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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�าหรับเยาวชน	:
 ลาชเทวธิดา

ฉบับพระพุทธมนต์



	 ควันธูปทิพย์	 ทอม่านลง	 หน้าองค์พระ
ถึงวาระ			 	 ประณมกร		 เพื่อวอนไหว้
กราบบูชา		 	 สักการะ			 พระรัตนตรัย
เป็นหลักชัย		 	 ชีวิตดี		 	 มีมงคล
	 พุทธมนต์		 ดลธรรม			 น้อมน�าจิต
ให้เริงฤทธิ์		 	 แกล้วกล้า		 มหากุศล
ได้รู้แจ้ง			 	 แทงตลอด		 ปลอดทุกข์ทน
วัฎฎะพ้น		 	 สู่สงบ		 	 พบนิพพาน

	 ควันธูปทิพย์	 ทอม่านลง	 หน้าองค์พระ
ถึงวาระ			 	 ประณมกร		 เพื่อวอนไหว้
กราบบูชา		 	 สักการะ			 พระรัตนตรัย
เป็นหลักชัย		 	 ชีวิตดี		 	 มีมงคล
	 พุทธมนต์		 ดลธรรม			 น้อมน�าจิต
ให้เริงฤทธิ์		 	 แกล้วกล้า		 มหากุศล
ได้รู้แจ้ง			 	 แทงตลอด		 ปลอดทุกข์ทน
วัฎฎะพ้น		 	 สู่สงบ		 	 พบนิพพาน



ฉบับที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

	 วารสารโพธยิาลยัฉบบันีเ้ป็นฉบับ	พระพทุธมนต์ 
จัดท�าพิเศษส�าหรับผู้สนใจหรือชื่นชอบการสวดมนต์	
	 การสวดมนต์เป็นกจิกรรมหน่ึงท่ีมใีนเกอืบจะทุก
ศาสนา	แต่จุดหมายในการการสวดมนต์นั้น	แตกต่าง
กันไปตามหลักการของแต่ละศาสนา	ศาสนาที่นับถือ
พระเจ้า	หรือสิง่ศักดิส์ทิธิต่์างๆ	กจ็ะสวดมนต์เพือ่บชูา	
หรืออ้อนวอนขอพรตามที่ตนประสงค์	
	 ศาสนาพุทธ	 เป็นศาสนาที่ไม่ได้นับถือพระเจ้า	
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ	 ด้วยเหตุน้ีการสวดมนต์ในพุทธ
ศาสนาจึงมีความแตกต่างจากศาสนาอื่น	 แม้ว่าจะมี
การบูชาพระพุทธเจ้าในหลายบทสวด	แต่ก็ไม่ได้บูชา
พระองค์ในฐานะพระเจ้า	ผู้ดลบันดาล	ให้คุณ	ให้โทษ
แก่มนษุย์ได้	เพราะพระพทุธเจ้าทรงประกาศพระองค์
ว่า	ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่ง	ผู้ได้พัฒนาศักยภาพที่มีใน
ตนให้ถงึจุดสงูสดุ	คือ	การหลดุพ้นจากสงัสารวฏัฏ์	สิน้
กิเลส	มีความสงบเย็น	ไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิง	และมนุษย์
คนอ่ืนๆ	กส็ามารถเป็นเหมอืนพระองค์ได้	หากปฏบิตัิ
ตามแนวทางที่ถูกต้อง	 หรือที่เรียกในภาษาธรรมว่า	
อริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	เป็นต้น
	 ดังนั้น	พระพุทธมนต์ในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่
การสวดอ้อนวอนใดๆ	เป็นการประมวลเอาหลกัธรรม
ส�าคัญต่างๆ	 มาร้อยกรองเป็นฉันทลักษณ์	 เพื่อให้
จดจ�าง่าย	 และการสวดมนต์ในพุทธศาสนาเถรวาท
ของเรา	เป็นการสวดที่ด�าเนินสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่
ครัง้พทุธกาลจนถงึทกุวนันี	้	โดยเฉพาะในวดัวาอาราม
เป็นการสวดร่วมกันของพระสงฆ์ทั้งวัด	 ต้องถูกต้อง	
กลมกลืนกัน	 หากใครสวดผิด	 เสียงก็จะโดดออกมา	
เป็นเสียงเพี้ยน	ผิดปกติทันที	
	 ด้วยลักษณาการเช่นนี้	 การสวดมนต์ในพุทธ
ศาสนาเถรวาท	ซึง่เป็นภาษาดัง้เดมิตามทีพ่ระพทุธเจ้า
ทรงก�าหนดไว้	คือ	ภาษาบาล	ีเนือ้หาในค�าสวดมาจาก
พระสตูรต่างๆ	ทีส่�าคญัในพระไตรปิฎก	เช่น	มงคลสตูร	
มหาสติปัฏฐานสูตร	กรณียเมตตสูตร	ฯลฯ	
	 หลังพุทธกาลแล้ว	 ได้มีการแต่งบทสวดเพิ่มเติม
ขึน้มาเฉพาะกรณี	เช่น	พระคาถาชนิบัญชร	เป็นต้น	ซึง่
แต่งในยคุหลงั	ซึง่มผู้ีนยิมสวดกนัอย่างแพร่หลาย	ราย

ละเอยีดค�าแปลในพระคาถาชนิบญัชรนี	้พระอาจารย์
มหาประนอม	ธมมฺาลงกฺาโร	ได้แสดงไว้ในการบรรยาย
ครั้งหนึ่งของท่าน	 ทางคณะผู้จัดท�าได้ถอดเทปและ
เรียบเรียงเป็นบทความส่งให้พระอาจารย์ตรวจแล้ว	
แต่เนื่องจากบทความมีความยาวมากหลายสิบหน้า	
คงต้องแบ่งลงเป็นตอนๆ	ในโอกาสต่อไป
	 เนื่องจากเป็นฉบับพระพุทธมนต์	 เราจึงมีบท 
ความที่เกี่ยวเนื่องกันกับเร่ืองนี้	 คือ	 เร่ือง	สัจจมนต์  
กรณียเมตตสูตร	 และ	 สูตร หายใจ	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่	สูตร	หายใจ	จะเป็นการแนะน�าบทสวดต่างๆ	 
ที่คัดสรรมาแล้ว	 ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายสามารถ 
เลือกน�ามาสวดได้ตามอัธยาศัย	
	 หากเราประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว	
การสวดมนต์เป็นเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญ	 หากไม่มี 
โอกาสสวดจริงจังก็ควรศึกษาหาความรู ้ ไว ้บ ้าง 
อย่างน้อยควรเข้าใจความหมาย	 เพราะแต่ละบทม ี
ธรรมะแทรกอยู่ด้วย	 เท่ากับเป็นการศึกษาธรรมะ 
ไปในตัวเป็นการน้อมน�าเอาค�าสอนมาใกล้ชิดกับ 
จิตใจ	มาใกล้ตัว	ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	แม้ในยาม 
ที่ชีวิตเกิดประสบเหตุคับขัน	 ก็ขอให้นึกถึงพระพุทธ- 
มนต์เอาไว้ให้ด	ีจติใจกจ็ะมทีีย่ดึเหน่ียวทีด่ทีีส่ดุ	แม้จะ 
ต้องถึงกาลกิริยา	ก็จะไปสู่สุคติในสัมปรายภพ	
	 ส่วนอานิสงส์และประโยชน์ของการสวดมนต์
ทางการแพทย์	 วารสารของเราได้เคยน�าเสนอไว้แล้ว	
ในโพธิยาลัย	ฉบับที่	๔	ประจ�าเดือนกันยายน	๒๕๕๘	
หากท่านไม่มีวารสารฉบับดังกล่าว	 สามารถอ่านได้
จากทาง	เวบ็ไซต์ชมรมกลัยาณธรรม	www.kanlaya-
natam.com
	 นอกจากเรื่องพุทธมนต์แล้ว	 โพธิยาลัยฉบับนี้ 
ได้น�าเสนอเรื่องราวของ	พระถัง ซ�า จั๋ง	 หลวงจีน
หนุ่มผู้เดินทางจากเมืองฉางอาน	ประเทศจีนแผ่นดิน
ใหญ่	มาสู่อินเดีย	เพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนา	และ
น�าเอาค�าสอน	คือ	พระไตรปิฎก	(มหายาน)	กลับไป
แปลที่ประเทศจีน	ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียน	
ใช้เวลาเดินทางไปส่ีปี	 อยู่ศึกษาสิบปี	 เดินทางกลับ
อีกสามปี	 รวมเวลาสิบเจ็ดปี	 ที่ท่านใช้ไปกับการไป 

เปิดเล่ม
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอ�านวยการ

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
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

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

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

ปก
พระพุทธมนต์

ภาพปก
มหาบ้านนอก

วาดภาพประกอบ
น้องขวัญ

เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,

กุสลนันโท
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	บทบาทของพระสงฆ์ฯ	ตอนจบ....................๓
a	กรณียเมตตสูตร	 ตอน	 ๑............................๙ 
a	สจัจมนต์.....................................................๑๕
a	ชวนอ่านหนงัสอื	:	สตูร	หายใจ.....................๒๑
a	หลักธรรม	 ท�าให้งาม................................๒๕ 
a	กวีเมษา	:	คน	พระ	ผี...................................๓๑
a	กวีนิพนธ์	:	ความรักของพระพุทธองค์........๓๒
																	:	ความรักของผู้ครองเรือน..........๓๓
a	ชวนดหูนงั	:	Journey	to	the	West...........๓๔ 
a	พระมาลัย	ตอน	๓......................................๓๘ 
a	หลวงปู่ทวด	ตอนจบ..................................๔๓ 
a	ธรรมส�าหรับเยาวชน..................................๔๖

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

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรุณาตดิต่อได้ท่ีอเีมลล์	pk.krun๒๑@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)	หรือติดต่ออีเมลล์		acharak๗๑๕๓ 
@gmail.com หรือเบอร์โทร	 ๐๘๒-๘๙๑-
๔๔๖๔	(คุณอัจฉรา)

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

สารบัญ

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

ประเทศอินเดีย	 เร่ืองของท่าน 
ผ่านมากว่าพันปีแล้ว	แต่ผูค้นยงั 
จดจ�าและเล่าขานกันอยู่ไม่รู้จบ	
ไม่แต่เฉพาะพุทธศาสนิกชน
มหายานเท่านั้น	 แม้แต่พุทธ- 
ศาสนิกชนเถรวาทอย่างเราก็
พลอยชื่นชมในความตั้งใจจริง	
ที่ประกอบด้วยความอดทน 
เสียสละอย่างยากที่จะหาพบ 
ได้	 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ในการสร้างสรรค์สิง่ดีๆ 	ทิง้ไว้ให้ 
แก่โลก
	 โพธิยาลัย	ยังคงพรั่งพร้อม
ด้วยบทความดีๆ	ที่ให้ทั้งความรู้	
และความเบิกบานในธรรมแก่ 
ผู้อ่าน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง	ธรรมะ
ส�าหรับผู้ป่วยและในงานศพ 
ของพระอาจารย์มหาประนอม	
ธมมฺาลงกฺาโร	หลกัธรรมทีท่�าให้
งาม	ของ	อาจารย์วศนิ	อนิทสระ	 
พระมาลัยเป็นใคร	ฉบบันีเ้สนอ 
เป็นตอนท่ี	 ๓	 พร้อมด้วยภาพ
ประกอบที่สวยงาม	น่าสนใจ	
	 เมษายนเป็นเดอืนทีด่อกไม้ 
แข่งกันบานทัว่ทกุหนแห่ง	เราจงึ
ได้น�ารูปดอกไม้สวยๆ	 เหล่าน้ัน
มาลงเพื่อสร้างความสดชื่นให้
กับผู้อ่าน	 พร้อมด้วยบทกลอน
ประกอบภาพ
							ฉบบัหน้าจะเป็นฉบับส�าคญั
อีกครั้งหนึ่ง	คือ	ฉบับวิสาขบูชา	
ซึ่งเราในฐานะพุทธศาสนิกชน	
ย่อมเห็นว่าเป็นวันส�าคัญท่ีสุด
ของชาวพุทธ	 เราจึงจะจัดท�า
วารสารให้เป็นพิเศษอีกครั้ง	ขอ
ให้ผู้อ่านทุกท่านคอยติดตาม

คณะผู้จัดท�า



พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
วิสัชนาธรรม 

ฉบบัทีแ่ล้วได้กล่าวถงึบทบาทของพระสงฆ์ 
ในสังคมปัจจุบัน	 ซึ่งได้แนะน�าไว้	 ๕	 งาน	 คือ 
งานแต่ง งานบวช โรงเรียนวิถีพุทธ และงาน
เยี่ยมผู้ป่วยไข้ รวมไปถึงงานศพ	ยังค้างหัวข้อ
สุดท้าย	ซึ่งขอน�าเสนอแนวคิดฝากไว้ในฉบับนี้	

ประเดน็เร่ืองของผู้ป่วย	ในพระสูตรต่างๆ	มี 
คลิานสตูร	เป็นต้น	ทีพ่ระอานนท์ได้ไปกราบทลู
ให้พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมพระคิริมานนท์

ซึ่งอาพาธหนัก	 พระองค์ตรัสเรื่องสัญญา	 ๑๐	
ประการผ่านพระอานนท์	 แล้วพระอานนท์ 
ก็ได้น�าพระธรรมเหล่านัน้ไปแสดงแก่พระคริมิา- 
นนทจ์นหายอาพาธ	หากมีคนถามว่า	ระหว่าง 
เทศน์ในงานศพ	กบัเทศน์ตอนทีเ่ขาป่วย	อนัไหน 
จะไดป้ระโยชน์มากกวา่กนั	ค�าตอบก็คอื	เทศน์ 
ให้ผู้ป่วยฟังย่อมได้ประโยชน์มากกว่า เพราะ
ทั้งตัวผู ้ป่วยและญาติพี่น้อง	 พร้อมที่จะฟัง

บทบาท

ของ พระสงฆ์ ใน สังคมปัจจุบัน (ตอนจบ)

การให้ธรรมโอสถ
กับผู้ป่วยและในงานศพ
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มากกว่า	 แต่เทศน์ในงานศพก็มักเทศน์ตาม
ประเพณี	 คนฟังบ้าง	 ไม่ฟังบ้าง	 ไหนๆ	 ก็ตาย
แล้ว	 แต่ตอนป่วย	 ใจทุกคนมาหมดเลย	ญาติ
พี่น้องทุกคนหวังมาก	 ถ้าเห็นพระมาก็อยาก
ให้ผู ้ป่วยได้รับศีล	 ถวายสังฆทาน	 ฟังพระ
สวด	 รับกรรมฐาน	 เปิดโอกาส	 เปิดใจให้พระ
ได้แสดงธรรมเต็มที่	 แต่งานศพน่ี	 เขาเปิดใจ
ครึ่งเดียว ฉะนั้น	 ถ้าพระได้ไปเยี่ยมผู ้ป่วย	
สวดเมตตาสูตร	 โพชฌังคปริตร	 ขันธปริตร 
คิริมานนทสูตร	ให้เขาฟัง	พระสูตรเหล่านี้พระ 
ต้องเรยีนให้กระจ่าง	และถ้าให้กรรมฐานด้วยจะ 
ช่วยผู้ป่วยได้มาก

เท่าที่อาตมาได้ไปทดลองกับผู้ป่วย	พอไป
ถึงก็ให้โยมรับศีล	 สวดพระปริตรตามที่บอกนี้
พอเขาตั้งใจฟังพระแล้วก็ชวนคุยธรรมะ	ผู้ป่วย 
บางรายที่นอนซมอยู ่กลับลุกขึ้นได้	 เพราะ 
อานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ฟัง	 และน้อมจิต 
ตามไป	การตั้งใจสมาทานศีล	จิตแน่วแน่รับฟัง 
อย่างมีสมาธ	ิและเกดิปัญญาท่ีพจิารณาเนือ้หา 
ตาม	 พระไม่ต้องรอให้โยมนิมนต์นะ	 ไปเยี่ยม 
ได้เลย	และที่ส�าคัญต้องไม่ไปหวังลาภสักการะ 
หวังแค่ไปให้ศีลให้พรโยม	 สวดพระปริตรให้ 
หากได้แปลให้ฟังด้วยยิ่งดี	 ที่ส�าคัญคือสวด 
ถูกอักขระ	 คุยธรรมะพื้นๆ	 ถ้าคนที่เคยเรียน 
กรรมฐานมา	 ก็ดึงเข้ากรรมฐาน	 แต่ถ้าไม่เคย 

ก็ไม่เป็นไร	 เสร็จแล้วก็แผ่เมตตา	 พระต้องม ี
เมตตาบริสุทธิ์	 ไม่หวังลาภ	 แม้แต่คนธรรมดา 
ถ้าเห็นพระก็ได้ก�าลังใจแล้ว	 ยิ่งผู้ป่วยยิ่งดีใจ
มาก	พระมาให้พรนะโยม	ให้พรแปล	ทั้งผู้ป่วย
และญาติก็ได้ก�าลังใจ	เกิดศรัทธา

ตอนนี้ในโรงพยาบาลขาดแคลนพระสงฆ ์
ที่จะมาน�าท�ากิจกรรมเหล่าน้ี	 ถ้ามีพระที่ม ี
ความรู้ในพระสูตรเหล่านี้	 มีความรู้อภิธรรมม ี
ความรูก้รรมฐาน	ไปชวนผู้ป่วยและญาตพิดูคยุ 
ธรรมดา	พอเขาสนใจแล้วค่อยดึงเข้ากรรมฐาน	 
เท่าที่ไปสวดให้ในหลายโรงพยาบาลพบว่า 
ผู้ป่วยหลายคน	 ที่ทั้งญาติทั้งหมอท�าใจแล้วก็ 
กลับหายป่วยกลับบ้านได้	 และอีกประเภทคือ 
เขาได้ก�าลังใจขึ้นมา	 จากไปเหมือนนอนหลับ 
ปุ๋ย	 ยิ้มจากลา	 เขาจากไปขณะที่ฟังสวดด้วย 
จากไปด้วยอาการสงบมากๆ	 ส่วนที่ฟังสวด 
แล้วหายป่วยก็มี	 ส่วนท่ีจากไปขณะสวดก็ม	ี 
มีหลายราย	 พระก็ไม่รู้จักผู้ป่วย	 พอพระสวด 
มนต์	แผ่เมตตาให้	เขาเกิดปีติ	น�้าตาไหล	เตียง 
ข้างๆ	กเ็กดิศรทัธา		เสียงผูป่้วยและญาติเรยีกร้อง 
“...นิมนต์ครับ	เตียงนี้นิมนต์ครับ”

อาตมาเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยห้อง	 CCU	 มีผู้
ป่วย	 ๘	 คน	 ไปสวดเตียงหนึ่ง	 อีกหลายเตียง 
พนมมือด้วย	 เขาก็ได้อานิสงส์	 ได้พลังด้วย	 
“...นิมนต์มาทางน้ีหน่อยครับ”	 ได้ยินถาม
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พยาบาลว่าพระจะมาอีกเมื่อไหร่	หลายคนดีใจ 
จนร้องไห้	 พระไปโปรดก็หวังแค่ให้ผู ้ป่วยมี
สขุภาพแขง็แรง	เป็นก�าลงัใจให้ทัง้ญาตทิัง้ผูป่้วย	
หลายคนที่ไม่เคยรู้จัก	พระสวดมนต์	แผ่เมตตา 
ให้	เขากม็คีวามรู้สึกดีๆ	กบัพระ	ความรูสึ้กดีกบั 
พระศาสนา	เหน็ทีพ่ึง่ทางใจทันท	ีอาตมาจงึอยาก 
จะให้พระสงฆ์ช่วยกันท�าหน้าที่ตรงนี้ให้มากๆ	
ไม่ต้องรู้มากหรอก	เมตตาสูตร	โพชฌงค์	ถ้ามี 
ความสามารถก็เพิ่มคิริมานนทสูตร	 และให้
กรรมฐาน	ให้คนป่วยหายใจเข้าลึกๆ	หายใจเข้า 
พุท	หายใจออก	 โธ	แค่นี้แหละ	แล้วเราก็สวด 
พระปรติร	ให้เขาสมาทานศลี	อย่างน้อยได้มนษุย์ 
สมบตัแิล้ว	ถ้าจติอยูใ่นบทสวด	สวรรค์สมบัติกไ็ด้ 
แล้ว	 ถ้าจิตอยู่ในกรรมฐานอาจจะบรรลุธรรม	
อาจได้นพิพานสมบตัด้ิวย	ผูป่้วยหลายคนอยูใ่น
กรรมฐานได้ก็ไม่เครยีดกบัโรค	เหน็ขนัธ์	๕	เป็น
ทุกข์	ดูเวทนานุปัสสนาฯ	อยู่กับความเจ็บไข้ได้
สบาย	แม้ร่างกายเส่ือมไป	แต่จติใจเข้มแขง็มาก	
อยู่กับกรรมฐานได้ถอืวา่เป็นสดุยอดของผูป่้วย

โรงพยาบาลของรัฐส่วนหนึง่จะมโีครงการ	
Palliative Care	 เป็นโครงการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย	 แบบประคับประคอง	 ดูแลด้าน
จิตใจด้วยการให้ธรรมะด้วย	 อาตมาเคยเข้าไป
บรรยายให้คณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ฟัง	 โรงพยาบาล
ราชวิถีก็เคยไป	 และต่อมากลุ่มพระสงฆ์ได้จัด 
กลุม่คิลานธรรมขึน้มา	เมือ่ก่อนกลุม่นีย้งัไม่มใีคร 
รูจ้กั	ตอนนีม้บีทบาทกว้างขวางขึน้	ทีอ่เมรกิาเขา 
กม็กีารท�าวจัิย	ใช้บทสวดกบัผูป่้วยและจติอาสา
ทีเ่ป็นผูป่้วยมะเร็ง	เลอืกมา	๒๐๐	คน	กลุม่หนึง่	
ใช้คีโมธรรมดา	อีกกลุ่มใช้คีโมพร้อมฟังบทสวด
มนต์ด้วย	ผลคอื	คโีมธรรมดา	สิน้ไปตามอายขุยั	
ส่วนที่ใช้บทสวดมนต์ด้วย	 ร้อยละ	 ๑๐	 เหลือ

รอดชีวิต	สูงสุดร้อยละ	๑๓	ยังไม่ตาย	หมอเห็น
ผลก็สงสัยว่าบทสวดมนต์ต้องมีอะไรดีแน่	 เมื่อ
คณุหมอจากอเมรกิามาเมอืงไทยกม็าเล่าให้ฟัง 
จึงมีการจัดอบรมขึ้นที่โรงพยาบาล	 นิมนต์ 
พระสงฆ์ร้อยรปู	มโีครงการร่วมกับสถานศกึษา
และกลุ่มคิลานธรรมก็เข้ามาช่วยในภายหลัง	
แล้วขยายไปในวงกว้าง

โรงพยาบาลใหญ่ๆ	 มีความต้องการท�า
โครงการเรือ่งพระสงฆ์ดแูลผูป่้วยกนัมาก	เพราะ 
พระสงฆ์มศีกัยภาพในเรือ่งน้ี	และพระเราไม่ได้ 
ไปหาลาภสกัการะ	แต่ไปเผยแผ่ธรรมะกบัผูป่้วย 
ได้ทั้งผู้ป่วย	ญาติคนป่วย	ให้ก�าลังใจเขา	เราไป
สวดมนต์ให้ตอนทีเ่ขาป่วย	เป็นการให้ศลีให้พร 
ให้สติ	ให้กรรมฐานก่อนที่เขาจะจากไป	พอเขา
สิ้นชีวิตไปแล้ว	 ญาติๆ	 เขาคิดถึงความดีตรงนี้	
พระไปเทศน์งานศพ	ญาติๆ	 มีโอกาสบ�าเพ็ญ 
กุศลไปถึงผู้วายชนม์	 ขอท�าบุญอุทิศส่วนกุศล
ถวายวดัอกี	พระศาสนากไ็ด้รบัการดแูล	ญาติๆ 	
ก็ต้องการดูแลคนป่วย	ก่อนผูป่้วยจากไปก็ได้รบั 
การดูแลด้วยธรรมะ	มีประทีปธรรมน�าทางไป

เพราะฉะนัน้	เทศน์ในช่วงเวลาทีส่�าคัญของ 
ผู้ป่วยประโยชน์มากกว่าเทศน์ในงานศพ	อย่าง
อาทิตย์โน้น	ไปวัดธาตุทองฯ	ผู้ป่วยเขาประสบ 
อุบติัเหตุ	กระดูกสนัหลงัหกั	นอนอยูบ่นเตยีงมา 
๕	ปี	ท�าอะไรไม่ได้	ญาติๆ 	ได้น�าซีดอีาตมาไปให้ 
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ฟัง	เขาชอบมาก	ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	ได้
ซีดีธรรมะก็นอนฟังอยู่บนเตียง	ฟังมา	๔	–	๕	ปี	
จนจากไป	เขาสัง่ญาติไว้ว่าถ้าเขาตาย	ให้นมินต์
อาตมาไปเทศน์งานศพให้เขาด้วย	ญาติๆ 	ได้จัด
งานใหญ่	มีการพระราชทานเพลิงศพ	คนที่มา 
ร่วมงานตั้งใจฟังไม่ถึงครึ่ง	 นอกน้ันคุยกัน
เจี๊ยวจ๊าว	 ญาติบอกว่าผู้ตายได้ประโยชน์จาก
การฟังซีดีมาก	 เพราะฟังแล้วเข้าใจง่าย	 และ
เรื่องอะไรที่เขาตอ้งการรู	้เชน่	บทสวดที่เขาเคย 
สวดแต่แปลไม่ได้	 เขาก็ได้เข้าใจความหมาย 
เกิดประโยชน์	 อาตมาเคยอัดเสียงธรรมะใส	่
Thumb	drive	ไว้ให้พวกผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ	
นอนป่วยอยู่บนเตียงนานๆ	 ทรมานมาก	 ฝาก
พยาบาลไว้ให้ผูป่้วยกลุม่นีฟั้ง	ผลคือผูป่้วยไม่ดิน้ 
ทุรนทุราย	 ไม่ทรมานกับความเจ็บป่วย	 แผล
กดทับดีขึ้น	ไม่ร้องเรียกหาหมอ	ฟังแล้วจิตสงบ	
สบาย	เม่ือก่อนอาตมาอดัใส่	Thumb	drive	ไว้
เกือบพันชุด	ฟังได้คราวละ	๘	ชั่วโมง

สรุปจากตรงนี้	 เรื่องบทบาทของพระ
สงฆ์กับผู้ป่วยนี่ได้ประโยชน์มากมาย	 ช่วยให้
เขาเข้าใจชีวิต	 เข้าใจธรรมะ	 เข้าใจพระศาสนา	
เพราะในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนั้น	ทั้งผู้ป่วย	ทั้ง
ญาติส่วนใหญ่	ก�าลังมองหาที่พึ่งทางใจ	พร้อม
จะเปิดใจรับธรรมะ

