


ปปัญจา

	 	 จักจ่ัน		ลั่นป่า		เมื่อคราพลบ	 	 กลับสงบ		ว่างเปล่า		ถึงคราวสมัย

พัฒนา		เหลือแต่คน		กับกลไก	 	 	 สิ่งแวดล้อม		บรรลัย		ไม่รมณีย์

เปลี่ยนจากเสพ		มาสรรสร้าง		กันบ้างไหม	 มาร่วมใจ		ช�าระสร้าง		ทางวิถี

ตามมฆมาณพ		รมณีย์	 	 	 	 ฟื้นปฐพี		รอบเรานี้		ให้ดีเอยฯ

บูชา มฆมรรควิถี



ฉบับที่ ๔๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดเล่ม
	 วารสารโพธยิาลยั	ฉบบัที	่๔๕	ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์	
พ.ศ.	๒๕๖๒	คือ	ฉบับ	“ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม” 
	 ยิ่งโลกมีความเจริญมากขึ้นเท่าใด	 สิ่งหนึ่งที่ย่อมเกิด 
ร่วมด้วยเสมอ	 คือ	 การท�าลายตัวเอง	 ความเจริญท�าให้
ธรรมชาติบอบช�้า	 เสียหาย	 เมื่อธรรมชาติเสียหาย	 
ส่ิงแวดล้อมก็จะเสียหาย	 กระทบตามกันไปเหมือนเป็น
โดมิโน่
	 จากการท่ีสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว	 
จนกระทั่งมนุษย์จ�านวนหนึ่งเริ่มตื่นตัว	 หันมารณรงค์
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม	มีองค์กร	และหน่วยงานต่างๆ	 
อีกเป็นจ�านวนมากท่ัวโลกต่อสู้เรื่องนี้	 ตัวอย่างที่ชัดเจน
ที่สุด	น่าจะเป็นนายอัล	กอร์	อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ 
ในยุคประธานาธิบดีคลินตัน	 ภายหลังลงชิงต�าแหน่ง
ประธานาธบิดี	ยุคหลังคลินตนั	แต่พ่ายแพ้แก่	จอร์จ	บชุ	(ลกู) 
เลยหันมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ชื่อ	“โลกร้อน 
ความจริงท่ีไม่มีใครอยากฟัง”	 (AN	 INCONVENIENT	
TRUTH)	กลายเป็นหนงัสือขายดทีัว่โลก	ได้รบัรางวลัต่างๆ	
มากมาย	ต่อมาได้รับการแปลเป็นภาษาไทย	 เป็นหนังสือ
ขายดอีกีเล่มหนึง่ในประเทศไทยเช่นกนั	และจากการทีห่นั
มาสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม	ท�าให้เขาได้รับรางวัลโนเบล	
สาขาสันติภาพ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ไม่ว่าจะรณรงค์และเคลือ่นไหวเท่าใด	ข่าวสิง่แวดล้อม
เสยีหายก็ยงัคงมีอยู	่และมมีากข้ึนๆ	จนน่าเป็นห่วงว่าต่อไป 
โลกจะเป็นฉนัใด	ถงึขนาดมโีครงการจะอพยพมนษุย์ไปอยู ่
ดาวองัคารกนัแล้ว	ได้เริม่ท�าและยงัคงท�าอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง	
จนปรากฏเป็นข่าวให้ตดิตามมาโดยตลอด	ท้ังๆ	ท่ีเป็นความ
หวังอันเลือนรางเสียเหลือเกิน	 แต่มนุษย์ก็ยังหวัง	 เพราะ
หมดหวังจะรกัษาโลกนีใ้ห้น่าอยูไ่ด้ถึงกาลอนาคต	นอกจาก
เป็นข่าวทางสื่อแล้ว	 ยังมีการสร้างภาพยนตร์ท่ีพูดถึง 
การอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ในดาวดวงอื่น	 เช่น	 ภาพยนตร์
เรือ่ง	Interstellar	ของผู้ก�ากบัชือ่ดงั	Christopher	Nolan	
บทหนงัเรือ่งนีร่้วมเขยีน	โดย	Nolan	เอง	และศาสตราจารย์
ทางฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 มีทฤษฎีรองรับ 
ที่น่าเชื่อถือ	และน่าสนใจ

	 ถงึเวลาแล้วทีพ่วกเราในฐานะพทุธศาสนกิชน	ควรได้ 
น�าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการกับ 
สิง่แวดล้อม	เราจะอยูก่บัสิง่แวดล้อมอย่างไร	จงึจะเรยีกได้ว่า
รู้จักน�าธรรมะมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ซึ่งในขณะนี ้
วัดหลายแห่งได้มีส่วนร่วมในปัญหาสิ่งแวดล้อม	 พยายาม
คิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	เท่าที่จะท�าได้	
ตวัอย่างเช่น	วดัจากแดง	เป็นต้น	วดัจากแดงได้ท�าอะไรบ้าง 
วารสารโพธิยาลัยเคยได้กล่าวถึงมาบ้างแล้วในฉบับก่อน
หน้านี้	 และได้อรรถาธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในฉบับนี้	
ข้อมูลและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้รองรับอยู่		
มิได้เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น
	 บทความเด่นที่อยากชวนอ่านในฉบับนี้	 ได้แก่เรื่อง	
“ปฏิบัติธรรมให้ครบคู่และรอบด้าน”	 ซึ่งพระอาจารย์
ไพศาล	 วิสาโล	 ได้แสดงไว้	 ณ	 วัดญาณเวศกวัน	 เป็น
บทความที่งดงามด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย	 เหมาะส�าหรับ
คนทัว่ไป	แต่ในความง่ายนัน้ได้แทรกแง่คดิต่างๆ	ทีน่่าพินจิ
พิจารณา	โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม	
	 แถมด้วยบทความพิเศษ	“ฉอืจี ้พระโพธสิตัว์เดนิดนิ” 
ตอน	๑	 ของ	 วิเทศทัยย์	 ที่ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไป
ดูงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ที่มูลนิธิฉือจี้	 ประเทศไต้หวัน	
พร้อมภาพประกอบ	ทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่า	สถาบันพระพทุธ
ศาสนามหายาน	เขาจดัการกบัปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างไรบ้าง
	 ฉบบันีเ้ริม่บทความใหม่	“พระมหนิทเถระ บรูพาจารย์
ของพระธรรมทูต”	ตอน	๑		โดย	วเิทศทยัย์	บทความทีจ่ะ
สร้างความประทบัใจให้ท่านผูอ่้าน	เหมือนทกุเร่ืองทีผ่่านมา 
ของท่าน	ด้วยเนือ้หาทีแ่ปลกใหม่	มาจากการค้นคว้าเชงิลกึ
ตามแบบนักวิชาการ	แต่มีลีลาการเขียนสนุกสนาน	มีสีสัน 
พรั่งพร้อมด้วยอรรถรสทางวรรณคดี	 เรื่องราวเกี่ยวกับ	
พระมหินทเถระ	 ซึ่งเป็นพระสมณทูต	 ที่ได้รับการส่งมา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา	 โดยพระเจ้าอโศกมหาราช	 ผู้ซึ่ง
เป็นพระราชบดิาของพระมหินท์เอง	ท่านมคีวามส�าคัญยิง่
ส�าหรับลังกาทวีป	หรือประเทศศรีลังกา	ตราบจนทุกวันนี ้
ในวันที่พระมหินท์เดินทางมาถึงเกาะลังกา	 ที่เรียกว่า	
Ponson	 Day	 ถือเป็นวันส�าคัญยิ่งของชาวพุทธศรีลังกา	
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คณะสงฆ์วัดจากแดง
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๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	พฤษภาคม	๒๕๖๒ 
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ออกแบบปก
ศิลปิน	บัญชา	หนังสือ

เครดิตภาพ
ชาคิโนภิกขุ,	True	Little	Monk 
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย	

เขมา	เขมะ
และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

วารสารโพธิยาลัย	 จัดพิมพ์มาด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา	
แจกเป็นธรรมทานและบรจิาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน 
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป	ขออนุโมทนาทุกท่าน

สารบัญมกีารจดัศาสนพธิรีะดับชาต	ิทัว่ประเทศ	
เพือ่ร�าลกึถงึวนัทีพ่วกเขาได้รับพระพุทธ
ศาสนามาเป็นมรดกของชาติ	 เมื่อกว่า
สองพันสี่ร้อยปีที่แล้ว
	 ฉบับหน้า	 เราได้เตรียมต้นฉบับที ่
พิเศษสุดไว ้ให ้ท ่านผู ้อ ่านแล้ว	 เป็น
บทความเกี่ยวกับภาษาบาลี	ที่เขียนโดย 
ผูเ้ชีย่วชาญภาษาบาล	ีศษิย์เอกวดัท่ามะโอ 
ที่สอบได้ต�าแหน่งธัมมาจริยะ	 จาก
ประเทศพม่า	ไม่ได้มีเพียงท่านเดียว	แต ่
จะมถีงึสองท่าน	ทีจ่ะมาร่วมทมีนักเขียน
ประจ�าของวารสารโพธิยาลัย	ถึงตรงนี้ก็
อยากจะย�า้อกีคร้ังว่า	หาอ่านทีไ่หนไม่ได้ 
รับรองว่าเป็นบทความที่จะท�าให้คนรัก
พระปรยิติัธรรมและภาษาบาลพีอใจ	เรา
เพียรจัดท�าเพื่อผู้อ่านของเรา	 และเพื่อ
สืบต่ออายุการศึกษาพระปริยัติธรรม
และการศึกษาภาษาบาลี	 ซึ่งเป็นภาษา
ของพระบรมศาสดา	พระสมัมาสมัพุทธ-
เจ้าของเรา
	 ขอให้ติดตามเราเสมอไป	
 คณะผู้จัดทํา

วัดจากแดง ชมรมกัลยาณธรรม

a	 วิสัชนาธรรม	:	ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม
 พระมหาประนอม	 ธมฺมาลงฺกาโร.........๓ 
a	 ปัญญาปริทัศน์	:	จะเสพจนหมดจักจั่น
		 หรือจะสร้างสรรค์แบบมฆมาณพ
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)...๑๕
a	พระธรรมเทศนา	:	สงฆ์ไทยกับการเมือง	
		 พระอาจารย์ชยสาโร.......................๓๔ 
a	ธรรมกถา	:	มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	
					พระไพศาล	วิสาโล............................๓๗ 
a	ส่องโลก	-	ส่องธรรม	:	ฉือจี้	พระโพธิสัตว ์
	 เดินดิน	ตอน	๑	 	
	 วิเทศทัยย์...................................๔๘ 
a	เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	“ทิฏฐธัมมิกัตถ-
	 ประโยชน์”	:	ธรรมที่เกื้อกูล	ทั้งตนเอง
	 และสิ่งแวดล้อม
	 พุทธสาวิกา.......................................๕๓
a	ปัญญาปริทัศน์	:	ธรรม	๓๓	ตอน	๔		 		
	 มาฆบูชา	
	 ธีรปัญโญ...........................................๕๖ 
a	 ทันโลก	รู้ธรรม	:	โต้วาทะศาสนา
	 ระดับโลก	กู้พุทธลังกา	
	 ปฏิรูปเทสการก............................๗๑ 
a	มองเทศ-มองไทย	:	พระมหินทเถระ	ตอน	๑ 
	 วิเทศทัยย์..........................................๗๖
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พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม

ธรรมะ กับ ส่ิงแวดล้อม

ปุจฉา : 	 กราบ
นมั สการ 	 ท ่ าน 

พระอาจารย์เจ้าค่ะ 
	 โยมขอกราบเรียน

สัมภาษณ์เรื่องสิ่งแวดล้อม	 เพราะเห็นว่า	 วัดเรา 
มีจุดเด่นด้านนี้	 และพระอาจารย์ท�างานนี้อย่าง 
จริงจัง	 ร่วมกับหน่วยงาน	 ทั้งราชการ	 เอกชน 
และโรงเรียนต่างๆ	 จึงกราบขอความเมตตา
พระอาจารย์เล่าให้ฟัง	 ขอเริ่มจากกราบเรียน 
ถามว่า	 พระพุทธเจ้าท่านให้ความส�าคัญเรื่องนี้
อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :		ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น		พระพุทธองค์
ตรัสไว้หลายที่	ที่ส�าคัญคือในมงคลสูตร	ทรงตรัส 
ไว้ว่า	“อะเสวะนา จะ พาลานงั” การไม่คบคนพาล 
ท้ังหลาย	 เป็นอุดมมงคล	 ก็คือ	 คนพาล	 เป็น 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นพาล		
	 นอกจากคนแล้ว	สิ่งแวดล้อมที่เป็นพาลยังมี 
สัตว์และพืชด้วย	 สิ่งแวดล้อมที่เป็นพาล	 ก็จะมี 
๑.	คน	๒.	สัตว์	๓.	พืช	

	 ส�าหรบัพชืน้ัน		มตีวัอย่าง	พระราชาองค์หน่ึง 
มีต้นมะม่วงที่ให้ผลรสหวานมาก	 เมื่อพระองค์
เสด็จไปเมืองต่างๆ	 แต่ละเมือง	 ก็อยากจะได้ไป
ปลูกบ้าง	 แต่พระองค์ไม่ยอมให้พันธุ์นั้นแก่เมือง
ไหนเลย	เมืองเหล่านั้นจึงหาเรื่องแกล้ง	โดยส่งคน 
มาตีสนิทกับคนสวนของพระราชา	 จนได้เข้าไป
เยีย่มชมสวน	แล้วเอาบอระเพด็ไปปลกูตดิมะม่วง
ต้นที่หวานที่สุด	อร่อยที่สุด	หลังจากนั้น	มะม่วงที่
หวานทีส่ดุ		จงึกลายเป็นมะม่วงขมไป		นีค่อืผลของ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นพืชไม่ดี
	 สิ่งแวดล้อมที่ระบุในพระไตรปิฎกน้ันมี	 คน	
สัตว์	พืช	และกิเลส	คือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ปกติ
ใจของเราบริสุทธ์ิ	 แต่เมื่อถูกอาคันตุกะที่เป็น 
สิ่งแวดล้อมภายนอก	คือ	กิเลส	โมหะ	โทสะ	โลภะ 
เข้ามากระทบ	 ก็ท�าให้ใจเราเศร้าหมอง	 	 ดังน้ัน	 
สิ่งแวดล้อม	 จึงมีตั้งแต่	 คน	 สัตว์	 พืช	 กิเลส	 
แยกกันเป็นชั้นๆ	ไป	
	 พระไตรปิฎกกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นคน 
ว่าต้องเป็นกลัยาณมิตร	ถ้าคนไม่เป็นกัลยาณมิตร	



ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษแล้ว	ก็ต้อง	“อะเสวนา 
จะ	 พาลานัง”	 งดเว ้นสิ่งแวดล้อมที่ เป ็นพิษ 
อย่างเช่น	 เรื่องนกแขกเต้าสองตัว	 ตัวหนึ่งไปตก
ที่ซุ้มโจร	อีกตัวไปตกที่อาศรมฤๅษี	นกตัวที่ไปตก
ซุ้มโจรก็กลายเป็นนกโจร	 ตัวที่ไปตกอาศรมฤๅษ ี
กก็ลายเป็นนกดี		ทกัทายปราศรยัทกุคน		แม้แต่นก 
ก็เป็นไปตามสภาพแวดล้อมได้	 อีกตัวอย่าง 
หนึ่งคือ	 ม้าของพระราชา	 ซึ่งเป็นม้าอาชาไนย 
ชั้นดี	 มีความสามารถสูง	 แต่วันหนึ่ง	 ม้าเกิดเดิน 
กะโผลกกะเผลก	 พอเข้าไปดูว่าม้าเป็นโรคอะไร
จึงเดินเช่นนั้น	 ก็ปรากฏว่า	 คนเลี้ยงม้านั้นเดิน
กะโผลกกะเผลก	 ม้าจึงเดินตามอย่างคน	 นี่ก็คือ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม	 ขนาดม้าอาชาไนยยังเลียน
แบบคน	จนกลายเป็นม้าขากะเผลกไปได้			
	 พืช	สัตว์	สิ่งของต่างๆ		จึงต้องเลือกให้ดี	เพื่อ
ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร	 นี่เป็นเรื่องส�าคัญ 
สิ่งที่แวดล้อมตัวเรานี้	มีอะไรบ้าง	มีทั้งสิ่งแวดล้อม 
ภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายใน	 ภายนอกเช่น	
คนที่อยู่ใกล้ๆ	เรา	พืชที่อยู่ใกล้ๆ	เรา	อากาศที่อยู่ 
ใกล้ๆ	เรา	น�้าที่อยู่ใกล้ๆ	เรา	ส่วนกิเลสที่เข้ามาอยู่ 
ใกล้ๆ	เรา	อันนี้	คือ	สิ่งแวดล้อมภายในอีกชั้นหนึ่ง 
ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งแวดล้อม		
ปุจฉา :	 นอกจาก	 “มงคลสูตร”	พระธรรมวินัย
กล่าวไว้อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา :	พุทธศาสนามองครบหมดทุกด้าน	มอง
สิ่งแวดล้อมจากทั้ง	๓	ปิฎก	ทั้งจากพระสูตร	จาก 
พระวินัย	 และจากพระอภิธรรม	พระพุทธเจ้าได้
ตรัสไว้อย่างชัดเจน	 อย่างเช่น	 ถ้าพระท้ิงของเสีย 
ลงในแม่น�้าหรือทิ้งลงในที่สาธารณะ	ในเสขิยวัตร 
ปรับอาบัติเลย	 ในวินัยปรับอาบัติ	 ถ้าในเชิงของ

พระสูตร	 อาจจะป่วยเป็นโรคผิวหนัง	 ถ้าในพระ
อภธิรรม	ผลคอื	ปฏบิตัธิรรมแล้วล�าดบัญาณไม่เกดิ	
ปุจฉา :	 มีตัวอย่างเรื่องการใช้สอยปัจจัยสี่เพื่อ 
รกัษาสิง่แวดล้อมไหมเจ้าคะ	เช่นการน�ากลบัมาใช้ 
วิสัชนา :	 เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่พระพุทธเจ้าได้
ตรัสในแง่การน�ากลับมาใช้ใหม่	(recycle)	เห็นได้
ชัดในเรื่องผ้าบังสุกุล	คือ	ผ้าที่เปื้อนฝุ่น	ผ้าห่อศพ 
ที่ถูกทิ้งอยู่ตามกองขยะ	 กองหยากเยื่อ	 ถ้าพระ 
รูปใด	ไม่มีใครถวายผ้าไตรจีวรดีๆ	พระพุทธเจ้าก ็
แนะให้ชักผ้าที่บังสุกุลมา	 ซักเสร็จแล้ว	 ก็มาย้อม	
ย้อมเสร็จแล้ว	 ก็เย็บจีวร	 อันนี้ก็คือผ้าบังสุกุล	
แล้วผืนเก่าจะไปไหน	ถ้าของเก่ามีอยู่	ก็เอาไปท�า
ผ้าปูท่ีนอนก่อน	 แล้วผ้าปูที่นอนเก่าเอาไปไหน 
ถ้าผ้าปูที่นอนเก่า	 เสียหายแล้ว	ท่านเอาไปท�าผ้า
เช็ดเท้า	 ถ้าผ้าเช็ดเท้าเก่าจนหมดสภาพแล้วเอา
ไปไหน	ก็ไปขย�าผสมกับโคลน	แล้วเอามาโบกฉาบ
ทากุฏิ	คือจะไม่ทิ้งเลย	นี่เป็นตัวอย่างเรื่องรีไซเคิล			
มเีรือ่งกล่าวเอาไว้ว่า	แม้พระพทุธองค์ก็เคยทรงใช้
ผ้าบงัสกุลุจวีร	ทัง้ทีพ่ระองค์ท่านมผ้ีาด	ีและขณะที่ 
พระองค์ทรงผ้าบังสุกุลจีวรน้ัน	 พระรัศมีของ
พระองค์ก็เปล่งปลั่งงดงามอย่างยิ่ง						
	 พระพุทธเจ ้ าทรงให ้ความส�าคัญเรื่ อง 
สิ่งแวดล้อมมาก	 โดยเฉพาะในส่วนของการปลูก
ต้นไม้	 การดูแลรักษา	 การใช้ประโยชน์	 ในเรื่อง
การปลูกน้ัน	 มีพระสูตรหน่ึงที่พระพุทธเจ้าได ้
ตรัสไว้		มเีทวดามาถามว่า	“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ 
พวกข้าพระองค์ไม่ค่อยขยันท�าบุญ	นานๆ	จะท�า 
เสียที	 แต่อยากได้ผลบุญทุกว่ีทุกวัน	 มีบุญอะไร
บ้าง	 ที่นานๆ	 ท�าที	 แต่ได้ผลทุกวัน	 คือเทวดา 
ขี้เกียจท�าบุญ	พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า ถ้าต้องการ
ได้ผลบุญทุกวัน แต่นานๆ ท�าที ก็ให้ท�าดังนี้ คือ  
๑. ปลูกต้นไม้ ๒. ท�าสวนสาธารณะ ๓. ขุดสระน�้า 
๔. ท�าถนนหนทาง ๕. สร้างศาลาริมทาง ซึ่งท�า
ครั้งเดียว แต่ได้ผลบุญทุกวัน



ปุจฉา : 	เหมือนมฆมาณพ๑	ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร	แต่นี่เป็นพระสูตรที่เทวดามา 
ทลูถามพระพุทธองค์	ชือ่ว่า	“วนโรปสตูร”	พระสตูร 
ทีเ่กีย่วกบัการปลกูป่า	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ถ้าปลกู 
ป่าได้อานิสงส์อย่างนี้	 คือถ้าปลูกป่าทีเดียว	 ปลูก
ต้นไม้ทเีดยีว	จะได้ผลบญุทุกวนั	นอกจากพระสตูร
เกี่ยวกับการปลูกป่าแล้ว	 ยังตรัสเรื่องการใช้สอย
ป่าท�าอย่างไร	 อุปมาคนที่ตัดไม้ท�าลายป่าเหมือน
คนประทุษร้ายมิตร	 เราอาศัยป่าแล้วยังไปตัดป่า	
ก็เหมือนคนท�าร้ายมิตร	หักหลังมิตร	
ปุจฉา :  ที่พุทธองค์ทรงแนะน�าให้ภิกษุทั้งหลาย
ไปสู่ป่า	โคนไม้	เรอืนว่าง	นัน่คอืส่วนหนึง่ในคณุค่า
ของป่าหรือไม่เจ้าคะ	
วิสัชนา : 	มี	๒	ส�านัก	ที่พระพุทธเจ้าแนะให้พระ 
ไปปฏิบัติ	 คือ	 โน่นโคนไม้	 โน่นเรือนว่าง	 ส�านัก
ปฏิบตัแิห่งแรก	คอื	โคนไม	้ส�านกัปฏบิัตทิีส่อง	คอื
เรือนว่าง	หรือบ้านร้างที่ไม่มีคนไปใช้		
	 ท�าไมพระพุทธเจ้าแนะให้ไปปฏิบัติใต้ต้นไม	้
ท�าไมพระพุทธเจ้าไม่บอกไปส�านักอาจารย์โน้น		
ไม่บอกไปส�านักอาจารย์นี้	 แต่บอกที่ปฏิบัติว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 โน่นโคนไม้	 โน่นเรือนว่าง	 
พวกเธอจงไปปฏิบัติธรรมเถิด	จะทรงแนะอย่างนี้ 
บ่อย	 โคนต้นไม้เป็นธรรมชาติ	 มีข้อดีอยู ่มาก 
พระอภิธรรมปิฎกได้บอกถึงคุณและอานิสงส ์
ของโคนต้นไม้ไว้	๑๐	ประการ๒	อาทิ
	 ๑.	กายไม่ซบเซาดุจอยูก่ลางแจ้ง		อากาศเยน็ 
ตามธรรมชาติ	 ช่วงกลางวัน	 เวลาปฏิบัติธรรม 
ถ้าอยู่ใต้ต้นไม้	 อากาศผ่อนคลายดีมาก	 ตอนนี้

อากาศร้อน	๔๔	 องศา	 ถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะเหลือ	
๔๐	ถ้าข้างนอก	๔๐	องศา	อยู่ใต้ต้นไม้ก็จะเหลือ	
๓๖	องศา	ต้นไม้	๑	ต้น		ลดโลกร้อนได้ถึง	๔	องศา	
	 ๒.	 เป็นที่ผาสุกส�าหรับบริโภค	 ไม่ต้องบ�ารุง
รกัษา	/	ความได้ปีติของผูอ้ยู	่ลมถ่ายเท	พดัสะดวก	
ไม่มีกลิ่นอับ	ไม่มีกลิ่นชื้น	
	 ๓.	 ไม่ไล่คนอ่ืนออกไปเหมือนในบ้านทั่วไป		
โคนต้นไม้	 ไม่ต้องปลิโพธ	 ไม่ต้องกังวลว่าใครจะ
มาจับจอง	นั่งใต้ต้นไม้	ปฏิบัติได้อย่างอิสระ
	 ๔.	ไม่ต้องสร้างเหมือนเรือน	/	ไม่ต้องปฏิบัติ
ดูแล	/	โคนต้นไม้ไม่ต้องดูแลรักษามาก	/	ไม่ต้อง
ผกูพนั	/	ไม่เกิดความอาลยัในเรอืน	/	ไม่ต้องห่วงใย 
ในที่ที่ตนไปแล้วๆ	เพราะเสนาสนะ	คือโคนต้นไม้
เป็นของหาง่าย	อยากจะลุกไปไหนก็ลุกไปได้เลย
	 ๕.	 ไม่ปกปิดความติเตียน	 โคนต้นไม้ถ้า
มันโล่งๆ	 อยู่	 จะไปท�ากรรมชั่ว	 ที่ไม่เหมาะไม่สม 
กไ็ม่สมควร	ใช้ส�าหรับคนนัง่ภาวนาจิตทีเ่หมาะทีสุ่ด 
	 ส่วนเรื่องห้ามตัดต้นไม้	ห้ามตัดไม้ท�าลายป่า
นั้น	 ก็มีหลายพระสูตรที่ได้ห้ามเอาไว้	 รวมทั้งให้
ช่วยกันดูแลส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 ห้ามทิ้งของเสียลง
ในน�้า	ถ้าพระลงไปปล่อยของเสียลงน�้า	ปัสสาวะ	
หรืออุจจาระลงในน�้า	ในพระวินัยปรับอาบัติเลย	
ปุจฉา : เรื่องภัยแล้ง	 มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
อย่างไรบ้างเจ้าคะ
วสิชันา :		ในพระไตรปิฎกมีเรือ่งทีอ่งค์พระสมัมา-
สัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้	 ในเร่ืองของการดูแล 
สิ่งแวดล้อมอยู ่มากมาย	 มีบอกถึงสาเหตุของ 
ภัยแล้งด้วย	 ทางโลกเราบอกว่าเกิดจากเอลนีโญ- 

๑ มฆชาดก	 เป็นชาดกล�าดับที่	 ๑๑	 ในชุดปัญญาสชาดก	 หรือชาดก	 ๕๐	 เรื่อง	 เล่าเรื่องครั้งที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นมฆมาณพในเมืองมคธ	 
	 ได้ชักชวนสหาย	 ๓๒	 คน	 ช่วยกันสร้างศาลา	 ถนน	 และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ	 พร้อมกับรักษาศีล	 ท�าบุญให้ทานอยู่เสมอ	 จึงได ้
	 ไปเกิดเป็นพระอินทร์
๒ คุณ ๑๐ อย่างของโคนต้นไม	้(รุกขมูล)	โดยย่อได้แก่
	 ๑.	 ไม่ต้องสร้างเหมือนเรือน	 ๒.	 ไม่ต้องปฏิบัติดูแล	 ๓.	 เป็นที่ผาสุกส�าหรับใช้งาน	 ไม่ตัองบ�ารุงรักษา	 ๔.	 ท�าชั่วที่โคนไม้อันเปิดโล่งไมได้	 
	 ย่อมละอาย	๕.	กายไม่ซบเซาเหมือนอยู่กลางแจ้ง	๖.	ไม่ต้องผูกพัน	๗.	ไม่ต้องมีความอาลัยในเรือน	๘.	ไม่ต้องไล่คนอื่นออกไป	เหมือนในบ้าน 
	 ทั่วไป		๙.	ความได้ปีติของผู้อยู่	๑๐.	ไม่ต้องห่วงใยในที่ที่ตนไปแล้วๆ	เพราะเสนาสนะคือ	โคนต้นไม้เป็นของหาง่าย
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ลานิญา	 เป็นสาเหตุท�าให้เกิดภัยแล้ง	 แต่ใน 
พระไตรปิฎกบอกว่า	มมีากกว่านีอี้ก	มถีงึ	๕	อย่าง	
มพีระสตูรเกีย่วกับภัยแล้ง	คอื	วสัสสูตร๓	บอกไว้ว่า 
ภัยแล้งเกิดจากเหตุ	 ๕	 ประการ	 คือ	 ๑.	 มนุษย ์
ชอบตัดไม้ท�าลายป่า	๒.	เทวดาหมั่นไส้	๓.	มนุษย์
ไม่รักษาศีลห้า	๔.	ลมเปลี่ยนทิศ	๕.	อากาศวิปริต	
ความร้อนมากเกินไป	 อุณหภูมิสูงเกินไป	 ท�าให้
ฝนแล้ง	
	 ส่วนการแก้ไขภัยแล้ง	พระไตรปิฎกมหีลายที ่
อย ่างที่ เ มืองเวสาลี เกิดข ้าวยากหมากแพง	 
ฝนไม่ตก	ทางโลก	ก็แก้ไขในทุกวิถีทางแล้ว	แต่ไม่
ส�าเร็จ	สดุท้ายมานมินต์พระพุทธเจ้า	พระพทุธองค์ 
ก็ให้พระอานนท์ไปสวดรัตนสูตร	 ภัยแล้งก็หาย	
อมนุษย์ก็หาย	ทุพภิกขภัยก็หายเช่นกัน	
	 และเม่ือแคว้นกาลิงคะฝนแล้งมาก	 ขณะที่
แคว้นกุรุมีฝนชุกดี	 ชาวกาลิงคะก็สงสัยว่า	 ท�าไม
แคว้นกุรุฝนดีจัง	 ไปดูซิเขามีอะไรดี	ท�าไมของเรา
ฝนไม่ตก	 ก็ไปเห็นช้างเผือก	 เลยขอยืมช้างเผือก
มาแก้ฝนแล้งสัก	๓	-	๔	เดือนได้ไหม	ยืมช้างเผือก
ไปได้แต่ฝนกย็งัไม่ตกอกี	กเ็ลยไปถามเขาตรงๆ	ว่า 
ที่แคว้นคุณฝนตกดี	ตกต้องตามฤดูกาล	แต่แคว้น
ฉันฝนไม่ตกเลย	 เป็นเพราะอะไร	 ชาวกุรุบอกว่า
พวกเขามีกุรุธรรม	
 กุรุธรรม	คืออะไร	เขาไม่บอก	แต่บอกว่า	ถ้า
อยากได้	 ก็ให้ส่งราชทูตมา	 จะบอกกุรุธรรมให้ 
ทางแคว้นกาลิงคะก็จัดส่งราชทูตพร้อมแผ่น
สพุรรณบัฏคอืแผ่นทองค�า	เตรยีมมาเพือ่จารกึกรุ-ุ 
ธรรมลงในแผ่นทองค�า	 เข้าไปกราบทูลพระราชา 
พระราชาก็ตรสัว่ากรุธุรรมของเราน่าจะไม่บรสิทุธิ์	
บางครั้งไปเผลอพูดอย่างนั้นอย่างนี้	 ลองไปถาม

มเหสีเราดูซิ	 มเหสีก็บอกว่า	กุรุธรรมของเราก็น่า 
จะไม่บรสิทุธิพ์อ	ลองไปถามอ�ามาตย์ดซู	ิอ�ามาตย์ 
กบ็อกว่ากุรธุรรมของเราไม่น่าจะบรสุิทธ์ิพอ	ลองไป 
ถามปุโรหิตดูซิ	ปุโรหิตก็ไล่ลงมา	จนกระทั่งเหลือ
คนสุดท้ายคือองครักษ์	 ลองไปถามองครักษ์ดูซิ 
องครักษ์จะส่งต่อไปที่ใครก็ไม่ได้แล้ว	ก็อ�้าอึ้ง	เอ้า 
อยากได้ก็จะบอกให๔้	กุรุธรรม มี ๕ ประการ  คือ	
	 ๑.	ไม่ฆ่าสัตว์	
	 ๒.	ไม่ลักทรัพย์
	 ๓.	ไม่ประพฤติผิดในกาม
	 ๔.	ไม่พูดเท็จ	
	 ๕.	ไม่ดื่มสุราเมรัย
	 กุรุธรรมมี	๕	ประการด้วยกัน	ราชทูตแคว้น
กาลิงคะก็จดกุรุธรรม	 ๕	 ประการไป	 แล้วก็ส่ง 
ช้างเผือกกลับคืน	 เพราะเอาช้างเผือกไปแล้ว 
แต่ฝนกย็งัไม่ตก	พอได้กรุธุรรมไปประพฤตปิฏบิตัิ
กันได้ไม่นาน	ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาล	ภัยแล้ง 
ที่เกิดขึ้นก็หายไป	กุรุธรรมก็คือศีล	๕	นั่นแหละ
ปุจฉา :	 คุณภาพของสิ่งแวดล้อม	 ก็เก่ียวกับ
คณุธรรมของผูท้ีอ่ยูใ่นสงัคมนัน้ๆ	ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ 
วิสัชนา : เจริญพร	ใช่	แคว้นกาลิงคะไม่ค่อยมีศีล
ไม่ค่อยมีธรรม	 ชอบรบราฆ่าฟัน	 แต่แคว้นกุรุนั้น
รักสงบและรักษาศีล	 ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาล	
ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมก็ดี	 พื้นที่ใดก็ตาม	 ที่ชอบ 
ท�าสงคราม	ชอบผลติอาวธุต่างๆ	อากาศจะร้อนจดั 
บางประเทศโดนทอร์นาโดถล่มทั้งปี	 จบจาก 
ทอร์นาโดกเ็จอหมิะ	จบจากหมิะกเ็จอไฟป่า	ถามว่า 
เขามีความเจริญ	ท�าไมห้ามทอร์นาโดไม่ได้		ท�าไม
เจริญขนาดน้ี	 ห้ามไฟป่าไม่ได้	 ห้ามพายุหิมะ 
ไม่ได้	 ที่ห้ามไม่ได้	 เพราะไม่ชอบรักษาศีล	 คนที่ 

๓ วัสสสูตร	สรุปสาเหตุฝนแล้งตามวัสสสูตร	คือ	(๑)	ความร้อนท�าให้ก้อนเมฆสลายไป	ฝนจึงไม่ตก	=	อากาศวิปริต	ร้อนมากไป	(๒)	ลมแรงพัด 
	 เมฆฝนกระจายไป	=	ลมเปลี่ยนทิศ		(๓)	เทวดาเอาน�้าฝนไปทิ้ง	=	เทวดาหมั่นไส้		(๔)	เทวดาประมาท	ไม่มีสติ		(๕)	มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม	= 
	 ตัดไม้ท�าลายป่า	ไม่รักษาศีล	๕
๔ กุรุธรรม ดู	อรรถกถา	กุรุธรรมชาดก	ว่าด้วย	ให้ช้างแก่ท้าวกาลิงคราช

๔๕6



เขารักษาศีล	 มีกุรุธรรม	 คือมีศีล	 ๕	 สิ่งแวดล้อม 
คือ	ธรรมชาติจะสมดุล	เป็นปกติ
ปุจฉา : โยมสังเกตเห็นบางคนปลูกต้นไม้ออก 
ดอกเต็มเลย	แต่บางคนปลกูอะไรก็ไม่ขึน้	บางบ้าน 
กด็รู่มเย็น	ดอกไม้ใบไม้ร่มรืน่	คงเกีย่วกบัผู้อยูอ่าศยั 
และสภาพแวดล้อมด้วยเจ้าค่ะ
วิสัชนา :	ใช่	เจริญพร
ปุจฉา :	แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสัปปายะ	๗	
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : สัปปายะ	คือ	สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย
ต่อการประพฤติวัตร	ปฏิบัติธรรม	ก็เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติธรรมด้วย	มี	๗	ประการ	ซึ่งสัปปายะ	๔	ข้อ 
แรกนั้น	เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง	คือ

	 ๑.	อาวาสสปัปายะ	ทีอ่ยูอ่าศยัสะดวกแก่การ 
ปฏิบัติหรือไม่	 ๒. อุตุสัปปายะ	 อากาศเย็นไหม 
อากาศมีผลกับการปฏิบัติธรรม	 ฟังธรรม	 ท�าไม 
พระพุทธเจ้าเลือกไปตรัสมหาสติปัฏฐานสูตร
ที่แคว้นกุรุ	 ซึ่งก็คือกรุงเดลีปัจจุบัน	 เหตุผลใน
พระสูตรบอกไว้โดยตรงว่า	 แคว้นกุรุสมัยก่อน
อากาศเย็นสบาย	 เมื่ออากาศเย็นสบาย	 คนก็มี 
อัธยาศัยเยือกเย็น	 พอคนมีอัธยาศัยเยือกเย็น
จะฟังธรรมลึกๆ	 ก็ฟังได้เข้าใจง่าย	 ถ้าไปตรัสใน
พื้นที่ร้อนๆ	 อากาศร้อนมาก	 คนก็ไม่สนใจอยาก
จะฟัง	 ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง	 ร้อนมากจนไม่มีสมาธ ิ
กายกัมมัญญตา	จติตกมัมญัญตา	(เจตสิกทีค่วรแก่ 

การงานของโสภณธรรม)	 ไม่มีแล้ว	 ไม่ควรแก่ 
การงานแล้ว	๓.	โภชนสัปปายะ	อาหารก็สะดวก	
และ	๔.	ปุคคลสัปปายะ	บุคคลผู้ฟังธรรม	บุคคล
ผู ้แสดงธรรมก็สมบูรณ์	 เหล่านี้คือ	 สัปปายะ 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ปุจฉา :	 เก้ือกูลแก่การปฏิบัติธรรมด้วย	 และก็ 
ในแง่อื่นๆ	ก็เอามาประยุกต์ใช้ได้	ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	 เจริญพร	 เก่ียวกับการปฏิบัติธรรมน้ี 
สิ่งแวดล้อมส�าคัญมากๆ	 เลย	 อาตมาเคยปฏิบัติ 
อยู่ในเมือง	 ๒	 เดือน	 ในเมืองก็ไม่ค่อยเห็นอะไร 
แตกต่าง	เห็นแต่ทุกข์อย่างเดียว	แต่พอไปปฏิบัติ
อยู่ในป่าครึ่งเดือน	 ก็ได้สมณสุข	 ความสุขของ 
ความเป็นสมณะ	 นี่คือประเด็นหนึ่ง	 อีกประเด็น
หนึ่งคือ	ในช่วงที่อยู่ในป่า	ก็ไม่ต้องรับกิจ	ไม่ต้อง
รับภาระอะไร	บิณฑบาต	ฉัน	ปฏิบัติธรรม	แล้วก็ 
อ่านหนังสือบ้าง	 ชั่วโมง	 สองชั่วโมง	 นอกน้ันก็ 
ปฏบิตัธิรรม	ก็รูส้กึว่าตอนทีอ่ยูใ่นป่าล้วนๆ	ปฏบิตัิ
ธรรมได้ดี	เห็นผลชัดเจน
ปุจฉา :	พระอาจารย์ไปอยู่นานไหมเจ้าคะ	ตั้งแต่
ตอนไหนเจ้าคะ
วิสัชนา :	 ช่วงเรียนอยู่ที่พม่า	 ได้ไปอยู่กลางป่า 
ประมาณ	๒	เดือน	เวลาเรยีนในเมอืงมคีวามเครยีด
มาก	พอไปอยูใ่นป่าแค่	๑๐	วันเท่าน้ัน	อาตมากลบั
คืนมาทุกอย่าง	 คนที่ป่วยเป็นโรคจิต	 ถ้าให้ไปอยู่
ในป่า	 ในส�านักวัดป่าท่ีสะอาดๆ	 ที่เป็นระเบียบ	
จะช่วยรักษาสภาพจิตได้เร็วที่สุด	 ช่วงที่อาตมาดู
หนังสอือยูใ่นเมอืง	เคยดหูนังสอืวนัละ	๑๘	ชัว่โมง
จนเครียด	 ดูหนังสือจนเบลอ	 พอสอบเสร็จก็น่ัง
รถเมล์ไปสุดสาย	 แล้วก็นั่งรถยนต์ต่อ	 แล้วก็เดิน
เท้าไปสดุเส้นทาง	ข้ามเขา	ไปอยูก่ลางป่ากลางเขา	
สงบ	โปร่งโล่ง	ไม่เครยีดไม่อะไร	ทีเ่คยอ่านมามนัก็
ไหลมาเทมา	มันก็จ�ามาได้เยอะแยะ	เพราะฉะนั้น	
ช่วงปฏิบตัคิวรให้อยูก่ลางป่า	อยูก่บัสิง่แวดล้อมที่
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อยู่กลางป่านี่	 เวลาปฏิบัติธรรมก็ดี	อ่านหนังสือก็
ดี	ความจ�าจะดี	ความคิดฟุ้งซ่านจะไม่ค่อยมีเลย
ปุจฉา :	 ธรรมชาติช่วยเยียวยา	 และก็ช่วยให้เรา
จิตสงบ	สติปัญญาก็แจ่มแจ้งง่ายขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
วสัิชนา :		เจรญิพร	อนันีก้ค็อือาตมาประสบเองเลย 
ปจุฉา :	ในฐานะท่ีเป็นผู้น�าทางใจ	พระสงฆ์ควรจะ
เป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา :	ตอนนี้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม	พระสงฆ์
ควรเป็นผู้น�า	อย่างเช่น	วัดทุกวัดต้องมีการกวาด
ลานวัด	กวาดอะไรกันตามปกติ	ถ้าเรากวาดเฉยๆ		
มันก็แค่กวาดไปใส่ถังขยะ	 แต่ถ้ากวาดเสร็จแล้ว		
ถ้าเราคัดแยก	 กิ่งไม้ใบไม้เอาไปท�าปุ๋ย	 พลาสติก
ไปท�าอะไร	 คัดแยกได้หมด	 ขยะที่จะต้องทิ้ง	 มัน
เหลอืแค่	๕	เปอร์เซน็ต์	คอืขยะอนัตราย	ขยะมีพิษ
เท่านั้นเอง	ขยะนอกนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปทิ้งเลย	
อย่างที่วัดจากแดง	 กิ่งไม้ใบไม้ก็ท�าปุ๋ยได้ทั้งหมด	
พลาสติกก็ท�าได้สารพัดเลย	 โฟมก็ท�าทุ่นลอยน�้า 
ปลูกต้นไม้	 ท�ากาว	 พวกขวด	 กระดาษที่เหลือ
ทัง้หมด	พอแยกเป็นส่วนๆ	แล้ว		มนัมีมูลค่าขึน้มา
ทันที	โดยเฉพาะวัดที่มีการสวดศพ	จะมีพวงหรีด	
พอเสร็จงานศพก็เอาไปทิ้ง	 บางทีกว่าจะเสร็จ
งานศพ		พวงหรีดเป็นรถบรรทุกเลย	ถ้าทางวัดได ้
ช่วยกันรณรงค์	 ไม่ทิ้งพวงหรีดเหล่านั้น	 ให้มีคน 
งานคอยคัดแยก	 เอาฟางมาท�าเป็นวงกลมๆ	มัด
ติดกันนี่	กว่ามันก็ย่อยสลายก็หลายปี	แต่เอากลับ
มาใช้ใหม่ได้ไหม	?
	 ถ้าเอากลบัมาใช้ใหม่ได้	เอาไปท�าอะไรได้บ้าง 
เอาไปท�าเชือ้เพลงิได้	เอาไปปลกูต้นไม้กไ็ด้	ทีเ่สยีบ 
ใบไม้กม็าท�าเช้ือเพลงิได้เลย	โอเอซิสเขยีวๆ	ทีไ่ว้ปัก

ดอกไม้ทีต้่องโยนทิง้พวกน้ันเอามาท�าอะไรได้บ้าง	?
เวลาปลูกต้นไม้กลางป่ากลางเขา	เอาโอเอซสิเขียวๆ 
ใส่ลงไป	แล้วกร็ดน�า้	มนัจะเกบ็น�า้ไว้ให้ต้นไม้ทีเ่รา
ปลูก	ต้นไม้ที่เราปลูกนั้น	ถ้าเอาโฟมลงข้างล่างสุด	
แล้วขุดเป็นทาง	แล้วโอเอซิสลง	เอาดินลง	รดน�้า
ทีเดียวอยู่ไปได้ตลอดเลยจนกว่าจะถึงหน้าฝน	 
ไม่ต้องไปหาน�า้ทีไ่หนแล้ว	มนัเกบ็น�า้ไว้	แล้วคายออก 
ให้ต้นไม้	ต้นไม้ก็ได้น�้าตลอด	อันนี้ก็คือทางออก
	 เพราะฉะนัน้	ถ้าทกุวดัช่วยกนัในเรือ่งนี	้จะเกดิ 
ผลดคืีอ	๑.	วัดจะได้ปุย๋อินทรย์ีมาใส่ต้นไม้		๒.	ของ
เหลือใช้	เศษอาหาร	เศษผัก	ไม่ต้องทิ้งเลย
ปุจฉา :	 ต้องเตรียมเครื่องมือ	 อุปกรณ์ต่างๆ 
เยอะไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	 จริงๆ	 ไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพง
หรอก	ใช้ถังด�า	ราคาไม่ถึง		๒๐๐	บาท	ตัดข้างล่าง 
เจาะรู	แล้วก็ฝัง
ปุจฉา :	โยมเห็นในคลิป	เจาะลึก	๑	เมตร	แล้วฝัง
ถงัลงไป	เจาะก้นถงัไว้	แล้วเอาเศษอาหารเทลงไป		
แล้วก็ปิดฝา	เป็นบ่อขยะอินทรีย์		ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	ใช่	ท�าง่ายๆ		แค่นั้นเอง
ปุจฉา :	แล้วก็เอามาท�าปุ๋ยได้ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	 ใช่	แล้วไส้เดือนมากินมาย่อย	จากนั้น
ก็ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่บริเวณตรงนั้นแหละ
ปุจฉา :	ที่บ้านเราก็ท�าได้เองนะเจ้าคะ
วิสัชนา :	 เจริญพร	 ควรท�าอย่างยิ่ง	 ท�าได้เลย	
ลงทุนไม่กี่บาท
ปุจฉา :	ปัญหาเรื่องขยะพลาสติก	โยมมองดูแล้ว	
เป็นปัญหาใหญ่	 แก้ยากมากนะเจ้าคะ	 เราน่าจะ
อยู่ในภาวะวิกฤติเรื่องพลาสติกแล้ว	ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	 ถ้ายังไม่คิดว่าขยะพลาสติกเป็นวิกฤติ
ส�าคัญของโลก	 ให้ลองพิจารณาตัวเลขต่อไปนี	้	
ตามทีอ่าตมาได้ข้อมลูมาคอื	อตุสาหกรรมการผลติ
พลาสตกิเติบโตขึน้ถงึ	๒๐	เท่าในช่วง	๕๐	ปีทีผ่่าน
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มา	ปัจจบุนัมีปรมิาณอยูท่ี	่๓๑๑	ล้านตนัต่อปี	และ
คาดว่า	จะสูงถึง	๖๐๐	ล้านตัน	ภายใน	๒๐	ปีข้าง
หน้า	พลาสติกเหล่านี้แทบไม่เคยหายไปไหน	เป็น
ภาระในการจดัเกบ็	และพลาสติกจ�านวนมากแตก
สลายเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยกลายเป็นไมโครพลาสตกิ	
หมุนวนกลับมาอยู่ในห่วงโซ่อาหาร	 เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของมนุษย์เอง
	 มีพลาสติกเพียง	 ๕%	 เท่านั้น	 ที่ถูกน�ามา
รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ	 ราว	 ๑๐%	 ถูกน�า
มาเผาก�าจัด	อีก	๔๐%	ถูกฝังกลบ	 ในขณะที่อีก
กว่า	 ๓๐%	หรือหนึ่งในสาม	 ไม่ได้รับการจัดการ			
ถูกท้ิงอยู่ในระบบนิเวศ	 โดยเฉพาะในทะเลและ
มหาสมุทร
	 ทุกปีมีขยะพลาสติกราว	๘	ล้านตัน	ไม่ได้รับ 
การจัดเก็บ	 และถูกพัดลงสู ่ทะเล	 เท่ากับว่า 
มีรถขนขยะ	 เทขยะพลาสติกลงสู่ทะเล	 วันละ	
๑,๔๔๐	 คัน	 เดือนละ	 ๔๓,๒๐๐	 คัน	 หรือกว่า	 
๕	 แสนคันรถต่อปี	 และมีแนวโน้มจะเพ่ิมเป็น	 
๑	ล้านคันรถต่อปี		ในอีก	๑๕	ปีข้างหน้า
	 ปัจจบุนัพบว่ามพีลาสตกิช้ินเลก็ช้ินน้อยลอย
อยู่ในมหาสมุทรมากกว่า	๕.๒๕	ล้านล้านชิ้น	รวม
น�า้หนกัราว	๒๖๙,๐๐๐	ตนั	ไม่รวมไมโครพลาสตกิ
อกี	๔	พนัล้านชิน้		ต่อหนึง่ตารางกโิลเมตร	ทีท่บัถม
อยู่ก้นทะเล	พลาสติกช้ินเลก็ๆ	และไมโครพลาสตกิ
มันดูดซับสารพิษต่างๆ	 เมื่อถูกสิ่งมีชีวิตกินเข้าไป		
ก็จะถูกส่งต่อ	ผ่านห่วงโซ่อาหารมายังมนุษย์
	 มีการประมาณว่าทุกปี	 เต่าทะเล	 นกทะเล	
วาฬ	 โลมา	 นับแสนตัว	 ต้องตายเพราะการกิน
พลาสติกเข้าไป	 เฉพาะในประเทศไทย	 พบสัตว์
ทะเลหายาก	เช่น	เต่าทะเล	วาฬ	โลมา	ตายจาก
การกินขยะพลาสตกิ		และเศษเครือ่งมอืท�าประมง
เฉลี่ย	๓๐๐	กว่าตัวต่อปี	โดยตัวที่ตายจากการกิน
คิดเป็น	๖๐%	ถูกพันตามล�าตัวและขาอีก	๔๐%

