ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วารสารโพธิยาลัย ได้เดินทางมาสูฉ่ บับที่ ๔ ประจ�า
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีเสียงตอบรับจากผู้
อ่ า นอย่ า งอบอุ ่ น มี ทั้ ง อี เ มล์ แ ละเสี ย งโทรศั พ ท์ ม า
สอบถามการเป็นสมาชิก ซึ่งเราจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้
ในหน้ า สนทนา ซึ่ ง จะเป็ น การสนทนาระหว่ า ง
วารสารฯ กับผู้อ่านของเรา เพื่อระดมความคิดมาจัด
ท�าวารสารโพธิยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป
ในวันที่ ๑๐ กันยายน ของทุกป เป็นวันป้องกัน
การฆ่าตัวตายโลก วารสารโพธิยาลัย ฉบับนี้ เรามีเรือ่ ง
ชีวิต ความสุขและความหมาย ซึ่งเขียนโดยพระธีรปญโญ ซึ่งขณะนี้จ�าพรรษาที่วัดจากแดง ท่านเป็น
ผูท้ มี่ คี วามช่างสังเกต และละเอียดอ่อน มีความประณีต
ในการเขียนหนังสือเป็นอย่างยิ่ง
การฆ่าตัวตายเป็นปญหาใหญ่ในโลก จนกระทั่ง
สหประชาชาติได้ท�าการส�ารวจและพบว่า มีคนฆ่า
ตัวตายอยู่ตลอดเวลาในทั่วทุกมุมโลก ที่เป็นเช่นนี้
เพราะปญหาทางจิตใจ ที่ขาดที่พึ่งอย่างรุนแรง และ
สภาพบกพร่องทางร่างกาย ทีเ่ กิดจากสารเคมีในสมอง
ไม่สมดุล ท�าให้ผู้คนมีความวิปริตถึงกับเห็นว่า การฆ่า
ตัวตายคือทางออกของปญหาที่เขาเผชิญ
มีสถิติที่น่าสนใจว่า คนไทยก็เป็นอีกชนชาติหนึ่ง
ที่มีการฆ่าตัวตายสูงมาก อาชีพที่พบว่าฆ่าตัวตายมาก
ที่สุดคือ ต�ารวจ จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด
คือ จังหวัดล�าพูน และสถิติอายุคนฆ่าตัวตายมีตั้งแต่
เด็กอายุตั้งแต่สิบขวบไปจนถึงผู้สูงวัยอายุเก้าสิบป
ขึ้นไป มีเรื่องน่าสลดใจ ที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์เมื่อไม่
นานมานี้ ว่าด็กอายุเพียงแค่ ๗ ป ชวนย่ากินยาฆ่า
หญ้าเพื่อฆ่าตัวตายหนีความยากจน เงินซื้อยาฆ่าหญ้า
ไม่มี ก็จะไปยืมเงินเพือ่ นบ้าน โชคดีทมี่ คี รูแวะมาทีบ่ า้ น
และรู้เรื่องนี้เข้า โศกนาฏกรรมจึงไม่ได้เกิดขึ้น

นอกจากจะมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงแล้ว กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขก็เคยประกาศว่า
คนไทยเป็นโรคจิตมากด้วย เท่าที่ส�ารวจพบ เฉพาะ
โรค Bi Polar โรคเดียว มีผู้ป่วยกว่า ๖๐,๐๐๐ คน
นี่เพียงเฉพาะที่ตรวจพบ ที่ไม่มาตรวจ หรือไม่รู้ตัว
จะมีอีกสักเท่าไร ซึ่งโรค Bi Polar นี้ มีชื่อเรียกที่ไม่ใช่
ภาษาแพทย์อีกชื่อหนึ่งว่า Mood Swing ผู้ป่วยจะมี
อารมณ์แปรปรวนขึ้นๆ ลงๆ คือ มีทั้งอารมณ์ดี ร่าเริง
และอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง ด้วยอารมณ์ซึมเศร้า
นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย ดังมีปรากฏ
เป็นข่าวอยู่เนืองๆ ที่เป็นข่าวดังระดับโลกก็มี ตัวอย่าง
เช่น โรบิน วิลเลี่ยมส์ ดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูด ผู้มี
ชื่อเสียงโด่งดัง ภาพยนตร์ที่เขาแสดงส่วนหนึ่งเป็น
ภาพยนตร์ตลก ที่เรียกเสียงฮาให้แก่ผู้ชม แต่ชีวิตจริง
ของเขากลับซึมเศร้าจนต้องท�าอัตวินิบาตกรรม
จะเห็นได้ว่า มนุษย์ผู้ขาดที่พึ่ง ย่อมท�าสิ่งที่ผิด
พลาดได้โดยง่าย การฆ่าตัวตายเป็นบาปหนัก ปิดประตู
สุคติภูมิของตนเอง กว่าชีวิตจะเดินทางไปสู่เป้าหมาย
คือพระนิพพานนัน้ ยากแสนยาก ยังมาบัน่ ทอนเส้นทาง
นิพพานด้วยการกระท�าที่ผิดพลาดเช่นนี้
ด้วยเหตุนี้ ธรรมะจึงมีความส�าคัญ และมนุษย์
ต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก ชีวิตที่มีธรรมะเป็น
ที่พึ่ง เป็นที่ระลึก ย่อมเป็นชีวิตที่มีสันติสุข และมี
สุคติภูมิเป็นอนาคต
Who is Who ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ฉบับนี้
เป็นเรื่องของพระสิริมังคลมหาเถระ พระผู้ทรงพระไตรปิฎก แห่งล้านนาไทย ได้แต่งคัมภีร์ต่างๆ ไว้
มากมาย ล้วนเป็นคัมภีรท์ ไี่ ด้รบั การยกย่องว่า มีคณ
ุ ค่า
ไม่ น ้ อ ยหน้ า คั ม ภี ร ์ ที่ ร จนาโดยพระมหาเถระจาก
ประเทศอื่น

อีกเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยากจะชวนอ่าน
คือ จากวันแม่ถึงเทศกาลกินเจ ที่
เขี ย นโดยพระภิ ก ษุ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
อีกท่านหนึ่งที่ขณะนี้จ�าพรรษาที่
วัดจากแดงเช่นกัน ท่านเป็นผู้มี
ความใสใจในเรื่องราวที่เป็นสาระ
ประโยชน์ส�าหรับคนอ่าน ทุกเรื่อง
ที่ท่านเขียนจะผ่านการกลั่นกรอง
และทบทวนอย่างดี เพื่อให้ได้ผล
งานที่แปลกใหม่ไม่ซ�้าใคร
เรื่ อ งส� า คั ญ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่
พลาดไม่ได้ คือ ปุจฉา-วิสัชนา
ปญหาธรรม ของท่านพระอาจารย์
มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ซึ่ง
เป็นตอนต่อของบทความเรือ่ งทาน
ในฉบั บ ที่ ๒ เว้ น ไปหนึ่ ง ฉบั บ
เนือ่ งจากเป็นเดือนทีม่ วี นั แม่ จึงลง
เรื่องเกี่ยวกับแม่แทน ขอเชิญชวน
ให้อ่านกัน เพราะเรื่องทานมีความ
ส�าคัญยิง่ ดังทีเ่ คยพรรณนามาแล้ว
ในเปิดเล่มฉบับที่ ๒
เรายังมีบทความอืน่ ๆ ทีไ่ ด้คดั
สรรน�ามาตีพิมพ์ไว้ เพื่อให้ท่านผู้
อ่านได้รบั สารัตถประโยชน์มากทีส่ ดุ
เท่าที่จะมากได้ และอยากให้ท่าน
ภู มิ ใจว่ า กองบรรณาธิ ก ารของ
วารสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ ที่เต็มใจจะแบ่งปนความรู้
และธรรมะอันงามในเบื้องต้น งาม
ในท่ามกลาง และงามในบั้นปลาย
แก่ญาติโยมทั้งหลาย เพื่อจรรโลง
สังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
คณะผู้จัดท�า

๔

๑. ธรรมะพระอาจารย
๓
ปุจฉา-วิสัชนา ปญหาธรรม
ประธานที่ปรึกษา
(พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
๒. มุมมอง
๑๓
ชีวิต ความสุข และ ความหมาย
บรรณาธิการอํานวยการ
(ธีรปญโญ)
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
บรรณาธิการฝายศิลป
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แก้วสรดี
ยลระดา พรมเมือง
กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ออกแบบปก :
เอนก เอื้อการุณวงศ์
อุปถัมภอุปกรณ
คอมพิวเตอร์โดย
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้า
แบรนด์ ‘สุวิมล’

๓. กวีนิพนธ
กลอนฝาก จาก จากแดง
(กระแสขันธ ปปญจา)

๒๐

๔. Who is Who ในพระพุทธศาสนา ๒๒
เถรวาท
พระสิริมังคลมหาเถระ
(ปยธรรมภิกษุ หริภุญชัยบุรี)
๕. ทัศนะ
จากวันแม่ถึงเทศกาลกินเจ
(ปุญญวังโส)

๒๖

๖. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ๓๓
ประโยชนของการสวดมนต
(กองบรรณาธิการ)
๗. เรื่องน่ารู
๓๖
ดอกบัว สัญลักษณแห่ง “พุทธะ”
(พระฟูกิจ ชุติปญโญ)
๘. ในกระแสข่าว
พระมหามงคลกานต ฐิตธัมโม
(กองบรรณาธิการ)

๔๐

๙. เรื่องเล่าสําหรับเยาวชน
(ปาแอน)

๔๓

ดําเนินการจัดพิมพโดย
สาละพิมพการ
๑๐. ใตฟาวัดจากแดง
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
(กองบรรณาธิการ)
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒, ๑๑. สนทนา
๐๘๖-๕๗๑๑๖๘๕
(พนิตา อังจันทรเพ็ญ)

๔๕
๔๘

ธรรมะพระอาจารย

ปุจฉา-วิสัชนา

ปญหาเรื่อง ทาน
ประเภทของทาน จําแนกโดยนัยอื่นๆ
อยางไรบาง
เพื่อท�าความเข้าใจเรื่องของทานยิ่งขึ้น
ผมขอเรี ย นถามพระอาจารย์ ว ่ า ประเภท
ของทาน สามารถจ�าแนกได้อย่างไรอีกครับ
วิสัชนา ความจริง เรื่องของทานนั้น
ท่านจ�าแนกเป็นหมวดๆ เช่น หมวด ๒ ๓ ๔
๕ ตามล�าดับ อย่างเช่น ทานหมวด ๒ มี
หลายคู่ ได้แก่
ทานคู่แรก สัปปุริสทาน และอสัปปุริสทาน
สั ป ปุ ริ ส ทาน คื อ ทานของสั ต บุ รุ ษ
การให้ทานของคนดี ๘ อย่างคือ
๑. สุจึ เทติ ให้ของสะอาด
๒. ปณีตํ เทติ ให้ของประณีต
๓. กาเลน เทติ ให้ ข องเหมาะกาล
ถูกเวลา โดยกาลอันควร เช่น ให้แก่อาคันตุกะ
คื อ ผู ้ ม าใหม่ ให้ แ ก่ ผู ้ เ ตรี ย มจะเดิ น ทางไป
ถิ่นอื่น ให้แก่ผู้ประสบอุบัติภัย ผู้อดอยาก ผู้
มีความเดือดร้อน เป็นต้น
๔. กปฺปยํ เทติ ให้ของสมควร ให้ของ
ที่ควรแก่เขา ซึ่งเขาจะใช้ได้
๕. วิเจยฺย เทติ ให้ด้วยวิจารณญาณ คือ
พิจารณาแล้วให้ เลือกของ เลือกคนที่จะให้
ให้เกิดผล เกิดประโยชน์มาก

ปญหาธรรม

พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

๖. อภิณฺหํ เทติ ให้เนืองนิตย์ ให้ประจ�า
สม�่าเสมอ
๗. ททํ จิตฺตํ ปสาเทติ เมื่อให้ท�าจิตให้
ผ่องใส
๘. ทตฺ ว า อตฺ ต มโน โหติ ให้ แ ล้ ว
เบิกบานใจ (องฺ.อฏฐก.๒๓/๑๒๗)
ยังมีทอี่ นื่ อธิบายแตกต่างไปอีกบางข้อ เช่น
๑. ใหดวยความเคารพ คือจะให้กับคน
ที่ต�่ากว่าหรือให้กับใครก็ตาม ก็ให้ด้วยความ
เคารพ ด้วยความเต็มใจ มีความเคารพในทาน
๒. ใหโดยยําเกรง คือ ให้แต่ของดี มี
ประโยชน์ ของที่จะให้ก็มีการเตรียม มีการ
จัดแจงอย่างดี ท�าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม
๓. ใหดวยมือของตนเอง ก็คือ ไม่ต้อง
ฝากคนอื่นให้ท�าแทน
๔. ใหของไม่เปนเดน ก็คือ ให้แบบที่
ไม่ใช่โยนให้หรือทิ้งให้ แบบของที่มันเหลือทิ้ง
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๔

ให้แบบที่ไม่ค่อยใส่ใจ จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ของที่
อยากจะให้ คิดว่าของนีม้ นั เหลือ เอาไปท�าบุญ
ให้ทานก็ยงั ดี คิดในลักษณะอย่างนี้ คุณสมบัติ
ข้อนี้ก็ไม่มี
๕. มี กั ม มสกตาป ญ ญา ทุ ก ครั้ ง ที่ ใ ห้
เชือ่ ในกรรมและผลของกรรม ถ้าท�าทานอย่าง
นี้แล้วก็จะได้รับอานิสงส์อย่างนี้ๆ
อีกนัยหนึ่ง คือ
๑. ให ท านด ว ยศรั ท ธา คื อ เชื่ อ กรรม
และผลของกรรมว่ามีจริงจึงให้
๒. เปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทาน คือ
เมือ่ เห็นคนทุกข์ยาก ขาดแคลนอาหารเป็นต้น
ก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
๓. ใหทานโดยไม่กระทบตนและคนอื่น
คือให้ทานตามสมควรแก่ความสามารถ ตาม
ฐานะของตน และให้สิ่งอันสมควรและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับ ไม่ท�าให้คุณของผู้อื่นเสื่อม
เสียไป
อสัปปุรสิ ทาน คือ ทานทีไ่ ม่ใช่ของสัตบุรษุ
มีนัยตรงข้ามกับสัปปุริสทาน
ทานคู่ต่อมา อามิสทาน และธรรมทาน
อามิสทาน คือ การให้อามิส ได้แก่
การให้วตั ถุสงิ่ ของทีค่ วรให้ เช่น ข้าวปลาอาหาร
น�้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้
พวงมาลัย เป็นต้น
ธรรมทาน คือ การให้ปญญา ได้แก่ การ
ให้วชิ าความรูส้ า� หรับประกอบอาชีพ เพือ่ ดูแล
ชีวิตตนเองได้ ให้วิชาความรู้ส�าหรับปรับปรุง
ตนเองให้เป็นผู้มีศีล มีธรรม และให้วิชา
ความรู้ส�าหรับน�าไปปฏิบัติขัดเกลาตนให้หลุด
พ้นจากกิเลส

ทานอีกคูห่ นึง่ อัชฌัตติกทาน และพาหิรกทาน
อัชฌัตติกทาน คือ การให้สิ่งที่อยู่ภายใน
ร่างกายของเรา ได้แก่ การบริจาคโลหิต
การบริจาคอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของตนเอง
เป็นทาน
พาหิรกทาน คือ การให้สิ่งของวัตถุที่อยู่
ภายนอกร่างกายของเรา ได้แก่ การให้เงิน
ทอง วัตถุ อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดเป็นทาน
วัตถุทาน และอภัยทาน
วัตถุทาน คือ วัตถุสิ่งของที่เราบริจาคไป
เช่น ผ้านุ่ง ผ้าห่ม อาหารคาวหวาน ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค
อภัยทาน คือ การให้อภัย ให้ความ
ปลอดภัยแก่ผอู้ นื่ เช่น การปล่อยสัตว์ เป็นการ
ให้อภัยชีวิต
วัฏฏนิสสิตทาน และวิวัฏฏนิสสิตทาน
วัฏฏนิสสิตทาน คือ ทานที่อาศัยวัฏฏะ
เช่น เราท�าทานแล้วก็ปรารถนาว่า ขอให้รา�่ รวย
ขอให้เกิดบนสวรรค์ชนั้ นัน้ ชัน้ นี้ ขอให้อย่าได้ยนิ
ค�าว่า ไม่มี คือเป็นการให้ทานเพื่อต้องการ
เวียนว่ายตายเกิดอยู่
วิวฏั ฏนิสสิตทาน คือ ทานทีอ่ าศัยวิวฏั ฏะ
เช่น ทุกครัง้ ทีเ่ ราท�าบุญให้ทานเสร็จ ก็ปรารถนา
ว่า นิพฺพานสฺส ปจฺจโย โหตุ. ขอผลทานนี้
ขอผลบุญนีท้ เี่ ราท�า จงเป็นปจจัยแก่พระนิพพาน
ด้วยเทอญ. คือเป็นการให้ทานเพือ่ ต้องการพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด
สาวัชชทาน และอนวัชชทาน
สาวัชชทาน คือ ทานที่เป็นไปกับด้วย
โทษ เช่น เราจะท�าบุญให้ทาน ก็ต้องมีการ
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ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เช่น ฆ่าไก่ ฆ่าเป็ด ฆ่าหมู
แล้วก็เอามาท�าเป็นอาหารถวายทาน อย่างนี้
เป็นทานที่เป็นไปกับด้วยโทษ
อนวัชชทาน คือ ทานที่ไม่เป็นไปกับด้วย
โทษ เพราะปราศจากการเบียดเบียนชีวติ ของ
ผู้อื่นเป็นต้น
สาหัตถิกทาน และอาณัตติกทาน
สาหัตถิกทาน คือ ทานที่ท�าด้วยมือของ
ตนเอง ได้แก่ ลงมือท�าด้วยตนเอง เช่น ตื่น
ขึ้นมาตอนเช้า ก็ใส่บาตรเอง ถวายพระด้วย
มือของตนเอง เอาดอกไม้ ธูปเทียน ไปถวาย
พระเอง
อาณัตติกทาน คือ ทานที่ใช้ให้คนอื่นท�า
ก็คือ ตนเองเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งของนั่นแหละ
แต่ไม่ว่างที่จะไปถวายเอง จึงฝากคนอื่นให้
ไปท�า ขอร้องคนอื่น สั่งคนอื่นให้ท�าให้ เช่น
ใส่บาตรแทนให้ด้วย ฝากเงินไปท�าบุญด้วย
อย่างนี้เป็นต้น บางคนสงสัยว่า ถ้าฝากคนอื่น
ไปท�า จะได้บุญไหม จะเป็นทานไหม ตอบว่า
ได้บญ
ุ เป็นทานประเภทอาณัตติกทานนัน่ เอง
สักกัจจทาน และอสักกัจจทาน
สักกัจจทาน คือ ทานที่ให้ด้วยความ
เคารพ เช่น เวลาใส่บาตร พระผู้รับทานถอด
รองเท้า ผู้ถวายทานก็ถอดรองเท้า เมื่อเราจะ
ให้กับใคร ถ้าผู้ที่จะรับทานของเราเป็นผู้มีศีล
เราก็อยู่ในที่ที่ต�่ากว่าแล้วก็ถวายทานให้ท่าน
ส่วนคนขอทานทั่วๆ ไป เราเห็นเขานั่งอยู่
กับพื้น เวลาจะให้ ก็ไม่ใช่โยนให้ คือวางให้
ด้วยความเต็มอกเต็มใจ หรือวัตถุสิ่งของที่เรา
จะถวาย ถ้าเราจัดแจงด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดูสวยสดงดงาม ก็เป็นสักกัจจทาน
เหมือนกัน
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อสักกัจจทาน คือ ทานทีใ่ ห้อย่างไม่เคารพ
เช่น บางทีจะใส่บาตร แต่ว่าไม่มีเวลาถอด
รองเท้า เพราะรีบใส่บาตร จึงใส่บาตรทั้งที่
ยังสวมรองเท้านั่นแหละ หรือยืนสูงกว่าผู้จะ
รับทาน เช่น พระสงฆ์ยืนอยู่ที่ข้างล่าง เราก็
ยืนอยู่ในที่สูง ก็ให้ทาน ถามว่า เป็นทานไหม
ตอบว่า เป็นทานเหมือนกัน แต่ทานนั้นให้
ด้วยความไม่เคารพ หรือเราไม่ได้จัดแจงวัตถุ
สิง่ ของด้วยความเรียบร้อย ก็เป็นอสักกัจจทาน
เหมือนกัน
ญาณสัมปยุตตทาน และญาณวิปปยุตตทาน
ญาณสัมปยุตตทาน คือ ทานที่ประกอบ
ด้วยปญญา ได้แก่ ทานที่ผู้ถวายนั้นรู้เห็นเรื่อง
กรรมและผลของกรรมว่า ให้สงิ่ นีแ้ ล้วจะได้ผล
อะไร คือ รู้เห็น เข้าใจเรื่องของทานและผล
ของทานแล้วก็ให้
ญาณวิปปยุตตทาน คือ ทานทีไ่ ม่ประกอบ
ด้วยปญญา ได้แก่ ทานที่ผู้ถวายไม่เข้าใจเรื่อง
กรรมและผลของกรรมที่ตนเองกระท�า ก็คือ
เห็นเขาให้ ก็ให้ตามเขา ให้ตามประเพณี ให้
เพราะเกรงว่า ถ้าเราไม่ให้แล้วจะถูกคนโน้นว่า
ถูกคนโน้นต�าหนินินทา
สสังขาริกทาน และอสังขาริกทาน
สสังขาริกทาน คือ ทานที่เกิดขึ้นโดยมี
การชักชวน ได้แก่ ต้องมีคนเชิญชวนจึงเกิด
การถวายทาน อย่างเช่น มีคนมาเชิญชวนให้
เราทอดผ้าป่า เราก็ร่วมทอดผ้าป่าด้วย มีคน
มาเชิญชวนให้ไปท�าบุญทอดกฐิน เราก็ไปด้วย
อสังขาริกทาน คือ ทานที่เกิดขึ้นโดยไม่
ต้องมีการชักชวน ได้แก่ ไม่มีใครเชิญชวน
แต่เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเอง เรารู้ว่าท�าบุญก็
ได้บุญอย่างโน้นอย่างนี้ ได้อานิสงส์อย่างนี้
เราก็ท�าบุญให้ทานเอง
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โสมนัสสทาน และอุเบกขาทาน
โสมนัสสทาน คือ ทานที่ให้ด้วยความ
เต็มอกเต็มใจ ดีอกดีใจ ก็คือ ในขณะที่ให้
ผู้ให้ถึงพร้อมด้วยจิตที่เป็นโสมนัส
อุเบกขาทาน คือ ทานทีใ่ ห้ดว้ ยความรูส้ กึ
เฉยๆ ได้แก่ ทานที่ไม่ประกอบด้วยโสมนัส
นั่นเอง เช่น ในขณะที่ให้ บางคนก็รู้สึกเฉยๆ
ก็ให้ๆ ไปอย่างนั้นแหละ เชื่อในกรรมไหม
ก็เชือ่ อยู่ แต่วา่ ไม่มคี วามรูส้ กึ ทีจ่ ะยินดี ตืน่ เต้น
ในทานที่ตนให้
ธัมมิยทาน และอธัมมิยทาน
ธัมมิยทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของที่
ตนเองหามาได้โดยชอบธรรม ก็คอื วัตถุสงิ่ ของ
นั้นเราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของ
ตนเอง ด้วยสติปญญาของตนเอง คือหามาได้
โดยสุจริตชอบธรรมแล้วเอามาให้ทาน
อธัมมิยทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของที่หา
มาได้โดยความไม่ชอบธรรม ก็คือ วัตถุสิ่งของ
นั้น ได้มาด้วยการไปปล้น ไปจี้ ไปลักขโมย
ไปฉ้ อ โกงคนอื่ น คื อ หามาได้ โ ดยไม่ สุ จ ริ ต
โดยไม่ชอบธรรมแล้วเอามาให้ทาน
บางคนก็สงสัยว่า เอ ... วัตถุสิ่งของนั้น
ไปโกงเขามา ก็รู้สึกไม่สบายใจ จึงไม่อยากใช้
ของนั้น ถ้าเอาของนั้นไปให้ทาน ไปท�าบุญ
จะได้บุญไหม ตอบว่า ได้บุญ แต่บุญนั้นเป็น
อธัมมิยทาน เพราะเป็นการให้ของที่เราได้มา
โดยความไม่บริสุทธิ์
ทาสทาน และภุชิสสทาน
ทาสทาน คือ เป็นทาสแล้วก็ให้ทาน
เราเป็นทาสอย่างไร ก็คือ ถ้าเราปรารถนา
โลกียสมบัติ เรียกว่า เป็นทาสของทาน อย่าง
เช่น เราให้เสื้อผ้า ก็ปรารถนาว่า สาธุ ขอให้
มีเสื้อผ้าดีๆ ใส่ หรือให้อาหาร ก็ปรารถนาว่า

ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้อด อย่าได้อยาก เพราะ
ฉะนัน้ ถ้าให้อะไรก็ตามแล้วปรารถนาแค่โลกีย
สมบัติ การให้ทานนั้น ก็เป็นทาสทาน เพราะ
เป็นทานทีต่ กอยูภ่ ายใต้อา� นาจของตัณหานัน่ เอง
ภุชิสสทาน คือ ทานที่เป็นไท ได้แก่
ทานที่มุ่งหวังมรรค ผล นิพพาน มุ่งหวัง
โลกุตตระ เป็นทานที่ไม่เป็นทาสของตัณหา
ให้ไปแล้วก็ไม่ได้หวังวัตถุสิ่งของใดๆ หวัง
แค่มรรค ผล นิพพาน หวังความหลุดพ้น
หวังโลกุตตรธรรม
ถาวรทาน และอถาวรทาน
ถาวรทาน คือ ทานที่ถาวร ได้แก่ การ
ถวายสิง่ ของทีเ่ ป็นถาวรวัตถุทตี่ งั้ อยูอ่ ย่างถาวร
เช่น การสร้างพระพุทธรูปถวายวัดใดวัดหนึ่ง
สร้างระเบียง สร้างวัด สร้างศาลาการเปรียญ
ขุดสระน�้าถวาย
อถาวรทาน คือ ทานที่ไม่ถาวร ได้แก่
การถวายวั ต ถุ สิ่ ง ของที่ ใช้ ชั่ ว ขณะ ชั่ ว ครั้ ง
ชัว่ คราว อย่างเช่น ถวายจีวร อาหารบิณฑบาต
หรือยารักษาโรค
สปริวารทาน และอปริวารทาน
สปริวารทาน คือ การถวายวัตถุอย่างใด
อย่างหนึ่งพร้อมทั้งของบริวาร ก็คือ ในขณะ
ทีเ่ ราถวายวัตถุอย่างใดอย่างหนึง่ เป็นหลักก็ยงั
มีของที่เป็นรอง อย่างเช่น ในขณะที่เราถวาย
ภัตตาหารคืออาหารหวานคาวก็มเี ครือ่ งใช้ของ
พระภิกษุสงฆ์ด้วย เราก็กล่าวค�าถวายว่า
มยํ ภนฺเต สํสารวฏฏทุกขฺ โต โมจนตฺถาย
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย อิมานิ ปณฺฑปาตขาทนียโภชนียานิ สปริวารานิ สํฆสฺส
เทม. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ
น้อมถวาย บิณฑบาตทัง้ คาวทัง้ หวานเหลานี้
พรอมทัง้ ของบริวาร แด่พระสงฆ์ เพือ่ ประโยชน์
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แก่ความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสาร เพือ่ ประโยชน์
แก่การกระท�าให้แจ้งซึง่ พระนิพพาน หรือถวาย
จีวรพร้อมทัง้ ของบริวารอืน่ ๆ ทีส่ มควรแก่สมณะ
บริโภคใช้สอย เช่น ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
อปริวารทาน คือ การถวายวัตถุอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ไม่มีของบริวาร เช่น ถวายเพียง
ภัตตาหารเท่านั้น ไม่มีสิ่งของอื่นๆ ที่ถวาย
พร้อมกับภัตตาหารนั้น
นิพัทธทาน และอนิพัทธทาน
นิพัทธทาน ทานที่ให้เป็นประจ�า เช่น
ใส่บาตรเป็นประจ�า ให้อภัยชีวิตแก่ผู้อื่นเป็น
ประจ�า
อนิ พั ท ธทาน ทานที่ไม่ให้เป็นประจ�า
คือ ท�าบางครัง้ บางคราว เช่น บางครัง้ ใส่บาตร
บางครั้งให้ทานแก่คนขอทาน
ปรามัฏฐทาน และอปรามัฏฐทาน
ปรามัฏฐทาน ทานทีถ่ กู ตัณหาทิฏฐิลบู คล�า
ก็คือ จิตของเราถูกตัณหาทิฏฐิยึดเหนี่ยวแล้ว
ก็ให้ทาน
อปรามัฏฐทาน ทานที่ไม่ถูกตัณหาทิฏฐิ
ลูบคล�า
บางคนสงสัยว่า ตัณหาทิฏฐิลบู คล�าอย่างไร
อย่างเช่น เราท�าทานเสร็จแล้ว ทานของเราก็
แวดล้อมไปด้วยตัณหาและทิฏฐิ ก็คือจิตของ
เราในขณะทีใ่ ห้ทาน มีตณ
ั หามีทฏิ ฐิเป็นบริวาร
บางครั้ง คิดว่า การให้ทานนี้ต้องท�าอย่างนี้ๆ
ต้องมีหน้ามีตาในสังคม สังคมเขายอมรับก็ตอ้ ง
ท�ากัน ในลักษณะอย่างนี้ คือท�าตามอ�านาจ
ของความอยาก ท�าตามอ�านาจของทิฏฐิ
ฉะนัน้ การให้ทานนี้ จะเป็นปรามัฏฐทาน
และอปรามัฏฐทาน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งใจ
อย่างไร
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อุจฉิฏฐทาน และอนุจฉิฏฐทาน
อุจฉิฏฐทาน คือ การเอาของเศษของ
เหลือไปให้ทาน ได้แก่การถวายทานทีเ่ ป็นของ
เศษเดน หรือของที่ไม่ค่อยดีนัก เช่น ของมัน
เหลือ ไม่รู้จะท�าอย่างไร ก็เอาไปให้ทาน
อนุจฉิฏฐทาน คือ การที่ไม่เอาของเศษ
ของเหลือไปให้ทาน ได้แก่ การเอาแต่ของดีๆ
ไปให้ทาน
สชีวทาน และอัจจยทาน
สชีวทาน ทานที่ให้ในขณะที่ตนเองยังมี
ชีวติ อยู่ เช่น ในขณะทีเ่ รามีชวี ติ อยู่ เราบริจาค
เลือดเนื้อในร่างกายของเราเป็นทาน
อัจจยทาน ทานที่ให้หลังจากตนเองเสีย
ชีวติ ไปแล้ว เช่น บริจาคร่างกายแก่โรงพยาบาล
ก็คือ เราตายไปแล้ว ร่างกายของเราจึงเป็น
ทานแก่โรงพยาบาล หรือบางคน ในช่วงที่มี
ชีวิตอยู่ ไปสร้างวัด สร้างอาคารที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองอยู่ในวัด พอตนเองสิ้นชีพไป
แล้ว ก็ขอถวายอาคารนัน้ ทีต่ นเองได้สร้างแล้ว
อาศัยอยู่ชั่วคราวให้แก่วัดนั้น
ปุคคลิกทาน และสังฆิกทาน
ปุคคลิกทาน ทานที่ถวายเฉพาะเจาะจง
แก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง
สั ง ฆิ ก ทาน ทานที่ ถ วายแก่ พ ระสงฆ์
ทุกรูป ไม่เฉพาะเจาะจงว่ารูปใดรูปหนึ่ง
กาลทาน และอกาลทาน
กาลทาน ทานทีถ่ วายตามกาล ตามโอกาส
เช่น ถวายผ้ากฐิน ผ้าจ�าน�าพรรษา ถวาย
อาหารแก่ภิกษุไข้ แก่พระอาคันตุกะ แก่ภิกษุ
ผูจ้ ะออกเดินทาง การถวายในลักษณะอย่างนี้
ก็เป็นกาลทาน เพราะถวายได้เฉพาะกาลเท่านัน้
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๔

เช่น กฐิน ก็ถวายได้เฉพาะช่วงกาลเดือนหนึ่ง
หรือผ้าจ�าน�าพรรษา ก็ถวายเฉพาะช่วงกาล
ก่อนเข้าพรรษาเท่านั้น หรือถ้ามีพระป่วย มี
พระอาคันตุกะมา เราจึงสามารถถวายอาหาร
แก่ท่านเหล่านั้นได้
อกาลทาน ทานที่ไม่เลือกกาลเวลา คือ
ทานที่จะให้เมื่อไรก็ได้
ปจจักขทาน และอปจจักขทาน
ปจจักขทาน ทานที่พบเห็นต่อหน้า เช่น
เราให้ทานต่อหน้าต่อตา ก็คือ เราให้เอง หรือ
เราไม่ได้ให้เอง แต่ใช้คนอื่นให้แทน เราก็นั่งดู
เขาให้ทานอยู่
อป จ จั ก ขทาน ทานที่ ไ ม่ เ ห็ น ต่ อ หน้ า
เช่น เราฝากคนอื่นไปท�าบุญให้ทานลับหลัง
จากเราแล้ว
สทิสทาน และอสทิสทาน
สทิสทาน การถวายทานวัตถุที่คนอื่นก็
สามารถท�าได้เช่นเดียวกัน ก็คือ เราท�าได้ คน
อื่นก็ท�าได้
อสทิสทาน การถวายทานวัตถุทเี่ ราเท่านัน้
ท�าได้ น้อยคนนักที่จะท�าได้เหมือน ก็คือ เป็น
ทานที่ท�าด้วยความยากเย็นแสนเข็ญ เพราะ
วัตถุทานต้องประณีต วัตถุทานต้องมาก ต้อง
คัดพิเศษ คนอื่นไม่สามารถท�าให้เหมือนคือ
ให้เท่าเทียมได้
ประโยชนและเปาหมายของการใหทาน
คืออะไรครับ
วิสัชนา ประโยชน์ของการให้ทาน คือ
ให้ทานสิง่ ใด ประโยชน์คอื ผูถ้ วายก็จะได้สงิ่ นัน้
เช่น เราถวายเสือ้ ผ้า เราก็ได้ผวิ พรรณ เป็นต้น
อานิสงส์กแ็ ตกต่างกันออกไป แต่ภาพรวมของ
ทานก็คือประโยชน์ในชาติปจจุบันไม่ต้องรอ

ชาติหน้า ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ก็แสดงไว้
๒ ที่ ที่แรก แสดงอานิสงส์ของทานในภพชาติ
ปจจุบันไว้ ๕ อย่าง ก็คือ
๑. ท�าให้คนทัง้ หลายทีไ่ ด้พบเห็นเกิดความ
รักใคร่เอ็นดู คือเป็นคนมีเสน่ห์ขึ้นมาทันที
๒. สัตบุรษุ ทัง้ หลายก็มาอาศัย คือเราเป็น
เจ้าของปจจัย ๔ หรือทานวัตถุ ท่านเหล่านั้น
ผู้มีศีล ผู้มีธรรม ก็มาพึ่งพิงอาศัยเรา เรียกว่า
เป็นที่พึ่งของสัตบุรุษ ของนักบวชได้
๓. ชื่อเสียงอันดีงามก็ฟุ้งขจรไป
๔. เวลาที่จะเข้าไปสู่บริษัท หรือประชุม
ชน ก็สามารถจะเข้าไปอย่างอาจหาญ เพราะ
ตนเองเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าของผู้ให้ทาน
๕. หลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็ไปเกิดใน
สุคติภูมิแน่นอน
ส่วนอานิสงส์ ๗ อย่าง จากคัมภีรเ์ ดียวกัน
นั่นแหละ แสดงคนละวรรค วรรคหนึ่งแสดง
๕ อย่าง อีกวรรคหนึ่งแสดง ๗ อย่าง มีเพิ่ม
เข้ามา ก็คือ
๑. ได้รับการสรรเสริญ ได้รับการยกย่อง
จากพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสก่อน คือใครก็
ตามทีท่ า� บุญให้ทานแล้ว ได้พบกับพระอรหันต์
ก็จะได้รับการยกย่อง ได้รับการเชิดชูจากผู้
หมดจากกิเลสมีพระอรหันต์เป็นต้น
๒. พระอรหั น ต์ ทั้ ง หลาย หรื อ ผู ้ ห มด
กิเลสทั้งหลาย ก็จะเข้ามาอาศัยปจจัย ๔ ของ
ท่านก่อน
๓. มีสิทธิ์ที่จะถวายทานวัตถุก่อนผู้อื่น
เมื่อถวายเป็นประจ�าก็มีสิทธิ์ที่จะถวายก่อน
ผู้อื่น แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ฟงธรรมของท่าน
ก่อนใครอื่น
ชื่อเสียงก็จะฟุ้งขจายไป และก็มีความ
กล้าหาญในท่ามกลางของบริษทั ๔ นีก้ เ็ หมือน

๔
กับที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้คือภาพรวมประโยชน์
ของการให้ทานในชาติปจ จุบนั ส่วนประโยชน์
ในชาติตอ่ ๆ ไป ก็ขึ้นอยูท่ ี่ว่าได้ถวายอะไรก็จะ
ได้อานิสงส์ของสิ่งนั้นโดยตรง
ส่วนเป้าหมายของการถวายทานจริงๆ
บางคนก็ทราบว่าถวายทานไปเพือ่ อะไร ถ้าเรา
ไม่เข้าใจเป้าหมายเราก็ถวายทานไม่เป็น หรือ
ได้อานิสงส์น้อย ได้บุญน้อย
เป้าหมายของการถวาย การให้ทานจริงๆ
คืออะไร การที่เราให้ทานก็ถือว่าเป็นการละ
มัจฉริยะความตระหนี่ ถ้าเรามีมัจฉริยะความ
ตระหนี่ เราก็ไม่สามารถให้ได้ กิเลสอย่าง
หยาบถูกท�าลายไปด้วยการให้ทานนี่แหละ
ฉะนั้น เป้าหมายของการให้ทานก็คือเป็น
การสละสิ่งที่ไม่เป็นสาระ คือวัตถุที่จะต้อง
แตกสลายไป แล้วถือเอาสิ่งที่เป็นสาระ ส่วน
ทีเ่ ป็นนามธรรมก็คอื บุญกุศลทีจ่ ะไม่แตกสลาย
ที่จะติดตัวเราไปได้
หรือการให้ทานก็เป็นพื้นฐาน เป็นเหตุ
เป็นปจจัยให้มีโอกาสฟงธรรม แล้วก็บรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ฉะนั้น ทุกครั้งที่ท�าทาน
ต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกต้อง ก็คือ นิพฺพานสฺส
ปจฺจโย โหตุ. ขอทานที่เราให้ จงเป็นปจจัย
แก่พระนิพพานด้วยเทอญ.
ในลักษณะอย่างนี้คือเป้าหมายของการ
ให้ทานจริงๆ แต่เป้าหมายอย่างง่ายๆ ก็คือ
ท�าทานให้เป็นบารมี อย่าท�าทานให้เป็นสัก
แต่ว่าทาน
ท�าทานให้เป็นทานบารมีคือท�าอย่างไร
คือ ไม่ใช่ให้เพราะเกลียด เพราะกลัว เพราะรัก
เพราะหลง เพราะต้องการได้สิ่งโน้นสิ่งนี้ แต่
ให้ด้วยศรัทธา เชื่อในกรรมและผลของกรรม
การให้อย่างนี้ก็เป็นทานบารมี ฉะนั้น ทุกครั้ง
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ที่เราให้ ต้องเชื่อกรรมและผลของกรรม ไม่ใช่
ให้เพราะกลัวคนโน้นจะว่า คนนี้จะว่า ให้สัก
แต่ว่าให้ ไม่รู้ว่าจะเป็นบุญไหม ให้อย่างนี้ก็
เป็นบุญ แต่ไม่เป็นบารมี
ทุกครัง้ ทีเ่ ราท�าทาน อย่าไปเกรงอกเกรงใจ
ว่า คนโน้นจะว่า คนโน้นจะต�าหนิ คนโน้นจะ
นินทา แต่เราต้องท�าใจของเราก็คือ ในขณะ
ให้ทาน เราเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไหม เรา
เชื่อในกรรมและผลของกรรมไหม ถ้าเราเชื่อ
ในกรรมและผลของกรรมแล้ว ก็เลื่อมใสใน
พระรัตนตรัยแล้วก็ให้ไป ถือว่าการให้ของเรา
นั้นเป็นการให้อย่างถูกต้อง
ฉะนั้น เป้าหมายสูงสุดของการให้ ก็คือ
ให้เพื่อเป็นการช�าระกิเลส และทุกครั้งที่ให้ก็
ต้องปรารถนาว่า นิพฺพานสฺส ปจฺจโย โหตุ
ขอจงเป็นปจจัยแก่พระนิพพานด้วยเทอญ
แม้ให้กบั คนขอทาน เมือ่ เราเห็นว่า เขาต้องการ
วัตถุที่เราให้ไป เราก็เกิดปติโสมนัส เมื่อเราให้
แล้ว เราก็ได้สละกิเลส สละมัจฉริยะออกไป
ผูบริจาคดวงตา เกิดมาชาติหนาตาจะโบ
ตาจะบอด จริงหรือไม
วิสัชนา จริงๆ แล้ว การที่เราบริจาค
ดวงตามีอานิสงส์สูงมาก เรียกว่า เป็นการ
บริจาคอวัยวะ ผู้บริจาคไม่ต้องกลัวว่าชาติ
หน้าตาจะโบ ตาจะบอด ตรงข้ามเกิดมาชาติ
หน้าตาจะสวยขึ้น ไปเกิดเป็นเทวดา ก็มีตา
ทิพย์ เพราะผู้ที่มองโลกในแง่ดีก็ดี ผู้บริจาค
ดวงตาก็ดี ในภพชาติต่อไป จะท�าให้เป็นผู้ที่
ถึงพร้อมด้วยดวงตา ค�าว่า ถึงพร้อมด้วยดวงตา
ก็มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑. ตางาม ๒. ได้ดวงตา
เห็นธรรม
เพราะฉะนั้น ถ้าเรายังไม่เข้าใจ เมื่อเรา
บริจาคดวงตา ก็ปรารถนาแค่อย่างนี้ว่า ด้วย
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อานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้บริจาคดวงตานี้ ขอให้
ข้าพเจ้าได้ดวงตางามๆ ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้
มีตาเสียเลย ตาจงดี
แต่ถา้ เราได้มาฟงธรรมะ ก็รวู้ า่ การบริจาค
ดวงตานี้ ได้ผล ๒ อย่าง คือ ผลที่เป็นโลกียะ
คือได้ตาที่สวยงาม มีสายตาดี และผลที่เป็น
โลกุตตระ คือ ได้ตาปญญา เรียกว่า จักขุมา
ผู้มีดวงตา เหมือนส�านวนไทยพูดว่า มีตาแต่
หามีแววไม่ “แวว” ในทีน่ กี้ ค็ อื ปญญา นัน่ เอง
อย่างเช่น ตอนที่เราฟงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีค�าว่า จกฺขุ อุทปาทิ ดวงตาได้เกิด
ขึ้นแล้ว ทุกคนที่นั่งฟงธรรมะอยู่ก็มีตา แต่ค�า
ว่า ดวงตา ในที่นี้ หมายถึง โสดาปตติมรรค
คือดวงตาเห็นธรรม ฉะนัน้ การบริจาคดวงตา
ขอให้ตงั้ ความปรารถนาไว้วา่ ขอให้ขา้ พเจ้าจง
ได้ดวงตาเห็นธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้
ประกอบด้วยจักษุ ๕ อย่าง เราเองมีแค่ตา
เนื้อ ตาปญญาไม่มี ฉะนั้น ทุกภพทุกชาติ
ถ้าเราเกิดมา ขอให้มีตาเนื้อด้วย มีตาปญญา
ด้วย ตาปญญาก็คอื ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป
เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวตาจะโบ แต่ตา
จะสวยแล้วก็จะได้อานิสงส์คอื ดวงตาเห็นธรรม
แต่ดวงตาเห็นธรรมนั้นต้องปรารถนา เพราะ
ถ้าไม่ปรารถนาก็ได้ตาสวยอย่างเดียว ก็คือ
จะท�าบุญเราต้องปรารถนาให้เป็น ถ้าปรารถนา
โลกียสมบัติ คือให้มีดวงตาสวยๆ อย่างนี้
คือท�าบุญที่เป็นวัฏฏนิสสิตกุศล ถ้าท�าบุญให้
เป็นวิวัฏฏนิสสิตกุศล คือ บริจาคดวงตานี้ไป
ขอให้ข้าพเจ้าจงได้ตาปญญา ก็คือโสดาบัน
เป็นต้น นีก้ เ็ ป็นการท�าบุญทีป่ ระกอบด้วยปญญา
จะใหทานแกเทวดาหรือพรหมไดอยางไร

วิสัชนา ให้แก่เทวดา ให้แก่พรหมไม่ใช่
ให้ทานส่วนทีเ่ ป็นวัตถุ แต่ให้สว่ นบุญ ก็คอื หลัก
ปตติทานมัย บุญส�าเร็จด้วยการแผ่สว่ นบุญให้
ฉะนั้น การที่เราจะเอาเครื่องเซ่นสรวง เอาสิ่ง
โน้นสิ่งนี้ไปบูชา เช่น เอาหัวหมูไปบูชาเทวดา
ไปบูชาพระพรหม จริงๆ แล้ว ท่านเหล่านั้น
ก็ไม่ได้ทานหัวหมู เพราะเทวดาก็ทานอาหาร
ทิพย์ พรหมก็ทานปติ คือมีปติเป็นภักษา
ถ้าทานอาหารหยาบๆ เทวดาก็อยู่ไม่ได้ ถ้า
ถามต่อว่า แล้วเราจะได้บุญไหม ตอบว่า
ได้บุญส่วนแรก คือ ได้ตัดมัจฉริยะออกจาก
จิตใจของเรา แล้วการบูชานี้มีผลไหม ตอบว่า
มีผล แต่มีผลน้อย ก็คือ เราหวังอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วก็ไปท�าบุญ บุญอย่างนี้เป็นญาณ
วิปปยุตต์ บุญที่ไม่ประกอบด้วยปญญา
แต่ถา้ เราบริจาคไป เรารูว้ า่ ตอนนีเ้ ราก�าลัง
ท�าลายมัจฉริยะออกจากจิตใจของเรา ผูร้ บั จะ
เป็นใครก็ตาม จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นมด
เป็นหนู เป็นคน เป็นเทพ เป็นพรหม ใคร
ก็ตาม รับบริจาคแล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์
เราก็ได้บุญในส่วนที่สอง เพราะฉะนั้น ช่วงที่
สอง เราจะได้บุญหรือไม่ได้บุญ ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้รับไปนั้นได้ใช้ประโยชน์ไหม ถ้าเขาได้ใช้
ประโยชน์ เราก็ได้บุญอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเขาไม่
ได้รบั ประโยชน์จากทีเ่ ราให้ เราก็ได้บญ
ุ เฉพาะ
ตอนที่จิตเกิดการบริจาค เพราะเป็นจิตที่เป็น
มหากุศล ท�าลายมัจฉริยะ
การทํ า ทานธรรมดาให เ ป น ทานบารมี
จะตองทําอยางไรครับ
วิสัชนา บางที เราให้ทานเพราะหวัง
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ เพราะฉะนั้น
การที่จะท�าทานธรรมดาให้เป็นทานบารมีนั้น
เราต้องให้ทานด้วยศรัทธาเชื่อในกรรมและ

๔
ผลของกรรม แล้วหวังนิพพานสมบัติ เพราะ
ค�าว่า บารมี แปลว่า ท�าให้เต็ม ท�าให้ถึงฝง
บุญกุศลที่เราท�าทั้งหมด จะเต็มตอนไหน เต็ม
ตอนที่อรหัตตมรรคจิตเกิด เพราะอรหัตตมรรคจิต เป็นจิตดวงสุดท้ายทีเ่ ป็นบุญเป็นกุศล
พอเป็นพระอรหันต์แล้ว ท�าบุญก็ไม่เป็นบุญ
เป็นเพียงกริยา
เพราะฉะนั้น การที่เราจะท�าให้เต็ม ให้
ถึงฝงได้ ก็คือ จะท�าทานก็ดี รักษาศีลก็ดี
เจริญภาวนาก็ดี ตั้งเป้าหมายไปที่นิพพาน
ขอจงเป็นเหตุเป็นปจจัยแก่พระนิพพานด้วย
เทอญ ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ ทานของ
เราก็จะเป็นบารมี
จะพัฒนาการใหทานใหเขาสูเปาหมาย
สูงสุดไดอยางไร
วิสัชนา การจะพัฒนาทานให้เข้าสู่เป้า
หมายถูกต้องสูงสุด ก็คือ เราไม่ปรารถนา
เพียงมนุษย์สมบัติ ปรารถนาเพียงนิพพาน
สมบัติ ก็คือ การสละ การให้ทานทุกครั้ง
ถือว่าเป็นการสละมัจฉริยะ ความตระหนี่
ความเห็นแก่ตวั ของเราออกไปจากจิตใจของเรา
เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าให้ทานแล้ว เพื่อหวังสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งตอบแทน และการที่เราหวังนั้น
บางครั้งก็หวังเร็วเกินไป บางครั้งก็หวังมาก
เกินไป แต่ความหวังของเราไม่ได้วางไว้ทพี่ ระนิพพาน ไม่ปรารถนาว่า ขอทานที่เราท�าแล้ว
จงเป็นเหตุเป็นปจจัยแก่การสละกิเลสทั้งปวง
แก่การบรรลุมรรค ผล นิพพานด้วยเทอญเรา
ไม่ได้ตั้งไว้อย่างนี้ ก็อาจจะอยู่ในขั้นระดับต�่า
แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดก็คือเป็นเหตุ
เป็นปจจัยแก่พระนิพพาน เพื่อการหลุดพ้น
ในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นทานที่สูงสุด
การถวายชีวิตใหกับพระศาสนาดวยการ
บวชเรียนเปนตน จัดเปนทานหรือไม
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วิสัชนา เป็นการให้ทานระดับอุกฤษฏ์
ระดับสูงสุด ทานบารมีนั้นมีทั้งระดับธรรมดา
ระดับกลาง ระดับสูง
ทานบารมี อย่างเช่น เรามีศรัทธาเลือ่ มใส
เชื่อในกรรมในผลของกรรมแล้วให้วัตถุทานที่
เรามีอยู่ และตั้งเป้าหมายไว้ที่เป็นปจจัยแก่
พระนิพพาน ก็เป็นทานบารมีระดับธรรมดา
ทานบารมีทมี่ กี ารสละสิง่ ทีส่ ละได้ยากเย็น
แสนเข็ญ เช่น สละอวัยวะร่างกายส่วนใด
ส่วนหนึง่ สละลูก ภรรยาของตนออกไป ก็เป็น
ทานบารมีระดับที่สอง ระดับกลางเรียกว่า
ทานอุปบารมี
แต่ถา้ ทานบารมีทตี่ อ้ งสละแม้กระทัง่ ชีวติ
ของตนเอง ก็เป็นทานบารมีระดับอุกฤษฏ์
ระดับสูงสุด เรียกว่า ทานปรมัตถบารมี
ทหารทีท่ าํ หนาทีส่ ละชีวติ ปองกันประเทศ
ชาติใหอยูเปนสุข จัดเปนทานหรือไมครับ
วิสัชนา ก็ถือว่าเป็นทาน แต่ว่าทานนี้
ไม่ใช่เป็นบารมี ไม่ใช่เพื่อบรรลุมรรค ผล
นิพพาน เป็นการสละชีวิตของตนเองเพื่อ
ป้องกันชีวิตของคน ถือว่าให้ความปลอดภัย
แก่คนทั้งชาติ แต่ในการสละนั้น ผู้สละได้วาง
เป้าหมายไว้ทตี่ รงไหน บางคนก็ไปปกปกรักษา
ผื น แผ่ น ดิ น เพื่ อ ที่ จ ะให้ ส มณะชี พ ราหมณ์
ทั้งหลายอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข บางคน
ก็ต้องการให้คนทั้งประเทศชาติ จะเป็นใคร
ก็ตามที่อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ อยู่เย็นเป็นสุข
เพราะฉะนั้น ก็เป็นทานเหมือนกัน
พึงสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ เปนตน
มีความหมายอยางไร
วิสัชนา หลักก็คือสละสิ่งที่มีค่าน้อยกว่า
เพื่อสิ่งที่มีค่ามากกว่านั่นเอง บางครั้งอวัยวะ
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๔

