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ใหพืชผลความดีมีบุญฤทธิ์
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ขอพระไตรรัตนามาประสิทธิ์
เพื่ออุทิศแดมหาประชาชน
อายุวัฒนประกอบกิจมหิทธิผล
ชาวไทยพนภัยพาลทุกกาลเทอญ ฯ

บัตรอวยพรวิสาขปุรณมี พ.ศ. ๒๕๖๔*
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขปุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน”
ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่พระราชทาน
บัตรอวยพรเนือ่ งในวันวิสาขบูชา ใหเปนธรรมเนียมปฏิบตั ขิ อง
การสงบัตรอวยพรแกกัน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ และครบรอบ ๑๐๐ ปใน พ.ศ.
๒๕๖๔ นี้
“บัตรอวยพรวิสาขปุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก
พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เปนภาพวาดฝพระหัตถ ที่ทรงอธิบายถึงพระราชมรดกทาง
ปญญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานไวก็คือ
แนวพระราชดําริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอธิบายเพิ่มเติมวา
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เมื่อแปลตามหลัก
นิรุกติศาสตรจะไดความวา “ความพอเพียง เป็ นกิจอัน
ประเสริฐ” (สนฺตฏุ ฐฺ ิ เสฏฐฺ กิจจฺ )ํ ซึง่ เปนหลักใจทีเ่ ปนกลางๆ
ในการดําเนินชีวิตที่ทุกคนปฏิบัติได ปฏิบัติถึง และปฏิบัติให
เปนผลได
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดทรงขยายความใหเกิด
ความชัดเจนอีกวา ความจริงคุณสมบัตขิ องหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประกอบดวย ความพอประมาณ การมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี และความมีเหตุผล ก็คือหลักการทางพระพุทธศาสนา
ที่เรียกวา ไตรสิกขานั่นเอง กลาวคือ
“ศีล” ที่แปลวา ปกติ เปนการดําเนินชีวิตโดยไม
เบียดเบียนตนและสังคม มีชวี ติ ทีเ่ ปนปกติ เรียกวา รูจ กั ดําเนิน
ชีวิตอยาง “พอประมาณ” คือมีกายวาจาที่สมดุล ไมใชกาย

วาจาของตนสรางความเดือดรอนทั้งแกตนและสังคม
การเจริญสติที่ตอเนื่องจนเปน “สมาธิ” คือ ความตั้งใจมั่น
จะกอใหเกิดผล “มีภมู คิ ้ ุมกันในตัวที�ด”ี และ
การตื่นรู ที่นําไปสูการพัฒนา กอใหเกิด “มีเหตุผล”
เรียกอีกอยางวา “ปัญญา”
ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติการที่แทจริงก็คือ
การพัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจาใหมีความพอประมาณ
หรือความปกติ พัฒนาสติตอเนื่องจนมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกวา
“สมาธิ” มีผลทําใหมีภูมิคุมกัน และปฏิบัติเรียนรูจนเกิด
การตื่นรู เห็นทุกอยางตามเหตุปจจัย ทําใหกระบวนการคิด
ประกอบดวยหลักการของเหตุและผล
ดังนั้น ทุกกิจกรรมของมนุษยชาติควรประกอบดวย
หลักการแนวพระราชดําริที่วา “ความพอเพียง เป็ นกิจอัน
ประเสริฐ” กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กิจกรรมใดที่ประกอบดวย
หลักแหงความพอเพียง คือหลักแหงความสมดุลเปนพื้นฐาน
ก็เรียกไดวา เปนกิจอันประเสริฐ เปนกิจทีน่ าํ ไปสูค วามสงบสุข
ของตนและผูอื่นในสังคมเปนที่สุด
วิสาขบูชาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับ
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ หรือในกรณีปใดมีอธิกมาส
จะกําหนดในเดือน ๗ อันเปนวันคลายดิถีประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ไดมีพระราชดําริเกี่ยวกับบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา
เพื่อใหเปนธรรมเนียมปฏิบัติของการสงบัตรอวยพรแกกัน
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทํานองเดียวกับการอวยพร
ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ จึงทรงริเริ่มการพระราชทาน
บัตรอวยพรวันวิสาขบูชาแกพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ
และขาทูลละอองธุลีพระบาทในราชสํานัก เปนครั้งแรกเมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๖๓

บรรดาพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ และขาทูลละอองธุลีพระบาทผูไดรับพระราชทานบัตรอวยพร ตางสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพรอมใจกันสนองพระราชนิยม ดวยการจัดทําบัตรถวายพระพรเพือ่ ทูลเกลาฯ ถวายเชนกัน
ลักษณะของบัตรถวายพระพรแตละฉบับ มีขนาด ลวดลาย และขอความที่แตกตางกันไป มีทั้งขอความเปนคาถา
ภาษาบาลี ความเรียงรอยแกว และบทรอยกรองประเภท โคลง หรือกลอน เปนตน
บัตรอวยพรวันวิสาขบูชา สะทอนใหเห็นถึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทีท่ รงพระราชปรารถนาใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา พรอมสงความปรารถนาดี ดวยภาพ
และขอความอันเปนมงคล ทําใหผูไดรับเกิดความปติยินดี กอใหเกิดสามัคคีธรรม และนอมนําใจใหรําลึกถึงคุณ
พระรัตนตรัยเปนสรณะนําทางชีวิต
*จากหนังสือพิมพไทยรัฐ ออนไลน https://www.thairath.co.th/news/royal/2100967

มหาราชาภิตฺถุติ

๑. ราชา โน สาสเน สทฺโธ
อุปการํ กรํ ภูโป
๒. ตสฺสาภิมงฺคโล วาโร
สุขิโต อุภโต โหตํ

พุทฺธมามกสฺ โต
สาสนสฺสาภิวุทฺธิยา
อชฺช โน ธมฺมราชิโน
ทีฆชีวี ปโรสตํ.

๑. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงเปนพุทธมามกะ
พระองคทรงกระทําอุปการะตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง
๒. บัดนี้นับเปนโอกาสอันเปนมงคลสมัยอันประเสริฐ
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระธรรมราชาของปวงขาพเจาทั้งหลาย
ขอพระองคทรงพระเกษมสําราญ ทั้งพระวรกายและพระหฤทัย
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมากกวารอยป ไมมีอาพาธ เทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา
ประพันธในนามวารสาร โพธิยาลัย

ปที่ ๗ ฉบับที่ ๖๒
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วารสารโพธิยาลัย เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
๒๕๖๔ เปนฉบับ วิสาขบูชา ๒๕๖๔ หลากเรื�อง
เนื�องด้ วยพระพุทธเจ้ า
เปนธรรมเนียมของวารสารโพธิยาลัยที่จะตอง
ทําฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกป ฉบับนี้ก็
เชนกัน เปนอีกฉบับหนึ่งที่ทําพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา
แตอาจจะแตกตางกันที่ฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา
รวมกันถึง ๓ เดือน
นั บ เป น มหามงคลวโรกาสในวั น วิ ส าขบู ช าป
พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๑๐
ทรงมอบบัตรอวยพรพระราชทาน พรอมดวยภาพ
ฝพระหัตถ ประกอบดวยคาถาภาษาบาลี พรอมดวย
บทกลอนอันไพเราะ และมีความหมายลึกซึง้ ทรงมอบ
ใหแกพทุ ธศาสนิกชนชาวไทยทัง้ หลายดวยพระเมตตา
อันหาที่สุดไมได
การส ง บั ต รอวยพรถึ ง กั น ในวั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่เปนสิริมงคลอยางสูงสุด
และเปนเรื่องที่ควรสนับสนุนใหเกิดมีในสังคมไทย
ของเราเป น อย า งยิ่ ง วั ฒ นธรรมนี้ ตลอดระยะ
เวลาที่ผานมาไดมีผูพยายามฟนฟูใหเกิดมีขึ้น แต
ไม ค  อ ยประสบความสํ า เร็ จ เท า ที่ ค วร คนไทย
ก็ ยั ง นิ ย มส ง บั ต รอวยพรในเทศกาลสากลทั่ ว ไป
โดยปกติ เชน ปใหม คริสตมาส ดวยเหตุนี้ การที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงให
ความสําคัญในเรื่องการสงบัตรอวยพรในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา จึงเปนเรื่องที่นาปติปลาบปลื้ม
แกพวกเราชาวพุทธ เพราะทรงเปนแบบอยางที่ดีให
พวกเราประพฤติปฏิบตั ติ าม เราไดนาํ ภาพบัตรอวยพร

พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พรอมทัง้ เรือ่ งประกอบภาพจากหนังสือพิมพมาตีพมิ พ
ไวดวย เพื่ออธิบายความเปนมาใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกป เปนวันคลาย
วันพระราชสมภพของพระองคทาน อาจารยจํารูญ
ธรรมดา ไดประพันธปฐยาวัตรฉันทภาษาบาลี ถวาย
พระพรมา ณ โอกาสนี้ดวย นับเปนความภูมิใจของ
คณะผูจัดทําอยางยิ่ง ที่ไดทูลเกลาฯ ถวายพระพร
ชัยมงคลเปนฉันทลักษณภาษาบาลี ในวันคลายวัน
พระราชสมภพปนี้ พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโร)
ไดแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง ใหโอกาสพุทธธรรมบาง
เปนทัศนะของพระภิกษุทมี่ พี นื้ เพเปนชาวตางประเทศ
ดังนั้น จึงมีเนื้อหาที่แปลกไมเหมือนใคร และไมมีใคร
เหมือน เชิญพลิกไปอานที่หนา ๕๗
เนือ้ หาในเลม มีบทความเดนทีเ่ ราภูมใิ จนําเสนอ
๒ บทความอันเกี่ยวเนื่องกัน คือ ธรรมกถาวาดวย
ปฐมเทศนา แสดงโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
(ป. อ. ปยุตฺโต) ตีพิมพในหนังสือ ตามทางพุทธกิจ พ.ศ.
๒๕๓๑ ในขณะที่ทานดํารงสมณศักดิ์ที่พระราชวรมุนี
สถานที่แสดงธรรมคือ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน หนา
ธั ม เมกขสถู ป ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาที่ เ มื่ อ อ า นแล ว จะทํ า ให
เกิดความซาบซึง้ ใจในพระปญญาธิคณ
ุ และพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา และตอดวยบทความเรื่อง
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ
ซึ่งจะชวยใหเขาใจพระธรรมเทศนาบทนี้ไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ พระคันธสาราภิวงศ ไดมอบเรื่อง
ภาษาบาลีเปนภาษาของพระพุทธเจา ซึ่งทานเขียน
ขึ้น เพื่อตอบโตปาฐกถาของ Prof. Dr. Jan Nattier
ซึ่งไดบรรยายไวที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ในหัวขอ

สารบ ัญ
พระพุทธเจาไมไดตรัสภาษาบาลี
ในเรื่องเดียวกันนี้ อาจารยจํารูญ ธรรมดา
ก็ไดเขียนถึงทัศนะของทานไวในวารสารโพธิยาลัย
ฉบับที่ ๕๖ วิสาขบูชา ๒๕๖๓ ทานผูสนใจสามารถ
ยอนไปหาอานได
เรามีบทกวีเพิ่มมากกวาฉบับอื่น เพราะเปน
บทกวีตกคางมาจากฉบับกอน ทีม่ ผี สู ง มาแสดงมุทติ า
สักการะถวายทานเจาคุณ พระราชวัชรบัณฑิต และ
บทกวีเฉลิมฉลองเทศกาลวิสาขบูชา ซึ่งประพันธ
โดยนักกวีผูมีฝมือสูงสงและหาไดยากในยุคปจจุบัน
พรอมกันนี้ เรายังมีบทความดีเดนอีกหลายเรื่อง
เช น คอลั ม น ชวนอานหนังสือ พุทธประวัติจาก
พระโอษฐ ของพระอธิการดุษฎี เมธังกุโร และ
บทความ เจอทุกขพบธรรม ขอคิดจากสังเวชนียสถาน
ของพระอาจารยไพศาล วิสาโล รวมถึงบทความชุด
ภาษาบาลี ซึ่งเปนบทความประจําของเรา
ฉบับนี้ ไดเริม่ ตอนแรกของสารคดีหลายตอนจบ
ประวั ติ ศาสตร พ ระพุทธศาสนา เรื่อ ง พุทธคยา
มรดกโลก และจะมีเรื่องนาสนใจอื่นๆ อีก ในตอน
ตอๆ ไป
คณะผูจัดทํา
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพดว ยปจจัยบริจาคของทานผูม ี
จิตศรัทธา แจกเปนธรรมทาน หากทานไมไดใชวารสารนี้แลว
โปรดบริจาคไปตามหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนทางปญญา
แกทานผูสนใจใฝธรรมตอไป ขออนุโมทนา
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คําถามเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน

พระราชว ัชรบ ัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

เรียน ทานเจาคุณครับ วารสารฉบับตอไป
เปนฉบับวิสาขบูชา ธีมจะเปนอะไรที่เกี่ยวกับ
พระพุทธเจา เนื้อหาที่เตรียมไวประจวบเหมาะ
มี เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ สั ง เวชนี ย สถานหลายเรื่ อ ง จึ ง
ขอถามความคิ ด เห็ น ของท า นเจ า คุ ณ ที่ มี ต  อ
สังเวชนียสถาน ดังตอไปนี้
๑. ในฐานะทีท่ า นเจาคุณบวชมาแตเด็ก ทานเจาคุณ
เคยคิ ด ฝ น ว า จะได ไ ปนมั ส การพุ ท ธสถานที่
อินเดียหรือไม เพราะเหตุใด
เคยคิ ด ว า อยากจะไปให ไ ด สั ก วั น หนึ่ ง
เพราะเปนสถานที่ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพานของ
พระพุทธเจา มีความคิดวาคงจะมีสักวัน แลวก็
ตั้งความฝนเอาไว แตยังไมไดไป จนเรียนจบ
กลับมาทํางาน ๔-๕ ป จนถึงปที่ ๖ ถึงไดไป
๒. ทราบวาทานเจาคุณไดไปสังเวชนียสถานที่
อินเดียหลายครัง้ ไมทราบวาครัง้ แรกเมือ่ ไร และ
มีความประทับใจอยางไร
ครั้งแรก ประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไป
กับคณะวัดพระราม ๙ ไป ๓ วัน อยูพุทธคยา

วันแรก หลังจากนั้นก็ไปพาราณสีตอนกลางคืน
ไปแลวก็เจอทุกขสัจจะ คือ ขึ้นไปบนรถทัวรแลว
แขกมาไลลง รถทัวรที่พาไปไหวพระ แขกมา
บอกวา บริษัททัวรยังไมจายเงินใหเขาครึ่งหนึ่ง
บางแขกบอกวาจายแลว บางแขกบอกยังไมไดจาย
ขึ้นไปอยูบนรถทัวรแลวก็โดนไลลง พอไลลงเสร็จ
แลวคุยกัน ก็มาเชิญขึ้นไปใหม อันนี้ก็คือสภาพ
ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนทุกขสัจจะ ตนเหตุ
มาจากสมุ ทั ย สั จ จะ คื อ ความอยากนั่ น เอง
แลวหลังจากนั้นก็เห็นสภาพ ไปราชคฤห ไดเห็น
สารพั ด เลย ที่ เ ป น ทุ ก ขสั จ จะมากมาย แล ว ก็
เห็นตนตอของทุกขสัจจะ สมุทัยสัจจะ แตนิโรธ
สัจจะละ มรรคสัจจะละ อันนี้ก็ตองคิดเอา
๓. จากที่ไดไปเห็นสภาพพุทธสถานตางๆ เกิด
ความมั่นใจหรือไมวาพระพุทธเจามีอยูจริง และ
จะแกคํากลาวตูของพวกที่เชื่อวาไมมีจริงได
อยางไร
ดู จ ากประจั ก ษ พ ยาน ๓ อย า ง คื อ
๑. พยานวัตถุ ๒. พยานบุคคล ๓. พยานธรรมะ
นั่นก็คือ เหตุเกิดที่ไหน สถานที่มีไหม บุคคล

