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ได้รู้แจ้ง
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ทอม่านลง
ประณมกร
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ชีวิตดี
ดลธรรม
แกล้วกล้า
แทงตลอด
สู่สงบ

หน้าองค์พระ
เพื่อวอนไหว้
พระรัตนตรัย
มีมงคล
น้อมน�ำจิต
มหากุศล
ปลอดทุกข์ทน
พบนิพพาน

เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัยฉบับนีเ้ ป็นฉบับ พระพุทธมนต์
จัดท�ำพิเศษส�ำหรับผู้สนใจหรือชื่นชอบการสวดมนต์
การสวดมนต์เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีม่ ใี นเกือบจะทุก
ศาสนา แต่จุดหมายในการการสวดมนต์นั้น แตกต่าง
กันไปตามหลักการของแต่ละศาสนา ศาสนาที่นับถือ
พระเจ้า หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ ก็จะสวดมนต์เพือ่ บูชา
หรืออ้อนวอนขอพรตามที่ตนประสงค์
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ไม่ได้นับถือพระเจ้า
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ด้วยเหตุนี้การสวดมนต์ในพุทธ
ศาสนาจึงมีความแตกต่างจากศาสนาอื่น แม้ว่าจะมี
การบูชาพระพุทธเจ้าในหลายบทสวด แต่ก็ไม่ได้บูชา
พระองค์ในฐานะพระเจ้า ผู้ดลบันดาล ให้คุณ ให้โทษ
แก่มนุษย์ได้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระองค์
ว่า ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ผู้ได้พัฒนาศักยภาพที่มีใน
ตนให้ถงึ จุดสูงสุด คือ การหลุดพ้นจากสังสารวัฏฏ์ สิน้
กิเลส มีความสงบเย็น ไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิง และมนุษย์
คนอืน่ ๆ ก็สามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้ หากปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่ถูกต้อง หรือที่เรียกในภาษาธรรมว่า
อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เป็นต้น
ดังนั้น พระพุทธมนต์ในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่
การสวดอ้อนวอนใดๆ เป็นการประมวลเอาหลักธรรม
ส�ำคัญต่างๆ มาร้อยกรองเป็นฉันทลักษณ์ เพื่อให้
จดจ�ำง่าย และการสวดมนต์ในพุทธศาสนาเถรวาท
ของเรา เป็นการสวดที่ด�ำเนินสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่
ครัง้ พุทธกาลจนถึงทุกวันนี  ้ โดยเฉพาะในวัดวาอาราม
เป็นการสวดร่วมกันของพระสงฆ์ทั้งวัด ต้องถูกต้อง
กลมกลืนกัน หากใครสวดผิด เสียงก็จะโดดออกมา
เป็นเสียงเพี้ยน ผิดปกติทันที
ด้วยลักษณาการเช่นนี้ การสวดมนต์ในพุทธ
ศาสนาเถรวาท ซึง่ เป็นภาษาดัง้ เดิมตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงก�ำหนดไว้ คือ ภาษาบาลี เนือ้ หาในค�ำสวดมาจาก
พระสูตรต่างๆ ทีส่ ำ� คัญในพระไตรปิฎก เช่น มงคลสูตร
มหาสติปัฏฐานสูตร กรณียเมตตสูตร ฯลฯ
หลังพุทธกาลแล้ว ได้มีการแต่งบทสวดเพิ่มเติม
ขึน้ มาเฉพาะกรณี เช่น พระคาถาชินบัญชร เป็นต้น ซึง่
แต่งในยุคหลัง ซึง่ มีผนู้ ยิ มสวดกันอย่างแพร่หลาย ราย

ฉบับที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ละเอียดค�ำแปลในพระคาถาชินบัญชรนี้ พระอาจารย์
มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ได้แสดงไว้ในการบรรยาย
ครั้งหนึ่งของท่าน ทางคณะผู้จัดท�ำได้ถอดเทปและ
เรียบเรียงเป็นบทความส่งให้พระอาจารย์ตรวจแล้ว
แต่เนื่องจากบทความมีความยาวมากหลายสิบหน้า
คงต้องแบ่งลงเป็นตอนๆ ในโอกาสต่อไป
เนื่องจากเป็นฉบับพระพุทธมนต์ เราจึงมีบท
ความที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องนี้ คือ เรื่อง สัจจมนต์
กรณี ย เมตตสู ตร และ สู ตร หายใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สูตร หายใจ จะเป็นการแนะน�ำบทสวดต่างๆ
ที่คัดสรรมาแล้ว ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายสามารถ
เลือกน�ำมาสวดได้ตามอัธยาศัย
หากเราประกาศตนเป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนแล้ ว
การสวดมนต์เป็นเรื่องที่ควรให้ความส�ำคัญ หากไม่มี
โอกาสสวดจริ ง จั ง ก็ ค วรศึ ก ษาหาความรู ้ ไ ว้ บ ้ า ง
อย่างน้อยควรเข้าใจความหมาย เพราะแต่ละบทมี
ธรรมะแทรกอยู่ด้วย เท่ากับเป็นการศึกษาธรรมะ
ไปในตั ว เป็ น การน้ อ มน� ำเอาค� ำสอนมาใกล้ ชิ ด กั บ
จิตใจ มาใกล้ตัว ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แม้ในยาม
ที่ชีวิตเกิดประสบเหตุคับขัน ก็ขอให้นึกถึงพระพุทธมนต์เอาไว้ให้ดี จิตใจก็จะมีทยี่ ดึ เหนีย่ วทีด่ ที สี่ ดุ แม้จะ
ต้องถึงกาลกิริยา ก็จะไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
ส่วนอานิสงส์และประโยชน์ของการสวดมนต์
ทางการแพทย์ วารสารของเราได้เคยน�ำเสนอไว้แล้ว
ในโพธิยาลัย ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
หากท่านไม่มีวารสารฉบับดังกล่าว สามารถอ่านได้
จากทาง เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com
นอกจากเรื่องพุทธมนต์แล้ว โพธิยาลัยฉบับนี้
ได้น�ำเสนอเรื่องราวของ พระถัง ซ�ำ จั๋ง หลวงจีน
หนุ่มผู้เดินทางจากเมืองฉางอาน ประเทศจีนแผ่นดิน
ใหญ่ มาสู่อินเดีย เพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนา และ
น�ำเอาค�ำสอน คือ พระไตรปิฎก (มหายาน) กลับไป
แปลที่ประเทศจีน ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียน
ใช้เวลาเดินทางไปสี่ปี อยู่ศึกษาสิบปี เดินทางกลับ
อีกสามปี รวมเวลาสิบเจ็ดปี ที่ท่านใช้ไปกับการไป
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ประเทศอินเดีย เรื่องของท่าน
ผ่านมากว่าพันปีแล้ว แต่ผคู้ นยัง
จดจ�ำและเล่าขานกันอยู่ไม่รู้จบ
ไม่ แ ต่ เ ฉพาะพุ ท ธศาสนิ ก ชน
มหายานเท่านั้น แม้แต่พุทธศาสนิ ก ชนเถรวาทอย่ า งเราก็
พลอยชื่นชมในความตั้งใจจริง
ที่ ป ระกอบด้ ว ยความอดทน
เสี ย สละอย่ า งยากที่ จ ะหาพบ
ได้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ในการสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ทิง้ ไว้ให้
แก่โลก
โพธิยาลัย ยังคงพรั่งพร้อม
ด้วยบทความดีๆ ที่ให้ทั้งความรู้
และความเบิกบานในธรรมแก่
ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ธรรมะ
ส�ำหรับผู้ป่วยและในงานศพ
ของพระอาจารย์มหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร หลักธรรมทีท่ ำ� ให้
งาม ของ อาจารย์วศิน อินทสระ
พระมาลัยเป็นใคร ฉบับนีเ้ สนอ
เป็นตอนที่ ๓ พร้อมด้วยภาพ
ประกอบที่สวยงาม น่าสนใจ
เมษายนเป็นเดือนทีด่ อกไม้
แข่งกันบานทัว่ ทุกหนแห่ง เราจึง
ได้น�ำรูปดอกไม้สวยๆ เหล่านั้น
มาลงเพื่อสร้างความสดชื่นให้
กับผู้อ่าน พร้อมด้วยบทกลอน
ประกอบภาพ
       ฉบับหน้าจะเป็นฉบับส�ำคัญ
อีกครั้งหนึ่ง คือ ฉบับวิสาขบูชา
ซึ่งเราในฐานะพุทธศาสนิกชน
ย่อมเห็นว่าเป็นวันส�ำคัญที่สุด
ของชาวพุ ท ธ เราจึ ง จะจัดท�ำ
วารสารให้เป็นพิเศษอีกครั้ง ขอ
ให้ผู้อ่านทุกท่านคอยติดตาม
คณะผู้จัดท�ำ
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
Acharak๗๑๕๓@gmail.com
ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ
(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
pk.krun๒๑@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 : พฤษภาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน ๔,๐๐๐ เล่ม
ปก
พระพุทธมนต์
ภาพปก
มหาบ้านนอก
วาดภาพประกอบ
น้องขวัญ
เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก, Cagino bhikkhu,
กุสลนันโท
ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์
‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙
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a บทบาทของพระสงฆ์ฯ ตอนจบ....................๓
a กรณียเมตตสูตร ตอน ๑............................๙
a สัจจมนต์.....................................................๑๕
a ชวนอ่านหนังสือ : สูตร หายใจ.....................๒๑
a หลักธรรม ท�ำให้งาม................................๒๕
a กวีเมษา : คน พระ ผี...................................๓๑
a กวีนิพนธ์ : ความรักของพระพุทธองค์........๓๒
                 : ความรักของผู้ครองเรือน..........๓๓
a ชวนดูหนัง : Journey to the West...........๓๔
a พระมาลัย ตอน ๓......................................๓๘
a หลวงปู่ทวด ตอนจบ..................................๔๓
a ธรรมส�ำหรับเยาวชน..................................๔๖
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.krun๒๑@gmail.com
(พระครูประคุณสรกิจ หรือพระมหาการุณย์
กุสลนนฺโท) หรือติดต่ออีเมลล์  acharak๗๑๕๓
@gmail.com หรือเบอร์โทร ๐๘๒-๘๙๑๔๔๖๔ (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 หรือมอบให้ สถาบัน 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

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

บทบาท
ของ

พระสงฆ์

ใน

สังคมปัจจุบัน (ตอนจบ)

การให้ธรรมโอสถ
กับผู้ป่วยและในงานศพ

ฉบับทีแ่ ล้วได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์
ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้แนะน�ำไว้ ๕ งาน คือ
งานแต่ง งานบวช โรงเรียนวิถีพุทธ และงาน
เยี่ยมผู้ป่วยไข้ รวมไปถึงงานศพ ยังค้างหัวข้อ
สุดท้าย ซึ่งขอน�ำเสนอแนวคิดฝากไว้ในฉบับนี้
ประเด็นเรือ่ งของผูป้ ว่ ย ในพระสูตรต่างๆ มี
คิลานสูตร เป็นต้น ทีพ่ ระอานนท์ได้ไปกราบทูล
ให้พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมพระคิริมานนท์

ซึ่งอาพาธหนัก พระองค์ตรัสเรื่องสัญญา ๑๐
ประการผ่านพระอานนท์ แล้วพระอานนท์
ก็ได้นำ� พระธรรมเหล่านัน้ ไปแสดงแก่พระคิรมิ านนท์จนหายอาพาธ หากมีคนถามว่า ระหว่าง
เทศน์ในงานศพ กับเทศน์ตอนทีเ่ ขาป่วย อันไหน
จะได้ประโยชน์มากกว่ากัน ค�ำตอบก็คอื เทศน์
ให้ผู้ป่วยฟังย่อมได้ประโยชน์มากกว่า เพราะ
ทั้ ง ตั ว ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ พ่ี น ้ อ ง พร้ อ มที่ จ ะฟั ง
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มากกว่า แต่เทศน์ในงานศพก็มักเทศน์ตาม
ประเพณี คนฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง ไหนๆ ก็ตาย
แล้ว แต่ตอนป่วย ใจทุกคนมาหมดเลย ญาติ
พี่น้องทุกคนหวังมาก ถ้าเห็นพระมาก็อยาก
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ศี ล ถวายสั ง ฆทาน ฟั ง พระ
สวด รับกรรมฐาน เปิดโอกาส เปิดใจให้พระ
ได้แสดงธรรมเต็มที่ แต่งานศพนี่ เขาเปิดใจ
ครึ่ ง เดี ย ว ฉะนั้น ถ้าพระได้ไปเยี่ยมผู้ป่ว ย
สวดเมตตาสูตร โพชฌังคปริตร ขันธปริตร
คิริมานนทสูตร ให้เขาฟัง พระสูตรเหล่านี้พระ
ต้องเรียนให้กระจ่าง และถ้าให้กรรมฐานด้วยจะ
ช่วยผู้ป่วยได้มาก
เท่าที่อาตมาได้ไปทดลองกับผู้ป่วย พอไป
ถึงก็ให้โยมรับศีล สวดพระปริตรตามที่บอกนี้
พอเขาตั้งใจฟังพระแล้วก็ชวนคุยธรรมะ ผู้ป่วย
บางรายที่ น อนซมอยู ่ ก ลั บ ลุ ก ขึ้ น ได้ เพราะ
อานุ ภ าพแห่ ง บุ ญ กุ ศ ลที่ ไ ด้ ฟ ั ง และน้ อ มจิ ต
ตามไป การตั้งใจสมาทานศีล จิตแน่วแน่รับฟัง
อย่างมีสมาธิ และเกิดปัญญาทีพ่ จิ ารณาเนือ้ หา
ตาม พระไม่ต้องรอให้โยมนิมนต์นะ ไปเยี่ยม
ได้เลย และที่ส�ำคัญต้องไม่ไปหวังลาภสักการะ
หวังแค่ไปให้ศีลให้พรโยม สวดพระปริตรให้
หากได้แปลให้ฟังด้วยยิ่งดี ที่ส�ำคัญคือสวด
ถูกอักขระ คุยธรรมะพื้นๆ ถ้าคนที่เคยเรียน
กรรมฐานมา ก็ดึงเข้ากรรมฐาน แต่ถ้าไม่เคย

ก็ไม่เป็นไร เสร็จแล้วก็แผ่เมตตา พระต้องมี
เมตตาบริสุทธิ์ ไม่หวังลาภ แม้แต่คนธรรมดา
ถ้าเห็นพระก็ได้ก�ำลังใจแล้ว ยิ่งผู้ป่วยยิ่งดีใจ
มาก พระมาให้พรนะโยม ให้พรแปล ทั้งผู้ป่วย
และญาติก็ได้ก�ำลังใจ เกิดศรัทธา
ตอนนี้ในโรงพยาบาลขาดแคลนพระสงฆ์
ที่ จ ะมาน� ำ ท� ำ กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ถ้ า มี พ ระที่ มี
ความรู้ในพระสูตรเหล่านี้ มีความรู้อภิธรรมมี
ความรูก้ รรมฐาน ไปชวนผูป้ ว่ ยและญาติพดู คุย
ธรรมดา พอเขาสนใจแล้วค่อยดึงเข้ากรรมฐาน
เท่ า ที่ ไ ปสวดให้ ใ นหลายโรงพยาบาลพบว่ า
ผู้ป่วยหลายคน ที่ทั้งญาติทั้งหมอท�ำใจแล้วก็
กลับหายป่วยกลับบ้านได้ และอีกประเภทคือ
เขาได้ก�ำลังใจขึ้นมา จากไปเหมือนนอนหลับ
ปุ๋ย ยิ้มจากลา เขาจากไปขณะที่ฟังสวดด้วย
จากไปด้วยอาการสงบมากๆ ส่วนที่ฟังสวด
แล้วหายป่วยก็มี ส่วนที่จากไปขณะสวดก็มี
มีหลายราย พระก็ไม่รู้จักผู้ป่วย พอพระสวด
มนต์ แผ่เมตตาให้ เขาเกิดปีติ น�้ำตาไหล เตียง
ข้างๆ ก็เกิดศรัทธา  เสียงผูป้ ว่ ยและญาติเรียกร้อง
“...นิมนต์ครับ เตียงนี้นิมนต์ครับ”
อาตมาเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยห้อง CCU มีผู้
ป่วย ๘ คน ไปสวดเตียงหนึ่ง อีกหลายเตียง
พนมมือด้วย เขาก็ได้อานิสงส์ ได้พลังด้วย
“...นิ ม นต์ ม าทางนี้ ห น่ อ ยครั บ ” ได้ ยิ น ถาม
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พยาบาลว่าพระจะมาอีกเมื่อไหร่ หลายคนดีใจ
จนร้องไห้ พระไปโปรดก็หวังแค่ให้ผู้ป่วยมี
สุขภาพแข็งแรง เป็นก�ำลังใจให้ทงั้ ญาติทงั้ ผูป้ ว่ ย
หลายคนที่ไม่เคยรู้จัก พระสวดมนต์ แผ่เมตตา
ให้ เขาก็มคี วามรูส้ กึ ดีๆ กับพระ ความรูส้ กึ ดีกบั
พระศาสนา เห็นทีพ่ งึ่ ทางใจทันที อาตมาจึงอยาก
จะให้พระสงฆ์ช่วยกันท�ำหน้าที่ตรงนี้ให้มากๆ
ไม่ต้องรู้มากหรอก เมตตาสูตร โพชฌงค์ ถ้ามี
ความสามารถก็เพิ่มคิริมานนทสูตร และให้
กรรมฐาน ให้คนป่วยหายใจเข้าลึกๆ หายใจเข้า
พุท หายใจออก โธ แค่นี้แหละ แล้วเราก็สวด
พระปริตร ให้เขาสมาทานศีล อย่างน้อยได้มนุษย์
สมบัตแิ ล้ว ถ้าจิตอยูใ่ นบทสวด สวรรค์สมบัตกิ ไ็ ด้
แล้ว ถ้าจิตอยู่ในกรรมฐานอาจจะบรรลุธรรม
อาจได้นพิ พานสมบัตดิ ว้ ย ผูป้ ว่ ยหลายคนอยูใ่ น
กรรมฐานได้กไ็ ม่เครียดกับโรค เห็นขันธ์ ๕ เป็น
ทุกข์ ดูเวทนานุปัสสนาฯ อยู่กับความเจ็บไข้ได้
สบาย แม้รา่ งกายเสือ่ มไป แต่จติ ใจเข้มแข็งมาก
อยู่กับกรรมฐานได้ถอื ว่าเป็นสุดยอดของผูป้ ่วย
โรงพยาบาลของรัฐส่วนหนึง่ จะมีโครงการ
Palliative Care เป็นโครงการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง ดูแลด้าน
จิตใจด้วยการให้ธรรมะด้วย อาตมาเคยเข้าไป
บรรยายให้คณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ฟัง โรงพยาบาล
ราชวิถีก็เคยไป และต่อมากลุ่มพระสงฆ์ได้จัด
กลุม่ คิลานธรรมขึน้ มา เมือ่ ก่อนกลุม่ นีย้ งั ไม่มใี คร
รูจ้ กั ตอนนีม้ บี ทบาทกว้างขวางขึน้ ทีอ่ เมริกาเขา
ก็มกี ารท�ำวิจยั ใช้บทสวดกับผูป้ ว่ ยและจิตอาสา
ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยมะเร็ง เลือกมา ๒๐๐ คน กลุม่ หนึง่
ใช้คีโมธรรมดา อีกกลุ่มใช้คีโมพร้อมฟังบทสวด
มนต์ดว้ ย ผลคือ คีโมธรรมดา สิน้ ไปตามอายุขยั
ส่วนที่ใช้บทสวดมนต์ด้วย ร้อยละ ๑๐ เหลือ

5

รอดชีวิต สูงสุดร้อยละ ๑๓ ยังไม่ตาย หมอเห็น
ผลก็สงสัยว่าบทสวดมนต์ต้องมีอะไรดีแน่ เมื่อ
คุณหมอจากอเมริกามาเมืองไทยก็มาเล่าให้ฟงั
จึ ง มี ก ารจั ด อบรมขึ้ น ที่ โรงพยาบาล นิ ม นต์
พระสงฆ์รอ้ ยรูป มีโครงการร่วมกับสถานศึกษา
และกลุ่มคิลานธรรมก็เข้ามาช่วยในภายหลัง
แล้วขยายไปในวงกว้าง
โรงพยาบาลใหญ่ๆ มีความต้องการท�ำ
โครงการเรือ่ งพระสงฆ์ดแู ลผูป้ ว่ ยกันมาก เพราะ
พระสงฆ์มศี กั ยภาพในเรือ่ งนี้ และพระเราไม่ได้
ไปหาลาภสักการะ แต่ไปเผยแผ่ธรรมะกับผูป้ ว่ ย
ได้ทั้งผู้ป่วย ญาติคนป่วย ให้ก�ำลังใจเขา เราไป
สวดมนต์ให้ตอนทีเ่ ขาป่วย เป็นการให้ศลี ให้พร
ให้สติ ให้กรรมฐานก่อนที่เขาจะจากไป พอเขา
สิ้นชีวิตไปแล้ว ญาติๆ เขาคิดถึงความดีตรงนี้
พระไปเทศน์งานศพ ญาติๆ มีโอกาสบ�ำเพ็ญ
กุศลไปถึงผู้วายชนม์ ขอท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล
ถวายวัดอีก พระศาสนาก็ได้รบั การดูแล ญาติๆ
ก็ตอ้ งการดูแลคนป่วย ก่อนผูป้ ว่ ยจากไปก็ได้รบั
การดูแลด้วยธรรมะ มีประทีปธรรมน�ำทางไป
เพราะฉะนัน้ เทศน์ในช่วงเวลาทีส่ ำ� คัญของ
ผู้ป่วยประโยชน์มากกว่าเทศน์ในงานศพ อย่าง
อาทิตย์โน้น ไปวัดธาตุทองฯ ผู้ป่วยเขาประสบ
อุบตั เิ หตุ กระดูกสันหลังหัก นอนอยูบ่ นเตียงมา
๕ ปี ท�ำอะไรไม่ได้ ญาติๆ ได้นำ� ซีดอี าตมาไปให้
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ฟัง เขาชอบมาก ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ได้
ซีดีธรรมะก็นอนฟังอยู่บนเตียง ฟังมา ๔ – ๕ ปี
จนจากไป เขาสัง่ ญาติไว้วา่ ถ้าเขาตาย ให้นมิ นต์
อาตมาไปเทศน์งานศพให้เขาด้วย ญาติๆ ได้จดั
งานใหญ่ มีการพระราชทานเพลิงศพ คนที่มา
ร่ ว มงานตั้ ง ใจฟั ง ไม่ ถึ ง ครึ่ ง นอกนั้ น คุ ย กั น
เจี๊ยวจ๊าว ญาติบอกว่าผู้ตายได้ประโยชน์จาก
การฟังซีดีมาก เพราะฟังแล้วเข้าใจง่าย และ
เรื่องอะไรที่เขาต้องการรู้ เช่น บทสวดที่เขาเคย
สวดแต่แปลไม่ได้ เขาก็ได้เข้าใจความหมาย
เกิดประโยชน์ อาตมาเคยอัดเสียงธรรมะใส่
Thumb drive ไว้ให้พวกผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
นอนป่วยอยู่บนเตียงนานๆ ทรมานมาก ฝาก
พยาบาลไว้ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีฟ้ งั ผลคือผูป้ ว่ ยไม่ดนิ้
ทุรนทุราย ไม่ทรมานกับความเจ็บป่วย แผล
กดทับดีขึ้น ไม่ร้องเรียกหาหมอ ฟังแล้วจิตสงบ
สบาย เมือ่ ก่อนอาตมาอัดใส่ Thumb drive ไว้
เกือบพันชุด ฟังได้คราวละ ๘ ชั่วโมง
สรุ ป จากตรงนี้ เรื่ อ งบทบาทของพระ
สงฆ์กับผู้ป่วยนี่ได้ประโยชน์มากมาย ช่วยให้
เขาเข้าใจชีวิต เข้าใจธรรมะ เข้าใจพระศาสนา
เพราะในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนั้น ทั้งผู้ป่วย ทั้ง
ญาติส่วนใหญ่ ก�ำลังมองหาที่พึ่งทางใจ พร้อม
จะเปิดใจรับธรรมะ
ผูป้ ว่ ยบางรายป่วยหนัก ประนมมือไม่ไหว