	 ประเทศไทยมีค ่าประเมินปริมาณขยะ
พลาสตกิทีล่งสูท่ะเลอยูท่ี	่	๑๕๐,๐๐๐	-	๔๑๐,๐๐๐	
ตันต่อปี	หรือเฉลี่ย	๒๘๐,๐๐๐	ตัน	สูงเป็นอันดับ
ห้าของโลก	 หากประเมินคร่าวๆ	 ว่าขยะแห้ง	 
๑	กิโลกรัม	มีประมาณ	๑๐๐	ชิ้น	หมายความว่า
เราทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเล	ปีละกว่า	๒๘,๐๐๐	
ล้านชิ้น
ปจุฉา :	 ฟังแล้วโยมจะเป็นลมเจ้าค่ะ	 พอมีทาง
เยียวยาแก้ไขวิกฤตินี้บ้างไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	 หากต้องการให้ประเทศไทยหลุดจาก	
๑๐	 อันดับแรกของประเทศที่มีขยะพลาสติก 
ลงสู ่ทะเลมากที่สุดในโลก	 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งค�านวนว่า	 เราต้องลดขยะให้ได้ 
ปีละ	๑๑,๐๐๐	ล้านชิน้	หรอืประมาณ	๓๐	ล้านชิน้ 
ต่อวัน	 หากค�านวณประชากรชายฝั ่งทั้งหมด	 
๒๓	จงัหวดั	ประมาณ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	คน	เราจะท�า 
ได้ส�าเร็จ	หากทุกคนลดการทิ้งขยะพลาสติกให้ได ้
ทุกวันวันละ	๑.๕	ชิ้น
ปุจฉา :	 โยมคิดว่า	 การรู้จักน�าสิ่งที่จะทิ้งมาใช้
ประโยชน์ก็เป็นเรื่องหนึ่ง	 แต่ถ้าเราสอนคนให้ 
รู้จักประหยัด	หรือมีความสันโดษ	พิจารณาก่อน 
ทีจ่ะบรโิภคหรือได้มา	ไม่ใช่อะไรก็จะเอา	แล้วก็ไม่
ได้นึกว่าต่อไปจะรักษาอย่างไร	 ดีกว่าไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ถูกแล้ว	คือเป็นการแก้ต้นทางเลย	ก่อน
จะใช้	ทางพระพทุธศาสนามหีลกัการว่า	ปะฏสิงัขา 
โยนิโส จีวะรัง	 ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์หลัก 
ของการใช้ข้าวของ	อย่างเช่น	เสือ้ผ้า	วตัถปุระสงค์
หลกัคอื	ปกปิดไม่ให้เกดิความละอาย	วตัถปุระสงค์
รอง	คือป้องกันอากาศร้อนอากาศหนาว	ป้องกัน
เหลือบยุง	 ลม	 แดด	 ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้	 ที่จะ 
ใช้เกินก็คงไม่มีแล้ว
	 ณ	 ปัจจุบันใช้เกินมาก	 ซื้อมาหามาจนล้น 
จนไม่มีที่จะเก็บแล้ว	 แต่ถ้าพิจารณา ปะฏิสังขา 
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โยนิโส จีวะรัง	 ก่อนว่า	 วัตถุประสงค์หลักและ
วัตถุประสงค์รองของการใช้สอยปัจจัย	 ๔	 คือ 
อะไร	 เช่น	 ขวดน�้า	 เราใช้กันทุกวัน	 ใช้กันแล้วก็ 
โยนทิง้โครมๆ	ในวดันี	้อาตมาก็พยายามหาขวดน�า้ 
ให้ทุกคนแบบดีพิเศษเลย	 วัดมีเครื่องกรองน�้าให ้
ขวดน�้าแบบใช้ครั้งเดียวนี่	 ให้แต่เฉพาะกิจตอน 
มงีานเท่านัน้	ถ้าตามปกต	ิ	ให้ใช้ขวดน�า้ท่ีเตมิน�า้ได้ 
นี่คือการแก้ไขปัญหาในประเด็นหนึ่ง
	 ประเด็นต่อมา	 ของเหล่านี้ใช้เวลานานมาก 
กว่ามนัจะย่อยสลาย	อย่างเช่น	ขวดน�า้	กว่าจะย่อย
สลายก็	๔๐๐	-	๕๐๐	ปี	ถ้าไม่คิดจะเอามาท�าจีวร		
	 ตอนนี้อาตมาก็ลองต่อเรือลงดักขยะหน้าวัด			
เวลาแค่		๑	ชั่วโมงก็เก็บขยะหน้าวัดได้ถึง	๒	ตัน 
ขยะที่ไหลลงแม่น�้าเจ้าพระยา	 ที่จะลงอ่าวไทย 
เก็บอยู่หน้าวัด	 ไม่ได้ไปไกลหรอก	 แค่	 ๑	 ชั่วโมง 
เก็บขยะได้ตั้ง	๒	ตัน	แล้วยังมีขยะที่ไม่ได้เก็บอีก 
เยอะแยะเลย	มันก็ลอยไปติดอยู่ปากอ่าว
	 สมัยก่อนทะเลไทยมีขยะแค่สองแสนตัน	แต่
ตอนนี้ทะเลไทย	อ่าวไทยมีขยะมากเป็นอันดับ	๖	
ของโลก	 ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว	 มหาศาลเลย	 ตอนนี้ 
ในอ่าวไทยนี่	 ไปตามเก็บขยะ	 อยู่หลายจังหวัด 
ในอ่าว	ในทะเลนี่	เก็บไม่ไหวหรอก	แต่ถ้าดักขยะ
ของทุกแม่น�้าไว้	ไม่ให้มันไหลลงทะเล	มันจะช่วย
ลดปรมิาณลงไปจากเดมิได้เยอะ	แม่น�า้มนัไม่กว้าง	
แต่ถ้าลงไปเก็บในทะเล	 มันกว้างมหาศาล	 ไม่รู ้
มันไปลอยอยู่ตรงไหน	 แต่ถ้าช่วยกันดักในแม่น�้า	
อย่างเช่น	ตรงวัดจากแดงจุดหนึ่ง	วัดโน้นจุดหนึ่ง	
ดักมันทุกจุดเลย	ตลอดเส้นทาง	มันก็ไหลลงทะเล
น้อยเท่าที่จะน้อยได้	เรื่องนี้สามารถท�าได้	ตอนนี้ 
อาตมาก็ก�าลังท�าโครงการนี้อยู่	ตอนนี้มีเรือเล็กๆ	
ส�าหรับเก็บขยะ	๓	-	๔	ล�า	และถ้าท�าแพ	ต่อแพ
ส�าเรจ็แล้ว	เก็บขยะขึน้แพได้	กจ็ดัการคดัแยกได้เลย
	 น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา	 ตั้งแต่นนทบุรีจนถึง
สมุทรปราการใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้	 แต่ถ้าเลย

นนทบุรีขึ้นไป	 ยังใช้อุปโภคบริโภคได้	 แม่น�้า
เจ้าพระยาโซนที่สะอาดมาก	 ก็คือตรงบริเวณ
อ่างทอง	 อันน้ีเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ		
เก็บตัวอย่างน�้ามาวิเคราะห์		ตรวจดูสารตกค้างที่
อยูใ่นแม่น�า้ทัง้หมด	สรุปว่าแม่น�า้เจ้าพระยาตัง้แต่
นนทบรุจีนถงึอ่าวไทย		ใช้อปุโภคบรโิภคไม่ได้เลย	
นอกจากความกร่อย	ความเค็มแล้ว	ยังมีสารเคมี
และขยะตกค้างเกินปริมาณมาตรฐาน
	 ถ้าทกุคนช่วยกนั	แม่น�า้เจ้าพระยาจะสะอาด
ขึ้นมาทันที	 น่ีคือสิ่งที่สามารถช่วยกันได้	 ถ้าไม่ 
ช่วยกนั	เวลาฝนตกหนกั	ต่างจงัหวัดจะเกดิอะไรขึน้ 
พายุลูกเห็บตกราวกับหิมะลง	บ้านเรือนพังพินาศ	
เพราะอะไร	 ?	 เพราะอากาศร้อนจัด	 สาเหตุคือ 
๑.	 ชอบตัดไม้ท�าลายป่า	 ๒.	 ไม่รักษาศีล	 อันน้ี 
คอืเหตุปัจจัยทีท่�าให้มนัเกิดขึน้	ฉะน้ัน	สิง่แวดล้อม 
เหล่านี	้ช่วยกนัคนละไม้คนละมอื	วดัด้วย	ญาตโิยม
ด้วย	ทางการด้วย	เรียกว่า ๓ ทหาร
ปุจฉา :	วัดมีส่วนมากเลยในการปลูกฝังจิตส�านึก
ต่างๆ	และเป็นแบบอย่างในการน�ากลับมาใช้ใหม่	
บางทเีขาไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร	วดัก็ท�าเป็นตวัอย่าง
โยมนกึดทูีพ่ระอาจารย์บอกว่า	ในแม่น�า้เจ้าพระยา
มีขยะเก็บได้	 ๒	 ตันนี้	 โยมว่าเราต้องเปลี่ยนนิสัย	 
ทีอ่ยากได้อะไรต้องเอาให้ได้	แล้วใช้แล้วก็ทิง้	นู่นน่ี 
ก็ทิ้ง	สังคมก็แย่ไปเรื่อยๆ	นะเจ้าคะ
วสิชันา :		ใช่	ต้อง	ปะฏิสงัขา	โย		อาตมาก็พยายาม
อยู ่	 แต่ว่ายังไปไม่ถึงไหน	 ถ้าทุกส่วนช่วยกัน	
กฎหมายเข้ามาช่วย	สงัคมก็ช่วย	วัดก็จะช่วยเต็มที่	
อาตมาก็ช่วยเต็มที่แล้ว	ยังไปไม่ถึงไหนเลย	พรุ่งนี้ 
จะมีการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ที่วัดจากแดง		
มีมูลนิธิชัยพัฒนาและองค์กรเอกชน	๓๖	องค์กร
ใหญ่ๆ	มาประชุม	เรื่องสิ่งแวดล้อมที่วัดจากแดง
ปุจฉา :	น่าสนใจมาก	ประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าคะ
วิสัชนา :	 ประชุมเกี่ยวกับว่าในคุ้งบางกระเจ้า 
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มีเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ต้องดูแล	 เรื่องพ้ืนที ่
สีเขียว	เรื่องป่าไม้	เรื่องขยะ	เรื่องอาชีพ	เรื่องอะไร
ต่างๆ	 อาตมาก็จะเป็นหัวหน้าทีมเรื่องขยะ	 ดูแล
เรื่องขยะในคุ้งบางกะเจ้านี้
ปุจฉา : พูดถึงวัดเราบ้าง	 ตอนนี้เรามีโครงการ 
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ		
พระอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่า	วัดจากแดง
ไปร่วมงานกับองค์กรใด	อย่างไรบ้าง
วสิชันา :	เจรญิพร	ตอนนีก้ร่็วมกบัมลูนธิชิยัพฒันา	
ปตท	แล้วก็อีก	๓๖	องค์กร	พรุ่งนี้ก็จะมาประชุม
กันทั้งหมด	ทั้งซีพี	 เซ็นทรัล	บางจาก	มีสถานทูต	
องค์กรใหญ่ๆ		และนอกจากนี้	อาตมาก็อบรมเด็ก
นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นโรงเรียนในโซนบางกระเจ้าทัง้หมด	
ตอนนี้เด็กเทคนิคสมุทรปราการมาอบรมที่วัด 
ชุดละ	๒๐๐	คน	อบรมไปแล้ว	๒	รุ่น	ตอนนี้ก�าลัง
อบรมรุ่นที่	๓	ใช้เวลา	๕	วันที่วัดจากแดง	มาอยู่ที่
วัด	ช่วยคัดแยกขยะ	ช่วยท�านู่นท�านี่	ช่วยท�า	๕	ส 
ช่วยท�ากิจกรรมทุกอย่างที่มีอยู่ภายในวัด
ปุจฉา :	๕	ส๕	คืออะไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์

วิสัชนา : ๕ ส	 คือ	สะสาง	 (ท�าให้เป็นระเบียบ)	
สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	และสร้างนิสัย						
ปุจฉา :	๕	ส	เราเอาต้นแบบมาจากไหนเจ้าคะ
วิสัชนา : ระบบ	๕	ส	จริงๆ	แล้ว	คนไทยไปเอา 
มาจากญีปุ่่น	เหน็ญีปุ่น่ท�าแล้วเป็นประโยชน์	ก็เอา 
มาจัดระบบ	๕	 ส	 ภายในประเทศไทย	 เราก็เอา
มาใช้ที่วัด	แต่ในพระไตรปิฎก	มีเรื่องเกี่ยวกับการ 
ท�าความสะอาดอยู่โดยตรง	 ในอังคุตตรนิกาย	
ปัญจกนิบาต	 บอกไว้ว่า	 ถ้าเก็บกวาด	 ท�าความ
สะอาด	 เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว	 สิ่งที่ได้จาก
การท�าความสะอาด	คือ	๑.	มนุษย์รักใคร่	ใครเห็น 
ใครก็รัก	 ๒.	 เทวดารักใคร่	 ๓.	 มีความสุขใจ	 
๔.	 ได้ท�าตามค�าสั่งสอน	๕.	 วิมานบนสวรรค์เกิด 
รอ	 ในพระไตรปิฎก	 จึงมีอานิสงส์	 ๕	 ประการ 
ส�าหรับคนที่ท�า	๕	ส		คือ	ท�าความสะอาด		
	 และยังมี	ขันธกวัตร	มหาวัตร	เสขิยวัตร	จะม ี
เสนาสนวัตร	 ข้อวัตรที่เก่ียวกับเสนาสนะ	 ถ้าไม ่
ปัดกวาดเป็นอาบัติทุกกฏ	 วัจจกุฏิวัตร	 ถ้าวัด
ห้องน�้าไม่สะอาดก็อาบัติทุกกฏ	 เจติยังคณวัตร  
ถ้าเจดีย์ไม่ท�าความสะอาดเท่ากับอาบัติทุกกฏ 
นัน่คอื	ข้อวตัรต่างๆ	ทีถ้่าเรารูแ้ล้ว	เราไม่ท�าเพกิเฉย 
ขี้เกียจ	 ขี้เกียจท�าความสะอาดห้องน�้า	 ขี้เกียจ
ท�าความสะอาดวัด	ก็เป็นอาบัติทุกกฏ	ทุกวันนั่น
แหละ	นั่นคือในวินัยปิฎก	ถ้าเราท�าความสะอาด
จะท�าไหวไม่ไหวก็ต้องท�า	ท�าไปๆ	ก็ไม่ต้องอาบัติ
แล้ว	 และที่ส�าคัญคือ	 ท�าแล้วก็เป็นแบบอย่าง	 
วัดก็สะอาดขึ้น	สุดท้าย	วัดนั้นก็เป็นต้นแบบได้
ปุจฉา : มีค�ากล่าวว่า	“เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึง
ดวงดาว”	พระอาจารย์โปรดขยายความว่า	ค�านี้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเจ้าคะ

๕ “๕ส”	คือ	แนวทางปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมในที่ท�างานให้ดีขึ้น		โดยการปฏิบัติตามหลัก	๕	ข้อ	ได้แก่	(๑)	สะสาง	การแยกของ 
	 ไม่จ�าเป็นและก�าจัดออกไป	(๒)	สะดวก	จัดวางสิ่งของต่างๆ	ให้เป็นระเบียบ	เพื่อหยิบใช้สะดวก	และลดเวลาในการค้นหา	(๓)	สะอาด	รักษา 
	 ความสะอาด	เครื่องจักร	อุปกรณ์	และ	สถานที่ท�างาน	(๔)	สุขลักษณะ	คือ	สภาพหมดจด	สะอาดตา	โดยรักษา	๓	ส	แรก	ให้คงสภาพ	หรือ 
	 ท�าให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	(๕)	สร้างนิสัย	ฝึกให้เป็นนิสัยการรักษาและปฏิบัติ	๔	ส	แรก	ให้ติดเป็นนิสัย
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วิสัชนา :	 ถ้าเราทิ้งขยะ	๑	ชิ้น	 เทวดาก็จะโกรธ
มนุษย์	ตัดไม้ท�าลายป่าก็ดี	ทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทาง
ก็ดี	 เทวดาไม่พอใจ	 เมื่อเทวดาไม่พอใจ	 ก็ท�าให้
ฝนแล้ง	 ท�าให้อากาศเปล่ียนแปลง	 อันนี้คือส่ิงที่
เกิดขึ้นโดยตรง	
	 ถ้าเราเก็บกวาดท�าความสะอาดอย่างดี	แล้ว
ก็ปลูกต้นไม้	 ไม่ตัดไม้ท�าลายป่า	 แล้วก็รักษาศีล 
ส่ิงเหล่านี้เทวดาชอบใจ	 เมื่อเทวดาชอบใจแล้ว 
สิ่งแรกเลยคือ	 เทวดาไม่กลั่นแกล้ง	 นอกจาก 
ไม่กลั่นแกล้งแล้ว	 เทวดาก็จะมาส่งเสริมคนที่
ปลูกต้นไม้ให้ได้รับประโยชน์	 ให้ได้มนุษยสมบัต	ิ
หรืออะไรต่างๆ	ที่ต้องการความช่วยเหลือ	เทวดา
เหล่านั้นก็มาช่วย	มนุษย์ท�ากรรมแต่กระเทือนไป
ถึงเทวโลก	เทวดามองเห็นมนุษย์	เอาอีกแล้ว	ทิ้ง
ขยะอีกแล้ว	 เอาอีกแล้ว	 ตัดไม้ท�าลายป่าอีกแล้ว	
เทวดาก็ไม่พอใจ	ในวัตตสูตร	ซึ่งพระสูตรเกี่ยวกับ 
เรื่องฝนแล้ง	 เล่าว่า	 การที่เทวดาไม่พอใจ	 เป็น
หนึ่งในเหตุที่ท�าให้ฝนแล้ง	 ก็เพราะมนุษย์ทิ้งขยะ 
ไม่ถูกที่	ตัดไม้ท�าลายป่า

ปุจฉา : เกิดมาจากที่เราท�าทั้งนั้นเลยนะเจ้าคะ 
ท�าร่วมกันมา	 แล้วพวกเราก็ต้องมารับกรรม 
ร่วมกัน	ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :	เจริญพร	ใช่
ปุจฉา : พระอาจารย์มีโครงการของวัดจากแดงที่
อยากจะท�า		ทีต่ัง้ใจเอาไว้	แต่ยงัท�าไม่ได้		มไีหมเจ้าคะ 
วิสัชนา :	 มี	 คือเรื่องของขยะน่ี	 ยังอยู่แค่ในวัด		
ยังไม่ออกไปนอกวัดเท่าที่ควร	 ตอนนี้มีญาติโยม
เข้ามาร่วม	เช่น	ช่วยเก็บขวดพลาสติกมาส่ง	ช่วย
เก็บโน่นเก็บนี่มาส่ง	 มาช่วยแยกขยะที่วัด	 แต่ใน
บ้าน	 ในชุมชนจริงๆ	 ยังไม่ได้ร่วมมือเท่าที่ควร 
ก็ก�าลงัจะประชมุหาแนวทางพรุง่น้ี	แล้วจากน้ัน	ก็
จะลงมอืเข้าไปทกุครัวเรอืน	ไปทุกบ้าน	ท�าอย่างไร
จะให้เกิดการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจรงิจังในชวีติ
ประจ�าวันได้		ไม่อยูแ่ค่ในวัด		อันน้ีก็ก�าลงัจะท�าอยู่ 
แล้วกม็กีารวางแผน		ไปดูงานว่าทีไ่หน		ทีท่�าส�าเรจ็แล้ว 
ก็เอาแผนนั้น	รูปแบบนั้นมาลง	ก็จะเริ่มประชุมกัน	
	 ตอนน้ีอากาศวปิรติ	หลายคนบอกร้อนมากๆ 
เลย	 หลายคนพอมาถึงวัดจากแดงก็บอกว่า	
ท�าไมไม่ร้อนเหมือนที่อื่น	 ลมเย็นสบาย	 ก็เพราะ 
๑.	ที่วัดเก็บขยะ	๒.	ที่วัดปลูกต้นไม้	๓.	ท�าความ 
สะอาดภายในวัด	 และวัดอยู่ติดริมแม่น�้าด้วย	 
ปลูกต้นไม้ด้วย	 ข้างบนมีต้นไม้	 ข้างล่างโล่ง
โปร่ง	 ขยะเก็บเรียบร้อย	 ลมก็เย็น	 ที่วัดจึงเย็น
สบาย	 ขณะที่ข้างนอก	 เขาบ่นกันว่าร้อนตับแตก
ปุจฉา :	พระอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหน 
คือมีพระสงฆ์ไม่ก่ีรูป	 ที่เอาจริงเอาจัง	 แบบที่ 
พระอาจารย์ท�าอยู่	 จึงอยากทราบที่มา	 ที่ท�าให้
ท่านมาท�าเรื่องนี้จริงจังเจ้าค่ะ
วิสัชนา :	 เจริญพร	 ต้ังแต่เป็นเด็กก็ได้ท�าความ
สะอาดบ้าน	 รดน�้าต้นไม้ทุกวัน	 พอบวชเป็น
สามเณร	 งานประจ�าที่ดูแลให้วัด	 เรื่องแรกเลย
ก็คือเรื่องความสะอาดของห้องน�้า	 พอไปอยู่วัด																	



ท่ามะโอ	ล�าปาง	ก็ท�าความสะอาดห้องน�้าของวัด
ทั้งหมด	รับภาระไปเลย	
	 ช ่วงอยู ่ที่วัดท ่ามะโอ	 ก็ได ้ฟ ังหลวงพ่อ 
วัดท่ามะโอเล่าให้ฟังว่า	 มีพระเถระรูปหนึ่ง	 คือ 
พระอาจารย์แลดี สยาดอ	 ท่านเก่งปริยัติมาก	
ปฏิบัติก็เก่งมาก	 เทศน์ก็เก่งมาก	 กลางวันท่าน
สอนหนังสือ	 ตกเย็นท�าวัตร	 ต้ังแต่	 ๑	 ทุ่มถึง	 ๔	
ทุ ่ม	 แล้วเขียนหนังสือจาก	 ๔	 ทุ ่มถึงเที่ยงคืน 
แต่ท่านขัดห้องน�้าทุกวันเลย	 จนกระทั่งลูกศิษย์
สงสัย	ใครมาขัดห้องน�้า	ท�าไมมันสะอาดกว่าเดิม	
พอไปแอบดู	 เห็นเป็นอาจารย์	 ลูกศิษย์ก็เลยไป
กราบเรียน	 ขอร้อง	 พระอาจารย์	 อย่าได้ไปล้าง
ห้องน�้าเลย	 ลูกศิษย์จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ	
แต่พระอาจารย์แลดี	สยาดอ		ท่านก็บอกว่า	“ใน
สงัสารวฏัอนัยาวนาน ผมเป็นทาสของกเิลสตณัหา
มาหลายภพชาติแล้ว ชาตินี้ขอเป็นทาสรับใช ้
พระสงฆ์สกัชาตเิถอะ”		ท่านได้กล่าวอย่างนี	้	เรือ่ง
ปริยัติไม่มีใครจะเทียบท่านได้	 ปฏิบัติก็ปฏิบัติ 
อุกฤษฏ์อยู่ในป่าองค์เดียว	 มีพระไปเจอไปถาม
ปัญหากรรมฐานท่าน	 สุดท้าย	 จากการไปถาม
ปัญหาก็พัฒนาเป็นการไปขออยู่ปฏิบัติด้วย	 จน
มาเป็นส�านักปฏิบัติ	 และต่อมาก็เป็นส�านักเรียน
ไปด้วย	 ก็เลยเป็นทั้งส�านักปฏิบัติและส�านักเรียน 
มาจนกระทัง่ปัจจบัุน	ก	็๒๐๐	กว่าปีมาแล้ว	นีเ้ป็น
เรื่องของท่านอาจารย์แลดี	สยาดอ
ปุจฉา :	 พระอาจารย์ได้ฟัง	 ได้ปฏิบัติ	 ก็เหมือน 
ได้หล่อหลอมความรับผิดชอบมาแต่เด็กนะคะ
วิสัชนา :	เจริญพร	ตอนเด็กๆ	อาตมาก็มีอัธยาศัย
มาทางนี้อยู่พอประมาณ	พอได้ฟังอย่างนี้	 ก็เลย
อยากจะท�าต่อเนื่อง	 อยากจะท�าให้เกิดขึ้นจริงๆ		
แล้วก็ได้ไปดูงานที่มูลนิธิฉือจี้	ไต้หวัน	เมื่อสิบกว่า
ปีก่อน	ก็ได้แนวคิดมาส่วนหนึ่ง
ปุจฉา :		ที่นั่นก็เป็นต้นแบบเลยนะเจ้าคะ
วิสัชนา :	 เจริญพร	 ก็ได้ไปดูที่ไต้หวันมา	 ที่นั่น 

เขาท�ากันจริงๆ	 สมัยก่อน	 อาตมาเป็นสามเณร 
พระลูกวัด	 ก็ท�าแค่เฉพาะศาลาวัด	 เฉพาะกุฏิ	 
ห้องน�้าของวัด	 ไม่ได้มีอะไรมาก	 ก็ท�าตามๆ	 ไป 
แค่น้ันแหละ	 ไม่มีนโยบายออกไปถึงข้างนอก	 
ตอนหลัง	 พอมาอยู่วัดจากแดง	 ใจอยากจะท�า 
มานานแล้ว	สอนนักเรยีนก็สอน	ก็อยากจะท�าด้วย	
พอสบโอกาสก็เลยท�า	เจริญพร
ปจุฉา :	สาธเุจ้าค่ะ	ฟังแล้วคล้ายๆ		ครบูาอาจารย์
ทีท่่านเคยเป็นต้นแบบเป็นแบบพมิพ์มาเลยเจ้าค่ะ
วิสัชนา :	อาตมาได้ไปดูงานที่ไต้หวัน	ที่ลังกา	ที่
พม่า	ไปดมูาทกุทีแ่ล้ว	จะมาประชมุลงมอืกันวนัที่	
๒๗	นี้	ถ้าโยมสะดวก	ก็เชิญมาประชุมด้วย	มีเรื่อง		
๑.	 การศึกษาของเด็ก	๒.	 การศึกษาของโยม	๓.	
การศกึษาของพระ		เราจะเอาพระไตรปิฎกซึง่เป็น
พทุธพจน์ไปไว้ตรงไหน	ทีจ่ะให้เข้าถงึประชาชนได้ 
ซึ่งตรงนี้	อาตมาดูงานมาแล้ว	ก็พร้อมในเรื่องของ
ปริยัติ	 ก็คิดว่าน่าจะลงมือได้สักที	 ได้เท่าไรก็ลุย 
ไปเลย	 ไม่ต้องพร้อมทุกอย่างหรอก	 ได้เท่าไร
เท่านั้น	ลงมือท�าเลย	เจริญพร
ปุจฉา :	 ก่อนที่จะจบการสนทนา	 โยมเห็นพระ
อาจารย์บอกว่า	 เมื่อเราเก็บของที่ทิ้งแล้วมา	 เรา
ต้องพิจารณาว่า	 จะเอาไปท�าอะไรได้บ้าง	 โยมก็
นึกถงึหมอชวีกทีไ่ปเรยีนกบัอาจารย์ทศิาปาโมกข์		
แล้วครูบอกว่า	 ให้หาดูซิ	 ต้นไม้อะไรที่ไม่เป็นยา	
หมอชีวกไปหาจนทั่ว	 มันก็ไม่มีต้นไม้อะไรเลยที่
ไม่เป็นยา	คือทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมด	ถ้าเรา
รูจั้กมอง	โยมได้ข้อคดิว่า	การทีเ่รารูจั้กมองสิง่ทีดี่ๆ	 
ในสิ่งต่างๆ	 แล้วสามารถน�ามาประยุกต์	 หรือ 
ท�าประโยชน์ให้กับชีวิตเราได้	 ไม่ให้เสียไปโดย
เปล่าประโยชน์	เราก็เป็นคนโชคดี	ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา :		ใช่	เจริญพร
ปุจฉา :	พระอาจารย์จะฝากข้อคิดเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับญาติโยมอย่างไรบ้างเจ้าคะ
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วสิชันา :	ขอฝากญาตโิยมให้ร่วมไม้ร่วมมอืช่วยกนั	
คอื	๑.	งดใช้วตัถเุกนิความจ�าเป็น	๒.	ใช้ด้วยปัญญา	
ค�าว่าใช้ด้วยปัญญาก็คือ	ปฏิสังขา	โยฯ	พิจารณา
ก่อนใช้	 วัตถุประสงค์หลักคืออะไร	 วัตถุประสงค์
รองคืออะไร	ถ้าท�าได้อย่างนี	้พอใช้เสรจ็แล้วเหลือ
เศษที่เราคิดว่าเป็นขยะ	ก็คัดแยกทั้งหมด	แยกไว้
เป็นพวกๆ	กระดาษอยู่กับกระดาษด้วยกัน	กิ่งไม้ 
อยูก่บักิง่ไม้	ใบไม้อยู่กบัใบไม้	เปลือกทเุรยีนอยูกั่บ 
เปลือกทเุรยีนด้วยกนั	ให้แยกเอาไว้ทัง้หมด	เอามา 
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ทั้งหมด	 มีมูลค่ากิโลกรัมละ	
๑๐	บาท	เจริญพร
ปุจฉา :	ก็ต้องช่วยกนันะคะ	จะได้ช่วยแก้ไขปัญหา 
ที่ก�าลังวิกฤตกันทุกวันนี้	 แล้วในทางธรรมนั้น 
เอามาเชื่อมโยงได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา :	พอดีอาตมาท�าเรื่องนี้เป็นขยะ	๓	กอง	
หรือ	๓	ขั้น	ขยะกองแรก	เอามนุษย์สมบัต	ิ	ขยะ
กองที่สอง	เอาสวรรค์สมบัต	ิ	ขยะกองที่สาม	เอา
นิพพานสมบัต ิ
	 ทีบ่อกว่า	ขยะกองเดยีวนี	้ถ้าเป็นขยะไปแล้ว 
จะท�าอย่างไรดี	ถ้าคนไม่มีปัญญา	พอเหน็ขยะกจ็ะ
โมโหแล้ว	ใครเอามาทิ้ง	แต่คนมีปัญญา	จะเห็นว่า 
ขยะกองนี้	 รีไซเคิลเอามาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดเลย 
เมื่อเร็วๆ	 นี้	 อาตมาได้ไปร่วมพิธีเปิดโรงงาน 
คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์แห่งใหม่ที่
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์	 คือโรงงานของบริษัท	
โฟคัส	เวก	ที่	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
ได้เห็นการบริหารจัดการขยะชั้นน�า	 โดยรถเข็น
ขยะทั้งคัน	 ถอยเข้าไปในโรงงาน	 เทขยะทิ้งลง
ไปท้ังหมด	 ในโรงงานมีเครื่องดูดขยะที่เททิ้งลง
ไป	 โดยแยกพวกเศษอาหารออกไปทางช่องหนึ่ง	
พลาสตกิออกช่องหนึง่	ขวดออกช่องหนึง่	โฟมออก
ช่องหนึง่	เศษรองเท้าออกช่องหนึง่	พลาสตกิกอ็อก
ต่างหาก	พวกกรวดพวกหินกต็กข้างล่าง	เสรจ็แล้ว 

พวกเศษอาหารก็น�าไปท�าปุ๋ยทั้งหมดเลย	 ขวดก็
เอาไปขาย	ส่วนพวกวัสดุแห้งไปท�าเชื้อเพลิง	ขยะ
ทั้งคันรถ	 น�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด	 ไม่ต้อง
ทิ้งอะไรไปเลย	 โรงงานวงษ์พาณิชย์ที่เพิ่งเปิดน้ี	 
จัดเป็น	มนุษย์สมบัต ิ
	 ส ่วน	 สวรรค์สมบัติ	 ในอังคุตตรนิกาย	 
บอกอานิสงส์ของการเก็บกวาดข้อสุดท้ายไว้ว่า	 
มีวิมานบนสวรรค์เกิดรอ
	 ส่วน	นิพพานสมบัติ ก็คือ	 ขยะในชีวิตเรา
มี	๒	อย่าง	เป็นขยะเปียกกับขยะแห้ง	หรือขยะมี
พิษกับขยะไม่มีพิษ	เรามีขยะเปียกอยู่	๓๒	ชิ้น	คือ
อาการ	๓๒		และมีขยะแห้ง	๑๐	ชิ้น	เช่น	ขี้โมโห 
ขีง้ก	ขีน้้อยใจ	ขีห้ลงขีล้มื	ขีเ้หนียว	ขีอ้จิฉา	ขีส้งสยั	
ขี้เกียจ	 กิเลสอกุศลต่างๆ	 ขยะ	 ๑๐	 กองที่อยู่ใน
สมอง	ถ้าช่วยกนัเคลยีร์ออกได้วนัไหน	วนัน้ันกจ็ะ
ได้นิพพานสมบัติ
ปุจฉา :		พระอาจารย์มองทะลุเลย	มีการพัฒนา
ไปถงึความสิน้ทกุข์	นพิพาน	วนันีไ้ด้ข้อคดิมากมาย
กราบสาธุขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ
วิสัชนา :		เจริญพร
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จะเสพจนหมดจักจั่น
หรือจะสร้างสรรค์แบบมฆมาณพ
	 วันนี้มาพบกับพระและโยม	 ในยามย่างเข้า
คิมหันต์	 คือฤดูร้อน	 เป็นสัญญาณว่าสงกรานต์
ใกล้เข้ามา	 อุโบสถนี้	 ที่พระสวดปาติโมกข์จบลง
ไปนั้น	เป็นอุโบสถสุดท้ายของเหมันตฤดู	คือวันนี้ 
สิน้ฤดูหนาว	ทีจ่รงิเหมนัต์นัน้	เป็นชือ่ฤดขูองชมพ-ู
ทวีป	 เราก็เรียกของเราตามไปด้วย	 เอาฤดูหนาว
เป็นเหมันต์	ที่จริงนั้น	เหมันต์แปลว่าฤดูที่หิมะตก			
เหมันต์ก็มาจากหิมะนั่นเอง	 แต่เมืองไทยของเรา
ไม่มีหิมะตก	ก็พลอยเรียกว่าเหมันต์ไปด้วย
สามฤดู รู้กันดี แต่จะมีวสันต์ได้ ต้องรู้จักฤด ู
ให้ครบทั้ง ๖
	 เหมันต์คือฤดูหนาวนั้น	 มาส้ินสุดในวันเพ็ญ
เดือน	๔	หรือวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๔	ได้แก่วันนี ้
เดือน	๔	นี้	ภาษาพระเรียกว่า	ผัคคุณมาส	พรุ่งนี้ 
วันต่อไปเป็นแรม	๑	ค�่า	เดือน	๔	ขึ้นฤดูใหม่	เป็น
คิมหันต์	 คือฤดูร้อน	 ที่ว่านี้คือ	 เราจัดตามบาลี
แบบที่นิยมกัน	ซึ่งมี	๓	ฤดู	วันนี้ก็ควรจะพูดกันใน

เรื่องฤดูกาลนั้นด้วย	มาท�าความเข้าใจ	อย่างน้อย
ก็ทบทวน	 เพราะบางที	 เราก็พูดกันไปโดยไม่ได ้
เข้าใจจริง		
	 เราบอกว่าวันนี้เป็นวันเดือนเต็ม	 คือวันท่ี 
พระจันทร์เต็มดวง	 ค�าไทยว่าเดือน	 แปลว่า		
พระจันทร์	 เช่นบางทีเราพูดว่า	 “คืนนี้เดือนมืด”	

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ปัญญาปริทัศน์



แล้วพระจนัทร์นัน้	เรากเ็อามาใช้นบัเวลา	กเ็รยีกว่า 
เดือนอีก	 เดือน	 คือ	 พระจันทร์	 สว่างขึ้นๆ	 จน
เต็มดวง	 แล้วแรมเลือนลงไปๆ	 จนมืดหมดดวง
ทีหนึ่ง	 ก็นับว่าเดือนหนึ่ง	 เป็นเดือน	๑	 เดือน	๒	
เดือนอ้าย	 เดือนยี่	 เดือนโน้นเดือนนี้	 เรียกเป็น
ค�าบาลีว่า	มาสนั้นมาสนี้	นี่ก็หมายความว่า	ที่เรา
นับเดือน	เป็นเท่านั้นวัน	เท่านี้วัน	เดือนที่เท่านั้น	
เดือนที่เท่านี้	 เป็นเดือนที่	 ๓	 เดือนที่	 ๔	 อะไรนี	่ 
ก็นับตามพระจันทร์นั่นเอง	นี่คือ	เดือนนั้นมาจาก
ชื่อของพระจันทร์
	 ส่วนพระอาทติย์นัน้	ชือ่ว่า	ตะวนั	ฉะนัน้		ตะวนั 
ก็บอกกลางวัน	 เราก็เห็นตะวันในเวลากลางวัน	
แล้วก็มานบัเดอืนโดยแบ่งจากจ�านวนวันในรอบปี 
ให้เดือนหนึ่งๆ	 ได้จ�านวนวันใกล้ๆ	 พอๆ	 กันกับ
เดือนของพระจันทร์ที่ว่านั้น	 ได้	 ๑๒	 เดือน	 เป็น
เดือนละ	๓๐	วัน	๓๑	วัน	๒๙	-	๒๘	วัน	อะไรก ็
ว่าไป	 ก็ท�าความเข้าใจกันไว้	 บางทีคนไม่ได้นึก
หรอกว่า	เดือน	คือพระจันทร์	กับเดือน	ที่เรานับ
เป็นเดือน	๓	เดือน	๔	นี้	เป็นเรื่องเดียวกัน	เพราะ
เขานับโดยเอาพระจันทร์นี้	 เป็นตัวก�าหนด	 ก็จึง
เรียกว่าเดือน
	 ทีนี้	ฤดูนี่	เอาเดือนเต็มเป็นที่สิ้นสุด	แล้วต่อไป 
กต็ัง้ต้นใหม่	เพราะฉะนัน้	แรม	๑	ค�า่	จงึตัง้ต้นใหม่ 

คือพระจันทร์เริ่มต้นใหม่	 อย่างฝร่ังก็เรียกว่า	 
new	moon	 แต่คนไทยเรา	 เรียกขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 
ว่ากลางเดือน	 อะไรอย่างนี้	 บางทีก็สับสนบ้าง	 
แต่เอาง่ายๆ	ว่า		ก�าหนดฤดนูี	้	ถอืพระจนัทร์เตม็ดวง 
เป็นสิ้นสุดฤดู
	 วันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง	 หรือเดือน 
เตม็ดวงของเดอืน	๔	คอืผคัคณุมาส		กเ็ป็นอนัสิน้สดุ 
ฤดูเหมันต์	 คือส้ินสุดฤดูหนาว	 พรุ่งนี้แรม	 ๑	 ค�่า		
เปลีย่นฤดแูล้ว	กลายเป็นคมิหนัต์คอืฤดรู้อน	น่ีคอื
ฤดูสิ้นสุดตอนเดือนเต็ม	 พอเดือนเปลี่ยนเป็นข้าง
แรม	พรุง่นีแ้รม	๑	ค�า่	กเ็ริม่ฤดคูมิหนัต์		คอื	คมิหนัต- 
ฤด	ู เริ่มตั้งแต่	แรม	๑	ค�่า	 เดือน	๔	หรือผัคคุณ- 
มาสนี้ไป	๔	เดือน	ก็ไปลงท้ายฤดูด้วยขึ้น	๑๕	ค�่า		
คือเดือนเต็มดวงของเดือนอะไร	นับจากเดือน	๔	
แรม	๑	ค�่า	ก็ไปถึงเดือน	๘	ขึ้น	๑๕	ค�่า	พระจันทร์
คือเดือนเต็มดวง	 ก็เป็นอันส้ินสุดฤดูคิมหันต์	 คือ 
สิ้นสุดฤดูร้อน	พอรุ่งขึ้นวันแรม	๑	ค�่า	เดือน	๘	ก็
เข้าฤดูฝน	พระก็เข้าพรรษา	เป็นสัญญาณบอกว่า
ฤดูฝนเริ่มต้น	เรียกว่า	วัสสานฤด ู
	 จ�ากันไว้ให้แม่น	วัสสานะ	คือฤดูฝน	บางคน
เข้าใจผิด	 ไปเรียกฤดูฝนเป็นวสันตฤดู	 นี้คือผิด
พลาด	ฤดฝูนคอืวสัสานฤด	ูเรยีกสัน้ๆ	ว่าวสัสา	กค็อื
พรรษา	อย่างพระนีจ้�าพรรษา	กคื็อจ�าฤดฝูน		แต่ชือ่ 
ฤดูแท้ว่า	วัสสานะ	แล้วบางทีก็เรียกว่า	ปาวุสฤด ู
ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของฤดูฝน	 เอาละ	 อย่าไปยุ่งเลย	
จ�ายาก	จะวุ่นวาย
	 เอาแค่ว่า	วัสสานะ	คือฤดูฝน	เริ่มแรม	๑	ค�่า	
เดือน	๘		คือ	อาสาฬหมาส	แล้วนับไปอีก	๔	เดือน	
จบที่เดือน	๑๒	ขึ้น	๑๕	ค�่า	หรือวันเพ็ญเดือน	๑๒		
เป็นวันสุดท้ายของฤดูฝน	 ได้แก่วันลอยกระทง		 
นีค่อืวนัเพ็ญเดอืน	๑๒	เป็นวนัสิน้สดุฤดฝูน	แล้วต่อ
จากนั้น	รุ่งขึ้น	แรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๒	กัตติกมาส	 
ก็จะเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาว	 คือเข้าเหมันตฤดู   
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แล้วก็นับไปอีก	 ๔	 เดือน	 อย่างที่ว่าแล้ว	 ก็มา
บรรจบถึงตอนนี้	 คือสิ้นฤดูหนาว	 ในวันเพ็ญ 
เดือน	๔	ผัคคุณมาส		ก็จบ	ครบรอบปี	ก็เป็นอันว่า
ปีหนึ่งมี	๓	ฤดู	ดังที่ว่ามานี้
	 การนับฤดูแบบวัสสานะ	 เหมันต ์	 และ
คิมหันต์นี้	เราเอามาจากชมพูทวีป	ทีนี้อินเดียนั้น	
ต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเขา	 ก็ใกล้เคียงเมือง
ไทย	 แต่ไม่เท่ากันจริง	 เพราะฉะนั้น	 ฤดูกาลก็ไม่
ตรงกันแท้	อินเดียเขาเป็นประเทศใหญ่		ใหญ่กว่า
ประเทศไทย	 ๖	 เท่า	 แล้วจีนกับอเมริกายังใหญ่
กว่าอินเดียอีก	๓	เท่า	หมายความว่า	จีนใหญ่กว่า
อินเดีย	 ๓	 เท่า	 อเมริกาก็เช่นเดียวกัน	 ใหญ่กว่า
อินเดีย	๓	เท่า	ไทยจึงเล็กกว่าจีน	๑๘	เท่า		แล้วก็
เลก็กว่าอเมรกิา	๑๘	เท่า		นีคื่อไทยเล็กกว่าอนิเดีย	
๖	เท่า
	 ทีนี้	 ใต้สุดของอินเดียนั้น	 ก็ใกล้เคียงกับใต้
สุดของประเทศไทย	 แต่ไม่ตรงกันจริง	 ใต้สุดของ
อนิเดีย	อยูแ่ถวๆ	จงัหวัดพงังา	กระบ่ี	อะไรแถวนัน้ 
แต่เหนอืสดุของเขาล่ะ	เพราะอนิเดยีเป็นประเทศ
ใหญ่	เหนอืสดุของเขาจึงเลยขึน้ไปมาก	อย่างเมือง
กุสินารา	 ที่อยู่ในแดนพุทธภูมิ	 อยู่ในสังเวชนีย-
สถาน	๔	เป็นสถานที่ปรินิพพาน	แล้วก็ที่ประสูติ
คอืลมุพินวีนันัน้	อยูใ่กล้กัน	ทนีี	้๒	เมืองนัน้เข้าเขต
ที่เรียกว่าเหนือมากแล้ว	เลยจากเราไปเยอะ	ของ
เรานี้	จังหวัดเหนือสุดอยู่แถวๆ	เชียงรายนี้
	 เราลองเทียบอินเดียกับไทย	 โดยวัดด้วย
อเมริกา	ของไทยเรา	เหนือสุดแถวเชียงราย	ก็อยู่

ใต้ไมอามี่	 ในรัฐฟลอริดา	 ใต้ลงมาตั้งราว	 ๖๐๐	
กิโลเมตร	 แต่ของอินเดีย	 กุสินารา	 แล้วก็ลุมพินี
ซึ่งเข้าไปอยู่ในเขตเนปาล	ที่ประสูติพระพุทธเจ้า	
ที่นับว่าเหนือสุดในดินแดนพุทธภูมิ	 จึงจะอยู่ใน
ระดับของไมอามี่	รัฐฟลอริดา
	 ทีนี้ขึ้นไปอีก	 ให้เหนือสุดของอินเดียจริงๆ		
คือแถบแคว้นแคชเมียร์	 หรือภาษาเก่าเรียกว่า
กัศมีระ	 แคว้นกัศมีระ	 มีเมืองหลวงชื่อว่าศรีนคร	
เมอืงศรนีครน้ี	ใกล้เหนือสดุของอินเดยี	เทยีบแล้ว
ก็ยังอยู่แค่แถวๆ	 เมืองวอชิงตัน	 ดีซี	 เท่านั้นเอง		
หมายความว่า	เหนือสดุของอนิเดยีน้ี	อยูแ่ค่ระดบั
เดียวกับเมอืงวอชงิตัน	ดีซี		เมอืงหลวงของอเมรกิา		
ซึง่ยงัต�า่กว่าเมอืงนิวยอร์กเลย	น่ีเป็นความสงูต�า่ใน
เรื่องทิศเหนือ-ใต้	 ซึ่งเกี่ยวกับฤดูกาลด้วย	 เพราะ
เป็นเรื่องของเขต	ตามเส้นรุ้งเส้นแวง	อะไรพวกนี้
	 ทนีี	้เมอืงไทยเรานบัฤดตูามอนิเดยี	อนิเดยีนัน้	
ถึงฤดูหนาว	 ส่วนข้างบนของเขา	 อย่างที่ว่าชัมมู
และแคชเมียร์	 อยู่เหนือกว่าเราเยอะแยะ	 เมือง
หลวงที่ชื่อว่าศรีนคร	 อยู่เหนือเชียงรายขึ้นไปราว	
๑,๕๐๐	กม.	แล้วแถมอยู่บนภูเขาหิมาลัยด้วย	ก็
หนาวมาก	ส่วนข้างล่าง	ทางใต้สุดของเขา	ลงมา
อยู่ในระดับของจังหวัดพังงา	 กระบี่	 อากาศแถบ
เหนือ	 กับแถบใต้ของเขา	 จึงต่างกันมาก	 อินเดีย
จึงมีวิธีแบ่งฤดูเป็น	๒	แบบ
	 แบบที่พูดเมื่อกี้นี้	เรียกว่า	๓	ฤดู	มีฤดูละ	๔	
เดือน	ทีนี้	แบ่งอีกแบบหนึ่ง	เป็น	๖	ฤดู	ที่แบ่งเป็น	
๖	ฤดูนี้	ก็ซอยจาก	๓	ฤดูนั่นเอง	ที่แบ่งแบบ	๓	มี
ฤดูละ	๔	เดือน	เมื่อแบ่งแบบ	๖	ฤดู	ก็เป็นฤดูละ	
๒	เดือน
	 ถ้าตั้งต้นกันที่วันนี้	 อย่างที่บอกเมื่อก้ีว่า	 น่ี
เป็นวันสุดท้ายของเหมันตฤด	ู คือสิ้นสุดฤดูหนาว	
พรุ่งนี้ย่างขึ้นคิมหันตฤด	ูฤดูร้อน	เมื่อแบ่งแบบ	๓	
ฤดู	ก็เป็น	๔	เดือน	คิมหันตฤดูเริ่มพรุ่งนี้	แรม	๑	
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ค�่าเดือน	๔	นับไปครบ	๔	เดือน	สิ้นฤดู	ถึงขึ้น	๑๕	
ค�่า	เดือน	๘	ที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วว่าจะเข้าสู่วัสสานะ	
เป็นฤดูฝน
	 แต่ทีนี้	ถ้าแบ่งแบบ	๖	ฤดู	ก็แบ่งคิมหันตฤดู
เป็น	 ๒	 ฤดูย่อย	 นี่คือโดยเฉพาะในอินเดียแถบ
เหนอื	ซึง่มอีากาศเยน็มาก	กม็ฤีดทูีเ่รยีกว่าใบไม้ผล ิ
แทรกเข้ามา	พอสิ้นฤดูหนาวคือเหมันต์	แทนที่จะ
ขึน้คิมหันต์คอืฤดูร้อน	กข็ึน้วสันต์	เป็นฤดใูบไม้ผลิ	
นี่แหละ	 พรุ่งนี้วสันต์จะมา	 ตรงนี้แหละที่สับสน	
คนไทยไม่มี	 และไม่รู ้จักวสันต์	 ก็เรียกผิด	 เอา 
วสันตฤดู	เป็นฤดูฝนไป
 วสันตฤด	ูแปลว่า	ฤดูใบไม้ผลิ	เริ่มแรม	๑	ค�่า
เดอืน	๔	คอืพรุ่งนี	้แล้วเฉพาะปีนี	้พรุง่น้ีตรงกบัวันท่ี 
๒๑	มีนาคม	ทีนี้	ตามฤดูของฝรั่งตะวันตก	ที่นับ
ตามระบบสุริยคติ	 เอาวันท่ี	 ๒๑	 มีนาคม	 เป็น
วันเริ่มต้น	 ฤดูใบไม้ผลิ	 หรือ	 spring	 ปีนี้ก็พอด ี
ตรงกันเลย	 วสันตฤดูก็เริ่มต้นพรุ่งนี้	 แรม	 ๑	 ค�่า	
เดือน	 ๔	 และของฝรั่งก็เร่ิมต้นพรุ่งนี้	 วันที่	 ๒๑	
มีนาคม	จึงขอให้เข้าใจว่า	ที่ว่าเริ่มต้นคิมหันตฤดู
พรุง่น้ีนัน้	เม่ือแบ่งละเอยีดลงไป	กลายเป็นเริม่ต้น 
วสันตฤดู	คือเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ	หรือ	spring
	 ฤดูใบไม้ผลินี้	 เป็นฤดูที่ว่า	 สิ้นหนาวแล้ว		
ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้ง	 ร่วงโรย	 มีหิมะจับ	 ออกใบ

