม
ปัญหาอย่างจุใจ โดยมีพระอาจารย์มหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร ธัมมาจริยะ ทีเ่ คยศึกษาในประเทศ
พม่า ๑๒ ปี เป็นล่ามแปล เราได้บันทึกค�ำถาม
ค�ำตอบทั้งหมด น�ำมาถอดความเป็นตัวอักษร
ตรวจทานโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�ำมาตี
พิมพ์พร้อมด้วยรูปและประวัติคร่าวๆ ของพระ
ผูท้ รงพระไตรปิฎกทีม่ าในครัง้ นี้ ครบหมดทุกรูป

ฉบับที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระผูท้ รงพระไตรปิฎกทีย่ งั มีชวี ติ อยูใ่ นปัจจุบนั
ทั้งหมดมี ๙ รูป)
ค�ำถาม - ค�ำตอบ ที่เรียกในภาษาธรรมะ
ว่า ปุจฉา - วิสัชนา ของพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
มีความน่าสนใจมาก เพราะเราจะไม่ค่อยได้ยิน
ค�ำตอบเชิงนี้ในประเทศไทย ท่านมีวิธีตอบอย่าง
ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง เน้น
ความส�ำคัญของพระอภิธรรม ซึง่ ในประเทศไทย
จะไม่ค่อยเน้นพระอภิธรรม มีเพียงส่วนน้อยที่มี
การเรียนการสอนพระอภิธรรมอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิชาการอย่างชัดเจน ในความเป็นจริง
แล้ว หากเราเป็นพุทธศาสนิกชน พระไตรปิฎก
ทุกปิฎกมีความส�ำคัญทั้งสิ้น ไม่สมควรจะละทิ้ง
ปิฎกหนึ่งปิฎกใด ด้วยความเข้าใจของตนเองว่า
ไม่ส�ำคัญ ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องรู้ก็ได้ ทั้งหมดคือ
ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นพระสัพพัญญุ ต ญาณ ที่ ท รงเพี ย รพยายามสั่ ง สมมานาน
แสนนานถึงสี่อสงไขย แสนมหากัป
ค� ำ ตอบหรื อ วิ สั ช นาของพระผู ้ ท รงพระ
ไตรปิฎก จะช่วยท�ำให้เรารูว้ า่ ท�ำไมพระอภิธรรม
จึงส�ำคัญ ไม่เรียน ไม่รไู้ ด้ไหม หากเรียนและรูแ้ ล้ว
จะได้อะไร
อี ก บทความหนึ่ ง ที่ อ ยากชวนอ่ า น คื อ
คอลัมน์ สนทนา เป็นการตอบค�ำถามท่านผู้
อ่านผู้มีความสนใจเรื่อง รอยพระพุทธบาท ของ
วิเทศทัยย์ และได้ส่งค�ำถามมาถามผู้เขียน เป็น
ค�ำถามน่าสนใจ เราจึงขอให้ท่านวิเทศทัยย์เขียน
ตอบในเชิงบทความอธิบายข้อสงสัยของท่าน
ผูอ้ า่ นท่านนัน้ ขอเชิญอ่านชัน้ เชิงการตอบปัญหา
แบบสะกิดให้ผู้อ่านหาค�ำตอบด้วยตนเอง
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นอกจากนี้ โพธิยาลัย
ยั ง คงพรั่ ง พร้ อ มไปด้ ว ย
บทความดีๆ อีกหลายเรื่อง
ฉบับนี้ ท่านอาจารย์วศิน
อิ น ทสระ ปราชญ์ เ อกใน
ทางพระพุ ท ธศาสนาของ
ประเทศไทยอี ก ท่ า นหนึ่ ง
ได้ เ มตตาส่ ง บทความมา
ให้ อี ก ครั้ ง และเราจะได้
เปิดคอลัมน์ไว้ให้ท่าน คือ
ปั ญ ญารั ต นะ หากท่ า น
มี เ วลาและสุ ข ภาพเอื้ อ
อ� ำ นวยเราก็ จ ะได้ อ ่ า น
บทความภาษาสวยๆ จาก
ท่านอีก วารสารโพธิยาลัย
ขอกราบของพระคุณท่าน
อาจารย์วศินอย่างสูงสุดมา
ณ โอกาสนี้
หากท่านติดตามโพธิยาลัยมาโดยตลอด จะเห็น
ว่ า วารสารของเรามี ก าร
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพให้ ดี ยิ่ ง
ขึ้ น คณะผู ้ จั ด ท� ำ เพี ย ร
พยายามสรรค์สร้างสิ่งดีๆ
ให้กับท่านผู้อ่าน สุดก�ำลัง
ความสามารถที่ มี ด้ ว ย
ซาบซึ้ ง ในพุ ท ธพจน์ ที่ ว ่ า
ในบรรดาทานทั้ ง หลาย
ธรรมทานชนะทานทั้งปวง
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
เราจึ ง ตั้ ง ใจท� ำ ธรรมทาน
ของเราให้เป็นทานอันเลิศ
อันประณีต ฝากไว้ในแผ่นดิน
คณะผู้จัดท�ำ
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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
สำ�นักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จำ�นวน ๔,๐๐๐ เล่ม
ภาพปก
พระมหาชัยพร เขมาภิรโต
ปก
ไตรรัตนบูชา
วาดภาพประกอบ
น้องขวัญ
เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก, Cagino bhikkhu,
Mei, Pimukt
ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์
‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙
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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�้ำ - สงสาร.................๓๘
a คุณของขันติ (ตีติกขาขันติ)..................๓๙
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a ธรรมส�ำหรับเยาวชน............................๔๒
a สนทนา เรื่องรอยพระพุทธบาท...........๔๕
หากท่ า นผู ้ อ ่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะติ ด ต่ อ
กองบรรณาธิ ก ารวารสารโพธิ ย าลั ย หรื อ
ต้องการแสดงความเห็น ติชม หรือค�ำแนะน�ำใดๆ
กรุณาติดต่อได้ทอี่ เี มลล์ pk.krun21@gmail.com
(พระครูประคุณสรกิจ หรือพระมหาการุณย์
กุสลนนฺโท) หรือติดต่ออีเมลล์   acharak7153
@gmail.com หรือเบอร์โทร 082-891-4464
(คุณอัจฉรา)
วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา โดยเลือกใช้กระดาษถนอม
สายตาเพื่ อ รั ก ษาสุ ข ภาพของผู ้ อ ่ า น เปี ่ ย มด้ ว ย
คุณค่าทางธรรมที่คัดสรร เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
และบริจาคไปตามห้องสมุด หากท่านอ่านจบแล้ว
ต้องการแบ่งปันธรรมทาน โปรดส่งต่อให้ท่านอื่น
ที่เห็นคุณค่า หรือมอบให้สถาบัน ห้องสมุด วัด
หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางธรรมกว้างขวางต่อไป
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com
และ Facebook Page : Kanlayanatam
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
  ๑. ชมรมกัลยาณธรรม
  ๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร
  ๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว

วิสัชนาธรรม

๒๑
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พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระผู้ทรงจ�ำพระไตรปิฎก ?

พระผู้ทรงจ�ำพระไตรปิฎกคือใคร อย่างไร
จึงเรียกว่าพระผูท้ รงพระไตรปิฎก จะสร้างพระ
ไทยให้มีพระผู้ทรงพระไตรปิฎกอย่างที่ประเทศ
พม่ า สร้ า งได้ ห รื อ ไม่ แนวทางที่ จ ะพั ฒ นา
พระสงฆ์ไทยและพุทธบริษัท ๔ ให้เข้มแข็ง
โดยเฉพาะพระสงฆ์ต้องเป็นผู้น�ำทั้งทางด้าน
ปริ ยั ติ แ ละปฏิ บั ติ เมื่ อ พระสงฆ์ มี ค วามเป็ น
ผู้น�ำทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ พุทธศาสนา
ในประเทศไทยก็จะเข้มแข็ง บางท่านอาจจะ
คิ ด ว่ า เรื่ อ งพระพุ ท ธศาสนาเป็ น หน้ า ที่ ข อง
พระภิกษุอย่างเดียว ตอนนี้ตามข่าวจะเห็นว่า
พระภิกษุไม่ค่อยส�ำรวม มีข่าวไม่ค่อยดี ปริยัติ
ก็ไม่เก่ง ปฏิบัติก็ไม่ได้  ไม่รักษาวินัย เทศน์ก็ไม่
เป็น ล้วนเป็นสิ่งที่ท�ำลายศรัทธา เราจะสร้าง
พระที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ
เทศน์เป็น สอนเป็น ให้ธรรมะกับญาติโยมเป็น
ญาติโยมเข้าวัดแล้วได้ที่พึ่งอย่างแท้จริง “เรา
จะสร้างพระอย่างนี้ได้อย่างไร”

พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปแรก
ในยุคพุทธกาล พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูป
แรกคือพระอานนท์เถระ คุณสมบัติของท่าน
พระอานนท์เถระคือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความ
เป็นพหูสูต มีความทรงจ�ำเป็นเลิศ ฟังอะไร
จ�ำได้เร็ว เข้าใจ ไม่ลืม นี่คือพระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่พระองค์น�ำเสนอนั้น  
มี ส าวกที่ ท รงจ� ำ ได้ ทั้ ง หมดรู ป แรกคื อ พระ
อานนท์เถระ ท่านท�ำบุญอะไรจึงสามารถทรง
จ�ำได้ทั้งหมด เราฟังเทศน์ธรรมะบางทีม้วนนี้
ฟังสัก ๒๐ รอบก็ยังจ�ำไม่ได้ทั้งหมด มันเกิด
อะไรขึน้ บางทีไม่ได้ฟงั อย่างเดียวนะ เรียนด้วย
ท่องด้วย ทวนด้วย อย่างอาตมาฟังภาษาบาลี
ฟังถึงหนึ่งพันเที่ยว เอามาทวนๆ หนึ่งพันเที่ยว
แต่พระอานนท์ฟังเที่ยวเดียว ท�ำไมท่านจึง
เข้าใจ จ�ำได้และไม่ลืมเลย
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ในพระพุทธศาสนามี ๒ ท่าน คือ พระ
อานนท์ และหมอชีวกโกมารภัจจ์  ทั้งสองท่าน
นี้ท�ำบุญแล้วปรารถนาให้มีความทรงจ�ำเป็น
เลิศ ฟังปุ๊บ เข้าใจ จ�ำได้ ไม่ลืม จริงๆ แล้ว
พระพุทธองค์ตรัสว่า สัญญาอนิจจา ความจ�ำ
ไม่ เ ที่ ย ง แต่ ท� ำ ไมความจ�ำของพระอานนท์
จึงเที่ยง ขัดกับพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัส
ไว้หรือไม่ เป็นดังนั้นเพราะท่านอธิษฐานตั้ง
ความปรารถนาที่จะจดจ�ำค�ำสั่งสอน และท่าน
ยังเป็นพระสาวกองค์ส�ำคัญที่ตอบค�ำถามใน
การสั ง คายนาพระไตรปิ ฎ กครั้ ง ที่ ๑ นี้ คื อ
ประโยชน์ จ ากการทรงจ� ำ พระไตรปิ ฎ กของ
พระอานนท์
พระอานนท์ท่านทรงจ�ำได้อย่างไร แล้วเรา
จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร
ต้องมาพิจารณาว่า  ๑. เรามีศลี ไหม  ๒. เรา
มีสมาธิไหม ๓. เรามีปัญญาไหม ถ้าศีล สมาธิ
ปัญญามั่นคง เวลาเรียนปริยัติก็เรียนได้รวดเร็ว
จ�ำได้เร็ว จ�ำได้หมด จ�ำแล้วไม่ลืม พระพุทธ
องค์ตรัสไว้ใน ภิกขุโนวาทกสิกขาบท เกี่ยว
กับการให้โอวาทนางภิกษุณีว่า   พระภิกษุที่
บวชเข้ามาในศาสนา ถ้าไม่อยากเรียนทั้งหมด
ก็ให้เรียนเฉพาะที่จ�ำเป็น คือ
๑. ภิกขุปาติโมกข์ + ภิกขุณีปาติโมกข์
ท่องได้  

๒. อ่านบาลีและแปลได้  
๓. ขันธกะวัตร
๔. การท�ำสังฆกรรม คือสวดกรรมวาจา
บาลีเป็น
๕. เข้าใจสมถะและวิปัสสนา
๖. จ�ำพระสูตรพอทีจ่ ะสงเคราะห์ญาติโยม
ได้ ๔ ภาณวาระ
๗. มีพรรษาครบ ๕
ถ้าพระไม่อยากเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้
ขนาดนี้ จึงไม่จ�ำเป็นต้องเรียนได้ ถ้าบวชมาปุ๊บ
เข้าป่าเลย ไม่เรียนสิ่งเหล่านี้ถือว่าอาบัติทุกกฎ
เพราะนิ ส สั ย ขาด (นิ ส สยมุ จ จนกะไม่ ผ ่ า น)
แผนการศึกษา ตามพุทธประสงค์ คือ
๑. ขั้ น พื้ น ฐาน ภาคบั ง คั บ ต้ อ งศึ ก ษา
๕ ปี พ้นนิสสัยได้
๒. ขั้นกลาง ศึกษา ๕ ปี ถึง ๑๐ ปี เป็น
ครูบาอาจารย์ได้  
๓. ขั้ น สู ง ศึ ก ษา ๑๐ ปี ถึ ง ๒๐ ปี
เป็นอุปัชฌาย์ได้ เป็นหลักสูตร ๓ ระดับ ระดับ
พ้นจากนิสสัย ใช้เวลา ๕ ปี ระดับที่จะเป็นครู
อาจารย์สอนคนอื่นได้ ใช้เวลา ๑๐ ปี ระดับที่
เป็นอุปัชฌาย์ได้ ๒๐ ปี อันนี้คือวินัยในพระ
ไตรปิฎกที่ได้ตั้งไว้โดยตรงเรื่องการศึกษาของ
พระสงฆ์ (ดูใน ภิกขุโนวาทกสิกขาบท)
พระสงฆ์พม่าทรงจ�ำพระไตรปิฎก ได้แบบ
อย่ า งมาจากไหน? แรกสุ ด คื อ ได้ ม าจาก
พระอานนท์ พระอานนท์มีความทรงจ�ำเป็น
เลิศ พระภิกษุผทู้ รงจ�ำจ�ำนวนมากได้แบบอย่าง
มาจากท่าน การศึกษาพระไตรปิฎกเพือ่ ทรงจ�ำ
ให้ได้ สมัยก่อนโน้นใช้เวลาไม่นาน เพราะฟัง
ปุ๊บเข้าใจ จ�ำได้ ไม่ลืม พอมาถึงยุคที่สอง ยุค
ศรี ลั ง กา พระลั ง กาทรงจ� ำ เป็ น เลิ ศ แต่ พ อ
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ประเทศศรีลังกาเจอภัยทางการเมือง มีกบฏ
เข้าครอบครองประเทศ พระต้องหนีไปอยู่ใน
ป่า พระราชาก็ไม่ได้อยู่ในเมือง ชาวบ้านไม่
ท�ำบุญใส่บาตร พระไปอยูใ่ นป่า หาเผือกหามัน
ตามธรรมชาติพอประทังชีวิต ทุกเย็นต้องมา
ท่องทวน เพื่อไม่ให้ลืมพระไตรปิฎกที่จ�ำได้
ในขณะที่ ท วน ลมก็ ตี ขึ้ น เพราะในท้ อ งไม่ มี
อาหาร ท่านก็แก้ปัญหาโดยไปที่หาดทราย เอา
ทรายมากอง แล้วเอาน�้ำราดที่ทรายให้เปียก
แล้วนอนคว�่ำ เอาท้องไปวางที่กองทราย แล้ว
ท่องทวนพระไตรปิฎกกันลืม พระลังกาท่าน
ท�ำอย่างนี้   เป็นระยะเวลานานถึง ๑๒ ปี ใน
ช่วงมีสงครามแย่งชิงอ�ำนาจ
จากนั้นจึงมีการจารึกพระไตรปิฎกลงใน
ใบลาน พระลังกาท่านจารึกไว้ว่า ในอนาคต
จะหาพระสงฆ์ที่เข้มแข็ง อดทน มีความทรงจ�ำ
ขนาดนี้คงไม่มีอีกต่อไปแล้ว เพราะยุคของ
ท่านหนักสุดๆ เราก็ได้ พระไตรปิฎกใบลาน
นั้นแหละไปเผยแพร่ในพม่า ในประเทศไทย
จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เราได้พระไตรปิฎกใบลาน
มี ที่ ม าจากการมี ป ั ญ หาทางการเมื อ งที่ แ สน
สาหัส นาน ๑๒ ปี ที่ศรีลังกา
จากนั้ น พอมาถึ ง ยุ ค ที่ พ ระพุ ท ธศาสนา
เจริญในพม่า พระพม่าก็มีการเรียนการสอน
พระไตรปิฎก แต่การสอบที่เป็นเรื่องเป็นราว

5

ยังไม่มี ต่างวัดต่างเรียน ต่างท่องจ�ำอย่างไม่มี
ระบบ ทางรัฐบาลพม่า เมื่อ ๖๕ ปีย้อนหลัง
จากนี้ ไ ปจึ ง จั ด การสอบพระไตรปิ ฎ กให้ กั บ
พระสงฆ์ สอบทีละเล่ม ปีละครั้ง มีเป้าหมาย
คื อ ๑. ทรงจ� ำ ให้ ไ ด้ ๒. แปลให้ ไ ด้ และ
๓. อธิบายอรรถกถาฎีกาให้ได้
สิ่งแรกคือ ต้องทรงจ�ำได้ก่อน องค์ไหนที่
เรียนจบแล้ว ก็มาท่อง ท่องแล้วก็ทวน ทวน
เสร็จแล้ว อรรถกถาว่าอย่างไร ฎีกาว่าอย่างไร
ก็ใช้วิธีการนี้ คือ ๑ สอบทรงจ�ำขึ้นมา พอจ�ำ
ได้ทั้งหมดผ่านตามจ�ำนวนแล้ว ต่อไปก็สอบ
ข้อเขียน ค�ำแปล ค�ำอธิบาย อรรถกถาฎีกาว่า
อย่างไร แล้วก็สอบครั้งที่ ๒ มีการสอบทรงจ�ำ 
และสอบความเข้าใจทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เอาเฉพาะแค่ความจ�ำอย่างเดียว พระ
หลายรูปบอกว่าพอไหว แต่ถ้าเอาความเข้าใจ
ด้วยก็ยาก ค�ำว่าเข้าใจคือ แปลแล้ว ต้องเข้าใจ
อรรถกถาฎีกาว่าอย่างไร วิเคราะห์ เจาะลึก
หาองค์ธรรมว่าอย่างไร พระหลายรูปบอกว่า
ตรงนี้ยากมาก แต่ถ้าเฉพาะทรงจ�ำอย่างเดียว
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็ไม่ยาก
ท่านท�ำอย่างไร จึงทรงจ�ำพระไตรปิฎกได้
ทั้งหมด
       ท่องไม่ยาก ทวนไม่ให้ลืมยากกว่า  ท่อง
ช่วงแรกวันละ ๒ หน้า ๒ เดือนให้หลัง วันละ
๕  หน้า ๒ เดือนถัดมา วันละ ๑๐ หน้า จากนั้น
ท่านท่องได้วันละ ๒๐ หน้า จ�ำได้ ๒๐ หน้า
ไม่ยากแล้ว หลังจากที่เกิดพลังในการทรงจ�ำ 
ฉะนั้น จะเห็นว่าเวลา ๖๕ ปี จากการที่ทาง
รั ฐ บาลและประชาชนพม่ า เห็ น ความส� ำ คั ญ
จัดสอบพระผู้ทรงจ�ำพระไตรปิฎก สร้างพระ
ผู้ทรงจ�ำและเข้าใจพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐
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พระธรรมขันธ์ได้ทั้งหมด ๑๓ รูปด้วยกัน ใช้
เวลา ๖๕ ปี ท่านที่เหลือมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบัน
มี ๙ รูป ที่จ�ำได้ ๒ ปิฎก มี ๑๐๐ กว่ารูป ส่วน
ที่จ�ำได้ ๑ ปิฎก มีเป็น ๑,๐๐๐ รูป องค์ที่เก่ง
ที่สุด จ�ำได้เร็วที่สุด ใช้เวลาในการทรงจ�ำ  ๘
ปี ก็จ�ำได้ทั้งหมด ช้าที่สุดใช้เวลา ๑๕ - ๒๔
ปี โดยมาก ๑๕ ปี ช้าที่สุดเลยใช้เวลา  ๒๔ ปี
ถ้ า ศึ ก ษาย้ อ นหลั ง ไปถึ ง การเรี ย นพระ
ไตรปิฎกในยุคพุกาม ยุคนั้นถือว่ารุ่งเรืองที่สุด
สามารถเรี ย นจบภายใน ๖ เดื อ นเท่ า นั้ น
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ท่านจะย่อความ
พระไตรปิ ฎ กมา แล้ ว ท� ำ เป็ น ค� ำ นิ ย าม ให้
ท่องจ�ำง่ายๆ ฟังอธิบายภาพรวมให้ได้ แล้ว
จ�ำย่อๆ ท่านมีทักษะคือ ๑. สอนพระไตรปิฎก
เก่ง ๒. ย่อความเก่ง ๓. แต่งกลอนเก่ง ๔. มี
เทคนิคทันสมัยคือท่านท�ำเป็นภาพประกอบ
เหมือนดูใน powerpoint program แต่ยุค
นั้นท่านท�ำมาแล้ว  องค์นี้ท่านเก่งมาก สอนได้
มาถึง ๖๐ รุ่น ช่วงแรกๆ อาจจะใช้เวลา ๓ ปี
๔ ปี พอช่วงหลังๆ ๖ เดือนจบ เนื่องจาก
ท่านมีทักษะในการสอน แล้วก็อธิบายเจาะ
ลึ ก บาลี อ รรถกถาได้ ทั้ ง หมด ยุ ค พุ ก ามจึ ง
เป็นยุคที่การศึกษาพระไตรปิฎกรุ่งเรืองที่สุด
ชาวบ้านพูดได้ ๔ ภาษา คือ ปยู (Pyu) มอญ
บาลี พม่ า ภาษาบาลี จั บ ปุ ๊ บ รู ้ เรื่ อ งเลย
ซึ่งช่วยท�ำให้การเรียนง่ายขึ้น      

