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ฉบับที่ ๔๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	 ฉบับที่	 ๔๘	 เดือนพฤษภาคม	
๒๕๖๒	ฉบับนี้	มีความพิเศษ	๒	ประการคือ	หนึ่งเป็น
ฉบบั	“พระครธูรรมธรสมุนต์ นนัทโิก”	อดตีเจ้าอาวาส
วัดจากแดง	 หรือที่พวกเราชาววัดจากแดง	 เรียกขาน
กันด้วยความรักและเคารพว่า	‘หลวงพ่อ’	ผู้ได้ถึงแก่
มรณภาพ	 เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	คณะ 
ผู้จัดท�าวารสารฯ	ทุกท่าน/คน	จึงเห็นพ้องกันว่า	 เรา
ควรจัดท�าวารสารของเราให้เป็นฉบับพิเศษ	 เพื่อ
น้อมร�าลึกถึงหลวงพ่อ	 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตและ 
ผลงานของท่าน	 ที่ได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา 
มายาวนานกว่า	๖๐	ปี
	 ความตายและการพลัดพรากจากกนั	เป็นธรรมดา
ของชีวิต	 ส�าหรับพวกเรา	 ในฐานะพุทธศาสนิกชน
ย่อมตระหนัก	 และเห็นสัจธรรมข้อนี้เสมอ	 แต่ก็ยัง 
มิวายใจหาย	จากการสูญเสียหลวงพ่อสุมนต์	ซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดงมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๓	
นับเป็นเวลาเกือบ	๔๐	ปี	 นานพอที่จะท�าให้พวกเรา
รู้สึกคุ้นเคย	 เคยชินกับการมีหลวงพ่อเป็นร่มโพธิ์ร่ม
ไทร	 เป็นขวัญและก�าลังใจ	 ในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา	จนกระทั่งวัดจากแดงมีความเจริญรุ่งเรือง	ดัง
ที่เห็นในปัจจุบัน
	 หลวงพ่อมีชื่อเสียงทางด้านการสอนพระอภิธรรม	
ท่านทั้งสอน	ท�าต�ารา	และปฏิบัติศาสนกิจ	เพื่อส่งเสริม 
การเรียนการสอนพระอภิธรรม	 ตลอดชีวิตในเพศ 
บรรพชิตของท่าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	คัมภีร์ปัฏฐาน 
ท่านเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ	จนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังใน
วงการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย
	 ดงันัน้	ในวารสารฉบบันี	้	คณะผูจ้ดัท�าจงึได้รวบรวม
เรื่องราวของหลวงพ่อในทุกด้าน	 จากสหธรรมิก 
ศิษยานุศิษย์	 เท่าที่เราจะสามารถท�าได้	 เพื่อให้ท่าน 
ผูอ่้านได้เห็นภาพชีวิตของหลวงพ่อ	และรู้จักหลวงพ่อ	
ตามควรแก่การชื่นชมและจดจ�า

	 นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อสุมนต์แล้ว	ยัง
มีเรื่องสืบเน่ืองของท่านเจ้าคุณ	 พระศากยวงศ์วิสุทธิ์	
(อนิลมาน	ธมฺมสากิโย)	ซ่ึงเป็นตอนจบ	ต่อจากฉบับที่
แล้ว	ชื่อตอนใหม่ว่า	“ความเข้าใจศัพท์พุทธของคน
ไทยที่ห่างไกลจากความหมายเดิม”	 ส่วนบทความ 
ชุดภาษาบาลี	 ก�าลังสนุก	 ชวนอ่าน	 และมีคนติดตาม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	จนเชื่อแน่ว่า	จะกลายเป็นคอลัมน์
ยอดนิยมของวารสารต่อไปในอนาคต
	 บทความเรือ่ง	“พระมหินทเถระ บรูพาจารย์ของ
พระธรรมทูต”	 ของ	 วิเทศทัยย์	 จบลงแล้วในฉบับน้ี	 
ท�าให้เราได้รู ้จักพระมหินทเถระอย่างกระจ่างและ
ชัดเจนมากขึ้น	 หลังจากท่ีเรื่องราวของท่านไม่แพร่
หลายมากนัก	 ทั้งๆ	 ที่ท่านมีความส�าคัญอย่างมาก
ส�าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศรีลังกา	 อีกทั้ง
ยังเป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่	คือ	
พระเจ้าอโศกมหาราชอีกด้วย	
	 ในฉบับหน้า	จะเป็นเรื่องราวของพระสังฆมิตตา- 
เถรี	 พระราชธิดาของพระเจ้าอโศก	 พระกนิษฐาใน 
พระมหินทเถระ	 กล่าวกันว่า	 พระสังฆมิตตา	 เป็น
พระเถรีอรหันต์	 ท่านเป็นผู้น�าหน่อพระศรีมหาโพธิ์	
จากต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น	 เดินทางข้ามน�้า
ข้ามทะเล	 มาให้แก่ชนชาวศรีลังกา	 พร้อมกับให้การ
อุปสมบทแก่กุลสตรีศรีลังกา	ที่มีความประสงค์จะบวช
เป็นพระภิกษุณี	ท�าให้ประเทศศรีลังกา	มีพระภิกษุณี
นับแต่บัดน้ัน	 แต่ได้สูญสิ้นไปในที่สุดหลังจากนั้น 
๑,๐๖๒	ป	ี
	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าพระภิกษุณีจะสูญสิ้นไปจาก 
พระพทุธศาสนาเถรวาทนานแล้ว	และมสีตรจี�านวนมาก 
ยังอยากที่จะเป็นพระภิกษุณีหน่ึงในพุทธบริษัท	 ๔	 
จากการอ่านเรื่องน้ี	 ก็จะรู้ว่าการเป็นพระภิกษุณีนั้น 
ไม่ใช่เร่ืองง่าย	และท�าไมพระภิกษุณี	จึงต้องหมดสิ้นไป 
จากพระพุทธศาสนา
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สารบัญ
	 ฉบับหน้า	จะเป็นฉบับสืบเนื่องจาก 
ฉบับนี้	 เพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงพ่อ 
พระครูธรรมธรสุมนต์	 นันทิโก	 เราจึง 
จัดท�าฉบับ	 พระอภิธรรมส�ำคัญไฉน 
ประเด็นนี้นับว่าน่าสนใจมากทีเดียว	
เพราะเป็นที่ถกเถียงกัน	 ในบรรดาชาว 
พทุธด้วยกนัเองว่า	ควรเรยีนพระอภิธรรม 
หรือไม่	บ้างก็ว่า	ไม่จ�าเป็น	ไม่ต้องเรียน 
บ้างก็ว่า	ไม่เรียนไม่ได้	เพราะเป็นส่วนที ่
ยาวที่สุด	ยากที่สุุดในพระไตรปิฎก	เป็น 
ภูมิปัญญาที่มาจากพระสัพพัญญุตญาณ 
ของพระพุทธเจ้า	 เป็นค�าสอนที่ไม่มีใน 
ศาสนาใดๆ	ทั้งนั้น	เพราะความยากและ
ลึกซึ้งของทุกตัวอักษรในพระอภิธรรม
ปิฎก
	 วารสารโพธิยาลัย	 ไม่เคยหยุดนิ่ง 
เรามุ่งพัฒนาเนื้อหาสาระ	 และคุณภาพ
ของหนังสืออยู่ตลอดเวลา	 เพียงหวังว่า 
ท่านผู้อ่านจะได้อ่านวารสารดีๆ	ที่คนท�า
ทุกคนตั้งใจมารวมตัวกัน	 เพ่ือท�าส่ิงดีๆ 
ให้ท่านอ่านด้วยศรัทธา	ด้วยความรักใน 
พระพุทธศาสนาและด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
	 	 	 	 		คณะผู้จัดท�า

วัดจากแดง

a	ประวัติย่อ	หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก................๓
a	พนิยักรรมของหลวงพ่อ.......................................................๑๑
a	 รอยธรรม	:	ผลงานหนังสือและงานเขียนร่วมของหลวงพ่อ
	 พระมหาพัชรพล	ปิยสีโล.....................................................๑๒
a	 ค�าครู	:	ความส�าคัญของพระปริยัติธรรม
	 พระครูธรรมธรสุมนต์	 นนฺทิโก	 อัครมหาบัณฑิต..........๑๔ 
a	 มหาเถรปูชา	:	พระอาจารย์สุมนต์	นันทิโก	ครูผู้เป็นแบบอย่าง
	 พระราชปฏิภาณโสภณ	 (มานพ	 ติกฺขญฺาโณ)...............๑๗ 
a	พระธรรมเทศนา	:	สืบสานปณิธานของหลวงพ่อ
	 สืบต่อปริยัติ	–	ปฏิบัติ	พระสัทธรรม
	 พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร.........................................๒๗
a	 บูชาครู	:	พินัยกรรมข้อสุดท้ายของหลวงพ่อสุมนต์
	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกสุโล................................................๔๐
a	 อาจริยบูชา	:	หลวงพ่อสุมนต์	นักเรียนตัวอย่าง
	 พระมหาธิติพงศ์	 อุตฺตมปญฺโญ.......................................๕๐ 
a	 วิเทศบูชา	:	จากศิษย์แดนไกล
	 พระโสภณภาวนาวิเทศ	 (แดน	 กัลยาโณ)........................๕๑ 
a ปัญญาภิวัฒน์	:	ถึงเวลาเอาสูตรหลัก	กลับคืนมาเป็นหลักสูตร
	 ธีรปัญโญ.......................................................................๕๒ 
a มหาเถราภิวาท	:	ในความทรงจ�า	หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์
	 พระครูประคุณสรกิจ	(การุณย์		กุสลนนฺโท)........................๕๖
a	อาจริยบูชา	:	ผู้ทรงธรรม	เคารพวินัย	หาได้ยากในยุคปัจจุบัน
	 พระอาจารย์สันติ		อุตฺตมปญฺโญฺ..........................................๖๐
a	คาถาบูชาหลวงพ่อ
	 สุวรรณฉายา	......................................................................๖๙
a	น้อมบูชา	:	ขอตอบแทนเมตตาของหลวงพ่อสุมนต์										
	 พระมหาสาราดี	ลี	สิกฺขานนฺโท............................................๗๐
a	 ร�าลึกคุณ	:	วันเก่าที่เราสัญญาไว้กับหลวงพ่อสุมนต์
	 พระมหาสังคีต		สังคีตวโร....................................................๗๓
a	กราบบูชาคุณ	:	ระลึกถึงหลวงพ่อสุมนต์ขอให้ช่วยกันเรียน
	 พระโด๋	ฟุง	ฐฺานุตฺตโร...........................................................๗๕
a	มหาบูชา	:	แด่ท่านอาจารย์สุมนต์	ครูในใจตลอดไป
	 อ.ประณีต	ก้องสมุทร..........................................................๘๐
a	อาจริยาภิวาท	:	หลวงพ่อสุมนต์	เสาหลักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
	 อ.รุ่งอรุณ		จันทร์สงคราม			................................................๘๒
a	กวีนิพนธ์	:	มหาเถรานุสฺสติ	
	 อ.จ�ารญู	ธรรมดา.................................................................๘๔
a	กวีนิพนธ์	:	นนฺทิกตฺเถราภิตฺถุติคาถา
a	อ.รุง่อรณุ	จนัทร์สงคราม.....................................................๘๖
a	น้อมเศียรเกล้า	:	หลวงพ่อสุมนต์ในความทรงจ�า
	 อ.อิศริยา	นุตสาระ	ศน.	ม...................................................๘๗
a	บูชาครู	:	หลวงพ่อสุมนต์	ประทีปแห่งธรรม
	 อ.ณฐัศกัดิ	์ตนัตยานพุนธ์.....................................................๙๐
a	เล่าไว้ด้วยใจบูชา	:	ความทรงจ�าจากโยมอุปัฏฐาก
	 อารยา	อ่องจรญู..................................................................๙๒
a	 น้อมบูชาคุณ	:	หลวงพ่อสุมนต์		พระผู้ตามรอยพระศาสดา
	 เสริมสุข	ปัทมสถาน............................................................๙๓
a	 ประสบการณ์ธรรม	:	ความเข้าใจศัพท์พุทธของคนไทย
	 ที่ห่างไกลจากความหมายเดิม
	 พระศากยวงศ์วสิทุธิ.์...........................................................๙๗
a	 หน้าต่างบาลี	:	ตอน	๓	เรื่องการต่อสนธิภาษาบาลี
	 พระมหาสมปอง	มทุโิต.....................................................๑๐๗
a	ในประสบการณ์	:	ประสบการณ์สอบสนามบาลี	(๓)
	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกุสโล............................................๑๐๘
a	 ภาษาธรรม	:	สนทนาภาษาบาลี	
	 นายธรรมดา......................................................................๑๑๐
a	 มองเทศ-มองไทย	:	พระมหินทเถระ	ตอนจบ	
	 วเิทศทยัย์.........................................................................๑๑๒

๔๘2



ชาติภูมิ 

	หลวงพ่อชื่อเดิมว่า	มนต์	นามสกุล	พูลเจริญ	 เกิดเมื่อวันจันทร์ที่	 ๖	มีนาคม	 
พ.ศ.	๒๔๕๗	ที่บ้านเลขที่	๗๕	หมู่	๔	ต.เทพราช	อ.บ้านโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรา		

โยมบิดาชื่อ	นายแจะ	พูลเจริญ	โยมมารดา
ชื่อ	นางบุญมี	พูลเจริญ	มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 
ทั้งสิ้น	๗	 คน	หลวงพ่อเป็นบุตรคนที่	 ๕	ท่านมี 
ชื่อเล่นว่า	“แบน”

นางบุญมี	พูลเจริญ	
(โยมมารดา)

นายมนต์	พูลเจริญ	
(หลวงพ่อสมัยยังหนุ่ม)

ประวัติย่อ 
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
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วัยเด็ก

ท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๔	ที่โรงเรียนวัดเทพราช-
วิทยาคาร	 อ.บ้านโพธิ์	 จ.ฉะเชิงเทรา	 ตอนเป็นเด็ก	ท่านมีร่างกาย 
แข็งแรง	สูงใหญ่	บิดาจึงให้ช่วยท�านาแทนน้องๆ	 เพื่อให้โอกาสน้องๆ	 
ได้ศึกษาเล่าเรียน	

ท่านเป็นผู้ที่รักมารดาและน้องๆ	มาก	 โดยเฉพาะในยามที่คน 
ในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วย	 เด็กชายมนต์จะคอยดูแลทุกๆ	คนอย่าง 
สม�่าเสมอ	แม้ในยามที่ออกบวชแล้ว	ก็ยังดูแลโยมมารดาอย่างดีเสมอมา

ดูแลโยมมารดายามป่วยไข้	ป้อนข้าวป้อนน้�า	
เก็บกระโถน	ซักผ้า	อย่างไม่ถือตัว	ปรารภธรรม	ให้กรรมฐานแก่โยมมารดา

มาตาปิตุ อุปัฏฐานัง 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง

การบำารุงบิดามารดา 
เป็นมงคลอย่างสูงสุด

วัยหนุ่ม  

ท่านรับราชการทหารเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๖	 
ในสังกัดกองเสนารักษ์	 มณฑลทหารบกที่	 ๒	 
ประจ�าจังหวัด	 ปราจีนบุรี	 ได้ยศและนามว่า	 
พลทหารมนต์	 พูลเจริญ	 ต่อมาท่านตัดสินใจ 
สละทางโลก	มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	
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อุปสมบท 

เม่ืออายุ	๒๔	ปี	ท่านได้อุปสมบท	ณ	วัดปากน�้า	
ต.ปากคลอง	 อ.ภาษีเจริญ	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่ 	 ๑๒	 
มิถุนายน	๒๔๙๘	 โดยมี	 พระภาวนาโกศลเถระ	 เป็น 
พระอุปัชฌาย์	พระครูปัญญาภิรัต	 เป็นพระกรรมวาจาจารย	์
พระปลัดธนิต	อุปคุต	เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เดิมทีหลวงพ่อตั้งใจจะบวชเพียง	 ๑	 พรรษา	 
ตามประเพณีของชาวพุทธไทยทั่วไปเท่านั้น	 เม่ือใกล  ้
ครบพรรษา	ท่านเก็บกวาดเสนาสนะ	 ได้ปีนขึ้นไปท�า 
ความสะอาดบนหลังตู้พระไตรปิฎก	 ได้พบคัมภีร์อธิบาย 
พระอภิธรรมโดยบังเอิญ	 เมื่อลองเปิดอ่านดูแล้ว	 เกิด 
ความสนใจ	 มีฉันทะอยากจะเรียนรู ้พระอภิธรรมให  ้
แตกฉานมากขึ้น	

ครั้นพอครบพรรษาแล้ว	ญาติโยมก็มารอรับที่วัด	หวังให้ท่านลาสิกขาตามก�าหนด	แต ่
ท่านก็ท�าให้ทุกคนผิดหวัง	โดยเรียนโยมแม่ว่า	“เอาไว้ก่อน”	หมายความว่า	ท่านขออยู่ในผ้าเหลือง
ต่อไปไม่มีก�าหนด	ขอดื่มด�่าในธรรมรสของพระผู ้มีพระภาคเจ้าอีกหน่อย	ท่านจึงตั้งใจอยู ่ใน 
เพศบรรพชิตต่อไป	 เพื่อจะได้ศึกษาพระอภิธรรม	ต�าราพระปริยัติศาสนา	และอบรมสั่งสอนญาติโยม 
ต่อเนื่องมาจนตลอดอายุขัยของท่าน	จึงท�าให้เรามีหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก	ในวันนี	้

บุคคลที่ใกล้ชิด	ต่างได้ปรารภถึงหลวงพ่อหลายประเด็น	ท�าให้รู้ว่า	หลายๆ	สิ่ง	หลายๆ	อย่าง	
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 ก็มีจุดเร่ิมต้นมาจากความตั้งใจปรารถนาของท่าน	 ในการส่งเสริมการ 
ศึกษา	รักษาธรรมวินัย	และสืบทอดการเรียนพระอภิธรรมให้ก้าวหน้าเจริญงอกงาม	ด้วยแรงผลักดัน
และแรงบันดาลใจที่ท่านได้มอบให้กับศิษยานุศิษย์	ปัจจุบันท่านมีศิษย์มากมาย	ที่ช่วยสืบทอด 
งานพระศาสนา	จนกระทั่งพัฒนาก้าวไกลไปยังประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะในสุวรรณภูมิของเรา

หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์	 ได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนามา	๖๐	กว่าพรรษา	 โดย 
ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มเล็กๆ	ที่เป็นหนังสืออธิบายพระอภิธรรม	 	 เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่าน 
มีใจจะศึกษาพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น		

หลวงพ่อได้ศึกษาพระอภิธรรมจนจบอภิธรรมบัณฑิต	 เมื่อปี	 พ.ศ.	๒๕๐๙	ท่านได้รับ
ประกาศนียบัตรมากมายหลายฉบับ	หลังจากนั้น	ท่านก็ได้สั่งสอนญาติโยม	พระภิกษุสามเณร	 
ในหลายๆ	ที่	ท่านเคยไปสอนอยู่ที่วัดเมืองมาง	จ.เชียงใหม่	สอนตั้งแต่ภาคเหนือเร่ือยมา	จนมาถึง
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ภาคกลาง	คือ	จ.สมุทรปราการ	ตั้งแต่ภูเขา	ออกแม่น�้าเจ้าพระยา	จรดมหาสมุทร	และนอกจากนี	้ 
ท่านก็ยังได้มาเป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมที่วัดระฆังโฆสิตาราม	ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๗	ด้วย

ท่านเร่ิมสอนตั้งแต่ก่อนจบพระอภิธรรมบัณฑิต	ด้วยความรู้ความสามารถเป็นท่ีประทับอก
ประทับใจ	 พระอาจารย์โชติกะ	 ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ให้ท่าน	 และนี่คือท่ีมาของ	 
“อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย”	(อชว.)	ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์	ท่าพระจันทร์

เม่ือท่านเป็นพระหนุ่ม	 นอกจากมีใจที่จะศึกษาปริยัติธรรมแล้ว	 ด้านปฏิบัติท่านก็ให้ 
ความส�าคัญ	มีทั้งการปฏิบัติธรรม	จาริกธุดงค์	กับเพื่อนสหธรรมิก	ปฏิบัติกรรมฐานในหลายๆ	ที่	
หลวงพ่อมักจะพูดเสมอ	 เมื่อลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ท่านจะปรารภธรรมะ	แล้วเชื้อเชิญ	 
เชิญชวนให้เพื่อนสพรหมจารี	มีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะด�ารงเพศพรหมจรรย์	ศึกษาและปฏิบัต ิ
ในส่ิงที่ถูกต้อง	ชวนให้พระเราศึกษาพระไตรปิฎก	ค้นคว้าให้ลึกซึ้ง	 ให้พวกเราพระหนุ่มทั้งเก่าใหม่	
ได้มีก�าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน	ทุกครั้งที่ได้ลงอุโบสถร่วมกับท่าน	 เป็นที่ซาบซึ้งใจแก่ลูกศิษย์ 
ลูกหา	และเพื่อนสพรหมจารี	
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เป็นเจ้าอาวาสวัดจากแดง

หลวงพ่อได้รับโอกาสให้มาเป็นเจ้าอาวาส	โดยได้รับ
นิมนต์จากพระเทพกิติปัญญาคุณ	หรือ	 กิตติวุฑโฒภิกขุ	 
ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดจากแดงแห่งนี้	 เม่ือปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	 
เป็นเวลา	๓๐	กว่าปีแล้ว	ที่หลวงพ่อได้ทุ่มเททั้งกายและใจ		 
ในการพัฒนาวัดจากแดง	 โดยเฉพาะด้านพระปริยัติธรรม 
ตลอดมา	ท่านไม่ระย่อท้อถอยในการที่จะรับหน้าที่	ทั้งเป็น
พระผู้ปกครอง		และเป็นครูสอนพระอภิธรรมด้วย	

ตั้งแต่ท่านมาอยู ่ที่วัดจากแดง	การเรียนการสอน 
พระอภิธรรม	ก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่บัดนั้น	 หลวงพ่อได้ชื่อว่า	 
เป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธานับถือของศิษยานุศิษย์	ตลอดจน
ชาวบ้านในละแวกคุ้งบางกระเจ้า	ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงและ
ทั้งที่ห่างไกล	 เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ทรงความรู้พระธรรมตาม 
พระไตรปิฎก	และเป็นครูผู ้สอนที่มีเมตตา	 จึงเป็นเหตุให้ 
ท่านได้รับการสนับสนุน	 และร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย 
ด้วยดีตลอดมา	

นอกจากท่านจะมีความรู้ทางธรรม	ที่ศึกษาเล่าเรียนมาจากพระไตรปิฎกแล้ว	ท่านยังเป็น 
ครูที่มีความเมตตาต่อลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง	ท่านรักการสอนมาก	แม้ช่วงก่อนที่ท่านจะไปพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล	ท่านก็ยังสอนอยู่	มีลูกศิษย์แม้เพียงคนเดียวท่านก็สอน	นี่คือปฏิปทาที่ท่านท�ามา 
อย่างต่อเนื่องยาวนาน	พวกเราศิษยานุศิษย์ทุกคน	ต่างซาบซึ้งในพระคุณของท่าน	จะระลึกถึง 
พระคุณอันบริสุทธิ์	และเป็นแบบอย่างตลอดไป		

แม้กายท่านล่วงลับแล้ว	ท่าน
ก็ยังเป็นผู้ให้	 โดยท�าพินัยกรรมมอบ
ร่างที่ไร้ลมหายใจ	 เป็นอาจารย์ใหญ่ 
ให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เป็นต�าราเรียน	
(ตามพนิยักรรมของหลวงพ่อ	หน้า	๑๐)		
นบัว่า	หลวงพ่อเป็นแบบอย่างของผู้ให้	
ผู้ควรบูชาย่ิง	พวกเราจะร�าลึกพระคุณ
อันประเสริฐของท่านตลอดไป
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บันทึกย่อปัจฉิมอาพาธและการมรณภาพ

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ การอาพาธครั้งสุดท้าย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ  

หลวงพ่อได้เยี่ยมดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายมามาก	ท่านย่อมเห็น	และตัดสินใจการ 
รักษาพยาบาลให้กับตนเองได้	ในสภาพการณ์ตอนนั้น	คือ		

๑) ท่านมีพระธรรมเป็นวิหาร	 เมื่อใดที่ท่านกระสับกระส่ายทางกาย	 มือป่ายไปมา	 
เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวา	ภิกษุอุปัฏฐากจะถามท่านว่า	“หลวงพ่อจะฟังบทสวดชื่อนี้	หรือ	ชื่อนี้ครับ?	 
ผมจะสวดถวายหลวงพ่อนะครับ!”	ดังนี้			

ท่านปลอบประโลมด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลในน�้าเสียง	ประกอบด้วยความเคารพ	หลวงพ่อ
ก็จะสงบลง		และฟังเสียงสาธยายมนต์	บทแล้วบทเล่า	ท่านจะพนมมือขึ้นทุกครั้ง	ที่แต่ละบทจบลง	
กระทั่งการพนมมือนั้นอ่อนแรงลงๆ	หลังจากการสาธยายมนต์ผ่านไปหลายๆ	บท	หรืออีกนัยหนึ่ง	
ความศรัทธาความเคารพในพระธรรมนั้น	รักษาจิตของท่านไว้ให้มีสติ	และด�ารงอยู่ในสัมปชัญญะ	
ท่านมีพระธรรมเป็นวิหาร	เป็นเครื่องอยู่ในยามยาก

๒) ปฏิปทาในการทรงไว้อย่างถูกต้อง	ความเคารพธรรม	และปฏิปทาในการทรงไว้อย่าง
ถูกต้องนั้น	มีอยู่มากในใจของหลวงพ่อ	 เช่น	 เมื่อพระที่เฝ้าไข้เพิ่งมาถึง	 โยมฆราวาสจึงจ�าต้อง 
น�าเสนอว่าจะสวดมนต์ถวายก่อน	เมื่อท่านพยักหน้า	แล้วก็เริ่มต้นรอ	 เมื่อโยมเริ่มสวด	ท่านยกมือ 
อันอ่อนแรงข้ึน	พร้อมกับอาการพูด	 ...ภิกษุท่านบอกว่า	หลวงพ่อพูดว่า	“สวดให้ถูกอักขระด้วย”			
แม้ในยามป่วยหมดเรี่ยวแรงทางกาย	แต่ใจท่านยังสืบทอดพระธรรม	

๓) จิตมุ่งต่อการสืบทอดพระศาสนา ดึกคืนวันหนึ่ง	หลวงพ่อยังไม่หลับ	ภิกษุศิษย์เก่า 
ได้มุ ่งมาเยี่ยมจากถ่ินไกล	ท่านได้ยินเสียง	จึงลืมตาขึ้นเท่าที่ท�าได้	 แล้วพยายามจะพูดสื่อสาร	 
ได้ความว่า	 ท่านทวงว่า	 แปล
หนังสือแล้วหรือยัง?	

แม ้ในเวลาป ่วยหนัก	 
ท ่านก็ยั งคงมีจิตมุ ่ งต ่อการ 
สืบทอดพระศาสนา			
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๔) “หลวงพ่อ เราเอาที่เรามีนะครับ” ท่านเรียกหาบางสิ่ง?	แต่การเพิ่งย้ายห้อง	ท�าให้ 
ยังไม่พบสิ่งท่ีจะน�าเสนอถาม	 เสียงที่พูดด้วยความเหนื่อยหอบ	ยิ่งพูดก็ยิ่งเหนื่อย	 โดยไม่มีเค้าว่า 
จะได้ของสมประสงค์	 ภิกษุผู้เฝ้าไข้จึงกล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบอย่างอ่อนโยนว่า	 “หลวงพ่อ,	 
เราเอาที่เรามีนะครับ”

หลวงพ่อสงบลงและนั่งนิ่งๆ	 ...“เราเอาที่เรามี”	 ย่อมมาจากค�าว่า	 “ตามมี	 ตามได้”	 
ธรรมวินัยข้อนี้ได้เป็นที่พึ่งของพระอาจารย์เมื่อยามล�าบากอยู่ด้วยใจและกาย

๕) มนต์เป็นท่ียึดเหนี่ยวไว้ได้	ยามใดที่หลวงพ่อกระสับกระส่ายอยู่ด้วยโรครุมเร้า	 ท่าน 
จะบอกภิกษุผู้เฝ้าไข้ว่า	“สวดมนต์ให้หน่อย”	แล้วท่านก็น้อมจิตไปในธรรม	ตามเสียงสาธยาย	 
อาการทางกายทางใจก็สงบระงับลงทันใด	ด้วยบทมนตร์แห่งพระพุทธองค์

๖) อาราธนาล่วงหน้า	 เมื่อมีแนวโน้มว่า	อาการป่วยของหลวงพ่ออาจทรุดลง	 เกรงจะ 
สื่อสารไม่ได้ในวันหน้า	โยมจึงอาราธนาล่วงหน้า	“พระอาจารย์เจ้าคะ	โยมจะขอนิมนต์พระอาจารย ์
ไปสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้า	 ในที่ที่มีการบรรลุธรรมมากๆ	พระอาจารย์จะรับนิมนต์ไหม 
เจ้าคะ?”	พระอาจารย์พยักหน้าตอบว่า	“รับ”	เป็นการตอบรับมั่นคง	เสมือนการรับจะไปสอน

๗) ศรัทธาในพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข	์หลวงพ่อได้ร�าพึงให้ฟังอยู่เสมอๆ	ว่า	“ชาติ	
ชรา	 โรคาพยาธิ”	แต่ท่านยังไม่ได้กล่าวค�าว่า	มรณะ	 เมื่อทราบว่า	ต้องพักเพื่อเฝ้าดูอาการที ่
โรงพยาบาลอย่างน้อย	๑	คืน...	ทุกคนต่างเงียบกริบ!	 ในใจพระอาจารย์ผู้ป่วยหนักมาระยะหนึ่ง 
แล้ว	ท่านย่อมประเมินได้ว่า	 อาจจะมีความซับซ้อน?	ขณะที่บุรุษพยาบาลเข็นรถไป	 โยมได ้
กล่าวว่า	“อาจจะได้ดิบได้ดี	คราวนี้นะเจ้าคะ”	พระอาจารย์ยิ้มหวาน	ท่านพอใจในค�าเช่นนี้แล

๘) หลวงพ่อมีสติ มีสัมปชัญญะ อยู่เสมอ ตามที่กล่าวมาแล้ว	แม้ในวาระก่อนเปลี่ยน 
ภพชาติ	ดังนั้น	 เมื่อมาถึงห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล	โยมได้ถามพระอาจารย์	 เพ่ือให้หมอบันทึก 
ไว้ในประวัติฯ	 	 ..พระอาจารย์จะเจาะไหมเจ้าคะ?	“ไม่”...พระอาจารย์จะปั๊ม	 ไหมเจ้าคะ?	“ไม่” 
..หมอถามบ้างว่า	 ในบางกรณีอาจต้องการมอร์ฟีน	 พระอาจารย์จะประสงค์ไหม?	“ไม่”... 
ยานอนหลับได้ไหม?	“ได้”

ดังนั้น	ก่อนเปลี่ยนภพ	๒	วัน	คุณหมอเฉพาะทางด้านการติดเชื้อ	 ได้ถามท่านว่า	ถ้าการ 
รักษาขั้นต่อไปคือ	การใส่ท่ออ่อนๆ	 เส้นเล็กลงไปในปอดเพื่อช่วยการดูดเสมหะและน�้า	 ท่านจะ 
ประสงค์ไหม?	ท่านส่ายศีรษะ	ปฏิเสธที่จะให้ท�าเช่นนั้น	และคณะอุปัฏฐากทั้งภิกษุและโยมก็ได ้
ค�าตอบปฏิเสธเช่นเดียวกัน

หลวงพ่อมีสติ	มีสัมปชัญญะ	ท่านมีอยู่อย่างเข้มแข็งตลอดมา	ท่านจึงสามารถมีวิจารณญาณ
เลือกช่องทางซึ่งเอื้อต่อการที่ท่านจะประคองสติ	ในมหากุศลจิตดวงที่	๑	 ให้เป็นไปต่อเนื่องอย่าง
มั่นคง	ในมรณาสันนกาล	ด�าเนินต่อไปในมรณาสันนวิถี	ตามธรรมชาติ	จุติ	-	ปฏิสนธิ
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ภพนี้	ได้ล่วงเลยไป	...	ส�าคัญไฉนใน	สิ่งล่วงไป?
วันเวลา	แต่นี้ไป	ส�าคัญหนอต่อภพใหม่	...
และแล้ว	วันนั้นก็มาถึง

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์	นันทิโก	 (อัครมหาบัณฑิต)	 
ได้มรณภาพ	เวลา	๐๐.๔๐	น.	สิริอายุได้	๘๗	ปี	พรรษา	๖๗

มหาเถรวโร	 อมฺหาก�	 ปุพฺพการี	 อโหสิ.	 โส	 ไทยรฏฺเ	 
วรสาสนสฺส	พหุการ�	อกาสิ.	อิทานิ	โส	อิโต	คนฺตฺวา	สคฺคปุร�	ปูเรสิ.	
ปุน	 โข	อูโน	 โลโก	สาสนปณฺฑิเตน.	สโสโกว	มหาเถรวรสฺส	ทูรโต	 
ครุคารว�	สกฺกจฺจ�	กโรมิ.

พระมหาเถระผู ้ประเสริฐ	 คือผู ้มีคุณเป็นบุพการีต่อเรา 
ทั้งหลาย	ท่านได้ท�าคุณประโยชน์มากมายต่อพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทย

บัดนี้	 ท่านได้ถึงการมรณภาพ	ละจากโลกนี้ไปสู่สรวงสวรรค์แล้ว	 โลกใบน้ี	พร่องจาก 
บัณฑิต	ผู้เป็นนักปราชญ์แห่งพระอภิธรรมอีกท่านหนึ่งแล้วหนอ

ปวงข้าฯ	ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของพระมหาเถระ	 
และขอน้อมนมัสการท�าความเคารพแด่พระมหาเถระด้วยความเคารพยิ่ง

สุตฺวา	เถรสฺส	มรณ�,	สโสโกห�ภิวนฺทยึ,
ตสฺส	ปาเท	นมสฺสิตฺวา,	เถโร	จรตุ	สุภโค.

ได้ยินข่าวมรณภาพของพระอาจารย์สุมนต์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของมวลศิษย์	 รู้สึกเสียใจ 
เป็นอย่างยิ่งครับ

ขอน้อมนมัสการเบื้องบาทพระมหาเถระ	
และขอให้พระมหาเถระจงเดินทางโดยสวัสดิภาพเถิด

(ค�าถวายอาลัยโดย	อาจารย์จ�ารูญ	ธรรมดา)

กรุณาอ่านปัจฉิมอาพาธและการมรณภาพฉบับเต็มโดยสแกนคิวอาร์	โค้ดนี้
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ผลงานหนังสือ
และงานเขียนร่วม

รอยธรรม

   ของหลวงพ่อพระครู
ธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

ก. ผลงานหนังสือของหลวงพ่อ
	 ๑.	 ชดุปัฏฐาน	ธัมมานโุลม	๒๒	ติกะ	มี	๘	เล่ม 
(บันทึกและรวบรวมโดย	อ.ประณีต	ก้องสมุทร)
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๑	ตอน	๑
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๑	ตอน	๒	
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๒
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๓	-	๔
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๕	-	๖
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๗	-	๙
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๑๐	-	๑๔
	 	 -	 ปัฏฐาน	ภาค	๑๕	-	๒๒
	 ๒. ปัฏฐานย่อ	-	ขยาย	(โยมชูศักดิ์และคณะ 
บันทึกตามด�าริของหลวงพ่อ)
	 ๓.	 สาธยายคัมภีร์ปัฏฐาน

พระมหาพัชรพล  ปิยสีโล
รวบรวม



	 ๔.	 ชุดแผ่นหมุน	และแผ่นเลื่อน	 (หลวงพ่อ
ออกแบบ	ด�าเนินการจัดท�าโดยโยมแก้ว)
	 	 -	 แผ่นหมุน	ฆฏนา	๔๑๕
	 	 -	 แผ่นเลื่อน	สหชาตฆฏนา	๓๑๒
	 	 -	 แผ่นเลื่อน	ปกิณณกฆฏนา	๑๐๓
	 	 -	 แผ่นเลื่อน	สังคหนัย+สัมปโยคนัย
	 	 -	 แผ่นเลื่อน	เชื่อมโยงอารัมมณสังคหะ	
(อภิธัมมัตถสังคหะ	 ปริจเฉท	 ๓)	 และเกนจิ
วิญฺเญฺยฺยทุก	 (ธัมมสังคณี	 มาติกา),	 อารัมมณ- 
ปัจจัย	และอารัมมณาธิปติปัจจัย	(ปัฏฐาน)
	 ๕.	 ธัมมจักรฆฏนา	 (หลวงพ่อออกแบบ	
ด�าเนินการจัดท�าโดยโยมแก้ว)
	 ๖.	 ประตูสูช่าดก	(หลวงพ่อบอกวตัถปุระสงค์ 
ด�าเนินการจัดท�าโดยโยมแก้ว)
	 ๗.	 หัวตุง	 (ด�าเนินการโดยโยมสุรศักดิ์	ตาม
ประสงค์หลวงพ่อ)
	 ๘.	 นามานุกรมพระสูตร
	 ๙.	 กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า	 (ร่วมเขียนกับ	
พระอาจารย์สันติ	อุตฺตมปัญฺโญฺ)

ข. ผลงานบูชาหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ 

นนฺทิโก

	 ๑.	 คู่มือประกอบการศึกษาคัมภีร์มหาปัฏ- 
ฐาน	ฉวาระ	(โดยพระอาจารย์ดารา	ฐิฺตสีโล)
	 ๒.	 คู่มือประกอบการศึกษาคัมภีร์มหาปัฏ-
ฐาน	เวทนาติกะ	(โดยพระอาจารย์ดารา	ฐิฺตสีโล)
	 ๓.	 คู่มือประกอบการศึกษาคัมภีร์มหาปัฏ- 
ฐานสวิตักกติกะ	 ปัจจยวาระ	 (โดยพระอาจารย์
ดารา	ฐิฺตสีโล)
	 ๔.	 โปรแกรมสี่แสนล้าน	 แสดงสี่แสนล้าน
ค�าถามในปุจฉาวาระ	 ของคัมภีร์มหาปัฏฐาน 
furoma.com	(โดยพระภกิษใุนวดัจากแดงรปูหนึง่)
	 ๕.	 หนังสอืแปลพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎกีา	
ในโอกาสต่าง	ๆ	(โดย	อ.รุ่งอรุณ	จันทร์สงคราม) 
	 ๖.	 โกวิทาจารย์

๔๘ 13



คำ�คำรู

	 วันนี้ก็ได้มาเจริญกุศลในศีล	 คือ	 ฟังพระ-
ปาติโมกข์	 ซึ่งเป็นข้อวัตรปฏิบัติในส่วนของศีล
ที่ส�ารวจตรวจสอบพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรท�า	 สิ่ง 
ที่ควรเว้น	สิ่งที่ควรกระท�าก็คือ	ข้อปฏิบัติในส่วน 
ที่เราจะต้องศึกษา	เรียนรู้พระพุทธวจนะ	ศึกษา
พระวินัย	 พระสูตร	 พระอภิธรรม	 โดยเฉพาะ 
พระอภิธรรม	เป็นส่วนที่จะเสื่อมไปก่อน	ข้อธรรม
ซึ่งเป็นตัวปรมัตถธรรมที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้ง	
แต่เราก็ต้องรักษาไว้	 ให้เส่ือมช้าลง	หัวใจของ

อภิธรรมก็คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน มีหัวใจ 
ย่อว่า จิ เจ รุ นิ
 จิต	 ก็คือเรื่องของจิต	 ธรรมชาติที่รู้อารมณ	์
เพราะทุกคนก็มีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในตัว
ของเรา	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าจิตเป็นกุศล	 เรียกว่า
ความดี	 ความดีงามต่างๆ	 ที่เป็นตัวกุศลกรรม	
การให้ทาน	 การรักษาศีล	 การเจริญภาวนา	 การ 
กระท�าต่างๆ	 ที่จ�าแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่าง
กัน	 เพราะฉะนั้น	 กรรมจึงเป็นตัวจ�าแนกชีวิต
ของคนให้แตกต่างกัน	เห็นได้ชัดว่า	ถ้าเรากระท�า
สิ่งที่เป็นความดีงาม	เป็นบุญเป็นกุศล	ชีวิตเราก็ม ี
ความสุข	(มีสุขเป็นวิบาก)	และบุคคลอื่นก็ไม่ต้อง 
รับผลกระทบที่ไม่ดี	(อนวัชชะ	-	ไม่ถูกติเตียน)
	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
ช่วยกันรักษา	 ช่วยกันศึกษาเล่าเรียนพระธรรม 
ที่พระพุทธองค์ประทานไว้ให้	 จะเป็นพระวินัย 
พระสูตร	พระอภิธรรม	ทั้ง	๓	ปิฎก	ขณะน้ีพวก
เราเรียนรู้กันเป็นบางส่วน	 เล็กๆ	 น้อยๆ	 อันที่ 
จริงแล้ว	 เราต้องรักษาไว้ทั้งหมด	 ๘๔,๐๐๐ 

ความสำ�คัญ
ของพระปริยัติธรรม

(โอวาทหลังปาติโมกข์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อสุมนต์)

พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัครมหาบัณฑิต

สมเด็จพระสังฆรำชประทำนพระบรมสำรีริกธำตุ
แก่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก



พระธรรมขันธ์	ถ้าเป็นจ�านวนหนังสือก็	๔๕	เล่ม 
ซึ่งมีเป็นจ�านวนมาก
	 แม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนโดยตรง	ก็ควรจะอ่าน 
ควรจะศึกษาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้าง	พระวินัย	หัวใจ 
ย่อก็	อา	-	ปา	-	ม	-	จุ	-	ป		อาทิกัมม์		-		ปาจิตตีย์		-	 
มหาวรรค	-	จุลวรรค	-	ปริวาร	พวกนี้เป็นคัมภีร์
หลักใหญ่ที่เราจะต้องเรียนรู้	ถ้าเรายังไม่ได้เรียน
อย่างน้อยควรจะได้อ่านบ้าง
	 พระไตรปิฎกชุดนี้มีแพร่หลายมาก	มีโยมน�า
พระไตรปิฎกฉบับ	๔๕	เล่มบ้าง	๙๑	เล่มบ้าง	มา 
ถวายทุกเดือน	ก็ได้แจกจ่ายไปยังที่ต่างๆ	รวมถึง 
วัดต่างจังหวัด	ที่มีผู้ประสงค์จะเล่าเรียน	ขณะนี ้
มีโยมไปถวายในพม่า	 ซึ่งหมายความว่า	 เราน�า 
พระไตรปิฎกของพม่าไปถวายพระพม่า	 ตาม
ส�านักเรียนต่างๆ	 น�าพระไตรปิฎกที่เป็นบาลี
อักษรพม่า	 อรรถกถา	 ฎีกาต่างๆ	 ไปสนับสนุน	 
นับว ่าประเทศไทย	 ประเทศพม่า	 ประเทศ 
ศรลีงักา	ประเทศลาว	ประเทศเขมร	ทัง้	๕	ประเทศ 
เป็นพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท	 ฉะนั้น	 การ
ศึกษาพระไตรปิฎกนี้	 จึงถือว่าเป็นการรักษา 
พระศาสนา	รกัษาค�าสอนของพระพทุธองค์เอาไว้ 
เมื่อเราเข้ามาศึกษาแล้ว	 ก็ควรจะศึกษาให้ครบ	
ศึกษาบาลี	 ให้รู้ให้เข้าใจ	แล้วก็ควรเข้าไปศึกษา
พระไตรปิฎก	ควรจะรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู	่
สังคีติสูตร	ทสุตตรสูตร	หรือจะมีแนวทางอื่น	ที่
จะย่อหรือรวบรวม	 ให้เป็นหนังสือส�าหรับการ
ค้นคว้า	ส�าหรับการอ่าน	ในพระสูตรทั้งสองอย่าง

 สําหรับทสุตตรสูตรนั้น ท่านพระมหากีรติ 
ธีรปัญโญ ก็ได้ทําออกมาให้เราได้สวดกันอยู ่
เราควรจะนําไปเรียนไปสอนกันด้วยก็คงดี	และ 
แม้จะเป็นพระสูตรอ่ืนๆ	เราก็ควรจะรวบรวมเป็น
หมวดเป็นหมู่	แบบไหน	อย่างไร	อันนี้คงต้องช่วย 
กันคิด	 ต้องค้น	 ต้องอ่าน	 ต้องพิจารณา	 ใครมี
แนวคิดอะไร	 ก็ปรึกษากัน	 ช่วยกันจัด	 ช่วยกัน
รวบรวมให้ส�าเร็จออกมา
	 อย่างหนังสือนักธรรมที่สมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้าฯ	ท่านได้ให้เราเรียน	ท่านก็รวบรวมไว้
เป็นส่วนข้อธรรมเล็กๆ	น้อยๆ	ไม่ได้เข้าไปสู่พระ
ไตรปิฎกโดยตรง	และก็ไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ทั้งหมดของพระไตรปิฎก	 จึงเป็นงานที่จะต้อง
ฝากไว้ให้พวกท่าน	ฝากไว้ว่า	ให้นักธรรมรุ่นหลัง	
ช่วยกันพิจารณา	ช่วยกันค้นคว้าต่อไป
	 เพราะฉะนั้น	 เราทุกคนที่มีความสามารถ 
ควรช่วยกันวางแผน	 ที่จะจัดท�าให้เป็นหนังสือ 
ออกมาเผยแผ่	ท�าเวลาของเราให้มีคุณค่า	เราอยู่ 
กับพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	พระบาลี	เราได ้
ศึกษาเล่าเรียน	 เราควรน้อมน�าออกมา	ส่งเสริม
ให้กว้างขวาง
	 เราควรรวบรวมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
จัดให้เป็นหมวด	เป็นหมู	่เป็นค�า	อย่างล�าดบัอักษร
น่ี	 ยังไม่มีใครท�า	 ล�าดับอักษร	 เช่นว่า	 ข้อธรรม 
ในอักษร	 ก.	 มีอะไรบ้าง	 ให้เป็นข้อธรรมใน 
พระไตรปิฎกทั้งหมด	ทุกเล่ม		ข.		ค.		ง.	ยังไงก็ 
แล้วแต่	 อย่างของพม่า	 อภิธานที่เขาท�าล�าดับ 
อักษรมากมาย	ฉะน้ัน	สิ่งที่ท่านผู้รู้ท่านได้ท�าไว ้
เราก็ควรจะหาทางน�าออกมาศึกษา	 น�าออกมา
เรียนรู้กัน	 วัดเรา	 (วัดจากแดง)	 ก็มีพระพม่าอยู	่	
พอที่จะอาศัยท่านช่วยไขความต่างๆ	ได้
	 ฉะนั้น	ต�ารับต�าราในเถรวาท	บรรดาความรู ้
ต่างๆ		ทีไ่ด้รวบรวมไว้ทีล่งักา		หรอืทีพ่ม่า	ดเูหมอืน 
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ตํารับตําราที่พระเถระผู ้ทรงความรู ้ทําไว้ใน
พม่า  ดูจะสมบูรณ์ที่สุด	เราก็ต้องฝึกอ่าน	อย่าง
น้อย	 อ่านบาลีที่มีอยู่ในอักษรพม่า	 อยู่ในอักษร
โรมัน	 (อังกฤษ)	 อักษรใดก็ตาม มันออกเสียง
เหมือนกันหมด ถ้าเราอ่านบาลีไทยได้ ก็ควร
จะอ่านบาลีพม่าได้
 ต�าราบาล	ีอรรถกถา	ฎีกา	ท่ีวดัจากแดงเรากมี็
อยูค่รบ	อกัษรพม่าทีจ่ะค้นและพระพม่าผูม้คีวามรู้ 
ที่มาอยู่	 จบธัมมาจริยะ	อะไรต่ออะไร	 ในวัดเรา 
กม็	ีฉะนัน้	ก็ต้องนมินต์มาช่วยกนัสอน	ช่วยกนันะ 
ท่ีส�าคญัลกูศษิย์ต้องเข้าไปหาครบูาอาจารย์	สิง่ใด 
ท่ีเราควรจะถามจะไถ่	 ถึงแนวทางที่เราจะต้อง
ช่วยกันรักษา	 ท�าให้ค�าสอนของพระพุทธองค์
ด�ารงคงอยู ่	 ให้เจริญก้าวหน้า	 ไม่ใช่อยู ่แต่ใน 
ต�ารา		ท�าอย่างไร	เราจงึจะน�าเอาพระธรรมค�าสอน 
เหล่านั้นออกมาในรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่ออนุชนรุ่นหลัง			
 ชีวิตของเราอยู่ไม่นาน แต่พระธรรมคํา
สอนต้องสืบทอดต่อไป	ต้องสร้างสิ่งที่ดีงามอย่าง
นี้ให้เกิดขึ้น	ให้มีขึ้น	สุดแต่ว่า	ใครจะท�าอะไรได้
มากน้อยแค่ไหน	ขอให้มีการเริ่ม	ขอให้มีการคิด
ถ้าเราไม่คิด	ไม่เข้าไปอ่าน	ไม่เข้าไปค้น	ไม่เข้าไปด	ู	 
พระไตรปิฎก	ค�าสอนของพระพุทธองค์โดยตรง
ว่ามีเรื่องอะไร	 อย่างไร	 อย่าให้ค�าสอนอยู่แต่ใน

ต�ารา	 อยู ่แต่ในตัวหนังสือ	 เราควรช่วยกันน�า
เอาออกมาเผยแผ่	 น�าเอาออกมาประกาศ	 น�า
เอาออกมาให้ประชาชนได้เข้าใจ	 เข้าถึง	 ถ้าเรา
สามารถน�าออกมาได้	 ก็จะเป็นประโยชน์อย่าง
กว้างใหญ่ไพศาล	 ส่วนจะเอาออกมาอยู่ในรูป
ไหน	 ก็ควรคิด	 ควรหาแนวทาง	 ที่จะช่วยกัน
รักษา	 เพราะปริยัติศาสนา เป็นปัจจัยในการ
ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนา อันเป็นผลสูงสุด
จึงจะเกิดขึ้นได้
	 ก็ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิด	เราในฐานะที่สละ
เพศของฆราวาส	อุทิศชีวิตน้ีต่อพระพุทธศาสนา	
ก็ขอให้เราช่วยกันท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
ให้เจริญรุ่งเรือง	ด้วยการศึกษา	ด้วยการค้นคว้า 
ด้วยการช่วยกัน	 เราจะช่วยกันท�าด้วยวิธีใด 
อย่างไร	 อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกัน	 ร่วม 
ความคิด	ไม่ควรจะปล่อยไปตามสิ่งท่ีมีอยู่ โดย 
ไม่มีการพัฒนา มันก็จะเสื่อมไปในที่สุด ขอฝาก 
ไว้	 ให้ทุกท่านทุกรูปช่วยกันศึกษาพระศาสนา	
ทั้งปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	ให้ด�ารงอยู่คู่กับโลกน้ี
	 ชาวโลกโดยทั่วไป	ก็ยอมรับแล้วว่า	ค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าประเสริฐสูงสุด	เพราะให้ความ 
ร่มเย็นเป็นสุขแก่มนุษย์โลกทุกรูปทุกนาม	พระ 
พุทธศาสนาไม่เคยมีค�าสอนใดที่จะให้เบียดเบียน
สรรพสัตว์ทั้งหลาย	 มีแต่ความเมตตากรุณา	
เพราะฉะน้ัน	 ถ้าเราช่วยกันเปิดเผยค�าสอนน้ีให้ 
แพร่หลายออกไป	 จะเกิดประโยชน์แก่สัตว์โลก	
สร้างความร่มเย็นเป็นสุข
	 ก็ขออนุโมทนา	ในกุศลที่ทุกท่านได้มาศึกษา
เล่าเรียนในที่น้ี	และขอให้ได้ประโยชน์สูงสุด	คือ
น�าพระธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ไปเผยแผ่ 
ในที่ต่างๆ	ขอให้พระศาสนานั้น	จงด�ารงอยู่	เจริญ
รุ่งเรือง	ในประเทศชาติของเราตลอดกาลนาน		
	 ขออนุโมทนาทุกท่าน

แผนผังมหำปัฏฐำนที่ฝ้ำเพดำน อุโบสถวัดจำกแดง



พระอาจารย์สุมนต์ นันทิโก
มหาเถรปูชา

	 นะโม	 ตัสสะ	 ภะคะวะโต	 อะระหะโต 
สัมมาสัมพุทธัสสะ	(๓	จบ)
สัพเพ	สัตตา	มะรันติ	จะ	มะริงสุ	จะ	มะริสสะเร	 
ตะเถวาหงั	มะรสิสาม	ิ									นตัถ	ิเม	เอตถะ	สงัสะโย 
	 ณ	 โอกาสต่อไป	 อาตมาภาพจะแสดงพระ
ธรรมเทศนา	 เนื่องในการบ�าเพ็ญกุศลถวายแด่
ท่านพระอาจารย์สุมนต์	นันทิโก	อดีตเจ้าอาวาส
วัดจากแดง	 ผู้ล่วงลับไปแล้ว	 ซึ่งบรรดาท่านผู้ที่
เคารพนับถือ	 เป็นฝ่ายสหธรรมิกบ้าง	 เป็นฝ่าย
ญาตโิยมพทุธบรษิทับ้าง	ทีเ่ป็นลูกศิษย์ลูกหา	เป็น 
ผู้ที่มีศรัทธาในพระเดชพระคุณท่าน	ได้พร้อมใจ 
มาร่วมกันบ�าเพ็ญกุศล	เพื่อเป็นการบูชาคุณ	เป็น 
การแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรม	 และได้ 

ประมวลกุศลทั้งหลาย	ที่ได้ร่วมกันบ�าเพ็ญให้เป็น 
ไปแล้วนี้	อุทิศเป็นกัลปนาผลแด่พระเดชพระคุณ 
ท่านอาจารย์สุมนต์	 นันทิโก	 ในสัมปรายภพให้ 
ท่านได้อนุโมทนาสาธุการ

แรกรู้จักพระอาจารย์สุมนต์ นันทิโก
	 พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สุมนต์ 
นันทิโก	 เป็นพระมหาเถระซึ่งมีอายุ	 ๘๗	 ปี	 
มีอายุพรรษากาลถึง	 ๖๓	 พรรษา	 ท่านได้ไป 
เป็นทหารเสนารักษ์ก่อน	 แล้วค่อยมาบวชใน
พระพุทธศาสนา	อาตมาภาพได้พบกับท่าน	เมื่อ 
ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๐๖	ที่วัดสร้อยทอง	ตอนนั้น 
ท่านศึกษาพระอภิธรรมอยู่ที่น่ัน	

ครู ผู้เป็นแบบอย่าง
พระราชปฏิภาณโสภณ  (มานพ ติกฺขญฺาโณ)



การศึกษาและปณิธานในการทํางานเพื่อ
พระพุทธศาสนา
 ในสมัยนั้น	 วัดสร้อยทองยังเป็นที่ศึกษา 
พระอภิธรรมและส�านักวิปัสสนา	สมัยนั้นเรียกว่า 
วิทยาลัยลังไก่	เพราะค่อนข้างแออัด	ในขณะนั้น 
ท่านอาจารย์สุมนต์ก็ถือว่ายังเป็นพระหนุ่ม	อายุ
เพิ่งจะ	๔๐	กว่าปี	ท่านก็ได้มาเรียนพระอภิธรรม
คมัภร์ีปัฏฐานกบัพระอาจารย์แสวง		โชตปิาโลด้วย 
ท่านมาจบอภิธรรมบัณฑิตในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	
ท่านพระอาจารย์สุมนต์จึงเป็นพระที่เรียนพระ
อภิธรรมที่สอบไล่ได้เป็นรุ ่นแรกๆ ท่านเคยได้
รับนิมนต์ให้ไปช่วยสอนสามเณรที่จิตตภาวัน
วทิยาลยัอยูห่ลายปี	และหลังจากนัน้	พระอาจารย์ 
สุมนต์ได้มาสังกัดอยู่ที่วัดมหาธาตุฯ	
	 ท่านสนับสนุนพระเณรจากส�านักจิตตภาวัน 
ให้ไปเรียนที่พม่า	องค์ที่ส�าคัญที่จ�าได้ก็คือ	ท่าน
พระอาจารย์คันธสาราภิวงศ์	 หรือพระมหา- 
สมลักษณ์ ช่วงนั้นการไปเรียนที่ประเทศพม่า 

จะยากล�าบาก	เช่น	ต้องสึกก่อน	จึงจะไปท�าพาส-
ปอร์ตได้	 แต่พระอาจารย์สุมนต์ก็ได้สนับสนุน 
ให้ได้เรียนสูงๆ กัน ท่านได้รับอาราธนาจาก
วัดมหาธาตุฯ	 ให้มาอยู่วัดจากแดง	 โดยอาจารย์
ประณตี	ก้องสมทุร	ตอนนัน้วดัจากแดงทรดุโทรม 
มาก	ท่านมาอยู่และสอนอภิธรรมที่น่ี	น่าจะ	๔๐ 
กว่าปีแล้ว	 ท่านได้พัฒนาวัดน้ี	 จนเจริญรุ่งเรือง	
ต่อมาภายหลัง	 ได้พระอาจารย์มหาประนอม
มาอยู่	 เป็นรองเจ้าอาวาสด้วย	 ก็เลยท�าให้วัดน้ี
ยิ่งพัฒนารุ่งเรืองมากขึ้น	 ถือว่าวัดจากแดงเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาเล่าเรียน	ตลอดชีวิตท่าน
	 ชีวิตของท่านพระอาจารย์สุมนต์	นันทิโกนั้น	
ท่านได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในทางพระพุทธ-
ศาสนาและได้พัฒนาตนเองให้เจริญในพระพุทธ-
ศาสนาโดยล�าดับ	เมื่อท่านเจริญด้วยความรู้และ
การปฏิบัติแล้ว	ท่านก็ยังนึกถึงพระหนุ่มเณรน้อย 
ทัง้หลายทีม่คีวามสนใจ	ท่านสัง่สอนอบรม	เผือ่แผ่ 
มาถึงญาติโยมด้วย	 ท่านได้ฝากพินัยกรรมไว้แก่
พระภิกษุสามเณรว่า	ปริยัติธรรม เป็นรากเหง้า 
ของพระพุทธศาสนา	 ฉะนั้น	 ขอให้ทุกๆ	 องค ์
ช่วยกันเรียน	เพื่อทรงพระปริยัติธรรมไว้ และก็ 
ประพฤติปฏิบัติตาม เรียกว่า ปฏิบัติศาสนา 
ส่วน	 ปฏิเวธศาสนา การรู้แจ้งแทงตลอดนั้น 
เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เรียกว่า	 บุญวาสนา
บารมี	 แต่พระปริยัติธรรมเป็นเรื่องส�าคัญ	 น่า 
ปลื้มใจที่ได้เห็นแล้วว่า	ทั้งพระทั้งโยมได้ร่วมด้วย 
ช่วยกัน	ทั้งศึกษา	ทั้งปฏิบัติธรรม	และอุปถัมภ์

“พระอภิธรรม” เป็นรากฐานสําคัญ ในการ 
เข้าถึงสภาวธรรม
 ปัจจุบันในประเทศไทยของเรา	ธรรมะต่างๆ 
บางทีไม่สามารถจะตกลงกันได้ว่า	 อะไรเป็นสิ่ง 
ที่ถูกต้อง	 ครูบาอาจารย์ต่างๆ	 บางท่านเป็นนัก 

ในงำนปลงสรีรสังขำรหลวงพ่อวัดท่ำมะโอ ที่ จ.ล�ำปำง  
ช่วง ๑๓ - ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒ (๔ เดือน ก่อนหลวงพ่อมรณภำพ)
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พระผู้ที่ยังพระสงฆ์ให้งำม หรือหมู่คณะให้งำม 
เรียกว่ำ สังฆะโสภะโน

ปฏิบัติ	 ก็ไปปฏิบัติของท่าน	 ผลของการปฏิบัติ
จะตรงกับปริยัติหรือไม่ตรงกับปริยัติ	ท่านก็ไม่ได้ 
กล่าวถึง	แต่ท่านก็อ้างปริยัติเหมือนกัน	แล้วก็อ้าง 
ที่ไปที่มา	 ก็สั่งสอนกันไป	 แต่เมื่อไม่ได้ลงลึก
ไปถึงสภาวธรรม	 ก็ท�าให้ไม่สามารถที่จะตกลง
กันได้	 ธรรมะบางอย่าง	 เอาแต่หลักภาษาไปต ี
ความกัน	แล้วก็เกิดขัดแย้งกัน	ฉะนั้น ผู้ที่ได้เรียน 
พระอภิธรรมแล้ว มีความเข้าใจในสภาวธรรม
ด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นอาจริยวาทไปโดย
ไม่รู ้ตัว	 ค�าว่า	 อาจริยวาท ก็คือค�ำสอนของ 
ครูบำอำจำรย์ ที่ท่ำนรู้อย่ำงนั้น เห็นอย่ำงนั้น  
เข้ำใจอย่ำงนั้น	 นั้นก็ถือเป็นเรื่องของกาลเวลา
ที่ผ่านไป	 ๒,๖๐๐	 กว่าปีแล้ว	 เริ่มห่างจากสมัย
พุทธกาล	ปัจจุบันคณะสงฆ์ก็ได้น�ากลับมา	มีการ 
เรยีนการสอนกนัใหม่		กต้็องให้ลงไปถงึสภาวธรรม 
เช่น	การเรียนคัมภีร์มูลกัจจายนะ	เป็นต้น

จรยิวตัรอันงดงามของพระอาจารย์สมุนต์ นนัทิโก
 ท่านอาจารย์สุมนต์	นันทิโก	มีพระคาถาอยู ่
บทหนึ่งในอังคุตตรนิกาย	จตุกกนิบาต	ที่ท่านยก 
ไว้ว่า 
 โย โหติ พฺยัตโต จะ วิสาระโท จะ
    พะหุสสุโต  ธัมมะธะโร  จะ โหติ
 ธัมมัสสะ  โหติ  อะนุธัมมะจารี            
 สะ ตาทิโส วุจจะติ สังฆะโสภะโนฯ 
 ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาด	 เป็นผู้แกล้วกล้า	 เป็น 
ผู ้ศึกษามาก	 เป็นผู้ทรงธรรม	 เป็นผู้ประพฤต ิ
ธรรมตามสมควรแก่ธรรม	 ภิกษุรูปนั้นเป็นผู ้ที่
ยังพระสงฆ์ให้งาม	หรือหมู่คณะให้งาม	 เรียกว่า 
สังฆะโสภะโน
 ท่านอาจารย์สมุนต์	นนัทโิก	นัน้	แม้ว่าท่านไม่
ได้เป็นมหาเปรียญ	แต่ท่านก็มีความรู้ภาษาบาล ี
สนใจเรียนและมีความรู ้ในพระอภิธรรม	 ใฝ่

ศึกษาค้นคว้าต่อ	เช่น	แม้จะอ่านภาษาพม่าหรือ
ภาษาบาลีไม่ได้	ท่านก็ไปหาคนมาช่วยอ่าน	ช่วย
แปล	 และมีเทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ	 ให้
นักศึกษา	เช่น	สอนปัฏฐาน	ท่านก็ท�าเป็นตาราง
ช่วยจ�าขึ้นมา	ท่านเป็นผู้ฉลาด	มีความแกล้วกล้า 
เป็นพหสูตู	ท่านทรงธรรมด้วย	ท่านเป็นผูป้ระพฤต ิ
ธรรมตามสมควรแก่ธรรม	 เป็นพระมหาเถระท่ี
น่ารัก	 เป็นผู้สันโดษ	 ตามที่พระบาลีอีกบทหน่ึง
กล่าวไว้ว่า
 สันตะกาโย สันตะวาโจ 
 สันตะมะโน สุสะมาหิโต
 วันตะโลกามิโส ภิกขุ 
 “อุปะสันโต”ติ วุจจะติฯ
 สันตะกาโย ท่านเป็นผู ้มีกายที่สงบระงับ	
ท่านจะเดินจะเหินไปไหนก็เรียบร้อย	จะนุ่งจะห่ม 
ก็เรียบร้อย	สันตะวาโจ เป็นผู้มีวาจาพูดค่อยๆ	
พูดมีเหตุมีผล	 พูดอยู่ในหลักธรรม	 ไม่พูดเล่นๆ	 
โดยไม่จ�าเป็น	 สันตะมะโน ท่านฝึกสมาธิของ 
ท่าน	 เจริญวิปัสสนาของท่าน	 ท่านเคยออกไป 
ธุดงค์	 ท่านมีวัตรปฏิบัติในเรื่องจิตใจ	 มีจิตใจที่
มั่นคง	เรียกว่า	อุรัง ทัตฺวา ถวายชีวิตในพระพุทธ
ศาสนา
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ผู้มีชีวิตอยู่เบื้องหลังควรปฏิบัติตามค�าสอนอย่างไร

