ฉบับที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เดือนสิงหาคมมีความส�าคัญส�าหรับปวงชน
ชาวไทย เพราะวั น ที่ ๑๒ สิ ง หาคม วั น คล้ า ย
วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นมารดาแห่งชาติ ผู้ทรง
เป็นทีร่ กั ยิง่ ของพสกนิกรทุกหมูเ่ หล่าภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ด้วยเหตุนี้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของ
ทุกปี จึงถือเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดราชการ
เป็นวาระส�าหรับผู้ที่เป็นลูกมีโอกาสแสดงความรัก
ความกตัญูกตเวทีต่อแม่ได้เป็นกรณีพิเศษ
วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ จึงจัดท�าเป็นพิเศษ
เพือ่ เทิดพระคุณแม่ เราได้เพิม่ หน้าสีทปี่ กหน้าด้านใน
และปกหลังด้านในเป็นอาศิรวาทถวายพระพรเนือ่ ง
ในวันแม่ ที่ปกหน้าด้านใน และคําขวัญวันแมที่ทรง
พระราชทานให้สา� หรับปีนี้ ไว้ทปี่ กหลังด้านใน พร้อม
กับตีพมิ พ์กวีนพิ นธ์ชดุ วันแม่ ร้อยกรองโดยพระภิกษุ
ในวัดจากแดงที่นอกจากจะมีความสามารถในการ
เขียนร้อยแก้วแล้วยังเขียนร้อยกรองได้ไพเราะอีกด้วย
เรื่องเด่นในฉบับนี้ อยากแนะน�าให้อ่านเรื่อง
มารดาบิดา ผูเลี้ยงดูบุตร คัดลอกมาจากพระธรรม
เทศนาของพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ที่ได้แสดงไว้แก่ญาติโยมในวันแม่ มีเนื้อหาที่ให้ราย
ละเอียดในทางธรรมถึงพระคุณมารดาบิดา ทีม่ ตี อ่ บุตร
และบุตรควรทดแทนพระคุณนั้นอย่างไรจึงจะได้ชื่อ
ว่าเป็นบุตรผู้มีความกตัญูกตเวทีอย่างถูกต้องตาม
ท�านองคลองธรรม นับว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่
เหมาะสมแก่กาละในเทศกาลวันแม่
ฉบับนี้ท่านธีรปฺโ หรืออดีต นพ. กีรติ
ศรีวัฒนา ได้ส่งบทความเรื่อง ‘สัลเลขธรรม ชวน
กันขัดเกลา ชวงเขาพรรษา’ โดยท่านจับประเด็น

หลักธรรมในสัลเลขสุตตะ มัชฌิมนิกาย พระสุตตันตปิฎกมาวิเคราะห์ให้เห็นในรูปแบบทันสมัย แต่ไม่ทิ้ง
ความถูกต้องในพระไตรปิฎก เพราะสัลเลขธรรมนี้
เป็นหลักธรรมทีม่ พี ระบูรพาจารย์หลายท่าน ให้ความ
ส�าคัญและยกเอามาขยายความ ช่วยสร้างความเข้าใจ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หนังสือ สัลเลขสุตตะ
ของ พระมหาสี สยาด่อ แห่งประเทศเมียนม่าร์
ที่ได้รจนา ความหนาหลายร้อยหน้าต่อมาได้รับการ
แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sallekha Sutta: Discourse
of the Reﬁnement of Character ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับชือ่ บทความของท่านธีรปฺโโดยบังเอิญ
ที่ว่า ‘สัลเลขธรรม ชวนกันขัดเกลา ช่วงเข้าพรรษา’
เพราะการขัดเกลา (reﬁne) เป็นกิจที่พระภิกษุพึง
กระท�าอยู่เสมอ ยิ่งในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่
พระภิกษุต้องอยู่จ�าพรรษาในอาราม อยู่ใกล้ครูบา
อาจารย์ มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่
ฉบับเดือนสิงหาคมนี้ เราได้เริม่ ลงคอลัมน์ใหม่
Who is Who ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งจะ
เป็นเรื่องราวของ ศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา
เถรวาทที่มีผลงานโดดเด่นน่าสนใจ น่าประทับใจ
น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจ
แก่ผอู้ นื่ ฉบับนี้ เป็นเรือ่ งของพระเรรุกาเน จันทวิมล
สังฆนายกมหาเถร ผูล้ ว่ งลับ อดีตสังฆนายก (สังฆราช)
รามัญนิกาย ของประเทศศรีลงั กา ท่านเป็นพระภิกษุ
ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มีจริยาวัตรงดงาม สมบูรณ์
พร้อมทัง้ วิชชาและจรณะ ทรงภูมริ ทู้ งั้ ปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ
เป็นหนึ่งในบรรดาพระผู้เปรียบดังดวงใจและความ
ภาคภูมใิ จในความเป็นพุทธศาสนิกชนของชาวศรีลงั กา
โปรดอ่านเรื่องราวของท่านเพื่อพิสูจน์ค�ากล่าวนี้

เรื่ อ ง น า สนใจอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง
ภาษาไทย? ภาษาฝรั่ง? ภาษาบาลี?
ประธานที่ปรึกษา
กางเกง ‘ลิงค’ เขียนโดยผูที่ใชนาม
พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก
ปากกาวา ศิษยอาจารยตวน เปน
อัคคมหาบัณฑิต
บทความทางภาษาที่ใหความรู แงคิด
บรรณาธิการอํานวยการ
ที่ชวนขบคิดเปนการเปดประเด็นให พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ผูอ า นพิจารณาดู ทานใดเห็นดวยหรือ
บรรณาธิการบทความ
ไมเห็นดวยหรือเห็นเปนอยางอืน่ หรือ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
มีมุมมองที่แตกตาง สามารถสงความ panitaang@gmail.com
คิดเห็นของทานมารวมแบงปนกันได
บรรณาธิการฝายศิลป
ตามอัธยาศัย
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แกวสรดี
คอลัมนในประสบการณเลมนี้
ยลระดา พรมเมือง
เปนเรื่อง เก็บตกงานสัมมนา พระกองบรรณาธิการ
ธรรมวินัย เขียนโดยพระมหาธีรวัฒน
คณะสงฆวัดจากแดง
โอภาโส ที่ไดไปสัมผัสกับงานนี้ดวย
สํานักงาน : วัดจากแดง
ตนเอง จึงนําประสบการณนั้นมาเลา ๑๖ หมู ๖ ถ.เพชรหึงษ
สูกันฟง แบบสบายๆ พรอมภาพ
ซ.เพชรหึงษ ๑๐
ประกอบเรื่ อ งที่ ทํ า ให เ นื้ อ เรื่ อ งแจ ม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
กระจางมากยิ่งขึ้น
โทรศัพท. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
วารสารโพธิยาลัย เปดโอกาส
ภาพปก
ใหผูอานทุกทาน มีสวนรวมในการ
พระนางพิมพายโสธราทรงชี้
พัฒนาวารสารของเราใหไปสูความ
ใหพระราหุลดูพระบิดา
สมบูรณ หากทานมีขอ เสนอแนะอันใด
วาดโดย
โปรดอยาลังเลทีจ่ ะสงความคิดเห็นนัน้
คํานวน ชานันโท
มายั ง คณะผู  จั ด ทํ า เรายิ น ดี รั บ คํ า
ออกแบบปก :
แนะนํานัน้ มาพิจารณาดวยความยินดี
เอนก เอื้อการุณวงศ
และเต็มใจ ขอใหทุกทานมีความรูสึก
อุปถัมภอุปกรณ
มี ส  ว นร ว มในการจั ด ทํ า วารสารดี ๆ
คอมพิวเตอรโดย
สักเลมหนึ่ง ที่จะไดรับการอานแลว คุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินคา
อานอีก และแนะนําใหแกผอู นื่ ไดอา น
แบรนด ‘สุวิมล’
ดวย เพือ่ ความเจริญงอกงามทางปญญา
ดําเนินการจัดพิมพโดย
และความชุมชื่นของหัวใจ ที่ไดสัมผัส
สาละพิมพการ
ในสิ่งดีงามที่เราตั้งใจคัดสรรมาใหแก
๙/๖๐๙ ต.กระทุมลม
ผูอานทุกทาน
อ.สามพราน จ.นครปฐม
คณะผูจัดทํา
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๘๖-๕๗๑๑๖๘๕

๑. มารดาบิดา ผูเลี้ยงดูบุตร
๓
พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
๒. สัลเลขธรรม
ชวนกันขัดเกลา ชวงเขาพรรษา
พระมหากีรติ ธีรปญโญ

๑๕

๓. กวีนิพนธสําหรับแม
กองบรรณาธิการ

๒๓

๔. พระพุทธรูปที่เสด็จมาทางสายนํ้า ๒๔
กองบรรณาธิการ
๕. Who is Who
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
พนิตา อังจันทรเพ็ญ

๓๓

๖. ภาษาไทย? ภาษาฝรั่ง?
ภาษาบาลี? กางเกง ‘ลิง’
กางเกง ‘ลิงค’
ศิษยอาจารยตวน

๓๘

๗. เก็บตกงานสัมมนา
พระธรรมวินัย
พระมหาธีรวัฒน โอภาโส

๔๒

๘. เรื่องเลาสําหรับเยาวชน
ปาแอน

๔๕

๙. ใตฟาวัดจากแดง

๔๗

พระอาจารย์ มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร
ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา. (องฺ.ติก. ๒๐/๑๖๘)
มารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรของตนเรียกว่า พรหม
บูรพาจารย์ อาหุเนยยบุคคลของบุตรทั้งหลาย.
เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
วั น นี้ อ าตมาได้ ย กหั ว ข้ อ พุ ท ธภาษิ ต ว่ า
พฺรหฺมาติ มาตาปิตโรเป็นต้น เพื่ออธิบาย
ขยายความให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจ
และเห็นความส�ำคัญของมารดาบิดา พร้อม
ทัง้ ปฏิบตั ติ นในฐานะบุตรได้อย่างเหมาะสม
เป็นเหตุให้ได้รบั ประโยชน์เกือ้ กูลทัง้ ในภพ
นี้และในภพเบื้องหน้าสืบไป
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่ปวงชน
ชาวไทยได้มาร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์ในฐานะทรงเป็นพระแม่ของ
แผ่นดิน เพราะทรงแผ่พระคุณอันยิ่งใหญ่
คือพระกรุณาอันประเสริฐไปสูบ่ ตุ รคือพสก
นิกรชาวไทยทัว่ หล้า ทรงมีพระทัยปรารถนา
ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข
และพ้นจากความทุกข์เข็ญทั้งมวล ฉะนั้น

ทางราชการจึงก�ำหนดให้วนั ที่ ๑๒ สิงหาคม
ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ในฐานะทรงเป็นแม่ของ
แผ่นดิน ดังนั้น พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่าต่างมาน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันยิ่งใหญ่และกระท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็ น ความดี เ พื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
และถวายพระพรแด่พระองค์ ทีฆายุกา
โหตุ มหาราชินี ขอให้พระมหาราชินี
จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
และในวันดังกล่าวก็ถือว่า เป็นวันที่
บุตรพึงระลึกและกระท�ำความดีแก่มารดา
บิดาของตนอีกด้วย ฉะนั้น วันนี้อาตมา
จึงได้น�ำหัวข้อพุทธภาษิตว่า พฺรหฺมาติ
มาตาปิตโร เป็นต้น ทีก่ ล่าวถึงความส�ำคัญ
ของมารดาบิดา และจะได้อธิบายขยาย
ความต่อไป
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มารดาบิดา คือใคร
ชเนตีติ ชนิกา ชนนี วา มารดาผู้
ให้ก�าเนิดบุตร เรียกว่า ชนิกา หรือ ชนนี.
ธมฺเมน ปุตตฺ ํ มาเนตีติ มาตา มารดา
ผู้เทิดทูนบุตรโดยธรรม ชื่อว่า มาตุ, ปุตฺตํ
ปาตีติ วา มาตา หรือ มารดาผูร้ กั ษาบุตร
ก็ชื่อว่า มาตุ
ชเนตีติ ชนโก พ่อผูใ้ ห้กา� เนิด ชือ่ ว่า
ชนกะ สพฺพโลกํ ปาติ รกฺขตีติ ปิตา
บิดาผู้รักษาชาวโลกทั้งปวง ชื่อว่า ปิตุ,
ปุตฺตํ ปาติ รกฺขตีติ ปิตา บิดาผู้รักษา
บุตร ชื่อว่า ปิตุ.
ฉะนั้น ค�าว่า มารดา หรือ แม่ ก็ดี
บิดา หรือ พ่อ ก็ดี จึงมีความหมายว่า
บุคคลผู้ให้ก�าเนิดบุตร ผู้เทิดทูนบุตรโดย
ธรรม หรือผู้รักษาเลี้ยงดูบุตร
มารดาบิดา เรียกวา พรหม
พรหม คือใคร พฺรูหนฺติ วฑฺฒนฺติ
อติปณีเตหิ ฌานาทิคุเณหีติ พฺรหฺมาโน
เทวดาทัง้ หลายผูเ้ จริญด้วยคุณพิเศษมีฌาน
เป็นต้น อันประณีตมาก ชื่อว่า พรหม
พรหม ก็คือ เทวดาทั้งหลายผู้อยู่ใน
พรหมโลก ได้แก่ บุคคลผูเ้ จริญสมถกรรมฐาน
จนได้ปฐมฌานเป็นต้น เมื่อเสียชีวิตขณะ
ทีฌ
่ านยังไม่เสือ่ ม จึงไปบังเกิดในพรหมโลก
ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าเทวโลก

บุคคลผูเ้ จริญเมตตาในหมูส่ ตั ว์จนได้
บรรลุฌาน ก็ไปเกิดเป็นพรหม แม้ผู้เจริญ
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น พรหมจึงเป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการ มีเมตตาเป็นต้น ที่เรียก
ว่า พรหมวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่
ของพรหม) อยู่เสมอ พรหมประกอบด้วย
วิหารธรรมฉันใด แม้มารดาบิดาก็มีเมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นคุณธรรม
ประจ�าใจ ฉันนั้นเหมือนกัน
เมตตา มารดาบิดามีความรักเอ็นดู
ในบุตร เช่น ในเวลาตั้งครรภ์ ท่านเอามือ
ลูบท้องเบาๆ นึกถึงบุตรน้อยๆ ก็เกิดจิต
เมตตารักใคร่ว่า ลูกน้อยของแม่ ขอให้ลูก
มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อย่ามีโรค อย่า
มีความทุกข์ใดๆ ขอให้มีความสุขนะลูกรัก
อีกไม่นานแม่จะได้เห็นลูกน้อยทีน่ า่ รักของ
แม่แล้ว พอได้เห็นบุตรน้อยคลอดออกมา
มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็เกิดความรัก
ความเมตตา
กรุณา มารดาบิดามีความสงสารเมือ่
เห็นบุตรมีความทุกข์ เช่น ในเวลาบุตรน้อย
นอนอยู่บนที่นอน ถูกยุงหรือมดกัด หรือ
ไม่สบายกายร้องไห้อยู่ มารดาบิดาได้ยิน
เสียงร้องก็รีบมาดู พอเห็นบุตรน้อยนอน
เป็นทุกข์อย่างนั้นก็เกิดความกรุณา ช่วย
ไล่ยุง ไล่มด แล้วทายาให้ และเช็ดตัว
อย่างทะนุถนอม อุ้มบุตรน้อย หอมแก้ม
พูดปลอบโยนด้วยความเอ็นดูว่า โอ...ลูก
น้อยของแม่ เจ็บมากไหม แม่ทายาและ
เช็ดตัวให้แล้วนะลูก สบายตัวขึน้ แล้วใช่ไหม

5

มุทิตา มารดาบิดามีความยินดีเมื่อ
เห็นบุตรได้ดี เช่น ในเวลาบุตรเติบโตขึ้น
วิ่งเล่นไปมาอย่างสนุกสนาน รู้จักพูดจา
ปราศรัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อ่านออก
เขียนได้ ประสบความส�าเร็จในการศึกษา
และการประกอบอาชีพ มารดาบิดาเห็น
บุตรมีพฒ
ั นาการ มีความเจริญในชีวติ อย่าง
นั้น ก็เกิดจิตอ่อนโยน บันเทิง เบิกบานใจ
ดีใจว่า ลูกของแม่เก่งมาก แม่ยินดีใน
ความสามารถและความส�าเร็จของลูกนะ
อุเบกขา มารดาบิดามีความวางเฉย
หมดความห่วงใยในบุตร เช่น ในเวลาที่
บุตรแยกไปมีครอบครัวและสามารถเลี้ยง
ดูภริยาและบุตรได้อย่างมีความสุข มารดา
บิดาก็วางใจเป็นกลาง หมดความห่วงใย
คิดว่า ตอนนี้ ลูกเราเลีย้ งตนได้ตามธรรมดา
ของตน เราวางใจหมดห่วงใยในตัวเขาแล้ว
ฉะนั้น มารดาบิดาจึงเรียกว่า พรหม
เพราะมีพรหมวิหารธรรมในบุตรครบทัง้ ๔
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ตั้งแต่ตอนที่บุตรยังอยู่ในครรภ์จนถึงแยก
ไปมีครอบครัวอย่างมีความสุข

ปุพฺพติ ปูรตีติ ปุพฺพํ เบื้องแรก
ที่เต็ม ชื่อว่า ปุพพะ (เบื้องแรก, ก่อน)
สิสฺสานํ หิตสุขํ อาภุโส จรตีติ
อาจริโย ผูบ้ า� เพ็ญประโยชน์สขุ แก่ลกู ศิษย์
อย่างแรงกล้า ชื่อว่า อาจริยะ (อาจารย์),
อาทิโต จาเรติ สิกฺขาเปตีติ อาจริโย
ผู้ที่สอนให้ลูกศิษย์ศึกษาตั้งแต่ต้น ชื่อว่า
อาจารย์
มารดาบิดา เรียกว่า บูรพาจารย์
อาจารย์คนแรก เพราะท่านทั้ง ๒ เป็นคน
แรกที่สอนบุตรตั้งแต่แรกเกิด เช่นสอนว่า
ลูก... นั่งอย่างนี้ ยืนอย่างนี้ คนนี้เรียกว่า
พ่อ คนนี้เรียกว่า แม่ เมื่อโตขึ้นสอนให้
รูจ้ กั การใส่เสือ้ ผ้า ทานอาหาร ท�างานบ้าน
สอนให้รู้สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว สิ่งใดควรท�า
สิ่งใดไม่ควรท�า สอนให้รู้จักมารยาทและ
การด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก
ต่อมา ในเวลาบุตรเติบโตขึ้นเมื่อเข้า
ศึกษาวิชาทางโลก ก็มีอาจารย์อื่นๆ ตั้งแต่
ชัน้ ปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา หรือหากเข้าศึกษาวิชาทางธรรม
ก็มีอาจารย์อื่นๆ เช่น อาจารย์ผู้ให้สรณะ
และศีล อาจารย์ผู้ให้บรรพชา อาจารย์ผู้
มารดาบิดา เรียกวา บูรพาจารย์
สอนพระพุทธพจน์ อาจารย์ผู้ให้อุปสมบท
ปุพฺพาจริยา แปลว่า อาจารย์คน อาจารย์ผู้สอนให้บรรลุมรรคผล อาจารย์
แรก อาจารย์ก่อนอาจารย์ทั้งหมด มาจาก เหล่านัน้ ทัง้ หมด ชือ่ ว่า ปจฉาจารย์ อาจารย์
ปุพฺพ แปลว่า ก่อน เบื้องแรก เบื้องต้น ภายหลัง
และ อาจริยา แปลว่า อาจารย์
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มารดาบิดาเปน อาหุเนยยบุคคล
อาหุเนยฺยา แปลว่า ผู้ควรรับวัตถุที่
บุตรพึงน�ามาบูชา คือให้ในมารดาบิดาผูม้ คี ณ
ุ
ปุตฺตานํ อาหุตํ ปหุตํ อภิสงฺขตํ
อนฺนปานาทึ อรหนฺตตี ิ อาหุเนยฺยา มารดา
บิดา เรียกว่า อาหุเนยยะ เพราะเป็นผู้
ควรรับปัจจัย ๔ มีข้าวและน�้าเป็นต้นที่
บุตรทั้งหลายน�ามาบูชา ต้อนรับ จัดแต่ง
เพราะมารดาบิดาเป็นผูม้ คี ณ
ุ มากมาย
ดังกล่าวแล้ว จึงเป็นผู้ควรรับปัจจัย ๔
ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร น�้าดื่ม
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งของอื่นๆ
สมควรที่บุตรทั้งหลายน�ามาให้ มาบูชา
มารดาบิดาเปนผูอนุเคราะห์บุตรของตน
ปชาย อนุกมฺปกาติ อตฺตโน ปุตตฺ านํ
อนุคฺคหกา มารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์
ประชาคือบุตรของตน ความจริง มารดา
บิดาถึงจะต้องตัดชีวิตสัตว์อื่น จะต้องเสีย
ทรัพย์ที่มีอยู่ของตน ก็จะประคับประคอง
เลี้ยงดูบุตรให้อยู่รอดปลอดภัย
ถามว่า ท�าไมมารดาบิดาจึงเรียกว่า
พรหม เป็นต้น เพราะท่านทัง้ ๒ มีอปุ การะ
มากแก่ บุ ต ร เป็ น ผู ้ บ� า รุ ง เลี้ ย งลู ก น้ อ ย
ด้วยการให้ดื่มน�้านมที่แปรเปลี่ยนมาจาก
โลหิตในหทัย ด้วยการปอนข้าวและน�้า
เป็นต้น จนเติบใหญ่และมีชีวิตเป็นสุขใน
ปัจจุบัน ถ้าในวันแรกที่บุตรเกิดมาในโลก
มารดาบิดาจับเท้าทัง้ ๒ ข้างแล้วโยนในป่า