ท�ำไมไทยเราไม่มีพระผู้ทรงจ�ำพระไตรปิฎก
ในช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ใ นภาวะที่ส งบ
พอสมควร ท� ำ ไมเราไม่ มี พ ระผู ้ ท รงจ� ำ พระ
ไตรปิฎก นั่นเพราะยังไม่มีคนนับหนึ่ง นับหนึ่ง
ยังไม่มี นับสองก็ยังไม่เกิด ถ้านับหนึ่งมี คิดว่า
ประเทศไทยจะมี พ ระผู ้ ท รงพระไตรปิ ฎ ก
เกิดขึ้นได้ วันนี้ญาติโยมมาช่วยกันนับหนึ่งที่
วัดจากแดง เราจะสร้างพระผูท้ รงพระไตรปิฎก
ให้เกิดขึ้น จากที่ หลวงพ่อธัมมานันทะ วัด
ท่ามะโอ ท่านพยายามสอนบาลีใหญ่ ในที่สุด
ท่านได้สร้างฐานบาลีใหญ่ที่มั่นคง ท่านสอน
พระไตรปิฎกไว้มากมาย แต่สอนเฉพาะลูก
ศิ ษ ย์ ที่ มี พื้ น ฐานความรู ้ พ อที่ จ ะเรี ย นพระ
ไตรปิฎกได้ ลูกศิษย์ที่พื้นฐานไม่ดีพอ ท่าน
จะส่งไปศึกษาต่อที่พม่าเพื่อให้ได้ศึกษาพระ
ไตรปิฎก ปณิธานนี้วัดจากแดงรับช่วงต่อไว้
วัดจากแดงตอนนี้ บาลีน้อยก็สอน บาลี
ใหญ่ก็สอน พระอภิธรรมก็สอน และเริ่มสอน
พระไตรปิฎกแล้ว ตอนนี้มีพระสงฆ์สนใจสมัคร
เข้ามาเรียนแล้ว การเรียนของวัดจากแดงคือ
การนับหนึง่ เพือ่ การศึกษาพระไตรปิฎก  หวังว่า
ญาติโยมจะเป็นก�ำลังให้อย่างเข้มแข็ง พระ
เณรก็พร้อมจะลุยเต็มที่ และอาตมาเองก็จะ
ผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยนิมนต์พระเถระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎกมาจากพม่า เพื่อให้เกิด
ก�ำลังใจ เกิดแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างให้สู้
เพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมที่เข้มแข็ง ปริยัติ
มี ปฏิบัติมี ปฏิเวธจึงเกิด
ปริยัติเหมือนขอบสระ ปฏิบัติเหมือนน�้ำ
ปฏิเวธเหมือนดอกบัว เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มี
ปริยัติคือขอบสระ ปฏิบัติคือน�้ำก็จะกักเก็บ
ไม่ ไ ด้ ปฏิ เวธคื อ ดอกบั ว จะไม่ เ กิ ด วั น นี้ วั ด
จากแดงได้ จั ด หลั ก สู ต รพระไตรปิ ฎ กขึ้ น มา

๒๑

แล้ว  มีการจัดการเรียนการสอนแบบเจาะลึก
แต่เนื่องจากการศึกษาพระไตรปิฎก ต้องมี
พื้นฐานบาลี มีพื้นฐานพระอภิธรรม มีพื้นฐาน
เนตติปกรณ์ จึงจะเรียนได้รู้เรื่อง ถ้าหากไม่มี
พื้นฐานพอมาเรียนแบบเจาะลึก ฟังแล้วจะงง
เช่น เอวัมเม สุตงั ประโยคนีแ้ ปลเป็นภาษา
ไทยว่า ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ แปล
จบแล้ว แต่  เอวัมเม สุตงั ประโยคนี้ ถ้าเรียนกัน
จริงๆ ใช้เวลาถึง ๒ เดือน ในการอธิบายขยาย
ความ “เอวัม” องค์ธรรมได้แก่อะไร “เม”
องค์ธรรมได้แก่อะไร “สุตัง” องค์ธรรมได้แก่
อะไร  แล้วองค์ธรรมเหล่านี้ ถอดรหัสธรรมทุก
ตัวอักษร ท�ำไมต้องถอดรหัสธรรม รหัสธรรมที่
อยู่ในค�ำศัพท์ ค�ำศัพท์จะเกี่ยวกับบัญญัติ แต่
ข้างในมีรหัสธรรมที่เป็นปรมัตถ์ฝังอยู่ ถ้าเรา
ถอดรหัสอันนี้ได้ เราจะเข้าใจมากขึ้น
๑. การฟังแล้ว เข้าใจ เกิดสุตมยปัญญา
๒. การฟังแล้ว คิดตามได้ เกิดจินตามยปัญญา
๓. การฟังแล้ว ละกิเลสได้ เกิดภาวนามยปัญญา การบรรลุมรรคผลนิพพานจึงจะ
เกิดขึ้น
การฟังธรรมในสมัยพุทธกาล
ในสมัยพุทธกาลฟังจบเกิดอะไรขึน้ เทสนา
วสาเน พอเทศน์จบ คนฟังจ�ำนวนมาก ได้
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บรรลุ เ ป็ น พระอริ ย บุ ค คล มี พ ระโสดาบั น
เป็นต้น แต่ปัจจุบัน เทศน์ยังไม่จบ โยมก็เข้า
สูน่ ทิ ราคือหลับหมดแล้ว ญาณทีท่ ำ� ให้บรรลุยงั
ไม่ได้เกิด เหตุที่ฟังเข้าใจยากก็เพราะผู้สื่อสาร
สื่อสารไม่ถึง และญาติโยมความรู้พื้นฐานก็ยัง
ไม่พอ หากพระและโยมมีพื้นฐานดีพอ สุตมยปัญญาเกิด จินตามยปัญญาเกิด ภาวนามยปัญญาเกิด ได้บรรลุธรรม ดวงตาเห็นธรรม
การฟังธรรมแบบพุทธกาล คือการฟังธรรม
แล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพาน การฟังแบบนี้
ฝรั่ ง เอามาขายเป็ น คอร์ ส ที่ เ มื อ งไทย เรี ย ก
คอร์ ส แลนด์ ม าร์ ค ฟอรั่ ม ทุ ก คนที่ เข้ า ไปใน
ห้องเรียน นั่งฟังด้วยอาการสงบ หนึ่ง ต้อง
จ่ า ยเงิ น ให้ ก ่ อ น สอง ห้ า มพกปากกาสมุ ด
ดินสอ ห้ามมีกล้องถ่าย ให้ฟังอย่างเดียว ฟังให้
เข้าใจ สาม ฟังจบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ อธิบาย
ตรงนั้นเลย ผู้บรรยายก็พยายามสื่ออย่างเต็มที่
ผู้ฟังก็ฟังเต็มที่เลย ฟังแบบทะลุทะลวง คือ
ฟังแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรข้างนอก ไม่มีปากกา
ดินสอ ไม่ต้องคุยกัน ตั้งอกตั้งใจฟังอย่างเดียว
แบบนี้ จ ะได้ สุ ต ะพอสมควร แต่ ภ าวนามยปัญญายังไม่ได้ คอร์สของฝรั่งเขาจะเอาจริง
เอาจังกัน คล้ายๆ เอาพระพุทธศาสนาไปใช้
ในอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นตัวอย่างว่าการฟังแบบ
โบราณนี้ฟังอย่างไร คือฟังแบบไม่ต้องจดแต่
สามารถเข้าใจและน�ำมาใช้ได้เลย ปัจจุบันจึง
เอามาประยุกต์ใช้กัน
ที่ ม า : งานมุ ทิ ต าสั ก การะ พระผู ้ ท รงพระไตรปิ ฎ ก
๗ รู ป เดิ น ทางมาจากประเทศสหภาพเมี ย นมาร์
เพื่อการสาธยายธรรมและตอบค�ำถามแก่ญาติธรรม
ทั้งชาวไทยและชาวพม่า ที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ  
ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
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พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร

๒๑

ธ สถิต ด้วยทศพิธราชธรรม

เรื่องอ�ำนาจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสนใจ
ศึกษา เพราะปัญหาต่างๆ ในโลกมักจะเกิด
เพราะอ�ำนาจ มีสามอย่างทีเ่ ป็นตัวร้ายในโลกนี้
คือ ๑. ความรู้สึกทางเพศ ๒. เงิน ๓. อ�ำนาจ
ถ้าอยากจะดูคุณภาพที่แท้จริงของคน ให้ดูใน
ช่วงที่เขามีอ�ำนาจ การมีอ�ำนาจ คือการที่เรา
ท�ำอะไรโดยที่ไม่มีใครว่าเราได้ อย่างนี้เรียกว่า
มีอ�ำนาจสูงสุด อ�ำนาจรองลงมา คืออ�ำนาจที่
มีกฎหมายและวินัยจ�ำกัดควบคุม แต่ละคน
ย่อมจะต้องมีอ�ำนาจในตนอยู่บ้าง เด็กวัยรุ่น
มักจะคับข้องใจว่าตนมีอ�ำนาจน้อย แต่เราก็ยัง
มีอำ� นาจบางเรือ่ งในชีวติ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิ
ต่อสัตว์ เรามีอำ� นาจเหนือสัตว์มาก ถ้ายุงมากัด
เราก็ตบยุงได้ ไม่มีใครว่าเรา ไม่ต้องติดคุกติด
ตาราง
ในยุ ค พุ ท ธกาล เป็ น ยุ ค ที่ เ ริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการปกครอง และการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องความหมายของประเทศ
เริ่มจะมีพระราชา เริ่มจะมีกษัตริย์ ลักษณะ

เหมือนเผด็จการผู้มีอ�ำนาจสูงสุด โดยเฉพาะ
ประเทศมคธและประเทศอื่นๆ ที่พระพุทธเจ้า
ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึง
ตรัสสอนให้ข้อคิดแก่ผู้มีอ�ำนาจ โดยทรงวาง
ค�ำสอนให้เหมาะแก่ผู้ฟัง เหมาะกับสิ่งท้าทาย  
เหมาะกับปัญหาต่างๆ เช่น ในการตรัสสอน
พระราชา ทรงตรัสสอนในรูปแบบของทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม คือ คุณธรรมของพระ
ราชามหากษัตริย์ ซึ่งตามพระราชประเพณีใน
ทุกยุคทุกสมัย จะต้องทรงศึกษา ต้องทรงเรียน
รู้เรื่องนี้ เพราะถือว่าเป็นหลักการด�ำเนินชีวิต
หลักการปกครองของพระราชามหากษัตริย์
ในทางพระพุทธศาสนา
๑. ทรงธรรม เที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) เป็น
หลักใหญ่ข้อหนึ่งซึ่งพระราชาต้องพัฒนาภาวะ
ภายในของพระองค์เองให้เป็นผู้ทรงธรรม คือ
ต้องเอาความถูกต้องเป็นหลัก ไม่เอาความถูกใจ
ไม่ถูกใจ หรือความชอบ ไม่ชอบ ต้องสม�่ำเสมอ

๒๑

อยู่ในหลักการที่ถูกต้อง เพราะผู้มีอ�ำนาจ โดย
เฉพาะพระราชา ย่อมมีสิทธิ์ มีพระราชอ�ำนาจ
เต็มที่ในการท�ำอะไรตามพระทัย มีพระราช
ประสงค์สิ่งใดเพราะชอบก็ท�ำได้ ไม่มีใครว่า
หรือจะไม่ทรงกระท�ำบางสิ่งบางอย่างเพราะ
ไม่ชอบก็ได้ ไม่มใี ครว่า เพราะพระราชาในสมัย
ก่อนนั้นเป็นเผด็จการหรือปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดังนั้นทศพิธราชธรรม
ในอี ก แง่ ห นึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น คุ ณ ธรรมของพวก
เผด็จการก็ได้ เพราะเป็นการมีอ�ำนาจสูงสุด
โดยไม่มกี ฎหมายควบคุม  ถว่ งไว้  จงึ ต้องมีพระทัย
ทรงไว้ในธรรมความถูกต้อง จึงจะคานกันได้
ธรรมส่ ว นนี้ แ บ่ ง แยกออกมาหลายข้ อ  
อย่างเช่น ยุตธิ รรมในการพิพากษา ในการตัดสิน
อะไรต่างๆ ต้องถือความยุติธรรม ไม่ล�ำเอียง
ไม่ใช่วา่ ถ้าคนท�ำความผิดนัน้ เป็นญาติ เป็นเพือ่ น
หรือเป็นผู้ใกล้ชิดแล้ว จะไม่เอาเรื่อง อย่างนั้น
ย่อมจะผิดหลักธรรม พระองค์ท่านต้องทรง
ธรรม ทั้งในการบัญญัตินิติธรรม ในการวาง
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กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ก็
ต้องให้สอดคล้องกับหลักธรรม ไม่ใช่วางไว้ใน
ทางที่จะบ่อนท�ำลายวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
หรือท�ำลายพระศาสนา นี่คือหลักของการไม่
คลาดจากธรรม ทรงอยู่ในธรรม ถือเป็นหลัก
ข้อแรกของทศพิธราชธรรม
๒. ความเพียร (ตปํ) เพื่อให้ท่านทรงไว้ใน
ธรรม ไม่คลาดจากธรรม ท่านต้องมีความเพียร
เผากิเลส ในกรณีของพระราชาหรือเผด็จการ
ท่านใช้คำ� ว่า “ตบะ” ตบะ นีเ้ ป็นค�ำเก่าแก่ทพี่ วก
ฤๅษี โยคี  ใช้ส�ำหรับตั้งใจเอาชนะกิเลสในจิตใจ  
ตามธรรมดาคนเราพอเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ค่อยมี
ใครกล้าตักเตือนสักเท่าไหร่ การที่เรามีอ�ำนาจ
ที่จะท�ำอะไรก็ได้ ไม่มีใครว่ากล่าว หากเราไม่มี
อุดมการณ์ในการแผดเผากิเลสทั้งหลาย ยิ่งมี
อ�ำนาจมาก จะยิ่งอันตราย เพราะกิเลสจะเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ
๓. ความไม่โกรธ  (อกฺโกธํ)  พระพุทธองค์
ทรงเน้นกิเลสตัวหนึ่งที่ผู้มีอ�ำนาจต้องเอาใจใส่
เป็นพิเศษ นัน่ คือ ความโกรธ  ผูม้ อี ำ� นาจจะต้อง
เอาชนะความโกรธให้ได้ แม้เป็นพระราชาก็ตอ้ ง
เอาชนะความเกรีย้ วกราด ไม่ลแุ ก่อำ� นาจความ
โกรธ เพราะเป็นธรรมดาที่ผู้ใหญ่มักจะร�ำคาญ
ผู้น้อยว่าท�ำไม่ถูกใจ โอกาสจะโกรธก็มีมาก  
ธรรมดาคนเรามักจะคิดว่าการแสดงความโกรธ
เป็นอาการของผูม้ อี ำ� นาจ  เพราะท�ำให้ดนู า่ กลัว
น่าเกรงขาม แต่ความจริงนั้นความโกรธท�ำให้
คนเราโง่ เพราะว่าเวลาเราโกรธ ปัญญาจะไม่
ท�ำงาน ความคิดในประโยชน์สนั้ ประโยชน์ยาว
ความคิดรอบคอบ  จะไม่มใี นจิตใจของผูท้ กี่ ำ� ลัง
โกรธอยู่
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าพระราชาต้อง
พั ฒ นาคุ ณ ธรรมความไม่ โ กรธ ดั ง นั้ น การ
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๒๑

แผดเผากิเลส (ตบะ) นั้น ถือเป็นหลักทั่วไป
แต่พระพุทธองค์ทรงเน้นในเรื่องความโกรธ
ว่าเป็นกิเลสที่น่ากลัวมากส�ำหรับผู้มีอ�ำนาจ
เพราะถ้าเป็นคนธรรมดาโกรธ อาจจะท�ำร้าย
ร่างกายผู้อื่นด้วยความโกรธก็ได้ แต่ถ้าเป็นผู้มี
อ�ำนาจมากโกรธขึน้ มาแล้ว อาจจะเกิดอันตราย
รุนแรงร้ายแรง ถึงขั้นท�ำให้คนตายก็ได้ หรือ
อาจตายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้
๔. ความอดทน (ขนฺติ) ในการแผดเผา
กิเลส ในการเอาชนะความโกรธ คุณธรรมทีเ่ ป็น
หลักแน่นอนคือความอดทน และในการท�ำกิจ
ท�ำหน้าที่ต่างๆ ถึงแม้จะมีอ�ำนาจมากก็คงไม่
ราบเรียบอย่างดีทสี่ ดุ ทีเดียว อีกทัง้ ผูต้ งั้ อกตัง้ ใจ
ท�ำงานมักต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อย
เพราะงานเยอะ เวลาน้อย และต้องใช้ความ
อดทน เมื่อท�ำงานหนักจนเหน็ดเหนื่อย ก็ต้อง
รักษาจิตใจไม่ให้เกิดความท้อแท้ น้อยใจ หรือ
เกิดสงสารตัวเอง เป็นต้น ต้องรักษาจิตให้เป็น
ปกติ
อีกแง่หนึง่ นัน้ จะท�ำงานอะไรก็ตอ้ งอดทน
ต่อถ้อยค�ำของคนอืน่ ไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ตาม  จะ

ดีไม่ดีอย่างไร ก็ต้องไม่ประมาทต่อถ้อยค�ำของ
ผู้อื่น เพราะจะต้องมีผู้ถากถาง เสียดสีอยู่บ้าง
อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ ด้วยความยุติธรรมก็มี
ไม่ยุติธรรมก็มี เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าคนเรา
ท�ำงานแล้วจิตใจหวั่นไหวต่อค�ำพูดของคนอื่น
มากเกินไป ก็จะท�ำหน้าทีไ่ ม่คอ่ ยจะได้ คือไม่ใช่
หัวแข็งหรือเชื่อมั่นตนเองจนเกินไป ไม่ฟังเสียง
ใคร ขณะเดียวกัน เวลามีใครพูดหรือแสดงความ
เห็นในทางลบ ถากถาง เสียดสีบ้าง เราต้องมี
หลักในใจทีส่ ามารถรักษาจิตใจไม่ให้เสียสมดุลย์
ไม่ให้เสียศูนย์ ให้จิตใจเราตั้งมั่นอยู่ในการท�ำ
หน้าที่ นั่นคือต้องมีขันติ ความอดทน
เริ่มจาก “อวิโรธนะ” ไม่คลาดจากหลัก
ธรรม หลักความถูกต้อง มี “ตบะ” ความเพียร
เผากิเลส  โดยเน้นที่ “ความโกรธ” โดยเฉพาะ  
และพระพุทธองค์ให้ใช้ “ขันติ” ความอดทน
เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ทั้งนี้ในการปฏิบัติ
ต่อสังคมและประชาชนทัว่ ไป ท่านจะเน้น ๒ ข้อ
คือ ทาน กับ ศีล ข้อทีผ่ า่ นมา 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  (ทานํ)  คือเรื่อง “ทาน” นั่นเอง  
คื อ ผู ้ เ ป็ น พระราชาต้ อ งสละราชสมบั ติ เ พื่ อ
ประโยชน์สขุ ของมหาชน โดยมุง่ ทัง้ สองทาง คือ
๑. เพื่อบรรเทาทุกข์ของมหาชน ๒. เพื่อบ�ำรุง
สุขของมหาชน พระราชามีราชสมบัตมิ าก ต้อง
ไม่ตระหนี่ ไม่เก็บไว้ แต่ทรงเอาไปใช้เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสุขแก่คนหมู่มาก
๖. การบริจาค (ปริจจฺ าค)ํ เป็นข้อทีส่ องใน
หมวดของทาน การบริจาคในกรณีนี้ คือ เน้นใน
ความหมายของการเสียสละ เสียสละความสุข

๒๑

ความสบาย เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน คือ
พระราชาจะไปพักทีพ่ ระราชวัง เพลิดเพลินกับ
สิง่ บันเทิงต่างๆ ทัง้ คืนทัง้ วันก็ยอ่ มท�ำได้ เพราะ
มีพระราชอ�ำนาจสูงสุด แต่ถา้ เป็นพระราชาใน
อุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา มุ่งมั่นในการ
เสียสละ แม้กระทัง่ สละสุขภาพของท่านเอง และ
ในบางโอกาส บางพระองค์ถึงกับสละชีวิตเลย
เราถื อ ว่ า การเสี ย สละเพื่ อ มหาชนนั้ น เป็ น
คุณธรรมของพระราชาในอุดมการณ์ของพระ
พุทธศาสนา
๗. ศีล (สีล)ํ ต่อไปจะกล่าวถึงหมวดของศีล
คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และ
ใจ พระราชาต้องเป็นผูท้ รงศีลอันเป็นแบบอย่าง
ส�ำคัญมากแก่ประชาชน เพราะว่าคนเราย่อมมี
กิเลสอยู่ทุกคน ถ้าผู้ใหญ่ไม่รักษาศีล ก็เหมือน
เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้น้อยเข้าใจว่าอานิสงส์
ของการถึงจุดสูงสุดของการเป็นผู้มีอ�ำนาจก็
คือการไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์
เป็นผลของการท�ำงานก็ได้ คือ เมื่อท�ำงาน
เหน็ดเหนือ่ ยถึงระดับนีแ้ ล้ว ไม่ตอ้ งรักษาศีลก็ได้
ถ้าคิดอย่างนี้อันตรายมาก ผู้เป็นพระราชาที่ดี
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ต้องรักษาศีล เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่เคารพ
นับถือ เป็นที่ยอมรับของคนดี ของนักปราชญ์  
คุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเน้นในหมวดศีล
มีรวมทั้งหมด ๓ ข้อ ข้อแรกคือ ศีล หรือความ
ประพฤติดีงาม ทั้งทางกาย วาจา และใจ
๘. ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) หมวดศีลนี้ยัง
รวมถึงเรื่องกิริยามารยาท ต้องมีความสง่างาม
ความสุภาพ อ่อนโยน ละมุนละไม ท่านมีอำ� นาจ
เป็นถึงพระราชา ท่านจะพูดกับใครอย่างไรก็ได้
จะพูดหยาบ จะด่าจะว่า ก็ไม่มีใครว่าท่านได้
แต่พระราชาในอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา  
ถึงแม้พระองค์จะมีอ�ำนาจที่จะพูดอะไรก็ได้  
พระองค์ก็เลือกที่จะพูดอย่างสุภาพ อ่อนโยน
พูดอย่างน่ารัก น่าฟัง และประกอบด้วยเมตตา
๙. ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) หมวดของศีล
ข้อที่สองที่เน้นพิเศษคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต
ผู้มีอ�ำนาจจะโกงก็ได้ ไม่มีใครว่าได้ แต่การที่
ทุกคนเห็นว่าผู้มีอ�ำนาจสูงสุดคือพระราชาเป็น
แบบอย่างของผู้ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ�ำนาจเพื่อ
กดขี่ข่มเหง หรือเอารัดเอาเปรียบประชาชน
ย่อมท�ำให้เกิดความรัก ความเคารพนับถือใน
ผู้น�ำหรือพระราชาได้เป็นอย่างดี
๑๐. ความไม่เบียดเบียน (อวิหสึ า) การไม่
เบียดเบียนถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  
เมื่อเป็นพระราชา เป็นผู้มีอ�ำนาจ ย่อมต้องมี
กองทัพ ต้องมีกำ� ลังทหาร พร้อมทีจ่ ะรับใช้ตาม
พระราชอ�ำนาจตลอดเวลา พระพุทธองค์จงึ สอน
ให้พระราชาถือหลักการไม่เบียดเบียน มีการ
ด�ำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การ
บริโภคที่สมดุล ไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก ซึ่งน�ำไปสู่การแข่งขันแย่งชิง จนเป็นการ
เบี ย ดเบี ย นตนเองและผู ้ อื่ น และท� ำ ลายสิ่ ง
แวดล้อม
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๒๑