ออกดอกอะไรไม่ได้	ล�าต้นด�า	เหลือแต่กิ่ง	ตอนนี้ 
ก็จะผลิดอกออกใบ	 บนพื้นดินก็มีผืนหญ้าข้ึนมา 
เขียวขจี	 มีดอกไม้สีเหลือง	 สีอะไร	 แซมขึ้นมา		
เป็นฤดูที่สวยสดงดงาม	พระกาฬุทายีที่อาราธนา
พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาและ
พระประยรูญาตทิีเ่มอืงกบลิพสัดุ	์ก็นิมนต์ตอนเข้า
วสนัตฤดน้ีูแหละ	เพราะว่ากบลิพสัดุน์ัน้อยูอิ่นเดยี
แถบเหนือ	 ก็มีอากาศที่หนาวเย็น	 พอส้ินเหมันต	์
หิมะเลิกตก	ก็จะเข้าวสันตฤดู	
	 เป็นอันว่า	พรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นวสันตฤดู	คือ
ฤดูใบไม้ผลิ	 แปลว่า	 ฤดูของคนเล่นกีฬา	หรือฤดู
ของการสนุกสนานบันเทิง	ชื่อว่าวสันตฤดูนี้	บอก
ความหมาย		ให้นึกถงึยามทีผู่ค้นก�าลงัสดชืน่รืน่เรงิ	
โดนหมิะโดนลมเยอืกหนาวมาแทบแย่หลายเดือน
ตอนนี้สบายแล้ว	 เล่นกันให้สนุกสนาน	 เบิกบาน
กายใจ
	 เอาละ	เข้าใจแล้วนะ	เป็นอันว่าพรุ่งนี้จะเริ่ม
ฤดแูยกย่อยทีเ่รยีกว่าวสนัตฤด	ูแปลว่าฤดใูบไม้ผลิ 
ทีค่นไทยมากมายไม่รูจ้กั	แล้วกแ็ปลวสนัตฤดเูป็น
ฤดูฝนไป	 แม้แต่ในพระไตรปิฎก	 แปลภาษาไทย	 
ก็บังเอิญไปเจอแห่งหนึ่งแปลวสันตฤดูเป็นฤดูฝนไป 
และบางแห่งก็เขียนบาลีผิด	 เขียน	 วสนฺต	 เป็น	 
วสสฺนตฺ นีค่อืสบัสนกบัวสัสานะ	และวสัสะ	ทีแ่ปลว่า 
ฤดฝูน		นีแ่หละเพราะเมอืงเราไม่ม	ี	เมือ่เอามาพดูกนั 
ก็จึงยุ่งอย่างนี้
	 เอาละนะโยมต้องแม่นเรือ่งนี	้เป็นอันว่าพรุง่นี้ 
เริม่วสนัตฤด	ูเป็น	Spring	ฤดใูบไม้ผล	ิตรงกันพอดี
ทัง้ของเรา	จนัทรคต	ิและของฝรัง่	วนัที	่๒๑	มนีาคม	
เมือ่วสนัต์มาแล้ว	นับไปอีก	๒	เดอืน	วสนัตฤดก็ูจะ
สิน้สดุ	ในวนัเพญ็เดอืน	๖	คอืวสิาขบชูา	น่ีคอืลงใน
วนัวสิาขบชูาพอดเีลย	หมดฤดใูบไม้ผล	ิสิน้วสนัต- 
ฤดูในวันวิสาขบูชา	ต่อจากนั้นก็เรียกได้เต็มตัวว่า	
คิมหันตฤด	ูหรือคิมหันต์
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	 ทีจ่รงิ	ภาษาพระไม่นยิมเรยีกว่าคมิหนัต์	ท่าน	
เรียกว่าคิมหะบ้าง	คิมหานะบ้าง		แต่ในภาษาไทย
จะเรียกคิมหันต์	 ก็ไม่ว่า	 เป็นการเรียกตามนิยม	 
เข้าชุดกับเหมันต์
					เป็นอันว่าเข้าใจแล้ว	ก็ยังมีอีก	๒	ฤดูย่อย	คือ
แบ่งฤดูฝนออกไป	 ให้มีฤดูท้ายฝน	 และแบ่งฤดู
หนาวออกไป	ให้มีฤดูท้ายหนาว	คือ		ฤดูฝนหรือ
วัสสานะนั้น	พอเข้าพรรษาแล้ว	ผ่านไป	๒	เดือน	
ถึงแรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๐	ก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูสารท	
เรียกว่า	 สรทฤดู	 ผู้ใช้ภาษาบาลี	 มักจะแปลว่า 
ฤดูท้ายฝน	เป็นฤดูฝนเม็ดโต	ก็คือฤดูใบไม้ร่วง	ที่
ตรงกันข้ามกับวสันต์	ที่ใบไม้ผลินั่นเอง
						แล้วต่อไป	พอสรทฤดู	หรือฤดูสารทสิ้นสุด	 
จบแล้วก็เข้าฤดูหนาว	 เป็นเหมันต์	 ที่ว่าเริ่มใน
วันแรม	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๑๒	 แล้วถ้าแบ่งละเอียด 
พอผ่านไปได้	 ๒	 เดือน	 ก็ข้ึนฤดูย่อย	 ที่เรียกว่า 
สิสิรฤดู	 แปลกันว่าฤดูยะเยือก	 ก็คือท้ายหนาว 
เป็นช่วงต่อ	 พอสิ้นสิสิรฤดู	 ฤดูยะเยือกแล้ว	 ก็มา
เข้าวสันต์	เป็นฤดูใบไม้ผลิ	ที่ว่าจะเริ่มพรุ่งนี้	ก็เลย
เล่าให้ฟังไว้เป็นความรู้	 จะได้เข้าใจเรื่องฤดูกาล 
ที่เราต้องผ่านกันทุกปี
จากธรรมชาติ คนออกมาสานสังคม แล้วพา
กันมา จนได้พบกระแสนิยมของความเจริญ 
ในปัจจุบัน
	 เรือ่งฤดกูาลทีบ่อกเมือ่กีว่้า	เวลานีเ้ข้าคมิหนัต์	
ถึงฤดูร้อนแล้ว	 เป็นสัญญาณว่าสงกรานต์จะมา	
แต่ที่มาที่วัดวันน้ี อาตมาไม่ได้นึกถึงสงกรานต์ 

แต่นึกถึงจักจ่ันว่า เอ๊ะ เราจะได้ยินเสียงจักจ่ัน
ไหมนี่ สมัยก่อน เมื่ออยู่ที่วัดนี้ พอเข้าฤดูร้อน ก็มี
เสียงจักจั่นสนั่นวัด	แล้วที่นี่ก็ใกล้พุทธมณฑลด้วย		
บริเวณพุทธมณฑลก็คือป่า	 เป็นสวนใหญ่	 เพราะ
ฉะนั้นจึงมีเสียงจักจั่นเซ็งแซ่ไปหมด	ตั้งแต่ในวัดนี้ 
ไปจนถึงพุทธมณฑล	 พอต่ืนเช้าขึ้นมา	 ก็ร้องกัน
สนัน่หวัน่ไหว	เรือ่ยไปจนกระทัง่โพล้เพล้	ถงึเวลาค�า่ 
เรียกว่า	ร้องกันเพรียกไปเลย
	 ทีน้ีก็เป็นที่สังเกตว่า	 ตอนน้ี	 เสียงจักจั่น 
ไม่ค่อยมี	 พอเข้าฤดูร้อนแล้ว	 ได้ฝากท่านพระครู
วินัยธรช่วยถามทางพังงาซิ	 ภาคใต้เป็นอย่างไร	
เสียงจักจั่นยังมีไหม	 พระที่นั่นบอกว่า	 แทบไม่มี
เสียงจักจั่นแล้ว	 ถามไปทางเชียงใหม่	 ยังไม่ชัดว่า 
มีแค่ไหน		แล้วก็ให้ถามไปทางสุพรรณบุรีด้วย	แต่ 
ทีว่ดันีไ้ด้มาด้วยตนเอง	ยงัมใีห้ได้ยนิบ้าง	แต่ว่าน้อย 
ไม่เหมือนสมัยก่อน
	 ในสมยัก่อนน้ัน	อย่างทีบ่อกเมือ่ก้ี	เสยีงจักจ่ัน
สนั่นเลย	ทุกวันตอนเย็นๆ		เดินกันไปกับหลวงลุง		
(หลวงลงุทีท่่านมรณภาพไปแล้วเมือ่อาย	ุ๑๐๐	ปี)		
ราว	๕	โมงเยน็	ออกเดนิกนัไปตามลานวดั		ยงัจ�าได้
ว่า		บางปีจักจั่นเริ่มร้องไว	ในวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	
คอืวนัวาเลนไทน์	แสดงว่าฤดรู้อนมาเรว็	ถงึวนัน้ัน
ก็ได้ยินเสียงจักจั่นสนั่นหวั่นไหวแล้ว
	 แล้วก็นึกถึงเวลาไปต่างจังหวัด	เดี๋ยวนี้	เสียง
จักจั่นน้อยลงไปทุกที		ที่พักในช่วงเวลานี้		อยู่ใกล้
แก่งกระจาน	 อยู่บนเนินเขา	 ได้สังเกตมาหลายปี
แล้ว	 พอเข้าฤดูร้อน	 ได้ยินเสียงจักจ่ันร้องเบาๆ	
แก๊กเดียว	 ก็เงียบหาย	 เป็นอย่างน้ีติดต่อกันมา
หลายปีมาแล้ว	ยังแปลกใจว่า	ถึงปีนี้ที่นั่นรู้สึกว่า
ได้ยินเสียงจักจั่นกลุ่มใหญ่หน่อย	 แล้วก็ร้องบ่อย
ขึน้	และเป็นช่วงยาวขึน้	ตัง้แต่ตืน่เช้าไปจนกระทัง่
ย�่าค�่า	แต่รวมแล้ว	 เมื่อเทียบกับสมัยก่อน	ก็น้อย
อย่างยิ่ง
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 นี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่น่าเอาใจใส่ เรา
ไม่ควรนึกถึงแค่สงกรานต์ เมื่อนึกถึงฤดูร้อน ต้อง
นกึถงึจกัจัน่ด้วย เพราะจกัจัน่น้ีเป็นตวัเชือ่มโยงไป
สู่ธรรมชาต	ิ งานสงกรานต์เป็นเรื่องของมนุษย์	ที่
เราจดัขึน้มาเป็นวฒันธรรมประเพณ	ี	แต่สงกรานต์
นี้จะจัดได้อย่างไร	 มันก็อิงอาศัยธรรมชาตินั่น
แหละ	แล้วจักจั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ
	 มนุษย์เรานี้อย่าลืมส่ิงแวดล้อม	 อย่าหลงลืม	
อย่าละเลยธรรมชาติ	 ความจริงหรือธรรมดานี้ 
เหมือนกับเตือนเราอยู ่ เรื่อยว ่า	 เรานี้อยู ่กับ
ธรรมชาตินะ	 ธรรมชาตินี้แหละ	 เป็นเนื้อตัวของ
ชีวิตของเรา	 และเป็นเนื้อตัวของโลกด้วย	 ส่ิงที่
แวดล้อมครอบคลุมเราทั้งหมดนี้	 ก็คือธรรมชาติ
ทัง้นัน้	มนษุย์เราเกดิจากธรรมชาต	ิแล้วหันออกมา
จากธรรมชาตินั้น	 มองดูกันในสังคมของมนุษย์นี ้
เราก็ได้สรรค์สร้างวัฒนธรรมประเพณี	เช่น	มีงาน
บุญอะไรต่างๆ	อย่างสงกรานต์นี้ขึ้นมา
	 ที่จริง	 วัฒนธรรมประเพณีนั้นก็อิงอาศัย
ธรรมชาตินั่นเอง	 อย่างสงกรานต์นี้ก็ชัดเลย	 เรา
ก�าหนดข้ึนตามฤดูกาล	 สงกรานต์คืออะไร	 ก็คือ
เวลาที่ดวงอาทิตย์หรือดวงตะวันนี้ย้ายราศี	 จาก
ราศีมีน	 (มีนาคม)	 ไปสู่ราศีเมษ	 (เมษายน)	 ซึ่ง
เป็นการย้ายครัง้ใหญ่ในรอบ	๑๒	เดอืน	ครบรอบปี 
จึงเรียกว่า	มหาสงกรานต์	 คือสงกรานต์ในวันที ่
๑๓	เมษายนนี	้	เป็นการย้ายครัง้ใหญ่ของปี		เรยีกว่า 
มหาสงกรานต์	 เดี๋ยวนี้	 เราเรียกกันส้ันๆ	 แค่ว่า
สงกรานต์	
	 ความจริง	 สงกรานต์นั้นมีปีละ	 ๑๒	 ครั้ง	
พระอาทิตย์ย ้ายราศีในแต่ละเดือน	 เรียกว่า
สงกรานต์ทั้งนั้น	 คือเป็นธรรมดาว่า	 ในทุกเดือน		
ดวงตะวันจะย้ายราศี	 	 เริ่มแต่ต้นปี	 ย้ายจากราศี
มงักรไปราศกุีมภ์	แล้วย้ายจากราศกีมุภ์ไปราศมีีน	
จากราศีมีนไปราศีเมษ	จากราศีเมษไปราศีพฤษภ	

เรื่อยไปอย่างนี้		ทีนี้เราก็ตัดตอนเอาว่า	ครั้งที่ย้าย
จากราศีมีน	มาสู่ราศีเมษนี้	ครบ	๑๒	เดือน	เต็ม
รอบ	 ถือเป็นการย้ายครั้งใหญ่ครั้งส�าคัญ	 ก็เรียก
เป็น	มหาสงกรานต์		แล้วก็จัดงานสนุกสนานอะไร
ต่างๆ	ขึน้มา	เพราะฉะน้ัน	การจัดฤดกูาล	และงาน
รื่นเริงสนุกสนาน	 จนเป็นประเพณีขึ้นมานี้	 มันก็
อาศยัธรรมชาตน่ัินแหละ	เป็นฐาน	คอืเป็นไปตาม
การหมุนเวียนของฤดูกาล		
						ดวงตะวนัคอืดวงอาทติย์ของเรานี	้เป็นประธาน
ของสรุยิจกัรวาล	ซ่ึงโคจรเคลือ่นทีไ่ป	และเรากไ็ด้
เห็นเป็นว่าเขาย้ายราศี	 การย้ายราศีอย่างน้อยก็
บอกให้เรารู้ว่า	ดวงตะวันหรือดวงอาทิตย์นี้	ที่ว่า
ใหญ่กว่าโลกนีส้กัล้านสามแสนเท่านัน้	กค็อืเลก็นดิ
เดียว	 ได้แค่ย้ายราศีไปในกลุ่มดาวฤกษ์ทั้งหลาย		
กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มนี้ใหญ่นักหนา	 แค่แต่ละดวง
ส่วนมากกเ็ป็นดาวฤกษ์มหมึาใหญ่กว่าพระอาทติย์	
แล้วก็ท�าให้นึกไปถึงสากลจักรวาลทั้งหมด		
	 จากดวงตะวัน	 ก็นึกไปถึงกลุ่มดาวที่เรียก
ว่านักษัตร	 นึกไปถึงแกแลกซี่	 นึกไปถึง	 สากล
จักรวาล	อย่างทีว่่า	ทัง้หมดนัน้ก็เป็นเพยีงส่วนของ
ธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นมา	 ตั้งแต่ตัวเราที่เป็น
แค่เหมอืน	เศษฝุน่ผงธุล	ีแล้วทีม่กีารจัดงานท�าบญุ
เป็นประเพณอีย่างเช่นสงกรานต์น้ี		ก็อิงอาศยักาล
เวลาท่ีเป็นเรือ่งของธรรมชาตน่ีิเอง		แล้วทีเ่ป็นเน้ือ
เป็นตัวเป็นชีวิตของเรา	 ก็คือธรรมชาตินั่นแหละ		
เสร็จแล้วพอมาเป็นคน	 ก็มีการแสดงออกในการ
อยู่ร่วมกัน	เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณี	อย่างเช่น
สงกรานต์ที่ว่านี้	
	 ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้น	 เมื่อถึงกาล
เวลายามสงกรานต์น้ี	ธรรมชาติแห้งแล้งนัก	จึงเป็น
เวลาที่เราไปหาน�้าเอามาอาบมารดมาสาดให้กัน	
เอามาเผื่อแผ่แจกแบ่งปันกัน	เป็นการแสดงความ
รักใคร่ปรารถนาดี	 เป็นความมีน�้าใจท่ีต้องการ
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ให้คนอื่นมีความสุข	 ความร่มเย็น	 และเป็นความ
สมัพนัธ์ทีด่งีาม	ด้วยการแสดงความเคารพ	ความมี
ไมตรี	อะไรต่างๆ	ทัง้หมดนีก้สื็บสายมาเป็นเนือ้ใน 
ของวัฒนธรรมประเพณีของสังคม	ซึ่งก่อตัวตั้งรูป
ขึ้นมาบนฐานของธรรมชาติอย่างที่ว่าแล้วนั้น		
	 เป็นอันว่า	 ธรรมชาติเป็นทั้งเนื้อตัวของคน	
และโอบอุ้มหุ้มห่อมวลหมู่ผู้คน	 แล้วก็เป็นฐานที่ 
ก่อตัวขึ้นมาของวัฒนธรรมประเพณี		ซึ่งเป็นเรื่อง
ของสังคมที่จะประสานรวมหมู่ผู้คนนั้นให้อยู่กัน
ได้ดี	 มีแนวทางของความเจริญงอกงาม	 เช่นรู้จัก
มีไมตรีที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข	 ที่จะผูกพัน 
มีน�้าใจต่อกัน	 สืบทอดคุณค่าทางจิตใจไว้	 เป็น 
แก่นสารของสังคม	
	 นีค่อืจากธรรมชาตมิาเป็นเรือ่งของวัฒนธรรม
ประเพณี	 ซึ่งเป็นภูมิหลังที่พัฒนามาเป็นเน้ือ 
เป็นตวัของสงัคม	แล้วกเ็คลือ่นขบวนกนัมา	จนได้
พบกบักระแสนยิมของความเจรญิในเวลาปัจจบัุน		
คือสภาพขณะนี้	
	 ทีนี้	ถ้าเป็นสังคมที่ดี	มีความชาญฉลาด	ก็จะ
ต้องสืบทอดต่อประสานเผชิญกันรับมือได้หมด		
ให้ทุกส่วนทุกด้าน	 มาหนุนมาเสริมกันให้ดีงาม
งอกงามยิ่งขึ้นต่อไป	 แต่เวลานี้ที่น่าสงสัยก็คือว่า	
เมื่อมาถึงสงกรานต์นี้		เราพบ
เราผ่านมันไปอย่างไร		
	 ว ่าถึงกระแสนิยมของ 
ความเจริญในปัจจุบันนี้	 เรา 
เข้ามาสู ่ยุคสมัยของค่านิยม 
บริโภค	 เขาเรียกว่าเป็น	 ยุค 
บริโภคนิยม	มุ่งจะเอาแต่เสพ 
บริโภค	 เป็นกระแสวัตถุนิยม
ในยคุของการเสพบรโิภค	มอง
หมายแค่จะได้สนกุสนาน	เม่ือ
ถึงสงกรานต์	 ก็มุ่งเอาแต่ส่วน

ของความสนุกสนานเท่าน้ัน	 ส่วนอ่ืนไม่เอา	 เขา
พากันเมินเสีย	 หรือไม่ก็ทิ้งไป	 ดังได้เห็นกันว่า	
วัฒนธรรมประเพณีในการแสดงไมตรีทางสังคม
แห่งการอยู่ร่วมกัน	 และการมีความเคารพรัก
นับถืออะไรนี้	 ชักจะค่อยๆ	 หายไป	 คนมุ่งเอาแต่
ส่วนที่ถูกใจตัว	ที่เป็นกระแสนิยมของความเจริญ
ปัจจุบัน	 คือการสนุกสนาน	 มุ่งที่การเสพบริโภค
ท่าเดียว	อย่างนีก็้คอืเป็นการแปลกแยกจากตัวเอง 
ไม่รู้ไม่เข้าใจ	 ไม่มองเห็นความหมาย	 ของการที ่
ได้มีวันสงกรานต์นั้น	ที่สืบทอดมาจนถึงตน
	 พอมนุษย์ห่างเหินธรรมชาติ	แปลกแยกจาก
ตวัเอง		สงัคมก็ผนัแปรวปิรติด้วย		แล้วคนก็โยงตวั
ไม่ถงึธรรมชาต	ิดงัอาการอย่างตืน้ๆ	หยาบๆ	เสยีง
จักจ่ันก็ถกูลมืไป	นึกไปไม่ถงึ	ถ้ามองเหน็สงกรานต์
จริง	ก็ต้องนึกได้ถึงเสียงจักจั่นใช่ไหม	มันเป็นส่วน
เด่นของธรรมชาติท่ีเป็นเครื่องหมายแสดงสภาพ
ของคิมหันต์คือฤดูร้อน	 แล้วมันก็โยงสงกรานต์ 
ไปถึงสภาพของความแห้งแล้งขาดแคลนน�้า	ที่ท�า 
ให้เราควรมีน�้าใจ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน	โดยไปหาไป 
ตักน�้าเอามาให้กัน	มาอาบมารดกัน	แล้วก็มาแบ่ง
มาสาดกันให้ชุ่นชื่นเปียกปอนกันไป	นี่คือ	สภาพ
ที่แท้จริงของฤดูกาล	 อันโยงไปหาธรรมชาติ	 ใน 

เนื้อตัวของชีวิต	แล้วโยงไปถึง 
วฒันธรรมประเพณขีองสงัคม 
พร้อมทัง้คณุค่าต่างๆ	ทีพ่่วงมา 
เป็นเน้ือในอันได้สืบสานกัน
มาทั้งหมด
	 แต่ทีนี้	 เมื่อคนมุ่งหมาย 
เอาแต่กระแความเจรญิปัจจุบนั 
ที่เป็นบริโภคนิยม	 มุ่งจะเสพ 
มุ่งจะบ�ารุงบ�าเรอ	คนก็จะเอา 
อย่างเดยีว	ส่วนไหนสนกุสนาน 
ได้เล่นได้เมา	 ก็เอา	 ส่วนไหน 

๔๕ 21



ไม่สนุก	 ไม่ได้เล่นไม่ได้เมา	ก็ไม่เอา	สงกรานต์ใน
ความหมายของจิตใจและปัญญา	 ก็หมด	 ก็หด 
กห็ายไป	ต่อไป	ถ้าเม่ือไรสงกรานต์ไม่มีส่วนของการ 
ได้สนุกสนาน	ทีจ่ะสนองการเสพบรโิภค	สงกรานต์
เองกจ็ะต้องหายตอ้งสญูสิ้นไป	เวลานีท้ี่สงกรานต์
อยู่ได้เพราะอะไร	 ก็เพราะกระแสความนิยมของ
ความเจริญยุคปัจจุบันเท่านั้น	 คือมันถูกเอามาใช้
สนองความนยิมเสพบรโิภคได้สมใจ	มันจงึยงัมีช่ือ
อยู่ได้	 ไม่อย่างนั้นมันก็หมด	 หรือใกล้จะสูญสิ้น 
ไปแล้ว
ธรรมชาติแวดล้อมโอบอุ ้มมนุษย์และสังคม
ของเขาไว้ คนไม่ควรเป็นได้แค่กวาง ที่กินใบไม ้
จนหมดร่มเงาที่กําบังตัว  
	 อย่างที่ว่าแล้ว	 สงกรานต์ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีที่ส�าคัญนั้นอิงอาศัยธรรมชาติ	 แล้วที่คู่
กันกับสงกรานต์คืออะไร	 เราพูดว่า	ลอยกระทง-
สงกรานต์	 ใช่ไหม	 งานเด่นเป็นใหญ่คู ่กันมา		
สงกรานต์อยูต่อนแล้งน�า้	ยามร้อนทีส่ดุ		แล้วลอย
กระทงกค็อืตอนทีฝ่นลงมาเตม็ท่ี	ดนิอิม่น�า้ไปหมด
แล้ว	 แม่น�้าล�าคลองเต็มล้นไหลไปทั่ว	 อย่างที่พูด
กันติดปากว่า	เดือน	๑๒	น�้านองตลิ่ง
	 ตอนฤดูร้อนแห้งแล้ง	เรามสีงกรานต์		กผ็กูพนั
เนื่องกันกับธรรมชาติ	 จึงจัดงานเป็นประเพณีวัน
ส�าคัญขึ้นมาสนุกสนาน	 เพื่อแสดงน�้าใจไมตรีเอื้อ
อารเีผือ่แผ่		เอาน�า้ไปอาบไปรดให้กนั		ไปให้ความสขุ 
ความร่มเย็น	สดชื่นชุ่มชื้นแก่กัน	พอถึงเดือน	๑๒	
กลางเดือน	 ฤดูฝนเพิ่งสิ้นสุดลง	 น�้านองตลิ่งเต็ม
ปริม่ไหลนองไปทัว่		เรากไ็ปแสดงความชืน่ชมต่อน�า้ 
อุทกธารา	 ไปแสดงความซาบซ้ึง	 บูชาคุณแม่ 
พระคงคา	 ที่มาให้ความสุขความอุดมสมบูรณ์ 
แก่เรา	ตอนนีเ้ราไม่ต้องหาน�า้ไปเผือ่แผ่กัน	เพราะ 
ธรรมชาติเอามาให้พรั่งพร้อมบริบูรณ์แล้ว	 เราก็
พากนัไปชืน่ชมไปบชูาล�าน�า้ไหลสายธารา	มจีติใจ

ที่รู้จักคุณค่า	เห็นความส�าคัญ	เป็นภาวะจิตดีงาม 
ที่ควรเข้าให้ถึง
	 เวลาน้ี	 คนเข้าไม่ถึงคุณค่าและความหมาย
เหล่านี้	เชื่อมไม่ติด	คิดถึงแต่ตัว	เอาแต่ใจตน	ติดจม 
อยู่ในกระแสบริโภคนิยมของยุคสมัยอย่างเดียว	 
เอาแค่สนุกสนานบันเทิง	แถมเบียดเบียนกันอีกด้วย 
ภาวะจิตปัญญาท่ีเข้าถึงคุณค่าความดีงามแล้ว
แสดงออกไปทางพฤติกรรม	 ประสานกับความ
หมายทางวัฒนธรรมประเพณี	 และเชื่อมโยง 
ไปถึงธรรมชาติที่แวดล้อมรองรับโอบอุ้มคลุมแผ่
ทั่วถึงกันนั้น	 หายไป	 ไม่มีแล้ว	 เรื่องนี้	 จะต้องให้
คนเข้าใจ	ต้องเชื่อมโยงประสานให้ได้
	 สงกรานต์สนองค่านิยมเสพบริโภคตามนิยม
ของกระแสความเจริญแห่งยุคสมัยนี้	 ก็เอาละ	 
ยอมให้	 แต่อย่าไปตกเป็นทาสของมัน	 อย่าให้ถึง 
ขั้นเหลิงหลงเตลิดไป	 ต้องเชื่อมโยงให้ถึงกันกับ
ความหมายในวัฒนธรรมประเพณี	 ผ่านคุณค่า
ทางสังคม	เข้าไปให้ถึงความดีงามในจิตใจ	ภายใต้ 
ความสว่างของปัญญา	 ที่มองเห็นโยงไปถึงสาระ
ในธรรมชาติ	โดยตระหนักรู้ว่า	บรรดาการจัดแต่ง 
แสดงอาการต่างๆ	 นานาทั้งหลายเหล่านี้	 ที่มี 
ที่ออกโรงกันอยู ่ได ้นั้น	 ก็เพราะว่าธรรมชาต ิ
ยังเป็นอยู่	ยังพอเป็นไปได้ใกล้ปกติของมัน	แต่ถ้า
ธรรมชาติผันแปร	วิปริต	แปรปรวนไปๆ	ในไม่ช้า
สงกรานต์กจ็ะต้องหมดความหมาย	เป็นงานอะไร
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ไม่ได้	เรื่องลอยกระทง	เดือน	๑๒	หรืองานอะไรๆ	
ก็จะเพี้ยนจะหมดไป
	 รวมแล้ว	 เราจะต้องค�านึงถึงธรรมชาติ	 แล้ว
ก็ช่วยกันรักษาไว้	สมัยก่อนโน้น	คนเราเรียกพวก
ธรรมชาตเิหล่านี	้เป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อใช่ไหม	เป็นแม่
พระคงคา	เป็นแม่พระธรณ	ีเป็นพระพาย	เป็นพระ
อัคนี	พระอะไรๆ		ล้วนแต่เป็นพระใหญ่ๆ	เป็นเจ้า
ใหญ่ๆ	ทัง้นัน้	กค็อืเหน็ความส�าคญั	ให้ความเคารพ
นบัถอื	ไม่ละเมิด	ไม่ลบหลู	่ปฏบิตัต่ิอมนัด้วยความ
เอาใจใส่ระมัดระวัง	ความหมาย	คุณค่า	และท่าที
ความสัมพันธ์เหล่านี้	 เราจะต้องเชื่อมประสาน 
ให้ได้	 มิฉะนั้น	 เราจะแปลกแยกจากตัวเอง	 จะมี
สังคมที่คนแปลกแยกกัน	แล้วมนุษย์ก็แปลกแยก
กับธรรมชาติ	แปลกแยกกับทุกๆ	อย่าง	ในระบบ
ขององค์รวม	 นี่ก็คือความเส่ือม	 ที่คนพาตัวเอง 
มาถึง	 แล้วสังคมและตัวคนนั่นเอง	 ที่จะได้รับผล
กรรมของตน
	 เวลานี้	 คนที่ว่าเจริญเลิศล�้า	 คิดกันแต่ในแง่
ที่ว่า	 เออนี่	 สงกรานต์นี้	 จะจัดงานอย่างไร	 ให้ได้
เงินมากๆ	ให้คนมาเที่ยว	เอาเงินมาเยอะๆ	แล้วก็
บรโิภคเสพกนัใหญ่	อะไรอย่างนี	้คดินกึมองกนัอยู่
แค่นี้	ความเจริญมั่นคงจะยั่งยืนไปได้ไหวหรือ		
	 จึงได้พูดถึงจักจั่นว่า	 เออ	 ตอนนี้ฤดูร้อนมา
แล้ว		ท�าไมเสียงจักจั่นไม่มี		ถ้าเทศกาลสงกรานต์
เป็นปกตดิ	ีจกัจัน่กต้็องร้องกนัสนัน่หว่ันไหวเต็มที่ 
ใช่ไหม	แล้วท�าไม	ชาวบ้านพูดถึงสงกรานต์	จะหา 
ความสนุกสนาน	 อย่างนั้นอย่างนี้	 นึกถึงตัวเอง 
แล้ว	ท�าไมไม่นึกถึงจักจั่นบ้าง
 ถ้าจะให้ครบกันดี คิมหันต์มา ก็ต้องมีเสียง
จกัจัน่อยูใ่นบรรยากาศด้วย	อย่านกึถงึสงกรานต์
แค่ว่าคนได้เล่นน�้าสนุกสนานกัน	ต่อไป		ถ้าเมื่อไร
สงกรานต์มา		เสยีงจกัจัน่กม็ด้ีวย	มนักจ็ะท�าให้เรา
มีสงกรานต์กันไปได้อีกนานๆ	แต่ถ้าเสียงจักจ่ัน 

หมดไป ก็น่าหวั่นใจว่า สงกรานต์จะไม่ย่ังยืน  
แล้วก็อาจจะถึงคราวต้องหมดสิ้นไป
	 บรรยากาศที่มีเสียงจักจั่นนั้น	เหมือนจะตรง
ข้ามกันกับเวลานี้	ที่เรามีแต่	ฝุ่นควัน	มองไปทาง
ไหนก็ได้เห็นได้เจอท้องฟ้าอากาศที่เต็มไปด้วย
หมอกควนั	เมือ่เสยีงจักจ่ันยังสน่ันป่า	ฟ้ากย็งัแจ่ม	
อากาศก็สดใส	ต้นไม้ก็เขียวขจี	ตอนนี้คงถึงเวลา
จะต้องถามกันว่า เราจะเอาเสียงจักจั่นไว้ หรือ
จะยอมยกท้องฟ้าให้แก่หมอกควัน จะเอาอย่าง
ไหน คงต้องแลกกันแล้วนะ
	 ตอนนี้ญาติโยมอาจจะต้องบอกว่า	 “เอาฝุ่น
ควันของท่านคืนไป ให้พวกฉันได้เสียงจักจั่นกลับ
มา”	 ถ้าเรียกเสียงจักจั่นกลับมาได้	 ฝุ่นควันก็จะ
น้อยลงด้วย	 จริงหรือไม่	 เมื่อฝุ่นควันขี้เถ้าไฟมัน
มากมายอย่างนี้	 จักจั่นก็อยู่ไม่ได้	 ไม่มีที่ไม่มีเสียง
จะร้อง	ใช่ไหม	เพราะฉะนั้น	ถ้าเราเอาเสียงจักจั่น
ไว้ได้	ก็ยงัมหีวังว่าธรรมชาติจะยงัดี	ให้เรามท้ีองฟ้า 
มีอากาศที่แจ่มใสได้	เวลานี้นึกกันอย่างเดียว	กลัว 
กนัแต่เรือ่งฝุน่เรือ่งควนั		ไม่นกึถงึเสยีงจกัจัน่บ้างเลย 
	 เอาละนะ	 ตกลงว่าน่าจะรักษาธรรมชาติ		
ชวนกันช่วยกันดูแลให้ทั้งระบบนั้นเกื้อกูลหนุนกัน 
ประสาน	บรรจบ	มองให้ครบ	มองให้ทั่ว	อย่าให้ 
เป็นอย่างเวลานี้	 ที่มีแต่จะสูญเสียไปๆ	 ไม่รู้จัก
สลด	 ทั้งในแง่ความรู้	 ความรู้สึก	 ความนึกคิด		
ชีวิต	วัฒนธรรม	สังคม	สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	ไม่ม ี
ระบบท่ีจะโยงประสานกันเลย	 องค์รวมแหลก
สลาย	 จนกระทั่งมนุษย์จะแปลกแยกกับตัวเอง	
อย่างที่ว่าไปแล้ว	เป็นเรื่องที่ต้องฝากกันไว้		
	 อาตมาเองนี่ในระยะหลายวันมาแล้ว	 นึกถึง
เรื่องเสียงจักจั่นนี่แหละว่า	 เอ...ที่เมืองไหนมัน 
ยังดัง	 ยังอยู่ดีบ้างนะ	 ถามไปทางไหน	 โดยมาก 
ก็ไม่ค่อยมีแล้ว	 มักจะหมด	 หรือแทบจะหมด	 
นี่เป็นสัญญาณอันตรายนะ	ลองไปนึกดู	
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	 สมัยก่อนนั้น	อย่างที่บอกเมื่อกี้		ที่วัดญาณ- 
เวศกวนันี	้พอเช้าตืน่ขึน้มา	ถงึหน้าร้อน	เสยีงจกัจ่ัน
ดังขึ้นมาแล้วต้ังแต่เช้ามืดเลย	 ดังเซ็งแซ่ไปหมด		
แล้วก็ร้องเป็นระลอกๆ	 ไป	 จนกระทั่งค�่า	 บางที
ก็มีบางตัวขนาดใหญ่ๆ	 บินมาเกาะที่มุ้งลวด	 ทีนี้	
เวลาลงจากกุฏิ	 เดินไปตามทางข้างริมคลอง	ที่มี
ต้นประดู่เป็นแถว	ในฤดูร้อน	หน้าจักจั่น	เข้าใกล้
สงกรานต์นี้	 เดินไปๆ	 ก็จะเห็นที่โคนต้นประดู่		 
มีเจ้าจักจั่นนี้	ขึ้นมาจากรูในดิน	แล้วก็ไต่จากโคน 
ขึน้ตามล�าต้นมาได้สกัเมตร	-	๒	เมตร	กไ็ปต่อไม่ได้ 
เพราะว่าเมื่อขึ้นมาจากดินนั้น	 ตัวมันอยู่ข้างใน 
เปลือกมันยังอ่อน	 แต่พอข้ึนมาได้เด๋ียวหนึ่ง		
เปลือกข้างนอกก็จะแข็ง	 พอเปลือกมันแข็ง	 ก้าว
ขาไม่ได้	 เจ้าจักจั่นก็ขึ้นต่อไปไม่ได้	 ต้องหยุด	 
จับนิ่ง	เกาะอยู่ตรงนั้นแหละ	ต้องรอให้เจ้าตัวจริง 
ข้างในนั้นแข็งแรงพอก่อน	 แล้วจึงจะบินออกมา
จากเปลือกแข็งข้างนอกนั้นได้	 ระหว่างนี้	 ถ้าใคร 
จะมาจับจักจั่น	 ก็ง่ายสบายเลย	 เพราะว่าจักจั่น
ไม่มีทางหนี	 แกขึ้นมาแล้ว	 ตัวแข็งอยู่	 ก�าลังรอ 
ให้ตัวข้างในแข็งแรง	 จับนิ่งอยู่ตรงนั้น	 คนก็หยิบ
เอาไปลงหม้อแกงได้สบายเลย
	 สมัยก่อนนั้น	 อาตมาลงมาเดินดูตามโคนต้น
ประดู่นี้	 เจ้าจักจั่นขึ้นมา	 ตัวนั้นขึ้นมาแค่นี้แข็ง	 
ตัวนี้ขึ้นมาสูงอีกหน่อยแข็ง	 เกาะกันอยู่ตามข้าง
ต้นประดู่นี้	 แล้วเดี๋ยวพอตัว 
ข้างในแข็งแรง	 เขาก็บินปร๋อ 
ขึ้นไปบนต้น	 แล้วก็ไปรวมกับ
พวกทีจ่ะร้องต่อไป	กเ็ป็นอย่างนี้ 
นี่คือชีวิตที่วัดนี้ในสมัยแรกๆ	 
ที่รอบวัดยังเป็นทุ่งนา
	 ทีนี	้สมัยก่อนนัน้	ตอนเยน็ๆ 
ต่อจากวัดนี้ไปทางด้านพุทธ
มณฑล	มีต้นไม้มากมาย	จักจั่น

ร ้องกันสน่ันหวั่นไหว	 ทีนี้คนที่มาจากชนบท 
ต่างจังหวัดไกลๆ	มาท�างานในเมืองในกรุง	หลายคน 
หรือคนมากมายกินจักจั่นเป็น	 ปรากฏว่า	 พอถึง
ตอนเย็นๆ	นี้	คนที่มาจากต่างจังหวัดที่มาท�างาน
แถวน้ี	กถ็อืเครือ่งมอืเครือ่งไม้มาส�าหรบัจบัจกัจัน่		
พากันไปจับจักจั่นแถวพุทธมณฑลเอาไปกิน	 นี่ก็ 
คงเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้จักจั่นค่อยๆ	หมดไป
 นี่แหละ รวมแล้ว คนเรานี้เอาแต่ตัวทั้งนั้น 
ไม่นึกถึงเลยที่จะเกื้อกูลจักจั่นไว้บ้าง และ 
ไม่นึกถึงกาลเวลาระยะยาว เราทําอย่างไรจะ
อยู ่กันดีกับธรรมชาติที่โอบอุ ้มหุ ้มห่อชีวิตนี้  
ซึง่เป็นท่ีพึง่พาอาศยั และให้ความร่มเย็นเป็นสขุ
แก่เรา เป็นเนือ้ตวัของชวีติและโลกนี ้แล้วกเ็ป็น
ที่ต้ังเป็นฐานรองรับให้แก่สังคมของเรา เป็น
บรรยากาศที่ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมประเพณี
ของสังคมของเรา แล้วบนฐานอันนั้น คนเรานี้
จึงก้าวเดินกนัมาจนได้พบกบักระแสความเจรญิ
ที่นิยมในปัจจุบัน
	 ในทางที่ดีที่งาม	เป็นความชอบธรรมถูกต้อง	
เมื่อเรามีความเจริญอย่างปัจจุบันนี้	 ก็อย่าไปลืม
พืน้ฐานเดมิของตวัเราเอง	ทีว่่าเป็นธรรมชาต	ิ	แล้ว
ก็โยงมากับเรื่องของสังคม	 ที่ได้สร้างได้พัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ	สืบๆ	กันมา		เราจะต้อง
มีความสามารถที่จะประสานทั้งระบบให้เป็นอัน
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หนึ่งอันเดียวกัน	 ให้มันหนุนกันให้ได้	 แล้วก็รู้จัก
ปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวไปดีด้วยกัน	 ถ้าท�าไม่ได	้
สังคมนี้เองก็จะหมดไป	และคนก็อาจจะหมดด้วย
	 ความเจริญสมัยใหม่	 ที่เราไม่เท่าทัน	 และ
โยงประสานเข้ากับระบบให้เป็นองค์รวมท่ีดีไม่ได้
ก็กลายเป็นว่า	มันจะท�าให้เรานี้	๑)	ท�าลายสังคม
ของตัวเอง	๒)	ท�าลายพื้นฐานชีวิตของตัวเอง	ให้
ท้ังสังคมที่รวมตัวของคน	 และทั้งธรรมชาติที่
หล่อเลี้ยงตัวคน	ก็หมดไปด้วยกัน	ฉะนั้น	ย่างเข้า
คิมหันต์นี้ ไม่มีเสียงจักจั่น คงเป็นสัญญาณไม่ดี 
ทีเ่ตอืนให้ต่ืนตวัตระหนักรู ้แล้วกพ็ยายามแก้ไข 
จะต้องช่วยกันทําให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปด้วยดี  

	 คนที่เจริญจริง	 มีความเจริญที่แท้	 ต้องเก่ง
จริงด้วย	 อย่างน้อยมีปัญญาพอจะรู้ว่า	 อะไรดี 
ที่จะต้องรู้จักหรือรู้เข้าใจ	และอะไรดีจะต้องรักษาไว้	 
แล้วรู้วิธีการที่จะท�าให้เจริญมั่นคงได้	บอกตัวเอง 
ว่าเจริญเก่งนักหนา แต่ถ้าแค่นี้ยังทําไม่ได้  
แล้วจะไปอยู่อย่างไรรอด
 คนว่าตัวนี้เก่ง เจริญนักหนา แต่ธรรมชาต ิ
แค่นี้ ที่เป็นเพียงพื้นฐานชีวิต ก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจ 
รักษาไม่ได้ แถมทําลายตัวเองอีก	 วัฒนธรรม
ประเพณีมีคุณค่าส�าคัญอย่างไร	 สังคมจะอยู่กัน
อย่างไรดี	 แค่นี้ก็ไม่ได้ใส่ใจ	 แล้วก็แปลกแยกออก
ไป	ท�าลายมันแม้โดยไม่รูต้วั	นัน่กค็อืท�าลายตวัเอง	

ในทีส่ดุกก็ดักร่อนตวัเองไปๆ	จนหมด	ความเจรญิ
ใหม่มา	 แทนที่จะท�าให้เจริญจริงยิ่งขึ้นไป	 	 กลับ
กลายเป็นตัวท�าลายที่เอามาท�ากับตัวเอง	
	 เพราะฉะน้ัน	เมือ่พดูถงึความเจรญิ อย่าพดู
แต่ความเจรญิอย่างเดยีว ต้องพดูถงึความเสือ่ม
ด้วย ต้องถามด้วยว่า นี่เป็นความเจริญแบบ 
นักทําลายหรือเปล่า นักทําลายเจริญก็แสดง
ว่าทําลายเก่ง	 และความเจริญก็จะหมดไปได้เร็ว	 
ใช่ไหม	เราต้องเจริญในทางที่สร้างสรรค์สิ		
	 ถ้าจะเจริญในทางสร้างสรรค์ก็ต้องมีฉันทะ 
แต่ถ้าอยูด้่วยตณัหา	กย่็อมต้องเจรญิในทางท�าลาย
เป็นธรรมดา	อย่างที่เคยได้บอกกันมา
ทําบุญพื้นฐาน 
คือทําหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์
	 ตรงน้ี	 พอพูดถึงฉันทะ	 ก็อดไม่ได้	 เลยต้อง
พูดเรื่องต่อไปนี้อีกหน่อยหนึ่ง	 เรื่องมันพันกันไป
หมด	คอืจะให้คนเอาฉนัทะมาไล่ตณัหา	แล้วกโ็ยง
ไปทีเ่รือ่งการท�าบญุของคน	เดีย๋วนีต้้องยอมรบัว่า
คนปัจจุบันนี้เพี้ยน	แทบไม่รู้จักแล้วค�าว่า	“บุญ” 
ขออภัยนะ	 พูดกันส่งๆ	 พูดกันเร่ือยเปื่อย	 ที่จริง
เวลานี้แทบไม่รู้จักหรอกค�าว่าบุญนี้	 คนไทยสมัย
ก่อนยังรู้จักค�าว่าบุญมากกว่า	
	 ขอเล่าให้ฟังหน่อย	 พูดถึงเรื่องบุญนี้	 ก็ให้
นกึถงึ	มฆมาณพ ทีโ่บราณเล่ากันบ่อยๆ	มฆมาณพ
เป็นอย่างไร	จะเล่าย่อๆ	
	 นายมฆะนี้	 อยู่ที่หมู่บ้านมจลคาม	 เป็นชาว
บ้านแค่นั้นแหละ	เมื่อเป็นชาวบ้าน	ก็ต้องท�างาน	
ต้องท�ามาหากนิ		คนในหมูบ้่านน้ันกม็าท�างานกนั
ที่ลานบ้าน	 หนุ่มน้อยมฆมาณพนี้ก็มาท�างานกับ
เขาด้วย	
	 ทนีี	้ในทีท่ีต่วัเองท�างานนัน้	หนุม่มฆะอยากให้
ทีท่�างานน้ันเป็นทีท่ี่ด	ีพดูสัน้ๆ	ว่ามฉีนัทะ	ก็เห็นว่า
ควรจะท�าทีท่�างานให้เป็นทีส่ดชืน่น่าร่ืนรมย์	เรยีก
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ว่าเป็นรมณีย์		คอืเป็นทีส่ะอาดเรียบร้อย	ไม่มขียะ	
ไม่มีของรกรุงรัง	 แล้วก็เรียบรื่น	 มีบรรยากาศดี 
ดังน้ัน	 หนุ่มน้อยมฆมาณพนี้	 ก็ปัดกวาดช�าระ
สะสางในเขตในบริเวณที่ท�างานของตัว	 อะไรที่
ขรุขระก็ท�าให้เรียบ	 อย่างที่ว่าท�าให้เป็นรมณีย ์
ที่น่าสดชื่นรื่นรมย์	แล้วก็ท�างานของตัวไป		
	 ทีนี้คนอื่นมาเห็น	 คิดว่า	 เออ	 ดีนี่	 นายคนนี ้
ท�าไว้เข้าที	 พอได้โอกาส	 นายคนนั้นก็กันมฆ-
มาณพออกไป	 แล้วเข้ามาใช้ที่นั้นท�างานของตัว	
มฆมาณพนี้ก็ใจดี	ไม่ว่าอะไร	เขาแย่งที่เราไปแล้ว		
เราก็ไปท�าที่อื่น	แล้วแกก็ไปท�าที่ใหม่	ไปช�าระปัด
กวาด		ท�าให้เรียบราบสะอาดดี		เป็นรมณีย์สดชื่น
น่ารื่นรมย์	ท�างานต่อไป
	 แต่แล้วอกีคนหนึง่มาเหน็ว่าทีน่ีท่�าไว้ด	ีกแ็ย่ง
ไปอีก	มฆะไม่ทะเลาะกับใคร	ก็ท�าที่ใหม่ไปเรื่อยๆ	
เขายังถูกคนอื่นแย่งเอาที่นั้นๆ	ไปอีก	เขาไม่โกรธ	
ก็ย้ายไปท�าที่อื่นขยายไปเร่ือยๆ	 พร้อมกับคิดว่า	
คนเหล่านี้ได้รับความสุขก็ดีแล้ว	 เขามีความสุข
ด้วยการกระท�าของเรา	 การกระท�าของเรานั้นก็
ต้องเป็นกรรมที่เป็น	“บุญ”	ซึ่งจะให้ความสุขแก่
เราด้วย		
	 ต ่อมา	 มฆะ	 ซึ่งมี
ฉันทะอยู่กับตัว	 ก็คิดว่า	
ท้ังหมู่บ้านของเรานี้	 มัน
ควรจะเรียบร้อยสะอาด		
เป็นรมณีย์	 ที่น่าสดชื่น
รื่นรมย์	เขาก็ฉวยมีดพร้า
จอบเสียมเป็นเคร่ืองมือ
ไป	 แล้วก็ออกเที่ยวถาก
เท่ียวถางขุดแต่งบริเวณ
ลานหมู ่บ้าน	 แล้วก็ท�า
ถนนหนทางที่สัญจร	 ให้
สะอาดเรียบร้อยดี	ที่เคย

ขรุขระ	รกรุงรัง	ไปได้ยาก	ก็ท�าให้คนเดินทางกัน
ง่าย		ท�าไปๆ	หลายคนก็ชักชอบใจ		แต่มฆะไม่ได้
ขอร้องใคร	ก็ท�าด้วยฉันทะของตัวไป	เย็นค�่าแล้ว	
กลับบ้านไปพัก	พอตื่นเช้า	ก็ออกไปท�าต่อ	
	 วันหนึ่ง	บางคนที่ชอบใจ	เห็นประโยชน์	ก็มา
ถามว่าท�าอะไร		มฆะก็บอกว่า	“ทาํบญุ”	ท�าให้คน
ทั้งหลายมีความสุข	“ชําระทางสวรรค์”	 คนนั้น 
ก็ขอร่วมท�าบุญด้วย	ก็เริ่มเป็นคณะท�าบุญขึ้นมา
	 นี่แหละคนไทยไม่รู ้จักท�าบุญแบบนี้	 นี่คือ
ท�าบญุในความหมายเดมิแท้ขัน้พืน้ฐาน	หนุ่มมฆะ
ท�าบญุโดยไปเทีย่วท�าบรเิวณสถานทีต่่างๆ	ให้	ดงีาม
เรียบร้อย	 ให้เป็นรมณีย์สดชื่นน่ารื่นรมย์	 สะอาด
เรียบร้อย	 น่าเดิน	 น่าไปมาสะดวก	 น่าอยู่อาศัย 
น่าใช้ท�างาน	ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลาย
	 เมือ่ก้ีน้ีว่า	มคีนหน่ึงเข้ามาขอร่วมท�าบญุน้ีกับ
นายมฆะ	แล้วไม่แค่น้ัน	ต่อมาก็มคีนอ่ืนๆ	มาอาสา
ขอร่วมท�าบุญด้วย	 มฆะก็ได้พวกอีก	 จาก	๒	คน 
เป็น	๓	เป็น	๔	คน	จนเป็นกลุ่มใหญ่ถึง	๓๓	คน	
เรียกว่าเป็น	คณะนักทําบุญ	หรือ	คณะบุญกร 
	 บุญกรคณะนี้	ท�าบุญอะไรบ้าง	?	ก็เริ่มตั้งแต ่