ในน�้า หรือในเหว บุตรก็ไม่มีโอกาสได้เห็น
สิ่งต่างๆ ที่น่าดูในโลกนี้ เพราะท่านทั้ง ๒
ไม่ท�าอย่างนั้น แต่ได้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่
จึงได้ชื่อว่า ผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร
การตอบแทนอุปการคุณมารดาบิดา
เปนมงคล
เพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะ
มาก หวังประโยชน์อนุเคราะห์บตุ รทัง้ หลาย
มารดาบิดาแลดูบตุ รทีเ่ ล่นอยูข่ า้ งนอก เดิน
มามีเนื้อตัวเปือนฝุ่น ก็เช็ดฝุ่นให้ จูบและ
จุมพิตศีรษะ เกิดความรักเอ็นดู ฉะนั้น
แม้บุตรทั้งหลายใช้ศีรษะทูนมารดาบิดาไว้
ถึงร้อยปี ก็ไม่สามารถจะท�าปฏิการะสนอง
คุณของมารดาบิดาได้ และเพราะเหตุที่
ท่านเป็นผูด้ แู ลบ�ารุงเลีย้ งแสดงโลกนีเ้ สมอ
ด้วยพรหม เป็นบูรพาจารย์ ฉะนั้น บุตร
ผู้บ�ารุงมารดาบิดาจึงได้รับการสรรเสริญ
ในโลกนี้ และได้รับความสุขในสวรรค์ใน
โลกหน้า
อนึ่ง ผู้ใดบ�ารุงมารดาบิดาด้วยการ
ท�าให้ท่านทั้ง ๒ เกิดความเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัย ให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
ให้ท่านได้เป็นนักบวช ผู้นี้เป็นยอดของผู้
บ�ารุงมารดาบิดา การบ�ารุงมารดาบิดา
ของผู้นั้น เป็นการตอบแทนอุปการคุณที่
มารดาบิดาท�ามาแล้ว พระศาสดาตรัสว่า
เป็นมงคล เพราะเป็นปทัฏฐานแห่งประโยชน์
เป็ น อั น มาก ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในภาย
ภาคหน้า
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บุตรพึงตอบแทนคุณมารดาบิดาอยางไร
เมื่อบุตรได้ทราบว่า มารดาบิดาเป็นพรหม บูรพาจารย์ อาหุเนยยบุคคล อย่าง
นี้แล้ว พึงตอบแทน ด้วยการนอบน้อมและสักการะ สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ในสพรหมกสูตร และโสณนันทชาดกว่า
ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย
สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต
อนฺเนน อโถ ปาเนน
วตฺเถน สยเนน จ
อจฺฉาทเนน นหาปเนน
ปาทานํ โธวเนน จ.
(องฺ.ติก. ๒๐/๑๖๘, ขุ. ชา. ๒๘/๕๗)
เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตพึงนมัสการ
และสักการะมารดาบิดาเหล่านั้น ด้วย
ข้าว น�้า ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การให้
อาบน�้า และการล้างเท้า
เพราะมารดาบิ ด ามี อุ ป การะมาก
บ�ารุงเลี้ยง และแสดงโลกนี้แก่บุตร ฉะนั้น
บุตรผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญา ควรตอบแทน
บุญคุณด้วยกิจ ๒ ประการ คือ นมัสการ
และสักการะ
นมัสการ คือ ด้วยการนอบน้อม
กราบไหว้ ได้แก่ ในเวลาเย็นและในเวลา
เช้า บุตรพึงไปหาท่านแล้วน้อมกราบด้วย
คิดว่า ท่านทั้ง ๒ นี้เป็นบุญเขตยอดเยี่ยม
ของเรา
สักการะ คือ ด้วยการต้อนรับด้วย
สักการะได้แก่ บุตรพึงท�าสักการะด้วยปัจจัย
๔ เช่น ให้ข้าวต้ม ข้าวปลาอาหาร ของ
ขบเคี้ยวต่างๆ เป็นต้นว่า ผลไม้ ขนม
ที่ไม่เป็นโทษไม่แสลงโรค ให้น�้าดื่ม น�้า
ผลไม้ ต ่ า งๆ ให้ ผ ้ า นุ ่ ง ผ้ า ห่ ม ที่ น อน
เป็นต้นว่า เตียง เก้าอี้ ให้การอบกลิ่น คือ

น�าของหอมมาทาให้ทา่ น ก�าจัดกลิน่ เหม็น
ท�าให้มีกลิ่นหอม อาบน�้าให้ท่าน ในฤดู
หนาวก็ให้อาบน�้าอุ่น ในฤดูร้อนก็ให้อาบ
น�้าเย็น ล้างเท้าให้ด้วยน�้าเย็นและน�้าอุ่น
ทาน�้ามัน นวดมือ ดัดมือ ดัดเท้า ดึงมือ
ดึงเท้า นวด บีบ ขย�า ตามร่างกายเพื่อ
บรรเทาความปวดเมื่อยให้ท่าน อย่างนี้
เป็นต้น
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พระภิ ก ษุ พึ ง ตอบแทนคุ ณ มารดาบิ ด า
อยางไร
หากเป็นคฤหัสถ์กบ็ า� รุงด้วยการกราบ
ไหว้ได้ แต่พระภิกษุให้บ�ารุงด้วยสักการะ
เท่านั้น ความจริง พระภิกษุก็ควรบ�ารุง
มารดาบิดาเหมือนกัน เพราะไม่มีโทษใน
การบ�ารุงนีเ้ ลย สมดังทีท่ า่ นกล่าวไว้อรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุ ตติยปาราชิกว่า
ก็ถา้ พระภิกษุนา� มารดาไปวิหารเลีย้ งดู
พระภิ ก ษุ นั้ น ท� า กิ จ ที่ ค วรท� า ได้ ทุ ก อย่ า ง
แตอยาแตะตองตัวมารดา ให้ของขบเคีย้ ว
ของบริโภคด้วยมือตนเองได้ ส่วนบิดา
พระภิกษุพงึ ท�ากิจเช่น พาไปอาบน�า้ บีบนวด
เป็นต้น บ�ารุงเลีย้ งดูดว้ ยมือตนเหมือนดูแล
สามเณร
พระภิกษุแมแตะตองตัวมารดาดวย
คิดว่า ผู้นี้เป็นมารดาเรา ก็เปนอาบัติ
ทุกกฏอยางเดียว สมดังที่ท่านกล่าวไว้ใน
อรรถกถากายสังสัคคสิกขาบทว่า
ถ้าพระภิกษุเห็นมารดาก�าลังถูกกระแส
น�้าพัดไป ก็ไม่ควรเอามือจับต้องมารดา
แต่ควรส่งเรือ แผ่นกระดาน ท่อนกล้วย
หรือท่อนไม้ไปข้างหน้าท่าน หากไม่มีเรือ
เป็นต้น ก็ควรวางผ้ากาสาวะ (ผ้าจีวร) ไว้
แต่ไม่ต้องบอกว่า จงจับที่ผ้ากาสาวะนี้
เมือ่ มารดาจับผ้ากาสาวะแล้ว จึงดึงมาด้วย
ท�าในใจว่า เราก�าลังดึงบริขารมา ถ้ามารดา
กลัว ภิกษุควรเดินปลอบใจไปข้างหน้าๆ
แต่ถา้ มารดาก�าลังลอยน�า้ ไปขึน้ คอหรือจับ

มือภิกษุผู้เป็นบุตรโดยเร็ว ภิกษุก็ไม่ควร
สลัดเสียว่า หลีกไปนะ คนแก่ แต่ควรช่วย
เหลือให้ถึงบก ถ้ามารดาตกหล่ม ตกบ่อ
ภิกษุควรโยนเชือกหรือผ้าลงไปในหล่มหรือ
บ่อนั้น เมื่อมารดาจับเชือกหรือผ้าแล้วจึง
สาวขึ้น แต่ไม่ควรแตะต้องตัวมารดา
ภิกษุแม้จะท�ายา ให้อาหารบิณฑบาต
หรือจีวรแก่มารดาบิดา ก็ไม่มโี ทษทางวินยั
แต่ถ้าให้แก่คนอื่นก็มีโทษ เพราะฉะนั้น
แม้ภิกษุก็ควรบ�ารุงมารดาบิดาด้วยวิธีดัง
กล่าวแล้ว
การบํารุงมารดาบิดาเปนวัตรของคฤหัสถ์
การบ�ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดานี้เป็น
วัตรเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์โดยแท้ เพราะ
ผู้ปรนนิบัติเลี้ยงดูมารดาบิดาย่อมได้รับ
ประโยชน์สขุ ทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า สมดัง
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน สพรหมกสูตรและโสณนันทชาดกว่า
ตาย นํ ปาริจริยาย มาตาปิตสู ุ ปณฺฑติ า
อิเธว นํ ปสํสนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ.
(ขุ. ชา. ๒๘/๕๓)
เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล
บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญเขาในโลก
นี้ จากโลกนี้ไปแล้ว เขาย่อมบันเทิงใน
สวรรค์.
เพราะการปรนนิบัติเลี้ยงดูมารดา
ด้วยการนอบน้อมและสักการะนั้น มนุษย์
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ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญคนที่
เลี้ยงดูมารดาบิดานั้นว่า บุคคลผู้นี้เกื้อกูล
มารดา เกื้อกูลบิดา บ�าเพ็ญข้อปฏิบัติที่
ท�าให้ด�าเนินไปสู่สวรรค์ บุคคลผู้เลี้ยงดู
มารดาบิดา เมื่อละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า
ด�ารงอยูใ่ นสวรรค์ บันเทิง ร่าเริง ตัง้ แต่ตน้
ปราโมทย์เพลิดเพลินอยูโ่ ดยประการต่างๆ
ด้วยทิพยสมบัติทั้งหลาย
พระศาสดาทรงสรรเสริญผูบํารุงเลี้ยงดู
มารดาบิดา
มีเรื่องเล่าว่า บุตรเศรษฐีคนหนึ่งใน
กรุงสาวัตถีฟังพระศาสดาเทศนาแล้วบวช
เป็นพระภิกษุ เล่าเรียนธรรม ๕ ปี เรียน
กรรมฐานในส�านักพระอุปัชฌาย์จบแล้ว
ออกจากวัดพระเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่า
ของหมู่บ้านชายแดน ส่วนมารดาบิดา
ของท่าน หลังจากท่านบวชแล้ว ทรัพย์
สมบัติในเรือนก็ร่อยหรอลง เห็นแล้วน่า
สงสารยิ่งนัก ถือภาชนะ เที่ยวขออาหาร
ได้อาศัยฝาเรือนคนอืน่ หลับนอนในแต่ละวัน
ต่อมา พระภิกษุนั้นได้ทราบข่าว
ความทุกข์ยากของมารดาบิดา จึงคิดว่า
ถึงเราจะพากเพียรในป่า ๑๒ ปี ก็ยังไม่
อาจบรรลุมรรคผลได้ เราเป็นคนอาภัพ
บวชต่อไปก็ไร้ประโยชน์ เราลาสิกขาเป็น
คฤหัสถ์ เลี้ยงดูมารดาบิดาและถวายทาน
เบื้องหน้าก็จะได้ไปสวรรค์ จึงได้ออกจาก
ป่าเดินทางถึงเมืองสาวัตถีตามล�าดับ คิดว่า
วันนี้เราเข้าเฝาพระศาสดาฟังธรรม วัน

พรุ ่ ง นี้ จึ ง จะเยี่ ย มมารดาบิ ด าแต่ เช้ า ตรู ่
จากนั้นเข้าไปในวัดพระเชตวัน
วันนั้น เวลาใกล้รุ่ง พระศาสดาทรง
ตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งปฐม
มรรคของพระภิกษุนนั้ พอท่านมานัง่ ทรง
พรรณนาคุณของมารดาบิดาด้วยมาตาปิต-ุ
โปสกสูตร ท่านฟังจบแล้วคิดว่า เรามา
ด้วยตั้งใจว่า จะเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูมารดา
บิดา แต่พระศาสดาตรัสว่า เป็นนักบวช
อยู่นี่แหละก็เลี้ยงดูมารดาบิดาได้ ถ้าเรา
ไม่เข้าเฝาพระศาสดาก่อนไป ก็พึงเสื่อม
จากการบวช เช่นนี้ ต่อไปนี้ เรายังเป็น
นักบวชอยู่นี่แหละ จะเลี้ยงดูมารดาบิดา
วันรุ่งขึ้น เมื่อท่านได้รับสลากแล้ว
เข้าไปยังหมู่บ้าน รับข้าวต้มและข้าวสวย
แล้วให้มารดาบิดา ส่วนตนเทีย่ วบิณฑบาต
ฉันเสร็จแล้วก็ท�าที่อยู่ให้มารดาบิดา นับ
แต่นั้น ท่านก็ปรนนิบัติเลี้ยงดูเป็นประจ�า
เมื่อท่านท�าอยู่อย่างนี้ บางวัน หลังจาก
ท่านให้อาหารมารดาบิดาแล้ว ตนเองก็
เที่ยวบิณฑบาต เมื่อได้ก็ฉัน เมื่อไม่ได้ก็
ไม่ฉัน แต่วันที่ไม่ได้มีมากกว่า เมื่อท่านได้
ผ้าอาบน�า้ ฝน หรือผ้าชนิดอืน่ ๆ ก็ให้มารดา
บิดา ส่วนตัวท่านเอาผ้าเก่าที่มารดาบิดา
ใช้ ส อยแล้ ว มาปะ มาย้ อ มแล้ ว ใช้ ส อย
ท่านถูกความกังวลในการเลีย้ งดูมารดาบิดา
บีบคั้นอย่างนั้น จึงซูบผอม ผิวพรรณก็
หม่นหมอง ภิกษุทั้งหลายเห็นเข้าจึงถาม
ได้ฟังที่ท่านเล่าแล้วก็ต�าหนิท่าน แล้วไป
กราบทูลพระศาสดา
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พระพุทธองค์รับสั่งให้เรียกท่านมา
ทั้งที่ทรงทราบเรื่องราว แต่ทรงรับสั่งให้
เล่าเรือ่ งราวให้ฟงั จนจบ จากนัน้ ทรงประทาน
สาธุการ ทรงประสงค์จะประกาศความ
ประพฤติในกาลก่อนของพระองค์เอง จึง
ตรัสว่า ภิกษุ… คนที่เธอเลี้ยงดูเป็นอะไร
ของเธอ ท่านทูลตอบว่า เป็นมารดาบิดา
ของข้าพระองค์พระเจ้าข้า พระศาสดาทรง
ประทานสาธุการ ๓ ครั้ง ว่า สาธุ สาธุ
แล้วตรัสว่า เธอตั้งอยู่ในทางที่เราด�าเนิน
ไปแล้ว แม้เราก็เคยเลี้ยงดูมารดาบิดามา
ก่อน จากนั้นตรัสสุวรรณสามชาดก ใน
มหานิบาต แล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
การเลี้ยงมารดาบิดาเป็นวงศ์ของบัณฑิต
ทั้งหลาย จากนั้น ทรงประกาศสัจจะทั้ง
หลาย ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นได้เป็น
พระโสดาบัน
บุตรผูเลี้ยงดูมารดาบิดายอมพนจากภัย
อันตราย
บุคคลผู้บ�ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดา แม้
ถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ ก็พ้นจากทุกข์
คือความตายอย่างเช่นสุวรรณสามโพธิสตั ว์
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นดาบส
ชื่อสุวรรณสาม อยู่ในอาศรมที่ท้าวสักกะ
ประทานใกล้ฝั่งแม่น�้าชื่อมิคสัมมตา ใน
กรุงพาราณสี ปรนนิบตั มิ ารดาบิดาตาบอด
สมัยนั้น กษัตริย์กรุงพาราณสีพระนามว่า
กปิลยักษ์ เพราะพระองค์มีความโลภใน
เนื้อ (กวาง, สัตว์ที่มีหนังเป็นประโยชน์)

จึงทรงมอบราชสมบัตแิ ก่พระมารดา เสด็จ
ไปสูป่ า่ หิมพานต์พระองค์เดียว ทรงฆ่าเนือ้
แล้วเสวยเนื้อ พลางเสด็จเที่ยวไปถึงที่นั้น
ทรงพบรอยเท้าเนือ้ ทีท่ า่ ตักน�า้ ดืม่ ของสาม
ดาบส จึงทรงท�าซุม้ ด้วยกิง่ ไม้ซอ่ นพระองค์
อยู่ พอถึงเวลาเย็น ทรงเห็นสามดาบส
เดิ น มาพร้ อ มฝู ง เนื้ อ ติ ด ตามห้ อ มล้ อ ม
อาบน�้าเสร็จแล้วก�าลังจะไป จึงยิงลูกศร
อาบยาพิษ พระโพธิสัตว์พอถูกยิงก็ล้มลง
นอน ขณะที่มองหาคนท�าผิดอยู่ ได้พูดจา
อ่อนหวาน พระราชาทรงสดับวาจานัน้ ทรง
ด�าริว่า ผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงแล้วยังไม่ด่า
ไม่ต�าหนิเรา แต่กลับร้องเรียกด้วยถ้อยค�า
น่ารัก พอเสด็จไปใกล้ ทรงเห็นสามดาบส
เจ็บปวดทรมานก็ทรงกันแสง
ขณะนั้น เทพธิดาชื่อ วสุนธรี อยู่
ประจ�าที่เขาคันธมาทน์ เคยเป็นมารดา
พระมหาสัตว์ในอัตภาพที่ ๗ รู้เหตุนั้นแล้ว
คิดว่า ถ้าเราไม่ไปที่นั้น พ่อสามบุตรเราจะ
ตาย เมื่อเขาตายมารดาบิดาของพ่อสามก็
อดอาหารซูบผอมตาย แม้พระราชาก็จะมี
พระหฤทัยแตกสิ้นพระชนม์ แต่เมื่อเราไป
พระราชาจะเสด็จไปอาศรมแล้วพามารดา
บิดาของพ่อสามมา เมือ่ มาแล้วจะท�าสัจจกิริยา เราเองก็จะท�า ด้วยวิธีนี้ บุตรเราจะ
ได้ชีวิต แม้มารดาบิดาของเขาจะหายจาก
ตาบอด ฝ่ายพระราชาจะทรงสดับเทศนา
ของพ่อสามแล้วเสด็จไปสู่พระนคร ทรง
ท�าบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น ครองราช
สมบั ติ โ ดยธรรม แล้ ว จั ก เกิ ด ในสวรรค์
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เมื่อเทพธิดาคิดอย่างนี้แล้ว จึงไปที่นั้น
ไม่ปรากฏกายให้เห็น ยืนในอากาศกล่าวว่า
มหาราชเจ้า พระองค์จงทรงเลีย้ งคน
ตาบอดทั้งสองนั้นเหมือนพ่อสามเถิด เมื่อ
เป็นอย่างนั้น พระองค์จะไปสู่สุคติ
พระราชาสดับค�านั้นแล้ว เสด็จไป
อาศรมเพือ่ เลีย้ งดูมารดาบิดาของสามดาบส
ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมด เมื่อมารดาบิดา
ของสามดาบสทูลว่า มหาราชเจ้า ถ้าอย่าง
นั้นขอพระองค์โปรดน�าข้าพเจ้าทั้ง ๒ ไป
ที่นั้นด้วยเถิด ก็ทรงน�าท่านทั้ง ๒ ไปหา
สุวรรณสาม เมือ่ มารดาบิดาของสามดาบส
มาถึง ก็ได้ท�าสัจจกิริยา สามดาบสนอน
พลิกตัว จากนั้น เทพธิดาได้ท�าสัจจกิริยา
พอจบสัจจกิริยาสามดาบสก็หายโรค ลุก
ขึ้นได้ ความอัศจรรย์ทุกอย่าง คือ การ
หายโรคการหายจากตาบอด อรุ ณ ขึ้ น
และการที่ชนทั้ง ๔ นั้น ปรากฏในอาศรม
ด้วยอานุภาพแห่งเทพธิดา ได้มีในขณะ
เดียวกัน
ต่อมา พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่
พระราชาว่า บุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาบิดา
โดยธรรม แม้เทวดาก็ชว่ ยแก้ไข นักปราชญ์
ก็สรรเสริญเขาในโลกนี้ ในโลกหน้าเขาก็
บันเทิงในสวรรค์ แล้วแสดงราชธรรมจริยา
๑๐ ประการว่า ขอให้พระราชาทรงประพฤติ
ราชธรรมในพระมารดาพระบิดา ในพระโอรสและพระชายา เป็นต้น เพราะเป็น
เหตุให้ผู้ประพฤติไปสู่สวรรค์ และสุดท้าย
ขอให้พระราชาทรงประพฤติธรรม เทวดา