ทั้งหมดนี้คือ ทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ข้อโดยย่อ
เป็นคุณธรรมของพระราชา และเป็นคุณธรรมที่กษัตริย์
ไทยทุกยุคทุกสมัยถือเป็นหลักที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ
อยู่ตลอดเวลา ได้แก่ ๑. จิตใจท่านไม่คลาดจากธรรม
ตั้ ง อยู ่ ใ นความถู ก ต้ อ ง ทั้ ง ในแง่ สั จ ธรรม นิ ติ ธ รรม
(อวิโรธนํ)  ๒. เป็นผู้มีความเพียรพยายามแผดเผากิเลส
(ตปํ) ๓. เป็นผู้ที่ต้องชนะความโกรธ (อกฺโกธํ)   ๔.
เป็ น ผู ้ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นความอดทน (ขนฺ ติ ) ๕. เป็ น ผู ้ ใ ห้
ทานกับมหาชน (ทานํ) ๖. เป็นผู้เสียสละเพื่อมหาชน (ปริจฺจาคํ) ๗. เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล (สีลํ)
๘. เป็นผู้มีกริยามารยาทดี สุภาพ อ่อนโยน (มทฺทวํ) ๙. เป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต (อาชฺชวํ) และ
๑๐. เป็นผู้ไม่เบียดเบียน (อวิหึสา)
พระราชามหากษัตริย์ใด ที่ทรงปฏิบัติพระองค์ตามทศพิธราชธรรมทั้งหมดเหล่านี้
แม้เพียงแค่ปีเดียว ก็ย่อมน�ำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์มากมาย แต่นึก
ดูเถิด พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ของเรา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม
ยาวนานตลอดมาทั้ง ๗ ทศวรรษ ผลแห่งความสงบสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง ภายใต้
ร่มพระบรมโพธิสมภารย่อมจะยั่งยืนและมากมายประมาณค่ามิได้ จึงนับเป็นความภูมิใจ
อย่างยิ่งส�ำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ครองแผ่นดิน
โดยธรรม พระองค์จึงทรงเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รักที่เคารพ และพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของ
ปวงชนไทยตลอดไป  

กวีกุมภา
ปปัญจา

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

อกหัก...ยังเหลือจมูก

๒๑
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สาระธรรม
กองบรรณาธิการ

ปุจฉา - วิสัชนา

พระผู้ทรงพระไตรปิฎก
ประวัติพระผู้ทรงพระไตรปิฎก ทั้ง ๗ รูป

อัฏฐมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๘
เมียงหมู่สย่าด่อ พระภัททันตะ วังสปาลาลังการะ
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก : ขณะอายุ ๓๔ ปี ๑๔ พรรษา
ระยะเวลาท�ำการสอบ : ๑๕ ปี
ปัจจุบันอายุ : ๕๒ ปี

สัตตมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๗
หม่อจวนสย่าด่อ พระภัททันตะ สีลักขันธาภิวังสะ
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก : ขณะอายุ ๓๖ ปี ๑๖ พรรษา
ระยะเวลาท�ำการสอบ : ๑๕ ปี

ปัจจุบันอายุ : ๕๓ ปี

นวมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๙
เมียงฉั่งสย่าด่อ พระภัททันตะ คันธมาลาลังการะ
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก : ขณะอายุ ๓๓ ปี ๑๓ พรรษา
ระยะเวลาท�ำการสอบ : ๑๔ ปี
อายุปัจจุบัน : ๔๙ ปี
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๒๑

ทสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๑๐
ซวนลวนสย่าด่อ พระภัททันตะ สุนทระ
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก : ขณะอายุ ๔๘ ปี ๒๘ พรรษา
ระยะเวลาท�ำการสอบ : ๒๘ ปี
ปัจจุบันอายุ : ๖๒ ปี

ทวาทสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๑๒
สะไกสย่าด่อ พระภัททันตะ อภิชาตาภิวังสะ

ส�ำเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก : ขณะอายุ ๔๑ ปี ๒๑ พรรษา

ระยะเวลาท�ำการสอบ : ๑๕ ปี
ปัจจุบันอายุ : ๔๙ ปี

เอกาทสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๑๑
รัมมาวดี สย่าด่อพระภัททันตะ อินทปาละ
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก : ขณะอายุ ๔๓ ปี ๒๓ พรรษา
ระยะเวลาท�ำการสอบ : ๒๑ ปี
ปัจจุบันอายุ : ๕๗ ปี

เตรสมะ ติปิฏกธระ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๑๓
ภุตะเหล่งสย่าด่อ พระภัททันตะ อินทาจริยะ

ส�ำเร็จการศึกษาชั้นพระไตรปิฎก : ขณะอายุ ๔๘ ปี ๒๘ พรรษา

ระยะเวลาท�ำการสอบ : ๒๔ ปี
ปัจจุบันอายุ : ๕๓ ปี

๒๑

พระผู้ทรงพระไตรปิฎกสาธยายธรรม
โดย - พระผู ้ ท รงพระไตรปิ ฎ ก รู ป ที่ ๗
หม่อจวนสย่าด่อพระภัททันตะสีลักขันธาภิวังสะ
ขอแสดงความยินดีกบั คณะสงฆ์วดั จากแดง
รวมทัง้ คณะสงฆ์ทมี่ าจากทีอ่ นื่ ๆ มาต้อนรับด้วย
ความอบอุ่น ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ขอแผ่
เมตตาให้พระภิกษุสงฆ์ และศรัทธาญาติโยม
ชาวพุทธคนไทยทุกคน จงปราศจากทุกข์โศก
โรคภัย  ปรารถนาสิง่ ใดขอให้สมปรารถนา  ขอให้
ช่ ว ยกั น ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนาให้ เจริ ญ
มั่นคงสืบต่อไป อาตมาเป็นตัวแทนของพระผู้
ทรงพระไตรปิฎกในการทรงจ�ำพระไตรปิฎก
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ขอกล่าวถึงเนือ้ หาโดย
ย่อของพระไตรปิฎก ที่มีทั้งพระสุตตันตปิฎก
พระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก
เริ่มด้วยการน�ำเสนอพระวินัยปิฎก พระ
วินัยปิฎกนั้นได้พูดถึงการรักษาศีลให้บริสุทธิ์
ตั้งแต่ศีลของญาติโยม ศีล ๕ ศีล ๘  ศีลของ
สามเณร ศีล ๑๐ และศีลของพระสงฆ์คือศีล
๒๒๗ การที่เรารักษาศีล จุดประสงค์เพื่อที่จะ
ท�ำความสมบูรณ์แห่งข้อวัตรปฏิบัติ
ในพระไตรปิฎกพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยว
กับบุคคลผู้มีความหวัง และหมดหวังในชีวิต
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ผู้ที่มีความหวังคือ บางคนอยู่ด้วยความหวังว่า
สมบัตทิ างโลก เราจะได้ดว้ ยเหตุอย่างไร สมบัติ
ทางธรรมเราจะได้ดว้ ยเหตุอย่างไร คนทีอ่ ยูด่ ว้ ย
ความหวังคือคนที่รักษาศีล จบจากศีล เราก็จะ
ท�ำสมาธิ จบจากสมาธิ เราก็เจริญภาวนา จน
บรรลุมรรค ผล นิพพาน คือท�ำมนุษย์สมบัติ
สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัต  ิ ศลี จะให้สงิ่ เหล่านี้
ได้ ในบุคคลที่มีความหวังอยู่

แต่บุคคลที่หมดความหวังคือเกิดมาแล้ว
ไม่รู้จะท�ำอะไร ไม่ได้ตั้งความหวังอะไร ไม่รู้ว่า
เกิดมาด้วยบุญอะไร เกิดมาแบบสิ้นหวัง คนที่
สิ้นหวังก็คือคนที่ไม่รักษาศีล ไม่มีความหวัง
ไม่มีอนาคต ส่วนคนที่รักษาศีลคือคนที่มีความ
หวังว่า สักวันหนึ่งเราจะท�ำศีลให้บริสุทธิ์ เมื่อ
ศีลบริสุทธิ์ จะท�ำให้เรามีพลังมากขึ้น มาท�ำ
สมาธิ มาเจริญวิปัสสนา จนถึงที่สุดแห่งทุกข์
ในวินัยปิฎกเน้นการรักษาศีล
เพื่ อ ให้ ท� ำ ข้ อ วั ต รปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ อยู่อย่างผู้มีความหวัง
ในทีน่ คี้ อื หวังมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ สร้างความ
หวังจากการรักษาศีลนั่นเอง จึง
ขอให้ ทุ ก ท่ า นมี ชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งมี
ความหวัง ให้เริ่มรักษาศีล ศีลนี้
เป็นพื้นฐานของสมบัติทั้งปวง
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ทุกท่านได้สมาทานศีลกันแล้ว ได้รับศีล
กันแล้ว ทุกท่านมีความหวัง และความหวังนี้
จะเป็นจริงได้ โดยที่พระวินัยปิฎกแนะวิธีการ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ดังนั้นความหวังที่จะได้
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และความหวังสูงสุด
ที่จะได้นิพพานสมบัติ เราจะสามารถท�ำให้
เป็นจริงได้ โดยเริ่มต้นจากการรักษาศีล ที่มี
แสดงไว้ในวินัยปิฎก

ส�ำหรับพระสุตตันตปิฎก คือการรักษา
จิตใจด้วยการมีสมาธิ พระสุตตันตปิฎกเริ่มต้น
ทีจ่ ติ ใจของเราเข้าสูเ่ ส้นทางทีเ่ รียกว่าจิตตวิสทุ ธิ
คือความบริสุทธิ์แห่งจิต เมื่อจิตของเราตั้งไว้ดี
ตัง้ แต่เริม่ แรก การทีจ่ ะท�ำสมาธิ เจริญวิปสั สนา
ก็เป็นสิ่งที่ง่ายดาย ในพระสุตตันตปิฎกจะบอก
วิธีการฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธิ ตั้งแต่ขั้นสมถกรรมฐาน ไปสู่วิปัสสนากรรมฐานในล�ำดับ
ต่อไป ทัง้ บอกวิธรี กั ษาจิต ฝึกจิตจนกระทัง่ เป็น
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
เจตสิกนัน้ ย่อลงมาคือนามธรรม รูปคือรูปธรรม
ในพระอภิธรรมปิฎก ตอนแรกจะบอกว่าจิตกับ
เจตสิก และรูป แต่ตอนหลังมายกจิต เจตสิก
ให้เหลือเป็นนามธรรม ส่วนรูปคือรูปธรรม คือ
ให้รจู้ กั ความจริงทีม่ อี ยูจ่ ริง รูปกับนามนัน้ ถ้าเรา
ศึกษาเข้าใจแล้ว ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ คือ
พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาว่ารูป
นามมีสภาพที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มี
สภาพที่เป็นทุกข์เพราะไม่สามารถอยู่ในสภาพ
เดิมได้ มีสภาพที่เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในบังคับ
บัญชาที่เราจะสั่งการได้
ถ้าเราได้ศึกษาพระอภิธรรมอย่างกระจ่าง
ชัด เราจะรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่า โลกนี้
มีแค่รูปธรรมกับนามธรรม และรูปกับนามนั้น
ก็มสี ภาพทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมือ่ ใด
ได้รู้จักความจริงอย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตเข้าไป
เพื่อพิจารณาไตรลักษณ์ในรูป - นาม รู้แจ้ง
แทงตลอดอริยสัจทั้ง ๔ การหลุดพ้นจากทุกข์
ทัง้ ปวงก็จะเกิดขึน้ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ก็จะเกิดขึ้น ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระ
อภิธรรมปิฎกก็จะสมบูรณ์
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อาตมาขอกระตุ้นเตือนเชิญชวนให้ญาติ
โยมพุทธบริษัททุกท่านได้สนใจศึกษาพระวินัย
ปิฎก เพื่อที่จะรักษาศีล รักษาข้อวัตรของตน
ให้สมบูรณ์ เมื่อศีลข้อวัตรสมบูรณ์แล้วจะเป็น
พื้นฐานที่จะเข้าไปสู่พระสุตตันตปิฎก ด้วยการ
เจริญสมถกรรมฐาน โดยเฉพาะในเนื้อหาของ
พระสุตตันตปิฎกนั้น เราจะรู้วิธีการดึงจิตของ
เราให้ออกจากอกุศล ออกห่างจากนิวรณธรรม
ให้จิตของเราอยู่กับกุศล อยู่กับสมถกรรมฐาน
จนได้ฌานเป็นต้น
สุดท้ายในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก  เมือ่
รู้จักรูป รู้จักนามอย่างชัดเจนแล้ว ก็ให้เจริญ
วิปัสสนาคือการยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ เมื่อยก
จิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้ว เห็นอนิจจัง เห็นทุก
ขัง เห็นอนัตตา เห็นรูป เห็นนาม วิปัสสนา
ญาณเกิดขึ้นตามล�ำดับ ตั้งแต่ สัมมสนญาณ
เป็นต้น จนถึง โคตรภูญาณ พอถึง โคตรภู
ญาณ แล้วก็ผ่านไปถึง มรรคญาณ ผลญาณ
ในขณะที่ ม รรคญาณเกิ ด ขึ้ น มี นิ พ พานเป็ น
อารมณ์ ในขณะที่ทุกท่านเจริญ
ตั้งแต่การยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์
การเจริญวิปสั สนาญาณตามล�ำดับ
ในขณะทีม่ รรคญาณ ผลญาณเกิด
มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้น ทุกท่าน
ก็จะเห็ น นิ พพานด้ว ยตาปัญญา
ของทุ ก ท่ า น เหมื อ นได้ เ ห็ น
ด้วยตาเนื้อ
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หวังว่าการได้ศึกษาพระอภิธรรม ในพระ
ไตรปิฎก จะเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านได้รู้แจ้งเห็น
จริง เห็นพระนิพพานด้วยตาปัญญาเหมือนเห็น
ด้วยตาเนื้อ ขอให้ทุกท่านได้น้อมน�ำเอาทั้งศีล
สมาธิ และปัญญา ไปปฏิบัติ ศีลนั้นได้สมบูรณ์
จากพระวินยั ปิฎก สมาธินนั้ ได้สมบูรณ์จากพระ
สุตตันตปิฎก และปัญญานั้นได้สมบูรณ์จาก
พระอภิธรรมปิฎก ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธ
บริษัทได้เข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากัน
ทุกท่านทุกคน เทอญ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกตอบค�ำถาม
โดย - พระผู ้ ท รงพระไตรปิ ฎ กรู ป ที่ ๑๐
ซวนลวนสย่าด่อ พระภัททันตะ สุนทระ
๑ เวลาท�ำบุญควรอธิษฐานอย่างไร
ค�ำตอบ : ท�ำบุญแล้วจะอธิษฐาน ให้ตงั้ เป้าหมาย
สูงสุดว่า นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตไิ ม่ตอ้ งไปหวัง หวังสูงสุดคือ
นิพพาน ส่วนมนุษย์สมบัติได้แน่นอน สวรรค์สมบัติได้แน่นอน แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายเพียง
ว่าท�ำบุญแล้วขอให้รวยๆ ขอให้เฮงๆ ก็จะได้แค่
นั้นแหละ สวรรค์สมบัติก็ไม่ส่ง นิพพานสมบัติ
ก็ไม่ส่ง เพราะฉะนั้นท�ำบุญจะให้ได้ผลมาก
ขอให้ตั้งเป้าหมายสูงสุดไปถึงนิพพาน นี้คือ
ประเด็นหนึ่ง

18

๒๑

อีกประเด็นหนึง่ คือ ในขณะทีเ่ ราก�ำลังถวาย
ทาน เราอยากได้บุญ แต่มากกว่านั้นคือขอให้
ผูร้ บั ทานของเราไป เช่นพระสงฆ์รบั อาหารของ
เราไปแล้ว ขอให้ท่านมีร่างกายแข็งแรง ขอให้
ท่านมีอายุยนื มีผวิ พรรณผุดผ่องจากการทีท่ า่ น
ได้ฉันภัตตาหารของเรา คือเราถวายทานนี้แต่
เราไม่ได้หวังว่าขอให้ทานที่เราถวายแล้ว จงให้
คุณสมบัติอันสมควรแก่เรา แต่มองว่าทานที่
เราถวายแล้ว ท่านรับทานของเราไป ขอให้
ท่านจงมีอายุยนื อันนีค้ อื ปรารถนาเป็นบุญเป็น
ประโยชน์ของผู้รับเป็นส�ำคัญ หากคิดเช่นนี้
ทานนี้ก็จะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
ค�ำตอบ : ก่อนจะท่องพระไตรปิฎกหรือหลัง
จากทรงจ�ำพระไตรปิฎกแล้ว สติก็ก�ำหนดได้
เหมือนเดิม แต่ที่พิเศษคือสมาธิเข้มแข็งขึ้น
ท�ำให้สามารถทรงจ�ำในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก ในส่วนคัมภีรย์ มก คัมภีรป์ ฏั ฐานได้งา่ ยขึน้
การฝึกสติท�ำให้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ
สมาธิ มีความทรงจ�ำได้นาน การก�ำหนดสติก็มี
เหมือนเดิม แต่ที่เห็นชัดเจนคือสมาธิเข้มแข็งขึ้น
๓ อยากให้ท่านอธิบายสภาวะนิพพาน
ค�ำตอบ : อุปมาแบบวิชาการคือ สันติลักขณัง
สภาพของนิพพานคือสงบจากความเร่าร้อน
จากเหตุทงั้ ปวง แต่นพิ พานอีกบริบทคือ ตัณหัก๒ กว่าที่พระอาจารย์ทั้งหลายจะได้เริ่มต้น ขยะ แปลว่า สิน้ ตัณหา สิน้ เหตุทที่ ำ� ให้เกิดทุกข์
ฝึกท่องจ�ำพระไตรปิฎกนั้น คงเริ่มการเจริญ เมื่อสิ้นเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์ ทุกข์ก็ไม่เกิด อันนี้
สติหรือฝึกสมาธิหรือฌานมาก่อน อยากทราบ คือสภาพของนิพพาน หากอุปมาแบบชาวบ้าน
ว่าในการฝึกท่องจ�ำพระไตรปิฎกหรือหลัง คือคนทีก่ ำ� ลังปวดฟันอย่างรุนแรง ไปหาหมอฟัน
จากผ่านการท่องจ�ำพระไตรปิฎกได้บ้างแล้ว หมอถอนฟันซี่ที่ปวดมากสุดๆ ออกไป  พอเอา
ท่านรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในการมีสติ สาเหตุของการปวดฟันออกไป อาการปวดย่อม
หรือฌานอย่างไรบ้าง การฝึกท่องจ�ำพระไตร- หายเป็นปลิดทิง้ ฉันใด เราทุกข์อยูใ่ น ๓ ภพภูมิ
ปิฎกส่งผลต่อการพัฒนาการของการเจริญสติ แต่เราเอาเหตุของทุกข์คอื ตัณหาออก ความทุกข์
และสมาธิอย่างไร
ก็หมดไป อันนีค้ อื ความหมายแบบชาวบ้านง่าย ๆ
สภาพของนิพพานเป็นฉันนั้น

๒๑

๔ พระไตรปิ ฎ กมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรม
ขันธ์ จริงหรือไม่ ค�ำว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
หมายถึงจ�ำนวนที่มากๆ ใช่ไหม มีใครเคย
นับได้ว่ามีกี่พระธรรมขันธ์
ค�ำตอบ : ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ท่านบอกว่า
นั บ ตามที่ พ ระอรรถกถาจารย์ ท ่ า นนั บ คื อ
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อาจจะเกินก็ได้ จะขาด
ก็ได้ วิธกี ารนับคือธรรมะข้อหนึง่ นับเป็น ๑ พระ
ธรรมขันธ์ หรือคาถาข้อหนึ่งนับเป็น ๑ พระ
ธรรมขันธ์ หรือพระสูตรหนึ่งนับเป็น ๑ พระ
ธรรมขันธ์ เพราะฉะนั้นการนับพระธรรมขันธ์
นัน้ มีอยู่ ๓ - ๔ วิธ  ี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นเี้ ป็น
อุปมานสังขยา คืออุปมาเอา เหมือนมีโจร ๕๐๐
อะไรประมาณนัน้ แต่จริงๆ อาจมากกว่านัน้ ก็ได้
หย่อนกว่านั้นก็ได้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
ก็ เ หมื อ นใบไม้ ใ นก� ำ มื อ จริ ง พระพุ ท ธเจ้ า
ตรัสรู้มากกว่านี้ แต่มีหลักไว้ประมาณเท่านี้
พระอรรถกถาจารย์เคยนับให้ดวู า่ พระวินยั ปิฎก
๒๑,๐๐๐ พระสุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระ
อภิ ธ รรมปิ ฎ ก ๔๒,๐๐๐ พอรวมกั น ก็ เ ป็ น
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ นี้คือการนับแบบ
คร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพรวม ให้จ�ำได้เท่านั้น
จ�ำนวนที่ตายตัวนั้นคือธรรมะในอภิธรรม เพื่อ
การบรรลุมรรค ผล นิพพาน แต่ในส่วนตรงนี้
เป็นอุปมานสังขยะ
๕ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ธ รรม แต่ มี วิ บ ากกรรม
มาขัดขวางเสมอ ควรวางจิตอย่างไรเพื่อ
ท�ำให้เจริญในการปฏิบัติภาวนา
ค�ำตอบ : ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมแล้ ว มี
วิบากกรรมมาขัดขวาง เจออุปสรรคต่างๆ จะ
ท�ำใจอย่างไร สิ่งแรกสุด ให้มีความพยายาม
บริกรรม แผ่ เ มตตาให้มากเท่าที่จะมากได้  
การแผ่เมตตานั้น ผลส่วนหนึ่งช่วยลดอุปสรรค
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ที่มาขัดขวางในการเจริญภาวนา การขอขมา
ครู บ าอาจารย์ ก็ ดี การแผ่ เ มตตาก็ ดี ส่ ว น
ตรงนี้ช่วยท�ำให้อุปสรรคที่จะเข้ามาขัดขวางใน
การเจริญภาวนาลดน้อยลงไป ขอให้หมัน่ เจริญ
เมตตากรรมฐานให้มาก
๖ พระวินัยกล่าวถึงแต่ศีลอย่างเดียวหรือ
พระสูตรตรัสเรื่องสมาธิอย่างเดียวหรือ พระ
อภิธรรมตรัสเรือ่ งปัญญาอย่างเดียวหรือ หรือ
ว่ามีอย่างอื่นอีก และขอถามว่าท่านทรงจ�ำ
พระไตรปิฎกได้นั้น ท่านใช้วิริยะอย่างไร ใช้
เวลากี่ปี
ค�ำตอบ : ในพระวินยั ปิฎกไม่ได้กล่าวเฉพาะศีล
อย่างเดียว อย่างอื่นก็มี แต่ภาพรวมของพระ
วินัยปิฎกเน้นเรื่องศีล ภาพรวมของพระสุตตันตปิฎกเน้นเรือ่ งสมาธิ และภาพรวมของพระ
อภิธรรมปิฎกเน้นเรื่องปัญญา ไม่ใช่มีเฉพาะที่
ท่านกล่าว เป็นการดึงเอาภาพรวมมาน�ำเสนอ
หวังว่าคงจะเข้าใจ
การท่องพระไตรปิฎกจนทรงจ�ำได้  อาตมา
เองใช้เวลา ๑๕ ปี อีกรูปหนึ่งท่องได้เร็วกว่าคือ
ใช้เวลา ๑๔ ปี อาตมาตัง้ เป้าหมาย มีความเพียร
แบบไม่ลดละ ตราบใดที่ยังไม่บรรลุการทรงจ�ำ
พระไตรปิฎกจะไม่ลดละความเพียร ถ้าตั้งเป้า
หมายอย่างนี้ ใช้เวลา ๑๕ ปี มีบางรูปท่านท่อง
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๒๑