ก็พยายามจะประนมมือขึน้ มา มีคนหนึง่ ดืม่ สุรา
เป็นแผลในกระเพาะ เลือดออกในกระเพาะ มา
โรงพยาบาลกระทันหัน ดิน้ ทุรนทุราย หมอก็ให้
ยาพอระงับปวดไปได้ พอหมอออกไปปุ๊บ ปวด
อีกแล้ว ท�ำยังไงดี “โยม อาตมาจะสวดมนต์
ให้นะ ฟังแล้วจะได้หายปวด” สวดพักหนึ่ง
ใจของเขาน้อมไปในเสียงสวด ด้วยจิตทีเ่ ป็นกุศล
และพุทธานุภาพ ก็หายปวด “โยม..หายปวด
มันเรื่องของขันธ์ ๕ โยมฟังเสียงสวดดีกว่า
อาตมาจะสวดมนต์ให้” สักพักหนึ่งหายปวด
หายแล้ว คนไข้คลานลงจากเตียง อาตมาถามว่า
โยมจะไปไหน เขาตอบว่าไปหาของถวายท่าน
“อาตมาบอกว่าไม่ต้องๆ อาตมาไม่ต้องการ
ปัจจัยหรอก แต่ขออะไรจากโยมสักอย่างหนึ่ง
ได้ไหม” คนไข้ตอบว่าได้ครับ “ถ้าหายป่วยกลับ
ไปบ้าน โยมไม่ดื่มอีกจะได้ไหม ปัจจัยไม่ต้อง
ถวายหรอก ขออย่างเดียวกลับไปบ้านแล้วโยม
ไม่ดื่มอีก อาตมาก็พอใจแล้ว” โยมก็รับปาก
การสวด การแปล แล้วน้อมจิตเขาเข้ามา
พระไปด้วยใจบริสุทธิ์ หวังให้เขามีที่พึ่ง ให้เขา
หายป่วย บางรายไปถึงประตูห้องผู้ป่วย ญาติ
มองหน้า ทัง้ ดีใจ ทัง้ เสียใจ น�ำ้ ตาไหลกัน เพราะ
ว่าพอพระไปถึง ผู้ป่วยสิ้นลมพอดี อาตมาก็
ปลอบใจเขา แผ่เมตตาให้ บางทีโยมป่วยอยู่
ต่างจังหวัด...ขอฟังธรรมะ อาตมาสวดมนต์
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ผ่านโทรศัพท์มา ผูป้ ว่ ยบอกหมอว่า นิมนต์ทา่ น
ไปสวดให้หน่อย เอาเบอร์ให้พยาบาลโทรมา
ก็ ส วดให้ สวดยั ง ไม่ ทั น จบ ผู ้ ป ่ ว ยก็ จ ากไป
ด้วยอาการสงบก็มี มีผู้ป่วยบางรายที่ยังไม่
เห็นหน้า แต่พระไปโปรดถึงบ้านเขา พอดีญาติ
เขาส่วนหนึ่งไปอยู่กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล เรา
โทรไป ให้ญาติถือโทรศัพท์ไปหาผู้ป่วย อาตมา
จะสวดมนต์ให้นะ ผู้ป่วยดีอกดีใจ เพิ่งออก
จากห้องผ่าตัดใหม่ๆ มีก�ำลังใจเกิดขึ้นทันที
ผู้ป่วยหลายรายอยู่ต่างประเทศ อาตมา
ให้เอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆ ผู้ป่วย แล้วอาตมาสวด
แผ่เมตตาจากเมืองไทยให้เขาฟัง เดี๋ยวนี้มีไลน์
แล้วยิง่ สบาย บางรายผูป้ ว่ ยอยูท่ อี่ เมริกา อาตมา
เคยสวดผ่านไลน์ สวดผ่านโทรศัพท์ขา้ มประเทศ
อยูต่ า่ งจังหวัด ต่างประเทศ ช่วยเหลือได้ทงั้ นัน้
เรือ่ งของการเจ็บป่วย ถ้าพระไปช่วยได้อานิสงส์
มหาศาล ได้ทั้งหมอ ได้ทั้งผู้ป่วย ได้ทั้งญาติ ได้
ทั้งภาพพจน์ที่ดีงามของพระสงฆ์
มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมหอผู้ป่วยเด็ก เด็กๆ
ร้องเรียนว่า “พระอาจารย์ครับ ช่วยผมหน่อย
ครับ กลางคืนผมนอนอยู่ในห้องนี้ มีผีมานอน
ข้างๆ ผมนอนไม่ได้ กลางคืนมีผเี ต็มเลย” อาตมา
ก็สวดมนต์ อุทศิ ส่วนกุศล แผ่เมตตาให้ เด็กบอก
โอ้ คืนนี้ผมคงนอนหลับสบายแล้ว ดังนั้น พระ
เข้าไปในโรงพยาบาลนี่ ไม่วา่ ห้องไหน เตียงไหน
กลางคืนเห็นพระเหมือนเห็นเทพเจ้า ส�ำหรับผู้
ป่วย เขาถือว่าพระมาโปรดจริงๆ จึงอยากจะให้
พระได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สวดมนต์ แผ่เมตตา ถึงไม่รู้จักกันก็ตาม พระ
ก็ได้พิจารณากรรมฐาน ได้โปรดญาติโยม ได้
เห็นทุกข์ ปลงธรรมสังเวชได้
ที่ ส� ำ คั ญ บทสวดมนต์ นี่ แ หละ ไม่ ไ ด้ ใช้
เฉพาะกับมนุษย์ แม้แต่สตั ว์เลีย้ ง สัตว์เดรัจฉาน
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โดยเฉพาะสุนัขแสนโปรด คนที่เขารักสุนัขนี่
รักเหมือนลูกจริงๆ เวลาสุนัขป่วย เขาก็ป่วย
ตามสุนัข อาตมาเคยไปสวดให้ เจ้าของเป็น
คาทอลิก พอสุนขั หายป่วย เจ้าของก้มลงกราบ
แล้วกราบอีก เขายังไม่ได้นับถือพุทธเลย พระ
สงฆ์ยังเมตตามาช่วยสุนัขเขา เขาเกิดความ
ซาบซึง้ อาตมาเคยบอกญาติโยม เอาซีดอี าตมา
ไปเปิดให้สุนัข ให้แมวฟังได้นะ สุนัขที่เขารัก
แมวที่เขารัก เปิดซีดีบทสวดให้ ได้ประโยชน์
ไม่ ใช่ เ ฉพาะคนป่ ว ยเท่ า นั้ น สุ นั ข ป่ ว ยก็ ไ ด้
สัตว์เลี้ยงหลายตัวที่อาตมาสวดให้ หายป่วย
ได้ ถ้าไม่หายก็ยังได้ก�ำลังใจ ฉะนั้นเอาธรรมะ
ไปใช้กับสุนัขกับแมวได้นะ
ในพระไตรปิฎกมีตวั อย่างคือ ค้างคาวเกาะ
อยู่บนผนังถ�้ำ  ฟังพระสวด แล้วก็หล่นร่วงลง
มาตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาทั้งหมดเลย หรือ
แม่ไก่ก�ำลังจะถูกแมวกัด จิตก็ไปเกาะที่เสียง
พระสวด ถูกกัดตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ กบทีอ่ ยู่
ข้างศาลาได้ยนิ เสียงพระสวดบนศาลา แล้วเด็ก
เลีย้ งวัวไปเดินเหยียบทับตายก็ไปเกิดบนสวรรค์
ฉะนั้น แม่ไก่ก็ดี กบก็ดี ค้างคาวก็ดี เสียงพระ
สวดท�ำให้เขาไปสู่สุคติ อันนี้เป็นตัวอย่างสรุป
ว่า บทสวดมนต์น�ำไปสู่สุคติในช่วงขณะป่วย
หากได้ฟังแล้วได้ผลจริงๆ ได้ทั้งคน ได้ทั้งสัตว์
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ฉะนั้น ธรรมะนั้นทันยุคทันสมัย ใช้ได้
ตลอดกาล ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การบังสุกุล เราก็เห็นแต่พระพิจารณาบังสุกุล
ตามโลงศพหรือบังสุกุลก่อนเผา แต่บังสุกุลที่
พระพุทธเจ้าได้แนะไว้คอื ไปเก็บผ้าทีเ่ ขาทิง้ แล้ว
จากที่ต่างๆ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นระบบ
รีไซเคิลที่พระพุทธเจ้าท�ำมา ผ้าบังสุกุลที่เปื้อน
ฝุน่ ก็ไปชักมา แล้วก็มาซัก มาต้ม มาเย็บ แล้วผ้า
ที่เก่าแล้วก็ไปท�ำผ้าเช็ดเท้า เช็ดเท้าไม่ได้แล้วก็
เอาไปขย�ำผสมกับดินเหนียวฉาบทากุฏิ นั้นคือ
ระบบรักษาสิง่ แวดล้อม คือระบบบังสุกลุ ของ
พระพุทธเจ้า
ธรรมะของพระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ต กยุ ค สมั ย
โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ ได้บุญกุศลท�ำบุญ
ครั้งเดียวได้กุศลถาวร ก็มีบุญ ๕ อย่าง ท�ำบุญ
ครั้งเดียวได้บุญถาวร ๕ อย่าง คือ ปลูกต้นไม้
ขุดสระน�้ำ  ท�ำถนน สร้างสะพาน สร้างศาลา
เคยมีเทวดามาทูลถามพระพุทธองค์ว่าท�ำบุญ
อะไรจึงได้บุญถาวร พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า
ปลูกต้นไม้ ขุดสระน�้ำ  ท�ำถนน สร้างสะพาน
สร้ า งศาลา เรื่ อ งการปลู ก ต้ น ไม้ นี้ ไ ม่ ต กยุ ค
จริ ง ๆ พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเน้ น เพราะถ้ า
ชาวพุทธปลูกต้นไม้ ๑ ต้น ถือว่าได้สร้างที่
ประสูติถวายพระพุทธเจ้า ได้
สร้างที่ตรัสรู้ ได้สร้างที่แสดง
ธรรม ได้ ส ร้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรม
เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ประสูติใต้ต้นไม้ ตรัสรู้ใต้ต้นไม้
แสดงธรรมใต้ตน้ ไม้ และปรินพิ พานใต้ต้นไม้ ถ้าชาวพุทธปลูก
ต้ น ไม้ ถื อ ว่ า ได้ ส ร้ า งที่ ป ระสู ติ
ตรัสรู้ ปรินิพพาน และต�่ำกว่า
นั้น ได้สร้างวิมานให้รุกขเทวดา

ต�่ ำ กว่ า นั้ น คื อ ได้ ถ วายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
ในหลวง ต�่ำกว่านั้นได้ปัจจัย ๔ ปลูกกล้วย
ก็ได้กล้วย ปลูกขนุนได้ขนุน ต�่ำกว่านั้นก็ได้ดิน
ฟ้าอากาศที่สมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ได้น�้ำ  ท�ำระบบกู้ภัยแล้งด้วยวิถีพุทธ รักษา
ป่า รักษาต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบ
บังสุกุล ด้วยระบบวิธีของพระพุทธเจ้า รักษา
ศีล ท�ำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ปลูกต้นไม้
ท�ำบุญด้วยน�้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม
สรุปว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ตกยุค
ทันยุคทันสมัย เพียงแค่เราพลิกฟื้นเอามาใช้
โดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆ หรือสถานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจ ถ้าขาดหลักธรรมาภิบาล ก็มีแต่เรื่อง
วุ่นวาย ธรรมะใช้ได้ตลอดเวลา เพียงแค่เรา
ไม่เอามาใช้เท่านั้นเอง รู้มากเอามาใช้ได้มาก
ก็ได้ประโยชน์มาก รู้น้อยเอามาใช้ได้น้อยก็ได้
ประโยชน์น้อย ธรรมะเอามาใช้ได้ทุกเรื่อง ทุก
หนทุกแห่ง ทันยุคทันสมัย ทันกาล ที่เราพูด
ว่าเกิดมาท�ำไม หลายคนก็ตอบว่าเกิดมาเพื่อ
ชดใช้กรรม เกิดมาเพือ่ ท�ำความดี แต่คำ� ตอบคือ
ทุกคนเกิดจากอวิชชา เกิดมาเพื่อหาวิชชา
วิชาที่หนึ่ง วิชาสื่อสาร วิชาที่สอง วิชาชีพ วิชา
ที่ ส าม วิ ช าใช้ ชี วิ ต พระพุ ท ธเจ้ า สอนวิ ช า
ใช้ ชี วิ ต ให้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด
วิชาชีพ ทุกที่สอนให้ได้ทั้งหมด
วิ ช าสื่ อ สารพ่ อ แม่ ก็ ส อนให้
โรงเรี ย นก็ ส อนให้ แต่ วิ ช าใช้
ชี วิ ต พระพุ ท ธเจ้ า สอนให้ ใช้
ในชีวติ เอาศีล สมาธิ ปัญญามา
ใช้ในชีวิต จะใช้ชีวิตแบบไหน
ก็ต้องอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา

๒๓
พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

กรณียเมตตสูตร
กรณียเมตตสูตร
พระสู ต รว่ า ด้ ว ยการเจริ ญ เมตตาและ
อานุภาพแห่งเมตตา
กะระณี ยะมัตถะกุสะเลนะ
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุ หุชู จะ
สุ วะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ สุ ภะโร จะ
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินทฺร๎ ิ โย จะ นิปะโก จะ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุ ขิโน วา เขมิโน โหนตุ
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุ ขิตตั ตา
เย เกจิ ปาณะภูตตั ถิ

ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุ ขิตตั ตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกพุ เพถะ
นาติมญั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญะ
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิยงั ปุตตัง
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย อะปะริ มาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสฺ ๎มิง
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มานะสัมภาวะเย อะปะริ มาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยญั จะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พฺรัหฺมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สี ละวา
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

ตัณหา ทัง้ หมดไม่เหลือ) ทีเ่ ป็นสัตว์ลำ� ตัวยาวหรือ
ใหญ่ หรือปานกลาง หรือสัน้ ก็ดี ทัง้ ในสัตว์ลำ� ตัว
ละเอียดหรือสัตว์ล�ำตัวหยาบก็ดี ทั้งที่ได้เห็น
แล้วหรือมิได้เห็นก็ดี เป็นผูอ้ ยูใ่ นทีไ่ กลหรือทีใ่ กล้
ก็ดี เป็นผู้ที่เกิดแล้ว หรือก�ำลังหาที่เกิดอยู่ก็ดี
ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงเป็นผู้มีตนถึง
ความสุขเถิด สัตว์อื่น อย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่น
อย่าพึงดูหมิ่นอะไรๆ เขา ในที่ไรๆ เลย ไม่ควร
ปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้ว
โกรธและความคุมแค้น มารดาถนอมปกป้องลูก
คนเดียวผูเ้ กิดในตน ด้วยยอมสละแม้ชวี ติ ตนได้
ฉันใด พึงตัง้ ใจเจริญเมตตา โดยไม่มปี ระมาณใน
สัตว์ทั้งปวง แม้ฉันนั้น
บุคคลพึงตั้งใจเจริญเมตตา โดยไม่มีที่สุด
ไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความคิดปอง
ร้าย ไม่มคี วามเป็นศัตรู แผ่ไปยังสรรพสัตว์ ทัง้ ทิศ
เบือ้ งบน ทิศเบือ้ งต�ำ 
่ และทิศเบือ้ งขวาง ผูเ้ จริญ
เมตตาอย่างนี้ จะยืน เดิน นั่ง หรือ นอน ก็ตาม
พึงตั้งสติคือเจริญเมตตานั้นไว้ ความง่วงเหงา
ย่อมครอบง�ำไม่ได้ บัณฑิตทัง้ หลายกล่าวเมตตา
วิหารธรรมนีว้ า่ เป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้
บุคคลผู้นั้นย่อมไม่ตกไปในมิจฉาทิฏฐิ คือ
ความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตน (สักกายทิฏฐิ)
เป็นผูม้ ศี ลี ถึงพร้อมแล้วด้วยการรูเ้ ห็นตามความ
เป็นจริง (สัมมาทิฏฐิในโสดาปัตติมรรค) ก�ำจัด
ความยินดีในกามทั้งหลายได้ ย่อมไม่เข้าถึงซึ่ง
ความนอนในครรภ์ (คือการเกิดอีก) โดยแท้ที
เดียวแล

กิจนั้นใดอันพระอริยเจ้า ผู้บรรลุบทอัน
ระงั บ กระท� ำ แล้ว กิจนั้นอันกุลบุต รผู้ฉ ลาด
ในประโยชน์พึงกระท�ำ  กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้
อาจหาญและซื่อตรงดี เป็นผู้ที่ว่าง่าย อ่อนโยน
ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น เป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย เป็นผู้มี
กิจธุระน้อย ประพฤติเบากายจิต มีอินทรีย์อัน
ระงับแล้ว มีปัญญา เป็นผู้ไม่คะนอง ไม่พัวพัน
ในสกุลทั้งหลาย วิญญูชนติเตียนชนทั้งหลาย
อื่นได้ด้วยกรรมอันใด   ไม่พึงประพฤติกรรม
อันนั้นเลย
พึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่า ขอสัตว์ทั้ง พระธรรมเทศนา
วันนี้อาตมาจะแสดงธรรมเรื่อง บทสวด
หลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม มีตน
ถึงความสุขเถิด  สัตว์มชี วี ติ ทัง้ หลาย ทัง้ ทีเ่ ป็นผู้ กรณียเมตตสูตร บทสวดนี้คัดออกมาจากพระ
ยังมีความสะดุ้ง (มีตัณหา) หรือผู้ที่มั่นคง (ไม่มี สูตร ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้พระป่าฟัง
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มีพระป่ากลุม่ หนึง่ ธุดงค์ไปหาทีจ่ ำ� พรรษา  
ไปเจอที่เหมาะสมมาก เป็นป่าที่สงบวิเวกพอ
สมควร เข้าไปอยู่แล้วพระท่านชอบ แต่ก็มี
ปัญหาอยูว่ า่ ป่านัน้ มีรกุ ขเทวดาอยูม่ าก แล้วพอ
พระไปอยูจ่ ำ� พรรษา  เทวดาก็อดึ อัด  ก็เลยต้อง
ย้ายออกไปข้างนอกชั่วคราว เอาลูกไปด้วย ไป
เล่นข้างนอก เพราะเมื่อพระไปอยู่ก็เหมือนกับ
ว่า มีแขกผู้มีเกียรติมาอยู่ในบ้านเรา ท�ำอะไร
ไม่ค่อยจะสะดวก เทวดาคิดว่าพระก็คงจะอยู่
ชัว่ คราว แต่อยูไ่ ปๆ พระก็ไม่มที า่ ทีวา่ จะไปไหน
เทวดาก็เลยประชุมกันว่าจะท�ำอย่างไร
กันดี ต้องออกจากบ้านนานมันก็ลำ� บากเหมือน
กัน แล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งเสนอว่า หลอกให้
พระกลัวดีไหม พระจะหนีไปเอง ก็เลยตกลงกัน
หลังจากนั้นก็ท�ำท่าน่าสะพรึงกลัวต่างๆ พระ
ก็ได้เห็น ได้ยนิ เสียง มีอะไรทีว่ า่ น่ากลัวๆ ทุกวัน
แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เทวดาบางองค์ร้ายกว่า
นั้น ปล่อยกลิ่นเหม็นด้วย
ทีนี้วันอุโบสถแรกของพรรษา พระก็มา
ลงปาติโมกข์ร่วมกัน ท่านพระอาจารย์ที่เป็น
ประธานสงฆ์ ดูลกู ศิษย์ลกู หา เอ๊ะ ท�ำไมมาแรกๆ
พวกท่านดูหน้าตาผ่องใสดี เดี๋ยวนี้ดูหน้าเศร้า
หมอง ผ่ายผอม เป็นโรค เป็นอะไรไปหรือเปล่า
พระลูกศิษย์จึงเล่าให้ท่านฟัง ท่านบอกว่าตาย
แล้ว จะแก้อย่างไรดี แต่ไม่เป็นไร พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เข้าพรรษาที่สองได้ อันนี้
หมายถึงว่า พรรษาของเรามีสามเดือนใช่ไหม  แต่
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ว่าถ้าไม่เข้าเดือนกรกฎา ไปเข้าเดือนถัดไปคือ
เดือนสิงหาก็ได้ ถ้ามีเหตุจำ� เป็น แต่ถา้ เข้าพรรษา
เดือนแรกมีปัญหา ก็ย้ายไปจ�ำพรรษาที่อื่น เริ่ม
ต้นใหม่ในเดือนที่สองก็ได้
ตกลงพระพากันกลับไปเฝ้าพระพุทธองค์   
ขออนุญาตย้ายไปจ�ำพรรษาทีอ่ นื่ พระพุทธองค์
ไม่ทรงอนุญาต แต่ทรงสอนกรณียเมตตสูตร
ซึง่ ในตอนต้นนัน้ ท่านก็เล่าถึงคุณธรรมของพระ
ที่จะไปอยู่ป่า และต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องวิธีการ
แผ่เมตตา แล้วก็ทรงให้พระกลุ่มนี้กลับไปสวด
บทนี้ แผ่เมตตาให้เทวดาก่อน แล้วจะไม่มปี ญ
ั หา
แล้วก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์
ฉะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมจนกระทั่งทุกวัน
นี้ว่า พระเราธุดงค์ไปไหน พอปักกลดแล้วเรา
จะสวดกรณียเมตตสูตร แผ่เมตตาแก่อมนุษย์
ทั้งหลาย ขออย่ามาหลอก ขออย่ามาปล่อย
กลิ่นเหม็น เดี๋ยวเราจะภาวนาไม่ได้
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ มาจาก กะระณียะ + อัตถะ + กุสะละ ค�ำว่า กะระณียะ ก็
คือสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ ค�ำว่า อัตถะ ในทีน่ ที้ า่ นแปล
ว่าประโยชน์ ส่วน กุสะละ กุศล แปลว่า ฉลาด  
คนเราจะท�ำกุศลก็ตอ้ งฉลาด ฉลาดในประโยชน์  
ประโยชน์ ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่จะน�ำไปสู่การ
พ้นทุกข์ ซึ่งโดยสรุปแล้วคือไตรสิกขาได้แก่
ศีล สมาธิ ปัญญา คือเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องการ
ศึกษา ในเรื่องการพัฒนาตัวเอง
สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ หมายถึง
เหมือนผู้ที่รู้ทางที่จะน�ำไปสู่ความสงบอย่างดี
แล้ว หมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลาย การปฏิบัติ
ตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลาย คุณธรรม
ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งพระที่อยู่ป่าหรือ
นักปฏิบัติทั้งหลายควรจะพัฒนาขึ้นให้มีอยู่ใน
จิตใจของตัวเอง
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ข้อแรกคือ สักโก ในที่นี้แปลว่าองอาจ แต่
โดยทัว่ ไปหมายถึงว่า มีความสามารถหรือเก่ง มี
ความเก่ง มีความสามารถ และมีความองอาจ   
ความองอาจนี้ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ และเป็ น คุ ณ
ธรรมเด่นของหลวงพ่อชาข้อหนึ่ง ท่านเป็นคน
ที่องอาจมาก อย่างเช่นญาติโยมส่วนมากที่เคย
อ่านประวัติท่าน ก็คงจ�ำได้ว่าตอนที่ท่านไปอยู่
ป่าช้า ท�ำไมหลวงพ่อชาไปอยูป่ า่ ช้า เพราะท่าน
กลัวผี คนทัว่ ไปกลัวผีกเ็ ป็นอันว่าสถานทีส่ ดุ ท้าย
ในโลกที่จะไปค้างคืนก็คือป่าช้า แต่นักปฏิบัติ
อย่างหลวงพ่อชาไม่คดิ อย่างนัน้ คิดตรงกันข้าม
ว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวป่าช้า เพราะฉะนั้น
ก็ต้องไปอยู่ป่าช้าให้ชนะจนได้
ฉะนัน้ นักปฏิบตั เิ ราก็ไม่ใช่วา่ เราจะไม่กลัว
อะไรเลย มันก็มีเหมือนกัน เมื่อครั้งที่แล้วก็เล่า
ว่า วีรบุรษุ คือใคร วีรบุรษุ ไม่ใช่คนไม่กลัว วีรบุรษุ
คือผู้ที่สามารถท�ำสิ่งที่ถูกต้องทั้งๆ ที่กลัว
ถ้าอยูใ่ นบางสถานทีไ่ ม่กลัวเลย ก็โง่ซนิ ะ ความกลัว
เป็นสัญญาณว่ามีอนั ตราย แต่ถา้ เราแพ้ตอ่ ความ
กลัว สิง่ ทีค่ วรท�ำไม่ได้ทำ� เพราะกลัว แสดงว่าเป็น
กิเลสเป็นข้อบกพร่อง แต่ถา้ ความกลัวก็เป็นสัก
แต่วา่ ความรูส้ กึ อย่างหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้   เราก็รเู้ ท่าทัน
เราก็ไม่ได้ยดึ มัน่ ถือมัน่   ไม่ได้สนใจมันมากเกินไป
มันก็จะค่อยๆ ดับไป
พระพุทธองค์เองก็มีหลักระหว่างที่ท่าน
ปฏิบตั กิ อ่ นตรัสรูว้ า่ ความกลัวเกิดในอิรยิ าบถใด
ท่านจะไม่เลิกอิรยิ าบถนัน้ จนกว่าความกลัวจะ
หาย เช่นท่านเดินจงกรม ถ้าเกิดกลัวขึน้ มา ท่าน
ต้องเดินจนกว่าความกลัวนัน้ หาย ไม่ใช่วา่ เปลีย่ น
อิรยิ าบถไปนัง่ ไปอยูท่ อี่ นื่ ทีไ่ ม่นา่ กลัว  หรือว่านัง่
สมาธิ นัง่ ทีไ่ หนกลัว ท่านจะต้องนัง่ จนกว่าความ
กลัวนั้นหาย เพื่อจะได้เห็นเป็นประสบการณ์
ตรงว่าความกลัวเป็นอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ แล้วดับไป

ถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสกับตัวเอง ทั้งความ
เกิดขึ้นและความดับไปของอารมณ์ เราจะยัง
ไม่เชื่อในความไม่เที่ยงของมัน หรือว่าฟังใคร
พูด  ฟังอาจารย์พดู ว่า ความกลัวไม่ใช่เรา  ไม่ใช่
ของเรานะ  เกิดแล้วดับไป ครับๆๆ  แต่เกิดกลัว
เมือ่ ไหร่นะ ท�ำไม่ได้ แต่ถา้ เราอยูไ่ ด้ ทนได้ จนกว่า
ความกลัวนั้นหายไปเลย เราสามารถทบทวน
เห็นกระบวนการของมันทัง้ หมด ตลอดสายของ
มัน จากเกิด  เกิดขึน้ เพิม่ ขึน้ ๆๆ  ถึงทีส่ ดุ แล้วก็
ค่อยๆ หายไป  เรียกว่ารูเ้ ท่าทันอารมณ์นนั้ แล้ว  
โอกาสต่อไปกลัวเมื่อไหร่ เราจะไม่กลัวเต็มที่
เหมือนทีเ่ คยกลัวมาก่อน เพราะว่าภายในจิตใจ
เรามีสัญญา มีปัญญาระดับหนึ่งบอกว่า สิ่งนี้
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราก็เคยเห็นมันเกิดมัน
ดับมาแล้ว
เพราะฉะนั้น ความองอาจเป็นคุณธรรมคู่
กับความอดทน  คือกล้า  บางทีเราก็ทนได้  แต่
ว่าไม่กล้าทน หรือว่าเอาค�ำสอนพระพุทธเจ้ามา
อ้าง พอเกิดความเจ็บปวด เกิดทรมานอะไรนี่
โอ้ย  ไม่ใช่ทางสายกลางเสียแล้ว  อตั ตกิลมถานุโยค พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน  เลิกซะ หยุดซะ
แต่คนเราต้ององอาจ แล้วต้องเก่ง ต้องสามารถ
ต้องฝึกให้รู้ แล้วก็ท�ำให้คล่อง
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อุชู จะ สุหชุ ู จะ ตรง  ตรงอย่างดีดว้ ย สองค�ำ
นี้สามารถจะอธิบายได้หลายๆ นัยเหมือนกัน  
หลายๆ นัย  ก็คอื   อุชู ตรง คือเว้นจากความคด
ทางกาย วาจา ส่วน สุหุชู ตรงอย่างดี คือเว้น
จากความคดทางจิตใจ
บางที่ท่านอธิบายว่า อุชู ตรง ก็คือซื่อตรง
แต่ค�ำว่า สุหุชู ก็คือย�้ำว่าจะต้องซื่อตรงอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ทุกวันๆ ตลอดเวลา คือคุณธรรมของ
เราทั้งหลาย เราก็มักจะมีอยู่บ้าง แต่จุดส�ำคัญ
ก็คอื เราสามารถรักษาอุดมการณ์ สามารถรักษา
จุดยืนของตน ทั้งๆ ที่มีความบีบคั้น หรือว่าสิ่ง
แวดล้อมจะเอื้ออ�ำนวยให้ปล่อยความซื่อสัตย์
สุจริต ถ้าอยู่ในหมู่คนดีก็ง่าย ใช่ไหม แต่ถ้าอยู่
ในกลุ ่ ม คนที่ ถื อ ว่ า ความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ เ ป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดาและคนซือ่ สัตย์คอื คนโง่  การทีจ่ ะรักษา
ความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์ ก็ยากขึ้นทันที
เพราะต้องฝืน ฝืนสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น ตรง แบบ
อุชู ก็คอื อยูก่ บั คนดีกซ็ อื่ ส่วน สุหชุ ู ก็คอื ย�ำ้ ว่า ถึง
แม้วา่ อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยต่อความ
ซือ่ ตรง ถึงแม้วา่ จะต้องฝืนกระแสสังคม กระแส
โลก จะต้องยังคงตรงอยู่ได้
บางทีท่านอธิบายว่า ตรง แบบ อุชู คือไม่
โอ้อวด ความไม่ตรงอย่างหนึ่งคือการโอ้อวด
พูดเกินความจริง โดยเฉพาะมันจะเพิม่ บทบาท
ของตัวเองในสิ่งที่ดี หรือว่าอาจจะเป็นการลด
บทบาทในสิ่งที่ไม่ดี แต่ต้องการให้ตัวเองเด่น
มักจะพูดเกินความจริง แสดงออกเกินความ
จริง โอ้อวดก็คือไม่ตรง ทีนี้ สุหุชู ท่านแปลว่า
งดเว้นจากการมารยาเสแสร้ง หรือว่าเล่หเ์ หลีย่ ม
ลูกไม้ การหลอกลวงคนอื่น ปกปิดโทษของตัว
เราเอง อันนี้ก็ลึกกว่าใช่ไหม ลึกกว่าโอ้อวด
โอ้อวดคนอื่นเขาจับได้ง่าย แต่มารยานี่คนอื่น
เขาจับได้ยาก ฉะนัน้ ตรงก็คอื ไม่โอ้อวด ก็เรียกว่า
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ตรงคือพูดตามความเป็นจริง แสดงออกตรง
ตามความเป็นจริง แล้วก็ สุหุชู ไม่มีมารยา
ไม่มีอุบาย ไม่มีเล่ห์กระเท่ ตรงที่สุด
สุวะโจ เป็นผูว้ า่ ง่าย สอนง่าย  ตรงนีเ้ ราจะ
สังเกตได้ว่า การรับโอวาทหรือค�ำตักเตือนจาก
ผู้ใหญ่ มักจะง่ายกว่ารับจากคนในระดับเดียว
กัน หรือจากระดับลูกน้องลูกหลานหรือผูม้ อี ายุ
น้อยกว่า อันนีภ้ าษาไทยเรียกว่ามีอตั ตา  สุวะโจ
ก็คือ อาการของผู้รักความจริง  เป็นผู้ที่ใคร่ต่อ
การศึกษาอย่างแท้จริง เป็นอาการของผู้ที่กลัว
หลงทาง กลัวท�ำผิดโดยไม่รตู้ วั ผูว้ า่ ยากสอนยาก
ใครตักเตือนไม่ได้เลย หรือว่าตักเตือนแล้วก็
โต้ตอบทันที ถือว่าไม่สมควรเลยทีจ่ ะว่าเราอย่าง
นั้น เพราะว่าคุณเองก็ยิ่งกว่าเราอีก จ�ำได้ไหม
เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว แล้วก็เอาความ
ไม่ดีหรือข้อบกพร่องของคนที่มาตักเตือน เรา
ไม่โต้ตอบ หรือไม่ก็นิ่งเฉย ไม่รับรู้เลย หรือไม่
อย่างนั้นก็ ครับๆ ผมจะแก้ไขตัวเองต่อไป แต่
จริงๆ แล้วไม่ท�ำอะไร เหมือนเดิม ท�ำท่าว่า
ว่าง่ายสอนง่าย แต่ที่จริงไม่
แต่ถ้าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจริงๆ ผู้มีคุณ
ธรรมคือสุวะโจนั้น คือใครตักเตือนแล้ว ก็จะ
รู้สึกขอบคุณ ไม่ใช่พูดเฉยๆ ตามธรรมเนียมว่า
ขอบคุณนะ แต่รู้สึกจริงๆ  ว่าเออ เขามีบุญคุณ
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ต่อเราจริงๆ ถ้าบอกเขาได้ว่า ขอบคุณนะ คือ
กิเลสของตัวเองนี่เราเห็นได้ยากที่สุด เราก็
ยอมรับว่าต้องมีจุดบอดแน่ๆ ต้องขอบคุณเขา
ที่ได้ช่วยให้เราเห็นสิ่งที่ตามปกติเราคงไม่เห็น
ดังนั้น การมีคุณธรรมข้อนี้ส�ำคัญมากใน
การพัฒนา ไม่วา่ พัฒนาตัวเรา พัฒนาครอบครัว
พัฒนาสถาบัน พัฒนาชุมชน เพราะว่าถ้าผู้น�ำ 
ผู้ใหญ่ เกิดความคิดว่าตัวเองต้องถูกทุกอย่าง
หรือว่าอายุมากกว่า อาบน�ำ้ ร้อนก่อน รูท้ กุ สิง่ ทุก
อย่างดีแล้ว แล้วท�ำความผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิด
โทษคนอืน่ บ้าง หรือไม่ยอมรับเลยว่าไม่ถกู ก็คง
จะมีความเจริญได้ยาก แล้วผู้ที่อยู่ข้างล่าง ผู้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็ไม่กล้าพูด คือบางที
คนใหม่ ก็แน่นอนว่าคนเก่าสามารถรู้สามารถ
เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คนใหม่ยังไม่รู้ยังไม่
เห็น เพราะประสบการณ์มากกว่า แต่ในขณะ
เดียวกัน บางทีคนใหม่ก็สามารถรู้สามารถเห็น
บางสิง่ บางอย่างทีค่ นเก่าไม่รไู้ ม่เห็น เพราะเคย
ชิน เพราะเคยท�ำแต่อย่างนี้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา
ก็ไม่เคยมีปญั หาอะไรมากมาย  กเ็ ลยไม่คอ่ ยได้คดิ
ในเรือ่ งนัน้ เลย  ถือว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา  แต่คนที่
มาจากที่อื่นก็อาจจะคิดได้ว่า เอ๊ะ ท�ำไมเขาท�ำ
อย่างนี  ้ ไม่คอ่ ยจะเข้ากับอุดมการณ์ ไม่คอ่ ยจะ
เรียบร้อย ถ้าท�ำอย่างนี้น่าจะดีกว่า ถ้าคนเรา
พร้อมทีจ่ ะรับฟังค�ำตักเตือน หรือค�ำแนะน�ำจาก
คนอื่น ไม่ว่าเขาเป็นใคร เราก็ได้ก�ำไรมาก แต่
เราคงต้ อ งใช้ เวลามากหน่ อ ยในการสร้ า ง

บรรยากาศในชุมชนหรือในสถาบัน ให้คนรู้ว่า
เรายินดีรับฟังจริงๆ แล้วเขาจะรู้จากปฏิกิริยา
ของเรา ในเมือ่ มีใครตักเตือน เพราะว่าเราปิดบัง
ไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนเห็นว่า เรารับฟังค�ำ
ตักเตือนแล้ว ไม่มีอาการของอัตตาตัวตน ไม่มี
การโต้ตอบ ไม่มปี ญ
ั หา เขาจะประทับใจ  แทนที่
จะบั่นทอนอ�ำนาจหรือความเชื่อถือของเขา
ตรงกั น ข้ า มกลั บ มี ส ถานะภาพพจน์ ดี ขึ้ น ว่ า
เราเป็นผู้เปิดกว้าง หวังประโยชน์มากกว่าหวัง
อ�ำนาจ หรือว่าหวังรักษาบทบาท หรือหวังรักษา
ต�ำแหน่งอย่างเดียว ฉะนัน้ สุวะโจเป็นคุณธรรม
ที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์มาก
มุทุ เป็นผู้อ่อนโยน ค�ำนี้คงจะไม่ต้องพูด
มาก เพราะว่าคนไทยก็มีข้อนี้เยอะมากอยู่แล้ว
โดยทั่วไป แต่คงจะต้องพูดเพียงแค่ว่า มุทุนั้น
ไม่ใช่ว่ายอมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าอะไรๆ ก็ได้
หรือว่าไม่ทำ� ให้เกิดความเกรงใจเกินควร ก็เป็น
เรือ่ งธรรมดาระหว่างคนเราว่า บางครัง้ ความคิด
เห็ น ไม่ ต รงกั น หรื อ บางครั้ ง ฝ่ า ยหนึ่ ง ก็ ถู ก
เบียดเบียน ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในความเป็นผูอ้ อ่ นโยนนัน้ ก็ไม่ได้หมายถึง
ว่า ห้ามคัดค้าน ห้ามพูด ห้ามแสดงออก บางที
ก็สมควร เพือ่ อะไร เพือ่ รักษาความถูกต้อง แล้ว
นอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ก็ต้องคิดถึง
ระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ลูก
ประโยชน์หลาน ประโยชน์คนที่ยังไม่เกิดด้วย
เราจะเอาแต่ความอ่อนโยนเป็นหลักอย่างเดียว
ไม่ได้ ซึง่ เป็นข้อสังเกตกับคุณธรรมทุกๆ ข้อ  ถึง
แม้ว่าเราสามารถอธิบายทีละข้อๆ จริงๆ  แล้ว
คุณธรรมต่างๆ  มีความสัมพันธ์อาศัยกันอย่าง
ลึกซึ้ง ซึ่งเราจะแยกออกจากกันไม่ได้ในภาค
ปฏิบัติ
(โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า)

ที่มา : แสดงธรรมที่บ้านบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
23 เมษายน ๒๕๕๗
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ธีรปัญโญ
ปั ญญาภิวัฒน์
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สัจจมนต์

สัจจะ ในยุคหลังความจริง (ต่อ)
ฉบับที่แล้ว ได้เล่าถึงการที่ข้อเท็จจริงไม่
สามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนได้ คนที่รู้ทั้งรู้
ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อในความคิด
เห็นของตน เพราะกลัวการแปลกแยกจากกลุม่
ที่ตนสังกัดอยู่ ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
จึงเป็นความต้องการทางอารมณ์ความรู้สึก
มากกว่าเป็นการใช้เหตุผลทางตรรกะล้วนๆ
พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราเสพติดความคิดเห็นใน
แบบเดียวกับเรา หลักการอนุรักษ์สัจจะจึง
ส�ำคัญมาก อย่างน้อยก็ท�ำให้มีจุดร่วมที่ไม่ขัด
แย้งกันกับคนอืน่ ว่าเราได้ถงึ ความเชือ่ แบบนัน้ ๆ
ได้เพราะเหตุใด ระหว่างนัน้ ก็พงึ แสวงหาศาสดา
เพือ่ เข้าไปเรียนรูใ้ ห้บรรลุสจั ธรรมด้วยตนเองใน
ทีส่ ดุ เมือ่ เข้าถึงสัจธรรมนัน้ แล้วก็ไม่ตอ้ งขัดแย้ง
กับใครๆ อีก จริงๆ แล้ว ยังมีแง่มุมของสัจจะ
ที่น่าสนใจอีกมาก ฉบับนี้จึงขอน�ำมาคุยกันต่อ

ความหมายของค�ำว่า สัจจะ (ความจริง)
สัจจะมีอรรถ ๘ อย่างคือ
๑) นิพพาน เช่น สัจจะ (นิพพาน) มีรสเลิศ
กว่ารสทั้งหลาย
๒) มัคคะ เช่น สัจจะ (อริยมรรค) มีอย่าง
เดียวเท่านั้น  ไม่มีที่สอง
๓) วิรัติ (การงดเว้น) เช่น สมณพราหมณ์
ทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะ  (การงดเว้น)
๔) สปถ (ค�ำสบถ) เช่น ด้วยค�ำสัจจะ (สบถ)
นี้ ขอให้ศีรษะของเจ้าจงแตก
๕) สัจจภาสิต (วาจาสัจจ์) เช่น บัณฑิตควร
กล่าวค�ำสัจจะ (วาจาสัจจ์) ไม่พึงโกรธ
๖) ตัจฉะ (ความจริง) เช่น สัจจะ (ความ
จริง) ของสมณพราหมณ์มี ๔ อย่าง คือ
สัตว์ทั้งหมดไม่ควรถูกฆ่า ๑
กามทั้งหมดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ๑
ภพทั้งหมดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ๑
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ไม่มีเรา ไม่มีของๆ เรา ให้กังวลแก่ใครๆ
ในที่ไหนๆ และไม่มีผู้อื่นเป็นที่กังวลแก่เราในที่
ไหนๆ ๑
๗) อริยสัจจะ เช่น อริยสัจสี่ เป็นกุศลมี
เท่าไร
๘) ทิฏฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) เช่น เพราะเหตุใด
สมณพราหมณ์เจ้าลัทธิจึงกล่าวสัจจะ (มิจฉา
ทิฏฐิ) ต่างกันไป
สัจจะ ในอรรถแรกที่แปลว่า สัจธรรมคือ
พระนิพพาน มาจาก สต ธาตุ สาตจฺเจ ตถเน ใน
อรรถว่า เป็นไปติดต่อ แน่แท้ มีการตัง้ วิเคราะห์
ดังนี้ ราคกฺขยเหตุภาเวน อวิปรีตตฺตา จตุสจฺจ
ปริยาปนฺนตฺตา วา สจฺจํ ชื่อว่าสัจจะ เพราะ
ว่าไม่ผิดเพี้ยนไป เนื่องจากเป็นเหตุสิ้นไปแห่ง
ราคะ หรือเพราะนับเนื่องในสัจจะ ๔
ส่วน สัจจะ ในอรรถทีส่ อง ทีแ่ ปลว่า มรรค
มาจาก สร ธาตุ หึสายํ ในอรรถว่าเบียดเบียน
ตั้งวิเคราะห์ได้ว่าสรติ อายติ ทุกฺขํ หึสตีติ สจฺจํ

สิง่ ทีเ่ บียดเบียนทุกข์ชอื่ ว่าสัจจะ (มรรค แปลว่า
ฆ่ากิเลส)
จะเห็นได้ว่าค�ำว่า “สัจจะในยุคหลังความ
จริง” นี้ ค�ำว่า ‘สัจจะ’ จะใช้ในอรรถที่ ๑ และ
๒ ส่วนค�ำว่า ‘ความจริง’ จะใช้ในอรรถที่ ๘ จึง
พูดได้อกี อย่างหนึง่ ว่า  มรรคและนิพพาน (สัจจะ)
ในยุคหลังทิฏฐิ (สัจจะ) นัน่ เอง ซึง่ คงจะเป็นการ
ดีไม่นอ้ ย ถ้าถึงยุคทีพ่ วกเราจะวางทิฏฐิสว่ นตน
ไว้ชวั่ คราว เพือ่ มาแสวงหาสัจธรรมทีแ่ ท้จริงกัน
ความจริงที่แท้นั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้
ว่าถูก หรือว่าผิด อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วน ทิฏฐิ
ความเชือ่ นัน้ ไม่อาจพิสจู น์วา่ ถูก หรือ ผิด ลงไป
อย่างใดอย่างหนึง่ ได้ (ก็เขาพอใจจะเชือ่ อย่างนัน้
ใครจะไปตัดสินว่าถูกหรือผิดได้) เลยกลาย
เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม แต่ความจริง
เป็นของสากล ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ตรงกัน
ทุกคน แม้การพิสจู น์อาจจะไม่งา่ ยนัก ต้องอาศัย
การเข้าไปลงมือท�ำ เข้าไปเป็นส่วนร่วมแห่งการ
เข้าถึงความจริงนั้นด้วย ความจริงที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ไปในทางใดทางหนึ่งได้ จึงถือได้ว่าไม่ใช่
ความจริงแท้
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็น
ความจริงแท้ พระองค์ทรงท้าทายให้พวกเรา
พิสูจน์อยู่ตลอดเวลาดังไวพจน์ของธรรมะว่า  
เอหิปัสสิโก ‘จงมาดูเถิด’ คนที่ฟังเข้าใจแล้ว
ปฏิบัติย่อมสามารถพิสูจน์ได้ตรงกันเป็นสากล
และยังเป็น อกาลิโก ไม่ขนึ้ กับกาลเวลาอีกด้วย
คือปฏิบตั ไิ ด้และให้เกิดผลได้ไม่จำ� กัดกาล ฉะนัน้
นิพพานก็คงเป็นนิพพานเสมอ ไม่มียุค จะมีก็
แต่ยคุ ทีค่ นไม่สนใจปฏิบตั มิ รรคจึงไม่อาจเข้าถึง
พระนิพพานได้เท่านั้น และการจะเข้าถึงมรรค
ได้ก็ต้องฟังค�ำอธิบายของคนที่ไปถึงมาก่อน  
เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เทียบเคียงกับการปฏิบตั ขิ องเรา          

๒๓

ในยุ ค สมั ย เมื่ อ
พระพุทธเจ้ายังทรง
พระชนมายุอยู่ เรา
ก็ ส า ม า ร ถ ไ ป ฟ ั ง
ธรรมะจากพระพุทธ
องค์ได้โดยตรง
ครั้ น เมื่ อ พระพุ ท ธ
องค์ทรงล่วงลับดับ
ขันธ์ ปรินิพพานไป
แล้ว พระธรรมซึ่งมีมากมายก็ตกเป็นภาระ
แก่พทุ ธบริษทั ทีจ่ ะสืบทอดต่อไป พระสงฆ์จงึ มา
ตกลงแบ่งกลุ่มกันสาธยายธรรมะเหล่านี้ เพื่อ
รักษาพระพุทธพจน์ไว้ ที่เรียกกันว่า “นิกาย”
มีฑีฆนิกาย หมายถึงพวกที่สาธยายพระสูตร
ขนาดยาวเป็นต้น (จะเห็นได้ว่าที่แบ่งนิกายกัน
แต่ก่อนก็เพื่อแบ่งหน้าที่กันรักษาพุทธพจน์
มิใช่เพราะแตกแยกกันอย่างทุกวันนี้) พระธรรมเหล่านี้แหละคือมนต์ของพระพุทธเจ้า
แต่ปัจจุบันพอพูดถึงพุทธมนต์ก็มักจะหมายถึง
การสวดกันไปตามประเพณีเท่านั้น อาจจะดู
ขลั ง ก็ จ ริ ง แต่ ค นส่ ว นใหญ่ ก็ มั ก ไม่ เข้ า ใจ
ความหมายของสิ่งที่สวดกันนัก เพิ่งจะมีช่วง
หลัง ที่มีการสวดมนต์แปลกันมากขึ้น แต่ก็มัก
สวดบทเดิมกันซ�้ำๆ ทั้งที่ธรรมะค�ำสอนของ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีมากมาย รอให้เรา
เข้าไปศึกษา
ฉบับนี้จึงขอน�ำเอาพระสูตรจาก อัฏฐกวรรค สุตตนิบาต ขุททกนิกาย สุตตันตปิฎก
เล่มที่ ๒๕ ซึง่ นอกจากพระสูตรในวรรคนีจ้ ะเป็น
พระสูตรรุน่ แรกๆ ตัง้ แต่ทพี่ ระพุทธองค์ทรงเริม่
แสดงในสมัยต้นๆ ในการประกาศพระศาสนา
แล้ว ยังจัดเป็นพระสูตรหนึ่งในชุดแบบเรียน
ที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลสามารถท่องจ�ำ
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กันได้จนขึ้นใจ พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นพุทธ
มนต์แบบเรียนรุ่นดั้งเดิมนั่นเอง ตัวอย่างเช่น
พระโสณะกุฏิกัณณะ (พระโสณะมุมกุฏิ) ที่ได้
สาธยายพระสูตรนี้และพระสูตรอื่นในอัฏฐกวรรคในพระคันธกุฎีให้พระผู้มีพระภาคเจ้า
ฟังจนท่านได้รับการชมเชยและอนุโมทนาจาก
พระพุทธองค์ (พระโสณะเดินทางไกลมาเพื่อ
ขอให้ พ ระพุ ท ธเจ้ า ผ่ อ นผั น พระวิ นั ย บางข้ อ
ส�ำหรับภิกษุที่อยู่ในแดนไกลตามค�ำขอพระอุปัชฌาย์คือพระมหากัจจายนะ พระพุทธเจ้า
ทรงให้พระอานนท์จัดที่พักของพระโสณะไว้
ในพระคันธกุฎีของพระองค์เอง ในเวลาเช้ามืด
ก็ได้ทรงให้พระโสณะสาธยายพระสูตรที่ได้
เล่าเรียนมาให้ฟัง เป็นการส�ำรวจดูด้วยว่าพระ
ใหม่เขาเรียนอะไรกัน)
จูฬวิยูหสูตร เป็นสูตรที่ ๑๒ ในอัฏฐกวรรคนี้ ว่าด้วยเรื่อง ถ้าความจริงมีหนึ่งเดียว
เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร ? ในโลกที่ต่างคน
ต่างก็อา้ งว่าความจริงของตนถูกต้อง รูปแบบ
ของพระสูตรเป็นการถาม - ตอบ โดยที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงนิรมิตรูปเหมือนของพระพุทธองค์เองขึ้นมาเพื่อถาม แล้วพระองค์ก็ตอบเอง
น่าสนใจมาก จะเรียกว่าสัจจมนต์ (ความใคร่
ครวญเกี่ยวกับสัจจะ) ก็คงได้ ลองมาฟังกันดู
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๒๓

    จูฬพฺยูหสุ ตฺตํ
๘๘๕. สกํสกํทิฏฺฐิปริ พฺพสานา
วิคฺคยฺหนานา กุสลา วทนฺ ติ.
โย เอวํ ชานาติ ส เวทิ ธมฺ ม ํ
อิท ํ ปฏิกฺโกสมเกวลี โส.

		
จูฬวิยูหสูตร
ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก
(พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า)
[๘๘๕] คนบางพวก ยึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิของ
ตน ถือแล้วก็อา้ งตัวว่า เป็นคนฉลาดพูดกันไปต่างๆ ว่า
‘ใครรู้อย่างนี้ คนนั้นชื่อว่า รู้ความจริงแล้ว ใครคัดค้าน
สิ่งนี้ คนนั้นชื่อว่า ยังบกพร่อง’

๘๘๖. เอวมฺ ปิ วิคฺคยฺห วิวาทยนฺ ติ
พาโล ปโร อกฺกสุ โลติ จาหุ.
สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมสํ
สพฺเพว หี เม กุสลา วทานา.

[๘๘๖] คนเหล่านั้น ถืออย่างนี้แล้วก็พากันวิวาท
กล่าวว่า ‘คนอื่นเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด’ วาทะของคน
เหล่านี้ วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนอ ? เพราะคน
เหล่านี้ทั้งหมด ต่างก็อ้างตัวว่า เป็นผู้ฉลาด

๘๘๗. ปรสฺ ส เจ ธมฺ มมนานุชานํ
พาโลมโก โหติ นิหีนปญฺ โญ
สพฺเพว พาลา สุ นิหีนปญฺ ญา
สพฺเพวิเม ทิฏฺฐิปริ พฺพสานา.

(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า)
[๘๘๗] ถ้ า คนที่ ไ ม่ ย อมรั บ ความจริ ง ของฝ่ า ย
ตรงข้ามแล้ว เป็นคนเขลา มีปัญญาทรามไซร้ คน
เหล่านั้นแหละ ก็ต้องเป็นคนเขลา มีปัญญาทรามไป
ทั้งหมด เพราะคนเหล่านี้ทั้งหมดนั้นแหละยังยึดถือ
ทิฏฐิอยู่

๘๘๘. สนฺ ทิฏฺฐิยา เจว น วีวทาตา
สํสุทฺธปญฺ ญา กุสลา มุตีมา.
น เตสํ โกจิ ปริ หีนปญฺ โญ
ทิฏฺฐี หิ เตสมฺ ปิ ตถา สมตฺ ตา.
๘๘๙. น วาหเมตํ ตถิยนฺ ติ พฺรูมิ
ยมาหุ พาลา มิถุ อญฺ ญมญฺ ญ ํ
สกํสกํทิฏฺฐิมกํสุ สจฺจ ํ
ตสฺ มา หิ พาโลติ ปรํ ทหนฺ ติ.