ปัดกวาดช�าระสถานที่ให้
สะอาด	ก�าจดัขยะมูลฝอย		
ท�าบริเวณที่ขรุขระให ้
ราบเรียบ	เป็นต้น	เรยีกว่า 
ท�าให้เป็นรมณีย์	 แล้ว
ก็ ไปท� าทางสัญจรให ้
เรียบร้อยคล่องสะดวกด ี
แล้วก็ขุดบ่อขุดสระน�้า	
ให้คนมีน�้าดื่มน�้ากิน	 ซ่ึง
เป็นสิ่งส�าคัญของชีวิต		
	เสร็จแล้วก็คิดว่าในที่มี
ธารน�้า	มีคลอง	คนจะไป
ได้อย่างไร	 ก็ไปช่วยกัน

๔๕26



สร้างสระพาน	ทนีีเ้มือ่ทางดี 
มีคนเดินทางมาก	 ก็ต ้อง
สร้างศาลาพักร้อน	 ให้คน
เดินทางได้สะดวก	 ได้พัก
ร้อน	 พักเหนื่อย	 ผู้หญิงก็
มาช่วยกัน	ปลกูสวนดอกไม้		
จนถงึกับสร้างสระโบกขรณี	
ท�าให้เป็นรมณีย์	 ท่ีสดชื่น
รืน่รมย์ยิง่ข้ึน	อย่างทีมี่คาถา
ในพระไตรปิฎก	ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
 “ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน 
(รวมทั้งจัดเรือข้ามฟาก) จัดบริการน�้าด่ืม และ 
บึงบ่อ สระน�้า ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น 
ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา, 
ชนเหล่านั้น ผู้ต้ังอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล  
เป็นผู้เดินทางสวรรค์”       (ส�.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖)
	 เอาละ	 ใครท�าอย่างนี้	 ไม่ว่าจะปลูกป่า	 ท�า
สวน	ขุดบ่อน�้า		สร้างสะพาน		สร้างศาลา	ให้ที่อยู่
ที่อาศัย	 เพื่อประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย	เหล่านี้
แหละ	เป็นบุญขั้นพื้นฐาน	
	 ในเรื่องที่เล่ามานี้	 มฆมาณพกับพวกที่เป็น
คณะบุญกรนั้น	 ได้จัดสรรและสร้างสรรค์ท�าให้
หมู่บ้านของตัวเอง		เป็นชุมชนที่อยู่กันดี		เป็นถิ่น
รมณีย์	 ตั้งแต่สะอาดเรียบร้อย	 สดช่ืนน่ารื่นรมย์	
เป็นต้นไป	 ถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่	 ก็เริ่มด้วยการ
ท�า	 infrastructure	 ของหมู่บ้าน	 ของชุมชนนั้น 
ให้พร้อมให้ดี	 นี่เป็นบุญพ้ืนฐาน	 เพราะฉะนั้น		 
พระจะต้องสอนชาวบ้านให้ท�าบญุพืน้ฐานนี	้ให้ท�า
ชุมชนของเรา	ให้ท�าหมู่บ้านของเรานี้		ให้อยู่กันดี	
เริ่มตั้งแต่มี	infrastructure	ที่เป็นรมณีย์อย่างนี้	
	 อย่างที่รู้เห็นกันอยู่เป็นธรรมดาว่า	 ในเมือง
ไทยนี้	ต�าบล	จนถึงหมู่บ้านทั้งหลาย	มีวัดของถิ่น 
ของหมู่บ้าน	 ซึ่งบรรพชนสร้างไว้	 และชาวบ้านก็

ถือว่าวัดน้ันเป็นวัดของตัว 
เมือ่มวีดัของถิน่	ของหมูบ้่าน 
ทัง้พระทีอ่ยูว่ดั	และชาวบ้าน 
ทีอ่ยูเ่รอืน	ก็ควรรูเ้ข้าใจและ 
ท�าหน้าทีข่องตนๆ	ในเรือ่งน้ี 
ก็มพีระคาถาอนุโมทนาการ 
สร้างวดัการถวายกฏิุ	ทีพ่ระ- 
พุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว	 พระ- 
คาถาน้ัน	บอกความสมัพนัธ์

ระหว่างวัดกับญาติโยมไว้เสร็จ	ทั้งหน้าที่ของโยม	
และหน้าที่ของพระ	แต่บางทีพระก็ลืม	โยมก็ไม่รู้		
	 พระคาถาบอกว่าชาวบ้านญาติโยมสร้างวัด
ที่เป็นรมณีย์ถวาย	 จะได้เป็นที่อยู่อาศัยปลอดภัย
จากร้อนหนาวแดดฝนสัตว์ร้ายภัยอันตรายต่างๆ	
เป็นต้น	 มีที่หลีกเร้น	 จะได้ศึกษา	 ได้เจริญฌาน
และวปัิสสนา	ให้พระทีม่คีวามรูม้าอยู	่(เรยีกว่าเป็น
พหูสูต)	แล้วจัดถวายปัจจัย	๔	ให้พระสงฆ์เป็นอยู่
ได้	แล้วพระก็จะได้แสดงธรรม	สพฺพทุกฺขาปนูทน� 
ที่จะบรรเทาปัดเป่าสรรพทุกข์
	 น่ีคือพระต้องเอาใจใส่แลดูชาวบ้านว่าเป็น
อยูอ่ย่างไร	มสีขุมทีกุข์มศีลีมธีรรมมจิีตใจมปัีญญา
อย่างไร	 และให้ธรรม	 แสดงธรรม	 ให้เขารู้จัก 
แก้ปัญหา	บรรเทา	ระงับทุกข์	ก้าวไปได้ทุกระดับ	
ตั้งแต่ทุกข์ในขั้นความเป็นอยู่ทั่วไป	 ที่เรียกว่า
ทิฏฐธรรม	คือขั้นตาเห็น	จนถึงทุกข์ทางจิตใจทาง
ปัญญาที่เลยตาเห็น	ไม่ใช่แค่อยู่กันไปๆ	
	 พระควรสอนให้ชัดให้ครบ	 หรือให้ก้าวหน้า
ต่อไป	ตั้งแต่ท�าบุญ	ก็ไม่ใช่แค่จัดอาหารเอาไปวัด 
ถวายพระ	 ถ้าท�าแค่นี้	 ก็เรียกว่าถวายทาน	 ได้ 
อย่างเดียว	 แต่บุญมีตั้ง	 ๑๐	 อย่าง	 ไม่ใช่แค  ่
ถวายทานเท่านั้น	 บุญอย่างท่ีพวกมฆมาณพท�านี	้
ท�าไมเวลานี้แทบไม่รู้จักกันเลย
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	 เรื่องมฆมาณพนี้	 สมัยก่อนจัดกันเป็นงาน
เทศน์ส�าคัญ	แล้วอย่างไร	ไปๆ	มาๆ	ถึงเวลานี้หาย
ไป	คนไทยเวลานี้แทบไม่มีใครรู้จัก	ต้องฟื้นขึ้นมา	
คนจะอยู่กันดี	จะพัฒนาจิตใจจะพัฒนาปัญญา	ก็
ต้องให้เขามีความเป็นอยู่ที่เหมาะที่ดี	 สร้างสรรค์
จัดสรรชุมชนหมู่บ้าน	 ให้เป็นสภาพที่เกื้อหนุน
ชีวิต	 ตั้งแต่วัตถุและส่ิงแวดล้อม	 เริ่มด้วยพวก	
infrastructure	นี้แหละ	เป็นบุญพื้นฐาน	อย่างที่
พวกมฆมาณพท�าบุญกันนั้น	
	 นักท�าบุญอย่างพวกมฆมาณพนี้	 เรียกตาม 
ค�าบาล	ีท่านใช้หลายศัพท์	เราเลอืกได้	มทีัง้บญุการี
ค�านี้เป็นไทยไม่ค่อยเพราะ	บุญการก	 ก็ได้	 แต่ก็
ฟังไม่ค่อยดี	บุญการ	กฟั็งในภาษาไทยไม่ค่อยรูสึ้ก
ว่าเป็นบุคคล	 แล้วเอาอะไรดี	 ก็มีอีกค�าหนึ่งคือ	 
“บุญกร”	แปลว่านักท�าบุญเหมือนกัน	ค�านี้คิดว่า
เหมาะ	ที่นี่ก็จึงใช้ค�านี้
	 ทวนย�้ าอีกทีว ่า 	 บุญกร 	 คือนักท�าบุญ 
กปั็ดกวาดจดัสถานทีท่�าบ้านท�าหมู่บ้านให้สะอาด
เรียบร้อย	 ให้เป็นที่เป็นอยู่ท�างานท�าการพบปะ
สังสรรค์กันได้ด้วยดี	 ไปท�าถนนหนทาง	 ดูแล 
ให้คนสัญจรกันได้คล่องสบาย	 ปลอดภัย	 ขุดบ่อ 
ขดุสระน�า้	สร้างสะพาน	ปลกูสวน	ปลกูป่า	เป็นต้น	
ให้เป็นรมณีย์	เอาใจใส่ดูแลกัน	ไม่ทอดทิ้งกัน	ท�า
หมู่บ้านชุมชนให้อยู่กันดี	 มีความพร้อมเพรียง
สามัคคี	 นี่แหละคือบุญขั้นพื้นฐาน	 บุญนี้เป็นค�า
เดิมที่คลุมความหมายของค�าว่าคุณภาพชีวิต	 ใน
ขั้นพ้ืนฐาน	 มันเป็นคุณภาพชีวิตเบื้องต้น	 แล้วก็
เป็นคุณภาพของคนลึกเข้าไป	เรื่องนี้ต้องเข้าใจให้
ด	ี	ถ้าท�าบุญพืน้ฐานให้คนมคีณุภาพชีวิตดขีึน้แล้ว		
เขาก็จะเจริญงอกงามในการท�าบุญที่สูงยิ่งขึ้นไป 
ได้ง่าย	จนครบหมดทั้ง	๑๐	อย่าง	
	 เวลานี้	บางทีไปสอนเน้นกันที่ศีล	๕	อยู่	 ยัง
ไม่บอกให้ท�าอะไร	 เริ่มต้นก็ให้รักษาศีล	๕	 เน้นๆ	

กันอยู่นั่นแหละ คิดให้ดี ศีล ๕ นั้นเป็นเรื่องของ
การงดการละการเว้นเท่านั้น	 ไม่ฆ่าสัตว์	 ไม่ลัก
ทรัพย์	 มีแต่ไม่ท�าๆ	 ทั้งน้ัน	แล้วคุณทําอะไรล่ะ 
เริ่มต้นก็ไม่ ได้แต่หยุด ได้แต่ย้ัง	 ได้แต่ละโน่น 
เว้นน่ี	ยงัไม่มอีะไรจะท�า	ก็น่ังอยูเ่ฉยๆ	หยดุๆ	เดีย๋ว
ก็นั่งงอก่องอขิง	 ไม่ทําอะไร ก็ได้แค่รักษาศีล ๕ 
	 คนโบราณเขาไม่เอาอย่างนี้	เขาเอาเรื่องที่ท�า
มาเริม่ต้น	อย่างท่ีได้เล่าเรือ่งมาแล้วนัน่แหละ	เริม่ต้น 
มฆมาณพมีงานที่จะทําแล้ว ในการทํางานนั้น 
เขาก็รักษาศีลกํากับตัวพร้อมไปเลย	 แล้วเขา
ไปแนะน�าสั่งสอนชาวบ้าน	 ให้รู้จักท�าการท�างาน
ด�าเนินชีวิตเป็นอยูกั่นให้ดน้ัีน	ก็เอาศีล	๕	มาก�ากับ
ว่า	เมือ่คณุท�านัน่ท�านีอ่ยูก่นัอย่างนี	้	กอ็ย่าให้มกีาร
เบยีดเบยีนกนันะ		อย่าไปท�าร้ายใคร	ไม่ให้ละเมดิ
ต่อชวิีต	ต่อทรพัย์สนิ	คูค่รอง	ไม่พดูเทจ็	ไม่กินเหล้า
ไม่ติดยา	 ศีล	 ๕	 ก็ก�ากับตัวไปในการด�าเนินชีวิต 
หรือในการเป็นอยู่ของเขา
 ศีล ๕ น้ันสําคัญมาก เป็นฐานที่ประกัน
สังคม แต่มันเป็นตัวกํากับ คือคนเขามีเรื่องต้อง
ทําอยู่แล้ว ก็ทําอย่างมีศีล ๕ ไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย
ไม่ๆ ที่เป็นฝ่ายลบ ก็เลยไม่มีอะไรจะทํา แล้วก ็
ไม่ต้องทําอะไร ก็ได้แต่นั่งนิ่ง นั่งเฉย อยู่แค่นั้น 
แล้วก็บอกว่ามีศีล	 ๕	 ที่ถูกคือ	 ต้องบอกเรื่อง
ที่จะท�า	 ให้เขามีเรื่องที่จะท�า	 แล้วก็ก�ากับว่า	 
คุณจะท�าความดี	 จะท�างานท�าการอะไร	 ก็ท�าไป	
แต่ในการท�าในการเป็นอยูข่องคณุน้ัน	ต้องมศีลี	๕	 
อย่าให้มีการเบียดเบียนกัน	 ให้มีเรื่องที่จะท�าไว้
ก่อน	แล้วพอจะท�า	กส็มาทานศีล	๕	ก�ากบัไปด้วย	
อย่างนี้ก็เดินหน้ากันไปได้
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	 	 อย่างในประเพณีที่สืบมาเดิมน้ัน	 ถือการ
เทศน์เป็นงานส�าคัญ	 เพราะถึงตอนที่พระสงฆ์จะ
ท�าหน้าที่ของท่านที่จริงแท้	คือ	การให้ธรรม	จะ
ท�าบุญเลี้ยงพระเช้า	-	เพลอะไร	ก็ไปลงท้ายที่บ่าย
มีพระเทศน์ให้คนฟังธรรม	 แล้วถึงตอนที่พระจะ
เทศน์นั้น	 ก็มีการสมาทานศีล	๕	 ก่อน	 นี่คือเป็น
บทน�า	เป็นบพุภาค	ให้ตัง้ตัวไว้พร้อมทีจ่ะรับ	แต่สิง่
ท่ีมุง่หมายจะได้จะเอา	อยูท่ีจ่ะฟังเทศน์ให้ได้ธรรม		
ในท้ายยุคที่มีเทศน์เป็นงานใหญ่นั้น	 ชาวบ้านรอ
ฟังเทศน์โดยหวังจะได้สนุก	 เทศน์ดีคือเทศน์ตลก	
พระนกัเทศน์ทีเ่ก่ง	มชีือ่เสยีงลอืลัน่ทัว่ไป	คอืเทศน์
ได้ตลกคนฮาจนตกขอบศาลา	นักเทศน์ดังผ่านไป	
คนไทยก็ยังเด่นกันอยู่ที่เสียงเฮฮา
	 เอาละนะ	วนันีก้เ็ลยมาย�า้เรือ่งนีผ้นวกเข้ากบั
เรื่องสงกรานต์		เป็นอันว่ามาช�าระสะสางกันใหม่	
ให้การสอนธรรมปฏิบัติธรรม	เป็นระบบ	มีล�าดับ
ที่ชัดเจน	ให้เข้าที่เข้าทางกันหน่อย	แล้วก็อย่าลืม
ประสานให้เข้าระบบที่ครบเป็นองค์รวมของโลก
ของชวีติทัง้หมด		ไม่มองข้ามฐานเดมิ	คอืธรรมชาต ิ
ทีเ่ป็นแกน	เป็นเนือ้เป็นตวัของเรา	เป็นโลกของเรา 
แล้วบนพื้นฐานของธรรมชาติ	 ก็จึงมีมนุษย  ์
ที่ออกมาเป็นสังคม	 โดยมาอยู่ร่วมกัน	 ท�าให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมประเพณี	 อะไรต่างๆ	 ซึ่งสืบสาย
กันมา	ท�าให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	แล้ว
จงึมาพบกบักระแสนยิมของความเจรญิในยคุสมยั
ปัจจุบัน	 ซึ่งไม่ว่ามันจะมาจากไหน	 ก็จะต้องให้

มันบรรจบประสานให้ได้กับพื้นฐาน	๒	อย่างที่ว่า
แล้วนัน้	ถา้บรรจบประสานใหเ้ขา้กนัดี		ให้เอื้อกนั
ได้		มันก็จะไปได้ดี		ถ้าประสานไม่ได้	คนก็แปลก
แยกกับตัวเอง	 แปลกแยกจากสิ่งแวดล้อม	 จาก
ธรรมชาติ	จากสังคม		ก็คือแปลกแยกกับตัวเองนี้
แหละ	อย่างนี้ในที่สุดก็ไปไม่รอด	ก็ท�าลายตัวเอง	
	 ส�าหรับเวลาน้ี	 ที่มาถึงสงกรานต์ครั้งใหม่	 ก็
ให้นึกว่า	เราก�าลังท�าลายตัวเองหรือเปล่า	มองให้
ทั่วให้ชัด	อย่ามองแคบๆ	แค่ความเจริญตามนิยม
ของยคุสมยั	ทีเ่น้นวตัถ	ุให้หาเงนิหาทอง	จะจดังาน
สงกรานต์	จะจัดงานอะไร	ก็นึกถึงแค่ว่าจะจัดจะ
หาอย่างไรให้สนุกที่สุด	ให้ได้เงินมากที่สุด		คิดอยู่ 
แค่นั้น	 มองไปไม่ถึงองค์ประกอบอื่น	 ที่ต้องได้ 
รับผลกระทบโยงถึงกัน	พร้อมไปด้วยกัน	
	 เรื่องกระแสนิยมความเจริญของยุคสมัยที่ว่า
น้ี	ถ้าปฏิบติัจัดการอะไรๆ	ไปโดยไม่รู้เท่าทนัสภาพ
ของมนั	ก็จะท�าให้เกิดความแปลกแยก	และสภาพ
กะพร่องกะแพร่ง	ขาดๆ	เกินๆ	เสียระบบที่นั่นที่นี่	
อย่างในเรือ่งทีเ่รยีกกันว่าการปฏบิตัธิรรม	ซึง่ควร
จะพูดไว้สักหน่อย
	 ขอเล่าเรื่องย้อนอดีตนิดหน่อย	 ในเมืองไทย
ที่เข้าสู่สมัยใหม่	ตื่นความเจริญแบบสมัยใหม่ของ
อารยประเทศในแดนตะวันตกนั้น	 ท�าให้คนไทย
แปลกแยกกับตวัเอง	เอาแค่เมือ่ใกล้ๆ	พ.ศ.	๒๕๐๐	
เวลาน้ันคนไทยหันหลงัให้	และดถูกูความเป็นไทย	
แล้วก็หนัหลงัให้	ดูถกูวัฒนธรรมไทยและพระพทุธ
ศาสนา	 เวลานั้น	 ค�าว่า	 สมาธิ	 สมถะ	 วิปัสสนา	 
อย่าพูด	เขาจะยิ้มเยาะ	ดูถูกว่าคร�่าครึ	งมงาย
	 ต่อมาไม่นาน	 ที่เมืองฝรั่งเอง	 โดยเฉพาะใน
อเมริกา	 เกิดกระแสสวนทางวัฒนธรรม	 โดยคน
หนุ่มสาว	คนรุน่ใหม่ท่ีน่ันหันไปต่อต้านความเจรญิ
แบบวัตถุนิยมและสถาบันแบบแผนในสังคมของ
เขาเอง	 และหันมาหาศาสนาตะวันออก	 เกิดเป็น 
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กระแสนิยมสมาธิ	 สมาทานโยคะ	 เป็นต้น	 ตั้งแต่
คนรุ่นบี๊ต	 ยุคฮิปปี้	 มาจนถึงนิวเอจ	 (New	Age)	
พาให้คนไทยสมยัใหม่หันกลับมาช่ืนชมชอบสมาธิ
เป็นต้นตามไปด้วย	กระแสนิยมสมัยใหม่นี้	มีส่วน
อยู่ไม่น้อยที่ท�าให้คนไทยในเมืองที่มีความเจริญ	
คนร�่ารวย	 คนชั้นกลางผู้มีอันจะกิน	 นิยมสมาธิ
สืบกันมาถึงเวลานี้	 แล้วก็ท�าให้พระให้วัดจัดต้ัง
ส�านักปฏิบัติใหม่ๆ	 ที่มาถึงเวลานี้เรียกว่า	สํานัก
ปฏิบัติธรรม	 (ก่อนเข้าสมัยใหม่นี้	 เรียกตรงตาม
เรื่องว่า	ส�านักกรรมฐานบ้าง	ส�านักวิปัสสนาบ้าง)	
ขึน้มารบัสนองความต้องการของคนมัง่ม	ีคนเมอืง 
ชาวกรุงเหล่านี้	 ซึ่งบางทีก็มาหาสมาธิ	 ในเชิงหา 
ความสุขสงบ	หลบทุกข์	 หรือพักใจ	 อะไรอย่างนี้	
ส�านักปฏิบัติธรรมนั้น	เกิดมีผุดกันขึ้นมามากมาย	
ทั้งใกล้เมือง	และบ้านนอก
	 กระแสนิยมการปฏิบัติธรรมแบบสมัยใหม่
นี้	 มีความดีอยู่มาก	แต่กระแสใหม่สายนอกที่เข้า
มานั้น	 ไม่ได้ประสานกลมกลืนหรือบูรณาการเข้า
ในระบบการนับถือปฏิบัติพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยที่สืบกันมา	 แต่กลายเป็นส่วนที่เด่นน�า 
แบบส่วนต่าง	 ขณะที่ในสายประเพณีที่สืบมา
พูดตามค�าของคนไทย	 ที่บ่นกันมานานแล้วว่า
พระพุทธศาสนาเส่ือม	 ที่ว่านี้เม่ือดูที่ส่วนใหญ่ก็
คอืพระพทุธศาสนาพืน้บ้าน	ทีเ่หน็ทัว่ไปในชนบท	
แทบจะเหลือแต่ประเพณีและพธีิกรรม	แม้แต่สุรา

และการพนันกเ็ข้าไปได้ง่ายๆ	ถงึในงานในลานวดั	
เมือ่มกีารจัดตัง้ส�านักกรรมฐาน	ส�านักวิปัสสนา	ใน
ชือ่ใหม่ว่าส�านักปฏิบตัธิรรม	คนพ้ืนถิน่ชาวบ้านซึง่
มีความรู้เข้าใจหลักธรรมเลือนรางลงไปแล้ว	 ก็มี
ความรู้สึกแปลกแยกกับการปฏิบัติธรรม
	 ในพื้นถิ่นชนบททั่วไปของไทยนี้	 ตั้งแต่นาน
มากว่าศตวรรษแล้ว	เมือ่สงัคมไทยหนัไปหาความ
เจริญแบบสมัยใหม่	 คนไทยหลงใหลความเจริญ
แบบตะวันตก	ตื่นวิทยาศาสตร์	มองเห็นเมืองไทย
ล้าหลัง	 อะไรที่เป็นของฝร่ังจึงเป็นสากล	 คนไทย
หันหลังให้วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา	
หนัหน้าไปรอรบัและเลยีนแบบตะวันตก	คนเมือง
คนกรุงหันหน้าไปเมืองนอก	คนบ้านนอกหันหน้า
ไปเมืองกรุง	มุ่งไปหาสวรรค์ในเมืองที่แพรวพราว
ด้วยแสงสี	ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิต	แข่งกันหาเงิน
ให้ลูกหลานไต่บันไดการศึกษาสมัยใหม่	 ไป 
เล่าเรียนและหางาน	 ท�าให้มีความก้าวหน้าใน 
เมืองในกรุง	 ในแนวทางน้ี	 ชาวชนบทก็ห่างเหิน 
วัดออกไป	และไม่น้อยก็ถึงกับหันหลังให้วัด	
	 ฝ่ายวัดก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด	 ในสังคม
สมัยใหม่นี้	เงินตราคือความอยู่รอด	และคือความ
เป็นใหญ่เป็นโตเจริญก้าวหน้า	 วัดมากมายก็น่า
เห็นใจ	แต่สังคมก็ไม่รู้	ผู้คนก็ไม่เข้าใจ	วัดหลงลืม
หน้าที่แท้จริงของตัว	 พระต้องหันไปหาทางมี
รายได้	จัดงาน	จัดพิธี	และก่อสร้างรูปธรรมใหญ่
โต	ไปๆ	มาๆ	พระและวัดก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลศีล
ดูแลธรรมของชาวบ้าน	 ไม่ใส่ใจในหน้าที่ให้ธรรม	
ชาวบ้านก็ไปตามกระแสนิยมความเจริญของยุค
สมัย	 และถูกบีบรัดด้วยระบบสังคมสมัยใหม่	 วัด
กับบ้านห่างเหินกันไป	 เนื้อหาสารธรรมที่จะเข้า
ให้ถึง	 ซึ่งยังพยายามก้าวกันอยู่	 ก็เลิกรา	 แม้แต่
ประเพณบีวชเรยีน	อนัเป็นส่วนแก่นส่วนแกนของ
พระพทุธศาสนาแบบของไทย	ส�าหรบัสร้างบณัฑิต
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ผู้น�าท้องถิ่นอย่างมฆมาณพ	ก็เลอะเลือนจนแทบ
จะสูญหายไปจากแผ่นดินไทย	 แล้วก็อยู่กันแค่
ประเพณพีธิกีรรมอย่างท่ีว่ามา	เกดิเป็นสภาพของ
พระพุทธศาสนาของคนไทยที่อวดได้แต่รูปแบบ	
แทบจะเหลือแต่เปลือก	
	 เมื่อกระแสใหม่เข้ามาในถิ่น	 มีส�านักปฏิบัติ
ธรรม	 เขาพูดกันว่าคนมาปฏิบัติธรรมที่นั่น	 ชาว
บ้านหมดภูมิพื้นฐานทางธรรมไปแล้ว	 ยากที่จะรู้
เข้าใจว่า	ทีจ่รงินัน้	การปฏบิตัธิรรม	กค็อืค�าสามญั
ธรรมดาๆ	 นี่เอง	ปฏิบัติธรรม ก็คือเอาธรรมมา
ปฏิบัติ คือเอาธรรมมาใช้มาทําตามในการเป็น
อยู่ดําเนินชีวิต	ท�ากิจการงาน	ท�ามาหากิน	ตั้งแต่
ในบ้าน	พ่อแม่จะเลีย้งดูลูกให้ดีอย่างไร	ลูกทีดี่เป็น
อย่างไร	 สามีกับภรรยาอยู่กันอย่างไรดี	 คุณครูดี 
ท�าหน้าที่อย่างไร	 นักเรียนท�าอย่างไร	 จะเก่ง 
จะดี	 เพื่อนบ้านที่ดี	 ข้าราชการที่ดี	 พลเมืองดี 
เป็นอย่างไร	 ฯลฯ	 ในแต่ละคน	 ลึกเข้าไป	 ให้มี 
จิตใจที่ดี	 มีความเพียร	 มีสติ	 มีสมาธิ	 จะพัฒนา
ปัญญา	ใช้ปัญญาแก้ปัญหาและคดิการสร้างสรรค์
อย่างไร	ทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น	
	 ทีนี้	 ที่เขาตั้งชื่อเป็น	 “สํานักปฏิบัติธรรม” 
นั้น	 เป็นการพูดจ�าเพาะความหมายแบบรู้นัยกัน	
คือต้องการบอกว่าเป็นส�านักที่ให้คนมาฝึกปฏิบัติ
ธรรมในระดับจิตใจและระดับปัญญา	 หรือในขั้น
สมาธิและในข้ันวิปัสสนา	 ซึ่งเป็นขั้นที่ควรมีที่มี
เวลามีกระบวนวิธีปฏิบัติจริงจัง	ก็จึงตั้งเป็นส�านัก
ขึ้นมา	และชื่อนั้นถ้าจะพูดจะเขียนเต็มๆ	ก็จะยืด
ยาวเกินสะดวก	ก็ให้เรียกสั้นๆ	สักหน่อย	อย่างรู้
กนั	เหมอืนมวีงเลบ็ต่อท้ายว่า	“ส�านกัปฏิบติัธรรม	
(ขั้นสมถภาวนา	และ	วิปัสสนาภาวนา)”	ไม่ใช่ว่า
ปฏิบัติธรรมคือต้องไปท�าอะไรๆ	 อย่างในส�านัก
นั้น	 นี่คือความรู้ความหมายที่จะต้องให้ชาวบ้าน
รู้เข้าใจด้วย

	 แต่ทน้ีี	เพราะความแปลกแยกจากกัน	ไม่รูไ้ม่
เข้าใจกันให้ชดั	พอมสี�านักปฏิบติัธรรมข้ึนมาในถิน่	
หรอืใกล้ถิน่	ชาวบ้านไม่รูไ้ม่เข้าใจอยูแ่ล้วว่าปฏิบตัิ
ธรรมคืออะไร	 คร้ันได้ยินได้เห็นความเป็นไปใน
ส�านักปฏบิตัธิรรมน้ัน	ก็นึกว่า	อ๋อ		ปฏบิตัธิรรมคอื
อย่างน้ัน	ต้องไปเข้าพักในทีอ่ย่างน้ัน	แต่งตวัอย่าง
นั้น	กินนอนเป็นอยู่เดินยืนนั่ง	ท�าอะไรๆ	อย่างนั้น 
เราอยู่บ้านนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติธรรม	เรา
ไม่ต้องปฏิบัติธรรม	 แล้วชาวบ้านก็อยู่กับพุทธ
ศาสนาไปตามประเพณีพิธีกรรมต่อไป	 อย่างนี ้
ไม่ช้า	พระพุทธศาสนาก็หมดฐาน		

	 ที่อยู่ในชนบทห่างไกล	 บางทีตั้งส�านักแล้ว	
พระมุ่งเอาใจใส่ต้อนรับคนชั้นกลาง	 คนมั่งมีจาก 
ในเมอืงในกรงุ	แม้จะดใีนด้านหนึง่ดังทีว่่า	แต่กลาย 
เป็น	พระพุทธศาสนาแบบแยกส่วน	 เกิดความ
แปลกแยกอย่างที่ว่าแล้ว	กลายเป็นว่า	วัดทิ้งคน
พื้นถิ่น	 ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาแปลกแยกออกไป
จากพระพุทธศาสนา	ทั้งที่ว่า	แท้จริงนั้น	พื้นฐาน
ที่แท้จริงก็คือชุมชนทุกแห่งโดยเฉพาะในชนบท		
น่ันคือฐานแท้ที่พระจะต้องให้เขาเจริญงอกงาม
ปฏิบัติธรรมให้ได้ในชีวิตประจ�าวัน	นี่คือ	พระลืม
มฆมาณพ	 ลืมชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในชนบท		
ซึ่งควรถือว่าเป็นเจ้าของวัดตัวจริงที่ต้องเอาใจใส่ 
(ส�าหรับส�านักปฏิบัติธรรมบางแห่ง	 ที่เอาใจใส่
ชุมชนท้องถิ่นด้วย	 โดยมีการจัดกิจกรรมจัดการ
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สอนธรรมในระดับทิฏฐธัมม์	 แก่เด็กนักเรียนและ
แก่ชาวชุมชน	ก็ควรอนุโมทนา)
	 เป็นอนัว่า	คนพืน้บ้านชาวไร่ชาวนาคนในป่าเขา 
ในดงพงไพรนี้	 พระอย่าลืม	 วัดอย่าทิ้งเขา	 บัดนี้ 
ถงึเวลาจะต้องกลบัไปเอาใจใส่	ต้องส่งข่าวบอกให้
มฆมาณพกลบัมาใหม่	มฉิะนัน้กม็แีต่จะหมดจะพงั	
	 ดูกนัเถิด	ชาวบ้านเดีย๋วนีเ้ป็นอย่างไร	เมือ่กีน้ี้
เล่าให้โยมที่มาพบฟังทีหนึ่งแล้ว		ในถิ่นบ้านนอก	
ตามหมู่บ้าน	 บางทีมีภูเขาอยู่หลังหมู่บ้าน	 เวลา
นึกถึงภูเขา	 ชาวบ้านนึกอย่างไร	 ตามที่ได้เห็นมา
นานนักและหลายถิ่นแล้ว	คนถิ่นชาวบ้านนั้น	เขา
มองขึ้นไปบนภูเขา	 โดยคิดว่ามีอะไรจะให้เราเอา
มากินมาเสพได้บ้าง	มีไหมกระต่ายป่า	ไก่ป่า	ที่จะ
ไปยิงเอามาต้มมาแกงกิน	 มีไหมต้นไม้นั่นต้นไม้นี่
ที่จะไปตัดเอามาท�าฟืน	 คิดแต่จะไปหาไปเอามา
ให้ตัวได้เสพได้กิน	มองแต่ในแง่ที่จะเอา	แล้วก็ไป
ท�าร้ายไปท�าลาย	 ไม่มองในทางที่จะสร้างสรรค์	
อย่างน้ีพูดให้สั้นว่า	มองแบบตัณหา	 เขาไม่มอง 
อย่างมฆมาณพ		ซึง่มองในแง่ทีจ่ะท�า	จะสร้างสรรค์ 
พูดสั้นๆ	ว่า	มองแบบฉันทะ 
	 มฆมาณพนัน้มองอะไรๆ	ด้วยฉนัทะ	ไม่ว่าจะ
เห็นจะพบอะไร	ก็อยากท�าให้มันดี	ให้มันงาม	ให้
มันหมดจดสดใสเต็มเปี่ยมสมบูรณ์	 ไปพบที่ไหน
สกปรกรกรุงรัง	 ก็จะต้องท�าให้สะอาดเรียบร้อย 
น่าดู	 อย่างที่ว่าให้เป็นรมณีย์	 ที่ไหนขรุขระ	 เป็น
หลุมเป็นบ่อ	 ก็อยากท�าให้มันราบ	 ให้มันเรียบ 
ให้มันน่าอยู่ดูดี	เป็นรมณีย์	
	 คนมีฉันทะนั้น	 พอมองขึ้นไปบนเขาหลัง
หมูบ้่าน	กค็ดิว่า	เออ...	เขาลูกนีอ้ยูห่ลังหมู่บ้านเรา	
เป็นจุดสังเกต	เป็นภาพ	หรือเป็นที่แสดงลักษณะ
ของถิ่นด้วย	 ท�าอย่างไรจะให้บนเขานี้มีต้นไม้ขึ้น
กันเขียวขจี	ให้เขานี้มีป่างาม	ให้ถิ่นนี้ชุ่มชื้น	มองดู
อดุมสมบูรณ์	แล้วต่อไปในระยะยาว	มนัจะได้เป็น 

แหล่งอาหารของพวกเราด้วย	เราจะท�าให้มนัเป็น
รมณย์ี	เป็นทีร่ืน่รมย์	แล้วเราจะไปจัดบรเิวณสร้าง
ที่พบปะสังสรรค์	 ที่ท�ากิจกรรมดีๆ	 ของเด็กของ
ผู้ใหญ่	 ท�าเขาลูกนี้ให้เป็นศักด์ิศรี	 เป็นที่น่าอวด
แก่คนท่ีมาในถิ่นของเรา	 คนต่างถ่ินมาที่หมู่บ้าน
น้ี	 พอมองไปทางหลังหมู่บ้าน	 แลเห็นภูเขาก็จะ
ได้ชืน่ชม	มองเหน็หมูไ่ม้เขยีวขจ	ีงดงามน่ารืน่รมย์	
เป็นที่ต้อนรับให้เขาสดชื่นมีความสุข	 ชุมชนของ
เราก็มีเกียรติมีคุณค่า	 มีศักดิ์ศรี	 มีท่ีน่าภูมิใจ 
นี่คือเข้าหลักรมณีย์	อย่างที่ว่าแล้วข้างต้น		
	 ถ้าชาวบ้านมองเขาหลังบ้านด้วยฉันทะ	ก็จะ
คิดอย่างที่ว่านี้	คือมองดูด้วยใจที่อยากท�าให้มันดี	
อยากให้มนัหมดจดสดใส		ท�าอย่างไรจะให้มนังาม
สะพร่ังอุดมสมบรูณ์	แล้วต่อไปไม่ช้าเลย	สภาพถ่ิน	
สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนหมด	เขานั้นที่เคยแล้ง	มีแต่
ต้นไม้แห้งๆ	 ก็จะกลายเป็นที่สดชื่น	 มีต้นไม้เขียว
ขจี	 มีดอกมีผล	 แล้วใต้ร่มไม้ก็มีสัตว์มาพักอาศัย	
เป็นที่เหมาะส�าหรับให้คนไปจัดกิจกรรมดีๆ	 ไป
พักผ่อนหย่อนใจก็ได้	
	 นี่แหละ	ถ้ารู้จักฉันทะที่พระย�้าสอนไว้	ก็เลิก
พูดถึงตัณหาได้	 มาฝึกกันตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดง	
ชักชวนชี้แนะน�าทางให้เขาคิดในแบบที่เรียกว่า
คดิสร้างสรรค์	เรยีกให้สัน้ก็คอืฉนัทะ	พอฉันทะมา 
ตัณหาหาย ปัญหาหมด	 ทีน้ีก็ได้ความละ	 ก็
ก้าวหน้าพากันไปในการสร้างสรรค์และมคีวามสขุ	
ฉะนั้น	ที่พูดมานี้	 โยงกันหมด	มาลงที่	 “ฉันทะ”	
ฉันทะเป็นจุดเริ่ม	 เป็นต้นทาง	 เป็นตัวน�าหน้าให้
ก้าวไปในความงอกงาม	ในความเจริญพัฒนา	
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	 เวลานี	้คนไทยทัว่ๆ	ไป	ท�าท่าว่า	ไม่ว่าจะมอง
อะไร	กม็องด้วยตณัหากนัไปหมด	คดิแต่จะเสพ	ไม่
คิดจะสร้าง	จะเอาท่าเดียว	มองไปบนภูเขา	ก็จะ
เอาโน่นจะเอานี	้มนัมีอะไรให้เราเอา	เพราะฉะนัน้ 
ต่อไปนี้	 ต้องเปลี่ยนใจ	 ใส่แนวคิดกันใหม่	 ให้ 
ชาวบ้านมองขึ้นไปบนภูเขา	 พร้อมด้วยความนึก
ความคดิว่า	ท�าอย่างไร	จะให้มนัดมีนังาม	อย่างนัน้ 
อย่างนี้	 ให้มันสะอาดร่มรื่น	 มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์	
อะไรต่างๆ	อย่างนี้	ให้ฉันทะเด่นขึ้นมา		
 ต่อไปนี ้ต้องปลกุต้องปลกูฉนัทะให้ได้  แล้วก็ 
สร้างนักทาํบุญ  เป็นบญุกรแบบมฆมาณพข้ึนมา 
พระต้องสอนธรรมะให้ประสานบรรจบครบตลอด
ทุกระดบัให้เป็นองค์รวมทีส่มบรูณ์		ไม่ให้กะพร่อง
กะแพร่ง	 ให้ได้อัตถะ	คือจุดหมายหรือประโยชน์	
ครบตลอดทั้ง	 ๓	 ระดับ	 จะเน้นสัมปราย์	 (เรื่อง
จิตใจที่เลยตาเห็น)	 ไปถึงปรมัตถ์	 (เรื่องปัญญา
สูงสุด)	 ก็ไม่ว่า	 แต่ต้องไม่ท้ิงพื้นฐานคือทิฏฐธัมม	์
(เรื่องกินอยู่	 เงินทอง	สังคม	ที่ตาเห็น)	ต้องให้ถึง
ชาวบ้านทีส่มัยก่อนเขาเรยีกว่ารากหญ้า	แต่สมยันี้ 
จะเรียกอะไรก็แล้วแต่	 คือคนพื้นบ้านชาวไร่ 
ชาวนาป่าเขาชาวชนบท	ทัว่ทัง้หมด	จะต้องให้เข้า
มาในการปฏิบัติธรรม	 ตั้งแต่ท�าบุญพ้ืนฐาน	 ด้วย
การท�าหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์	 ให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่จะอยู่กันดี	พร้อมที่จะเจริญงอกงามในการ 
ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป

	 พระพุทธเจ ้าตรัสข้อปฏิบัติของคฤหัสถ  ์
ชาวบ้านไว้ใน	สงิคาลกสตูร	ว่าด้วยเรือ่งทิฏฐธัมม-ิ 
กัตถะ	(ประโยชน์ตาเห็น)	ก่อน	ชีวิตของชาวบ้าน
น้ันเป็นเรื่องของประโยชน์ตาเห็น	 เรื่องเงินทอง	
ทรัพย์สิน	 สุขภาพ	 อาชีพการงาน	 ยศ	 เกียรต	ิ
ไมตรี	 อยู่ร่วมกันดีในสังคม	 อะไรต่างๆ	 เหล่าน้ี	
พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องนี้แล้ว	 จึงมาสัมปรายิ- 
กัตถะ	 (ประโยชน์ภายหน้า	 เรื่องทางจิตใจลึกล�้า
เลยตาเห็น)	 และปรมัตถะ	 (ประโยชน์อย่างยิ่ง)	 
เอาทิฏฐธัมมิกัตถะ	 ประโยชน์ขั้นตาเห็นเป็นฐาน	
เมื่อเขาพร้อม	 เขามีคุณภาพชีวิตดี	 ก็เน้นเข้าไป
ในจิตใจ	 ให้มีความเจริญงอกงามทางจิตใจ	 ให้
ก้าวหน้าในสมาธ	ิแล้วขึน้ให้ถงึปัญญา	ก็จะได้ครบ 
จบสมบูรณ์	 ทีนี้ตอนนี้แทนที่จะเอาอย่างนั้น	 
พระท�าท่าไปมุง่ตอบสนองความต้องการทางจิตใจ	
เหมือนมองคนไทยอยู่ในกระแสที่สืบมาจากฮิปปี	้
ก็จะกระพร่องกระแพร่งอย่างที่ว่า	
	 เอาละ	 วันนี้ว่าไปว่ามาเลยพูดเสียยืดยาว	 
นี่แหละ	อยากจะเน้นเรื่องฉันทะ	เรื่องธรรมะของ
ชาวบ้าน	 เรื่องท�าบุญพื้นฐาน	ท�าหมู่บ้านของเรา
ให้ดี	ขั้นนี้ให้ได้เถิด	สังคมไทยนี่	ต้องปรับทิศทาง
กันใหม่	 จะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว	 ถ้าขืนปล่อย
ให้อยู่เรื่อยเฉื่อยกันไป	กระแสตัณหาจะพาพินาศ		
ต้องสร้างกระแสฉันทะข้ึนมา	พาเข้าในทางให้ได	้
แล้วการสร้างสรรค์ก็จะเริ่มต้นขึ้นมาได้	 แล้วการ
ท�าบุญที่ถูกต้องก็จะมา	การท�าบุญที่ถูกต้อง	ก็คือ 
เบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม	 การปฏิบัติธรรม 
ที่ครบองค์รวมก็จะได้ผลสมบูรณ์	
					วันนี้คิดว่าคุยกันเท่านี้ก่อน	ก็ขออนุโมทนา

ที่มา	:	ธรรมกถาหลังฟังปาติโมกข์	
ณ	อุโบสถวัดญาณเวศกวัน	สามพราน	นครปฐม	
วันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๖๒
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	 วันก่อน	 ผู ้ปกครองคนหนึ่งของโรงเรียน
อนบุาลทอส	ี	ถามอาตมาว่า		มีความคดิเห็นอย่างไร 
เก่ียวกับการให้พระมีสิทธ์ิเลือกต้ัง	 อาตมาบอก
ว่าถ้าใครปองร้ายพุทธศาสนา	ต้องการจะท�าร้าย
ศาสนา	 ก็คงเป็นสิ่งที่ดี	 แต่จะมีข้อเสียหายมาก	
ความเห็นของอาตมา	 เกิดจากการพิจารณาหลัก
พระวินัย	 ซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลก	 ไม่ยุ่ง
อยู่กับโลก	 แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่
ในโลก	 ถ้าหากว่า	 พระเข้าข้างพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง	 พระก็ไม่สามารถท�าหน้าที่
เป็นกลาง	เป็นทีป่รกึษาของคนทกุฝ่ายในสังคมได้	

	 นอกจากนั้นแล้ว	ถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้ง	แล้ว
จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่า	แล้วพระ
ท่านจะสามัคคกัีนอย่างไร	พระพทุธองค์ทรงถอืว่า
ความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย	
สิ่งไหนที่ท�าให้พระสงฆ์แตกแยก	 ก็เป็นอันตราย
ต่อพระศาสนา	 ความคิดเห็นในเรื่องการบ้าน
การเมือง	ก็ท�าให้เกิดการแตกแยกได้ในที่สุด	
	 ถ้าหากว่า		ในแต่ละวัด		มทีีอ่าจจะมพีระบางรปู 
ชอบพรรค	A	บางรูปชอบพรรค	 B	 อะไรเป็นต้น	
อย่างนัน้	กจ็ะท�าให้เกดิความวุน่วายในวดั	แล้วใน 
วัดก็ต้องยอมรับว่า	 ในปัจจุบัน	มีคอรัปชั่นเข้ามา 
ในสถาบันสงฆ์ไม่น้อย	 นั่นอาจจะกลายเป็นว่า
นักการเมืองมาแจกเงิน	 หรือว่าถวายปัจจัยแก่
เจ้าอาวาส	 หรือกับวัด	 โดยมีเงื่อนไขว่า	 จะต้อง
สนับสนุนพรรคนั้น	ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ	ไป
	 ที่จริงแล้ว	 ในประเทศไทย	 การที่พระสงฆ์
ไม่ยุ่งอยู่กับการเมือง	 เป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ด ี
ดีกว่าประเทศรอบๆ	 ที่นับถือพุทธศาสนาฝ่าย
เถรวาทเหมือนกัน	อย่างเช่น	ศรีลังกา	พม่า	เขมร	
ลาว	 เวียดนามใต้	 สาเหตุที่เป็นอย่างนี้	 ก็เพราะ

พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร

สงฆ์ไทย กับ การเมือง



เมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศ	
ศรีลังกา	 พม่า	 มาเลเซีย	 ตกเป็นเมืองข้ึนของ
อังกฤษ	ส่วนลาว	เขมร	พม่า	เป็นของฝรั่งเศส	ใน
ประเทศที่ทางตะวันตก	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	เป็นต้น
ปกครอง	ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหา-
กษัตริย์	 กับสถาบันสงฆ์จะขาดไป	 แล้วก็ท�าให้
เกดิปัญหามากมายในสงฆ์	เมือ่ถงึเวลาท่ีจะไล่ฝรัง่
ออกไป	 ก็เป็นธรรมดาว่า	 ชาวบ้านจะขอให้พระ
เป็นที่พึ่ง	 เป็นผู้น�า	 เพราะในสมัยนั้นผู้ที่มีปัญญา	 
มีความรู้ความสามารถ	ส่วนมากจะอยู่ในสถาบัน
สงฆ์	ในประเทศศรีลังกา	ประเทศพม่า	จึงเห็นได้
ชัดว่าพระมีบทบาททางการเมือง	แม้เมื่อศรีลังกา
ประกาศเอกราชแล้ว	 พระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์	 ม ี
การยุ่งกับการเมืองตลอดมา	 ในศรีลังกายังมีพระ
เป็น	ส.ส.ด้วยซ�้า

	 ถ้าหากว่า	 พระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบ้าน
การเมือง	 เวลาสังคมปั ่นป่วน	 สังคมมีปัญหา 
แล้วมีคนมาขอค�าแนะน�า	 พระผู้เป็นผู้น�าสังคม
ทางด้านศาสนา	ควรจะตอบอย่างไร	ควรจะเงียบ
ไม่พูดเลยหรือ	 ในความเห็นของอาตมา พระเรา 
มีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆ หรือว ่า 
ให้รู้ถึงคุณค่าทางพุทธ หรือส่ิงที่พระพุทธศาสนา
เห็นสมควร เห็นส�าคัญ เห็นว่าควรจะรักษาไว้ 
และควรจะพัฒนาให้มีขึ้น โดยไม่ต้องกล่าวถึง
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่ควรจะ
กล่าวถึงตัวบุคคล แต่กล่าวถึงหลักการ 

	 ยกตัวอย่างพระพุทธศาสนา	 ยังถือว่าหน้าที่
ของรัฐบาลสมัยก่อน	 คือหน้าที่ของพระมหา-
กษัตริย์	ทุกวันนี้หน้าที่นี้เป็นของรัฐบาล	คือ	การ
ให้ทุกคนในประเทศ	อยู่ด้วยการไม่ต้องเดือดร้อน
เรื่องปัจจัย	๔	ปัจจัย	๔	คือพื้นฐานต�่าสุดของการ
อยู่อย่างสงบสุขในสังคม	 และการเจริญในธรรม	
ปัจจัย	๔	ก็คือ	ทุกคนต้องมีอาหารพอกิน	เสื้อผ้า
พอใช้	 ต้องมีที่อยู่อาศัย	 แล้วก็ต้องมียารักษาโรค	
ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย	 ถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อ
ไม่ให้ใครขาดปัจจัย	 ๔	 แม้แต่ข้อใดข้อหน่ึงเป็น 
หน้าที่ของรัฐบาล	 นี้ก็เป็นหลัก	 ที่เรียกว่าฝาก
ไว้กับทุกคนที่ท�างานทางโลก	 ก็คือหลักการทาง
พระพุทธศาสนา	 เพราะว่าพุทธศาสนาสอนไว้ว่า	
การเกดิเป็นมนษุย์กม็โีอกาส	เรามโีอกาสพฒันาตน 
แต่มีเงื่อนไขว่า	ถ้าขาดปัจจัย	๔	 เราก็ไม่สามารถ
ที่จะพัฒนาตนได้	 คือพระพุทธเจ้าไม่เคยละเลย 
ในเรื่องของวัตถุ	 ถ้าไม่มีอาหารพอกิน	 ไม่มีที่อยู่
อาศัย	 เป็นหน้ีเป็นสิน	 ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มี
โอกาสรกัษาโรคได้	ทนีีเ้ราจะพูดถงึเรือ่งการพฒันา
ทางศีล	ทางสมาธิ	ทางปัญญา	อะไร	คนก็ฟังไม่ได้	
เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้
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	 อย่างเรื่องศีลธรรมในสังคม	 ความซ่ือสัตย์
สุจริต	การปราบคอรัปชั่น	การสนับสนุนศีลธรรม
ในสังคม	 นี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้
ความส�าคัญ	 ดังนั้น	 พระเราก็สามารถพูดได้ใน
หลักการ	 ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง	 พยายาม 
ลดความโลภหรือการให้เงิน	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด
ในสังคม	 เรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องให้ความส�าคัญ
แน่นอน	 คนต้องมีงานท�า	 แต่ว่าในหลายกรณีมี
การสร้างโรงงาน	
 ยกตวัอย่างท่ีมกีารลดหย่อนภาษขีองนกัลงทนุ 
ต่างชาติให้เขามาสร้างโรงงานในประเทศไทย	ต้อง
ดูให้ดีว่า	 ชาวบ้านเขามีงานท�ามากขึ้น	 แต่บางที
เง่ือนไขนั้นก็มีการผ่อนคลาย	 ในเรื่องมาตรการ
ความปลอดภัยในโรงงาน	 ท�าให้คนงานท�างาน 
ในที่อันตราย	มีอุบัติเหตุบ่อย	หรือว่าบางทีก็เรื่อง 
มาตรการเก่ียวกับสภาพอากาศในที่ท�างาน	 ความ 
ปลอดภัยอย่างอื่น	 หรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	
	 เพราะฉะนั้น	 อย่าดูแค่ตัวเลขในระยะส้ัน	 
ดูว่า	เออ	ได้ก�าไร	เจริญ	เศรษฐกิจเจริญ	แต่ถ้าดู 
ในระยะยาว	 ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน	
ดูทั้งสุขภาพกาย	 สุขภาพใจ	 ดูผลกระทบต่อ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	ถ้าเราคิดเป็นตัวเลข	ก็อาจ
จะท�าให้ก�าไรมหาศาลลดน้อยลงไปมาก	แล้วก�าไร
ส่วนมากก็ไม่ได้อยู่เมืองไทย	 ไปอยู่ต่างประเทศ	
แต่นั่นสิ่งที่ส�าคัญก็คือ	เราต้องการให้ความส�าคัญ 