บางส่วนในร่างกายของเราอาจบาดเจ็บหรือ
เป็นโรคได้รับความทุกข์ต่างๆ เราก็ต้องสละ
ทรัพย์ของตนเพื่อรักษาพยาบาลให้หายจาก
การบาดเจ็บหรือโรคนั้น
หรือบางครัง้ เราอาจจะสละอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึง่ เพือ่ รักษาชีวติ เช่น เราอาจจะเป็นมะเร็ง
ในบริเวณนั้น ต้องตัดเนื้อบริเวณนั้นทิ้งไปแต่
เราได้ชวี ติ ใหม่ขนึ้ มา หรือว่าเราต้องเสียอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ต้องตัดแขน ตัดขา หรือ
ตัดอวัยวะอื่นๆ แต่เราจะได้ชีวิตขึ้นมา ใน
ลักษณะอย่างนี้ก็คือพระองค์ทรงแสดงธรรม
มุง่ หวังประโยชน์สงู สุด คือ ถ้าเราไม่สละอย่างใด
อย่างหนึ่ง ชีวิตของเราก็จะต้องเสียไป
หรือถ้าเราไม่ยอมสละสิง่ นี้ สิง่ ทีส่ งู สุดกว่านี้
อย่างเช่น ธรรมะก็จะต้องเสียไป เพราะฉะนัน้
ท่านจึงกล่าวว่า สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต สละอวัยวะ ทรัพย์
และแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ เพราะธรรมะ
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ถ้าเรารักษา
ยิ่งชีวิตแล้ว จะท�าให้เราได้ประโยชน์สูงสุด
อย่างเช่น เรายอมสละชีวติ เพือ่ ทีจ่ ะรักษา
ศีล อานิสงส์ที่เกิดจากการรักษาศีลก็ท�าให้ได้
บุญได้กุศล ได้เกิดในสุคติภูมิหลายภพหลาย
ชาติ หรือไม่ต้องตกในอบายภูมิ หรือเป็นเหตุ
เป็นปจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน ฉะนั้น จึงมี
ค�าแสดงว่า พึงสละแม้แต่ชวี ติ เพือ่ รักษาธรรมะ
หรือรักษาศีล เพราะธรรมะและศีลทีเ่ รารักษา
แล้วจะรักษาเราตอบ คือไม่ท�าให้เราตกไปใน
อบายภูมิ
การปฏิบตั ติ นใหอยูใ นธรรมะ และใหผอู นื่ เห็น
เปนแบบอยาง ถือวาเปนธรรมทานหรือไมครับ
วิสัชนา อยู่ในลักษณะธรรมทาน คือให้
ปญญาผู้อื่น วิธีการให้ปญญาผู้อื่น ให้ธรรมะ

ผู้อื่นนั้น ให้ด้วยกายคือ อยู่ให้เขาดู ปฏิบัติให้
เขาเห็น ให้ด้วยวาจาก็คือ สั่งสอน อบรม
ว่ากล่าว ให้ด้วยใจ ก็คือมีใจจริง ที่จะให้เขา
ได้รับธรรมะได้รับความรู้ ฉะนั้น การอยู่ให้
เขาดู ปฏิบัติให้เขาเห็น ก็ถือว่าเป็นการให้
ธรรมทานอย่างหนึ่ง ก็คือ อาศัยกายตนเอง
เป็นสื่อในการให้
หรือบางครัง้ ไม่อาศัยกายเป็นสือ่ แต่เขียน
หนังสือธรรมะให้คนอื่นอ่าน เขียนสื่อธรรมะ
ต่างๆ เพื่อให้ปญญาคนอื่น หรือการแสดง
ธรรมะออกรายการวิทยุ ก็ถือว่าเป็นการให้
ธรรมทาน ฉะนั้น การให้ธรรมทานสามารถ
ท�าได้หลายวิธี เช่น ให้ด้วยการแสดงให้ดู
อยู่ให้ดู หรือการบอกกล่าวสั่งสอน ตามหลัก
ฐานที่มีมาในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
และในการให้ด้วยวาจา หรือให้ด้วยใจก็ให้
โดยไม่ปิดบังอ�าพราง แต่ให้ทั้งหมดแล้วก็มี
จิตเจตนาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
การอุทิศสวนกุศลใหสรรพสัตวทั้งหลาย
เปนทานหรือไมครับ
วิสัชนา เป็นการให้ทานที่เรียกว่า ปตติทานมัย บุญส�าเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ อุทิศ
ส่วนบุญ แผ่ส่วนบุญ เช่น ในวันนี้ หลายๆ
คนก็นมิ นต์พระสงฆ์ไปชักบังสุกลุ และก็ทา� บุญ
อุทิศให้ผู้ตาย
ตอนแรก เราเอาบุญก่อน ให้ได้บุญมา
เอาบุญมาจากไหน จากการนิมนต์พระไปชัก
บังสุกุล จากการถวายผ้าอาบน�้าฝน หรือจาก
การถวายวัตถุสงิ่ ของทีส่ มณะใช้ได้ เราเอาบุญ
ส่วนตรงนี้ เมื่อเราได้บุญแล้ว เราก็เอาบุญที่
เราได้แล้ว อุทิศไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น ก็ถือว่าการที่เราอุทิศส่วนกุศล
ไปให้แก่ผู้ที่วายชนม์ ก็เป็นปตติทานมัย

ÁØÁÁÍ§

ªÕÇÔµ ความสุข และ ความหมาย
ธีรปญโญ

ทุกวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของ
ดารา นักแสดง นักร้องปรากฏให้เห็นกันอยู่
บ่อยๆ ตามสือ่ ทัง้ ในต่างประเทศและในเมืองไทย
พวกเขาและเธอเหล่านัน้ จัดได้วา่ ประสบความ
ส�าเร็จระดับสูงในอาชีพการงาน ดูท่าทางน่า
จะมีความสุขกันดี แต่ทา� ไมถึงตัดสินใจจบชีวติ
ของตนเองก่อนถึงเวลาอันสมควร? ความหมาย
ของชีวิตคืออะไร ชีวิตควรจะอยู่ไปเพื่ออะไร
ความเข้าใจต่อเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นปญหาทีผ่ เู้ ขียน
คิดว่ามีความส�าคัญอย่างมากต่อการเลือกใช้
เส้นทางชีวติ และการเลือกตัดสินใจท�าหรือไม่
ท�าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเพื่อที่จะจบ
ชีวิตนั้น ฉบับนี้เราจะลองมาคุยกันในเรื่องนี้ดู
โดยผูเ้ ขียนจะเลือกแปลบทความและงานวิจยั
ของตะวันตกมาเล่าประกอบด้วย หวังว่าคงจะ
ไม่หนักจนเกินไป
วันที่ ๑๐ กันยายนของทุกปเปน
“วันปองกันการฆ่าตัวตายโลก” (World
Suicide Prevention Day) องคการ
อนามัยโลกประมาณการว่า ในแต่ละป
มีผเู สียชีวติ ดวยการฆ่าตัวตายมากกว่า
๘๐๐,๐๐๐ ราย หรือ เฉลี่ย ๑ คน
ในทุกๆ ๔๐ วินาที

คุณหมอ Viktor Frankl

ประเทศไทยในป ๒๕๕๖ พบผูเสีย
ชีวติ จากการฆ่าตัวตายมากกว่า ๓,๙๐๐
รายต่อป คิดเปนอัตรา ๖ คนต่อประชากร
แสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละ ๓๒๘ คน
หรือวันละ ๑๐-๑๒ คน คิดเปนทุก ๒
ชัว่ โมงมีคนไทยฆ่าตัวตายสําเร็จ ๑ คน*
ในช่วงขณะวัยทีก่ า� ลังแสวงหาความหมาย
ของชีวิต ถ้าท่านผู้อ่านเหมือนกับผู้เขียนก็คง
จะเคยสงสัยกันมาบ้างว่า ตกลงชีวิตคืออะไร
กันแน่? เมื่อสิบกว่าปก่อน ผู้เขียนเองได้สรุป
ชุดความคิดอันหลากหลายเกีย่ วกับความหมาย
ของชีวิตในแง่ต่างๆ ไว้คร่าวๆ ดังนี้ว่า.

* เกี่ยวกับข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตาย http://www.dmh.go.th/report/suicide/

14

๔

ªÕÇÔµ¤×Í...
ชีวิต คือ เริ่มเห็นแม่
ชีวิต คือ ดีเอ็นเอ
ชีวิต คือ การต่อสู้
ชีวิต คือ การท�าใจ
ชีวิต คือ การสืบวงศ์
ชีวิต เป็น เพียงสะพาน
ชีวิต คือ เดินทางไกล
ชีวิต อาจแค่ ค�าเตือน
ชีวิต บ้างว่า ความรัก
ชีวิต ไม่เป็นเส้นตรง
ชีวิต ก็คือ ความคิด
ชีวิต คือ ความผุพัง
ชีวิต คือ ความพลัดพราก
ชีวิต คือ ความเยือกเย็น
ชีวิต ก็คือ ความหวัง
ชีวิต นั้น คือน�้าตา
ชีวิต อาจ แค่ชีวิต
ชีวิต คือ ความวุ่นวาย
ชีวิต คือ ความผิดพลาด
ชีวิต คือ การทดลอง
ชีวิต เป็น เรื่องตลก
ชีวิต คือ ความทรงจ�า
ชีวิต หรือคือ หน้าที่
ชีวิต ก็คือ ครรลอง
ชีวิต คือ การขัดเกลา
ชีวิต ก็คือ เวลา
ชีวิต อาจเพียง เรื่องเล่า
ชีวิต เหมือน ฝนเมื่อคืน
ชีวิตเป็นได้หลายอย่าง
อย่าเพิ่งรีบตอบตามๆ

อุแว้ คอยปลอบคอยเห่
ร่อนเร่ มาร่วมทางไป
ศัตรู ไม่รู้อยู่ไหน
ควบคู่ไปกับ ท�างาน
ให้งงต่อในสังสาร?
อย่าสร้างปกบ้าน ปกเรือน
สุขใจ ได้ใกล้ชิดเพื่อน
ว่าเดือนป คล้อยน้อยลง
รู้จักให้ดี ก่อนหลง
ทางลง กลับมีมากจัง
คิดผิด คิดหน้าคิดหลัง
เป็นรัง ให้โรค ผูกเวร
ต้องจาก ทุกสิ่งที่เห็น
หยุดเล่น แล้วรู้หลับตา
พลังให้ใฝ่ สรรหา
นองบ่า ชราเจ็บตาย
ไม่คิด ว่ามีความหมาย
แบ่งขาย เอาแลกเงินทอง
อย่าประมาท ให้ผิดซ�้าสอง
ต่างพร่อง ก�าหนดจดจ�า
แบกยก ท�าไม ไว้ข�า
ทวนย�้า ด้วยความล�าพอง
ท�าดี ไม่มีเจ้าของ
เลิกมอง แล้วมุดเข้ามา
ให้เอา “เรา” ออกช้าๆ
พบหา แล้วให้ ไว้คืน
อย่าเอา มาเถียง เกี่ยงฝน
อรุณค่อยตื่น ชื่นธรรมฯ
อยู่ที่เราสร้างค�าถาม
ค่อยๆ ถาม ตรวจสอบ ตอบเองฯ

๔
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เรื่ อ งความหมายของชี วิ ต นี้ ส� า หรั บ บางคนอาจจะดู เ ป็ น เรื่ อ งไกลตั ว ขอให้ ชี วิ ต มี
ความสุขก็พอ ก็ความสุขนัน่ แหละเป็นความหมายของชีวติ ไม่ใช่หรือ? จะคิดอะไรให้มากไปเล่า
แต่ถ้ามีค�าถามขึ้นมาว่า
อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
คืนวันล่วงไป
วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ
ผ่านวัยไปตามลําดับ
เอตํ ภยํ มรเณน เปกฺขมาโน
วันหนึ่งมรณภัยตองมารับ
ปุานิ กยิราถ สุขวหานิ
ยอนกลับมาไม่ได ฉะนั้นเราพึง
โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข*
ก) ขวนขวายรีบทําบุญ
ข) มุ่งสันติ คายเหยื่อในโลก
ค) ตักตวงลาภสุขโชค ไวใหมากๆ ก่อน ที่ก�าลังตั้งท้อง และพ่อแม่ของเขา ถูกส่งตัว
จากไป
ไปทีค่ า่ ยกักกันของนาซีเยอรมัน, ได้ผา่ นความ
ท่านผูอ้ า่ นจะตอบอย่างไร? เอาละให้เวลา ทุกข์ทรมานโหดร้ายทารุณแสนสาหัสที่มาก
เลือก ๓ วินาที จะเฉลยละนะ ถ้าตอบอย่าง ที่สุดครั้งหนึ่งที่มนุษย์จะท�าต่อกันและกันได้
ข้อ ก) ซึ่งเป็นค�าตอบของเทวดา ก็เหมือนกับ ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ๓ ป ให้หลัง
บัณฑิตชาวโลกทั่วๆ ไป ถ้าตอบข้อ ข) ซึ่ง เมื่อนาซีแพ้สงคราม คุณหมอถูกปล่อยตัว
เป็นค�าตอบของพระพุทธเจ้า ก็เป็นอริยะบัณฑิต ออกมา โดยที่ภรรยาและพ่อแม่เสียชีวิตหมด
ส่วนข้อ ค) เป็นค�าตอบที่ไม่ได้มีในพระบาลี ชาวยิวในค่ายหลายพันคนมีเพียงไม่กคี่ นทีร่ อด
ชีวิต คุณหมอ Victor เป็นหนึ่งในผู้รอด
แต่คิดว่าน่าจะเป็นค�าตอบของหลายๆ คนที่
ชีวติ นัน้ ภายหลังท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึง่
เชื่อว่า ชีวิตเป็นของเรา ใช้ซะให้เต็มที่ หากิน
ชื่อ Man’s search for Meaning (มนุษย์
หาเทีย่ วให้หน�าใจก่อนทีจ่ ะตาย เชื่อว่าค�าตอบ กับความหมายของชีวิต) ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้
ต่อค�าถามข้างต้นนี้ ย่อมจะมีผลต่อการด�าเนิน อธิบายประสบการณ์ความเป็นอยูข่ องผูค้ นใน
ชีวิตของเรา ท�าให้เราอยู่บนเส้นทางที่ต่างกัน ค่ายกักกันนัน้ (จัดเป็น ๑ ใน ๑๐ ของหนังสือ
และย่อมมีคติที่ไปที่แตกต่างกันด้วย
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิดมากทีส่ ดุ ของประเทศ
ก่อนจะกลับมาที่ค�าตอบเหล่านี้ อยาก
จะเล่าบทความ* ที่แปลมาจากชีวิตจริงของ
นพ. Viktor Frankl ให้ฟง คุณหมอ Viktor
Frankl เป็นนักจิตแพทย์ชาวยิว ที่มีชื่อเสียง
อยู่ที่กรุงเวียนนา, ในปคศ. ๑๙๔๒ ช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง นพ. ท่านนี้ มีภรรยา
* คาถาจาก ส�ยุตตนิกาย สคาถาวรรค พระไตรปิฎกบาลีเล่มที่ ๑๕ ข้อ ๙ หน้า ๔
* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ได้ที่ http://www.businessinsider.com/a-les
sonabout-happiness-from-a-holocaust-survivor-2014-10#ixzz3jUzYIpS2
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อเมริกา) จากการสังเกตของคุณหมอ ท่าน
พบว่า “ความแตกต่างระหว่างคนที่รอดชีวิต
กับคนที่ตายในค่ายกักกัน มีอยู่อย่างเดียว
คือ ความหมายของชีวิต”

ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป คุณหมอเขียนไว้ว่า
“ความพิเศษของตัวเราแต่ละคนทีท่ ดแทนกัน
ไม่ได้นี่เอง ที่แยกคุณสมบัติความเป็นมนุษย์
อันไม่เหมือนใครออกมา และได้มอบพลังความ
รักในคุณค่าและความหมายให้กบั ชีวติ เรา เมือ่
เราเข้าใจว่า ไม่มใี ครมาแทนตัวเราได้ ก็เท่ากับ
ผูท พี่ บความหมายของชีวติ สามารถ
เปิดทางให้ความรับผิดชอบต่อชีวติ และความ
ที่จะอดทนต่อความทุกขยากลําบาก
หมายของชีวติ เราเบ่งบานออกมา ใครทีเ่ ข้าใจ
ต่างๆ ไดมากกว่า ผูที่ไม่เห็นว่าชีวิต
ว่ามีคนที่รักเขา หรืองานที่เขารัก รอเขาอยู่
มีความหมาย
เขาคนนั้นจะไม่มีวันท�าลายชีวิตของตัวเองได้
คุณหมอได้ครุ่นคิดเรื่องความหมายของ เพราะเมื่อเขารู้ว่าจะอยู่ไป “เพื่ออะไร” แล้ว
ชีวติ มาตัง้ แต่ตอนสมัยทีท่ า่ นยังเป็นเด็กนักเรียน การที่จะ “อยู่อย่างไร” จึงไม่ใช่ปญหาส�าหรับ
ที่รร. มัธยม คุณครูที่รร. สอนว่า “ชีวิตไม่มี เขาอีกต่อไป”
อะไรมากไปกว่ากระบวนการทางฟิสิกส์และ
การที่จะ “อยู่อย่างไร” นั้นเปนผล
เคมี” ตอนนั้นท่านแย้งคุณครูขึ้นมาทันทีว่า
ของการรูว่า “อยู่เพื่ออะไร”
“คุณครูครับ ถ้าอย่างนั้นแล้ว ชีวิตจะมีความ
หมายอะไรได้เล่าครับ” คุณหมอพบว่า ในค่าย
กักกันนัน้ ผูท้ พี่ บความหมายของชีวติ สามารถ ชีวติ ทีด่ ี ควรมีความหมาย หรือมีความสุข?
ที่ จ ะอดทนต่ อ ความทุ ก ข์ ย ากล� า บากต่ า งๆ
แน่นอนพวกเราทุกคนคงอยากมีชีวิตที่มี
ได้มากกว่า ผู้ที่ไม่เห็นว่าชีวิตมีความหมาย ความหมายและความสุขทั้งสองอย่าง แต่บาง
คุณหมอเขียนไว้ในหนังสือว่า “ทุกสิง่ ทุกอย่าง ครั้งบางคราว มีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถได้
อาจจะถูกพรากไปจากมนุษย์ได้ แต่อย่างหนึง่ ทั้งสองอย่างพร้อมกัน เราอาจต้องตัดสินใจ
สุดท้ายทีย่ งั เป็นอิสระอยู่ ก็คอื ทัศนคติตอ่ ชีวติ เลือกเพียงอย่างเดียว แล้วชีวิตที่ดี ควรที่จะ
ความสามารถที่จะเลือกวิธีคิดของตนเอง”
เอาความหมาย หรือเอาความสุข เป็นหลัก?
ในค่ายกักกันคุณหมอได้ให้ค�าปรึกษากับ
เพื่อนที่อยู่ในค่ายที่อยากฆ่าตัวตาย เพราะคิด
ความหมาย คือ ความรูสึกว่าเราเปน
ว่าชีวิตหมดความหวัง ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไร
ส่วนหนึง่ ของอะไรบางอย่างทีย่ งิ่ ใหญ่
คุณหมอได้ช่วยให้เขาทราบว่ายังมีอะไรบาง
กว่าตัวเรา
อย่างในอนาคตที่รอเขาอยู่ ส�าหรับบางคนก็
ในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกนัน้ ให้ความ
คือลูกที่ยังเล็กที่อยู่ต่างประเทศที่รอการกลับ
ไปของคุ ณ พ่ อ ส� า หรั บ บางคนที่ เ ป็ น นั ก ส�าคัญกับการแสวงหาความสุขมาก ถึงกับมี
วิทยาศาสตร์ คุณหมอก็กระตุ้นให้เขามีชีวิต เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่เพื่องานเขียนหนังสือ เพื่อที่จะถ่ายทอด ว่า ทุกคนมีอิสระที่จะแสวงหาความสุข แต่ไม่

๔
ค่อยมีการพูดกันถึงการแสวงหาความหมาย
คุณหมอ Victor ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไว้ว่า “ความสุขที่มีอยู่ทั่วไปนั้น อาจไขว่คว้า
มาครอบครองได้เป็นบางครั้งบางคราว แต่
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ เป็นผลพวงของการใช้ชวี ติ
ทีม่ คี วามหมาย คนเราไม่ใช่อยูด่ ๆี ก็จะมีความ
สุขได้ แต่มนั ต้องมีเหตุผลทีจ่ ะมีความสุขด้วย”
จากงานวิจัยพบว่า แม้ว่าระดับขั้นความ
สุขของคนอเมริกันปจจุบันจะสูงที่สุดในรอบ
สี่ป ดูได้จากจ�านวนหนังสือที่มียอดขายสูง
(best seller) ในปจจุบนั จะมีคา� ว่า ‘ความสุข’
(happiness) รวมอยู่ในชื่อด้วยเสมอนับเป็น
จุดขายที่ส�าคัญ แต่คนอเมริกัน ๔ คน ใน
๑๐ คน กลับไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่เขาพึง
พอใจ
ข้อมูลส�ารวจป ๒๐๑๓ พบว่า ๖๐%
ของผู้คน ตอบแบบสอบถามว่า พวกเขามี
ความสุข ไม่มีความกังวล ขณะที่ ๔๐% ของ
ผู้คน ไม่มี หรือไม่ให้ความส�าคัญต่อการมี
เป้าหมายในชีวิต งานวิจัยที่ผ่านมาไม่นาน
พบว่า การแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียว
กลับท�าให้ผู้คนขาดความสุข
ในกระบวนการแสวงหาความสุขของ
หลายๆ คนนัน่ เองทีท่ าํ ลายความสุข
การวิจยั นีใ้ ห้คนกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
เกีย่ วกับตัวเองในเรือ่ งของทัศนคติ ความหมาย
ความสุข และตัวแปรอื่นๆ เช่น ค่าดัชนี
ความเครียด รูปแบบการจับจ่ายใช้สอย ภาระ
ทีต่ อ้ งดูแลรับผิดชอบเช่น ลูก หลาน เด็กเล็กๆ
ทีต่ อ้ งเลีย้ ง ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน
พบว่า ชีวิตที่ให้ความส�าคัญกับความหมาย
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(Meaningful Life) กับชีวิตที่ให้ความส�าคัญ
กับความสุข (Happy Life) แม้จะมีความคาบ
เกี่ยวกันในหลายๆ ด้าน แต่ในที่สุดแล้วก็มี
ความแตกต่างที่แสดงให้เห็นออกมาว่า ชีวิตที่
ให้ความส�าคัญกับความสุข สัมพันธ์กับการ
เป็น “ผู้เอา (taker)” ขณะที่ชีวิตที่ให้ความ
ส�าคัญกับความหมาย จะเกีย่ วเนือ่ งกับการเป็น
“ผู้ให้ (giver)”
ชี วิ ต ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความสุ ข
สัมพันธกับการเปน “ผูเอา” ขณะที่
ชีวิตที่ใหความสําคัญกับความหมาย
จะเกี่ยวเนื่องกับการเปน “ผูให”
ทีมวิจัยสรุปว่า “ความสุขที่ปราศจาก
ความหมาย มีลักษณะชีวิตที่ผิวเผิน หมกมุน่
อยูก่ บั ตนเอง จนบางทีถงึ ขัน้ เห็นแก่ตวั ชีวิต
ทีร่ าบรืน่ ความต้องการทุกอย่างได้รบั การตอบ
สนอง มักจะหลี่กเลี่ยงอุปสรรคและความผูก
พันธ์ทางสังคมที่อาจจะน�ามาซึ่งความทุกข์”
ชีวติ ทีม่ คี วามสุขกับชีวติ ทีม่ คี วามหมายแตก
ต่างกันอย่างไร?
ทีมวิจยั ยังพบอีกว่า ความสุขเกีย่ วกับการ
มีความรู้สึกที่ดี คนที่มีความสุขมีแนวโน้มจะ
คิดว่าชีวติ เป็นของง่าย พวกเขายังหนุม่ ยังสาว
มีสขุ ภาพดี สามารถจับจ่ายใช้สอยหาซือ้ สิง่ ของ
ที่ตนต้องการและอยากได้ แต่ถ้าขาดเงินจะ
ท�าให้ระดับความสุขและระดับความหมายของ
ชีวิตลดลง แต่การขาดเงินจะมีผลกระทบต่อ
ระดับของความสุขมากกว่าระดับของความหมาย
ชีวติ ทีม่ คี วามสุขมักจะแสดงออกด้วยการ
ไม่มีความกังวลและความเครียด, ในระดับ
สังคม ชีวิตที่ให้ความส�าคัญกับความสุขมักจะ
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๔