๖

๖๒

ที่อางอิงมีไหม กาลเวลาที่อางอิงมีไหม สถานที่
อางอิง ธรรมะที่อางอิงมีไหม เมื่อเห็นประจักษ
พยานที่ เ ป น วั ต ถุ เป น บุ ค คล เป น สถานที่
เปนธรรมะ เปนกาลเวลา ทุกอยางครบ ก็ตัดสิน
ไดวาพระพุทธเจามีอยูจริง จากสถานที่ตางๆ ที่
กลาวไวในพระไตรปฎก เชน เนรฺชรา แมนํ้า
เนรัญชรามีอยูจริง คิชฺฌ กูเฏ ภูเขาคิชฌกูฏ
ก็มีอยูจริง ราชคเห กรุงราชคฤหก็มีอยูจริง
นาลนฺ ท ายํ เมืองนาลันทาก็มีอยูจริง สถานที่
ที่ ก ล า วไว ใ นพระไตรป ฎ ก ก็ มี อ ยู  จ ริ ง ทั้ ง หมด
และพยานบุคคลในยุคนั้น ดูจากประวัติศาสตร
จากเอนไซโคลพีเดีย (สารานุกรม) กาลานุกรม
ยุคนั้นสมัยนั้น มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ประจักษ
พยานบุคคล ประจักษพยานสถานที่ ประจักษ
พยานธรรมะ ประจักษพยานเหตุการณที่เกิด