[๘๘๘] ก็ ถ ้ า ผู ้ ค น ผ่ อ งแผ้ ว ปั ญ ญาหมดจดดี
ฉลาด มีความรู้ได้ เพราะทิฏฐิของตนแล้วไซร้ บรรดา
ผู้คนเหล่านั้น ก็คงไม่มีใครมีปัญญาด้อยเลย เพราะ
ทิฏฐิของคนแม้เหล่าอื่นนั้นก็ถือกันมาแบบเดียวกัน
[๘๘๙] คน ๒ จ�ำพวกกล่าวทิฏฐิใดต่อกันว่า ‘เป็น
คนเขลา’ เราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่า ‘จริง’ คนเหล่านั้น
พากันประกาศทิฏฐิของตนๆ ว่า ‘จริง’ เพราะฉะนั้น
จึงพากันพูดกระทบผู้อื่นว่า ‘เป็นคนเขลา’

(พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า)
๘๙๐. ยมาหุ สจฺจ ํ ตถิยนฺ ติ เอเก 		 [๘๙๐] คนบางพวกกล่าวความจริงใดว่า ‘จริง’ ว่า
‘แท้’ คนพวกอื่นก็พากันกล่าวความจริงนั้นว่า ‘เปล่า’
ตมาหุ อญฺ เญ ตุจฺฉํ มุสาติ.
ว่า ‘เท็จ’ คนเหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้แล้ว
เอวมฺ ปิ วิคยฺห วิวาทยนฺ ติ
กสฺ มา น เอกํ สมณา วทนฺ ติ. ก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุไร คนเราจึงไม่พูดอย่าง
เดียวกัน ?

๒๓

๘๙๑. เอกญฺ หิ สจฺจ ํ น ทุตียมตฺ ถิ
ยสฺ มึ ปชา โน วิวเท ปชานํ.
นานา เต สจฺจานิ สยํ ถุนนฺ ติ
ตสฺ มา น เอกํ สมณา วทนฺ ติ.
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(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า)
[๘๙๑] หมูช่ นรูช้ ดั ความจริงใดแล้วไม่พงึ วิวาทกัน
ความจริงนั้นมีอย่างเดียว*เท่านั้น ไม่มีอย่างที่สอง
คนเหล่านั้น พากันอวดความจริง (ของตน) ต่างๆ กัน
ไปเอง เพราะฉะนั้น คนเหล่านี้จึงไม่พูดอย่างเดียวกัน

(* หมายถึง นิโรธสัจจะ หรือ มรรคสัจจะ)

(พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า)
[๘๙๒] เพราะเหตุไรหนอ ? คนจึงพูดถึงความจริง
๘๙๒. กสฺ มา นุ สจฺจานิ วทนฺ ติ นานา
ทีต่ า่ งกัน อ้างตนว่า ‘เป็นคนฉลาด’ แต่พดู ต่างๆ กันไป
ปวาทิยาเส กุสลา วทานา.
ความจริงทีค่ นเหล่านัน้ เล่าเรียนมา มีหลายอย่างต่างๆ
สจฺจานิ สุ ตานิ พหูนิ นานา
กันหรือ ? หรือว่าคนเหล่านั้นพากันตรึกนึกเอาเอง ?
อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺ ติ.
(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า)
๘๙๓. น เหว สจฺจานิ พหูนิ นานา 		 [๘๙๓] มิได้มีความจริงหลายอย่างต่างๆ กันเลย
อญฺ ญตฺ ร สญฺ ญาย นิจฺจานิ โลเก. มีแต่การยึดเอาด้วยสัญญาในโลกเท่านั้นที่ต่างกัน แต่
ตกฺกญฺ จ ทิฏฺฐีสุ ปกปฺปยิตฺวา คนทั้งหลาย ต่างก็ก�ำหนดตรึกไปในทิฏฐิทั้งหลาย
กันเอาเอง แล้วจึงตกไปในคูต่ รงข้ามของความขัดแย้ง
สจฺจ ํ มุสาติ ทฺวยธมฺ มมาหุ.
‘จริง’ หรือ ‘เท็จ’
๘๙๔. ทิฏฺเฐ สุ เต สี ลวเต มุเต วา
เอเต จ นิสฺสาย วิมานทสฺ สี.
วินิจฺฉเย ฐตฺ วา ปหสฺ สมาโน
พาโล ปโร อกฺกสุ โลติ จาห.

[๘๙๔] ผู้ใดอาศัยความจริงเหล่านี้ คือ รูปที่เห็น
เสียงทีไ่ ด้ยนิ ศีล พรต และอารมณ์ทรี่ บั รูไ้ ด้ แล้วแสดง
อาการดูหมิ่น ด�ำรงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจ* แล้วก็หลง
ระเริงกล่าวว่า ‘คนอื่นเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด’

๘๙๕. เยเนว พาโลติ ปรํ ทหาติ
เตนาตุมานํ กุสโลติ จาห.
สยมตฺ ตนา โส กุสโล วทาโน
อญฺ ญ ํ วิมาเนติ ตเทว ปาว.

[๘๙๕] คนที่กระทบบุคคลอื่นว่า ‘เป็นคนเขลา’
เพราะเหตุใด ก็กล่าวเป็นนัยถึงตนเองว่า ‘เป็นคน
ฉลาด’ เพราะเหตุเดียวกันนั้น คนนั้นอวดอ้างตนเอง
ว่า ‘เป็นคนฉลาด’ ย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่น ที่กล่าวแบบ
เดียวกัน

[๘๙๖] คนนั้นเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยทิฏฐิที่
๘๙๖. อติสารทิฏฺฐิยาว โส สมตฺ โต
มาเนน มตฺ โต ปริ ปุณฺณมานี. แล่นเกินไป* เมาด้วยความถือตัว มีมานะจัด อภิเษก
ตนเองด้วยใจ เพราะทิฏฐินนั้ พวกเขาถือกันมาอย่างนัน้
สยเมว สามํ มนสาภิสิตฺโต
ทิฏฺฐี หิ สา ตสฺ ส ตถา สมตฺ ตา. (*อติสารทิฏฐิ หมายถึง ทิฏฐิ ๖๒ เรียกอีกอย่างว่า “ทิฏฐิทตี่ กลงใจ”)
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๘๙๗. ปรสฺ ส เจ หิ วจสา นิหีโน
ตุโม สหา โหติ นิหีนปญฺ โญ
อถ เจ สยํ เวทคู โหติ ธีโร
น โกจิ พาโล สมเณสุ อตฺ ถิ.

[๘๙๗] อนึง่ หากบุคคลจะเป็นผูเ้ ลวทรามเพราะ
วาจาของฝ่ายตรงข้ามแล้วไซร้ เขาก็คงเป็นผู้มีปัญญา
ทรามไปพร้อมกับผูน้ นั้ และถ้าผูเ้ รียนจบพระเวท เป็น
นักปราชญ์ได้เองไซร้ บรรดา ‘ผู้รู้ทั้งหลาย’ ก็คงไม่มี
ใครเป็นคนเขลา

๘๙๘. อญฺ ญ ํ อิโต ยาภิวทนฺ ติ ธมฺ ม ํ
อปรทฺธา สุ ทฺธิมเกวลี เต.
เอวมฺ ปิ ติตฺถฺยา ปุถุโส วทนฺ ติ
สนฺ ทิฏฺฐิราเคน หิ เตภิรตฺ ตา.

[๘๙๘] เพราะพวกนอกศาสนาที่แท้จริงเป็นผู้
ก�ำหนัดยิ่งในทิฏฐิของตน พวกเขาจึงพากันกล่าวทิฏฐิ
มากแม้อย่างนีว้ า่ ‘ชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญความจริง
แบบอื่นนอกจากความจริงแบบนี้ ชนเหล่านั้นเป็นผู้
พลาดทางแห่งความหมดจด เป็นผู้ไม่บริบูรณ์’

๘๙๙. อิเธว สุ ทฺธิ อิติ วาทยนฺ ติ 		
นาญฺ เญสุ ธมฺ เมสุ วิสุทฺธิมาหุ.
เอวมฺ ปิ ติตฺถฺยา ปุถุโส นิวฏิ ฺ ฐา
สกายเน ตตฺ ถ ทฬฺหํ วทานา.

[๘๙๙] พวกนอกศาสนาที่แท้จริงพากันกล่าว
ความหมดจดว่ามีอยู่ในความจริงแบบนี้เท่านั้น ไม่
กล่าวความหมดจดในความจริงแบบอื่น พวกนอก
ศาสนาทีแ่ ท้จริงตัง้ อยูใ่ นทิฏฐิมากแม้อย่างนี้ ต่างกล่าว
ยืนยันในความจริงอันเป็นแนวทางของตนนั้น

๙๐๐. สกายเน วาปิ ทฬฺหํ วทาโน
กเมตฺ ถ พาโลติ ปรํ ทเหยฺย.
สยเมว โส เมธคมาวเหยฺย
ปรํ วทํ พาลมสุ ทฺธิธมฺ ม.ํ

[๙๐๐] อนึ่ง เธอที่กล่าวยืนยันในแนวทางลัทธิ
ของตนกระทบใครอื่นว่า เป็นคนเขลา เพราะทิฏฐินี้
เธอผู้นั้น กล่าวถึงผู้อื่นว่า ‘เป็นคนเขลา และมีความ
จริงทีไ่ ม่บริสทุ ธิ’์ พึงน�ำความวิวาทมุง่ ร้ายถ่ายเดียวมา
สู่ตน

๙๐๑. วินิจฺฉเย ฐตฺ วา สยํ ปมาย
อุทฺธํ ส โลกสฺ มึ วิวาทเมติ.
หิ ตฺวาน สพฺพานิ วินิจฺฉยานิ
น เมธคํ กุพฺพติ ชนฺ ตุ โลเกติ.
จูฬพฺยหู สุ ตฺต ํ นิฏฺฐิต.ํ

[๙๐๑] เธอผู ้ ตั้ ง อยู ่ ใ นทิ ฏ ฐิ ที่ ต กลงใจและตั้ ง
ศาสดากันขึ้นเองแล้ว ย่อมถึงการวิวาทกันต่อไปใน
โลก ส่วนผู้ที่วางทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งมวลลงได้หมดแล้ว
ย่อมไม่ก่อให้เกิดการวิวาทร้าวฉานขึ้นอีกในโลก ฯ
“จูฬวิยูหสูตร จบ”
จะเห็นได้ว่าการยึด “สัจจะ” (แท้จริงคือ
ทิฎฐิ) ของตนนั้นท�ำให้เกิดการวิวาทกันได้
อย่ า งไร เมื่ อ เห็ น โทษแล้ ว ก็ ค วรวางทิ ฎ ฐิ
นั้นลง แล้วหันมาศึกษาความจริงแท้เพื่อ
ความดับทุกข์ร่วมกันเถิด
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ชวนอ่านหนังสือ

ธีรปัญโญ

สูตรวมพระสู
ร หายใจตร
ส�ำหรับผู้รักการสวด

ปี ใ หม่ ส งกรานต์ ปี พุ ท ธศั ก ราชที่
๒๕๖๐ ถ้านับแบบไทยเราก็ผา่ นไปอีกปีแล้ว ปีนี้
นับเป็นปีทพี่ เิ ศษกว่าทุกปี พิเศษอย่างไร ? จ�ำได้
ว่าเคยอ่านหนังสือวิชาการพุทธศาสนาภาษา
อังกฤษในห้องสมุดวัดป่านานาชาติในช่วงที่
บวชใหม่ๆ มาสะดุดตรงเรื่องการนับปีพุทธศักราชที่ต่างกัน นักวิชาการทางพุทธศาสนา
ชาวตะวั น ตกที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลายท่ า น* นั บ ปี
พุทธศักราชไม่ตรงกันกับเรา เขาค�ำนวณนับ
เทียบศักราชตามปีศักราชแบบทางตะวันออก
(อินเดีย) ช่วงรัชสมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ (ปูข่ อง
พระเจ้าอโศกมหาราช) และกษัตริย์องค์ต่อๆ
มาเทียบกับการนับปีศกั ราชทางตะวันตก (กรีก)
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ช่วงทีพ่ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ทงิ้ ขุนพลไว้เป็น
กษัตริยป์ กครองรัฐต่างๆ ทีย่ ดึ ได้ทางตอนเหนือ
ของอินเดีย ทีม่ บี นั ทึกล�ำดับปีไว้ชดั เจน เมือ่ เอา
ปีรชั สมัยทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชขึน้ ครองราชย์
(ปี พ.ศ. ๒๑๘) เป็นหลักเทียบ แล้วค�ำนวณออกมา
กลับได้ช้ากว่าของเราไปราวๆ ๖๐ ปี ซึ่งถ้าค�ำ
สันนิษฐานของนักวิชาการตะวันตกเหล่านั้น
เป็ น จริ ง ในปี นี้ ก็ ต ้ อ งนั บ ว่ า เพิ่ ง เป็ น ช่ ว งกึ่ ง
พุทธกาล ที่ตื่นเต้นก็เพราะผู้เขียนเกิดไม่ทัน
ยุคกึ่งพุทธกาล (ถ้านับแบบของเรา) แต่ถ้านับ
แบบของตะวันตกนี้ ก็หมายความว่าเราเกิดก่อน
ครึ่งพุทธกาล และมีโอกาสจะได้ฉลองกึ่งพุทธกาลด้วย จึงตั้งตารอคอยปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
นี้ ว่าจะได้เห็นช่วงเปลี่ยนผ่านพุทธศาสนาที่
ส�ำคัญๆ อะไรบ้าง
ซึ่งในที่สุดปีนั้นก็มาถึง เคยคิดหวังไว้ในใจ
ว่า ถ้าพุทธศาสนาจะสืบต่อไปให้ครบ ๕๐๐๐ ปี
ช่วงกึ่งพุทธกาลนี้ก็น่าจะมีเหตุการณ์ส�ำคัญที่
เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆ อย่างที่จะเป็นปัจจัยให้
พุทธศาสนากลับมามีความส�ำคัญ และก็เป็น
ความจริง หลายๆ ท่านคงได้เห็นสถานการณ์
บ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า
ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ไปในทิ ศ
*นักวิชาการท่านแรกที่น�ำเสนอการนับปี
พ.ศ. แบบนี้คือ Prof Heinz Bechert  อีกท่าน
คือ Prof KR Norman บรรยายไว้ในบทความ  
“A Philological approach to Buddhism”
และในเล็กเชอร์  “Buddhism and its Origin.”
และ Prof Rupert Gethin ในหนังสือ “ Buddhist Path to Awakening.” สองท่านหลัง
เป็นประธาน Pali Text Society คนก่อนและ
คนปัจจุบันตามล�ำดับ
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ทางใด การเปลี่ยนสมเด็จพระสังฆราชและ
ในหลวงของประเทศไทย ทีจ่ ดั ว่าเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาในช่วงเวลาทีไ่ ล่เลีย่ กัน ปัญหา
เรื่องความเชื่อของคนทั้งในและนอกประเทศ
ทีส่ วนทางกับความจริง ค�ำว่า ‘ยุคหลังความจริง’
กลายเป็นค�ำนิยามของยุคที่ผู้คนหันหลังให้กับ
สัจธรรม เพราะหันไปหาวัตถุนิยมกันเต็มตัว
ท�ำให้การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ที่ล่อแหลม
ต่อการท�ำสงคราม ท�ำลายล้างซึ่งกันและกัน
และทิฏฐิวิปริตที่ผิด แผ่เต็มไปหมด
ในยามนีส้ ำ� หรับชาวพุทธเราก็คงไม่มอี ะไร
ที่จะส�ำคัญไปกว่าการหันกลับไปหาหลักค�ำ
สอนของพระบรมศาสดาที่พระเถระได้ช่วยกัน
ธ�ำรงรักษาไว้ในพระไตรปิฎก และน้อมน�ำเอา
หลักธรรมะและวินยั มาใช้ให้เกิดผลจริงในชีวติ
ของเรา เพื่อจะพิสูจน์ว่า ความจริงยังไม่หมด
ไป ถ้าเราตั้งใจจะท�ำให้มันจริง
ผูเ้ ขียนชอบสวดมนต์มาตัง้ แต่เด็กๆ คุณย่า
จะสอนให้สวดมนต์กอ่ นนอนทุกๆ วัน อย่างน้อย
ก็ตอ้ งสวดอิตปิ โิ สก่อนทีห่ วั จะถึงหมอน  คุณย่า
จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของความยืนหยัดในการ
ระลึกถึงสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ท�ำให้ทา่ นมีความอ่อนโยน
และสงบเยื อ กเย็ น ในธรรมะอยู ่ เ สมอ ลู ก ๆ
หลานๆ จึงอยากอยูใ่ กล้ๆ อานุภาพของการสวด
มนต์นี้ ปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าให้ผลดีต่อคลื่นสมองและท�ำให้จิตมีสมาธิ
ได้ดี ยิง่ เด็กๆ ด้วยแล้ว การสวดมนต์มกั จะได้ผล
ดีกว่าการนั่งสมาธิ (ซึ่งมักจะนั่งหลับมากกว่า)
นอกจากนี้การสวดมนต์ยังท�ำให้มีพลังในการ
ยืนหยัดรักษาเป้าหมายของเรา ในท่ามกลาง
ความวุ่นวายของกามวัตถุภายนอกได้อีกด้วย
เมื่อผู้เขียนบวชเข้ามาในพระศาสนาครบ
๕ พรรษา พ้นนิสัยแล้ว ได้มีโอกาสจาริกไปใน

ที่ต่างๆ ในช่วงที่เดินธุดงค์ไปทางอีสานเหนือ  
ได้ฟังการสวดพื้นบ้านหลายบทที่น่าประทับใจ
อีกทั้งช่วงที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมทูตอยู่ที่
ต่างประเทศก็ได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการสวดมนต์
ของฝรัง่ ของศรีลงั กา ของพม่า และของอินเดีย
ได้พบบทสวดต่างๆ มากมายที่มีความไพเราะ
และมีความหมายลึกซึ้ง เมื่อถึงโอกาสจะได้ท�ำ
หนังสือสวดมนต์ประจ�ำวัดของตนเองขึ้น จึง
ได้คัดเลือกบทสวดมนต์ที่ชอบมาเก็บรวบรวม
เอาไว้ในที่เดียวกัน
ส่วนชื่อว่า “สูตร หายใจ” นี้โผล่ขึ้นมา
ในเช้าวันหนึง่ หลังจากสวดบทอานาปานสติจบ
ลง ซึ่งค�ำนี้ อาจหมายถึง อานาปานสติสูตร
ก็ได้เพราะเป็นสูตร (ที่เกี่ยวกับ) ลมหายใจ จะ
หมายถึง การสูดหายใจ ก็ได้แต่นัยที่ชอบคือ
เป็นการต่อลมหายใจให้พระสูตร ไม่ให้เฉา
อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเฉยๆ แต่เราใส่ลมหายใจ
เข้าไปในพระสูตรนั้นๆ ด้วยการน�ำมาสวดออก
เสียงร่วมกัน ให้เกิดพลังในการเปลี่ยนโลกและ
ชีวิตไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มที่ตัวเรา
สูตร หายใจ มีการจัดบทสวดมนต์ไว้เป็น
กลุ่มๆ แต่ละกลุ่มก็จะมีบทสวด ๔ ถึง ๕ บท
ให้เลือกสวดได้ ลองมาดูตัวอย่างกัน สารบัญมี
๑๒ หัวข้อ ตั้งชื่อสารบัญไว้ว่า สูตรหายใจ ไป
ด้วยกัน จัดเป็นกลุ่มๆ เป็นท�ำนอง ดังนี้ :
ที่พึ่งอันประเสริฐ - เกิดเมตตาในสรรพ
สัตว์ - พระสูตรหลักที่ส�ำคัญ - รู้จักเครื่องกั้น
กันไว้กอ่ น - ย้อนอริยสัจจ์ตอ้ งขัดเกลา - วิเวก
เข้ากรรมฐาน - พยานแห่งสัจจะ - ธรรมคณะ
ให้ผาสุก - ปลุกให้ตื่นก่อนตาย - ปิดท้ายที่
อภิธรรม - น�ำศาสนามาเมืองไทย - เราจะไป
ยังไงต่อ ?
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สารบัญหมวดแรก

ที่พึ่งอันประเสริฐ ก็จะมีบทย่อยๆ ดังนี้
นรคุณคาถา นวสีหคาถา........................๖
พุทธบารมี................................................
กว่าจะมีพุทธะ                             ๑๗
พุทธ ธัมม สังฆ วันทนา...........................
ควรค่าแก่การกราบไหว้                                    ๑๘
อาชีวัฏฐมกศีล.........................................
ศีลเบือ้ งต้นพรหมจรรย์                                      ๒๐
ขมา ยาจนา..........................................
เริ่มต้นใหม่ ด้วยอภัยขอขมา                  ๒๑
อัคคัปปสาทสูตร......................................
ความเลื่อมใสอันเลิศ
   ๒๒
หรือหมวดพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่มี
หมวดธรรมะ ๔ ให้จ�ำได้ง่ายๆ
ย้อนอริยสัจจ์ต้องขัดเกลา
ปธานวัคคะ..............................................
สัมมัปปธานสี่ เพียร  ๔  ดา้ น                                ๑๑๔
ปัญญัตติวคั คะ..........................................
บัญญัตสิ งิ่ ทีเ่ ลิศ ๔ ประการ                                   ๑๒๒
สัลเลขสูตร...............................................
ฝึกความขัดเกลา ๔๔  ขอ้                                        ๑๒๕
สมาธิวคั คะ...............................................
ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ใน ๔ สัจจะนี้           ๑๓๔
หรือหมวดพระสูตรส�ำหรับผู้ที่ปรารถนาการ
ปลีกวิเวกได้ใช้ทบทวน
วิเวกเข้ากรรมฐาน
อสุภสูตร.............................................
ความไม่งามตามเราไป                                     ๑๕๒
สมาธิสตู ร.................................................
สมาธิไม่มปี ระมาณได้ญาณ ๕                         ๑๕๔
อรัญญสูตร...............................................
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ธรรม ๕ ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร                                        ๑๕๖
อานาปานสติสตู ร.....................................
ศาสตร์แห่งการหายใจ
                   ๑๕๘
อานาปานสติสมาธิปาฐะ..........................
หายใจให้สดชื่น
          ๑๗๖
หรื อ หมวดพระสู ต รคาถาของพระเถระเถรี
อรหันต์ ที่บรรลุธรรมตามพระศาสดา
พยานแห่งสัจจะ
			
รัฏฐปาลสูตร............................................
ท�ำไมรัฐบาลบวช                                   ๑๘๕
ปาราปริยสูตร..........................................
เมือ่ พระผูส้ ำ� รวมอินทรียเ์ อ่ยค�ำ                   ๑๙๐
อรหันตสูตร..............................................
เมือ่ พระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระอรหันต์         ๒๐๐
โรหิณีสูตร...........................................
สุขใจเมื่อใกล้สมณะ
         ๒๐๒
สุภากัมมารธีตาสูตร.................................
โทษของเงินทองโดยธิดาช่างทอง          ๒๐๘
หรือหมวดพระสูตรส�ำหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วม
กันเป็นหมู่คณะ
ธรรมคณะให้ผาสุก
มหาโคปาลกสูตร.................................
เลี้ยงคุณ (ธรรม) เหมือนเลี้ยงโค          ๒๑๖
โคตมีสูตร.............................................
หลักตัดสินธรรมวินัย ๑๖ ข้อ          ๒๒๖
คาถาธรรมบท......................................
ธรรมะคือเพื่อนร่วมทาง                    ๒๓๒
นาถกรณธรรม.....................................
ธรรมท�ำที่พึ่ง                                 ๒๔๖
สาราณียธรรม......................................
ธรรมให้ระลึกถึงกัน                         ๒๕๒
อปริหานิยธรรม........................................
ธรรมยังไงไม่ให้เสื่อม        ๒๕๘/๒๖๒/๒๖๕
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ก็คงพอเห็นโครงร่างคร่าวๆ ของบทสวด
มนต์ สูตร หายใจ ฉบับนี้ ความที่ไม่อยากให้
หนังสือหนาจนเกินไป จึงจ�ำกัดไว้ที่ประมาณ
๓๐๐ หน้า แต่ทจี่ ริงยังมีอกี หลายพระสูตรทีน่ า่
จะน�ำมาสวดกันเช่น พรหมชาลสูตร ทีน่ อกจาก
จะเป็นพระสูตรแรกในพระไตรปิฎกแล้วยัง
เป็นพระสูตรที่พระโสณะและพระอุตตระใช้
ปราบยักษ์ และประดิษฐานพระศาสนาลงใน
สุวรรณภูมิอีกด้วย อีกทั้ง ทสุตตรสูตร แจง
ธรรม ๑ - ๑๐ ด้วยธรรม ๑๐ รวมแล้วได้ถึง
๕๕๐ หน้าถือว่าเป็นต้นแบบของการสังคายนา
เป็นสูตรหลักที่น่าจะได้น�ำมาเป็นหลักสูตรใน
การศึกษา เพื่อความเข้าใจพระสัทธรรมกัน
ให้ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น ถื อ เป็ น การช� ำ ระสั ง คายนา
ความเห็นผิดของพวกเราไปด้วยในตัวดีกว่า
ที่ จ ะตั ด ตอนเอาออกมาศึ ก ษาเป็ น ข้ อ ๆ ซึ่ ง
นอกจากจะท�ำให้ขาดองค์รวมและขาดบริบท
แล้ว ยังท�ำให้ค�ำสอนของพระพุทธองค์ตื้นเขิน
ตามไปด้วย