ไปแล้ว ๑๕ ปี แต่ไม่ได้ตง้ั เป้าหมาย เพียรไปแล้ว
สู้ไม่ไหวก็หยุดพัก ตอนนี้ก็มีอยู่จ�ำนวนมากที่
จ�ำได้ ๑ ปิฎก ๒ ปิฎก คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่า
ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้
อาตมาเองใช้ความเพียรต่อเนือ่ งไม่ใช่ความ
เพียรวันสองวัน ตัง้ เป้าหมายแล้วใช้ความเพียร
อย่างเข้มข้น ต่อเนือ่ ง ไม่ถงึ เป้าหมายจะไม่หยุด
มีหลายรูปสุขภาพไม่ดี ก็จะหยุด หรือทนไม่ไหว
ก็จะหยุด ไม่ถึงเป้าหมาย คือไปตามก�ำลัง ถ้า
เรียนตามก�ำลัง พอเจออุปสรรคก็หยุด อย่างนี้
จะมีเยอะ แต่ละรูปจะไม่เหมือนกัน
๗ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีมาก เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนไว้ หรือท่านสอนตามความเข้าใจของ
ครูบาอาจารย์ เพื่อเราจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
ค�ำตอบ :  ส�ำนักใดก็ตาม สอนแล้วมีศีล สมาธิ
ปัญญา ตามมรรคมีองค์ ๘ ส�ำนักนัน้ ก็เป็นส�ำนัก
ทีส่ อนตามพระพุทธองค์ทรงแนะน�ำไว้ ถ้าส�ำนัก
ใดไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ก็ไม่ใช่ส�ำนัก
ปฏิบัติที่เราควรเข้าไป
การปฏิเสธพระอภิธรรมไม่ได้มีเฉพาะยุค
นี้นะ ตั้งแต่สมัยก่อน ในยุคของพระอรรถกถาจารย์ก็มีการปฏิเสธพระอภิธรรม พระอรรถกถาจารย์ท่านได้รวบรวมข้อมูล บอกว่าพระ
อภิ ธ รรมนี้ เ ป็ น พุ ท ธพจน์ จ ริ ง โดยยกเอา
เหตุการณ์ในพรรษาที่ ๗ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จ

ขึ้นไปบนสวรรค์แสดงอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นาน
๓ เดือนแล้วเสด็จลงมาเทศน์โปรดพระสารีบตุ ร
ธรรมที่ลึกซึ้งอย่างเช่น คัมภีร์ยมก คัมภีร์มหาปัฏฐาน ท่านใช้พระสัพพัญญุตญาณแสดงได้
แต่ในประเทศพม่าโดยมากไม่ค่อยได้ยินการ
ปฏิเสธพระอภิธรรม ส่วนมากก็ได้ศึกษาข้อมูล
เหล่านี้อย่างชัดเจน
๘ ท่ า นมี วิ ธี ใ ดบ้ า งที่ ท�ำให้ ไ ม่ ลื ม พระ
ไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ที่จ�ำได้
ตลอดเวลา การสอนท�ำให้จ�ำได้เฉพาะวิชาที่
สอน แต่บางทีอาจจะลืมไป
ค�ำตอบ :  ธรรมทีท่ ำ� ให้ไม่ลมื คือสติตวั เดียว สติ
ส�ำคัญมาก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์รวมลงเป็น
สติตัวเดียว สติแปลว่าระลึกได้ ถ้าระลึกไม่ได้ก็
ลืม เพราะฉะนัน้ ฝึกเจริญสติอยูเ่ นืองๆ จะไม่ลมื
๙ อะไรเป็นแรงจูงใจ ที่ท�ำให้ท่านต้องการ
เป็นผูท้ รงจ�ำพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อะไรเป็นเครื่องรักษาให้ใจท่านสามารถ
อดทนและพากเพียรได้ต่อเนื่อง
ค�ำตอบ : แรงบันดาลใจของพระผู้ทรงจ�ำพระ
ไตรปิฎกรูปแรกเลย คือในช่วงนัน้ พม่าจะมีการ
สังคายนาพระไตรปิฎก แต่ยงั ไม่มพี ระผูท้ รงพระ
ไตรปิฎกเลย จากการที่ทุกคนเห็นความส�ำคัญ
เรือ่ งนี้ ท่านจึงตัง้ ใจว่าจะต้องเป็นผูท้ รงพระไตรปิฎกให้ได้ ต่อมารูปหลังๆ เห็นว่าเมื่อรูปแรก

๒๑

ท่ า นสามารถท� ำ ได้ แรงบั น ดาลใจก็ เ กิ ด ขึ้ น
ไม่ยาก และอีกอย่างหนึ่งการได้เข้ามาเห็น
การศึ ก ษาและเผยแผ่ พ ระศาสนา ถ้ า มี
ความรู ้ สามารถทรงจ� ำ พระไตรปิ ฎ กได้
การท�ำงานก็จะประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
สามารถท�ำงานได้อย่างยิ่งใหญ่ จะช่วยรักษา
พระศาสนาได้ โ ดยการเผยแผ่ ธ รรมจะท� ำ
ได้ อ ย่ า งดี นี้ คื อ แรงบั น ดาลใจจากสภาวะ
แวดล้อม และการจะท�ำงานยิ่งใหญ่ถ้าไม่มี
ปัญญาตรงนี้ ก็ไม่สามารถที่จะท�ำส�ำเร็จได้
ปัญญาจากการทรงจ�ำเป็นเบื้องต้น ที่ส�ำคัญ
คื อ เมื่ อ เข้ า มาในพระศาสนาแล้ ว จะอาศั ย
ศาสนาหรื อ จะให้ พ ระศาสนาอาศั ย เราได้
เราต้ อ งมี ค วามรู ้ เ พี ย งพอ ศรั ท ธาตรงนี้ ที่
เป็นแรงบันดาลใจให้ทา่ นอยากทรงจ�ำพระไตรปิฎก จะได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดี
ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละท่านก็มตี า่ ง
กันไป การแก้ปัญหาที่จะรักษาจิตใจ เพื่อที่จะ
ต่อสู้กับอุปสรรคในการทรงจ�ำพระไตรปิฎกนี้
ต้องแก้ตามสถานการณ์ เมื่อเจอปัญหาและ
อุปสรรคไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาคือตั้ง
เป้าหมายว่า มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนา
แล้ว สิ่งแรกคือต้องไปถึงจุดหมายปลายทาง
คือปริยัติ แล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติ นี้คือเป้า
หมายที่ท่านได้ตั้งเอาไว้ ในระหว่างทางเจอ
อุปสรรคไม่เหมือนกัน ที่ส�ำคัญคือจะช่วยพระ
ศาสนาได้อย่างไร เพราะเห็นว่าพระศาสนาเป็น
สิง่ ทีม่ คี า่ จึงใช้ความเพียรพยายามอย่างถึงทีส่ ดุ
สุดท้ายก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดได้
๑๐ เมือ่ ตอนจะตาย จะมีวธิ รี กั ษาจิตสุดท้าย
ก่อนจะออกจากร่างอย่างไร ไม่ให้ไปอบายภูมิ
ควรน้อมจิตอย่างไรไม่ให้กลัว ให้มสี ติและจาก
กายนี้ไปอย่างสงบ
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ค�ำตอบ : สิง่ ส�ำคัญในชีวติ นีก้ อ่ นทีเ่ ราจะจากไป
มี ๒ อย่าง สมถะ และ วิปัสสนา ขอยกตัวอย่าง
อานาปานสติ ในขณะทีเ่ ราก�ำหนดลมหายใจเข้า
ออกนี้ ลมนัน้ เป็นเพียงแค่รปู ธรรม จิตทีร่ ลู้ มนัน้
ก็เป็นเพียงแค่นามธรรม มีแค่รูปกับนาม ถ้า
พิจารณาอานาปานสติได้ จะจากโลกนี้ไปก็ไม่
กลัว ไปอย่างมีสติ  โดยใช้สมถกรรมฐาน
หลังจากพิจารณาสมถะจบแล้ว ก็ยกขึ้นสู่
วิปัสสนา พิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา อย่างใดอย่างหนึง่ เมือ่ พิจารณาอนิจจัง
เห็นความไม่เทีย่ ง เห็นทุกข์  เห็นอนัตตาว่าของ
ไม่ใช่ตัวตน เห็นไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้ว วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นตามล�ำดับ ตั้งแต่
นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้น จนถึงโคตรภูญาณ
พอผ่ า นโคตรภู ญ าณ แล้ ว เข้ า สู ่ ม รรคญาณ
เมื่อเข้าสู่มรรคญาณ ผลญาณ ตามล�ำดับแล้ว
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กิเลส
เหล่านี้ถูกละไป เป็นอันว่าไม่ต้องไปอบายภูมิ
และไม่ต้องกลัวการตายด้วยประการทั้งปวง
เพราะได้ละกิเลสเป็นพระโสดาบันเป็นต้น ตาม
ที่ได้ตรัสเอาไว้ ในบทรัตนสูตร นั่นเอง ดังนั้น
ถ้าไม่อยากกลัวตายก็ขอให้เจริญสมถะ เจริญ
วิปัสสนา เพื่อบรรลุมรรคนั่นเอง
แปลไทยโดย พระอาจารย์ มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
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ปัญญาภิวัฒน์
ธีรปัญโญ
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กาลเวลาอาจจะไม่ ไ ด้ เ ดิ น เป็ น เส้ น ตรง
อย่างที่เราเข้าใจกัน แต่มันมีรอบ มีจังหวะ
ของมั น เหตุ ก ารณ์ในสมัยพุทธกาลหลายๆ
อย่าง ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มีลักษณะ
ของการประชุมพร้อมกันด้วยเหตุปัจจัย ใน
เรื่ อ งนี้ จั ง หวะเวลาตามรอบของวั น เดื อ นปี
ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง การที่
พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเหมือนกัน, การหยั่ง
ลงในครรภ์เพื่อปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ กับ
การออกผนวชในวันอาสาฬหบูชา วันเดียวกัน
ภาพของช้างเผือก (ภาษาบาลีเรียกว่า นาค)
ชูงวงถือดอกบัว วนรอบพระนางสิริมหามายา
ก่อนเข้าไปในครรภ์ทางเบื้องขวา ซ้อนทับกับ
ภาพนาค (ภาษาไทยเรียกผูเ้ ตรียมบวช) เดินถือ
ดอกบัว วนขวารอบอุโบสถสามรอบ ก่อนเข้าไป
ในห้องอุโบสถ (ห้องในภาษาไทย ในภาษาบาลี
เรียกว่าครรภ์) ก�ำลังบ่งถึงสภาวะบางอย่างที่มี
จังหวะเวลาของชีวติ ร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ตัง้ แต่
สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน,
ในวันมาฆบูชาก็เช่นเดียวกัน การประชุม
ของพระอรหันตขีณาสพ การบรรลุพระอรหัตต์
ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จาตุรงคสันนิบาต (การประชุมขององค์สี่ องค์สอี่ ะไรได้บา้ ง ?
จะเป็นการรวมของสีอ่ ย่างอืน่ ๆ เช่น คูแ่ ห่งพระ
อริยบุคคลสี่ พุทธบริษัทสี่ จาตุปาริสุทธิศีลสี่
หรือ ภาวิตสี่ได้ไหม) การประกาศหัวใจพระ
ศาสนา โอวาทปาติโมกข์ การปลงพระชนมายุ
สังขารของพระบรมศาสดา เมื่อทรงพิจารณา
เห็นความพร้อมของบริษัทสี่ในการรักษาพระ
ศาสนา ในช่วงปีสดุ ท้ายของพุทธกาลและในวัน
เดียวกัน ๑ ปีหลังจากนัน้ เป็นวันทีก่ ารสังคายนา

พระธรรมวินัยครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้นลง ร้อยปี
หลังจากนั้น มีภิกษุประพฤติผิดเพี้ยนจึงมีการ
สังคายนาครั้งที่ ๒ ให้กลับมาคงความถูกต้อง
ไว้ ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา
นี้   บทบาทของมารในวันต่างๆ และการเกิด
แผ่ น ดิ น ไหว ความอั ศ จรรย์ ใ นจั ง หวะเวลา
ทั้งหมดนี้ คงเพียงพอที่ชาวพุทธจะภูมิใจได้
ว่า ศาสนาของเราไม่ธรรมดาจริงๆ และก็ต้อง
อาศัยความไม่ธรรมดาเหล่านี้นั่นแหละ จึงจะ
สามารถเข้าใจความธรรมดาของสัจธรรมได้
อย่างถึงรากถึงโคน จนสามารถถอนความทุกข์
ในวัฏฏ์ ถ่ายถอนความยึดติดในอัตตาตัวตน
ออกได้
จึงอยากแบ่งปันความสัมพันธ์ของสิง่ เหล่านี้
ให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจกัน ว่าวันที่เราบูชาใน
รอบปี ทัง้ สามวันนี้ มีเหตุการณ์ และสัญลักษณ์
อะไรบ้างทีส่ อื่ ต่อๆ กันมา หลายอย่างอาจจะเป็น
การปะติดปะต่อขึ้นเองแต่เหตุท่ีใช้สัญลักษณ์
และสีต่างๆ ก็ได้อธิบายไว้ให้แล้ว หวังว่าจะ
เป็นจุดเริ่มในการศึกษาและสร้างสรรค์ต่อๆ ไป
ถ้าเราไม่ทราบอดีตของเราชัด ก็คงจะไป
ต่อกันได้ยากในยุคปัจจุบนั อะไรเป็นสาระ และ
อะไรเป็นเปลือกของศาสนา เราจะรักษาอะไร
และเราจะเสริมอะไร ถ้าพวกเราได้ทราบจังหวะ
เวลาของกระแสขันธ์ห้าและชีวิตที่ร้อยเรียง
เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถมีสว่ นร่วมในการรักษา
สมบัติอันมีค่า คือรัตนะสามประการนี้ไว้ ให้
คงอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกเรา
ทั้งหลายและลูกหลานได้ตราบนานเท่านาน
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ขอพระสัทธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงด�ำรงอยู่สิ้นกาล
นาน เทอญ

๒๑

23

ไตรรัตนบูชา

เดือนที่ ๑   ๒    ๓

จังหวะเวลาของชาวพุทธ
   ๕      ๖         ๗         ๘      ๙    ๑๐     ๑๑

๔

บูชา

มาฆบูชา

วิสาขบูชา

อาสาฬหบูชา

พระชนมายุ ปีที่

(วันพระสงฆ์)
ไตรสิกขา

(วันพระพุทธ)
ไตรวิชชา

(วันพระธรรม)
ไตรลักษณ์
- ปฏิสนธิ ช้างเผือก

๐
๒๙
๓๕
๓๖

๔๒

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

- ตรัสรู้ (มาร)

๑๒

- ออกผนวช (มาร)
- ธรรมจักร มัคคพรหมจรรย์

- ยมกปาฏิหาริย์     เทโวโรหณะ

๘๐

- ปลงพระชนมายุสงั ขาร (มาร) - ปรินิพพาน

พ.ศ. ๑

- สังคายนาครั้งที่ ๑ เสร็จ
- ไตรปิฎก ศาสนาพรหมจรรย์
  ตั้งมั่น ๕๐๐๐ ปี

พ.ศ. ๑๐๐

- สังคายนาครั้งที่ ๒ เสร็จ
  สร้างเหตุปัจจัยเพื่อ
  สังคายนา ครั้งที่ ๓

- เริ่มสังคายนาครั้งที่ ๑ (๖ เดือน)

- เริ่มสังคายนาครั้งที่ ๒ (๗ เดือน)

[ เส้นใต้แดง-ตัวหนา หมายถึง เหตุการณ์ที่มีแผ่นดินโลกธาตุหวั่นไหว ]

อธิบายสัญลักษณ์

ดวงตาปัญญา

พระพุทธ ใช้ สีแดง หมายถึง การประสูติ : พระมหากรุณาธิคณุ ปรารถนาให้สตั ว์โลกพ้นทุกข์
สีขาว หมายถึง การตรัสรู้ : พระปัญญาคุณ เปรียบเหมือนประทีปส่องสว่างด้วย
แสงปัญญา
สีฟ้า หมายถึง ปรินิพพาน : พระบริสุทธิคุณ เป็นของสูงที่สุดเสมือนท้องฟ้า
ใช้สามเหลีย่ ม หมายถึง มีการพัฒนาขึน้ ไปเป็นชัน้ ๆ หมายถึง ดวงตาปัญญา เห็นธรรม
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ต้องการสือ่ ว่าทัง้ สามอย่างไม่ใช่แค่เกิดขึน้ ในเดือนเดียวกัน ในวันเดียวกันเท่านัน้ แต่ยงั เกิดขึน้
ในขณะเดียวกันอีกด้วย
เมื่อ  เกิด อิสรภาพ ความหลุดพ้นของมนุษยชาติ
ก็     รู้ ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง สรรพสิ่งรวมลงในอริยสัจจ์
และ  ดับ กิเลสตัณหา อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวง
และรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนเพชรนี้ยังสื่อถึง วัชรอาสน์ ได้ด้วย อันเป็นที่ประทับของบุรุษ
ใจเพชรเจ้าคือชายสิทธัตถะ ใต้ต้นโพธิ์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งสัจจาธิษฐานไว้ว่า “แม้เลือดเนื้อจะ
เหือดแห้งไป เหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกก็ตาม หากยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จะ
ไม่ลุกจากอาสนะนี้”
คนปกติที่ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะก็จะมีเฉพาะ
การเกิดและการตาย ขาดปัญญารู้อริยสัจตรง
กลาง มีเพียงเงาของปัญญา (โมหะ - ปิดบัง
ความจริง) เป็นปัญญา กลับหัว (วิปัลลาส เห็นของทุกข์วา่ สุข ของไม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง ของไม่ใช่
ของๆ ตนว่าเป็นของๆ ตน ของไม่งามว่างาม)
จึงเกิด - ตาย วนเวียนกันอยู่ในวัฏฏสงสาร
อันเบื้องต้นเบื้องปลายก�ำหนดไม่ได้อยู่อย่างนี้
แต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท�ำให้การ
เกิด - ตายอย่างคนทั่วไปพัฒนามาเป็นการ
ประสู ติ แ ละการปริ นิ พ พาน ปั ญ ญาญาณ
เหมื อ นสามเหลี่ ย มข้ า งบนสุ ด ที่ เ กิ ด จาก
การพลิกเงาของปัญญา (โมหะ) หรือปัญญา
กลั บ หั ว (วิ ป ั ล ลาส) ขึ้ น มา เป็ น ปั ญ ญาที่
บริ สุ ท ธิ์ (ญาณ) สามารถรู ้ แจ้ ง แทงตลอด
อริ ย สั จ จ์ สี่ ใ นคราวเดี ย วกั น โดยรู ้ ทุ ก ข์
- ละสมุ ทั ย - บ� ำ เพ็ ญ มรรคให้ บ ริ บู ร ณ์ ไ ด้
โดยกิจ และท�ำพระนิพพานให้แจ้งได้โดยท�ำให้
เป็นอารมณ์ (ของจิต)

๒๑

25

พระธรรม ใช้ สีเหลือง หมายถึง ธรรมจักร กงล้อแห่งธรรม ที่หมุนไปในโลกสามถึงทุกวันนี้

และก็ยังไม่มีใครในไตรโลกจะท�ำให้หมุนกลับได้ และยังเป็นสีของทางเดิน คือ มรรค และสีของ
ผลไม้ที่สุก คือ ผล ด้วย
ใช้วงกลม นอกจากหมายถึงล้อจักรแล้ว ยังสื่อถึงสมาธิ ความเป็นสากลของไตรลักษณ์ และ
หมายถึงวนเวียน (วัฏฏะ) และวนออก (วิวัฏฏะ) ด้วย
ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้ทรงพระหัตถ์เป็นรูป ปริวัฏฏ์สาม
อาการสิบสอง คือ ญาณสาม (สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ) ในอริยสัจสีแ่ ต่ละข้อ (ทุกข์ สมุทยั
นิโรธ มรรค) รวมเป็นอาการ ๑๒ ตราบที่พระองค์ยังไม่รู้ครบ ๑๒ อาการนี้ ก็ยังไม่ทรงปฏิญาณ
ว่าได้ตรัสรู้ธรรม

พระสงฆ์ ใช้ สีเขียวน�้ำตาล เพราะเป็นสีของท้องนาแคว้นมคธ

ซึ่งเป็นต้นแบบของไตรจีวร ที่พระอานนท์เป็นผู้ออกแบบและพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญ ที่มีการตัดเป็นขัณฑ์ (ท่อน) เพื่อให้ไม่มีค่า
(พอที่จะขโมย) และเป็นการใช้ผ้าที่หาได้ยากให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แบบที่ง่าย เหมาะกับ
สมณบริโภคค�ำว่า ภิกษุ แปลนัยหนึ่งว่า เป็นผู้ทรงผ้าที่ตัดก็ได้มาจาก ภินฺนปฏธโรติภิกขุ
นอกจากนัน้ ยังสือ่ ถึงเนือ้ นาบุญทีญ
่ าติโยมได้หว่านเมล็ดพันธ์แุ ห่งศรัทธาเอาไว้ในพระศาสนา
หวังที่จะเห็นผลต่อไปในอนาคต ซึ่งแม้ว่าตอนนี้ผลยังอาจจะดิบอยู่ (เขียว) แต่ถ้าเราดูแลรดน�้ำ
พรวนดิน ก�ำจัดศัตรูพืชก็สามารถเติบใหญ่ จนสุกเป็นสีเหลือง (พระธรรม) ต่อไปได้
สีเขียวน�้ำตาลยังเป็นสีของใบตาลที่น�ำมาจารึกอักษรธรรมพระไตรปิฎกให้สืบทอดมาจนถึง
ทุกวันนี้ อีกด้วย
ใช้สี่เหลี่ยม ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงแปลงนาแล้ว ยังหมายถึงพระสงฆ์ ที่แม้จะมาจากสี่วรรณะ
ทางสังคมต่างๆ ก็มาร่วมกันศึกษาอยู่ในธรรมวินัยเดียวกัน เสมอกันด้วยศีลและทิฐิ
และยังหมายถึง จาตุปาริสทุ ธิศลี ด้วย คือศีลทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของมรรคพรหมจรรย์ คือ ปาติโมกขสังวรศีล, อินทรียสังวรศีล, อาชีวปาริสุทธิศีล และ ปัจจยสันนิสิตศีล เป็นฐานของไตรสิกขา
และเป็นบุพพภาคของมรรค
หมายถึง ภาวิต ๔ คือ การพัฒนาชีวิตใน ๔ ด้าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา
และปัญญาภาวนา
หมายถึง ขอบเขตของศีล พุทธอาณา ที่สาวกจะไม่ก้าวล่วงแม้ด้วยชีวิต
หมายถึง ท�ำนบกั้นน�้ำไว้ให้ข้าวในนางอกงาม เหมือนว่าตราบใดที่ยังคงมีปริยัติ ตราบนั้น
การปฏิบัติก็ไม่ผิดเพี้ยน และปฏิเวธก็ยังคงเกิดขึ้นได้
หมายถึง ฐานรากที่แข็งแรงสามารถรองรับคุณธรรมขั้นสูงต่อๆ ไปได้
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มาร มาปรากฏตัวครั้งแรก ตอนที่เจ้าชายคิดจะออกบวช มารไม่อยากให้ใครหลุดจากอ�ำนาจ