ขึ้นทุกอยางมีอยูครบ สถานที่ประสูติก็เห็นมีอยู
จริงๆ สถานทีต่ รัสรูก เ็ ห็นมีอยูจ ริงๆ สถานทีแ่ สดง
ธรรมจักรก็เห็นมีอยูจริงๆ สถานที่ปรินิพพาน
ก็เห็นมีอยูจริงๆ สถานที่ที่มีอยูในพระไตรปฎก
ไปดูของจริงได สถานทีม่ อี ยูจ ริงทุกที่ ธรรมะก็มอี ยู
จริง คนปฏิบตั ติ ามธรรมะก็มอี ยูจ ริง หากตองการ
พยานวัตถุ ก็มีวัตถุ มีสถานที่อยูจริง ตองการ
พยานบุคคล ก็มีพยานบุคคลอยูจริง ตองการ
พยานธรรมะ ก็มีธรรมะอยูจริง ดังนั้น เมื่อเห็น
หลักฐานพยานชัดเจนก็ทราบไดวาพระพุทธเจา
มีอยูจริง คนที่ไมเชื่อ ถาเห็นวัตถุเขาก็ยอมจํานน
ดวยประจักษพยาน
๔. ทานรูสึกประทับใจสถานที่ใดมากที่สุด เรียง
ตามลําดับ เพราะเหตุใด
สถานที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ พุทธคยา
เพราะทุกประเทศที่เขาไปทํากิจกรรมตางๆ เชน
ประเทศโนนก็เขามาสวดมนต ประเทศนี้ก็มา
นั่งปฏิบัติธรรม ประเทศนี้ก็เขาไปแสดงธรรม
ประเทศนี้ก็ไปนั่งกรรมฐาน ทุกคนไปทํากิจตางๆ
ดวยจิตที่เปนกุศล ความรูสึกวารบกวนซึ่งกัน
และกัน ความรูสึกวาไปเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ความรูส กึ วาเอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกันไมเกิด
ขึ้น สถานที่แหงนั้นมีความรูสึกพิเศษ ประทับใจ
ว า คนจะมาจากร อ ยพ อ พั น แม แต พ อมาถึ ง
สถานที่แหงนี้ดวยวัตถุประสงคเพื่อที่จะบูชาองค
พระสัมมาสัมพุทธเจาดวยอามิสบูชา ดวยปฏิปต ติ
บูชา เมือ่ มีจดุ ประสงคอยางนีแ้ ลว ก็ไปในทีไ่ มมจี ติ
ที่เปนอกุศล ในขณะที่อยูในบริเวณนั้น สถานที่
แหงนีจ้ งึ เปนสถานทีป่ ระทับใจมากทีส่ ดุ คือถึงจะ
เปนพื้นที่แคบๆ เฉพาะตรงจุดนั้น แตก็รูสึกวา
จิตเปนกุศลไดตลอดเวลา ทําใหเกิดจิตเปนกุศล
กําลังจิตกําลังใจมันเกิดขึ้น จิตที่คิดจะทําคุณงาม
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ความดีมันเกิดขึ้น ดังนั้น สถานที่ตรัสรู จึงเปน
ที่ประทับใจอันดับแรก สถานที่รองลงมา ก็คือ
สถานทีแ่ สดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพราะสถานที่
นั้นไดเกิดสาวกขึ้นครั้งแรก และพระพุทธองค
ไดทรงเลือกสถานทีแ่ หงนัน้ เพราะสถานทีอ่ ยูใ กล
เมืองพาราณสี ซึ่งเปนเมืองปรัชญาโบราณ เปน
พื้นที่ที่คนมีตรรกะ มีแนวความคิดอยูในเมือง
กันเต็ม หางจากเมืองไปก็เต็มไปดวยพื้นที่สําหรับ
ปลีกวิเวก เงียบสงัด สงบ ควรแกการปฏิบตั ิ ฉะนัน้
เวลานัง่ สวดมนต นัง่ สาธยาย นัง่ ปฏิบตั ิ อยูบ ริเวณ
ธัมเมกขสถูป จิตก็จะโปรงโลง เบาสบาย จะไป
กี่ครั้งกี่หน จิตก็เปนกุศล จะไปอยางไรจิตที่เปน
กุศลมันก็มีมาก เหมือนกับไดไปนั่งฟงธรรมจาก
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้น บริเวณธัมเมกข
สถูป จึงเปนสถานที่ประทับใจ ลําดับที่ ๒
ลําดับที่ ๓ ก็คือ สถานที่ประสูติ สถานที่
ประสูติก็คือ ลุมพินีวัน จริงอยู ตรงนั้นเจาชาย
สิทธัตถะประสูติ พระโพธิสัตวประสูติ ยังไมได
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา แตพื้นที่ตรงนั้นเราไดเห็น
๑. พระพุทธเจาประสูติตรงนี้ มีพยานหลักฐาน

๗

จริง ๒. สระโบกขรณี คือสระที่ขุดแลวก็กออิฐ
แลวเก็บกักนํ้าไวไดตลอดเวลา มีอยูจริง ๓. ไป
นั่งบริเวณนั้น ก็นึกถึงบุญคุณบิดามารดา นึกถึง
การเกิดที่เปนทุกข และการเกิดที่เปนสุข เปน
จุดเริ่มตนของการตามหาทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้น
สถานที่ประสูติ จึงเปนที่ประทับใจลําดับที่ ๓
สถานทีป่ ระทับใจลําดับตอมา คือ วัดเชตวัน
เมื อ งสาวั ต ถี วั ด เชตวั น มี พื้ น ที่ ก ว า ง คนไป
สั ง เวชนี ย สถานก็ จ ะไปที่ วั ด เชตวั น แห ง นี้ ซึ่ ง
เปนสถานที่ที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษาอยู
นานมาก จะมีแสดงพระสูตรอยูเปนจํานวนมาก
ที่ขึ้นตนวา
เอวัง เม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
สาวั ต ถิ ยั ง วิ ห ะระติ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเมฯ ประโยคเหลานี้จะดังกอง
อยูตลอดเวลา จะสวดมงคลสูตรก็ดี สวดเมตตสูตร
ก็ดี ก็รูสึกประทับใจ หรือไดนั่งปฏิบัติธรรมก็
รูสึกวาซาบซึ้งใจ พื้นที่กวางขวาง และไดเห็นวา
ชีวิตการเปนอยูจริงๆ ของพระภิกษุสงฆในสมัย
พุทธกาล จํานวน ๕๐๐ ก็ดี ๑,๐๐๐ ก็ดี มีจริงๆ
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และรูสึกประทับใจ ในเมืองสาวัตถี วัดเชตวัน
และอีกหลายๆ จุดในวัดเชตวัน
สถานทีป่ ระทับใจลําดับสุดทายก็คอื สถานที่
ปรินิพพาน ที่เมืองกุสินารา ทุกครั้งที่ไปก็จะไป
นั่งลอมพระพุทธปรินิพพาน ในมหาปรินิพพาน
สถูป แลวก็สวดสาธยายบูชา และพืน้ ทีน่ นั้ ก็มบี า ง
บางครัง้ บางคราวเห็นคนเขาแยงกันปดทองก็เกิด
รูส กึ วาวุน วายนิดๆ นะ แตวา ก็ไมเทาไร แตในขณะ
ทีน่ งั่ อยูข า งนอก นัง่ สวดมนต นัง่ ฟงเทศน ฟงธรรม
นัง่ ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ แสดงธรรมอะไรก็แลวแต ก็รสู กึ
วาสงบเงียบดี หรือนั่งพื้นขางลางก็โอเค สถานที่
นั้นทําใหเห็นสัจธรรมวา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น
ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมีอะไรจีรังยั่งยืน เราจึง
ไม ค วรจะยึ ด ติ ด อะไรทั้ ง สิ้ น เกิ ด ความปลงใจ
วางใจได ฉะนั้น สถานที่ปรินิพพาน ก็เปนสถานที่
ประทับใจเปนลําดับสุดทาย
โดยยอก็คือ จุดเริ่มแรกก็ พุทธคยา จุดตอมา
ก็ พาราณสี จุดตอมาก็ สาวัตถี หลังจากนั้น
จุดตอมาก็ ลุมพินี จุดสุดทายก็คอื กุสนิ ารา สถานที่
ปรินิพพาน