กับคน	 ให้ความส�าคัญกับคนทุกคน	 ให้ถือว่าคน
ต้องมาก่อนสิ่งของ	ความอยู่ดีในระยะยาว	น่าจะ
ส�าคัญกว่าการได้ก�าไรในระยะสั้น	อย่างนี้เป็นต้น
	 ดงันัน้เราก็ให้คนเป็นศนูย์กลาง	เป็นเพือ่นกัน
ทกุคน	เกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วยกนัทกุคน	เกลยีดทกุข์ 
รักสุขด้วยกัน	 และอีกอย่างหน่ึงที่จะพูดถึงหลัก 
พุทธ	ตอนนี้	เรามีแขกมาในเมืองไทยจ�านวนมาก 
อาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยว	 
แต่หมายถึง	 ชาวลาว	 ชาวพม่า	 ชาวเขมร	 ที่มา
ท�างานอยู่ในเมืองไทย	 ชาวพุทธเราต้องมองว่า	
หนึ่ง	 เพราะพวกเขาเป็นเพื่อนเกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	
เป็นมนุษย์ด้วยกันแล้ว	สอง	พวกเขาเป็นผูท้ีนั่บถอื
ศาสนาเดียวกันกับเรา	 ก็ยิ่งควรจะให้เกียรติเขา 
เป็นเพื่อน	ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย	
	 ในเมืองไทยน้ี	 อาตมาได้ฟังหลายเร่ืองที่ 
คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่เข ้ามา 
ท�างาน	 ดังนั้น	 อย่าถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สอง 
เขาก็เป็นเพือ่นเหมอืนกัน	เหมอืนคนไทยสมยัก่อน 
หรอืว่าสมยันีก้ต็าม	ทีไ่ปหางานท�าในตะวนัออกกลาง 
และกห็วงัว่า		ไปต่างประเทศ		ไปหางานทีไ่หน		คนทีน่ัน้ 
เขาก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบเรา	 เหมือนตอนนี้
เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้น	ก็มีคนที่จนกว่าเรา
เข้ามาท�างาน	 เราก็ต้องเมตตาเขา	 ให้ความเป็น
ธรรมกับเขา	
	 อันน้ีก็เป็นเรือ่งทีส่�าคญั	เพราะเป็นสิง่ทีอ่ยาก
เผยแผ่มาก	 อย่าเอารัดเอาเปรียบต่อคนที่ไม่มี
อ�านาจ	คนมอี�านาจ	ต้องมคีวามรบัผดิชอบ	ความ
รับผิดชอบของผู้มีอ�านาจคือไม่เอารัดเอาเปรียบ
คนที่ไม่มีอ�านาจ	หรือมีอ�านาจน้อยกว่า	
	 น่ีเป็นข้อคิดข้อพิจารณาบ้างเล็กน้อย	 ที่ขอ
ฝากไว้	วันนี้คงพอสมควรแก่เวลา
ที่มา	:			พระธรรมเทศนา	วันที่	๖	มีนาคม	๒๕๖๒
ณ	โรงเรียนปัญญาประทีป	ปากช่อง	จ.นครราชสีมา
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	 ความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือตน	หรือ
ว่าการท�าประโยชน์ตน	กับการค�านึงถึงประโยชน์
ของผู้อื่นนั้น	ที่จริงก็เป็นหัวใจส�าคัญของวินัยสงฆ์	
พระวนิยั	คอืข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์	พระ
สงฆ์จะมีหลักอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า	 จะต้องนึกถึง
ส่วนรวมอยู่เสมอ	 ส่วนรวมที่ว่านี้	 ได้แก่	 หมู่สงฆ	์
และรวมไปถึงญาติโยม	 อันนี้เป็นวินัย	 ที่ก�ากับ
การประพฤติปฏิบัติของพระ	พระเรานี้	แม้จะมา
บวชเพื่อการพ้นทุกข์ส่วนบุคคล	 แต่พระวินัย	 ก็
ก�ากับว่าพระจะต้องให้ความส�าคัญกับประโยชน์
ของส่วนรวมด้วย	 ถ้าหากว่าสงฆ์มีกิจ	 แม้พระจะ
ไปบ�าเพ็ญฌาน	บ�าเพ็ญสมาธิภาวนา	ก็ไม่ควรจะ
ละเลยกิจของสงฆ์เหล่านั้น	
		 ในสมัยพทุธกาล	มพีระอรหนัต์	พระอนาคาม	ี
ที่ท่านจะเข้านิโรธสมาบัติ	 ซึ่งนิโรธสมาบัตินี้ก็เข้า
หลายวนั	ก่อนจะเข้านโิรธสมาบตั	ิท่านจะก�าหนด

ไว้เลยว่า	ถ้าหากว่ามีกิจของสงฆ์ที่จะพึงท�า	ท่าน
จะออกจากสมาบัติ	จะออกมาทันทีโดยไม่รอใคร
มาเรยีก	อนัน้ีเป็นส�านึกของพระทีถู่กปลกูฝัง	ด้วย
สิง่ทีเ่รยีกว่าพระวนัิย	ซ่ึงเป็นหน้าทีข่องสงฆ์เลยว่า	
แม้จะไปบ�าเพ็ญฌาน	บ�าเพ็ญสมาธิ	แต่จะละเลย
กิจของส่วนรวมไม่ได้	
  กจิของส่วนรวม	ก็ม	ี๒	อย่าง	คอื	กิจธรุะของ
เพือ่นร่วมคณะ เพือ่นร่วมสงฆ์	พระพทุธเจ้าท่าน
เคยต�าหนิ	พระทีไ่ม่สนใจ	ไม่ช่วยเหลอืกิจส่วนรวม	
เพื่อนในหมู่สงฆ์ก�าลังท�าจีวร	ร่วมกันเย็บจีวร	แต่
มีพระบางรูป	 ท่านไปบ�าเพ็ญฌาน	บ�าเพ็ญสมาธ	ิ
ท่านรูแ้ล้วแต่ไม่มาร่วม	ไม่มาช่วย	เช่นน้ีก็ถกูต�าหนิ	
เหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของหมู่สงฆ์	ซึ่งที่ถูกต้องคือ
ต้องใส่ใจส่วนรวม แม้ว่าการมาเป็นพระ หน้าที่
สําคัญ คือการฝึกจิต พัฒนาตนให้มีความเจริญ
งอกงามในส่วนบุคคลก็ตาม

ธรรมกถา
พระไพศาล วิสาโล

ความสัมพันธ์ที่ต้องไปกนัด้วยดี
มนุษย์ กับ สิ่งแวดล้อม



	 นอกจากกจิของหมูค่ณะแล้ว	ทีส่�าคญักว่านัน้
คือ	กิจการของสงฆ์ ที่เรียกว่า	สังฆกรรม	ซึ่งถือ
เป็นกิจที่พระทุกรูปต้องเข้าร่วม	 โดยเฉพาะอย่าง
เช่น	 การลงโบสถ์	 การสวด	 การทานปาติโมกข	์
ท่ีพูดอย่างนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า	 พระสงฆ์	 ซึ่งถือว่า
เป็นตัวแทนของบุคคลในอุดมคติในพุทธศาสนา	
คณุธรรมของท่าน	ต้องให้ความส�าคญัทัง้ประโยชน์
ตนและประโยชน์ท่าน	ในด้านหนึง่	ท่านก็ท�าความ
เพียร	เจริญอิทธิบาท	๔	เพื่อให้ความทุกข์หมดไป	
เพื่อให้เกิดปัญญาเจริญงอกงาม	 แต่อีกด้านหนึ่ง	
ท่านกม็ภีาระหน้าที	่มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม	
ที่จะละเลย	หรือมองข้ามไม่ได้	
	 ที่อาตมาพูดเช่นนี้	 ก็เพราะมี	 ชาวพุทธ 
จาํนวนมาก สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตน แต่ละเลย 
ประโยชน์ส่วนรวม	 ประโยชน์ส่วนรวมที่ว่าน้ี 
ก็อาจจะได้แก่	การท�ากิจของส่วนรวม	ของชุมชน	
ไปจนถึงส่วนรวมที่เป็นระดับสังคม	ประเทศชาต	ิ
มีหลายคน	 เวลาท�าบุญ	 ก็จะนึกถึงแต่ประโยชน์
ตัวเอง	ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ	ความมั่งมี	หรืออาจ
จะหมายถึง	ความสขุ	ความสงบในจติใจ	กแ็ล้วแต่	
แต่มักจะไม่ค�านึงถึงส่วนรวม	
	 เมื่อสองเดือนก่อน	 อาตมาได้ไปประเทศ
อินเดีย	 ได้ไปสักการะสังเวชนียสถาน	 สถานที่

แห่งหนึ่งที่ไป	คือ	เขาคิชฌกูฏ	ซึ่งมีที่ประทับของ
พระพทุธเจ้าอยูบ่นยอดเขา	และมถี�า้ของพระโมค-
คลัลานะ	พระสารบีตุร	ไปแต่เช้า	อาจจะเป็นคณะ
แรกๆ	สิ่งที่เกิดขึ้นที่พบก็คือ	มีขยะอยู่เต็มไปหมด	
ไม่ใช่ระหว่างทางเท่าน้ัน	แม้กระทัง่ในถ�า้พระสาร-ี 
บุตร	พระโมคคัลลานะ	แม้กระทั่งลานที่อยู่ใกล้ๆ	
มลูคนัธกฎุ	ีทีพ่ระพทุธเจ้าเคยเสดจ็ประทบั	กม็ขียะ 
	 จะว่าเป็นขยะท่ีเกิดจากนักท่องเที่ยวก็คง
ไม่ใช่	จริงอยู่ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะ	แต่ขยะที่เห็น	
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขวดน�้า	 ขวดพลาสติก	 หรือห่อ
ขนม		แต่ยงัมห่ีอเทยีน		ห่อธปู		ซึง่เหล่านีไ้ม่ได้มาจาก
นักท่องเทีย่ว	แต่ต้องมาจากชาวพทุธทีไ่ปสกัการะ	
ท�าไมชาวพุทธไปสักการะบูชาพระพุทธเจ้า	แต่ไม ่
รู้สึกตะขิดตะขวงใจ	ที่ทิ้งขยะไว้ตรงที่นั้น	แปลว่า
อะไร	แปลว่าเขาไปสกัการะเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั 
คอืเพือ่ใจสบาย	หรอืเพือ่ให้มีโชคมลีาภ	แต่ไม่สนใจ
ส่วนรวม	 ว่าสถานท่ีจะสกปรกเพราะการกระท�า
ของเขาหรือไม่	ไปท�าบุญแล้วสบายใจ	แต่สถานที ่
ตรงนั้นจะสกปรกมัวหมองอย่างไร	ฉันไม่สนใจ	
			 แปลว่าอะไร	แปลว่า	 เขาสนใจแต่ประโยชน์
ส่วนตน	 ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม	 ทั้งๆ	 ที่
ประโยชน์ส่วนรวมน้ัน	 ก็เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธ
เราไปสักการะ	 แน่นอนว่า	 ในบ้าน	 ในห้องพระ 
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ที่บ้าน	เขาจะไม่ทิ้งขยะแบบนั้น	เขาไม่ท�าแน่	รวม
ทั้งกล่องธูป	กล่องเทียน	แต่ท�าไมเขาท�าตรงนั้น	ก็
เพราะมันเป็นที่สาธารณะ	 และเนื่องจากเขาไม่มี
ส�านึกเรื่องประโยชน์ส่วนรวม	 ก็จะไม่สนใจว่า 
ที่สาธารณะนั้นจะสกปรกหรือไม่	
		 และไม่ใช่ที่นั่นที่เดียว	 ไม่ใช่ท่ีอินเดียที่เดียว	
ที่ลังกา	เมืองไทย	พม่า	สถานที่ที่มีคนไปสักการะ
บูชาทางพุทธศาสนา	 มีขยะท้ังนั้น	 ทุกคนไปเพ่ือ
จะท�าบุญ	 แล้วพอใจที่ได้ท�าบุญ	 แต่ไม่สนใจว่า	
สถานท่ีที่ตนไปนั้นจะสกปรกหรือไม่	 ที่จริงคนที่
ไปท�าบุญนั้น	นอกจากไม่ทิ้งขยะแล้ว	ควรจะเก็บ
ขยะด้วย	 ถ้ามีส�านึกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมแล้ว	 เมื่อไปท�าบุญ	 ใจสบาย	
รู ้สึกม่ันใจในโชคลาภที่จะมี	 หรือเกิดความปีต ิ
อิ่มเอมแล้ว	ก็ต้องสนใจ	ใส่ใจ	ไม่ท�าให้	หรือปล่อย
ให้สถานที่นั้นสกปรก	เห็นขยะก็ช่วยเก็บ	ไม่ใช่แค ่
เดินผ่าน	 ด้วยความสบายใจว่า	 ฉันได้มาท�าบุญ	 
ได้มากราบพระพุทธเจ้าแล้ว
	 เหล่านีเ้ป็นตัวอย่างว่า	เวลานีช้าวพทุธ	(ไม่ใช่
เฉพาะเมอืงไทยอย่างเดยีว	ทีอ่ืน่ด้วย)	เรานกึถงึแต่
ประโยชน์ส่วนตน	แต่มองข้ามประโยชน์ส่วนรวม	
เราไม่มีความใส่ใจในสถานท่ีที่เป็นสาธารณะ	 ใน
หลายส�านกั	หลายวดั	จะมีคนจ�านวนหนึง่	ทีส่นใจ
แต่การปฏบัิตธิรรม	เจริญสมาธภิาวนา	แต่งานของ
ส่วนรวมจะไม่แตะ	ไม่ช่วย	จะไม่รับผิดชอบ	ไม่ว่า

จะเป็นงานครัว	 งานท�าความสะอาด	 เพราะเขา
อาจจะคิดว่า	ถ้าไปช่วยท�างานเหล่านั้นแล้ว	ใจจะ
ฟุง้ซ่าน	จะท�าให้ใจไม่สงบ	แต่สิง่เหล่าน้ีสะท้อนให้
เหน็ว่า	ชาวพทุธจ�านวนมากละเลยประโยชน์ส่วน
รวม	สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตน		สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ความเห็นแก่ตัว	 ทั้งที่การท�าประโยชน์ส่วนรวมก็
เป็นการขดัเกลาจติใจให้มคีวามเห็นแก่ตวัน้อยลง	
	 นี้คือปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นกับชาวพุทธ
จ�านวนมาก	 คือไม่สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองท�า	 แม้จะ
เป็นการท�าบุญ	 ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
ส่วนรวม	ต่อสถานที่ที่ตนได้พักอาศัย	โดยเฉพาะ 
เรื่องขยะนี้	 เห็นได้ชัดมาก	 มาท�าบุญ	 มารับ 
ความสงบเย็นในจิตใจ	แต่ก็ทิ้งขยะไว้จ�านวนมาก 
เพราะไม่มีความส�านึกว่า	 สถานที่สาธารณะ	 
แม้กระทั่งวัด	 ก็เป็นสถานท่ีท่ีตัวเองควรจะใส่ใจ	
กลับไม่สนใจว่าส่วนรวมมีปัญหาอย่างไร	 ไม่ว่า
ส่วนรวมนั้นจะหมายถึงวัด	หรือจะหมายถึงสังคม 
ประเทศชาติ	 เราจึงเห็นคนท่ีปฏิบัติธรรมกัน 
เยอะแยะ แต่ว่าไม่สนใจเรือ่งสิง่แวดล้อม ไม่สนใจ
ปัญหาสงัคมท่ีเกดิขึน้ หรอืแม้กระท่ังไม่สนใจว่า  
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพระศาสนา ฉะนั้นจึง 
ไม่เกิดความสนใจ ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะ
ไปช่วยเหลือ ไม่รับผิดชอบส่วนรวม
	 เดีย๋วน้ีอย่าว่าแต่ส่วนรวมทีเ่ป็นประเทศชาติ	
หรอืส่วนรวมทีเ่ป็นหมูบ้่านเลย	แม้ส่วนรวมทีเ่รยีก
ว่าครอบครัว	 ก็ไม่ค่อยสนใจ	 มีนักปฏิบัติธรรม
จ�านวนมาก	 ที่ชอบไปท�าบุญก็ดี	 ไปปฏิบัติธรรม
ก็ดี	 แต่พอกลับมาถึงบ้าน	 กลับไม่สนใจที่จะช่วย
งานบ้าน	พ่อแม่ป่วย	 พ่อแม่แก่	 ต้องท�างานบ้าน	
แต่ลกูไปท�าบญุกลบัมา	ลกูไปปฏบิตัธิรรมกลบัมา	
ไม่สนใจจะช่วยงาน	 ไม่สนใจจะช่วยเหลือพ่อแม่	 
ไม่สนใจสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของครอบครัว	
ของบ้าน	
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	 อาตมาคงไม่ทราบนะ	 ถ้าไม่มีคนมาฟ้อง	 
แต่มีคนมาฟ้อง	 อาตมาจึงคิดว่า	 มีอย่างนี้ด้วย 
หรือนี่	 ไปท�าบุญ	 ไปปฏิบัติธรรม	 ไปได้ทั่ว	แต่ว่า 
พ่อแม่เป็นอย่างไร	ท่านจะท�างานบ้านหนกัแค่ไหน	
ไม่สนใจ	ไม่เข้ามาช่วย	หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ป่วย	
ก็ไม่เข้ามาดูแล	แต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมที่ไหน	ไปได้	
หรือไปท�าบุญที่ไหน	ไปได้	แต่ถ้าให้มาดูแลพ่อแม่	
ไม่เอา	บอกว่า	ขอท�าบุญอุทิศให้แม่	ส่งบุญมาให้
แม่แล้วกัน	เอาบุญมาฝากนะแม่	แต่จะให้ช่วยแม่
ท�างานนี่	ไม่ท�า	
	 เหล่าน้ีแสดงว่า	 มันต้องมีความผิดพลาด 
อะไรบางอย่างเกีย่วกบัความเข้าใจและการปฏบิตัิ 
ของชาวพุทธ	 โดยเฉพาะเรื่องของการไม่ให้ 
ความส�าคัญกับประโยชน์ท่าน	 ซึ่งเรื่องประโยชน์
ท่านนี้	 ไม่ต้องพูดถึงในระดับพระศาสนา	 หรือ
ประเทศชาติ	แม้ในเรือ่งครอบครวั	ซึง่ใกล้ชิดทีส่ดุ	
ตอนนีก้ไ็ม่สนใจแล้ว	ชาวพทุธเรานี ้ถ้าปฏบิตัถิกู 
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพระศาสนา เราต้อง 
ไม่นิง่ดดูาย ปัญหาอะไรเกดิขึน้กบัสงัคม เราต้อง 
กระตือรือร้นที่จะช่วย เพราะถือว่าน่ันก็เป็น 
การปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
 ท่ีจริงประโยชน์ตนนีก้ย็งัมีคู่	ได้แก่	ประโยชน์
ขั้นต้น กับ	ประโยชน์ขั้นสูง	 ประโยชน์ข้ันต้น	
ภาษาบาลีเรียกว่า	“ทิฏฐธัมมิกัตถะ”	ประโยชน์
ขัน้สูง	เรยีกว่า	“สมัปรายกิตัถะ” ซึง่ทีจ่ริง	รวมถงึ 
ประโยชน์สูงสุดด้วย	คือ“ปรมัตถะ” 

 ทั้งประโยชน์ขั้นต้นและประโยชน์ขั้นสูงนี ้
เป็นสิ่งที่เก้ือกูลกัน	 จะสนใจแต่อันหน่ึงอันใด 
ไม่ได้	 ประโยชน์ขั้นต้นก็ได้แก่	 การมีสุขภาพด ี
การมีสถานภาพ	มีเงิน	มีงาน	มีครอบครัวที่ผาสุก	
มีมิตรที่ดี	อันนี้เป็นประโยชน์ทางโลกที่เห็นได้ชัด
 ประโยชน์ขั้นสูง	 หมายถึง	 ประโยชน์	 หรือ
ความสุขในจิตใจ	 เช่น	 ความอบอุ่นใจที่มีหลัก
ยึดเหนี่ยว	 เพราะมีศรัทธาที่ดีงาม	 มีความอิ่มใจ	
เพราะว่าได้มีความเอื้อเฟื้อ	การเสียสละ	มีความ
ภาคภูมิใจ	 เพราะประกอบชีวิตในสิ่งที่เป็นสุจริต	
ไม่เบียดเบียนใคร	 มีปัญญา	 มีความแกล้วกล้า	 
มีความมั่นใจ	เหล่านี้คือประโยชน์ขั้นสูง	เป็นเรื่อง
ประโยชน์ทางจิตใจ	 ความอบอุ่นใจ	 ความอ่ิมใจ	
ความภาคภูมิใจ	 และความมั่นอกมั่นใจ	 ซึ่งมันมี
ประโยชน์ขั้นสูงสุด	ที่เรียกว่า	ปรมัตถะ	ที่รวมอยู่
ในประโยชน์ขัน้สงู	หรอื	สมัปรายกัิตถะ	ได้แก่	การ
ที่มีจิตใจไม่หวั่นไหวเม่ือมีอะไรมากระทบ	 ความ
พลัดพราก	 สูญเสีย	 การต่อว่าด่าทอ	 เกิดขึ้นกับ 
ตวัเองก็ไม่หว่ันไหว	ยงัมใีจเกษมสานต์	มจิีตผ่องใส	
ใจไม่ทุกข์	เป็นอิสระ	ซึ่งที่จริงก็คือนิพพานนั่นเอง
	 คนเรา	 แม้จะมุ่งประโยชน์ส่วนตน	 ก็ควร
ให้ได้ทั้งสองอย่าง	 คือ	 ประโยชน์ขั้นต้น	 และ
ประโยชน์ขั้นสูง	 หรือประโยชน์ขั้นสูงสุด	 เพราะ
ประโยชน์ขั้นต้นนั้น	 เช่น	 การมีสุขภาพดี	 การ 
มีเงิน	มีงาน	มีสถานภาพ	ก็มีส่วนช่วยท�าให้เข้าถึง
ประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปได้
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	 ในสมัยพุทธกาล	 มีฆราวาสบางท่านหิวโซ 
แต่เดินทางมาฟังธรรมพระพุทธเจ้า	 แทนที่
พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรม	 ก็ให้อาหารกินก่อน	
พอเขาได้ทานอาหารแล้ว	พระพทุธเจ้าแสดงธรรม	
เขาก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน	 แน่นอนว่า
หลายคนหรือส่วนใหญ่คงท�าไม่ได้แบบนั้น	 แต่ว่า 
ถ้าเรามีสุขภาพดี	 ไม่อดไม่อยาก	 ไม่หิวโหย	 เรามี
ชีวิตการงานที่ราบรื่น	มันก็ท�าให้การปฏิบัติธรรม
ให้เกิดความเจริญงอกงามในจิตใจ	 ที่เรียกว่า
ประโยชน์ขั้นสูงนี้		มันเป็นไปได้
	 ขณะเดียวกัน	 เมื่อเราเข้าถึงประโยชน์ขั้นสูง 
โดยเฉพาะ	 การที่เรามีอริยทรัพย์	 มีจิตผ่องใส	 
ใจเบกิบาน	เป็นอสิระ	ไม่ยดึติดในส่ิงเสพวัตถ	ุกจ็ะ 
ช่วยให้การแสวงหาประโยชน์ขั้นต้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง	 อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม	 ไม่ใช่เอาแต่
แสวงหาทรัพย์จนไม่รู ้จักหยุด	 จนเกินความ
พอดี	 หรือว่าเสพเพื่อแสวงหาความเอร็ดอร่อย	 
จนกระทั่งเกิดโรค	 เกิดภัย	 แก่ร่างกาย	 เป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนแบบไม่ลุม่หลง	ไม่เพลนิ
ในความสุข	และไม่ทุกข์เมื่อสูญเสีย	
	 อย่างไรก็ตาม	 ก็มีแนวโน้มที่ชาวพุทธเรา 
จะละเลยประโยชน์ขั้นสูง	 ประโยชน์ขั้นสูงสุด	 
จะสนใจแต่ประโยชน์ขั้นต้น และประโยชน์ 
ขั้นต้นนี้	 ก็จะถูกลดทอนเหลือเพียงความมั่งมี	
ความร�า่รวย	หรือเงนิทอง	เดีย๋วนี	้พอบอกว่า	อายุ	
วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 ก็จะไม่สนใจ	 แต่พอบอกว่า 
ปฏิภาณ	ธนสารสมบัติ	นี่จะหูผึ่งเลย	อายุ	วรรณะ	
สุขะ	 พละ	 นี่เป็นประโยชน์ขั้นต้น	 แต่เดี๋ยวนี ้
ประโยชน ์ ข้ันต ้นที่คนสนใจคือ	 ความมั่ งม	ี 
ความร�่ารวย	แล้วก็ไม่สนใจประโยชน์ขั้นสูง	
	 มีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัยหลวงปู่ดู่	พรหมปัญโญ	
มีชีวิตอยู่นั้น	 มีพระรูปหนึ่งท่านจะมาลาสึก	 เมื่อ
ครบก�าหนดสึก	 ท่านก็มาหาหลวงปู่	 เพื่อขอให้

หลวงปู่พรมน�้ามนต์และให้พร	 ระหว่างที่หลวงปู ่
พรมน�้ามนต์น้ัน	 พระรูปน้ีก็ก้มกราบ	 และนึก
อธิษฐานในใจ	 ขอความมั่งมีมหาศาล	 ขอลาภ 
ขอผลพูนทวี	มีกินมีใช้ไม่หมด	จะได้แบ่งไปท�าบุญ
เยอะๆ	ท่านแค่นึกในใจ		
						เมือ่เงยหน้าขึน้มา	กส็บตาหลวงปู	่หลวงปู่จ้อง
หน้าเลยนะ	และบอกว่า	“ไอ้ทีท่่านคดินัน้มนัต�า่นะ 
คดิให้สงูไว้ไม่ดหีรอื แล้วเรือ่งทีท่่านคดิจะตามมา”  
ทีท่่านคดิน่ะมนัต�า่	คอือะไร	ก็คอืมนัเป็นประโยชน์
ขั้นต้น	คิดให้สูงไว้ไม่ดีหรือ	ก็คือ	คิดถึงเรื่องความ
สขุ	ความเยน็	ความสงบในจิตใจ	หรอืการมธีรรมะ
ในใจ	พูดอีกอย่างคือคิดถึงการมีอริยทรัพย์ดีกว่า	
	 เวลาไปท�าบุญ	 ไปขอพรพระ	 สิ่งที่ชาวพุทธ
จ�านวนมาก	อยากจะได้ฟังคือ	รวย	รวย	รวย	แต่
ไม่ได้คดิเลยว่า	คนทีร่วยแต่ฆ่าตวัตายก็มาก	แม้แต่
อายุ	 วรรณะ	สุขะ	พละ	ก็ไม่ได้เป็นหลักประกัน
แห่งความสุข	 คนที่ฆ่าตัวตายจ�านวนมาก	 ก็มีที่ 
ไม่ได้เจบ็	ไม่ได้ป่วยอะไร	บางทเีขากยั็งมีก�าลงัวงัชา 
ที่ดี	 แต่เพราะว่าประโยชน์ขั้นต้นนั้น	 ไม่เพียงพอ 
ที่จะท�าให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง	 มันเป็นแค่
พื้นฐาน	 ความสุขอย่างแท้จริงอยู่ที่ใจ	 ซึ่งจะเกิด
ขึ้นได้ก็ต่อเม่ือ	 เราสร้างสมคุณธรรม	บ�าเพ็ญคุณ
งามความดี	มีศรัทธา	มีศีล	มีจาคะ	คือความเสีย
สละ	มีปัญญา	มีสติสัมปชัญญะ	ความรู้ตัว	ตรงนี ้
คือประโยชน์ขั้นต้น	 ที่จะน�าไปสู่ประโยชน์ขั้น
สูงสุด	คือความเป็นอิสระ	คือ	ไม่หวั่นไหวเมื่อเจอ 
ความสูญเสีย	 ไม่ใช่ว ่าดีใจเมื่อได้ลาภ	 ได้ยศ 
ได้สุข	 ได้สรรเสริญ	 แต่พอเสื่อมลาภ	 เสื่อมยศ		
หรือว่าเจอค�านินทา	 เจอทุกข์	 จิตใจก็หม่นหมอง 
คับแค้น	 โศกเศร้า	 ร�่าไรร�าพัน	 ซ่ึงก็เป็นเยอะ 
กับคนที่ประสบความส�าเร็จที่มีประโยชน์ขั้นต้น 
มีเงินทองมากมาย
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	 ชาวพทุธเรานีม้แีนวโน้มทีจ่ะละเลยประโยชน์
ขั้นสูงไป	 และพอเราไปสนใจแต่ประโยชน์ขั้นต้น	
การที่จะจมอยู่ในความทุกข์	หรือการที่จะหลงไป
ในทางที่ผิด	ทางอบาย	ก็เกิดขึ้นง่าย	ฉะนั้น	ถ้าเรา 
เห็นความส�าคัญของประโยชน์ตนอย่างแท้จริง	 
เราจะไม่คิดแต่จะเอา	 แต่เรายังฝึกจิตให้มุ่งที่จะ
ละด้วย	
	 พูดมา	 ๓	 คู่แล้ว	 คือ	 ทําจิต	 และ	 ทํากิจ
แล้วก็	ประโยชน์ตน	 กับ	ประโยชน์ท่าน	 โดยท่ี
ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่าน	 ก็ต้องมี	 ๒	 ส่วน	
คือ	ประโยชน์ขั้นต้น	แล้วก็	ประโยชน์ขั้นสูง	เมื่อ
เราจะท�าประโยชน์ให้เกดิขึน้กบัผู้อืน่หรอืส่วนรวม		
ก็อย่านึกถึงแต่เรื่องมีทรัพย์	 หรือการมีสุขภาพดี	
การมีเงิน	 มีงาน	 ต้องนึกถึงประโยชน์ขั้นสูงด้วย	
คือการท�าให้พบความสงบในจิตใจ	มีความอบอุ่น
ใจ	 เพราะว่าเกิดศรัทธาที่ดีงาม	 มีความภูมิใจ	
เพราะว่าได้รู้จักการเสียสละ	 ท�าชีวิตให้มีคุณค่า	
มีความอิ่มใจที่ได้ท�าความดี	มีความซื่อสัตย์สุจริต	
อย่างเวลาเลี้ยงลูกนี่	 ก็เป็นการท�าเพื่อประโยชน์
ท่าน	จะเป็นการเลี้ยงลูก	การดูแลศิษย์	หรือการ
ท�าอะไรเพื่อส่วนรวม	 ก็ต้องมีการให้ความส�าคัญ
กับประโยชน์ขั้นสูงแบบนี้ด้วย	จึงจะเกิดความสุข
อย่างแท้จริง
	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าในระดับจริยธรรม	
ยงัมอีกีคู่หน่ึงกค็อื	การให้ความส�าคญัทัง้กบับคุคล 

และสิ่งแวดล้อม	 ในการที่เราจะท�าประโยชน์
ตนให้เกิดขึ้น	 ในการที่จะท�าให้ชีวิตจิตใจเจริญ
งอกงามนั้น	 ปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสิ่ง
แวดล้อม	 แม้แต่คนที่ต้ังใจมาปฏิบัติธรรม	 ต้ังใจ
มาท�าความเพียร	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ข้ันสูง	
หรือประโยชน์ขั้นสูงสุด	 คือ	 พระนิพพานนั้น	 สิ่ง
แวดล้อมเป็นเรื่องจ�าเป็น	พระพุทธเจ้าจึงให้ความ
ส�าคัญกับสิ่งที่เรียกว่า	สัปปายะ ผู้ที่จะมาปฏิบัติ
ธรรม	ต้องค�านึงถึงค�าว่าสัปปายะ	ซึ่งมีอยู่	๗	ข้อ	
ค�าว่าสัปปายะ	ในภาษาไทย	แปลว่า	สบาย	แต่ใน
ความหมายจริงๆ	แปลว่า	เกื้อกูล		
 สัปปายะ	 คือ	 สิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ	 ใน	
๗	ข้อนี้	มี	๔	ข้อ	ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	
เช่น	อาวาส	(สถานที่)	รวมทั้งโคจร	(ที่บิณฑบาต)	
ก็คือ	ญาติโยม	หมู่บ้าน	ซึ่งก็ควรจะไม่ยากไร้	และ
ไม่ไกลเกินการเดินบิณฑบาต	 สิ่งแวดล้อมบุคคล	



บุคคลสปัปายะ	คอืมกีลัยาณมิตรทีเ่กือ้กลู	รวมทัง้	 
อตุสุปัปายะ (อากาศทีดี่)	ทัง้	๔	ประการนีเ้ป็นเรือ่ง
ส่ิงแวดล้อมทีเ่ราจะมองข้ามไม่ได้	เราจะไปปฏบิตัิ
ธรรมทีไ่หน	กต้็องค�านงึถงึสัปปายะทัง้	๗	ประการ	
ซึ่ง	๔	ข้อนี้	ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	
		 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออกบรรพชานั้น	
เมื่อครั้งยังเป็นนักบวช	 ที่ยังไม่พบหนทางการ
ตรัสรู้	 พระองค์ได้ไปเห็นสถานที่หนึ่ง	 ริมแม่น�้า
เนรัญชรา	และพระองค์เห็นว่าถิ่นนั้น	ซึ่งพระองค์
ทรงเรียกว่าถิ่นรมณีย์	ท่านได้กล่าวไว้เป็นภาษาที่
งดงามว่า	“มีไพรสณฑ์ร่มรื่นน่าชื่นบาน มีแม่น�้า
ไหลผ่าน น�า้ไหลเยน็ชืน่ใจ ชายฝ่ังท่าน�า้กร็าบเรยีบ 
อีกทั้งโคจรคาม คือที่บิณฑบาต หรือที่แสวงหา
อาหาร ก็มีโดยรอบ”
	 	ทรงพิจารณาว่าสถานที่แห่งนี้	เป็นที่เหมาะ
ส�าหรับการท�าความเพียร	 แล้วจึงตัดสินพระทัย
ว่า	 พระองค์จะประทับตรงนี้	 เพื่อท�าความเพียร	
พระพุทธองค์	 แม้จะทรงบ�าเพ็ญบารมีทั้ง	 ๑๐	 
มาจนครบถ้วน	 แต่การตรัสรู้ของพระองค์ส�าเร็จ
ขึน้ได้	กโ็ดยอาศยัสิง่แวดล้อมด้วย	พระองค์เจาะจง
เลือกสถานที่นั้น	 เพราะเป็นถิ่นรมณีย์	 คือเป็นที่
สงบ	สงัด	เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล	แล้วพระองค์
ประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์	 ในคืนที่พระองค์เสด็จตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณ	 การตรัสรู้ของพระองค ์
ส ่วนหนึ่ ง ก็อาศัย ส่ิงแวดล ้อมที่ช ่วยเกื้อกูล 
สิ่งแวดล้อมนั้นคือถิ่นรมณีย์	
	 นีก่ช็ีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของส่ิงแวดล้อม	ที่
เกือ้กลูต่อความเจรญิงอกงามในทางจติใจจนท�าให้
เกิดปัญญา	 คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ	 ที่พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์	 ต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้ง
อนาคต	ตรัสรู้ใต้ต้นไม้	ทุกพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นไม้	
แต่เป็นต้นไม้คนละต้น	พระกกสัุนธะตรัสรูใ้ต้ต้นซกึ 
พระโกนาคมนะตรัสรู้ใต้ต้นมะเดื่อ	 พระกัสสปะ

ตรัสรู ้ใต้ต้นไทร	 หรือต้นนิโครธ	 พระพุทธเจ้า
องค์ปัจจุบันก็ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์	 พระศรีอริยเมต-
ไตรยตรัสรู้ใต้ต้นกากะทิง	 ใครเห็นต้นกากะทิง 
ก็อย่าตัดนะ	 เพราะว่าอีก	 ๒๕๐๐	 ปีข้างหน้า 
พระศรีอริยเมตไตรยจะเสด็จมาตรัสรู ้	 ท�าไม 
ถึงตรัสรู้ใต้ต้นไม้	 เพราะต้นไม้เป็นส่วนหน่ึงของ 
สิ่งแวดล้อม	ที่ท�าให้สงบสงัด	เกิดความร่มเย็น	

	 ค�าว่าสิง่แวดล้อมน้ี	ไม่ได้หมายถงึสิง่แวดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติ	หรือ	สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ
เท่านั้น	แต่ยังรวมถึง	สิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้วย 
ซึ่งเก้ือกูลต่อความเจริญงอกงามของตัวบุคคล	
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ส�าคัญ	 ส�าหรับพระ 
เกิดข้ึนได้เพราะพระวินัย	 สิ่งแวดล้อมของพระ
คือ	สงฆ	์ซึ่งก็คือหมู่พระ	สงฆ์จะเป็นสิ่งแวดล้อม 
ที่เหมาะกับความเจริญงอกงามของพระภิกษุ
แต่ละคน	 แต่ละรูปได้	 ก็เพราะเป็นสิ่งแวดล้อม 
ที่ตั้งอยู่บนฐานของวินัย	
	 อย่างที่อาตมาได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่า	 พุทธ 
ศาสนาประกอบด้วย	๒	ส่วน	ซึ่งก็คือ	ธรรมะ	และ 
วินัย	ธรรมะ	เป็นเรื่องการปฏิบัติภายในซึ่งแสดง 
ออกมาเป็นภายนอก	แต่ขณะเดียวกัน	ธรรมะจะ
เจรญิงอกงามได้ต้องอาศยัสิง่แวดล้อม	ถ้าเป็นพระ
ก็คือสงฆ์	 และสิ่งแวดล้อม	หรือสงฆ์นี้	 จะเกื้อกูล
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ต่อความเจริญงอกงามของพระภิกษุได้	 ก็ต่อเมื่อ
สงฆ์	หรือสังฆะนี้	ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระวินัย
	 พระวนิยันี	้บางคนกจ็ะนกึถงึข้อปฏบิตัส่ิวนตวั 
แต่ทีจ่รงิแล้วคอื	ระเบียบแบบแผนแห่งความเป็นอยู ่
ระเบียบแบบแผนความประพฤติของบุคคล	 ของ
หมู่คณะ	 และก�ากับกิจการของหมู่สงฆ์	 มันคือ 
ตัวระบบ	 วินัย ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติส่วนบุคคล  
แต่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดระบบทางสังคม ที่ช่วย
เกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามของตัวบุคคล 

	 เปรียบเหมือนกับว่า	 ถ้าสงฆ์เปรียบเสมือน
บ้าน	หรือตึก	วินัยก็คือโครง	ถ้าโครงดี	บ้านหรือ
อาคารนั้นก็ดี	 ถ้าอยู่ในบ้านหรืออาคารที่ดี	 ก็เกิด
ความเจริญก้าวหน้า	 พุทธศาสนาให้ความส�าคัญ
ของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่
เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ	 เพื่อ
ความเจริญงอกงามส ่วน
บุคคล	 อันนี้ปรากฏชัดใน	
แนวคิดเกี่ยวกับพระวินัย
	 ฉะนั้น	ถ้าเราศึกษาธรรมะ 
และวินัยควบคู่กัน	จะพบว่า 
พระพุทธเจ้าให้ความส�าคัญ 
มากในการสร้างสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเกื้อกูล	 ทั้ง	 สิ่งแวดล้อม 

ที่เป็นรมณีย์ คือมีธรรมชาติที่สงบ	 สงัด	 และ	 
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นหมู ่คณะ	 หรือสงฆ์ที่ก�ากับ
ด้วยพระวินัย	 สงฆ์น้ีเป็นเสมือนกับตัวแทนของ
สังคมอุดมคติที่จะเก้ือกูลต่อความเจริญงอกงาม 
ส่วนบคุคล	ซึง่ในเวลาเดยีวกัน	ก็สะท้อนให้เหน็ถงึ
ความส�าคัญของการเช่ือมโยง	 ระหว่างบุคคลกับ 
สิ่งแวดล้อมให้เก้ือกูลกัน	 ทีน้ี	 พอเราไม่สนใจ
เรื่องวินัย เราก็จะไม่เห็นความส�าคัญของการมี 
สิง่แวดล้อมทางสงัคม ทีเ่ก้ือกูลต่อการปฏิบติัธรรม 
สดุท้ายเรากเ็ลยเหน็แต่ว่า การปฏบิติัของชาวพทุธ
เป็นเรื่องของตัวบุคคล
	 การที่เราได้เข้าใจพระวินัยที่พระพุทธเจ้า 
ได้ทรงบัญญัติขึ้นนั้น	นอกจากจะท�าให้เราเห็นว่า
สิง่แวดล้อมทางสงัคม	มผีลต่อความเจรญิงอกงาม
ต่อตัวบุคคลแล้ว	 ก็ยังชี้ให้เห็นว่าบุคคลก็ต้องท�า
หน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี	 อันน้ีชัดเจนมาก	 
พระทา่นมีหนา้ทีท่ี่ต้องรักษาพระวินยัเอาไว้	ไมใ่ช่
เพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่าน้ัน	 แต่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม	 เพราะถ้าไม่รักษาพระวินัย	 ก็เหมือน
บ้านที่ไม่มีโครงที่ดี	 ซึ่งก็จะพังได้	 และทุกคนก็จะ
เดือดร้อน
	 อันนี้คือประโยชน์ส่วนรวมที่จะเสียไป	 แล้ว
มันก็แน่ชัดอยู่แล้วว่า	 ถ้าไม่ปฏิบัติตามพระวินัย 

ความเจริญงอกงามของพระ
ภิกษุแต่ละรูป ก็เป็นไปไม่ได ้
เพราะวินัยเป็นเครื่องฝึกตน 
แต่จะมองว่าพระวินัยเป็น 
เครือ่งฝึกตนอยา่งเดียวไม่พอ 
ต้องมองว่า พระวินัยเป็น
เครื่องสร ้างสรรค ์ให ้ เกิด 
สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย 
	 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารย์	 ท่าน 
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เรียกวินัยว่า	 เป็น	“ระบบชีวิต ระเบียบสังคม” 
ชีวิตจะเจริญงอกงามได้	 ต้องมีระบบที่ดี	 และ
มีระเบียบสังคมที่เกื้อกูลด้วย	 อันนี้ก็โยงมาสู ่
ประเด็นทีว่่า คนเรานีจ้ะทาํดไีด้ จะเจรญิงอกงาม
ส่วนบุคคล ต้องอาศยัส่ิงแวดล้อมทีด่	ีซึง่เป็นสิง่ที่ 
ชาวพุทธเรามองข้ามไป	 เรามักจะคิดว่าคนเราจะ
ดีได้	มักต้องอาศัยความเพียรพยายามส่วนบุคคล	
อาศยักรรมดีทีท่�าไว้	ไม่ว่าในชาตนิีห้รอืชาตทิีแ่ล้ว	
แต่มองข้ามส่วนรวม	 มองข้ามสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งถ้า
พระพุทธเจ้ามองข้ามสิ่งแวดล้อม ท่านก็จะไม่
สถาปนาสงฆ์ที่ถูกกํากับด้วยวินัย เพ่ือให้เป็น
สิง่แวดล้อมท่ีเก้ือกลูต่อความเจรญิงอกงามของ
ภิกษุแต่ละองค์
	 เราจะพบว่าในธรรมะของพระพทุธเจ้า	จะให้
ความส�าคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไว้มาก	 ไม่ใช่
สิ่งแวดล้อมที่เป็นเพียงธรรมชาติที่สงบ	 สงัด	 แต่
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล	 เช่น	 มีการจัดระบบ
เศรษฐกิจที่ดี	 มีระเบียบแบบแผนที่เกื้อกูล	 ซึ่ง
จะช่วยให้คนมีความเจริญงอกงาม	 อย่างน้อยก็ม ี
ศีลธรรม
	 ในพระสูตรหนึ่งช่ือว่า	กูฏทันตสูตร	 ซึ่งเป็น
เรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัถงึพระราชาพระองค์หนึง่	
(ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องในต�านาน)	 คือพระเจ้ามหา-
วิชิตราช	พระองค์ต้องการจะท�ามหายัญ	เป็นการ
บูชายัญครั้งใหญ่	 มีการฆ่าสัตว์	 จึงได้ปรึกษากับ
พราหมณ์ปุโรหิต	 ท่านพราหมณ์ปุโรหิตก็บอกว่า
จะท�ามหายญัในเวลานีย้งัไม่เหมาะ	เพราะว่าบ้าน

เมืองเต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย	 ปล้นบ้าน	 ปล้นผู้คน	
ปล้นนคร	จะต้องจัดการกับปัญหานี้ก่อน
	 พดูถงึปัญหานี	้พระราชาท่านกท็รงคดิถงึแต่ว่า 
จะต้องใช้อาญา	ต้องจับ	ต้องทรมาน	ต้องจองจ�า	
หรือต้องประหารชีวิต	 พราหมณ์ปุโรหิตก็บอกว่า	
ท�าเช่นนั้นไม่ได้	จะยิ่งมีโจรผู้ร้ายมากขึ้น
	 ท่านจึงเสนอว่าวธีิทีจ่ะท�าให้โจรผูร้้ายน้อยลง 
ก็คือ	 ๑.	 แจกพันธุ์พืช	 และอาหารให้กับชาวนา	
ชาวไร่	 ที่ท�าการกสิกรรม	 ๒.	 แจกทุนพ่อค้า 
ทีท่�าการค้าให้ทัว่ถงึ	๓.	แจกเงนิเดอืน และเบีย้หวดั 
ให้แก่ขุนนางและเหล่าเจ้าหน้าที่	 พระราชาก็เชื่อ
และท�าตาม	 ปรากฏว่าโจรผู้ร้ายก็หายไป	 ผู้คน
อยู่อย่างมีความสุข	 ไม่ต้องปิดบ้าน	 แม้แต่เด็ก 
กย็งัมคีวามสขุ	ฟ้อนร�าอยูบ่นอกแม่	คอื	บ้านเมอืง
สงบสุข
	 มันน่าคิดตรงที่ว่า	 พราหมณ์ปุโรหิตไม่ได้
แนะน�าว่าให้เทศน์เยอะๆ	หรอืให้สอนธรรมเยอะๆ	
แต่ว่า	ให้กระจายโภคทรพัย์	ไม่ว่าจะเป็นพชืพนัธุ์
อาหาร	เงินทุน	เบี้ยหวัด	ให้อย่างทั่วถึง	พูดง่ายๆ	
คือ	ท�าให้ระบบเศรษฐกิจดี	เมื่อระบบเศรษฐกิจดี 
ศีลธรรมก็จะดี	 โดยแสดงออกในรูปของโจรผู้ร้าย
ที่ลดน้อยลง	 นี่เป็นตัวอย่าง	 ของการจัดสรร 
สิ่งแวดล้อม	ที่จะส่งผลช่วยให้ผู้คนมีศีลธรรม	
	 บางทเีวลาเราพดูถงึการท�าให้ผูค้นมศีลีธรรม	
มีความประพฤติที่ดีงาม	 เรามักจะนึกถึงเรื่องนี้	 
ถ้าไม่ใช้กฎหมาย	 อ�านาจ	 หรืออาญา	 ก็จะใช้ศีล



ธรรม	การเทศน์	การสอน	แต่บางที	 เราลืมเรื่อง
การทําสิ่งแวดล้อมให้ดี 
	 ในประเทศอังกฤษเคยมีการทดลอง	 ย่าน
คนจนที่มีอาชญากรรม	ซึ่งมีอยู่	๒	ย่านใกล้ๆ	กัน	
ห่างกนัประมาณกโิล	สองกโิล	เขาก็เลือกย่านหนึง่	
ท�ากิจกรรมโดยที่ไม่บอกผู้คน	 ไม่ประกาศอะไร
ล่วงหน้า	กิจกรรมนั้นก็ไม่มีอะไรมาก	๑.	ท�าความ
สะอาด	เก็บกวาดขยะทุกชิ้น	ลบรอยขีดเขียนบน
ก�าแพง	 รวมทั้งปลูกต้นไม้	 ปลูกไม้ดอก	 ซ่อมไฟ
ริมถนน	 ป้ายที่แตกเพราะคนขว้างปากัน	 ก็ซ่อม 
ให้เรียบร้อย	รวมทั้งสัญญาณไฟจราจร	
									ภายใน	๑	ปี	ปรากฏว่าอาชญากรรมในย่าน
นัน้	ลดลง	๕๐%	ส่วนย่านทีเ่ขาเอามาเปรยีบเทยีบ
กันนั้น	 ยังเหมือนเดิม	 แต่ย่านที่มีการท�าความ
สะอาด	เก็บกวาดขยะ	อาชญากรรมลดลงไปเลย	
๕๐%	 ทั้งท่ียังไม่ได้ท�าอะไรเลย	 ไม่มีการเทศน	์
ไม่มีการสอนอะไร	 ไม่มีการจ้างต�ารวจ	 มาคอย 
ลาดตระเวนมากๆ	 เพียงแค่ท�าสิ่งแวดล้อมให้ดี 
ปรากฏว่า	 ขโมยขโจรลดลง	 การลักเล็กขโมย
น้อยลดลง	 ชี้ให้เห็นว่าส่ิงแวดล้อมก็มีส่วนส�าคัญ	 
ในการที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญงอกงาม	
อย่างน้อยก็ในระดับศีล	 ในทางตรงข้าม	 ถ้า 
สิ่งแวดล้อมไม่ดี	ก็ท�าให้ศีลธรรมตกต�่าได้	