จึงเสนอว่าจะให้ครองแผ่นดินเป็นมหาจักรพรรดิ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนพระทัยของเจ้าชาย
ได้ ครั้งที่สองที่ใต้ต้นโพธิ์ก่อนตรัสรู้ มารขี่ช้างคิริเมขลามาพร้อมเสนา แต่กองทัพก็พ่ายแพ้ต่อ
ความตัง้ ใจจริง และถูกน�ำ้ จากมวยผมแม่พระธรณีทเี่ ป็นพยานบารมีของพุทธองค์ทว่ มทับกลับไป
และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้เสร็จใหม่ๆ มารก็มาชวนให้เสด็จปรินิพพาน แต่พระองค์ไม่ทรงรับ
กลับทรงตั้งพระทัยว่า ตราบใดที่พุทธบริษัททั้งสี่ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ก็จะยังไม่ปรินิพพาน
ตราบนั้น และครั้งสุดท้าย มารมาทวงสัญญาที่พระพุทธองค์เคยให้ไว้ เมื่อพระพุทธองค์เห็นว่า
พุทธบริษทั ทัง้ สีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ อทีจ่ ะได้สามารถธ�ำรงรักษาพระศาสนาต่อไปได้ และพระอานนท์เอง
ก็ไม่ได้ทูลขออาราธนาไว้ให้พระองค์อยู่ตลอดกัป จึงทรงรับนิมนต์ของมาร และปลงพระชนมายุสังขาร (สลัดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอายุ ตกลงพระทัยว่าจะปรินิพพาน) เท่ากับว่าพระพุทธองค์
ฝากพระพุทธศาสนาไว้ในมือของพุทธบริษัทสี่ คือ พวกเราทุกคน
แม้สญ
ั ลักษณ์ของเจดีย  ์ หรือจะมองเป็นรูปคนนัง่ สมาธิ  ก็มนี ยั ของรัตนะทัง้ สามมารวมกันดังนีค้ อื

ยอด

ปัญญา     พระพุทธ

องค์

สมาธิ      พระธรรม

ฐาน

ศีล        พระสงฆ์

รัตนตรัย แก้วสามประการ

ช ว น อ่ า น

จาก มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย สุตตันตปิฎก
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ปลงพระชนมายุสังขาร

นิมิตโอภาส
ครัน้ ในเวลาเช้า พระผูม้ พี ระภาคทรงครอง
อันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยัง
กรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาต เมื่อเสด็จกลับจาก
บิ ณ ฑบาต ภายหลั ง เสวยพระกระยาหาร
เสร็ จ แล้ ว รั บ สั่ ง เรี ย กท่ า นพระอานนท์ ม า
ตรัสว่า   “อานนท์ เธอจงถือผ้านิสที นะ  (ผ้ารองนัง่ )
เราจะเข้าไปพักกลางวันที่ปาวาลเจดีย์”
ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระด�ำรัส
แล้ว    ถอื ผ้านิสที นะตามเสด็จพระผูม้ พี ระภาค
ไปทางเบื้องพระปฤษฎางค์
ครัน้ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาล
เจดี ย ์ ประทั บ นั่ ง บนพุ ท ธอาสน์ ที่ ท ่ า นพระ
อานนท์ปูลาดถวาย ท่านพระอานนท์ถวาย
อภิวาท พระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร
พระผู ้ มี พ ระภาคได้ ต รั ส กั บ ท่ า นพระ
อานนท์ดังนี้ว่า “อานนท์ กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์    
อุเทนเจดีย์น่ารื่นรมย์ โคตมกเจดีย์น่ารื่นรมย์    
สัตตัมพเจดียน์ า่ รืน่ รมย์  พหุปตุ ตเจดียน์ า่ รืน่ รมย์
สารันททเจดียน์ า่ รืน่ รมย์ ปาวาลเจดียน์ า่ รืน่ รมย์
อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ ท�ำให้มากแล้ว
ท� ำ ให้ เ ป็ น ดุ จ ยานแล้ ว ท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง แล้ ว

ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ผู้นั้น
เมือ่ มุง่ หวัง พึงด�ำรงอยูไ่ ด้  ๑ กัป (อายุกปั คือ ช่วง
อายุของคนแต่ละยุค ในยุคของพระพุทธเจ้า
ของเรา อายุกัปของคน = ๑๐๐ ปี) หรือเกิน
กว่า ๑ กัป อิทธิบาท ๔  ตถาคตเจริญ ท�ำให้
มากแล้ว ท�ำให้เป็นดุจยานแล้ว ท�ำให้เป็น
ทีต่ งั้ แล้ว ให้ตงั้ มัน่ แล้ว สัง่ สมแล้ว ปรารภดีแล้ว
ตถาคตเมื่อมุ่งหวัง พึงด�ำรงอยู่ได้ ๑ กัป หรือ
เกินกว่า ๑ กัป”
เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงท�ำนิมิตที่ชัดแจ้ง    
ทรงท�ำโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้ ท่านพระ
อานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอน
พระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระผู ้ มี พ ระภาคโปรดด�ำ รงพระชนมชี พ
อยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตโปรดด�ำรงพระชนมชีพอยู่ตลอดกัป เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อ
สุ ข แก่ ค นหมู ่ ม าก เพื่ อ อนุ เ คราะห์ ช าวโลก
เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย” ทั้งนี้เป็นเพราะท่านพระ
อานนท์ถูกมารดลใจ

28

๒๑

แม้ครั้งที่ ๒ ฯลฯ
แม้ครั้งที่ ๓ พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับ
พระอานนท์ดังนี้ว่า “อานนท์ กรุงเวสาลีน่า
รื่นรมย์ อุเทนเจดีย์น่ารื่นรมย์ โคตมกเจดีย์น่า
รื่นรมย์ สัตตัมพเจดีย์น่ารื่นรมย์ พหุปุตตเจดีย์
น่ารืน่ รมย์ สารันททเจดียน์ า่ รืน่ รมย์ ปาวาลเจดีย์
น่ารื่นรมย์ อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ ท�ำให้
มากแล้ว ท�ำให้เป็นดุจยานแล้ว ท�ำให้เป็นที่
ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว
ผู้นั้น เมื่อมุ่งหวัง พึงด�ำรงอยู่ได้ ๑ กัป หรือ
เกินกว่า ๑ กัป อิทธิบาท ๔ ตถาคตเจริญ
ท�ำให้มากแล้ว ท�ำให้เป็นดุจยานแล้ว ท�ำให้
เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภ
ดีแล้ว ตถาคต เมื่อมุ่งหวัง พึงด�ำรงอยู่ได้ ๑ กัป
หรือเกินกว่า ๑ กัป”
เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงท�ำนิมิตที่ชัดแจ้ง
ทรงท�ำโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้ ท่านพระ
อานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ทัน จึงไม่กราบทูลวิงวอน
พระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดด�ำรงพระชนมชีพอยู่
ตลอดกัป ขอพระสุคต โปรดด�ำรงพระชนมชีพ
อยู่ตลอดกัป เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อ
สุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ทงั้ หลาย” เพราะท่านพระอานนท์ถกู มาร
ดลใจ
จากนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่าน
พระอานนท์ดังนี้ว่า “ไปเถิดอานนท์ เธอจง
ก�ำหนดเวลาที่สมควร ณ บัดนี้เถิด” ท่านพระ
อานนท์ ทู ล รั บ สนองพระด� ำ รั ส แล้ ว ลุ ก จาก
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระท�ำ
ประทั ก ษิ ณ แล้ ว นั่ ง ที่ โ คนไม้ แ ห่ ง หนึ่ ง ในที่
ไม่ไกล

มารกราบทูลให้ปรินิพพาน
ครั้นเมื่อท่านพระอานนท์จากไปไม่นาน    
มารผู้มีบาป ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ยืน ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ
พระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้ ขอ
พระสุคต โปรดปรินิพพานเถิด เวลานี้เป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า
‘มารผูม้ บี าป เราจะยังไม่ปรินพิ พานตราบเท่าที่
ภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลม
ไม่ ไ ด้ รั บ การแนะน� ำ  ไม่ แ กล้ ว กล้ า ไม่ เ ป็ น
พหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติ ตามธรรม
เรี ย นกั บ อาจารย์ ข องตนแล้ ว แต่ ก็ ยั ง บอก
แสดง บั ญ ญั ติ ก� ำ หนด เปิ ด เผย จ� ำ แนก
ท�ำให้งา่ ยไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริยป์ ราบ
ปรัปวาท (วาทะ หรือลัทธิต่าง ๆ ของเจ้าลัทธิ
อืน่ นอกพระพุทธศาสนา) ทีเ่ กิดขึน้ ให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมไม่ได้’
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ ก็ เ วลานี้ ภิ ก ษุ
ทั้ ง หลาย ผู ้ ส าวกของพระผู ้ มี พ ระภาคเป็ น
ผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะน�ำ  แกล้วกล้า
เป็นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรมปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรม เรียนกับ
อาจารย์ของตน แล้วก็บอก แสดง บัญญัติ
ก�ำหนด เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายได้ แสดง
ธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาท ที่เกิดขึ้นให้
เรี ย บร้ อ ยโดยชอบธรรมได้ ข้ า แต่ พ ระองค์
ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพาน
ในบัดนี้ ขอพระสุคตโปรดปรินพิ พานเถิด เวลานี้
เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า
‘มารผูม้ บี าป เราจะยังไม่ปรินพิ พานตราบเท่าที่
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ภิ ก ษุ ณี ทั้ ง หลายผู ้ ส าวิ ก าของเรายั ง ไม่
เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะน�ำ  ไม่แกล้วกล้า
ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ ธ รรม ไม่ ป ฏิ บั ติ ช อบ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามธรรม เรี ย นกั บ อาจารย์ ข องตน แต่ ยั ง
บอก แสดง บั ญ ญั ติ ก� ำ หนด เปิ ด เผย
จ� ำ แนก ท� ำ ให้ ง ่ า ยไม่ ไ ด้ ยั ง แสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมไม่ได้’
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เวลานี้ ภิกษุณี
ทั้งหลายผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
เฉียบแหลม ได้รับการแนะน�ำ  แกล้วกล้า เป็น
พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม    
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรม เรียนกับอาจารย์
ของตน แล้วก็บอก แสดง บัญญัติ ก�ำหนด
เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายได้ แสดงธรรม
มีปาฏิหาริยป์ ราบปรัปวาททีเ่ กิดขึน้ ให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ
พระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้ ขอ
พระสุคตโปรดปรินิพพานเถิด เวลานี้เป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า
‘มารผูม้ บี าป เราจะยังไม่ปรินพิ พาน ตราบเท่าที่
อุบาสกทัง้ หลายผูส้ าวกของเรายังไม่เฉียบแหลม
ไม่ได้รบั การแนะน�ำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสตู
ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่
ปฏิบตั ชิ อบ ไม่ปฏิบตั ติ ามธรรม เรียนกับอาจารย์
ของตนแล้วยังบอก แสดง บัญญัติ ก�ำหนด
เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรม
มีปาฏิหาริยป์ ราบปรัปวาททีเ่ กิดขึน้ ให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมไม่ได้’    
        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เวลานี้ อุบาสก
ทั้ ง หลายผู ้ ส าวกของพระผู ้ มี พ ระภาคเป็ น ผู ้
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เฉียบแหลม ได้รับการแนะน�ำ  แกล้วกล้า เป็น
พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม    
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรม เรียนกับอาจารย์
ของตนแล้ ว ก็ บ อก แสดง บั ญ ญั ติ ก� ำ หนด
เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายได้ แสดงธรรม
มีปาฏิหาริยป์ ราบปรัปวาททีเ่ กิดขึน้ ให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ
พระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้ ขอ
พระสุคตโปรดปรินิพพานเถิด เวลานี้เป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า    
‘มารผูม้ บี าป เราจะยังไม่ปรินพิ พาน ตราบเท่าที่
อุบาสิกาทั้งหลายผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบ
แหลม ไม่ได้รบั การแนะน�ำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็น
พหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติตามธรรม เรียน
กับอาจารย์ของตนแล้วยังบอก แสดง บัญญัติ
ก�ำหนด เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายไม่ได้ ยัง
แสดงธรรมมีปาฏิหาริยป์ ราบปรัปวาททีเ่ กิดขึน้
ให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้’
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เวลานี้อุบาสิกา
ทั้งหลายผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
เฉียบแหลม ได้รับการแนะน�ำ  แกล้วกล้า เป็น
พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรม เรียนกับอาจารย์
ของตนแล้ ว ก็ บ อก แสดง บั ญ ญั ติ ก� ำ หนด
เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายได้ แสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย
โดยชอบธรรมได้
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค
โปรดปรินิพพานในบัดนี้ ขอพระสุคตโปรด
ปรินิพพานเถิด เวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของ
พระผู้มีพระภาค
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า
‘มารผูม้ บี าป เราจะยังไม่ปรินพิ พานตราบเท่าที่
พรหมจรรย์ (ศาสนพรหมจรรย์ คือ ค�ำสั่งสอน
ในพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง สิ้ น ที่ ร วมลงในไตรสิกขา) ของเรายังไม่บริบูรณ์ กว้างขวาง แพร่
หลาย รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี กระทั่งเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้ว’
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็เวลานี้ พรหมจรรย์
ของพระผู้มีพระภาคบริบูรณ์ กว้างขวาง แพร่
หลาย รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี กระทั่งเทวดา
และมนุษย์ทงั้ หลายประกาศได้ดแี ล้ว ข้าแต่พระ
องค์ผเู้ จริญ ขอพระผูม้ พี ระภาคโปรดปรินพิ พาน
ในบัดนี้ ขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิด เวลา
นี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค”
เมื่อมารทูลอาราธนาอย่างนี้ พระผู้มีพระ
ภาคได้ตอบมารผู้มีบาปดังนี้ว่า “มารผู้มีบาป
ท่านจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเถิด อีก
ไม่นาน การปรินิพพานของตถาคตจะมี จาก
นี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน”
ทรงปลงพระชนมายุสังขาร
เวลานั้น พระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้ว (สลัด
ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอายุ คือ ตกลงพระทัยว่า
จะปรินพิ พาน) ณ ปาวาลเจดีย์ เมือ่ พระองค์ทรง
ปลงพระชนมายุสังขารแล้ว ได้เกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรงน่าสะพรึงกลัว ขนพองสยองเกล้า
ทัง้ กลองทิพย์กด็ งั กึกก้อง ครัน้ พระผูม้ พี ระภาค
ทรงทราบความนั้น จึงทรงเปล่งพระอุทานใน
เวลานั้น ดังนี้ว่า
“พระมุนีละกรรมทั้งที่ชั่งได้และที่ชั่งไม่ได้
อันเป็นเหตุกอ่ ก�ำเนิด เป็นเครือ่ งปรุงแต่งภพได้
แล้ว ยินดีในภายใน มีใจมัน่ คง ท�ำลายกิเลสทีเ่ กิด
ในตนได้เหมือนนักรบท�ำลายเกราะได้ฉะนั้น”

สาระน่ า รู ้

การสังคายนาพระไตรปิฎก
ปฐมสังคายนา
ความพิสดารว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลก ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแต่
ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปเป็นต้น จนถึง
โปรดสุภทั ทปริพาชกแล้วเสด็จปรินพิ พาน ด้วย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในเวลาใกล้รุ่ง ในวัน
วิสาขปุณณมี ระหว่างต้นสาละทัง้ คูใ่ นป่าสาลวัน
อันเป็นที่เสด็จประพาสของเจ้ามัลละทั้งหลาย
ใกล้กรุงกุสินารา ท่านพระมหากัสสปผู้เป็น
พระสังฆเถระแห่งภิกษุประมาณ ๗ แสนรูป
ซึง่ ประชุมกันในสถานทีป่ รินพิ พานแห่งพระผูม้ ี
พระภาคเจ้า ระลึกถึงค�ำทีส่ ภุ ทั ทวุฑฒบรรพชิต
กล่าว เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จปรินพิ พาน
แล้วได้ ๗ วันว่า อย่าเลย ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย ! ท่าน
ทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลย ท่านทั้งหลาย
อย่าร�ำ่ ไรไปเลย พวกเราพ้นดีแล้วจากพระมหา
สมณะพระองค์นั้น ด้วยว่าพวกเราถูกพระมหา
สมณะพระองค์นั้น คอยรบกวนห้ามปรามว่า
นี้สมควรแก่เธอทั้งหลาย นี้ไม่สมควรแก่เธอ
ทั้ ง หลายดั ง นี้ ก็ บั ด นี้ พ วกเราจั ก ปรารถนา
กระท�ำกรรมใด ก็จักท�ำกรรมนั้น พวกเราจัก
ไม่ปรารถนากระท�ำกรรมใด จักไม่ท�ำกรรมนั้น
ดังนี้ ด�ำริอยู่ว่า ข้อที่พวกปาปภิกษุ จะพึงเป็น
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ผูส้ ำ� คัญเสียว่า ปาพจน์มพี ระศาสดาล่วงไปแล้ว
ดังนี้ ได้พรรคพวกแล้วพึงยังพระสัทธรรมให้
อันตรธานได้ไม่นานเลย เรื่องนี้เป็นฐานะที่มี
ได้แน่ ความจริง พระวินัยยังตั้งอยู่ตราบใด
ปาพจน์ยังมีพระศาสดาไม่ล่วงไปแล้วตราบ
นั้น ข้อนี้สมด้วยพระด�ำรัสที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ว่า อานนท์ ! ธรรมใดอันเราแสดง
แล้ ว วิ นั ย ใดอั น เราบั ญ ญั ติ แ ล้ ว แก่ เ ธอทั้ ง
หลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของ
เธอทัง้ หลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา ดังนี้ อย่า
กระนัน้ เลย เราพึงสังคายนาพระธรรมและพระ
วินัยซึ่งจะเป็นวิธีที่พระศาสนานี้จะพึงด�ำรงมั่น
ตั้งอยู่สิ้นกาลนาน
      อนึง่ โดยเหตุทเี่ ราเป็นผูอ้ นั พระผูม้ พี ระภาค
เจ้าตรัสว่า กัสสป ! เธอจักทรงผ้าบังสุกลุ อันท�ำ
ด้วยป่านของเรา ซึง่ เราใช้นงุ่ ห่มแล้วหรือ ดังนี้
แล้วทรงอนุเคราะห์ดว้ ยสาธารณบริโภคในจีวร
และด้วยการทรงยกย่องไว้เทียบเทียมพระองค์
ในอุตตริมนุสสธรรม มีอนุปุพพวิหารเก้า และ
อภิญญาหกเป็นประเภท โดยนัยมีอาทิอย่างนีว้ า่
ภิกษุทงั้ หลาย ! เราจ�ำนงอยูเ่ พียงใด เราสงัดแล้ว
จากกามทั้งหลายเทียว ฯลฯ ย่อมเข้าถึงพร้อม
ซึ่งปฐมฌาน อยู่ได้เพียงนั้น
ภิกษุทั้งหลาย ! แม้กัสสปจ�ำนงอยู่เพียง
ใด เธอสงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ ย่อมเข้า
ถึงพร้อมซึ่งปฐมฌานอยู่ได้เพียงนั้นเหมือนกัน
ดังนี้ ความเป็นผู้ไม่มีหนี้อย่างอื่นอะไรจักมีแก่
เรานั้นได้, พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเราว่า
กัสสปนีจ้ กั เป็นผูด้ ำ� รงวงศ์พระสัทธรรมของเรา
ดังนีแ้ ล้ว ทรงอนุเคราะห์ดว้ ยอสาธารณานุเคราะห์นี้ ดุจพระราชาทรงทราบพระราชโอรส
ผู้จะด�ำรงวงศ์สกุลของพระองค์แล้ว ทรงอนุเคราะห์ด้วยการทรงมอบเกราะของพระองค์
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และพระอิสริยยศฉะนั้น มิใช่หรือดังนี้ จึงยัง
ความอุตสาหะให้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลาย เพื่อ
สังคายนาพระธรรมวินัย เบื้องหน้าแต่นั้น ท่าน
พระมหากัสสปได้กล่าวว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย !
เอาเถิด เราทั้งหลายจะสังคายนาพระธรรม
และพระวินัยกัน เพราะว่า ในกาลเบื้องหน้า
อธรรมจะรุ่งเรือง ธรรมจะถูกขัดขวาง อวินัย
จะรุ่งเรือง วินัยจะถูกขัดขวาง ในกาลภายหน้า
พวกอธรรมวาทีจะมีก�ำลัง พวกธรรมวาทีจะ
หย่อนก�ำลัง พวกอวินยั วาทีจะมีกำ� ลัง พวกวินยั
วาทีจะหย่อนก�ำลัง ภิกษุทั้งหลายได้เรียนท่าน
ว่า ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ! ถ้าอย่างนัน้ ขอพระเถระ
โปรดคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิด
พระมหากัสสปคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ รูป
พระเถระเว้นภิกษุผเู้ ป็นปุถชุ น พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระขีณาสพ
สุกขวิปัสสก ผู้ทรงพระปริยัติ คือนวังคสัตถุศาสน์ ทัง้ สิน้ เสียจ�ำนวนหลายร้อยและหลายพัน
เลือกเอาเฉพาะพระภิกษุขีณาสพ เท่านั้น มี
จ�ำนวน ๔๙๙ รูป ผูท้ รงไว้ซงึ่ ประเภทแห่งสรรพ
ปริยัติ คือ พระไตรปิฎก ได้บรรลุปฏิสัมภิทามี
อานุภาพมาก แตกฉานในไตรวิชชาเป็นต้น ที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นสู่เอตทัคคะโดย
มาก ผู้ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารย์หมายถึงจึง
กล่าวค�ำนี้ว่า ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสป
ได้คัดเลือก พระอรหันต์ ๔๙๙ รูป ดังนี้เป็นต้น
ท�ำสังคายนาจะเว้นพระอานนท์ไม่ได้
ถามว่า ก็พระเถระท�ำให้หย่อนอยู่ ๑ รูป
เพื่อใคร ? แก้ว่า เพื่อให้โอกาสแก่ท่านพระ
อานนทเถระ จริงอยู่ การสังคายนาธรรมไม่
อาจท�ำทั้งร่วมทั้งแยกจากท่านพระอานนท์นั้น
ได้ เพราะท่านพระอานนท์นนั้ ยังเป็นพระเสขะ
มีกิจจ�ำต้องท�ำอยู่, ฉะนั้นจึงไม่อาจท�ำร่วมกับ
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ท่านได้, แต่เพราะนวังคสัตถุศาสน์ มีสุตตะ
เคยยะ เป็นต้น อะไรๆ ที่พระทศพลแสดงแล้ว
ชื่อว่าท่านมิได้รับเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้
มีพระภาคเจ้าไม่มี, เพราะฉะนั้น จึงไม่อาจจะ
เว้นท่านได้,
     ถามว่า ถ้าเมื่อไม่อาจท�ำอย่างนั้นได้ ถึงแม้
ท่านยังเป็นพระเสขะอยู่ พระเถระควรเลือก
เพราะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่การสังคายนา
พระธรรม เมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องเลือกอย่างนัน้
เพราะเหตุไร พระเถระจึงไม่เลือกท่าน แก้ว่า
เพราะจะเว้นค�ำค่อนขอดของผู้อื่น ความจริง
พระเถระเป็นผูค้ นุ้ เคยในท่านพระอานนท์อย่าง
ยิ่งยวด จริงอย่างนั้น แม้เมื่อศีรษะหงอกแล้ว
ท่านพระมหากัสสปก็ยังเรียกท่านพระอานนท์
นั้ น โดยใช้ กุ ม ารกวาทะว่ า เด็ ก คนนี้ ไ ม่ รู ้ จั ก
ประมาณเสียเลย ดังนี้
อนึ่ง ท่านพระอานนท์นี้ประสูติในศากยสกุล เป็นพระภาดาของพระตถาคต เป็นโอรส
ของพระเจ้าอา, จริงอยู่ ภิกษุทงั้ หลายจะส�ำคัญ
ในพระมหากัสสปเถระนั้นเหมือนถึงฉันทาคติ
จะพึงกล่าวค่อนขอดว่า พระเถระเว้นภิกษุทั้ง
หลายผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทาเป็นอเสขะเสียเป็น
อันมาก ได้เลือกเอาพระอานนท์ผบู้ รรลุปฏิสมั -

