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เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๔๗ ประจ�ำเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับ “ท�ำไมชาวพุทธควรเรียนภาษาบาลี”
เนื่ อ งจากวารสารได้ น� ำ เสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
พระไตรปิฎกและภาษาบาลีมาแล้วหลายตอน  หลายฉบับ
จนกระทั่งมีเสียงสะท้อนกลับมาว่า มีความสนใจจะเรียน
ภาษาบาลีขนึ้ มาบ้างแล้ว แต่ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาบาลี
มีน้อยมาก น่าจะได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ภาษาบาลี ให้ เ ป็ น ที่ ก ระจ่ า งแจ้ ง ว่ า ท� ำ ไม
ชาวพุทธควรเรียนภาษาบาลี
ยั ง มี ช าวพุ ท ธอี ก เป็ น จ� ำ นวนมาก ที่ ไ ม่ เข้ า ใจว่ า
ภาษาบาลีส�ำคัญอย่างไร แม้จะเป็นภาษาที่ตายแล้ว มิได้
มีการใช้พูด เขียน เรียน ในโลกปัจจุบัน เป็นภาษาที่อยู่
ในคัมภีร์ ตั้งแต่ยุคพุทธกาล ซึ่งก็สืบสานผ่านมา ๒๕๐๐
กว่าปีแล้ว
แต่จะมีใครสงสัยหรือไม่ว่า ท�ำไมพระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนเป็นภาษาบาลี และมีพระบัญชาให้ใช้ภาษาบาลี
เก็ บ รั ก ษาค� ำ สอนของพระองค์ ไ ว้ ใ นพระธรรมวิ นั ย
ในพระไตรปิฎก มีปจั ฉิมโอวาทแก่พทุ ธบริษทั ว่า พระธรรม
วินัย จักเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว
เมื่อมีพุทธด�ำรัสเช่นนี้ การศึกษาพระธรรมวินัยหรือ
พระไตรปิฎก จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับชาวพุทธทุกคน
เพราะพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทโธวาทเช่นนั้น
ด้วยเหตุนี้ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การศึกษาพระไตรปิฎก
หรือ พระธรรมวินัยเป็นเรื่องจ�ำเป็น เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด
ส� ำ หรั บ พุ ท ธบริ ษั ท และการจะเข้ า ถึ ง พระไตรปิ ฎ ก
ได้ดีที่สุด ก็ต้องศึกษาภาษาบาลีให้แตกฉาน จนกระทั่ง
สามารถอ่ า นพระไตรปิ ฎ กภาษาบาลี ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
แม่นย�ำ
วารสารโพธิ ย าลั ย ฉบั บ นี้ ได้ ร วบรวมบทความที่
เกี่ยวข้องด้วยเรื่องความส�ำคัญของภาษาบาลีในแง่มุม
ต่างๆ จากนักปราชญ์ทางภาษาบาลีหลายท่าน โดยเฉพาะ

ฉบับที่ ๔๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างยิ่ง บทความเรื่อง “จะเข้าถึงพระไตรปิฎกได้ ต้อง
เรียนรูภ้ าษาบาลีไว้บา้ ง” ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ชี้ให้เห็นว่า การใช้ภาษาบาลีในการอ่าน
พระไตรปิฎก  มีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างไร  ซงึ่ มีความ
ชัดเจน แจ่มแจ้ง ตรงประเด็น จนไม่อาจโต้แย้งได้เลย
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมบทความในหัวข้อเดียวกัน
นี้ แต่บรรยายโดยพระอาจารย์ท่านอื่น เช่น พระอาจารย์
มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ธัมมาจริยะ ผู้ซึ่งมีความรู้ใน
ภาษาบาลีอย่างลึกซึ้ง บทความของท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติธาดา (สมโภชน์ กิจฺจสาโร) วัดหาดใหญ่สิตาราม ผู้มี
ผลงานดีเด่นในเรื่องการอบรมพระเณรให้มีฉันทะในการ
เรียนภาษาบาลีและพระไตรปิฎก จนมีผสู้ อบผ่านในสนาม
ต่างๆ ทั้งบาลีใหญ่และบาลีสนามหลวง สร้างชื่อเสียงให้
แก่วัดหาดใหญ่สิตารามเป็นอย่างยิ่ง
ฉบับที่แล้ว เราได้เริ่มตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับภาษา
บาลีเป็นตอนแรก เขียนโดยนักปราชญ์เอก ศิษย์เก่าวัด
ท่ามะโอ ๓ ท่าน คือ พระอาจารย์มหาสมปอง มุทิโต
พระอาจารย์มหาไพโรจน์ ญาณกุสโล และอาจารย์จ�ำรูญ
ธรรมดา อาจารย์ทุกท่าน ล้วนมีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาบาลีมานานปี เราจึงเรียนเชิญท่านมาเขียนบทความ
สอนภาษาบาลีอย่างง่าย ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้อ่านได้
เนื้อหาสาระที่อ่านเข้าใจง่ายและไม่เครียดจนเกินไป
ท่านทั้งสามมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เราได้
ตีพมิ พ์ไว้ในท้ายบทความตอนแรก เปิดดูได้จากฉบับที่ ๔๖
เนื่ อ งจากฉบั บ นี้ มี บ ทความที่ ดี แ ละน่ า สนใจเป็ น
จ�ำนวนมาก จึงมีจ�ำนวนหน้าเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษมากถึง
๘๐ หน้า เพราะไม่สามารถตัดทอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดออก
เนื่องจากจะเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างมากทีเดียว
เรื่องที่จะชวนอ่านกันเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่ง คือ
“ประสบการณ์งานธรรมและปัญญาบ�ำบัด ของพระศากยวงศ์วิสุทธิ์” (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร
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โดยเรียบเรียงจากธรรมบรรยายของท่าน
ในรายการ “ธรรมตามอ� ำ เภอใจ”
ที่ วั ด ญาณเวศกวั น วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยท่านได้เล่าถึง
ประสบการณ์การท�ำงานของท่าน ที่
เกี่ยวข้องกับผู้คนในระดับต่างๆ โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ� ำ 
ที่ ท ่ า นใช้ เวลาศึ ก ษาวิ จั ย อยู ่ ห ลายปี
และหาวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งท่านเรียกว่า
“ปัญญาบ�ำบัด” เรือ่ งราวจะเป็นอย่างไร
ขอเชิญติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ ซึ่งยัง
ไม่จบทั้งหมด เพราะมีเนื้อหายาวมาก
ต้องมีตอนต่อในฉบับหน้า เป็นเนื้อหา
ทีน่ า่ สนใจและมีแง่มมุ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ทีอ่ นื่
วารสารโพธิ ย าลั ย ยั ง คงก้ า วต่ อ
ไปอย่างมั่นใจว่า เราได้พยายามสรรค์
สร้างเนื้อหาที่งดงาม ให้แสงสว่างทาง
ปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งปวง ด้วย
ความศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนา และ
เชือ่ มัน่ ว่า นีค่ อื สิง่ ดีทสี่ ดุ ทีเ่ ราจะสามารถ
มอบแก่ประเทศชาติสืบไป
				 คณะผู้จัดท�ำ
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพ์มาด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา
แจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน
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จึงควรศึกษาภาษาบาลี
ภาษาบาลีมีความส�ำคัญอย่างไร
ท�ำไมพระพุทธองค์จึงทรงเลือกใช้ภาษาบาลีเผยแผ่ธรรมะ
ภาษาบาลีมีความส�ำคัญในหลายแง่มุม
ประการแรกคือ ภาษาบาลีเป็นภาษากลาง
ที่คนสมัยพุทธกาลใช้สื่อสารกันได้อย่างกว้าง
ขวางทีส่ ดุ ท่ามกลางความหลากหลายของภาษา
หลักและภาษาถิ่น รวมกว่า ๒๐๐ ภาษา และ
ในสังคมที่มีการแบ่งชั้นวรรณะเคร่งครัด ภาษา
บาลีกลับเข้าได้ถึงคนทุกระดับ ทุกชั้นวรรณะ
โดยไม่มีข้อจ�ำกัดการใช้ไว้เฉพาะชนชั้นสูง เฉพาะ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

วิสัชนาธรรม

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ประการทีส่ องคือ ภาษาบาลีสามารถสือ่ ได้
ทั้งนัยทางบัญญัติ ทางปรมัตถ์ และกึ่งบัญญัติ
กึ่งปรมัตถ์ โดยทางบัญญัตินั้นหมายความว่า ใช้
เป็นภาษาทางโลกทีช่ าวบ้านสือ่ สารกัน เช่น ใช้คำ�
ว่าปฐวี ในนัยที่สื่อว่าหมายถึงแผ่นดิน หากจะสื่อ
นัยทางปรมัตถ์ ก็ใช้ค�ำว่าปฐวีเพื่อสื่อถึงสภาพที่
อ่อนและแข็ง และนัยกึง่ บัญญัตกิ งึ่ ปรมัตถ์ ก็คอื ใช้
ปฐวี เพือ่ แปลว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เอ็น กระดูก  
นอกจากภาษาบาลีจะเป็นภาษาที่สื่อได้ทั้งความ
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ภาษาบาลี เป็นภาษาของพระพุทธเจ้า

หมายทางบัญญัตแิ ละทางปรมัตถ์แล้ว ในค�ำศัพท์
ภาษาบาลี ยั ง สามารถถอดรหั ส ของภาษาหา
องค์ธรรม เพื่อให้เห็นปรมัตถธรรมได้ทุกค�ำ  จึง
เป็นภาษาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการเผยแผ่
พุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงเลือกใช้
ประการทีส่ าม ภาษาบาลีมคี วามส�ำคัญต่อ
สังฆกรรมของชาวพุทธ ซึ่งต้องใช้ภาษาบาลี
ในการท�ำสังฆกรรมจึงจะส�ำเร็จบริบูรณ์ได้ เช่น
ในพิธีการบวช ไม่ว่าจะบรรพชาเป็นสามเณร
หรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ก็ต้องใช้ภาษาบาลี
ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ค�ำขอบรรพชาอุปสมบท
ค�ำสมาทานสิกขาบท ค�ำขอนิสัย ค�ำตอบ ค�ำถาม
ของพระกรรมวาจาจารย์ โดยค� ำ ขอบวชเป็ น
สามเณร ซึ่ ง ให้ ก ล่ า ว ไตรสรณคมน์ ตั้ ง แต่
นะโม ๓ จบ จนถึง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีอย่างชัดถ้อยชัดค�ำ

การบวชด้วยการถึงไตรสรณคมน์ หรือ ติสรณคมนูปสัมปทานี้ ตอนแรกๆ ในยุคต้นพุทธกาล
เมื่อคณะสงฆ์ยังไม่ใหญ่นัก สามารถใช้บวชพระ
ได้ดว้ ย แต่ตอ่ มา การถึงไตรสรณคมณ์ ให้ใช้เฉพาะ
การบวชสามเณร โดยถ้าจะบวชเป็นพระด้วย ก็ให้
สวดกรรมวาจาด้วยภาษาบาลี ที่เรียกว่า ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ญัตติ ก็คือ การแจ้งให้สงฆ์
ทราบ เมื่อสวดญัตติจบเป็นครั้งที่ ๔ จากสามเณร
ก็จะเป็นพระภิกษุ นีก่ ค็ อื บทบาทและความส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งของภาษาบาลี
ประการที่สี่ ภาษาบาลีเป็นภาษาของพุทธพจน์
เป็นภาษาของพุทธศาสนา สืบเนื่องจากเมื่อมี
ภิกษุรูปหนึ่งมาทูลพระพุทธองค์ว่า ขอให้พระพุทธองค์ยกพระพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาสันสกฤต
ซึ่งเป็นภาษาพระเวท เป็นภาษาชั้นสูง แต่พระพุ ท ธองค์ ไ ม่ ท รงเห็ น ด้ ว ย และยั ง ปรั บ อาบั ติ
โดยถ้ า พระภิ ก ษุ รู ป ใดยกพุ ท ธพจน์ ขึ้ น สู ่ ภ าษา
สันสกฤต เป็นภาษาชัน้ สูง ให้ปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่
ภิกษุรปู นัน้ พระพุทธองค์ทรงก�ำหนดให้พทุ ธพจน์
อ ยู ่ ใ น ภ า ษ า บ า ลี
เนื่องจากภาษาบาลี
สื่ อ สารได้ ทุ ก ระดั บ
นั บ ตั้ ง แต่ ชั้ น พรหม
ลงมา กล่าวคือ
ในชัน้ พรหมนัน้
ท้ า วสหั ม บดี พ รหม
ได้มาสือ่ สารกับพระพุ ท ธเจ้ า ด้ ว ยภาษา
บาลี ตั้ ง แต่ ต อนที่
พระพุ ท ธเจ้ า ทรง
ตรั ส รู ้ ใ หม่ ๆ พระพุทธองค์ยังไม่แสดง
ธรรม ท้าวมหาพรหม

๔๗

ได้ ม ากราบทู ล อาราธนาให้
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม
ด้วยภาษาบาลีว่า “พรหฺมา จ
โลกาธิปตี สหมฺปติ กตญฺชลี
อนธิวรํ อยาจถ สนฺตธี สตฺตาปฺ
ปรชกฺขชาติกา เทเสตุ ธมฺมํ
อนุกมฺปิมํ ปชํ” (ท้าวสหัมบดี
พรหมประณมกรกราบ
อาราธนาพระพุทธเจ้าผู้ทรง
คุณอันประเสริฐว่า สัตว์ใน
โลกนี้ที่มีกิเลสบางเบาพอที่
จะฟั ง ธรรมเข้ า ใจนั้ น มี อ ยู ่
ขอพระองค์ ไ ด้ โ ปรดแสดง
ธรรมช่วยเหลือชาวโลกเทอญ)
เรื่องนี้มาจากพรหมสังยุตต์
(พระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก เล่ ม ๗
สั ง ยุ ต ตนิ ก ายสคาถวรรค พรหมสังยุต - ปฐมวรรค - ๑. อายาจนสูตร) ซึ่ง
ท้าวมหาพรหมได้ใช้ภาษาบาลีมาทูลให้พระองค์
ทรงแสดงธรรม และเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับ
แสดงธรรมแล้ว ในการแสดงธรรมครั้งแรกก็ทรง
ใช้ภาษาบาลีในการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ไม่ได้ใช้ภาษาอื่น นี่คือความส�ำคัญของภาษาบาลี
ที่ ไ ด้ ถู ก เลื อ กเป็ น ภาษาในการแสดงธรรมเป็ น
ครั้งแรกและในทุกครั้งต่อมา
ในระดับเทวดา ซึง่ รองจากชัน้ พรหม ก็มเี ทวดา
มากราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าบ่อยครั้ง
ดังปรากฏอยู่มากมายหลายเรื่องในพระไตรปิฎก  
ทั้งในสัจจสังยุตต์ ในเทวตาสังยุตต์ และอื่นๆ
อาทิ ครั้งหนึ่ง เทวดาได้มากราบทูลถามว่าอะไร

5

เป็นมงคล โดยใช้ภาษาบาลี
มาสื่ อ สารกั บ พระพุ ท ธองค์
ว่า “พะหู เทวา มะนุส สา
จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากั ง ขะมานา โสตถานั ง
พรู หิ มั ง คะละ มุ ต ตะมั ง ”
(มนุ ษ ย์ แ ละเทวดาเป็ น อั น
มากปรารถนาความสวั ส ดี
ความมี ม งคลแก่ ต น แต่
มนุษย์เหล่านั้นไม่รู้ว่าอะไร
เป็ น มงคล ขอพระองค์ จ ง
ตรั ส มงคลอั น ประเสริ ฐ แก่
มนุ ษ ย์ แ ละเทวดาทั้ ง หลาย
เหล่านัน้ ผูห้ วังความสุขความ
เจริญแก่ตนเถิด) คือเทวดา
ก็ ใ ช้ ภ าษาบาลี ใ นการมา
กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ เช่ น กั น และหลั ง จากนั้ น พระพุ ท ธองค์
ก็ตรัสมงคล ๓๘ ประการ ด้วยภาษาบาลี ว่า
“อะเสวะนา จะ พาลานัง.....” (การไม่คบคนพาล
ทั้งหลาย) เป็นต้น เรื่องราวในมงคลสูตร ก็แสดง
ให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างเทวดากับพระพุทธ
องค์ด้วยภาษาบาลี
นอกจากมงคลสูตรแล้ว ในมหาสมัยสูตร
ซึ่งเทวดาจากหมื่นจักรวาลมาเฝ้าพระพุทธองค์
และรายงานตนเองด้วยภาษาบาลี แล้วพระองค์
ก็ตรัสตอบด้วยภาษาบาลี และจากนั้นก็แสดง
มหาสมั ย สู ต ร พร้ อ มทั้ ง สู ต รที่ ต ่ อ เนื่ อ งจาก
มหาสมัยสูตร อีก ๖ สูตร* โดยใช้ภาษาบาลี
เช่นกัน

*ในมหาสมัยสูตรนั้น ประกอบด้วยพระสูตรย่อยๆ ๖ พระสูตร  แยกตามจริตของผู้ฟัง  คือ
๑) สัมมาปริพพาชนียสูตร - ราคจริต   ๒) ปุราเภทสูตร - พุทธิจริต   ๓) กลหวิวาทสูตร - โทสจริต   
๔) จูฬพยูหสูตร - วิตกจริต   ๕) มหาพยูหสูตร - โมหจริต   ๖) ตุวัฏกสูตร - สัทธาจริต
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๔๗

ในมนุสสภูมิ ภาษาบาลี มีความส�ำคัญในการบวช

ในระดับมนุษย์ ความส�ำคัญของภาษาบาลี
คือ มีการใช้ภาษาบาลีกันอย่างกว้างขวาง เพราะ
ภาษาบาลีสามารถใช้สอื่ ได้กบั คนทุกเรือ่ งทุกระดับ
ซึง่ หมายความว่าเป็นการใช้ภาษาบาลีทงั้ ในระดับ
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันตามปกติ และในวาระ
โอกาสส�ำคัญด้วย เช่น ในขั้นตอนการบวชเป็น
พระ จะมีค� ำ ถามอันตรายิกธรรม (ธรรมที่ท�ำ
อันตรายต่อการบวช) ซึ่งถามเป็นภาษาบาลี เช่น
ถามว่า มะนุสโสสิ (คุณเป็นมนุษย์จริงๆ ใช่ไหม)
ปุริโสสิ (คุณเป็นผู้ชายจริงๆ ใช่ไหม) ปะริปุณณะ
วีสะติวัสโสสิ (คุณมีอายุครบ ๒๐ ปี ใช่ไหม)
อะนุญญาโตสิ มาตาปิตูหิ (มารดาบิดาอนุญาต
หรือยัง) ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง (มีบาตร
จีวรครบหรือยัง)
ซึ่ ง ทุ ก ข้ อ ก็ จ ะต้ อ งตอบเป็ น ภาษาบาลี ว ่ า
อามะ ภันเต (ใช่ครับ) รวมทั้งในขั้นตอนต่อๆ ไป
เช่น เมื่อบวชเข้ามาแล้ว พระอุปัชฌาย์ต้องบอก
นิสัย บอกที่พึ่ง คือหลักปฏิบัติ ทาน ศีล สมาธิ
ปัญญา ธรรมเนียมมารยาทในการด�ำรงชีวิตของ
ความเป็นพระ ก็ตอ้ งบอกกันด้วยภาษาบาลี ตลอด
จนการบอกอนุศาสน์ ๔ คือค�ำสั่งสอนชี้แจงให้

พระภิกษุที่บวชใหม่ทราบข้อที่ภิกษุควรประพฤติ
ปฏิบัติ ๔ ข้อ (ชีวิตพระต้องอาศัยผ้าบังสุกุล ต้อง
อาศัยอาหารบิณฑบาต อาศัยเสนาสนะ อาศัยยา
รักษาโรค) และบอกอกรณีย์ ๔ ข้อ ที่พระภิกษุ
ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติ หรือปาราชิก (เสพเมถุน
ลักของผู้อื่น ฆ่าสัตว์ และพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มี
ในตน) การบอกอกรณีย์นี้ ก็ต้องบอกเป็นภาษา
บาลีเช่นกัน ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า ในวาระอัน
ส�ำคัญยิง่ เช่น ตอนบวชนี้ ก็จะใช้ภาษาบาลีเป็นหลัก
เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
ในวาระไม่ปกติ  เช่น  เมือ่ เกิดเจ็บป่วย  กใ็ ช้ภาษา
บาลีชว่ ยบ�ำบัดได้ เช่น สวดโพชฌงค์เป็นภาษาบาลี
เช่น เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระโมคคัลลานะ
และพระมหากัสสปะอาพาธหนัก พระองค์ทรงใช้
ภาษาบาลี สวดโพชฌงค์ ๗ ประการให้ฟัง พระ
มหาโมคคัลลานะ และ พระมหากัสสปะก็หาย
อาพาธ ครั้ น เมื่ อ พระพุ ท ธองค์ ป ระชวร ก็ ใ ห้
พระจุนทะเถระสวดโพชฌงค์ ๗ ถวายด้วยความ
เคารพ แล้วพระองค์ก็หายประชวร หรือเมื่อ
พระคิริมานนท์ป่วย พระพุทธองค์ก็ตรัสสัญญา
๑๐ ประการ ให้พระอานนท์จดจ�ำไปสวด ให้
พระคิริมานนท์ฟัง และท่านก็หายป่วยเช่นกัน
ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อธรรมิกอุบาสก
ผู้ใจบุญใจกุศลแห่งกรุงสาวัตถี ก�ำลังใกล้จะจาก
โลกนี้ไป ได้นิมนต์ให้พระมาสวดมหาสติปัฏฐาน
สูตรซึ่งเป็นภาษาบาลีให้ฟัง ขณะสวดยังไม่จบ
เทวดาก็เอาราชรถ ๖ คันจากสวรรค์ ๖ ชั้นมารอ
รับ ให้ธรรมิกอุบาสกเลือกขึน้ ดังนัน้ การสวดพระ
ปริตร เป็นภาษาบาลีอาจจะท�ำให้หายป่วยได้
หรือแม้ถงึ แก่กรรมไปแล้ว ก็ยงั มีการสวดอภิธรรม
๗ คัมภีร์ เป็นภาษาบาลีให้ในงานศพด้วย
แม้เมือ่ เกิดวิกฤตการณ์ ภาษาบาลีกถ็ กู น�ำมา
ใช้เพือ่ บ�ำบัดปัดเป่าได้ เช่น เมือ่ เมืองเวสาลีเกิดภัย

๔๗

๓ ประการ  คือ ทุพภิกขภัย (ข้าวยากหมากแพง)
โรคันตรภัย (โรคระบาด) และ อมนุสสภัย (อมนุษย์
เบียดเบียน) พระพุทธองค์กต็ รัสรัตนสูตรเป็นภาษา
บาลี แล้วให้พระอานนท์ไปสวดต่อด้วยภาษาบาลี  
ภัยพิบัติทั้ง ๓ ประการ ก็ระงับดับหายไปได้
ในเมื่อภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
เลือกใช้ในพุทธพจน์ และเป็นภาษาที่รักษาไว้
ซึง่ พระพุทธวจนะ ตามข้างต้น ภาษาบาลีจงึ เป็น
ภาษาของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นภาษา
ที่สื่อพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้
เราได้อย่างวิเศษ เพราะเมื่อเจาะค�ำแปลลึกลง
ไป คือเมื่อถอดรหัสธรรม เราจะหาองค์ธรรม
ได้ทุกตัวอักษร นี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของ
ภาษาบาลี
ฉะนัน้ ต่อค�ำถามทีว่ า่ ภาษาบาลีมคี วามส�ำคัญ
ไหม ก็ยืนยันได้ว่า มีความส�ำคัญมากในพระพุทธ
ศาสนา ในหลายๆ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น แต่ใน
ปัจจุบัน ชาวพุทธไม่เข้าใจภาษาบาลี ได้ปฏิเสธ
หรือไม่ยินดีที่จะฟังธรรมที่มีภาษาบาลีเจือปน
อันเป็นสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม
พุทธของเรา และเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก

ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาของกลุ่มชนชั้นสูง
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ความแตกต่างของภาษาบาลีกบั ภาษาอืน่ ในยุค
เดียวกัน เช่น ภาษาสันสกฤตและภาษาปรากฤต
ภาษาสันสกฤตอันมีไวยากรณ์ละเอียดมาก
เป็นภาษาที่บันทึกวรรณคดี และส�ำหรับพวก
พราหมณ์ใช้ในการเก็บรักษาพระเวท ซึง่ คนชัน้ สูง
เท่านั้นที่จะได้เรียนรู้ ชาวบ้านทั่วไปไม่มีโอกาส
ได้เรียน  ไม่มโี อกาสได้ร  ู้ จึงไม่ใช่ภาษาทีค่ นสือ่ สาร
กันได้ทั่วไป
ส่วนภาษาปรากฤต เป็นกลุ่มภาษาถิ่นที่ใช้
ทัว่ ๆ ไป แต่ไม่ใช่ภาษาหนึง่ ภาษาใดโดยเฉพาะ โดย
เป็นทั้งภาษาพูดของบางกลุ่ม เช่นภาษาอปรภรัมศะของคนวรรณะต�่ำ  และภาษาเขียน เช่น ใน
พระสูตรของศาสนาไชนะ (เชน) และจารึกอโศก
ซึ่ ง ใช้ ตั ว อั ก ษรพราหมี จึ ง มี โ อกาสผิ ด เพี้ ย น
เปลี่ยนแปรได้ง่าย
จึงเห็นได้วา่ ขณะทีภ่ าษาสันสกฤตและภาษา
ปรากฤตมีขอ้ จ�ำกัดบางอย่างในการใช้ เช่น เป็นของ
เฉพาะ ชนชั้นวรรณะ หรือเฉพาะเขต และเฉพาะ
กิจ แต่ภาษาบาลีสามารถใช้สื่อสารกันได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในแคว้นมคธ แคว้นโกศล และอีก
หลายแคว้น คือทั้ง ๗ แคว้นของอินเดียในยุคนั้น
ล้วนสื่อสารกันด้วยภาษาบาลีได้ ทั้งที่อินเดียมี
ภาษาถิน่ มากกว่า ๒๐๐ กว่าภาษา ภาษาแถวมหาราษฏระ ก็ใช้ภาษาหนึ่ง ภาษาแถวทางตอนใต้
ก็ใช้อีกภาษาหนึ่ง ภาษาทางตอนเหนือก็ใช้อีก
ภาษาหนึง่ แต่ภาษาบาลีเป็นภาษากลางท่ามกลาง
ความหลากหลายของภาษาในยุคนัน้   ทคี่ นส่วนใหญ่
เข้าถึงได้ใช้สอื่ สารกันได้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดว่าจะใช้กนั
เฉพาะชนชั้นสูง หรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
บาลีเป็นภาษาต้นกัลป์
นอกจากเป็นภาษากลาง ให้คนส่วนใหญ่
สือ่ สารกันได้แล้ว ภาษาบาลียงั ได้ชอื่ ว่าเป็น “ภาษา
ต้นกัลป์” อีกด้วย คือ หลังจากมนุษย์โลกก่อตัวแล้ว
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๔๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทัศนะในการเรียนภาษาบาลี
ที่มา : https://www.mahapali.com/

ยุคหลัง ภาษาต้นกัลป์เปลี่ยนจากภาษา
บาลีเป็นภาษาอื่น จากหลายสาเหตุ คือ (๑) ค�ำ
ศัพท์เดียวแปลได้หลายความหมายตามความเชื่อ
เช่น ค�ำโต้แย้งกันระหว่างเวรัญชพราหมณ์กับ
พระพุทธเจ้า ค�ำว่า นิพฺโภค อาจแปลว่า ไม่มี
โภคสมบัติหรือไม่มีการบริโภคด้วยตัณหาก็ได้
(๒) คัมภีร์ปกรณ์อ้างอิง  (๓) ลิงค์ - เพศของศัพท์
(๔) โอจิตตยะ - ความเหมาะสม (๕) กาลเวลา (๖)
เทสะ - สถานที่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ภาษาต้นกัลป์
ผันเปลีย่ นแปรไป เป็นภาษาละตินและอืน่ ๆ แต่แม้
ภาษาสื่อสารของมนุษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไป
อยู่เสมอ ทั้งค�ำศัพท์ ส�ำเนียง และการเขียน แต่
ภาษาเหล่านี้จะมีรากศัพท์ให้สืบย้อนกลับไปได้  
ดังนั้น เมื่อดูศัพท์ภาษาบาลีให้ลึกลงไปถึงราก
จะพบความเหมือนกันของรากศัพท์ของค�ำนั้นๆ
ในภาษาละตินและภาษาเก่าอื่นๆ
ตัวอย่างเช่นค�ำว่า “อาเจียน” ซึ่งค�ำศัพท์
ในภาษาอังกฤษคือ “vomit” มาจากรากศัพท์
ภาษาอินโด - ยูโรเปียน ดัง้ เดิมคือ “weme” และ
รากศัพท์ดังกล่าวในภาษาละตินคือ “vomere”
ขณะที่รากศัพท์ของค�ำนี้ในภาษาบาลี คือ “วมุ”
และค�ำศัพท์บาลีคือ “วมติ - วมฺมิต” ภาษาที่มี
รากศัพท์ก็คือพวกต้นกัลป์นั่นเอง

มนุษย์กใ็ ช้บาลีกนั ตัง้ แต่แรกเริม่ เหตุทใี่ ช้เป็นภาษา
แรก ก็เพราะเมื่ออยู่บนพรหมโลกก็ใช้ภาษาบาลี  
ครั้ น เมื่ อ ลงมาโลกมนุ ษ ย์ จะใช้ ภ าษาอะไร
มาสื่อสารกัน ก็ควรต้องใช้ภาษาบาลีนี้เอง
พวกที่ใช้ภาษาต้นกัลป์ก็อย่างเช่น มนุษย์
ทาร์ซานที่ไม่เคยออกมาสู่โลกภายนอก เขาจะใช้
ภาษาอะไรในการสื่อสาร ก็ใช้ภาษาบาลี หรือเด็ก การเทียบเสียงภาษาบาลี จากอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน
ที่ไม่เคยได้ยินค�ำพูดของคนอื่น เขาใช้ภาษาอะไร
ในการสื่อสาร ก็ใช้ภาษาบาลี มนุษย์ต้นกัลป์ก็ดี
พรหมก็ดี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี คนที่ไม่เคย
ได้ ยิ น ค� ำ พู ด ของคนอื่ น ก็ ดี ก็ ใช้ ภ าษาบาลี ซึ่ ง
สามารถสื่อสารกันตามธรรมชาติ ไม่ซับซ้อนดัง
ภาษาที่นักปราชญ์ทางไวยากรณ์ผูกขึ้นมาใช้ จึง
เป็นภาษาสื่อสารที่สื่อได้ทั้งความรู้สึก สื่อได้ทั้ง
ภาพจาก : https://pantip.com/topic/34247604
ภาษาชาวบ้านทั่วๆ ไปในทุกระดับ

เมือ่ การออกเสียงภาษาบาลีตอ้ งรักษาฐานกรณ์
คือจุดก�ำเนิดเสียง และอวัยวะที่ใช้ออกเสียง
ให้ถกู ต้อง หากเสียงสวดมนต์ผดิ เพีย้ นไม่ชดั เจน
ผลสัมฤทธิข์ องการสวดมนต์ยอ่ มจะแตกต่างกัน
ในการใช้ภาษาสื่อสาร บางครั้งอาจผิดไวยากรณ์ แต่ถ้ายังสื่อสารกันรู้เรื่อง ก็ใช้ได้ ภาษาพูด
แบบธรรมดา แม้ผิดไวยากรณ์ไปบ้าง ก็ยังใช้ได้
แต่หากต้องการให้ภาษานั้นมีพลังเป็นพิเศษ พูด
แล้วกินใจคน พูดแล้วซึ้งไปถึงใจ พูดแล้วซาบซึ้ง
น�้ำตาไหล ก็ต้องท�ำให้ภาษาเกิดอรรถรสขึ้นมา
อรรถรสนั้นมี ๙ อย่าง คือ ๑. สิงคารรส (รส
ความรัก) ๒. กรุณารส (รสสงสาร) ๓. วีรรส (รส
อาจหาญ) ๔. อัพภุตรส (รสความน่าอัศจรรย์)
๕. หัสสรส (รสสนุกสนานหรรษา) ๖. ภยานกรส
(รสความกลัว) ๗. สันตรส (รสความสงบสุข)
๘. พีภัจฉรส (รสความน่ารังเกียจ) ๙. รุททรส
(รสความโกรธเคือง)  
เพื่อจะท�ำให้ภาษามีอรรถรสดังว่า การจะ
เข้าให้ถึงความรู้สึก เข้าถึงอรรถรสของภาษา
ได้ดี และมีพลัง การใช้ภาษาของเรา จะต้อง
ให้ครบองค์ ๓ ประกอบด้วย
ข้อที่ ๑. อักขระถูกต้อง เช่น ในการสวดมนต์
ต้ อ งออกเสี ย งอั ก ขระ (คื อ อั ก ษรภาษาบาลี ที่
ประกอบด้วยพยัญชนะและสระรวม ๔๑ ตัว) ให้
ถูกต้อง เพราะอักขระนั้น มาจากฐานเสียงหรือที่
ตั้งของเสียง ๖ ต�ำแหน่ง (คอ เพดาน ปุ่มเหงือก
ฟัน ริมฝีปาก จมูก) ที่ให้เสียงออกมาต่างกัน เช่น  
ก ข ค ฆ ง เมื่อได้เสียงอักขระถูกต้องแล้ว ก็มาใส่
โทนเสียง ซึ่งมี ๑๐ โทน เรียกว่า พยัญชนะพุทธิ
๑๐ และเมือ่ ได้โทนเสียงแล้วก็ใส่ทำ� นอง ซึง่ ในการ
สวดภาษาบาลีจะมี ๓๒ ท�ำนอง เมื่อได้ฐาน คือ
ได้อักขระ ได้โทน ได้ท�ำนอง ครบทั้ง ๓ อย่างแล้ว
จะท�ำให้การสวดมีพลังและได้ผล (ฟังการออกเสียง

การออกเสียงภาษาบาลีตามฐานกรณ์

ที่มา : https://palicoach.com/005-ฐานกรณ์

อักขระ และท�ำนองได้จากคลิป “เรียนภาษาบาลี
ดีอย่างไร - พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร” ใน
ยูทูปและในเว็บเพจของมหาบาลีวิชชาลัย)
ข้อที่ ๒. ต้องแปลได้  ในขณะทีส่ วดถูกอักขระ
แล้ว ต้องแปลได้ตามตัวอักษร แต่แปลได้ตาม
ตัวอักษรเท่านั้นยังไม่พอ ต้องหาต่อไปด้วยว่า ใน
ค�ำแปลนัน้ รหัสของภาษา รหัสธรรมหรือองค์ธรรม
นั้นอยู่ตรงไหน เช่น
a “เย ธมฺมา” ค�ำแปลคือ “ธรรมทั้งหลาย
เหล่าใด”
a รหัสธรรมของ เย ธมฺมา คืออะไร ? รหัส
ธรรม คือ องค์ธรรม ได้แก่ ทุกขสัจจะ
a ทุกขสัจจะ คืออะไร ? ทุกขสัจจะ ถ้าใน
พระสูตรมี ๑๑ อย่าง เช่น ชาติทุกข์ ชราทุกข์
มรณทุกข์ เป็นต้น แต่ถา้ ตามนัยแห่งพระอภิธรรม

ทุกข์ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภเจตสิก
๑) รูป ๒๘ รวมเป็นธรรม ๑๖๐ นี่คือรหัสธรรม
หรือองค์ธรรมของค�ำว่า “เย ธมฺมา” นั่นคือ เมื่อ
แปลได้แล้ว ต้องถอดรหัสธรรมออกมาได้ด้วย
ข้อนี้ก็คือ การเข้าใจความหมายของ ทุกขสัจจะ
หรือเมื่อเราสวดบทกรณียเมตตสูตร “กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ...” ค�ำแปลคือ
“บุคคลผูฉ้ ลาดในประโยชน์... กิจทีพ่ งึ ท�ำเพือ่ บรรลุ
สันตบท ...” ค�ำแปลเป็นอย่างนั้น แต่ในการถอด
รหัสธรรม ต้องรู้ว่า “คนที่ฉลาดในประโยชน์
เพือ่ บรรลุสนั ตบท ... ฉลาดในกิจทีเ่ ป็นประโยชน์”
นั้นคือใคร ก็คือคนที่บ�ำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา
เพราะว่า “มัตถะกุสะเลนะ” จะฉลาดในประโยชน์
ต้องการจะบรรลุสันตบทได้นั้น ต้องรู้ไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งนี่แหละคือองค์ธรรม
ส่วนคนที่แผ่เมตตาให้เห็นผลได้ก็ต้องมีคุณสมบัติ
ต่างๆ เช่น สักโก (เป็นผู้อาจหาญ) อุชู (เป็นผู้ตรง)

สุหุชู (เป็นผู้มีใจซื่อตรง) กับคุณสมบัติอื่นๆ อีก
รวม ๑๕ อย่าง แล้วเมื่อแผ่เมตตาก็ได้ถึงทาน แต่
คุณสมบัติ ๑๕ อย่างนัน้ บอกไว้เป็นภาษาพระสูตร
ก็ต้องถอดรหัสออกมาอีกว่า องค์ธรรม อภิธรรม
คือรหัสธรรม ในสิ่งที่บอกมานั้นคืออะไร
ข้อที่ ๓. ต้องมีเมตตา เมื่อสวดให้ถูกอักขระ
ได้แล้วตามข้อ ๑ และแปลให้เข้าใจความหมายได้
แล้วตามข้อ ๒ ก็ยงั ต้องมีคณ
ุ สมบัตขิ อ้ ที่ ๓ ด้วย คือ
มีเมตตา โดยในขณะที่สวดไป ใจจะต้องบริสุทธิ์
ไม่มุ่งหวังลาภสักการะใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภาษาบาลีสามารถที่จะ
เป็นได้ทงั้ ๑. ภาษาสือ่ สารทัว่ ไป ๒. เป็นภาษาทีส่ อื่
พระธรรมที่เมื่อเจาะลึกลงไป คือถอดรหัสธรรม
ก็จะหาองค์ธรรมได้จากทุกตัวอักษร นี่คือความ
ลึกซึง้ ของภาษาบาลี จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสวดให้ถกู
อักขระ แปลให้ได้ ให้เข้าใจความหมาย และต้อง
มีเมตตาด้วย
เมือ่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบองค์ ๓ นีแ้ ล้ว จะสวดแล้ว
เห็นผลหรือไม่ ? จะเห็นผลได้ จากเดิมทีเ่ รามักสวด
มนต์เพื่อเอาบุญ สวดมนต์เอาบุญคือได้บุญ แต่
ตอนนีเ้ ราจะสามารถสวดมนต์ให้เห็นผล เช่น สวด
อย่างไรให้คนป่วยมีอาการดีขนึ้ สวดอย่างไรให้ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล สวดอย่างไรให้การสวดกรรมวาจาสัมฤทธิผ์ ล คือการบวชเป็นพระส�ำเร็จ ไปจน
กระทั่งเรื่องอื่นๆ เช่น เมื่อมีผู้คิดว่าถูกรบกวน
จากสิ่งลี้ลับ
แต่การจะสามารถสวดมนต์แบบมีคณ
ุ สมบัติ
ครบองค์ ๓ เช่นนี้ได้ ก็จะต้องมีการฝึกฝนให้สวด
ได้ถกู และการฝึกฝนนัน้ จะต้องท�ำอย่างไร ?  ก็ตอ้ ง
เรียนภาษาบาลี  ซงึ่ เมือ่ เรียนแล้วก็จะได้รฐู้ าน  มฐี าน
๖ มีกรณ์ มีปยตนะ จากนั้นก็เป็นพยัญชนะพุทธิ
๑๐ ประการ และหลังจากนั้นก็รู้ท�ำนองตาม
ฉันทลักษณ์ ตามฉันท์ ๑๐๘ นั่นเอง

๔๗

การรูภ้ าษาบาลีอย่างแตกฉาน สวดอักขระบาลี
อย่างถูกต้อง ชัดเจนนั้น จะมีพลัง มีผล ต่อผู้ที่
ได้ยินได้ฟังเป็นอันมาก
ประการแรกคือ การสวดมนต์จะมีพลังมาก
คือพอสวดจบ บรรดาญาติโยมหรือผู้สูงอายุที่ได้
ฟังเสียงสวด ที่เคยได้ยินเสียงภาษาบาลี แต่ยัง
ไม่เคยได้ยินท�ำนองของการสวดภาษาบาลี ก็จะ
บอกว่าเสียงสวดแบบนี้ไพเราะมาก ไม่เคยได้ยิน
มาก่อน ก็จะเกิดปีติ เกิดโสมนัส ส่วนเด็กๆ ที่ไม่รู้
ภาษาบาลีกจ็ ะบอกว่า พระอาจารย์รอ้ งเพลงเก่งจัง
ถ้าคนทีเ่ จ็บป่วยอยูไ่ ด้ฟงั เสียงสวด ใจก็จะสดชืน่ ขึน้
หลายคนก็หายป่วย แม้สัตว์ก็รับพลังได้ เคยสวด
โพชฌงค์ให้สนุ ขั ทีป่ ว่ ยอยู่ ยังสวดไม่จบ สุนขั ก็ดขี นึ้
มาทันที เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ใช้เสียงภาษา
บาลีที่ถูกต้องชัดเจน จะมีพลังที่สามารถช่วยคน
และแม้สัตว์ที่เจ็บป่วย ช่วยให้ใจสดชื่น เกิดปีติ
โสมนัสได้

พระอาจารย์มหาประนอมเยี่ยมผู้ป่วย
และมีเมตตาสวดพระพุทธมนต์ให้ผู้ป่วยฟัง

นอกจากพลังจากการสื่อสารแบบใช้เสียง
แล้ ว ถ้ า ได้ แ ปลภาษาบาลี เ พื่ อ สื่ อ สารให้ ถึ ง
องค์ ธ รรม ก็ ยิ่ ง เกิ ด ประโยชน์ ม ากขึ้ น ไปอี ก
เมื่อแปลให้คนอื่นฟังและถอดรหัสหาองค์ธรรม
ให้ได้ ก็ยิ่งเกิดความอัศจรรย์ โอ้ ท�ำไมธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดนี้
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การสือ่ สารด้วยเสียงและการสือ่ สารด้วยการ
แปลหาองค์ธรรมได้ สองประการนี้ จะสื่อให้คน
เห็นได้ว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งจริงๆ  
และจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอืน่ อยากเรียนบาลี
ถ้าได้ยินเสียงสวด ได้ยินเสียงแปล ได้ยินเสียง
อธิบาย ก็อยากจะมาเรียนสวดมนต์ อยากจะมา
เรียนบาลีซึ่งดูเหมือนง่าย เพราะอาตมาสื่อสาร
ได้คล่อง คล่องก็คือง่ายนั่นเอง นี่ก็คือเป็นแรง
บันดาลใจ และท�ำให้หลายคนได้เรียนบาลี
ชาวพุทธควรเรียนบาลี เพื่อศึกษาพุทธศาสนา
ให้ลึกซึ้งขึ้น
นอกจากจะเป็นภาษาแห่งพุทธศาสนาแล้ว
ภาษาบาลียงั เป็นภาษาเทพด้วย โดยเทพเทวดาที่
สือ่ สารกันเป็นภาษาบาลีบนสวรรค์นนั้ พูดกันด้วย
ความเร็วสูงกว่าที่มนุษย์พูดกันมาก โดยขณะ
ที่มนุษย์พูดได้ ๑ ค�ำ  เทวดาพูดไปได้ ๑๒๘ ค�ำ
แล้ว เทวดานั้นหูทิพย์ เสียงเล็ก เสียงเร็ว เสียงดัง
เสียงก้อง ฟังมนุษย์พูด คงเหมือนเราฟังเทป
สมัยก่อนที่เสียงมันยืด อืดอาด เทวดาก็ฟังไม่ได้
ดั่งใจ เมื่อครั้ง ที่พระพุทธเจ้าไปเทศน์บนสวรรค์
ในพรรษาที่ ๗ เพื่อแสดงอภิธรรมในช่วงพรรษา
๓ เดื อ นนั้ น พระพุ ท ธองค์ จึ ง แสดงธรรมบน
สวรรค์ดว้ ยระบบความเร็วสูง คือตรัสได้ ๑๒๘ ค�ำ 
ในเวลาเท่ากับที่ตรัสกับมนุษย์ ๑ ค�ำ  บนโลก
แต่เทวดาฟังทัน  สบายๆ  ซงึ่ ถ้าไม่ตรัสให้เร็วขนาดนัน้
คงไม่ ส ามารถเทศน์ คั ม ภี ร ์ ม หาปั ฏ ฐานให้ จ บ
โดยพิสดารภายใน ๓ เดือนได้แน่

พระสงฆ์บวชแล้ว ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี
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๔๗

ส่วนพวกเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ หาก
ต้องการศึกษาพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งขึ้น ก็ควรจะ
ศึกษาภาษาบาลีให้ได้ในระดับที่พอจะสื่อสารได้
อ่านบาลีพอรู้เรื่อง พอแปลได้ ไม่ต้องถึงกับเก่ง
เมื่อไปเรียนธรรมะก็จะไปได้เร็วมาก มีตัวอย่าง
โยมที่พุกาม ที่เมื่อเรียนบาลีจบแล้ว ก็ไปท่อง
อภิธัมมัตถสังคหะ ทั้ง ๙ ปริจเฉท และท่องจบได้
ภายใน ๕ วัน ซึ่งถ้าไม่รู้ภาษาบาลี ท่องไปก็ท่อง
ได้ยาก ถึงท่องได้ก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเข้าใจ
ภาษาบาลีพอทีจ่ ะสือ่ สารได้ ก็ไปต่อได้เร็ว เหมือน
เราอ่านหนังสือการ์ตนู ถ้าพอจะเข้าใจภาษาทีอ่ า่ น
แล้ว อ่านแค่ ๒ รอบ เราก็จ�ำได้
ภาษาบาลีก็เหมือนภาษาอื่นๆ ถ้ามีโอกาส
ได้เรียนรู้ เช่น รู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เราก็
ใช้ท�ำธุรกิจได้ แต่ภาษาเหล่านั้นใช้ได้ทางเดียวคือ
สื่อสารเพื่อท�ำธุรกิจ แต่ภาษาบาลีนั้น ถ้าเราเรียน
รู้ได้ในชาตินี้แล้ว ก็จะติดไปถึงพระนิพพาน ชาติ
สุดท้าย ก็จะได้นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ (ปัญญา
แตกฉานในนิรุตติคือภาษา รู้ศัพท์ ถ้อยค�ำบัญญัติ
และภาษาต่างๆ) ด้วย
การเรียนที่ใช้ระบบ “Easy Learning” ท�ำให้
เรียนภาษาบาลีได้ผลเร็ว
“Easy Learning” คือ การเรียนแบบง่ายๆ
และขยับขึ้นไปตามล�ำดับ คือ  
(๑) ให้ขยันฟังก่อน โดยฟังไปทีละค�ำๆ จนคุน้
ชิน แล้วน�ำค�ำเหล่านั้นมาเรียงกันเป็นประโยค
(๒) ต่อไป แปลค�ำทีเ่ ราคุน้ ชินบ่อยๆ เช่น พุทธัง
สะระณัง คัจฉามิ แปลว่าอย่างไร นะโม ตัสสะ
แปลว่าอย่างไร อิติปิโส แปลว่าอย่างไร ฝึกฝน
เอาจากประโยคง่ายๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิต มีค�ำศัพท์
อะไรบ้าง แปลว่าอะไร คือให้ได้ยินค�ำศัพท์ ได้ยิน
ค�ำแปลบ่อยๆ ไปจนเริม่ คุน้ กับค�ำศัพท์และค�ำแปล
ได้มากขึ้นเรื่อยๆ