เป็นกลุม่ ของผูเ้ อา มากกว่าผูใ้ ห้ เป็นวงจรชีวติ
ทีว่ นเวียนอยูก่ บั การตอบสนองความอยากของ
ตัว เมื่อได้ก็จะมีความสุข เมื่อขาดก็ผิดหวัง
เปราะบาง พวกเขามักที่จะไม่อยากเผชิญสิ่ง
ที่จะท�าให้ความสุขลดลง แต่ส�าหรับคนที่ให้
ความส�าคัญกับความหมายของชีวิต พวกเขา
จะมีความสุขกับการให้ และแม้เมื่อขาดเงินก็
จะไม่มีผลกระทบต่อชีวิตมากนัก
ชีวิตที่มุ่งความหมาย นําไปสู่การ
ปลดปลอยจากความยึดติดในตัวตน
ในขณะที่ ชีวิตที่มุ่งความสุข กลับ
นําไปสู่การปรนเปรอตัวตน
จริงๆ แล้ว สิ่งที่แยกมนุษย์เราออกจาก
สัตว์เดียรัจฉานประเภทอืน่ จึงไม่ใช่การแสวงหา
ความสุขแต่เป็นการแสวงหาความหมาย ชีวิต
ทีม่ คี วามหมาย คือชีวติ ทีม่ ศี รัทธากับอะไรบาง
อย่าง สามารถอุทศิ ชีวติ ให้กบั สิง่ ทีม่ คี า่ มากกว่า
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆ น้อย เช่น การ
ให้ทานคนยากจน การดูแลเด็กเล็กๆ ตลอด
ไปจนถึงความศรัทธาในธรรมะ หรือศาสนา
ที่เราเห็นว่ามีคุณค่า ชีวิตที่มุ่งความหมาย
จะมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงมักจะกล้าเข้า
หาสิ่งที่ท้าทายแม้จะรู้ว่าอาจจะต้องแลกมา
ด้วยความสุขทีล่ ดน้อยถอยลงไปบ้าง หรือด้วย
ความทุกข์ยากล�าบากก็ตาม
สิ่งหนึ่งที่เปนคุณลักษณะของมนุษย
คือ ความเอือ้ เฟอ และการมีสว่ นร่วม
ใหสรรพชีวติ อืน่ มีความสุข มันทําให
ชีวิตมีความหมาย แมว่ามันอาจจะ
ไม่จําเปนว่าจะทําใหเรามีความสุข
เสมอไป

ชีวติ ทีม่ คี วามหมายนอกจากจะท�าให้กา้ ว
พ้นตัวตนแล้ว ยังท�าให้ก้าวพ้นปจจุบันด้วย
ชีวิตที่มีความสุขชี้ไปที่ปจจุบัน ที่นี่เดี๋ยวนี้
แต่ในทีส่ ดุ ความสุขในปจจุบนั นัน้ ก็จา� ต้องจืดจาง
ลงไปเหมือนกับประสบการณ์อื่นๆ ความรู้สึก
ทีด่ ๆี หรือแย่ๆ ขึน้ ๆ ลงๆ จึงอาจมีผลกระทบ
ต่อชีวิตที่มุ่งความสุขแต่ไม่กระทบมากนักต่อ
ชีวิตที่มุ่งความหมาย ในขณะเดียวกัน ความ
หมายท�าให้เราอดทน มันเชือ่ มโยงปจจุบนั เข้า
กับอดีตและอนาคต ในขณะที่ความสุขโดย
ปกติไม่ได้มาจากการพิจารณาอดีตและอนาคต
พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ที่จ�ากัดความสนใจอยู่
กับปจจุบัน จะมีความสุขได้ง่ายกว่า แต่คนที่
คิดใคร่ครวญบทเรียนจากอดีตและรับผิดชอบ
ต่อผลในอนาคต จะรู้สึกได้ว่า ชีวิตมีที่มาที่ไป
ชีวิตมีความหมาย แม้ว่าอาจจะมีความสุขได้
น้อยกว่า แต่เขาจะมั่นคงในแนวทางมากกว่า
เมื่อกลับมาดูชีวิตของคุณหมอ Victor ก็
จะเห็นการเลือกเส้นทางชีวิตของท่าน ตอน
ที่ท่านเป็นเด็กอายุเพียง ๑๖ ป ก็ได้เขียน
บทความ ๒ หน้ า กระดาษ โต้ ต อบกั บ
Sigmund Freud ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทาง
จิตแพทย์ในยุคนั้น Freud ประทับใจในเด็ก
คนนี้มาก ถึงกับขอส่งเรื่องของ Victor ไปลง
ในวารสารทางการแพทย์ ระหว่างที่คุณหมอ
Victor ได้เรียนใน รร. แพทย์ ท่านได้ก่อตั้ง
ศูนยปองกันการฆาตัวตายในเด็กวัยรุน ขึ้น
ซึ่งช่วยให้ค�าปรึกษาโรคซึมเศร้า และช่วย
หาความหมายและคุณค่าของชีวิตให้แก่เด็กๆ
ผลการศึกษาพบว่า การมีเรือ่ งทุกขยาก
ผ่านเขามาในชีวิต แมจะทําใหความ
สุขในชีวติ ลดลง แต่มนั กลับทําใหความ
หมายของชีวิตมีมากขึ้น

๔
เหล่านั้น ช่วงที่นาซียึดครอง ท่านได้เสี่ยงชื่อ
เสียงและชีวิต ด้วยการให้ค�าวินิจฉัยโรคทาง
จิตแก่คนไข้ให้เบาขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้
เหล่านี้ถูกก�าจัดโดยพวกนาซี ด้วยชื่อเสียง
ของท่าน ประเทศอเมริกาได้อนุมตั วิ ซี า่ แก่ทา่ น
และภรรยาให้อพยพลี้ภัยไปอยู่ที่อเมริกาได้
แต่เนือ่ งจากท่านเป็นห่วงพ่อแม่ทอี่ ายุมากแล้ว
จึ ง ตั ด สิ น ใจอยู ่ แ ละช่ ว ยเป็ น ก� า ลั ง ใจให้ กั บ
ครอบครัว จนสุดท้ายต้องเข้าไปสู่ค่ายกักกัน
ท่านได้ช่วยครอบครัวและเพื่อนในค่ายกักกัน
หลายคนทางด้านจิตใจ แม้เขาเหล่านั้นเกือบ
ทั้งหมดจะต้องถึงวาระสุดท้ายในค่าย แต่
คุณหมอก็ได้เลือกทางที่มีความหมายต่อคน
รอบข้าง มากกว่าที่จะเลือกทางที่มีความสุข
ส่วนตัว
ผลการศึกษาป ๒๕๕๔ ยืนยันว่า ผู้ที่รู้สึก
ว่าชีวิตมีความหมาย พึงใจต่อชีวิตมากกว่า
ผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าชีวติ มีความสุข เข้ากันได้กบั ข้อสรุป
ของคุณหมอ Victor ที่ว่า “ถ้าชีวิตพอจะมี
ความหมายอะไรได้บา้ ง มันก็อยูท่ คี่ วามสามารถ
ในการเผชิญกับความทุกข์ยากนีเ่ องธรรมชาติ
ของการเป็นมนุษย์ที่แท้นั้น น�าไปสู่อะไรบาง
อย่างหรือใครบางคนทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่าตัวเอง
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความใฝ่ฝนอะไรที่ต้องการ
ท�าให้ส�าเร็จ หรือใครบางคนที่เรามีชีวิตเพื่อ
ยิง่ เราลืมความหมกมุน่ ทีม่ ใี นตนเอง มีศรัทธา
ในผูอื่นหรือสิ่งอื่น ยิ่งจะทําใหเราเปนมนุษย
ที่สมบูรณขึ้น”
การแสวงหาความหมายของชีวติ ท�ามนุษย์
ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริง เมื่อเราวางความสุข
ส่วนตัวไว้เพื่ออะไรบางอย่างที่เราเห็นคุณค่า
มันคือการอุทิศชีวิตในวิถีของการให้ มากกว่า
การเอา เราจะพบว่า มิใช่เราจะแสดงความ
เป็นมนุษย์ออกมาเท่านั้น แต่เรายังท�าให้ทุกๆ
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คนซาบซึง้ ถึงสัจธรรมอันเป็นอมตะของมนุษย์
ว่า ชีวิตที่ดีมีอะไรมากไปกว่าชีวิตที่มี (แค่)
ความสุข
ฟงบทความนี้จบแล้วอาจจะนึกว่า นี่เป็น
เพียงเรื่องของกลุ่มคนที่โชคร้ายที่ต้องติดอยู่
ในค่ายกักกันของนาซี แต่จริงๆ แล้ว พวกเรา
ทุกคนก็ไม่ตา่ งกัน เราต่างก็กา� ลังอยูใ่ นคุกของ
สังสารวัฏฏ์อนั กว้างใหญ่ ทีด่ เู หมือนจะมีอะไรๆ
ให้ท�า ให้เพลิดเพลินได้ โดยไม่มีที่สิ้นสุด แม้
ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนและเมื่อไร แต่สุดท้ายก็
ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายกันหมดทุกคน
พวกเราควรจะมีเป้าหมายในชีวติ กันบ้างดีไหม
และถ้าควรมี เป้าหมายนั้นควรจะเป็นอะไร
พวกเราจะตายกันอยู่ในคุก หรือควรจะมีเป้า
หมายในการออกจากคุกกันเล่า?
กลับมาที่ค�าถามของเทวดาในข้างต้นอีก
ครั้งหนึ่ง ยังจ�าได้ไหมว่าท่านตอบข้อไหน? ผู้
ที่ตอบแบบข้อ ก) วิถีชีวิตของท่านจะน�าท่าน
ไปสู่ สุคติ เพราะท่านจะมุ่งสั่งสมบุญที่น�าไป
เกิดในที่ที่มีความสุข ผู้ที่ตอบแบบข้อ ข) วิถี
ชีวิตของท่านจะน�าท่านไปสู่ อคติ คือการ
ปฏิบัติอริยมรรคเพื่อตัดกิเลสอันจะน�าไปสู่
ภพชาติ เมื่อตัดกิเลสได้หมดสิ้นก็จะไม่ไปเกิด
ที่ไหนอีก คือไม่มีคติที่ต้องไปเกิดอีกต่อไป
(ออกไปจากคุกได้) ส่วนผู้ที่ตอบแบบข้อ ค)
วิถีชีวิตของท่านจะน�าท่านไปสู่ ทุคติ เพราะ
จะใช้เวลาส่วนใหญ่มวั เมาในกามคุณซึง่ จะเป็น
เหตุน�ามาซึ่งภพภูมิที่เป็นทุกข์
(อ่านบทความนี้จบแล้วกลับไปตอบใหม่
อีกทีก็ได้นะ)
หมดความสุข ชีวิตยังอาจทนอยู่ต่อ
ไปได แต่หมดความหมาย ชีวิตก็
กลายเปนแค่ซาก
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ถ้าเราศึกษาค�าสอนของพระศาสดาให้ดี
ก็จะพบหลักฐานในพระไตรปิฎกมากมายทีท่ า�
เห็นได้ว่า ชาตินี้มิใช่มีอยู่ชาติเดียว ตายแล้ว
มิใช่จบกัน ถ้ายังไม่หมดเหตุก็ต้องเกิดอีก ถ้า
หมดเหตุก็ไม่เกิด เหตุก็คือ โลภ โกรธ หลง
นั่นเอง ซึ่งต้องปฏิบัติจึงจะตัดเหตุได้ เหตุมัน
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กระแสขันธ ปปญจา

ไม่ได้หมดไปได้เอง ผู้มีปญญาพิจารณาแล้ว
พึงเลือกทางชีวติ ให้ดี ทางหนึง่ วน ทางหนึง่ พ้น
อย่าให้เสียโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และ
ได้พบพุทธศาสน์ จงหาสาระของชีวิตให้พบ
ก่อนที่จะหมดโอกาสเถิด

วนวัฎฎะ
เวียน แวะ นรกเปรตเทพ ถึงพรหม
ว่าย วน สุขทุกข์ขม ขื่นแก้
ตาย ก่าย กองเกยถม แผ่นดินกว้าง
เกิด เก่า เอาอีกแล้
สังสารภพ จบไฉนฯ
พนวัฏฏะ
ทุกข เพราะเกิดแก่แล้ว ตายไป
สมุทัย ยังยืนไว้
อยากเที่ยง
นิโรธ แจ้งคืนไข
ตัณหาสิ้น
มรรค หักวัฏฏะเลี้ยง หมดทุกข์ สุขเกษมฯ
จุดจบ ความตาย เปาหมาย และธรรม
ฉะนั้นการเดินทางที่แท้จริง จึงเป็นการเดินทางของความหมาย ไม่ใช่การเดินทาง
ของร่างกาย เพราะร่างกายมันไ่ม่ได้เดินไปไหนนอกจากวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏฏ์เท่านั้น
ความหมายต่างหากที่ได้พัฒนาขึ้นไป จนพ้นจากสังสารวัฏฏ์ได้ในที่สุด
ถึงจุดจบ อาจไมพบ กับความหมาย
ถึงความตาย อาจยัง ไมถึงเปา
แตชีวิต ที่ผาน การขัดเกลา
ยอมหลอมเขา เปนหนึ่งได กับสายธรรมฯ

๔

การออกจากวัฏฏะนัน้ จะออกได้ดว้ ยทาง
สายกลาง (มัชฌิมปฏิปทา) เท่านั้น บางพวก
เห็นโทษของโทสะ พยายามเอาโลภะไปละ
โทสะ จึงหลงตัวมัวเมาคลุกเคล้าอยูก่ บั กามคุณ
แสวงหาความสุขใส่ตัวหลีกเลี่ยงความทุกข์ให้
ไกลที่สุด พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอุจเฉททิฐิ
เข้าใจว่าตายแล้วสูญ เสพสุขให้เต็มที่ตายแล้ว
ก็จบกัน เรียกว่า “พวกถึงจุดจบแต่ไม่พบกับ
ความหมาย”
บางพวกเห็นโทษของโลภะ พยายามเอา
โทสะไปละโลภะ จึงทรมานตนให้ล�าบากหา
ความทุกข์ใส่ตัว เพราะหวังจะท�าลายโลภะ
ที่ ม ากั บ ความสุ ข นั้ น พวกนี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น
สัสสตทิฐิ เข้าใจว่าคนที่ตายไปนั้นจะไปเกิด
ต่อๆ ไป ยั่งยืนเที่ยงแท้ จนเข้าถึงความสุขได้
เป็นนิรันดร์ จึงเรียกได้ว่า “พวกถึงความตาย
แต่ก็ยังไม่ถึงเปา”
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แต่ทางทั้งสองนี้ไม่ใช่ปฏิปทาเพราะไม่ได้
แก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงนั่นก็คือ โมหะ อันเป็น
อวิ ช ชาความมื ด ปิ ด บั ง ความเป็ น จริ ง แห่ ง
สังสารวัฏฏ์เอาไว้ ซึ่งจะสว่างแจ้งได้ก็ด้วยข้อ
ปฏิบตั ใิ นโพธิปก ขิยธรรม หรือธรรมอันเป็นฝก
ฝ่ายแห่งการตรัสรู้ การปฏิบตั จิ ะค่อยๆ ขัดเกลา
ความมืดหลงออกไปจากจิตใจ เกิดสัมมาทิฐิ
อันละเอียดลึกซึ้งขึ้นตามล�าดับ จนชีวิตของ
เขาหลอมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันกับอริยมรรค
มีองค์ ๘ และเอกายนมรรคหรือทางสาย
กลางอันเปนเอกนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถตัดอนุสยั
กิเลส หยั่งลงสู่กระแสแห่งพระนิพพาน อัน
เป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุด และนั่นไม่ใช่
หรือที่เป็น ความหมาย และความสุข สูงสุด
ที่เราพึงได้ในชีวิตนี้.

Who is Who
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระสิริมังคลมหาเถระ
พระผูทรงพระไตรปฎก
แหงลานนาไทย*

ปยธรรมภิกษุ หริภุญชัยบุรี

พระสิรมิ งั คละ เป็นทีร่ จู้ กั กันในวงการบาลี
สนามหลวงของไทยว่า “พระสิรมิ งั คลาจารย์”
เป็นพระมหาเถระชาวเมืองเชียงใหม่ สมัย
อาณาจักรล้านนา อีกทั้งยังเป็นพระมหาเถระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปหนึ่ง สันนิษฐานว่าท่าน
มี ชี วิ ต อยู ่ ใ นช่ ว งรั ช สมั ย พระเจ้ า ติ โ ลกราช
รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐) ถึงรัชสมัย
พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์ รัชกาลที่ ๑๖ (พ.ศ.
๒๐๙๔-๒๑๐๗) แห่งราชวงศ์มังราย ตาม
หลักฐานที่แน่ชัดจากข้อความในวรรณกรรม
บาลีแสดงชัดเจนว่า ท่านมีชีวิตอยู่ในรัชสมัย ปรเมนฺเท นวปุเร อิสฺสรสฺส ลกวฺหยราชนตฺพระเมืองแก้ว รัชกาลที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๐๓๐- ตุโน ราชาติราชสฺส มนุชินฺทสฺส สพฺพราชูนํ
๒๐๖๘) ดังข้อความในท้ายคัมภีรม์ งั คลัตถทีปนี ติลกภูตสฺส ปรมสฺสทฺธสฺส ปฏิตสพฺพฺตุ ฺ(มงฺคลตฺถทีปนี [ทุติโย ภาโค] หลักสูตร ป.ธ.๕) าณสฺ ส พุ ทฺ ธ สาสเน ปสนฺ น สฺ ส กาเล
ฉฬสีตฺยาธิกฏสตสกฺกราเช มกฺกฏวสฺเส
ข้อ ๖๒๗ ว่า
“อิจฺจายํ นวปุรสฺส ทกฺขิณทิสาภาเค กตา มงฺคลตฺถทีปนี”
แปลความว่า “คัมภีรมังคลัตถทีปนี นี้
คาวุเต าเน วิวิตฺเต สมฺปตฺตานํ ปสาทชนเก สฺุาคาเร วสนฺเตน วิเวกาภิรเตน พระมหาเถระผูม้ นี ามอันครูทงั้ หลายเรียกแล้ว
มหุสฺสาเหน ติปฏกธเรน สทฺธาพุทฺธิวิริยปฺ- ว่า “สิริมังคละ” ผู้ปรารถนาซึ่งความเป็นผู้
ปฏิมณฺฑิเตน สกปเรสํ โกสลฺลมิจฺฉนฺเตน ฉลาดแก่ตนเองและผู้อื่น ผู้ประดับแล้วด้วย
“สิรมิ งฺคโล” ติ ครูหิ คหิตนาเมน มหาเถเรน ศรัทธา ปญญา และความเพียร เปนผูทรง
* ผู้ทรงพระไตรปิฎก หรือ ปิฏกธร คือ ผู้ที่สามารถท่องจ�าพระไตรปิฎกได้ มีมาแต่ครั้งโบราณ
ของไทย ดังจะเห็นได้จากบทบาลีที่เป็นวิเสสนะของกัตตาผู้ที่รจนาคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ว่า
“...ติปิฏกธเรน...” ในบทความ ซึ่งในปจจุบันทางรัฐบาลพม่าได้จัดเป็นต�าแหน่งของพระภิกษุที่
สามารถสอบท่องจ�าพระไตรปิฎกปากเปล่าและสอบข้อเขียนผ่าน.

๔
พระไตรปฎก มีความอุตสาหะมาก ยินดีใน
ความสงัด อยู่ในเรือนว่างอันเป็นที่เกิดแห่ง
ความเลื่อมใสของชนทั้งหลายผู้มาถึง เป็นที่
เงียบสงบ ในทีค่ าวุต ๑ (จากตัวเมืองเชียงใหม่
๑ คาวุต = ๒๐๐๐ วา) (๔ ศอก = ๑ วา,
๒๕ วา = ๑ อุสภะ, ๘๐ อุสภะ = ๑ คาวุต)
ในทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ (นวปุระ) แต่งแล้ว
ในป ว อก (ป ก าบสั น ) จุ ล ศั ก ราช ๘๘๖
(พุทธศักราช ๒๐๖๗ ปวอก ฉศก) ในรัชกาล
ของพระราชาผู้ทรงยิ่งกว่าพระราชา (พระเมืองแก้ว รัชกาลที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)
ผู้ทรงเป็นจอมแห่งมนุษย์ ผู้ทรงเป็นยอดแห่ง
พระราชาทั้งปวงทั้งหลาย ทรงเป็นพระราช
นัดดาของพระราชาพระนามว่า ลกะ (พระเจ้า
ติโลกราช รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)
ผู้ทรงเป็นใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ (นวปุระ)
อันเป็นเมืองหลวง (ของแคว้นล้านนา) ผู้ทรง
มีศรัทธายิง่ ผูท้ รงปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ
ทรงเลื่ อ มใสแล้ ว ในพระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ย
ประการฉะนี้”
ส�าหรับ “สุญญาคาร” (เรือนว่าง) ที่เป็น
ที่พ�านักของท่านในอดีตชื่อว่า “วัดสวนขวัญ
ปจจุบันเรียกว่า “วัดต�าหนัก” ตั้งอยู่ที่บ้าน
ต�าหนัก ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ทางทิศใต้ของสนามบินเชียงใหม่
วัดนี้เข้าได้ ๒ ทาง เส้นทางแรกจากถนน
สมโภช ๗๐๐ ป เชียงใหม่ อีกเส้นทางหนึ่ง

23

คือถนนเชียงใหม่-หางดง มีปา้ ยบอกทางชัดเจน
วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้น
ในสมัยใด
ส่วนที่ตั้งของวัด ว่าตามคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแล้ว อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่
ถ้าว่าตามคัมภีร์เวสสันตรทีปนีแล้ว อยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดสีหฬาราม (วัดป่า
แดงมหาวิหาร) เชิงดอยสุเทพ ดังข้อความมา
ในคัมภีร์บาลีเวสสันตรทีปนี (ฉบับหอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร) หน้า ๔๗๓ ว่า
“อิ ติ นวปุ เร ปติ ฏ  ิ ต สี ห ฬารามสฺ ส
ทกฺขิณปจฺฉิมทิสายํ ปติฏิเต เทยฺยภาสาย
“สฺวนขฺวนฺ”ติ ปากฏนาเม วิหาเร ...”
แปลความว่า “... ในวิหาร (วัด) อันมี
นามปรากฏด้วยภาษาไทย (ไทย [ไต] ล้านนา)
ว่า “สวนขวัญ” อันตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ของวัดสีหฬาราม (วัดป่าแดงมหาวิหาร)
อันตัง้ อยูใ่ นเมืองเชียงใหม่ ... ด้วยประการฉะนี”้
ผลงานวรรณกรรมบาลี
วรรณกรรมบาลีที่พระสิริมังคละแต่งนั้น
ล้วนแล้วแต่แต่งในปลายรัชสมัยพระเมืองแก้ว
รัชกาลที่ ๑๑ ในช่วงป พ.ศ. ๒๐๖๐-๒๐๖๗
มี ๔ คัมภีร์ มีคัมภีร์ประเภททีปนี ๓ คัมภีร์
(คัมภีร์ท่ีพรรณนาความหมายค�าอธิบายอย่าง
ชัดเจน) และคัมภีรป์ ระเภทฎีกาของปกรณ์วเิ สส
๑ คัมภีร์ คือ
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๔

๑. เวสสันตรทีปนี พรรณนาเรือ่ งเวสสันดร
ชาดก ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย โดย
อธิบายและยกหลักฐานมาประกอบตามนัย
พระบาลีไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
ปกรณ์วเิ สส และคัมภีรส์ ทั ทาวิเสส โดยละเอียด
แต่งในป พ.ศ. ๒๐๖๐
๒. จักกวาฬทีปนี พรรณนาเรื่องระบบ
จักรวาลในคติพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย
อธิบายและยกหลักฐานตามนัยพระบาลีไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส และ
คัมภีร์สัททาวิเสส โดยละเอียด แต่งในป
พ.ศ. ๒๐๖๓
๓. สังขยาปกาสกฎีกา พรรณนาคัมภีร์
สังขยาปกาสกะ (เกี่ยวกับมาตรานับ ชั่ง ตวง
วัด ในฝ่ายคัมภีร์บาลี) ของพระญาณวิลาส
ชาวล้านนา ที่แต่งไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๘ ใน
รัชสมัยพระเมืองแก้วเช่นกัน และฎีกาอธิบาย
นี้แต่งในป พ.ศ. ๒๐๖๓
๔. มังคลัตถทีปนี พรรณนาเรือ่ งมงคลสูตร
ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย โดยอธิบาย
และยกหลั ก ฐานตามนั ย พระบาลี ไ ตรปิ ฎ ก
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส และ
คัมภีร์สัททาวิเสส โดยละเอียด แต่งในป พ.ศ.
๒๐๖๗ ปจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้ใช้คัมภีร์นี้
เป็นหลักสูตรเปรียญธรรม ๔ และ ๕ ประโยค
โดยแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาค ๑ (ปฐโม
ภาโค) เป็นหลักสูตรประโยค ๔ และภาค ๒
(ทุติโย ภาโค) เป็นหลักสูตรประโยค ๕
การแต่งวรรณกรรมบาลีของพระสิรมิ งั คละ
นอกจากท่านจะยกหลักฐานมาประกอบในการ
พรรณนาจากพระบาลีไตรปิฎก อรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสสต่างๆ แล้ว ที่
ส�าคัญที่สุดคือ “หลักการใชภาษาบาลี” นั้น
จะต้องให้ถกู ต้องทีส่ ดุ และการทีจ่ ะให้ถกู ต้อง

