เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ประจ�ำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นี้ เป็นฉบับ ‘คุณธรรมน�ำความรู้’ มาจากพระราชนิพนธ์ ในล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี
เป็ น วั น ปิ ย มหาราช หรื อ วั น คล้ า ยวั น สวรรคตของ
พระองค์ท่าน
ในวันที่ ๑๓ เดือนเดียวกันนี้เอง เป็นวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึง่ ผ่านพ้นครบ
สองปีในปีนี้
นั บ เป็ น วาระอั น ควรที่ พ วกเราพสกนิ ก รไทย
ทั้งปวง จะได้น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้
จึงได้จัดท�ำให้สอดคล้องกัน มีทั้งบทกวีและบทความ
ย้ อ นรอยอดี ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน้ อ มร� ำ ลึ ก
ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของในหลวงรั ช กาลที่ ๙
พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของลูกหลานไทย ที่มีชีวิตทัน
ในรัชกาลของพระองค์ ขอเชิญอ่านเรื่อง “พ่อ” กับ
คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง เพื่อเตือนว่า เรามี ‘พ่อ’
ที่ ป ระเสริ ฐ เพี ย งใด และเราโชคดี แ ค่ ไ หนที่ ไ ด้ เ กิ ด
เป็นคนไทย ในพระบรมโพธิสมภาร ได้รับพระราชทาน
ความรักและความดูแลเอาใจใส่จาก ‘พ่อ’ ตลอดรัชสมัย
สมดังค�ำกล่าวในเพลงสรรเสริญพระบารมีวา่ “เย็นศิระ
เพราะพระบริบาล” นั่นแท้เทียว
เริม่ แล้วในฉบับนี้ ผลงานค้นคว้าของวิเทศทัยย์
เรือ่ ง พระนาคเสนเถระ ดังทีไ่ ด้เกริน่ น�ำไว้ในฉบับเดือน
ทีแ่ ล้วว่า พระนาคเสนนัน้ เป็นพระภิกษุทมี่ คี วามส�ำคัญ
รูปหนึ่ง เพราะท่านได้กอบกู้พระพุทธศาสนาจากพวก
ลัทธิอื่น โดยการโต้วาทีกับพระยามิลินท์ กษัตริย์ลูก
ครึ่งกรีก ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนัก แต่ไม่ว่าพระยา
มิลนิ ท์จะเฉลียวฉลาดเพียงใด ถามปัญหายากขนาดไหน
ก็ไม่พ้นความสามารถของพระนาคเสนไปได้

ฉบับที่ ๔๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การโต้วาทีนนั้ เป็นวิธกี ารประลองยุทธ์ทางปัญญา
ตามธรรมเนียมของพวกอารยัน ดังมีเรื่องเล่าในพระ
อรรถกถาธรรมบทกล่าวถึงภิกษุณีกุลฑลเกสีที่บวช
เป็นปริพาชิกามาก่อน มีความช�ำนาญในการโต้วาที
เป็นอย่างยิ่ง เที่ยวท้าประลองกับนักบวชในลัทธิอื่นๆ
แต่ไม่มีใครเอาชนะนางได้ จนกระทั่งได้มาประลองกับ
พระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นธรรมเสนาบดีของ
พระพุทธเจ้า นางพ่ายแพ้ จึงยอมบวชเป็นพระภิกษุณี
ในพระพุทธศาสนา ละทิ้งการเป็นปริพาชิกา และได้
บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
แต่การโต้วาทีระหว่างพระนาคเสนกับพระยามิลนิ ท์
นั้น แม้จะเกิดขึ้นหลังพุทธกาลถึง ๕ ศตวรรษ แต่ได้
กลายเป็นประวัติศาสตร์ และได้มีการบันทึกเป็นคัมภีร์
ส�ำคัญอีกเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
คัมภีรป์ ญ
ั หาพระยามิลนิ ท์ หรือ มิลนิ ทปัญหา ได้รบั
การแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยหลายส�ำนวน
และมีการตีพมิ พ์โดยหลายส�ำนักพิมพ์ แต่ทอี่ ยากให้หา
มาอ่านคือของส�ำนักพิมพ์มหาจุฬาฯ เพราะแปลเป็น
ส�ำนวนไทยได้สละสลวย น่าอ่าน
อีกครัง้ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญมากเกิดขึน้ ทีป่ ระเทศศรีลงั กา
ปี พ.ศ. ๒๔๑๔ กล่าวคือ การโต้วาทีระหว่างพระโมโหฏฏิวัตเต คุณานันทเถระ กับบาทหลวงชาวคริสต์ถงึ สองคน
เหตุการณ์ครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ทีเ่ มืองปานะดุระ พระคุณานันทะ
มีชัยชนะอย่างงดงาม ข้อความในการโต้วาทีครั้งนั้น
ได้ถูกบันทึกไว้เป็นหนังสือเผยแพร่ไปทั่วโลก ท�ำให้มี
ผูเ้ ลือ่ มใสศรัทธาเปลีย่ นมาเป็นพุทธศาสนิกชนจ�ำนวนมาก
และหนึง่ ในนัน้ คือ พันเอกเฮนรี สตีล ออลคอตต์ ซึง่ ต่อมา
ได้มาช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ท�ำให้พระพุทธศาสนามี
ความเข้มแข็งน่าชื่นชมยิ่ง
ที่กล่าวมาเป็นการแนะน�ำบทความเรื่องล่าสุด
ของวิเทศทัยย์ ว่าน่าอ่านเพียงใด นอกจากท่านจะได้
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รู้จักพระคัมภีร์ที่มีความลึกซึ้งในหลัก
ธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธศาสนา
อั น ควรที่ จ ะไปหามาอ่ า น หลั ง จาก
อ่านบทความนี้จบลง ท่านยังจะได้
อรรถรสในการอ่านเรือ่ งราวชีวประวัติ
บุ ค คล ที่ ส นุ ก มี สี สั น และให้ แรง
บั น ดาลใจ ในการฝึ ก ฝนตนเองว่ า
ไม่วา่ จะศึกษาสิง่ ใด ต้องรูใ้ ห้จริง ให้แม่น
ให้ชำ� นาญ ให้ลกึ ซึง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากเป็นพุทธสาวก ความรู้ต้องแม่น
พอที่จะแก้ไขปรับวาทได้ จึงจะได้ชื่อ
ว่า มีความสมบูรณ์แห่งการเป็นพุทธ
บริษัท
วารสารโพธิยาลัย ขอเป็นส่วน
หนึ่งในการปกปักรักษา และสืบต่อ
อายุพระพุทธศาสนาไว้ให้แก่คนไทย
ทุ ก คน ยาวนานไปจนถึ ง อนุ ช นรุ ่ น
หลัง เพราะมั่นใจอย่างไม่มีข้อสงสัย
ว่า พระพุทธศาสนา จะพาสังคมไป
สู่สันติสุข ความสงบ ร่มเย็น ไร้ทุกข์
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา
คณะผู้จัดท�ำ
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพ์ด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา
แจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่านผู้
ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน
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ธรรมกถา

ปิยมหาราชร�ำลึก
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันปิยมหาราช หรือ
วันที่เรามาน้อมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๕ ที่ได้
ทรงท�ำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินไทย ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น “พระปิยมหาราช” ใน  ๑๐  รัชกาล
แห่ ง พระบรมราชจั ก รี ว งศ์ มี ส องพระองค์ ที่
ประชาชนยกย่องว่าเป็นพระปิยมหาราช องค์แรก
คือ รัชกาลที่ ๕ องค์ที่สองคือ รัชกาลที่ ๙
รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเป็นพระปิยมหาราชนั้น
ส่วนหนึ่งคนไทย ก็นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงประกาศเลิกทาส ทรงท�ำกิจการน้อยใหญ่
พัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า แต่ที่ส�ำคัญ
ก็คือ พระองค์ทรงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระสงฆ์จะ
ช่วยประกาศเลิกทาสทางใจ พระองค์ได้ทรงช่วย
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ ทรงพระราชด�ำริ
ที่ จ ะให้ พ ระสงฆ์ ไ ด้ เรี ย นธรรมะชั้ น สู ง สร้ า ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมา แต่สร้างเสร็จแล้ว ขาด
อะไร ? ท�ำไมถึงยังไม่ก้าวหน้าตั้งแต่ยุคสมัยนั้น ?
เพราะขาดบุคลากรผูท้ จี่ ะสอนพระไตรปิฎกชัน้ สูง

นั่ น ก็ คื อ สร้ า งอาคารเสร็ จ แล้ ว มหามกุ ฏ ราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พร้อม
ที่จะสอนพระไตรปิฎกชั้นสูง แต่หาครูที่จะสอน
พระไตรปิฎกชั้นสูงไม่ได้ เมื่อไม่มี ก็เอาเท่าที่จะ
สอนได้ ช่วงแรกก็เรียนพระไตรปิฎกเป็นหลัก
แต่อรรถกถา ฎีกา ก็ยังไปไม่ถึง เรียนพระไตรปิฎกแปลภาษาไทย แล้วมีวิชาการทางโลกมา
เป็นของเสริม เรียนพุทธศาสนาเป็นหลัก หลังจากนัน้
ในช่วงแรกๆ วัดมหาธาตุฯ มีสมเด็จพระวันรัต
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(เฮง เขมจารี ) ในยุ ค นั้ น วั ด มหาธาตุ ฯ หรื อ
มหาธาตุ วิ ท ยาลั ย ตอนแรกยั ง ไม่ ใ ช้ ค� ำ ว่ า
จุฬาลงกรณ์ ใช้ค�ำว่ามหาธาตุวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่
วัดมหาธาตุฯ และที่ฝั่งวัดบวรฯ มหามกุฏราชวิทยาลัยก็ได้ท�ำการเรียนการสอนกันพอสมควร
แต่เรียนเป็นภาษาไทย แล้วก็มาเรียนบาลีแบบ
สนามหลวง หลั งจากนั้นก็มีการปรับปรุง บาลี
ขึ้นยกใหญ่ เพื่อให้เรียนง่ายขึ้น จากบาลีใหญ่
ท�ำอย่างไรให้เรียนง่าย ก็มาเปลี่ยนเป็นบาลีน้อย
แต่เปลี่ยนแล้วในช่วงแรกก็ดี จัดว่าแปลหนังสือ
ได้เร็ว เข้าใจความหมายได้ แต่ค่อยๆ ลืม จน
ตัดทิ้งบาลีใหญ่ไปเลย ช่วงแรกๆ บาลีน้อยก็ได้
เรียน บาลีใหญ่ก็ได้เรียน เพราะฉะนั้น การเข้าถึง
พระไตรปิฎกก็ชัดเจนพอสมควร แต่พอช่วงหลัง
อยากจะแปลหนังสือได้เร็วขึ้น จึงเหลือเฉพาะ
บาลีน้อย เคยมีหนังสือมูลใหญ่ คือกัจจายนมูล
เป็นของมูลเดิม ก็ปรับปรุงเป็นบาลีเล็ก เรียกว่า
มูลน้อยอาศัยมูลใหญ่

หลังจากนั้น พอท�ำแล้ว แปลหนังสือได้ดี
แต่ตอนหลัง ประกาศยกเลิกเรียนบาลีใหญ่ ช่วง
แรกแปลหนังสือที่คล่องแคล่วเพราะพื้นฐานเดิม
ทีไ่ ด้เรียนบาลีใหญ่มา แต่พอต่อมา เรียนบาลีนอ้ ย
อย่างเดียว ก็สอบได้เร็ว แต่หลังจากนั้น การเรียน
บาลีกอ็ อ่ นลงๆ ตามล�ำดับ และการศึกษาวิชาการ
ทางโลกของมหาธาตุวิทยาลัย ก็เพิ่มมากขึ้นๆ
เนื่องจากบาลีคือธรรมะมันลดลง ช่วงแรกๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลง ยังเน้นเรียนบาลีพื้นฐานก่อน
จะเข้ามหาธาตุวิทยาลัย หรือมหาจุฬาฯ ต้องเป็น
เปรียญ ๖ ต่อมาก็งด แต่ช่วงหลังๆ ต่อมา ไม่ได้
เรียนบาลีเลย ก็เข้ามหาจุฬาฯ ได้ วิวัฒนาการมา
จนกระทั่งมีบาลีเหลืออยู่เฉพาะเป็นคณะพุทธศาสตร์ ผู้สอนก็หายาก นักเรียนก็ไม่ค่อยมีอีก
ตอนนีม้ หาวิทยาลัยสงฆ์กเ็ ลยพัฒนาการเรือ่ ยๆ ไป
ในด้านศาสนา ปรัชญา แต่ด้านพระไตรปิฎก
จริ ง ๆ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ดั ง พระราชปณิ ธ านของ
รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงตั้งเอาไว้
พระองค์ทรงต้องการให้พระสงฆ์ได้เรียน
พระไตรปิฎกชั้นสูง เพื่ออะไร ?
ถ้าเข้าใจพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อย่าง
ละเอียดแล้ว ตนเองจะได้น้อมน�ำไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง อีกส่วนหนึ่งคือจะสามารถสั่งสอนให้
พุ ท ธบริ ษั ท ชาวไทย ไม่ ต กเป็ น ทาสของกิ เ ลส
ตั ณ หา ไม่ ต กเป็ น ทาสของวั ต ถุ นิ ย ม ซึ่ ง เป็ น
พระราชประสงค์ที่พระองค์ได้ตั้งเอาไว้
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เพราะฉะนั้น ตอนนี้เรามีโอกาสได้กลับมา
รื้อฟื้นการเรียนบาลีใหญ่อีกครั้งหนึ่ง มีโอกาส
ได้เรียนพระไตรปิฎก มีโอกาสได้เรียนโน่นเรียนนี่
โอกาสนั้นเปิดมาถึงตอนนี้ ทั้งบาลีน้อย บาลีใหญ่
ฉะนั้น เมื่อโอกาสมาถึงแล้ว ขอให้พระเณรทุกรูป
ตั้งอกตั้งใจศึกษา ตอนนี้ก็มีการเรียนพระไตรปิฎก
ชั้นสูง พระไตรปิฎกชั้นสูงคืออะไร คือเอาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกามาเรียน นั่นก็เป็นการ
สืบสานพระราชปณิธานทีร่ ชั กาลที่ ๕ ได้ทรงตัง้ ไว้
ถ้าเราเรียนแล้วเข้าใจจริงๆ สิง่ แรกเลยคือเอา
มาใช้ได้อย่างถูกต้อง ต่อมาจะเทศน์โปรดญาติ
โปรดโยมก็เทศน์ได้อย่างกระจ่างชัด เมื่อเทศน์ได้
อย่างกระจ่างชัดแล้ว การที่จะปลดเปลื้องจิตใจ
ของเราไม่ให้ตกเป็นทาสของวัตถุกามหรือกิเลส
กามก็สามารถที่จะท�ำได้ แต่ตอนนี้องค์ความรู้
ไม่พอที่จะไปปลดเปลื้องวัตถุกามหรือกิเลสกาม
ที่มาครอบง�ำจิตใจของเรา เราก็เลยยังตกเป็น
ทาสของกิเลส ตกเป็นทาสของตัณหาอยู่เหมือน
เดิม  พระพุทธศาสนาก็ล่วงเลยมา ณ ปัจจุบันนี้
มองในส่วนหนึง่ ก็คอื พระไปเรียนทางโลกมากขึน้
แต่ทางพระศาสนาก็ยงั ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าทีค่ วร
ไม่สมดังพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕
ในหลวง ตั้งแต่รัชกาลที่ ๒ พระองค์ก็ทรง
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ จากการสอบ ๓ ชัน้
แบ่งเป็น ๙ ชั้น ๓ ชั้นมันยากมาก ต้องเรียนบาลี
ใหญ่ แล้วไปเรียนวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก  
อภิธรรมปิฎก ทีละปิฎกเลย ก็เปลี่ยนจาก ๓ ชั้น
เป็น ๙ ชั้น พอถึงรัชกาลที่ ๔ ก็เริ่มจะพัฒนาอีก
พอถึงรัชกาลที่ ๕ ก็พัฒนาต่อไป บาลีใหญ่ยาก
ท�ำอย่างไร ก็แก้ไขโดยการท�ำเป็นบาลีน้อย เริ่ม
เดิ ม ที ก็ ท� ำ ที่ วั ด มหาธาตุ ฯ นั่ น แหละ เรี ย กว่ า
มูลน้อยอาศัยมูลใหญ่ ต่อมาเข้าใจง่ายขึ้น คนก็
เห็นว่าใช่เลย ก็เลยไปเอามูลน้อยมาเรียนอย่าง

เดียว ทิ้งมูลใหญ่ไปเลย สุดท้ายบาลีก็ไปไม่ถึงฝั่ง
พระไตรปิฎกชั้นสูงก็ไปไม่ถึงไหน
ตอนนี้เรากลับมารื้อฟื้น เรียนบาลีใหญ่ด้วย
เรียนบาลีนอ้ ยด้วยเพือ่ เข้าใจง่าย เพือ่ แปลหนังสือ
ได้ง่ายด้วย แล้วก็เข้าไปสู่พระอภิธรรม สุดท้าย
จึงเข้าไปสู่พระไตรปิฎก นั่นคือพระราชปณิธาน
ของรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงตั้งปณิธานเอาไว้ชัดเจน
เมื่อชัดเจนแล้ว เราก็มาสืบสานต่อ ส่วนหนึ่ง
เพื่อให้ปณิธานของพระองค์เต็มเปี่ยมขึ้น อีกส่วน
หนึ่งเราก็จะได้เรียนรู้พระธรรมค�ำสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างกระจ่างชัดด้วย
ฉะนัน้ ตรงนีข้ อให้ทกุ ท่านได้ตงั้ อกตัง้ ใจศึกษา
เล่ า เรี ย นพระธรรมค� ำ สั่ ง สอน โดยเฉพาะบาลี
ชั้นสูง เพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในพุทธพจน์
เมื่อเข้าใจในพุทธพจน์แล้ว เราจะได้น้อมน�ำไปใช้
ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ตนเอง เมื่ อ ใช้ กั บ ตนเองได้ แ ล้ ว
ก็นอ้ มน�ำพระธรรมนีไ้ ปบอกกล่าวสัง่ สอนญาติโยม
ชาวไทยเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาต่อไป  
ขอให้ ป ณิ ธ านของล้ น เกล้ า รั ช กาลที่ ๕
พระปิยมหาราช ขอให้ปณิธานของพระองค์จง
พลันส�ำเร็จ ขอให้ปณิธานของพระองค์จงพลัน
ส�ำเร็จ ขอให้ปณิธานของพระองค์จงพลันส�ำเร็จ
สมดังมโนรถปรารถนาโดยเร็วพลัน เทอญ
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กวีนิพนธ์

พาล - บัณฑิต
อะไรคือ  ความต่าง  พาล  บัณฑิต ?
บัณฑิต  รู้มากจริง  ท่านนิ่งดู

พาลผลิต  พูดไป  มากกว่ารู้
ไม่หนวกหู  พูดน้อย  คอยเวลา

ถ้ารู้มาก  พูดมาก  ก็เป็น ‘ปราชญ์’
รู้มาก แต่ พูดน้อย เรียก ‘ตโป’

ไม่ฉลาด  พูดก็น้อย  เรียกว่า ‘โง่’
ถ้าใครโง่  แต่พูดมาก  เขาเรียก ‘พาล’

ถ้าพบพาล  จงรีบลี้  หนีให้ห่าง
พบคนหลับ  จงปลุกเขา  เอาบุญทาน

พบโง่บ้าง เขาไม่รู้  ช่วยอยู่ขาน
พบปราชญ์ท่าน  ให้หยุดพล่าม ตามเขาไป ฯ
ปปัญจา
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ชวนอ่าน

คุณธรรมน�ำความรู้
ภิกษุรูปหนึ่ง

ความรู้ (Knowledge) คือ สิง่ ทีส่ งั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือจากประสบการณ์
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์
องค์วิชาในแต่ละสาขา (จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)
ความรู้ คือ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียน การค้นคว้า ความคุน้ เคย ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ เป็นต้น
ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมจากการฟัง การคิด การปฏิบัติ การฝึกฝน ฯลฯ
ตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ความรู้มี ๓ ประเภท คือ
๑. สัญญา รู้จ�ำ
(สัญญาเจตสิกปรมัตถ์) เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศล
๒. วิญญาณ รู้แจ้ง
(จิตปรมัตถ์) เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศล
๓. ปัญญา รู้ทั่ว / รู้ชัด (ปัญญาเจตสิกปรมัตถ์) เป็นกุศลเท่านั้น (วิ.,กิ.)

ความรู้
คุณธรรม

คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่มีค่า เป็นธรรมฝ่ายดีงาม (โสภณธรรม) เป็นที่นิยม เป็นที่สรรเสริญ
ของบัณฑิตทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ควรอบรม ควรเจริญ ควรท�ำให้เกิดขึ้น ควรท�ำให้แจ้ง มีผลท�ำให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่น
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คุณธรรมมีอะไรบ้าง ?