“บาลี made easy” โครงการดีๆ ของวัดจากแดง

(๓) เมื่อได้ค�ำศัพท์พอควรแล้ว มาเรียนรู้
โครงสร้างไวยากรณ์ เริม่ จากแบบย่อๆ ก่อน ต่อไป
พอได้คำ� ศัพท์มากขึน้ ก็เรียนไวยากรณ์ละเอียดขึน้   
ไวยากรณ์นนั้ จริงๆ เรียนแค่ ๒ อย่าง คือ นาม กับ
กิรยิ า นาม มีการสร้างค�ำศัพท์อย่างไร กิรยิ า มีการ
สร้างค�ำศัพท์อย่างไร  เอาแค่นี้พอ การเข้าใจนาม
ก็คือ ๑. ได้ค�ำศัพท์มา  ๒. จะท�ำค�ำศัพท์นี้ให้เป็น
นามได้อย่างไร ๓. จะท�ำค�ำศัพท์นี้ให้เป็นค�ำกิริยา
ได้อย่างไร
(๔) เมือ่ รูค้ �ำศัพท์ รูน้ าม รูก้ ริ ยิ า พอประมาณ
แล้ว น�ำไปใช้งานเลย แปลด้วย ใช้สื่อสารกันด้วย
ให้ฝึกฝนการสื่อสารมากๆ
(๕) เมือ่ ได้ศพั ท์ ได้นาม ได้กริ ยิ า ได้ไวยากรณ์
แล้ว พอคล่องแล้ว ก็ขยับไปเรียนไวยากรณ์ที่
ละเอียดขึ้น ยากขึ้น เช่น สนธิ - การก - อาขยาต ตัทธิต - สมาส - กิตก์
จะเห็นว่า การเรียนไปตามล�ำดับนั้น ต้องให้
เริ่มจากที่ง่ายๆ ก่อน เน้นให้เข้าใจ และเอาไปใช้
ให้ได้ เมื่อสื่อสารพอเป็นแล้ว ได้แล้ว จึงเรียน
ไวยากรณ์แบบเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าท�ำไป
ตามล�ำดับอย่างนี้ ก็จะสามารถเอามาใช้ได้จริง
จะเห็นผลดี แต่ปัจจุบัน เราเรียนไวยากรณ์กัน
เต็มเหยียดเลย หนักไหม ? หนัก ยากไหม ? ยาก

๔๗

ส� ำ หรั บ หลั ก สู ต รที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ที่ วั ด จากแดง
ในปัจจุบัน มีทั้งแบบดั้งเดิมที่ญาติโยมเรียนกัน
ตามปกติ คือบาลีน้อยและบาลีใหญ่ มีการแปล
ธรรมบท แปลพระไตรปิฎก และตอนนี้เพิ่งเปิด
หลักสูตรใหม่อกี คอร์สหนึง่ เป็นคอร์สสัน้ ๆ ไม่เกิน
๓ เดือน คือ “บาลีเรียนง่าย หรือ Pali Made
Easy” เป็นสื่อการเรียนในรูปแบบเรียนง่ายๆ ไป
ตามล�ำดับดังกล่าว  ทางวัดจากแดงได้เอาแนวคิด
นี้มาจากหลักสูตรของอมรปุระ (วัดมหาคันธาโย่ง) และมีแปลมาจากภาษาต่างประเทศบ้าง น�ำ
เทคนิคจากที่ต่างๆ มาใช้บ้าง ดูตัวอย่างว่าเขาท�ำ
อย่างไรให้มันง่ายขึ้น และน�ำสิ่งเหล่านี้มาสร้าง
เป็นแบบเรียนง่ายๆ  
หลักสูตร “Pali Made Easy” ได้มอบให้
ท่านปีเตอร์ช่วยสอน โดยเน้นว่า ท�ำอย่างไรให้
เข้าใจง่ายๆ คือยังไม่ต้องเน้นท่อง ยังไม่ต้องเน้น
ไวยากรณ์  เน้นแต่วา่ ค�ำศัพท์นมี้ ที มี่ าแบบไหน มีที่
ใช้อย่างไร เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ก็ให้เข้าไป
เรียนเรือ่ งการใช้ภาษา พอได้หลักการใช้ภาษาแล้ว
จึงจะให้ไปเรียนไวยากรณ์ คือจะไม่เอาไวยากรณ์
เป็นตัวน�ำ  แค่เอาการใช้งานสื่อสารและการแปล
ก่อน ขณะนี้ (ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) เปิด
สอนไปแล้วประมาณ ๔ สัปดาห์ และก�ำลังเตรียม
เปิดรุ่นที่ ๒ ต่อไป แต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์  
ส�ำหรับหลักสูตร “Pali Made Easy” นี้ ถ้าที่
วัดจากแดงใช้แล้วประสบความส�ำเร็จ ก็อาจจะ
ขยายต่อไป และเป็นแนวทางให้ส�ำนักอื่นน�ำไป
เป็นแบบอย่างได้
เมื่อจบหลักสูตร “Pali Made Easy” แล้ว
คือผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาบาลีได้แล้ว
ล�ำดับต่อไป ก็ไปเรียนไวยากรณ์ เรียนไวยากรณ์
เล็กจบแล้ว ก็เรียนไวยากรณ์ใหญ่ และเมื่อมา
ถึงล�ำดับนี้ ก็จะได้เข้าสู่ระดับพระไตรปิฎก โดย
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วัดจากแดงจะจัดการเรียนพระไตรปิฎกเป็น ๔
กลุ่ม คือ (๑) พระไตรปิฎกส�ำหรับเยาวชน (๒)
พระไตรปิฎกส�ำหรับพระเณร (๓) พระไตรปิฎก
ส�ำหรับญาติโยม และ (๔) กลุ่มสุดท้าย จะเป็น
พระไตรปิฎกนานาชาติ คือเป็นภาษาอังกฤษ
ในภาพรวมก็จะขยับขึ้นไปตามล�ำดับ แต่ตอนนี้
เตรียมปูพื้นฐานก่อน
ในอนาคตอันใกล้น  ี้ วดั จากแดงก�ำลังจะท�ำอีก
โครงการหนึ่ง คือ โครงการพระไตรปิฎกศึกษาที่
จะท�ำในระดับที่เข้าสู่ระบบการศึกษาจริงๆ เรียก
ว่า “ธัมมสคูล (Dhamma School)” เป็นการ
เรียนในแบบที่จะน�ำธรรมะเข้าสู่ชีวิตจิตใจของ
เยาวชนให้ได้จริงๆ   
ส� ำ หรั บ แนวทางการเรี ย นการสอนที่ ท าง
วัดจากแดงใช้ก็คือ “หลัก ๓ ชิน” ฟังให้ชินหู ดู
ให้ชนิ ตา ภาวนาให้ชนิ ใจ การเรียนภาษาบาลีนนั้
ก็เหมือนการเรียนภาษาอังกฤษ  ก็คอื เริม่ ที  ่ listen
คือให้ฟังก่อน ฟังมากๆ ฟังทั้งค�ำศัพท์บาลีมากๆ
ฟังค�ำแปลมากๆ ฟังเสียงสวดมากๆ ฟังจนชินหู
พอชินหูแล้ว ก็มาดูบ่อยๆ ให้ชินตา ดูว่า ค�ำแปล
คืออะไร พอเข้าใจแล้วก็ภาวนา เอาค�ำเดิมนั้น
มาภาวนาบ่อยๆ จนมันชินใจ ฟังก็ให้ชินหู ดูให้
ชินตา ท�ำได้ส�ำเร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คืออ่าน
ให้ติดตา ดูให้ติดตา ภาวนาให้ติดใจ และอ่านให้

ชาวพุทธควรเรียนภาษาบาลี ภาษาของพระพุทธเจ้า
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ติ ด ปาก คื อ ท� ำ ให้ เ ป็ น อุ ป นิ ส สยปั จ จั ย คื อ จะ
ฝังแน่นจนติดปาก ว่าปากเปล่าได้คล่อง   
ในส่วนของสื่อการเรียนก็ส�ำคัญ อย่างการ
เรียนภาษาอังกฤษก็จะมีภาพ มีค�ำศัพท์ มีเสียง
ส�ำหรับภาษาบาลีนั้นยังไม่มี แต่ตอนนี้ก�ำลังสร้าง
ภาพ-ศัพท์-เสียง เป็นภาษาบาลีกันอยู่ ให้ได้
เห็นภาพ มีศัพท์ภาษาบาลี และมีเสียงออกมา
ให้ฟังด้วย สื่อการเรียนการสอนภาษาบาลีด้วย
ภาษาภาพ ภาษาหนังสือ ภาษาเสียง ถ้ามีภาษา
เหล่านี้ครบ เห็นค�ำศัพท์ภาษาบาลีค�ำนี้ แล้วได้
ยินเสียงด้วย ได้เห็นภาพประกอบด้วย ได้เห็น
การใช้ด้วย มันก็จะง่ายขึ้น   แต่ขณะที่เรายังท�ำ
ไม่ครบ ก็เลยรู้สึกเหมือนยากนิดหน่อย ที่ส�ำคัญ
อีกอย่างคือ ควรมีการบันทึกสื่อการเรียนเอาไว้
เพือ่ ให้ดกู นั ได้หลายๆ รอบ ถ้าได้ดซู ำ�้ ๆ ก็จะเข้าใจ
เร็วขึ้น แต่ช่วงเปิดเรียนแรกๆ เช่น ในหลักสูตร
“บาลี Made Easy” ยังไม่มีผู้บันทึกสื่อ ขณะที่
ผู้เรียนมีเวลาน้อย จึงยังเป็นปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อย
ส�ำนักเรียนบาลี มีหลายแห่งให้เลือก
ปั จ จุ บั น นอกจากวั ด จากแดงแล้ ว ก็ ยั ง มี
หลายวัด หลายส�ำนัก ที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้
เข้ามาศึกษาภาษาบาลีกัน เช่น มหาบาลีวิชชาลัย
ทีว่ ดั โมลีโลกยารามทีพ่ ระราชวังเดิม วัดพิชยญาติการาม
ทีว่ งเวียนเล็ก หรือมูลนิธพิ ระสัทธรรมทีอ่ ยูใ่ กล้กบั
เซ็นทรัลปิน่ เกล้า และอีกหลายแห่ง แต่บางแห่งก็ยงั
ต้องการจะยึดรูปแบบหรือวิธีการเดิมในการสอน

คือให้เรียนไวยากรณ์ก่อน ซึ่งถ้าไปเน้นไวยากรณ์
เป็นสิ่งแรก หลายคนก็อาจจะเรียนไม่ไหว ดังนั้น
ถ้าท�ำให้เรียนได้ง่ายๆ ก็จะเป็นการดีที่สุด
เรื่องที่ขอฝากไว้ให้ญาติโยม
เรือ่ งแรกคือ เรือ่ งการสวดมนต์ ซึง่ ปัจจุบนั มัก
สวดกันแค่เอาบุญ เลยไม่ลกึ ซึง้ ไม่ซาบซึง้ จึงอยาก
จะให้ญาติโยมสามารถสวดมนต์แบบรู้เรื่องและ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ แล้วได้ผลจากการสวดมนต์อย่าง
เต็มที่  ดังนั้น สิ่งแรกที่จะต้องท�ำคือ ต้องสามารถ
แปลภาษาบาลีที่โยมสวดให้เข้าใจ เมื่อสวดเข้าใจ
แล้ว มนต์ทุกบทสวดจะมีผล มีพลัง วันใดสวดได้
แปลได้ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง วันนั้นความซาบซึ้งก็จะ
เกิดขึ้น และการสวดมนต์ก็จะเห็นผล
เรื่องที่สองคือ หวังว่าญาติโยมจะให้ความ
สนใจและให้เวลากับการศึกษาภาษาบาลี เพราะ
เป็นภาษาที่รักษาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เราได้เห็นกันแล้วว่า ภาษาไทยนั้น เมื่อเวลา
ผ่านไป ๑๐๐ ปี ภาษาไทยก็จะเปลี่ยนไป มีสิ่งที่
ตายไป มีสงิ่ ทีเ่ กิดใหม่ ไม่อาจคงอยูอ่ ย่างเดิมได้ แต่
ภาษาบาลี เป็นอมตภาษา เป็นภาษาที่ไม่ตาย คือ
อยูย่ งคงกระพันมา จน ๒,๐๐๐ ปีผา่ นไปก็ยงั คงใช้
ศัพท์ค�ำเดิมๆ กันอยู่ แม้มีค�ำศัพท์ใหม่เกิดขึ้น แต่
ค�ำศัพท์เก่านัน้ ก็ยงั คงมีอยู่ และยังใช้อยูโ่ ดยความ
หมายไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือลักษณะที่เป็นอมตะ
ของภาษาบาลี ที่ท�ำให้สามารถรักษาค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ได้ แต่ถ้าชาวพุทธไม่รู้ภาษาบาลี
ดีพอ ก็ยอ่ มเป็นการยากทีพ่ ระพุทธศาสนาจะธ�ำรง
อยู่ด้วยดีและสืบต่อไปได้ เพราะฉะนั้น จึงขอเชิญ
ชวนชาวพุทธทุกท่านได้ให้ความส�ำคัญ และให้
เวลากับการศึกษาภาษาบาลี เพือ่ ให้สามารถเข้าใจ
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
และเป็นพุทธศาสนทายาทที่ดี ที่สามารถช่วย
รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป  

จะเข้าถึงพระไตรปิฎกได้
ต้องเรียนรู้ภาษาบาลีไว้บ้าง
การเรียนภาษาบาลีนี่ส�ำคัญ เพราะว่าถ้าเรา
จะค้นคว้าศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ก็ตอ้ ง
มีพนื้ ความรูภ้ าษาบาลีบา้ ง แม้จะไม่ตอ้ งมาก ไม่ตอ้ ง
ถึงไวยากรณ์จริงจัง ไม่ต้องถึงแปลคัมภีร์ แค่เรียน
ให้รู้ลักษณะถ้อยค�ำ รู้รูปศัพท์ ก็เป็นประโยชน์
ยกตัวอย่างง่ายๆ ค�ำไทยมากมายมาจาก
ภาษาบาลี ดังที่รู้กันอยู่ แต่เมื่อมาเป็นค�ำไทยแล้ว  
รูปศัพท์กเ็ ปลีย่ นแปลงไปให้เข้ากับลิน้ ของคนไทย  
บางค�ำก็มหี ลักเป็นมาตรฐานไปเลย อย่างเช่นค�ำว่า
“ไทย” ใน ไทยธรรม มี ส ระไอ ตามด้ ว ยตั ว
พยัญชนะ แล้วมีตัว ย ต่อท้าย นี่คือค�ำไทย ซึ่งได้
หลักลงตัวว่า “ไ - ย” มาจากค�ำบาลี “เ - ยฺย”
ธรรมาธิปไตย ไม่ใช่แค่ในอธิปไตย ๓
ทีนี้ พอเห็น ธรรมาธิปไตย ก็อ้อ - ไตยนี่ ไอ
มีตัว ย ตามหลัง เราก็รู้เลยว่า ค�ำนี้ในรูปค�ำบาลี
ต้องเป็น “เอ” ตามด้วยพยัญชนะ “ต” ต่อด้วย

ปัญญาปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

“ยฺ” (เ - ยฺย) เพราะฉะนัน้ ธรรมาธิปไตย นี้ ค�ำบาลี
ก็ต้องเป็น “ธมฺมาธิปเตยฺย” ถ้าเราไม่ได้เรียน
บาลีมาบ้าง ไม่มพี นื้ ความรูภ้ าษาบาลีเลย เราก็คน้
ไม่ถูก
บางท่านไปคิดเอาว่า “เรามีพระไตรปิฎกแปล
เป็นภาษาไทยแล้ว ก็คน้ คว้าศึกษาพระพุทธศาสนา
ได้ถึงคัมภีร์ต้นเดิมเลยทีเดียว” อย่างนี้ไม่ถูกต้อง
เป็นการเข้าใจผิด พระไตรปิฎกแปลภาษาไทยนัน้
ใช้ค้นคว้าแทนของจริงไม่ได้ ของจริงก็คือพระ
ไตรปิฎกบาลี ซึ่งเป็นต้นเดิม เป็นตัวแท้ตัวจริง
พระไตรปิฎกแปลภาษาไทยนัน้ ก็มปี ระโยชน์
มาก แต่ตอ้ งรูจ้ กั ใช้ คือใช้เป็นทีป่ รึกษา เป็นเครือ่ ง
มือที่ช่วยเกื้อหนุนในการค้นพระไตรปิฎกบาลี
นั่นแหละ และช่วยในการศึกษาพระพุทธศาสนา
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ทั่วๆ ไป แต่จะถึงกับไว้วางใจหรือเชื่อถือจริงไม่ได้
เพราะยังมีข้อบกพร่องหลายอย่าง เช่น แปลหาย
หกตกหล่นไปบ้าง เพี้ยนไปบ้าง ไม่สม�่ำเสมอ เช่น
บาลีข้อความเดียวกันแท้ๆ มาในต่างเล่ม แต่ฉบับ
ภาษาไทยแปลต่างกัน ไม่นับที่แปลผิดจังๆ ซึ่งมี
ไม่น้อย
เอาแค่รปู ศัพท์ทพี่ ดู เมือ่ กี้ ศัพท์ธรรมส�ำคัญๆ
หลายค�ำ  เราถือตามรูปค�ำในภาษาไทย แล้วไป
ค้นหาในพระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ก็หาไม่เจอ
บ้าง ไม่ครบบ้าง เช่น ในเวลาไม่นานนี้ ได้ยินว่า
มีทั้งคฤหัสถ์ ทั้งพระไปพูดว่า ธรรมาธิปไตย มีแค่
ในชุดอธิปไตย ๓ คือ  อัตตาธิปไตย  โลกาธิปไตย  
ธรรมาธิปไตย มาในพระไตรปิฎก ๔ ครั้ง ในที่
๒ แห่ง พอได้ฟังอย่างนี้ เราก็รู้ว่า นี่คือค้นจาก
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยมา จึงไม่รวู้ า่ “ธรรมาธิปไตย” มาในพระไตรปิฎกถึง ๒๐ ครั้ง
ท�ำไมคนค้นพระไตรปิฎกภาษาไทย จึงเจอ
ธรรมาธิปไตยแค่ ๒ แห่ง ๔ ครั้ง ข้อนี้เป็นเพราะ
ท่านใช้วิธีแปลไม่สม�่ำเสมอ และไม่ได้วางหลักไว้
ให้ชัด ที่หนึ่ง แปลรักษาศัพท์ไว้หรือทับศัพท์ อีก
ที่หนึ่ง แปลออกเป็นภาษาไทยไปเลย มองไม่เห็น
รูปศัพท์เดิม อย่างในกรณีนี้ เห็นได้ชัดว่าธรรมาธิปไตยในที่นั้น (ในสังคีติสูตร, ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, เล่ม ๑๑ และในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต,
เล่ม ๒๐) ธรรมาธิปไตยนั้น มาพร้อมกับอัตตา-

พระไตรปิฎกภาษาบาลี

ธิปไตย และโลกาธิปไตย ท่านผู้แปลก็เลยจ�ำเป็น
ต้องรักษารูปศัพท์ไว้ เพื่อจะได้เทียบกับอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย แต่ทนี พี้ อ ธรรมาธิปไตยมา
เดี่ยวโดด ไม่มีเหตุบังคับให้รักษาศัพท์ไว้เทียบกับ
อะไรๆ ท่านก็แปลออกเป็นภาษาไทยหายหมดไป
เลย (เช่นแปลว่า “มีธรรมเป็นใหญ่”) พอแปลเป็น
ค�ำไทยทั้งหมดแล้ว คนค้นหา “ธรรมาธิปไตย” ก็
ไม่เจอ ก็เลยนึกว่าธรรมาธิปไตยก็มาในชุดอธิปไตย
๓ คือ อัตตาธิปไตย  โลกาธิปไตย  และธรรมาธิปไตย
หมดแค่นั้น
แต่ทีนี้ ถ้ารู้ภาษาบาลีอยู่บ้าง อย่างที่ว่า
เมื่อกี้ แค่รู้รูปศัพท์ หรือรู้ลักษณะถ้อยค�ำ พอเจอ
“ธรรมาธิปไตย” ก็บอกได้เลยว่า อ๋อ ค�ำเดิมใน
ภาษาบาลีเป็น “ธมฺมาธิปเตยฺย” ก็เอาค�ำนี้ไป
ค้นหาในพระไตรปิฎกบาลี ก็พบว่าปรากฏ ๒๐ ครัง้
ในรูป  “ธมฺมาธิปเตยฺย”ํ ๔ ครัง้   “ธมฺมาธิปเตยฺโย”
๑๖ ครั้ง คราวนี้ก็ได้ครบ แล้วก็จะพบค�ำอธิบาย
และความข้างเคียง ที่ท�ำให้รู้เข้าใจอะไรๆ ชัดขึ้น
อีกมาก
ธรรมาธิปไตย ในชุดอธิปไตย ๓ คือ อัตตาธิ ป ไตย โลกาธิ ป ไตย และธรรมาธิ ป ไตย นั้ น
พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ส�ำหรับพระที่ยังมีกิเลส
(และบรรดาโลกียมหาชน) ซึ่งเป็นปุถุชนหรือผู้ที่
ยังต้องศึกษา ในการที่จะละอกุศลและเจริญกุศล
จะได้ใช้เป็นหลักอ้างอิง หรือเป็นข้อปรารภให้เกิด
มีก�ำลังในการที่จะละกิเลสเป็นต้นนั้น
ส่วนธรรมาธิปไตย ที่มาโดดเดี่ยว ๑๖ ครั้ง
นั้ น เป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ โดยเป็ น คุ ณ สมบั ติ ข อง
พระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นผูน้ ำ� ยิง่ ใหญ่ ทีต่ รัสถึง
พระองค์เองว่า ทรงปกป้องคุ้มครองพุทธบริษัท
เที ย บกั บ พระเจ้ า จั ก รวรรดิ ธ รรมราชา ที่ ท รง
ปกป้องคุม้ ครองปวงประชาชนมาหลายแห่ง  ทเี่ ด่น
จ�ำเพาะก็คือเป็นเรื่องของจักรวรรดิธรรมราชา

ในหลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ ในจักกวัตติสูตร (ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค/ปาถิกวัคค์, เล่ม ๑๑)
ในเรือ่ งของพระพุทธเจ้า และจักรวรรดิธรรมราชานี้ ไม่มีเรื่องอัตตาธิปไตย ไม่มีโลกาธิปไตย
เข้ามาปรากฏด้วย เป็นเรื่องของธรรมาธิปไตย
โดยเฉพาะ
ที่จริง ในพระไตรปิฎกภาษาไทยนั้น ถ้าแปล
ออกไปเป็นภาษาไทยล้วนๆ ก็ควรจะใส่วงเล็บบอก
ค�ำศัพท์ไว้ด้วยว่า (ธรรมาธิปไตย) หรือจะท�ำ
เชิงอรรถไว้ หรือท�ำหมายเหตุ หรืออะไรสักอย่าง
เพราะถ้าแปลเป็นไทยล้วนๆ บางทีก็เพี้ยนไปบ้าง
ค�ำบาลีเดียวกัน แต่ต่างที่กัน แปลตรงกันบ้าง ไม่
ตรงกันบ้าง แล้วแต่ว่าใครแปลตรงไหน บางที
องค์เดียวกันนั่นแหละ แต่ต่างที่ ก็แปลไม่ตรงกัน
ต่างองค์ก็ยิ่งห่างกันไป เช่นแปลว่า ผู้มีธรรมเป็น
ใหญ่บ้าง ผู้ถือธรรมเป็นใหญ่บ้าง ต่างกันแค่นี้ก็
ไม่นักหนา แต่บางทีต่างกันไกล แล้วก็อย่างที่พูด
เมื่อกี้ บางที บาลีข้อความเดียวกัน แต่ไปปรากฏ
อยู่ในพระไตรปิฎกต่างเล่ม อ้าว...แปลไม่เหมือน
กันเสียนี่ ข้อความบาลีตรงกันทุกถ้อยค�ำ  แต่ค�ำ
แปลไทยไม่เหมือนกัน เพราะคนละองค์แปล และ
บางองค์แปลก็อาจเผลอไผล ไม่ได้ครบความตาม
ของเดิม เพราะไม่ได้วางระบบวิธีการแปลไว้เป็น
แบบแผนแน่นหนา ให้ชัดลงไปว่า เจออย่างนี้ ให้
ท�ำอย่างนี้ ยิ่งไปเจอบางศัพท์ที่ยาก แล้วแปลผิด
ไป ถึงจะเห็นใจ ให้อภัยกัน แต่คนอ่าน คนค้นไม่รู้  
ถือตามไป ก็เสียหาย และบางแห่งไม่ได้แปลผิด
เล็กๆ น้อยๆ แต่แปลผิดชนิดเสียความ แทบ
ตรงข้ามกับของเดิมก็มี
นี่คือที่แปลไว้นั้นยังมีที่ผิดพลาด เรียกได้ว่า
มาก จึงได้เคยพูด เคยเขียนก�ำชับไว้ตามโอกาสว่า
อย่าใช้พระไตรปิฎกแปลภาษาไทยเป็นหลักเป็น
เกณฑ์ ใช้ได้แค่เป็นเครื่องมือช่วยศึกษาเท่านั้น

ความจริงนี่ คณะสงฆ์คงจะลืมไป ท่านมีเรื่องราว
อะไรๆ ให้ต้องยุ่งจิปาถะ ก็เลยไม่ค่อยได้เอาใจใส่
ในเรือ่ งคัมภีรท์ เี่ ป็นหลักของพระศาสนา ทีจ่ ริงอันนี้
แหละ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ควรจะมาต่องานแปล
พระไตรปิฎก ไม่ใช่เดี๋ยวก็ท�ำชุดใหม่ๆ ชุดใหม่ก็
ลอกชุดเก่า แล้วก็ผิดตามกันไป ถ้าจะให้ดี ก็เอา
ชุดเดิมนั่นแหละมาตั้งคณะช�ำระตรวจทานกันให้
จริงจัง ท�ำแล้วท�ำอีกก็ได้ ว่ากันให้เต็มที่ ปรับปรุงเอา
ไม่เฉพาะ ความถูกต้อง แต่คำ� นึงแม้กระทัง่ ส�ำนวน
ภาษาและอะไรๆ ที่จะให้คนไทยสมัยนี้เข้าถึงด้วย  
ให้เขาอ่านรูเ้ รือ่ ง และให้ได้ทงั้ ทราบซึง้ และซาบซึง้
ก็จะดี อันนี้เป็นตัวพระศาสนาแท้ๆ ดีกว่าไปยุ่ง
กับเรื่องอะไรต่ออะไร ก็เลยเอามาว่าเสียด้วย
รวมความก็คือ ศัพท์ “ธรรมาธิปไตย” หาย
ไปเกินครึ่ง และหายตรงที่ส�ำคัญเสียด้วย พระ
ไตรปิฎกภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ ก็มีหลายฉบับ ค�ำ 
“ธรรมาธิปไตย” นี้หายไปด้วยกัน หายไปเท่าๆ
กัน ก็คงจะคัดตามกันไป คือฉบับที่ท�ำทีหลัง ก็คัด
ฉบับก่อน มีฉบับหนึ่งที่ท�ำดูจะเอาจริงเอาจังเป็น
งานเป็นการ เป็นวิชาการหน่อย เช่น มีหมายเหตุ
ท�ำเชิงอรรถไว้คอ่ นข้างมาก แต่มาถึงตรงนี้ ก็คงคัด
จากฉบับทีเ่ ก่ากว่า ก็เลยหา “ธรรมาธิปไตย” ทีเ่ ป็น
ตัวหลัก เป็นตัวถ้อยค�ำแท้ๆ นี่ไม่เจอไปตามๆ กัน  
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ย�้ ำอีก ทีว่า ธรรมาธิปไตยที่เ ป็นหลักใหญ่
ส� ำ คั ญ ยิ่ ง นั้ น คื อ ที่ ม าในจั ก กวั ต ติ สู ต ร อยู ่ ใ น
จักรวรรดิวตั ร ๑๒ (อริยํ จกฺกวตฺตวิ ตฺต)ํ เป็นแกน
ของหลักการปกครอง เริ่มด้วย จักรวรรดิธรรมราชา เป็นธรรมาธิปไตย  ไม่มเี รือ่ งละกิเลสอะไรๆ
หรอก แล้วในพระไตรปิฎกเล่มอื่นอีก (เล่ม ๒๐,
๒๒, ๓๑) พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ตถาคโต อรหํ
สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ ธมฺมโิ ก ธมฺมราชา...ธมฺมาธิปเตยฺโย
ธมฺมกิ  รกฺขาวรณคุตตฺ ึ สวทิ หติ... ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นธรรมาธิปไตย ทรงจัด    
ธัมมิการักขาวรณคุตติ/ธรรมิการักขาวรณคุปติ์
จัดการอารักขา คุ้มครอง ปกป้อง ดูแลให้แก่ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แล้วก็ตรัสแสดงราย
ละเอียดบรรยายไป และแห่งหนึ่งพระสารีบุตรก็
อธิบายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมาธิปไตย
ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไป
นีแ่ หละ เมือ่ ไม่รไู้ ม่เข้าใจภาษาบาลี  ไม่อาศัย
พระไตรปิฎกบาลี ก็เลยค้นไม่ถูก หาไม่เจอ หรือ
พบกะพร่องกะแพร่ง ท�ำให้ไปพูดว่า ธัมมาธิปไตย/
ธรรมาธิปไตย มีแค่นั้นแหละ คือมีแค่ในหลักชุด
อธิปไตย ๓ ถ้าไม่บอกกัน ก็จะพลอยท�ำให้เข้าใจ
หลักธรรมที่ส�ำคัญมาก ผิดพลาดตามกันไปด้วย  
และหลักธรรมาธิปไตยก็ถกู ลดความส�ำคัญไปหมด  
ก็เลยกลายเป็นโทษของพระไตรปิฎกฉบับภาษา
ไทย ที่ท�ำให้คนเขว
พระเราคงต้องช่วยกันบอกญาติโยมให้รู้
เข้าใจในเรือ่ งการศึกษาธรรม ว่าจะใช้คมั ภีรอ์ ะไร
ต่ออะไร อย่างไร ตั้งแต่ว่าไม่เอาพระไตรปิฎก
ภาษาไทยมาเป็นหลักตัดสินวินิจฉัยที่จริง การ
อ้างอิงก็ท�ำได้ แต่ต้องบอกให้ชัดว่า ที่ข้าพเจ้า
อ้างนีค้ อื พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย ผูอ้ า่ นจะได้
วางท่าทีได้ถูกต้อง

เอาละ ก็อนุโมทนาท่านทีเ่ รียนภาษาบาลี เป็น
เรือ่ งทีจ่ ะต้องพยายามช่วยกัน แล้วก็เอาจริงเอาจัง
ว่าไปตามหลักฐาน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องจริงแท้  
สีจีวรพระ บาลียิ่งหนักกว่าธรรมาธิปไตย
แค่เจอสีนิล ก็เริ่มนัวเนีย
ในช่วงเวลาสักปีมานี้ มีเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้พระ
คิดพิจารณากันเรื่องสีจีวร ว่าจะห่มจีวรเปลี่ยนสี
ไหม ตอนที่ได้ยินข่าวนั้น ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ลงตัว
จึงได้บอกกันไว้ในวัดนี้ว่า หนึ่ง ให้เรื่องเป็นไป
โดยความพร้อมเพรียงสามัคคี สอง เมื่อส่วนรวม
ทั้งหมดยังไม่พรักพร้อม ก็ท�ำเป็นขั้นตอน ไม่ต้อง
รีบร้อน แต่ค่อยเป็นค่อยไป ให้มีความชัดเจน
โดยเราเองไม่ท�ำตัวให้เป็นจุดกระทบ และได้บอก
ด้วยว่า ถ้าไปเจอกับพระเถระผู้ใหญ่ ก็ให้เรียน
กับท่านว่า ที่วัดนี้ ท่านไม่ต้องเป็นห่วง พวกเรา
ต้องการความสามัคคี ถ้าจะเอาอย่างไร เมื่อไร ก็
เอาได้ เรารอฟังคณะสงฆ์ พูดได้เลย ให้สบายใจ
อย่ามามีความไม่สบายใจกับเรา และภายในวัดเอง
ก็ได้พูดตกลงกันไว้แล้วว่า ถ้าจะเปลี่ยน จะเอา
อย่างไรทีไ่ ม่เสียวินยั และให้เป็นความพร้อมเพรียง
สามัคคีของส่วนรวม ทั้งวัดนี้พร้อมไว้แล้ว
ทีนกี้ ม็ เี รือ่ งแทรกเสริมว่า ประเด็นอย่างหนึง่ ที่
หลายท่านยกขึน้ มาพูดในการทีจ่ ะให้เปลีย่ นสีจวี ร
ก็คือ จีวรที่ห่มกันอยู่นี้ ถูกเรียกว่า สีเหลืองบ้าง
สีทองบ้าง บางทีกว็ า่ สีแสด ซึง่ ก็จะเป็นสีทผี่ ดิ วินยั

พระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน

พระมหายานจากวัดโกวมิงซานที่สิงคโปร์
มาร่วมปฏิบัติกับพระเถรวาทที่ธัมมคีรี แม่ฮ่องสอน

เรื่องสีจีวรซึ่งที่นี่พระห่มกันอยู่นี้ มักเรียกกัน
ไปแบบหลวมๆ ตามค�ำสะดวกของชาวบ้าน อย่าง
ทีช่ อบพูดกันคลุมๆ ไปว่าผ้าเหลือง บางทีกเ็ รียกไป
ตามค�ำของร้านหรือตลาดขายจีวร  ซึง่ ก็ไม่แน่นอน
อย่างที่สมัยหนึ่งร้านขายจีวร เรียกว่าสีแสด พระ
และโยมก็เรียกกันว่าสีแสดตามไปด้วย ต่อมาสี
นั้นแหละ ร้านตลาดเรียกว่าสีทอง พระและโยมก็
พลอยเรียกตามกันไป อย่างนี้ก็ถือเป็นยุติไม่ได้
ทีนี้ก็มาพูดคุยกันให้ได้หลักได้ฐาน สีจีวรที่
ต้องห้ามตามพระวินัย คือสีอะไรบ้าง ? มีบอก
ไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๔ (วินย.๔/๑๖๙/๒๓๔)
สีต้องห้ามตามพระพุทธบัญญัติ คือ
เริม่ ด้วย สพฺพนีลก...ต่อไปนีม้ ี “สพฺพ” น�ำหน้า
ทุกค�ำ ๑. นีลก ๒. ปีตก ๓. โลหิตก ๔. มญฺเชฏฺฐฺ
๕. กณฺห ๖. มหารงฺครตฺต ๗. มหานามรตฺต
นี่คือเจ็ดสีจีวรที่ต้องห้าม ทีนี้ก็มาดูว่าสีต้อง
ห้ามนี้คือสีอะไรบ้าง และนี่ก็คือประโยชน์ในการ
เรียนภาษาบาลีด้วย เรื่องนี้ ถ้าใช้พระไตรปิฎก
แปลภาษาไทย ก็รอดไปไม่ตลอด เพราะยังมีแปล
ผิดบ้าง แปลขัดกันเองบ้าง ถ้าใครจะตัดสินว่า
จีวรสีอะไรแน่ที่ต้องห้าม ก็ไปดูพระไตรปิฎกแปล
ภาษาไทยเพื่ออาศัยเป็นที่ปรึกษาได้บ้าง แต่อย่า
ไปถือเป็นเกณฑ์วินิจฉัย มันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ
ท่านผู้แปล ในการเรียกชื่อสีต่างๆ ซึ่งก็ยาก และ
ท�ำให้ต้องค้นคว้ามากกว่านั้น แต่ทีนี้ถ้าเป็นคนที่
ไม่รภู้ าษาบาลี ก็หมดทางค้น ก็ตนั ก็เลยจบแค่นนั้
ท่านแปลกันไว้ว่าอะไร จะถูกจะผิด จะคลุมๆ

จีวรพระสีต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

มัวๆ อย่างไร ก็ต้องว่าไปตามนั้น นั่นก็คือตัน
หมดทางไป ยุติไม่ได้
ทีนี้ก็มาดูค�ำแปลที่ว่ากันมา เริ่มด้วยสีแรก
สพฺพนีลก แปลว่าอะไร พอเจอ นีล, นีลกะ ว่าสีนลิ
ที่ นึ ก ว่ า ง่ า ยๆ ก็ ไ ม่ ง ่ า ยอย่ า งที่ นึ ก ลองดู พ ระ
ไตรปิฎกภาษาไทยสักชุดหนึง่ เอาชุดของทางการ
ก่อน ตรงนี้ท่านแปลว่า จีวรสีครามล้วน คราวนี้
มีที่เทียบ คือพอดีว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุ
สวมรองเท้าสีตา่ งๆ ตรงอย่างเดียวกับสีจวี รทีท่ รง
ห้ามนั้น (วินย.๒/๖/๑๓) พอไปถึงเรื่องรองเท้า
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับที่ว่านั้นแหละแปล
สพฺพนีลก ว่าสีเขียวล้วน นี่คือไม่ตรงกันแล้ว
ยังไม่จบ นีล นี้แปลกันบ่อยว่าสีด�ำใช่ไหม
มาถึงตรงนี้ บางคนอาจจะนึกว่าท่านคงจะแปลว่า
สีด�ำล้วน ท่านอาจจะคิดแปลอย่างนั้นก็ได้ แต่
พอดีว่าในชุด ๗ สีต้องห้ามนั้น ต่อไปสีที่ ๕ เป็น
สพฺพกณฺห ส�ำหรับข้อนี้ กณฺห นั้น ชัดว่าเป็นสีด�ำ
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๔๗

จีวรสีต่างๆ ในหมู่สงฆ์นิกายต่างๆ

อ้าว แล้วทีนี้  พอไปเจอ  กณฺห - ด�ำ อยู่ข้างหลัง ก็
แปลนีล ว่าด�ำ ไม่ได้  ถ้าไม่มี กณฺห อยู่ด้วย ท่าน
อาจจะแปลนีลเป็นด�ำไปแล้วก็ได้ แต่เมือ่ ไม่แปลว่า
ด�ำ  ท่านก็แปลนีลนั้น ที่หนึ่งว่าคราม อีกที่หนึ่ง
ว่าเขียว อย่างที่ยกมาให้ดูแล้วข้างต้น “นีล” ยัง
ไม่จบ สีนิลที่แปลกันบ่อยว่าด�ำนั้น บางทีก็เป็น
สีน�้ำเงินแก่ ซึ่งใกล้กับด�ำ ทีนี้เรื่องยังซับซ้อนหนัก
เข้าไปอีก คือได้ยินมานานแล้ว คนเก่าๆ มักเรียก
สีนำ�้ เงินแก่วา่ สีเขียว พอคนเก่าๆ เหล่านัน้ ว่าเขียว
ก็คอื ทีค่ นอืน่ อีกมากมายว่าสีนำ�้ เงินแก่ ซึง่ เป็นพวก
เดียวกับสีคราม นี่ก็เป็นความนัวเนียขึ้นมาอย่าง
หนึง่ มันกลายเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ให้การศึกษาเกิดความ
สับสนไปด้วย
เอาเป็นว่า ที่จริง สีนิลคือสีน�้ำเงินแก่ หรือสี
น�ำ้ เงินใกล้ๆ ด�ำ  แต่สำ� หรับพวกทีเ่ รียกสีนำ�้ เงินแก่
ว่าเขียว ก็แปลนิลนี้เป็นเขียวคล�้ำก็ได้ ถือเป็นการ
แปลแบบคนโบราณก็แล้วกัน  ถ้าคนสมัยใหม่จะ
นึกเป็นเขียวอีกแบบหนึ่ง ก็ให้ปรับความเข้าใจให้
ลงกัน  ว่ามันคนละเขียว  (ขอให้นึกถึงค�ำว่า “ตา
เขียว”) เอาละนะ เรื่องสี นีล, นีลกะ  ก็ผ่านไป
ดอกกรรณิการ์ สีแสด หรือว่าเหลือง
สีจีวรต้องห้ามที่ ๒  (สีรองเท้าก็ด้วยเช่นกัน)  
คือ สพฺพปีตก  ซึ่งท่านแปลว่า สีเหลืองล้วน ทีนี้

ก็มาดู ปีตกะ, ปีต  ซึ่งมีตัวอย่างค�ำที่คุ้นกันดี คือ
ปีตกสิณ ซึ่งแปลว่า  กสิณสีเหลือง คือฝึกสมาธิ
โดยใช้ดวงกสิณเป็นสีเหลือง  พอมาเจอ “ปีต” ที่
นี่ ก็บอกว่าชัดแล้ว ง่ายละ ท่านก็เลยแปลว่า จีวร
สีเหลืองล้วน  แต่เรือ่ งไม่จบแค่น  ี้ มีแง่ความหมาย
ที่น่าสนใจ ส�ำหรับคนที่ใฝ่รู้ ถือได้ว่าเป็นเกร็ด
ความรู้
ปีตก ทีว่ า่ ชัดแล้วคือแปลว่าเหลืองนัน้ พอไป
ดูอรรถกถา ท่านอธิบายว่า  กณิการปุปฺผวณฺณา
แปลว่า  สีดอกกรรณิการ์ เอาละสิ ทีส่ ายใจธรรมก็
มีตน้ กรรณิการ์  ท่านเห็นไหม  ดอกกรรณิการ์ เล็ก
นิดเดียว ขนาดดอกมะลิ  ทีนกี้ ไ็ ปดูคำ� ว่ากรรณิการ์
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน บอกความ
หมายว่า เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก มีดอกหอม กลีบ
ขาว แล้วก็หลอดดอก บางทีเราเรียกว่าก้านดอก สี
แสด เอาละสิ กลายเป็นว่า ถ้าถือตามพจนานุกรม
นัน้ ปีตก ทีพ่ ระไตรปิฎกภาษาไทยแปลมาว่าเป็นสี
เหลืองนี่ กลายเป็นสีแสด ก็ขดั กัน แล้วไม่ใช่แค่นนั้
ถ้าเอาปีตกะ ที่ว่าสีดอกกรรณิการ์นี้ เป็นสีแสด
ก็จะไปซ�้ำกับสีต้องห้ามที่ ๖ ข้างหน้า คือ มหารงฺครตฺต ซึ่งพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลว่าสีแสด
ถ้าซ�้ำกัน อันหนึ่งก็ต้องผิด
นี่แหละ เรื่องก็จึงเยอะ ยังอีกยาว เราจะเอา
อย่างไหน เลยจบไม่ได้ ที่นี้ก็จ�ำไว้ก่อนว่า ตาม
อรรถกถา สีดอกกรรณิการ์ เป็นสีปีตกะ  