จึงขอฝาก สูตร หายใจ ไว้ให้เป็นสมบัติ
ของชาวพุทธทีร่ กั การสวดทุกๆ ท่าน มาช่วยกัน
สาธยายกันทุกวัน รักษาค�ำสอนของพระพุทธองค์ท่านไว้ในลมหายใจของพวกเรา หวังว่า
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เป็นกัลยาณมิตร เป็นเครือ่ งน�ำทางส�ำหรับผูใ้ ฝ่ในการปฏิบตั ิ
รักการแสวงหาความจริง ขอให้ไกลจากคน
พาลเขลา อยู่ในร่มเงาแห่งนักปราชญ์บัณฑิต
ได้ ใ กล้ ชิ ด พระพุ ท ธศาสนาตราบจนกว่ า จะ
เข้าถึงพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุก
คนเทอญ
ฐาตุ จิรํ สตํ ธมฺโม
ขอพระธรรมของสัตบุรุษ จงด�ำรงอยู่สิ้น
กาลนาน
ฝากพระสูตร สืบไว้ ในลมหาย
สาธยาย เป็นเสียง ส�ำเนียงสวรรค์
สูดหายใจ ใส่ลมใน สูตรชีวัน
‘สูตรหลัก’ พลัน เป็น ‘หลักสูตร’ ใช้ขูดเกลา
ช�ำระใจ ช�ำระกาย หมายให้คิด
วิปริต ผิดแผ่ แก้ความเขลา
ชี้วัฏฏะ ช�ำระทาง สร่างความเมา
ทุกค�่ำเช้า เชิญผ่อนคลาย สูตร หายใจ ฯ
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ปั ญญารัตนะ
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วศิน อินทสระ

หลักธรรม ท�ำให้งาม

ความงาม มีทงั้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ผูม้ กี ริ ยิ าวาจาเรียบร้อย ดูงามตา ไม่แสดงอาการ
โกรธตอบผู้โกรธ ไม่กล่าววาจาหยาบอันเป็นที่
ระคายหู เรียกว่า เป็นผูม้ กี าย วาจางาม ส่วนผูม้ ี
น�ำ้ ใจงามนัน้   แสดงออกทางการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่  
ไม่ดดู าย ไม่ใจจืดใจด�ำ มีความกรุณา ทนไม่ได้ตอ่
ความทุกข์ของผู้อื่น คือเป็นผู้มีจิตซึ่งประกอบ
ด้วยเมตตากรุณานั้นเอง
ในหนังสือหลักสูตรนักธรรม (นวโกวาท)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส น�ำเอาพระพุทธพจน์ ๒ ข้อ คือ ขันติ
ความอดทน และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม
มาตั้งเป็นหัวข้อว่า “ธรรมส�ำหรับท�ำให้งาม”
หมายความว่า ท�ำให้บุคคลผู้มีธรรม ๒ ข้อนี้
เป็นคนงาม
เมื่อภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกันเป็น ๒
พวก ทะเลาะวิวาทกัน คือพวกพระวินยั ธร และ
พวกพระธรรมกถึก พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่า  

“จะเป็นความงามหาน้อยไม่ ถ้าเธอทัง้ หลายจะ
พึงมีความอดทนและความสงบเสงีย่ มต่อกัน ไม่
ทะเลาะวิวาทกัน สามัคคีกัน”
เมื่ อ พระปุ ณ ณมั น ตานี บุ ต รทู ล ลาพระพุทธเจ้า เพื่อไปอยู่ที่แคว้นสุนาปรันตะ พระ
พุทธเจ้าตรัสว่า “ที่นั่นมีคนดุร้ายมาก ถ้าเขาด่า
เธอจะท�ำอย่างไร” พระปุณณะกราบทูลว่า   “ข้า
พระองค์จักคิดว่า เขาด่าดีกว่าเขาตีด้วยฝ่ามือ”
“ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือล่ะ”
“ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า ดีกว่าเขาปาด้วย
ก้อนดิน”
“ถ้าเขาปาด้วยก้อนดินล่ะ”
“ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า ดีกว่าเขาตีด้วย
ท่อนไม้”
“ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ล่ะ”
“ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า ดีกว่าเขาแทงด้วย
ศัสตรา”
“ถ้าเขาแทงด้วยศัสตราล่ะ”
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“ข้าพระองค์กจ็ กั คิดว่า ดีกว่าเขาฆ่าให้ตาย”
พระศาสดาตรัสถามเป็นค�ำสุดท้ายว่า “ถ้า
เขาฆ่าให้ตายล่ะ”
“ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า เขาฆ่าให้ตายก็ยัง
ดีกว่าฆ่าตัวเอง สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
บางคน อึดอัดขัดใจจนต้องฆ่าตัวตาย ข้าพระองค์
ไม่ต้องฆ่าตัวเอง มีคนมาฆ่าให้เสร็จ”
พระศาสดาตรัสว่า “เมื่อเธอคิดได้อย่างนี้
เธอก็สามารถไปอยู่ที่แคว้นสุนาปรันตะได้ และ
จักได้ประโยชน์มาก ปรากฏว่าพระปุณณมันตานีบุตรได้ไปอยู่ที่แคว้นสุนาปรันตะ และได้ท�ำ
ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอันมาก ด้วยอุดมคติ
ที่ ถื อ ความอดทนของท่ า น ท� ำ ให้ ป ระชาชน
ชาวสุนาปรันตะมีความอดทน เว้นจากการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อยู่อย่างสงบสุข
ปัจจุบัน บ้านเมืองของเรา ชาวเมืองของ
เรา มีคนทะเลาะวิวาทกันมาก ฆ่ากันตายบ้าง
ทะเลาะวิวาทกันบ้าง เพราะความไม่อดทน
ลุอ�ำนาจแก่โทสะ ไม่คิดอย่างที่พระปุณณะ
ท่านคิด ถ้าจะมีคนแย้งว่า “ก็ท่านเป็นพระ
อริยเจ้า ท่านก็คิดได้ แต่เราเป็นปุถุชนจะคิดได้
อย่างไร” ก็ขอให้นึกว่า เราเป็นศิษย์หรือสาวก
ของพระอริยเจ้า เราก็ตอ้ งเดินตามรอยของพระ
อริยเจ้า ผู้ซึ่งเราเคารพนับถือ เมื่อเดินตามรอย
ของท่าน ก็จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ท่านถึงแล้ว ถ้ายังไม่ถึงก็ถือว่า ก�ำลังฝึกฝนอยู่
ก�ำลังเดินตามรอยอยู่ วันหนึ่งจะต้องถึง
พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า “ไม่มีเคราะห์
ร้ายใดเสมอด้วยโทสะ” (นตฺถิ โทสสโม คโห)
เมื่อใดเกิดโทสะขึ้นมา ให้เรารีบระงับเสีย และ
บริกรรมว่า “เคราะห์รา้ ยมาแล้ว” เอาขันติและ
เมตตามาประหารโทสะนั้น หรือลดละให้ทุเลา
เบาลง เรือ่ งร้ายก็จะระงับไป มีคนเป็นอันมากที่

ถูกจองจ�ำท�ำโทษอยู่เป็นเวลานานปี เพราะเหตุ
ที่ไม่อดทนต่อเรื่องเล็กน้อย เป็นตัวอย่างให้
เห็นกันอยู่มากมาย นอกจากเราต้องใช้ความ
อดทนมาเป็นเครือ่ งประดับแล้ว ต้องใช้โสรัจจะ
คือความสงบเสงี่ยม ความเจียมตัว อ่อนน้อม
ถ่อมตน ไม่บังอาจที่จะไปก้าวร้าวผู้ใด นึกอยู่
เสมอว่าเรายังไม่ดีพอ ถือเอาเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น มาเป็ น บทเรี ย น
ส�ำหรับฝึกตน บัณฑิตท่านกล่าวว่า  “บัณฑิตทัง้
หลายย่อมฝึกตน” (อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา)
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราจักอดทนต่อค�ำ
ล่วงเกินของผูอ้ นื่ เหมือนช้างศึกก้าวลงสูส่ งคราม
ต้องอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศต่างๆ เพราะ
ว่าคนส่วนมากเป็นคนไม่ดี...ผู้ท่ีฝึกตนให้อดทน
ต่อค�ำล่วงเกินของผู้อื่นได้ เป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในหมู่มนุษย์” ด้วยเหตุนี้ ถ้าเราอยากเป็นผู้
ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ เราก็ต้องหัดอดทน
ต่อค�ำล่วงเกินของผูอ้ นื่ ตามเยีย่ งอย่างของพระศาสดา คราวหนึง่ เสด็จไปเมืองโกสัมพี พระนางมาคัณฑิยาผูกเวรในพระองค์ จ้างคนให้ตามด่า
พระพุทธเจ้าเป็นเวลาหลายวัน แต่ก็ทรงอดทน
ไม่ทรงโต้ตอบอะไรเลย จนพวกที่ตามด่านั้น
เลิกราไปเอง อีกคราวหนึ่งที่เมืองสาวัตถี นาง
จิญจมาณวิกาใส่ความพระองค์ว่าท�ำให้นางมี
ครรภ์ วันหนึ่งไปยืนด่าพระองค์ที่ธรรมสภา
ท่ามกลางประชาชนทีม่ าฟังธรรม พระพุทธองค์
คงสงบนิ่งและตรัสเพียงว่า “น้องหญิง เรื่องนี้
เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่า จริงหรือไม่จริง” นาง
จิญจมาณวิกาแพ้ภัยตัวเอง จนถึงแผ่นดินสูบ
เพราะประทุษร้ายต่อบุคคลผูไ้ ม่ประทุษร้ายและ
มีคุณธรรมสูงมาก
พระสารีบุตรนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นผู้ไม่
โกรธ วันหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งต้องการจะ

๒๓

ทดลองว่าท่านโกรธหรือไม่โกรธ เขาเดินตาม
หลังท่านขณะออกบิณฑบาต ใช้มอื ทุบหลังท่าน
อย่างแรง ท่านก็คงเดินเฉย ไม่โกรธ ไม่ว่าอะไร
จนพราหมณ์รู้สึกผิด นิมนต์ท่านไปรับอาหาร
บิณฑบาตที่บ้าน เป็นการไถ่โทษ ท่านให้อภัย
และไปรับอาหารที่บ้านพราหมณ์
เมื่ อ ท่ า นมโหสถบั ณ ฑิ ต ต้ อ งการเลื อ กคู ่
พอใจนางอมราเทวี นางอมราก็พอใจ ท่านมโหสถ
ต้องการทดลองว่านางมีความอดทนหรือไม่   
เมื่อนางน�ำข้าวต้มเข้าไปให้ ความจริงรสดีมาก  
รับประทานค�ำแรกก็รู้สึกซาบซ่าน แต่ท�ำเป็น
โกรธว่าท�ำอาหารไม่เป็นรส ถ่มทิ้งเสีย นาง
อมราก็บอกว่า “ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไร” จึงน�ำข้าว
สวยเข้าไปให้ ท่านก็ท�ำเป็นไม่พอใจเททิ้งเสีย
นางบอกว่า “ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไร” จึงน้อมขนม
เข้าไปให้ ท่านมโหสถจึงเอาทั้ง ๓ อย่างคือ  
ข้าวต้ม  ข้าวสวยและขนมคลุกเข้าด้วยกัน   แล้ว
ทาตัวนางอมรา พร้อมกับไล่ให้ไปยืนที่ประตู    
นางอมราก็ไปโดยดี ไปยืนอยู่ที่ประตูชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง ท่านมโหสถจึงเรียกให้กลับมา นางก็
กลับมา ท่านมโหสถเห็นว่า ผู้หญิงคนนี้อดทน
และสงบเสงีย่ มดี  เป็นคูค่ รองของเราได้ จึงได้ขอ
ต่อพ่อแม่ พ่อแม่ของนางก็ยินยอมพร้อมใจ   
ท่านมโหสถจึงได้พานางอมราไปเป็นภรรยา   
นางอมราได้สามีท่ีเป็นนักปราชญ์ ฉลาดรอบรู้  
เลิศด้วยปัญญา มีชอื่ เสียงปรากฏไปทัว่ ชมพูทวีป
ก็เพราะความอดทนและความสงบเสงีย่ มนัน่ เอง
อยากได้ของดีและอยากได้คนดี เช่น อยาก
ได้วิชาดี เป็นต้น ก็ต้องอดทนขยันหมั่นเพียร
เล่าเรียนศึกษา หมัน่ ท่องบ่นจดจ�ำ ไม่ใจเร็วด่วนได้
บุคคลใดอดทนต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้
โลภ ให้โกรธ เป็นต้นได้ ไม่หวั่นไหวต่อค�ำด่าว่า
เสียดสีของผู้อื่นได้โดยเห็นคุณของขันติ ผู้นั้น
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ชื่อว่ามีตีติกขาขันติ ดุจพระอภัยเถระผู้กล่าว
คัมภีร์ทีฆนิกาย
เรื่องพระอภัยเถระ
พระอภั ย เถระกล่ า วธรรมกถาคื อ อริ ย วงศ์ ๔ ได้แก่ ความสันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และการพอใจยินดีในภาวนา ชาวบ้าน
เลือ่ มใสธรรมเทศนาของท่าน พากันมาบูชาเป็น
หมู่ใหญ่
พระมหาเถระองค์หนึง่ นึกริษยาท่านขึน้ มา
จึงด่าเอาว่า “ท่านอภัยท�ำให้โกลาหลวุน่ วายคืน
ยังรุ่ง โดยอ้างเลศว่ากล่าวอริยวงศ์” เมื่อเสร็จ
แล้วพระเถระทั้งสองออกเดินทางไปยังที่อยู่
ของตน ไปทางเดียวกัน และพระเถระองค์นั้น
ก็ดา่ พระอภัยไปตลอดทาง พระอภัยไม่พดู อะไร
แม้แต่ค�ำเดียว เมื่อมาถึงทางแยกจะเข้าสู่ที่อยู่
พระอภัยได้ชที้ างให้พระเถระ ไหว้ทา่ นแล้วแยก
กัน พระเถระท�ำเป็นเหมือนไม่ได้ยนิ แล้วหลีกไป
เมื่อกลับมาถึงที่อยู่ พระอภัยถูกพวกลูก
ศิษย์ถามถึงเรือ่ งถูกด่ามาตลอดทางว่า ท่านไม่ได้
ตอบว่ากระไรบ้างหรือ พระอภัยตอบว่า “ความ
อดทนเป็นภาระของเรา ความไม่อดทนหาใช่
ภาระไม่ จิตของเราไม่ได้พรากจากกัมมัฏฐาน
เลย แม้ชั่วระยะยกเท้าก้าวเดิน”
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ความอดทนต่อค�ำล่วงเกินของผู้อื่นได้น   ี้
เป็นความอดทนอันประเสริฐ ดังนั้น สรภังคดาบสจึงกล่าวไว้ในสรภังคชาดกว่า
“บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้า
โศกทุกเมื่อ ฤๅษีทั้งหลายย่อมสรรเสริญการละ
ความลบหลู่คุณท่าน บุคคลควรอดทนต่อค�ำ
หยาบทีค่ นอืน่ กล่าวแล้ว สัตบุรษุ ทัง้ หลายกล่าว
ความอดทนนั้นว่าสูงสุด”
สรภังคดาบสกล่าวต่อไปว่า
“บางที คนอดทนต่อค�ำล่วงเกินของผู้สูง
กว่าได้ เพราะความกลัว จ�ำเป็นต้องอดทน
อดทนต่อค�ำของคนเสมอกันได้ เพราะเกรง
ก�ำลังกัน ส่วนบุคคลใดในโลกนีอ้ ดทนต่อค�ำของ
ผูต้ ำ�่ ต้อยกว่าตนได้ สัตบุรษุ ทัง้ หลายกล่าวความ
อดทนของผู้นั้นว่าสูงสุด”
ท้าวสักกะยังกล่าวสรรเสริญคุณแห่งขันติ
ไว้ว่า
“ประโยชน์ใดเล่าจักเลอเลิศกว่าประโยชน์
ของตน

บรรดาประโยชน์ของตนนั้นความอดทน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่มีประโยชน์ใดยิ่งกว่า
ผูใ้ ดมีกำ� ลังกว่า อดกลัน้ ต่อค�ำล่วงเกินของผูอ้ อ่ น
ก�ำลังกว่า บัณฑิตทัง้ หลายกล่าวความอดทนอด
กลั้นนั้นว่าเยี่ยม เพราะคนก�ำลังน้อยย่อมชอบ
เกะกะระรานเสมอ”
ค�ำของท้าวสักกะนี้ มีข้อน่าสงสัยอยู่ใน
วรรคสุดท้าย คือที่ว่าคนมีก�ำลังน้อยย่อมชอบ
รุกรานหรือเกะกะระรานเสมอ (นิจฺจํ  ขิปติ
ทุพฺพโล) ถ้ามองในแง่ธรรมดาไม่น่าเป็นไป
ได้ เพราะคนอ่อนก�ำลังจะเที่ยวระรานคนอื่น
ได้อย่างไร แต่ถ้ามองในแง่คนมีก�ำลังใจน้อยมี
ปมด้อยมากก็อาจเป็นไปได้ ความจริงคนพวก
นี้ไม่ใช่คนสู้คน แต่เพื่อลบล้างปมด้อยหรือข่ม
ปมด้อยในใจของตน จึงแสดงอาการเสมือนคน
กล้าหาญ ท�ำนอง “คนจนอวดรวย ขี้เหร่อวด
สวย” เป็นต้น คืออวดในทางตรงกันข้ามเพื่อ
ลบปมด้อยหรือข่มปมด้อยของตน ส่วนคนที่มี
อยูอ่ ย่างเต็มทีแ่ ล้ว ย่อมมีความภูมใิ จในตนเพียง
พอ ความภูมิใจนั้นท�ำให้ตนมีความสุขพอแล้ว
จึงไม่ตอ้ งแสดงอาการอวด คนขีข้ ลาดก็มกั แสดง
อาการอวดความกล้า แต่พอมีอนั ตรายเข้าจริงก็
ไม่กล้า อย่างนี้เป็นต้น
ส่วนข้อว่าประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์
ของตนเป็นอย่างยิ่ง คือประโยชน์ของตนเป็น
สูงสุดนั้น ท่านมุ่งแสดงว่าขันติเป็นประโยชน์
สูงสุดของตน มิได้หมายความว่าให้เป็นผู้จิตใจ
คับแคบเห็นแก่ตัว
พราหมณ์ ๔ พี่น้องโกรธพระศาสดา จึงด่า
ว่าโดยประการต่างๆ แต่พระองค์ทรงเอาชนะได้
ด้วยความอดทน พราหมณ์เหล่านั้นบวชหมด
และได้บรรลุอรหัตตผลทุกท่าน ภิกษุทั้งหลาย
สนทนากัน สรรเสริญคุณของพระศาสดาว่ามี
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พระคุณน่าอัศจรรย์ แม้พราหมณ์ด่าอยู่ ก็ไม่ได้
ทรงด่าตอบเลย คงมีพระอาการแช่มชืน่ กลับท�ำ
พระองค์ให้เป็นที่พึ่งพิงของพราหมณ์เหล่านั้น
พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะประกอบด้วยขันติ
เราจึงไม่ประทุษร้ายในบุคคลทีป่ ระทุษร้าย เรา
จึงเป็นที่พึ่งพิงของมหาชน” ดังนี้แล้วตรัสข้อ
ความว่า “ผู้ใดไม่ประทุษร้ายซึ่งบุคคลผู้ด่า
ผูป้ ระหาร และจองจ�ำ เขาอดกลัน้ ไว้ได้ เราเรียก
ผู้นั้นซึ่งมีขันติเป็นก�ำลัง มีขันติเป็นพวกพ้อง
ว่าเป็นพราหมณ์ (ผู้ประเสริฐ)”
เพราะฉะนัน้ สาธุชนควรประกอบด้วยขันติ   
ผูเ้ ช่นนัน้ อันฤๅษีเป็นต้นย่อมสรรเสริญ บุคคลไม่
ควรโกรธตอบผู้โกรธ เพราะการโกรธตอบเป็น
ความเลวกว่า
สมจริงดังที่ท้าวสักกะกล่าวว่า
“ผู้ใดโกรธตอบผู้โกรธตน ผู้นั้นเป็นคน
เลวกว่ า ผู ้ โ กรธก่ อ น ผู ้ ไ ม่ โ กรธตอบ ชื่ อ ว่ า
ชนะสงครามอันชนะได้โดยยาก ผู้เล็งเห็นโทษ
ของความไม่อดทนแล้ว พึงด�ำรงอยู่ในความ
อดทน ผู้เช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้สงบเสงี่ยม ส่วนผู้
ไม่อดทนหาชื่อว่าเป็นเช่นนั้นไม่”
คนส่วนมากเสียเวลาไปกับการแต่งหน้า
แต่งตัวเพื่อให้งาม แต่ไม่เคยสนใจการแต่งใจให้
งามด้วยขันติและเมตตา ด้วยความเป็นผูม้ นี ำ�้ ใจ   
พูดถึงตรงนี้นึกถึงกลอนบทหนึ่งที่ว่า
คนจะงาม งามน�้ำใจ ใช่ใบหน้า
คนจะสวย สวยจริยา ใช่ตาหวาน
คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน
คนจะรวย รวยศีลทาน ใช่บ้านโต
ถ้ า น�้ ำ ใจงามด้ ว ยใบหน้ า งามด้ ว ยก็ ยิ่ ง ดี   
รูปสมบัติส�ำเร็จมาจากบุญอย่างหนึ่ง รูปร่างที่
สวยงามเป็นสง่าราศี เป็นที่ภูมิใจของเจ้าของ
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เรือนร่าง เป็นสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่า
อุปธิสมบัติ แต่ถ้าจริยาไม่ดีคือกิริยาวาจาไม่
เหมาะสมไม่สวยงาม ก็ทำ� ให้เสือ่ มความนิยมไป
ได้ อย่างค�ำพังเพยไทยที่ว่า “สวยแต่รูป จูบไม่
หอม” เหมือนดอกไม้บางชนิดที่สีสวยสัณฐาน
ดีแต่กลิน่ ไม่หอม บางอย่างก็มกี ลิน่ เหม็นไปเลย
เช่น ต้นอุตพิด เป็นต้น คนอายุมากถ้ามีความรูด้ ี
ด้วยก็เป็นการดี ได้ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ แต่ถ้า
อายุมาก เป็นคนแก่แต่โง่เขลาหรือเป็นคนพาล
ท่านเรียกว่าแก่เปล่า (โมฆชิณโฺ ณ) สูเ้ ด็กทีเ่ ฉลียว
ฉลาด และมีความรู้ดี มีความประพฤติดีไม่ได้
สุนทรภู่กล่าวไว้ว่า
อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตส่าห์
มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
จะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลน
ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน
เงินแสนในสมัยสุนทรภูเ่ ป็นเงินจ�ำนวนมาก
ทีเดียว มีกลอนอยู่อีกบทหนึ่งว่า
วิชาดีแม้จะมีที่คนต�่ำ
เพชรดีล�้ำจมอยู่คูถนน
ปัญญาดีแม้จะมีที่คนจน
วิญญูชนย่อมเชิดชูไม่ดูแคลน
มีเรื่องเล่าไว้ในชาดกว่า ชายหนุ่มคนหนึ่ง
ไปเรียนวิชาเสกมะม่วงให้สุกได้ตามต้องการ
จากคนจัณฑาลคนหนึง่ (คนจัณฑาลเป็นคนนอก
วรรณะในอินเดีย) ต่อมา ชายหนุ่มคนนั้นได้ไป
เป็นคนเฝ้าพระราชอุทยาน สามารถเสกมะม่วง
ให้สกุ ได้ตามปรารถนา พระราชาทรงโปรดปราน
ตรัสถามว่าไปเรียนวิชานีม้ าจากไหน เขาละอาย
ทีจ่ ะทูลว่าไปเรียนมาจากจัณฑาล เขาจึงกราบทูล
ว่า เรียนมาจากอาจารย์ทิศาปาโมกข์ที่เมือง
ตักศิลา เขากล่าวลบหลู่คุณของอาจารย์ซึ่ง
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เป็นจัณฑาล ทันใดนั้นมนต์ก็เสื่อม เสกมะม่วง
ให้สุกอีกไม่ได้ พระราชาจึงขับไล่เขาออกไป
เขาไปขอโทษคนจัณฑาล ขอเรียนมนต์ใหม่ แต่
อาจารย์ไม่ยอมบอกมนต์ให้อีกแล้ว เขาซมซาน
ไปตายในป่า นี่คือโทษของการลบหลู่คุณของ
อาจารย์ มีพระพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่า
“บุคคลรูธ้ รรมทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้แล้วจากผู้ใด ควรจะนอบน้อมท่านผู้
นั้นด้วยความเคารพ เหมือนพราหมณ์บูชาไฟ
ฉะนั้น”
พระพุทธพจน์นี้ พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะปรารภเรื่องพระสารีบุตรที่
นอบน้อมพระอัสสชิผู้เป็นปฐมาจารย์ของท่าน
เมือ่ ทราบว่าพระอัสสชิอยูท่ ศิ ใด ก็นอนหันศีรษะ
ไปทางทิศนั้น
อันเพชรน�้ำดีนั้น แม้จะจมอยู่ในโคลนตม
แต่ก็คงเป็นเพชรอยู่นั่นเองไม่กลายเป็นโคลน
ตมไป ใครไปพบเข้าน�ำมาประดับก็คงส่องแสง
แวววาวอยู่นั่นเอง ส่วนปัญญาดีแม้จะอยู่ที่คน
ยากคนจนหรือเป็นคนศักดิ์ต�่ำ  เมื่อถึงคราว
คับขัน บุคคลเช่นนั้นก็สามารถท�ำประโยชน์ได้
มากถ้าผู้เป็นใหญ่รู้จักใช้ ตัวอย่างเช่น เล่าปี่น�ำ
ขงเบ้งมาเป็นทีป่ รึกษา รบที
ไรก็ชนะทุกที
ศีลท�ำให้งาม ศีลคือ
ความประพฤติดี การส�ำรวม
กายวาจาให้เรียบร้อย ไม่
เบี ย ดเบี ย นตน และผู ้ อื่ น
ให้เดือดร้อน ด้วยกาย ด้วย
วาจา เช่น ไม่ท�ำร้ายผู้อื่น
ทางทรัพย์สิน ทางคู่ครอง
ไม่พดู เท็จ ท�ำลายประโยชน์
ของผู ้ อื่ น ไม่ พู ด ส่ อ เสี ย ด