ภิทาเป็นเสขะ  พระเถระเมือ่ จะเว้นค�ำค่อนขอด
ของผู้อื่นนั้นเสีย, คิดว่าการสังคายนาไม่อาจ
ท�ำโดยเว้นพระอานนท์เสีย เราจักรับเอาพระ
อานนท์เข้าด้วยตามอนุมัติของภิกษุทั้งหลาย
เท่านั้น จึงมิได้เลือกพระอานนท์นั้นเข้าด้วย
ภิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอานนท์
ครัง้ นัน้ ภิกษุทงั้ หลายจึงพากันวิงวอนพระ
เถระ เพื่อต้องการให้เลือกพระอานนท์เสียเอง
ทีเดียว เหมือนอย่างที่พระโบราณาจารย์กล่าว
ไว้ว่า พวกภิกษุได้กล่าวค�ำนี้กะท่านพระมหา
กัสสปว่า ท่านผู้เจริญ ! ถึงท่านอานนท์นี้จะยัง
เป็นเสขะ เป็นผู้ไม่ควรถึงความล�ำเอียงเพราะ
ความรัก ความชัง ความหลง ความกลัวก็จริง,
ถึงกระนั้นธรรมและวินัย ที่ท่านได้เล่าเรียน
ในส�ำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีมาก, ท่าน
ผู้เจริญ ! ถ้ากระนั้น ขอพระเถระโปรดเลือก
พระอานนท์เข้าด้วยเถิด ครั้งนั้นแล ท่านพระ
มหากัสสป จึงได้เลือกท่านอานนท์ตามอนุมัติ
ของภิกษุทงั้ หลาย เข้าด้วยรวมกับท่านเหล่านัน้
ที่ได้เลือกไว้ก่อน จึงเป็นพระเถระ ๕๐๐ รูป
ด้วยประการฉะนี้
ทุติยสังคายนา
ก็เพื่อรู้ทุติสังคายนาแจ่มแจ้ง ควรทราบ
ล�ำดับดังต่อไปนี้ จริงอยู่ ในกาลใด พระเถระทัง้
๕๐๐ มีพระมหากัสสปเป็นต้น ผู้มีอาสวะ
สิ้นแล้วมีปัญญาอันรุ่งเรืองเหล่านั้น ครั้น
สังคายนาพระสัทธรรม และยังพระสัทธรรม
ให้รงุ่ เรืองในทีท่ งั้ ปวง แล้วด�ำรงอยูจ่ นถึงทีส่ ดุ
แห่งชีวิต ไม่มีอาลัย สิ้นเชื้อดับไป เหมือน
ประทีปดับไป ฉะนั้น
ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
ในกาลนัน้ เมือ่ คืนและวันล่วงไปโดยล�ำดับ
ในเมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสร็จปรินพิ พานแล้วได้
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๑๐๐ ปี พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลี
แสดงวัตถุ ๑๐ ประการเหล่านี้ ในเมืองไพศาลี คือ
กปฺปติ สิงคฺ โิ ลณกปฺโป อ้างว่า เก็บเกลือไว้
ด้ ว ยเขนง (เขาสั ต ว์ ) ฉั น กั บ บิ ณ ฑบาตที่ ไ ม่
เค็ม ก็ควร,
กปฺปติ ทฺวงฺคลุ กปฺโป อ้างว่า จะฉันโภชนะ
ในวิกาล เมื่อเงาคล้อยไป ๒ องคุลี ก็ควร,
กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป อ้างว่า ภิกษุตั้งใจ
ว่าจะไปในละแวกบ้าน ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะ
ที่ไม่เป็นเดน ก็ควร,
กปฺปติ อาวาสกปฺโป อ้างว่า จะแยกกันท�ำ
สังฆกรรมมีอโุ บสถเป็นต้น ในเสนาสนะต่างแห่ง
ในสีมาเดียวกัน ก็ควร,
กปฺปติ อนุมติกปฺโป อ้างว่า เมือ่ ตัง้ ใจว่าจะ
ถือเอาอนุมัติในเวลาที่พวกภิกษุผู้ยังไม่มาแล้ว
เมื่อเธอเหล่านั้นยังไม่ทันมา สงฆ์เป็นวรรคจะ
ท�ำกรรมนั้น แล้วอนุมัติภายหลัง ก็ควร,
กปฺปติ อาจิณณ
ฺ กปฺโป อ้างว่า ข้อทีอ่ าจารย์
และอุปัชฌาย์เคยประพฤติมา ย่อมควร,
กปฺปติ อมถิตกปฺโป อ้างว่า ภิกษุฉันแล้ว
ห้ามโภชนะแล้ว ฉันนมสดที่ยังไม่เป็นทธิ ซึ่งไม่
เป็นเดน ย่อมควร,
กปฺปติ ชโลคึ ปาตุํ อ้างว่า ภิกษุจะดื่มสุรา
อย่างอ่อน ที่ยังไม่ถึงเป็นน�้ำเมา ก็ควร,
กปฺปติ อทสก นิสีทน อ้างว่า ผ้านิสีทนะที่
ไม่มีชาย ก็ควร,
กปฺปติ ชาตรูปรชต อ้างว่า ทองและเงิน
ควรแก่ภิกษุ.
พระราชาทรงพระนามว่า กาฬาโศก ผูเ้ ป็น
พระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาค ได้ทรงเป็น
ฝักฝ่ายของพวกภิกษุวัชชีบุตรเหล่านั้นแล้ว
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พระยสเถระได้ทราบเรือ่ งภิกษุวชั ชีบตุ รแสดง
วัตถุ ๑๐ ประการ
ก็โดยสมัยนัน้ แล ท่านพระยสกากัณฑบุตร
เที่ยวจาริกไปในวัชชีชนบท ได้สดับว่า พวก
ภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลีแสดงวัตถุ ๑๐
ประการในเมืองไพศาลี ดังนี้ จึงด�ำริวา่ ข้อทีเ่ รา
ได้ฟงั ความวิบตั แิ ห่งพระศาสนาของพระทศพล
แล้ว จะพึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเสีย ไม่
สมควรแก่เราเลย เอาละ เราจะข่มพวกอธรรม
วาทีเสีย แล้วจะยกย่องธรรม ดังนี้ จึงได้ไปทาง
เมืองไพศาลี ดังได้ยินมาว่า ท่านพระยสกากัณฑบุตร พักอยูท่ กี่ ฏู าคารศาลา ในป่ามหาวัน
ใกล้เมืองไพศาลีนนั้ ก็โดยสมัยนัน้ แล พวกภิกษุ
วัชชีบตุ รชาวเมืองไพศาลี ใส่นำ�้ ให้เต็มถาดทอง
สัมฤทธิแ์ ล้วตัง้ ไว้ในท่ามกลางสงฆ์ในวันอุโบสถ
นั้ น กล่ า วแนะน� ำ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก าชาวเมื อ ง
ไพศาลี ผู้มาแล้ว ๆ อย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ท่านทั้ง
หลายจงถวายรูปยิ ะแก่สงฆ์ กหาปณะหนึง่ ก็ได้,
กึง่ กหาปณะก็ได้, บาทหนึง่ ก็ได้, มาสกหนึง่ ก็ได้,
กิจของสงฆ์ที่ต้องท�ำด้วยบริขาร จักมีดังนี้
ค�ำทัง้ ปวงควรเล่าจนถึงค�ำว่า ก็วนิ ยั สังคีตนิ ี้
ได้มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไม่หย่อน ไม่เกิน, เพราะ
ฉะนั้น วินัยสังคีตินี้ท่านจึงเรียกว่า สัตตสติกา
วัตถุ ๑๐ ประการเหล่านั้น ท่านพระเรวตะเป็น
ผูถ้ าม พระสัพพกามีเถระ เป็นผูว้ สิ ชั นาพระวินยั
วินจิ ฉัยเสร็จในท่ามกลางภิกษุเหล่านัน้ , อธิกรณ์
เป็นอันระงับเสร็จแล้ว
คัดเลือกพระเถระท�ำทุตยิ สังคายนาได้ ๗๐๐ รูป
ภายหลังพระเถระทั้งหลาย ปรึกษากันว่า
พวกเราจักสังคายนาพระธรรมและพระวินยั อีก
ดังนี้ จึงได้คัดเลือกภิกษุ ๗๐๐ รูปผู้ทรงพระ
ไตรปิฎก บรรลุปฏิสัมภิทา แล้วนั่งประชุมกัน
ที่วาลิการามใกล้เมืองไพศาลี ช�ำระมลทินแห่ง
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พระศาสนาทั้งปวง ได้สังคายนาพระธรรมและ
วินัยทั้งหมด ด้วยอ�ำนาจปิฎกนิกาย องค์ และ
ธรรมขันธ์ซำ�้ อีก เช่นเดียวกับทีพ่ ระมหากัสสปเถระสังคายนาแล้วนั่นแล
สังคีตใิ ดในโลก ท่านเรียกว่า สัตตสตสังคีติ
เพราะพระเถระ ๗๐๐ รูปท�ำ,
และเรียกว่า ทุตยิ สังคีติ เพราะเทียบสังคีติ
ที่ท�ำก่อน
สั ง คี ติ นี้ ท� ำ อยู ่ ๘ เดื อ นจึ ง ส� ำ เร็ จ ด้ ว ย
ประการฉะนี้  ก็แลสังคีตินี้นั้น
อั น พระเถระเหล่ า ใดร้ อ ยกรองไว้ แ ล้ ว
บรรดาพระเถระเหล่านั้น
พระเถระที่ปรากฏ คือ พระสัพพกามี ๑
พระสาฬหะ ๑ พระเรวตะ ๑ พระขุชชโสภิตะ
๑ พระยสะ ๑
พระสาณสัมภูตะ ๑ เหล่านี้ เป็นสัทธิวหิ า
ริกของพระอานนทเถระ เคยเห็นพระตถาคต
พระสุมนะ ๑ พระวาสภคามี ๑, เป็นสัทธิ
วิหาริกของพระอนุรทุ ธะ เคยเห็นพระตถาคต
ก็แล พระเถระทั้งหลายผู้ท�ำสังคายนา
ครั้งที่ ๒ ทุกๆ รูปเป็นผู้ปลงภาระแล้ว เสร็จ
กิจแล้ว หาอาสวะมิได้ ดังนี้แล
เรื่องระหว่างทุติยและตติยสังคายนา
พระเถระทัง้ หลายเหล่านัน้ ครัน้ สังคายนา
ทุติยสังคีตินี้อย่างนั้นแล้ว จึงตรวจดูว่า แม้ใน
อนาคตเสนียด (เสีย้ นหนาม) เห็นปานนี้ จักเกิด
ขึ้นแก่พระศาสนาหรือหนอแล ? แล้วได้เห็น
เหตุนี้ว่า ในปีที่ ๑๘ ต่อจาก ๑๐๐ ปี แต่ปีนี้ไป
พระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าธรรมาโศก
จะทรงอุบัติขึ้นในพระนครปาฏลีบุตร ครอบ
ครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ท้าวเธอจัก
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แล้วจักยังลาภ
และสักการะเป็นอันมากให้เป็นไป, ในครั้งนั้น

พวกเดี ย รถี ย ์ ผู ้ ป รารถนาลาภและสั ก การะ
จักบวชในพระศาสนาแล้วแสดงทิฏฐิของตน
เสนียดใหญ่ จักเกิดขึ้นในพระศาสนา ด้วย
อาการอย่างนี้
ติสสมหาพรหมจักแก้ความเสื่อมพระศาสนา
ในอนาคต
ครัง้ นัน้ พระเถระเหล่านัน้ ได้มคี วามปริวติ ก
ดังนีว้ า่ เมือ่ เสนียดนัน่ เกิดขึน้ แล้ว พวกเราจักทัน
เห็นหรือไม่หนอ ? ล�ำดับนั้นพระเถระทั้งหมด
นั่นแล ทราบความที่ตนเป็นผู้ไม่ทันเห็น (เหตุ
การณ์)  ในเวลานัน้ จึงคิดว่า ใครเล่าหนอ ! จักเป็น
ผูส้ ามารถให้อธิกรณ์นนั้ ระงับได้ แล้วได้ตรวจดู
มนุษยโลก และเทวโลกชั้นกามาวจรทั้งสิ้นก็
มิได้เห็นใคร ๆ ได้เห็นแต่ทา้ ว มหาพรหมชือ่ ติสสะ
ในพรหมโลก ผู้มีอายุยังเหลือน้อย ได้อบรม
มรรคเพื่อ บังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงขึ้นไป
พระเถระทั้งหลายเหล่านั้น ครั้นเห็นแล้ว
จึงได้มีความด�ำริดังนี้ว่า ถ้าพวกเราพึงท�ำความ
อุตสาหะ เพือ่ ต้องการให้พรหมนัน่ เกิดในมนุษยโลกไซร้, พรหมนั่นก็จักถือปฏิสนธิในเรือนของ
โมคคลีพราหมณ์แน่นอน และต่อจากนั้นก็จัก
ถูกชักชวนด้วยมนต์แล้วออกบวช, ครั้นติสสทารกนั้นบวชแล้วอย่างนี้ เล่าเรียนพระพุทธพจน์ทั้งสิ้น เป็นผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทา จักย�่ำยี
พวกเดียรถีย์ วินิจฉัยอธิกรณ์นั้นแล้ว เชิดชู
พระศาสนา
พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มา
เกิดในมนุษยโลก
พระเถระเหล่านั้นไปยังพรหมโลก แล้ว
ได้กล่าวค�ำนี้กะท้าวติสสมหาพรหมว่า ดูก่อน
สหายผู้นิรทุกข์ ! ในปีที่ ๑๘ ถัดจาก ๑๐๐ ปี
แต่นี้ไป เสนียดอย่างใหญ่จักเกิดขึ้นในพระ
ศาสนา, และพวกเราได้ตรวจดูมนุษยโลก และ
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เทวโลกชัน้ ฉกามาวจรทัง้ สิน้ ก็มไิ ด้เห็นใคร ๆ ผู้
สามารถ เพือ่ จะเชิดชูพระศาสนาได้, ค้นดูตลอด
พรหมโลกจึงได้พบท่านผูเ้ จริญ, ดังพวกข้าพเจ้า
ขอโอกาส ท่านสัตบุรุษ ! ขอท่านจงให้ปฏิญญา
(แก่พวกข้าพเจ้า) เพื่อเกิดในมนุษยโลก แล้ว
เชิดชูพระศาสนาของพระทศพลเถิด
ติสสมหาพรหมรับปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก
เมื่อพระเถระทั้งหลาย กล่าวเชิญอย่างนั้น
แล้ว ท้าวมหาพรหมจึงด�ำริว่า ได้ยินว่า เราจัก
เป็นผู้สามารถเพื่อช�ำระเสนียดซึ่งจะเกิดขึ้นใน
พระศาสนาแล้วเชิดชูพระศาสนา ดังนี้ แล้วเป็น
ผู้หรรษาร่าเริงบันเทิงใจ ได้ให้ปฏิญญา รับว่า
ดีละ พระเถระทั้งหลายพิจารณากิจที่ควรท�ำ
นั้นในพรหมโลกเสร็จแล้ว ก็พากันกลับมาอีก
พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะ
และพระจัณฑวัชชี
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเถระทั้ง ๒ รูปคือ
พระสิคควเถระ และพระจัณฑวัชชีเถระ ยังเป็น
พระนวกะอยู  ่ พระเถระเหล่านัน้ เป็นภิกษุหนุม่
ทรงพระไตรปิฎก บรรลุปฏิสัมภิทา สิ้นอาสวะ
แล้ว เป็นสัทธิวหิ าริกของ พระโสณกะ พระเถระ
ทั้ง ๒ รูป ไม่ได้มาร่วมระงับอธิกรณ์นั้น พระ
เถระทั้งหลาย จึงกล่าวว่า ดูก่อนอาวุโส ! พวก
ท่านหาได้เป็นผู้ร่วมคิดของพวกเรา ในอธิกรณ์
นี้ไม่, เพราะเหตุนั้น ทัณฑกรรมนี้จงมีแก่พวก
ท่าน คือ ท้าว มหาพรหมชือ่ ติสสะ จักถือปฏิสนธิ
ในเรือนของโมคคลีพราหมณ์, บรรดาท่านทั้ง
สอง รูปหนึ่งจงชักน�ำท้าวติสสมหาพรหมนั้น
มาบวช, รูปหนึ่งจงให้เรียนพระพุทธพจน์ ดังนี้
พระเถระแม้เหล่านัน้ ทุกๆ รูป มีพระสัพพกามีเป็นต้น เป็นผู้มีฤทธิ์มาก รุ่งเรืองแล้วใน
โลกด�ำรงอยู่จนตลอดอายุ แล้วก็ปรินิพพาน
เหมือนกองไฟลุกโชติช่วงดับไปแล้ว ฉะนั้น
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พระเถระชื่อแม้เหล่านั้น สิ้นอาสวะแล้วถึง
ความเป็นผู้ช�ำนาญ แตกฉานในปฏิสัมภิทา
ครั้นท�ำทุติยสังคายนา ช�ำระพระศาสนาให้
หมดจด ท�ำเหตุเพื่อความเจริญแห่งพระสัทธรรม แม้ในอนาคตแล้ว ก็เข้าถึงอ�ำนาจแห่ง
ความเป็นผู้ไม่เที่ยง เป็นของลามก ก้าวล่วง
ได้โดยยากอย่างนี้แล้ว ก็ควรพากเพียร เพื่อ
บรรลุอมตบทที่เป็นบทยั่งยืน ดังนี้แล
(ที่มา : จากสมันตปสาทิกา อรรถกถาพระวินัย)

วินยั ของพระภิกษุสงฆ์ ทีป่ ระชาชนควรทราบ
๑. สุภาพบุรุษหรือสตรี เมื่อศรัทธา
จะถวายเงินทองแก่พระภิกษุหรือสามเณร
ต้องมอบให้แก่ไวยาวัจจกร (ผู้ที่รับท�ำกิจ
ของท่าน) และแจ้งให้ท่านทราบ อย่ามอบ
ให้ในมือหรือในย่าม หรือในบาตรของท่าน
เป็นต้น (จีวรวรรค ข้อ ๑๐ โกสิยวรรค 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
ผูท้ จี่ บั ต้องเงิน (ธนบัตร - เหรียญบาทเป็นต้น)
มาซื้อด้วยตนเอง (โกสิยวรรค ข้อ ๙)
ทีม่ า : บางส่วนจากวินยั ของพระภิกษุสงฆ์ ทีป่ ระชาชน
ควรทราบ รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙) วัดบวรนิเวศวิหาร
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ในกระแสข่าว
กองบรรณาธิการ

๒๑

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระมหา
มุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เป็น สมเด็จพระ
สังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ทรงมี
พระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า “สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธ�ำรง
สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ตรี ป ิ ฎ กธราจารย
อั ม พราภิ ธ านสั ง ฆวิ สุ ต ปาพจนุ ต ตมสาสนโสภณ กิ ต ติ นิ ร มลคุ รุ ฐ านี ย บั ณ ฑิ ต วชิ ร าลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวฒ
ั พุทธ
บริษทั คารวสถาน วิบลู สีลสมาจารวัตรวิปสั สนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรม
บพิ ต ร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช” สมเด็ จ พระ
สังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

พระองค์แรกในรัชสมัยแห่ง สมเด็จพระมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
พระประวัติโดยย่อของสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
     สมเด็จฯ เกิดปีเดียวกับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
แต่แก่เดือนกว่า ๓ เดือน
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
นามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ เป็นสมเด็จ
พระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถร
สมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูต
ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๐ ณ ต�ำบลบางป่า อ�ำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อนายนับ ประสัตถพงศ์
โยมมารดาชือ่ นางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัว
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ประกอบอาชีพค้าขาย เรียนชั้นประถมศึกษา
ที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ ๔
ต�ำบลโคกกระเทียม อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ
วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรม
เสนานี (เงิน นนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมา
ได้ เข้ า พิ ธี อุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ เมื่ อ วั น ที่
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมาวัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์
วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากร
มุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจา
จารย์
สามเณรอัมพร ประสัตถพงศ์ เคยไปอยู่
จ�ำพรรษาที่วัดตรีญาติ  ต.พงสวาย เพื่อศึกษา
เล่าเรียนพระปริยตั ธิ รรม พ.ศ. ๒๔๘๓ สามารถ
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สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากนั้น พ.ศ. ๒๔๘๔
สามารถสอบได้ นั ก ธรรมชั้ น โท และ พ.ศ.
๒๔๘๖ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และ
สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ต่อมาใน
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
     เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ย้ายมาอยู่จ�ำพรรษา
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสมเด็จ
พระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เมื่อ
ครั้งด�ำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี น�ำมา
ฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สกลมหาสังฆปริณายก
ภายหลังอุปสมบทเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑ ศึกษา
พระปริยัติธรรมในส�ำนักเรียนวัดราชบพิธฯ
และในปีเดียวกัน สามารถสอบได้เปรียญธรรม
๕ ประโยค และ พ.ศ. ๒๔๙๓ สามารถสอบ
ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค ต่อมา เข้าศึกษา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย เป็ น
นักศึกษารุน่ ที่ ๕ จบศาสนศาสตรบัณฑิต เมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras
Hindu University) ประเทศอินเดีย จบการ
ศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๖๐) เจ้าประคุณสมเด็จฯ
มีอายุ ๘๙ ปี ๖๘ พรรษา
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๒๑