ผูป่้วยบางรายป่วยหนกั	ประนมมือไม่ไหว	

ก็พยายามจะประนมมอืขึน้มา	มคีนหน่ึงดืม่สรุา	
เป็นแผลในกระเพาะ	เลอืดออกในกระเพาะ	มา
โรงพยาบาลกระทนัหนั	ดิน้ทรุนทรุาย	หมอก็ให้
ยาพอระงับปวดไปได้	พอหมอออกไปปุ๊บ	ปวด
อีกแล้ว	 ท�ายังไงดี	 “โยม	 อาตมาจะสวดมนต ์
ให้นะ	 ฟังแล้วจะได้หายปวด”	 สวดพักหนึ่ง 
ใจของเขาน้อมไปในเสยีงสวด	ด้วยจติทีเ่ป็นกศุล
และพุทธานุภาพ	 ก็หายปวด	 “โยม..หายปวด 
มันเรื่องของขันธ์	 ๕	 โยมฟังเสียงสวดดีกว่า
อาตมาจะสวดมนต์ให้”	 สักพักหน่ึงหายปวด	
หายแล้ว	คนไข้คลานลงจากเตยีง	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	ทัง้ดใีจ	ทัง้เสยีใจ	น�า้ตาไหลกัน	เพราะ
ว่าพอพระไปถึง	 ผู้ป่วยสิ้นลมพอดี	 อาตมาก็
ปลอบใจเขา	 แผ่เมตตาให้	 บางทีโยมป่วยอยู่
ต่างจังหวัด...ขอฟังธรรมะ	 อาตมาสวดมนต์
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ผ่านโทรศพัท์มา	ผู้ป่วยบอกหมอว่า	นมินต์ท่าน
ไปสวดให้หน่อย	 เอาเบอร์ให้พยาบาลโทรมา 
ก็สวดให้	 สวดยังไม่ทันจบ	 ผู ้ป่วยก็จากไป
ด้วยอาการสงบก็มี	 มีผู ้ป่วยบางรายที่ยังไม ่
เห็นหน้า	แต่พระไปโปรดถึงบ้านเขา	พอดีญาติ
เขาส่วนหนึ่งไปอยู่กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล	 เรา
โทรไป	ให้ญาติถือโทรศัพท์ไปหาผู้ป่วย	อาตมา
จะสวดมนต์ให้นะ	 ผู้ป่วยดีอกดีใจ	 เพิ่งออก 
จากห้องผ่าตัดใหม่ๆ	มีก�าลังใจเกิดขึ้นทันที

ผู้ป่วยหลายรายอยู่ต่างประเทศ	 อาตมา 
ให้เอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆ	ผู้ป่วย	แล้วอาตมาสวด 
แผ่เมตตาจากเมืองไทยให้เขาฟัง	 เดี๋ยวนี้มีไลน์ 
แล้วยิง่สบาย	บางรายผู้ป่วยอยูท่ีอ่เมรกิา	อาตมา 
เคยสวดผ่านไลน์	สวดผ่านโทรศัพท์ข้ามประเทศ 
อยูต่่างจงัหวดั	ต่างประเทศ	ช่วยเหลอืได้ทัง้นัน้ 
เร่ืองของการเจบ็ป่วย	ถ้าพระไปช่วยได้อานสิงส์ 
มหาศาล	ได้ทั้งหมอ	ได้ทั้งผู้ป่วย	ได้ทั้งญาติ	ได้ 
ทั้งภาพพจน์ที่ดีงามของพระสงฆ์

มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมหอผู้ป่วยเด็ก	 เด็กๆ	
ร้องเรียนว่า	“พระอาจารย์ครับ	ช่วยผมหน่อย
ครับ	 กลางคืนผมนอนอยู่ในห้องนี้	 มีผีมานอน
ข้างๆ	ผมนอนไม่ได้	กลางคนืมีผีเต็มเลย”	อาตมา
กส็วดมนต์	อทุศิส่วนกศุล	แผ่เมตตาให้	เดก็บอก	
โอ้	คืนนี้ผมคงนอนหลับสบายแล้ว	ดังนั้น	พระ
เข้าไปในโรงพยาบาลนี	่ไม่ว่าห้องไหน	เตยีงไหน	
กลางคืนเห็นพระเหมือนเห็นเทพเจ้า	ส�าหรับผู้
ป่วย	เขาถอืว่าพระมาโปรดจรงิๆ	จงึอยากจะให้ 
พระได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
สวดมนต์	 แผ่เมตตา	 ถึงไม่รู้จักกันก็ตาม	 พระ 
ก็ได้พิจารณากรรมฐาน	 ได้โปรดญาติโยม	 ได ้
เห็นทุกข์	ปลงธรรมสังเวชได้

ที่ส�าคัญบทสวดมนต์นี่แหละ	 ไม่ได้ใช้
เฉพาะกบัมนษุย์	แม้แต่สตัว์เลีย้ง	สตัว์เดรจัฉาน	

โดยเฉพาะสุนัขแสนโปรด	 คนที่เขารักสุนัขน่ี 
รักเหมือนลูกจริงๆ	 เวลาสุนัขป่วย	 เขาก็ป่วย 
ตามสุนัข	 อาตมาเคยไปสวดให้	 เจ้าของเป็น 
คาทอลกิ	พอสนัุขหายป่วย	เจ้าของก้มลงกราบ 
แล้วกราบอีก	 เขายังไม่ได้นับถือพุทธเลย	พระ 
สงฆ์ยังเมตตามาช่วยสุนัขเขา	 เขาเกิดความ 
ซาบซ้ึง	อาตมาเคยบอกญาตโิยม	เอาซีดอีาตมา 
ไปเปิดให้สุนัข	 ให้แมวฟังได้นะ	 สุนัขที่เขารัก 
แมวที่เขารัก	 เปิดซีดีบทสวดให้	 ได้ประโยชน์ 
ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยเท่านั้น	 สุนัขป่วยก็ได้	 
สัตว์เลี้ยงหลายตัวที่อาตมาสวดให้	 หายป่วย 
ได้	 ถ้าไม่หายก็ยังได้ก�าลังใจ	 ฉะนั้นเอาธรรมะ 
ไปใช้กับสุนัขกับแมวได้นะ

ในพระไตรปิฎกมตีวัอย่างคอื	ค้างคาวเกาะ 
อยู่บนผนังถ�้า	 ฟังพระสวด	 แล้วก็หล่นร่วงลง 
มาตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาทั้งหมดเลย	 หรือ 
แม่ไก่ก�าลังจะถูกแมวกัด	 จิตก็ไปเกาะที่เสียง 
พระสวด	ถกูกัดตายก็ไปเกิดบนสวรรค์	กบท่ีอยู่ 
ข้างศาลาได้ยนิเสยีงพระสวดบนศาลา	แล้วเดก็ 
เลีย้งววัไปเดนิเหยยีบทบัตายกไ็ปเกดิบนสวรรค์ 
ฉะนั้น	แม่ไก่ก็ดี	กบก็ดี	ค้างคาวก็ดี	 เสียงพระ 
สวดท�าให้เขาไปสู่สุคติ	 อันนี้เป็นตัวอย่างสรุป 
ว่า	 บทสวดมนต์น�าไปสู่สุคติในช่วงขณะป่วย 
หากได้ฟังแล้วได้ผลจริงๆ	ได้ทั้งคน	ได้ทั้งสัตว์
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ฉะนั้น	 ธรรมะนั้นทันยุคทันสมัย	 ใช้ได้
ตลอดกาล	 ธรรมะกับส่ิงแวดล้อม	 โดยเฉพาะ
การบังสุกุล	 เราก็เห็นแต่พระพิจารณาบังสุกุล
ตามโลงศพหรือบังสุกุลก่อนเผา	 แต่บังสุกุลที่
พระพุทธเจ้าได้แนะไว้คอื	ไปเกบ็ผ้าทีเ่ขาทิง้แล้ว
จากที่ต่างๆ	 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	 เป็นระบบ
รีไซเคิลที่พระพุทธเจ้าท�ามา	ผ้าบังสุกุลที่เปื้อน
ฝุน่กไ็ปชกัมา	แล้วกม็าซกั	มาต้ม	มาเยบ็	แล้วผ้า
ที่เก่าแล้วก็ไปท�าผ้าเช็ดเท้า	เช็ดเท้าไม่ได้แล้วก็
เอาไปขย�าผสมกับดินเหนียวฉาบทากุฏิ	นั้นคือ 
ระบบรกัษาสิง่แวดล้อม คอืระบบบงัสุกุลของ
พระพุทธเจ้า

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ตกยุคสมัย	
โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้	 ได้บุญกุศลท�าบุญ
ครั้งเดียวได้กุศลถาวร	ก็มีบุญ	๕	อย่าง	ท�าบุญ
ครั้งเดียวได้บุญถาวร	๕	อย่าง	คือ	ปลูกต้นไม้	
ขุดสระน�้า	 ท�าถนน	 สร้างสะพาน	 สร้างศาลา	
เคยมีเทวดามาทูลถามพระพุทธองค์ว่าท�าบุญ
อะไรจึงได้บุญถาวร	 พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า	
ปลูกต้นไม้	 ขุดสระน�้า	 ท�าถนน	 สร้างสะพาน 
สร้างศาลา	 เรื่องการปลูกต้นไม้นี้ไม่ตกยุค 
จริงๆ	 พระพุทธเจ ้าทรงเน ้น	 เพราะถ ้า 
ชาวพุทธปลูกต้นไม้	 ๑	 ต้น	 ถือว่าได้สร้างที่
ประสูติถวายพระพุทธเจ้า	 ได้
สร้างที่ตรัสรู ้	 ได้สร้างที่แสดง
ธรรม	 ได้สร้างที่ปฏิบัติธรรม	
เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ประสูติใต้ต้นไม้	 ตรัสรู้ใต้ต้นไม	้
แสดงธรรมใต้ต้นไม้	และปรนิพิ- 
พานใต้ต้นไม้	 ถ้าชาวพุทธปลูก 
ต้นไม้ถือว่าได้สร้างที่ประสูติ	
ตรัสรู้	 ปรินิพพาน	 และต�่ากว่า 
นั้น	ได้สร้างวิมานให้รุกขเทวดา 

ต�่ากว่านั้นคือได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด ่
ในหลวง	 ต�่ากว่านั้นได้ปัจจัย	 ๔	 ปลูกกล้วย 
ก็ได้กล้วย	ปลูกขนุนได้ขนุน	ต�่ากว่านั้นก็ได้ดิน
ฟ้าอากาศที่สมบูรณ์	 ฝนตกต้องตามฤดูกาล	
ได้น�้า	 ท�าระบบกู้ภัยแล้งด้วยวิถีพุทธ	 รักษา
ป่า	 รักษาต้นไม้	 รักษาสิ่งแวดล้อม	 ด้วยระบบ
บังสุกุล	 ด้วยระบบวิธีของพระพุทธเจ้า	 รักษา
ศีล	ท�าให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล	ปลูกต้นไม้	
ท�าบุญด้วยน�้า	รักษาสิ่งแวดล้อม	

สรุปว่า	 ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ตกยุค 
ทันยุคทันสมัย	 เพียงแค่เราพลิกฟื้นเอามาใช้ 
โดยเฉพาะโรงเรยีนต่างๆ	หรอืสถานทีป่ระกอบ
ธุรกิจ	 ถ้าขาดหลักธรรมาภิบาล	 ก็มีแต่เรื่อง
วุ่นวาย	 ธรรมะใช้ได้ตลอดเวลา	 เพียงแค่เรา
ไม่เอามาใช้เท่าน้ันเอง	 รู้มากเอามาใช้ได้มาก
ก็ได้ประโยชน์มาก	 รู้น้อยเอามาใช้ได้น้อยก็ได้
ประโยชน์น้อย	ธรรมะเอามาใช้ได้ทุกเรื่อง	ทุก 
หนทุกแห่ง	 ทันยุคทันสมัย	 ทันกาล	 ที่เราพูด
ว่าเกิดมาท�าไม	 หลายคนก็ตอบว่าเกิดมาเพื่อ
ชดใช้กรรม	เกิดมาเพือ่ท�าความด	ีแต่ค�าตอบคอื 
ทุกคนเกิดจากอวิชชา	 เกิดมาเพื่อหาวิชชา 
วิชาที่หนึ่ง	วิชาสื่อสาร	วิชาที่สอง	วิชาชีพ	วิชา 
ที่สาม	 วิชาใช้ชีวิต	 พระพุทธเจ้าสอนวิชา

ใช้ชีวิตให้อย่างสมบูรณ์ที่สุด	
วิชาชีพ	ทุกที่สอนให้ได้ทั้งหมด	
วิชาสื่อสารพ่อแม ่ก็สอนให	้
โรงเรียนก็สอนให้	 แต่วิชาใช้
ชีวิต	 พระพุทธเจ้าสอนให้ใช ้
ในชวีติ	เอาศีล	สมาธิ	ปัญญามา
ใช้ในชีวิต	 จะใช้ชีวิตแบบไหน 
ก็ต้องอยู่ในศีล	สมาธิ	ปัญญา	
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กะระณียะมตัถะกสุะเลนะ

ยนัตงั สนัตงั ปะทงั อะภิสะเมจจะ

สกัโก อุชู จะ สุหุชู จะ

สุวะโจ จสัสะ มุทุ อะนะติมานี

สนัตุสสะโก จะ สุภะโร จะ

อปัปะกิจโจ จะ สลัละหุกะวตุติ

สนัตินทฺริ๎โย จะ นิปะโก จะ

อปัปะคพัโภ กเุลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขทุทงั สะมาจะเร กิญจิ

เยนะ วญิญู ปะเร อุปะวะเทยยงุ

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ

สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สุขิตตัตา

เย เกจิ ปาณะภตูตัถิ

ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหนัตา วา

มชัฌิมา รัสสะกา อะณุกะถลูา

ทิฏฐา	วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะ ทูเร วะสนัติ อะวทูิเร

ภตูา วา สมัภะเวสี วา

สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สุขิตตัตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกพุเพถะ

นาติมญัเญถะ กตัถะจิ นงั กิญจิ

พย๎าโรสะนา ปะฏีฆะสญัญะ
นาญญะมญัญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยงั ปุตตงั

อายสุา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวมัปิ สพัพะภเูตสุ

มานะสมัภาวะเย อะปะริมาณงั

เมตตญัจะ สพัพะโลกสฺ๎ัมิง

กรณียเมตตสูตร
พระสูตรว ่าด ้วยการเจริญเมตตาและ 
อานุภาพแห่งเมตตา

พระอาจารย์ชยสาโร
พระธรรมเทศนา

กรณียเมตตสูตร 
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ตณัหา	ทัง้หมดไม่เหลอื)	ทีเ่ป็นสตัว์ล�าตวัยาวหรอื 
ใหญ่	หรอืปานกลาง	หรอืสัน้ก็ดี	ทัง้ในสตัว์ล�าตัว 
ละเอียดหรือสัตว์ล�าตัวหยาบก็ดี	 ทั้งที่ได้เห็น 
แล้วหรอืมไิด้เหน็กด็	ีเป็นผูอ้ยูใ่นทีไ่กลหรอืทีใ่กล้ 
ก็ดี	เป็นผู้ที่เกิดแล้ว	หรือก�าลังหาที่เกิดอยู่ก็ดี
	 ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่าน้ัน	 จงเป็นผู้มีตนถึง
ความสุขเถิด	 สัตว์อื่น	 อย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่น	
อย่าพึงดูหมิ่นอะไรๆ	เขา	ในที่ไรๆ	เลย	ไม่ควร
ปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน	 เพราะความกริ้ว
โกรธและความคมุแค้น	มารดาถนอมปกป้องลกู
คนเดยีวผูเ้กิดในตน	ด้วยยอมสละแม้ชวีติตนได้
ฉนัใด	พงึตัง้ใจเจรญิเมตตา	โดยไม่มปีระมาณใน
สัตว์ทั้งปวง	แม้ฉันนั้น	
	 บุคคลพึงตั้งใจเจริญเมตตา	 โดยไม่มีที่สุด
ไม่มีประมาณ	 ไม่มีขอบเขต	 ไม่มีความคิดปอง 
ร้าย	ไม่มคีวามเป็นศัตร	ูแผ่ไปยงัสรรพสตัว์	ทัง้ทศิ
เบือ้งบน	ทศิเบือ้งต�า่	และทศิเบือ้งขวาง	ผูเ้จรญิ 
เมตตาอย่างนี้	จะยืน	เดิน	นั่ง	หรือ	นอน	ก็ตาม	 
พึงตั้งสติคือเจริญเมตตานั้นไว้	 ความง่วงเหงา 
ย่อมครอบง�าไม่ได้	บณัฑิตทัง้หลายกล่าวเมตตา
วหิารธรรมน้ีว่า	เป็นพรหมวหิารในพระศาสนานี้ 
	 บุคคลผู้นั้นย่อมไม่ตกไปในมิจฉาทิฏฐิ	คือ
ความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตน	 (สักกายทิฏฐิ)	
เป็นผูม้ศีลี	ถงึพร้อมแล้วด้วยการรูเ้ห็นตามความ 
เป็นจริง	(สัมมาทิฏฐิในโสดาปัตติมรรค)	ก�าจัด
ความยินดีในกามทั้งหลายได้	 ย่อมไม่เข้าถึงซึ่ง
ความนอนในครรภ์	 (คือการเกิดอีก)	 โดยแท้ที
เดียวแล
 

มานะสมัภาวะเย อะปะริมาณงั

อุทธงั อะโธ จะ ติริยญัจะ

อะสมัพาธงั อะเวรัง อะสะปัตตงั

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา

สะยาโน วา ยาวะตสัสะ วคิะตะมิทโธ

เอตงั สะติง อะธิฏเฐยยะ

พฺรัหฺมะเมตงั วหิารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคมัมะ สีละวา

ทสัสะเนนะ สมัปันโน

กาเมสุ วเินยยะ เคธงั

นะ หิ ชาตุ คพัภะเสยยงั ปุนะเรตีติ ฯ

	 กิจนั้นใดอันพระอริยเจ้า	 ผู้บรรลุบทอัน
ระงับกระท�าแล้ว	 กิจนั้นอันกุลบุตรผู ้ฉลาด
ในประโยชน์พึงกระท�า	 กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้
อาจหาญและซื่อตรงดี	เป็นผู้ที่ว่าง่าย	อ่อนโยน	
ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น	เป็นผู้สันโดษ	เลี้ยงง่าย	เป็นผู้มี
กิจธุระน้อย	ประพฤติเบากายจิต	มีอินทรีย์อัน
ระงับแล้ว	มีปัญญา	เป็นผู้ไม่คะนอง	ไม่พัวพัน
ในสกุลทั้งหลาย	 วิญญูชนติเตียนชนทั้งหลาย 
อื่นได้ด้วยกรรมอันใด	 	 ไม่พึงประพฤติกรรม
อันนั้นเลย	
	 พึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่า	ขอสัตว์ทั้ง
หลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข	 มีความเกษม	 มีตน 
ถงึความสขุเถิด		สตัว์มชีีวิตทัง้หลาย	ทัง้ทีเ่ป็นผู ้
ยังมีความสะดุ้ง	(มีตัณหา)	หรือผู้ที่มั่นคง	(ไม่มี 

พระธรรมเทศนา

	 วันน้ีอาตมาจะแสดงธรรมเรื่อง	 บทสวด
กรณียเมตตสูตร	 บทสวดนี้คัดออกมาจากพระ
สูตร	ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้พระป่าฟัง
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	 มพีระป่ากลุม่หนึง่	ธุดงค์ไปหาทีจ่�าพรรษา		
ไปเจอที่เหมาะสมมาก	 เป็นป่าที่สงบวิเวกพอ
สมควร	 เข้าไปอยู่แล้วพระท่านชอบ	 แต่ก็มี 
ปัญหาอยูว่่า	ป่านัน้มรีกุขเทวดาอยูม่าก	แล้วพอ
พระไปอยูจ่�าพรรษา		เทวดากอ็ดึอดั		กเ็ลยต้อง
ย้ายออกไปข้างนอกชั่วคราว	เอาลูกไปด้วย	ไป
เล่นข้างนอก	เพราะเมื่อพระไปอยู่ก็เหมือนกับ
ว่า	 มีแขกผู้มีเกียรติมาอยู่ในบ้านเรา	 ท�าอะไร
ไม่ค่อยจะสะดวก	 เทวดาคิดว่าพระก็คงจะอยู่
ชัว่คราว	แต่อยูไ่ปๆ	พระกไ็ม่มท่ีาทว่ีาจะไปไหน	
	 เทวดาก็เลยประชุมกันว่าจะท�าอย่างไร 
กนัดี	ต้องออกจากบ้านนานมนักล็�าบากเหมอืน
กัน	 แล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งเสนอว่า	 หลอกให้ 
พระกลวัดีไหม	พระจะหนไีปเอง	กเ็ลยตกลงกนั 
หลังจากนั้นก็ท�าท่าน่าสะพรึงกลัวต่างๆ	 พระ 
กไ็ด้เหน็	ได้ยนิเสยีง	มีอะไรทีว่่าน่ากลัวๆ	ทกุวัน 
แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้น	 เทวดาบางองค์ร้ายกว่า 
นั้น	ปล่อยกลิ่นเหม็นด้วย
	 ทีนี้วันอุโบสถแรกของพรรษา	 พระก็มา
ลงปาติโมกข์ร่วมกัน	 ท่านพระอาจารย์ที่เป็น
ประธานสงฆ์	ดูลกูศษิย์ลูกหา	เอ๊ะ	ท�าไมมาแรกๆ 
พวกท่านดูหน้าตาผ่องใสดี	 เด๋ียวนี้ดูหน้าเศร้า
หมอง	ผ่ายผอม	เป็นโรค	เป็นอะไรไปหรือเปล่า 
พระลูกศิษย์จึงเล่าให้ท่านฟัง	 ท่านบอกว่าตาย 
แล้ว	 จะแก้อย่างไรดี	 แต่ไม่เป็นไร	 พระพุทธ- 
องค์ทรงอนุญาตให้เข้าพรรษาที่สองได้	 อันนี้
หมายถึงว่า	พรรษาของเรามสีามเดอืนใช่ไหม		แต่

ว่าถ้าไม่เข้าเดือนกรกฎา	 ไปเข้าเดือนถัดไปคือ 
เดอืนสงิหากไ็ด้	ถ้ามเีหตจุ�าเป็น	แต่ถ้าเข้าพรรษา 
เดือนแรกมีปัญหา	ก็ย้ายไปจ�าพรรษาที่อื่น	เริ่ม
ต้นใหม่ในเดือนที่สองก็ได้
	 ตกลงพระพากันกลับไปเฝ้าพระพุทธองค์			
ขออนุญาตย้ายไปจ�าพรรษาทีอ่ื่น	พระพทุธองค์ 
ไม่ทรงอนุญาต	 แต่ทรงสอนกรณียเมตตสูตร 
ซ่ึงในตอนต้นน้ันท่านก็เล่าถงึคณุธรรมของพระ 
ที่จะไปอยู่ป่า	และต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องวิธีการ 
แผ่เมตตา	 แล้วก็ทรงให้พระกลุ่มนี้กลับไปสวด
บทนี	้แผ่เมตตาให้เทวดาก่อน	แล้วจะไม่มปัีญหา 
แล้วก็เป็นไปตามท่ีพระพุทธองค์ทรงพยากรณ ์
	 ฉะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมจนกระทั่งทุกวัน 
นี้ว่า	 พระเราธุดงค์ไปไหน	 พอปักกลดแล้วเรา 
จะสวดกรณียเมตตสูตร	 แผ่เมตตาแก่อมนุษย์ 
ทั้งหลาย	 ขออย่ามาหลอก	 ขออย่ามาปล่อย 
กลิ่นเหม็น	เดี๋ยวเราจะภาวนาไม่ได้
 กะระณยีะมตัถะกสุะเลนะ	มาจาก	กะระ- 
ณียะ	+	อัตถะ	+	กุสะละ	ค�าว่า	กะระณียะ	ก็
คอืสิง่ท่ีควรกระท�า	ค�าว่า	อตัถะ	ในทีน้ี่ท่านแปล
ว่าประโยชน์	ส่วน	กุสะละ	กุศล	แปลว่า	ฉลาด		 
คนเราจะท�ากุศลกต้็องฉลาด	ฉลาดในประโยชน์		
ประโยชน์	 ในที่น้ีหมายถึงสิ่งที่จะน�าไปสู่การ 
พ้นทุกข์	 ซึ่งโดยสรุปแล้วคือไตรสิกขาได้แก่ 
ศีล	สมาธิ	ปัญญา	คือเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องการ
ศึกษา	ในเรื่องการพัฒนาตัวเอง
 สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ	 หมายถึง	 
เหมือนผู้ที่รู้ทางที่จะน�าไปสู่ความสงบอย่างดี 
แล้ว	หมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลาย	การปฏิบัติ
ตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลาย	 คุณธรรม
ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 ซึ่งพระที่อยู่ป่าหรือ
นักปฏิบัติทั้งหลายควรจะพัฒนาขึ้นให้มีอยู่ใน
จิตใจของตัวเอง
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	 ข้อแรกคือ	สักโก	ในที่นี้แปลว่าองอาจ	แต่
โดยท่ัวไปหมายถงึว่า	มคีวามสามารถหรอืเก่ง	มี
ความเก่ง	 มีความสามารถ	 และมีความองอาจ			
ความองอาจนี้เป็นเรื่องส�าคัญและเป็นคุณ 
ธรรมเด่นของหลวงพ่อชาข้อหนึ่ง	 ท่านเป็นคน 
ที่องอาจมาก	อย่างเช่นญาติโยมส่วนมากที่เคย
อ่านประวัติท่าน	ก็คงจ�าได้ว่าตอนที่ท่านไปอยู่ 
ป่าช้า	ท�าไมหลวงพ่อชาไปอยูป่่าช้า	เพราะท่าน 
กลัวผ	ีคนทัว่ไปกลวัผีกเ็ป็นอนัว่าสถานทีสุ่ดท้าย
ในโลกที่จะไปค้างคืนก็คือป่าช้า	 แต่นักปฏิบัติ 
อย่างหลวงพ่อชาไม่คิดอย่างนัน้	คดิตรงกนัข้าม	
ว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวป่าช้า	เพราะฉะนั้น
ก็ต้องไปอยู่ป่าช้าให้ชนะจนได้
	 ฉะนัน้นกัปฏบิตัเิรากไ็ม่ใช่ว่า	เราจะไม่กลวั 
อะไรเลย	มันก็มีเหมือนกัน	เมื่อครั้งที่แล้วก็เล่า 
ว่า	วรีบรุษุคอืใคร	วรีบรุษุไม่ใช่คนไม่กลวั	วรีบรุษุ 
คือผู้ท่ีสามารถท�าส่ิงที่ถูกต้องท้ังๆ ที่กลัว  
ถ้าอยูใ่นบางสถานทีไ่ม่กลวัเลย	กโ็ง่ซนิะ	ความกลวั 
เป็นสญัญาณว่ามอีนัตราย	แต่ถ้าเราแพ้ต่อความ 
กลวั	สิง่ทีค่วรท�าไม่ได้ท�าเพราะกลัว	แสดงว่าเป็น 
กเิลสเป็นข้อบกพร่อง	แต่ถ้าความกลัวกเ็ป็นสัก
แต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึง่ทีเ่กดิขึน้		เรากร็ูเ้ท่าทัน 
เรากไ็ม่ได้ยดึมัน่ถือม่ัน		ไม่ได้สนใจมันมากเกนิไป 
มันก็จะค่อยๆ	ดับไป
	 พระพุทธองค์เองก็มีหลักระหว่างที่ท่าน
ปฏบิตัก่ิอนตรสัรูว่้า	ความกลัวเกดิในอริยิาบถใด 
ท่านจะไม่เลกิอริยิาบถนัน้	จนกว่าความกลัวจะ 
หาย	เช่นท่านเดนิจงกรม	ถ้าเกดิกลวัขึน้มา	ท่าน 
ต้องเดนิจนกว่าความกลวันัน้หาย	ไม่ใช่ว่าเปลีย่น 
อริิยาบถไปนัง่	ไปอยู่ท่ีอืน่ทีไ่ม่น่ากลัว		หรอืว่านัง่ 
สมาธ	ินัง่ทีไ่หนกลวั	ท่านจะต้องนัง่จนกว่าความ 
กลัวนั้นหาย	 เพื่อจะได้เห็นเป็นประสบการณ ์
ตรงว่าความกลวัเป็นอารมณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วดบัไป 