สีแสดของหลอดดอกกรรณิการ์

๔๗

เมื่อกี้ พจนานุกรมว่า ต้นกรรณิการ์มีหลอด
ดอกสีแสด เราก็ต้องรู้จักสีก่อน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานบอกว่า สีแสด คือสีเหลืองปน
แดง ทีนี้ก็มีสีที่ใกล้เคียง คือสีส้ม พจนานุกรมนั้น
ก็บอกว่า สีส้ม คือสีเหลืองเจือแดง ทีนี้ก็ดูต่อไป  
ก่อนจะไปต่อ ก็ขอตัง้ แง่ระแวงไว้อย่างหนึง่ ว่า
ต้นกรรณิ ก าร์ ที่ พ จนานุกรมว่า มีห ลอดดอก
สีแสดนัน้ เป็นต้นไม้ของไทย ทีนเี้ ราก็เชือ่ ว่าชือ่ ต้น
กรรณิการ์ของไทยนี่ เราเอามาจากชื่อต้นไม้ของ
อินเดียที่ตรงกัน เป็นต้นไม้อย่างเดียวกัน แต่ลอง
ระแวงซิว่า มันอาจจะไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวกัน
ก็ได้ เราคนไทยอาจจะเอาชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งของ
อินเดีย มาตั้งใส่ให้แก่ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งของไทย
ทีไ่ ม่ใช่อย่างเดียวกัน (อาจจะโดยเข้าใจผิดว่า เป็น
ต้นไม้อย่างเดียวกัน แต่ที่จริงไม่ใช่)
กรรณิการ์อนิ เดียอาจจะมีดอกสีเหลือง ท่าน
จึงเอามาใช้อธิบายสี “ปีตก” “ปีต” ที่เรารู้กันจน
ชินว่าเป็นสีเหลือง ถ้า ปีตกะ เป็นสีเหลืองแน่แท้
สีดอกกรรณิการ์ทที่ า่ นเอามาอธิบายปีตกะ ก็ตอ้ ง
เป็นดอกสีเหลือง ซึง่ ไม่ใช่สดี อกกรรณิการ์ของไทย
ดังนั้น ต้นกรรณิการ์ของอินเดียก็ต้องไม่ใช่อย่าง
เดียวกับต้นกรรณิการ์ของไทย แต่เป็นต้นไม้ต่าง
ชนิดกัน
พอตัง้ แง่ระแวงอย่างนีแ้ ล้ว ก็คน้ หาหลักฐาน
มาดูกัน แล้วก็ได้ความว่า มีข้อความในคัมภีร์ร่วม
๑๐ แห่งทีบ่ อกชัดว่าสีดอกกรรณิการ์ของบาลีนนั้
เป็นสีเหลือง อย่างที่คัมภีร์มหานิทเทส พระไตรปิฎก เล่ม ๒๙ (ขุ.ม.๒๙/๗๒๗/๔๒๙) อธิบาย
ลักษณะพระเนตรของพระพุทธเจ้าว่า พระมังสจักษุของพระองค์มี ๕ สี คือ นีล - สีนิล (พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลว่าสีเขียว) ปีตกะ  - เหลือง
โลหิตกะ - แดง กัณหะ - ด�ำ และ โอทาตะ - ขาว
โดยเฉพาะปีตกะ คือสีเหลืองนั้น ท่านขยายความ
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ออกไปอีกว่า “ปีตกํ...สุวณฺณวณฺณ...กณฺณิการ
ปุปฺผ - สมานํ” คือสีเหลือง สีอย่างทองค�ำ เสมอ
ด้วย ดอกกรรณิการ์ คิดว่าแค่นพี้ อแล้ว ค�ำอธิบาย
อีกมากแห่งก็ท�ำนองนี้ คือบอกว่าดอกกรรณิการ์
(อย่างเดิม ที่เป็นของชมพูทวีป) เป็นสีเหลือง
นี่คือกรรณิการ์อินเดีย เป็นต้นไม้ต่างชนิดกับ
กรรณิการ์ไทย
ยังมีคำ� บอกทีช่ ดั ยิง่ กว่านีอ้ กี กรรณิการ์ไทยนัน้
พจนานุกรมบอกไว้ชัดว่าเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก แต่
กรรณิการ์อินเดียต้องมีขนาดใหญ่มาก จึงเป็น
ต้ น โพธิ์ คื อ เป็ น ร่ ม ไม้ ที่ ป ระทั บ นั่ ง ตรั ส รู ้ ข อง
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอดีต พระนามว่า
พระสิทธัตถะ (บอกไว้มากหลายแห่ง เช่น พุทธฺ .อ.
๔๓๑)
กรรณิการ์นี้ ในภาษาบาลี เขียน กณิการ
บ้าง กณฺณกิ าร บ้าง ในอรรถกถาอปทานอธิบายว่า
จะเป็น กณิการ ก็ดี กณฺณิการ ก็ดี ก็อันเดียวกัน
เพียงแต่ว่า กณฺณิการ นั่นแหละ โดยวิธีทางไวยากรณ์ ไปลด ณฺ เสียหนึ่งตัว ก็เหลือเป็น กณิการ
แต่ในอรรถกถาชาดก ฉบับอักษรพม่า บอกว่า
กณิการ มีดอกใหญ่ ส่วน กณฺณิการ มีดอกเล็ก
ฉบับอักษรไทย  พดู ถึงต้นไม้ตา่ งชนิดกันว่า  กณิการ
มีดอกใหญ่ ส่วน กณฺณวิรา มีดอกเล็ก
ในต�ำนานพระอินทร์ เมือ่ คณะของมฆมาณพ
สร้างศาลาใหญ่ นางสุธรรมาจ้างช่างให้เอาไม้ต้น
กรรณิกา (กณฺณิการุกฺข) มาท�ำช่อฟ้า นี่แสดงว่า
ต้องเป็นต้นไม้ใ หญ่ แต่ต้นกรรณิกาในกรณีนี้
ไม่มี “ร์” จึงคงเป็นต้นไม้อย่างอื่นต่างชนิด หรือ
อาจจะหมายถึงต้นไม้ที่ใช้ไม้มาท�ำช่อฟ้า
เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ยังอีกมาก และหลักฐาน
ที่มาก็มากมาย ในที่นี้บอกไว้พอให้มีหลักฐาน
จึงขอยกเว้นรายละเอียด เดีย๋ วจะกลายเป็นหนังสือ
วิชาการอะไรไป ตกลงว่ากันแค่นี้พอละ เป็นอัน

ชัดแล้วว่า กรรณิการ์อินเดียมีดอกเหลือง และ
เป็นต้นไม้ใหญ่ ต่างชนิดกับกรรณิการ์ไทย ที่เอา
ชือ่ ของเขามาใช้ แต่ไม่เหมือนกัน ของไทยนี้ ทัง้ ต้น
ก็เล็ก ดอกก็เล็ก แล้วก็สีแสดที่หลอดดอก ไม่เป็น
สีเหลืองอย่างของเขา
ดูสีหลังตะขาบ เอามาทาบกับสีส้ม
ต่อไป สีจีวรต้องห้ามอย่างที่ ๓  สพฺพโลหิตก
โลหิตก คือสีเลือด  ก็คอื สีแดง ชัดอยูแ่ ล้ว ก็ผา่ นไป
สีต้องห้ามที่ ๔ ว่า สพฺพมญฺเชฏฺฐฺ สีบานเย็น  
แล้วก็ ๕ สพฺพกณฺห ชัดว่าสีด�ำ ก็ผ่านตลอด
จากนัน้ ก็ถงึ ๖ สพฺพมหารงฺครตฺต ข้อนีแ้ หละ
ส�ำคัญ คือข้อที่พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลว่า สี
แสด แต่สแี สดนีม้ ปี มของความไม่ชดั เยอะ อย่างที่
เล่าข้างต้นว่า สีจีวรอย่างที่พระวัดนี้ห่มกันอยู่นี้
ร้านค้าก็เคยเรียกเป็นสีแสด แต่สีเดียวกันนี่แหละ
ต่อมาร้านขายจีวรสมัยนีเ้ รียกเป็นสีทอง ซึง่ ไม่ตรง
ทัง้ นัน้ แล้วก็ไม่ควรลืมด้วยว่า พจนานุกรมบอกว่า
สีแสดคือสีเหลืองปนแดง ใกล้กับสีส้ม ที่เป็นสี
เหลืองเจือแดง มหารงฺครตฺต ที่พระไตรปิฎก
ภาษาไทยแปลว่าสีแสดนี้ แปลตามตัวว่า สีแดง
มหารงค์ (รตฺต แปลว่าสีแดง) แดงมหารงค์ คือ
แดงอย่างไร อรรถกถาอธิบายให้ว่า สตปทีปิฏฺ-ิ
วณฺณา คือสีหลังตะขาบ ขอถามว่า หลังตะขาบ
สีอะไร (มีเสียงพระบอกว่า “สีน�้ำตาลเหมือนเม็ด
มะขามครับ”) อ้าว ทีนี้ พระไตรปิฎกภาษาไทย
แปลว่า สีแสด อันไหนใช่ ตอนนีห้ มดปัญหากับปีตก
สีเหลือง ทีอ่ รรถกถาอธิบายว่าเป็นสีดอกกรรณิการ์
ทีไ่ ทยว่าสีแสด แต่ยตุ ไิ ปแล้วว่าสีเหลือง มาถึงข้อนี้
พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลว่า สีแสด แต่อรรถกถา
อธิบายว่า สีหลังตะขาบ แล้วเหมือนกันไหม สีแสด
กับสีหลังตะขาบ หรือแดงหลังตะขาบ ไม่เหมือน
กันเสียอีกแล้ว ขอผ่านไปก่อน แล้วค่อยย้อน
มาใหม่

สีของหลังตะขาบเปรียบเทียบกับสีส้ม

ทีนี้ต่อไปข้อสุดท้าย ที่ ๗ สพฺพมหานามรตฺต
มี “รตฺต”  ก็แดงอีก  คราวนี้ แดงมหานามเป็น
อย่างไร  พระไตรปิฎกไทยแปลว่าสีชมพู  แล้วไป
ดูอรรถกถา  ท่านว่า  สมฺภินฺนวณฺณา  สีปนกัน  สี
คละ  แล้วก็อธิบายต่อไป  กลายเป็นมีมติด้วยว่า  
ปณฺฑุปลาสวณฺณา สีใบไม้แก่   สีใบไม้ใกล้ร่วง  
(เสียงพระเสริม “สีใบไม้จะร่วง เป็นสีเหลืองซีด
ครับ”)  อ้าว สีเหลืองซีด  ทีน  ี้ อรรถกถากุรนุ ทฺ   ี ซึง่
เป็นอรรถกถาทีเ่ กิดในลังกา  อธิบายว่าเป็น  ปทุม
ปุปผฺ วณฺณา  สดี อกปทุม สีดอกบัวหลวง  คงจะอันนี้
แหละที่ท�ำให้ท่านแปลว่าสีชมพู ก็ไม่รู้ว่าสีไหน
ใกล้ชดิ มากแค่ไหน เรือ่ งสีนี่ เราต้องเห็นใจ ถ้าไม่ใช่
ตัวแม่สี ถ้าเป็นสีผสม แล้วก็มี shade เป็นระดับ
สีตา่ งๆ อ่อนแก่กว่ากันลดหลัน่ ทีละน้อย เป็นเรือ่ ง
ทีพ่ ดู จาใช้คำ� เรียกเจาะตรงลงไปได้ยาก  ยิง่ ท่านที่
จะมาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ ก็ยิ่งพูดจาพรรณนา
ได้ยาก  
ยิง่ กว่านัน้ คือเรือ่ งสายตา กับแสงสี เป็นเรือ่ ง
ซับซ้อนมากขึน้ ไปอีก สีเดียวกัน ต่างคนเห็นไม่เท่า
กัน ไม่เหมือนกัน แม้แต่คนเดียวกัน กาลเวลาผ่าน
ไป สายตาก็เห็นต่างไปได้ ดูง่ายๆ คนสมัยก่อนยัง
ไม่มีการผ่าตัดต้อกระจก คนเป็นต้อกระจก คน
ก็แก่ลงๆ ต้อก็แก่ขึ้นๆ สายตาก็ยิ่งมองเห็นสีผิด
เพี้ยน พระเก่าก่อนตั้งแต่ท่านที่ท�ำอรรถกถานี่ ก็

แก่ๆ กันแล้ว สมัยนั้นก็ไม่ได้ผ่าต้อกระจก พอเป็น
ต้อกระจกมากๆ นี่ จะมองเห็นสีเพี้ยนไป สีที่เคย
มองเห็นว่าเป็นอย่างนี้ ต่อมาก็เห็นเปลี่ยนไปเป็น
อย่างอืน่ แล้วบางทีของนัน้ มีสองสี แต่สายตาแยก
ไม่ออก มองเห็นเป็นสีเดียว คนสมัยนี้ พอไปผ่าตัด
เสร็จมา จึงรู้ตัวว่าการมองเห็นสีเปลี่ยนไปเป็น
คนละเรื่องเลย นี่ก็เป็นข้อควรค�ำนึงอย่างหนึ่ง
แต่เป็นอันว่าเราพิจารณาตามค�ำทีท่ า่ นบรรยายไว้  
ทีนี้เรามาดูเอาในแง่ไทยก่อน  แยกเรื่องบาลี
เรือ่ งไทย  เพราะไทยทีบ่ อกว่าสีแสด อะไรก็สแี สด  
สีแสดบอกแล้วว่าสีเหลืองปนแดง แล้วก็สีส้มคือ
สีเหลืองเจือแดง ทีนผี้ มก็ศกึ ษาในเรือ่ งสีสม้ สีแสด
สีจีวรที่ห่มอยู่นี้ เรียกว่าสีส้ม ส่วนสีแสด ก็อย่างสี
จราจร  เคยเห็นไหม  สกี รวยจราจร  ปา้ ยเครือ่ งหมาย
ที่เขายกมาวางไว้ เห็นไหม (เสียงพระเสริม “จะมี
สีแดงมากหน่อย”) นัน่ แหละสีแสด  เข้าใจไหม  แล้ว
มันเหมือนไหม นั่นแหละสีแสด แดงกว่าใช่ไหม
นี่แหละเข้าใจกันไว้  
สมัยหลายสิบปีกอ่ นโน้น ร้านจ�ำหน่ายผ้าไตร
ใหญ่ๆ ทีม่ ชี อื่ เสียงมากก็มี ฮัว่ ฮะฮวด ปัพพัชชากีนา
คาร แต่สมัยนีไ้ ด้ทราบว่าเยอะแยะเต็มไปหมด ทีนี้
ร้านใหญ่สมัยก่อนนั้นแห่งหนึ่ง อยู่นานมามีอย่าง
น้อยระยะหนึ่ง มีผ้าชนิดใหม่ ย้อมสีชนิดใหม่มา
พอจัดเข้าไตร ในไตรหนึ่งๆ เห็นเลยว่า จีวรกับ
สังฆาฏิ เป็นสีหนึง่ แต่สบงอีกสีหนึง่   สบงนัน้ สีตา่ ง
ไปมาก น้อมไปทางเป็นสีแสด ไม่เข้ากันเลย ผม
สีส้มของกรวยจราจร

เคยได้รับ ก็ไม่ใช้สบงสีนั้น ใช้แต่จีวรและสังฆาฏิ
เท่านั้น  เอาเป็นว่า ดูง่ายๆ สีแสดก็อย่างสีจราจร  
สีเครื่องหมายที่เขาท�ำป้าย และอุปกรณ์ต่างๆ  
เป็นอันว่า ค�ำแปลในพระไตรปิฎกภาษาไทย
นี่ เอาเป็นตัวตัดสินไม่ได้ แต่ควรฟังไว้ ส�ำหรับเอา
ไปค้นต่อ เมื่อเข้าไปค้นให้ถึงตัวบาลี ก็จะเห็นว่า
แม้แต่ ในชั้นอรรถกถาก็ยังขัดแย้งกันอยู่บ้าง  
ในเรื่องสีจีวรนี้ ข้อที่เป็นจุดเพ่งส�ำคัญ คือ
ข้อที่  ๖  มหารงฺครตฺต  ที่พระไตรปิฎกภาษาไทย
แปลว่าสีแสดนัน้ ก็ตอ้ งเห็นใจว่าท่านก็คงพยายาม
เทียบสีเท่าที่จะเห็นไปได้ และก็คงว่าต่อตามกัน
มาบ้าง ตามศัพท์เองก็แปลว่าสีแดงมหารงค์ แล้ว
สีแดงมหารงค์นนั้ เป็นอย่างไร ไปดูอรรถกถาก็บอก
ว่าสีหลังตะขาบ นีค่ อื ให้ดขู องจริงได้ ก็ดสู วิ า่ สีหลัง
ตะขาบเป็นสีอะไรกันแน่ ก็ไม่ต้องไปตัดสินอะไร
ง่ายๆ และในแบบนี้แหละ คนที่เรียนบาลีจึงได้
เปรียบ คนที่ไม่เรียนบาลี ก็ติดค้างอยู่ รู้ไปไม่ถึง
จะเชื่อตามพระไตรปิฎกภาษาไทยแค่ชั้นเดียว ก็
ไม่พอ ส่วนพวกที่รู้บาลี ไปค้นได้กว้างขวาง และ
ลึกลงไป นอกจากรูเ้ รือ่ งแล้ว ก็จะได้เข้าใจหลักด้วย
เวลามีเรือ่ งอะไรขึน้ มา เราก็ทำ� ความรูค้ วามเข้าใจ
กันให้ชัด
ส�ำหรับพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยนั้น ก็
อย่างที่ว่าแล้ว ไม่ถึงกับใช้ไม่ได้ แต่ไม่ควรเอาเป็น
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มาตรฐานในการตัดสิน เอาแค่เป็นที่ปรึกษาใน
ระดับหนึ่ง ก็เป็นเครื่องช่วยในการศึกษาได้
มีอะไรใครสงสัยอะไรอีกไหม (เสียงพระถาม
“แล้วพระเนตรของพระโพธิสัตว์ที่ว่า ‘อภินีลเนตฺโต’ นี่แปลยังไงจึงจะเหมาะครับ”) ก็นี่แหละ
พระเนตรด�ำขลับ (เสียงพระเสริม “ไม่ใช่เจือ
น�้ำเงินหรือครับ”) ก็ด�ำแบบที่เรียกว่าสีนิล  คือด�ำ
แบบสีนำ�้ เงินแก่มาก แต่ทพี่ ดู มาจะเห็นว่า เมือ่ นิล
มาในภาษาไทย แล้วแปลว่าด�ำบ้าง น�้ำเงินบ้าง
เขียวบ้าง เพื่อไม่ให้สับสนปนเป ก็แปลคงศัพท์
“นิล” ไว้ แล้วทีนี้ “อภินีลเนตฺโต” ก็จะแปลว่า
มีพระเนตรสีนิลเข้ม อย่างที่ฎีกาอธิบาย “อภินีลเนตฺโต” นี้ว่า “อธิกนีลเนตฺโต”
อย่างที่ได้บอกข้างต้นแล้วว่า ในมหานิทเทส
พระไตรปิฎกเล่ม ๒๙ ท่านว่า พระเนตรของ
พระพุทธเจ้ามี ๕ สี คือ นีล - สีนิล (พระไตรปิฎก
ภาษาไทยแปลว่าสีเขียว) ปีตกะ - เหลือง โลหิตกะ
- แดง กัณหะ - ด�ำ และ โอทาตะ - ขาว ทีนี้พอมี
ค�ำบรรยายมหาปุริสลักษณะว่า “อภินีลเนตฺโต”
คือมีพระเนตรสีนลิ เข้มอย่างนี  ้ พระอรรถกถาจารย์
คงเกรงว่า ผู้อ่านผู้ฟังจะเข้าใจไปว่าดวงพระเนตร
ทั้งหมดเป็นสีนิลอย่างเดียว ก็จะกลายเป็นว่าอีก
๔ สีนั้นหายไป ท่านก็เลยรีบปฏิเสธไว้ก่อนเลยว่า
ไม่ใช่ว่าพระเนตรเป็นสีนิลหมดทั้งสิ้นนะ (น สกล
นีลเนตฺโตว) สีทั้ง ๕ ก็อยู่ในต�ำแหน่งของแต่ละ
สีนั้นๆ แหละ แต่เน้นว่าในต�ำแหน่งของสีนิลนั้น
เป็นสีนิลอย่างแจ่มแจ๋วยิ่งนักทีเดียว (อย่างที่ฎีกา
ขยายความว่า “อธิกนีลเนตฺโต” ดังว่าแล้ว)
การที่แปล “นีล” ในที่นี้ทับศัพท์ว่าสีนิลนี้
จะเหมาะอีกอย่างหนึ่งด้วยในแง่ที่ว่า ในสีพระ
เนตรที่ว่า มี ๕ สีนั้น สีหนึ่งก็คือ กณฺห (กาฬ ก็ได้)
ซึ่งแปลว่าด�ำ  ถ้าแปลนีล ว่าด�ำ  ก็ซ�้ำซ้อนสับสน
กันอีก หรือจะแปลว่าสีนำ�้ เงินเข้ม ก็คงฟังได้ แต่ให้

เป็นค�ำทีเ่ น้นอย่างทีฎ่ กี าว่า “อธิกนีลเนตฺโต” แต่ไม่
ควรแปลว่าเจือสีนำ�้ เงิน เพราะไม่มกี ารเจือกัน แต่
ท่านเน้นว่า ในต�ำแหน่งที่เป็นสีน�้ำเงินนั้น เป็น
สีน�้ำเงินที่เข้มอย่างยิ่งทีเดียว
ทีนี้ ที่เขาเรียกคนด�ำบางถิ่นบางประเทศว่า
ผิวสีนิล ก็ไม่ใช่ถึงกับต้องเป็นอย่างเดียวกันหมด  
อาจจะแยกเป็นนิลอ่อนนิลแก่ รวมแล้วก็คอื ว่า ถ้า
มาโดดๆ บางทีเราก็เรียกว่าด�ำไปเลย  
แต่อย่างที่ได้พูดไว้ข้างต้นแล้วว่า คนโบราณ
นิยมแปลนิล ว่าเขียว แต่เขียวของโบราณก็ไม่ใช่
เขียวอย่างที่เราเข้าใจ มันกลายเป็นเขียวหมายถึง
สีน�้ำเงินแก่ไป ฉะนั้น ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการ
ทางภาษาที่เราจะต้องเข้าใจด้วย
(เสียงพระถาม “แล้วท�ำไมพระพุทธเจ้าถึง
ห้ามเจ็ดสีนี้ละครับ”) อาจจะเป็นเพราะความ
หรูหรา พระพุทธเจ้าทรงระวังไม่ให้พระหรูหรา
ไม่ให้พระมีความเป็นอยู่ กิน ใช้ ของอย่างชาวบ้าน
ไม่เฉพาะจีวร รองเท้าก็ด้วย รองเท้าก็ห้ามเจ็ดสี
ชุดนี้ เห็นได้จากต้นบัญญัติในเรื่องนี้เองว่า พระ
ฉัพพัคคีย์ห่มจีวรสีเหล่านี้ แล้วชาวบ้านติเตียน
โพนทะนาว่า ท�ำเหมือนชาวบ้านที่บริโภคกาม
พระองค์จงึ ทรงบัญญัตหิ า้ ม ดังทีใ่ นพุทธบัญญัตนิ นั้
ทรงห้ า มพระภิ ก ษุ ส วมเสื้ อ สวมหมวก ใช้ ผ ้ า
โพกหัวด้วย (วินย.๕/๑๖๙/๒๓๔ - อ้างข้างต้นแล้ว)
ท�ำนองเดียวกับทีท่ รงห้ามพระภิกษุเปลือยกาย
นุ่งผ้าคากรอง ผ้าเปลือกไม้ ผ้าท�ำด้วยผมคน
นุ ่ ง หนั ง เสื อ เป็ น ต้ น อย่ า งเดี ย รถี ย ์ (วิ น ย.
๑/๕๓/๖๓) เพื่อไม่ให้พระในพระพุทธศาสนา
ถูกมองสับสนปนเปกับนักบวชนอกพระศาสนา
ซึ่งมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่ไม่สมควรแก่พระสมณศากยบุตร นุ่งห่มอย่างชาวบ้าน ปรับอาบัติ
แค่ทุกกฏ แต่นุ่งห่มอย่างเดียรถีย์ เป็นความผิด
แรงกว่า ปรับอาบัติถึงถุลลัจจัย
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สีเหลืองแบบชุดของนักบวชฮินดู (สาธุ)

ทีน  ี้ ลองไปดูสาธุเป็นตัวอย่างทีจ่ ะเทียบ รูจ้ กั
สาธุไหม สาธุก็คือนักบวชฮินดู นักบวชฮินดูนี่เขา
จะใช้สีผ้าคล้ายของเรา แต่ไม่เหมือนแท้ ของเขา
แดงกว่า คงนัน่ ล่ะสีแสด ทีนนี้ กั บวชฮินดูอย่างสาธุ  
ทีใ่ หญ่ๆ เป็นสวามี เขาไปเผยแผ่ในอเมริกา ตัง้ ต้น
ยุคทีห่ ริกฤษณะดังขึน้ มา คือต่อจากยุคฮิปปีแ้ ล้ว ก็
มาถึงยุคหริกฤษณะ  ตอนนัน้ พวกโยคี  พวกสวามี
เข้าไปกันใหญ่
พวกอเมริ กั น หนุ ่ ม สาวเวลานั้ น จ� ำ นวน
มากมายหลงนักบวชฮินดูพวกนี้มาก อย่างใน
Encyclopedia Americana ของอเมริกาสมัย
นั้น ลงรูปโยคีอินเดียนั่งเทศน์อยู่ในอเมริกา มี
หนุม่ อเมริกนั มากอดทีน่ งั่ อยูข่ า้ งหน้า เหมือนกับว่า
ศรัทธาหรือจงรักภักดีเสียเหลือเกิน โยคีไปสอน
อย่างทีฝ่ รัง่ เรียกว่าศาสนาตะวันออก แล้วพวกหนุม่
สาวอเมริกัน มาขออยู่ด้วยเป็นลูกศิษย์ เข้าส�ำนัก
แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เสื้อผ้าแบบของแขก แล้วก็ใช้สี
แบบนักบวชฮินดู เป็นสีอย่างทีว่ า่ ซึง่ มาคล้ายของ
เรา แต่ไม่เหมือน ถ้าเป็นคนที่ชิน ก็เห็นต่างกัน
ชัด แต่ฝรั่งแยกไม่ค่อยออก วันหนึ่ง ผมนั่งอยู่ใน
รถที่เมืองวอชิงตันดีซี ไปกันสามองค์ มีหลวงพ่อ
สมเด็จวัดสระเกศเป็นหัวหน้า สีจวี รของเรานีแ้ ม้นงั่
อยู่ในรถ ไม่ได้ออกไปเดินให้เห็น แต่เด็กเดินอยู่
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ริมถนน ก็เห็นแล้วก็รอ้ งตะโกนมาว่า “หริกฤษณะ!”
นี่คือเขาเห็นเราสีนี้ คล้ายพวกหริกฤษณะ จึงนึก
ว่าเป็นพวกนั้น นี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องที่ได้เกิดขึ้น
อ้าว อะไรอีก ก็คงไม่มีอะไรแล้ว นึกถึงจีวร
ของเรานี้ สมัยก่อนโน้น ฝรัง่ เข้ามาเห็น เขาไม่รจู้ ะ
เรียกว่าสีอะไร ในระยะแรกๆ เขาเรียกว่า สีโอเคอร์
รู้จักไหม ochre เพี้ยนมาจาก ocher สีโอเคอร์
ก็คือ สีดิน อาจจะเป็นสีดินแดง ดินเหลือง หรือสี
ดินอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งดูคล้ายสีจีวร ฝรั่งไม่รู้จะ
เรียกอะไร ก็เทียบเอา ต่อมาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร
ฝรัง่ ก็เลยเรียกเอาง่ายๆ ว่า yellow robe นีก่ เ็ ป็น
เรือ่ งความเป็นไปของชีวติ ของสังคม เป็นด้านหนึง่
ของประวัตศิ าสตร์ ซึง่ มีเรือ่ งมากมาย ทีจ่ ะให้เรารู้
เข้าใจเท่าทันไว้

อาภรณ์สีเหลืองของโยคีหริกฤษณะ

(เสียงพระถาม “หลวงพ่อสมเด็จครับ แล้ว
สมัยก่อนที่พระต้องย้อมผ้าด้วยสีกระป๋องนี่ แล้ว
สีมันเป็นสีแบบนี้ไหมครับ”) เหลืองกว่านี้ คือ
สมัยก่อนโน้น พระใช้ขมิ้นย้อมจีวร แล้วสีมันก็ตก
เหลืองตัว ขมิ้นนี่เหลือง ผ้าจีวรก็ขาว สีตกโดนฝน
ปนน�ำ้ ไหลลงมา พาให้ตวั พระเหลืองไปหมด เพราะ
ฉะนั้น เวลาฝนตก พระไม่กล้าไปไหน เพราะว่าสี
จีวรกลายมาอยู่ที่ตัว
ทีนี้ มีสีกระป๋องมา ในระยะแรก ก็เป็นสีตก
อีก รอจนกระทั่งมีสีกระป๋องที่ย้อมไม่ตกเข้ามา ก็
โฆษณากันใหญ่ ว่าสีนี้ย้อมไม่ตก

และโรมันสมัยโน้นก็ติดต่อกันกับอินเดีย และ
ภาษาละตินก็พวกเดียวกัน อยู่ในเครือ IndoEuropean เป็นพวกเดียวกัน centi = สต = ๑๐๐,  
pede = ปท = เท้า คือร้อยเท้า ตรงกัน นี่คือเรา
จะเห็นความเชือ่ มโยงทางภาษาว่าไปถึงกัน ภาษา
มีเยอะทีศ่ พั ท์มาจากรากเดียวกัน ของบาลีกบั ของ
พระภิกษุสอนหมู่สามเณรน้อยย้อมจีวรจากแก่นขนุน พวกฝรัง่ ทีใ่ ช้ภาษาละติน และพวกฝรัง่ นัน้ ส�ำหรับ
ศัพท์วิชาการก็ใช้ละตินทั่วไปหมด ก็เลยมาใกล้
แต่ก่อนนั้น ถึงวันพระทีหนึ่ง พระต้องต้มน�้ำ กับภาษาบาลีของเรา
ย้อมผ้ากันเป็นธรรมดา แต่เดี๋ยวนี้สบายมาก พระ
ไม่ตอ้ งต้มน�ำ้ ย้อมผ้าแล้ว คนยุคนีส้ ะดวกทุกอย่าง  
เอาละ  เรื่องราวมีเยอะแยะ  ถ้าเรียนรู้ภาษา
บาลีพอใช้งานได้บา้ งแล้ว ก็ไปค้นพระไตรปิฎกบาลี
ไปอ่านอรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง หรืออะไรก็แล้วแต่
เราก็จะได้มาศึกษากัน
เป็นอันว่า เรื่องสีนี่ ไม่ต้องรีบ ให้รู้เข้าใจว่า
เรือ่ งเป็นอย่างนี้ ก็จบั ให้ชดั ตรงทีว่ า่ สีมหารงฺครตฺต  
สีกระป๋องยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ย้อมจีวรในปัจจุบัน
ที่พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลว่าสีแสดนั้น ก็รู้ไว้
แต่จะเอาจริงก็ทคี่ ำ� บอกความหมายของอรรถกถา
รวมแล้วก็ให้เป็นเรื่องของการศึกษา ให้เรารู้
ที่ว่า สีมหารงฺครตฺต หรือสีแดงมหารงค์นั้น คือ เข้าใจว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ ไม่มีอะไรมาก ถ้าเราจะ
สตปทีปิฏฺฐิฺวณฺณา แปลว่าสีหลังตะขาบ ก็ดูของ เปลี่ยนสีจีวรกันจริง ก็ควรบอกญาติโยมล่วงหน้า
จริงให้ชัดได้ว่าคือสีอะไร เป็นอย่างไร เป็นสีแสด ด้วย ถือว่าเป็นเรื่องของความพร้อมเพรียง  
อย่างที่พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลไว้ไหม (เสียง
ความพร้อมเพรียงนี่ไม่ใช่ร่วมท�ำอย่างเดียว  
พระเสริม “ตะขาบบางตัวมันก็ออกแดงนะครับ”)   แต่ร่วมรู้ก็อยู่ในความพร้อมเพรียง ญาติโยมไม่ได้
ไม่รู้แหละ ก็สีหลังตะขาบนั้นแหละ คือสีมหา- ร่วมท�ำ ไม่ได้หม่ จีวรด้วย แต่รว่ มรูด้ ว้ ย จึงไม่ใช่เรือ่ ง
รงฺครตฺต ที่ท่านห้าม
ทีจ่ ะท�ำเอาง่ายๆ ในเวลาทีต่ กลงกัน เราก็ตกลงโดย
ตะขาบนี่ชื่อบาลีว่า สตปที ก็พอดีว่า สตปที พร้อมเพรียงกัน และเราก็ทำ� ใบบอกเรือ่ งราว บอก
แปลว่า มีร้อยเท้า ท�ำให้น่าสังเกตว่าไปตรงกับชื่อ เหตุผล เล่าล�ำดับเหตุการณ์วา่ เรือ่ งเป็นมาอย่างนี้
ภาษาอังกฤษของตะขาบนัน้ ว่า centipede centi เหตุผลเป็นอย่างนี้ จึงได้ตกลงกันอย่างนี้ แล้วให้
แปลว่า ๑๐๐ pede ตรงกับ ปท ที่แปลว่า เท้า   ญาติโยมรับทราบ รูก้ นั ให้สบายใจด้วยกันทัง้ หมด
ดังนั้น ตะขาบของฝรั่งก็แปลว่า สัตว์ท่ีมีร้อยเท้า ไม่ใช่อยูๆ่ เปลีย่ นไปแล้ว โยมมาก็แปลกประหลาด
ตรงกับภาษาบาลีเป๊ะเลย เพราะอะไร เพราะค�ำว่า ไม่สนิท ต้องให้ญาติโยมสบายใจด้วย  คือรูก้ นั หมด  
centipede  นี้เป็นค�ำละติน/Latin  คือของโรมัน   รู้กัน แล้วก็ไปด้วยกัน และก็พร้อมกันไป  

ประสบการณ์ธรรม

ในการประชุม UNESCO PANEL SESSION

ประสบการณ์งานธรรม
และปัญญาบ�ำบัด ของ พระศากยวงศ์วสิ ทุ ธิ์
กองบรรณาธิการ*

ตอนที่ ๑ ปัญญาบ�ำบัดและพุทธศาสนาในโลกตะวันตก
ในกิ จ กรรมฟั ง ธรรมจากครู บ าอาจารย์
“ธรรมะตามอ�ำเภอใจ” ของวัดญาณเวศกวัน                 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม  
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์หรือที่รู้จักกันดีว่าท่านเจ้าคุณ
อนิลมาน ได้แสดงธรรมกถา โดยเล่าถึงนานา
ประสบการณ์ของท่านในการน�ำสารธรรมของ
พุทธศาสนาไปช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตและสังคม
ของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งท่านได้ไปเผยแผ่ธรรมะ
ในหลากหลายเวที ตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา
ทัง้ ในและต่างประเทศ  ในทัณฑสถานชายและหญิง
ตลอดจนในเวทีต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ  
สาระส�ำคัญของธรรมกถา มีดังนี้

ต้ น ธารของแนวคิ ด ในการแก้ ไขปั ญ หา
ทุกเรื่องคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่บันทึก
ไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งเราสามารถรักษาความ
ถูกต้องไว้ได้มากว่า ๒,๖๐๐ ปี โดยภาษาบาลี
เป็นหลัก
ในภารกิจอันหลากหลายนั้น ท่านเจ้าคุณฯ
สามารถน�ำหลักพุทธศาสนามาสอนให้ผู้มีปัญหา
และผู ้ ส นใจน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ า งได้ ผ ลดี ยิ่ ง
ไม่ ว ่ า จะในส่ ว นของพุ ท ธศาสน์ แ ท้ ๆ เช่ น ใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีภาควิชาพุทธศาสน์ ท่าน
ได้ไปสอนในเรื่องหลักพุทธล้วนๆ เช่น การอ่าน
พระคัมภีร์ต่างๆ การวิเคราะห์สังคมในเชิงของ
มานุษยวิทยา พุทธศาสนาในเชิงของวัฒนธรรม ฯลฯ

*เรียบเรียงจากธรรมบรรยายของพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ในรายการ “ธรรมตามอ�ำเภอใจ”  
ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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ซึ่งในส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องการตีความพุทธศาสนาแบบตั้งแต่ต้นจนจบ A-Z จากอภิธรรม
ถึงเซ็น นอกจากนั้น ยังมีงานในส่วนที่เป็นเรื่อง
เฉพาะทางของศาสตร์และวงการต่างๆ และใน
ระดับต่างๆ ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาไปจนถึงเวที
สหประชาชาติ เช่น ในด้านนิติศาสตร์ ในด้าน
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี ก ารหารื อ กั น ถึ ง กระบวนทั ศ น์
เศรษฐกิจใหม่ว่า ควรจะเป็นไปอย่างไร หรือ
ศาสตร์แห่งการพัฒนา ทั้งในแง่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ ทางสั ง คม และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
รวมทั้งในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals–SDGs) ซึง่ ในปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติ
ก�ำลังผลักดันให้ทุกประเทศตั้งเป้าหมายของการ
พั ฒ นาประเทศของตนตามกรอบเป้ า หมายนี้
ตลอดจนเรือ่ งการสร้างความสุขแก่ประชาชนตาม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์แห่งความสุข (Economy of
Happiness) ซึง่ ท่านเจ้าคุณฯ ประสบความส�ำเร็จ
ในประเด็นเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าท่านจะ
ไม่มพี นื้ ฐานของศาสตร์เฉพาะทางเหล่านัน้ มากนัก
เพราะสิ่งที่ท่านน�ำไปสอนหรือน�ำเสนอนั้น ส่วน
ใหญ่กค็ อื การรูจ้ กั ด�ำรงชีวติ อย่างเป็นปกติสขุ หรือ
“หลักธรรม” ของพุทธศาสนานั่นเอง

พระศากยวงศ์วสิ ทุ ธิ์ กล่าวแสดงวิสยั ทัศน์เมือ่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ที่ ส�ำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ในการ
ประชุมเรื่องสุขภาวะและความสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ The UN
Happiness Project

จากผลส�ำเร็จของงานอันหลากหลายและ
กว้างขวางนั้น ท่านเจ้าคุณฯ จึงได้เน้นย�้ำให้ได้
เห็นกันว่าต้นธารของแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ทุ ก เรื่ อ ง ทุ ก ด้ า นนั้ น ล้ ว นมาจากค� ำ สอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า ที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ นพระไตรปิ ฎ กเป็ น
ภาษาบาลี โดยน� ำ สารั ต ถะต่ า งๆ มาแสดงไว้
ในรูปแบบที่หลากหลาย ที่จะเอื้อให้เกิดความ
เข้ า ใจได้ อ ย่ า งเหมาะสมลึ ก ซึ้ ง จึ ง มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ความเรียงหรือร้อยแก้ว เป็นโศลกหรือร้อยกรอง
เป็นปุจฉา-วิสัชนาและโต้วาที พระไตรปิฎกจึง
เป็นเสมือนแม่แบบของวรรณกรรมโลกอันทรง
คุณค่ายิ่ง แต่พระไตรปิฎกต้องเผชิญกับภัยของ
ความผิ ด เพี้ ย นและความเลื อ นหายแห่ ง พระสัทธรรม (สัทธรรมปฏิรูป) อันย่อมเกิดขึ้นได้เป็น
ธรรมดาของการก้าวล่วงกาลเวลามานานกว่า
๒,๖๐๐ ปี แต่ก็ยังสามารถรอดพ้นภัยนั้นมาได้
ยังสามารถรักษาความถูกต้องของพระธรรมเอาไว้
ได้ตลอดมาจนทุกวันนี้ ซึ่งการรักษาความถูกต้อง
ของพระไตรปิฎกมาได้นี้ ก็โดยภาษาบาลีเป็นหลัก  
เราจึงควรตระหนักในคุณค่าที่สูงส่งอย่างยิ่งของ
ภาษาบาลีในแง่นี้ให้มาก
นอกจากนั้ น ท่ า นเจ้ า คุ ณ ฯ ยั ง กั ง วลว่ า
สถานการณ์พุทธศาสนาในปัจจุบันนั้นน่าเป็น
ห่วงมาก เพราะการถ่ายทอดค�ำสั่งสอนพระธรรม
ของพระพุทธเจ้าโดยผู้สอนที่ยังไม่สามารถเข้าใจ
ได้ลึกเท่าที่ควร ท�ำให้ผู้สอนมักจะ “อตฺตโนมติ”
(ลงความเห็ น เอง) โดยไม่ ไ ด้ ยึ ด หลั ก ที่ ถู ก ต้ อ ง
จริงอยู่ ความเข้าใจและการตีความพระไตรปิฎก
ของแต่ละคนย่อมสามารถเปลีย่ นแปลงไปได้เรือ่ ยๆ
ตามระดับความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น
ดังที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งทรงเชี่ยวชาญพระไตรปิฎก จนมีฉายาว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ ท่านทรงเล่าให้ท่านเจ้าคุณฯ
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ฟังว่า แม้วา่ พระองค์ได้อา่ นพระไตรปิฎกอยูบ่ อ่ ยๆ
ตลอดเวลามากว่า ๔๐ ปีแล้ว แต่ถ้าได้อ่านหน้า
เดิมใหม่อีกเมื่อใด ประโยคเดิมนั้นจะแสดงนัย
ทีแ่ ตกต่างไปได้อกี ท�ำให้มคี วามรูใ้ หม่เกิดขึน้ ได้อกี
ซึ่งไม่มีผลเสียอันใดในกรณีที่เป็นผู้รู้ภาษาบาลี
ในระดับทีด่ พี อ เพราะเท่ากับท�ำให้ได้เจริญปัญญา
ยิ่งๆ ขึ้น และเป็นการยืนยันได้ว่า พระไตรปิฎก
เป็นแหล่งความรู้ที่เราใช้ศึกษาได้อย่างไม่สิ้นสุด
แต่ ห ากไม่ รู้ บ าลี ดี พ อจะท� ำ ให้ มี ก ารแปลใหม่ ๆ
ไปตามบริบทแห่งยุคสมัย ซึ่งผิดเพี้ยนได้ จึงยังจะ
ต้องมีการช�ำระพระไตรปิฎกกันต่อไปอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด โดยยังจะต้องใช้ภาษาบาลีเป็นหลักกัน
ต่อไป จึงควรจะมีผู้รู้ภาษาบาลีกันให้มากขึ้น
น�ำพระธรรมสู่ทัณฑสถานด้วยแนวคิดเชิงพุทธ
“ปัญญาบ�ำบัด”
ในทัณฑสถานชายและหญิงของไทย มีสถิติ
ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องขังบ้านเรานั้นมีแต่เพิ่มขึ้น
จนในปัจจุบนั มีผตู้ อ้ งขังทัง้ หมดราว ๔๐๐,๐๐๐ คน
มากกว่ า ประชากรพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ที่ ยั ง มี ไ ม่ ถึ ง
๓๐๐,๐๐๐ รูป ท�ำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มี
ผู้ต้องขังมากเป็นอันดับ ๖ ของโลกในแง่จ�ำนวน
และเป็นอันดับ ๑ ของโลกในแง่รอ้ ยละต่อจ�ำนวน
ประชากร จ�ำนวนผู้ต้องขังมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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จนถึงขั้นล้นคุก สถิติที่ส�ำคัญคือ มีผู้ต้องขังคดี
ยาเสพติดถึงเกือบร้อยละ ๙๐  ทีเ่ หลือร้อยละ ๑๐
เป็ น คดี เ พศ คดี ฆ ่ า คดี ค ดโกงและลั ก ทรั พ ย์
๓ ประเภทเท่านั้น ที่ส�ำคัญคือ ผู้ที่พ้นโทษไปแล้ว
ก็จะกลับเข้ามาใหม่อีก ในราวร้อยละ ๓๐ ทั้งที่
รู้ดีว่า ต้องใช้ชีวิตในคุกอย่างทุกข์ทรมานปาน
ตกนรกทั้ ง เป็ น เช่ น ต้ อ งนอนเรี ย งเบี ย ดกั น
ชนิดต้องเอาขาเสียบกันไว้ เอียงตัวไม่ได้ ขยับ
ไม่ได้ มีโถส้วมแบบเปิดโล่งในเรือนนอนที่แออัด
นัน้ ซึง่ หากใครจ�ำเป็นไปใช้กจ็ ะเสียทีน่ อน และมัก
ถูกซ้อมเพราะส่งกลิ่นรบกวน ฯลฯ
ท่านเจ้าคุณฯ ซึ่งได้เข้าไปสอนธรรมะในคุก
มากว่า  ๘  ปแี ล้ว เพือ่ สนองพระด�ำริของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
จึงได้มองว่า ปัญหาที่แท้จริงของผู้ต้องขังนั้น
ไม่ใช่สภาวะยากจนที่ท�ำให้ต้องท�ำผิด ในทาง
ตรงกันข้าม ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีที่ดินสินทรัพย์
มีอาชีพ และไม่ได้เสพติดยาจนงอมแงม เพราะ
เมื่อมาติดคุก ก็ไม่มีอาการลงแดง ไม่เดือดร้อน
อะไร แต่ปัจจัยที่ท�ำให้ไปก่ออาชญากรรมคดี
ยาเสพติดนั้น น่าจะอยู่ที่การหายาเสพติดได้ง่าย
และที่ส�ำคัญคือ เพราะยาเสพติดนั้นกลายเป็น
แฟชั่ น ในสั ง คมของพวกเสพและค้ า ยาเสพติ ด
ที่ต้องมีการตามเทร็นด์ (trend-สมัยนิยม) และ
ต้องมีเกรด มีระดับ ใครสามารถมียาขนาดไหน
ในระดับอะไร เช่น ยาอีหรือยาไอซ์ ใครสามารถ
มีรถ มีบ้านหรูแค่ไหน มันเป็นการจัดระดับชนชั้น
ในสั ง คมของเขา เป็ น ความต้ อ งการยกระดั บ
อัพเกรด (upgrade) มันเป็นเรื่องของการแข่งขัน
ทางสังคม เขาจึงไปค้ายาเพราะหาเงินได้งา่ ย จ่าย
เงินได้ง่าย ยกระดับได้ มันรู้สึกฟู่ฟ่า ไม่ต่างจาก
พวกเราที่ติดเทร็นด์แฟชั่น หรือว่าติดแกดเจ็ต
(gadgets กลไกขนาดเล็กหรือของเล่นไฮเทค
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ล�้ำยุค) ต่างๆ เท่าไร ส�ำหรับเหตุผลที่ต้องกลับมา
ก็เพราะอาชีพที่กรมราชทัณฑ์ฝึกฝนให้ มักไม่ใช่
ค�ำตอบให้หาเงินเลี้ยงชีพได้เพียงพอ แม้ว่าจะมี
ความสามารถสูง เช่น ซ่อมเครื่องแอร์ได้เก่งมาก
แต่จะมีบริษทั ไหนกล้ารับเขาท�ำงาน หรือถ้าเขาจะ
ไปตั้งร้านเอง จะมีลูกค้าคนไหนที่ถ้ารู้ประวัติแล้ว
ยังให้เขามาซ่อมแอร์ทบี่ า้ น นอกจากนัน้ การติดคุก
หลายสิบปี เมือ่ ออกมาแล้วก็ไม่ทนั โลก ทันวิธกี าร
ค้าขายปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
เมื่อเริ่มท�ำการค้าใดๆ ก็มักโดนแกล้งโดนโกงจน
อยูไ่ ม่ได้ แม้จะพยายามท�ำทุกวิถที างแล้ว เมือ่ เจอ
สภาพสังคมข้างนอกทีไ่ ม่ให้โอกาสก็จะต้องกลับมา
เข้าคุกอีก ท่านเจ้าคุณฯ จึงมองว่ากระบวนการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกนั้น ต้องอยู่ที่ความเข้าใจที่ต้องเกิด
จากความตระหนักรูด้ ว้ ยตนเองอย่างถ่องแท้  ไม่ใช่
จากการบอกเล่ า ของคนอื่ น เช่ น ในกรณี ข อง            
ผู้สูบบุหรี่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้หน้าซองบุหรี่พิมพ์
ภาพน่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหน ก็ไม่สามารถชักจูง
ให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ ดังนั้น แนวคิดเชิงพุทธจึงน่า
จะช่วยแก้ไขปัญหาในแบบสร้างความตระหนักรูท้ ี่
ถูกต้องนี้ได้ ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุงสภาพการณ์
ในคุก ก็เป็นเรื่องที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราช
สาริณสี ริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระประสงค์
ที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว ท่านเจ้าคุณฯ จึงกราบทูล
ลองใช้ทฤษฎีทไี่ ม่เคยลองทีไ่ หน เรียกทฤษฎีนนั้ ว่า
“ปัญญาบ�ำบัด”