กวีนิพนธ์

น่าสงสาร

ปุญฺญฺวํโส

๑. ห้วงน�้ำกว้าง เวิ้งว้าง  สุดสายตา
ทับโถมโลม โลกา อ่วมท่วมท้น
เหล่าสัตว์จม อมทุกข์ เวียนว่ายวน
ยากจะพ้น จากห้วงน�้ำ คร�ำโลกีย์
๒. ด�ำผุดเกิด ตายว่าย ในสงสาร
เนิ่นเนานาน ทุกข์สลับ สับสุขี
ไม่เข็ดขาม ย่ามใจ ในวารี
แม้นทุกข์ปรี่ ก็เลี่ยงหลบ คบโลกธรรม
๓. พุทธองค์ ทรงอุบัติ เหนือห้วงนที
อริยสัจจ์สี่ ชี้ทาง อย่างลึกล�้ำ
มรรคองค์แปด ปฏิบัติ ชัดจัดน�ำ
พ้นน�้ำด�ำ โศกสู่ โลกอุดร
๔. พุทธองค์ ยืนสง่า เหนือหล้าภพ
ตรัสกล่าวครบ ธรรมลึกซึ้ง พึงสั่งสอน
เหล่ามนุษย์ ผุดว่ายจม ล้มม้วยมรณ์
ฤๅจักจร ห้วงน�้ำพิษ อวิชชา

วัฏสงสารนอกนี้
วัฏฏะวนภายใน
เดี๋ยวเกิดดับวับไป
จิตห่อนนิ่งคดเคี้ยว
ฤๅจะจมโลกนี้
เพียงว่ายตามสายธาร
เสพสุขกามสราญ
ทุกข์ทิ่มแทงยังทแกล้ว
อย่าเป็นเช่นนกน้อย
ปลาเบิ่งผ่านน�้ำเย็น
คนทุกข์ท่วมไม่เห็น
เพียงครู่สุขสบข้า
แมงเม่าตรงสู่เข้า
บื้อบ่รู้ร้อนใด
หลงเพียงแต่แสงไฟ
แพ้พ่ายเผาตนได้

ห้วงน�้ำ - สงสาร

นานไกล
ชั่วเสี้ยว
เพียงครู่
เกี่ยวข้องอารมณ์
อีกนาน
ปล่อยแล้ว
จิตพร่อง ทะยานอยาก
บ่คร้ามเข็ดระอา
ไป่เห็น ฟ้ากว้าง
ปรี่หน้า
ทุกขะ สัจจา
ล่อลิ้มลืมหลง
กองไฟ
หมกไหม้
สีเสน่ห์
เอ่ยอ้างเทียมคน

๒๑

ปั ญ ญ า รั ต น ะ
วศิน อินทสระ

คุณของความอดทน
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(ตีติกขาขันติ)
๒. อธิวาสนขันติ อดทนต่อทุกขเวทนา
ในวันเพ็ญกลางเดือน ๓ ซึ่งชาวพุทธถือว่า
เป็ น วั น มาฆบู ช า เป็ น วั น ส� ำ คั ญ วั น หนึ่ ง ของ อาพาธ
๓. ตีติกขาขันติ อดทนต่ออารมณ์ที่มา
พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือพระพุทธโอวาทที่เป็นหลักส�ำคัญ ยั่วยวนให้โลภเป็นต้น ดังกล่าวแล้ว
ในโอวาทปาติโมกข์น้ี ทรงแสดงเฉพาะ
ท่ามกลางภิกษุอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป เริม่ ต้นด้วย
พระพุทธด�ำรัสที่ว่า “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา” ตีติกขาขันติว่า เป็นตบะอย่างยิ่ง
คนทีไ่ ม่อดทนต่อความโลภ อยากได้ทรัพย์
แปลว่า ตีติกขาขันติ เป็นตบะอย่างยิ่ง ขันติ
ประเภทตีติกขานี้ หมายถึง ความอดทนต่อ สินสมบัติโดยไม่ชอบธรรม กล่าวคือทุจริตใน
กิเลสที่มายั่วยวน ให้โลภ ให้โกรธ ให้หลง และ การหาทรัพย์สิน มีวิบากเป็นทุกข์ ทั้งในโลกนี้
กิเลสทัง้ หลายอืน่ ๆ ตบะคือคุณธรรมทีเ่ ผาบาป และในโลกหน้า ในโลกนี้ เช่น ถูกจองจ�ำท�ำโทษ
ให้พินาศ บุคคลโดยทั่วไปถูกบาปเผาอยู่ทุกวัน อยู่ในคุกตาราง ถูกเฆี่ยนตี ถูกให้ท�ำงานหนัก
คือท�ำบาปแล้วร้อนใจ แปลว่า ถูกบาปเผา ในโลกหน้า เช่นต้องเสวยทุกข์ในนรก หรือไป
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความชั่วไม่ท�ำเสียเลยดี เกิดเป็นเปรต หิวโหยอยู่เสมอ ผู้ไม่อดทนต่อ
กว่า เพราะมันตามแผดเผาในภายหลังได้ ความ ความโกรธ ลุอ�ำนาจแก่ความโกรธ บันดาล
ดีทำ� ไว้นนั่ แหละดีกว่า เพราะมันไม่ตามแผดเผา โทสะ ต้องประทุษร้ายผู้อื่น เช่น ฆ่าเขา ท�ำร้าย
เขา ความเดือดร้อนย่อมตามมาภายหลัง
ในภายหลัง (มีแต่ให้ความชื่นใจ)”
ผู้ที่ไม่อดทนต่อความหลง เช่น หลงติดยา
ขันติ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. ธีตขิ นั ติ อดทนต่อความล�ำบากตรากตร�ำ  เสพติด หลงหมกมุ่นในการพนัน ต้องหมดเนื้อ
หมดตัว ได้รับความล�ำบากเป็นนักหนา ผู้ไม่
หนาวร้อน หิวกระหาย ฯลฯ
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๒๑

อดทนต่อกิเลสอืน่ ๆ ก็เช่นเดียวกัน กิเลสชักน�ำให้
ท�ำความชัว่ นานัปการ ผลออกมาเป็นความทุกข์
ความเดือดร้อน ทั้งแก่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ตน  นีค่ อื โทษของความไม่อดทน คนอยูด่ ว้ ยกัน
ต้องอดทนต่อกัน ยิง่ อยูด่ ว้ ยกันมากคนก็ยงิ่ ต้อง
อดทนมากขึ้น เพราะมากคนก็มากเรื่อง
ส่วนคุณของความอดทนนั้นมีมากหลาย
ดังพุทธศาสนสุภาษิตซึง่ จะยกมากล่าวเพียงบาง
ประการโดยสังเขปดังต่อไปนี้
๑. ความอดทนย่อมตัดเสียได้ซึ่งรากเหง้า
ของบาปทัง้ ปวง นอกจากนีผ้ มู้ คี วามอดทนย่อม
ตัดเสียได้ซงึ่ มูลเหตุแห่งความชัว่ ทัง้ หลาย มีการ
ทะเลาะวิวาทและการถูกติเตียน เป็นต้น
๒. ความอดทนเป็นประธานและเป็นเหตุ
ของคุณทั้งหลาย มีศีลและสมาธิเป็นต้น กุศล
ธรรมทั้งปวงย่อมเจริญแก่บุคคลเพราะมีขันติ
๓. ขันติห้ามความผลุนผลันเสียได้ ขันติ
ย่อมน�ำมาซึ่งประโยชน์และความสุข
๔. ผู้มีความอดทน มีเมตตา ย่อมเป็นผู้มี
ยศมีปกติอยู่เป็นสุข ผู้มีความอดทนย่อมเป็น
ทีร่ กั เป็นทีพ่ อใจของเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย
๕. ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนัก
ปราชญ์ เป็นก�ำลังของสมณพราหมณ์ ของนักพรต
๖. ผู้มีความอดทนย่อมน�ำมาซึ่งประโยชน์
ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น ผู้มีความอดทนย่อมก้าว
ขึ้นสู่ทางแห่งสวรรค์และนิพพาน
๗. ผูม้ ขี นั ติเป็นก�ำลัง ย่อมสงบระงับเวรทัง้
หลายเสียได้ เพราะเวรย่อมไม่ระงับด้วยการ
จองเวร แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร
พุทธศาสนสุภาษิตทีก่ ล่าวมาโดยย่อนี้ เป็น
เครื่องเตือนใจอย่างดีให้เรามีความส�ำรวมระวัง
และมีความอดทนต่ออารมณ์ทนี่ า่ ปรารถนาบ้าง
ไม่น่าปรารถนาบ้าง ต่อความส�ำเร็จ และความ

ล้มเหลว สิง่ ทีไ่ ม่นา่ ปรารถนา ไม่นา่ พอใจ เราจ�ำ
เป็นต้องอดทนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น่าปรารถนา
และน่าพอใจเราก็ต้องอดทนด้วย เพื่อมิให้
ประพฤติผิดธรรมเพราะสิ่งที่น่าพอใจนั้น
มีค�ำกล่าวที่เป็นสุภาษิตประโยคหนึ่งว่า
“คนอ่อนแอเป็นจ�ำนวนมากจ�ำเป็นต้องอดทน
ต่อความล้มเหลวได้ แต่คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะ
อดทนต่อความส�ำเร็จได้” ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า
ความล้มเหลวจ�ำเป็นต้องอดทน แต่ความส�ำเร็จ
เป็นสิ่งยั่วยวนใจให้ทะยานอยากยิง่ ๆ ขึ้นไป จึง
ต้องมีก�ำลังใจที่เข้มแข็งจึงจะอดทนได้ ความ
ส�ำเร็จรุ่งโรจน์และอ�ำนาจท�ำให้คนเสียมามาก
แล้ ว ดั ง สุ ภ าษิ ต อั ง กฤษบทหนึ่ ง ใจความว่ า
“อ�ำนาจท�ำให้คนเสีย อ�ำนาจสูงสุดท�ำให้คน
เสียมากที่สุด (Power corrupts, absolute
power corrupts absolutely.)”
และมีสุภาษิตอีกบทหนึ่งซึ่งน่าสนใจเกี่ยว
กับความอดทนว่า “ยอมทนทุกข์เพราะการท�ำ
ผิดของผูอ้ นื่ ดีกว่าไปท�ำผิดเสียเอง (It is better
to suffer wrong than doing wrong.)” ซึ่ง
คิดว่าเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยากอย่างยิง่ แต่ผทู้ ตี่ อ้ งการ
จะฝึกตน ก็ต้องฝึกท�ำ  มิฉะนั้น เราจะต้อง
ไปประทุษร้ายผู้อ่ืนจนเกินเหตุ เช่นเขาด่าว่า
เสียดสีเพียงเล็กน้อย ไปยิงเขาถึงตาย หรือเอา
น�้ำกรดไปสาดหน้าเขา ซึ่งเป็นการน�ำโทษย้อน
กลับมาหาตน ต้องไปอดทนอยู่ในคุกตาราง
เป็นต้น ซึ่งจะต้องอดทนมากกว่าและยาวนาน
กว่า ด้วยเหตุนี้ ผู้มีปัญญาจึงควรใคร่ครวญให้
ดีกอ่ นทีจ่ ะท�ำอะไรลงไป ก็จะท�ำให้พน้ ภัยพิบตั ิ
ประสบความสุขสวัสดีตามสมควรแก่เหตุที่ท�ำ 
ขอจบเรื่องคุณของความอดทนไว้เพียงเท่านี้
วศิน อินทสระ
                    มาฆบูชา ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒๑

ข่ า ว ช า ว วั ด
กองบรรณาธิการ

ใต้ฟ้าวัดจากแดง

อังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามฯ
มาจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง น�ำโดย รศ.ดร.ธัญญรัตน์
ปาณะกุล และร.ศ. ดร.นฤมล มารคแมน ได้น�ำ
คณะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกว่าร้อยคน
มาจัดกิจกรรมสุดท้ายทีส่ ำ� คัญยิง่ ของการอบรม
“การน�ำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน”
คือ พิธกี ารแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทัง้ นี้ ได้รบั
เมตตาจากพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ได้แสดงธรรมให้กับทางคณะ ซึ่งมีเนื้อหา
สาระคือ ให้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย ความ
ยากแสนยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วได้พบ
พระพุทธศาสนาและความส�ำคัญของการรักษา
ศีลเป็นต้น เสร็จพิธแี ล้ว ผูม้ าร่วมกิจกรรมยังได้
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วดั จากแดง
อีกด้วย ยังความปีติ อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้องโดย
ทั่วกัน
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อาทิตย์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐
วัดจากแดงจัดเทศน์ทศชาติ
เนื่องด้วยวัดจากแดง มีนโยบายหลักข้อ
หนึ่งคือ การสร้างพระพูดได้ คือพระภิกษุที่
สามารถแสดงธรรม เป็นสื่อให้กับพระธรรมได้
ดังนั้น กิจกรรมการแสดงธรรมจึงจัดให้มีขึ้น
ในโอกาสที่เหมาะ ในช่วงปลายภาคการศึกษา
ก่อนจะได้ปิดเทอมใหญ่ ทางวัดจึงจัดให้มีการ
แสดงธรรมเรื่อง ทศชาติ ขึ้น เป็นเรื่องราวที่
พระโพธิสัตว์ได้บ�ำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ประการ
ให้ถึงพร้อม เพื่อจะได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
วัดจากแดง จึงได้จัดงานเทศน์ทศชาติขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยแบ่ง
การแสดงธรรมเป็น ๑๓ กัณฑ์ ตลอดทัง้ วัน เริม่
ตั้งแต่ ๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.  ณ สุธัมมศาลา  
คณะเจ้ า ภาพจึ ง ขอเชิ ญ สาธุ ช นทุ ก ท่ า น
มาร่วมงานกุศลครั้งนี้ โดยนอกจากมาร่วมฟัง
ธรรมแล้ว ท่านที่มีจิตอาสาก็สามารถมาช่วย
จัดเตรียมสถานที่ในวันเสาร์ที่ ๑๑ หรือร่วม
เป็นเจ้าภาพโรงทาน เป็นต้น ได้ด้วย สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วัดจากแดง โทร. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
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ธ ร ร ม ส ำส ห รั บ เ ย า ว ช น
เรื่อง : มโนรถปูรณี
ภาพ : น้องขวัญ

๒๑

กลิ่ น ชั้ น สู ง

เย็นมากแล้ว คุณพ่อยังไม่กลับจากประชุม
งาน น้องขวัญนั่งพับกระดาษเล่น ท�ำเป็นรูป
นกบ้าง เครื่องบินบ้าง คุณแม่นั่งดูข่าวทีวีอยู่
ข้างๆ ชะเง้อมองออกไปทางประตูรั้วบ้านเป็น
ระยะๆ แล้วค่อยๆ ลุกขึ้นเดินเงียบๆ ไปปิดทีวี
บ้านน้อยกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง
คุณแม่ :“น้องขวัญขา คุณพ่อยังไม่มา เราไป
รดน�ำ้ ต้นไม้กนั ก่อนไหมลูก ระหว่างรอคุณพ่อค่ะ”
น้องขวัญ : “ดีสคิ ะ หนูจะได้ใช้บวั รดน�ำ้ อัน
เล็กของหนู และไปดูดอกกล้วยไม้ที่ออกดอก
สวยมากเลย”
“ไปกันลูก จะแวะไปเยี่ยมเจ้าใบเตยกับ
เจ้าแตงโมด้วย นกน้อยของหนู เมือ่ ก่อนทะเลาะ
กันทุกวัน เดี๋ยวนี้เขารักกันมาก ป้อนน�้ำใส่
ปากกัน น่ารักมากเลย”  น้องขวัญยิม้ รับ จูงมือ
คุณแม่จนแทบจะวิ่ง
       บรรยากาศร่มรื่นในสวนยามเย็น เสียงนก
นานาพันธุ์ ร้องทักทายกัน ทัง้ กระรอก กระแต ส่ง
เสียงธรรมชาติอนั บริสทุ ธิ์ เจ้าแมวเหมียวรีบมา
คลอเคลียพันแข้งพันขาประจบเอาใจ น้องขวัญ

เดินลิ่วไปคว้าบัวรดน�้ำสีเขียวอันจิ๋วประจ�ำตัว
แล้วใส่น�้ำเกือบเต็ม ตรงไปยังพุ่มดอกไม้สีขาว
ริมรั้ว
“คุณแม่ขา ดูสิ ดอกราชาวดี หอมมากเลย   
หอมที่สุดในโลก คุณแม่ว่าในโลกนี้ กลิ่นอะไร
หอมที่สุดคะ”
“กลิน่ ของศีลค่ะ หอมทีส่ ดุ ในโลก พระพุทธ
องค์ตรัสไว้วา่ ไม่มกี ลิน่ อะไรจะหอมเท่ากลิน่ ศีล
เป็นกลิน่ หอมชัน้ สูงด้วยนะลูก” คุณแม่ตอบเสียง
นุ่มนวลพลางพนมมือ
“แปลกดีค่ะ หนูคิดว่าดอกไม้จะหอมกว่า
อะไรทัง้ หมด กลิน่ ศีลหอมทีส่ ดุ หรือคะนี่ เป็นไป
ได้อย่างไรกันคะ คุณแม่ช่วยเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะ”
“พระพุทธเจ้าทรงพูดถึงการถวายบิณฑบาตแก่ พ ระมหากั ส สปเถระ ท่ า นออกจาก
นิ โรธสมาบั ติ ซึ่ ง ท่ า นบ� ำ เพ็ ญ มา ๗ วั น แล้ ว
ท่านมีเมตตาจะไปสงเคราะห์คนจน”
“นิโรธสมาบัติ หมายถึงอะไรคะคุณแม่”
น้องขวัญรีบถามทันที
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“นิโรธสมาบัติ เป็นการเข้าสมาธิลกึ สงบมาก
สูงกว่าเข้าฌานอีกนะ มีอานิสงส์มาก ท่านว่า
หากใครได้ถวายอาหารแก่พระทีอ่ อกจากนิโรธ
สมาบัตใิ นวันนัน้ จะได้บญ
ุ มาก พระมหากัสสป
ท่านอยากไปโปรดคนจนสักคน แต่ก็มีนางฟ้า
สัก ๕๐๐ องค์รู้เข้าเสียก่อน ต้องการได้บุญ
จึงเตรียมอาหารมากมายไว้คอยดักถวายท่าน”
“นางฟ้าได้เปรียบมนุษย์นะคะ เพราะ
สามารถรูว้ า่ พระมหากัสสปออกจากสมาธิใหญ่
ท�ำบุญกับท่านแล้วก็จะได้บุญมากๆ”
“ไม่ได้เปรียบหรอกลูก เพราะพระเถระ
ท่านไม่ได้รับง่ายๆ พอรู้ว่าเป็นพวกนางฟ้ามา
ดักเอาบุญก่อนคนจน ท่านจึงไล่ไปหมด ท่านจะ
ไปสงเคราะห์คนยากจน ท่านว่า พวกเธอรวย
อยู่แล้ว จะโลภไปถึงไหน แม้พวกเทพธิดาจะ
อ้อนวอนสักเพียงไรก็ไม่ฟงั พวกเทพธิดาผิดหวัง
ก็พากันเหาะกลับไปวิมาน ไปพบกับท้าวสักกะ
หรือพระอินทร์น่ะลูก พอท้าวสักกะทราบเรื่อง
แล้วก็อยากจะได้บุญบ้าง คิดหาอุบายอยู่”
  “น่าสนุกจังเลย พระอินทร์กอ็ ยากได้บญ
ุ จน
ต้องหาอุบาย” น้องขวัญพูดพลางนัง่ พักเหนือ่ ย
บนสนามหญ้า “แล้วท่านวางแผนยังไงหนอ
อยากรู้จังค่ะ”
“ท่านแปลงร่างเป็นชายแก่ยากจน เป็นช่าง
ทอหูก เทพธิดาคู่บุญของท่านก็แปลงตนเป็น
หญิงแก่ช่างหูกเหมือนกัน แถมยังเนรมิตถนน
ช่ า งหู ก ขึ้ น สายหนึ่ ง คื อ เนรมิ ต บรรยากาศ
หมู่บ้านคนจนมาเลยลูก”
“หนูเดาว่าจะถูกจับได้อีกแน่เลย ไม่รอด
แหงๆ”  น้องขวัญเดาพลาง หอมดอกราชาวดีที่
เด็ดมาหนึ่งช่อ
“ท่านพระมหากัสสปก็เดินทางมาบิณฑบาต พอเห็นถนนทีท่ า้ วสักกะเนรมิต เห็นคนแก่
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สองคนทอหูกอยู่ นึกสงสารมาก ท่านคิดว่าจะ
รับอาหารจากคนชราคู่นี้ เพื่อให้เขาทั้งสอง
ได้บุญใหญ่ คิดแล้วก็เดินไปตรงหน้าบ้านนั้น
ท้าวสักกะเห็นพระเถระก�ำลังเดินมา จึงกระซิบ
บอกเทพธิดาว่าให้แกล้งท�ำเป็นไม่เห็นก่อน ท่าน
จะได้ตายใจ แล้วจะได้ถวายบิณฑบาตสมความ
ตั้งใจ” คุณแม่เล่าต่อ
“ตลกจังค่ะ เป็นถึงท้าวสักกะ แต่เจ้าเล่หน์ า่ ดู
เลยนะคะ” น้องขวัญข�ำแผนการของท้าวสักกะ
“นั่นสิลูก ด้วยความอยากได้บุญแท้ๆ พระ
มหากัสสปก็มายืนสงบหน้าบ้าน สองคนชรา
ปลอมก็ทำ� เป็นไม่เห็น ก้มหน้าท�ำงานอยู่ สักพัก
หนึ่ง ท้าวสักกะจึงบอกภรรยาว่าไปดูที่ประตู
เรือนซิ ดูเหมือนมีพระยืนอยูร่ ปู หนึง่ ยายลองไป
ดูซิ ฝ่ายยายปลอมก็ท�ำพูดว่า ตาไปดูเองเถอะ
ฉันยังท�ำงานยุ่งอยู่” คุณแม่ท�ำเสียงยายแก่ๆ
“แหม นางเทพธิดาก็ร่วมมือวางแผนกับ
ท้าวสักกะอย่างดีเลยนะคะ”
“ก็คู่บุญกันนะลูก รักใคร่สามัคคี เอาไง
เอากัน ท้าวสักกะก็ออกจากเรือนมาไหว้พระ
เถระ ท�ำเป็นถอนใจ กล่าวว่า ท่านใดหนอ ตาข้า
ฝ้าเสียแล้ว ท�ำป้องหน้าดู เมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่า
โอ ! พระมหากัสสปนั่นเอง นานๆ มายังประตู
กระท่อมของพวกเราครั้งหนึ่ง มีอะไรอยู่ใน
เรือนบ้างไหมหนอ ? ยายปลอมก็แกล้งท�ำเป็น
ค้นหา กุกกัก กุกกัก แล้วร้องตอบว่า มีจ้ะตา”
คุณแม่ท�ำเสียงยายแก่ๆ อีกครั้ง
“เล่นละครเก่งจัง เทวดาผู้ใหญ่เนี่ย” น้อง
ขวัญยิ้มหวาน
“ท่านอยากได้บุญใหญ่น่ะลูก ท้าวสักกะ
จึงพูดกับพระมหากัสสปว่า อย่าติว่าอาหาร
ของโยมไม่ดีเลย จงรับบิณฑบาตให้เป็นบุญแก่
โยมด้วยเถิด ว่าแล้วก็รับบาตรของพระเถระ
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พระท่านก็คดิ จะสงเคราะห์เขาจริงๆ ตัง้ ใจว่า จะ
เป็นอาหารอะไรก็ตาม ท่านก็จะฉันอาหารนั้น
เพื่อให้คนชรายากจนทั้งสองได้บุญ ฝ่ายท้าว
สักกะก็เข้าไปในเรือน ตักข้าวสุกใส่เต็มบาตร
พร้อมทั้งกับข้าวมากมายมาถวายพระ”
“ในที่ สุ ด ก็ ห ลอกพระมหากั ส สปให้ รั บ
บิณฑบาตได้ อย่างนัน้ หรือคะ” น้องขวัญไม่แน่ใจ
“ฟังต่อนะลูก พระมหากัสสป ท่านคิดว่า
คนชราจนๆ สองคนนี้ อาหารของเขาดีเหมือน
ของเศรษฐี เอ๊ะ...เขาเป็นใครกันแน่ ชักสงสัย
ท่านพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นท้าวสักกะ จึงต่อว่า
พวกท่านจะมาแย่งสมบัติของคนยากจน เป็น
กรรมหนัก เพราะใครๆ ก็ตามที่เป็นคนเข็ญใจ
ถวายอาหารแก่ท่านในวันนี้ จะได้บุญใหญ่”
คุณแม่พูดพลาง นั่งลงข้างๆ น้องขวัญ
  “ในทีส่ ดุ พระท่านก็ทราบความจริง เทวดา
หลอกลวงพระมหากัสสปเถระไม่ได้”
   “น่าเห็นใจท่านอยากได้บุญมากเลยลูก
ทีนี้ท้าวสักกะก็ว่า ผมก็เป็นคนจนเหมือนกัน
ใครๆ อื่นจะยากจนยิ่งกว่าผมคงไม่มี พระเถระ
จึงกล่าวว่า ท่านเป็นเทวดาใหญ่ในสวรรค์ จะ
ว่าตนเป็นคนยากจนเข็ญใจได้อย่างไร ?”
“นั่นน่ะสิ ถ้าหากเทวดาระดับท้าวสักกะ
ยากจน แล้วท่านอื่นจะเหลืออะไรคะ ?”
“ท้าวสักกะก็อธิบายว่า ผมได้ท�ำบุญไว้
ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้า บุญของผมมี
อานิสงส์น้อย แต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี่เอง
มีเทพบุตรใหม่ ๓ องค์ทที่ ำ� กรรมดี แล้วเกิดใกล้
วิมานของโยม มีเดชและรัศมียิ่งกว่าผม เวลา
ออกมาเจอกัน ผมต้องหลบรัศมีของเทวดา
เหล่านั้นทุกที” คุณแม่ท�ำเสียงน่าสงสาร
“พระมหากัสสปก็เข้าใจท่าน แต่ก็ติงว่า
ต่อไป จงอย่าท�ำอย่างนี้อีกนะ เป็นเทวดามา

