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เปิดเล่ม
วารสารโพธิ ย าลั ย ฉบั บ ที่ ๕๖ ประจ� ำ เดื อ น
พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นฉบับจัดท�ำ
พิเศษอีกวาระหนึง่ เนือ่ งในวันวิสาขบูชา จึงมีชอื่ ฉบับว่า
วิสาขบูชา : สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท แปลว่า การเกิดขึ้น
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุข
ปีนี้วิสาขบูชาค่อนข้างเงียบ เพราะมีปัญหาโรค
ระบาดโลก (pandemic) Covid-19 ซึ่งประเทศไทย
ได้รบั ยกย่องว่า มีระบบสาธารณสุขทีด่ เี ลิศเป็นอันดับ ๑
ของโลก เพราะการระบาดได้หมดไปจากประเทศไทย
ได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเป็นเรื่องที่ยังคงต้องระวัง
กันต่อไป มิให้กลับมาระบาดรอบสองอีก สถานการณ์
บ้านเมืองจึงค่อนข้างตึงเครียด มีการ lockdown,
social distancing, curfew และอื่นๆ เทศกาล
วิสาขบูชาเลยไม่คึกคักเท่าที่ควร
วารสารฉบับนี้ คณะผู้จัดท�ำได้รวบรวมเรื่องราว
ดีๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ มารวมเอาไว้ โดย
เฉพาะเรื่องพิเศษ ชี้แจงเรื่องที่ Professor Jan Nattier
ได้ไปแสดงปาฐกถา ณ สถาบันแห่งหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เรื่อง พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาบาลี
และมีเสียงฮือฮาจากผู้เข้าฟัง เดาไม่ถูกว่า เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย แต่เรื่องอย่างนี้ ชาวพุทธเถรวาทอย่าง
เราหรื อ จะทนได้ ได้ มี ก ารจั ด สนทนาปุ จ ฉาวิ สั ช นา
ในเรือ่ งนี  ้ ผวู้ สิ ชั นาคือ อาจารย์จำ� รูญ ธรรมดา ธัมมาจริยะ
ท่านอาจารย์มีความรู้ลึกซึ้งในภาษาบาลี ทั้งอ่าน พูด
เขียน แต่งฉันทลักษณ์ ท่านได้ให้ค�ำตอบที่ชาวพุทธ
ทุกคนควรได้ซาบซึง้ ว่า ท�ำไมท่านจึงเชือ่ ว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสภาษาบาลี และภาษาบาลีคือภาษาที่รักษาค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าไว้ตามพระพุทธประสงค์
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา อาจารย์จ�ำรูญได้ให้
ค�ำอธิบายเรื่อง วันอัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิง
พุทธสรีระของพระพุทธเจ้าไว้เป็นความรู้อีกด้วย เชื่อ
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แน่ว่า มีชาวพุทธอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ยังไม่รู้จักวัน
อัฏฐมีบูชา
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ อ ยากชวนให้ อ ่ า นกั น คื อ เรื่ อ ง
พระพุทธเจ้าในจอ เป็นเรือ่ งของ กากัน มาลิก นักแสดง
ชาวอินเดีย ซึ่งเดิมนับถือศาสนาฮินดูตามบรรพบุรุษ
และบุ พ การี แต่ เ มื่ อ เขาได้ รั บ บทเจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะ
จากบริ ษั ท สร้ า งหนั ง แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศศรี ลั ง กา
เขาตอบตกลง และเดิ น ทางไปถ่ า ยท� ำ ภาพยนตร์
เรื่อง “สิทธัตถะ-เจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า”
(Sri Siddhartha Gautama) ที่ประเทศศรีลังกา
จากการที่ต้องรับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เขาจึงต้อง
ศึกษาพุทธประวัติและค�ำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อ
จะได้ตีบทให้แตกมีความกลมกลืนสมจริง เขากลับ
พบว่า เขาซาบซึ้งในพระพุทธประวัติและค�ำสอนใน
พระพุทธศาสนา จนกระทั่งเปลี่ยนใจมานับถือพุทธศาสนาแทนศาสนาเดิมที่เขาเคยนับถืออยู่ และได้อุทิศ
ตนท�ำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างเต็ม
ก�ำลังความสามารถ อ่านรายละเอียดในเรื่องนี้แล้ว
คุณจะเกิดรอยยิ้ม อันเกิดจากความชื่นใจโดยไม่รู้ตัว
บทความ หน้าต่างบาลี ได้หมดชุดลงแล้ว ใน
ฉบับนี้ เราได้เริ่มบทความชุดใหม่ ชื่อ ท่องไปในโลก
ไวยากรณ์บาลี ท่านผู้เขียนเป็นผู้ทรงความรู้แตกฉาน
ระดับประเทศ มีผลงานปริวรรตพระคัมภีร์ต่างๆ ใน
ภาษาบาลีมาแล้วมากมาย อย่างน่าประหลาดใจว่า
ท�ำได้อย่างไร หากไม่เจริญอิทธิบาท ๔ ในการท�ำงาน
อยู่อย่างสม�่ำเสมอ แต่ละเล่มหนานับพันหน้า ท่านได้
มาเปิดตัวผลงานเขียนของท่านในวารสารโพธิยาลัย
ในวาระอันเป็นมงคลเนือ่ งในวันวิสาขบูชา เราจึงเพิม่ หน้า
ให้บทความนี้เป็นพิเศษเพื่อเป็นการแนะน�ำตัวครั้งแรก
ข่าวดีก็คือ ท่านจะเขียนประจ�ำให้กับคอลัมน์ชุดบาลี
ของเราต่อเนื่องกันไป นับเป็นความแปลกใหม่ที่พิเศษ
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สุดจริงๆ ที่หาอ่านที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
นอกจากที่วารสารโพธิยาลัย
พร้ อ มกั น นี้ ในฐานะที่ โ พธิ ย าลั ย
ฉบับนี้ เป็นฉบับวิสาขบูชา คณะผู้จัดท�ำ
จึงอยากขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน
ทุกท่าน น้อมใจกันร�ำลึกถึงพระคุณของ
พระพุทธเจ้า ที่เรียกกันว่า พระพุทธคุณ
อยู่ในจิตใจเสมอ น�ำพระพุทธคุณมาเป็น
พุทธานุสติคุ้มครองใจ ให้ตั้งมั่นในกุศล
ธรรมอยู่เสมอ เพื่อให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข
และเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
คณะผู ้ จั ด ท� ำ  มี ก ารพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง เราได้ผรู้ ว่ มงานใหม่ๆ ทีล่ ว้ นเป็น
จิ ต อาสาที่ มี จิ ต ศรั ท ธาในการเผยแผ่
พระพุทธธรรม ทุกท่านทุม่ เทเอาใจใส่งาน
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งน่ า ประทั บ ใจ
เป็ น ความงดงามในสั ง คมไทยของเรา
ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ๆ ด้ ว ยประสบการณ์ ข อง
คณะผู้จัดท�ำ  เราจึงท�ำงานด้วยปีติสุข
ไม่เคยเหนื่อย หรือท้อ ต่อปัญหาใดๆ ที่มี
ปรากฏได้ตามธรรมดา เพราะใจของเรา
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือ เพื่อเป็นพุทธ
บูชานั่นเอง
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วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพ์มาด้วยปัจจัยบริจาค
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา แจกเป็นธรรมทาน
และบริจาคไปตามห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน
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วิสาขบูชา

วิสัชนาธรรม

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วันส�ำคัญของโลก

ขอเจริญสุข เจริญพร ญาติโยม สาธุชนผู้ชม
รายการทุกท่าน อีก ๓ วัน ก็จะถึงวันวิสาขบูชา
ซึ่งเป็นวันส�ำคัญของโลก โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา
มีความส�ำคัญอย่างไรต่อชาวโลก เป็นวันที่คล้าย
วั น ประสู ติ ตรั ส รู ้ ปริ นิ พ พาน ขององค์ พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ส�ำคัญก็คือ การอุบัติขึ้นของ
พระพุทธเจ้า เป็นเหตุน�ำมาซึ่งความสุข
ทุกคนมีความทุกข์ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ หรือ
ทุกข์ใดๆ ก็แล้วแต่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จอุบัติมาแล้ว จะช่วยเหลือให้เราพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวง เราจะมีทุกข์ทางกายภาพ หรือมี
ทุกข์ทางด้านจิตใจ พระองค์ก็จะมีธรรมะมาแก้
ปัญหาทุกข์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์จากการ
เกิด ทุกข์จากการแก่ ทุกข์จากการเจ็บ ทุกข์จาก
การตาย ทุกข์ใดๆ ก็ตาม พระองค์จะมีปัญญา
โดยเฉพาะสัพพัญญุตญาณที่พระองค์ตรัสรู้มา
เพื่อช่วยดับทุกข์ของสรรพสัตว์

การที่พระองค์ได้สะสมบารมีขั้นต้นทั้ง ๑๐
อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ รวมเป็นบารมี
๓๐ ทั ศ ที่ ไ ด้ ส ะสมมายาวนาน สี่ อ สงไขย
แสนมหากัป สิ่งเหล่านั้นสะสมเป็นข้อมูล และ
สุ ด ท้ า ย พระองค์ ไ ด้ ต รั ส รู ้ และน� ำ เอาองค์
ความรู้ทั้งหมด มาถ่ายทอดให้กับพวกเรา เพื่อ
ชี้ ท างบรรเทาทุ ก ข์ ชี้ สุ ข เกษมศานต์ ชี้ ท าง
พระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
ฉะนั้น เมื่อผู้ส�ำคัญที่สุดในโลกทั้งสาม โลก
มนุษย์ก็ส�ำคัญ โลกเทวดาก็ส�ำคัญ พรหมโลก

4

ก็ส�ำคัญ ที่บอกว่าส�ำคัญนั้นคือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชี้ให้เราได้มนุษยสมบัติ ถ้าเป็น
มนุษย์ก็สมควรได้มนุษยสมบัติ มนุษยสมบัตินั้น
ท�ำให้เราสุขสบายในชาตินี้ เอามนุษยสมบัติเป็น
สะพานไปสู่สวรรคสมบัติ
หลั ง จากนั้ น จากมนุ ษ ยสมบั ติ นี้ แ หละ ก็
สามารถที่จะคว้าเอาพระนิพพานสมบัติได้ด้วย
โดยเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะชี้ทาง
พระนิพพาน คือมรรคมีองค์แปด
ฉะนั้น วันนี้จึงมีความส�ำคัญต่อโลกมนุษย์
ถ้ามนุษย์ใดก็ตาม ได้ปฏิบัติตามหลักค�ำสอนของ
พระองค์ มนุษยสมบัติก็หวังได้ สวรรคสมบัติ
ก็หวังได้ นิพพานสมบัติก็หวังได้ นั่นจึงมีความ
ส�ำคัญต่อมนุษยโลก

ส่วนในเทวโลก เทวดาต่างๆ ได้ฟงั ธรรมะจาก
พระพุทธองค์ โดยเฉพาะพระธรรมหมวดแรก คือ
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก็มผี ไู้ ด้ดวงตาเห็นธรรมถึง
๑๘ โกฏิ คือ ๑๘๐ ล้าน ทั้งที่เป็นเทวดาและ
พรหม หรือพระสูตรอีกสูตรหนึ่งคือ มงคลสูตร
หลังจากที่พระพุทธองค์ได้แสดงมงคลสูตรแก่
เทวดาทั้งหลายแล้ว เทวดาที่ตามมาฟังจากหมื่น
จักรวาล ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลถึงจ�ำนวน
หนึ่งแสนโกฏิ คือหนึ่งล้านล้าน เพราะฉะนั้น
ส�ำหรับเทวโลกก็มีความส�ำคัญ คือท�ำให้เทวดา
ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลจ�ำนวนมาก
ส่วนพรหมโลกก็ได้บรรลุ ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่บอกว่า เทวดาและพรหม ๑๘ โกฏิ
คือ ๑๘๐ ล้านนั้น มีท้ังเทวดา มีทั้งพรหม ใน

๕๖

จ�ำนวน ๑๘๐ ล้าน ได้บรรลุ และก็มีพระสูตร
อื่นๆ อีก ที่กล่าวว่าพรหมได้บรรลุมากมาย เช่น
ในพรหมโลก มีพรหมเป็นที่อยู่ของพระอริยะ
โดยตรงที่เรียกว่าพรหมชั้นสุทธาวาส มีชั้นอวิหา
ชั้ น อตั ป ปา ชั้ น สุ ทั ส สา ชั้ น สุ ทั ส สี และ ชั้ น
อกนิ ฏ ฐา เป็ น พรหมชั้ น สุ ท ธาวาส คื อ พรหม
ชั้นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ บรรลุตั้งแต่พระอนาคามี
จนถึงพระอรหันต์ จะอยู่ในพรหมชั้นนี้ เมื่อบรรลุ
เป็นอรหันต์แล้วก็นพิ พาน เพราะฉะนัน้ ในพรหมโลกนี้ ก็จะเป็นพระอนาคามีโดยมาก ก็เป็นสิ่งที่
มีความส�ำคัญต่อมวลมนุษยชาติ

ฉะนัน้ วันวิสาขบูชา จึงเป็นวันส�ำคัญของโลก
ส�ำคัญก็คือ โลกมนุษย์ก็ให้ความส�ำคัญ เทวโลก
ก็ให้ความส�ำคัญ พรหมโลกก็ให้ความส�ำคัญ โลก
ทั้งสามให้ความส�ำคัญ เพราะผู้ที่ฟังพระธรรม
แล้ว เกิดศรัทธา เกิดปัญญา ก็จะเห็นทางพ้น
ทุกข์ ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานต์ ชี้ทาง
พระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย มีความส�ำคัญ
ต่อโลกมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระองค์ทรงแสดงมงคลสูตร เพื่อให้เทวดาได้สดับโดยตรง แต่ส�ำหรับ
มนุษย์ หลังจากทีเ่ ทศน์ให้เทวดาฟังแล้ว พระองค์
ก็มาแสดงธรรมแก่พระอานนท์ พระอานนท์ก็น�ำ
มาบอกให้กับพระเถระ พระเถระก็น�ำไปแสดงแก่
มนุษย์ทั้งหลาย
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มนุษย์เหล่าใดก็ตาม ต้องการ
ธรรมะในภาคการศึกษา ขอให้ประพฤติ
ตามมงคลสูตรเพียง ๑๐ ข้อ คือ ข้อที่ ๑
ไม่คบคนพาล ข้อที่ ๒ ให้คบบัณฑิต
ข้อที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ข้อที่ ๔
อยู่ในปฏิรูปเทส ข้อที่ ๕ ฝึกท�ำบุญ
ไว้ ตั้ ง แต่ เ ด็ ก ข้ อ ที่ ๖ ตั้ ง จิ ต ที่ จ ะ
พัฒนาตนเอง ข้อที่ ๗ ขยันอ่านขยันฟัง
ข้ อ ที่ ๘ เรี ย นให้ ช� ำ นาญ ข้ อ ที่ ๙ เป็ น
คนมีระเบียบวินัย ข้อที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต ก็คือ
กล่าวค�ำสุภาพ หรือค�ำที่พูดแล้วให้ผลดีนั่นเอง
ทั้งสิบข้อนี้ ถ้าเอาไปใช้ในวัยเด็ก ในวัยเรียน
หนังสือ ก็จะประสบความส�ำเร็จ ตั้งแต่ข้อที่ ๑๑
ถึงข้อที่ ๓๐ ใช้ในวัยท�ำงาน ข้อที่ ๓๑ ถึงข้อที่
๓๘ ใช้ในวัยเกษียณ ก็คือ มนุษยสมบัติก็จะได้
สวรรคสมบัติก็จะได้ นิพพานสมบัติก็จะได้ จาก
มงคล ๓๘ ประการ อันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดู
ฉะนั้น จึงให้ทุกท่านเห็นความส�ำคัญว่า อีก
๓ วันจะถึงวันวิสาขบูชา ซึง่ เป็นวันส�ำคัญของโลก
อย่างแท้จริง ขอเจริญพร
ที่มา : ธรรมเทศนาใน "รายการระเบียงบุญ"
ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาบาลี
จริงหรือ ? ทัศนะ อ. จ�ำรูญ ธรรมดา และ สุธาวัชร์ ปานเงิน
วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจและพูดถึงกัน
มาก ในวงการพระพุ ท ธศาสนา และวงการ
ภาษาบาลี คือ มีนักวิชาการชาวตะวันตกคนหนึ่ง
ได้กล่าวว่า “พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาบาลี”
และก็มีนักวิชาการคนไทยที่สนับสนุนแนวคิดนี้
เช่นเดียวกัน วันนี้เราจึงจะมาท�ำความกระจ่าง
กัน โดยนักวิชาการ คือ อาจารย์จ�ำรูญ ธรรมดา
ซึ่ ง ท่ า นอยู ่ ใ นแวดวงภาษาบาลี แ ละมี ค วาม
เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นอย่างมาก
ชมคลิปต้นเรื่อง การบรรยายของ  
ศ.ดร.แจน แนทเทียร์
เรื่อง
พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาบาลี

สุธาวัชร์ : ค�ำถามแรก มีผู้กล่าวว่า “พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ตรัสภาษาบาลี” อาจารย์มีความคิดเห็น
อย่างไรครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ท�ำให้
คนไทยเราได้รู้จักภาษาบาลีมากขึ้น คนตะวันตก
เองเริ่มศึกษาภาษาบาลีมาประมาณ ๒๐๐ กว่าปี
ส่วนคนไทยได้ศกึ ษาภาษาบาลีมากว่า ๑,๐๐๐ ปีแล้ว
ฉะนั้น ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสบาลีหรือไม่นั้น
เป็นเรื่องที่เราต้องมาท�ำความเข้าใจกัน
เริม่ จากค�ำว่า “บาลี” ซึง่ มาจากค�ำว่า “ปาฬิ”
แปลว่า ค�ำพูด หรือเป็นเสียงที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้  ฉะนั้น ค�ำว่า ปาฬิ จึงมีหลายความหมาย
ในแง่ศาสนา ปาฬิ หมายถึง ปาฬิธมฺม คือ พระ
ไตรปิฎก จะเห็นว่า เราใช้ค�ำ  ปาฬิ ในยุคอรรถกถา โดยเฉพาะในยุคของพระพุทธโฆสเถระ ใน

๑. อาจารย์จ�ำรูญ ธรรมดา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔. ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ อันดับ ๑, รุ่นที่ ๕, สาสนธชธัมมาจริยะ (ปาฬิ),
ปร, ด.(กิตติมศักดิ์), B.Ed (วิทยากร)        ๒. สุธาวัชร์ ปานเงิน (ผู้สัมภาษณ์)

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านจะใช้ค�ำว่า ปาฬิ หรือ
ปาลิยํ แทนค�ำว่า พุทฺธวจนํ หรือ ติปิฏกํ ฉะนั้น
ถ้าพูดถึง ปาลิยํ เมื่อไร นั่นหมายถึง พระไตรปิฎก
แสดงว่า ปาฬิ ในที่นั้นไม่ได้หมายถึงภาษา แต่
หมายถึง ธัมมะ หรือ พุทธวจนะของพระพุทธเจ้า
ทั้งหมด
ปัจจุบันนี้ เราเรียกว่า “ภาษาบาลี” แต่ใน
สมัยก่อนเรียกกันว่า “ภาษามคธ” ซึ่ง “มาคธ”
(มา-คะ-ธะ) แปลว่า อะไรที่เป็นของมคธ อาจจะ
เป็นภาษา เป็นบุคคล หรืออะไรก็แล้วแต่ เรียกว่า
เป็ น วิ เ สสนะ ของค� ำ ว่ า มคธ เป็ น ค� ำ ตั ท ธิ ต
(มคเธสุ ชาโต มาคโธ) ฉะนั้น เสียงหรือภาษา
ที่เกิดขึ้นในแคว้นมคธ เขาก็เรียกกันว่า มาคธ
โดยทั่วไปก็จะหมายถึงภาษาบาลี แสดงว่า มาคธ
ก็ดี ปาฬิ ก็ดี เป็นไวพจน์ หรือ ค�ำที่พ้องความ
ค�ำที่มีความหมายเหมือนกัน
ตั ว อย่ า งเช่ น มี ก ารใช้ ค� ำ ว่ า “มาคธี " ใน
คัมภีร์ปทรูปสิทธิ  
สา มาคธี มูลภาสา
นรา ยายาทิกปฺปิกา
พฺรหฺมาโน จสฺสุตาลาป สมฺพุทฺธา จาปิ ภาสเร
ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิบอกไว้ว่า คนที่พูดบาลี
ได้นั้น หนึ่งในนั้น คือ สมฺพุทฺธา จ ซึ่ง สมฺพุทฺธา
คือ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย และไม่ใช่องค์เดียว
เท่านั้นที่พูดภาษามาคธี (ปาฬิ)
ฉะนั้น ค�ำว่า “มาคธี” “มาคธะ” “ปาฬิ”
สามค�ำนี้เป็น Synonym เป็น เววจนะ หรือ
ในภาษาไทย เรียกว่า เป็นปริยาย ไวพจน์ คือ
ค�ำพ้องความกัน
คัมภีร์ไวยากรณ์โมคคัลลานะ ถือได้ว่าเป็น
ไวยากรณ์ภาษาบาลีทแี่ ต่งมาแล้วเกือบ ๑,๐๐๐ ปี
มีชื่อไวยากรณ์นี้ว่า “มาคธสัททลักขณะ” ไม่ได้
ใช้ชื่อ ปาฬิ แต่ก็คือภาษาบาลี เป็นไวยากรณ์บาลี
นั่นเอง อันนี้เราก็ต้องท�ำความเข้าใจให้ดี  

บางคนไม่เข้าใจแม้กระทั่ง อักษร กับ ภาษา
เช่น บางคนพูดว่า ภาษาเทวนาครี ซึ่งไม่ถูกต้อง
เพราะเทวนาครีไม่ใช่ภาษา เทวนาครีเป็นอักษร
เช่นเอาอักษรเทวนาครีไปเขียนเป็นภาษาบาลี
ภาษาย่อมมีวิวัฒนาการของภาษา เพราะ
ผ่านมากว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว ฉะนั้น จึงมีการตั้ง
ไวยากรณ์ขึ้นมา เพื่อที่จะวางระเบียบมิให้ภาษา
ดิ้นหลุดมากเกินไป เช่น คัมภีร์กัจจายนะ คัมภีร์
โมคคัลลานะ คัมภีร์สัททนีติ ที่แต่งขึ้นมาเพื่อที่
จะรักษาภาษาบาลีไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไป
สรุปว่า มาคธี มาคธะ และ ปาฬิ คือค�ำเดียวกัน
เพียงแต่ว่าเรียกในแต่ละยุคไม่เหมือนกัน
ในสมัยพุทธกาลค�ำว่า “ปาฬิ” หมายถึง แถว
แนว หรือท�ำนบ เช่น ท�ำนบสระ เขื่อน อะไรที่
เป็นระเบียบ เป็นแถวแนว ต่อมาในยุคอรรถกถา
ของพระพุทธโฆสาจารย์ ท่านต้องการจะยกย่อง
ธั ม มะของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ เ ป็ น ตนฺ ติ หมายถึ ง
ธัมมะทีม่ รี ะเบียบแบบแผนสูงส่ง จึงยกย่องโดยใช้
ค�ำว่า ปาฬิ
ในคัมภีร์โมคคัลลานะ ยังตั้งสูตรขึ้นมาเพื่อ
ก�ำกับค�ำนี้โดยตรง ค�ำว่า ปาฬิ จะมีอยู่ ๓ ความ
หมายคือ
๑. ปาฬิธรรม คือ พระไตรปิฎก  
๒. ท�ำนบ เขื่อน คันแท (คันนา)  
๓. แถว อะไรที่เป็นทิวแถวเป็นแนว
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ฉะนั้น ปาฬิ ที่เราก�ำลังพูดถึงนี้จึงหมายถึง
ตันติธรรม หรือ ปาฬิธรรม และชื่อโดยตรงก็คือ
พุทธวจนะ และเรียกภาษาที่บันทึกพุทธพจน์ว่า
“ปาฬิภาสา” เป็นการเรียกโดยตรง โดยอ้อม
เป็นทั้งโวหารโดยอุปจาระและมุขยะ
สุธาวัชร์ : แสดงว่าค�ำว่า ปาฬิ คือไวพจน์ ของ
ค�ำว่า มาคธี มาคธะ นั่นเอง แยกออกจากกัน
ไม่ได้ สมัยพุทธกาลพูดภาษา มาคธี ภายหลัง
เมื่อมาบันทึกเป็นพระไตรปิฎกจึงเรียกว่าบันทึก
เป็นภาษาบาลี ฉะนั้นเราอย่าสงสัยไปว่า มาคธี
กับ บาลี เป็นคนละอย่าง ใช่ไหมครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ปาฬิ ก็คือ มาคธี เพียงแต่
ต้องการยกย่อง ถ้าเป็นภาษา มาคธะ ของชาว
บ้าน เราจะไม่เรียกว่า ปาฬิ เราจะเรียก ปาฬิ
เฉพาะพระไตรปิฎกเท่านั้น
สุธาวัชร์ : แสดงว่าสมัยพุทธกาล ที่พูดภาษา
มาคธีก็คือภาษาบาลี และถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้า
ไม่ได้ตรัสภาษาบาลี แต่ตรัสภาษามาคธี อย่างนี้
ถูกต้องไหมครับ
อาจารย์จำ� รูญ : ถ้าดูตามหลักฐานทางโบราณคดี
บ้าง ทางประวัติศาสตร์บ้าง โบราณาจารย์แต่ละ
ยุคก็เชื่ออย่างนั้น เพราะไม่มีใครรู้จริง ต่างก็ตั้ง
สมมติฐานขึ้นมาทั้งนั้น ซึ่งต้องยอมรับว่าต่างคน
ต่างมุมมอง ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีข้อโต้แย้งกัน ได้
สมมติฐาน และข้อสรุป ถือว่าดีมาก
สุธาวัชร์ : สรุปแล้วพระพุทธองค์ตรัสภาษาบาลี
แน่นอน ใช่ไหมครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ภาษาบาลีนั้น สมัยก่อนเรียกว่า
มาคธภาษา ซึ่ ง มาคธะกั บ ปาฬิ ดั ง ที่ ก ล่ า วไป
แล้ว อะไรที่เป็นเสียงแบบมาคธะ ก็เรียกว่า ปาฬิ
เพราะฉะนั้นมันก็คือตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่าใน
พระไตรปิฎกมีค�ำว่า ปาฬิ อยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้
ในความหมายของภาษา เช่น นางอัมพปาลี นี้

อ.จ�ำรูญ ธรรมดา สาสนธชธัมมาจริยะ (ปาฬิ)

ปาลี แปลว่า ผู้รักษา ดังนั้น โบราณต้องการ
ใช้ค�ำว่า ปาลี แทนชื่อภาษาที่รักษาพระพุทธ
พจน์ไว้ได้
มูลภาษาจะเป็น ตนฺติภาสา เป็น อริยภาสา
ธมฺมนิรุตฺติ อย่างนี้เป็นต้น เขาเรียกว่า สกภาสา
ภาษาของตนเอง ฉะนั้น จะเป็นอริยโวหารก็ได้
ก็คือตัวเดียวกัน
สุ ธ าวั ช ร์ : นั ก วิ ช าการตะวั น ตกได้ พู ด อี ก ว่ า
ภาษาบาลีนนั้ ใช้เป็นภาษาเขียนเท่านัน้ ตอนพระพุทธเจ้าตรัสจะเป็นภาษามาคธี แต่เมื่อมีการ
สังคายนา เกิดการเขียนขึ้นมา เขียนพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา จะใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาเขียน
อย่างเดียว อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ไม่มีปรากฏในคัมภีร์ว่าตอน
สังคายนากับการเทศน์นนั้ ใช้ภาษาต่างกัน อย่างที่
บอกว่า ปาฬิ มาคธะ หรือ มาคธี เป็นไวพจน์กัน
แต่ค�ำว่า มาคธี ก็ไม่ใช่ อรรธมาคธี ซึ่งเป็นอีก
ภาษาหนึ่งที่มีตระกูลเดียวกัน หรือในสมัยก่อน
มีตระกูล สันสกฤต ปรากฤต ไปศาจี อัปรภรัมศะ... มี ๖ ตระกูลที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่ก็
ไม่ใช่ มาคธีที่เถรวาทใช้กันอยู่ในยุคปัจจุบัน

๕๖

ถ้าเราต้องการไปสืบค้นจริงๆ ว่า ปาฬิเป็น
ภาษาปรากฤตไหม มันอาจจะมีความใกล้เคียง
กันบ้าง แต่ก็เป็นคนละภาษากัน เช่น ในคัมภีร์
กถาวัตถุ อาจมีภาษาปรากฤตหลงมาบ้าง เหมือน
ภาษาไทยที่อาจมีภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ยืม
เขามาใช้
เราควรจะเรียนบาลีให้รู้ลึกซึ้งก่อนแล้วค่อย
ไปวิจารณ์ อาจารย์ฝรั่งอาจจะแปลมาจากนัก
วิชาการทางตะวันตกโบราณ ซึ่งก็มีหลากหลาย
มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย ภาษาของมนุษย์ จะเริ่มที่พูดก่อน แล้วค่อย
เขียน ภาษามีไว้เพื่อพูด ไม่ได้มีไว้เพื่อเขียน อย่าง
พระไตรปิ ฎ กก็ เ ป็ น ลั ก ษณะของภาษาพู ด ใน
ธรรมบทก็มพี ดู ต่างจากอรรถกถาซึง่ เป็นลักษณะ
ของภาษาเขียน
ชาวพุทธเราต้องเข้าใจว่า ปาฬิ ในที่นี้คือ
พระธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า นี่ คื อ ชื่ อ
โดยตรง ไม่ใช่ชื่อของภาษา แต่ภาษาที่บันทึก
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ยกย่องให้ว่า
เป็น ปาฬิ เหมือนกัน ก็เลยเรียกว่า ปาฬิภาสา
สุธาวัชร์ : มีการสงสัยกันว่า ปาฬิ หรือ บาลีนี้
ไม่ ไ ด้ ป รากฏอยู ่ ใ นพระไตรปิ ฎ ก แต่ ค� ำ นี้ ไ ป
ปรากฏอยู่ในอรรถกถา ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับ   
อาจารย์จ�ำรูญ : ในสมัยก่อนไม่ได้เรียกว่า ปาฬิภาสา ท�ำไมจึงเรียกว่า ปาฬิ ก็เพือ่ เป็นการยกย่อง
ภาษาที่บันทึกค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ให้
แตกต่างจาก มาคธะ
มี ผ ลงานที่ เขี ย นด้ ว ยมาคธะอี ก มากมาย
ที่เรียกว่าเป็นภาษามาคธะ ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนาก็มี ดังนั้นเพื่อให้มีการแยกออกจาก
มาคธะอื่นๆ ก็เลยเรียกมาคธะที่บันทึกค�ำสอน
พระพุทธเจ้านี้ว่า ปาฬิ  
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สุธาวัชร์ : บางคนบอกว่าเราไม่อาจเรียกคัมภีร์
บาลีฉบับใดๆ ว่าเป็นของเดิมได้เลย ถูกไหมครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : บาลีถือว่าเป็นของเดิม เพราะ
ค�ำว่า “เถรวาท” นี้ คือศาสนาที่สืบทอดมาโดย
พระเถระ จึงเรียกว่า เถรวาท ของเดิมเขาเรียกว่า
ชินสาสนํ  คือ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่บริบูรณ์
อนูนํ = ไม่บกพร่อง อนธิกํ = ไม่เพิ่มเติม อันนี้
เป็นลักษณะของเถรวาท เป็นของดั้งเดิม เราเชื่อ
ว่าพระอานนท์จ�ำมาอย่างไร ก็คืออันนั้นทั้งหมด
ฉะนั้น ที่บอกว่าไม่ใช่ของดั้งเดิมอาจหมายถึง
นิกายอื่นที่อาจเอาไปเปลี่ยนแปลงประยุกต์ เช่น
นิกายทางมหายานเป็นต้น ของเถรวาทจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
สุธาวัชร์ : ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้
ตรัสสอนธรรมแก่พุทธบริษัทโดยใช้ภาษาอื่นบ้าง
ไหมครับ หากพูดในมุมเถรวาทบ้านเรา หรือใน
มุมของทางพม่าที่อาจารย์ได้ไปศึกษามา พระพุทธเจ้าตรัสแค่ภาษาบาลี หรือตรัสสอนหลาย
ภาษาครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ตามคัมภีร์ พระองค์จะใช้ภาษา
เดียวก็คอื มาคธี แต่คนฟังอาจจะเข้าใจด้วยภาษา
ของตนเอง ซึ่งคนธรรมดาอาจจะไม่เชื่อนะครับ
อาจเป็ น การตั้ ง สมมติ ฐ านแบบชาวบ้ า นทั่ ว ไป
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หรือบางทีนักวิชาการอาจมองกันว่า พระพุทธองค์ เ ป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นนิ รุ ต ติ คื อ รู ้ ภ าษา
ทั้งหมดอยู่แล้วก็ได้
สุธาวัชร์ : ท�ำไมพระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้ภาษา
บาลีในการประกาศพระธรรมค�ำสอน  
อาจารย์จ�ำรูญ : สมัยก่อน มีพระภิกษุน�ำเอา
พุ ท ธพจน์ ม าสวดสาธยายเป็ น ภาษาสั น สกฤต
เรียกว่า ฉนฺทส (ฉันทะ อรรถกถาแก้เป็นสันสกฤต)
ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามเพราะทรงมองว่าภาษา
อื่นจะใช้ได้ไม่ทั่วถึง และอาจเป็นภาษาที่แต่งขึ้น
ไม่ได้เป็นภาษาธรรมชาติ (ภาษาชาวบ้านทั่วไป)
ชาวพุทธเราถือว่า มาคธะ เป็นมูลภาษาดัง้ เดิม
ของมนุษย์ต้นกัปด้วย พระพุทธเจ้าทรงใช้ พรหม
ใช้ หรือถ้าพูดตามอาจารย์โบราณ ท่านพุทธปิยเถระ ท่านกัจจายนเถระ ท่านก็มคี วามเชือ่ อย่างนัน้
ดังนั้น เราก็ต้องเชื่อตามเถรวาท ซึ่งมีอายุกว่า
๑,๐๐๐ ปีแล้ว และเราก็ไม่ค่อยมีความสงสัย
ด้านนี้ เพราะเรามุ่งเน้นศึกษาธัมมะ แทนที่จะ
สงสัยเพียงแค่ชื่อของ ภาษา อย่างเดียว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้ ถ้าไม่มี
การเรียนภาษาปาฬิ (บาลี) แล้ว เราจะไม่สามารถ
ทรงค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้ตรง จึงจ�ำเป็น

สุธาวัชร์ ปานเงิน ผู้สัมภาษณ์

มากที่ ต ้ อ งสร้ า งบุ ค ลากรที่ ส ามารถทรงพระ
ไตรปิฎกด้วยภาษาบาลีไว้
สุธาวัชร์ : นอกจากพระพุทธองค์จะตรัสสอนเป็น
ภาษาบาลีแล้ว สาวกของพระพุทธองค์ได้สั่งสอน
ฆราวาส ญาติโยม ลูกศิษย์ของตนเองเป็นภาษา
อื่นบ้างไหมครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : คงเป็นธรรมดาว่า คนสิงหล
คนเมียนมา คนไทย ก็ตอ้ งพูดเป็นภาษาของเขา แต่
ต้นฉบับก็คอื ปาฬิ เราอาจจะสัง่ สอนด้วยภาษาใด
ก็ได้ แต่บางทีการแสดงอาบัตติ า่ งๆ หรือบางอย่าง
ถ้าพูดภาษาบาลีไม่ได้ ก็ต้องพูดภาษาไทย หรือ
ภาษาเมียนมาก็ได้ แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องตกไป
อยู่ในภาษาต้นฉบับ เพราะภาษาบาลีเป็นภาษา
ที่อัศจรรย์มาก สามารถเก็บธัมมะพระพุทธเจ้า
ไว้ ไ ด้ ค รบถ้ ว น เช่ น ค� ำ ว่ า เอวํ นี้ เราแปลว่ า
เอวมฺ เม สุตํ ข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้ แต่ถ้าเรา
ไปดูความหมายของ เอวํ จริงๆ นั้น มีหลากหลาย
ลึกซึ้ง มีหลายนัย เอวํ อาจหมายถึง โยนิโสมนสิการ ก็ได้ ซึ่งภาษาแบบนี้จะไม่มีภาษาใด
ในโลกที่เหมือนปาฬิ แต่จะมีภาษาเช่น สันสกฤต
ปรากฤต ที่เป็นตระกูลคล้ายๆ กันอยู่แล้วในยุค
พุทธกาล เช่น พวกปรากฤตอาจจะใช้ภาษาใกล้ๆ
กับบาลีสันสกฤต อย่างเช่น โสภณ มีทั้ง “น”
และ “ณ” ปณฺณาส มี “น” และ “ณ” ภาษา
เหล่านี้ใกล้เคียงกันมาก ถ้าเป็นพราหมณ์อินเดีย
ก็เรียนภาษาสันสกฤต ถ้าเป็นพุทธเถรวาทก็เรียน
ภาษามคธ
สุธาวัชร์ : ขอเรียนถามอาจารย์ว่า ภาษาบาลี
มีวิวัฒนาการมาจากภาษาอะไรบ้าง นักวิชาการ
ทางตะวันตกและไทย ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ภาษาบาลีนั้นพัฒนามาจากภาษาปรากฤต ภาษา
มาคธี พัฒนามาจากภาษาท้องถิ่นของอินเดีย

๕๖

อาจารย์จ�ำรูญ : ภาษาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ภาษา
ไทย ภาษาลาว แบบนี้ แต่บอกว่าภาษาไทยพัฒนา
มาจากภาษาลาวก็ไม่ใช่ หรือ ภาษาปรากฤตเป็น
ภาษามาคธะโดยตรงก็ไม่ใช่ ตามคัมภีร์โบราณ
ของศาสนาพุทธแล้ว ถือว่า บาลีเป็น มูลภาสา เป็น
ภาษาดั้งเดิม ไม่ใช่ว่าพัฒนามาจากปรากฤต หรือ
อรรธมาคธี ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์โบราณ
ไหนก็ตาม มาคธี ก็คือภาษาที่ใช้เรียก ปาฬิ ใน
ยุคปัจจุบันนี้
สุธาวัชร์ : เพราะฉะนั้น ภาษาบาลีไม่ได้พัฒนา
มาจากภาษาใดๆ ทั้งสิ้นในอินเดีย
อาจารย์จ�ำรูญ : ภาษาอาจจะมีการยืมกัน หรือ
คาบเกีย่ วกันบ้าง อย่างเช่นภาษาใน วชิรพฺทุ ธิฎกี า
มีการน�ำภาษามิลักข์ ซึ่งอาจจะเป็นภาษาทมิฬ
หรือภาษาอะไรมาปะปนอยู่ด้วย  หรือบางคัมภีร์
อาจจะมีภาษามอญ ภาษาไทย ปนอยู่ บาลีเองก็
อาจมี อรรธมาคธี ปรากฤต สันสกฤต อะไรต่างๆ
ที่ปะปนอยู่บ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่า ปรากฤต
เป็นต้นก�ำเนิดของบาลี หรืออย่างคาถาที่ว่า
สา มาคธี มูลภาสา
นรา ยายาทิกปฺปิกา
พฺรหฺมาโน จสฺสุตาลาปา สมฺพุทฺธา จาปิ ภาสเร
คาถานี้มีมาเป็น ๑,๐๐๐ ปีแล้ว และคาถา
นี้ก็บอกอยู่แล้วว่ามาคธีเป็นมูลภาสา เราก็ยืนยัน
ตามโบราณที่ท่านว่าไว้ ส่วนความเห็นของนัก
วิชาการต่างๆ ก็เป็นไปได้  เพียงแต่เราชาวพุทธ
เมื่อฟังความเห็นแล้วก็ต้องโยนิโสมนสิการให้ดี
อย่าไปหมดศรัทธาใน ปาฬิ ว่าไม่ใช่ภาษาของ
พระพุทธเจ้า
เราต้องไปสืบดูว่า ในคัมภีร์ไหนอธิบายเรื่อง
ปาฬิ ไว้บ้าง เช่น ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาสูจิ
คัมภีร์โมคคัลลานะ และคัมภีร์อื่นๆ ที่พูดถึงการ
แยกธาตุ แยกปัจจัย มาจาก ปา ธาตุบา้ ง ปาล ธาตุ
บ้าง และใช้ในความหมายว่า ตันติ พุทธวจนะ
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ชินวจนะ อย่างคัมภีร์กัจจายนะ จะใช้ว่า ชินวจนยุตฺตํ หิ ตรงนี้ถ้าเราไปศึกษาทางภาษาศาสตร์
ซึ่งฝรั่งเขาศึกษาอยู่ จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตาม
ยาก เพราะต่างคนต่างไม่มหี ลักฐานจริงจัง อ้างไป
ก็อ้างมา
ทางที่ดีเราก็ต้องยึดคัมภีร์พระไตรปิฎกของ
เราว่าภาษาที่มีประสิทธิภาพ หรือทรงธรรมของ
พระพุทธเจ้าไว้ในยุคปัจจุบันก็คือ ปาฬิ เพราะ
ฉะนั้นถ้าไม่มีปาฬิ ศาสนาของเราจะอ่อนแอ ทาง
อรรถกถาท่านแก้ ธมฺเม เป็น ปาลิยํ ฉะนั้น การ
ศึกษาให้เข้าใจในพระไตรปิฎก ต้องศึกษาปาฬิ
จึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดนิรุตติปฏิสัมภิทาได้
สุธาวัชร์ : ท่านอรรถกถาจารย์และโบราณาจารย์
ท่านใช้วิธีการในการสืบทอดภาษาบาลีให้มาถึงยุค
ปัจจุบันได้อย่างไรครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : เป็นค�ำเชิญชวนให้เราเรียนบาลี
ทีด่ มี ากครับ จริงๆ ในสายปริยตั ขิ องเราจะมีคมั ภีร์
เป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรม ตัง้ แต่พระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา และ คัมภีร์บริวาร ไวยากรณ์
ซึ่งมีมากมาย เริ่มตั้งแต่ กัจจายนะ โมคคัลลานะ
สัททนีติ เป็นต้น ทั้งยังมีไวยากรณ์ที่เขียนด้วย
ภาษาปาฬิอีกประมาณ ๓๐ - ๔๐ คัมภีร์ ซึ่งผม
เคยพิมพ์ไว้ ๓๐ คัมภีร์ เรียกว่า จูฬสัททาวิเสส
วิธีรักษาสืบทอดภาษาบาลีจึงเริ่มที่ ให้ชาว
พุทธได้เรียนรู้คัมภีร์บริวาร หรือคัมภีร์พื้นฐาน
ก่อนที่จะไปเรียนรู้พระไตรปิฎก
ปริยัติ หมายถึงพระไตรปิฎกในอรรถกถา
ดังนั้น ปริยัติ ปาฬิ พระไตรปิฎก อรรถกถา ก็คือ
อันเดียวกัน เพราะฉะนั้น ค�ำว่า ปาลิยํ ในอรรถกถาจะรู้กันเลยว่าหมายถึงพระไตรปิฎก ส่วน
ภาษาที่เราต้องเรียนก็เรียกว่าภาษาปาฬิ
ภาษาปาฬิ นี้ เ ริ่ ม มี ร ะเบี ย บแบบแผน มี
ไวยากรณ์ขึ้นมาในยุคหลัง เพื่อให้สามารถตรวจ