	 ในพระสูตรที่พูดถึงปัจจยาการทางสังคม	
ท่านก็เล่าตอนหน่ึงว่า	 เมื่อมีความยากจนแพร่
ระบาด	ก็จะเกิดอทนินาทาน	คอืการลกัขโมย	และ
เมือ่เกดิอทนินาทานมากขึน้	กจ็ะเกิดปาณาตบิาต
มากขึ้น	ศีลข้อ	๒	ศีลข้อ	๑	ก็เสียไป	สุดท้าย	มุสา-
วาท	และ	ศีลกาเม	ก็จะแพร่ระบาด	ผู้คนก็จะเกิด
ความละโมบโลภมาก	 คือทันทีที่มีความยากจน 
เกิดขึ้น	 สุดท้ายศีลธรรมของผู้คนก็เสื่อมโทรม 
เหล่านี	้	มนัเชือ่มให้เหน็ถงึความส�าคญัของคณุธรรม 
ส่วนบุคคล	 กับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม	 ไม่ว่า 
จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม	หรือทางเศรษฐกิจ	
	 มีการวิจัยของศาสตราจารย์คนหน่ึงช่ือ	
Donald ได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสภาพทางสังคม 
สิง่แวดล้อมของประเทศทีร่�า่รวย	ประเทศทีร่�า่รวย
ในโลกนีม้อียู	่	๒		ประเภท		คอื		๑.	มคีวามเหลือ่มล�า้ 
ทางสังคม	 เศรษฐกิจสูง	 เช่น	 อเมริกา	 โปรตุเกส	
รวมทัง้สงิคโปร์ด้วย	๒.	ประเทศทีม่คีวามเหลือ่มล�า้ 
ทางสังคมน้อย	 อย่าง	 สแกนดิเนเวีย	 ญี่ปุ่น	 ใน
อเมริกาเอง	 ก็มีรัฐที่เหลื่อมล�้ามาก	 กับเหลื่อมล�้า 
น้อย	 เขาพบว่า	 ในสังคมที่มีความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกิจน้อย	 ไม่ว่าในรัฐในอเมริกา	 หรือ
ระหว่างประเทศที่ร�่ารวย	 จะมีปัญหาทางสังคม
น้อย	 ปัญหาสุขภาพก็น้อย	 ระดับความไว้วางใจ 

จะสู งกว ่ าสั งคมที่ มี ความ
เหลื่อมล�้าสูง	 อาชญากรรม 
ในสังคมที่มีความเหลื่อมล�้า 
น ้อย	 ก็จะน ้อยกว ่าสังคม 
ที่มีความเหลื่อมล�้าสูง	จ�านวน 
คนติดคุกในสังคมที่มีความ
เหลื่อมล�้าน้อย	 ก็จะน้อยกว่า
สังคมที่มีความเหลื่อมล�้าสูง	 
ไม่ว่าระหว่างรฐัในอเมรกิา	หรอื 
ว่าระหว่างประเทศที่ร�่ารวย	
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	 หนังสือของเขาที่ช่ือว่า	The Spirit Level 
ชี้ให้เห็นเป็นฉากๆ	 ว่า	 ความเหลื่อมล�้านั้น	 มีผล 
อย่างมากต่อปัญหาสงัคม	และพฤตกิรรมของผูค้น	
ทั้งในเชิงศีลธรรม	 ในเชิงส่ิงแวดล้อม	 และในเชิง
การมีส่วนร่วมในสังคม	นี่ก็แสดงให้เห็นว่า	สภาพ
สังคมมีผลต่อพฤติกรรม	 หรือคุณภาพจิตของ
ผู้คน	 ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นเรื่องราวของ 
ศลีธรรมได้	เพราะฉะนัน้	ถ้าหากว่าเราต้องการให้
คนมีความเจรญิงอกงามส่วนบคุคล	เราจะมองข้าม
สิ่งแวดล้อมไม่ได้	 แต่ตรงนี้คือสิ่งที่อาตมาพูดว่า
ชาวพทุธจ�านวนมาก	มองไม่เห็นความส�าคญั	หรอื
ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของบุคคล
กบัสิง่แวดล้อม	เรามกัจะพดูว่า ถ้าทําให้คนดแีล้ว
สังคมก็จะดีไปด้วย แต่เราไม่ได้มองว่า ถ้าสังคม 
ไม่ดี การจะทําให้คนดีมีเพิ่มจํานวนมากขึ้น  
กเ็ป็นเร่ืองยาก ฉะน้ัน	ถ้าเราเข้าใจถงึความส�าคญั	
หรือความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัสงัคมแล้ว	เรา
กจ็ะไม่นิง่ดดูายทีจ่ะท�าให้สงัคม	หรอืสิง่แวดล้อมดี
ขึ้น	ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมธรรมได้เหมือนกัน	
	 อันนีก็้จะมาโยงไปถงึคูสุ่ดท้าย	ทีอ่าตมาอยาก 
จะน�ามากล่าวได้พูดไปแล้วว่า	 ท�ากิจกับท�าจิต 
มนัต้องไปด้วยกัน	ประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ 
ท่านก็ต้องไปด้วยกัน	 แล้วประโยชน์ตน	 หรือ 
ประโยชน์ท่านไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ขั้นต้นหรือ
ประโยชน์ข้ันสงู	กเ็กือ้กลูกนั	บคุคลกบัสิง่แวดล้อม
สัมพันธ์กัน		
 
	 การบรรยายในวันนี้	ขอถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การบูชาคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ	 ซึ่งท่าน 
ก็มีอายุครบ	๘๐	ปีตั้งแต่เมื่อวาน	ที่จริงแล้วท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จฯ	ท่านเน้นย�้าเลยว่า	อย่ามาให้
ความส�าคัญกับตัวท่าน	เพราะว่าส�าหรับท่านแล้ว 
ส่ิงส�าคัญสูงสุดคือพระพุทธเจ้า	 และในโอกาส

แบบนี้	 ท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะให้มาพูดเชิดชู 
คุณงามความดีของท่าน	 ดังที่ลูกศิษย์ทั้งหลาย	
แต่ละท่านคงทราบดี	
	 แต่ว่าเราชาวพุทธ	ก็ต้องยอมรับว่า	การบูชา 
บคุคลควรบชูานัน้ เป็นมงคลอนัสงูสดุ และโอกาสน้ี 
ก็เป็นโอกาสหนึ่ง	 ที่เราสมควรที่จะบูชาบุคคล 
ที่ควรบูชา	อย่างท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นวนัน้ี	หรือว่าวนัไหน	
แต่ควรจะบ�าเพ็ญทุกวัน	 และไม่ใช่เพ่ือเชิดชูท่าน
เป็นส่วนตัว	เพราะท่านก็ไม่ประสงค์อย่างนั้น
	 ดังน้ัน	ถ้าเราจะบูชาคุณท่าน ก็บูชาด้วยการ
ปฏบิตั ิซึง่กท็าํไปควบคูก่บัการศกึษาผลงานของ
ท่าน	 ถ้าเราอยากจะบูชาคุณท่าน	 ก็ให้เราศึกษา
ผลงานของท่านมากๆ	เพือ่เป็นสะพานไปสูธ่รรมะ
ของพระพุทธองค์	อาตมาเชื่อมั่นว่าสะพานเส้นนี้	
จะพาเราเข้าสู่ธรรมะของพระพุทธองค์	 ได้อย่าง 
ถูกต้อง	 และเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ	 เพื่อให้ 
เราได้ประจักษ์แจ้ง	จนสกัวันหน่ึง	เราก็จะสามารถ
อุทานขึ้นมาได้เหมือนกันว่า
 อโห ธมมฺสธุมมฺตา “พระธรรมช่างเป็นธรรม
ดีงามเลิศล�้าแท้”

ที่มา	:	ตัดตอนจากพระธรรมเทศนา	ในโครงการ	“ธรรม
ตามอ�าเภอใจ”	 เร่ือง	 “ปฏิบัติธรรมให้ครบคู่และรอบ
ด้าน”	ณ	อุโบสถวัดญาณเวศกวัน	สามพราน	นครปฐม	
วันอาทิตย์ที่	๑๓	มกราคม	๒๕๖๒



	 ผู้ติดตามอ่านคอลัมน์ของผู้เขียนมาตลอด 
คงจะสงสัยว่าเปิดผิดหน้ากระมัง	 เพราะแต่ไหน 
แต่ไรมา	 ผู ้เขียนเน้นพรรณนาเร่ืองพระเถระ 
ผู้ทรงคุณต่อพระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะพระ 
เถราจารย์ผู้โด่งดังสมัยอดีต	 แต่เหตุไฉนคราวนี้	
ชื่อเรื่องจึงแปลกหูแปลกตาพิกล	ไม่คุ้นชินเหมือน
ภาษาบ้านเรา	 กระเดียดไปทางหนังจีนก�าลัง
ภายใน	 อีกทั้งชื่อเรื่องก็ออกจะเกินความเป็นจริง	
น่าจะเป็นพระอรหันต์ของประเทศจีนเสียกระมัง
	 ช้าก่อน	!!!
	 อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเปิดไปคอลัมน์อื่น	ชื่อเรื่อง
มิได้ผิดอันใดดอก	เป็นนามของมหายานจริง	เหตุ
เพราะผู้เขียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ

ไต้หวัน	 พร้อมกับคณะพระสงฆ์และฆราวาสชาว
ไทยหลายชีวิต	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 -	 ๒๖	 เมษายน 
ที่ผ่านมา	ได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ของชาวพุทธ
ไต้หวัน	 ที่โดดเด่นจนซาบซึ้งตรึงใจ	 จึงเห็นว่า	 
หากเก็บไว้คนเดียวอาจจะมลายสูญหายไปตาม
กาลเวลา	 จึงน�าเอาความทรงจ�าเหล่านั้นมาร้อย
เรียงเป็นตัวหนังสือ	 เท่าที่ความสามารถจะท�าได้	
เพื่อให้ชาวพุทธไทยได้เห็นว่า	 ชาวพุทธไต้หวัน
เขามีพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาอย่างไร	 ?	 
เหมอืนหรอืต่างจากเมอืงไทยเรา	มากน้อยเพยีงไร	? 
และมกีระบวนการพฒันาองค์กรชาวพทุธอย่างไร	? 
จนสามารถมีสาขามากมายครึ่งค่อนโลก
						อันนี้พูดจริง	มิได้โม้

พระโพธิสัตว์เดินดิน
ฉือจี้ส่องโลก-ส่องธรรม

วิเทศทัยย์

๑
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	 ทราบจากทั้งวิทยากรชาวไทยและผู ้ทรง
คุณวุฒิชาวไต้หวันว่า	 ตลอดระยะเวลาสิบป  ี
ทีผ่่านมา มีชาวไทยทัง้ภาครฐัและเอกชน พร้อมทัง้ 
พระสงฆ์ เดินทางไปศึกษาดงูานทีไ่ต้หวันเป็นจ�านวน 
เกิน ๓๐,๐๐๐ คน แต่แปลกคือ กระบวนการของ
ชาวพทุธไต้หวนักลบัไม่ปรากฏว่า เบ่งบานรุง่เรอืง
บนผนืแผ่นดินไทย	จะมกีแ็ต่การปรบัรปูแบบใหม่ 
ให้เข้ากับคติความเช่ือของชาวพทุธไทย	โดยเฉพาะ 
มังสวิรัติและบุญนิยม	 สองอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่า
ส�านักไหน	ตามหากันเอาเอง
	 บอกแต่เริ่มต้นว่า	 เรื่องราวต่อไปนี้	 แม้จะ
เป็นพระพุทธศาสนาเฉกเช่นบ้านเรา	 แต่มีหลาย
บริบทที่แตกต่างกัน	 อาจเป็นเพราะคติความเช่ือ
ท่ีหยั่งรากฝังลึกแตกต่างกัน	 หรืออาจเป็นเพราะ
สังคมชาวไต้หวัน	เคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฮอลันดา	สเปน	และญี่ปุ่น	ตามล�าดับ	หรือว่าอาจ
เป็นเพราะภมูปิระเทศของไต้หวัน	ต้องประสบกบั 
ความโหดร้ายจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะ 
เป็นพายหุรอืแผ่นดนิไหว		เหล่านีท้ัง้ปวง		หล่อหลอม 
ให้ชาวไต้หวันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
	 ด้วยเหตนุัน้เราชาวพทุธไทย	ครัน้ต้องการรับรู ้
เรื่องราวขององค์กรชาวพุทธในไต้หวัน	 จะต้อง
วางใจเป็นกลาง	ไม่อคติ	เอน
เอียง	 หรือน�าเอาพระพุทธ-
ศาสนาในเมืองไทยไปเปรยีบ
เทียบกับไต้หวัน	 หากวางใจ
ได้แต่ต้น	ก็ย่อมเป็นการง่าย
ต่อการรบัรู้โลกใหม่	นอกจาก
ท�าให้เกิดปัญญาแล้ว	 ย่อม
เป็นการเปิดก�าแพง	ยอมรับ
ความแตกต่างของพระพุทธ
ศาสนา	ลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า 
“แสวงจดุร่วม สงวนจุดต่าง”

	 ดังบอกแต่ต้นแล้วว่า	“องค์กรชาวพทุธฉอืจี้ 
เป็นมหายาน”	 จึงจ�าเป็นต้องทราบความเป็นมา 
ของไต้หวันเสียก่อน	 แล้วจึงมาอธิบายค�าสอน 
ของมหายานอย่างละเอียด	 มิเช่นน้ัน	 พอลงลึก 
ถงึเร่ืองราวขององค์กรชาวพทุธฉือจ้ี	อาจจะท�าให้
ผู้อ่านคล�าทางไม่ถูก	 หากทราบแต่ต้นแล้วย่อม
เป็นการง่าย	 เปรียบเสมือนมีคนจูงมือเดินตาม
หุบเขาอันมืดมิด	ออกสู่ที่โล่งแจ้ง
							พร้อมหรือยัง	!!!
	 ประเทศไต้หวันนั้นมีภูมิประเทศเป็นเกาะ	 
มีปฏิสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่มาแต่อดีตกาล	 
มักเป็นสถานที่ซุ ่มซ่อนตระเตรียมสรรพก�าลัง
เพื่อเข้าแย่งชิงบ้านเมืองบนจีนแผ่นดินใหญ่	 เดิม
ไต้หวันเรียกชื่อว่า	 ฟอร์โมซา	 เพราะเป็นแหล่ง
พักอาศัยของพ่อค้าฮอลันดา	 บางครั้งเรียกว่า	
อาณาจักรตงหนิง	 เพราะเป็นสถานที่รวบรวม
ก�าลังพล	เพือ่กอบกู้บา้นเมืองของขุนนางราชวงศ ์
หมิง	สมัยต่อมา	ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก	และยึดครอง
เกาะไต้หวันหลายปี	 ก่อนท่ีจีนแผ่นดินใหญ่จะ 
เข้าครอบครอง	หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	
	 ครั้นจีนเกิดสงครามกลางเมือง	 ระหว่าง	 
พรรคก๊กมินต๋ัง	 โดยการน�าของนายพลเจียงไคเช็ก 

กับพรรคคอมมิวนิสต ์จีน
โดยการน�าของเหมาเจอตุง 
ผลปรากฏว่า	พรรคก๊กมนิตัง๋ 
พ่ายแพ้	 จึงอพยพผู ้คนมา 
ตั้งหลักที่เกาะไต้หวัน	 แล้ว 
ประกาศเป็นประเทศเอกราช 
โดยองค์กรสหประชาชาติ
รับรอง	 เมื่อ	 พ.ศ.๒๕๒๑	
ว่ากันว่า	 ผู ้คนที่อพยพมา
คราวนั้นล้วนเป็นปัญญาชน 
ราชวงศ์ชิง	 พร้อมทั้งพ่อค้า 

๔๕ 49



วาณิชจ�านวนมาก	 และ 
พระสงฆ์	 นักปราชญ์	 บาง
ส่วนก็ติดตามมาด้วย
	 ก่อนพระพุทธศาสนา
จะเข้ามาเผยแผ่บนเกาะ
ไต้หวันนั้น	 ผู้คนส่วนใหญ่
ล ้วนนับถือคริสต์ศาสนา
ตามฮอลันดาและสเปน	
ผู ้ตั้งรกรากมาก่อนหลาย
ศตวรรษ	 ถัดมาเป็นลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อ	 ซึ่ง
ติดตามมากับขุนนางราชวงศ์หมิง	 ส่วนพระพุทธ
ศาสนาเดิมนั้น	 เน้นเชื่อการอ้อนวอนขอพรพระ
โพธิสัตว์	 โดยเฉพาะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์	
หรอืเจ้าแม่กวนอิมน้ัน	เป็นทีน่ยิมมากกว่าองค์อืน่
	 เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้แหละ	ที่ย้ายมาอยู่เมือง
ไทยอย่างถาวร
	 เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมน่าจะชอบเมืองไทย
มากกว่าไต้หวัน	 เพราะมีแต่คนอ้อนวอนขอพร
ไม่เว้นวัน	ต่างจากไต้หวัน	มีแต่คนสวดสรรเสริญ
บูชาพระองค์	ในฐานะผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผอง
สัตว์	เพื่อน�าเอาหลักค�าสอน	มาเป็นแนวทางการ
ด�าเนนิชวีติ	ความแตกต่างกนัอย่างชัดเจนคือ ชาว
พทุธไทยเชือ่ว่าเจ้าแม่กวนอมิมากด้วยพระเมตตา 
พร้อมช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ขอพร ขณะที่ชาว
พุทธไต้หวันเชื่อว่า พระองค์มากด้วยพระกรุณา 
เพราะเป็นแบบอย่างการด�าเนินชีวิต
	 เมตตา	 คือต้องการให้มีสุข	 ส่วนกรุณา	 คือ
ต้องการให้พ้นจากทุกข์
	 หากมองให้ละเอียดจะเห็นว่า	ความต้องการ
ความเมตตาของไทย	 มิใช่เฉพาะเจ้าแม่กวน
อิมเท่านั้น	 แต่พากันฝากความหวังไว้กับทุกสิ่ง
อย่าง	ไม่ว่าจะเป็นอิฐ	หิน	ปูน	ทราย	หรือแม้แต่
ต้นไม้ใบหญ้า	 แปลกกว่านั้น	 แม้แต่สัตว์ดิรัจฉาน 

ซึ่งมีปัญญาด้อยกว่ามนุษย์	
คนไทยก็ยังไปฝากความ
หวัง	เสมือนหนึ่งผู้มีฤทธิ์ดล
บันดาล	 โดยเฉพาะช่วงต้น
เดือนและกลางเดือน	คราว
ก่อนก็เห็นแห่กันไปบูชา
สุนัขพูดได้	 จนเจ้าของต้อง
พึ่งสัตวแพทย์	 เพราะสุนัข
มไิด้พกัผ่อน	ล่าสดุเหน็บอก

ว่า	 นกขุนทองกลางไร่ข้าวโพดพูดได้	 ก็ยกโขยง
ไปตบไม้ตบมือตะโกนเรียก	 จนนกขุนทองไม่เป็น
อันหลับอันนอน	 นี้ไม่รวมถึงการบูชาอุลตร้าแมน 
ที่ก�าลังฮิตกันตามสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก
						ช่างเป็นสังคมไทยแลนด์	๔.๐	แท้จริง
 บัดนี้เราจะหันมาทําความเข้าใจกับความ
เชื่อตามสายมหายานกันบ้าง
	 พระพุทธศาสนามหายานนั้น	 เชื่อกันว่า	
พระพุทธเจ้ามี	๓	ระดับ	กล่าวคือ	๑)	พระอาทิ- 
พทุธะ ถอืว่าเป็นพระพทุธเจ้าพระองค์แรก	ก�าเนิด
ขึน้พร้อมกับโลก	เป็นผูส้ร้างสรรพสิง่	มภีาวะด�ารง 
อยูช่ัว่นิรนัดร์	และทรงประทบัอยูบ่นพรหมโลกชัน้ 
อกนิฏฐ์	๒)	พระธยานิพุทธะ มี	๕	พระองค์	กล่าว 
คือ	พระไวโรจนพุทธะ	พระอักโษภยพุทธะ	พระ
รัตนสัมภวพุทธะ	 พระอมิตาภพุทธะ	 และพระอ
โมฆสิทธิพุทธะ	 พระพุทธเจ้าเหล่าน้ี	 เป็นผลมา 
จากการสร้างของพระอาทิพุทธะ	 เนื่องจาก 
พระอาทพิทุธะไม่มตีวัตน	จงึสร้างพระธยานพิทุธะ 
ท�าหน้าที่แทน	 และ	๓)	พระมานุษิพุทธะ	 ถือว่า 
เป็นอวตารของพระธยานิพุทธะ	 เพ่ือมาโปรด 
สรรพสัตว์บนโลกมนุษย์	 ดังเช่นพระศรีศากยมุน	ี
หรือพระโคดมพุทธเจ้าของชาวพุทธไทย
	 บรรดาพระพุทธเจ ้าเหล่าน้ัน	 ชาวพุทธ
มหายานให้ความส�าคัญพระธยานิพุทธะมากกว่า 
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	 กล่าวกันว่า	 พระธยานิพุทธะนั้น	 มิได้ลงมือ
ท�างานด้วยตัวเอง	ได้ส่งพระมานษุพิทุธะลงมาเกดิ
บนโลกมนุษย์เพื่อโปรดสรรพสัตว์แทน	 และหาก
เห็นว่าภาระงานของพระมานุษิพุทธะมากเกินไป	
พระธยานิพุทธะก็ส่งอวตารอีกร่างหนึ่ง	 มาช่วย
เหลือพระมานุษิพุทธะสั่งสอนเวไนยสัตว์	เรียกว่า 
พระโพธิสัตว ์	 ดังเช ่น	 พระไวโรจนพุทธะส่ง 
พระสมันตภัทรโพธิสัตว์	 พระอักโษภยพุทธะส่ง
พระวัชรปาณีโพธิสัตว์	 พระรัตนสัมภวพุทธะส่ง 
พระรัตนปาณีโพธิสัตว์	 พระอมิตาภพุทธะส่ง 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์	 และพระอโมฆสิทธิ-
พุทธะส่งพระวิศวปาณีโพธิสัตว์ลงมา
	 พระโพธิสัตว์เหล่านี้	 เรียกแบบสมัยใหม่ว่า 
nominee	 เพราะมิได้เป็นอิสระ	 ต้องท�างาน 
ตามค�าสั่งของพระธยานิพุทธะ	 ส่วนช่วงระยะ 
ของวนัเวลา	กแ็ล้วแต่การพจิารณาของพระธยาน-ิ 
พุทธะ	 หากเห็นว่าท�างานดีมีคุณภาพ	 ก็สามารถ 
ด�ารงฐานะได้นาน	แต่หากเห็นว่าไม่ประสบความ
ส�าเร็จ	 ก็เรียกกลับดินแดนพุทธเกษตร	 เสวยสุข 
เช่นเดิม	 แต่เท่าที่เห็น	 พระโพธิสัตว์เหล่านี้	 ล้วน
ได้รับการเคารพกราบไหว้จากชาวพุทธมหายาน
นบัถอืในปัจจบัุน	แต่ความส�าคญัขึน้อยูก่บัคติของ
แต่ละประเทศ	
	 เห็นแล้วหรือยังว่า 
พระพุ ทธ เจ ้ า 	 และ 
พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว ์ ข อ ง
มหายาน	มีมากเพียงไร
	 บรรดาธยานพิทุธะ 
ทั้งหลายเหล่าน้ัน	 พระ
อมติาภพทุธะเป็นทีน่ยิม 
แพร่หลายมากกว่าใคร 
ตรงนี้ไม่สามารถทราบ 
ได้ว่าเพราะอะไร	 อาจ 

เป็นเพราะสรรพสัตว์เข้าถึงพระองค์ได้ง่าย	กล่าว
กันว่า	เพียงแต่สวดมนต์ว่า “อมิตาพุทธ”	ด้วยจิต 
อันเป็นสมาธก็ิสามารถเข้าถงึพทุธเกษตร	เสวยสขุ 
บนดินแดนสุขาวดี	 ได้ชั่วนิรันดร	 แปลกแต่จริง	 
ความเช่ือแบบนี้	 ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายใน 
ประเทศไทย	 ทั้งที่คนไทยชอบการดลบันดาล 
เห็นผลในชั่วพริบตา	 หรือเจ้าแม่กวนอิมยกมือ
ห้ามไว้	!!!
	 ส�าหรบัพระโพธิสัตว์คูบ่ารมีของพระอมติาภ- 
พุทธะคือ	 พระอวโลกิเตศวร	 พระโพธิสัตว์องค์นี ้
ได้รับความนิยมแพร่หลายยิ่งกว่าพระอมิตาภ- 
พุทธะ	 แต่สันนิษฐานว่า	 ชาวพุทธจีนอาจมองว่า 
หากขอพรพระอมิตาภพุทธะ	 อาจจะไม่ส�าเร็จ 
แท้จริง	 จึงหันมาขอพรพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ 
ซึ่งเป็นอวตารของพระองค์ดีกว่า	 อีกอย่างหน่ึง	
พระอวโลกิเตศวรยังอยู่ช่วยเหลือมนุษย์	 ขณะที่
พระอมิตาภพุทธ	 ทรงประทับอยู่ที่พุทธเกษตร
นามว่า	สุขาวดี
 พระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งซ่ึงชาวพุทธไต้หวัน
นิยมกราบไหว้บูชาคือ	พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์  
พระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นอวตารของพระอักโษภย- 
พุทธะ	 ว่ากันว่า	 ได้รับมอบหมายจากพระศากย- 

มุนี พุทธเจ ้ า 	 ให ้ เป ็น 
ผูแ้สดงธรรมโปรดสรรพ- 
สัตว์จนกว่าพระศรีอริย- 
เมตไตรยจะมาตรสัรูเ้ป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า 
บทบาทเด่นของท่าน	 คือ 
ช่วยเหลอืสตัว์นรกให้หาย 
ความเร่าร้อน	 ใครอยาก
พบท่านก็ท�าชั่วมากๆ	 
เข้าไว้	 รับรองว่าได้พบ 
เห็นท่านแน่นอน
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 คติธรรมประจ�าตัวท่าน 
คอื “หากในนรกไม่ว่างจากสตัว์
ผู้เสวยทุกข์ทรมานแล้วไซร้ ตัว
เราจะไม่ขอส�าเร็จพระอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ” 
 เล่ากันว่าบรรดาสัตว์นรก 
ผู้เสวยวิบากกรรมอันร้อนเร่า 
ด้วยเปลวเพลิงนั้น	 เพียงแค่มีโอกาสได ้พบ
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว ์	 ก็สามารถบรรเทา
ความทุกข์ร้อนได้คราวหนึ่ง	 แม้หากมีโอกาส 
ฟังธรรมจากท่านและปฏิบัติตาม	 ย่อมได้รับ
อานิสงส์มากมายมหาศาล	 นับแต่หลุดพ้นจาก
โซ่ตรวนแห่งนรกภูมิ	 จนถึงบรรลุอนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณเลยทีเดียว
	 แปลกแต่จริง	 เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์	
คล้ายกับพระมาลัยเถระของไทยเรา	 ไม่ทราบว่า
ใครลอกเลยีนแบบใคร	แต่เช่ือได้ว่าไทยเลียนแบบ	
มาจากจีนเป็นแน่	 เพราะพระมาลัยเถระของชาว
ไทย	เพิง่มาปรากฏเห็นสมยัอาณาจกัรสโุขทยันีเ้อง	 
ไม่เช่ือลองไปอ่านเรื่องราวของพระมาลัยเถระดู	
เรือ่งราวของสตัว์นรก	มกีลิน่อายของจนีอยูไ่ม่น้อย
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 ความเช่ือเรื่องพระ 
อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม	 คงไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้	 แม้ความ 
เมตตาของท่านจะแผ่ขยายไปทั่วอนันตจักรวาล 
ก็จริง	 แต่สัตว์นรกผู ้เสวยผล
วิบากกรรม	กลับไม่มีใครสนใจ 
เหลี ยวแลพระกษิติ ค รรภ ์
โพธิสัตว ์จึงท�าหน้าที่นี้แทน	
เป็นการประสานกันท�างาน
อย่างลงตัว	 ท้ังโลกมนุษย์และ
นรกภูมิ

 ส ม ดั ง ภ า ษิ ต จี น ว ่ า 
“พระแม่กวนอิมโปรดคนเป็น 
พระกษิติครรภ์โปรดคนตาย”
	 ทีเ่กริน่เรือ่งพระพทุธเจ้า
และพระโพธิสัตว ์ 	 ก็ เพราะ
ต้องการชี้ให้เห็นว่า	 องค์กร
ชาวพุทธฉือจี้นั้นกราบไหว้บูชา 

พระศรีศากยมุนี	พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์	และ
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์	 สอบถามได้ความว่า 
เหตุท่ีกราบไหว้พระศรีศากยมุนี	 เพราะพระองค ์
ทรงตรัสรู ้สัจธรรม	 แล้วน�าเอาธรรมโอสถมา 
เผยแผ่แก่ปวงสัตว์	จนสามารถดับร้อนกลายเป็นเยน็ 
เหตุที่กราบไหว้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์	เพราะ
ต้องการด�าเนินตามปฏิปทาของท่าน	 ในการช่วย
เหลอืสรรพสตัว์ให้หมดสิน้ความทกุข์ยาก	ส่วนเหตุ
ที่กราบไหว้พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์	 เพื่อต้องการ
เตอืนใจตวัเองว่า	ต้องท�างานให้หนักเพือ่สรรพสตัว์ 
จะได้ไม่ตกนรก	 ซึ่งจะเป็นภาระของพระกษิติ- 
ครรภ์โพธิสัตว์	
	 ช่างล�้าหน้าเกินเถรวาทแบบไทยหลายขุม	!!!
	 องค์กรชาวพุทธฉือจี้กราบไหว้พระพุทธเจ้า
และพระโพธสิตัว์	มไิด้ปรารถนาขอพรอันใด	เพียง
ต้องการเป็นบุคลาธิษฐาน	ขณะท�างานเหนื่อยล้า 
ก็เกิดก�าลงัใจว่า	สิง่ท่ีตนท�าเสมอืนธุลน้ีอยนิด หาก
เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 

ขณะท�างาน	 มีคนสรรเสริญ	
ก็ไม่ฟูใจ	 ด้วยเห็นว่า	 ตนได้
ท�าความด	ีเดินตามปฏิปทาของ
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์
แล้ว	เมือ่ความคดิเริม่ต้นแบบน้ี	
ก็น้อมน�าไปสูก่ารท�างานเป็นจิต
อาสาอย่างไม่ลังเล	

(โปรดติดตามตอนต่อไป)
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“ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์” พุทธสาวิกา

เรื่องชุดพุทธบริษัท

ตอน

ธรรมะที่เกื้อกูลทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อม
	 ด้วยความท่ีเป็นคนชอบอ่านหนังสือ	ท�าให้
ได้รับความรู้ต่างๆ	มากมาย	สมัยเมื่อเริ่มศึกษา 
พระพุทธศาสนาใหม่ๆ	หนังสือชุดหนึ่งที่ชอบอ่าน 
คือ	พจนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับ	ประมวลธรรม 
และพจนานุกรมพุทธศาสน	์
ฉบับ	 ประมวลศัพท ์	 ของ	 
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ-
โฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)
	 ส�าหรบัคนไม่มพีืน้มาก่อน 
และตอนนั้นยังอยู ่ในวัยรุ ่น	
อายุไม่ถึงยี่สิบปี	 การอ่าน
พจนานุกรมทั้ งสองเล ่มนี้ 
มีประโยชน์มากมายเกินกว่า
จะบรรยายได้หมด	ที่เด่นชัด
มากคือ	ท�าให้รู้จักพระพุทธ-

ศาสนา	ทั้งในด้านปริยัติธรรม	และเรื่องราวใน
พระพุทธประวัติ	 วัฒนธรรม	 สังคม	 ประเพณี	 
ที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา	
	 ความที่อ่านมาก	อ่านบ่อย	และอ่านประจ�า	

ท�าให้หลักธรรมหมวดต่างๆ	
ลอยเข้ามาในความคิดค�านึง
เสมอ	เมื่อพบกับสถานการณ ์
ต่างๆ	ทีค่วรใช้ธรรมะหมวดใด 
ก็จะพอนึกได้	 และน�าหลัก
ธรรมนั้นมาใช้	
	 ผู ้เขียนพบว่า	 หากเรา
หมั่นจดจ�าหลักธรรมต่างๆ	ที่
พระพุทธองค์ทรงสอน	สักวัน
หน่ึง	เราจะได้ประโยชน์จาก
การจดจ�านั้นอย่างแน่นอน 



ไม่มีข ้อสงสัยเลย	 ในอนาคต	 จะค่อยๆ	 พูด
ถึงหลักธรรมแต่ละหมวดท่ีชอบ	 และตรงกับ
สถานการณ์อันเหมาะสมที่จะพูดถึงได้	ก็จะได้
หยิบยกมาอภิปรายต่อไป
	 ปัจจุบัน	 ปัญหาหนึ่งที่ชาวโลกทั้งหลาย
ก�าลังประสบ	 และพยายามที่จะแก้ไข	 แต่ก็ยัง
ไม่เห็นผลเป็นที่น่าพอใจ	 โลกยังร้อนขึ้น	 ขยะ
ยังมากขึ้น	 อากาศแปรปรวน	 น�้ามีสารพิษปน
เปื้อน	ฯลฯ	
	 เราปฏิเสธไม่ได้	ที่เป็นเช่นนี้	เพราะมนุษย์
หลงระเริง	ไม่คิดระแวดระวังมาก่อน	ปล่อยจน
เกิดปัญหา	 แล้วจึงมาคิดแก้ไข	 ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ช้าไปแล้ว	 ผลเสียได้เกิดขึ้นให้เห็น	 รับรู ้	 และ 
ทนทุกข์
	 ถึ งตรงนี้ 	 ก็อยากจะพูดถึ งหลักธรรม
หมวดหนึ่ง	 ที่ชื่อว่า	 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
ประโยชน์ที่เราจะได้ในเบื้องต้น	หากประพฤติ
ธรรมหมวดนี้	 จนมีการเรียกขานหมวดธรรมนี้
ด้วยชื่อไทยๆ	 เรียบๆ	 ง่ายๆ	 ว่า	 หัวใจเศรษฐี  
เราลองมาดูว่า	หลักธรรมหมวดนี้มีอะไรบ้าง	
 ทิ ฏ ฐ ธั ม มิ กั ต ถ สั ง วั ต ต นิ ก ธ ร ร ม  ๔  
(ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน	 หรือ
หลักธรรมอันอ�านวยประโยชน์สุขขั้นต้น)

 ๑. อุฏฐานสัมปทา	 (ถึงพร้อมด้วยความ
หมั่น	 คือ	 ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน	 ประกอบอาชีพอันสุจริต	 มีความ
ช�านาญ	รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง	ตรวจตรา	หา
อุบายวิธี	สามารถจัดด�าเนินการให้ได้ผลดี)
 ๒. อารักขสัมปทา	(ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
คอืรูจ้กัคุม้ครอง	เกบ็รกัษาโภคทรพัย์	และผลงาน 
อันตนได้ท�าไว้	 ด้วยความขยันหมั่นเพียร	 โดย
ชอบธรรม	 ด้วยก�าลังงานของตน	 ไม่ให้เป็น
อันตรายหรือเสื่อมเสีย)
 ๓. กัลยาณมิตตตา	(คบคนดีเป็นมิตร	คือ	
รู ้จักก�าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย	 เลือกเสวนา
ส�าเหนียกศึกษา	 เยี่ยงอย ่างท ่านผู ้ทรงคุณ 
มีศรัทธา	ศีล	จาคะ	ปัญญา)
 ๔. สมชีวิตา	 (มีความเป็นอยู ่เหมาะสม	
คือ	 รู้จักก�าหนดรายได้และรายจ่าย	 เลี้ยงชีวิต 
แต่พอดี	 มิให้ฝืดเคือง	 หรือฟุ่มเฟือย	 ให้รายได้
เหนือรายจ่าย	รู้จักประหยัดเก็บไว้)
	 ธรรมหมวดนี้	เรียกกันสั้นๆ	ว่า	ทิฏฐธัมมิ- 
กัตถะ	หรือเรียกติดปากอย่างไทยๆ	ว่า	ทิฏฐธัมมิ- 
กัตถประโยชน์	 (อัตถะ	 แปลว่า	 ประโยชน์ 
จึงมีประโยชน์ซ�้าซ้อนกันสองค�า	
        (องฺ.อฏฺฐฺก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙)
	 หลักธรรมหมวดนี้ 	 จะได ้ ช่ือว ่า	 หัวใจ 
เศรษฐี	แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้ว	สามารถน�ามา
ใช้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกัน	นับต้ังแต่ 



เปิดไฟทิ้งขว้าง	 ทิ้งขยะง่ายๆ	 ไม่เคยคิดเรื่อง
การน�ากลับมาใช้	 จนมีขยะเกิน	 ล้นโลก	 อย่าง
ทุกวันน้ี	 ให้ต้องมาหาวิธีแก้ไขด้วยความยาก
ล�าบาก	 หากระวังเสียตั้งแต่ต้น	 การแก้ไขก็จะ
ง่ายขึ้น
	 สิ่งแวดล้อม	 เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน	 เพราะเราอยู่ร่วมกันในโลก 
สีฟ้าใบน้ี	 ซ่ึงก�าลังกลายเป็นสีกระด�ากระด่าง	
เพราะฝีมือมนุษย์	 ป่าถูกตัดท�าลายไปทุกวัน	
น�้าทะเลร้อน	 ปลาตาย	 ปะการังตาย	 ท้องฟ้า
มัวหม่นด้วยฝุ ่นพิษจากการเผาป่าและไอเสีย 
รถยนต์	 หากเราทุกคนไม่มีจิตส�านึกเรื่องการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ความหายนะย่อมจะมาถึง 
ในที่สุด	
	 และวิธีการหน่ึงที่จะแบ่งเบาความรุนแรง
ที่ก�าลังเป็นไปอยู่	ณ	ขณะนี้	ก็คือการใช้ธรรมะ	
และอบรมธรรมะให้กับอนุชนซึ่งจะเป็นอนาคต
ของชาติในวันข้างหน้า		โปรดอย่ารอให้สายเกินไป

	 ข้อ	๑. อุฏฐานสัมปทา ความขยันหมั่นเพียร 
หากมนุษย ์มีความเพียรท่ีจะสร ้างงาน	 ไม ่ 
เกียจคร้าน	ก็เท่ากับ	มีชีวิตที่มีคุณค่า	สามารถสร้าง 
ประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้	 ตนเองจึง
ไม่เป็นขยะสังคม	เป็นคนมีประโยชน์	มีคุณค่า	
	 ข้อ	 ๒. อารักขสัมปทา	 การรู ้จักถนอม
รักษา	 ทรัพย์	 หรือส่ิงของที่มี	 ให้ใช้ประโยชน์
ให้ได ้มากที่สุด	 หากมีสิ่งใดเสียหาย	 ก็เพียร
ซ่อมแซม	 ให้น�ากลับมาใช้ได้อีก	 ไม่ทิ้งขว้าง
สิ่งของ	โดยไม่พิจารณาเร่ืองการน�ากลับมาใช้ได้
อีก	ที่เรียกว่า	recycle	น่ันเอง

	 ข้อ	๓. กัลยาณมิตตตา	การมีกัลยาณมิตร	
นับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตข้อหนึ่ง	ใน	๓๘	ข้อ	
ในหลักธรรมหมวด	 มงคลสูตร	 ซึ่งพระพุทธ-
องค์ทรงยกย่องว่า	 เป็นรุ ่งอรุณของการศึกษา	
กัลยาณมิตรเป็นทุกส่ิง	 ที่สามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของเรา
	 ข้อ	๔. สมชีวิตา	การมีความเป็นอยู่อย่าง
พอเหมาะพอสม	ไม่ฟุ่มเฟือย	ฟุ้งเฟ้อ	เห่อเหิม	
เกินตัว	 	อันเป็นความหายนะ	 เพราะนอกจาก
จะท�าร้ายตัวเองแล้ว	อาจเป็นการท�าลายสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้โดยคาดไม่ถึง	 การใช้สอย
ส่ิงของอย่างมือเติบ	ไม่มีความส�ารวมระวัง	เปิด
น�้าที่ไหน	ก็ปล่อยไหลนอง	ไม่คิดเรื่องประหยัด	

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

ท่านสามารถตดิตามอ่านวารสารโพธยิาลยัทกุฉบบัย้อนหลงั
ได้ทาง เวบ็ไซต์วดัจากแดง www.watchakdaeng.com
และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 
www.kanlayanatam.com
Line Official  id : @kanlayanatam 
Facebook Page : Kanlayanatam
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ธรรมะ ๓๓ ตอน ๔

มาฆบูชา
ธีรปัญโญ

ปัญญาปริทัศน์

	 ธรรมะ	 ๓๓	 ได้น�าท่านผู ้อ ่านมาถึงตอน
สุดท้ายแล้ว	 ใช้เวลาหนึ่งปีพอดี	 ต้ังแต่ที่เขียน 
ตอนแรก	 ลงวารสารโพธิยาลัยในช่วงเวลามาฆบูชา 
ปีที่แล้ว	 เพราะเหตุที่แต่ละเดือนที่ผ่านมา	 ก็มี 
เรื่อง	 theme	 ของวารสาร	 ที่ต้องเขียนแทรก
เข้ามาหลายตอน	 จึงไม่สามารถลงธรรมะ	 ๓๓ 
ให้ต่อเนื่องเรียงกันตั้งแต่ตอนที่	๑	ถึงตอนที่	๔	ได้ 
ขอแนะน�าผู้สนใจให้กลับไปอ่านวารสารโพธิยาลัย 
ฉบับที่	๓๓,	๓๕,	๓๘	อีกที	

	 มาทวนความจ�ากันสักหน่อย	 เพ่ือความ 
ต ่อเนื่องของเนื้อหา	 ตอนที่ 	 ๑	 มฆมาณพ 
วิเคราะห์ทางเรื่องนิทาน	 ต�านาน	 ตอนที่	 ๒	
มัชฌิมาปฏิปทา	 วิ เคราะห ์ผ ่านทางระบบ
ตัวเลข	ตอนที่	๓	มัคคภาวนา	วิเคราะห์ผ่านทาง 
พระอภิธรรม	 มาสู่ตอนที่	 ๔	 น้ีเรื่อง	 มาฆบูชา 
เรามาวิเคราะห์ลงลึก	 ผ่านทางรากศัพท์บาฬี
กันดูบ้าง



ร่วมกัน	 พอใครมาถามว่า	 ท�าอะไร	 พวกเขาก ็
ตอบว่า	“ท�าทางไปสวรรค์”
 ๒) มฆ มาจาก ม กับ ฆ รวมกัน
	 หรืออาจมองได้ว่า	 มฆ	 มีสองศัพท์	 คือ	ม 
ศัพท์	มารวมกับ	ฆ	ศัพท์	แต่ละศัพท์จะมีความ
หมายอะไรได้บ้าง
 ม
	 ม	 บริษัท	 ความเจริญ	 นิพพาน	 อบาย	 
ความมืด
	 มา	พระจันทร์	แม่	ความรัก	สิร	ิ
	 มาน	พิจารณา
   + ฆ ฆร	ความหวัง	การหลั่งรด
   + ค	คมุ	ไป	ถึง	รู้

 คําว่า มฆ นี้ มาจากไหน ?
 มฆ	ศัพท์นี้มีที่มาที่น่าสนใจมาก	ลองมาหา
อ่านกันดู
 ๑) มฆ มาจาก มค  มห หรือ มช
	 มาดูค�าว่า	มฆ	กันก่อน	ค�านี้ถ้ามองว่าเป็น
ศัพท์ๆ	 เดียว	 แล้วไปเปิดพจนานุกรมบาลีดู	 
ก็จะพบว่า	 มฆ	 ศัพท์ตรงๆ	 นี้	 ไม่มีความหมาย	 
จงึต้องลองหาศพัท์ท่ีใกล้เคียงกันมาเพ่ือสันนษิฐาน
หาความเป็นไปได้	 ของความหมายของศัพท์นี	้ 
มาดูกันทีละตัว
 ม	ก็คือ	ม	ตรงตัว	
	 ส่วน	ฆ		=	ค  + ห	ตัวอย่างที่เห็นใช้ในบาล	ี
เช่น	ฆร	กับ	คห	แปลว่าเรือนทั้งคู่	ในภาษาไทย
ใช้ว่า	ฆราวาส	คฤหัสถ์
	 ตรงนี้ถ้าใช้อักษรโรมัน	 จะเห็นได้ชัดเลยว่า	
ฆ	(gh)	=	ค	(g)	+	ห	(h)
	 ดังนั้น	 มฆ	 ก็อาจจะมาจาก	 มค	 หรือ	 มห 
ซึ่งทั้งสองศัพท์นี้มีความหมาย	คือ
 มค แปลว่า	แสวงหา
 มห แปลว่า	เจริญ	หรือ		บูชา
	 หรือเป็นไปได้ว่า	ฆ	ซึ่งมาจาก	ก	วรรค	อาจ
จะเป็นเสียงที่ข้ามมาจาก	 จ	 วรรคที่อยู ่ติดกัน	 
คือ	ช	
	 ก	ข	ค	ฆ	ง
	 จ	ฉ	ช	ฌ	ญฺ
	 ดังนั้น	 ศัพท์ที่เป็นไปได้อีกตัวคือ	 มช	 หรือ	
มชฺช
 มชฺช	แปลว่า	หมดจด	ปัดกวาด
	 อรรถเหล่านี้ตรงกับบุญกรรมของมฆมาณพ
ที่ชอบช�าระปัดกวาด	 ท�าความสะอาดที่ทาง  
ครั้นพอมีคนอื่นมาถือครองก็ดีใจ	 ไปแสวงหา
ที่ทางอ่ืนที่จะช�าระต่อไป	จึงเป็นท่ีบูชาของสหาย 
ทั้ง	 ๓๓	 คน	 ที่มาท�างานสาธารณประโยชน  ์
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 + ห	หน	เบียดเบียน	รวบรวม
	 เอาละ	 ได้ความหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ของ	มฆ	แล้ว	ทีนี้มาดูในรายละเอียดกัน
	 ตามแบบ	 มาฆ	 มาจาก	 มฆา	 (ซึ่งแปลว่า
ดาวฤกษ์กลุม่ที	่๑๐	ใน	๒๗	กลุ่ม	มห้ีาดวง	เรยีกว่า 
ดาวงูผู ้ )	 บวกกับ	 ณ	 ปัจจัย	 (ซึ่งแทนค�าว ่า
ประกอบ)	มาฆ	จึงแปลง่ายๆ	ว่าเดือนที่ประกอบ
ด้วยกลุ่มดาวมฆที่มีพระจันทร์เต็มดวง
	 มฆา	 นั้นก็	 มาจาก	 มห	 นั่นเอง	 (อิตถีลิงค์ 
จึงลงท้ายด้วย	อา)	ตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
	 มหิยเต	 การยตฺถิเกหีติ	 มฆา	 “เรียก มฆ 
เพราะผู้ปรารถนาเหตุ บูชา”
	 ในแง่นี้	มาฆบูชา	จึงเป็นการซ้อนค�า	เพราะ	
มห	ก็หมายถึงบูชาอยู่แล้ว	เดือนนี้ส�าหรับอินเดีย
โบราณจึงน่าจะมีพิธีบูชาฉลองกันอยู่ก่อนแล้ว
เพราะชื่อก็ได้บอกไว้เองว่า	 เป็นเดือนแห่งการ
เฉลิมฉลองบูชา	 สันนิษฐานว่า	 น่าจะเป็นการ

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนใน
ภารตประเทศในปลายฤดูหนาว	อากาศก็ก�าลังด ี
ไม่ร้อน	 ไม่หนาว	 และไม่เฉอะแฉะเพราะฝน	
ท้องฟ้าใสกระจ่าง	 พระจันทร์วันเพ็ญในเดือนน้ี 
จึงนวลเด่นสวยงามยิ่งนัก	 เหมาะแก่เทศกาล
การบูชา	 (ประเทศจีนก็ยังฉลองตรุษจีนกัน 
ในช่วงเดือนน้ี)
 มฆ กับ สํฆ
	 ถ้าคิดว่า	มฆ	มาจากสองศัพท์	คือ	ม	กับ	ฆ,	
ฆ	มีอรรถ	หน	ส�หเต	ในการรวบรวม	ซ่ึงถ้าใช้ใน
อรรถน้ี	 ก็จะไปพ้องกับค�าส�าคัญในพุทธศาสนา
ของเรา	ก็คือค�าว่า	สังฆะ 
	 ในวันส�าคัญ	๓	วัน	ของคนไทยพุทธเรา	คือ
วันวิสาขะ	วันอาสาฬหะ	และวันมาฆะ วันวิสาขะ
มีการตรัสรู้จึงจัดเป็นวันพระพุทธ	วันอาสาฬหะ
ทรงแสดงพระธรรมจักร	จึงจัดเป็นวันพระธรรม	
ส่วนวันมาฆบูชามีการประชุมใหญ่ของพระสงฆ์
จึงจัดเป็นวันพระสงฆ์	(ดูการวิเคราะห์เรื่องนี้โดย
ละเอียดในไตรรัตนบูชา	วารสารโพธิยาลัย	 เล่ม	
๒๑)	ให้สังเกตความเหมือนกันของ	มฆ (ม+ฆ) 
กับ สํฆ (สํ+ฆ) ท้ายค�าทั้งสอง	มี	ฆ	เหมือนกัน
 ค�าว่า สังฆะ น้ัน	ภาษาไทยใช้ว่าสงฆ์	หรือ
หมายถึงพระภิกษุสงฆ์	แต่แท้จริงค�าเดิมว่า	สังฆะ	
ในภาษาบาฬีนั้นมีความหมายเพียงว่า	หมวด	หมู	่
ประชุม	กอง	ตามการต้ังวิเคราะห์ว่า	สํหญฺญนฺ
เต นิพฺพิเสเสน ญายนฺเต อวยวา ตสฺมินฺติ สงฺโฆ 
(ส�	+	หนฺ	คติย�	ในการไป	+	อ	ปัจจัย	แปลง	หน	
เป็น	ฆ) “ที่รวบรวมอวัยวะทั้งหลายโดยไม่พิเศษ
กัน”
	 เม่ือมีการเกิดอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา							
พระพุทธองค์ก็ทรงน�าค�าว่า	สังฆะ	ค�าเดียวกันน้ี 
แหละ	แต่เอามาใช้ในความหมายพิเศษ	โดยทาง
ธรรม	จะใช้เป็นอริยสังฆะ	ส่วนทางวินัย	ใช้เป็น
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หน เป็น ฆ) ‘ผู้ฆ่ากิเลสด้วยดี คือยังกิเลสให้ตาย
ด้วยดาบ คือมรรคน้ันๆ’	เรียกว่าสงฆ์	องค์ธรรม
คือ	มัคคฐานบุคคล	๔	และผลฐานบุคคล	๔
 ความต่างกัน ระหว่าง สังฆะ กับ สังคะ
 สงฺโฆ	:	กลุ่มชนท�ากิจกรรมพร้อมเพรียงกัน		
ขอให้เทียบกับ	
 สงฺโค	 :	 การข้อง	 การเก่ียวพัน	 การติดอยู่	
เช่น	สังสัคคะ	-	ความคลุกคลี	ความระคน	ความ
ขัดข้อง	
	 ดังน้ัน	 การมารวมกลุ่มแบบสังฆะ	 เพื่อท�า
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน	 ย่อมประเสริฐ
กว่าการมารวมกลุ่มกันแบบสังคะ	 แบบคลุกคล	ี
ระคน	 ขัดข้อง	 บ่อยคร้ัง	 จึงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได ้
ที่จะมีการขัดแย้งกันอยู่เสมอๆ	 พระสงฆ์ในยุค
ปัจจุบัน	 ก็ควรจะระวังตัวเองไว้ด้วยว่า	 ได้รวม
ตัวกันแบบไหน	ยังเป็นพระสงฆ์	รักษาพระธรรม
วินัย	 สามัคคีพร้อมเพรียงกันอยู่	 หรือได้เสื่อม
กลายเป็น	พระสงค์	ผู้ชอบคลุกคลีกันไปเสียแล้ว	
ตรงน้ีมข้ีอสงัเกตทางภาษาว่า	ตามหลกัไวยากรณ์
การเขียนและการออกเสียงที่ถูกต้องจะต่างกัน
หน่อยหนึ่ง	 ส�โฆ	 แปลว่า	 กลุ่มพระสงฆ์	 จะใช้ 
นิคคหิต	 �	 ซ่ึงจะออกเสียงขึ้นจมูก	 และก้องกว่า	
สงฺโฆ	ซ่ึงแปลว่ากลุ่มชนทั่วไป