หลอกพระเพื่อได้ใส่บาตร ไม่สมควรท�ำ  ท้าว
สักกะก็ถามว่า แล้วท่านจะได้บญ
ุ ไหม พระมหากัสสปก็ตอบว่าได้บุญสิ ท้าวสักกะได้ฟังแล้ว
ก็ดใี จ เหาะขึน้ ไปบนอากาศ แล้วร้องดังว่า ดีใจจัง
เราได้ใส่บาตรพระมหากัสสปแล้ว ไชโย ไชโย”
   “สาธุ  ได้บญ
ุ ไปแล้วอุตส่าห์วางแผนอย่าง
หนัก น่าเห็นใจ” น้องขวัญเอนกายลงนอนหนุน
ตักคุณแม่ รอฟังต่อ “จบแค่นี้หรือคะคุณแม่”
“ยังมีตอ่ ตอนส�ำคัญค่ะลูก พระพุทธเจ้าอยู่
ในวัดได้ยินเสียงของท้าวสักกะแล้ว จึงตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า พวกเราจงฟังเสียงอุทานของ
ท้าวสักกะ ผู้ถวายบิณฑบาตแก่กัสสปบุตรของ
เราแล้ว แล้วทรงเปล่งพระอุทานว่า เทวดาและ
มนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็น
วัตร ผู้เลี้ยงเฉพาะตนเอง ไม่เลี้ยงผู้อื่น ผู้มั่นคง
ผู้สงบ มีสติอยู่ทุกเมื่อ และที่ส�ำคัญคือพระ
พุทธองค์ทรงตรัสว่า ท้าวสักกะจอมเทพเสด็จ
มาถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสป เพราะ
กลิ่นศีลโดยแท้”
“อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ กลิ่นศีลนี้หอมไกลไป
ถึงสวรรค์เลยนะคะ เสียงรถคุณพ่อมาแล้ว จบ
เรื่องพอดี ธรรมะจัดสรร สนุกจังเลย หนูไปรับ
คุณพ่อดีกว่า”  น้องขวัญว่าแล้วลุกขึน้ วิง่ ไปทาง
ประตูหน้าบ้านทันที
ที่มา :  ธรรมบท ทางแห่งความดี เล่ม ๑ วรรค ๔  
ว่าด้วยดอกไม้  เรื่องที่  ๑๐  กลิ่นชั้นสูง
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ด้วยโยมพรรณี เรืองเล็ก ได้อ่านวารสาร
โพธิยาลัย ฉบับที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ในบทความเรือ่ งสืบค้นรอยพระพุทธบาท ตอน
๔ แล้วเกิดความสนใจอยากจะได้ความรู้เพิ่ม
เติม เพราะได้อา่ นหนังสือวชิระปราสาทของวัด
เพชรพลี “ซึ่งข้อความส่วนใหญ่แปลมาจาก
อักษรไทยโบราณที่จารไว้ในกระเบื้อง ซึ่งขุด
พบที่ จ.ราชบุรแี ละเพชรบุร”ี พร้อมส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ผเู้ ขียนเพือ่ อ่านประกอบ และขอค�ำ
อธิบายเพิม่ เติมว่า “หากท่านผูใ้ ช้นามปากกาว่า
‘วิ เ ทศทั ย ย์ ’ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้
ประการใดและมีเวลาพอ กรุณาตอบให้ความรู้
แก่ดิฉันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง”
สุดท้ายโยมพรรณีแจ้งว่าได้อ่านวารสาร
โพธิยาลัยเฉพาะฉบับที่ ๑๓ เท่านั้น ซึ่งมีผู้
บริจาคให้อกี ทอดหนึง่ หากไม่เป็นการรบกวน ให้
ผู้เขียนตอบ แล้วส่งไปยังที่อยู่ดังแจ้งไว้แล้วนั้น
ในฐานะผูเ้ ขียนหนังสือคนหนึง่ ย่อมยินดีไม่นอ้ ย

สนทนา
วิเทศทัยย์
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ทีบ่ ทความสามารถสือ่ ให้ผอู้ า่ นได้อย่างสัมฤทธิ
ผล สังเกตได้จากจดหมายของคุณโยมพรรณี
เป็นตัวอย่าง ยิง่ ผูอ้ า่ นอ้างหลักฐานสืบค้นเล่มอืน่
ประกอบด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้ผู้เขียนยินดีเพิ่มขึ้น
เท่าทวี เพราะท�ำให้รู้ว่ายังมีต�ำราอีกหลายเล่ม
ทีห่ ลงหูหลงตาผูเ้ ขียนอยู่ จึงอนุโมทนาขอบคุณ
โยมพรรณียิ่งนักกับจดหมายค�ำถามครั้งนี้
เอกสารที่คุณโยมพรรณีถ่ายเอกสารส่ง
มาให้นั้น เป็นหลักฐานที่พระธรรมวงศ์เวที (อ�่ำ 
ธมฺมทตฺโต) วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้ถอดแปลจากกระเบื้องจารพร้อม
อ้างเนื้อความตามคัมภีร์อรรถกถาประกอบ
เนื้อหาตามกระเบื้องจารนั้นไม่ต่างจากคัมภีร์อรรถกถามากนัก จะแปลกแตกต่างบ้างก็เป็น
ส�ำนวนแบบไทยแท้ มีคำ� สัน้ ยาวผสมกันทัง้ ไทย
แท้และภาษาบาลี พิจารณาแล้วน่าจะเป็นยุค
ภาษาไทยและภาษาบาลีสมบูรณ์ลงตัวแล้ว ซึ่ง
ก็คือยุคอยุธยาตอนปลายนั้นเอง

ตอบจดหมายเรื่อง

รอยพระพุทธบาท
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ถูปารามเจดีย์ เมืองเก่าอนุราธปุระ

สรุปเบื้องต้นว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะคัด
ลอกมาจากค�ำบอกเล่าหรือคัมภีร์เล่มใดเล่ม
หนึ่งเป็นแน่
เพื่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า นโดยเฉพาะคุ ณ โยมพรรณี
กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้ จึงเห็นสมควร
อธิบายและพรรณนาเชิงวิเคราะห์ให้ทราบถึง
คติความเชือ่ เกีย่ วกับรอยพระพุทธบาท นับจาก
จุดก�ำเนิดคือชมพูทวีปแล้วไหลเข้าสู่ศรีลังกา
และเชื่อมโยงถึงประเทศไทยเป็นสถานีปลาย
ทาง เราต่างทราบกันดีวา่ พระเจ้าอโศกมหาราช
แห่งชมพูทวีปนั้น ได้จัดส่งพระสมณทูตออกไป
เผยแพร่พระพุทธศาสนายังต่างแดนถึง ๙ สาย
ในทีน่ ขี้ อพูดถึงเฉพาะ ๓ สาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับคติ
ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทเท่านั้น
สายแรกมีพระสมณทูตนามว่าพระโยนก
ธรรมรักขิตเถระ ได้รับมอบหมายให้เดินทาง
ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่แคว้นอปรันตกะ
ซึ่งกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นแห่งนั้นมีนามว่า
โยนกราชา ปัจจุบันคือบริเวณเมืองมุมไบ อัน
เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฎระ ซึง่ แคว้นดัง
กล่าวโด่งดังแพร่หลายในฐานะเป็นเมืองท่าชื่อ
ว่าสุปารกะ (ปัจจุบันเรียกว่าโสปากะ) อันเป็น
จุดสุดท้ายของแม่น�้ำนัมมทา ก่อนไหลลงสู่
มหาสมุทรอินเดีย

สายถั ด มามี พ ระสมณทู ต นามว่ า พระ
มหินทเถระเป็นหัวหน้า ได้รับมอบหมายให้
เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังเกาะ
ลังกา ซึ่งสมัยนั้นกษัตริย์ปกครองมีพระนาม
ว่าเทวานัมปิยติสสะ ได้รับการอุปถัมภ์จาก
สถาบันกษัตริยเ์ ป็นอย่างดี จนพระพุทธศาสนา
หยั่ ง รากฝั ง ลึ ก ลงสู ่ เ กาะลั ง กาอย่ า งมั่ น คง
สมณทู ต สายนี้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ มากกว่ า
สายอื่น เพราะมีการรักษาสืบทอดพระพุทธ
ศาสนาและค�ำสอน ในลักษณะของลายลักษณ์
อักษรสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
สายสุดท้ายมีพระสมณทูตนามว่าโสณเถระ
และอุตตรเถระ ได้รับมอบหมายให้เดินทางมา
เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ดินแดนสุวรรณภูมิ
เบื้ อ งต้ น ให้ เข้ า ใจในภาพกว้ า งว่ า หมายถึ ง
ดินแดนพม่า ไทย ลาว และเขมร ส่วนจะเป็น
ตรงไหนอย่างไร ให้เป็นหน้าที่ของนักวิชาการ
เขาท�ำหน้าที่ศึกษาค้นคว้ากันต่อไป
สันนิษฐานว่าสมณทูตทัง้ สามสายคงจะเดิน
ทางไปมาหาสู่กันเป็นประจ�ำ  ซึ่งสมัยนั้นแต่ละ
ดินแดนล้วนเป็นเมืองท่าส�ำคัญ และคติความเชือ่
เรื่องรอยพระพุทธบาทน่าจะมีการถ่ายเทจาก
ดินแดนหนึ่งส่งต่อให้อีกดินแดนหนึ่งเป็นแน่
ผู้เขียนเชื่อว่าคติความเชื่อเรื่องรอยพระ
พุทธบาทเกิดมีขึ้นที่แคว้นอปรันตกะเป็นปฐม
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ก่อนที่จะมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศ
ศรีลงั กา และส่งทอดต่อมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ
ในที่สุด
ทั้งนี้เพราะจับความตามคาถาบูชารอย
พระพุทธบาทแบบศรีลังกาว่า
ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโนจะ ปาทัง
ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ฯ
รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรง
แสดงไว้แล้ว บนหาดทรายแทบฝัง่ แม่นำ�้ นัมมทา
เหนือภูเขาสัจจพันธ์ เหนือยอดเขาสุมนะ และ
ที่เมืองโยนก ข้าพเจ้าขอนมัสการรอยพระบาท
นัน้ ๆ ของพระมุนดี ว้ ยเศียรเกล้า แม่นำ�้ นัมมทา
ก็ดี ภูเขาสัจจพันธ์ก็ดี และเมืองโยนกก็ดี ล้วน
อยู่ในชมพูทวีป และน่าจะอยู่ในอาณาบริเวณ
แคว้นอปรันตกะ ซึ่งเป็นดินแดนที่พระโยนก
ธรรมรักขิตเถระเป็นสมณทูต เดินทางไปเผย
แพร่พระพุทธศาสนานั้นเอง

แม่น�้ำนันมทานที แห่งชมพูทวีป

ส่วนสุมนกูฏนัน้ เป็นยอดเขาบนเกาะลังกา
เชื่อว่าเป็นสถานสถิตของเทพสุมนะ ซึ่งเป็น
เทพเจ้าดัง้ เดิมของชาวเกาะลังกาก่อนพระพุทธ
ศาสนาจะเข้ามาประดิษฐานมั่นคง พระเถรา
จารย์คงออกอุบายให้เทพสุมนะกลมกลืนกับ
พระพุทธศาสนา ด้วยการแต่งหนังสืออ้างว่า
เหนือขุนเขาสุมณกูฏนั้นเป็นสถานที่ประทับ
รอยพระพุทธบาท คราวพระพุทธองค์เสด็จ
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มาโปรดชาวเกาะลังกา เทพสุมนะนั้นหาใช่ใคร
อืน่ แต่เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลรักษารอยพระพุทธบาทนั้นเอง โดยได้รับมอบหมายโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้า และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้
สมบูรณ์มากขึน้ พร้อมทัง้ เชือ่ มโยงคติความเชือ่
ของชมพูทวีปกับลังกาให้กลายเป็นเนือ้ เดียวกัน
จึงแต่งคัมภีร์อรรถกถาประกอบ จนกลายเป็น
ลายลักษณ์อักษรรักษาสืบมาถึงปัจจุบัน
คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทเช่นนี้
น่าจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ยุคนั้น
แล หลักฐานคือรอยพระพุทธบาทที่โบราณ
สถานสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ มีลกั ษณะ
สอดคล้องต้องกันกับรอยพระพุทธบาทของชาว
เกาะลังกาอย่างไม่ผิดเพี้ยน

แต่คติความเชื่อดังกล่าวทั้งบนเกาะลังกา
และดินแดนสุวรรณภูมิ ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
แพร่หลายมากนัก อาจเป็นเพราะความเชื่อพื้น
ถิ่นทรงอิทธิพลมากกว่า หรืออาจเป็นเพราะ
พระสมณทูตเน้นความส�ำคัญด้านอื่น แต่การ
หลงเหลือหลักฐานดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่า คติ
ความเชือ่ เรือ่ งรอยพระพุทธบาทเป็นทีร่ จู้ กั ของ
คนไทยแล้วนับตั้งแต่สมัยนั้น
คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทของ
ประเทศไทย มาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายสมัย
อาณาจักรสุโขทัย เมื่อพระมหาธรรมราชาลิไท
โปรดให้ไปพิมพ์รอยพระพุทธบาททีเ่ ขาสุมนกูฏ
บนเกาะลังกา แล้วโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
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๑๙๐๒ ดังความว่า “พระบาทลักษณะนั้นไซร้
พระยาธรรมิกราชให้ไปพิมพ์เอารอยตีน.....
พระเป็นเจ้าเถิงสิงหลอันเหยียบเหนือจอมเขา
สุมนกูฏบรรพต ประมาณเท่าใดเอามาพิมพ์
ไว้ จุ่งคนทั้งหลายแล.... อันหนึ่งประดิษฐานไว้
ในเมืองศรีสัชชนาลัยเหนือจอมเขา.... อันหนึ่ง
ประดิ ษ ฐานไว้ ในเมืองสุโขทัยเหนือจอมเขา
สุมนกูฏ อันหนึง่ ประดิษฐานไว้ในเมืองบางพาน
เหนือจอมเขานางทอง อันหนึ่งประดิษฐานไว้
เหนือจอมเขาที่ปากพระบาง จารึกก็ยังไว้ด้วย
ทุกแห่ง”
ด้วยหลักฐานดังกล่าวมาจึงสรุปได้ว่า คติ
ความเชื่อรอยพระพุทธบาทบนแผ่นดินไทย
นับเริ่มต้นจากสมัยพระธรรมราชาลิไทเท่านั้น
การจะทอดระยะเวลายาวไกล เหมือนคุณโยม
พรรณีอ่านเจอในหนังสือวชิระปราสาทของวัด
เพชรพลีย่อมเป็นไปได้ยากนัก
เหตุผลคืออักษรไทยที่จะบันทึกเรื่องราว
เป็นหลักฐานชัดเจน เพิ่งมาสมบูรณ์ลงตัวสมัย
อยุธยาตอนปลายนีเ้ อง จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะเชือ่
ว่าเนื้อความตามกระเบื้องจารของวัดเพชรพลี
เป็นของแท้ดั้งเดิม ซึ่งนับย้อนรอยถอยหลังไป
จนถึงสมัยสมณทูตโสณเถระและอุตตรเถระ
เข้ า มาเผยแผ่ ยั ง ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ ขณะที่

วรรณกรรมชั้นอรรถกถาของศรีลังกา ซึ่งว่า
ด้วยคติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทนั้น
มีกำ� เนิดเกิดมา นับตัง้ แต่พระพุทธศาสนาเข้ามา
เผยแผ่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ
พุ ท ธศั ก ราช ๒๓๖ อี ก ทั้ ง มี ก ารแต่ ง คั ม ภี ร ์
อรรถกถาประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือจึงต้อง
ยกให้ศรีลังกาเขา
โยมพรรณีอาจเห็นแย้งว่า หลักฐานใน
กระเบือ้ งจารระบุไว้ชดั ว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จ
มาดินแดนสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะประเทศไทย
และได้ประทับรอยพระบาทเอาไว้หลายแห่ง
จึงน่าจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกไว้ว่าเป็นของ
จริงแท้แน่นอน
ตอบแบบเหตุผลคือ ไม่มีหลักฐานในพระ
ไตรปิฎกระบุว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแคว้น
แดนใดนอกชมพูทวีป แม้อินเดียเองก็เสด็จ
จาริกแสดงธรรมเฉพาะบริเวณมัชฌิมประเทศ
เท่านั้น หาได้เสด็จจาริกรอบชมพูทวีปไม่ ด้วย
เหตุนั้นบ้านใดเมืองใดที่อ้างว่าพระพุทธเจ้า
เสด็จไปโปรดคนนั้นคนนี้ พร้อมประทับรอย
พระพุทธบาทเอาไว้ ถือว่าดินแดนนั้นได้รู้จัก
พระพุทธศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้
รู้ได้แต่งเรื่องราวเพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้า
ส่วนใครจะอ้างว่าเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
ของพระพุทธเจ้า ผู้เขียนก็คงไม่กล้าเถียง

มาฆบูชา วันเสร็จสังคายนาพระไตรปิฎก
ในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา ๒๕๖๐ ปีที่แล้ว หลังจากที่การท�ำปฐมสังคายนา น�ำโดยพระมหา
กัสสปะ และพระอรหันตขีณาสพที่มีจตุปฏิสัมภิทา มีพระอุบาลีและพระอานนท์เป็นอาทิ ทั้งหมด
๕๐๐ รูป เสร็จสิ้นลง ใช้เวลาทั้งหมด ๗ เดือน
ก็ ใ นเวลาจบการร้ อ ยกรองพระพุ ท ธพจน์ นั้ น มหาปฐพี นี้ เ หมื อ นเกิ ด ความปราโมทย์ ใ ห้
สาธุการอยู่ว่า “พระมหากัสสปเถระท�ำพระศาสนาของพระทศพลนี้ให้สามารถเป็นไปได้ตลอด
กาลประมาณ ๕๐๐๐ พระวรรษา” ดังนี้แล้ว ก็หวั่นไหว เอนเอียง สะเทือนสะท้าน เป็นอเนกประการ
จนถึงน�้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุด*
และในวั นเพ็ญเดือนมาฆบูชา อีก ๑๐๐ ปี ถั ด มา เมื่ อ ๒๔๖๐ ปี ที่ แ ล้ ว ก็ เ ป็ นวั นที่ ก าร
สังคายนาครั้งที่สองเสร็จสิ้นลงเช่นกัน การสังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่พระภิกษุพวกวัชชีบุตร
ปฏิบัติผิดเพี้ยนจากพระวินัย ๑๐ ข้อ (มีเก็บเกลือไว้ฉันพร้อมกับอาหารเป็นอาทิ และมีการรับเงิน
และทองเป็นข้อที่สิบ) ในครั้งนี้มีพระอรหันต์ขีณาสพทรงจตุปฏิสัมภิทา ๗๐๐ รูปเข้าร่วม โดยมี
พระยสกากัณฑบุตรเป็นผู้ริเริ่ม
*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�้ำ - สงสาร
v ปัญญารัตนะ :
คุณของขันติ (ตีติกขาขันติ)
v ข่าวชาววัด : ใต้ฟ้าวัดจากแดง
v ธรรมส�ำหรับเยาวชน  : กลิ่นชั้นสูง
v สนทนา : ตอบค�ำถามเรื่องรอยพระพุทธบาท