๔๑

โดยอภิธรรมนัย
โสภณธรรม คือ กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘
(โสภณ วิ. ๒๑ เจ. ๓๘, โสภณ กิ. ๑๗ เจ. ๓๕)
กุ. จิ. ๒๑ คือ  มหา กุ. จิ. ๘ + รูปาวจรกุ. จิ.
๕ +  อรูปาวจรกุ. จิ. ๔ + โลกุตรกุ. จิ. ๔ (๒๐)
เจตสิก ๓๘  คือ  โสภณ เจ. ๒๕ + อัญญสมานาเจ. ๑๓
โสภณ เจ. ๒๕  คือ  โสภณสาธารณเจ. ๑๙
+ วิรตีเจ. ๓ + อัปป. เจ. ๒ + ปัญญาเจ. ๑
โสภณสาธารณเจ. ๑๙  คือ  ศรัทธา  สติ  หิริ
โอตตัปปะ  อโลภะ  อโทสะ  ตตั ตรมัชฌัตตตา กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทตุ า จิตตมุทตุ า กายกัมมัญญตา  จติ ตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา  จิตตปาคุญญตา  กายุชกุ ตา  จิตตุชุกตา
วิรตีเจ. ๓ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชีวะ
อัปป. เจ. ๒ คือ กรุณา มุทิตา
อัญญสมานา เจ. ๑๓ คือ สัพพจิตตสาธารณเจ. ๗ + ปกิณณกเจ. ๖  
สัพพจิตตสาธารณเจ. ๗ คือ ผัสสะ เวทนา  
สัญญา  เจตนา  เอกัคคตา  ชีวิตินทรีย์  มนสิการ
ปกิณณกเจ. ๖ คือ วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิรยิ ะ
ปีติ ฉันทะ

โดยสุตตันตนัย
คุณธรรม ได้แก่ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อุตตริมนุสสธรรม ๑๐ สัปปุริสธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗
วัตรในกรณียเมตตสูตร ๑๕ คุณในสัลเลขสูตร ๔๔
(กุศลกรรมบถ  ๑๐ + สัมมัตตะ  ๑๐ +  ละนิวรณ์
๓ + ละอุปกิเลส ๑๓ + สัทธรรม ๗ + ไม่ลูบคล�ำ
ทิฏฐิ สละคืนได้ง่าย ๑) กถาวัตถุ ๑๐  ธรรมขันธ์
๕ วิมุตติปริปาจนิยธรรม ๑๕ พรหมวิหาร ๔  
อธิษฐานธรรม ๔ คุณคือความเป็นพระอริยะ ๘  
เสขปฏิปทา ๑๕ (อปัณณกปฏิปทา ๔ + สัปปุริสธรรม ๗ + ฌาน ๔) บารมี ๑๐ จักร ๔ โสตาปัตติยังคะ ๔ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ วิชชา ๓ อภิญญา ๖
ปฏิสมั ภิทา ๔ โสเจยยะ ๓  สัมปทา ๓ (สีล - จิตต ทิฏฐิ, กัมมันต - อาชีว - ทิฏฐิสัมปทา) มงคลธรรม
๓๘ สังคหวัตถุ ๔
นตฺถิ พาเล สหายตา คุณเครื่องความเป็น
สหาย ๔๕ ไม่มีในคนพาล (จุลศีล มัชฌิมศีล
มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐ ธุดงคคุณ ๑๓ วิปัสสนาญาณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖
อมตมหานิพพาน) ชื่อว่า คุณเครื่องเป็นสหาย
				 (เรื่องสัมพหุลภิกษุ ขุ. ธ. ๔๓/๒๕๘)
ถามว่า  อย่างไร  ชอื่ ว่า  ญาณในสัญญานิโรธสมาบัติ เพราะประกอบด้วยพละ ๒ เพราะสงบ
ระงับสังขาร ๓ เพราะญาณจริยา ๑๖ เพราะสมาธิ
จริยา ๙ เพราะความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้แล้ว

๔๑

จึงกล่าวว่า บทว่า ทฺวีหิ พเลหิ ได้แก่ พละ ๒
คือ  สมถพละ และวิปัสสนาพละ  
ญาณจริยา ๑๖ คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา นิพพิทานุปัสสนา
วิราคานุปัสสนา นิโรธานุปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา วิวัฏฏานุปัสสนา มรรคญาณ ๔ ผลญาณ
๔  ด้วยสมาธิจริยา ๙  ได้แก่ สมาธิ ๘ มีปฐมฌานสมาธิ เป็นต้น และอุปจารสมาธิของสมาธิ ๘ นั้น  
ซึ่งรวมเข้าเป็นอันเดียว
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พระนิพพานด้วย เพราะเป็นธรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่า และใช้
ค�ำว่า ธรรมจริยา แปลว่า การประพฤติธรรม ซึ่ง
ก็คือคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่ได้ใช้ค�ำว่า จริยธรรม  
ในพระไตรปิฎก
ควรจะใช้คำ� ว่า ธรรมจริยา แทนค�ำว่า จริยธรรม
อธรรมจริยา วิสมจริยา ทางกาย ๓ อธรรมจริยา วิสมจริยา ทางวาจา ๔ อธรรมจริยา วิสมจริยา ทางใจ ๓ (ก็คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐)
ธรรมจริยา สมจริยาทางกาย ๓ ธรรมจริยา  
(มหากัสสปสูตร ขุ. อุ. ๔๔/๓๓๙) สมจริยาทางวาจา ๔ ธรรมจริยา สมจริยา ทางใจ
คุณธรรม กับ จริยธรรม ต่างกันอย่างไร ?
๓ (ก็คือ กุศลกรรมบถ ๑๐)
คุณธรรม แปลว่า ธรรมที่มีคุณค่า
(สาเลยยกสูตร ม. มู. ๑๙/๒๔๗, ๒๕๐, ๒๖๐)
จริยธรรม แปลว่า ธรรมที่ควรประพฤติ
ความประพฤติอธรรม ชื่อว่า อธรรมจริยา
ความจริงแล้วไม่ตา่ งกัน  เพราะถ้าเป็นคุณธรรม หมายความว่า การกระท�ำที่ไม่เป็นธรรมที่ชื่อว่า  
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าแล้ว ก็เป็นสิง่ ทีค่ วรประพฤติปฏิบตั ติ าม วิสมจริยา เพราะประพฤติขรุขระหรือประพฤติ
แต่ค�ำว่าจริยธรรมนี้ ไม่มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎก   ลุ่มๆ ดอนๆ ความประพฤติไม่เป็นธรรม และ
เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่ใช้ทางโลก หมายถึง ความประพฤติทขี่ รุขระนัน้ เพราะเหตุนนั้ จึงชือ่ ว่า
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกทางกาย วาจา ส่วนคุณธรรม ความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติที่
หมายถึง ธรรมที่มีอยู่ในใจ แต่ในพระไตรปิฎก ไม่สม�่ำเสมอ พึงทราบความหมายในบทฝ่ายด�ำ
แสดงว่า ความดีงามทั้งหมดเป็นคุณธรรม รวมถึง และฝ่ายขาวทุกบทโดยอุบายนี้
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๔๑

ค�ำว่า จริยา มีความหมายกว้างขวาง
ธรรมจริยา สมจริยา คือ กุศลกรรมบถ ๑๐  
อาทิพรหมจริยา คือ การประพฤติประเสริฐ
ที่เป็นเบื้องต้น
พรหมจริยา คือ มรรคมีองค์ ๘ เป็นความ
ประพฤติที่ประเสริฐที่สุด         (องฺ. ติก. ๓๔/๑๐๒)
คัมภีรญาณจริยา คือ การประพฤติดว้ ยญาณ
อันลึกซึ้ง
วิมุตติปริปาจริยา คือ ธรรมบ่มวิมุตติ ๑๕
ญาณจริยา ๑๖ คือ อนิจจานุปสั สนา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา นิพพิทานุปัสสนา
วิราคานุปัสสนา นิโรธานุปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา วิวฏั ฏานุปสั สนา มรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔
สมาธิจริยา ๙ คือ สมาธิ ๘ มีปฐมฌานสมาธิ
เป็นต้น และอุปจารสมาธิของสมาธิ ๘ นั้น ซึ่งรวม
เข้าเป็นอันเดียว
บุพพจริยา คือ การประพฤติในกาลก่อน  
ญาตัตถจริยา คือ การประพฤติเกื้อกูลแก่
พระญาติ  
โลกัตถจริยา คือ การประพฤติเกื้อกูลแก่
สัตว์โลก

พุทธัตถจริยา คือ การประพฤติอนั เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า  
ภิกขาจริยา, อุญฉาจริยา คือ ประพฤติใน
การขอ
นัคคจริยา คือ ประพฤติเป็นคนเปลือย  
สมจริยา คือ ประพฤติระงับอกุศล
วิญญาณจริยา คือ การประพฤติรู้แจ้งใน
อารมณ์ (อเหตุกจิต ๑๘ ในทวาร ๖)    
อัญญาณจริยา คือ การประพฤติด้วยความ
ไม่รู้ (อกุศลจิต ๑๒)
ญาณจริ ย า คื อ การประพฤติ ด ้ ว ยญาณ
(วิ ป ั ส สนา มรรค ผล ท� ำ หน้ า ที่ รู ้
พิเศษ)
จริยาวิมุตติ คือ พ้นจากจริยา ๓
(กามาวจรโสภณจิต ๒๔ เว้นที่เป็น
ไปในวิปัสสนา และมหัคคตจิต ๒๗)
(ขุ. ปฏิ. ๖๘/๙๗๓, ๘๑๐)

จริยาปิฎก คือ คัมภีร์ที่แสดง
ความประพฤติ ด้วยคุณธรรมของ
พระพุทธเจ้าอันเป็นบารมี
จริ ย า หรื อ จริ ต คื อ ความ
ประพฤติ จ นกลายเป็ น นิ สั ย เป็ น
อุปนิสัย ข้ามภพชาติก็ได้

๔๑
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คุณธรรมน�ำความรู้
๑ อันความรู้  รู้กันได้  หลายแขนง
รู้ทั่วชัด  ไม่อึดอัด  มัดหัวใจ
๒ จะรู้ไป  ในทุกศาสตร์  สามารถเหลือ
คือตัณหา  มานะ  ทิฏฐิตาม
๓ ธรรมมีคุณ  คุณธรรม  ประจ�ำจิต
หากรู้ชัด  สลัดถอย  ปล่อยจิตทราม
๔ ทุกความรู้  รู้กระจ่าง  แม้อย่างเดียว
พรั่งพร้อมด้วย  คุณธรรม  มุ่งความดี
๕ อย่าหลงใหล  ในความรู้  ดูประมาท
คุณธรรม  ไม่จ�ำเริญ  ให้เพิ่มพูน
๖ ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ
สัทธรรมสาม  ศึกษาตาม  ล�ำดับไป
๗ จงอย่าลืม  คุณธรรม  น�ำความรู้
กตัญญุตา  เมตตาด้วย  ช่วยค�้ำจุน
๘ มีเป้าหมาย  ในใจ  ใช้ชีวิต
ให้วกวน  เวียนว่าย  ในวัฏฏ์ไตร
๙ หากต้องการ  ออกจากวน  พ้นวัฏฏะ
เจ้าราคะ  โทสะ  โมหะทราม
๑๐ อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ
สิ้นกิเลส  อันเป็นเหตุ  อาเพศภัย

รู้จดจ�ำ  รู้แจ้ง  แถลงไข
รู้อย่างไร  ไม่สู้  รู้พระธรรม
หากใจเจือ  ด้วยกิเลส  ประเภทสาม    
ไม่งดงาม  ทรามใจ  ไร้คุณธรรม
ควรเพ่งพิศ  ครวญใคร่  ไม่ผลีผลาม  
จึงจะงาม  ดูเด่น  เป็นมนตรี
แต่ให้เชี่ยว  ชาญเถิด  บรรเจิดศรี  
ใช้ชีวี  คุ้มค่า  น่าเทิดทูน   
จนมิอาจ  ยั้งใจ  ให้เสื่อมสูญ  
จะอาดูร  น�้ำตาริน  คราสิ้นใจ  
พระองค์เทศน์  ให้เห็น  เป็นหลักใหญ่  
มิช้าใย  ได้สัมฤทธิ์  วิสิฐคุณ
ไม่ลบหลู่  คุณใคร  ให้สาบสูญ  
หวังเพิ่มพูน  คุณธรรม  ชื่นฉ�่ำใจ  
หวังพิชิต  เหล่ากิเลส  สาเหตุใหญ่  
เวียนเกิดตาย  ว่ายวน  ไม่พ้นกรรม
ต้องสละ  ตัวต้นเหตุ  กิเลสสาม  
อบรมสาม  คุณธรรม  ประจ�ำใจ
เป็นเหตุละ  อกุศล  พ้นสงสัย  
แสนสุขใจ  ไร้โรคา  นิพพานัง ฯ
อญฺญตโร ภิกฺขฺุ
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ตอนท้ายเล่มจะมีเฉลยค�ำตอบให้ ครูจะตัดออก
เพื่ อ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ อ ่ า น ปรากฏว่ า เล่ ม นี้ มี ค� ำ ตอบ
แบบฝึ ก หั ด ครบหมดเลย โอ้ ดี ใจเหมื อ นได้
แจ็คพ็อตเลย ปีนี้ถ้าเรียนฟิสิกส์ก็คงจะง่ายขึ้น
แสดงว่าไม่สุจริตตลอดมาเนาะ (หัวเราะ)
ทีนี้ก็งงอยู่เหมือนกันว่า ท�ำไมครูประมาท
อย่างนี้ แต่พอเราเริ่มเรียน แล้วมีแบบฝึกหัด
อะไรต่างๆ ให้เราได้เขียน เราจึงเข้าใจ คือมี
ค� ำ ถาม แล้ ว มี ค� ำ ตอบให้ ก็ จ ริ ง แต่ ว ่ า เราต้ อ ง
พิสูจน์ว่าเรารู้จักทาง จากค�ำถามไปหาค�ำตอบ
ถ้าเราไม่รู้จักทางแล้ว เหมือนกับค�ำตอบก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร ซึ่งเราก็ต้องท�ำงานอยู่ดี ไม่เป็น
ทางลัด แต่ว่าในการปฏิบัติธรรม เรามีค�ำถาม
และมีค�ำตอบ แต่ค�ำตอบนี่มีประโยชน์มาก
ญาติ โ ยมคงก� ำ ลั ง สั บ สนว่ า พู ด เรื่ อ งอะไร
ปั ญ หาคื อ ทุ ก ข์ เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ คื อ สมุ ทั ย ยั ง
ไม่มีนิโรธ ยังไม่มีมรรค อย่างน้อยที่สุด ในชีวิต

จิตเป็นกลาง
สร้างปัญญา

พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร

เรียนหนังสือส่วนมาก ก็มักจะขยันในวิชา
ที่เราชอบครู  ถ้าวิชาไหนเรารู้สึกว่า  ครูน่ารัก น่า
เคารพ ก็มักตั้งใจเรียน อาตมามีครูวิทยาศาสตร์
ไม่ค่อยน่ารัก ก็เลยไม่ค่อยเก่งวิทยาศาสตร์ โดย
เฉพาะฟิสิกส์ จ�ำได้ว่าปีหนึ่ง รู้สึกจะเป็น ม. ๓ ครู
ก็มาแจกต�ำรา หนาปึ๊กเลย โอย น่าเบื่อ แต่ก็
พลิกๆ ดู ปกติต�ำราจะมีแบบฝึกหัดใช่ไหม แล้ว

ประจ�ำวัน เรามีอริยสัจจ์สองข้อ คือ ทุกข์ กับ สมุทยั
ฉะนั้น หากเราเป็นทุกข์เมื่อไหร่ เราก็รู้ค�ำตอบ
อยู่แล้วว่ามีสมุทัย นี่เป็นประโยชน์ไหม ? เป็น
ประโยชน์มาก เพราะสัญชาตญาณของเราตาม
ความเคยชิ น ก็ คื อ การโทษ โทษสิ่ ง แวดล้ อ ม
โทษคนรอบข้าง โทษคนนั้นคนนี้ โทษสีนั้นสีนี้
โทษอะไรก็แล้วแต่

๔๑

แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าทุกข์ เราต้องหยุด
ส�ำนึกไว้เลยว่ามีสมุทยั สมุทยั อยูต่ รงไหน ? สมุทยั
ก็คือตัณหา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ไม่ว่ามี trigger (ตัวเหนี่ยวไก) อะไรก็แล้วแต่
มีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ เราต้องสอนตัวเอง
ว่าสิง่ เหล่านัน้ เป็นแค่ปัจจัย เป็นสิง่ ชวนให้ทุกข์
แต่เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ที่สมุทัยที่ก�ำลังปรากฏ
อยู่ในใจของเรา
อาตมาได้กล่าวถึงเรื่องการมองการกระท�ำ
ของผู้อื่น ว่าให้เราดูที่กิเลส ไม่ให้ดูที่บุคคล แต่
บางท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่า ถ้าอย่างนัน้ เรา
ก็มองว่าการล่วงเกินเกิดจากกิเลส ไม่ได้เกิดจาก
อัตตาตัวตนเป็นต้นนั้น ช่วยให้เราท�ำใจได้ แล้ว
จบแค่นั้นหรือ ชาวพุทธมีหน้าที่ใช้ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่า ค�ำตอบก็คือไม่ใช่ แต่การ
ใช้ปญ
ั ญาให้ได้ผล จะเป็นได้เฉพาะในจิตใจทีเ่ ป็น
กลาง ไม่อคติ ฉะนั้น การมอง การพิจารณา
การฝึกจิต ไม่ให้โลภ ไม่ให้
โกรธ ไม่ให้หลง ให้ยอมรับ
ความจริงที่ปรากฏ ไม่เป็น
ทุกข์กบั มัน อันนีเ้ ป็นขัน้ แรก
แต่ เ ป็ น แค่ ขั้ น หนึ่ ง เท่ า นั้ น
เอง เมื่อจิตใจของเราเป็น
ปกติ ไม่ ฝ ื น ไม่ ป ฏิ เ สธ
ความจริ ง ยอมรั บว่าเป็น
อย่างนี้ เพราะมีเหตุ มีปจั จัย
อย่างนี้ แล้วจิตใจที่ยอมรับ
ความจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
เหตุ ตามปัจจัย เป็นจิตที่
สามารถหาทางออก หรือ
เป็ น จิ ต ที่ ส ามารถจะใช้
ปัญญาได้
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เช่นว่า เราสามารถแก้ได้ไหม ควรจะแก้ตรง
ไหน ถ้าเป็นเรื่องสลับซับซ้อน ควรจะแก้จุดไหน
ก่อน จุดไหนหลัง อย่างเช่น ถ้ามีหลายเรื่องที่ควร
จะแก้ไข ถ้าเราใจร้อน ทนไม่ได้ เราอาจจะแก้อนั ที่
ง่ายสุดก่อน หรือทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ดุ แต่อาจจะท�ำให้เรือ่ ง
อืน่ ก�ำเริบก็ได้ หรือท�ำให้ไม่สามารถแก้เรือ่ งอืน่ ต่อ
ไปได้ ดังนัน้ จิตทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาสลับซับซ้อน ต้อง
มองการณ์ไกล ต้องดูความละเอียดของเหตุปจั จัย
และจิตที่จะมองจะเข้าใจในเรื่องละเอียดคือจิต
ที่ ล ะเอี ย ด จิ ต หยาบก็ เ ห็ น อะไรหยาบไปหมด
นอกจากนี้ต้องฝึกให้จิตเป็นกลาง ถ้าเราน้อยใจ
เสี ย ใจ โกรธแค้ น จิ ต จะหยาบ จิ ต จะตกร่ อ ง
ปัญญาจะไม่เกิด
การมองตัวเองก็เช่นเดียวกัน ที่เราเป็นทุกข์
ทุ ก ข์ ท างใจเกิ ด เพราะมี ตั ณ หา ถ้ า ไม่ มี ตั ณ หา
ก็ไม่มีทุกข์ ฉะนั้น ประเด็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้อง
หรือไม่ถูกต้อง วางไว้ก่อน สิ่งแรกก็คือ เราทุกข์
ไหม ? นี่คือหน้าที่โดยตรง ที่ไม่มีใครท�ำให้เราได้
เราทุกข์ไหม ? ทุกข์เพราะ
อะไร ? ทุกข์เพราะสมุทัย
เรารู ้ ค� ำ ตอบอยู ่ แ ล้ ว ดี
ไม่ต้องไปคิดมาก แต่ที่จะ
ต้องใช้ความเพียร คือการ
ก�ำหนดว่า สมุทัยข้อไหน
หรื อ ว่ า ตั ณ หาแบบไหน
เป็นต้น อย่างเช่น เราอยาก
ได้อะไรสักอย่าง แล้วไม่ได้
คิดว่า มีส่ิงใดสิ่งหนึ่งควร
จะมี และมันไม่มี สิ่งที่ดีที่
ควรจะมี ขาดไป หรือก�ำลัง
ถูกท�ำลาย มันไม่นา่ จะเป็น
อย่ า งนี้ ไม่ ค วรจะเป็ น
อย่างนี้ พอมี ค วามรู ้ สึ ก
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ขึ้นมาว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ จิตใจก็ตกอยู่ใน
หลุมของสมุทยั อยูแ่ ล้ว ต้องถามตัวเองว่า เมือ่ เหตุ
เป็นอย่างนี้ ปัจจัยเป็นอย่างนี้ คนเกี่ยวข้องก็เป็น
อย่างนี้ ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้ วัฒนธรรม
เป็นอย่างนี้ ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ นิสัยใจคอ
ของเราเป็นอย่างนี้ ท�ำไมถึงจะไม่เป็นอย่างนี้
จะแปลกอะไร ฉะนั้น เรายอมรับว่าที่เป็นอย่างนี้
เพราะมีเหตุมีปัจจัย ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยพร้อม ก็ไม่
เป็นอย่างนี้
ตัวสมุทัยคือตัวที่ “รับไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้”
รับไม่ได้วา่ บางสิง่ นีม้ อี ยู่ ไม่ตอ้ งการให้มี ไม่อยาก
ให้มี นี้ก็คือตัวสมุทัย แต่ถ้าเราพิจารณาว่าสิ่งนี้
ไม่ถูกต้อง การกระท�ำของคนนั้นคนนี้ไม่ถูกต้อง
เป็นต้น แต่เราเข้าใจว่าเป็นความถูกต้อง ทีเ่ กิดขึน้
เพราะความสุกงอมของเหตุปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัย
เป็นอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไม่ได้ จิตใจเป็นกลาง
พอจิตใจเป็นกลางก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนี้แหละ
เราจึงสามารถคิดต่อไปว่าเราแก้ได้ไหม ต้องท�ำ
อย่างไร ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว แต่ถา้ ใจร้อน
โกรธแค้น ความคิด การกระท�ำ  อะไรที่เกิดจาก
ตัณหา ก็จะไม่ได้ผลดี
กามตัณหา อยากได้ เมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากได้
ก็เป็นทุกข์  หรือถ้าได้สงิ่ ทีไ่ ม่อยากได้  ตอ้ งอยูก่ บั สิง่