ภิกขุสังฆะ	 สามารถต้ังวิเคราะห์	 (ตามปทรูป
สิทธิ)	ได้ว่า
 สํหนติ สมคฺคํ กมฺมํ สมุปคจฺฉตีติ สํโฆ  
(ส�	 ในอรรถ	สงฺคต	ร่วมกัน	+	หน	คติย�	 ในการ
ไป+ร)	“ย่อมเข้าถึงซึ่งกรรม อันพร้อมเพรียงกัน 
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ส�ฆ”	--	อรรถนี้		ใช้ได้ทั้งพระ 
สมมติสงฆ์และพระอริยสงฆ์
 สมมฺเทว กเิลสทรเถ หนตตี ิสํโฆ (ส�	ในอรรถ	
สมฺมา	ด้วยดี	+	หน	หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ร) 
“ย่อมฆ่า ซึ่งกิเลสอันเร่าร้อน ด้วยดี นั่นเทียว 
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ส�ฆ”	--	อรรถนี้		ใช้ส�าหรับ
พระอริยสงฆ์
	 ในอรรถกถาพระวินัย	 ท่านได้ให้ค�าจ�ากัด
ความ	รวมไว้ว่า
 ทิฏฺฐิฺสีลสงฺฆาเตน สํหโตติ สํโฆ	 (หน	 ที่มี	 
ส�	บทหน้า	ใช้ในอรรถ	รวบรวม	ในที่นี้ท่านให้ใช ้
เป็น	 กัมมสาธนะ	 จึงให้แปลว่า)	 ‘ช่ือว่าสงฆ์ 
เพราะถูกรวบรวมมาร่วมกัน โดยมีทิฏฐิและศีล 
เสมอกัน’ อรรถนี้ ก็จะใช้ได้ทั้งอริยสงฆ์ และ 
สมมติสงฆ์
	 พูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า		
 นัยพระวินัย : ภิกษุ (ทั้งที่ได้และยังไม่ได้
บรรลุโลกุตตรธรรม) รวมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป
	 วเิคราะห์ว่า	สหํนต ิสมคเฺคน กมฺมํ สมุปคจฺฉ
ตีติ (สํ + คมุ คติยํ ลง ร ปัจจัย ลบที่สุดธาตุ 
แปลง ค เป็น ฆ) ‘ผู้เข้าถึงพร้อมซึ่ง(สังฆ)กรรม 
โดยมีจุดหมายร่วมกัน’	เรียกว่าสงฆ์	องค์ธรรมคือ	
มหากุศลจิต	และ	มหากิริยาจิต	ที่มีอโทสเจตสิก
เป็นประธาน
 นัยพระสูตร : ท่านผู้ได้บรรลุโลกุตตรธรรม
แม้องค์เดียว (ก็จัดเป็นอริยสงฆ์ได้)
	 วิเคราะห์ว่า สํ สุฏฺฐุ กิเลเส หนฺติ เตน เตน 
มคฺคาสินา มาเรตีติ สํโฆ  (สํ+ หน หึสายํ แปลง 



 อรรถอื่นๆ ของ มาฆ ที่เป็นได้
	 ถ้าค�าว่า มาฆ นั้น	มาจาก	มาน + ฆ 
 มาน	มาจาก	วมิงัสา	แปลว่า	ไตร่ตรอง,	ฆ	มา
จาก	หน	แปลว่ารวบรวม	สามารถจะตั้งวิเคราะห์
ได้ว่า
 มาย วีมํสาย สํหนตีติ มโฆ ‘ผู้รวบรวมด้วย
ความไตร่ตรอง’	จึงเรียกมฆะ	อรรถนี้จะหมายถึง
มฆมาณพก็ได้	 เพราะรวบรวมเพื่อนๆ	 ได้	 รวม
เป็น	 ๓๓	 คน	 มาช่วยกันท�าความดี	 ช�าระทาง 
ไปสู่สวรรค์	หรือ	ท้าวสักกะที่มีอดีตชาติชื่อ	มฆ	
(จึงมีฉายาว่า	มฆวา)	ก็สามารถใช้อรรถนี้ได้ด้วย
 น่าสนใจที่ว่าทั้ง	 ส�ฆ	 และ	 มฆ	 ต่างก็ใช้	 ฆ	 
(ซึ่งมาจาก	หน	ที่แปลว่ารวบรวม)	เหมือนกัน	
 สํฆ	 รวบรวมด้วยศีลและทิฏฐิ	 ส่วน	 มฆ 
รวบรวมด้วยปัญญา	(วีมังสา)
 ดังนั้น มาฆบูชา จึงแปลอีกแบบได้ว่า	‘การ
บูชา ซึ่งการมาประชุมพร้อมกันด้วยปัญญา’
	 ซึ่งถ้าแปลแบบนี้	 ก็จะได้เห็นภาพการมา
ประชุมกันของเหล่าปราชญ์	 พระอริยสาวก

ที่ เกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ ้า	 เป ็นการ
ประชุมที่ประเสริฐที่สุด	 ที่สามารถเกิดขึ้นได้
ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ	 เพราะ
เป็นการเกิดขึ้น	 และส่งต่อๆ	 กัน	ของแสงสว่าง
แห่งปัญญา	กระจายไปทั่วดินแดนชมพูทวีป	และ
ได้แผ่ออกไปทั่วโลก	ตราบจนถึงทุกวันน้ี
 มาย วีมํสาย สํหนตีติ มโฆ
	 ผูร้วบรวมด้วยการไตร่ตรอง	(มาณโว สกโฺก)
	 องค์ธรรม	 คือปัญญา	ที่รวบรวมสัมปยุตต-
ธรรม	(โพธิปักขิยธรรม)	ที่ประกอบเข้าในปัญญา
ม�	หรือ	วีม�สา	ในที่น้ีก็คือ	ธัมมวิจยะ	น่ันเอง
 มํ สมฺปยุตฺตธมฺมสงฺขาตํ ปริสํ สํหนตีติ มโฆ 
	 ผู้รวบรวมบริษัท	กล่าวคือ	สัมปยุตตธรรม
	 องค์ธรรม	 คือปัญญา	ที่รวบรวมสัมปยุตต-
ธรรม	(โพธิปักขิยธรรม)	ที่ประกอบเข้าในปัญญา
ม	คือ	บริษัท
 มาฆ มฆาย ปุณฺณจนฺทยุตฺตาย ยุตฺโต มาโส 
มาโฆ 
	 เดือน	อันประกอบด้วยจันทร์เพ็ญฤกษ์มฆะ
เรียก	มาฆะ,	(ลง	ณ	ปัจจัย	จาก	มฆ	ก็กลายเป็น	
มาฆ)
 มหิยติ ปูชิยตีติ มาโฆ, เรียก	มาฆะ	เพราะ
ชนบูชา	
	 มห	ธาตุ	ในอรรถบูชา	ลง	ณ	ปัจจัย	แปลง	
ห	เป็น	ฆ	
 มา มาตา วิย ปรชนานํ หิตสุขํ ฆรติ อาสึ
สตีติ มาโฆ 
	 ผู้หวังประโยชน์สุขแก่ชนเหล่าอื่น	 เหมือน
มารดา
 มา คือมารดา + ฆร อาสิสเน, กฺวิ. ฆร	ธาตุ	
ในอรรถความหวัง
 มา มาตา วิย ปรชเนสุ เมตฺตาวสฺสํ ฆรติ 
ปคฺฆรตีติ มาโฆ 
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	 ผู้หลั่งฝน	คือเมตตาในชนเหล่าอื่น	 เหมือน
มารดา
 มา คือมารดา คือ+ ฆร เสเก, กฺวิ. ฆร	ธาต	ุ
ในอรรถหลั่งรด
 มาฆาย มคฺคปุพฺพภาคปฏิปทาย ปฏิปตฺติ
ปูชาติ  มาฆปูชา 
	 การปฏิบัติบูชา	ด้วยปฏิปทาที่เป็นบูรพภาค
ของมรรค	เรียก	มาฆบูชา
 สรุป ถ้าจะรวบรวมค�าแปลที่เป็นไปได้ของ
มาฆบูชาให้ครอบคลุมทั้งหมด	 ก็จะได้ค�าแปล
ประมาณว่า:
 ‘การมาประชุมกนัของผูมี้ปัญญาพจิารณา
ไตร่ตรอง ในวันพระจันทร์เต็มดวงในฤดูหนาว
เสวยฤกษ์มฆะ เพื่อระลึกถึงความรักทะนุถนอม
ของแม่ผู้บริสุทธิ์ ท่ีหวังประโยชน์สุขต่อพุทธ
บริษัทสี่ และหลั่งฝนคือเมตตาในพุทธบริษัท
นั้น โดยการ (ปฏิบัติ) บูชา ด้วยปฏิปทาอัน
เป็นบูรพภาคของมรรค เจริญรอยตามแบบ 
ของมฆมาณพ (ก่อนทีจ่ะได้มาเป็นท้าวมฆวาน) 
เพื่อทําจิตใจให้ผ่องใส สะอาดหมดจด เรียก 
มาฆบูชา’
ความสําคัญของมาฆบูชา
	 มาฆมาส	เป็นเดอืนทีพ่ระจันทร์จรมา	ตรงกบั 
ดาวฤกษ์ชื่อมฆะ	หรือมาฆะ	ซึ่งเห็นเป็นรูปคล้าย
งอนไถ	เลยมักเรียกว่าดาวงอนไถ	ปกติจะตกใน
วันเพ็ญเดือนกุมภาพันธ์	สื่อถึงอริยมรรค	(อย่างที่
เคยตัง้ข้อสนันษิฐานว่า	มฆ	กบั	มคคฺ	ออกเสยีงใกล้
เคียงกัน)	 เป็นเดือนที่มีการบูชา	ชาวพุทธถือวัน
มาฆบูชาว่าเป็นวันพระสงฆ์	 พระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตรบรรลุอรหัตตมรรคและอรหัตตผลใน
วันนี้	หลังจากได้แม่ทัพธรรมแล้ว	พระพุทธองค์
ก็ทรงอาศัยการเกิดมีจาตุรงคสันนิบาต	 มีพระ
อรหันตขีณาสพ	๑,๒๕๐	รูปมาประชุมพร้อมกัน

ที่พระเวฬุวัน	ประกาศต�าราพิชัย	(ธรรม)	สงคราม
เสียเลย	 ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์	 ประกาศ
อุดมการณ์	-	หลักการ	-	วิธีการ	ในการเอาชนะ
มารและเสนามาร
	 และวันเพ็ญเดือนมาฆะเดียวกันน้ี	 ในอีก 
๔๔	 ปีต ่อมา	 พญามารก็มาทูลอาราธนาให้
พระพุทธองค์ปรินิพพาน	พระองค์ทรงพิจารณา
เห็นว่าพุทธบริษัททั้งสี่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ
ด�ารงศาสนพรหมจรรย์ให้ยืนยาวสืบไปได้เอง
แล้ว	 จึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร	ถือเป็นการ
ส่งต่อภาระพระศาสนาจากพระพุทธองค์ท่าน 
มาสู่พวกเราชาวพุทธทุกๆ	คน	
	 ในอีกหนึ่งปีถัดมาก็ยังเป็นวันที่เสร็จสิ้น 
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	 ๑	 และในอีก	 
๑๐๐	ปี	ต่อมา	ก็เป็นวันที่เสร็จสิ้นการสังคายนา 
พระไตรปิฎกครั้งที่	 ๒	 อีกด้วย	 นอกจากนั้น 
ในวันนี้เอง	ก็ได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อการสังคายนา 
ครั้งที่	 ๓	 ที่ท�าให้พระพุทธศาสนาได้เผยออก 
จากชมพูทวีป	 แผ่ไปท่ัวโลกด้วย	 พระศาสดา 
ทรงฝากพระศาสนา	 คือพระธรรมวินัยน้ี	 ไว้กับ
ชาวพุทธทุกคนแล้ว
	 ตัวมาฆบูชาศัพท์เอง	 จะแปลให้เป็นการ 
ระลึกถึงมฆมาณพ	 ผู ้เป็นตัวอย่างของบุคคล 
ผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศล	ก็ยังได้
	 ในวันมาฆบูชาน้ี	 พระพุทธองค์ทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์	มี	๓	คาถาครึ่ง



การประชุมสาวกครั้งนั้น	 ประกอบด้วย	 “องค์
ประกอบอัศจรรย์	 ๔	ประการ”	คือ	 (๑)	 วันดัง
กล่าว	 ตรงกับวันเพ็ญเดือน	 ๓	 (๒)	 พระภิกษุ
ทั้ง	 ๑,๒๕๐	 รูปน้ันได้มาประชุมกันโดยมิได้นัด
หมาย	 (๓)	 ต่างก็เป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญา	
๖	 (๔)	 พระพุทธเจ้าทรงประทาน	 “เอหิภิกขุ
อุปสัมปทา”	ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น
	 ด้วยเหตุการณ์ประจวบกัน	 ๔	 อย่าง	 จึง
มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า	 จาตุรงคสันนิบาต	 (มา
จากศัพท์บาลี	จาตุร+ องฺค+ สนฺนิปาต	แปลว่า	
การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่
ประการ
 เก้าเดือนท่ีก้าวเดิน ด้วยองค์ ๔ หลายนัย
	 ที่จริงแล้ว	 เราสามารถหาองค์ประกอบสี่ 
โดยนัยอื่นๆ	 ได ้อีก	 ถ ้าเราพิจารณาในช ่วง	 
๙	 เดือนแรกหลังการตรัสรู ้ 	 (ตั้งแต่เดือน	 ๖	
วิสาขะ	 มาจนถึงเดือน	 ๓	 มาฆะ)	 พระศาสนา
ก็ได้ก้าวเดินไปได้ไม่น้อยเลย	นับเป็นคร้ังแรกที่ม ี

	 คาถาแรก	บอกอุดมการณ์ของชาวพุทธ	คือ	
นิพฺพาน�	ปรม�	วทนฺติ	พุทฺธา	ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า
นิพพานเป็นธรรมอันเยี่ยมที่สุด	 แต่ถ้ายังไม่ถึง
นิพพานล่ะ	 ก็ให้มีขันติไปก่อน	 ขนฺติ	 ปรม�	 ตโป	 
ตีติกฺขา	 ขันติคือความอดกลั้น	 เป็นธรรมเครื่อง
เผากิเลสอย่างยิ่ง
	 คาถาที่	๒	บอกวิธีการของชาวพุทธ	๓	ข้อ	
คือ	ไม่ท�าบาป	ท�ากุศลให้ถึงพร้อม	และช�าระจิต
ของตนให้ขาวรอบ
	 คาถาที่	๓	บอกหลักการของชาวพุทธ	๖	ข้อ	
คือ	การไม่กล่าวร้ายใคร	การไม่ท�าร้ายใคร	การ
มีความส�ารวมในปาติโมกข์ทั้งหลาย	การเป็นผู้รู้
ประมาณในอาหาร	 การรู้จักที่นั่งท่ีนอนอันสงัด	
และการบ�าเพ็ญเพียรในอธิจิต
 จาตุรงคสันนิบาต : การประชุมประกอบ
ด้วยองค์สี่ 
	 องค์สี่นี้เป็นอะไรได้บ้าง	ตามคัมภีร์ปปัญจ-
สูทนี	 (อรรถกถาของมัชฌิมนิกาย)	 ระบุว ่า	



การรวมกันของวรรณะทั้งสี่	 (เป็นครั้งแรกที่เปิด
โอกาสทางการศึกษาให้แก่วรรณะทั้งส่ีเท่าเทียม
กัน	 ถ้าใครสามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้
ก็บวชเข้ามา	 เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังฆะได ้
อย่างเท่าเทียมกัน)	
	 มีการรวมกันของจักรสี่	 ธรรมที่น�าชีวิตไปสู่
ความรุ่งเรืองดุจล้อรถทั้งสี่	 จัดเป็นพหุการธรรม
คือธรรมที่มีอุปการะมาก	มี	(๑)	ปฏิรูปเทสวาสะ	: 
อยู่ในถิ่นที่ดี	(๒)	สัปปุริสูปัสสยะ	:	สมาคมสัตบุรุษ	
(๓)	อัตตสัมมาปณิธ	ิ:	ตั้งตนไว้ชอบ	(๔)	ปุพเพกต-
ปุญญตา	:	ได้สั่งสมคุณงามความดีไว	้
	 มีการรวมตัวของผู้มีภาวิตส่ี	คือ	กายภาวิต	- 
ศลีภาวติ	-	จติภาวติ	-	ปัญญาภาวติ	แปลว่า	มกีาย	- 
ศีล	-	จิต	-	ปัญญา	อันพัฒนาได้สมบูรณ์แล้ว
	 มีการรวมตัวของสิ่งที่เป็นท่ีต้ังแห่งความ
เลื่อมใสอันเลิศ	 ๔	 อย่างคือ	 (๑)	 พระตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	(๒)	อริยมรรคมีองค์	๘	
(๓)	วิราคธรรม	คือ	นิพพาน	และ	(๔)	สงฆ์สาวก
ของพระตถาคต

	 มีการรวมตัวของปัญญาวุฒิธรรมสี่	 ธรรม
เป็นเคร่ืองเจริญงอกงามของปัญญา	 (๑)	 สัปปุ- 
ริสสังเสวะ เสวนาสัตบุรุษ	 (๒)	 สัทธัมมสวนะ 
ฟังสัทธรรม	 (๓)	 โยนิโสมนสิการ	 ท�าในใจโดย
แยบคาย	(๔)	 ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ	ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม	
	 ทีน้ีมาดูค�าว่า	ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ กันบ้าง	 
ค�าน้ีมีความหมายอย่างไร	ค�าน้ีมาจาก	
 ธัมมะ + อนุธัมมะ + ปฏิปันโน	แปลให้ตรง
ตามศัพท์บาฬีได้ว่า	 “ปฏิบัติธรรมน้อย คล้อย
ตามธรรมใหญ่”
	 ธรรมน้อยคอือะไร	?	และธรรมใหญ่คอือะไร	? 
นัยแรก
 อนุธัมมะ	-	ธรรมน้อย	คือ	สติปัฏฐานที่เน้น
วิปัสสนา	มี	๓๓	บรรพะ
 ธัมมะ	-	ธรรมใหญ่	คือ	โลกุตตรมรรค	(๔)	
สติปัฏฐาน	๓๓	บรรพะ	มีอะไรบ้าง
	 มหาสติปัฏฐานสูตร	มีทั้งหมด	๔๔	บรรพะ		
ในจ�านวนบรรพะทั้งหมดน้ัน	 มี	 ๑๑	 บรรพะ 
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ที่เป็นสมถะถึงขั้นอัปปนาได้คืออานาปานบรรพะ
(สมถะเจือด้วยวิปัสสนา)	ปฏิกูลมนสิการบรรพะ	
และนวสีวถิกาบรรพะ	(แต่ตามมติพระมหาสิวะ
จัดนวสีวถิกาเป็นอาทีนวนุปัสสนา)	ส่วนบรรพะ
ท่ีเน้นวิปัสสนา	 (คือถึงแค่อุปจาระ)	 ในหมวด 
กายานุปัสสนา	๓	คืออิริยาบถบรรพะ	สัมปชัญญ-
บรรพะ	ธาตุมนสิการบรรพะ	หมวดเวทนานุปัส- 
สนา	๙	บรรพะ	หมวดจิตตานุปัสสนา	๑๖	บรรพะ 
และหมวดธมัมานปัุสสนาอกี	๕	บรรพะ	รวมทัง้หมด 
เป็น	๓๓	บรรพะ
	 พูดอีกอย่างได้ว่า	 กัมมัฏฐาน	 ๑๑	 บรรพะ
(คือ	 อานาปาน	 ปฏิกูลมนสิการ	 นวสีวถิกา)	
สามารถเจริญสมถะได้ถึงขั้นอัปปนา	 ส่วนกัม- 
มัฏฐาน	๓๓	บรรพะ	(คือที่เหลือ)	ถึงแค่อุปจาระ	 
(ก็ ไปต ่อด ้วยวิป ัสสนาได ้ )	 (เพราะอารมณ  ์
ของกัมมัฏฐาน	๑๑	นั้น	เป็นบัญญัติ	แต่อารมณ์
ของกัมมัฏฐาน	๓๓	นั้น	เป็นปรมัตถ์)
นัยที่สอง
	 อนุธัมมะ	-	ธรรมน้อย	คือ	โลกียมรรค	หรือ	
บุรพภาคของมรรค	(๓๓)
	 ธัมมะ	-	ธรรมใหญ่	คือ	โลกุตตรมรรค	(๔)
โลกียมรรค	ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง	คือ

	 ปพุพภาคปฏปิทา	๗	(เนกขมัมะ	อพัยาปาทะ 
อาโลกะ	 อวิกเขปะ	 ธัมมววัตถานะ	 ญาณ	
ปราโมทย์)
                                (ที่มา : ปฏิสัมภิทามรรค)

	 รวม	สมาบัติ ๘	 (รูปฌาน	๔	อรูปฌาน	๔)	
และ	มหาวิปัสสนา ๑๘	*	รวมทั้งหมดได้	๓๓
	 *	เรยีกได้อีกช่ือว่า	อนุปัสสนา	มดัีงน้ี	อนิจจา- 
นุปัสสนา/ทุกขานุปัสสนา/อนัตตานุปัสสนา/
นิพพิทานุปัสสนา/วิราคานุปัสสนา/นิโรธานุ- 
ปัสสนา/ปฏินิสสัคคานุปัสสนา/ขยานุปัสสนา/ 
วยานุปัสสนา/วิปริณามานุปัสสนา/อนิมิตตานุ- 
ป ัสสนา/อัปปณิหิตานุป ัสสนา/สุญญตานุ- 
ปัสสนา/อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา/ยถาภูตญาณ-
ทัสสนะ/อาทีนวานุปัสสนา/ปฏิสังขานุปัสสนา/
วิวัฏฏานุปัสสนา
	 ส่วนโลกุตตรมรรค	 ก็คือ	 โสตาปัตติมรรค 
สกทาคามมิรรค	อนาคามมิรรค	และอรหตัตมรรค 
รวมเป็น	๔	เมื่อรวมเข้าด้วยกันทั้งหมด	ธัมมานุ- 
ธัมมปฏิปันโน	 จึงได้ตัวเลข	 ๓๗	 ซึ่งเป็นตัวเลข 
ของโพธิปักขิยธรรมน่ันเอง
 ดังนั้น มาฆบูชา ก็คือ การบูชา มคฺค
ภาวนานุปุพพาปฏิปทา 
	 ปฏิปทาค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติ
ไปจนจบเจริญมรรคได้ครบ	หรือจากโลกียมรรค
เป็นโลกุตตรมรรคสมังคีได้น่ันเอง
มาดู ความหมายทางศัพท์ของ มัคคะ กันบ้าง 
	 (ตามข้อสันนิษฐานที่ว่า	มฆมาณพ	ก็มาจาก	
มคฺคมาณพ	น่ันเอง)
 มชฺช สุทฺธิโสธเน ความสะอาดหมดจด 
การช�าระ	ลง	ณ	ปัจจัย	แปลง	ชฺช	เป็น	คฺค 
	 วิเคราะห์ว่า ปถิเกหิ มชฺชิยเต นิตฺติณํ กรีย
เตติ มคฺโค ที่ท่ีพวกคนเดินทางช�าระท�าให้สะอาด	
(เช่นกระท�าการถอนหญ้า)
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 มคฺค คมเน การไป 
	 วิเคราะห์ว่า อิจฺฉิตฏฺฐฺานํ 
อชุกํุ มคคฺติอปุคจฉฺต ิเอเตนาต ิ
มคฺโค ทางเป็นเครื่องไปสู ่ที่
ต้องการได้โดยตรง
 มํ สิวํ คจฺฉติ เอเตนาติ 
มคฺโค อุบายเครื่องด�าเนินไป
สู่พระนิพพาน
 มคคฺ อเนวฺสเน การแสวงหา 
	 วิเคราะห์ว่า 
 นิพฺพานํ มคฺเคตีติ มคฺโค 
อุบายแสวงหาพระนิพพาน
 นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคียตีติ มคฺโค อุบายอัน
บุคคลผู้ต้องการนิพพานต้องแสวงหา
 มรฺ ปาณจาเค การฆ่า  และ คมุ คติยํ การไป
	 วเิคราะห์ว่า กิเลเส มาเรตตี ิโม, คจฺฉตตี ิโค,  
โม จ โส โค จาติ มคฺโค อุบายที่ไปฆ่ากิเลส	
 สรปุ		กเิลเส	มาเรนฺโต	นพิพฺาน�	คจฉฺตีติ	มคโฺค 
ม มาจาก มร แปลว่า ฆ่า (กิเลส) ส่วน ค มา
จาก คมุ แปลว่า ไป (นิพพาน) รวมเป็น มัคค 
แปลว่า “ฆ่ากิเลสแล้วไปนิพพาน”
คู่ตรงข้ามของ มฆ (มคฺค) ก็คือ มาร
	 ถ ้าใครมีความรู ้ ในเรื่องต�านานเทพเจ ้า 
สักหน่อย	 จะพบว่าเทพเจ้าเหล่านั้น	 มีพาหนะ
ประจ�าตนด้วย	ซึ่งจะต่างกันออกไป	ยิ่งในสมัยที ่
นิยมการปั้นรูปเทพเจ้านั้น	ตัวองค์เทพเอง	ก็มัก
จะมีรูปร่างคล้ายกันไปหมด	เหตุหนึ่งที่มีพาหนะ
ก�ากับจึงเพื่อให้ง่ายต่อการระบุว่า	เทพเจ้านี้เป็น 
เทพองค์ไหน	เช่น	พระพรหมขี่หงส์	พระนารายณ์ 
ขี่ครุฑ	 พระศิวะขี่ วัว	 พระพิฆเนศขี่หนู	 พระ 
อาทิตย์ขี่ราชสีห์	 พระจันทร์ขี่ม้า	 พระพฤหัส 
ขี่กวาง	พระพิรุณขี่นาค	เป็นต้น	

	 ในบรรดาพาหนะทั้งหมดน้ัน	สัตว์ที่ยิ่งใหญ่
และมีความส�าคัญมากท่ีสุด	 (แม้พระราชาก็จะ
ทรงสัตว์น้ีในการรบด้วย)	ก็คือ	ช้าง	ถ้าใครช่าง
สงัเกตจะพบว่า	เทพเจ้าทีขี่ช้่างมอียูเ่พยีงสององค์ 
องค์แรกคือพระอินทร์หรือมฆวานขี่ช้างเอราวัณ 
กับองค์ท่ีสองคือพญามารขี่ช้างคิริเมขละ	 ข้อ 
แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ	 ช้างเอราวัณนั้นมีสาม
เศียร	 แต่ช ้างคิริเมขละนั้นมีเพียงเศียรเดียว 
ตรงนี้ผู ้เขียนสันนิษฐานว่า	 การขี่ช้างสามเศียร 
สื่อถึงการอยู่บนทางสายกลาง ส่วนการขี่ช้าง
เศียรเดียว ส่ือถึงทางของตนเอง หรือประกอบ
ด้วยมานะ คือความส�าคัญตน
	 วิเคราะห์ศัพท์	เอราวัณ	เคยได้กล่าวไว้แล้ว
ในธรรมะ	๓๓	ตอนแรก	มาดูวิเคราะห์	คิริเมขละ 
บ้าง	อันนี้ก็ไม่มีแสดงไว้ที่ไหนเป็นการสันนิษฐาน
ของผู้เขียนเอง	 จากการอ่านพระสูตร	 ไว้มีเวลา 
จะน�ามาแสดงโดยละเอียดทีหลัง	
	 ส�าหรับผู้เขียนแล้ว	ชื่อแต่ละชื่อต้องมีความ
หมาย	ไม่ใช่ชื่อเฉยๆ	คิริเมขลา	ในความเห็นของ 
ผู้เขียนเห็นว่า	มาจาก	คิริ	+	เม	+	ขล�	คิริ	แปลว่า 
ภูเขา	 (ภาษาไทยใช้	 คีรี)	 เม	 แปลว่า	 ของฉัน	
(ภาษาอังกฤษใช้	my)	ขล�	แปลว่า	ลานนวดข้าว 



(หมายเอาสิ่งที่อยู ่บนลานนวดข้าว	 ซึ่งก็คือ 
ยวกลาปิ	ฟ่อนข้าวเหนียว	หรือขันธ์ห้าที่เป็นกองๆ- 
ให้ดูรายละเอียดใน	ยวกลาปิสูตร)	 สรุปค�าแปลว่า 
การเห็นกองขันธ์ห้าที่ใหญ่เท่าภูเขานี้ว่า	 “เป็น
ของเรา”	 นี้ แหละ	 คือสิ่ งที่พญามารขี่ อยู  ่
อย่างแท้จริง	 คือแค่ขันธ์ห้า	 เท่าที่เกิดมาแล้ว 
ยึดเอาเป็นของตน	ก็ยังไม่พอ	ยังแสวงหาอ�านาจ 
ไปครอบครองขันธ์ห้าของชาวบ้าน	 รวมทั้งของ 
โลกไปด้วย	 คือบทสรุปของความเป็นมาร	 คือ
ความเป็นใหญ่ทีค่อยควบคมุ	พยายามครอบครอง 
ทุกๆ	 อย่างในโลก	 อยากให้ทุกอย่างเป็นไปใน 
อ�านาจของตน	 สมกับชื่ออีกชื่อของมารคือ 
ปรนิมฺมิตวสวัตตี “ยังสิ่งที่คนอื่นเนรมิตให้เป็นไป 
ในอ�านาจของตน”	 พญามาร	 จึงครองความ 
เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นสูงสุด
	 มารแสวงหา	“อํานาจ”	สิ่งที่มารกลัวที่สุด	
คือกลัวคนอื่นจะมาแบ่งเอาอ�านาจไป	
	 ส่วนมฆะแสวงหา	“ญาณ”	ที่มฆะดีใจที่สุด	
คือ	ดีใจที่คนอื่นจะมาแบ่งเอาญาณปัญญาไป
	 พูดอีกอย่างได้ว่า	ถ้าแสวงหาความเป็นใหญ่
ก็เป็นพวกมาร	ถ้าแสวงหาความเป็นญาณก็เป็น
พวกมฆะ

 มาดูศัพท์และความหมายกัน
 มาร
 กุสลธมฺเม มาเรตีติ มาโร	ผู้ยังกุศลธรรมให้
ตาย	เรียกว่ามาร	(มร	ธาตุ	ในความหมายว่า	ตาย	
ณ	ปัจจัย,	พฤทธ์ิ	อ	เป็น	อา)
 สงฺกิเลสนิมิตฺตํ หุตฺวา คุณํ มาเรติ วิพาธตีต ิ
มาโร	 ผู ้เป็นเครื่องหมายแห่งความเศร้าหมอง 
ยังคุณความดีให้ตาย	เรียกว่ามาร
 สรุปว่า	กิเลสกาม	เป็นตัวมาร	วัตถุกาม	เป็น
บ่วงแห่งมาร
 มาร ๕	คือ	 กิเลสมาร	ขันธมาร	อภิสังขาร
มาร	มัจจุมาร	เทวปุตตมาร
	 ไวพจน์ของมารก็มี	๕	คือ	ปาปิมา	(ผู้มีบาป)	
นมุจิ	 (ไม่ปล่อย)	 กณฺห	 (ด�า	 ฝ่ายเสื่อม)	 อนฺตก  
(ผู้ท�าที่สุด)	ปมตฺตพนฺธุ	(เผ่าพันธุ์ของผู้ประมาท)
	 จับคู่ได้ดังน้ี
 กิเลสมาร	 =	 ปาปิมา	 (ผู้มีบาป)	 บาปก็คือ
กิเลส	เครื่องเศร้าหมองน่ันเอง							
 ขันธมาร	=	นมุจิ	(ไม่ปล่อย)		ไม่ปล่อยอะไร	? 
ก็ไม่ยอมปล่อยอุปาทานขันธ์ทั้งห้าน่ีเอง	ขันธ์ห้า
น้ี	 แท้จริงแล้ว	 เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น
เป็นตัวทุกข์น่ันเอง	ใครไม่รู้	คนน้ันก็ยึดไว้
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 อภิสังขารมาร	 =	 กณฺห	 (ด�า	 ฝ่ายเสื่อม) 
อภิสังขารแปลว่าปรุง	คือปรุงไปในทางที่เสื่อมลง 
 มัจจุมาร	 =	 อนฺตก	 (ผู้ท�าที่สุด)	 ท�าให้ตาย 
ก็หมดโอกาสท�าความดีอีกต่อไป
 เทวปุตตมาร	 =	 ปมตฺตพนฺธุ	 (เผ่าพันธุ์ของ
ผู้ประมาท)	เทพบุตรมารคือบุคคลผู้สืบเผ่าพันธ์ุ
แห่งความประมาท	-	ซึ่งจะตรงข้ามกับชาวพุทธ
ที่ท�าตามปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้าที่ว่า	จงยัง
กุศลท้ังหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท	
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ถ้าเราท�าตามได้ก็จะเป็น
บุคคลผู้สืบเผ่าพันธุ์แห่งความไม่ประมาท	 (อปฺ-
ปมตฺตพนฺธุ)	 หรือเป็นศากฺยบุตร	 เป็นเผ่าพันธุ์ 
ของพระพุทธเจ้านั่นเอง	มฆมาณพก็เป็นต้นแบบ
หนึ่งของผู ้แสดงความไม่ประมาทให้เห็น	 โดย 
การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างไม่ท้อถอย
	 ตรงนี้จะเห็นได้ชัดตามที่หลวงปู่ชาเคยสอน
ไว้ว่า	 การปล่อยวางนั้น	 เป็นการปล่อยวางใน
การกระท�า	ไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างหน้าที่	แต่
ในขณะที่ท�าหน้าที่นั่นแหละ	ให้ปล่อยวางขันธ์ห้า
ที่หลงยึดไว้ว่าเป็นของตน
	 ถ้าเติมความรู ้พื้นฐานทางบาฬีสักหน่อย
ศัพท์ที่มี	การิตปัจจัย	อยู่ภายใน	แปลว่า	ยัง.....ให้
	 มร	(มร	ธาตุ	ในความตาย)	มาร	ยัง….ให้ตาย
	 มฆ	(มชฺช	ธาตุ	ในความสะอาด)	มาฆ	ยัง...
ให้สะอาดหมดจด
	 ช�าระจิตของตนให้สะอาดหมดจด	 พระ 
พุทธพจน์บาลี	ว่า	สจิตฺตปริโยทปนํ 
อรรถกถาแก้ว่า ปญฺจหิ นีวรเณห ิ
อตฺตโนจิตฺตสฺส โว ทาปนํ (ส	 
มาจาก	 สก	 แปลว่า	 ของตน	 จิตฺต	 
คือ	 จิต	 ปริ 	 คือ	 รอบ	 โยทปน� 
มาจาก	 โวทาปน�)	 ฎีกา	 แก ้ค�า 
โวทาปน�	 ว่าคือ	ปภสฺสรภาวกรณํ 

กระท�าความเป ็นปภัสสร	และ	สพพฺโสปรโิสธนํ 
ช�าระให้บริสุทธ์ิโดยประการทั้งปวง
 สลีสวํเรน สพพฺปาปํ ปหาย โลกยีโลกุตตราห ิ
สมถวิปสฺสนาหิ กุสลํ สมฺปาเทตฺวา อรหตฺต 
ผเลน จิตฺตํ ปริโยทเปตพฺพํ ละบาปทั้งหมด	ด้วย
ศีลสังวร	 ยังกุศลให้ถึงพร้อม	 ด้วยสมถวิปัสสนา
ที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ	 ช�าระจิตของตนให้
บริสุทธ์ิผ่องใส	ด้วยอรหัตตผล
	 ดังนั้น	 คาถาโอวาทปาติโมกข์	 ที่เราได้ยิน
บ่อยๆ	จึงมีองค์ธรรมดังน้ี
	 ๑)	 ไม่ท�าบาป	 =	 ศีลสังวร	 คือ	 การไม่ท�า
อกุศลจิต	๑๒	ดวง	ให้เกิดขึ้น	หรือ	คือ	วิรตีเจตสิก
ในจิต	๑๒	ดวง	(มหากุศลจิต	๘	มรรคจิต	๔)
	 ๒)	 ท�ากุศลให้ถึงพร้อม	 =	 สมถวิปัสสนา 
ที่เป็นโลกียะ	 และโลกุตตระ	 คือ	 กุศลทั้งหมด 

๒๑	ดวง
	 ๓)	ท�าจิตของตนให้ผ่องใส	=	
อรหัตตผล
	 รวม	๑)	กับ	๒)	จะได้โลกียะ 
และโล กุตตรมรรค	 อันมีองค ์
ธรรมทั้ งหมด	 ๓๓	 เพื่อน�าไปสู  ่
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ผลวิบาก	๓)	คือ	อรหัตตผล	ซึ่งเป็นจิตอันสูงสุด 
ที่ท�าให้ออกจากวัฏสงสารได้	นั่นเอง
 สรุปว่า
 มารบูชา	บูชาความเศร้าหมอง
 มาฆบูชา	บูชาความสะอาดผ่องใส
	 มารก็คือ	 กามเทพ	 (เทพแห่งกามที่สูงสุด 
ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด)
 มารบูชา	 ก็คือบูชากามตัณหา	 (มาพ้องกับ
วันวาเลนไทน์	 วันแห่งความรัก	 ที่ผู ้คนบูชากัน
ในปัจจุบัน	 ?)	 ถ้าเป็นความรักแบบชายหญิง 
ก็ยังประกอบไปด้วยความเศร้าหมอง	 กลาย
เป็นค่านิยมวิปริต	 ที่หนุ่มสาวมาเสียตัว	 ในวัน
วาเลนไทน์	อันถือกันว่าเป็นวันแห่งความรักนี้
 มาฆบูชา	 คือบูชาความสะอาดบริสุทธ์ิ
ผ่องใส	ถ้าจะเป็นความรักก็คือความรักที่บริสุทธิ์
ของแม่ที่มีต่อลูก	 หรือของพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลก
	 เมื่อเราบูชาสิ่งใด	ใจเราจะน้อมไปทางนั้น
 มฆมาณพ มัคคภาวนา และมาฆบูชา
 มฆ : มาณพ	 คือ	 บุคคล	 ในที่นี้คือ	 พระ	 
(อนุ)	พุทธ
 มคฺค : ภาวนา	 คือ	 การเจริญ	 ในที่นี้	 คือ	 
พระธรรม	

 มาฆ : บูชา	คือ	การบูชาทั้งส่วนของ	อามิส-
บูชา	 เน้นที่ทานของญาติโยม	 และ	ปฏิบัติบูชา 
เน้นที่ศีลของพระสงฆ์	ก็ครบพระพุทธ	พระธรรม	
และพระอริยสงฆ์	 รวมได้ครบองค์พระรัตนตรัย	
เป็นพระรัตนตรัยหลังจากที่พระบรมศาสดาของ
พวกเราปรินิพพาน	ละสังขารไป	พระองค์ได้ฝาก
ไว้เป็นบทเรียน	เป็นเรื่องราวที่สืบต่อๆ	กันมาของ 
มฆมาณพ	 เป็นแผนที่ท่ีส�าคัญส�าหรับแนวการ
ปฏิบัติทั้งหมด	ฟังเอาสนุกก็ได้	ฟังเอาเพ่ือท�าบุญ
แล้วหวังได้ผลของบุญ	 โดยไปเกิดในนั้นก็ได  ้
หรือฟังเพื่อภาวนาปฏิบัติก็ยิ่งดีเยี่ยม	
	 บทสรุปของ	มฆะ	นี้	จึง	เช่ือม	สคฺค	กับ	มคฺค   
ได้พอดี	 ตามปกติน้ัน	 คนเราจะต้องการ	 สคฺค 
สวรรค์	 เพื่อเสพสุข	 แต่	 มฆะ	 เปลี่ยนจากการ 
หวังผล	 คือการเสพสุขในสวรรค์ในอนาคต	 
มาเป็นการสร้างเหตุ	 ในปัจจุบัน	 คือสร้างมคฺค 
ทาง	และผลคือการพ้นทุกข์	(นิพพาน)	โดยนัยน้ี 
สุข	 จึงเป็นเพียงผลพลอยได้ของการพ้นทุกข์	 
ไม่ใช่เป้าหมาย	 หลายคน	 อาจจะคิดว่า	 สวรรค์
น่าเบื่อ	 นรกน่าตื่นเต้น	 ส่วนใหญ่จึงมักสมัครใจ
ไปแออัดกันอยู่ในนรก	มากกว่าที่จะฝึกฝืนความ
เคยชินของกิเลสตัณหา	 ให้มามีโอกาสสัมผัส
ความสุขสงบ	บนที่ว่างโล่งในสวรรค์กันเสียบ้าง
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	 ความเข้าใจเรื่องความหมายของธรรมะ	๓๓	
หรือตัวเลขแห่งสวรรค์	 ในแง่มุมต่างๆ	ที่เป็นมา
ในอดีตนั้น	 จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เรา
จินตนาการไปถึงสวรรค์ในอนาคตได้
 เพราะถึงที่สุดแล้ว ไม่ใช่ต้องรอในสวรรค์ 
หรอก ที่จะมีความสุข แต่ในความสุขต่างหาก 
ที่มีสวรรค์
	 ก็ถือว่าผู้เขียนจบหน้าที่ที่ได้พาท่านผู้อ่าน	
ผ่านจาก	 สวรรค์เทพ	 มาสู่	 สวรรค์ทํา/ธรรม 
แล้ว	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เร่ืองของมฆมาณพ
และการวิเคราะห์โดยละเอียดเหล่านี้	 จะเป็น
แรงบันดาลใจให้ทุกท่าน	ทําสวรรค์ ให้เกิดขึ้น 
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ได้	โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเข้าเมรุเผา 
แต่ให้ถึง	 เขาสุเมรุที่กลางใจของพวกเราทุกคน	
ได้ทุกที่	ทุกเวลา	ถ้าเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา	ท�าการ
เจริญมัคคภาวนา	 ด้วยวิถีแห่งมฆะ	 เพื่อให้วัน
มาฆบูชา	ได้เป็นวันแห่งความรักได้อย่างแท้จริง
	 และก็ไม ่มีอะไร	 ที่จะส่ือถึงความรักอัน 
บริสุทธิ์ที่พระศาสดาได้ฝากไว้ให้เรา	ได้ดีไปกว่า 
ส่ิงที่ เป ็นพระธรรมวินัย	 อันเป็นค�าส่ังสอนที่
สมบูรณ์แบบที่สุด	 และสถาบันสงฆ์ที่ได้สืบต่อ 
ลมหายใจของธรรมวินัยนั้นไว ้ให้กับพวกเรา 
ทุกคนจวบจนถึงทุกวันนี้ 	 สมดังที่ ได ้มีพระ 
พุทธพจน์ว่า	 ข้อนี้เป็นอย่างนั้น	 พระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด	 ได้มีแล้วในอดีตกาล 
แม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น	 ก็ทรงให้ภิกษุสงฆ์ 
ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้เพียงเท่านี้	เหมือนเรา 
ให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้	 พระอรหันต-
สัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด	จักมีในอนาคตกาล	แม ้
พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น	 ก็จักทรงให้ภิกษุสงฆ์
ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่ง	 ได้เพียงเท่านี้	 เหมือน 
เราให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดน้ี	 เนื่องใน 
วันมาฆบูชา	 หรือวันพระสงฆ์นี้	 เราจึงได้มา 
ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์กัน

	 พระสงฆ์	 เป็นตัวแทนของพระศาสดาที่
สืบทอดพระด�ารัสของพระพุทธองค์ให้กึกก้อง 
กังวาลอยู ่ในใจของชาวพุทธเรื่อยมา	 ใช้เป็น
หลักยึดถือในการด�ารงชีวิต	ท�าชีวิตให้ประเสริฐ
ด้วยการเข้าถึงอริยสัจอันประเสริฐ	 เป็นพยาน 
ความรักของพระพุทธองค์	ที่ได้เพียรสร้างบารมี 
มาสี่อสงไขยแสนมหากัป	 ให้พวกเราได้เห็น 
หนทางแห่งการพ้นทกุข์		อนัเป็นอมตธรรมนรินัดร์ 
 ถงึเวลาแล้วหรอืยงั	ทีพ่วกเราจะเข้าสูห่นทาง 
แห่งความไม่ประมาทนี้	 ตามพระด�ารัสสุดท้าย 
ของพระพุทธองค์	 ที่ทรงฝากเอาไว้แก่พวกเรา
ทุกคนว่า

 “อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว  
ภิกฺขเว
 ขยวยธมฺมา  สงฺขารา อปฺปมาเทน  สมฺปา- 
เทถ”
 “ภิกษุ เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขาร
ทั้งหลาย มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
พวกเธอจงยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ ด้วยความ 
ไม่ประมาทเถิด”
	 ต่อจากน้ีแล้วก็มิได้มีพระด�ารัสอะไรอีกเลย	
จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
	 ที่น่าอัศจรรย์ก็คือ	 ลองนับพยางค์ในพระ
คาถาสุดท้ายดูซิว่า	 ได้เท่าไร	 .......	 พระคาถาน้ี 
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มี	 ๓๗	พยางค์พอดีใช่ไหม	 เอาละตอนนี้ลองมา
นับพยางค์ในค�าแปลภาษาไทยดูบ้าง	.....	นับได้
เท่าไร	ก็ได้	๓๗	พยางค์พอดีอีกเหมือนกันใช่ไหม	
หมายความว่าอะไร	หมายความว่าพระพุทธองค์
ทรงฝากพระธรรมรัตนะ	คือธรรมะ	๓๗	(มีโพธิ- 
ปักขิยธรรม	 ๓๗	 เป็นต้น)	 ไว้ให้เป็นมรดกแก่ 
พวกเราทุกคน	ด้วยพระคาถาสุดท้ายนี ้

	 ดังน้ัน	ธรรมะ ๓๓	ทั้ง	๔	ตอน	ที่เริ่มด้วย
คาถา	๓๓	ค�า	ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสที่มาของ
พระอินทร์	เร่ืองความไม่ประมาท	ก็มาบรรจบลง
ที่ธรรมะ ๓๗	ปัจฉิมคาถา	๓๗	ค�า	ที่พระพุทธ-
องค์ทรงฝากพวกเราชาวพุทธไว้	 ก่อนดับขันธ-
ปรินิพพาน	 ทั้งสองคาถา	 ต่างก็รวมลงในความ 
ไม่ประมาทเหมือนกันทั้งหมด	 ด้วยประการ 
ฉะน้ีแล

เปลี่ยนทุกข์เป็นธรรม
	 	 	 หนังสือ	 “เปล่ียนทุกข์เป็นธรรม”	 เป็นผลงานเรียบเรียง
จากค�าบรรยายหลังท�าวัตรเช้าเย็น	 ที่วัดป่าสุคะโต	 ของพระอาจารย์
ไพศาล	 วิสาโล	 หนา	 ๑๑๒	 หน้า	 ประกอบภาพวาดส่ีสีตลอดเล่ม	 
ซ่ึงชมรมกัลยาณธรรมได้จดัพมิพ์ถวายเป็นอาจรยิบูชาในวาระ	๖๐	พรรษา 
แห่งชาตกาลของท่านพระอาจารย์	 ลักษณะเด่นในงานเขียนของท่าน 
คือ	 ธรรมะที่ทันยุคสมัย	 ท�าความเข้าใจได้ง่าย	 มีตัวอย่างชัดเจน	 ท�าให้ 
คนรุ ่นใหม่	 ไม่กลัวธรรมะ	 วารสารโพธิยาลัย ยินดีมอบให้ทุกท่าน 
ที่เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารโพธิยาลัย	 ส่งมาเพื่อคณะผู้จัดท�า 
ได้น�าความคดิเหน็นัน้มาปรบัปรงุคณุภาพของวารสารต่อไป	ส่งความคดิเหน็ 
มาที่	ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@gmail.com หรือ	 
เขยีนเป็นจดหมาย	ส่งไปรษณีย์มาที	่ชมรมกัลยาณธรรม เลขที ่๑๐๐ ถนนประโคนชัย 
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐	 วงเล็บมุมซองว่า	
(วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	 กรุณาส่งด่วนก่อนหนังสือจะหมด	 
โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