	 ถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสกับตัวเอง	 ทั้งความ
เกิดขึ้นและความดับไปของอารมณ์	 เราจะยัง
ไม่เชื่อในความไม่เที่ยงของมัน	 หรือว่าฟังใคร 
พดู		ฟังอาจารย์พดูว่า	ความกลวัไม่ใช่เรา		ไม่ใช่ 
ของเรานะ		เกดิแล้วดบัไป	ครบัๆๆ		แต่เกิดกลวั 
เมือ่ไหร่นะ	ท�าไม่ได้	แต่ถ้าเราอยูไ่ด้	ทนได้	จนกว่า 
ความกลัวนั้นหายไปเลย	 เราสามารถทบทวน 
เหน็กระบวนการของมนัทัง้หมด	ตลอดสายของ 
มนั	จากเกดิ		เกดิขึน้	เพิม่ขึน้ๆๆ		ถงึทีส่ดุ	แล้วก็
ค่อยๆ	หายไป		เรยีกว่ารูเ้ท่าทนัอารมณ์น้ันแล้ว		
โอกาสต่อไปกลัวเมื่อไหร่	 เราจะไม่กลัวเต็มที่ 
เหมอืนทีเ่คยกลวัมาก่อน	เพราะว่าภายในจิตใจ
เรามีสัญญา	 มีปัญญาระดับหน่ึงบอกว่า	 สิ่งน้ี
ไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่ของเรา	 เราก็เคยเห็นมันเกิดมัน
ดับมาแล้ว
	 เพราะฉะนั้น	ความองอาจเป็นคุณธรรมคู่
กับความอดทน		คือกล้า		บางทีเราก็ทนได้		แต่
ว่าไม่กล้าทน	หรอืว่าเอาค�าสอนพระพทุธเจ้ามา
อ้าง	 พอเกิดความเจ็บปวด	 เกิดทรมานอะไรนี ่
โอ้ย		ไม่ใช่ทางสายกลางเสยีแล้ว		อตัตกลิมถาน-ุ 
โยค	พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน		เลิกซะ	หยุดซะ 
แต่คนเราต้ององอาจ	แล้วต้องเก่ง	ต้องสามารถ 
ต้องฝึกให้รู้	แล้วก็ท�าให้คล่อง
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 อชุ ูจะ สหุชุ ูจะ  ตรง		ตรงอย่างดีด้วย	สองค�า 
นี้สามารถจะอธิบายได้หลายๆ	 นัยเหมือนกัน		
หลายๆ	นยั		กค็อื		อชุ	ูตรง	คอืเว้นจากความคด 
ทางกาย	วาจา	ส่วน	สุหุชู ตรงอย่างดี	คือเว้น
จากความคดทางจิตใจ
	 บางที่ท่านอธิบายว่า	อุชู	ตรง	ก็คือซื่อตรง	 
แต่ค�าว่า	 สุหุชู	 ก็คือย�้าว่าจะต้องซื่อตรงอย่าง 
สม�า่เสมอ	ทกุวนัๆ	ตลอดเวลา	คอืคณุธรรมของ 
เราทั้งหลาย	 เราก็มักจะมีอยู่บ้าง	แต่จุดส�าคัญ 
ก็คอืเราสามารถรักษาอดุมการณ์	สามารถรกัษา 
จุดยืนของตน	ทั้งๆ	ที่มีความบีบคั้น	หรือว่าสิ่ง 
แวดล้อมจะเอ้ืออ�านวยให้ปล่อยความซื่อสัตย์ 
สุจริต	ถ้าอยู่ในหมู่คนดีก็ง่าย	ใช่ไหม	แต่ถ้าอยู่ 
ในกลุ ่มคนที่ถือว่าความไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่อง 
ธรรมดาและคนซือ่สตัย์คอืคนโง่		การทีจ่ะรกัษา
ความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์	 ก็ยากขึ้นทันท	ี
เพราะต้องฝืน	ฝืนสิ่งแวดล้อม	ฉะนั้น	ตรง	แบบ 
อชุ	ูกค็อือยู่กบัคนดีกซ็ือ่	ส่วน	สุหุชู	กค็อืย�า้ว่า	ถงึ
แม้ว่าอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีไ่ม่เอือ้อ�านวยต่อความ
ซือ่ตรง	ถึงแม้ว่าจะต้องฝืนกระแสสงัคม	กระแส 
โลก	จะต้องยังคงตรงอยู่ได้
	 บางทีท่านอธิบายว่า	ตรง	แบบ	อุชู	คือไม่
โอ้อวด	 ความไม่ตรงอย่างหนึ่งคือการโอ้อวด
พดูเกนิความจรงิ	โดยเฉพาะมันจะเพิม่บทบาท
ของตัวเองในสิ่งท่ีดี	 หรือว่าอาจจะเป็นการลด
บทบาทในสิ่งที่ไม่ดี	 แต่ต้องการให้ตัวเองเด่น
มักจะพูดเกินความจริง	 แสดงออกเกินความ
จริง	โอ้อวดก็คือไม่ตรง	ทีนี้	สุหุชู	ท่านแปลว่า 
งดเว้นจากการมารยาเสแสร้ง	หรอืว่าเล่ห์เหลีย่ม	 
ลูกไม้	การหลอกลวงคนอื่น	ปกปิดโทษของตัว 
เราเอง	 อันนี้ก็ลึกกว่าใช่ไหม	 ลึกกว่าโอ้อวด	
โอ้อวดคนอื่นเขาจับได้ง่าย	 แต่มารยานี่คนอื่น
เขาจบัได้ยาก	ฉะนัน้ตรงกค็อืไม่โอ้อวด	กเ็รยีกว่า 

ตรงคือพูดตามความเป็นจริง	 แสดงออกตรง
ตามความเป็นจริง	 แล้วก็	 สุหุชู	 ไม่มีมารยา 
ไม่มีอุบาย	ไม่มีเล่ห์กระเท่	ตรงที่สุด
 สวุะโจ	เป็นผูว่้าง่าย	สอนง่าย		ตรงน้ีเราจะ 
สังเกตได้ว่า	การรับโอวาทหรือค�าตักเตือนจาก 
ผู้ใหญ่	 มักจะง่ายกว่ารับจากคนในระดับเดียว 
กัน	หรอืจากระดบัลกูน้องลกูหลานหรอืผูม้อีายุ
น้อยกว่า	อันน้ีภาษาไทยเรยีกว่ามอัีตตา		สวุะโจ 
ก็คือ	อาการของผู้รักความจริง		เป็นผู้ที่ใคร่ต่อ
การศึกษาอย่างแท้จริง	เป็นอาการของผู้ที่กลัว
หลงทาง	กลวัท�าผดิโดยไม่รูต้วั	ผูว่้ายากสอนยาก 
ใครตักเตือนไม่ได้เลย	 หรือว่าตักเตือนแล้วก็
โต้ตอบทนัท	ีถอืว่าไม่สมควรเลยทีจ่ะว่าเราอย่าง 
นั้น	 เพราะว่าคุณเองก็ยิ่งกว่าเราอีก	 จ�าได้ไหม 
เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว	 แล้วก็เอาความ 
ไม่ดีหรือข้อบกพร่องของคนที่มาตักเตือน	 เรา
ไม่โต้ตอบ	หรือไม่ก็นิ่งเฉย	 ไม่รับรู้เลย	หรือไม่
อย่างนั้นก็	ครับๆ	ผมจะแก้ไขตัวเองต่อไป	แต่
จริงๆ	 แล้วไม่ท�าอะไร	 เหมือนเดิม	 ท�าท่าว่า 
ว่าง่ายสอนง่าย	แต่ที่จริงไม่
	 แต่ถ้าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจริงๆ	 ผู้มีคุณ 
ธรรมคือสุวะโจนั้น	 คือใครตักเตือนแล้ว	 ก็จะ 
รู้สึกขอบคุณ	ไม่ใช่พูดเฉยๆ	ตามธรรมเนียมว่า	 
ขอบคุณนะ	แต่รู้สึกจริงๆ		ว่าเออ	เขามีบุญคุณ 
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(โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า)

ต่อเราจริงๆ	 ถ้าบอกเขาได้ว่า	 ขอบคุณนะ	 คือ 
กิเลสของตัวเองนี่เราเห็นได้ยากที่สุด	 เราก็
ยอมรับว่าต้องมีจุดบอดแน่ๆ	 ต้องขอบคุณเขา
ที่ได้ช่วยให้เราเห็นสิ่งที่ตามปกติเราคงไม่เห็น
	 ดังนั้น	 การมีคุณธรรมข้อนี้ส�าคัญมากใน
การพฒันา	ไม่ว่าพฒันาตวัเรา	พฒันาครอบครวั	
พัฒนาสถาบัน	พัฒนาชุมชน	 เพราะว่าถ้าผู้น�า	
ผู้ใหญ่	 เกิดความคิดว่าตัวเองต้องถูกทุกอย่าง	
หรอืว่าอายมุากกว่า	อาบน�า้ร้อนก่อน	รูท้กุส่ิงทกุ 
อย่างดีแล้ว	 แล้วท�าความผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิด 
โทษคนอืน่บ้าง	หรอืไม่ยอมรบัเลยว่าไม่ถกู	กค็ง 
จะมีความเจริญได้ยาก	 แล้วผู้ที่อยู่ข้างล่าง	 ผู้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์	 ก็ไม่กล้าพูด	 คือบางที
คนใหม่	 ก็แน่นอนว่าคนเก่าสามารถรู้สามารถ
เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คนใหม่ยังไม่รู้ยังไม่
เห็น	 เพราะประสบการณ์มากกว่า	 แต่ในขณะ
เดียวกัน	บางทีคนใหม่ก็สามารถรู้สามารถเห็น
บางสิง่บางอย่างทีค่นเก่าไม่รูไ้ม่เหน็	เพราะเคย 
ชิน	เพราะเคยท�าแต่อย่างนี้	ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา 
กไ็ม่เคยมปัีญหาอะไรมากมาย		กเ็ลยไม่ค่อยได้คดิ 
ในเรือ่งนัน้เลย		ถอืว่าเป็นเรือ่งธรรมดา		แต่คนที ่
มาจากที่อื่นก็อาจจะคิดได้ว่า	เอ๊ะ	ท�าไมเขาท�า
อย่างนี	้	ไม่ค่อยจะเข้ากบัอดุมการณ์	ไม่ค่อยจะ
เรียบร้อย	 ถ้าท�าอย่างนี้น่าจะดีกว่า	 ถ้าคนเรา 
พร้อมทีจ่ะรบัฟังค�าตักเตอืน	หรอืค�าแนะน�าจาก
คนอื่น	 ไม่ว่าเขาเป็นใคร	 เราก็ได้ก�าไรมาก	แต่ 
เราคงต้องใช้เวลามากหน่อยในการสร้าง 

บรรยากาศในชุมชนหรือในสถาบัน	 ให้คนรู้ว่า 
เรายินดีรับฟังจริงๆ	 แล้วเขาจะรู้จากปฏิกิริยา 
ของเรา	ในเมือ่มใีครตกัเตอืน	เพราะว่าเราปิดบงั 
ไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนเห็นว่า	 เรารับฟังค�า 
ตักเตือนแล้ว	ไม่มีอาการของอัตตาตัวตน	ไม่มี 
การโต้ตอบ	ไม่มปัีญหา	เขาจะประทบัใจ		แทนที่ 
จะบั่นทอนอ�านาจหรือความเชื่อถือของเขา 
ตรงกันข้ามกลับมีสถานะภาพพจน์ดีขึ้นว่า 
เราเป็นผู้เปิดกว้าง	หวังประโยชน์มากกว่าหวัง 
อ�านาจ	หรอืว่าหวงัรกัษาบทบาท	หรอืหวงัรกัษา 
ต�าแหน่งอย่างเดยีว	ฉะน้ัน	สวุะโจเป็นคณุธรรม
ที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์มาก
 มุทุ	 เป็นผู้อ่อนโยน	 ค�านี้คงจะไม่ต้องพูด
มาก	เพราะว่าคนไทยก็มีข้อนี้เยอะมากอยู่แล้ว
โดยทั่วไป	 แต่คงจะต้องพูดเพียงแค่ว่า	 มุทุนั้น	
ไม่ใช่ว่ายอมทุกสิ่งทุกอย่าง	ไม่ใช่ว่าอะไรๆ	ก็ได้	
หรอืว่าไม่ท�าให้เกดิความเกรงใจเกนิควร	กเ็ป็น
เรือ่งธรรมดาระหว่างคนเราว่า	บางครัง้ความคดิ 
เห็นไม่ตรงกัน	 หรือบางครั้ง	 ฝ่ายหน่ึงก็ถูก
เบียดเบียน	ถูกเอารัดเอาเปรียบ
	 ในความเป็นผูอ่้อนโยนน้ันกไ็ม่ได้หมายถงึ 
ว่า	ห้ามคัดค้าน	ห้ามพูด	ห้ามแสดงออก	บางที
ก็สมควร	เพือ่อะไร	เพือ่รกัษาความถกูต้อง	แล้ว
นอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้ว	 ก็ต้องคิดถึง
ระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวม	 และประโยชน์ลูก	
ประโยชน์หลาน	ประโยชน์คนที่ยังไม่เกิดด้วย	
เราจะเอาแต่ความอ่อนโยนเป็นหลักอย่างเดยีว
ไม่ได้	ซ่ึงเป็นข้อสงัเกตกับคณุธรรมทกุๆ	ข้อ		ถงึ
แม้ว่าเราสามารถอธิบายทีละข้อๆ	จริงๆ		แล้ว
คุณธรรมต่างๆ		มีความสัมพันธ์อาศัยกันอย่าง
ลึกซึ้ง	 ซ่ึงเราจะแยกออกจากกันไม่ได้ในภาค
ปฏิบัติ

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

สัจจะ ในยุคหลังความจริง  (ต่อ)

	 ฉบับที่แล้ว	 ได้เล่าถึงการที่ข้อเท็จจริงไม่
สามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนได้	คนที่รู้ทั้งรู้
ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมเปล่ียนความเช่ือในความคิด
เหน็ของตน	เพราะกลัวการแปลกแยกจากกลุ่ม
ที่ตนสังกัดอยู่	ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
จึงเป็นความต้องการทางอารมณ์ความรู้สึก  
มากกว่าเป็นการใช้เหตุผลทางตรรกะล้วนๆ 
พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราเสพติดความคิดเห็นใน
แบบเดียวกับเรา	 หลักการอนุรักษ์สัจจะจึง
ส�าคัญมาก	 อย่างน้อยก็ท�าให้มีจุดร่วมที่ไม่ขัด
แย้งกันกบัคนอืน่ว่าเราได้ถึงความเชือ่แบบนัน้ๆ	
ได้เพราะเหตุใด	ระหว่างนัน้กพึ็งแสวงหาศาสดา 
เพือ่เข้าไปเรยีนรูใ้ห้บรรลสุจัธรรมด้วยตนเองใน
ทีส่ดุ	เม่ือเข้าถงึสจัธรรมนัน้แล้วกไ็ม่ต้องขดัแย้ง
กับใครๆ	อีก	จริงๆ	แล้ว	ยังมีแง่มุมของสัจจะ
ที่น่าสนใจอีกมาก	ฉบับนี้จึงขอน�ามาคุยกันต่อ

  ความหมายของค�าว่า 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�าสบถ)	เช่น	ด้วยค�าสจัจะ	(สบถ) 
นี้	ขอให้ศีรษะของเจ้าจงแตก
	 ๕)	สจัจภาสติ	(วาจาสจัจ์)	เช่น	บณัฑติควร
กล่าวค�าสัจจะ	(วาจาสัจจ์)	ไม่พึงโกรธ
	 ๖)	ตัจฉะ	 (ความจริง)	เช่น	สัจจะ	(ความ
จริง)	ของสมณพราหมณ์มี	๔	อย่าง	คือ
	 สัตว์ทั้งหมดไม่ควรถูกฆ่า	๑
	 กามทั้งหมดไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ผันแปร	๑
	 ภพทั้งหมดไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ผันแปร	๑

ธีรปัญโญ
ปัญญาภิวัฒน์
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	 ไม่มีเรา	 ไม่มีของๆ	 เรา	 ให้กังวลแก่ใครๆ	
ในที่ไหนๆ	และไม่มีผู้อื่นเป็นที่กังวลแก่เราในที่
ไหนๆ	๑
	 ๗)	อริยสัจจะ	 เช่น	 อริยสัจส่ี	 เป็นกุศลมี
เท่าไร
	 ๘)	ทิฏฐิ	 (มิจฉาทิฏฐิ)	 เช่น	 เพราะเหตุใด	
สมณพราหมณ์เจ้าลัทธิจึงกล่าวสัจจะ	 (มิจฉา
ทิฏฐิ)	ต่างกันไป
 สัจจะ	 ในอรรถแรกที่แปลว่า	สัจธรรมคือ
พระนพิพาน	มาจาก	สต ธาตุ	สาตจเฺจ	ตถเน	ใน
อรรถว่า	เป็นไปตดิต่อ	แน่แท้	มกีารตัง้วเิคราะห์
ดงันี	้ราคกฺขยเหตภุาเวน อวปิรตีตตฺา จตสุจจฺ
ปริยาปนฺนตฺตา วา สจฺจ� ชื่อว่าสัจจะ	 เพราะ
ว่าไม่ผิดเพี้ยนไป	 เนื่องจากเป็นเหตุสิ้นไปแห่ง
ราคะ	หรือเพราะนับเนื่องในสัจจะ	๔
	 ส่วน	สจัจะ	ในอรรถทีส่อง	ทีแ่ปลว่า	มรรค	
มาจาก	สร ธาตุ หึสาย� 	ในอรรถว่าเบียดเบียน	
ตั้งวิเคราะห์ได้ว่าสรติ อายติ ทุกฺข� หึสตีติ สจฺจ� 

สิง่ทีเ่บยีดเบยีนทกุข์ชือ่ว่าสจัจะ	(มรรค	แปลว่า	
ฆ่ากิเลส)
	 จะเห็นได้ว่าค�าว่า	“สัจจะในยุคหลังความ 
จริง”	นี้	ค�าว่า	‘สัจจะ’	จะใช้ในอรรถที่	๑	และ	
๒	ส่วนค�าว่า	‘ความจริง’	จะใช้ในอรรถที่	๘	จึง 
พดูได้อกีอย่างหนึง่ว่า		มรรคและนพิพาน	(สจัจะ) 
ในยคุหลงัทฏิฐ	ิ(สจัจะ)	น่ันเอง	ซ่ึงคงจะเป็นการ
ดไีม่น้อย	ถ้าถงึยคุทีพ่วกเราจะวางทฏิฐิส่วนตน 
ไว้ชัว่คราว	เพือ่มาแสวงหาสัจธรรมทีแ่ท้จรงิกนั 
 ความจริงที่แท้น้ันต้องสามารถพิสูจน์ได้
ว่าถูก	หรือว่าผิด	อย่างใดอย่างหนึ่ง	ส่วน	ทิฏฐิ
ความเชือ่น้ัน	ไม่อาจพสิจูน์ว่าถูก	หรอื	ผดิ	ลงไป 
อย่างใดอย่างหนึง่ได้	(กเ็ขาพอใจจะเชือ่อย่างนัน้ 
ใครจะไปตัดสินว่าถูกหรือผิดได้)	 เลยกลาย
เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม	 แต่ความจริง
เป็นของสากล	 ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ตรงกัน 
ทกุคน	แม้การพสิจูน์อาจจะไม่ง่ายนกั	ต้องอาศยั 
การเข้าไปลงมอืท�า	เข้าไปเป็นส่วนร่วมแห่งการ
เข้าถึงความจริงนั้นด้วย	ความจริงที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ไปในทางใดทางหนึ่งได้	จึงถือได้ว่าไม่ใช่
ความจริงแท้
	 ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็น
ความจริงแท้	 พระองค์ทรงท้าทายให้พวกเรา 
พิสูจน์อยู่ตลอดเวลาดังไวพจน์ของธรรมะว่า		
เอหิปัสสิโก	 ‘จงมาดูเถิด’	 คนที่ฟังเข้าใจแล้ว
ปฏิบัติย่อมสามารถพิสูจน์ได้ตรงกันเป็นสากล	
และยงัเป็น	อกาลโิก	ไม่ขึน้กบักาลเวลาอกีด้วย 
คอืปฏบิตัไิด้และให้เกิดผลได้ไม่จ�ากัดกาล	ฉะนัน้ 
นิพพานก็คงเป็นนิพพานเสมอ	 ไม่มียุค	 จะมีก็
แต่ยคุทีค่นไม่สนใจปฏบิตัมิรรคจึงไม่อาจเข้าถึง
พระนิพพานได้เท่านั้น	และการจะเข้าถึงมรรค
ได้ก็ต้องฟังค�าอธิบายของคนท่ีไปถึงมาก่อน		
เพือ่ท่ีเราจะได้เทยีบเคยีงกับการปฏบิตัขิองเรา										
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	 ในยุคสมัยเมื่อ
พระพุทธเจ้ายังทรง
พระชนมายุอยู่	 เรา
ก็ ส า ม า ร ถ ไ ปฟ ั ง
ธรรมะจากพระพุทธ
อ ง ค ์ ไ ด ้ โ ด ย ต ร ง	
ครั้นเมื่อพระพุทธ
องค์ทรงล่วงลับดับ
ขันธ์	 ปรินิพพานไป
แล้ว	 พระธรรมซึ่งมีมากมายก็ตกเป็นภาระ 
แก่พทุธบรษิทัทีจ่ะสบืทอดต่อไป	พระสงฆ์จงึมา 
ตกลงแบ่งกลุ่มกันสาธยายธรรมะเหล่านี้	 เพื่อ 
รักษาพระพุทธพจน์ไว้	 ที่เรียกกันว่า	 “นิกาย” 
มีฑีฆนิกาย	 หมายถึงพวกที่สาธยายพระสูตร 
ขนาดยาวเป็นต้น	(จะเห็นได้ว่าที่แบ่งนิกายกัน 
แต่ก่อนก็เพื่อแบ่งหน้าที่กันรักษาพุทธพจน ์
มิใช่เพราะแตกแยกกันอย่างทุกวันนี้)	 พระ- 
ธรรมเหล่านี้แหละคือมนต์ของพระพุทธเจ้า 
แต่ปัจจุบันพอพูดถึงพุทธมนต์ก็มักจะหมายถึง 
การสวดกันไปตามประเพณีเท่านั้น	 อาจจะด ู
ขลังก็จริง	 แต ่คนส ่วนใหญ่ก็มักไม ่ เข ้าใจ 
ความหมายของส่ิงที่สวดกันนัก	 เพิ่งจะมีช่วง 
หลัง	ที่มีการสวดมนต์แปลกันมากขึ้น	แต่ก็มัก 
สวดบทเดิมกันซ�้าๆ	 ทั้งที่ธรรมะค�าสอนของ 
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีมากมาย	 รอให้เรา
เข้าไปศึกษา
	 ฉบับนี้จึงขอน�าเอาพระสูตรจาก	 อัฏฐก-
วรรค	 สุตตนิบาต	 ขุททกนิกาย	 สุตตันตปิฎก	
เล่มที	่๒๕	ซึง่นอกจากพระสตูรในวรรคนีจ้ะเป็น
พระสตูรรุน่แรกๆ	ต้ังแต่ทีพ่ระพทุธองค์ทรงเริม่
แสดงในสมัยต้นๆ	 ในการประกาศพระศาสนา
แล้ว	 ยังจัดเป็นพระสูตรหนึ่งในชุดแบบเรียน
ที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลสามารถท่องจ�า

กันได้จนขึ้นใจ	 พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นพุทธ
มนต์แบบเรียนรุ่นดั้งเดิมน่ันเอง	 ตัวอย่างเช่น 
พระโสณะกุฏิกัณณะ	 (พระโสณะมุมกุฏิ)	 ที่ได้ 
สาธยายพระสูตรน้ีและพระสูตรอ่ืนในอัฏฐก-
วรรคในพระคันธกุฎีให้พระผู ้มีพระภาคเจ้า 
ฟังจนท่านได้รับการชมเชยและอนุโมทนาจาก
พระพุทธองค์	 (พระโสณะเดินทางไกลมาเพื่อ
ขอให้พระพุทธเจ้าผ่อนผันพระวินัยบางข้อ
ส�าหรับภิกษุที่อยู่ในแดนไกลตามค�าขอพระ- 
อุปัชฌาย์คือพระมหากัจจายนะ	 พระพุทธเจ้า 
ทรงให้พระอานนท์จัดที่พักของพระโสณะไว ้
ในพระคันธกุฎีของพระองค์เอง	ในเวลาเช้ามืด 
ก็ได้ทรงให้พระโสณะสาธยายพระสูตรที่ได้ 
เล่าเรียนมาให้ฟัง	 เป็นการส�ารวจดูด้วยว่าพระ 
ใหม่เขาเรียนอะไรกัน)	
 จูฬวิยูหสูตร เป็นสูตรที่	 ๑๒	 ในอัฏฐก- 
วรรคนี้	 ว่าด้วยเรื่อง	ถ้าความจริงมีหนึ่งเดียว 
เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร ? ในโลกท่ีต่างคน
ต่างกอ้็างว่าความจรงิของตนถกูต้อง	รปูแบบ
ของพระสูตรเป็นการถาม	-	ตอบ	โดยที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงนิรมติรปูเหมอืนของพระพทุธ-
องค์เองขึ้นมาเพื่อถาม	แล้วพระองค์ก็ตอบเอง 
น่าสนใจมาก	 จะเรียกว่าสัจจมนต์	 (ความใคร ่
ครวญเกี่ยวกับสัจจะ)	ก็คงได้	ลองมาฟังกันดู
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	 				จูฬพฺยูหสุตฺตํ

๘๘๕. สกสํกทิํฏฺฐิปริพฺพสานา
 วคฺิคยฺหนานา กสุลา วทนฺติ.
 โย เอว ํชานาติ ส เวทิ ธมฺม ํ 
 อิท ํปฏิกฺโกสมเกวลี โส.

๘๘๖. เอวมฺปิ วคฺิคยฺห ววิาทยนฺติ
 พาโล ปโร อกฺกสุโลติ จาหุ.
 สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมสํ
 สพฺเพว หีเม กสุลา วทานา.