ที่ไม่ชอบ ก็เป็นทุกข์ ดังนั้น เวลาหลวงพ่อชาท่าน
สอนลูกศิษย์ลูกหา ท่านจะเน้นที่อริยสัจ ๔ และ
วิธีการของท่านก็คือ เห็นลูกศิษย์ลูกหาอยากได้
อะไร ท่านไม่ให้ ให้เราขาดสิ่งที่อยากได้ และ
ให้เราอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากได้ เพื่อเราจะได้รู้ว่า
ขณะนี้ เ ป็ น ทุ ก ข์ เ พราะอะไร เป็ น ทุ ก ข์ เ พราะ
ความอยาก ต้องฝืนความอยาก จึงจะเห็นได้ชัด
ตัณหาทีล่ ะเอียดกว่ากามตัณหา คือ ภวตัณหา
อยากมีอยากเป็น วันนี้ก็ได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดยโสธร เด็กก�ำพร้าทีเ่ ป็น HIV ๓ คน ถูกล่วง
ละเมิดอยู่ในห้องน�้ำที่โรงเรียน ต�ำรวจบอกว่า
ด�ำเนินคดีไม่ได้ เพราะเด็กไม่มีพ่อแม่ แต่ที่ส�ำคัญ
ไม่วา่ จะทีโ่ รงพยาบาลหรือทางราชการเอง กลัวว่า
ถ้ามีคดีขึ้นศาล เรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของจังหวัด แล้วจ�ำนวนนักท่องเที่ยวมางานบุญ
บั้งไฟจะลดน้อยลง เรื่องนี้มีอยู่ทั่วไป คือให้ความ
ส�ำคัญกับภาพพจน์ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง มาก
กว่า ส�ำคัญกว่าความถูกต้อง หรือความทุกข์ของ
เพื่อนมนุษย์ จึงกลายเป็นว่า ความจริงเป็นยังไง
ก็ไม่ส�ำคัญ เท่ากับภาพที่เราสร้างขึ้นมาได้เอง
ในตัวเราก็เหมือนกัน บางทีเราท�ำผิดพลาด
ควรจะยอมรับ ควรจะเปิดเผย ควรจะตั้งอกตั้งใจ
ว่า จะไม่ทำ� อย่างนัน้ ต่อไป แต่ไม่ทำ� เพราะอะไร ?
เพราะกลัวเสียหน้า กลัวคนจะมองเราในทางไม่ดี
กลัวคนจะเสียความเคารพในตัวเรา แล้วถ้าเป็น
ผูใ้ หญ่ ก็ตอ้ งรักษาภาพของผูใ้ หญ่ เอาต�ำแหน่ง เอา
ยีห่ อ้ เอาชือ่ ว่าเป็นทีต่ งั้ ของการกระท�ำ นีเ่ รียกว่า
เป็นภวตัณหา อยากมีชื่อเสียง ก็เป็นภวตัณหา
อยากเป็ น ที่ รู ้ จั ก ของคน อยากมี Friends
Facebook เยอะๆ Friends จริงไม่มีไม่เป็นไร
ขอให้มี Friends เฟซบุก๊ ก็พอปลอบใจได้ ทุกวันนี้
เป็นยุคใหม่ แต่งเฟซบุ๊ก สร้างภาพอะไรสักอย่าง
ให้เป็นที่รู้จักกันในสังคม เป็นเรื่องของภวตัณหา

๔๑

วิภวตัณหา ไม่อยากให้มี อยากให้มันหายไป
ทันที อยากท�ำลายสิ่งที่ขัดใจ ในการภาวนา เรามี
โอกาสเรียนรู้เรื่องตัณหาได้ดี ว่าทุกข์เกิดขึ้นใน
การภาวนาก็เหมือนทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน
มันเกิดเพราะตัณหา เช่น อยากได้ในความสงบ
บางคนอยากได้ญาณวิเศษ หรือว่าพระบางท่าน
อยากได้เลข นั่งสมาธิอยากได้อะไรสักอย่าง นี่ก็
เป็นตัณหา แทนที่จะเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์
ก็กลายเป็นทางสร้างทุกข์หรือเพิม่ ทุกข์ให้กบั ชีวติ
นั่ ง สมาธิ เ พื่ อ แข่ ง ขั น กั บ คนอื่ น นั่ ง สมาธิ เ พื่ อ
เปรียบเทียบกับคนอื่น
เราต้องระวังการเปรียบเทียบ เพราะการ
เปรียบเทียบมักจะเกิดจากมานะ เกิดจากกิเลส เกิด
จากตัณหา ฉะนั้น เราอยากได้อะไรสักอย่างจาก
การภาวนา มีความคาดหวัง มีความต้องการ
จิตใจก็ไม่ได้ปล่อยวาง เมื่อจิตเราไม่สงบ มีนิวรณ์
เรารับไม่ได้ ทนไม่ได้ที่จะต้องเจอกับนิวรณ์ อยาก
จะภาวนาแบบไม่มีนิวรณ์ นิวรณ์เกิดขึ้นอยากจะ
ไล่ออก บังคับไม่ให้เป็นอย่างนั้น จะเครียด เห็น
ไหม เรายิ่งบังคับ มันก็ยิ่งฟุ้งซ่าน
เราจะปฏิบัติอย่างไร เมื่อมีนิวรณ์เกิดขึ้น ?
ก็ยอมรับว่านิวรณ์เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย ไม่
รังเกียจนิวรณ์ แต่ไม่ได้หลงใหลอยู่กับนิวรณ์ ให้
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รูว้ า่ นีก่ ค็ อื นิวรณ์ เมือ่ จิตใจเป็นกลางกับการมีนวิ รณ์
ปัญญาในการแก้นิวรณ์ก็เกิดขึ้น มีปัญหากับคน
รอบข้าง มีปัญหากับใคร ยอมรับว่าเป็นผลของ
เหตุปจั จัย จิตใจเป็นกลาง แล้วใช้ปญ
ั ญาแก้ปญ
ั หา
ต่อไป เกิดนิวรณ์ เกิดปัญหาในการปฏิบตั ิ มีปญ
ั หา
เกิดขึน้ แล้ว ไม่ตอ้ งว่าตัวเอง ไม่ตอ้ งน้อยใจ ไม่ตอ้ ง
เสียใจ ไม่ต้องว่า เราแย่ เราไม่เก่ง เราไม่ดี
แล้วอย่าไปอ้างปฏิทินว่า โอ๊ย เราปฏิบัติมา
หลายปีแล้วมันน่าจะดีกว่านี้ หรือว่าเราปฏิบัติมา
หลายวันแล้ว มันน่าจะดีกว่านี้ อย่าไปอ้างปฏิทิน
เลย เราก็รู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละ และที่มัน
เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่เพราะเจ้ากรรมนายเวร ไม่ใช่
เพราะดวงไม่ดี มันต้องมีเหตุมีปัจจัย บางครั้ง
เราก็พอก�ำหนดเหตุปัจจัยได้ เราก็คอยดูไป รู้ไป
แต่ บ างครั้ ง มั น มองไม่ เ ห็ น เหมื อ นกั น แต่ เรา
วางใจ ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัย มันจึงเป็นอย่างนี้
อย่าให้เกิดวิภวตัณหา พอเกิดวิภวตัณหา เป็น
การเติมเชื้อของกิเลส ไม่ใช่ท�ำให้กิเลสหายไป
ในสั ง คมไทย ก็ มี ห ลั ก ธรรมอยู ่ ใ นวั ฒ นธรรม
ดังมีภาษิตว่า “เกลียดขี้ ขี้ตาม เกลียดความ
ความถึง” อันนี้ก็ใช่ พอเกลียดแล้ว สิ่งที่เราไม่
ต้องการก็จะเข้ามาหา คิดว่าเกลียดแล้ว มันจะไม่
เข้าใกล้ แต่ความเกลียดก็เป็นความผูกพันเหมือน
กันนะ ผูกพันด้วยความเกลียด
นี่ ผูกพันมากกว่าด้วยความ
รัก ถ้าเราเกลียดใครนี่ คล้ายๆ
กับรักนะ หลับตาก็เห็น ! ได้
ยิ น เสี ย งก็ ส ะดุ ้ ง ความรั ก
ความชัง มันคล้ายกัน อันนี้
ต้ อ งระวั ง นะ ถ้ า เกลี ย ดใคร
มากๆ ระวังนะ เดี๋ยวต้องเจอ
ชาติหน้านะ ดังนั้น เราต้อง
วางใจให้เป็นกลาง

และที่ส�ำคัญอีกข้อหนึ่งคือ เราต้องระลึกอยู่
เสมอ ในสิ่งที่อาตมาพูดมาหลายครั้งแล้วว่า โลก
ที่เป็นจริงอยู่ที่ไหน ? ตัวเราคือโลกที่เป็นจริง คือ
ขันธ์ห้า ! โลกที่เป็นจริงไม่ใช่ว่าตอนนี้อยู่ศูนย์
ปฏิบัติธรรมบ้านพอ อีกสองวันต้องกลับไปสู่โลก
ที่เป็นจริง ไม่ใช่ ! ตัวเรานี่เองคือโลกที่เป็นจริง
เรามีสติ รูต้ วั อยูใ่ นปัจจุบนั สิง่ ทีป่ รากฏเป็นประสบการณ์ตรง นั้นคือโลกที่เป็นจริง แต่ในโลกทั่วไป
เราต้องเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่า สิ่งที่รู้นั้นก็เป็น
ข้อมูล แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นข้อมูลที่
ตรงตามความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน
ทุกวันนีเ้ รารูโ้ ลกกว้างขึน้ แต่เป็นโลกผ่านสือ่
สื่อสีฟ้า สื่อสีแดง สื่ออะไรก็แล้วแต่ นี่ก็เป็นสื่อ
ไม่ใช่ความจริง เราชอบใคร เราศรัทธาใคร เรา
เกลียดใคร ไม่ได้เกลียดคนนั้น ความจริงแล้ว
เกลียดเขาผ่านสื่อ เป็นเรื่องของสัญญา สิ่งที่เป็น
จริงคือสัญญา เวลาคนสองคนเถียงกันเรื่องเหตุการณ์ คนหนึ่งบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นอย่างนั้นๆ
คนหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ ! เป็นอย่างนั้นๆ เถียงไป
เถียงมา ต่างคนต่างยืนยันว่าตัวเองถูก อีกฝ่ายหนึง่
ผิด บางครั้งก็เป็นแค่ว่า ทั้งสองคนไม่ได้สัมผัส
โดยตรง ฟังจากคนอื่นที่เขาคิดว่าน่าเชื่อถือ แต่ถงึ
จะเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนได้สัมผัสเอง เราก็ยังไว้ใจ

ไม่ได้ เพราะอะไร ? เพราะว่าตาเรา หูเรา มันไม่ใช่
กล้องถ่ายวีดีโอ ไม่ใช่เครื่องอัดเสียง มันมีการ
กลั่นกรอง มีการเซ็นเซ่อร์ มีการเลือกที่รับ โดยไม่
ตัง้ ใจก็มี ตัง้ ใจก็มี หรือสิง่ ทีเ่ ราคาดว่าจะได้ยนิ เราก็
จะได้ยินง่าย สิ่งที่ไม่เคยคิดจะได้ยิน บางทีไม่ได้
ยินเลย เพราะแต่ละคนมีความต้องการ มีความคิด
มีความอยาก มีความกลัว มีความกังวล มีนิวรณ์
ไม่เหมือนกัน ข้อมูลที่รับมาก็ไม่ตรงกัน ดังนั้น สิ่ง
ที่เราได้สัมผัสมา เป็นของปรุงแต่ง ไม่ใช่ของจริง
จะเล่าเรื่องให้ฟังนะ ตั้งแต่โบราณ เรื่องของ
คนไปตัดไม้ในป่า เหนือ่ ยก็พกั ผ่อน ตืน่ ขึน้ มาขวาน
หาย พอมองซ้ายมองขวา เห็นเด็กผู้ชายก�ำลังวิ่ง
อยู่ในป่า พอเห็นเด็กผู้ชาย เห็นกิริยาท่าทางแล้ว
ดูว่าเป็นขโมยแน่ๆ ดูลักษณะการเดิน อะไรๆ
ทุกอย่างนี่ ดูเป็นขโมยหมดเลย ก�ำลังจะลุกขึ้นวิ่ง
ตามเด็ก ก็สังเกตว่าขวานมันเหน็บอยู่ข้างหลัง
ตัวเอง เพราะเชื่อว่าขวานหาย เชื่อว่ามีคนเอาไป
เห็นเด็กคนนัน้ ก็แปลความหมายของกิรยิ าอาการ
ท่าทางทุกอย่าง กลายเป็นกิริยาของขโมย เพราะ
นั่นเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเห็น พอเห็นขวานเหน็บ
อยู่ข้างหลังตัวเอง มาดูเด็กอีกที อ้าว ก็เป็นเด็ก
ธรรมดา กรณีอย่างนี้จะมีบ่อยมาก คือเราจะเอา
ความรู้เดิมของเรามาแปล โดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็น
การแปลจากสัญญาเดิมๆ
เมื่อวานนี้อาตมามีแขก ก็คุยกันถึงเรื่องเก่าๆ
พูดถึงทีไรจะข�ำ ตอนที่อาตมาอยู่วัดป่านานาชาติ
หลายปีที่แล้ว รู้สึกตอนนั้นอาจารย์ปสันโนยังอยู่
แต่ท่านไปไหนไม่ทราบ อาตมานั่งรับแขกอยู่ใน
ศาลา พอดีวันนั้นเป็นไข้ หน้าแดง อดทนๆ ทีนี้
โยมมา ก็เห็นว่าอาตมาไม่ค่อยสบาย แล้วเขาจะ
ถวายพาราเซ็ตตามอล ทีนี้คนไทยนี่ เขาจะย่อ
ค�ำว่าพาราเซ็ตตามอล เป็นพาราฯ อาตมาไม่เคย
ทราบ แล้วปกติคนอีสานเวลาพูด ล.ลิงก็มกั จะหาย
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พออาตมาฟังว่าพารา แต่อาตมาไม่คุ้นเคย
อาตมาก็ เอ๊ ค�ำนี้มันอะไร ค�ำที่ทราบก็คือปลาร้า
แล้วยิ่งถ้าพารา ไม่ออกเสียงตัว ล.ลิงนี่ คล้ายกัน
มาก อาตมาก็ เอ๊ คงจะฟังไม่ถูก...ก็เลยเข้าใจเลย
แปลความหมายของค� ำ ที่ เขาพู ด ว่ า เขาจะให้
อาตมาฉันปลาร้า อาตมาก็เออ เป็นไข้ กินนี่หาย
ด้วยเหรอ ไม่เคยได้ยิน โยมก็บอกว่า ท�ำไมไม่เคย
ได้ยนิ ใครๆ ก็กนิ กัน อาตมาก็ โอ้ นีม่ นั ความรูใ้ หม่
เลย แล้วกินยังไงล่ะ “กินเป็นเม็ด ๒ เม็ด” โอ้...
เขาท�ำเป็นเม็ดด้วยเหรอ อยากเห็นปลาร้าเป็นเม็ด
ก็เป็นเรือ่ งตลกนะ แต่เพราะว่าเราฟังสิง่ ทีเ่ รา
ไม่คุ้น แต่เอาความรู้เดิมมาใช้ แล้วก็คิดเอาเอง
ทั้งที่ถ้าหยุดสักนิดหนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหม ?
แต่ว่าไม่มีเวลาที่จะคิด มันก็เลยเกิดการเข้าใจผิด
เรือ่ งนีม้ นั เป็นเรือ่ งทีช่ วนหัวเราะได้ แต่เรือ่ งทีช่ วน
ร้องไห้ก็มีนะ แว้บเดียวนี่ จับความผิด แปลความ
หมายผิด ท�ำให้โกรธกันได้ ท�ำให้เกลียดกันได้ก็มี
การมี ส ติ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ เรื่ อ งการฟั ง หู ไว้ หู
การที่เราระมัดระวัง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ปรากฏ
ในโลกที่เป็นจริง คือโลกที่ปรากฏในจิตใจที่ไม่มี
นิวรณ์ เราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นจริง อะไรไม่เป็น
จริง ฝึกให้จิตมีสติ มีสัมปชัญญะ อยู่ในปัจจุบัน
ไม่มีนิวรณ์ อะไรจะปรากฏในเวลานั้น ยังพอไว้ใจ
ได้บา้ ง แต่อย่างน้อยเราก็เห็นว่า สัญญาเป็นสักแต่
ว่าสัญญา นี่คือความจ�ำ คือการแปลความหมาย
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ดังนั้นเวลาเถียงกัน ต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าตัวเอง
จ�ำถูก อีกฝ่ายหนึ่งจ�ำผิด นี่แปลว่าอะไร ? แปลว่า
ในขณะนัน้ ในโลกแห่งขันธ์หา้ สัญญาผุดขึน้ มาใน
สมองชัดมาก ทีเ่ ขาบอกว่าแน่ใจ แปลว่าในขณะนัน้
ทีพ่ ดู สัญญาชัดเจน ไม่ใช่วา่ พิสจู น์ได้วา่ เป็นจริง
แต่หมายถึงว่า ภาพทีส่ ร้างขึน้ มาในเวลาสัมผัสเรือ่ ง
นั้นเมื่อวันก่อน ปรากฏในสมองในขณะนี้ชัดเจน
จ�ำได้แม่นเลย ที่ว่าจ�ำได้แม่น หมายถึงความจ�ำ
ทีป่ รากฏชัด มันคนละเรือ่ งกันกับความจริง ในขณะ
ทีเ่ ราจ�ำ เราอคติหรือเราคิดเอาเอง เราคิดว่าพารา
เป็นปลาร้า มันฝังไว้ในใจต่อมา…จ�ำได้ ! ถ้าหากว่า
วันนั้น ไม่ได้ท�ำความเข้าใจกันอาตมาก็อาจจะ
เล่าต่อนะว่า อ้อ แปลกดี โยมที่อุบลฯ เขาเป็นไข้
ก็ยังกินปลาร้า แล้วกินเป็นเม็ดด้วยนะ !
ฉะนั้นในการภาวนาต้องการให้เห็นว่าความ
คิดก็สักแต่ความคิด เมื่อเราภาวนาแล้ว ความคิด
ลดน้อยลง จะเห็นว่าตัวเราชักจะหายไป คือตัว
เรา...เราคือใคร เราเป็นใคร มันเป็นสมมติที่สร้าง
ขึ้นมากับความคิด พอไม่มีความคิด ตัวเราที่เป็น
ผลลัพธ์ของความคิดก็หายไป นีก่ จ็ ะเป็นสภาวะที่
ท�ำให้เกิดความกลัวได้ แต่ถา้ เรามีสมั มาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบ เราจึงจะได้เห็นความเป็นสมมติของ
ความเป็นบุคลิกของนิสยั ใจคอ ว่าเป็นสิง่ ทีป่ รากฏ
แล้วตามเหตุตามปัจจัย คือความคิด ความเชื่อ
อะไร เป็นต้น
ดังนั้น การภาวนา
คือการก�ำหนดรู้ทุกข์
การละสมุ ทั ย การ
ปฏิบัติไม่ได้จ�ำกัดอยู่
ที่ ส ถานที่ ใ ดสถานที่
หนึ่ง หลวงพ่อชาท่าน
ก็เคยสอนว่า ถ้าไฟไหม้
บ้าน เราจะไปดับทีไ่ หน
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ไม่ใช่ว่าเราจะไปดับที่วัด ไฟไหม้ตรงไหน ก็ต้อง
ดับตรงนัน้ เราทุกข์ตรงไหน ก็ตอ้ งดับทุกข์ตรงนัน้
ดังนั้น การท�ำสมาธิภาวนา เรามีโอกาสสร้าง
พลังดับทุกข์ เรียกว่า ดับเพลิงกิเลสได้ แต่เราทุกข์
ที่ไหน เราต้องไปดูตรงนั้น ว่าก�ำลังอยากอะไร
อยู่ไหม ต้องการอะไรไหม ก�ำลังอยากได้อะไร
สักอย่างแล้วไม่ได้ หรือว่าไม่ยอมรับ ก�ำลังฝืน
ความจริงที่ปรากฏอยู่ ทนไม่ได้ต่อสิ่งที่เป็นจริง
ในปั จ จุ บั น พยายามดู ค วามอยากได้ อยากมี
อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น
แล้วพยายามแก้ตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงว่า
แก้ตรงนั้นแล้ว จะเฉยๆ จะไม่อยากแก้ไข จะเป็น
คนไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ตรงกันข้าม คนที่มีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งต่างๆ นี้ จิตมีศักยภาพสูง กิเลสท�ำให้จิตใจ
เราแคบ ท�ำให้เรากลัว กลัวล�ำบาก กลัวความ
พลัดพราก กลัวการเสียผลประโยชน์ เป็นต้น
ถ้ายังมีกิเลสครอบง�ำจิตใจ ท�ำอะไรส่วนมาก
ก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่พอเราปล่อยวางกิเลส
ได้บา้ ง เหมือนจิตยอมเปิดรับต่อความทุกข์ ความ
เดือดร้อนของคนอื่น พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วย
ปัญญา แต่หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว ๔๕
ปีต่อมา พระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรม
วิ นั ย ด้ ว ยความกรุ ณ า ปั ญ ญาย่ อ มปรากฏใน
รู ป แบบของความเมตตากรุ ณ า ปั ญ ญากั บ
ความกรุ ณ าอยู ่ ด ้ ว ยกั น ฉะนั้ น เมื่ อ จิ ต ใจเรา
ปล่ อ ยวางความคิ ด ผิ ด ความหลงผิ ด ต่ า งๆ รู ้
เห็นอะไรตามความเป็นจริง ความเมตตากรุณา
ความต้องการสร้างประโยชน์กับส่วนรวม การ
ดั บ ทุ ก ข์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ย ่ อ มตามมา ดั ง นั้ น
ความเมตตากรุ ณ าเป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ ป ั ญ ญา
ปั ญ ญาเป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ ค วามเมตตากรุ ณ า
สรุปว่าธรรมทั้งสองมีผลต่อกันและกัน