ที่สุดนั้นจะต้องอาศัย “คัมภีรบาลีไวยากรณ
และคัมภีรท เี่ กีย่ วกับหลักภาษาบาลี (สัททาวิเสส)” พบว่าในงานวรรณกรรมบาลีของ
พระสิริมังคละนั้น มี ๔ กลุ่มคัมภีร์ที่ท่าน
อ้างอิง คือ ๑. คัมภีรไ วยากรณ (ศัพทศาสตร์)
๒. คัมภีรอภิธาน (นิฆัณฑุ) ๓. คัมภีรฉันท
(ฉันทลักษณ์) ๔. คัมภีรอลังการะ (เกฏภะ)
และนอกจากนีย้ งั มีคมั ภีรอ์ ภิธานฝ่ายสันสกฤต
คือ คัมภีร์อมรโกสและคัมภีร์อมรมาลาด้วย
รวมทั้งหมดแล้วมี ๑๘ คัมภีร์ ดังรายชื่อตาม
กลุ่มคัมภีร์ต่อไปนี้
กลุ่มคัมภีรไวยากรณ (ศัพทศาสตร)
๑. กัจจายนไวยากรณ์ (สายกัจจายนะ)
๒. มุ ข มั ต ตที ป นี หรื อ นยาส (ฎี ก า
กัจจายนะ)
๓. ปทรูปสิทธิ (น�าสูตรของกัจจายนะ
มาเรียงใหม่)
๔. ปทรูปสิทธิฎีกา (อธิบายปทรูปสิทธิ)
๕. โมคคั ล ลานไวยากรณ์ (สายโมคคัลลานะ)
๖. สัททนีติปกรณ์ (สายสัททนีติ)
๗. สัททสารัตถชาลินี (คาถา)
๘. สัททสารัตถชาลินีฏีกา
๙. สัททัตถเภทจินตา (คาถา)
๑๐. สัททัตถเภทจินตาฎีกา
กลุ่มคัมภีรอภิธาน (นิฆัณฑุ)
๑๑. อภิธานัปปทีปิกา (คาถา)
๑๒. อภิธานัปปทีปิกาฎีกา
๑๓. อมรโกส (อภิธานสันสกฤต)
๑๔. อมรมาลา (อภิธานสันสกฤต)
กลุ่มคัมภีรฉันท (ฉันทลักษณ)
๑๕. วุตโตทัยฉันโทปกรณ์
๑๖. ฉันทวุตติปทีป

๔
กลุ่มคัมภีรอลังการะ (เกฏภะ)
๑๗. สุโพธาลังการะ
๑๘. สุโพธาลังการฎีกา
ส�าหรับรายละเอียดของแต่ละคัมภีร์นั้น
ผู้สนใจสามารถค้นคว้าได้ในหนังสือประวัติ
วรรณคดีบาลี และประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส
(ของพระคันธสาราภิวงศ์) ได้
จากรายชื่อ “คัมภีร์บาลีไวยากรณ์และ
คัมภีรท์ เี่ กีย่ วกับหลักภาษาบาลี (สัททาวิเสส)”
ที่พระสิริมังคละใช้อ้างอิงประกอบการแต่ง
วรรณกรรมบาลีนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความ
รุง่ เรืองของการศึกษาภาษาบาลีในสมัยล้านนา
เป็นอย่างดี และเนื้อหาของวรรณกรรมที่
พระสิริมังคลาจารย์แต่งนั้น ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงความรุ่งเรืองของการศึกษาพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส
ต่างๆ ผ่านภาษาบาลีโดยตรงของพระภิกษุ
สามเณรในสมัยล้านนาอีกด้วย
ปจจุบนั คัมภีรห์ ลักภาษาบาลีเหล่านัน้ และ
คัมภีรท์ พี่ ระสิรมิ งั คละแต่งนัน้ ได้รบั การสืบทอด
โดยการปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนา (ภาษา
บาลี) มาสู่อักษรขอมไทย เมื่อคราวสังคายนา
ในรัชกาลที่ ๑ พร้อมกับด้วยพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ดังข้อความในหนังสือ
พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่องการ
สังคายนาพระไตรปิฎก ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์
(วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) เมื่อพุทธศักราช
๒๓๓๑ ว่า “ในปวอก สัมฤทธิศกนัน้ พระบาท
สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจาหลวง ทรง
พระราชรําพึงถึงพระไตรปฎกธรรมอันเปนมูล
รากแหงพระปริยตั ศิ าสนา ทรงพระราชศรัทธา
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พระราชทานพระราชทรัพยเปนอันมาก ให
เปนคาจางชางจารจารึกพระไตรปฎกลงลาน
แตบรรดามีฉบับในที่ใดๆ ที่เปนอักษรลาว*
อักษรรามัญ ก็ใหชําระแปลออกเปนอักษร
ขอม ...”** เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในการสังคายนา
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ นั้น มีการแบ่งคณะผู้
สังคายนาเป็น ๔ กอง คือ (๑) กองพระวินัย
(๒) กองพระสูตร (๓) กองพระปรมัตถ หรือ
พระอภิธรรม (๔) กองพระสัททาวิเสส (คัมภีร์
บาลีไวยากรณ์และเกี่ยวกับหลักภาษาบาลี)
แสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อน โบราณาจารย์ของ
ไทยท่านให้ความส�าคัญของคัมภีร์สัททาวิเสส
เทียบเท่ากับพระไตรปิฎก เสมือนเป็นปิฎก
ที่ ๔ ทั้ ง นี้ เ พราะเหตุว่าในการที่จะศึกษา
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น หรือ
แม้ ใ นการที่ จ ะรั ก ษาสื บ ทอดพระไตรปิ ฎ ก
อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ให้มบี ทและพยัญชนะ
ถูกต้องสมบูรณ์นนั้ ต้องอาศัยคัมภีรส์ ทั ทาวิเสส
เท่านั้นเป็นมูลฐาน
ในป พ.ศ. ๒๔๖๔ หอสมุดวชิรญาณ
ได้จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อคัมภีร์ภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต ถวายในงานเฉลิมพระชันษา
ซายิด สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีชื่อคัมภีร์สัททาวิเสส ๑๕๓
คัมภีร์ ปจจุบันบัญชีรายชื่อดังกล่าวมีปรากฏ
อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ (กจฺจายนพฺยากรณ�
บทน�า หน้า [๒๖] มจร. พ.ศ. ๒๕๔๐) แสดง
ให้เห็นถึงความรุง่ เรืองของการศึกษาภาษาบาลี
ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างดี แต่
ทว่าในปจจุบันแทบจะไม่มีใครรู้จักและเคย
พบเห็นคัมภีร์เหล่านั้นเลย

* ลาว ได้แก่ ล้านนา ล้านช้าง ไทยอีสาน
** ดูเพิม่ เติมในพระไตรปิฎกฉบับประชาชน หน้า ๒๙
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๔

แด่แม่ทั้งผอง
แม่ของใครใครก็รักปกตรึงจิต
แม่อุทิศเลือดเนื้อเพื่อเชื้อไข
แม่โอบอุ้มคุ้มครองปวงผองภัย
แม่ยิ่งใหญ่กว่าใครใครในโลกา
แม่ให้นมอาหารกาลยังเล็ก
เมื่อตอนเด็กสอนเลี้ยงชีพแสวงหา
เอาตัวรอดปลอดภัยเติบใหญ่มา
แม่ห่วงหาสายตาเอื้ออาทร
อนิจจาเวลาไม่นานนัก
มีคนลักพาแม่พรากจากฉันก่อน
ทั้งทุบตีท�าร้ายตายม้วยมรณ์
ฉันอ้อนวอนน�้าตาล้นไม่สนใจ
เมื่อฉันโตมีลูกพันผูกรัก
เขามาชักลากฉันจากลูกไปไหน
แล้วลูกฉันจะอยู่กันอย่างไร
สุดอาลัยกายใจทุกข์เขาคุกคาม
ขอวิงวอนอย่าฆ่าฉันได้ไหม
ขอเห็นใจแก่แม่ลูกขอทวงถาม
อย่ากินเลือดเชือดเนื้อฉันประณาม
กรรมจะตามอาฆาตทุกชาติไป
แผ่เมตตาชีวาฟนคืนหรือ
มีดท่านถือแทงเจ็บปวดรวดร้าวไฉน
ถ้าฉันท�ากับคนบ้างจะอย่างไร
คิดหรือไม่ครอบครัวฉันนั้นทรมาน
โปรดอย่าซื้ออย่าขายกายเนื้อฉัน
อย่าผันเงินใบสั่งฆ่าเป็นอาหาร
อย่าเพิม่ เติมอุปสงค์อปุ ทาน
โปรดสงสารให้ฉันอยู่คู่ครอบครัวฯ

ปุญญวังโส

อันเนือ่ งจากวันแม่ ๑๒ ส.ค. และ เทศกาล
กินเจ ๑๓-๒๑ ต.ค. นี้ ขอยกพุทธพจน์ขึ้น
มาศึกษากันสัก ๓ ข้อ
พระพุทธองคทรงตรัส...(๑) “ทุกชีวติ กลัวตาย”
“สัตวทั้งปวงยอมหวาดหวั่นตออาชญา
ยอมหวาดกลัวตอความตาย เมื่อบุคคลนึก
เปรียบเทียบเขามาทีต่ นฉะนีแ้ ลว จึงไมควรฆา
(สัตวอื่น) ดวยตนเอง หรือใชใหผูอื่นฆา”
(ขุ. ธัม. ๒๐)

พระพุทธองคตรัส...(๒) “มิจฉาวณิชชา ๕”
“การคาขายผิด (การซือ้ ขายอันเปนมิจฉา)
อันอุบาสกไมพึงกระทําคือ ๑. สัตถวณิชชา
การคาขายศาสตรา ๒. สัตตวณิชชา การ
คาขายสัตว ๓. มังสวณิชชา การคาขายเนื้อ
สัตว ๔. มัชชวณิชชา การคาขายของมึนเมา
๕. วิสวณิชชา การคาขายยาพิษ” (“วณิชช

สูตร” องฺ. ปญจก. ๒๒/๑๗๗)

๔
ในอรรถกถาและฎีกา อธิบายว่า การ
ค้าขายสัตว์ ในที่นี้หมายถึงการค้าขายมนุษย์
ทีห่ า้ มค้าขาย เพราะท�าให้มนุษย์หมดอิสรภาพ
การค้าขายเนื้อ หมายถึงการเลี้ยงสัตว์มีสุกร
เป็นต้นไว้ขาย หรือการขายเนื้อสัตว์ เพราะ
เป็นเหตุให้ตอ้ งฆ่าสัตว์ (องฺ. ปฺจก. อ ๓/๑๗๗/๖๘,

องฺ. ปฺจก. ฎีกา ๓/๑๗๗-๘/๖๖)
v

“ไมควรทําบาปเพราะเห็นแกกิน”
น ฆาสเหตุป กเรยฺย ปาป
(ขุ. ชา. นวก. ๒๗/๒๖๒)

v

“ความไม เ บี ย ดเบี ย น เป น สุ ข ในโลก”
อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก
(วิ. มหา. ๔/๖, ขุ. อุ. ๒๕/๘๖)

v

“เมตตาเปนเครื่องคํ้าจุนโลก”
โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา (สมเด็จพระมหา-

สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

ข้อที่ ๑ ในเบญจศีล ห้ามฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
เจตนารมณ์ของศีลข้อนี้ คือความไม่เบียดเบียน
ความเมตตากรุณาต่อชีวิตสัตว์โลก เป็นข้อที่
๑ ของเบญจธรรม จุดหมายสูงสุด คือการละ
โทสะ ตามที่ พุ ท ธองค์ ต รั ส (๑) ไม่ ค วร
ฆ่าเอง (ทางตรง) หรือใช้ให้ผอู้ นื่ ฆ่า (ทางอ้อม)
ค�าว่าใช้ผู้อื่นฆ่า มีได้หลายนัย มิใช่เพียงแค่ใช้
วาจาสั่งชัดๆ เท่านั้น แม้การส่งสัญญาณ
บางอย่างให้เป็นสือ่ รูก้ นั ก็นบั รวมอยูด่ ว้ ย ทัง้ นี้
เอาเจตนาเป็นส�าคัญ ส่วนพุทธองค์ตรัส (๒)
เพราะท่านมองเห็นตลอดสายของวงจรการ
เบียดเบียน เห็นความต่อเนือ่ งเป็นเหตุเป็นผล
ต่อกัน เป็นอิทัปปจจยตา เทียบกับทางโลก
ปจจุบนั เช่น การซือ้ ขายของโจร ก็ผดิ กฎหมาย
การซือ้ ขายงาช้างหรือตัวเดียวอันเดียว (อวัยวะ
เพศช้าง เพราะความเชื่อว่าเป็นยาบ�ารุงเพศ
หรืองวงช้าง) ซึง่ น�าไปสูก่ ารฆ่าช้างก็ผดิ กฎหมาย
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การซือ้ ขายเนือ้ สัตว์ตายหรือสัตว์เป็นบางชนิด
ก็ผิดกฎหมาย ทางโลกก็มองเห็นวงจรของ
ความต่อเนื่องเป็นเหตุปจจัยส่งเสริมซึ่งกัน
และกันอยู่ พระสัพพัญูทรงมองเห็นมาก่อน
แล้วจึงได้บัญญัติขึ้น เพื่อความไม่เบียดเบียน
กัน ฉะนั้น เมื่อชาวพุทธถือศีล ๕ และปฏิบัติ
ตามมิจฉาวณิชชา ๕ คือ ไม่ค้าขายสัตว์และ
เนือ้ สัตว์ มารวมเป็นหมูก่ ลุม่ สังคมของหมูน่ นั้
ก็ เ สมื อ นสั ง คมมั ง สวิ รั ติ ไ ปในตั ว ครั้ น เมื่ อ
ถวายอาหารให้พระๆ ก็พลอยสบายใจไปด้วย
ไม่ต้องมาระแวงระวังสงสัยว่านี้เป็นเนือ้ ทีค่ วร
หรื อ ไม่ ค วร (อกั ป ปิ ย มั ง สะ) ดั ง เช่ น ใน
“ชีวกสูตร”
พระพุทธองคตรัส...(๓) “ทําบุญไดบาปดวย
เหตุ ๕ ประการ”
“ดูกรชีวก ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคต
หรือสาวกตถาคต ผูนั้นยอมประสพบาปมิใช
บุญเปนอันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการ คือ
ผูนั้นกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงไปนํา
สัตวชื่อโนนมา ดังนี้ ชื่อวายอมประสพบาป
มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการที่ ๑ นี้
สัตวนั้นเมื่อถูกเขาผูกคอนํามา ไดเสวยทุกข
โทมนัส ชื่อวายอมประสพบาปมิใชบุญเปน
อันมาก ดวยเหตุประการที่ ๒ นี้ ผูนั้นพูด
อยางนี้วา ทานทั้งหลายจงไปฆาสัตวนี้ ชื่อวา
ยอมประสพบาปมิใชบญ
ุ เปนอันมาก ดวยเหตุ
ประการที่ ๓ นี้ สัตวนั้นเมื่อเขากําลังฆา ยอม
เสวยทุกข โทมนัส ชื่อวายอมประสพบาปมิใช
บุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการที่ ๔ นี้
ผูนั้นยอมยังตถาคตและสาวกตถาคต ใหยินดี
ดวยเนื้อเปนอกัปปยะ ชื่อวายอมประสพบาป
มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการที่ ๕ นี้
ดูกรชีวก ผูใ ดฆาสัตวเจาะจงตถาคตหรือสาวก
ของตถาคต ผูน นั้ ยอมประสพบาปมิใชบญ
ุ เปน
อันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการนี”้ (ม.ม. ๑๓/๖๐)
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๔

ส�าหรับพระซึ่งมีวินัยห้ามซื้อขายอยู่แล้ว
ก็คงไม่ท�าผิดในมิจฉาวณิชชา ๕ นี้ ในพุทธเถรวาทไม่มีการห้ามฉันเนื้อสัตว์แบบเด็ดขาด
ตายตัว ไม่เหมือนพุทธมหายานทีม่ ศี ลี ห้ามฉัน
เนือ้ สัตว์ชดั เจน และถือเป็นศีลของพระโพธิสตั ว์
วัตถุ ๕ ประการทีพ่ ระเทวทัตเสนอ “(๑) ภิกษุ
ทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต
รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ (๒)
ภิกษุท้ังหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
ตลอดชีวิต รูปใดยินดีกิจนิมนต รูปนั้นพึง
ตองโทษ (๓) ภิกษุทั้งหลายพึงถือผาบังสุกลุ
เปนวัตรตลอดชีวติ รูปใดยินดีคหบดีจวี ร รูป
นั้นพึงตองโทษ (๔) ภิกษุทั้งหลายพึงถือการ
อยูโคนไมเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัย
ทีม่ งุ ทีบ่ งั รูปนัน้ พึงตองโทษ (๕) ภิกษุทงั้ หลาย
ไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอด รูปใดฉันปลา
และเนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ.
พระผูมีพระภาครับสั่งวา อยาเลยเทวทัต
ภิกษุใดปรารถนา ภิกษุนั้นจงถือการอยูปา
เปนวัตร รูปใดปรารถนา จงอยูในบาน รูปใด
ปรารถนา จงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร รูป
ใดปรารถนา จงยินดีกจิ นิมนต รูปใดปรารถนา
จงถื อ ผ า บั ง สุ กุ ล เป น วั ต ร รู ป ใดปรารถนา
จงยินดีคหบดีจีวร เราอนุญาตโคนไมเปน
เสนาสนะ ๘ เดือน เราอนุญาตปลาและเนือ้ ที่
บริสุทธิ์โดยสวนสาม คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน
ไมรังเกียจ” (วินย. ๗/๓๘๔)
จะเห็นว่าทุกข้อพุทธองค์ให้ปฏิบัติตาม
ความสมัครใจ จะท�าหรือไม่ท�าก็ได้ไม่บังคับ
เพราะเงือ่ นไขทีพ่ ระเทวทัตเสนอนัน้ บังคับทุก
คนตลอดชีวติ ไม่ปฏิบตั มิ โี ทษ เเต่พระสัพพัญู
ทรงเล็งเห็นอินทรียพ์ ละ และเหตุปจ จัยภายนอก
ภายในของแต่ละคนต่างกัน ความแตกต่าง
กันของขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากร

ยุคสมัยกาลเวลา ฤดูกาล ภูมปิ ระเทศ กฎหมาย
จะเป็นข้อจ�ากัดท�าให้ปฏิบัติไม่ได้ และท�าให้
การเผยแพร่ศาสนาไม่กว้างขวาง ชาวโลกก็จะ
เสียโอกาสที่จะได้ฟงพระสัทธรรมไป แต่ไม่ใช่
ว่าไม่ดี ถ้ารูปใดปฏิบัติได้ด้วยความเข้าใจใน
เนือ้ หาสาระเป้าหมาย ว่าท�าเพือ่ ขัดเขลากิเลส
มักน้อยสันโดษฝกตน ดังเห็นได้จากข้อ ๒, ๓,
๔ เป็นนิสัย ๔ ในอนุศาสน ๘ ที่พระทุกรูป
จะต้องได้รับการสอนจากอุปชฌาย์ตอนบวช
และ ๔ ข้อต้นมีในธุดงควัตร ๑๓ ส่วนข้อ ๕
การออกกฎแบบเด็ดขาด ท�าให้การเผยแพร่
ในหมู่คนที่ยังไม่เข้าใจเป็นไปได้ยาก และพระ
คือผู้ขอ การเลี้ยงชีพพระต้องเนื่องด้วยผู้อื่น
ไม่ควรท�าตนเลี้ยงยาก จึงอนุญาตแต่แบบมี
เงื่อนไขเป็นชั้นๆ มีรายละเอียด เช่น ห้ามฉัน
เนื้อ ๑๐ จ�าพวกเด็ดขาด ห้ามฉันอุทิสมังสะ
อนุญาตเฉพาะเนื้อที่ตนไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน
ไม่รังเกียจ ส�าหรับพระที่เห็น ได้ยิน หรือ
รังเกียจ แม้แค่สงสัย ถ้าฉันก็อาบัติทุกกฏ
การตี ค วามนี้ อ าจแตกต่ า งกั น ในแง่ ค� า
จ�ากัดความของ “อุทิศมังสะ,ปวัตตมังสะ,
ไม่ไดเห็น,ไม่ไดยิน” ว่าครอบคลุมกว้างขวาง
ละเอียดแค่ไหน พระฝ่ายเถรวาทให้นิยามว่า
ปวัตตมังสะคือเนื้อที่เขาฆ่าเพื่อขายคนทั่วไป
ตามปกติธรรมดา ไม่ได้เจาะจงฆ่าเพือ่ พระ คือ
ไม่ใช่อุทิศมังสะ เมื่อไม่ไดเห็น ไม่ไดยินว่า
เขาเจาะจงฆ่าเพื่อถวายพระ ไม่ไดคิดสงสัย
ด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ จึงไม่รงั เกียจทีจ่ ะรับถวาย
เนื้ออันเป็นกัปปยะนั้น เมื่อพิจารณาแล้วฉัน
เห็นสักว่าธาตุ ไม่ได้ติดใจยินดีในรสเนื้อสัตว์
ไม่ได้ยินดีในการตายของสัตว์ ก็เป็นสิทธิตาม
พุทธานุญาต เมื่อจะฉันก็ต้องท�าใจให้เหมือน
ดังฉันเนื้อบุตรของตนที่ตายกลางทะเลทราย
ที่ พ ่ อ แม่ จ� า เป็ น ต้ อ งกิ น เพื่ อ ความอยู ่ ร อด
(“ปุตตมังสสูตร” ส.นิ. ๑๖/๒๔๑)

๔
ส่วนพระที่ไม่ฉันเพราะท่านเคยไดเห็น
เคยไดยิน เคยมีประสบการณ์ หรือรู้เข้าใจขั้น
ตอนต่างๆ ในความทุกข์ทรมานทารุณเจ็บปวด
ของการฆ่าสัตว์น�ามาเป็นอาหาร จึงสงสาร
สลดสังเวช รังเกียจ ไม่อยากมีส่วนเข้าไป
เกี่ยวข้องในวงจรนี้ตามวิจารณญาณของท่าน
ก็เป็นสิทธิของท่านตามพุทธานุญาต หรือ
ตีความว่าการเจาะจงฆ่าสัตว์เพื่อกินเพื่อขาย
คืออุทิสมังสะ จึงรังเกียจ เพราะไม่อยากไป
เพิม่ อุปสงค์อปุ ทาน (demand-supply) ของ
วงจรนี้ แต่จะฉันเฉพาะปวัตตมังสะ คือสัตว์
ที่ตายเอง หรือเดนเหลือจากสัตว์อ่ืนฆ่ากิน
กันเองตามธรรมชาติ ว่าเป็นเนือ้ กัปปยะ ตาม
นิยามที่ท่านเข้าใจ
ตั ว อย่ า งปุ พ พกรรมของพระพุ ท ธเจ า
“ในกาลกอน เราเปนเด็กในหมูบานของชาว
ประมง เห็ น คนทั้ ง หลายฆ า ปลาแล ว เกิ ด
ความโสมนัส ดวยวิบากแหงกรรมนั้น ความ
ทุกขที่ศีรษะคือปวดศีรษะไดมีแลวแกเรา ใน
เมื่อเจาศากยะทั้งหลายถูกเบียดเบียน ถูก
พระเจาวิฑูฑภะฆาแลว” (ขุ.อป.๓๒/๓๙๒) นี่
แค่มโนกรรมเท่านั้น ไม่ได้ฆ่าเองหรือใช้ให้
เขาฆ่า ยังต้องเสวยวิบากเห็นปานนี้ กรรม
และวิบากช่างลึกซึ้งยิ่งนัก เป็นอจินไตย
ตัวอย่างการสรางสังคมพุทธทีถ่ ือศีล ๕ ไม่มี
การเบียดเบียนสัตว (ขาวจากเดลินิวส)
“ฮือฮาเจอหมู่บานศีล ๕ นับหมื่นครัว
ไม่กินเนื้อสัตว พบหมู่บ้านถือศีล ๕ กิน
มังสวิรัติทั้งหมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ หลังคาเรือน
อยู่ที่ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล�าพูน ทั้งยังยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของ “ในหลวง” ในการใช้
ชีวิต คณะสงฆ์ภาค ๗ เตรียมเสนอ สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ประกาศยกย่องเป็น
หมู่บ้านต้นแบบการถือศีล ๕
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เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๗ พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัด
ปทุมคงคาราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗
กล่าวว่า จากการทีส่ มเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช
มีนโยบายให้คณะสงฆ์ด�าเนินการโครงการ
หมูบ่ า้ นศีล ๕ เพือ่ ส่งเสริมให้คนไทยได้ปฏิบตั ิ
ศีล ๕ อย่างจริงจัง เนื่องจากทุกวันนี้สังคม
ประชาชนขาดศีลธรรม และเกิดความแตกแยก
นั้น... ได้พบ หมู่บ้านที่น่าสนใจ คือ หมู่บ้าน
ในต�าบลนาทราย จ�านวน ๑๐ หมู่บ้าน รวม
กว่า ๑๐,๐๐๐ หลังคาเรือน มีการรักษาศีล ๕
โดยไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ไม่น�าสัตว์มาเลี้ยง
ในหมูบ่ า้ น ไม่ดมื่ สุรา ไม่เสพสิง่ เสพติดทุกชนิด
ประกอบสัมมาอาชีพ และท�าสวนท�าไร่ ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่า
ยังมีหมูบ่ า้ นเช่นนีห้ ลงเหลืออยูใ่ นประเทศไทย
เพราะสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปมาก โดย
เฉพาะเรื่องของวัตถุ
พระธรรมคุณาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ชาวบ้าน
ในทั้ง ๑๐ หมู่บ้านดังกล่าว ทุกคนจะยึดหลัก
ศีล ๕ ในการด�ารงชีวิต โดยทุกวันพระจะ
หยุ ด ท� า งาน แล้ ว พากั น ไปวั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิภาวนา ในวัด
พระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ล�าพูน นอกจาก
นี้ยังมีการจัดรายการท่องเที่ยวทางธรรม โดย
มีกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อน ร่วมกับ
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ จนเกิด
ผลเป็นรูปธรรม
พระธรรมคุณาภรณ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้
จากการสอบถามข้อมูลจากนายอุดม จันตาใหม่
นายอ�าเภอลี้ ทราบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น
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๔