คือการพูดยุยงให้คนแตกกัน ไม่พูดค�ำหยาบ
ไม่พูดเพ้อเจ้อ คือค�ำอันไร้สาระไม่มีประโยชน์
ถ้าเป็นศีลกรรมบถก็ควบคุมไปถึงใจด้วย คือ
ไม่ โ ลภอยากได้ ข องผู ้ อื่ น ในทางทุ จ ริ ต ไม่
พยาบาทปองร้ายผู้ใด ไม่มีความเห็นผิดจาก
ท�ำนองคลองธรรมแต่มีความเห็นถูกต้อง เช่น
เห็นว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว บุญบาปมีจริง
เป็นต้น
ตามทีก่ ล่าวมาโดยย่อนีจ้ ะเห็นว่า ศีลท�ำให้
งดงามเพียงใด งามทั้งกาย วาจา และใจ
มีพุทธศาสนสุภาษิตมากหลายที่แสดงถึง
คุณของศีล เช่น ศีลดีจนแก่ ศีลเป็นเยีย่ มทีส่ ดุ ใน
โลก ศีลเป็นอาภรณ์ทปี่ ระเสริฐทีส่ ดุ ศีลเป็นทีพ่ งึ่
เบือ้ งต้น เป็นมารดาแห่งคุณงามความดีทงั้ หลาย
เป็นประมุขแห่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นจึง
ควรท�ำศีลให้บริสทุ ธิ์ เวทย์มนต์ ชาติกำ� เนิด พวก
พ้อง น�ำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้ ส่วนศีล
ของตนที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ดี แ ล้ ว จึ ง น� ำ สุ ข มาให้ ใ น
สัมปรายภพได้ ศีลเป็นก�ำลังไม่มีที่เปรียบ ศีล
เป็นอาวุธสูงสุด ศีลเป็นเครื่องประดับอย่าง
ประเสริฐสุด ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์
เมื่อพระให้ศีลจบแล้ว ท่านจะลงท้ายว่า
“บุคคลจะไปสูส่ คุ ติกเ็ พราะ
ศี ล จะสมบู ร ณ์ ด ้ ว ยโภคสมบัติก็เพราะศีล จะไปสู่
นิพพานก็เพราะศีล (เป็น
พื้ น ฐาน) เพราะฉะนั้ น จึ ง
ควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์”
ศีลมีคุณานิสงส์มาก
มาย และท�ำผูม้ ศี ลี ให้งดงาม
ตามที่กล่าวมาโดยย่อนี้
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
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กวีเมษา

ปปัญจา

คน-พระ-ผี

ในสมัย พุทธกาล ผ่านเลยครึ่ง
คอหยักหยัก อย่าเพิ่งทัก ว่าเป็นคน
ดูกันเก่ง ก็ดูเป็น แต่พระเครื่อง
ท�ำบุญไป ระวังไว้ เลี้ยงไพรี
พวกมีคอ ก็ระวัง ไม่ใช่คน
พอศีลขาด คอขาด อนาถตาย
พระได้ชื่อ เพราะถือศีล พระปาติโมกข์
อลัชชี มีมาก เข้าหลากปน
๒๒๗ ข้อ ไม่ครบ ก็จบพระ
รู้จักใช้ ตาดู สองหูฟัง
เริ่มที่ตัว เราเอง เกรงในศีล
ถ้าศีลขาด เศียรก็ขาด อย่าไปเอา
ครบศีลห้า มาศีลแปด และศีลสิบ
อานิสงส์ อยู่ง่ายง่าย เบาสบาย
อินทรีย์พร้อม น้อมเข้า มาบวชพระ
อันบ้านเมือง ยังต้องการ พระดีดี
พระนิพพาน เอกันต ปรมสุข
ช่วยกันสร้าง สังคมพุทธ วิมุตติชน

มันน่าทึ่ง คน-พระ-ผี มีสับสน
ผ้าเหลืองห่ม ระวังไว้ บ่ใช่ชี
แต่ผ้าเหลือง ไม่อาจแยก พระหรือผี
กินแล้วขี้ บนหลังคา น่าละอาย
อยู่ทานทน แต่ศีลห้า มันหนีหาย
จัดเข้าได้ กับพวกผี ไม่มีคน
พวกอุปโลกน์ กันเอาเอง ไม่เห็นหน
น�ำพวกปล้น ศาสนา พากันพัง
สิกขาจะ กู้ศาสน์ตั้ง ดั่งหนหลัง
รวมก�ำลัง ก�ำจัดมาร จากบ้านเรา
มีตัวตีน หากหัวพับ ก็อับเฉา
ศีลของเรา รู้รักษ์ไว้ อย่าให้กลาย
ค่อยรอมริบ ขยับไป อย่าให้หาย
แล้วขวนขวาย เขยิบไป ใกล้ศีลชี
ช่วยกันนะ พิทักษ์ศาสน์ พระชินสีห์
มาช่วยชี้ ช่วยค�้ำ น�ำผู้คน
พ้นจากทุกข์ สุขแท้ ไม่สับสน
เกิดเป็นคน อย่าเสียชาติ เป็นทาสมาร
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กวีนิพนธ์

ความรักของพระพุทธองค์
วันแห่งความรักนี้
พุทธองค์ทรงกรุณา
ด้วยรักสรรพสัตว์
จึงเพียรสร้างบารมี
ศึกษาธรรมเจนจบ
โปรดสัตว์ทั่วจักรวาล
สละเลือดเชือดเนื้อ
บุตรทารยอดรักจ�ำทน
ความรักอันประเสริฐ
เปี่ยมด้วยความหวัง
ผจงยึดหัวใจพุทธ
รักนี้จงสืบสาน

ปุญฺญวํโส

ศรีมาฆบูชา
มอบมาด้วยปรานี
รักโพธิญาณจัดยิ่งชีวี
ยี่สิบอสงไขยไกลยาวนาน
รบชนะกิเลสมาร
ปณิธานหวังช่วยชน
ควักดวงตาเถือกระมล
เจ็บเพื่อผลสัมพุทธัง
ล้นเลิศด้วยพลัง
ฝังแน่นในวิญญาณ
สามข้อพ่อจุดประทาน
ตราบปรินิพพานเทอญ

น้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

ปณิธานของพระโพธิสัตว์
ติณฺโณ ตาเรยฺยํ เราข้ามได้แล้ว จะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย
มุตฺโต โมเจยฺยํ เราพ้นแล้ว จะให้ผู้อื่นพ้นด้วย
พุทฺโธ โพเธยฺยํ เราตรัสรู้แล้ว จะให้ผู้อื่นรู้ด้วย ฯ
มหาปณิธาน ๔ ของพระโพธิสัตว์
๑. เราจะละกิเลสทั้งปวงให้สิ้น
๒. เราจะศึกษาพระธรรมให้เจนจบ
๓. เราจะโปรดสรรพสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้
๔. เราจะต้องบรรลุพุทธภูมิอันประเสริฐ ฯ
ความยึดมั่น - การปล่อยวาง
ละชั่วได้ เพราะไม่ยึดมั่นในความชั่ว เพราะปล่อยวางการท�ำชั่ว
ท�ำดีได้ เพราะยึดมั่นในความดี เพราะไม่ปล่อยวางการท�ำดี
ท�ำจิตให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์รอบได้ เพราะไม่ยึดมั่นในความดีที่ท�ำได้แล้ว
เพราะปล่อยวางความดีที่ท�ำได้แล้ว ทั้งไม่ท�ำชั่วได้เป็นปกติ ทั้งท�ำดีได้เป็นปกติ
เพราะไม่ยึดมั่นในความชั่ว เพราะปล่อยวางการท�ำชั่ว จึงละชั่วได้
เพราะยึดมั่นในความดี เพราะไม่ปล่อยวางการท�ำดี จึงท�ำดีได้
เพราะไม่ยึดมั่นในความดีที่ท�ำได้แล้ว เพราะปล่อยวางความดีที่ท�ำได้แล้ว
ทั้งไม่ท�ำชั่วเป็นปกติ ทั้งท�ำดีเป็นปกติ จึงท�ำจิตให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์รอบได้ ฯ
		สพฺพปาปสฺส อกรณํ....กุสลสฺสูปสมฺปทา....สจิตฺตปริโยทปนํ
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ความรักของผู้ครองเรือน
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ชีวิตคู่  หรือคือ  ร่วมฝัน
ร่วมปัน  ร่วมทุกข์  ร่วมสุข
ร่วมเรียน  ร่วมรู้  สู่พ้นทุกข์
ร่วมปลุก  อุดมการณ์  บานในใจ ฯ

LOVE may be a MIRACLE or a DISASTER,
it’s up to your (both lovers’) KARMA not GOD.
Benefit from it, learn from it ,develop it ,and overcome it.

รักอาจสร้าง
ขึ้นกับกรรมะ
เร่งเรียนรู้
ลดละตื่น

ปาฏิหาริย์          ฤๅผลาญหายนะ
เธอสอง
ใช่ของใครอื่น
โทษประโยชน์ ผ่านวันคืน
ฝึกรู้
สู่ทางธรรม ฯ
ความรัก เป็นได้ทั้ง ความสุข และ ความทุกข์
ความรัก เป็นได้ทั้ง พลังสร้างสรรค์ และ ท�ำลาย
ความรัก สร้างทั้ง เมตตา-ความชื่นชมยินดี
และ ริษยา หรือแม้แต่ โกรธเกลียด
ความรัก ท�ำให้ เสียสละ และ เห็นแก่ตัว
ความรัก เป็นได้ทั้ง การให้ และ การยึดครอบครอง
ความรัก เป็นด้านบวกถ้ารักเป็น  ดีกว่า ความเกลียดแน่ ฯ

ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก  ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก
ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรัก  ภัยจะมีแต่ไหน
							

พระพุทธภาษิต
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ชวนดูหนัง

๒๓

วินิตา รัตตบูรณินท์
ภาพยนตร์เรื่องนี้ อ�ำนวยการสร้างโดย หว่อง กาไว
ผู้สร้างชื่อดังจากเกาะฮ่องกง ก�ำกับการแสดงโดย ฮั่วเจี้ยนฉี

Journey to the West

การเดินทางสู่ประเทศอินเดียของพระถัง ซ�ำ จั๋ง
(เสวียนจ้าง Xuangzang ๒๐๑๖)
ส�ำหรับเรื่อง Jorney to the West นี้ เขา
สร้างร่วมกับจีนแผ่นดินใหญ่ ใช้ผู้แสดงน�ำเป็น
ดาราดังของจีนแผ่นดินใหญ่ คือ หวงเสีย่ วหมิง
ซึ่งดูเหมาะสมดี ไม่ขัดหูขัดตา มีรูปร่างหน้าตา
ดี และแสดงดีอีกด้วย
น่าเสียดายที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาษา
จีนกลางล้วนๆ เป็นเรื่องศาสนา ซึ่งจะว่าไป
หากคนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ศกึ ษาเรือ่ งนีม้ าก่อน
จะเข้าใจยาก ดังนั้น เมื่อมีการน�ำมาพากย์ไทย
จึงมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้หลายจุด หากผู้ชม
ภาพยนตร์ มี ค วามรู ้ ท างศาสนาอยู ่ บ ้ า ง จะ
สามารถพบและเข้าใจได้ว่า ตรงไหนแปลผิด
อย่างไรก็ตาม ถึงบทแปลจะไม่สมบูรณ์นัก แต่
ก็ไม่ได้ทำ� ให้ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ม่นา่ ดูแต่อย่างใด
ครัง้ แรกทีด่ ู ไม่มพี ากย์ไทย ไม่มแี ม้ subtitle เป็น
ภาษาอังกฤษ ก็ยังพอเดาเนื้อเรื่องได้ และรู้สึก
ว่า เป็นภาพยนตร์ทดี่ มี ากเรือ่ งหนึง่   มีมมุ กล้อง

ทีส่ วยงาม ภาพทุกภาพทีเ่ ห็นประณีต แสดงให้
เห็นถึงฝีมือช่างกล้อง ที่เข้าใจเลือกภาพสวยๆ
ท�ำให้ภาพยนตร์ดูมีเสน่ห์ แม้จะดูซ�้ำหลายครั้ง
ก็ดูได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะภาพสวยนี่แหละ
เรื่องราวของพระถัง ซ�ำ จั๋ง หลวงจีนผู้ยิ่ง
ใหญ่รูปหนึ่งในราชวงศ์ถัง ราวคริสตศตวรรษ
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ที่หก มาท�ำเป็นภาพยนตร์ความยาวราวสอง
ชัว่ โมง ได้อย่างละเมียดละไม  และให้ความรูส้ กึ
ดีๆ แก่ผู้ชมได้อย่างไม่มีจ�ำกัด
ที่ว่าไม่มีจ�ำกัดก็คือ แต่ละคนอาจได้แง่คิด
ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน แล้วแต่ภูมิหลังและ
ความสนใจของผู้ชมคนนั้น ผู้ชมที่ชอบทาง
ประวัติศาสตร์ก็จะได้แง่มุมทางประวัติศาสตร์
ว่ายุคนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง การเดินทางจาก
ประเทศจีนไปอินเดีย ไปทางไหน อย่างไร และ
เกิดอะไรขึ้นกับการเดินทางนั้น
ผู้ชมที่สนใจเรื่องพระพุทธศาสนา ก็จะได้
เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้ถูกน�ำไปเผยแผ่ใน
ประเทศจีนหลังพุทธกาลในรูปแบบมหายาน
มีศาสนิกเป็นจ�ำนวนมาก มีวัดวาอาราม และ
มีพระสงฆ์ ที่เรานิยมเรียกว่า หลวงจีน ถึงแม้
จะมีพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ค�ำสอนยังสับสน
ท�ำให้พระภิกษุหนุม่ วัย ๒๗ ปี คิดอยากไปสืบหา
ต้นตอของค�ำสอนทีป่ ระเทศอินเดีย ซึง่ ในยุคนัน้
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ได้กลายเป็น
มหายานไปเกือบหมดแล้ว
พระถัง ซ�ำ จัง๋ หรือในภาษาจีนกลางเรียก
ว่า เสวียนจ้าง มีก�ำเนิดที่แปลกประหลาด ว่า
กันว่า โยมแม่ของท่านน�ำท่านใส่เรือและลอย
ลงในแม่น�้ำ  เมื่อเรือผ่านวัดแห่งหนึ่ง พระสงฆ์
ในวัดนั้นเห็นเข้า ก็เลยน�ำท่านมาเลี้ยงอยู่ในวัด
นัน้ เมือ่ โตขึน้ พอสมควรก็ให้ทา่ นบวชเณร และ
บวชพระตามล�ำดับ ได้เล่าเรียนศึกษาพระธรรม
วินัยตามขนบธรรมเนียมของวัดนั้น
ท่านพบว่า ค�ำสอนที่มีอยู่ในขณะนั้นยัง
สับสนและไม่ลงรอยกันกับส�ำนักอื่นๆ ท่านจึง
คิดว่าต้องไปน�ำค�ำสอนมาจากแหล่งทีเ่ ป็นต้นตอ
นัน่ คือประเทศอินเดีย ท่านจึงตัดสินใจเดินทาง
ไปประเทศอินเดียด้วยการเดิน
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อุปสรรคใหญ่หลวงในยุคนั้นคือ การเดิน
ทางไปประเทศอินเดียต้องไปทางตะวันตก ซึ่ง
ทางการห้ามไม่ให้เดินทางไปทางนั้น เพราะ
ปัญหาเรื่องการเมือง พระถัง ซ�ำ  จั๋ง เดินทาง
ออกจากฉางอาน ผ่านไปทางเหลียงโจว กวาง
โจ ซาโจ แต่ละเมืองที่ผ่านไป ต้องผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ถูกสอบสวนอย่างหนัก เพราะ
มี ป ระกาศตามหาท่ า นที่ ห ายไปจากเมื อ ง
ฉางอาน ท่านเกือบโดนจับส่งคืนเมืองฉางอาน
แต่ความซื่อ ความดีงาม ความตั้งใจอันแน่วแน่
มั่นคง ต่อสิ่งที่ตนเองศรัทธา ท�ำให้เจ้าหน้าที่
ทุกด่านปล่อยตัวท่านให้เดินทางต่อไป แม้วา่ จะ
เป็นการผิดกฎหมาย
ท่านได้เจอเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งดีและร้าย
มากมาย การรบพุง่ ทีเ่ ป็นเหตุให้คนถูกฆ่าตายไป
ต่อหน้าต่อตา ได้พบกับคนใจดี ที่มาช่วยเหลือ
ให้เสบียง และม้า เพื่อให้ท่านเดินทางด้วยดี
เพราะท่านจะต้องเดินทางผ่านทะเลทรายโกบี
ที่แสนแห้งแล้ง และมีอุณหภูมิในเวลากลางวัน
สูงถึงห้าสิบองศาเซลเซียสขึ้นไป
แม้จะล�ำบากยากเข็ญปานใด พระถัง ซ�ำ จัง๋
ก็ไม่ได้ย่อท้อ ค่อยๆ เดินทางไปเรื่อยๆ บางครั้ง
เกือบเอาชีวติ ไม่รอด เพราะขาดน�ำ้ อย่างรุนแรง
ท่านเจริญสมณธรรมประคับประคองตน ใช้
เวลานานถึงสีป่ ี ผ่านเมืองต่างๆ กว่า ๑๑๐ เมือง
จนในที่สุด ก็ไปถึงนาลันทา
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ในเวลานัน้ พระอาจารย์ใหญ่ของนาลันทา
คือ ท่านศีลภัททะ มีอายุเกือบร้อยปี ท่านบอก
กับพระถัง ซ�ำ  จั๋ง ว่าท่านก�ำลังรอคอยการมา
ของท่าน และในที่สุด ท่านก็ได้พบกับพระถัง
ซ�ำ จั๋ง จริงๆ
พระถัง ซ�ำ  จั๋ง อยู่ศึกษาเล่าเรียนภาษา
สันสกฤต และพระไตรปิฎก ทีน่ าลันทากว่าสิบปี
ช่วงที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นาลันทานั้น ท่านได้
ไปส�ำรวจพุทธสถานในประเทศอินเดีย รวมถึง
พุ ท ธสั ง เวชนี ย สถาน ได้ เขี ย นบั น ทึ ก ไว้ ใ น
หนังสือ Journey to the West เล่มนั้น และ
ลอร์ด คันนิงแฮม นักโบราณคดี ชาวอังกฤษ
ได้อ่านหนังสือดังกล่าว และเกิดแรงบันดาลใจ
ให้ไปค้นหาพุทธสถานตามบันทึกของพระถัง
ซ�ำ  จั๋ง จนได้พบพุทธคยา เห็นว่าต้นโพธิ์ตรัสรู้
ก�ำลังจะตาย ลอร์ด คันนิงแฮม จึงน�ำหน่อจาก
ต้นนั้นมาปลูกใหม่ ให้การท�ำนุบ�ำรุงอย่างดี
จนหน่อนั้นกลายเป็นต้นแข็งแรง เติบใหญ่ มา
เป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ อนุสรณ์แห่งการตรัสรู้
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายทั่วโลกเดินทางมากราบไหว้บูชาใน
ปัจจุบนั และสร้างพระเจดีย์ รวมถึงวัดวาอาราม
เกิดขึ้นในบริเวณไม่ไกลจากนั้น

พระถัง ซ�ำ  จั๋ง ประสบความส�ำเร็จใน
การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี สามารถไปแข่ง
โต้วาทีกับเจ้าลัทธิอื่นๆ ในสมัยนั้น ชนะเลิศ
เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะของพระราชาผู ้ ค รอง
แคว้น และท่านได้รับการขอร้องให้อยู่ประจ�ำ
การในประเทศอินเดีย แต่ท่านปฏิเสธ เพราะ
นั่นไม่ใช่เป้าหมายในชีวิต ท่านต้องการน�ำค�ำ
สอน และพระไตรปิฎกกลับสู่เมืองจีน
ในที่สุดท่านได้เดินทางกลับเมืองจีน หลัง
จากที่ได้จากไปนาน ๑๗ ปี พร้อมด้วยพระ
ไตรปิฎกจ�ำนวนมาก เมื่อกลับถึงวัดบ้านเกิด
ท่านได้แปลพระไตรปิฎก ที่น�ำกลับมาออก
เป็นภาษาจีน ปัจจุบันยังเก็บอยู่ที่วัดต้าฉือเอิน  
เมืองฉางอาน
นอกจากนี้ ท่านยังได้แปลบทสวด ปรัชญา
ปารมิตาพระหฤทัยสูตร (Heart Suttra) เป็น
ภาษาจีน เป็นบทสวดทีม่ คี วามไพเราะ และเป็น
บทสวดทีช่ าวพุทธมหายานนิยมสวดกันทัว่ โลก
เรือ่ งราวของพระถัง ซ�ำ จัง๋ ได้ถกู ถ่ายทอด
เป็นหนังสือมากมาย ที่ส�ำคัญและโด่งดังเป็น
ที่รู้จักมากสุดคือเรื่องไซอิ๋ ว ซึ่งถือเป็นยอด
วรรณกรรมสมัยราชวงศ์หมิง และถูกน�ำมา
แปลไทยครั้ ง แรกแต่ ป ลายสมั ย รั ช กาลที่ ๕
ในส่วนชีวประวัติบุคคลจริงของพระถัง ซ�ำ  จั๋ง
สามารถหาหนังสือแปลไทย ส�ำนวนที่แนะน�ำ
คือ “ประวัตพิ ระถัง ซ�ำ จัง๋ ” โดย นายเคงเหลียน
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สี บุ ญ เรื อ ง จนถึ ง เล่ ม สมบู ร ณ์ “จดหมาย
เหตุ ก ารณ์ เ ดิ น ทางสู ่ ดิ น แดนตะวั น ตกของ
มหาราชวงศ์ถัง โดยศาสตราจารย์ ชิวซูหลุน
จั ด พิ ม พ์ โ ดยส� ำ นั ก พิ ม พ์ ม ติ ช น เมื่ อ พ.ศ.
๒๕๔๗ บางเล่ ม ก็ น� ำ เรื่ อ งไซอิ๋ ว มาเผยแพร่
มีการตีความ เช่นเดินทางไกลกับไซอิว๋ เขียนโดย
อาจารย์โกวิท อเนกชัย นามปากกา เขมานันทะ
ศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๐
เรือ่ งราวของพระถัง ซ�ำ จัง๋ นับเป็นเรือ่ งราว
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังใน
ความมุ่งมั่นท�ำสิ่งยากเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ผลงานของท่านสร้างคุณปู การอันยิง่ ใหญ่ให้แก่
ชาวพุทธมหายานยาวนานมา จวบจนปัจจุบัน
ไม่มชี าวพุทธมหายานคนใดหากศึกษาเล่าเรียน
พระไตรปิฎกมหายานแล้ว จะไม่รู้จักพระถังซ�ำ จั๋ง และย่อมจะยังคงรู้จักต่อไปตราบที่พุทธ
ศาสนามหายานยังคงอยู่ รวมไปถึงนักประวัติศาสตร์ผู้สนในใจเรื่องการผจญภัยอันโลดโผน
และเป็นไปด้วยความยากล�ำบากราวกับเป็น
นวนิยายสนุกๆ เรื่องหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องจริง
จากบั น ทึ ก ของท่ า น ย่ อ มยื น ยั น ได้ ว ่ า
เรื่องราวของท่านเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยาย
โดยเฉพาะมันเกิดขึ้นมากว่าพันปีแล้ว
เรื่องราวของพระถัง ซ�ำ  จั๋ง ไม่ได้เป็น
นวนิยาย เป็นเรื่องจริงที่เหลือเชื่อ และเป็น
ประจักษ์พยานให้เห็นถึงหัวใจยิง่ ใหญ่ น่าเคารพ
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กราบไหว้ของพระรูปหนึง่ ทีก่ ล้าหาญ เสียสละ
ได้แม้ชีวิต เพื่อตามหาความรู้ ตามศรัทธาที่ตน
มี เพือ่ จะเผือ่ แผ่แบ่งปันความรูน้ นั้ แก่เพือ่ นร่วม
อุดมการณ์ ให้มีหลักยึดที่ถูกต้อง
นอกจากนัน้ เรือ่ งราวของพระถัง ซ�ำ จัง๋ คือ
บทพิสจู น์ทใี่ ห้ภาพชัดเจนว่า คนเราเกิดมาแล้ว
สามารถทีจ่ ะเลือกทางชีวติ ของตนได้ หากเลือก
ที่จะเป็นมหาบุรุษ ด�ำเนินชีวิตตามอุดมการณ์
ที่ดีงาม เกิดผลประโยชน์ที่กว้างขวางยาวนาน
ต่อสังคม ต่อโลก เขาผู้นั้นย่อมจะเป็นที่จดจ�ำ
ร�ำลึกไว้ชวั่ กาลนาน หากเลือกทีจ่ ะเป็นมหาโจร
กระท�ำบาปอกุศล ท�ำร้ายผู้คนและสังคม เขาผู้
นัน้ ย่อมถูกสาปแช่ง ถูกพูดถึงด้วยความรังเกียจ
เดียดฉันท์ และหากเลือกที่จะเป็นคนธรรมดา
เขาผู้น้ัน ย่อมจะถูกลืมเลือน
ไปกับกาลเวลาที่ผ่านไป จนไม่
เหลือสิ่งใดเป็นที่จดจ�ำ
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มองเทศ - มองไทย