ถ้าเราดูจติ ใจของเราอย่างต่อเนือ่ ง เราก็จะ
สรุปได้เลยว่า ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจ
จิตใจของเราไม่มที างสงบ ไม่มที างเข้าสูค่ วามสุข
ที่แท้จริง ถ้าเราทุกคนต้องการความสุข เราต้อง
เห็นว่างานที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตคืองานดับกิเลส
เราต้องการสร้างประโยชน์ต่อครอบครัว เราต้อง
เป็นกัลยาณมิตรต่อคนรอบข้าง ให้เขาได้พ้นจาก
กิเลส ถ้าปัญญาที่แท้เกิดขึ้นแล้ว ความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติธรรมก็ต้องปรากฏ ไม่มีทางอื่นที่
จะเข้าสู่ชีวิตอันประเสริฐ
อาตมาเคยมองว่า การส่งลูกหลานไปเรียน
หนังสือในต่างประเทศ เข้าไปในมหาวิทยาลัย
มีชื่อของต่างประเทศ ตั้งร้อยกว่าปีแล้ว ไปทั้ง
HAVARD, YALE, MIT, OXFORD, CAMBRIDGE, อะไรต่ออะไรนี่ ไม่ค่อยประสบความ
ส�ำเร็จ จะว่าล้มเหลวก็คงไม่ผิด เพราะว่าอะไร ?
เพราะว่าผู้ที่จบด็อกเตอร์ จากฮาเวิร์ด, เยล,
อ็อกซ์ฟอร์ด, เคมบริดจ์ ที่กลับมาบวชพระยัง
มีน้อยมาก ถ้าในสถาบันการศึกษาที่ว่าดีเลิศแล้ว
จบมา ก็ต้องออกบวชแน่นอน แต่แทบจะไม่มี
แสดงว่ามันไม่ดีอย่างที่เขาว่ากัน คือถ้ามีวิชา
ความรู ้ จ ริ ง เป็ น บั ณ ฑิ ต จริ ง แล้ ว มี โ อกาสจะ
ออกบวชแล้ว ท�ำไมจะไม่ออกบวชล่ะ จะอยู่ไป

19

ท�ำไม ถ้ามีบารมี มีศรัทธานะ ถ้า
การศึกษาน�ำไปสู่ปัญญาในชีวิต
จริง ต้องเห็นว่าชีวิตพรหมจรรย์
เป็นชีวิตอันประเสริฐแท้ๆ
ถ้ า เราเป็ น พ่ อ แม่ อาตมา
ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ แต่ถ้าสมมติ
ว่ า มี อี ก จั ก รวาลหนึ่ ง สมมติ ว ่ า มี
Parallel Universe (จักรวาลคู่
ขนาน) มีตวั อาตมาทีไ่ ม่บวชพระ แล้วมีลกู อาตมา
ต้องอธิษฐานทุกวันว่าขอให้ลกู เราได้บวชพระ เป็น
พระอรหันต์ เพราะว่าอะไร ? เพราะถ้ามีลูก ก็
ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับลูกและเราก็รู้ว่า สิ่งที่ดี
ที่สุดส�ำหรับมนุษย์คือมรรคผลนิพพาน ดังนั้น ขอ
ให้ลูกเราได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ขอให้มีบารมี
ได้เป็นพระอริยเจ้า
แต่ถ้าบารมีไม่ถึง ขอให้ได้วิชาการที่ดีหน่อย
ขอให้เป็นหมอ เป็นทนาย เป็นวิศวกร เป็นอะไร
ต่ออะไร เป็นรางวัลชดเชย ยังพอใช้ได้ ถ้าไม่เก่ง
พอจะเป็นพระ ดังนัน้ อาตมาจึงผิดหวังในโครงการ
ส่งลูกไปเรียนนอก ที่กลับมาเป็นพระอริยเจ้าของ
เรานี่ ยังไม่ค่อยคุ้มกับที่เราลงทุนมาหลายร้อยคน
หลายพันคนแล้ว สังคมไทยถึงมีพวกด็อกเตอร์
เยอะแยะ แต่สังคมเราไม่ดีขึ้นเท่าไร
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเกิดขึ้น ในเรื่อง
ความสุข เรื่องความทุกข์ เรื่องความเจริญ เรื่อง
ความเสื่อม เราต้องฝึกการบริหารจิตใจ พูดซ�้ำอีก
ครั้งหนึ่ง บริหารจิตใจ ฉลาด ขยัน ในการป้องกัน
ไม่ให้กิเลสครอบง�ำ, ฉลาด ขยัน ในการละกิเลส
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว, ฉลาด ขยัน ในการปลูกฝังคุณธรรม
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้มีขึ้นมาในจิตใจเราได้, ฉลาด
ขยัน ในการดูแล การบ�ำรุงสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อยู่ที่ความเพียรพยายาม เช่นนี้
ท�ำได้ทุกเวลานาที ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ไม่ว่าอยู่กับใคร

อยู่ที่วัด อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ท�ำงาน อยู่ที่ไหน เรา
สามารถท�ำความเพียร อย่างน้อยข้อหนึ่งในสี่ข้อ
นั้นได้
ที่ว่าไม่มีเวลาภาวนา ไม่มีเวลานั่งสมาธิ เดิน
จงกรม เป็นได้เหมือนกัน เข้าใจ แต่ตราบใดที่เรา
มีชีวิตอยู่ เราก็สามารถท�ำความเพียรได้ข้อใด
ข้อหนึ่ง รักษาจิตให้เป็นบุญเป็นกุศล ลืมหูลืมตา
เรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ท� ำ ยั ง ไงจะไม่ โ ลภ
เมื่ อ มี สิ่ ง ชวนให้ โ ลภ ท� ำ ยั ง ไงจะไม่ โ กรธในสิ่ ง
ที่ชวนให้โกรธ ท�ำยังไงจะไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้
หลง ท�ำยังไงจะรักษาจิตใจไว้ให้มีความสุข ทั้งๆ
ที่คนรอบข้างเครียดเหลือเกิน นี่คือความท้าทาย
ในชีวติ ประจ�ำวัน จะท�ำให้งานทางโลกจบ มันไม่จบ
หรอก จะให้เพอร์เฟ็ค (สมบูรณ์แบบ) มันก็ไม่
เพอร์เฟ็ค ค�ำว่า ทุกข์ แปลว่า ไม่เพอร์เฟ็ค เรียกว่า
โลกนี้ทุกขัง ค�ำว่า ทุกขัง ก็แปลว่า โลกนี้มีความ
บกพร่องเป็นนิจ มีความไม่เพอร์เฟ็คเป็นนิจ
ดั ง นั้ น ถ้ า จะพยายามท� ำ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์
ให้มันสมบูรณ์ ก็เป็นการเหนื่อยเปล่า แต่เราท�ำ
เท่าที่เราท�ำได้ ท�ำด้วยสติ ท�ำด้วยปัญญา ด้วย
การเรียนรู้ ชนะ...เราก็เรียนรู้จากการชนะ แพ้...
เราก็เรียนรู้จากการแพ้ เรียนรู้ทุกอย่าง ได้ก�ำไร
คือปัญญา
ที่มา : พระธรรมเทศนา ที่สถานปฏิบัติธรรมบ้านพอ
เชียงใหม่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
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พระพุ ทธรู ปส�ำคัญ
กองบรรณาธิการ

พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
ศิลปะ :
ขนาด :
วัสดุ :
ปัจจุบัน :

แบบรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ พุทธศักราช ๒๕๓๐
สูงเฉพาะองค์พระ ๒๖.๘๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๓๑.๙๕ เซนติเมตร
เงิน กาไหล่ทอง
ประดิษฐานภายในหอพระสุลาลัยพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร

๔๑

พุทธลักษณะ :
พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เป็นพระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์ แสดง
ปางห้ามญาติหรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวา
เพียงข้างเดียว ส่วนพระหัตถ์ซ้าย ทอดลงข้าง
พระวรกาย พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะคล้าย
พระพุทธรูปแบบสุโขทัย โดยมีพระพักตร์เป็นวงรี
พระนลาฏค่อนข้างแคบ พระขนงโก่ง พระนาสิก
โด่ง พระโอษฐ์อมยิ้ม และมีพระกรรณยาว พระ
เศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเป็นก้นหอย มี
เกตุมาลาและรัศมีรูปเปลวไฟอยู่เบื้องบน องค์
พระพุทธรูปมีพระอังสาใหญ่ บัน้ พระองค์เล็ก โดย
ครองอุตราสงค์เรียบ ห่มคลุมพระอังสา ปล่อยชาย
อุตราสงค์ให้ห้อยตกลงมา เป็นเส้นอ่อนโค้งด้าน
ข้างพระวรกายทัง้ สองข้าง อันตรวาสกทีท่ รงเรียบ
เช่นเดียวกับอุตราสงค์ คงปรากฏขอบสองชั้นที่
บั้นพระองค์และจีบทบห้อยลงมาเบื้องหน้า ยาว
เกือบจรดข้อพระบาท
พระพุทธรูปประทับยืนบนปัทมาสน์  ประกอบ
ด้ ว ยกลี บ บั ว หงายและกลี บ บั ว คว�่ ำ  มี เ กสรบั ว
ประดับ ปัทมาสน์นี้ วางซ้อนอยู่เหนือฐานเขียง
รูปแปดเหลี่ยมเบื้องล่าง

21

ห้ามญาติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ�ำวันจันทร์
อันเป็นวันพระบรมราชสมภพ
พระพุ ท ธรู ป ประจ� ำ พระชนมวารนี้ นาย
แก้ว หนองบัว เป็นผู้ปั้นหล่อ และหลังจากได้
ทอดพระเนตรหุ่นปั้นและทรงแก้ไขตามพระราชประสงค์แล้ว ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรง
เททองหล่อ ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมือ่ วันที่
๑๐ สิ ง หาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๐ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการฉลอง
สมโภช พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร ในวันที่
๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม  เมือ่ เสร็จการแล้ว  ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญ
พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวารประดิษฐานไว้
กับพระชัยวัฒน์ประจ�ำรัชกาล ณ หอพระสุลาลัยพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราชสมภพ วันจันทร์ที่
๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ตรงกับขึน้ ๑๒ ค�ำ่
เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙ รัตนโกสินทร์
ศก ๑๔๖
บรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๓ ตรงกับแรม ๔ ค�่ำ  เดือน ๖
ประวัติ :
ปีขาล จุลศักราช ๑๓๑๒ รัตนโกสินทรศก ๑๖๙
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ปัจจุบัน อัญเชิญพระพุทธรูประจ�ำพระชนมวาร
ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้น เดชฯ ในงานพระราชพิธีสงกรานต์
มานั้น ยังมิได้มีการสร้างพระพุทธรูปประจ�ำพระ
จากปฏิทนิ แขวน พุทธศักราช ๒๕๓๘ “พระพุทธชนมวารขึ้นในรัชกาลนี้เลย ดังนั้น ในวโรกาส ทีปฏิม่ าม:าในพระบรมมหาราชวั
ง” เรียบเรียงข้อมูลโดย
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ จึงทรง ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. สุรยิ วุฒ  ิ สุขสวัสดิ  ์ ลิขสิทธิภ์ าพ
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการ และค�ำบรรยายโดย ส�ำนักราชเลขาธิการ  จัดพิมพ์โดย
สร้ า งพระพุ ท ธรู ป ประจ� ำ พระชนมวาร ปาง บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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มนุษย์

ปั ญญาภิวัฒน์
ธีรปัญโญ

คืออะไร

ตลอดเวลาที่มีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้น
มานั้น จากสิ่งมีชีวิตเกือบสิบล้านสายพันธ์ุบน
โลกนี้ มนุษย์ได้ผ่านการพัฒนาการจนสามารถ
ขึ้นมาอยู่บนยอดของปิรามิดได้ กลายเป็นผู้น�ำ
ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ก็ คื อ การที่ ม นุ ษ ย์ เ กิ ด การปฏิ วั ติ ท างความคิ ด
ความเชื่อ เมื่อ ๗๐,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา ที่ท�ำให้
สามารถพัฒนาความเชื่อในเรื่องเล่าอันเดียวกัน

จึงสามารถรวมเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมใหญ่ขึ้นๆ
มีการแบ่งหน้าทีเ่ พือ่ ร่วมมือกันท�ำงานจนสามารถ
แข่งขัน เอาชนะสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ได้ในที่สุด
และเมื่อ ๑๒,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา ได้เกิด ปฏิวัติทาง
การเกษตร มนุษย์หันมาปลูกพืชเอง ไม่ต้องออก
ไปล่าสัตว์ เก็บผักผลไม้เหมือนแต่ก่อน ๕๐๐ ปี
ที่ผ่านมา ก็เกิดปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมี
การค้ น คว้ า หาความรู ้ โดยการตั้ ง สมมติ ฐ าน
และพิสูจน์ความจริงจากการทดลอง ตามมาด้วย
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ในอีก ๓๐๐ ปีถัดมา
ปัจจุบันมีการปฏิวัติทางเทคโนโลยี ที่เป็นแบบ
พลิกโฉมทยอยตามกันออกมาเรื่อยๆ
จึงคาดการณ์ได้ว่าในอีกไม่ช้า งานที่มนุษย์
ท�ำอยู่ ที่มีรูปแบบคาดเดาได้ อันมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจหลายๆ อย่าง อาจจะค่อยๆ ถูกแทนที่
ด้ ว ยเทคโนโลยี หุ ่ น ยนต์ ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละ
ระบบคอมพิวเตอร์อนิ เตอร์เนตทีส่ ามารถเชือ่ มโยง
และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง ผ่านอัลกอริธมึ ทีจ่ ะฉลาด
มากขึ้นๆ แบบก้าวกระโดด โดยปัญญาประดิษฐ์
(เอไอ) นี้สามารถดูข้อมูลการท�ำงานของมนุษย์

๔๑

ที่มีก่อนหน้าทั้งหมด และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ดั ง นั้ น ส� ำ หรั บ มนุ ษ ย์ เ อง ล� ำ พั ง การศึ ก ษาและ
การฝึกทักษะให้มากขึ้น อาจจะไม่เพียงพอที่จะ
ท�ำให้อยู่รอดได้ในยุคต่อไป การปรับโครงสร้าง
สั ง คมในระดั บ พื้ น ฐานครั้ ง ใหญ่ อาจจะมี ขึ้ น
เมื่ อ เครื่ อ งจั ก รได้ เ ปลี่ ย นสภาพจากเครื่ อ งมื อ
มาเป็นแรงงานเสียเอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทบทวี การ
ท่วมทับของกระแสข้อมูลข่าวสาร มีการพูดกัน
มากถึงการศึกษาแบบใหม่เพื่อเตรียมมนุษย์ให้
พร้อมส�ำหรับความเปลีย่ นแปลงในอนาคต ปัญหา
การว่างงาน เมือ่ หุน่ ยนต์และเอไอสามารถท�ำงาน
หลายๆ อย่างได้ เท่ากับหรือดีกว่ามนุษย์เสียอีก
ทั้ ง นี้ ก ารตั้ ง เป้ า หมายของชี วิ ต จะมี ค วาม
ส�ำคัญขึ้นมาทันที อะไรกันแน่ที่เป็นสาระ แก่น
สารทีแ่ ท้จริงของชีวติ มนุษย์ “จงรูจ้ กั ตนเองให้ด”ี
ค�ำแนะน�ำนี้เราอาจจะได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยแล้ว
และเราทุกคนก็อาจจะเคยผลัดการรูจ้ กั ตัวเราเอง
ไปก่อนได้เรื่อยๆ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ การรู้จัก
ตนเองจะส�ำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะตนเองในมุม
ที่เราไม่รู้จัก การได้มารู้จักมุมสงบของเราเอง
ที่ไม่ต้องถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่เป็นปัจจัยมาจาก
ภายนอก จะท�ำให้เราเติบโตขึ้น สามารถตัดใจ
จากสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นออกไปจากชีวิตของเราได้
เพราะสิ่งที่เปลี่ยนไปได้ ย่อมไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
ของเรา
ถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเองดีพอ อัลกอริธึมที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลการแสดงออกของพวกเรา
แต่ละคนอาจจะสามารถรู้จักเราได้ดีกว่าตัวเรา
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เองเสียอีก ไม่ต้องไปถึงอนาคตหรอก แม้ปัจจุบัน
ก็เริ่มเห็นแนวโน้มนี้กันบ้างแล้ว ถ้าเราเคยใช้สื่อ
โซเชี ย ลกั น มาบ้ า ง จะเริ่ ม รู ้ สึ ก ได้ ว ่ า ข่ า วที่
Facebook เลื อ กให้ เรา ค� ำ ตอบที่ Google
คัดสรรมาให้เรา หรือสินค้าทางอินเตอร์เนตที่
Lazada น�ำมาเสนอขายให้เราบนจอนั้น ท�ำให้
เราใช้เวลากับหน้าจอมากขึ้นเรื่อยๆ หลายครั้ง
ดูเหมือนว่ามันจะรู้ใจของเรามากกว่าตัวเราเอง
เสียอีก
ดั ง นั้ น สาระส� ำ คั ญ ของการเป็ น มนุ ษ ย์ นั้ น
มันคืออะไรกันแน่ ความรู้ที่จะท�ำให้พ้นทุกข์ได้
นั้นต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานซึ่งก็คือไตรสิกขา
ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง หรือว่าสิ่งนี้อาจจะเป็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงก็ได้ การ
ศึกษาคือการรวมความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่มีความหมายส�ำหรับเราจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
มากในยุคที่จะมาถึง การขาดจุดสนใจ จะท�ำให้
ความจริงทีเ่ ราได้รบั บิดเบีย้ วไป วันๆ ผ่านไปด้วย
ความพร่ามัว ไม่ชดั เจนว่าเราต้องการอะไร และเรา
ได้เข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตของเรามากขึ้นหรือไม่
ความจริงที่เราสนใจนั้น เราอาจจะต้องออก
แรงค้นหามันด้วยความใส่ใจและจริงใจ มันอาจจะ
ไม่ได้เดินเข้ามาหาเราเอง เราอาจจะต้องออกไป
ค้นหามัน อย่าให้วนั คืนผ่านไป โดยปล่อยใจให้ถกู
ท่วมทับด้วยข้อมูลขยะอันไร้สาระ ทีด่ งึ ความสนใจ
ของเราไปจากสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตกันเลย
ชีวิตมีเป้าหมาย ทุกข์เป็นของจริง และความ
พ้ น ทุ ก ข์ ก็ เ ป็ น ของจริ ง เช่ น กั น ส� ำ หรั บ คนที่
กล้ามอง
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๔๑

คนเก่ง - คนดี
		 ไม่กี่ปี อาจสอน ให้ ‘เก่ง’ ได้		
คนเก่ง มี เกลื่อนไป ในฝูงชน		

แต่ ‘ดี’ ใช้ ชั่วชีวิต คิดฝึกฝน
คนดี ค้น หายากยิ่ง ไร้สิ่งแทน

หุ่นยนต์
		 โลกยุคใหม่ อาจเต็มไป ด้วยโรบ๊อต
เก่งเกินคน หนอ หุ่นยนต์ ในเมืองแมน

พัฒนา แล้วก็ก๊อป ตามกรอบแผน
แล้วแก่นแกน ของมนุษย์ คืออะไร ?