มีพระอินทร์เป็นหัวหน้า พร้อมทั้งพรหม
บรรลุทพิ ย์คอื ได้ยศอันเป็นทิพย์ในเทวโลก
และพรหมโลก เพราะธรรมคือสุจริตมีกาย
สุจริตเป็นต้น ทีต่ นประพฤติดแี ล้วในโลกนี้
ฉะนั้น ขอพระองค์แม้สละพระชนม์ก็อย่า
ทรงประมาทธรรม
พระราชาทรงสดับค�านัน้ แล้ว มีพระราชหฤทัยยินดี ทรงรับศีล ๕ ทรงไหว้
พระโพธิ สั ต ว์ เสด็ จ ไปยั ง พระนครของ
พระองค์ ทรงท�าบุญมีทานเป็นต้น ทรง
ครองราชสมบัติโดยธรรมเมื่อสิ้นพระชนม์
แล้ว ได้เสด็จเข้าถึงสวรรค์ ฝ่ายพระโพธิสตั ว์
ท�าฌานและอภิญญาให้บังเกิดแล้ว เข้าถึง
พรหมโลกพร้อมกับมารดาบิดา
ทิศเบือ้ งหนาคือมารดาบิดา บุตรพึงบํารุง
อยางไร
มารดาบิดา เรียกว่า ทิศเบื้องหน้า
เพราะเป็นผู้มีอุปการะเลี้ยงดูบุตรมาก่อน
บุตรพึงบ�ารุงด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ
๑. เราอันทานเลี้ยงแลว จักเลี้ยง
ทานตอบ เราเป็นผู้ท่ีมารดาบิดาเลี้ยงดู
ตัง้ แต่เกิดด้วยการท�าให้บตุ รได้รบั ความสุข
และปราศจากความทุกข์ตา่ งๆ ให้ดมื่ น�า้ นม
ให้ข้าวปลาอาหารจนเติบใหญ่ คราวป่วย
ท่านดูดน�้ามูก เช็ดน�้ามูกให้ อาบน�้าให้
แต่งตัวให้ เลี้ยงดู ประคับประคองบุตร
ฉะนั้น เราจะเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่ ด้วย
กิจเช่น การล้างเท้า ให้อาบน�้า ให้ข้าวต้ม
ข้าวสวยเป็นต้น
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๒. จักชวยทํากิจของทาน เราจัก
พักกิจการงานของตนไว้ ไปท�ากิจทีเ่ กิดขึน้
ในเรือนของมารดาบิดา
๓. จักดํารงวงศ์สกุล เราจะไม่ให้
สมบัติของมารดาบิดามีนาเงินทองเป็นต้น
ฉิบหายไป จะรักษาไว้จะน�ามารดาบิดา
ออกไปจากวงศ์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม แล้วตั้ง
ไว้ในวงศ์ทตี่ งั้ อยูใ่ นธรรม จะไม่ตดั ทอนภัตร
ทัง้ หลายทีว่ งศ์สกุลน�ามาแล้ว แต่จะให้เป็น
ไปด้วยดี
๔. จักปฏิบัติตนใหเปนผูควรรับ
ทรัพย์มรดก เราจักประพฤติตนอยูใ่ นโอวาท
ของมารดาบิดา เพราะมารดาบิดาย่อมถึง
การตัดขาด คือสละบุตรที่ไม่ประพฤติตน
อยู่ในโอวาทของตน ผู้ปฏิบัติผิด ท�าให้ไม่
เป็นบุตร บุตรเช่นนัน้ เป็นผูไ้ ม่ควรรับทรัพย์
มรดก แต่จะท�าบุตรผู้ประพฤติตนอยู่ใน
โอวาทให้เป็นเจ้าของสมบัติในสกุล
๕. เมือ่ ทานลวงลับไปแลว จักตาม
เพิ่มทักษิณาให เราจักท�าการให้ส่วนบุญ
แก่มารดาบิดา ตามเพิ่มทานให้ ตั้งแต่วัน
ที่ ๓ เพื่อให้ทานนั้นถึงแก่มารดาบิดาที่
ล่วงลับไป
ถามว่า ทานนั้นจะถึงมารดาบิดาผู้
ล่วงลับไปแล้วหรือไม่ เรื่องนี้พระศาสดา
ตรัสแก่ชาณุโสณีพราหมณ์ มีใจความว่า
ทานที่มิตรและอ�ามาตย์ หรือญาติสาโลหิต ตามส่งให้ ย่อมไม่ส�าเร็จแก่ผู้ล่วง
ลับทีเ่ กิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์

และเทวดา เพราะสัตว์นรก ด�ารงอัตภาพ
อยู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยอาหารคื อ กรรมเป็ น เหตุ เ กิ ด
ในนรก สัตว์เดรัจฉานด�ารงอัตภาพอยู่ได้
ด้วยหญ้าและใบไม้ เป็นต้น มนุษย์ด�ารง
อัตภาพอยูไ่ ด้ดว้ ยข้าวสุกและขนม เป็นต้น
และเทวดาด�ารงอัตภาพอยูไ่ ด้ดว้ ยสุธาโภชน์
เป็นต้น
แต่ทานทีม่ ติ รและอ�ามาตย์ หรือญาติ
สาโลหิต ตามส่งให้ ย่อมส�าเร็จแก่ผู้ล่วง
ลับทีเ่ กิดในเปรตวิสยั เพราะเปรตย่อมด�ารง
อัตภาพอยูไ่ ด้ในเปรตวิสยั ด้วยของไม่สะอาด
มีน�้าลายและน�้ามูก เป็นต้น หรือด้วยทาน
ทีม่ ติ รและอ�ามาตย์ หรือญาติสาโลหิตของ
เขาตามส่งให้
ถ้าญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปไม่เข้าถึง
ฐานะบริโภคทานนัน้ ได้ ญาติสาโลหิตอืน่ ๆ
ผู้ล่วงลับไปที่เข้าถึงฐานะคือเกิดเป็นเปรต
ย่อมบริโภคทานนั้น เพราะโอกาสที่บุคคล
จะว่างเว้นจากญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้ว
โดยกาลช้านานนี้ ย่อมไม่มี
ถามว่า ถ้าทานที่ตามส่งให้ไม่ส�าเร็จ
แก่ผู้ล่วงลับไป เพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะ
บริโภคทานนั้นได้ เช่น เกิดเป็นสัตว์นรก
สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น ใครจะบริโภคทาน
นั้น
ตอบว่า ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติ
สาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้ว โดยกาลช้านานนี้
ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส ถึงอย่างไร แม้ทายก
ผู้ถวายทานก็ไม่ไร้ผล คือ ทายกมุ่งหมาย
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ผู้ใดจึงให้ทาน ทานนั้นจะส�าเร็จก็ตาม ไม่
ส�าเร็จก็ตาม ทายกย่อมได้ผลแห่งทานนั้น
แน่นอน
ถ้าญาติทงั้ หลายถวายทานแล้ว กล่าว
ว่า “อิทํ โน าตีนํ โหตุ ขอทานนี้จง
ส�าเร็จแก่ญาติทงั้ หลายของข้าพเจ้า” เปรต
ทัง้ หลายเหล่านัน้ ไปในทีน่ นั้ แล้วอนุโมทนา
ทานนั้นก็ถึงแก่เปรตเหล่านั้น และเปรต
เหล่านั้นได้สมบัติ เหมือนพวกเปรตที่เคย
เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสาร
บุตรผูเลี้ยงดูมารดาบิดาไดรับประโยชน์
เกื้อกูลในปจจุบัน
ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาที่บุตร
เลี้ ย งดู แ ล้ ว ย่ อ มอนุ เ คราะห์ บุ ต รด้ ว ย
ฐานะ ๕ ประการ คือ ห้ามบุตรจาก
ความชั่ว ให้บุตรตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษา
ศิลปะ จัดหาภรรยาทีส่ มควรให้ มอบทรัพย์
มรดกให้ในเวลาสมควร
๑. หามบุตรจากความชั่ว มารดา
บิดากล่าวโทษที่บุตรท�ากรรมชั่ว เช่น ฆ่า
สัตว์ตัดชีวิต เป็นต้น ที่บุตรก�าลังท�าใน
ปัจจุบันและจะท�าในอนาคต ย่อมห้ามว่า
ลูกอย่าท�าบาปกรรมเช่นนี้นะ ย่อมติเตียน
แม้บาปกรรมที่บุตรท�าแล้ว
๒. ใหบตุ รตัง้ อยูใ นความดี บางครัง้
มารดาบิดาต้องเอารางวัลมาให้บตุ รแล้วใช้
ให้ท�ากุศล เช่น การสมาทานศีลเป็นต้น
เหมือนอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐี

เศรษฐีพูดกะบุตรชื่อ กาฬะ ที่ไม่ท�า
กุศลมีการเข้าเฝาพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่า
ลูก จงรักษาอุโบสถ ฟังธรรมในวัดแล้ว
กลับมา พ่อจะให้ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะ
นายกาฬะอยากได้ทรัพย์จึงรักษาอุโบสถ
ไปถึงวัดแล้วไม่อยากฟังธรรม นอนหลับ
อยู่ในที่สบาย รุ่งเช้าก็กลับบ้าน เมื่อยังไม่
ได้ทรัพย์ก็ไม่ยอมทานข้าว รุ่งเช้าวันหนึ่ง
เศรษฐีบอกว่า ลูก จงเรียนธรรมะบทหนึ่ง
ในส�านักพระศาสดาแล้วจึงกลับมา พ่อจะ
ให้ลกู ๑,๐๐๐ กหาปณะ เขาต้องการเรียน
ธรรมะบทเดียวแล้วหนีไป แต่พระศาสดา
ท�าให้เขาก�าหนดจดจ�าไม่ได้ เขาจึงลืมธรรมะ
บทนัน้ จึงคิดว่า จะเรียนธรรมะบทต่อๆ ไป
ขณะยืนฟังอยู่ก็ได้เป็นพระโสดาบัน วัน
รุ่งขึ้น กลับบ้านพร้อมกับพระศาสดา นึก
ละอายใจเพราะเศรษฐีเอาทรัพย์มาให้ต่อ
หน้าพระศาสดา ไม่อยากจะรับห่อทรัพย์
๑,๐๐๐ กหาปณะ ที่บิดาส่งให้
๓. ใหศกึ ษาศิลปะ มารดาบิดาทราบ
ว่าบุตรตั้งอยู่ในโอวาทของตน จึงให้ศึกษา
ศิลปะวิชาการต่างๆ ที่ไม่มีโทษ ในสมัย
ก่อน เช่น มุทธา คือการตั้งสัญญาไว้ที่ข้อ
นิ้วมือทั้งหลาย แล้วนับด้วยปลายนิ้วมือ
โดยนัยว่า เมื่อจับข้อนิ้วมือนี้แล้ว เป็น
๑๐๐ เมื่อจับข้อนิ้วมือนี้ เป็น ๑,๐๐๐
เป็นต้น ในสมัยนี้ ก็ให้เข้าเรียนในโรงเรียน
ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยศึกษาถึงอุดมศึกษา
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๔. จัดหาภรรยาทีส่ มควรให มารดา
บิดาจัดหาภรรยาทีส่ มควรคือคูค่ วรกันด้วย
สกุล มรรยาท รูปร่าง โภคทรัพย์ และ
บริวาร เป็นต้น
๕. มอบทรั พ ย์ ม รดกให ใ นเวลา
สมควร มารดาบิดาย่อมให้ทรัพย์ในสมัย
๒ คือ ๑. นิจจสมัย สมัยที่ให้ทรัพย์เนืองๆ
เช่น มารดาบิดาให้โอวาทบุตรว่า ลูกจง
ลุกขึ้นๆ ถือเอาโภคทรัพย์นี้ โภคทรัพย์นี้
เป็นเสบียงของลูก ลูกจงใช้โภคทรัพย์นี้ท�า
กุศล ๒. กาลสมัย สมัยที่สมควรจะให้
เช่น มารดาให้ในกาลที่ไว้จุกตอนเป็นเด็ก
เมื่อบุตรธิดาเป็นหนุ่มสาว เมื่อบุตรธิดา
แต่งงานมีครอบครัว หรือในกาลทีใ่ ห้โอวาท
บุตรผูน้ อนบนเตียงเป็นทีต่ ายในปัจฉิมกาล
ว่า ลูกจงท�ากุศลด้วยโภคทรัพย์นี้
สรุปมารดาบิดาผูเลี้ยงดูบุตร
ญาติ โ ยมสาธุ ช นทั้ ง หลาย หั ว ข้ อ
พุทธภาษิตที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นว่า พฺรหฺมาติ
มาตาปิตโร เป็นต้น ก็มีอรรถาธิบายขยาย
ความดังกล่าวแล้ว ส่วนใจความส�าคัญของ
ธรรมภาษิตนี้ มีดังนี้

มารดาบิดาคือผู้ให้ก�าเนิดบุตร เป็น
ผูอ้ นุเคราะห์บตุ รของตน คืออุปการะบ�ารุง
เลีย้ งดูบตุ รตัง้ แต่เล็กจนเติบใหญ่ ให้สามารถ
เลี้ยงตนและครอบครัวได้ เป็นผู้แสดงโลก
นี้แก่บุตร ฉะนั้น จึงเรียกท่านทั้ง ๒ ว่า
พรหม เพราะมีเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขาในบุตร, บูรพาจารย์ เพราะเป็น
อาจารย์คนแรกของบุตร เช่นสอนให้นั่ง
ให้ยืน ให้พูด เป็นต้น, อาหุเนยยบุคคล
ของบุตร เพราะเป็นผู้ควรรับปัจจัย ๔ ที่
บุตรน�ามาบูชา
เพราะฉะนั้น บุตรผู้เป็นบัณฑิตพึง
ตอบแทนด้วยกิจ ๒ อย่าง คือ ด้วยการ
กราบไหว้และสักการะคือปัจจัย ๔ และ
ด้วยฐานะ ๕ ประการ เช่น เราอันท่าน
เลี้ยงมาแล้ว จักเลี้ยงท่านตอบ เป็นต้น
เพราะบุตรทัง้ หลายผูป้ รนนิบตั เิ ลีย้ งดูมารดา
บิดานั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญใน
โลกนี้ ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ด�ารงอยู่ใน
สวรรค์ บันเทิง ร่าเริง ด้วยทิพยสมบัติ
และมารดาบิดาย่อมสงเคราะห์ด้วยฐานะ
๕ ประการ เช่น ห้ามบุตรจากความชั่ว
ให้ตงั้ อยูใ่ นความดี เป็นต้น มีนยั ดังพรรณนา
มาฉะนี้

ธีรปญโญ

ในยุคสมัยที่วิทยาการทางวัตถุเจริญ
ขึ้น กิริยาอย่างหนึ่งที่คนเราไม่ค่อยได้ท�า
กันแล้วเพราะมีเครือ่ งจักรท�าให้แทน ก็คอื
การกลึง การกลึงเป็นกิจกรรมทีส่ า� คัญมาก
ในการท�าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งในสมัย
ก่อนต้องมีสายพานเชือกที่คอยชักเข้า ชัก
ออก ให้แปนหมุนเพือ่ จะได้บบี ตัด ลับ
หรือเจียให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ
กิริยานี้คงต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่อง
สม�า่ เสมอและต้องมีสมาธิอยูก่ บั การเคลือ่ นไหว
พอสมควร ซึ่ ง พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รงน� า
กิรยิ าการกลึงนีม้ าใช้อปุ มาในหลายๆ เรือ่ ง
เช่นการตามดูลมหายใจสั้น-ยาว ในมหา
สติปัฏฐานสูตร เป็นต้น
กิริยาการกลึง พจนานุกรมแปลว่า
การท�าให้กลมด้วยอาการหมุน น่าจะรวม
ถึงการเกลาให้เป็นรูปทรงที่ต้องการด้วย
สิง่ ทีไ่ ม่ได้เกลาย่อมหยาบ น�าไปใช้ไม่สะดวก
ระคายมือ การเกลาท�าให้วตั ถุเรียบ ประณีต
เหมาะแก่การใช้งานฉันใด จิตที่หยาบก็
เหมือนกันคงจะใช้อะไรไม่ค่อยได้ฉันนั้น
การขัดเกลา กล่อมเกลาจิตใจให้เกลีย้ งเกลา

จึงเป็นกิจกรรมทีส่ า� คัญส�าหรับชาวพุทธเรา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
นี้ แค่ “อดเหล้าเข้าพรรษา” น่าจะยังไม่
พอ ต้องพากัน “ขัดเกลาเข้าพรรษา” ด้วย
จึงจะสมบูรณ์ ดังนัน้ ในฉบับนีจ้ งึ ขอน�าเสนอ
พระสูตรเกีย่ วกับการขัดเกลาจิตใจจากกิเลส
เครื่องเศร้าหมอง อันมาในสัลเลขสูตร ซึ่ง
เป็นพระสูตรที่ ๘ ใน มูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย สุตตันตปิฎก
สลฺเลข การขัดเกลา ความขัดเกลา (ขัดเกลา
กิเลส) สํ บทหน้า ลิขฺ เลขเน ในการขีด
พระสู ต รนี้ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงตอบ
ปัญหาของพระจุนทะ (น้องชายคนหนึ่ง
ของพระสารีบุตร) ที่ถามว่า เมื่อภิกษุใส่ใจ
เพียงปัญญาเบือ้ งต้น ก็จะสลัดทิง้ ทิฐติ า่ งๆ
ในโลก (เกีย่ วกับอัตตวาทะ และโลกวาทะ
เป็นต้น) ได้หรือ ? พระองค์ทรงตอบว่า
เมือ่ ภิกษุเห็นทิฐเิ หล่านัน้ ว่ามิใช่ของเรา มิใช่
เรา มิใช่ตวั ตนของเรา ก็จะสลัดทิง้ ทิฐเิ หล่า
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นัน้ ได้ แล้วตรัสต่อไปว่า บางคนเจริญสมาธิ
เมื่อผู้อื่นกระท�าปาณาติบาต
เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต.
ขั้นต่างๆ (ตั้งแต่รูปฌานจนถึงอรูปฌาน)
ทีท่ า� ให้อยูเ่ ป็นสุขในปัจจุบนั เท่านัน้ แต่ยงั ๓) ปะเร อะทิ น นาทายี ภะวิ ส สั น ติ
ไม่กล่าวว่าได้ขดั กิเลสในอริยวินยั นี้ แล้วได้
มะยะเมตถะ อะทินนาทานา ปะฏิตรั ส บอกข้ อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ขั ด เกลากิ เ ลสมี
วิ ร ะตา ภะวิ ส สามาติ สั ล เลโข
ทั้งหมด ๔๔ ข้อ แม้พระสูตรนี้จะตรัสกะ
กะระณีโย.
พระจุนทะก็ตามแต่โดยรูปศัพท์แล้ว ค�าว่า
เมื่อผู้อื่นกระท�าอทินนาทาน
“จุนทะ” ยังหมายถึงพวกเราทุกคนทีต่ อ้ งการ
เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน.
จะกลึง (ขัดเกลา)กิเลสออกไป ได้เช่นกัน ๔) ปะเร อะพรัหมะจารี ภะวิสสันติ
เรามาดูกนั ซิวา่ เราควรจะตัง้ จิตใจไว้อย่างไร
มะยะเมตถะ พรัหมะจารี ภะวิสสาจึงจะเป็นการขัดเกลาที่ถูกต้อง
มาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์
เราจักประพฤติพรหมจรรย์.
จุ นฺ ท การกลึ ง (กิ ริ ย าท� า ให้ ก ลมด้ ว ย
อาการหมุน) เฉทน-นิสามเนสุ ในการ ๕) ปะเร มุสาวาที ภะวิสสันติ มะยะ
ตัดการลับ
เมตถะ มุ ส าวาทา ปะฏิ วิ ร ะตา
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ
อิธะ โข ปะนะ โว จุนทะ สัลเลโข
เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ.
กะระณีโย.
๖) ปะเร ปิ สุ ณ ะวาจา ภะวิ ส สั น ติ
ดูกอ่ นจุนทะ เธอทัง้ หลาย พึงท�าความ
มะยะเมตถะ ปิสุณายะ วาจายะ
ขัดเกลากิเลสในข้อเหล่านี้แล :
ปะฏิวิระตา ภะวิสสามาติ สัลเลโข
กะระณีโย.
๑) ปะเร วิหงิ สะกา ภะวิสสันติ มะยะเมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียด
เมตถะ อะวิหิงสะกา ภะวิสสามาติ
เราจักเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด.
สัลเลโข กะระณีโย.
๗) ปะเร ผะรุ ส ะวาจา ภะวิ ส สั น ติ
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน
มะยะเมตถะ ผะรุสายะ วาจายะ
เราจักไม่เบียดเบียน.
ปะฏิวิระตา ภะวิสสามาติ สัลเลโข
๒) ปะเร ปาณาติ ป าตี ภะวิ ส สั น ติ
กะระณีโย.
มะยะเมตถะ ปาณาติปาตา ปะฏิวริ ะตา
เมื่อผู้อื่นพูดค�าหยาบ
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เราจักเว้นขาดจากการพูดค�าหยาบ.
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๘) ปะเร สัมผัปปะลาป ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ สัมผัปปะลาปา ปะฏิวิ ร ะตา ภะวิ ส สามาติ สั ล เลโข
กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อ
เราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ.
๙) ปะเร อะภิชฌาลู ภะวิสสันติ มะยะ
เมตถะ อะนะภิชฌาลู ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมากด้วยความเพ็งเล็งอยาก
ได้ เราจักไม่มากด้วยความเพ็งเล็ง
อยากได้.
๑๐) ปะเร พฺยาปนนะจิตตา ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ อัพฺยาปนนะจิตตา
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท
เราจักไม่มีจิตพยาบาท.
๑๑) ปะเร มิจฉาทิฏฐิิกา ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ สัมมาทิฏฐิกา ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมือ่ ผูอ้ นื่ มีมจิ ฉาทิฐิ เราจักมีสมั มาทิฐ.ิ
๑๒) ปะเร มิจฉาสังกัปปา ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ สั ม มาสั ง กั ป ปา
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะ
เราจักมีสัมมาสังกัปปะ.
๑๓) ปะเร มิ จ ฉาวาจา ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ สัมมาวาจา ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.