วิเทศทัยย์

พระมาลัยเป็นใคร?
มาจากไหน? ๓

สองตอนที่ แ ล้ ว ได้ อ ธิ บ ายเรื่ อ งราวของ
พระมาลั ย ตามส� ำ นวนของชาวศรี ลั ง กา
เรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าได้วิเคราะห์เจาะลึก
ครบทุกด้าน หากใครมาบอกว่ายังไม่รู้เรื่อง
งานนี้มีเคือง ถ้าใครยังไม่อ่านให้รีบกลับไป
อ่านเสียแต่เดี๋ยวนี้ เพราะจะได้จับต้นชนปลาย
ถูก เมื่อพระมาลัยเถระเดินทางมาพ�ำนักพัก
อาศัยอยู่เมืองไทย จะได้เข้าใจบุคลิกลักษณะ
ของท่านอย่างชัดเจน
ก่อนที่จะเข้าเรื่องพระมาลัยแบบไทยแท้
เห็นสมควรกล่าวถึงพระมาลัยเวอร์ชั่นจีนเสีย
ก่อน เหตุที่ยกเอาเรื่องราวชาวจีนมากล่าว
ก่อนนั้น ก็เพราะมองเห็นว่าบางทีพระมาลัย
เวอร์ชั่นไทย อาจถอดแบบหรือหยิบยืมเรื่อง
ราวมาจากจีนก็เป็นได้ เพราะหลักฐานก็บอก
แล้วว่าบรรพบุรุษของไทยเราอพยพโยกย้าย
มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ บางทีความเชื่อเหล่านี้
อาจติดตามมากับปู่สังกะสาย่าสังกะสีสมัยยัง
ศรัทธายึดมั่นในมหายานก็เป็นได้
การสืบค้นคติความเชื่อของบรรพบุรุษ จึง
เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าเสียเวลาเปล่า
มีบางคนแย้งว่าไทยเรารับความเชื่อเรื่อง
มหายานมาจากเขมร อันเนื่องจากว่าสมัยไทย
ก�ำลังตั้งหลักปักฐานนานหลายร้อยปีนั้น ผู้ที่
เป็นใหญ่เหนือชาวไทยคือเขมร กว่าเราจะ
ปลดแอกแยกอิสระสร้างชาติไทยได้นั้นก็เป็น
เวลายาวนาน ด้ ว ยเหตุ นั้ น ช่ ว งระยะเวลา

รูปสลักไม้ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประเทศจีน

ดังกล่าวจึงหลีกเลี่ยงมิได้ที่ไทยเราจ�ำต้องรับ
เอาอิทธิพลความเป็นเขมรแทบทุกด้าน โดย
เฉพาะคติ ค วามเชื่ อ มหายานซึ่ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก
แพร่หลายของชาวเขมรมายาวนาน หลักฐาน
เชิงรูปธรรมคือนครวัดและนครธมนั้นเอง
แต่ผู้เขียนกลับเห็นต่างว่าไม่น่าจะเป็น
ไปได้ เพราะธรรมดาคติความเชื่อแบบพุทธ
มั ก ลงสู ่ ร ากหญ้ า ก่ อ นแล้ ว จึ ง จะย้ อ นขึ้ น ไป
ถึงตอนปลายยอด หมายถึงเป็นที่นับถือของ
สามัญชนเป็นปฐมแล้วจึงกลายเป็นที่ยอมรับ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในท้ายสุด จาก
นั้นสถาบันกษัตริย์จึงมีการปรับปรุงดัดแปลง
พิธีกรรมให้วิจิตรพิสดารมากขึ้น เพื่อให้เป็น
ที่ถูกอกถูกใจของอาณาประชาราษฎร์ และผู้ที่
ท�ำหน้าที่ออกแบบก็มิใช่ใครอื่น คือพระสงฆ์
เรานี้เอง
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จึงเชื่อได้ว่าคติความเชื่อแบบมหายานดัง
กล่าวติดตามมากับบรรพบุรุษไทยเราตั้งแต่
เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ ยิ่งเป็นเรื่องราวอภินิหาร
ของบุคคลผูเ้ ป็นวีรบุรษุ ด้วยแล้ว ยิง่ รับรองได้วา่
คงไม่ไปเลียนแบบใครเป็นแน่ เพราะเรื่องราว
ความภาคภู มิ ใจเช่ น นี้ มั ก มี ก ารสื บ ทอดใน
ลักษณะเรื่องเล่าและมีพิธีกรรมประกอบ เพื่อ
ให้มีการเล่าขานและรักษาต่อเนื่องตราบนาน
เท่านาน
ตามคติพระพุทธศาสนามหายานนั้น เชื่อ
กันว่าพระพุทธเจ้ามี ๕ พระโคตร (บางทีเรียกว่า
พระชินพุทธะห้าพระองค์) ได้แก่ วัชรโคตรหรือ
ตระกูลแห่งปัญญามีพระอักโษภยะเป็นพระ
ธยานิพทุ ธ รัตนโคตรหรือตระกูลแห่งมณีรตั นะ
มีพระรัตนสัมภวะเป็นธยานิพุทธ ปัทมโคตร
หรือตระกูลแห่งดอกบัวมีพระอมิตาภะเป็น
ธยานิพทุ ธ กรรมโคตรหรือตระกูลแห่งการกระท�ำ
มีพระอโมฆสิทธิเป็นธยานิพุทธ และตถาคต
โคตรหรือตระกูลของพระพุทธเจ้ามีพระไวโรจนะเป็นธนายิพุทธ

ภาพวาดพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตามคติของประเทศธิเบต
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พระชินพุทธะห้าพระองค์นั้นล้วนมีดิน
แดนเป็นอาณาเขตแห่งตน จะท�ำการสิง่ ใดไม่ได้
ลงมือด้วยพระองค์เอง เป็นแต่เพียงส่งตัวแทน
มาท�ำหน้าทีเ่ ท่านัน้ ก็ใช้ได้ ซึง่ ผูร้ บั หน้าทีน่ นั้ ก็คอื
พระโพธิสตั ว์ พูดแบบชาวบ้านคือพระโพธิสตั ว์
เป็นภาคหนึง่ ของพระพุทธเจ้า เพราะมีลกั ษณะ
เป็นกายละเอียด ยากที่ปุถุชนคนธรรมดาจะ
สามารถเห็นได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายทิพย์
หากพูดแบบนักวิชาการก็คอื พระโพธิสตั ว์
เป็นอวตารปางหนึ่งของพระพุทธเจ้านั่นเอง
อันนีเ้ ป็นคติความเชือ่ ของมหายานเขา เรา
ชาวพุทธเถรวาทอย่าได้ตติ งิ จนเห็นว่าเขานอกลู่
นอกทาง เพราะความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ
มีมติ ขิ องประวัตศิ าสตร์และกาลเวลาเป็นตัวบีบ
บังคับ อีกทั้งมีคนนับถือค่อนครึ่งโลกก็แสดง
ว่าเขาก็ดีพอตัว บางทีการดูเบาลัทธิอื่นโดย
ปราศจากการศึกษาให้ถี่ถ้วน ย่อมไม่ต่างอะไร
กับหิ่งห้อยท้าแข่งแสงพระสุรีย์
ส� ำ หรั บ เรื่ อ งพระชิ น พุ ท ธะห้ า พระองค์
นั้นยกไว้ก่อน เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
เราอยากจะรู้   เพราะเห็นว่าหากอธิบายขยาย
ความมากไป กลัวจะหาทางลงไม่ได้ อีกทั้งราย
ละเอียดก็มมี ากมายจนยากทีจ่ ะสรุปให้เข้าใจได้
ในระยะเวลาอันสั้น หากท่านใดสนใจเห็นควร
ไปสืบค้นหาหนังสืออ่านเอาเอง ซึ่งปัจจุบันมี
วางขายเกลื่อนตลาดแล้ว
บอกไว้นิดหนึ่ง คติความเชื่อพระพุทธเจ้า
ของมหายานนั้น ชาวพุทธไทยถอดแบบมา
อย่างไม่เกรงใจ ไม่เชือ่ ลองสังเกตการกราบไหว้
พระพุทธรูปของไทยว่าเราอ้อนวอนขออะไร ?
ส่วนผู้ที่เราจะต้องศึกษาวิเคราะห์ตรงนี้
คือพระโพธิสตั ว์ผมู้ บี คุ ลิกลักษณะเหมือนพระ
มาลัย
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     ความจริงพระโพธิสัตว์ของมหายานนั้นมี
มากมายมหาศาล เหมือนเม็ดทรายตามท้อง
ทะเลหลวง แต่ทเี่ ราจะน�ำมาศึกษาคือพระกษิต-ิ
ครรภ์โพธิสัตว์เท่านั้น พระโพธิสัตว์พระองค์นี้
เป็นสัมโภคกายของพระอักโษภยพุทธเจ้า ซึง่ จัด
อยูใ่ นวัชรโคตรหรือตระกูลแห่งปัญญา ท่านมีชอื่
เสียงโด่งดังนับแต่สมัยพุทธกาล เพราะได้รับ
มอบหมายจากพระศากยมุนีพุทธเจ้าให้เป็นผู้
แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ในกามภูมิ ๖  จนกว่า
พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันว่ากามภูมิ ๖ คือ เทวโลก มนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน อสูร เปรต และสัตว์นรก
เรื่ อ งราวของท่ า นปรากฏในพระกษิ ติ ครรภ์โพธิสตั ว์มลู ปณิธานสูตร ความย่อว่าสมัย
หนึ่งท่านเกิดเป็นบุตรีแห่งตระกูลมั่งคั่งในชมพู
ทวีป แต่มารดาเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อมั่นใน
พระรัตนตรัย อีกทัง้ ไม่เชือ่ เรือ่ งบุญและบาป ครัน้
ตายวายสังขารแล้วได้ไปเกิดในนรกภูมิและ
เสวยทุกขเวทนาด้วยผลแห่งกรรมนั้น บุตรีนั้น
ทราบแน่ชดั ว่ามารดาคงตกไปในนรกภูมแิ น่แท้
และต้องพานพบกับภาวะของความเร่าร้อน
ทุกข์ทรมานแห่งวิบากจากกรรมเก่าแต่หนหลัง
นางจึ ง สละทรั พ ย์ สิ น ศฤงคารทุ ก อย่ า ง
ถวายแด่พระศาสนา และออกเจริญวิเวกภาวนา
ปรารถนาให้กุศลผลบุญส่งถึงมารดาแห่งตน
ด้วยทานานุภาพจึงดลบันดาลให้จิตนางล่อง
ลอยไปยังนรกขุมน้อยใหญ่ ได้เห็นสภาพของ
สัตว์นรกที่พากันคร�่ำครวญกับวิบากแห่งกรรม
จึงเกิดความสังเวชหดหูใ่ จ ครัน้ ช่วยมารดาออก
จากขุมนรกด้วยพลังแห่งบุญแล้ว จึงตัง้ ปณิธาน
ต่อหน้าพระปฏิมาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่
เวียนว่ายอยู่ในนรกให้คลายจากความทุกข์

ภาพวาดพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ลงไปในนรกภูมิ
ประเทศญี่ปุ่น

ทรมาน จึงเป็นที่มาของคติธรรมประจ�ำใจว่า
“หากในนรก ไม่ว่างจากสัตว์ผู้เสวยทุกข์ทรมานแล้วไซร้ ตัวเราจะไม่ขอส�ำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ”
เล่ากันว่าบรรดาสัตว์นรกผู้เสวยวิบาก
กรรมอันเร่าร้อนด้วยเปลวเพลิงนั้น เพียงแค่มี
โอกาสได้พบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ก็สามารถ
บรรเทาความทุกข์ร้อนได้คราวหนึ่ง แม้หากมี
โอกาสฟังธรรมจากท่านและปฏิบัติตาม ย่อม
สามารถได้รบั อานิสงส์มากมายมหาศาล นับแต่
หลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งนรกภูมิจนถึงบรรลุ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเลยทีเดียว
เป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องราวของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เน้นเรื่องของนรกภูมิเป็นหลัก
โดยเฉพาะรายละเอียดของนรกแต่ละขุม พร้อม
ทั้ ง การทรมานของเหล่ า ยมบาล ซึ่ ง มี พ ญา
ยมราชท�ำหน้าที่เป็นผู้อธิบายวิบากกรรมของ
สัตว์นรกเหล่านัน้ ตรงนีอ้ าจเป็นไปได้วา่ สมัยนัน้
ชาวจีนเริม่ ไม่สนใจหลักธรรมค�ำสอน ต่างพากัน
เบื่อหน่ายแสวงหาประโยชน์อันมิชอบเพื่อตน
นักปราชญ์ผู้รอบรู้จึงแต่งเรื่องราวของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ขึ้นมา เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์
สอนธรรมก็เป็นได้
การสนทนากับพญายมราชท�ำให้เห็นมุม
มองชัดเจนว่า ด้วยอานิสงส์แห่งบุญกิริยาวัตถุ
๓ ย่อมสามารถเป็นเกราะป้องกันจากนรก
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ภูมิได้ อีกทั้งสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยง ให้
บิดามารดาหรือญาติพี่น้องไต่ออกจากนรกได้
เช่นกัน
ตรงนี้เองไปปรากฏในเรื่องราวของพระมาลัยแบบไทยแท้
แม้พระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์มลู ปณิธานสูตร
จะแต่งขึน้ มาภายหลังพุทธกาลหลายร้อยหลาย
พันปีก็ตาม แต่ลักษณะการเล่าเรื่องก็ด�ำเนิน
ตามแบบพระสูตรในพระไตรปิฎก กล่าวคือ
เริ่มต้นด้วยพุทธาธิบายถึงคุณลักษณะอันโดด
เด่นของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตลอดจนอดีต
ชาติเก่าแต่หนหลัง โดยเฉพาะการช่วยเหลือ
มารดาจากขุมนรก และการสงเคราะห์สตั ว์นรก
ผู้ทนทุกข์ทรมานจากความเร่าร้อนแห่งนรก
ภูมิ สุดท้ายพระศรีศากยพุทธเจ้าได้ชี้ให้เห็นถึง
อิทธานุภาพของพระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์ ตลอด
จนอานุภาพแห่งการฟังพระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์
มูลปณิธานสูตรด้วย
แม้เนือ้ หาของพระสูตรจะเน้นความส�ำคัญ
ของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ก็จริง แต่ก็ท�ำให้
ทราบถึงบริบทความเชือ่ ของชาวจีนในสมัยนัน้
ด้วย โดยเฉพาะภาพแห่งการทนทุกข์ทรมาน
ของสัตว์นรก เป็นไปได้หรือไม่วา่ ความเชือ่ เรือ่ ง
พระอวโลกิ เ ตศวรหรื อ พระแม่ ก วนอิ ม ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้
แม้ ค วามเมตตาของท่ า นจะแผ่ ข จายไปทั่ ว
อนันตจักรวาลก็จริง แต่สัตว์นรกผู้เสวยผล
วิบากกรรมกลับไม่มีใครสนใจเหลียวแล เมื่อมี
การแต่งเรือ่ งพระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์ผปู้ ระทาน
พรแก่สตั ว์นรก เนือ้ หาจึงสอดรับสมบูรณ์ลงตัว
เป็นผลให้มนุษย์สบายใจได้วา่ หากท�ำผิดจนถึง
ตกนรกหมกไหม้ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์คง
สามารถเป็นที่พึ่งได้
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ผู้เขียนเชื่อว่าเรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
น่าจะมีอิทธิพลต่อเรื่องราวของพระมาลัยแบบ
ไทยแท้ไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องการโปรดสัตว์
นรกนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเหมือนกันอย่าง
แยกไม่ออก ยิ่งการสนทนาระหว่างพระมาลัย
กับพญายมราชด้วยแล้ว ถ้าดูรายละเอียดอย่าง
เจาะลึกจะเห็นว่ามีรสชาติของน�้ำพริกปลาทู
อยู่ไม่น้อย ยิ่งการสอบถามด้วยความอยากรู้
อยากเห็นยิง่ ไม่ตอ้ งบรรยายเลยว่าเป็นนิสยั ของ
ชนชาติใด
ความจริ ง พระโพธิ สั ต ว์ ม หายานที่ รู ้ จั ก
แพร่หลายมี ๔ พระองค์ ได้แก่ พระอวโลกิเตศวร (พระแม่กวนอิม) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์
พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ แต่ที่ชาวพุทธมหายานให้ความเคารพ
นับถือมากสุดคือ พระอวโลกิเตศวรและพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
ชาวจีนต่างรูก้ นั ว่า “พระแม่กวนอิมโปรด
คนเป็น พระกษิติครรภ์โปรดคนตาย” ด้วย
เหตุนั้นลักษณะเครื่องทรงจึงแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน แม้พิธีกรรมก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์นั้นนิยมกราบไหว้บูชา
ในงานศพ ส่วนงานมงคลผูค้ นจะพากันไปกราบ
ไหว้พระแม่กวนอิม หากเป็นเช่นนีจ้ งึ สันนิษฐาน
ว่าพระกษิตคิ รรภ์โพธิสตั ว์นา่ จะมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ในการเปิดประตูนรกให้สตั ว์นรกออกมารับส่วน
บุญกุศลในเทศกาลสารทก็เป็นได้
เมื่อพระมาลัยฉบับศรีลังกาเน้นเรื่องภาค
สวรรค์เป็นหลัก ส่วนเรื่องราวของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เน้นภาคนรกเป็นพื้น ครั้นเรื่อง
สองอย่างมาผสมผสานกันจึงท�ำให้เห็นภาพ
ของเรื่องราวพระมาลัยฉบับไทยแท้ หากข้อ
สันนิษฐานดังกล่าวเป็นจริง ก็จะสมด้วยค�ำว่า
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รูปปั้นพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประเทศไต้หวัน

“ลังกาจีน” หมายความว่า เรื่องพระมาลัย
เป็นการบรรจบกันของสองวัฒนธรรม ส่วนหนึง่
ได้รับอิทธิพลจากประเทศศรีลังกา ซึ่งเราท่าน
ต่างรูก้ นั เป็นอย่างดี อีกส่วนหนึง่ มาจากจีน ซึง่ ก็
ปฏิเสธมิได้เช่นกันว่าบรรพบุรษุ ของเราชาวไทย
โยกย้ายมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ สิ่งที่ติดตาม
มากับบรรพบุรุษก็คือคติความเชื่อ ซึ่งก็ไม่เว้น
เรื่องราวของมหายาน
ผู้เขียนจึงเชื่อว่าพระมาลัยเป็นตัวอย่าง
แห่งการผสมผสานต่างวัฒนธรรม
อีกด้านหนึ่ง พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มัก
คู่กับพระวัชรปาณิโพธิสัตว์ เพราะทั้งสององค์
เป็นภาคอวตารของพระอักโษภยพุทธเจ้าเฉก
เช่นเดียวกัน พระวัชรปาณิโพธิสัตว์ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอ�ำนาจทั้งมวล
ของพระพุทธเจ้า เหตุเพราะพระองค์ได้รบั มอบ
หมายจากพระอักโษภยพุทธเจ้าให้ท�ำหน้าที่
คุ้มครองรักษาพระศาสนาของพระโกนาคมนพุทธเจ้า
     แต่โดยภาระหน้าที่ พระวัชรปาณิโพธิสัตว์
ชือ่ ว่าเป็นผูป้ กป้องเหล่านาค เพราะนาคเหล่านี้
เป็นผูด้ ลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ท่าน
จึงได้รับการยกย่องในฐานะเทพแห่งฝนอีก
ต�ำแหน่งหนึ่ง ดูเหมือนว่าต�ำแหน่งนี้จะเป็นที่

รู้จักแพร่หลาย ครั้นคติความเชื่อมหายานแผ่
ออกไปยังอาณาจักรน้อยใหญ่ ท่านก็ได้รับการ
นับถืออย่างแพร่หลาย
       อาจเป็นไปได้วา่ สมัยโบราณ ความสามารถ
ด้านการกักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้หรือชลประทานยังไม่มี
ประสิทธิภาพพอ การท�ำเกษตรกรรมจ�ำต้อง
อาศัยน�้ำฝนเป็นเรื่องหลัก เมื่อพระวัชรปาณิโพธิสัตว์ขึ้นชื่อด้านการประทานฝน ย่อมเป็น
ธรรมดาว่าจะต้องได้รับการสักการะเซ่นไหว้
เป็นปกติวิสัย ยิ่งหากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปใน
ลักษณะของประวัตศิ าสตร์ตามยุคสมัย ผูเ้ ขียน
เชื่อเหลือเกินว่าต้นตอของพระโพธิสัตว์องค์
นี้มิใช่อื่นไกล คงเป็นกษัตริย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ชลประทานเป็นแน่
คติความเชื่อเรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
น่าจะมีการดัดแปลงเข้ากับวิถีความเชื่อแบบ
ไทย ภายหลั ง พุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ เข้ า มา
เผยแผ่ในอาณาจักรสุโขทัยแล้ว พระเถราจารย์
คงเห็นว่าหากยกเนือ้ ความจากพระกษิตคิ รรภ์โพธิสัตว์มาทั้งหมดคงไม่เหมาะ จึงดัดแปลง
ปรับให้เป็นส�ำนวนของเถรวาทเสีย หลักฐาน
ตรงนี้ปรากฏมีในหนังสือไตรภูมิพระร่วงของ
พระมหาธรรมราชาลิไท ลองเปิดอ่านดูจะเห็น
นัยดังผู้เขียนอ้าง
เมื่อเราไม่สามารถสืบค้นหาหลักฐานที่
สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง จึงจ�ำต้องอาศัย
วิธีวิเคราะห์ตามเส้นสายความเชื่อเท่าที่เป็น
ไปได้ ทั้งนี้เพื่อประเทืองปัญญาของผู้อ่านเป็น
หลัก หากท่านใดไม่ชอบวิธีนี้ก็เลือกเอาเฉพาะ
ประเด็นที่เห็นว่าน่าสนใจก็พอ เหมือนเก็บผล
ไม้ที่ร่วงหล่นตามภาคพื้น ผู้ปรารถนาจะหยิบ
เสวยก็สามารถเลือกเก็บเลือกกินได้ตามใจชอบ
ฉะนั้น
(โปรดติดตามอ่านต่อ)

๒๓
รอยธรรม
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หลวงปู่ทวด

ผู้สร้างมหาคุณูปการ
แก่ชาติและพระศาสนา (ตอนจบ) ตอนสุดท้าย จะกล่าวถึงเรื่องการสร้างมณฑป

จตุรมุข ณ จุดที่ละสังขารนั้น จนถึงการสั่งให้
รื้อท�ำลายมณฑป ตามที่เป็นข่าวในช่วงระยะ
ขณะที่ท่านลังกาพ�ำนักอยู่ที่วัดในเมือง เวลาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ไทรบุรี วันหนึ่ง อุบาสก อุบาสิกา และลูกศิษย์
อยู่พร้อมหน้า ท่านได้พูดขึ้นในกลางชุมนุม กลับไปที่ สมีมาตี้ จุดที่ ๑ (สถานที่หลวงปู่
นั้นว่า ถ้าท่านมรณภาพเมื่อใด ขอให้ช่วยกัน ทวดละสังขาร)
จั ด การหามศพไปท� ำ การฌาปนกิ จ ณ วั ด
บทความต่อไปนี้ เป็นการสาธยายจากผู้
ช้างให้ด้วย และขณะหามศพพักแรมนั้น ณ ที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ และเกาะติดเก็บภาพมา
ที่ใด นํ้าเน่า (นํ้าเหลือง) ไหลลงสู่พื้นดิน ที่ตรง ตัง้ แต่การเริม่ ก่อสร้างมณฑปจตุรมุข จนกระทัง่
นัน้ จงเอาเสาไม้แก่นปักหมายไว้ ต่อไปข้างหน้า รัฐบาลมาเลย์สั่งท�ำลาย
จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์
สมีมาตี้ จุดที่ ๑ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเกอร์อยู่มาไม่นานเท่าไร ท่านก็ได้มรณภาพลง นาริงค์ ตรงปากแม่น�้ำเกอร์นาริงค์ไหลบรรจบ
ด้วยโรคชรา คณะศิษย์ผู้เคารพในตัวท่านก็ได้ กับแม่นำ�้ เปรัก ทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นสถานทีล่ ะสังขาร
จัดการตามที่ท่านสั่งโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อ ของหลวงปู่ทวด
ท�ำการฌาปนกิจศพท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใกล้ๆ กันนี้ ยังมีคลองบาห์ ไหลมาบรรจบ
คณะศิษย์ผู้ไปส่ง ได้ขอแบ่งเอาอัฐิของท่าน กับแม่น�้ำเกอร์นาริงค์  ต�ำบลกัวลาเกอร์นาริงค์
แต่ส่วนน้อย น�ำกลับไปท�ำสถูปที่วัด ณ เมือง อ�ำเภอแลงก็อง รัฐเปรัก สถานที่ตรงนี้อยู่ใจ
ไทรบุรี ไว้เป็นที่เคารพบูชาตลอดมาจนบัดนี้ กลางหมู ่ บ ้ า นชาวมุ ส ลิ ม (เพิ่ ง ขยายตั ว เป็ น
หมู่บ้านทีหลัง) เดิมมีบ้านอยู่เพียงหลังเดียว
หลวงปู่ทวดบนแผ่นดินอิสลามมลายู
และมีศาลาอเนกประสงค์ที่ชาวจีนจากบ้าน
สมีมาตี้ (Sami Mati) จุดละสังขารของ อัยเยอร์กาลา มาสร้างไว้
ทัง้ ชาวจีนทีห่ มูบ่ า้ นอัยเยอร์กาลาและชาว
หลวงปู่ทวด ดังที่กล่าวไว้ในวารสารฉบับเดือน
มีนาคมและเมษายน ตัง้ แต่จดุ แรก ซึง่ เป็นสถาน มุสลิมจากบ้านหลังเดียวดังกล่าว ต่างเชือ่ กันว่า
ที่หลวงปู่ละสังขาร อยู่ในประเทศมาเลเซีย สถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะในคืน
จนถึงจุดที่ ๑๒ เป็นที่ฌาปนกิจศพหลวงปู่ อยู่ วันเพ็ญ คนชราชาวมุสลิมทีบ่ า้ นอยูใ่ กล้ๆ กันนัน้
ที่วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี และในฉบับนี้เป็น มักจะเห็นดวงไฟลอยขึ้นจากตรงริมฝั่งน�้ำ 
ค�ำสั่งเรื่องการฌาปนกิจเมื่อท่านมรณภาพ
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ทั้งชาวจีนที่อัยเยอร์กาลาและชาวมุสลิม
บ้านหลังเดียวตรงนั้น ให้ความเคารพสถาน
ที่แห่งนี้มาก และเรียกกันว่า “โต๊ะกงเซียม”
อี ก ทั้ ง ชาวบ้ า นคนจี น ที่ อั ย เยอร์ ก าลา ยั ง
ได้ ม าสร้ า งศาลาอเนกประสงค์ ต รงสถานที่
แห่ ง นี้ ใช้ ส� ำ หรั บ การท� ำ บุ ญ เฉลิ ม ฉลอง
ประจ�ำปี กาลเวลาผ่านไปนับสิบปี จนกระทั่ง
มีการบูรณะทางหลวงหมายเลข ๗๖ เพงกาลันฮูลู - กัวลากังซาร์ เมื่อการบูรณะเส้นทาง
มาถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๗ นายช่างกรมทางเป็น
คนมาเลย์เชือ้ สายสยาม ชาวปาดังเปลียง ได้มา
พบสถานที่แห่งนี้
จากการที่ ไ ด้ สื บ เสาะจากคนใกล้ เ คี ย ง
สถานที่แห่งนี้ เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริง
เป็นเวลาเดียวกันนั้นพ่อท่านรื่น หรือพระครู
อนุรักษ์โพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิหงส์ บ้าน
ตะโหล๊ะวัง อ�ำเภอคูลมิ รัฐปีนงั (มรณภาพแล้ว)
ได้นิมิตเห็นหลวงปู่ทวดมาหาและท่านมาบอก
พ่อท่านรื่นว่า
“ผู้คนทั้งหลายได้เอารูปกู ท�ำรูปเหมือน
บ้าง เหรียญบ้าง ออกให้ประชาชนเช่าบูชากัน
ใหญ่โตทัง้ บ้านทัง้ เมือง แต่ตวั กูนี้ แม้แต่สถานที่
จะอาศัยก็ยงั ไม่มี สถานทีม่ รณภาพก็ไม่มใี ครรู”้
พ่อท่านรืน่ ได้ถามหลวงปูท่ วด สถานทีท่ วี่ า่
นี้อยู่ที่ไหน หลวงปู่ทวดจึงได้บอกว่า “สถานที่
นี้อยู่ที่ริมน�้ำ แล้วจะมีคนมาบอกเอง”
หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีนายช่างกรมทาง
ชาวมาเลย์ เชื้อสายสยาม ชาวปาดังเปลียง
ได้เดินทางมาพบพ่อท่านรืน่ และพาพ่อท่านรืน่
ไปดูสถานที่ พ่อท่านรื่นเมื่อได้ไปดูแล้ว จึงได้
ท� ำ การเสี่ ย งทายตามวิ ถี แ ห่ ง สงฆ์ จนแน่ ใจ
ได้ ว ่ า สถานที่ นี้ เ ป็ น สถานที่ ม รณภาพของ
หลวงปู่ทวดจริง