๘๘๗. ปรสฺส เจ ธมฺมมนานุชานํ
 พาโลมโก โหติ นิหีนปญฺโญ
 สพฺเพว พาลา สุนิหีนปญฺญา
 สพฺเพวเิม ทิฏฺฐิปริพฺพสานา.

๘๘๘. สนฺทิฏฺฐิยา เจว น ววีทาตา 
 สสุํทฺธปญฺญา กสุลา มุตีมา.
 น เตส ํโกจิ ปริหีนปญฺโญ 
 ทิฏฺฐี หิ เตสมฺปิ ตถา สมตฺตา. 

๘๘๙. น วาหเมต ํตถิยนฺติ พฺรูมิ
 ยมาหุ พาลา มิถุ อญฺญมญฺญํ
 สกสํกทิํฏฺฐิมกสุํ สจฺจํ
 ตสฺมา หิ พาโลติ ปรํ ทหนฺติ.

๘๙๐. ยมาหุ สจฺจ ํตถิยนฺติ เอเก   
 ตมาหุ อญฺเญ ตุจฺฉ ํมุสาติ.
 เอวมฺปิ วคิยฺห ววิาทยนฺติ
 กสฺมา น เอก ํสมณา วทนฺติ.

      จูฬวิยูหสูตร
 

(พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า)	 	 	
	 [๘๘๕]	 คนบางพวก	 ยึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิของ 
ตน	ถอืแล้วกอ้็างตวัว่า	เป็นคนฉลาดพดูกนัไปต่างๆ	ว่า 
‘ใครรู้อย่างนี้	 คนนั้นชื่อว่า	 รู้ความจริงแล้ว	 ใครคัดค้าน 
สิ่งนี้	คนนั้นชื่อว่า	ยังบกพร่อง’

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

(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า)
	 [๘๘๗]	 ถ้าคนที่ไม่ยอมรับความจริงของฝ่าย
ตรงข้ามแล้ว	 เป็นคนเขลา	 มีปัญญาทรามไซร้	 คน 
เหล่านั้นแหละ	 ก็ต้องเป็นคนเขลา	 มีปัญญาทรามไป
ทั้งหมด	 เพราะคนเหล่าน้ีทั้งหมดน้ันแหละยังยึดถือ
ทิฏฐิอยู่

	 [๘๘๘]	 ก็ถ้าผู ้คน	 ผ่องแผ้ว	 ปัญญาหมดจดด ี
ฉลาด	มีความรู้ได้	เพราะทิฏฐิของตนแล้วไซร้	บรรดา 
ผู้คนเหล่าน้ัน	 ก็คงไม่มีใครมีปัญญาด้อยเลย	 เพราะ 
ทิฏฐิของคนแม้เหล่าอื่นนั้นก็ถือกันมาแบบเดียวกัน

	 [๘๘๙]	 คน	๒	จ�าพวกกล่าวทฏิฐใิดต่อกันว่า	‘เป็น 
คนเขลา’	 เราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่า	 ‘จริง’	 คนเหล่านั้น 
พากันประกาศทิฏฐิของตนๆ	 ว่า	 ‘จริง’	 เพราะฉะนั้น	
จึงพากันพูดกระทบผู้อื่นว่า	‘เป็นคนเขลา’	

(พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า)
	 [๘๙๐]	 คนบางพวกกล่าวความจรงิใดว่า	‘จริง’	ว่า	
‘แท้’	คนพวกอื่นก็พากันกล่าวความจริงนั้นว่า	‘เปล่า’	
ว่า	 ‘เท็จ’	คนเหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้แล้ว
ก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุไร	 คนเราจึงไม่พูดอย่าง
เดียวกัน	?	

ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก
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๘๙๑. เอกญฺหิ สจฺจ ํน ทุตียมตฺถิ 
 ยสฺมึ ปชา โน ววิเท ปชาน.ํ
 นานา เต สจฺจานิ สย ํถุนนฺติ  
 ตสฺมา น เอก ํสมณา วทนฺติ.

๘๙๒. กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา  
 ปวาทิยาเส กสุลา วทานา.
 สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นานา
 อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ.

๘๙๓. น เหว สจฺจานิ พหูนิ นานา   
 อญฺญตฺร สญฺญาย นิจฺจานิ โลเก.
 ตกฺกญฺจ ทิฏฺฐีสุ ปกปฺปยตฺิวา  
 สจฺจ ํมุสาติ ทฺวยธมฺมมาหุ.

๘๙๔. ทิฏฺเฐ สุเต สีลวเต มุเต วา
 เอเต จ นิสฺสาย วมิานทสฺสี.
 วนิิจฺฉเย ฐตฺวา ปหสฺสมาโน
 พาโล ปโร อกฺกสุโลติ จาห.

๘๙๕. เยเนว พาโลติ ปรํ ทหาติ
 เตนาตุมาน ํกสุโลติ จาห.
 สยมตฺตนา โส กสุโล วทาโน  
 อญฺญ ํ วมิาเนติ ตเทว ปาว.

๘๙๖. อติสารทิฏฺฐิยาว โส สมตฺโต 
 มาเนน มตฺโต ปริปุณฺณมานี.
 สยเมว สาม ํมนสาภิสิตฺโต
 ทิฏฺฐี หิ สา ตสฺส ตถา สมตฺตา.

(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า)
	 [๘๙๑]	 หมูช่นรูช้ดัความจรงิใดแล้วไม่พงึววิาทกนั 
ความจริงนั้นมีอย่างเดียว*เท่านั้น ไม่มีอย่างที่สอง 
คนเหล่านั้น	พากันอวดความจริง	(ของตน)	ต่างๆ	กัน
ไปเอง	เพราะฉะนั้น	คนเหล่านี้จึงไม่พูดอย่างเดียวกัน
(*	หมายถึง	นิโรธสัจจะ	หรือ	มรรคสัจจะ)

(พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า)
	 [๘๙๒]	 เพราะเหตไุรหนอ	?	คนจงึพดูถงึความจรงิ
ทีต่่างกัน	อ้างตนว่า	‘เป็นคนฉลาด’	แต่พดูต่างๆ	กันไป	
ความจรงิทีค่นเหล่าน้ันเล่าเรยีนมา	มหีลายอย่างต่างๆ	
กันหรือ	?	หรือว่าคนเหล่านั้นพากันตรึกนึกเอาเอง	?

(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า)
	 [๘๙๓]	 มิได้มีความจริงหลายอย่างต่างๆ	กันเลย	
มีแต่การยึดเอาด้วยสัญญาในโลกเท่านั้นที่ต่างกัน	แต่
คนท้ังหลาย	 ต่างก็ก�าหนดตรึกไปในทิฏฐิท้ังหลาย
กนัเอาเอง	แล้วจงึตกไปในคูต่รงข้ามของความขดัแย้ง	
‘จริง’	หรือ	‘เท็จ’	

	 [๘๙๔]	 ผู้ใดอาศัยความจริงเหล่านี้	คือ	รูปที่เห็น	
เสยีงทีไ่ด้ยนิ	ศลี	พรต	และอารมณ์ทีร่บัรูไ้ด้	แล้วแสดง
อาการดูหม่ิน	 ด�ารงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจ*	 แล้วก็หลง
ระเริงกล่าวว่า	‘คนอื่นเป็นคนเขลา	ไม่ฉลาด’

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

	 [๘๙๖]	 คนนั้นเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยทิฏฐิที่
แล่นเกินไป*	เมาด้วยความถือตัว	มีมานะจัด	อภิเษก
ตนเองด้วยใจ	เพราะทฏิฐนิัน้พวกเขาถอืกนัมาอย่างนัน้
(*อตสิารทิฏฐ ิหมายถงึ	ทฏิฐ	ิ๖๒	เรยีกอกีอย่างว่า	“ทฏิฐทิีต่กลงใจ”)
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๘๙๗. ปรสฺส เจ หิ วจสา นิหีโน
 ตุโม สหา โหติ นิหีนปญฺโญ
 อถ เจ สย ํเวทคู โหติ ธีโร
 น โกจิ พาโล สมเณสุ อตฺถิ.

๘๙๘. อญฺญ ํ อิโต ยาภิวทนฺติ ธมฺม ํ 
 อปรทฺธา สุทฺธิมเกวลี เต.
 เอวมฺปิ ติตฺถฺยา ปุถุโส วทนฺติ  
 สนฺทิฏฺฐิราเคน หิ เตภิรตฺตา.

๘๙๙.  อิเธว สุทฺธิ อิติ วาทยนฺติ   
 นาญฺเญสุ ธมฺเมสุ วสุิทฺธิมาหุ.
 เอวมฺปิ ติตฺถฺยา ปุถุโส นิวฏฺิฐา  
 สกายเน ตตฺถ ทฬฺห ํวทานา. 

๙๐๐. สกายเน วาปิ ทฬฺห ํวทาโน
 กเมตฺถ พาโลติ ปรํ ทเหยฺย.
 สยเมว โส เมธคมาวเหยฺย
 ปรํ วท ํพาลมสุทฺธิธมฺม.ํ

๙๐๑. วนิิจฺฉเย ฐตฺวา สย ํปมาย
 อุทฺธ ํส โลกสฺมึ ววิาทเมติ.
 หิตฺวาน สพฺพานิ วนิิจฺฉยานิ
 น เมธค ํกพฺุพติ ชนฺตุ โลเกติ.
          จูฬพฺยหูสุตฺต ํนิฏฺฐิต.ํ

	 [๘๙๗]	 อน่ึง	หากบคุคลจะเป็นผูเ้ลวทรามเพราะ
วาจาของฝ่ายตรงข้ามแล้วไซร้	เขาก็คงเป็นผู้มีปัญญา
ทรามไปพร้อมกบัผูน้ั้น	และถ้าผูเ้รยีนจบพระเวท	เป็น
นักปราชญ์ได้เองไซร้	บรรดา	‘ผู้รู้ทั้งหลาย’	ก็คงไม่มี
ใครเป็นคนเขลา

	 [๘๙๘]	 เพราะพวกนอกศาสนาที่แท้จริงเป็นผู้
ก�าหนัดยิ่งในทิฏฐิของตน	พวกเขาจึงพากันกล่าวทิฏฐิ
มากแม้อย่างนีว่้า	‘ชนเหล่าใดกล่าวสรรเสรญิความจรงิ
แบบอื่นนอกจากความจริงแบบนี้	 ชนเหล่านั้นเป็นผู้
พลาดทางแห่งความหมดจด	เป็นผู้ไม่บริบูรณ์’	

	 [๘๙๙]	 พวกนอกศาสนาที่แท้จริงพากันกล่าว
ความหมดจดว่ามีอยู ่ในความจริงแบบน้ีเท่าน้ัน	 ไม ่
กล่าวความหมดจดในความจริงแบบอื่น	 พวกนอก 
ศาสนาทีแ่ท้จรงิตัง้อยูใ่นทฏิฐมิากแม้อย่างน้ี	ต่างกล่าว
ยืนยันในความจริงอันเป็นแนวทางของตนนั้น

	 [๙๐๐]	 อน่ึง	 เธอที่กล่าวยืนยันในแนวทางลัทธิ
ของตนกระทบใครอื่นว่า	 เป็นคนเขลา	 เพราะทิฏฐินี้	
เธอผู้นั้น	 กล่าวถึงผู้อื่นว่า	 ‘เป็นคนเขลา	 และมีความ
จรงิทีไ่ม่บรสิทุธิ’์	พงึน�าความววิาทมุง่ร้ายถ่ายเดยีวมา
สู่ตน

	 [๙๐๑]	 เธอผู ้ ต้ังอยู ่ในทิฏฐิที่ตกลงใจและต้ัง
ศาสดากันขึ้นเองแล้ว	 ย่อมถึงการวิวาทกันต่อไปใน
โลก	 ส่วนผู้ที่วางทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งมวลลงได้หมดแล้ว	
ย่อมไม่ก่อให้เกิดการวิวาทร้าวฉานขึ้นอีกในโลก	ฯ

“จูฬวิยูหสูตร จบ”

จะเห็นได้ว่าการยึด	 “สัจจะ”	 (แท้จริงคือ 
ทิฎฐิ)	 ของตนน้ันท�าให้เกิดการวิวาทกันได ้
อย่างไร	 เมื่อเห็นโทษแล้วก็ควรวางทิฎฐิ 
นั้นลง	 แล้วหันมาศึกษาความจริงแท้เพื่อ
ความดับทุกข์ร่วมกันเถิด



๒๓
21

สูตร หายใจ
รวมพระสูตร

ส�าหรับผู้รักการสวด

ธีรปัญโญ

ชวนอ่านหนังสือ

	 	 ป ีใหม ่สงกรานต์	 ป ีพุทธศักราชที่ 
๒๕๖๐	ถ้านบัแบบไทยเรากผ่็านไปอกีปีแล้ว	ปีนี้
นบัเป็นปีทีพ่เิศษกว่าทกุปี	พเิศษอย่างไร	?	จ�าได้ 
ว่าเคยอ่านหนังสือวิชาการพุทธศาสนาภาษา 
อังกฤษในห้องสมุดวัดป่านานาชาติในช่วงท่ี 
บวชใหม่ๆ	 มาสะดุดตรงเรื่องการนับปีพุทธ- 
ศักราชที่ต่างกัน	 นักวิชาการทางพุทธศาสนา
ชาวตะวันตกที่มีช่ือเสียงหลายท่าน*	 นับปี
พุทธศักราชไม่ตรงกันกับเรา	 เขาค�านวณนับ
เทียบศักราชตามปีศักราชแบบทางตะวันออก	
(อินเดีย)	ช่วงรชัสมยัพระเจ้าจนัทรคปุต์	(ปูข่อง 
พระเจ้าอโศกมหาราช)	 และกษัตริย์องค์ต่อๆ	
มาเทยีบกับการนับปีศกัราชทางตะวันตก	(กรกี)

ช่วงทีพ่ระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ได้ทิง้ขนุพลไว้เป็น 
กษัตรย์ิปกครองรฐัต่างๆ	ทีย่ดึได้ทางตอนเหนือ 
ของอินเดยี	ทีม่บีนัทกึล�าดบัปีไว้ชดัเจน	เมือ่เอา 
ปีรชัสมยัทีพ่ระเจ้าอโศกมหาราชขึน้ครองราชย์ 
(ปี	พ.ศ.	๒๑๘)	เป็นหลกัเทยีบ	แล้วค�านวณออกมา 
กลับได้ช้ากว่าของเราไปราวๆ	๖๐	ปี	ซึ่งถ้าค�า 
สันนิษฐานของนักวิชาการตะวันตกเหล่านั้น 
เป็นจริง	 ในปีน้ีก็ต้องนับว่าเพิ่งเป็นช่วงก่ึง 
พุทธกาล	 ที่ตื่นเต้นก็เพราะผู้เขียนเกิดไม่ทัน 
ยุคกึ่งพุทธกาล	 (ถ้านับแบบของเรา)	แต่ถ้านับ 
แบบของตะวนัตกนี	้กห็มายความว่าเราเกดิก่อน 
ครึ่งพุทธกาล	และมีโอกาสจะได้ฉลองกึ่งพุทธ- 
กาลด้วย	จึงตั้งตารอคอยปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	
น้ี	 ว่าจะได้เห็นช่วงเปลี่ยนผ่านพุทธศาสนาที่
ส�าคัญๆ	อะไรบ้าง
	 ซึ่งในที่สุดปีนั้นก็มาถึง	เคยคิดหวังไว้ในใจ
ว่า	ถ้าพทุธศาสนาจะสบืต่อไปให้ครบ	๕๐๐๐	ปี 
ช่วงก่ึงพุทธกาลน้ีก็น่าจะมีเหตุการณ์ส�าคัญที่
เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆ	 อย่างที่จะเป็นปัจจัยให้
พุทธศาสนากลับมามีความส�าคัญ	 และก็เป็น
ความจริง	 หลายๆ	 ท่านคงได้เห็นสถานการณ์
บ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า
ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ไปในทิศ 
	 *นักวิชาการท่านแรกที่น�าเสนอการนับป	ี
พ.ศ.	แบบนี้คือ	Prof	Heinz	Bechert		อีกท่าน
คือ	Prof	KR	Norman	บรรยายไว้ในบทความ		
“A	Philological	approach	to	Buddhism”	
และในเลก็เชอร์		“Buddhism	and	its	Origin.” 
และ	Prof	Rupert	Gethin	ในหนังสือ	“	Bud-
dhist	Path	 to	Awakening.”	สองท่านหลัง
เป็นประธาน	Pali	Text	Society	คนก่อนและ
คนปัจจุบันตามล�าดับ
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ทางใด	 การเปลี่ยนสมเด็จพระสังฆราชและ
ในหลวงของประเทศไทย	ทีจ่ดัว่าเป็นศนูย์กลาง
พระพทุธศาสนาในช่วงเวลาทีไ่ล่เลีย่กนั	ปัญหา
เรื่องความเชื่อของคนทั้งในและนอกประเทศ 
ทีส่วนทางกับความจรงิ	ค�าว่า	‘ยคุหลงัความจรงิ’ 
กลายเป็นค�านิยามของยุคที่ผู้คนหันหลังให้กับ
สัจธรรม	 เพราะหันไปหาวัตถุนิยมกันเต็มตัว	
ท�าให้การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์	ที่ล่อแหลม
ต่อการท�าสงคราม	 ท�าลายล้างซ่ึงกันและกัน	
และทิฏฐิวิปริตที่ผิด	แผ่เต็มไปหมด
	 ในยามนีส้�าหรบัชาวพทุธเรากค็งไม่มีอะไร
ที่จะส�าคัญไปกว่าการหันกลับไปหาหลักค�า 
สอนของพระบรมศาสดาที่พระเถระได้ช่วยกัน
ธ�ารงรักษาไว้ในพระไตรปิฎก	 และน้อมน�าเอา
หลกัธรรมะและวินยั	มาใช้ให้เกดิผลจรงิในชีวิต
ของเรา	เพื่อจะพิสูจน์ว่า	ความจริงยังไม่หมด
ไป ถ้าเราตั้งใจจะท�าให้มันจริง
 ผูเ้ขยีนชอบสวดมนต์มาต้ังแต่เด็กๆ	คณุย่า
จะสอนให้สวดมนต์ก่อนนอนทกุๆ	วัน	อย่างน้อย 
กต้็องสวดอิติปิโสก่อนทีห่วัจะถงึหมอน		คณุย่า
จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของความยืนหยัดในการ
ระลกึถงึสิง่ทีถ่กูต้อง	ท�าให้ท่านมคีวามอ่อนโยน 
และสงบเยือกเย็นในธรรมะอยู ่เสมอ	 ลูกๆ	
หลานๆ	จงึอยากอยูใ่กล้ๆ	อานภุาพของการสวด
มนต์นี้	 ปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าให้ผลดีต่อคลื่นสมองและท�าให้จิตมีสมาธ ิ
ได้ด	ียิง่เดก็ๆ	ด้วยแล้ว	การสวดมนต์มกัจะได้ผล
ดีกว่าการน่ังสมาธิ	 (ซึ่งมักจะนั่งหลับมากกว่า)
นอกจากน้ีการสวดมนต์ยังท�าให้มีพลังในการ
ยืนหยัดรักษาเป้าหมายของเรา	 ในท่ามกลาง
ความวุ่นวายของกามวัตถุภายนอกได้อีกด้วย
	 เม่ือผู้เขียนบวชเข้ามาในพระศาสนาครบ	
๕	พรรษา	พ้นนิสัยแล้ว	ได้มีโอกาสจาริกไปใน

ที่ต่างๆ	 ในช่วงที่เดินธุดงค์ไปทางอีสานเหนือ		
ได้ฟังการสวดพื้นบ้านหลายบทที่น่าประทับใจ	
อีกทั้งช่วงที่ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นธรรมทูตอยู่ที่
ต่างประเทศก็ได้เรยีนรูว้ฒันธรรมการสวดมนต์
ของฝรัง่	ของศรลีงักา	ของพม่า	และของอินเดยี	
ได้พบบทสวดต่างๆ	 มากมายท่ีมีความไพเราะ	
และมีความหมายลึกซึ้ง	เมื่อถึงโอกาสจะได้ท�า
หนังสือสวดมนต์ประจ�าวัดของตนเองขึ้น	 จึง
ได้คัดเลือกบทสวดมนต์ที่ชอบมาเก็บรวบรวม 
เอาไว้ในที่เดียวกัน
	 ส่วนชื่อว่า	 “สูตร หายใจ”	 นี้โผล่ขึ้นมา 
ในเช้าวันหน่ึง	หลงัจากสวดบทอานาปานสตจิบ 
ลง	 ซึ่งค�าน้ี	 อาจหมายถึง	 อานาปานสติสูตร 
ก็ได้เพราะเป็นสูตร	(ที่เกี่ยวกับ)	ลมหายใจ	จะ 
หมายถึง	การสูดหายใจ	 ก็ได้แต่นัยที่ชอบคือ 
เป็นการต่อลมหายใจให้พระสูตร	 ไม่ให้เฉา
อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเฉยๆ	 แต่เราใส่ลมหายใจ
เข้าไปในพระสูตรนั้นๆ	ด้วยการน�ามาสวดออก
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�านอง	ดังนี้	:
 ที่พึ่งอันประเสริฐ - เกิดเมตตาในสรรพ
สัตว์ - พระสูตรหลักที่ส�าคัญ - รู้จักเครื่องกั้น 
กนัไว้ก่อน - ย้อนอรยิสจัจ์ต้องขดัเกลา - วเิวก
เข้ากรรมฐาน - พยานแห่งสัจจะ - ธรรมคณะ
ให้ผาสุก - ปลุกให้ตื่นก่อนตาย - ปิดท้ายที่
อภิธรรม - น�าศาสนามาเมืองไทย - เราจะไป
ยังไงต่อ ?
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สารบัญหมวดแรก
ที่พึ่งอันประเสริฐ	ก็จะมีบทย่อยๆ	ดังนี้
	 นรคณุคาถา	นวสีหคาถา........................๖
	 พทุธบารม.ี...............................................
กว่าจะมีพุทธะ																										 			๑๗
	 พุทธ	ธัมม	สังฆ	วันทนา...........................
ควรค่าแก่การกราบไหว้																																				๑๘
	 อาชีวัฏฐมกศีล.........................................
ศลีเบือ้งต้นพรหมจรรย์																																						๒๐
	 ขมา	 ยาจนา.......................................... 
เริ่มต้นใหม่	ด้วยอภัยขอขมา																		๒๑
	 อัคคัปปสาทสูตร......................................
ความเลื่อมใสอันเลิศ	 	 	 			๒๒
หรือหมวดพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติ	 ที่มี
หมวดธรรมะ	๔	ให้จ�าได้ง่ายๆ
ย้อนอริยสัจจ์ต้องขัดเกลา
	 ปธานวัคคะ..............................................
สมัมปัปธานสี	่เพยีร		๔		ด้าน																																๑๑๔
	 ปัญญตัติวคัคะ..........................................
บญัญตัสิิง่ทีเ่ลศิ	๔	ประการ																																			๑๒๒
	 สัลเลขสูตร...............................................
ฝึกความขัดเกลา	๔๔		ข้อ																																							๑๒๕
	 สมาธวิคัคะ...............................................
ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ใน	๔	สัจจะนี้											๑๓๔

หรือหมวดพระสูตรส�าหรับผู้ที่ปรารถนาการ
ปลีกวิเวกได้ใช้ทบทวน
วิเวกเข้ากรรมฐาน
	 อสุภสูตร.............................................
ความไม่งามตามเราไป																																					๑๕๒
	 สมาธสิตูร.................................................
สมาธไิม่มปีระมาณได้ญาณ	๕																									๑๕๔
	 อรญัญสตูร...............................................