ช�ำระภาษาในพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้อง เพราะ
ฉะนั้น โบราณจะใช้ไวยากรณ์เป็นเครื่องรักษา
ภาษา และภาษาที่ รั ก ษาพุ ท ธพจน์ เราก็ เรี ย ก
ภาษานั้นว่า ปาฬิ พระไตรปิฎกอาจจะแปลเป็น
ภาษาสิงหล ภาษาเมียนมา ภาษาไทย ก็ไม่เป็นไร
แต่ยังต้องมีปาฬิอยู่ จึงเรียกว่าภาษาปาฬิ ซึ่งก็
คือภาษามาคธี หรือ มาคธะ ภาษาไทยเรียกว่า
ภาษามคธ แต่จริงๆ แล้วในภาษาบาลีตอ้ งเรียกว่า
มาคธะ ไม่เรียกว่ามคธ เพราะว่าเป็นค�ำตัทธิต
ที่ต้องยืดเสียงออกไป
สุธาวัชร์ : นับว่าเป็นพระคุณของโบราณาจารย์
ที่มีวิธีการรักษาภาษาบาลีให้สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลังได้รู้ว่า
ภาษาบาลีนนั้ คืออะไร  มคี วามส�ำคัญอย่างไร รักษา
ไว้ซึ่งพุทธพจน์อย่างไร
อาจารย์จ�ำรูญ :  ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสถือว่า
เป็นภาษาที่ประเสริฐอยู่แล้ว เป็นภาษาที่น�ำเรา
ออกจากทุกข์ ภาษาปาฬินี้จึงเป็น อุตฺตมวาจา
เป็นค�ำสอนที่ไม่เหมือนภาษาโลกียะทั่วไป
จริงๆ เราไม่ควรสงสัยในภาษาของพระพุทธเจ้า เพราะการสงสัยมากๆ ท�ำให้เราเกิดความท้อ
ไม่อยากเรียน หมดศรัทธา แทนทีจ่ ะได้สงิ่ ทีค่ วรได้
กลับไม่ได้ ถือว่าเป็นความโชคไม่ดี ดังนั้นหาก
ชาวพุทธต้องการรู้ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาพระ-

พุทธเจ้าจริงแล้ว ก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ให้แตกฉาน  
ถึงตรงนั้นแล้วท่านอาจจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่ง
สุ ธ าวั ช ร์ : นั ก วิ ช าการตะวั น ตกที่ เชี่ ย วชาญ
ภาษาบาลีแล้วเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษา
บาลี มีบ้างไหมครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ก็มีครับ แต่ก็เป็นเพียงแค่ ทสฺสนมตฺต หรือความเห็น ไม่ควรถือเป็นสาระ สิ่งที่
เป็นสาระจริงๆ คือ ชาวพุทธต้องศึกษาปริยัติให้
เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่ว่าเขามากระตุกนิดนึง เราก็
กระเพื่อม หากเราเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจริงๆ
เราต้องไม่คลอนแคลน และยังมีชาวพุทธบางส่วน
ที่ มี ค วามเชื่ อ ไปอี ก แบบหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ ใช่ พุ ท ธแท้
อันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง ช่วยกันรักษา
ด้วยการหันมาศึกษาปริยัติที่ถูกต้องแล้วเราจะ
ไม่สงสัยอีก
เพราะไม่มพี นื้ ฐานการเรียนบาลี เราจึงสงสัย
เป็นธรรมดา ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพียงแต่เป็นการ
ชูประเด็นให้คนไทยได้สนใจภาษาบาลีมากขึ้น  
การถกเถียงกันก็เพื่อให้ได้ข้อสรุปเท่านั้น แต่ยัง
ไม่ได้รู้เนื้อหาและอรรถรสของพระไตรปิฎก ในที่
สุดเราก็ไม่ได้ปฏิบัติ เสียเวลา แทนที่จะได้อรรถะ
ที่เป็นสาระ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ตรงนี้คือสิ่งที่
ชาวพุทธควรเข้าใจมากกว่า สนใจว่า ปาฬิคอื อะไร
มาคธีคืออะไร พระพุทธเจ้าตรัสด้วยภาษาอะไร
สุธาวัชร์ : มีนักวิชาการบางกลุ่มที่ได้มาศึกษา
ภาษาบาลีจนเชี่ยวชาญ แต่กลับมีความเชื่อว่า
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาบาลี เพราะอะไรครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : มันก็เป็นความเชื่อ เป็นความ
คิดเห็นซึ่งเรียกว่า มติ หรือ ทัศนะ ยากที่จะไป
บอกให้เขามาเชื่ออย่างนี้
เราชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนาต่างหาก
ควรจะท�ำอย่างไร

๕๖

ภาษาอื่นเรายังมุ่งมั่นเรียนให้ช�ำนาญได้ แต่
ผมเชื่อว่าคงไม่มีภาษาใดในโลกนี้ที่เหมือนภาษา
ปาฬิ หรือภาษาของพระพุทธเจ้า ที่แม้เพียงหนึ่ง
ค�ำก็ท�ำให้หลุดพ้นได้ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจะตรัส
ปาฬิ หรือไม่ตรัสนัน้ ไม่สำ� คัญ แต่สำ� คัญตรงทีว่ า่
ปาฬิ เป็นภาษาที่มีอุปการะมากต่อการศึกษา
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า หากเราไปสงสัยโดยไม่
ศึกษา เราอาจหลุดออกไปจากสิ่งที่เป็นสาระไป
เรียกว่า มิจฉาสังกัปปะโคจร เป็นพวกคิดมาก
วนไปเวียนมา เอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาเป็นสาระ
สิ่งที่เป็นสาระก็ไม่ศึกษา ไปศึกษารอบๆ ไม่ศึกษา
บาลี จ ริ ง จั ง นั ก วิ ช าการบางคนศึ ก ษาในด้ า น
ภาษาศาสตร์แต่ไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีจริงจัง ก็
วิจารณ์ตามหลักของเขา
เราศึกษาบาลีด้วยความศรัทธาในค�ำสอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า เพราะเชื่อมั่น ว่าภาษานี้คือ
ภาษาเดิมส�ำหรับชาวพุทธเถรวาท ฉะนั้นชาว
พุทธควรรักภาษาบาลีให้มากๆ รักษาภาษานี้ไว้
ยิ่งชีวิต เพราะนี้คือภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าจะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม ก็ศึกษาได้ใน
คัมภีร์ปทรูปสิทธิ
สุธาวัชร์ : ฉะนั้นเราชาวพุทธไม่ควรไปฟังค�ำ
วิพากษ์วิจารณ์มาก หากเรามัวสงสัยแต่ไม่เข้ามา
ศึกษาภาษาบาลี ก็เหมือนเราปิดกั้นตัวเองไม่ให้
เข้าถึงค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ใช่ครับ ตอนพระพุทธเจ้าจะ
ปรินิพพาน พระองค์ได้ฝากไว้ว่า ค�ำสอนของเรา
จะเป็นศาสดา เพราะฉะนั้นการที่จะคุยกับพระพุทธเจ้าได้ คุยกับพระอานนท์ได้ เราต้องเรียน
บาลี เรียนเพื่อให้เข้าใจว่า ท�ำไมพระพุทธเจ้า
เลือกภาษานี้มาตรัสเทศนา เพราะพระองค์ต้อง
การให้คนทุกชั้นที่รู้ภาษานี้ได้ลิ้มรสพระธรรม
ของพระองค์ด้วย อย่างพราหมณ์เขาจะเลือกใช้
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ภาษาตามวรรณะ แต่ภาษามคธ หรือมาคธีไม่ได้
ปิดกั้นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้มองเป็นอัตตา
ตัวตน ฉะนั้น บาลีมีลักษณะของอนัตตา ส่วน
สันสกฤตมีลักษณะของอัตตา เช่น อิ อะ เจอกัน
ต้องเป็น เอ แต่บาลีไม่เป็นอย่างนั้นตลอดไป ต้อง
เป็นอนิจจะ เป็น เอ หรือ อะ ก็ได้ ถือเป็นลักษณะ
เด่นของภาษามาคธี หรือภาษาบาลี
สุธาวัชร์ : หากเรายังเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้
ตรั ส ภาษาบาลี ภาษาบาลี เ กิ ด ขึ้ น มาภายหลั ง
เป็นภาษาเขียนอย่างเดียว จะมีโทษต่อพระพุทธ
ศาสนาและตัวเอง จะเป็นโทษเป็นบาปต่อพุทธศาสนาอย่างไรครับ
อาจารย์จำ� รูญ : ทีจ่ ริงแล้วพุทธศาสนาก็คอื พุทธศาสนา บุคคลที่มีความเชื่ออย่างนั้นอาจไม่ได้
ตกนรกอะไร เพียงแต่เขาจะไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระ
แล้ว ถ้ายิ่งไปเผยแพร่ให้คนอื่นมีศรัทธาเสื่อม
ลงไป อันนี้ต้องระวัง จะเป็นบาปโดยไม่รู้ตัว ทั้งที่
ไม่ได้มีเจตนาจะท�ำลายศาสนา แต่ว่าพอไปเผย
แพร่ ค วามเห็ น ของเราอย่ า งนั้ น ถ้ า ท� ำ ให้ ค น
ไม่ เชื่ อ มั่ น ในภาษาบาลี เหลื อ แต่ ค� ำ สอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า ในรู ป ของภาษาไทย ภาษาพม่ า
ภาษาลังกาอย่างเดียว ในที่สุดมันก็จะไม่อยู่กับ
ร่องกับรอย ในที่สุดค�ำสอนก็จะเลอะเลือนไป
ถ้ามีบาลีอยู่ก็เหมือนมีต้นฉบับอยู่
นอกจากนั้น บาลียังเป็นภาษาที่อัศจรรย์
ถ้าเรามาเรียนจะรู้เลยว่ามันต่างจากภาษาอื่นๆ
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มาก อย่ า งเช่ น มโนปุ พฺ พ งฺ ค มา ธมฺ ม า มโน
เสฏฺา มโนมยา ถ้าอย่างนั้นไม่มีภาษาไหนสู้
ปาฬิได้ ปาฬิเป็นภาษาที่สามารถเก็บองค์ธรรม
ดึงองค์ธรรมออกมา สามารถมองเห็นเป็นสภาวะ
ได้ เรียกว่า สภาวนิรุตติ เป็น อริยภาสา
ถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วไม่ได้เรียนปาฬิ
ถือว่าเราไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้ ท่านจะเรียนปาฬิ
ตอนปฐมวัย มัชฌิมวัย หรือ ปัจฉิมวัย ก็เรียนไป
เถอะ ธัมมะของพระพุทธเจ้านั้นซ่อนอยู่ในภาษา
ปาฬิ ท่านอาจจะบรรลุธรรมตอนปัจฉิมวัยก็ได้
ด้วยค�ำๆ หนึ่งซึ่งเป็นปาฬิอยู่ในธรรมบท ซึ่งมีอยู่
สี่ร้อยกว่าคาถา
ดั ง นั้ น เราควรจะเรี ย นภาษาปาฬิ เ พื่ อ การ
หลุดพ้นกัน จริงๆ แล้วพระพุทธเจ้าต้องการ
ให้เราหลุดพ้น ไม่ใช่ต้องการให้ถกเถียงกันเรื่อง
ของภาษา เพราะภาษาเป็ น เพี ย งแค่ บั ญ ญั ติ
เท่ า นั้ น เองเป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เพื่ อ ให้
เข้าสู่สภาวธรรม ดังนั้นตัวสภาวธรรมที่เป็นจุด
หมายที่แท้จริงของศาสนาพุทธ คือพระนิพพาน
ถ้าเราเรียนแบบนักภาษาศาสตร์ อาจจะ
ไม่ได้ศรัทธา อาจเป็นคนศาสนาอื่นมาเรียนรู้ แต่
ไม่ได้นับถือ เขาก็วิจารณ์ได้ตามสบาย เราชาว
พุทธไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว เราโดนย�่ำยีอย่างไรก็ได้
เพราะชาวพุทธให้อภัย แต่
เราชาวพุทธจะไปวิจารณ์
ศาสนาอื่นไม่ได้นะ ดังนั้น
ให้มองว่า เรื่องนี้เป็นแค่
มุ ม มองของนั ก วิ ช าการ
เท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจจะช่ ว ย
กระตุ ้ น ให้ มี ก ารศึ ก ษา
ภาษาบาลี ที่ แ ข็ ง แกร่ ง
มากขึ้น

ฉะนั้น การเรียนภาษาบาลีเพื่อให้เข้าใจบาลี
บาลีค�ำหลังนั้นหมายถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้า  
โบราณท่านว่า อาคโต ภาโร อวสฺสํ วหิตพฺโพ คือ
ภาระหน้าที่ที่เราชาวพุทธควรจะต้องท�ำ  เช่น
ธรรมทาน ในปัจจุบันเรามีสื่อเยอะ การจะเผยแผ่
ได้ก็ต้องมาเรียนตัวต้นหลักของภาษา ภาษาบาลี
นั้นไม่ถึงกับยากเกินไป เพียงแค่เรามี เจตคติ
หรือ มโนทัศน์ ที่ดีต่อบาลีก็สามารถเรียนได้
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน ก็สามารถน�ำปาฬิมา
เพื่อเข้าถึงปฏิเวธ ซึ่งปาฬินี้ยังเป็นปริยัติอยู่ หาก
เข้าใจในปริยัติดี ก็จะเป็นฐานให้เกิดปฏิบัติ แต่ถ้า
ไม่เข้าใจปฏิบัติก็จะพลาดปฏิเวธ ฉะนั้นปริยัติ
ถือว่าส�ำคัญมาก แล้วอะไรคือปริยัติ ก็คือ ปาฬิ
ท่านอาจถามว่าเรียนปาฬิแล้วได้อะไร ผมต้อง
ถามกลับว่าแล้วท�ำไมไม่เรียนปาฬิ
ชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเรียนปาฬิเพื่อไปท�ำมา
หากิน ถามว่าเราเรียนเพือ่ อะไร ต้องวางเป้าหมาย
ให้ชัดเจนว่า เราเรียนเพื่อให้เข้าใจค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ในชาตินี้เราเกิดเป็นพุทธ แต่ไม่รู้ว่า
ชาติ ต ่ อ ไปจะเกิ ด เป็ น อะไร เราจะเป็ น พุ ท ธ
เพียงแค่ในใบส�ำมะโนครัวหรือ ในฐานะคนไทย
ผมก็อยากให้คนไทยทุกท่านได้รับอะไรดีๆ จาก
ศาสนาพุทธของเรา

สุธาวัชร์ : สุดท้ายนี้ อยากให้อาจารย์ช่วยฝากถึง
พระภิกษุ สามเณร ที่มีความพากเพียร มีฉันทะ
ในการศึ ก ษาบาลี ร วมถึ ง พุ ท ธบริ ษั ท อุ บ าสก
อุบาสิกา ที่เป็นชาวพุทธด้วยกัน รวมถึงผู้ที่ไม่ได้
นับถือพุทธศาสนาว่า เราควรมีความเห็นอย่างไร
กับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ
อาจารย์จ�ำรูญ : ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธ
ก็ควรมีกุศลจิตในการรับฟัง คือโยนิโสมนสิการ
ไม่ต้องไปคิดอะไรที่เป็นอกุศลกับการแสดงความ
เห็นของแต่ละท่าน หรือมัวแต่หาความถูกต้อง
อาจท�ำให้เราเสียเวลา แทนที่เราจะมุ่งมั่นเรียน
เจาะลงไป
เวลาเรามีน้อย ไม่เหมือนอยู่ในพรหมโลก
เรามีแค่ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ปี ฉะนั้น เราต้องตั้งเป้า
เวลาไว้ว่า ๕ ปี ต้องเรียนอะไร ๓ ปี ต้องรู้บาลี
๔ ปี ต้องรู้พระไตรปิฎก อย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้
คือลักษณะของผู้นับถือศาสนาพุทธ
อยากให้สนใจแยกแยะ ค�ำว่าแยกแยะเป็น
การขีดเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นสาระและไม่ใช่
สาระ ถ้าเรามองเห็นตรงนี้ได้ เราจะได้สิ่งที่เป็น
สาระของพระพุทธศาสนา และไม่เสียดายชาติเกิด
สุธาวัชร์ : สาธุครับ อาจารย์ ในวันนี้เราก็ได้รับ
ความรู ้ ดี ๆ จากอาจารย์ จ� ำ รู ญ นั ก วิ ช าการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี ทั้งชีวิตของอาจารย์
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ อุ ทิ ศ ให้ กั บ พระปริ ยั ติ ศึ ก ษา
ศึกษาด้านบาลีอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นต�ำรา
ทีอ่ าจารย์ได้แปลออกมา ความทุม่ เทในการศึกษา
บาลี ไม่ว่าจะเป็นที่วัดท่ามะโอ หรือที่ประเทศ
เมียนมา ผมหวังว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยว
กับภาษาบาลี รวมถึงมีความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยว
กับภาษาบาลีครับ
ส�ำหรับวันนี้ ต้องกราบขอบพระคุณ พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ รองผู้อ�ำนวยการอภิธรรม-

อ. จ�ำรูญ รับปริญญาบัตร "สาสนธชธัมมาจริยะ"
ที่ถ�้ำมหาปาสาณคูหา นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า

โชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ
กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์พระมหาไพโรจน์
ญาณกุสโล ป.ธ. ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ท่านเมตตา
ให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้ และ
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์จ�ำรูญ ธรรมดา
ที่มาให้ความรู้ไว้ ณ ที่นี้ครับ
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. พล.อ.ต. สมโภค-คุณสุจิตรา หงสไกรและครอบครัว
๕. คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
    และครอบครัว

วันอั ฏฐมี บูชา

ทัศนะ
จ�ำรูญ ธรรมดา และ สุธาวัชร์ ปานเงิน

วันถวายพระเพลิ งพระพุทธสรีระส� ำคั ญอย่างไร
วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันที่มีความส�ำคัญวัน
หนึ่งในทางพระพุทธศาสนา แต่น้อยคนนักที่จะ
รู้จัก วันนี้เราก็ได้เชิญอาจารย์จ�ำรูญ ธรรมดา มา
ไขความกันว่า วันอัฏฐมีบูชา มีความส�ำคัญต่อ
พระพุทธศาสนาอย่างไร
ถาม : ค�ำว่า อัฏฐมีบูชา นี้ แปลว่าอะไร ?
ตอบ : เราจะเห็ น ค� ำ ว่ า
“บูชา” นิยมใช้ต่อท้ายค�ำ
ส� ำ คั ญ ๆ เช่ น มาฆบู ช า
วิ ส าขบู ช า อาสาฬหบู ช า
อัฏฐมีบูชา ค�ำว่า “บูชา”
หมายถึง การให้ การเสีย
สละเวลาเพื่ อ พระพุ ท ธศาสนา เช่น มาฟังธรรมะ
ในวั น ธรรมสวนะ ชื่ อ ของ
วันต่างๆ ก็แล้วแต่จะเรียก

เช่ น วั น วิ ส าขบู ช า ที่ เ มี ย นมาเขาจะเรี ย กเป็ น
ภาษาของเขาว่า “กสุ่นละปยี้เน้” ส่วนภาษา
อั ง กฤษก็ เรี ย กว่ า “Vesak” ซึ่ ง อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว
ต้องเรียกว่า วันเวสาขะบูชา
ส่วนวันอัฏฐมีบชู านี้ “อัฏฐมี” แปลว่า ทีแ่ ปด
คื อ วั น แรม ๘ ค�่ ำ  หลั ง จากพระพุ ท ธองค์
ป ริ นิ พ พ า น ใ น วั น เ พ็ ญ
เดื อ นวิ ส าขะ อั ฏ ฐมี คื อ
วันอุโบสถ ๘ ค�่ำ  ที่มีการ
ประชุมเพลิง ฉะนั้น เราชาว
พุทธควรให้ความส�ำคัญกับ
วันนี้ ในฐานะทีเ่ ป็นการบูชา
ครั้งสุดท้าย ที่จะเห็นพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๕๖

ถาม : ในวั น ที่ พ ระพุ ท ธองค์ เ สด็ จ ดั บ ขั น ธปรินิพพาน หรือก่อนหน้านั้น มีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นในแวดวงพุทธบริษัทในสมัยนั้นบ้างครับ ?
ตอบ : ในช่ ว งที่ พ ระพุ ท ธองค์ จ ะปริ นิ พ พาน
เกิดความโกลาหลอยู่พอสมควร ไม่ใช่แค่มนุษย์โลก
อย่างเดียว ตัง้ แต่เทวโลก พรหมโลก ท้าวสหัมบดีพรหม ถึงกับกล่าวสังเวคกถา ซึ่งได้ใจความว่า
แม้แต่พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นพระศาสดา เป็น
จอมของโลก ยังต้องปรินิพพานดับไป แล้วคนอื่น
ซึ่ ง เป็ น คนธรรมดาทั่ ว ไป ใครเล่ า จะล่ ว งเลย
มัจจุราชนี้ได้ อันนี้เป็นคาถาของพรหม ซึ่งท่าน
กล่าวไว้เป็นคาถา ๖ บาท ปกติแล้วคาถาหนึ่งจะ
มีอยู่ ๔ บาท ของท้าวสหัมบดีพรหมนี้มี ๖ บาท
ซึ่งถ้าท่านใดสนใจ ก็ไปติดตามในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา ได้
หลังจากนั้น แม้แต่ราชันของทวยเทพ คือ
พระอินทร์ ก็ได้กล่าวคาถา ซึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆ ว่า
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข
เป็ น คาถาที่ เราจะได้ ยิ น ในงานฌาปนกิ จ  
เวลาที่พระขึ้นไปบังสุกุล มีความหมายว่า สังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ไม่เที่ยงจริงๆ วต ตัวนั้น
แปลว่า จริงๆ สังขารา นั้น ก็คือ รูปนาม หรือ
๑
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แม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลาย
ก็ ยั ง มี ก ารกล่ า วสั ง เวคกถา
อีกมากมาย ซึง่ ไม่ได้บนั ทึกไว้
ส่วนบุคคลอืน่ เช่น ปุถชุ น
โสดาบัน สกทาคามี ท่าน
เหล่านี้ ยังละโทสะไม่ได้ ถ้า
ปุถุชนก็ร้องห่มร้องไห้มาก
หน่ อ ย โสดาบั น ก็ ร ้ อ งไห้
สกทาคามีก็ร้องไห้ แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีและ
พระอรหันต์ซงึ่ หมดโทสะแล้ว ก็จะเกิดสังเวคญาณ
ขึ้นแทน
ถาม : ส�ำหรับบุคคลทั่วไป ถือว่าเป็นเหตุการณ์
ที่เศร้าสลดของเหล่าพุทธบริษัทในยุคนั้น สมัย
นั้น ใช่ไหมครับ ?
ตอบ : เหมือนประเทศไทยตอนที่ในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ เสด็จสวรรคต คนทัง้ ประเทศก็รอ้ งห่มร้องไห้
ถาม : ส�ำหรับผู้ที่เป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามี
และพระอรหันต์ ท่านก็ปลงธรรมสังเวช คาถา
ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ แสดงว่าไม่ได้โศกเศร้าแค่
ในมนุษยโลก แต่เทวโลก พรหมโลกก็โศกเศร้า
ใช่ไหมครับ ?
ตอบ : พูดง่ายๆ ว่าทั้ง ๓๑ ภพภูมิ ยกเว้นอสัญญีสัตว์๑
ถาม : ถือว่าวันอัฏฐมีบูชามีความส�ำคัญมาก
เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว ๘ วัน ก็จะ
เป็นวันถวายพระเพลิง ซึ่งวันนี้ก็คือ วันคล้าย
วันถวายพระเพลิง ใช่ไหมครับ ?
ตอบ : หลังจากวันถวายพระเพลิง ก็จะมีการ
สมโภชต่ออีก ตอนที่เป็นพระจิตกาธาน (เชิง
ตะกอน) ก็สมโภช ๗ วัน แล้วก็สมโภชพระธาตุ  
เรียกว่า ธาตุบชู า บูชาพระธาตุอกี ๗ วัน รวมแล้ว
๒๑ วัน ในการสมโภช

อสัญญี แปลว่า ไม่มีสัญญา : อสัญญีสัตว์ คือ สัตว์จ�ำพวกที่ไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา หรือ พรหมลูกฟัก พรหมชั้นที่เป็นที่เกิด
ของผู้เพ่งอยู่เป็นนิตย์ว่าจิตไม่มี พอหมดอายุขัยจึงเกิดใหม่เป็นพรหมลูกฟักที่มีแต่รูปขันธ์อย่างเดียว ไม่มีนามขันธ์
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ถาม : ในวันอัฏฐมีบูชานี้ มีเหตุการณ์อะไรเกิด
ขึ้นบ้างครับ ?
ตอบ : มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก เช่น การจุดพระ
เพลิงครั้งแรก เปลวไฟไม่ติด เพราะเทวดามา
ห้ามไว้ เพือ่ รอพระมหากัสสปะซึง่ ยังมาไม่ถงึ ท่าน
ก�ำลังเดินทางมาจากเมืองปาวา พระมหากัสสปะ
นี้ ถือได้ว่าเป็นมหาสาวกองค์ที่ ๓ รองจากพระ
สารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ท่านมีความ
ส� ำ คั ญ และเป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ ในการน� ำ สื บ ทอด
พระพุ ท ธศาสนาด้ ว ย เมื่ อ พระมหากั ส สปะ
มาถึง  จึงเริ่มการประชุมเพลิงได้
หลังจากการประชุมเพลิง ก็จะเกิดมหกรรม
แย่งชิงพระบรมธาตุ พระเจ้าอชาตศัตรูและพวก
กษัตริย์จากเมืองต่างๆ ก็อยากได้พระบรมธาตุ
ไปบูชา ก็ส่งทูตมาขอ แต่ถ้าไม่ได้ ก็คงจะต้อง
ท�ำสงครามกัน ตอนนั้นถ้าท�ำสงครามก็คงจะเอา
ชนะพวกมัลละไม่ได้ เพราะตามคัมภีร์บอกว่า
พวกเทวดาอยู่ฝั่งมัลละกันหมด
แต่ในที่สุด โทณพราหมณ์ก็เข้ามาท�ำหน้าที่
แบ่งพระธาตุในวันขึ้น ๕ ค�่ำเดือน ๗ ซึ่งก็น่าจะ
เป็นวันส�ำคัญอีก เรียกว่า วันแบ่งพระธาตุ
พอเข้าพรรษาแล้ว จะมีการท�ำกิจกรรมที่
ยิ่งใหญ่ส�ำหรับพระพุทธศาสนาอีกคือ การท�ำ
สังคายนา ต่อเนือ่ งกันมา ฉะนัน้ ไม่ใช่แค่วนั อัฏฐมีบูชาแล้วจบเลย
หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพาน ๗ วัน
มีเรื่อง พระสุภัททะ พระภิกษุชรารูปหนึ่ง กล่าว
จ้วงจาบพระธรรมวินัย จนสะเทือนพระมหาเถระ ได้ยินถึงพระมหากัสสปะ ดังนั้น เพื่อที่จะ
สนองพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้า พระมหากัสสปะจึงปรารภทีจ่ ะสถาปนา ประดิษฐานพุทธศาสนาให้มั่นคง มิฉะนั้นแล้ว แค่ ๗ วัน พระสรีระยังไม่บุบสลายไปไหนเลย ค�ำพูดจ้วงจาบก็

เกิดขึ้นมาแล้ว พระมหากัสสปะเกิดความสังเวช
ขึ้นมา จึงต้องประชุมขอมติพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป
ซึ่งตอนนั้นมี ๔๙๙ รูป เว้นพระอานนท์ที่ยังไม่
บรรลุพระอรหันต์
ถาม : ในประเทศไทย น้อยคนทีจ่ ะรูจ้ กั วันอัฏฐมีบูชา ซึ่งก็ไม่ใช่วันหยุดราชการด้วย แล้วใน
ประเทศเมี ย นมา เขาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ วั น
อัฏฐมีบูชามากน้อยแค่ไหนครับ ?
ตอบ : วันหยุดราชการก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล คง
คล้ายๆ ไทย แต่ในด้านของประวัติศาสตร์ ด้าน
ของคัมภีร์ เราก็รู้กันว่า มีมาในคัมภีร์อรรถกถา
ฎีกา ฉะนั้น คนเมียนมาเขาก็รู้จักวันนี้ ถ้าเป็น
ชาวพุทธก็จะรู้จักวันนี้พอสมควร
ถาม : แสดงว่าที่เมียนมาก็ให้ความส�ำคัญกับ
วันนี้ ใช่ไหมครับ ?
ตอบ : ก็ให้ความส�ำคัญ จริงๆ แล้วความส�ำคัญนี้
ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่า เราไปเวียนเทียนหรือเป็นวันหยุด
ไม่ได้สำ� คัญแบบนัน้ แต่มคี วามส�ำคัญทางประวัต-ิ
ศาสตร์ของพระพุทธศาสนา เพราะตราบใดที่ยัง

มีพระธาตุอยู่ ก็ถือว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ ดังนั้น
จึงถือว่าส�ำคัญ
ถาม : วันอัฏฐมีบูชานี้สอนอะไรให้กับเราชาว
พุทธบ้างครับ ?
ตอบ : อย่างที่พระอินทร์ พระพรหม หรือพระอรหันต์อื่นๆ ท่านได้กล่าวคาถาที่เรียกว่า สังเวคกถา ให้เราได้รวู้ า่ แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ที่สามารถต่อกรกับมัจจุราชได้ แต่ก็ไม่ทรงท�ำ 
ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ คือ เสด็จดับขันธปรินิพพาน แสดงถึงความที่รูปนามสังขาร
ของทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ศาสนาใดก็ตาม
เกิดมาก็ต้องพบกับสังสารวัฏอย่างนี้ ฉะนั้น ใน
ฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราต้องมีโยนิโสมนสิการ
ไม่ใช่วา่ เรารูแ้ ต่อฏั ฐมีบชู า เพือ่ ทีจ่ ะไปขอพระธาตุ
แล้วเราก็จะเจอพระธาตุปลอมๆ ซึ่งปัจจุบันนี้มี
อยู่มากมาย อันนี้ต้องระวัง
ความเป็นพระธาตุในที่นี้ หมายความว่า
นี้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา เราจะรักษา
พระศาสนาให้อยู่นานถึง ๕,๐๐๐ ปี ได้อย่างไร
เพราะว่ า การอั น ตรธานหายสาบสู ญ ไปแห่ ง
พระศาสนา เช่ น อธิ ค มอั น ตรธาน ปริ ยั ติ อั น ตรธาน ปฏิ ป ั ต ติ อั น ตรธาน...ในนั้ น จะมี
ธาตุอันตรธานด้วย

ฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราก็ควร
ที่จะน้อมร�ำลึกนึกถึงวันนี้ แล้วพยายามท�ำหน้าที่
ของชาวพุทธให้ดีที่สุด หน้าที่ของชาวพุทธเป็น
อย่างไร เราก็ต้องศึกษา เช่น จะรักษาศีล ๕ ควร
ท�ำอย่างไร ปฏิบัติต่อพระพุทธ พระธรรม พระภิกษุสงฆ์อย่างไร ไปวัดควรท�ำอย่างไร อยู่ที่บ้าน
ควรท�ำอย่างไร อันนี้เป็นวัตรปฏิบัติของชาวพุทธ
ไม่ ใช่ เ ฉพาะวั น อั ฏ ฐมี บู ช าเท่ า นั้ น เพี ย งแต่ ว ่ า
วันอัฏฐมีบูชาเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ท�ำให้เราได้
น้อมร�ำลึกนึกถึงพระพุทธคุณ พระพุทธองค์ทรง
อยู่ในโลก ๔๕ พรรษา ทรงบ�ำเพ็ญพระพุทธกิจ
ตลอดเวลา เป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์แก่โลกอย่าง
มากมายมหาศาล เราก็ควรจะน้อมระลึกนึกถึง
พระพุทธองค์ทุกวัน
ถาม : ค�ำถามสุดท้าย เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษทั ควรจะปฏิบตั ติ วั อย่างไรในวันอัฏฐมีบชู า
นี้ ซึ่งเป็นวันส�ำคัญในพระพุทธศาสนาครับ ?
ตอบ : ชาวพุทธ ทีเ่ รียกว่า “พุทธมามกะ” จะต้อง
ถือตามโอวาทของพระพุทธองค์ เช่น พระพุทธองค์ทรงสอน สพฺพปาปสฺส อกรณํ ห้ามท�ำบาป
ทั้งปวง เราห้ามได้ไหม สมมติทุกวันเราไม่ห้ามแต่
ขอวันนีว้ นั เดียว สพฺพปาปสฺส อกรณํ ห้ามท�ำบาป
ทั้งปวง บาปในที่นี้หมายถึง อกุศลจิต ๑๒ ดวง
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ตามอภิธรรม ซึ่งก็คือทุจริตทั้งหมด กุสลสฺส อุปสมฺปทา ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม ก็คือบ�ำเพ็ญบุญกิ ริ ย าวั ต ถุ ๑๐ หรื อ สุ จ ริ ต ๑๐ ประการ
สจิตฺตปริโยทปนํ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการช�ำระ
จิตใจของตนเอง ต้องเจริญสมาธิ เจริญวิปัสสนา
เจริ ญ สติ ป ั ฏ ฐาน พู ด ง่ า ยๆ คื อ ท� ำ ตนเอง
ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ สละเวลานิ ด หนึ่ ง สละเวลาให้
กับพระพุทธศาสนา ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่สละให้กับ
พุทธศาสนา แต่เป็นการสละเวลาให้กับตนเอง
แล้ ว เราก็ จ ะมี ค วามสุ ข เราลองปฏิ บั ติ ธ รรมดู
แค่ไม่ถึง ๕ นาที เราก็มีความสุขแล้ว แล้วถ้า
๑ ชั่วโมงล่ะ เรามีสติตลอดเวลา ๑ ชั่วโมง มี
สัมปชัญญะตลอดเวลา ๑ ชั่วโมง ทุกข์ โทมนัส
ก็จะไม่มี ๑ ชั่วโมง ถ้ามีสติตลอดวัน ทุกข์โทมนัส
ก็ จ ะไม่ มี นี่ คื อ สิ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงสั่ ง ไว้
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ จงท�ำประโยชน์ให้ถึง
พร้อม ด้วยความไม่ประมาท (ปัจฉิมโอวาทก่อน
ปรินิพพาน)
ฉะนั้ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ก็ คื อ
กตํ เม พุ ทฺ ธาน สาสนํ เรา
ได้ ชื่ อ ว่ า ท� ำ ตามค� ำ สอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วในวันนี้เป็นวันส�ำคัญ
ถึ ง แม้ ว ่ า เราจะไม่ ส ามารถ
ท� ำ ได้ ทุ ก วั น เพราะเราเป็ น

สุธาวัชร์ ปานเงิน ผู้สัมภาษณ์

ฆราวาส อาจจะมีกิจ มีธุรกิจ แต่ถ้าเป็นวันนี้
ชาวพุ ท ธที่ ดี ก็ ค วรจะวางธุ ร ะอะไรที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น  
เราก็มาประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ตามทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงสอนเอาไว้ เรียกว่าเป็นการท�ำหน้าที่ของ
พุทธศาสนิกชน
วั น นี้ ผ มต้ อ งกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์
จ�ำรูญ ธรรมดา ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวม
ถึงกราบขอบพระคุณ พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ
รองผู้อ�ำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย พระ
อาจารย์พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (ป.ธ. ๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในเรื่อง
ต่างๆ รวมถึงขอบคุณสถานที่ อภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัย มา ณโอกาสนี้ครับ
ที่มา : สัมภาษณ์ Live สด ทาง Facebook Page “จ�ำรูญ
สอนบาลี” ในวันอัฏฐมีบูชา ๒๕๖๓ (วันแรม ๘ ค�่ำ  เดือน
วิสาขะ คือหลังจากวันเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน)

รู้คุณ
แทนคุณ
พระธรรมเทศนา

พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ)

สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า
ผู้กตัญญูกตเวที เป็นผู้หาได้ยากในโลก ก็ชวนให้
คิดอยู่เหมือนกันว่า แม้แต่ในสมัยนั้น กตัญญูกตเวทีธรรม ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่จะเห็นได้ทั่วไป
พุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่หาได้
ยากในโลกนี้
ความกตัญญูและความกตเวที เป็น ๒ ค�ำ
ด้วยกัน ค�ำแรกคือความกตัญญู มาจาก กต +
อัญญะ ค�ำว่า กต แปลว่า “กระท�ำไว้แล้ว” ส่วน
อัญญะ นี้ มีรากศัพท์ เหมือนพระอัญญาโกณฑั ญ ญะ พระโสดาบั น องค์ แรก คื อ ผู ้ รู ้ ผู ้ เ ห็ น
อัญญะ แปลว่า  “รู้”  กตัญญู ก็คือ “รู้คุณที่ได้
กระท�ำไว้แล้ว” เป็นเรื่องของความรู้ เป็นเรื่อง
ของปัญญารู้คุณ
แล้วเราจะมีเครื่องชี้วัดไหมว่า เรารู้คุณจริง
เครื่องชี้วัดก็คือความกตเวที ความต้องการจะ
ตอบแทน ถ้าเป็นแค่การยอมรับในคุณ แต่ยังไม่
น�ำไปสู่ความต้องการที่จะตอบแทนคุณ อันนี้เรา
ยังไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นของจริง เพราะ ๒ ข้อนี้
ต้องไปด้วยกัน เมื่อเวลาเราแปลความกตัญญูกตเวทีเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะมีปัญหา เพราะว่า
ในภาษาอังกฤษ จะมีแต่ค�ำว่า grateful แต่
ความหมายของความกตัญญูกตเวทีมมี ากกว่านัน้
เพราะ grateful คือ รู้สึก หรือซาบซึ้งในคุณ
แต่ยังไม่กล่าวถึงการตอบแทน
อย่างไรก็ตาม ในการตอบแทนนั้น ค�ำถาม
ที่ ค วรจะตั้ ง ไว้ ก็ คื อ การตอบแทนคุ ณ ของผู ้ มี