สภาพตอนนัน้ มีชาวบ้านมุสลิมอยูก่ นั สอง
สามครอบครัว เป็นเครือญาติกันหมด มีชาว
จีนจากบ้านใกล้เคียงมาท�ำพิธีบ้าง บางครั้ง
บางเทศกาล ก็มีการเฉลิมฉลองกัน ชาวมุสลิม
ก็มิได้รังเกียจแต่อย่างใด อยู่ด้วยกันอย่างสงบ
สุขเรื่อยมานับเวลาร่วมสิบปี
ฝ่ายพ่อท่านรื่น หลังจากที่แน่ใจว่าเป็น
สถานทีส่ ำ� คัญของหลวงปูท่ วดแล้ว เพือ่ ให้ได้ทำ�
ตามทีร่ บั ปากไว้กบั หลวงปูท่ วด จึงได้นำ� เรือ่ งมา
ปรึกษากับทางวัดช้างให้และวัดทรายขาว เพื่อ
จะสร้างสถูปเจดีย์เป็นอนุสรณ์สถาน และได้
มาพักจ�ำวัดกับมหาสมปอง วัดคลองเปล (หน้า
สวนสาธารณะหาดใหญ่) แล้วท่านได้กรุณาเล่า
ให้ฟังว่า
วันที่ท่านรื่นกลับจากวัดช้างให้นั้น ได้
กลับมาในสภาพอ่อนระโหยโรยแรง พอถึง
วัดก็ปลดจีวร ล้มตัวลงนอนแผ่ พร้อมเล่าให้
มหาสมปองฟังว่า ทางวัดช้างให้และวัดทราย
ขาวโดยอาจารย์นองเห็นดีด้วย กับการสร้าง
สถูปเจดีย์เป็นอนุสรณ์สถาน พร้อมมอบเงิน
ให้เป็นการช่วยเหลือในการสร้าง ๕๐๐ บาท
และอาจารย์ น องยั ง ได้ ก รุ ณ ามอบรู ป บู ช า
หลวงปู่ทวด หน้าตักขนาด ๕ นิ้ว อีกหนึ่ง
องค์ พระมหาสมปอง ได้มอบสถูปเจดีย์มูลค่า
๒๕,๐๐๐ บาท ให้ ท ่ า นรื่ น เมื่ อ ท่ า นรื่ น ได้
องค์เจดีย์แล้วก็เดินทางกลับมาเลเซีย แล้วน�ำ
สถูปเจดีย์นั้นมาประดิษฐาน ณ วัดโพธิหงส์
พร้ อ มด้ ว ยรู ป บู ช าหลวงปู ่ ท วดที่ ไ ด้ ม าจาก
อาจารย์นอง
หลั ง จากที่ พ ่ อ ท่ า นรื่ น ได้ น� ำ สถู ป เจดี ย ์
ประดิษฐานไว้แล้ว ส่วนที่กัวลาเกอร์นาริงค์
ปรากฏว่ า ได้ มี ช าวมาเลเซี ย ประกอบด้ ว ย
หลายเชื้อชาติ ได้แก่ จีน อินเดีย ทมิฬ ไทย ได้
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เดินทางเข้ากราบสักการะมากมาย บางครั้ง
ก็มีพี่น้องชาวไทยจากประเทศไทยด้วย สร้าง
ความร�ำคาญใจให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่อาศัย
อยู่หมู่บ้านกัวลาเกอร์นาริงค์
ทุกวันนี้ หมู่บ้านกัวลาเกอร์นาริงค์ มีคน
อยู่ประมาณ ๓๐ ครัวเรือน และบ้านเรือน
ก็ ป ลู ก อยู ่ ชิ ด ติ ด กั น ตั ว สถู ป ก็ อ ยู ่ ชิ ด ติ ด กั น
กับบ้านเรือนราษฎร จึงได้มีการร้องเรียนไป
ยังรัฐเปรัก ราชการท้องถิ่นเปรักก็ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมด้วยหลายๆ เหตุผล
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะจากประเทศไทย
น�ำโดยคุณกฤษณ์ ประธานราษฎร์นกิ ร ในฐานะ
ประธานฝ่ายการท่องเที่ยวในคณะกรรมการ
IMTGT [Indonesia Malaysia Thailand
Growth Triangle] ได้ เ ดิ น ทางไปประชุ ม
ราชการท้องถิ่นที่เปรัก เสร็จจากเรื่องราชการ
จากนั้ น เรื่ อ งได้ ว กเข้ า มาหาสมี ม าตี้ ที่ ท าง
ไทยจะขอสร้ า งพนั ง ริ ม ฝั ่ ง ป้ อ งกั น ตลิ่ ง พั ง
ทางมาเลเซียได้อ้างถึงความไม่เหมาะสม
หลายๆ ประการ ประกอบกับได้รบั การร้องเรียน
จากราษฎรมากมาย เห็นว่าควรจะต้องรื้อถอน
และกลางปี ๒๕๕๗ เถ้าแก่หวัง คหบดีชาวปีนงั
ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาไปสร้างมณฑปจตุรมุข
รูปแบบสวยงามด้วยศิลปะไทย
แต่ต่อมา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พวกเราก็ได้รับข่าวอันน่าสะเทือนใจว่ามณฑป
จตุรมุขที่เป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ทวด
เหยียบน�้ำทะเลจืด ณ ริมฝั่งแม่น�้ำเกอร์นาริงค์
นั้น ได้ถูกทุบและรื้อถอนโดยรัฐบาลท้องถิ่น
ด้วยเหตุผลว่า “เถ้าแก่หวังผูส้ ร้างมณฑปนี้ มิได้
ขออนุญาตจากทางการรัฐเปรักแต่อย่างใด”
สรุป จากบทความทั้ง ๒ ส่วน คือ ประวัติ
และสมีมาตี้ (จุดละสังขาร) ของหลวงปู่ทวด
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ดังกล่าวแล้ว ได้แสดงให้เห็นว่า หลวงปู่ทวด
เป็นพระมหาเถระผู้สมบูรณ์ด้วยสีลาจารวัตร
งดงาม มี ป ฏิ ป ทาน่ า เลื่ อ มใส เป็ น ปราชญ์
ในพระพุทธศาสนา เป็นปูชนียบุคคล และเป็นผู้
กระท�ำคุณประโยชน์อย่างมากมายแก่ชาติและ
พระพุทธศาสนา และได้แสดงให้เห็นถึงเรื่อง
ราวปัจฉิมวัยของท่าน ที่ได้เป็นที่พึ่งทางธรรม
แก่พทุ ธศาสนิกชนชาวมาเลเซีย ดังทีป่ รากฏใน
บทความสมีมาตี้ นั่นเอง
ถึงแม้อนุสรณ์สถานบางแห่งของหลวงปู่
จะถูกท�ำลายลงแล้วก็ตาม แต่อนุสรณ์ในจิต
คือการระลึกถึงสีลาทิคุณของหลวงปู่ยังคง
ปรากฏชัดอยู่ในจิตของสาธุชนตลอดไป และ
ใครๆ ไม่อาจท�ำลายลงได้อย่างแน่นอน
ขอบพระคุณ คุณวิบูล เกียรติโมฬี ผู้ส�ำรวจ
เส้นทางน�ำศพหลวงปู่ทวดกลับบ้าน ที่ได้จัดให้ทั้ง
ข้อมูลและภาพประกอบ
ขออนุญาตและขอบพระคุณ “ภูวดล แดนไทย”
ที่ ใ ห้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล จากหนั ง สื อ สถานการณ์ ภ าคใต้
เมื่อนาวาไทยหลงทิศ และ “อนันต์ คุณารักษ์” ที่
ให้ใช้ข้อมูลประวัติของหลวงปู่ทวด

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เริ่มสร้างมณฑป - จตุรมุข เดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ “สมีมาตี้” ได้ถูกทุบและรื้อถอน

46

๒๓

ธรรมส�ำหรับเยาวชน

เรื่อง : มโนรถปูรณี
ภาพ : น้องขวัญ

ลาชเทวธิ ด า

น้องขวัญนอนหนุนตักคุณแม่ดูรายการละครธรรมะเกี่ยวกับการท�ำบุญ
พอละครจบก็เดินไปปิดทีวี แล้วถามคุณแม่เสียงใสทันทีว่า
น้องขวัญ :  “คุณแม่คะ  ท�ำไม  พวกเทวดา
นางฟ้า ต้องมาท�ำบุญกันบนโลกมนุษย์  คุณแม่
เล่าวันก่อนนี้ พระมหากัสสปะ ท่านออกจาก
นิโรธสมาบัติก็มีนางฟ้า ๕๐๐ องค์ มารอดัก
ใส่บาตร และท้าวสักกะก็ยังปลอมตัวมาเป็น
คนแก่จนๆ เพื่อจะได้ใส่บาตรท่าน หนูนึกว่า
พวกนางฟ้า เทวดา ไม่ต้องท�ำบุญแล้วซะอีก
หรือว่า บนสวรรค์ไม่มีที่ให้ท�ำบุญหรืออย่างไร
กันนะคะคุณแม่”
คุณแม่ : “บนสวรรค์   ใครๆ ก็มีความ
สมบูรณ์แบบ เสวยทิพยสุขกันทั้งนั้น ท�ำให้หา
ที่ท�ำบุญได้ยาก  เพราะคนล�ำบากไม่มีเลย  แต่
เทพเทวาที่รักดี ท่านก็แสวงหาเนื้อนาบุญที่ดี
เพื่อสั่งสมบุญของท่านให้ยิ่งๆ  ขึ้นไป  ไม่มัวแต่
นั่งนอนเสวยบุญเก่าหรอกนะลูก”
“คุณแม่คะ หนูชอบเรื่องนางฟ้าที่มาดักรอ
ใส่บาตรพระมหากัสสปะ แล้วท่านรู้ทัน ถูกไล่
กลับสวรรค์ไป  สนุกดีค่ะ”  

“ งั้นฟังเรื่องของลาชเทวธิดานะลูก  สนุก
ไม่แพ้ตอนที่แล้วค่ะ เกี่ยวกับพระมหากัสสปะ
ด้วย”
“หนูชอบพระมหากัสสปะค่ะ ท่านเป็น
พระสาวกที่สันโดษ มักน้อย ชอบอยู่ป่า และ
พระพุทธเจ้าก็ให้เกียรติพระเถระท่านนีม้ ากเลย
เล่าเลยคุณแม่นะคะ”
“สมัยนัน้ พระมหากัสสปะอยูท่ ถี่ ำ 
�้ เข้าฌาน
๗ วัน ออกจากฌานแล้วก็จะไปโปรดคนจนอีก
ตามเคย ได้เห็นอุปนิสัยอันงามของหญิงชาวไร่
ข้าวสาลีคนหนึ่ง ซึ่งก�ำลังเด็ดรวงข้าวสาลีท�ำ
ข้าวตอกอยู่ ท่านทราบด้วยญาณว่า หญิงนั้นมี
ศรัทธา มีใจกล้าในการท�ำบุญ เมื่อท�ำบุญแล้ว
จะได้สมบัติมาก”
   “โอ้ สาวชาวไร่ผู้ใจบุญ ที่พระเถระท่าน
เลือกจะมาโปรด”
“พระเถระตกลงใจไปทีน่ าข้าวสาลีของเธอ
เธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใส นิมนต์ให้
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หยุด เอาข้าวตอกมาเกลี่ยลงในบาตร แล้ว
ไหว้ ด ้ ว ยเบญจางคประดิ ษ ฐ์ * อธิ ษ ฐานว่ า
ขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้ว พระมหากัสสปะก็อนุโมทนา อวยพรว่าจงส�ำเร็จเถิด”
“อธิษฐานเป็นพระอรหันต์เลย ถือว่าหวัง
สิ่งสูงสุดประเสริฐสุดเลยนะคะ”
“ใช่จ้ะลูก เธอมีปัญญา พอไหว้พระเถระ
แล้วเดินกลับ ก็ถูกงูพิษกัดตายที่คันนานั่นเอง
เธอมีจิตเลื่อมใสอย่างนี้ พอตายปุ๊บ ก็ไปเกิด
ในวิมานทองในภพดาวดึงส์ เหมือนหลับแล้ว
ตืน่ ขึน้ นุง่ ห่มผ้าทิพย์ มีนางฟ้าบริวารเป็นพันองค์
ยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองค�ำ 
เต็มด้วยข้าวตอกย้อยระย้า”
“โอ้โฮ้ พอตายปุบ๊ ก็ไปจุตบิ นสวรรค์ มีวมิ าน
สมบัติ บริวาร พร้อมเลย น่าปลีม้ ใจแต่เธอคงจะ
งงนะคะคุณแม่”
“งงแน่นอนลูก เธอคิดว่า สมบัติมากขนาด
นี  ้ เราได้มายังไงหนอ ?  ได้ทราบว่า เพราะถวาย
ข้าวตอกแด่พระมหากัสสปะ แต่เธอก็คิดว่า
เธอได้สมบัติขนาดนี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อย   
เธอจึงไม่ควรประมาท ควรไปอุปฐากดูแลพระ
เถระ ท�ำสมบัติที่ได้นี้ให้ถาวร พอคิดดังนี้แล้ว
ก็ถอื ไม้กวาด และทีโ่ กยขยะท�ำด้วยทองค�ำเชียว
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นะลูก ไปกวาดบริเวณทีอ่ ยูข่ องพระเถระ ตัง้ น�ำ้
ฉันน�้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่”
“คงจะดีนะคะ”
แต่ ก็ ใช่ ว ่ า เธอจะได้ ท� ำ งานสมใจนะคะ
พระเถระท่านเห็นทุกอย่างอยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
ตอนแรกท่านเข้าใจว่า ภิกษุหนุ่มหรือสามเณร
บางรูปมาท�ำไว้ให้ ในวันที่ ๒ ก็เหมือนกัน แต่พอ
วันที่ ๓ ท่านได้ยนิ เสียงไม้กวาดของนางฟ้าใจบุญ
เห็นแสงแว๊บๆ ของเธอสว่างอยู่ จึงเปิดประตู
ออกมาถามว่า นั่นใคร กวาดบริเวณอยู่ ?"
“ถูกจับได้อีกแล้ว น่าสงสารนะคะ”
"ใช่แล้วลูก เธอก็ตอบว่า เธอชือ่ ‘ลาชเทวธิดา’เป็นโยมอุปฐากของท่านไงล่ะเจ้าค่ะ ท่าน
ก็ว่าอุปฐากชื่ออย่างนี้ท่านไม่มี เธอจึงเล่าความ
เป็นมาให้ท่านฟัง”
"ตอนเป็นมนุษย์ก่อนตายใช่ไหมคะ”   
“ใช่จ้ะลูก พระเถระจึงถามว่า เธอมาท�ำให้
สองวันแล้วรึ เธอก็ยอมรับ"
“เธอใจบุญมากเลยนะคะ อยู่บนสวรรค์
ก็สุขสบายแล้ว แต่ก็ยังไม่ประมาท ยังขวน
ขวายในบุญ กลัวบุญจะหมดเร็ว”
"น่าอนุโมทนาจริงๆ เป็นแบบอย่างของ
ผู้ไม่ประมาทนะลูก คนที่สุขสบายแล้ว มักจะ
ประมาทง่าย แต่เธอใฝ่ใจในบุญมากเลย แต่
พระเถระก็ไล่เธอไป ท่านว่า จงกลับไปเสียเถิด
เทพธิดา ที่ท�ำแล้วก็เป็นอันแล้วไป ต่อไปอย่า
มาท�ำอย่างนี้อีก”
“หนูว่า ท่านคงท�ำเสียงเข้มๆ เอาจริงแน่
เลย  ถ้าเป็นหนูคงร้องไห้แงๆ”
“พระเถระ ท่านซื่อตรงต่อพระธรรมวินัย
ที่สุด นางฟ้าก็อ้อนวอนว่า ขอได้โปรดเถิด ขอ

*เบญจางคประดิษฐ์ คือการไหว้ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ คือหน้าผาก ๑ เข่าทั้ง ๒ และฝ่ามือ ๒ จรดลงกับพื้น
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ให้เธอได้ท�ำกิจนี้ต่อไป เพื่อรักษาสมบัติทิพย์
ที่ได้แล้วให้มั่นคงตลอดไป”
“พระเถระหรือจะใจอ่อน คงยากล่ะ”
“ใช่ค่ะ ท่านว่า ไปซะเถิด อย่าได้มาท�ำ
อย่างนี้อีก ท่านขอร้องแกมบังคับ และย�้ำว่า
การกระท� ำ ของเธอไม่ เ หมาะสมแก่ ท ่ า น   
พระสงฆ์ รุ ่ น หลั ง จะต� ำ หนิ ไ ด้ ว ่ า ได้ ยิ น ว่ า
เทพธิดานางหนึ่งมาปฏิบัติพระมหากัสสปะ
อยู่เป็นประจ�ำ  จงไปเสียเถิดแล้วอย่ามาที่นี่อีก
นางฟ้าก็อ้อนวอนอยู่หลายครั้ง แต่พระเถระ
ก็ใจแข็ง ในที่สุดท่านกล่าวว่า ‘เจ้ามิได้รู้จัก
ประมาณตนเสียเลย’ ...โดนเอ็ดแล้วล่ะลูก”
  “โอ้โห...สะเทือนใจ”  
“บางทีบอกไม่เชื่อ ก็เลยต้องพูดแรงๆ  
นางฟ้ามิอาจทนอยู่ได้อีกต่อไป จึงเหาะขึ้น
ไปในอากาศ  สองมือปิดหน้าร้องไห้คร�่ำครวญ
อยูว่ า่ ‘ท่านเจ้าข้า โปรดอย่าให้สมบัตทิ พิ ย์ทฉี่ นั
ได้แล้วต้องพินาศเสียเลย จงอนุญาตให้ฉัน
ท� ำ กรรมดีๆ เพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั่น
เถิด’...เธอร้องไห้เสียงดังเลยนะลูก”
“โอ๋ นางฟ้าใจบุญ คงเสียใจมาก”
“พระศาสดาประทับนัง่ อยูใ่ นคันธกุฎ  ี ทรง
ได้ยินเสียงเทพธิดานั้นร้องไห้ จึงทรงแผ่รัศมี

ไปประดุ จ ประทั บ นั่ ง อยู ่ ต รงหน้ า ของนาง
พลางตรัสว่า ‘ความส�ำรวมระวังเป็นหน้าที่
ของกัสสปะบุตรของเรา ส่วนการท�ำบุญเป็น
หน้าที่ของผู้ต้องการบุญ การท�ำบุญเป็นเหตุให้
เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้า ถ้าบุคคลจะ
ท�ำบุญ ควรท�ำบุญนั้นบ่อยๆ’ เห็นไหมล่ะลูก
พระพุทธองค์ทรงห่วงใยคนดี มาตรัสปลอบใจ
นางฟ้าแล้วล่ะ แล้วที่ส�ำคัญนะลูก เมื่อพระพุทธองค์เทศนาจบลง เทพธิดาก็ได้ส�ำเร็จเป็น
พระโสดาบันในกลางอากาศนั่นเอง”
“เยี่ยมไปเลย ไม่เสียทีที่ศรัทธาในบุญ
ขนาดนั้น แต่ เออ...พระมหากัสสปะท่านก็
เคร่งครัดมากเลยนะคะ น่าชืน่ ชมศรัทธาจริงๆ”
  “ใช่จ้ะลูก การส�ำรวมเป็นหน้าที่ของพระ
ที่ดี การแสวงหาบุญเป็นหน้าที่ของพวกเรา
ญาติโยมนะลูก ว่าแต่ พรุ่งนี้จะตื่นมาช่วยคุณ
แม่เตรียมอาหารใส่บาตรอีกไหมคะ” คุณแม่
ลูบศีรษะลูกสาว
“หนูพร้อมเป็นนางฟ้าน้อยๆ คอยช่วยคุณ
แม่ค่ะ”
คุณแม่และลูกสาวกอดกันแน่น อย่างมี
ความสุข
พระพุทธภาษิต
ปุญฺญญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ
ตมฺ หิ ฉนฺ ท ํ กยิราถ สุ โข ปุญฺญสฺ ส อุจฺจโย ฯ
ถ้าบุคคลจะท�ำบุญ
ก็ควรท�ำบุญหรือความดีนั้นบ่อยๆ
ควรท�ำความพอใจในบุญนั้น
เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุข
ที่มา : ธรรมบท ทางแห่งความดี เล่ม ๒ ของวศิน
อิ น ทสระ วรรค ๙ ว่ า ด้ ว ยบาป เรื่ อ งที่ ๓ ควร
ท�ำบุญบ่อยๆ

ส่งไมตรีให้กันวันไม้บาน
ยลฤดู
ดอกไม้พา
สวยทั้งภาพ
เอื้ออ�ำนวย
ราชพฤกษ์
ชมนาด
หางนกยูง
แดงอมส้ม
เหลืองปรีดียาธร
กลิ่นดอกปีบ
พญาเสือโคร่ง
กระดังงา  
ดอกมะลิ
ดอกตะแบก
ดอกไม้สวย
ส่งไมตรี

แสงแดดแรง
เบ่งบาน
หอมทั้งกลิ่น
ความสดใส
เหลืองอ�ำไพ
ขาวละออ
จูงค�ำแสด
สดสว่าง
บานสู้
หอมชื่น
สีม่วงงาม
ลีลาวดี
พิกุล
ก็เบ่งบาน
ช่วยเสริมสุข
ให้แก่กัน

แห่งเมษา
สานสีสวย
รินระรวย
ในอารมณ์
ไม้แห่งชาติ
พอเหมาะสม
มาให้ชม
กระจ่างตา
ชมพูพันธ์ุทิพย์
รื่นนาสา
อร่ามตา
ศรีไม้ไทย
จ�ำปาแขก
วารแสงใส
ปลดทุกข์ใจ
วันไม้บาน

v วิสัชนาธรรม : การให้ธรรมโอสถ
กับผู้ป่วยและในงานศพ
v พระธรรมเทศนา :
กรณียเมตตสูตร
v ปัญญาภิวัฒน์ : สัจจมนต์
สัจจะในยุคหลังความจริง (ต่อ)
v ชวนอ่านหนังสือ :
สูตร หายใจ
v ปัญญารัตนะ :
หลักธรรม ท�ำให้งาม
v กวีเมษา :  คน – พระ – ผี

v กวีนิพนธ์ : ความรักของพระพุทธองค์
    : ความรักของผู้ครองเรือน
v ชวนดูหนัง :
Journey to the West
(เสวียนจ้าง Xuangzang ๒๐๑๖)
v มองเทศ – มองไทย :
พระมาลัย ตอน ๓
v รอยธรรม :
หลวงปู่ทวด  ตอนจบ
v ธรรมส�ำหรับเยาวชน :
ลาชเทวธิดา