ธรรม	๕	ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร																																								๑๕๖
	 อานาปานสตสิตูร.....................................
ศาสตร์แห่งการหายใจ	 	 																			๑๕๘
	 อานาปานสตสิมาธปิาฐะ..........................
หายใจให้สดชื่น	 	 	 										๑๗๖
หรือหมวดพระสูตรคาถาของพระเถระเถรี
อรหันต์	ที่บรรลุธรรมตามพระศาสดา
พยานแห่งสัจจะ    
	 รัฏฐปาลสูตร............................................
ท�าไมรัฐบาลบวช																																			๑๘๕
	 ปาราปริยสูตร..........................................
เมือ่พระผูส้�ารวมอนิทรย์ีเอ่ยค�า																			๑๙๐
	 อรหนัตสตูร..............................................
เมือ่พระพุทธเจ้ากล่าวถงึพระอรหนัต์									๒๐๐
	 โรหิณีสูตร...........................................
สุขใจเมื่อใกล้สมณะ	 	 									๒๐๒
	 สุภากัมมารธีตาสูตร.................................
โทษของเงินทองโดยธิดาช่างทอง										๒๐๘
หรือหมวดพระสูตรส�าหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วม
กันเป็นหมู่คณะ
ธรรมคณะให้ผาสุก
	 มหาโคปาลกสูตร.................................
เลี้ยงคุณ	(ธรรม)	เหมือนเลี้ยงโค	 									๒๑๖
	 โคตมีสูตร.............................................
หลักตัดสินธรรมวินัย	๑๖	ข้อ	 									๒๒๖
	 คาถาธรรมบท......................................
ธรรมะคือเพื่อนร่วมทาง																				๒๓๒
	 นาถกรณธรรม.....................................
ธรรมท�าที่พึ่ง																																	๒๔๖
	 สาราณียธรรม......................................
ธรรมให้ระลึกถึงกัน																									๒๕๒
	 อปรหิานิยธรรม........................................
ธรรมยังไงไม่ให้เสื่อม	 							๒๕๘/๒๖๒/๒๖๕
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	 จึงขอฝาก	สูตร หายใจ	 ไว้ให้เป็นสมบัติ
ของชาวพทุธทีร่กัการสวดทกุๆ	ท่าน	มาช่วยกัน 
สาธยายกันทุกวัน	รักษาค�าสอนของพระพุทธ- 
องค์ท่านไว้ในลมหายใจของพวกเรา	 หวังว่า 
หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์	 เป็นกัลยาณ- 
มติร	เป็นเครือ่งน�าทางส�าหรบัผูใ้ฝ่ในการปฏิบติั 
รักการแสวงหาความจริง	 ขอให้ไกลจากคน 
พาลเขลา	 อยู่ในร่มเงาแห่งนักปราชญ์บัณฑิต 
ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตราบจนกว่าจะ 
เข้าถึงพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุก
คนเทอญ
 ฐาตุ จิร� สต� ธมฺโม 
	 ขอพระธรรมของสัตบุรุษ	 จงด�ารงอยู่สิ้น
กาลนาน

	 ฝากพระสูตร	สืบไว้	ในลมหาย
สาธยาย	เป็นเสียง	ส�าเนียงสวรรค์
	 สูดหายใจ	ใส่ลมใน	สูตรชีวัน		
‘สูตรหลัก’	พลัน	เป็น	‘หลักสูตร’	ใช้ขูดเกลา
	 ช�าระใจ	ช�าระกาย	หมายให้คิด	 	
วิปริต	ผิดแผ่	แก้ความเขลา
	 ชี้วัฏฏะ	ช�าระทาง	สร่างความเมา
ทุกค�่าเช้า	เชิญผ่อนคลาย	สูตร	หายใจ	ฯ

	 ก็คงพอเห็นโครงร่างคร่าวๆ	 ของบทสวด
มนต์	สูตร หายใจ	ฉบับนี้	 ความที่ไม่อยากให้
หนังสือหนาจนเกินไป	 จึงจ�ากัดไว้ที่ประมาณ	
๓๐๐	หน้า	แต่ทีจ่รงิยงัมอีกีหลายพระสตูรทีน่่า 
จะน�ามาสวดกันเช่น	พรหมชาลสตูร	ทีน่อกจาก
จะเป็นพระสูตรแรกในพระไตรปิฎกแล้วยัง 
เป็นพระสูตรที่พระโสณะและพระอุตตระใช ้
ปราบยักษ์	 และประดิษฐานพระศาสนาลงใน
สุวรรณภูมิอีกด้วย	 อีกทั้ง	ทสุตตรสูตร	 แจง
ธรรม	๑	 -	๑๐	ด้วยธรรม	๑๐	 รวมแล้วได้ถึง 
๕๕๐	หน้าถือว่าเป็นต้นแบบของการสังคายนา	 
เป็นสูตรหลักที่น่าจะได้น�ามาเป็นหลักสูตรใน 
การศึกษา	 เพื่อความเข้าใจพระสัทธรรมกัน 
ให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน	 ถือเป็นการช�าระสังคายนา 
ความเห็นผิดของพวกเราไปด้วยในตัวดีกว่า 
ที่จะตัดตอนเอาออกมาศึกษาเป็นข้อๆ	 ซึ่ง
นอกจากจะท�าให้ขาดองค์รวมและขาดบริบท
แล้ว	 ยังท�าให้ค�าสอนของพระพุทธองค์ตื้นเขิน
ตามไปด้วย
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หลักธรรม ท�าให้งาม

วศิน อินทสระ 
ปัญญารัตนะ

	 ความงาม	มทีัง้ทางกาย	ทางวาจา	และทางใจ 
ผูม้กีริยิาวาจาเรยีบร้อย	ดงูามตา	ไม่แสดงอาการ
โกรธตอบผู้โกรธ	 ไม่กล่าววาจาหยาบอันเป็นที่
ระคายห	ูเรยีกว่า	เป็นผูม้กีาย	วาจางาม	ส่วนผูม้ี 
น�า้ใจงามนัน้		แสดงออกทางการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่		
ไม่ดดูาย	ไม่ใจจดืใจด�า	มคีวามกรณุา	ทนไม่ได้ต่อ 
ความทุกข์ของผู้อื่น	 คือเป็นผู้มีจิตซึ่งประกอบ 
ด้วยเมตตากรุณานั้นเอง
	 ในหนังสือหลักสูตรนักธรรม	 (นวโกวาท)	
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณ- 
วโรรส	 น�าเอาพระพุทธพจน์	 ๒	 ข้อ	 คือ	ขันต ิ
ความอดทน	 และโสรัจจะ	 ความสงบเสงี่ยม 
มาตั้งเป็นหัวข้อว่า	“ธรรมส�าหรับท�าให้งาม”  
หมายความว่า	 ท�าให้บุคคลผู้มีธรรม	 ๒	 ข้อน้ี
เป็นคนงาม
	 เมื่อภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกันเป็น	 ๒	
พวก	ทะเลาะววิาทกนั	คอืพวกพระวนิยัธร	และ
พวกพระธรรมกถึก	 พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่า		

“จะเป็นความงามหาน้อยไม่	ถ้าเธอทัง้หลายจะ
พงึมคีวามอดทนและความสงบเสง่ียมต่อกนั	ไม่
ทะเลาะวิวาทกัน	สามัคคีกัน”
	 เมื่อพระปุณณมันตานีบุตรทูลลาพระ- 
พุทธเจ้า	 เพื่อไปอยู่ที่แคว้นสุนาปรันตะ	 พระ 
พุทธเจ้าตรัสว่า	“ที่นั่นมีคนดุร้ายมาก	ถ้าเขาด่า 
เธอจะท�าอย่างไร”	พระปุณณะกราบทูลว่า			“ข้า 
พระองค์จักคิดว่า	เขาด่าดีกว่าเขาตีด้วยฝ่ามือ”
	 “ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือล่ะ”
	 “ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า	 ดีกว่าเขาปาด้วย
ก้อนดิน”
	 “ถ้าเขาปาด้วยก้อนดินล่ะ”
	 “ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า	 ดีกว่าเขาตีด้วย
ท่อนไม้”
	 “ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ล่ะ”
	 “ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า	ดีกว่าเขาแทงด้วย
ศัสตรา”
	 “ถ้าเขาแทงด้วยศัสตราล่ะ”
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 “ข้าพระองค์กจ็กัคดิว่า	ดกีว่าเขาฆ่าให้ตาย” 
 พระศาสดาตรสัถามเป็นค�าสดุท้ายว่า	“ถ้า
เขาฆ่าให้ตายล่ะ”
	 “ข้าพระองค์ก็จักคิดว่า	 เขาฆ่าให้ตายก็ยัง
ดีกว่าฆ่าตัวเอง	 สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
บางคน	อดึอดัขดัใจจนต้องฆ่าตวัตาย	ข้าพระองค์ 
ไม่ต้องฆ่าตัวเอง	มีคนมาฆ่าให้เสร็จ”
	 พระศาสดาตรัสว่า	 “เมื่อเธอคิดได้อย่างนี้	
เธอก็สามารถไปอยู่ที่แคว้นสุนาปรันตะได้	และ
จกัได้ประโยชน์มาก	ปรากฏว่าพระปณุณมนัตา-
นีบุตรได้ไปอยู่ที่แคว้นสุนาปรันตะ	 และได้ท�า
ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอนัมาก	ด้วยอดุมคติ
ที่ถือความอดทนของท่าน	 ท�าให้ประชาชน 
ชาวสุนาปรันตะมีความอดทน	 เว้นจากการ 
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	อยู่อย่างสงบสุข
	 ปัจจุบัน	 บ้านเมืองของเรา	 ชาวเมืองของ 
เรา	 มีคนทะเลาะวิวาทกันมาก	 ฆ่ากันตายบ้าง	 
ทะเลาะวิวาทกันบ้าง	 เพราะความไม่อดทน 
ลุอ�านาจแก่โทสะ	 ไม่คิดอย่างที่พระปุณณะ 
ท่านคิด	 ถ้าจะมีคนแย้งว่า	 “ก็ท่านเป็นพระ
อริยเจ้า	ท่านก็คิดได้	แต่เราเป็นปุถุชนจะคิดได้
อย่างไร”	 ก็ขอให้นึกว่า	 เราเป็นศิษย์หรือสาวก
ของพระอรยิเจ้า	เรากต้็องเดนิตามรอยของพระ
อริยเจ้า	ผู้ซึ่งเราเคารพนับถือ	เมื่อเดินตามรอย
ของท่าน	 ก็จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ท่านถึงแล้ว	 ถ้ายังไม่ถึงก็ถือว่า	 ก�าลังฝึกฝนอยู่ 
ก�าลังเดินตามรอยอยู่	วันหนึ่งจะต้องถึง		 	
	 พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า	 “ไม่มีเคราะห์
ร้ายใดเสมอด้วยโทสะ”	 (นตฺถิ	 โทสสโม	 คโห)	
เมื่อใดเกิดโทสะขึ้นมา	 ให้เรารีบระงับเสีย	และ
บรกิรรมว่า	“เคราะห์ร้ายมาแล้ว”	เอาขนัตแิละ
เมตตามาประหารโทสะนั้น	 หรือลดละให้ทุเลา
เบาลง	เรือ่งร้ายก็จะระงบัไป	มคีนเป็นอนัมากที่

ถูกจองจ�าท�าโทษอยู่เป็นเวลานานปี	เพราะเหต ุ
ท่ีไม่อดทนต่อเรื่องเล็กน้อย	 เป็นตัวอย่างให้ 
เห็นกันอยู่มากมาย	 นอกจากเราต้องใช้ความ 
อดทนมาเป็นเครือ่งประดับแล้ว	ต้องใช้โสรจัจะ 
คือความสงบเสงี่ยม	 ความเจียมตัว	 อ่อนน้อม
ถ่อมตน	 ไม่บังอาจที่จะไปก้าวร้าวผู้ใด	 นึกอยู่
เสมอว่าเรายังไม่ดีพอ	 ถือเอาเหตุการณ์ต่างๆ	
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	 มาเป็นบทเรียน
ส�าหรบัฝึกตน	บณัฑติท่านกล่าวว่า		“บณัฑิตทัง้
หลายย่อมฝึกตน”	(อตฺตาน�	ทมยนฺติ	ปณฺฑิตา) 
	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “เราจักอดทนต่อค�า 
ล่วงเกนิของผูอ้ืน่	เหมอืนช้างศกึก้าวลงสูส่งคราม 
ต้องอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศต่างๆ	 เพราะ
ว่าคนส่วนมากเป็นคนไม่ดี...ผู้ที่ฝึกตนให้อดทน
ต่อค�าล่วงเกินของผู้อื่นได้	 เป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในหมู่มนุษย์”	 ด้วยเหตุนี้	 ถ้าเราอยากเป็นผู้
ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์	 เราก็ต้องหัดอดทน
ต่อค�าล่วงเกนิของผูอ่ื้น	ตามเยีย่งอย่างของพระ-
ศาสดา	คราวหนึง่เสด็จไปเมอืงโกสมัพ	ีพระนาง- 
มาคัณฑิยาผูกเวรในพระองค์	จ้างคนให้ตามด่า
พระพุทธเจ้าเป็นเวลาหลายวัน	แต่ก็ทรงอดทน
ไม่ทรงโต้ตอบอะไรเลย	 จนพวกที่ตามด่านั้น
เลิกราไปเอง	 อีกคราวหนึ่งที่เมืองสาวัตถี	 นาง
จิญจมาณวิกาใส่ความพระองค์ว่าท�าให้นางมี 
ครรภ์	 วันหนึ่งไปยืนด่าพระองค์ท่ีธรรมสภา	
ท่ามกลางประชาชนทีม่าฟังธรรม	พระพทุธองค์
คงสงบนิ่งและตรัสเพียงว่า	 “น้องหญิง	 เรื่องนี้
เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่า	 จริงหรือไม่จริง”	 นาง
จิญจมาณวิกาแพ้ภัยตัวเอง	 จนถึงแผ่นดินสูบ	
เพราะประทุษร้ายต่อบคุคลผู้ไม่ประทษุร้ายและ
มีคุณธรรมสูงมาก
	 พระสารีบุตรนั้นเป็นท่ีรู้กันดีว่าเป็นผู้ไม่ 
โกรธ	 วันหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งต้องการจะ
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ทดลองว่าท่านโกรธหรือไม่โกรธ	 เขาเดินตาม 
หลงัท่านขณะออกบณิฑบาต	ใช้มอืทบุหลงัท่าน
อย่างแรง	ท่านก็คงเดินเฉย	ไม่โกรธ	ไม่ว่าอะไร	
จนพราหมณ์รู้สึกผิด	 นิมนต์ท่านไปรับอาหาร
บิณฑบาตที่บ้าน	 เป็นการไถ่โทษ	 ท่านให้อภัย
และไปรับอาหารที่บ้านพราหมณ์
	 เมื่อท่านมโหสถบัณฑิตต้องการเลือกคู ่
พอใจนางอมราเทว	ีนางอมรากพ็อใจ	ท่านมโหสถ 
ต้องการทดลองว่านางมีความอดทนหรือไม่			
เมื่อนางน�าข้าวต้มเข้าไปให้	 ความจริงรสดีมาก		
รับประทานค�าแรกก็รู้สึกซาบซ่าน	 แต่ท�าเป็น
โกรธว่าท�าอาหารไม่เป็นรส	 ถ่มทิ้งเสีย	 นาง
อมราก็บอกว่า	“ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไร”	จงึน�าข้าว
สวยเข้าไปให้	 ท่านก็ท�าเป็นไม่พอใจเททิ้งเสีย 
นางบอกว่า	“ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไร”	จึงน้อมขนม
เข้าไปให้	 ท่านมโหสถจึงเอาทั้ง	 ๓	 อย่างคือ		
ข้าวต้ม		ข้าวสวยและขนมคลกุเข้าด้วยกนั			แล้ว
ทาตัวนางอมรา	 พร้อมกับไล่ให้ไปยืนที่ประตู				
นางอมราก็ไปโดยดี	 ไปยืนอยู่ที่ประตูช่ัวระยะ
เวลาหนึ่ง	ท่านมโหสถจึงเรียกให้กลับมา	นางก็
กลับมา	 ท่านมโหสถเห็นว่า	 ผู้หญิงคนนี้อดทน
และสงบเสง่ียมด	ี	เป็นคูค่รองของเราได้	จงึได้ขอ 
ต่อพ่อแม่	 พ่อแม่ของนางก็ยินยอมพร้อมใจ			 
ท่านมโหสถจึงได้พานางอมราไปเป็นภรรยา			
นางอมราได้สามีที่เป็นนักปราชญ์	 ฉลาดรอบรู้		
เลิศด้วยปัญญา	มชีือ่เสยีงปรากฏไปทัว่ชมพทูวปี	
กเ็พราะความอดทนและความสงบเสงีย่มนัน่เอง	
อยากได้ของดีและอยากได้คนดี	 เช่น	 อยาก
ได้วิชาดี	 เป็นต้น	 ก็ต้องอดทนขยันหม่ันเพียร 
เล่าเรยีนศกึษา	หมัน่ท่องบ่นจดจ�า	ไม่ใจเรว็ด่วนได้ 
 บุคคลใดอดทนต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้
โลภ	ให้โกรธ	เป็นต้นได้	ไม่หวั่นไหวต่อค�าด่าว่า
เสียดสีของผู้อื่นได้โดยเห็นคุณของขันติ	 ผู้น้ัน 

ชื่อว่ามีตีติกขาขันติ	 ดุจพระอภัยเถระผู้กล่าว
คัมภีร์ทีฆนิกาย
เรื่องพระอภัยเถระ
	 พระอภัยเถระกล่าวธรรมกถาคืออริย-
วงศ์	๔	ได้แก่	ความสันโดษด้วยจีวร	บิณฑบาต	
เสนาสนะ	และการพอใจยนิดีในภาวนา	ชาวบ้าน 
เลือ่มใสธรรมเทศนาของท่าน	พากันมาบูชาเป็น
หมู่ใหญ่
	 พระมหาเถระองค์หน่ึงนึกรษิยาท่านขึน้มา	
จงึด่าเอาว่า	“ท่านอภยัท�าให้โกลาหลวุน่วายคนื
ยังรุ่ง	 โดยอ้างเลศว่ากล่าวอริยวงศ์”	 เมื่อเสร็จ 
แล้วพระเถระท้ังสองออกเดินทางไปยังท่ีอยู่
ของตน	 ไปทางเดียวกัน	 และพระเถระองค์นั้น
กด่็าพระอภยัไปตลอดทาง	พระอภยัไม่พดูอะไร
แม้แต่ค�าเดียว	 เมื่อมาถึงทางแยกจะเข้าสู่ที่อยู่	
พระอภยัได้ชีท้างให้พระเถระ	ไหว้ท่านแล้วแยก
กนั	พระเถระท�าเป็นเหมือนไม่ได้ยนิแล้วหลกีไป
	 เม่ือกลับมาถึงที่อยู่	 พระอภัยถูกพวกลูก
ศษิย์ถามถงึเรือ่งถูกด่ามาตลอดทางว่า	ท่านไม่ได้ 
ตอบว่ากระไรบ้างหรอื	พระอภยัตอบว่า “ความ
อดทนเป็นภาระของเรา	 ความไม่อดทนหาใช่
ภาระไม่	 จิตของเราไม่ได้พรากจากกัมมัฏฐาน
เลย	แม้ชั่วระยะยกเท้าก้าวเดิน”
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	 ความอดทนต่อค�าล่วงเกินของผู้อ่ืนได้นี	้		
เป็นความอดทนอันประเสริฐ	 ดังน้ัน	 สรภังค-
ดาบสจึงกล่าวไว้ในสรภังคชาดกว่า
	 “บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้า
โศกทุกเม่ือ	 ฤๅษีทั้งหลายย่อมสรรเสริญการละ
ความลบหลู่คุณท่าน	 บุคคลควรอดทนต่อค�า
หยาบท่ีคนอืน่กล่าวแล้ว	สตับรุษุทัง้หลายกล่าว
ความอดทนนั้นว่าสูงสุด”	
	 สรภังคดาบสกล่าวต่อไปว่า
	 “บางที	 คนอดทนต่อค�าล่วงเกินของผู้สูง
กว่าได้	 เพราะความกลัว	 จ�าเป็นต้องอดทน	
อดทนต่อค�าของคนเสมอกันได้	 เพราะเกรง
ก�าลงักนั	ส่วนบคุคลใดในโลกนีอ้ดทนต่อค�าของ
ผูต้�า่ต้อยกว่าตนได้	สตับรุษุทัง้หลายกล่าวความ
อดทนของผู้นั้นว่าสูงสุด”
	 ท้าวสักกะยังกล่าวสรรเสริญคุณแห่งขันติ
ไว้ว่า
	 “ประโยชน์ใดเล่าจกัเลอเลศิกว่าประโยชน์
ของตน

	 บรรดาประโยชน์ของตนนั้นความอดทน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	ไม่มีประโยชน์ใดยิ่งกว่า
ผูใ้ดมกี�าลงักว่า	อดกลัน้ต่อค�าล่วงเกนิของผูอ่้อน
ก�าลงักว่า	บัณฑิตท้ังหลายกล่าวความอดทนอด
กลั้นนั้นว่าเยี่ยม	 เพราะคนก�าลังน้อยย่อมชอบ
เกะกะระรานเสมอ”
	 ค�าของท้าวสักกะนี้	 มีข้อน่าสงสัยอยู่ใน
วรรคสุดท้าย	 คือที่ว่าคนมีก�าลังน้อยย่อมชอบ
รุกรานหรือเกะกะระรานเสมอ	 (นิจฺจ�	 ขิปติ	
ทุพฺพโล)	 ถ้ามองในแง่ธรรมดาไม่น่าเป็นไป
ได้	 เพราะคนอ่อนก�าลังจะเที่ยวระรานคนอื่น
ได้อย่างไร	 แต่ถ้ามองในแง่คนมีก�าลังใจน้อยมี
ปมด้อยมากก็อาจเป็นไปได้	 ความจริงคนพวก
นี้ไม่ใช่คนสู้คน	 แต่เพื่อลบล้างปมด้อยหรือข่ม
ปมด้อยในใจของตน	จึงแสดงอาการเสมือนคน
กล้าหาญ	ท�านอง	 “คนจนอวดรวย	 ขี้เหร่อวด
สวย”	 เป็นต้น	 คืออวดในทางตรงกันข้ามเพื่อ
ลบปมด้อยหรือข่มปมด้อยของตน	 ส่วนคนที่มี
อยูอ่ย่างเตม็ทีแ่ล้ว	ย่อมมีความภมิูใจในตนเพยีง
พอ	 ความภูมิใจนั้นท�าให้ตนมีความสุขพอแล้ว	
จงึไม่ต้องแสดงอาการอวด	คนขีข้ลาดกม็กัแสดง
อาการอวดความกล้า	แต่พอมอัีนตรายเข้าจรงิก็
ไม่กล้า	อย่างนี้เป็นต้น
	 ส่วนข้อว่าประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์
ของตนเป็นอย่างยิ่ง	 คือประโยชน์ของตนเป็น
สูงสุดน้ัน	 ท่านมุ่งแสดงว่าขันติเป็นประโยชน์
สูงสุดของตน	 มิได้หมายความว่าให้เป็นผู้จิตใจ
คับแคบเห็นแก่ตัว
	 พราหมณ์	๔	พี่น้องโกรธพระศาสดา	จึงด่า
ว่าโดยประการต่างๆ	แต่พระองค์ทรงเอาชนะได้
ด้วยความอดทน	พราหมณ์เหล่านั้นบวชหมด
และได้บรรลุอรหัตตผลทุกท่าน	 ภิกษุทั้งหลาย
สนทนากัน	 สรรเสริญคุณของพระศาสดาว่ามี
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พระคุณน่าอัศจรรย์	แม้พราหมณ์ด่าอยู่	ก็ไม่ได้
ทรงด่าตอบเลย	คงมพีระอาการแช่มชืน่	กลบัท�า
พระองค์ให้เป็นที่พึ่งพิงของพราหมณ์เหล่านั้น
	 พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่า
	 “ภิกษุทั้งหลาย	 เพราะประกอบด้วยขันติ	 
เราจงึไม่ประทษุร้ายในบคุคลทีป่ระทษุร้าย	เรา 
จึงเป็นท่ีพึ่งพิงของมหาชน”	 ดังน้ีแล้วตรัสข้อ 
ความว่า “ผู้ใดไม่ประทุษร้ายซึ่งบุคคลผู้ด่า 
ผูป้ระหาร และจองจ�า เขาอดกลัน้ไว้ได้ เราเรยีก 
ผู้นั้นซึ่งมีขันติเป็นก�าลัง มีขันติเป็นพวกพ้อง 
ว่าเป็นพราหมณ์ (ผู้ประเสริฐ)”
	 เพราะฉะนัน้	สาธชุนควรประกอบด้วยขนัติ			
ผูเ้ช่นนัน้อนัฤๅษเีป็นต้นย่อมสรรเสรญิ	บคุคลไม่
ควรโกรธตอบผู้โกรธ	 เพราะการโกรธตอบเป็น
ความเลวกว่า	
	 สมจริงดังที่ท้าวสักกะกล่าวว่า
	 “ผู ้ใดโกรธตอบผู้โกรธตน	 ผู ้นั้นเป็นคน
เลวกว่าผู ้โกรธก่อน	 ผู ้ไม่โกรธตอบ	 ชื่อว่า
ชนะสงครามอันชนะได้โดยยาก	 ผู้เล็งเห็นโทษ
ของความไม่อดทนแล้ว	 พึงด�ารงอยู่ในความ
อดทน	 ผู้เช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้สงบเสงี่ยม	 ส่วนผู้
ไม่อดทนหาชื่อว่าเป็นเช่นนั้นไม่”
	 คนส่วนมากเสียเวลาไปกับการแต่งหน้า
แต่งตัวเพื่อให้งาม	แต่ไม่เคยสนใจการแต่งใจให้
งามด้วยขนัตแิละเมตตา	ด้วยความเป็นผูม้นี�า้ใจ			
พูดถึงตรงนี้นึกถึงกลอนบทหนึ่งที่ว่า
	 คนจะงาม	งามน�้าใจ	ใช่ใบหน้า
	 คนจะสวย	สวยจริยา	ใช่ตาหวาน
	 คนจะแก่	แก่ความรู้	ใช่อยู่นาน
	 คนจะรวย	รวยศีลทาน	ใช่บ้านโต
	 ถ้าน�้าใจงามด้วยใบหน้างามด้วยก็ยิ่งด	ี		
รูปสมบัติส�าเร็จมาจากบุญอย่างหนึ่ง	 รูปร่างที่
สวยงามเป็นสง่าราศี	 เป็นที่ภูมิใจของเจ้าของ

เรือนร่าง	 เป็นสมบัติอย่างหนึ่งซ่ึงท่านเรียกว่า
อุปธิสมบัติ	 แต่ถ้าจริยาไม่ดีคือกิริยาวาจาไม่
เหมาะสมไม่สวยงาม	กท็�าให้เสือ่มความนยิมไป
ได้	อย่างค�าพังเพยไทยที่ว่า	“สวยแต่รูป	จูบไม่
หอม”	 เหมือนดอกไม้บางชนิดท่ีสีสวยสัณฐาน
ดีแต่กล่ินไม่หอม	บางอย่างกม็กีล่ินเหมน็ไปเลย	
เช่น	ต้นอตุพิด	เป็นต้น	คนอายมุากถ้ามคีวามรูด้ี
ด้วยก็เป็นการดี	ได้ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ	แต่ถ้า 
อายุมาก	 เป็นคนแก่แต่โง่เขลาหรือเป็นคนพาล 
ท่านเรยีกว่าแก่เปล่า	(โมฆชณฺิโณ)	สูเ้ด็กท่ีเฉลยีว 
ฉลาด	 และมีความรู้ดี	 มีความประพฤติดีไม่ได	้
สุนทรภู่กล่าวไว้ว่า
	 อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตส่าห์
	 มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
	 จะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลน
	 ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน
	 เงินแสนในสมยัสนุทรภูเ่ป็นเงินจ�านวนมาก
ทีเดียว	มีกลอนอยู่อีกบทหนึ่งว่า
	 วิชาดีแม้จะมีที่คนต�่า
	 เพชรดีล�้าจมอยู่คูถนน
	 ปัญญาดีแม้จะมีที่คนจน
	 วิญญูชนย่อมเชิดชูไม่ดูแคลน
 
	 มีเรื่องเล่าไว้ในชาดกว่า	 ชายหนุ่มคนหนึ่ง
ไปเรียนวิชาเสกมะม่วงให้สุกได้ตามต้องการ 
จากคนจณัฑาลคนหนึง่	(คนจณัฑาลเป็นคนนอก 
วรรณะในอินเดีย)	ต่อมา	ชายหนุ่มคนนั้นได้ไป 
เป็นคนเฝ้าพระราชอทุยาน	สามารถเสกมะม่วง 
ให้สกุได้ตามปรารถนา	พระราชาทรงโปรดปราน 
ตรสัถามว่าไปเรยีนวิชาน้ีมาจากไหน	เขาละอาย 
ทีจ่ะทลูว่าไปเรียนมาจากจณัฑาล	เขาจงึกราบทลู
ว่า	 เรียนมาจากอาจารย์ทิศาปาโมกข์ที่เมือง 
ตักศิลา	 เขากล่าวลบหลู่คุณของอาจารย์ซึ่ง 
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เป็นจัณฑาล	ทันใดนั้นมนต์ก็เสื่อม	 เสกมะม่วง
ให้สุกอีกไม่ได้	 พระราชาจึงขับไล่เขาออกไป	
เขาไปขอโทษคนจัณฑาล	ขอเรียนมนต์ใหม่	แต่
อาจารย์ไม่ยอมบอกมนต์ให้อีกแล้ว	เขาซมซาน
ไปตายในป่า	 นี่คือโทษของการลบหลู่คุณของ
อาจารย์	มีพระพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่า
	 “บคุคลรูธ้รรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรง
แสดงไว้แล้วจากผู้ใด	 ควรจะนอบน้อมท่านผู้
นั้นด้วยความเคารพ	 เหมือนพราหมณ์บูชาไฟ
ฉะนั้น”
	 พระพุทธพจน์นี้	พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย	 เพราะปรารภเรื่องพระสารีบุตรที่
นอบน้อมพระอัสสชิผู้เป็นปฐมาจารย์ของท่าน	
เม่ือทราบว่าพระอัสสชอิยูทิ่ศใด	กน็อนหนัศรีษะ
ไปทางทิศนั้น
	 อันเพชรน�้าดีนั้น	 แม้จะจมอยู่ในโคลนตม	
แต่ก็คงเป็นเพชรอยู่น่ันเองไม่กลายเป็นโคลน
ตมไป	 ใครไปพบเข้าน�ามาประดับก็คงส่องแสง
แวววาวอยู่น่ันเอง	 ส่วนปัญญาดีแม้จะอยู่ที่คน
ยากคนจนหรือเป็นคนศักดิ์ต�่า	 เม่ือถึงคราว
คับขัน	 บุคคลเช่นนั้นก็สามารถท�าประโยชน์ได้
มากถ้าผู้เป็นใหญ่รู้จักใช้	ตัวอย่างเช่น	 เล่าปี่น�า
ขงเบ้งมาเป็นทีป่รกึษา	รบที
ไรก็ชนะทุกที
 ศีลท�าให้งาม	 ศีลคือ 
ความประพฤตดิ	ีการส�ารวม 
กายวาจาให้เรียบร้อย	 ไม่
เบียดเบียนตน	 และผู ้อื่น 
ให้เดือดร้อน	ด้วยกาย	ด้วย 
วาจา	 เช่น	 ไม่ท�าร้ายผู้อ่ืน 
ทางทรัพย์สิน	 ทางคู่ครอง 
ไม่พดูเทจ็	ท�าลายประโยชน์ 
ของผู ้อื่น	 ไม่พูดส่อเสียด 