พระคุณ ต้องท�ำอย่างไรบ้าง ซึ่งพระพุทธองค์เอง
ก็วางหลักไว้ ส�ำหรับการตอบแทนพระคุณของ
ครูบาอาจารย์ พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่า พระองค์
ไม่ค่อยพอใจ หรือจะใช้ค�ำว่าไม่ค่อยตื่นเต้นก็ได้
กับ อามิสบูชา ไม่ถือว่าสิ่งที่คนเอาไปถวายท่าน
จะเป็นดอกไม้ ธูปเทียน หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ว่าเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุด แต่พระพุทธองค์
ทรงพอพระทัยกับ ปฏิบัติบูชา หมายถึงว่า ผู้ที่
ตั้งใจฟังธรรมะด้วยความเคารพ แล้วน�ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน เพื่อดับทุกข์ตัวเอง และเพื่อสร้าง
ประโยชน์และความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วย เป็น
สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยมากกว่า

ครู บ าอาจารย์ ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ตั้ ง แต่ ส มั ย
พุทธกาลก็เช่นกัน ท่านก็ไม่ได้ยินดีในวัตถุธรรม
ในสิ่งที่ญาติโยมเอาไปถวายท่าน แต่ถ้าท่านเห็น
ว่า ผู้ฟังธรรมะแล้วจ�ำไว้ เอาไปทดลอง เอาไป
ทดสอบ ดูว่าจริง หรือไม่จริง แล้วได้เอาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของตน ของชุมชน  
สังคมของตน ครูบาอาจารย์จะมีความพอใจตรง
จุดนี้ กลายเป็นว่า เราตอบแทนคุณ ด้วยการสร้าง
คุณของเราเอง จึงจะเป็นที่ชื่นใจของท่าน
ส่ ว นการตอบแทนคุ ณ ของคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่  
ครูคนแรกในชีวิตเรา พระพุทธองค์ก็ตรัสคล้าย
กันว่า การตอบแทนด้วยวัตถุยังไม่พอ อย่างเช่น
เราดูแล เราปรนนิบัติรับใช้ทุกอย่าง เป็นสิ่งที่
สมควรจะท� ำ  เป็ น บุ ญ เป็ น กุ ศ ล และผู ้ ที่ ไ ด้
พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ รู ้ คุ ณ รู ้ สิ่ ง ที่ เราได้ รั บ มาจาก
คุณพ่อคุณแม่ ก็อยากท�ำตอบแทน แต่ขณะเดียว
กัน พระพุทธองค์บอกว่า  ถงึ จะรับใช้ หรือตอบแทน
บุญคุณท่านอย่างเต็มที่ ดูแล ๑๐, ๒๐, ๓๐ ปี
ยังตอบแทนไม่ได้หมด เพราะบุญคุณของท่านนั้น
มากมายทีเดียว ฉะนั้น การรับใช้ด้วยกาย ด้วย
วาจา สมควรมาก ไม่ ท� ำ ไม่ ไ ด้ แต่ เราไม่ ค วร
ประมาทว่า แค่นี้พอแล้ว
พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ ผูจ้ ะตอบแทนบุญคุณ
ของผูม้ พี ระคุณได้อย่างแท้จริง หรืออย่างสมบูรณ์
ก็ต้องมีผลดีต่อการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ของตนด้วย แม้ว่าชาตินี้เราเกิดมาเป็นลูกของ

ท่าน แต่ก่อนที่จะเกิดมาเป็นลูกของท่าน เราเคย
เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง นับไม่ถ้วน คุณพ่อคุณแม่
ก็เช่นเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันมาแล้วในอดีต  
เป็นไปได้วา่ ท่านอาจเคยเป็นลูกของเรา หรือเป็น
พี่เป็นน้อง เป็นปู่ย่าตายาย เป็นอะไรก็เป็นได้
ทุกอย่างในอดีตชาติ
ฉะนั้น เราเกิดมาคราวนี้ เราก็เกิดมาในฐานะ
เป็นลูก ก็ขอให้เราค�ำนึงถึงว่า ท่านจะต้องมีการเดิน
ทางต่อเหมือนกับเรา วันใดวันหนึ่ง เราก็ต้องจาก
โลกนี้ไป เรามีลูกมีหลาน เราก็ต้องพลัดพรากจาก
กันไป อันนี้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ถ้าเรารับใช้ เราดูแลปรนนิบัติทั่วไป เหมือนลูกที่ดี
ลูกกตัญญู เราก็ได้ตอบแทนส่วนของกายของท่าน
ในชาติปัจจุบัน แต่ถ้าตอบแทนในความหมายของ
พระพุทธเจ้า จะมีผลดีต่อท่านในชาติต่อๆ ไปด้วย
ซึ่งจะมีคุณค่าลึกซึ้งกว่ากันเยอะ
ทีน่ จี้ ะพูดถึงความกตัญญู ก็มปี ระเด็นหนึง่ ว่า
ถ้าเรารู้คุณแล้ว คิดพิจารณาว่า ท�ำไมเราจึงมี
โอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เกิดเป็นมนุษย์ใน
ประเทศอันสมควร เป็นพุทธศาสนิกชน...โอ้ แสดง
ว่าเราต้องได้เคยท�ำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อนไม่ใช่
น้อย แต่ในบุญกุศลที่เราท�ำไว้ เพื่อการสร้างเหตุ
สร้างปัจจัยที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น ส�ำคัญที่สุด

๕๖

ก็คือ ศีล ๕ ฉะนั้นเรื่องความกตัญญูกตเวที เรา
ต้องกตัญญูต่อศีล ๕ นะ เรามาอยู่กันที่นี่ได้ก็
เพราะศีล ๕ เพราะเราเคยถือศีล ๕ ในอดีต นี่ก็
มีความหมายลึกซึ้งมากทีเดียว
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้ที่มีส่วนท�ำให้พ่อ
แม่ตั้งอยู่ในศีล ๕ ตั้งอยู่ในศีลธรรม นี่คือการ
ตอบแทนบุญคุณอย่างแท้จริง เพราะมีความ
หมาย มีความส�ำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสารของท่านอย่างแน่นอน อย่างแท้เลย
นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งยากเหมือนกันว่า ลูกจะมีผลต่อพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไร มันไม่ใช่ว่าเรา
จะมีสิทธิ์สั่งสอนท่านได้ นอกจากว่าท่านแก่มาก
แล้ว อาจจะสอนอะไรได้บ้าง แต่ตอนนี้เราต้อง
ใช้สติปัญญาของเรา ในทางที่เราจะช่วยให้ท่านมี
ก�ำลังใจ ช่วยให้ท่านมีความคิดของท่านเอง หรือ
ว่าจะมีการกระท�ำ  หรือการพูดโดยตรง หรือว่า
ทางอ้อม ก็แล้วแต่สติปัญญาของเรานะ ถ้าพ่อแม่
ที่ไม่เคยให้ความส�ำคัญกับศีลธรรมมาก่อน เกิด
เห็นคุณค่า เกิดตั้งมั่นอยู่ในศีลเพิ่มมากขึ้นเพราะ
เรา นี่คือบุญอย่างยิ่งของเรา เราเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อท่าน
ในการส่งเสริม หรือการมีสว่ นร่วม ก็เป็นเรือ่ ง
ทีน่ า่ จะมาคุยกัน เหมือนกับว่ามีใครมีความคิดเห็น
เรื่องนี้บ้าง แต่สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะใน
เมื่อเราเป็นผู้น้อย ก็คือการที่ท่านไม่เอาด้วย หรือ
ไม่ต้องมาสั่งสอน เรียกว่าสั่งสอนไม่ได้ แต่บางที
ในสิ่งที่ผู้ใหญ่ท�ำและเรามั่นใจว่าไม่ถูก เราต้อง
ระวังนะ ท่านก็จะ sensitive (อ่อนไหว) มาก แล้ว
บางทีเราพูดอะไรไป ท่านก็อาจจะโกรธ แต่ถ้า
เราเองก็ไม่ยินดีด้วยกับสิ่งที่ท่านท�ำ  และเราก็
พยายามไม่ท�ำด้วย อย่างน้อยก็น่าจะพอให้ท่าน
ได้ส�ำนึกในตัวเองมากขึ้น ในการที่เราเอาตัวเอง
เป็นตัวอย่าง ให้คนรอบข้างได้เห็นว่า เพราะเรา
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เป็นผู้ตั้งใจรักษาศีล เราจึงด�ำเนินชีวิตอย่างไม่
เป็นทุกข์  ไม่เดือดร้อน  ไม่วนุ่ วายเท่าไหร่  หมายถึง
ว่าเราต้องการให้คนอื่น ไม่ว่าผู้มีพระคุณ หรือ
คนอื่นทุกคน เห็นประโยชน์ของศีล เราเองก็ต้อง
เป็นตัวอย่างด้วยใช่ไหม
อย่างที่พระท่านสอนเรื่องศีล ก็มีน�้ำหนักพอ
สมควร ในเมื่อเราเชื่อและเคารพนับถือ ในการ
เป็นผู้ทรงศีลของท่าน แต่ถ้าท่านเป็นพระทุศีล
พระที่ไม่เรียบร้อยมาสอน ถึงแม้ว่าสิ่งที่พูดจะ
เหมือนกัน คือถ้าถอดเทปอาจจะมีเนื้อหาเหมือน
กันกับท่ี่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอน แต่ว่าไม่
ถึงใจ เพราะว่าตัวท่านเองไม่ท�ำ  แต่จะให้เราท�ำ
อันนั้นคือกิเลส มันก็ไม่อยากจะฝืนอยู่แล้ว ที่นี้
มันก็มีข้ออ้างทันทีเลยว่า ผู้ที่สอนให้เราท�ำ ท่าน
เองก็ไม่ได้ท�ำ  หรือท�ำไม่ได้ แล้วท�ำไมเราจึงจะ
ต้องท�ำ หรือจะท�ำได้ แต่ถา้ มีผทู้ ที่ ำ� เอง ได้ประโยชน์
และมีความสุขเพราะท�ำ  ถึงท่านจะไม่สอนใคร
ใครเห็นแล้วก็จะประทับใจ

อาตมาเคยสอนพระบวชใหม่ที่วัดป่านานาชาติ บางทีท่านก็บอกว่า ผมยังมีกิเลสเยอะ พวก
พระฝรัง่ บวชใหม่ทา่ นว่า เวลาออกไปรับบาตร ผม
อายชาวบ้านเขา เขาก็ท�ำงานหนัก แล้วก็อุตส่าห์
เอาข้าวเอาของมาถวายผม ผมก็ไม่เหมาะทีจ่ ะรับ
ของเขาเลย เพราะว่าสงบก็ไม่สงบ สมาธิยังไม่ได้
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ยังสั่งสอนอะไรเขาไม่ได้ อาตมาก็ต้องปลอบใจว่า
แค่อยู่ในพระวินัย แค่ตั้งอกตั้งใจให้ได้ในระดับ
ของศีล อันนี้ก็เหมาะแก่การกราบไหว้บูชาแล้ว
เพราะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก เป็นข้อพิสูจน์
ว่าคนเราอยู่ในกรอบของศีลได้ เราก็ดูว่ามันงาม
แค่ไหน ศีลธรรม เราเองอยู่ในศีล ฝึกตัวเองด้วย
สิกขาบทต่างๆ อย่างน้อยมันก็จะเป็นประโยชน์
ต่อตัวเอง เรามีส่วนที่ท�ำให้ผู้ที่อยู่รอบข้าง หรือผู้
ที่มีพระคุณ อาจจะเปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ส�ำคัญได้บ้าง

เรื่องศีล จริงๆ ไม่ได้จบลงอยู่ที่ศีล ๕ เพราะ
ในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีเรื่องสัมมาอาชีพด้วย
สัมมาอาชีพคือการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นพิษ
เป็นภัยต่อสังคม ในพระสูตรท่านก็ให้ ๕ ข้อว่า
ห้ามขายอาวุธ ห้ามขายยาพิษ ยาเสพติด ค้า
มนุษย์ ค้าสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหาร ทุกวันนี้ก็มี
อาชีพใหม่ๆ ออกมาเยอะ อย่างเป็นอาชีพเกีย่ วกับ
อาวุธ เป็นต้น อีกอย่างหนึ่ง อาวุธเป็นธุรกิจใหญ่
ก�ำไรมากในปัจจุบัน อาชีพเหล่านี้เราควรจะเลี่ยง
ในการพิจารณาเรื่องสัมมาอาชีพ ก็ควรคิด
ว่าตัวงานมีผลอย่างไรต่อสังคม และในที่ท�ำงาน
นั้ น เราสามารถรั ก ษาศี ล ได้ ไ หม สิ่ ง แวดล้ อ ม
บรรยากาศในที่ท�ำงาน ท�ำให้เรายังเจริญในธรรม
ได้ไหม หรือเป็นอุปสรรค ท�ำให้สิ่งเศร้าหมองใน
จิตใจเพิ่มมากขึ้น สิ่งดีๆ น้อยลง ถึงแม้ไม่ได้เรียก

ว่าเป็นมิจฉาชีพ แต่ส�ำหรับเรามันก็ไม่เหมาะ ยิ่ง
ถ้าเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้รักษาศีล ๕ ไม่ได้แน่ๆ อันนี้
เราต้องระวัง เรื่องการเลี้ยงชีพเป็นส่วนหนึ่งของ
ศีล  เราควรเป็นตัวอย่าง  หรือช่วยสนับสนุนความดี
ในคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้มีพระคุณ นี่ก็เป็นข้อดี
อีกข้อหนึ่งที่ควรพิจารณา
ข้อต่อมาคือเรือ่ งศรัทธา ขอสรุปเรือ่ งศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาว่า ไม่ใช่ศรัทธาในคัมภีร์ ไม่ใช่
ศรัทธาในเหตุการณ์ในอดีต แต่เริ่มต้นด้วยความ
เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้จริง การตรัสรู้ธรรมมีจริง การดับทุกข์มีจริง
แต่ในเมื่อเราเข้าใจ หรือเรามองว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์ มองว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์   
ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ศาสนาทัง้ หลายในส่วนอืน่ ของโลก
มักจะมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่อ่อนแอ ไม่มีสติ
ไม่มปี ญ
ั ญาพอทีจ่ ะพึง่ ตนเองได้ ต้องพึง่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
สิ่งที่มองไม่เห็น แต่พุทธศาสนายืนยันว่า มนุษย์
นี่แหละสูงสุด ถ้าพัฒนาตนให้ถึงที่สุดแล้ว ย่อม
เป็นสัตว์ประเสริฐ แม้แต่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้ ง หลาย หรื อ แม้ แ ต่ พ ระพรหมทั้ ง หลายก็ ม า
กราบไหว้บชู าพระอรหันต์ ถือว่าสูงสุดในจักรวาล
ฉะนั้ น ศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ จึ ง สู ง ที่ สุ ด
เพราะเหตุนั้น เมื่อเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุ ท ธเจ้ า ความเชื่ อ นี้ ย ่ อ มน� ำ ไปสู ่ ค วามเชื่ อ
ในศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรม และ
ขั้นสุดท้ายที่ส�ำคัญที่สุด คือ ควรจะน้อมไปสู่
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะบรรลุ
ธรรมได้
ศักยภาพในการบรรลุธรรม คือศักยภาพ
ในการละบาป ศักยภาพในการบ�ำเพ็ญกุศล
ศั ก ยภาพในการช� ำ ระจิ ต ใจของตนให้ ข าว
สะอาด ซึ่งเราควรจะสังเกตจากหลักความเชื่อ

นี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่เชื่อแล้วจบ นับถือแล้วจบ แต่ว่า
เป็นการท้าทายตัวเราว่า ถ้าเชื่อว่า มนุษย์เราจะดี
เพราะการฝึ ก ฝึ ก ได้ จ นถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด ดั บ ทุ ก ข์
ดั บ กิ เ ลส ด้ ว ยการคอยละบาป บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล
เราต้องลองดูวา่ จริงหรือเปล่า ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอน
ว่า เรามีอะไรไม่ดีในจิตใจ แล้วเราสามารถละได้
ชนะได้ เราลองดูสิ ลองฝึกตามที่ท่านสอน เรา
ชนะได้ไหม ถ้าพบว่าสิง่ ดีๆ ในจิตใจ คุณธรรมทีเ่ รา
เห็นในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็ท�ำให้เกิดขึ้นใน
จิตใจของเราได้เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ต้องลองดู
ลองท�ำตามที่ท่านสอนว่าจริงหรือเปล่า
ความเชื่อในพุทธศาสนา ต้องน�ำไปสู่การ
ปฏิบตั เิ พือ่ พิสจู น์สงิ่ ทีเ่ ชือ่ ไม่ใช่เชือ่ ในอุดมการณ์
เชื่อปรัชญา เชื่ออะไรที่ไม่มีทางจะรู้ได้ เราเชื่อว่า
เราท�ำได้ จึงน�ำไปสูก่ ารพิสจู น์ หรือพยายามพิสจู น์
ว่า จริงหรือไม่จริง ฉะนั้น ความเชื่อในศักยภาพ
ของตนถือว่ามีความส�ำคัญ และจ�ำเป็นส�ำหรับ
การฝึกตน เราเชื่อว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วเป็น
สัตว์ประเสริฐนี้ นับเป็นศรัทธาหลักใหญ่ในพุทธศาสนา
ศรัทธาข้อที่ ๒ ซึ่งเกี่ยวพันกัน คือ ความเชื่อ
ในกฎแห่งกรรม ความเปลี่ยนแปลงในโลก ความ
เปลี่ยนแปลงในตัวเรา ความเจริญ ความเสื่อม
ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม คือการกระท�ำ
ด้วยกาย วาจา ใจ กรรม คือ การกระท�ำ ซึ่ง

ประกอบด้วยเจตนา ถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรม
เราก็ จ ะไม่ เชื่ อ ว่ า สิ่ ง ทั้ ง หลายเป็ น ไปตามการ
ดลบันดาล ไม่ต้องไปอ้อนวอน ไม่ต้องไปร้องขอ
เพราะว่ามันไม่เกี่ยว มันเกี่ยวกับว่าทุกวันนี้เรา
ท�ำอะไรอยู่ เราคิดอย่างไรอยู่ เราพูดอย่างไรอยู่
เราท�ำอย่างไรอยู่ เพราะการกระท�ำในปัจจุบัน
เป็นสิ่งสร้างอนาคตของเรา
ในการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ ถ้า
เรามีส่วน มีโอกาสที่จะท�ำให้ท่านเชื่อใน ๒ ข้อนี้
เชื่อในศักยภาพตน มีความต้องการ มีความสนใจ
ในการพัฒนาตน เชื่อในกฎแห่งกรรม ว่าสิ่งทั้ง
หลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรม กฎแห่งการกระท�ำ
อันนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านได้
ข้อ ๓ คือ จาคะ จาคะคือจิตใจที่งดงาม ที่มี
ความสุขในการให้  ข้อนีใ้ นสังคมไทย  สังคมพุทธ
ไทยจะเห็นชัดกว่าอีก ๒ ข้อ ที่กล่าวมาเพราะว่า
เราเน้นวัฒนธรรมไทยในข้อนี้ ระหว่างจาคะกับ
ทาน การให้ ท านกั บ จาคะสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไร
จาคะเป็นคุณธรรมอยู่ในใจ ทานก็คือการกระท�ำ
การให้วัตถุ การให้ความรู้ การให้อภัย การให้
ธรรมะ เหล่านี้ก็เป็นกิริยาที่เกิดจากคุณธรรม
ภายใน ที่เรียกว่าจาคะ
เพราะมีจาคะ มีความรัก ความพอใจ ความ
ต้องการ ในการที่จะให้ ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่จะ
ช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ ได้ท�ำให้โลกนี้ดีขึ้น น่า
อยู่ขึ้น เมื่อความทุกข์เกิดที่ไหน ความเสียหาย
เกิดที่ไหน ก็ต้องการให้ ต้องการช่วยเท่าที่จะ
ช่วยได้ นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทาน ทานเป็นเหตุ

ให้เกิดความปลาบปลื้มปีติ ความสุข ท�ำให้เกิด
ความอบอุ ่ น ในสั ง คม ท� ำ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมที่
งดงาม ชนะความเห็นแก่ตัว ชนะความตระหนี่
ถ้าเรามีโอกาสสนับสนุน มีส่วนช่วยให้คุณพ่อ
คุณแม่ท่านมีความสุขในการให้ ในการท�ำบุญ
ในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม นี่เรียกว่าเป็น
การตอบแทนบุญคุณของท่านที่สุดยอด ในการที่
มีส่วนในการสนับสนุนเรื่องศรัทธา เรื่องศีล และ
เรื่องจาคะของท่าน
และข้อที่ ๔ ซึ่งไม่เคยขาดในหมวดธรรม
ส�ำคัญก็คอื ปัญญา นัน่ เอง ปัญญาในทีน่ ี้ หมายถึง
ปัญญาที่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ
ในเรื่องความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
ไปตามเหตุตามปัจจัย การที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ย่อมเปลี่ยนแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยนิ่ง
แม้แต่วนิ าทีเดียว นีค้ อื ความจริงทีเ่ รียกว่าอนิจจัง
ในการที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นไปตามใจ
เรา ไม่ได้อยูใ่ ต้การบังคับบัญชาของเรา แต่เป็นไป
ตามเหตุตามปัจจัย นั้นเรียกว่า อนัตตา
การที่ สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงเปลี่ ย นแปลงอยู ่
ตลอดเวลา ตามเหตุตามปัจจัย ไม่เป็นไปตาม
ความคิดความต้องการบางอย่างของใคร หมาย
ความว่าสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงทีไ่ ม่เทีย่ งนัน้ ไม่สามารถ
จะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแก่เราได้ ความสุข
ทีไ่ ด้จากสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ก็มขี อ้ บกพร่องอยูใ่ นตัวของ
มันเองไม่มากก็น้อย นี่เรียกว่าทุกขัง

การเข้าใจในเรื่องชีวิต ความเข้าใจในความ
ไม่แน่ไม่นอนของชีวิต ความเข้าใจเรื่องบาปเรื่อง
บุญ เรื่องคุณเรื่องโทษ หลักความเจริญหลักความ
เสื่อม นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญา ถ้าเราสามารถมี
ส่วน มีโอกาสช่วยให้ผู้มีพระคุณได้เจริญงอกงาม
ในปัญญา นี่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน
อย่างสุดยอด
สี่ข้อนี้  คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา
เป็นคุณธรรมประจ�ำของพระโสดาบัน ผู้ที่บรรลุ
ธรรมขั้นแรก จะไม่ตกต�่ำลงไปในอบายอีก มีแต่
จะสูงขึ้น

ในการพยายามสนับสนุน หรือมีสว่ นส่งเสริม
๔ ข้อนี้ ไม่ว่าในผู้มีพระคุณ หรือแม้แต่เพื่อนฝูง
หรื อ ในชุ ม ชนสั ง คม เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม เหตุ
ปัจจัยให้เกิดการพ้นทุกข์ ซึ่งจะมีความหมาย
ลึ ก ซึ้ ง ในการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ของพวกเราทั้ ง
หลาย วั น นี้ อ าตมาก็ ไ ด้ ใ ห้ ข ้ อ คิ ด บ้ า งเล็ ก น้ อ ย
เรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเน้นที่คุณธรรม
๔ ข้อ คือ  ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา พอ
สมควรแก่เวลา ขอจบลงเพียงเท่านี้ เอวัง
ที่มา : ธรรมเทศนา ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

กวีนิพนธ์

บทบาท ของ พระสงฆ์
ใน พุ ท ธศาสนา
ธรรมกถา

พระไพศาล วิสาโล

เมือ่ ๓ – ๔ วันทีผ่ า่ นมา พระทีว่ ดั บางตา แม่ชี
กับฆราวาสหลายคนก็ไม่ได้อยูท่ วี่ ดั เพราะทัง้ พระ
แม่ชี และโยม ไปร่วมงานทีก่ รุงเทพฯ ทีห่ อจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานอาจาริยบูชา
แด่หลวงพ่อค�ำเขียน ซึ่งจะว่าไปไม่ใช่แค่ไปร่วม
งานอย่ า งเดี ย ว แต่ ไ ปช่ ว ยสอน ช่ ว ยชั ก ชวน
ญาติโยมที่มาปฏิบัติในที่นั้น ซึ่งมีการปฏิบัติธรรม
๓ วัน สนทนาธรรม ๑ วัน ถือเป็นงานส่วนหนึ่ง
ของวัด เป็นการแสดงอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อ
ค�ำเขียนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรา แม้ว่า
ท่านจะมรณภาพแล้ว แต่ค�ำสอนและคุณงาม
ความดีของท่าน ยังด�ำรงอยู่ในหัวใจของพวกเรา
เมื่ อ ถึ ง โอกาสส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ วั น คล้ า ยวั น เกิ ด
วันคล้ายวันมรณภาพของท่าน เราก็ไปช่วยกัน
จัดงาน นอกจากระลึกถึงท่านแล้ว ยังใช้โอกาสนี้
ท�ำความเพียร ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เหมือนกับ

ที่ท่านเคยสอน เคยชักชวนให้พวกเราท�ำ  สมัย
ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
พวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในป่า แต่เมื่อมีกิจ
เราก็ลงไปท�ำ  กิจนั้นบางทีก็อยู่ในเมือง บางที
ก็จัดในเมืองหลวง เราก็ไปช่วยกัน เพื่อชักชวน
ให้คนหันมาใส่ใจกับการท�ำความเพียร และช่วย
ชี้แนะเขาด้วย เมื่อเสร็จกิจก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่
ในป่าเหมือนเดิม พอมีกิจ ถ้าเป็นกิจที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกับคนในเมือง เราก็เดินทางเข้าเมือง
ใหม่ เสร็จกิจเราก็กลับมาอยู่ป่า ใช้ชีวิตแบบง่ายๆ

๕๖

เหมือนกับมีสองโลก โลกหนึ่งเป็นโลกที่สงบสงัด
ที่เราใช้ฝึกจิตเพื่อประโยชน์ตน อีกโลกเป็นโลก
ที่มีความเจริญ แต่ก็วุ่นวาย เร่งรีบ บางทีก็ชุลมุน
อันนั้นเราก็ไปเกี่ยวข้องเหมือนกัน เพื่อไปท�ำกิจ
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
สมัยที่หลวงพ่อค�ำเขียนมีชีวิตอยู่ ท่านก็เดิน
ทางไปๆ มาๆ ระหว่างสองโลกนีแ้ หละ คือทีว่ ดั ป่าสุคะโต ซึ่งท่านมาบุกเบิกสืบต่อจากหลวงพ่อ
บุญธรรม บางครั้งท่านก็อยู่วัดป่าสุคะโตคนเดียว
สมัยนั้นยังมีสภาพเป็นป่ามากกว่าจะเป็นวัด แต่
เมื่อหลวงพ่อเทียนจัดอบรมที่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดอบรมในเมือง เช่น ขอนแก่น กรุงเทพฯ
หาดใหญ่ หลวงพ่อค�ำเขียนก็เดินทางไปช่วยงาน
ด้วย เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ป่า
ต่างจากลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของหลวงพ่อเทียน
ซึง่ พักอยูใ่ นวัดใกล้ๆ  เมือง เช่น วัดโมกข์ วัดสนามใน
วัดป่าพุทธยาน สวนธรรมสากล สมัยก่อนมีที่
แหลมสิงห์ เมืองจันท์ด้วย ส่วนใหญ่เป็นวัดที่อยู่
ใกล้ๆ เมือง หรืออยู่ในเมือง หลวงพ่อเทียนอยาก
ให้พระสอนญาติโยมได้สะดวก จึงอยากให้ไปอยู่
ใกล้ๆ ชาวบ้าน และท�ำเป็นวัดแบบง่ายๆ อย่าง
วัดสนามใน สภาพคล้ายวัดป่าในเมือง เมือ่ อยูใ่ กล้
เมืองคนก็ไปวัดได้สะดวก ปฏิบัติธรรมก็ไม่เสีย
เวลาเดินทาง ไม่เหมือนวัดป่าสุคะโตอยู่ไกล อยู่
ในป่า หลวงพ่อเทียนเคยขอให้หลวงพ่อค�ำเขียน
ไปอยู่ในเมือง วัดโมกข์ก็ได้ วัดสนามในก็ได้ อยู่
แบบต่อเนื่องเลย แต่หลวงพ่อค�ำเขียนเลือกที่จะ
กลับมาอยู่ป่าเมื่อเสร็จงาน
การมาอยู่ป่า ก็เพื่อรักษาป่า ท�ำให้เป็นที่
ที่สัปปายะ เหมาะกับการภาวนา ส�ำหรับคนเมือง
ทีร่ สู้ กึ ว้าวุน่ กับชีวติ ในเมือง เมือ่ ได้มาทีน่ ี่ พบความ
สงบสงัด ก็เอื้อให้ท�ำความเพียรได้ง่าย อีกอย่าง
หลวงพ่อค�ำเขียนอยากให้มีสถานที่ส�ำหรับชาว
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บ้าน ชาวชนบทที่ขาดโอกาส หลวงพ่อเห็นว่า
คนในเมื อ งโชคดี มี ห ลวงพ่ อ เที ย นและครู บ าอาจารย์มากมายหลายท่านอยู่ใกล้ ท่านรู้สึกว่า
เป็นภาพน่าประทับใจมากทีค่ นเมือง คนกรุงเทพฯ
พากันเข้าวัด มิใช่เพื่อไปท�ำบุญ ถวายสังฆทาน
แต่ว่าไปปฏิบัติธรรม
ท่านอยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในชนบท
บ้าง มีชาวบ้านมาเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม ใช้ประโยชน์
จากพุทธศาสนาเพื่อการฝึกจิตใจ ไม่ใช่แค่มา
ท�ำบุญ หรืออธิษฐานขอให้ได้นั่นได้นี่ ซึ่งเป็นแค่
การปลอบประโลมใจ หรือว่าสร้างความหวัง ความ
ทุกข์จริงๆ อยู่ในจิตใจ แต่ไม่รู้จักวิธีแก้ ไม่รู้จัก
หาทางออก หลวงพ่อค�ำเขียนก็เลยมาอยู่ที่วัดป่าสุคะโตเป็นหลัก แต่ความรับผิดชอบในฐานะที่
เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนก็มี หลวงพ่อเทียน
จัดงานอบรมทีไ่ หน ท่านก็พร้อมจะไปไม่วา่ ไกลแค่
ไหน เพราะว่าหลวงพ่อค�ำเขียนเคารพหลวงพ่อ
เทียนมาก และมีความกตัญญูรู้คุณ

พวกเราที่นี่ก็เหมือนกัน เรามาอยู่ป่า ก็ช่วย
รักษาป่าด้วย แต่งานหลักของเรา คือการฝึกจิต
พัฒนาตน อันนี้เป็นการท�ำประโยชน์ตน แต่ว่า
การท�ำประโยชน์ท่านเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ บางครั้ง
เราก็ ส อนญาติ โ ยมที่ นี่ บางคราวเราก็ ไ ปสอน
ญาติโยมที่อื่น ในเมือง บางครั้งไม่ใช่แค่เมืองไทย
อย่างเดียว ไปถึงต่างประเทศ หลวงพ่อก็เคยท�ำ
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มาแล้ว แต่กไ็ ม่บอ่ ย ท่านท�ำเป็นครัง้ คราว ไปสอน
คนไทย สอนคนต่างชาติ ทีอ่ เมริกา ไต้หวัน สิงคโปร์
ตอนหลังไปเมืองจีน ทว่างานหลักก็คอื งานทีเ่ มือง
ไทย การสอนญาติโยมเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่
และเมื่อไปไหนก็ให้เป็นการสอนจริงๆ การสอน
ให้ญาติโยมรูจ้ กั หนทางแห่งการดับทุกข์ในใจ เป็น
สิ่งที่ท�ำให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาอย่างแท้จริง
ศาสนา แปลว่า ค�ำสอน แต่ส�ำหรับคนทั่วไป
ศาสนาในความเข้าใจ หรือความรู้สึกของเขา คือ
สิ่งปลอบประโลมใจ เป็นสิ่งที่ช่วยกล่อมใจ เช่น
เวลามีความทุกข์ก็มาวัด มาถวายสังฆทานแล้วก็
รู้สึกสบายใจ อาจจะมีความทุกข์เรื่องครอบครัว
เรื่ อ งเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป ่ ว ย มี ค วามกลั ด กลุ ้ ม เรื่ อ งการ
เรียนการสอบ แต่พอมาวัดก็แค่มาท�ำบุญ บางคน
มาสะเดาะเคราะห์ บางทีก็ขอให้พระรดน�้ำมนต์
ผูกสายสิญจน์ให้ ก็รู้สึกสบายใจ เพราะมีความหวัง
ว่า ประเดี๋ยวความทุกข์เหล่านั้นจะผ่านพ้นไป
ค ว า ม ติ ด ขั ด ก็ จ ะ ห า ย ไ ป
สอบได้ หายป่วย กิจการจะ
เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง อั น นี้ เ ป็ น การ
ปลอบประโลมใจ เป็นการให้
ความหวัง ซึ่งก็มีประโยชน์
ศาสนาแต่ ดั้ ง เดิ ม ก็ ท� ำ
หน้าที่เช่นนี้ สมัยคนยังอยู่ป่า
อยู ่ ถ้� ำ  มี สิ ง สาราสั ต ว์ ที่ ดุ ร ้ า ย

เช่น เสือ ช้าง และภัยธรรมชาติ ไฟป่า น�ำ้ ท่วม เขา
ก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งพาอะไร สมัยนั้นความรู้มีน้อย มีแต่
หอก ขวาน แม้แต่ธนูกย็ งั ไม่มี ก็สพู้ วกสัตว์ปา่ ไม่ได้
ต้องหวังพึ่งพาอ�ำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการ
บูชา มีการบวงสรวง มีการสร้างพระเจ้า หรือ
เทพเจ้าขึน้ มา เพือ่ ให้เป็นความหวัง หรือสิง่ ปลอบ
ประโลมใจ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ท�ำให้ความกลัว
น้อยลง มีความมั่นใจมากขึ้น
ศาสนาแต่ก่อน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นแบบนี้ เป็น
เครื่องปลอบประโลมใจให้ความหวัง แต่ว่าพุทธ
ศาสนาไม่ใช่อย่างนั้น พุทธศาสนาเกิดมาทีหลัง
และท�ำสิ่งที่ดีกว่า คือ ชี้แนะ บอกแนวทางในการ
ออกจากทุกข์ ทุกข์ในที่นี้คือทุกข์ใจ ไม่ว่าจะมี
ความเจ็บป่วย หรือมีปัญหาอะไรก็ตาม เช่น มี
ปัญหาการท�ำมาหากิน มีปัญหาความสัมพันธ์
สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ใช่ ตั ว การสร้ า งทุ ก ข์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ตัวการที่ก่อทุกข์มันอยู่ในใจ มันเป็นเพราะความ
หลง เพราะความยึดมั่นถือมั่น เพราะความไม่รู้
ไม่รู้ มี ๒ อย่าง คือ ไม่รตู้ วั กับ ไม่รคู้ วามจริง
ดังนั้นการแก้ทุกข์ก็ต้องแก้ที่ใจ ซึ่งอาจจะเริ่มต้น
จากการปฏิบตั ติ วั ให้ถกู ต้อง คือการไม่เบียดเบียน
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น คือ มีศีล ศีลช่วย
ป้องกันทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าทุกข์ก็ยังมีใน
คนที่มีศีลพร้อม ไม่ว่าศีล ๕ หรือศีล ๒๒๗ ข้อ
ก็ยังมีความทุกข์ มีเหตุร้ายเกิดขึ้น เช่น ถูกต่อว่า
ด่าทอ สูญเสียคนรัก งานล้มเหลว
พลั ด พรากจากของรั ก คนรั ก
ถ้าวางจิตวางใจไม่ถูกก็เป็นทุกข์
เป็นทุกข์ที่ใจ
ด้วยเหตุนี้ การออกจาก
ทุกข์จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นไม่ใช่แค่
หวังว่า ความเจ็บป่วยจะหายไป
ไม่ ใ ช่ ห วั ง ว่ า ธุ ร กิ จ จะเจริ ญ

๕๖

รุ ่ ง เรื อ ง การเรี ย นจะประสบความส� ำ เร็ จ จบ
ปริญญาโท ปริญญาเอกได้ เราไม่ต้องรอความ
หวังแบบนั้น เราสามารถแก้ทุกข์เดี๋ยวนี้ได้เลย
คือแก้ทุกข์ที่ใจ ด้วยการมีสติ มีความรู้สึกตัว
มีปัญญา สติและปัญญาเป็นเครื่องพาออกจาก
ทุกข์ได้ นี้แหละคือหน้าที่ของพุทธศาสนา
พวกเราควรจะเข้ า ใจพุ ท ธศาสนาในแง่ นี้
และใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาในการฝึกจิต
ฝึกใจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนชีวิตเรา เพื่อจะได้ออก
จากทุกข์อย่างแท้จริง ด้วยการรู้ทุกข์ เข้าใจทุกข์

พระพุทธเจ้าสอนว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้อง
ก�ำหนดรู้ ส่วนสิง่ ทีต่ อ้ งละ คือ เหตุแห่งทุกข์ เมือ่
เจอทุกข์แล้ว เราไม่หนี เราไม่กลัว แต่เรารู้จัก
พิจารณาใคร่ครวญ จนเห็นเหตุแห่งทุกข์ อันนี้
ต้องใช้ปัญญา แต่สติก็ส�ำคัญ เวลามีอารมณ์ใดที่
ท�ำให้ทุกข์ใจ เช่น โกรธ เกลียด เศร้า วิตกกังวล
ก็ให้รู้ทัน ให้รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในใจ หลวงพ่อ
ค�ำเขียนใช้คำ� ว่า “เห็น” เห็นมัน อย่าเข้าไปเป็นมัน
เพราะไม่เห็นจึงเข้าไปเป็น แทนที่จะมีแต่ความ
โกรธ ก็กลายเป็นผูโ้ กรธ แทนทีจ่ ะมีแต่ความเศร้า
ก็กลายเป็นผู้เศร้า แทนที่จะมีแต่ความวิตกกังวล
ก็กลายเป็นผู้วิตกกังวล อย่างนี้เรียกว่าเข้าไปเป็น
แล้วท�ำให้อารมณ์เหล่านี้ครอบง�ำจิตใจจนเป็น
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ทุกข์ ถึงกับกินไม่ได้ นอนไม่หลับ แต่พอเห็นมัน
เท่านั้น มันก็ละลายหายไป อันนี้เป็นการแก้ทุกข์
ในระดับหนึง่ ทุกข์จะเข้ามาบีบคัน้ เผาผลาญจิตใจ
ไม่ได้ เพราะเรารู้ทันมัน
แต่เผลอเมื่อไรมันก็มาอีก เพราะว่ามันยังมี
ตัวหลงเป็นพืน้ ฐานอยู่ คือ “อวิชชา” ซึง่ ท�ำให้เกิด
ความยึดมั่นถือมั่น พอเจออะไรที่ไม่เป็นไปอย่าง
ที่ยึดมั่นถือมั่น เราก็ทุกข์ หรือถึงแม้ว่ามันเป็นไป
อย่างที่ยึดมั่นเอาไว้ แต่ว่ามันไม่ถึงอกถึงใจ ไม่
สมอยาก ก็ทุกข์เหมือนกัน เช่นอยากได้ และได้
มาแล้ว แต่ว่าได้น้อยไปก็เป็นทุกข์ อยากรวย แต่
รวยน้อยกว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์ อยากดังอยากมี
ชื่อเสียง แต่ถ้าดังน้อยกว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์ หรือ
ว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่มี
อะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็ตาม
อันนี้แหละคือตัวการที่ท�ำให้เกิดความทุกข์  
เมื่อทุกข์แล้ว จะไปแก้ทุกข์ด้วยการบนบานศาล
กล่าว ไปสะเดาะเคราะห์ มันไม่ใช่วิถีทางของ
พุทธศาสนาอย่างแท้จริง พุทธศาสนาส่วนหนึ่ง
มีเครือ่ งปลอบประโลมใจให้ความหวัง เช่น ท�ำบุญ
แล้ว จะมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ แต่พุทธศาสนา
ยังมีอีกด้านหนึ่งคือชี้ทางออกจากทุกข์ ไม่ใช่รอ
หรือหวังว่ามันจะหายไปในวันหน้า แต่แก้ทุกข์
เดี๋ยวนี้เลย แก้ทุกข์ที่ใจ อย่างเช่น ป่วยอยู่ แต่ใจ
ไม่ทุกข์ หรือว่างานยังมีปัญหา แต่ใจไม่ทุกข์ ยังมี
คนต่อว่าด่าทออยู่ แต่ว่าใจเป็นปกติ
อันนีต้ า่ งหากคือหน้าทีข่ องศาสนา เป็นหน้าที่
ของพระ หน้าที่ของพระไม่ใช่ให้แค่ความหวัง
หรือปลอบประโลมใจผู้คน เห็นว่าโยมมีความ
เครียด มีความวิตกกังวล เดี๋ยวหลวงพ่อจะรดน�้ำ
มนต์ให้ ผูกข้อมือให้ สะเดาะเคราะห์ให้ เพื่อให้
ความหวังว่า เดี๋ยวก็จะดี เดี๋ยวทุกข์ก็จะหายไป
ท�ำอย่างนั้นก็มีประโยชน์อยู่ แต่มันยังไม่ใช่หน้าที่
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ของพระอย่างแท้จริง หน้าทีข่ องพระ ไม่ใช่ให้แค่
ความหวังหรือกล่อมใจ แต่ชี้ทางออกจากทุกข์
แค่ชี้แนะเท่านั้น ส่วนคนที่จะต้องลงมือท�ำ  คือ
เจ้าตัว ชี้เท่าไร แต่ถ้าเขาไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่เกิดผล
เคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้า
สอนคนมามากมาย ท�ำไมบางคนยังไม่หมดทุกข์
เสียที เหมือนจะกล่าวโทษว่า เป็นความผิดพลาด
ของพระพุทธเจ้าที่คนไม่พ้นทุกข์ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า พระองค์เป็นแค่ผชู้ ที้ าง ทางเดินสูจ่ ดุ หมาย
นั้นมีอยู่แล้ว พระองค์ก็ชี้ทางให้แล้ว แต่ถ้าคน
ไม่ไป หรือไปแล้วหลงกลางทาง จะโทษผู้ชี้ทาง
ไม่ได้ เพราะพระพุทธองค์เป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทาง
พระเราก็เช่นกัน ท�ำได้อย่างมากก็เป็นแค่ผู้ชี้ทาง
แต่จะชี้ทางได้ก็ต้องเคยผ่านทางมาก่อน คุ้นกับ
ทางเส้นนั้น หรือถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางมา
แล้ว ก็ยิ่งมั่นใจว่าชี้ทางถูกแน่นอน