การใช้ พุ ท ธมรรคมาช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หานั้ น
โลกตะวันตกมีการท�ำมาก่อนแล้ว เริ่มจาก จอน
คาบัตซิน (Jon Kabat-Zinn) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา
การปรึกษาที่เคยศึกษาพระพุทธศาสนา คิดวิธี
การบ�ำบัดแบบ Mindfulness-based Stress
Therapy คื อ ใช้ ห ลั ก การเจริ ญ สติ เ พื่ อ บ� ำ บั ด
ความเครียด  ซึง่ ไม่เหมือนกับของพระพุทธศาสนา
โดยตรงนัก เพราะของเขาใช้วิธี IAA (Intention,
Attention, Attitude) คือ เมื่อท�ำอะไรก็ต้องมี
เจตน์จ�ำนง (Intention) เมื่อมีเจตน์จ�ำนงแล้วก็
มีความจงใจตั้งใจ (Attention) และจากนั้นก็คือ
มีท่าทีหรือเจตคติ (Attitude) ก็คือ ให้สักแต่ว่ารู้
เฉยๆ ไม่ต้องไปท�ำอะไร ซึ่งปรากฏว่า การทดลอง
ขจัดความเครียดด้วยวิธีนี้ ให้ผลถึงร้อยละ ๘๐  
ต่อมาจึงได้พัฒนาต่อเป็น Mindfulness ซึ่งเป็น
วิปัสสนาในแบบหนึ่ง เพื่อใช้ทางโลกิยะ เป็นการ
คัสตอมไมส์ (customize-ท�ำให้เหมาะเฉพาะคน )
ตามต้องการ ซึ่งต่างไปจากพุทธศาสนาที่ชาว
ตะวันออกมักใช้กัน เพราะตามหลักพระพุทธ
ศาสนา ต้องพัฒนาทั้งสติ คือความระลึกได้ และ
สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว ฝ่ายตะวันตกเอาแค่
สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) เท่านั้น โดยเมื่อรู้แล้ว
ก็ให้ถอยออกมาดูอยู่ห่างๆ เท่านั้น แต่ปรากฏว่า
วิ ธี นี้ ไ ด้ ผ ลในการขจั ด ความเครี ย ดได้ เ ต็ ม ที่
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จนก�ำลังเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายมากในปัจจุบัน
จากนัน้ ฝรัง่ ก็พฒ
ั นาออกไปเป็นอีกแบบหนึง่
ที่เรียกว่า Cognitive Behavior Therapy (การ
บําบัดพฤติกรรมด้วยการตระหนักรู้) โดยมุ่งไปที่
พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) มุ่งการ
บ�ำบัดด้านพฤติกรรมทีผ่ ดิ เช่น ในการแก้ไขการติด
บุหรี่ ก็ไปแก้ที่ปัญหาการติดบุหรี่ โดยอาจจะให้
การศึกษาว่า บุหรีท่ ำ� ให้เป็นมะเร็ง จะเป็นนัน่ เป็นนี่
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หรือใช้การหักดิบ หรือใช้วิธีอื่นๆ ที่ให้เลิกบุหรี่ได้
เมือ่ แก้พฤติกรรมนัน้ ได้กจ็ บ แต่วธิ นี กี้ แ็ ก้ได้เฉพาะ
ปัญหาที่ถูกแก้นั้นเท่านั้น ซึ่งมีผลที่อาจจะท�ำให้
เลิกบุหรี่ได้ แต่กลับไปติดเหล้าติดยาแทนก็ได้
แต่ถ้าเราไปดูวิธีของพระพุทธเจ้าเช่นในเรื่อง
องคุลิมาล ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มหาศาล แต่ท่าน
พูดแค่ประโยคสั้นๆ นิดเดียว “ตถาคตหยุดแล้ว
เธอสิยงั ไม่หยุด” ปัญหาก็จบได้เลย  แต่เราจะหาวลี
สั้นๆ แบบนั้นได้อย่างไร หาค�ำที่เมื่อพูดออกไป
แล้วท�ำให้คนค้ายา คนที่เป็นนักฆ่า ได้สว่างปุ๊บ
ได้ยูเรก้าปั๊บ (eureka-ฉันพบแล้ว) และจะไม่
กลับไปที่เดิมอีก ค�ำตอบคือ ก็ต้องให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง ท่านเจ้าคุณฯ จึงไม่ต้องการ
แค่ Cognitive Behavior Therapy (การบ�ำบัด
พฤติกรรมด้วยการตระหนักรู้) เท่านั้น แต่มา
ปรับเปลี่ยนให้เป็น Cognitive Transformation
Therapy การบ�ำบัดปรับเปลี่ยนตัวตนผ่านการ
ตระหนักรู้ หรือเรียกว่า “ปัญญาบ�ำบัด” คือไป
บ�ำบัดที่รากเหง้าของปัญหาคือ “จิต”

ปรับจูนให้เขาสามารถตระหนักรู้วิธีที่จะมีชีวิตที่
มีคุณภาพได้ โดยเข้าไปช่วยสอนช่วยแนะน�ำให้
ผู้มีปัญหาคิดได้เองว่า ความคิดความรู้เดิมของ
เขาผิด ใช้การไม่ได้ตรงไหนอย่างไร แล้วที่ถูกต้อง
ใช้การได้นั้นเป็นอย่างไร โดยหลักส�ำคัญในกระบวนการปรับเปลีย่ นคือ ต้องให้เขาคิดได้ดว้ ยตัวเอง
ผู้สอนเพียงแต่สอนวิธีคิด แต่ไม่ครอบง�ำว่าต้องคิด
อย่างนั้นอย่างนี้ เพียงแต่ช่วยแนะช่วยตะล่อม
ให้รู้จักคิดเป็น วิเคราะห์ตัวเองเป็น และเมื่อเกิด
ความรู้ใหม่ขึ้นเองแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อได้  
“ตระหนักรู้” ซึ่งเท่ากับได้ “ถึงธรรม” แล้ว ก็จะ
สามารถน�ำเอา “ความรู้” นั้นมาปรับเปลี่ยน
(transform) ความคิดและพฤติกรรมของตน
ได้เอง ปัญญาบ�ำบัดจึงเป็นการไปแก้ไขปัญหาทีร่ าก
ที่ ต ้ น ตอของพฤติ ก รรมที่ ผิ ด ๆ ซึ่ ง เมื่ อ แก้ ไ ด้
ก็จะมีผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน ซึ่งในกระบวนการนี้ ต้องท�ำการ un-learn คือลบความรู้
เดิมๆ ออกไปบ้าง และสอนวิธีแสวงหาความรู้
ที่ถูกต้องด้วยตนเอง

“ปัญญาบ�ำบัด Cognitive Transformation
Therapy” คืออะไร คือการบ�ำบัด (therapy) ให้
สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยน (transformation) ใน
ส่วนของความรู้ความเข้าใจ (cognitive) นั่นก็คือ
เราไม่ได้เข้าไปบอกว่าเขาถูกผิดอย่างไร แต่ไป

“ปัญญาบ�ำบัด จึงสามารถท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง (transform) ได้จริง” ค�ำว่าปัญญา
ที่แปลว่าความรู้นี้ มาจากค�ำว่า “ป” ที่แปลว่า
ทัว่ และค�ำว่า “ญา” ทีแ่ ปลว่ารู้ “ปัญญา” จึงเป็น
การรูแ้ บบรูร้ อบ รูท้ วั่ ไม่ใช่แค่รมู้ ติ เิ ดียว เช่นเฉพาะ
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พฤติกรรมหนึ่งโดดๆ แต่รู้แล้วก็สามารถท�ำอะไร
ทีถ่ กู ทีค่ วรต่อไปได้เองในทุกเรือ่ งทุกบริบท รูแ้ บบ
สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ในทุกวิถีของชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ความรัก หรือวิถีชีวิตอื่นๆ  
พูดง่ายๆ คือ เสมือนเมือ่ เราได้รแู้ ล้วว่าในกล่องใบ
นี้มีอุจจาระสุนัข ก็ไม่ต้องติดป้ายเตือนตัวเองอีก
ว่านีค่ อื กล่องอุจจาระสุนขั ห้ามเหยียบ และไม่ตอ้ ง
ท่องเอาไว้วา่ นีอ่ จุ จาระสุนขั นะ เขาห้ามเหยียบนะ
เพราะเมือ่ เห็นสิง่ สกปรกปุบ๊ ก็หนีหา่ งด้วยตัวของ
เราเองแล้ว
“ปั ญ ญาบ� ำบัด ช่วยแก้ปัญ หาได้แบบไร้
พรมแดน” แก้ปญ
ั หาให้คนได้ทวั่ ไป เพราะสามารถ
ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ภูมิ
ความรู้ ฯลฯ ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นใคร มีภูมิหลัง
อย่างไร ก�ำลังอยู่ในสถานการณ์แบบใด แต่ถ้า
เขารู้จัก twist around (บิดปรับ) ความรู้ ความ
เข้าใจของเขาให้ถูกต้องได้ แล้วรู้จักใช้ความรู้
ใหม่นั้นให้เป็นกุศล ให้เป็นความดีขึ้นมา เขาก็จะ
มีชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วยตัวของเขาเอง
“วิธีการเข้าสู่ปัญญาบ�ำบัด” เริ่มจากการ
ตรวจสอบ เช็คความรู้เดิมของผู้รับการบ�ำบัดเสีย
ก่อน ว่ามีความรูท้ ผี่ ดิ อย่างไร แล้วจึงท�ำการ “จิตต
มนต์” คือให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (counseling)
ช่วยปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของผู้รับการ
บ�ำบัดให้ถูกต้อง แต่โดยที่ counseling ยังไม่มี
ค�ำแปลเป็นภาษาไทยทีถ่ กู ต้องโดยตรง ท่านเจ้าคุณฯ
จึงสร้างค�ำใหม่ขึ้นมาใช้ว่า “จิตตมนต์” โดย
- “จิตตะ” แปลว่า การเรียนรู้ ความรู้ ความ
เข้าใจ ความคิด แปลได้หลายความหมาย แต่ใน
พื้นฐานก็คือต้องมี “รู้”
- “มนต์” ซึ่งไม่ใช่หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์
ท่องมนต์สวดมนต์ในภาษาไทย แต่เป็นความหมาย
ในภาษาบาลีคือ มนต์-มันตะ (mantra) แปลว่า

counseling (การปรึกษา-ให้แนววิธีการแก้ไข)  
ท�ำนองเดียวกับค�ำว่า “มนตรี” ในภาษาสันสกฤต
คือ มันตระ-มนตรี ก็คอื ผูท้ ใี่ ห้ counseling  อย่าง
ในค�ำว่า รัฐมนตรี ก็คือผู้ที่ให้ counseling กับ
รัฐ  นายกรัฐมนตรี ก็คอื หัวหน้าของผูท้ ใ่ี ห้  counseling
กับรัฐ เป็นต้น หรือแม้ค�ำว่า สวดมนต์ ก็มีความ
หมายว่า สวด คือ พูดออกเสียง มนต์ ก็คือเรื่อง
แนะแนวการด�ำเนินชีวิตของตน

“ปั ญ ญาบ� ำ บั ด ที่ ใช้ วิ ธี จิ ต ตมนต์ ” ก็ คื อ
กระบวนการช่ ว ยตะล่ อ ม ช่ ว ยแนะ ช่ ว ยให้
การปรึกษา เพือ่ ให้ผรู้ บั การบ�ำบัดรูจ้ กั ไปแก้ ไปบิด
ไปปรับความเข้าใจของตนได้ดว้ ยตนเอง เพราะจุด
ส�ำคัญของปัญญาบ�ำบัด คือหาทางให้การปรึกษา
หาวิธีไปช่วยให้เขาแก้ความรู้หรือความเข้าใจของ
เขาด้วยตัวเอง ไม่ใช่เราไปเพิ่มใส่ข้อมูลให้เขาใหม่  
มิฉะนัน้ เขาก็จะยังต้องมาเชือ่ คนอืน่ อยูร่ ำ�่ ไป เดีย๋ ว
ก็บอกว่าก็พระศากยวงศ์วสิ ทุ ธิว์ า่ อย่างนัน้ เดีย๋ วก็
บอกว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
เขียนว่าอย่างนี้ ถ้ายังมาอ้างบุคคลอยู่ตลอดเวลา
ก็ไม่อาจเกิดการรู้เองขึ้นมาได้ หน้าที่ของผู้ให้
การบ�ำบัด ก็เพียงช่วยชี้แนะให้ผู้รับการบ�ำบัด
ค่อยๆ รูข้ นึ้ มาด้วยตัวของเขาเอง ค่อยๆ ตะล่อมไป
ตะล่อมมา เพื่อช่วยให้เขาตัดต่อดัดแปลงความรู้
เดิมของเขาเอง ตะล่อมให้เขาสงสัยในความรู้ของ
เขาเอง จนเขาตั้งค�ำถาม จนเขาตื่นรู้ อ้าว..นี่ผม

๔๗

หัวหงอกขนาดนี้แล้ว ผมเพิ่งรู้เหรอ ? อ้าว...ผมไม่
เคยเรียนมาอย่างนีเ้ ลย...ต้องให้เขาได้ยเู รก้าด้วยตัว
ของเขาเอง
“น�ำปัญญาบ�ำบัดไปใช้จริง” ท่านเจ้าคุณฯ
เริม่ ทดลองใช้ปญ
ั ญาบ�ำบัดในคุกทีร่ ะยองกับผูต้ อ้ ง
ขังชาย ๒๐ คน และผูต้ อ้ งขังหญิง ๒๐ คน โดยแยก
กลุม่ กันท�ำ ผูต้ อ้ งขังมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
แต่ผลออกมาเหมือนกัน  ผลการทดลองยังออกมาดี
ถึงขนาดทีผ่ ตู้ อ้ งขังหญิงคนหนึง่ กล้าทีจ่ ะประกาศ
สิง่ ทีเ่ ป็นเรือ่ ง sensitive (อ่อนไหว) มากทีส่ ดุ ต่อหน้า
ทุกคนได้ว่าตัวเธอเป็นโสเภณี เคยท�ำงานโสเภณี
กล้าประกาศ ก็คอื เธอยอมรับ เธอไม่ตอ้ งมาปิดบัง
ความจริงของเธอ ยอมรับในสิ่งที่เธอเป็น เมื่อ
ด�ำเนินกระบวนการสอนไปนานเข้า แต่ละคนก็จะ
พูดปัญหาของเขาออกมาเอง เต็มใจที่จะพูดถึง
สิ่งที่เขาได้ท�ำลงไป และยังอธิบายได้เองว่าท�ำไม
เขาถึงได้ไปก่ออาชญากรรมนั้นๆ เป็นการพูด
ออกมาเอง โดยท่านเจ้าคุณฯ ไม่ได้สอนให้พูด
อย่างนั้น เพียงแต่สอนวิธีการคิด เน้นที่วิธีการ
หาต้นตอของปัญหา จนเขาสามารถที่จะวิเคราะห์
ตัวเองออกมาได้ หาวิธแี ก้ของตัวเองได้ และวิธแี ก้
ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน เพราะว่าองค์
ความรู้ วิถชี วี ติ ภูมหิ ลังของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ผลส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือ ผูต้ อ้ งขังมีความ
มุ่งมั่นและมั่นใจว่า เมื่อพ้นโทษแล้ว เขาจะไม่
กลับเข้าไปในคุกอีกอย่างเด็ดขาด
ท่านเจ้าคุณฯ ได้สอนผู้ต้องขังด้วยปัญญา
บ�ำบัดในคุกมาได้ ๒ - ๓ รุน่ แล้ว และประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยทัง้ ตัวผูต้ อ้ งขังเอง พัสดี และ
เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ก็เห็นพ้องว่า ผูต้ อ้ งขังทุกคนเปลีย่ น
จากหน้ามือเป็นหลังมือ ท�ำให้ผู้ต้องขังอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้เข้าคอร์สก็ต้องการเปลี่ยนด้วย “ปัญญา
บ�ำบัด” จึงมีการขยายผลกันต่อไป ผูร้ บั การบ�ำบัด
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รุ ่ น แรกกลายเป็ น อาจารย์ ส อนต่ อ ได้ อ ย่ า งดี
ดังนั้น จากผู้รับการบ�ำบัดชาย ๒๐ คนแรก ก็มี
การด�ำเนินการต่อกันเองได้ จนสามารถขยายผล
เป็น ๒,๐๐๐ คน แล้ว ในส่วนของผู้ต้องขังหญิง
ก็เช่นกัน แถมยังสร้างหลักสูตรของเขาเองขึ้นมา
ต่อยอดอีกด้วย และได้พัฒนาเป็นหลักสูตรพื้น
ฐานให้ผู้ต้องขังหญิงทุกคนในเรือนจ�ำระยองต้อง
เข้าคอร์สหลักสูตรนี้ ซึ่งปรากฏว่า ลูกศิษย์ของ
ลูกศิษย์อีกต่อหนึ่ง ก็ยังสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
“ปัญญาบ�ำบัดเป็นสากล ‘โก-อินเตอร์’ ได้”
เมือ่ ได้รบั ความส�ำเร็จถึงขัน้ ดังกล่าวแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงมี พ ระประสงค์ จ ะให้ น� ำ ไปเสนอในกรอบ
สหประชาชาติ ท่านเจ้าคุณฯ จึงเห็นว่า เพือ่ ให้ทฤษฎีนี้
มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ก็ควรได้ทดลองต่อกับผูต้ อ้ งขัง
ต่างชาติดว้ ย และได้ทำ� การทดลองกับกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
หญิงของทัณฑสถานหญิงกลางทีม่ อี ยูร่ าว ๔๐๐ คน
ซึง่ ในครัง้ แรกได้กำ� หนดรับไว้เพียง ๒๐ คน แต่ทาง
ทัณฑสถานหญิงกลางได้รบั ผูต้ อ้ งขังจ�ำนวน ๑๐๐ คน
เพื่อคัดเลือกหาผู้สมัครใจเรียน ปรากฏว่าหลังจาก
ที่ผู้ต้องขังได้เรียนกับท่านเจ้าคุณฯ ในวันแรกของ
การคัดเลือก ไม่มผี ตู้ อ้ งขังคนใด ยอมสละสิทธิเ์ ลย
จึงต้องสอนทั้ง ๑๐๐ คน โดยร้อยละ ๙๐ ใน
จ�ำนวนนั้นนับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามซึ่งต่าง

34

๔๗

ยึดมั่นกับพระเจ้าของตนอย่างเหนียวแน่น จึง
เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ดังนั้น ในการสอนคน
ต่างศาสนา ท่านเจ้าคุณฯ จะไม่พดู ถึงพุทธศาสนา
จะน�ำเสนอในแง่ที่ไม่มี tone (ลักษณะ-ส่อแวว)
ของศาสนาเลย เพียงแต่น�ำค�ำสอนของพุทธศาสนา
ที่มีลักษณะเป็นสากล คือ อกาลิโก ไปใช้ ซึ่งเป็น
ค�ำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนาที่ไม่มีเงื่อนไข
ในแง่ของกาลเวลาและวัฒนธรรมแต่อย่างใด และ
ได้เรียกการทดลองทฤษฎีหรือแนวคิดนีเ้ สียใหม่วา่
โปรแกรมการบริหารจิต (Mind Management)
โดยไม่ได้ใช้คำ� ว่าปัญญาบ�ำบัด แต่กระบวนการนัน้
ก็คือปัญญาบ�ำบัดนั่นเอง
ความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือ ปริมาณผู้
เข้ารับการทดลองเปลีย่ นจาก ๒๐ คน ทีย่ งั สามารถ
สื่อสารปฏิสัมพันธ์ได้ใกล้ชิดและสนุก แต่เพิ่มมา
เป็น ๑๐๐ คน เป็นปริมาณที่จัดได้ว่าเป็นมวลชน
เป็น mass ซึง่ มารวมกันเป็น mass convergence
(การหลอมรวมมวลชน) ความพยายามเปลี่ยน
แปลงความคิ ด ของพวกเขาก็ ต ้ อ งเป็ น mass
transformation (การเปลี่ยนแปลงที่เป็นกลุ่ม
ก้อน)  จงึ ต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนเสียใหม่ เพือ่ ให้
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของ ๑๐๐ คน
ที่เป็นต่างชาติต่างศาสนาได้ และผลก็ออกมาดี
เกินคาด คือแก้ไขได้ทั้งหมดเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
โดยดูจากการ feedback (ค�ำติชม-การตอบรับ)
และมี ผ ลส� ำ เร็ จ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมมากที่ สุ ด ก็ คื อ
ฝ่ายพยาบาลของทัณฑสถานบอกว่า ผูต้ อ้ งขังหญิง
ต่างชาติที่เข้าไปเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณฯ
ที่เมื่อก่อนต้องไปขอยาแก้เครียดกันทุกคนนั้น
ตอนนี้ไม่มีใครต้องกินยาแก้เครียดอีกแล้ว
เมือ่ นักข่าว BBC ไปขอสัมภาษณ์ ท่านเจ้าคุณฯ
ได้บอกไปว่า หลังจากได้สอนไปแล้ว ก็ไม่ทราบว่า                
มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง นักข่าวจึงไปแยกสัมภาษณ์

ผู้ต้องขัง และเรื่องราวที่ผู้ต้องขังเล่า ก็ท�ำให้ท่าน
เจ้าคุณฯ มั่นใจได้ว่า แนวคิดหรือทฤษฎีปัญญา
บ�ำบัดประสบความส�ำเร็จแล้ว ตัวอย่างค�ำบอกเล่า
ของผูท้ เี่ ข้าโปรแกรมปรับแก้การตระหนักรู้ มีอาทิ
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ชาวแอฟริ กั น คนหนึ่ ง ต้ อ งโทษ
ประหารชีวิตและถูกจ�ำคุกมา ๙ ปีแล้ว เดิมไม่เป็น
มิตรกับใคร  ไม่เคยคุยกับใครเลย  หน้าตาไม่รบั แขก
ไม่เคยยิ้ม ในหมู่ผู้ต้องขังกว่า ๔,๐๐๐ คนนั้น เขา
คุยแต่กบั เพือ่ นร่วมชาติคนเดียวเท่านัน้ แบบนานๆ
ครัง้ เขามีความเครียดมาก คิดจะฆ่าตัวตายก็หลาย
ครั้ง แต่ตอนนี้ยิ้มง่าย เขาบอกว่า Now you can
call me a smiley (ตอนนีใ้ ห้เรียกเขาว่าเจ้ายิม้ ได้
แล้ว) เขาบอกเองว่ากล้ามเนือ้ ยิม้ เริม่ ท�ำงาน ท�ำให้
สมองเขาเริม่ ท�ำงานอีกครัง้ หลังจากอยูใ่ นคุกนาน
จนสมองเขาปิดการท�ำงานไปนานแล้ว เพราะว่า
ตื่นเช้ามาก็ต้องท�ำอย่างที่ทางเรือนจ�ำก�ำหนด
ตารางชีวิตไว้ให้ จนกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้ว แต่
ตอนนี้ ปัญญาบ�ำบัดท�ำให้เขาเริม่ คิดได้คดิ เป็น เริม่
มองหาโน่นนี่ท�ำ เริ่มคิดสร้างโลกในแง่ที่ดีได้แล้ว
ผู้ต้องขังจากอิหร่าน ก�ำลังจะพ้นโทษ จะได้
กลับบ้านแล้ว ก่อนที่จะกลับบ้าน มานั่งน�้ำตาซึม
ถามว่า ท่านจะมีโอกาสไปประเทศของเขาไหม
คิดว่าท่านคงไปไม่ได้ เพราะท่านเป็นพระ แต่
ประเทศของเขาไม่มีอย่างนี้ อยากให้ท่านไปพูด
กับผู้น�ำของเขา ว่าท�ำอย่างไร เราถึงจะได้ความรู้
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แบบนี้บ้าง ผู้ต้องขังจากกลุ่มประเทศแอฟริกา
ที่ก�ำลังจะกลับก็เช่นกัน บอกว่าอยากให้ไปช่วย
พูดกับกษัตริยข์ องเขาว่า ท�ำอย่างไรให้ประเทศเขา
มีความคิดแบบนี้บ้าง
ขณะนี้ท่านเจ้าคุณฯ จะยุติโครงการนี้แล้ว
เพราะได้เห็นดอกผลทีด่ แี ล้ว ทัง้ ๆ ทีใ่ นเวลาท�ำนัน้
ก็ไม่ได้คาดหวังที่จะได้อะไรมากมาย แต่ตั้งใจท�ำ
เต็มที่ เหมือนกับว่าเมื่อเราเริ่มปลูกดอกไม้ เรา
ไม่อาจรูไ้ ด้วา่ ดอกไม้จะออกมาเป็นอย่างไร แต่เรา
ขยันพรวนดิน ขยันใส่ปุ๋ย ให้น�้ำ  ให้ได้รับแดดดีๆ
เมื่ อ ดอกไม้ บ านออกมา ก็ ไ ด้ ด อกไม้ ที่ ส วยและ
มีกลิ่นหอม ตอนนี้ผู้ต้องขังในคุกที่ท่านเจ้าคุณฯ
ไปสอนไว้กเ็ ป็นเช่นนัน้ เช่นมีคนมาบอกว่าอยากจะ
ท�ำ Happiness Bank (ธนาคารความสุข) จะได้ไหม

นั่นคือเขาเกิดมีความคิดใหม่ๆ ดีๆ ขึ้นมาแล้ว มี
ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษแล้วมาถามว่า เมื่อออก
ไปแล้ว จะมาช่วยอาจารย์ได้ไหม คนที่ยังต้อง
ติดคุกอยู่อีกนาน ก็ไปขอกับทางเจ้าหน้าที่ว่า
จะไปช่วยสอนสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้กับผู้ต้องขัง
ที่ไม่ได้โอกาสจะได้ไหม ตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ต้องขัง
ทุกคนไม่ได้มีจิตมุ่งเฉพาะตัวเองเท่านั้น แต่เมื่อ
เห็นว่าตัวเองรอดแล้ว ก็อยากจะช่วยคนอื่นต่อ
ได้เห็นความเมตตากรุณา ความใจกว้าง เกิดขึ้น
ในหมู่พวกเขา เช่น เมื่อได้รับแจกขนมมาไม่เพียง
พอทั่วถึงกัน คนที่ได้ก็กัดกินแค่ครึ่งเดียว แบ่งที่
เหลือให้คนอื่น ทั้งที่ตัวเขาแทบไม่มีโอกาสได้รับ
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บ่อยๆ เพราะเขาไม่มีเงินเลย ไม่มีญาติไปเยี่ยม
ไม่ มี แ ม้ แ ต่ ส ถานทู ต ของตนที่ จ ะมาช่ ว ยดู แ ล
รวมทั้งเขาสามารถบริหารอารมณ์ได้ดีขึ้น เช่น
จากที่เคยเศร้าและทุกข์มาก ที่ถูกผู้ต้องขังไทย
เกลี ย ดชั ง และคิ ด ต่ อ เขาในแง่ ที่ เ ลวร้ า ยมาก
แต่ตอนนี้บอกว่าโอเคแล้ว ถ้าคนไทยคิดอย่างนั้น
เขาก็ท�ำอะไรกับความคิดคนไทยไม่ได้ ได้แต่ปรับ
แก้ที่ตัวเอง จะโดนเกลียดก็ให้เกลียดไป เขาก็แค่
ท�ำตัวให้ดที สี่ ดุ   นีค่ อื ผลทีเ่ ราได้เห็นว่า เขามีความ
เป็นคน ความเป็นมนุษย์ได้เกิดขึน้ แล้ว จากค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีพระพุทธเจ้า เพราะไม่ได้
อ้างพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด
บทสรุปอีกประการหนึ่งของการทดลองใช้
ปัญญาบ�ำบัดก็คือ ในการปรับแก้ความคิดอ่าน
ของคนนั้น ไม่ต้องไปสนใจที่ภูมิหลังใดๆ ของเขา
ไม่ว่าจะในด้านระดับการศึกษา ซึ่งไม่ว่าคนเรียน
แค่ประถมหรือจบปริญญาก็ท�ำได้เหมือนกันหมด
หรือที่ฐานะ สถานะทางสังคม ตลอดจนเชื้อชาติ
ศาสนา และแม้กระทั่งภาษา เพราะกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพความเป็นคนมีเท่ากันหมด และ
ทั้งที่เรื่องภาษาน่าจะเป็นอุปสรรค แต่ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังต่างชาติ ๑๐๐ คน ๓๐ ชาติ ๓๐ ภาษา
ที่รู้ภาษาอังกฤษบ้าง ไม่รู้บ้าง คล่องบ้าง ไม่คล่อง
บ้างนั้น แต่เมื่อตรวจสอบเป็นรายคน ตัวต่อตัว
ก็ปรากฏว่า เข้าใจได้หมด แม้พูดออกมาไม่คล่อง
ก็เห็นได้วา่ เขาเข้าใจได้หมด สาระไม่เพีย้ น ส่วนใน
เรือ่ งศาสนานัน้ แม้วา่ ในตอนต้น ทุกคนนึกว่าจะมา
ถูกเปลีย่ นศาสนาให้หนั มานับถือพระพุทธศาสนา
แต่สุดท้ายทุกคนก็บอกว่าท่านเจ้าคุณฯ พูดถึงแต่
เรื่องความเป็นมนุษย์เท่านั้น ท่านไม่เคยพูดถึง
ศาสนาเลย จนในที่สุดชาวคริสต์ก็บอกว่า Thank
God for sending a Buddhist monk to us.
(ขอบคุณพระเจ้าทีส่ ง่ พระภิกษุสงฆ์มาให้พวกเรา)
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ดังนั้น ไม่ว่า คุณจะเป็นอะไร เป็นแม่บ้าน เป็นพ่อ
บ้าน เป็นนักธุรกิจ เป็นอะไรก็ตาม คุณจะอยูใ่ นคุก
คุณจะอยู่ข้างนอก ก็ไม่ต่างกัน เพราะถ้าหาก
คุณรู้จักปรับแก้ รู้จักเปลี่ยนความรู้ที่คุณมีให้เป็น
กุศล ให้เป็นความดีขึ้นมาได้ คุณก็จะมีชีวิตที่มี
คุณภาพได้ เพราะนั่นแหละคือปัญญาบ�ำบัด  

พุทธศาสนาในโลกตะวันตก
ปัจจุบันเราได้เห็นโลกตะวันตกหันมาสนใจ
พุทธศาสนากันมากขึ้น คนไทยก็มักไปดีใจว่าฝรั่ง  
หันมานับถือพุทธ มาเป็นชาวพุทธ แต่เราไม่ค่อย
รู้ว่า ความสนใจในพุทธศาสนาของฝรั่งนั้นเป็น
คนละรูปแบบกับของเราโดยสิน้ เชิง ส�ำหรับคนไทย
ส่วนใหญ่ เรายังไม่มองพุทธศาสนาในความหมาย            
ที่เป็น “ค�ำสั่งสอนที่เบียดเบียนกิเลส” ซึ่งเป็น             
พุทธศาสตร์ แต่มองในแง่พทุ ธศาสน์ ในแง่ศาสนา          
ที่มีรูปแบบพิธีกรรม แม้จะอธิบายค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าก็มักจะบอกว่า พระพุทธเจ้าสอน              
อย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ พยายามที่ จ ะให้ เ ป็ น ภาษา
พระพุทธเจ้า พยายามดึงกลับไปสู่ ๒,๕๐๐ ปี
ในสมัยชมพูทวีป นอกจากนั้น เราไม่เข้าใจด้วยซ�้ำ
ว่าสังคมตะวันตกมักมองค�ำว่าศาสนาในแง่ลบ
เห็นว่าเป็นความงมงาย เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
โลกหน้า นรก สวรรค์ วันสิ้นโลก เป็นความลับ
ของพระผู้เป็นเจ้า ฯลฯ ฝรั่งที่เข้ามาสนใจจึงไม่ได้
เปิดรับพุทธศาสนาในแง่ศาสนาหรือ “พุทธศาสน์”
มากขนาดนั้น

แต่ที่ฝรั่งสนใจเข้ามาศึกษาพุทธศาสนามาก
ขึน้ จริงๆ นัน้ คือ พุทธศาสนาในแง่ของพุทธศาสตร์
ในความหมายที่ไปแก้ปัญหาสังคมได้ แก้ปัญหา
ชีวิตได้ ท�ำให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นได้ เขาจึงมุ่งตรง
ไปศึกษาพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกเลย โดยจะ
มองแต่ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ตัวพระพุทธเจ้า
เขาจะมองไม่เห็น ฝรัง่ ทิง้ พระพุทธเจ้า เขาไม่ได้มอง
พระพุทธเจ้าว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาล
อะไรต่ออะไรให้ได้ แต่เขามองพระพุทธเจ้าเป็นตัว
อ้างอิง เพื่อที่จะให้เห็นว่า พุทธธรรมมีที่มาที่ไป
ชัดเจน เขาจึงเอาแต่องค์ธรรม โดยเห็นชัดเจนว่า
ธรรมะคืออะไร “ธรรมะ” มาจากค�ำว่า ธรฺ ธาตุ
แปลว่าสภาพที่ ทรงไว้ เขาก็จะมองเห็นกระบวนการ
เกื้อกูลของปัจจัยที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความสุข สิ่งเหล่านั้น
มีอยู่ได้ ทรงอยู่ได้อย่างไร เขาเห็นว่าในพระสูตร
มีวธิ กี ารทีช่ ดั เจนมาก และเขาสามารถดึงสาระของ
ค�ำสอนเหล่านั้นออกมาได้ และเขาก็จะมาปฏิบัติ
มาสอน มาเขียน มาอธิบาย ท�ำค�ำสอนให้เข้ากับ
ปัจจุบัน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เขาน�ำหลักธรรมของพุทธไปพัฒนาให้ชวี ติ เขามีคณ
ุ ภาพมากขึน้
มีศักยภาพมากขึ้น เอาไปแก้ปัญหาสังคมของเขา
เขาจึงมองว่า Buddhism is a science พุทธศาสนา
เป็นศาสตร์ เป็นองค์ความรู้ที่จะเอาไปใช้อะไร
ก็ได้ ท�ำให้เขาเป็นพุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ที่สามารถ
จะแก้ปญ
ั หาได้ เขาจึงมองว่าพระไตรปิฎกเป็นองค์
ความรู้ของโลกที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทุกอย่าง
พวกทีเ่ ห็นคุณค่าของค�ำสอนของพุทธศาสนาเช่นนี้
ก�ำลังพยายามให้มีการเผยแผ่พุทธศาสตร์ไปทั่วโลก
ในแง่เดียวกับทีค่ นทัว่ โลกได้มโี อกาสศึกษาปรัชญา
ของพลาโต้และอริสโตเติ้ล เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประเทศ
อังกฤษ มีการระดมความคิดกันว่า จะเสนอยูเนสโก
ให้ประกาศพระไตรปิฎกเป็นมรดกโลก

๔๗

ท่ามกลางกระแสนี้ เราก็ได้เห็นคลื่นลูกใหม่
อีกแบบหนึ่งคือ บรรดามหาวิทยาลัยชั้นน�ำของ
ตะวั น ตก ได้ หั น มาส่ง เสริมการเรียนวิชาพุทธ
ศาสน์ศึกษา และได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
จากนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา แม้แต่นักศึกษา
กฎหมาย  นกั ศึกษาวิทยาศาสตร์  นกั ศึกษาจิตวิทยา
นักศึกษาภูมิศาสตร์ ทุกคนแย่งกันลงเรียนพุทธศาสน์ศึกษา เพราะพากันตื่นตัวในแง่ที่ว่า หลัก
พุทธศาสนาช่วยให้เข้าใจวิชาอื่นๆ ได้ดีขึ้นใน
ทุกสาขาวิชา ช่วยแก้ไขปัญหาชีวติ ได้ ช่วยท�ำให้
เขาเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพขึน้ พุทธศาสนาจึงถูกมอง
อีกอย่าง ในเชิงเป็นค�ำคุณศัพท์ว่า “ดี” ที่เมื่อน�ำ
พุทธศาสนา ไปประกอบกับอะไร ก็ทำ� ให้สงิ่ นัน้ ดีขนึ้
ไปด้วย โดยแม้คนต่างศาสนาทีม่ าเรียนรูห้ ลักพุทธ
เช่น ชาวคริสต์ เขาก็จะเป็นคริสตศาสนิกชนที่ดี
ขึน้ ได้ ดังนัน้ ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยดังๆ ต้องจัดตัง้
Buddhist studies (พุทธศาสน์ศกึ ษา) ถ้าไม่เปิดสอน
สาขานี้ดูจะเชยในวงการศึกษาไปเสียแล้ว ซึ่งบ้าน
เราเปิด Buddhist studies หานักศึกษามาเรียน
ไม่ได้ แต่ที่นั่น ถ้าไม่มีคือ เชย ตกเทร็นด์ ล่าสุดคือ
ทีม่ หาวิทยาลัยมิชแิ กน กลุม่ พุทธมหายานประสบ
ความส�ำเร็จในการตัง้ “Khyentse  Professorship”
(ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ทมี่ ลู นิธิ Khyentse สนับสนุน) เพื่อให้มาเป็น Chair of Buddhist Studies
(คณบดีพุทธศาสน์ศึกษา) ฝ่ายมหายานเขาเห็น
คุณค่านี้ เขาทุ่มเทเงินเพื่อที่จะให้องค์ความรู้นั้น
มีการถ่ายทอดตามมหาวิทยาลัยได้งา่ ยขึน้ เพราะ
เมื่อมีต�ำแหน่งวิชาการทางพุทธศาสนาโดยตรง
และมีเงินทุนให้ ระบบจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ก็จะสร้างนักศึกษาเพิ่มได้โดยระบบของมันเอง
ทางมหายานจึงมีความพยายามด�ำเนินการแบบนี้
ในมหาวิทยาลัยดังๆ ในเรือ่ งนี้ พุทธศาสนาเถรวาท
ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไร
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ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีความพยายาม
ตั้งศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และโดยเฉพาะมีความ
พยายามตั้ง King Bhumibol Adulyadej
Lectureship in Pali Buddhism ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๐ เรื่องได้ผ่านมหาเถรสมาคม และได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชานุญาตให้ใช้
พระปรมาภิไธยได้แล้วด้วย แต่ไม่มใี ครบริจาคทุน
ไปสนับสนุนเลยท�ำไม่ส�ำเร็จ แต่ต่อมาใน พ.ศ.
๒๕๕๗ ด้วยความร่วมมือของส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ และ ดร. อ�ำนวย วีรวรรณ
ท่านเจ้าคุณฯ ก็สามารถตั้ง “กองทุนไทยเพื่อ
การศึ ก ษาพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาท” หรื อ
The Thai Professorship of Theravada
Buddhism ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ส�ำเร็จ
เป็นกองทุนศึกษาพุทธเถรวาทแห่งแรกของโลก
ด้วยเงินทุนจากประเทศไทย

มหาวิทยาลัยซานตาคลารา (Santa Clara)
ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการตื่นตัวและความต้องการเรียนพุทธศาสน์
ศึกษาในมหาวิทยาลัยตะวันตก ซานตาคลารา
เป็นมหาวิทยาลัยเยซูอิต คือมหาวิทยาลัยของ
บาทหลวง และนั ก ศึ ก ษาที่ ม าเรี ย นส่ ว นใหญ่
นับถือคริสตศาสนา และหลายๆ คนก็เป็นคริสตัง
ทีเ่ คร่ง  เข้มงวดมาก  แต่เมือ่ มหาวิทยาลัยประกาศว่า
ท่านเจ้าคุณฯ มาสอน ชัน้ เรียนของท่านก็มผี สู้ มัคร
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เรียนเต็มภายใน ๑๕ นาทีเท่านัน้   มีผทู้ ลี่ งทะเบียน
เรียนไม่ทัน มานั่งร้องไห้ขอเข้าเรียนให้ได้ เพราะ
เขาเห็นว่าวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ท�ำให้คุณค่าของ
วิชาอื่นทั้งหมดเพิ่มขึ้นมา เช่นเขาเรียนจิตวิทยา
เป็นวิชาเอก แต่ถา้ เขาไม่ได้เรียนพุทธศาสน์ศกึ ษา
ก็เหมือนกับว่าเขายังไม่ได้เรียนจิตวิทยาจริงๆ
ด้วยซ�้ำ  ใครจะเรียนอะไรก็ตาม แต่ต้องมาเรียน
พุทธศาสน์ศกึ ษาเพือ่ เพิม่ คุณค่าของวิชาทีเ่ ขาเรียน
พุทธศาสน์ศึกษาได้กลายเป็นวิชาที่ยอดเยี่ยม
ที่ นั ก ศึ ก ษาแย่ ง กั น ลงสมั ค รเยอะมาก ซึ่ ง ทาง
มหาวิทยาลัยก็ชอบ และขอให้ช่วยสอนเพิ่มอีก
หนึ่งชั้นเรียน (class) ซึ่งเมื่อเพิ่มแล้วก็เต็มอีก
ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่ง
เขาภูมิใจมาก เนื่องจากเป็นค�ำชมของผู้ปกครอง
นักศึกษาคนหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณฯ สอน เป็นคนที่มี
ปัญหามาก เกมาก ไม่เข้าเรียน ไม่ตงั้ ใจเรียน ทุกวิชา
แย่มาก แต่เขามาลงเรียนวิชานี้ ผูส้ อนก็ตอ้ งให้การ
แนะน�ำปรึกษา ต้องเรียกมาคุย เพราะเป็นระเบียบ
ว่า ถ้านักศึกษามีปัญหา ก็ต้องเป็นปัญหาของ
อาจารย์ดว้ ย  หลังเรียกคุยประมาณ  ๓  ครัง้   การเรียน
ของเขาก็เปลีย่ นจากหน้ามือเป็นหลังมือ จนพ่อแม่

เขาเขี ย นมาขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ห าครู บ าอาจารย์ดีๆ มาสอน ซึ่งได้กล่าวถึงท่านเจ้าคุณฯ
ไว้ด้วย ท�ำให้ทางมหาวิทยาลัยตื่นเต้นมาก เพราะ
เรื่องแบบนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท่านเจ้าคุณฯ ท�ำให้นกั ศึกษาผูน้ ไี้ ด้เข้าใจ
ว่าเขาเรียนไปท�ำไม เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาไม่
เข้าใจว่าจะต้องเรียนไปท�ำไม ในเมื่อเขาท�ำรายได้
จากความสามารถพิเศษในการซ่อมรถของเขาได้
มากมายอยู่แล้ว เมื่อถูกพ่อแม่บังคับให้มาเรียน
เขาเลยไม่มีกะจิตกะใจที่จะเรียน ปัญหาอยู่ที่เขา
ไม่เข้าใจว่า นอกจากเรือ่ งรายได้แล้ว การเรียนมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้อย่างไรอีก
แต่ท่านเจ้าคุณฯ ได้สอนเขาให้ตระหนักรู้ว่าการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นเกี่ยวกับชีวิตเขาโดยตรง
เพราะเมื่อมาเรียนพุทธศาสน์ศึกษาแล้ว จะท�ำให้
เขาซ่อมรถเก่งขึน้ ด้วย เพราะจะได้รจู้ กั และมีสมาธิ
ในการประกอบอาชีพ จากกระบวนการเรียนที่
ท�ำให้แก้ปญ
ั หาต่างๆ เป็นและถูกต้อง หลังจากนัน้
เขาจึงกลับไปตั้งใจเรียนและได้เกรด A มาทุกวิชา
จากคนที่เกือบจะถูกมหาวิทยาลัยรีไทร์ (ไล่ออก)
ก็กลับดีขึ้นมาได้ขนาดนี้ ซึ่งเมื่อว่าไปแล้ว ก็คือ
ปัญญาบ�ำบัดอีกแบบหนึ่งนั่นเอง
จะเห็ น ได้ ว ่ า กระบวนการของตะวั น ตก
สามารถท�ำให้เกิดความสนใจในพุทธศาสน์ศึกษา
มากกว่าพวกเราท�ำเอง เพราะพวกเรายังมอง          
ไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาในรูปแบบนี้ บ้าน
เราไม่มีการตั้งกองทุนหรือทุนส�ำหรับเรียนพุทธศาสน์ศึกษาดังของมหายาน การสร้างคนแบบนี้
เราไม่มีเงินทุนให้ แต่ถ้าสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร
เราจะแย่งกันไปสร้าง  แต่ใครเรียนพุทธศาสน์ศกึ ษา
ก็ไปล้อว่าเป็นพวกธรรมะธัมโม พวกเข้าวัดเข้าวา
ที่ส�ำคัญ เรายังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเช่น
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่สามารถสอนผู้ที่

อยากเรียนได้ดี เราขาดบุคลากรที่สามารถให้
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจกั บ ผู ้ ที่ ก� ำ ลั ง หิ ว โหย เราไม่
สามารถจะมีแม้น�้ำสักแก้วหนึ่งที่จะให้เขาได้ดื่ม
เย็นชื่นใจ เพราะฉะนั้น ความยากล�ำบากก็คือ
เขาต้องตระเวนหาครูบาอาจารย์ ตระเวนหาวิธี
การศึกษากันเอง ก็เลยมีการเรียนรู้ผิดๆ ถูกๆ
ในบรรยากาศที่ตะวันตกตื่นตัวสนใจพุทธศาสนากันอย่างมาก เพราะเห็นกันได้ชัดเจนว่า
พุทธศาสนาสามารถที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางทีด่ ไี ด้ จึงไม่แปลกทีอ่ งค์การสหประชาชาติ
หรือองค์กรระหว่างประเทศทุกแห่งก็เห็นคุณค่านี้
เช่นกัน และเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่ไม่ต้องการ
เกี่ยวข้องกับศาสนา เพราะกลัวมีความยุ่งยาก
ตามมา แต่ตอนนีพ้ ทุ ธศาสนาเข้าไปได้อย่างสนิทใจ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่
ของโลก (New Economic Paradigm) ที่ต้องมี
แง่มมุ ด้านความสุขของประชาชนด้วย สหประชาชาติ
จึงให้ความส�ำคัญกับความสุข จนก�ำหนดให้มีวัน
แห่งความสุขโลก หรือวันความสุขสากล (๒๐ มีนาคม
ของทุกปี) ซึ่งมีบางประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ มีความสนใจจริงจังจนเพิ่มต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสุขขึ้นมา ขณะที่
รัฐบาลศรีลังกาก็ก�ำลังด�ำเนินการให้ UNESCO
ประกาศให้พระไตรปิฎกเป็นมรดกโลก แต่ใน
เรื่ อ งที่ ต ะวั น ตกตื่ น ตั ว ที่ จ ะเรี ย นรู ้ พุ ท ธศาสน์

ศึกษากันอย่างมากนั้น พระธรรมทูตของเราไม่
สามารถมีส่วนมีบทบาทอะไรได้มากนัก เพราะ
มุ่งที่จะสนองความต้องการของคนไทยที่อยู่ใน
ต่างประเทศเป็นหลักมากกว่าจะไปเผยแผ่ศาสนา
กับชาวต่างชาติ จึงน่าจะถามคนไทยที่ประกาศตัว
ว่าเราเป็นชาวพุทธ เป็นเจ้าของพุทธศาสนา มีชวี ติ ที่
คุ้นเคยกับพุทธศาสนาอยู่ตลอดว่า จริงๆ แล้ว
พวกเรารู้จักพุทธศาสนากันมากน้อยเพียงใด
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วันก่อนอาตมาได้ข่าวว่าทูตสหประชาชาติ
มาประเทศไทย แล้วก็แสดงความเห็นว่า ไม่เห็น
ด้วยกับโครงงานทีจ่ ะสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน
ของไทย เพราะเป็นการล่วงเกินสิทธิมนุษยชน
ของคนนับถือศาสนาอื่น หรือจะเป็นอันตรายต่อ
ศาสนาอื่น ประเทศไหนที่รัฐสนับสนุนศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งก็จะน�ำไปสู่การกดขี่เอารัดเอาเปรียบ
ศาสนาอื่น ซึ่งอาตมาว่าการพูดของทูต UN คนนี้
“ปล่อยไก่” แสดงว่าเขาไม่เคยท�ำการบ้านเรื่อง
“พุทธศาสนา” ไม่รจู้ กั พุทธศาสนา ซึง่ เป็นปัญหา
ที่เจอกันบ่อย ทุกวันนี้มีคนเข้าใจว่า “ศาสนา”
มีคุณลักษณะที่คล้ายๆ กัน โดยเอาศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลามเป็นโมเดล แล้วก็ถือว่าทุกศาสนา
ต้องเหมือนกัน สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นใน
ประเทศที่มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ�ำชาติ

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ก็ย่อมเกิด
ขึ้นในเมืองพุทธเช่นกัน แต่ที่อาตมาพยายามพูด
บ่อยๆ ก็คอื พุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละตระกูล
คนละประเภท คนละพันธุ์ กับศาสนาเหล่านั้น
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามให้ความส�ำคัญกับ
ความเชื่อในคัมภีร์ ก�ำหนดความเป็นศาสนิกชน
ด้วยความเชื่อในค�ำสอน โดยถือว่าผู้ที่เชื่ออย่างนี้
เท่านั้นที่จะขึ้นสวรรค์ได้ หมายถึงเงื่อนไขส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารขึน้ สวรรค์หรือการตกนรกคือ
ศรัทธาความเชือ่ เราต้องเชือ่ อย่างนีเ้ ท่านัน้ ฉะนัน้
จึงท�ำให้เกิดความแตกแยกทันทีว่า “พวกเรา”
“พวกเขา” ท�ำให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศัตรู
กับอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งความขัดแย้งจะมากหรือ
น้อย ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายประการ
*พระราชพัชรมานิต วิ.