๑๔)

๑๕)

๑๖)

๑๗)

๑๘)

๑๙)

เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจา
เราจักมีสัมมาวาจา.
ปะเร มิจฉากัมมันตา ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ สั ม มากั ม มั น ตา
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉากัมมันตะ เราจักมี
สัมมากัมมันตะ.
ปะเร มิจฉาอาชีวา ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ สัมมาอาชีวา ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะ
เราจักมีสัมมาอาชีวะ.
ปะเร มิจฉาวายามา ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ สั ม มาวายามา
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะ
เราจักมีสัมมาวายามะ.
ปะเร มิ จ ฉาสะตี ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ สัมมาสะตี ภะวิสสา
มาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมือ่ ผูอ้ นื่ มีมจิ ฉาสติ เราจักมีสมั มาสติ.
ปะเร มิจฉาสะมาธี ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ สัมมาสะมาธี ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิ
เราจักมีสัมมาสมาธิ.
ปะเร มิ จ ฉาญาณี ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ สัมมาญาณี ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
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๒๐)

๒๑)

๒๒)

๒๓)

เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะ
เราจักมีสัมมาญาณะ.
ปะเร มิ จ ฉาวิ มุ ต ตี ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ สัมมาวิมตุ ตี ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่ อ ผู ้ อื่ น มี มิ จ ฉาวิ มุ ต ติ เราจั ก มี
สัมมาวิมุตติ.
ปะเร ถีนะมิทธะปะริยุฏฐิตา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ วิคะตะถีนะมิทธา ภะวิสสามาติ สัลเลโข
กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีความง่วงเหงาหาวนอน
กลุ้มรุม เราจักปราศจากความง่วง
เหงาหาวนอน.
ปะเร อุทธะตา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะนุทธะตา ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นฟุงซ่าน เราจักไม่ฟุงซ่าน.
ปะเร เวจิกจิ ฉี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ ติณณะวิจิกิจฉา ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีความสงสัย
เราจักข้ามพ้นความสงสัย.

๒๔) ปะเร โกธะนา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อักโกธะนา ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมักโกรธ เราจักไม่มักโกรธ.
๒๕) ปะเร อุปะนาหี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะนุปะนาหี ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมือ่ ผูอ้ นื่ ผูกโกรธ๑ เราจักไม่ผกู โกรธ.
๒๖) ปะเร มักขี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะมั ก ขี ภะวิ ส สามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นลบหลู่คุณ๒
เราจักไม่ลบหลู่คุณ.
๒๗) ปะเร ปะฬาสี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะปะฬาสี ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นแข่งดี๓ เราจักไม่แข่งดี.
๒๘) ปะเร อิสสุกี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะนิสสุกี ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นริษยา เราจักไม่ริษยา.

๑) อุปะนาโห ความผูกเวรหมายมั่นกัน
๒) มักโข ความลบหลู่คุณเขา การลบล้างปิดซ่อนคุณค่าความดีของผู้อื่น
๓) ปะฬาโส ความตีเสมอ ยกตัวขึ้นเทียมเขา เอาตัวขึ้นตั้งขวางไว้ไม่ยอมให้ใครดีกว่าตน
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๒๙) ปะเร มัจฉะรี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะมัจฉะรี ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นตระหนี๔่ เราจักไม่ตระหนี่.
๓๐) ปะเร สะฐา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะสะฐา ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นโอ้อวด๕ เราจักไม่โอ้อวด.
๓๑) ปะเร มายาวี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะมายาวี ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมือ่ ผูอ้ นื่ มีมารยา๖ เราจักไม่มมี ารยา.
๓๒) ปะเร ถัทธา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะถัทธา ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมือ่ ผูอ้ นื่ กระด้าง๗ เราจักไม่กระด้าง.
๓๓) ปะเร อะติมานี ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อะนะติมานี ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นดูหมิ่นท่าน
เราจักไม่ดูหมิ่นท่าน.

๓๔) ปะเร ทุพพะจา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ สุ ว ะจา ภะวิ ส สามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก
เราจักเป็นผู้ว่าง่าย.
๓๕) ปะเร ปาปะมิ ต ตา ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ กั ลฺ ย าณะมิ ต ตา
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีมิตรชั่ว เราจักมีมิตรดี.
๓๖) ปะเร ปะมัตตา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อัปปะมัตตา ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมือ่ ผูอ้ นื่ ประมาท๘ เราจักไม่ประมาท.
๓๗) ปะเร อะสัทธา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ สั ท ธา ภะวิ ส สามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมือ่ ผูอ้ นื่ ไม่มศี รัทธา เราจักมีศรัทธา.
๓๘) ปะเร อะหิรกิ า ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ หิริมะนา ภะวิสสามาติ
สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นไม่มีหิริ เราจักมีหิริ.

๔) มัจฉะริยัง ความตระหนี่หวงแหน แบ่งแยกกีดกัน เรื่องที่อยู่อาศัย ท้องถิ่นดินแดน เรื่องการได้
ลาภผลประโยชน์ เรื่องพงศ์เผ่าเหล่ากอ ชาติพันธุ์พวกพ้อง เรื่องชนชั้นวรรณะสีผิว และเรื่อง
วิชาความรู้ ผลส�าเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญา
๕) สาเฐยยัง ความโอ้อวดตัว ให้ยิ่งกว่าคุณที่ตนมีอยู่
๖) มายา ความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากล กลบเกลื่อนสิ่งที่ไม่ดีที่ตนท�าไว้
๗) ถัมโภ ความแข็งกระด้างดื้อดึง เมื่อเขาสั่งสอนว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบ
๘) ปะมาโท ความประมาท การเป็นอยู่อย่างขาดสติ ด�าเนินชีวิตถล�าลงไปในทางเสื่อม ละเลย
หน้าที่ที่พึงรับผิดชอบ ปล่อยโอกาสส�าหรับความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าให้ผ่านไป ไม่
ตระหนักในสิ่งที่พึงท�าและพึงเว้น
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๓๙) ปะเร อะโนตตั ป ป ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ โอตตัปป ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นไม่มีโอตตัปปะ
เราจักมีโอตตัปปะ.
๔๐) ปะเร อั ป ปะสุ ต า ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ พหุสสุตา ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีสุตตะน้อย
เราจักมีสุตตะมาก.
๔๑) ปะเร กุสีตา ภะวิสสันติ มะยะเมตถะ อารัทธะวิริยา ภะวิสสา
มาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นขี้เกียจ
เราจักปรารภความเพียร.
๔๒) ปะเร มุ ฏ ฐั ส สะตี ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ อุปฏ ฐิตะสะตี ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีสติอันหลงลืม
เราจักมีสติตั้งมั่น.
๔๓) ปะเร ทุ ป ป ญ ญา ภะวิ ส สั น ติ
มะยะเมตถะ ป ญ ญาสั ม ป น นา
ภะวิสสามาติ สัลเลโข กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นมีปัญญาทราม
เราจักถึงพร้อมด้วยปัญญา.
๔๔) ปะเร สันทิฏฐิิปะรามาสิ-อาธานะ
คาหิ-ทุปปะฏินิสสัคคี ภะวิสสันติ
มะยะเมตถะ อะสั น ทิ ฏ ฐิิ ป ะรามาสิ-อะนาธานะคาหิ-สุปะฏินิส-

สั ค คี ภะวิ ส สามาติ สั ล เลโข
กะระณีโย.
เมื่อผู้อื่นยึดติด ถือมั่นทิฐิของตน
สลั ด ทิ้ ง ได้ ย าก เราจั ก ไม่ ยึ ด ติ ด
ถือมั่นทิฐิของตน สลัดทิ้งได้ง่าย.
อิ ติ โข จุ น ทะ เทสิ โ ต มะยา
สัลเลขะปะริยาโย, เทสิโต จิตตุปปาทะ
ปะริยาโย, เทสิโต ปะริกกัมมะนะปะริยาโย, เทสิโต อุปะริภาวะปะริยาโย,
เทสิโต ปะรินิพพานะปะริยาโย.
ดูก รจุ นทะ เหตุแ ห่ งการขั ด เกลา
กิเลส เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่งการเกิด
กุศลจิต เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่งการ
หลีกเลี่ยง เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่งการ
ไปสู่เบื้องบน เราได้แสดงแล้ว, เหตุแห่ง
ความดับสนิท เราได้แสดงแล้ว ด้วยประการ
ฉะนี้.
ยัง โข จุนทะ สัตถารา กะระณียงั
สาวะกานัง หิเตสินา อะนุกัมปะเกนะ
อะนุกัมปง อุปาทายะ กะตัง โว ตัง
มะยา.
ดูกรจุนทะ กิจใด อันพระศาสดาผู้
แสวงหาประโยชน์ อนุเคราะห์ เอ็นดู
แก่เหล่าสาวก จะพึงกระท�ากิจนั้น เราได้
ท�าแก่พวกเธอทั้งหลายแล้ว.
เอตานิ จุนทะ รุกขะมูลานิ, เอตานิ
สุญญาคารานิ, ฌายะถะ จุนทะ มา
ปะมาทัตถะ, มา ปจฉา วิปปะฏิสาริโน
อะหุวัตถะ.
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ดูกรจุนทะ นัน่ โคนไม้, นัน่ เรือนว่าง,
เธอทัง้ หลายจงเพ่งพินจิ เถิด อย่าประมาท,
จงอย่าได้เป็นผูม้ คี วามเดือดร้อนในภายหลัง
เลย.
อะยัง โว อัมหากัง อะนุสาสะนีติ ฯ
นี่เป็นค�าพร�่าสอนของเรา ส�าหรับ
พวกเธอทั้งหลาย ดังนี้แล.
สัลเลขธรรม ธรรมะข้อขัดเกลาเหล่า
นี้ควรจะเจริญบ่อยๆ แม้ในขั้นต้นจะเป็น
เพียงแค่ความตั้งใจ แต่พระพุทธองค์ก็ได้
ตรัสไว้ว่า แม้การบังเกิดจิตในกุศลธรรม
(มีการไม่เบียดเบียนกันเป็นต้น) ก็มอี ปุ การะ
มาก จะป่วยกล่าวไปไย ในการกระท�า
ด้วยกาย และ การพูดด้วยวาจา ในวิถี
ชีวติ ปัจจุบนั หลายคนอยูใ่ นท่ามกลางกระแส
โซเชี่ยวที่เชี่ยวกรากเรามักจะอดไม่ได้ที่จะ
เปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่นด้วยสายตา
ทีอ่ จิ ฉาริษยาหรือคอยแต่จะวิพากย์วจิ ารณ์
ผู้อื่นซึ่งมีแต่ท�าให้กิเลสของเราเพิ่มพูนขึ้น
และไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น หรือไม่อย่างนั้น
ก็เก็บตนอยูค่ นเดียวเงียบๆ เพราะเบือ่ โลก
แต่พระพุทธองค์ตรัสว่าการท�าสมาธิอย่าง
เดียวนัน้ เป็นแค่เพียง วิหารธรรม (เครือ่ งอยู)่
แต่ไม่สามารถจะขูดเกลากิเลสให้นอ้ ยลงได้
ฉะนัน้ เมือ่ เราเห็นผูอ้ นื่ ท�า (อกุศล) ให้ตงั้ ใจ
ว่าเราจะไม่ทา� (อย่างนัน้ ) โดยน�ามาขัดเกลา
ตนเอง แต่ไม่เพ่งโทษผู้อื่น น่าจะเป็นจุด
เริ่มต้นที่ดีในพรรษานี้

ส�าหรับผู้ที่สนใจในด้านสัญญลักษณ์
ของศิลปะเรือนแก้ว เหตุหนึง่ ทีน่ า� เอาเรือ่ ง
สัลเลขธรรมซึง่ มี ๔๔ ข้อมาแสดง ก็เพราะ
ตัวเลข ๔๔ นี้ ยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญใน
รัตนฆระของพระพุทธศรีสมันตพุทธชินราช
อีกด้วย คือเป็นจ�านวนดอกบัวที่ตัวโครง
ยอดเรือนแก้ว (ดูรูปประกอบ) การจะท�า
เรือนแก้วให้บริสุทธิ์ ตามวิสุทธิ ๗ (ตาม
ทีไ่ ด้อธิบายไว้ในวารสารโพธิยาลัยเล่มที่ ๒
ประจ�าเดือนกรกฎาคม) ต้องอาศัยการ
ขัดเกลา หรือ เจียระนัย อย่างอดทน ซึ่ง
พระพุทธองค์ก็ได้ท�าเป็นตัวอย่างตลอด
เวลาที่ทรงบ�าเพ็ญบารมี สี่อสงไขย แสน
มหากัปป กว่าจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมาสอนพวกเรา และอีกนัยหนึง่ ตัวเลข
๔๔ ยังหมายถึงจ�านวนจิตที่พระอรหันต์
สามารถใช้ได้อีกด้วย (อเหตุกจิต ๑๘
มหาวิบากจิต ๘ มหากิรยิ าจิต ๘ มหัคคตกิริยาจิต ๙ อรหัตตผลจิต ๑ รวมได้ ๔๔
ดวงพอดี) ซึ่งยอดสูงสุดโดยนัยนี้ ก็คือ
ปรินิพพานนั่นเอง
สุดท้ายนี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย ช่วยอ�านวยพรให้ทกุ ๆ ท่านประสบ
ความส�าเร็จในการขัดเกลาตน เพื่อให้พ้น
จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง มีจิตผ่องใส
ฉับไวในการเจริญกุศล เพือ่ บรรลุมรรค ผล
นิพพาน ในเวลาไม่นานด้วยเทอญ
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โพธิปักขิยธรรม ๓๗

มรรค ๘
โพชฌงค์ ๗
พละ ๕
อินทรีย์ ๕
อิทธิบาท ๔

สัลเลขธรรม ๔๔

สัมมัปปธาน ๔
รัตนฆระ

กลอมกลอน
กลอมเก็บ
กลอมกลั่น
กลอมกลึง

สติปัฏฐาน ๔

ใหกลับใกล
ไกลกามเกี่ยว
เกลาใจเปรียว
กัดกิเลสทิ้ง

กลมเกลียว
กลอกกลิ้ง
แกรงกลา
เกิดแกว กอเกษมฯ
ธีรปฺโ
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¾ÃÐ¤Ø³áÁ‹
ÇÔºÒ¡¡ÃÃÁ..¹íÒà¡Ô´ã¹âÅ¡¹Õé
ºØÞÃ‹ÇÁ..ÁÕ¼Ù¡¾Ñ¹¤ÃÃÀáÁ‹©Ñ¹
àÅ×Í´à¹×éÍáÁ‹..ÊÃŒÒ§¡ÒÂÒªØºªÕÇÑ¹
¹íéÒ¹ÁáÁ‹..àÅÕéÂ§¢Ñ¹¸¨Çº©Ñ¹àÂÒÇ
¹íéÒ¤íÒáÁ‹..¾ÃíèÒº‹¹ÍºÃÁÅÙ¡
¹íéÒã¨áÁ‹..»ÅÙ¡ÃÑ¡»ÅÍºàÁ×èÍàÈÃŒÒ
¹íéÒàË§×èÍáÁ‹..áÁŒàË¹×èÍÂàÁ×èÍÂ·¹àÍÒ
¹íéÒà§Ô¹áÁ‹..ÁÕãËŒàÃÒãªŒµÒÁÁÕ
áÁ‹¸Ã³Õ..ãËŒ·ÕèàËÂÕÂºÍÒÈÑÂ
áÁ‹¹íéÒ..ãËŒ´×èÁÍÒºÅŒÒ§¢Ñ´ÊÕ
áÁ‹ÅÁä¿..ãËŒÊºÒÂÍØ‹¹ªÕÇÕ
áÁ‹â¾Ê¾..¹ÕéÍÔèÁâÍ¯°âÀª¹âÍªÒ
áÁ‹áË‹§ªÒµÔ..ÃÒªÔ¹ÕÈÃÕá¼‹¹´Ô¹
Ë‹Ç§¶ÇÔÅä·ÂÅíÒºÒ¡·Ø¡¢ÂÒ¡Ë¹Ò
Ã‹ÇÁ¡Ñº¾‹Í¡‹Íâ¤Ã§¡ÒÃ§Ò¹¾Ñ²¹Ò
ÊÃŒÒ§ÍÒªÕ¾¾ÅÔ¡¿„œ¹»†ÒÅíÒ¸ÒÃ´Ô¹
áÁ‹áË‹§¨ÔµÇÔÞÞÒ³..»ÃÐ·Ò¹¾Ø·¸
ãËŒµ×è¹ÃÙŒ¼Ø´à¡Ô´¾Œ¹ÍºÒÂÊÔé¹
áÁ‹ÈÕÅ..ÊÍ¹¾‹Í»˜ÞÞÒÊ‹Í§ªÕÇÔ¹
ãËŒ´Ç§¨Ô¹µÊÃŒÒ§¡ØÈÅÁÃÃ¤¼Åà¨ÃÔÞ
»ØÇíâÊ

¨´ËÁÒÂ¶Ö§âÂÁáÁ‹
ÂÒÁã´ÅÙ¡ ¤Ô´¶Ö§áÁ‹ ÁÕáµ‹ÊØ¢
áÁ‹ÂÍÁ·Ø¡¢ à¾×èÍÅÙ¡¹Õé äÁ‹ÁÕàËÁ×Í¹
ÅÙ¡¼Ô´ä» ãËŒÍÀÑÂ áÁ‹¤ÍÂàµ×Í¹
ÅÙ¡¨Ò¡àÃ×Í¹ àËÁ×Í¹ÁÕ´ºÒ´ áÁ‹¢Ò´ã¨
ÂÒÁã´áÁ‹ ¤Ô´¶Ö§ÅÙ¡ ¼Ù¡¶Ö§¾ÃÐ
Â‹ÍÁ·Õè¨Ð ä»·Õè´Õ äÁ‹Ê§ÊÑÂ
âºÃÒ³¨ÒÃÂ ·‹Ò¹¤§ÁÍ§ àËç¹¡ÒÃ³ä¡Å
¨Ö§ÊÍ¹äÇŒ ºÇªÈÖ¡ÉÒ á·¹¤‹Ò¹íéÒ¹Á
ºÇªÁÒáÅŒÇ »¯ÔºÑµÔ´Õ »¯ÔºÑµÔªÍº
¨Ö§¨ÐµÍº á·¹¤Ø³áÁ‹ ä´ŒàËÁÒÐÊÁ
ÂÒÁáÁ‹¡ÒÂ á¡‹ªÃÒ ä´Œª×è¹ªÁ
ÅÙ¡ÍºÃÁ à»š¹¾ÃÐá·Œ à¾×èÍáÁ‹àÍÂ Ï
¸ÕÃ»Úâ

¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»·ÕèàÊ´ç¨
ÁÒ·Ò§ÊÒÂ¹íéÒ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ËÅÇ§¾‹ÍÇÑ´ºŒÒ¹áËÅÁ

ในต�านานเกีย่ วกับพระพุทธรูปทีเ่ ล่า
กันมา มีพระพุทธรูปอยู่ ๓ องค์ทลี่ อยน�า้ มา
ก่อนจะถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดใน
ขณะนี้ บางต�านานก็ว่ามีถึง ๕ องค์ หลาย
คนเชื่อกันว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ของสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่อกี หลายคนวินจิ ฉัยใคร่ครวญ
แล้ว ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แต่เล่าไม่หมด
องค์แรกที่ขึ้นบกก่อนองค์อื่น ก็คือ
“หลวงพอวัดบานแหลม” เล่ากันว่าท่าน
ลอยมาตามล� า น�้ า แม่ ก ลองแล้ ว ออกไป
จมอยู่ปากอ่าว ชาวบ้านไปตีอวนติดพระพุทธรูปยืนอุม้ บาตรขนาดเท่าคนจริงขึน้ มา
จึ ง น� า ไปประดิ ษ ฐานไว้ ที่ วั ด บ้ า นแหลม
ริ ม ฝั ่ ง แม่ ก ลองในอ� า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เลยเรียกกันว่า “หลวงพอ
วัดบานแหลม”

ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (สนิท
เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลม
ได้เขียนไว้ในประวัติหลวงพ่อบ้านแหลม
ตอนหนึ่งว่า
“ตามสันนิษฐานของข้าพเจ้าเห็นว่า
ประวัตหิ ลวงพ่อนัน้ ในขัน้ ต้นลอยน�า้ มาตาม
ข่าวลือ แต่มิใช่ท่านลอยน�้ามาตามล�าพัง
คงมีผอู้ ญ
ั เชิญมาบนเรือจากทีแ่ ห่งหนึง่ เพือ่
น�าไปประดิษฐานไว้ในทีแ่ ห่งหนึง่ และต้อง
ผ่านมาทางทะเล เพราะสมัยนัน้ การคมนาคม
ทางบกไม่สะดวก และเป็นของหนักจึงต้อง
น�าท่านบรรทุกเรือมาทางน�้า ในขณะเรือ
ผ่ า นมานั้ น น่ า จะมี บ างวั ด นิ ม นต์ ท ่ า นไว้
สักการบูชาทีว่ ดั แต่ไม่สา� เร็จเพราะผูน้ า� มา
ไม่ยอมถวาย จึงเล่าลือว่าท่านไม่ยอมขึ้น
อยู่ในวัดใดทั้งสิ้น เว้นแต่วัดบ้านแหลม
ขณะทีน่ า� ผ่านทางทะเลไปนัน้ เรือคงอับปาง
ลงและเหลือวิสัยที่จะงมท่านขึ้นมาได้...”
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องค์ ที่ ขึ้ น บกต อ จากหลวงพ อ วั ด
บานแหลม ก็คือ หลวงพอพุทธโสธร
ซึ่ ง เล่ า กั น ว่ า ท่ า นลอยๆ จมๆ มาตาม
กระแสน�้าในแม่น�้าบางปะกง แล้วมาโผล่
ที่ ห น้ า วั ด โสธร ซึ่ ง ตอนนั้ น ยั ง มี ชื่ อ ว่ า
“วัดหงส์” อาจารย์ไสยศาสตร์ทา่ นหนึง่ ได้
ตัง้ ศาลเพียงตาบวงสรวง แล้วใช้สายสิญจน์
คล้องพระหัตถ์อัญเชิญขึ้นบนฝั่ง น�าไป
ประดิษฐานไว้ในวิหาร
หลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูป
ปางสมาธิ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตัก
กว้างเพียงศอกเศษ มีพทุ ธลักษณะทีง่ ดงาม
มาก ทั้งพระหัตถ์ พระเนตร ตลอดจน
พระกรรณ เป็นลักษณะเฉพาะที่สร้างกัน
ในหลวงพระบางและเวียงจันทน์ ซึ่งเรียก
กันว่า “พระลาว” สันนิษฐานว่าน่าจะมา
จากลาว

เมื่อคราวรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาส
เมืองฉะเชิงเทราใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ทอด
พระเนตรหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งตอนนั้น
ยังเอวเล็กเอวบาง ทรงพระราชนิพนธ์
ลักษณะไว้ว่า
“...ดูรูปตักและเอวบาง เป็นท�านอง
เดียวกับพระพุทธรูปเทวปฏิมากร...”
พระพุทธรูปเทวปฏิมากร ก็คอื พระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ที่มี
พุทธลักษณะงดงามมากองค์หนึ่ง
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เมือ่ ข่าวคราวความงดงามของหลวงพ่อ
โสธรแพร่ออกไป พระสงฆ์ที่วัดหงส์เกรง
ว่าจะมีโจรใจบาปมาขโมย จึงน�าปูนมาพอก
จนกลายเป็นหน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๕ นิ้ว
ทีพ่ ระศอก็พอกจนหนากันถูกตัดพระเศียร
แล้วปิดทองทับ หลวงพ่อโสธรทีเ่ ห็นเทอะทะ
ในวันนี้ องค์เดิมทีอ่ ยูภ่ ายในเอวบางงดงาม
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องค์ที่ขึ้นบกหลังสุด กลับเป็นองค์
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ “หลวงพอโต”
วัดบางพลีใหญ่ใน อ�าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
ตามต�านานกล่าวว่า หลวงพ่อโตลอย
น�้ามาตามแม่น�้าเจ้าพระยา ปรากฏให้คน
เห็นที่ต�าบลหนึ่งในกรุงเทพฯ มีคนถึงสาม
แสนมาช่วยกันฉุดให้ท่านขึ้นบก แต่ท่านก็
ไม่ยอมขึ้น ผลุบจมน�้าหายไป ต�าบลนั้น
เลยเรียกกันว่า “บางสามแสน” ต่อมาก็
เพี้ยนเป็น “สามเสน” ในปัจจุบัน
หลวงพ่ อ มาโผล่ อี ก ที ที่ ป ากคลอง
ส�าโรง ชาวบ้านกลัวว่าท่านจะจมหายไป
อีกเลยผูกแพเสริม แล้วจูงท่านเข้ามาใน
คลอง อธิ ษ ฐานกั น ว่ า ถ้ า ท่ า นต้ อ งการ
จะขึ้นบกตรงไหนก็ขอให้ท่านหยุดตรงนั้น
ท่านลอยมาถึงหน้าวัดพลับพลาชัยชนะสงครามก็หยุด ชาวบ้านที่พายเรือตามมา
เป็นร้อยจึงอัญเชิญท่านขึ้นฝั่ง

ตอนทีจ่ ะอัญเชิญท่านเข้าประดิษฐาน
ในวิหารนั้น ปรากฏว่าองค์ท่านใหญ่กว่า
ประตู เลยต้องใช้วิธีรื้อหลังคาแล้วยกข้าม
ฝาผนังเข้าไป ต่อมาเห็นว่าวิหารเก่าเล็กมาก
จึงสร้างวิหารใหม่ติดกับวิหารเก่าให้ท่าน
และประดิษฐานมาจนถึงทุกวันนี้
วัดพลับพลาชัยชนะสงครามสร้างมา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติว่าสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเสด็จไปตีเมืองเขมร
ตามคลองส�าโรง ซึ่งเป็นคลองขุดมาตั้งแต่
สมัยขอมเรืองอ�านาจ ทรงพักไพร่พลที่
ต�าบลหนึง่ ไม่ปรากฏนาม และทรงอธิษฐาน
ไว้ เมือ่ ชนะศึกกลับมาจึงทรงสร้างพลับพลา
ขึน้ ณ ทีน่ นั้ พระราชทานนามว่า พลับพลา
ชัยชนะสงคราม ต่อมาชาวบ้านได้สร้างวัด
ขึ้นที่พลับพลานี้ เรียกกันว่าวัดพลับพลา
ชัยชนะสงคราม ส่วนต�าบลทีท่ า� พิธพี ลีกรรม
ก็เรียกว่า “บางพลี” ต่อมาวัดพลับพลา
ชัยชนะสงครามที่เรียกยาก ก็ถูกเรียกว่า
“วัดบางพลี” ไปด้วย ภายหลังบางพลี
มีวัดมาก วัดนี้เลยได้ชื่อให้ชัดขึ้นว่า “วัด
บางพลีใหญใน”
สวนตํานานทีก่ ลาววามี ๕ องค์นนั้
ไดรวมเอาหลวงพอวัดเขาตะเครา และ
หลวงพอวัดไรขิงเขาดวย
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กล่าวกันว่า หลวงพ่อวัดเขาตะเครา
ลอยน�า้ มา แล้วไปจมทีป่ ากแม่นา�้ แม่กลอง
เช่นเดียวกับหลวงพ่อบ้านแหลม เมื่อชาว
บ้านตีอวนได้ขึ้นมาอีกองค์ จึงเอาไปให้
ญาติพี่น้องที่บ้านแหลมเมืองเพชร ซึ่งเป็น
ภูมิล�าเนาเดิมก่อนอพยพหนีพม่ามาสร้าง
บ้ า นแหลมใหม่ ที่ ส มุ ท รสงคราม น� า ไป
ประดิ ษ ฐานไว้ ที่ วั ด เขาตะเครา ต� า บล
บางครก อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ส่วนองค์ที่ ๕ คือ “หลวงพอวัด
ไรขิง” อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่ว่าลอยน�้ามาตามแม่น�้านครไชยศรี และ
ถูกอัญเชิญขึน้ ไว้ทวี่ ดั ไร่ขงิ ซึง่ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นา�้
หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้า
ตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้ว สูง ๔ ศอก
๒๖ นิ้ว พุทธศิลปน่าจะเป็นพระพุทธรูป
ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ตามประวัติวัดไร่ขิงสร้างขึ้นใน พ.ศ.
๒๓๙๔ โดยสมเด็ จ พุ ฒ าจารย์ (พุ ก )
วัดศาลาปูน อยุธยา ซึ่งถือก�าเนิดที่อ�าเภอ
นครชัยศรี เห็นว่าแถบถิ่นเกิดของท่านยัง

ไม่มีวัดที่มีหน้ามีตาเป็นศรีสง่า จึงได้ร่วม
กับชาวบ้านสร้างวัดขึน้ ให้ชอื่ ว่า “วัดไร่ขงิ ”
ตามชื่ อ ต� า บล นั ก โบราณคดี บ างท่ า น
สันนิษฐานว่า น่าจะมีการชะลอหลวงพ่อ
วัดไร่ขิงลงแพมาจากอยุธยา ล่องมาตาม
แม่น�้านครชัยศรี น�ามาเป็นพระประธาน
พระพุทธรูปเหล่านี้ล้วนเป็นโลหะ
หนัก คนรุ่นใหม่คงยอมรับไม่ได้ว่าท่าน
ลอยน�้าได้ แต่ถ้าพิจารณาใคร่ครวญแล้ว
ก็นา่ เชือ่ ว่าท่านลอยน�า้ มาจริงๆ เพราะสมัย
กรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. ๒๓๑๐ คน
ไทยที่ต้องหนีเอาชีวิตรอด ยังห่วงพระพุทธรูปที่เคารพนับถือกลัวว่าจะถูกพม่า
เผาท�าลาย ครัน้ จะแบกท่านหนีหรือฝังดิน
ไว้แบบฝังสมบัติก็คงไม่ไหว จึงต่อแพเอา
ท่านซ่อนไว้ข้างใต้ แล้วปล่อยลอยน�้าไหล
ลงไปทางใต้ ให้พ้นเงื้อมมือของคนใจบาป
หยาบช้า ท่านคงลอยน�้ามาด้วยวิธีนี้
คนไทยเรานับถือสิ่งใดก็อยากให
สิ่งนั้นเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะวาหลอกกันก็
ไมใช เพียงแตเลาไมหมดเทานั้นเอง
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พระพุทธรูปที่เสด็จมาทางสายน�้า
องค์สุดท้าย ที่คนไทยอีกเป็นจ�านวนมาก
ยังไม่ทราบว่า ท่านเสด็จมาทางสายน�า้ ด้วย
เช่นกัน ต�านานการสร้างว่ากันว่าสร้างใน
รั ช สมั ย พระเจ้ า ไชยเชษฐาธิ ร าช แห่ ง
อาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว
ทรงครองราชอยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๙๓๒๑๑๕ พระอัครมเหสี ทรงมีพระนางจอมมณี มีพระราชธิดา ๓ พระองค์ คือ
เสริม สุก ใส และพระราชโอรส ๑
พระองค์ พระราชธิดาทัง้ ๓ มีพระอัธยาศัย
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มักจะตามเสด็จ
พระราชบิดายังงานบุญด้วยเสมอ และเหตุ
ที่ พ ระราชบิ ด าทรงย้ า ยเมื อ งหลวงจาก
หลวงพระบางมายังนครเวียงจันทน์ หลัง
สร้างเมืองเสร็จก็ได้มกี ารบูรณะปฏิสงั ขรณ์
วัดวาอารามหลายแห่ง และยังทรงให้สร้าง
เจดีย์ศรีธรรมาโศกราชหรือพระธาตุหลวง
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ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมีพระบรมราชโองการให้หล่อพระพุทธรูป ๔ องค์
คือ พระองค์ตื้อ ส�าหรับพระองค์ และ
พระสุก ส�าหรับพระธิดาองค์แรก พระเสริม
ส�าหรับพระธิดาองค์รอง และพระใสส�าหรับ
พระธิดาองค์เล็ก ในการปันหุ่นพระนั้น
พระองค์ทรงให้ช่างปันฝีมือดีที่อพยพมา
จากเมืองหลวง เมืองเชียงใหม่และหัวเมือง
ทางเหนือเป็นผู้ลงมือปันโดยพระพุทธรูป
แต่ละองค์ จะมีพุทธลักษณะที่ไม่เหมือน
กันและมีขนาดลดหลัน่ กันตามล�าดับกล่าว
คือ
พระองค์ตื้อมีขนาดใหญ่สุด ถัดจาก
นั้นก็เป็นพระสุก พระเสริม และพระใส
ที่ส�าคัญทรงมีพระราชบัญชาว่าให้ช่างปัน
ให้งดงามตามความสามารถทีต่ นมีอยู่ และ
ในระหว่างช่างปันก�าลังลงมือนั้นพระธิดา
ทั้ง ๓ พระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปเพือ่ ทอดพระเนตรการปัน โดยตลอด
กล่าวเฉพาะพระใสนั้นพวกช่างปัน
ได้รับค�าแนะน�าจากพระสังฆราชว่า ใน
อนาคตพระพุทธรูปองค์นี้จ�าต้องใช้ในการ
แห่แหนเพือ่ กิจบางอย่างตามประเพณีของ
ชาวเมือง เช่น การขอฝนในคราวที่ฝนไม่
ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น จึงควรท�า
ห่วงไว้ใต้ฐานพระด้วย เมือ่ ได้รบั ค�าแนะน�า
เช่นนั้น หรือการที่ช่างปันพระตามความ
ต้องการของผู้สร้างประการหนึ่ง

29

เพราะเหตุดงั กล่าวจึงท�าให้พระพุทธรูปทั้ง ๔ องค์ มีพุทธลักษณะที่ไม่เหมือน
กันตั้งแต่คราวที่พระราชาทรงประกาศกิจ
อันเป็นกุศลด้วยการสร้างพระแล้ว ประชาชน
ต่างก็พากันน�าเอาทองมาร่วมบริจาคกัน
เป็นจ�านวนมาก ฝ่ายเจ้าหน้าที่พระคลัง
หลวงจึงได้ประกาศงดรับบริจาคทองเมื่อ
ใกล้ถงึ วันงาน จากนัน้ เมือ่ ช่างปัน หุน่ พระ
เสร็จแล้วฝ่ายช่างหล่อก็ได้เริม่ ลงมือหลอม
ทอง แต่เนื่องจากทองที่เจ้าหน้าที่เบิกจาก
คลังหลวงและทีป่ ระชาชนน�ามาร่วมบริจาค
นั้นมีจ�านวนมาก รวมทั้งการหลอมทอง
จ�าเป็นต้องใช้ผู้คนมาช่วยงานเป็นจ�านวน
มาก เพียงล�าพังเจ้าหน้าที่จึงไม่เพียงพอ
ดังนัน้ จึงมีพระราชกระแสรับสัง่ ให้บรรดา
ข้าโอกาส (เลกวัด) และประชาชนทั่วไปผู้
ปวารณาอุทศิ แรงกายมาร่วมบุญนัน้ เข้ามา
ช่วยงานเจ้าหน้าที่ ด้วย ซึ่งการหลอมทอง
นัน้ เป็นไปด้วยความยากล�าบากทัง้ นีเ้ พราะ
ทองมีจา� นวนมากและมีวตั ถุหลายประเภท
ท�าให้ทองไม่ละลาย ฝ่ายเจ้าหน้าที่และ
บรรดาเลกวัด ประชาชนทั่วไปจึงได้พา
กันมาร่วมงานช่วยกันหลอมทองกันอย่าง
ขมักเขม้น แต่แม้ว่าจะใช้ความพยายาม
อย่ า งไรทองก็ ไ ม่ ห ลอมละลายเป็ น เนื้ อ
เดียวกันสักที ทัง้ ทีป่ ระชาชนและเจ้าหน้าที่
ใช้เวลากว่า ๗ วันในการสูบเตา
อนึง่ การทีท่ องไม่ละลายนัน้ ได้สร้าง
ความกดดันให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน รวมถึงพระสงฆ์สามเณรผูม้ สี ว่ น

ร่วมในการท�างานในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ก็เพราะเกรงในพระราชอาชญาของ
พระเจ้าแผ่นดินหากว่าไม่สามารถหลอม
ทองให้เป็นเนือ้ เดียวกันทันก�าหนดการเสด็จ
มาประกอบพิ ธี เ ททองหล่ อ พระในวั น ที่
ทรงก�าหนดได้ พอเวลาล่วงเข้าสู่วันที่ ๘
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงได้เร่ง
ท�างานกันอย่างเต็มที่ พอถึงเวลาใกล้เทีย่ ง
ทุกคนจึงพากันกลับบ้านไปพักเหนือ่ ยเหลือ
แต่ ห ลวงตากั บ สามเณรน้ อ ยที่ ก� า ลั ง สู บ
เตาอยู่ ในระหว่างนัน้ ปรากฏมีชปี ะขาวคน
หนึง่ มาขอช่วยงานและบอกให้หลวงตากับ
สามเณรน้อยขึน้ ไปฉันเพลได้ เมือ่ หลวงตา
กับสามเณรน้อยขึน้ มาฉันเพลแล้ว ประชาชน
ทีม่ าถวายอาหารก็เห็นชีปะขาวจ�านวนมาก
ช่วยกันท�างาน เมื่อหลวงตากับสามเณร
และประชาชนลงมาดูกป็ รากฏว่าทองทัง้ หมด
หลอมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อย
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความ
อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็น
อันว่า ในวันนั้น ทองก็พร้อมและเป็น
ไปตามก� า หนดการเสด็ จ มาเททองของ
พระราชาพอดี ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายพิธีการ
และฝ่ายสถานที่ก็ได้เตรียมสถานที่และ
ก�าหนดการต่างๆ มีการนิมนต์พระและ
บรรดาโหราจารย์ พราหมณาจารย์มาจน
ครบ รวมถึงสิ่งของที่ใช้ในพิธีบวงสรวง
ประกอบการเททองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ฝ่ายพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเมื่อทรงทราบ
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ว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ พิธีกรรม
และก�าหนดการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก่อน
จะถึงเวลา พระองค์ได้ทรงนุ่งขาวห่มขาว
เสด็จเข้าไปในห้องไหว้พระเพื่อท�าสมาธิ
และอธิษฐานต่อเทวดาอารักษ์ พญานาค
ผู้รักษาเมืองตามจารีตอันเป็นกิจที่บูรพกษัตริย์ในอดีตทรงปฏิบัติมา เมื่อได้เวลา
ตรงตามมหาฤกษ์มหาชัยแล้ว พระองค์กไ็ ด้
ทรงมอบภารกิจในการปกครองบ้านเมือง
(มอบอ�านาจ) ให้กับพระอัครมเหสี หาก
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นในระหว่างนี้พระอัครมเหสีสามารถสั่งการแทนได้ทุกอย่าง
จากนัน้ จึงได้เสด็จไปทีล่ านประกอบ
พิธี ณ วัดอินแปงซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์และ
พระบรมวงศานุวงศ์มพี ระนางยอดค�าทิพย์
พระราชมารดาของพระองค์ พระธิดาสุก
เสริม ใส และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมถึง
มุขมนตรีและประชาชนรออยู่เป็นจ�านวน
มาก เมื่อได้ฤกษ์ยามเหมาะสมตามคติ
ของโบราณจารย์แล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จ
ขึน้ สูห่ อพิธี (บันไดหรือห้างร้านทีเ่ จ้าพนักงาน
ท�าขึ้นเพื่อให้พระองค์เสด็จขึ้นไปเททอง
หล่อ) ที่จะเททองจากเบ้าหล่อที่ก�าลังร้อน
อยู่ ทรงจับพระขรรค์ดว้ ยพระหัตถ์ขา้ งซ้าย
เอาพระหัตถ์เบือ้ งขวารับเอาเบ้าต้มทองซึง่
ก�าลังแดงๆ ทีช่ า่ งเอาเหล็กคีบส่งมาให้นนั้
ด้วยพระหัตถ์เปล่าๆ เมื่อรับแล้วก็ทรง
เทลงในหุ่นที่เตรียมไว้ด้วยอาการเหมือน
กับจับหมวกมาสวมใส่พระเกศฉะนั้น โดย