 วันตะโลกามิโส เป็นผู้คลายอามิส ไม่ติด 
ในลาภยศ เขาจะให้ยศเป็นเจ้าคุณ ท่านก็ไม่รับ 
พอดีหลวงพ่อสมเด็จฯพระพิมลธรรม (สมเด็จ 
พระพุฒาจารย์) ซึ่งเป็นหลวงพ่อพระอุปัชฌาย ์
วัดมหาธาตุฯ ยกย่องท่าน ให้เป็นยศพระครู ท่าน 
จึงรับ โดยทั่วไป พระที่ เรียนอภิธรรมแล ้ว 
จะไม่ค่อยติดในยศ เป็นผู้สันโดษ ท่านอาจารย ์
สุมนต์ นันทิโก ก็เช่นเดียวกัน
 ชอบใจยินดีในรูปนาม ในชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นใน

ชาตินี้ในภพนี้แล้วว่า นี่เป็นเรา พระพุทธองค์
ตรัสว่า กิจโฉ มะนุสสะปะฏิลาโภ เกิดเป็นคน 
ยาก เพราะการท่ีจะได้เกิดมาเป็นคนน้ัน ต้องมา 
ด้วยบุญ เราทั้งหลายก็ได้เกิดมาเป็นคนแล้ว 
แล้วก็ยึดถือเอาร่างใหม่น้ีว่าเป็นเรา
 อวิชชา ความไม่รู้ ผู้ที่ศึกษาอภิธรรมก็ได้ 
เปรียบ อวิชชา ความไม่รู้นั้นก็คือ ความไม่รู้ 
๘ ประการด้วยกัน ๑. ปุพพันเต อัญญาณัง 
ไม่รู ้เบื้องต้นว่ามาจากที่ไหน เป็นมาอย่างไร 
๒. อะปะรันเต อัญญาณัง ไม่รู ้เบื้องปลายว่า 
มันจะไปจบที่ไหน จะไปถึงไหน ๓. ปุพพันตา- 
ปะรันเต อัญญาณัง ไม่รู้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลาย 
มืดแปดด้าน ๔. อิทัปปัจจะยะตาปะฏิจจะ- 
สะมุปปันเนสุ ธัมเมสุ อัญญาณัง ไม่รู ้จักกฎ
แห่งปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะมีกิเลส แล้วเรา
ก็ท�ากรรม ท�าดีบ้าง ท�าชั่วบ้าง แล้วก็ได้รับผล
ของกรรม คือ วิบากขันธ์ เมื่อมีวิบากขันธ์ ก็ม ี
กิเลสเข้ามายึดถือเอาอีก มีอวิชชา ตัวไม่รู้ปิดบัง
เข้าไว้ มีตัวตัณหา ยินดีพอใจในอัตภาพท่ีได้
ใหม่ เมื่อมีอวิชชา ตัณหา เป็นต้นตอของวัฏฏะ
อย่างน้ี มาปิดบังเข้าไว้อย่างน้ี ก็ยินดีพอใจ และ
เห็นว่า น้ีเป็นชีวิตของเรา เป็นตัวตนของเรา  
 ขันธ์ทั้งห้าที่เราเข้าไปยึดถือเอานี้ ท่านเรียก 
อุปาทานขันธ์ ดั่งในบทสวดมนต์ที่เราสวดกันว่า

“อาจารย์ใหญ่” ทั้งทางโลกและทางธรรม
 การที่ท่านอาจารย์สุมนต์ นันทิโก ได้บริจาค
ร่างของท่านให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เราทั้งหลาย
ก็ได้ประจักษ์แล้ว พระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และ
ญาติโยมท่ีเป็นผู้มีความเลื่อมใส พิจารณาแล้ว
ชวีติของท่าน ดังพระบาลีในบททีว่่า สัพเพ สัตตา 
มะรันติ จะ แปลว่า สัตว์ทั้งหลายท้ังปวงนั้น 
จะต้องตาย มะริงสุ จะ มะริสสะเร ที่ตาย
ไปแล้วก็มาก ที่จะตายอีกก็มาก ตะเถวาหัง 
มะริสสามิ เราทั้งหลายก็จะต้องตายอย่างนั้น 
เหมือนกัน นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ความสงสัย
ในความตายนี้ ไม่มีแก่พวกเรา
 สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนมั่นคง 
แม้ชีวิตของเราทั้งหลายท่ีได้เกิดมาในโลกนี้ ที่ได ้
กันมาก็คือ กายกับจิต หรือว่ารูปกับนาม ซึ่งแบ่ง 
เป็นห้ากอง เรียกว่า ขันธ์ห้า วิถีชวนะแรก
ที่เกิดขึ้น ก็คือ ภวนิกันติกชวนะ เกิดความ
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 ชาติปิ ทุกขา	เกิดก็เป็นทุกข์	ที่เกิดนี้	อะไร
เกิด	ก็คือ “รูปนาม” ที่เกิด
 ชราปิ ทุกขา	ความแก่ก็เป็นทุกข์	อะไรเป็น
ทุกข์	“รูปนาม” เป็นทุกข์
 มรณัมปิ ทุกขัง ความตายเป็นทุกข์	 อะไร
ตาย	“รูปนาม” ตาย

ความตาย ๓ ประเภท
 เวลาเราเกิด เราก็ได้รูปนามมา เวลาตาย 
รูปนามก็ดับ	การเกิด	การดับ	การตายนั้น	ท่าน
บอกว่ามีอยู่	๓	ประการด้วยกัน	ประการที่หนึ่ง
ขณิกมรณะ คือตำยกันอยู่ทุกๆ ขณะ อุปปาทะ- 
ฐีติ ภังคะ ในกำรเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของรูป
นำมนี้ มีอยู่ตลอดเวลำ	อุปปาทะก็เกิดขึ้น	ภังคะ 
ก็ดับไป	 ก็ตายกันอยู ่ทุกขณะ	 แต่เขำไม่เรียก
ว่ำตำย เพรำะมันมี สันตติ ควำมสืบต่ออยู  ่ 
ความตายประการท่ีสองก็คือ	 สมมติมรณะ 
ตำยสมมติหรือสมมติตำย รูปนามก็ตายอยู่ตลอด 
ตำยครั้งสุดท้ำย ที่เรียกว่ำ จุติ	เหมือนกับที่ท่าน 

อาจารย์จากเราไป	 ในวาระจิตครั้งสุดท้ายนั้น 
ความเป็นพระอาจารย์สุมนต์	ก็ยุติลง	อยู่แค่น้ัน 
น่ันเรียกว่า	สมมติมรณะ	 ก็คือจบอยู่แค่น้ี	ท่าน 
อาจารย์ไปเกดิใหม่		กไ็ม่ได้น�าเอาชือ่สมุนต์		นนัทโิก 
ไปด้วย	 น่ีเรียกว่าสมมติมรณะ	หรือเรียกว่าตาย 
แค่สมมติแค่น้ันเอง	 ไม่ตายจริงก็ได้	 เพราะท่าน 
ไปเกิดใหม่แล้ว	   
 ประการท่ีสาม กำรตำยจริงๆ เรียกว่ำ 
สมุจเฉทมรณะ สมุจเฉทมรณะน้ี ต้องพระ
อรหันต์ตำย มีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เป็นต้น 
แต่เขำก็ไม่เรียกว่ำตำย เขำเรียกว่ำ ปรินิพพาน 
แปลว่ำ ดับรอบหมดแล้ว	 แล้วอะไรดับ	 ตอนท่ี
จุติขันธ์สุดท้ายของพระอรหันต์ดับไป	 อันน้ัน
เป็นขันธนิพพาน	 แต่จริงๆ	 ที่ดับน้ัน	 ท่านบอก
ว่าไม่ใช่ดับขันธ์เก่า	 ดับขันธ์ใหม่	 ขันธ์ใหม่เกิด 
ไม่ได้		ขนัธ์เก่ากเ็ป็น		อนจิจงั		ทกุขงั		อนตัตา		ของเขา
ตามสภาพอยู่แล้ว	มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับ	จะไม่ 
นิพพานก็ดบั	เพราะมนัเป็นอนิจจัง	ไม่เทีย่ง	แต่เรา 
สรปุรวมกนัได้ว่า	ขนัธนิพพานน้ันกค็อื	เอาขณะที ่
จิตดวงสุดท้าย	แต่ครูบาอาจารย์อธิบายว่า	น่าจะ 
เป็นดับขันธ์ใหม่	 คือขันธ์ใหม่มันเกิดไม่ได้	ขันธ ์
เก่ามันดับของเขา โดยความเป็นอนิจจัง แต่ 
ขันธ์ใหม่ดับเพราะนิพพาน ชาติปิ ทุกขา 
ความเกิดท่ีเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้

ผู้อยู่เบื้องหลัง ท่ียังมีชีวิต ควรปฏิบัติอย่างไร
 ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่	 ความสืบเนื่องของ 
รูปธรรมนามธรรม	มีอยู่ตลอด	เป็นสันตติ	สันตติ
ท่านบอกว่าบดบังอนิจจัง	บังให้เราไม่เห็นความ 
จริงว่า	 มันมีการเกิดการดับ	 เรียนพระอภิธรรม
กันมา	เข้าใจชัดเจนว่า	มีการเกิดการดับ	แต่ก็แค ่
เข้าใจ	 ไม่ได้เห็น	 เพราะอะไร	 เพราะการเห็น 
ความเกดิ – ความดับนัน้ จะต้องเห็นด้วยปัญญา สันตะกาโย...ท่ำนเป็นผู้มีกำยที่สงบระงับ

๔๘ 21



และปัญญาทีเ่ข้าไปรูไ้ปเห็นนัน้เรียกว่า วปัิสสนา- 
ปัญญา วปัิสสนาปัญญานีไ้ม่เกดิเอง ต้องปฏบิตั ิ
ต้องอบรม	ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้	ในปฐมเทศนา 
ถึงมัชฌิมาปฏิปทา	ทางสายกลางว่า	พระองค์ได้ 
แสดงถงึทกุข์	อนัเป็นผลของชีวิตว่าคนเรา	เกดิ	แก่ 
เจ็บ	ตาย	เป็นทกุข์	ความเศร้าโศกเสยีใจ	เป็นทกุข์	 

ความไม่รู้ : เหตุแห่งทุกข์
 สรปุรวมลงแล้ว	สังขติเตนะ ปัญจุปาทานัก- 
ขันธา ทุกขา อุปาทานขันธ์ คือรูปกับนำมที่เรำ
เข้ำไปยึดถือว่ำเป็นตัวตนนี่แหละ เป็น “ทุกข- 
อริยสัจ” เป็นตัวทุกข์ ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ คือ 
“สมุทัย” สมุทัยนั้นก็มีอวิชชำเป็นเพื่อน เพรำะ
ควำมไม่รู ้ปิดบังกั้นไว้ ก็ท�ำให้เรำไม่เห็นว่ำมัน 
เป็นทุกข์ แล้วก็ยินดีพอใจ แล้วทรงแสดง	“พระ
นิพพาน” ว่ำเป็นสัจธรรมที่ดับกิเลส อันเป็นต้น
เหตขุองควำมทกุข์	แล้วก	็“มรรค” คอืทำงปฏิบตัิ
ให้ถึงควำมดับทุกข์ เรียกว่ำ มัชฌิมาปฏิปทา 
 อริยสัจ ๔ เราก็ไม่รู้ทั้ง ๔ ประการนี้ รวม 
กับไม่รู้เบ้ืองต้น ไม่รู้เบื้องปลาย ไม่รู้ทั้งเบื้องต้น 
เบื้องปลาย ไม่รู้หลักของปฏิจจสมุปบาท รวม
เป็นความไม่รู้ทั้ง ๘ ประการ เรียกว่า ถูกอวิชชา 
ปิดบังไว้

 เพราะฉะน้ัน	ในการปฏบิตัธิรรม	เมือ่รปูนาม	
อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์อย่างน้ี	ใน	“พระธัมมจัก-
กัปปวัตตนสูตร” พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่า	อิทัง 
ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ เรำก็ไม่เคยได้ยินมำ 
ก่อนเลยไม่เคยรูม้ำก่อนเลยว่ำ น่ีเป็น ทกุขอรยิสจั 
รูปนำมที่เกิดแก่เจ็บตำย เป็นทุกขอริยสัจ ตัง 
โข ปะนิทัง ทุกขัง บัดนี้ทุกข์อันนี้เรำได้รู้แล้ว 
ได้ปัญญำญำณ จักขุง อุทะปาทิ ได้ดวงตำแล้ว 
ญาณัง อุทะปาทิ ได ้ญำณมำแล ้ว วิชชา  
อุทะปาทิ ได้ควำมรู้มำแล้ว อาโลโก อุทะปาท ิ
ได้แสงสว่ำงมำแล้ว ว่ำนี้เป็นทุกข์

สรีระของหลวงพ่อ เดนิทำงไปเป็นอำจำรย์ใหญ่ ที ่รพ. จฬุำฯ
หลังจำกกำรบ�ำเพ็ญกุศลคืนแรก เสร็จสิ้นลง

ไปงำนปลงสรีรสังขำร หลวงพ่อใหญ่ วัดท่ำมะโอ ที่ จ.ล�ำปำง

 และก็รู ้ว่ำทุกข์น่ี ปริญญาตันติ เม เป็น
ปริญญำยธรรม เป็นธรรมที่ต้องเข้ำไปก�ำหนดรู ้
ท�าไมจึงต้องเข้าไปดูทุกข์	 เราทั้งหลายมี ทิฏฐิ-
วิปลาส มีความเห็นท่ีคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับ 
ความจริงของรูปนามนี้ ประการท่ี ๑. รูปนาม 
นี้ไม่เท่ียง เห็นว่าเท่ียง ๒. รูปนามนี้เป็นทุกข์ 
เหน็ว่าเป็นสขุ  ๓.  รปูนามนี ้ กายใจนี ้ ไม่ใช่ตวัตน 
ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา  เห็นว่าเป็นเรา  เป็นของเรา 
เป็นตัวตนของเรา และโดยเฉพาะ ๔. ไม่งาม 
กเ็หน็ว่างาม วปิลาสธรรมนีค้อืเหน็ผดิ	มคีวามเหน็ 
คลาดเคลื่อน	ไม่ตรงกับความจริง	

๔๘22



สัจธรรม : หนทางดับทุกข์
ก. เอกายนมรรค : ทางสายเอกของการดับทุกข์
 ทางปฏิบัติให ้เข ้าถึงความเป็นสัจธรรม 
เหล่านี้	พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ในมรรคมีองค์	๘	 
ก็จริง	ในการปฏิบัติธรรม	ท่านให้ด�าเนินทางแห่ง 
เอกายนมรรค	 ไม่ได้เดินทางแห่งมรรคมีองค์	๘	 
ท่ีตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่า	 เอกายโน อะยัง 
ภิกขะเว มัคโค ดูก่อน ภิกษุทั้งหลำย ทำงนี้เป็น 
ทำงสำยเอก เป็นทำงสำยเดียว เป็นทำงที่บุคคล
คนเดียว จะต้องเดินไปด้วยตนเอง และทาง
สายเอก ท่านเร่ิมต้นด้วยสติ เป็นเอกายนมรรค 
เป็นทางสายเอก แล้วสรุปว่ำทำงสำยเอกนี ้
จัตตาโร สติปัฏฐานา ได้แก่ สติปัฏฐำน ๔ คือ  
กำย เวทนำ จิต ธรรม 
ข. อาตาปี สัมปะชาโน สติมา : สิ่งที่ต้องทํา
 วิธีการที่จะดูนั้นดูอย่างไร	 ท่านก็บอกไว้ว่า 
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, อาตาป ีต้องอำศัย 
ควำมเพียรที่จะเข้ำไปเผำกิเลส สัมปะชาโน ต้อง
อำศัยสัมปชัญญะ คือ ตัวปัญญำ ควำมเข้ำใจใน
รูปนำมนั้น	แล้วก็	สติมา คือมีสติ
 “สติปัฏฐาน”	เอาสติสัมปชัญญะและความ
เพียร	 ไม่ใช่ความเพียรธรรมดา	 ท่านใช้ค�าว่า
“อาตาปี” แปลว่ำ ควำมเพียรที่เผำกิเลส	เมื่อเรา
จะปฏิบัติธรรม ท่านบอกว่า ทางเดียวที่จะเดิน

ไปสู่มรรค ผล นิพพานได้ ก็คือ “สติ” ท่านเอา 
สติเป็น เอกายนมรรค สติที่เข้าไปตั้งอยู่ ในกาย
ก็ดี ในเวทนาก็ดี ในจิตก็ดี ในธรรมก็ดี ในท่ีนี้
ก็อยากจะพูดเพียงแค่สอง คือ “รูปกับนาม” 
เข้าไปกําหนดดูรูปหรือดูนาม เอาสติเข้าไปจับ 
 ท่านกล่าวว่า	สติ เตสัง นิวารณัง สติเป็น
ธรรมเครื่องก้ันนิวรณ์	แล้วก็	ปัญญา	เราจะต้อง
ศึกษาให้เข้าใจ	 ให้รู ้จักรูปธรรมนามธรรมก่อน	
เอารูปเอานามมาเป็นอารมณ์ของสติ และรูป
นามท่ีจะเป็นอารมณ์ของสติได้ รูปนามนั้น 
ต้องเป็น “ปัจจุบัน” เป็นอดีตก็ดูไม่ได้ เพราะ
มันดับไปแล้ว เป็นอนาคตก็ดูไม่ได้ เพราะมัน 
ยังไม่เกดิ  ในบทภัทเทกรตัตสตูร  บาลกีล่าวไว้ว่า 
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ ไม่ให้ค�ำนึงถึงอดีต 
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง ไม่ให้ไปหวังหรือ 
จ ้องดูอำรมณ์ที่ยังไม ่เกิด ไม ่ให ้นึกค�ำนึงถึง
อนำคต ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ
วิปัสสะติ อำรมณ์คือรูปนำมใดๆ ที่เป็นปัจจุบัน 
ให้ดูลงไปในอำรมณ์น้ัน
 เน้นด้วยว่า	ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ ดูลงไป 
ตั้งสติลงไป ใช้ปัญญำก�ำหนดเข้ำใจลงไปว่ำ 

หลวงพ่อเป็นอำจำรย์ใหญ่ ทั้งทำงโลก และทำงธรรม

สัจธรรม หนทำงดับทุกข์
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อำรมณ์ที่สติจับอยู่นั้นเป็นรูปอะไร เป็นนำมอะไร 
จะได้ไม่มีความสงสัย	และจะได้เข้าใจในรูปนาม
นั้น	ค่อยๆ	เข้าใจไปเรื่อยๆ	จะได้ความแจ่มแจ้ง	
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ต้องไม่ให้คลำดเคลื่อน 
ให้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆ
	 เพราะฉะนัน้	ท่านจงึบอกว่า	ต้องอาศยัความ 
เพียร	 อาตาปี แปลว่ำ ควำมเพียรท่ียังกิเลส 
ให้ร้อน	การรับรู้อารมณ์ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย
อารมณ์ทั้ง	๕	อย่างนี้ที่เป็น	อิฏฐารมณ์ อำรมณ์
ที่น่ำปรำรถนำเพลิดเพลิน	 เขาเรียก	 “กามคุณ
อารมณ์” กามะ อำรมณ์เป็นที่น่ำใคร่น่ำพึงพอใจ 
คุณ คือประโยชน์ มันท�าให้เราเพลิดเพลิน	ยินดี	
สุขสบาย	 เป็นกามคุณ	 เพราะฉะนั้น	 ในเวลา
ปฏิบัติธรรม	ท่านจึงต้องอาศัยความเพียร ยก
จิตขึ้นสู่อารมณ์ปัจจุบัน ตั้งสติ จับสติมาตั้งไว้ที่
อารมณ์ปัจจุบัน	ท่านบอกว่า	นิสินโน วา นิสิน- 
โนมหีติ ปะชานาติ	 เมื่อนั่งก็ให้รู้ชัดว่านั่ง	 และ
ท่านบอกว่าใครนั่ง โก นิสีทะติ	 ใครน่ัง	 ใน 
วิสุทธิมรรค	กัสสะ นิสีทะนัง	การนั่งของใคร	อ๋อ	
ที่นั่งอยู่นี่	ปัญญาเข้าใจแล้ว	สติเขาจับให้ปัญญา
เข้าใจว่า	“รูป” นั่ง	เพราะฉะนั้น	ผู้นั่งไม่มี เป็น
นั่งของใคร ก็ไม่มี
 ที่ท่านใช้ค�าว่า	มุตเต มุตตะมัตตัง...สักแต่ว่า 
ทราบว่า	มันเป็นรูปนั่งเท่านั้นเอง	ไม่ปรุงแต่งว่า 
เป็นใครนั่ง สติกับปัญญาทํางานพร้อมกัน โดย 
อาศัยความเพยีร ความเพียรตัง้สตไิว้ในปัจจุบัน 
ไม่ให้คลาดไม่ให้เคลื่อน	 เมื่อสติปัญญาอยู่กับ
อารมณ์ปัจจุบัน ความโลภ ความยินดีก็ไม่เกิด 
ความไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่เกิด เพราะปัญญาเขา
กําลังเกิดอยู่ ความโกรธ ความไม่พอใจ ความ
ไม่ยินดีก็ไม่เกิด โลภเกิดไม่ได้ โกรธเกิดไม่ได้ 
หลงเกิดไม่ได้ ในขณะที่สติสัมปชัญญะอยู่กับ
อารมณ์ปัจจุบัน

 นี่แหละที่ท่านบอกว่า	อาตาปี แปลว่ำควำม
เพียรที่ยังกิเลสให้ร้อน กิเลสมันเกิดไม่ได้ มันร้อน
เพรำะสติปัญญำเข้ำไปรู้ เข้ำไปเข้ำใจ รูปนำม 
แล้วถ้ำรู ้อย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ ท่ำนบอกว่ำอย่ำง
น้อย ๗ วัน ถ้ำมีบุญบำรมีที่หลำยๆ ท่ำนบอกว่ำ 
๗ วันบรรลุธรรม พระพุทธองค์ให้เวลำไว้ว่ำ ๗ วัน 
สูงที่สุดถึง ๗ ปี ถ้ำไม่เป็นพระอนำคำมี ก็เป็น
พระอรหันต์ในชำตินี้แหละ	 นั่นหมายความว่า 
สติสัมปชัญญะ อาศัยความเพียรยกขึ้นสู ่
อารมณ์ปัจจุบัน ไม่คลาดเคล่ือน เป็นไปอย่างน้ี 
ไม่ขาดสาย ท้ังวันท้ังคืน เป็นไปติดต่อกัน 
 การเข้าไปรู้ธรรม เห็นธรรม ตามความ
เป็นจริงของรูปนาม เรียกว่า “ยถาภูตญาณ” 
รูปนามมันเป็นอย่างไร	 รูปนามตามที่เป็นจริง
น้ันก็คือ	มันเป็นอนิจจัง	ไม่เที่ยง	มันเกิด	มันดับ 
มันเป็นทุกข์	 คือแตกสลายอยู่ตลอดเวลา	 ไม่มี
อะไรมั่นคงด�ารงอยู่ได้เลย	มันเป็นอนัตตา คือ 
ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใคร	 ไม่ให้เกิดก็ไม่ได ้
ไม่ให้ดับก็ไม่ได้	 เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของ 
เขา	มีเหตุมีปัจจัยก็เกิด	หมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับ 
เข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้	 ถ้าญาณทัศนะอันน้ันเกิด 
ขึ้น เรียกว่า วิปัสสนาปัญญา หรือเรียกว่า 
วิปัสสนาญาณ แปลว่า ญาณท่ีเข้าไปเห็นแจ้ง 

เรำควรน�ำกำรจำกไปของท่ำน มำเตือนใจไม่ให้ประมำท
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ก็ไม่ได้เห็นแจ้งอะไรอื่น	เห็นแจ้ง รูปธรรม นาม- 
ธรรมนี่แหละ	 
ค. หนทางแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติ
 ทีนี้	ระหว่างทาง	ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่า	มีอุปสรรค 
ก็คือ กิเลส คอยจะรบกวนอยู ่ ๕ ประกำร 
ที่เรียกว่า	นิวรณ์ แปลว่ำกิเลสเป็นเครื่องกำงก้ัน 
ไม่ให้บรรลุควำมดี  ท่านอาจารย์พระครูธรรมธร 
สุมนต์	 เป็นพระมหาเถระท่ีสนใจศึกษาคัมภีร ์
ปัฏฐาน		ได้ทฤษฎี		ได้หลกัการ		เพราะว่าเป็นปัญญา 
สัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
	 ที่จริงคัมภีร์ปัฏฐานนี้	 เราน�าเอามาปฏิบัติ 
ก็คงไม่ไหว	เพียงแต่ได้รู้ทฤษฎี	หลักการ	เพราะ
ว่าเป็นปัญญาสัพพัญญุตญาณของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า	แต่ก็ท�าให้เราเพลิดเพลิน	ได้ความรู	้
ได้สัมมาทิฏฐิ	ได้ความมั่นคง	
	 แต่ถ้าจะม่ันคงจรงิๆ	แล้ว	หลกัธรรมจรงิๆ	เรา 
ก็ต้องกลับถอยหลังลงมาหาสติปัฏฐาน	 หรือ 
เอกายนมรรค	มาเดินทางสายเอกนี้	ทางสายเอก
นี้พระพุทธองค์ตรัสว่า	เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ 
ทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่น	ทัสสะนัสสะ วิสุทธิยา  
เพื่อความเห็นที่ถูกต้อง	 เอตัญหิ ตุมฺเห ปะฏิ- 
ปัชชะถะ	 เม่ือท่านทั้งหลายด�าเนิน	 หรือปฏิบัติ
ไปในทางนั้น	มารัสเสตัง ปะโมหะนัง	 อันเป็น
ที่ลุ่มหลงของมารและเสนามาร	 เอตัญหิ ตุมฺเห 

ปะฏิปันนา	 เมื่อท่านท้ังหลายด�าเนินไปในทาง
นั้น	 ทุกขัสสันตัง กะริสสะถะ	 จะกระท�าที่สุด
แห่งกองทุกข์ได้	
น้อมนําการจากไปของพระอาจารย์สุมนต ์
นันทิโก มาเป็นบุญกุศล ให้ตั้งอยู ่ในความ 
ไม่ประมาท
	 ท่านพระอาจารย์สุมนต์	ท่านบริจาคร่างเป็น
อาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาได้เรียน	เราน้อมเข้ามา
หาตัวเองว่า	เอวัง ธัมโม เรำก็จะต้องเป็นอย่ำงนี้ 
เอวัง ภาวี เรำเองเรำก็ต้องเป็นอย่ำงนี้เป็น
ธรรมดำ เอวัง อะนะตีโต ไม่ล่วงพ้นควำมเป็น
อย่ำงนี้ไปได้	เพราะฉะนั้น	ตะเถวาหัง มะริสสาม ิ
เรำทั้งหลำย แม้เป็นพระ ก็จะต้องมรณภำพ
เหมือนท่ำนเหมือนกัน เป็นโยมก็จะต้องถึงแก่
อนิจกรรมเหมือนกัน เมื่อคิดได้อย่างนี้ เราจะ
ได้ต้ังอยู่ในอัปปมาทธรรม ความไม่ประมาท   
	 ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ก่อน 
ที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน	 ได้ทรงตรัสไว้ว่า 
ขะยะธมัมา วะยะธมัมา สงัขารา สงัขำรทัง้หลำย 
มีอันสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดำ อัปปะมาเทนะ 
สัมปาเทถะ เธอทั้งหลำยจงยังควำมไม่ประมำท 
ให้ถึงพร้อมเถิด ความไม่ประมาทอันนี้	ท่านขยาย 
ความไว้ในพระบาลีว่า	 ได้แก่	สติ	 ในสติปัฏฐาน 
ที่ท่านบอกว่า	สะติเอวะ ปัฏฐานัง สติปัฏฐานัง 
สติน่ันแหละ เป็นสติปัฏฐำน เพราะเป็นตัวนํา
ให้เกิดปัญญา เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในรูปธรรม
นามธรรม
	 และเมื่อใครก็ตาม	 เข้าไปเห็นตามจริงใน 
รูปธรรมนามธรรม	ท่านตรัสไว้ว่า	สัพเพ สังขารา 
อะนิจจาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ เมื่อใด 
บุคคลมำเห็นด้วยปัญญำว่ำ สังขำรทั้งหลำยทั้ง
ปวงไม่เที่ยง อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เมื่อนั้นจะ 
เบือ่หน่ำยในทุกข์  ก็คอืเบือ่หน่ายในรปูนาม	พอไป 

งำนปลงสรีรสังขำร
หลวงพ่อธัมมำนันทมหำเถระ ที่ จ.ล�ำปำง
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เหน็รปูนามไม่เทีย่งกจ็ะเบือ่หน่าย	สพัเพ สงัขารา  
ทุกขาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ เมื่อใดบุคคล 
มำเห็นด้วยปัญญำว่ำ สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงเป็น
ทุกข์ เม่ือนั้นก็จะเบื่อหน่ำยในทุกข์ เห็นสังขาร 
ไม่เท่ียงก็เบ่ือหน่าย	เห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ก็เบื่อ 
หน่ายในทุกข์	 ก็คือสังขารนั้นเอง	สัพเพ ธัมมา 
อะนัตตาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ เม่ือใด 
บคุคลมำเห็นด้วยปัญญำว่ำ ธรรมทัง้หลำยทัง้ปวง 
เปน็อนัตตำ เมือ่นัน้กจ็ะเบื่อหนำ่ยในทุกข ์อกีเชน่ 
เดียวกัน
 นพิพานงั ปะระมัง สุขงั พระนพิพำนเป็นสุข 
อย่ำงยิง่ นีเ่ราหมายความว่า	นพิพานเป็นปรมตัถ- 
ธรรม	 นิพพานเท่ียง	 เป็นสุข	 แต่เป็นอนัตตา 
พระนิพพานมีความหมายว่า	 ขันธ์ดับ	 ท่านก็ 
อนุ โลมเรียกโดยปริยาย	 เวลากิ เลสดับว ่ำ  
สอุปาทิ เสสนิพพาน 	 เวลาพระอรหันต ์มี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น	 เสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน	 เขาเรียกว่า	 อนุปาทิเสสนิพพาน  
แปลว่ำ ดับขันธ์ ขันธ์ดับก็เป็นนิพพาน	กิเลสดับ 
กเ็ป็นนพิพาน	แต่ท่านใช้ค�าว่านพิพานโดยปรยิาย 
ไม่ใช่นิพพานปรมัตถ์	 คือไม่ใช่นิพพานโดยองค์ 

ธรรม	พระนิพพานโดยองค์ธรรมน้ัน	ท่านกล่าว 
ไว้ว่า	 เอกังเยวะ มี ๑ เท่านั้น ไม่มี	 ๒	 หรือ	 
๓	มี	๑	เท่าน้ัน	แล้วก็พระนิพพาน	(ในมงคลสูตร 
ท่านว่า	นิพพานะ	สัจฉิกิริยา	จะ	เอตัมมังคะละ- 
มตุตะมงั) ยงัรวมเอาพระอรหตัตผลเข้าไปอกีด้วย 
 วันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องชีวิต 
ของท่านพระอาจารย์สุมนต์	นันทิโก	ซึ่งเป็นพระ 
มหาเถระ	 ที่เป็นที่เคารพรักของเราเหล่าพุทธ
บริษัททั้งหลาย	 ทั้งฝ่ายพระภิกษุและญาติโยม 
พระเดชพระคุณท่านได้มรณภาพไปแล้ว	 ตาม 
คตธิรรมดาของชวิีตทีว่่า	สพัเพ สตัตา มะรสิสนัติ
สัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงจะต้องตำย มะระณันตัง หิ  
ชีวิตัง ชีวิตน้ันมีควำมตำยเป็นที่สุด	 เราได้มา
เกิดร่วมวันทันกัน	 ได้มาพบปะกัน	 ได้มาเคารพ
นับถือกัน	 ผู ้ที่จากไปแล้ว	 เราก็ได้มีโอกาสมา
แสดงความอาลัยระลึกถึง	มาแสดงความเคารพ
คารวะ	 มาแสดงการขอขมาลาโทษ	 ที่อาจจะมี
การล่วงเกินไป	 และก็มีส่วนร่วมกันที่ได้บ�าเพ็ญ
กุศลในส่วนต่างๆ
	 ก็ขอให้กุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันบ�าเพ็ญ
ให้แล้วนี้	 ทั้งในส่วนทานมัยกุศล	 สีลมัยกุศล	 
ภาวนามัยกุศล	จงประมวลรวมกันมา	อุทิศเป็น
กัลปณาผล	ถวายแด่ท่านอาจารย์สุมนต์	นันทิโก	
ในสัมปรายภพ	สมตามเจตนาปรารภที่ทุกๆ	ท่าน
ร่วมกันอุทิศไปให้	 ขอให้ท่านอาจารย์ได้ประสบ
สันติสุข	 มีความสุขในสัมปรายภพท่ีท่านไปเกิด
แล้วยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 และขอให้เจตนาปรารภที่ท่าน
ได้ปรารถนาสิ่งใดไว้	 ก็ขอให้เจตนาอันน้ัน	 โดย
เฉพาะอย่างสูงสุดคือ	ได้เข้าไปรู้ธรรม	เห็นธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 สามารถ
ท�าตนให้พ้นจากกองกิเลสและกองทุกข์ได้ใน
ที่สุด	 ได้แสดงพระธรรมเทศนามา	 ก็พอสมควร
แก่เวลา	เอวังก็มีด้วยประการฉะน้ี

วันตะโลกามิโส...เป็นผู้คลำยอำมิส ไม่ติดในลำภยศ
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พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระธรรมเทศนา

	 อัชเชวะ	กิจจะมาตัปปัง	โก	ชัญญา	มะระณัง 
สุเว	 ณ	 โอกาสนี้	 จะได้แสดงพระธรรมเทศนา 
เนือ่งในงานบ�าเพญ็กศุล		สวดพระอภธิรรมหลวงพ่อ 
พระครูธรรมธรสุมนต์	 นันทิโก	 อดีตเจ้าอาวาส 
วัดจากแดง	ซึ่งท่านจากพวกเราไป	ก่อนจะถึงวัน 
วิสาขบูชา	ก็ท�าให้ศรัทธาญาติโยม	สาธุชน	คณะ 
ศิษยานุศิษย์	คณะสงฆ์	องค์เณรทุกรูป	เศร้าโศก 
เสียใจในการจากไปของหลวงพ่อ	ซึ่งเป็นร่มโพธิ์ 
ร่มไทร	 ให้ลูกศิษย์มายาวนาน	 การจากไปนั้น	
ไม่มีใครสามารถใช้เวทมนตร์คาถา	หรือใช้ยาห้าม	
“มรณภัย” คือความตายได้
	 องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ ้าได ้ตรัสไว ้ว ่า	
“อัชเชวะ กิจจะมำตัปปัง โก ชัญญำ มะระณัง 
สุเว”	กิจที่ต้องท�า	ต้องท�าเสียวันนี้	ใครเล่าจะรู้ว่า
ชาติหน้ากับพรุ่งนี้	อะไรจะมาถึงก่อน	เราก็นึกว่า
ชาติหน้าอีกนาน	เรายังอายุน้อยอยู่	พรุ่งนี้มาถึง
ก่อนแน่นอน	ในวันที่หลวงพ่อจากเราไป	วันนั้น 
ร่างกายท่านแข็งแรงมาก	 ลุกข้ึนมาสนทนาได้

ทุกอย่าง	 ดูแล้วหลวงพ่อน่าจะอยู่ต่อถึงพรุ ่งนี้
ได้สบายๆ	พระสงฆ์และผู้เฝ้าไข้	เมื่อเสร็จก็กลับ 
มาวัด	 พอกลับมาได้ไม่นาน	 ทางโรงพยาบาลก็ 
แจ้งมาว่าหลวงพ่อจะจ�าวดั		แต่ชพีจรลดลงๆ		ความ 
ดันลดลง	 ทุกอย่างลดลง	 ก็ให้ทางวัดรีบไปโรง 
พยาบาล	 ทางโรงพยาบาลเชิญหมอใหญ่มาด ู
หมอสั่งฉีดยากระตุ้น	จะกระตุ้นอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น 
แล้ว	พระก็บอกพระอาจารย์ว่า	ทางโรงพยาบาล
แจ้งมา	ตอนน้ันประมาณเที่ยงคืน	ก็เรียกคนขับ
รถออกจากวัด	ประมาณเที่ยงคืนครึ่ง	เดินทางไป
ถึงโรงพยาบาลก็ตีหน่ึง			
	 พอไปถึงโรงพยาบาล	เหน็หน้าพยาบาล	ก็พอ 
จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น	พอทราบว่าไม่ทันแล้ว	เคร่ือง
วัดชีพจรก็ดับแล้ว	เครื่องอ่ืนๆ	ก็ดับหมดแล้ว	ไป
ถึง	ก็ยืนสวดถวายหลวงพ่อเลย	พอสวดถวายจบ
ก็มีแปลกอยู ่อย่างหน่ึงคือ	 เครื่องที่ดับไปแล้ว 
กลับดีดขึ้นมาใหม่นับ	๑	-	๒	-	๓	ไปถึง	๖๕	แล้ว
เครื่องก็น่ิงอยู่สักพักที่	 ๖๕	 แล้วก็ดับวูบลง	 คิด

“สืบสานปณิธานของหลวงพ่อ
สืบต่อปรยิัติ - ปฏิบติั พระสัทธรรม”



ว่านั่นหลวงพ่อคงรับรู้	 ที่พวกเราคิดว่าหลวงพ่อ 
น่าจะอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้	 แต่กลับไม่ใช่	 ทั้งๆ	 ที่
หลวงพ่อดูแข็งแรงที่สุด	ในวันที่จากพวกเราไป
	 ฉะนั้น	 พรุ่งนี้กับชาติหน้า	 อันไหนจะมาถึง 
ก่อนกัน	ชาติหน้ามาก่อนวันพรุ่งนี้	วันนั้นแข็งแรง
หลวงพ่อน่าจะอยู่กับเราไปอีกหลายปี	หลวงพ่อ
พดูรูเ้รือ่งทกุอย่าง	ยกมอื	ยกไม้	ขยบัตวั	พดูได้	พอด ี
อัดเสียงมา	เสียงที่อัดไว้ไม่ชัด	วันนี้เลยไม่อยาก
เปิดให้ฟัง	 อัดเสียงสุดท้ายของหลวงพ่อเอาไว	้
หลวงพ่อพูดทีเล่นทีจริง	 ของหลวงพ่อที่อยู ่ใน 
ห้องจะท�าอย่างไร	 หลวงพ่อบอกให้ถวายสงฆ ์
ยกให้คณะสงฆ์ทั้งหมด	 ของที่อยู่ในห้องมีอะไร
บ้าง	 พระก็อัดเสียงเอาไว้	 ของที่อยู่ในห้องไม่มี
อะไร	ถวายสงฆ์	ไม่ต้องให้ใคร	บนัทกึเสยีงสดุท้าย 
เพราะท่านพูดได้	 ท่านแข็งแรงขนาดนี้	 ก็ลอง
บันทึกเสียงไว้ฟังเล่นๆ	แต่สุดท้ายก็เป็นวันที่ท่าน
จากพวกเราไป	อันน้ีฝากญาติโยมสาธุชน	ให้เป็น
ข้อคิด	 พิจารณา	 คือ	 ความเพียร	 เป็นกิจที่เรา
ต้องท�าเสียแต่วันนี้	ใครเล่าจะรู้ว่า	ความตายจะ
มาถึงวันพรุ่งนี้
 ความเพียรคืออะไร	คือ	การท�าบุญ	ท�ากุศล		
เพียรท�าในสัมปทา	๔		ต้องรีบท�าตั้งแต่วันนี้	ไม่มี 
ใครรู้หรอกว่าชาตหิน้ากบัพรุง่นี	้อะไรจะมาถึงก่อน 

กรำบขอขมำหลวงพ่อ ก่อนส่งสรีระท่ำนกลับไป รพ.จุฬำฯ

สืบสานปณิธานของหลวงพ่อ 
 ๑.	เกี่ยวกับงานของหลวงพ่อ	หลังจากวันนี ้
เป็นต้นไป	ทกุ	๑๕	วนั	จะมกีารสวดมาตกิาบงัสกุุล
ถวาย	แล้วท�าบญุครบ			๕๐		วนั			ในวันที	่	๕		กรกฎาคม		 
เชิญญาติโยมมาท�าบุญ	 เลี้ยงเพล	 สวดมาติกา			 
จากน้ัน	ท�าบุญครบ	๑๐๐	วัน	วันที่	๒๔	สิงหาคม		

	 ๒.	หลังจากน้ันจะต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษา 
พระไตรปิฎก	 ตามพินัยกรรมของท่านที่มอบไว้
พินัยกรรมข้อสุดท้าย	ข้อ	๕	ขอให้พระสงฆ์องค์ 
เณรและศรัทธาญาติโยม	 สาธุชน	 ช่วยกันรักษา
ปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา	ให้ด�ารงอยู่คู่วัด
และประเทศชาติสืบต่อไป
	 เมื่อมีพินัยกรรมข้อน้ีแล้ว	สมเด็จพระพุทธ-
โฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ท่านก็เลยบอกมาทาง 
ลูกศิษย์ว่า	ในเมื่อหลวงพ่อสุมนต์	ท่านมีประสงค์
อย่างน้ี	เสนอแนะให้ต้ังกองทุนศึกษาพระไตรปิฎก 
ตามความประสงค์ของหลวงพ่อ	พระครูธรรมธร- 
สุมนต์	ซึ่งตรงนี้	ก็จะได้ท�าตามความประสงค์ของ 
ท่านต่อไป	
	 ๓.	และข้อต่อมา	จะสานงานชาดกต่อให้จบ 
ทราบว่า		โยมกิง่กาญจน์		อารกัษ์พทุธนนัท์	เอางาน 
ชาดกไปสานต่อ		ไปวาดภาพต่อให้สมบูรณ์
 ๔.	งานตดัประโยคบาล	ี	แปลเพือ่สวดสาธยาย 
คือพระไตรปิฎกทั้งหมด	 ที่วัดจากแดงเคยเอา
มาสวดสาธยาย	 ตั้งแต่ต้นจนจบ	 สวดบาลีอย่าง
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ในงำนบ�ำเพ็ญกุศลถวำยหลวงพ่อคืนแรก

เดียว	 แปล	 อธิบายขยายความ	 ขยายความ
สวดบาลีและแปล	 ใช้เวลา	 ๔	 เดือนจบ	 เคย
สวดใต้เจดีย์วัดจากแดง	 ใช้เวลา	 ๔	 เดือน	 แต่
หลวงพ่อบอกว่าสวดบาลีอย่างเดียว	 วันไหน
มหาประนอมไม่ลงแปล	ไม่อธิบาย	คนก็สวดแต่ 
บาลี	 วันไหนได้ลงไปแปลไปอธิบาย	 เขาก็ได  ้
สวดบาลีด้วย	ได้ฟังด้วย	เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ตัด 
บาลีประโยคหนึ่ง แปลประโยคหนึ่ง หลวงพ่อ
จะช่วยทํา	ซึ่งก็ทราบว่า	มีพระในวัดหลายองค์ก ็
สานต่อ	แต่ไม่รูไ้ปถงึไหนแล้ว	ฝากอาจารย์รุง่อรณุ 
(จันทร์สงคราม)	ช่วยตามงานนี้ด้วย
 ๕.	 งานสวด สาธยายพระไตรปิฎก	 ที่วัด 
จากแดงได้ท�าตั้งแต่ต ้นจนจบ	 เป็นตัวอย่าง 
หลังจากนั้นไปจัดที่ยุวพุทธฯ	 จัดที่โรงพยาบาล 
สงฆ์	จัดที่โรงพยาบาลศิริราช	วัดมเหยงคณ์	จน 
กระทั่งไปสวดที่ใต้ต้นโพธิ์	 พุทธคยา	 ก็ทีมงาน 
วัดจากแดงนี่แหละ	ไปน�าสวดและสาธยาย
	 ๖.	 การสวดสาธยายพระไตรปิฎกระดับ 
นานาชาติ เพราะฉะนั้น	 การสวดสาธยายพระ 
ไตรปิฎก	ทีมงานวัดจากแดงเป็นแนวหน้า	เดือน
ต่อไป		วนัที	่	๒๑	-	๒๓		ทางประเทศสงิคโปร์		อยาก 
จะจัดสวดสาธยายพระไตรปิฎก	 เจ้าอาวาส 
ที่สิงคโปร์ก็มีจดหมายมาถึงโดยตรง	ขอให้อาตมา 
และทีมงานไปจัดสวดพระไตรปิฎกให้ชาวสิงคโปร์ 
ฟัง	ตอนนี้นานาชาติรู้จักว่า ถ้าจะสวดสาธยาย
พระไตรปิฎก ต้องมีวัดจากแดงมาสวดด้วย 
แปลด้วย สรุปให้ฟังด้วย
	 ดงันัน้	การตดับาลปีระโยคหนึง่	แปลประโยค 
หนึ่ง	หลวงพ่อก็เห็นว่าน่าจะท�า	เป็นงานที่ก�าลัง 
มองหาอาสาสมัครอยู่	 ใครจะช่วยสานงานต่อ 
เนื่อง	ไม่มีอะไรหรอก	บาลีเขาก็มีอยู่แล้ว	แปลก็มี 
อยูแ่ล้ว		เพยีงแต่ตดับาลปีระโยคหนึง่  แปลประโยค 
หนึ่ง บาลีสีหนึ่ง แปลสีหนึ่ง ทําเป็นเล่มออกมา  

ทีละเล่มๆ ที่วัดก็ทําไปหลายเล่มแล้ว	แล้วมาน่ัง 
สวดสาธยาย	และที่ไปท�าให้ยุวพุทธฯ	น่ันคัดเอา 
เรื่องที่ส�าคัญๆ	แต่ที่วัดจากแดงท�าทีละเล่มๆ
	 เอาละ	งานที่หลวงพ่ออยากให้ท�า	พวกเรา
ก็คงช่วยกันท�าต่อไป
	 ๗.	 งานก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก
และห้องสมดุ		ซึง่ตอนนี	้	หลงัจาก	๒	เดอืนทีผ่่านมา 
มีการถวายพระไตรปิฎกฉบับประชาชน	 โดย 
มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน	ได้นิมนต์พระ-
เถระจากวัดต่างๆ	ตลอดจนตัวแทนมหามงกุฏฯ	
มหาจุฬาฯ	ไปรบัพระไตรปิฎกฉบบัประชาชนของ 
อ.สุชีพ	ปุญญานุภาพ	ที่วัดบวรฯ	หลายวัดก็รับ
จากสมเด็จพระสังฆราชโดยตรง

	 อาตมาก็เป็นตัวแทนของวัดจากแดงไปรับ 
พอรับเสร็จแล้ว	 อาตมาก็บอกโยมประเสริฐ 
เลิศอัศวลักษณ์	 เจ้าภาพผู้พิมพ์พระไตรปิฎก 
เพื่อประชาชนว่า	ก็ได้ประโยชน์นะ	แต่บางองค ์
ท่านเอาไป	คงไม่มีเวลาอ่านหรอก	หาวิธีอย่างไร 
ให้ท่านอ่านเถอะ	จะได้ประโยชน์มากกว่าถวาย 
หนังสือ	 โยมประเสริฐได้ฟังก็ถามว่าท�าอย่างไร 
หนังสือที่ผมพิมพ์ถวายแล้วพระจะได้อ่าน	“โยม 
อาตมามีวิธี”	 ปรึกษากันที่หอพระไตรปิฎก 
นานาชาติ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (มีอาตมา 
ท่านพระมหาไพโรจน์	และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา) 
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	 จุดเริ่มต้น	 อาตมาก็บรรยายให้ฟัง	 จากนั้น 
ทีมงานก็มาประชุมที่วัดจากแดงต่อ	 แล้วยกทีม
งานทั้งหมด	 ไปดูงานการศึกษาพระไตรปิฎกที่
สหภาพเมียนมา	ก็จะมีวัดจากแดง,	ร.ร.รุ่งอรุณ	
วัดญาณเวศกวัน,	 วัดสุทัศน์ฯ,	 วัดระฆัง	 และ 
อกีหลายวดัรวมๆ		กนั		ทมีงานไปดเูสรจ็แล้ว		ทกุคน 
กลับมาก็มาเริ่มโครงการพระไตรปิฎกส�าหรับ
เยาวชน	พระไตรปิฎกส�าหรับพระ	พระไตรปิฎก
ส�าหรับโยม	ตอนนี้ก�าลังแปลข้อมูลพระไตรปิฎก
ส�าหรับเยาวชน	 เป็นระบบ	 Active	 Learning	
ท�าอย่างไรการเรียนพระไตรปิฎกจึงจะไม่น่า
เบื่อ	 เจาะลึก	 เสียเวลาน้อย	 เรียนแล้วใช้ได้เลย	
ตอนนี้ก�าลังแปลข้อมูล	 แปลเสร็จแล้ว	 ก�าลังจะ
ทดลองใช้	 ซึ่งเป็นระบบที่พม่าใช้มาแล้วประสบ
ความส�าเร็จ
	 หลังจากนั้น	พระไตรปิฎกฉบับประชาชนก็ 
จะเปิดสอบ	 โยมประเสริฐบอกว่า	 ใครก็ตามที่ 

สามารถจ�าสารบัญได้	 จะมีรางวัลให้	 เรียกว่า 
“บูชาธรรม”	เอาเฉพาะแค่สารบัญนะ	ยังไม่เอา 
เน้ือหา	ถ้าใครจ�าได้	หรือว่าสอบผ่าน	งานน้ีโยม 
ประเสริฐซึ่งเป็นนักธุรกิจ	 จะจัดงบประมาณ 
เป็นทุนให้กับการสอบพระไตรปิฎก	 ยังไม่เจาะ
ลึกถึงเน้ือหา	ขั้นแรกเอาแค่สารบัญให้ได้ก่อน

เด็กสำว ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นสำว และอุบำสกหนุ่มน้อย 
ชำวเมียนมำ สอบทรงจ�ำพระอภิธรรม มุขปำฐะ

กำรสอบพระผู้ทรงพระไตรปิฎกในพม่ำ
นับเป็นแรงบันดำลใจในกำรจัดสอบพระไตรปิฎก 

ในวัดจำกแดง และประเทศไทยต่อไป

	 แต่ของอาตมาก็ต่อไปอีก	เอาทีละเล่ม	ส่วน 
พระไตรปิฎกสรุป	สอบทีละเล่ม	ปีนี้อ่านเล่มนี้จบ 
ก็สอบเล่มน้ีเลย	 มีวุฒิบัตรให้	 ข้อสอบน�าเข้า 
จากเมืองนอก	 จากต่างประเทศเข้ามา	 เพื่อให้ 
ข้อสอบเป็นมาตรฐานสากล	 ไม่ใช่เราสอนเอง 
เออเอง	ต่างประเทศเขาสอบอย่างไร	 เราก็สอบ 
อย่างนั้น	เราจะนําเข้าข้อสอบ แล้วมาแปล แล้ว 
จัดสอบในระบบนานาชาติ	 ตอนน้ีก�าลังเตรียม 
การท�างานน้ีอยู ่	 จะทําให้พระไทยมีการสอบ 
พระไตรปิฎก และจะมพีระผูท้รงจาํพระไตรปิฎก 
เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้
	 นี่ เป ็นปณิธานที่ก�าลังท�า	 และได้รับแรง 
สนับสนุน	แรงบันดาลใจที่ส�าคัญจากการไปกราบ
พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	คือ	ท่านสิรินทราภิวังสะ 
(ชือ่พม่า	ยอ	สยาดอ)	ท่านอยูว่ดัวสิทุธาราม	ได้พา 
คณะไปดูงานแล้วกราบเรียนท่าน	ท่านถามว่าจะ
จัดการเรยีนการสอนพระไตรปิฎกใช่ไหม	-	ใช่ครบั 
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จะจดัสอบพระไตรปิฎกใช่ไหม	-	ใช่ครบั,	คนทีต้่อง 
สอบคนแรกรู้ไหมว่าใคร	–	ไม่ทรำบครับ,	ท่านนั่น 
แหละต้องสอบ	(อาตมา)	จะจัดสอบพระไตรปิฎก	
ท่านเองต้องสอบด้วย
	 อาตมาต้องลงสนามสอบด้วย	 ลงในฐานะ
นักศึกษา	และจะมีพระเถระจากพม่ามาจัดสอบ 
ให้เลย	 อาตมาก็ต้องเป็นนักเรียนด้วย	 เอาทีละ
เล่มๆ	ถ้าบอกว่าตัวเองไม่สอบ	ไม่ท่อง	จะไปสอน
คนอื่น	ไม่เหมาะ	ไม่ควร	ดังนั้น	ต้องลงมือน�าเอง	
อาตมาบอกว่า	 ไม่เป็นไร	ท่านไพโรจน์ก็มาสอบ 
ด้วย	เอาท่านไพโรจน์น�าด้วย	ต้องมีพระไทยเป็น 
ผู้น�า	 ลงมือสอบให้เห็นสักเล่ม	 ถึงจะเป็นไปได ้
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกท่านแนะน�ามาอย่างนี	้ 
เอาเป็นว่าตกกระไดพลอยโจน	 รับปากไปแล้ว 
จะไม่ท�าก็กระไรอยู่
	 เพราะฉะนัน้	สิง่แรกเลย	คือ	สร้างอาคารเรียน 
พระไตรปิฎก	 ตอนนี้ที่ใต้เจดีย์วัดจากแดงก็มีเรียน 
อาคารโพธิยาลัยก็มีเรียน	 มีเรียนทั่วไปหมดเลย 
แต่อาคารเรียนเรายังไม่มี	โพธิยาลัยเป็นที่อยู่ของ
พระ	ก็เอามาเป็นที่เรียนชั้นล่าง	ห้องรวมชั้นล่าง
ของโพธิยาลัยก็เป็นห้องสมุด	เพราะฉะนั้น	ถ้ามี
อาคารเรียน	อาคารห้องสมุดโดยตรง	พระก็จะอยู ่
เป็นสัดส่วน	ญาติโยมมาเรียนบาลีก็ได้ครบ	 มา
เรียนอภิธรรมก็ได้ครบ	มาเรียนพระสูตรก็ได้ครบ	
ครบได้ที่เดียว	ตอนนี้มีแปลน	ออกมาแล้ว	มีอยู่	 
๒	แปลน	แปลนอาคารเรียนห้องสมุด	สวยมาก	
งบประมาณ	๖๕	ล้าน	อีกแพลนตัดความสวยงาม
ออก	เอาความสะดวกสบาย	เหลอื	๓๕	ล้าน	ตอนนี้ 

มีเจ้าภาพลงขันให้ทุน	๑๐	ล้าน	ประเดิมให้แล้ว 
ปีนี้	 เปิดโอกาสให้ญาติโยม	 จะร่วมคนละห้อง	 
สองห้อง	คนละล้าน	สองล้าน	ก็แล้วแต่
	 ๘.	 หาทุนสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก
เจ้าภาพหลักใหญ่ๆ	 มีแล้ว	 มีห้องเรียน	 ๒๐	
ห้อง	ห้องสมุดขนาดใหญ่	๒	ห้อง	ห้องพักครู	๒ 
ห้อง	ห้องโสตทัศนูปกรณ์	ครบครัน	อยู่ในอาคาร 
เรียน	ซึ่งคิดว่าภายใน	๒	ปี	ก่อนจะสลายร่างของ 
หลวงพ่อ	ก่อนจะฌาปนกิจศพ	อาคารเรียนแห่งน้ี 
น่าจะเสร็จสิ้นภายใน	๒	ปี	คาดการณ์ไว้อย่างนั้น 
ตอนน้ีแปลนเสร็จเมื่อไร	 ก็จะลงมือสร้างอาคาร
เรียนพระไตรปิฎก	 หลังจากนั้นจะจัดการเรียน
การสอน	 จัดการสอบ	 ส�าหรับพระ	 ส�าหรับโยม	
ส�าหรับเยาวชน	 ร่วมกับองค์กรต่างๆ	 ตรงนี ้
ร่วมกับหลายองค์กรน้ี	ที่มาร่วมประชุมกัน	น่ีคือ 
สิ่งที่จะแจ้งให้ทราบเป็นข้อที่	๘
	 ๙.	การฌาปนกิจสรีรสังขารของหลวงพ่อ
เป็นอาจารย์ใหญ่ในวัดยังไม่พอ	ยังอยากไปเป็น
อาจารย์ใหญ่ในโรงพยาบาลอีก	 ก็ถามทางหมอ
พยาบาลดูว่า	หลวงพ่อจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่ก่ีปี 
ปกติก็	๒	ปี	ให้หลวงพ่อเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ใน 
โรงพยาบาลจุฬาฯ	๒	ปี	จากน้ันก็ให้เซ็นว่าจะให้ 
โรงพยาบาลจัดการให้เลย	หรือทางวัดจะรับกลับ		 
ก็ระบุไปว่า	วัดจะรับกลับมาบ�าเพ็ญกุศล	แล้วก็
ช่วงท่ีรับคืนมาจะต้ังศพสวดก่ีวัน	 ก็สวด	 ๓	 วัน	
แล้วจะท�าการฌาปนกิจและคาดว่าก่อนจะถึง	๓	
วันน้ันงานอะไรๆ	ที่หลวงพ่อได้ท�าค้างไว้ก็คงจะ
ท�าให้เป็นรูปร่างชัดเจน	ภายใน	๒	ปี

กำรเรียนของพระสงฆ์ที่วัดจำกแดง



	 ๑๐.	สําหรับเรื่องกุฏิท่ีหลวงพ่อพักปัจจุบัน 
พรุ่งนี้จะประชุมสงฆ์	 แต่งตั้งให้พระเข้าไปจัด 
ระเบียบของที่อยู ่ในกุฏิหลวงพ่อ	 ย้ายของใช้ 
ท่ีไม่จ�าเป็นออก	เหลือแต่ของใช้ส่วนตัวของท่าน 
ท�าเป็นพิพิธภัณฑ์	“ห้องหลวงพ่อ”	 แล้วจะจัด 
นิทรรศการ	จัดท�าประวัติของท่านตั้งแต่ต้น	ซึ่งได ้
ท�าไว้แล้วท�าเป็นนิทรรศการ	ประวติัหลวงพ่อสมุนต์ 
ญาติโยมอยากเรียนรู้ประวัติของท่าน	ก็มาดู	มา
ศึกษา	จนกว่าจะถึงวันฌาปนกิจศพท่าน

๒	หมื่น	โยมเอามาให้ก่อนไปโรงพยาบาล	กุญแจ 
ท่านก็ทิ้งไว้ให้แล้ว	 ก็จะไปเปิดดู	 หลวงพ่อฝาก 
ทุกอย่างไว้ให้แล้ว	 ทุกอย่างต้องดําเนินไปตาม
พินัยกรรม หรือความประสงค์ของท่าน เพื่อให ้
เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มท่ี
	 ท่านชอบการเรียนการสอน	 ท�าอย่างไรที่ 
การเรียนการสอนที่วัดจากแดงเราจะเป็นแบบ 
Active  Learning		ขณะนีก้เ็ริม่ท�ากนัอยู	่พรรษาท่ี 
ผ่านมา	ให้พระทุกวัดมาเรียน	Active		Learning 
โดยเอาอาจารย์จากจุฬาฯ	ราชภัฏฯ	มาสอนวิธี	 
มาอบรมให้พระ	ให้พระลงมือท�า	ที่ส�าคัญให้เข้า
ห้องสมุด	 ต้องค้น	 ต้องอ่าน	 ต้องน�าเสนอเป็น 
ต้องทันสมัย	 ต้องเจาะลึก	 และใช้สื่อสมัยใหม่ 
มาช่วย	การเรียนธรรมะจะไม่ยากอีกต่อไป
	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 ตั้งใจจะเปิด	 “Pali  
Made Easy”	บาลเีรยีนง่าย	จะเปิดสนทนาภาษา 
บาลใีห้		พอดหีลวงพ่อป่วยและจากไป	“Pali		Made 
Easy”	เลยต้องเก็บไว้ก่อน	ตอนน้ีเตรียมการได้	 
๒๐	บทแล้ว	ก็จะสอนเป็น	on	line	ก็คงอีกไม่นาน 
ญาติโยมจะได้เรียนบาลีแบบหลักสูตรง่ายๆ	กัน	 ให้ญาติโยมเห็นว่าพระเถระท่านอยู่อย่างไร	

ก็ทรงจ�าท่านว่า	ท่านชอบสอน	สอนหนังสือ	ยังไม่
พอ	ท่านยังเป็นอาจารย์ใหญ่สอนนักศึกษาแพทย์	
ท�าการศึกษาเรื่องสรีรวิทยา	ดังนั้น	กุฏิหลวงพ่อ
จะเก็บไว้คงเดิมทุกประการ	เพียงแต่เข้าไปดูแล
ท�าความสะอาด	 ของใช้ทุกชิ้นจะอยู่เหมือนเดิม	 
แต่ระวังไม่ให้ปลวกเข้าไปกิน	เท่านั้นเอง	จะดูแล 
รักษาไว้ให้ญาติโยมรับทราบกันว่า	 เอ๊ะ	 ท�าไม 
หลวงพ่อจากไปแล้ว	 ไม่จัดระเบียบห้องล่ะ	 ไม่ 
หรอก	 เพราะ	 ๑.	 ท่านท�าพินัยกรรมยกให้เป็น 
สมบัติของสงฆ์	 ๒.	 พระสงฆ์จะท�าเป็นพิพิธ- 
ภัณฑ์	ให้ญาติโยมเข้ามาศึกษาชีวประวัติผลงาน 
ของท่าน	ของทกุชิน้ของท่าน	เราจะไม่แตะ	ยกเว้น 
ในลิ้นชัก	 ท่านบอกว่าในลิ้นชักมีปัจจัยญาติโยม	 หลวงพ่อสุมนต์มีปรกติรักกำรอ่ำนค้นคว้ำศึกษำธรรม

พระมหำประนอมมำกรำบสนทนำอย่ำงเรียบง่ำยกันเอง  
ภำยในกุฏิเล็กๆ ของหลวงพ่อ
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	 ๑๑.	 เรื่องจีวรรีไซเคิลและศูนย์การเรียนรู้
เรือ่งสิง่แวดล้อม เสรจ็จากงานหลวงพ่อแล้ว	กจ็ะ 
มาจัดระเบียบในเร่ืองการเรียนการสอน	 ต้ังใจ 
จะท�าหลักสูตรให้เรยีนง่าย	เจาะลึก	เสียเวลาน้อย	
และหากใครได้ดูข่าว	 วัดจากแดงออกอากาศ 
เรือ่งจวีรรีไซเคิล		ออกทวีทีกุช่องเลย	๓	-	๕	-	๗	-	๙	 
ตอนเช้าก็ออก	 ตอนบ่ายก็ออก	 ตอนเย็นก็ออก	
ตอนนี้มีคนส่งขวดพลาสติกมาจากทั่วประเทศ	
ให้อาตมาช่วยท�าจีวร	จีวรรีไซเคิลที่ผลิตนี้	ไม่ใช่
พลาสติกธรรมดา	 เป็นพลาสติกนาโน	 จีวรนี ้
ห่มแล้วเย็นสบาย	ไม่อับ	ไม่ชื้น	ไม่ร้อน	ซักง่าย 
แห้งไว	ไม่ยับ
	 ลักษณะจีวรนี้	 อาจจะแพงกว่าจีวรผ้าปกติ 
เพราะมีฝ้าย	มีนาโน	หลายอย่างผสมอยู่ในจีวร 
ท�ามาจากขวดพลาสติกน�้าด่ืมขนาดกลางที่เรา 
ทิง้	ขวด ๑๕ ใบได้จีวร ๑ ผนื	ซึง่ไปเอาเทคโนโลย ี
มาจากมูลนิธิชัยพัฒนาและปตท.GC	 (บ.ปตท.
โกลบอลเคมิคอลจ�ากัด	-	มหาชน)	ผู้อยู่เบื้องหลัง	
คือมูลนิธิชัยพัฒนา	สปอนเซอร์ใหญ่คือ	ปตท.GC			
วัดจากแดงก็ท�าเรื่องรีไซเคิล	เศษอาหาร	เศษผัก	 
ท�าปุ๋ย	ท�าก๊าซ	ขยะทุกอย่าง	ยกเว้นขยะมีพิษ	วัด
ไม่รับ	นอกนั้นวัดจัดการได้หมด	ก็ได้เทคโนโลยี 
ได้แรงบันดาลใจ	ลงมอืท�าด้วย	ตอนน้ีวดัจากแดง 

ก็เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม	 ให้กับเด็ก	
เยาวชน	และวัดต่างๆ	นอกจากเป็นส�านักเรียน 
พระไตรปิฎกแล้ว	เรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็เป็นผู้น�า 
ชุมชน	อยากได้ปุ๋ยอินทรีย์	 วัดจัดให้โยมได้	ใคร
อยากได้จีวรนาโนก็เอาขวดน�้ามา	 ใครอยากได้ 
อะไร	ที่วัดก็มีให้	มีการเรียนการสอน	สิ่งเหล่าน้ี 
แจ้งให้ญาติโยมทราบว่า	 วัดก�าลังท�าอะไร	 และ 
ท�าไปถึงไหน
	 ๑๒.	ซื้อท่ีดินขยายวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้
เดิมที	วัดจากแดงมีที่	๑๒	ไร่	ซื้อที่อีก	๒๐	ไร่	ตอน
น้ีเตรียมถมดิน	 ใกล้จะเสร็จแล้ว	พร้อมจะสร้าง 
ที่ปฏิบัติที่เรียนได้	 ซ่ึงงบได้จากญาติโยมช่วยกัน	
ซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว	พร้อมบุกเบิกและพัฒนา
เรื่องการศึกษา	ตามปณิธานของหลวงพ่อ
 หลวงปู่ทอง	 (พระพรหมมงคล)	วัดพระธาต ุ
ศรจีอมทอง	เชยีงใหม่		ให้ลกูศษิย์โทรมาว่า	อย่าเพิง่ 
สวดเสร็จนะ	 สวดหลายๆ	 วัน	 ท่านยังมาไม่ได ้
ยังไม่ได้ปิดคอร์สกรรมฐาน	 หลวงปู่ทองมางาน	 
เมื่อวันก่อน	ตอนเป็นหนุ่ม	หลวงปู่ทองเปิดสอน 
อภิธรรม	ที่วัดเมืองมาง	หลวงพ่อพระครูธรรมธร 
สุมนต์เคยไปช่วยสอน	 ช่วยกันตั้งแต่เป็นหนุ่ม	
หลวงปู่ทองท่านกลับมาจากพม่า	 แล้วเปิดสอน

โครงกำรท�ำจีวรจำกขวดพลำสติก
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อภิธรรมก่อน	แล้วมาเปิดสอนกรรมฐาน	แล้วก็ 
สอนกรรมฐานมาตลอด	อภิธรรมไม่สอนอีกแล้ว 
จากนัน้หลวงพ่อสมุนต์กก็ลับมากรงุเทพฯ	จะเห็น 
ว่าหลวงพ่อกับหลวงปู่ทอง	ท่านมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเรื่องการศึกษาเสมอมา
	 หลวงพ่อไปสอนอภิธรรมที่ไหนอีก	 ที่จิตต- 
ภาวัน	 ท่านก็ไปสอน	 วัดสร้อยทอง	 จิตตภาวัน	 
วัดเมืองมาง	 ที่	 อชว.	 และสุดท้ายที่วัดจากแดง		 
ตลอดชีวิตของท่านคือการสอนหนังสือ	ในวงการ
พระอภิธรรม	 มีคนรู้จักท่านมากมาย	 ลูกศิษย์ 
ลูกหาเยอะ	ที่ส�าคัญ	พระสูตรที่ท่านมักเน้นเสมอ	
พระสูตรท่ีควรอ่านควรเรียน	 คือ	 สังคีติสูตร  
ทสุตตรสูตร ตอนนี้พระมหากีรติได้มาพิมพ์เป็น 
เล่มสวยงาม  และอภธิรรมกดี็ หลวงพ่อสนใจมาก 
	 ส�าหรับชาดก	 หลวงพ่อบอกอ่านเพลิน	
สุดท้าย	ท่านก็มาท�าชาดก	แต่ยังท�าไม่เสร็จ	ท่าน
ก็มาจากไปเสียก่อน	 เรื่องต่างๆ	 ที่หลวงพ่อท�า
ค้างไว้	 และตั้งใจจะท�า	 สิ่งส�าคัญคือ	 ท่านไม่ม ี
งบประมาณ	ท่านไม่ออกเทศน์	มเีท่าไร	ท�าเท่านัน้ 
สอนเต็มที่	ถ่ายทอดเต็มที่
	 วันนี้ว่าจะเอาอภิธรรมปิฎกฉบับวัดจากแดง
มาแจก	แต่งานยุ่งมากๆ	เลย	อภิธรรมปิฎก	ฉบับ
วัดจากแดง	เป็นอักษรขอม	ภาพ	๔	สี	จิต	เจตสิก	
รูป	นิพพาน	เขียนด้วยอักษรขอม	ภาพ	๔	สีใน 
ยุคอยุธยา	โซนนี้มีท่ีวัดจากแดงและวัดกรองแก้ว		
สองวัดนี้	มีอภิธรรม	ซึ่งเราเขียนว่า	วงกลมๆ	จิต 
๘๙	หรอื	๑๒๑	ดวง	เราคดิว่า	ท่านอาจารย์โชตกิะ 
คดิเอง	แต่ทีจ่รงิ	ประเทศไทยมีมาต้ังแต่ยคุอยธุยา 
แต่อยู่ในอักษรขอม	มีภาพ	๔	สี	สวยงาม	หนังสือ
ชุดนี้	วัดจากแดงมีไม่ครบ	วัดกรองแก้วมีมากกว่า	
แต่เขาไม่ให้ยืม	ไม่เป็นไร	เขาเก็บรักษาของเขาไว้
	 บางทีเราบอก	อภิธรรมที่เรียนไม่ใช่ของไทย	
แต่เป็นของพม่า	แต่ที่จริงเรามีเรียนกันตั้งแต่ยุค 

สมยัอยธุยาแล้ว	สมยัอยธุยาเรยีนอย่างไร	วงกลมๆ	 
ภาพ	๔	สี	แต่เขียนด้วยอักษรขอมเท่าน้ัน	ถ้าเรา 
ได้ดู	จะเห็นว่า	สมัยก่อนเราก็เรียนนะ	ตอนหลัง 
เห็นมาอยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอก	เรียกว่า	วิชา 
ปรมัตถธรรม	 ๔	 ออกจากนักธรรมเอกก็ไม่มี 
คนสอนแล้ว	เราเลยไม่รู้	พอหายไปช่วงหนึ่ง	เห็น 
อาจารย์โชติกะมาเผยแผ่	เห็นอูเตชิน อูวิลาสะ 
มาเผยแผ่	 นึกว่าเป็นวิชาของพม่า	 ไม่เกี่ยวกับ 
พระไทย	แต่ที่ไหนได้	พระไทยเรียนกันมาต้ังแต่
โบร�่าโบราณ	เรียนต้ังแต่สมัยสุโขทัยมาแล้ว
	 ยุคสุโขทัย	 ใช้ไตรภูมิพระร่วง	 ยุคอยุธยา 
ใช้ฎีกามาลัยเทวสูตรเทศน์	 ยุครัตนโกสินทร  ์
ใช ้พระเวสสันดรเทศน์	 คนเลยขยันท�าทาน 
ยุคสุโขทัย	 ใช้ไตรภูมิพระร่วงมาเทศน์บ่อยๆ	 
คนเลยกลัวบาปกรรม	 ตั้งอยู ่ในประชาธิปไตย 
ใครใคร่ค้า	ค้า	ใครใคร่ขาย	ขาย	การเรียนไตรภูมิ
พระร่วง	 ทุกคนเข้าใจกฎแห่งกรรม	 เชื่อกรรม 
เชื่อผลแห่งกรรมอย่างมั่นคง
	 อยุธยา	ใช้ฎีกามาลัยเทวสูตร	คนก็กลัวนรก	
อยากไปสวรรค์	ยคุรัตนโกสนิทร์	เปลีย่นการเทศน์	 
มาเรื่องพระเวสสันดร	อาจจะเพราะงบน้อย	วัด 
ต้องบูรณะเยอะ	หาทุนมาสร้าง	มาซ่อม	โยมเลย 
ขยันท�าบุญ	ต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

บรรยำกำศในห้องเรียนอภิธรรมและปัฏฐำนของหลวงพ่อ
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	 การศึกษาพระไตรปิฎก	 มีมาตั้งแต่สุโขทัย	
อยุธยา	 เราไม่ได้ด้อยหรอก	 แต่เราไม่มีการสืบ
ต่อเท่านั้นเอง	ถ้าเราสืบต่อ	ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน	
พระไทยก็จะมีองค์ความรู้	 ตั้งแต่ปริยัติ	 ปฏิบัต	ิ
อย่างชดัเจน	ตอนนีเ้ราขาดช่วง	กระท่อนกระแท่น 
เพราะเร่ืองการเมือง	 การปกครอง	 ตอนนี้การ
ปกครองสงบแล้ว	 เราควรเอาพระไตรปิฎกครบ
ชุดมาเรียนต่อได้แล้ว
	 พระศาสนาตอนนี้ก�าลังถูกโจมตีจากทุก 
ทิศทาง	 ทั้งภัยภายนอกก็มาแรง	 ภัยภายใน 
ก็มาแรง	 ภัยภายในคือ	 อ่อนปริยัติ	 อ่อนปฏิบัติ 
ภยัภายนอกจากศาสนาอืน่	จากกฎหมายทีไ่ม่เห็น 
คุณค่าศาสนา	ภัยภายนอก	ภัยภายใน	เราจะสู้ได ้
อย่างไร	ปริยัติและปฏิบัติต้องสืบต่อ	หากปริยัต ิ
เข้มข้น	ปฏิบัติเข้มแข็ง	ก็สามารถต่อสู้ภัยทั้งสอง 
แบบได้
	 ปริยัติไม่เข้มข้น	แถมปฏิบัติก็ไม่เข้มแข็ง	ภัย
ภายนอกมานิดเดียว...ไปแล้ว	เราบอกว่าไทยเป็น 
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก	ขออภัย	มันไม่ใช่
ศูนย์กลาง	มันเป็นศูนย์กลวง	ไม่ใช่	สระ	อา	มัน
เป็น	วอแหวน

	 ถ้าเป็นศนูย์กลาง	คอื	แก่นปรยิตัจิะแน่นมาก 
แก่นปฏิบัติจะชัดเจน	 แต่ศูนย์กลางยังไม่แน่น
ปริยัติไม่เข้มข้น	 ถ้าพระยังไม่สามารถทรงพระ
ไตรปิฎกได้	 ยังไม่ใช่ศูนย์กลาง	 เป็นศูนย์กลวง	
คือ	 แตะข้างนอกปุ๊บเหมือนเปลือกไข่	 แตะไปก็
แตก	 ถ้าหากมันมีเนื้อไข่อยู่ข้างใน	 พอแตะมัน
ก็ไม่แตกง่าย	 เพราะฉะน้ัน	 ช่วยกันปฏิบัติ	 ช่วย
กันสร้าง	ไม่ได้ไปว่าใครนะ	ช่วยกันสร้างให้เป็น
ศูนย์กลางให้ได้	ช่วยกันเรียน	ช่วยกันปฏิบัติ	ช่วย
กันหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอน
	 ถ้าประเทศไทยจะปฏิรูปการศึกษา	 เราไปดู
อ๊อกซ์ฟอร์ด	 เคมบริดจ	์ ไม่ต้องเรียนหนังสือมากๆ 
ขอให้เรียนแบบเจาะลึก	 อันนี้คือข้อเสนอแนะ 
ตอนน้ีเราเรียนพระไตรปิฎก	เราก็แปลพระไตร- 
ปิฎกได้	 แต่อรรถกถาที่แปลพระไตรปิฎกเล่มน้ี
เราไม่รู้	ฎีกาที่ไขพระไตรปิฎกเล่มนี้เราไม่รู้	ก็อ่าน
ไปหลายจบ	อรรถกถาที่ขยายไม่รู้	ฎีกาไม่รู้	เอ๊ะ	
พระไตรปิฎกเราก็อ่านไปหลายจบแล้ว	ท�าไมเรา
ไม่เข้าใจ	 ไม่กระจ่าง	 เพราะเราไม่มีการเจาะลึก 
อันน้ีเคมบริดจ์บอกชัดเลย	 เราไม่เรียนฎีกา	 ไม ่
เรยีนอรรถกถา	บอกได้เลยว่า	รูแ้ค่ว่าพระไตรปิฎก 
 เอวัมเม สุตัง	แปลไทยว่า	ข้าพเจ้าได้สดับ
มาแล้วกับหูอย่างน้ี	แบบน้ี	จบละ
	 อรรถกถาว่าอย่างไร	เอวัง	คือ	ข้าพเจ้าฟังมา
กับหู	ข้าพเจ้าเข้าใจ	ข้าพเจ้าจ�าได้	ข้าพเจ้าไม่ลืม		
องค์ธรรมของเอวัง	คือ	สัญญา	สติ	ทิฏฐิ	ปัญญา
 เม	ข้าพเจ้า	คือใคร		คือ	ขันธ์	๕	ของพระ
อานนท์
 สุตัง	คือ	ฟัง	โสตวิญญาณจิต
	 น้ันคือ	องค์ธรรมของ	เอวัม	เม	สุตัง
	 เอวัมเม	สุตัง	แปลเป็นภาษาอังกฤษ		Heard	
of	before	by	me	ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างน้ี 
คือประโยคกรรมวาจก	 เป็น	 passive	 voice	
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เปิดป้ำย “ติปิฏกสิกขำลัย” โครงกำรพระไตรปิฎกศึกษำ  ที่วัดจำกแดง

	 พอไปดูในพระไตรปิฎก	 อ้อ...พระพุทธเจ้า 
ตรัสว่า	ฟังแล้วเกิดสุตมยปัญญำ	ติดตามแล้วเกิด 
จินตำมยปัญญำ	 ท�าแล้วเกิดภาวนามยปัญญา 
เทสนำวสำเน	-	พอฟังจบ		พหู	-	คนฟังจ�านวนมาก			
โสตำปัตติผลำนิ ปำปุณิงสุ	-	บรรลุพระโสดาบัน 
ในพระไตรปิฎกประเมินการฟังไว้	๓	ชั้น
	 ชั้น	๑	บรรลุเป็นพระอรหันต์	พร้อมทั้งปฏิ- 
สัมภิทาญาณ
	 ชั้น	๒	บรรลุเป็นพระโสดาบัน

	 ชั้น	๓	คนฟังเข้าใจเกิดสุตมยปัญญา	ต้ังอยู่ 
ใน	กัมมัสสกตาปัญญา	ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ	๑๐	
ต้ังอยู่ในไตรสรณคมน์ไม่ท�าบาปกรรมอีกต่อไป
	 น่ันคอืการประเมนิต�า่สดุในการฟังธรรมของ
องค์พระพุทธเจ้า
	 การประเมินผลแบบนี้หาอ่านได้ในธรรมบท
ทุกเรื่องเลย	ธรรมบททุกเรื่อง	ประโยคสุดท้าย	
	 มโนปุพฺพงฺคมา	ธมฺมา	 มโนเสฏฺฐฺา	มโนมยา
	 มนสา	เจ	ปทุฏฺเฐฺน	 ภาสติ	วา	กโรติ	วา
	 ตโต	น�	ทุกฺขมนฺเวติ	 จกฺก�	ว	วหโต	ปท�ฯ					
	 พอจบ	จกฺก�	ว	วหโต	ปท�ฯ	จะเกิดอะไรขึ้น	
เทสะนาวะสาเน	 ติงสะสะหัสสะ	 ภิกขู	 จะตูหิ 
ปะฏิสัมภิทาหิ	อะระหัตตัง	ปาปุณิงสุ
	 พระภกิษไุด้บรรลพุระอรหนัต์ถงึ	๓๐,๐๐๐	รปู 
	พร้อมทั้งได้ปฏิสัมภิทาทั้ง	๔	น่ีคือการประเมิน
ผลสูงสุด	 ถ้าเราไม่ได้เรียนอรรถกถา	 เราก็แปล 
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่	 มีใจเป็นหัวหน้า	 
ส�าเร็จแล้วด้วยใจ	ถ้าบุคคลมีใจไม่ดี	พูดอยู่ก็ตาม	
ท�าอยู ่ก็ตาม	 ทุกข์ย่อมติดตามเขา	 เหมือนล้อ
เกวียนหมุนตามรอยเท้าโค
	 โยมได้บรรลุหรือยัง	อ้าวท�าไมไม่บรรลุ	พระ
ยังบรรลุต้ัง	 ๓๐,๐๐๐	 รูป	 เรายังไม่บรรลุหรอก	
เพราะเราไม่ได้เรียนแบบเจาะลึก

แต่จริงๆ	ได้ฟังมากับหู	ไม่ใช่ฟังไม่ได้ศัพท์จับมา 
กระเดียด	ต้องฟังปุ๊บ เข้าใจ จําได้ ไม่ลืม
	 ตอนนี้เขาใช้ค�าว่าอบรม	ขายคอร์ส	Land-
mark Forum	คืออะไร	ฟังแบบทะลุทะลวง	เรา 
เคยได้ยินบาลีหลักสูตร	 สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํฺ 
ฟังได้ดีย่อมได้ปัญญา	หลักสูตรแลนด์มาร์ค	ต้อง 
จ่ายก่อน	๑๕,๐๐๐	บาท	แล้วจะให้คุณฟัง	๓	วัน 
ฟังแบบทะลุทะลวง	เขาเอาวิธีการสอนของพระ 
พุทธเจ้าเข้าไปจัดคอร์ส	 แล้วมาขายให้คนไทย 
ท่ีรู ้เพราะคนชวนไป	 ยอมเสีย	 ๑๕,๐๐๐บาท 
ไปนั่งฟัง	๓	วัน	เขาไม่ยอมให้เราฟังก่อน	ให้เรา 
จ่ายเงินก่อน	 เขาบอกวิธีการฟัง	 ไม่ต ้องจด	 
ไม่ต้องจ�า	ฟังปั๊บ	ลงมือท�าเลย	ให้ฟัง	๙	โมงเช้า 
ถึง	 ๔	 ทุ่ม	 ให้ฟังครั้งละ	 ๓๐	 นาที	 ให้ลงมือท�า 
ไม่ให้จด	ไม่ให้บันทึก	แล้วก็ใช้ค�าว่า	ฟังแบบทะลุ 
ทะลวง
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ในอดีต	 ได้รับทุกข์	 ขันธ์	 ๕	 ใน
ปัจจุบันก็ได้รับทุกข์	ขันธ์	๕	ใน
ชาติต่อๆ	 มา	 จนถึงขันธ์	 ๕	 ใน
ชาติสุดท้ายก็ได้รับทุกข์
		 พระจักขุบาล	 ในชาติ
ที่เป็นจักษุแพทย์ให้ยากับคนไข้
จนตาบอด	เพราะแค้นมาก	ที่ไม่ 
ได ้ค ่ารักษาพยาบาล	 จึงเอา 
ยาใส่ให้คนไข้ตาบอดชาตินั้น

ท่านเลยตกนรก	แล้วก็ตาบอดชาติสุดท้าย	บุญก็
ท�า	บาปก็ท�า	กุสลา	ธัมมา	อกุสลา	ธัมมา	ถึงเวลา
จะได้บรรลุ	แต่ท่านต้องตาบอดก่อน	จึงได้บรรลุ
	 มโนปุพพงฺคมา	 ธมฺมา	 พูดถึงขันธ์	 ๕	 ของ 
พระจักขุบาลในอดีต	 และขันธ์	 ๕	 ของท่านใน
ปัจจุบัน	 ขันธ์	 ๕	 ของท่าน	 คืออะไร	 สงฺขิตฺเตน 
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา	ทุกฺขา	ว่าโดยย่อ	อุปาทาน 
ขันธ์	๕	น้ันเป็นทุกข์	ยอมหรือยัง	ยอมหรือยัง
	 ขันธ์	๕	เป็นทุกข์	ขันธ์	๕	ของทุกคนเป็นทุกข์
หมด	ไม่ใช่ป่วยนะ	น่ังนานก็เป็นทกุข์	ตัง้	๓	ทุม่แล้ว 
ยังเทศน์ไม่จบเลย	น่ังจนเมื่อย	น่ัง	๖	โมงเย็นถึง	
๓	ทุ่ม	มันเมื่อย	มันจึงทุกข์	 แล้วใครท�าให้ทุกข์ 

ผลงำนเสียงธรรมจำกธรรมบท เรื่องพระจักขุบำลเถระ

	 คือ	มโนปุพฺพงฺคมา	ธมฺมา,	มโน	ตัวนี้	ได้แก่	
วิญญาณขันธ์	ธมฺมำ	ได้แก่	เจตสิกขันธ์	๓	ตรงนี้
ถอดองค์ธรรมได้	๒	อย่าง	จากอภิธัมมัตถสังคหะ
และองค์ธรรม	 ปัจจัย	 ๒๔	 หาองค์ธรรมจาก 
มโนปุพพงฺคมา	ธมฺมา	หาได้	๒	อย่าง	องค์ธรรม
แบบจิต	เจตสิก	รูป	นิพพาน	และองค์ธรรมแบบ 
ปัจจัย	๒๔	
	 มนสา	 เจ	 ปทุฏฺเฐฺน,	 มนสำ	 แปลว่า	 จิต 
ยังไม่บอกว่าจิตกี่ดวง	ปทุฏฺเฐฺน	เป็นค�าขยายอยู่ 
ข้างหลัง	แต่ถ้าเอามโนเฉยๆ	จิต	๘๙	ดวง	หรือ	
๑๒๑	ดวง	พอมีค�าว่า	มนสา	เจ	ปทุฏเฐฺน	จิตที่
ถูกโทสะประทุษร้าย	คือจิตโทสะมูลจิต	๒	ดวง
	 ภาสติ	วา	กโรติ	วา	กล่าวอยู่ก็ดี	ท�าอยู่ก็ดี		 
ทุกข์ย่อมติดตามเขา	ขันธ์	 ๕	 ในชาตินี้	 ท�าบาป	
ท�ากรรม	รับกรรมไม่ดี	รับทุกข์	ขันธ์	๕	ในชาต ิ
ต่อๆ	 ไป	 จนถึงพระนิพพาน	 ก็ได้รับทุกข์ด้วย		
เหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโค
	 ล้อเกวียนจะหมุนได้	โคได้รับทุกข์ที่บ่า	ต้อง 
เอาบ่าดันแอกไป	ถ้าเดินไม่ไหวก็โดนปฏักทิ่มก้น 
บ่าก็เจ็บ	ก้นก็เจ็บ	จากปฏัก	ทุกข์ข้างหน้า	ทุกข์ 
ข้างหลัง	 ติดตามคนที่มีใจไม่ดี	 พูดก็ดี	 ท�าก็ด ี
ทุกข์ย่อมติดตามเขาเหมือนกงล้อเกวียนตามรอย 
เท้าโค	 ล้อเกวียนหมุนได้ท�าให้เกิดทุกข์ที่บ่า 
ทุกข์ทีข่าหลงัฉนัใด	ขนัธ์	๕	ในอดตีท�ากรรม	ขนัธ์	๕	 
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ก็ขันธ์	๕	ท�า	 เรายอมรับ	อ้อ	ขันธ์	๕	เป็นทุกข์
อย่างนี้เอง
	 ทุกข์มันเป็นอย่างไร	ทุกข์คือสภาพที่เราทน
ได้ยาก	ทนไม่ไหว	ทุกข์จะบีบคั้น	บีบหัวใจเราให้
ยอม	ทกุข์คอืสภาพท่ีแผดเผา	ให้ร่างกายเหงือ่ออก 
ใจแทบไหม้	 ทุกข์คือสภาพที่เราปรุงแต่งจนเกิด
จินตนาการว่า	 ถ้าเราไม่ขยับ	 เด๋ียวขาเราเป็น
อัมพฤกษ์	เดี๋ยวเดินไม่ได้	มันปรุงแต่ง	สุดท้ายถ้า
มันทนไม่ไหวละ	ทุกข์คือสภาพแปรปรวน	พอทน
ไหว	มันไปปวดที่ใหม่อีกแล้ว	นี่คือสภาพของทุกข์
	 มโนปุพฺพงฺคมา	ธมฺมา	ขันธ์	๕	เป็นวิปัสสนา-
ภมู	ิท�าไมพระเหล่าน้ันฟังรูเ้รือ่ง	กเ็พราะก่อนหน้า
นั้น	๓	เดือนเต็ม	 เขาปฏิบัติมาแล้ว	 เกือบบรรล ุ
จะผ่านโคตรภูญาณ
	 เมื่อยังไม ่ผ ่านโคตรภูญาณ	 มัคคญาณ 
ผลญาณจึงยังไม่เกิด	 พอผ่านญาณเหล่านี้	 ท่าน
จึงบรรลุธรรม		
	 ขันธ์	๕	ของหลวงพ่อมันทุกข์	ถามหลวงพ่อ 
เอาสายยางสอดไหม		..ไม่เอา	หลวงพ่อจะดีขึน้นะ	 
จะดีก็จริง	แต่เจ็บ	(ท่านไม่เอา)
	 หลวงพ่อบอกห้ามเจาะ	หลวงพ่อเอาสายยาง 
เจาะซะหน่อย	จะหายใจสบาย	หลวงพ่อบอก	พอ 
แล้ว	แค่นี้	คือปอดหายใจเหนื่อยนะ	เอาสายยาง
เจาะไปช่วยหายใจหน่อยนะ	หลวงพ่อบอก	พอ
สอดก็รอด	ไม่รอด	ไม่เป็นไร	แค่นี้ก็ทุกข์พอแล้ว	
ไม่ต้องเอาสายยางอะไรมาใส่หรอก	 อยู่ได้แค่นี้ 
ก็พอแล้ว	เห็นแล้วว่า	ขันธ์		๕		คือ	กองแห่งทุกข์	
มันทรมาน	ตอนใช้เครื่องช่วยหายใจ	หมอบอกให้
ช่วยคุยกับท่าน	เผ่ือให้ท่านยอมใส่สายยาง	ปอด
จะได้พักผ่อน	 ก็ลองตะล่อมคุย	 แต่ท่านบอกว่า
แค่นี้ก็ทุกข์พอแล้ว	ขันธ์	๕	มันก็หมดสภาพแล้ว
	 ท่านบอกว่าอกี	๔	วัน	ผมกไ็ปแล้ว	แต่ท่านอยู่ 
ได้เกนิ	๔	วนั	หลงัจากทีท่่านพดูแล้ว	อยูไ่ด้ถงึ	๖	วนั 

	 ขนัธ์		๕		เป็นทกุข์		เพราะต้องป่วยบนเตยีงหรือ 
ไม่หรอก	ธรรมดาๆ	ก็เห็นแล้ว	ขันธ์	๕	เป็นกอง 
แห่งทกุข์	ดงัน้ัน	ญาตโิยมต้องยอมนะ	ขนัธ์	๕	เป็น 
ทกุข์	ชาตปิิ	ทกุขา	การเกดิกเ็ป็นทกุข์	เกดิมา	อุแว้	 
ประโยคแรก	คือ	เจ็บเหมือนกัน	อุแว้	ที่	๒	where 
เราอยู่ประเทศไหน	อุแว้ที่	๓	กูจะเอา	กูจะเอา

พระสมันตมหำปัฏฐำนเจดีย์ หนึ่งผลงำนส�ำคัญที่หลวงพ่อ
ฝำกไว้ด้วยคุณค่ำแห่งธรรม (คัมภีร์มหำปัฏฐำน)

	 อุแว้	๓	ความหมาย	พออยู่ในท้องแม่	ก็เย็น
สบาย	ออกนอกท้องแม่	โดนอากาศข้างนอก	มัน
แสนเจ็บแสบมากๆ	ก็โอ๊ย	อุแว้ที่	๒	เราเกิดภพภูมิ 
ไหน	where	?	อุแว้ที่	๓	อยากได้อะไรก็ก�ามือเอา	
สุดท้ายก็เอาไปไม่ได้	 แบมือออก	 เพราะฉะน้ัน 
ฝากญาติโยม	สาธุชนว่า	หลวงพ่อ	ท่านเห็นทุกข์ 
ของขันธ์	๕	แล้ว	หลายคนบอกว่า	ท�าไมไม่ใส่สาย 
ยางให้ท่าน	 ท่านจะได้สบาย	 ก็ลองถามดูแล้ว 
ท่านไม่เอา	ท่านบอกว่า	แค่นีก้เ็หน็ทกุข์พอควรแล้ว 
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นอนอยู่บนเตียงคุยบ้าง	รู้บ้าง	ไม่รู้บ้าง	แต่ท่าน
บอก	ไม่เอา ไม่เจาะ แค่นี้ก็เห็นทุกข์พอควรแล้ว 
ขออยู่อีก ๔ วัน แต่อยู่ได้ถึง	 ๖	 วัน ท่านก็ไป 
ตามกาลเวลาของท่าน	 เพราะขันธ์	 ๕	 เป็นกอง 
แห่งทุกข์	ทุกข์อื่นยิ่งกว่าขันธ์	๕	ไม่มี	
	 ปรยิติั		ถ้าเราเรยีนแล้ว		น้อมเข้ามา		โยนโิสมน- 
สกิารเกดิ		เข้าสูก่ระบวนการปฏบิติั		พอโยนโิสมน- 
สิการบ่อยๆ	 โยนิโสฯ	 คืออาวัชชนจิต	 ๒	 ดวง 
คอื		ปัญจทวาราวชัชนจติ		และ	มโนทวาราวัชชนจิต 
โยนโิสมนสกิาร	คอื	เหตุใกล้ให้เกดิปัญญา	แต่ไม่ใช่ 
ปัญญา	ท่านอุปมาไว้ใน	มิลินทปัญหา	ว่าโยนิโส 
เหมือนตัวเคียวไปรวบเอารวงข้าว	ปัญญา คือ 
คมเคยีวที่เก่ียวข้าว ตัวเคียว คือ โยนิโส คมเคียว 
คือ ปัญญา ญาติโยมมาเรียนแล้ว	 มาโยนิโส	
บ่อยๆ	ที่ส�าคัญ	งานใหญ่ๆ	ของท่าน	ยังค้างอยู่
อีกมาก	อาตมาก็จะท�าให้เสร็จ	
	 ก่อนที่จะเชิญศพท่านมาที่วัดจากแดง	 โยม
เหน็อะไรทีโ่ต๊ะหมู่ท่ีพระประธาน	พดัเปรยีญธรรม 
๙ ประโยค	รถหลวงเบนซ์สีแดงจากวังขับมาส่ง
พัดยศที่วัด	พระวัดจากแดงสอบได้เปรียญธรรม	
๙	ประโยค	ยังไม่ได้แสดงมุทิตาเลย	ศพหลวงพ่อ
ก็มาถึงวัดพอดี	พัดยศมาถึงเลยตั้งไว้เฉยๆ	วันนี้ 
ก็บอกให้ญาติโยมทราบ	 เพราะฉะนั้น	 จะจัด 

วันแห่งกำรกรำบอ�ำลำ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

งานศพให้เสร็จก่อน		จึงจะมาสวดชยนัโต		วดัจากแดง 
มีพระสอบได้เปรียญ	๙	ทุกปี	ให้ญาติโยมทราบ
ว่าการเรียนการสอนเรา	ไม่น้อยหน้าใคร
	 อปฺปมาเทน	สมฺปาเทถ	ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย	
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม	พระพุทธเจ้า 
ตรัสทุกวัน	วันละ	๓	ครั้ง	เที่ยง	๒	ครั้ง	และ	๔	ทุ่ม 
๑	 คร้ัง	 พระพุทธเจ้าตรัสให้มีสติวันละ	 ๓	 คร้ัง 
และเป็นประโยคสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสด้วย
	 ได ้กราบเรียน	 สมเด็จพระพุทธชินวงศ	์ 
เรื่องการมรณภาพของหลวงพ่อ	ท่านบอกว่าท่าน	 
สุขภาพไม่แข็งแรง	มางานไม่ไหว	ฝากผ้าไตรจีวร 
มาท�าบญุ		เรยีนเจ้าคณะจงัหวดั	ท่านฟอกไต	กส่็ง 
พระเลขามาท�าบุญ	เจ้าคณะอ�าเภอพระประแดง 
ก็มาเป็นเจ้าภาพ	๑	คืน	เจ้าคณะต�าบลก็แต่งต้ัง
อาตมาเป็นรักษาการเจ้าอาวาส	 จากที่เป็นรอง
เจ้าอาวาส
	 จึงแจ้งให้ญาติโยมทราบว่า	จากนี้ไปวัดจะ 
พัฒนาเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ส ่วนเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมเป็นงานประกอบ	ให้ญาติโยมได้เข้า 
มาเรียนรู ้	 ที่ส�าคัญคือด�าเนินการตามปณิธาน 
ของหลวงพ่อท่านได้วางไว้
	 อย่าทิ้งอาตมาก็แล้วกัน	หลวงพ่อไม่อยู่แล้ว	
ช่วยมาเป็นก�าลังใจ	มาเป็นแรงใจ	ช่วยกันนะ

พระมหำชัยพร เขมำภิรโต  ได้รับพัด ป.ธ. ๙  
ในวันที่สรีระของหลวงพ่อมำถึงวัด ตั้งบ�ำเพ็ญกุศลพอดี
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“พินัยกรรมข้อสุดท้าย
บูชาคำรู

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

 มรณนตํฺ หิ ชวีตํิ วันน้ีเป็น
วันเสาร์ที่	 ๑๘	 พ.ค.	 ๒๕๖๒	 
เป็นวันดี	มีสาระ	ประการแรก 
เป็นวันที่พวกเราชาวจากแดง 
ได้มีสมานฉันท์ต้ังใจมาร่วมกัน 
เพื่อบ�าเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้น
ในขันธสันดาน	แล้วอุทิศส่วน
กุศลทั้งมวลที่ตนสร้างไว้	 ทั้ง
ในวันน้ีและวันก่อนๆ	 ถวาย
แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ	
พระครธูรรมธรสมุนต์  นนัทโิก 
ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่ง	ที่ท่านได้
มรณภาพไปแล้ว		เม่ือวันวาน	
(๑๗	พ.ค.	๒๕๖๒)
	 ประการที่สอง	วันน้ีเป็น
วนัส�าคญัเป็นวนัวสิาขบชูาโลก  

ซึ่งโดยปกติทั่วไป	วันพระ	โดยเฉพาะวันพระใหญ ่
ญาติโยมส่วนใหญ่มักจะไม่ท�าบุญในวันนี้	ซึ่งก็ไม่
ทราบว่าด้วยเหตุปัจจัยใด	 แต่ต้องบอกว่า	 น่ีคือ 
ชาวจากแดง	ทั้งพระภิกษุ	สามเณร	แม่ชี	ฆราวาส	
ทัง้ชาวไทยและชาวเมยีนมา	ทกุท่านทีเ่ดนิทางมา 
เพื่อร่วมบ�าเพ็ญบุญที่วัดจากแดง	จะไม่มีพิธีรีตอง
มากมาย	เน้นเพียงแค่ว่า	สิ่งที่เราท�าน้ันเป็นบุญ
เป็นกุศลหรือไม่	 ถ้าเป็นงานบุญงานกุศล	 เราก็ 
จะเน้นประเด็นน้ันเป็นส�าคัญท่ำนทรงไว้ซึ่งวิสัยบัณฑิต ไม่ทิ้งกำรศึกษำธรรม 

ของหลวงพ่อสุมนต์”



	 แม้อาตมาจะไม่เคยเรียนอะไรจากหลวง
พ่อสุมนต์ท่านโดยตรง	 แต่ได้ยินชื่อท่านตลอด
มา	 โดยมากจะมีค�าว่า	อภิธรรม	 หรือ	ปัฏฐาน 
ตามมาด้วยทุกครั้ง	 ต้ังแต่สมัยอาตมาเรียนอยู่
ที่วัดท่ามะโอ	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	เป็นต้นมา	จะได้ 
ยนิชือ่หลวงพ่อสมุนต์เป็นประจ�าว่า	ท่านเป็นพระ 
ที่มีความชํานาญทางด้านพระอภิธรรม เป็น 
อนัดบัต้นๆ ของประเทศไทยกว่็าได้	หลงัจากนัน้ 
เมื่อมีโอกาสกราบไหว้	 ถวายความเคารพท่าน 
หลายๆ	 ครั้ง	 โดยเฉพาะเมื่ออาตมาได้เดินทาง
มาช่วยพระอาจารย์มหาประนอม	 และพระ
อาจารย์มหาธิติพงศ์	 (พระอาจารย์ต่วน	 -	 พระ
น้องชายของพระอาจารย์มหาประนอม)	อาตมา
ได้มาช่วยสอนอยู่ที่วัดนี้	ประมาณ	๓	ปี	 (ราวปี 
พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๔)	ก็มีโอกาสได้พบหลวงพ่อ
ท่านอยู่เนืองๆ	 และมีโอกาสเห็นอิริยาบถต่างๆ	
ของท่าน	ซึ่งสามารถน�ามาเป็นตัวอย่างที่ด	ี
	 นัน่ก็คอื	ท่านมักจะอ่านหนงัสอือยูเ่ป็นประจ�า 
และช่วงเย็นๆ	 หลังจากอ่านหนังสือเสร็จแล้ว 
ก็เห็นท่านใส่อังสะตัวเดียวเดินไปรอบวัด	 ถ้าไม่ 
เคยรู้จักท่านมาก่อน	ณ	 ตอนนั้นคงมองว่าท่าน 

เป็นพระหลวงตา		ภาพทีเ่ห็นน้ัน		เป็นภาพค่อนข้าง 
จะลวงตา	เพราะว่า	ท่านเป็นพระท่ีไม่ธรรมดา
แต่ทําตัวธรรมดา เป็นพระเถระที่พยายาม
ฝึกฝนปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่าน
ได้ศึกษาเรียนรู้มาตลอดเวลานั่นเอง
	 ขณะที่ท่านเดินอยู่น้ัน	แม้เราจะมองผิวเผิน
ว่าท่านคงเดินตรวจความเรียบร้อยภายในวัด 
แต่ในใจท่าน	 น่าจะเดินเพื่อให้ลูกศิษย์หรือพระ
รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นตัวอย่างว่า	 เราควรแบ่ง
เวลามาเดินออกกําลังกายด้วย ไม่ใช่อยู่ในห้อง
หรือในกุฏิตลอดเวลา	 ถ้าเราน�าหลักวิชาการ 
ทางพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบ	 หรือมา
พิสูจน์ดู	 จะพบว่า	 การเปลี่ยนอิริยาบถของ 
หลวงพ่อ	ตรงกับหลักทางพระพุทธศาสนา	จะมี
ค�าบาลีอยู่ค�าหน่ึงคือ	ค�าว่า	“วิหรติ”	ที่แปลเป็น
ภาษาไทยกันว่า	“ย่อมอยู่”
	 ในอรรถกถาอธิบายค�านี้ว่า	 “วิหรติ”	 คือ
การสลับสับเปลี่ยนอิริยาบถ	 ๔	 เนืองๆ	 น่ันเอง	
วิหรตินี้	 ไม่ได้หมายถึงการอยู ่ในอิริยาบถใด 
อิริยาบถเดียวเสมอไป	ส�าหรับชาวจากแดง	ที่มี
ทั้งการศึกษาภาษาบาลี	และพระอภิธรรม	เราจะ 
พบเจอและได้ยินเป็นประจ�า	 ค�าอธิบายเหล่าน้ี 
มีปรากฏจารึกไว ้ในคัมภีร ์อรรถกถาชัดเจน 
ท่านสามารถที่จะกลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้
	 แม้อาตมาจะไม่ใช ่ลูกศิษย ์ที่อยู ่ ใกล ้ชิด
ท่านเหมือนพระอาจารย์มหาประนอม	 ซึ่งมา
ช่วยงานหลวงพ่อเป็นระยะเวลา	๑๔	ปี		ซึ่งน่ัน 
ไม่ใช่ระยะเวลาที่น้อยนิด	 พระอาจารย์มหา-
ประนอมอยู่มาได้	 เพราะว่า	หลวงพ่อท่านเป็น
พระเถระที่เหมาะกับพระที่เห็นแก่พระพุทธ-
ศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ สิ่งที่เราไม่ได้เห็น	 แต่
เป็นสิ่งท่ีเป็นไปในชีวิตจริงของท่าน คือในเวลา 
ที่หลวงพ่อท่านพูดคุยก็ดี	 แสดงธรรมก็ดี	 ท่าน 
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งำนปฐมนิเทศน ์
เปิดหลักสูตรอภิธรรม 

๖ มีนำคม ๒๕๖๒  
ณ วัดจำกแดง

จะพูดภาษาส�านวนที่เข้าใจง่าย	 เพราะว่าท่าน
เข้าใจดีว่า	 ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจยาก	 ดังนั้น	
การสื่อสารออกไป	 จะต้องใช้ส�านวนที่ฟังเข้าใจ
ง่าย	 ถ้าผู ้ใดฟังค�าที่หลวงพ่อท่านอธิบายแล้ว 
ยังไม่เข้าใจ	อาตมาก็ไม่เข้าใจ 
เหมอืนกนัว่าท�าไมเขาไม่เข้าใจ
ในเมื่อท่านอธิบายให้เข้าใจ 
ง่ายมาก	 แต่บัดนี้เป็นต้นไป 
พวกเราสามารถติดตามผล 
งานธรรมและการศึกษาทาง
ด้านพระอภิธรรมของท่านได้
จากข้อมูลที่บันทึกผ่านยูทูป	วีดีโอ	ฯลฯ	
	 	อยากจะบอกชาวจากแดงทุกท่านว่า	ถ้าเรา
รกั เคารพ และให้ความสําคญั โดยเฉพาะศรทัธา
ในงานที่หลวงพ่อสุมนต์ท่านทํามาโดยตลอด 
ก็ควรร่วมกันทํางานที่หลวงพ่อวางไว้ สอนไว้
คงไม่มีสิ่งอ่ืนใด	ที่จะมีค่าเหนือไปกว่าค�าแนะน�า 
พร�่าสอนของผู้มีพระคุณเช่นหลวงพ่อ	เพราะว่า 
วนัหนึง่	ไม่ว่าใครก็ต้องประสบกบัความตายอย่าง
แน่นอน	เรากไ็ม่อยากจะให้ท่านมรณภาพ	ตัวท่าน
เองก็คงไม่มีความต้องการที่จะมรณภาพ	 แต่ว่า 
ทุกคนต้องยอมรบัอยูแ่ล้วว่า	เดนิกถ็งึ ไม่เดนิกถ็งึ 
ทุกชวีติทีเ่กิดมา	ต้องเดนิไปถงึความตาย	เพราะว่า 
ความตายหรือมรณะเป็นส่ิงที่ติดมากับความเกิด
หรือชาติอยู่แล้ว	 จึงอยากเน้นย�้าเป็นพิเศษใน
ทิศทางเดียวกันว่า	วันข้างหน้าคือวันตาย ไม่ใช่
วันอยู่	เราจึงควรน�าค�าสอนท่ีหลวงพ่อได้สอนไว ้
ไปฟังย้อนหลงั	เราจะได้รูล้กึถงึใจจรงิของหลวงพ่อ 
ได้ว่า	ตั้งแต่วันนั้นๆ	จนถึงเมื่อวาน	 (คือวันศุกร ์
ที่	๑๗	พ.ค.)	หลวงพ่อท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
กับพระพุทธศาสนา	 กับค�าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 ในพนัิยกรรม	๕	ข้อ	ของหลวงพ่อ	ซึง่เมือ่วาน	
อาตมาได้ยินพระอาจารย์มหาประนอมประกาศ
ให้พระสงฆ์	ณ	ที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ยินกันทั่ว 
อาตมาฟังแล้ว	 ก็รู ้สึกว่า	 เท่าที่เคยได้ยินและ 
ประสบพบเห็นมาด้วยตนเองนั้น ไม่เคยมีพระ
เถระรูปไหน ท่ีจะฝากอะไรก็ไม่ฝาก กลับฝาก
งานพระศาสนา ให้พวกเราดูแลเอาใจใส่ ท้ัง
ปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา ให้เกิดมีขึ้น 
เจริญขึ้น ในวัดวาต่างๆ และในประเทศชาติ
 ท่านพระอาจารย์มหาประนอมอาจจะมอง
ว่างานเข้าหรอืงานหนัก	ท่ีหลวงพ่อจากพวกเราไป 
แต่อาตมากลับมองว่าเป็นงานเล็ก	ที่ท่านจะสาน
ต่องานของหลวงพ่อสุมนต์ได้	 เพราะอาตมากับ
พระอาจารย์มหาประนอม	 เป็นศิษย์ท่ามะโอ 
รุ่นพ่ีรุ่นน้องกันมา	(ท่านรุ่น	๔	อาตมารุ่น	๕)	เคย 
เป็นสามเณรที่ต้องต่ืนแต่เช้า	เพื่อหุงข้าวต้มที่วัด 
ท่ามะโอมาด้วยกัน	พอมาอยู่วัดมหาธาตุฯ	ในปี	
พ.ศ.	๒๕๒๙	เพื่อไปศึกษาต่อที่เมียนมา	ก็มาอยู่ที ่
คณะ	๒๕		ของวัดมหาธาตุฯ	ด้วยกัน	พอได้ไปศึกษา 
ต่อท่ีเมียนมา	ในปีพ.ศ.	๒๕๓๐	ก็ไปพร้อมกัน	แม้
ท่านจะกลับมาก่อนอาตมาก็ตาม	ตอนที่อาตมา
กลับมาจากเมียนมา	พ.ศ.	๒๕๔๘	ก็กลับมาอยู่ที่

๔๘42



คณะ	๒๕	วัดมหาธาตุฯ	ปีนั้น	พระอาจารย์มหา- 
ประนอมได้ย้ายจากคณะ	 ๒๕	 วัดมหาธาตุฯ	
มาช่วยงานหลวงพ่อสุมนต์ที่วัดจากแดง	 ตาม
ที่ท่านเคยบอกไว้ว่า	 “ผมจะกลับประเทศไทย
ก่อน เพื่อไปหาสถานที่ หรือไปบุกเบิกสถานที่ 
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจให้แก่พวกท่าน ที่ยังไม่คิด
จะกลับ”	 ท่านเคยชวนอาตมามาช่วยกันสอนที่
วัดจากแดง	อาตมายินดี	เพราะเรารู้ว่าท่านเป็น
ใคร	 และเราก็เคารพในตัวหลวงพ่อสุมนต์ด้วย 
ถ้าพูดตามภาษาชาวพุทธ	คงต้องกล่าวว่า	“ถ้าใน 
อดีต เราไม่เคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาก่อน 
ชาติน้ีก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นอาจารย์และ
ลูกศิษย์กัน”	 ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์
ในรูปแบบต่างๆ	 ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี	 มีที่มาคือ
กรรมทั้งนั้น
	 อาตมาเคยมาช่วยสอนหนังสือท่ีนี่อยู่	 ๓	ปี	
ต้องนั่งแท็กซี่ไปกลับ	อาจารย์พระมหาประนอม
นั่นเอง	 ที่จ่ายค่าแท็กซี่ให้	 บางทีท่านยังถาม
อาตมาว่า	 มีเงินใช้ไหม	 เป็นค�าไม่ธรรมดา	พระ
ไม่ธรรมดาอย่างนี้	 ย่อมสามารถประสานงาน
หรือต่อยอดงานของหลวงพ่อได้เป็นอย่างดี	 อีก
ท้ังท่านก็ยังเป็นพระเถระที่ตั้งใจท�างานอีกด้วย	

จึงสามารถเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อได้	 จนถึงวาระ
สุดท้ายของหลวงพ่อ	เมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อฯ	ท่าน
ละสังขารไป	 อาตมามองว่า เพราะท่านมั่นใจ
แล้วว่า พระมหาประนอมมีความพร้อมแล้ว 
ท่ีจะสามารถสืบสานงานของท่านได้
	 อาตมาเคยมาช่วยสอนอยู่ท่ีวัดจากแดง	๓	ป	ี
อาทิตย์ละ	๒	-	๓	วัน	นึกย้อนกลับไปถึงในช่วงปี 
แรกๆ	 ที่หลวงพ่อสุมนต์มาอยู่	 ซ่ึงคาดว่าน่าจะ
ประมาณ	๔๐	ปีที่แล้ว	เพราะท่านมรณภาพ	อายุ	
๘๗	พรรษา	ลบไป	๔๐	ก็เป็นประมาณ	๓๗	พรรษา	
อาจจะน้อยกว่าน้ันก็ได้	เพราะว่า	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	
๒๕๒๖	เป็นต้นมาน้ัน	อาตมาได้ทราบชือ่เสยีงของ 
วัดจากแดงแล้วว่า	มีการศึกษาชัดเจน	โดยเฉพาะ
พระอภิธรรม	ภายใต้การสอนของหลวงพ่อสุมนต์	
นั่นก็แปลว่า	ท่านต้องมาอยู่ก่อนหน้านั้น	อาจจะ	
๕	-	๖	ปี	หรือ	๑๐	ปี	เป็นอย่างน้อย
	 ถ้าเราลองนึกย้อนกลับไปยังสภาพปีแรกๆ	
น้ัน	 ดูเทียบกับสภาพตอนนี้	 พระอาจารย์มหา-
ประนอม	พระอาจารย์มหาธิติพงศ์	(พระอาจารย์
ต่วน)	 ซ่ึงท่านก็เป็นรุ ่นน้องของอาตมา	 เป็น 
รุ่นพี่รุ่นน้องกัน แม้จะทํางานพระพุทธศาสนา
คนละที่ แต่ว่าเราประสานงานกันอยู่ตลอด ใคร
ทําอะไรอยู่ที่ไหน เราฟังซึ่งกันและกันอยู่ตลอด
พยายามร่วมมือกันท�างาน	ให้งานเดินหน้าไปได้
มากที่สุด	 แต่เราจะไม่ก้าวก่ายเรื่องงานที่แต่ละ
ท่านเห็นดี	และปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้ว	อาจจะมีบ้าง 
ถ้าเราเหน็ว่าจ�าเป็น	เราอาจจะขอร้องกนั	อย่างเช่น 
เมื่อก่อน	เราประชุมกันทีไร	อาตมาจะเสนอในที่
ประชุมว่า	ขอให้พระอาจารย์มหาประนอมสอน
หนึ่งวิชา และขอให้สอนวิชาท่ีง่ายท่ีสุด	เพราะ
ท่านต้องออกบรรยายแทบทุกวัน	แต่ว่าท่านสอน
ให้ฆราวาสเป็นส่วนใหญ่	ซึ่งไม่ได้ผิดแปลกอะไร	
ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระปริยัติศาสนาไปในตัว

พระครูวรปัญญำคุณ 
เจ้ำคณะ ๒๕ วัดมหำธำตุฯ

พระมหำไพโรจน์  
ในงำนบ�ำเพ็ญกุศล
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ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับเหล่ำศิษย์ที่ห้องพักใน รพ.

อยู่แล้ว	 แต่ท่านควรแบ่งเวลาสอนพระในส�านัก
ของท่านเองบ้าง
	 สภาพที่ดีๆ	 ของวัดจากแดงอย่างนี้	 พระ 
อาจารย์มหาประนอม	กบัพระอาจารย์มหาธิติพงศ์ 
ท่านมาช่วยเสริม	 เติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 จากที่
หลวงพ่อได้วางรากฐานไว้แล้ว	 เหมาะกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง	แต่ว่าสมัย
ที่หลวงพ่อ	ท่านมาอยู่ที่นี่	ยังมีความยากล�าบาก
มากนะ	แสดงว่า	หลวงพ่อท่านอยู่ด้วยใจที่รักใน
พระพุทธศาสนาจริงๆ	 คนเรา ถ้ารักพระพุทธ
ศาสนาจริง สถานท่ีไม่ใช่ตัวเลือก งานต่างหาก
เป็นตัวเลือก ที่เราต้องทําให้ได้ และถ้าเราตั้งใจ
ท�างานพระพุทธศาสนาจริง	 วันหนึ่ง	 สิ่งที่เรา
อยากให้เกิดขึ้น	แต่ไม่ได้ขวนขวายเป็นพิเศษ	มัน
ก็ต้องเกิดขึ้น	อย่างเช่นวัดจากแดงขณะนี้

สังคายนา	 จารึก	 บันทึกมา	 จนถึงทุกวันน้ี	 เป็น
อุทาหรณ์ตัวอย่างประกอบไปด้วย	 จะท�าให้
ผู ้ฟ ังเข ้าใจและเชื่อมั่นในค�าบรรยายน้ันดียิ่ง
ขึ้น	 โอกาสที่จะปฏิบัติตามได้น้ันมีอยู ่ตลอด 
เวลา	ไม่วันใดก็วันหน่ึง
	 เมือ่วนัที	่๑๓	พ.ค.	๒๕๖๒	อาตมาได้เดนิทาง 
ไปเยี่ยมหลวงพ่อสุมนต์	 กับอาจารย์จ�ารูญ	และ
โยมปานทิพย์	ควรทรงธรรม	ไปเห็นหลวงพ่อใน 
วินาทีแรก	 ก็ได้พูดให้พระที่ดูแลหลวงพ่อฟังว่า 
“อยู่อีกนำน”	 แต่วาจาของอาตมาไม่ศักดิ์สิทธิ์	
พระทีด่แูลถามว่า	“อำจำรย์จะเข้ำมำเยีย่มข้ำงใน 
ห้องไหม”	อาตมาตอบว่าไม่เข้า	เราปฏบิตัติามกฎ 
ของโรงพยาบาล	เขาไม่ประสงค์ให้เข้าไปในห้อง 
เพราะกลัวเชื้อไปติดหลวงพ่อ	 เราต้องเห็นแก ่
หลวงพ่อ	อาตมาน่ังคุยกันอยู่ข้างนอก	พยายาม 
สังเกตไปที่หลวงพ่อ	 พระที่ดูแลก็ดูแลดีมาก	
อาตมายังคุยกันเลยว่า	พระหนุ่มๆ	อย่างนี้หายาก 
ต้ังใจดูแลเต็มที่	 คอยชวนให้หลวงพ่อ	 ขยับ
ร่างกายในส่วนต่างๆ	 และยังอ่านข้อความที่
อาตมาเขียนเยี่ยมให้หลวงพ่อฟัง
	 เห็นหลวงพ่อท่านขยับปาก	ขยับมือ	 ดูจาก
กิริยาอาการเช่นน้ัน	อาตมาจึงบอกว่า	อาตมาเอง
เคยเฝ้าพระเถระผู้ใหญ่	ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของ
อาตมาเองมาโดยตลอด	(พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	

	 วัดจากแดงวันนั้นกับวัดจากแดงวันนี้	 เป็น
คนละสภาพกัน	 แต่มีหลวงพ่อสุมนต์ท่านเป็น
องค์บุกเบิก	ท่านสอนคนที่มา	ใครมาสนทนากับ 
หลวงพ่อ	ครั้งใด	ท่านจะแจกหนังสือกลับไปทุกท ี
เพราะหลวงพ่อท่านช�านาญมหาปัฏฐาน	 แต่
ชอบอ่านชาดก	 เพราะเวลาจะบรรยายธรรม	
ต้องมีเหตุการณ์ท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัม-
พุทธเจ้าทรงถ่ายทอดไว้	 แล้วพระอรหันต์ยุค

คณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในงำนบ�ำเพ็ญกุศล
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รูปที่	๔)	ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็ง	 รักษาตัวที่โรง
พยาบาลจุฬาฯ	สองปีกับเจ็ดเดือน	สังเกตอาการ
คนไข้มาก็มาก	 มองว่า	 ลักษณะกิริยาอาการที ่
หลวงพ่อสามารถขยับได้เช่นนี้	 เป็นลักษณะ
กิริยาอาการของคนไข้ที่ยังอาการดีอยู่นะ	พอถึง
เมื่อวาน	ใครจะไปเชื่อว่า	ความเป็นจริงของการ
มรณภาพจะเกิดขึ้นได้
	 แต่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว	มรณนฺตํ  
หิ ชีวิตํ	 ชีวิตจบที่ความตาย	 ชาวจากแดงไม่ใช่
ธรรมดา	 กว่าจะเจริญมาถึงจุดนี้ได้	 	 ที่เราบอก
ว่าเราเคารพในตัวหลวงพ่อเป็นอย่างมาก	อีกทั้ง
เคารพในงานพระศาสนาที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติ
มาเป็นอย่างมาก	 แต่เราปฏิบัติตามท่ีท่านสอน 
ที่ท่านปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างได้แล้วหรือยัง 
	 สรุปสุดท้ายก็คือ	 ค�าสุดท้ายที่หลวงพ่อ
กล่าวในปัจฉิมวาจา	ในบรรดาพินัยกรรม	๕	ข้อ	 
ที่ท่านพูดข้อสุดท้ายว่า	“ขอให้พวกเราช่วยกัน
รักษาพระปริยัติศาสนา และพระปฏิบัติศาสนา  
ให้คงอยู ่หรือเกดิขึน้เป็นไปในวดั ในประเทศชาต ิ
ให้ตลอดไป”	ค�าแบบนี้	ถามหน่อยว่า	เคยได้ยิน
พระเถระรูปไหนสั่งเสียก่อนมรณภาพบ้างไหม	
	 อีกประการหนึ่งก็คือ	 วินาทีที่หลวงพ่อใกล้
จะมรณภาพ	 พยาบาลเล่าให้พระที่ดูแลฟังว่า	
ก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่กี่นาที	พยาบาลได้ถาม
หลวงพ่อว่า	 “หลวงพ่อคะ แอร์เย็นไปไหมคะ” 
หลวงพ่อส่ายศีรษะ	หลังจากนั้นไม่นานนัก	ท่าน
ก็มรณภาพ	แปลว่า	ก่อนมรณภาพ	ท่านยังมีสติ
บริบูรณ์	 เราต้องท�าให้ได้แบบนั้น	 อาจจะไม่ได้
เหมือนท่าน	 แต่ต้องไม่ละทิ้งความพยายามใน
การที่จะท�าให้ได้	อย่าลืมว่า	วินาทีสุดท้าย	เป็น
วินาทีที่จะพูด	 จะบอก	 จะส่งวิญญาณ	 เราที่ยัง
ไม่ได้เป็นพระอรหันต์	ต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆ	
ตามนั้น	นั่นก็คือกุศลกรรม	กุศลจิต	อกุศลกรรม	

อกุศลจิต	 ณ	 เวลานั้น	 เมื่อกุศลจิต	 กุศลกรรม
ปรากฏเกิดขึ้นในวินาทีสุดท้ายก่อนตาย	เรียกว่า	
จิตสุดท้ายที่เกิดก่อนจุติจิต
	 เรารู้ล่วงหน้าไหมว่า	 จิตดวงน้ันจะเป็นจิต 
ดวงไหน	 ไม่มีใครตอบได้	 แต่ถ้าถามว่า	 จิตดวง
สุดท้ายที่จะเกิดก่อนจุติจิต	จะพึงเกิดกับเราไหม	
ทุกคนตอบได้ว่า	เกิดแน่	แต่ต้องแน่กว่านั้นอีกคือ	
ต้องรู้ด้วยว่า	จะต้องเป็นจิตดวงไหน	ชาวจากแดง
จะต้องแฝงไปด้วยความรู้ที่ปฏิบัติได้จริง	 ตามที่ 
หลวงพ่อสุมนต์ท่านได้แนะน�าไว้	 ตั้งแต่ต้นมา 
จนถึงวันที่ท่านจะปิดวาจา	เราสามารถย้อนดูได	้
	 ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกันกับที่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย	โดย
เฉพาะพระอานนท์เถระ	 ก่อนท่ีท่านจะเสด็จ 
ดับขันธปรินิพพาน	 ซึ่งก็มีปัจฉิมวาจาเช่นกัน	 
แต่เราไม่ได้ไปเทียบกับพระพุทธองค์	เพียงแต่ว่า 
เราต้องพยายามท�าให้ได้	 อย่างที่พระพุทธองค์
ท่านทรงท�าให้เป็นตัวอย่าง	ก่อนปรินิพพาน	ท่าน 
ได้ตรัสค�าสั้นๆ	 คือ	 “ขอให้มีสติ ชีวิตทุกคน 
เมื่อมีเกิดต้องมีตำย เป็นเรื่องปกติ ชี วิตไม่
ยั่งยืน” ดังน้ัน	เมื่อชีวิตต้องมีความตาย	อย่ารอ 
ในวันข้างหน้า	 เราจะต้องปฏิบัติตัว	 ปฏิบัติใจ
อย่างไร	พระพุทธเจ้าแนะน�าว่า	“อัปปมาเทนะ	

หลวงพ่อ พระผู้เป็นมำกกว่ำ “ครู” มุ่งมั่นงำนเผยแผ่ธรรม

๔๘ 45



สัมปาเทถะ”	ภาษาง่ายๆ	ก็คือ	จงใช้ชีวิตอย่าง
ไม่ประมาท
	 วันนี้เรามาร่วมบ�าเพ็ญบุญเพื่ออุทิศส่วน
กุศลถวายแก่หลวงพ่อ	 อาตมามองว่า	 สําหรับ 
หลวงพ่อคงไม่จําเป็นต้องรบับญุจากพวกเราแล้ว 
แต่ในฐานะเราเป็นศิษย์ที่เคารพท่าน	เราต้องท�า 
กุศลถวายท่าน	แต่อาตมาก็ยังย�้าจุดเดิมว่า	ระดับ 
หลวงพ่อสุมนต์นี่	 หมดความจ�าเป็นที่จะต้อง
อาศัยหรือพึ่งพาบุญของใคร	 เพราะว่าในวินาที
สุดท้าย	 ท่านยังมีสติสมบูรณ์เช่นนั้น	 แปลว่า
ท่านไปดีแล้ว	การไปของท่านไปสู่สุคติภูมิ	อันนี้
เราดูตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น	 ก่อนที่ท่านจะ
มรณภาพ	ท่านเป็นพระเถระที่มีสติดีมาก
	 อย่างน้อยพวกเราต้องมีสติให้ได้	 ในขณะที่
เราคดิ	เราพดู	เราท�า	ทีผ่่านมา	เรามีสติ	ทบทวนได้	
คิดไม่ดีไปแล้ว	พูดไม่ดีไปแล้ว	ท�าไม่ดีไปแล้ว	มา
รู้ทีหลัง	ก็ยังเป็นสมุนของกุกกุจจะ	แต่กุกกุจจะนี ้
นักอภิธรรมเรารู้ดีอยู่แล้ว	ที่ผ่านมามีโอกาสท�าดี 
แต่ไม่ได้ท�า	 พอมาวันนี้รู ้สึกเสียใจ	 ก็เรียกว่า 
กุกกุจจะ	 ที่ผ่านมา	 คนอื่นเขาท�าดี	 เรากลับไป 
ท�าชั่ว	พอมาวันนี้	บอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ท�าช่ัววันนั้น 
ยังมาเสียใจวันนี้	กุกกุจจะ แปลเป็นไทยได้ง่ายๆ 
ว่า รู้งี้..	จ�าค�าแปลไว้นะ	..รู้งี้..	รู้งี้..
	 ระดับที่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อสุมนต์
เตอืน	ท่านเตือนผ่านกริยิาอาการ	ยงัสามารถรูส้กึ 
ตอนที่พยาบาลถามว่า	“หลวงพ่อคะ แอร์เย็นไป
ไหมคะ”	ท่านส่ายศีรษะ	แปลว่า	ไม่เย็น	แม้ว่า 
วจวีญิญตัจิะไม่ปรากฏ	แต่กายวญิญตั ิเป็นวญิญตั ิ
ปรากฏอย่างนี้ หนีไม่พ้นจิตของบุคคลที่มีสติ 
แปลว่า ท่านมีสติบริบูรณ์	 อย่างนี้	 ถ้าเรามอง 
ย้อนกลับไป	จะเห็นว่าปัจจุบันของหลวงพ่อ	กับ
อดีตของหลวงพ่อ	 ท่านเสมอต้นเสมอปลายมา
โดยตลอด

 ท่านไม่ใช่พระเถระที่มาอาศัยวัด มาอาศัย
จีวร มาอาศัยพระพุทธศาสนา เพื่อมีชีวิตอยู่ไป 
วนัๆ แต่เป็นพระเถระท่ีให้วดัอาศัย ให้จีวรอาศัย 
ให้พระพุทธศาสนาอาศัยท่าน	 หมายความว่า 
ท่านเป็นพระเถระที่อาศัยวัดอยู่ก็จริง	 แต่ว่าได ้
สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สาธารณชน	อาศัยจีวร
เป็นเครื่องนุ่งห่มก็จริง	แต่ว่าท่านท�าประโยชน์ให้
เกิดแก่สาธารณชน	อาศัยรูปแบบการใช้ชีวิตของ
พระพุทธเจ้า	 หรือรูปแบบทางพระพุทธศาสนา	 
ในการด�าเนินชีวิตก็จริง	แต่ท่านท�าประโยชน์ให้
เกิดแก่สาธารณชน	ต้ังแต่ท่านบวชเข้ามาก็ว่าได้	
 เป็นส่ิงสําคัญย่ิงท่ีเราต้องช่วยกันสานต่อ
งานของหลวงพ่อสุมนต์	จึงขอให้พวกเรามาช่วย
งานพระอาจารย์มหาประนอมกันมากๆ	แต่ที่จริง 
พวกเราก็มาช่วยกันอยู่แล้ว	 เพียงแต่อยากจะ
เตือนกันว่า	หลวงพ่อสุมนต์ไม่อยู่แล้ว	พวกเรายิ่ง
ต้องมาช่วย	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ถ้าพวกเรายืนยัน
ว่า เราเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุมนต์ ลูกศิษย์
จากแดง ต่อให้ใครอยู่ต่อจากหลวงพ่อสุมนต์  
เราต้องไม่ท้ิงกัน
 เหมือนอย่างอาตมาไปอยู่เมียนมามา	๑๘	ปี	
กลบัมาได้สอนหนังสอื	ก็พอจะมลีกูศิษย์ลกูหาพอ
สมควร	เมื่อจะไปท�าบุญที่เมียนมา	เช่น	งานทอด

พิธีเปลี่ยนฉัตร ณ พระสมันตมหำปัฏฐำนเจดีย์ วัดจำกแดง
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กฐนิ	บรรดาลกูศษิย์ได้ยนิข่าวกร่็วมกนัไป	อธิบาย 
ถึงเหตุผลที่ต้องไปทอดกฐินที่เมียนมานั้น	อย่าง
แรกที่อาตมาอยากพูดก็คือ	 ต้องการตอบแทน 
บุญคุณ	อย่าลืมว่า	เราเรียนที่วัดแห่งนั้นถึง	๑๘	ปี	
ถ้าไม่มีวัดนั้น เราไม่โตมาถึงบัดนี้ เราจึงอยาก
ตอบแทนบุญคุณ ในรูปแบบที่ดี ในระดับหนึ่ง 
เช่นเดียวกัน	ถ้าเราเคยสนับสนุนหลวงพ่อสุมนต์ 
เราก็ควรสนับสนุนวัดที่หลวงพ่อเคยใช้เป ็น 
เสนาสนะในการปฏิบัติศาสนกิจ	 ไม่ขึ้นอยู่กับว่า	
ผู้ที่ท�าหน้าที่แทนหลวงพ่อสุมนต์จะเป็นท่านใด
	 พวกเรารู้จักท่านพระอาจารย์มหาประนอม
กันดีแล้ว	 เวลาท่านไปบรรยายที่ไหน	 ท่านก็จะ 
ฝากอาตมาไว้ที่นั่น	มีอยู่ครั้งหนึ่ง	ท่านโทรมาว่า	 
“ไพโรจน์	 ว่างไหม”..“ว่างครับ”...“ไปบรรยาย
แทนให้หน่อย”..แต่วันนั้นอาตมาปฏิเสธ	 แล้ว
ตั้งแต่นั้น	 ก็ไม่ได้ไปบรรยายแทนท่านอีกเลย	
อาตมาก็บอกเหตุผลท่านว่า	 “ญาติโยมท่ีมา
เรียน	 เขาไม่รู้จักผม	 เพราะในเวลานั้นยังโนเนม 
ยังไม ่มีชื่อ”	 มีแต ่ฉายาว ่า	 เพิ่งกลับมาจาก
พม่า	 ชาวพม่าเรียกอาตมาว่า	 “ท่านญาณะ- 
กุสะละ”	 กลับมาเมืองไทย	 ยังไม่มีใครรู ้จัก	
ก็เลยเกรงใจผู ้ฟ ังว ่า	 ถ้าเราไปบรรยายแทน 
ท่านผู้ฟังจะพอใจไหม	ก็เลยปฏิเสธ	ปฏิเสธครั้ง
เดียว	ท่านก็ไม่ให้ไปท�างานแทนท่านอีกเลย	แต่
ทราบว่า	 ท่านไม่ได้โกรธ	 ท่านเป็นพระเถระที่
ไม่โกรธ	 เพราะเราอยู่ด้วยกันมาตลอด	 ตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	๒๕๒๖	แล้ว
	 พินัยกรรมของหลวงพ่อเขียนเป็นลายมือ	
หมายความว่า	ทุกค�าที่หลวงพ่อเขียน	ท่านเขียน
ด้วยสติ	โดยเฉพาะค�าสุดท้ายที่อาตมาปลื้มที่สุด	
(ไม่ได้แปลว่าสี่ค�าแรกไม่ได้ปลื้มนะ	สี่ค�าแรกนั้น
ธรรมดาทั่วไป)	คําสุดท้ายของชีวิตท่านฝากไว้
ว่า  “ถึงจะอย่างไร ชวีติของเรากต้็องเป็นไปด้วย 

การรักษาพระพุทธศาสนา ในด ้านปริ ยัติ
ศาสนาและปฏิบัติศาสนา”	 แปลความได้ว่า 
อย่าละท้ิงการเรียนการสอนพระไตรปิฎกและ
อรรถกถา ฎีกา เป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นแล้ว 
พระพุทธศาสนาจะไม่มีปรากฏในที่ใดๆ เลย 
การศึกษาปริยัติ	 คือการศึกษาพระพุทธศาสนา	
หรือการศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 ซ่ึงโดย
หลักการ	 จะต้องศึกษาผ่านพระไตรปิฎก	 และ
อรรถกถา	 ฎีกา	 และคัมภีร์ที่ครูบาอาจารย์ที่มี
ความรู้ทางด้านนั้น	 เขียนเป็นภาษาไทย	 และ 
เป็นไปเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
	 หลวงพ่อสุมนต์ท่านจึงเน้นย�้าว่า	ขอให้ช่วย
กันดูแลพระปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา	ส่วน 
ปฏิเวธศาสนา	 ระดับนี้พวกเราต้องรู้อยู่แล้วว่า	
ท�าไมหลวงพ่อไม่ใส่ไว้ในค�าพินัยกรรม	ถ้าเราไม่
เข้าใจ	อาจจะมองว่าหลวงพ่อเขียนตกไปค�าหนึ่ง
หรือเปล่า	ท่านไม่ได้เขียนตก	ถ้าเขียนแล้ว	มีอยู่
สองอย่างคือ	ผิด	กับ	ถูก	แปลว่า	ท่านไม่ได้เขียน	
จึงไม่เห็น	ที่ท่านไม่เขียนเพราะไม่จ�าเป็น	เพราะ 
ปฏเิวธศาสนาเป็นผลท่ีเกดิขึน้จากปฏบิตัศิาสนา 
ในขณะเดียวกัน	ท่านยังเขียนได้ถูกล�าดับอีกด้วย
ว่า	 การเรียนการศึกษาพระไตรปิฎกต้องมา
ก่อน มิฉะนั้น การปฏิบัติจะถูกต้องไม่ได้ ถ้าการ

ร่วมกันสวดคัมภีร์มหำปัฏฐำนในงำนบ�ำเพ็ญกุศลของท่ำน
(ตำมพินัยกรรมข้อ ๒ ที่หลวงพ่อสุมนต์ท่ำนระบุไว้)
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ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงแค่ว่า คนที่ปฏิบัติ
อยู่นั้นถูกหลอกเท่าน้ันนะ ยังจะไม่มีโอกาสเดิน
ไปถึงปฏิเวธศาสนาได้อย่างแน่นอน เพราะการ
ศึกษาปริยัติเพื่อปฏิบัติท่ีถูกต้อง จึงจะนําพามา
ซึ่งปฏิเวธได้จริง 
	 ดังนั้น	พวกเราต้องเน้นเรื่องการศึกษาให้อยู่
ในชีวิตในแต่ละวันให้ได้	 สังเกตครูบาอาจารย์ที่
พวกเรานบัถือ	ต้ังแต่หลวงพ่อสมุนต์	หรอืหลวงพ่อ 
ใหญ่วัดท่ามะโอก็เช่นเดียวกัน	 ตลอดชีวิตของ
ท่านอยูก่บัหนงัสอื	ปรยิตัแิละปฏบิตัติลอดมา	ส่วน 
ปฏิเวธ	 ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามปริยัติ อย่างไรก็
ปฏิเวธ ยังไงก็บรรลุ เราจึงต้องเน้นที่ปริยัต	ิการ
เรยีนการศกึษาต้องชัดเจน	มฉิะนัน้	การปฏบิตัจิะ
มีปัญหาได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 เราก�าลังปฏิบัติอยู ่
แต่ไม่ถูกหลักการ	ตัวเราเองก็ไม่รู้แต่เราไปเชื่อมั่น 
ในตัวผู้สอนว่า	กิริยารูปลักษณ์แบบนี้	น่าจะสอน
ถูกต้องทุกประการ	แต่ลืมตัวไปว่า	เรานี้เป็นคนที่
ไม่รู้อะไรเอาเสียเลย	หน้าตาดีๆ	พูด	เราเชื่อหมด
เลย	แปลว่า	เราไม่ฉลาดเอามากๆ
	 เริ่มต้นผิด	 มันก็ผิด	 วิธีการปฏิบัติผิด	 เมื่อ
ปฏิบัติผิด	 ปฏิเวธไม่มาสงสารเราหรอก	ปฏิเวธ
ย่อมเป็นไปตามปฏิบัติทุกประการ	ปฏิบัติก็ต้อง
เป็นไปตามปริยัติทุกประการเช่นกัน	 ไม่เช่นนั้น
แล้ว	 พระพุทธองค์จะตรัสไว้หรือว่า	 พระพุทธ
ศาสนามี	๓	ประการ	หนึ่ง	คือ	พระปริยัติศาสนา  
สอง	คือ	ปฏิบัติศาสนา	สาม	คือ	ปฏิเวธศาสนา  
ดังนั้น	เราต้องมีหนึ่ง มีสองตลอด ถ้าอยากจะม ี
สาม แต่ทีสํ่าคญัทีส่ดุคอืปริยตัศิาสนา	ยกตัวอย่าง 
ง่ายๆ	 ปัจจุบันนี้	 พวกเราเรียนกันอยู่	 ทั้งบาลี 
ท้ังอภิธรรม	 เรียนไม่ค่อยจะรู ้เรื่องเท่าไหร่นัก	 
(ไม่ได้ดูถูกนะ	แต่ดูถูกต้องแล้ว)	แต่เราก็ยังเรียน	
ขนาดเรียนแล้ว ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แล้วถ้าคน
ไม่ได้เรียน เขาจะรู้เรื่องไหม

	 สมยัอาตมาไปเรยีน	เคยได้ยนิมาว่า	บาลเีป็น
วิชาส�าหรับพระ	 ฆราวาสไม่ควรเรียน	 ตอนเป็น
เด็ก	ได้ยินมาแบบน้ัน	เพราะเวลาพระให้พรด้วย
ภาษาบาลี	 การสวดมนต์ก็ภาษาบาลี	 เป็นบาลี
หมดเลย	คนจงึมองว่า	ภาษาบาลเีป็นของพระ	ถ้า
คนไปเรียนเหมือนๆ	ว่าจะท�าบาปหนัก	ปรากฏว่า 
พอมาได้เรียน	 จึงรู้ว่าเข้าใจผิด	 เป็นเรื่องใหญ่ 
เข้าใจผิด	 แต่คิดว่าตนเข้าใจถูก	 เขาเรียกว่า 
ปณฺฑิตมานี	 ท่องก็ต้องท่อง	 ต้องพูดให้พวกเรา
ได้ยินได้ฟัง
	 เวลาเราไปแนะน�าเพื่อนๆ	 ให้มาเรียน	 เขา
บอกยังไม่ถึงเวลา	 เราแนะน�าอย่างน้ีสิ	 พูดแบบ
กันเอง	จะท�าให้เข้าใจง่ายและดีกว่า	เวลาเราไป
ชวนเพื่อนที่ไม่อยากเรียน		ไปเรียนพระอภิธรรม
ไหม		ไม่อยากไป	ยังไม่ถึงเวลา	ยังไม่ว่าง	ไปเรียน
บาลีไหม	ยิ่งแล้วใหญ่เลย	จะพูดให้ฟังว่า	เวลาเรา 
ชวนคนมาเรยีนบาล	ีถ้าเขาไม่เรียน	เราชวนอย่างน้ี 
ชวนว่าอภิธรรมก็ยาก	บาลีก็ยาก	เรียนยาก	เข้าใจ
ยาก	จ�าง่าย	ลืมง่าย	“ดูฉันเป็นตัวอย่าง เรียน
มาตั้งนานแล้ว จําอะไรไม่ได้เลย แล้วถ้าคุณ
ไม่เรียน  คุณจะไม่แย่กว่าฉันหรือ”
	 แม้เราเรียนแล้ว	 ลืมไป	 โยมว่าผิดหรือถูก 
การจ�าได้แล้วลืม	 เป็นเรื่องปกติ	 ไม่ใช่เรื่องที่ 

ภำพหมู่ ในวันจบหลักสูตรธัมมำจริยะ (แนวทำง)
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ผิดปกติ	แต่ถ้าลืมจําลืมเรียนนะสิ เป็นเรื่องผิด
ปกติมากๆ 
	 เวลาถามโยมว่า	 จ�าได้ไหม	 แล้วตอบว่า 
จ�าไม่ได้	อาตมาบอกว่า	ตอบใหม่สิ	โยมตอบผิด	
ต้องตอบใหม่ว่า	 ไม่ได้จํา	 โยมจ�าได้ไหม	 ลืมไป
แล้วท่าน	ตอบใหม่	ตอบผิดโยม	ตอบว่าไม่ได้จ�า	
ไม่ได้จ�า	แล้วตอบได้ไงว่าลืมไปแล้ว	หรือจ�าไม่ได้ 
ทั้งๆ	ที่ยังไม่คิดจะจ�า	แต่เวลาเขาถาม	กลับตอบ
ว่าลืมไปแล้ว	 มันเหมือนกับจ�าได้	 แล้วลืมไป 
ถ้าจ�ามาแล้วลืม	 มันเป็นเรื่องปกติ	 แต่ถ้าลืมจ�า 
ตั้งแต่ต ้นนะ	 ผิดปกติเอามากๆ	 โดยเฉพาะ 
ชาวจากแดง		อย่าไปเป็น	“คนหลงัเขา”	คนหลงัเขา 
ก็คือ	คนที่เขาว่าไง	เขาเดินน�าหน้า	เดินตามหลัง
เขาใช่ไหม	คิดให้ดีๆ	คนหลังเขา	อาจจะถึงขั้นเป็น	
“คนมีเขา”	ไปเลยก็ได้
	 วันนี้เป็นวิสาขบูชาโลก	เป็นวันที่ส�าคัญที่สุด 
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า	 แม้เราจะเป็นพุทธ- 
ศาสนิกชน	เมื่อเอ่ยถึงพระนามของพระองค์	เรา 
อย่าไปแฝงตัวเราติดสอยห้อยตาม	หมายความว่า 
เวลาพูดว่า	พระพุทธเจ้า	เราจะพูดว่า	“ของเรา”	
ตามหลัง	ไม่ใช่นะ	ไม่ใช่	“พระพุทธเจ้าของเรา” 
ท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใครคนใดคนหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลย	พระองค์เป็นสาธารณ- 
บคุคลแห่งโลก พระพทุธเจ้าไม่ได้เป็นพระพทุธเจ้า 
เพือ่ชาวพทุธเท่านัน้	ชาวพทุธมาทหีลงั	พอไปเรยีน
รู ้พระธรรม	 ตามเหตุตามปัจจัยที่ตนสะสมมา 

มากน้อยในภายหลัง	 ก็ไปตั้งตัวเป็นเจ้าของว่า	
พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าของฉัน	พระองค์ไม่ใช่
ของเรานะ เราต้องพูดใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้
คนที่ยังไม่ได้นับถือ หันมานับถือได้	แต่ถ้าเรายัง
ใช้ค�าว่าพระพุทธเจ้าของเรา	เขาก็บอกว่า	เขาไม่
นับถือ	เราต้องตัดค�าว่า	“ของเรา”	ออก	เราต้อง
พูดว่า	“พระพุทธเจ้า”	อย่าเติมค�าว่า	“ของเรา” 
ท่านเป็นบุคคลของทุกชีวิต	 พระพุทธเจ้าไม่ใช่
ศาสดาของเราชาวพุทธเท่านั้น	 สัตถา	 เทวะ 
มนุสสานัง	สงูสุดของเทวดา	ของพรหม	ปานกลาง 
คือของมนุษย์	และต�่าลงมาของสัตว์เดรัจฉาน
	 ทีส่�าคญัคอื		อย่าลมืปฏบิตัติามคําทีห่ลวงพ่อ 
สุมนต์ท่านฝากไว้ โดยเฉพาะคําสุดท้าย หรือ
ปัจฉิมวาจาของท่าน ที่ให้ช่วยกันดูแลรักษา
พระปริยัติศาสนาและปฏิบัติพระศาสนา ให้อยู่
คู่วัด คู่ประเทศชาติ ตลอดไป	ค�าน้ีส�าคัญมาก	
	 โอกาสน้ี	 ก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน	 ที่ได้
เห็นความส�าคัญ	 โดยเฉพาะงานหลวงพ่อใหญ่
วัดจากแดง	 และงานของพระอาจารย์มหา-
ประนอม	และพระอาจารย์มหาธิติพงศ์	เป็นต้น	
ซึ่งเป็นงานของวัดจากแดงน่ันเอง	
	 ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าของตน	มาร่วม
กันบ�าเพ็ญมหากุศล	 ในวันวิสาขบูชาโลกเช่นนี้ 
ขอให้พวกเราใช้ชีวิตให้มีกุศลเกิดข้ึน	 เพื่ออุทิศ
ส่วนกุศล	 ถ้าหลวงพ่อสุมนต์ยังมีความต้องการ 
อยู ่ 	 เราก็มีความพร ้อมที่จะมอบถวายกุศล 
ทุกอย่างที่พวกเราได้ร่วมกระท�ามาให้แก่ท่าน 
เสมอๆ	จึงขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่าน	
ที่มีกุศลฉันทะและกุศลเจตนาอันดีงามเช่นน้ีมา 
โดยตลอด	 และขอให้ทุกท่าน	 จงปฏิบัติด�าเนิน
ชีวิตตน	 ให้ประกอบไปด้วยกุศลฉันทะและกุศล
เจตนาเช่นน้ีตลอดไป	โดยทั่วหน้ากัน	ทุกๆ	ท่าน	
เทอญฯ	

ร่วมกันสืบสำนธรรมตำมพินัยกรรมของหลวงพ่อสุมนต์
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หลวงพ่อสุมนต์

นักเรียนตัวอย่าง
	 หลวงพ่อสุมนต์เป ็นครูอภิธรรม	 เป็นที่
ประจักษ์แก่สาธุชนผู้สนใจในการศึกษาอยู่แล้ว	
โดยเฉพาะวิชามหาปัฏฐาน	 นอกจากสอนแล้ว	 
ท่านยงัเขยีนต�าราเรยีน		ออกแบบต�าราเรยีน		เพือ่ให้ 
ผู ้ เรียนได้มีต�าราเรียนที่ดี	 และท่านเคยเป็น 
ผู ้บริหารสูงสุดของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	
(อชว.)	 ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุฯ	 ท่าพระจันทร์	
กรุงเทพฯ
	 อีกประการหนึ่ง	 ซึ่งหลายคนรับทราบกันดี 
หลวงพ่อสนใจการศึกษา	 ค้นคว้าต�ารับต�าราอยู่
เป็นประจ�า	ทราบมาว่า	แม้ภาษาบาลีท่านจะไม่
ค่อยช�านาญ	แต่ก็พอทราบได้ว่า	แปลถูกหรือผิด	
โดยท่านเทยีบเคยีงกบัต�าราต่างๆ	ทัง้ไทยและเทศ 
โดยเฉพาะต�าราของพม่านั้น	ท่านให้ความสนใจ
อย่างมาก	ถึงขนาดที่ว่า	ท่านไปจัดหามาจากพม่า
โดยตรงจ�านวนมากมาย	 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การศึกษาและค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา

	 แม้แต่ในช่วงท้ายๆ	 ของชีวิตท่าน	 ก็ยังคง
ศึกษาหาความรู้	 และหาบุคลากรมาช่วยในการ 
เขยีนต�าราเรยีนต่างๆ	ซึง่มทีัง้บรรพชติและคฤหัสถ์ 
ที่ช่วยสนองงานของท่านอยู่	 ดังจะเห็นได้จาก
ต�าราเรียนอภิธรรม	หรือแม้แต่หนังสือบาลีหลาย
เล่ม		ท่านเองก็ได้ให้การสนับสนนุ	ทัง้ให้ค�าแนะน�า	
และจัดหาทุนมาช่วยพิมพ์ด้วย
	 ฉะนั้น	จึงถือได้ว่า	หลวงพ่อพระครูธรรมธร
สุมนต์	 นันทิโก	 ท่านเป็น	 “นักเรียนตัวอย่าง” 
ของนักเรียนที่ศึกษาธรรมะทั้งหลาย	ที่นักปริยัติ
ทั้งหลายควรถือเอาท่านเป็นแบบอย่าง	 ถ้ายัง
ต้องการที่จะสอนหนังสืออยู่หรือต้องการรักษา
พระปริยัติศาสนาให้คงอยู ่ 	 ต ้องหมั่นศึกษา
หาความรู ้อยู ่เป็นนิจ	 ดังเช่นหลวงพ่อสุมนต	์ 
ที่ท่านท�าตัวให้เป็นเหมือนแก้วน�้าที่พร่องอยู่เป็น
นิจ	 พร้อมที่จะเติมน�้าใหม่ๆ	 เข้ามาในชีวิตได้
เสมอ	 นับว่าท่านเป็นแบบอย่างของผู้ไม่อ่ิมต่อ
การศึกษา	ควรบูชาพระคุณตลอดไป

อาจริยบูชา:
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ



จากศิษย์...แดนไกล
 กระผมรู ้สึกโชคดีที่ได้รู ้จักกับท่านพระครู 
ธรรมธรสุมนต์	 หรือ	 หลวงพ่อสุมนต์	 ในช่วงที่
กระผมได้เรยีนและสอบพระอภิธรรมในปี	๒๕๔๒	
-	 ๒๕๔๓	 ท่านเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระ
ปริยัติธรรมอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะพระอภิธรรม	แต ่
ท่านไม่หวงวิชา	
	 ท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตาต่อลูกศิษย์
อย่างสูง	 และยินดีที่จะตอบค�าถามทุกเวลา	 และ
ท่านจะไม่แสดงความเหนื่อยล้าในการสอน	 หรือ
อธิบายเรื่องราวต่างๆ	 เกี่ยวกับพระอภิธรรม	 เรา
รู้สึกเสียดายที่ท่านจากไป	 เพราะพระศาสนาจะ
ขาดพระองค์หนึง่	ท่ีเป็นก�าลังส�าคญัในการเผยแผ่
ความรู้ทางพระอภิธรรม	
 แต่หลวงพ่อสุมนต์คงจะเป็นองค์แรกทีย่อมรับ 
ว่า	 สังขารไม่เที่ยง	 ต้องมีความเกิดขึ้น	 ตั้งอยู ่ 

แล้วดับไป	เป็นธรรมดาตามกฎธรรมชาติ	เหมือน
ที่ท่านสอนพวกเราเสมอ
	 ขออนุโมทนาในความดีของท่าน	 และขอให้
ท่านเข้าสู่มรรค	ผล	นิพพาน
	 	 	 ขอเจริญพร

พระโสภณภาวนาวิเทศ (แดน กัลยาโณ) วัดพุทธโพธิวัน เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

วิเทศบูชา
จาก...ศิษย์แดนไกล



ถึงเวลาเอา สูตรหลัก
ปัญญาภิวัฒน์

ธีรปัญโญ

	 ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาพระไตรปิฎก	เพื่อเข้า 
ถึงค�าสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้ากันมากข้ึน	 แต่
เนื่องจากพระไตรปิฎกนั้นมีมากมายเหลือเกิน	
๙๑	เล่ม	เต็มตู้เลย	แค่เห็นก็ท้อแล้ว	ไม่รู้จะเริ่มต้น 
จากเล่มไหน
	 จึงขอแนะน�าการศึกษาพระไตรปิฎก	โดยดู
ตัวอย่างจากสมัยโบราณ	คือแบ่งออกเป็นนิกายๆ			
การแบ่งนิกายในพระพุทธศาสนานั้น	 มิใช่เพื่อ
มาทะเลาะเบาะแว้งกัน	แต่ด้วยเหตุที่พระธรรม
ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมี
มากมาย	ไม่สามารถทรงจ�าไว้ได้หมด	จึงต้องแบ่ง 
ออกเป็นทีม	หรอืนกิายย่อยๆ	เรยีกว่า	ปัญจนกิาย 
(๕	นกิาย)		(ท	ี-	ม	-	ส�	-	อ�	-	ข)ุ		เพือ่แบ่งส่วนกนัไปท่อง 
ไปท�าความเข้าใจ	 มีการรวมกลุ่มสวดสาธยาย 
และท�าความเข้าใจไปด้วยกัน	ที่เรียกว่า	ภาณกะ 
(ทีมสวด)
	 แต่ก ่อนจะไปทรงจ�านิกายใดนิกายหน่ึง 
โดยเฉพาะ	พวกเราชาวพุทธ	ก็ควรท่ีจะท�าความ
รู้จักกับทุกนิกายไปโดยรวมก่อน	 โดยเบ้ืองต้น 
อาจจะคัดเลือกศึกษาบางพระสูตรที่ส�าคัญใน 
นิกายนั้นๆ	เป็นตัวอย่างดังนี้

  ทีฆนิกาย	แนะน�าให้เริ่มศึกษาจาก	มหาสติ
  ปัฏฐานสูตร	ก่อน

กลับคืนมาเป็น “หลักสูตร”

	 ถ้าจะให้เลือกพระสูตรเพียงพระสูตรเดียว 
ที่สามารถอธิบายการปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ	
เป็นขั้นเป็นตอน	โดยแจกแจงสติได้อย่างละเอียด 
และลึกซึง้	รวมทัง้มกีารรบัประกนัจากพระพทุธเจ้า 
เองว่า	ถ้าปฏิบัติได้อย่างน้ี		๗	ปี	หรือลดหลั่นลง
มาเพียงแค่	๗	วัน		ถ้าท�าได้		ก็สามารถบรรลุธรรม 
เป็นพระอรหันต์	หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามี
	 พวกเราจึงควรจะเข้าใจความหมายพระสูตร
น้ีให้ดี	 เพราะจะเก้ือกูลต่อการปฏิบัติเป็นอย่าง
มาก	 อีกทั้งยังได้ช่วยสืบสายลูกศิษย์ของพระ



อานนท์ได้อีกด้วย	 ใครความจ�าดีก็จ�าพระสูตร
ยาวๆ	ได้	โดยมาเริ่มจากมหาสติปัฏฐานสูตรกัน
         
  มัชฌิมนิกาย	เริ่มศึกษาจาก	พุทฺธวจนํ

	 เป็นหนังสือที่คัดเลือกพระสูตรส่วนส�าคัญ 
ในพระไตรปิฎกมาศึกษาในกรอบของอริยสัจสี่ 
พระญาณติโลกเถระชาวเยอรมันเป็นผู้คัดสรร 
แม้จะเลือกมาจากทุกนิกาย	 แต่เนื้อหามาจาก 
มัชฌิมนิกายมากที่สุด	มาดูซิว่า	ชาวต่างประเทศ 
ท่ียอมอุทิศทั้งชีวิตมาบวชในพระศาสนา	 ท่าน
สนใจค�าสอนแบบไหน	ซึ่งไม่มีในศาสนาของเขา	
เหมาะส�าหรับการท�าความเห็น	 (ทิฏฐิ)	 ให้ตรง	
มัชฌิมนิกาย	 จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	 มหา 
วปัิสสนา	สาํหรบัผูต้้องการสบืสายการเป็นลกูศษิย์ 
ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จะพลาดไม่ได้

  สังยุตตนิกาย	เริ่มศึกษาจาก	สูตรหายใจ        
	 เป็นการคัดเลือกพระสูตรที่ส�าคัญจากพระ
ไตรปิฎก	มารวบรวมเป็นหมวดหมู	่จงึมโีครงสร้าง 
เหมอืนสงัยตุตนกิาย	เช่น	หมวดวเิวก	เข้ากรรมฐาน 
ควรจะรู้อะไรบ้าง	หมวดมรณัสสติ	ควรจะรู้อะไร
บ้าง	 เป็นต้น	ในสังยุตตนิกาย	ก็มีลักษณะอย่าง
เดียวกันนี้	เช่น	มารสังยุตต์	รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ
มาร	พรหมสังยุตต์	รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับพรหม		

เป็นต้น	 สําหรับลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะ 
ชอบการอยู่ป่า	รักษาธุดงควัตร	แล้วค่อยๆ	ศึกษา
เป็นเรื่องๆ	ไป
 สูตรหายใจ	จะน�าพระสูตรใส่เข้าไปในชีวิต 
อีกครั้ง	 ท�าชีวิตให้มีคุณค่า	 มีหลัก	 และมีเป้า
หมาย		ขณะเดียวกัน	ก็ใส่ชีวิตลงไปในพระสูตร	
ช่วยกันสาธยาย	 ให้พระสูตรคงความส�าคัญ	 ยัง
สามารถน�ามาใช้แก้ทุกข์ได้	แม้ในโลกปัจจุบัน

  อังคุตตรนิกาย	เริ่มศึกษาจาก	ทสุตตรสูตร 

	 พระสูตรน้ี	 พระสารีบุตรเป็นผู ้แสดง	 ให้
เป ็นตัวอย่างในการจัดหมวดหมู ่ 	 พระธรรม 
ค�าสอนของพระศาสดา	ตามหมวดตัวเลข	ซึง่แม้ว่า 
ทสุตตรสูตร	จะเป็นพระสูตรสุดท้ายในทีฆนิกาย
ก็ตาม	 แต่โครงสร้างการเรียงล�าดับหัวข้อธรรม



แล้วปฏิบัติอย่างไร	 มีข้อแนะน�าต่อรุ ่นน้องๆ	
อย่างพวกเรา	อย่างไรบ้าง	จะได้เกิดก�าลังใจ	รวม
ทั้งจะได้เป็นสังฆานุสติไปด้วย
	 ท่ามกลางข่าวที่ไม ่ค ่อยดี	 ของพระสงฆ  ์
บางรูปในโซเชียลมีเดียต่างๆ	 จงอย่าลืมว่า	 เรา 
ถือสรณะในพระอริยสงฆ์	 ดังนั้น	 การเลือก 
ตัวอย่างที่ดีมาศึกษาสนทนากัน	 เพื่อน�ามาเป็น 
ตัวอย่างการปฏิบัติ	 น่าจะเกิดประโยชน์กว่า 
ศึกษาแล้ว	 จะเกิดศรัทธาในการปฏิบัติของ 
ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเป็นอันมาก	 ว่าท่านได้
ทุ่มเท	รับภาระสืบทอดพระศาสนากันต่อมา	จน 
ถึงรุ่นเราได้อย่างไร
	 นอกจากน้ี	 ในหนังสือ	 ๑๓	 เถรเถรีคาถา
และ	๓	มหาสมัย	ยังมีส่วนของสุตตนิบาต	ซึ่งเป็น	 
พระสูตรที่เก่าแก่ที่สุด	อันเป็นหลักสูตรของพระ
สมัยพุทธกาล	 ที่คงจะท่องกันได้ขึ้นใจด้วย	 ดัง
ตัวอย่างที่พระโสณกุฏิกัณณะ	 เดินทางไกลมา 
จากเมืองชายแดนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	 แล้ว
พระพุทธองค์โปรดให้พระอานนท์จัดที่ให้พัก 
ในกุฏิเดียวกันกับพระองค์		(จึงได้ชื่อว่า	โสณกุฏิ- 
กัณณะ	“โสณะมุมกุฏิ”)
	 เวลาใกล้รุ่ง	 ก็ทรงให้พระโสณะสาธยายว่า 
ที่ชายแดนได้เรียนอะไรมาบ้าง	ท่านโสณะก็ท่อง 
สุตตนิบาตนี้ 	 ให ้พระพุทธเจ ้าทรงสดับแล้ว 
พระองค์ก็ตรัสชมเชยว่า	 เรียนมาได้ดี	 เป็นต้น	 

เป็นตัวเลข	 ต้ังแต่	 ๑	 ไปจนถึง	 ๑๐	 นั้น	 เป็น
โครงสร้างเดียวกับอังคุตตรนิกาย	 พระสูตรนี้
เป็นต้นแบบของการสังคายนาในภายหลัง
	 ดังนั้น	 ถ้าเราไม่มีโอกาสได้สังคายนา	 (สัง-
พร้อม,	คำยนำ	-	สาธยาย)	ทั้งหมด	เราอาจจะเร่ิม	
จากการมาทบทวนข้อธรรมพร้อมๆ	กัน	เป็นการ
สังคายนาเล็กๆ	 ในแต่ละวัด	และยิ่งถ้าได้ศึกษา	
ความหมายด้วยแล้ว	 ก็จะเกื้อกูลต่อการแสดง
ธรรมโดยนัยต่างๆ	เป็นอันมาก
 ถ้าให้เลือกพระสูตรเดียว ที่เป็นตัวแทน
ของพระปรยิตัทิัง้หมด กค็งต้องเลอืกพระสตูรนี้  
หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก ก่อนที ่
จะมรณภาพ ท่านได้ปรารภถึงพระสูตรนี้บ่อยๆ  
ในท่ีประชุมสงฆ์ หลวงพ่ออยากให้มีการศึกษา 
พระสูตรนี้อย่างจริงจัง ท่องจําให้ได้ แล้วนําไป 
ใช้เป็นหลักสูตร แทนหลักสูตรนักธรรมที่เรียน 
กนัอยู่ทกุวันน้ีด้วยซ้ําไป	เพราะเป็นระบบระเบยีบ 
ลุ่มลึกกว่า	 การจัดเรียงหัวข้อธรรมะ	 ก็มาจาก 
พระธรรมเสนาบดีโดยตรง	ดีกว่าที่จะมาเลือกจัด 
แยกส่วน	 ศึกษากันเอาเอง	 ซึ่งท�าให้หลุดขาด 
จากบริบทของธรรมะอื่น	 เหมาะสําหรับพวก 
ลูกศิษย์ของพระอนุรุทธ ผู้มีตาทิพย์

 ขุททกนิกาย	เริ่มศึกษาจาก	๑๓ เถรเถรีคาถา

 จริงๆ	 ขุททกนิกายหรือเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย
นั้น	 มีพระสูตรจ�านวนมากมาย	 ผู้ศึกษาควรเริ่ม
จาก	ขุททกปาฐะ	ที่เป็นเรื่องพื้นฐาน	เช่น	เรื่อง
ไตรสรณคมน์	ศีลสิบ	รัตนสูตร	มงคลสูตรอาการ
สามสิบสองเป็นต้น	 ซึ่งชาวพุทธหลายคนก็คง
คุ้นหูกันอยู่แล้ว	แต่ถ้าใครยังไม่เคยศึกษา	ก็ควร
ศึกษาเสียก่อน		
	 แต่ที่แนะน�าเถรเถรีคาถา	 เพราะเราจะได้
เห็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของพระ
ศาสดาแล้วบรรลุธรรม	 ว่าท่านประทับใจอะไร	
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ขุททกนิกาย จึงเหมาะสําหรับลูกศิษย์พระ
เถรานุเถระอื่นๆ ซึ่งเราสามารถจะเลือกเป็น 
role model กัลยาณมิตรของเราได้
 สรุป	 ขอเสนอจุดเริ่มของการศึกษาพระ-
ไตรปิฎก	หรือปัญจนิกาย	ที - ม - สํ - อํ - ข ุ
	 อาจจะเริ่มจาก	“หลักสูตร”	ที่มีช่ือย่อได้ว่า	
มหา - สูตร - พุ - ท - เถระ 
	 ซึ่งมาจาก	มหาสติปัฏฐาน	สูตรหายใจ	พุทธ
วจน�	ทสุตตรสูตร	และ	เถรเถรีคาถา	ตามล�าดับ
	 อนึ่ง	บุคคลบางคนออกบวช	มีลาภสักการะ 
ชื่อเสียงเกิดขึ้น	ก็ไม่อิ่มใจ	ไม่เต็มปรารถนาด้วย
ลาภสักการะ	ชื่อเสียงนั้น	 ได้ความสมบูรณ์ด้วย 
ศีล	 ก็อ่ิมใจ	 แต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยสีลสัมปทา	 
(ความสมบูรณ์ด้วยศีล)	นั้น	ได้ความสมบูรณ์ด้วย 
สมาธิ	 ก็อิ่มใจ	 แต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยสมาธิ
สัมปทา	(ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ)	นั้น	ได้ญาณ 
ทัสสนะ	(หรอืปัญญา)	กอ็ิม่ใจ	แต่ไม่เตม็ปรารถนา
ด้วยญาณทัสสนะนั้น	 ไม่ยกตนข่มผู้อื่น	 เพราะ
ญาณทัสสนะนั้น	คุณธรรมอื่นๆ	ที่ยิ่งกว่า	ประณีต
กว่าญาณทัสสนะ	 ก็ปลูกความพอใจ	 พยายาม
เพื่อท�าให้แจ้ง	 ซึ่งคุณธรรมนั้นๆ	 ไม่มีความ
ประพฤติย่อหย่อน	หละหลวม	
	 “ดูก่อนพราหมณ์	ธรรมอะไรบ้าง	ที่ยิ่งกว่า	
ประณีตกว่าญาณทัสสนะ	ดูก่อนพราหมณ์	ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยน้ี	 เข้าปฐมฌาน	 (ฌานที่	 ๑) 
เข้าทุติยฌาน	 (ฌานที่	 ๒)	 เข้าตติยฌาน	 (ฌาน 
ท่ี	๓)	เข้าจตุตถฌาน	(ฌานที่	๔)	เข้าอากาสานัญ- 
จายตนะ	(อรูปฌาน	ก�าหนดอากาศไม่มีที่สิ้นสุด 
เป็นอารมณ์)	เข้าวิญญาณัญจายตนะ	(อรูปฌาน 
ก�าหนดวิญญาณไม ่มีที่สิ้นสุดเป ็นอารมณ์ )	 
เข้าอากิญจัญญายตนะ	 (อรูปฌาน	 ก�าหนดว่า 
ไม่มีอะไร	 แม้แต่นิดหน่อย)	 เข้าเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ	 (อรูปฌาน	 ที่มีสัญญาความจ�าได้ 
หมายรู้	ก็ไม่ใช่	ไม่มีสัญญา	ก็ไม่ใช่)	เข้าสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ	(สมาบัติชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ซึ่งเมื่อเข้าแล้วท�าให้ดับสัญญาความจ�าได้หมายรู ้
และเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์	 หรือไม ่
ทุกข์	 ไม่สุขได้)	 อาสวะของภิกษุน้ัน	 สิ้นไปแล้ว 
เพราะเห็นด้วยปัญญา	คุณธรรมเหล่าน้ีแล	ที่ยิ่ง
กว่า	ประณีตกว่าญาณทัสสนะ	ดูก่อนพราหมณ์	
เรากล่าวบุคคลน้ี	 ว่าเปรียบเหมือนผู ้ต้องการ 
แก่นไม้	ก็ตัดเอาแต่แก่นไม้ไปฉะน้ัน”
	 “ด้วยประการฉะนี้แหละ	พราหมณ์	พรหม- 
จรรย์นี้		มิใช่มีลาภสักการะชื่อเสียงเป็นอานิสงส์ 
มิใช่มีความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอานิสงส์	 มิใช่มี 
ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์	 มิใช่มี 
ญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์	 แต่ความหลุดพ้น 
แห่งใจอันไม่กลับก�าเริบอันใด	 พรหมจรรย์นี ้
มีความหลุดพ้นแห่งใจ	 อันไม่กลับก�าเริบนั้น 
แหละเป็นที่ต้องการ	 น้ันเป็น	แก่นสาร	 น้ันเป็น
ที่สุดโดยรอบ”
	 ๑.	ลำภสักกำระช่ือเสียง	เปรียบเหมือนก่ิงไม้ 
ใบไม้
	 ๒.	ควำมสมบูรณ์ด้วยศลี	เปรยีบเหมอืนสะเกด็ไม้
	 ๓.	ควำมสมบูรณ์ด้วยสมำธิ	 เปรียบเหมือน 
เปลือกไม้
	 ๔.	ญาณทัสสนะ	หรือปัญญา	เปรียบเหมือน 
กระพี้ไม้
	 ๕.	ควำมหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับก�ำเริบ 
ซึง่ใช้ค�าภาษาบาล	ี“อกปุปฺา เจโตวมุิตตฺ”ิ	เปรยีบ
เหมือนแก่นไม้	คือแก่นสาร	คือเป้าหมายสูงสุดใน 
พระพุทธศาสนา

วินัย - บาลี - อภิธรรม - กรรมฐาน 
 คืองานของพระเณร
วินัย เป็นฐานไว้     รับรอง
บาลี ท่วงท�านอง    ท่องได้
อภิธรรม น�าช�่าชอง    นามรูป
กรรมฐาน ผลาญกิเลสไหม้ ส่งใจ ใส่นิพพานฯ
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ในความทรงจ�า มหาเถราภิวาท
พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท)

 เมื่ออาตมามาถึงวัดแล้ว	 และได้ทราบว่า	
หลวงพ่อเจ้าอาวาสคือ	 พระครูธรรมธรสุมนต์ 
นนฺทิโก	 จึงพาพระที่มาเรียนด้วยกันไปกราบ
ฝากตัวกับท่าน	 จ�าได้ว ่า	 เมื่อท่านเห็นสีจีวร	
และทราบว ่ ามาจากวัดญาณเวศกวันเท ่ า 
น้ัน	 ท่านก็มีรอยยิ้ม 
และสีหน ้าแช ่มชื่น 
กล ่ าวค� าชื่ นชมถึ ง 
ท่านเจ้าคุณประยุทธ์	
(สมณศักดิ์ตอนนั้น 
คือ	พระพรหมคุณา- 
ภรณ์)	 ซึ่งเป็นพระ- 
อุปัชฌาย์ของอาตมา 
ว่าชอบอ่านหนังสือ 
ผ ล ง า น ข อ ง ท ่ า น 
ท ่านแสดงเรื่ องใด 

หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์
	 อาตมาได้มาฝากตัวเรียนบาลีที่วัดจากแดง	
เมื่อพฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 โดยค�าแนะน�าจาก 
อาจารย์จ�ารูญ	ธรรมดา	ที่ท่านเมตตามาสอนบาลี
ที่วัดญาณเวศกวันแก่โยมผู้สนใจทุกวันอาทิตย์	
ท่านบอกว่า	 ที่วัดจากแดงได้เปิดหลักสูตรบาลี
ไวยากรณ์	 แบบบาลีใหญ่	 เรียนไวยากรณ์แบบ 
โบราณ	โดยพระอาจารย์ต่วน	(พระมหาธิติพงศ์ 
อุตฺตมปญฺโญฺ)	 ซึ่งต้องใช้เวลาเรียน	 ๓	 ปี	 จึงจบ
หลักสูตร	 อาตมาเคยเรียนเองอย่างกระท่อน
กระแท่นมาแล้ว	 จึงคิดว่า	 หลักสูตรแบบนี้	 น่า
จะเหมาะกับเรา	 ที่มีโอกาสมาเรียนตอนอายุ
มากแล้ว	 การท่องจ�าเป็นเรื่องยาก	 อีกทั้งเม่ือ
ได้พบพระอาจารย์ต่วน	ท่านก็รับรองว่า	ถ้าเข้า
เรียนสม�่าเสมอ	 ท่านมีวิธีที่จะช่วยให้การเรียน
สัมฤทธิ์ผลได้	 แม้ความจ�าจะไม่ดีเท่าพระหนุ่ม
เณรน้อยทั้งหลายก็ตาม



ก็ได้ความเข้าใจกระจ่างชัดเจน	ถูกตรงตามพระ 
ไตรปิฎก	 ท่านอ่านหนังสือผลงานของหลวงพ่อ 
สมเด็จฯ	 ต้ังแต่ต้นจนจบหลายเล่มด้วยความ
สนใจ	 ต่อมาภายหลัง	 อาตมาจึงทราบว่ามีโยม 
บางท่านที่ไปวัดญาณเวศกวันเป็นประจ�าก็มา 
เรียนพระอภิธรรมที่วัดจากแดงกับหลวงพ่อ 
สุมนต์ด้วย	 จึงอาจกล่าวได้ว่าหลวงพ่อสุมนต์
เป็นแฟนประจําหนังสือของหลวงพ่อสมเด็จฯ 
อยู่ก่อนนานแล้ว 
	 ความรู ้สึกแรกที่ได้พบหลวงพ่อสุมนต์นั้น	
อาตมารู้สึกถึงความเมตตา	ที่ท่านมีเป็นปกติกับ 
พระเณร	 และญาติโยมทั่วไป	 มีรอยยิ้มพิมพ์ใจ 
บุคลิกนุ่มนวล	อ่อนโยน	จึงรู้สึกอบอุ่นใจว่า	เรา
ออกมาไกลจากส�านัก	 แต่ก็ได้มาเจอผู้ใหญ่ที่มี 
เมตตาและบคุลกิคล้ายกบัหลวงพ่อ	ท�าให้มคีวาม 
รู้สึกว่าวัดจากแดงนี้	เหมือนบ้านหลังที่สองได้ใน
เวลาไม่นานเลย
	 ปีแรกๆ	 ที่อาตมามาเรียนที่วัดจากแดงนั้น 
กย็งัต้องกลบัไปวดัญาณฯ	เป็นประจ�าทกุกึง่เดอืน	
เพื่อไปสวดพระปาติโมกข์	 เพราะในตอนนั้นที ่
วัดญาณฯ	มีอาตมาสวดได้อยู่รูปเดียว	การไปลง
โบสถ์สวดปาติโมกข์ที่วัดญาณฯ	 ก็ได้ฟังโอวาท 
จากหลวงพ่อสมเด็จฯ	อยู่เสมอ	ในคราวที่ท่านมา
ได้	ถ้าไม่อาพาธจนเกนิไป	แล้วอาตมากไ็ด้น�าเรือ่ง
ที่หลวงพ่อสมเด็จฯ	ปรารภนั้น	มาเล่าให้หลวงพ่อ 
สุมนต์ฟัง	 อาตมาจึงท�าหน้าที่เหมือนเป็น	 “ทูต 
ทางธรรม”	ให้กับครูบาอาจารย์ทัง้สองท่าน		ได้น�า
หนังสือธรรมะออกใหม่ของหลวงพ่อสมเด็จฯ	มา 
ถวายหลวงพ่อสุมนต์	 และแบ่งปันให้พระเณรที่
สนใจเช่นกัน	กิจนี้อาตมาท�าอยู่นาน	จนกระทั่งที่
วดัญาณฯ	เริม่มพีระสวดปาติโมกข์ได้แล้ว		อาตมา
จึงห่างการไปวัดญาณฯ	บ้าง	ในคราวที่หลวงพ่อ 
สมเด็จฯ	อาพาธ	มาร่วมฟังปาติโมกข์ไม่ได้

	 เมื่ออาตมาร่วมลงโบสถ์	 ฟังปาติโมกข์ที ่
วัดจากแดง	 หลวงพ่อสุมนต์ก็มักจะให้โอวาท	
หลังฟังปาติโมกข์เสมอ	จ�าได้ว่า	บ่อยครั้งที่ท่าน
ปรารภเรื่องความเสื่อมท่ีเกิดขึ้นในสังคมและ
พระศาสนาของเรา	 และอนุโมทนา	 ให้ก�าลังใจ	
พระเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรม	 พร้อมทั้ง
แนะน�าชี้ชวน	ให้พระได้ท�าหนังสือ	ต�ารา	ท�าสื่อ
การสอน	 เพื่อช่วยให้การค้นคว้าศึกษาได้เกิด
ความสะดวก	น่าสนใจมากขึ้น
	 ค�าเรียกขานพระผู้ใหญ่ว่า	 ‘หลวงพ่อ’	 น้ัน	
อาจเป็นค�าที่ได้ยินอย่างดาษดื่น	 แต่ส�าหรับ
หลวงพ่อสุมนต์น่าจะมีความลึกซ้ึงกว่าปกติมาก 
ทีเดียว	 เพราะท่านเป็นพระผู้ทรงความเมตตา
มีจริยาวัตรอันเรียบง่าย	 เป็นกันเอง	 ใส่ใจพระ 
ลูกวัดเสมอ	 บางครั้ง	 พวกเราจัดเชิญวิทยากร 
มาบรรยายบอกเล่าสถานการณ์พระศาสนา	หรือ 
มีการประชุมเรื่องที่มีผลกระทบกับพระศาสนา 
ท่านก็ให้ความสนใจ	มาร่วมในกิจกรรมนั้นจนจบ 
มกีารสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็	ซ่ึงแสดงว่า	 
ท่านให้ความส�าคัญในสิ่งท่ีพวกเราท�า	 ไม่ได้มา
ร่วมกิจกรรมเพียงเพราะเรานิมนต์ท่านมา	

หลวงพ่อสุมนต์ปลำบปลื้มยินดีเห็นได้ชัด  เมื่อได้กรำบ
สนทนำกับสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ครั้งแรก
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พระพุทธโฆษาจารย์	ท่านมีเมตตาแก่อาตมาเป็น
อย่างยิ่ง	แม้สุขภาพทั่วไปท่านไม่ค่อยดีเป็นปกติ 
พร้อมท่ีจะป่วยได้	หากถูกปัจจัยแวดล้อมรบกวน	
โดยเฉพาะการพดูคยุสนทนา	จึงเป็นสาเหตุส�าคญั 
อันหนึ่งที่ท่านต้องปลีกวิเวก	อยู่ในที่สงบห่างไกล 
เพือ่ประคบัประคองธาตขุนัธ์	ให้ได้ท�างานหนังสอื 
ต�าราเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาได้ในระยะยาว 
 หลวงพ่อสมเด็จฯ	เมตตามาเยี่ยมศพโยมแม่ 
ที่วัดจากแดง	 ตอนบ่ายๆ	 วันหน่ึง	 อย่างเงียบๆ 
ครั้งน้ัน	 จึงเป็นโอกาสดี	ที่หลวงพ่อสุมนต์	 และ
พระอาจารย์ต่วน	 ได้กราบถวายความเคารพ 
และพบปะสนทนากับหลวงพ่อสมเด็จฯ	 ด้วย 
วันนั้น	 ท่านไม่เพียงเมตตามาเยี่ยมศพเท่านั้น 
ยังรับอาราธนาเดินเยี่ยมวัด	 ชมสถานที่ในวัด 
ทั้งพระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์	(หลวงพ่อสุมนต์ 
ได้เดินมาแนะน�าผลงานที่น ่าภูมิใจของท่าน
ด้วยตนเอง)	 รวมทั้งศาลาสุธัมมา	และห้องสมุด
ของวัดด้วย
	 ส�าหรับอาตมา	มีความรู้สึก	๒	อย่างเกิดขึ้น 
สลับกันคือ	ความรู้สึกแรก	ห่วงใยในสุขภาพของ 
หลวงพ่อสมเด็จ	 เกรงว่า	 นอกจากท่านต้องเดิน 
ทางไกลหลายชั่วโมง	 เพื่อมาเยี่ยมศพที่วัดแล้ว 

	 เม่ืออาตมาเรียนจบหลกัสตูร	๓	ปีแล้ว	อาตมา
ก็ยังอยู ่วัดจากแดงต่อ	 เพื่อเป็นการตอบแทน
พระคุณครูบาอาจารย์	 ด้วยการช่วยงานของวัด	
เพราะ	๓	ปีแรก	จะให้เวลากับการเรียนเป็นส่วน 
มาก	 งานส�าคัญๆ	 อื่นๆ	 ก็มีรุ่นพี่คอยสนองงาน 
และช่วยดูแลอยู่แล้ว	 ต่อมา	 ปี	 ๒๕๕๘	อาตมา 
ได้มาท�าวารสารรายเดือนชื่อ	“โพธิยาลัย”	โดยมี 
คุณพนิตา	 อังจันทรเพ็ญ	 ซึ่งเป็นนักเขียน	 นัก
หนังสือพิมพ์	 ท�างานด้านนี้เป็นเวลานาน	 อาสา
มาเป็นบรรณาธิการ	เธอมีศรัทธาในพระอาจารย์
ประนอม	 และการเผยแผ่ธรรมของวัดจากแดง	
จึงเสนอตัวมาช่วยด้วยจิตศรัทธา	 งานวารสาร
โพธิยาลัยก็เริ่มต้นขึ้น	 และต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน	 และตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น	 หลวงพ่อ
สุมนต์ก็เป็นผู ้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ให้ความสนใจ 
และสนับสนุนงานของวารสารอยู่เสมอ	บางฉบับ	
ท่านยังประพันธ์กวีนิพนธ์ให้ลงพิมพ์ด้วย
	 กลางปี	๒๕๕๙	อาตมาก็กลับไปจ�าพรรษาที่ 
วัดญาณฯ	หลังจากนั้นไม่นาน	ก็ทราบว่า	โยมแม่ 
ป่วยด้วยโรคร้าย	และจากไปกลางเดือนธันวาคม
ปีนั้นเอง	 แม้อาตมาได้กลับไปจ�าพรรษาที่วัด
ญาณฯ	แล้ว	แต่ก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อสุมนต์
และพระอาจารย์ประนอม	 ให้มาต้ังศพบ�าเพ็ญ
กุศลที่วัดจากแดงได้	 ครั้งนั้น	 หลวงพ่อสมเด็จ

กำรสนทนำธรรมที่หน้ำพระสมันตมหำปัฏฐำนเจดีย์ 
ในวันแห่งควำมทรงจ�ำของชำววัดจำกแดง
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การต้องสนทนาพูดคุย	
และเดินมาก	อาจท�าให้ 
สุขภาพของท่านทรุด
ลงได้	แต่อีกความรู้สึก 
หน่ึงก็คือดีใจที่หลวงพ่อ 
สุมนต์	 ซึ่งท่านเป็นผู้ที่
ชื่นชมในปฏิปทาและ
ความรู ้ความคิดของ
หลวงพ่อสมเดจ็ฯ	จะได้ 
พบกับท่าน	 ได้สนทนากันซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้
ยาก	และพระอาจารย์ต่วนก็ได้มาต้อนรับ	ดูแล
หลวงพ่อสมเด็จฯ	 ด้วย	 ส�าหรับวัดจากแดง	 คง
เป็นวันพิเศษที่น่าจดจ�าว่า	 ได้มีโอกาสต้อนรับ
หลวงพ่อสมเด็จฯ	 มาเยี่ยมชมวัด	 และยังเปิด
โอกาสให้พระเณร	พทุธบรษิทัวดัจากแดงได้กราบ
ท่านด้วย
	 ในระหว่างจัดงานศพ	 อาตมาได้รับเมตตา
จากหลวงพ่อสุมนต์	 พระ
อาจารย์ประนอม	พระอาจารย์
ต่วน	 เพื่อนสหธรรมิก	 และ
ญาติโยม	 มาร่วมงานศพ	 มา
สวดป ัฏฐานอุทิศกุศลให ้ 
โยมแม่	 เป็นภาพแห่งความ
ทรงจ�าที่ประทับใจ	ที่อาตมา
ซาบซึ้งใจมาก	ไม่มีวันลืม
 แม้ระยะหลัง	 อาตมา 
จะไม่ค่อยได้มาวัดจากแดง
บ ่อยนัก	 แต ่ ก็ยั งติดตาม 
ข่าวสาร	 ท�าวารสารให้กับวัด 
และรับทราบความเป็นไป
ของวัดอยู่เสมอ	 จนกระทั่ง
ได้ทราบถึงข่าวอาพาธของ 
หลวงพ่อสุมนต์	และติดตาม

อยู่ด้วยความห่วงใย	 เมื่อทราบว่า	 ท่านอาพาธ	
ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เสมอ	 ก็ยิ่งห่วงกังวล	
จนในที่สุดก็ทราบว่าท่านได้จากพวกเราไปแล้ว
	 หลวงพ่อจากพวกเราและวัดจากแดงไปแล้ว 
แต่เรื่องราวและผลงานของท่านยังคงอยู่	 พระ 
อาจารย์ประนอม	ตั้งใจว่า	จะท�ากุฏิของหลวงพ่อ 
ให้เป ็นพิพิธภัณฑ์ส�าหรับแสดงผลงาน	 และ 
คงสภาพกุฏิ ท่ีท ่านเคยอยู ่อย ่างสมถะน้ันไว  ้

นับเป ็นเรื่ องที่ ดี งามและ
เหมาะสมมาก	เพราะแม้แต่
กุฏิเพียงหลังเดียว	กส็ามารถ
บอกเรื่องราวอะไรต่างๆ	 ได้
อย่างมากมาย
	 อย ่างน ้อยที่ สุด	 เป ็น
ประจักษ์พยานว่า	หลวงพ่อ 
พ ร ะ ค รู ธ ร ร ม ธ ร สุ ม น ต ์ 
นนฺทโิก	พระดีอกีรปูหน่ึงของ 
คณะสงฆ์ไทย	 เคยมีชีวิตอยู	่
ณ	 สถานที่แห่งนี้	 เป็นเจ้า
อาวาส	 เป็นหลวงพ่อที่ชาว
วัดจากแดง	 รักและเคารพ
ตลอดมาและตลอดไป
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ผู้ทรงธรรม เคารพพระวินัย
หาได้ยากในยุคปัจจุบัน

อาจริยบูชา
พระอาจารย์สันติ อุตฺตมปญฺโญฺ

	 ๗	 ปีที่แล้ว	 ในวันท่ี	 ๓	 มกราคม	 	 ๒๕๕๕		 
ข้าพเจ้าได้เดินทางเพื่อไปกราบเยี่ยมท่านพระ
อาจารย์สุมนต์	 ที่วัดป่าธารน�้าทิพย์	 อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา	และได้ปรารภเรื่องการท�าหนังสือ 
ครบรอบคล้ายวนัเกดิ	๘๐	ปี		ของท่านพระอาจารย์ 
สุมนต์	 นันทิโกขึ้น	 ท่านพระอาจารย์ได้กล่าว 
ขึ้นว่า	 “ไม่เห็นด้วยท่ีจะทําหนังสือส่วนบุคคล 
มาสรรเสริญเยินยอกัน ไม่เห็นได้อะไร ทําไม 
ไม่แปลพระคมัภร์ี  ฎีกาต่างๆ  ทีย่งัเป็นภาษาบาล ี
อยู่ อย่างเช่น ฎีกาธรรมบท หรือธรรมบทวิวรณ์ 
เป็นต้น”	ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวตอบว่า	“กลุ่มพระ 
ภกิษุทีส่มัมนาพระวินยักนัทกุปี		ในขณะนี	้	ได้เริม่ 
แจกงานแปลฎีกากันไปบ้างแล้ว”	 ท่านพระ 
อาจารย์สุมนต์ก็ได้ช่ืนชมยินดีต่อผู้ที่ให้ความ 
ส�าคัญกับพระศาสนา	 ประพฤติปฏิบัติตามพระ 
ธรรมวินัย	 แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรต่อ 
พระศาสนา	และไม่ได้ให้ค่า	ไม่ได้ให้ความส�าคัญ 
กับตนเอง	 ไม่ได้ติดข้องพอใจ	 กับลาภ	 ยศ	 ค�า 
สรรเสริญต่างๆ

	 แม้ว่า	 ท่านพระอาจารย์สุมนต์จะมุ ่งแต ่
ศึกษาพระธรรมค�าสอน	 และท�างานเผยแผ่ 
พระศาสนา	 โดยไม่ค�านึงถึงสิ่งตอบแทน	 ไม่ว่า 
จะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์	 หรือลาภปัจจัยไทย- 
ธรรม	 ค�าสรรเสริญเยินยอต่างๆ	 แต่ในฐานะที่ 
ข้าพเจ้าเป็นผู ้เคยได้รับถ่ายทอดความรู ้	 จาก 
ท่านพระอาจารย์สุมนต์มาพอสมควร	จึงใคร่ที่จะ 
เขียนถึงความประทับใจ	 และคุณธรรมของท่าน 
พระอาจารย์ไว้เพื่อเป็นปฏิการะบ้าง	 ตามแต่ 
ก�าลังสติปัญญาจะสามารถกระท�าได้

ย้อนอดีต กาลเวลาท่ีหวนกลับคืนมาไม่ได้
 ข้าพเจ ้าได ้รู ้ จักกับท่านพระครูธรรมธร 
สุมนต์	 นันทิโก	มาต้ังแต่	พ.ศ.	๒๕๓๓	 นับเป็น 
เวลา		๓๐		กว่าปีมาแล้ว	ในขณะนั้น	ข้าพเจ้าเป็น 
พระภิกษุมพีรรษา	๖	เคยได้ไปพ�านักทีว่ดัจากแดง 
ชั่วคราว	จึงได้ทราบว่าท่านพระครูธรรมธรสุมนต ์
นันทิโก	นอกจากเป็นเจ้าอาวาสวัดจากแดงแล้ว 
ยังเป็นผู้อ�านวยการส�านักเรียนอภิธรรมโชติกะ



วิทยาลัย	 วัดมหาธาตุฯ	 อีกด้วย	 ได้เคยสนทนา
ธรรมกับท่านบ้าง	และได้ทราบว่า	ท่านเป็นผู้ทรง 
พระอภิธรรม		โดยเฉพาะมีความช�านาญในคัมภีร์
มหาปัฏฐานอย่างหาตัวจับได้ยาก	อีกทั้งยังเป็นผู้ 
ใฝ่เรียน	 ใฝ่รู้	 ใคร่ในการสนทนาธรรมและชอบ
ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์การเรียนการสอน	 มี
อัธยาศัยในการสอนเป็นชีวิตจิตใจ	 เพื่อสืบทอด
และเผยแผ่พระศาสนา	ชอบคิดใคร่ครวญในหลัก
ธรรมอยู่เสมอ
 “ชีวิตของพระภิกษุ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสำร 
ผู ้ ท่ีจะประพฤติปฏิบัติให ้ตรงตำมพระธรรม 
และพระวินัยนั้น เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยำก โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง ในสมัยที่อธรรมวำทีมีก�ำลัง อวินยวำท ี
ครองเมือง เป็นสมัยที่มีกำรพัฒนำวัตถุกำมกัน 
อย่ำงเฟื่องฟู ค่ำนิยมในกำรบริโภคกำม ซ่ึงมำใน 
รูปของลำภ ยศ สักกำระ สรรเสริญ จึงแพร่หลำย 
ไม่วำยเว้น แม้กระทั่งบรรพชิตผู้สละเรือน สละ 
ทรัพย์สมบัติ ทิ้งแม้บุตรภริยำ มำรดำบิดำมำ
แล้ว”	นี้เป็นบทสนทนาส่วนหนึ่ง	ที่ท่านพระครู
ธรรมธรสุมนต์มักจะปรารภให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ
	 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รู ้จักกับท่านพระครู
ธรรมธรสุมนต์ได้ไม่นาน	 ก็ได้เที่ยวจาริกไปยัง 
สถานที่ต่างๆ	 ในหลายๆ	 จังหวัด	 เพื่อศึกษาหา 
ความรู ้ เ พ่ิมเติมและปฏิบัติธรรม	 รักษาพระ
วินัย	 เป็นเวลาถึง	 ๔	 ปี	 จึงมีเหตุให้ได้มาจ�า
พรรษาที่วัดจากแดงในพรรษาที่	 ๑๐	 เพราะได้
รับนิมนต์ให้มาช่วยงานพระศาสนาให้มูลนิธิ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ	
ประกอบกับความคิดที่จะศึกษาคัมภีร ์มหา-
ปัฏฐานจากท่านพระครูธรรมธรสุมนต์ด ้วย	
เนื่องจากศึกษาอ่านด้วยตนเองไม่เข้าใจ	 จึง
ได้มาขอความกรุณาจากท่านพระครูธรรมธร
สุมนต์	 เพื่อจ�าพรรษาที่วัดจากแดง	 และขอ 

ศึกษาคัมภีร์มหาปัฏฐานจากท่านด้วย	ซ่ึงท่านก็
มีเมตตาให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี	ทั้งที่พัก
จ�าพรรษาและวิชาความรู้

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ
 เมื่อมาอยู่จ�าพรรษากับท่านพระครูธรรมธร
สุมนต์	 และเริ่มศึกษาคัมภีร์มหาปัฏฐาน	 ไม่ได้ 
มีการเปิดชั้นเรียน	 และไม่ได้เรียนไปตามล�าดับ 
คัมภีร์	 เพราะในขณะน้ัน	 มีข้าพเจ้ามาศึกษา 
คัมภีร์มหาปัฏฐานเพียงรูปเดียว	 และพอมีพื้น 
ฐานอภิธัมมัตถสังคหะ	 ๙	 ปริจเฉทมาบ้างแล้ว 
ท่านจึงแนะน�าวิธีการศึกษาและเทคนิคในการ 
เรยีนรูใ้ห้	พร้อมทัง้น�าเอกสารและต�าราทีเ่ก่ียวกับ 
คัมภีร ์ป ัฏฐานมากมาย	 มาให้ศึกษาค้นคว้า 
เพิ่มเติม

สมานตฺตตา - การมีตนเสมอ  ไม่ถือตัว
 ท่านให้ความสนิทสนมเป็นกันเองอย่างดี		
เป็นพระมหาเถระที่ไม่มีการถือเนื้อถือตัว	 บาง
ครั้งก็เดินมาสนทนาธรรมถึงที่พักของข้าพเจ้า	
บางทีท่านขบคิดปัญหาธรรมะบางข้อได้	 ก็ถือ
คัมภีร์เดินมาสนทนาด้วย	 ท�าให้ข้าพเจ้าเคารพ
เกรงใจท่านมาก	 และหากท่านได้ทราบว่าพระ
ภิกษุ	สามเณร	หรืออุบาสก	อุบาสิกาผู้ใด	ที่ใคร ่

ช่วยกันสืบสำนปณิธำนของหลวงพ่อด้วยกำรศึกษำธรรม



ในการศึกษาพระอภิธรรม	 หรือศึกษาพระ- 
ไตรปิฎกด้วยความเคารพ	 ท่านพระครูธรรมธร
สุมนต์ก็จะให้ความเป็นกันเองอย่างมาก	 จนใน
ภายหลัง	 ข้าพเจ้าจึงเรียกท่านด้วยความคุ้นเคย
ว่า	“ท่านพระอาจารย์สุมนต์”

ให้ความสําคัญต่อสานุศิษย์ และงานเผยแผ่ 
พระศาสนา
	 ท่านพระอาจารย์มีวิธีการสอนที่ต่างจาก
อาจารย์อ่ืน	 ท่านพยายามสรรหาวิธีที่จะท�าให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของพระธรรม	 ซึ่งก็มีบาง
ส่วนที่แสนยาก	แต่ท่านก็ท�าให้เข้าใจได้โดยการ 
ท�าตารางบ้าง	แผนผังบ้าง	ท�าแผ่นพบับ้าง	ท�าแผ่น 
เล่ือนให้บ้าง	ท�าจานและนาฬิกาภาพมหาปัฏฐาน 
แจกบ้าง		สอนให้ท่องพระพทุธพจน์		ทีเ่ป็นตวับาลี 
จากพระไตรปิฎกบ้าง	ฯลฯ	ท�าให้นักศึกษาสนใจ			
เข้าใจและเข้าถึงพระพุทธพจน์ได้ดียิ่งขึ้น
	 เมื่อเริ่มศึกษาคัมภีร์		มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้า
ปรารภกับท่านพระอาจารย์สุมนต์ว่า	คัมภีร์มหา- 
ปัฏฐาน	 หลักสูตรชั้นมหาอาภิธัมมิกะเอก	 ของ 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยนั้น	 อ่านเข้าใจได้ยาก 
ข้าพเจ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ	 ท�าไมจึงเข้าใจยาก
อย่างนี	้	ท่านพระอาจารย์สมุนต์แนะน�าว่า		ให้อ่าน 

จากข้างหลังมาข้างหน้า	 คือ	 เริ่มจากวจนัตถะ 
และค�าอธิบายปัจจัยแต่ละปัจจัยก่อน	แล้วค่อย 
มาศกึษาบทสรปุปัจจยั	๒๔		โดยนัยต่างๆ	จากน้ัน 
ก็ให้ศกึษาสรปุเน้ือความ	๓	ประการ	ในปัจจัย	๒๔	 
หรือปัจจัย	๔๗	แล้วจึงค่อยมาศึกษาบาลีนิทเทส	 
เรื่องฆฏนา	(กลุ่มของปัจจัย)	สภาคะ	(ปัจจัยที่ม ี
องค์ธรรมเหมือนกัน	เข้ากันได้ทีละคู่)	และปัญหา
วารวิภังค์เป็นล�าดับสุดท้าย	 เมื่อข้าพเจ้าศึกษา
ตามที่ท่านแนะน�า	 ก็ท�าให้เข้าใจได้	 สามารถไป 
ค้นคว้าศกึษาต่อในคมัภร์ีปัฏฐาน	พระอภธิรรมปิฎก 
ได้สะดวกขึ้น	 การมีครูบาอาจารย์หรือกัลยาณ- 
มิตรคอยแนะน�า	 ก็ท�าให้ได้ปัญญา	 ทุ่นเวลาใน
การศึกษาอย่างน้ีเอง

สมณะ ผู้สงบจากบาป ทุจริต
 ท่านพระอาจารย์สมุนต์เป็นผูร้กัสงบ	ไม่ชอบ 
อึกทึกครึกโครม	จึงท�าให้มีปัญหากับกรรมการวัด 
ทีช่อบจัดงานประจ�าปี		โดยให้มลีเิกละครโขนหนัง 
อยู่เนืองๆ	แต่ท่านก็มีขันติ	เมตตา	พยายามชี้แจง
ให้ญาติโยมเหล่านั้นจัดงานให้เพลาลง	โดยมุ่งให ้
เป็นไปในการกุศล	เช่น	จัดกิจกรรมให้มีการสวด 
มนต์	สวดพระปริตรป้องกันภัย	สวดพระไตรปิฎก
ตลอดปีเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาสวดและครอบ 
ครวั	กม็ผีลท�าให้ผู้คนมาสวดมนต์เป็นจ�านวนมาก 
 “ลำภ สกักำระและสรรเสรญิ ทำรณุโหดร้ำย 
หยำบคำย เป็นอันตรำยแก่กำรบรรลุธรรมอัน
เกษมจำกโยคะ อันไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งไปกว่ำ”
                                (ลำภสักกำรสังยุต ส�. นิ.)               

 ท่านพระอาจารย์สุมนต์สอนธรรมมาหลาย
สิบปี	 มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย	 ทั้งคฤหัสถ์และ 
บรรพชติ	ระดบัทีเ่ป็นเศรษฐ	ีเป็นคณุหญงิคณุนาย 
ก็มีมาก	 แม้ว่ามีผู ้ปวารณาให้ขอปัจจัย	 ๔	 ได ้
แต่ท่านพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้เอ่ยปากขออะไร หลวงพ่อเมตตำมำเป็นประธำนงำนฉลองต�ำรำเรียน

๔๘62



จากใคร	ถึงกระนั้นก็มีผู้ถวาย 
ปัจจัย	 ๔	 ที่มาในรูปของตัว 
เงินเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งท่าน 
พระอาจารย์ก็ไม่เคยเอาไป 
ใช้บ�ารุงบ�าเรอในทางส่วนตัว 
แต ่น�าไปใช ้ ในกิจการของ 
สงฆ์	 สร ้างกุฏิ 	 วิหาร	 โรง
อุโบสถ	 และพระเจดีย์	 ที่ท�า
ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
ได้อย่างสูงสุด

สร้างพระเจดีย์สมันตมหา
ปัฏฐาน บูชาพระรัตนตรัย
 ท่านพระอาจารย์มีด�าริให้สร้างพระเจดีย์ 
สมนัตมหาปัฏฐาน	มี	๓	ช้ัน	โดยมีแนวความคดิว่า	
ชั้นบนสุด	เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสำรีริกธำต ุ 
ซึ่งท ่านพระอาจารย ์ได ้ให ้ข ้าพเจ ้าและคณะ 
ญาติโยมผู้มีศรัทธา	 จาริกบุญไปอัญเชิญมาจาก 
วดัไทยพทุธคยา	ประเทศอนิเดีย	เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๔๗	 
และพระบรมธาตุส่วนอื่น	 ที่ผู้มีจิตศรัทธาน�ามา 
ถวายไว้	 เพื่อให้ท่านสาธุชนได้กราบไหว้บูชา 
สักการะ	 เป ็นพุทธานุสสติ	 เป ็นมงคลชีวิต 
ท�าให้เจริญสุขในปัจจุบัน	และเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา 
ปีติปราโมทย์	 ซึ่งเป็นส่วนของอริยทรัพย์	 ที่จะ 
ติดตัวตามไปได้	 ในระหว่างเดินทางไปในวัฏฏะ 
อันยาวไกล	 จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง 
คือพระนิพพาน	 ชั้นกลำง	 เป็นที่ประดิษฐาน 
พระไตรปิฎก และคัมภีร์ส�าคัญในพระพุทธ-
ศาสนา	 อันเป็นส่วนของพระธรรม	 เป็นค�าสอน 
ขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ซึ่งเป็น 
มรดกมอบไว้ให้เป็นสิ่งแทนพระองค์	 ตามพระ- 
พุทธด�ารัส	 ที่ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์เถระ 
ไว้ว่า

   “ดูก ่อนอำนนท์ บำงที 
พวกเธอจะพึ งมีควำมคิด 
อย ่ำงนี้ว ่ำ ปำพจน์มีพระ-
ศำสดำล่วงแล้ว พระศำสดำ 
ของพวกเรำไม่มี ข้อนี้พวก
เธอไม่พึงเห็นอย่ำงน้ัน ธรรม
ก็ดี วินัยก็ดีอันใด ที่ เรำได้
แสดงแล้ว บัญญัติไว้แล้วแก ่
พวกเธอ ธรรมและวนัิยอนัน้ัน 
จักเป็นศำสดำของพวกเธอ 
โดยกำลล่วงไปแห่งเรำ” 
(มหำปรนิิพพำนสตูร ท.ี มหำ.) 

 พระธรรมวินัยอันเป็นค�าสอน	เป็นตัวพระ-
พุทธศาสนานั้น	มิได้มีเอาไว้กราบไหว้บูชาเท่านั้น		
แต่มีไว้ให้ศึกษา	 แล้วน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัต ิ
จึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มาก	 ทั้งแก่ตนเองและ 
แก่สังคมส่วนรวม	 สมดังท่ีตรัสไว้ว่า	 “ธมฺมจำรี 
สุข� เสติ ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจำรึ ธรรมแลย่อมรักษำ 
ผู้ประพฤติธรรมเป็นนิตย์ ธรรมและอธรรม มีผล 
ไม่เสมอกัน คอื ธรรมย่อมน�ำไปสูส่คุติ  ส่วนอธรรม 
ย่อมน�ำไปสู่นรก” ฯลฯ
 ผู้ที่น้อมระลึกถึงคุณของพระธรรม	อันได้แก	่	
มรรค	๔	ผล	๔	พระนิพพาน	๑		และปรยิตัสิทัธรรม		
๑	 เป็นธัมมานุสสติ ท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะ 
เกิดปีตปิราโมทย์ได้	เมือ่ได้ทราบว่า	โลกุตตรธรรม 
๙	 เป็นสรณะ	 เป็นที่พึ่ง	 ท�าให้พ้นจากอบายภูมิ 
และพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จริง	 และพระปริยัติ 
ธรรม	ก็เป็นแนวทางที่ท�าให้เข้าใจข้อปฏิบัติ	เพื่อ 
ที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมเหล่าน้ัน	 เพราะฉะน้ัน 
จึงควรศึกษา	ทรงจ�าพระธรรมวินัย	อันเป็นปริยัต ิ
สัทธรรมด้วยความเคารพ	 และควรต้ังใจปฏิบัติ
ตามค�าสอนด้วยความเคารพ	
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 ชั้นล่ำงสุด เป็นห้องประชุมและห้องเรียน 
ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกา 
ได้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมค�าสอน 
แล้วน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติ	 ซึ่งบางครั้งก็ได ้
ใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐาน	 เจริญสมถวิปัสสนา 
เพื่อความเป็นพระอริยสงฆ์ในกาลต่อไป
	 เมื่ออยู่ในชั้นล่างนี้	จึงควรน้อมระลึกถึงคุณ
ของพระสงฆ์	 ผู้ปฏิบัติดี	 ปฏิบัติตรง	ปฏิบัติเพื่อ 
บรรลุอริยมรรค	ปฏิบัติสมควรแก่ของค�านับ	ควร 
แก่การต้อนรับ	ควรแก่ทักษิณาทาน	ควรแก่การ 
ท�าอัญชลี	 พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญ 
ของโลกไม่มีนาบญุอืน่ยิง่ไปกว่า	การระลกึอย่างนี ้
เป็น	 สังฆานุสสติ ย่อมท�าให้เกิดศรัทธา	 ปีติ 
ปราโมทย์ได้เหมอืนกนั	การนยิมชมชอบ	และระลกึ 
ถึงพระอริยสงฆ์อยู ่อย่างนี้	 ใจย่อมเกิดศรัทธา 
ปีติ	และน้อมไปเพื่อความเป็นพระอริยสงฆ์
	 สรปุได้ว่า	การสร้างพระเจดย์ีบรรจพุระบรม- 
สารีริกธาตุองค์นี้	ท่านพระอาจารย์ให้สร้างโดย
ปรารภพระรัตนตรัย	อันเป็นหลักของพระพุทธ
ศาสนา	เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	และเป็นที่พึ่งของ
ชาวประชาพุทธมามกะเป็นส�าคัญ	ทั้งยังได้ตั้งช่ือ 
พระเจดีย์ว่า สมนัตมหาปัฏฐาน เป็นการให้ความ 
ส�าคัญแก่คัมภีร์มหาปัฏฐานที่ท่านพระอาจารย ์
ชื่นชอบ	 ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ลึกซึ้งและยากที่สุดใน 
พระพุทธศาสนา	จนเป็นเหตุให้ผู้ที่ส่ังสมบุญและ 
ปัญญามาน้อย	ไม่อาจจะศึกษาจนเข้าใจได้	และ 
เพื่อเป็นอนุสรณ์	 วอนให้ท่านสาธุชนผู้มีปัญญา 
หรือผู้ที่ปรารถนาจะอบรมเจริญปัญญาได้ทราบ 
ว่า	คัมภีร์มหาปัฏฐานนี้ จะเป็นคัมภีร์แรกที่จะ 
เสื่อมสูญอันตรธานไปก่อนคําสอนในส่วนอื่นๆ 
เพราะความลึกซ้ึง และความเสื่อมแห่งปัญญา 
รวมทั้งความเกียจคร้านในการศึกษาทรงจํา
ของท่านสาธุชนทั้งหลายเองด้วย

	 เมือ่ได้ความรูท้างด้านพระอภธิรรมจากท่าน 
พระอาจารย์สุมนต์พอสมควรแล้ว	 เป็นธรรมดา 
ของข้าพเจ้าที่จะไม่อยู่จ�าพรรษาซ�้าที่	 จึงเที่ยว 
จาริกไปอยู่ในวัดต่างจังหวัด	 แต่ก็ได้เดินทางมา 
ช่วยแสดงพระธรรมพระวินัย	ที่วัดบวรฯ	ร่วมกับ 
ท่านอาจารย์ผู้เป็นฆราวาสท่านหนึ่ง	เป็นประธาน 
มูลนิธิฯ	และที่ธรรมสถานจุฬาฯ	เป็นประจ�า

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
 เวลาผ่านไปอีก	๒	ปี	ที่ท�างานเผยแผ่ธรรม 
ร่วมกับท่านอาจารย์ฆราวาสผู ้นั้น	 ซึ่งเป็นที่ 
เคารพนับถือของข้าพเจ้าอย่างมาก	 แต่เพราะ 
อาจารย์ท่านนี้ไม่สนับสนุนความเป็นบรรพชิต 
เพราะเข้าใจว่า	ในยุคนี้บรรพชิตปฏิบัติพระธรรม 
วินัยได้ล�าบากกว่าคฤหัสถ์	 ประกอบกับการ
คลุกคลีกับคฤหัสถ ์มากเกินไป	 อีกทั้งความ
รอบรู้ในพระวินัยยังไม่เพียงพอ	 เพราะไม่มีคร ู
บาอาจารย์ที่ทรงพระวินัยที่จะให้ความแจ่มแจ้ง 
ได้	 ท�าให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนใจในเรื่องข้อปฏิบัติ 
พระวินัยบางข้อ	 รวมทั้งบุญกุศล	 ในความเป็น 
พระภิกษุของข้าพเจ้าได้หมดลงด้วย	 จึงท�าให้ 
ข้าพเจ้าน้อมใจไปในความเป็นคฤหัสถ์	 ก่อนจะ 
ลาสิกขาก็ยังได้ไปปรึกษากับท่านพระอาจารย ์
สุมนต์	เพราะภายในใจส่วนลึก	ก็ยังรักความเป็น 

บรรยำกำศชั้นเรียน ในสมัยที่ท่ำนยังสอนพระลูกศิษย ์
ด้วยควำมเมตตำ และมีควำมสุขยิ่ง
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ลำยมือของหลวงพ่อบนกระดำนสอนศิษย์

ตู้หนังสือของหลวงพ่อเต็มไปด้วยต�ำรำพระธรรม

บรรพชิตอยู่	 ซึ่งท่านพระอาจารย์ก็ไม่สามารถ 
ห้ามปรามทักท้วงแต่อย่างใด
	 ในที่สุด	พรรษาที่	๑๒	ข้าพเจ้าก็ได้กลับมาสู่ 
ความเป็นคฤหัสถ์	แต่ก็ยังเก็บบาตรจีวรไว้เป็นที ่
ระลึก	เม่ือลาสิกขาแล้วก็ไม่ได้ไปท�าอย่างอื่น	แต่
ได้ท�างานช่วยเผยแผ่พระธรรมวินัยให้มูลนิธิฯ		
โดยไม่รับสิ่งตอบแทนเป็นค่าครองชีพแต่อย่างใด		
เนื่องจากมีญาติที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
คอยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ
	 ท่านพระอาจารย์สุมนต์เป็นผู ้ทรงธรรม 
สมกับชื่อ	พระครูธรรมธร	ท่านเข้าใจหลักธรรม 
ทั้งในด้านปริยัติและหลักการด้านปฏิบัติ	 ซึ่ง 
ข้าพเจ้าก็ได้อาศัยท่านพระอาจารย์สุมนต์ท่านนี้ 
แหละ	 ที่ให้แนวทางในการตัดสินใจ	 เพื่อความ 
ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัย	 และแสดงความจงรัก 
ภักดีต่อพระรัตนตรัย	จากเหตุการณ์ที่จะเล่าดัง
ต่อไปนี้	...

การเข้าถึงพระรัตนตรัย มาจากการศึกษาพระ
ไตรปิฎก
	 เมื่อได้ลาสิกขามาช่วยงานเผยแผ่ให้มูลนิธิฯ	
เต็มตัว	 จนท่านอาจารย์ผู ้เป็นประธานมูลนิธิฯ	
ไว้ใจ	ให้เปิดสอนพระไตรปิฎก	วิสุทธิมรรค	และ 
อภิธัมมัตถสังคหะ	ปริเฉทต่างๆ	รวมทั้งแนวทาง 
การเจริญวิปัสสนา	ตามความเข้าใจของอาจารย์
ท่านนี้	ซึ่งขณะนั้น	ข้าพเจ้าเข้าใจว่า	เป็นแนวทาง
ที่ถูกต้องตรงกับพระไตรปิฎก	 แต่ยิ่งสอนตาม 
พระไตรปิฎกและคัมภีร์มากเท่าไร	ก็ยิ่งเห็นความ 
แตกต่างในแนวทางการปฏิบัติของอาจารย์ท่าน
นี้	 แม้ความเข้าใจทางด้านปริยัติก็ยังขัดกันกับ
พระไตรปิฎกและอรรถกถา	ด้วยความเคารพใน
ตัวอาจารย์	จึงท�าให้ข้าพเจ้ายังไม่กล้าโต้แย้งหรือ
แสดงออกว่า	เริม่มคีวามคลางแคลงสงสยั		ไม่มัน่ใจ 
ในตัวอาจารย์เสียแล้ว	ท�าอย่างไรดี	?	เคารพใน 
ตัวอาจารย์ก็เคารพ	 เพราะท่านถ่ายทอดความรู้
ด้านปริยัติให้มากมาย	 แนะน�าเทคนิคการแสดง
ธรรม	การตรวจทานจัดท�าหนังสือ	ฯลฯ	แต่การ 
แสดงธรรมผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมค�าสอน 
ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	เป็นการกล่าว 
ตู่พระตถาคต	 มีโทษอย่างมหันต์	 ท�าให้ข้าพเจ้า
เกิดความลังเลใจ	ฟุ้งซ่าน	และไม่อยากจะแสดง
ธรรมหรือสอนธรรมะ	จึงได้ไปกราบเรียนปรึกษา
กบัท่านพระอาจารย์สมุนต์	ท่านกใ็ห้ค�าแนะน�าว่า 
พระรัตนตรัยอยู่ในพระไตรปิฎก ถ้ากล่าวธรรม 
โดยไม่ศึกษาให้เข้าใจเสียก่อน หรือไม่แสดง 
ธรรมตามพระไตรปิฎก จะถือว่าเคารพพระ 
รัตนตรัยได้อย่างไร การยึดถือในบุคคลเกินกว่า 
พระรัตนตรัย เป็นอคติ ทาํให้กล่าวตูแ่ละล่วงเกิน 
พระพทุธวจนะ ซึง่มโีทษมาก และเป็นการทําลาย 
พระศาสนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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บุคคลรู้แจ้งธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง 
แสดงแล้วจากผูใ้ด พงึนอบน้อมผูน้ัน้โดยเคารพ 
เหมือนพราหมณ์นอบน้อมบูชาไฟ ฉะนั้น
 ข้าพเจ้าจึงตกลงใจได้ว่า	ควรซื่อตรง	เคารพ 
รักภักดีต ่อพระรัตนตรัยมากกว ่าในตัวของ 
อาจารย์	ถ้าอาจารย์ท่านใดสอนให้มศีรทัธามัน่คง 
ในพระรัตนตรัย	จึงควรเคารพรักในอาจารย์ท่าน 
นั้น	แต่ถ้าฟังค�าสอนแล้ว	เสื่อมศรัทธาจากพระ- 
รัตนตรัย	ก็ควรรีบลาจากอาจารย์ท่านนั้นโดยเร็ว 
เมื่อตัดสินใจได้อย่างนี้	 ตามค�าแนะน�าของท่าน 
พระอาจารย์สุมนต์	 จึงท�าให้ข้าพเจ้ามุ ่งสอน 
พระธรรมตามพระไตรปิฎก	อรรถกถา	และคมัภีร์ 
ต่างๆ	จนเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องออกจากมูลนิธิฯ 
เพราะสอนพระธรรมขัดกับอาจารย์ท่านนั้น	 ซึ่ง 
ก็เป็นโชคดีอย่างหาที่สุดมิได	้ที่ไม่ต้องแสดงธรรม 
ตามความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใด	 อันเป็นสัทธรรม 
ปฏิรูป	เป็นธรรมที่ดัดแปลง	ปรุงแต่งให้น่าสนใจ 
ให้ง่าย	ไม่ต้องเรียนมาก	ไม่ต้องคิดมาก	ไม่ต้อง 
จ�ามาก	 ตามความต้องการของผู้มีปัญญาน้อย 
แต่ไม่คล้อยตามพระไตรปิฎกและอรรถกถา
	 ในกาลต่อมา		ข้าพเจ้าจงึได้สมาทาน		โดยตัง้ใจ 
ว่า	จะศึกษา	กล่าวธรรม	แสดงธรรมและปฏิบัติ 
ธรรมตามพระไตรปิฎก	และอรรถกถา		ฎกีาเท่านัน้ 

ไม่คล้อยตามครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่สอน 
ธรรมแตกต่างจากพระไตรปิฎก	อรรถกถาและฎกีา
	 ต้องขอกราบอนุโมทนาแด่ท่านพระอาจารย์ 
สุมนต์ที่ให้แนวความคิด	 และข้อวินิจฉัยอันเป็น 
หลักธรรม	 ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้ากล้าตัดสินใจเลือก 
ศึกษาและปฏิบัติตามพระไตรปิฎก	อันเป็นหลัก 
ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 โดยสามารถ 
แยกแยะได้	 ระหว่างความยึดมั่นในตัวบุคคล 
ผู้เป็นอาจารย์	กับพระรัตนตรัย	ซึ่งเข้าถึงได้จาก 
การศึกษาพระไตรปิฎก	พร้อมทั้งอรรถกถา
	 สัทธรรมปฏิรูปท่ีสอนกันอยู่ในปัจจุบันนี้มี
มากมาย	ทั้งด้านปริยัติที่เบี่ยงเบนไปเพื่อกามคุณ		
เพื่อประกาศนียบัตร	 และด้านปฏิบัติเพื่อลาภ 
สกัการะต่างๆ	สงัเกตได้จากส�านักปฏบิตั	ิทีผ่ดุขึน้ 
มากมายเหมือนดอกเห็ด	 ซึ่งค�าสอนไม่ค่อยจะ 
ตรงกัน	และที่ส�าคัญคือยังไม่ตรงทีเดียวกับพระ
ไตรปิฎก	 แล้วจะมีสักก่ีคน	 ที่ศึกษาค้นคว้าจาก
พระไตรปิฎก	จนรู้ได้ว่า	ค�าสอนส่วนไหนตรงหรือ
ส่วนไหนไม่ตรงกับพระไตรปิฎกและอรรถกถา		
	 ข้าพเจ้าจึงตั้งใจว่า	 จะทุ ่มเทใส่ใจศึกษา 
ค้นคว้า	 ปฏิบัติ	 แล้วน�ามาเขียน	 ถ่ายทอดเป็น 
หนังสอื	เพือ่ให้เหน็ความแตกต่างระหว่างค�าสอน 
ทั้งที่เป็นปริยัติ	และการปฏิบัติจากพระไตรปิฎก 
อรรถกถาและฎีกา	 กับค�าสอนของครูอาจารย์ 
ในยุคปัจจุบัน	 ซ่ึงท่านพระอาจารย์สุมนต์จะพูด 
ตอกย�้ากับข้าพเจ้าเสมอ	เมื่อมีการสนทนาธรรม 
กัน	 ให้ยึดพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกเป็น 
ใหญ่ อย่ายึดถือบุคคลเป็นใหญ่ 

ให้สถานท่ีแสดงธรรม เท่ากับให้เสนาสนะทาน
และธรรมทาน
 นอกจากท่านพระอาจารย์สุมนต์จะให้ความ
รู้	ให้แนวความคิดและการตัดสินใจในการแสดง

คัมภีร์มหำปัฏฐำนที่หลวงพ่อมุ่งมั่นรักษำและสืบทอดไว้
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ธรรมตามพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 โดยยึดถือ
พระรัตนตรัยเป็นหลักแล้ว	ท่านยังให้ความช่วย
เหลือทางด้านสถานที่แสดงธรรมอีกด้วย	เพราะ
เมื่อข้าพเจ้าออกจากมูลนิธิฯ	ใหม่ๆ	มีผู้ที่ติดตาม 
ออกมาจากมูลนิธิฯ	 ด้วยหลายสิบคน	หลายคน 
อยากให้ชี้แจง	 และแสดงเหตุผลตามพระธรรม 
วินัยที่ออกมาจากมูลนิธิฯ	และข้าพเจ้าก็ต้องการ 
ปลดเปลื้องแก้ไขค�าพูดอันเป็นมิจฉาวาจา	 ที่ได้ 
กล่าวหรือแสดงธรรมตามครูบาอาจารย์	ซึ่งผิดไป 
จากพระธรรมวินัยด้วย	จึงชักชวนกันหาสถานที่ 
เพื่อจะได้มีการเรียนการสอน	เนื่องจากยังคงไป 
ท�าบุญถวายทานที่วัดจากแดงเนืองๆ		จึงปรารภ 
กับท่านพระอาจารย์	เรื่องสถานที่เรียน	ท่านพระ 
อาจารย์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือทันที	 โดยติดต่อ 
กับลูกศิษย์ของท่าน	 ซึ่งมีอาคารห้องเรียนอยู่ที่ 
ตึกชาญอิสระ	 ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาฯ	 ซึ่ง 
ลูกศิษย์ท่านนั้นก็ยินดีให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่า
ใช้จ่ายแต่อย่างใด	 ต้องขออนุโมทนาขอบคุณ
อย่างยิ่งมา	ณ	ที่นี้ด้วย			
	 ข้าพเจ้าและนักศึกษาหลายท่านจึงได้มี 
โอกาสเปิดการเรียนการสอนกัน	เป็นการขอขมา 
ต่อพระรัตนตรัยที่ได้ล่วงเกิน	โดยการกล่าวธรรม 
หรือแสดงธรรมที่ผิดไป	 จากค�าสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	แม้ว่าเป็นความเข้าใจผิด	หรือ 
ด้วยความไม่ตั้งใจก็ตาม

	 หลังจากท่ีได้เปิดการเรียนการสอน	เป็นการ
แก้ไขความผิดพลาด	 และขอขมาพระรัตนตรัย
มาระยะหน่ึง	ท่านประธานมูลนิธิรักษ์ธรรมก็ได้ 
เชิญให้ข้าพเจ้าไปสอนท่ีมูลนิธิฯ	 ต่อมาข้าพเจ้า 
ได้พบและสนทนากับท่านพระอาจารย์สมบัต ิ
นันทิโก	ได้รับความรู้	และแนวทางในการศึกษา 
การปฏิบัติจากท่านพอสมควร	 ได้ทราบว่าท่าน 
มีไหวพริบปฏิภาณในการศึกษาและการสอน 
มาก	 เนื่องจากได้อ่านและค้นคว้าศึกษาจาก 
พระไตรปิฎก	อรรถกถามาอย่างมาก	จนช�านาญ 
จึงกราบนิมนต์ให้ท่านไปสอนแทนที่มูลนิธิรักษ ์
ธรรม	ซึง่ท่านกไ็ม่ปฏเิสธ	ส่วนข้าพเจ้าได้อยูศ่กึษา 
และอุปัฏฐากท่านไม่นาน	 จึงขอโอกาสไปไหว ้
พระเจดีย์	และหลีกเร้นศึกษาเพิ่มเติม	จนเกือบ 
๒	ปี	ก็มีนักศึกษาหลายท่านติดต่อมา	ขอให้เปิด 
การเรียนการสอนขึ้นอีก	 ข้าพเจ้าไหว้พระเจดีย์ 
ขอขมาพระรัตนตรัย	จนคลายจากกุกกุจจะบ้าง 
แล้ว	 จึงคิดจะแก้ตัว	 แนะน�าในสิ่งที่ได้ค้นคว้า
ศึกษาจากพระไตรปิฎก	อรรถกถาเพิ่มเติมขึ้นอีก	
ได้ไปปรึกษากับท่านพระอาจารย์สุมนต์	 ท่านก็
กรุณาให้มาเปิดการเรียนการสอนที่วัดจากแดงได ้

พบผู้ท่ีศึกษาและรักษาพระวินัย จึงได้เกิดใหม่ 
ในพระพุทธศาสนา
 เป็นเวลาเกือบ	๒	ปี	 ที่ได้ศึกษาร่วมกันกับ 
นักศึกษาที่วัดจากแดง	 ได้ปรึกษาข้อธรรมจาก
ท่านพระอาจารย์สุมนต์อยู่เสมอ	จนกระทั่งได้พบ 
พระภิกษุ		๒	รูป	ผู้ศึกษารอบรู้ภาษาบาลี		ค้นคว้า
พระไตรปิฎก		โดยเฉพาะพระวนัิยปิฎก	เรยีกได้ว่า		 
เป็นผู้รู้ดีและรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดทีเดียว		 
ท�าให ้ข ้าพเจ ้าเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ 
พระมหาเปรียญ	เพราะเคยพบเห็นและเข้าใจว่า 
พระภิกษุที่เป็นพระมหาเปรียญไม่มีใครรักษา 

กับพระอุปัฏฐำกหน้ำพระสมันตมหำปัฏฐำนเจดีย์
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พระวินัยได้	 เนื่องจากต้อง
เรียน	 ต ้องสอน	 ต ้องท ่อง 
ต ้องจ� า 	 ต ้องไปสอบ	 ถูก
ก ด ดั น ใ น ห ล า ย ๆ 	 ด ้ า น 
จึงท�าให้เครียด	ยิ่งเป็นส�านัก
เรียนที่ไม่ได้เคร่งครัดรักษา
พระธรรมวินัยด้วยแล้ว	ท�าให้ 
พระภิกษุสามเณรต้องหาทางระบายออกด้วย
การดูหนังฟังเพลง	 เล่นเกมส์บ้าง	 ออกไปเท่ียว
นอกวัดบ้าง	ฉันข้าวเย็นบ้าง	นม	โอวัลตินนั้น	ไม่
ต้องพูดถึงเพราะส่วนใหญ่เข้าใจว่าดื่มตอนเย็นได ้
ทั้งนั้น	แต่ความจริงแล้ว	นม	โอวัลติน	ไมโล	น�้าถ่ัว 
เหลือง	ฯลฯ	เป็นอาหารทั้งสิ้น	ดื่มในเวลาวิกาล
ไม่ได้ถ้าดื่มก็ท�าให้ศีลขาด	 (แม้แต่อุโบสถศีลก็
ขาดแล้ว	ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงศีลของพระเณร)
	 แต่เม่ือได้พบปะสนทนาซักถามกับท่าน 
พระภิกษุทั้ง	๒	รูปน้ี	ทัศนคติเก่าๆ	ก็ได้เปล่ียนไป 
ข้อสงสัยในเรื่องพระวินัยซ่ึงในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็น
ภิกษุอยู่	 ไม่สามารถวินิจฉัยได้	 ก็ได้รับค�าตอบ 
ท�าให้คลายจากความสงสัยอย่างน่าพอใจ	โดยมี
หลกัฐานทีม่าทีไ่ปในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา 
รับรอง	จึงท�าให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงความเป็นพระ
ภิกษุ	 การเก็บบาตรจีวรไว้ คงไม่ได้เป็นเพียง
ที่ระลึกเท่านั้น คงมีผลเป็นเชื้อ ให้ข้าพเจ้าได้
กลับเข้ามาบวชอีก	 เม่ือแน่ใจว่าจะมีหมู่พวกที่
รักษาพระวินัย	 และคงได้ที่พ่ึง	 ช่วยแก้ไขเวลา 
มีปัญหาพระวินัย	จึงไปปรึกษาท่านพระอาจารย์
สุมนต์	ซึ่งท่านก็ยินดีและอนุโมทนาด้วย	ข้าพเจ้า
จึงได้บวชอีกครั้งสมใจ
	 ในทีส่ดุ	ข้าพเจ้ากไ็ด้ฟ้ืนกลับมาเป็นพระภิกษุ 
อีกครั้ง	หลังจากเป็นคฤหัสถ์อยู่	๙	ปี		เวลาช่าง 
ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน	 ข้าพเจ้าได้ศึกษา 
และได้ปฏิบัติพระธรรมวินัยตามพระไตรปิฎก 

และอรรถกถา	 ฎีกา	 ตาม
ค� า แนะน� า ขอ งท ่ านพระ
อาจารย์สุมนต์	 เมื่อมีโอกาส
ก็ได้เผยแผ่พระธรรมวินัยตาม
สมควร	ตามกาล
	 เน่ืองในวารดิถ	ีครบรอบ 
ท�าบุญ	 ๑๐๐	 วัน	 หลังวัน

มรณภาพของท่านมหาเถระ	พระอาจารย์สุมนต ์
นันทิโก	 ในวันที่ 	 ๒๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 นี้	
ข ้าพเจ ้าและศิษยานุศิษย ์ทั้ งคฤหัสถ ์ 	 และ
บรรพชิตผู ้ส�านึกในพระคุณ	 ต่างร่วมใจอาศัย 
คุณในตน	 คือ	 ศีลและศรัทธา	 ความเลื่อมใสใน 
พระรัตนตรัยขอแสดงความเคารพอาลัย	 และ 
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 อันทรงมหา 
คุณานุภาพ	 โปรดได้คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย 
ทั้ งภายในและภายนอก	 ให ้แก ่ท ่ านพระ
อาจารย์สุมนต์	 ไม่ว ่าท่านจะอยู ่ในภพภูมิใด 
ขอให้ท่านพระอาจารย์มีความสุข	มีร่างกายและ 
จิตใจอันทรงไว้	ซ่ึงศีล	สมาธิ	และปัญญา	มีพละ 
ก�าลังทั้ง	๕	เพี่อช่วยกันท�านุบ�ารุงรักษาพระศาสนา 
ให้ยั่งยืนสืบไป	สมดังชื่อ	ธรรมธร ของท่าน	และ 
ขอให้ท่านพระอาจารย์ด�าเนนิบนหนทางอนัประเสรฐิ 
ไปสู่อมตบท	 คือ	 พระนิพพานอันเป็นท่ีพ้นจาก
วัฏฏทุกข์ทั้งปวงได้โดยเร็วพลันด้วยเทอญ
อญฺญฺา  หิ  ลาภูปนิสา อญฺญฺา  นิพฺพานคามินี  
เอวเมตํ  อภิญฺญฺาย ภิกฺขุ  พุทฺธสฺส  สาวโก  
สกฺการํ  นาภินนฺเทยฺย วิเวกมนุพฺรูหเยติฯ
	 ก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภ	 เป็นอย่าง
หนึ่ง	 ข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน	
เป็นอีกอย่าง	 ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า	
ทราบเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้ว	ไม่พึงเพลิดเพลิน 
สักการะ	พึงตามเจริญวิเวกเถิด	
(เรื่องพระวนวำสี ติสสเถระ พำลวรรคที่ ๕ ขุ. ธ.)
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ขอตอบแทน เมตตา
ของหลวงพ่อสำุมนต์

	 พรุง่นี	้	(๒๕		สงิหาคม		๒๕๖๒)		ครบรอบร้อยวัน 
การจากไปของพระมหาเถระ	 หลวงพ่อธรรมธร 
สุมนต์	ท�าให้คิดถึงความหลัง	ที่เคยอยู่อุปัฏฐาก
ดูแลพระมหาเถระอย่างมีความสุข	 เพราะได ้
ตอบแทนความดี	 ที่หลวงพ่อเคยมอบให้ผม 
(พระมหาสาราดี)	 ความดีอะไรบ้าง	 ที่หลวงพ่อ 
เคยมอบให้ผม	นับย้อนหลังไป	ประมาณ	๑๒	ปี 
ท่ีแล้ว	 ผมได้เดินทางจากประเทศกัมพูชา	 ผ่าน 
ประเทศไทย	เพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกที่สหภาพ 
เมียนมา	(พม่า)	พระอาจารย์ชาวกัมพูชารูปหนึ่ง 
ได้แนะน�าให้มาพักที่วัดจากแดงคืนสองคืนก่อน
ค่อยเดินทางไปพม่า	พอมาถึงวัดจากแดง	ผมได้
เข้าไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาส	 เพื่อขอพักอาศัย	
ตอนนั้นผมยังพูดภาษาไทยไม่ได้	 หลวงพ่อได้
เรียกพระรูปหนึ่ง	ให้ช่วยพาผมไปหาที่พัก

	 หลั งจากพักที่ วัดจากแดงไปประมาณ 
สองคืนแล้ว	 ผมได้ไปกราบลาหลวงพ่อ	 เพื่อ 
เดินทางไปพม่าต่อ	 หลวงพ่อได้ช่วยค่าเดินทาง
ประมาณสามพันบาท	 ตอนนั้นผมพูดอะไรกับ
หลวงพ่อไม่ได้	แม้แต่ค�าว่าขอบคุณ	ได้แต่คิดใน

น้อมบูชา
พระมหาสาราดี  ลี สิกฺขานนฺโท



ใจว่า	 เราโชคดีจริงๆ	 ที่ได้
มาเจอหลวงพ่อรูปนี้	 ท่าน
ช่างมีความเมตตาจริงๆ	ถ้า
มีโอกาส	 เราจะตอบแทน
ความดีที่ท ่านได ้มอบให ้ 
กับเรา	
	 พอเดินทางไปถึงพม่า 
อยู ่ได ้ประมาณสองเดือน
กว่า	ต้องกลบักมัพชูา	เพราะ 
ขอวีซ่าเพื่ออยู่ที่นั่นต่อไม่ได ้
ถึงกัมพูชา	 เพื่อนได้แนะน�า 
ให้ไปเรียนที่ประเทศไทย 
มาถึงประเทศไทย	 ก็ได้ไป 
ศกึษาคมัภร์ีปทรปูสิทธิทีวั่ดเขาสนามชัย	อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบฯ	ประมาณหนึง่ปีกว่า	กบัพระอาจารย์ 
สีลานันโท	 พอจบคัมภีร ์ปทรูปสิทธิ	 ที่วัดเขา
สนามชัย	 ผมตัดสินใจมาเรียนต่อที่วัดจากแดง	
เพื่อได้มาอยู่ใกล้หลวงพ่อ	ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

	 พอถึงวัดจากแดง	หน่ึงปีแรก	ไม่กล้าเข้าไป
ห้องหลวงพ่อเลย	 ได้แค่มาท่องหนังสือใกล้ห้อง
หลวงพ่อทุกวัน	 เผื่อหลวงพ่อจะได้เรียกใช้	 แต่ 
หลวงพ่อไม่เคยเรียกใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียว	 พอ 
ปีทีส่อง		ได้มาเรยีนพระอภิธรรมกับหลวงพ่อ	ก็เลย 
ได้มีโอกาสมารับใช้หลวงพ่อ	 โดยขอโอกาสมา 
ปัดกวาดเช็ดถูห้องท่าน	 พระอาจารย์ไพรัชท่าน
เห็นผมท�าอย่างน้ันแล้ว	 ท่านได้ขอให้ผมมาอยู่ 
ห้องของหลวงพ่อ	 เพื่อจะได้ดูแลหลวงพ่ออย่าง 
ใกล้ชิด	ผมจึงได้มาอยู่ห้องเดียวกับหลวงพ่อ	แล้ว 
ได้ปวารณาเพื่อรับใช้ท่านอย่างจริงจัง
	 พอมาอยู่ห้องเดียวกับหลวงพ่อ		มีความสุข
กับการได้เห็น	 ได้ฟัง	 หลวงพ่อท่านสอนคัมภีร์
มหาปัฏฐาน	และตอบค�าถามพระโยมเกือบทกุวนั 
แม้บางครั้งหลวงพ่อท่านอาพาธ	 ก็ยังท�าเช่นน้ัน 
ท�าให้ผมยิ่งศรัทธานับถือหลวงพ่อมาก	ไม่อยาก
จะไปไหนเลย	 หลังเรียนจบหลักสูตรบาฬีใหญ่
สามปีแล้ว	 เพื่อนส่วนใหญ่เขากลับไปสอนที่
วัดของเขาเกือบหมด	 แต่ผมเองยังอยากดูแล
ตอบแทนหลวงพ่อ	ยังไม่อยากจะไปไหนหลวงพ่อไปทอดกฐินที่พม่ำ จึงมีโอกำสดูแลท่ำน



	 วันหนึ่ง	 อาจารย์จ�ารูญ 
ธรรมดา	 ได้มีธุระเข ้ามาที่
วัดจากแดง	 ผมได้สนทนา
เรื่องการเรียนการสอนกับ
ท่าน	 อาจารย์ได้แนะน�าให้
ผมไปเรียนต่อที่ประเทศพม่า
เป็นครั้งที่สอง	 ผมจึงตัดสิน
ใจหาเพื่อนพระมาช่วยดูแล
หลวงพ่อแทน	 เผื่อผมจะได้
ไปเรียนต่อที่ประเทศพม่าอีก
ครั้ง	 หลังจากหาพระได้แล้ว	
ผมได้เข้าไปกราบลาหลวงพ่อ	
หลวงพ่อก็ได้อนุญาตทันที	ให้ผมไปเรียนต่อได้
	 ก่อนจะไปพม่า	ผมได้เรียนถามหลวงพ่อว่า 
“หลวงพ่อครับ ประมำณ ๙ - ๑๐ ปีที่แล้ว ผมเคย 
มำหำหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อได้ช่วยอะไรผม
บ้ำง  หลวงพ่อยังจ�ำได้ไหมครับ”	หลวงพ่อตอบ

ว่า	“นำนแล้ว คงจ�ำไม่ได้หรอกครับ”	 ผมก็เลย
ได้เล่าเรื่องที่หลวงพ่อเคยมีเมตตา	ให้ที่พักอาศัย		
และได้ช่วยค่าเดินทาง	 เพื่อไปศึกษาที่ประเทศ
พม่าให้ท่านทราบ	หลวงพ่อยิ้ม	แต่ไม่ได้พูดอะไร		
	 ก่อนจะมาพม่าครั้งนี้		หลวงพ่อได้ให้โอวาท		
แล้วเรียกโยมอุปัฏฐาก	คือ		โยมอารยา	อ่องจรูญ
ให้ช่วยค่าใช้จ่ายส�าหรับการศึกษา	 หลังจากมา
เรียนที่พม่าประมาณ	๒	ปี	หลวงพ่อได้เดินทาง
มาทอดกฐินท่ีพม่า	 ผมได้ไปหาหลวงพ่อที่เจดีย์ 
ชเวดากอง	 และได้ถวายดอกไม้และจีวรสองชุด 
แด่หลวงพ่อ	 เพ่ือหลวงพ่อได้บูชาพระเจดีย ์			
ต้ังแต่น้ันมา	ผมก็ไม่ได้เห็นหลวงพ่ออีก
	 บุญใด	ที่ผมได้กระท�าไว้แล้ว	มีการสาธยาย
คัมภีร์มหาปัฏฐาน	ทุกๆ	วันพระ	เป็นต้น		ขออุทิศ
ส่วนบุญเหล่านั้น	 แด่หลวงพ่อ	 ผู้มีพระคุณอัน 
ยิ่งใหญ่	ขอให้หลวงพ่อได้เข้าสู่สุคติด้วย	เทอญ

๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๒
พระมหาสาราดี

วัดตาตะนะอะเลียงยอง	ร่างกุ้ง	
(วัดแสงสว่างพระศาสนา)

ถวำยดอกไม้และจีวรให้หลวงพ่อบูชำเจดีย์
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วันเก่า
ที่เราสัญญาไว้
กับหลวงพ่อสุมนต์ 

ร�ลึกคำุณ
พระมหาสังคีต สังคีตวโร

	 ย้อนกลับไป	เมื่อประมาณผมอายุยังน้อยๆ	
เคยมาที่วัดจากแดงอยู่หลายครั้ง	มาถวายเทียน
พรรษา	 เท่าที่จ�าได้ตอนนั้น	 มีเส้นทางไปกุฏิไม้ 
ซึ่งตอนนี้เป็นศาลาสุธัมมา	ตอนนั้นเห็นหลวงพ่อ 
สุมนต์เป็นครั้งแรกครับ	 แต่ว่ายังไม่ได้รู้จักท่าน
เจอท่านอีกครั้งหลังจากที่อุปสมบทแล้วครับ 
 เท่าท่ีได้พูดคุยกับท่านนั้น	 ท่านอาจารย์มี
ความประสงค์อยากจะให้ผมทรงจ�าพระไตรปิฎก		
เพราะเห็นว่าผมนอนไม่เป็นเวลา	 เพราะมักจะ 
พบกนัตอนตสีองตีสาม	ท่านจงึบอกให้เอาเวลามา
ท่องหนังสือดีกว่า	ใช้พลังในทางที่ถูกต้อง	อาจจะ 
หายป่วยก็ได้
	 ผมมีปัญหาทางร่างกายด้วยโรคาพาธต้อง 
ฉันยาต่อเนื่อง	ต้องเข้าไปคุยกับท่านอยู่หลายครั้ง 
ว่า	จะท�าอย่างไร	ความเครียดจึงจะหายไป	ท่าน 
มักจะบอกว่า	 ให้พยายามนึกถึงพระรัตนตรัยไว ้
ถ้าไม่สงบก็ให้สวดมนต์	 หรือไปไหว้เจดีย์	 แต่ 
จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เป็นผล	วันนั้น	ท่านให้ตัว 
กระตุ้นไฟฟ้ามา	 ก็พอจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง 
ครับ	แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
	 ตอนท่านสาราดียงัอยู	่ผมได้มาดูแลหลวงพ่อ
อยูช่่วงหนึง่		จรงิๆ		ความต้ังใจในตอนนัน้		ผมตัง้ใจ 
แค่จะมาท�าความสะอาดห้องหลวงพ่อเท่าน้ัน	แต ่
ท่านมหาสาราดไีม่ยอมให้ท�า	ท่านจะให้ผมประคบ 
ร้อนให้หลวงพ่อด้วยผ้าพันสมุนไพรที่นึ่งในหม้อ
หุงข้าว	ซึ่งผมก็ท�าอยู่ได้ประมาณ	๑	เดือนเท่านั้น
ผมก็หยุดท�าไป

	 พอท่านมหาสาราดีลาไปเรียนต่อที่พม่า 
ผมก็ไม่ได้เข้าไปท�าถวายหลวงพ่ออีก	 เพราะผม 
รู้สึกว่า	อาจจะท�าให้หลวงพ่อทุกข์ก็ได้	เพราะว่า
ผมท�าไม่เป็น	 ไม่ช�านาญเลยจริงๆ	 ประคบร้อน 
ไปบ้าง	เย็นไปบ้าง	ไม่ค่อยพอเหมาะเท่าไหร่
	 เล่าให้ฟังถึงการแสดงธรรมของหลวงพ่อ 
ก็ค้นพบว่า	ตอนที่ท่านเล่าให้ฟังถึงคัมภีร์ปัฏฐาน
น้ัน	ผมก็เกิดความสุขขึ้นมา	ปีติเกิดทั่วตัว	แบบ
ที่ไม่เคยรู้สึกว่า	การฟังธรรม	จะท�าให้เกิดปีติได้	 
ทั้งๆ ที่ในวัดมีการแสดงธรรมอยู่เป็นประจํา  
แต่ก็ไม่มีคําพูดอื่นใด ท่ีจะทําให้เกิดความสุข
แบบนี้ได้เลย  
	 เท่าท่ีจ�าได้	ท่านเล่าให้ฟังถึงชาติ		๙		ชาติใน 
คมัภร์ีมหาปัฏฐาน	ผมชอบทีท่่านเล่าให้ฟัง	เพราะ 
รู้สึกได้ถึงความเมตตาท่ีท่านมี	 และสัมผัสได้ถึง
ความศรัทธาในธรรมทีห่ลวงพ่อมอียูอ่ย่างเป่ียมล้น 
ตอนที่ท่านสนทนากับผมอยู่น้ัน	ยืนอยู่ที่บริเวณ 
ศาลานามานุสรณ์	ปีติเกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าเมรุ
	 ในช่วงเวลาที่บวชมา	แม้ว่าอาจารย์ทั้งสาม 
ท่าน	(อาจารย์ประนอม	อาจารย์ต่วน	และหลวง 
พ่อสุมนต์)	 จะมีความต่างกันในแนวทางการใช ้
ชีวิต	และอาจต่างกันด้วยอายุ	 ไฟในการท�างาน 
และความสามารถส่วนตัว	 แต่เท่าที่ผมสัมผัส 
จากอาจารย์ทั้งสามท่านน้ัน	พระไตรปิฎก เป็น 
สิ่งที่หลอมรวมอาจารย์ทั้งสามท่านไว้	อาจารย ์
ประนอม	อาจารย์ต่วน	และหลวงพ่อสุมนต์	คือ 
อาจารย์ใหญ่ในวัดจากแดง	 ที่มีความส�าคัญต่อ



คณะสงฆ์วัดจากแดงมาก	 ในช่วงที่ผมอยู ่ที่นี่
ตลอดพรรษา	๑	ถึง	พรรษา	๙	ครับ
	 ในปีนี้ผมพรรษา	๑๐	 แล้ว	 ช่วงที่หลวงพ่อ 
เข้าโรงพยาบาล	 ผมได้ตามท่านปีเตอร์	 (พม. 
พัชรพล)	 ไปดูแลท่านที่โรงพยาบาลบางปะกอก 
สมุทรปราการ	 ในวันนั้นสถานการณ์ค่อนข้าง 
ฉุกละหุก	 เพราะไม่มีใครอยู่เลย	 ท่านลา	 (พม. 
ธีรวัฒน์)	ก็ไม่รู้ว่าไปไหนตอนนั้น	หลวงพ่อท่าน 
หมดสต	ิมคีนเรยีกรถฉกุเฉนิ	ผมนัง่รถฉกุเฉนิไปกบั 
หลวงพ่อกับท่านปีเตอร์	เราคุยกันว่า	จะสวดปัฏ-
ฐานนิเทสให้หลวงพ่อฟัง	 สวดไปตลอดทางที่ไป 
โรงพยาบาล		รถวิง่โคลงเคลงมาก		ขบัค่อนข้างเรว็ 
เพราะตอนที่ขึ้นสะพาน	ผมตัวลอยเลยทีเดียว		
	 พอถึงโรงพยาบาล	ท่านก็ยังไม่ได้สติ	แต่ไม ่
นาน	ท่านก็ออกจาก	ICU	ขึ้นไปที่ชั้นบน	ผมอยู่ 
ข้างบน	ได้ดูแลหลวงพ่อ	ซึ่งนับว่าเป็นช่วงสุดท้าย 
ท่ีได้ดูแลท่าน	 เพราะหลังจากนั้นประมาณสอง
สัปดาห์	 ก็มีพระที่ดูแลประจ�าไปเปลี่ยน	 ในช่วง
เวลาที่ดูแลท่าน	 ผมเองซึ่งยังไม่เคยได้เช็ดตัว 
ให้ใคร	ก็ได้เช็ดตัวให้หลวงพ่อตอนนี้
	 มีสัญญาณที่ผมไม่แน่ใจว่า	ท่านอาการดีขึ้น 
หรือแย่ลง	คือท่านบ้วนเสมหะบ่อยขึ้น	บางทีก็มี 
เลือดสดๆ	 ปนออกมา	 แต่ผมไม่แน่ใจว่า	 ท�าไม 
เสมหะของท่านถึงสีเป็นอย่างนั้น	ไม่ได้เอะใจเลย 
ครับ	ตอนก่อนที่จะเปลี่ยนเวรกับเพื่อน	ท่านลุก 
ขึ้นมาเดิน	 เดินไปห้องน�้าเองครับ	 โดยมีท่าน 
ปีเตอร์คอยประคอง	ท่านปีเตอร์บอกว่า	ต้องเข้า 
ไปในห้องน�้าด้วย	เพื่อป้องกันท่านล้มในห้องน�้า	
ตอนนั้นผมคิดว่า	 อาการน่าจะดีขึ้นแล้วนะ	 ไม่
ได้คิดอะไรมาก	แต่ทุกอย่างก็ได้ผ่านไปหมดแล้ว
	 ผมเคยคิดจะท่องคัมภีร์ปัฏฐานนิเทส	 เพ่ือ
ตอบแทนในส่วนที่ท่านเห็นว่า	ผมสามารถท�าได	้	
แต่ผมก็ค้นพบว่า	ทิฏฐิมานะของผมมากขึ้น	ผม
เห็นมันอย่างชัดเจน	 ผมจึงไม่ท่องต่อ	 ผมจ�าได้

คร่ึงหนึ่ง	 แต่ผมไม่ได้ทวนต่อ	 เพราะผมพบว่า		
พระภิกษุควรจะละมานะด้วย	 ไม่ควรปล่อยไว้ 
ให้บานปลาย	 ผมคงจะกลัว	 เพราะการจ�าได้จะ 
เป็นเหตุให้ต้องรักษาทรงไว้		ในขณะที่ผมยังเรียน 
ไม่มากน้ัน	 ผมคิดว่าจะเรียนให้เข้าใจก่อน	 แล้ว 
ค่อยทรงจ�า	น่าจะช่วยไม่ให้มานะของผมเจรญิขึน้		 
และเมื่อถึงตอนน้ัน	หน้ีก็คงจะหมดไป	
 ถามว่ามีหนี้อะไรกับหลวงพ่อ
	 ตอบว่า	อย่างน้อยก็มีคนเชื่อว่า	ผมท�าในสิ่ง 
น้ีได้	(ท่องคัมภีร์ปัฏฐานนิเทส)	และคิดว่า	การท่ี 
มคีนๆ หนึง่บอกเราว่า เชือ่ว่าเราทาํในสิง่นัน้ๆ ได้ 
ท้ังๆ ท่ีตัวของเราเอง ก็ยังไม่เชื่อว่า เราจะทํา 
สิ่งนั้นๆ ได้ มันคือหนี้ก้อนใหญ่ ท่ีเราจะต้องทํา 
ให้ได้	(เฉพาะเรื่องที่ดีๆ	นะ)
 ชีวิต ก็ต้องเดินต่อไป  
 ควำมสุข เรำคงฝำกไว้ในหนหลัง
 คนอ่ืน คงได้ฟังถึงควำมสุขที่เรำมี
 มันคงเป็นไปไม่ได้ 
 และทุกคน คงต้องมีวันน้ี
 จ�ำไว้ให้ดีๆ ทุกนำทีที่ผ่ำนไป
 เดินไปบนสะพำน ที่ข้ำมผ่ำนอสงไขย
 เดินทำงเพื่อเข้ำใจ ท�ำอย่ำงไรจึงได้ดี
 ค้นพบควำมสงบ ทุกสิ่งจบลงตรงน้ี
 คบคนที่ดีๆ ชีวิตน้ีไม่มีภัย
 จิตใจเดินทำงไป หนทำงไกลสุดฟ้ำ
 มีควำมสุขมำกๆ ครับ ท่ำนอำจำรย์

ในงำนบ�ำเพ็ญกุศลถวำยหลวงพ่อสุมนต์
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ระลึกถึงหลวงพ่อสุมนต์
สาราดีครับ	ก่อนน้ัน	พระอาจารย์สาราดี	เป็นผู้ 
อุปัฏฐากของหลวงพ่อสุมนต์	ท่านดูแลหลวงพ่อ 
ทุกอย่าง	 รวมถึงยามหลวงพ่ออาพาธ	 ต้องไป 
โรงพยาบาล	หรอืไปไหน	เมือ่ถงึวาระทีท่่านสาราดี 
จะต้องไปเรียนต่อที่พม่า	 จึงได้หาพระรูปอื่นที ่
สามารถดูแลหลวงพ่ออย่างเต็มใจมาแทนท่าน 
ผมคิดว่า	 ถ้าเราอยู่วัดจากแดง	 เรียนอย่างเดียว 
ก็ไม่ดี		เราควรต้องฝึกปฏิบติัตัวเองด้วย		จึงสมคัรใจ 
มาดูแลหลวงพ่อ	ผมจึงมาอยู่กับหลวงพ่อ	ต้ังแต ่
พรรษาที่	๒	ครับ

หลวงพ่อเป็นผู้เกรงใจคนอื่นมาก บางทีจีวร 
ของผม หลวงพ่อก็เก็บให้
 เรื่องที่ผมประทับใจหลวงพ่อมีมากมาย		
เช่น	เรื่องที่	๑	คือ	หลวงพ่อเป็นผู้เกรงใจคนอ่ืน 
มากรวมทั้งผม	 ท่านก็ไม่เคยเอ่ยปากเรียกผม 
หรือใช้ผมท�าอะไร	 ท่านจะท�าเองหมดทุกอย่าง 
ท่านเก็บจีวรที่ตากไว้เอง	เพราะผมลืม	แม้บางที 

กราบบูชาคำุณ
พระโด๋ ฟุง ฐฺานุตฺตโร

ขอให้ช่วยกันเรียน
	 พระโด๋	 ฟุง	 ฐฺานุตฺตโร 
เป ็นพระชาวเวียดนาม 

		มาอยู่ที่วัดจากแดงได้	๔	ปี 
แล้ว	 ขณะนี้ เป ็นพรรษาที่	 ๔	 ท่านบวชแล้ว 
ท่านก็มาจ�าพรรษาอยู ่วัดจากแดงเลย	 ท่านมี 
โอกาสได้อุปัฏฐากดูแลหลวงพ่อสุมนต์อย่าง 
ใกล ้ชิ ดตลอด	 (ต ่ อจากพระมหาสาราดี ) 
ปัจจุบันนี้	 ท่านก�าลังศึกษาต่อที่พม่า	 (วัดมหา
วิหารร่างกุ้ง)	 ท่านจะเล่าถึงความประทับใจที่ม ี
ต่อหลวงพ่อว่า	ท่านมาพบกับหลวงพ่อได้อย่างไร	
หลวงพ่อได้ฝากฝังอะไรไว้บ้าง	 มีตัวอย่างอะไร 
ที่ท่านฝากไว้ถึงคนรุ่นหลังบ้าง	 และนอกจากนี ้
ท่านจะได้เล่าถึงการศึกษาที่พม่า	 ว่าที่นั่นเรียน
หนักกันอย่างไร 

รู้จักหลวงพ่อได้อย่างไร
 ผมได้มาอยู่กับหลวงพ่อใหญ่	หรือหลวงพ่อ
สุมนต์	เจ้าอาวาสวัดจากแดง	เพราะพระอาจารย์ 



จีวรของผม	 หลวงพ่อก็เก็บให้	 ผมรู้สึกเกรงใจ 
ท่านมาก	บางทีผมลืมกางมุ้งให้	หลวงพ่อก็ท�าเอง	 
ท่านไม่พูด	ไม่ออกปากใช้ผมเลย
	 ช่วง	๒	-	๓	เดือนแรก	ผมนึกท้อใจ	ไม่อยาก
ดูแลหลวงพ่อต่อไป	เพราะรู้สึกผิดมาก	บางทีผม 
เรยีนมาและกลบัมาดกึ	หลวงพ่อท่านกท็�าเองหมด 
ทุกอย่าง	หลวงพ่อไม่เคยใช้ใครท�า	ไม่เคยใช้สิทธ์ิ 
ส่วนตัวของท่าน	อย่างตอนเช้าจะต้องมีการน�าถัง 
ปัสสาวะของหลวงพ่อไปเทท้ิง	ท่านก็ไม่เคยให้ท�า 
ผมพยายามดักรออยู่ที่หน้าประตู	บอกหลวงพ่อ 
ว่า	เดีย๋วผมจะไปเทท้ิงให้	ท่านกไ็ม่ยอมให้ท�า	ท่าน 
แอบเห็นว่าผมนั่งรออยู่หน้าห้อง	ท่านก็น่ังน่ิงอยู่ 
ข้างใน	จะไม่ออกมาตอนน้ัน	ท่านรอให้ผมไปจาก 
ตรงนั้นก่อน	แล้วท่านจึงออกมาท�าเอง	ถึงแม้ว่า 
หลวงพ่อจะอายุ	๘๐	กว่าแล้ว	ท่านก็ไม่เคยท�าให้ 
คนอ่ืนรู้สึกหนักใจในการดูแลท่าน	 เรื่องนี้ผม 
ประทับใจมากเลยครับ

หลวงพ่อส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้จริง 
	 เรื่องที่	๒	เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษา 
หลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามาก	 เช่น	ท่านไม่ 
เคยเรียนภาษาบาลีอย่างเป็นจริงเป็นจังมาก่อน 
แต่หากมีใครพูดบาลีผิด	 ท่าน
จะรู้ว่าผิด	 หรือว่าใครไปแปล
ผิด	ในหนังสือสวดมนต์ท�าวัตร	
ท่านจะทัก	และให้แก้ไข	เรื่อง 
บาลีนี่หลวงพ่อไม่ค่อยแจ่มแจ้ง 
เหมือนกับเรื่องพระอภิธรรม
คัมภีร์ปัฏฐานแต่ว่าหลวงพ่อ
ก็รู้ได้	ยังมีเรื่องอื่นๆ	อีก	เช่น
	 ๑)	 หลวงพ่อส่งเสริมให้
ทุกคนเป็นผู้ศึกษำจริง รู้ให้จริง 
ท่านไม่ว่านะ	ใครจะเรียนอะไร

อยู่ก็ตาม	ขอให้เรียนอย่างเต็มที่	เข้าใจให้แจ่มแจ้ง	
เช่น	 เรียนวินัยก็รู้	 พระสูตรก็รู้	 พระอภิธรรมก็รู้ 
พระบาลีก็รู้	 ท่านบอกอยากให้รู้ลึกซ้ึง	 เมื่อใคร
ถามอะไรก็ตอบเขาได้	เราเรียนปัฏฐาน	เราก็ต้อง 
เจาะลึกในปัฏฐาน	พระบาลี	อรรถกถา	ฎีกา	เรา
ต้องรู้ให้หมด	เม่ือเราไปสอน	เราจะมีความรู้ตอบ
นักเรียนได้	ผู้สอนจึงต้องค้นคว้า	ให้มีความรู้มาก
กว่า	สิ่งที่เราสอนให้กับบุคคลอ่ืน				
	 ๒)	เก่ียวกับกำรศึกษำของวัดต่ำงๆ ในเมือง 
ไทย	หลวงพ่อบอกว่า	กำรสอบของสนำมหลวง 
หรือกำรเรียนอภิธรรมของไทยยังไม ่ค ่อย 
สมบูรณ์ ถ้ำเรำอยำกมีควำมรู ้ มีควำมเข้ำใจ 
ในทำงปริยัติ เรำต้องเรียนเพิ่มเติมทำงภำษำ 
ด้วย หลวงพ่อบอกว่า	 ถ้าอยากเข้าใจอย่างดี 
ต้องค้นคว้าอย่างดี	ก็ต้องเรียนภาษาบาลี	หรือว่า 
เรียนภาษาพม่า	 ถ้าเราไม่รู ้ภาษาอื่น	 ก็อ่านได้ 
แต่ภาษาไทย	 เราก็ไม่รู ้ว่าบัณฑิตของประเทศ 
อื่นๆ	 เขาแปลธรรมะอย่างไร	 ถ้าเรารู้ภาษาอื่น 
บ้าง	 เราจะรู้ว่าบัณฑิตผู ้มีปัญญาน้ัน	 เขาแปล 
แบบไหน	เราจะรู้นัยต่างๆ	ของบุคคลอ่ืน	ท�าให ้
การศกึษาของเราดีมากยิง่ขึน้	หลวงพ่อจงึสนบัสนนุ 
พระหนุ่มให้ไปเรียนที่พม่า

“เราไม่ควรเป็นบุคคลสุดท้าย
ท่ีรู้วิชานั้น”
 หลวงพ่อให้ก�าลังใจผม	
ทุกวันจะคอยถามว่าเมื่อไรจะ
ไปเรียนที่พม่า	 ถามบ่อยมาก
พอผมเรียนอยู่ที่พม่า	หลวงพ่อ
ก็ยังหวังว่า	 หากเราศึกษาจบ
แล้วเราต้องไปเผยแผ่	 ไปสอน
ให ้บุคคลอื่นในประเทศตน	
(เวียดนาม)	 หลวงพ่อบอกว่า	

๔๘76



อภิธรรมจากพม่าของหลวงพ่อ 
หลวงพ่อท่านเดินทางไปพม่า	
เป็น	 ๑๐	 รอบ	 แต่ละรอบที ่
หลวงพ่อไปจะน�าหนังสือต�ารา
ของพม่ากลับมา	 ภาษาพม่า
หลวงพ่อท่านไม่รู ้นะ	 รู ้แค ่
อักษรบาลีพม่าเฉยๆ	 แต่ว่า

หลวงพ่อก็พยายามแปลตารางสรุปของพม่า 
มาเป็นภาษาไทย	 ท�าเป็นแผนภาพเป็นตาราง 
ให้นักศึกษาเรียนได้ง่ายขึ้น	
	 ๓.	 สิ่งที่หลวงพ่อฝากไว้ให้พระรุ่นหลังๆ  
คือหวงัให้พวกเราสานต่องานของท่านจนสาํเรจ็ 
หลวงพ่อวางแนวการท�าหนังสอืไว้หลายอย่าง		แต่ 
ยงัท�าไม่ส�าเร็จ	เพราะขาดผูที้ม่คีวามรูภ้าษาพม่ามา 
ช่วยหลวงพ่อแปล	หรือเร่ืองความรู้พระอภธิรรม 
หลวงพ่อท่านจึงหวังเป็นอย่างมาก	 ผมคุยกับ 
หลวงพ่อทุกวัน	 หลวงพ่อบอกว่า	 ต้องหาคนที่ม ี
จิตใจรักในการศึกษา	ส่วนใหญ่หลวงพ่อเน้นเรื่อง 
ปัฏฐาน	 ท่านบอกใครเรียนปัฏฐานเก่ง	 และชอบ 
ค้นคว้าเรื่องปัฏฐาน	ท่านจะชื่นชมมาก
 หลวงพ่อเคยพูดกับท่านปีเตอร์ว ่า	 ที่วัด 
จากแดง	ท่านปีเตอร์สามารถจะกล่าวสอนได้	แต่ 
ว่ารปูเดยีวไม่พอ ต้องมหีลายรปู ต้องช่วยกนัทํา 
หนงัสอืตําราของหลวงพ่อทํายังไม่เสรจ็ กอ็ยาก 
ให้ทําให้สําเร็จ ช่วงที่หลวงพ่อใกล้จะมรณภาพ 
ท่านปีเตอร์ก็ช่วยหลวงพ่อท�าปัฏฐานย่อ-ขยาย 
ผมกไ็ม่ทราบว่าส�าเรจ็หรอืยงั	แต่ว่าผมเหน็มหีลาย 
เล่มอยู่	หลวงพ่ออยากทําให้สมบูรณ์มากขึ้น 
แล้วก็ต้องมีคนอ่าน	คนตรวจคนดูองค์ธรรมต่างๆ 
มีงานต้องช่วยกันอีกหลายอย่าง	 หลวงพ่อต้อง 
การบุคคลที่มีความรู้จริงๆ		แต่ว่าที่วัดของเรายัง
ขาดบุคลากร		คือพระที่มีความรู้	ความสามารถ
ในด้านอภิธรรม	

“เรำไม่ควรเป็นบุคคลสุดท้ำย
ท่ีรู้วิชำนั้น” เหมือนว่าถ้าเรา
รู ้วิชานั้นมาแล้ว	 แต่เรากลับ
ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ได้ไม่
สามารถที่จะกล่าวสอนบุคคล
อื่นได้	 มันก็ไม่มีคุณค่าอะไร	
เหมือนเราไม่มีความรู้เลย
	 หลวงพ่อท่านยกย่องพระอาจารย์ต่วนมาก
อาจารย์ต่วน	 (พระมหาธิติพงศ์	 อุตฺตมปญฺโญฺ)	 
เป็นบุคคลที่หลวงพ่อบอกว่า	 ให้ถือเป็นแบบอย่าง 
ถ้าเราเรียนแล้ว	 ไม่มีการสาธยาย	 ไม่มีการสวด
การกล่าว	การพูดถึงบ่อยๆ	เราก็ไม่สามารถที่จะ
ท่องจ�าได้	 อย่างบทสวดมนต์	 เราอาจจะไม่ต้อง
ท่องจ�า	แต่เราสวดทุกวันๆ	เราก็จ�าได้	ก็เหมือน
เราเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง	แล้วขยันอ่านบ่อยๆ	สวด
บ่อยๆ	ฟังบ่อยๆ	เราก็จะจ�าได้เองโดยอัตโนมัติ
 
ความต้องการ ๓ อย่างของหลวงพ่อ
 ๑.	 ท่านอยากให้ที่วัดจากแดงมีพระที่ม ี
ความรู้ด้านอภิธรรม	เพราะหลวงพ่อบอกว่า	ที่นี ่
ยังไม่มีพระรูปใด	ที่สามารถจะสอนคัมภีร์ปัฏฐาน 
ต่อจากหลวงพ่อได้เลย	 แม้จะมีโยมอาจารย์ต้น 
ก�าลังสอนอยู่	แต่หลวงพ่อบอกว่า	“โยมสอนได ้
ส่วนหนึ่ง แต่ว่ำไม่สำมำรถสร้ำงศรัทธำแก่ญำติ 
โยมที่เรียนให้เกิดขึ้นได้ ถ้ำเป็นพระที่มีควำมรู ้
ด้ำนอภิธรรมมำสอน จะสร้ำงให้โยมมีศรัทธำได้”
	 ๒.	หลวงพ่อหวังว่า ที่วัดจากแดงจะต้องมี 
พระรูปใดรูปหนึ่งสอนคัมภีร ์ป ัฏฐาน สอน 
อภิธรรมของวัด ให้สืบต่อกันไปให้ยาวนาน 
หลวงพ่อไม่อยากให้วิชาส�าคัญนี้สูญหายไปจาก 
วัดจากแดง	 เพราะเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของ 
หลวงพ่อที่ท่านได้ค้นคว้าท�ามาไว้	 หนังสือต�ารา 
ของหลวงพ่อท�าไว้มากมาย	 และยังมีหนังสือ
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	 ๓	อย่างนี้	ที่ผมได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อเอง
ตลอดมา	ตั้งแต่มีโอกาสอยู่ดูแลท่านที่วัดจากแดง

ประสบการณ์การศึกษาต่อที่พม่า เห็นความ 
เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว
 ผมได้ไปเรียนต่อท่ีวัดมหาวิหาร	เมืองร่างกุ้ง 
ประเทศพม่านี้	 จึงได้รู้ว่าปริยัติของพม่าเข้มแข็ง 
มาก	 เพราะเขามีการเรียนกันอย่างจริงจัง	 สิ่งที่ 
เขาเรียน	 กับสิ่งที่เขาปฏิบัติ มันตรงกัน	 สิ่งที่ 
เขาเรยีน		สิง่ทีเ่ขาน�าไปสอนกบับคุคลอืน่	กบัคมัภร์ี 
ต�าราที่เขาเรียนทั้งประเทศ	 มันเป็นอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน	มันไม่ขัดแย้งว่า	อันนี้สนามหลวง	อันนี้ 
ของบาลีใหญ่	 เหมือนในประเทศไทย	 พม่าเขา 
เรียนเหมือนกันทุกอย่างเลย	 ที่คัมภีร์ในช้ันต้นๆ 
สายของสามเณรจ่อ*	 หรือสายของธัมมาจริยะ
เขาเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน
 สิ่งแรกเลย	 ถ้าเป็นเด็กๆ	 เขาเรียนคุณของ
พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์ก่อน	พระเณร	เขาให้ 
เรยีนสกิขาบทของเณร	แล้วกเ็รยีนบาลสีกิขา	กค็อื 
เรียนพวกไวยากรณ์อย่างเล็กๆ	ก่อน	ถ้าการเรียน 
ระดับสูง	ก็เรียนกัจจายนะ	ทั้งพระสูตร	ทั้งวุตติ	
ทั้งอุทาหรณ์	 เขาท่องจ�าหมดเลย	 ถ้าไปสอบที่ 
ข้างนอก	เขาจะมีการท่องจ�า	เป็นเณรก่อนนะ	ก ็
ต้องท่องปาติโมกข์ให้ได้	ท่องได้	แปลได้แล้ว
ก็อธิบายได้ด้วย	 ไม่ใช่ว่าแปลได้แต่ว่าไม่เข้าใจ 
ต้องแปลให้ได้	อธิบายให้ได้ด้วย	เพื่อจะสอบผ่าน 
หลักสูตรของสามเณรจ่อ
	 อีกชั้นหนึ่งสูงขึ้น	 เขาจะเรียนคัมภีร์ปทรูป-
สิทธิ	แล้วก็เสริมมาในอังคุตตรนิกาย	เขาจะแบ่ง
แยกเป็นเอกกนิบาต	ทุก	ติก	จตุกก	เขาจะแบ่ง
เป็นชั้นๆ	แต่ละชั้น	จะมี	๓	นิบาต	อาจารย์จะให ้

เราเรียนแบบเต็มที่	ทั้งอรรถกถาด้วย	ให้เราเข้าใจ 
อย่างแจ่มแจ้งเลย	สิ่งที่เรียน	ก็เก่ียวกับพระบาลี 
เกีย่วกบัพระอภธิรรม		เกีย่วกบัพระสตูร		ไปพร้อมๆ	 
กัน	สมมตว่ิาผมยกตวัอย่าง	ในธรรมบท	เขาจะไม่มี 
ค�าถามเหมือนที่ไทย	 ที่เอามาแค่	 ๒๐	 บรรทัด 
แล้วให้เราแปล	ไม่ใช่	ที่นั่นเขายกมาประโยคหนึ่ง 
ประโยคเดียว	แต่ว่าเขาถามทุกอย่างทุกเรื่องที่มี 
อยู่ในประโยคน้ันเลย
	 สมมติว่าเขาชี้ค�ากิริยา	 เขาก็จะถาม	 ให้เรา 
แยกธาตุปัจจัยของค�านั้น	แล้วให้ท�าตัวรูปของหมู ่
ของค�าน้ัน	แล้วให้บอกองค์ธรรมของค�าน้ันด้วย	
แล้วถ้าองค์ธรรมของศัพท์นั้น	ของธาตุปัจจัยนั้น 
มีอยู่แล้ว	เราต้องเขียนวิถีจิตที่เกิดขึ้นที่เก่ียวกับ 
อภิธรรมมาด้วย	เรื่องของพระสูตร	พระอภิธรรม 
และพระวินัย	จะไปพร้อมๆ	กัน	เขาจะไม่ละปิฎกใด 
ปิฎกหนึ่ง	 เราต้องเรียนให้ครบ	 เป็นอย่างนี้จนถึง 
ชั้นธัมมาจริยะ	เมื่อเราจบธัมมาจริยะแล้ว	คนที่มี 
ความรกัในการศกึษา	ก็สามารถทีจ่ะไปค้นคว้าต่อ
ด้วยตัวเอง	เป็นที่พึ่งของตัวเองได้

ถ้ามีความอดทนพอ ขอเชิญไปศึกษาท่ีพม่า
 การศึกษาของประเทศพม่าเขาดี	เขาสามารถ 
สืบต่อกันมาได้อย่างยาวนาน	เพราะเขาศึกษากัน 

(*จ่อ ภำษำพม่ำ แปลว่ำ ดัง พิเศษ ไม่ธรรมดำ มีชื่อเสียง แปลแบบไทยง่ำยๆ ว่ำ สามเณรที่มีใจจดจ่อในธรรมะ 
ไม่ใช่สำมเณรที่บวชมำแล้วยังไม่รู้หน้ำที่  ไม่รู้เป้ำหมำยทิศทำงชีวิตของตัวเอง)

พระมหำกีรติ ธีรปัญโญ ไปเยี่ยมและสัมภำษณ์ถึงวัดที่พม่ำ
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เต็มที่อย่างจริงจัง	 เขามีความรู ้	 เขามีหนังสือ 
ต�าราต่างๆ	 ที่อาจารย์รุ ่นเก่าๆ	 ท�าไว้มากมาย 
สามารถที่จะอ่านหลายๆ	ต�ารา	อย่างชั้นอภิวังสะ 
ท่ีเขาก�าลังสอบกันอยู่นี้	ช้ันนั้นเป็นช้ันที่รวบรวม 
ทุกอย่างที่เป็นวาทะของอาจารย์ต่างๆ	 ของ
เกจิอาจารย์เขาจะรวมกันไว้หมด	 แล้วเขาก็ 
ถามว่า	 สิ่งนี้	 องค์ธรรมนี้	 ท่านอาจารย์นี้	 ว่าไว้ 
อย่างไร	อาจารย์นั้นว่าไว้อย่างไร	อันไหนสมควร	
อันไหนไม่สมควร	 เราต้องยกมา	 ต้องเขียนมาให้
หมด	ให้เราค้นคว้าด้วยตัวเอง
	 สมัยก่อนอาจารย์เป็นผู้ท่ีมีปัญญามาก	ท่าน 
เขียนไว้แล้ว	 เรารุ่นหลัง	 ต้องใช้เวลาเพื่อจะไป 
อ่าน	 ไปค้นคว้า	 ท�าความเข้าใจ	 แล้วก็เขียนมา
คือตอบเพื่อที่จะผ่านหลักสูตรของอภิวังสะที่ 
ประเทศพม่า	 ที่เขามีการสอนและสอบกันไว้	
การเรียนปริยัติของประเทศพม่ายังมีดีอยู ่มาก 
	 ถ้าพระเณรของไทยเรา	มคีวามสามารถมเีวลา 
และมีก�าลังแข็งแรงพอที่จะอดทนได้	ก็ควรจะไป 
เรียนที่ประเทศพม่าสัก	๕	-	๑๐	ปี	ข้อดีคือ	เราจะ 
ได้ความรู้ทางด้านภาษา	 ข้อ	 ๒	 คือ	 เราจะรู้วิธ ี
การเรียนการสอนปริยัติของเขา 
ว่าเป็นอย่างไร	 เรากลับมาประ- 
เทศไทย	 เราก็สามารถที่ จะ 
ถ่ายทอดได้	แม้เราไม่อาจเปลีย่น 
ได้หมดทั้งประเทศไทย	 แต่ว่า 
เราสามารถที่จะเปลี่ยนในวัด 
ของเราก่อน	 จะจัดท�าหลักสูตร 
สามเณรจ่อที่วัดเราก่อนก็ได ้ 
เร า ส าม า รถสอบ 	 และ ให ้ 
ใบประกาศนียบัตรของวัดได้

(**หลักสูตรสามเณรจ่อ	(อลังการะ)	เทียบเท่ากับนาคหลวงบ้านเรา	ให้สามเณรเรียน
วินัยปิฎก	ธรรมบท	อภิธัมมัตถสังคหะ	และอังคุตตรนิกาย	ก่อนที่จะครบอายุบวชเป็น
พระภิกษุ	ถือว่าเป็นสามเณรที่มีความสามารถสูงมาก	เป็นที่ยกย่อง	เชิดชู	มีรูปติดไว้
ที่วัด		เป็นตัวอย่างแก่สามเณรน้องๆ)

	 เริ่มต้นก็ต้องวางหลักสูตรให้ได้ก่อน	 ท�าให้
การเรียนการศึกษาของเราชัดเจนขึ้น	 ของพม่า
หลักสูตรสามเณรจ่อ**	 คือช้ันต้นๆ	 ชั้นต�่าที่สุด
คือชั้นมูลตัน	 เขาเรียนบาลีสิกขา	 กัจจายนะ	
แล้วก็เหมือนชั้นนักธรรมของเรา	 มีพุทธประวัต	ิ
และพุทธคุณ	ธรรมคุณ	สังฆคุณ	แล้วก็สิกขาบท	
เราก็ต้องเรียนเป็นชั้นๆ	 ให้เราท่องจ�าไว้	 แล้วก็
เขียนออกมาเพื่อแสดงปัญญา	 วิธีต้ังปัญหาก็คือ	
ท�าอย่างไรจะตั้งปัญหา	 ให้เราเรียนให้ครบ	 ทั้ง	
พระสูตร	 พระบาลี	 และพระอภิธรรม	 ครบอยู่
ในค�าถามค�าตอบของเรา	 จึงท�าให้นักเรียนต้อง
ฝึก	ศึกษากันเต็มที่ทุกอย่าง
	 หลวงพ่อสอนว่า	 เราเรียนธรรมะของพระ 
พุทธเจ้า	ต้องลึกซ้ึง	ต้องแจ่มแจ้งอย่างน้ี	ไม่ใช่ว่า 
เราแปลอย่างเดียว	แต่ว่าไม่เข้าใจอรรถ	บางรูป 
เข้าใจอรรถ	 แต่ว่าไม่รู ้พระบาลี	 อันน้ีมันก็ไม่ 
สมบูรณ์	 สมบูรณ์ที่สุดก็คือ	 เราต้องเรียนครบ 
ทุกอย่าง	ทั้ง	๓	ปิฎก	เราต้องรู้	 จึงจะเหมาะสม
จึงจะสมควร
	 เหมือนที่หลวงพ่อมีความหวังว่าพระเณรไทย 

ของเราต้องไปเรยีนทีพ่ม่า	หลวงพ่อ 
ก็แนะน�าบ่อยๆ	ถ้าใครใกล้ชิดกับ 
หลวงพ่อแล้วได้คุยกับหลวงพ่อ	 
ส่วนใหญ่นะจะได้ก�าลังใจไปเรียน 
ที่พม่า	 เหมือนกับท่านสาราดี	
หรือพระอาจารย์พะยอม
		 	 	 	 	 ผมขอโอกาสน้ี	 กราบลา 
หลวงพ่อ	 และขอกราบขอบคุณ 
บุญคุณของหลวงพ่อเป็นอย่าง
มาก	 ในการที่ท่านสนับสนุนให้
ผมได้มาเรียนต่อที่พม่า
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แด่ท่านอาจารย์สุมนต์
ครูในใจตลอดไป

มหาบูชา
อ. ประณีต ก้องสมุทร

 ดิฉันรู ้จักท่านอาจารย์สุมนต์	 นนฺทิโก	 มา
ตั้งแต่ท่านยังจ�าพรรษาอยู่ที่วัดสร้อยทอง	 และ
ศึกษาพระอภิธรรมอยู่ที่วัดระฆังโฆสิตาราม	ซึ่งม ี
พระอาจารย์โชติกะ	 ธัมมาจริยะ	 ชาวพม่า	 เป็น											
พระอาจารย์ใหญ่	 เมื่อท่านอาจารย์สุมนต์เรียน
พระอภิธรรมปีสุดท้าย	 ท่านได้มาช่วยอาจารย์
บุญมี	 เมธางกูร	 แห่งอภิธรรมมูลนิธิ	 สอนพระ
อภิธรรมคัมภีร์มาติกา	ยมก	ปัฏฐาน	ซึ่งขณะนั้น 
อภิธรรมมูลนิธิยังต้องอาศัยสถานที่ของพุทธ 
สมาคมแห่งประเทศไทย	 ริมแม่น�้าเจ้าพระยา		 
เป็นที่ท�าการสอน	ซึ่งดิฉันได้เรียนคัมภีร์ทั้งสามนี ้
กับท่านเป็นรุ่นแรก	พร้อมกับเพื่อนนักศึกษาอีก 
หลายคน	 ซึ่งบัดนี้ได้จากโลกนี้ไปหมดนานแล้ว 
แต่ดิฉันก็ยังคงเป็นศิษย์ของท่านเหมือนเดิม	 ได้ 
ช่วยท่านท�าคู่มือเรียน	พระอภิธรรม	ปัฏฐานใน
ส่วนที่เป็นสภาคะและฆฏนาจนส�าเร็จ	พิมพ์ออก 
เป็นเล่ม	 ใช้เป็นคู่มือเรียนอภิธรรมปัฏฐานของ
นักศึกษารุ่นหลังๆ	ได้	แม้ในปัจจุบัน	เมื่อมีอะไร
สงสัย	ดิฉันก็ยังมากราบเรียนถามท่านเสมอมา

	 นอกจากท่านอาจารย ์
จะสน ใจศึ กษาค ้ นคว ้ า 
พระอภิธรรมแล้ว	 ยังสนใจศึกษาพระสูตรและ 
พระวินยัด้วย	แต่สมยันัน้ยงัไม่มกีารแปลอรรถกถา 
ฎีกา	พระไตรปิฎก	 ซึ่งเป็นภาษาบาลี	 ออกเป็น 
ภาษาไทย	ท่านอาจารย์จึงได้ริเริ่มให้มีการแปลขึ้น 
โดยให้ศิษย์ที่เรียนพระอภิธรรม	ที่รู้ภาษาบาลีดี 
เช่น	อาจารย์สมพร	ศรวีราทติย์	เป็นต้น	ได้แปลขึน้ 
ท�าติดต่อกันมาหลายปี	 จวบจนทางมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัยได้มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกและ
อรรถกถาเป็นภาษาไทยควบคู่กันไป	ท�าให้คณะ
เรา	 และผู้ที่สนใจพระไตรปิฎก	 ได้มีต�าราเป็นที่
อาศัยค้นคว้าเป็นการถาวร	 ท่านอาจารย์จึงได้
ให้ยุติการแปล	 เพราะได้ที่พึ่งอันถาวรพอเป็นที่
เชื่อถือได้แล้ว
	 เมื่อท่านอาจารย์ย ้ายมาเป็นเจ้าอาวาส
วัดจากแดง	(พ.ศ.	๒๕๒๓)	ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่	และ
ทรุดโทรมมาก	 ท่านจึงได้พัฒนาและซ่อมแซม
อาทเิช่น		รือ้โบสถ์เก่าออก	และสร้างโบสถ์ใหม่ขึน้ 



เป ็นต ้น	 มีการสอนธรรมะ	 บรรยายธรรม
ภายในวัด	 และออกอากาศทางวิทยุทุกวัน 
จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้าน	และผู้ท่ีได้รับฟัง 
เป็นอันมาก
 ต่อมา	 เมื่อท่านอาจารย์พระมหาประนอม 
ธัมมาลังกาโร	มาเป็นรองเจ้าอาวาส	ท่านอาจารย์
สุมนต์	จึงค่อยๆ	วางมือจากการปกครองวัด	และ
มอบหมายให้ท่านอาจารย์ประนอมดูแลแทน		
โดยเหตุที่ท่านอาจารย์ประนอมจบการศึกษา
มาจากประเทศพม่า	ดังนั้น	ในวันส�าคัญทางพระ 
พทุธศาสนา	จงึมีชาวพม่าทีม่าท�างานในเมอืงไทย 
มาท�าบุญที่วัดจ�านวนมาก	 วัดจากแดงเป ็น 
เสมือนเป็นบ่อบุญของพุทธศาสนิกชน	 ทั้งชาว
ไทยและชาวพม่า
	 ด้วยเหตุที่ท่านอาจารย์สุมนต์เป็นทั้งเจ้า
อาวาสและครูสอนพระอภิธรรม	ที่มีศีลาจารวัตร
งดงาม	มีเมตตากรณุา	ท่านจงึเป็นทีเ่คารพรกัของ 
ชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ตลอดมา	 และได้ช่วย
กันท�านุบ�ารุงวัดและพระภิกษุในวัดเสมอมา
	 สองสามปีมานี้	ท่านอาจารย์สุมนต์สุขภาพ
ไม่ดี	ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ	จนวาระสุดท้าย
ได้ถึงแก่มรณภาพ	 ที่ห้องไอซียู	 โรงพยาบาล
กรุงเทพ	เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๒											
เวลา	๐๐.๔๐	น.	อายุ	๘๗	ปี	 โดยท่านได้มอบ 
ร่างกายของท่านให้เป็นวิทยาทานแก่นักศึกษา
แพทย์	 โรงพยาบาลจุฬาฯ	 บรรดาศิษยานุศิษย ์
และผู้ที่เคารพนับถือ	 ต่างก็กราบอนุโมทนาใน
กุศลวิทยาทานของท่าน

	 เมื่อท่านอาจารย์อาพาธ	 ดิฉันได้มีโอกาส 
ไปเยี่ยมท่านอาจารย์	 ๒	 ครั้งและรดน�้าศพท่าน 
เป ็นครั้งสุดท้าย	 ท�าให ้ได ้เห็นศรัทธา	 และ
ความเคารพรักของบรรดาภิกษุสามเณร	 และ
ศิษยานุศิษย์	ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือท่านเป็น
จ�านวนมาก	 ดิฉัน	 ในนามศิษย์เก่าคนหนึ่งของ
ท่าน	ขอกราบขอบพระคุณ	และอนุโมทนาแทน
ท่านอาจารย์มา	ณ	ที่น้ี	ด้วยความเคารพยิ่ง
	 ก่อนจบ	ขอกล่าวถึงวัดจากแดงสักเล็กน้อย		
วัดจากแดง	 เป็นวัดที่บรรพบุรุษข้างคุณพ่อของ
ดิฉัน	(ขุนอภิรักษ์จรรยา	-	เปรื่อง	ก้องสมุทร)	ได ้
สร้างขึ้นมา	นานมากแล้ว	นานจนแม้แต่คุณพ่อก ็
จ�าไม่ได้ว่า	ท่านผู้สร้างชื่ออะไร	เข้าใจว่า	คงเป็น 
คุณปู่ของคุณปู่คุณพ่อเป็นผู้สร้างไว้	 เมื่อคุณพ่อ 
เกษียณราชการ	ได้กลับมาอยู่บ้านปากน�้า	จึงได้ 
ไปเยี่ยมวัด	ซึ่งขณะนั้นมีเจ้าอาวาสองค์เก่าที่อายุ 
มากแล้วปกครองอยู่	 กุฏิวัดและอุโบสถก็ช�ารุด 
ทรุดโทรมมาก	 คุณพ่อจึงชวนญาติพี่น้องให้มา 
ช่วยกันดูแลวัด	 จวบจนเจ ้าอาวาสองค์เก ่า 
มรณภาพ	และท่านอาจารย์สุมนต์	นนฺทิโก	ได้มา
เป็นเจ้าอาวาสแทน	 จึงได้มีการปรับปรุงวัดและ
สร้างโบสถ์ใหม่	เป็นต้น
	 และเมือ่ได้ท่านอาจารย์มหาประนอม	ธมัมา- 
ลงักาโร		มาเป็นรองเจ้าอาวาส		ท่านก็ได้ช่วยบรูณะ 
วัดให้ดีขึ้นๆ	 และใช้เป็นที่ศึกษาพระธรรม	ทั้งที่ 
เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย	มพีระภกิษุสามเณร
และฆราวาสเป็นจ�านวนนับร้อยในปัจจุบัน
	 ขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในกุศลศรัทธา
ของทุกท่านที่ช่วยดูแลวัดและพระภิกษุสามเณร
ที่จ�าพรรษาและศึกษาพระธรรมเป็นอย่างดีมา
โดยตลอด
	 กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่าง
สูงสุด
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หลวงพ่อสุมนต์

อาจริยาภิวาท อ. รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม

	 ท่านอาจารยพ์ระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
อัคคมหาบัณฑิต ศาสตรเมธี มหาปัฏฐาน 
โกวิทาจารย ์ 	 อดีตเจ ้าอาวาสวัดจากแดง	
จ.สมุทรปราการ	 ผู้เป็นเสาหลักในการศึกษา
วิชาการทางพระพุทธศาสนานั้น	 นอกจากเป็น
เสาหลักในวิชาการด้านพระอภิธรรมซึ่งเป็นที่รับ
รู้อยู่โดยทั่วไปแล้ว	ท่านอาจารย์ฯ	ยังเป็นผู้มีส่วน 
ส�าคัญในการขยายฐานการศึกษาวิชาการด้าน	
“บาฬีมหาไวยากรณ์”	(ไวยากรณ์ระดับมหา	เพือ่ 
การศึกษารักษาพระบาฬี)	 ที่ทอแสงขึ้น	 ณ	 วัด 
ท่ามะโอ	 จ.ล�าปาง	 แล้วสาดแสงส่องเข้าสู่ศูนย ์
กลางของสยามประเทศ	จากนั้นจึงกระจายออก
ไปยังภูมิภาคต่างๆ	 ซึ่งควรกล่าวไว้ให้เห็นความ
เป็นมาในอดีต	ดังนี้
	 ก่อนหน้าปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๕	 แม้จะม ี
ศิษย์จากส�านักวัดท่ามะโอ	 มาอยู ่ที่กรุงเทพ 

มหานครแล้ว	 แต่โอกาสในการสอนองค์ความรู ้
ด้านบาฬีมหาไวยากรณ์	 ยังไม่เกิดขึ้น	 จนเมื่อ 
เดือนสิงหาคม	 ๒๕๒๕	 ท่านอาจารย์	 พระคร ู
ธรรมธรสุมนต ์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต 
ได้ให้โอกาสโดยเปิดให้มีการสอนวิชาภาษาบาฬ ี
คัมภีร ์รูปสิทธิขึ้น	 ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	
ภายในวัดมหาธาตุฯ	 ท่าพระจันทร์	 กรุงเทพ 
มหานคร	จากน้ัน	ในปี	๒๕๓๐	พระเดชพระคุณ 
ท่านเจ้าประคุณ	สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (อุป- 
สมมหาเถร)	 (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว)	ครั้งด�ารง 
สมณศักดิ์ที่	“พระศรีสุทธิพงศ์”	วัดชนะสงคราม 
กรุงเทพมหานคร	ได้ให้อาจารย์ที่สอนบาฬีมหา- 
ไวยากรณ์	ณ	อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยน้ัน	จัดท�า 
หลักสูตรและเปิดสอนวิชานี้	 ที่วัดมหาสวัสดิ์
นาคพุฒาราม	 อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 โดย 
ตัง้เป็น	“สถาบนับาฬีศกึษาพทุธโฆส”	ซึง่ปัจจบุนั 

ด้านพระพุทธศาสนา
เสาหลักวิชาการ



สถาบันดังกล่าว	 มีสถานะเป็น	 “วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม”	ในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 ในช่วงเวลานั้น	 มีศิษย์ส�านักวัดท่ามะโอ 
ท่านอื่นมาอยู่ที่กรุงเทพฯ	 และได้มีโอกาสสอน 
ภาษาบาฬี	 ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยด ้วย 
หนึ่งคือ	 ท่านพระมหาสมปอง	 มุทิโต	 สองคือ	
ท่านพระมหาสมโภชน์	กิจฺจสาโร	(ปัจจุบันด�ารง 
สมณศักดิ์ที่	“พระราชปริยัติธาดา”)	ต่อมาท่าน 
พระมหาสมปอง	 ได้ย้ายการสอนไปที่คณะ	 ๒๕	 
วดัมหาธาตฯุ	ในการดูแลของท่านอาจารย์พระครู 
วรปัญญาคุณ อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ  
เจ้าคณะ	 ๒๕	 และมีศิษย์ส�านักวัดท่ามะโอมา
ช่วยสอนด้วย
	 ส ่วนท่านพระมหาสมโภชน์	 กิจฺจสาโร 
ได้ลงไปอยู่ที่วัดสมเด็จฯ	 หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า 
“วัดหาดใหญ่สิตาราม”	 จ.สงขลา	 และมีศิษย ์
ส�านักวัดท่ามะโอไปช่วยสอนด้วย	 จนมีศิษย  ์
มากมาย	 หนึ่งในจ�านวนศิษย์ของวัดหาดใหญ ่

“เทศน์มฆมาณพ”
	 	 จัดพิมพ์โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย	(ในพระบรมราชูปถัมภ์)	เพื่อแจก 
ในงานเทศน์มฆมาณพ	 เมื่อวันที่ 	 ๓๑	 สิงหาคม	 ที่ผ ่านมาปฐมบทจากด�าริของ
เจ ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ 	 (ป.อ.	 ปยุตฺ โต)	 ที่มี เมตตาให ้ช ่วยกัน
รื้อฟื ้นแนวคิดการท�าบุญของชาวพุทธตามแบบอย่างของมฆมาณพ	 ต้นแบบของ 
จิตอาสา	 ผู ้มีอุดมการณ์ว ่า	 “การทําให ้ผู ้ อ่ืนได ้รับความสุข คือการทําบุญ” 
และเป ็นที่ มาของ	 “ราชาแห ่ งสวรรค ์ชั้ นดาวดึ งส ์ ” 	 นอกจากบทความที่
มีคุณค ่ายิ่ งของเจ ้ าประคุณสมเด็จฯ	 แล ้ว 	 ในเล ่มนี้ยั ง มีบทความที่น ่ าสนใจ 
ของครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่ีคัดสรรมาและเคยตีพิมพ์ลงในวารสารโพธิยาลัยแล้วด้วย 
เรายินดีมอบให้ทุกท่าน	 ที่เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวารสารโพธิยาลัย 
เพื่อคณะผู ้จัดท�าได ้น�าความคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต ่อไป 
ส่งความคิดเห็นมาที่	ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@gmail.com หรือ	 เขียนเป็นจดหมาย	 
ส ่งไปรษณีย ์มาที่ 	 ชมรมกัลยาณธรรม เลขท่ี ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตําบลปากน้ํา อํา เภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐	 วงเล็บมุมซองว่า	 (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	 กรุณาส่งด่วน 
ก่อนหนังสือจะหมด	โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

แจก
หนังสือ

สติารามน้ัน	คอืท่านพระมหาสกัุน	เตชธมโฺม	ซ่ึงได้ 
ไปเปิดส�านักเรียนภาษาบาฬีขึ้นที่วัดไวกูลฐาราม 
จ.อุดรธานี	อีกทัง้ท่านพระมหาสมปอง	มทุโิต	จาก 
คณะ	๒๕	วัดมหาธาตฯุ	ก็ได้ไปเปิดศนูย์วิหารธรรม 
ขึ้นที่	จ.อุดรธานี	ด้วยเช่นกัน
	 ปี	๒๕๔๘	ท่านอาจารย์ฯ	ในฐานะเจ้าอาวาส 
ได้ให้โอกาสในการสอนภาษาบาฬี	 ขึ้นที่ วัด 
จากแดง	 โดยให ้ โอกาสพระมหาประนอม 
ธมฺมาลงฺกาโร	 ย้ายจากคณะ	 ๒๕	 วัดมหาธาตุฯ 
มาอยู่ที่วัดจากแดง	
	 ต่อมาท่านพระมหาประนอม	 ได้ให้ท่าน 
พระมหาธิติพงศ์	 อุตฺตมปญฺโญฺ	 มาสอนที่วัด 
จากแดงด้วย	 ภายหลังท่านพระมหาธิติพงศ  ์
ได้ไปเปิดสอนที่วัดสุทธาโภชน์	 เขตลาดกระบัง	 
กรุงเทพมหานคร	 จึงกล่าวได้ว่า	ท่านอาจารย์ฯ	 
เป็นผู้มีส่วนส�าคัญ	 ในการขยายฐานการศึกษา 
วิชาการด้าน	“บาฬีมหาไวยากรณ์”	ซึ่งเริ่มต้น 
ที่ล�าปาง	แล้วเข้าสู่ส่วนกลางคือกรุงเทพมหานคร	
ก่อนกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ
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มหาเถรานุสฺสติ

  ๑.  สุมโน นนฺทิโก เถโร   อคฺโค จ อุรุปณฺฑิโต
   “จากแดง”ติ นามิการามา-  ธิปติ จาภิธมฺมิเก. 

  ๒. อาภิธมฺโม วโร ปญฺโญฺ   ปฏฺฐฺาเน กุสโล มหา
   พหูน� นิสฺสิตาน�ว   ปทีโป วิย การุโณ.

  ๓.  ลชฺชี สีลี ปิโย เถโร   สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก
   ปญฺญฺตฺต� โลกนาเถน   สิกฺเข สิกฺขาย กามุโก.

  ๔.  โชตยี อภิธมฺมญฺจ   ไทยรฏฺเฐฺ ปฏิวาสิน�
   สพฺเพ ตสฺสานุภาเวน   อภิธมฺมรส� ปิวุ

  ๕. อคฺคิขนฺโธ ชลนฺโต โส   ขนฺธาน� นิพฺพุตึ คโต
   สคฺคปุรึ ปูเรนฺโตว   ทานิ โส เถรปุงฺคโว.

  ๖.  ทุลฺลโภ ตาทิโส เถโร   โลเก ชาตาน เวทิโย
   สเตสุ ชายเต สูโร   สหสฺเสสุ จ ปณฺฑิโต.

  ๗. ส�สาเร ส�สรนฺโต เจ   สุขิโต ปญฺญฺวา ภเว
   ภวสฺส ปริโยสาเน   สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตนฺติฯ

กวีนิพนธ์
อ.จํารูญ ธรรมดา



น้อมร�าลึกพระคุณของพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

น้อมร�าลึกด้วยความเคารพและบูชายิ่ง

   จ�ารูญ ธรรมดา

๑. พระมหาเถระ นามว่า “สุมนต์ นนฺทิโก” อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ ้าอาวาสวัดจากแดง อดีต 

 ผู้อ�านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

๒. เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญช�านาญในพระอภิธรรม โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งในคัมภีร ์มหาป ัฏฐาน ท ่านเป ็น 

 พระมหาเถระผู ้ เป ี ่ยมด ้วยกรุณาต ่อศิษยานุศิษย ์ ผู ้มาอาศัยป ัญญาบารมี เป ็นประดุจประทีป 

 ส่องทางแก่ชนเป็นจ�านวนมาก

๓. เป ็นพระภิกษุลัชชี “ผู ้มีความละอายต ่อบาป” เป ็นผู ้มีศีลอันเป ็นที่ รัก เป ็นที่ เคารพรักของ 

 ปวงศิษย์ เป็นผู้มีจิตต้ังม่ันในความถูกต้องแห่งวิชาการ เป็นสาวกผู ้ภักดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 มีความปรารถนาสนใจในการศึกษาปริยั ติ  และการปฏิบัติ ในพระอภิธรรม ที่องค ์สมเ ด็จ 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้

๔. เป็นผู ้น�าทางการเผยแผ่วิทยาการพระอภิธรรมแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาชาวไทย 

 มาเป็นเวลายาวนาน ท�าให้ทุกคนที่มารับความรู ้จากท่าน ได้มีโอกาสดื่มด�่าในรสแห่งพระอภิธรรม 

๕. กองไฟที่ลุกโชติช่วงแล้ว ย่อมมอดดับไป ฉันใด บัดน้ี แม้ทัพพขันธ์ของพระมหาเถระก็มีสภาวะ 

 เช่นกับกองไฟน่ันแล ในที่สุดท่านก็ได้ละสังขารด�าเนินสู่สวรรค์กลับไปเติมเต็มสัคคบุรี

๖. ในโลกน้ียังมีประเภทบุคคลที่หาได ้ยาก คือ ผู ้กล ้า (วีรบุรุษ) หาได ้หนึ่ ง  ในร ้อย, บัณฑิต 

 หาได้หน่ึงในพัน แม้พระเถระก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากเช่นนั้นนั่นเทียว

๗. ท ้ายสุดน้ี หากแม ้ว ่า พระมหาเถระยังมี เหตุป ัจจัยให ้ท ่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอยู ่ ไซร ้  ก็ขอ 

 ให้ท่านมีความสุข มีปัญญาเลิศล�้า จนกระทั่งภพชาติสุดท้าย ถึงเป้าหมายคือความหลุดพ้นจาก 

 กองทุกข์ท้ังมวล เทอญ



	 คาถาสดุดีท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก	อัคคหาบัณฑิต

๑.	 สทฺธมฺมโชติโก เถโร  มรมฺมรฏฺฐโต อิธ
 อาคโต วาเจสิ คนฺถํ  อภิธมฺมํ สมาทรํ    
	 ท่านอาจารย์พระสัทธัมมโชติกเถระจากประเทศพม่ามาอยู่ประเทศนี	้
	 ได้สอนคัมภีร์พระอภิธรรมอย่างตั้งใจ								
๒.	 สฺยามิโก สมโณ เอโก  สุมนฺโตอิตินามโก
 นนฺทิกาปรนามเธยฺโย  อุคฺคเหสิ สมาทร ํ    
	 พระสมณะชาวสยามรูปหนึ่งคือท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก	
	 ได้เล่าเรียนอย่างตั้งใจ
๓.	 ตโตญฺเญ อุคฺคณฺหาเปสิ  อภิธมฺมํ สุเทสิตํ 
 นานาคนฺถญฺจ วาเจสิ  ชานาเปสิ มหาชเน
	 จากนั้นท่านได้สอนพระอภิธรรม	ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วแก่ผู้อ่ืน	
	 อีกทั้งสอนคัมภีร์ต่างๆ	ช่วยให้มหาชนได้รู้ได้เข้าใจ										 												
๔.	 อภิธมฺมปิฏเก เอโก  ปฏฺฐานคนฺถสตฺตโม        
 สุคมฺภีโร มหานโย   ปฐมนฺตรธายโก
	 ในพระอภิธรรมปิฎก	มีคัมภีร์หนึ่งคือคัมภีร์มหาปัฏฐานซ่ึงเป็นคัมภีร์ล�าดับที่เจ็ด	
	 มีความลึกซึ้งยิ่ง	มีนัยมากมายและยิ่งใหญ่	ทั้งจะอันตรธานไปเป็นอันดับแรก										
๕.	 ตสฺมา โส นนฺทิโก เถโร  นานปฺปกาเรหิ วายมิ    
 ฐติิยา ปฏฺฐานคนฺถสฺส  จิรกาเลน สาทรํ   
	 ดังนั้น	ท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก	จึงได้พยายามด้วยวิธีการต่างๆ	
	 เพื่อให้คัมภีร์มหาปัฏฐานนั้นด�ารงอยู่	ตลอดเวลายาวนานที่ผ่านมาอย่างเอาใจใส	่														
๖.	 ธีรตฺตํ วายาโม จสฺส  อิธ รฏฺเฐ สุปากโฏ       
 วิเทเสปิ อติโรจิ   อากาเส วิย โอสธ ี
	 ความเป็นปราชญ์และความพยายามของท่าน	ปรากฏชัดในประเทศนี	้
	 แม้ในต่างประเทศก็เรืองนามยิ่ง	ดุจดาวประจ�าเมืองเรืองรองในท้องฟ้า
๗.	 ตสฺส คุณํ ปกาสตฺถํ  มรมฺมรฏฺฐปาลโก                     
 อทาสิ สมโณปาธึ   อคฺคมหาปณฺฑิโตอิติ 
	 เพื่อประกาศเกียรติคุณของท่าน	รัฐบาลของประเทศพม่าจึงได้ถวายต�าแหน่ง
	 อันควรแก่สมณะว่า	“อัคคมหาบัณฑิต”	แด่ท่าน	
๘.	 เถรสฺส จ พุทฺธวสฺเส  นโวสุปญฺจปกฺขเก                     
 สตฺถเมธีอิติเอตํ   สุทินฺนํ ราชธีตุยา ฯ 
	 และในปีพุทธศักราช	๒๕๕๙	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 ได้พระราชทานรางวัล	“ศาสตรเมธี”	แด่ท่าน	๛																			

รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม

กวีนิพนธ์ นนฺทิกตฺเถราภิตฺถุติคาถา



หลวงพ่อสุมนต์น้อมเศียรเกล้า
อ. อิศริยา นุตสาระ ศน.ม.

	 เวลาผ่านไปนานนับสิบๆ	ปี	มีเหตุให้ไปร่วม 
งานเทศน์มหาชาติที่วัดจากแดง	 จ�าได้ว่าท่าน									 
อ.ประณีต	ก้องสมุทร	เป็นเจ้าภาพที่นั่งพับเพียบ 
ตัวตรงประณมมือตลอดเวลา	 แสดงถึงความ 
เคารพยิ่งในคุณแห่งพระรัตนตรัย	ไม่ไกลจากนั้น 
ได้เหน็พระภกิษรุปูหนึง่		ท่าทีสภุาพ		สงบส�ารวมกว่า 
นั้นคือ	ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์	นันทิโก	อดีต 
ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง	 เกิดความประทับใจ 
ในความสงบ	 ส�ารวม	 ก่อให้เกิดความศรัทธา	
เลื่อมใส	 ซึ่งนั่นมิใช่ความรู้สึกที่เกิดกับข้าพเจ้า
แต่เพียงผู้เดียว
 วันหนึ่งพระอาจารย์สุมนต์	 ออกบิณฑบาต	 
มีสุภาพสตรีท่านหนึ่ง	รู้สึกประทับใจในอิริยาบถ
สงบ	 ส�ารวมของท่านพระอาจารย์	 ให้คนขับรถ
เบนซ์ตามท่านมาถงึวัด	คอื	คณุแม่ถนอม	ทองสิมา 

และขอสร้างกุฏิสองชั้น	 ถวายเป็นที่พักของ 
หลวงพ่อในที่สุด	อยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อโทรศัพท์
ไปถึงข้าพเจ้าและพูดว่า	“มาช่วยอาตมาหน่อย”	
 อาจเป็นเพราะท่านเหน็ว่า	คณุวิจติร		นตุสาระ 
ขณะน้ันเป็นผู้อ�านวยการโครงการสร้างสะพาน
ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	 คงช�านาญในเรื่องการก่อ 
สร้าง	แต่ในความเป็นจริง	คุณวิจิตรเป็นวิศวกร 
โยธา	 มิใช่สถาปนิก	 เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สะพานพระปิ่นเกล้า	 สามารถสร้างเข่ือน	 ถนน	
สะพาน	 แต่ไม่ใช่งานสร้างพระเจดีย์	 ตามความ
ประสงค์ของหลวงพ่อ
	 ดิฉันจึงได้ติดต่อกับ	อ.	จิตราวดี	ศิริทวี	ซึ่งมี 
ความรู้เก่ียวกับเจดีย์โดยตรง	มาเป็นผู้ออกแบบ 
เจดีย์และพบว่า	หลวงพ่อเป็นผู้ประหยัดมัธยัสถ ์
มาก	ท่านยดึหลกัความพอเพยีง	ตดัทอนสิง่ประกอบ

ในความทรงจ�า



ความงามของพระเจดีย ์ออกเกือบหมด	 แต  ่
อ.	จิตราวดี	ก็เข้าใจ	ท่านปรารภว่า	ฐานล่างของ 
เจดย์ีควรใช้ประโยชน์ได้ด้วย	พระธาตเุจดย์ีมหา- 
สมันตปัฏฐาน	จึงได้เค้ามาจากพระบรมสารีริก- 
ธาตุ	 แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ชั้น
กลางเป็นที่ประดิษฐาน	พระไตรปิฎกภาษาต่างๆ	 
แทนพระธรรม	ชั้นล่างสุด	เป็นที่ที่ภิกษุสงฆ์ใช้ใน
กิจกรรมอันเป็นกุศลต่างๆ
	 วิศวกรระดับชาติ	คือ	ดร.ธวัชชัย	นาคะตะ	 
และ	ดร.	ธงเชษฐ์	นาคะตะ	เป็นผู้ค�านวณแบบ
วิศวกร	อ.จิตราวดี	ศิริทวี	สถาปนิกร่วมกันท�างาน 
ถวายเป็นพุทธบูชา	หลวงพ่อมีเมตตาและมุทิตา-
จิตต่อผู้ท�าความดี	 ให้เป็นก�าลังใจที่จะท�าดี	 ให ้
ยิ่งขึ้น	ดังค�ากลอนหรือโคลงสี่สุภาพที่ท่านเขียน
ไว้ในสูจิบัตร	 ในงานยกฉัตรพระเจดีย์	 แสดงถึง 
ความสามารถในทางภาษาธรรมเชิงกวีนิพนธ์
ของท่านที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง	ดังนี้
	 สถาปนิกหนึ่งนี้	 นวลนาง
จิตราวดีผู้วาง	 แบบให้
ร่างระหงโปร่งบาง	 สวยซึ้ง
ศรัทธาเธออุทิศไว้	 มุ่งให้ศิริทวี
	 วิศวเขียนแบบให้	 ฟรีฟรี
ดร.ธวัชชัยมี	 ชื่ออ้าง
และธงเชษฐศรี	 บุตรท่าน
สกุลนาคตะร่วมสร้าง	 สถูปนี้เด่นงาม
	 อิศริยายศยิ่งฟ้า	 วิจิตร
นุตสาระกุลสถิต	 มั่นแท้
งานเจดีย์ประสานติด	 ต่อให้	เสร็จแฮ
ขอบคุณทุกท่านแม้	 ชั่วฟ้า	สลายดิน
 ผู้ใหญ่เดชบุญรวมอ้าง	 ส�าอางองค์
กรรมการอีกมากคง	 ไม่อ้าง
โคลงกลอนประตูบ้าง	 ช่วยแต้มต่อเติม
ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง	 เสร็จได้โดยประสงค์ฯ
 

	 ข้าพเจ้าจึงเป็นอุบาสิกาผู ้หน่ึง	 ที่มีความ 
ผูกพันกับหลวงพ่อและวัดจากแดงเสมอมา		ตาม 
ก�าลังความสามารถ	 จากนั้นข้าพเจ้าและคณะ 
ศิษย์	ผู้ฟังวิทยุ	รายการธรรมะคุณากร	(บ่อเกิด 
แห่งคณุธรรม)	และชมรมพทุธธรรม	มหาวิทยาลยั
รามค�าแหง	จึงเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศน์มหาชาติ		
เทศน์ทศชาตแิละร่ายพระไตรปิฎก	ในงานส่งท้าย 
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 ให้ทางวัดตลอดมาทุกป	ี 
โดยมิได้เคยรบกวนงบประมาณจากทางวัดเลย	
	 ต่อมา	เมื่อหลวงพ่อทราบว่า	จะมีการอบรม	
การน�าพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ที่มหา- 
วิทยาลัยรามค�าแหง	(ที่หัวหมาก)	ท่านก็ปีติ	และ 
ส่งเสริมโดยเป็นวิทยากรให้ในระยะแรก	 จน 
กระทั่งมีการอบรมติดต่อกันมาถึงปัจจุบัน
	 ท่านพระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร	ท่าน 
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน	ก็เป็นองค์บรรยาย	และ 
เป็นประธาน	 ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	 
ติดต่อกันเกือบ	 ๒๐	 ปี	 หลวงพ่อเป็นผู ้ใส่ใจ 
ในธรรมเชี่ยวชาญพระอภิธรรม จนได้รับ 
การถวายเกียรติจากสหภาพเมียนมา ยกย่อง 
ให้ท่านเป็นอัครมหาบัณฑิต การเปิดอบรม 
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ท่านกล่าวเพียงว่า	
“แสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะ อย่าแสดง
ธรรมของข้าพเจ้า” ท่านพอใจมาก	 ที่เราได้มี
โอกาสประกาศธรรม		
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	 และเป็นเหตุให้ท่านได้แสดงความสามารถ
ในเชิงกวี	ไว้ว่า
ลูกพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
	 ลูก	เอยอย่าคบค้า	 คนพาล
	 พ่อ	แม่ครูอาจารย์	 สั่งไว้
	 ขุน	เขาหนักมิปาน	 บัณฑิต		แม่เอย
	 ราม	เสริมพุทธธรรมไซร้	 มอบให้คุณธรรม
	 ค�า	ใดฤๅเปรียบได้	 พุทธธรรม
	 แหง	แห่งเดียวชี้น�า	 ทางให้
	 มหา	การุณย์คุณพระสัม	 พุทธเจ้า	ยิ่งแล
	 ราช	ศาสน์เสริมส่งไซร้	 นักรู้คู่ศีลธรรม
พุทธธรรมรุ่นที่ ๔ – ๕
	 พุทธ	ศาสนใหญ่ยิ่งนั้น	 ต้องเรียน
	 ธรรม	เถิดขยันพากเพียร		จึงรู้
	 รุ่น	น้อยใหญ่เลยเกษียณ	 ซาบซึ้ง	นักแล
	 หนึ่ง	อาจารย์อิศริยาผู้	 ประสาทให้พุทธธรรม
พุทธศักราช   ๒๕๔๔
	 สอง	ธรรมมีอุปการะแท้	 สติปัญญา
	 ห้า	อินทรีย์แก่ยิ่งหนา	 แจ่มแจ้ง
	 สี่	อิทธิบาท	บ่	คลาดคลา	 ขยันบ่ม
	 สี่	อริยสัจมิอาจแล้ง	อบให้	 บรรลุธรรม
                      พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก

สูญหายไปจากประเทศไทยร่วมร้อยปี	 ต่อมาจึง 
มีอาจารย์ท่านอื่นแปลอีกหลายท่าน	 แต่เล่มที่	 
อ.คุณารักษ์	แปล	ข้าพเจ้าอ่านแล้วประทับใจมาก 
เพราะแปลได้ครบหมด	 จนแม้ผู ้ขาดความรู ้ 
ภาษาบาลีอย่างข้าพเจ้ายังเข้าใจ	เพราะทุกพระ
ด�ารัส	 เมื่อใช้กฎเกณฑ์ของคัมภีร์น้ี	 จะแสดงให้ 
เห็นอริยสัจได้ทุกพระด�ารัสทีเดียว	 ซ่ึงชาวพุทธ 
ควรสนใจศึกษาเล่าเรยีนเพือ่เหน็อรยิสจั		เมือ่เป็น 
ผู้มีความรู ้ทางบาลีก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได ้
จากผู้แปลท่านอ่ืนที่แปลภายหลังได้อีก		
	 หลวงพ่อในความทรงจ�าของข้าพเจ้า	 เป็น
ภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	เปี่ยมไปด้วยเมตตา	ถ้าไป 
สนทนาธรรมกับท่าน	 ท่านก็จะเมตตาอธิบาย	
ขยายความด้วยความเตม็ใจ	ความมกัน้อย	สนัโดษ 
เห็นได้ชัดจากพินัยกรรมของท่าน
	 กาลเวลาผ่านไป	ทั้งท่านและข้าพเจ้า	ก็ล่วง
เข้าสูว่ยัชรา	มคีวามเสือ่มแห่งวยัปรากฏ	และแล้ว 
ท่านก็จากไปอย่างสงบ	ในความดูแลอย่างใกล้ชิด 
ของท่านพระมหาประนอม	ธมมฺาลงกฺาโร	ท่านเจ้า
อาวาสองค์ปัจจุบนั	ผูน้�าความเจรญิอย่างมากมาย 
มาสูว่ดัจากแดง	จากวดัทีม่พีระภิกษุ	๑๒	-	๑๓	รปู 
มาเป็นร้อยกว่ารปู		มกีารศึกษาภาษาบาล	ี	ซ่ึงเป็น 
ภาษาที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรม	 และ
ความเจริญอ่ืนๆ	 ดังเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชน 
ทั้งหลาย
	 ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์	 นนฺทิโก	 ท่าน 
อดีตเจ ้าอาวาสวัดจากแดงในความทรงจ�า 
ของข้าพเจ้า	การจากไปของท่านเป็นไปตามกฎ 
แห่งธรรมชาติ	แต่ในใจของข้าพเจ้ารู้สึกปีติยินดี
ว่า	 ในช่วงเวลาหน่ึงของชีวิต	 ข้าพเจ้าได้รู ้จัก	
เคารพบูชา	 พระแท้ที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน....
พระครูธรรมธรสุมนต์	นันทิโก	 	 	
	 	 	 	 	 	ด้วยจิตคารวะ

	 ความปีติอีกประการหนึ่งของท่าน	คือ	ท่าน 
เป็นผู้ด�าเนินการให้	 อ.คุณารักษ์	 นพคุณ	 แปล 
คัมภีร์เนตติปกรณ์เป็นเล่มแรก	ซึ่งท่านกล่าวว่า 
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หลวงพ่อสุมนต์ประทีปแห่งธรรม
อ. ณัฐศักดิ์ ตันตยานุพนธ์

บูชาคำรู

	 นย�	นยติ	เมธาวี			 		อธุราย�	น	ยุญฺชติ
 สุนโย	เสยฺยโส	โหติ			สมฺมา	วุตฺโต	น	กุปฺปติ	
	 วินย�	โส	ปชานาติ					สาธุ		เตน		สมาคโม	ฯ 
	 นักปราชญ์ย ่อมแนะน�าสิ่งที่ควรแนะน�า		
ย่อมไม่ชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ	การแนะน�าเป็น 
ความดีของนักปราชญ์นั้น	 นักปราชญ์นั้น	 ผู้อื่น 
กล่าวชอบก็ไม่โกรธ	ย่อมรู้จักวินัย	การสมาคมกับ
นักปราชญ์นั้น	เป็นความดี.		(ขุ. ชำ. ๒๗/๑๘๑๙)
 ข้าพเจ้าได้ยินชื่อเสียงเกียรติศัพท์	ของพระ
อาจารย์สุมนต์	 ครั้นเมื่อเริ่มมีโอกาสเข้าสู ่การ
ศกึษาพระอภธิรรมใหม่ๆ	ประมาณปี	พ.ศ.๒๕๔๐ 
จึงคิดว่า	 อยากจะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของ 
หลวงพ่อ
	 วันแรกที่ผมมาขอเริ่มเรียนกับหลวงพ่อนั้น	
ท่านก�าลังสอนอารัมมณปัจจัย	และสอนคาถาที่
แสดงภาวะการรับอารมณ์แห่งจิตฯ	 (ปัญจวีสฯ)		
วันนั้นเองข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเมตตาจากแววตา 
ที่ท่านสื่อออกมา	ความตั้งใจในการสอน	วิธีการ 
แสดงธรรมของท่าน	ยังความปลื้มปีติ	และความ

ศรัทธาแก่ข้าพเจ้ามาก	นับแต่น้ัน	ข้าพเจ้าก็เริ่ม
มาที่วัดจากแดงบ่อยครั้งขึ้นๆ	 ทุกครั้งที่มาวัดก ็
อดมิได้ที่จะชะเง้อ..มองหาหลวงพ่อ	 เพื่อเข้าไป
กราบและเข้าไปสนทนาธรรม	 ฟังค�าโอวาทของ
ท่าน	จึงกล่าวได้ว่า	การศึกษาพระอภิธรรมของ 
ข้าพเจ้าลงหลักปักฐาน เพราะอาศัยความ
เมตตาของท่านเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิง
	 ครั้นศึกษาพระอภิธรรมถึงชั้นมหาอาภิ-
ธรรมิกตรี....เกิดปัญหาเก่ียวกับต�าราวิชาการ
ของส�านักที่เรียน	ก็ได้น�าเข้าไปกราบปรึกษา	ขอ
ค�าแนะน�าจากท่าน	เช่น	ข้าพเจ้าอยากจะท�าคู่มือ 
เอกสารประกอบกับต�าราเรียน	ซ่ึงในสมัยน้ันยัง
ไม่มีต�าราใดๆ	อธิบาย	หรือปรับให้ถูกต้องเลย	มี
อาจารย์บางท่านว่า	“ไม่เคารพครูบาอาจารย์ใน 
อดีต..ห้ามและไม่ควรท�าเอกสารเพื่ออธิบาย	หรือ
แก้ไขใดๆ”	 แต่หลวงพ่อ	 กลับไม่คิดเช่นนั้น.... 
ท่านกลับสนับสนุนให้แก้ไข	 พร้อมกล่าวเสริม 
ทับว่า	“พระธรรมต้องเป็นใหญ่ที่สุด  ไม่ใช่เรื่อง 
ไม่เคารพครูอาจารย์รุ่นก่อน หากรับทราบว่า 



มีข้อบกพร่อง เราต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
สิ่งนี้ต่างหาก เชื่อว่าครูบาอาจารย์ท่านก่อนๆ 
คงจะอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง”
	 ค�าพูดเพียงเท่านี้ของหลวงพ่อ	ราวกับขจัด
ความลังเลทั้งปวงของข้าพเจ้าหมดสิ้น	 ข้าพเจ้า
จึงได้ร่วมกับนักศึกษาทั้งชั้นเรียน	จัดท�าเอกสาร
ประกอบวิชาเรียน	ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง	พร้อมท้ัง
อธิบายขยายความ	 จุดข้อบกพร่องต่างๆ	 	 แล้ว
ขอร้องท่านอาจารย์ประจ�าชั้นเรียน	ถึง	๓	ท่าน	
ร่วมกันตรวจช�าระ	เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อย	จึงมา 
กล่าวถวายรายงานแก่หลวงพ่อ	 งานนั้นถือ 
เป็นผลงานการศึกษาพระอภิธรรมชิ้นแรก	 ที่ได้ 
แรงสนับสนุนจากหลวงพ่อ	 นับเป็นก�าลังใจ
อย่างยิ่ง...หากไม่มีแรงสนับสนุนจากหลวงพ่อฯ 
คงไม่ได้กล้าหาญ	 เร่ิมต้นท�าการแก้ไขช�าระ 
สิ่งใดๆ	เลย...
	 ยงัมีเรื่องอืน่ๆ	อีกหลายประการทีห่ลวงพ่อฯ	
ช่วยให้หายสงสัย	เป็นต้นว่า	การฆ่าสัตว์แล้วน�า
สัตว์ที่ฆ่าไปปรุง	แล้วจึงถวายแก่พระสงฆ์นั้น	เป็น 
อกุศลกรรมขณะปาณาติบาต	(ฆ่า)	แต่เป็นกุศล
กรรมขณะปรุง	ขณะถวายแก่สงฆ์	ข้อนี้หลวงพ่อ 
ได้ชี้แจงปรับทิฏฐิให้ตรงว่า	 “ความเข้าใจนี้ผิด 
เพี้ยน		ไม่ถูกต้อง”	พร้อมอ้างที่มาใน		“ชีวกสูตร” 
ปรบัแก้ความเข้าใจผิดนัน้ๆ	และกล่าวส่ังให้ช่วยกนั 
แก้ไขค�าสอนเช่นนั้นด้วย
	 ช่วง	๔	ปีก่อนนี	้หลวงพ่อท่านเหน็ข้าพเจ้ามา
วัดจากแดงในช่วงเช้า	ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า	ช่วย
มาสอนคัมภีร์มหาปัฏฐานแทนท่านที่วัดจากแดง
ให้หน่อย	ข้าพเจ้ามีความรู้สึกประหลาดใจ	ระคน 
ปลาบปลืม้	ทีห่ลวงพ่อเมตตาข้าพเจ้ามาก	หลวงพ่อ 
บอกว่า	 “อาตมาไม่ค่อยไหวแล้ว	 สุขภาพไม่
ค ่อยดี	 รู ้สึกเหนื่อย	 อยากให้ช ่วยกันเผยแผ่
คัมภีร์มหาปัฏฐาน”	ท่านกล่าวเช่นนี้	ก็เป็นอันรู ้

แล้วว่า	 ท่านคงวางแผนเพื่อเกษียณแล้ว	 พวก
ลูกศิษย์ก็เข้าใจในการเตรียมการของท่าน	 แม้
กระนั้น	ตลอดเวลานั้นติดขัดอะไร	ข้าพเจ้าก็เรียน
ถามท่าน	ถวายรายงานการสอน	พร้อมสนทนา
ธรรมจากท่านเสมอมา
	 แล้ววันหน่ึง	 ก็ได้ทราบข่าวความโศกเศร้า
และถือเป็นครั้งสุดท้าย	ในพิธีสรงน�้าสรีรสังขาร
ของหลวงพ่อที่โรงพยาบาล	 ข้าพเจ้าได้มีโอกาส
ประคองมือหลวงพ่อ	ในระหว่างช่วงเปลี่ยนถ่าย
น�้าสรงสรีระ	 ข้าพเจ้าประคองมือหลวงพ่อไว้ 
สวดปัฏฐานถวายตลอดเวลา	ช่วงเวลานัน้ ถอืเป็น 
ช่วงเวลาแห่งความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ ข้าพเจ้า 
คิดปลอบใจตนเองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้มากกว่า 
การสูญเสีย คือข้าพเจ้าได้เป็นผู้อยู่ใกล้  เป็นผู ้
ได้รับการชี้แนะ และได้รับโอวาทดีๆ เสมอๆ  
จากหลวงพ่อ ผู้เป็นนักปราชญ์โดยแท้
	 เวลาผ่านมาจนถึงวันน้ี	 เป็นวันท�าบุญครบ	
๑๐๐	 วัน	การละสังขารของหลวงพ่อ	 เป็นวันที ่
ข้าพเจ้าก�าลงัเขยีนบทความระลกึอาลัยในคณุของ 
หลวงพ่ออยู่ขณะนี้...ความทรงจ�าดีๆ	ที่มีเกี่ยวกับ
หลวงพ่อฯ	ไม่เคยเลือนรางหายไปแต่อย่างใดเลย	
 ข้าพเจ้าระลกึถงึพระบาลท่ีีว่า	“การได้สมาคม 
กับนักปราชญ์นั้น เป็นความดี เป็นความโชคดี 
แก่ผูอ้ยูใ่กล้”	แม้ได้หวนระลกึ			คดิถงึหลวงพ่อครัง้ใด 
ยงัความสขุใจ	ปลาบปลืม้ใจ	ความทรงจ�าดีๆ 	ต่างๆ 
กพ็รัง่พรูออกมาไม่ขาดสายเลย	นบัเป็นความโชคด ี
ของเหล่าศษิย์ทีไ่ด้อยูใ่กล้	ได้สมาคมกับนักปราชญ์ 
พระครูธรรมธรสุมนต์	นันทิโก	อย่างแท้จริง

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้

๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว	
๔.	พล.อ.ต.	สมโภค-สุจิตรา	หงสไกรและครอบครัว
๕.	คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
				และครอบครัว

๔๘ 91



ความทรงจ�าจากโยมอุปัฏฐาก
เล่าไว้ด้วยใจบูชา

อารยา อ่องจรูญ

	 ปีนี้	 คุณป้าอายุ	 ๖๗	 ปี	 คุณป้ารู้จักหลวงพ่อ 
สุมนต์	 เพราะเข้ามาเรียนอภิธรรมท่ีวัดจากแดง	
เพ่ิงเริ่มมาเป็นโยมอุปัฏฐาก	 ประมาณ	 ๘	 ปีที่ผ่าน 
มา	เนื่องจากหลวงพ่อเริ่มอาพาธ	ต้องมีคนดูแลเรื่อง
อาหารที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 ด้วยคุณสมบัติ
พิเศษที่สามารถจัดหาวัสดุสิ่งของต่างๆ	 มาถวาย
ตามที่หลวงพ่อต้องการ	 แม้จะเป็นของหายาก	 แต่
ก็ไม่ใช่เร่ืองยากส�าหรับป้าอารยา	 ท�าให้ป้ามีหน้าท่ี 
เพ่ิมอย่างไม่รู้ตัวคือ	บริการจัดหาข้าวของ	เครื่องใช ้
อุปกรณ์การสอน	 สนองงานให้หลวงพ่ออย่าง 
คล่องแคล ่ว	 จนเป ็นโยมอุป ัฏฐาก	 ที่รู ้ ใจของ 
หลวงพ่อคนหน่ึง
	 วันนี้คุณป้าอารยาจะมาเล่าความทรงจ�าท่ีพวก
เราอาจไม่เคยรู้	 ในจริยวัตรที่งดงามของหลวงพ่อ 
ให้เราฟัง
หลวงพ่อ เรียบง่าย  
	 หลวงพ่อฉันง่าย	 อาหารที่เป็นผักท่านฉันได้ 
หมดขอให้ผักเยอะๆ	 เถอะ	 ท่านรู ้จักผักพื้นบ้าน
มากมาย	 ส่วนเนื้อสัตว์	 ท่านฉันปลา	 ดังน้ัน	 การ
จัดหาอาหารให้ท่าน	 จึงเป็นเรื่องสบายๆ	 ของป้า	
เพราะท่านไม่ยุ่งยาก	 ขอให้เป็นผัก	 ไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นผักออร์แกนิกก็ได้		
รักการเผยแผ่ธรรม จนไม่ห่วงตัวเอง
	 หลวงพ่อท่านขี้เกรงใจ	 เกรงใจลูกศิษย์มาก
รวมถึงบุคคลใกล้ชิดทั้งหลาย	 ใครขออะไรให้หมด 
ถ้าให้ได้ให้ทั้งนั้น	ไม่ขัดใจใคร	ขนาดไปโรงพยาบาล 
เพราะถูกงูกัด	 ระหว่างรอหมอ	 มีคนขอให้ท่าน 
เล่าธรรมะให้ฟัง	ท่านก็เล่า	โดยไม่มีท่าทีว่าจะอ่อน 
เพลีย	หรือเจ็บปวด	เราก็แย้งท่าน	ให้หยุดพูดก่อน	
เพราะกลวัท่านจะไม่ไหว	ท่านบอก	“งูมนักดัทีต่าตุม่ 
ไม่ได้กัดท่ีปาก เล่าธรรมะให้ญาติโยมฟังได้”    
ดูซิ....ดูซิ	ดูความรักในการเผยแผ่ธรรมะของท่านซิ

	 มีอีกกรณีหนึ่ง	 ท่านเพิ่งกลับจากท�าบอลลูน
หัวใจมา	มีคนมาท�าบุญ	แล้วขอพบท่านที่กุฏิ	มาขอ 
คุยธรรมะ	 ดูซิ	 ท่านคุยไปต้ังสามชั่วโมง	 ศิษย์ไม่ 
ยอมไป	 ป้านั่งคอยอยู่หน้าห้อง	 คอยกระซิบบอก
เวลา	คอยเบรกว่า	“คุณขา	พอเถอะ	หลวงพ่อเพิ่ง 
ออกจากโรงพยาบาลนะ”	 หลวงพ่อก็รีบบอกว่า 
“ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เรานั่งฟังเฉยๆ” 
ท่านสมถะ ไม่เคยเก็บปัจจัยใดๆ กับตัวเลย
	 ป้าเคยเห็นเช็คจากส�านักพุทธฯ	 ส่งมาถึงท่าน 
ท่านไม่เปิดดูเลยนะ	 ท่านให้ป้าเอาไปให้วัด	 ซอง
ต่างๆ	 ที่ท่านได้รับท่าน	 ก็ไม่เคยเปิดดู	 ยกให้วัด
หมด	ให้ลูกศิษย์หรือคนท�างานในวัด	ท่านไม่สนใจ 
ในปัจจัยเหล่านี้เลยจริงๆ	 หลวงพ่อเป็นพระดีมาก 
ที่ป้ายาเห็น	ท่านไม่เอาอะไรเลย	ไม่เคยเลยนะ		ว่า
จะเก็บอันนั้นอันนี้ไว้ให้อาตมา	มีแต่ให้เอาไปถวาย
สงฆ์	เป็นพระที่น่ากราบจริงๆ
ปณิธานช่วงสุดท้ายสําหรับร่างกายท่าน 
	 ท่านสั่งไว้เลยว่า	 ไม่ผ่า ไม่ปั๊ม ไม่เจาะ	 ท่าน
ไม่ต้องการนอนเป็นผัก	 ท่านไม่ยอมนอนติดเตียง	
เวลาไปนอนโรงพยาบาล	ถ้าอาการดีขึ้นหน่อย	ท่าน
จะลุกเดิน	 พยายามถอดสายโน่นนี่	 จะขอกลับวัด 
ท่าเดียว	เวลานอน	ท่านชอบฟังสวดมนต์	จะให้พระ 
ทีอ่ปัุฏฐากท่ีไปเฝ้าท่าน	ช่วยสวดมนต์ให้ท่านฟังตลอด 
คําเตือนของหลวงพ่อ
	 หลวงพ่อก็เตือนเสมอเรื่อง
การมีสติ	 เรียนพระอภิธรรมมา
ก็เอามาใช้จริงในชีวิตประจ�าวัน 
ที่ส�าคัญ	อย่าทําตัวเก่งกว่าตํารา 
ท่านอยากให้เราช่วยกันสืบสาน
ค�าสอนพระพุทธเจ้า	 ตามก�าลัง
ของตน	 อยากให้มีคนมาเรียนกัน
เยอะๆ



พระผู้ตามรอยพระศาสดา
หลวงพ่อสุมนต์ น้อมบูชาคำุณ

เสริมสุข ปัทมสถาน

	 พุทฺโธ	โส	ภควา	โพธาย	ธมฺม�	เทเสติ.
“พระผู ้ มีพระภาคพระองค ์นั้น	 ตรัสรู ้แล ้ว 
ทรงแสดงธรรม	(สัจจะ	๔)	เพื่อให้ผู้อื่นรู้ตาม”
จูฬสัจจกสูตร แห่งคัมภีร์มูลปัณณำสก ์
         (ม.มู. ๑๒/๓๖๑/๓๒๕)

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้ยั่งยืน	และกว้างไกล		
เพราะค�าสอนไม่ได้อยู่ในต�ารา	 แต่อยู่ในดวงใจ
ของผู้ศึกษาและปฏิบัติตาม
	 ย้อนเวลาไปในอดีต	จ�าได้ว่า	 เป็นเวลากว่า	
๒๐	ปีมาแล้ว	 ที่อาจารย์นิศา	 เชนะกุล	 ผู้ที่เป็น
อาจารย์มหาอุบาสิกาที่รักของข้าพเจ้า	ได้ชักชวน
ให้ไปฟังธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่ห้อง
ประชุม	 ชั้นสองของโรงอาหาร	 ใกล้ๆ	 กับศาลา
พระเก้ียว	ทุกเย็นวันจันทร์	สมัยก่อน	หลวงพ่อ
ท่านสอนที่น่ัน	ตอนเย็นถึงค�่า
	 จ�าได้ว่า	 น�้าเสียงท่านเรียบๆ	 และแผ่วเบา			
ในระยะแรกน้ัน	ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเอาเลย	แต่กด็ใีจ 
ที่ได้อดทนน่ังฟัง	และติดตาม	ในตอนน้ัน	มีพระ
อาจารย์สมชาย	มาช่วยผ่อนแรง	ไม่ให้หลวงพ่อ

 ทกุครัง้ทีม่าทีว่ดัจากแดง	ยงัระลกึถงึพระคณุ 
ของหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์	 นนฺทิโก	 ที่
เคารพรักยิ่ง	คงเป็นบุญที่ข้าพเจ้าเคยได้ท�าไว้ใน
อดตี	จงึมโีอกาสได้รู้จกั	และฟังธรรมของหลวงพ่อ 
ผู้เป็นบัณฑิต	ผู้ทรงความรู้พระอภิธรรมท่านนี้
	 หลวงพ่อสุมนต์เป็นพุทธสาวกที่เจริญรอย
ตามปณิธานของพระพุทธเจ้า	 ท่านเรียนพระ
อภิธรรมจนแตกฉาน	 แล้วก็สอนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
พระอภิธรรมเหมือนที่ท่านเข้าใจ	 เพื่อสืบทอด



ต้องเหนื่อยมาก	หากสอนตลอดสองชั่วโมง	จาก
วันนั้นถึงบัดนี้	 ยังระลึกถึงปฏิปทาของหลวงพ่อ
ที่น่าเคารพยิ่ง	เพราะท่านเรียบง่าย	นุ่มนวล	น่า
เลื่อมใส	และรู้สึกปีติทุกครั้งที่ได้น้อมกราบท่าน	
ยิง่เมือ่ได้เห็นท่านรกัการเรียน	การสอนธรรมแล้ว 
ยิ่งรู้สึกศรัทธาท่านมาก
	 ในตอนนั้น	 เมื่อใดที่ได้พูดคุยกับหลวงพ่อ	
ท่านก็จะชักชวนให้เรียนพระอภิธรรม	 ท่าน
ยกห้องที่ท่านใช้ท�างานและนั่งพัก	 ให้เป็นห้อง 
เรียน	 เพราะท่านพอใจที่ได้ฟังไปด้วย	 ตอนนั้น 
อาจารย์เกยูร	อัสสกุล	 ได้ชวนข้าพเจ้า	มาเรียน
ที่วัดจากแดง	 เพราะมีการเปิดเรียนที่ห้องของ 
หลวงพ่อ	โดยเชิญอาจารย์สุรพงษ์มาเป็นผู้สอน		
	 หลวงพ่อดูมีความสุข	 ที่เห็นมีนักเรียนมา
เรียน	(นักเรียนคนนี้	ที่ตอนนั้นยังงงๆ	อยู่)	ไม่นาน 
จากนั้นก็ได้ไปเริ่มเรียนอย่างจริงจังที่	อชว.	แต่ก็
มักจะแวะเวียนมารายงานหลวงพ่อ	 ว่าเรียนถึง 
ไหนแล้ว	ทุกคร้ัง	หลวงพ่อมักจะให้นั่งฟังท่านเอา 
แผ่นพระอภิธรรมท่ีท่านท�าไว้	 มาสอนว่า	 อันนี ้
ใช้อย่างไร	
	 เมื่อปีที่เรียนถึงชั้นมัชฌิมโท	ปีนั้นหลวงพ่อ 
ไปจ�าพรรษาที่วัดป่าธารน�้าทิพย์	 ข้าพเจ้าได้
ชักชวนอาจารย์อาณัติชัย	ที่สอนชั้นมัชฌิมอาภิ-
ธรรมิกโท	 และเพื่อนๆ	 ไปกราบหลวงพ่อ	 ช่วง 
วันหยุดยาวปีใหม่	หลวงพ่อพอใจที่ได้พบลูกศิษย์
ที่มากราบท่าน	มาสนทนาธรรม	และ	มาขอเรียน
คัมภีร์ปัฏฐาน	แต่ด้วยสุขภาพท่านไม่ค่อยดี	พวก
เราก็มิได้กล้าที่จะรบกวนท่านนาน	
	 เรากางเต็นท์พักกันที่วัดป่าธารน�้าทิพย์	 ไป
กันไม่กี่คน	 อากาศในเดือนธันวาหนาวเย็นมาก	
ช่วงที่ไปพักที่นั่น	 ทุกคนรีบตื่นนอนทุกเช้า	 เพ่ือ
เดินตามหลวงพ่อไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน	ในยาม
เช้าที่หนาวเย็น	 ดูเหมือนว่าหลวงพ่อท่านสุขใจ		

เพราะได้อยู่กับธรรมชาติ	ที่มีภูเขา	มีต้นไม้	ล้อม
รอบมากมาย	หลวงพ่อท่านชอบเดิน	ท่านได้พา
เราเดนิลดัเลาะภเูขาใกล้ๆ	วดั	เดนิจนไปถงึชัน้บน 
ซึง่ต้องใช้พลังพอสมควร	แต่หลวงพ่อกเ็ดินตัวปลวิ	 
 การไปวดัป่าธารน�า้ทพิย์ในคร้ังนัน้	เป็นความ 
ทรงจ�าที่ดีมาก	หลวงพ่อสุมนต์	เป็นผู้ที่ท�าให้เรา 
เข้าใจได้ถงึความรกัการสอนพระอภธิรรมของท่าน 
ท่านพูดไว้ว่า	 “อาตมายินดีสอนพระอภิธรรม 
มีนักเรียนก่ีคนก็จะสอน สอนจนกว่าจํานวน 
นักเรียนจะน้อยกว่าครู”
 ท่านเป็นพระเถระที่มีปัญญา	 และมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องพระอภิธรรม	ท่านช�านาญเป็น
พิเศษในเรื่องของคัมภีร์ปัฏฐาน	เพราะท่านได้รับ 
การถ่ายทอดวิชานี้โดยตรงจากพระอาจารย ์
สทัธมัมโชตกิะ	ศาสนธชธมัมาจรยิะ	ผูไ้ด้รบันิมนต์ 
จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภ- 
มหาเถระ)	ให้มาสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย	
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 ชอบฟังท่านเล่าเรือ่งสมยัท่ีท่านเรยีน	นกัเรยีน 
รุ่นเก่าๆ	จะใฝ่เรียนมาก	ตัวท่านเองก็มีความสุข	
และท่านต้ังใจเรียนรู้จากพระอาจารย์สัทธัมม-
โชติกะ	ท่านเห็นว่า	เป็นบุญวาสนา	ที่ได้เรียนจาก 
ปรมาจารย์ด้านอภิธรรมชาวพม่า	 พร้อมเพื่อน 
ร่วมชั้น	 ซึ่งภายหลัง	 ต่างเป็นที่รู้จักในเร่ืองการ
เผยแผ่พระอภิธรรม
	 เมื่อครั้งพระอาจารย์นันทะ	ที่เคยสอนที่วัด
ท่ามะโอ	 เดินทางมาจากประเทศไต้หวัน	 (หรือ	
ประเทศแคนาดา	 ไม่แน่ใจ)	 มาพักที่เมืองไทย		
เพื่อท�าวีซ่า	 ไปกราบสังเวชนียสถาน	 ที่อินเดีย 
ในตอนนั้น	 การท�าวีซ่าไปอินเดีย	 ใช้เวลาหลาย
วันมาก	 ข้าพเจ้าได้ช่วยในเรื่องท�าวีซ่า	 จ�าได้ว่า 
ในระหว่างที่ท่านคอยที่เมืองไทย	หลวงพ่อสุมนต์
ได้นิมนต์ให้พระอาจารย์นันทะสอนคัมภีร์ปัฏฐาน 
และหลวงพ่อเข้าเรียนทุกครั้ง	ไม่เคยขาด	
	 ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจ	 ที่ได้เห็นหลวงพ่อมี 
ฉันทะอย่างมากเรื่องการใฝ่เรียนรู้	จึงคิดเสมอว่า			 
ตนเองต้องพยายามเดินตามหลวงพ่อ	และใฝ่ใจ 
ในเร่ืองการเรียน	 เช่นที่หลวงพ่อท่านได้ท�าให้ดู 
เป็นตัวอย่างมาโดยตลอดแล้ว
 หลวงพ่อสุมนต์นับถือหลวงพ่อพระภัททันต- 
ธัมมานันทมหาเถระ	อัครมหาบัณฑิต	ปรมาจารย์

แห่งบาฬีใหญ่มาก	เพราะหลวงพ่อสมุนต์ให้ความ 
ส�าคัญเรื่องการศึกษา	 และการถ่ายทอดความรู้ 
ปริยัติ	ท่านจึงเคารพและชื่นชอบพระเถระที่ทรง 
ความรู้ปริยัติที่สอนศิษย์	 เพื่อรักษาค�าสอนของ 
พระพุทธองค์ให้คงอยู่ไม่ผิดเพ้ียน	เพื่อการปฏิบัต ิ
สมณธรรมอันถูกต้อง
	 เมื่อเดือนมกราคม	 พ.ศ.		 ๒๕๖๒	 ได้ถาม 
หลวงพ่อว่า	ท่านไปงานประชุมเพลิงหลวงพ่อวัด 
ท่ามะโอไหวไหม	หลวงพ่อบอกว่า	ท่านจะไป	เรา 
จึงได้ช่วยจัดการ	เพื่อให้การเดินทาง	และการไป 
สองสามวันน้ัน	ไม่ให้ล�าบากมากนักส�าหรับท่าน			 
หลวงพ่อท่านอดทนมาก	 เพราะ ช่วงน้ันอากาศ 
ร้อน	วนัทีม่กีารเดิน	(ท่านนัง่รถเข็น)	จากวัดท่ามะโอ 
ไปถึงสถานที่ประชุมเพลิงก็ร้อนมาก	ถึงเราจะได้
จัดหารถไว้	ด้วยการช่วยเหลือของพระอาจารย์
มัธยม	นิภาเกษม	พระภิกษุชาวล�าปาง	ที่ให้ความ 
สะดวกทุกอย่าง	ต้ังแต่เรื่องที่พักที่ไร่เมริษา
	 จนกระทั่ง	 วันที่งานส�าคัญของหลวงพ่อวัด 
ท่ามะโอจบลง	 ลูกศิษย์หลายท่าน	 คอยช่วย 
ดูแลหลวงพ่อ	แต่ทุกท่านต่างก็เป็นห่วงหลวงพ่อ	 
เนื่องจากใช้เวลานานและหลวงพ่อท่านก็อ่อนแรง 
ถงึกระนัน้		หลวงพ่อกไ็ด้พยายามอยูร่่วมงานในช่วง	 
ที่ส�าคัญทุกอย่าง	จนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
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 หลวงพ่อเป็นทีเ่คารพนบัถอืของศษิยานศุษิย์ 
ตลอดจนชาวบ้านละแวกใกล้เคียง	เนื่องด้วยท่าน
เป็นผู้ทรงความรูพ้ระธรรมตามพระไตรปิฎก	และ 
เป็นครูผู ้สอนที่มีเมตตา	 และไม่เคยรู ้สึกเหน็ด 
เหนื่อยในการตอบค�าถาม	 หรืออธิบายข้ออรรถ
ข้อธรรมต่างๆ

	 เมื่อกลับมาจากเวียดนามแล้ว	ตอนเย็นวันที่ 
๑๖	พฤษภาคม	รู้สึกไม่สบายใจ	 จึงโทรศัพท์ไป 
ชวนคุณสุวรรณา	เตชะวิบูล	นัดให้ไปพบกันที่โรง 
พยาบาลกรุงเทพ	 เพื่อไปสวดโพชฌงค์ถวาย 
หลวงพ่อตอน	๕	โมงเยน็	กลบัมาบ้าน	กร็ูส้กึกังวล 
นอนไม่หลับ	 พออรุณยังมิทันจะรุ่ง	 ก็ได้ทราบ 
ข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อ
	 ไม่คิดเลยว่า	 ที่ได้สวดมนต์เพื่อแผ่เมตตาที่
หน้าห้องไอซียู		ก่อนหน้าเพียง		๖	-	๗		ชั่วโมง	จะ 
เป็นการสวดมนต์ถวายหลวงพ่อครั้งสุดท้าย
	 หลวงพ่อเหมาะสมยิ่งกับการเป็นอัครมหา- 
บัณฑิตโดยแท้	 ตามที่เราทราบ	 คณะสงฆ์จาก
เมียนมา	 ได้ยกย่องท่านเป็นผู้ทรงความรู้พระ
ไตรปิฎก	 ต�าแหน่งอัครมหาบัณฑิต	 ซึ่งเป ็น
ต�าแหน่งที่พิจารณาถวายพระเถระ	ผู้มีคุณูปการ
แก่พระพุทธศาสนา	 ทางด้านวิชาการ	 คือการ
เรียน	 การสอนพระปริยัติธรรม	 และเชี่ยวชาญ
ด้านพระอภิธรรม	
 พวกเราลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ถึงจะเสียใจ 
ในการจากไปของหลวงพ่อ แต่พวกเรากม็คีวาม 
ภาคภูมิใจ ท่ีหลวงพ่อเป็นพระผู้ทรงความรู้ ม ี
ความเป็นครู ทั้งยามที่มีชีวิตอยู่ เมื่อท่านได ้
จากไป ท่านได้ทําการมอบสรีระเป็นครูใหญ่ 
ให้นิสิตแพทย์จุฬาฯ ด้วย
	 นอกจากนี้	ท่านยังให้ความรู้	ค�าสอน		ให้เรา
ได้จดจ�า	ให้เห็นความมีฉันทะมาก	ในการศึกษา		
ให้เราเกิดศรัทธา	 และมีความเพียรยิ่งๆ	 ขึ้นไป 
ท่านท�าให้เราได้ดู	 ได้เห็นตัวอย่างในการเจริญ 
สมณธรรม	ที่สมควรแก่การกราบไหว้บูชายิ่ง
	 บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ท�าไว้ในพระศาสนา	
ข้าพเจ้าขอน้อมน�ากุศลทั้งหลาย	 บูชาพระคุณ
ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสุมนต์	 อภิธรรมบัณฑิต	 
ที่เคารพอย่างสูง

 เมือ่ท่านเข้าโรงพยาบาลกรงุเทพรอบสดุท้าย 
ท่านก็ยังมีเมตตา	 เม่ือตอนที่ท่านดีขึ้น	 หมอให้	
ออกจากห้องไอซียู	ได้ไปถามท่านว่า	นักศึกษาที ่
จบอภิธรรมบัณฑิต	ในปี	๒๕๖๑	อยากจะขอให้
ท่านเขียนให้โอวาท	หรืออนุโมทนาในหนังสือรุ่น
ของผู้ที่เพิ่งจบ	 หลวงพ่อก็ยินดี	 และบอกให้เอา
ตามที่ท่านเคยกล่าวมุทิตากถาไว้	และได้บอกให ้
เพิม่เนือ้ความโดย	ให้เน้นว่า	ขอให้อภธิรรมบณัฑติ 
ทุกท่าน	 ช่วยกันสอน	 และเผยแผ่พระอภิธรรม 
ต่อไป	เห็นได้ชดัว่า		ไม่ว่า		ในยามใด	ท่านจะคดิถงึแต่ 
เรื่องการเรียน	การสอนพระอภิธรรมเป็นส�าคัญ
	 ในช่วงงานวิสาขบูชาโลก	 ที่จัดที่ประเทศ
เวียดนาม	ตอนนั้นหลวงพ่อกลับเข้าห้องไอซียูอีก 
ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจ	 ก่อนไปร่วมประชุมงาน 
ดงักล่าวทีเ่วยีดนาม	ได้ไปกราบลาหลวงพ่อ	เพือ่ไป 
ร่วมประชุม	 เขียนไว้ที่สมุดเย่ียมหน้าห้องและ
ได้ติดตามถามถึงข่าวคราวหลวงพ่อเป็นระยะๆ
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ประสบการณ์ธรรม

 ตอนที่	๒	ของธรรมกถา	โดยพระศากยวงศ์- 
วิสุทธิ์ 	 (อนิลมาน	 ธมฺมสากิโย)	 ในกิจกรรม 
ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์	“ธรรมตามอ�าเภอใจ” 
ของวัดญาณเวศกวัน	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 มีนาคม	
๒๕๖๒	 ณ	 อุโบสถวัดญาณเวศกวัน	 ต�าบล 
บางกระทึก	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	
ซึ่งองค์บรรยายได้ตอบค�าถามของผู้เข้าร่วมงาน	
และอธิบายศัพท์ทางพุทธศาสนา	ที่ชาวพุทธไทย
ในปัจจุบันรู้จักและเข้าใจไปในความหมายที่ต่าง
ไปมากจากความหมายด้ังเดิม	ให้เป็นที่เข้าใจได้
อย่างถูกต้อง

รู ้ธรรม มีธรรม ถึงธรรม คืออะไร ต่างกัน
อย่างไร ?
 ค�าว่า	“มี”	นั้นคือ	เช่น	ขณะนี้อาตมามีน�้า 
มีนาฬิกา	มีกระดาษ	มีอะไรอยู่รอบตัวเยอะแยะ 
เลย	แต่ประเด็นคอื	สิง่ท่ีอาตมามอียูต่รงนี	้อาตมา 

จะใช้หรือไม่ใช้ล่ะ	ญาติโยมก็เช่นกัน	ทรัพย์สมบัติ
ที่มีอยู่แล้ว	 และที่อยากมีเพิ่ม	 เขาโฆษณาอะไร
ต้องรบีไปซ้ือมาเก็บไว้		แล้วได้ใช้จรงิๆ	ไหม			ค�าว่า 
“มี”	แสดงให้เห็นว่าเราชอบสะสม	ชอบเก็บ	แต่
ประเด็นก็คือว่า มีเพื่ออะไร ?	 ถ้าเพื่อที่จะอวด
ชาวบ้านว่า	 เออ..เราก็มีนะ	 เราไม่ตกรุ่นนะ	 เรา
ไม่ตกยุคนะ	“มี”	แบบน้ีคือ	“มีไว้”	 แต่ไม่ได้มี
หมายความว่า	“ได้ใช้”	 ให้ก่อให้เกิดประโยชน ์
	 ค�าว่า	“รู”้	กเ็หมอืนกัน	รูใ้นความหมายแบบ
ส�านวนภาษาไทย	“ความรูท่้วมหวัเอาตวัไม่รอด”	 
แบบน้ีก็เป็นกันเยอะ	 คนบางคน	 พระบางรูป 
ได้เปรียญ	 ๙	 ประโยค	 แต่เหมือนนกแก้วนก
ขนุทอง	ท่องได้หมด	จ�าแม่น	แต่ถ้าให้อธบิายอะไร 
ท่องมาอย่างไรกท่็องตอบไปอย่างน้ัน	อธบิายเป็น 
ภาษาชาวบ้าน		อธิบายเป็นภาษาของตัวเองไม่ได้ 
ถ้ารู ้อย่างนี้	 ก็ไม่ต่างอะไรกับการ	 “มี”	 ที่มีไว ้
แต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้

ของคนไทยที่ห่างไกลจากความหมายเดิม

ประสบการณ์งานธรรมและปัญญาบ�าบัด ตอนที่ ๒

ความเข้าใจศัพท์พุทธ
พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ



	 ค�าว่า	“ถึง”	หมายถึง	“เข้าถึงธรรม”	มีธรรม
อยู่ในใจ		กล่าวคือ	สิ่งใดก็ตาม	ที่คิด	พูด	กระท�า
ลงไป	 ก็ล้วนตั้งอยู่ในธรรม	 ไม่ควรที่จะอยู่นอก
ธรรม		กล่าวคือ	รู้เช่นไรก็ท�าเช่นนั้น	“ยถาวาที 
ตถาการี”	พูดเช่นไรก็กระท�าไปเช่นนั้น  ท�าเช่น
ไรก็พูดเช่นนั้น ดังนั้น	คนท่ีอาจจะอธิบายธรรมะ
ไม่ได้	อย่างเช่น	สมัยพุทธกาลก็มีพระอรหันต์อยู่
หลายองค์		ท่าน	“ถึง”	ธรรม	แต่ไม่สามารถสอน	
หรือท่านอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้		เพราะว่าการ
อธิบายนั้น	ถือว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ยาก		แต่ว่า
ทักษะในการดับกิเลสนั้น	ทุกคนมีได้	ท�าได้	ทั้งนี้	
ผู้ที่ถึงธรรมไม่จ�าเป็นต้องอธิบายธรรมได้ดีด้วย		
แต่ตัวท่านเองสามารถจะปฏิบัติถูกต้อง	 จนดับ
กิเลสของท่านด้วยตัวท่านเองได้	 ท่านสามารถ 
อยู่เป็นคนที่มีคุณภาพได้	ไม่ท�าตัวเป็นขยะสังคม 
ไม่สร้างปัญหาสังคมใดๆ	ทั้งสิ้น	ดังนั้น	เวลาใคร 
บอกว่าถึงธรรม	รู้ธรรม	ก็สามารถดูได้จากพฤติ- 
กรรมทั่วๆ	 ไปของคนคนนั้น	 เพราะจะเห็นได้
ชัดเจนว่า	 เข้าถึงธรรมหรือไม่ถึงธรรม	 บางคร้ัง 
คนพากันไปยกย่องว่าถึงแล้ว	 เป็นอริยะแล้ว	 มี
สานุศิษย์มากมาย	ก็มีให้เห็นกันอยู่เยอะแยะใน 
สงัคมปัจจุบนั	เมือ่พจิารณาพฤติกรรม	ส�ารวจการ
ด�าเนินชีวิตแล้ว	 ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ายังมีกิเลส 
หนาอยู่		ลองหันไปดูรอบตัวของท่านเองก็จะเห็น 
ได้เยอะ	วิธีการง่ายๆ	ที่ดูว่าถึงหรือไม่ถึงก็เช่น	ถ้า 
เขาบอกว่าถึงแล้ว	 บรรลุแล้ว	 ปฏิบัติรู้หมดแล้ว		 
บอกว่าธรรมะต้องอย่างโน้น	ต้องอย่างน้ี	และพอ 
พูดธรรมะเข้าหน่อยก็พาดพิง	 วิพากษ์วิจารณ ์
คนนั้น	 ว่าคนนี้	 ว่าอันนี้ผิด	 อันนั้นถูก	 อันนั้น 
ไม่ดี	ฯลฯ	การรู้ธรรมะนั้นจะต้องไปว่าคนโน้นคน
นี้หรือ	ก็ไม่ใช่	พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า	“อนูป- 
วาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ ส�วโร”	อนูป- 
วาโท	 อย่าไปว่าร้ายคนอื่น	 อนูปฆาโต	 อย่าไป

ท�าร้ายคนอ่ืน	แค่สองข้อน้ีท�าได้ไหมล่ะ	ถ้าท�าไม่ได้ 
ก็คือยังไม่ถึง
	 ถงึตอนน้ีคงเหน็ความแตกต่างของ	“รูธ้รรม” 
“มีธรรม”	“ถึงธรรม”	กันแล้ว		และท�าไมถึงว่าใน	 
๓	ประการน้ัน	การ	“ถึงธรรม”	ดีกว่าอะไรหมด		
ก็เพราะการถึงธรรมน้ัน	อาจจะไม่ต้องรู้หมดทั้ง	
๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์ก็ได้		การที่ถึงธรรมหรือ
เรียกว่าเข้าใจนั้น		เมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปรู้มาก	
ไม่ต้องมีมาก		แต่ว่าเข้าใจสิ่งน้อยๆ	ที่มีอยู่ได้จริง		
เช่นที่พระครูบาอาจารย์สายกรรมฐานท่านบอก
ว่า	แค่ภาวนาเป็นก็พอแล้ว		เห็นไหม	ถ้าเรารู้จัก
ค�าว่าภาวนาจริงๆ		ก็พอจริงๆ	น่ันแหละ

	 ในการปฏิบัตินั้น	จะรู้ได้อย่างไรว่าท�าไปได้ดี 
ขนาดไหน	 ก็ดูท่ีวิถีชีวิตว่าเปลี่ยนไปไหม	 ท่าน
ทั้งหลายที่นิยมไปปฏิบัติที่โน่นที่น่ีกันในเวลาสุด
สปัดาห์น้ัน	ให้พจิารณาดตูวัเองว่า	ก่อนไปกับหลงั 
จากกลบัมาจากการไปปฏิบตัแิล้ว	พฤตกิรรมของ 
ท่าน	ความคิดของท่าน	เปลี่ยนไปไหม	นอกจากที ่
ท่านจะบอกว่า	เคยปฏิบัติส�านักน้ี	เคยไปปฏิบัติ
ที่น่ันก็ดีนะ	 ที่โน่นก็ดีนะ	 เพียงแค่จะมาอวดกัน		
หรือว่ามาอวดว่าแบบโน้นฉันก็เคยท�า	แบบนี้ฉัน 
ก็เคยท�า	 แต่ว่าองค์ความรู้ท่ีได้จากวัดนั้นวัดนี้ 
จากปฏบิตัสิายโน้นสายน้ี	ท่านได้อะไรมาล่ะ		หรอื 
มแีต่ได้หาหลวงพ่อองค์นัน้องค์นี	้	ถ้าได้เพยีงเช่นนัน้ 

ที่มา:		https://variety.thaiza.com/dhamma/280895/

๔๘98



ก็เท่ากับได้แต่พอกอัตตาของตนสูงขึ้นๆ	 ไป 
อย่างนี้ไม่ชื่อว่าถึงธรรม	คือมีธรรมอยู่แค่เปลือก
นอก	ถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆ	เป็นวิปัสสนาจริงๆ	ก็
จะเห็น	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 เห็นสภาพของ
ธรรมชาติที่แท้จริง		ฉะนั้น	ค�าว่า	“ถึงธรรม”	ก็
คือ	 เห็นสักแต่ว่าเห็น	 กล่าวคือไม่เปิดโอกาสให้
กิเลสงอกเงย
 สรปุในประเดน็ทีว่่า  “รูธ้รรม  มธีรรม  ถงึธรรม” 
นั้น การรู้หรือมีธรรมเฉยๆ หามีประโยชน์ไม ่
หากรู ้หรือมีธรรมแล้ว แต่ไม่ได้นําเอาไปใช ้
ก็ไม่มีประโยชน์อันใด ส่วนการถึงธรรม ไม่
จําเป็นต้องมีมากหรือรู้มาก แต่ผลของการถึง
ธรรมจะแสดงออกมาให้เห็นได้เอง โดยเฉพาะ 
จากการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
เช่น รู้จักพอ มีสุข จากธรรมปฏิบัตินั้นๆ

เข้าใจ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ให้ถูก
 นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา -
สมัพทุธสัสะ		ทีส่วดกันไป		ต้ัง	“นะโม	ตัสสะ”	๓		ครัง้ 
กันน้ัน	 จริงๆ	 แล้วคืออะไร	 เมื่อไม่เข้าใจจึงได้
กลายเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์	 ไปๆ	 มาๆ	 พอกลัวผี 
ขึน้มา	ก็รบีต้ังนะโมเลย	อ้าว	ถ้าผมีจีรงิ	ผจีะรูเ้รือ่ง 
“นะโม”	หรอื		ผจีะกลัวคาถา	“นะโม”	หรอื	น่าคิด 
	 “นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมา
สัมพุทธัสสะ”	 ที่มักแปลกันตามมาตรฐานก็คือ	
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ผู้ไกลจาก
กิเลส	ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง	ตามที่แปลนี ้
ก็เป็นการแปลพระนามตามศัพท์บาลีทั้งหมด 
ผู้ที่ไม่เข้าใจก็ย่อมจะไม่เข้าใจความ	และบทบาลี
ท่ีเป็นพระนามในบทนะโม	๓	บทนี้ก็คือ	“ภะคะ- 
วะโต”	ที่แปลว่า	พระผู้มีพระภาคบทหนึ่ง	“อะ- 
ระหะโต”	 ที่แปลว่าพระอรหันต์บทหนึ่ง	 และ 
“สัมมาสัมพุทธัสสะ” ที่แปลว่าพระสัมมา- 

สมัพทุธะบทหน่ึง	ว่าไปแล้ว	ค�าแปลนีเ้ราเข้าใจกัน
แค่ไหน	ความจริงจะกล่าวว่า	น่ีคือสาระสุดยอด 
ของพระพทุธศาสนาก็ไม่ผดิ	ถ้าเข้าใจและถงึธรรม 
คือแค่บท	 “นะโม”	 ก็ครอบคลุมทุกอย่างที่เป็น
หัวใจของค�าสอนในพระพุทธศาสนา	 เพื่อความ
กระจ่าง	จะขออธบิายไปทลีะค�า	ทีท่่านอาจไม่เคย 
คิดมาก่อน	 ไม่ได้เป็นการอธิบายตามคัมภีร์ใดๆ		
แต่ตามความจริง	โดยใช้หลักนิรุกติศาสตร์ช่วย
  “นะโม”	 แปลว่า	 น้อม	 รากศัพท์เดียว
กับค�าว่า	“นาม” คือใจ		แต่ว่ามีความหมายว่า	
เป็นอาการของจิตใจที่น้อมออกไปรู้อารมณ	์คือ
เรื่องทั้งหลาย	ที่ไม่ได้หมายถึงอาการทางกายว่า
เอาตัวเองน้อมเข้าไปหา		แต่หมายถึงน้อมปฏิบัต ิ 
คือการเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เข้าหาธรรม	เป็นการปฏิบัติธรรม
  “ตัสสะ”	แปลว่า	แด่	เป็นค�าสรรพนาม
อ้างถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน
  “ภะคะวะโต”	ค�าว่า	ภะคะวะโต	มทีีม่าจาก
ค�าว่า	“ภควา”	ที่เราแปลทับค�าบาลีว่า	“พระผู้ม ี
พระภาคเจ้า” มีความหมายหลายอย่าง	ถ้าแปล 
ตามต�าราให้เป็นพุทธคุณ	 ก็แปลกันว่า	 พระผู ้
จ�าแนกแจกแจงแสดงธรรมะสั่งสอนประชุมชน		
แสดงถึงพระกรุณาคุณ	 “คุณ”	 คือพระกรุณา
แก่โลก	 แก่ชาวโลก	 จึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอน	 
หรอืแสดงธรรมวนัิยสัง่สอน	ประดษิฐานพระพทุธ 
ศาสนา	 และพุทธบริษัทขึ้นในโลก	 ท�าให้เรา 
ทั้งหลายได้มีโอกาสเข ้ามาเป็นพุทธศาสนิก 
ผู้นับถือพระพุทธศาสนา	 เป็นอุบาสกอุบาสิกา 
พุทธมามกะ	พุทธมามิกา	เป็นภิกษุเป็นสามเณร	
ก็เพราะพระคุณข้อน้ี	 ที่ทรงมีพระมหากรุณา
จ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนดังกล่าว		
จึงขอให้เราทั้งหลายได้น้อมจิต	 ระลึกพิจารณา
พระพุทธคุณ		พระคุณของพระพุทธเจ้าบทนี้เป็น 
อารมณ์	เป็นเบื้องต้น
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	 แต่เม่ือว่าโดยอรรถ	การน้อมจติถงึพระมหา 
กรณุาธคุิณก็คอื นาํคณุธรรมว่าด้วยความกรณุา 
มาปฏิบัติเพิ่มพูนในชีวิตประจําวันของเรา  
“พระผู้มีพระภาค”	 โดยอรรถะก็คือ	 “การให้”	
ในความหมายเดียวกันกับค�าว่า	“ภะคะวาน”	ใน
ภาษาอินเดีย	ซึ่งมีความหมายคือ	เทวดา	ในความ
หมายของ	“ผูใ้ห้”	ฉะนัน้	พระมหากรณุาธิคณุ		กค็อื 
การให้	การท�า	การปฏิบัติ		ไม่ใช่กรุณาอย่างที่ใน
ภาษาไทยแปลว่าได้โปรด	(please)		แต่หมายถึง 
ให้เราท�าความเข้าใจว่า	 เราเป็นเพียงส่วนเล็กๆ	
ภาคเล็กๆ	 ของจักรวาลนี้เท่านั้น	 เราไม่ได้เป็น 
เจ้าโลก	เราไม่ใช่เป็นตัวใหญ่	เราเป็นแค่เฟืองเล็กๆ 
ที่ท�าให้อะไรต่ออะไรมันเดินอยู่	เป็น	“ภาค”	ก็คือ 
ส่วนเลก็ๆ	เท่านัน้		เพราะฉะนัน้	จะไปทีไ่หน	จะท�า 
อะไร		ให้ระลกึอยูเ่สมอว่า		เราเป็นแค่เศษเลก็ๆ		เป็น
ภาคเล็กๆ	เป็นหน่วยเล็กๆ	แค่นั้นเอง	เป็นเฟือง 
เล็กๆ	ของสิ่งที่เราอยู่ด้วย	เมื่อท�าความเข้าใจได้ 
อย่างนี้แล้ว	กรุณาก็จะเกิดขึ้นในใจ	ก็คือ	จะให้ 
ความส�าคัญกับคนอื่นได้มากขึ้น	 แต่ปกติเราไม่
เห็นอย่างนั้น	ไปเห็นว่าเราตัวใหญ่เหลือเกิน	แต่
คนอื่นเล็กไปหมดเลย	ดังนั้น	ถ้าเราปฏิบัติตนให้มี 
คุณของ	“ภะคะวะโต”	ขึ้นมาเม่ือใด	เราก็จะเห็น 
ว่า	 เราเป็นแค่เฟืองเล็กๆ	 ที่อาศัยอยู่ในสังคมที ่
ใหญ่	อัตตาของเราก็จะเล็กลงเมื่อนั้น	เมื่ออัตตา 
เล็กลง	 ก็เท่ากับว่าเราให้ความส�าคัญกับสิ่ง
แวดล้อมและกับคนอ่ืนมากขึ้น	มีการแบ่งปันโดย 
กรณุามากขึน้	เพราะความเป็นตัวตนของเรา	ล้วน 
แต่เกิดขึ้นเพราะคนอื่น	 เช่น	ท�าไมอาตมาเป็นผู ้
บรรยายในที่นี้	 ก็เพราะมีพวกท่านมานั่งฟังอยู	่	 
ถ้าไม่มีใครมานั่งฟังอยู่		มีแต่เก้าอี้		แล้วอาตมาก ็
ยงันัง่บรรยาย		คงไม่เรยีกว่าองค์บรรยาย		แต่คงมี 
คนจับไปอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาแทน	ความจริง 
คอื	ทกุสิง่ทกุอย่างอยูด้่วยหลกัอทิปัปัจจยตา	มกีาร 

เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้	เป็นเรื่องของสัมพันธ- 
ภาพ	(relativism)	ฉะนั้น	ให้ท�าความเข้าใจตัวตน 
ที่แท้จริงว่า	 เรานี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆ	 ในสังคมที่
กว้างใหญ่เท่านั้นเอง		นี้คือความหมายเชิงปฏิบัติ
ตนของ	“ภะคะวโต”

  “อะระหะโต”		ค�าว่า	อะระหะโต	น้ีก็มาจาก 
ค�าว่า	 “อรหันต์”	 หรืออรหัง	 ตามที่เราแปลว่า 
พระอรหนัต์	มกีารแสดงความหมายไว้หลายอย่าง 
ความหมายประการหน่ึงก็แปลว่า	 เป็นผู้ไกล 
กิเลส	อันหมายความว่าละกิเลสได้แล้ว	สิ้นกิเลส
แล้ว	 อะระหะโต	 แปลได้อย่างหน่ึงว่า	ผู้กําจัด
ข้าศึกคือกิเลสได้แล้ว (อร + หนฺ + อนฺต)
 ความหมายเชิงอรรถเพื่อการปฏิบัติก็คือว่า 
การอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นในสังคมใหญ่ได้โดยไม่ม ี
ปัญหา	ก็ต้องปฏิบัติตัวลดกิเลสให้น้อยลง	ถึงจะ 
อยู่กับคนอ่ืนๆ	เป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้	ฉะน้ัน	
การจะ	 “นะโม”	 คือการปฏิบัติตน	 ควรต้องลด 
หรือก�าจัดความโลภ	ความโกรธ	ความไม่รู้	(หลง)	 
ให้ได้	ถ้าเราหล่อเลี้ยงความโลภ	โกรธ	หลง	เมื่อ
ไหร่	เท่ากับเราก�าลังสร้างอริศัตรูในชีวิตมากมาย		 
ตวัเราก็จะใหญ่ข้ึนๆ	ท�าให้คบัทีค่บัทางขึน้มาทนัที 
กลายเป็นคนมีปัญหาในสังคมขึ้นมา	ฉะนั้น	ถ้าจะ 

ที่มา:		https://www.dreamstime.com/buddhist-woman-man-
pay-respect-to-monk-politely-faith-believe-silhouette-style-
illustration-buddhist-woman-man-image109252092
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อยู่ในสังคมได้อย่างไร้ปัญหา	ก็ต้องปฏิบัติตน	คือ 
น้อมจติให้มีคณุของ	“อะระหะโต”	ให้จงได้			ส่วน 
จะท�าได้อย่างไรนัน้		กอ็ยูท่ีค่�าว่า	“สมัมาสมัพทุโธ” 
  “สมัมาสมัพทุโธ” แปลความตามคมัภร์ีว่า	 
“พระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ”	นอกจากจะเป็น
พุทธคุณเชิงพระปัญญาธิคุณแล้ว	 ยังเป็นธรรม
ปฏิบัติท่ีทุกคนควรต้องพัฒนาเพื่อให้มีชีวิตที่มี
คุณภาพในสังคม	ลองมาดูตามค�าที่ประกอบกัน
ขึ้นมา	ซึ่งมีอยู่	๓	ค�าด้วยกัน	คือ	“สัมมา” คือ  ถูก 
ต้อง “สมั” คอื ด้วยตนเอง “พุทโธ” คอื ตืน่รู ้รวม 
แล้วก็แปลว่า	“ศกึษาตืน่รูส้ิง่ทีถ่กูต้องด้วยตนเอง”
 ความหมายเชิงอรรถะในการน้อมจิตปฏิบัติ
ในท่ีนี้ก็หมายถึงว่า	 การที่เราจะเข้าใจว่า	 ตนเป็น
เพียงภาคเล็กๆ	 ของสังคม	 ต้องท�าตัวให้กิเลส
น้อยลง	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดข้ึน	 ก็ต้อง
ท�าด้วยการศึกษาตระหนักรู้ด้วยตนเอง	 ไม่ใช่เป็น 
การเรยีนรูต้าม	หรอืเชือ่ตาม	ต้องเป็นการตระหนกั 
รูค้ดิ	(cognitive)	คอืเป็นความเข้าใจทีต่ัง้อยูบ่นพืน้
ฐานของปัญญา	คือ	รู้รอบ	เป็นสัจธรรม	เห็นความ
เป็นจริง	เป็นประสบการณ์โดยตรงเฉพาะบุคคล
	 ดังนั้น	บทว่า	“นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโตฯ” 
ถ้าท�าความเข้าใจได้เช่นนี้	 เราก็ถึงพุทธศาสนา
แล้ว	 ถึงธรรมแล้ว	 ถึงในแบบที่เรียกเกิดการ	 
transformation	 (ปัญญาบ�าบัด	 ในตอนที่	 ๑)		
คือการท�าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง	 เพื่อไป
สู ่การเปลี่ยนแปลงลบล้างข้อมูลความรู ้เดิมที่
ไม่ถูกต้องได้	 ซึ่งถือว่าเป็นการ	“ศึกษา”	 อย่าง
แท้จริง	แต่ศึกษาในท่ีนี้	ไม่ใช่การเรียนรู้ที่เป็นการ
ท่องจ�าได้เท่านั้น	แต่หมายถึง	เรียนรู้แล้วเอาไป
สังเคราะห์วิเคราะห์ให้เกิดเป็นผล	ซึ่งตรงกับค�า
ในภาษาอังกฤษว่า	“education”	ทีม่รีากมาจาก 
ภาษาละตินว่า	“educare”	ที่แปลว่า	“น�าออก”	
นัน่เอง	คอืสามารถน�าสิง่ท่ีเป็นบญุกศุลออกมาจาก 

วิถีชีวิตของตนได้	 ซ่ึงจะได้ความสุขสงบทั้งแก่ตน 
และสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
 สรุปก็คือ “นะโม” คือค�าเดียวกับ “นาม” 
คือใจ น้อมธรรมะเข้าสู่ใจ “ภะคะวะโต” ว่าเรา 
ต่างเป็นภาคเป็นส่วนของกันและกัน และเป็น 
ภาคส่วนเล็กๆ ของจักรวาล  “อะระหะโต” เรา 
จึงควรฝึกหัดขัดเกลากิเลส ให้พ้น โลภ โกรธ  
หลง (ตัวตนเล็กลงๆ) “สัมมาสัมพุทธัสสะ”  
ด้วยปัญญารู้แจ้ง เพียง นะโม บทเดียวนี้ก็รวม 
ความหมายแห่งพุทธคุณ และธรรมปฏิบัติ
ท้ังหมดในพระไตรปิฎกไว้ครบถ้วน และบท 
“นะโม” หาใช่ถ้อยค�าศักด์ิสิทธิ์เป็นเวทมนตร์
คาถาไม่

ศักด์ิสิทธิ์นั้นเป็นไฉน ?
 ในบริบทของสังคมไทย	 ให้ความส�าคัญกับ 
ค�าว่า	“ศกัดิส์ทิธ์ิ”	ในฐานะพเิศษยิง่		เช่นเราเชือ่ว่า 
บทว่า	“นะโม	ตัสสะฯ”	มีความศักดิ์สิทธิ์	แต่เมื่อ 
ศกึษาพระพทุธศาสนาอย่างถ่องแท้แล้ว	จะเข้าใจ 
ได้ว่า	ความศักดิ์สิทธ์ิตามความเข้าใจของคนไทย 
นั้น	 หาใช่สาระแห่งพระพุทธศาสนาไม่	 ความ 
ศักดิ์สิทธิ์ล้วนมีฐานตั้งอยู่บนความผิดปกติของ
ธรรมชาติ		ล�าพังการท่อง	“นะโม”	จะเกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร	 ฉะนั้น	 น่าคิดวิเคราะห์ว่า	
ค�าว่าศักดิ์สิทธ์ิ	 มีการใช้อยู่ในภาษาไทยอย่างไร
เสียก่อน
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได ้
อธิบาย	“ศักด์ิสิทธ์ิ”	ไว้ว่า	“ที่เชื่อถือว่ามีอ�านาจ
อาจบนัดาลให้ส�าเรจ็ได้ดงัประสงค์		หรอื	ขลงั”	จะ
เห็นได้ชัดเจนว่า	เป็นความหมายที่ออกไปในแนว 
ไสยศาสตร์ที่ไร้เหตุผล	เมื่อค้นดูพระไตรปิฎกก็ม ี
พดูถงึความศกัดิส์ทิธิด้์วยค�าว่า	“อิทธปิาฏหิารย์ิ” 
แต่พระพุทธเจ ้าทรงใช้ค�าน้ีในความหมายที่ 
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แตกต่างกับภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง	ตามหลักฐาน 
ในปาฏิหาริยสูตร	 ได้ทรงตรัสไว้ว่า	 “เนกขัมมะ 
ย่อมส�าเรจ็เพราะฉะนัน้จงึเป็นอทิธิ	ย่อมก�าจดักาม 
ฉันทะได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปาฏิหาริย์		อิทธิและ 
ปาฏิหาริย์นี้	 ท่านเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์”	 สรุป 
ง่ายๆ	 ก็คือว่า	 อิทธิปาฏิหาริย์ หมายถึง ส่ิงท่ี
ทําได้ และมีผลเป็นที่ปรากฏเมื่อทําลงไปนั่นเอง		
ไม่ได้มีความหมายเชิงศักดิ์สิทธิ์ตามภาษาไทย
	 ค�าว่า	 “ศักด์ิสิทธ์ิ”	 เม่ือพิจารณาตามหลัก
นิรุกติศาสตร์	ก็จะรู้ได้ว่าเป็นค�าสองค�ามารวมกัน	
คือ	ค�าว่า	“ศักติ”	ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต	แปลว่า 
“พลงั”	กบัค�าว่า	“สทิธิ”์	ซึง่เป็นภาษาบาล	ีมรีาก 
ศพัท์เดียวกนักบัพระนาม	“สทิธัตถะ”	ทีห่มายถงึ 
ความส�าเร็จ	 ดังนั้น	 ความหมายที่แท้จริงของ 
คาํว่า “ศกัด์ิสทิธิ”์ กค็อื มีพลังอํานาจทีจ่ะทําให้ 
เกดิความสาํเร็จได้	แต่ถ้าอยูเ่ฉยๆ	แล้วแค่มาสวด 
นะโม	จะก่อให้เกิดความส�าเร็จได้หรือ	ความจริง
ก็คือ	ถ้าต้องการความส�าเร็จ	ก็ต้องลงมือท�าด้วย
ตนเอง	 เช่นถ้าอาตมภาพบรรยายในวันน้ีจนถึง	
๔	โมงเย็น	แล้วญาติโยมเกิดความกระจ่างขึ้นมา 
ในธรรมได้	อาตมาก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้ว		
เพราะว่าในวันนี้	 อาตมภาพได้รับมอบหมาย 
หน้าที่จากท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ	 ให้มา 
สอนญาติโยมให้เกิดความเข้าใจในธรรมตาม 
สมควรแก่เวลา	 พออาตมภาพมาท�าหน้าที่เสร็จ	
ญาติโยมเกิดเข้าใจในธรรมที่อาตมาได้แสดงไป 
อาตมากถ็อืว่ามคีวามศกัด์ิสิทธ์ิแล้ว	เพราะอาตมา 
มอี�านาจ	คอืการสือ่สาร	ทีท่�าให้เกดิความกระจ่าง 
ในการบรรยาย	ให้เกิดความส�าเร็จในหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย	ว่าไปแล้ว	ก่อนหน้านี้อาตมาก็สร้าง
ความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว	 ๑	 ครั้ง	 เมื่อตอบอธิบาย 
ในส่ิงที่โยมผู้ฟังตั้งค�าถามเรื่อง	 มีธรรม	 รู้ธรรม 
ถึงธรรม	 มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

ขณะนี้อาตมาก็ก�าลังจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์เป็น
ครั้งที่	๒	ด้วยการอธิบายธรรมในหัวข้ออื่นๆ	ตาม
ล�าดับ

ศีล : ใช่ข้อห้ามหรือ?
 ชาวพุทธไทยหรือพุทธเถรวาทมีการขอศีล
กันแทบทุกวัน	 เม่ือก้ีน้ีเราก็รับศีลไปแล้ว	 มีการ 
รับศีลกันเสมือนรับของกัน	พระว่าอะไรก็ว่าตาม	 
โดยไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้าง	รับอะไรไปบ้าง		 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 รับปากอะไรในที่สาธารณะ 
ไปบ้าง	ถ้าจะให้เทียบกัน	 เถรวาทเรายังดีที่เป็น 
เพยีงกล่าวโดยวาจากนัไป	แต่ถ้าทางฝ่ายมหายาน 
จะมีพิธีกรรมที่ชัดเจน	ในพิธีรับศีลฝ่ายมหายาน 
นั้น	 ญาติโยมเข้าแถวเข้าไปหาพระ	 และรับศีล 
กัน	พระที่ให้ศีลจะเอาผ้าแถบเล็กๆ	คล้องคอให้		
เป็นสัญลักษณ์ของการได้รับศีลจากพระ	น่ันคือ 
การรับศีล	 ผู้ท่ีได้ผ้ามาคล้องคอแสดงว่าเป็นคน 
มีศีลแล้ว	ดีที่ประเทศไทยยังไม่มีการรับศีลแบบนี้ 
แต่ต่อไปก็ไม่แน่	เพราะปัจจุบนัน้ีเหน็มสีายสญิจน์ 
กับอะไรต่อมอิะไรเริม่มบีทบาทมากขึน้แล้ว		คงอีก 
ไม่นานอาจมีการแจกสายสิญจน์เป็นสัญลักษณ์
ของการให้ศีล	สิ่งส�าคัญก็คือ	เราทราบไหมว่า	เรา
รับอะไรในการรับศีล	หรือสมาทานศีล
	 น่าเสียดายที่พวกเราสร้างทุกอย่างเป็นพิธี 
กรรมไปเสียหมด		ทั้งๆ	ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ
เรื่องพิธีกรรมมาโดยตลอด	 พระองค์ท�าลายพิธ ี
กรรมต่างๆ	ที่เหล่าพราหมณ์นิยมท�ากัน		แต่แล้ว
สมัยนี้พวกเราก็กลับไปท�าเป็นพิธีกรรมกันเสีย
หมด	กเ็ลยท�าให้ทกุท่านต้องมา	“รบัศลี”	ก่อนจะ 
ท�าอะไรที่เป็นกิจลักษณะ
	 เคยทราบมาว่า	ในสมัยโบราณเขาไม่เรียกว่า	
“รับศีล”	สมัยก่อนเขาใช้ค�าว่า	เข้าวัดไป	“รักษา
ศีล”	ไม่ใช่ไป	“รับศีล”	ถ้ารับศีลก็แสดงว่าเราเข้า 
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ไปที่วัดโดยหวังจะรับอะไรสักอย่าง	แต่ตามความ
เป็นจริง	คนส่วนใหญ่มีศีลอยู่แล้ว	มีก่อนเข้าวัด
ด้วยซ�้า	 ถ้าเป็นคนทุศีลก็คงไม่ยอมเข้าวัดหรอก		
คือ	 คนที่ไม่มีศีล	 ไม่สามารถจะมานั่งอย่างพวก
ท่านได้หรอก	คนที่ไม่มีศีลอยู่ในคุกโน่น	หรือไม่ก็ 
อยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาโน่น	ความจริงเราจะ
มารับหรือไม่รับศีลก็ตาม	 ทุกคนต้องมีศีลอยู่ใน 
ระดับหนึ่งแล้ว	ศีลแปลตามศัพท์ว่า ปกติ คือ
ปกตขิองความเป็นมนษุย์	ถ้ามนษุย์ไม่มีปกติของ 
ความเป็นมนุษย์	 สมมติเอาวิญญาณสัตว์เข้ามา
สวมแทน	เอาสัญชาตญาณสัตว์มาใช้แทน	นั่นคือ 
การแสดงความผดิปกติ	เมือ่พฤตกิรรมไม่เป็นปกติ 
ของความเป็นคน	แน่นอนว่า	คนๆ	นั้น	ก็อยู่ในคุก 
หรือไม่ก็เป็นบ้าไปแล้ว	 ถ้าตราบใดที่เรายังเดิน 
อยู่อย่างนี้ได้	 ก็คือทุกคนมีศีลกันทั้งน้ัน	 แต่ใน 
โบราณกาลนั้น	เขามีส�านวนว่า	ศีลด่างพร้อย	ศีล 
ทะลุ	 คือ	 รักษาศีลไว้ได้ไม่ครบถ้วนเต็ม	 ๑๐๐	
เปอร์เซ็นต์	จะเห็นว่า	ศีลไม่ขาดง่ายๆ	ศีลมีความ 
เหนียวพอควร	 อย่างมากก็แค่ทะลุ	 พอทะลุก ็
เข้าวัด	เพื่อไปปิดซ่อม	หรือเข้าวัดเพื่อไปซักตรง 
ที่ด่างพร้อยให้เกิดความสะอาด	 การรับศีลแต่ 
โบราณมีความหมายอย่างน้ี	 แต่พอมาถึงยุค 
ปัจจุบัน	กลายเป็นว่า	การขอศีล	รับศีล	เป็นพิธ ี
กรรมไปเสียแล้ว	โดยไม่ทราบเจตจ�านงของการ
รับศีลแต่ประการใด
	 “ศีล”	 เป็นบทแรกของหลักไตรสิกขา	 (ศีล	 
สมาธิ	 ปัญญา)	 ในการรับศีล	 ๕	 จะเร่ิมต้นด้วย 
ค�าว่า	 “ปาณาติปาตา	 เวระมะณี	 สิกขาปะทัง 
สะมาทิยามิ”	ซึง่มักจะแปลโดยย่อว่า	ห้ามฆ่าสัตว์		
แท้ที่จริงในบทเช่น	“ปาณาติปาตา”	นั้น	ไม่ได้มี 
ค�าว่า	“ห้าม”	อยู่เลย	คําแปลของศีล ๕ ก็คือว่า  
ข้าพเจ้าขอศึกษาบทที่ว่าด้วยการงดเว้นน่ีนั่น 
เป็นต้น	กล่าวคือ

  “สะมาทิยามิ”		แปลว่า	“สมาทาน”	คือ
การยอมรับ	ยอมรับที่จะศึกษา
  “สกิขาปะทัง” 	ค�าว่า	“สกิขา”	คอืศกึษา,		 
“ปะทัง”	 คือ	 “บท”	 คือทางเดิน	 หมายถึงวิถ	ี	 
“สิกขาปะทัง” ศึกษาวิถีทางเดินชีวิต	แบบไหน 
ล่ะ	ก็คือแบบมีการละเว้น	“เวระมะณี”
  “เวระมะณี”	 คือสิ่งที่ควรละเว้น	 เช่น	
ละเว้นการตัดลมปราณ	ซึ่งคือค�าว่า	“ปาตะ” คือ 
ตัด	และ	“ปาณ” คือ ลมปราณ		ก็คือละเว้นการ
ตัดลมปราณ	 คือละเว้นการฆ่าหรือเบียดเบียน 
สิ่งมีชีวิตน่ันเอง
	 ดังน้ัน	 ค�าแปลของ	 “ปาณาติปาตา	 เวระ- 
มะณี	สิกขาปะทัง	สะมาทิยามิ”	ที่จริงก็คือ	การ
เปล่งวาจาว่า	 ยอมรับท่ีจะศึกษาวิถีทางด�าเนิน 
ชวีติทีล่ะเว้นการตดัลมปราณ	จะเหน็ว่า	ไม่มคี�าว่า 
“ห้าม”	อยูใ่นประโยคน้ีทีไ่หนเลย	แต่ชีใ้ห้เหน็ข้อด ี
และข้อเสีย	 คุณและโทษของการไปเบียดเบียน
หรอืฆ่าสตัว์มชีวีติ	เมือ่ศกึษาให้เกดิความตระหนัก 
รู้แล้ว	ก็ย่อมจะรู้ได้เองว่า	ควรท�าหรือไม่ควรท�า 
ไม่ต้องมาห้ามกัน	 เป็นความเข้าใจจากประสบ- 
การณ์ของตัวเอง	 และหลีกเลี่ยงไม่ท�าด้วยเหตุ 
และผล	ไม่ใช่ด้วยข้อห้าม
 ส�าหรบัศีลข้อท่ีสามทีว่่า	“กาเมสมุจิฉาจารา”	 
มักจะอธิบายเป็นเรื่องทางเพศ	 ไม่ประพฤติผิด 
ทางกาม	คือเพศ	แต่อาตมาอยากจะให้มองกว้าง 
กว่าน้ัน	เพราะค�าว่า	“กาเมสุ”	เป็นค�าพหูพจน	์
แปลว่า	กามทั้งหลาย	แต่เวลาเราพูดภาษาไทยว่า 
กามทั้งหลายน้ัน	 เราชอบคิดเพียงเร่ืองทางเพศ 
เท่าน้ัน	ถ้าเรานิยามแคบๆ	เช่นน้ัน	แสดงว่าคนที ่
อายมุากๆ	๘๐	-	๙๐	ปี	ทีเ่ขาเตะป๊ีบไม่ดงัแล้ว	ก็ไม่ 
จ�าเป็นต้องถือข้อสามน้ีอีกต่อไป	หรือเด็กๆ	ที่ยัง 
ไม่มีความรู้ทางเพศ	ก็ไม่จ�าเป็นต้องให้เปล่งวาจา 
รับศีลข้อนี้	เพราะว่าเด็กเล็กเกินไปที่จะไปรู้เรื่อง 
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ทางเพศ	 แต่เวลาให้ศีลหรือรับศีลจะเห็นได้ว่า	
ไม่มีใครเว้นจากสิกขาบททั้ง	๕	ข้อดังกล่าว
	 ค�าว่า	“กาม”	ในภาษาบาลีนั้น	นอกจากจะ 
เป็นเรื่องทางเพศแล้ว	ยังหมายถึง	“กามคุณทั้ง 
๕”	ด้วย	(คือสิ่งพาใจให้ก�าหนัดยินดี	๕	อย่าง	คือ	 
รปู		รส	กลิน่		เสยีง	สมัผสั)		ดงันัน้	“กาเมสมุจิฉา”	 
ก็คือ	“สิทธิมนุษยชน”	ในภาษาปัจจุบัน	กล่าวคือ 
ศึกษาบทเรียนที่จะเว้น	 “การล่วงละเมิดสิทธิ-
มนุษยชน”	โดยสิ้นเชิง	กล่าวคือ	อย่าไปล่วงเกิน 
ใครทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย	เพราะจะเป็น 
การละเมิดสิทธิโดยธรรมชาติของคนอ่ืนๆ	 ที่อยู่ 
ร่วมกันในสังคม	 สมัยก่อนยังไม่มีค�าว่าสิทธิ- 
มนษุยชนหรอื	Human	Rights		ทางสหประชาชาติ
เพิ่งมาใช้ค�านี้ในปี	ค.ศ.	๑๙๔๐	แต่ถ้าเราเข้าใจ 
ความหมายท่ีแท้จรงิของพระพทุธเจ้า	พระองค์ได้ 
ก�าหนดให้คนในสังคมเคารพสิทธ์ิซึ่งกันและกัน 
มาแต่ยุคของพระองค์แล้ว
	 การล่วงเกินสิทธิมนุษยชนตามพุทธศาสนา 
ก็คือ	อย่าไปล่วงเกินใครทางตา	อย่าไปล่วงเกิน
ใครทางหู	อย่าไปล่วงเกนิใครทางจมกู	อย่าไปล่วง 
เกินใครทางปาก	 อย่าไปล่วงเกินใครทางกาย 
ยกตวัอย่างเช่น	พวกทีร่กัสวยรกังาม	ชอบฉดีชโลม
น�้าหอมกันมากๆ	โดยไม่เคยค�านึงถึงคนอื่นที่ตน 
ต้องไปพบไปคุยด้วย	 บางท่านฉีดน�้าหอมกล่ิน 
แรงๆ	เข้าไปหาพระในวัด	พอโยมกลับ	พระปวด
หัวไมเกรนไปเลย	 เพราะแพ้กลิ่นน�้าหอมแรงๆ		 
การท�าอะไรโดยไม่นึกถึงผู ้อื่นที่มาเกี่ยวข้อง 
กบัตน	คอืไม่ค�านงึถงึสิทธิของคนอืน่	ถ้าอยูใ่นห้อง 
ของตนคนเดยีว	ไม่มใีครในห้องนัน้	คงไม่เป็นไร		แต่
เมื่อต้องไปเก่ียวข้องกับคนอื่น	ก็ต้องมาพิจารณา 
เร่ืองของสิทธิ์ทันที	เพราะการพูดจาหรือท�าอะไร 
บางอย่าง	 อาจไปล่วงเกินสิทธิ์ของคนอื่น	 โดย 
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ	อย่างนี้เรียกว่า	ผิดศีลข้อ	กาเม 

เพราะเขาเอาแต่ใจตัวเอง	 ไม่ค�านึงถึงคนอื่น		
พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระวังอินทรีย์ทั้ง	๕	เมื่อ 
อยู่ในที่สาธารณะ	ระวังพฤติกรรมทาง	ตา	หู	จมูก 
ลิ้น	กาย	ของเรา	หรืออย่าให้กายกรรม	วจีกรรม	 
มโนกรรม	ของเรา	ไปล่วงเกินใครคนอ่ืนเขา	เป็น 
การรักษา	Human	Rights
	 เพราะฉะน้ัน	ศีล	๕	ก็คือ	การท�าตัวให้เป็น 
ปกติในสังคม	 ไม่ใช่เป็นผู้สร้างปัญหาท้ังแก่ตน 
และผู ้อ่ืน	 แต่ปัจจุบันน้ี	 เรื่องการให้ศีลรับศีล	 
กลายเป็นเพียงพิธีกรรมเสียแล้ว	ตามความเป็น 
จรงิ		ในการสมาทานทีแ่ท้จรงิ		ไม่ต้องมพีระพทุธเจ้า 
ไม่ต้องมีพระสงฆ์ก็ได้	ถ้าเข้าใจในเน้ือหาของศีล 
แล้วรักษาตัวไว้ได้เป็น	 “ปกติ”	 ท�าให้ชีวิตมี	 
คุณภาพ	 ให้เป็น	 “สุชีวิต”	 คือเป็นชีวิตที่ดี	 ที่ 
สามารถท�าให้เรามีความสงบสุข	และท�าให้คนอื่น 
มีความสงบสุขได้ด้วย

เมือ่ไปขอพรจากพระ...แล้วพระจะเหลอือะไร ?
 ตามธรรมเนียมไทย	เวลาท�าบุญอะไร	มักจะ 
มีการให้พรและรับพรกัน	 ซ่ึงเป็นพิธีที่ไม่รู้ว่าถูก 
หรือผิด	เพราะตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนา	 
ปรากฏว่ามีผู้ไปทูลขอพรพระพุทธเจ้า	พระองค์ 
ตรสัว่า	ได้ทรงล่วงพรทัง้หลายเสียแล้ว	คอืพระองค์ 
ไม่อาจให้พรได้	 พรที่มีการพูดกันในพระพุทธ- 
ศาสนา	 ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบค�าสั่งสอนที่ต้อง
ท�าเอาเอง	การขอวิงวอนไม่ใช่วิถีพุทธ
	 อย่างไรก็ตาม	 การจะพูดถึงเรื่องการรับพร
หรอืขอพร	ควรท�าความเข้าใจกับค�าว่า	“พร”	เสยี 
ก่อน	ความจรงิตามหลกัภาษา	ค�าว่า	“พร”	กบัค�า
ว่า	“พระ”	เป็นค�าเดียวกัน	ต่างกันแค่มี	สระอะ 
กับไม่มี	 สระอะ	 เวลามีสระอะ	หมายถึง	ผู้มีพร
อยู่ในตัว	แต่ถ้าไม่มีสระอะ	ก็เป็น	“พร”	แปลว่า 
ประเสรฐิ	เป็นค�าคุณศพัท์	(adjective)	ทีม่าขยาย 
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ค�านาม	คือความเป็นพระ	ความเป็นพระนั้นเกิด 
จากการมีพรอยู ่ในตัว	 ฉะนั้น	 ถ้าคิดกันเล่นๆ 
เมื่ออาตมาให้พรกับญาติโยม	 อาตมาจะเหลือ
อะไร		คงเหลือไว้แต่	สระอะ
	 “พร”	เป็นค�าเดยีวกนักบั	“วร”	ในภาษาบาล	ี 
ท่ีแปลว่าประเสริฐ	 สูงสุด	 หรือภาวะที่มนุษย ์
ปรารถนา	แต่ความประเสริฐนั้น	คงให้ซึ่งกันและ 
กันไม่ได้	 ความดีความประเสริฐต้องท�าเอาเอง 
ทั้งนั้น		ฉะนั้น	ส�านวนในภาษาไทยที่ว่า	“รับพร”	
นั้น	น่าจะผิด	แต่กลายเป็นธรรมเนียมไปเสียแล้ว
	 การขอพรรับพรนั้นเป็นเพียงรูปแบบ	 ส่วน 
การจะได้รับพรจริงๆ	 นั้น	 ต้องสร้างเอง	 ท�าเอง 
ในค�าให้พรที่พระสวด	 ท่านก็ไม่ได้บอกว่า	 โอม	
เพี้ยง	.	จงได้อย่างนั้นอย่างนี้	แต่ตอนหลังๆ	มานี้	 
พุทธศาสนาก็ไปใส่อะไรต่อมิอะไรเพิ่มเข้ามามาก
เหมือนกัน	 ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร	 เพราะญาติโยม 
ชอบแบบนัน้	ญาติโยมไปถนดักบัวัฒนธรรมมาม่า 
ไวไวไปเสยีแล้ว	ไม่อยากท�าอะไรเอง	กข็อเอาแบบ 
ลวกๆ	ง่ายๆ	ถ้าดคู�าทีใ่ช้ในสมยัพทุธกาล	อย่างเช่น 
ในเรื่องของอายุวัฒนราชกุมาร	 ที่เราสวดกันว่า 
“อายุ	 วัณโณ	 สุขัง	 พลัง”	 นั้น	 	 จะเห็นได้ว่า 
พอได้ยินค�าว่า	อายุ	 วัณโณ	สุขัง	พลัง	พวกเรา 
รีบแสดงอาการรับพร	 บางคนก็ทุบหัว	 บางคน 
ก็ลูบตัว	 แต่พรนั้น	 ไม่ได้มาในรูปของเจลหรือ

ของเหลวที่ต้องลูบให้เข้าไปในร่างทางหัว	แล้วก็ 
ไม่ได้ต้องทุบถึงจะเข้าตัวไปได้
	 บทสวดว่า	“อภวิาทะนะสลีสิสะฯ”	เมือ่แปล 
เป็นภาษาไทย	 ก็แปลได้ความว่า	 “ผู้กราบไหว ้
อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้ใหญ่เป็นนิจศีล	ย่อมเจริญ
ด้วยคุณธรรมสี่ประการคือ	อายุ	วรรณะ	สุข	และ
พละ”	 ซ่ึงก�าลังบอกว่า	ผู้ใดปรารถนาธรรมะ	๔	
ประการ	คือ	อายุ วรรณะ สุขะ พละ	จงท�าเหตุท่ี 
ได้มาซ่ึงธรรมทั้ง	๔	ประการน้ัน	เมื่อท�าเหตุแล้ว	 
ธรรมทั้ง	๔	ประการก็จะเจริญแก่ผู้น้ัน
	 ในบทน้ี	ค�าว่า	“อายุ”	ก็ไม่ใช่ตวัเลขจ�านวนปี 
อย่างที่เราใช้ในภาษาไทย	อายุในภาษาบาลีแปล
ว่า	“พลัง”	เป็นพลังงานที่สามารถจะให้เราท�าดี
ท�าชั่วในชีวิต	ฉะน้ัน	การเจริญในอายุ	ก็หมายถึง 
มีพลังงานท�าสิ่งต่างๆ	 มากมาย	 เพื่อจะได้สร้าง 
ความดีเยอะๆ	 และไม่ควรใช้ค�าว่า	 “ขอให้”	 
เพราะถ้าอยากได้ก็ต้องท�าเอาเอง	 เช่นเดียวกับ
ค�าว่า	“วรรณะ”	 คือผิวพรรณ	 ได้มาจากการมี
สุขภาพดี		“สุขะ”	คือความสุข	ก็ได้มาจากสภาพ 
หรือศักยภาพที่จะสามารถปรับตัวกับสิ่งรอบตัว
ได้ง่าย	เพราะ	“สุข”	แปลได้ง่ายๆ	ว่า	สภาพที่ทน 
ได้ง่าย	เมื่อทนได้ก็เป็นสุข	เมื่อทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์	 
(ทุกข์	แปลว่า	สภาพที่ทนได้ยาก)	การที่จะทนกับ 
ทุกข์ได้มากน้อยเพียงไหน	 ขึ้นอยู่กับทักษะของ 
แต่ละคนว่าฝึกฝนมาอย่างไร	ส่วน	“พละ”	 คือ
ก�าลังกายและก�าลังใจ
	 สิ่งประเสริฐเหล่าน้ี	 ญาติโยมจะมาขอจาก
พระคงไม่ได้	 เมื่อญาติโยมปรารถนา	 ก็ต้องรู้ว่า	
อะไรเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งอายุ	อะไรเป็นเหตุให้ได ้
มาซึ่งวรรณะ	 อะไรเป็นเหตุให้ได้มาซ่ึงความสุข	 
อะไรเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งพละ	 เมื่อทราบแล้วก็ 
ตั้งอกตั้งใจท�าเหตุนั้นๆ	ให้สมบูรณ์	ผลของความ
ประเสริฐ	หรือ	“พร”	ทั้งหลาย	ก็เกิดข้ึนตามเหตุ

ที่มา:	 	 http://www.horoguide.com/wp-content/up-
loads/2011/11/20105311018251.jpg
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ปัจจัยที่ตนท�าขึ้นเอง	 โดยไม่ต้องขอพรจากใคร 
แต่ประการใด	เพราะจะขอหรอืไม่ขอ	กเ็กดิขึน้เอง 
ตามเหตุปัจจัยที่ตนได้ท�าลงไป	 เหมือนกับว่า 
เวลาเราดื่มน�้า	 ไม่ต้องไปขอพรว่า	 ขอให้หาย 
กระหาย	ขอให้อิ่ม	ตามธรรมชาติพอดื่มน�้าเข้าไป
แล้ว	ก็หายกระหาย	เกิดอิ่มขึ้นเอง	นี่คือวิธีการให ้
พรของพระพุทธเจ้า	 ที่ไม่ได้ให้อะไร	 แต่ว่าสอน
หรอืเตือนให้ระลกึ	ให้รูจ้กัท�าเหตทุีจ่ะน�ามาซึง่ผล 
ที่ปรารถนานั่นเอง

ศาสนาคืออะไรกันแน่ ?
 ในสังคมปัจจุบันมักมีทัศนคติเชิงลบต่อ 
ค�าว่า	 “ศาสนา”	 เพราะเราใช้ค�าว่าศาสนาใน 
ความหมายของความงมงาย	 ศาสนาคืออะไรที่ 
ต้องไปเก่ียวกับโลกหน้า	ชาติหน้า	เป็นต้น	แม้ใน 
ประเทศไทยก็คิดอย่างนั้น	 ในพจนานุกรมราช- 
บัณฑิตยสถานทุกฉบับ	 รวมทั้งฉบับหลังสุดของ 
ปี	๒๕๕๔	ก็ให้นิยามของค�าว่าศาสนาไว้ว่า	“ลัทธิ 
ควำมเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือแสดงก�ำเนิด
และควำมสิน้สุดของโลกเป็นต้น อนัเป็นไปในฝ่ำย 
ปรมัตถ์ประกำรหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับ 
บุญบำปอันเป็นไปในฝ่ำยศีลธรรมประกำรหนึ่ง   
พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท�ำตำมควำมเห็น หรือ 
ตำมค�ำสั่งสอนในควำมเชื่อถือนั้นๆ”	 ขนาด
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน	 ยังแปลค�าว่า
ศาสนา	ซึง่เป็นค�าสนัสกฤต	ไปตามค�าว่า	Religion 
ในภาษาอังกฤษ	ไปน�าเอาความคิดทางเทวนิยม
มานิยาม	 ทั้งๆ	 ที่ตามหลักภาษาบาลีสันสกฤต		 
ค�าว่า	 “ศาสนา”	 แปลตรงๆ	 ว่า	 “คําสั่งสอนที ่
เบียดเบียนกิเลส” (สาสติ กิเลเสติ สาสนํ)  
กล่าวคือเป็นค�าสอนที่สามารถท�าให้ทุเลาเรื่อง
โลภ	โกรธ	หลง	ได้	นี่คือความหมายที่แท้จริงของ 
ค�าว่า	ศาสนา	ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อ	หรือ 
โลกหน้าแต่อย่างไร

วิญญาณ...ท่ีสุดของความสับสน
 อีกค�าหน่ึงที่คนไทยมักสับสน	และน�าความ
คิดทางตะวันตกมาปน	 ก็คือค�าว่า	 “วิญญาณ”		 
ทีก่ลายเป็นค�าแปลของค�าว่า	“soul”	ในภาษาองักฤษ 
ความจริงในบริบทของพระพุทธศาสนา	เราไม่มี 
มโนทัศน์ของ	soul	อย่างชาวตะวันตก	แต่เราก็ 
มาแปล	 “soul”	 ด้วยค�าว่า	 จิตวิญญาณ	 หรือ
วญิญาณ	ซ่ึงเมือ่ว่าตามรากภาษาในบาลสีนัสกฤต 
วิญญาณ	แปลว่า	รู้	รู้ทั่ว	รู้อย่างยิ่ง	รู้วิเศษ		ดังเช่น 
ในค�าว่า	จักษุวิญญาณ	โสตวิญญาณ	เป็นต้น
	 ค�าบญัญตว่ิา	“จิตวญิญาณ”	ซึง่มาจากภาษา 
บาลี	 ก็ถูกน�าไปใช้ในความหมายที่ผิดเพี้ยน 
ไปเพราะตามภาษาบาลี	 “จิต”	 แปลว่ารู้	 และ 
“วิญญาณ”	ก็แปลว่ารู้	เมื่อมาเรียงค�าว่า	รู้	สอง
ครั้ง	ก็เป็น	“รู้รู้”	ดังน้ัน	ค�าว่า	จิตวิญญาณ	ควร
จะแปลว่าอย่างไร	สิ่งที่น่าแปลกคือ	เราใช้ค�าว่า	
จิตวิญญาณ	เสมือนเป็นค�าของเราไปแล้ว	แต่เป็น 
ค�าที่ยังไม่มีการบรรจุในพจนานุกรมฉบับราช- 
บัณฑิตยสถานแต่อย่างใด
	 ในภาษาไทยปัจจุบัน	 นอกจากจะน�าค�าว่า	 
วิญญาณ	ที่แปลว่ารู้	ไปใช้แปลค�าว่า	soul	ที่ไม่ได้
มีความหมายว่ารู้แล้ว	ยังน�าไปใช้ในความหมาย 
ที่ตรงกันข้ามอีกด้วยซ�้า	อย่างค�าว่า	“ผี”	ซ่ึงเป็น
ภาวะของความลึกลับ	ความไม่รู้	 เป็นการน�าไป
ใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามจากความหมาย
เดิมที่แปลว่า	รู้ทั่ว	รู้อย่างยิ่ง	รู้วิเศษ	ได้อย่างไร
	 ดังนั้น	 การจะเข้าใจพระพุทธศาสนา 
ให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์	 จ�าเป็นต้องเข้าใจ 
การใช้ค�าและภาษาตามบริบทที่พระพุทธเจ้า 
ทรงแสดง	 เมื่อไม่เป็นเช่นน้ันแล้ว	 ดีไม่ดี	 เราจะ 
เข ้าใจพุทธศาสตร ์ในทางตรงกันข ้าม	 และ 
กลายเป็นค�าสอนท่ีเพิ่มพูน	 โลภ	 โกรธ	 หลง 
แทนการก�าจัดกิเลส	ฉะน้ันจ�าต้องระวังให้มาก
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เรื่องการต่อสนธิภาษาบาลี
หน้าต่างบาลี

พระมหาสมปอง มุทิโต ตอนที่ ๓

สุปภาตํ โว.
 อรุณสวัสด์ิ	 นักศึกษาบาลีใหญ่และพระ
ไตรปิฎกทุกท่าน
	 เม่ือ	๒	วนัก่อน	ตดิภารกจิหลายอย่าง	จงึไม่ได้ 
โพสต์เรื่องราวดีๆ	ของภาษาบาลีเลย	เช้าวันนี้จึง
ต้องรีบมาโพสต์ตอนที่	๓	ต่อไป	เรื่องจะน�าเสนอ
วันนี้คือ	เรื่องการท�าสนธิ	โดยการตั้งเป็นค�าถาม
และค�าตอบ	ดังนี้
 ถาม	สนธิ	คืออะไร
 ตอบ	สนธิ	คือ	การต่อเนื่องเรียงติดกันของ
อักษรภาษาบาลี
 ถาม	ต่ออย่างไร
 ตอบ	ต่อ	๒	อย่าง	คือ	(๑)	ต่อเพื่อให้อักษร 
มีการพิมพ์หรือเขียนให้ติดเนื่องเป็นบทเดียวกัน	
	 (๒)	ต่อให้มกีารออกเสยีงอ่านเป็นค�าเดยีวกัน 
เช่น	ภควา	อิติ	ต่อกันเป็น	ภควาติ	(ลบ	อิ)
 ถาม	อักษรทั้ง	๔๑	ตัว	ต่อได้ทุกตัวหรือไม่
 ตอบ เพือ่ให้ผูศึ้กษาก�าหนดจดจ�าได้ง่าย	จงึมี 
การจัดหมวดหมู่ของอักษรทั้งหมดออกเป็น	 ๔	
หมวด
 ถาม	๔	หมวด	จัดอย่างไร
 ตอบ จัดอย่างนี้	คือ	(๑)	หมวดสระ	เรียกว่า	
สรสนธิ	(๒)	หมวดพยัญชนะ	เรียกว่า	พยัญชนะ
สนธิ	 (๓)	 หมวดนิคคหิต	 เรียกว่า	 นิคคหิตสนธิ 
(๔)	หมวดผสมกัน	เรียกว่า	โวมิสสกสนธิ
 ถาม	มีตัวอย่างให้ดูไหม
 ตอบ	มีตัวอย่างดังนี้

	 (๑)	หมวดสระ	 เรียกว่า	 สรสนธิ	 เช่น	 อิติ	 
อปิ	โส	ต่อเป็น	อิติปิ	โส
	 (๒)	หมวดพยัญชนะ	เรียกว่า	พยัญชนะสนธิ	
เช่น	อา	ขาต�	ต่อเป็น	อกฺขาต�
 (๓)	หมวดนิคคหิต	 เรียกว่า	 นิคคหิตสนธิ 
เช่น	ส�	ชาโต	ต่อเป็น	สญฺชาโต
	 (๔)	หมวดผสมกัน	 เรียกว่า	 โวมิสสกสนธ	ิ			
เช่น	โพธิ	องฺคา	ต่อเป็น	โพชฺฌงฺคา
 ถาม รู้หมวดและวิธีการต่อสนธิแล้ว	 ก็ยัง
ไม่เข้าใจ	ไม่รู้ว่าขั้นตอนการต่อน้ัน	ตัวอักษรมัน
เปลี่ยนแปลงอย่างไร	เพราะเห็นว่าอักษรบางตัว
หายไป	บางตัวเปลี่ยนไป	บางตัวก็เพิ่มเข้ามา
 ตอบ	 ถ้าอย่างนั้น	 ต้องน�าวิธีที่ใช้เชื่อมต่อ	 
การเปลี่ยนรูปและเสียงของอักษร	มาแสดงด้วย	
จะได้เห็นชัดว่า	หากสระ	พยัญชนะ	และนิคคหิต		
ตัวใด	ไม่ตรงกับบทส�าเร็จที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก	
ก็ให้ปรับเปลี่ยนอักษรตัวน้ัน	เพื่อให้ตรงกับพระ
ไตรปิฎก	มีวิธีปรับเปลี่ยน	๘	อย่างดังน้ี
	 (๑)	ลบ	คือ	ท�าให้หายไป
	 (๒)	อำเทศ	คอื	ไม่ลบแต่เปลีย่นให้เป็นอกัษรอืน่
	 (๓)	อำคม	คือ	ไม่เคยมีอยู่ก่อนแต่เติมเข้ามา
ให้มี
	 (๔)	วิกำร	คือ	ท�าให้ผิดจากรูปเดิมไปเลย
	 (๕)	ปกติ	คือ	คงไว้ตามเดิม
	 (๖)	ทีฆะ	คือ	ท�าเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาว	
	 (๗)	รัสสะ	คือ	ท�าเสียงยาวให้สั้น
	 (๘)	สังโยค	คือ	การรวมพยัญชนะ



ประสบการณ์สอบสนามบาลี 
  พระพทุธศาสนา	คอื	ค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
จะเกิดประโยชน์แก่มวลปาณชาติได้หรือไม่นั้น	
อยู่ที่	มีการเรียน	การสอน	มีการเผยแผ่อยู่หรือไม่ 
เท่านั้น	 ที่มีค�าสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่
มาได้จนถึงทุกวันนี้	 ก็เพราะว่าพระมหาเถระ 
โบราณาจารย์ได้ท�าการสอน	ส่งไม้ต่อให้แก่อนชุน 
มาอย่างต่อเนื่อง	นั่นเอง
	 	 ส�านวนของแต่ละภาษานั้น	 นับว่ามีความ
ส�าคัญต่อความเข้าใจถึงความหมายที่ถูกต้อง 
เป็นอย่างยิ่ง	ในวันแรกๆ	ที่ไปอยู่เรียนที่ประเทศ 
เมียนมา	 เนื่องจากวันหน่ึงหารองเท้าไม่พบ 
ก็ เลย	 พูดเป ็นภาษาเมียนมา	 เป ็นส�านวน 
เมยีนมาใหม่		แบบเข้าใจเอาเองว่า		รองเท้าไปไหน		 
เป็นส�าเนียงเมียนมา		ว่า		ผะนัด		แหบ่	ตวาแล 
ความจริง	 ต้องพูดว่า	 ผะนัดแหบ่ย๊อกตวาแล 
พระเณรที่ได้ยิน	ต่างก็ข�ากันไปทั้งหมด
	 	 แต่นับเป็นประสบการณ์ครั้งส�าคัญ	 ท�าให้
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	 จ�าประโยคน้ันได้เป็น 
อย่างดี	 สามารถน�าไปใช้กับประโยคอื่นๆ	 ที่มี 
ความหมายใกล้เคียงกัน	เช่น	ประโยคว่า	โก่เหย่ง	 
แหบ่ย๊อกตวาแล	 -	 เณร	 หายไปไหน	 ไม่ว ่า 
การเรียนรู้ใดๆ	ก็ต้องอาศัยหลักเก็บเล็กผสมน้อย 
ไปเรื่อยๆ	 เช่นนี้ทั้งสิ้น	 แม้การฝึกฝนฝึกหัดให ้
กุศลจิตเกิดขึ้นในจิตสันดานของตน	 ก็ท�านอง 

เดียวกัน	ต้องใช้หลักฝึกหัดไปเรื่อยๆ	บ่อยๆ	ทีละ
เล็กทีละน้อยเช่นกัน	
	 	 มีอยู ่วันหนึ่ง	 นาฬิกาตาย	 ก็ได้พูดภาษา 
เมียนมาผ่านส�านวนไทยๆ	 ของเราว่า	 หน่าหยี่- 
เหต่แหน่แด่	ทุกรูปที่ได้ยินค�าพูดเช่นน้ี	ต่างก็ข�า
ผ่านเสียงหัวเราะ	แต่ไม่เชิงเยาะเย้ย	พร้อมได้พูด
เชิงสอนหรือแนะน�าให้	หรือ	บอกถึงค�าพูดที่ถูก 
ต้องตรงตามส�านวน	ว่า	ต้องพูดว่า	หน่าหยี่ยัด- 
เหน่แด่	แปลว่า	นาฬิกา	หยุดเดิน	และยังได้ให้ค�า 
อธิบายถึงที่มาของส�านวนภาษาเมียนมา	 ที่ใช ้
อย่างน้ันด้วยว่า	หน่าหยี่โส่ด่า	แต๊ะแม๊ะวัตถุป่า	
แต๊ะชิวัตถุ	มหุ๊กภู	ท่าจ้อง	หน่าหยี่ฮ่า	มะเหต่ต๋ัด
ป่า	หน่าหยี่	ยั๊ดเหน่แด่โล๊ะ	ปยอยะแด่	ซึ่งมีความ
หมายเป็นไทยว่า	นาฬิกา	เป็นสิ่งไร้ชีวิต	ไม่ใช่สิ่ง 
มีชีวิต	 ดังน้ัน	 จะใช้ค�าพูดว่านาฬิกา	 ตายไม่ได้	 
นาฬิกาไม่ได้ตาย	นาฬิกาหยดุเดนิ	เป็นต้น	เหล่าน้ี 
ท�าให้ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ทางภาษาเมียนมา 
ได้มากขึ้นอีกระดับหน่ึงทีเดียว
	 	 และท�าให้เข้าใจว่า	 ทุกภาษาย่อมมีส�านวน 
ของตนเอง	 เป็นเอกลักษณ์	 อัตตลักษณ์ หาก 
ประสงค์จะเรียนเพื่อเป็นผู้รู ้ซึ่งภาษาต่างชาต ิ
นั้นๆ จริง จําต้องคํานึงถึงเรื่องสํานวนเป็นหลัก 
สําคัญ	แม้ในพระวินัย	ทั้งภิกขุและภิกขุณีปาติ- 
โมกข์	 พระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้มีการบัญญัต ิ
พระวินัยสิกขาบท	โดยทรงใช้ส�านวน	เช่นว่า

๓
ในประสบการณ์

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล



ผ่านไวยากรณ์บาลี	และ	พระไตรปิฎก	อรรถกถา 
ฎีกา	 เป็นต้น	 ที่เป็นต�าราเก่าแก่โบราณๆ	 จึง 
จะเป็นการเรียนรู้ส�านวนโวหารของภาษาบาลี	
ได้ถูกต้องบริบูรณ์ดีกว่าการเรียนรู้จากช่องทาง 
อ่ืนๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนใดๆ	 ก็จ�าต้องอาศัย
ปัจจัยสี่ประการทั้งสิ้น
	 	 กล่าวคือ	๑.	เรียนรู้จากครูอาจารย์	๒.	สร้าง
ความช�านาญด้วยตนเอง	๓.	ไม่มีความเกรงใจใน
การถามไถ่เพือ่นๆ	และ		๔.	ปล่อยให้เป็นเรือ่งของ 
กาลเวลา
	 	 เหมือนดั่งที่ท่านโบราณาจารย์	ได้กล่าวไว้ว่า 
      อาจริยา ปาทมาทตฺเต
 ปาทํ สิสฺโส สชานนา
 ปาทํ สพฺรหฺมจารีหิ
 ปาทํ กาลกฺกเมน จ
	 	 ชวีติต้องมกีารเรยีน	๒๕	เปอร์เซ็นต์	ชวีติต้อง
มีการเพียรทบทวนบทเรียนอีก	 ๒๕	 เปอร์เซ็นต์	
ชีวิตต้องมีการถามไถ่เพื่อไขปัญหา	 หรือปรึกษา
กับเพื่อนๆ	อีก	๒๕	เปอร์เซ็นต์	และ	ชีวิตต้องรอ 
ให้กาลเวลาเป็นผูต้ดัสนิชีช้ะตาอกี	๒๕	เปอร์เซน็ต์ 
ซึ่งกาลเวลาก็จะท�าการตัดสินตามขั้นตอนของ	
สามประการแรก
	 	 ถ้าใครสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นได้
บริบูรณ์ครบท้ังสาม	กาลเวลาก็จะตัดสินโดยการ
ให้คะแนนส�าหรับกาลเวลาไปอีก	๒๕		เปอร์เซ็นต	์
รวมเป็นได้คะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
	 	 ขอให้ทุกท่านมีหลักการในการด�าเนินชีวิต
ที่ดีตลอดกาล	เทอญ
	 	 สาธุ	สาธุ	สาธุ

	 	 โย	 ปน	 ภิกฺขุ	 อทินฺน�	 มุขทฺวาร�	 อาหาร�	
อาหเรยฺย	 อญฺญฺตร	 อุทกทนฺตโปนา	 ปาจิตฺติย�-	
ภิกษุรูปใด	ฉันอาหารที่ยังมิได้รับประเคน	ภิกษุ
รูปนั้นย่อมถึงซึ่งอาบัติปาจิตตีย์	(การถึงซึ่งอาบัติ
ปาจิตตีย์ย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น,	 อาบัติปาจิตตีย์
พึงมีแก่ภิกษุรูปนั้น)	ยกเว้น	น�้าดื่มธรรมดา	และ	
ยา	ปน	ภิกฺขุนี	อตฺตาน�	วธิตฺวา	วธิตฺวา	โรเทยฺย 
ปาจติติฺย�	-	ภกิษณุรีปูใด	ท�าร้ายร่างกายตนเองแล้ว 
ร�่าไห้	ภิกษุณีรูปนั้น	เป็นอาบัติ	ปาจิตตีย์	(การถึง
ซึ่งอาบัติปาจิตตีย์ย่อมมีแก่ภิกษุณีรูปนั้น,	อาบัติ
ปาจิตตีย์พึงมีแก่ภิกษุณีรูปนั้น)	ดังนี้เป็นต้น
	 	 พระพุทธองค์ทรงใช้ส�านวนที่เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเยี่ยมในการต้ังกฎตั้งระเบียบในสถานที่ใน
บังคับบัญชาของตนเอง	โดยทรงใช้ถ้อยค�าอย่าง
เป็นกลางๆ	ไม่แสดงถงึการใช้อ�านาจในการบงัคบั 
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด
	 ทั้งสองสิกขาบทตัวอย่างที่ยกมานี้	 หากเป็น
บคุคลอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นสถานะผูบ้งัคบับญัชา	กอ็าจจะ 
ใช้ส�านวนว่า	ปรบัอาบติัปาจติตีย์ภิกษทุีฉ่นัภัตตา- 
หารที่ยังมิได้ผ่านการรับประเคน,	 ปรับอาบัติ
ปาจิตตีย์ภิกษุณีที่ท�าร้ายตนเองแล้วร้องไห้
	 	 ซึ่งสองส�านวนนี้	ถ้าน�ามาเปรียบเทียบกันดู 
แล้ว	 ท่านจะพบเห็นถึงความแตกต่างที่ซ่อนไว้
ด้วยความมีกรุณาเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนจากผู้บังคับบัญชา	 ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
เลยทีเดียว	จึงพอจะสรุปได้คร่าวๆ	ว่า	“ส�านวน
และถ้อยค�าวาจา	พึงเรียนรู้จากเจ้าของภาษา”
	 	 สมัยนี	้การทีจ่ะเรยีนรูภ้าษาบาลจีากเจ้าของ
ภาษาได้นั้น	เป็นเรื่องยากอย่างย่ิง	จึงควรเรียนรู้
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 ทิวเส ทิวเส นิจฺจํ     ปิฏกํ โสคตํ สุเณ 
 อุโภ อตฺเถ สมาทาย  ภิยฺโย ภิยฺโย วิโรจตํ.
 “บัณฑิตควรศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎก	อัน
เป็นค�าสอนของพระสุคตเจ้าทุกๆ	วัน	เป็นประจ�า
มิให้ขาด	ควรถือเอาประโยชน	์๒	อย่าง	ทั้งโลกิยะ
และโลกุตตระ	ทั้งประโยชน์โลกนี้และประโยชน์
ในโลกหน้า	จงมีชีวิตรุ่งเรืองยิ่งๆ	ตลอดไป”
	 	 คาถาข้างต้นนี้	 ผู ้เขียนแต่งขึ้นมาส�าหรับ 
กระตุ้นนักเรยีนบาลี		ในทุกๆ	ทีท่ีไ่ปสอน	จะได้ผล 
หรอืไม่	ขึน้อยูก่บันกัเรยีนว่าจะท�าตามได้มากน้อย 
เพียงใด	แต่อย่างน้อยๆ	ผู้เขียนก็ได้ปลุกจิตส�านึก
ให้ทุกท่านได้มีความรักภาษาประจ�าพระพุทธ-
ศาสนา	 ถือว่าตนเองได้ท�าหน้าที่ที่ผู้เป็นครูบาลี
คนหนึ่งพึงกระท�า	โดยจะพยายามรณรงค์ทุกวิถี
ทาง	เพื่อให้พุทธบริษัทหันมาสนใจในภาษาบาลี	 
และค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนภาษา
บาล	ีเหมือนกับการเรยีนวิธีเล่นเครือ่งดนตรต่ีางๆ	 
ผู้เรียนจะต้องฝึก	ไม่มีใครสามารถเรียน	การเล่น 

เครื่องดนตรีได้	 เพียงแค่จากการฟังค�าอธิบาย 
วธิเีล่น	หรอือ่านต�ารา	หรอืฟังคนอ่ืนเล่น	การเรยีน 
ภาษาใดๆ	ในโลก	ก็พึงทราบโดยนัยเดียวกัน
 ทักษะในการเรียนภาษา	 ย่อมเป็นที่ทราบ
กันอยู่แล้วว่ามี	๔	อย่าง	คือ	อ่าน	-	เขียน	-	ฟัง	
และพูด	เบ้ืองต้น	ครูควรสอนให้นักเรียนรู้จักพูด 
ก่อน	แล้วค่อยสอนอ่าน	จากน้ันค่อยมาสอนทกัษะ 
ในด้านการเขียน	ส่วนทักษะในการฟังน้ัน	ได้ใน
เวลาสนทนากนัอยูแ่ล้ว	จงึอาจไม่จ�าเป็นต้องสอน 
ต่างหาก
	 การฝึกฝนจะต้องท�าให้นักเรียนพูดได้	เข้าใจ
หลักภาษาหรือไวยากรณ์	โดยให้ซึมซาบและพูด 
ได้เองโดยธรรมชาติ	คล้ายๆ	กับเมื่อเราเป็นเด็ก 
อายุย่าง	๒	-	๓	ขวบ	ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด	ภาษา 
ใด	เด็กก็จะพูดภาษาของตนได้	ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว 
เด็กจะรู้ค�าศัพท์ไม่ถึงหน่ึงร้อยค�าด้วยซ�้า	 แต่พอ 
เขาสามารถน�าค�าทีรู่ม้าพดูได้หมดทกุค�า	นักเรยีน
ภาษาบาลีเอง	หากรู้ค�าประมาณ	๕๐๐	ค�า	ทั้ง 
ค�านามและค�ากริยา	ก็จะสามารถพูดภาษาบาลี
ได้อย่างแน่นอน

สนทนาภาษาบาลี
ภาษาธรรม นายธรรมดา



	 อนึง่	สาเหตุทีเ่ราเรยีนบาลกีนันาน บางท่าน 
จบประโยคสูงๆ แต่กลับพูดบาลีไม่ได้น้ัน ไม่ใช่
เพราะไม่รู้ศัพท์ แต่เป็นเพราะไม่สามารถนํา
ศัพท์ที่รู้นั้น ไปแต่งเป็นประโยคพูดได้
 จึงพอจะสรุปได้ว่า	การสอนภาษาบาลีให้ได ้
ผลนั้น	 จ�าเป็นต้องหันเข้าหาธรรมชาติ	 ซึ่งไม่ว่า 
จะเป็นชาติใด	ภาษาใด	คนในชาตนิัน้จะพดูภาษา 
ของตนได้	 ก่อนที่จะเรียนอ่านและเรียนเขียน 
ดังน้ัน	เมื่อผู้เป็นครูจะสอนภาษาบาลี ครูนั้นจะ 
ต้องสอนให้ผู้เรียนพูดบาลีได้เสียก่อน แล้วจึง 
สอนอ่านและเขียนตามลําดับไป
 อนึ่ง	ส�าหรับฉบับที่	๓	นี้	ผู้เขียนขอน�าเสนอ
ประโยค	(วากยฺ)	ง่ายๆ	สัน้ๆ	แบบค่อยเป็นค่อยไป 
ผู ้ปรารถนาจะพูดบาลีได้	 ควรฝึกประโยคละ	
๑๐๐	รอบเป็นอย่างน้อย	หรืออาจถึง	๕๐๐	รอบ
ก็ควรท�า
	 ในประโยคหน่ึงๆ	จะต้องประกอบด้วยกลุ่ม
ค�าอย่างน้อยๆ	๒	ชนิด	คือ	การกะ	กับ	กริยา และ
หากเป็นประโยคยากหน่อย	ก็อาจจะมี	อการกะ  
และ นิปาตะ (นิบาต) เพิ่มเสริมเข้ามา	 ดังนั้น 
ผูเ้รยีนพดู	จ�าเป็นต้องรูวิ้ธีการใช้การกะ,	อการกะ, 
กรยิา	และนปิาตะ	พอสมควร	จงึจะสามารถน�าค�า 
แต่ละชนิดเหล่านี้	มาผูกเป็นประโยคสื่อสารได้
 กริยา มาจากบาลีว่า	 กิริยา	 หรือ	 กฺริยา 
แปลว่า	 “การกระท�า”	 มี	 ๓	 ประเภท	 คือ	 ๑.	
อาขยาตกริยา	เช่น	ภวติ	(เป็น),	๒.	กิตกริยา	เช่น	
ภูโต	(เป็น),	๓.	นิปาตกริยา	เช่น	สกฺกา	(สามารถ)
	 ด้วยเหตุนี	้	ในการเขยีนประโยคทีส่มบรูณ์นัน้ 
จ�าเป็นต้องมีกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบ
อยู่ด้วยเสมอ	ยกเว้นแต่เป็นนามวลี	หรือที่เรียก
ว่า	ประโยคลิงคัตถะ	เช่น		โส	เม	สตฺถา.	เขาคือ
ครูของฉัน,	สา	เม	ปิยา.	หล่อนคือคนรักของฉัน
	 ในบรรดากริยา	 ๓	 ประเภทข้างต้นนั้น	
อาขยาตกริยา จัดเป็นกริยาหลัก	เรียกว่า	ปธาน- 

กฺริยา	 เป็นตัวควบคุมการกะ	 ดังน้ัน	 โบราณา- 
จารย์	ท่านจึงต้ังสมญานามว่า	“ราชตุลฺยา	กฺริยา	 
นาม,	อมจฺจา	วิย	การกา”	“การกะ	ดุจอ�ามาตย์	
อาขยาต	 ดุจพระราชา”	 ซึ่งหมายความว่า	 ใน 
ประโยคหน่ึงๆ	 น้ัน	 จะมีอาขยาตได้เพียงแค่บท 
เดียว	ส่วนการกะมีได้มากกว่าหน่ึง	(แต่ไม่ควรมี
ถงึ		๖		การกะ		เพราะจะท�าให้ประโยคนัน้ไม่ค่อยสือ่ 
ความหมาย	 จะอย่างไรก็ตาม	 ถ้าเราฝืนแต่ง
ประโยค	ให้มีการกะครบทั้ง	๖	ก็ย่อมท�าได้	เช่น
ประโยคว่า	“ทายโก	ถาลิยา	หตฺเถน	ภิกฺข�	เคเห	
ภิกฺขุโน	ททาติ.	ทายกถวายภิกษาจากโถข้าวด้วย
มือแด่พระภิกษุที่บ้าน”
	 เอาละครับ	 ส�าหรับฉบับน้ี	 ขออธิบายเรื่อง
ประเภทกริยาพลางๆ	ไปก่อนครับ	ฉบับหน้าค่อย
ว่ากันใหม่
	 ช่วงท้ายนี้	ขอฝากประโยคสั้นๆ	ไว้	๔	-	๕	
ประโยค	ดังน้ี
	 ๑.	 เวลากล่าวค�าขอโทษผู้อ่ืน	 ให้ใช้กริยา
ที่มาจาก	ขมุ	ธาตุ	+	ปัญจมีวิภัติ	แล้วสัมพันธ์เข้า
กับสัมปทานการกะ	เช่น	ขมถ เม ภนฺเต. ขออภัย
ครับท่าน,	ขมาหิ เม อาวุโส ขอโทษครับคุณ
	 ๒.	 ในกรณีที่มีผู้กล่าวค�าขอโทษกับเรา	 เรา
อาจใช้ค�าว่า	มา จินฺตยิ. อย่าคิดมากน่ะ	 =	 ไม่
เป็นไร,	โหตุ จงวางไว้	=	ไม่เป็นไร,	อหํ ขมามิ. 
ผมทนได้	(ยกโทษให้)	ครับ
	 ๓.		ผูท้ีไ่ด้รบัการให้อภยัควรกล่าวค�าขอบคณุ 
ว่า	พหุปการา เม ภนฺเต. (พหูพจน์)	ขอบพระคุณ
ครับท่าน	หรือ	พหุปกาโร เม ภนฺเต. (เอกพจน์)		
หรือ	 พหุการา/พหุกาโร เม ภนฺเต.	 (ในที่นี้	
อุปการ และ การ มีความหมายเท่ากัน)
	 	 อลเมตฺตาวตา	พอแค่นี้ก่อนนะครับ

* สกฺกจฺจสวนํ สาสนสฺส สมฺปตฺติ.
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา	 มาพร้อมกับการ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของพุทธศาสนิกชน
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	 สามตอนที่ผ่านมา	ผู้อ่านทราบแล้วว่า	พระ
มหินทเถระเป็นใคร	?	เหตใุดจงึได้รบัมอบหมายให้ 
มาเผยแผ่พระศาสนาที่เกาะลังกา	?	และผลจาก 
การประดิษฐานพระสัทธรรมค�าสอนบนผืนเกาะ
ลังกาเป็นเช่นไร	?	บทนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่า 
เหตุใดการประดิษฐานพระพุทธศาสนาบนเกาะ 
ลังกาจึงประสบความส�าเร็จ	 ยิ่งเปรียบเทียบกับ
พระสมณทูตสายอ่ืนในสมัยเดียวกันแล้ว	ยิ่งเห็น
ชัดเจนว่า	 สายของพระมหินทเถระนั้นโดดเด่น 
เพียงไร	ความส�าเร็จดังกล่าว	น่าจะมีหลักฐานให ้
เราหยิบยกมาวิเคราะห์กันบ้าง	แม้จะมิได้ลึกซึ้ง 
แต่คงพอเห็นเป็นทางให้สังเกตได้บ้าง
	 ย�้าอีกครั้งว่า	เป็นการวิเคราะห์เท่านั้น	!!!	
	 ความส�าเร็จเบื้องต้นที่เราปฏิเสธมิได้คือพระ
พระมหินทเถระเป็นเชื้อพระวงศ์	 หากเปรียบ
เทียบกับสมณทูตสายอ่ืนสมัยนั้น	 ถือว่าพระ- 
มหินทเถระได้เปรียบหลายแต้ม	แต่หากพิจารณา

ความจริงก็จะเห็นว่า	เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น	
หาได้เป็นตัวชี้วัดถึงความส�าเร็จทั้งหมดไม่	
	 อีกประการหน่ึง	พระมหินทเถระถือว่าเป็น
ศิษย์ใกล้ชิดพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	 ผู้เป็น
ประธานสงฆ์	ในการสังคายนาครั้งที่	๓	หากจะ
บอกว่า	เป็นแขนขวาของพระเถระ	ก็น่าจะไม่เกิน
ความเป็นจริงนัก	เพราะหลักฐานชี้บอกว่าพระ- 
มหินทเถระเคยรั้งต�าแหน่งแทนอาจารย์แห่งตน
ด้วยการดูแลศิษย์	ขณะพระอุปัชฌาย์ปลีกวิเวก	
แต่ประเด็นน้ี	ก็หาได้ลดทอนบทบาทความส�าคัญ
ของพระมหินทเถระลงไม่	สังเกตได้จากหลักฐาน 
ล้วนไม่กล่าวถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างอาจารย ์
กับศิษย์อีกเลย	นับแต่มีการส่งพระสมณทูตเดิน
ทางไปประกาศศาสนาตามอาณาจักรน้อยใหญ่
 จึงพอสรุปได้ว่า ความสําเร็จในการเผยแผ่
พระศาสนาจึงเป็นความสามารถของพระเถระ
ล้วนๆ

พระมหินทเถระ
บูรพาจารย์ของพระธรรมทูต

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์

*ภำพ : โรงพยำบำล บริเวณมิหินตะเล

ตอนจบ



 ประเด็นแรกที่เห็นควรวิเคราะห์คือ	 การ 
รู้จักกาล
 เริ่มต้นเหตุการณ์	นับจากพระอุปัชฌาย์และ 
พระราชบิดาได้มอบหมายให้เป็นสมณทูต	 เดิน 
ทางไปประกาศพระศาสนาท่ีเกาะลงักา		พระเถระ 
ได้เตรยีมกนัไว้เป็นขัน้ตอน	ด้วยการชักชวนเพือ่น 
สหธรรมิกผู้ร่วมอาจารย์เดียวกัน	ครั้นทราบข่าว
ว่า	 “บัดนี้	 พระเจ้ามุฏสิวะแห่งเกาะลังกา	 ทรง
ชราภาพมาก	เราไม่อาจชักชวนพระองค์ให้เชิดชู
พระศาสนาได้	 แต่พระราชโอรสติสสะ	 ผู้จะขึ้น
ครองราชย์สืบต่อ	 สามารถชักชวนให้เชิดชูพระ
ศาสนาของพระชินเจ้าได้”
 ด้วยเหตนุัน้	พระเถระและคณะจึงชกัชวนกนั 
เดินทางไปพักอยู่ที่เมืองราชคฤห์เป็นเวลาครึ่งปี
	 ผู้อ่านเห็นอะไรบ้าง	ในประเด็นนี้	!!!
	 เคยบอกแล้วว่า	เมืองราชคฤห์สมัยนั้น	เป็น
ศูนย์กลางการค้าของอินเดียและชาววิเทศ	หาก
ต้องการทราบความเป็นไปของบ้านเมืองของ
ชาววิเทศ	ตลอดจนคตคิวามเช่ือของแว่นแคว้นใด 
ต้องสอบถามกับบรรดาพ่อค้า	 ที่เดินทางมา 
ค้าขายกับอินเดีย	 โดยผ่านเมืองราชคฤห์แห่งนี้	
จึงเป็นที่มาของประเด็นว่า	พระมหินทเถระและ
คณะ	ต้องเดินทางไปเมืองราชคฤห์	ขณะรอเวลา

การเปลี่ยนถ่ายรัชกาลของกษัตริย์ลังกา
	 การรูจั้กกาลอกีครัง้หน่ึงคอื	พระมหินทเถระ 
และคณะเลือกที่จะไปพบพระเจ้าติสสะแห่งลังกา 
ในวนัเพญ็เดอืน ๗ และ focus ว่าต้องเป็นมสิสก- 
บรรพตหรือมิหินตะเลเท่านั้น	เพราะวันนั้นเป็น
เทศกาลนักขัตฤกษ์ส�าคัญของชาวเกาะลังกา	
และวันน้ัน	กษัตริย์ศรีลังกาพร้อมข้าทาสบริวาร
จะพากันมาประพาสป่า	 ล่าสัตว์	 บริเวณมิสสก-
บรรพตด้วย	การรู้จักกาลดังกล่าว	จึงเป็นเหตุให้
พระเถระและกษัตริย์ได้พบปะสนทนา	จึงน�ามา
ซึ่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา	
 ประเด็นต่อมาคือ	รู้จักธรรมเนียม
 พระมหินทเถระและคณะเห็นจะศึกษา
ธรรมเนียมของศรีลังกามาอย่างถ่องแท้	สังเกตได้ 
จากการวางตัวกับกษัตริย์ลังกาน้ัน	 พระเถระ
ด�ารงฐานะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	มิใช่เอ้ือต่อ
พระธรรมวินัยเท่านั้น	แม้แต่ธรรมเนียมกษัตริย์ก็
ไม่เกินหน้า	จนเป็นการก้าวล่วงพระราชอ�านาจ	
จะท�าสิ่งใด	มักต้องได้รับราชานุญาต	หรือปรึกษา
กับกษัตริย์ลังกาก่อนทุกคราวไป
	 ยกตัวอย่างเช่น	 กษัตริย์ลังกาโปรดให้เจ้า
หน้าที่น�าราชยานคานหามไปนิมนต์พระคุณเจ้า
ทั้งหลายเข้าวัง	เพื่อรับภัตตาหารหวานคาวและ
แสดงธรรมแก่ข้าราชบริพารฝ่ายใน	 พระเถระ
และคณะก็ปฏิเสธเสีย	ต�านานบอกว่า	พระเถระ
พากันเหาะมา	ตรงน้ีวิเคราะห์ได้ว่า	แม้จะได้รับ
ความไว้วางใจจากกษัตริย์	แต่ข้าทาสบริวาร	ผู้ยัง 
ไม่ศรัทธา	 น่าจะระแวงแคลงใจ	 หากพระเถระ
และคณะตีตนเสมอกษัตริย์	 ย่อมถือว่าเป็นการ
สร้างศัตรูแต่ต้นมือ
	 อีกครั้งหนึ่ง	พระเถระและคณะปรารถนาจะ 
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามา 
ประดิษฐานที่เกาะลังกา	แต่เกรงว่า	กษัตริย์ลังกาปัญจวำสะ บริเวณส�ำนักอภัยคิรีวิหำร หน้ำ
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และข้าทาสบริวารอาจไม่เห็นด้วย	 เพราะถือว่า 
เป็นธรรมเนียมใหม่ของชาวลังกา	พระเถระก็ใช้ 
อบุายเลีย่ง	ด้วยการอ�าลาเดินทางกลบัอนิเดยี	เพือ่ 
ไปนมัสการสังเวชนียสถาน	 เป็นเหตุให้กษัตริย์ 
ลังกามอบหมายให้คณะราชทตูเดนิทางไปอญัเชญิ 
พระบรมสารีริกธาตุจากพระเจ้าอโศกมหาราช
มาประดิษฐานบนผืนเกาะลังกา
	 การรู ้ธรรมเนียมเช่นนี้	 เป็นเหตุให้เกิดมี
พุทธสถานบนเกาะลังกา
 ประเด็นต่อมาคือ	การรู้จักคติความเชื่อ
 พระมหินทเถระน่าจะทราบดีว่า	 ชาวเกาะ
ลังกานั้น	 เคารพกราบไหว้ต้นไม้เป็นปกติวิสัย	
โดยเฉพาะต้นตาลและต้นไทร	เพราะเชื่อว่าเป็น 
สถานสถิตของวิญญาณของยักษ์	ผู้ทรงมเหศักดิ์ 
ยักษ์เหล่านี้	 เป็นผู้สร้างคุณูปการแก่ชาวเกาะ 
ลังกา	ด้วยเหตนุัน้	ผูค้นทกุชนช้ันนบัต้ังแต่กษตัรย์ิ 
จนถงึสามัญชนคนธรรมดา	จงึเซ่นไหว้	และท�าพธีิ 
พลียักษ์เป็นอย่างดี
	 พระเถระคงมองเห็นว่า	หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
มาแทนความเชือ่ต้นไม้ได้	น่าจะเปล่ียนแนวความ 
คิดของชาวลังกา	 ให้หลุดออกจากที่มืดเข ้า 
สู่ที่สว่าง	 จึงเป็นเหตุให้พระเจ้าอโศกมหาราช 
ผู้เป็นพระราชบิดา	 ส่งหน่อพระศรีมหาโพธิ์มา
ปลูกที่เกาะลังกา

	 ตรงน้ีผู้เขียนสันนิษฐานเอง	 ไม่ต้องกระซิบ
ถามกัน	!!!
	 ไม่ทราบว่า	 ความคิดดังกล่าวเป็นของพระ
มหินทเถระหรือไม่	แต่ผลส�าเร็จคือ	คติความเชื่อ 
เรื่องต้นไม้ของชาวลังกา	 เปลี่ยนมาเป็นนับถือ
ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ	 ในฐานะเป็นสัญลักษณ์การ 
ตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า	 พร้อมท้ังประกอบพิธี 
กรรมบชูา	และแต่งต�าราประกอบเป็นจ�านวนมาก 
จนปัจจุบันวันน้ี	 ชาวศรีลังกาลืมยักษ์ผู้อารักขา
ต้นไม้เสียสิ้น
 ประเด็นต่อมาคือ	การรู้จักภาษา
 ประเด็นน้ีส�าคัญไม่แพ้ข้ออ่ืน	เพราะหากไม ่
สามารถสือ่สารกันได้	ย่อมไม่สามารถเทศนาธรรม 
ให้ทราบถงึพระสทัธรรมค�าสอนได้	หลกัฐานยนืยนั
ว่าพระมหินทเถระและคณะ	 ประกาศศาสนา 
“ด้วยภาษาสงิหล”	สิง่ทีเ่ราต้องท�าความเข้าใจ	คอื 
ภาษาสิงหล มีความเป็นมาอย่างไร ?

	 สรุปให้สั้นกระชับว่า	 ชาวสิงหล	 ก็คือชาว
อินเดียกลุ่มหนึ่ง	ซึ่งอพยพโยกย้ายมา	หลายร้อย
ปีก่อน	เมือ่เป็นคนอนิเดยี	แม้จะย้ายถิน่กยั็งรกัษา
ความเป็นอินเดียอยู่	 	 ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม 
ความเชื่อหรือแม้แต่ภาษา	สมัยน้ัน	ภาษาที่ทรง 
อิทธิพลของสังคมอินเดีย	 คือ	 ภาษาสันสกฤต 

หอฉัน บริเวณมิหินตะเล 
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และภาษาปรากฤต ภาษาสันสกฤต นิยมเฉพาะ 
คนชั้นสูง	 ส่วนคนชั้นล่างมักใช้ภาษาปรากฤต 
หรือภาษาชาวบ้านพูดคุยกัน	แม้ชาวบ้านสนทนา 
กับคนชั้นสูง	ก็ใช้ภาษาปรากฤตเช่นกัน
 ภาษาสิงหล เป็นภาษาปรากฤตแขนงหน่ึง
	 ส�าหรับพระมหินทเถระและคณะ	น่าจะมิใช่
เป็นเรื่องยาก	เพราะนอกจากพระเถระจะมาจาก
คนชั้นสูง	 ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตแล้ว	 ขณะ
เป็นพระสงฆ์เดินทางจาริกแสดงธรรมตามคาม
นิคมเขต	 ย่อมมีโอกาสได้ใช้ภาษาปรากฤตตาม
ถิ่นฐานต่างๆ	 ซึ่งภาษาปรากฤตก็มีโครงสร้าง
ภาษาไม่แตกต่างกันมากนัก	เห็นจะมีผิดแผกบ้าง
ก็ส�าเนียงเท่านั้น
	 ผลจากการใช้ภาษาอย่างดีเยี่ยม	 วัดผลได้ 
จากการเทศนาธรรมแต่ละครั้ง	 มีผู ้ศรัทธา
ประกาศตนเป็นชาวพุทธมามกะเป็นจ�านวนมาก
	 เสริมอีกนิด	ภาษาจะเกิดข้ึนได้ต้องเกิดจาก
การศึกษาเล่าเรียนหรือฝึกฝนเท่านั้น	มิสามารถ
พูดเขียนได้	เพียงเพราะการติดต่อกับเทพองค์ใด	
หากเรียนรู้หรือฝึกฝนจากเทพองค์ใดองค์หนึ่ง	
ป่านนี้เราก็มีผู้สามารถพูดได้ทุกภาษาทั่วโลก	จะ
มีก็แต่ภาษาเทพที่คุยกันเองในโลกของร่างทรง	 
แต่สุดท้าย	 ก็หันมาคุยกันเป็นภาษาไทยอยู ่ดี 
ไม่เห็นจะมีร่างทรงคนไหน	บัญญัติใช้ภาษาเทพ
เป็น	official	language	

 ประเดน็สดุท้ายคอื	การรูจ้กัเลอืกหัวข้อธรรม 
 ตรงนีถ้อืว่าเป็น highlight ของการเผยแผ่
พระศาสนา	ซึ่งดูเหมือนว่า	พระธรรมทูตในสมัย
ปัจจุบัน	จะให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อย	อาจเป็น
เพราะไม่แตกฉานด้วยอรรถด้วยธรรมตามพระ
ไตรปิฎก	 หรือว่า	 อาจจะไม่ทราบชัดถึงพื้นฐาน
ความเชื่อ	หรือการศึกษาของผู้ฟังก็เป็นได้
	 หากติดตามศึกษาการแสดงธรรมของพระ
มหินทเถระและคณะ	ต้ังแต่เริ่มต้น	จะเห็นได้ว่า 
มิใช่การเทศนาเรื่อยเปื ่อย	 แต่เป็นการเตรียม 
หัวข้อธรรมไว้เป็นอย่างดี	 ภาษาสมัยใหม่เรียก 
ว่า	well	plan
	 เริ่มต้นจากพระธรรมเทศนาแรก	 ชื่อว ่า 
จฬูหัตถปิโทปมสตูร	ซึง่แสดงโปรดพระเจ้าตสิสะ 
ผู้เป็นกษัตริย์ลังกา	 เนื้อหากล่าวถึงค�าสอนและ
ธรรมเนียมของพระพุทธศาสนา	 จากพื้นฐานไป
จนถงึชัน้สงูสดุ	พระสูตรนี ้ทําให้กษัตริย์ลังการู้ซึง้ 
ถึงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี	อาจเป็นเพราะ
พระองค์รู ้จักค�าสอนพระพุทธศาสนามาก่อน	
เพราะทรงเป็นสหายธรรมกับพระเจ้าอโศก-
มหาราช	ครัน้ได้พบพระสงฆ์ตวัจรงิเสยีงจรงิ	ครัน้ 
ฟังธรรมจบแล้ว	จึงเกิดความซาบซึ้งเป็นอย่างดี

เรือส�ำหรับใส่ภัตตำหำร บริเวณมิหินตะเล
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	 การเทศนาครั้งที่สอง	ประกอบด้วยเปตวัตถ	ุ 
วิมานวัตถุ	 และสัจจสังยุต	 คราวนี้แสดงแก่สตร ี
ฝ่ายใน	 หากมองถึงเนื้อหาของพระสูตรเหล่านี้ 
จะเหน็ว่า	สตรเีหล่านีมี้ความเชือ่เรือ่งวิญญาณตาม 
คตนิยิมสมยันัน้	การยกพระสูตรดังกล่าวข้ึนแสดง 
ก็เสมือนการปูพื้นฐานความเชื่อตามแนวพุทธ- 
ศาสนา	ครั้นสรุปจบด้วยสัจจสังยุต	ย่อมจะเห็น 
ความเป็นจริงตามหลักธรรมค�าสอนของพระ 
พทุธศาสนาอย่างถ่องแท้		จงึมใิช่เรือ่งแปลกอนัใด 
ที่สตรีฝ่ายในเหล่านั้นจะบรรลุโสดาปัตติผล

ต้องการชี้ให้เห็นว่า	 ทั้งหลายทั้งปวง	 ล้วนสรุป 
ลงตรงความไม่ประมาท	ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญของ
พระพุทธศาสนา
	 อาจเกิดค�าถามว่า	เหตุใดพระเถระไม่แสดง
ธรรมชัน้สงู ?	ประเดน็น้ีผูเ้ขยีนคดิเองว่า	ผูค้นบน 
เกาะลังกาสมัยนั้น	 คละเคล้ากันไป	 ระหว่าง 
ปัญญาชนกับชาวบ้าน	ซึ่งความจริง	ผู้มีการศึกษา 
มกัจะเป็นเชือ้พระวงศ์หรอืเหล่าขนุนาง	คนเหล่านี ้
เพยีงแต่แนะน�า	กส็ามารถเข้าใจแก่นแท้พระพทุธ
ศาสนาได้	ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงคือชาวบ้าน	การจะ
แสดงธรรมชั้นสูง	ย่อมเป็นเรื่องยาก	พระมหินท- 
เถระและคณะ	 จึงใช้บุคลาธิษฐานเป็นตัวครอง
ศรัทธา	จึงเป็นที่มาของการสร้างเจดีย์บรรจุพระ 
บรมสารีริกธาตุ	หรือการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ	์
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 ความส�าเร็จของการหยั่งรากฝังลึกพระพุทธ
ศาสนาบนผนืเกาะลงักา	จงึเกดิจากการวางแผนไว้ 
ตัง้แต่ต้น	มใิช่เกิดจากการเดนิลยุน�า้เข้าไปหากลุม่
เป้าหมายแต่อย่างใด	จะเห็นได้ว่าแม้พระมหินท-
เถระและคณะ	จะม	ีback	ดกีว่าพระสมณทตูสาย
อ่ืน	 แต่คุณสมบัติดังกล่าว	 เป็นเพียงปัจจัยหน่ึง 
เท่าน้ัน	 หาได้เป็นผลส�าเร็จทุกสิ่งอย่างไม่	 การ 
เตรียมตัว	และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	ให้เข้ากับ
กลุ่มคน	 หรือแว่นแคว้นที่เป็นเป้าหมายเท่าน้ัน	
จึงจะถือว่าเป็นผลส�าเร็จอย่างแท้จริง
 พระมหินทเถระนั้นได้รับการยกย่องเชิดชู 
ว่าเป็นปฐมบูรพาจารย์แห่งเกาะลังกา	ชาวศรี
ลังกาทุกรปูนามต่างจดจ�าคณุูปการของพระเถระ
โดยไม่ลืมเลือน	ครั้นย่างเข้าวันเพ็ญเดือน	๗	ของ
ทกุปี	ชาวพทุธศรลีงักาจะพากันจดัพิธเีฉลมิฉลอง
ตลอดเกาะลังกา	 เพราะเห็นว่า	 พระเถระเป็น 
ผู้สร้างคุณเอนกอนันต์ต่อเกาะลังกา	 และยังถือ
เสมอว่าพระเถระเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่	๒

	 พระสูตรต่อมาชื่อว่าเทวทูตสูตร	 แสดงแก่
ชาวเมืองที่เดินทางมาห้อมล้อมพระเถระและ
คณะ	จากพระสตูรน้ี	สังเกตได้ว่าแม้เนือ้หาจะช้ีว่า 
ชาวเมืองก็มีความเชื่อคล้ายกับสตรีชาววัง	 แต่
หากลงลึกในรายละเอียด	กลับแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด	 สตรีชาววังอาจเช่ือฝังแน่นในเร่ือง
วิญญาณ	 ขณะที่ชาวบ้านเชื่อเรื่องนรกสวรรค์	
จึงเป็นเหตุให้เถระเลือกพระสูตรที่แตกต่างกัน	
	 ถัดมาพระมหินทเถระและคณะได้มีโอกาส
แสดงพระธรรมเทศนาอีกหลายสูตร	 เช่น	พาล-
ปัณฑิตสูตร	 อาสีวิโสปมสูตร	 อนมตัคคิยสูตร	
อัคคิขันโธปมสูตร	และอัปปมาทสูตร	การแสดง 
แต่ละครั้ง	ก็ต่างกรรมต่างวาระ	แต่ไฮไลท์มาจบที ่
สูตรสุดท้ายคือ	อัปปมาทสูตร	เหมือนพระเถระ
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v	 ประวัติย่อ	หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก
v	 พินัยกรรมของหลวงพ่อ
v	 รอยธรรม	:	ผลงานหนังสือและงานเขียนร่วมของหลวงพ่อ
v	 ค�าครู	:	ความส�าคัญของพระปริยัติธรรม
v	 มหาเถรปูชา	:	พระอาจารย์สุมนต์	นันทิโก	ครูผู้เป็นแบบอย่าง
v	 พระธรรมเทศนา:สืบสานปณิธานของหลวงพ่อ
	 สืบต่อปริยัติ	–	ปฏิบัติ	พระสัทธรรม
v	 บูชาครู	:	พินัยกรรมข้อสุดท้ายของหลวงพ่อสุมนต์
v	 อาจริยบูชา	:	หลวงพ่อสุมนต์	นักเรียนตัวอย่าง
v	 วิเทศบูชา	:	จากศิษย์แดนไกล
v	 ปัญญาภิวัฒน์	:	ถึงเวลาเอาสูตรหลัก	กลับคืนมาเป็นหลักสูตร
v	 มหาเถราภิวาท	:	ในความทรงจ�า	หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์
v	อาจริยบูชา	:	ผู้ทรงธรรม	เคารพพระวินัย	หาได้ยากในยุคปัจจุบัน
v	 คาถาบูชาหลวงพ่อ
v	 น้อมบูชา	:	ขอตอบแทนเมตตาของหลวงพ่อสุมนต์
v	 ร�าลึกคุณ	:	วันเก่าที่เราสัญญาไว้กับหลวงพ่อสุมนต์

v	 กราบบูชาคุณ	:	ระลึกถึงหลวงพ่อสุมนต์ขอให้ช่วยกันเรียน
v	 มหาบูชา	:	แด่ท่านอาจารย์สุมนต์	ครูในใจตลอดไป
v	 อาจริยาภิวาท	:	หลวงพ่อสุมนต์
	 เสาหลักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
v	 กวีนิพนธ์	:	มหาเถรานุสฺสติ
v	 กวีนิพนธ์	:	นนฺทิกตฺเถราภิตฺถุติคาถา
v	 น้อมเศียรเกล้า	:	หลวงพ่อสุมนต์ในความทรงจ�า
v	 บูชาครู	:	หลวงพ่อสุมนต์	ประทีปแห่งธรรม
v	 เล่าไว้ด้วยใจบูชา	:	ความทรงจ�าจากโยมอุปัฏฐาก
v	 น้อมบูชาคุณ	:	หลวงพ่อสุมนต์		พระผู้ตามรอยพระศาสดา
v	 ประสบการณ์ธรรม	:	ความเข้าใจศัพท์พุทธของคนไทย
	 ที่ห่างไกลจากความหมายเดิม
v	 หน้าต่างบาลี	:	ตอน	๓	เรื่องการต่อสนธิภาษาบาลี
v	 ในประสบการณ์:ประสบการณ์สอบสนามบาลี	(๓)
v	 ภาษาธรรม	:	สนทนาภาษาบาลี	
v	 มองเทศ-มองไทย	:	พระมหินทเถระ	ตอนจบ