มนุษย์
		 ขอตอบให้ ว่าคือ ไตรสิกขา		
พ้นจากคน เป็นมนุษย์ ที่หยุดใจ		

ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาไหม ?
พ้นทุกข์ได้ หลุดเวียนว่าย หมดตายเอยฯ

ไม่เรียน ตายหมด - เรียนจบ หมดตาย
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คิดถึง “พ่อ”

‘พ่อ’
ว.รัตตบูรณินท์

กับคุณธรรม
ที่เป็นแบบอย่าง

ประชาชนคนไทย พสกนิกรไทย แทนพระนาม
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยว่า ‘พ่อ’
เหตุผลทีใ่ ช่ทสี่ ดุ น่าจะเป็นเพราะพวกเราทัง้ หลาย
รูส้ กึ ว่า ได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ ความเมตตา
กรุณา ความเอื้ออาทรห่วงใยจากพระองค์ท่าน
เสมอมา นับตัง้ แต่ทรงครองราชย์จนเสด็จสวรรคต
เป็นเวลายาวนานกว่าเจ็ดสิบปี นานกว่าอายุขัย
ของคนบางคน นานจนรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคย ความ
รักนัน้ ค่อยๆ เกิด ค่อยๆ ผูกพัน แนบแน่นอยูแ่ ก่ใจ
โดยมิต้องอาศัยการชี้น�ำจากผู้ใด เป็นความรู้สึก
ที่มาจากใจของเรา มั่นคง และแข็งแรง ตามความ
ยิ่งใหญ่ของคุณธรรมที่ ‘พ่อ’ มีต่อพวกเรา
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ใครเล่าจะใจแข็งพอทีจ่ ะไม่รกั ‘พ่อ’ ทัง้ ๆ ทีเ่ ห็น
คุณงามความดีของ ‘พ่อ’ ชัดเจน และแจ่มชัด
อย่างนั้น
พ่อเพียรพยายามหาทางแก้ไขปัญหาของ
ลูก คอยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข อย่างไม่เคยอ่อนล้า
และเหน็ดเหนือ่ ย แม้จะทรงพระประชวร ก็ไม่เคย
ทรงลืมประชาชน ทรงคิดเผื่อถึงลูกๆ ประชาชน
ของพระองค์ด้วยเสมอ
ผู้เขียนได้เรียนรู้ความน่ารักของ ‘พ่อ’ จาก
รายการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องในพระราชกรณียกิจที่ ‘พ่อ’ มี รายการหนึ่งยังจ�ำได้ไม่ลืมว่า
ครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงรักษาพระทนต์ด้วยการท�ำ
รากพระทนต์เทียม ซึ่งทรงทราบว่ามีราคาแพง
มาก ทรงถามทันตแพทย์ผถู้ วายการรักษาผูน้ นั้ ว่า
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ท�ำฟันอย่างพระองค์
ไหม ทันตแพทย์กราบทูลว่า ค่าใช้จ่ายสูงมาก
ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ ทรงตรัสว่า
ท�ำให้ถูกลงไม่ได้หรือ ขอให้หาหนทางที่จะท�ำได้
ไหม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนแก่
อย่างพระองค์ จะได้ทานข้าวได้อร่อยและสะดวก
ทันตแพทย์รับสนองพระบรมราชด�ำรัส ไปจัดทีม
แพทย์ค้นคว้าวิจัย การท�ำรากฟันเทียมให้มีราคา
ถูกลง พอที่คนทั่วไปจะสัมผัสได้ และได้เปิดการ
รักษาให้กับประชาชนได้ถึงสี่แสนคน ทันตแพทย์

เล่าว่า ทุกครั้งที่ไปถวายรายงานที่ รพ. ศิริราช
โดยจะมากันทั้งทีมที่ท�ำเรื่องนี้ ‘พ่อ’ จะมองทีม
ทันตแพทย์ด้วยรอยแย้มพระสรวล และสายตาที่
บอกทุกคนว่า “ขอบใจนะ” ทรงตั้งชื่อโครงการนี้
ให้ด้วย ว่า ‘ยิ้มสวย กับ กินอร่อย’
เป็นที่รู้กันว่า ‘พ่อ’ จะเสด็จไปทุกที่ๆ ที่มี
ปัญหา ไม่ว่าที่นั้นจะห่างไกล และทุรกันดารสัก
ปานไหน ทรงค้นคิดหาทางช่วยเหลือตลอดเวลา
สมกับที่ท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ของ
ไทย ทรงเป็นยอดวิศวกรและยอดนักประดิษฐ์
จริงๆ จนทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการคิดค้น
นวัตกรรมต่างๆ ถึง ๑๑ รายการ ดังนี้
๑. สิทธิบตั รการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ ถวาย
การรับจดทะเบียนสิทธิบตั รเมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๓๖ เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุน
ช้าแบบทุ่นลอย หรือ (กังหันน�้ำชัยพัฒนา) เป็น
เครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลง
ในน�้ำที่ระดับผิวน�้ำ

๔๑

๒. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๐๓๐๔
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบ
อัดอากาศและดูดน�้ำ เป็นเครื่องกลเติมอากาศ
ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน�้ำที่ระดับลึกลงไป
ใต้ ผิ ว น�้ ำ จนถึ ง ด้ า น
ล่างของแหล่งน�้ำ
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๔. อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๘๔๑ ถวายการรับจด
ทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รเมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
เรื่อง การใช้น�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ำมัน
หล่อลื่นส�ำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ ทดแทน
น�้ำมันหล่อลื่นที่ได้จากน�้ำมันปิโตรเลียม

๓. สิทธิบตั รการประดิษฐ์เลขที่ ๑๐๗๖๔ ถวาย
การรับจดทะเบียนสิทธิบตั รเมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๔๔ เรือ่ ง การใช้นำ�้ มันปาล์มกลัน่ บริสทุ ธิเ์ ป็น
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซล เป็นการ
๕. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๓๘๙๘
ใช้น�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒๙
เครื่องยนต์ดีเซลแทนน�้ำมันดีเซล
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การดัดแปรสภาพ
อากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง) เป็นกรรมวิธี
การท�ำฝนหลวงที่มีการท�ำฝนทั้งในระดับเมฆอุ่น
ที่ระดับต�่ำกว่า ๑ หมื่นฟุต และเมฆเย็นที่ระดับ
สู ง กว่ า ๑ หมื่ น ฟุ ต พร้ อ มกั น ซึ่ ง ทรงเรี ย กว่ า
“ซูเปอร์แซนด์วิช”

ต�ำราฝนหลวงพระราชทาน
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๔๑

๖. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่
๑๔๘๕๙ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง ภาชนะรองรับ
ของเสียทีข่ บั ออกจากร่างกาย เป็นภาชนะทีท่ รง
ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะส�ำหรับรองรับปัสสาวะ
ของผู้ป่วย

๗. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๖๑๐๐
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๔๗ เรื่ อ ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การ
ผลักดันของเหลว เป็นเครือ่ งยนต์ทขี่ บั ดันน�ำ้ เพือ่
ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ
๘. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๒๖๓๗
ถวายการรั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รเมื่ อ วั น ที่ ๕  
ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง กระบวนการปรับปรุง
สภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก
(โครงการแกล้ ง ดิ น ) โดยใช้วิธีการเลียนแบบ
ธรรมชาติเพื่อแกล้งให้ดินมีสภาพเปรี้ยวจัดก่อน
แล้วท�ำการชะล้างความเปรีย้ วของดิน และท�ำการ
ปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกต่อไป

๙. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๑๖๒
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
พลังงานจลน์
๑๐. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๑๖๓
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓   เรื่อง โครงสร้างเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และชุดส�ำเร็จเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ว่า “อุทกพลวัต” มี
ความหมายว่า กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน�้ำไหล
สิง่ ประดิษฐ์นไี้ ด้นำ� ไปติดตัง้ ทีบ่ ริเวณคลองลัดโพธิ์
ส่งผลให้เมื่อน�้ำท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ มีผลท�ำให้
น�้ำไม่ท่วมในบริเวณนั้น ทั้งที่เกือบทุกปีก่อนหน้า
นี้น�้ำท่วมตลอดมา
๑๑. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๐๙๑
ถวายการรั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รเมื่ อ วั น ที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรือ่ ง ระบบปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
เป็นการต่อยอดจากสิทธิบัตรฉบับที่ ๑ และที่ ๒
โดยมี พ ระราชด� ำ ริ ใ นการน� ำ ต้ น พื ช บางชนิ ด ที่
สามารถดูดซึมสารปนเปื้อนมาเป็นอาหารในการ
เจริญเติบโตได้ เช่น ต้นกก ต้นเตย ต้นพุทธรักษา
เป็นต้น ท�ำให้สาหร่ายไม่มอี าหารในการเจริญเติบโต

๔๑

นวัตกรรมต่างๆ ที่ทรงคิดค้นขึ้นมา เพราะมี
พระราชประสงค์จะแก้ปัญหาที่ราษฎรต้องเผชิญ
อย่างหมดหนทางแก้ไข ทรงเพียรคิด เพียรท�ำ
จนแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ส�ำเร็จเป็นรูปธรรม ทรง
คิ ด ค้ น ต่ อ เนื่ อ ง จนโครงการในพระราชด� ำ ริ
มีมากกว่าสี่พันรายการ
ทีน่ า่ รักมากๆ คือ ทรงมีพระอารมณ์ขนั ในการ
ทรงงาน ทรงตั้งชื่อโครงการบางโครงการ อย่าง
เรียบง่าย แต่แฝงด้วยพระอารมณ์ขัน เช่น แก้มลิง
แกล้งดิน ช่างหัวมัน ฯลฯ
ทรงเปรียบได้ดงั เทวดา ทีด่ ลบันดาลการแก้ไข
ปัญหาให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ที่ใดแล้ง ทุ่งที่
เป็นดินดาน ปลูกอะไรไม่ขึ้น ภูเขาหัวโล้น ไม่มี
ต้นไม้ขึ้น ก็ทรงคิดหาวิธี จนพื้นที่เหล่านั้นกลาย
เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ มีความเขียวขจี
จนนึกถึงสภาพเดิมแทบไม่ออก
ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกๆ ของพระองค์
อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี ทรงส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ตามแนวพระราชด�ำริ และสนับสนุนให้นกั วิชาการ
มาช่วยกันระดมความคิด คิดค้นวิธีการที่จะให้
มี ก ารท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ประสบความส�ำเร็จ
ชาวนา ชาวสวน ในทุกระดับสามารถเข้าถึงได้
ด้วยการพึ่งตนเอง ค่อยเป็นค่อยไป จนในที่สุด
พวกเขาก็จะสามารถเลี้ยงชีพได้แบบพอเพียง
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ทรงเป็นต้นแบบของความพอเพียงอย่างแท้
จริง ทรงสอนอย่างไร ทรงท�ำอย่างนัน้ ไม่เคยด�ำรง
พระชนม์ชพี อย่างหรูหราฟุม่ เฟือย ฉลองพระบาท
ที่ทรงใช้ประจ�ำ  ตัดโดยช่างคนไทย เมื่อฉลอง
พระองค์ ฉลองพระบาทขาดหรือช�ำรุด ทรงส่งไป
ซ่อม มิได้ทรงทิ้งไป และใช้สอยอันใหม่ทดแทน
ทรงใช้สอยสิ่งใด ก็จะใช้สอยจนสุดขอบเขต
ที่จะใช้ได้แล้ว เช่น หลอดยาสีพระทนต์ ทรงรีด
จนหลอดแบนราบ ไม่เหลือเนื้อยาติดค้าง ทรงใช้
ดิ น สอในการจดพระราชบั น ทึ ก หรื อ ลงราย
ละเอียดในแผนที่ ทรงใช้ดินสอนั้นจนสั้นกุด แล้ว
ทรงหาหัวมาต่อ ให้ใช้ได้จนหมดเกลี้ยง
แม้แต่สตั ว์ทรงเลีย้ ง ก็ไม่ทรงแสวงหาสัตว์ทมี่ ี
เพดดีกรี ราคาแพง คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง
เป็นเพียงลูกสุนขั จรจัด ทีท่ รงเรียกว่า Mid - road
ทีท่ รงพบทีศ่ นู ย์การแพทย์พฒ
ั นา ถนนพระราม ๙
ทรงมีความเมตตาต่อสัตว์อย่างมาก ทรง
บริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ อ.หัวหิน ทรง
บริจาคสร้างสระน�ำ้ รักษาสุนขั ป่วย ทีม่ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และทรงบริจาคพระราชทรัพย์สว่ น
พระองค์ซอื้ เครือ่ งมือแพทย์สำ� หรับรักษาสัตว์ปว่ ย
ที่ รพ.สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูข่าวในพระราชส�ำนัก โดยเฉพาะข่าวของ ‘พ่อ’ คนอื่นอาจชอบดู
พระราชกรณียกิจมากที่สุด แต่ส�ำหรับผู้เขียน
ชอบดูข่าวเวลาพระองค์ท่านอยู่กับสัตว์ต่างๆ จะ
ทรงเป็นธรรมชาติ  ดผู อ่ นคลาย  และมีความสุขมาก
ครั้งหนึ่ง พระเศวตอดุลยเดชพาหน ช้างเผือก
ประจ�ำรัชกาล ถูกน�ำมาไว้ที่วังไกลกังวล ‘พ่อ’
เสด็จไปประทับรอที่โรงช้าง ทรงแย้มพระสรวล
เล็กน้อยอย่างมีความสุข คล้ายว่า ได้พบเพื่อนที่
ถูกใจ เชื่อไหมว่า ผู้เขียนกดรีโมตดูภาพนี้แทบ
ทุ ก ช่ อ งโทรทั ศ น์ เพื่ อ จะได้ จ ดจ� ำ ภาพงดงาม
นั้นไว้ในความทรงจ�ำไปนานเท่านาน

อีกภาพหนึ่งที่เคยเห็นทางโทรทัศน์ คือช่วง
ที่เสด็จไปยังโครงการ ‘ช่างหัวมัน’ ที่นั่นมีคอกวัว
‘พ่อ’ จะเสด็จไปทีค่ อกวัว และให้หญ้าวัวแต่ละตัว
ด้วยพระองค์เอง พระพักตร์สดชื่น แจ่มใส ผ่อน
คลาย อย่างที่เราผู้เป็นลูกอยากจะเห็น
ในพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงให้ไว้แก่
พสกนิกรไทยทีว่ า่ ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม’
ซึง่ หมายถึง ‘ทศพิธราชธรรม’ ธรรมะทีพ่ ระราชา

พึงทรงถือไว้เพื่อการปกครองบ้านเมือง ประกอบ
ด้วย ราชธรรม* ๑๐ หรือ ทศพิธราชธรรม
(ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดิน
ควรประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง,
ธรรมของนักปกครอง ๑๐ ประการ ได้แก่
๑. ทาน การให้ คือ สละทรัพย์สิ่งของ บ�ำรุง
เลี้ ย ง ช่ ว ยเหลื อ ประชาราษฎร์ และบ� ำ เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์
๒. ศีล ความประพฤติดีงาม คือ ส�ำรวมกาย
และวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคณ
ุ
ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของ
ประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน
๓. ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุข
ส�ำราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวติ ของตน เพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
๔. อาชชวะ ความซื่อตรง คือ ซื่อตรง ทรง
สัตย์ ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
๕. มัททวะ ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัย
ไม่เย่อหยิง่ หยาบคาย กระด้างถือองค์ มีความงาม
สง่า เกิดแต่ทว่ งทีกริ ยิ าสุภาพนุม่ นวล ละมุนละไม
ให้ได้ความรักภักดี แต่มิขาดย�ำเกรง

ราชธรรม* จาก พจนานุ ก รมพุ ทธศาสตร์ ฉบั บประมวลธรรม :
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

๔๑
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๘. อวิหงิ สา ความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บบี คัน้
กดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ์แรงงาน
เกินขนาด ไม่หลงระเริงอ�ำนาจ ขาดความกรุณา
หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์
ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙. ขันติ ความอดทน คือ อดทนต่องานที่
ตรากตร�ำ ถึงจะล�ำบากกายน่าเหนือ่ ยหน่ายเพียงไร
ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยัน ด้วยค�ำเสียดสี
ถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดก�ำลังใจ ไม่ยอมละทิ้ง
กรณีย์ที่บ�ำเพ็ญโดยชอบธรรม
๖. ตปะ  ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา
มิให้เข้ามาครอบง�ำย�่ำยีจิต ระงับยับยั้งข่มใจได้
ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส�ำราญ
และความปรนเปรอ มีความเป็นอยูส่ ม�ำ่ เสมอ หรือ
อย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ�ำเพ็ญเพียร ท�ำกิจให้
บริบูรณ์
๗. อักโกธะ ความไม่โกรธ คือ ไม่กริ้วกราด
ลุอ�ำนาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความ
๑๐. อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม คือ วาง
และกระท�ำกรรมต่างๆ ผิดพลาด เสียธรรม มี
เมตตาประจ�ำใจไว้ ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัย องค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความ
ความและกระท�ำการด้วยจิตอันราบเรียบ เป็น เอนเอี ย งหวั่ น ไหวเพราะถ้ อ ยค� ำที่ ดี ร ้ า ย ลาภ
สักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆ สติมั่น
ตัวของตนเอง
ในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรม
ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการ
ปกครองตลอดจน ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้
เคลื่อนคลาดวิบัติไป
พิจารณาดูให้ดีเถิด ก็จะ
ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า ‘พ่อ’
ทรงถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์
ทรงเป็ น ก� ำ ลั ง ของ
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๔๑

แผ่นดิน สมดังพระปรมาภิไธยว่า ‘ภูมิพล’ ซึ่ง
แปลว่า ก�ำลังแผ่นดิน ทรงเป็นก�ำลังที่แข็งแกร่ง
ที่ สุ ด ของประเทศไทยในทุ ก ทิ ศ ทาง เป็ น ทั้ ง
ก�ำลัง เป็นทั้งแบบอย่างที่ดีที่สุด เพราะทรงท�ำ
ให้เห็นชัดเจน แจ่มแจ้ง ไม่มีข้อสงสัย เป็นแบบ
อย่างที่ดีที่สุด ที่เราพึงจดจ�ำไว้เป็นแบบอย่าง
ปีนี้เป็นวาระครบรอบ ๒ ปี ที่ ‘พ่อ’ เสด็จสู่
สวรรคาลัย (ครบรอบ ๒ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๖๑) ‘พ่อ’ จะทรงทราบหรือไม่หนอว่าลูกๆ  ของ
‘พ่อ’ ยังคงคิดถึง ‘พ่อ’ และมีน�้ำตาซึมอยู่เสมอ
ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ เ ห็ น ผลงานของ ‘พ่ อ ’ ได้ ใช้ ส อย