ไม่มีอาการว่าร้อนและหนักแต่ประการใด
เมือ่ ช่างส่งให้เท่าไหร่พระองค์กร็ บั เอาด้วย
พระหัตถ์เปล่าๆ แล้วเทใส่เบ้าหลอมด้วย
พระองค์เองจนหมด จากนัน้ พระองค์กไ็ ด้
เสด็จไปยังหุ่นพระพุทธรูปอีก ๓ องค์
ที่เตรียมไว้คือ พระสุก พระเสริม และ
พระใส โดยทรงเททองลงในเบ้าพระทั้ง
๓ องค์จนครบโดยอาการเช่นเดียวกับที่
ทรงเททองพระองค์ตื้อ
เมื่อพระองค์ทรงเททองเสร็จแล้ว
พระสงฆ์ก็ได้อนุโมทนา ประพรมน�้าพระพุทธมนต์แก่พระพุทธรูปทีท่ รงหล่อ จากนัน้
ทรงสนทนากับบรรดาข้าราชการและผู้มา
ร่วมงาน จากนั้นก็ได้เสด็จนิวัติสู่พระนคร
รุ่งเช้าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชพร้อมด้วย
พระนางยอดค� า ทิ พ ย์ พ ระราชมารดา
พระนางเจ้าจอมมณีพระอัครมเหสี พร้อม
พระธิดาทั้ง ๓ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ก็ได้เสด็จออกประทับที่วัดอินแปง* เพื่อ
บ�าเพ็ญกุศลฉลองพระพุทธรูป จากนั้นก็
เสด็จกลับ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้ท�าการแกะ
บลอคพระพุทธรูป ทั้ง ๔ องค์ แล้วก็
ท�าการซ่อมขัดแต่งทั้งฐานและองค์พระ
จนเสร็จ จากนัน้ ทรงมีพระกระแสรับสัง่ ให้
เคลื่อนย้ายพระพุทธรูปทั้งหมดไปไว้ ณ
วัดต่างๆ
* ภาษาไทยอีสาน ‘แปง’ คือ เฮด แปลว่า ท�า
หมายความว่า พระอินทร์ท�า
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ดังนี้ พระองค์ตื้ออัญเชิญไปไว้ที่วัด
ศรีพูม ส่วนพระสุก เสริม ใสนั้นอัญเชิญ
ไปไว้ที่วัดโพธิ์ชัย และพระพุทธรูปทั้ง ๔
องค์ก็ประดิษฐานไว้ ณ วัดดังกล่าวนับ
ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๑๑๓
ภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว พม่าได้ยก
กองทัพขึน้ มาถึงเวียงจันทน์ ครัง้ ที่ ๒ พระยา
แสนสุรินทร์คว่างฟา เสนาบดีผู้ใหญ่ได้
กราบทูลถึงแผนการรบกับพม่าด้วยการย้าย
คนและทรัพย์สินมีค่าออกจากเมือง เพื่อ
ให้เมืองกลายเป็นเมืองร้างก่อนทีจ่ ะยกก�าลัง
เข้าล้อมปราบ เมือ่ เวลาทีพ่ ม่าอดโซเพราะ
ขาดเสบียงอาหาร ในแผนการครัง้ นีก้ เ็ ชือ่
ว่ามีการเคลือ่ นย้ายพระพุทธรูปทัง้ ๓ องค์
คือ พระสุก พระเสริม พระใส ออกจาก
เมือง โดยเคลื่อนย้ายขึ้นไปทางเมืองเวียง
น�า้ งึม และอาจน�าไปซ่อนไว้ในถ�า้ บนภูเขา
ควาย เมือ่ เสร็จสิน้ สงครามจึงน�ากลับมาไว้
ที่เดิม
เมื่ อ พระเจ้ า ไชยเชษฐาธิ ร าชทรง
สวรรคตแล้วพระยาแสนสุรนิ ทร์คว่างฟาก็
ขึน้ “ตอนทีอ่ ญ
ั เชิญพระใสจากเวียงจันทน์
มาประดิษฐ์ที่วัดโพธิ์ชัย เมืองหนองคายนี้
มีคา� เล่าประกอบด้วยเหตุผลและหลักฐาน
ที่น่าเชื่ออยู่อีกว่า คราวอัญเชิญมา ไม่ได้
เชิญมาจากเวียงจันทน์โดยตรง ได้อัญเชิญ
มาจากภูเขาควาย ซึ่งชาวเมืองได้อัญเชิญ
ไปซ่อนไว้แต่ครั้งเวียงจันทน์เกิดฉุกเฉิน
การอัญเชิญมา ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์บน

แพไม้เผ่งซึง่ ผูกติดกันอย่างมัน่ คงล่องลงมา
ตามล�าน�้างึ่ม เชิญมาคราวเดียวกันทั้ง ๓
องค์ เมื่ อ ล่ อ งมาโดยล� า ดั บ ถึ ง ตรงบ้ า น
เวินแท่นทีล่ า� น�า้ ในขณะนัน้ ได้เกิดอัศจรรย์
คือ แท่นของพระสุกได้แหกแพจมลงในน�า้
โดยเหตุที่มีพายุแรงจัดพัดแพจนเอนเอียง
ชะเนาะทีข่ นั พระแท่นติดกับแพไม่สามารถ
ทีจ่ ะทนน�า้ หนักของพระแท่นไว้ได้ ทีร่ กั ษา
ก็หมดความสามารถที่จะปองกัน อาศัย
เหตุที่แท่นของพระสุกได้จมลงที่ตรงนั้น
นีเ้ อง ทีน่ นั้ จึงพลอยได้นามว่า “เวินแท่น”
มาจนบัดนี้
ครัน้ เสียแท่นพระสุกแล้ว ก็ยงั อัญเชิญ
ล่องมาตามล�าน�้างมนั้นโดยล�าดับ จนถึง
แม่น�้าโขง (ปากงม) เฉียงกับบ้านหนองกุ้ง
อ�าเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคายเล็กน้อย
พอถึงที่นั้น ได้บังเกิดพายุใหญ่เสียงฟา
คะนองร้องลั่น ท�าให้หัวใจของประชาชน
ผู้อัญเชิญมาหวาดหวั่นเกรงต่ออันตราย
จนในทีส่ ดุ พระสุกได้แหกแพจมลงไปในน�า้
พอพระหายลงไปแล้ว อาการวิปริตต่างๆ
ก็สงบเงียบ อาศัยเหตุนี้ ทีน่ นั้ จึงได้นามว่า
“เวินสุก” จนบัดนี้ (พระสุกยังจมอยู่ใน
น�า้ ตรงนัน้ เท่าทุกวันนี)้ เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ ยัง
คงเหลืออยู่แต่พระเสริมกับพระใส”
หลังจากที่คณะผู้อัญเชิญได้สูญเสีย
พระแท่นและองค์พระสุกแล้วก็คงพากัน
อัญเชิญพระเสริมกับพระใสทวนน�้าขึ้นมา
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เรื่อยๆ พอมาถึงเมืองโพนพิสัยหรือเมือง
ปากห้วยหลวงเดิม ก็ได้หยุดพักเพือ่ อัญเชิญ
พระเสริมขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดมณีโคตร
เพื่อน�าไปไว้กรุงเทพฯ ต่อไป โดยอัญเชิญ
ขึน้ ประดิษฐานไว้บนหลังช้างในขณะทีก่ า� ลัง
อัญเชิญขึน้ บนหลังช้าง พระเสริมก็ได้พลัด
ตกลงจากหลังช้าง เป็นเหตุให้พระกรรณ
หัก พระเกตุคด เจ้าพนักงานจึงได้อญ
ั เชิญ
ประดิษฐานไว้ ณ วัดมณีโคตรตัง้ แต่บดั นัน้
เป็นต้นมา เมือ่ พักหายเหนือ่ ยแล้ว จากนัน้
คณะผู้อัญเชิญจึงได้เริ่มออกเดินทางต่อมา
เรื่อยๆ จนถึงเมืองหนองคาย ขบวนจึงได้
จอดพักทีบ่ ริเวณท่าน�า้ หน้าวัดหอก่องหรือ
วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ หลังจากนั้นคณะผู้

อัญเชิญจึงได้ประกอบพิธอี ญ
ั เชิญพระพุทธรูปทัง้ หมดขึน้ ฝัง่ และน�าไปประดิษฐานไว้ที่
ศาลาและอุโบสถวัดหอก่อง เมื่ออัญเชิญ
หลวงพ่อพระเสริม พระใสและพระพุทธรูป
อืน่ ๆ มาไว้ทวี่ ดั หอก่องหรือวัดประดิษฐ์ธรรมคุณในปีพ.ศ. ๒๓๗๑ แล้วก็ไม่ปรากฏว่า
ได้มีการแยกพระพุทธรูปทั้งหมดไปไว้ที่
วัดอื่นแต่อย่างใด
ปั จ จุ บั น หลวงพ่ อ จากลาวทั้ ง สอง
พระองค์เป็นทีเ่ คารพสักการะของประชาชน
ชาวไทยทั้งปวง ในวันสงกรานต์ของทุกปี
จะมีการแห่หลวงพ่อพระใสไปรอบเมือง
หนองคาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มา
เคารพสักการะกันอย่างทั่วถึง

Who is Who
ã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òà¶ÃÇÒ·
เรื่องราวของÈาสนบØ¤¤Å
ã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òà¶ÃÇÒ·

¾¹ÔµÒ ÍÑ§¨Ñ¹·Ãà¾çÞ

ส�าหรับชาวพุทธไทย ชือ่ ของหลวงปู
เรรุกาเน จันทวิมล คงจะเป็นชื่อที่ไม่
คุ้นหู คุ้นตามาก่อน แต่ส�าหรับชาวพุทธ
ศรีลงั กาแล้ว ชือ่ นีเ้ ป็นชือ่ ของพระมหาเถระ
ผู้ทรงอิทธิพลร่วมสมัยรูปหนึ่ง โดยเฉพาะ
ทางด้านพระอภิธรรม ซึง่ ท่านได้รบั ยกย่อง
ว่า เป็นปรมาจารย์พระอภิธรรมผู้ทรงภูมิ
รู้สูงสุดรูปหนึ่ง และศิษย์ของท่านมีความ
เชื่อว่า ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
แล้ว จากจริยาวัตรของท่านที่งดงามและ
มีความโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน แม้ในยาม
ที่ท่านละสังขารจากโลกนี้ไปเมื่ออายุได้
๑๐๐ ปี
ผู้เขียนเคยได้ไปกราบท่านที่วัดของ
ท่าน ตอนนัน้ ท่านมีอายุ ๙๖ ปีแล้ว ตาบอด
สนิท และอาพาธ ต้องนอนอยู่บนเตียง
ในกุฏิไม้ ที่เรียบง่าย ไม่มีส่ิงของอันใดที่
เกินความจ�าเป็น
ปกติพระผู้ใหญ่ระดับนี้ จะเข้าพบ
ยากมาก แต่ส�าหรับหลวงปู่ท่านนี้ ท่าน

พระเรรุกาเน จันทวิมล สังฆนายกมหาเถระ
(พ.ศ. ๒๔๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๑)
พระสังฆราชรามัญนิกาย ประเทศศรีลงั กา

ยอมให้คนเข้ามากราบท่านได้ในกุฏิ วันที่
เราไปกันนั้น ตอนแรกท่านนอนหลับอยู่
ลูกศิษย์เข้าไปดู เห็นท่านตื่น จึงไปกราบ
เรียนว่า มีโยมคนไทยอยากมากราบ ท่าน
ก็อนุญาตให้เราเข้าไปได้
ท่านเป็นพระภิกษุชรา ผิวคล�้าเป็น
สีน�้าตาลเข้ม ผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูก
ใบหน้าคม เส้นผมที่โผล่จากหนังศีรษะ
และหนวดที่งอกออกมาแต่เพียงเล็กน้อย
เป็นสีขาวหมด แล้วท่านมีใบหน้าคมเข้ม
ตามเชื้อชาติสิงหล
แม้ท่านมองไม่เห็นพวกเรา เพราะ
ตาบอด แต่ใจของท่านเปิดรับพวกเรา
อย่างเต็มที่ ท�าให้บรรยากาศมีพลังแห่ง
ความสดชื่น แจ่มใส ไม่มีความรู้สึกเศร้า
สลดทีต่ อ้ งมาเยีย่ มพระภิกษุตาบอดทีน่ อน
แซ่วอยู่บนเตียง รอยยิ้มของท่านอบอุ่น
ส่งกระแสเมตตาในใจท่านถึงพวกเราทุกคน
ท่านกล่าวอวยชัยให้พรเป็นคาถาภาษาบาลี
ให้กับพวกเรา
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ข้าพเจ้ารูส้ กึ แปลกประหลาดว่า ท�าไม
บรรยากาศในวันนั้นถึงได้สว่างไสวดีงาม
อย่างนั้น ไม่มีความเศร้าหมอง จากการ
ได้เห็นคนเจ็บ น่าจะเป็นเพราะท่านไม่มี
ความทุกข์จากโรคาพาธทีบ่ อ่ นท�าลายสังขาร
ของท่ า น ท่ า นอยู ่ เ หนื อ เวทนาทั้ ง ปวง
กระมัง จึงได้แจ่มใส ดีเสียยิ่งกว่าคนทั่วไป
มากมายนัก

หลังจากผูเ้ ขียนกลับมาเมืองไทย สีป่ ี
ให้หลัง ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันท่านหนึ่ง
ตัดหนังสือพิมพ์สง่ ข่าวมาว่า หลวงปูม่ รณภาพ
แล้ว และท่านสัง่ ไม่ให้ทา� งานศพอะไรใหญ่
โตเป็นอันขาด ไม่ให้ติดธงเพื่อประกาศให้
ประชาชนรู้ว่า ท่านมรณภาพ เพราะเขา
จะแห่กันมาที่วัด ท�าให้เกิดความวุ่นวาย
เอิกเกริก ท่านต้องการให้ท�าศพท่านอย่าง
เรียบง่ายที่สุด ใช้เวลาในการท�าศพเพียง
ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น จากนั้นจึงค่อยประกาศ
ให้ประชาชนรู้ข่าว

หลังจากฌาปนกิจศพของเราเสร็จเรียบรอย จึงคอยลงประกาศในหนังสือ
พิมพวา เราไดมรณภาพแลว และไดมีการดูแลเรื่องฌาปนกิจศพของเราเสร็จสิ้น
ตามคําสั่งที่เราไดกําหนดไวลวงหนาแลวเชนกัน การปฏิบัติเชนนี้เปนการใหเกียรติ
ตอเรา ถาไมทําตามความประสงคของเรา แตกลับปฏิบัติเปนอยางอื่น ถือวาไมให
เกียรติและไมเคารพตอเรา ดังนั้น ขอใหเปนไปตามคําสั่งนี้เถิด
ลงชื่อ
๘๑-๑-๑๐

เรรุกาเน จันทวิมล
มหานายกเถระ
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กุฏิของหลวงปู่จันทวิมล ที่วัดวินยาลังการาม

หลวงปูจ่ นั ทวิมลเป็นใคร ส�าคัญอย่างไร
จะเล่าให้ทา่ นทัง้ หลายฟังดังต่อไปนี้
หลวงปู่จันทวิมลเกิดเมื่อวันที่ ๑๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ในหมู่บ้านเล็กๆ
ชื่อ เรรุกานะ ซึ่งได้กลายมาเป็นนามฉายา
ของท่านในกาลต่อมา ตามประเพณีนิยม
ของคนศรีลังกา หากบวชพระ จะต้อง
บอกว่ามาจากหมู่บ้านอะไร โดยใส่ไว้ใน
นามฉายา ชื่อของท่านเมื่อแรกเกิดนั้น
ทางครอบครัว ตั้ง ชื่ อ ให้ท ่า นว่ า ‘รุ บั ล ’
คุณวรรฒนะ บิดามารดาของท่านเป็น
พุทธมามกะที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้า สนับสนุนให้ลกู ชายบวชเป็น
สามเณรตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ ร่วมกับเด็ก
ชายคนอื่นๆ ในหมู่บ้านอีก ๒๒ คน ที่วัด
วินยาลังการาม ในหมู่บ้าน โปกุณุวิฏะ
อุปชั ฌาย์ของท่านเป็นพระมาจากประเทศ
พม่าชื่อ วินยาลังการะ ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนที่มีจริยาวัตรน่าเลื่อมใสศรัทธา
เป็นอย่างยิ่ง

หลังจากบรรพชาได้ ๑๙ วัน พระอุปชั ฌาย์ได้พาสามเณรน้อยเดินทางไปพม่า
พร้อมกับท่าน ส่งไปพักที่ส�านักเรียนที่ดี
ทีส่ ดุ ในขณะนัน้ และเคร่งครัดในวัตรปฏิบตั ิ
เป็นอย่างยิ่ง นับแต่นั้นมาท่านได้เล่าเรียน
ศึ ก ษาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมดตาม
หลักสูตรที่ใช้เรียนกันในขณะนั้น ท่านเคย
เขียนเล่าประสบการณ์การเรียนหนังสือ
ที่ส�านักนี้ว่า บางครั้งต้องเรียนในความ
มืดมิด โดยพระอาจารย์จะบรรยายบทเรียน
ให้นกั เรียนจ�าให้ได้ โดยไม่ให้จด ท่านบอก
ว่า บางทีทา่ นก็หลับไป พอตืน่ ขึน้ มา นักเรียน
คนอืน่ หายไปหมดแล้ว ท่านได้รบั การฝกฝน
ทางด้านจิตภาวนาอย่างเข้มงวดควบคู่ไป
กับการเรียนวิชาต่างๆ จนกระทั่งมีความ
เชี่ยวชาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ น�าหน้า
ศิ ษ ย์ ร ่ ว มรุ ่ น นอกจากนี้ ท ่ า นยั ง เป็ น ผู ้
เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
อนุฎกี า ฯลฯ รวมไปถึงภาษาบาลี สันสกฤต
และภาษาพม่า
เมื่ออายุครบบวช ท่านเดินทางกลับ
ไปเยี่ยมบ้านที่ศรีลังกาพักหนึ่ง แล้วกลับ
มาอุปสมบททีว่ ดั ธัมมิการาม ประเทศพม่า
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ขณะ
มีอายุ ๒๐ ปี จากนั้นคงอยู่ต่อในประเทศ
พม่าอีกหนึง่ ปี จากนัน้ ก็เดินทางกลับประเทศ
ศรีลังกาเป็นการถาวร
เมื่อกลับถึงศรีลังกาแล้ว ท่านจ�า
พรรษาทีว่ ดั มหาวิสทุ ธาราม ในกรุงโคลัมโบ
ต่อมาพระสิริธัมมะเถระ ได้สนับสนุนให้
พระจันทวิมลหนุ่มเขียนหนังสือ ดังนั้น
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เมือ่ ท่านย้ายไปจ�าพรรษาวัดวินยลังการาม
วั ด เดิ ม ที่ ท ่ า นบรรพชาเป็ น สามเณร ณ
วัดแห่งนี้ ท่านได้เริ่มกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอน และเขียนหนังสือ
ไปด้วยพร้อมๆ กัน
หนังสือทุกเล่มทีท่ า่ นเขียน เป็นหนังสือ
ทีท่ รงคุณค่าทางวิชาการเป็นอย่างยิง่ ท่าน
เขียนด้วยก�าลังความรู้ และก�าลังสมาธิที่
มั่นคง หนังสือของท่านจึงมีพลังอย่างน่า
ประหลาดใจ มีคนที่อ่านหนังสือของท่าน
แล้วออกบวชมากมาย
หนังสือของท่านเป็นทีช่ นื่ ชอบของผู้
อ่านทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถระ
ระดับแนวหน้าของประเทศ หรือประชาชน
ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย ต่างอ่านหนังสือของ
ท่าน และใช้เป็นต�าราอ้างอิงเสมอ
ท่านเขียนหนังสือด้วยลายมือของ
ท่านเอง ซึง่ สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อพิจารณาดูลายมือของท่านจะเห็นว่า
เป็นลายมือของผู้มีสมาธิแน่วแน่ ดิ่งอยู่กับ
สิ่งที่เขียน ไม่วอกแวก
ว่ากันว่าท่านจะยืนเขียนหนังสือ โดย
มีโตะเล็กๆ ที่สูงในระดับที่ท่านถนัดมือ
มีไม้กระดานแผ่นแบบตอกติดไว้ บนนั้นก็
วางกระดาษหรือสมุดส�าหรับเขียนหนังสือ
มีที่วางขวดหมึกและปากกาคอแร้ง เวลา
เขียนต้องคอยจุม่ หมึกก่อนแล้วน�ามาเขียน
พอหมึกจางก็จมุ่ ใหม่ ทีโ่ ตะตัวนี้ คือ แหล่ง
ผลิตผลงานหลายสิบเล่มที่ท่านได้เขียนทิ้ง
ไว้เป็นมรดกธรรมแก่พทุ ธศาสนิกชนทัว่ โลก