ซึ่งรู้แค่หนึ่งได้ พวกเราก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่าเรา
ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง คือความพ้นทุกข์
อย่างสิ้นเชิง แต่ในระหว่างเส้นทาง เราก็ได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบตั   ิ ขณะเดียวกัน  เราสามารถ
ชี้แนะแก่คนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยได้ด้วย อันนี้
ดีกว่าการไปให้ความหวังผู้คน พระหลายรูปให้
ความหวังโยมว่า เดี๋ยวก็จะรวย บางทีก็พูดในสิ่ง
ที่โยมอยากได้ยิน รวย รวย รวย แต่ไม่ได้บอก
ความจริงว่า ถึงรวยแล้ว ก็ไม่ท�ำให้หายทุกข์ รวย
แล้วก็ยังทุกข์อยู่ อีกทั้งความรวยก็ไม่เที่ยง วันนี้
รวย พรุ่งนี้อาจจนก็ได้ ต้องบอกความจริงแบบนี้
ด้วย แต่โยมไม่อยากฟัง ก็เลยหลงต่อไป แต่ถ้า
บอกความจริงว่า รวยก็ไม่เทีย่ ง รวยก็ยงั ไม่สามารถ
ออกจากทุกข์ได้ เราก็ควรชี้แนะต่อไปว่า จะออก
จากทุกข์ได้อย่างไร ต้องมาฝึกจิตให้สว่าง ไม่ใช่
แค่สงบชั่วครั้งชั่วคราว สว่างเพราะมีปัญญา และ
มีสติเป็นเครื่องเกื้อหนุน
อันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของพระ
และเป็ น งานส� ำ คั ญ ของพุ ท ธศาสนาด้ ว ย ซึ่ ง
หลวงพ่อค�ำเขียนได้ท�ำเป็นแบบอย่าง วางแนว
ทางเอาไว้ เราก็ควรด�ำเนินตามท่าน พร้อมๆ กับ
การเดินตามรอยของพระพุทธองค์ ซึ่งพระพุทธ
องค์ได้ท�ำเป็นแบบอย่างไว้อย่างดี อย่างชัดเจน
อย่างประเสริฐที่สุด

คนที่เคยมาถึงวัดป่าสุคะโต เขาสามารถชี้
ทางบอกทางคนอื่นได้ถูกต้อง สามารถบอกได้ว่า
ถึงชัยภูมิแล้ว จะไปยังไงต่อ ตรงไหนเป็นทางที่
หลงง่าย ตรงไหนต้องเลีย้ วซ้าย ตรงไหนต้องเลีย้ ว
ขวา ตรงไหนตรงไปก็บอกได้ แต่ถ้ายังไม่เคยถึง
วัดป่าสุคะโต มาถึงแค่ชัยภูมิ ก็อาจแนะน�ำได้บ้าง  
อาจจะบอกได้ไม่หมด แต่ก็บอกเท่าที่รู้ ก็ได้
หลวงพ่อค�ำเขียนเคยพูดว่า “พี่รู้สอง น้องรู้ ที่มา : ธรรมะรับอรุณ  ณ วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ
หนึง่ ” พีร่ ยู้ งั ไม่ถงึ สิบหรอก แต่ถา้ รูส้ องก็สอนน้อง จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประสบการณ์ธรรม
พระอาจารย์ อจโล ภิกขุ (BRETT HANSEN)

เรื่องเล่าจากแดนไกล ตอน ๑
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ (๑)
มหาสมุทรแปซิฟิก
ใครคื อ อาจารย์ ส อนกรรมฐานคนแรกของ
พระอาจารย์ครับ ?
“ค�ำตอบของอาตมาอาจจะฟังดูแปลกสัก
หน่อยนะ แต่เมื่อพิจารณาถึงค�ำถามนี้อย่างลึกซึ้ง
อาตมาคงต้องตอบว่าอาจารย์คนส�ำคัญคนแรก
ในชีวิตนี้คือ การใช้เวลาบนชายหาดของมหาสมุทรแปซิฟิก
อาตมาโตที่เมืองริมทะเล จึงใช้เวลาเยอะ
มากกับท้องทะเล แน่นอนล่ะ ส�ำหรับเด็กๆ แล้ว
การเล่นสนุกสนานเป็นความสุขเสมอ อาตมาวิ่ง
เล่นกับพี่น้องบนชายหาด ก่อปราสาททรายหรือ
เล่นโต้คลื่น แต่ก็มีบางครั้งที่กลายเป็นความน่า
เบื่อ เวลาผ่านไปช้าเสมอส�ำหรับเด็กๆ

ถ้าเกิดรู้สึกเบื่อขึ้นมา ก็จะไปว่ายน�้ำ ว่ายฝ่า
คลืน่ ทีพ่ ดั เข้าฝัง่ มุง่ หน้าออกทะเลกว้าง ครอบครัว
เราโตมากับทะเล เลยว่ายน�้ำเก่งทุกคน เวลาที่
คลื่นลมสงบดี อาตมาจะนอนลอยตัว ผ่อนคลาย
สัมผัสความเย็นสบายของน�้ำทะเล ท่ามกลาง
มหาสมุทรอันกว้างขวาง รับรู้ถึงอาณาเขตอัน
กว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้า ใช้เวลาพิจารณา
ธาตุน�้ำ  ลักษณะของธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ
เป็นการรับรู้ ตามดูเฉยๆ ไม่ใช่ความคิด หรือ
สิ่งที่คิดขึ้น และไม่ใช่ความรู้สึกของการมีตัวตน
‘ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา’ จิตใจของอาตมาจะได้พัก
ผ่อนอย่างแท้จริง สุข สงบ กว้างขวาง
บางครัง้ อาตมาอยากกลับบ้านแล้ว แต่พสี่ าว
ยังอยากจะนอนอาบแดดต่อ อาตมาก็จะนอน
หลับตาบนผ้าเช็ดตัว ฟังเสียงคลื่นกระทบหาด

ชายหาดนี้อยู่ริมมหาสมทุรแปซิฟิก ทอดตัวไป
ไกลสุดลูกหูลูกตา มหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล
มีคลื่นซัดถาโถมเข้าฝั่ง การนอนฟังเสียงคลื่นจาก
ทุกทิศทางเช่นนี้ รับรู้ได้ถึงความกว้างใหญ่ไพศาล
ความว่างเปล่า ความรูส้ กึ ของตัวตนค่อยๆ หายไป
ไม่ใช่เด็กชายเบรทคนนั้นอีกต่อไป เหลือเพียง
เสียงที่มากระทบ มีเพียงแค่การรับรู้ถึงการได้ยิน
เสียงคลื่น
ตอนนั้นคงบอกไม่ได้ว่านั่นคือการท�ำสมาธิ
ยังเล็กเกินกว่าจะอธิบายเป็นถ้อยค�ำได้ แต่เมือ่ มอง
ย้อนกลับไป อาจกล่าวได้ว่า อาตมาได้พิจารณา
ลักษณะความเป็นธาตุ ‘สติผู้รู้’ รับรู้ถึงความ
ว่างเปล่า รับรู้ผัสสะ ที่เกิดจากการกระทบสัมผัส
ความเย็นสบายของกระแสน�้ำ  ความอบอุ่นของ
ดวงอาทิตย์ ความรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านผิวกาย
หรือการรับรู้ถึงเสียงคลื่นที่กระทบ ช่างเป็นความ
สงบเย็นอย่างเหลือเกิน
และนั่นคือเหตุผลที่อาตมาอาจกล่าวได้ว่า
มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอาตมาใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
วัยเด็กที่ออสเตรเลีย คือ อาจารย์สอนกรรมฐาน
คนแรกของอาตมา”

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ (๒)
คุณพ่อคุณแม่
ใครคื อ อาจารย์ ค นส� ำ คั ญ ล� ำ ดั บ ที่ ๒ ของ
พระอาจารย์ครับ ?
“อาตมาขอตอบว่า ครูบาอาจารย์คนส�ำคัญ
ที่เป็นผู้น�ำจิตวิญ ญาณของอาตมา คือคุ ณ พ่ อ
คุณแม่ของอาตมาเอง คือพระอรหันต์ในบ้าน
ตอนอาตมาอายุ ๑๐ ขวบ ครอบครัวของ
อาตมาต้ อ งเผชิ ญ กั บ การสู ญ เสี ย ครั้ ง ใหญ่
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย พวกเราสูญเสีย
ทุกอย่างที่มี โดยเฉพาะคุณพ่อได้รับผลกระทบ
หนักที่สุด จากที่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจ เคยเป็น
ประธานบริหารสนามกอล์ฟ เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับบริหาร เคยมีบ้านหลังใหญ่ ๔ ห้องนอน
มีสระว่ายน�้ำ  มีรถ ๒ คัน ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้
ทั้งหมด คุณพ่อเคยเล่าให้อาตมาฟังภายหลังว่า
ท่านถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายทีเดียว

พระอาจารย์อจโลภิกขุ ตอนเป็นฆราวาส
ก่อนอุปสมบท

๕๖

พวกเราต้องย้ายที่อยู่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
คุณพ่อเริ่มต้นใหม่ด้วยการท�ำงานเป็นพนักงาน
จัดเก็บสินค้าขึ้นชั้นในโกดังซุปเปอร์มาเก็ต จนใน
ที่สุดได้งานเป็นผู้จัดการอีกครั้ง คราวนี้คุณพ่อได้
งานประจ�ำที่มีรายได้ดีและสามารถยื่นขอกู้เงิน
ได้อีกครั้ง ท่านซื้อบ้านใหม่หลังเล็กๆ หลังหนึ่ง
และค่อยๆ เรียนรูว้ ธิ ขี ยายต่อเติมออกไป จากบ้าน
๓ ห้องนอนให้กลายเป็น ๔ ห้องนอน แล้วก็ตอ่ เติม
ห้องน�ำ้ เพิม่ อีก ๑ ห้อง เพิม่ ห้องนัง่ เล่น ต่อระเบียง
ออกไปให้ยาวขึ้น โดยคุณแม่จะเป็นผู้ออกแบบ
ตกแต่งภายใน ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ช่วยกันแต่ง
สวนปลูกดอกไม้ แล้วก็ขายบ้านหลังนั้นออกไป
ท�ำก�ำไร น�ำเงินมาซื้อบ้านหลังเล็กหลังใหม่ต่อไป
คุณพ่อคุณแม่ก็ท�ำในลักษณะเดิมอีก ในช่วงเวลา
๑๐ ปี ท่านท�ำแบบนี้ถึง ๔ ครั้ง
หลังจากปีที่ ๑๐ ผ่านไป ท่านก็มีโอกาสเป็น
เจ้ า ของบ้ า นหลั ง ใหม่ ที่ ใ หญ่ โ ตสวยงามอี ก ครั้ ง  
ระหว่างช่วงเวลานี้ คุณพ่อไม่ได้เพียงท�ำงานประจ�ำ 
วันจันทร์ถงึ วันศุกร์เท่านัน้ แต่ยงั ท�ำงานในวันหยุด
เสาร์อาทิตย์อีกด้วย คุณพ่อคุณแม่สอนอาตมา
ให้เรียนรู้ว่า เมื่อชีวิตประสบกับความทุกข์ยาก
จงอย่ายอมแพ้ แต่จงท�ำงานให้หนักขึน้ ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ และต้องท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่วา่
จะรู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ หรืออยากจะล้มเลิกเพียง
ใดก็ตาม จงอย่าปล่อยใจยอมแพ้ แต่จงท�ำงาน
ให้หนักขึ้นอย่างชาญฉลาด ด้วยการร่วมมือกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่อาตมาอายุได้ ๑๐
ขวบ เป็นช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นเด็กกับ
การเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เรื่องนี้จึงเป็นความทรงจ�ำที่
ชัดเจน เป็นความประทับใจที่ลึกซึ้งที่อาตมามีต่อ
คุณพ่อคุณแม่ ท่านเป็นตัวอย่างของคนที่มีความ
ซื่ อ ตรงและมุ ่ ง มั่ น ต่ อ การท� ำ งานหนั ก อย่ า งที่
มนุษย์เราควรจะเป็น”
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อาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ (๓)
อาจารย์ สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า
อาจารย์ ท ่ า นไหนเป็ น คนแรกที่ ส อนให้ พ ระอาจารย์รู้จักพระพุทธศาสนาครับ
“อาจารย์ที่สอนวิปัสสนาในรูปแบบคนแรก
ของอาตมาคือ ท่านอาจารย์ สัตยา นารายัน
โกเอ็นก้า อาตมาเข้าฝึกอบรมวิปัสสนาครั้งแรก
๑๐ วัน ต้องนั่งสมาธิวันละ ๑๒ ชั่วโมง แม้ว่าจะ
เจ็บปวดทรมานมาก แต่ท่านก็ให้ก�ำลังใจ ให้ฝึก
สติให้ตั้งมั่น รับรู้อารมณ์ ตามดูความรู้สึก ท่าน
คอยเตือนสติว่า เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่
เมื่อปฏิบัติไปถึงวันที่ ๘ อาตมาก็ได้พบกับ
สภาวะความสุขสงบเป็นครั้งแรกในชีวิต เป็น
ความสุขสงบที่ละเอียด ที่ลึกซึ้งที่สุดที่เคยพบมา
ในชีวิตขณะนั้น หลังจากต้องอดทนฝึกขันติอย่าง
มากมาตลอด ๗ วัน แม้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นนี้ อยู่
แค่เพียง ๑๐ วินาทีเท่านั้น แต่ให้อะไรกับอาตมา
หลายอย่าง เป็นความสุขสงบที่ลึกซึ้ง เย็นสบาย
สดชื่ น หล่ อ เลี้ ย งจิ ต ใจของอาตมา ที่ ต อนนั้ น
แห้งผาก แล้วก็ทุกข์ทรมานมาก
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อาตมาสนใจสภาวธรรมนัน้ มาก แล้วก็สงั เกต
ว่าเกิดขึ้นจากอะไร ถึงได้
เรียนรู้ว่าสภาวธรรมเช่นนี้
เป็ น ผลของความเพี ย ร
อดทน เจริญสติ และรักษาสติ
ให้ตั้งมั่นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งความสงบสุขนั้น
เกิดขึ้นภายใน อาตมาจึงเกิดความมั่นใจว่า เส้นทาง
นี้ แ หละคื อ เส้ น ทางที่ อ าตมามองหา นี่ แ หละ
คือชีวติ ทีม่ คี วามหมาย สิง่ ทีเ่ ราตามหานัน้ อยูใ่ นใจ
เรานี่เอง ไม่ได้อยู่ข้างนอก ไม่ใช่วัตถุภายนอก

ท่ า นโกเอ็ น ก้ า สอน
เรื่องคุณค่าและอานิสงส์
ของการท� ำ สมาธิ ทุ ก วั น
อาตมาน้ อ มรั บ ค� ำ สอน
ของท่ า นใส่ ใ จและท� ำ
สมาธิทุกวันตั้งแต่นั้นเป็น
ต้ น มา อาตมาระลึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของท่ า นจนถึ ง
ทุ ก วั น นี้ ว ่ า นี่ แ หละคื อ พื้ น ฐานที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด สติ
ความสว่าง ความแจ่มแจ้ง ท�ำให้อาตมาสามารถ
ด�ำรงตนอยู่บนเส้นทางบรรพชิตได้จนทุกวันนี้”
(โปรดติดตามอ่านต่อไป)

พ.ศ. ๒๕๓๙ บรรพชาเป็นสามเณร พระอุปัชฌาย์
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) เจ้าอาวาส
วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ และเจ้าคณะอ�ำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๔๐ อุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ที่ วั ด
หนองป่าพง ต�ำบลโนนผึ้ง อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระราชภาวนาวิกรม
(เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เป็น
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุตธรรมาภิวัตณ์ (ค�ำทูล
กมฺ พุ ท ตฺ โ ต) เป็ น พระกรรมวาจาจารย์ และ
พระเทพพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) เป็นพระ
อนุสาวนาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๓ ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและ
จ�ำพรรษา ตามวัดสาขาหนองป่าพง ทั้งในและ
ชีวประวัติ
นอกประเทศ เช่น วัดป่านานาชาติ  วัดมาบจันทร์
พระอาจารย์ อจโล ภิกขุ (Brett Hansen)
วัดอภัยคีรี ท่านจึงมีครูบาอาจารย์ที่ส�ำคัญ เช่น
นาม-ฉายา พระอาจารย์ อจโล ภิกขุ
พระเทพญาณวิ เ ทศ (พระราชสุ เ มธอาจารย์ )
Brett Hansen ฉายา อจโล
พระโพธิญาณวิเทศ วิ. (ปสันโนภิกขุ) พระเทพ
อายุ ๔๘ ปี พรรษา ๒๓
สถานะเดิ ม ชื่ อ เมื่ อ ก� ำ เนิ ด คื อ เบร็ ท เมลตั น พัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) พระครูปลัดอนันต์
อกิญจโน
แฮนเซ่น (Brett Melton Hansen)
พ.ศ. ๒๕๑๕ เกิ ด ที่ เ มื อ งบริ ส เบน ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปั จ จุ บั น เป็ น ประธานสงฆ์
ณ ที่พักสงฆ์อานันทคิรี เขาค้อ เพชรบูรณ์
ออสเตรเลีย

ธรรมะผ่านจอ
กองบรรณาธิการ

ปีนี้ ประเทศไทยได้รับฉันทามติจากคณะ
กรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ให้
เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก
ขึน้ ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๓ แต่ ท ว่ า การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 ส่งผลให้ต้องยกเลิกการจัดงานดังกล่าวไป  
พุทธศาสนิกชนของไทยจึงได้แต่ด�ำเนินศาสนกิ จ ของวั น วิ ส าขบู ช ากั น ด้ ว ยรู ป แบบใหม่ ๆ ที่

ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ตามแนวทาง “อยู่
บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เช่น การสวดมนต์และ
ฟังธรรมออนไลน์ และเวียนเทียนออนไลน์ ที่ยัง
สามารถสร้างช่องทางให้เกิดทัสสนานุตตริยะ
(การเห็นอันเยี่ยม) สวนานุตตริยะ (การฟังอัน
เยี่ยม) และอนุสสตานุตตริยะ (การระลึกอันเยี่ยม
เช่น การระลึกถึงพระตถาคต) ได้  
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กองบรรณาธิการจึงขอสร้างอีกหนึง่ ช่องทาง
ส�ำ หรับร่วมงานวิสาขบูชาแบบนิวนอร์มัล ซึ่ง
เป็นโอกาสให้ได้อนุสสตานุตตริยะ ได้ระลึกถึง
พระพุทธเจ้า โดยการเล่าเรือ่ งราวของกากัน  มาลิก
(Gagan Malik) ซุ ป เปอร์ ส ตาร์ ช าวอิ น เดี ย ที่
นับถือศาสนาฮินดูมาตั้งแต่เกิด ผู้ศึกษาเล่าเรียน
และใช้ชีวิตในวัฒนธรรมฮินดูมาโดยตลอด (โดย
ผู้เป็นมารดาอ่านมหากาพย์เรื่องรามายณะให้ฟัง
ตั้งแต่ยังเล็ก เล่นละครพื้นเมืองที่เรียกว่า “ราม
ลีลา” ในบทพระรามมาตั้งแต่เด็ก จนโตขึ้นได้
มาเล่นบทพระรามในซีรีส์ละครโทรทัศน์เรื่อง
รามายัน และรับทั้งบทพระราม พระวิษณุ และ
พระกฤษณะ ในเรื่องหนุมานสงครามมหาเทพ
และละครโทรทัศน์ของอินเดียเรื่องอื่นๆ ที่เป็น
เรื่องร่วมสมัย ซึ่งก็อยู่ในแวดวงของคนฮินดู) แต่
หลังจากที่เขาได้สวมบทบาทเจ้าชายสิทธัตถะ/
พระพุทธเจ้า ในภาพยนตร์แนวมหากาพย์ของ
ศรีลังกาเรื่อง “สิทธัตถะ–เจ้าชายผู้กลายเป็น
พระพุทธเจ้า” (Sri Siddhartha Gautama) ที่
แสดงหลักธรรมส�ำคัญของพุทธศาสนาผ่านเรื่อง
ราวในพุทธประวัติ ให้ชาวโลกได้รับรู้กันอย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น คนผู้นี้กลับเลือกที่จะเปลี่ยนมา
นับถือพุทธศาสนา มาให้พระธรรมน�ำทางชีวิต
ซึ่ ง เขาได้ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก พุ ท ธธรรมอย่ า ง
เคร่งครัดและด้วยความสุขอันแท้จริง ภาพยนตร์

เรื่องนี้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดง
ยอดเยี่ยม และยังคว้ารางวัลอื่นๆ มาอีกเกือบ
ทั้งหมด ทั้งจากเทศกาลภาพยนตร์ขององค์การ
สหประชาชาติ และเทศกาลภาพยนตร์ของกรุง
นิวเดลีในอินเดีย
นอกจาก กากั น มาลิ ก จะเป็ น ชาวฮิ น ดู
ที่ หั น มาเป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนแล้ ว เขายั ง เป็ น
ผู้ที่รักและประทับใจประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เขารักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ ๙
ของเราเป็นอย่างสูง กองบรรณาธิการจึงรวบรวม
ความคิดและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขามาเล่าสู่
กันฟังดังนี้

อะไรเป็นเหตุทที่ ำ� ให้ดาราหนุม่ อินเดียคนนี้
ที่เป็นชาวฮินดูมาตั้งแต่เกิด หันมาศรัทธาพุทธศาสนา จนยอมรั บ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาอย่ า ง
มั่ น คง จริ ง จั ง พร้ อ มทั้ ง ได้ ป ฏิ ญ าณตนเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่วัดมหินตเลในศรีลังกา และ
ท�ำไม กากัน มาลิก จึงรักและเทิดทูนในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ยิ่งนัก ?
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ กากัน มาลิก ถูกเรียกตัว
มาแสดงภาพยนตร์ เรื่ อ ง “สิ ท ธั ต ถะ-เจ้ า ชาย
ผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า” ที่ถ่ายท�ำในศรีลังกา
ตามปกติเมื่อได้รับบทส�ำคัญ กากัน มาลิก จะ
ตั้งใจศึกษาตัวละครอย่างละเอียดลึกซึ้งอยู่แล้ว

๕๖

เพื่อให้เข้าถึงจนตีบทได้แตกจริงๆ และเมื่อมา
เล่นบทพระพุทธเจ้า เขายิ่งพลาดไม่ได้ จึงตั้งใจ
ศึกษาทั้งพุทธประวัติและเนื้อหาของพุทธศาสนา
ที่เพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรก ครั้นพอได้รู้เรื่องราวความ
เป็นมาในชีวิตอันเปี่ยมคุณค่าของพระพุทธองค์
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง สาระที่ แ ท้ จ ริ ง แห่ ง ธรรมะของ
พระพุ ท ธองค์ รวมทั้ ง ความทุ ก ข์ ย ากล� ำ บาก
ทีไ่ ด้สมั ผัสเองในระหว่างการถ่ายท�ำ เช่น การเดิน
เท้าเปล่าในป่าทีต่ อ้ งเหยียบย�ำ่ หนามไหน่ ให้หมอ
ในกองถ่ายต้องรักษาแผลอยู่เป็นนิจ การยอม
ลดน�้ำหนักถึง ๘ กิโลกรัม เพื่อให้ผ่ายผอมจน
เห็นซี่โครงสมจริงในการแสดงช่วงการบ�ำเพ็ญ
ทุกรกิริยา จนเขาปวดศีรษะอย่างหนักและเดิน
ตามปกติไม่ได้ กากัน มาลิก จึงเข้าใจถึงความ
เสียสละของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ยอมทิ้งความสุข
ส�ำราญสะดวกสบายของพระโอรสแห่งกษัตริย์
ผู้ยอมตัดใจจากโอรสและมเหสีของพระองค์เอง
ออกมาเผชิญความยากล�ำบากในป่าใหญ่ ต้อง
ฝ่าฟันความยากล�ำบากถึงปานใดและต้องอดทน
แค่ไหน เพื่อให้ได้มาซึ่งสัจธรรมอันล�้ำค่าส�ำหรับ
มวลมนุ ษ ยชาติ และเมื่ อ ศึ ก ษาธรรมะของ
พระพุทธเจ้าจนเข้าใจได้ดีแล้ว เขาจึงได้เห็นว่า
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คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิด คิดว่าพุทธศาสนาเป็น
เรื่องพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งที่จริงไม่ใช่ พุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตที่ควรด�ำเนินไปตามนั้น ตาม
แนวทางของพระพุ ท ธศาสนาในเรื่ อ งความ
เมตตา ความสมานฉันท์ และสันติภาพ ดังนั้น
ไม่ ว ่ า ใครจะนั บ ถื อ ศาสนาใดก็ ม าใช้ ห ลั ก การ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามแนวพุ ท ธได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งละทิ้ ง
ศาสนาเดิม แต่จะท�ำให้เป็นคนฮินดูที่ดีขึ้น เป็น
คนมุสลิมที่ดีขึ้น เป็นคนคริสต์ที่ดีขึ้น
แล้วเขาก็เริ่มสงสัยว่า ในเมื่อพุทธศาสนา
ประเสริฐขนาดนี้ แล้วท�ำไมคนอินเดียไม่รู้จักน�ำ
ขุมทรัพย์แห่งวิถีธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้กัน
บ้างเล่า ข้อคิดสะกิดใจนี้เองที่เปลี่ยนชีวิตของ
เขาไปในทันที และเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หลัง
จากนั้น เขาก็ศึกษาอย่างลึกซึ้งจริงจังในเรื่องหลัก
ของศีล ข้อธรรมต่างๆ และหลักการด�ำเนินชีวิต  
จนเกิดแรงบันดาลใจอย่างสูงที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ดีขึ้น กากัน มาลิก จึงตัดสินใจหันมา
นับถือศาสนาพุทธ ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
เพื่อด�ำเนินชีวิตด้วยหลักและแนวทางพุทธต่อ
ไป โดยเขาไปปฏิ ญ าณตนเป็ น พุ ท ธมามกะที่
วัดมหินตะเลในศรีลังกา อันเป็นสถานที่แรกที่
ศรีลังกาได้รับพุทธศาสนา (อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมได้
จากวารสารโพธิยาลัยฉบับที่ ๔๗
ตามลิ้งค์ http://www.kanlaya
natam.com/book/podhiyalai_47.pdf  หรือ QR code)
ในท�ำนองเดียวกัน เขาเห็นว่า ประเทศไหน
จะมีการปกครองในระบอบใด ก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับ
การที่ ผู ้ น� ำ และประชาชนในประเทศได้ ยึ ด ถื อ
หลักการที่ถูกต้องในการด�ำเนินชีวิตด้วยสันติสุข
เพื่อความเจริญก้าวหน้าแล้วหรือไม่ หลักการ
ที่ถูกต้องตามความเห็นของเขาก็คือ หลักธรรม
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และคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้น่ันเอง
อันจะยังประโยชน์สุขให้กับประชาชนได้จริงแท้
แน่นอน แต่น่าเสียดายที่มักจะไม่ค่อยมีที่ไหนน�ำ
ไปปฏิบัติกัน
แต่เขามองว่าประเทศไทยมีความต่าง ใคร
ที่มาถึ งเมืองไทยก็จะเห็นได้เองว่า เมื่อได้พบ
คนไทย ก็จะสัมผัสได้ทันทีถึงคุณธรรมของพุทธศาสนาที่แสดงออกมาให้เห็น เช่น ความเอื้อเฟื้อ
การนับถือผู้สูงวัย ความมีอัธยาศัยไมตรี ความ
ใจดี มี น�้ ำ ใจ อั น ท� ำ ให้ ค นไทยเป็ น คนมี มิ ต รจิ ต
มิตรใจ ยินดีต้อนรับขับสู้และใส่ใจกับผู้มาเยือน
คนไทยโดยทั่วไปก็ประพฤติตนดีงาม ประกอบ
หน้าที่การงานด้วยดี อันจะท�ำให้ประเทศไทย
เจริญรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ กากัน
มาลิก จึงสนใจและชอบวัฒนธรรมไทยที่ส่วน
ใหญ่อิงอยู่กับหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า  

เขาจึงมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองหลวงแห่ง
พุทธศาสนาอย่างแท้จริง  และพุทธศาสนานี้เอง
ที่เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม่เหล็กที่ดึงดูดให้
เขาหวนกลับมาเยือนไทยบ่อยๆ โดยเขาได้มา
เยือนไทยกว่า ๒๐ ครั้งแล้ว
ในแง่ ที่ ว ่ า พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ผู ้ ชี้ ห นทางสู ่
ความสุขที่แท้จริงให้กับผู้คนนั้น กากัน มาลิก
มองว่า หนึ่งในความสุขดังกล่าวก็คือการท�ำเพื่อ
ผู้อื่น และในข้อนี้ เขาเห็นว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและทรงปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธองค์มาโดยตลอด
ในทุกเรื่อง ทั้งยังทรงสั่งสอนและปลูกฝังหลัก
พุทธธรรมในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ชาวไทยเสมอมา
ก็ ท รงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การท� ำ เพื่ อ ผู ้ อื่ น เป็ น
อย่างมาก ใน ‘สาร’ ที่เขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กแฟน
คลับชาวไทยของเขากล่าวว่า โครงการชัยพัฒนา
โครงการฝนหลวง โครงการตามพระราชด�ำริ
อื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งการพระราชทานหลัก

๕๖

เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์กับคนไทย
และในนานาประเทศ ล้วนแสดงถึงการเสียสละ
เพื่อผู้อื่นที่แท้จริงของพระองค์ ทั้งสละพระราช
ทรัพย์และสุขส่วนพระองค์เพื่อช่วยผู้อื่นให้พ้น
ทุ ก ข์ แ ละยกระดั บ ชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น สู ง ขึ้ น ได้ การ
เสียสละเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก แต่เป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงท�ำไว้ให้เห็น แล้วพระสงฆ์ใน
พุ ท ธศาสนาก็ รั บ ไปปฏิ บั ติ ต าม และในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ก็ทรงด�ำเนินตาม จนทรงเป็นตัวอย่าง
อั น ดี ยิ่ ง ของการท� ำ เพื่ อ ผู ้ อื่ น เป็ น ต้ น แบบให้
สามัญชนและผูน้ ำ� ของทัง้ โลกได้ประจักษ์กนั ทัว่ ไป
งานเทิดพระเกียรติและร�ำลึกถึงในหลวง
รั ช กาลที่ ๙ ที่ กากั น มาลิ ก จั ด ขึ้ น ที่ เ มื อ ง
นาคปุระ อินเดีย แท้จริงเขาท�ำไปเพื่ออะไร ?
ด้วยความที่ กากัน มาลิก เป็นผู้ที่เทิดทูน
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเราอย่างสูง เขาจึงได้
จัดงานร�ำลึกถึงพระองค์ท่านขึ้นที่เมืองนาคปุระ
ในรัฐมหาราษฏระของอินเดีย (อันได้ชื่อว่าเป็น
เมืองที่สะอาดที่สุดของอินเดีย) เมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับช่วงงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในประเทศไทย
ตามที่ เขาบอกเล่ า ไว้ ใ นเฟซบุ ๊ ก ดั ง กล่ า ว จึ ง
แน่นอนว่า จุดประสงค์แรกของเขา ก็คือการ
เทิดพระเกียรติและร�ำลึกถึงพระองค์ท่านอย่าง
จริ ง ใจ เพราะเขาได้ มี โ อกาสรั บ รู ้ ว ่ า พระองค์
ท่านทรงเป็นอย่างไร ทรงท�ำอะไร ทรงคิดเพื่อ
ผู้อื่นขนาดไหน ทรงเสียสละขนาดไหน ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและคนต่างชาติ
ไปทั่วโลกเพียงใด เขาจึงศรัทธาในพระองค์ท่าน
เป็นอย่างสูง เขาเห็นว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของ
เรานั้น ทรงเป็นทั้งชาวพุทธที่สุดประเสริฐ เป็น
ผู้น�ำที่ยอดเยี่ยม เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ เป็น
ราชาแห่งราชา เป็นแบบอย่างของชีวิตที่ถูกต้อง
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งดงาม มีความหมาย ให้ทั้งต่อตัวของเขาเองและ
ต่อคนทั่วโลก กากัน มาลิก จึงต้องการให้คน
อินเดียและประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นที่ก�ำเนิดของ
พุทธศาสนา ได้รับประโยชน์จากทั้งคุณค่าของ
พุทธศาสนา และจากตัวอย่างของการปฏิบัติตน
ตามแนวทางพุทธศาสนาของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ของเราได้บ้างในทางใดทางหนึ่ง

นี่เป็นสิ่งที่เขาน่าจะคิดอยู่ในใจมานานแล้ว
อาจจะมี ม าตั้ ง แต่ เ มื่ อ เขาเกิ ด ฉุ ก ใจว่ า ท� ำ ไม
คนอิ น เดี ย ไม่ รู ้ จั ก น� ำ ขุ ม ทรั พ ย์ แ ห่ ง วิ ถี ธ รรม
ของพระพุทธเจ้า ไปใช้ในการพัฒนาชีวิตและ
ประเทศกันบ้าง ซึ่งเขาก็น่าจะมีค�ำตอบอยู่แล้วว่า
ก็ เ พราะคนอิ น เดี ย ยั ง ไม่ รู ้ จั ก วิ ถี พุ ท ธในการ
ด�ำเนินชีวิต และในส่วนของผู้ที่มีผลงานการน�ำ
แนวทางพุทธไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์โพดผล
มากมายจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ซึ่งก็คือ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเรา อันจะน�ำมาเป็น
แบบอย่ า งให้ ค นอิ น เดี ย ได้ แต่ ค นอิ น เดี ย ซึ่ ง
แม้ว่าจะให้ความนับถือพระองค์ท่านเป็นการ
ทั่วไปอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่พระองค์ท่าน
ทรงท�ำได้ดีพอ และที่รู้จักพระองค์ท่านดีแล้ว
ก็ยังมีจ�ำนวนไม่มากพอ ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่
สองของเขาก็คือ การสร้างความตระหนักรู้ให้
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คนอินเดีย โดยให้ได้รับรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี คือ
รู้จักหลักและคุณธรรมแนวพุทธที่จ�ำเป็นในการ
ด�ำเนินชีวิต และทั้งทางด้านการปฏิบัติ คือจะน�ำ
หลักและธรรมเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริงอย่างไร ซึ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านทรง
ท�ำไว้ตลอด ๗๐ ปีของการครองราชย์นั่นเอง ที่
สามารถเป็นตัวอย่างให้คนอินเดียเห็น และเข้าใจ
ได้เป็นอย่างดี
ดั ง นั้ น ในงานเทิ ด พระเกี ย รติ นี้ จึ ง ได้ มี
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ มี ก ารบอกเล่ า
เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้คนอินเดีย
ได้รับทราบ อาทิ จากปาฐกถาของรัฐมนตรีการ
พั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของรั ฐ มหาราษฏระซึ่ ง
มาร่วมงานในฐานะองค์ปาฐกหลัก และจากการ
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ลและความคิด เห็น ของผู้ทรง
คุณวุฒอิ นื่ ๆ ในทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปรวมได้วา่ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ นั้น ทรงเป็นกษัตริย์เพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง ทรงเป็นนักมนุษยธรรม ทรงเป็น
คนใจบุญ ที่มีจิตใจรักและชอบช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ และทรงเป็นผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าในพุทธศาสนา และทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย
ต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่ อ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
จากสื่อมวลชนต่างๆ ที่มาถ่ายทอดการจัดงาน
และน�ำข้อมูลผลงานและคุณธรรมความดีของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปเผยแพร่ต่ออย่างกว้าง
ขวาง (รั ฐ มหาราษฏระซึ่ ง มี เ มื อ งนาคปุ ร ะอั น
เป็นสถานที่จัดงานนั้น จัดว่ามีขนาดใหญ่เป็น
ล�ำดับที่ ๓ และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ
๒ ของอินเดีย) งานเทิดพระเกียรติจึงได้รับความ
สนใจและการตอบสนองด้วยดีจากชาวอินเดีย
ในระดับที่ กากัน มาลิก บอกว่า ‘ดีมากๆ’ และ
โดยที่เมื่อกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็ย่อมมี
การกล่าวถึงพระราชด�ำริและพระจริยวัตรของ
พระองค์ที่ท่านด�ำเนินไปด้วยการตามแสงแห่ง
พุทธธรรมอย่างครบถ้วน จึงนับว่า กากัน มาลิก
ประสบความส� ำ เร็ จ ด้ ว ยดี ใ นการสร้ า งความ
ตระหนักรู้ให้คนอินเดีย อันเป็นการสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับก้าวต่อไปของเขานั่นเอง    

ก้าวที่สองของ กากัน มาลิก ก็คือ โครงการ
เปิดศูนย์วิปัสสนา เพื่อสอนและเผยแพร่การน�ำ
หลั ก ปฏิ บั ติ แ นวพุ ท ธไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ให้ ด� ำ เนิ น ไปด้ ว ยความสุ ข และน� ำ ไปสู ่ ค วาม
เจริญก้าวหน้าได้ง่ายขึ้น ในการนี้ กากัน มาลิก
เล่าว่า ทางด้านหน้าศูนย์วปิ สั สนา จะประดิษฐาน
พระพุทธรูปขนาดสูง ๘๔ ฟุต ที่จะน�ำไปจาก
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ประเทศไทย เพือ่ ให้เป็นสัญลักษณ์ของ “ขุมทรัพย์
แห่งธรรม” (treasure of dhamma) คือหลัก
ธรรมและคุณธรรมของพุทธศาสนา เพื่อให้คน
อิ น เดี ย มองเห็ น และระลึ ก ถึ ง ข้ อ ธรรมอั น เป็ น
ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น  อันน่าจะเป็นไปในท�ำนอง
พุทธวจนะที่ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต
ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรม”
ดังนั้น ความฝันที่ กากัน มาลิก อยากให้
คนอิ น เดี ย ได้ รู ้ จั ก ขุ ม ทรั พ ย์ แ ห่ ง วิ ถี ธ รรมของ
พระพุทธเจ้า และมีหนทางน�ำขุมทรัพย์นี้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ก็คง
ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงได้มากขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อด�ำเนินการร่วมไปกับโครงการ ‘โลตัสเวิลด์’
(Lotus World) ที่เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และได้
รับความร่วมมือจากมูลนิธิแสงแห่งเอเชีย (The
Light of Asia Foundation) เพื่อเผยแพร่
พุทธศาสนาไปทั่วโลกโดยวีดิทัศน์และสื่อสารสนเทศต่างๆ และได้มีการด�ำเนินการกันแล้ว  
นอกจากนัน้ กากัน มาลิก ยังต้องการสร้าง “Lotus
Family” ที่สมาชิกครอบครัวจะคิดและปฏิบัติ
ตนตามครรลองเดียวกัน คือตามแนวของมรรค
มีองค์แปด ที่สรุปเป็นสามเสาหลักส�ำหรับสร้าง
ความรักและน�้ำใจไมตรีต่อกัน คือ (๑) การคิดดี
ท�ำดี มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และสัมมาวาจา กับสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ (๒)
มิตรภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความหมายต่อโลก
มากที่ สุด (๓) สั มมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ โครงการนี้จึงจะช่วยส่งเสริมให้คน
อิ น เดี ย รู ้ จั ก คิ ด เพื่ อ ผู ้ อื่ น และเสี ย สละเพื่ อ ผู ้ อื่ น
อันเป็นคุณธรรมที่ตัวเขาเองให้ความส�ำคัญเป็น
ล�ำดับต้น และเป็นสิ่งที่เขาได้เห็นอยู่ ในพระราช
จริ ย วั ต รของในหลวงรั ช กาลที่ ๙ และจาก
โครงการต่างๆ ของพระองค์ท่านนั่นเอง ดังนั้น
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หนึ่งในโครงการของ ‘โลตัสเวิลด์’ ก็คือ “ความดี
ท�ำได้ทุกวัน” โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชน
เคยชิ น กั บ การท� ำ ความดี โดยให้ ท� ำ ความดี
อย่ า งน้ อ ยวั น ละครั้ ง แล้ ว บั น ทึ ก ไว้ ใ น “สมุ ด
บันทึกความดี”  อันจะฝึกนิสัยให้ชอบช่วยเหลือ
คนอื่น แล้วจะได้สามารถสัมผัสถึงความสุขจาก
การช่วยเหลือคนอืน่ เท่ากับสามารถเป็นผูม้ คี วาม
สุขจากภายในได้นั่นเอง
ยังมีทีเด็ดที่แสดงให้เห็นความคิดอันเฉียบ
คมของ กากัน มาลิก ในอีกเรือ่ งหนึง่ คือ เขาคิดจะ
สร้างและน�ำพระบรมรูปหล่อของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ มาประดิษฐานไว้ที่หน้าศูนย์ฝึกวิปัสสนา ณ
เบื้องหน้าพระพุทธรูปที่เขามองว่าเป็นสัญลักษณ์
แห่งขุมทรัพย์แห่งธรรม (treasure of dhamma)
โดยหวั ง จะให้ พ ระบรมรู ป เป็ น แบบอย่ า งของ
การด�ำเนินชีวิตด้วยหลักและวิถีธรรมของศาสนา
พุทธ (role model of Buddhism) โดยเน้น
เรื่องการคิดและท�ำเพื่อผู้อื่น ที่จะช่วยเตือนใจ
คนอิ น เดี ย ให้ คิ ด ถึ ง การให้ แ ละการเสี ย สละ
ภู มิ ทั ศ น์ เช่ น นี้ ก็ ค งจะช่ ว ยให้ เ กิ ด มี ทั ส สนานุตตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม) ขึ้นมาได้
ส� ำ หรั บ คนไทยเรานั้ น สรุ ป ได้ ไ ม่ ย ากว่ า
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเราทรงเป็นพระราชา
ผู้ทรงธรรมโดยสมบูรณ์แบบ เมื่อเราเห็นพระองค์
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ท่านก็คือได้เห็นธรรมราชาที่แท้จริง แต่ส�ำหรับ
คนอินเดียยุคนี้ที่อาจไม่มีแนวคิดเรื่องธรรมราชา
หลงเหลืออยู่แล้ว และเมื่อเขาเน้นคุณธรรมเรื่อง
การเสียสละ ก็อาจมองพระองค์ท่านในท�ำนอง
พุทธวจนะที่ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต
ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรม” เช่นกัน แต่ลด
มุมมองลงเป็น “เห็นพระองค์ท่าน เห็นการเสีย
สละเพื่อผู้อื่น”  อันเป็นการกระตุ้นให้ได้คิดอุทิศ
ตนเพื่อผู้อื่นนั่นเอง

ในหลายประเทศได้รบั ชมกันฟรีๆ โดยถือเป็นการ
“เผยแพร่ธรรมะผ่านภาพยนตร์” ประเทศที่เขา
ไปมาแล้ ว คื อ เวี ย ดนาม สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย
ออสเตรเลีย จีน และศรีลังกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในศรีลังกาซึ่งกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเขา
ไปแล้วนั้น ต�ำบลใดที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เขาก็เช่ารถ
ขนาดใหญ่ น�ำจอแอลซีดีและเครื่องปั่นไฟไปฉาย
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวให้ได้รับชมกัน ซึ่งเขา
ตระเวนไปฉายจนครบทุกต�ำบลแล้ว การเผยแพร่
ธรรมะผ่านภาพยนตร์นี้ นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาญ
ฉลาดอย่างยิ่งในการเผยแพร่พุทธศาสนา ที่ท�ำได้
แม้ในประเทศจีนซึ่งยังห้ามการเผยแพร่ธรรมะ
อยู่ (อันทีจ่ ริง จีนไม่ได้หา้ มการรับธรรมะทีถ่ กู ต้อง
แต่เพื่อแก้ไขและป้องกันพุทธพาณิชย์และความ
งมงายที่ชาวไทยกลุ่มหนึ่งน�ำไปให้ชาวจีนถึงใน
สุดท้าย ขอบอกเล่าถึงสิ่งที่ กากัน มาลิก ประเทศจีน ด้วยการขายพระเครื่อง ของขลัง
ได้ท�ำเพื่อพุทธศาสนา เมื่อเขาเริ่มไม่ยึดติดกับ และบริการไสยศาสตร์ต่างๆ จีนจึงออกมาตรการ
ความเป็นซุปเปอร์สตาร์ และความภาคภูมิใจ
กับรางวัลที่ได้รับ ซึ่งเขาบอกว่าค�ำเหล่านี้ไม่มีใน
พจนานุกรมของเขาอีกแล้ว เพราะปัจจุบันนี้เขา
จะดีใจมากกว่าถ้าได้ท�ำอะไรเพื่อเพื่อนมนุษย์ ให้
เพื่อนมนุษย์ได้เข้ามาอยู่ในครรลองที่สามารถจะ
พบกับความสุขที่แท้จริง ด้วยการให้เดินตามแนว
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเขาก็ได้
ท�ำสิ่งเหล่านี้ไว้หลายอย่างแล้ว และหลายเรื่อง
ก็ได้รับการสนับสนุนจากคนไทยเรานี้เอง เช่น
การน�ำพระพุทธรูปไปแจกจ่ายชาวพุทธที่เป็น
ชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆ พระพุทธรูปองค์
เล็กๆ ทีพ่ วกเขาเหล่านัน้ ไม่อาจหามาบูชาได้งา่ ยๆ
จึ ง เป็ น ของที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า งสู ง ส� ำ หรั บ พวกเขา  
นอกจากนั้น กากัน มาลิก ยังได้น�ำภาพยนตร์
เรือ่ ง “สิทธัตถะ-เจ้าชายผูก้ ลายเป็นพระพุทธเจ้า”
ที่เขาแสดงเป็นพระพุทธเจ้า ไปฉายให้ชาวพุทธ

๕๖

ป้องกันดังกล่าว) การอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนา
เช่นนี้ ท�ำให้ กากัน มาลิก ได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาคุณธรรมและการส่ง
เสริมสันติภาพโลก จากมหาวิทยาลัย International University of Morality โดยมีพิธีรับ
ปริญญาที่วัดธาตุทองในกรุงเทพมหานคร
เรื่ อ งราวของพระเอกนอกจอที่ ไ ด้ รั บ แรง
บันดาลใจจากพระพุทธเจ้าในจอที่เขาสวมบท
เองดังที่เล่ามานี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีของชาว
พุ ท ธที่ ไ ด้ มี ด าราดั ง ระดั บ โลกมาตระหนั ก ถึ ง
คุณค่ า ของพุ ทธศาสนา จนเกิด ศรัทธาอันแรง
กล้า และมีความมุ่งมั่นอันเด็ดเดี่ยวที่จะเผยแผ่
พุทธศาสนาไปให้ชาวโลกได้ลิ้มรสพระธรรมอัน
ประเสริฐ แต่ขณะที่เราอาจตื้นตันใจกับคนฮินดู
ที่เพิ่งค้นพบและตระหนักถึงคุณค่าของธรรมะ
ของพระพุทธองค์ จนเข้ามาเป็นอีกหนึ่งพลังอัน
เข้มแข็งในการเผยแผ่พุทธศาสนา เราจะฉุกใจ
บ้างไหมว่า แล้วเราที่เป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิด
อยู่ภายใต้ร่มเงาพุทธศาสนามาตลอดชีวิต เรา
กลับจะยอมรับให้เทพฮินดูเข้ามาอยู่ในวัดของ
เรา มาเป็นอีกสรณะในชีวิตของเราหรือ หรือ
แจก
หนังสือ
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ว่าเราควรจะคิดและปฏิบัติตนกันอย่างไร ที่จะ
ช่วยให้ศาสนาพุทธด�ำรงคงอยู่ไปอีกนานเท่านาน
ในยามที่กระแสนิยมฮินดูหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ
หนึ่งในค�ำตอบของเรื่องนี้คือที่สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เคยเขียนไว้ในหนังสือ
เรื่องทวนกระแสไสยศาสตร์ว่า “พระพุทธเจ้าดึง
เราขึ้นมาแล้ว จากเทพ มาสู่ธรรม มาสู่กรรม มา
สู่สิกขา มาสู่ความไม่ประมาท และมาสู่การพึ่ง
ตนได้ ..... หากขาดจิตส�ำนึกในสิกขานี้เสียแล้ว
ก็หมดพลังก้าว ชาวพุทธก็ย่อมร่วงหล่นหลุดออก
ไปจากธรรม หล่นลงไปสู่เทพ หรือเฉไปเข้าไสย์
โดยง่าย คือตกไปจากพุทธศาสนานั่นเอง.....”

“สวดมนต์ต้องไม่โค่นสาธยาย”

ผลงานของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ซึ่งได้แสดงปาฐกถาธรรม ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน ในวันเพ็ญกลางเดือน ๒
(๙ มกราคม ๒๕๖๓) มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่งช่วยให้ความกระจ่าง
ในหลั ก ของการสาธยาย ที่ มี ม าแต่ ส มั ย พุ ท ธกาล และความแตกต่ า งระหว่ า งการสาธยาย
กั บ การสวดมนต์ เพื่ อให้พุทธบริษัทได้เข้าถึงแก่นสารของทั้งสองอย่างและเข้าถึงคุณค่าที่สูงสุด
พร้ อ มทั้ ง รั ก ษาหลั ก และสาระแห่ ง พระพุ ท ธธรรมสื บ ทอดต่ อ ไปอย่ า งเข้ ม แข็ ง วารสารโพธิ ย าลั ย
ยิ น ดี ม อบหนั ง สื อ นี้ ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ที่ เขี ย นจดหมายแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วารสารโพธิ ย าลั ย
เพื่อคณะผู้จัดท�ำจักได้น�ำความคิดเห็นนั้น มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็นไปที่
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@gmail.com หรือเขียนเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์
ถึง ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาก่อนหนังสือจะหมด และ
โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการส่งหนังสือถึงท่านอย่างรวดเร็ว

กวีนิพนธ์

๕๖
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กุศลกรรมบถ ๑๐ คือการงดเว้นจากการ
ประพฤติผิดทางกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ และ
มโนทุจริต ๓ แล้วมาประพฤติดีทางกายสุจริต
๓ วจีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓ (เป็นการเว้น
จากบาปมาท�ำบุญ) ซึ่งสามารถท�ำได้ครบทั้ง ๓
ทวาร คือ ทางกายทวาร ทางวจีทวาร และทาง
มโนทวาร
การสงเคราะห์กุศลกรรมบถ ๑๐ จัดอยู่ใน
ลักษณะที่เรียกว่ากุศลมูล ๓ คือ
๑. การให้ทาน เช่น การให้อภัยทาน
๒. การรักษาศีล การไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น
๓. การเจริญภาวนา เช่น การไม่ผูกเวรผู้อื่น
แล้วเจริญเมตตาภาวนาแทน
กุศลมูล ๓ เมื่อมีความประพฤติตามแบบ
กุศลกรรมบถ ๑๐ แล้ว เป็นเหตุเบื้องต้นแห่ง
สารธรรมจากพระสูตร

มงคล ๓๘ ประการ
พระมหาสมปอง มุทิโต

มงคลสูงสุดที่มนุษย์ทำ� ได้ ตอน ๔

มงคลที่ ๑๖
การท�ำความดี เกิดกุศลมูล ๓ ได้แก่ การให้ทาน
ธมฺมจริยา จ
การมีศีล และการภาวนา
การประพฤติธรรม
กุศลกรรมบถ ๑๐ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
ธรรม หมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น
๑. มีกายสุจริต ๓
จริยา แปลว่า การประพฤติ ประกอบด้วย
๒. มีวจีสุจริต ๔
การกระท�ำอยู่เนืองๆ อย่างสม�่ำเสมอ ไม่เว้น (ไม่
๓. มีมโนสุจริต ๓
เลือกท�ำตามเวลาเฉพาะที่ตนต้องการเท่านั้น)
กายสุจริต ๓
ธรรมจริ ย า หมายถึ ง การมี เจตนาในการ
๑. การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นกายสุจริต
บ�ำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ อยู่อย่างสม�่ำเสมอเป็น (แต่มีใจควบคุม)
ประจ�ำ 
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๒. การงดเว้นจากการลักทรัพย์ และงดเว้น
จากการถือเอาทรัพย์จากเจ้าของที่เขาไม่ได้ให้
ควรเอาแต่ของที่ได้มาจากมีผู้ให้ หรือได้มาด้วย
ความสามารถแห่งตนในทางสุจริต จึงเป็นกายสุจริต
๓. การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ไม่ล่วงเกินบุคคลต้องห้ามที่มีผู้ครอบครองดูแล
รับผิดชอบ (การล่วงละเมิดจะมีการสมยอมกัน
หรือไม่ก็ตาม) เช่น หญิงที่มีสามี ชายที่มีภรรยา
กฎหมายระบุไว้ ห้ามล่วงเกินเด็กมีอายุไม่เกิน
๑๕ ปี เป็นต้น การงดเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม จึงเป็นกายสุจริต
วจีสุจริต ๔
๑. เว้นจากการพูดค�ำไม่จริง คือ ค�ำที่ไม่ตรง
กับความเป็นจริง ไม่มีประโยชน์ ท�ำให้ผู้อื่นต้อง
เสียหาย การงดเว้นพูดสิ่งที่ไม่จริง จึงเป็นการท�ำ
ส�ำเร็จด้วยทางวาจา เป็นวจีสุจริต
๒. เว้นจากการกล่าวค�ำหยาบคาย ค�ำกระด้าง
ที่พูดแล้วผู้ฟังเจ็บเสียดแทงใจ เป็นค�ำที่สังคม
นั้นๆ ถือว่าเป็นค�ำหยาบคาย ขึ้นอยู่กับสังคม
ยอมรับหรือไม่ (บางค�ำเป็นค�ำหยาบ แต่มีผู้พูด
ที่คนเขาเคารพบูชา ไม่ถือว่าเป็นค�ำหยาบก็มี)
เว้นจากการพูดหยาบคายจึงส�ำเร็จด้วยทางวาจา
เป็นวจีสุจริต
๓. เว้นจากการพูดส่อเสียด เป็นค�ำที่ยุยงให้
เกิดการแตกแยกความสามัคคีกัน ส่วนมากมักจะ

มีค�ำพูดโกหกอยู่ด้วย แม้บางเรื่องเป็นความจริง
แต่ก็พูดส่อเสียดให้คนเขาแตกแยกกัน ขึ้นอยู่กับ
มีเจตนาให้ผู้อื่นเสียหาย เมื่อเว้นการพูดส่อเสียด
แล้ว จึงเป็นวจีสุจริต
๔. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เป็นค�ำหาสาระ
ไม่ได้ (ค�ำเพ้อเจ้อจะมีมากกว่าค�ำโกหก) แม้จะ
ไม่ได้ไปท�ำลายใคร แต่เป็นการท�ำลายตนเอง ตัด
ประโยชน์ในมรรคผลของตน (บัณฑิตไม่คบหากับ
บุคคลพูดเพ้อเจ้อ เวลาแนะน�ำสิ่งที่มีสาระธรรม
ให้ ก็ไม่ตงั้ ใจฟังและไม่นำ� ไปปฏิบตั ิ เอาแต่พดู เรือ่ ง
ไร้สาระ ไม่รับฟังผู้อื่น การเว้นพูดเพ้อเจ้อ จึงเป็น
วจีสุจริต
มโนสุจริต ๓
๑. เว้นจากการพยาบาท ไม่ผูกใจแค้น ไม่
เกิ ด ความขั ด เคื อ ง ไม่ ห งุ ด หงิ ด ร� ำ คาญ ไม่ ขุ ่ น
เคืองร�ำคาญสิ่งต่างๆ เมื่อเว้นจากการท�ำจิตให้
ผูกพยาบาทอาฆาตแล้ว จึงเป็นมโนสุจริต
๒. เว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของ
ผู้อื่น (คิดในใจ) เมื่อเว้นจากจิตที่อยากได้ของ
ผู้อื่นแล้ว จึงเป็นมโนสุจริต
๓. เว้นจากการมีความเห็นผิดจากท�ำนอง
คลองธรรม ไม่มีเหตุ ไม่มีผล เห็นธรรมไม่เป็น
ธรรม เห็นศีลไม่เป็นศีล เมื่อท�ำผิดแล้วเกิดความ
เดือดร้อนใจ (นับเอาภาวะปกติของมนุษย์) เป็น
การรับกรรมที่ไม่ดีแล้ว การเว้นจากความเห็นผิด
มาเป็นฝ่ายดีเห็นถูกนั้น เรียกว่า มโนสุจริต (ได้
กุศลทางใจ)
จริยา คือการเว้นจากการท�ำอกุศลมาเจริญ
กุศล ธรรม คือกุศลกรรมบถ ๑๐ การเว้นอกุศล
กรรมบถ ๑๐ แล้วประพฤติตามกุศลกรรมบถ ๑๐
อยู่สม�่ำเสมอ เรียกว่า ธรรมจริยา การให้ทาน
การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ก็สงเคราะห์
เป็นกุศลได้ โดยแต่ละบุคคลมีพื้นฐานในการท�ำ

๕๖

กุศลทั้งสามอย่างมีความมากน้อยต่างกัน หากจะ
แตกต่างกันก็เพราะอุปนิสัยที่ได้สั่งสมไว้ต่างกัน
ดังนี้
อุปนิสัย ๓ ประการ ได้แก่
๑. ทานูปนิสัย ผู้ที่ท�ำกุศลกรรมบถ ๑๐ โดย
มีพื้นฐานมาจากการให้ทาน
๒. สีลูปนิสัย ผู้ที่ท�ำกุศลกรรมบถ ๑๐ โดย
มีพื้นฐานมาจากการมีศีล
๓. ภาวนูปนิสยั ผูท้ ที่ ำ� กุศลกรรมบถ ๑๐ โดย
มีพื้นฐานมาจากการท�ำภาวนา
ผลกุศลของอุปนิสัย มี ๒ ระดับ ดังนี้
๑. ทานูปนิสัยและสีลูปนิสัย มีก�ำลังส่งผล
แผ่วเบา และส่งผลสูงสุด คือ ส�ำเร็จเป็นพระ
อนาคามี
๒. ภาวนูปนิสัย มีก�ำลังส่งผลแรงและเร็ว
กว่า ส่งผลสูงสุด คือ ส�ำเร็จเป็นพระอริยะตั้งแต่
ขั้นพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์
บางคนมีอุปนิสัยท�ำได้ครบทั้ง ๓ อย่าง บาง
คนก็มีอุปนิสัยท�ำไม่ได้ครบหมด แต่ทุกอุปนิสัย
ก็มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมสูงสุดได้ โดย
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การค่อยๆ สัง่ สมพืน้ ฐานกุศลให้หนักแน่นเข้มแข็ง
ไปตามล�ำดับที่ตนจะประพฤติได้ ไม่มีทางไหน
ง่าย ทางลัดหรือเร็วกว่า เช่น บางคนท�ำภาวนา
แล้วไม่ก้าวหน้า ต้องย้อนกลับมาหมั่นให้ทาน
และรักษาศีล ให้หนักแน่นและไม่บกพร่อง เพือ่ ให้
องค์ประกอบมีแรงผลักดันขึ้น
ความเป็ น มงคลแห่ ง การประพฤติ ธ รรม
เป็นเหตุแห่งอิฏฐผลทั้งในโลกียะและได้โลกุตระ
เช่ น เรื่ อ งพระมิ ล กเถระ ส� ำ เร็ จ ธรรมชั้ น พระ
อนาคามีด้วยอาศัยความมีศีล
โทษของการไม่ประพฤติธรรม เป็นการ
สร้างวิบากกรรมที่ไม่ดีให้เกิดแก่ตนทั้งปัจจุบัน
และในสั ม ปรายภพ เป็ น การตั ด ประโยชน์ ใ น
มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
มงคลที่ ๑๗
ญาตกานญฺจ สงฺคโห
การสงเคราะห์ญาติ
การสงเคราะห์ ในภาษาไทย สงเคราะห์มี
๒ ลักษณะ คือ
๑. สงเคราะห์ การให้แก่บุคคลที่เป็นญาติ
สายโลหิต
๒. อนุเคราะห์ การให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้เกีย่ วข้อง
เป็นญาติ
การให้บคุ คลอืน่ ๆ เช่น การให้แก่บดิ ามารดา
เรียกว่าการอุปฏั ฐาก ส่วนการให้แก่สมณพราหมณ์
เรียกว่าการให้ทานหรือถวายทาน หรือถวายความ
อุปถัมภ์
ญาติ หมายถึงผู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้ง
ฝ่ายมารดาและบิดา โดยนับตามสายเลือด ๗
ชั่วคน รวมทั้งผู้ที่เป็นญาติที่มีนามสกุลเหมือนกัน
ทางสายเลือด (โดยยังรู้จักที่มาที่ไปของกันอยู่)
แยกออกเป็น ๒ สาย ดังนี้
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๑. การนับญาติตามฝ่ายชาย คิดจากตัวเรา
เป็นชาย ในการเรียกญาติต่อไปนี้ได้แก่ ปู่ทวด
ย่าทวด ปู่ย่า มารดาบิดา ตัวเรา บุตรธิดา หลาน
และลูกของหลาน
๒. การนับญาติทางฝ่ายหญิง คิดจากตัวเรา
เป็นหญิง ในการเรียกญาติต่อไปนี้ ได้แก่ ตาทวด
ยายทวด ตายาย มารดาบิดา ตัวเรา บุตรธิดา
หลาน และลูกของหลาน
การสงเคราะห์ญาติ หมายถึงการให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติทั้งหลาย (เว้นมารดาบิดา
สามีภรรยา บุตรธิดา เพราะการสงเคราะห์บุคคล
เหล่านี้จัดอยู่ในมงคลข้ออื่นๆ ก่อนหน้านี้แล้ว)
ผู้ที่ล�ำบากเดือดร้อนในการครองชีพ ต้องการให้
เราช่วยเหลือ ซึ่งเรามีก�ำลังและความสามารถที่
จะช่วยได้
ลักษณะของการสงเคราะห์ มี ๒ อย่าง
๑. สงเคราะห์ญาติดว้ ยอามิส เช่น ทรัพย์สนิ
เงิ น ทอง หรื อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง
ปัจจัย ๔ มีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ
การรักษาพยาบาล
๒. สงเคราะห์ญาติด้วยธรรม เช่น การให้
ค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่มีสาระ ช่วยแก้ไขปัญหาด้วย
ปัญญา การให้ก�ำลังใจที่มีเหตุผล
ความเป็ น มงคลในการสงเคราะห์ ญ าติ
เป็ น เหตุ แ ห่ ง การบรรลุ คุ ณ ที่ ป รารถนา ทั้ ง ใน
ปัจจุบันและในสัมปรายภพ เช่น การได้รับค�ำ
สรรเสริญ เป็นที่รักในหมู่ญาติ ช่วยเหลือพึ่งพา
กันและกันได้ในยามล�ำบาก เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว
มีสุคติเป็นที่ไป
โทษของการไม่สงเคราะห์ญาติ หากอยู่ใน
ฐานะที่ช่วยเหลือได้ แต่ไม่ได้ท�ำ ความเป็นมงคล
ก็ไม่ได้เกิดกับตน เช่น ย่อมได้รับค�ำติฉิน เป็นที่
รังเกียจในหมู่ญาติ ยามเมื่อตนตกอับก็จะไม่มี
ใครช่วย เพราะเคยท�ำไม่ดีไว้

มงคลที่ ๑๘
อนวชฺชานิ กมฺมานิ
การท�ำงานปราศจากโทษ
อนวัชชานิ แปลว่า ไม่มีโทษ ปราศจากโทษ
กัมมานิ แปลว่า การงานทั้งหลาย
อนวัชชานิ กัมมานิ จึงหมายถึงการประพฤติ
ปฏิบัติในการงานทั้งหลายที่ไม่มีโทษ ทั้งเรื่องทาง
โลกและทางธรรม ที่ถือว่าเป็นมงคลมีดังต่อไปนี้
การงานไม่มีโทษ มี ๓ อย่าง คือ
๑. การรักษาศีลอุโบสถ มงคลข้อนี้เน้นที่
การมีศีลอุโบสถ โดยถือตลอด ๑ วัน ๑ คืน เช่น
คนโบราณรักษาศีลอุโบสถวันขึ้น ๘ ค�่ำ แต่ท่าน
จะเข้าสมาทานตั้งแต่วันขึ้น ๗ ค�่ำ (เวลาใดก็ได้)
ก่อนรุ่งอรุณขึ้นของวัน ๘ ค�่ำ และจนถึงอรุณขึ้น
วัน ๙ ค�่ำ (เพื่อให้ศีลมีความเต็มสมบูรณ์ครบ ๑
วัน ๑ คืน)
ใน ๑ ปักษ์ ( ๑๕ วัน) มีอุโบสถ ๕ วัน นับวัน
ที่คาบเกี่ยวด้วยเป็น ๖ วัน คือ วัน ๗ ค�่ำ วัน ๘ ค�่ำ 
วัน ๙ ค�่ำ วัน ๑๔ ค�่ำ วัน ๑๕ ค�่ำ และวัน ๑ ค�่ำ 

๕๖

ถ้า ๑ ปักษ์ มีอุโบสถ ๒ วัน คือวัน ๘ ค�่ำ กับวัน
๑๔ ค�่ำ (ในเดือนขาด) หรือวัน ๑๕ ค�่ำ กลายเป็น
ศีลอุโบสถเดือนละ ๔ วัน แต่คนโบราณรักษา
ศีลอุโบสถเดือนละ ๘ อุโบสถ คือ วัน ๕ ค�่ำ วัน
๘ ค�่ำ วัน ๑๔ ค�่ำ วัน ๑๕ ค�่ำ ถ้าเดือนขาดเป็น
วัน ๑๓ ค�่ำ วัน ๑๔ ค�่ำ บาลีนับเดือนขาดนับแค่
๑๔ วัน ในรอบ ๑ เดือนมีอุโบสถ ๘ วัน คือวัน ๔
ค�่ำ วัน ๕ ค�่ำ วัน ๖ ค�่ำ วัน ๗ ค�่ำ วัน ๘ ค�่ำ วัน
๙ ค�่ำ และวัน ๑๔ ค�่ำ รวมแล้วในเดือนขาดมี ๕
วัน รวม เดือนเต็ม ๖ วัน
ในไทยนิยมนับวันอุโบสถ ๔ วัน ปักษ์ละ ๒
วัน ได้แก่ วัน ๘ ค�่ำ วัน ๑๔ ค�่ำ หรือวัน ๑๕ ค�่ำ 
เช่น ส่วนมากในเมืองจะรับศีลอุโบสถไม่เต็มหนึ่ง
วันหนึ่งคืน แต่ตามชนบทจะถือได้เต็มมากกว่า  
เช่น ไปวัดรับศีลตั้งแต่วัน ๗ ค�่ำ  และรักษาไว้
จนถึง วัน ๙ ค�่ำ จึงลาศีล
วันอุโบสถมี ๘ วัน ต่อเดือน คือในชุณหปักษ์
๔ วัน ได้แก่ วัน ๕ ค�่ำ วัน ๘ ค�่ำ วัน ๑๔ ค�่ำ วัน
๑๕ ค�่ำ ในกาฬปักษ์ก็อย่างเดียวกัน แต่ถ้าเดือน
(แรม) ขาดมีแค่วัน ๑๔ ค�่ำ เดือนนั้นมี ๗ อุโบสถ
วันอุโบสถมี ๑๑ วัน นับวัน ๔ ค�่ำ วัน ๖ ค�่ำ วัน
๗ ค�่ำ  วัน ๙ ค�่ำ  วัน ๑๓ ค�่ำ  เรียกว่าชุณหปักษ์
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(๕ วัน) นับวัน ๑ ค�่ำ วัน ๔ ค�่ำ วัน ๖ ค�่ำ วัน ๗
ค�่ำ วัน ๙ ค�่ำ วัน ๑๒ ค�่ำ หรือ วัน ๑๓ ค�่ำ เรียก
กาฬปักษ์ (๖ วัน) ข้างขึ้นมี ๕ วัน ข้างแรมมี ๖
วัน รวมเป็นเดือนหนึ่งมี ๑๑ อุโบสถ
อุโบสถกรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ปกติ อุ โ บสถ อุโบสถตามปกติ ใน ๑
เดือน มี ๘ วันอุโบสถ เป็นต้น
๒. ปฏิชาครอุโบสถ มีความพิเศษขึ้นมา
เดือนหนึ่งมี ๑๑ อุโบสถ เช่น ถ้าจะเข้าอุโบสถ
วัน ๕ ค�่ำ ต้องเข้าวัน ๔ ค�่ำ ออกวัน ๖ ค�่ำ และ
ตลอดเดือนในฤดูฝน เป็นต้น
องค์ ข องอุ โ บสถ มี เจตนาในการเว้ น ไม่
กระท�ำการ ๘ ประการ ดังนี้
๑. ไม่ฆ่าสัตว์
๒. ไม่ลักทรัพย์
๓. ประพฤติพรหมจรรย์โดยการเว้นจากเสพ
เมถุน
๔. ไม่พูดโกหกหลอกลวง
๕. ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาล หลัง
เที่ยงถึงก่อนอรุณขึ้นอีกวันหนึ่ง
๖. ไม่ทัดทรงดอกไม้ เครื่องประดับ ลูบไล้
ของหอม
๗. ไม่ดูการละเล่น ฟ้อนร�ำ  ดนตรีต่างๆ
และการขับร้อง
๘. ไม่นั่งหรือนอนบนที่นอนสูงใหญ่
ส่วนสิกขาบทของสามเณรมีศีล ๑๐ ข้อ ของ
อุบาสกอุบาสิกามีศีล ๕ ข้อ ยิง่ รักษาได้ถงึ ๑๐ ข้อ
และมีศีล ๘ อันเป็นองค์อุโบสถ ก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่
ขัดเกลากิเลสได้ดีขึ้น ก่อนจะรับศีลอุโบสถ ต้อง
เตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่าง ช่วงทีร่ กั ษาศีลอุโบสถ
ให้หมั่นประพฤติศีลให้สมบูรณ์ และท�ำตนให้อยู่
แต่ในการเจริญธรรม เช่น เจริญกรรมฐาน หรือ
ฟังธรรม ท�ำตัวให้สงบส�ำรวมไม่เป็นทีร่ บกวนผูอ้ นื่
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อานิสงส์ในการท�ำกุศลต่างๆ ดังนี้
๑. การให้ทาน เป็นอานิสงส์อันได้มาซึ่ง
มนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัติ
๒. การรักษาศีล อานิสงส์ได้สวรรคสมบัติ
และเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพาน
๓. การเจริญภาวนา อานิสงส์ได้สวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติ
การสมาทานอุโบสถศีลเป็นมงคล เป็นเหตุ
แห่ ง การเกิ ด ในสวรรค์ ข้ อ นี้ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้
ทรงตรัสกับนางวิสาขา เรื่องการที่พระมหาราชา
ครอบครองรั ต นะมากมาย ๗ อย่ า ง ซึ่ ง มี ค ่ า
มหาศาล แต่ก็เป็นของเล็กน้อย เทียบไม่ได้กับ
เสี้ยวที่ ๑๖ ของอานิสงส์แห่งอุโบสถศีล เพราะ
ความสุขอันเป็นทิพย์ ย่อมมีอยู่ในสวรรค์
๑. เวลาในเมื อ งมนุ ษ ย์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
เวลาของสวรรค์ชั้นต่างๆ ดังนี้
๕๐ ปี ของโลกมนุษย์เป็นคืนหนึ่งและวัน
หนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช (เทวดามีอายุอยู่
ประมาณ ๙ ล้านปีของมนุษย์)
๑๐๐ ปี ของโลกมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งและ
วันหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (เทวดามีอายุอยู่
ประมาณ ๓ โกฏิกับ ๖ ล้านปีของมนุษย์)
๒๐๐ ปี ของโลกมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งและ
วันหนึ่ งของสวรรค์ชั้นยามา (เทวดามีอายุอยู่
ประมาณ ๑๔ โกฏิกับ ๔ ล้านปีของมนุษย์)
๔๐๐ ปี ของโลกมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งและ
วั น หนึ่ ง ของสวรรค์ ชั้ น ดุ สิ ต (เทวดามี อ ายุ อ ยู ่
ประมาณ ๕๗ โกฏิกับ ๖ ล้านปีของมนุษย์)
๘๐๐ ปี ของโลกมนุษย์ เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่ง
ของสวรรค์ชั้นนิมมานรดี (เทวดามีอายุประมาณ
๒๓๐ โกฏิกับ ๔ ล้านปีของมนุษย์)
๑,๖๐๐ ปี ของโลกมนุษย์ เป็นวันหนึ่งและ
คืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี (เทวดา

มีอายุอยู่ประมาณ ๙๒๑ โกฏิกับ ๖ ล้านปีของ
มนุษย์)
๒. การขวนขวายในกิจต่างๆ มีเจตนาท�ำ
เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็น
กรรมอันหาโทษไม่ได้ โดยเฉพาะเป็นงานเพื่อ
พระพุทธศาสนา งานที่ท�ำให้ผู้ที่สูงกว่าด้วยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ เช่น ส่งเสริมให้มีการ
เผยแผ่การศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและพระ
บาลี การช่วยกิจของภิกษุสงฆ์และครูอาจารย์
การช่วยอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องน�้ำ  อาหาร
ให้แก่ผู้ใหญ่ที่มางานบุญงานกุศลต่างๆ เป็นต้น
การขวนขวายเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุ
แห่งการได้พาหนะอันวิเศษ ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
๓. การท�ำสาธารณกุศลต่างๆ ท�ำประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม เช่น การปลูกต้นไม้ให้เงาร่มรื่น
การสร้างสะพาน การสร้างบ่อน�้ำ  การท�ำถนน
ให้คนสัญจรได้สะดวก การสร้างศาลาที่พักแก่ผู้
เดินทาง
การท�ำสาธารณกุศลต่างๆ เป็นมงคล เป็น
เหตุให้เกิดในสวรรค์ มีความสุขในกามคุณ ๕
ผิวพรรณงดงามและมีทิพยสมบัติต่างๆ เป็นต้น

๕๖

มงคลที่ ๑๙
อารตี วิรตี ปาปา
การงดเว้นจากบาป
อารติ คือการงด (เคยท�ำแล้วและจะไม่ท�ำ
อีก) ในบาลี อารติ หมายถึงความไม่ยินดีอย่าง
ยิ่งของบุคคลผู้มีปกติเพราะเห็นโทษในบาป (ผู้
เว้นท�ำด้วยทางใจ)
วิรติ คือการเว้น (ไม่เคยท�ำมาก่อนและจะ
ไม่ท�ำเลย) ในบาลี วิรติ หมายถึงการเว้นจาก
ทางกายและทางวาจา (อารติและวิรติเป็นการ
เว้นเหมือนกัน)
อารตี วิรตี ปาปา หมายถึงการงดเว้นจาก
การท�ำบาป โดยการไม่ล่วงละเมิดศีลทั้งหลาย
แต่มงคลข้อนี้ ความหมายของการเว้น เป็นการ
เว้นทั้งทางใจ ทางกาย และทางวาจา (รวมทั้ง ๓
ทวาร) จึงเน้นใช้การวิรัติ (การเว้น)
วิรัติ (การเว้น) มี ๓ อย่าง ดังนี้
๑. สัมปัตตวิรัติ การเว้นซึ่งท�ำโดยปกติ คนที่
ไม่เคยท�ำผิดศีลมาก่อน แม้ในใจจะมีการสมาทาน
หรือไม่กต็ าม เมือ่ มีเหตุให้ทำ� ต่อหน้าก็ไม่ทำ 
� เพราะ
คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เจตนาที่จะท�ำไม่เคยอยู่
ในความคิดเป็นปกตินิสัย เช่น การฆ่าสัตว์ การ
พูดปด เป็นต้น
๒. สมาทานวิรัติ มีความตั้งใจในการเว้น
จากการท�ำผิดศีล เช่น คนที่เคยท�ำผิดศีล เมื่อรับ
สิกขาบท (รับศีล) แล้ว จะไม่ท�ำผิดอีกต่อไป การ
สมาทานแล้วเมื่อยังไม่ล่วงละเมิดศีล ไม่จ�ำเป็น
ต้องสมาทานศีลอีก ยกเว้นว่าได้ล่วงศีลแล้วจึง
สมาทานใหม่
๓. สมุจเฉทวิรตั ิ การเว้นโดยสภาวะของพระ
อริยะ เมื่อมีอริยมรรคแล้ว อกุศลจิตไม่มี จิตที่จะ
ท�ำบาปไม่มี (การเว้นจึงเป็นไปโดยปริยาย) เป็น
การสงบแล้วจากการมีเจตนาในการท�ำบาปเวร
๕ คือการท�ำผิดศีล ๕
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การมีเจตนาท�ำผิดศีล เป็นเหตุก่อภัยและ
เวรทั้งหลาย
กรรมกิเลส เป็นบาปอกุศล ๔ อย่าง ได้แก่
มีเจตนาในการท�ำผิดศีลข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ (จากศีล
๕ อันเป็นทางกายกรรม ๓ วจีกรรม ๑) ดังนี้
๑. กรรมกิเลสฆ่าสัตว์
๒. กรรมกิเลสลักทรัพย์
๓. กรรมกิเลสประพฤติผิดในกาม
๔. กรรมกิเลสในการพูดปด
ผู ้ ป ระพฤติ อ กุ ศ ลเพราะมี กิ เ ลสอยู ่ เมื่ อ
ท�ำแล้วย่อมได้รับความทุกข์ ความเศร้าหมอง
จากการกระท�ำนั้น จึงชื่อว่าเป็นกรรมกิเลส
การท�ำผิดทางกายกรรม หากท�ำไม่ครบองค์
ก็เป็นเพียงอกุศลกายทุจริต แต่ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ เช่น ชายผู้หนึ่งมีเจตนาที่จะฆ่าศัตรู น�ำ
เอาปืนไปเพื่อใช้ยิง แต่หาคนๆ นั้นไม่พบ การฆ่า
นี้ถือว่ายังไม่ส�ำเร็จ ไม่ครบองค์ของกรรมบถ เป็น
เพียงกายทุจริต
การท�ำผิดทางวจีกรรม หากไม่ครบองค์ก็
เป็นเพียงอกุศลวจีทุจริต ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ
เช่น ไปพูดให้เพื่อนเก่าฟังว่าเพื่อนใหม่ขโมยแหวน
ของตนเองไป ทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้เอาไป แต่
เพือ่ นเก่าไม่เชือ่ เพราะรูจ้ กั นิสยั ของคนพูดว่าเป็น
คนชอบใส่ความคน เมื่อผู้ฟังไม่เชื่อตามที่บอก
จึงเป็นเพียงวจีทุจริต ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ
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การท�ำผิดทางมโนกรรม เมื่อมีเจตนาเกิด
ขึ้นในใจท�ำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ อย่าง คือ
ในการผูกพยาบาทอาฆาต ในการเพ่งเล็งอยากได้
ของๆ คนอื่น หรือมีความเห็นผิด แม้เป็นความ
คิดในใจ ก็ถือว่าครบองค์ในการท�ำอกุศลแล้ว จึง
เป็นอกุศลกรรมบถ
มงคลในการงดเว้นจากบาป ท�ำให้ละเวร
และภัย เป็นเหตุให้ได้มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
และเป็นปัจจัยแห่งนิพพานสมบัติ
โทษของการท�ำบาป เป็นเหตุก่อเวรและภัย
ท�ำให้เกิดทุกข์ทงั้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า มีอบายภูมิ
เป็นที่ไป เป็นต้น
มงคลที่ ๒๐
มชฺชปานา จ สญฺญโม
การส� ำรวมจากการดื่มน้�ำเมา
มัชชะ แปลว่า ของเมา ปานา แปลว่า การดืม่
สัญญโม แปลว่า การส�ำรวม การระวัง
มัชชปานา จ สัญญโม หมายถึงการส�ำรวม
จากการดื่มของมึนเมาโดยมีเจตนาเว้นในใจ การ
เสพของเมาในที่นี้คือการดื่ม โดยให้เข้าไปทาง
ปาก หากของนั้นเป็นเม็ดต้องกลืนไปพร้อมกับ
น�้ำ ดังนั้นจึงเน้นที่เป็นของดื่ม

เครื่องมึนเมา หมายถึงวัตถุเป็นเหตุแห่ง
ความเมา ๑๐ อย่าง คือ สุรา ๕ ชนิด เมรัย ๕ ชนิด
ดังนี้
สุรา เป็นการหมักดองไว้ประมาณ ๓ เดือน
ขึ้นไป สุราจึงจะรสดี แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ
๑.๑ สุราแป้ง เอาแป้งกับน�้ำหมักไว้ด้วยกัน
๑.๒ สุราข้าว เอาข้าว (ข้าวสุก) กับน�้ำหมัก
ไว้ด้วยกัน
๑.๓ สุราใส่เชื้อ เอาข้าว แป้ง กับน�้ำ ใส่เชื้อ
แล้วหมักไว้รวมกัน
๑.๔ สุราขนม เอาข้าวและแป้งที่เขาท�ำเป็น
ขนม น�ำขนมไปหมักกับน�้ำไว้
๑.๕ สุราปรุงแต่ง เป็นการผสมเครื่องปรุง
ต่างๆ เข้าไปกับของที่หมักไว้ เพื่อให้ได้สี กลิ่น
และรสที่กลมกล่อม
เมรัย เป็นของดองไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน (แล้ว
แต่ประเภทของที่ดอง) ส่วนมากนิยมดื่มเมื่อดอง
ได้ ๑ - ๗ วัน แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ
๒.๑ เมรัยดองด้วยดอกไม้ โดยการน�ำดอกไม้
มาดองกับน�้ำ  ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สามารถใช้ดอง
ดื่มได้
๒.๒ เมรัยดองด้วยผลไม้ โดยการน�ำผลไม้
มาดองกับน�้ำ เป็นผลไม้ที่ใช้ดอง ดื่มได้
๒.๓ เมรัยดองด้วยน�้ำหวาน โดยการน�ำ
น�้ำหวานมาดอง เช่น ใช้น�้ำผึ้ง
๒.๔ เมรั ย ดองด้ ว ยน�้ ำ อ้ อ ย โดยเป็ น รส
น�้ำอ้อยงบ หมักไว้นาน
๒.๕ เมรัยดองผสม โดยเอาดอกไม้หรือผลไม้
มาหมัก แล้วปรุงแต่งเพิ่ม ได้สี กลิ่น รสที่ดีขึ้น
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ของเมาเมื่อดื่มแล้วเป็น
โทษ เป็นเหตุให้เกิดความประมาท
ปานะ การดื่ม ในที่นี้หมายความถึงมีเจตนา
ดื่ม มีการตั้งใจดื่ม (มีจิตคิดอยากดื่ม แต่ไม่ดื่ม

๕๖

ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ น มงคล) ความเป็ น มงคลถื อ เอา
เจตนางดเว้นจากใจ
สั ญ ญโม การส� ำ รวมมี เจตนาในการเว้ น
ความเป็นมงคลส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา เจตนา
มี จิ ต ตุ ป บาทด้ ว ยสามารถเว้ น จากบาปได้ เ ป็ น
อุปการคุณอย่างยิ่ง ความเป็นมงคลจึงเกิดขึ้น
ท�ำให้ละภัยและเวร ทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพ มีการบรรลุคุณวิเศษ เป็นต้น
โทษของการดื่มสุราและเมรัย หากดื่มของ
เมาแล้วย่อมท�ำให้ขาดสติ เป็นเหตุให้มีความ
ประมาทเกิดขึ้นได้ง่าย อันจะก่อผลเสียหายแก่
ตนและผู้อื่นได้ ท�ำให้เกิดการก่อเวรภัย เป็นทาง
แห่งความเสื่อมทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เช่น เมา
แล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุ เมื่อกายแตกดับตายไป
มีอบายภูมิรออยู่ หรือได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วท�ำให้
เป็นคนบ้า เป็นโรคจิต เป็นต้น
การดื่ม มีองค์ประกอบ ๔ อย่าง ดังนี้
๑. น�้ำนั้นเป็นสุราหรือเมรัยจริงๆ
๒. มีเจตนาจะดื่ม (มีจิตคิดอยากดื่ม)
๓. มีความพยายามในการดื่ม เช่น แวะตาม
ร้านค้าหาซื้อสุราไว้ดื่ม
๔. มีการดื่ม โดยน�้ำนั้นไหลล่วงพ้นเข้าล�ำคอ
จะเมาหรือไม่ก็ตาม ดื่มปริมาณมากน้อยแค่ไหน
ก็ตาม หากให้นำ�้ เมาเข้าสูล่ ำ� คอแล้วถือว่าเป็นการดืม่
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เมือ่ รูว้ า่ เป็นของเมาแล้ว มีเจตนาจะดืม่ ถือว่า
เริ่มมีความประมาทแล้ว สุราและเมรัยจึงเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท แม้ไม่ผิดกฎหมายใน
การดื่ม แต่ก็ผิดในทางธรรม ท�ำให้เกิดความเสื่อม
เป็นต้น
การดื่ม บางอาจารย์ก็ว่ามีองค์ประกอบ
๒ อย่าง คือ
๑. น�้ำนั้นเป็นน�้ำเมา
๒. มีการดื่มเข้าไป การดื่มจะมีความตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม และจะมีความพยายามดื่มหรือไม่
ก็ตาม ถือว่าเป็นการดื่มทั้งสิ้น
บัณฑิตเห็นภัยในนิรยภูมิ (นรก) แล้ว ควรเว้น
จากบาป ควรมีการสมาทานอริยธรรม เมือ่ มีความ
บากบั่นอยู่ ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์ รู้อยู่ไม่ควรพูด
โกหก ไม่ควรหยิบของที่เจ้าของไม่ได้ให้ พึงยินดี
ในภรรยาของตน และไม่ควรดื่มสุราและเมรัยที่
จะท�ำจิตให้ลุ่มหลง
อริยธรรม คือศีล ๕ พระพุทธเจ้าได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า ทานที่เป็นมหาทาน เป็นวงศ์
แห่งอริยะ ทานมี ๕ อย่าง คือ
๑. ละจากการฆ่าสัตว์ (ให้ความไม่เบียดเบียน
แก่ชีวิตสัตว์)
๒. ละจากการลักทรัพย์ (ให้ความปลอดภัย
แก่ทรัพย์สินของผู้อื่น)
๓. ละจากการประพฤติผิดในกาม (ให้ความ
ปรองดองแก่ครอบครัวผู้อื่น)
๔. ละจากการพูดปด (ให้ความจริงแก่ผู้อื่น)
๕. ละจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
(ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตน
และผู้อื่น เป็นการให้ความสงบสุขแก่สังคม)
ศีล ๕ เป็นอริยธรรม พระอริยะท่านยอม
สละชีวิตเพื่อรักษาอริยธรรม
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ชวนรู้

กองบรรณาธิการ

วันวิสาขบูชา

วันต้นไม้ประจ�ำปีของไทย

ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดของโลก
เป็นแหล่งก�ำเนิดของพลังงานและธาตุอื่นๆ ไม่ว่า
จะเป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ ต้นไม้หลายๆ ต้นรวมกัน
มากขึ้น มากขึ้นเป็น “ป่าไม้” ซึ่งมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อโลกทีเ่ ป็นบ่อเกิดของอากาศ อาหาร น�ำ 
้
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีล่ ว้ นเป็นสิง่ ส�ำคัญในการด�ำรง
ชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายบนโลก การตัด
ต้นไม้ ท�ำให้สภาพป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์สญ
ู สิน้ ไป เป็น
การท�ำลายความสมดุลของธรรมชาติ ปัจจุบัน
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในหลายประเทศทั่วโลก
เป็นปัญหาใหญ่ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) มีมติ
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ประจําปีของแต่ละประเทศขึ้น

ส�ำหรับประเทศไทย วันต้นไม้ประจ�ำปีเกิดขึ้น
ก่ อ นที่ อ งค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ FAO จะก�ำหนดขึ้น คือ ในปี พ.ศ.
๒๔๘๑ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า
และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติ ซึ่ง
ขณะนัน้ ตรงกับวันที  ่ ๒๔  มถิ นุ ายน นับเป็นครัง้ แรก
ที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบฉบับที่ปฏิบัติกันใน
ต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่า “วันปลูกต้นไม้” (Arbor

๕๖

Day ในสหรัฐอเมริกา) และเมื่อ FAO มีมติให้
แต่ละประเทศก�ำหนดวันต้นไม้ประจ�ำปีขึ้น คณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติให้วันชาติ วันที่ ๒๔ มิถุนายน
ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจ�ำปีของประเทศไทย
แต่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีประกาศสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ย กเลิ ก วั น ชาติ วั น ที่ ๒๔
มิถุนายน จึงมีมติเปลี่ยน “วันต้นไม้ประจําปี
ของชาติ” เป็นวันเข้าพรรษาของทุกปีแทน
ปัญหาการท�ำลายป่าไม้ลุกลามไปทั่วโลก
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ประกาศให้ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีต้นไม้สากล
และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้
เชิ ญ ชวนประเทศต่ า งๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และ
แปซิฟิก ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นปีต้นไม้
สากล ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพื่อให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลาย
ป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งเสริมการช่วยกันปลูกต้นไม้
และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
รัฐบาลจึงมีมติประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑
เป็นปีต้นไม้แห่งชาติ และมีการจัดทําเหรียญ
กษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในงานปี ต ้ น ไม้ แ ห่ ง ชาติ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๒
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เสนอคณะรัฐมนตรีว่า สภาพของ
ฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นไม้ที่ปลูกใน
วันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน เมื่อฝนทิ้ง
ช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน�้ำ  ทําให้ได้รับความ
เสียหาย จึงขอให้พิจารณา “วันวิสาขบูชา” ซึ่ง
อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเริ่มต้นของ
ฤดูฝนเป็น “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” คณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๓๒ ให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันต้นไม้ประจําปี
ของชาติ” ของประเทศไทย
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รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่
๑๐๐ ล้านต้น
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ภายใต้ ชื่ อ
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่
๑๐๐ ล้านต้น” เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
โครงการ โดยสามารถขอพั น ธุ ์ ไ ม้ จากหน่ ว ย
เพาะช�ำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อน�ำไปปลูกในที่ดินของตน บ้าน
อุทยาน หรือสวนป่า ฯลฯ และรวบรวมจ�ำนวน
ต้ น ไม้ ที่ ทุ ก คนร่ ว มกั น ปลู ก โดยตั้ ง เป้ า หมาย
๑๐๐ ล้านต้น ภายในปี ๒๕๖๕

ส�ำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด
หากสนใจต้องการขอรับกล้าไม้พันธุ์ดีของกรมป่าไม้ สามารถติดต่อขอรับกล้าได้ทหี่ น่วยเพาะช�ำ
กล้าไม้ที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของตน ทั่วประเทศ
หรือ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์
๐๒ - ๕๖๑ - ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๕๓ ส่วนเพาะช�ำ
กล้าไม้ และสายด่วน ๑๓๑๐ กด ๓
นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
ตามสถานที่ต่างๆ แล้ว กรมป่าไม้ก็ขอเชิญชวน
ร่ ว มลงทะเบี ย นปลู ก ต้ น ไม้ ใ นโครงการและ
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กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เ ษก “รวมใจไทย ปลู ก ต้ น ไม้ เพื่ อ แผ่ น ดิ น
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น”  ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้
www.forest.go.th โดยในขณะนี้มีประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไม้ และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
กรมป่าไม้ ไปแล้วจ�ำนวนกว่า ๑๕ ล้านต้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหารายชื่อหน่วยเพาะ
ช�ำกล้าไม้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.forest.
go.th/nursery/ ซึ่งมีอยู่ ๑๒๐ หน่วยทั่วประ
เทศไทยฃ
การขอรับกล้าไม้
ผูส้ นใจสามารถขอรับกล้าไม้ดว้ ยตนเอง  โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยการแสดงบัตรประชาชน
และส�ำหรับวัด ศาสนสถาน หน่วยงาน/องค์กร
หากมีโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มากๆ ก็ควรน�ำ
เอกสารโครงการแนบกับแบบค�ำขอรับกล้าไม้  
ท่านควรโทรศัพท์สอบถามศูนย์เพาะช�ำกล้าไม้ฯ
ที่ ใ กล้ บ ้ า นท่ า นก่ อ น ว่ า มี ช นิ ด กล้ า ไม้ ที่ ท ่ า น
ต้องการหรือไม่ เนื่องจาก มีประชาชนผู้สนใจ
ขอรั บ พั น ธ์ ก ล้ า ไม้ เ ป็ น จ� ำ นวนมากและเมื่ อ ได้
ประกาศแจกกล้ า ไม้ ก็ พ บว่ า กล้ า ไม้ ห มดลง
ในเวลาอั น รวดเร็ ว ท� ำ ให้ ห น่ ว ยเพาะช� ำ ฯ ไม่
สามารถเพาะกล้ าไม้ได้ทันตามความต้องการ
จึ ง มี ก ารปิ ด การแจกไปบ้ า งใน
บางหน่วย แต่เมือ่ หน่วยงานพร้อม

ก็จะเปิดท�ำการแจกใหม่ โดยแต่ละหน่วย จะเปิด
แจกไม่พร้อมกัน และมีกล้าไม้ไม่เหมือนกัน
ท่ า นที่ ส นใจควรตรวจสอบชนิ ด กล้ า ไม้
จ�ำนวนที่มีแจก กับหน่วยเพาะช�ำกล้าไม้ที่มีอยู่
๑๒๐ หน่วยทั่วประเทศก่อน และในการขอรับ
กล้าไม้จ�ำนวนมากๆ ทางหน่วยงานแจกกล้าไม้
จะมีการติดตามประเมินผลกล้าไม้ที่ท่านขอว่า
กล้าไม้ได้รับการบ�ำรุงดูแลให้เติบโตอย่างเหมาะ
สมหรือไม่อย่างไรด้วยเช่นกัน
ส�ำหรับประชาชนทั่วไป หากท่านได้ปลูก
ต้นไม้ และคิดว่าจะร่วมนับต้นไม้ของท่านใน
โครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
๑๐๐ ล้ า นต้ น ” ท่ า นสามารถกดคลิ ก เข้ า ไป
รายงานจ�ำนวนต้นไม้ที่ท่านปลูกได้ด้วยเช่นกัน
เพื่อต้นไม้ของท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในต้นไม้
๑๐๐ ล้านต้น ในการบ�ำรุงแผ่นดินไทยของเรา
กรมป่าไม้ขอแนะน�ำเว็บไซด์ และเฟชบุ๊ค ที่
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลเรื่องการปลูก
ต้นไม้ หลักๆ มี ๓  หน่วยงาน  คือ  
๑. ส� ำ นั ก เศรษฐกิ จ การป่ า ไม้ กรมป่ า ไม้
www.forest.go.th › cert
๒. ส�ำนักส่งเสริมการปลูกป่า – กรมป่าไม้
www.forest.go.th › reforest
๓. ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการป่ า ไม้ –
กรมป่าไม้ www.forest.go.th › research
เพื่ อ รั ก ษาธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี
ส่ ง ต่ อ ให้ ลู ก หลานได้ ใช้ ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ กอง
บรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย จึงขอเชิญชวน
ผู้อ่านทุกท่านได้ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพุทธ
บูชา น้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า

การศึกษาไวยากรณ์บาลีในพม่า
ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์

ปาฬิปาโมกข์

มีอุบาสิกาท่านหนึ่งสนใจการศึกษาภาษา
บาลีของภิกษุสงฆ์และฆราวาส ประสงค์จะให้
ผู ้ ที่ ส นใจใฝ่ รู ้ ภ าษาบาลี ทราบแนวการศึ ก ษา
ไวยากรณ์บาลีในพม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาลี
มหาไวยากรณ์ ซึ่ ง มี สู ต รก� ำ กั บ การประกอบ
รูปศัพท์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ
ประวัติการศึกษาและต้องการศึกษาค้นคว้าให้
ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงขอร้องให้ผู้เขียน เขียนบทความ
เกี่ยวกับการศึกษาไวยากรณ์บาลีในพม่า ด้วย
เห็นว่า ผู้เขียนเรียนไวยากรณ์บาลีมานานตั้งแต่
สมั ย เป็ น สามเณร และได้ ไ ปศึ ก ษาที่ ป ระเทศ
พม่านับสิบปี ดังนั้น ผู้เขียนจึงเขียนบทความ
เรื่องนี้เป็นตอนๆ ไป ตามล�ำดับเนื้อหา โดยเริ่ม
ตั้งแต่ การแต่งคัมภีร์ไวยากรณ์บาลี ตั้งแต่สมัย
พุกามเป็นต้นมา จนถึงการศึกษา
ไวยากรณ์บาลีในยุคปัจจุบัน
ประเทศพม่าเป็นประเทศที่
เลื่องชื่อเกี่ยวกับการศึกษาภาษา
บาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวยากรณ์
บาลีซึ่งเป็นพื้นฐานของภาษา ใน
ค�ำน�ำของคัมภีรน์ ริ ตุ ติทปี นี (หน้า กํ)

ตอน

๑

กล่าวว่า ต�ำราไวยากรณ์บาลีท่ีแต่งในพม่าตั้งแต่
สมั ย พุ ก ามเป็ น ต้ น มา เท่ า ที่ ส ามารถหาได้ ใ น
ปัจจุบัน มีทั้งแต่งเป็นภาษาบาลีบ้าง แปลเป็น
ภาษาพม่าที่เรียกว่า นิสสัย (คัมภีร์แปลค�ำต่อค�ำ)
บ้าง แต่งเป็นภาษาพม่าล้วนๆ บ้าง มีจำ� นวนทัง้ สิน้
๓๔๘ ฉบับ จ�ำแนกเป็น
ก. ต�ำราไวยากรณ์บาลีที่แต่งเป็นภาษาบาลี
มี ๑๓๔ ฉบับ
ข. ต�ำ ราไวยากรณ์บาลีที่แปลเป็นนิสสัย มี
๑๓๐ ฉบับ
ค. ต�ำราไวยากรณ์บาลีที่แต่งเป็นภาษาพม่า
มี ๘๔ ฉบับ
นักวิชาการพม่า นิยมแบ่งต�ำราไวยากรณ์บาลี
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ไวยากรณ์ใหญ่ (ภาษาพม่า
เรียกว่า ตะดาจี) คือ ไวยากรณ์ที่มี
สูตรก�ำกับ ได้แก่ กัจจายนไวยากรณ์
และคั ม ภี ร์บริวาร โมคคัลลานไวยา ก ร ณ์ และคั ม ภี ร ์ บ ริ ว าร
สัททนีติปกรณ์ และสัททสังคหะ
คัมภีร์สาสนาลังการ
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๒. ไวยากรณ์นอ้ ย (ภาษาพม่าเรียกว่า ตะดาแหง่) คือ ไวยากรณ์ทไี่ ม่มสี ตู รก�ำกับ ได้แก่ การิกา
สัททัตถเภทจินตา และกัจจายนสาระ เป็นต้น
มีราวๆ ๓๐ กว่าฉบับ
ไวยากรณ์ใหญ่มีกัจจายนไวยากรณ์เป็นต้น
เป็นต�ำราเรียนหลักของนักศึกษาทัว่ ไป ส่วนไวยากรณ์น้อยเป็นต�ำราค้นคว้าที่สรุปความมาจาก
ไวยากรณ์ใหญ่ ปัจจุบันนิยมเรียนเพียง ๒ คัมภีร์
คือ สัททัตถเภทจินตาและกัจจายนสาระ ทั้งสอง
ฉบั บ นี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รของสมาคมเจติ ยั ง คณะที่
ย่างกุ้ง และสมาคมสักยสีหะที่มัณฑะเลย์ ส่วน
ไวยากรณ์น้อยอื่นๆ ไม่นิยมเรียน เพราะอ่านได้
ไม่ยากและมีฎีกาอธิบายความโดยละเอียดเป็น
ส่วนใหญ่
ต� ำ ราไวยากรณ์ บ าลี ฉ บั บ แรกสุ ด ที่ แ ต่ ง ใน
พม่า คือ คัมภีร์การิกา มีคาถาจ�ำนวน ๕๖๘ บท
แสดงสาระไวยากรณ์ตามโครงสร้างและสาระ
ในกัจจายนไวยากรณ์ ตั้งแต่สนธิกัณฑ์ไปจนถึง
กิตกกัณฑ์ ท่านผู้แต่งคือพระธรรมเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าจันสิทธิ (พม่าออกเสียงว่า จันซีตตา
แปลตามศัพท์ว่า จัน = หยาบ, กระด้าง ซีตตา =
ทหาร) ผู้ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๖๐๐ ๑๖๒๘ โดยท่านผู้แต่งพ�ำนักอยู่ที่วัดนันทา ใกล้
ถ�้ำนันทาในพุกาม ซึ่งเป็นวัดพระราชาสร้างถวาย
ในคัมภีร์สาสนาลังการ (หน้า ๙๒) กล่าวว่า หลัง
จากแต่งคัมภีร์นี้เสร็จแล้ว บังเอิญมีพระอรหันต์
หลายรูปเหาะมาจากถ�้ำนันทคูหา ณ ภูเขาคันธมาทน์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ ได้มาจ�ำพรรษาที่วัด
วาโส่ (วัดจ�ำพรรษา) ซึ่งพระราชาสร้างถวาย
และท่านผู้แต่งคัมภีร์นี้ได้อ่านเนื้อหาของคัมภีร์
ให้พระอรหันต์เหล่านั้นฟังอีกด้วย บัณฑิตทั้ง
หลายนิยมยกย่องคัมภีร์นี้ว่าเป็นต�ำราที่สมบูรณ์
ไม่ผิดพลาด

ส�ำหรับต�ำราไวยากรณ์บาลีที่โด่งดังตั้งแต่
สมั ย พุ ก ามจนถึ ง ปั จ จุ บั น ว่ า เป็ น หนึ่ ง ไม่ มี ส อง
ด้ ว ยเนื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม พระไตรปิ ฎ กอย่ า ง
กว้างขวางและละเอียดลึกซึ้ง คือ สัททนีติปกรณ์
แม้คัมภีร์นี้จะอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตจ�ำนวน
มาก แต่คันถรจนาจารย์ ได้เลือกแสดงกฎไวยากรณ์ สั น สกฤตที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระพุ ท ธพจน์
เท่านั้น จึงได้รับการสรรเสริญว่า เป็นไวยากรณ์
บาลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในคัมภีร์แบ่งออกเป็น ๓ ภาค
ตามปาณินิไวยากรณ์ที่แบ่งเป็นสุตตปาฐะ ธาตุ
ปาฐะ และคณปาฐะ ดังนี้
๑. ปทมาลา คือ ล�ำดับบท กล่าวถึงบทนาม
และอาขยาตที่มีใช้จริงในพระไตรปิฎก รวมไปถึง
ข้อยกเว้นต่างๆ ที่มีใช้เป็นส่วนน้อย
๒. ธาตุมาลา คือ ล�ำดับธาตุ กล่าวถึงธาตุ
และความหมายของธาตุ พร้อมทั้งตัวอย่างของ
ธาตุที่ส�ำเร็จรูปเป็นอาขยาตหรือกิตก์ตามสมควร
๓. สุตตมาลา คือ ล�ำดับสูตร กล่าวถึงการ
ประกอบรูปศัพท์ตั้งแต่บทสนธิเป็นต้น ไปจนถึง
บทกิตก์ รวมไปถึงข้อวินจิ ฉัยทางหลักภาษาทีล่ กึ ซึง้

มหาวิสุทธารามสยาดอ

แลดีสยาดอ

๕๖

ท่านผู้แต่งสัททนีติปกรณ์ คือ พระอัคควงศ์
ในรั ช สมั ย พระเจ้ า จะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๗ ๑๗๙๓) ในหนังสือสาสนาลังการ (หน้า ๙๐)
กล่าวว่า ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เมืองพุกาม
มี พ ระเถระผู ้ เชี่ ย วชาญพระไตรปิ ฎ กและหลั ก
ภาษา ๓ รูป คือ พระมหาอัคคบัณฑิต พระอัคคบัณฑิต และพระอัคควงศ์
พระมหาอัคคบัณฑิตมรณภาพในราวพุทธศักราช ๑๗๑๖ ท่านมีศิษย์ผู้แตกฉานรูปหนึ่ง
ชื่อว่า พระอัคคบัณฑิต (ผู้แต่งคัมภีร์โลกุปปัตติปกาสนี) ส่วนพระอัคควงศ์ผู้แต่งสัททนีติปกรณ์
นั้นเป็นหลานของพระอัคคบัณฑิตด้วย และเป็น
ศิ ษ ย์ ข องพระมหาอั ค คบั ณ ฑิ ต หลั ง จากพระอัคควงศ์แต่งสัททนีติปกรณ์แล้ว ได้มีชื่อเสียง
เลื่ อ งลื อ ไปถึ ง ประเทศลั ง กา ท� ำ ให้ พ ระสิ ง หล
เดินทางมาพุ ก าม เพราะได้ยิน เกียรติศัพ ท์ว ่า
พระชาวพุกามเชี่ยวชาญไวยากรณ์ ในขณะนั้น
พระชาวพุ ก ามได้ น� ำ สั ท ทนี ติ ป กรณ์ ม าแสดง
แก่พระสิงหลเหล่านั้น ท�ำให้พวกท่านเหล่านั้น
อัศจรรย์ใจและกล่าวว่า พวกเรายังไม่รู้กฎไวยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นี้
ผู ้ เขี ย นได้ เ กริ่ น น� ำ ต� ำ ราไวยากรณ์ บ าลี ที่
ส�ำคัญที่แต่งในพม่าโดยคร่าวๆ แล้ว ต่อไปนี้จะ
กล่ า วถึ ง การเรี ย นบาลี ม หาไวยากรณ์ ข องชาว
พม่าต่อไป
ต�ำราที่ได้รับความนิยมในการเรียนมากที่สุด
คือ กัจจายนไวยากรณ์ ซึ่งชาวพม่านิยมเรียน
สื บ ทอดกั น มาตั้ ง แต่ ส มั ย พุ ก ามจนถึ ง ปั จ จุ บั น
แม้ในปัจจุบนั ส�ำนักต่างๆ ก็เริม่ สอนด้วยการสอน
กัจจายนไวยากรณ์เ ป็นหลัก นักศึกษาที่เรียน
กัจจายนไวยากรณ์ ต้องเริ่มต้นด้วยการท่องจ�ำ
กัจจายนสูตรก่อน หลังจากท่องจ�ำสูตรได้แล้ว จึง
เรียนรู้การแปลและประกอบรูปศัพท์ตามเนื้อหา
ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์
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อย่างไรก็ตาม ทุกส�ำนักไม่ได้เรียนกัจจายนไวยากรณ์เป็นหลักเสมอไป จึงขอน�ำเสนอการ
เรียนไวยากรณ์ที่แตกต่างในส�ำนักต่างๆ ดังนี้
๑. ส�ำนักนิกายสุธมั มา เป็นนิกายดัง้ เดิมของ
พม่า พระเณรนิกายนี้มักเรียนกัจจายนไวยากรณ์
เป็นหลัก บางส�ำนักบังคับให้ลูกศิษย์ท่องจ�ำวุตติ
(ค�ำอธิบายสูตร) และอุทาหรณ์ (ตัวอย่าง) ของ
กัจจายนไวยากรณ์อีกด้วย กล่าวได้ว่าต้องท่อง
จ�ำกัจจายนไวยากรณ์ทั้งคัมภีร์ทีเดียว
วัดที่มีชื่อเสียงของนิกายนี้ คือ วัดมะโซหยิง
(วัดอโสการาม) เมืองมัณฑะเลย์ แบ่งออกเป็น
วัดมะโซหยิงไต้หอง (วัดอโสการามเก่า) มีพระ
เณรราว ๕๐๐ รูป วัดมะโซหยิงไต้เตต (วัดอโสการามใหม่) มีพระเณรราว ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ รูป
วัดมหาวิสุตาราม เมืองปคุกกู่ มีพระเณรราว
๕๐๐ รูป และวัดบะยาจี (วัดพระใหญ่) เมือง
มัณฑะเลย์ มีพระเณรราว ๕๐๐ รูป เป็นต้น
โดยทั่วไปส�ำนักนิกายสุธัมมาที่เน้นการเรียน
กัจจายนไวยากรณ์เป็นหลัก มักไม่นิยมใช้หนังสือ
ของส�ำนักวัดวิสุทธารามและวัดอื่นๆ แต่นิยมใช้
หนังสือที่แต่งโดยพระในนิกายสุธัมมา อย่างไร
ก็ ต าม ผู ้ ที่ ช อบศึ ก ษาค้ น คว้ า ไวยากรณ์ มั ก ไม่
ยึดติดว่า เป็นต�ำราของนิกายไหน แต่เน้นทีเ่ นือ้ หา
ของคัมภีร์เป็นหลัก ต�ำรานิสสัยของกัจจายนไวยากรณ์มีทั้งหมดราว ๒๐ ฉบับ ฉบับที่นิยมใช้
มากในปัจจุบัน มี ๔ ฉบับ คือ
ก. กัจจายนนิสสัย ฉบับวัดนันจอง (วัด
พระราชวั ง ) ฉบั บ นี้ เขี ย นตามวิ ธี ป ระกอบรู ป
ศัพท์ในคัมภีร์นยาสะ มีการตั้งชื่ออักษร สระ
และพยัญชนะเป็นต้นทีละศัพท์ แล้วจึงกล่าวถึง
วิธีสนธิหรือนามเป็นต้น ท�ำให้เสียเวลาในการ
ประกอบรูปศัพท์มาก ในปัจจุบันฉบับนี้ไม่เป็นที่
นิยมใช้เหมือนในสมัยก่อน
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ข. กัจจายนนิสสัย ฉบับวัดตองเลโลง (วัด
ภูเขาสี่ลูก) ฉบับนี้กล่าวถึงวิธีประกอบรูปศัพท์
โดยย่อ ไม่เยิ่นเย้อพิสดารเหมือนฉบับวัดนันจอง
แต่ เ น้ น กล่ า วถึ ง ค� ำอธิ บ าย ที่ น� ำ มาจากคั ม ภี ร ์
นยาสะและสุตตนิทเทสเป็นหลัก ท�ำให้ไม่เป็นที่
นิยมของนักศึกษาโดยทั่วไป
ค. กัจจายนนิสสัย ฉบับตะปเยกัน ฉบับนี้
กล่าวถึงวิธีประกอบรูปศัพท์โดยย่อเช่นเดียวกัน
แต่มีจุดเด่นที่ท่านผู้แต่งเชี่ยวชาญสันสกฤต จึง
น�ำข้อความจากปาณินิไวยากรณ์และกาตันตระ
เป็นต้น มาอธิบายความในกัจจายนไวยากรณ์ได้
อย่างชัดเจน
ท่านผู้แต่งคัมภีร์นี้ชื่อ พระอุกกังสาจาระ
พ�ำนักอยู่ที่วัดมหาธัมมิการาม เมืองตะปเยกัน
(สระหว้า) ชาวพม่าจึงเรียกว่า ตะปเยกันสยาดอ
(ท่านอาจารย์ตะปเยกัน) ตามชื่อเมือง ท่านเป็น
ศิ ษ ย์ ข องพระวิ สุ ท ธาจาระ (มหาวิ สุ ท ธาราม
สยาดอ) อดี ต พระสั ง ฆราชของนิ ก ายชเวจิ น
ต� ำ ราเล่ ม นี้ เ ป็ น ที่ นิ ย มของนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบ
สมาคมเจติยังคณะแห่งเมืองย่างกุ้ง และสมาคม
สั ก ยสี ห ะแห่ ง เมื อ งมั ณ ฑะเลย์ อี ก ด้ ว ย เพราะ
อธิบายความโดยอิงอาศัยพาลาวตาร ปทรูปสิทธิปกรณ์ นยาสะ และสุตตนิทเทสเป็นต้น อย่าง
บริบูรณ์
ฆ. กัจจายนภาสาฎีกา คือ ฎีกาของกัจจายนไวยากรณ์ที่แต่งด้วยภาษาของตน ค�ำว่า
ภาสาฎีกา มาจากค�ำฮินดีว่า ภาษาฏีกา เป็นฎีกา
ที่ อ ธิ บ ายความจากต� ำ ราสั น สกฤตด้ ว ยภาษา
ของตน ท่านผู้แต่งภาสาฎีกาชอบค�ำนี้ จึงใช้ค�ำนี้
เป็นชื่อหนังสือทุกเล่มที่ท่านแต่งกว่า ๖๐ ฉบับ
ผูแ้ ต่งกัจจายนภาสาฎีกา คือ พระชนกาภิวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดคันธาราม เมืองอมรปุระ คัมภีรน์ ี้
มีลีลาการเขียนคล้ายกับกัจจายนนิสสัย ฉบับ

พระชนกาภิวงศ์

ตะปเยกัน แต่ตัดทอนข้อความจากสันสกฤตที่
ไม่ ส� ำ คั ญ ออกไป และเขี ย นเป็ น ส� ำ นวนใหม่ ที่
อ่านเข้าใจง่ายส�ำหรับคนในยุคปัจจุบัน ฉบับนี้
จึงถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะเขียนต�ำรา
ภาษาได้สละสลวยเข้าใจง่าย
แม้ว่าต�ำราภาสาฎีกาจ�ำนวนมากของพระชนกาภิวงศ์ เช่น กัจจายนภาสาฎีกา รูปสิทธิภาสาฎีกา เป็นต้น จะได้รับความนิยมและจ�ำหน่ายได้
มากที่สุด แต่คัมภีร์ดังกล่าวก็ไม่เป็นที่ยอมรับของ
นักวิชาการบางท่าน หลวงพ่อธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เคยเล่าให้ฟงั ว่า ในสมัยของ
พระโกสัลลาภิวงศ์ ผู้แต่งปทรูปสิทธินิสสัยใหม่
ถ้าท่านพบว่านักเรียนน�ำหนังสือกัจจายนภาสาฎีกาหรือรูปสิทธิภาสาฎีกามาอ่าน ท่านจะห้าม
แล้วบอกว่าให้น�ำไปโยนทิ้ง ผู้เขียนเคยศึกษา
คัมภีรท์ งั้ สองนีโ้ ดยละเอียดแล้วพบว่า แม้วา่ ต�ำรา
ฉบับนีจ้ ะอธิบายความได้กระจ่างชัดเจน แต่กเ็ ป็น
เพียงค�ำอธิบายเนื้อหาในส่วนที่ง่ายเท่านั้น ถ้า
เป็นเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้ง ท่านผู้แต่งมักอธิบาย
ผิดหลักภาษาไว้เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้นกั วิชาการ
บางท่านไม่ยอมรับต�ำราดังกล่าว
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ตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ เช่น อุปจาระ
หรือส�ำนวนทางภาษาที่ยกลักษณะของสิ่งหนึ่ง
ขึ้นไว้ในอีกสิ่งหนึ่ง เช่น การณูปจาระ คือ การ
ยกเหตุขึ้นไว้ในผล จัดเป็นการกล่าวถึงเหตุ แต่
มุ่งให้หมายถึงผล หรือผลูปจาระ คือ การยกผล
ขึ้นไว้ในเหตุ จัดเป็นการกล่าวถึงผล แต่มุ่งให้
หมายถึงเหตุ ต�ำราภาสาฎีกามักอธิบายเรื่องนี้
สลับกัน ศัพท์ทคี่ วรเป็นการณูปจาระ ท่านก็อธิบาย
ผิดว่าเป็นผลูปจาระ หรือศัพท์ทคี่ วรเป็นผลูปจาระ
ท่านก็อธิบายผิดว่าเป็นการณูปจาระ เป็นต้น
ขอยกตัวอย่างการณูปจาระและผลูปจาระ
ในเรื่องนี้ คือ ตัวอย่างของการณูปจาระ เช่น
ปทีโป สชฺฌายติ (ประทีปย่อมสาธยาย) ค�ำว่า
ปทีโป (ประทีป) แม้จะกล่าวถึงเหตุคือประทีป
แต่เจตนาหมายถึงผล คือบุคคลผู้อาศัยประทีป
สาธยาย
ส่วนตัวอย่างของผลูปจาระ เช่น โอทโน
ปจฺ จ เต (หุ ง ข้ า ว) ตามปกติ แ ล้ ว คนทั่ ว ไปจะ
หุงข้าวสาร ไม่ใช่หุงข้าวสุก แต่ โอทน ศัพท์มี
ความหมายว่า “ข้าวสุก” ส่วน ตณฺฑุล ศัพท์มี
ความหมายว่า “ข้าวสาร” ความหมายที่แท้จริง
ของประโยคนี้ก็คือ “หุงข้าวสาร” การใช้ค�ำใน
ลักษณะนี้จึงเป็นการพูดถึงข้าวสุกที่เป็นผลของ
ข้าวสาร แต่เจตนาหมายถึงข้าวสารที่เป็นเหตุ
๒. ส�ำนักวัดวิสุทธาราม วัดนี้อยู่ในนิกาย
ชเวจิน มีสาขาอยู่ทั่วไปในเมืองต่างๆ ของพม่า
ทางวัดจะสอนไวยากรณ์โดยเน้นคัมภีร์กัจจายนสุ ต ตั ต ถะเป็ น หลั ก คั ม ภี ร ์ กั จ จายนสุ ต ตั ต ถะ
เป็ น ไวยากรณ์ ที่ ใช้ กั จ จายนสู ต ร แต่ มี ค� ำ แปล
สู ต รเป็ น ภาษาพม่ า และอุ ท าหรณ์ ก็ ต ่ า งจาก
อุทาหรณ์ในกัจจายนไวยากรณ์ เพราะท่านผู้
แต่งคัมภีร์นี้เห็นว่าผู้แต่งวุตติและอุทาหรณ์ของ
กัจจายนไวยากรณ์เป็นคนละคนกับผู้แต่งสูตร
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ท่านจึงแปลสูตรตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม ไม่
แปลสูตรตามวุตติของกัจจายนไวยากรณ์ และ
น� ำ อุ ท าหรณ์ ที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมมาแสดงไว้ ใ น
คัมภีร์นี้
ท่านผู้แต่งคัมภีร์นี้ คือ พระวิสุทธาจาระ
(มหาวิสุทธารามสยาดอ) อดีตพระสังฆราชของ
นิกายชเวจิน ท่านพ�ำนักอยู่ที่วัดมหาวิสุทธาราม
เมื อ งมั ณ ฑะเลย์ มี ชื่ อ เสี ย งปรากฏเลื่ อ งลื อ ใน
สมัยนั้นว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญบาลีและสันสกฤต
ต�ำราบาลีชิ้นโบว์แดงที่ท่านแต่ง คือ ฉันโทมัญชรี
ซึ่งปริวรรตมาจากฉันโทมัญชรี ภาษาสันสกฤต
และธาตวัตถสังคหะ ซึ่งแต่งประมวลธาตุ และ
อรรถของธาตุไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน
ท่านมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระเจ้ามินดง และอยู่
ร่วมสมัยกับแลดีสยาดอ (พระญาณธชะ)
นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นคั ม ภี ร ์ กั จ จายนสุ ต ตั ต ถะ
ต้องท่องจ�ำสูตร ค�ำแปลสูตรภาษาพม่า และ
อุทาหรณ์พร้อมค�ำแปล อีกทั้งต้องฝึกประกอบ
รู ป ศั พ ท์ ต ามสู ต รของกั จ จายนไวยากรณ์ ต าม
ค�ำแนะน�ำของผู้สอน คัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะ
มีต�ำราประกอบการเรียนหลายฉบับ เช่น กัจจายนสุตตัตถคัณฐิ แต่งโดยพระอัคคธัมมาภิวงศ์
การประกอบรูปศัพท์ตามกัจจายนสุตตัตถะ แต่ง
โดยพระนาคะ และกัจจายนสุตตัตถฎีกา แต่ง
โดยพระโกสัลลาภิวงศ์ ทั้งสามรูปนี้เป็นศิษย์ของ
พระวิสุทธาจาระ
๓. ส� ำ นั ก วั ด แลดี ส� ำ นั ก นี้ เ น้ น การเรี ย น
ปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นหลัก พระญาณธชะ (แลดี
สยาดอ) เห็นว่า การเรียนกัจจายนไวยากรณ์เป็น
วิธีเรียนที่ล้าสมัย เพราะกัจจายนไวยากรณ์แต่ง
ตามสูตรที่เน้นการตามมาของบทจากสูตรก่อน
ไปสูตรหลัง ไม่เน้นการประกอบรูปศัพท์ ท�ำให้
เข้าใจการประกอบรูปศัพท์ได้ยาก โดยทั่วไปกว่า
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จะประกอบรูปศัพท์ได้ ก็ต้องใช้เวลาเรียนหลาย
สูตรก่อน บางศัพท์อาจต้องเรียนหลายสิบสูตร
จึ ง จะประกอบรู ป ศั พ ท์ ไ ด้ นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษา
กัจจายนไวยากรณ์จะต้องท่องการประกอบรูป
ศัพท์อีกด้วย จึงจะท�ำให้จ�ำได้ แต่ปทรูปสิทธิปกรณ์ เ ป็ น ต� ำ ราที่ เ น้ น การประกอบรู ป ศั พ ท์
โดยน� ำ กั จจายนสู ต รมาล�ำดับใหม่ให้เรียนง่าย
ดังนั้น วัดแลดีจึงเน้นการสอนปทรูปสิทธิปกรณ์
เป็นหลักตั้งแต่เริ่มเรียนไวยากรณ์
ในหนังสือประมวลถามตอบของแลดีสยาดอ
(เล่ม ๒ หน้า ๓๙๙) กล่าวว่า ท่านเห็นว่า คนที่
ฆ่าหมู ปลา หรือไก่ เป็นต้น ไม่ใช่นกั ฆ่าอย่างแท้จริง
แต่คนที่สอนกัจจายนไวยากรณ์และคัมภีร์บริวาร
จึงได้ชื่อว่านักฆ่า เพราะฆ่านักเรียนด้วยเวลา
ที่เสียไป บางรูปเรียนหนักจนกระทั่งเสียชีวิตบ้าง
เกิดโรคจนทุพพลภาพบ้าง หรือเบื่อหน่ายจนลา
สิ ก ขาไปบ้ า ง ผู ้ ที่ เ คยศึ ก ษาปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ์
มาก่อน มักเห็นความแตกต่างระหว่างปทรูปสิทธิปกรณ์กับกัจจายนไวยากรณ์ว่า กัจจายนไวยากรณ์เน้นการประกอบรูปศัพท์ก็จริง แต่วิธี
การน� ำ เสนอเป็ น สิ่ ง ที่ สั บ สนเข้ า ใจยาก กฎ
ไวยากรณ์ ที่ ส� ำ คั ญ ทาง
ภาษาก็ ต าม ล� ำ ดั บ บทที่
เรียกว่า ปทมาลา ก็ตาม
ล�ำดับธาตุที่เรียกว่า ธาตุ
มาลา ก็ตาม ไม่มกี ล่าวไว้
ในกัจจายนไวยากรณ์เลย
ดั ง นั้ น ผู ้ ที่ เ คยศึ ก ษา
กั จ จายนไวยากรณ์ ม า
ก่ อ น จึ ง ไม่ มี ค วามรู ้
เที ย บเท่ า กั บ ผู ้ ที่ ศึ ก ษา
ปทรูปสิทธิปกรณ์

ในสมั ย ของแลดี ส ยาดอนั้ น ท่ า นบั ญ ญั ติ
กฎห้ า มไม่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาน� ำ กั จ จายนไวยากรณ์
เข้ามาในส�ำนักโดยเด็ดขาด ท่านคงจะเกรงว่า
นั ก เรี ย นอาจจะแอบอ่ า นกั จ จายนไวยากรณ์
ก็เป็นได้ จึงออกค�ำสั่งห้ามไว้เช่นนี้ ต่อมาศิษย์เอก
ของท่านชื่อว่า นายมองจี (พม่าเรียกว่า แลดี
ปัณฑิตะ อู มองจี) มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วรรณคดี ได้เป็นกรรมการออกข้อสอบบาลีสนาม
หลวงของพม่า ในเวลาที่ท่านชราภาพแล้ว ได้พบ
กัจจายนไวยากรณ์แล้วน�ำมาออกข้อสอบนั่นเอง
แลดีสยาดอให้ความส�ำคัญกับปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นอย่างมาก ท่านให้สอนคัมภีร์นี้ในวัด
ของท่านเป็นประจ�ำตลอดทั้งปี ในขณะที่คัมภีร์
อื่ น มี ก ารสอนเพี ย งครั้ ง คราว ท่ า นเห็ น ว่ า การ
ศึ ก ษากั จ จายนไวยากรณ์ โ ดยอาศั ย ค� ำ อธิ บ าย
ในคัมภีร์นยาสะ, นยาสปทีปิกาซึ่งเป็นฎีกาเก่า
ของนยาสะ, นิรุตติสารมัญชูสา ซึ่งเป็นฎีกาใหม่
ของนยาสะ, สุตตนิทเทส และกัจจายนวัณณนา
เป็นวิธีการเรียนที่ล้าสมัยและเสียเวลา แต่การ
เรี ย นปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ์ เ ป็ น เบื้ อ งแรกจะท� ำ ให้
นักเรียนเข้าใจหลักภาษาได้รวดเร็ว
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แนวการศึ ก ษาของส� ำ นั ก แลดี ที่ ก ล่ า วมานี้
ปรากฏในยุคของแลดีสยาดอและศิษย์ของท่าน
ต่อมากาลเวลาผ่านไปกว่าร้อยปี ทราบว่าปัจจุบนั
ส�ำนักแลดีสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ได้สอน
ปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นหลักเหมือนในสมัยก่อน แต่
สอนกัจจายนไวยากรณ์เป็นหลักตามขนบนิยม
ทัว่ ไป ผูเ้ ขียนเห็นว่า ถ้าผูส้ อนไวยากรณ์ขาดความ
เข้ า ใจปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ์ เ ป็ น อย่ า งดี ก็ ไ ม่ อ าจ
สอนคัมภีร์นี้ให้ลูกศิษย์ของตนได้
๔. ส�ำนักแถบเมืองมะละแหม่งหรือเมาะ
ล�ำเลิง ส�ำนักนี้อยู่ในรัฐมอญของพม่า ได้นิยม
สอนคัมภีร์พาลาวตารเป็นหลัก ด้วยเห็นว่า แม้
ปทรูปสิทธิปกรณ์จะเป็นต�ำราที่เรียนง่าย แต่มี
เนื้อหากว้างขวาง ท�ำให้จ�ำยาก จึงเน้นการสอน
คัมภีร์พาลาวตาร ซึ่งสรุปความจากปทรูปสิทธิปกรณ์ แต่มีเนื้อหาน้อยกว่า ๒๐ เท่า เมื่อเรียน
คัมภีร์นี้แล้วไปเรียนปทรูปสิทธิปกรณ์ต่อ ก็จะ
ท�ำให้เข้าใจไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ตามปกติ
การสอนคัมภีรพ์ าลาวตารต้องใช้เวลาราว ๖ เดือน
ส่วนการสอนปทรูปสิทธิปกรณ์ต้องใช้เวลา ๒ ปี
ถึง ๒ ปีครึ่งเป็นอย่างน้อย
เป็นความจริงที่ว่า การศึกษาคัมภีร์พาลาวตารไม่ อ าจท� ำ ให้ เชี่ ย วชาญไวยากรณ์ บ าลี ไ ด้
เพราะเนื้อหาในคัมภีร์นี้มีน้อยกว่าปทรูปสิทธิปกรณ์ ๒๐ เท่า แต่เมื่อศึกษาคัมภีร์น้ีแล้วไป
ศึกษาปทรูปสิทธิปกรณ์ต่อ ก็อาจท�ำให้เรียนรู้
ได้เร็ว ปัจจุบันมีต�ำราแปลและอธิบายพาลาวตาร
และปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ์ โ ดยละเอี ย ด ผู ้ ที่ ศึ ก ษา
คั ม ภี ร ์ พ าลาวตารมาแล้ ว อาจศึ ก ษาค้ น คว้ า
ปทรูปสิทธิปกรณ์เองได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเรียน
จากส� ำ นั ก ของครู เพราะมี เ นื้ อ หาคล้ า ยคลึ ง
กันมาก
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แม้ คั ม ภี ร ์ พ าลาวตารจะสรุ ป เนื้ อ หาจาก
ปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นหลัก แต่ท่านผู้แต่งก็มีไพ่
ตาย  (Trump Card)  ทที่ ำ� ให้นกั ภาษาต้องแปลกใจ
อย่างน่าทึ่ง ยกตัวอย่างเช่น สูตรว่า อนุปทิฏานํ
วุตฺตโยคโต (สนธิที่มิได้แสดงไว้ พึงทราบตามการ
ประกอบกั บ สนธิ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ) ตามวุ ต ติ
ของกั จ จายนไวยากรณ์ แ ละปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ์
กล่าวว่า สูตรนี้เป็นอติเทสสูตรที่กล่าวชี้แจงว่า
หากพบอุ ท าหรณ์ ใ ดก็ ต ามที่ มิ ไ ด้ แ สดงไว้ ให้
ปฏิ บั ติ ต ามกฎที่ แ สดงไว้ แ ล้ ว ด้ ว ยการใช้ สู ต ร
ในกัจจายนไวยากรณ์ แต่คัมภีร์พาลาวตารกล่าว
ว่า สูตรนี้เป็นมหาสูตร ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง
สามารถให้ส�ำเร็จรูปศัพท์ได้ไม่จ�ำกัดวิธี โดยขึ้น
อยู ่ กั บ อุ ท าหรณ์ เ ป็ น หลั ก เหมื อ นมหาสู ต รใน
คัมภีร์ปาณินิ (อัธยายะ ๖ ปาทะ ๓ สูตร ๑๐๙)
ว่า ปิโสทราทีนิ ยโถปทิฏฺ (กลุ่มศัพท์มี ปิโสทร
เป็นต้น พึงให้สำ� เร็จตามอุทาหรณ์ทแี่ สดงไว้) [มีรปู
สันสกฤตว่า ปฤโษทราทีนิ ยโถปทิษฺฏมฺ.] และ
เหมือนมหาสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (กัณฑ์
ที่ ๑ สูตร ๔๗) ว่า ตทมินาทีนิ (รูปว่า ตทมินา
เป็นต้น บุคคลพึงให้ส�ำเร็จได้)
นอกจากนั้น การกกัณฑ์ของพาลาวตาร
มีเนื้อหาละเอียดมากกว่าการกกัณฑ์ของปทรูปสิทธิปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวาจจะ คือ
เนื้อความที่ถูกวาจกกล่าวถึง ได้แก่ การก ๖ และ
สามี รวมทั้งเรื่องวาจกะ คือ ศัพท์แสดงเนื้อความ
ได้แก่ สมาส ตัทธิต อาขยาต และกิตก์ เรือ่ งทัง้ สอง
อย่างนี้มีกล่าวไว้โดยพิสดารในคัมภีร์นี้เป็นครั้ง
แรก ต่ อมาจึงมีกล่าวถึงในคัมภีร์ไวยากรณ์น้อย
ทีแ่ ต่งเป็นคาถาอืน่ ๆ เช่น กัจจายนสาระ สัททัตถเภทจินตา และวาจจวาจกะ เป็นต้น
ส�ำนัก ส�ำคัญที่สอนคัมภีร์พาลาวตาร มาช้า
นานตั้ง แต่สมัยที่มีกษัตริย์ปกครองประเทศ คือ
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วัดต่องปอก เมืองมะละแหม่ง วัดนี้สืบทอดการ
สอนคัมภีรพ์ าลาวตารมานับร้อยกว่าปี มีหลักฐาน
กล่าวว่า พระสิงหลนามว่า พระพุทธทัตตะ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดอัคคาราม จังหวัด
บาลังโกดา ประเทศลังกา ได้เคยศึกษาคัมภีร์พาลาวตารที่วัดต่องปอกในขณะเป็นสามเณร และ
ในขณะนั้ น มีสามเณรสิงหลจากประเทศลังกา
มาศึกษา คั มภีร์นี้และคัมภีร์อื่นๆ ที่วัดนี้จ�ำนวน
หลายสิบรูป ส่งผลให้พระเณรพม่าที่อยู่ในส�ำนัก
นี้สามารถพูดและอ่านภาษาสิงหลได้ เพราะอยู่
คลุกคลีกับพระเณรชาวสิงหลนั่นเอง
ท่านพระพุทธทัตตะ เป็นศิษย์ของพระธัมมาธาระ ผู้ได้รับสมณศักดิ์จากพระเจ้าตีปอว่า ตีปอมหาราชคุ รุ สัทธัมมวังสปาละ สิริธัมมธารเถระ
โดยท่าน ไ ด้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในค�ำน�ำภาษาบาลี
ของหนังสืออภิธานัปปทีปิกา ฉบับแปลพม่าและ
อังกฤษ (หน้า ๓) ท่านรูปนี้เป็นผู้ช�ำระคัมภีร์ชิน
กาลมาลีปกรณ์ของไทย และส่งไปให้สมาคมบาลี
ปกรณ์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิมพ์เป็น
ภาษาบาลี อักษรโรมัน อีกทั้งได้แปลเป็นภาษา
สิงหล พิมพ์คู่กับภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘
ต่อมาพระจักกปาละ อัครมหาบัณฑิต อดีต
เจ้าอาวาสวัดต่องปอก (วัดทางขึ้นเขา)
เมืองมะละแหม่ง ชาวพม่ามักเรียกว่า
ต่องปอกสยาดอ (พระอาจารย์วัด
ต่องปอก) ตามชื่อวัด ได้แต่งคัมภีร์
แปลและอธิบ ายพาลาวตาร โดย
ละเอียด ชื่อว่า พาลาวตารคัณิปทัตถวินจิ ฉยสาระ  ซงึ่ เรียกย่อๆ ว่า

พาลาวตารคัณฐิ ท่านรูปนี้เคยอยู่วัดเดียวกับ
พระพุทธทัตตะและพระเณรชาวสิงหลจ�ำนวน
มาก จึงสามารถอ่านต�ำราสิงหลได้เป็นอย่างดี
และได้แต่งคัมภีร์นี้ด้วยหวังว่าจะให้เป็นคู่มือ
การเรียนการสอนของพาลาวตาร โดยอาศัย
ฉบับแปลและอธิบายภาษาสิงหลหลายฉบับ
คือฉบับวัดกัลยาณี, ฉบับโอกันทโปละ, ฉบับ
พาลาวตารสุคัณฐิสาระ, ฉบับพาลาวตารปุจฉา
วิสัชชนา, ฉบับพาลาวตารสังคหะ และฉบับ
พาลาวตารสุตตนิทเทส นอกจากนั้น ยังอาศัย
พาลาวตารฎีกาเก่า และฎีกาใหม่ของพาลาวตาร
อีกด้วย ท�ำให้มีเนื้อความละเอียดบริบูรณ์
แม้วัดต่องปอกจะสืบทอดการเรียนการสอน
คัมภีร์พาลาวตารมานานกว่าร้อยปี แต่ทุกสิ่งก็
ตกอยู่ในวังวนของไตรลักษณ์ ในปัจจุบันทราบว่า
แทบไม่มีการเรียนการสอนคัมภีร์นี้ ที่ส�ำนักดังกล่าว
อีกแล้ว นอกจากนั้น แม้ส�ำนักต่างๆ ในพม่าที่
เคยเรียนพาลาวตารเป็นหลัก ก็พากันไปเรียน
กัจจายนไวยากรณ์ตามขนบนิยมแทน
๕. ส�ำนักคันธาโยง ส�ำนักนี้เป็นวัดของ
พระชนกาภิ ว งศ์ ผู้แต่งภาสาฎีกา วัดนี้มีนามว่า
คันธาโยง (บาลีเรียกว่า วัดคันธาราม) อยู่ที่เมือง
อมรปุระ ต่อมามีส�ำนักสาขาทั่วประเทศตามที่
ศิษย์ของส�ำ นักนี้ไปพ�ำนักอยู่ จึงตั้งชื่อวัดตามชื่อ
ของส�ำนักที่ตนเคยศึกษาเล่าเรียนมาก่อน
ส�ำนักนี้เห็นว่าการเริ่มเรียนกัจจายนไวยากรณ์เป็นสิ่งที่เข้าใจยากส�ำหรับนักเรียนใหม่
พระชนกาภิวงศ์จึงแต่งไวยากรณ์ย่อที่เรียกว่า
พืน้ ฐานไวยากรณ์ (อะเชปยุตะดา) เป็นภาษาพม่า
คล้ายๆ กับบาลีไวยากรณ์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
นั่นเอง แต่มีเนื้อหาละเอียด

๕๖

ศาลากลางส�ำหรับท�ำวัตรสวดมนต์
ของวัดมหาวิสุทธาราม

มากกว่า และมีตัวอย่างการแปลและผูกประโยค
บาลีอีกด้ว ย ห ลังจากนักเรียนได้ศึกษาพื้นฐาน
ไวยากรณ์แล้ ว จึงไปศึกษากัจจายนไวยากรณ์
สืบต่อไป
อันที่จริง ปทรูปสิทธิปกรณ์แม้จะเป็นต�ำรา
ทีด่ เี ลิศเพียงใด ก็ไม่อาจทวนกระแสของกัจจายนไวยากรณ์ได้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ คัมภีร์นี้
เกือบจะเรียกว่า สูญพันธุ์ ไปจากวรรณกรรม
อีกด้วย โชคดีที่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีพระเถระ
๒ รูป ผูแ้ ตกฉานภาษาบาลีและไตรปิฎก และมีชอื่
เสียงเลื่องลือทั่วประเทศ คือ พระวิสุทธาจาระ
(ชาวพม่าเรียกว่า มหาวิสุทธารามสยาดอ) อดีต
เจ้าอาวาสวัดวิสุทธาราม เมืองมัณฑะเลย์ และ
พระญาณธชะ (ชาวพม่าเรียกว่า แลดีสยาดอ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแลดี เมืองโมงยวา พระเถระ
ทั้ ง สองรู ป นี้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของปทรู ป สิ ท ธิ ปกรณ์ จึงให้ความส�ำคัญกับการสอนคัมภีร์นี้ใน
วัดของท่าน
ตามแนวการสอนของส�ำนักวิสุทธาราม ผู้ที่
เรี ย นและท่ อ งจ� ำ กั จ จายนสุ ต ตั ต ถะแล้ ว ต้ อ ง
ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ์ โ ดยละเอี ย ด
ส่ ว นตามแนวการสอนของส� ำนั ก แลดี ผู ้ เรี ย น
สามารถเริ่มต้นด้วยการเรียนปทรูปสิทธิปกรณ์
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โดยตรง ปัจจุบันในการสอบบาลีสนามหลวงของ
พม่า มีการบรรจุปทรูปสิทธิปกรณ์ไว้ในหลักสูตร
ทุกชั้น ตั้งแต่มูลตัน (ชั้นพื้นฐาน) ปถมแหง่ตัน
(ชั้นเล็ก) ปถมลัดตัน (ชั้นต้น) ปถมจีตัน (ชั้นสูง)
โดยแบ่งเป็นกัณฑ์ๆ ไปตามชั้นต่างๆ จนครบ
๗ กัณฑ์ คือ สนธิกัณฑ์ นามกัณฑ์ การกกัณฑ์
สมาสกัณฑ์ ตัทธิตกัณฑ์ อาขยาตกัณฑ์ และ
กิตกกัณฑ์
นอกจากสนามสอบของรัฐบาลที่มีการสอบ
๕ ชั้น คือ มูลตัน (ชั้นพื้นฐาน) ปถมแหง่ตัน
(ชั้นเล็ก) ปถมลัดตัน (ชั้นต้น) ปถมจีตัน (ชั้นสูง)
และธัมมาจริยตัน (ชั้นธรรมาจริยะ) สนามสอบ
ของเอกชนคือสมาคมเจติยงั คณะของย่างกุง้ และ
สมาคมสักยสีหะของมัณฑะเลย์ ก็เน้นปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นหลักในวิชาไวยากรณ์ กล่าวได้ว่า
ผู้ที่จะสอบสมาคมทั้งสองแห่งนี้ แม้ว่าส่วนใหญ่
จะสอบได้ ชั้ น ปถมจี ตั น หรื อ ชั้ น ธั ม มาจริ ย ตั น
มาแล้ว ก็ต้องมาเริ่มเรียนปทรูปสิทธิปกรณ์ใหม่
โดยละเอียดอีกรอบหนึ่ง เพราะการเรียนตาม
หลักสูตรของรัฐบาลนั้นมีวิชาหลากหลาย ตั้งแต่
ชั้นแรกต้องเรียน ๕ วิชาเป็นอย่างน้อย ท�ำให้
นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่อาจเรียนปทรูปสิทธิปกรณ์
โดยละเอียดในชั้นเรียนได้ ส่วนใหญ่มักจะเก็ง
ข้ อ สอบแล้ ว ท่ อ งจ� ำ เฉพาะแห่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า น่ า จะ
ออกข้อสอบ ส่งผลให้นักศึกษาที่สอบในชั้นต่างๆ
ของรัฐบาลไม่อาจเข้าใจปทรูปสิทธิปกรณ์อย่าง
ถ่องแท้ได้
ผู ้ เขี ย นได้ เขี ย นเรื่ อ งการศึ ก ษาไวยากรณ์
บาลีในพม่าโดยย่อแล้ว ต่อไปจะกล่าวถึงประวัติ
คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีที่ส�ำคัญ รวมไปถึงจุดเด่น
และจุดด้อยของแต่ละคัมภีร์ตามความเห็นของ
ผู้เขียน เพื่อประเทืองปัญญาแก่ผู้สนใจใฝ่รู้ โดย
เริ่มตั้งแต่ กัจจายนไวยากรณ์เป็นต้นไป

ในประสบการณ์

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ. ๙

ประสบการณ์สอบสนามบาลี

ตอน

๑๑

ที่มา ความส�ำคัญของพระไตรปิฎกภาษาบาฬี
ต้องเอาพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเป็นหลัก
เราต้องเอาพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเป็น
หลัก พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ถือว่าเป็น
หนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยตั้งแต่มีการจารึก
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมา ซึ่งเดิมที ภาษา
บาลีนี้เป็นภาษาเสียง คือ ใช้พูด ใช้ฟัง อย่างเดียว
ไม่มีตัวอักษรเป็นสื่อในการใช้อ่าน ในการใช้ดูแต่
อย่างใด
ต่อมาภายหลัง (ช่วงตอนท�ำสังคายนาพระ
ไตรปิ ฎ ก ครั้ ง ที่ ๔) พระเถระที่ มี ส ่ ว นในการ
ประชุมท�ำสังคายนาในครั้งนั้น ท่านได้มองการณ์
ไกลว่า ต่อไปในอนาคตกาล ผู้คนส่วนใหญ่ หรือ
มนุษย์ส่วนใหญ่ จะขาดศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา สิ่งดังกล่าวเหล่านี้ จะน้อยลงๆ เป็นเหตุ
ให้ ม นุ ษ ย์ ใ นยุ ค หลั ง เมื่ อ ฟั ง ค� ำ สอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีล้วนๆ แล้ว โอกาสที่จะ
ฟังออก – เข้าใจ – จ�ำได้ – บอกต่อ – สอนต่อได้
ก็จะเป็นเรื่องยาก

พระมหาเถระเหล่านั้น ท่านจึงได้ตกลงร่วม
กันว่า ตั้งแต่สังคายนาครั้งที่ ๔ เป็นต้นไปนั้น
จะเริ่มต้นจารึกพระไตรปิฎกให้เป็นลายลักษณ์อักษรกันไว้ นัน่ แปลว่า หนังสือพระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาบาลี เป็นหนังสือที่เก่าแก่ ล�้ำค่าที่สุดและ
เป็ นหนั ง สื อ ฉบั บ เดี ย วในโลก ที่ ผู ้ บั น ทึ ก เป็ น
พระภิกษุอรหันตสาวกล้วนจ�ำนวน ๕๐๐ รูป

เดิมทีก่อนหน้านั้น ไม่มีอักษรใดๆ ถึงมีอยู่
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ เพราะบุคคลโดยเฉพาะพระ
ภิกษุในขณะนัน้ ท่านฟังออก เข้าใจ จ�ำได้ บอกต่อ
ได้ สอนต่อได้   สืบทอดได้ เผยแพร่ได้ โดยการ
ใช้ภาษาพูด บอกต่อๆ กันมา (มุขปาฐะ)
แสดงว่า เมื่อคณะพระเถระที่ได้ร่วมกันท�ำ
สังคายนาครั้งที่ ๔ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า
จะต้องมีการจารึกจากเสียงสดๆ จากความทรงจ�ำ
และความเข้ า ใจของคณะกรรมการสั ง คายนา
ทุกรูป อันดับแรก อย่างแน่แท้ ท่านก็ต้องปรึกษา
กันก่อนเลยว่า จะเลือกใช้อักษรใดในการจารึก
นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญมาก
แม้ก่อนหน้านั้น อักษรไม่มีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้ แต่ตอนนี้มีความจ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้
อักษรในการจารึกพระพุทธด�ำรัส ท่านทั้งหลาย
จึงต้องใช้ความตั้งใจอย่างแท้จริง ที่จะรักษาค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้าไว้ เพื่อไม่ให้สูญหายไปจาก
จิตใจของมวลมนุษย์ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ตัวอักษร
ในการจารึก อักษรเป็นสื่อที่จ�ำเป็นจึงนับว่า ไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ ภายหลังจากที่ท�ำการจารึกส�ำเร็จแล้ว

ยังต้องมีการตรวจทานต้นฉบับอีกถึง ๑๐๐ ครั้ง
ทีเดียว
ดูซิว่า คณะพระเถระทุกท่านเสียสละและ
ทุ่มเทขนาดไหน
ค�ำว่า “สังคายนา” ไม่ใช่การปรับปรุง แก้ไข
ของเดิม แต่เป็นค�ำที่มีความหมายว่า การเทียบเคียงกัน ด้วยการสวด หรือการสวดการออกเสียง
ร่วมกัน โดยการประชุมปรึกษาร่วมกันโดยหมู่
คณะพระเถระชุดใหญ่ จ�ำนวน ๕๐๐ รูป ซึ่ง
การจั ด ท� ำ สั ง คายนาครั้ ง นั้ น จั ด ขึ้ น ที่ ป ระเทศ
ศรีลงั กา ประมาณ พ.ศ. ๔๕๐ เป็นกาลเวลาทีผ่ า่ น
มา ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว
ในระหว่างนั้น ก็มีการปริวรรตเป็นอักษร
ในถิ่นฐาน ในประเทศของตน เช่น ชาวเมียนมา
ก็ปริวรรตเป็นอักษรเมียนมา ชาวไทยก็ปริวรรต
เป็ น อั ก ษรไทย ฯลฯ แต่ สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ก็ คื อ
ประเทศไหนๆ อ่านบาลีคำ� ไหนๆ อ่านพระไตรปิฎก
ฉบับไหนๆ เรื่องไหนๆ เล่มไหนๆ ถ้าเป็นเรื่อง
เดียวกันแล้ว อาจจะออกเสียงต่างกันเล็กน้อย
ตามถิ่นฐานเท่านั้น แต่ความหมายนั้น จะต้อง
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ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า ง
แน่นอน อาจมีการผิดพลาดหรือ
แตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย
นี่คือ สิ่งที่ยิ่งกว่าความ
ศักดิ์สิทธิ์ของภาษาบาลี !!
จ�ำไว้เลยว่า ภาษาบาลี
คื อ ภาษาที่ มี ชี วิ ต เป็ น อมตะ
ตลอดกาล ไม่ มี วั น ตาย ถ้ า
จะตายก็ ต ายเอาตอนที่ ไ ม่ มี
อยู ่ ใ นจิ ต ใจของใครๆ แล้ ว
นั่นแหละ จะตายไปจากชีวิต จิตใจ ของคนๆ นั้น
นั่นแหละ !!
เชื่อไหมว่า ภาษาบาลี เป็นภาษาเก่าแก่ เป็น
ภาษาเริ่มแรก เป็นภาษาแรก ที่คนแรกๆ ในโลก
ใช้กัน ก่อนที่จะพูดภาษาอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
เล็ก พอเริ่มพูดได้ (ต้องเป็นเด็กเล็กที่ไม่เคยได้
ยินเสียงใครพูดมาก่อนนะ) หรือคนป่า คนใน
ป่าดงดิบ อยูค่ นเดียว ไม่ได้พบใครเลย ภาษาทีเ่ ขา
จะสื่อสารออกไปนั้น จะเป็นภาษาบาลี ภาษา
มาคธี (มคธ) ภาษาตันติ ภาษาปากตะ ภาษา
สภาวนิ รุ ต ติ (ที่ ก ล่ า วมานี้ เ ป็ น ภาษาเดี ย วกั น
ทั้งสิ้น เพียงแต่เรียกชื่อแตกต่างกันเท่านั้นเอง)
เมื่อมีการสังคายนาครั้งที่ ๔ ที่มีการจารึก
ค�ำสอนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก ตั้งแต่
พ.ศ. ๔๕๐ มาแล้ว คิดง่ายๆ ก็แล้วกัน ว่าท�ำไมวันนี้
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ถึงยังมีอยู่ ?
นานขนาดนั้น ท�ำไมวันนี้ยังมีอยู่ น่าคิดไหม  
มีอยู่ด้วยวิธีการใด ?
อย่าเข้าใจผิดเป็นอันขาด ว่ามีอยู่ด้วยการ
พิมพ์เป็นหนังสือ เก็บไว้ในตู้ นั่นไม่ใช่นะ !!
ที่ยังมีอยู่ได้ถึงทุกวันนี้หรือในปัจจุบันนี้ ก็
เพราะว่า มีการเรียนการสอน แล้วเข้าใจ จ�ำได้
แล้วก็มกี ารส่งไม้ตอ่ สอนต่อ ให้คนรุน่ หลัง รุน่ น้อง

ต่อๆ กันไป กระทั่งได้มีความรู้
ความเข้าใจ สืบทอดไว้ ทรงจ�ำไว้
ยกตัวอย่าง ตัวอาตมา
ซึ่งได้เรียนภาษา คัมภีร์ และ
ไวยากรณ์บาลี มาจากครูบา
อาจารย์ ได้เริม่ ต้นเรียนครัง้ แรก
ที่ วั ด ท่ า มะโอ ต.เวี ย งเหนื อ
อ.เมือง จ.ล�ำปาง ตั้งแต่พ.ศ.
๒๕๒๖ เป็นต้นมา แล้วเรียนมา
เรื่อยๆ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐
มาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ นี้
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๘ ไปเรียนต่อทีป่ ระเทศ
เมียนมาเรียนที่นั่นนานถึง ๑๘ ปี
ดังนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓  
ชี วิ ต อาตมาอยู ่ ใ นกั บ ภาษาบาลี ม าโดยตลอด
เพราะความรู้ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสอนให้
แก่เราไว้ เราจึงได้ความรู้ในระดับหนึ่งว่า แล้วเรา
จะต้องท�ำอย่างไรกับความรู้เหล่านั้นต่อไป
เราจะรักษาความรู้ที่ได้มานี้ด้วยการเก็บไว้
ที่เราคนเดียว ไม่สอนต่อ ไม่สืบทอดถึงรุ่นน้อง
คนรุ่นหลังเช่นนั้นหรือ ? ถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะ
สิ้นสุดที่เราสิ ไม่ไปต่อแล้วสิ ถ้ามาถึงเราแล้วมา
สูญหายไปที่เรา ยังไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องนะ
เมื่อมาถึงเราแล้ว เราต้องยื่นให้ ส่งต่อให้
ไปยังคนอื่น และคนรุ่นต่อๆ ไป จึงจะถูกต้อง

๕๖

นีค่ อื ระบบ ขัน้ ตอน หลักการ ทีค่ รูบาอาจารย์
ตั้ง แต่ ยุ ค โบราณ จนถึง ยุคปัจจุบัน ได้ท�ำการ
สืบทอด ส่งไม้ต่อให้ เป็น “อาจริยปรัมปรา”
กันมา พอมาถึงยุคเรา เราก็ต้องท�ำเช่นนั้นต้อง
สืบทอด ส่งไม้ต่อสิ
ไม่เช่นนั้นแล้ว อย่าว่าแต่พระไตรปิฎก หลัก
การของภาษาบาลีฉบับบาลีเลย แม้หลักการหรือ
ไวยากรณ์บาลี ที่มีผลดีต่อพระไตรปิฎก ก็จะไม่มี
การสืบทอด ต่อยอด ไม่มีชีวิต ไม่มีการปรากฏขึ้น
ในที่ใดๆ อีกแล้วอย่างแน่นอน ถ้าเราไม่มีการ
เรียนการสอนกันอยู่แบบนี้
จึงกล่าวยืนยันว่า เดิมทีต้นฉบับของภาษา
บาลี  กค็ อื   “พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี” เราจะ
ยึดค�ำในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี เป็นที่ตั้ง
เป็ น มาตรฐาน เป็ น รู ป แบบ เป็ น อั น ดั บ แรก
เป็ น ประการแรก แม้ ก ระทั่ ง ครู บ าอาจารย์
ที่คิดค้น หลักการ วิธีการ ไวยากรณ์ทางภาษา
บาลี หรือ ไวยากรณ์บาลี ท่านก็เอาหลักการ
เอาค� ำ ที่ มี อยู ่ ในพระไตรปิฎ ก ฉบับภาษาบาลี
นั่นแหละเป็นที่ตั้ง ตัวอย่างทั้งหมด  ต้องมาจาก
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเป็นส�ำคัญเท่านั้น  
เหตุผลเพราะว่า พระไตรปิฎกจะต้องเป็นหนังสือ
ที่ใช้ภาษาบาลีล้วน  แต่จะใช้อักษรใดๆ นั้น  ไม่ใช่
ประเด็น
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“ปาฬิ คืออะไร ส�ำคัญอย่างไร"
จะเห็นว่า ภาษาบาลีไม่ได้ยากอย่างทีห่ ลายๆ
ท่านพูดกัน ไม่ได้ยากจริงๆ นะ
ความจริงเราต้องมองให้ลึก ให้มันมีความ
หมาย  มคี ำ� อธิบายก�ำกับมากกว่านัน้ ว่า ภาษาบาลี
คือภาษาอะไร ใครใช้บ้าง ค�ำว่า บาลีนี้ ความจริง
แล้ว ต้องเขียนเป็น ฬ ว่า ปาฬิ - บาฬี
ปาฬิ มาจาก ป กับ อาฬิ
ป นี้มีความหมายว่า ปกฺฏฺ ก็คือ อุกฺกฏฺ
แปลว่า ประเสริฐ เลิศสูงสุด
อาฬิ ในที่นี้ มีความหมายย่อๆ ว่า ล�ำดับ
แถว แนว ค�ำว่าล�ำดับในที่นี้ หมายความว่า เป็น
ค�ำที่พูดถึง ความหมายต่างๆ ทางพระธรรมได้ดี
กว่า หรือสื่อถึงความหมาย ทางพระธรรมได้ตรง
กว่า ชัดกว่าภาษาอื่นใดในโลก อีกทั้ง ยังเป็น
ภาษาที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
สื่อสารแสดงพระธรรมอีกด้วย
ประเด็นแรก ภาษาบาฬี เป็นภาษาทีส่ ามารถ
สื่อสาร หรือท�ำให้เราเข้าใจเนื้อหาสาระที่ส�ำคัญๆ
ทางด้านพระธรรม อันเป็นสาระอย่างยิ่งในการ
ด�ำเนินชีวิต เช่น เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศีล เกี่ยว
กับสมาธิ เกี่ยวกับปัญญา ช่วยสื่อให้รู้ความหมาย
และความจริงได้ดีกว่า ตรงกว่า เรียกว่าภาษา
สายตรงต่อความจริง ตรงตามเนื้อหาสาระ ตรง
ต่อเนื้อหาสาระ
ประเด็นที่ ๒ ภาษาบาฬีนี้ เป็นภาษาที่มี
ล�ำดับแห่งการใช้ถ้อยค�ำที่ประเสริฐ เพราะว่า
สัปปุรุษ เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้น เป็นผู้ใช้
ภาษาเหล่านี้ในการตรัสถึงสภาวะ คือความเป็น
จริงในทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือค�ำว่า ปาฬิ
ดังนัน้ เวลาท่านอรรถกถาจารย์เป็นต้นลงมา
ท่านพูดถึงพระไตรปิฎก อันเป็นหนังสือที่บันทึก
จารึกค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ท่านจะใช้ค�ำ
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แทนหนังสือพระไตรปิฎก ทั้ง ๔๕ เล่ม ตามฉบับ
ไทย หรือ ๔๐ เล่มตามฉบับเมียนมา ว่า ปาฬิ (ฬ)
ซึ่งหมายถึงพระไตรปิฎก
ก็เท่ากับว่า พระไตรปิฎกนี้ เป็นหนังสือบาฬี
ล้วน ซึ่งภายหลังเรามักจะเขียนค�ำว่าบาลีกันด้วย
ล.ลิง (บาลี) แล้วเราก็มีค�ำอธิบายก�ำกับว่า พุทฺธวจนํ ปาเลตีติ ปาลิ (ปาฬิ) บ้าง และ อตฺถํ ปาเลตีติ ปาลิ บ้าง เป็น ล.ลิงไป
อันนั้นก็จะหมายถึง บาลีที่เป็นไวยากรณ์
หรือไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับบาลีมากกว่า

ถ้าเรารูบ้ าฬี เราจะรูธ้ รรมะได้ดกี ว่า คนทีไ่ ม่รู้
ภาษาบาฬี ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ควร
ตระหนักเป็นอย่างมาก เพราะว่าอย่างทีเ่ ราทราบ
กันอยู่แล้วว่ามีผู้ที่ท�ำการศึกษาภาษาบาฬี สนใจ
ใส่ใจ ให้ความส�ำคัญ มองว่าภาษาบาฬีส�ำคัญใน
ยุคปัจจุบันนี้น้อยลง มันน้อยลงมาเรื่อยๆ แล้ว
แต่ ว ่ า พอมาถึ ง ยุ ค เราสมั ย เรานี้ เราอย่ า
เออออห่อหมกตามยุคก่อนเป็นอันขาด เราไม่ควร
ทีจ่ ะละเลยหรือมองข้าม หรือ พยายามจะเมิน คือ
ไม่มองว่าภาษาบาลีมีความส�ำคัญจ�ำเป็นอย่างไร
ในเมื่อเรามีบุญมาระดับหนึ่งแล้ว เพราะว่า
การที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้เป็นชาวพุทธ
ในโลกปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะ การที่มนุษย์
คนหนึ่งจะได้มีโอกาส มีบุญที่ดี ส่งผลให้ตนเกิด

มาในโลกมนุษย์ ที่อยู่ในโลกมนุษย์ ร่วมกับมนุษย์
ชีวิตอื่นๆ หลายๆ ชีวิต ในฐานะเป็นชาวพุทธได้
เช่นนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะ
ถ้ า วั น นี้ ภพนี้ ชาติ นี้ โอกาสนี้ เราไม่
ขวนขวายในการที่ จ ะศึ ก ษาภาษาบาฬี เพื่ อ รู ้
ธรรมะของพระพุ ท ธเจ้ า ได้ อ ย่ า งละเอี ย ดลึ ก
ซึ้ง ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสธรรมะ
ผ่านภาษาบาฬีไว้ล่ะก็ ในโอกาสข้างหน้า ชาติ
ข้างหน้า อนาคตกาลต่อๆ ไป คงเป็นเรื่องยาก
อย่ า งยิ่ ง ยิ่ ง กว่ า ภพชาติ นี้ แ น่ น อนที่ จ ะเข้ า ถึ ง
ธรรมได้
อย่ า ไปมองว่ า อากาศก็ ร ้ อ น เดิ น ทางก็
ล�ำบาก อายุก็เยอะ เชียวนะ ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งต้อง
เรียนเยอะๆ ก็เพราะว่าอายุมากนี่แหละ จึงต้อง
เรี ย นเยอะๆ ซึ่ ง ถ้ า เที ย บกั บ คนอายุ น ้ อ ยแล้ ว
โอกาสที่คนที่มีอายุมากนั้นจะเปลี่ยนภพเปลี่ยน
ชาติ ค่อนข้างใกล้กว่าคนอายุน้อย
โอกาสข้างหน้านี้ ไม่ได้แปลว่าจะมีได้อีก
อย่ า งแน่ น อน แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น เราจึ ง ต้ อ ง
ขวนขวายในการที่จะศึกษา โดยเฉพาะธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า แต่ว่าถ้าเราศึกษาผ่านภาษา
บาฬีนี้ได้ ก็จะยิ่งชัดเจน แจ่มแจ้ง และจะเข้าใจ
ธรรมะได้ลึกซึ้งกว่าศึกษาผ่านภาษาอื่น
ท่านพูดว่าอะไร เราก็จะเข้าใจได้ดีกว่า ได้
ตรงกว่า ได้ชัดเจน และง่ายกว่า เพราะว่า เรามี
ความรู้ความเข้าใจภาษาบาฬีนั่นเอง
นี้ก็เป็นการแนะน�ำ เตือนสติท่านทั้งหลายไว้
สมัยนี้ต้องเตือนกันบ่อยๆ ฝากไปพิจารณากัน

กวีนิพนธ์
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สนทนาภาษาธรรม

นายธรรมดา

สนทนาภาษาบาลี ตอน ๑๑
โภนฺโต ปาฬิมามกา
เรียนมิตรรักแฟนบาลีทุกท่านที่เคารพ
ก่ อ นอื่ น ต้ อ งกราบขออภั ย ที ม งานจั ด ท� ำ
วารสารด้วยครับ ที่ส่งต้นฉบับล่าช้า เพราะเกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดหน่อย เออน่า รีบ
เขียนเร็ว มัวแต่พูดพล่ามอยู่นั่นแหละ เดี่ยวก็ส่ง
ไม่ทันจริงๆ หรอก !
จากฉบับที่แล้ว ผมได้ให้ชื่อเรื่องว่า “หนึ่ง
ศัพท์ ๑,๐๐๐ ประโยค” แต่ฉบับนี้ จะเขียนภาย
ใต้ชื่อเรื่องว่า “หนึ่งศัพท์ ร้อยความหมาย”

จากหัวข้อนี้ หมายความว่า ค�ำภาษาบาลี
๑ ค�ำ  อาจมีความหมายเป็นร้อยจริง เช่นค�ำว่า
ธมฺม (ธมฺโม/ธมฺมํ) มีความหมายประมาณเกือบ
ร้อยจริงๆ ครับ ผู้เขียนเคยรวบรวมไว้ในกาลครั้ง
หนึ่ง แต่ตอนนี้หาต้นฉบับม่ายเจอ ครั้นจะท�ำใหม่
ก็ ยั ง ไม่ ส ะดวก โควิ ด -19 สายพั น ธุ ์ ยุ โรปก็ ดั น
โผล่มาเยือนบ้านเรา โอ! มาย ก๊อด ประชาชน
ทั้งประเทศงงมาก รัฐบาลการ์ดตกได้อย่างไร
สงสารพี่น้องชาวจังหวัดระยองครับ เรื่องแบบนี้
ก็อาจผิดพลาดกันได้ แต่ก็ต้องช่วยกันระมัดระวัง

๕๖
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ถ่ายภาพกับหลวงพ่อ พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๔ ซึ่งไปฝากตัวเป็นศิษย์
เรียนที่ส�ำนักของท่าน ที่ร่างกุ้ง เมียนมา นานหลายปี

อย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่คนไทยทั้งประเทศนอนตาย
ตาหลับแล้ว เอ๊ย! นอนหลับสบายมาเป็นเดือน
กว่าแล้ว จู่ๆ ก็มีคนต่างประเทศน�ำเชื้อโรคเข้ามา
ให้เกิดความโกลาหลอีกรอบ หากระบาดครั้งที่
๒ อีก ผมไม่รู้ว่าจะสามารถนั่งเขียนคาถาภาษา
บาลีโพสต์ให้แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ได้อ่านเรื่อยๆ
หรือเปล่า คนส่วนใหญ่ของประเทศล้วนมีทุกข์
ใช้ชีวิตล�ำบากเพราะความขัดสน เป็นหนี้เป็นสิน

กัน ดีที่เรายังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจ หาก
มิฉะนั้นแล้วคงเกิดจลาจลเหมือนอเมริกาก็ได้
เวลาล�ำบากเช่นนี้ ภาษาบาลีท่านเรียกว่า
“มหาสมโย” มหาสมัย อย่างหนึ่ง เป็นช่วงที่
มนุษย์อยู่กันอย่างยากล�ำบาก ซึ่งก็โทษใครไม่ได้
หรอก นอกจาก วัฏฏะ มันเป็นโทษของสังสารวัฏ
ครับ โทษของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จัก
จบจักสิ้น นี้แค่เบาะๆ นะครับ
ดังนั้น ทูตมรณะ ได้ลงมาเตือนเหล่ามนุษย์
แล้วว่า ในทีส่ ดุ มนุษย์กไ็ ม่ได้เก่งจริงหรอก มนุษย์
ไม่ได้มีอ�ำนาจจริงหรอก มิฉะนั้นพวกเราคงไม่
กระเสือกกระสนหนีโควิด-19 กันให้จา้ ละหวัน่ กัน
ทั่วโลกอย่างนี้หรอกครับ ดังนั้น ในช่วงวิกฤต
เช่นนี้ หากท�ำอย่างอื่นไม่ได้จริงๆ ก็จงตั้งใจเจริญ
กุศลให้มากๆ เช่น เจริญสติปัฏฐานให้ได้ต่อเนื่อง
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยครับ ซึ่ง
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หากเจริญได้ต่อเนื่องจริงๆ ท่านก็จะพ้นจากบ่วง
หรือห่วงโซ่แห่งความทุกข์ได้อย่างแน่นอนนี่คือ
ค�ำสัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทาน
ให้ครับ
หยุดพล่ามได้แล้ว จ�ำรูญเอ๋ย ไหนบอกว่า
จะเขียนเรื่องค�ำศัพท์ประเภทอเนกัตถะละครับ
ขมถ เม = ขอโทษครับ  อภยํ เม เทถ = ขออภัย
ครับ อิทาเนวาหํ ตํ ลิขิสฺสามิ = ผมจะเขียนมัน
เดี๋ยวนี้ละครับท่าน
ตํ สุณาถ มนสิ กโรถ = ว่าแต่ท่านทั้งหลาย
ก็จงตั้งใจฟังเหมือนกันนะครับ สุตฺชา ชานิสฺสติ.
ฟังแล้ว ปัญญา (ความรู้) จักเกิด
อถ อเนกตฺโถ วุจจฺ เต = ต่อจากนีไ้ ป ข้าพเจ้า
จักน�ำแสดงค�ำศัพท์ที่มีความหมายหลายอรรถ
ตํ ยถา สนฺตสทฺโท. เช่นค�ำว่า “สนฺต”
ยถาห – ดังเช่นท่านได้กล่าวไว้ในคัมภีร์
อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๘๔๑) ว่า
“อจฺจิเต วิชฺชมาเน จ
ปสตฺเถ สจฺจสาธุสุ
ขินฺเน จ สมิเต เจว
สนฺโตภิเธยฺยลิงฺคิโก.”

สนฺโต สนฺต ศัพท์  อภิเธยฺยลิงฺคิโก ซึ่งเป็น
ค�ำคุณศัพท์อันเป็นศัพท์ประเภทที่มีลิงค์อนุวัต
ตามวิเสสยะ สิยา ย่อมเป็นไป (ย่อมมีใช้) (อตฺเถสุ)
ในความหมายทั้งหลาย (อิติ) ดังนี้คือ
(๑)   อจฺจเิ ต – ในบุคคลผูค้ วรแก่การเคารพบูชา
(๒) วิชฺชมาเน – ในสภาวะที่มีอยู่จริง (ไม่ใช่
มายา)
(๓) ปสตฺเถ – ในบุคคล(สิ่งของ) ผู้ประเสริฐ
(ผู้ควรยกย่อง)
(๔) สจฺจสาธุสุ – ในความจริงและคนดี
(๖) ขินฺเน – ในผู้เหน็ดเหนื่อย
(๗) สมิเต – ในผู้สงบ
อธิบาย
ตามคาถาข้างต้นนี้ พึงทราบว่า สนฺต ศัพท์
มีความหมาย ๗ อย่าง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตาม
ที่มีใช้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา อันประกอบด้วย
พระบาลี (พระไตรปิฎก) อัฏฐกถา และฎีกา
เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างของการใช้
มาให้มิตรรักแฟนคลับบาลีได้เอาไปต่อยอดได้
โดยสังเขปดังนี้

๕๖

ในเบือ้ งต้น ผูแ้ ปลจะต้องสังเกตดูวา่ บริบทที่
ใช้อยู่นั้น ก�ำลังเกี่ยวข้องกับอะไรอยู่ เพราะล�ำพัง
เห็นแต่ศัพท์นั้น ยังไม่อาจฟันธงลงไปได้ว่า ศัพท์
นั้นหมายถึงอะไร พูดง่ายๆ ก็คือ อย่าเพิ่งรีบแปล
เพราะสักแต่ว่าเห็นค�ำศัพท์ เพราะเผื่อว่าค�ำศัพท์
นัน้ อาจมีความหมายมากหลายอรรถ เช่น  “สนฺต”
ศัพท์ขา้ งต้น ดังนัน้ ผูแ้ ปลจ�ำเป็นต้องมีคาถาหัวใจ
ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ต้ น การแปล ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว
โบราณาจารย์ ท่านจะให้คาถาว่า
อตฺถา ปกรณา ลิงฺคา โอจิตฺยา กาลเทสโต
สทฺทตฺถา วิภชียนฺติ น สทฺทาเยว เกวลํ.
ก่อนแปลให้ตรวจดูบริบท คือ อรรถความ
หมายที่มุ่งถึง, สถานการณ์, ลิงค์, ความสมเหตุ
สมผล, กาละ และเทศะเป็นต้นให้ดีก่อน จึงค่อย
ท�ำการแปลความหมายของค�ำ  ไม่ใช่แปลตาม
ความหมายเฉพาะที่ตนคุ้นเคยมา
นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบทางหลักภาษา
(ไวยากรณ์) ด้วย เช่น ในกรณีของ สนฺต ศัพท์
อาจส�ำเร็จรูปมาจากหลากหลาย ธาตุ ปัจจัย
หรือหลากหลายรูปวิเคราะห์ เช่น สนฺต ที่แปลว่า
“มีอยู่ (วิชฺชมาน)” ก็จะสร้างมาจาก อส ธาตุ กับ
อนฺต ปัจจัย มันถึงจะแปลว่า มีอยู่ “ปรากฏ
อยู่” ได้
แต่ถ้า สนฺต ที่แปลว่า “ผู้สงบ” ผู้มีปัญญา,
นักปราชญ์, สัตบุรุษ, คนดี ก็จะมาจาก สมุ ธาตุ
กับ ต ปัจจัย, สมุ ธาตุ มีความหมายว่า สนฺติ = สงบ,
วิเคราะห์ว่า สมฺมตีติ สนฺโต = สนฺต คือ ผู้สงบ  
แต่ ถ ้ า สนฺ ต มาในรู ป นปุ ง สกลิ ง ค์ ก็ ม าจาก
สมุ ธาตุ กับ ต ปัจจัย เช่นกัน แต่ท่านนิยมใช้
ในความหมายว่ า “นิ พ พาน” ซึ่ ง เป็ น สภาวะ
ที่สงบ
นอกจากนั้น สนฺต ศัพท์ อาจมาจาก สนฺต
ธาตุ ซึ่งมีความหมายว่า “เพิ่มพูน” กับ อ ปัจจัย
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ก็จะได้ความหมายว่า “ผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญ,
คนดี”
ส่ ว น สนฺ ต ที่ แ ปลว่ า ผู ้ เ หน็ ด เหนื่ อ ยนั้ น
มาจาก สมุ ธาตุ กับ ต ปัจจัย แต่ สมุ ธาตุนี้
ใช้ในอรรถ เขทะ = เหนื่อย เช่นในพระบาลีว่า
ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ. “ระยะทางแค่โยชน์” ก็ถือว่า
โหดแล้ว ส�ำหรับคนที่เหน็ดเหนื่อย
ครัง้ นี้ คือตัวอย่างของการใช้คำ� ศัพท์ประเภท
อเนกัตถะ (ศัพท์ที่มีอรรถมาก) ซึ่งมีคุณูปการต่อ
การแปลบาลีเป็นอย่างยิ่งครับ
สพฺเพ สตฺตา ลกฺขิตา โหนฺตุ อโรคา จ.
ขอให้ทุกท่านโชคดี อย่าได้มีโควิดครับ

จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺตา ไทรฏฺเ ชีวมานกา
มรมฺมา สิทฺธวิชฺชา เต ธมฺมาจริยุปาธิโน.
๔ ทหารเสือแห่งพุทธศาสนจักรไทย ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
"ธัมมาจริยะ" จากประเทศสหภาพพม่า ซึง่ ประกอบด้วย
๑. พระคันธสาราภิวงศ์ (ป.ธ.๙) (บนขวา)
๒. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (ป.ธ.๙) (บนซ้าย)
๓. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (ป.ธ.๖) (บนกลาง)
๔. นายจ�ำรญ ธรรมดา (ป.ธ.๔) (นั่งหน้า)

มองเทศ-มองไทย

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับลังกา ตอน ๔
วิเทศทัยย์

จตุตถบรรพ
ครั้ น พระมหิ น ทเถระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ได้ ถ วาย
พระพรพระเจ้ า เทวานั ม ปิ ย ติ ส สะ ผู ้ เ ป็ น ใหญ่
เหนื อ นิ ก รชนบนเกาะลั ง กา ด้ ว ยการส� ำ แดง
อรรถาธิบายเกีย่ วกับพุทธนิทาน ว่าด้วยพระพุทธเจ้ากกุสันธะผู้ทรงเป็นบรมพิชิตมาร ได้เสด็จ
มาลั ง กาทวี ป พร้ อ มทรงบ� ำ เพ็ ญ โลกั ต ถจริ ย า
สงเคราะห์ชาวเกาะลังกาทุกตัวคน จนสามารถ
บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นจ�ำนวนมาก และส่วนที่
เหลือล้วนรับไตรสรณคมน์ นับถือพระรัตนตรัย
ว่าเป็นที่พึ่งแห่งตน แลต่างพากันศรัทธามั่นคง
ในบวรพุ ท ธศาสนาของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุทธเจ้าพระองค์นั้นแล จนตราบเท่าอายุแห่ง
พระศาสนาของพระกกุสันธพุทธเจ้า
ครั้นแล้วพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์
ผู้เป็นใหญ่เหนือเกาะลังกาได้ทูลถามพระมหาเถระว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า พระพุทธมหากรุณาธิคณ
ุ
ต่อปวงชนชาวเกาะลังกานั้น มีเพียงพระพุทธเจ้า

กกุ สั น ธะพระองค์ เ ดี ย วหรื อ ? พระพุ ท ธเจ้ า
พระองค์อื่น ผู้เคยบ�ำเพ็ญโลกัตถจริยาต่อชนชาว
เกาะลังกายังมีหรือไม่หนอ ?
พระมหาเถระทูลว่า ดูกรมหาบพิตร  พระพุทธมหากรุณาธิคุณต่อชาวเกาะลังกา หาได้มีเฉพาะ
พระพุทธเจ้ากกุสันธะพระองค์เดียวเท่านั้นดอก

ยังมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะอีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งบ�ำเพ็ญโลกัตถจริยาต่อชนชาวเกาะ
ลังกาทั้งมวล และผลแห่งการสงเคราะห์เกาะ
ลังกาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ก็มีอานิสงส์
เป็นจ�ำนวนมาก ไม่ต่างจากสมัยพระพุทธเจ้า
กกุ สั น ธะแต่ ป ระการใด ดั ง อาตมาจะส� ำ แดง
อรรถาธิบายพรรณนาสืบไป
ความว่าดังนี้
ดูกรมหาบพิตร ครั้นสิ้นศาสนาของพระพุทธเจ้ากกุสันธะแล้ว จ�ำเนียรกาลนานมาเบื้อง
หน้า มีพระบรมพิชิตมารผู้บรรลุอนุตตรสัมมาสั ม โพธิ ญ าณ ผู ้ มี พ ระบวรสั น ดานปรารถนา
สงเคราะห์แก่เวไนยสัตว์ทุกหมู่เหล่า ได้ตรัสรู้
เญยธรรมทั้งปวงอันยุติในภูมิทั้งสี่ พระองค์ได้
เสด็ จ มาอุ บั ติ ต รั ส รู ้ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ ส องของภั ท รกัปอันนี้ ทรงมีพระนามปรากฏต่อสากลโลกว่า
พระโกนาคมนะศาสดาเจ้า พระองค์ทรงมีพระปณิธานมากล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ผูใ้ ดเสมอเหมือนมิได้ ทรงปรารถนาอนุเคราะห์แก่
สัตว์โลกทั้งปวง มิเลือกหน้าว่าเป็นชนชั้นวรรณะ
ใด ด้วยมีพระราชหฤทัยเสมอเท่าเทียมกัน ทรง
มากมีอุดมด้วยพระสาวกและพระสาวิกาผู้เป็น
พระขี ณ าสพตั ด สิ้ น กิ เ ลสอาสวะทั้ ง ปวง ทรง
สมบูรณ์พร้อมด้วยบรรดาอุบาสกอุบาสิกา ผู้เต็ม
เปี่ยมด้วยศรัทธาและปัญญาบารมี ผู้ปรารถนา
ด�ำเนินเดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาเจ้า
ทรงแวดล้อมด้วยพุทธบริษัท เสมือนแสนโกฏิ
ดารารายล้อมพระสุรีย์ อันทรงพระรัศมีเปล่ง
ประกายโชติชว่ งอเนกอนันต์ พระพุทธองค์จงึ ทรง
ได้รับการชื่นชมยินดีว่า เป็นพระบรมโลกนาถ
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล มหาเมฆวันอุทยานกลางเมือง
หลวงอนุราธบุรแี ห่งนี้ มีนามบัญญัตวิ า่ มหาอโนม-

วันอุทยาน พระนครอนุราธบุรีนี้มีนามปรากฏว่า
วัฒมานนคร ตั้งอยู่ในทิศข้างทักษิณแห่งมหาอโนมวันอุทยานนั้นแล พระมหากษัตริย์ผู้เสวย
สิรริ าชสมบัตใิ นพระนครนัน้ ทรงพระนามว่าพระเจ้าสมิทธิราชบรมกษัตราธิราช ส่วนลังกาทวีป
มีนามบัญญัติว่าวรทวีป ครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้
อาศัยวรทวีป ล้วนล�ำบากด้วยฉาตกภยูปัทวะ
กล่าวคือ ฝนแล้งบังเกิดปรากฏทั่ววรทวีป มนุษย์
และสัตว์ทั้งปวงล�ำบากด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร
สัตว์ทั้งปวงต่างพากันด�ำรงชีวิตด้วยหัวเผือกและ
หัวมัน เวทนาการปรากฏเกิดทั่ววรทวีป ยากที่จะ
ระงับดับหายด้วยวิธีการอันใด
ครานั้นแล สมเด็จพระพิชิตมารผู้ประเสริฐ
พระนามว่าโกนาคมนะ พระองค์ทรงแสดงพระอาวั ช นาการด้ ว ยพระบวรพุ ท ธจั ก ษุ ทรงเห็ น
อุ ป ั ท วะ กล่ า วคื อ ฝนมิ บั ง เกิ ด แก่ ม นุ ษ ย์ ช าว
วรทวี ป เป็ น เวลายาวนาน พระองค์ ผู ้ ก อปร
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ปรารถนาจะบรรเทา
เสีย ซึ่งอุปัทวะอันนั้น และจะประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรในวรทวีปสืบไป
สมเด็ จ พระทศพลผู ้ ท รงพระบวรพุ ท ธสันดาน มีพระสงฆ์ขีณาสพสามหมื่นรูป ผู้มิได้
หวั่ น ไหวด้ ว ยโลกธรรมแห่ แ หนแวดล้ อ มเป็ น
บริวารแล้ว ได้เหาะขึ้นสู่นภาลัยประเทศ เสด็จ
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โดยอัมพรวิถีถึงวรทวีปนั้นแล แล้วประดิษฐาน
เหนือยอดเขาสุมนกูฏ ซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เกลื่อนกล่นด้วยเทวดาผู้ทรงฤทธิ์มเหสักข์ เป็น
สถานที่ชาววรทวีปทั้งปวง นับจากราชาจนถึง
คนเข็ญใจ ต่างพากันมาเซ่นไหว้บูชากราบกราน
ขอพรเทวดาผู้ทรงฤทธิ์เหล่านั้นตามคติความเชื่อ
แห่งตน
คราวนั้นแล ด้วยอ�ำนาจแห่งพระพุทธานุภาพอันคุ้มครองป้องกัน ฝนแล้งนั้นก็อันตรธาน
หายไป มหาเมฆาก็ บั น ดาลฝนให้ ต กต้ อ งตาม
ฤดูกาล ยังธัญญาหารพืชผลทั้งหลายให้บริบูรณ์
ตราบเท่าสิน้ พระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ ปริยตั -ิ
ศาสนา ปฏิบัติศาสนา และปฏิเวธศาสนา
ปริยัติศาสนานั้นได้แก่ พระไตรปิฎกอันเป็น
ค�ำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นับตั้งแต่ส�ำแดงปฐมเทศนาจนถึงปัจฉิมเทศนา
ปฏิบัติศาสนานั้นได้แก่ กิจที่พระสงฆ์สาวกจัก
ต้องปฏิบัติในศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ และปัญญาขันธ์

เพื่อกระท�ำให้รู้แจ้งเห็นจริงตามค�ำสั่งสอนของ
พระศาสดาเจ้ า และปฏิ เวธศาสนานั้ น ได้ แ ก่
พระอริยมรรค พระอริยผลนั้นแล
เมื่อสมเด็จพระสรรเพชญ์ศาสดาเจ้าเสด็จ
สถิตอยู่เหนือยอดเขาสุมนกูฏนั้น ทรงอธิษฐาน
ว่า บรรดาสัตว์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศาภาคน้อยใหญ่
ในวรทวีปแห่งนี้ จงแลเห็นตัวเราผู้ตถาคตทั่ว
ทุกตัวคน อย่าได้เว้นแม้แต่มนุษย์ผู้เดียว ถ้า
ปรารถนาจะมาสู่สำ� นักพระตถาคตเจ้า ก็ให้มาถึง
ด้ ว ยเร็ ว พลั น อย่ า ให้ มี ค วามล� ำ บากยากกาย
หรื อ อุ ป สรรคอั น ใดขั ด ขวางจนเสี ย การ ครั้ น
ทรงพระอธิษฐานฉะนี้แล ด้วยอ�ำนาจแห่งพระอธิษฐานฤทธิ์ ทุกสิ่งอย่างก็ส�ำเร็จกิจโดยนิยม
ดังพระพุทธประสงค์ทุกประการ
ล�ำดับนั้นพระเจ้าสมิทธิราชกับทั้งอ�ำมาตย์
ราชเสนาประชาชนชาววรทวีปทั้งปวง ก็พร้อม
เพรียงเรียงรายออกจากวัฒมานบุรี มุ่งหน้ามาสู่
สุมนกูฏบรรพต อันเป็นแหล่งเซ่นพลีแก่เทวดา
แห่งตน ครั้นถึงแล้ว ต่างคนต่างแลเห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงสถิตเหนือสุมนกูฏบรรพต ผู้งามด้วย
พระมหาบุ รุ ษ ๓๒ ประการ อี ก ทั้ ง พระอนุ พยัญชนะอีก ๘๐ ประการ แลโอภาสไปด้วย

๕๖

พระฉัพพรรณรังสีส่องสว่างเรืองโรจน์โชตนาการ
ทั่วบริเวณแห่งบรรพตนั้นแล อันงามประเสริฐ
บริ สุ ท ธิ์ ห าประมาณมิ ไ ด้ ยิ่ ง ทั ศ นาก็ ยิ่ ง บั ง เกิ ด
ศรัทธาเลื่อมใส ปรีดาปราโมทย์ เอิบอิ่มในกมล
สั น ดาน พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า นั้ น งามวิ จิ ต ร
โอภาสล�้ำเลิศ ประเสริฐสุดเกินจะพรรณนา ครั้น
ทัศนาลงมาที่ยอดภูเขานั้นเล่า ก็งามรุ่งเรืองสว่าง
ไปด้วย ถ่องแถวพระรัศมีเป็นประกาย อันพวยพุง่
ออกจากพระวรกายแล้วแล ปกแผ่ลงไปในทิศ
เบื้องล่าง เป็นเรื่องพิศวงมหัศจรรย์ยิ่งนัก

จากนั้น พระบรมกษัตราสมิทธิราชและชาว
พระนครทั้งสิ้น ก็พากันเข้าไปสู่ส�ำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเร็วพลัน อันว่ามนุษย์ชาว
วรทวีปนั้นต่างพากันออกไป หวังจะท�ำพลีกรรม
แก่เทวดาผู้สิงสถิตบนภูเขานั้นแล ครานั้นต่างพา
กั น ส� ำ คั ญ ซึ่ ง พระบรมโลกนาถกั บ ทั้ ง พระสงฆ์
บริวารว่า เป็นเทพยดาผู้สิงสู่อยู่ในภูเขานั้น ซึ่ง
พวกตนพากันท�ำเทวตาพลี อันเป็นธรรมเนียม
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ประเพณีสืบต่อกันมาแต่บรรพชนแต่กาลก่อน
ฝ่ายพระเจ้าสมิทธิราช ทรงเข้าพระทัยว่า
พระมหาสมณะรู ป นี้ แ ลเป็ น องค์ ส มเด็ จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่ในโลก
ผู้ท�ำให้ชาวโลกสว่างไสวด้วยปัญญาคือธรรมาภิสมัย จึงทรงพระโสมนัสปรีดาปราโมทย์เหมือน
ได้เสวยวิมานทิพย์ ทรงถวายนมัสการสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้ว
อาราธนาด้วยภัตตกิจ จากนั้นได้นิมนต์สมเด็จ
พระทศพลให้ เ สด็ จ พระพุ ท ธด� ำ เนิ น เข้ า ไปสู ่
ภายในมหาอโนมวันอุทยานบริเวณอันใกล้พระนครเมืองหลวง  ดว้ ยทรงพระด�ำริวา่ ภายในอุทยาน
แห่งนี้ มิได้คับแคบ เป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง
สะดวกสบาย  บริบรู ณ์ดว้ ยอาสนะอันอุดม  สมควร
เป็นที่น่ังแห่งพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ขีณาสพ
ทั้งปวง หากมีพระพุทธประสงค์จะแสดงพระธรรมเทศนาต่อปวงชนชาววรทวีป ก็มีบริเวณ
เพียงพอต่อผู้มาสโมสร รอบอุทยานแห่งนี้
เมื่อสมเด็จพระศาสดาเจ้าพร้อมพระภิกษุ
สงฆ์ขีณาสพสามหมื่นรูปอันเป็นบริวาร เสด็จลง
จากภูเขาสุมนกูฏ พระเจ้าสมิทธิราชโปรดให้จัด
พิธีแห่แหนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยทรงด�ำริว่า
หากพระพุ ท ธเจ้ า และพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ส าวกเดิ น
ทางเข้าพระนครเมืองหลวงด้วยอาการธรรมดา
ย่อมเป็นกิริยาหาควรไม่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ทรงเป็นโลกนายก จึงโปรดให้ประดับตกแต่ง
ตลอดสองข้างทาง จากสุมนกูฏจนถึงพระนคร
เมื อ งหลวง ให้ ป ั ก ด้ ว ยธงผ้ า แพรพรรณหลาก
หลายสีเรียงรายเป็นถ่องแถว ถนนหนทาง บาทวิถี ก็โปรดให้ถมเสียด้วยทรายขาวบริสุทธิ์เสมือน
เดือนดารา ปรากฏวันเพ็ญบูชาฤกษ์ กษัตริย์
วรทวี ป นั้ น ปรารถนาให้ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกขีณาสพ ย่างเท้าก้าว
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เหยียบเพียงทราย มิได้ร�ำคาญด้วยหนามและ
หินคม นอกจากนั้น โปรดให้โปรยปรายบุปผชาติ
สุคันธรส ตลอดระยะทางนับจากสุมนกูฏจนถึง
อโนมวันอุทยาน
ครั้นพระบรมศาสดาเจ้า เข้าไปถึงภายใน
ราชอุทยานแล้ว พระเจ้าสมิทธิราชก็อาราธนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์
ขีณาสพ ให้ทรงนั่งเหนือบวรราชอาสน์อันวิจิตร
โสภาคย์ เ อกอุ ด ม ภายในพระมหามณฑปอั น
อลงกต ตกแต่งพร้อมด้วยสักการบูชา ควรจะน�ำ
มาซึ่งประสาทโสมนัส อันพระองค์ให้ตกแต่งไว้ใน
มหาอโนมวันอุทยานแล้วแล ด้วยปรารถนาให้
สมเด็จพระผู้มีพระภาคและพระอรหันต์ขีณาสพ
เสพเสวยตามอัตภาพแห่งสมณกิจ

ฝ่ายมนุษย์ชาววรทวีปทั้งปวง ครั้นได้เห็นสมเด็จ
พระบรมโลกนายกกับทั้งพระภิกษุสงฆ์อรหันต
สาวก ผู ้ ท รงนั่ ง อยู ่ ใ นพระมหามณฑปเพลา
นั้ น แล้ ว ก็ ชั ก ชวนกั น น� ำ มาซึ่ ง เครื่ อ งสั ก การะ
บูชาบรรณาการ และประชุมพร้อมกันอยูโ่ ดยรอบ
พระมหามณฑปอันใหญ่ ครานั้นพระเจ้าสมิทธิราชทรงอังคาสพระภิกษุสงฆ์ มีสมเด็จพระพุทธองค์เป็นประธาน ให้อิ่มส�ำราญด้วยขาทนียะและ
โภชนียาหารอันประณีต ซึ่งพระองค์และมนุษย์
ชาววรทวีปมีจิตศรัทธาน้อมน�ำมาถวาย

ครั้นเมื่อพระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์
กระท�ำภัตตกิจส�ำเร็จแล้ว พระเจ้าสมิทธิราชก็
น้อมถวายมหาอโนมวันอุทยาน เป็นเสนาสนทักษิณาทานอันประเสริฐแก่สมเด็จพระชินสีห์
สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งท่ามกลางบริษัท
ส� ำ หรั บ เป็ น ที่ พ� ำนั ก อาศั ย แห่ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ผู ้
มาจากจตุรทิศ อันมีพระพุทธองค์เป็นต้นเป็น
ประธาน แลมหาอโนมวันอุทยานนั้นประดับด้วย
พฤกษาไม้ร่มรื่นรโหฐาน ใช่เทศกาลจะผลิดอกก็
ออกเป็นพวงพุ่มผกาชาติเกสร ฟุ้งขจรเรณูด้วย
สุคนธชาติอันเบิกบานใจส�ำหรับผู้ทัศนาทุกตัว
คนแล้วแล
เมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์
ทรงรั บ มหาอโนมวั น อุ ท ยานนั้ น แล้ ว แผ่ น พื้ น
พสุธาอันใหญ่ก็หวั่นไหวเป็นอัศจรรย์ชวนพิศวง
สมเด็จพระพุทธองค์ก็โปรดประทานธรรมมธุรส
เทศนา ยังสัตว์ทงั้ ปวงให้ลว่ งรูพ้ ระอริยมรรคอริยผลคณนานับได้สามหมื่น
จากนั้น พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
เสด็จไปประทับอยูส่ ำ� ราญเพลากลางวัน  ในมหาอโนมวันอุทยาน ตามควรแก่พระพุทธอัชฌาศัย
ครั้นถึงเพลาเย็น ได้เสด็จไปทรงผลสมาบัติเสวย
พระวิมุตติสุขในประเทศ อันสมเด็จพระกกุสันธ-
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พุทธเจ้าเคยเข้าสู่ผลสมาบัติ และประดิษฐานต้น
พระมหาโพธิ์ ไว้ แต่กาลก่อน ครั้น ออกจากผล
สมาบั ติแล้ ว พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้นทรงพระด�ำริว่า ขอพระกนกนันทาเถรีกับภิกษุณีผู้เป็นบริวาร จงอัญเชิญกิ่งขวาแห่ง
พระยาไม้มะเดื่อ อันเป็นไม้มหาโพธิ์แห่งเราพระ
ตถาคตมาในสถานที่นี้แล จักได้เป็นประโยชน์แก่
ชาววรทวีปทั้งปวง
เมื่ อ สมเด็ จ พระทศพลทรงพระด� ำ ริ ฉ ะนี้
พระกนกนันทาเถรีก็รู้แจ้งในพระพุทธปริวิตก
จึงชักชวนภิกษุณีบริวาร เข้าไปสู่โสภวดีนครของ
พระเจ้าโสภราช อันเป็นสถานที่พระพุทธองค์
ทรงพ�ำนักอาศัยจนส�ำเร็จพุทธกิจ ก่อนกาลจะ
เสด็จไปสู่วรทวีป ครั้นแล้วพระกนกนันทาเถรีได้
ถวายพระพรพระเจ้าโสภราช  ให้กระท�ำอ่างทอง
ใบหนึ่ง จากนั้นพาพระเจ้าโสภราชเสด็จไปสู่ควง
ไม้มหาโพธิ์ ให้ทรงพู่กันทองค�ำชุบด้วยน�้ำมโนศิลาอันบริสุทธิ์ ดุจเทวดาผู้ทรงฤทธิ์อัญเชิญมา
จากสระอโนดาต ให้ เขี ย นก� ำหนดลงที่ กิ่ ง ขวา
แห่งต้นพระมหาโพธิ์ ครั้งนั้นแล กิ่งพระมหาโพธิ์
ก็ขาดออกในที่อันพระเจ้าโสภราชก�ำหนดเอา
แล้ว ลงประดิษฐานในอ่างทองด้วยอ�ำนาจแห่ง
พระพุทธาธิษฐาน อันใครจะพิจารณาก�ำหนดด้วย
ปัญญาสามัญชนมิได้
ครั้นแล้วพระกนกนันทาเถรีกับพระภิกษุณี
บริ ว ารห้ า ร้ อ ย ก็ อั ญ เชิ ญ ต้ น พระมหาโพธิ์ อั น
ประดิ ษ ฐานในอ่ า งทองค� ำ  เหาะไปโดยอั ม พร
ประเทศ คราวนั้นแล ครั้นเหล่าเทวดาเจ้าทั้งปวง
ทราบถึงการอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ ต่างชวน
กันติดตามแวดล้อม ตามส่งเสด็จกิ่งพระมหาโพธิ์
ออกจากชมพูทวีปตราบเท่าถึงวรทวีปนั้นแล
ครั้นถึงจึงถวายกิ่งขวาพระยาไม้มหาโพธิ์กับ
ทั้งอ่างทองค�ำแก่พระบรมครูศาสดาเจ้า
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สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า สั พ พั ญ ญู
ก็ เ หยี ย ดพระหั ต ถ์ เ บื้ อ งขวาออกรั บ เอาพระมหาโพธิ์ แล้วส่งให้แก่พระเจ้าสมิทธิราช โปรด
ให้ ป ลู ก ลงตรงบริ เวณที่ พ ระองค์ เ สด็ จ เข้ า ผลสมาบัติภายในมหาอโนมวันอุทยาน พระบรมกษัตริย์แห่งวรทวีปก็ปลูกลงในที่อันนั้นตามพระพุ ท ธฎี ก า แลบริ เวณนั้ น เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานไม้
พระมหาโพธิ์แห่งพระกกุสันธพุทธเจ้ามาแต่ใน
กาลก่อน
ล�ำดับนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมนะ
ได้เสด็จไปประทับนั่งในโรงอันชื่อว่านาคมาฬกะ
ในทิ ศ าภาคข้ า งอุ ด รทิ ศ แห่ ง สิ ริ ส มาฬกะ ทรง
พิจารณาถึงอัชฌาสัยแห่งสัตว์ทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย
ในวรทวีป ครั้นทรงทราบว่าเวไนยสัตว์ผู้มีธุลีใน
นัยน์ตาน้อยยังมีอยู่ จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนา
ในเพลาวันนั้น ตามจริตแห่งชนชาววรทวีป
ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้ว บริษัทพากัน
สัมฤทธิมรรคผลประมาณสองหมื่น จากนั้นพระทศพลผู้มากล้นด้วยพระมหากรุณา ได้เสด็จเข้า
ผลสมาบัติในประเทศ อันพระพุทธเจ้ากกุสันธะ
เคยประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขในกาลก่อน ประทับ
อยู ่ ใ นผลสมาบั ติ บ ริ เ วณประเทศนั้ น แลตาม
สมควรแก่พระพุทธอัธยาศัย
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ครัน้ เสด็จออกจากผลสมาบัตแิ ล้ว พระพุทธองค์ผู้เป็นโลกนาถก็ทรงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาอีกครั้งหนึ่ง ยังเวไนยสัตว์ทั้งปวงให้
ได้ส�ำเร็จมรรคผลประมาณหมื่นหนึ่ง ครั้นแล้วได้
ประทานพระกายพันธนบริขาร โปรดแนะน�ำ
พระเจ้ า สมิ ท ธิ ร าชให้ บ รรจุ ไว้ ต รงบริ เวณอั น
พระองค์ทรงเข้าผลสมาบัติ เพื่อที่จะให้เป็นที่
ไหว้ที่บูชาแก่มนุษย์ชาววรทวีปทุกวัน แลที่อันนี้
ในกาลก่อน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระธรรมกรก อันเป็นของบริโภคแห่งพระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า และชนชาวเกาะสมัยนั้นต่างพากัน
สักการบูชาเสมือนพระพุทธองค์ทรงพระชนม์ชีพ
ล�ำดับนัน้ แล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมนะ
ทรงปรารถนาสงเคราะห์พระเจ้าสมิทธิราชและ
มนุษย์แห่งวรทวีปทั้งสิ้นทั้งปวง พระพิชิตมาร
สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพุทธฎีกา ตรัสสั่งพระกนกนันทาเถรีกับพระภิกษุณีห้าร้อย พร้อมพระสุมนเถระกับภิกษุบริวารพันหนึ่ง ให้อยู่อนุเคราะห์แก่

มหาชนในวรทวีปนั้น ครั้นแล้วพระพุทธองค์ได้
เสด็จไปประดิษฐาน  ในโรงอันชือ่ ว่าสุทศั นมาฬกะ
ถัดจากโรงรัตนมาฬกะ ทรงส�ำแดงพระมหากรุณา
สั่งสอนเวไนยสัตว์ในสถานที่นั้นแล้ว จากนั้นทรง
พาพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงเสด็จขึ้นสู่นภาลัยประเทศ
อากาศ กลับไปชมพูทวีปแล้วแล
ครั้นพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะผู้เป็นกษัตริย์
แห่งลังกาทวีปได้สดับอรรถาธิบาย พระมหากรุณาของพระโกนาคมนะพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงปีติ
ยินดี เหมือนได้เสวยพระจักรพรรดิราช ทรงเปล่ง
ค�ำยินดีต่อหน้าพระมหินทเถระว่า ข้าแต่พระคุณ
เจ้า อาตมาเองปีติยินดียิ่งนัก ด้วยเหตุว่าอดีต
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ เ สด็ จ มาสงคราะห์ ต ่ อ มนุ ษ ย์ ผู ้
อาศัยบนเกาะลังกาแห่งนี้ ชะรอยด้วยบุญบารมี
ในกาลก่อน พระพุทธเจ้าสมณโคดมและค�ำสั่ง
สอนของพระองค์ จึงประโลมใจชาวลังกาทวีปอีก
ครา จตุตถบรรพว่าด้วยพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ
เสด็จเกาะลังกา ก็มีด้วยประการฉะนี้แล ฯ

v วิสัชนาธรรม : วิสาขบูชา วันส�ำคัญของโลก
v
v ทัศนะ : พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาบาลี จริงหรือ?
v ทัศนะ : วันอัฏฐมีบูชา
v
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ส�ำคัญอย่างไร v
v พระธรรมเทศนา : รู้คุณ แทนคุณ
v กวีนิพนธ์ : วิสาขะ – วิสังขาร
v
v ธรรมกถา : บทบาทของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา
v ประสบการณ์ธรรม : เรื่องเล่าจากแดนไกล
v
v ธรรมะผ่านจอ : พระพุทธเจ้าในจอ
v
v กวีนิพนธ์ : วินาทีเดียว
v

สารธรรมจากพระสูตร : มงคล ๓๘ ประการ
มงคลสูงสุดที่มนุษย์ท�ำได้ ตอน ๔
ชวนรู้ : วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจ�ำปีของไทย
ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ :  
การศึกษาไวยากรณ์บาลีในพม่า ตอน ๑
ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี
ตอน ๑๑ ที่มา ความส�ำคัญของพระไตรปิฎกภาษาบาฬิ
กวีนิพนธ์ : ความรู้มาทีหลังความพอ
สนทนาภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ๑๑
มองเทศ - มองไทย :
ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับลังกา ตอน ๔