คือการพูดยุยงให้คนแตกกัน	 ไม่พูดค�าหยาบ 
ไม่พูดเพ้อเจ้อ	 คือค�าอันไร้สาระไม่มีประโยชน์ 
ถ้าเป็นศีลกรรมบถก็ควบคุมไปถึงใจด้วย	 คือ 
ไม ่โลภอยากได้ของผู ้อื่นในทางทุจริต	 ไม ่ 
พยาบาทปองร้ายผู้ใด	 ไม่มีความเห็นผิดจาก 
ท�านองคลองธรรมแต่มีความเห็นถูกต้อง	 เช่น	 
เห็นว่าท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ชั่ว	 บุญบาปมีจริง	
เป็นต้น
	 ตามทีก่ล่าวมาโดยย่อน้ีจะเหน็ว่า	ศีลท�าให้
งดงามเพียงใด	งามทั้งกาย	วาจา	และใจ
	 มีพุทธศาสนสุภาษิตมากหลายที่แสดงถึง
คณุของศลี	เช่น	ศลีดจีนแก่	ศลีเป็นเยีย่มทีส่ดุใน
โลก	ศีลเป็นอาภรณ์ท่ีประเสรฐิท่ีสดุ	ศีลเป็นท่ีพึง่ 
เบ้ืองต้น	เป็นมารดาแห่งคุณงามความดีท้ังหลาย 
เป็นประมุขแห่งธรรมทั้งปวง	 เพราะฉะนั้นจึง 
ควรท�าศลีให้บรสิทุธิ	์เวทย์มนต์	ชาตกิ�าเนดิ	พวก 
พ้อง	 น�าสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้	 ส่วนศีล 
ของตนท่ีบริสุทธ์ิดีแล ้ว	 จึงน�าสุขมาให ้ใน 
สัมปรายภพได้	 ศีลเป็นก�าลังไม่มีที่เปรียบ	 ศีล
เป็นอาวุธสูงสุด	 ศีลเป็นเครื่องประดับอย่าง
ประเสริฐสุด	ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์
	 เมื่อพระให้ศีลจบแล้ว	 ท่านจะลงท้ายว่า 

“บุคคลจะไปสูส่คุติกเ็พราะ 
ศีล	 จะสมบูรณ์ด้วยโภค- 
สมบัติก็เพราะศีล	 จะไปสู่
นิพพานก็เพราะศีล	 (เป็น
พื้นฐาน)	 เพราะฉะนั้นจึง
ควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์”
	 ศีลมีคุณานิสงส์มาก 
มาย	และท�าผูม้ศีีลให้งดงาม
ตามที่กล่าวมาโดยย่อนี้

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
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คน-พระ-ผี

	 ในสมัย	พุทธกาล	ผ่านเลยครึ่ง	 	 มันน่าทึ่ง	คน-พระ-ผี	มีสับสน
คอหยักหยัก	อย่าเพิ่งทัก	ว่าเป็นคน	 	 ผ้าเหลืองห่ม	ระวังไว้	บ่ใช่ชี
ดูกันเก่ง	ก็ดูเป็น	แต่พระเครื่อง	 	 	 แต่ผ้าเหลือง	ไม่อาจแยก	พระหรือผี
ท�าบุญไป	ระวังไว้	เลี้ยงไพรี	 	 	 กินแล้วขี้	บนหลังคา	น่าละอาย
	 พวกมีคอ	ก็ระวัง	ไม่ใช่คน	 	 อยู่ทานทน	แต่ศีลห้า	มันหนีหาย
พอศีลขาด	คอขาด	อนาถตาย	 	 	 จัดเข้าได้	กับพวกผี	ไม่มีคน
พระได้ชื่อ	เพราะถือศีล	พระปาติโมกข์	 	 พวกอุปโลกน์	กันเอาเอง	ไม่เห็นหน
อลัชชี	มีมาก	เข้าหลากปน	 	 	 น�าพวกปล้น	ศาสนา	พากันพัง
	 ๒๒๗	ข้อ	ไม่ครบ	ก็จบพระ	 	 สิกขาจะ	กู้ศาสน์ตั้ง	ดั่งหนหลัง
รู้จักใช้	ตาดู	สองหูฟัง		 	 	 	 รวมก�าลัง	ก�าจัดมาร	จากบ้านเรา
เริ่มที่ตัว	เราเอง	เกรงในศีล		 	 	 มีตัวตีน	หากหัวพับ	ก็อับเฉา
ถ้าศีลขาด	เศียรก็ขาด	อย่าไปเอา		 	 ศีลของเรา	รู้รักษ์ไว้	อย่าให้กลาย
	 ครบศีลห้า	มาศีลแปด	และศีลสิบ		 ค่อยรอมริบ	ขยับไป	อย่าให้หาย
อานิสงส์	อยู่ง่ายง่าย	เบาสบาย		 	 	 แล้วขวนขวาย	เขยิบไป	ใกล้ศีลชี
	 อินทรีย์พร้อม	น้อมเข้า	มาบวชพระ		 ช่วยกันนะ	พิทักษ์ศาสน์	พระชินสีห์
อันบ้านเมือง	ยังต้องการ	พระดีดี		 	 มาช่วยชี้	ช่วยค�้า	น�าผู้คน
พระนิพพาน	เอกันต	ปรมสุข		 	 	 พ้นจากทุกข์	สุขแท้	ไม่สับสน
ช่วยกันสร้าง	สังคมพุทธ	วิมุตติชน		 	 เกิดเป็นคน	อย่าเสียชาติ	เป็นทาสมาร

ปปัญจา

กวีเมษา



๒๓
32

	 วันแห่งความรักนี้	 	 ศรีมาฆบูชา
พุทธองค์ทรงกรุณา	 	 มอบมาด้วยปรานี
	 ด้วยรักสรรพสัตว์	 	 รักโพธิญาณจัดยิ่งชีวี
จึงเพียรสร้างบารมี	 	 ยี่สิบอสงไขยไกลยาวนาน
	 ศึกษาธรรมเจนจบ	 	 รบชนะกิเลสมาร
โปรดสัตว์ทั่วจักรวาล	 	 ปณิธานหวังช่วยชน
	 สละเลือดเชือดเนื้อ	 	 ควักดวงตาเถือกระมล
บุตรทารยอดรักจ�าทน	 	 เจ็บเพื่อผลสัมพุทธัง
	 ความรักอันประเสริฐ			 ล้นเลิศด้วยพลัง
เปี่ยมด้วยความหวัง	 	 ฝังแน่นในวิญญาณ
	 ผจงยึดหัวใจพุทธ	 	 สามข้อพ่อจุดประทาน
รักนี้จงสืบสาน	 	 	 ตราบปรินิพพานเทอญ

ปณิธานของพระโพธิสัตว์
ติณฺโณ ตาเรยฺย�	 เราข้ามได้แล้ว	จะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย
มุตฺโต โมเจยฺย�	 เราพ้นแล้ว	จะให้ผู้อื่นพ้นด้วย
พุทฺโธ โพเธยฺย�	 เราตรัสรู้แล้ว	จะให้ผู้อื่นรู้ด้วย	ฯ

มหาปณิธาน ๔ ของพระโพธิสัตว์
	 ๑.	เราจะละกิเลสทั้งปวงให้สิ้น
	 ๒.	เราจะศึกษาพระธรรมให้เจนจบ
	 ๓.	เราจะโปรดสรรพสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้
	 ๔.	เราจะต้องบรรลุพุทธภูมิอันประเสริฐ	ฯ

ความยึดมั่น - การปล่อยวาง
 	 ละชั่วได้	เพราะไม่ยึดมั่นในความชั่ว	เพราะปล่อยวางการท�าชั่ว
 	 ท�าดีได้	เพราะยึดมั่นในความดี	เพราะไม่ปล่อยวางการท�าดี
 	 ท�าจิตให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์รอบได้	เพราะไม่ยึดมั่นในความดีที่ท�าได้แล้ว
	 	 เพราะปล่อยวางความดีที่ท�าได้แล้ว	ทั้งไม่ท�าชั่วได้เป็นปกติ	ทั้งท�าดีได้เป็นปกติ

 	 เพราะไม่ยึดมั่นในความชั่ว	เพราะปล่อยวางการท�าชั่ว	จึงละชั่วได้
 	 เพราะยึดมั่นในความดี	เพราะไม่ปล่อยวางการท�าดี	จึงท�าดีได้
 	 เพราะไม่ยึดมั่นในความดีที่ท�าได้แล้ว	เพราะปล่อยวางความดีที่ท�าได้แล้ว	
	 	 ทั้งไม่ท�าชั่วเป็นปกติ	ทั้งท�าดีเป็นปกติ	จึงท�าจิตให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์รอบได้	ฯ
  สพฺพปาปสฺส  อกรณ�....กุสลสฺสูปสมฺปทา....สจิตฺตปริโยทปน�

ความรักของพระพุทธองค์

น้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

กวีนิพนธ์
ปุญฺญวโํส
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ชีวิตคู่		หรือคือ		ร่วมฝัน

ร่วมปัน		ร่วมทุกข์		ร่วมสุข

ร่วมเรียน		ร่วมรู้		สู่พ้นทุกข์

ร่วมปลุก		อุดมการณ์		บานในใจ	ฯ

ความรัก	 เป็นได้ทั้ง	ความสุข	และ	ความทุกข์

ความรัก	 เป็นได้ทั้ง	พลังสร้างสรรค์	และ	ท�าลาย

ความรัก	 สร้างทั้ง	เมตตา-ความชื่นชมยินดี	

	 และ	ริษยา	หรือแม้แต่	โกรธเกลียด

ความรัก	 ท�าให้	เสียสละ	และ	เห็นแก่ตัว

ความรัก	 เป็นได้ทั้ง	การให้	และ	การยึดครอบครอง

ความรัก	 เป็นด้านบวกถ้ารักเป็น		ดีกว่า	ความเกลียดแน่	ฯ

ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก		ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก
ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู ้พ้นวิเศษแล้วจากความรัก		ภัยจะมีแต่ไหน
       พระพุทธภาษิต

รักอาจสร้าง	 ปาฏิหาริย์										ฤๅผลาญหายนะ

ขึ้นกับกรรมะ		 เธอสอง		 ใช่ของใครอื่น

เร่งเรียนรู้			 โทษประโยชน์		 ผ่านวันคืน

ลดละตื่น		 ฝึกรู้		 	 สู่ทางธรรม	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.

ความรักของผู้ครองเรือน
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	 ส�าหรับเรื่อง	Jorney	to	the	West	นี้	เขา
สร้างร่วมกับจีนแผ่นดินใหญ่	ใช้ผู้แสดงน�าเป็น
ดาราดงัของจนีแผ่นดนิใหญ่	คอื	หวงเสีย่วหมิง 
ซึ่งดูเหมาะสมดี	ไม่ขัดหูขัดตา	มีรูปร่างหน้าตา
ดี	และแสดงดีอีกด้วย
	 น่าเสียดายที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาษา
จีนกลางล้วนๆ	 เป็นเรื่องศาสนา	 ซึ่งจะว่าไป	
หากคนทีไ่ม่มปีระสบการณ์ศกึษาเรือ่งนีม้าก่อน 
จะเข้าใจยาก	ดังนั้น	เมื่อมีการน�ามาพากย์ไทย 
จึงมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้หลายจุด	 หากผู้ชม
ภาพยนตร์มีความรู ้ทางศาสนาอยู ่บ้าง	 จะ
สามารถพบและเข้าใจได้ว่า	 ตรงไหนแปลผิด	
อย่างไรก็ตาม	ถึงบทแปลจะไม่สมบูรณ์นัก	แต่
กไ็ม่ได้ท�าให้ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ม่น่าดแูต่อย่างใด	
ครัง้แรกทีด่	ูไม่มพีากย์ไทย	ไม่มีแม้	subtitle	เป็น
ภาษาอังกฤษ	ก็ยังพอเดาเนื้อเรื่องได้	และรู้สึก
ว่า	เป็นภาพยนตร์ทีดี่มากเรือ่งหนึง่		มีมุมกล้อง 

ทีส่วยงาม	ภาพทกุภาพทีเ่หน็ประณตี	แสดงให้
เห็นถึงฝีมือช่างกล้อง	 ที่เข้าใจเลือกภาพสวยๆ	
ท�าให้ภาพยนตร์ดูมีเสน่ห์	แม้จะดูซ�้าหลายครั้ง
ก็ดูได้	ส่วนหนึ่งก็เพราะภาพสวยนี่แหละ
	 เรื่องราวของพระถัง ซ�า จั๋ง หลวงจีนผู้ยิ่ง
ใหญ่รูปหนึ่งในราชวงศ์ถัง	 ราวคริสตศตวรรษ

การเดินทางสู่ประเทศอินเดียของพระถัง ซ�า จั๋ง 
(เสวียนจ้าง Xuangzang ๒๐๑๖)

ภาพยนตร์เรื่องนี้ อ�านวยการสร้างโดย หว่อง กาไว 
ผู้สร้างชื่อดังจากเกาะฮ่องกง ก�ากับการแสดงโดย ฮั่วเจี้ยนฉี

วินิตา รัตตบูรณินท์
ชวนดูหนัง

Journey to the West
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ที่หก	 มาท�าเป็นภาพยนตร์ความยาวราวสอง
ชัว่โมง	ได้อย่างละเมยีดละไม		และให้ความรูส้กึ
ดีๆ	แก่ผู้ชมได้อย่างไม่มีจ�ากัด
	 ที่ว่าไม่มีจ�ากัดก็คือ	แต่ละคนอาจได้แง่คิด
ไม่เหมือนกัน	 ไม่เท่ากัน	 แล้วแต่ภูมิหลังและ
ความสนใจของผู ้ชมคนนั้น	 ผู ้ชมที่ชอบทาง
ประวัติศาสตร์ก็จะได้แง่มุมทางประวัติศาสตร์
ว่ายุคน้ันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง	 การเดินทางจาก
ประเทศจีนไปอินเดีย	ไปทางไหน	อย่างไร	และ
เกิดอะไรขึ้นกับการเดินทางนั้น
	 ผู้ชมท่ีสนใจเรื่องพระพุทธศาสนา	 ก็จะได้
เห็นว่า	 พระพุทธศาสนาได้ถูกน�าไปเผยแผ่ใน
ประเทศจีนหลังพุทธกาลในรูปแบบมหายาน	
มีศาสนิกเป็นจ�านวนมาก	 มีวัดวาอาราม	 และ
มีพระสงฆ์	 ที่เรานิยมเรียกว่า	 หลวงจีน	 ถึงแม้
จะมีพระพุทธศาสนาแล้ว	 แต่ค�าสอนยังสับสน	
ท�าให้พระภกิษหุนุม่วยั	๒๗	ปี	คดิอยากไปสบืหา
ต้นตอของค�าสอนทีป่ระเทศอนิเดยี	ซึง่ในยคุนัน้	
พระพทุธศาสนาในประเทศอนิเดยี	ได้กลายเป็น 
มหายานไปเกือบหมดแล้ว
 พระถงั ซ�า จัง๋	หรอืในภาษาจนีกลางเรยีก
ว่า	เสวียนจ้าง	มีก�าเนิดที่แปลกประหลาด	ว่า
กันว่า	 โยมแม่ของท่านน�าท่านใส่เรือและลอย
ลงในแม่น�้า	 เมื่อเรือผ่านวัดแห่งหนึ่ง	 พระสงฆ์
ในวัดนั้นเห็นเข้า	ก็เลยน�าท่านมาเลี้ยงอยู่ในวัด
นัน้	เมือ่โตขึน้พอสมควรกใ็ห้ท่านบวชเณร	และ
บวชพระตามล�าดบั	ได้เล่าเรยีนศกึษาพระธรรม
วินัยตามขนบธรรมเนียมของวัดนั้น	
	 ท่านพบว่า	 ค�าสอนที่มีอยู่ในขณะนั้นยัง
สับสนและไม่ลงรอยกันกับส�านักอื่นๆ	 ท่านจึง
คดิว่าต้องไปน�าค�าสอนมาจากแหล่งท่ีเป็นต้นตอ 
นัน่คอืประเทศอินเดยี	ท่านจึงตดัสินใจเดินทาง
ไปประเทศอินเดียด้วยการเดิน

	 อุปสรรคใหญ่หลวงในยุคนั้นคือ	 การเดิน
ทางไปประเทศอินเดียต้องไปทางตะวันตก	ซึ่ง
ทางการห้ามไม่ให้เดินทางไปทางน้ัน	 เพราะ
ปัญหาเรื่องการเมือง	พระถัง	 ซ�า	 จั๋ง	 เดินทาง 
ออกจากฉางอาน ผ่านไปทางเหลียงโจว	กวาง
โจ	 ซาโจ	 แต่ละเมืองที่ผ่านไป	 ต้องผ่านด่าน 
ตรวจคนเข้าเมือง	ถกูสอบสวนอย่างหนกั	เพราะ 
มีประกาศตามหาท่านท่ีหายไปจากเมือง 
ฉางอาน	ท่านเกือบโดนจับส่งคืนเมืองฉางอาน	 
แต่ความซื่อ	ความดีงาม	ความตั้งใจอันแน่วแน่ 
มั่นคง	 ต่อสิ่งที่ตนเองศรัทธา	 ท�าให้เจ้าหน้าที ่
ทกุด่านปล่อยตวัท่านให้เดนิทางต่อไป	แม้ว่าจะ
เป็นการผิดกฎหมาย
	 ท่านได้เจอเหตุการณ์ต่างๆ	 ทั้งดีและร้าย
มากมาย	การรบพุง่ทีเ่ป็นเหตใุห้คนถกูฆ่าตายไป
ต่อหน้าต่อตา	ได้พบกับคนใจดี	ที่มาช่วยเหลือ 
ให้เสบียง	 และม้า	 เพื่อให้ท่านเดินทางด้วยด	ี
เพราะท่านจะต้องเดินทางผ่านทะเลทรายโกบี
ที่แสนแห้งแล้ง	และมีอุณหภูมิในเวลากลางวัน
สูงถึงห้าสิบองศาเซลเซียสขึ้นไป
	 แม้จะล�าบากยากเข็ญปานใด	พระถงั	ซ�า	จัง๋ 
ก็ไม่ได้ย่อท้อ	ค่อยๆ	เดินทางไปเรื่อยๆ	บางครั้ง
เกือบเอาชวิีตไม่รอด	เพราะขาดน�า้อย่างรนุแรง	
ท่านเจริญสมณธรรมประคับประคองตน	 ใช้
เวลานานถึงสีปี่	ผ่านเมอืงต่างๆ	กว่า	๑๑๐	เมอืง	
จนในที่สุด	ก็ไปถึงนาลันทา
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	 ในเวลานัน้	พระอาจารย์ใหญ่ของนาลนัทา	
คือ	ท่านศีลภัททะ	มีอายุเกือบร้อยปี	ท่านบอก
กับพระถัง	ซ�า	จั๋ง	 ว่าท่านก�าลังรอคอยการมา
ของท่าน	 และในที่สุด	 ท่านก็ได้พบกับพระถัง	
ซ�า	จั๋ง	จริงๆ
	 พระถัง	 ซ�า	 จั๋ง	 อยู่ศึกษาเล่าเรียนภาษา
สนัสกฤต	และพระไตรปิฎก	ทีน่าลันทากว่าสิบปี 
ช่วงที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นาลันทานั้น	 ท่านได้
ไปส�ารวจพุทธสถานในประเทศอินเดีย	รวมถึง 
พุทธสังเวชนียสถาน	 ได้เขียนบันทึกไว้ใน
หนังสือ	Journey to the West เล่มนั้น	และ
ลอร์ด คันนิงแฮม 	นักโบราณคดี	ชาวอังกฤษ	
ได้อ่านหนังสือดังกล่าว	 และเกิดแรงบันดาลใจ	
ให้ไปค้นหาพุทธสถานตามบันทึกของพระถัง	
ซ�า	จั๋ง	จนได้พบพุทธคยา	เห็นว่าต้นโพธิ์ตรัสรู้
ก�าลังจะตาย	ลอร์ด	คันนิงแฮม	จึงน�าหน่อจาก
ต้นนั้นมาปลูกใหม่	 ให้การท�านุบ�ารุงอย่างดี	
จนหน่อนั้นกลายเป็นต้นแข็งแรง	 เติบใหญ่	มา
เป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธ์ิ	 อนุสรณ์แห่งการตรัสรู้
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ที่พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายทั่วโลกเดินทางมากราบไหว้บูชาใน 
ปัจจบุนั	และสร้างพระเจดย์ี	รวมถงึวัดวาอาราม 
เกิดขึ้นในบริเวณไม่ไกลจากนั้น

	 พระถัง	 ซ�า	 จั๋ง	 ประสบความส�าเร็จใน
การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี	 สามารถไปแข่ง
โต้วาทีกับเจ้าลัทธิอื่นๆ	 ในสมัยน้ัน	 ชนะเลิศ	
เป็นที่เคารพสักการะของพระราชาผู ้ครอง
แคว้น	 และท่านได้รับการขอร้องให้อยู่ประจ�า
การในประเทศอินเดีย	 แต่ท่านปฏิเสธ	 เพราะ
น่ันไม่ใช่เป้าหมายในชีวิต	 ท่านต้องการน�าค�า
สอน	และพระไตรปิฎกกลับสู่เมืองจีน
	 ในที่สุดท่านได้เดินทางกลับเมืองจีน	 หลัง
จากที่ได้จากไปนาน	 ๑๗	 ปี	 พร้อมด้วยพระ
ไตรปิฎกจ�านวนมาก	 เมื่อกลับถึงวัดบ้านเกิด	
ท่านได้แปลพระไตรปิฎก	 ที่น�ากลับมาออก
เป็นภาษาจีน	ปัจจุบันยังเก็บอยู่ที่วัดต้าฉือเอิน		
เมืองฉางอาน
	 นอกจากนี	้ท่านยงัได้แปลบทสวด	ปรชัญา
ปารมิตาพระหฤทัยสูตร	(Heart	Suttra)	เป็น
ภาษาจีน	เป็นบทสวดทีม่คีวามไพเราะ	และเป็น
บทสวดทีช่าวพทุธมหายานนิยมสวดกันทัว่โลก
	 เร่ืองราวของพระถงั	ซ�า	จ๋ัง	ได้ถกูถ่ายทอด 
เป็นหนังสือมากมาย	 ที่ส�าคัญและโด่งดังเป็น 
ที่รู ้จักมากสุดคือเรื่องไซอิ๋ว	 ซ่ึงถือเป็นยอด 
วรรณกรรมสมัยราชวงศ์หมิง	 และถูกน�ามา 
แปลไทยครั้งแรกแต่ปลายสมัยรัชกาลที่	 ๕ 
ในส่วนชีวประวัติบุคคลจริงของพระถัง	ซ�า	จั๋ง 
สามารถหาหนังสือแปลไทย	 ส�านวนที่แนะน�า 
คอื	“ประวตัพิระถงั ซ�า จัง๋”	โดย	นายเคงเหลียน 
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สีบุญเรือง	 จนถึงเล่มสมบูรณ์	 “จดหมาย 
เหตุการณ์เดินทางสู ่ดินแดนตะวันตกของ 
มหาราชวงศ์ถัง	 โดยศาสตราจารย์	 ชิวซูหลุน 
จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์มติชน	 เมื่อ	 พ.ศ.	
๒๕๔๗	 บางเล่มก็น�าเรื่องไซอิ๋วมาเผยแพร่ 
มกีารตีความ	เช่นเดนิทางไกลกบัไซอิว๋	เขยีนโดย 
อาจารย์โกวทิ	อเนกชยั	นามปากกา	เขมานนัทะ	
ศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป์	ปี	๒๕๕๐
	 เรือ่งราวของพระถงั	ซ�า	จัง๋	นบัเป็นเร่ืองราว 
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ ่นหลังใน
ความมุ่งมั่นท�าส่ิงยากเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ผลงานของท่านสร้างคณูุปการอนัยิง่ใหญ่ให้แก่ 
ชาวพุทธมหายานยาวนานมา	 จวบจนปัจจุบัน 
ไม่มชีาวพุทธมหายานคนใดหากศกึษาเล่าเรยีน 
พระไตรปิฎกมหายานแล้ว	 จะไม่รู้จักพระถัง- 
ซ�า	จั๋ง	และย่อมจะยังคงรู้จักต่อไปตราบที่พุทธ 
ศาสนามหายานยังคงอยู่	รวมไปถึงนักประวัติ- 
ศาสตร์ผู้สนในใจเรื่องการผจญภัยอันโลดโผน 
และเป็นไปด้วยความยากล�าบากราวกับเป็น 
นวนิยายสนุกๆ	เรื่องหนึ่ง	ไม่ใช่เรื่องจริง
	 จากบันทึกของท่าน	 ย่อมยืนยันได้ว ่า 
เรื่องราวของท่านเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยาย
โดยเฉพาะมันเกิดขึ้นมากว่าพันปีแล้ว
	 เรื่องราวของพระถัง	 ซ�า	 จั๋ง	 ไม่ได้เป็น
นวนิยาย	 เป็นเรื่องจริงที่เหลือเชื่อ	 และเป็น
ประจกัษ์พยานให้เหน็ถงึหัวใจยิง่ใหญ่	น่าเคารพ 