จากผลงานการเผยแผ่ธรรม ทั้งการ
สอนและผลงานหนังสือ ท�าให้ท่านมีชื่อ
เสียงขจรขจายไปอย่างกว้างขวาง มีลกู ศิษย์
ลูกหาเป็นคนใหญ่คนโตก็มาก แต่ท่านก็
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงปฏิปทาความเป็นคน
มักน้อยสันโดษ วัดของท่านไม่มสี งิ่ ฟุม่ เฟือย
ใดๆ ให้เห็นเลย มีแต่ตน้ ไม้ทใี่ ห้ความร่มรืน่
เย็นสบายเท่านั้น
แม้วา่ จะมีลกู ศิษย์ลกู หามาขอปวารณา
ตัวเป็นโยมอุปัฏฐากท่าน ท่านจะไม่เคย
เอ่ยปากขออะไรจากญาติโยมหรือลูกศิษย์
ลูกหาเลย ท่านบอกว่า เป็นพระภิกษุ ไม่
สมควรเรียกร้องอะไรจากญาติโยม ไม่ควร
รบกวนญาติโยม ครัง้ หนึง่ ท่านเขียนหนังสือ
อริยสัจ ๔ จบลง พวกลูกศิษย์ใกล้ชิด
ต่างขวนขวายหาค่าพิมพ์มาพิมพ์หนังสือ
โดยไม่ได้บอกญาติโยม เพราะท่านไม่ให้บอก
เมื่อพิมพ์เสร็จออกมาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้
ชื่นชอบหนังสือนี้ มาบริจาคค่าพิมพ์ครั้ง
ต่อๆ มา จนพิมพ์ไปแล้ว ๒๒ ครั้ง และ
ก็คงจะมีการพิมพ์เพิม่ อีกเรือ่ ยๆ ไปอีกนาน
แสนนาน
ในวัยชราท่านตาบอดสนิททัง้ สองข้าง
แต่ ท ่ า นไม่ เ คยส� า แดงอาการร� า คาญใจ
ขุน่ เคืองใจ หรือเศร้าหมองใดๆ ให้เห็นเลย
ถึงดวงตากายจะบอด แต่ดวงตาใจของท่าน
สว่างโพลงแจ่มใส ส่องน�าปัญญาของท่าน
ให้เข้าถึงสัจธรรม เป็นอิสระจากความทุกข์
ใดๆ สดใส เบิกบานแม้ในยามทีท่ า่ นจะละ
สังขาร ลูกศิษย์ทเี่ ฝาดูแลท่านต่างเชือ่ มัน่ ว่า
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ท่านได้เดินทางไปสู่พระนิพพานแล้วจริง
สมดังเจตนารมย์ของท่านทีเ่ คยบอกอยูเ่ สมอ
ว่า ท่านต้องการให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
ของท่าน ท่านไม่ประสงค์ภพชาติอีกแล้ว
¼Åงานหนังสือ
»ÃÐàÀ·¾ÃÐÇÔ¹ÑÂ
๑. สู่ร่มเงาพระศาสนา
๒. คู่มือพระวินัย
๓. สิกขาบทของพระภิกษุ
๔. ภิกขุและภิกขุณีปาฏิโมกข์
(บาลีพร้อมค�าแปล)
»ÃÐàÀ·¾ÃÐÍÀÔ¸ÃÃÁ
๑. มรรคาแห่งพระอภิธรรม
๒. ความรู้พื้นฐานแห่งพระอภิธรรม
๓. ค�าแปลปัฏฐานมหาปกรณ์
๔. อภิธมั มัตถสังคหะ พร้อมค�าแปล
»ÃÐàÀ·¨ÔµÀÒÇ¹Ò
๑. วิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
๒. วิธเี จริญสติปฏั ฐานตามแบบแผน
ดั้งเดิม
๓. วิเคราะห์สติปฏั ฐานภาวนา และ
งานเขียนอื่นๆ
ประเÀ·หÅั¡¸รรม
๑. อริยสัจ ๔
๒. ปารมิตาปกรณ์
๓. โพธิปักขิยธรรม
๔. ปฏิจจสมุปบาท
๕. ธรรมวินิจฉัย
๖. คู่มือชาวพุทธ

๗. อธิบายองค์ธรรม
๘. แนะน�าท�าบุญ
๙. พระคุณ ๒๔ ประการ
แห่งพระรัตนตรัย
๑๐. วันพระ
๑๑. กิเลสพันห้า
๑๒. พุทธนีติสังคหะ
๑๔. วินิจฉัยเรื่องพระนิพพานและ
การเกิดใหม่
๑๕. การบูชาต้นโพธิ์

ผลงานของหลวงปู่ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว

ภาษาน่าคิด
ภาษาไทย? ภาษาฝรั่ง? ภาษาบาลี?
กางเกง ‘ลิงค์’ หรือ กางเกง ‘ลิง’
ศิษย์อาจารย์ต่วน

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙
กรกฎาคม ขอเสนอความเห็นเรื่องค�ำไทย
บ้างดังนี้
ครั้ ง หนึ่ ง ขณะที่ เรี ย นบาลี ใ หญ่ ถึ ง
เรื่องลิงค์ พระอจ.ต่วน (พระมหาธิติพงศ์)
บอกว่า “กางเกงลิงค์” ก็มาจากศัพท์
“ลิงค์, ลิงคะ, ลิงคํ” อาตมารู้สึกแปลก
ใจและทึ่ ง ว่ า เออใช่ นึ ก ถึ ง ตอนเด็ ก ๆ
เวลาเล่นสนุกทายอะไรเอ่ย เป็นกางเกง
ของลิง ? ค�ำตอบคือ กกน. แต่ก็รู้สึก
แปลกๆ ตลกๆ ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ
ลิง !! เมื่อปิ๊งไอเดียจากอจ. ก็ลองมา
ค้นที่มาของศัพท์ ก็ยิ่งเห็นชัดว่าที่เขียน
“กางเกงลิง” ไม่น่าจะถูกต้อง ที่น่าจะ
ถูกกว่าคือ “กางเกงลิงค์” ดังเหตุผล
อ้างอิงที่จะกล่าวต่อไป
มีคนเชือ่ ว่าน่าจะมาจากศัพท์ทภี่ าษา
ฝรั่ ง เศสและภาษาอั ง กฤษใช้ ด ้ ว ยกั น ว่ า
“ลิงเจอรี-lingerie” ที่แปลว่าชุดชั้นใน
สตรี โดยสันนิษฐานว่าในประเทศไทย
ปลายสมัย ร.๔ คุณหมอบรัดเลย์ น�ำชุด
ชั้นในเข้ามาเพราะเริ่มมีสาวชาวต่างชาติ
มาอาศัยอยู่บ้างแล้ว แหม่มฝรั่งที่เค้ามา
ค้าขายในเมืองไทย ได้เอากางเกงในแบบ

ของผู้หญิงเข้ามาโชว์ และขายให้คนไทย
เป็นครัง้ แรก จากค�ำว่า Lingerie แปลว่า
ชุดชั้นในสตรี ท�ำให้ค�ำว่า “ลิงเฌอรี”
ซึ่งเป็นค�ำที่ชาวต่างชาติเรียกขานกันนั้น
เป็นทีค่ นุ้ เคยต่อคนไทยขึน้ พอสมควร ท�ำให้
มีการเรียกกางเกงในแบบฝรัง่ แบบทับศัพท์
ว่า “กางเกงลิงเฌอรี” แล้วก็หดสั้นลง
เหลือแค่ “กางเกงลิง”
พจนานุกรมค�ำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “กางเกงใน” เปลี่ยนมาใช้ค�ำว่า
“กางเกงลิง” กระทั่งเหลือใช้ค�ำว่า “ลิง”
ตัวเดียว นิยามกางเกงใน ว่า กางเกง
ส�ำหรับสวมไว้ชั้นใน ไม่มีขา หรือขาสั้น,
เรียกย่อๆ ว่า กกน.
NECTEC Lexitron-2 Dict. (TH-EN)
กางเกงลิง [N] underpants, See also:
trunks, legless-shorts, Syn. กางเกงใน
// กางเกงชั้นใน [N] underpants, See
also: panties, Syn. กางเกงใน,
กางเกงลิง // ชุดชั้นใน [N] underwear,
See also: lingerie, undergarment,
bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง,
บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน
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Volubilis Dict. (TH-EN-FR)
ชุดชัน้ ใน [N.] EN: underwear; lingerie;
undergarment; bra; brassiere FR;
Lingerie [f]
Collins Dict. lingerie Def. [N].
women's underwear and nightwear.
Word Origin from French, from
linge, from Latin lineus linen
จะเห็นว่า ค�าว่า lingerie มีความ
หมายกว้ า งมาก รวมชุ ด ชั้ น ในทั้ ง หมด
แม้ชุดนอน, เสื้อชั้นใน, ยกทรง และ
หมายถึงของสตรีเท่านั้น และแม้ค�าอ่านที่
เปิดฟังดู “ลอนเจอรี (เร), ลองเจอรี (เร),
แลงเจอรี (เร), แลนเจอรี (เร)” ก็ไม่มีเสียง
ออก “ลิง” เลย ครูฝรั่งสอนภาษาว่าถ้า
พูดออกเสียงลิง ว่า “ลิงเจอรี” พวกฝรั่ง
จะฟังไม่ออกว่าพูดอะไร รากศัพท์ของ ling
คือ linen = ผ้าลินิน ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ
ลิงค์หรือเพศ ข้อสันนิษฐานว่ากางเกงลิง
มาจาก lingerie จึงไม่น่าจะถูกต้อง
มาดูพจนานุกรมไทยบ้าง อย่างน้อย
ก็มีหลักฐานว่า “สนับเพลา” คือกางเกง
ในชนิดหนึ่งของคนไทยโบราณ
พจนานุกรมไทย อ. เปลือ้ ง ณ นคร.
สนับเพลา น. เครือ่ งสวมต้นขา. คือ กางเกง
ใน // กางเกงใน น. กางเกงสวมสั้นสวม
เป็นชั้นใน

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน.
สนับเพลา (เพลฺา) น. กางเกงชั้นในมีขา
ยาวประมาณครึง่ แข้ง แล้วนุง่ ผ้าโจงกระเบน
ทับอย่างตัวละคร
คนไทยมีอารยธรรมตนเองมานมนาน
รับอารยธรรมอินเดียและจีนซึ่งเป็นแหล่ง
อารยธรรมแรกๆ ของโลกก่อนเจอฝรั่ง
ประดิษฐ์อะไรหลายอย่างก่อนฝรั่ง เรื่อง
ใกล้ตัวง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวันท�าไมจะคิด
ไม่เป็น เพียงแต่รูปร่างหน้าตากางเกงใน
สมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันแน่ มีภาษา
ท้องถิน่ ภาคเหนือ เดิมเรียกว่า “เตีย่ วลิงค์”
ต่อมาเรียกอนุวตั ตามยุคสมัยว่า “เตีย่ วใน”
หมายถึงกางเกงในนั่นเอง เรียกกางเกงขา
สั้นว่าเตี่ยวก้อม
ลิงค์ มี ๓ ความหมาย
๑. เครื่องหมาย (อตฺถลิงฺค)
ลีนํ ปุมาทิวิเสสทพพฺตถํ คเมตีติ ลิงคํ
แปล ย่อมให้รู้ ซึ่งอัตถของทัพพะอัน
วิ เ ศษมี ผู ้ ช ายเป็ น ต้ น อั น แอบแฝง
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลิงคะ
ปุมุโน ลิงคํ ปุลฺลิงคํ
แปล อ. เครื่องหมาย แห่งผู้ชาย ชื่อ
ว่าปุลลิงคะ
๒. เพศทางไวยากรณ์ (สทฺทลิงฺค)
ลิงฺคํ วิยาติ ลิงฺคํ
แปล ราวกะ อ.เครื่องหมาย เพราะ
เหตุนั้น ชื่อว่าลิงคะ แปลว่าเหมือน
เครื่องหมาย
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ปุมุโน วิย ลิงคํ ปุลลิงคํ
แปล อ. เพศ ราวกะ อ.เพศผู้ชาย
ชื่อว่าปุลลิงคะ
๓. นามศัพท์
ลีนํ ตสฺมิมสติ อาตํ ทพฺพตฺถํ
คเมตีติ ลิงคํ
แปล ย่อมให้รู้ ซึ่งอัตถของทัพพะ อัน
แอบเเฝง ครั้นเมื่อนามศัพท์นั้น ไม่มี
อยู่ ถูกรูไ้ ม่ได้แล้ว เพราะเหตุนนั้ ชือ่
ว่าลิงคะ
ปุมโุ น วิย ลิงคํ ยสฺสาติ ปุลลฺ งิ โฺ ค
แปล อ. นามศัพท์ ราวกะ อ.เครือ่ งหมาย
ของผู้ชาย แห่งศัพท์ใด มีอยู่ เพราะ
เหตุนั้น อ. ศัพท์นั้น ชื่อว่าปุลลิงคะ
ในสมัยก่อน พระเป็นผู้มีการศึกษา
มีความรูอ้ นั ดับต้นๆ วัดเป็นแหล่งเรียนและ
วิชาการ ค�าศัพท์และชื่อจ�านวนมากมาย
ล้วนมีรากศัพท์มาจากบาลีและเกิดจากวัด
จึงไม่แปลกที่พระอาจจะเป็นคนเรียกว่า
“กางเกงลิงค์” ซึง่ หมายถึงกางเกงสําหรับ
ปกปิดลิงค์หรือเครือ่ งเพศ ตามความหมาย
ที่ ๑ แม้พระจะไม่นุ่งกางเกงลิงค์ก็ตาม
เป็นฆราวาสหากใส่กางเกงชั้นในมา พระ
ต้องบอกว่าเมือ่ มาบวชเป็นพระก็ไม่ตอ้ งใส่
กางเกงลิงค์แล้ว มีค�าว่าลิงค์ที่คนไทยคุ้น
อยู่ เช่น นกหัสดีลิงค์ อาณาจักรตามพร
ลิงค์ ศิวลิงค์หรือศิวลึงค์

พระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า
“ภาษานอกจากจะเป็นเครือ่ งสือ่ สารเเสดง
ความรูส้ กึ นึกคิดของคนทัว่ โลกแล้ว ยังเป็น
เครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรม อารยธรรม
และเอกลักษณ์ประจ�าชาติอกี ด้วย ไทยเป็น
ประเทศซึง่ มีขนบประเพณี ศิลปกรรมเเละ
ภาษา ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล เรา
ผูเ้ ป็นอนุชนจึงควรภูมใิ จช่วยกันผดุงรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่บรรพบุรุษได้ อุตส่าห์สร้างสรรค์
ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป”
ตอนหนึ่ ง จากพระราชด� า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พ่ออยู่หัว
ของปวงชนชาวไทยที่ทรงร่วมอภิปรายใน
การประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษา
ไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๐๕ ซึ่งถือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดยทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปญหาการ
ใชคําไทย”
“เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่
โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษา
ไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มี
หลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้
บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียง
ให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษา
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ให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้ค�ามาประกอบ
ประโยค นับเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ปัญหาที่สามคือความ
ร�่ารวยในค�าของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร�่ารวยพอ
จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... ส�าหรับค�าใหม่ที่
ตั้งขึ้นมีความจ�าเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางค�าที่
ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้ค�าเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควร
จะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก...”
จึงขอเสนอที่มาของภาษา ส�าหรับค�าที่เราใช้กัน
บ่อยๆ จนเคยชินจนอาจจะลืมคิดถึงรากศัพท์ ท�าให้
อรรถะที่แท้จริงเลือนหายไป เช่น ค�าว่า กางเกงลิงค์ กางเกงลิง นี้ ไว้ ให้ผู้รู้ช่วนกันพิจารณาด้วยเถิด

ลายสือไทยบงชี้
เสียงแหงไทยศรีศักดิ์
รากศัพทสองความจัก
คําเกาไทยแสดงเนื้อ

เอกลักษณ์ เมืองสยาม
สอเชื้อ
นําสู อรรถนา
รากเหงาอารยา

เก็บตกงานสัมมนา
พระธรรมวินัย

พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส

งานสัมมนาพระธรรมวินัย จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ ๑๙ ตั้งแต่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ณ วัดป่าดอนธรรมะประดิษฐ์เจดีย์
ศรีมลู (วัดเกาะดอนตาดไฮ) อ.พิบลู มังสาหาร
จ.อุบลราชธานี เมืองบัง้ ไฟพญานาค ผูเ้ ขียน
ได้มโี อกาสไปร่วมงานจึงเก็บบรรยากาศมา
ฝากผู้อ่านทุกท่าน
ภูมิประเทศ
วัดเกาะดอนตาดไฮ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ
๙๐ ไร่ เป็นเกาะกลางแม่น�้ำมูล โดยรวม
เป็นป่า โซนหน้าเป็นป่าค่อนข้างโปร่ง ต้นไม้
ไม่ใหญ่มาก ส่วนโซนหลังเป็นป่าค่อนข้างทึบ
ต้นไม้สงู ใหญ่หนาแน่น โซนหน้าเป็นท่าเรือ
ถัดมาเป็นศาลาหอฉัน โรงครัว และห้องน�ำ้
กุฏพิ ระเณรมี ๔๔ หลัง กระจายไปทัว่ เกาะ
เป็นวัดป่าที่สร้างอย่างเรียบง่าย สถานที่
เหมาะแก่การท่องคัมภีร์และปลีกวิเวก
การสัญจร
ใช้เรือติดเครื่องเป็นพาหนะข้ามฝั่ง
แม่น�้ำ ท่านที่มาร่วมงาน ก็จะนั่งเรือข้าม

ไปโดยมีเรือเทียบท่ารออยู่หลายล�ำ ทั้งขา
ไปและขากลับ ประทับใจที่เห็นเด็กตัว
น้อยๆ สามเณรตัวเล็กๆ หลายๆ รูป ที่เป็น
กัปตันขับเรือมารอรับด้วยความขมักขะเม่น
และใสซือ่ โดยปกติพระคุณเจ้าทีน่ กี่ น็ งั่ เรือ
บิณฑบาตเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว ส่วนญาติโยม
ก็นงั่ เรือข้ามฟากมาท�ำบุญทีว่ ดั ด้วยเช่นกัน
ปีนี้มีภิกษุสามเณรมาร่วมงานร่วมๆ
๔๐๐ รูป ซึ่งมากกว่าปีก่อนๆ โดยมาจาก
วัดต่างๆ หลายภาคส่วน ทางวัดจากแดง
ก็มีพระภิกษุไปร่วมงานหลายรูป มีพระ
อ.มหาจารัญเป็นวิทยากรด้วย พระคุณเจ้า
ทีม่ าร่วมงานนัน้ มีทงั้ ชาวไทย ลาว กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งต่างก็เป็นพระเถระ
ผู้มีความรู้ มีความสามารถ ทรงธรรมทรง
วินัย ตลอดจนพระภิกษุสามเณรรูปอื่นๆ
ที่มาร่วมฟังและบรรยายในครั้งนี้ ได้มา
พบเห็ น พระเถระครู บ าอาจารย์ เ พื่ อ น
สหธรรมิ ก ที่ เ คยรู ้ จั ก ก็ ท� ำ ให้ มี ก� ำ ลั ง ใจ
ประพฤติพรหมจรรย์เพิ่มขึ้น
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ส่วนฆราวาสญาติโยมก็มาร่วมงาน
กันอย่างคับคั่ง ซึ่งมากกว่าพระคุณเจ้า
ประมาณ ๒ เท่า ทั้งเด็กผู้ใหญ่ และผู้
สูงวัย ข้ามเรือมาอย่างไม่ขาดสาย ต่างก็
ถือวัตถุไทยธรรมติดไม้ติดมือมามากมาย
บ้างก็อุ้มลูกจูงหลานมา ทั้งมาท�าบุญให้
ทาน รักษาศีล ฟังธรรม บ้างก็พักค้างแรม
ที่วัด บ้างก็ไป-กลับ โดยภาคเช้า ถวาย
ภัตตาหารเช้า-เพล ภาคค�า่ ก็จะมาฟังธรรม
อีกรอบหนึ่ง เรือรับส่งก็มีตลอดทั้งวัน
ถึงแม้อากาศจะไม่ค่อยเอื้ออ�านวย
ครึม้ ฟาครึม้ ฝน และมีฝนตกหนักมากก็ตาม
พุทธบริษัทก็สู้ไม่ถอย บ�าเพ็ญบุญกุศลกัน
อย่างอบอุน่ เบิกบาน ท่ามกลางสายฝนบน
เกาะทีแ่ สนสงบ ประดับด้วยป่าไม้ธรรมชาติ
ที่เขียวชะอุ่มร่มรื่น
จุดประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้รับ
ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนในพระศาสนา

๒. เพือ่ ให้พระภิกษุสามเณร ได้รจู้ กั
คุน้ เคยกับครูบาอาจารย์ผเู้ ป็นกัลยาณมิตร
๓. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่
สงฆ์ทั้งธรรมยุติ และมหานิกาย
๔. เพือ่ เผยแผ่พระธรรมวินยั ตามแนว
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
๕. เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ พระธรรมวินยั ของ
พระพุทธเจ้า
หัวขอการสัมมนามีดังนี้
การวินิจฉัยเรื่องเงินทอง สิกขาบท
มาติกา ๑๗ สงเคราะห์ภิกขุปาติโมกข์ใน
มาติกา ๑๗ โดยวาระต่างๆ วินิจฉัยทาง
เกิดขึ้นแห่งอาบัติ ธรรมเป็นเหตุให้เกิด
สามัคคี และเหตุแห่งการแตกสามัคคี
หองสัมมนา แบ่งเป็น ๓ ห้อง
๑. หองพื้นฐาน ส�าหรับพระภิกษุ
สามเณรผู้บวชใหม่ และอุบาสกอุบาสิกา
ทัว่ ไปทีย่ งั ไม่มพี นื้ ฐาน รายการบรรยายเช่น
สาระส�าคัญของการศึกษาพระธรรมวินัย
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ประโยชน์ของการบรรพชาในพระพุทธศาสนา ภัย ๔ ประการของนักบวช และ
ธรรมเป็นเครือ่ งอยูใ่ นพระพุทธศาสนา ปริยตั ิ
คู่ปฏิบัติ และจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (อุดมการณ์ของการบวช) สารพัน
ปัญหาพระวินยั ส�าหรับภิกษุสามเณรผูบ้ วช
ใหม่ คารวะ ๖ สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น
๒. หองวินิจฉัย ส�าหรับผู้ต้องการ
เนื้อหาละเอียดลึกซึ่งขึ้น รายการบรรยาย
เช่น มาติกา ๑๗ หลักวินิจฉัยสิกขาบท
สงเคราะห์ภิกขุปาติโมกข์ในมาติกา ๑๗
โดยวาระต่างๆ วินิจฉัยทางเกิดขึ้นแห่ง
อาบัติ ความอัศจรรย์ของพระวินัย ๘
ประการ กฎหมายทีพ่ ระภิกษุสามเณรควร
ทราบ เป็นต้น
๓. ห อ งอุ บ าสกอุ บ าสิ ก า ห้ อ งนี้
ส�าหรับญาติโยมโดยเฉพาะ มีหัวข้อที่น่า
สนใจ อาทิ พุทธบริษัทพึ่งพระรัตนตรัยได้
อย่างไร อุบาสกอุบาสิกาคือใคร วินิจฉัย
เรื่องศีล ๕ ปริยัติอาพาธ ปฏิบัติอาเพศ
ปฏิเวธอาภัพ วินยั พระทีโ่ ยมควรรู้ ฆราวาสธรรม และตอบปัญหาธรรม

วิทยากรที่มาบรรยายมีทั้งคฤหัสถ์
และบรรพชิต ต่างก็มีความรู้ความช�านาญ
ในทางโลกและทางธรรม ได้ให้ความรู้แก่
พุทธศาสนิกชนตลอด ๗ วัน ต่างก็ได้รับ
บุญกุศลกันถ้วนหน้า ทั้งหัวข้อบรรยายก็
น่าสนใจและน่าติดตามมาก
นีก้ เ็ ป็นเนือ้ หาและบรรยากาศโดยย่อ
ของงานสัมมนาพระธรรมวินัย ที่ผู้เขียน
อยากแบ่งปันความประทับใจ และความรู้
ทีน่ า่ สนใจจากการได้ไปร่วมงานครัง้ นี้ ท่าน
ที่สนใจโปรดติดตาม ซีดีบันทึกเสียงการ
บรรยายที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบใน
โอกาสต่อไป

ปัญญาไม่เจริญเติบโตถ้าจิตสั่นไหว
เรื่องของพระจิตตหัตถ์

เรื่องเล่าส�ำหรับเยาวชน

ป้าแอน

ปัญญาย่อมไม่ปริบรู ณ์ แก่ผมู้ จี ติ ไม่มนั่ คง
ไม่รแู้ จ้งซึง่ พระสัทธรรม มีความเลือ่ มใสเลือ่ นลอย
ภัยคือความกลัว ย่อมไม่มแี ก่ผมู้ จี ติ อันราคะไม่ซมึ ซาบ
มีจติ อันโทสะกระทบมิได้ ละบุญและบาปได้แล้ว
ตืน่ อยูใ่ นธรรมทุกเมือ่

ขณะประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน ในกรุง
สาวัตถี พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสพระคาถา
นี้ ซึ่งเป็นเรื่องของพระจิตตหัตถ์
กุลบุตรผู้หนึ่งผู้มาจากครอบครัวที่
เป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นเจ้าของฝูงสัตว์
พ�ำนักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี วันหนึ่งเขา
มีเหตุให้ต้องเข้าป่าเพื่อไปตามหาวัวที่หาย
ไปในระหว่างเที่ยงวัน เขารู้สึกหิวอาหาร
และกระหายน�้ำด้วย เขาเกิดความคิดว่า
“เราน่าจะไปขออาหารและน�้ำจากพระ
ดีกว่า” คิดได้ดังนั้น เขาตัดสินใจเดินเข้า
ไปในวัด ไปยืนอยู่มุมหนึ่ง ในที่อันควร
ในเวลานัน้ อาหารยังคงมีอยูอ่ ย่างเหลือเฟือ
เมือ่ พระมองเห็นกุลบุตรผูน้ นั้ ก็รไู้ ด้ทนั ทีวา่
เขาก�ำลังหมดแรงและหิวโหย จึงกล่าวแก่
เขาว่า “ยังมีอาหารอีกมาก โยมไปกินเถิด”
ในครั้งพุทธกาลนั้นพระภิกษุสงฆ์จะ
ได้รบั ถวายภัตตาหารอย่างมากมายล้นหลาม

ทัง้ ข้าวต้ม เครือ่ งปรุงรสอย่างประณีต สารพัด
หลากหลายรายการ ชายหนุม่ บริโภคอาหาร
นัน้ อย่างเอร็ดอร่อย เขาไม่เคยได้กนิ อาหาร
ที่ดีวิเศษเท่านี้มาก่อนเลย เมื่ออิ่มหน�ำ
ส�ำราญดีแล้วเขากลับมากราบพระ ถามว่า
“วันนี้พระคุณเจ้า รับนิมนต์ไปฉันที่ไหน
มาหรือขอรับ” พระตอบว่า “เปล่าเลย
โยม วันนีเ้ ราอยูท่ วี่ ดั อาหารทีโ่ ยมเห็นเป็น
ของที่โยมมาถวายที่วัด”
กุลบุตรผู้นั้นคิดว่า “ถึงเราจะพยาม
ท�ำงานหรือขยันเท่าใด แม้วา่ เราจะท�ำงาน
ทั้งวันและคืน เราไม่เคยได้ลิ้มรสอาหาร
อันประณีตและอร่อยอย่างทีเ่ ราได้ไปกินที่
วัดเลย แต่พระสงฆ์ตามที่ท่านบอกเรา ได้
ฉันอาหารดีๆ อย่างนั้นเสมอ แล้วอย่างนี้
ฉันจะเป็นคฤหัสถ์ไปท�ำไมล่ะ ไปบวชดีกว่า”
คิดได้ดังนั้น กุลบุตรจึงไปที่วัดและ
ขอบวชเป็นพระ พระสงฆ์กล่าวว่า “ดีแล้ว
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โยม” จากนัน้ ก็ให้การอุปสมบทแก่กลุ บุตร
ผู้นั้น พอบวชได้สักพัก เขาก็มีรูปร่างอ้วน
ท้วนสมบูรณ์ขึ้น
เวลาผ่านไปไม่นานเขามาคิดว่า “เรา
จะมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารของญาติโยมอย่าง
นี้หรือ” คิดแล้วก็สึกไปเป็นคฤหัสถ์ กลับ
ไปอยู่บ้าน เริ่มชีวิตท�าการงานอีกครั้ง ไม่
กีว่ นั ให้หลังร่างกายของเขาก็เริม่ ซูบผอมลง
และอ่อนแอ เขาคิดว่า เป็นเพราะชีวิต
ฆราวาสไม่ถูกกับเขา เขาควรกลับไปบวช
ดีกว่า จากนั้นเขาก็กลับไปบวชอีก ด้วย
ความที่เขาคุ้นเคยกับพระที่วัด เขาจึงบวช
และสึกอย่างนี้ถึง ๖ ครั้ง จนกระทั่ง
พระสงฆ์เรียกเขาว่า จิตตหัตถ์ แปลว่า ผู้
เป็นไปตามอ�านาจของจิต
ขณะทีเ่ ขาบวชและสึกอยูน่ นั้ ภรรยา
ของเขาที่อยู่กินกันมาก่อนตั้งครรภ์ขึ้นมา
ก่อนที่เขาจะไปบวชครั้งที่ ๗ เขาเข้าป่าไป
เขาขนเครือ่ งมือท�าสวนทัง้ หลายเข้ามาเก็บ
ในบ้านก่อนไปบวช ขณะนั้นภรรยาของ
เขาซึ่งก�าลังตั้งครรภ์อยู่นั้นก�าลังนอนหลับ
อยู ่ บ นเตี ย ง มี ส ภาพเหมื อ นศพขึ้ น อื ด
นอนกรนเสียงดังสนัน่ แถมยังอ้าปากน�า้ ลาย
ไหลยืด ดูนา่ รังเกียจ น่าขยะแขยง จนต้อง
เบือนหน้าหนี เขาบอกกับตัวเอง “ทุกอย่าง
ในโลกเป็นทางผ่าน แล้วเกีย่ วพันกับความ
ทุกข์” แล้วคิดต่อไปอีกว่า “เพราะนาง
ท� า ให้ เราไม่ ส ามารถครองตนอยู ่ ใ นเพศ
บรรพชิต” ทันใดนัน้ เขาก็พรวดพราดออก
จากบ้านของตน

ฝ่ายแม่ยายของเขาซึ่งอาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกันเห็นลูกเขยวิ่งออกจากบ้าน
ไปโดยไม่รู้ว่าไปไหน ก็บอกกับตนเองว่า
“นี่เพิ่งเข้าบ้านแท้ๆ วิ่งออกไปไหนอีกล่ะ
ผูกผ้าเหลืองคาดเอวไปด้วยนีค่ งจะไปบวช
อีกแล้วละสิ” ว่าแล้วแม่ยายก็เข้าไปหา
ลูกสาวในห้อง เห็นสภาพลูกสาวนอนขึ้น
อืดไร้สติอย่างนั้น ก็กรากเข้าไปปลุก บอก
ลูกสาวว่า ลูกเขยคงหนีไปบวชอีกแล้ว ลูก
สาวสลึมสลือบอกว่า “อีกไม่กี่วันเขาก็จะ
สึกกลับมาเอง” ว่าแล้วก็นอนต่ออย่างไร
ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไร
กุลบุตรผู้นั้นวิ่งไปร�าพึงไปว่า “อนิจฺจ�
ทุกฺข� ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างใน
โลกนี้ล้วนเป็นเพียงทางผ่านเกี่ยวพันกับ
ความทุกข์ทั้งสิ้น” ด้วยจิตตระหนักรู้ใน
ความสัจธรรมแห่งชีวิต ท�าให้เขาได้บรรลุ
โสดาปัตติผล กลายเป็นพระโสดาบันไป
ในบัดดล ครั้นมาถึงวัด จะมาขอบวชครั้ง
ที่ ๗ พระสงฆ์เบื่อหน่ายในพฤติกรรม
บวชๆ สึกๆ ของเขาเต็มทีแล้ว และจะ
ไม่บวชให้อีก เขากราบวิงวอนพระสงฆ์
อย่างน่าสงสาร และเนื่องจากเขาไม่เคย
ท�าอะไรเสียหายให้แก่คณะสงฆ์ นอกจาก
บวชๆ สึกๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดทางพระวินัย
ในทีส่ ดุ พระจึงยอมบวชให้เขาเป็นครัง้ ที่ ๗
ครัง้ นีเ้ ขาไม่ได้ขอสึกอีกเลย เพราะหลังจาก
บวชได้ไม่นาน เขาได้บรรลุอรหัตผลเป็น
พระอรหันต์ขณ
ี าสพผูท้ รงอภิญญารูปหนึง่
ในสังฆะของพระพุทธองค์
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ในเบื้องต้นทางวัดด�าเนินการติดตั้ง
ไปแล้วจ�านวน ๑๘ แผง ซึ่งจะประหยัด
ค่าไฟได้เดือนละกว่า ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้า
สามารถติดตัง้ ได้มากขึน้ ก็จะช่วยลดค่าไฟ
ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย ขณะนีม้ เี จ้าภาพร่วม
ท�าบุญเพิ่มอีก ๓๐ แผง ทั้งนี้โครงการจะ
ด�าเนินการต่อไป เพือ่ ให้ได้ครบ ๒๐๐ แผง
ตามปริมาณไฟฟาที่ใช้งานจริงภายในวัด
และจะติดตั้งที่หลังคาอาคารโพธิยาลัย ๒
ในระยะต่อไป
อนึง่ ทางวัดได้เปลีย่ นไฟสปอร์ตไลท์
ให้เป็นแบบหลอด LED ทั้งหมด ซึ่งจะ
ช่วยลดค่าไฟฟาได้เดือนละ ๑ หมื่นบาท
ด้วย

โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟา
โดยใช้แสงแดด ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ ทั่วโลกให้ความสนใจ เพื่อใช้
ทดแทนการใช้นา�้ มันและถ่านหิน แต่อย่างไร
ก็ตาม โซล่าเซลล์ก็มีวิธีการผลิตหลายวิธี
และแต่ละวิธีก็มีต้นทุนการผลิต การดูแล
รักษา และความคุ้มทุนต่างกัน ควรที่ผู้ใช้
จะต้องศึกษาท�าความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา
วัดจากแดงได้เริ่มต้นโครงการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ ทีบ่ ริเวณเขือ่ นริมแม่นา�้ เจ้าพระยา
โดยเลือกระบบที่เรียกว่า Grid-tie inverter
ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ไม่ต้อง เªิญªวนสว´มหาสติปั¯°านสÙตร
แก้ไขระบบไฟฟาในวัด ติดตัง้ ง่าย สามารถ
๑๗.๓๐ น. ทุกวันที่สุธัมมศาลา
ต่อเข้ากับไฟบ้านได้ทกุ จุดและไม่มคี า่ บ�ารุง
รักษาเพิ่มเติม ช่วยแบ่งเบาค่าไฟได้ทันที วัดจากแดง มีการสวดมนต์ท�าวัตรเย็น
และบทสวดอืน่ ๆ โดยในวันจันทร์ - พฤหัส
ตามก�าลังวัตต์ที่ผลิตได้
จะเป็ น การสวดบทมหาสติ ป ั ฏ ฐานสู ต ร
ตามด้วยการนั่งสมาธิช่วงสั้นๆ เชิญท่าน
ที่สนใจร่วมบ�าเพ็ญบุญกิริยานี้ด้วย
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สถานการณ์ ม ลพิ ษ ประเทศไทยปี
๒๕๕๗ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมี
ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสมมากที่ สุ ด กว่ า
ล้านตัน และเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อขยะ
สร้างปัญหามลพิษทางอากาศในปีทผี่ า่ นมา
วัดจากแดงได้รณรงค์ให้พระและโยม
ชาววัด ได้ช่วยกันคัดแยกขยะ ก่อนที่จะ
น�าไปก�าจัดอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็น ๔
ประเภท คือ ๑) เศษอาหาร เปลือกผลไม้
อ่อน ๒) วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายยาก
จ�าพวกกระดูกสัตว์ ก้างปลา ไม้เสียบลูก
ชิ้น กระดาษช�าระ ๓) ขยะย่อยสลายยาก
ถุงพลาสติกต่างๆ และ ๔) วัสดุน�ากลับ
มาใช้ใหม่ (recycle) เช่น ขวดพลาสติก
ขวดแก้ว กระดาษ กล่องนม-น�้าผลไม้
เป็นต้น
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทาง
วัดได้ติดตั้ง “เครื่องผลิตปุยหมัก” มา
จัดการกับเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้
ขยะเปียก ขยะอินทรีย์ต่างๆ โดยเครื่อง
สามารถแปรรูปขยะเหล่านั้นเป็นปุยหมัก,
น�้าสกัดชีวภาพ (EM) และกาชชีวภาพ
ได้ในเครื่องเดียวกัน และรองรับปริมาณ
ขยะได้ถึง ๔๐๐ กิโลกรัมต่อวัน

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องนี้ คือ
ห้ามใส่สารเคมีทกุ ประเภท ผงซักฟอก หรือ
น�า้ ยาล้างจาน ปะปนลงไปเด็ดขาด เพราะ
จุลินทรีย์ภายในระบบจะตาย อีกทั้งควร
หลีกเลี่ยงเศษกระดูก ก้างปลา เปลือกกุ้ง
หอย ปู และเปลือกผลไม้แข็งๆ ท�าให้
จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ยาก ขยะจะตกค้าง
อยู่ภายในเครื่อง
หากทุกท่านเอาใจใส่ชว่ ยกันแยกขยะ
มีสติก่อนทิ้งทุกครั้ง ปัญหาขยะภายในวัด
ก็จะลดน้อยลง เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เป็นบุญกุศล
ให้แก่ตนเอง และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ชุมชนรอบวัดต่อไป
สว´พระปริตร ·íาบØญãหญ่·ั่ววั´
อาทิตย์ที่ ๒๓ ส.ค. นี้ วัดจากแดง
ก�าหนดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ ณ
สถานที่ทั่ววัด ๙ จุด มีที่ สุธัมมศาลา
ศาลาหลวงพ่ อ หิ น ศาลานาม อาคาร
โพธิยาลัย ๒ อาคารอเนกประสงค์ ต้นไทร
ริมแม่น�้า พระอุโบสถ เจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน หน้ากุฏพิ ระอาจารย์ประนอม เพือ่
อุทิศกุศลให้แก่ อดีตเจ้าอาวาส เจ้าที่
เจ้าทาง เหล่าวิญญาณทีอ่ ยูใ่ นวัด และเพือ่
ปองกันภัยอันตรายต่างๆ ให้เกิดความ
ผาสุ ก สวั ส ดี ขอเชิ ญ ญาติ โ ยมร่ ว มเป็ น
เจ้าภาพ และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