ชนเผ่าปอเกอญอในจ.ตาก และมาอยู่ที่นี่เมื่อ
ประมาณ ๒๐ ปมาแล้ว โดยติดตามมากับ
ครู บ าชั ย วงศาพั ฒ นา อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด
พระพุทธบาทห้วยต้ม ซึง่ ครูบาชัยวงศาพัฒนา
ได้ชวนให้มาอยู่พร้อมกับมอบที่ดินให้ท�ากิน
ครอบครัวละ ๑ ไร่ โดยมีข้อแม้ว่า จะต้อง
รักษาศีล ๕ ไม่กินเนื้อสัตว์ ซึ่งตอนแรกมีอยู่
ไม่ กี่ ค รั ว เรื อ น จนมาถึ ง ป จ จุ บั น มี ม ากถึ ง
๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ทีส่ า� คัญชุมชนแห่งนี้ ไม่มี
ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด มีแต่ความรัก
สามัคคีกัน ดังนั้นตนจะน�าเรื่องนี้รายงานยัง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อด�าเนิน
การจะยกย่องให้เป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบ หมูบ่ า้ น
ศีล ๕ เพื่อให้หมู่บ้านอื่นได้มาเรียนรู้วิธีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงศีล ๕ และท�าให้
สังคมเกิดความสงบสุข ด้านพระครูอุปถัมภ์
สังฆกิจ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วย
ต้ม ในฐานะเจ้าคณะต�าบลนาทราย อ.ลี้
จ.ล�าพูน กล่าวว่า ชาวบ้านมีศรัทธามากในครูบา
ชัยวงศาพัฒนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม และยึดถือแนวทางในการปฏิบัติการ
ถือศีล ๕ กินอาหารมังสวิรตั ตามท่านมาตัง้ แต่
ท่าน ยังไม่มรณภาพ และแม้วา่ ท่านจะมรณภาพ
ไปแล้วกว่า ๑๐ ป ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวก็ยัง
ถือแนวปฏิบัตินี้อยู่ โดยจะมีการคอยว่ากล่าว
ตักเตือนกันอยู่ตลอด และในหมู่บ้านจะไม่มี
การเลี้ยงสัตว์ไว้กินเนื้อ เช่น หมู เป็ด ไก่ ซึ่ง
ในแต่ละวันผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้านจะมี
การออกตรวจพื้นที่ในหมู่บ้านทุกวันด้วย”
หลวงปูมังสวิรัติ ครูบาชัยวงศาพัฒนา
(พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์) วัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม สอนกินมังสวิรัติ
“หลวงพ่อได้เมตตาเล่าให้ผเู้ ขียนฟงว่าใน
สมัยนั้น พวกชาวเขาได้น�าอาหารที่มีเนื้อสัตว์

มาถวาย แต่ท่านหยิบฉันเฉพาะที่เป็นผักเป็น
พืชเท่านั้น ท�าให้เขาเกิดความสงสัย ท่านจึง
ได้ยกเอาเรือ่ งในพุทธชาดกมาเทศน์ให้พวกเขา
ฟง เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นถึงกฎแห่งกรรม
และผลดีของการรักษาศีล ท่านได้อยู่อบรม
สัง่ สอนให้พวกเขารับรูถ้ งึ ธรรมะและการรักษา
ศีลอยู่เสมอๆ ท�าให้พวกเขาเลื่อมใสและหัน
กลั บ มานั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา โดยละทิ้ ง
ประเพณีเก่าๆ ที่เคยปฏิบัติกันมา ต่อมาพวก
ชาวเขาเหล่านีก้ ไ็ ด้เจริญรอยตามท่าน โดยเลิก
กินเนื้อสัตว์หันมากินมังสวิรัติแทน (ดังที่เรา
จะเห็นได้จากกะเหรีย่ งทีอ่ พยพมาอยูท่ หี่ มูบ่ า้ น
ห้วยต้มในปจจุบันนี้) เมื่อท่านได้สอนพวกเขา
ให้นบั ถือศาสนาพุทธแล้ว ท่านก็จะจาริกธุดงค์
แสวงหาสัจธรรมต่อไป และถ้ามีโอกาสท่าน
ก็จะกลับไปโปรดพวกเขาเหล่านั้นอยู่เสมอ
ด้วยเหตุนี้ชาวเขาและชาวบ้านในที่ต่างๆ ที่
ท่านเคยไปสัง่ สอนมาจึงเคารพนับถือท่านมาก”
พระเจาอโศกเปนนักมังสวิรัติ ตามหลักฐาน
จากศิลาจารึก
จารึกหลักศิลา ๗ ฉบับ เป็นจารึกบน
เสาหิน (Pillar Edicts) ท�าขึ้นเมื่ออภิเษกได้
๒๖ ป
“ขาฯ ไดมอบดวงตาปญญา ดวยวิธีการ
ตางๆ มากมาย ขาฯ ไดกระทําการอนุเคราะห
แลวดวยประการตางๆ แกเหลาสัตวทวิบาท
สัตวจตุบาท ปกษิณชาติ และสัตวนาํ้ ทัง้ หลาย
ตลอดถึงการใหชีวิตเปนทาน แมกรรมอันดี
งามอื่นๆ อีกหลายประการ ... ขอใหชนทั้ง
หลายจงประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนี้ และ
ขอจารึกธรรมนี้จงดํารงอยูตลอดกาลนาน”
(ฉบับที่ ๒)

๔
“ประกาศใหสตั วทงั้ หลายเหลานีป้ ลอดภัย
จากการถูกฆา คือ นกแกว นกสาริกา หงส
นก ..., คางคาว มดแดง ปลาไมมีกระดูก ...,
ปลากระเบน เตาและกบ กระตาย กวาง
วั ว ตอน สั ต ว ที่ อ าศั ย หากิ น ในเรื อ น แรด
นกพิราบ และบรรดาสัตวสี่เทาทั้งปวงที่ไมใช
สัตวใชงาน และมิใชสัตวสําหรับบริโภค
แมแพะ แมแกะ และแมหมู ที่กําลังทอง
ก็ดี กําลังใหนมก็ดี ไมพึงถูกฆา ลูกออนของ
สัตวเหลานั้นที่อายุไมถึง ๖ เดือน ก็ไมพึง
ถูกฆา ไมพึงตอนไก ไมพึงเผาแกลบที่มีสัตว
มีชีวิตอาศัยอยู ไมพึงเผาปาเพื่อการอันหา
ประโยชนมไิ ด หรือเพือ่ การทําลายสัตว ไมพงึ
เลี้ยงชีวิตดวยชีวิต
ไมพึงฆาและขายปลา เนื่องในวันเพ็ญ
ทางศาสนา คือวันขึ้น ๑๔ คํ่า ขึ้น ๑๕ คํ่า
และแรม ๑ คํ่า และในทุกวันอุโบสถเปน
การเสมอไป อนึ่งในวันดังกลาว ไมพึงฆาแม
เหลาสัตวชนิดอืน่ ๆ ในปาชางและในเขตสงวน
ปลาของชาวประมง ไมพงึ ตอนสัตว ประทับตรา
มาและโค ในวันสําคัญทางศาสนา” (ฉบับที่ ๕)
“แมตามถนนหนทาง ขาฯ ก็ไดใหปลูก
ตนไทรเพื่อเปนรมเงาใหแกสัตวและมนุษยทั้ง
หลาย ใหขุดบอนํ้าทุกระยะ ใหสรางที่พักคน
เดินทาง ใหสรางอางเก็บนํ้าจํานวนมากมาย
ในที่ตางๆ เพื่อการใชสอยแหงสัตวและมนุษย
ทั้งหลาย” (ฉบับที่ ๗)
จารึกศิลา ๑๔ ฉบับ เป็นจารึกบนแผ่น
หินตามภูเขา (Rock Edicts)
“... ไมพงึ ฆาสัตวเพือ่ บูชายัญ, ... แตกอ น
นี้ โรงครั ว หลวง สั ต ว ไ ด ถู ก ฆ า เพื่ อ ทํ า เป น
อาหารวันละหลายแสนตัว ครั้นมาในบัดนี้
เมื่ อ ธรรมโองการโปรดให จ ารึ ก แล ว สั ต ว

31

เพียง ๓ ตัวเทานั้นที่ถูกฆา คือ นกยูง ๒ ตัว
และเนื้อ ๑ ตัว ก็แลสัตว ๓ ตัวนี้ในกาลภาย
หนา ก็จักไมถูกฆาอีกเลย” (ฉบับที่ ๑)
“แถลงวาทั่วแวนแควนและดินแดนขาง
เคียงใหสรางโรงพยาบาลสําหรับคนและสัตว
และใหหาสมุนไพรมาปลูกสําหรับคนและสัตว
ใหปลูกตนไมและขุดบอนํา้ ไวใหสตั วและคนได
อาศัยใชบริโภค” (ฉบับที่ ๒)
“จารึกเมื่ออภิเษกได ๑๒ ป ยํ้าไมให
ฆาสัตวไมเบียดเบียนสัตว ใหปฏิบัติชอบตอ
หมูญาติและสมณพราหมณ ใหพระราชโอรส
นัดดา ปนัดดา สงเสริมการปฏิบัติธรรม”

(ฉบับที่ ๔)

“ในงานพิธีมงคลตางๆ ใหทําพิธีกรรมให
เปน ธรรมมงคล คือ การปฏิบัติชอบตอคนใช
และคนงาน การแสดงความเคารพนับถือครู
อาจารย การสํารวมตอสัตวทงั้ หลาย การถวาย
ทานแกสมณพราหมณ” (ฉบับที่ ๙)
(“จารึกอโศก” แปลโดย พระธรรมปิฎก
ประยุทธ์ ปยุตฺโต, “ขอสังเกตเกี่ยวกับจารึก
อโศก” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษา
สัตย์ ราชบัณฑิต, เว็บลานธรรมจักร www.
dhamajak.net)
ข้อสรุปโดย ศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก
“จากพระพุทธเจาถึงพระเจาอโศกมหาราช”
ในด้านต่างๆ จากลายสือธรรมในศิลาจารึก ...
ด้านการปฏิบัติธรรม ... การคุ้มครองสัตว์ งด
เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ โดยเฉพาะให้เลิก
การฆ่าสัตว์บชู ายัญอย่างเด็ดขาด พระองค์เอง
ก็ทรงงดการเสวยเนื้อสัตว์ โดยค่อยๆ ลดการ
ฆ่าสัตว์เป็นอาหารลงตามล�าดับจนไม่มกี ารฆ่า
และไม่มกี ารเสวยเนือ้ สัตว์ตอ่ ไป
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๔

โดยสรุปคือ ศิลาจารึกอโศกที่เกี่ยวกับ
กฎหมายห้ามทารุณสัตว์ ห้ามฆ่าสัตว์ ให้เมตตา
สัตว์ ขุดบ่อน�้า ปลูกต้นไม้ ปลูกสมุนไพร
สร้างรพ. ให้สัตว์ มันคือสังคมมังสวิรัตินั่นเอง
ท่านพยายามสร้างสังคมทีไ่ ม่เบียดเบียนขึน้ มา
เป็นสังคมที่เอื้อเฟอต่อศีลข้อ๑ กลายเป็น
รากฐานพฤติกรรมประเพณีทมี่ น่ั คงแข็งแรงให้
แก่ประเทศอินเดียจนเป็นประเทศมังสวิรตั มิ า
ช้านานนับพันป แม้ในศาสนาอื่นๆ ด้วย จน
ทุกวันนี้ประชากรอินเดียประมาณ ๔๐ % ก็
ยังเป็นมังสวิรัติ
หลัก “กาลามสูตร” อย่าเพิ่งปกใจเชื่อ
๑๐ อย่าง แต่สุดท้ายพระพุทธองค์สรุปให้
พิจารณาตามนี้ “เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรู
ดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนกุศล ธรรม

เหลานีไ้ มมโี ทษ ธรรมเหลานีท้ า นผูร สู รรเสริญ
ธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปน
ไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น
ทานทั้งหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู”
คําถามน่าคิด!
... เมตตากรุณา คือกุศลหรือไม่? มีโทษ
หรือไม่? ผูรูสรรเสริญหรือไม่? เปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล หรือเพื่อความสุขหรือไม่?
การไม่ฆ่าสัตว การไม่เบียดเบียนสัตว การ
ไม่เปนเหตุปจ จัยใหสตั วเจ็บทุกขทรมานตาย
การไม่กินเนื้อสัตวเพราะจิตเมตตากรุณา
สงสารไม่อยากใหสัตวตายเพราะตนมีส่วน
เกี่ยวของเปนกุศลหรือไม่? มีโทษหรือไม่?
ผูร สู รรเสริญหรือไม่? เปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล หรือเพื่อความสุขหรือไม่?

“อตฺตานํ อุปมํ กเร” = “พึงกระท�าตนเป็นอุปมา” = “พึงเอาใจเขามาใส่ใจเรา”
= “คิดและปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นที่คิดและปฏิบัติต่อตนเอง” (คติพจนประจํา ม.มหิดล)
(บทความนี้ เขียนในวาระเทศกาลกินเจ เพื่อต้องการให้เห็นเหตุผลความเป็นมา และ
ความคิดความเชื่อของแต่ละฝ่ายตามที่มีอยู่จริงในสังคม ไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด
เพื่อจะได้เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อความผาสุกของสังคม ใครท�าอะไรแล้วคิดว่า
ถูกต้องชอบธรรมและสบายใจก็ท�าไป อนึ่ง การปฏิบัติธรรมที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์สมบูรณ์
ต้องมีครบทัง้ ศีล สมาธิ ปญญา ไม่ใช่วา่ ปฏิบตั แิ ค่ประเด็นเล็กๆ ประเด็นเดียวจะบรรลุธรรมได้)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

เชือ่ หรือไม่วา่ การสวดมนต์ (ไม่วา่ จะในศาสนาใด)
เพือ่ ให้ใครสักคนหายป่วย แม้เขาจะอยูห่ า่ งกันคนละ
ซีกโลก แต่พลังแห่งบทสวดนั้นสามารถเดินทางไป
เยียวยา ความเจ็บป่วยนั้นได้ เพราะการสวดมนต์
ท�ำให้เกิดทั้ง คลื่นเสียงที่สามารถเดินทางลึกเข้าไป
ในสมอง และคลื่ น ไฟฟ้ า ที่ ส ่ ง กระจายไปในชั้ น
บรรยากาศไกลๆ ได้
การสวดมนต์บ�ำบัด จึงเป็นหลักการหนึ่งของ
Vibrational Therapy หรื อ Vibrational
Medicine คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นบางคลื่น
มาบ�ำบัดความเจ็บป่วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น
เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดต่างๆ ก็เป็น Vibrational
Therapy เช่นกัน แต่เป็นคลื่นไฟฟ้าเชิงฟิสิกส์
ที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ต่างจากสวดมนต์บ�ำบัดซึ่ง
เป็นคลื่นที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
คลื่นแห่งการเยียวยา
การสวดมนต์ใช้หลักการท�ำให้เกิดคลืน่ เสียงทีม่ ี
ความสม�่ำเสมอ เพื่อเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิด
การเยียวยา ซึ่งหากคลื่นเสียงที่มากระทบดังแบบ
ไร้ระเบียบ คือประกอบด้วยเสียงที่มีความถี่ต่างๆ
กัน ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการบ�ำบัด กลไกดังกล่าว
เริ่มต้นเมื่อหูของเราได้ยินเสียงบทสวด ก็จะส่ง
สัญญาณต่อไปยังศูนย์การได้ยินที่อยู่บริเวณสมอง
กลีบขมับก่อนส่งไปบริเวณก้านสมอง ซึ่งเมื่อได้รับ
คลื่นเสียงช้าๆ สม�่ำเสมอ ประมาณ ๑๕ นาที
ก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์มากมาย
เสียงสวดมนต์ด้วยสมาธิเป็นยา : ให้ผลกับ
ร่างกายเอนกอนันต์ ร.ศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี
เตรียมชัยศรี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าว

อธิบายเพิ่มเติมดังนี้
“สมองของเราเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วย คลื่น
เสียงช้าๆ สม�่ำเสมอประมาณ ๑๕ นาทีขึ้นไป
จะท�ำให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมอง
สังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆ ชนิด บริเวณ
ก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน
(serotonin) เพิ่มขึ้นซึ่งมีฤทธิ์ คล้ายยานอนหลับ
ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า
ลดระดับน�้ำตาลในเลือด และเป็นสารตั้งต้นในการ
สังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆ เช่น เมลาโทนิน
ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะจะช่วยยึด
อายุการท�ำงานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกายให้
ชีวติ ยืนยาวขึน้ และยังมีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยให้นอนหลับ
เพิ่มภูมิต้านทาน ท�ำให้เซลล์สดชื่นขึ้น รวมถึง
โดปามีน มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าวและอาการจาก
โรคพาร์กินสัน
นอกจากนี้ ปริมาณของซีโรโทนินมีความสัมพันธ์
ต่อการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทอื่นๆ เช่น
อะเซทิ ล โคลี น ช่ ว ยในกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละ
ความจ�ำ ช่วยขยายเส้นเลือด ท�ำให้ความดันลดลง
และยังช่วยลดปริมาณอาร์กินิน วาโซเปรสซิน ซึ่ง
มีหน้าที่ควบคุมความก้าวร้าว ความสมดุลของน�้ำ
และซีโรโทนินยังช่วยลดปริมาณของสารเคมีชนิด
หนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นการท�ำงานของต่อมหมวกไต
ส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางท�ำงานน้อยลง
ร่างกายจึงรูส้ กึ ผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง และไม่เครียด
ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น” จุดส�ำคัญจึงอยู่ที่ร่างกายจะ
สามารถสร้างสารสื่อประสาทได้หรือไม่
อาจารย์สมพรเสริมว่า “หลักการส�ำคัญอยู่ที่
หากมีสงิ่ เร้าหลายๆ ประเภทเข้ามารบกวนกระบวนการ

* คัดจากนิตยสาร ชีวจิต ฉบับแรกของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบเรียงโดย : ชมนาด
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ท�างานของคลื่นสมองพร้อมๆ กัน ท�าให้สัญญาณ
คลื่นสมองเปลี่ยนไป การหลั่งสารสื่อประสาทจะ
สั บ สน ไม่ มี ผ ลในการเยี ย วยา สิ่ ง เร้ า นี้ ม าจาก
หลายส่วน เช่น
บางคนปากสวดมนต์ แต่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น
ก็ไม่ได้ประโยชน์ และการเกิดเสียงดังอื่นๆ เข้ามา
รบกวนขณะสวดมนต์ เพราะประสาทสัมผัสของ
มนุษย์รับรู้ได้ไวและอ่อนไหวมาก เรามีตัวประสาท
รับสัญญาณมากมายเรารับสิง่ เร้าได้ทงั้ จากทางปาก
ตา หู จมูก การเคลื่อนไหว และใจ เหล่านี้ท�าให้
สัญญาณคลื่นสมองสับสนและเปลี่ยนไป ร่างกายก็
จะสร้างซีโรโทนินได้ไม่มากพอ”
ไม่ใช่เฉพาะสารสือ่ ประสาททีม่ ปี ระโยชน์เท่านัน้
ทีเ่ ราจะได้จากการสวดมนต์แต่การสวดมนต์ยงั ท�าให้
อวัยวะต่างๆ ได้รับการกระตุ้น คล้ายกับการนวด
ตัวเองจากการเปล่งเสียงสวดมนต์
สวดมนตกระตุนอวัยวะ
ศ. เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต อธิบาย
หลักการนี้ว่า “เวลาเราสวดมนต์นานๆ ค�าแต่ละ
ค�าจะสร้างความสัน่ สะเทือนไม่เท่ากันตามฐานทีเ่ กิด
ของเสียงหรือตามวิธีเปล่งเสียง แม้ว่าเสียงจะออก
มาจากปากเหมือนกัน แต่ว่าเสียงบางเสียงออกมา
จากริมฝปาก บางเสียงออกมาจากปุ่มเหงือก
บางเสียงออกมาจากไรฟน บางเสียงออกมา
จากคอ ดังนัน้ ถ้าเราสวดมนต์ถกู ต้องตามฐานกรณ์
จึงเกิดพลังของการสั่น”
เมื่อเกิดพลังของการสั่น การสั่นนี้จะเข้าไป
เยียวยาอาการป่วยได้อย่างไร ศ. เสถียรพงษ์อธิบาย
ว่า “เวลาเราสวดมนต์ เสียงสวดจะไปช่วยกระตุ้น
ต่อมต่างๆ ซึ่งจะช่วยปราบเชื้อโรคบางชนิด จาก
การวิจัยของฝรั่ง พบว่าอักษร A B C D จะช่วย
กระตุ้นระบบน�้าย่อย ส่วนบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเสียงอักขระแต่ละตัวมีค�าหนักเบาไม่
เท่ากัน บางตัวสั่นสะเทือนมาก บางตัวสั่นสะเทือน

น้อยท�าให้ตอ่ มต่างๆ ในร่างกายถูกกระตุน้ เมือ่ ต่อม
ที่ฝ่อถูกกระตุ้นบ่อยๆ สภาพอาการป่วยก็จะดีขึ้น”
นอกจากนี้ ยังมีบทความทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับการฝก
เปล่งเสียงเพื่อรักษาโรคจากเสียงต่างๆ เช่น
โอม ...... กระตุ้นหน้าผาก
ฮัม ....... กระตุ้นคอ
ยัม ....... กระตุ้นหัวใจ
ราม ....... กระตุ้นลิ่นป
วัม ....... กระตุ้นสะดือ
ลัม ....... กระตุ้นก้นกบ เป็นต้น
แต่ทสี่ า� คัญมากกว่านัน้ การสวดมนต์ให้ประโยชน์
ทางใจที่มีคุณค่ากับผู้สวด ร.ศ. จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปว่ามี ๒ ข้อ คือ
๑. การสวดมนต์เป็นเครื่องช่วยให้เกิดสมาธิ
โดยต้องสวดเสียงดังให้หไู ด้ยนิ เสียงตัวเอง และจิตใจ
ต้องจดจ่ออยู่กับเสียงสวด เมื่อใจไม่ฟุ้งไปที่อื่น ใจ
อยู่กับเสียงเดียว จึงเกิดสมาธิ
๒. ถ้าเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นๆ จะ
ท�าให้เรามีความเลื่อมใสศรัทธา เพราะบทสวดของ
ทุกศาสนาเป็นเรือ่ งของความดีงาม จิตใจก็จะสะอาด
ขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น เป็นการยกระดับจิตใจของผู้สวด
เมื่อร่างกายที่รับสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์
และการกระตุ้นระบบอวัยวะต่างๆ ให้ท�างานเป็น
ปกติเท่ากับว่าเราได้ผอ่ นคลายทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ย่อมท�าให้ภูมิชีวิตดีขึ้นเป็นล�าดับ ความป่วยก็จะดี
ขึน้ เป็นล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ
ทีอ่ าจารย์สมพรสรุปว่าการสวดมนต์ชว่ ยบ�าบัดอาการ
ป่วยและโรคร้ายดังต่อไปนี้ ๑. หัวใจ ๒. ความดัน
โลหิตสูง ๓. เบาหวาน ๔. มะเร็ง ๕. อัลไซเมอร์
๖. ซึมเศร้า ๗. ไมเกรน ๘. ออทิสติก ๙. ย�้าคิด
ย�้าท�า ๑๐. โรคอ้วน ๑๑. นอนไม่หลับ ๑๒. พาร์
กินสัน