กราบไหว้ของพระรปูหนึง่	ทีก่ล้าหาญ	เสยีสละ 
ได้แม้ชีวิต	เพื่อตามหาความรู้	ตามศรัทธาที่ตน 
ม	ีเพือ่จะเผือ่แผ่แบ่งปันความรูน้ั้นแก่เพือ่นร่วม
อุดมการณ์	ให้มีหลักยึดที่ถูกต้อง
	 นอกจากนัน้	เร่ืองราวของพระถัง	ซ�า	จัง๋	คอื
บทพสิจูน์ทีใ่ห้ภาพชดัเจนว่า	คนเราเกดิมาแล้ว 
สามารถทีจ่ะเลอืกทางชวิีตของตนได้	หากเลอืก
ที่จะเป็นมหาบุรุษ	 ด�าเนินชีวิตตามอุดมการณ์
ที่ดีงาม	 เกิดผลประโยชน์ที่กว้างขวางยาวนาน
ต่อสังคม	 ต่อโลก	 เขาผู้นั้นย่อมจะเป็นที่จดจ�า
ร�าลกึไว้ชัว่กาลนาน	หากเลอืกทีจ่ะเป็นมหาโจร	
กระท�าบาปอกุศล	ท�าร้ายผู้คนและสังคม	เขาผู้
น้ันย่อมถกูสาปแช่ง	ถกูพดูถงึด้วยความรงัเกียจ
เดียดฉันท์	 และหากเลือกที่จะเป็นคนธรรมดา	
เขาผู้นั้น	 ย่อมจะถูกลืมเลือน
ไปกับกาลเวลาที่ผ่านไป	จนไม่
เหลือสิ่งใดเป็นที่จดจ�า
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	 สองตอนที่แล้วได้อธิบายเรื่องราวของ
พระมาลัยตามส�านวนของชาวศรีลั งกา
เรียบร้อยแล้ว	 และเห็นว่าได้วิเคราะห์เจาะลึก 
ครบทุกด้าน	 หากใครมาบอกว่ายังไม่รู ้เรื่อง
งานนี้มีเคือง	 ถ้าใครยังไม่อ่านให้รีบกลับไป 
อ่านเสียแต่เดี๋ยวนี้	เพราะจะได้จับต้นชนปลาย 
ถูก	 เมื่อพระมาลัยเถระเดินทางมาพ�านักพัก 
อาศัยอยู่เมืองไทย	 จะได้เข้าใจบุคลิกลักษณะ 
ของท่านอย่างชัดเจน
	 ก่อนที่จะเข้าเรื่องพระมาลัยแบบไทยแท้	
เห็นสมควรกล่าวถึงพระมาลัยเวอร์ชั่นจีนเสีย
ก่อน	 เหตุที่ยกเอาเร่ืองราวชาวจีนมากล่าว 
ก่อนนั้น	 ก็เพราะมองเห็นว่าบางทีพระมาลัย
เวอร์ชั่นไทย	 อาจถอดแบบหรือหยิบยืมเรื่อง
ราวมาจากจีนก็เป็นได้	 เพราะหลักฐานก็บอก
แล้วว่าบรรพบุรุษของไทยเราอพยพโยกย้าย
มาจากจีนแผ่นดินใหญ่	 บางทีความเชื่อเหล่านี้ 
อาจติดตามมากับปู่สังกะสาย่าสังกะสีสมัยยัง
ศรัทธายึดมั่นในมหายานก็เป็นได้
	 การสืบค้นคติความเชื่อของบรรพบุรุษ	จึง
เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าเสียเวลาเปล่า
	 มีบางคนแย้งว่าไทยเรารับความเชื่อเรื่อง
มหายานมาจากเขมร	 อันเนื่องจากว่าสมัยไทย 
ก�าลังต้ังหลักปักฐานนานหลายร้อยปีนั้น	 ผู้ที ่
เป็นใหญ่เหนือชาวไทยคือเขมร	 กว่าเราจะ
ปลดแอกแยกอิสระสร้างชาติไทยได้นั้นก็เป็น
เวลายาวนาน	 ด้วยเหตุนั้น	 ช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวจึงหลีกเลี่ยงมิได้ที่ไทยเราจ�าต้องรับ
เอาอิทธิพลความเป็นเขมรแทบทุกด้าน	 โดย
เฉพาะคติความเชื่อมหายานซึ่งเป็นที่ รู ้จัก
แพร่หลายของชาวเขมรมายาวนาน	 หลักฐาน 
เชิงรูปธรรมคือนครวัดและนครธมนั้นเอง
	 แต่ผู ้เขียนกลับเห็นต่างว่าไม่น่าจะเป็น
ไปได้	 เพราะธรรมดาคติความเชื่อแบบพุทธ
มักลงสู ่รากหญ้าก่อนแล้วจึงจะย้อนขึ้นไป 
ถึงตอนปลายยอด	 หมายถึงเป็นที่นับถือของ
สามัญชนเป็นปฐมแล้วจึงกลายเป็นที่ยอมรับ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในท้ายสุด	 จาก
น้ันสถาบันกษัตริย์จึงมีการปรับปรุงดัดแปลง
พิธีกรรมให้วิจิตรพิสดารมากขึ้น	 เพื่อให้เป็น 
ที่ถูกอกถูกใจของอาณาประชาราษฎร์	และผู้ที่ 
ท�าหน้าที่ออกแบบก็มิใช่ใครอื่น	 คือพระสงฆ์ 
เรานี้เอง

พระมาลัยเป็นใคร? 
มาจากไหน? 

วิเทศทัยย์
มองเทศ - มองไทย

รูปสลักไม้ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประเทศจีน
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	 จึงเชื่อได้ว่าคติความเช่ือแบบมหายานดัง 
กล่าวติดตามมากับบรรพบุรุษไทยเราตั้งแต่
เมืองจีนแผ่นดินใหญ่	ยิ่งเป็นเรื่องราวอภินิหาร
ของบคุคลผูเ้ป็นวรีบรุษุด้วยแล้ว	ยิง่รบัรองได้ว่า 
คงไม่ไปเลียนแบบใครเป็นแน่	 เพราะเรื่องราว 
ความภาคภูมิใจเช ่นนี้ มักมีการสืบทอดใน 
ลักษณะเรื่องเล่าและมีพิธีกรรมประกอบ	 เพื่อ
ให้มีการเล่าขานและรักษาต่อเนื่องตราบนาน
เท่านาน
	 ตามคติพระพุทธศาสนามหายานนั้น	 เชื่อ
กนัว่าพระพทุธเจ้าม	ี๕	พระโคตร	(บางทเีรยีกว่า
พระชนิพทุธะห้าพระองค์)	ได้แก่	วชัรโคตรหรอื
ตระกูลแห่งปัญญามีพระอักโษภยะเป็นพระ 
ธยานพิทุธ	รตันโคตรหรอืตระกลูแห่งมณีรตันะ
มีพระรัตนสัมภวะเป็นธยานิพุทธ	 ปัทมโคตร
หรือตระกูลแห่งดอกบัวมีพระอมิตาภะเป็น 
ธยานพิทุธ	กรรมโคตรหรอืตระกลูแห่งการกระท�า 
มีพระอโมฆสิทธิเป็นธยานิพุทธ	 และตถาคต
โคตรหรือตระกูลของพระพุทธเจ้ามีพระไว- 
โรจนะเป็นธนายิพุทธ

	 พระชินพุทธะห้าพระองค์น้ันล้วนมีดิน 
แดนเป็นอาณาเขตแห่งตน	จะท�าการสิง่ใดไม่ได้
ลงมือด้วยพระองค์เอง	เป็นแต่เพียงส่งตัวแทน
มาท�าหน้าทีเ่ท่านัน้กใ็ช้ได้	ซึง่ผูร้บัหน้าทีน่ัน้กค็อื
พระโพธสัิตว์ พดูแบบชาวบ้านคอืพระโพธิสตัว์
เป็นภาคหน่ึงของพระพทุธเจ้า	เพราะมลีกัษณะ
เป็นกายละเอียด	 ยากที่ปุถุชนคนธรรมดาจะ
สามารถเห็นได้	เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายทิพย์
	 หากพดูแบบนักวิชาการก็คอื	พระโพธิสัตว์
เป็นอวตารปางหนึ่งของพระพุทธเจ้านั่นเอง
	 อันน้ีเป็นคตคิวามเชือ่ของมหายานเขา	เรา
ชาวพทุธเถรวาทอย่าได้ติตงิจนเหน็ว่าเขานอกลู่
นอกทาง	เพราะความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ
มมีติิของประวัติศาสตร์และกาลเวลาเป็นตัวบบี
บังคับ	 อีกทั้งมีคนนับถือค่อนครึ่งโลกก็แสดง
ว่าเขาก็ดีพอตัว	 บางทีการดูเบาลัทธิอื่นโดย
ปราศจากการศึกษาให้ถี่ถ้วน	 ย่อมไม่ต่างอะไร
กับหิ่งห้อยท้าแข่งแสงพระสุรีย์
	 ส�าหรับเรื่องพระชินพุทธะห้าพระองค์
นั้นยกไว้ก่อน	 เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
เราอยากจะรู้	 	 เพราะเห็นว่าหากอธิบายขยาย
ความมากไป	กลัวจะหาทางลงไม่ได้	อีกทั้งราย
ละเอยีดกม็มีากมายจนยากทีจ่ะสรปุให้เข้าใจได้
ในระยะเวลาอันสั้น	 หากท่านใดสนใจเห็นควร
ไปสืบค้นหาหนังสืออ่านเอาเอง	 ซ่ึงปัจจุบันมี
วางขายเกลื่อนตลาดแล้ว
	 บอกไว้นิดหน่ึง	 คติความเชื่อพระพุทธเจ้า
ของมหายานน้ัน	 ชาวพุทธไทยถอดแบบมา
อย่างไม่เกรงใจ	ไม่เชือ่ลองสังเกตการกราบไหว้
พระพุทธรูปของไทยว่าเราอ้อนวอนขออะไร	?	
 ส่วนผู้ท่ีเราจะต้องศึกษาวิเคราะห์ตรงนี้ 
คือพระโพธสิตัว์ผูม้บีคุลกิลกัษณะเหมือนพระ
มาลัยภาพวาดพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตามคติของประเทศธิเบต
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	 	 	 	 	ความจริงพระโพธิสัตว์ของมหายานนั้นมี
มากมายมหาศาล	 เหมือนเม็ดทรายตามท้อง
ทะเลหลวง	แต่ทีเ่ราจะน�ามาศกึษาคอืพระกษิต-ิ 
ครรภ์โพธิสัตว์เท่านั้น	พระโพธิสัตว์พระองค์นี้
เป็นสมัโภคกายของพระอกัโษภยพทุธเจ้า	ซึง่จดั 
อยูใ่นวชัรโคตรหรือตระกูลแห่งปัญญา	ท่านมีช่ือ 
เสียงโด่งดังนับแต่สมัยพุทธกาล	 เพราะได้รับ 
มอบหมายจากพระศากยมุนีพุทธเจ้าให้เป็นผู้ 
แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ในกามภูม	ิ๖		จนกว่า
พระศรอีรยิเมตไตรยจะมาตรสัรูเ้ป็นพระสมัมา-
สัมพุทธเจ้า
	 อันว่ากามภูมิ	๖	คือ	เทวโลก	มนุษย์	สัตว์- 
ดิรัจฉาน	อสูร	เปรต	และสัตว์นรก
	 เรื่องราวของท่านปรากฏในพระกษิติ- 
ครรภ์โพธสิตัว์มลูปณิธานสตูร	ความย่อว่าสมยั
หนึ่งท่านเกิดเป็นบุตรีแห่งตระกูลมั่งคั่งในชมพู
ทวีป	 แต่มารดาเป็นมิจฉาทิฏฐิ	 ไม่เช่ือมั่นใน 
พระรตันตรยั	อกีทัง้ไม่เชือ่เรือ่งบญุและบาป	ครัน้
ตายวายสังขารแล้วได้ไปเกิดในนรกภูมิและ
เสวยทุกขเวทนาด้วยผลแห่งกรรมนั้น	บุตรีนั้น
ทราบแน่ชดัว่ามารดาคงตกไปในนรกภูมิแน่แท้ 
และต้องพานพบกับภาวะของความเร่าร้อน
ทกุข์ทรมานแห่งวบิากจากกรรมเก่าแต่หนหลัง
	 นางจึงสละทรัพย์สินศฤงคารทุกอย่าง
ถวายแด่พระศาสนา	และออกเจรญิวเิวกภาวนา	
ปรารถนาให้กุศลผลบุญส่งถึงมารดาแห่งตน	
ด้วยทานานุภาพจึงดลบันดาลให้จิตนางล่อง
ลอยไปยังนรกขุมน้อยใหญ่	 ได้เห็นสภาพของ
สัตว์นรกท่ีพากันคร�่าครวญกับวิบากแห่งกรรม	
จงึเกดิความสังเวชหดหู่ใจ	ครัน้ช่วยมารดาออก
จากขุมนรกด้วยพลงัแห่งบญุแล้ว	จงึตัง้ปณธิาน
ต่อหน้าพระปฏิมาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ 
เวียนว่ายอยู ่ในนรกให้คลายจากความทุกข์ 

ทรมาน	 จึงเป็นที่มาของคติธรรมประจ�าใจว่า 
“หากในนรก ไม่ว่างจากสัตว์ผู้เสวยทุกข์ทร- 
มานแล้วไซร้ ตัวเราจะไม่ขอส�าเร็จพระอนุต- 
ตรสัมมาสัมโพธิญาณ”
	 เล่ากันว่าบรรดาสัตว์นรกผู ้เสวยวิบาก
กรรมอันเร่าร้อนด้วยเปลวเพลิงนั้น	 เพียงแค่มี
โอกาสได้พบพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ก็สามารถ
บรรเทาความทุกข์ร้อนได้คราวหนึ่ง	 แม้หากมี
โอกาสฟังธรรมจากท่านและปฏิบัติตาม	 ย่อม
สามารถได้รบัอานิสงส์มากมายมหาศาล	นับแต่ 
หลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งนรกภูมิจนถึงบรรลุ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเลยทีเดียว
	 เป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องราวของพระกษิติ- 
ครรภ์โพธิสัตว์เน้นเรื่องของนรกภูมิเป็นหลัก	
โดยเฉพาะรายละเอยีดของนรกแต่ละขมุ	พร้อม
ทั้งการทรมานของเหล่ายมบาล	 ซึ่งมีพญา
ยมราชท�าหน้าที่เป็นผู้อธิบายวิบากกรรมของ
สตัว์นรกเหล่านัน้	ตรงนีอ้าจเป็นไปได้ว่าสมยัน้ัน
ชาวจีนเริม่ไม่สนใจหลกัธรรมค�าสอน	ต่างพากัน 
เบื่อหน่ายแสวงหาประโยชน์อันมิชอบเพื่อตน	
นักปราชญ์ผู ้รอบรู้จึงแต่งเร่ืองราวของพระ- 
กษิติครรภ์โพธิสัตว์ขึ้นมา	เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์
สอนธรรมก็เป็นได้
	 การสนทนากับพญายมราชท�าให้เห็นมุม 
มองชัดเจนว่า	 ด้วยอานิสงส์แห่งบุญกิริยาวัตถุ	
๓	 ย่อมสามารถเป็นเกราะป้องกันจากนรก

ภาพวาดพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ลงไปในนรกภูมิ 
ประเทศญี่ปุ่น
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ภูมิได้	 อีกทั้งสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยง	 ให้
บิดามารดาหรือญาติพี่น้องไต่ออกจากนรกได้
เช่นกัน
	 ตรงนี้เองไปปรากฏในเรื่องราวของพระ-
มาลัยแบบไทยแท้
	 แม้พระกษติคิรรภ์โพธสิตัว์มลูปณธิานสตูร
จะแต่งขึน้มาภายหลงัพทุธกาลหลายร้อยหลาย
พันปีก็ตาม	 แต่ลักษณะการเล่าเร่ืองก็ด�าเนิน
ตามแบบพระสูตรในพระไตรปิฎก	 กล่าวคือ
เริ่มต้นด้วยพุทธาธิบายถึงคุณลักษณะอันโดด
เด่นของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์	ตลอดจนอดีต
ชาติเก่าแต่หนหลัง	 โดยเฉพาะการช่วยเหลือ
มารดาจากขมุนรก	และการสงเคราะห์สตัว์นรก
ผู้ทนทุกข์ทรมานจากความเร่าร้อนแห่งนรก
ภูมิ	สุดท้ายพระศรีศากยพุทธเจ้าได้ชี้ให้เห็นถึง
อทิธานภุาพของพระกษติิครรภ์โพธิสัตว์	ตลอด
จนอานภุาพแห่งการฟังพระกษติคิรรภ์โพธิสตัว์
มูลปณิธานสูตรด้วย
	 แม้เนือ้หาของพระสตูรจะเน้นความส�าคญั
ของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ก็จริง	 แต่ก็ท�าให้
ทราบถึงบรบิทความเช่ือของชาวจนีในสมยันัน้
ด้วย	 โดยเฉพาะภาพแห่งการทนทุกข์ทรมาน
ของสตัว์นรก	เป็นไปได้หรอืไม่ว่าความเช่ือเรือ่ง 
พระอวโลกิเตศวรหรือพระแม่กวนอิม	 ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 
แม้ความเมตตาของท่านจะแผ่ขจายไปทั่ว
อนันตจักรวาลก็จริง	 แต่สัตว์นรกผู้เสวยผล
วิบากกรรมกลับไม่มีใครสนใจเหลียวแล	 เมื่อมี
การแต่งเรือ่งพระกษติคิรรภ์โพธสิตัว์ผูป้ระทาน
พรแก่สตัว์นรก	เน้ือหาจงึสอดรบัสมบรูณ์ลงตวั	
เป็นผลให้มนษุย์สบายใจได้ว่า	หากท�าผิดจนถงึ
ตกนรกหมกไหม้	 พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์คง
สามารถเป็นที่พึ่งได้

	 ผู้เขียนเชื่อว่าเรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
น่าจะมีอิทธิพลต่อเรื่องราวของพระมาลัยแบบ
ไทยแท้ไม่น้อย	 โดยเฉพาะเรื่องการโปรดสัตว์
นรกนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเหมือนกันอย่าง
แยกไม่ออก	 ยิ่งการสนทนาระหว่างพระมาลัย
กับพญายมราชด้วยแล้ว	ถ้าดรูายละเอยีดอย่าง
เจาะลึกจะเห็นว่ามีรสชาติของน�้าพริกปลาทู
อยู่ไม่น้อย	 ยิ่งการสอบถามด้วยความอยากรู้
อยากเหน็ยิง่ไม่ต้องบรรยายเลยว่าเป็นนิสยัของ
ชนชาติใด
	 ความจริงพระโพธิสัตว์มหายานที่รู ้จัก
แพร่หลายมี	๔	พระองค์	ได้แก่	พระอวโลกิเต-
ศวร	(พระแม่กวนอิม)	พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ 
พระมัญชุศรีโพธิสัตว์	และพระกษิติครรภ์โพธิ- 
สัตว์	 แต่ที่ชาวพุทธมหายานให้ความเคารพ
นับถือมากสุดคือ	 พระอวโลกิเตศวรและพระ-
กษิติครรภ์โพธิสัตว์
	 ชาวจีนต่างรูกั้นว่า	“พระแม่กวนอมิโปรด 
คนเป็น พระกษิติครรภ์โปรดคนตาย”	 ด้วย 
เหตุนั้นลักษณะเครื่องทรงจึงแตกต่างกันอย่าง 
ชัดเจน	 แม้พิธีกรรมก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์นั้นนิยมกราบไหว้บูชา 
ในงานศพ	ส่วนงานมงคลผูค้นจะพากันไปกราบ 
ไหว้พระแม่กวนอิม	หากเป็นเช่นน้ีจึงสนันิษฐาน
ว่าพระกษิตคิรรภ์โพธิสตัว์น่าจะมส่ีวนเก่ียวข้อง 
ในการเปิดประตนูรกให้สตัว์นรกออกมารบัส่วน 
บุญกุศลในเทศกาลสารทก็เป็นได้
	 เมื่อพระมาลัยฉบับศรีลังกาเน้นเรื่องภาค
สวรรค์เป็นหลัก	 ส่วนเรื่องราวของพระกษิติ-
ครรภ์โพธิสัตว์เน้นภาคนรกเป็นพื้น	 ครั้นเรื่อง
สองอย่างมาผสมผสานกันจึงท�าให้เห็นภาพ 
ของเรื่องราวพระมาลัยฉบับไทยแท้	 หากข้อ
สันนิษฐานดังกล่าวเป็นจริง	 ก็จะสมด้วยค�าว่า 
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“ลังกาจีน”	 หมายความว่า	 เรื่องพระมาลัย
เป็นการบรรจบกนัของสองวฒันธรรม	ส่วนหนึง่
ได้รับอิทธิพลจากประเทศศรีลังกา	 ซึ่งเราท่าน
ต่างรูก้นัเป็นอย่างด	ีอกีส่วนหนึง่มาจากจนี	ซึง่ก็ 
ปฏิเสธมิได้เช่นกันว่าบรรพบรุษุของเราชาวไทย
โยกย้ายมาจากจีนแผ่นดินใหญ่	 สิ่งที่ติดตาม 
มากับบรรพบุรุษก็คือคติความเชื่อ	 ซึ่งก็ไม่เว้น
เรื่องราวของมหายาน
 ผู้เขียนจึงเชื่อว่าพระมาลัยเป็นตัวอย่าง
แห่งการผสมผสานต่างวัฒนธรรม
	 อีกด้านหนึ่ง	 พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มัก
คู่กับพระวัชรปาณิโพธิสัตว์	 เพราะทั้งสององค์
เป็นภาคอวตารของพระอักโษภยพุทธเจ้าเฉก
เช่นเดียวกัน	 พระวัชรปาณิโพธิสัตว์ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอ�านาจทั้งมวล
ของพระพทุธเจ้า	เหตเุพราะพระองค์ได้รับมอบ
หมายจากพระอักโษภยพุทธเจ้าให้ท�าหน้าที่
คุ้มครองรักษาพระศาสนาของพระโกนาคมน-
พุทธเจ้า
					แต่โดยภาระหน้าที่	พระวัชรปาณิโพธิสัตว์
ชือ่ว่าเป็นผูป้กป้องเหล่านาค	เพราะนาคเหล่านี้ 
เป็นผูด้ลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล	ท่าน
จึงได้รับการยกย่องในฐานะเทพแห่งฝนอีก
ต�าแหน่งหนึ่ง	 ดูเหมือนว่าต�าแหน่งนี้จะเป็นที่

รู้จักแพร่หลาย	 ครั้นคติความเชื่อมหายานแผ่
ออกไปยังอาณาจักรน้อยใหญ่	ท่านก็ได้รับการ
นับถืออย่างแพร่หลาย	
							อาจเป็นไปได้ว่าสมยัโบราณ	ความสามารถ
ด้านการกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้หรือชลประทานยงัไม่มี
ประสิทธิภาพพอ	 การท�าเกษตรกรรมจ�าต้อง
อาศัยน�้าฝนเป็นเรื่องหลัก	 เมื่อพระวัชรปาณิ-
โพธิสัตว์ขึ้นชื่อด้านการประทานฝน	 ย่อมเป็น
ธรรมดาว่าจะต้องได้รับการสักการะเซ่นไหว้
เป็นปกติวิสัย	 ยิ่งหากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปใน
ลกัษณะของประวตัศิาสตร์ตามยคุสมยั	ผูเ้ขยีน
เชื่อเหลือเกินว่าต้นตอของพระโพธิสัตว์องค์
น้ีมิใช่อ่ืนไกล	 คงเป็นกษัตริย์ผู้เช่ียวชาญด้าน
ชลประทานเป็นแน่
	 คติความเชื่อเรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
น่าจะมีการดัดแปลงเข้ากับวิถีความเชื่อแบบ
ไทย	 ภายหลังพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามา 
เผยแผ่ในอาณาจักรสโุขทยัแล้ว	พระเถราจารย์ 
คงเหน็ว่าหากยกเนือ้ความจากพระกษิตคิรรภ์- 
โพธิสัตว์มาทั้งหมดคงไม่เหมาะ	 จึงดัดแปลง 
ปรับให้เป็นส�านวนของเถรวาทเสีย	 หลักฐาน 
ตรงนี้ปรากฏมีในหนังสือไตรภูมิพระร่วงของ 
พระมหาธรรมราชาลิไท	ลองเปิดอ่านดจูะเหน็ 
นัยดังผู้เขียนอ้าง
	 เมื่อเราไม่สามารถสืบค้นหาหลักฐานที่
สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง	จึงจ�าต้องอาศัย
วิธีวิเคราะห์ตามเส้นสายความเชื่อเท่าท่ีเป็น
ไปได้	 ทั้งนี้เพื่อประเทืองปัญญาของผู้อ่านเป็น
หลัก	หากท่านใดไม่ชอบวิธีนี้ก็เลือกเอาเฉพาะ
ประเด็นที่เห็นว่าน่าสนใจก็พอ	 เหมือนเก็บผล
ไม้ท่ีร่วงหล่นตามภาคพื้น	 ผู้ปรารถนาจะหยิบ
เสวยก็สามารถเลอืกเก็บเลอืกกินได้ตามใจชอบ	
ฉะนั้น (โปรดติดตามอ่านต่อ)

รูปปั้นพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประเทศไต้หวัน
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  ค�าสั่งเรื่องการฌาปนกิจเมื่อท่านมรณภาพ

	 ขณะที่ท่านลังกาพ�านักอยู ่ที่วัดในเมือง
ไทรบุรี	วันหนึ่ง	อุบาสก	อุบาสิกา	และลูกศิษย์ 
อยู่พร้อมหน้า	 ท่านได้พูดขึ้นในกลางชุมนุม 
นั้นว่า	 ถ้าท่านมรณภาพเมื่อใด	 ขอให้ช่วยกัน 
จัดการหามศพไปท�าการฌาปนกิจ	 ณ	 วัด 
ช้างให้ด้วย	 และขณะหามศพพักแรมนั้น	 ณ 
ที่ใด	น�้าเน่า	(น�้าเหลือง)	ไหลลงสู่พื้นดิน	ที่ตรง
นัน้	จงเอาเสาไม้แก่นปักหมายไว้	ต่อไปข้างหน้า
จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์
	 อยู่มาไม่นานเท่าไร	 ท่านก็ได้มรณภาพลง 
ด้วยโรคชรา	 คณะศิษย์ผู้เคารพในตัวท่านก็ได ้
จัดการตามที่ท่านส่ังโดยพร้อมเพรียงกัน	 เม่ือ 
ท�าการฌาปนกิจศพท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
คณะศิษย์ผู ้ไปส่ง	 ได้ขอแบ่งเอาอัฐิของท่าน
แต่ส่วนน้อย	 น�ากลับไปท�าสถูปที่วัด	ณ	 เมือง
ไทรบุรี	ไว้เป็นที่เคารพบูชาตลอดมาจนบัดนี้	

  หลวงปู่ทวดบนแผ่นดินอิสลามมลายู

	 สมีมาต้ี	 (Sami	Mati)	 จุดละสังขารของ 
หลวงปู่ทวด	ดังที่กล่าวไว้ในวารสารฉบับเดือน 
มนีาคมและเมษายน	ตัง้แต่จดุแรก	ซึง่เป็นสถาน
ที่หลวงปู่ละสังขาร	 อยู่ในประเทศมาเลเซีย	
จนถึงจุดที่	๑๒	เป็นที่ฌาปนกิจศพหลวงปู่	อยู่
ที่วัดช้างให้	 จังหวัดปัตตานี	 และในฉบับนี้เป็น

ตอนสุดท้าย	 จะกล่าวถึงเรื่องการสร้างมณฑป
จตุรมุข	ณ	 จุดที่ละสังขารนั้น	 จนถึงการสั่งให้
รื้อท�าลายมณฑป	 ตามท่ีเป็นข่าวในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

หลวงปู่ทวด
ผู้สร้างมหาคุณูปการ
แก่ชาติและพระศาสนา (ตอนจบ)

ปาว - เตโช
รอยธรรม 

กลับไปท่ี สมีมาต้ี จุดท่ี ๑ (สถานที่หลวงปู ่
ทวดละสังขาร)

	 บทความต่อไปน้ี	 เป็นการสาธยายจากผู้ 
ที่ใกล้ชิดเหตุการณ์	 และเกาะติดเก็บภาพมา 
ตัง้แต่การเริม่ก่อสร้างมณฑปจตรุมขุ	จนกระท่ัง
รัฐบาลมาเลย์สั่งท�าลาย	
 สมีมาตี้ จุดที่ ๑	ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าเกอร์- 
นาริงค์	 ตรงปากแม่น�้าเกอร์นาริงค์ไหลบรรจบ 
กบัแม่น�า้เปรกั	ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นสถานทีล่ะสังขาร 
ของหลวงปู่ทวด	
	 ใกล้ๆ	กันนี้	ยังมีคลองบาห์	ไหลมาบรรจบ
กับแม่น�้าเกอร์นาริงค์		ต�าบลกัวลาเกอร์นาริงค์ 
อ�าเภอแลงก็อง	 รัฐเปรัก	 สถานที่ตรงน้ีอยู่ใจ 
กลางหมู ่บ้านชาวมุสลิม	 (เพิ่งขยายตัวเป็น
หมู่บ้านทีหลัง)	 เดิมมีบ้านอยู่เพียงหลังเดียว	
และมีศาลาอเนกประสงค์ที่ชาวจีนจากบ้าน 
อัยเยอร์กาลา	มาสร้างไว้
	 ทัง้ชาวจีนทีห่มูบ้่านอัยเยอร์กาลาและชาว 
มสุลมิจากบ้านหลงัเดยีวดงักล่าว	ต่างเชือ่กันว่า 
สถานที่นี้เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์	 เพราะในคืน 
วนัเพญ็	คนชราชาวมสุลมิทีบ้่านอยูใ่กล้ๆ	กนันัน้ 
มักจะเห็นดวงไฟลอยขึ้นจากตรงริมฝั่งน�้า	
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	 ทั้งชาวจีนที่อัยเยอร์กาลาและชาวมุสลิม
บ้านหลังเดียวตรงนั้น	 ให้ความเคารพสถาน
ที่แห่งนี้มาก	 และเรียกกันว่า	 “โต๊ะกงเซียม”	
อีกทั้งชาวบ้านคนจีนที่อัยเยอร ์กาลา	 ยัง
ได้มาสร้างศาลาอเนกประสงค์ตรงสถานที่ 
แห ่งนี้ 	 ใช ้ส�าหรับการท�าบุญเฉลิมฉลอง 
ประจ�าปี	 กาลเวลาผ่านไปนับสิบปี	 จนกระทั่ง
มีการบูรณะทางหลวงหมายเลข	 ๗๖	 เพงกา- 
ลันฮูลู	 -	 กัวลากังซาร์	 เมื่อการบูรณะเส้นทาง
มาถึงกิโลเมตรที่	 ๑๐๗	 นายช่างกรมทางเป็น
คนมาเลย์เชือ้สายสยาม	ชาวปาดังเปลียง	ได้มา 
พบสถานที่แห่งนี้
	 จากการที่ได้สืบเสาะจากคนใกล้เคียง
สถานที่แห่งนี้	 เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริง	
เป็นเวลาเดียวกันนั้นพ่อท่านรื่น	 หรือพระครู
อนุรักษ์โพธิกิจ	 เจ้าอาวาสวัดโพธิหงส์	 บ้าน 
ตะโหล๊ะวงั	อ�าเภอคลูมิ	รฐัปีนงั	(มรณภาพแล้ว)	
ได้นิมิตเห็นหลวงปู่ทวดมาหาและท่านมาบอก
พ่อท่านรื่นว่า
	 “ผู้คนทั้งหลายได้เอารูปกู	 ท�ารูปเหมือน
บ้าง	เหรียญบ้าง	ออกให้ประชาชนเช่าบูชากัน
ใหญ่โตทัง้บ้านทัง้เมือง	แต่ตัวกนูี	้แม้แต่สถานที่
จะอาศยักย็งัไม่ม	ีสถานทีม่รณภาพกไ็ม่มใีครรู้”
	 พ่อท่านรืน่ได้ถามหลวงปูท่วด	สถานทีท่ีว่่า
นี้อยู่ที่ไหน	หลวงปู่ทวดจึงได้บอกว่า	“สถานที่
นี้อยู่ที่ริมน�้า	แล้วจะมีคนมาบอกเอง”	
	 หลังจากนั้นไม่นาน	 ก็มีนายช่างกรมทาง
ชาวมาเลย์	 เช้ือสายสยาม	 ชาวปาดังเปลียง	 
ได้เดนิทางมาพบพ่อท่านรืน่	และพาพ่อท่านรืน่
ไปดูสถานที่	 พ่อท่านรื่นเมื่อได้ไปดูแล้ว	 จึงได้ 
ท�าการเสี่ยงทายตามวิถีแห่งสงฆ์	 จนแน่ใจ 
ได้ว ่า	 สถานที่นี้ เป็นสถานที่มรณภาพของ 
หลวงปู่ทวดจริง

	 สภาพตอนน้ัน	มชีาวบ้านมุสลมิอยูกั่นสอง
สามครอบครัว	 เป็นเครือญาติกันหมด	 มีชาว
จีนจากบ้านใกล้เคียงมาท�าพิธีบ้าง	 บางครั้ง
บางเทศกาล	ก็มีการเฉลิมฉลองกัน	ชาวมุสลิม
ก็มิได้รังเกียจแต่อย่างใด	 อยู่ด้วยกันอย่างสงบ
สุขเรื่อยมานับเวลาร่วมสิบปี
	 ฝ่ายพ่อท่านรื่น	 หลังจากที่แน่ใจว่าเป็น
สถานทีส่�าคัญของหลวงปูท่วดแล้ว	เพือ่ให้ได้ท�า
ตามทีร่บัปากไว้กับหลวงปู่ทวด	จึงได้น�าเรือ่งมา
ปรึกษากับทางวัดช้างให้และวัดทรายขาว	เพื่อ
จะสร้างสถูปเจดีย์เป็นอนุสรณ์สถาน	 และได้
มาพักจ�าวัดกับมหาสมปอง	วัดคลองเปล	(หน้า
สวนสาธารณะหาดใหญ่)	แล้วท่านได้กรณุาเล่า
ให้ฟังว่า	
	 วันที่ท่านรื่นกลับจากวัดช้างให้น้ัน	 ได้
กลับมาในสภาพอ่อนระโหยโรยแรง	 พอถึง
วัดก็ปลดจีวร	 ล้มตัวลงนอนแผ่	 พร้อมเล่าให้
มหาสมปองฟังว่า	 ทางวัดช้างให้และวัดทราย
ขาวโดยอาจารย์นองเห็นดีด้วย	 กับการสร้าง
สถูปเจดีย์เป็นอนุสรณ์สถาน	 พร้อมมอบเงิน
ให้เป็นการช่วยเหลือในการสร้าง	 ๕๐๐	 บาท	
และอาจารย์นองยังได ้กรุณามอบรูปบูชา
หลวงปู่ทวด	 หน้าตักขนาด	 ๕	 นิ้ว	 อีกหนึ่ง
องค์	พระมหาสมปอง	 ได้มอบสถูปเจดีย์มูลค่า	
๒๕,๐๐๐	 บาท	 ให้ท่านรื่น	 เมื่อท่านรื่นได ้
องค์เจดีย์แล้วก็เดินทางกลับมาเลเซีย	 แล้วน�า
สถูปเจดีย์นั้นมาประดิษฐาน	 ณ	 วัดโพธิหงส์ 
พร้อมด้วยรูปบูชาหลวงปู ่ทวดที่ได้มาจาก
อาจารย์นอง
	 หลังจากที่พ ่อท่านรื่นได้น�าสถูปเจดีย ์
ประดิษฐานไว้แล้ว	 ส่วนที่กัวลาเกอร์นาริงค	์
ปรากฏว่าได้มีชาวมาเลเซียประกอบด้วย
หลายเชื้อชาติ	ได้แก่	จีน	อินเดีย	ทมิฬ	ไทย	ได้
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เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เริ่มสร้างมณฑป - จตุรมุข เดือนธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ “สมีมาตี้” ได้ถูกทุบและรื้อถอน

	 ขอบพระคุณ	คุณวิบูล เกียรติโมฬี	ผู้ส�ำรวจ 
เส้นทำงน�ำศพหลวงปู่ทวดกลับบ้ำน	 ท่ีได้จัดให้ท้ัง
ข้อมูลและภำพประกอบ
	 ขออนญุำตและขอบพระคุณ	“ภูวดล แดนไทย” 
ท่ีให ้ใช ้ข ้อมูลจำกหนังสือสถำนกำรณ์ภำคใต  ้
เมื่อนำวำไทยหลงทิศ	และ	“อนันต์ คุณารักษ์”  ที่
ให้ใช้ข้อมูลประวัติของหลวงปู่ทวด

เดินทางเข้ากราบสักการะมากมาย	 บางคร้ัง 
ก็มีพี่น้องชาวไทยจากประเทศไทยด้วย	 สร้าง
ความร�าคาญใจให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่อาศัย
อยู่หมู่บ้านกัวลาเกอร์นาริงค์
	 ทุกวันนี้	 หมู่บ้านกัวลาเกอร์นาริงค์	 มีคน
อยู่ประมาณ	 ๓๐	 ครัวเรือน	 และบ้านเรือน
ก็ปลูกอยู ่ชิดติดกัน	 ตัวสถูปก็อยู ่ชิดติดกัน
กับบ้านเรือนราษฎร	 จึงได้มีการร้องเรียนไป 
ยังรัฐเปรัก	 ราชการท้องถิ่นเปรักก็ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า	 ไม่เหมาะสมด้วยหลายๆ	 เหตุผล	
ปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 คณะจากประเทศไทย 
น�าโดยคณุกฤษณ์	ประธานราษฎร์นกิร	ในฐานะ 
ประธานฝ่ายการท่องเที่ยวในคณะกรรมการ 
IMTGT	 [Indonesia	 Malaysia	 Thailand	
Growth	 Triangle]	 ได้เดินทางไปประชุม
ราชการท้องถิ่นที่เปรัก	 เสร็จจากเรื่องราชการ	
จากนั้น	 เรื่องได้วกเข้ามาหาสมีมาตี้ที่ทาง
ไทยจะขอสร้างพนังริมฝั ่ง	 ป้องกันตลิ่งพัง 
	 ทางมาเลเซียได้อ้างถึงความไม่เหมาะสม 
หลายๆ	ประการ	ประกอบกับได้รบัการร้องเรยีน 
จากราษฎรมากมาย	เห็นว่าควรจะต้องรื้อถอน 
และกลางปี	๒๕๕๗	เถ้าแก่หวัง	คหบดชีาวปีนงั 
ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาไปสร้างมณฑปจตุรมุข 
รูปแบบสวยงามด้วยศิลปะไทย
	 แต่ต่อมา	 ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	 
พวกเราก็ได้รับข่าวอันน่าสะเทือนใจว่ามณฑป 
จตุรมุขท่ีเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ทวด 
เหยียบน�้าทะเลจืด	ณ	ริมฝั่งแม่น�้าเกอร์นาริงค์
นั้น	 ได้ถูกทุบและรื้อถอนโดยรัฐบาลท้องถิ่น 
ด้วยเหตุผลว่า	“เถ้าแก่หวงัผูส้ร้างมณฑปนี	้มไิด้ 
ขออนุญาตจากทางการรัฐเปรักแต่อย่างใด”
 สรุป	จากบทความทั้ง	๒	ส่วน	คือ	ประวัติ
และสมีมาต้ี	 (จุดละสังขาร)	 ของหลวงปู่ทวด	

ดังกล่าวแล้ว	 ได้แสดงให้เห็นว่า	 หลวงปู่ทวด
เป็นพระมหาเถระผู้สมบูรณ์ด้วยสีลาจารวัตร
งดงาม	 มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส	 เป็นปราชญ์ 
ในพระพทุธศาสนา	เป็นปชูนียบคุคล	และเป็นผู้
กระท�าคณุประโยชน์อย่างมากมายแก่ชาตแิละ
พระพุทธศาสนา	 และได้แสดงให้เห็นถึงเรื่อง
ราวปัจฉิมวัยของท่าน	 ที่ได้เป็นที่พึ่งทางธรรม
แก่พทุธศาสนิกชนชาวมาเลเซีย	ดงัทีป่รากฏใน
บทความสมีมาตี้	นั่นเอง
 ถงึแม้อนสุรณ์สถานบางแห่งของหลวงปู่ 
จะถูกท�าลายลงแล้วก็ตาม แต่อนุสรณ์ในจิต 
คือการระลึกถึงสีลาทิคุณของหลวงปู่ยังคง 
ปรากฏชัดอยู่ในจิตของสาธุชนตลอดไป และ 
ใครๆ ไม่อาจท�าลายลงได้อย่างแน่นอน
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 น้องขวญั :		“คณุแม่คะ		ท�าไม		พวกเทวดา 
นางฟ้า	ต้องมาท�าบญุกนับนโลกมนษุย์		คณุแม่ 
เล่าวันก่อนนี้	 พระมหากัสสปะ	 ท่านออกจาก
นิโรธสมาบัติก็มีนางฟ้า	 ๕๐๐	 องค์	 มารอดัก
ใส่บาตร	 และท้าวสักกะก็ยังปลอมตัวมาเป็น 
คนแก่จนๆ	 เพื่อจะได้ใส่บาตรท่าน	 หนูนึกว่า 
พวกนางฟ้า	 เทวดา	 ไม่ต้องท�าบุญแล้วซะอีก 
หรือว่า	 บนสวรรค์ไม่มีที่ให้ท�าบุญหรืออย่างไร
กันนะคะคุณแม่”

 คุณแม่ :	 “บนสวรรค์	 	 ใครๆ	 ก็มีความ 
สมบูรณ์แบบ	เสวยทิพยสุขกันทั้งนั้น	ท�าให้หา 
ที่ท�าบุญได้ยาก		เพราะคนล�าบากไม่มีเลย		แต่
เทพเทวาที่รักดี	 ท่านก็แสวงหาเนื้อนาบุญที่ด	ี
เพื่อสั่งสมบุญของท่านให้ยิ่งๆ		ขึ้นไป		ไม่มัวแต่ 
นั่งนอนเสวยบุญเก่าหรอกนะลูก”	

	“คุณแม่คะ	หนูชอบเรื่องนางฟ้าที่มาดักรอ 
ใส่บาตรพระมหากัสสปะ	แล้วท่านรู้ทัน	ถูกไล่
กลับสวรรค์ไป		สนุกดีค่ะ”		

 “	งั้นฟังเรื่องของลาชเทวธิดานะลูก		สนุก
ไม่แพ้ตอนที่แล้วค่ะ	 เกี่ยวกับพระมหากัสสปะ 
ด้วย”

 “หนูชอบพระมหากัสสปะค่ะ	 ท่านเป็น
พระสาวกที่สันโดษ	 มักน้อย	 ชอบอยู่ป่า	 และ
พระพทุธเจ้าก็ให้เกียรติพระเถระท่านน้ีมากเลย
เล่าเลยคุณแม่นะคะ”

 	“สมยัน้ันพระมหากัสสปะอยูท่ีถ่�า้	เข้าฌาน	
๗	วัน	ออกจากฌานแล้วก็จะไปโปรดคนจนอีก
ตามเคย	ได้เห็นอุปนิสัยอันงามของหญิงชาวไร่
ข้าวสาลีคนหน่ึง	 ซึ่งก�าลังเด็ดรวงข้าวสาลีท�า
ข้าวตอกอยู่	ท่านทราบด้วยญาณว่า	หญิงนั้นมี
ศรัทธา	 มีใจกล้าในการท�าบุญ	 เมื่อท�าบุญแล้ว
จะได้สมบัติมาก”

	 	 “โอ้	 สาวชาวไร่ผู้ใจบุญ	ที่พระเถระท่าน 
เลือกจะมาโปรด”

 “พระเถระตกลงใจไปทีน่าข้าวสาลขีองเธอ 
เธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใส	 นิมนต์ให้

ลาชเทวธิดา
เรื่อง :  มโนรถปูรณี
ภาพ :  น้องขวัญธรรมส�าหรับเยาวชน

 
น้องขวัญนอนหนุนตักคุณแม่ดูรายการละครธรรมะเกี่ยวกับการท�าบุญ 

พอละครจบก็เดินไปปิดทีวี แล้วถามคุณแม่เสียงใสทันทีว่า
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หยุด	 เอาข้าวตอกมาเกลี่ยลงในบาตร	 แล้ว 
ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์*	 อธิษฐานว่า 
ขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้ว	พระมหา-
กัสสปะก็อนุโมทนา	อวยพรว่าจงส�าเร็จเถิด”

	“อธิษฐานเป็นพระอรหันต์เลย	ถือว่าหวัง
สิ่งสูงสุดประเสริฐสุดเลยนะคะ”

 “ใช่จ้ะลูก	 เธอมีปัญญา	พอไหว้พระเถระ
แล้วเดินกลับ	 ก็ถูกงูพิษกัดตายที่คันนานั่นเอง	
เธอมีจิตเลื่อมใสอย่างน้ี	 พอตายปุ๊บ	 ก็ไปเกิด
ในวิมานทองในภพดาวดึงส์	 เหมือนหลับแล้ว 
ตืน่ข้ึน	นุง่ห่มผ้าทพิย์	มนีางฟ้าบรวิารเป็นพนัองค์ 
ยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองค�า	
เต็มด้วยข้าวตอกย้อยระย้า”

	“โอ้โฮ้	พอตายปุ๊บกไ็ปจตุบินสวรรค์	มวิีมาน	
สมบตั	ิบรวิาร	พร้อมเลย	น่าปลีม้ใจแต่เธอคงจะ
งงนะคะคุณแม่”

 “งงแน่นอนลูก	เธอคิดว่า	สมบัติมากขนาด
นี	้	เราได้มายงัไงหนอ	?		ได้ทราบว่า	เพราะถวาย
ข้าวตอกแด่พระมหากัสสปะ	 แต่เธอก็คิดว่า 
เธอได้สมบัติขนาดนี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อย			
เธอจึงไม่ควรประมาท	ควรไปอุปฐากดูแลพระ 
เถระ	 ท�าสมบัติที่ได้นี้ให้ถาวร	 พอคิดดังนี้แล้ว 
กถ็อืไม้กวาด	และท่ีโกยขยะท�าด้วยทองค�าเชยีว

นะลกู	ไปกวาดบริเวณทีอ่ยูข่องพระเถระ	ตัง้น�า้
ฉันน�้าใช้ไว้แต่เช้าตรู่”

	 “คงจะดีนะคะ”
 แต่ก็ใช่ว ่าเธอจะได้ท�างานสมใจนะคะ 

พระเถระท่านเห็นทกุอย่างอยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
ตอนแรกท่านเข้าใจว่า	 ภิกษุหนุ่มหรือสามเณร
บางรปูมาท�าไว้ให้	ในวันที	่๒	กเ็หมอืนกนั	แต่พอ 
วนัที	่๓	ท่านได้ยนิเสยีงไม้กวาดของนางฟ้าใจบญุ 
เห็นแสงแว๊บๆ	 ของเธอสว่างอยู่	 จึงเปิดประตู
ออกมาถามว่า	นั่นใคร	กวาดบริเวณอยู่	?"

	“ถูกจับได้อีกแล้ว	น่าสงสารนะคะ”
  "ใช่แล้วลกู	เธอกต็อบว่า	เธอชือ่	‘ลาชเทว- 

ธิดา’เป็นโยมอุปฐากของท่านไงล่ะเจ้าค่ะ	ท่าน 
ก็ว่าอุปฐากชื่ออย่างน้ีท่านไม่มี	 เธอจึงเล่าความ 
เป็นมาให้ท่านฟัง”

	"ตอนเป็นมนุษย์ก่อนตายใช่ไหมคะ”			
 “ใช่จ้ะลูก	พระเถระจึงถามว่า	เธอมาท�าให้

สองวันแล้วรึ	เธอก็ยอมรับ"
	 “เธอใจบุญมากเลยนะคะ	 อยู่บนสวรรค์

ก็สุขสบายแล้ว	 แต่ก็ยังไม่ประมาท	 ยังขวน 
ขวายในบุญ	กลัวบุญจะหมดเร็ว”

 "น่าอนุโมทนาจริงๆ	 เป็นแบบอย่างของ
ผู้ไม่ประมาทนะลูก	 คนที่สุขสบายแล้ว	 มักจะ	
ประมาทง่าย	 แต่เธอใฝ่ใจในบุญมากเลย	 แต่
พระเถระก็ไล่เธอไป	ท่านว่า	จงกลับไปเสียเถิด
เทพธิดา	 ที่ท�าแล้วก็เป็นอันแล้วไป	 ต่อไปอย่า
มาท�าอย่างนี้อีก”

	 “หนูว่า	 ท่านคงท�าเสียงเข้มๆ	 เอาจริงแน่
เลย		ถ้าเป็นหนูคงร้องไห้แงๆ”

 “พระเถระ	ท่านซื่อตรงต่อพระธรรมวินัย
ที่สุด	นางฟ้าก็อ้อนวอนว่า	ขอได้โปรดเถิด	ขอ

*เบญจางคประดิษฐ์	คือการไหว้ที่ประกอบด้วยองค์	๕	คือหน้าผาก	๑	เข่าทั้ง	๒	และฝ่ามือ	๒	จรดลงกับพื้น
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ที่มา	 :	 ธรรมบท	ทางแห่งความดี	 เล่ม	 ๒	 ของวศิน 
อินทสระ	 วรรค	 ๙	 ว่าด้วยบาป	 เร่ืองที่	 ๓	 ควร 
ท�าบุญบ่อยๆ

ให้เธอได้ท�ากิจนี้ต่อไป	 เพื่อรักษาสมบัติทิพย ์
ที่ได้แล้วให้มั่นคงตลอดไป”

	“พระเถระหรือจะใจอ่อน	คงยากล่ะ”
 “ใช่ค่ะ	 ท่านว่า	 ไปซะเถิด	 อย่าได้มาท�า

อย่างนี้อีก	 ท่านขอร้องแกมบังคับ	 และย�้าว่า 
การกระท�าของเธอไม ่ เหมาะสมแก ่ท ่าน			
พระสงฆ์รุ ่นหลังจะต�าหนิได ้ว ่า	 ได ้ยินว ่า
เทพธิดานางหนึ่งมาปฏิบัติพระมหากัสสปะ 
อยู่เป็นประจ�า	จงไปเสียเถิดแล้วอย่ามาที่นี่อีก 
นางฟ้าก็อ้อนวอนอยู่หลายครั้ง	 แต่พระเถระ
ก็ใจแข็ง	 ในที่สุดท่านกล่าวว่า	 ‘เจ้ามิได้รู ้จัก
ประมาณตนเสียเลย’	...โดนเอ็ดแล้วล่ะลูก”

		“โอ้โห...สะเทือนใจ”		
 “บางทีบอกไม่เชื่อ	 ก็เลยต้องพูดแรงๆ		

นางฟ้ามิอาจทนอยู่ได้อีกต่อไป	 จึงเหาะขึ้น 
ไปในอากาศ		สองมือปิดหน้าร้องไห้คร�่าครวญ
อยู่ว่า	‘ท่านเจ้าข้า	โปรดอย่าให้สมบตัทิพิย์ทีฉ่นั 
ได้แล้วต้องพินาศเสียเลย	 จงอนุญาตให้ฉัน
ท�ากรรมดีๆ	 เพื่อความม่ันคงแห่งสมบัตินั่น
เถิด’...เธอร้องไห้เสียงดังเลยนะลูก”

	“โอ๋	นางฟ้าใจบุญ	คงเสียใจมาก”
 “พระศาสดาประทบันัง่อยูใ่นคนัธกฎีุ		ทรง

ได้ยินเสียงเทพธิดานั้นร้องไห้	 จึงทรงแผ่รัศม ี

ไปประดุจประทับน่ังอยู ่ตรงหน้าของนาง 
พลางตรัสว่า	 ‘ความส�ารวมระวังเป็นหน้าที่ 
ของกัสสปะบุตรของเรา	 ส่วนการท�าบุญเป็น
หน้าที่ของผู้ต้องการบุญ	การท�าบุญเป็นเหตุให้ 
เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้า	 ถ้าบุคคลจะ
ท�าบุญ	 ควรท�าบุญน้ันบ่อยๆ’	 เห็นไหมล่ะลูก	
พระพุทธองค์ทรงห่วงใยคนดี	 มาตรัสปลอบใจ
นางฟ้าแล้วล่ะ	 แล้วที่ส�าคัญนะลูก	 เมื่อพระ- 
พุทธองค์เทศนาจบลง	 เทพธิดาก็ได้ส�าเร็จเป็น
พระโสดาบันในกลางอากาศนั่นเอง”

 “เยี่ยมไปเลย	 ไม่เสียทีที่ศรัทธาในบุญ
ขนาดน้ัน	 แต่	 เออ...พระมหากัสสปะท่านก็
เคร่งครดัมากเลยนะคะ	น่าชืน่ชมศรทัธาจรงิๆ” 

 		“ใช่จ้ะลูก	การส�ารวมเป็นหน้าที่ของพระ
ที่ดี	 การแสวงหาบุญเป็นหน้าที่ของพวกเรา
ญาติโยมนะลูก	 ว่าแต่	 พรุ่งนี้จะตื่นมาช่วยคุณ
แม่เตรียมอาหารใส่บาตรอีกไหมคะ”	 คุณแม่
ลูบศีรษะลูกสาว

	“หนูพร้อมเป็นนางฟ้าน้อยๆ	คอยช่วยคุณ
แม่ค่ะ”
	 คุณแม่และลูกสาวกอดกันแน่น	 อย่างมี
ความสุข

พระพุทธภาษิต
ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยริา กยริาเถน ํปุนปฺปุนํ

ตมฺหิ ฉนฺท ํกยริาถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ฯ

ถ้าบุคคลจะท�าบุญ
ก็ควรท�าบุญหรือความดีนั้นบ่อยๆ	
ควรท�าความพอใจในบุญนั้น
เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุข



	 ยลฤดู	 แสงแดดแรง	 	 แห่งเมษา
ดอกไม้พา	 เบ่งบาน	 	 	 สานสีสวย
สวยทั้งภาพ		 หอมทั้งกลิ่น		 	 รินระรวย
เอื้ออ�านวย		 ความสดใส		 	 ในอารมณ์
	 ราชพฤกษ์	 เหลืองอ�าไพ		 	 ไม้แห่งชาติ
ชมนาด		 ขาวละออ		 	 พอเหมาะสม
หางนกยูง		 จูงค�าแสด		 	 มาให้ชม
แดงอมส้ม		 สดสว่าง	 	 	 กระจ่างตา
	 เหลืองปรีดียาธร	 บานสู้	 	 	 ชมพูพันธ์ุทิพย์
กลิ่นดอกปีบ	 หอมชื่น	 	 	 รื่นนาสา
พญาเสือโคร่ง	 สีม่วงงาม		 	 อร่ามตา
กระดังงา			 ลีลาวดี		 	 	 ศรีไม้ไทย
	 ดอกมะลิ		 พิกุล		 	 	 จ�าปาแขก
ดอกตะแบก		 ก็เบ่งบาน		 	 วารแสงใส
ดอกไม้สวย	 ช่วยเสริมสุข	 	 ปลดทุกข์ใจ
ส่งไมตรี		 ให้แก่กัน	 	 	 วันไม้บาน

ส่งไมตรีให้กันวันไม้บาน
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