สิง่ ที่ ‘พ่อ’ พระราชทานมาให้ ก็รสู้ กึ แปลบๆ ทีห่ วั ใจ
ด้วยความคิดถึง
ลูกทราบดีวา่ ความคิดถึงจะไม่มคี วามหมาย
เลย หากเราไม่ท�ำตามค�ำพ่อสอน ไม่เจริญรอย
ตามคุณธรรมของพ่อ ที่เป็นการสร้างประโยชน์
สุขให้กับลูกๆ เป็นประโยชน์สุขที่ยั่งยืน เพราะ
แบบอย่างทั้งหลาย ล้วนสร้างประโยชน์สุขให้แก่
ตนเองและสังคม เป็นการพัฒนาชีวิตให้ด�ำเนิน
ตามครรลองคลองธรรม อันจะช่วยให้สังคมและ
โลก ได้ประสบกับสันติสุขในที่สุด
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ใต้ฟ้าวัดจากแดง

งานสลากภัต
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ญาติโยมหลายท่านคงเคยได้ยนิ ค�ำว่า “สลาก”
สลากนี่ คุ้นกับคนไทย คุ้นมากๆ โดยเฉพาะ กอง
สลาก มีออกล็อตเตอรี่ทุก ๑๕ วัน ทุกกึ่งเดือน
อั น นั้ น ก็ ส ลากที่ ญ าติ โ ยมรู ้ จั ก กั น แต่ ส ลากใน
ทางพุทธศาสนา ก็คือท�ำบุญตามสลาก ที่เรียกว่า
สลากภั ต มี ที่ ม าอย่ า งไร ซึ่ ง ในพระไตรปิ ฎ ก
เล่มที่ ๗ มีกล่าวถึงไว้ แสดงเอาไว้เกี่ยวกับการ
ท�ำบุญตามสลาก ส่วนในพระสูตรก็จะมีอยู่หลาย
เรื่ อ งที่ ป รารภเรื่ อ งนี้ ในพระสู ต รจะปรารภ
อย่างหนึ่ง ในพระวินัยจะปรารภอีกอย่างหนึ่ง
นั้นคือเรื่องการท�ำบุญตามสลาก
ในพระวินยั ปิฎกนัน้ ของทีญ
่ าติโยมจะท�ำบุญ
ท�ำกุศล ต้องการถวายเป็นสังฆทาน แต่ปัจจัยก็มี
น้อย อะไรทีต่ อ้ งการถวายเป็นของสงฆ์ อย่างน้อย
ต้องครบองค์สงฆ์ จะท�ำยังไงดี ของมีน้อย ปัจจัย

มีนอ้ ย ก็นอ้ มจิตไปในสงฆ์ทงั้ วัด หรือน้อมจิตไปใน
สงฆ์ ไม่จำ� เพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึง่ แล้วพระสงฆ์
ก็ใช้วินัยกรรมของพระ ก็เรียกว่าท�ำ  “อปโลกนกรรม” การแบ่งของสงฆ์ แล้วก็ให้มีการแบ่ง
ตามพรรษา มีการแบ่งตามสลาก บุญนี้ก็เป็นบุญ
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ตามสลาก ก็เรียกว่าญาติโยมได้ถวายทานที่เป็น
สังฆทาน แต่สังฆทานนั้น ไม่จ�ำเพาะเจาะจงแก่
พระสงฆ์รูปใด และพระสงฆ์ก็จะมีการวางแผน
ใช้พระวินัยปิฎก โดยเฉพาะการกระท�ำที่เรียกว่า
“สาธารณโภคี”
สาธารณโภคี คือการบริโภคปัจจัยสี่ โดยที่
สาธารณะทั่วไปกับพระสงฆ์ พระสงฆ์มีสิทธิ์ใน
ทานทีญ
่ าติโยมถวายทุกรูป แต่พระสงฆ์จะแบ่งว่า
พระสงฆ์องค์นี้รับสลากนี้ องค์นั้นรับสลากนั้น
พระสงฆ์ก็จัดการตามสลาก ญาติโยมได้ถวาย
รูปเดียวก็จริง แต่ตามวินยั กรรม ก็ถอื ว่าญาติโยม รับสังฆทานได้เลย เป็นสังฆทานที่ถวายแก่สงฆ์
ได้ถวายแก่พระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่ (จตุรทิศ) ทัง้ วัดเลย แต่พระสงฆ์ก็จะจัดสรรกันว่า รูปไหนๆ
ไม่จ�ำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อันนี้ก็ จะได้สลากอะไร อันนั้นก็เรื่องของพระสงฆ์
ในส่วนของพระสูตร จะพูดถึงสลากภัตเยอะ
เป็นสลากที่ญาติโยมก�ำลังจะท�ำบุญกัน
เลย แต่สลากภัตในพระสูตรนี้ บางครั้ง เกิดในยุค
ข้าวยากหมากแพง พระบิณฑบาตก็ไม่พอฉัน
บิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้ฉัน จะท�ำยังไงดี วัดก็จะมี
โรงทานให้ แต่ต้องมาเข้าคิวจับสลาก เสร็จแล้ว
องค์นี้มารับคิวนี้ องค์นี้บิณฑบาตแล้วไม่ได้ฉัน
ไปทีโ่ รงทาน  ไปจับสลาก  แล้วก็รบั ตามสลาก  นคี้ อื
ในส่วนของพระสูตรที่แสดงการท�ำบุญตามสลาก
สลากภัตในพระสูตรอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง
ของพระแม่ โ พสพ เรื่ อ งของนางยั ก ษิ ณี แ ละ
ผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีจ่ องเวรกันมาหลายภพหลายชาติ
ในส่วนของพระวินัยนั้น ญาติโยมก็จะเห็น ในชาติสุดท้ายนางยักษิณีก็จองอาฆาตกับผู้หญิง
ว่า ความเท่าเทียมกันของพระภิกษุสงฆ์ คือมีศีล คนนี้ว่า ถ้าเธอมีลูก และคลอดลูกเมื่อไร ก็จะจับ
เสมอกันเป็นอันดับแรก  แล้วก็มสี าธารณโภคี  มกี าร ลู ก ของเธอมากิ น เป็ น นางยั ก ษิ ณี ก็ มี อ� ำ นาจ
ใช้สอยปัจจัยสี่ท่ีเสมอภาคกัน แต่มีความเคารพ พอสมควร แต่ด้วยความรักลูก ผู้หญิงคนนี้ก็อุ้ม
กั น ตามล� ำ ดั บ พรรษา นี้ คื อ เรื่ อ งวิ นั ย ของพระ ลูกของตนเอง วิ่งเข้าไปในวัดเชตวัน แล้วก็น�ำเอา
ภิกษุสงฆ์ ฉะนั้น ในเรื่องของพระวินัย ญาติโยม ลู ก น้ อ ยนั้ น ไปวางแทบพระบาทขององค์
ก็พอเข้าใจนะ ถ้าจะถวายสังฆทาน ญาติโยมก็ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วกราบทูลพระองค์ว่า
เข้าใจว่าให้นิมนต์พระสี่รูปขึ้นไปมารับสังฆทาน ลูกน้อยนี้ ขอถวายเป็นของพระพุทธองค์ ขอให้
แต่วันนี้ไม่ต้องนิมนต์พระสี่รูป พระรูปเดียวก็มา พระองค์จงประทานชีวิตให้แก่เขาด้วยเถิด
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ขณะเดียวกัน นางยักษิณี
ก็ตามมาถึง ตามมาทัน เมื่อ
ตามมาถึ ง นางยั ก ษิ ณี ก็ ไ ม่
สามารถเข้ า ใกล้ พ ระพุ ท ธองค์ได้ พระพุทธองค์ก็เทศน์
โปรด ให้เลิกจองเวรกัน ให้
ทั้ ง สองตั้ ง ใจสมาทานศี ล ๕
นางยักษิณีนั้นต้องฆ่าแล้วกิน
ฉะนั้น เมื่อนางสมาทานศีล ๕
แล้ว จึงไม่ได้ฆ่า นางยักษิณี
จะมีชีวิตอยู่อย่างไร
ผู้หญิงที่เป็นแม่ของเด็ก
ซึ่งตอนนี้ไม่ได้อาฆาตจองเวร
แล้ว จึงขอรับภาระที่จะเลี้ยงดูนางยักษิณีเอง
โดยสร้างทีอ่ ยูใ่ ห้ใกล้ๆ บ้านของตนเอง ซึง่ ปัจจุบนั
เราเรียกว่า “ศาลพระภูม”ิ ตั้งศาลพระภูมิให้อยู่
เอาเครือ่ งเซ่นสังเวยมา เอาของ เอาอาหารมาให้กนิ
เราเรียกของทีเ่ อามาให้ยกั ษ์ ให้เทวดาว่า เครือ่ งเซ่น
เครื่องสังเวย
นางยักษิณีส�ำนึกในบุญคุณ โอ้ ผู้หญิงคนนี้ดี
กับเราเหลือเกิน นางจะช่วยผูห้ ญิงคนนีไ้ ด้อย่างไร
นางยักษิณีรู้ว่า ปีไหนฝนแล้ง ปีไหนฝนดี ก็เอา
ความรูม้ าบอกกับผูห้ ญิงทีด่ แู ลตนเองว่า ปีนถี้ า้ เธอ
จะท�ำนา ให้ท�ำนาในพื้นที่ลุ่ม เพราะฝนไม่ค่อยดี
น�ำ้ น้อย ถ้าปีนนี้ ำ�้ มาก ก็ให้ทำ� นาบนทีด่ อน ผูห้ ญิง
คนนั้ น ก็ ท� ำ นาตามที่ น างยั ก ษิ ณี บ อก ในที่ สุ ด
ข้าวปลาอาหารก็สมบูรณ์ ชาวบ้านเห็นก็มาถาม
นาง ทราบความว่า นางยักษิณที อี่ ยูท่ ศี่ าลพระภูมิ
เรียกว่า ภุมเทวดา ทีน่ างสร้างศาลให้อยูน่ ี้ คอยบอก
นางว่าวันไหนจะเกิดเหตุการณ์อะไร เหมือนยุคนี้
มีการเข้าทรง แต่เข้าทรงสมัยนี้จะจริงไม่จริงก็ไม่
ทราบ แต่นางยักษิณีนี้บอกได้จริงๆ จากนั้น คนก็
เกิ ด ความเลื่ อ มใสนางยั ก ษิ ณี มี เ ครื่ อ งบู ช ามา
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เต็มเลย เฉพาะของกินของใช้
ส�ำหรับนาง ก็มากเกินความ
จ�ำเป็นแล้ว นางก็เลยเอาไป
ท�ำบุญ ไปถวายเป็นสลากภัต
แก่พระภิกษุสงฆ์ นี้ก็เป็นอีก
หนึง่ เรือ่ งทีก่ ล่าวไว้ในพระสูตร
อีกพระสูตรหนึ่ง เรื่อง
ของนายทุ ก ขตะ ผู ้ ย ากจน
ขั ด สนมากเหลื อ เกิ น อยาก
จะท�ำบุญก็ไม่มีโอกาส เกิดมา
ยากจน ไม่ พ ออยู ่ ไ ม่ พ อกิ น
อยากท�ำบุญเหมือนชาวบ้าน
คนอื่นๆ แต่เนื่องด้วยปัจจัย
ไม่มี เงินทองก็ไม่มี อยากจะท�ำบุญ ก็ไปบอก
เจ้าหน้าที่ ทีเ่ ขาจัดสรรให้พระมารับของกับตนเอง
เรียกว่า บุญสลากภัต เขาก็จะถามว่า ใครจะรับ
พระกี่ อ งค์ ๆ ทุ ก คนก็ ไ ปขอจองพระไว้ ห มด
เจ้าหน้าที่ก็จดชื่อของนายทุกขตะนี้ไว้เหมือนกัน
จดชื่อเอาไว้ว่าจองพระ แต่ไม่ได้จัดพระไว้ให้
พอถึงเวลาแล้ว ทุกคนก็ได้พระที่จะถวาย
ภัตต์กันหมด ส่วนนายทุกขตะ กว่าจะได้อาหาร
มา ต้องไปรับจ้างผ่าฟืน รับจ้างโน้นรับจ้างนี่
ก็ได้ข้าวสาร ไปเก็บผัก หาโน้นหานี้มา เรียกว่า
กับข้าวก็ไม่ได้ประณีตหรอก เตรียมของจะถวาย
ทุกอย่างเรียบร้อยหมด เกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่า
ไม่มีพระ คือเจ้าหน้าที่จดไว้ บอกว่าจะจัดพระให้
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จดรับนะ แต่วา่ พระทีจ่ ะให้นไี่ ม่มี พอถึงเวลานิมนต์
พระแล้ว หาพระไม่ได้สักองค์เลย นายทุกขตะ
ก็เลยเสียใจ ท�ำยังไงดี
ก็มเี หลือเพียงองค์หนึง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งจับสลาก ก็คอื
พระพุทธเจ้าองค์เดียว เจ้าหน้าที่ที่จัดรายชื่อพระ
ให้กบั ญาติโยมก็บอก เหลือพระพุทธเจ้าองค์เดียว
ที่ไม่ได้จับสลาก เพราะฉะนั้น ถ้านายทุกขตะมี
บุญญาธิการ ก็ลองเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ดู ถ้า
พระพุทธองค์รับ พระพุทธองค์จะประทานบาตร
ให้ เมื่อนั้นแหละ ถวายพระพุทธเจ้าได้ เนื่องจาก
ว่าญาติโยมทุกคน ก็มีพระจองกันหมดแล้ว
นายทุกขตะไม่มีพระ ก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็ประทานบาตรให้ พอ
ประทานบาตรให้ เกิดอะไรขึ้น ? พระราชา มหากษัตริยก์ อ็ จิ ฉา อยากจะได้บาตรของพระพุทธเจ้า
ก็เลยบอกนายทุกขตะว่า  ให้บาตรพระพุทธเจ้าแก่
ฉันไหม แล้วเธอต้องการเงินเท่าไร ฉันจะให้เลย
นายทุกขตะได้โอกาสดี ก็บอก โอ้ กว่าจะ
หาพระได้ ยากเย็นแสนเข็ญ ตอนนี้พระพุทธเจ้า
ประทานบาตรมา ถึงอาหารของเขาจะไม่ประณีต
แต่เขาจะไม่ไปเซ้งต่อ ไม่ขายบาตรต่อให้คนอืน่ ขอ
ท�ำบุญกับพระพุทธเจ้า ก็คือไม่ขายสิทธิ์ เศรษฐี
คนไหนให้เงินมามากเท่าไร ก็บอกไม่ขาย พระ-

ราชาบอกขอสิทธิไ์ ด้ไหม  เขายืนยันว่าไม่ให้เด็ดขาด
เขาอยากจะท�ำบุญ แต่ของที่เขาเตรียมไว้ท�ำบุญ
มีอะไรล่ะ ก็ข้าวนั่นแหละ มีน�้ำพริก มีผัก มีแกง
ปลา ก็มีอยู่เท่านี้แหละ ของไม่มากหรอก แต่เขา
มีความตั้งใจแรงกล้าที่จะท�ำบุญท�ำกุศล
สุดท้าย ด้วยบุญฤทธิ์ ด้วยเจตนาที่เขาตั้งใจ
กระท�ำ  ในขณะที่เขาท�ำอาหาร อาหารนี่ก็ดูพื้นๆ
ธรรมดานะ แต่ตอนที่เขาปรุงอาหารนี่ พระอินทร์
เอาอาหารทิพย์แอบมาใส่ในอาหารทีน่ ายทุกขตะ
เตรียมถวายพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว พอ
รับสลากเสร็จแล้วนี่ ปกติเรามาถวายกันที่วัด แต่
สลากภัตที่นายทุกขตะรับเสร็จ ก็อุ้มบาตรของ
พระพุทธเจ้าไปที่บ้านของตัวเอง แล้วบ้านของ
นายทุกขตะ เป็นแบบ “เพิงหมาแหงน” พูดอาจจะ
ไม่เข้าใจ  คือมีแค่หลังคาฝัง่ เดียว  เรียกว่ามีหลังคา
ไหลไปฝัง่ เดียว  แล้วจะใช้เพิง  แล้วก็อยูก่ นั แบบนัน้
แหละ  พออยูก่ นั ได้ สองคนสามีภรรยา  แต่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไป พระพุทธเจ้าก็ต้องก้มเข้าไปตาม
ธรรมชาติ แต่ด้วยบุญฤทธิ์ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะ
เข้าไปรับบาตร ฉันภัตตาหารที่บ้านนายทุกขตะ
เทวดาก็ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของตนเอง เนรมิตให้บ้าน
ของนายทุกขตะใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น พระพุทธองค์
จึงเสด็จเข้าไปได้อย่างสะดวกสบาย
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แล้วสุดท้าย พระพุทธองค์ก็ได้ไปรับบาตร
แล้ ว ก็ ฉั น ภั ต ตาหารของนายทุ ก ขตะ นี้ ก็ คื อ
เรื่องจากพระสูตรที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล คือ
ความจริง บางทีเราอยากจะถวายทาน อย่าง
นายทุ ก ขตะนี่ อยากท� ำ บุ ญ ให้ ท าน แต่ ไ ม่ มี
โอกาส แต่วันนี้นายทุกขตะมีโอกาส เช่นเดียวกัน
ญาติโยมเห็นว่า พระเณรมีตงั้ ๗๐ - ๘๐ รูป  โยมจะ
ถวายสั ง ฆทานยั ง ไงให้ ทั่ ว ถึ ง คงถวายไม่ ไ หว
หรอก วันนี้โยมจับสลากเพียงรูปเดียว แต่โยม
ได้อานิสงส์เท่ากับถวายพระสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่
ณ สถานที่แห่งนี้
ถามว่า สังฆทาน นี้มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
จริงหรือ
จริง แล้วมันมีผลอย่างไรล่ะ ประการแรก
สิ่งแรกที่เราคิดไม่ถึงคือ เวลาท�ำบุญกับคนยาก
คนจน ได้บญ
ุ ไหม ? ได้บญ
ุ ท�ำบุญกับพ่อแม่ได้บญ
ุ
ไหม ? ได้บญ
ุ แต่กรวดน�ำ้ ได้ไหม แบ่งบุญได้ไหม ?
ไม่ได้ จะกรวดน�้ำอุทิศส่วนกุศลได้ ต้องท�ำบุญ
ผ่านผู้มีศีล ๘ เป็นต้น ศีล ๘, ศีล ๑๐, ศีล ๒๒๗
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ดีทสี่ ดุ ก็คอื สังฆทานถวายแก่สงฆ์  สามารถกรวดน�ำ้
อุทิศส่วนกุศลได้
วันนี้ผู้มีศีลก็มีทั้งสามเณร ศีล ๑๐ พระสงฆ์
ศีล ๒๒๗ โดยเฉพาะค�ำว่า “สังฆะ” คือพระสงฆ์นนั้
โยมสามารถอุทิศส่วนกุศลไปถึงผู้วายชนม์ได้ด้วย
และที่ส�ำคัญ “อิทํ ปุญฺญํฺ อาสวกฺขยาวหํ โหตุ
บุญนี้ของข้าพเจ้า ขอจงเป็นไปเพื่อการจบสิ้น
อาสวกิเลส เข้าถึงพระนิพพาน” บุญนี้จึงยิ่งใหญ่
ถ้าท�ำบุญกับคนยากคนจน ท�ำบุญกับพ่อแม่
กี่ครั้งก็ตาม เราไม่เคยปรารถนาพระนิพพาน เรา
นึกถึงแค่ความกตัญญู แต่พอมาท�ำบุญกับพระสงฆ์
เรานึกถึงอะไร ? นิพพานสมบัติ ท�ำบุญกับพ่อแม่
ล่ะ ? มนุษย์สมบัติ กับ สวรรค์สมบัติ แต่พอท�ำบุญ
กับพระสงฆ์ เพิ่มอีกหนึ่งสมบัติ คือ นิพพาน
สมบัติ
เพราะฉะนั้น เราท�ำบุญในครั้งนี้ จะเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยในสังสารวัฏอันยาวนาน ตราบเท่าที่
ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ให้โยมท�ำ
ในใจว่า ค�ำว่า “ไม่มี” ขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ยิน
ไม่ต้องเอามาก เอาแค่ ค�ำว่า “ไม่มี” ขออย่าให้
ข้าพเจ้าได้ยินก็พอ เพื่ออะไร ? เพื่อเป็นเหตุ
เป็นปัจจัย ให้ละกิเลส จนกระทัง่ เข้าถึงมรรคผล
นิพพาน ให้ตั้งจิตอย่างนี้
ฉะนั้ น การท� ำ บุ ญ กั บ พระสงฆ์ นอกจาก
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติแล้ว สุดท้ายคือจะส่ง
ถึงนิพพานสมบัตินั่นแหละ และเป็นหลักประกัน
ว่า สังสารวัฏอันยาวนาน เราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอีก
กีภ่ พกีช่ าติ แต่พอมีโอกาสท�ำบุญกับพระสงฆ์ เป็น
เนื้อนาบุญ ที่เราสวดในบทสังฆคุณว่า “อนุตฺตรํ
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ปุญฺญฺกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอืน่ ยิง่ กว่า” ดังนีค้ อื พระสงฆ์ เป็นเนือ้ นาบุญ
ค�ำว่า “เนื้อนาบุญ” นี้เปรียบเทียบง่ายๆ นะ
โยมมีอาหารเหลือติดจาน เราจะทิ้งแล้ว ยังไม่ทิ้ง
เหลือติดจานอยู่ห้าเม็ดสิบเม็ดนี่ เอาไปเขี่ยลงใน
ขุยมด ขอให้มดเล็กมดน้อยคาบเอาเศษอาหาร
นี้ไปประทังชีวิตเถิด มีพระภิกษุรูปหนึ่งฉันข้าว
เสร็จ ก็เอามือไปลูบขอบบาตรจะเททิ้ง แลไปเห็น
มด เลยเอาข้าวไปโปรยลงที่ขุยมด ขอให้มดเล็ก
มดน้อย จงคาบเอาเศษอาหารนี้ไปประทังชีวิต
เถิด ด้วยอานิสงส์ที่พระภิกษุรูปนี้เอาเศษอาหาร
ติดขอบบาตรไปเขี่ยลงในขุยมด ท�ำให้ท่านไม่
อดอยาก ตั้งแต่ชาตินั้นจนถึงชาติสุดท้าย
ชาติสดุ ท้ายเป็นภิกษุหนึง่ ในห้าร้อยรูปทีต่ าม
เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปไหนก็ตามเสด็จ
ด้วย  มคี รัง้ หนึง่ จะต้องเดินผ่านไปทางไกลหลายวัน
กว่าจะไปถึง แต่ไม่ล�ำบากด้วยภัตตาหาร แต่ถ้า
เดินทางลัดนี่ ไปวันเดียว แต่พระสงฆ์ห้าร้อยรูป
จะล�ำบากด้วยภัตตาหาร พระองค์ตรวจดูว่า ถ้า
วันเดียว เดินทางสะดวก แต่อาหารเพียงพอไหม
ดูตามชาวบ้าน ไม่พอ แต่ส�ำรวจดูพระสงฆ์ มีพระ
ภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเอาเศษอาหารให้มด และมด
เหล่านัน้ มาเกิดเป็นโยม (ก็เรียกว่าโยมมดแล้วกัน)
พอเห็นพระพุทธเจ้าก็เฉยๆ แต่พอเห็นพระรูปนี้
เกิดศรัทธาแรงกล้า อาหารที่มีอยู่นี่ เอามาถวาย
ให้ กั บ พระสงฆ์ ห ้ า ร้ อ ยรู ป ฉั น ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
นีต้ วั อย่างนะ เศษอาหารทีเ่ หลือติดจาน ก่อนจะทิง้
เอาไปให้มด ให้แมว ให้สุนัข ก็ยังได้บุญได้กุศล
ถ้ามากกว่านั้นล่ะ ? มากกว่ามด ก็เป็นแมว
เป็ น สุ นั ข มากกว่ า นั้ น ก็ ใ ห้ ค น คนยากคนจน
มากกว่านัน้ ล่ะ ? ก็ให้ญาติๆ ของเรา ถ้ามีมากกว่า
นั้นล่ะ ? ก็ให้กับพ่อแม่ มากกว่านั้นล่ะ ? ก็ให้กับ
ผู้มีศีล คือของที่ประเสริฐ หรือของที่ดี ตามที่เรา

จะท�ำนี่ ก็เพื่อให้ได้อานิสงส์มากขึ้นๆ ตามล�ำดับ
เพราะฉะนั้น ต�่ำสุด แม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เป็นมด
เขี่ยเศษอาหารลงไป ยังได้บุญได้กุศลนับภพชาติ
ไม่ถ้วน อันนี้ขอฝากให้ญาติโยมเก็บไปเป็นข้อคิด
วันนี้ทางวัดก็มีอีกเรื่องหนึ่ง อาหารที่เหลือ
ทั้งหมด เศษอาหาร เศษใบตอง เศษพลาสติก
เศษอะไรที่เหลือทั้งหมด ให้ท�ำบุญกับวัดต่อด้วย
ท�ำบุญอะไรล่ะ ? เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้
ทัง้ หมด ตอนนีท้ วี่ ดั มีเครือ่ งปัน่ บด แล้วก็ทำ� ปุย๋ ท�ำ
แก๊ส ได้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้น เศษอาหารตอน
นี้ จะมีพระคอยยืนประกาศว่า “โยม เศษอาหาร
ใส่ถังนี้นะ โฟมใส่ถังนี้นะ พลาสติกใส่ถังนี้นะ”
วัดเอาไปบดท�ำปุ๋ย ตอนนี้สามารถรองรับอาหาร
ได้วันละสี่ร้อยกิโล บดเสร็จแล้วก็ไปท�ำปุ๋ยเลย ใส่
ไปปุบ๊ ก็ได้ปยุ๋ ได้แก๊สในการหุงต้ม โยมลองไปดูนะ
ที่วัดเราท�ำครบวงจร
ที่มา : สัมโมทนียกถา งานบุญสลากภัต
วัดจากแดง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
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ธรรมจาริก
ธีรปัญโญ

เสบียงบุญ

ที่วัดป่าบุญล้อม ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เจริญพร ญาติโยมที่มาท�ำบุญในวันนี้ เป็น
ประเพณีของวัดป่าบุญล้อม ที่ให้พระนวกะแสดง
ธรรมในคืนวันก่อนทอดกฐิน กลับมาครัง้ นีอ้ าตมา
ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง มีญาติโยมมาช่วยงาน
กันมากขึ้น พระเณรมากขึ้น มีธรรมฉันทะกันดี  
ศาสนาจะคงอยูต่ อ่ ไปได้  ก็ดว้ ยการร่วมมือกันของ
พระและของญาติโยม
เปรียบกับทางโลก  มงี านรับปริญญา  งานกฐิน
เหมือนงานรับปริญญาของพระนวกะ “ปริญญา”
แปลว่า ก�ำหนดรู้ทุกข์ ทางโลกไม่ค่อยได้ก�ำหนดรู้
ทุกข์กัน ก็เลยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการมีศีล
เพราะมองว่าขัดความสุข แน่นอน การฝึก
ในเบื้องแรกก็ต้องมีการฝืนบ้าง น่าอนุโมทนา
ที่การจ�ำพรรษาผ่านพ้นมาได้ด้วยดี  ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเลย ในคืนนี้พระหลายรูปจะได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในเรื่องนี้ ในส่วนของญาติโยม ใน

พรรษาที่ผ่านมา อาจได้ตั้งใจสมาทานศีลบางข้อ  
หรือที่มีศีลแล้วก็ท�ำให้เข้มข้นขึ้น ครบขึ้น ได้เห็น
ประโยชน์ของการรักษาศีล ศีลเป็นเบื้องต้นของ
คุณธรรม ถ้าไม่มีศีล ก็ไม่มีฐานรองรับคุณธรรม
ในประเทศตะวันตก คนไม่เชือ่ อะไรง่าย ต้อง
ทดลองด้วยตนเอง  ต่างจากบ้านเราทีม่ ศี รัทธาน�ำ  
ซึ่งบางทีก็เป็นเพียงความเชื่อที่ถือตามๆ กันไป
ไม่เข้าใจว่าต้องรักษาศีลไปท�ำไม
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เท่ า ที่ อ าตมาเคยสั ม ภาษณ์ พ ระชาวต่ า ง
ประเทศที่ วั ด ป่ า นานาชาติ หลายคนเริ่ ม จาก
การอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาแล้วมีค�ำถาม
ส่วนใหญ่ประทับใจค�ำสอนเรื่องอริยสัจสี่ คนไทย
เราบางคนไม่ รู ้ จั ก อริ ย สั จ สี่ ด ้ ว ยซ�้ ำ  อริ ย สั จ สี่
เป็นกรอบความคิด อะไรคือทุกข์ แล้วก็หาสาเหตุ
จะมีวิธีการพ้นทุกข์อย่างไร คล้ายกับการรักษา
ของแพทย์ ที่ต้องหาสาเหตุของการเจ็บป่วยให้ได้
เพือ่ ทีจ่ ะรักษาให้หายป่วย  ชาวตะวันตกประทับใจ
อริยสัจสี่ แล้วก็มาเริ่มนั่งสมาธิ นั่งแบบจริงๆ จังๆ
นั่งนานๆ เราลองดูก็ได้ หากเรานั่งสมาธินานๆ ได้
เมื่อเราข้ามพ้นทุกขเวทนาได้ ปล่อยวางได้ จะมี
ความสุขมาก
แต่สมาธิเหล่านี้จะคงอยู่ได้ต้องมีศีล ต้องมี
วิถีชีวิตที่เหมาะสมรองรับ พวกเขาจึงได้ข้อสรุป
ว่าศีลส�ำคัญอย่างไร แล้วบินข้ามน�้ำข้ามทะเลมา
บวช หลวงปู่ชาท่านบอกว่า ชาวตะวันตกนี้แปลก
ขึ้นต้นไม้จากปลายลงมา เริ่มจากปัญญา สมาธิ
และศีล ข้อดีคือเขามีความตั้งใจมากกว่า และรู้
เหตุผลก่อน แล้วจึงท�ำ  ต่างจากเรา ที่เริ่มจากศีล
สมาธิ ปัญญา ไปตามขั้นตอน
ให้ลองสังเกตดูวา่ วันๆ เราใช้เวลากับเรือ่ งกิน
มากแค่ไหน เวลาอร่อยแค่แป๊บเดียว แต่ใช้เวลา
เตรียมทั้งวัน หากเราคิดแต่เรื่องการเสพ จิตใจ
ก็ไม่สงบ

การมีศีลแปด ตัดความกังวลเรื่องกิน บันเทิง
ตบแต่งร่างกาย ท�ำให้มีสมาธิได้ง่ายขึ้น ได้ฝึกใช้
ปัญญา ฝึกให้มีความสุขจากข้างใน พระโสดาบัน
สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว แม้ว่าสมาธิและปัญญาอาจ
จะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตาม ส่วนผู้ที่ผิดศีลบ่อยๆ
ทิฏฐิก็จะเพี้ยนตามกาย วาจา ใจไปด้วย
บางคนมาวัด ฟังพระเทศน์ธรรมะที่เกี่ยวกับ
ศีล หากตนเองมีศลี ครบ จิตใจก็จะเบิกบานผ่องใส  
แต่หากไม่มีศีล ฟังแล้วกลับเศร้าหมอง หากเรา
รักษาศีลได้ เราจะละโทษได้ คนที่มีสมาธิ จิตใจ
จะเย็น ละโทสะได้ ถ้ามีปัญญา จะเป็นเครื่องตัด
ทุกข์ได้ สรุปว่า เราละโทษ ละโทสะ ละทุกข์ได้
ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

คนที่รักษาศีลจะเกิดปัญญาง่ายขึ้น เมื่อไม่มี
นิวรณ์ครอบง�ำ  ก็จะเห็นนิวรณ์เป็นอุปสรรค แต่
พวกเรามักเรียนกันแต่ทฤษฎี เราก็เลยกลับมอง
มันว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ราอยากได้ น่ารัก น่าใคร่ กลายเป็น
มองนิวรณ์ว่าเป็นเป้าหมายที่อยากได้ไป นั่นคือ
มองว่ามันเป็นกามวัตถุ น่าเอามาบ�ำรุง ปรนเปรอ
ตัวเอง ไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวกั้นเราจากความสุข
ที่แท้จริง
เวลาปฏิบัติธรรม เราจะได้เห็นว่าความสุข
จริงๆ นัน้ ปราศจากนิวรณ์  ไม่ตอ้ งแข่งขัน  แก่งแย่ง
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เอามาครอบครอง เราต้องเห็นโทษ เห็นว่ากิเลส
ในวัตถุกามนั้นมันเป็นอุปสรรค เห็นว่ามันเป็นสิ่ง
ที่ต้องละ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเจริญ
การที่พระมาอยู่ในวัดร่วมกันสามเดือน ได้
มาขัดเกลา ถ้าปฏิบัติรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
จริงจัง ก็จะพอได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างกาม
และศีล สมาธิ ปัญญาได้บ้าง ได้เห็นทางสงบ ทาง
ที่จะเกิดปัญญาชัดเจนขึ้น
ค� ำ สอนในพระไตรปิ ฎ ก เป็ น สมบั ติ ข อง
พระพุทธเจ้า เราต้องน�ำมาปฏิบัติเอง เพื่อให้เป็น
คุณสมบัติของตัวเรา ศีลต้องเว้นเอง สมาธิต้อง
สร้างเอง ปัญญาต้องเจริญเอง การมาอยู่วัดก็ได้
ช่วยตรงนี้ คือได้ปัจจัยสี่ ได้กัลยาณมิตรคอย
ช่วยเหลือ เพราะยากที่จะปฏิบัติคนเดียว ถ้ามี
เพื่อนสักกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติเข้มแข็ง จะเป็นพลัง
ให้คนอื่นๆ ปฏิบัติตามไปด้วยกันได้ ทุกข์ที่เกิด
จากการพยายามออกจากกามนั้นมีความหมาย
เพราะเป็นทุกข์ทที่ ำ� ให้เกิดการดับทุกข์ได้ในทีส่ ดุ
ส่วนทุกข์ที่จมอยู่ในกามนั้นไม่มีความหมาย
อะไร บางคนถึงกับหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
แต่ถ้าไม่ปฏิบัติ ตายแล้วก็ไม่ใช่จบนะ จะรู้จัก
ทุกข์ได้ ต้องฝึก ต้องฝืนกิเลส
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สมัยบวชทีว่ ดั ป่านานาชาติ อาตมาประทับใจ
พ่อออกแม่ออกที่นั่นมาก พ่อออกแม่ออกข้างๆ
วัดท�ำงานหนักทั้งวัน แล้วก็มาปฏิบัติเนสัชชิกอยู่
กับพระทั้งคืน (ไม่เอนหลังนอน) พอออกเนสัชชิก
อาตมาเหนื่อยมาก อดนอนมาทั้งคืน หวังจะกลับ
ไปนอนพักให้เต็มอิ่ม ก็มีพ่อออกเดินตามไปส่ง
อาตมาถึงกุฏ  ิ อาสาตัดกิง่ ไม้ทรี่ กเกะกะให้ทหี่ ลังคา
ที่ทางเดินจงกรม เพราะเขารู้ว่าพระท�ำเองไม่ได้
ผิดวินัย ทั้งที่เขาท�ำงานหนักกว่าเรา แต่มีความ
อดทนและสามารถท�ำงานต่อไปได้ ไม่นอนพัก
อาตมาอยู่ในกุฏิ ก็เลยต้องนั่งสมาธิต่ออีก ไม่กล้า
นอน อายโยม นี่เป็นตัวอย่างของกัลยาณมิตรที่
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เป็นตัวอย่างกันในทางทีด่ ี
ยิง่ แก่ตวั เราจะเห็นเวลาผ่านไปรวดเร็ว คุณค่า
ของเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากัน  พระพุทธเจ้าตรัส
ว่าเวลากลืนกินสรรพสิ่งและตัวมันเอง ให้เราดูว่า
ทิศทางข้างหน้าของเรา มุ่งหน้าไปทางไหน กิเลส
อันเป็นเหตุของทุกข์ลดลงบ้างหรือเปล่า อย่างน้อย
ในพรรษาได้ตั้งใจฝึกปีละอย่าง เช่น งดเหล้าเข้า
พรรษา หรือ รักษาศีล ๘ สัปดาห์ละครัง้ สิง่ เหล่านี้
หากมีความสุข เราก็ท�ำต่อ ให้เป็นอิสระออกจาก
กาม เป็นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ สิง่ ทีม่ าจากภายนอก
แต่เป็นความสุขทีอ่ ยูก่ บั กรรมฐาน ไม่ตอ้ งเลิกเมือ่
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ออกพรรษาแล้วก็ได้   การได้รักษาศีล ๘ เท่ากับ
ได้รุกกิเลสคืนบ้าง การรักษาศีล ๕ เป็นการตั้งรับ
อย่างเดียวแต่ไม่รุก จึงยากที่จะออกจากกามได้
ชาวพุทธสมัยก่อน รักษาศีล ๕ เป็นปกติ ไม่
ได้จำ� กัดเฉพาะวันพระ  เราได้เห็นสีสนั ต่างๆ ได้ฟงั

แจก
หนังสือ

เสียงสูงเสียงต�่ำ  ได้กินอาหารอร่อยๆ กันมาหมด
แล้ว น่าจะมาฝึกมาฝืนกันบ้างอาทิตย์ละครัง้ ก็ยงั ดี
ยิง่ อายุมากขึน้ หากฝากความสุขไว้กบั กาม จะทุกข์
มาก ให้หาความสงบสุขทางใจควบคู่ไปด้วย เพิ่ม
ความเข้มข้น มาอยู่วัด เตรียมตัว เตรียมเสบียง
เพราะชี วิ ต มั น ไม่ แ น่ เราได้ เ ตรี ย มพร้ อ มรั บ
ความตายบ้างหรือยัง เพราะเมื่อเราตื่นมา ก็ไม่
รู้ว่าจะเป็นวันใหม่หรือภพใหม่
สมัยนี้มีการคุมก�ำเนิด คนเกิดกันน้อยลง เรา
อาจไปเกิดเป็นไก่ก็ได้ เป็นอาหารของคน โอกาส
อาจจะมากกว่า อย่าคิดว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์ได้
ทุกชาตินะ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า โอกาสจะเกิดในอบาย
มีมากกว่าเกิดเป็นคน  การเกิดในอบายไม่มโี อกาส
ได้ท�ำกุศล แมวจะรวมตัวมาท�ำบุญกฐินได้มั้ย ?
ฉะนั้น ได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วควรปฏิบัติ
ให้เต็มความสามารถ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

กรณียเมตตสูตร

หนั ง สื อ “กรณี ย เมตตสู ต ร” เป็ น งานเรี ย บเรี ย ง
ของพระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ หนึ่งในก�ำลังหลักของ
กองบรรณาธิการ ที่มีเมตตาน�ำพระสูตรส�ำคัญ ที่อธิบายถึงสันตบท คือทางไปสู่
พระนิพพานตามล�ำดับ มาอธิบายขยายความให้นอ้ มน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง  ทงั้ ยังแจกแจง
องค์ธรรมตามหลักพระอภิธรรมอย่างแจ่มแจ้ง ซึง่ วารสารโพธิยาลัยยินดีมอบหนังสือนี้
ให้ท่านผู้อ่าน โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้คือ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
วารสารโพธิยาลัย สัน้ ยาวไม่กำ� หนด เพือ่ คณะผูจ้ ดั ท�ำจะได้นำ� ความคิดเห็นเหล่านัน้
มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ทพญ.อัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ email acharak7153@gmail.com หรือ เขียนเป็นจดหมาย ส่ง
ไปรษณีย์มาที่ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย)
หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด กรุณาส่งด่วน ก่อนหนังสือจะหมด โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่
ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย
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พระนาคเสนเถระ

มองเทศ-มองไทย

พระนักเทศน์นามอุโฆษ ๑
เคยตั้งค�ำถามกับคนหลายฝ่าย ทั้งพระและ
ฆราวาสว่า “พระนาคเสนเถระเป็นใคร ?” ผู้อยู่
ภายในก�ำแพงวัดส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นพระรูปหนึง่
แต่ไม่รวู้ า่ เกิดสมัยไหน ส่วนผูอ้ ยูน่ อกก�ำแพงวัดตอบ
ว่าน่าจะเป็นพระบวชใหม่ ถ้าบวชนาน มีชื่อเสียง
น่าจะพอได้ยนิ ชือ่ บ้าง หากถามถึงรายละเอียดลึก
เข้าไปมากกว่านี้ แต่ละคนล้วนแสดงหน้าตางุนงง
สงสัย ประมาณว่าตัง้ ใจเดินทางไปขอนแก่น แต่รถ
มาโผล่ที่พระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน

วิเทศทัยย์

พอเฉลยว่าเรือ่ งราวของพระนาคเสนเถระ  มี
รายละเอียดในคัมภีร์มิลินทปัญหา
เท่านั้นเอง เหมือนงานวิ่งมาราธอน ต่างคน
ต่างแย่งกันอธิบายไปคนละทิศละทาง ตามความ
เข้าใจของตนเอง บางรายตอบว่ามาจากอินเดีย
ก็พอท�ำเนา แต่บางรายข้ามทะเลไปถึงจีน เป็นหนัง
ไซอิ๋วพาพระถังซัมจั๋งข้ามทะเลทรายก็มี บางราย
ตอบแบบไม่ตอ้ งคิดมากว่า แต่งในเมืองไทยนีแ้ หละ
ที่ ไ หนสั ก แห่ ง ระหว่ า งเมื อ งเหนื อ กั บ ปั ก ษ์ ใ ต้
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พวกหลั ง นี้ เ ห็ น จะไม่ พ ้ น ท่ า หิ รั ญ ม้ ว นแผ่ น ดิ น
จนต้องม้วนเสื่อกลับบ้าน
เพื่อท�ำความรู้จักกับพระนาคเสนเถระอย่าง
ละเอียด  ผูเ้ ขียนเห็นว่า เราควรมาวิเคราะห์คมั ภีร์
มิ ลิ น ทปั ญ หากั น ก่ อ น เพราะว่ า ประวั ติ ข อง
พระนาคเสนเถระรูปนี้ ปรากฏมีเฉพาะในคัมภีร์
มิลินทปัญหาเล่มนี้เท่านั้น หลักฐานอื่นแม้อ้างถึง
ก็ล้วนคัดลอกมาจากคัมภีร์เล่มนี้ หากอ่านคัมภีร์
เล่มนีอ้ ย่างละเอียด ก็จะได้คำ� ตอบแจ่มแจ้งชัดเจน
แต่ธรรมดาของคัมภีร์ชาวพุทธนั้น เนื้อเรื่อง
ส่วนใหญ่ ไม่เน้นกล่าวถึงประวัติพระสาวกหรือ
ผู้แต่งมากนัก โดยยึดความส�ำคัญของพระธรรม
ค�ำสอนเป็นที่ตั้ง ด้วยเหตุดังกล่าว ประวัติของ
พระนาคเสนเถระ จึงมีตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย
ไม่ปะติดปะต่อเป็นเนื้อเดียว บางครั้งขาดความ
ชัดเจน ต้องมานั่งตีความหรือวิเคราะห์โดยอาศัย
ข้อมูลอื่นมาประกอบ
บอกได้อย่างเดียวว่า คัมภีร์เล่มนี้ มิใช่พระไตรปิฎก
ชือ่ ว่ามิลนิ ทปัญหานัน้ เป็นทีร่ จู้ กั ของพระสงฆ์
สายเถรวาท แต่สายมหายานเรียกชื่อว่านาคเสนภิกษุสตู ร เนือ้ หาของคัมภีร์ ว่าด้วยการโต้เถียงกัน
ด้วยหลักธรรมค�ำสอน ระหว่างพระนาคเสนเถระ
กับพระเจ้ามิลินท์ ผู้เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักร
บากเตรีย (บริเวณตอนเหนือของอินเดียจนถึง

อัฟกานิสถาน) หลักธรรมที่น�ำมาสนทนากันนั้น
ลุ่มลึกด้วยอรรถด้วยธรรม แม้จะเน้นหลักธรรม
ค� ำ สอนชั้ น ปรมั ต ถ์ แต่ ก็ ยั ง แทรกเสริ ม ด้ ว ย
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และจริยศาสตร์ ฯลฯ
เหตุทสี่ ายเถรวาทเรียกคัมภีรว์ า่ มิลนิ ทปัญหา
สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นการยกย่องกษัตริย์เป็น
หลัก เพราะตามลักษณะของเถรวาทนั้น สถาบัน
กษัตริย์ท�ำหน้าที่เป็นราชูปถัมภ์ จึงได้รับการ
ยกย่องจากพระสงฆ์เป็นธรรมดาวิสัย ส่วนสาย
มหายาน  ทตี่ งั้ ชือ่ ว่านาคเสนภิกษุสตู รนัน้ น่าจะเป็น
การยกความเป็นปราชญ์ของพระนาคเสนเถระ
เป็นตัวตัง้ ซึง่ เป็นธรรมเนียมของมหายาน ซึง่ นิยม
ยกอาจารย์แห่งตนเป็นบูรพาจารย์
เนื่องจากการสนทนาระหว่างพระนาคเสน
เถระกับพระเจ้ามิลินท์ เกิดขึ้นทางอินเดียตอน
เหนือ หรือเมืองปัญจาบในปัจจุบัน นักวิชาการ
ส่วนใหญ่จงึ สันนิษฐานว่า คัมภีรฉ์ บับดัง้ เดิมน่าจะ
แต่งที่นั้น และน่าจะเขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์
สนทนากันไม่นาน อาจจะแต่งเป็นภาษาสันสกฤต
หรือภาษาปรากฤต ตามความนิยมของผู้คนทาง
เมืองเหนือ
ผู้เขียนเห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้ เพราะ ๑)
เนื้อหาส่วนใหญ่ เน้นกล่าวถึงหลักธรรมค�ำสอน
ส�ำคัญเหมือนในพระไตรปิฎก โดยไม่มแี นวคิดหรือ
อคติอื่นใดแทรกเข้าไป และ ๒) ส่วนใหญ่อ้างถึง

๔๑

หัวเมืองหรือสถานที่ส�ำคัญบริเวณหัวเมืองเหนือ
ของอินเดีย แม้จะอ้างถึงสถานที่ทางภาคใต้บ้าง
แต่ก็น้อยนัก แสดงว่าผู้แต่งคัมภีร์เล่มนี้ ช�ำนาญ
เฉพาะถิ่นทางเมืองเหนือ
เป็นที่น่าเสียดายว่าต้นฉบับคัมภีร์มิลินทปัญหาสูญหายไป มาปรากฏเห็นอีกทีในประเทศ
ศรีลังกา โดยระบุว่าพระตริปิฎกจูฬาภัยเถระ
แต่งใหม่เป็นภาษาบาลี

ตรงนีม้ เี ครือ่ งหมาย question mark เกิดขึน้
ว่า พระตริปิฎกจูฬาภัยเถระเป็นใคร ? สังกัด
ส�ำนักไหน ? เกี่ยวข้องกับคัมภีร์มิลินทปัญหาได้
อย่างไร ?
หลักฐานฝ่ายศรีลังการะบุว่า พระเถระรูปนี้
เป็นผู้แตกฉานพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา
ปัญญาของท่านไม่เป็นสองรองใคร ว่ากันว่าท่านให้
ปิดประตูเมืองทัง้ หมด แล้วให้ผคู้ นออกประตูเดียว
พระเถระจะถามชื่อเสียงเรียงนามของผู้เข้าออก
นั บ แต่ เ ช้ า จรดเย็ น และ
สามารถจดจ� ำ ชื่ อ ทั้ ง หมด
ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ผู้เขียน
เชื่อว่า เห็นจะเป็นพระเถระ
รู ป นี้ แ หละ ที่ แ ต่ ง คั ม ภี ร ์
มิลนิ ทปัญหา เพราะนอกนัน้
ยั ง ไม่ ส ามารถหาหลั ก ฐาน
มายืนยันได้
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หรือใครพบข้อมูลใหม่ช่วยบอกที จะได้แถม
ซองผ้าป่าเป็นรางวัลตอบแทน !!
ส่ ว นส� ำ นั ก ของท่ า นนั้ น ยากที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย
ความจริงสมัยนั้น ส�ำนักของพระสงฆ์ศรีลังกามี
๒ กลุม่ ใหญ่ กล่าวคือ ส�ำนักมหาวิหาร ผูเ้ คร่งครัด
ในค� ำ สอนเถรวาท และส� ำ นั ก อภั ย คิ รี วิ ห าร
ผู้ฝักใฝ่ค�ำสอนมหายาน แม้ทั้งสองส�ำนักนี้จะมี
เอกลักษณ์ทแี่ ตกต่างกัน แต่กย็ ดึ มัน่ ในค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน
ผู้เขียนเชื่อว่าพระตริปิฎกจูฬาภัยเถระรูปนี้
น่าจะสังกัด ส�ำนักอภัยคิรีวิหาร เพราะหลักฐาน
ระบุวา่ พระเถระชาวต่างประเทศผูช้ นื่ ชอบมหายาน
เวลาเดินทางมาเกาะลังกา มักแวะพักส�ำนักอภัยคิรีวิหาร อาจเป็นไปได้ว่า พระสงฆ์เมืองปัญจาบ
มีการติดต่อสัมพันธ์กบั ศรีลงั กานับแต่เริม่ ต้น การ
เดินทางไปมาหาสูก่ นั ย่อมเป็นธรรมดาทีจ่ ะมีการ
แลกเปลีย่ นความรูก้ นั และกัน คัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหา
นั้น เดิมแต่งเป็นภาษาสันสกฤต พอมาถึงเกาะ
ลังกา พระตริปิฎกจูฬาภัยเถระ คงเห็นว่าไม่เป็น
ที่รู้จักของชาวสิงหล จึงปริวรรตใหม่ให้เป็นภาษา
บาลีเสีย
ใครเห็นนอกจากนี้ ขอให้ตงั้ ธรรมาสน์ดว่ น !!!
อีกประการหนึง่ คือ เนือ้ หาต้นฉบับของเมือง
ปัญจาบนัน้ มีเพียง ๓ ปริจเฉท / กัณฑ์  ขณะทีเ่ นือ้ หา
คัมภีรม์ ที งั้ หมด ๖ ปริจเฉท /
กัณฑ์ ตรงนี้ได้มา
   จากการแสดงความเห็น
ของนั ก วิ ช าการ กล่ า วคื อ
ธรรมดาของผู ้ แ ต่ ง หนั ง สื อ
ครั้นจบเล่มแล้ว มักไม่มีการ
ยกค�ำพูดเดิมขึ้นมากล่าวซ�้ำ
แต่คัมภีร์มิลินทปัญหาฉบับ
ปัจจุบัน มีค�ำพูดเสริมขึ้นมา
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อีกรอบ ถือว่าผิดวิสยั ของการ
แต่งหนังสือ
หลักฐานอีกส่วนหนึง่ คือ
คัมภีร์มิลินทปัญหาฉบับภาษา
จีนก็มเี พียง ๓ ปริจเฉท เช่นกัน
กล่าวกันว่าพระภัทรคุณเถระ
เป็นผู้น�ำคัมภีร์มิลินทปัญหา
ไปเมืองจีนและถอดแปลออก
เป็นภาษาจีนประมาณพุทธศักราช ๘๖๐ หลักฐานตรงนี้
สอดรับกันอย่างลงตัว
และหลักฐานสุดท้ายคือ
พระพุทธโฆษาจารย์ พระอรรถกถาจารย์ชาว
อินเดียผูเ้ ดินทางมาเกาะลังกา เพือ่ ปริวรรตคัมภีร์
อรรถกถาภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลีก็อ้างเนื้อหา
คัมภีร์มิลินทปัญหา เพียง ๓ ปริจเฉทเช่นกัน
หากเป็นดังนี้ ก็พอสรุปได้ว่า คัมภีร์มิลินทปัญหาทีป่ ริวรรตเป็นภาษาบาลี โดยพระตริปฎิ กจูฬาภัยเถระนั้น มีเนื้อหาเฉพาะ ๓ ปริจเฉท
เท่านั้น อีก ๓ ปริจเฉท น่าจะมีการแต่งเสริมใน
ภายหลังประมาณว่าหลังจากพุทธศักราช ๑๐๐๐
แล้ว แต่จะเป็นใครแต่งนั้น ก็จนด้วยปัญญา เอา
เป็นว่าค้างไว้เพียงเท่านีก้ อ่ น หากได้ความอย่างไร
คราวหน้าค่อยมาว่ากันอีกที
มาถึงตรงนี้ เดาเอาว่าผู้อ่านคงเมาวิชาการ
กันแล้ว
เอาละ สรุปแบบย่อว่า คัมภีรเ์ ล่มนี้ แต่งขึน้ ที่
เมืองปัญจาบ ประเทศอินเดีย แล้วมีคนน�ำมาเกาะ
ลังกา จากนัน้ พระศรีลงั กาแต่งใหม่เป็นภาษาบาลี
ตามต้นฉบับเดิม สุดท้ายคงเห็นว่าเนือ้ หาตามฉบับ
เดิมน้อยไป จึงแต่งเสริมขึ้นอีก กลายเป็นคัมภีร์
เล่มใหญ่เหมือนเราเห็นในปัจจุบัน

สิ่งที่เราควรสนใจเป็น
กรณีพิเศษคือ หลักธรรมค�ำ
สอนที่นักปราชญ์ Grade
A ทั้งสองท่านน�ำมาโต้เถียง
กัน นอกจากจะลุ่มลึกด้วย
อรรถรสแล้ว ยังงดงามด้วย
ภาษา และโดดเด่นด้วยค�ำ
อุปมาอุปไมย จนนักปราชญ์
ต่างยกย่องว่า นี้คือผลงาน
Masterpiece ของวงการ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ยุคหลังสังคายนา แต่แปลก
ใจไม่น้อยคือ แม้นักวิชาการทั่วโลกจะยกย่อง
คัมภีร์เล่มนี้อย่างสูงส่ง แต่นักปราชญ์ไทยกลับให้
ความสนใจน้อยมาก น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก !!!
คัมภีร์มิลินทปัญหา ฉบับภาษาไทย มีการ
คัดลอกและตีพมิ พ์หลายครัง้ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม
เรียบร้อย ชื่อว่าคัมภีร์มิลินทปัญหาภาษาไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๙ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๖ กัณฑ์
กล่าวคือ ๑) ปุพพโยคกัณฑ์ ๒) มิลนิ ทปัญหากัณฑ์
๓) ลักขณปัญหากัณฑ์ ๔) เมณฑกปัญหากัณฑ์

๔๑

๕) อนุมานปัญหากัณฑ์ และ ๖) โอปัมมปัญหา
กัณฑ์
แต่ละกัณฑ์มีรายละเอียดเยอะมาก
ผูเ้ ขียนยกกัณฑ์แรกมาวิเคราะห์ พอเป็นน�ำ้ ย่อย
ส่วนใครสนใจตามไปซื้อหาหนังสืออ่านเอาเอง
กัณฑ์แรกชื่อว่า ปุพพโยคกัณฑ์ หมายถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตกาล กล่าวถึงเหตุการณ์
ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ตัวละคร
มีพระเถระและสามเณร ไม่บอกว่าอยู่วัดไหน
ระบุเพียงว่าอยู่ใกล้แม่น�้ำคงคา วันหนึ่งสามเณร
ไม่ยอมกวาดวิหารลานเจดีย์
พระเถระจึงตีเณรด้วยด้าม
ไม้กวาด ด้วยความเจ็บปวด
สามเณรจึ ง ร้ อ งไห้ ไ ปด้ ว ย
กวาดลานวั ดไปด้ วย และ
ด้ ว ยความโกรธ จึ ง ตั้ ง จิ ต
ปรารถนาว่า “ตราบใดถ้ายัง
ไม่ บ รรลุ นิ พ พาน ก็ ข อให้
มี เ ดชเหมื อ นพระอาทิ ต ย์
ยามทิวากร” ครั้นพอไปถึง
ท่าน�้ำ  เห็นระลอกคลื่นน�้ำ
ก็ อ ธิ ษ ฐานอี ก ว่ า “ขอให้
มีปฏิภาณไหวพริบไม่จบสิ้น
เหมือนคลื่นน�้ำนี้แล”
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เห็นแบบนี้ ผูเ้ ขียนคงต้องรีบอธิษฐานบ้างแล้ว
ส่วนพระเถระก็เดินตามสามเณรไปยังท่าน�้ำ
พอได้ยินค�ำอธิษฐานของสามเณร เช่นนั้น ก็ตั้ง
ความปรารถนาบ้างว่า “ตราบใดถ้ายังไม่บรรลุ
นิพพาน ขอให้ข้าพเจ้ามีปฏิภาณไหวพริบเหมือน
ระลอกคลื่นน�้ำ และสามารถแก้ปัญหาของสามเณร
รูปนี้ได้ทุกข้อ เทอญ”
เนือ้ หาของคัมภีรพ์ รรณนาต่อไปว่า “พระพุทธเจ้าโคดมของชาวเราทั้งหลาย ก็ทรงพยากรณ์ว่า
ทั้งพระเถระและสามเณร จักบังเกิดในกาลอัน
เหมาะสม เหมือนพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
หลังพุทธกาลล่วงแล้ว ๕๐๐ ปี สามเณรจะมา
บังเกิดเป็นพระเจ้ามิลินท์ แห่งเมืองสาคละ ส่วน
พระเถระ จะมาเกิดเป็นพระนาคเสนเถระ”
มาถึงตรงนี้ ผู้อ่านเห็นอะไรน่าสนใจบ้าง ?
เรื่ อ งอดี ต ชาติ ข องพระนาคเสนเถระและ
พระเจ้ามิลินท์ ไม่น่าจะเป็นการผิดปกติ เพราะ
ธรรมดาของการแต่งคัมภีร์สมัยนั้น มักอ้างอิง
ย้อนถอยหลังไปไกลถึงบุรพชาติ ไม่ต่างจากชาดกกถา
ของพระพุทธเจ้า เรื่องราว
นั้ น ยากที่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้
หากจะตี ค วามสมั ย ใหม่
น่ า จะหมายถึ ง เป็ น วิ ธี ก าร
แต่ ง เพื่ อ ให้ เ รื่ อ งราวน่ า
เชื่อถือ ประเทศไทยเราเอง
ก็ มี ห ลายคั ม ภี ร ์ ที่ แ ต่ ง อ้ า ง
อดี ต ชาติ ข องกษั ต ริ ย ์ ไ ทย
ว่ า เคยเกิ ด ร่ ว มสมั ย กั บ
พระพุทธเจ้า
พระสงฆ์เราเองหลายรูป
ก็อ้างว่า เคยเกิดร่วมสมัย
พระพุทธเจ้าโคดมเช่นกัน
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ประเด็ น น่ า สงสั ย คื อ
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท
การพยากรณ์ของพระพุทธการยกอาจารย์แห่งตนขึ้น
เจ้าโคดมเกี่ยวกับพระนาคเช่ น นี้ แสดงว่ า ให้ ค วาม
เสนเถระ และพระเจ้ามิลนิ ท์
เคารพมากกว่ า พระนาคด้วยพระพุทธเจ้าตรัสพระเสนเถระ และคนที่ แ ต่ ง
ธรรมค�ำสอนทั้งหมดไว้ใน
น่ า จะเป็ น พระสงฆ์ รู ป อื่ น
พระไตรปิฎก ค�ำพยากรณ์
มิ ใช่ พ ระตริ ป ิ ฎ กจู ฬ าภั ย เช่นนี้ ไม่พบเห็นในพระไตรเถระ เพราะพระเถระรูปนี้
ปิฎกเลย อย่างนีน้ กั แต่งต�ำรา
สังกัดคณะสงฆ์ส�ำนักอภัยเขาเรียกว่า “ยัดค�ำพูดใส่
คิ รี วิ ห าร ผู ้ ฝ ั ก ใฝ่ ค� ำ สอน
พระพุทธโอษฐ์” (Putting
มหายาน แต่น่าจะเป็นพระ
words in the Buddha’s
เถระรูปหนึ่ง ผู้สังกัดส�ำนัก
mouth.)
มหาวิหาร และน่าจะเป็น
การแต่งเชิงพยากรณ์
ผู ้ แ ต่ ง เสริ ม เนื้ อ หาให้ ค รบ
เช่นนี้ ปรากฏพบเห็นในยุคหลังพุทธกาล เชื่อว่า ๖ กัณฑ์นั้นเอง
เกิดจากธรรมเนียมของพระสงฆ์สายมหายานก่อน
(ตอนหน้ามาว่ากันต่อด้วยเรื่องประวัติของ
แล้วจึงแพร่หลายมาถึงพระสงฆ์สายเถรวาทอีก พระนาคเสนเถระ)
ทอดหนึง่ หากตรวจสอบเนือ้ หาทัง้ หมดของคัมภีร์
มิลินทปัญหา ผู้เขียนเชื่อว่า ข้อความตรงนี้น่าจะ ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับย้อนหลัง
แต่งเสริมทีหลัง โดยพระสงฆ์ศรีลังกา หลักฐาน ได้ทาง เว็บไซต์วดั จากแดง www.watchakdaeng.com
และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
คือ การอ้างชื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
อย่าลืมว่าพระติสสเถระรูปนี้ เป็นบูรพาจารย์ www.kanlayanatam.com,
ของพระสงฆ์ชาวศรีลังกา ในฐานะเป็นต้นก�ำเนิด Line Official id : @kanlayanatam
Facebook Page : Kanlayanatam

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
๕. คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว
๖. ครอบครัวคงสวัสดิ์ศักดิ์ - ตรรกวาณิช
๗. พล.อ.ต.สมโภค - คุณสุจิตรา หงสไกร

v ธรรมกถา :
ปิยมหาราชร�ำลึก
v กวีนิพนธ์ :
พาล บัณฑิต
v ชวนอ่าน :
คุณธรรมน�ำความรู้  
v พระธรรมเทศนา :
จิตเป็นกลาง สร้างปัญญา
v พระพุทธรูปส�ำคัญ :
พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร ร.๙

v ปัญญาภิวัฒน์ :
มนุษย์ คืออะไร
v คิดถึง ‘พ่อ’ :
‘พ่อ’ กับคุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง
v ใต้ฟ้าวัดจากแดง :
งานสลากภัต
v ธรรมจาริก :
เสบียงบุญ
v มองเทศ - มองไทย :
พระนาคเสนเถระ (๑)