๔
สวดมนตอย่างไรใหหายจากโรค
สวดมนต์บา� บัดมีวธิ กี ารและจุดประสงค์ทหี่ ลาก
หลาย สรุปออกมาได้ ๓ แบบ
๑. การสวดมนต์ด้วยตัวเองเป็นการเหนี่ยวน�า
ตัวเอง จึงเป็นที่มาของค�าว่า Prayer Therapy
ถือเป็นวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ เพราะหากใครสักคนคิดทีจ่ ะ
สวดมนต์ นัน่ หมายความว่าเขาก�าลังมีความปรารถนา
ดีต่อตนเอง วิธีการคือ
v ควรสวดด้วยตัวเอง และไม่ควรสวดมนต์
หลังกินอาหารทันที ควรทิ้งช่วงให้ร่างกายเริ่มผ่อน
คลายอาจเป็นเวลาก่อนเข้านอน
v หาสถานที่ที่สงบเงียบ
v สวดบทสั้นๆ ๓-๔ พยางค์ โดยใช้เวลา
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาทีขึ้นไป จะท�าให้ร่างกายได้
หลั่งสารซีโรโทนิน แต่หากสวดมนต์ด้วยบทยาวๆ
จะได้ความผ่อนคลายและความศรัทธา
v ขณะสวดมนต์ให้หลับตา สวดให้เกิดเสียง
ดังเพื่อให้ตัวเองได้ยิน
๒. การฟงผู้อื่นสวดมนต์
เป็นการเหนี่ยวน�าโดยคลื่นเสียงจากผู้อื่น เช่น
การฟงเสียงพระสวดมนต์ เสียงผู้น�าสวดในศาสนา
ต่างๆ หากผู้สวดมีสมาธิ เสียงสวดนั้นจะนุ่ม ทุ้ม
ท�าให้เกิดคลื่นที่ช่วยเยียวยา (healing) ผู้ฟง แต่
หากผู้สวดไม่มีสมาธิ ไม่มีความเมตตา เสียงสวดที่
เกิดขึ้นอาจเป็นคลื่นขึ้นๆ ลงๆ นอกจากจะไม่ช่วย
เยียวยาอาการป่วยอาจท�าให้เสียสุขภาพได้
๓. การสวดมนต์ให้ผู้อื่น
ปรากฏการณ์มากมายที่เราเห็นในสังคม เมื่อ
ใครสักคนเจ็บป่วย เรามักสวดมนต์อธิษฐานขอให้
ความเจ็บป่วยของเขาหายไป บางครั้งอยู่ห่างกัน
คนละซีกโลกเสียงสวดมนต์เหล่านี้จะมีผลท�าให้
สุขภาพเขาดีขึ้นจริงหรือไม่ อาจารย์สมพรอธิบาย
ดังนี้
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คลืน่ สวดมนต์เป็นคลืน่ บวก เพราะเกิดจากจิตใจ
ที่ดีงามปรารถนาดีต่อผู้ป่วย และเมื่อเราคิดจะส่ง
สัญญาณนี้ออกไปสู่ที่ไกลๆ มันจะเดินทางไปในรูป
ของคลื่นไฟฟ้าซึ่งมนุษย์มีเซลล์สมองที่สามารถส่ง
สัญญาณคลืน่ ไฟฟ้าและสารเคมีได้ถงึ สิบยกก�าลังสิบ
ท�าให้สามารถเดินทางไปได้ไกลๆ
บางทีพ่อก�าลังป่วยหนักอยู่ที่นี่ แต่ลูกอยู่ต่าง
ประเทศ ก็สามารถรับคลื่นนี้ได้ รู้ว่ามีใครก�าลังไม่
สบายที่เราเรียกว่า ลางสังหรณ์หรือสัมผัสที่หก
การรับรูไ้ ด้หรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ผูร้ บั ผูส้ ง่ ด้วย ถ้าคน
ไหนรับสัญญาณคลื่นแห่งบทสวดมนต์ได้จึงได้ผล
เหมือนเราเปิดวิทยุ ถ้าคนฟงปิดหูก็จะไม่ได้ยิน ดัง
นั้นถ้าต่างฝ่ายต่างเปิดรับคลื่นบวกที่เราส่งไปผู้ป่วย
ก็จะได้รับ และท�าให้อาการป่วยดีขึ้นได้ ไม่ใช่เรื่อง
ของความมหัศจรรย์ แต่เป็นหลักธรรมชาติทั่วไป
เลือกสวดมนตอย่างไรดี
อาจารย์สมพรแนะน�าว่า “น่าแปลกที่บทสวด
ในศาสนาส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยมีจงั หวะขึน้ ๆ ลงๆ เหมือน
จังหวะเพลง จะมีโทนเสียงแค่ไม้เอกไม้โทเท่านั้น
สักสามสี่พยางค์ มาสวดซ�้าไปมาได้ทั้งนั้น”
พระพุทธศาสนามีบทสวดมากมายหลายบท ให้
เลือกใช้ตามความชอบ ยกตัวอย่างเช่น อิตปิ โิ ส หรือ
นะโมตัสสะ นะโมพุทธายะ หรือสัพเพสัตตา ฯลฯ
เลือกท่อนใดท่อนหนึ่งแล้วสวดวนไปวนมา หรือ
โพชฌงค์ ๗ ทีห่ ลายคนนิยมสวดให้ตวั เองหรือคนไข้
หายป่วย
“ข้อที่น่าสังเกตคือ บทสวดโพชฌงค์ ๗ จะมี
ความแตกต่างจากบทสวดอื่นๆ คือ คลื่นเสียงของ
บทสวดจะมีแค่เสียงสระ มีแค่สองจังหวะคลื่นเสียง
จากบทสวดจึงท�าให้เกิดคลื่นที่เยียวยาได้ดีที่สุด”
อยากให้ตวั เองและผูอ้ นื่ มีสขุ ภาพกายใจเป็นสุข
และยังเป็นการน้อมน�าให้เกิดกุศลจิต เริ่มได้จาก
การสวดมนต์เป็นประจ�าด้วยสมาธิ
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บัว เปนพืชนํ้าชนิดหนึ่ง มีต้นก�าเนิดอยู่
พื้นที่เขตร้อนของทวีปเอเชีย ต่อมามนุษย์ได้
น�าไปปลูกและขยายพันธุไ์ ปทางแถบแอฟริกา
และยุโรป บัวนั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภทง่ายๆ
คือ บัวก้านแข็ง เช่น บัวหลวง และบัวก้าน
อ่อน เช่น บัวสาย บัวผัน บัวเผือน แต่ละ
สายพันธุ์นั้นก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป
ทั้งสีสัน กลีบดอกและรูปทรง
ตั้งแต่สมัยโบราณบัวเป็นอีกวัตถุดิบหนึ่ง
ที่นิยมน�ามาปรุงอาหาร เป็นเมนูทั้งคาวทั้ง
หวาน ผัดสายบัว ต้มกะทิ เหง้าบัวและเม็ดบัว
ก็มสี รรพคุณทางยามากมาย ใบบัวยังสามารถ
น�ามาห่ออาหาร เมื่ออบแล้วก็จะได้กลิ่นหอม
เฉพาะตัว เรียกได้วา่ บัวเป็นพืชสารพัดประโยชน์
เลยทีเดียว
ชาวอียปิ ต์โบราณ จะวาดภาพดอกบัวเพือ่
ตกแต่งบนผนังสุสานขององค์ฟาโรห์ เพราะ
ถือว่าบัวเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็น
สัญลักษณ์ของการกลับชาติมาเกิด ชาวพุทธ
มหายานในจีน ก็เชื่อว่าดอกบัว คือตัวแทน
ของความงามและความบริสทุ ธิ์ เป็นทีป่ ระทับ
ขององค์เจ้าแม่กวนอิม
ส�าหรับบ้านเรา ดอกบัว ถือเป็นดอกไม้
ประจ�าศาสนาพุทธ นิยมน�ามากราบไหว้บูชา

และเขียนตกแต่งตามผนังโบสถ์ ศาลา บน
หน้าปกหนังสือต่างๆ ก็มภี าพบัวให้เห็นอยูเ่ ป็น
ประจ�า
ในภาษาบาลี ค�าที่แปลว่า บัว นั้นมีอยู่
หลายค�า เช่น สตปตฺต (ดอกไม้ร้อยกลีบ),
ปุณฺฑริก (บัวขาว), อุปฺปล (เกิดในน�้า),
กุมุท (เบ่งบานบนพื้น) ปงฺกช (เกิดในตม)
แต่ที่น่าจะคุ้นเคยกันดี ก็คือค�าว่า “ปทุม”
ปทุม มีบทวิเคราะห์ ว่า ปฐโม ทุโม
ปทุโม ชื่อวาปทุม (ป+ทุม ตนไม) ชื่อปทุม
เพราะเป น ต น ไม ต  น แรก มี ง านวิ จั ย ทาง
พฤกษศาสตร์ พบว่า บัว น่าจะเป็นพืชที่มีมา
ตั้งแต่ยุคจูราสสิค หรือเมื่อประมาณ ๒๐๐๑๔๕ ล้านปก่อนเรียกว่าบัวป่า ยังมีหลักฐาน
เป็นฟอสซิลใบบัวหลวงที่มีอายุกว่า ๑๐ ล้านป
ขุดค้นพบในเหมืองทางประเทศจีนตอนบน
อีกบทวิเคราะห์หนึ่ง คือ
ปมฺ หิ ปงฺ ก มฺ หิ ทวติ รุ ห ตี ติ ปทุ มํ
(ป+ทุ คติ มฺ หิ ในการไป+ม) ชื่ อ ว า ปทุ ม
เพราะเปนพืชนํา้ ทีเ่ ปนไปในตม เป็นการกล่าว
ให้ความหมายของแหล่งก�าเนิด ซึ่งมีปรากฏ
อยู่ในคาถาธรรมบท โดยพระพุทธองค์ ทรง
อุปมาอุปมัยความรักกับดอกบัว ว่า

๔
ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ
ปจจุปปนนะหิเตนะ วา
เอวัง ตัง ชายะเต เปมัง
อุปปะลังวะ ยะโถทะเก
ดวยการอยูร ว มกันมากอน และการเกือ้ กูล
กันในปจจุบัน ความรักนั้นเกิดขึ้นไดอยางนี้
ดุจดังดอกบัวทีอ่ าศัยนํา้ และเปลือกตมเกิดขึน้
และสุดท้าย วิเคราะห์ว่า
ปธาโน ทุโม ปทุโม ชื่อว่าปทุม (ป+ทุม)
ชื่อปทุม เพราะเปนตนไมที่เปนประธาน
สังเกตได้ว่า เมื่อใดที่บัวบานออกดอก
มันจะโดดเด่นเป็นจุดรวมสายตากว่าสิ่งใดๆ
ในสระน�า้ นัน้ ฐานขององค์พระประธานทีเ่ ป็น
ดอกบัวนั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกัน
ผู้เขียนจะลองเชื่อมความสัมพันธ์ของบัว
โดยยึดโยงเข้ากับพระรัตนตรัยเพื่อให้เห็นถึง
ความผูกพันของพุทธศาสนาและไม้น�้าชนิดนี้
ดอกบัวกับพระพุทธ
ภายหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรูไ้ ด้ไม่นาน
ได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโทณะ เห็นพระรัศมีผิวพรรณผุดผ่องของพระพุทธเจ้า เกิด
ความสงสัยขึ้นจึงเข้าไปทูลถามว่า ท่านเป็น
เทวดาใช่หรือไม่? หรือเป็นคนธรรพ์? หรือเป็น
ยักษ์? หรือเป็นมนุษย์? แต่พระพุทธองค์ได้
ทรงปฏิเสธ ไม่รับค�าใดๆ แล้วตรัสตอบว่า
“เราไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวมาแล้วทั้งหมด
เพราะอาสวะทั้งหลายที่เป็นเหตุท�าให้เป็นสิ่ง
นั้น เราละได้สิ้นแล้ว”
พระพุทธองค์ ก็ทรงเปรียบพระองค์เอง
อีกว่า “ดอกบัวเขียว บัวหลวง หรือบัวขาว,
มันเกิดในน�้า เจริญในน�้า โผล่ขึ้นตั้งอยู่พ้นน�้า
น�้าไม่เปยกติดมันได้ ฉันใดก็ฉันนั้นพราหมณ์
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เรานี้เกิดในโลก เจริญในโลกก็จริง แต่เรา
ครอบง�าโลกเสียได้แล้ว อยู่ในโลกโดยที่โลก
ไม่ฉาบทาแปดเปอนเราได้”
พราหมณ ทานจงจําเราไววา เปน “พุทธะ”
ดังนี้เถิดฯ
ดอกบัวกับพระธรรม
บุตรนายช่างทองคนหนึง่ ได้บวชเรียนอยู่
กับพระสารีบตุ รทีว่ ดั พระเชตวัน พระสารีบตุ ร
เพราะเห็นว่ายังหนุม่ ทัง้ ยังมีรปู งาม น่าจะเป็น
ผู้มีราคะมาก จึงเลือกสอนอสุภกรรมฐานให้
พิจารณา ผ่านไป ๔ เดือน แม้กรรมฐานความ
ไม่สวยไม่งามของร่างกายนั้น ก็ไม่ปรากฏแก่
ภิ ก ษุ ห นุ ่ ม พระสารี บุ ต รจึ ง ตั ด สิ น ใจพาไป
กราบทูลกับพระศาสดา เพื่อขอกัมมัฏฐานที่
เหมาะสม
พระพุทธองค์ตรวจดูบุพกรรมของภิกษุ
รูปนี้แล้ว ก็พบว่า แต่เดิมท่านท�างานเป็นช่าง
ทองมา ๕๐๐ ชาติ แล้วจึงเนรมิต ดอกบัว
ทองค�า แล้วให้ภิกษุหนุ่มนั่งมอง ท�าสมาธิ
บริกรรมว่า “โลหิตก� โลหิตก�” หรือ สีแดงๆ
กระทัง่ จิตระงับซึง่ นิวรณ์เข้าสูจ่ ตุตถฌาน เมือ่
ทรงเห็นเป็นเช่นนั้น จึงอธิษฐานให้ดอกบัว
ค่อยๆ เหี่ยวแห้งทีละน้อยๆ เมื่อภิกษุออก
จากสมาธิ ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ดอกบัวทอง พิจารณาเห็นทุกขลักษณะและ
อนิจจลักษณะ น้อมความไม่เทีย่ งแท้ของสังขาร
ทั้งปวง พระศาสดาจึงเปล่งพระรัศมี ตรัส
พระคาถาว่า
อุจฉินทะ สิเนหะมัตตะโน
กุมุทัง สาระทิกังวะ ปาณินา
สันติมัคคะเมวะ พฺรูหะยะ
นิพพานัง สุคะเตนะ เทสิตัง.
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เธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย เหมือน
บุคคลถอนดอกโกมุททีเ่ กิดในสรทกาลดวยมือ
จงเจริญทางแหงสันติทเี ดียว เพราะพระนิพพาน
อันพระสุคตแสดงแลว.
ทางแห่งสันตินั้นก็คือ อริยมรรคมีองค์ ๘
ขณะที่สิ้นเสียงพระด�ารัสของพระพุทธองค์
ขณะนัน้ เองภิกษุบตุ รนายช่างทองก็บรรลุธรรม
ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์
ดอกบัวกับพระสงฆ
“ธรรมที่ เราบรรลุ แ ล้ ว นี้ เ ป็ น ธรรมลึ ก
ยากที่จะเห็นได้ สัตว์อื่นจะตรัสรู้ตามได้ยาก
เป็นธรรมสงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยที่จะ
หยั่งลงได้ด้วยความตรึก เป็นธรรมละเอียด”
นี่ เ ป็ น ห้ ว งพระด� า ริ ห นึ่ ง ของพระพุ ท ธองค์
หลังจากได้ทรงตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
จากนั้นพระองค์ก็มีจิตน้อมไปในความ
ขวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรม
ครั้งเมื่อท้าวสหัมบดีพรหม ได้ทราบความ ก็
รีบลงมายังโลก กราบบังคมทูลขอพระพุทธเจ้า
ให้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์เถิด โดยให้เหตุผล
ว่า “สัตว์ผู้มีกิเลสในจักษุน้อยยังมีอยู่ หาก
พระผู้มีพระภาคไม่แสดงธรรม สัตว์เหล่านั้น
อาจจะหมดโอกาสในการบรรลุธรรมไป”
พระพุทธองค์ทรงอาศัยเหตุของค�าอาราธนา
จากท้าวมหาพรหม และพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ จึงใช้พุทธจักษุตรวจดูหมู่
สัตว์ และทรงพบว่า ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี
อ่อนก็มี สอนให้รู้ได้ง่ายก็มี สอนให้รู้ยากก็มี
เปรียบได้กับ กอบัวต่างๆ ที่เกิดในน�้า เจริญ
ในน�้า บ้างก็จมอยู่ในน�้า ไม่พ้นน�้า บ้างก็ตั้ง
อยู่เสมอน�้า และที่ตั้งขึ้นพ้นน�้า น�้าไม่ติดก็มี
หรือที่เราทราบกันดีว่า ทรงพิจารณา “บัว
๓ เหล่า” แล้วจึงตรัสพระคาถาว่า

อะปารุตา เตสัง อะมะตัสสะ ทฺวารา
เย โสตะวันโต ปะมุญจันตุ สัทธัง
วิหิงสะสัญญี ปะคุณัง นะ ภาสิง
ธัมมัง ปะณีตัง มะนุเชสุ พรัหมเมติ.
ดูกอนพรหม เราเปดประตูอมตนิพพาน
แลว เมื่อสัตวทั้งหลายผูมีโสตจงปลงศรัทธา
มาเถิด เราสําคัญวาจะลําบาก จึงไมกลาว
ธรรมอันคลองแคลวประณีตในมนุษยทงั้ หลาย.
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคทรงพิจารณาหาบุคคล
ที่เหมาะสมได้แล้ว ก็เสด็จไปแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรโดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะได้
บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เกิดมีพระสงฆ์
รูปแรกขึ้นในโลก รัตนะ ครบ ๓ ประการใน
วันอาสาฬหปุณณมี เมื่อสองพันหกร้อยกว่าป
ที่แล้ว
ยังคงมีเกล็ดเล็กๆ น้อยๆ เกีย่ วกับดอกบัว
และคติความเชื่อพุทธศาสนาอีก เช่น วัน
ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้มีดอกบัว ๗
ดอกมารองรับฝ่าพระบาท อาจจะเป็นคติเพือ่
สื่อความหมายถึงธรรมะของพระพุทธองค์ใน
วันที่จะแผ่ไปถึง ๗ แคว้นใหญ่ในชมพูทวีป
หรือ ในวันเสด็จออกบวชเหล่าเทวดาช่วยกัน
ถักทอผ้าจีวรที่ท�ามาจากใยบัวอันเป็นทิพย์มี
เนื้อละเอียดและประณีตยิ่งให้สมกับบุญญา
บารมีของพระโพธิสัตว์ผู้จะมาตรัสรู้ธรรม ซึ่ง
ปจจุบันนี้ที่ประเทศเมียนมาร์ก็ยังคงมีการถัก
ทอจีวรใยบัวจริงๆ กันอยู่ บัวนั้นจะเก็บจาก
ทะเลสาบอินเล มีขั้นตอนวิธีเก็บ วิธีถักทอ
ย้อมสีทลี่ ะเอียดปราณีตมาก เสร็จแล้วก็จะน�า
ไปถวายแด่พระมหาเถระหรือพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
จากสมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ จะเห็น
ได้ ว ่ า ศาสนาพุ ท ธและบั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์

๔
เชื่อมโยงอยู่เสมอมา พระพุทธองค์เปรียบ
ดอกบัวให้เป็นประหนึ่งตัวแทนของพระองค์
เอง ทรงหยิบยกดอกบัวมาเป็นสื่อในการสอน
ธรรมะอย่างได้ผล ทั้งสมถะและวิปสสนา
และเพราะดอกบัวนี้เอง พระพุทธองค์ทรง
ทราบถึงความแตกต่างของสัตว์โลก เป็นนิมิต
ในการตัดสินใจแสดงธรรม ให้มีผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน พ้นทุกข์ได้ตามพระพุทธองค์ท่าน
อย่างมากมาย
สมัยเด็กๆ หลายท่านคงเคยมีผู้ใหญ่สอน
ว่าให้ตั้งใจพนมมือสวยๆ เหมือนดอกบัวตูม
สร้างอุบายให้เด็กๆ ตั้งใจพนมมือ ก่อนจะ
ไหว้พระ กราบพระหรือสวดมนต์ เป็นความ
นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยด้วยร่างกาย ก่อนที่
จะสวดสาธยายพระธรรมค�าสอนของพระ-

»ÃÔÂÑµÔ ´Ø¨ à¢×èÍ¹¡Ñé¹
»¯ÔºÑµÔ ¨Ñ´¹íéÒÅ§
»¯ÔàÇ¸ à»ÃÕÂººÑÇº§¡
¼‹Ò¹ áÊ§ÃÇÕ áÂŒÁ
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บรมศาสดาทีบ่ รรพบุรษุ ยังคงสืบทอดต่อๆ กัน
มาจนถึงพวกเราจวบจนปจจุบันนี้
ด้วยร่างกายทีน่ อ้ มถวายเป็นเครือ่ งสักการะบูชา ด้วยวาจาทีเ่ ปล่งเสียงกล่าวธรรมอันประเสริฐ
และด้วยจิตใจที่ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ
และสังฆคุณ ทัง้ หมดนัน้ คือสิง่ ทีเ่ ราพึงน้อมน�า
มาปฏิบัติ เปลี่ยนจากศรัทธาของเราทั้งหลาย
ให้เป็นความเพียร เจริญไตรสิกขา เป็นผู้มีศีล
หนักแน่นมัน่ คงเปรียบเสมือนพืน้ แผ่นดินรองรับ
สมาธิ ที่เปรียบได้กับน�้าใสเย็น พิจารณาขันธ์
ทั้ง ๕ ด้วยปญญาให้แสงสว่างแจ่มแจ้งจาก
พระอาทิตย์ เมื่อเหตุปจจัยสมบูรณพรอม
เมื่อนั้น “ดอกบัวแห่งพุทธะ” ก็จะค่อยๆ
แยมบานภายในจิตใจของเรา

¡ÃÍº Ç§
à¡çºá¡ŒÁ
»ÃÐ´ÑºÃÍº ÊÃÐàÍÂ
¼ÅÔáµŒÁ ¾ÃÐÊÑ·¸ÃÃÁÏ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

หากชีวติ เกิดมาเพือ่ การศึกษา และพัฒนา
ตนให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ชีวิตของพระมหามงคลกานต์ (กลางพนม)
ฐิตธัมโม วัย ๓๖ ป นับว่าเป็นชีวิตที่ประสบ
ความส�าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่การศึกษา
จะมีประโยชน์อันใด หากการศึกษานั้นไม่ได้
เกื้อกูลกับสังคม ท�าสังคมให้ดีขึ้น สามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ ส�าหรับพระมหา
มงคลกานต์ ท่านยืนยันว่า ท่านอุทศิ การศึกษา
ของท่านให้กับญาติโยม
เด็กชายมงคลกานต์ กลางพนม ถือก�าเนิด
ในครอบครัวคนยากจนในจังหวัดสุรนิ ทร์ และ
เหมือนโรคซ�้ากรรมซัดชีวิตของเด็กชายน้อย
เพราะพ่อแม่มาเสียชีวิตไปทั้งคู่ เมื่อหนูน้อย
อายุเพียงเจ็ดขวบ พี่น้องต้องแยกย้ายกันไป
อยู่ตามบ้านญาติ ตัวเด็กชายมงคลกานต์เอง
ก็ไปอยูก่ บั ญาติซงึ่ ก็มฐี านะยากจนเช่นกัน ท�าให้
โอกาสทางการศึกษาหมดไปด้วย โชคดีที่มี
โรงเรียนวัดอยู่ใกล้บ้าน เด็กชายมงคลกานต์
ได้เข้าไปป้วนเปยนอยู่ในวัด รับใช้พระเณร
ในวัด จนหลวงพ่อเจ้าอาวาสส่งเสริมให้เรียน
หนังสือตัง้ แต่ชนั้ ประถม ๑ จนถึงชัน้ ประถม ๖
เมือ่ จบชัน้ ประถม ๖ แล้ว หลวงพ่อบอกว่า
หมดทุนที่จะส่งให้เรียนต่อ หากต้องการเรียน
ต่อต้องบวชเป็นสามเณร ขณะนั้นเด็กชาย
มงคลกานต์มีอายุ ๑๒ ปก็ตัดสินใจบวชเป็น
เณรตามค�าแนะน�าของหลวงพ่อ เรียนปริยัติ
ธรรมควบคูไ่ ปกับการเรียนมัธยมศึกษา ใช้เวลา
เพียง ๔ ปกจ็ บมัธยมปลายสายวิทย์ คณิตศาสตร์

พระมหามงคลกานต์บอกว่า การทีไ่ ด้บวช
เป็นเณรด้วยมีข้อดีหลายประการ ท�าให้ได้
เรียนธรรมะ ได้สวดมนต์ทา� วัตร เข้าใจบทสวด
ต่างๆ เป็นอย่างดี ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
อ�านวยต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้
ขัดเกลาตนเองให้เจริญก้าวหน้า ตั้งแต่การ
ขัดเกลาตนเอง และการศึกษาเล่าเรียน
หลั ง จากจบมั ธ ยมหกแล้ ว พระมหามงคลกานต์ สามารถเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทีแรกท่านคิดว่า จะลาสิกขา
เพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัย พอดีหลวงพ่อผู้
ส่งเสียท่านมาตลอด อาพาธหนัก ท�าให้ท่าน
มหาฯ ต้องไปถวายการอุปฏฐากอย่างใกล้ชิด
และตัดสินใจไม่เรียนต่อ และไม่สึก
ระหว่างนัน้ ท่านก็พจิ ารณาว่า คนเราเกิด
มาท�าไม มีชวี ติ ไปเพือ่ อะไร แล้วตัวเองต้องการ
อะไรกันแน่