๔๗

พุทธศาสนาสอนการฝึกตนให้พน้ จากการแบ่งแยก
ในประเทศไทยนี้ เรามีความพิเศษอย่างหนึ่ง
คือ คนไทยนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทกว่า
๙๐ เปอร์เซ็นต์ จึงท�ำให้ประเทศไทยได้เปรียบ
กว่าประเทศอื่ น เพราะมีเ อกภาพทางศาสนา
มีความสมานฉันท์สูงมาก แล้วพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่ ง การฝึ ก ตน ไม่ ใช่ ศ าสนาที่ เ น้ น
ความเชื่อ เป็นศาสนาแห่งการกระท�ำ ศาสนา
แห่งการพัฒนากาย-วาจา-ใจ นี้คือหัวใจของ
ศาสนาพุทธ ฉะนั้น ในประวัติศาสตร์ตั้งหลาย
ร้อยปี จะเห็นว่า ในเมืองไทยไม่เคยมีชาวพุทธไป
เบียดเบียน หรือกดขี่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น มีแต่
เป็นมิตรกับศาสนาอื่นตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่เรา
ภูมิใจมาก
ซึ่งถ้าใครเคยอ่านหรือศึกษาประวัติศาสตร์
เรือ่ งนีอ้ ศั จรรย์มาก  ไม่มที ไี่ หนในโลกทีเ่ ป็นอย่างนี้
ศาสนาที่ ค นในประเทศหนึ่ ง นั บ ถื อ กั น มากถึ ง
๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เอาเปรียบคนที่นับถือ
ศาสนาอื่น ที่มีจ�ำนวนเพียงแสนหรือไม่กี่ล้านคน
ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าคนไทยจะมีความ
แตกต่างกับคนประเทศอื่นเท่าไหร่ แต่มันอยู่ที่
หลักศาสนา อาตมาว่าความคิดเห็นของอาตมา
ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของทูต UN ยิง่ คนไทย
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มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธศาสนา ยิ่งไม่เบียดเบียนศาสนาอืน่ ยิง่ ไม่เอารัดเอาเปรียบศาสนาอืน่
แต่ เ มื่ อ คนไทยขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก
พุทธศาสนา ก็มีสิทธิ์ มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับ
ศาสนาอื่นได้ เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนา
แห่งการฝึกตน คนเราจะเกิดความรู้สึกว่า “เรา”
ว่า “เขา” รู้สึกรังเกียจคนอื่น รังเกียจเพราะสีผิว
เพราะเชื้อชาติ อันนั้นเป็นธรรมชาติของบุคคล
แต่พุทธศาสนามีวิธีฝึกคนฝึกตนให้พ้นจากความ
แบ่งแยก ฝึกตนให้พน้ จากความยึดมัน่ ถือมัน่ ต่างๆ
นานา พุทธศาสนาสอนให้เราเห็นว่าทุกคนในโลกนี้
เป็นเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย ทุกคนในโลกนี้ “รักสุข”
“เกลียดทุกข์” แล้วชาวพุทธเราเชื่อว่า ไม่ว่าจะ
นับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถือศาสนาอะไรเลย
ถ้าเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้น
สวรรค์ได้ ไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะเชื่อในคัมภีร์ใด
คัมภีร์หนึ่ง เหตุปัจจัยที่น�ำไปสู่การเกิดในภพภูมิที่ดี
คือ การกระท�ำด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ชื่อว่าเราเป็นพุทธ ชื่อว่าเราเป็นคริสต์ หรือชื่อว่า
เราเป็นอิสลาม
เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงมีค�ำตอบเรื่อง
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนา ไม่ใช่เป็น

แล้วเราก็ให้เกียรติคน เราก็ไม่ได้ประทับตราคน
เพราะความเชื่อความนับถือหรือเพราะเชื้อชาติ
แล้วเราก็ให้เกียรติว่าเป็นเพื่อน คือเราทุกคนเป็น
เพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อันนี้หลักส�ำคัญมาก

ส่วนหนึ่งของปัญหา แต่เป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหา การสอนหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องใน
โรงเรียน เป็นสิ่งที่จะน�ำไปสู่ประโยชน์และความ
สุขแก่คนไทย ๙๕ เปอร์เซ็นต์ และยังส่งผลดีต่อ
คนอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่เป็นพุทธด้วย ฉะนั้น
ส�ำคัญมากทีเ่ ราจะได้สำ� นึก และเข้าใจในเอกลักษณ์
ของศาสนาพุทธของเรา เวลาพูดศาสนาทั้งหลาย
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าศาสนาได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐเมื่อไหร่ก็ยุ่งเมื่อนั้น เราต้องแยก
ประเด็น ทีเ่ ราเห็นในโลกตะวันตกเป็นอย่างนัน้ จริง
แต่ในเมืองไทยนี้ ไม่เคยมี อาตมาขอยกตัวอย่าง
หลังจากเหตุการณ์ท�ำลายตึกเวิลด์เทรดที่นิวยอร์ก
๙/๑๑ ชีวิตคนอิสลามในอเมริกาน่าสงสาร จะถูก
คนรังเกียจ คนระแวงอยู่ตลอดเวลา เพราะการ
กระท�ำของคนไม่กี่คน คนที่เป็นชาวบ้านธรรมดา
ไปไหนก็รู้สึกไม่ปลอดภัย บางทีถึงกับถูกท�ำร้าย
ร่างกาย นี่แค่เพราะเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ
หลายปีก่อน ส่วนในประเทศไทยเรา แม้มีปัญหา
ทางปักษ์ใต้ที่ค่อนข้างจะรุนแรง แต่อาตมาไม่เคย
ได้ยนิ ว่า มีคนอิสลามในประเทศไทยในจังหวัดอืน่
รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเรื่องนี้ เพราะชาวพุทธเรา
ไม่คิดอย่างนั้น ชาวอิสลามมีการก่อการร้ายใน
ปักษ์ใต้ เพราะฉะนั้นชาวอิสลามทั้งหลายทั้งปวง
น่าเกลียดน่ากลัว ไม่ไช่อย่างนั้น เราดูทีละคน

โกรธ คือ โง่
ฉะนั้น ถ้าหากเราไม่เข้าใจอย่างนั้น แล้ว
เราไปเชื่อตามที่เขาว่า เราก็กลายเป็นชาวพุทธที่
เสียเปรียบ เสียเปรียบเพราะเกรงใจคนทีไ่ ม่เข้าใจ
พุทธศาสนา การท�ำความเข้าใจในเอกลักษณ์ของ
พุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อจะแบ่งแยก แต่ตรงกันข้าม
อย่างน้อยเราจะได้รักษาความเป็นพุทธของเรา
เอาไว้ แล้วเมื่อมีใครกล่าวหาหรือวิพากษ์วิจารณ์
ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง พระพุทธองค์บอกว่าห้ามโกรธนะ
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มีคนว่าพระพุทธเจ้า หรือว่า
พระศาสนาไม่ดี คนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนาก็โกรธ พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามไม่ให้โกรธ
โกรธ คือโง่ ค�ำนี้จ�ำไว้ “โกรธเมื่อไหร่คือโง่” โกรธ
เมื่อไหร่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ยังสอนอีกว่า ถ้าสมมติถูกโจรผู้ร้ายจับตัวไว้แล้ว
เขาเอาเลื่อยใหญ่มาเลื่อยแขนเลื่อยขาเรา ขณะที่
เขาก�ำลังเลื่อยแล้วเราโกรธ พระพุทธองค์บอกว่า
เธอไม่ทำ� ตามค�ำสอนพระพุทธเจ้า เขาก�ำลังท�ำร้าย
เราขนาดนี้ ท่านยังแนะให้เราบอกเขาว่าเอาถุงมือ

๔๗

นี้ไปใส่เพื่อจับเลื่อยดีกว่านะ เดี๋ยวมือเขาจะพอง
ท่านสอนให้เมตตาเขา ถ้าท�ำได้แบบนี้ จึงจะนับ
ว่าเก่ง แต่ถ้าท�ำถึงขั้นนี้ไม่ได้ อย่างน้อยก็ต้อง
ไม่โกรธ คือบางทีพระพุทธองค์ทา่ นจะอุปมาอะไร
ที่เกินความจริงใช่ไหม ท�ำไมหรือ ? เพราะว่า
๑) มันชวนข�ำ  ๒) ถ้าขนาดเขาเลื่อยแขนเลื่อยขา
แล้วยังระงับโกรธไว้ได้ นับประสาอะไรกับปัญหา
เล็กๆ น้อยๆ ในครอบครัว อันนี้เป็นวิธีคิด แล้ว
ใครกล่าววิพากษ์วิจารณ์ใส่ร้ายพระสงฆ์ ใส่ร้าย
พระพุ ท ธศาสนา เราก็ ต ้ อ งรั บ มื อ ด้ ว ยปั ญ ญา
ไม่ใช่รับมือด้วยอารมณ์ กรณีอื่นๆ ก็เหมือนกัน  
บางทีเรานึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธ เพราะว่าเรา
ถูกกระท�ำ  ไม่นะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธ โกรธคือโง่
ไม่มีสิทธิ์ที่จะโง่ ท�ำไมโกรธจึงโง่ เพราะ “โกรธ”
เกิดจากความคิดผิด “โกรธ” แล้วการแสดงออก
จะเป็นไปในทางที่ไม่พอดี เกินพอดี พูดแรงกว่าที่
ตั้งใจ จะพูด จะท�ำอะไรที่มันแรงๆ ตามพลังของ
โทสะ เมือ่ ความโกรธเข้าครอบง�ำจิตใจ จะคิดแบบ
ละเอียดอ่อน คิดวิเคราะห์อะไรไม่ได้ “ปัญญา”
ไม่ท�ำงาน เวลาเราโกรธ เราจึงโง่

ธรรมดา ตามเหตุ ตามปัจจัย ทางน�ำไปสูป่ ญ
ั ญา
เมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์ที่
ค่อนข้างจะแหวกแนวจากศาสนาอื่น จึงเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่คนนับถือศาสนาอื่นจะไม่เข้าใจ แม้แต่
ผูท้ มี่ ชี อื่ ว่า “พุทธ” ก็ไม่เข้าใจกันมาก เรียกว่าเป็น
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เรื่องธรรมดา แต่หน้าที่ของเราที่ควรศึกษาปฏิบัติ
ในระดับหนึง่ ก็คอื การชีแ้ จงด้วยความหวังดีกบั เขา
ไม่ต้องน้อยใจ ไม่ต้องเสียใจ ถือว่าธรรมดา ค�ำว่า
“ธรรมดา” นี้เป็นค�ำศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน ค�ำว่า
ธรรมดามันแก้อารมณ์ได้มากมาย

ธรรมดาแปลว่าอะไร ที่จริงค�ำนี้ในปรัชญา
มหายานเขายกขึ้นสูงเลยนะ เรียกว่า “ธัมมตา”
หมายถึงว่า สิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้เอง เป็นเช่นนั้นเอง
ตามเหตุตามปัจจัยของมัน ท�ำไมเป็นอย่างนี้
ก็เมื่อมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้
มันจะเป็นอย่างอื่นได้อย่างไร เราต้องศึกษาความ
เป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัย นี่คือทางน�ำไปสู่
ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่าง อาตมาสังเกตตอนไปเยี่ยม
บ้านที่อังกฤษ อาตมาจะไปปีละครั้ง ไปอยู่ยุโรป
ปีละครั้ง ไปเยี่ยมโยมแม่ และได้ซึมซับวัฒนธรรม
อังกฤษที่บ้าน ตอนนี้ไปอังกฤษรู้สึกเหมือนไป
ต่างประเทศ ก็รู้สกึ ว่า โอ้... แปลกนะ ส�ำหรับอาตมา
อั ง กฤษเป็ น สถานที่ ที่ เราเคยไปเรี ย นหนั ง สื อ
เคยอยู่ตอนเด็ก ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป คือ
ทุกวันนี้ คนโกรธตลอดเวลา ท�ำไมคนอังกฤษ
รู้สึกเครียด พร้อมที่จะโกรธตลอดเวลา คล้ายๆ
อย่ า งนั้ น จะดู ถู ก ดู ผิ ด ก็ ไ ม่ แ น่ ใจ แต่ ค ล้ า ยๆ
อย่างนั้น ที่สังเกตคือ เมื่อมีปัญหาหรือมีอะไร
เกิดขึ้น จะต้องลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็น
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ความผิ ด ของใครเป็ น
ความผิดของฝ่ายนั้น เป็น
ความผิ ด ของฝ่ า ยนี้ คื อ
มันจะต้องตัดสินว่ามีฝ่าย
หนึ่ ง ฝ่ า ยใดผิ ด และมี
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูก
ทางพุทธแล้ว เราไม่
ต้ อ งไปคิ ด ไปต� ำ หนิ ใ คร
ไม่โทษใคร เรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ละฝ่าย แต่ละคนล้วน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง
ปัญหา ทุกวันนีก้ ลายเป็นว่า
ถ้ า ใครโดนท� ำ ร้ า ย แล้ ว เราบอกว่ า เพราะเขา
ท�ำอย่างนั้นท�ำอย่างโน้นไม่ค่อยดี เราพูดอย่าง
นั้นไม่ได้ มันเป็นการโทษผู้ถูกกระท�ำ  อันนี้พูด
กั น มาก “Blaming the Victim” พู ด ไม่ ไ ด้
แต่ ถ ้ า เป็ น ทางพุ ท ธบอกว่ า เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
เกิ ด ขึ้ น เพราะมี เ หตุ ป ั จ จั ย มาประกอบกั น เข้ า
เรื่ อ งนั้ น มั น จึ ง จะเกิ ด ซึ่ ง เราก็ เ ปลี่ ย นจากว่ า
จะโทษใคร มาดู Contribution
Contribution คือ ส่วนร่วมของแต่ละฝ่าย
แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกัน คือ ให้เปลี่ยนมุมมอง
จากการมองคนไหนชั่ ว คนไหนดี คนไหนถู ก
คนไหนผิด มาเป็นเรื่องความสลับซับซ้อนในเหตุ
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดเรือ่ งนีข้ นึ้ ต้องแยกแยะ ต้องดูให้
ละเอียด ใช่คนนี้เป็นฝ่ายท�ำ แต่การที่อีกฝ่ายหนึ่ง
เขาพูดอย่างนี้ เขาท�ำอย่างนี้มันก็มีส่วน ฉะนั้น
เราก็ต้องถือว่าทั้ง ๒ ฝ่ายมีส่วน ฝ่ายหนึ่งอาจจะมี
ส่วน ๘๐ – ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนอีก
๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็แล้วแต่ แต่เราจะพ้นจาก
การแบ่งแยกเป็นขาวเป็นด�ำ เป็นชัว่ เป็นดี เป็นถูก
เป็นผิด ด้วยการเห็นว่าใครมีส่วนอย่างไรบ้าง  
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับเรา ปัญหาเกิดขึน้ กับครอบครัว

ปัญหากับศาสนาของเรา
ทุ ก อย่ า งล้ ว นเหมื อ นกั น
ไม่ ต ้ อ งตั ด สิ น ว่ า ใครถู ก
ใครผิด บางทีไปพิจารณาว่า
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั นี้
ฝ่ายไหนมีสว่ นสร้างปัญหา
บ้าง อย่างถูกเขากลัน่ แกล้ง
ถูกเขาเบียดเบียน ถูกเขา
เอารัดเอาเปรียบ แต่เรา
ไม่มีส่วนเลย นั่นอาจเป็น
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เรื่องนี้
เกิดขึ้นมาก็ได้ การที่เรา
ยอมรับว่า ปัญหาทุกๆ อย่าง เรามีส่วนไม่มากก็น้อย
ถึงจะน้อยนิด ก็ตอ้ งยอมรับว่า เรามีสว่ นอยูเ่ ช่นกัน
ปัญหาสังคมก็เช่นกัน เราล้วนมีส่วนท�ำให้
สังคมเป็นเช่นนี้ แล้วหลายสิ่งหลายอย่างในสังคม
ทีเ่ ราวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ มันไม่ดี ถ้าถามตัวเองตรงๆ ว่า
เราเคยมีสว่ นในการปล่อยให้ปญั หามาถึงขัน้ นีห้ รือไม่
คงได้ค�ำตอบว่า บางทีก็มีเหมือนกันนะ เพียงเพราะ
ค�ำว่า ขี้เกียจยุ่ง หรือไม่พร้อม หรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ปรับพฤติกรรม กาย วาจา ใจ ให้ถูกตรง
เมือ่ กีก้ ไ็ ด้บอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง
การกระท�ำ  การกระท�ำอย่างไร การกระท�ำที่
ช่วยให้เราได้รู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วปรับ
พฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ ให้ถูกต้อง
ตรงกัน เราต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต ทั้ง
ด้านในและด้านนอก
ปกติคนเราเมือ่ อยูใ่ นช่วงทีส่ บั สน ก็มกั ปล่อย
ชีวติ ให้ลอยไปกับกระแสทีม่ นั สลับซับซ้อน  ไม่คอ่ ย
อยูก่ บั ตัวเองเท่าทีค่ วร และเมือ่ อยูก่ บั ตัวเอง มันก็
ไม่เห็นรายละเอียด มันจะเห็นแต่ภาพหยาบๆ
บางทีก็หลงอยู่กับความคิด หลงอยู่กับอารมณ์
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อย่างวันก่อน อาตมาอ่านเรื่องของชาวตะวันตก
ผู้หนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปี หลังจากเขา
รั ก ษาตั ว แล้ ว อาการดี ขึ้ น เขาได้ เ ปรี ย บเที ย บ
ความรู้สึกช่วงชีวิตซึมเศร้าว่า เหมือนเป็นซีดีที่มี
เพลงตั้ง ๑๐ กว่าเพลง แต่ว่าตลอด ๑๐ - ๒๐ ปี
ที่ผ่านมา เขาฟังเพลงเดียวซ�้ำซาก นึกว่าซีดีนี้
มีเพลงเดียว แต่ตอนหายป่วย ไม่ใช่ว่าเพลงนั้น
มันจะหายไป แต่ตอนนี้มีเพลงเป็น ๑๐ เพลง

Quality Time ศึกษาด้านนอกและด้านใน
โรคซึมเศร้านี้ คือ อาการของจิตใจตกร่องว่า
เราแย่ เราท�ำอะไรไม่สำ� เร็จ แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้
ตลอดกาล เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ คือ ฟังแต่เพลงนี้
เพลงเดียว การที่เราจะประสบความส�ำเร็จที่จริง
ไม่ใช่อะไรทีใ่ ครๆ ก็ทำ� ได้ ทีท่ ำ� ไม่ได้เพราะคนอืน่ ก็
ไม่ยอมรับว่าตัวเราท�ำได้ เพราะมันไม่ใช่เพลงทีเ่ รา
ชอบฟังทุกวัน ฉะนั้น เราควรเปิดจิตให้กว้าง ต้อง
ให้เวลากับตัวเอง มีสำ� นวนภาษาอังกฤษ Quality
Time คือการให้เวลากับลูก หรือกับครอบครัว
มันไม่ได้นบั เป็นเวลาหรือนาฬิกา จะเป็นแบบไหน
Quality Time ไม่ใช่รีบๆ ร้อนๆ คือ อยู่ตรงนี้ท�ำ
เต็มที่ในเวลานั้น เรียกว่าเป็น Quality Time ทีนี้
เราก็ตอ้ งให้ Quality Time  กับตัวเองบ้าง เพราะว่า
เราจะเข้าใจตัวเอง เมื่อเราให้เวลากับตัวเอง
เหมือนเราจะเข้าใจคนอืน่ ก็ตอ้ งอยูก่ บั เขานานๆ
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ถึงจะรู้จักเขา เวลาเจอกันในสังคมทั่วไป ดูเผินๆ
กิรยิ ามารยาทดี น่ารักไปหมด แต่เมือ่ เราสนิทสนม
มากขึน้ ไม่ระมัดระวังตัวเองมากเท่าเดิม นิสยั จริง
ก็เริ่มออกมา ซึ่งเราก็ต้องใช้เวลากับคนๆ นั้น
ค่อนข้างมาก ถึงจะบอกได้ว่ารู้จักเขาดี
ตัวเราเองก็เหมือนกัน เราต้องให้เวลากับ
ตัวเอง การให้เวลากับตัวเอง มันมีผลท�ำให้เรา
รู้จักคน เราจะรู้จักคน ท�ำได้คือ ต้องฟัง ต้อง
อ่านข่าว หรือนวนิยายที่มีคุณภาพ ละครที่มี
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ในนวนิ ย ายหรื อ ละคร จะมี ก าร
วิเคราะห์จิตใจของปุถุชนที่ดีมาก แน่นอน เรื่อง
ศิลปะทั่วไปก็จะจบอยู่ในห้วงของปุถุชน แต่เรื่อง
การวิ เ คราะห์ กิ เ ลส วิ เ คราะห์ อ ารมณ์ ม นุ ษ ย์
นักเขียนเขียนได้ดีมาก อาตมาได้ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย์ จากนวนิยาย จากละคร
ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน ตอนนั้นชอบอ่าน ชอบดู
โดยเฉพาะผลงานของเชคสเปียร์ อาตมาพูดตรงๆ
นะอ่านไปสัก ๑๐ หน้า ได้มากกว่าคัมภีร์ไบเบิล
ทั้งเล่มเลย แต่ไม่ได้อ่านทั้งเล่ม คือมนุษย์เป็น
อย่างนี้ รู้สึกเข้าใจตัวเอง รู้สึกเข้าใจอะไรต่อ
อะไรมาก แต่นี้คือ ด้ า นนอก เป็นการศึกษา
ด้านนอก
แต่ด้านในนี้ เมื่อเราก�ำหนดลมหายใจเข้า
ลมหายใจออกแล้ว จิตใจที่มันเคยเพลินอยู่กับ
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อารมณ์ หรือว่า ลอยตาม
อารมณ์ ห ลากหลายนั้ น
มันก็จะต่อต้าน แล้วกิเลส
ต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้น ซึ่ง
เหมื อ นกั บ เราเป็ น หนู
ทดลอง เราจึงมีโอกาสได้
ดู อ ารมณ์ ต ่ า งๆ เรี ย กว่ า
เป็ น อารมณ์ ศึ ก ษา คื อ
บางคนเข้ า ใจว่ า นั่ ง สมาธิ
เพื่ อ จะได้ ค วามสงบและ
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ก่อนทีจ่ ะสงบ มันน่าร�ำคาญ
มั น เป็ น อุ ป สรรค หรื อ
น้อยใจว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น ที่จริงนี้แหละ คือ
ตรงที่จะได้ก�ำไรทางปัญญามากเลย เพราะจะ
เข้าใจในธรรมชาติของจิตใจ วิถีของจิต จะได้รู้
ว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉา
พยาบาท ความขี้ เ กี ย จขี้ ค ร้ า น ความฟุ ้ ง ซ่ า น
ความวุ่นวาย ความวิตกกังวล สิ่งเหล่านี้จะผุด
ขึ้นมาให้เราเห็น ให้เราได้ศึกษา แล้วเมื่อเราได้
เห็นได้ศึกษา จ�ำอันนี้ไว้ เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
และเมื่ อ เราเจออาการเหล่ า นี้ ในคนรอบข้ า ง
เราก็รู้ทันเขาด้วย

ป้ อ งกั น ตั ว จากภั ย ทาง
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ด้ ว ยการ
ภาวนา
ฉะนั้นถ้าเราภาวนาถูก
หลักพุทธศาสนา ข้อหนึ่ง
ทีค่ วรจะรูค้ อื รูท้ นั คนมากขึน้
รู้ทันเพราะอะไร เพราะเรา
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
กาย วาจา ใจ เพราะเราก็ดู
ในตัวเราเองไม่ใช่เชื่อไม่ใช่
สักแต่ว่าอ่าน สักแต่ว่ารู้
แล้วการรู้เท่าทันอารมณ์
ทั้งฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศล
ก็ เ หมื อ นกั น เมื่ อ เรารู ้ เราเห็ น คุ ณ งามความดี
ผุดขึ้นมาในจิตใจ เราก็ต้องรู้สึกตัวโดยไม่เข้าข้าง
ตัวเอง โอ้ นีม่ นั งาม เอ๊ะ อารมณ์นมี้ นั งามเหลือเกิน
แต่เมื่อเราเห็นในคนอื่นๆ หรือรู้สึกซาบซึ้ง บางที
ก็นำ�้ ตาไหลเพราะเราเห็นความงามของกุศลธรรม
ภายในตัวเราเองแล้ว เราจึงพร้อมที่จะรับรู้เมื่อ
ปรากฏในคนรอบข้าง คนที่บอกว่าเขารู้จักคนนั้น
คนนี้ดี ส่วนมากเขาจะเป็นคนที่มองคนในแง่ร้าย
มากกว่า แต่ทางพุทธเราไม่มองในแง่รา้ ย ไม่มอง
ในแง่ดี เราฝึกให้รู้ทั้งแง่ร้ายแง่ดี ตามความ
เป็นจริง แต่งานนี้ ความสามารถนี้ เกิดจากให้
Quality Time กับตัวเอง แล้วก็ศกึ ษาอารมณ์ของ
ตัวเอง จึงจะมีโอกาสเรียนรู้ได้มาก
การรู้เท่าทันอารมณ์ นอกจากเป็นประโยชน์
กับเราแล้ว ก็จะส่งผลดีกบั คนรอบข้างด้วย แล้วยัง
มีความส�ำคัญมากขึ้นๆ เป็นล�ำดับ ในทางสังคม
ทางโลก อย่างเช่นว่า เมื่อวานอาตมาได้คุยกับ
ผู้ปกครองโรงเรียนถึงเรื่องนี้ บทบาทของ Social
Media ในการบ่อนท�ำลายระบบประชาธิปไตย
เพราะว่าทุกวันนี้ แต่ละครั้งที่เราโพสต์อะไรใน

๔๗

Facebook เราบริจาคข้อมูลส่วนตัวใช่ไหม ให้เขา
ฟรีเลย แล้วเขาเก็บไว้ๆ จนกระทัง่ เขามีรายละเอียด
ของเรา ที่น่ากลัวมาก ละเอียดลึกซึ้งมาก ตอนนี้
ก็สามารถรู้ว่า คนกลุ่มนี้เขามีความคิดรังเกียจ
คนต่างชาติ แล้วก็ค้นข้อมูลจะเอาอะไรต่ออะไร
มุ่งที่พวกนั้นเพื่อกดปุ่มของคนนั้น เพื่อจะเกิดผล
ทางการเมือง ทีนี้ไม่ใช่แต่โลกการเมือง โลกทั่วไป
ในทุกวันนี้ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็จะ
ตกเป็นเหยื่อเขาได้ง่ายมาก แล้วก็มีเอกลักษณ์
ของคนทีถ่ กู หลอกลวงโดยสือ่ คือปฏิเสธว่าไม่จริง
ทุกคนจะเชือ่ คนอืน่ อาจจะใช่แต่ฉนั ไม่ ทุกคนก็คดิ
อย่างนั้น แต่ที่จริงทุกคนเป็น แต่เราสามารถ
ป้องกันตัวได้ดว้ ย วิธหี นึง่ ก็คอื เราต้องมีสติ พอเรา
อ่านอะไร แล้วมันเริ่มรู้สึกรังเกียจ รู้สึกโกรธ รู้สึก
ขยะแขยง  รูส้ กึ ยึดมัน่ มันจะรูต้ วั   สติจะเป็นผูบ้ อก
โอ้ นี่ข้อความนี้มันพยายามกระตุ้นอารมณ์เรา
ระวังนะ มันเป็นพิษเป็นภัย ทีนี้เราจะอ่านอะไร
ก็อ่านไปเถอะ แต่ถ้าจะให้ปลอดภัย ก็สังเกตว่า
สิ่งนั้นมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไร เพราะสิ่งที่เรา
อ่านนี้มันเป็นอาหาร สิ่งที่เข้ามาสู่สมองผ่านตา
ผ่านหูนเี้ ป็นอาหารทีเ่ ข้ามา ปกติเมือ่ เราทานอาหาร
เราหวังเรื่องความสะอาดใช่ไหม กลัวท้องเสีย แต่
เมือ่ สิง่ ใดทีม่ าทางตาทางหู ท�ำไมไม่ระวังเลย  ไม่กลัว
สมองเสียหรือ ฉะนัน้ สมองเสียนี้ มันอันตรายกว่า
ท้องเสียอีกนะ
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วิธีที่จะป้องกันตัวคือการภาวนา เราจะมี
ความรูไ้ วมาก อารมณ์เกิดขึน้ ท�ำไมเรารังเกียจหรือ
ว่าคนที่ไม่ชอบโดนท�ำร้าย เราก็สมน�้ำหน้าอะไร
อย่างนี้ นี่คือตัวบาปใช่ไหม บาปแท้ๆ ถ้าเราคิด
อย่างนั้น แล้วทุกวันนี้ความละเอียดในการที่จะ
บังคับจิตใจและหลอกลวงจิตใจ ที่พวกเราผู้บริโภค
อยู่ในสังคมไม่ทันรู้ตัว มันละเอียดมากขึ้นทุกวัน
จึงต้องส�ำรวมสิ่งที่น�ำเข้ามาสู่ชีวิตทางตา ทางหู
ให้ ม าก เราก็ ต ้ อ งกลั่ น กรอง เราก็ ต ้ อ งมี ส ติ
คอยรู้ตัวว่า สิ่งเหล่านี้มีผลทางจิตใจอย่างไร
นี่คือวิธีของพุทธ อาตมาจึงบอกไว้ตอนต้นๆ ว่า
ถ้ามีการสอน มีการอบรมตามหลักพุทธศาสนา
จะท�ำให้ไม่มีใครรังเกียจใคร ตรงกันข้าม อย่างที่
พม่ า เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ พ ม่ า ท� ำ ให้ พุ ท ธศาสนา
เศร้าหมองทั่วโลก เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ
ศาสนา ทีจ่ ริงอาตมาเข้าใจว่าไม่ใช่เรือ่ งของศาสนา
เป็ น เรื่ อ งของเผ่ า พั น ธุ ์ ม ากกว่ า แล้ ว ที่ เ ขา
วิเคราะห์ว่าเหตุปัจจัยที่ท�ำให้ชาวพุทธรุนแรงกับ
ชาวโรฮิงญานี้ ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่ Facebook
ช่วงตั้งแต่พม่าเปลี่ยนแปลง Facebook เจริญมาก
คนใช้ กั น เยอะ แล้ ว ก็ ใช้ ป ลุ ก ระดม เพื่ อ สร้ า ง
ความรังเกียจต่อกันและกัน ฉะนั้น พวกเราชาวพุทธ
ต้องระวังให้มากกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะในการที่จะ
ปล่อยให้อารมณ์อยูเ่ หนือธรรมะ เราต้องให้ธรรมะ
อยู่เหนืออารมณ์

ในประสบการณ์
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

ประสบการณ์สอบสนามบาลี
จากที่ ไ ม่ เ คยคิ ด
จะบวชเรี ย น หรื อ เป็ น
นั ก เรี ย นสายพระเณร
มาก่อน แต่เนื่องจากว่า
พอจะมีบญุ มาบ้าง สุดท้าย
จึงได้มีโอกาสบวชเรียนมาโดยตลอด และก็มารู้
เอาตอนที่ได้เรียนมาเรื่อยๆ นี่เองว่า บุญที่ส่งผล
ให้เราได้โอกาสบวชเรียนนั้น มีเท่าไรเราไม่ทราบ
แต่ทเี่ ราทราบแน่นอนก็คอื ว่า ถ้าไม่มบี ญ
ุ เราคงไม่
ได้มีโอกาสได้บวชเรียน ดังนั้น เราจึงต้องเรียนไป
เรือ่ ยๆ ยิง่ เรียน ยิง่ อยากเรียน อยากเรียนไม่รจู้ บ
เพราะความรูท้ เี่ ราเรียนมา ย่อมให้ความรูแ้ ก่จติ ใจ
เราได้เป็นอย่างดี
แน่นอนว่า ในปีแรกๆ ในฐานะเป็นเด็ก อายุ
เพียงแค่ ๑๓ ปี จะให้เข้าใจ หรือใส่ใจอย่างมุ่งมั่น

ต่อการเรียนพระธรรมวินัย ตอนที่ ๒
นั้น คงเป็นเรื่องยากส�ำหรับตนเอง
ในปีแรกที่ได้เรียนคือปี พ.ศ.๒๕๒๕ ชั้นแรก
ที่ได้เรียนในทางธรรม คือ ชั้น นักธรรมตรี และ
ค�ำแรกทีไ่ ม่เคยได้ยนิ มาก่อน มาได้ยนิ ในห้องเรียน
ก็ เวลาที่ พ ระอาจารย์ ที่ ส อน ณ เวลานั้ น คื อ
พระอาจารย์อรุ ปุ ตั ิ จรณธมฺโม จ�ำได้วา่ ท่านถามใน

๔๗

ห้องเรียนว่า รูค้ วามหมายของค�ำว่า เสพเมถุนไหม
ว่า หมายถึงอะไร ซึ่งท่านถามทุกรูปในห้องเรียน  
และจ�ำได้วา่ ตนเองได้ตอบไปว่า คือการเสพกัญชา
ครับ แต่จ�ำไม่ได้ว่า ท่านเฉลยหรือไม่ อย่างไร
พอในปี พ.ศ.๒๕๒๘  ขณะก�ำลังอ่านบทเรียน
ในห้องเรียนบาลี ก่อนที่พระอาจารย์ผู้สอนจะเข้า
มาในห้องสอน ได้อ่านพบภาษาบาลีประโยคหนึ่ง  
แล้วท�ำให้ เข้าใจว่า เป็นประโยคทีพ่ ดู ถึงเราโดยตรง
ซึ่ ง ก็ คื อ ประโยคว่ า “พุ ทฺ ธ สาสนตฺ ถ าย ชี วิ ตํ
ปริจฺจชามิ มีความหมายว่า ข้าพเจ้าขอสละชีวิต
เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา”
พอได้ เรี ย นธรรมบท ก็ ไ ด้ พ บบาลี ที่ พ ระ
พุทธเจ้าตรัสไว้อกี หลายประโยคมาก เช่น ประโยค
ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบค�ำถามแก่พระมหาปาละ
ว่า “คนฺถธุรํ วิปสฺสนาธุรนฺติ ทฺเวเยว ธุรานิ
ภิกขฺ ุ กิจทีพ่ ระภิกษุในพระพุทธศาสนา พึงกระท�ำ
มีเพียงสองอย่างเท่านั้น คือ คันถธุระ การศึกษา
พระปริยัติ และ วิปัสสนาธุระ การปฏิบัติตาม
หลักปริยัติ เป็นต้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ด้วยภาษาบาลีนั้น มีจ�ำนวนมากมาย ผู้ที่ท�ำการ
ศึกษาเท่านั้น  จึงจะมีโอกาสที่ดี  ได้พบพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากมาย หลากหลาย
ประการ และอาจได้เรียนรู้พระธรรมบทที่โดนใจ
หรือตรงใจตน แต่ถ้าไม่ได้ท�ำการศึกษา ก็จะไม่มี
โอกาสได้ทราบ และได้พบเจอข้อธรรมที่ตรงใจ
หรือโดนใจตนอย่างแน่นอน
การสร้างความดีแต่ละอย่าง จ�ำเป็นต้องอาศัย
ระยะเวลาทีย่ าวนานอย่างแน่นอน ตรงข้ามกับการ
ท�ำความชัว่ ทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยกาลเวลาเท่าไรนัก ก็มกั
จะมีความช�ำนาญกันได้งา่ ยๆ  ความจริงแล้ว  ทกุ ชีวติ
ต้องมีการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรียนรู้เรื่องบาปบุญ
คุณโทษ อะไรควร อะไรไม่ควร ชีวติ จึงจะมีโอกาส
เลือกปฏิบัติ ในทิศทางที่ดีมีประโยชน์ได้
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ในพระวินยั มีสกิ ขาบทๆ หนึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
บั ญ ญั ติ ไว้ ว ่ า “สิ กฺ ข มาเนน ภิ กฺ ข เว ภิ กฺ ขุ น า
อญฺ ญฺ า ตพฺ พํ ปริ ปุ จฺ ฉิ ต พฺ พํ ปริ ป ญฺ หิ ต พฺ พํ
อยํ ตตฺถ สามีจิ”
“ภิ ก ษุ ใ ดจงใจไม่ อ ยากเรี ย นรู ้ พ ระธรรม
วิ นั ย ภิ ก ษุ นั้ น ต้ อ งโทษเป็ น อาบั ติ ทุ ก กฏ”
ได้เรียนจึงได้รู้ไปเรื่อยๆ เช่นนี้ ยังได้ทราบ
วลีแปลกใหม่อีกวลีหนึ่ง ในพระวินัยปาติโมกข์
ก็คือ สมฺปชานมุสาวาททุกฺกฏ รู้ทั้งรู้แต่ไม่ยอม
พูดว่าตนมีอาบัติ หรือไม่ยอมแสดง หรือปลงอาบัติ
ทีต่ นต้องโทษอยู  ่ เรียกว่า  เป็นอาบัตทิ กุ กฏ  เพราะ
การโกหกโดยการไม่พูด
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๔๗

สืบเนื่องมาจากว่า พระภิกษุทุกรูปที่จะเข้า
รับฟังการสวดพระปาติโมกข์นั้น ต้องเป็นผู้ไม่มี
อาบัติติดตัว ถ้ารู้ตัวว่ามีอาบัติ ก็ต้องปลงอาบัติ
ก่อน เพื่อเป็นการเตือนพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่
อาจจะลืมไป หรือนึกไม่ได้วา่ ตนต้องอาบัตอิ ะไรไว้
ก่อนที่จะมีการแสดงพระปาติโมกข์ พระภิกษุ
องค์แสดงพระปาติโมกข์ จ�ำต้องมีการถามใน
ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ ในทุกๆ ครั้งว่า ถ้าพระ
ภิกษุรปู ใด ยังมีอาบัตอิ ยู  ่ ก็ขอให้ปลงอาบัตนิ นั้ เสีย
ก่อน เป็นการถามย�้ำถึงสามครั้งติดต่อกัน ถ้าพระ
ภิกษุรูปใดรู้ตัวหรือนึกขึ้นมาได้ว่าตนยังมีอาบัติ
อยู่ ในระหว่างที่ถามอยู่นั้น ก่อนจะครบสามครั้ง
ทางพระวินัยได้ก�ำหนดไว้ว่า พระภิกษุรูปนั้น
จ�ำต้องปลงอาบัตทิ นั ที หากปล่อยไปชนิดแบบเลย
เหล่านี้ เป็นเกร็ดความรูบ้ างส่วน ทีไ่ ด้มาจาก
ตามเลย หรือ ไม่ประสงค์จะปลงอาบัติ ประสงค์ การเรี ย นพระธรรมวิ นั ย ด้ ว ยภาษาบาลี ทั้ ง สิ้ น
จะปกปิด เป็นต้น จัดว่า เป็นผู้รู้ทั้งรู้ว่าตนมีอาบัติ ส�ำหรับประเด็นทีเ่ หลืออืน่ ๆ อีกมากมาย จะได้นำ�
แต่จงใจปกปิด ต้องโทษอาบัติทุกกฏ ชนิดสัมป- เสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป
ชานมุสาวาททุกกฏ (การโกหกโดยการไม่พูด)
ด้วยความปรารถนาดี สาธุ

แจก
หนังสือ

ชีวิตที่ดีที่สุด

หนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” เรียบเรียงมาจากธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ชยสาโร
(พระราชพัชรมานิต วิ.) ในการปฏิบัติธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ซึ่งท่านได้สรุปแนวทางว่า “ชีวิตที่ดีที่สุด” คือชีวิตแห่งการศึกษาและปฏิบัติตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า เพื่อขจัดอวิชชา เพื่อปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายในจิตใจของตน
เพื่อเข้าถึงปัญญา เข้าถึงความกรุณา เข้าถึงความบริสุทธิ์ หรือความเป็นอิสระภายใน
วารสารโพธิยาลัย ยินดีมอบให้ทุกท่านที่เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสาร
โพธิยาลัย ส่งมาเพื่อคณะผู้จัดท�ำได้น�ำความคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงคุณภาพของวารสาร
ต่อไป ส่งความคิดเห็นมาที่ ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@gmail.com
หรือ เขียนเป็นจดหมาย ส่งไปรษณีย์มาที่ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย
ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย)
หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด กรุณาส่งด่วนก่อนหนังสือจะหมด โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน
ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

เรียนบาลี

ธรรมกถา
พระราชปริยัติธาดา

ให้เข้า (ไปใน) ใจได้อย่างไร

บาลี...ยังจ�ำเป็นต้องเรียนอยู่หรือ
สวัสดี ดีใจที่ได้เห็นพระเรียนบาลีกันเยอะๆ
ส�ำหรับวัดผม พระเรียนบาลีกันน้อยลง เด็กๆ ไม่
ค่อยบวช เณรก็น้อยลง บาลีจ�ำเป็นอย่างไรต้อง
เรียน เมือ่ ก่อนญาติโยมมาถามว่าพระเรียนบาลีกนั
ไปท�ำไม บาลีเป็นภาษาทีไ่ ม่ได้ใช้ ทัว่ โลกก็ไม่ได้ใช้
เคยถามอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าถ้าไม่ให้พระเณร
เรียนบาลี แล้วจะให้เรียนอะไร  เขาก็แนะน�ำว่าให้
เรียนวิชาทางโลกบ้าง  เรียนแบบในมหาวิทยาลัย
ให้พระเณรมีวิชาการให้ทันชาวโลก ผมก็ลองฟัง
เขาชี้แจงเกือบชั่วโมง พอดีเขาหมดค�ำพูด ผมเลย
พูดให้เขาฟังว่า ในพุทธศาสนานีพ้ ระพุทธเจ้าไม่มี
นโยบาย หรือมีค�ำสอน ให้พระศึกษาเล่าเรียน
เพื่อไปเป็นลูกจ้างใคร ไม่ให้ไปเป็นผู้รับจ้างใคร
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มจากภาษาบาลีเพื่อ

พัฒนาจิตของตน พัฒนาชีวติ ของตน ให้หา่ งไกล
จากอบายเท่านั้น ห่างไกลจากอบาย เป็นสิ่ง
เริ่มต้นของการศึกษา
ศาสนาพุทธได้บนั ทึกค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ไว้ด้วยภาษาบาลี ในอักษรของชาติต่างๆ จึงเป็น
หน้าที่ของพระเณร ในการศึกษาภาษา หลัก
ไวยากรณ์ของบาลีผา่ นอักษรของตน ไม่วา่ จะเป็น
อักษรไทยก็ดี อักษรพม่าก็ดี แล้วแต่ประเทศนัน้ ๆ
ถามว่าเขาแปลอยู่แล้ว ท�ำไมไม่เรียนจากค�ำแปล
แล้วเราอยากทราบหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าตรัส
อะไรไว้บ้าง มีความหมายอย่างไร ถ้าเราเรียน
เฉพาะภาษาไทยอย่ า งเดี ย วที่ เขาแปลออกมา
ภาษาไทยก็มีฐานรองรับบาลีได้เพียงส่วนหนึ่ง  
ไม่ใช่ทั้งหมด
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“บาลี” ภาษาที่ตายแล้ว แต่รักษาค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างมั่นคง
บาลี เป็นภาษาที่ลึกซึ้ง ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่
วัดท่ามะโอ มีคนบอกว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาที่
ตายแล้ว ไม่จำ� เป็นต้องเรียนก็ได้ หมายความว่า
มันไม่เจริญในโลกแล้ว มันเติบโตไปไม่ได้แล้ว
ควรเรียนภาษาทีค่ นนิยมในโลกดีกว่า ก็ไม่ได้ตอบ
อะไร เพราะเขาไม่ได้พดู ให้เราฟัง เขาพูดกับครูบา
อาจารย์ แต่เราได้ยนิ ท่านทัง้ หลายได้ยนิ ว่าภาษา
บาลีเป็นภาษาที่ตายแล้ว ท่านรู้สึกอย่างไร คิด
อย่างไร มันเป็นไปตามนัน้ ใครมีความเห็นอย่างไร  
ผมเองก็คิดว่าบาลีเป็นภาษาที่ตาย มันไม่เหมือน
ภาษาอืน่ ๆ ภาษาไทยเป็นภาษาทีย่ งั เป็น ยังมีชวี ติ
อยู่ มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง เราอาจฟังค�ำคนรุ่นเก่าไม่รู้เรื่อง เรา
ฟังค�ำรุ่นปู่รุ่นย่าหรืออ่านหนังสือโบราณไม่เข้าใจ  
เพราะในรุ่นนั้นเขาเข้าใจภาษาของเขา พอมาถึง
รุน่ เรา ภาษามันเปลีย่ นแปลงไปมาก ฟังภาษาเก่า
ก็ไม่รเู้ รือ่ ง ถ้าเราเรียนภาษาไทยรุน่ ของเราผ่านไป
อีก ๑๐ ปี ๒๐ ปี เด็กในอนาคตก็ฟังภาษาเราไม่รู้
เรื่องเช่นกัน อย่างนี้เป็นภาษาที่ยังไม่ตาย ภาษา
ยังดิ้นอยู่ คือ ความหมายไม่คงที่
ผมคิดว่าส่วนเบือ้ งต้น ภาษาบาลีเป็นภาษา
ที่น่าศึกษา ส่วนลึกลงไปคือบันทึกค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะใช้ภาษาที่ไม่เปลี่ยนแปลง  
แม้ผ่านกาลเวลามานาน ถ้าเราเรียนภาษาบาลี  
เรียนหลักไวยากรณ์ จะกี่ยุคกี่สมัย ความหมาย
ยังคงที่ พระเถระรุ่นก่อนเรามาเป็นพันๆ ปี ท่าน
อ่านบาลีแล้วมีความเข้าใจว่าอย่างไร ผ่านมาถึงเรา
สองพันกว่าปีแล้ว เราแปลบาลีนั้น เราอาจมี
ความเข้าใจได้เหมือนท่าน ถ้าเราเข้าใจหลักภาษา
ได้ถูกต้อง เราจะรู้พุทธประสงค์ได้ใกล้เคียงกับ
พระมหาเถระแต่กาลก่อนเลยทีเดียว