แจก
หนังสือ

	 ไม่ประมาท		มาร่วมสร้าง		ทางสายเอก			
	 	 มาฆะเลข		สามสิบสาม		งามผ่องใส
	 สร้างสวรรค์		ขึ้นบนดิน		บนถ่ินไท		 
	 บูชาใจ		ดาวดึงส์		ถึงด้วยธรรมฯ

ทางเดิน ทางเดียว

 (จบบริบูรณ์)
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	 การถกแถลงแสดงเรื่องราวเหตุผลให้น่า
เชื่อถือว่า	ค�าสอนศาสนาใดถูกต้อง	เป็นไปได้ดี 
มีประโยชน์	แก่ตน	แก่สังคม	แก่โลก	เป็นไปเพื่อ 
ความสุขสงบสันติ	เป็นไปเพื่อความรักใคร่สามัคค ี
มีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูล	ไม่น�าพาผู้คนสังคมไป 
สู ่ความเดือดร้อนวุ ่นวายสับสนเบียดเบียนกัน	
เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์	 เพิ่มสติปัญญามนุษย	์ 
ที่ชื่อว่ามีใจสูง	มีคุณธรรม	มนุษยธรรม	เป็นส่ิงที่
สังคมศิวิไลซ์เจริญแล้ว	มีการศึกษา	มีวัฒนธรรม
อารยธรรม	มีเหตุผล	ยอมรับและใช้กันมานาน
แล้ว	 ขณะที่การใช้ก�าลังเข่นฆ่าท�าลายล้างกัน	
ใช้โทสะ	โมหะ	เบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อื่น	ก็ม ี

มานานแล้วในโลกน้ี	 ซ่ึงศาสนาที่ดีทั้งหลายที่
เกิดมาภายหลัง	ก็เพื่อระงับดับสิ่งเหล่านี้
	 ถ้าการขัดแย้งกันทางความคิดความเชื่อ	
น�าไปสู ่การศึกสงคราม	 สู ้รบฆ่าฟันกัน	 ก็คง 
ไม่ดีแน่	แต่ถ้าน�าไปสู่แค่วิวาทะด้วยเหตุผล	ด้วย
หลักวิชา	ที่น่าเชื่อถือดังกล่าวข้างบน	ก็จะเป็น
สิ่งที่ดีงดงามกว่ามาก	เพราะสามารถสงบระงับ
ความขัดแย้งที่มี ท่ีเกิดอยู ่จริงได้	 บนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า	มนุษย์มีสติปัญญา	มีวิจารณญาณ	
มีมนุษยธรรม	ติดตัวกันมาทุกคน	อาจมากบ้าง
น้อยบ้าง	แต่ก็ยังพอพูดคุยกันได้	พระพุทธองค์
ทรงฝากพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท	๔

กู้พุทธลังกา
โต้วาทะศาสนาระดับโลก

ปฏิรูปเทสการก

ทันโลก รู้ธรรม

คุณานันทะเถระ ผู้กอบกู้พระพุทธศาสนาในศรีลังกา



	 พระผู ้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว ่า	
“ดูกร มารผู ้มีบาป ภิกษุผู ้เป็นสาวก ภิกษุณี 
ผู้เป็นสาวิกา อุบาสกผู้เป็นสาวก อุบาสิกาผู้เป็น
สาวิกาของเรา จักยังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับ 
แนะน�า ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม 
ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ 
ไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตน
แล้ว ยังบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย 
จ�าแนก กระท�าให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปวาทที่บังเกิดข้ึนให้เรียบร้อย 
โดยชอบธรรมไม ่ได ้  เพียงใด เราจักยังไม  ่
ปรินิพพานเพียงนั้น”

(มหาปรินิพพานสูตร ที. ม. ๑๐/๙๕; 
ภูมิจาลสูตร องฺ.อฏฺฐฺก. ๒๓/๑๖๗)

เป็นเวลารวมกัน	๔๐๐	กว่าปี	นอกจากศรีลังกา 
จะต้องเสียเอกราชทางการเมืองการปกครอง 
แล้ว	 ผู ้ครอบครองใหม่	 ก็ยังมุ ่งจะท�าลายล้าง 
พระพุทธศาสนา	ให้หมดไปจากผืนแผ่นดินของ
เกาะแห่งนี้
	 พระพุทธศาสนาในศรีลังกาจึงตกอยู ่ใน 
ยุคมืด	ชาวพุทธถูกกดข่ีข่มเหง	ทั้งโดยทางตรง 
และทางอ้อม	 ราวกับว่าถูกต้อนจนเกือบจะ 
ตกทะเล	 ชาวพุทธรู ้สึกสิ้นหวัง	 ท้อแท้ไปทุก
หย่อมหญ้า	ตัวอย่างการกดขี่ข่มเหง	เช่น	รัฐบาล 
สั่งห้ามชาวพุทธประชุมกันประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนาโดยเด็ดขาด		วันส�าคัญทางพระพุทธ-
ศาสนาถูกยกเลิก	เช่น	วันวิสาขบูชา	ไม่ให้เป็น 
วันหยุดอีกต ่อไป	 แล้วประกาศวันหยุดจาก
ศาสนาของผู ้ที่ครอบครองใหม่แทน	 และรัฐก็ 
สนับสนุนให้มีการเฉลิมฉลองของศาสนาอ่ืน 
กันอย ่างเต็มที่ 	 นอกจากนี้ 	 ต�าแหน่งชั้นสูง 
ในวงราชการ	 ก็ถูกสงวนไว้ให้ศาสนิกของผู ้ที่
เข้ามาครอบครองใหม่เท่านั้น	ส�าหรับชาวพุทธ 
หากใครไม ่ยอมเปลี่ยนศาสนา	 ก็จะได ้รับ 
ต�าแหน่งชั้นล่างๆ	 มีวัดร้างเพ่ิมขึ้น	 ที่ดินและ
ทรัพย์สินของวัดร้างถูกยึดไปเป็นของรัฐ	 หรือ
ของศาสนาอื่น	 ส ่วนพระภิกษุ	 จะถูกวัยรุ ่น
ศาสนาอ่ืนแสดงอาการดูหมิ่น	 ล้อเลียนในที่
สาธารณะ	 ศาสนิกอ่ืนเขียนหนังสือ	 บทความ	
ลงตีพิมพ์โจมตีพระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ือง	
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่
	 แต่กรุงศรีลังกายังไม่สิ้นคนดี	 ในวันที่	 ๙	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๖๖	คือเมื่อประมาณ	๑๘๐	
ปีที่ผ่านมา	 เด็กชายคนหนึ่งได้ถือก�าเนิดข้ึนใน
ครอบครัวของชาวสิงหล	แต่เนื่องจากขณะน้ัน	
ศรีลังกาอยู ่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ 
เขาจึงได้ชื่อเป็นภาษาฝร่ังว่า	 ไมเคิล	 ต่อมาได้

 ปรปัวาท	ในทีน้ี่หมายถึง	วาทะหรอืลัทธิต่างๆ 
ของเจ้าลัทธิอื่น	นอกพระพุทธศาสนา
        (ที.ม.ฏีกา ๓๗๔/๓๗๕, ขุ.ม.อ.๓๑/๒๓๗)

 ยามใดที่มีปรัปวาทะ	คือ	การกล่าวจ้วงจาบ 
หยาบคาย	 บิดเบือนหลักพระสัทธรรม	 ให ้ 
พุทธบริษัทสามารถแก้ไขปรัปวาทะเหล่านั้น	
ให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อย	เพื่อเป็นพุทธบูชา	
เป ็นการรับสนองพระพุทธปณิธานขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และตระหนักถึง
ความเป็นหน้าที่ที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมาย

ประวัติศาสตร์โลกจารึก

	 เกาะศรีลังกา	 ครั้งหนึ่ง	 พระพุทธศาสนา
ได้เจริญรุ่งเรือง	ต่อเนื่องมา	เป็นเวลายาวนาน	
จนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคม	ประมาณปี	พ.ศ.	
๒๐๔๘	ถึง	พ.ศ.	๒๔๙๑	ศรีลังกาถูกชาติตะวันตก 
หลายชาติ	เช่น	ฮอลันดา	โปรตุเกส	และอังกฤษ	
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามารุกราน	ช่วงชิงทรัพยากร	
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บวชเณรเม่ืออายุ	๑๒	ปี	แล้วกลายเป็น	พระภิกษุ 
คุณานันทะ	 ผู ้มีบุคลิกที่ไม่เหมือนกับชาวพุทธ
ท่ัวไป	 ชาวพุทธทั่วไปนั้น	 เมื่อถูกรุกรานอย่าง 
ไม่เป็นธรรมจากศาสนาอื่น	ส่วนใหญ่มักจะอยู่
นิ่งเฉย	 พร้อมใจกันวางอุเบกขา	 ไม่กล้าเผชิญ
หน้าหรือโต้ตอบตรงๆ	กับฝ่ายที่มารุกราน	ได้แต่ 
แผ่เมตตาให้แก่ผู้มารุกรานเพียงอย่างเดียว	โดย
ไม่ได้ปรับปรุงส่ิงใดๆ	ให้ดีขึ้น	และพากันดูดาย	
ไม่กระตือรือร้น	 ที่จะร่วมมือกันขจัดภัยพาล
ของพระพุทธศาสนา
	 เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้น	 ศาสนาอื่น
ที่เข้ามาครอบครองศรีลังกา	 ได้ข่มเหงพุทธ- 
ศาสนิกชนอย่างต่อเนื่อง	จนใครๆ	ต่างสรุปว่า 
อีกไม่นาน	 พระพุทธศาสนาคงจะต้องหมดไป
จากเกาะศรีลังกา	แม้แต่นักเขียนชื่อดังสมัยนั้น 
คือ เจมส์ เดอ อัลวิส	 ได้บันทึกไว้ไนปี	 พ.ศ.	
๒๓๙๓	 ว่า	 พระพุทธศาสนาจะต้องสูญสิ้นไป
จากศรีลังกา	ก่อนส้ินสุดศริสต์ศตวรรษที่	๑๙	นี้ 
อย่างแน่นอน	(ก่อนปี	พ.ศ.	๒๔๔๓)	
	 ครั้นเม่ือท่านคุณานันทะได้ประกาศตนว่า	
จะกอบกู้และปกป้องพระพุทธศาสนา	จากการ

รุกรานของศาสนาอื่น	 โดยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ	
จึงท�าให้เกิดการประลองปัญญา	โต้วาทะกันขึ้น
เป็นจ�านวนถึง	๕	ครั้งในช่วงเวลา	๙	ปีดังนี้
	 ครั้งที่	 ๑	 เดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๐๘ 
ผลที่เกิดขึ้นคือ	 ชาวพุทธที่เคยท้อแท้หมดหวัง 
ต่างเริ่มมีความหวังในการกอบกู ้พระพุทธ- 
ศาสนาข้ึนมาบ้าง	 และมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่
ท่านคุณานันทะได้กระท�าตลอดมา
	 ครั้งที่ 	 ๒	 เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๐๘ 
ผลที่เกิดขึ้นคือ	 ผู ้ฟังทั้ง	 ๒	 ศาสนา	 มีจ�านวน 
เพ่ิมขึ้น	 เกิดความ	 ต่ืนตัว	 และสนใจเข้าฟัง 
การโต้วาทธรรมอย่างกว้างขวาง
	 ครั้งที่	 ๓	 เดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๐๙	
ผลที่เกิดขึ้นคือ	ศาสนาอื่นเข็ดขยาด	ไม่กล้ามา
ตอแยท่านคุณานันทะ	 เป็นเวลานานถึง	 ๙	 ปี	
การย�่ายีพระพุทธศาสนาในที่สาธารณะก็หมด
ไป	แม้ว่าการโจมตีทั่วไปจะยังไม่หมดก็ตาม
	 ครั้งที่	๔	เดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๔๑๔	ผล 
ที่เกิดขึ้นคือ	 ผู้แทนศาสนาอื่นเข็ดหลาบในการ 
โต้วาทธรรม	 กลับไปปรับปรุงกระบวนทัพใหม่ 
	 ครั้งที่	๕	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๑๖	เป็น 
การโต้วาทธรรมครั้งที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด	
และมีผลกระทบต่อความเป็นความตายของ
ศาสนาท้ังสองมากที่สุด	 เกิดจากการที่ศาสนา
อื่นได้กล่าวจ้วงจาบย�่ายีพระพุทธศาสนา	ท่าน
คุณานันทะจึงกล่าวเชิญมาโต้วาทธรรมกัน	 ณ	 
เมืองปานะตุระ	โดยแบ่งเวลาสนทนาเป็น	๒	วัน 
รวม	 ๔	 รอบ	 ผลที่เกิดขึ้น	 คือ	 ฝ่ายศาสนาอื่น 
พ่ายแพ้ราบคาบ	 ไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับท่าน
อีกต่อไป	และยังมีผลต่อเนื่องที่ยิ่งใหญ่	คือ
	 ๑.	มีการตีพิมพ์และแปลบทโต้วาทะเป็น
ภาษาอังกฤษ	 โดยหนังสือพิมพ์รายวัน	Times	
of	Ceylon	และภาษาอื่นๆ	อีกหลายภาษา
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	 ๒.	ชาวอเมริกันคนหนื่ง	 ช่ือ	 เฮนรี สติล  
ออลคอตต์ (Henry	Steel	Olcott)	ได้ไปอ่าน
พบเข้าและต่อมาได้มีบทบาทในการผลักดัน
การแก้กฎหมายต่างๆ	 เช่น	 ให้อังกฤษยกเลิก
กฎหมายห้ามชาวพุทธประกอบพิธีกรรมในวัน
ส�าคัญทางศาสนาของตน	 ดังนั้นชาวพุทธจึง
กลับมาท�าพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาได้เป็น
ครั้งแรกในปี	พ.ศ.	๒๔๒๘	หลังจากว่างเว้นมา
ยาวนาน
	 ๓.	ศาสนิกอ่ืนที่มาร ่วมฟังการโต ้วาทะ 
ในครั้งนั้นบางคนถึงกับเสื่อมศรัทธาจากศาสนา
ของตน	แล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนาด้วย
ความสมัครใจ
	 ๔.	การข่มเหง	เบียดเบียน	ท�าลายชาวพุทธ
ก็หมดไป
	 ตลอดชีวิตของพระคุณานันทเถระ	เป็นไป 
เพื่อความอยู ่ เป ็นสุขของพุทธศาสนิกชนทั้ง
ประเทศ	 ไม่ให้ตกอยู่ในอ�านาจของความอยุติ- 
ธรรมจากศาสนาอื่น	จนถึงกับมีผู้เขียนพรรณนา
โวหารไว้	เป็นภาษาสิงหลว่า
 “ท่านคุณานันทะ ท�าให้พวกศาสนาอื่น
หวาดผวา เหมือนนักย่องเบาเห็นพระจันทร์
เต็มดวง ลอยเด่นขึ้นมา ฉะน้ัน”
	 พระคุณานันทเถระ	 ผู ้ เป ็นมหาปราชญ	์
แม่ทัพ	 กองทัพธรรม	 ที่รบชนะศึกด้วยปัญญา	
ชีวิตของท่าน	 เป็นชีวิตของสมณะ	 ผู้อุทิศตน 
เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

กติกาการโต้วาทะ
	 ในการโต้วาทะคร้ังที่	 ๕	 ซึ่งถือเป็นครั้ง
ส� าคัญท่ีสุด	 ก ่อนท่ีทั้ งสองฝ ่าย	 จะเริ่ ม โต  ้
วาทะกัน	มีความจ�าเป็นจะต้องร่างกติกาขึ้นมา
ก่อน	เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย	เนื่องจาก

มีศาสนิกของทั้ งสองศาสนามาร ่วมฟ ังกัน
อย่างท่วมท้น	 ล้นหลาม	 ซึ่งกติกาข้อหลักๆ	 
มีดังนี้
	 ๑.	ก า ร โต ้ ว าทะ กัน 	 ให ้ ก ร ะท� า ด ้ ว ย
วาจาต ่อหน ้าสาธารณชน	 ไม ่ให ้ เขียนแล ้ว 
น�ามาอ่าน
	 ๒.	ทั้งสองฝ่ายต้องส่งร่างเนื้อหาล่วงหน้า	
พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง	 เพื่อแสดงจุดยืนที่
ชัดเจนในเน้ือหาสาระ	 และไม่มีการเบี่ยงเบน
จากหลักธรรมในศาสนาของตนในภายหลัง
	 ๓.	ต้องมีหลักฐานอ้างอิงท่ีมาของเน้ือหา	
จะยกมาลอยๆ	ไม่ได้
	 เมื่อรับทราบกติกาแล้ว	 ทั้งสองฝ่ายต้อง
ลงนามรับรองกติการ่วมกัน	 ก่อนวันโต้วาทะ
ประมาณ	๑	เดือน	ก�าหนดการโต้วาทะ	คือ	วันที่ 
๒๖	และ	๒๘	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๑๖	คือ
เมื่อประมาณ	๑๓๐	ปีที่แล้ว	ช่วงเช้า	๘.๐๐	น. 
ถึง	๑๐.๐๐	น.	ช่วงบ่าย	๑๔.๐๐	น.	ถึง	๑๗.๐๐	น. 
ให้แต่ละฝ่าย	พูดได้ครั้งละ	๑	ชั่วโมงต่อ	๑	รอบ 
โดยพื้นฐานแล้ว	ทั้งสองฝ่ายนอกจากจะมีความรู ้
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ในศาสนาของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว	ยังมีความรู ้
ในคัมภีร ์ของอีกฝ ่ายหนึ่งพอสมควร	 ท�าให ้ 
การโต้วาทะครั้งน้ี	เผ็ดร้อนถึงพริกถึงขิงยิ่งนัก
	 ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายน�ามาหักล้างกันใน
ครั้งนั้นนับว่า	เป็นส่ิงที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง	ไม่แต่
เฉพาะส�าหรับชาวพุทธเท่านั้น	 แต่เป็นความรู ้
ที่ส�าคัญต่อมวลมนุษย์ทุกๆ	คน	ไม่ว่าบุคคลนั้น 
จะนับถือศาสนาใดก็ตาม
	 การจะปรัปวาทะกับผู ้น�าผู ้สอนศาสนา
อื่น	 ต้องมีความรู ้ในศาสนาตนดีพอ	 และต้อง
มีความรู้ดีในศาสนาเขาที่เข้ามาขัดแย้งรุกราน
ด้วย	ทั้งความรู้ทั่วไปอื่นอีกที่เกี่ยวข้อง	 เพราะ
ฝ่ายรุกเพื่อยึดครอง	 มักจะเตรียมศึกษาข้อมูล
มาดี	 เป็นมืออาชีพ	 และศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน 
ของศาสนาเราแล้ว	 ทั้งต้องมีไหวพริบปฏิภาณ
การพูดจาที่ฉลาดทันคน	ถ้าไม่อย่างนั้น	แม้เรา
เป็นฝ่ายถูก	แต่ถกเหตุผล	ข้ออ้างอิง	ตรรกะ	แพ้
ก็เป็นได้	 แต่ถ้ามาด้วยดี	 เป็นการแลกเปล่ียน
ศึกษากัน	ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไป	แสดงจุดยืน
หลักการตนเอง	 แล้วต่างคนต่างท�าตามความ
เชื่อของตนเองไปอย่างสันติ
	 ชาวพุทธอย่าเฉย	บื้อ	ทอดธุระ	ไม่ใส่ใจเร่ือง
ส่วนรวมเรื่องศาสนา	เราสามารถต�าหนิความชั่ว
ความไม่ถูกต้องได้	 โดยฝึกสติ	 มีเมตตาต่อคน
พร้อมกันในใจ	 คนไม่รู ้ตัวจะได้รู ้ตัว	 ไม่ท�าผิด
ซ�้าอีก	ไม่ก่อบาปอกุศลต่อตนเอง	ช่วยไม่ให้เขา
ท�าช่ัวบาป	หรือเป็นตัวอย่างการท�าชั่วบาป	ไม่ดี 
แก่ผู ้อ่ืนต่อไป	 จะได้กลับมามีสัมมาทิฏฐิ	 เป็น
กุศลแก่ตัวเขาเอง	 ดังพุทธพจน์ว่า	 “นิคฺคณฺเห 
นิคฺคหารห� ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห� ข ่มคนที่
ควรข่ม ชมคนที่ควรชม ติคนที่ควรติ ยกย่อง
คนที่ควรยกย่อง”	 แต่ก็ท�าด้วยศิลปะ	 และดู
กาลเทศะให้ดี	 ประมาณสัปปุริสธรรมเต็มที่ 

เท่าที่ตนสามารถ	 หาไม่แล้วอาจเกิดผลเสีย
มากกว่า	 การศึกษาเรียนรู ้สถานการณ์พระ- 
พุทธศาสนาในประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศที่เป็นเถรวาทด้วยกัน	 เช่น	 ศรีลังกา	
พม่า	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่า	ตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน	พระพุทธศาสนาถูกท�าร้ายอย่างไม่เป็น
ธรรม	บางคร้ังรุนแรงจนถึงกับสูญสิ้นพระพุทธ-
ศาสนาไปจากประเทศ	 ตัวอย่างเช่น	 ประเทศ
ศรีลังกา	เป็นต้น	ต้องส่งทูตมาขอพระสงฆ์จาก 
ประเทศไทยเพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ให้กลับคืนมาเป็นศาสนาหลักของประเทศ	ด้วย
เลือดเนื้อ	 ชีวิต	 ความยากล�าบากนานัปการ	
กว่าจะได้พระพุทธศาสนากลับคืนมา	และด้วย
ความเป็นประเทศเล็กๆ	จึงโดนย�่ายี	เหยียบย�่า	
พระพุทธศาสนาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า	 แม้จนใน
ปัจจุบันอย่างเหตุการณ์ต่างๆ	ที่ปรากฏเป็นข่าว	
	 ประเทศไทยเองก็ถูกลอบท�าร ้ ายจาก
ศาสนาอื่นไม่น้อยไปกว่ากัน	 ด้วยวิธีการต่างๆ	
ทั้งแทรกซึม	ลอบท�าร้าย	ครอบง�า	โจมตี	ทั้งบน 
ดินและใต้ดิน	 แผ่อิทธิพลไปทั่ว	 ทั้งเศรษฐกิจ	
การเมือง	 และวัฒนธรรม	 ปฏิบัติการต่อเนื่อง	
ยาวนาน	ระบาดไปทั่วประเทศ	ที่ยังไม่เกิดเป็น
สงครามศาสนาให้เห็น	 อาจเป็นได้ว่ามันยังไป 
ไม่ถึงจุดอิ่มตัว	เหตุปัจจัยยังไม่พร้อม	หากคนไทย 
ไม่ตื่นตัว	ไม่ระวัง	เหตุการณ์ร้ายอย่างสงคราม
ศาสนาย่อมเกิดขึ้น	ทวีความรุนแรงจนอาจท�าให้
พระพุทธศาสนาล่มสลาย	 เหมือนอย่างที่เคย
เกิดขึ้นมาแล้วในประเทศศรีลังกา	 อย่าลืมว่า 
พระพุทธเจ้าฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธ
บริษัท	ดังนั้น	ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท	เราจึง
ไม่อาจละเลยภัยของพระพุทธศาสนาในทุกรูป
แบบ	 น่ีคือหน้าที่ของเราทุกคนที่ประกาศตน
เป็นพุทธบริษัท
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	 บรรดาพระธรรมทูตผู ้เดินทางไปเผยแผ่
พระธรรมค�าสอน	 ยังดินแดนชาววิเทศสมัย
หลังพุทธกาล	 หากเอ่ยช่ือพระมหินทเถระแล้ว 
บอกว่าไม่รู ้จักคงต้องทบทวนตัวเองหลายรอบ 
หรือไม่เช่นนั้น	 ต้องรีบหาคัมภีร์สมันตปาทิกา 
มาอ่าน	 จะได้เห็นว่าประวัติและผลงานของพระ 
เถระรูปนี้ไม่ธรรมดา	 ยิ่งอ่านเปรียบเทียบกับ
ต�าราภาษาอังกฤษ	 ยิ่ งเห็นความเป ็นเอกอุ
ด้านการเผยแผ่พระศาสนาของท่าน	 จะบอก
ว่าไม่เป็นสองรองใครก็คงจะน้อยไป	 เพราะ
คุณูปการที่พระเถระฝากผลงานไว ้	 ยิ่งใหญ่
มหาศาลยิ่งนัก	 ยากที่จะหาใครเปรียบ	 นับถึง 
ปัจจุบันวันนี้	 ประเทศไทยเองก็รับมรดกตกทอด
มาจากพระเถระรูปนี้

	 ฉะน้ันแล้ว	ผูเ้ขียนจึงเหน็ว่าน่าจะหยบิยกเอา
ประวัติและผลงานของท่านมาประกาศให้ชาวโลก
ได้รู้จัก	 เนื่องจากเรื่องราวทั้งหลายของพระเถระ 
โลดแล่นอยู ่ในคัมภีร์ภาษาบาลีสมัยโบราณที ่
เก่าแก่มาก	ประมาณหลงัพทุธปรนิพิพาน	เวลาแปล 
เป ็นภาษาไทย	 ก็ยากต่อการเข ้าใจ	 เพราะ 
ล้วนเป็นส�านวนของพระเถระ	ผูท้รงภมูภิาษาบาล	ี
ไม่ทราบว่าพระเถระเหล่าน้ัน	กลวัแปลผดิส�านวน	
หรือว่าต้องการแปลแบบเอาภูมิความรู	้ ชาวบ้าน 
ผู ้สนใจ	 พอยกหนังสือ	 ก็ถอดใจ	 ถือว่าท�าให้ 
เรื่องราวอันทรงคุณค่าหลายต่อหลายเรื่อง	 ถูก 
คนสมัยใหม่เพิกเฉย	 อย่าว่าแต่ฆราวาสญาติโยม
เลย	แม้แต่พระคุณเจ้า	หากไม่ได้เรียนภาษาบาลี
ก็น้อยนักที่จะหยิบคัมภีร์เหล่านี้ขึ้นมาอ่าน

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์ พระมหินทเถระ

๑บูรพาจารย์ของพระธรรมทูต



	 ผู้เขียนเคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว
	 บอกกันก่อนว่า	 story	 ของพระมหินทเถระ 
เวอร ์ชั่นนี้ 	 แม ้รายละเอียดในคัมภีร ์สมันต- 
ปาสาทิกาจะมีมากกว่าใคร	 แต่ผู้เขียนได้เปรียบ 
เทยีบกับต�าราภาษาองักฤษอกีหลายเล่ม	ทัง้นีเ้พือ่
ให้เหน็ความแตกต่างจากการรบัรูข้องเราชาวพทุธ	
และแถมท้ายด้วยการวิเคราะห์ตามประสาคนบ้า
วิชาการ	 ส่วนใครไม่ชอบแนววิจารณ์ก็เลือกอ่าน
ข้อมูลดิบอย่างเดียวก็ได้	 ส่วนการวิเคราะห์นั้น
เป็นการแสดงความเห็นต่างจากเนื้อหาในคัมภีร์
อายุพันกว่าปีเท่านั้น
	 ผิดถูก	 ผู้อ่านพิจารณาเอาเอง	 (เข้าใจตรง 
กันนะ)
	 ประวัติของพระมหินทเถระ	 เริ่มต้นจาก 
เจ้าชายอโศก	 หรือพระเจ้าอโศกมหาราช	 ตาม
ความรับรู้ของพวกคนไทยเรานั้นแหละ	 กษัตริย์
พระองค์นี้เป็นชาวอินเดียโดยก�าเนิด	 และก็
สวรรคตทีอ่นิเดยี	ไม่เคยเดินทางมาไทยแม้แต่ครัง้
เดยีว	ส่วนทีป่รากฏชือ่ว่าศรธีรรมาโศกราช	เพราะ
กษัตริย์ไทยต้องการประกาศเกียรติคุณ	 และ
ประพฤตติามจรยิาวตัรของพระองค์	จงึขนานนาม
ตนเองเช่นนั้น	 และวัดอโศการามที่	 ต.ท้ายบ้าน	
จ.สมุทรปราการ	 ก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอโศก
เช่นกนั	เพยีงแต่ท่านพ่อล	ีธมัมธโร	ท่านตัง้ชือ่เพือ่
เป็นการประกาศเกียรติคุณของพระองค์เท่านั้น

	 อีกทั้งพระเจ้าอโศกก็ไม่เก่ียวข้องกับส�านัก
สันติอโศกเช่นกัน
	 เจ้าชายอโศกน้ัน	 เป็นพระราชโอรสของ
พระเจ้าพินทุสาร	 แห่งราชวงศ์เมารยะ	พระองค์
ฉายแววนักปกครองมาแต่วัยหนุ่ม	 ได้รับมอบ
หมายจากพระราชบิดาให้ไปปราบปรามจลาจล
ที่แคว้นตักสิลา	ทางตอนเหนือของอินเดีย	ตั้งแต่
พระองค์มีพระชนมายุยังไม่ถึงสองทศวรรษ	 
ด้วยพระปรีชาสามารถ	 บวกกับบุญญาธิการ	 
จึงสามารถปราบกบฏได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	
เล่าลือกันว่าวีรกรรมครานี้	เป็นที่อิจฉาริษยาของ
บรรดาพระประยูรญาติน้อยใหญ่	 บางคนแสดง
ความเห็นว่าพระราชบดิาส่งพระองค์ไปปราบกบฏ 
ครั้งนั้นเพราะต้องการผลักไสให้พระองค์พ้นทาง
บัลลังก์แห่งราชวงศ์เมารยะ	 แต่กลายเป็นว่า 
พระกฤษดาภินิหาร	 กลับท� า ให ้พระองค  ์
เปล่งประกายโดดเด่นขึ้น
	 ครัน้ปราบกบฏเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	พระราช-
บิดาส่งพระองค์ไปเป็นอุปราชแห่งแคว้นอวันตี 
ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าปัจจันตชนบท	 แปลภาษา 
ชาวบ้านว่า	บ้านนอกหลังเขา	 เหตุผลที่พระราช- 
บิดาส่งไปนั้นไม่สามารถทราบได้ว่า	เพราะเหตุใด	 
จะบอกว่า	ต้องการผลกัไสให้ห่างพระเนตรพระกรรณ 
ก็ใช่ที่	 เพราะสมัยนั้นเมืองหลวงของแคว้นอวันต ี
ชื่อว่าอุชเชนีนั้น	 เป็นศูนย์กลางการค้าขายส�าคัญ
ของทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ	 นอกจากนั้น	 
ยงัเป็นศูนย์กลางการศกึษาทัง้คดีโลกและคดีธรรม	
มีส�านักศึกษาขึ้นชื่อทั้งของพราหมณ์และพุทธ	
การส่งเจ้าชายอโศกมาดูแลแคว้นน้ี	 ก็ไม่ต่างกับ
การเปิดโอกาสให้พระองค์	 เพาะบ่มความรู้ด้าน
การค้าและการศึกษา
	 ผู้เขียนคิดเอาเองว่า	 จาณักยะ	 จอมปราชญ์
สามแผ่นดิน	 น่าจะติดตามเจ้าชายอโศกมาจาก 
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แคว้นตักสิลา	 แล้วสั่งสอนศาสตร์และศิลป  ์
แก่เจ ้าชายอโศกที่แคว ้นนี้ ก็ เป ็นได ้	 เพราะ 
ประวัติศาสตร์บอกไว้ว ่า	 ครั้นเจ้าชายอโศก
ขึ้นครองราชย์แล้ว	 พระองค์ไว ้วางพระราช
หฤทัยจาณักยะผู้นี้มากกว่าใคร	 อันน้ีคิดเอาเอง 
คนเดียว	ไม่กล้าฟันธง	!!!
	 ว่ากันว่า	 สมัยเจ้าชายอโศกด�ารงต�าแหน่ง 
อุปราชแคว้นอวันตีนั้น	 ก�าลังเข้าสู่วัยหนุ่มย่าง	 
๒๐	 พรรษา	 ด้วยลักษณะนิสัยของพระองค์นั้น 
ชอบท่องเที่ยวผจญภัยไปตามคามนิคมเขต 
ได้พบเห็นสนทนา	 และแลกเปลี่ยนความรู ้กับ 
นกัปราชญ์ราชบณัฑิตและเจ้าลัทธมิากมาย	ท�าให้
ทราบถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของแคว้นอวันตี 
อย่างละเอียด	 ไม่ต้องรอใครมารายงานเอาหน้า	
ครั้งหนึ่งได้เดินทางผ่านไปทางเมืองเวทิสา	 หรือ
เมืองสาญจิในปัจจุบัน	 ได้พบรักกับหญิงงาม 
นางหนึ่งชื่อว่าเวทิสาเทวี	 เป็นบุตรีของพ่อค้า
คหบดีท่านหนึ่ง	 นัยว่าตระกูลของพ่อค้าท่านนี้	
เป็นเชื้อสายศากยะ	เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
	 จริงเท็จอย่างไรไม่รู้	 เพราะสมัยก่อน	 ไม่มี 
การตรวจดีเอ็นเอ
	 นักวิชาการฝรั่งบอกว่า	 หลักฐานตรงนี้ 
เป็นการแต่งเสริมภายหลัง	 ในคัมภีร์ของชาว 
ศรลัีงกา	เพือ่เชือ่มโยงกบัการบวชและการเผยแผ่
พระศาสนาของพระมหนิทเถระ	ผูเ้ขยีนเหน็ว่าน่า
จะมีความเป็นไปได้ว่า	 ตระกูลนี้สืบสายมาจาก
ศากยะจริง	 เพราะตอนปลายพระชนม์ชีพของ

พระพุทธเจ้า	 ตระกูลศากยะถูกท�าลายล้างอย่าง
เหีย้มโหด	แต่ละตระกลูต่างแตกกระสานซ่านเซน็
หนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทาง	ระยะเวลาสอง
ศตวรรษหลังพุทธปรินิพพาน	 หากจะมีตระกูล
ศากยะอพยพหลบหนีราชภัย	 มาอยู่แคว้นอวันต ี
กม็ใิช่เป็นเรือ่งแปลก	เพราะหลกัฐานบอกว่าสมยันัน้ 
พระพทุธศาสนาได้หยัง่รากฝังลกึ	บนแคว้นแห่งน้ี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 หลกัฐานยนืยนัคอื	นางเวทสิาเทวเีป็นอปัุฏฐายกิา 
พระสงฆ์	แห่งเวทิสาคิรีวิหาร	เสมอนางวิสาขา
	 กระจ่างชัดแล้วนะ
	 ครั้นสมรสกันไม่นาน	 พระนางเวทิสาเทวี 
มีประสูติกาลพระโอรส	 นามว่ามหินทะ	 และ
พระธิดาอีกพระองค์หน่ึงนามว่าสังฆมิตตา 
ผู้เขียนเห็นว่า	 ชื่อพระโอรสน้ัน	 พระเจ้าอโศก 
น่าจะเป็นคนตั้ง	 เพราะความหมายบ่งถึงวีรบุรุษ 
ผู ้ยิ่งใหญ่เสมอพระอินทร์	 ส่วนพระนามของ 
พระธิดานั้น	 พระนางเวทิสาเทวีน่าจะเป็นคนตั้ง 
เอง	 เพราะความหมายของชื่อบ่งว่าเป็นผู้คุ้นเคย 
กับพระสงฆ์
	 ในฐานะที่พระนางเวทิสาเทวีศรัทธามั่นคง
ในบวรพระพุทธศาสนา	 ย่อมเป็นธรรมดาท่ีจะ
ทรงชักน�าพระโอรสพระธิดาเข้าวัดฟังธรรมสร้าง
ความคุ้นเคยกับพระสงฆ์	 เพื่อเป็นปัจจัยหนุนส่ง 
ให้มีจิตศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา	 เช่ือว่า 
เจ้าชายอโศก	 น่าจะเข้าวัดฟังธรรมสมัยเป็น 
อุปราชแคว้นอวันตีนี้แหละ	 แม้จะไม่ศรัทธา
มั่นคงจนถวายชีวิตแก่พระศาสนา	 แต่น่าจะเป็น
ปัจจัยเบื้องต้น	น�าพาให้พระองค์หันมาสนับสนุน 
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวภายหลัง
	 กลุ่มพระสงฆ์ประจ�าแคว้นอวันตี	 เป็นศิษย์
สืบสายต่อจากพระมหากัจจายนเถระ	 และ 
พระโสณกุฏิกัณณเถระ	 ซ่ึงพระเถระสองรูปน้ี
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มีชีวิตสมัยพุทธกาล	 ถ้ามองด้านเอตทัคคะของ 
พระเถระสองรูป	 น่าจะเห็นจารีตประเพณีของ 
พระสงฆ์แห่งแคว้นอวันตีได้	 พระมหากัจจายน-
เถระนัน้	ได้รบัการยกย่องว่าเลศิด้านอธบิายความ
ย่อให้พิสดาร	 ส่วนพระโสณกุฏิกัณณเถระ	 ได้รับ
เอตทัคคะว่าเลิศด้านมีวาจาไพเราะ	 เช่นนั้นแล้ว 
พระสงฆ์แห่งแคว้นอวันตี	 น่าจะโดดเด่นด้าน 
การเทศนาธรรม
	 ครั้นเจ ้าชายอโศกย่างเข้า	 ๔๓	 พรรษา 
พระราชบิดาสวรรคตสู่สวรรคาลัย	 พระองค์จึง 
ยกทัพเข้ายดึครองเมอืงหลวงปาฏลีบตุร	(ปัจจบุนั 
เรียกว่าปัฏนะ)	 คราวนั้นได้สังหารพระประยูร-
ญาติเป็นจ�านวนมาก	 ด้วยความโหดร้าย	 อาณา- 
ประชาราษฎร์จึงขนานนามพระองค์ว่า	จณัฑาโศก 
หรือพระเจ้าอโศกผู้โหดร้ายทารุณ	 ตรงนี้เท็จจริง
อย่างไรไม่ทราบได้	 จะบอกว่าเป็นการเขียนเพื่อ
ประณามพระองค์ใหเ้สยีหาย	กไ็มเ่ตม็ร้อย	มองอีกท ี
ธรรมเนยีมการขึน้ครองราชย์สมยันัน้ต้องประหาร
พระประยรูญาต	ิกย็ากเกนิเดา	ความน่าจะเป็นไป
ได้คือ	การจะขึ้นสู่อ�านาจเช่นนั้น	ย่อมก�าจัดคู่แข่ง 
เป็นปกติวิสัย	 เมืองไทยปัจจุบันวันนี้ก็เห็นกันอยู่	
กว่าจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี	 ก็ใช้วิธีสอยคู่แข่ง 
ด้วยวิธีการพิสดารพันลึก	 จนเสียหลัก	 หัวคะม�า 
กันหลายคน
	 ครั้นพระองค์ข้ึนครองราชย์เหนือบัลลังก์
เมารยะแล้ว	 โปรดให้เชิญพระมหินทกุมารและ
พระสังฆมิตตากุมารี	 ไปพ�านักอยู่ที่เมืองหลวง
ปาฏลีบุตรด้วย	 แต่พระนางเวทิสาเทวีเลือกที่จะ
ปฏเิสธ	ต�าราน้อยใหญ่ให้เหตุการณ์ปฏิเสธคราวนี้ 
ว่า	เพราะพระนางก�าเนดิในวรรณะไม่เหมาะสม	จงึ
ไม่สามารถขึน้เป็นพระอคัรมเหสไีด้	ต�าแหน่งจงึตก
แก่พระนางสันธมิตตา	ผู้เขียนเห็นว่าหากพระเจ้า
อโศกจะสถาปนาพระนางเป็นพระอัครมเหสี 

น่าจะไม่มีใครคัดค้าน	เพราะตอนนั้นไม่มีใครกล้า 
ทดัทานพระองค์		ยกเว้นจาณกัยะเสนาบดคีูพ่ระทยั 
	 การปฏิเสธของพระนางวิทิสาเทวีคราน้ี	
เห็นจะทราบความเป็นไปของชีวิตชาววัง	 ที่อยู่
กันด้วยบรรยากาศแห่งการแก่งแย่งชิงดีกัน	 ใน
ฐานะพระนางเป็นชาวพุทธ	 น่าจะทราบล่วง
หน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น	 จึงส่งพระราชโอรส
และพระราชธิดาไปแทนตัว	 ขณะเดียวกันก็ท�า
หน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์เช่นเดิม	 นับแต่น้ัน
ไม่มีหลักฐานใดกล่าวถึงพระนางอีกเลย	จนถึงใน 
ตอนปลายพระชนม์ชีพ	จึงพาดพิงถึงอีกครั้ง
	 นัยว่าช่วงแรกการครองราชย์น้ันพระเจ้าอโศก 
ก�าลังบ้าอ�านาจ	 น่าจะได้รับคติความเช่ือมาจาก 
จาณักยะ	 เสนาบดีคู่พระทัย	 โดยเฉพาะความคิด 
เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิน้ัน	 ถือว่าก�าลังร้อนแรง 
บนแผ่นดินอินเดียอนุทวีปสมัยน้ัน	 พระองค์จึง 
ยาตราทัพเข้าตีอาณาจักรน้อยใหญ่ตลอดสี่ทิศ 
จนสามารถยึดครองแผ่นดินอินเดียอนุทวีป 
ได้เกือบทั้งหมด	เหลือเพียงดินแดนแถบชายทะเล 
ตะวนัตก	และอาณาจกัรกาลงิคะเท่านัน้	ว่ากนัว่า 
สงครามกับแคว้นกาลิงคะ	 ท�าให้พระองค์สลด
พระทัยยิ่งนัก	 เพราะทหารหาญทั้งสองฝ่าย 
บาดเจ็บล้มตายเป็นเรือนแสน	 ผู้คนทั้งสองแคว้น	
ก่นด่าพระองค์ว่า	 เป็นผู้กระหายสงครามจนเกิด
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง	
	 ประโยคหลงัน้ีผูเ้ขยีนแต่งเอง	สมยัน้ันใครด่า
ออกเสียง	เป็นต้องหัวหลุดออกจากบ่า



	 ตอนนี้เอง	 พระองค์ต้องการหาธรรมโอสถ
เพื่อปลอบประโลมพระทัยที่รุ ่มร ้อนภายใน	
เป็นเหตุให้พระองค์ได้สนทนากับพระเณรแล้ว
ศรัทธา	 หันมาสนับสนุนพระพุทธศาสนา	 หาก
วิเคราะห์ความจริง	 พระเจ้าอโศกน่าจะมีโอกาส
เข้าไปสนทนากับเจ้าส�านักทุกลัทธินิกายแล้ว	
แต่คงไม่ปลงพระทัย	 อาจเป็นเพราะค�าสอน 
ของเจ้าลัทธินั้นไม่ตรงกับจริต	 แต่ครั้นได้ฟัง 
พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 ซึ่งเปรียบ
เสมือนน�้าทิพย์ชโลมใจ	 สามารถดับความร้อน
รุ่มในพระทัยได้	 จึงเป็นเหตุให้พระองค์หันมา 
สนับสนุนพระพุทธศาสนา
	 ว ่ากันว ่าพระองค์ทรงศรัทธาพระพุทธ-
ศาสนายิ่งนัก	 นอกจากถวายปัจจัยสี่แด่พระสงฆ์
เป็นจ�านวนมากทุกเดือนแล้ว	 ยังโปรดให้สร้าง
อารามวิหารทั่วอาณาจักร	 จ�านวนถึง	 ๘๔,๐๐๐	
แห่ง	 เฉพาะแคว้นพิหารใกล้เมืองหลวงปาฏลี- 
บุตรมากกว่าใคร	 จนเรียกรัฐพิหาร	 มาจนถึง 
ปัจจุบัน	 สรุปแบบง่ายคือ	 พระสงฆ์รูปใดแนะน�า
สร้างอะไร	 พระองค์เป็นไม่ขัด	 เพราะทรงเชื่อว่า 
เป็นศาสนทายาท
	 คราวหนึ่งพระองค์ได้มีโอกาสสนทนากับ 
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	ผู้เป็นพระนักปราชญ ์
เอกอุสมัยนั้น	 ครั้นสอบถามคุณสมบัติการเป็น 
ศาสนทายาทที่ถูกต้องแท้จริงในพระพุทธศาสนา 
เม่ือพระเถระชี้แจงแถลงไขว่าศาสนทายาทนั้น 
แล้วคือการออกบวชและศึกษาพระธรรมวินัย 
ของพระพุทธเจ้า	 เท่านั้นแหละ	 พระเจ้าอโศก 
แทบหมดแรง	เพราะที่ทรงท�ามาถือว่าสูญเปล่า
	 นักปราชญ์ท่านแสดงความเห็นว่า	 เหตุที่ 
พระเถระกราบทูลพระองค์เช่นนั้น	 หมายตา 
ไปที่พระราชโอรสนามว่ามหินทกุมาร	 ซึ่งเป็นผู ้
มีอุปนิสัยพร้อมอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา	

ว่ากันว่าครั้นพระราชบิดาสอบถามความสมัครใจ 
มหินทกุมารก็ตัดสินใจ	 โดยไม่ลังเลว ่ายินดี 
บวชในพระพุทธศาสนา	 ตามเจตนาประสงค์ของ 
พระราชบิดา
	 ตรงนี้อยากบอกว่า	 ด้วยการฟูมฟักของ
พระราชมารดาเวทิสาเทวี	 ด้วยการชักจูงให้ 
พระราชโอรส	ได้รู้จักคุ้นเคยกับพระสงฆ์มาแต่วัย
เยาว์	จึงเป็นปัจจัยหนุนส่ง	ให้พระองค์ปรารถนา
จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธ-
ศาสนา	โดยไม่เกิดอาการลังเล
	 แต่กย็งัมบีางคนแทรกขึน้มาว่า	การบวชของ
มหินทกุมารครั้งนั้นเป็นเรื่องการเมือง	เหตุเพราะ
พระราชมารดาของพระองค์เป็นเพียงพระมเหสี
นอกบลัลงัก์	ย่อมเป็นเรือ่งยากทีพ่ระองค์จะมสีทิธ์ิ
ขึน้ครองราชย์ได้	หากอยูใ่นเพศฆราวาสก็เสีย่งต่อ
การเข้าร่วมชิงชัยราชบัลลังก์กับพระประยูรญาติ
น้อยใหญ่	การปลีกตัวออกบวช	น่าจะเป็นหนทาง
ที่ดีสุด
						อย่างไรก็ตาม	มหินทกุมารเลือกการผนวช
โดยอยูภ่ายใต้การดแูลของพระโมคคลัลบุีตรตสิสะ	
ซึง่สมยัน้ันถือว่าเป็นพระนักปราชญ์เบอร์หนึง่ของ
ดินแดนพระเจ้าอโศกเลยทีเดียว	
	 การบวชคราวนี้	 เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ 
พระธรรมทูตผู ้ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา	 ซึ่ง 
จะได้กล่าวต่อไป

(โปรดติดตามตอนต่อไป)
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 “สิ่งแวดล้อม” ถ้าเป็นภาษาวิชาการบาลี เราเรียก พหิทธา ธัมมา หมายถึง จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
ที่อยู่ภายนอกสันดานของตัวเรา ถ้าเป็นภาษาชาวบ้าน ก็รวมทั้งดินฟ้าอากาศ ที่อยู่อาศัย อาหาร มิตรสหาย 
ที่เราจะพึ่งพาอาศัย เรียนรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกและสังคม และเพ่ือน�าตัวเราให้พ้น 
จากความทุกข์

 “เคารพ” มาจากบาลี คารว แปลว่า การยกไว้เป็นของสูง มีที่มาจาก ธาตุ ครุ ที่แปลว่าหนัก ซึ่งเป็น
ธาตุเดียวกันกับค�าว่าครู ซึ่งเป็นผู้ที่บุคคลพึงท�าให้หนัก (คือยกไว้เบื้องสูง)

 ท่าทีต่อส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันน่าเป็นห่วง เพราะคนส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่จะตักตวงผลประโยชน์  
จากสิ่งแวดล้อม เอามาสนองตัณหา ความต้องการอันไม่มีที่ส้ินสุด จนเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  
เกิดมลพิษ ทั้งบนแผ่นดิน ในมหาสมุทร และกระจายไปในอากาศที่เราหายใจ ดังที่ได้ยินข่าวกันอยู่ทุกวัน

 มฆมาณพ เป็นตัวอย่างของผู้ที่เคารพสิ่งแวดล้อม คือให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ี 
นายบ้านชักชวนให้ลูกบ้านมัวเมากัน เพื่อตนเองจะได้เก็บเงินเข้ากระเป๋า แต่มฆมาณพกลับหยิบไม้กวาด  
มาปัดกวาดสถานที่ ท�าให้น่าใช้สอย เขาจึงเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดรมณียสถาน เอื้อต่อ 
การเจริญกุศล เป็นต้นแบบของความไม่ประมาท ท�าคนเดียวไม่พอ ยังเที่ยวชักชวนเพ่ือนๆ ให้ร่วมงานกัน  
เกิดเป็นทีม ๓๓ คน ช่วยกันพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จนได้ไปเกิดในสวรรค์ เป็นที่มาของชื่อสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ (ที่แปลว่า ๓๓) สืบมาจนถึงทุกวันนี้

 เน่ืองในโอกาสวนัมาฆบชูา  วนัเพญ็เดอืนกมุภาพนัธ์นี ้ พวกเราจงึควรน�าเอามฆมาณพมาเป็นต้นแบบ 
มาช่วยกันขวนขวาย ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก ให้รมณีย์งดงาม

 สวรรค์สามารถสร้างได้ในปัจจุบัน ถ้าพวกเรามีฉันทะในการเจริญกุศลธรรมร่วมกัน

 ธีรปัญโญ

มาฆบูชา มฆมาณพ เคารพส่ิงแวดล้อม



v	วิสัชนาธรรม : 
	 ธรรมะกับส่ิงแวดล้อม
v	ปัญญาปริทัศน์	:	
	 จะเสพจนหมดจักจ่ัน
	 หรือจะสร้างสรรค์แบบมฆมาณพ
v	พระธรรมเทศนา :
	 สงฆ์ไทยกับการเมือง
v ธรรมกถา :
	 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม
v	ส่องโลก	-	ส่องธรรม	:
	 ฉือจ้ี	พระโพธิสัตว์เดินดิน	(๑)

v	เรื่องชุดพุทธบริษัท	:		
	 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	:	
	 ธรรมที่เกื้อกูลทั้งตนเองและส่ิงแวดล้อม
v	ปัญญาปริทัศน์	:	
	 ธรรม	๓๓	ตอน	๔	มาฆบูชา
v	ทันโลก	-	รู้ธรรม	:	
	 โต้วาทะศาสนาระดับโลก		กู้พุทธลังกา
v	มองเทศ	–	มองไทย	:
	 พระมหินทเถระ	(๑)