๔
เมื่อหวนระลึกถึงอดีตที่เผชิญกับความ
แร้นแค้นยากจน เคยนึกว่าถ้าเรียนหนังสือสูงๆ
น่าจะเป็นหนทางดีดตัวเองให้พน้ ไปจากสภาพ
นั้น ก็พยายามขยันหมั่นเพียรมาโดยตลอด
จนมีผลการเรียนทีน่ า่ พอใจตลอดมา จนกระทัง่
มาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเรียนว่า จะเรียน
ไปท�าไม เป้าหมายในอนาคตคืออะไร
แล้วท่านก็ได้ค�าตอบว่า หากท่านมีความ
รู้ในหลากหลายสาขา ท่านก็จะสามารถช่วย
เหลือญาติโยมทีข่ าดทีพ่ งึ่ และท�าอะไรผิดพลาด
จนเป็นความหายนะในชีวิต บางทีเพียงแค่รู้
นิดเดียวเท่านัน้ ก็อาจท�าให้รอดพ้นความวิบตั ิ
ต่างๆ ไปได้ ปญหาคือ ใครล่ะจะเป็นผู้ให้
ค�าแนะน�าแก่พวกเขาได้
ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงได้ตัดสินใจเรียนต่อจน
ได้ปริญญาบัตร ๑๕ ใบ ภายในระยะเวลา
๒๐ ป เริม่ เรียนปริญญาแรกทีม่ หาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ และระหว่าง
เรียน มจร. ก็ลงทะเบียนเรียนอีก ๒ ปริญญา
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ใช้เวลาเรียนจบพร้อมกัน
ทั้ง ๓ ปริญญา จากนั้น ลงเรียนเพิ่มเติม
อีก ๒ ปริญญาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
และมหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะเดียวกันก็ศกึ ษา
ต่อปริญญาโทพร้อมกันไปด้วย
ผู้อ่านคงอยากทราบเคล็ดลับในการเรียน
ของท่านว่าท�าได้อย่างไร เรื่องนี้ท่านเปิดเผย
อย่างหมดเปลือกว่า
“อาตมาอ่านหนังสือรอบเดียวก็จา� ได้หมด
แล้ว เรียกว่าสนุกกับการเรียนมาก และค่อนข้าง
ทีจ่ ะตัง้ ใจแน่วแน่ ตัง้ เป้าไว้เลยว่า วันหนึง่ ต้อง
อ่านหนังสือให้ได้ ๑๒ ชั่วโมง และจะไม่ออก
ไปไหน จะลุกจากโตะหนังสือเฉพาะเวลาฉัน
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และท�ากิจของสงฆ์เท่านั้น นอกนั้นจะอ่าน
หนังสือตลอดเวลา”
ท่านเผยว่า เมื่ออายุมากขึ้น สมรรถภาพ
ในการทรงจ� า ด้ อ ยลงกว่ า เมื่ อ ตอนเป็ น เด็ ก
การอ่านหนังสือ ต้องมีครั้งที่สอง จากที่เคย
อ่านครั้งเดียวก็จ�าได้แล้ว แม้จะเป็นเช่นนั้น
ท่านก็ไม่คดิ จะเลิกเรียนหนังสือ ยังคงเรียนต่อ
ไปในหลายสาขาวิชา เช่น กฎหมาย สังคม
ปรัชญา พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ การตลาด
ฯลฯ หากท่านคิดจะช่วยญาติโยมที่มาจาก
หลายระดับ ทัง้ คนยากจน คนฐานะปานกลาง
ญาติโยมบางคนก็เป็นนักธุรกิจ มีหลากหลาย
มาก บางทีเขาก็มาปรึกษาหาทางออกกับปญหา
ของเขา เราก็สามารถจะให้ค�าแนะน�าได้จาก
วิ ช าความรู ้ ที่ เรามี ร่ ว มกั บ ธรรมะในพระพุทธศาสนา เรียกว่าการเรียนทั้งหมดของเรา
นั้่น นอกจากจะเสริมปญญาบารมีของตนเอง
แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือญาติโยม ช่วยเหลือ
สังคม ช่วยเหลือผู้คนที่ไม่มีที่พึ่ง
ท่านย�้าว่า พุทธศาสนิกชนควรมีที่พึ่งที่
บริสุทธิ์ เป็นความรู้ที่เป็นวิชาการแท้ๆ ไม่มี
สิ่งปลอมปนแอบแฝง ดังนั้น ท่านจึงจะเรียน
ต่อไปเรือ่ ยๆ ไม่หยุดอยูแ่ ค่ ๑๕ ปริญญาแค่นี้
จะเรียนไปจนถึงอายุ ๖๐ ป เพราะโลกทุก
วันนี้ เปลีย่ นแปลงเร็วมาก เปลีย่ นแปลงทุกวัน
การเรียนก็ไม่ได้เป็นภาระอันใด ก็เรียนไปเรือ่ ยๆ
ท่านย�้าอีกว่า เราต้องไม่ท�าตัวเป็นชาล้นถ้วย
เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ปจจุบันพระมหามงคลกานต์ เป็นเจ้า
อาวาส ณ วั ด แห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
ร่วมกับท�างานสอนวิชาพุทธศาสตร์ ที่มหา
จุฬาลงกรณ์ วังน้อย อยุธยา ท่านมีโครงการ
ที่คิดจะท�าคือ อุทยานการเรียนรู้ ที่จังหวัด
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๔

สุรินทร์ ขณะนี้มีที่ดินแล้ว ๔ ไร่ จะค่อยๆ
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรูว้ ชิ าการต่างๆ พุทธศาสตร์
เกษตรกรรม และวิชาการอื่นๆ ท่านบอกว่า
ทางเหนือมีท่าน ว. วชิรเมธี เป็นผู้น�าด้านการ
เผยแผ่ ท�าห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ ทีอ่ สี านก็จะมีทา่ นเป็นผูน้ า�
ท�าโครงการนีใ้ ห้สา� เร็จ เพือ่ ความเจริญก้าวหน้า
ทางปญญาของชุมชน
นับเป็นอีกตัวอย่างของพระภิกษุทอี่ ทุ ศิ ตน
ให้กับการศึกษา เพื่อที่จะมารับใช้พระศาสนา
และญาติโยม ด้วยเพราะตระหนักดีวา่ ระหว่าง
พระกับญาติโยมมีความผูกพันกันอย่างแยกไม่
ได้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทมาเพื่อ
ให้พระต้องพึ่งญาติโยมด้วยปจจัยสี่ หากพระ
ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่เอื้อเฟอเกื้อกูลแก่
ญาติโยมตามควรแก่กรณี ญาติโยมก็อาจสิ้น
ศรัทธาในพระศาสนา พระศาสนาก็อยู่ไม่ได้
และพระสงฆ์ในฐานะผู้น�าทางจิตใจและสติ
ปญญา จึงสมควรแล้ว ทีจ่ ะอนุเคราะห์ญาติโยม
ทั้งปวงทางจิตใจและสติปญญา ดังที่พระมหา
มงคลกานต์ ได้อุทิศตนเองให้กับการศึกษา
ทั้งทางธรรมและทางโลก ด้วยเป้าหมายจะ
สรรสร้างสังคมอุดมปญญาให้เกิดขึน้ ในดินแดน
ถิ่นก�าเนิด ขออนุโมทนาในกุศลเจตนานั้น
และหวังว่าจะได้เห็นอุทยานการเรียนรู้ที่ท่าน
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ขณะประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร
ในกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่า
เรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของเพชรฆาตตัมพทาฐิกะ
ตัมพทาฐิกะรับราชการในราชส�านักของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล มีหน้าที่เป็นเพชรฆาต
ประหารชีวติ เหล่าอาชญากรทีก่ ระท�าผิดร้ายแรง
และต้องโทษถึงประหาร โดยท�าหน้าทีน่ อี้ ย่าง
ต่อเนื่องยาวนานถึง ๕๕ ป ชีวิตก็ล่วงเข้าสู่
วัยชรา ไม่มีก�าลังวังชาพอที่จะตัดคอนักโทษ
ประหารด้วยการลงดาบเพียงครั้งเดียวได้อีก
ต่อไป และก็ถึงเวลาที่เขาเกษียณอายุราชการ
เขาบอกกับครอบครัวว่า “ฉันต้องการกิน
ข้าวต้มที่ปรุงด้วยนมหวาน” แล้วเขาก็เดินไป
ที่แม่น�้าพร้อมด้วยเสื้อผ้าใหม่ มาลัยดอกมะลิ
เมื่ออาบน�้าเสร็จก็ทาผิวด้วยน�้ามันหอม แต่ง
กายด้วยเสือ้ ผ้าทีเ่ ตรียมมา แล้วคล้องพวงมาลัย
ดอกมะลิ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการอาบน�้า แล้ว
เดินกลับบ้าน ลงนั่งในที่นั่งอันสมควร
ระหว่างที่เขาไปอาบน�้า ที่บ้านของเขาได้
เตรียมข้าวต้มที่ปรุงด้วยนมหวานและเนยฆี
พร้อมน�า้ สะอาดส�าหรับล้างมือไว้ให้เขาเรียบร้อย
ตามค�าสั่งของเขา ระหว่างนั้น พระสารีบุตร
ได้เดินมาถึงประตูบ้านของตัมพทาฐิกะ เขา
มองออกไปเห็นพระสารีบุตรยืนอยู่เช่นนั้น ก็

เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าว่า “เราฆ่าคนมา
มากมาย ไม่เคยได้ขวนขวายท�าบุญเลย” จึง
รีบลุกออกไปต้อนรับ ถวายสักการะ แล้ว
นิมนต์พระสารีบุตรให้เข้ามาในบ้านของตน
ถวายอาหาร รวมถึงข้าวต้มหวานที่เตรียมไว้
นั้น ตัวเขาเองยืนอยู่ใกล้ๆ ถวายการพัด และ
รออุปฏฐากอย่างตั้งใจ
เมื่อพระสารีบุตรฉันภัตตาหารเสร็จ ก็ได้
แสดงธรรมแก่ตัมพทาฐิกะ แต่เขาไม่สามารถ
ส่งใจไปตามพระธรรมนั้นได้ เนื่องจากติดข้อง
อยู่กับความคิดค�านึงถึงเรื่องราวในอดีต ที่ได้
ประหารชีวิตคนมามากมายนับไม่ถ้วน พระมหาเถระล่วงรูว้ าระจิตของตัมพทาฐิกะ จึงหา
กุศโลบายมาช่วยเหลือเขา โดยถามเขาว่า
เขาประหารชีวิตโจรเพราะชอบท�า หรือต้อง
ท� า เพราะเป็ น หน้ า ที่ ตั ม พทาฐิ ก ะตอบว่ า
เป็นเพราะหน้าที่การงาน แต่ในความเป็นจริง
เขาไม่ได้มีความประสงค์เช่นนั้นเลย พระสารีบุตรกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น เธอผิดหรือไม่”
ตัมพทาฐิกะคิดหาค�าตอบ แล้วจึงได้ตอบ
พระมหาเถระไปว่า “ถ้าเช่นนั้น ก็ไม่น่าจะใช่
ความผิด” คิดได้ดังนี้ จิตใจของเขาก็สงบลง
ไม่ฟุ้งซ่านซัดส่ายอีกต่อไป เขาขอให้พระสารีบุตรแสดงธรรมต่อไป และเขาก็ตั้งใจฟง
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ด้วยดี จนกระทั่งบรรลุโสดาปตติมรรค เป็น
พระโสดาบันในที่สุด หลังจากพระสารีบุตร
แสดงธรรมจบแล้ว ตัมพทาฐิกะได้เดินตามไป
ส่งพระสารีบุตร ในระหว่างทางกลับบ้าน วัว
ตัวหนึ่ง (ปศาจจ�าแลงกาย) ได้วิ่งเข้ามาขวิด
ตัมพทาฐิกะจนถึงแก่ความตาย
ค�่าคืนนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
เสด็จมา ณ ที่ประชุมสงฆ์ ทรงสดับข่าวเรื่อง
ความตายของตัมพทาฐิกะ แล้วมีผู้ทูลถามว่า
เมื่อตัมพทาฐิกะตายไปแล้วเขาจะไปสู่ภพภูมิ
ใด พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า แม้ตัมพทาฐิกะ
ได้สังหารคนมาตลอดชีวิต แต่เพราะเขาได้ฟง
ธรรมจากพระสารีบุตร จนกระทั่งได้บรรลุ
ธรรมเป็นพระโสดาบัน การได้ฟงธรรมก่อน
ตายและสามารถเข้าถึงธรรมได้ในระดับหนึ่ง
ท�าให้เขาไปอุบัติในดุสิตเทวโลก พระสงฆ์
ทั้ ง หลายฟ ง ดั ง นั้ น รู ้ สึ ก ประหลาดใจมากว่ า
คนที่ท�าบาปมาตลอดชีวิต จึงได้เสวยผลสูงส่ง
ถึงปานฉะนี้ หลังจากฟงธรรมเพียงครั้งเดียว
พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า “ความยาวของ

พระธรรมเทศนามิได้มผี ล เพราะแม้เพียงค�าเดียว
สมเหตุผล ก็อาจให้ผลประโยชน์อย่างมากก็
เป็นได้”
แล้วตรัสเป็นพระคาถาความว่า
“ถ้อยค�าทีแ่ สดงพันค�า ไม่มคี ณ
ุ ค่าเท่ากับ
ค�าเดียวที่มีความหมาย ที่มีคุณค่าที่ได้ฟงแล้ว
ย่อมได้ความสงบ.”
พระธรรมบทเรื่องนี้เน้นเรื่อง การได้ยิน
ได้ฟงในสิ่งที่ดี (ธรรมะ) มีประโยชน์ และมี
ค่าสูงส่ง จนสามารถยกระดับจิตใจของคนที่
เคยท�าบาปอกุศล ให้ขนึ้ สูร่ ะดับทีส่ ามารถบรรลุ
ธรรมได้ เหมือนเช่นที่ตัมพทาฐิกะ ที่แม้จะ
ท�าหน้าที่เป็นเพชรฆาตมานานถึง ๕๕ ป
ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ส�าเร็จ
เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่า ควร
สดับฟงแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ จะช่วยให้ชีวิต
เจริญก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ปญญา และความ
สงบทางจิตใจ จนถึงความสิ้นทุกข์ในที่สุด

พระวิ ป  ส สนาจารย จากเมี ยนม่ า รเ ยื อ น
วัดจากแดง
พระอาจารย์เรวตะ จากประเทศเมียนม่าร์
ได้รบั นิมนต์จากคุณกิง่ กาญจน์ อารักษ์พทุ ธนันท์
ให้มาสอนทีส่ า� นักศูนย์ปฏิบตั กิ รรมฐาน สาขา
ของพระวิปสสนาจารย์ใหญ่ พะเอ้า ตอยะ
ทีจ่ งั หวัดอ่างทอง เมือ่ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๘
ที่ ผ ่ า นมานี้ ความที่ ท ่ า นมี ค วามรู ้ ท างด้ า น
กรรมฐานอย่างลึกซึ้ง และก่อนบวชได้ศึกษา
ในต่างประเทศท�าให้ทา่ นมีความรู้ และสามารถ
สื่ อ ออกมาเป็ น ภาษาได้ ห ลายภาษาตั้ ง แต่
อังกฤษ พม่า ไทย แนวการสอนของท่านเป็น
แบบอานาปานสติภาวนาโดยเริ่มสอนตั้งแต่
การเตรียมท่านั่ง การสังเกตลมหายใจ และ
ตอบปญหาการปฏิบตั ภิ าวนาจากญาติโยม และ
พระภิกษุที่มาร่วมฟงอย่างเป็นกันเอง ท่านมี

บุคลิกนุม่ นวล อ่อนน้อมอย่างยิง่ ท่านมีพรรษา
๑๖ พรรษา ได้ทกั ทายและบอกกล่าวแก่ภกิ ษุ
ผู้มีพรรษามากกว่า มิให้ท�าความเคารพกราบ
ไหว้ท่าน เมื่อได้แนะน�าการปฏิบัติและตอบ
ปญหาพอสมควรแก่เวลา ทางวัดก็นิมนต์ให้
ท่านฉันภัตตาหารเพล ตอนบ่ายได้เปิดโอกาส
ให้โยมชาวพม่าได้พบปะฟงธรรมจากท่านอีก
รอบหนึ่ง
กองทุนปลูกรากแกวศาสนทายาท มอบทุน
การศึกษาใหวัดจากแดง
๑๔ ก.ย. ๙.๓๐ น. ที่ สุ ธั ม มศาลา
คณะสงฆ์วัดจากแดง น�าโดยพระอาจารย์
มหาประนอม ธัมมาลังกาโร รองเจ้าอาวาส
ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าฯ
กรรมการมหาเถรสมาคม และพระราชญาณกวี รองเจ้าอาวาส ทีเ่ ดินทางมาเยีย่ มชม
และมอบทุนการศึกษาจ�านวน ๕ แสนบาท
ให้กับวัดจากแดงที่ได้รับเลือกให้เป็นส�านัก
เรียนบาลีดีเด่น ประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต
อาพาธใช้เสียงไม่คอ่ ยได้ จึงให้พระเดชพระคุณ
พระราชญาณกวี ไ ด้ ก ล่ า วปฏิ สั น ถารแทนมี
ความตอนหนึ่งว่า “... กองทุนปลูกรากแก้ว
ศาสนทายาทตั้งขึ้นเมื่อ ๑๒ ปก่อน (พ.ศ.
๒๕๔๖) ด้วยปรารภว่า สภาพการเรียนพระ-
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บาลีของภิกษุสามเณร มีอัตราลดลงเรื่อยๆ
ทั้งสถานที่เรียน จ�านวนผู้เรียน และผู้สอบได้
จึงต้องหาส�านักเรียนบาลีที่ดีๆ และส่งเสริม
ขยายผลให้ได้มากที่สุด ขอยกตัวอย่าง ที่
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เมือ่ สิบปทแี่ ล้ว
มีสามเณร ๑,๗๐๐ รูป มาบัดนี้เหลือเพียง
๔๐๐ รูป ในเบื้องต้นของการก่อตั้งกองทุน
ก็หาผู้มีศรัทธาให้การสนับสนุนยาก ชาวพุทธ
ส่ ว นใหญ่ ส นใจแต่ ก ารท� า บุ ญ เพื่ อ ก่ อ สร้ า ง
ถาวรวัตถุ พอบอกว่าจะสร้างพระสร้างเณรให้
เป็นศาสนทายาท ก็ไม่คอ่ ยได้รบั การสนับสนุน
เดชะบุญคุณหญิงลมุลศรี โกศิน ทราบข่าว
ทางวิทยุก็มาแสดงถวายปจจัยช่วยเหลือให้
กองทุนนีไ้ ด้มที นุ เริม่ ต้นด�าเนินการได้ กองทุนฯ
ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
และสามเณรโดยท�าการเสาะหาเยาวชนในถิน่
ห่างไกลมาบวชเป็นสามเณร และมอบทุน
ให้การมีส�านักเรียนบาลีได้นั้นจะท�าให้มีการ
ผลิตผูม้ คี วามรูเ้ ข้าใจภาษาบาลีมากขึน้ อันเป็น
หัวใจส�าคัญของปริยัติศึกษา และการรักษา
พระศาสนาทีย่ งั่ ยืนต่อไป ... ” พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าท่านระลึกถึง
ครูและศิษย์ทเี่ รียนบาลีอยูท่ กุ ๆ ท่าน ในฐานะ
ที่เป็นครูอาจารย์ได้อุทิศชีวิตสอนพระบาลี
และในฐานะนักศึกษาทีไ่ ด้อทุ ศิ ตัวมาเรียนวิชา
ทีอ่ าจจะไม่ได้ทา� ประโยชน์ดา้ นการเงินการทอง
คือไม่สามารถน�าวุฒิการศึกษาไปสมัครงาน
ประกอบอาชีพใดๆ ได้ แต่ก็เป็นวิชาที่ท�า
ประโยชน์ในด้านจิตใจ สอนผู้คนให้เข้าถึง
ความสุข วิชาบาลีทกี่ า� ลังเรียนกันอยูน่ ี้ เกือ้ กูล
แก่ผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก สังคมไทยยัง
ต้องการพระทีม่ คี วามรู้ พระนักเผยแผ่ตอ้ งการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาบาลีทลี่ ะเอียดลึกซึง้ แตกฉาน
จริงๆ ในอนาคตข้างหน้า เมื่อได้สั่งสมความ
รู้ไว้มากพอ ก็จะสามารถท�างานเผยแผ่เป็น

บุคลากรที่มีค่า เป็นที่นิยมยกย่องในสังคม
สืบไป ...” ในตอนท้ายก่อนจะเสร็จพิธี ท่าน
ได้ น� า พระภิ ก ษุ ส ามเณรและญาติ โ ยมที่ ม า
ร่วมพิธีให้สวดโพชฌงค์พระปริตรถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้พระองค์ท่านหาย
จากโรคาพาธมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นอกจากที่วัดจากแดงแล้ว ท่านยังเดิน
ทางไปมอบทุนให้แก่วัดอื่นๆ ที่มีผลงานการ
เรียนการสอนบาลีดีเด่นอีก มีวัดหาดใหญ่
สิตารามและวัดป่าดอนธรรมะประดิษฐ์เจดีย์
ศรีมูล (ดอนตาดไฮ) จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นต้น

บุญสลากภัต
สลากภัต คือวิธถี วายทานแก่พระสงฆ์ดว้ ย
การจับสลาก เพื่อแจกภัตตาหาร หรือปจจัย
วัตถุจากผู้ศรัทธาถวาย ที่มีปจจัยวัตถุจ�ากัด
และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้
โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์
มาก เพราะถือว่าแม้จะถวายกับพระภิกษุรูป
ใดรูปหนึง่ ทีจ่ บั สลากได้ แต่นนั่ ย่อมเท่ากับถวาย
กั บ พระสงฆ์ ทั้ ง หมด เพราะสลากที่ จั บ นั้ น
พระสงฆ์ทกุ รูปในอารามนัน้ มีสทิ ธิไ์ ด้เท่าๆ กัน

๔
นอกจากนั้น สลากภัตยังเป็นหลักการใน
พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ เพื่อสร้าง
จิตส�านึกความเท่าเทียมกัน และสร้างความ
เป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์ การถวาย
โดยอุทิศให้แก่สงฆ์ (ไม่ระบุเฉพาะว่าจะถวาย
รูปใด) เช่น การถวายสลากภัต แม้พระจะได้
รับของทีถ่ วายแค่รปู เดียว แต่ถอื ได้วา่ พระสงฆ์
ทีม่ ารับถวายเป็นพระทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสงฆ์
ก็นับเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน ส�าหรับ
วัดจากแดง ก็มีประเพณีการถวายสลากภัต
เป็นประจ�าปละครั้ง ในปนี้ก�าหนดจัดขึ้นใน
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี
พระภิกษุและสามเณรจ�าพรรษาทัง้ สิน้ ๑๐๔ รูป
สิ่งของที่ควรถวาย นอกจากภัตตาหารแล้ว
เครื่องไทยธรรมอื่นๆ ก็แล้วแต่ก�าลังศรัทธา
ของเจ้าภาพ โดยควรค�านึงถึงหลักการให้ทวั่ ไป
คือ ให้ของที่เหมาะสมกับผู้รับ เป็นของที่จะ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ความคืบหนาเรื่องการกําจัดขยะในวัด
บัดนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพระภิกษุในวัด การจัดการขยะของวัดก็มีความ
คืบหน้าไปเกือบสมบูรณ์แล้ว ด้วยการท�า
สติกเกอร์แยกประเภทขยะ และการติดตั้ง
ถังขยะกระจายในจุดต่างๆ ทั่ววัด จึงขอ
ความร่วมมือสมาชิกวัดทุกท่าน ได้ทิ้งขยะให้
ถูกต้อง เพื่อง่ายต่อการก�าจัดและน�าไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ต่อไป
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หลังจากวารสารโพธิยาลัย ได้ออกเผยแพร่
ไปไม่นาน ทางวัดจากแดง โรงพิมพ์ และ
บรรณาธิการบทความก็ได้รับการติดต่อจาก
ผู้อ่านว่า ประสงค์จะเป็นสมาชิกวารสารฯ
คณะผู้จัดท�าขอชี้แจงว่า วารสารฯ ของ
เราเพิง่ ออกเผยแพร่ได้เพียง ๓ ฉบับ นับตัง้ แต่
วันวิสาขบูชาป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งปนี้ตรงกับ
วันที่ ๑ กรกฎาคม มาถึงฉบับนี้ประจ�าเดือน
กันยายน เป็นฉบับที่ ๔
จากการที่มีผู้พยายามติดต่อมา แต่ไม่
สามารถสือ่ สารกับเราได้ เพราะกองบรรณาธิการ
ของเราเป็นคณะ ท�างานเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่
เป็นพระสงฆ์ ที่จ�าพรรษาอยู่ที่วัดจากแดง
เพือ่ เล่าเรียนศึกษาปาฬใหญ่และพระไตรปิฎก
ทุกท่านมีภารกิจทางด้านการเรียนเป็นหลัก
การมาท�าวารสารนี้เพื่อการเผยแผ่ธรรมและ
เกื้อกูลแก่ญาติโยม
หากท่านประสงค์จะติดต่อกับวารสาร กรุณา
ส่งข้อความของท่านทางอีเมล์ ที่ panitaang
@gmail.com หรือส่งจดหมายมาทีว่ ดั จากแดง
โดยวงเล็บที่มุมซองว่า สมัครสมาชิกวารสาร
โพธิยาลัย โดยท่านสามารถสอบถาม ปรึกษา
หรือพูดคุยกับเราได้ที่อีเมล์นี้
เนื่องจากมีจดหมายส่งมาถามเรื่องการ
สมัครสมาชิก และทางวารสารฯ ก็ได้ตอบให้
ความกระจ่างไปแล้ว จึงขอน�ามาตีพมิ พ์ไว้เผือ่
ผู้อ่านท่านอื่นที่มีความประสงค์อย่างเดียวกัน
กราบเรียน คณะบรรณาธิการ วารสาร
โพธิยาลัยที่นับถือ

กระผม ไดอานวารสารโพธิยาลัย ซึ่งจัด
พิมพเผยเเพรโดยคณะสงฆวัดจากเเดง
เริ่มเเตฉบับปฐมฤกษคือ เดือนมิถุนายน
๒๕๕๘ ที่ผานมา กระผมไดรับความรูและ
เรื่ อ งราวน า สนใจเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา
มากมายครับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมะเพื่อ
การปฏิบตั ภิ าวนา จึงใครขอบอกรับเปนสมาชิก
วารสารโพธิยาลัยเปนประจําครับ จะมีคา
ใชจายในการสมัครสมาชิกอยางไรบางครับ
เเลวสามารถสงคาบํารุงไปที่วัดหรือโอนเขา
บัญชีหรือเปลาครับ
ขอความกรุณาชวยตอบและรับเปนสมาชิก
วารสารประจําดวยครับ
อนุโมทนาขอบคุณยิ่งครับ
นายขวัญชัย สุรินทรศรี
โรงเรียนบานบวก (อภิชัยราษฎรนฤมิต)
หมู ๓ ตําบลดงดํา อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน ๕๑๑๑๐
วารสารโพธิยาลัยออกมาได้ ๓ ฉบับ
แล้วค่ะ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๔ ขณะนี้ก�าลัง
จะน�าขึ้นเว็ปไซต์ www.bodhiyalai.com
ของวัดจากแดง หากส�าเร็จเรียบร้อยเมื่อใด
จะสามารถอ่ า นวารสารโพธิ ย าลั ย ได้ ท าง
คอมพิวเตอร์ ส่วนการสมัครสมาชิกก�าลังอยู่
ในระหว่างเตรียมการ หากพร้อมเมือ่ ใดจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป