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ถวายมุทิตา

อีกอย่าง เมื่อเป็นภาษาที่ตายแล้ว ไม่ดิ้น
ความหมายไม่เปลี่ยน ยังคงรักษาเนื้อความได้
ชัดเจน เมื่อเราเรียนแล้ว ใคร่ครวญด้วยจิต ด้วย
ปัญญาแล้ว เราสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง
เมื่อปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ผลของมันก็เป็นผล
ที่ถูกต้อง เราก็ได้รับผลที่ถูกต้องเช่นกัน เพราะ
ฉะนั้น ภาษาบาลีในความรู้สึกของผม เป็นภาษา
ที่เรียนแล้วไม่ก่อทุกข์ เป็นภาษาที่เรียนแล้ว เริ่ม
เข้าใจตนเองมากขึ้นทุกวัน เริ่มเข้าใจชีวิตของตน
เรียนแล้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริง เพราะ
อะไรเราจึงเรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนใน
ภาษาบาลี เพราะแม้หลักการของภาษาก็ทำ� ให้เรา
เลื่อมใสได้แล้ว ว่าภาษานี้ได้ปกป้องค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้อย่างรอบคอบ ครบถ้วนกระบวน
ความจริงๆ ท�ำให้เราค่อยๆ แกะเข้าไปๆ แล้วเข้าใจ
พระพุทธประสงค์ได้  เมื่อศัพท์บางศัพท์ ประโยค
บางประโยค หรือค�ำพูดบางค�ำพูด เราฟังแล้ว
ก็ชื่นชมค�ำสอน
เมือ่ เราได้อา่ นพุทธพจน์ผา่ นภาษาบาลี ท�ำให้
เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้  สิ่งที่เราเคยชื่นชม จริงๆ ตรง
กันข้ามกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ก็มีไม่ใช่น้อย  
ท�ำให้เราเปลี่ยนความคิดได้ มองเนื้อหาของค�ำ
ที่เราได้ฟัง ได้ยินมา ที่เคยคิดและเข้าใจว่าถูก
ต้อง เมื่อใคร่ครวญด้วยปัญญาจริงๆ ด้วยวิธีของ
พระพุทธเจ้าจริงๆ จะเห็นว่าถูกนิดเดียว ผิดมาก
เพราะฉะนัน้ การเรียนบาลี จึงต้องสืบค้น  ยิง่ เรียน
ยิ่งสนุก ยิ่งเรียนยิ่งมีความสุข เรียนแล้วไม่มีเบื่อ
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บาลี พระเณรต้องรู้ เรียนแล้วยิ่งลึกซึ้ง
ที่จริงผมยังอยากเรียนบาลีอยู่ แต่มันอายุแก่
เร็วไป ๓๐ ปี ก็เลยเรียนไม่ไหว แต่ก็แอบเรียนอยู่
นะ คือผมก็อาศัยเรียนกับเณรทุกวัน ทุกวันนี้ยัง
เข้าห้องนั้น ออกห้องนี้ เวลาครูติดธุระ ก็เข้าไป
คุย ไม่ใช่เข้าไปสอน ในความคิดของผมคือไปให้
เณรสอน บางทีสิ่งที่เราพูด สิ่งที่อธิบายสองรอบ
สามรอบ ถามเณรเข้าใจไหม... เงียบสนิท เหมือน
ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกตรงนั้นเลย ถามอีกว่า ที่เงียบ
นี่เข้าใจใช่ไหม... ตอบว่าไม่เข้าใจ ท�ำไมไม่เข้าใจ...
ไม่ได้ฟังครับ ท�ำไมไม่ได้ฟัง... มันไปไหนไม่รู้ครับ
ท�ำไมปล่อยให้มันไป มันเพลิน  
เวลาเณรตอบอย่างนี้ ความรู้สึกของผม คือ
เณรก�ำลังสอนเรา ถ้าเราเอะอะโวยวาย เณรจะจับ
ได้ว่าเราเรียนไม่ผ่านจะมาสอนอะไรเขา คิดอย่าง
นี้แล้วมีความสุข บางทีเณรตอบค�ำถามเรา ไม่ได้
ดูค�ำถามเราเลย ไม่ได้ตอบค�ำถามเราเลย เราต้อง
ข�ำ คิดได้อย่างไร เราคิดแบบนั้นไม่ได้นะ สิ่งที่เรา
ไม่ได้สอนไม่ได้บอก เณรตอบได้ เณรไม่ใช่คนโง่นะ
อย่างนี้เป็นคนเก่ง ที่นี่มีไหม ไอ้ที่สอนเกือบตาย
ไม่ ต อบ แต่ ค� ำ ถามเดิ ม นั่ น แหละ ตอบไม่ ต รง
ค�ำถาม จนเราคิดว่าเราถามผิด ดังนั้น บาลี พระ
เณรต้องรู้ เรียนแล้วยิ่งลึกซึ้ง  
หลายค�ำ  หลายประโยค เรียนแล้วไม่เข้าใจ
ต้องใช้เวลา อ่านธรรมะจากภาษาบาลี อ่านแล้ว
อ่านอีก ใคร่ครวญแล้วก็คิดไม่ออก ต้องอาศัย
กาลเวลาผ่านไป อ่านไปๆ ถ้าวันหนึ่งเกิดโป้ง มัน
ไม่ต้องนอนเลย มันมีแรงมากเลย มันมีความสุข
เราเข้าใจธรรมะอะไรสักอย่าง แค่ครั้งเดียวก็คุ้ม
แล้วต่อการเรียนบาลี แล้วมันเป็นตัวอย่าง เป็น
แบบอย่างให้เรา ทุกค�ำที่เห็น ต้องฟัง ต้องคิด
ให้มันละเอียด หลายๆ ครั้ง หลายๆ รอบ ท่าน
สัง เกตไหม ท่ า นเรียนเรื่องรูปสิทธิ เรียนรอบ
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ทีห่ นึง่ เราเข้าใจสูตรเหล่านีท้ ำ� หน้าทีอ่ ะไร ว่าศัพท์
ท�ำหน้าทีอ่ ะไร กระบวนการของสูตรกีส่ ตู รในชุดนี้
ท�ำหน้าทีร่ บั งานต่อเนือ่ งกันแล้วมันส่งต่อให้อกี ชุด
เป็นกระบวนการ รอบแรกเราเรียนไป เห็นแค่นี้
ถ้าเราทบทวนแล้วเรียนรอบสอง ใคร่ครวญให้ลึก
ซึง้   และถ้าได้ฟงั จากครูบาอาจารย์เพิม่ เราจะรูส้ กึ
ว่า ไม่ใช่แค่ฟงั ท�ำให้เราจับกลุม่ ของสูตรได้เท่านัน้
ท่านเรียนแล้วคิดอย่างไรไม่ทราบแต่ตอนผมเรียน
รูปสิทธิ รอบแรก เรียนไปแล้วเกิดความอัศจรรย์ใจ
ผมเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดี ฟังอะไร อ่านอะไร
เรียนอะไร ชอบคิดตลอด แล้วคอยจับผิด เรียนแล้ว
ก�ำหนดเนื้อหาไว้ แล้วจับผิดว่ามันจะซ�้ำกันไหม
ว่ามันจะผิดเพี้ยนกันไหม จะคัดค้านกันเองไหม
เรียนแล้วหาไม่ได้หาไม่เจอ แต่กลับเจอว่าท่านกลัว
เราจะคิดอย่างนั้น ท่านอธิบายให้เสร็จ ท่านท�ำ
ประเด็นค�ำถาม - ค�ำตอบ เพราะท่านรูอ้ ยูว่ า่ มาถึง
รุ่นเรา ความลึกซึ้งคงไม่มี ต้องถามให้ด้วยเพื่อให้
เรารู้ เณรข�ำนะ ว่าท�ำไมไม่บอกประโยชน์มาเลย
มาถามท�ำไม
เณรก็คิดอีกอย่างก็คิดเก่งนะ แต่เรากลับ
เลื่อมใสผู้ที่ตั้งสูตรขึ้นมา น�ำอุทาหรณ์ขึ้นมา มัน
อัศจรรย์มาก คอมพิวเตอร์ก็ไม่มี ท่านรวบรวม
ด้วยอะไร ว่าบทนีอ้ ยูท่ ไี่ หน อันนีเ้ ป็นศัพท์อภิธรรม  
อันนีเ้ ป็นพระสูตร  รวบรวมมามากมาย ด้วยอะไร  
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ด้ ว ยการเรี ย นของท่ า น
มากมายหลายรอบ ทรงจ�ำ
พระไตรปิ ฎ กได้ ห มด
อรรถกถาได้ ห มดอะไร
ได้หมด แล้วเปรียบเทียบ
แล้ ว ท่ า นก็ รู ้ ว ่ า รุ ่ น ต่ อ มา
ต้องโง่กว่าแน่ ท่านก็เลย
ท�ำค�ำถาม - ตอบ เพื่อให้
ไอ้ พ วกโง่ ๆ จะรู ้ ไ ด้ บ ้ า ง
ผมก็คิดอย่างนี้นะ
ถึ ง โง่ ข นาดไหน ถ้ า
ลองตั้งใจเรียนคัมภีร์ที่เรา
เขียนไว้ให้ มันต้องฉลาด
ได้บ้าง ต้องตั้งใจเรียน มัน
เป็นวิธที อี่ ศั จรรย์ ท่านลอง
เรียนไปเรื่อยๆ แล้วเปรียบเทียบและจับผิดด้วย
บางทีมนั มีชอ่ ง บางองค์เรียนแล้วจับผิด แต่จบั ผิด
คนละแบบกับผม อย่างไปเรียนคัมภีร์ของท่าน
โมคคัลลานะ คัมภีร์นี้ละเอียดกว่า ไปเอาอาจารย์
มาสู้กัน เอาอาจารย์มาทะเลาะกัน แต่ผมไม่คิด
อย่างนี้ หลายคัมภีร์ท่านพยายามช่วยเรา คิด
ให้มันละเอียด แล้วบอกว่า ถ้าเธอไปเห็นตัวรูป
เช่นนี้  ท�ำอย่างนี้ก็ได้ อาจารย์อีกคัมภีร์บอกว่าถ้า
ท�ำแบบนี้ไม่ส�ำเร็จ ท�ำแบบนี้ได้อีก  
อีกคัมภีร์บอกว่า ท�ำทั้งสองอย่างนี่ดีแล้ว
เผือ่ เธอลองคิดใหม่ ตัง้ ธาตุใหม่มนั ก็แปลได้อกี ก็มี
อีกคัมภีรห์ นึง่ พระอาจารย์เหล่านัน้ หลายๆ คัมภีร์
ท่านพยายามทุกวิถที าง ทีจ่ ะท�ำให้เราโง่นอ้ ยทีส่ ดุ
แต่บางองค์เรียนแล้วกลับไปเอาท่านมาทะเลาะ
กัน เรียนแบบไม่ถูกวิธี เรียนแบบนี้แล้วก็เครียด
อย่างหยาบ สู้คัมภีร์นี้ไม่ได้ อันโน้นก็ว่าคัมภีร์น   ี้
เราเรียนด้วยจิตทีไ่ ม่เป็นกุศล ไม่คดิ ให้มนั ประณีต
ไม่คิดอย่างชาญฉลาด จะท�ำให้เราเสียประโยชน์

บาลี . ..ยิ่ ง เรี ย นยิ่ ง ลึ ก ซึ้ ง
ยิ่งเรียนยิ่งสนุก
พระอาจารย์ทุกท่านที่
เรียบเรียงคัมภีร์มา ความ
ประสงค์ของท่านมีอย่าง
เดียวคือท�ำอย่างไรเราจึง
จะรู้พุทธพจน์ เข้าใจพุทธ
พจน์ ไ ด้ โ ดยวิ ธี ที่ ส ะดวก
ฉะนั้น ในการเริ่มต้นเรียน
หนังสือ ผมจะตั้งใจเรียน
เวลาที่ เ บื่ อ ที่ สุ ด ของผม
คือเวลาป่วย ถึงเป็นไข้ก็
ไปเรียน จนอาจารย์ต้อง
บอกว่า ถ้าไม่พักบ้าง อาจ
จะไม่ ไ ด้ เรี ย น คื อ มั น จะ
ตายเสียก่อน เวลาที่เข้าห้องเรียนแล้วมันเงิบๆ
ลอยๆ เหม่อลอย ในเวลาที่ผมเรียนภาษาศาสนา
ทั้งบาลี วินัย พระสูตร ผมนึกไม่ออกว่าผมเคย
ง่วงหลับสัปหงกตอนไหน เวลาเรียน เห็นอาจารย์
อ่านแต่ล ะสูตร เห็นท่านจัดมาเรียบเรียง ผม
ชอบจินตนาการว่า ท่านนั่งอยู่ที่ไหน แล้วเขียน
อย่างไร ท่านสอนเราอย่างไร อย่างเวลานี้ ที่นี่
อาจารย์จึงมาสอน ท่านลองนึกว่าเราก�ำลังฟัง
อาจารย์พทุ ธัปปิยะผ่านอาจารย์จงึ จริงๆ เราไม่ได้
เรียนกับอาจารย์จึง ความรู้ทั้งหมดในนั้นเป็นของ
ท่านอาจารย์พุทธัปปิยะ เพียงแต่ผ่านการแสดง
ของอีกคนหนึง่ เท่านัน้   ผมชอบคิดอย่างนี  ้ ผมมีนสิ ยั
อีกอย่าง  เวลาอาจารย์สอน  เมือ่ ผมสงสัยก็จะถาม
เลย อย่างนี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้ไม่เข้าใจครับ ขออีก
รอบได้ไหมครับ คิดจะถาม ถามเลย ไม่ใช่ถาม
เฉพาะในห้องเรียน นอกห้องเรียนก็ถาม
อาจารย์หลายรูป เณรก็ถามหมด อาจารย์
มหาประนอมไปเรียน ตอนนั้นท่านเป็นเณร ท่าน

๔๗

เรียนก่อนผม ผมถามท่านจนเบื่อเลย ไม่มีวันไหน
ที่ไม่ถาม เวลากวาดวัดก็ถาม ล้างจานก็ถาม คือ
มันมีเรื่องให้ถามเยอะแยะไปหมด ผมนี่นิสัยไม่ดี
คือถ้าสงสัยจะนอนไม่หลับ ตัวหนังสือมันจะขึ้น
ลอยไปมาข้างเพดานให้คิดอยู่อย่างนั้น อาจารย์
มหาสมใจ วัดสะพานสูง ท่านพักอยูก่ ฏุ เิ ดียวกับผม
อยู่คนละห้อง ผมไปขอพรท่านว่าถ้าผมสงสัย
ตอนไหน ผมขอถามท่านได้ทุกเวลาเลยได้ไหม
อาจารย์ก็ใจดี๊ดี บอกว่า มาถามได้ทุกเวลา เว้น
เวลาเข้าห้องน�้ำเท่านั้น ผมก็ปฏิบัติตามเลย
บางคืนตีหนึ่งก็เคาะห้อง ป๊อก ป๊อก ป๊อก
อาจารย์ครับ อาจารย์ตอบ ตอนฟังก็เข้าใจ พอ
กลับไปคิดก็สงสัย กลับมาเคาะห้อง ป๊อก ป๊อก
ถามอีก เป็นอย่างนีบ้ อ่ ยๆ มีอาจารย์มหาสมใจองค์
เดียว ที่ไม่เบื่อผม กลางวันก็ถาม กลางคืนก็ถาม
บางองค์บอก (โดยเฉพาะเณร) เณรบางองค์บอก
“หลวงพี่ อาทิตย์นี้ห้ามถามเลยนะ” ปิดโอกาส
ถามเลย ก็บอกเณร ไม่ถามก็ได้ กวาดวัดอยู่ ผมก็
คุยกับแก คุยไป คุยไป พูดให้ฟงั ที ตรงนีเ้ ป็นไง ไหน
เป็นคนเรียนมารุน่ ก่อนอธิบายซิ  ไหนบอกไม่ให้ถาม
ก็ไม่ได้ถามไง ให้คยุ ไหนคุยให้ฟงั หน่อยเรียนมาแล้ว
ก็คุยให้ฟังหน่อย ไม่ได้ถาม ก็ต้องมีวิธีนี้
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จริงๆ ผมไม่ใช่คนเรียนเก่งนะ ในบรรดารุ่น
เดียวกันผมว่าผมโง่ทสี่ ดุ คือมันสงสัยไปหมด ไอ้นกี่ ็
ถาม ไอ้นกี้ ใ็ ห้เขาเล่าให้ฟงั แล้วถ้าผมเรียนแล้วคิด
อะไรได้นะ โอ มันภูมใิ จ เราคิดได้นะ ผมจะเป็นคน
บ้ายอนิดหนึง่ กวาดๆ อยู่ จับข้อมือเขาไว้ เดีย๋ วจะ
มีอะไรพูดให้ฟัง แล้วๆ เล่าๆ แล้วก็ถามว่าถูกไหม
ถูก ถูก ถูก เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งไป จับข้อมือไว้ อย่าให้
ไป ท่านคิดว่าอย่างไร คิดอย่างผมไหม เหมือนไหม
ไหนลองว่าไปซิ  ท่านลองท่องอะไรก็ดี อ่านอะไร
มาก็ดี อ่านมา ๑ รอบ ฟัง ๑ รอบ คิด ๑ รอบ
แล้วลองไปจับมือใครก็ได้ อย่าให้เขาเดินหนี แล้ว
เล่าให้เขาฟัง เล่า เล่า เล่า แล้วมันจะเป็นของเรา
“เข้าใจไหม” ไม่ใช่แค่ตอบได้ คือ มันต้องเข้าไป
อยู่ในใจ
ท่านเ คยได้ยนิ อาจารย์ถามไหม ว่า เข้าใจไหม
แล้วเราตอบว่า เข้าใจ ผมชอบคิดค�ำนี้ ผมเอาค�ำ
นี้มาคิด มันคืออะไร เข้าใจไหม ตอบได้ก็ว่าเข้าใจ
หลายคนก็ตอบได้ แต่มนั จะผิดหรือถูก เท่านัน้ เอง  
ผมเอาไปคิด นานๆ เข้า  ผมก็รวู้ ่า เข้าใจ มันไม่ใช่
แค่ตอบได้ คือ มันต้องเข้าไปอยู่ในใจ ท�ำอย่างไร
มันถึงจะเข้าไปอยูใ่ นใจของเรา มันต้องหาวิธี อ่าน
หลายรอบ ท่องหลายรอบเดี๋ยวมันก็ลืม ท่องอีก
อ่านอีก นอนตืน่ มาหายเรียบ ไปบิณฑบาตก็นกึ ไม่
ออกเลยว่าเราอ่านอะไรมาบ้าง ต่อมาก็บอก มานี่
เณร จับข้อมือเณรไว้กอ่ นแล้วท่องให้ฟงั อธิบายให้
ฟัง เขาจะฟังไม่ฟงั ช่างเขา เราอยากให้เขาได้ฟงั ค�ำ
ของเรา พอเวลาได้พูดออกไป มันจะไหลเข้าไป
อยู่ในใจของเรา เราท่องมา ๑๐ รอบ ฟังมา ๑๐
ครัง้ แต่ไม่เล่าให้ใครฟัง ไม่นานมันก็หายไป เพราะ
มันจะอยู่แค่หู แค่ตา แค่ปากเท่านั้น  แต่เวลาไป
จับมือใครแล้ว เราไปเล่าให้ใครฟัง ตามที่เราอ่าน
มา ฟังมา ท่องมา คิดมา มันกลับไหลสวนเข้าไป

อยู่ในใจของเรา แล้วเราจะจ�ำได้นาน ท่านเคยท�ำ
อย่างนี้บ้างไหม ผมท�ำแบบนี้  
ถ้าเรียน แล้วไม่เล่าให้ใครฟัง ท่องมาแล้วไม่
ท่องให้ใครฟังเลย ไม่ได้ท่องส่งเลย ไม่นานมันก็
หาย มันไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจเรา กลางคืนผมชอบ
อ่านพระไตรปิฎก อ่านแล้ว คิดแล้ว ทบทวนแล้ว
วางหนังสือ เช้าตื่นมาหายเลย ยังไม่ทันล้างหน้า
หายแล้ว หายก่อนล้างหน้าเลย ตอนหลังก็ใช้วิธี
เช้าตื่น ท�ำวัตรเสร็จ ต้องหาทางเล่าให้ญาติโยม
ฟัง หรือหลอกเณรมาฟังบ้าง ก็เล่าให้ฟัง มันก็จะ
อยูใ่ นใจเราเลย  แล้วถ้ายิง่ เล่าหลายๆ ครัง้   ไม่ตอ้ ง
ท่อง มันจะอยูน่ า้ น นาน  แล้วบางทีมนั เหมือนกับ
จะหายไปแล้วนะ มันนึกไม่ได้แล้วเหมือนถูกปิดไป  
แต่พอได้ยินใครพูด ก็นึกขึ้นได้   ไหลเลย ไหลพรู
มันไหลออกมาจากใจ ในคัมภีร์โลกนิติ ท่านกล่าว
ไว้ ท่องกันได้ใช่ไหม
   โปตฺถเกสุ จ ยํ สิปฺปํ     ปรหตฺเถ จ ยนฺธนํ
   ยทา กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน     น ตํ สิปฺปํ น ตํ ธนํฯ
ความรูอ้ ยูใ่ นต�ำรา ทรัพย์อยูใ่ นมือของบุคคลอืน่
เมื่อมีเหตุจ�ำเป็น ต้องใช้ในกาลใด ในกาลนั้น
ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
ความรูอ้ ยูใ่ นต�ำรา ลืมเอาต�ำรามา ถูกเขาถาม
หมดสภาพเลยตอนนั้น เป็นชาวบ้านทรัพย์อยู่ใน

กระเป๋าคนอื่น เกิดมีเหตุจ�ำเป็นต้องใช้ด่วน จะไป
รูดซิปเอาเงินในกระเป๋าคนอืน่ ก็เป็นการลักทรัพย์
ติดคุกใช่ไหม มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ ความรู้ต้องอยู่
ที่ไหน ใช่ ความรู้ต้องอยู่ในใจ ทีนี้ท�ำอย่างไรมัน
จะเข้ามาสูใ่ จ คนโบราณเลยถามว่าเรียนเข้าใจไหม
เรียนแล้วเข้าไปสู่ในใจไหม ไม่ใช่เรียนแล้วตอบได้
ไหม เรียนแล้วมันทรงไว้ มันเข้าไปขังไว้ในใจหรือ
เปล่า เรียนแล้วควรให้มันทรงไว้ ให้มันขังไว้อยู่
ในใจเรา ให้มันใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการใช้ เพราะ
ฉะนัน้ อย่าเรียนแบบคนใบ้หลับฝัน มันเล่าไม่ออก
อยากเล่าแต่เล่าไม่ได้ เรียนอย่างไร เรียนให้มัน
เข้าไปสู่ใจ ของเรา แล้วใช้ได้ทุกขณะที่ต้องการใช้
วิธีเรียนของบาลีใหญ่ ที่ท่านได้เรียบเรียง
วิธีเรียนไว้อย่างดี  ให้เราคิดอย่างนี้เองคงท�ำไม่ได้  
ท่านท�ำเป็นล�ำดับ ตั้งอุทาหรณ์ไว้  มีกระบวนการ
ท่องสูตร แปลสูตร ศัพท์ทกุ ตัวช่วยกันแปล ช่วยกัน
ท�ำหน้าที่ อธิบายให้เราเข้าใจ ให้เรารู้เรื่อง มัน
เป็นวิธที เี่ ราเคยเรียนมาจากทีอ่ นื่ ไหม มันเป็นวิธที ี่
เราเคยเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆ ไหม ไม่มีครับ  
เป็นวิธลี ำ� ดับไว้ดมี าก ต่อมาเปิดเรียนอรรถกถาแล้ว
จะมีวธิ ที ไี่ วยากรณ์เอามาอย่างนี้ ท่านเอามาจากไหน
ท่านเอามาจากพุทธพจน์ ใช้วิธีนั้นเลย เพื่อท�ำ
ความเข้าใจในค�ำสอนพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจน
ในแต่ละเรือ่ ง แต่ละศัพท์ เพือ่ ไม่ให้คลาดเคลือ่ นไป
เพราะในการเรียนศาสนาแบบคลาดเคลื่อนก็ท�ำ
ให้ เราเสี ย ประโยชน์ เมื่ อ จ� ำ ผิ ด ก็ เข้ า ใจผิ ด
เข้าใจผิดก็ปฏิบัติผิด ปฏิบัติผิดผลก็ผิด อย่างนี้
เพราะฉะนั้น บาลีใหญ่จึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนมาก
เพื่ออะไร
ต่อไปนี้เป็นค�ำถามครับ ท่านมาเรียนบาลี
ใหญ่มีจุดประสงค์อะไรครับ องค์ไหนจะตอบครับ
ไม่ต้องหันไปหาเพื่อน เป็นเรื่องของเราเอง องค์
อื่นๆ นิ่งสนิทเลย คล้ายๆ ทะเลหลับ
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คัมภีร์เรียนบาลี เป็นต�ำราชั้นเลิศ เปิดทางสู่
ขุมทรัพย์ทางปัญญา
เริ่มเดิมทีนั้น ผมถูกอาจารย์สอนให้อยู่ป่า
จาริกไปทั่วๆ อาจารย์ก็สอนกรรมฐาน สอนทั่วๆ
ไป สอนวินัยการอยู่ป่า แล้วก็เที่ยวไปกับอาจารย์
หลายปี อาจารย์ก็ท้ิงแล้ว ห้ามตามอีก อาจารย์
ทิ้งแล้วก็ต้องอยู่คนเดียว วันหนึ่งเดินไปใกล้ๆ
จะถึงพิษณุโลก มีคนหนุ่มคนหนึ่งมาถาม ก็ถาม
เรื่องจิตๆ ใจๆ นี่แหละ เรายังไม่เข้าใจ ก็ตอบ
เขาว่าตอบไม่ได้ยังไม่ได้เรียน คนหนุ่มนั้นเขา
บอกว่าเขาเป็นนายร้อยต�ำรวจเอก ก็เลยคุยกัน
ตัง้ แต่นนั้ เลยคิดว่า เราต้องกลับไปเรียนให้เข้าใจขึน้
จึงจะได้ประโยชน์กับตนเองบ้าง กับคนอื่นบ้าง
นี่เราตอบเขาไม่ได้ ประโยชน์เขาก็เสีย ประโยชน์
เราก็เสีย แต่ทมี่ นั ได้ประโยชน์คอื ท�ำให้เรารูว้ า่ เรา
ยังไม่รู้ ต้องไปเรียน  
ผมก็ หั น กลั บ ไปเรี ย นอภิ ธ รรม เรี ย นๆ
อภิธรรมแล้วก็คดิ รูไ้ ด้อย่างไรว่าคาถานีเ้ ป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ รู้ได้อย่างไรว่าเขาแปล
ถูก ทีเ่ ราอ่านๆ นัน้ เขาแปลถูกไหม ก็ไปถามอาจารย์
องค์แรกที่สอนผม เราจะรู้ได้ไงว่าค�ำนี้เป็นพุทธพจน์ เราจะรู้ได้ไงว่า ค�ำที่เขาแปลมาให้เราอ่าน
ให้เราจ�ำเป็นภาษาไทยแบบนีถ้ กู ต้อง อาจารย์ตอบ
ว่าถ้าอยากรู้ก็ไปเรียนบาลีซิ ก็ อ๋อ ถ้าอยากรู้ต้อง
ไปเรียนบาลี แล้วก็ไปถามวินยั บ้างอะไรบ้าง คือเรา
ก็สงสัยไปหมด ถามเขาไปหมด ถามๆๆ แล้วเรา
ก็ไม่ได้ความกระจ่าง
อาจารย์ก็บอก มึงอยากรู้ก็ไปเรียนบาลีซิ
เพราะว่าพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม ก็เป็น
บาลีหมด จากนัน้ ก็ออกจากป่า มาแสวงหาทีเ่ รียน
บาลี แต่ในสมัยนัน้ ไม่เหมือนสมัยนี้ จังหวัดหนึง่ จะ
มีทเี่ รียนบาลีสกั หนึง่ แห่ง  หรือบางจังหวัดไม่มเี ลย
และเวลาเข้าไปเรียนต้องให้อปุ ชั ฌาย์มหี นังสือฝาก
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แล้วก็มีขันธ์ ๕ ไปขอมอบตัวเป็นศิษย์ แล้วใช่ว่า
ท่านจะรับปัจจุบนั ทันด่วน ท่านก็ให้อยูพ่ กั ใช้โน้น
ใช้นี่ บางทีดวู า่ เราขีเ้ กียจขีค้ ร้านไหม มีนำ�้ ใสใจจริง
ไหม ไม้กวาดวางขวางทางอยู่จะเก็บไหม ท่านถึง
จะรับ ท่านรับหนังสือจากอุปัชฌาย์แล้ว แต่ยังไม่
รับเรา แต่ส่วนมากก็จะรับแต่เณร เราโชคร้ายที่
บวชเป็นพระ อุปัชฌาย์ท่านเลยไม่กล้าส่ง รุ่นผม
มีอย่างมาก ๓ - ๔ พรรษา เรียนนักธรรมเอกจบ
ก็สึก ส่วนมากมันเป็นอย่างนี้ ก็คล้ายกับปัจจุบัน
นี้ครบ ๓ วัน ๗ วัน ก็สึก
ผมตัง้ ใจเรียนอภิธรรม เพือ่ ตอบค�ำถามให้กบั
ตนเอง กับคนอื่น ตั้งใจเรียนบาลี เพราะอยากรู้
พระวินัยหลายข้อมาก ที่เราเรียนนักธรรมโท นัก
ธรรมเอก แล้วคิดเองก็ไม่ออก มันโง่ ท่านทัง้ หลาย
เป็นไหม จบนักธรรมเอกแบบโง่ๆ อาจารย์ผมไป
เรียนบาลี เมื่ออุปัชฌาย์ไม่ฝาก เพราะเราเป็น
พระ เพราะท่านเคยฝากพระเรียน ปี ๒ ปี เลิก
ไม่เรียน ฝากยากเกือบตาย จากบ้านนอก พาไป
จังหวัดมันไม่ใช่ไปง่ายๆ ต้องพากันเดินไป ท่าน
เลยไม่ฝากพระ
ต่อๆ มาก็เรียนอภิธรรมยังไม่จบ สงสัยแบบนี้
ก่อน ก็ไปพบอาจารย์ท่านอื่น ถามผม อายุเท่าไร
แล้วละ ๓๐ แล้วครับ ท่านบอกยังน้อยอยู่ให้ไป
เรียน ไปเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา
เพราะฉะนั้นที่ผมตั้งใจไปเรียนเพราะอยากเข้าใจ
พระวินัย อะไรอาบัติ อนาบัติ เวลาเราอ่านพระ
ไตรปิฎก สัญญาวิโมกข์ โนสัญญาวิโมกข์ อจิตตกะ
สจิตตกะ  กุศล  อกุศล  อัพยากตะ เอ๊ะ มันอะไรนะ
ไม่รู้เรื่องก็เลยอยากรู้ เลยเรียนบาลี
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แล้วที่ผมเรียน หลายอย่างกระจ่างหลุดออก
ไปแล้ว รู้สึกว่าผมเรียนมีความสุข อยู่ในเพศของ
ภิกษุทวี่ ดั ท่ามะโอ ภิกษุทวี่ ดั ท่ามะโอ  ถามอะไร  ได้
ความกระจ่างหมดเลย เลยมีกำ� ลังใจทีจ่ ะเรียนเอา
เรียนเอา อาจารย์ที่สอนก็ท�ำให้เรากระจ่างได้  
อาจารย์ปกู่ ท็ ำ� ให้เรากระจ่างได้  แม้พระเณรรุน่ ก่อน
ก็ตอบให้เรากระจ่างได้ มันเลยมีความสุข... เรียน
แบบมีความสุข จะไปงีบๆ งาบๆ ไม่มีเสียเวลา
เราอุตส่าห์ตั้งใจมา ดังนั้น ท่านทั้งหลายลองหา
ความตั้งใจ จุดเริ่มต้นว่า การมาเรียนบาลี อะไร
เป็นเหตุให้เราอยากเรียน หากเราหาเหตุเจอหรือ
มีจุดหมายในการเรียน ท่านลืมไปได้เลย ไอ้จะ
ง่วงๆ ไม่มี ผมไม่เคยเข้าห้องเรียนหลังจากอาจารย์
สอนแม้แต่ครั้งเดียว ที่วัดท่ามะโอ
ฉะนั้ น ถ้ า เป็ น ชั่ ว โมงของอาจารย์ ปู ่ ส อน   
อาจารย์ปกู่ ำ� ลังสอน มีเณรองค์หนึง่ ตืน่ มา หมอบๆ  
มาอยูข่ อบหน้าต่าง แล้วมาหน้าประตู  พออาจารย์
หันไปเขียนกระดาน เณรก็เข้ามานั่งโต๊ะ อาจารย์
หันกลับมา เมื่อกี้โต๊ะตัวนี้ว่าง นี่อ่า เณรไม่สมควร
นัง่   อาจารย์หยุดสอน เดินออกไปเลย  ทุกคนไม่ได้
เรียน อาจารย์กลับเลย เณรมาไล่ครูไม่ได้ ไม่เรียน  
ครูกต็ อ้ งออกไป ทีท่ า่ มะโอ ใครมาหลังครูไม่ได้เลย
แม้แต่คนอื่นสอนเหมือนกัน ต้องมาก่อน ใครมา
ก่อน  ได้เช็ดโต๊ะครู  ได้ตงั้ น�ำ  
้ ก็เป็นบุญของคนนัน้ ไป
แล้วโต๊ะทุกตัว เก้าอี้ทุกตัว ต้องเช็ด ไม่ใช่ใคร
นั่งตัวนี้ก็เช็ดแค่ของตัวเอง ไม่ได้ ถ้าเราอยากนั่ง
ที่สะอาด เราต้องเช็ด เราอยากได้บุญเราก็เช็ดไป
มันต้องเกิดจิตส�ำนึกอย่างนี  ้ การเรียนจึงจะเกิดผล
ตอนนี้ เรียนกันถึงไหนแล้ว เรียนถึงการกะ
หรือใกล้จบแล้วซิ เรียนตัทธิต ถ้าว่างเอาปาติโมกข์
ขึ้ น จอ แปลเสร็ จ แล้ ว สั ม พั น ธ์ เราจะได้ วิ นั ย
ไวยากรณ์ ได้สัมพันธ์ไปพร้อมๆ กัน ถามความ
หมาย อุทาหรณ์ คือ เรียนทีเดียวได้กันหลายๆ

คณะสงฆ์วัดจากแดงร่วมถวายมุทิตา

อย่าง มันดีนะ ลองเรียนด้วยวิธีนี้ ถึงไม่มีครูสอน
ก็เอามาขึ้นเอง เราเรียนเองจะมีความสุข ไม่เบื่อ
เพราะเราเรียนเอง ไม่ใช่ถูกบังคับ ไม่ขี้เกียจ มัน
จะมีเรื่องถกเถียง เรามีความเห็นอย่างนี้   เพื่อน
เรามีความเห็นแบบนี้ เราก็อยากอธิบาย เพื่อนก็
อยากอธิบาย ช่วยกันท�ำลายความเห็นผิดของกัน
และกัน ถ้าเรียนธรรมดาเหมือนกินข้าวต้มเปล่า
มันแห้งๆ ถ้วยแรกก็ยังดี แต่พอถ้วย ๒ ถ้วย ๓ ก็
ไม่อยากอ้าปากเลย  ลองเปลี่ยนรสชาติ ลองปรุง
ดู ถ้าเรียนแบบอืดๆๆ แบบทะเลไม่มีคลื่น เดี๋ยว
ก็ไป เราต้องปรุง ให้การเรียนมีรสชาติ ก๋วยเตี๋ยว
เรายังปรุงเลย
เราจะเรียนเอาความรู้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า
ตัณหา มันไม่ชอบของเก่า ชอบของใหม่
นี่เหมือนกัน เรียนเรื่องเดียวกันทุกวัน คงเบื่อ  
จัดสรรปรุงแต่งกันบ้าง ลองปรุงวิธีการเรียนบ้าง
ช่วยกันกับอาจารย์ วิธีการท�ำลายความง่วงเหงา
เศร้าซึม มันมีอะไรเป็นเหตุ มีความเกียจคร้าน
เป็นเหตุ ความไม่มีศรัทธาเป็นเหตุ เมื่อศรัทธา
อ่อน ความเกียจคร้านก็ปรากฏ ความเซื่องซึม
ก็ตามมา
ฟุง้ ซ่าน บางคนไม่สำ� รวม วางหนังสือปับ๊ มอง
ไม่เห็นหนังสือ แต่มันไปเห็นอะไรไม่รู้ เต็มไปหมด
ลองเปิดไตรปิฎกดูพระสูตร ความฟุ้งซ่าน มีอะไร
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เป็นเหตุ   ความง่วงเหงาเศร้าซึม มีอะไรเป็นเหตุ
เราจัดการกับมันเลย ด้วยวิธีของตนเองก่อน แล้ว
เอาวิธภี ายนอก เราดูหนังเราง่วงไหม เพราะผูก้ ำ� กับ
รู้ว่า ท�ำอย่างไรคนไม่ง่วง จะใส่อะไรลงมาบ้าง เรา
มาเป็นผูก้ ำ� กับเอง เรียนไปฮาไป ปรุงกันไปช่วยกัน
ไปก็จะดีขนึ้ เอง บางทีเราก็ชวนตัณหามาท�ำความ
ดี หลวงปูช่ าพูดว่าตัณหาชวนเราไปนรก เราก็ชวน
ตัณหา มึงพากูไปสวรรค์บางซิ   ตัณหาบางอย่าง
เราก็อยู่กับมันได้ บางอย่างเราก็ทิ้งมันไป
ใครมีปญ
ั หาเรือ่ งเรียนบ้าง  เรียนแล้วท้อแท้จงั
ปัญหาคือจ�ำไม่ได้ คือเวลาอยากให้มนั จ�ำมันไม่จำ�
จริงๆ ใครจ�ำ  จริงๆ เราก็ไม่ได้จ�ำ  ลองตั้งใจใหม่
เราจะเรียนเอาความรูเ้ พือ่ บูชาพระพุทธเจ้า  การ
สาธยายท่องบ่นของเรา เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า
คาถานี้เราจะท่อง ๕๐ เที่ยว ๒๐ เที่ยวแรกลืมตา
ท่อง จากนั้นท่องหลับตา พอท่องได้ ก็ไปจับมือ
ใครก็ได้ แล้วโปรดฟังสาธยาย ท่องสัก ๒ - ๓ รอบ
แล้วเดินหนีเลย ขอบคุณแล้วหนี อย่าไปคุยมาก
เดี๋ยวลืม ความจ�ำเป็นสัญญา มันไม่ใช่ตัวเรา เรา
มีสติ ท่องอย่างใคร่ครวญ อ่านช้าๆ มองให้ชัดๆ
ทุกตัว ให้สัญญามันท�ำงานเอง  อ่านช้าๆ หลายๆ
รอบ หลับตานึก  หลับตาท่อง แต่ถ้าหลับตาแล้ว
ง่วง อย่าหลับตา ลืมตาโตๆ แล้วนึก
พระอานนท์ ทรงจ�ำพุทธพจน์ไว้ได้  ทบทวน
พุทธพจน์นับรอบไม่ได้ ขนาดฟังครั้งเดียวก็จ�ำได้
แล้ว แต่ทรงท�ำเพื่ออนาคต ไม่มีวันไหนที่พระอานนท์ไม่สาธยายพุทธพจน์ เห็นไหม เวลาเราแปล
พระอานนท์เดินสาธยายพุทธพจน์ เดินกลับไป
กลับมาแบบนี้ในเวลาที่ไม่มีใครมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระอานนท์เคยเบื่อไหม ไม่มี ทรงจ�ำ
พุทธพจน์ด้วยการสาธยาย ไม่ให้เลอะเลือน เรา
นึกถึงพระอานนท์แล้วเราท�ำตามนัน้ เราจะไม่เบือ่
เลย เราไม่ต้องไปตั้งใจว่า กูจะต้องจ�ำให้ได้
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เราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสาธยายบทนี้
สักร้อยจบ ก็วา่ ไป ว่าด้วยความใคร่ครวญ ไม่ใช่วา่
ไปเพือ่ ให้ครบร้อย หากว่าไปแบบให้ครบร้อย เราก็
จะไม่ได้อะไร แต่ถ้าว่าไปให้ครบร้อยด้วยการเอาสติ
ตามไป บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสาธยายแบบนี้
ให้น้อมน�ำเป็นบุญ ให้ตั้งใจให้ถูกต้อง สติก็จ ะ
ท�ำงานดี เป็นกุศลอยู่ตลอด สัญญามีหน้าที่จ�ำ 
มันก็ระลึกได้ เพียงแต่เราตั้งใจให้ถูก ถ้าเราตั้งใจ
ไม่ถกู เช่น แก่แล้วท่องเท่าไรมันก็ไม่จำ 
� แบบนีท้ อ่ ง
เท่าไรก็ไม่จ�ำ ตามที่เราคิดนั่นแหละ
ตอนเป็นหนุ่ม กูก็กินข้าวจานหนึ่ง แก่กูกิน
จานหนึ่ง ตอนเป็นเด็กเรียนกูก็จ�ำได้ ตอนเป็นหนุ่ม
กู ก็ จ� ำ ได้ แก่ กู ก็ ต ้ อ งจ� ำ ได้ มั น ต้ อ งคิ ด อย่ า งนี้
มั น ต้ อ งคิ ด เที ย บไป ถ้ า มั น ขี้ เ กี ย จ ถามมั น อี ก
มึงขี้เกียจใช่ไหม ขี้เกียจเรียน ขี้เกียจท่องใช่ไหม  
มึงต้องขี้เกียจนอน มึงต้องขี้เกียจกิน อ้าว มึงนั่ง
เรียน มึงต้องขี้เกียจลุก มึงต้องขี้เกียจไปทุกเรื่อง
ต้องคิดอย่างนี้ มันถึงจะเป็นธรรม
ไหนมึงชอบนอนใช่ไหม  มึงต้องนอนทุกเวลา
เคาะระฆังฉันข้าว มึงต้องไปนัง่ หลับ มึงนัง่ หลับไป
เขาก็ฉันกันไป ไม่หลับตบมัน ก็คิดแบบนี้ ไม่ใช่
มาเรียนหลับ ท�ำวัตรหลับ ฟังธรรมหลับ พอมีขนม
มามันตื่น แบบนี้มันไม่เป็นธรรมนี่นา

พระราชปริยัติธาดาสนทนากับพระราชโพธิวิเทศ วิ.
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ลองท�ำแบบนี้กับตัณหากิเลส มึงเล่นงานกู ลองท่องดู สาธยายเพือ่ อะไร แล้วเราก็จะไม่เบือ่
กูกเ็ ล่นงานมึงบ้าง อย่าปล่อยให้มนั แย็บเราฝ่ายเดียว ที่จะท่องที่จะสาธยาย
เวลาเรานึกถึงตนเอง เราเกิดมารูค้ วามตัง้ นาน
คนเรียนบาลี มีบุญมากนะถึงได้เรียน
ท�ำไมเราไม่เคยฟังพุทธพจน์  ได้ยินพุทธพจน์แล้ว
ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง ผมเห็นคนเรียนบาลี มี ไม่เกิดศรัทธา เออ เมื่อไม่เกิดศรัทธา ความเพียร
บุญมากนะถึงได้เรียน เพือ่ นผมโทรมาหาผมทุกวัน จะมาจากไหน ชีวิตที่ขาดความเพียร ขาดศรัทธา
มาขอพระสูตร เอาทรงจ�ำไว้ แกท่องเยอะมาก มันจึงเป็นชีวติ ทีบ่ ดั ซบ คิดแบบนีบ้ อ่ ยๆ เหมือนอยู่
ไปถึงก็เอาไปแปล ทรงจ�ำ ท่อง สาธยาย วันหนึง่ เป็น ใกล้กับพระพุทธเจ้า ลองเรียนแบบมีจุดหมาย
ร้อยๆ รอบ ได้เวลาก็ไปบิณฑบาต เอาพระสูตรไป เรียนแบบอยากจะแปลพุทธพจน์ตามเนื้อหาที่
ด้วย ท่องไปด้วย ขาไปท่องได้  ขากลับท่องไม่ได้ เป็นจริง ทุกค�ำต้องรู้ ต้องท�ำความเข้าใจ ถ้าไม่ได้
แล้ว ต้องทรงจ�ำขนาดที่ชาตินี้ยังไม่ลืม แกอยาก ต้องรีบถาม เขียนเตือนตนเอง ไอ้โง่ ต้องท่อง
จะทรงจ�ำให้ฝังในจิตสันดาน ในชาตินี้ เพื่อเกิด ต้องถาม ต้องคิด เราจะเรียนอย่างกระตือรือร้น
ชาติหน้าจะได้จ�ำได้ ชีวิตนี้ ไม่มีอะไรดีเท่าการ ไม่เบือ่ ผมไม่เคยคิดว่าจะจ�ำไม่ได้ เณรท่อง ๓ รอบ
เรียนบาลี แกว่า ผมนับว่าเป็นไอ้บอดมานาน
จ�ำได้ เราต้องท่อง ๓๐๐ ก็ไม่เป็นไร จ�ำได้เท่ากัน   
คนในโลกนี้เป็นคนบอด ผมเป็นคนหนึ่งใน
หาวิธีส�ำหรับตัวเอง จัดการกับความเบื่อ
นั้น ไม่งั้นไม่ปล่อยชีวิตให้เลอะเทอะจนแก่ป่านนี้     ความเกียจคร้าน ความง่วง ผมไปพม่า ไปถามพระ
ยังดีนะ ที่ยังออกจากไอ้บอดมาได้ ตอนนี้ตาเริ่มดี เณรหลายส�ำนักที่นั่น ท่องๆ ไม่เบื่อหรือ เขาท่อง
บ้างละ  มาแปลบาลี  แปลแล้วท่องพุทธพจน์  ทรงจ�ำ บูชาพระพุทธเจ้า ท่องบูชาเจดีย์  ไม่เคยท่องที่จะ
ไว้  อย่างคิรมิ านนทสูตร  หรือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จ�ำเลย ถึงเวลาก็ท่องบูชา ท่องบูชา ทรงจ�ำไว้โดย
แกท่องเป็นพันๆ จบ แล้วท่องอยูไ่ ม่เบือ่ เลย ไม่เบือ่ เฉพาะทีม่ นั จะลืม ทรงจ�ำไว้เพราะเรารับมรดกของ
เพื่อทรงจ�ำ แล้วถ้าท่องๆ อยู่มันตาย ชีวิตก็ไม่เกิด พระพุทธเจ้า พระธรรมเป็นมรดกของพระพุทธเจ้า
ในอบาย พุทธพจน์ป้องกันสัตว์ไม่ให้ตกอบาย
อะไรเป็นสิ่งที่ควรอยู่ในใจของเรา
เรือ่ งทีเ่ ราชอบ เช่น แบคแฮม (เดวิด แบคแฮม
นักฟุตบอลชาวอังกฤษ) มีค่าตัวเท่าไร มีลูก มีเมีย
บ้านอย่างไร เรารู้ละเอียดไปหมด จ�ำได้หมด
เหมือนกับท่อง เราไม่ได้ท่อง อาศัยความใส่ใจ
สนใจเท่านัน้   มันจ�ำได้หมดเลย  เราเกิดมาฟังอะไร
ค�ำต่างๆ เก็บเรื่องไร้สาระมามากมาย เราลองเขี่ย
ค�ำเหล่านั้นออก ใส่ค�ำพุทธพจน์เข้าไปแทน เรา
ตั้งใจว่าบรรจุพุทธพจน์ในใจเรา ขับไล่สิ่งไร้สาระ
ที่ทรงจ�ำไว้ออกไปจากชีวิต แค่นี้ก็มีก�ำลังใจแล้ว  
เรื่องอายุอย่าไปคิดมัน แก่ก็ตายได้ หนุ่มก็
ท่านเจ้าคุณฯ เดินทางไปเยี่ยมส�ำนักเรียน วัดโมลีโลกยารามฯ ตายได้ เด็กก็ตายได้ แต่ตอนนีย้ งั ไม่ตาย ทรงจ�ำไป

๔๗

ท่านเจ้าคุณฯ เดินทางไปเยี่ยมวัดหงส์รัตนาราม

ท�ำความเพียรไป ท่อง ท่อง ท่อง ไป ถ้าหัวใจวาย
ตาย เราก็ทอ่ งอยูบ่ นสวรรค์กไ็ ด้ แต่บนสวรรค์ไม่มี
คัมภีร์ ไม่มรี ปู สิทธิให้เรียน มันต้องจ�ำไปจากมนุษย์
สังเกตซิ เทวดาตนใดที่มีความรู้ไปจากมนุษย์ ถึง
วันอุโบสถท�ำอะไร แสดงธรรมได้ดว้ ยใช่ไหม แสดง
ธรรมให้เทวดาด้วยกันฟัง วันไหนที่พระอินทร์ไม่
ว่าง เอามาจากไหน ก็เอามาจากมนุษย์ ตอนนี้เรา
จะต้องเอาไว้ก่อน ไล่เรื่องไร้สาระออกไปจากใจ
โดยเฉพาะไอ้จิ้มรูด จิ้มรูด (โทรศัพท์มือถือ)
มันคือปากทางแห่งนรก มันฟุ้งซ่าน มันมีตัณหา
เป็นตัวน�ำ  แล้วอกุศลทั้งหลายก็ไหลมาตามมัน
ฟังค�ำเขาด่ากัน ถูกใจจัง เอาไปพูดกันให้มัน ทั้งๆ
ที่เขาก็ดูกันนะ แต่มันยังไม่พอ เราไปจับมือพูด
ให้มันฟังอีก จะให้มันเข้าไปในใจ เราเปลี่ยนวิธีนี้
เอาบาลีใส่ไปบ้าง เอามาเป็นพุทธพจน์บ้าง มัน
จะได้มีก�ำลังใจ ไม่ท้อ ไม่แท้ ไม่เหนื่อย  
สู้กับมันบ้าง ไม่เกี่ยวกับแก่ ไม่เกี่ยวกับอายุ
มีเรื่องที่พระอาจารย์ปู่เคยเล่าให้ฟัง มีพระ
หลวงตาพม่า กินข้าวแล้วนอนๆ เอนๆ เอาไม้ขอ่ ย
แปดนิว้ สีฟนั สีแล้วโยนออกข้างหน้าต่าง  ทุกวันๆ
นานไป ก็เอ๊ะ กินข้าวชาวบ้านมานาน กินแล้วก็สี
ฟันทุกวัน จนไม้สีฟันท่วมสูงจนถึงขอบหน้าต่าง   
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โออายุ ๖๐ แล้ว ก็คดิ ว่ากินแล้วก็นอน ชีวติ ไร้สาระ
สิ้นดี ถ้าเราท่องพุทธพจน์ แค่วันละคืบ (๘ นิ้ว)
ทุกวัน ป่านนีจ้ ะได้สกั เท่าไร เลยต้องไปขออนุญาต
พระราชา ขอลอกพุทธพจน์จากใบลาน พระราชา
ก็พูดหยอกเหย้าว่า ปกติตอไม้แห้งที่ถูกไฟไหม้
มันไม่งอกยอด แล้วสากกะเบือที่แม่ครัวใช้มัน
ไม่เคยงอกยอดเลย พูดกระทบหลวงตา หลวงตา
ก็ตอื๊ ลอกพุทธพจน์บนใบลานวันละคืบ จนท่องจ�ำ
ไว้ได้แล้ว ต่อมาได้เขียนคัมภีร์สาธยาย ในสาระ
ของพระไตรปิฎก  
จากนั้ น ก็ เ อาดอกไม้ ม าติ ด สากกระเบื อ
เอาคัมภีร์ไปด้วย เพื่อเข้าเฝ้าพระราชา ทหาร
มหาดเล็กถามว่ามาท�ำไม ก็ให้ไปทูลพระราชา
ว่าสากกะเบือออกดอกแล้ว พระราชาก็อุทานว่า
สากกะเบือออกดอกแล้ว เสมือนถอนค�ำพูดที่เคย
ดูถูกหลวงตาไว้ นับจากนั้นพระราชาก็ประกาศ
อุปถัมภ์หลวงตาองค์นี้ตลอดชีวิต
เวลาใกล้เข้ามาแล้ว ขอขอบใจและอนุโมทนา
กับท่านทั้งหลายที่ช่วยกันเรียนบาลี   โดยเฉพาะ
บาลีใหญ่ เรียนแล้วเก็บไว้ในใจให้ดี เพื่อจะแปล
พุทธพจน์ให้ได้ถูกต้อง แล้วลงมือประพฤติ จะ
ได้ผลอย่างถูกต้อง ชีวิตที่ได้ประพฤติธรรมของ
พระพุทธเจ้า ชีวิตที่ได้ศึกษาธรรมอย่างถูกต้อง  
เป็นชีวิตที่ได้ประโยชน์มาก เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
ห่ า งไกลจากอบาย ช่ ว งนี้ เรายั ง ไม่ ต ้ อ งบรรลุ
นิพพาน ท�ำอย่างไร เรียนอย่างไรให้ห่างไกลจาก
อบายเพียงเท่านี้ บัณฑิตทั้งหลายก็ให้สาธุการ
แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ด�ำรงมั่นในพระศาสนา  
ท�ำงานรับใช้พระพุทธเจ้า และพระศาสนาด้วย
ความสามารถตามสติก�ำลังด้วยกันทุกท่านทุกคน
เทอญ
ที่มา : ธรรมกถาในพิธีถวายมุทิตา “พระราชปริยัติธาดา”
จัดขึ้น ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

ปัญญาภิวัฒน์
ธีรปัญโญ

พระเขี้ยวแก้ว

สรีระของท่านจึงไม่ธรรมดา
แต่จะมีลักษณะที่พิเศษเหนือ
กว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปคือ
มีฟนั ซีท่ ี่ ๓๓ ด้วย ตามหลักฐาน
ทีม่ มี าในลักษณะของมหาบุรษุ
ที่จริง ก็ไม่ใช่แค่ ๓๓ ซี่หรอก
มีอยู่ถึง ๔๐ ซี่ แต่ซี่ที่ ๓๓ นี้
มี ค วามส� ำ คั ญ พิ เ ศษอย่ า งไร
พวกเราจะมาศึ ก ษากั น ดู ใ น
บทความนี้

ฟันซี่ที่ ๓๓

ใครทีพ่ อจะมีความรูเ้ รือ่ งฟันอยูบ่ า้ ง อ่านแล้ว
อาจจะงงๆ ว่า มีด้วยหรือ ฟันซี่ที่ ๓๓ ?
เพราะปกติ ในตอนเด็กๆ มนุษย์เราทุกคน
จะมีฟันน�้ำนมเพียง ๒๐ ซี่ เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
พอฟันน�้ำนมหลุดไปแล้ว ก็จะมีฟันแท้งอกขึ้น
มาใหม่แทนที่ จนครบทั้งหมด ๓๒ ซี่ แต่ช้าก่อน
ยังมีบุคคลพิเศษบางท่านในโลกนี้ ที่ไม่หยุดการ
พัฒนาการแต่เพียงแค่นั้น พระโพธิสัตว์ เมื่อท่าน
บ�ำเพ็ญบารมีมานาน ตลอดสีอ่ สงไขย แสนมหากัป

ก่อนอื่นมาดูเรื่องศัพท์กันก่อน ภาษาไทย
เราใช้ค�ำว่า ฟัน แต่ในภาษาบาฬี ศัพท์ที่หมายถึง
ฟันมีอยูห่ ลายค�ำ ทันตะ แปลว่าฟัน, ทาฐะ แปลว่า
ฟันเขี้ยว, อัฏฐิ แปลว่า กระดูก (ฟันก็เป็นกระดูก
ชนิดหนึ่ง) ส่วน ธาตุ จะแปลว่า กระดูกซึ่งเป็น
ธาตุ ดิ น ที่ เ หลื อ จากการเผาก็ ไ ด้ ถ้ า เป็ น ของ
พระพุทธเจ้าจะเรียกว่า พระบรมสารีริกธาตุ หรือ
สั้นๆ ว่า พระธาตุ ส่วนพระทาฐธาตุนั้น แปลเป็น
ไทยได้อย่างสละสลวยว่า พระเขี้ยวแก้ว ภาษา

๔๗
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ชาวบ้านก็คือ ฟันเขี้ยวของพระพุทธเจ้านั่นเอง
เพราะเหตุที่พระตถาคตเคยเป็นมนุษย์ใน
ซึ่งแม้จะผ่านการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชาติกอ่ นภพก่อน เป็นผูล้ ะมิจฉาอาชีวะ ด�ำรงชีวติ
แล้ว ก็ยังคงรูปทรงเดิมอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง
อยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ คือ เว้นขาดจากการโกง
ด้วยตาชั่ง การโกงด้วยของปลอม การโกงด้วย
ฟันของมหาบุรุษ
เครื่องตวงวัด การรับสินบน การล่อลวง การ
ทีนี้มาดูลักษณะพระทนต์ (ฟัน) ของพระ ตลบตะแลง การตัดอวัยวะ การฆ่า การจองจ�ำ 
พุทธเจ้ากัน ตามหลักฐานในสารัตถทีปนี ฎีกา การตีชิงวิ่งราว การปล้น และการขู่กรรโชก จึงท�ำ
พระวิ นั ย พระนางยโสธราพิ ม พาได้ บ รรยาย ให้ในพระชาติสุดท้าย ทรงมีพระทนต์เรียบเสมอ
ลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ ของพระพุ ท ธบิ ด าให้ ร าหุ ล กัน (สมทนฺโต) กล่าวคือ พระทนต์เสมอ ไม่ลักลั่น
พระโอรสฟัง ในนรสีหคาถา ซึ่งบรรยายลักษณะ ยาวสั้นดังสามัญมนุษย์ และพระทาฐะขาวงาม
อาการ ๓๒ ของมหาบุรุษ มีคาถาหนึ่งกล่าวว่า (สุสุกฺกทาโฐฺ) กล่าวคือ พระทาฐะ คือพระเขี้ยว
สินิฏฐะ - สุคัมภีระ - มัญชุสะ - โฆโส
อันขาวงาม
หิงคุละพันธุกะ - รัตตะ - สุชิวโห
เอาละ ได้ปูพื้นมาพอสมควรแล้ว ถ้าใครได้
วีสะติ วีสะติ เสตะ - สุทันโต
กลับไปอ่าน “ธรรมะ ๓๓” ทัง้ สีต่ อนอย่างต่อเนือ่ ง
เอสะ หิ ตุยหะ ปิตา นะระสีโห ฯ
กันแล้ว จะพบว่า ยังมีค�ำถามบางข้อที่เหลือค้าง
ทรงมีพระสุรเสียง นุ่ม ทุ้ม กังวาน ลึก น่าฟัง
เอาไว้ ยังไม่ได้ตอบ จึงขอน�ำมารวมตอบไว้พร้อม
มี พ ระชิ ว หา (ลิ้ น ) แดงเหมื อ นสี แ ดงชาดและ
กันเลยในที่นี้
ดอกชบา
มีพระทนต์ (ฟัน) เรียงระเบียบดี สีขาวบริสทุ ธิ์
บน ล่าง อย่างละยี่สิบ นั่นแหละคือพระบิดาของ ท�ำไมต้องเป็นพระทาฐธาตุ (พระเขีย้ วแก้ว) ทีถ่ กู
น�ำไปเก็บที่ชั้นดาวดึงส์ ?
เจ้า พญาราชสีห์ในหมู่ชนฯ
หลังจากพุทธปรินพิ พาน และถวายพระเพลิง
มาดูเหตุของการที่มหาบุรุษมีลักษณะพิเศษ
อย่างนั้นกัน ตามที่บันทึกไว้ใน ลักขณสูตร ทีฆ- พระพุทธสรีระแล้ว เกิดการวิวาทเรื่องส่วนแบ่ง
พระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์ซึ่งเคยเป็น
นิกาย ปาฏิกวรรค ได้บอกเหตุผลไว้ดังนี้
เพราะเหตุที่พระตถาคตเคยเป็นมนุษย์ใน อาจารย์ของเหล่ากษัตริย์ ได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย
ชาติก่อนภพก่อน เป็นผู้ละเว้นจากค�ำส่อเสียด โดยตกลงแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุออกเป็น ๘ ส่วน
คือ ฟังความจากฝ่ายนี้ แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้น มอบแก่กษัตริยท์ เี่ สด็จน�ำทัพมาขอ เพือ่ น�ำไปสร้าง
เพื่อท�ำลายฝ่ายนี้ หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้ว สถูปเจดีย์บูชาในทิศทั้งหลาย ตอนแบ่งพระอัฏฐิ
ไม่มาบอกฝ่ายนี้ เพื่อท�ำลายฝ่ายโน้น สมานคน ธาตุของพระพุทธเจ้า โทณพราหมณ์ถอื เอาจังหวะ
ที่แตกกัน ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน ชื่นชมยินดี ที่กษัตริย์ทั้งหลายเผลอ ฉวยเอาพระเขี้ยวแก้ว
เพลิดเพลินต่อผูท้ สี่ ามัคคีกนั พูดแต่คำ� ทีส่ ร้างสรรค์ เบื้องขวาเก็บซ่อนไว้ในมวยผม ท้าวสักกะจึงมา
ความสามัคคี จึงท�ำให้ในพระชาติสุดท้าย ทรงมี อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วนั้นจากมวยผมของโทณพระทนต์สสี่ บิ องค์ (จตฺตาฬีสทนฺโต) และพระทนต์ พราหมณ์ น�ำไปเก็บไว้ในผอบทองค�ำ  รักษาไว้
เรียบสนิท มิได้ห่างกันเลย (อวิรฬทนฺโต)
ทีเ่ จดียจ์ ฬุ ามณี บนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์คกู่ บั มวยผม

ของเจ้าชายสิทธัตถะตอนออกบวช ที่พระองค์
ตัดแล้วอธิษฐานโยนขึ้นไปในอากาศ ซึ่งถูกเก็บไว้
ที่นี่ก่อนแล้ว เจดีย์จุฬามณีจึงมีทั้งสัญลักษณ์แห่ง
การออกบวช และสัญลักษณ์แห่งการปรินพิ พาน
ไปพร้ อ มกั น คื อ มี พ ระเกศาของพระโพธิ สั ต ว์
(จุฬา) กับพระทาฐะแก้วของพระพุทธเจ้า (มณี) ขอ
สันนิษฐานว่า พระทาฐะหรือพระเขี้ยวแก้วนี้ ยัง
เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการแสดงธรรมด้วย เพราะ
การมีพระเขี้ยวแก้วอยู่ ก็เหมือนยังมีพระสุรเสียง
ของพระพุทธองค์สถิตอยู่ เพราะพระองค์เองก็
เคยเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธ
มารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ อยู่ถึงสามเดือน
ธรรมาธิษฐานตรงนี้ จึงน่าจะสือ่ ว่า ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ฟงั
พระบาฬี (ซึ่งมีพยัญชนะอักขระ ๓๓ ตัว) แสดง
ก็ให้เสมือนพระพุทธเจ้ายังทรงเทศน์ตรัสสั่งสอน
ด้วยพระองค์เองอยูบ่ นสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ (ดาวดึงส์
มาจากบาฬีว่า ตาวติงสะ ซึ่งแปลว่า ๓๓) นั่นเอง
ก็แล้วท�ำไมต้องเฉพาะเจาะจงเป็นพระเขีย้ วแก้ว
ข้างขวาบนด้วยล่ะ ?
ฟันของคนทั่วๆ ไป จะมี ๓๒ ซี่ (เสี้ยวละ ๘)
แต่ส�ำ หรั บ พระพุ ท ธเจ้าซึ่ง เป็น มหาบุรุษ จะมี
ทั้ง หมด ๔๐ ซี่ เสี้ยวละ ๑๐ (ตามแผนภาพ
หน้า ๖๒ ด้านบน)  ซงึ่ เป็นแผนภาพฟันของคนปกติ

ส�ำหรับพระพุทธเจ้าแล้ว ต้องเติมฟันกรามลงไป
ในแต่ละเสี้ยว อีกเสี้ยวละ ๒ ซี่ จึงจะครบสี่สิบ
(ดูภาพประกอบด้านล่างนี้) เติมเสร็จแล้ว ก็มา
นับตัวเลขกัน ไล่เรียงไปตั้งแต่เสี้ยวขวาล่าง เสี้ยว
ซ้ายล่าง เสี้ยวขวาบน เสี้ยวซ้ายบน เอาละ ลอง
นับดูซิ นับเสร็จหรือยัง ดูซิว่าต�ำแหน่งพระเขี้ยว
ทั้งสี่นั้น อยู่ที่ต�ำแหน่งที่เท่าไรบ้าง ข้างขวาล่าง
ที่ต�ำแหน่งที่ ๘, ซ้ายล่าง ต�ำแหน่งที่ ๑๓, ซ้ายบน
ต�ำแหน่งที  ่ ๒๘,  แล้วก็อศั จรรย์ไหม ที  ่ พระเขีย้ วแก้ว
ข้างขวาบนจะอยู่ที่ต�ำแหน่ง ๓๓ พอดี ทีนี้รู้
หรือยังว่า ท�ำไมพระเขี้ยวแก้ว เฉพาะเจาะจงองค์
ขวาบนนี้เท่านั้น ที่จะต้องถูกพระอินทร์น�ำขึ้นไป
เก็บรักษาไว้บนสวรรค์ชั้นตาวติงสะ ซึ่งก็แปลว่า
๓๓ เหมือนกัน (ตรงนี้ในบทความธรรมะ ๓๓
ก็เคยเสนอไว้วา่   มวยผมทีพ่ ระโพธิสตั ว์ทรงตัด  แล้ว
อธิษฐานโยนขึ้นไปค้างบนฟ้า ก็นับเป็นอวัยวะ
พิเศษที่ ๓๓ ได้เหมือนกัน - ถ้าถือกันว่าคนปกติ
ทั่วไป มีแค่อวัยวะ ๓๒)

ต�ำแหน่งของพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔

๔๗

พระอัฏฐิธาตุส่วนอื่นๆ
พระเขีย้ วแก้วหรือพระทาฐธาตุนี้ จัดเป็นพระ
อัฏฐิธาตุพิเศษ ที่ไม่แยกกระจัดกระจาย ลักษณะ
แข็งแกร่ง รวมกันแน่น จึงเป็นที่รวมใจ และเป็น
ที่สักการะเคารพของชาวพุทธทั่วไปเป็นอันมาก
ตามคัมภีร์ว่า มีเพียงพระอัฏฐิ ๗ องค์นี้ คือ พระ
อุณหิส (กระดูกหน้าผาก) ๑ องค์ พระเขี้ยวแก้ว
๔ องค์ และพระรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้า)
อีก ๒ องค์ ที่ไม่แตกกระจัดกระจาย
ส่วนพระบรมสารีรกิ ธาตุทเี่ หลือ จะแตกย่อย
เป็น ๓ สัณฐาน มีสีต่างกันคือ คือ ขนาดเท่าเมล็ด
พันธุ์ผักกาด มีสีเหมือนดอกมะลิตูมบ้าง ขนาด
เท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่ง มีสีเหมือนแก้วมุกดา
ทีเ่ จียรนัยแล้วบ้าง หรือขนาดเท่าเมล็ดถัว่ เขียวผ่า
กลาง มีสีเสมือนจุณทองค�ำบ้าง กระจายไปทั่ว
ทุกสารทิศ เป็นจ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เท่ากับจ�ำนวนพระธรรมขันธ์ที่ได้ทรงแสดงไว้ น่า
สังเกตที่ว่า พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
ผูม้ อี ายุยนื ทัง้ หลาย  ยอ่ มคงรูปเดิม  ไม่กระจัดกระจาย
(เช่น พระพุทธเจ้ากัสสปะ พระบรมสารีริกธาตุ
ของพระองค์รวมอยูใ่ นพระเจดียท์ องทีเ่ ดียว) ส่วน
พระพุทธเจ้าโคตมะ ผู้เป็นพระผู้มีพระภาคของ
พวกเราพระองค์นี้ ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ต่ออนุ ชนรุ ่ น หลั ง จึง ทรงอธิษฐานพระธาตุให้
กระจัดกระจาย เพราะทรงด�ำริว่า พระองค์อยู่
ได้ไม่นาน ก็จะปรินิพพาน พระศาสนายังไม่แพร่
หลายไปในที่ทั้งปวง เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว
มหาชนจะได้ถือเอาพระธาตุน้อยเหล่านั้นสร้าง
เจดีย์ไว้บูชา อย่างน้อยก็จะได้มีสวรรค์เป็นที่ไป
ในเบื้องหน้า
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หลังจากที่พระพุทธเจ้าศากยมุนีได้ปรินิพพานแล้ว พระทาฐธาตุ ทั้งหมดสี่องค์ของพระ
พุทธองค์ จึงได้กระจายไปอยู่ใน ๓ ภูมิดังนี้
ขวาบน - ดาวดึงส์
ซ้ายบน - แคว้นคันธาระ (ต่อมาถูกอัญเชิญ
ไปอยูท่ เี่ มืองฉางอัน ประเทศจีน โดยภิกษุฟาเหียน
เมือ่ คราวจาริกไปสืบพระศาสนาทีป่ ระเทศอินเดีย
ปัจจุบนั อยูท่ พี่ ระมหาเจดีย์ วัดหลิงกวง กรุงปักกิง่ )
ขวาล่ า ง - แคว้ น กลิ ง คะ (ต่ อ มาหนี ภั ย
สงครามมาอยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้
ประเทศศรีลังกา)
ซ้ายล่าง - นาคพิภพ
ดังนั้น บนภูมิโลกมนุษย์เรานี้ จึงมีพระเขี้ยว
แก้วของพระศาสดาประดิษฐานอยู่แค่ ๒ องค์
อีกสององค์มิได้อยู่บนโลกมนุษย์ องค์หนึ่งไป
ประดิษฐานอยู่บนภูมิสวรรค์ อีกองค์หนึ่งอยู่ที่
ภูมินาคพิภพ หรืออยู่ใต้บาดาล จึงถือได้ว่า พระ
ทาฐธาตุของพระพุทธองค์ได้ครอบคลุมไปใน
โลกภูมิทั้งสาม

มาดูความหมายในเชิงสัญญลักษณ์ ของพระ
เขี้ยวแก้วทั้งสี่นี้กัน
ก่อนอืน่ ขอตัง้ ข้อสันนิษฐานว่า พระเขีย้ วแก้ว
ทั้งสี่นี้ มีนัยที่บ่งได้ถึงพระด�ำรัสของพระพุทธองค์
ที่ยังคงด�ำรงอยู่ แม้พระสรีระของพระองค์จะล่วง
ลับดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม เอาละ ทีนี้มา
ดูว่ามีเหตุผลอะไร ท�ำไมถึงคิดอย่างนั้น
ทางขวา = ทักษิณ ซึ่งไม่ได้แปลว่า ‘ขวา’
อย่างเดียว แปลว่า ‘ใต้’ ก็ได้ ใช้ค�ำเดียวกันใน
ภาษาบาฬี (ตอนเช้าเมื่อเราหันหน้าไปทางพระ
อาทิตย์ขึ้น ข้างขวามือของเราจะเป็นทิศใต้) เป็น
แล้วพระเขี้ยวแก้วอีกสามอันที่เหลือล่ะ ไปอยู่ ฝ่ายขวา หรือฝ่ายอนุรักษ์นิยม เทียบเท่ากับฝ่าย
ที่ไหนกันบ้าง ?
พุทธเถรวาทที่ไม่ปรับเปลี่ยนธรรมวินัย ตามมติ
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ของพระอรหันตเถระ ๕๐๐ รูป มีพระมหากัสสปะ
เป็นประธาน ในคราวสังคายนาครั้งแรก ที่ให้คง
ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แสดงและบัญญัติไว้
ตามเดิมทุกประการ (แม้จะมีพระพุทธานุญาตให้
ลดหย่อนพระวินัยบางข้อได้ ถ้าสงฆ์ทั้งปวงเห็น
สมควร) นี้จึงเป็นหลักการของพุทธเถรวาทมา
จนถึงทุกวันนี้
เถรวาทนั้น สามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า
ทั ก ษิ ณ นิ ก าย สายนี้ จ ะสั ม พั น ธ์ กั บ สวรรค์ ชั้ น
ดาวดึงส์ เพราะเป็นแหล่งก�ำเนิดพระอภิธรรม
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นนี้ในพรรษาที่
๗ ต่อมา พระอภิธรรมนีจ้ ะใช้เป็นหลักในการตัดสิน
พระธรรมทีผ่ ดิ เพีย้ นออกไปจากหลักวิภชั วาทของ
เถรวาท ในคราวสังคายนาครั้งที่ ๓ สมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช นอกจากนี้ยังโยงกับพระสารีบุตร
(อัครสาวกฝ่ายขวา) ซึ่งเป็นผู้น�ำนัยพระอภิธรรม
ที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้ามาสู่โลกมนุษย์ จึง
เหมาะส�ำหรับพวกธัมมานุสารี และพวกพุทธิจริต
ซึง่ ชอบหลักปรัชญา และธัมมวิจยั เรือ่ งทีล่ ะเอียด
ลึกซึ้ง เหมาะแก่การท�ำงานของปัญญา
ในสมั ย ที่ พ ระพุ ท ธศาสนาเสื่ อ มลงไปจาก
อินเดีย มาเจริญรุ่งเรืองที่ศรีลังกา วัดมหาวิหารที่
พระพุทธโฆษาจารย์ไปแปลอรรถกถา กลับมาเป็น
ภาษาบาฬีก็ช่วยเสริมหลักของเถรวาท ซึ่งรุ่งเรือง
อยู่ทางใต้สืบมา ก่อนจะเผยแผ่ต่อมาทางพม่า
ไทย ลาว เขมร จนถึงทุกวันนี้ พุทธเถรวาทจะเน้น
วิถชี วี ติ พระภิกษุ - ภิกษุณสี งฆ์เป็นแกนหลัก (ต่อมา
ภิกษุณีสงฆ์หมดวงศ์ลงไป) เป็นแกนน�ำของชุมชน
แห่งไตรสิกขา ศีล - สมาธิ - ปัญญา ท�ำหน้าที่เป็น
ตัวอย่าง และให้ธรรมะแก่สังคม โดยมีฆราวาส
ญาติโยมหนุนช่วยเรื่องปัจจัยสี่ และพัฒนาตน
ตามแนวทางทาน - ศีล - ภาวนา วัดเป็นแกนกลาง

ของชุ ม ชน มี ป ั ญ ญาเป็ น คุ ณ ธรรมส� ำ คั ญ มี
พระอรหันต์ เป็นอุดมคติ มุ่งหลุดพ้นเฉพาะตน
ให้ได้ก่อนที่จะมาสั่งสอนผู้อื่น มีภาษาบาฬีเป็น
หลักในการสืบทอด
ทางซ้าย = อุตตร ซึ่งแปลได้ว่า ‘ซ้าย’ ก็ได้
‘เหนือ’ ก็ได้ (ตอนเช้าเมื่อเราหันหน้าไปทางพระ
อาทิตย์ขึ้น ข้างซ้ายมือของเราจะเป็นทิศเหนือ)
เป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายเสรีนิยม เทียบเท่ากับฝ่าย
พุทธอาจริยวาท มีการปรับเปลี่ยนธรรมวินัยให้
เหมาะกั บ สถานที่ แ ละบุ ค คลที่ พุ ท ธศาสนาแผ่
เข้าไป ตามแต่อาจารย์เห็นสมควร เมื่อพระพุทธ
ศาสนาแผ่ไปทางเหนือ ตามเส้นทางสายไหม
มุ่งไปยังจีน ทิเบต เป็นต้น ก็ต้องปรับให้เข้ากับ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพื้นเพนิสัยของคน
ในถิน่ นัน่ ธรรมวินยั ก็คอ่ ยๆ เพีย้ นแปรไป เกิดเป็น
มหายาน วัชรยานขึน้ เรียกได้อกี ชือ่ หนึง่ ว่า อุตตรนิกาย
ในที่หลายแห่ง พระภิกษุต้องพึ่งพาตนเอง
เพราะประเพณีบิณฑบาตยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือ
ไม่เป็นที่ยอมรับกัน ท�ำให้ต้องผ่อนปรนวินัยบาง
ข้อลงไป (เช่น การที่พระต้องท�ำนาเอง จึงต้อง
ฉันมังสวิรัติ และฉันหลังเวลาเที่ยง หรือบางวัด
เช่น วัดเส้าหลิน ต้องมีกองก�ำลังป้องกันตนเอง
เป็นต้น) เน้นทีก่ ารเข้าถึงของคนส่วนใหญ่ คือพวก
ฆราวาสครองเรือน มุ่งงานสังคมสงเคราะห์ เสีย
สละช่วยผู้อื่นก่อนช่วยตนเอง ถือเอาความกรุณา
เป็นคุณธรรมส�ำคัญ มีพระโพธิสัตว์เป็นอุดมคติ
ส่วนนาคภิภพนั้น มีสัมพันธ์กับพระอุปคุต
ที่เชื่อกันว่า เป็นพระอรหันต์ที่ประจ�ำอยู่ที่สะดือ
ทะเล คอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา โดย
ใช้ฤทธิ์เดช เชื่อมโยงกับพระมหาโมคคัลลานะ
(อัครสาวกฝ่ายซ้าย) ที่ใช้ฤทธิ์ปราบนาค เหมาะ
ส� ำ หรั บ พวกสั ท ธานุ ส ารี หรื อ พวกสั ท ธาจริ ต
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ซึ่งนิกายนี้ไปรุ่งเรืองอยู่ทางตอนเหนือของชมพูทวีป แล้วก็แพร่หลายต่อไปยัง ทิเบต จีน เกาหลี
ญี่ปุ่น มีภาษาสันสกฤตเป็นหลักในการสืบทอด
ธรรมและวินัยได้แตกออกเป็นหลายร้อยนิกาย
ตามความเห็นของอาจารย์ในแต่ละพื้นที่
บางแห่งทีเ่ พีย้ นไปมากเช่นในญีป่ นุ่ ถึงขนาด
ที่พระมีภรรยาและลูก เพื่อมาช่วยกันดูแลวัด
ซึ่งกลายไปเป็นสมบัติสืบทอดประจ�ำตระกูลไป
หรือได้ข่าวว่า บางวัดได้มีการลองน�ำหุ่นยนต์
AI (Artificial Intelligence) เข้ามาท�ำหน้าทีส่ อน
ธรรมะแทนพระกันแล้ว ผลจะเป็นอย่างไร คงต้อง
ติดตามดูกันต่อไป ความที่ค�ำสอนและวินัยของ
พุทธแบบอาจริยวาท มีความยืดหยุ่นกว่า ท�ำให้
สามารถปรับเข้ากับคนหลากหลายได้งา่ ยกว่า เป็น
เหตุให้ได้รับความนิยมมากกว่า จึงเรียกได้อีกชื่อ
ว่า พุทธมหายาน มหา แปลว่า ใหญ่ ยานใหญ่
เพราะสามารถน�ำคนไปได้ทีละมากๆ
ทัง้ นีก้ ม็ ไิ ด้แบ่งกันเด็ดขาดตายตัว มีการหยิบ
ยืมคติของกันและกันอยู่เสมอ เช่น พระภิกษุใน
เถรวาทหลายรูป ก็ถือคติแบบโพธิสัตว์ เน้นงาน
สังคมสงเคราะห์ชว่ ยชาวโลก หรือ หลวงปูโ่ ลกอุดร
ในต�ำนาน  ทคี่ นไทยหลายคนเชือ่ ว่า เป็นพระอรหันต์
ที่ยังไม่เข้านิพพาน คอยปกปักรักษาชาวพุทธ
ในเมืองไทย มีคนเห็นท่านในที่ลี้ลับอยู่บางครั้ง
น่าสังเกตที่ค�ำว่า อุดร ก็มาจาก อุตตร หรือฝ่าย
เหนือ/ฝ่ายซ้าย ซึ่งอาจจะเหมาะส�ำหรับคนที่
ชอบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เรื่องลึกลับ และการ
มีเสรีนิยมในการตีความธรรมวินัยได้เองนั่นเอง
ส่วนฝ่ายมหายานเอง บางสายก็มีการเรียน
อภิธรรมกันอย่างลึกซึ้ง มีการเรียนโต้วาทะกัน
จริงจังโดยใช้หลักวิภัชวาท หรือหลายแห่งก็มีการ
รือ้ ฟืน้ วินยั กลับมาให้เคร่งครัดอีก ทัง้ นีค้ วามเข้าใจ
ของฆราวาสที่ช่วยอุดหนุนพระทางปัจจัยสี่ จะมี
ผลช่วยให้พระได้รกั ษาพระธรรมวินยั ได้สะดวกขึน้
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ฆราวาสจึงต้องมีการศึกษาพัฒนาตนควบคูไ่ ปด้วย
ไม่นอ้ ยไปกว่าพระเลย  อย่าลืมว่า พระพุทธเจ้าฝาก
พระศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่ มิใช่เฉพาะ
นักบวชเท่านั้น
ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่อยู่เมืองมนุษย์สององค์
นั้น หลังพุทธปรินิพพานช่วงแรก ก็อยู่ในอินเดีย
พระเขี้ยวแก้วซ้ายบนอยู่แคว้นคันธาระทางตอน
เหนือ  ซงึ่ ถือเป็นตัวแทนของอุตตรนิกาย (มหายาน)
ส่ ว นพระเขี้ ย วแก้ ว ขวาล่ า งอยู ่ แ คว้ น กาลิ ง คะ
ทางตอนใต้ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของทักษิณนิกาย
(เถรวาท) แต่เมื่อพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจาก
อินเดีย พระเขี้ยวแก้วซ้ายบนก็ย้ายไปเก็บรักษา
อยู่ทปี่ ระเทศจีน ส่วนพระเขีย้ วแก้วขวาล่างก็ย้าย
ไปอยู่ที่ประเทศศรีลังกา อันนับเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาสองนิกายหลัก ที่ยังคงสืบสาย
ต่อมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่ อ เราไปกราบไหว้ พ ระธาตุ เราก็ จ ะได้
ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อยังทรง
พระชนม์อยู่ ทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ
๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ มีพระสรีระที่สมบูรณ์แบบ
มีพระสุรเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ (ดุจเสียงพรหม
คือ แจ่มใส นุ่มนวล น่าฟัง กลมกล่อม ไม่พร่า ลึก
มีกงั วาน) มีกมั มชรูป (รูปทีเ่ กิดจากกรรม) ทีง่ ดงาม
วิจิตร ดุจนายช่างชั้นเลิศมาปั้นแต่งไว้ อย่างไม่มี
ที่ติ เพราะมีบุญสมภารบารมีที่ทรงบ�ำเพ็ญมา ๔
อสงไขย  แสนมหากัป  ตกแต่งเป็นอย่างดี  มจี ติ ตชรูป
(รูปทีเ่ กิดจากจิต) หรือพุทธลีลาทีแ่ สดงออกมาด้วย
พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณในมหากิริยา
จิต เป็นสมุฏฐาน อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส
ของปวงเทพเทวาและมนุษย์
บัดนี้ก็เหลือแต่เพียงพระสรีรธาตุเพียงเท่านี้
แต่ถ้าเรารู้จักเพียงแค่พระสรีรคุณ ศรัทธาของเรา
ก็ยังไม่ตั้งมั่น จนกว่าเราจะรู้พระพุทธคุณ มีพระ
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อรหันตคุณ เป็นต้น ศรัทธาของพวกเราจึงจะเป็น
แต่ในครั้งนี้ มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย
ศรัทธาที่ตั้งมั่น เป็นพุทธานุสติอย่างแท้จริง
จะมิ มี ผู ้ ใ ดได้ เ ห็ น พระองค์ เ ลย ฝ่ า ยเทพยดา
ทั้งหลายในหมื่นจักรวาล จะพากันมาประชุม ณ
ธาตุอันตรธาน
ที่นั้น ต่างก็กรรแสง โศกาอาดูร เหมือนเมื่อครั้ง
ธาตุอันตรธาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พระ ที่พระพุทธองค์ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ล�ำดับ
บรมธาตุนิพพาน”
นั้น เตโชธาตุก็เกิดขึ้นที่พระสรีรธาตุ เผาผลาญ
ค�ำว่านิพพานนั้นมี ๓ ประการ คือ
พระบรมธาตุจนหมดสิ้น หาเศษมิได้ เข้าถึงซึ่ง
๑. กิ เ ลสนิ พ พาน คื อ การตรั ส รู ้ ที่ โ คนต้ น ความสูญหายไปจากโลก ได้ชอื่ ว่า “พระบรมธาตุ
ศรีมหาโพธิ์
นิพพาน” และอายุกาลแห่งพระพุทธศาสนาก็จะ
๒. ขันธนิพพาน คือการดับเบญจขันธ์ ที่ สิ้นสุดลง ในบัดนั้น
สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
เมื่อพระบรมธาตุนิพพาน เหล่าเทพยดาจะ
๓. ธาตุนิพพาน คือพระบรมสารีริกธาตุสูญ พากันท�ำสักการะบูชา แล้วท�ำประทักษิณ ๓ รอบ
สิน้ ไปจากโลก ซึง่ จักเกิดขึน้ ในอนาคต (ตามคติของ เสร็จสิ้นแล้ว ต่างก็พากันกลับสู่วิมานของตนๆ
เถรวาทก็ว่า เมื่อพระศาสนามีอายุครบห้าพันปี) ในเทวโลก
การนิพพานแห่งพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระ
ฟันซี่ที่ ๓๓ พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุ
บรมศาสดา ที่ประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆ เมื่อไม่มี ทัง้ หมด ก็จะหมดหน้าที่ แล้วอันตรธานเสือ่ มสูญไป
ผู้สักการะบูชา พระบรมธาตุก็จะเสด็จไปยังถิ่น จากโลกมนุษย์ พร้อมทัง้ พระปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
ประเทศที่มีคนเคารพสักการะบูชา จวบจนวาระ และสมณเพศ ที่ได้ทยอยกันอันตรธานไปก่อน
สุดท้ายมาถึง ทั่วทุกถิ่นประเทศหาผู้สักการะบูชา หน้านีแ้ ล้ว  เรือ่ งราวของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มผี ใู้ ด
ไม่ได้เลย พระบรมธาตุทั้งหลายทั้งหมดจากโลก รู้จักอีก และโลกก็จะเข้าสู่ยุคของอวิชชา ความ
มนุษย์ เทวโลก และนาคพิภพ ก็จะเสด็จมาสู่ต้น มื ด บอดทางปั ญ ญาโดยสมบู ร ณ์ . .. ตราบนาน
พระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ แล้วรวมกันเป็นรูป เท่านาน... จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่
ของพระพุทธองค์ ประดิษฐานอยู่ ณ โคนต้น บ�ำเพ็ญบารมีมาเต็มรอบอีกครัง้ หนึง่ แล้วเราจึงจะ
ศรีมหาโพธิ์นั้น ประหนึ่งแท่งทองค�ำ  แล้วเปล่ง ได้ยินเรื่องของฟันซี่ที่ ๓๓ นี้กันอีกครั้งหนึ่ง...
ฉัพพรรณรังสี (รัศมีมสี ี ๖ ประการ) แผ่ไปทัว่ หมืน่
คิดว่าพวกเราบางคนหรือหลายคนที่ก�ำลัง
โลกธาตุ (บางอาจารย์วา่ จะมียมกปาฏิหาริยเ์ กิดขึน้ อ่านกันอยู่ที่นี่ ก็คงยังอยู่.... จนกว่าจะถึงวันนั้น
ในที่นั้นด้วย)

สนทนาภาษาบาลี

ตอนที่ ๒

สนทนาภาษาพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า
นายจ�ำรูญ ธรรมดา

ฉบับทีแ่ ล้ว กระผม นายธรรมดา
ได้พดู ถึงความส�ำคัญของภาษาบัญญัติ
การที่เราจะให้ความส�ำคัญหรือการ
ประเมินค่าอย่างซาบซึง้ ในสิง่ ใดสิง่ หนึง่
นั้น ย่อมเกิดจากความศรัทธาอย่างแรงกล้าในสิ่ง
นั้นๆ ดังนั้น หากเราทั้งหลายมองเห็นคุณค่าของ
ภาษาบาฬี เราก็จะมองภาษาบาฬีอย่างชื่นชม
ท่านผู้อ่านที่เคารพ การเรียนภาษาใดภาษา
หนึ่งนั้น จ�ำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น
ก่ อ นที่ ท ่ า นจะตั ด สิ น ใจเรี ย นภาษาบาฬี ท่ า น
ต้องมองวัตถุประสงค์ของการเรียนให้ออกอย่าง
ชัดเจน อย่ามองแบบเบลอๆ ยกเว้นแต่ท่านเคย
มีบุญบารมีเก่าที่ตนสั่งสมมา เช่น ตอนที่กระผม
เป็นเด็กอายุยังไม่ครบ ๑๓ ปี เพียงแค่ได้ยินค�ำว่า
“บาฬีใหญ่” จิตใจก็ฟขู นึ้ (อุทคฺคจิตโฺ ต) อย่างมีปตี ิ
ท�ำให้เด็กน้อยบ้านป่าคนหนึ่ง สามารถตัดสินใจ
อย่างเฉียบขาดได้ จากวันนัน้ ถึงวันนี้ เป็นเวลาครึง่
ศตวรรษที่กระผมโลดแล่นอยู่บนเวทีฉากละคร
ชีวติ ในฐานะนักวิชาการบาฬี ผูท้ มุ่ เทให้กบั ภาษา
บาฬีแทบทุกลมหายใจ

เมื่อมีศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้ว ก็จะเป็น
แรงผลักให้เกิด วิริยะ ที่ทรงพลัง-สติ-สมาธิ และ
ปัญญา ก็จะท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้น การเรียนรู้ภาษาบาฬี ก็จะไม่ยาก อย่างที่
หลายๆ  ทา่ นกลัว  (กลัวในสิง่ ทีไ่ ม่ควรกลัว  ภาษาบาฬี
เรียกว่า อภายิตพฺเพ ภายนฺติ ความจริง พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรากลัวบาป บาปจึงเป็น ภายิตพฺพธมฺม สิ่งที่ทุกคนควรกลัว)
หลายท่านเห็นบาฬีแล้ว ไม่อยากอ่าน ไม่
อยากฟัง คงเป็นเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้มา
ก่อน แต่อย่าลืมว่า ไม่มีใครมีพื้นฐานมาแต่เกิด
นะครับ พื้นฐานเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องสร้างขึ้นมา
ดังนั้น หากท่านรู้ตัวเองว่ายังไม่รู้บาฬี ก็ควรที่
จะเรียนรู้ปูพื้นฐานก่อนสักระยะ แต่ก็ไม่ควรนาน
เกิน ๖ เดือน เพราะว่าการใช้เวลาเปลืองกับการ
เรียนภาษาอย่างเดียวตลอดชีวิตนี้ ย่อมไม่เป็น
ผลดีกับผู้เรียนเท่าไรนัก ท่านต้องมองภาษาบาฬี
เป็นดั่งนาวาพาข้ามมหาสมุทรพระไตรปิฎก นั่น
หมายความว่า จุดหมายปลายทางของเราจริงๆ
หาใช่นาวาคือภาษาบาฬีไม่  แต่เราต้องการต่อเรือ

๔๗

เพือ่ ใช้ขา้ มมหาสมุทรอันลุม่ ลึก กล่าวคือพระธรรม
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหาก
ด้วยเหตุนี้ แม้ท่านจะใช้ภาษาบาฬีได้คล่อง
แต่ยงั ไม่มโี อกาสเรียนรูพ้ ระไตรปิฎก คือพระธรรม
ค�ำสอนอันทรงค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ละก็ ก็เท่ากับว่า ท่านไปยังไม่ถึงฝั่ง ซึ่งเป็นจุด
หมายปลายทางที่แท้จริงแห่งชีวิต
แล้วการสนทนาภาษาบาฬีมปี ระโยชน์อะไร?
ตอบว่า การสนทนา เป็นการฝึกฝนทักษะในการ
เรียนภาษาทุกภาษาครับ นั่นหมายความว่า หาก
ท่านสามารถฝึกฝน จนมีทักษะครบทั้ง ๔ ทักษะ
(พูด ฟัง อ่าน เขียน) แล้ว ย่อมเป็นปทัฏฐานปัจจัย
ให้เกิดการเรียนรู้ภาษาธรรมอันลึกซึ้งได้เร็วและ
ง่ายขึ้น จงจ�ำไว้เสมอว่า “ปริจโย สิทฺธมาวโห”
การฝึกฝนท�ำให้คนประสบความส�ำเร็จ (มีความ
ช�ำนาญเชีย่ วชาญและแตกฉาน)  มีคำ� พูดในภาษา
อังกฤษว่า “Practice makes perfect” ค�ำแปล
ก็เหมือนกับบาฬีข้างต้นนั่นแหละครับ
ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน หากท่านมี
ความเคารพรักในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็จะ
ต้องมีความเคารพศรัทธาในภาษาของพระพุทธ
องค์ดว้ ยนะครับ ซึง่ กระผมเองก็เชือ่ มัน่ ว่า เราชาว
พุทธส่วนใหญ่เป็นเช่นนัน้ เพียงแต่เราไม่มชี อ่ งทาง
ที่จะเรียนรู้มากพอ ที่ผ่านมา (ตอนกระผมเป็น
เด็ก) ประเทศไทยเราขาดหลักสูตร ขาดต�ำราคูม่ อื
อุปกรณ์การเรียนรู้ภาษาบาฬีมากอยู่พอสมควร
แต่ปัจจุบัน ต่างจากเมื่อก่อนมาก เรามีปัจจัย
ส�ำหรับการเรียนรู้ภาษาบาฬีพร้อม แต่ก็อย่างว่า
อีกนั่นแหละครับ แม้ปัจจัยภายนอกจะพร้อม แต่
หากทรัพยากรบุคคลไม่พร้อม ปัจจัยที่ว่านั้นก็
แทบจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เลย
สรุปก็คือ การเรียนรู้จะต้องพร้อมทั้งบุคคล
และอุปกรณ์ ซึง่ บัดนี้ หากเรามีอปุ กรณ์ทเี่ พียงพอ
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ต่อการเรียนรู้ภาษาบาฬีแล้ว จะมัวชักช้าอยู่ไย
ได้เวลาทุ่มสุดตัวลุยท�ำสิ่งที่ธรรมดาให้ดีที่สุด
แล้วครับ
อุฏฺเฐฺหิ ภิกฺขุ กึ เสสิ โก อตฺโถ สุปิเตน เต
อาตุรสฺส หิ กา นิทฺทา	 สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโต.
“ลูกรักเอ๋ย เจ้ามัวนอนอยู่ท�ำไม จงลุกขึ้น
ท�ำความเพียรเถิด ประโยชน์อะไรเล่า ด้วยการ
นอนดิ้นไปดิ้นมา การนอนของเธอ ผู้เร่าร้อน
เนื่องจากถูกศรกิเลสปัก ช่างดูน่าสมเพชจัง”
ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะ
ฝึกพูดบาฬีนั้น เบื้องต้น ท่านจะต้องคิดก่อนแล้ว
ตั้งสติสัมปชัญญะให้ดีก่อนครับ อย่าสักแต่ว่ามี
ปาก แล้วก็พดู ออกไปอย่างพล่อยๆ เพราะอาจจะ
ท�ำให้ท่านพูดผิดพลาดได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
เรามักจะนิยมพูดประโยคแบบ ๓ แบบก่อนคือ
๑. ประโยคบอกเล่า บาฬีเรียกว่า วิสชฺชนา
วากฺย หรือ ปฏิญฺญฺาวากฺย  ตัวอย่าง :
พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ. ข้าพเจ้าขอน้อมรับ
พระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ (ที่พึ่งแห่งชีวิต)
๒. ประโยคค�ำถาม บาฬีเรียกว่า ปุจฉฺ าวากฺย
หรือ โจทนาวากฺย  ตัวอย่าง :
พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ นุ ? ข้าพเจ้าน้อมรับนับถือ
พระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ หรือ
๓. ประโยคปฏิเสธ บาฬีเรียกว่า ปฏิเสธวากฺย
หรือ ปฏิกฺเขปวากฺย  ตัวอย่าง :
พุทฺธํ  สรณํ  น คจฺฉามิ. ข้าพเจ้าไม่น้อมรับ
นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ
ส�ำหรับในฉบับนี้ อยากให้ท่านผู้อ่านได้ฝึก
ประโยค ๓ แบบนี้ให้ขึ้นใจนะครับ
อชฺช อลเมตฺตาวตา อปรโปตฺถเก ปสฺสสิ สฺ าม.
พอแค่นี้ก่อนครับ ฉบับหน้าพบกันใหม่

หน้าต่างบาลี
พระมหาสมปอง มุทิโต

ตอนที่ ๒

ชือ่ และเสียงของอักษรภาษาบาลี
สุปภาตํ โว.
อรุ ณ สวั ส ดิ์ นั ก ศึ ก ษาบาลี ใ หญ่ แ ละพระไตรปิฎกทุกท่าน
เมื่อวานพวกเราได้เรียนเรื่องอักษรในภาษา
บาลีกันแล้ว จึงได้ความรู้เรื่องอักษรบาลี ๓ ส่วน
ใหญ่ๆ ดังนี้
๑. อักษร :- มีจ�ำนวน ๔๑ ตัว คือ อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ, ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ ญฺ, ฏ ฐฺ ฑ ฒ
ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อํ.
๒. สระ :- ในจ�ำนวนอักษร ๔๑ ตัวนั้น เป็น
สระออกเสียงได้ ๘ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ,  
ในสระ ๘ ตัวนั้น เป็นรัสสะ ออกเสียงสั้น มี ๓ ตัว
คือ อ อิ อุ, เป็นทีฆะ ออกเสียงยาว มี ๕ ตัว คือ
อา อี อู เอ โอ.
๓. พยัญชนะ :- อักษรที่เหลือจากสระ เรียก
ว่าพยัญชนะ มีจ�ำนวน ๓๓ ตัว คือ ก ข ค ฆ ง,
จ ฉ ช ฌ ญฺ, ฏ ฐฺ ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ
ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อํ. ในจ�ำนวน ๓๓ ตัวนั้น
เป็นพยัญชนะวรรค จัดเข้าเป็นพวกเดียวกันได้
มี ๕ วรรคๆ ละ ๕ ตัว คือ ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ
ญฺ, ฏ ฐฺ ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ที่เหลือ
เป็นพยัญชนะอวรรค จัดเข้ากันไม่ได้ มี ๘ ตัว
คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ.

จะเห็นได้ว่า ช่วงนี้พวกเราก�ำลังเรียนรู้เรื่อง
“ชื่อ” และ “เสียง” ของอักษรภาษาบาลีอยู่นะ
เช่น อักขระ สระ รัสสะ ทีฆะ พยัญชนะ วรรค
อวรรค อโฆสะ โฆสะ สิถิละ ธนิตะ วิมุตตะ ฐานะ
กัณฐะ ตาลุ มุทธะ ทันตะ โอฏฐะ นาสิกา กรณะ
ชิวหามัชฌะ ชิวโหปัคคะ ชิวหัคคะ สกัฏฐานะ
ปยตนะ สังวุตะ วิวฏะ ผุฏฐะ อีสังผุฏฐะ เอกชะ
ทฺวิชะ สังโยคะ เป็นต้น ดังนั้น เราจึงควรเรียน
ให้รลู้ กึ ลงไปถึงความหมายของ “ชือ่ ” และ “เสียง”
เหล่านี้ด้วย มาเริ่มกันเลย
อักขระ ไม่หมดสิน้ ไป คือ แม้จะมีเพียง ๔๑ ตัว
ก็จริง แต่เขียนอ่านมากเท่าไรก็ไม่หมดไม่สิ้น
สระ อ่านออกเสียงได้ คือ ไม่ตอ้ งอาศัยอักษร
อื่นก็สามารถอ่านออกเสียงได้
รัสสะ สระเสียงสั้น
ทีฆะ สระเสียงยาว
พยัญชนะ อักษรที่ท�ำเนื้อความให้ปรากฏ
แต่อ่านออกเสียงไม่ได้ อยากให้อ่านออกเสียง
ได้ต้องไปอาศัยสระ ๘ ตัวออกเสียง ถ้ายังไม่ได้
อาศัยสระ คือยังไม่มีสระอยู่ด้วย จะเขียนโดยให้
มีจุด อยู่ข้างล่างอย่างนี้ กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ, จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ
เป็นต้น

๔๗

วัคคะ พยัญชนะที่จัดเข้าเป็นพวกเดียวกัน
ได้ เพราะอาศัยฐานเสียงเดียวกัน มี ๕ วรรคๆ ละ
๕ ตัว ดังนี้ ก ข ค ฆ ง เป็น กวรรค, จ ฉ ช ฌ ญฺ
เป็น จวรรค, ฏ ฐฺ ฑ ฒ ณ เป็น ฏวรรค, ต ถ ท ธ
น เป็น ตวรรค, ป ผ พ ภ ม เป็น ปวรรค
อวัคคะ พยัญชนะที่จัดเข้าเป็นพวกเดียวกัน
ไม่ได้ เพราะมีฐานเสียงแยกกัน
อโฆสะ เฉพาะพยัญชนะที่ออกเสียงไม่ก้อง
ไม่กังวาล มี ๑๑ ตัว (๑ - ๒ ส อโฆสะ) คือ ก ข จ
ฉ ฏ ฐฺ ต ถ ป ผ ส
โฆสะ พยัญชนะที่เหลือ ออกเสียงก้อง เสียง
กังวาล ยกเว้น อํ 
สิถิละ เฉพาะพยัญชนะที่ออกเสียงอ่อน เบา
นุม่ นวล หมายถึงพยัญชนะตัวที่ ๑ และ ๓ ในวรรค
ทั้ง ๕
ธนิ ต ะ เฉพาะพยั ญ ชนะที่ อ อกเสี ย งแข็ ง
กระด้าง ดุดัน หมายถึงพยัญชนะตัวที่ ๒ และ ๔
ในวรรคทั้ง ๕
วิมุตตะ เฉพาะพยัญชนะที่ออกเสียงพ้นจาก
สิถิละและธนิตะ หมายถึงพยัญชนะตัวที่ ๕ ใน
วรรคทั้ง ๕  และที่ออกเสียงพ้นจาก อโฆสะ และ
โฆสะ หมายถึง พยัญชนะ อํ หรือ นิคคหิต
ฐานะ ฐานที่ตั้งที่เกิดของเสียงแต่ละอักษร
กัณฐะ คอ กล่องเสียงในล�ำคอ เป็นฐานที่ตั้ง
ที่เกิดของเสียงอักษร
ตาลุ เพดานปาก เป็นฐานทีต่ งั้ ทีเ่ กิดของเสียง
อักษร
มุทธะ ปุม่ เหงือก เป็นฐานทีต่ งั้ ทีเ่ กิดของเสียง
อักษร
ทันตะ ฟัน เป็นฐานทีต่ งั้ ทีเ่ กิดของเสียงอักษร
โอฏฐะ ริมฝีปาก เป็นฐานที่ตั้ง ที่เกิดของ
เสียงอักษร
นาสิกา จมูก โพรงจมูก เป็นฐานที่ตั้งที่เกิด
ของเสียงอักษร
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กรณะ อวัยวะส่วนที่เป็นเหมือนอุปกรณ์ไป
กระทบกับฐานนั้นๆ (กรณ์)
ชิวหามัชฌะ ท่ามกลางลิ้น เป็นกรณ์ไป
กระทบกับ ตาลุฐาน
ชิวโหปัคคะ ใกล้ปลายลิน้ เป็นกรณ์ไปกระทบ
กับ มุทธฐาน
ชิวหัคคะ ปลายลิ้น เป็นกรณ์ไปกระทบกับ
ทันตฐาน
สกัฏฐานะ ฐานของตนนัน่ แหละ เป็นกรณ์ไป
กระทบกับฐานของตน คือ กล่องเสียงในล�ำคอ
กระทบกันเอง ริมฝีปากกระทบกันเอง โพรงจมูก
กระทบกันเอง
ปยตนะ ความพยายามเปล่งออกเสียงของ
แต่ละอักษร
สังวุตะ ความพยายาม ปิดฐาน เปล่งเสียง
วิวฏะ ความพยายาม เปิดฐาน เปล่งเสียง
ผุฏฐะ ความพยายาม กระทบฐานหนัก เปล่ง
เสียง
อีสังผุฏฐะ ความพยายาม กระทบฐานเบา
เปล่งเสียง
เอกชะ อักษรที่ออกเสียงจากฐานเดี่ยว เช่น
กขคฆง
ทฺวิชะ อักษรที่ออกเสียงจากฐานคู่ มีเพียง
๓ ตัว คือ เอ โอ ว
สังโยคะ เฉพาะพยัญชนะ ๒ หรือ ๓ ตัว อาศัย
สระเดียวกันออกเสียง เช่น ทฺวิ (ทฺวฺ+อิ) สงฺขฺยา
(ส+งฺขฺยฺ+อา)
เป็นอย่างไรบ้าง ละเอียดเกินไปไหม เมื่อ
อยากรู้ ก็ต้องรู้ให้ลึก รู้ให้จริง จึงจะมีพื้นฐานเพื่อ
ขึ้นไปเรียนรู้พระไตรปิฎก
เอาไว้เจอกันในฉบับหน้า   ขอให้นักศึกษา
บาลีใหญ่และพระไตรปิฎกทุกท่าน จงสามารถ
ท�ำลายความไม่รู้ แล้วเจริญด้วยความรู้แจ่มแจ้ง
ในพระสัทธรรมทุกประการเทอญ

ชวนอ่าน สังกันตบุตร ลูกแม่เคลื่อน

สาระสงกรานต์ที่แท้
วันสงกรานต์

     วันนี้เป็นวันดี  ศรีสงกรานต์    
สนุกสนาน  ชื่นบานสุขสันต์
ปีใหม่ใสสด  รื่นรสทั่วกัน    
กลับบ้านเกิดนั้น  ขวัญเยี่ยมครอบครัว
     พ่อแก่แม่เฒ่า  ต่างเฝ้ารอคอย  
เหล่าลูกหลานน้อย  รดน�้ำด�ำหัว
ต่างเอาใจใส่  ให้พรกันทั่ว   
แล้วตัวเข้าวัด  ปฏิบัติธรรมท�ำบุญ
     ประเพณีดีงาม  ตามอย่างไทยไทย  
ผูกมั่นพันใจ  พุทธศาสน์ค�้ำจุน
ก้าวเคลื่อนเดือนปี  จิตเอื้อเกื้อหนุน   
จ�ำเริญจ�ำรูญ  จิตสูงจุ่งพัฒนา
สงฺกนฺต = สงกรานต์, การเคลื่อนย้าย
วิ. สํ สุฏฺฐุ กมตีติ สงฺกนฺโต การก้าวไปพร้อม
(สํ บทหน้า, กมุ ธาตุ ในความหมายว่าก้าวไป, เคลื่อน, ต ปัจจัย) [1]
[วันเป็นที่เคลื่อนย้าย (ของดวงอาทิตย์ จากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่ง)
วันแรกของเดือนทีด่ วงอาทิตย์เคลือ่ นย้ายจากราศีมนี เข้าสูร่ าศีเมษ เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ (ขึน้ ๑ ค�ำ 
่
เดือน ๕ )]
สํ  อุปสัค = ดี, งาม, ง่าย, การต่อ, การย่อ, เสมอกัน, ร่วมกัน, เบื้องแรก, รวบรวม, ปิด [2], พร้อม, กับ
สุ  อุปสัค = ดี, งาม, ง่าย, ด้วยดี, บริบูรณ์  สุฏฺฐุ ดี เช่น  สุฏฺฐุ คโต สุคโต  เสด็จไปแล้วด้วยดี [2]
ฉะนั้น สงฺกนฺโต แปลว่า การก้าวไปด้วยดี ก็ได้
ท่านพุทธทาส แปลว่า ก้าวหน้า ส�ำหรับคน ท�ำบุญ ๓ แบบ เปรียบเหมือนการอาบน�้ำ (ท่าน
ที่ รู ้ ธ รรมะ ใช้ ธ รรมะในการดั บ ทุ ก ข์ ให้ อ อกไป พุทธทาส)
เรื่อยๆ ลดความยึดมั่นถือมั่น ท�ำงานให้ลุล่วงโดย
๑. อาบด้วยน�้ำโคลน คือ พวกที่ฆ่าสัตว์เอามา
ไม่ประมาท ถือว่าก้าวหน้าและมีวันสงกรานต์ที่ ท�ำบุญ ท�ำบุญอวดคน ท�ำบุญเอาหน้า ท�ำบุญค้าก�ำไร
แท้จริง
๒. อาบน�้ำแป้งหอม คือพวกที่ยึดมั่นถือมั่นใน
ก้าวหน้าได้ด้วยอะไร ด้วยน�้ำช�ำระล้าง คือ บุญ บุญ เมาบุญ เมาสวรรค์วิมาน
วิเคราะห์ความหมายบุญ
๓. อาบด้วยสบูแ่ ล้วล้างด้วยน�ำ้ สะอาด คือพวก
๑. อตฺตโน สนฺตานํ ปุนาติ วิโสเธตีติ ปุญฺญํฺ [1, 3] ที่ท�ำบุญ เพื่อที่จะละเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึด
ชื่อว่า บุญ เพราะช�ำระล้างสันดานของตนให้ มั่นว่าสิ่งใดเป็นตัวเราหรือของเรา เพื่อท�ำให้กิเลส
สะอาดบริสุทธิ์
หมดไป
๒. อตฺตโน การกํ ชนํ ปวติ ปุนาติ โสเธตีติ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
ปุญฺญํฺ [1, 3]
๑) ทานมัย แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
กรรมทีช่ ำ� ระชนผูท้ ำ� ซึง่ ตนให้สะอาด ชือ่ ว่า บุญ มีความต้องการ ด้วยปัจจัย ๔ แรงงาน วิทยาทาน
ปุญฺญํ  มาจาก ปุ ธาตุ หรือ ปู ธาตุ โสเธ ปวเน แล้วเราก็สขุ ใจ เพราะเราได้ทำ� ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ และ
ในอรรถ “การช�ำระ, ท�ำให้หมดจด, ท�ำให้สะอาด” แก่ตัวเอง คือช�ำระล้างความโลภ หวงแหน ตระหนี่
ยึดติด ความเห็นแก่ตัว

๔๗
๒) สีลมัย ด้วยการตั้งข้อก�ำหนดที่จะลดละ
ไม่ละเมิดความชัว่ ศีล ๑. ไม่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ ช�ำระ
ล้างโทสะ อาฆาตพยาบาท ๒. ไม่ลักทรัพย์ ช�ำระล้าง
โลภอยากได้โดยไม่ถกู ต้องชอบธรรม ๓. ไม่ผดิ ในกาม
ช�ำระล้างกามราคะ ๔. ไม่พูดเท็จ ช�ำระล้างความ
หลอกลวง ไม่มีสัจจะ ๕. ไม่เสพของมึนเมา ช�ำระ
ล้างความโง่หลงงมงาย ขาดสติสัมปชัญญะ
๓) ภาวนามัย ฝึกอบรมจิตใจปัญญาให้เจริญ
พัฒนาก้าวหน้า ด้วยวิธีต่างๆ ท�ำให้สงบ ข่มกิเลส
เครื่องเศร้าหมอง นิวรณ์ เครื่องปิดกั้นความดี เรียก
สมถะ ถ้าให้เข้าใจความจริงของชีวิต - ธรรมชาติ
ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
ก็เป็น วิปัสสนา
๔) อปจายนมัย ประพฤติอ่อนน้อม ละทิฐิ
มานะ อหังการ กระด้างถือตัว เย่อหยิ่ง จองหอง
พองขน อวดดี (บางครั้งคืออวดชั่ว) กร่าง ถ้าเป็น
ผู ้ ใ หญ่ ก็ แ สดงในรู ป ความเมตตา เป็ น กั น เองต่ อ
ผู้น้อย ไม่วางตัวถือตัว วางท่า วางฟอร์มเกินไป
ถื อ ยศศั ก ดิ์ ย ศช้ า งขุ น นางพระเกิ น ไป เป็ น การ
อ่ อ นน้ อ มเข้ า หาผู ้ น ้ อ ย ท� ำ ให้ ผู ้ น ้ อ ยกล้ า น้ อ ม
เข้ า ไปหาด้ ว ย ไม่ ใช่ แข็ ง เกิ น จนเหิ น ห่ า งผลั ก ไส
ให้ผู้น้อยเกรงกลัว ต้องหลบหนี การที่ผู้ใหญ่ไหว้
ตอบผู้น้อยที่สมควร ก็เป็นความอ่อนน้อมน่ารัก
ของผู้ใหญ่ (เว้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไหว้ตอบใคร
กษัตริย์ไม่ต้องไหว้ตอบสามัญชน พ่อแม่ไม่ต้องไหว้
ตอบลูก พระไม่ต้องไหว้ตอบฆราวาส)
ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ
บูชาผู้อื่น ย่อมได้บูชาตอบ   ไหว้ผู้อื่น ย่อมได้
ไหว้ตอบ                               (ขุ.ชา.๒๘/๔๐๑)
๕) เวยยาวัจจมัย ขวนขวายรับใช้ผู้อื่น สังคม
สาธารณะ จิตอาสา จิตสาธารณะ อย่างน้องแบม
นั ก ศึ ก ษากล้ า ขวนขวายแจ้ ง ข่ า วคนโกงกิ น หรื อ
พนักงานป่าไม้กล้าจับคนท�ำผิด ที่เป็นคนร�่ำรวย
และมีอิทธิพล คือไม่นิ่งดูดาย ใจจืดใจด�ำ  ทอดธุระ
ในสิง่ ทีเ่ หมาะควร บางทีคนมาอ้างว่า อุเบกขา แต่เป็น
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อัญญาณุเบกขา เฉยโง่ เฉยบือ้ เฉยเจ้าเล่ห์ เฉยเพราะ
ไม่ได้ประโยชน์ เฉยเพราะอคติ ๔ เป็น วัญจกธรรม
(ธรรมลวง)
๖) ปัตติทานมัย แบ่งปันเฉลี่ยส่วนแห่งความดี
แก่ผอู้ นื่ เปิดโอกาสให้ผอู้ นื่ ร่วมท�ำดีกบั เรา ช�ำระความ
หวงแหน ตระหนี่ความดี หรืออานิสงส์ผลประโยชน์
จากความดีของตนนั้น
๗) ปัตตานุโมทนามัย อนุโมทนาสาธุชื่นชม
ยิ น ดี ใ นความดี ความสุ ข ความส� ำ เร็ จ ของผู ้ อื่ น
ช�ำระล้างความริษยา
๘) ธั ม มั ส สวนมั ย ฟั ง ธรรมแสวงหาความ
รู้ ช�ำระล้างมิจฉาทิฐิ ความโง่เขลาเบาปัญญา ได้
อานิสงส์การฟังธรรม ๕ ประการ คือ ได้ฟังสิ่งใหม่ที่
ไม่เคยฟัง เข้าใจชัดสิ่งที่เคยได้ฟังแล้ว บรรเทาความ
สงสัยเสียได้ ท�ำความเห็นให้ถูกตรง จิตผู้ฟังย่อม
เลื่อมใส ผ่องใส
๙) ธัมมเทสนามัย แสดงธรรม สั่งสอนเผื่อแผ่
ความรูธ้ รรมะแก่ผอู้ นื่ ช�ำระล้างความตระหนีถ่ เี่ หนียว
ธรรมะและความรู้ ได้อานิสงส์ ๕ เพราะเหมือน
สอนตนเองด้วย เพราะตัวเองต้องพินิจพิจารณา
ธรรมใคร่ ค รวญ ท� ำ ธรรมวิ จั ย ไปด้ ว ย ช� ำ ระล้ า ง
มิจฉาทิฐิด้วย
๑๐) ทิฏฐุชุกัมม์ ท�ำความเห็นถูกตรง ช�ำระ
ล้างมิจฉาทิฐิ อวิชชา ความโง่หลงที่ท�ำให้เราติดใน
วัฏสงสาร เวลาท�ำบุญข้ออื่นๆ ต้องมีข้อนี้ก�ำกับด้วย
ทุกครั้ง จะท�ำให้การท�ำบุญถูกต้องตามความหมาย
สูงสุดทางพุทธศาสนา
นี่ คื อ น�้ ำ ช� ำ ระล้ า งสั น ดานตนให้ ส ะอาด
บริสุทธิ์ ให้ตนก้าวหน้า เคลื่อนย้ายก้าวไปพร้อม
สู ่ สิ่ ง ที่ ดี ๆ ตามความหมายแท้ จ ริ ง ของ สงฺ ก มติ
สงฺกนฺต สงฺกนฺโต สงกรานต์ ขั้นสูงสุด ฯ
อ้างอิง :  [1]  พจนานุกรมศัพท์วเิ คราะห์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ ทองดี;  [2]  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น อัพยยศัพท์ สํ,สุ
อุปสัค : พระมหาธิติพงศ์;  [3] จูฬธาตุปจฺจยโชติกา

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์

พระมหินทเถระ

บูรพาจารย์ของพระธรรมทูต ๓
คราวที่แล้วสรุปลงตรงพระมหินทเถระและ
คณะพร้อมกันที่เมืองปาตลีบุตร รอเวลาเพื่อเดิน
ทางไปเกาะลังกาตามค�ำสั่งของพระราชบิดาและ
พระอุปัชฌาจารย์โมคคัลลีบุตรติสสเถระ การรอ
เวลาดังกล่าวไม่สามารถระบุได้ว่าเพื่อเหตุผลใด
สันนิษฐานว่าน่าจะรอความพร้อมของเรือเพื่อ
น�ำส่งถึงเกาะลังกา อีกทั้งเหล่าทหารหาญเสมือน
กองเกียรติยศคอยติดตามอารักขา และอ�ำนวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง ซึ่งถือว่าเป็น
ธรรมเนียมของเชื้อสายพระมหากษัตริย์
แปลกแต่จริงต�ำนานทิง้ เป็นปริศนาเฉยเลย !!!
ประเด็นนี้ผู้เขียนยังหาหลักฐานมาวิเคราะห์
มิได้ คิดเอาเองคนเดียว ล�ำพังว่าเหตุที่ไม่กล่าวถึง

กองเกียรติยศตรงนี้ ผู้แต่งต�ำนานน่าจะต้องการ
focus ความส�ำคัญของพระมหินทเถระ ในฐานะ
พระธรรมทูตผู้เสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งน�ำพระสัทธรรมค�ำสอนไปเผยแผ่ยังต่างแดน
หลักฐานอีกแห่งหนึง่ ระบุวา่ ขณะพระมหินทเถระรัง้ รอเวลาอยูน่ นั้ ท้าวสักกะได้เข้าไปอาราธนา
พระเถระ โดยอ้างถึงพระพุทธท�ำนายว่า “พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงท�ำนายไว้ว่า อนาคตกาล
ภายภาคหน้า พระภิกษุชอื่ ว่ามหินทเถระจักท�ำชาว
ตามพปัณณิทวีปให้เลือ่ มใสศรัทธา บัดนีเ้ ป็นเวลา
สมควรที่พระคุณเจ้าจะไปยังทวีปอันประเสริฐ
นั้น แม้ข้าพเจ้าก็จักร่วมเป็นเพื่อนเดินทางของ
พระคุณเจ้าด้วย”
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ผู้อ่านเห็นอะไรตรงนี้หรือไม่ ?
เหตุใดจึงเป็นท้าวสักกะ ?
เหตุใดจึงอ้างพุทธท�ำนาย ?
ประเด็นอ้างถึงท้าวสักกะมิได้เป็นเรือ่ งลึกลับ
ซับซ้อนแต่อย่างใด เพราะธรรมดาวรรณกรรม
ของพุทธศาสนาเถรวาท มักยกท้าวสักกะหรือ
พระอินทร์เป็นเทวดาขี่ม้าขาวมาช่วยผู้ตกทุกข์ได้
ยากเสมอ โดยเฉพาะผู้ทรงคุณธรรมของชาวโลก
บทบาทเช่นนี้ เห็นชัดเจนในชาดกน้อยใหญ่ หรือ
พบเห็นแม้ในพระไตรปิฎกเอง
แต่ ก ารอ้ า งพุ ท ธท� ำ นาย ดู เ หมื อ นว่ า สาย
เถรวาท จะไม่ค่อยคุ้นกันนัก เพราะคติความเชื่อ
เช่นนี้เป็นแนวค�ำสอนของพระพุทธศาสนาสาย
มหายาน สันนิษฐานว่า plot นี้ น่าจะแต่งเสริม
ทีหลัง เพื่อความสมเหตุสมผล และน่าจะเสริม
ตอนพระพุ ท ธศาสนามหายานบนเกาะลั ง กา
รุง่ เรืองแพร่หลายแล้ว เพราะหลักฐานล้วนอ้างว่า
พระพุทธศาสนามหายานบนเกาะลังกาเป็นทีร่ จู้ กั
แพร่หลายเคียงคู่พระพุทธศาสนาเถรวาทในนาม
ส�ำนักอภัยคิรีวิหาร นับแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์
ศรีลังกา
การละทิ้งเรื่องราวผู้ติดตามพระมหินทเถระ
แล้วจับพุทธท�ำนายใส่ปากท้าวสักกะ เห็นทีจะเป็น
ผลงานของพระนักปราชญ์ยคุ หลัง และน่าจะเป็น
ธรรมเนียมพระสงฆ์เถรวาทท�ำกันสืบทอดต่อมา
จนถึงปัจจุบัน ไม่เชื่อไปอ่านต�ำนานพระเจ้าเลียบ
โลกของชาวเหนือดู จะเห็นดังค�ำของผู้เขียนอ้าง
ไว้ทุกประการ
อ่านแล้วเห็นแย้งอย่างไร แจ้งให้ทราบด้วย
ต�ำนานศรีลงั กากล่าวว่าพระมหินทเถระและ
คณะเดินทางถึงเกาะลังกาตรงกันกับเพ็ญเดือน ๗
(ก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือน) ภาษาสิงหล เรียก
เดือนนี้ว่า poson puja day ปัจจุบันวันนี้ชาว
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พุทธสิงหลทั่วเกาะลังกาและอีกหลายประเทศ
ทั่วโลก ต่างเฉลิมฉลองเทศกาลส�ำคัญนี้อย่างยิ่ง
ใหญ่ โดยเฉพาะมิหินตะเล ซึ่งเป็นสถานที่พระ
มหินทเถระประกาศศาสนาครัง้ แรกบนเกาะลังกา
มีศรัทธาชาวพุทธเดินทางไปกราบไหว้อย่างคับคัง่
ยามค�ำ่ คืนก็มกี ารตกแต่งประดับประดาด้วยไฟฟ้า
สว่างไสวตลอดมิหนิ ตะเล เรียกเป็นภาษาสิงหลว่า
Aloka puja
แต่หากย้อนหลังไปสมัยพระมหินทเถระย่าง
เหยียบบนบรรพตแห่งนี้ วันเพ็ญเดือนเจ็ดตรงกับ
เทศกาลประพาสล่าสัตว์ของกษัตริย์ลังกา โดย
เฉพาะมิหินตะเล หรือมิสสบรรพตสมัยนั้น ถือว่า
เป็นแหล่งสัปปายะของกษัตริย์ เพราะมากมีด้วย
สรรพสัตว์โดยเฉพาะกวางและละมัง่ อีกทัง้ ไม่ไกล
จากพระนครเมืองหลวงอนุราธปุระด้วย
เห็นหรือยังว่าพระมหินทเถระศึกษาข้อมูล
ศรีลังกามาดีแค่ไหน !!!

รูปปั้นพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
บริเวณมิหินตะเล นอกเมืองอนุราธปุระ

78

๔๗

ต�ำนานกล่าวว่า พระมหินทเถระและคณะ
เหาะมาจากอินเดียอนุทวีป แต่หากวิเคราะห์
เจาะลึกถึงศัพท์ภาษาบาลีจะพบว่า “ไม่ได้มาทาง
เรือ ไม่ได้มาทางบก” หมายความว่าพระเถระ
และคณะเดินทางมาทางเรือและต่อด้วยทางบก
ส่วนการตีความว่าเหาะมา น่าจะเป็นส�ำนวนของ
นักปราชญ์สมัยโบราณ เหมือนลักษณะโจร ๕๐๐
มิได้หมายถึงครบจ�ำนวนห้าร้อยคน แต่บ่งถึงว่า
มีจ�ำนวนมาก อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าห้าร้อย
ก็เป็นได้

ซากปรักหักพังภายในส�ำนักอภัยคิรีวิหาร
เมืองเก่าอนุราธปุระ

ค� ำ ถามต่ อ มาคื อ เหตุ ใ ดพระมหิ น ทเถระ
จึงเลือกโปรดกษัตริย์ลังกาเป็นคนแรก ?
หากถื อ ตามหลั ก ฐานในต� ำ นานจะเห็ น ว่ า
กษัตริย์ลังกานั้นมีบุญญาธิการสั่งสมมาแต่อดีต
บางแห่งอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นผูฉ้ ลาดหลักแหลม
มีปัญญาลึกซึ้ง จึงง่ายต่อการเข้าใจพระสัทธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า สังเกตได้จากบทสนทนา
ระหว่างพระเถระกับกษัตริย์ลังกามีความลึกซึ้ง
แตกฉานยิ่งนัก
ผูเ้ ขียนมองต่างว่าการโปรดกษัตริยล์ งั กาครานี้
มิได้ตา่ งจากพระพุทธเจ้าทรงโปรดชฎิลสามพีน่ อ้ ง

พระเจ้าพิมพิสารหรือพระเจ้าปเสนทิโกศลแต่
อย่างใด เพราะชนชั้นสูงเหล่านี้ ถือว่าเป็นยอด
ของผู้คน การเทศน์โปรดให้หันมานับถือพระ
ศาสนาย่อมเป็นการง่ายต่อการเผยแผ่พระธรรม
ค�ำสอนในวงกว้าง การที่พระมหินทเถระเลือก
โปรดกษั ต ริ ย ์ ลั ง กาก่ อ น ก็ เ ป็ น คติ เ ดี ย วกั น กั บ
พระพุทธเจ้า นอกจากต้องการด้านราชูปถัมภ์แล้ว
ยังสามารถเชื่อมโยงกับแคว้นอื่นได้ง่าย  
หลักฐานตามต�ำนานชี้ให้เห็นว่าพระเถระ
และคณะแสดงพระสูตรเป็นที่ถูกอกถูกใจชาว
สิงหลยิ่งนัก สังเกตได้จากการเทศนาแต่ละครั้ง
ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงยิง่   ดงั เช่น  แสดงจูฬหัตถิปโทปมสูตรแก่กษัตริยล์ งั กา แสดงเปตวัตถุ วิมานวัตถุ และสัจจสังยุตแก่หญิงชาววังจนพากันบรรลุ
โสดาปัตติผล หรือแสดงเทวทูตสูตรและอาสีวิโสปมสูตรแก่ชาวเมือง จนมีผบู้ รรลุโสดาปัตติผลเป็น
จ�ำนวนมาก
เชือ่ หรือยังว่า พระมหินทเถระทรงรูเ้ บือ้ งหลัง
ของชาวศรีลังกาจริง !!!
ค�ำถามตามมาว่าพระเถระเทศนาด้วยภาษา
อะไร ? ผู้เขียนเชื่อว่า น่าจะเป็นภาษาปรากฤต
ภาษาปรากฤตคืออะไรนั้นต้องอธิบายยาว
หน่อย
ย้อนหลังไปสมัยพุทธกาล ผู้คนแบ่งออกเป็น
๔ วรรณะ กล่าวคือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์
และศูทร ต่างคนต่างด�ำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ที่
พวกพราหมณ์ก�ำหนดไว้ เนื่องจากพวกพราหมณ์
ทรงอิทธิพลจึงก�ำหนดว่าพวกตนเป็นเชือ้ สายของ
พระพรหม สามารถติดต่อกับพรหมได้โดยตรง แต่
ภาษาที่สนทนากับพรหมนั้นเป็นภาษาเทพ การ
จะสื่อกับมนุษย์เหล่าอื่นพวกพราหมณ์จึงบัญญัติ
ภาษาสันสกฤตขึ้น แต่เพื่อต้องการสงวนสิทธิ์
เฉพาะกลุ่มตน จึงก�ำหนดไว้ว่าภาษาสันสฤตนั้น
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เจดีย์รุวันแวฬิแสยะ เมืองเก่าอนุราธปุระ

เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ ผู้จะสามารถสื่อสารหรือใช้
งานต้องเป็นวรรณะพราหมณ์และกษัตริย์เท่านั้น
ส่วนวรรณะอื่น หากใช้ภาษาสันสกฤต จะต้องถูก
ลงโทษอย่างรุนแรง ดังเช่น ต้มทองแดงกรอกปาก
หรือใช้คีมดึงลิ้น แล้วตัดด้วยมีดอันคม เป็นต้น
เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น คนวรรณะอื่ น นอกจาก
พราหมณ์และกษัตริย์จึงพากันใช้ภาษาถิ่นเป็น
ภาษาสื่อสารกัน เรียกกันว่า ภาษาปรากฤต เนื่อง
จากแผ่ น ดิ น อิ น เดี ย สมั ย นั้ น กว้ า งใหญ่ ไ พศาล
แต่ละแคว้นจึงมีภาษาปรากฤตเฉพาะตน เช่น
ภาษาปรากฤตของแคว้นมคธชื่อว่าภาษามคธ
ภาษาปรากฤตของแคว้นวัชชีชื่อว่าภาษาวัชชี
และภาษาปรากฤตของแคว้นโกศลชื่อว่าภาษา
โกศล ฯลฯ เป็นต้น นอกจากวรรณะต�ำ่ จะใช้ภาษา
ปรากฤตแคว้นตนสนทนากันแล้ว ยังสามารถใช้
ภาษาปรากฤตสื่ อ สารกั บ พวกพราหมณ์ แ ละ
กษัตริย์ได้ด้วย
บรรดาภาษาปรากฤตจ�ำนวนมากของอินเดีย
อนุทวีปสมัยนัน้ ภาษาปรากฤตของแคว้นมคธหรือ
ภาษามคธทรงอิทธิพลมากกว่าภาษาของแคว้น
อื่น เพราะสมัยนั้นแคว้นมคธเป็นศูนย์กลางการ
ค้าส�ำคัญของอินเดีย อีกทั้งพระเจ้าพิมพิสารก็
เป็นกษัตริยผ์ ทู้ รงอิทธิพลสูงสุด ด้วยเหตุนนั้ พ่อค้า
และชาวเมืองน้อยใหญ่ ผู้เดินทางมาแคว้นมคธ
จึงสามารถสื่อสารภาษามคธได้
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ภาษามคธนี้เอง ต่อมาพัฒนาต่อยอดเป็น
ภาษาบาลี เพราะจุดเริ่มต้นมาจากการสังคายนา
ครั้งที่ ๑ เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ของแคว้นมคธ
นั้นเอง
ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าภาษาปรากฤตของแต่ละแคว้น
ไม่น่าจะมีโครงสร้างภาษาแตกต่างกันมากนัก จะ
ผิดเพี้ยนก็เพียงส�ำเนียงของแต่ละแคว้นเท่านั้น
สาระหลักโดยรวมน่าจะคล้ายคลึงกัน สังเกตได้
จากพระพุทธเจ้าโปรดให้พระสาวกประกาศพระ
ศาสนาด้วยภาษาถิ่นหรือภาษาปรากฤต หากมี
ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่น่าจะมีพุทธานุญาตแบบนี้ เหนือสิ่งอื่นใดพุทธานุญาตดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้า เพราะ
หากให้พระสงฆ์ประกาศพระศาสนาด้วยภาษา
สันสกฤต ป่านนีพ้ ระพุทธศาสนาคงจะเป็นศาสนา
ของคนจ�ำนวนน้อย และอาจจะหดหายไป ไม่เป็น
ที่แพร่หลายถึงปัจจุบัน
ผูเ้ ขียนพิเคราะห์วา่ พระมหินทเถระนัน้ น่าจะ
ทราบจากพ่อค้าชาวสิงหลแล้วว่า ชาวลังกาสมัย
นัน้ สามารถสือ่ สารภาษาปรากฤตได้ อีกทัง้ ต�ำนาน
ก็อ้างว่าบรรพบุรุษชาวสิงหลเป็นชาวอริยกะ เดิน
ทางมาจากอินเดียตอนเหนือ จึงมิใช่เรือ่ งยากทีจ่ ะ
สื่อสารกัน สังเกตได้จากผลส�ำเร็จของการเทศนา

บริเวณมิหินตะเล นอกเมืองเก่าอนุราธปุระ
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แต่ละครั้งของพระมหินทเถระและคณะ มีชาว
สิงหลสามารถบรรลุธรรมเป็นจ�ำนวนมาก
เรื่องภาษาจบแล้วนะ !!!
ต�ำนานระบุว่า เพียงเดือนเดียวภารกิจของ
พระมหินทเถระและคณะส�ำเร็จเป็นรูปธรรม
หนึ่งนั้นมีผู้บรรลุธรรมเป็นจ�ำนวนมาก สอง
นั้นมี ผู้ ออกบวชประพฤติต ามค�ำสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจ�ำนวนเกินครึง่ ร้อย และสามนัน้
กษัตริย์ลังกาโปรดให้สร้างเสนาสนะจ�ำนวนมาก
แก่พระสงฆ์ผู้ออกบวชในบวรพุทธศาสนา

บันไดทางขึ้นมิหินตะเล

ประเด็ น เพิ่ ม เติ ม คื อ ต� ำ นานอ้ า งว่ า พระพุทธเจ้าเสด็จเกาะลังกา
ต�ำนานลังกายืนยันว่า อดีตพระพุทธเจ้าใน
ภัทรกัปนี้ ล้วนเคยเสด็จมาเกาะลังกา ต่างกรรม
ต่างวาระ ดังเช่น พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า และพระกัสสปพุทธเจ้า เพือ่ สงเคราะห์
ชาวลังกาให้ศรัทธาเลื่อมใสใจบวรพุทธศาสนา
อีกทั้งพระโคดมพุทธเจ้าของชาวเรา ก็เคยเสด็จ
เกาะลังกาถึง ๓ ครั้ง แต่ละครั้ง นอกจากโปรด
ชาวพืน้ เมืองลังกา ไม่วา่ จะเป็นยักษ์หรือเหล่านาค
แล้ว ยังเสด็จไปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท หรือ
ประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติอีกหลายแห่งทั่วเกาะ

ลังกา สถานทีเ่ หล่านัน้ ชาวศรีลงั กาเรียกว่า โสฬสบุณยสถานศักดิ์สิทธิ์ ๑๖ แห่ง
ผูเ้ ขียนเคยถามชาวพุทธศรีลงั กาแล้ว ล้วนฟัน
ธงว่า พระพุทธเจ้าเหล่านัน้ เสด็จมาเกาะลังกาจริง
เพราะเกาะลังกาเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนา
เตือนไว้ก่อนใครไปค้านเห็นที่จะล�ำบาก อาจจะ
เจ็บตัวเปล่า เพราะเขาอ้างว่ามีต�ำนานกล่าวไว้
เช่นนั้น ทางภาคเหนือของเราก็มีต�ำนานลักษณะ
เดียวกันนี้ ตัวอย่างเช่น เวจกุฎีของพระพุทธเจ้า
ที่วัดพระบาทยั้งหวีด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ก็อ้างไว้ในต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกเช่นกัน
ผู้เขียนเชื่อว่า ต�ำนานลังกาลักษณะนี้ น่าจะ
เป็นการแต่งเสริมขึ้นภายหลังพระมหินทเถระ
หลายศตวรรษ โดยเฉพาะสมัยที่ผู้คนต้องการ
เชื่อมโยงเรื่องราวให้สมเหตุสมผลมากขึ้น อย่าลืม
ว่าพระมหินทเถระนัน้ เผยแผ่ศาสนาประสบความ
ส�ำเร็จเฉพาะคนชัน้ สูงเท่านัน้ แต่ชาวบ้านทัว่ ไปไม่
ปรากฏเห็นมรรคผลอันใด การจะผูกศรัทธาผู้คน
ให้รวมลงเป็นหนึ่งเดียว จ�ำต้องอาศัยศาสนวัตถุ
และพิธีกรรมผสมด้วย จึงไม่แปลกที่พระมหินทเถระจะกราบทูลให้กษัตริย์ลังกาอัญเชิญกิ่งพระ
ศรี ม หาโพธิ์ จ ากพุ ท ธคยา มาปลู ก กลางเมื อ ง
อนุราธปุระ หรือแม้แต่แนะน�ำให้สร้างถูปาราม
เจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระธาตุไหปลาร้าด้านขวา
ของพระพุทธเจ้า
การแต่งต�ำนานเชือ่ มโยงระหว่างพระพุทธเจ้า
กับเกาะลังกา จึงเอือ้ ประโยชน์ตอ่ สามัญชน ผูม้ าก
ด้วยศรัทธา แต่น้อยปัญญาตรองด้วยเหตุผล หาก
ขาดเรื่องราวเหล่านี้แล้ว เห็นทีพระพุทธศาสนา
จะลีบลง จนกลายเป็นค�ำสอนเฉพาะกลุ่ม ดังเช่น
ศาสนาที่สูญหายไปหลายศาสนา
(คราวหน้าเรามาวิเคราะห์ถึงวิธีการเผยแผ่
ของพระมหินทเถระและคณะ)
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v ประสบการณ์ธรรม : ประสบการณ์งานธรรม
และปัญญาบ�ำบัดของพระศากยวงศ์วิสุทธิ์
v พระธรรมเทศนา :
เข้าใจหลักพุทธ
v ในประสบการณ์ :
ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอนที่ ๒
v ธรรมกถา :
เรียนบาลีให้เข้า(ไปใน)ใจได้อย่างไร

v ปัญญาปริทัศน์ :
พระเขี้ยวแก้ว : ฟันซี่ที่ ๓๓
v กวีนิพนธ์ :
ปัจจัยสี่ประคองกาย สติประคองใจ
v สนทนาภาษาบาลี :
สนทนาภาษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ ๒
v หน้าต่างบาลี (๒) :
ชื่อและเสียงอักษรภาษาบาลี
v ชวนอ่าน :
สาระสงกรานต์ที่แท้
v มองเทศ – มองไทย :
พระมหินทเถระ (๓)