๕. มีขอความที่อางไวในพระไตรปฎกวา การ
ไปเยื อ นสั ง เวชนี ย สถานเป น สิ่ ง ที่ ช าวพุ ท ธ
ควรกระทํา มีขอ ความกลาวไวอยางไร ขอใหระบุ
ที่อางอิงดวยครับ
ข อ ความที่ ก ล า วถึ ง ก็ คื อ การไปเยื อ น
สังเวชนียสถาน ถาไปแลวจะทําใหเกิดศรัทธา
และเมื่ อ เกิ ด ศรั ท ธาแล ว ถ า จุ ติ ด  ว ยจิ ต ที่ เ ป น
ศรัทธา ศรัทธานีก้ เ็ ปนมหากุศลจิตนัน่ แหละ ผูน นั้
ก็ไปสูสุคติภูมิ แตถาไปเยือนสังเวชนียสถานแลว
เกิดสังเวคญาณ เห็นภัยในวัฏสงสารวาเปนสิ่งที่
นากลัว ถาหากสังเวคญาณเกิดขึ้นอยางนี้ ก็เปนอัน
ปดประตูอบายแนนอน เพราะเปนการไมทําบาป
ทํากรรมอีกตอไป การที่พระพุทธองคไดตรัสวา
หากกุลบุตรไดไปสังเวชนียสถานแลวก็จะปดประตู
อบายสําหรับภพชาตินั้น ก็เพราะถาไปยังสถานที่
ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพานแลว ศรัทธาจะเกิด
ศรัทธาจะแข็งแรง ถาไปแลวฟงเทศน ฟงธรรม
เกิ ด สั ง เวคญาณ ป ญ ญาที่ แ ข็ ง แรงจะเกิ ด ขึ้ น
ที่ เ รี ย กว า ป ด ประตู อ บายสํ า หรั บ ภพชาติ นั้ น
ขอความที่อางนั้นก็มีที่มาที่ไปอยูอยางนี้
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๖. ทานเจาคุณและคณะศิษยเคยจัดกิจกรรมที่
สังเวชนียสถานอยางไรบาง
ไดเคยจัดกิจกรรมสังเวชนียสถานสําหรับ
นักเรียน โรงเรียนสยามสามไตร จัดกิจกรรม
สั ง เวชนี ย สถานสํ า หรั บ นั ก ปฏิ บั ติ ข องยุ ว พุ ท ธ
จัดกิจกรรมสังเวชนียสถานสําหรับแพทย พยาบาล
ณ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี
ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช จัดกิจกรรมสังเวชนียสถาน
สําหรับญาติโยมที่รูจัก ก็คือไปสังเวชนียสถาน
ไปเพื่ออะไร ไปทําไม ไปแลวไดอะไร โดยเฉพาะ
แตละจุดที่ไป เด็กไปสังเวชนียสถาน ไดไปสวดมนต
ไดไปเห็นของจริงวาพระพุทธเจาตรัสรูจริงๆ แลว
เด็กก็ไดสวดพระสูตร เชน มงคลสูตร เด็กทุกคน
ที่ไป สามารถสวดมงคลสูตรกันไดหมด หรือ
อริ ย สั จ ๔ ธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร บางคนก็
สวดได และการสวดธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร
อย า งเร็ ว ๆ และถู ก ต อ ง ได อ งค ค วามหมาย
ก็ ส วดได การไปที่ อิ น เดี ย ก็ จ ะได ร ะลึ ก ถึ ง ว า
ที่สถานที่แหงนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงพระสูตร
สูตรนี้ มีคนไดบรรลุธรรมจํานวนเทานี้ ที่สถานที่
แห ง นี้ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงแสดงพระสู ต รสู ต รนี้
มี ค นได ด วงตาเห็ น ธรรม ได บ รรลุ ธ รรมเท า นี้
ไดทราบเหตุผล เมื่อทราบเหตุผลแลวการจัด
ไปสังเวชนียสถานก็ไดเกิดศรัทธา ไดเกิดปญญา
แลวก็เห็นมุมมอง บริเวณเจดียพุทธคยา บางคน
ไปเพื่ออามิสบูชา ไปแลวก็เกิดศรัทธา แตบางคน
ไปก็กราบทั้งวันทั้งคืน เกิดวิริยะคือความเพียร
มีศรัทธาประกอบดวยความเพียร บางคนก็ไป
เพื่อฟงเทศนฟงธรรม เพื่อปฏิบัติธรรม จะเห็นวา
บางคนไปเพือ่ เนนศรัทธา บางคนไปเพือ่ เนนวิรยิ ะ
ความเพียร บางคนไปเพื่อเนนปญญา ก็จะเห็น
คนทั้ง ๓ กลุม จากพระพุทธเจา ๓ ประเภท คือ
สัทธาธิกะ วิริยาธิกะ ปญญาธิกะ จะเห็นบุคคล ๓
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กลุมที่สังเวชนียสถาน ดังนั้น เราจะไปสังเวชนีย
สถาน ก็ตองแลวแตผูนํา ผูนําก็คือพระสงฆที่
นําจาริกธรรม ทานมีความชํานาญในเรื่องของ
ประวัตศิ าสตร ชํานาญในเรือ่ งของธรรมะ ชํานาญ
ในเรื่องของการนําเสนอ ถาหากทานชํานาญทั้ง
๓ อยาง ประวัติศาสตรก็ชํานาญ ธรรมะก็ชํานาญ
การนําเสนอก็ชํานาญ ผูที่ไปก็จะไดประโยชน
มหาศาล
ดวยเหตุนี้ การจัดกิจกรรมไปสังเวชนียสถาน
ก็ ขึ้ น อยู  กั บ ว า บุ ค คลนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค อั น ใด
อยางเชน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไปทุกป ก็เรียกวา
โครงการไปไหวพระทีอ่ นิ เดีย เพือ่ ใหเกิดอนุตตริยะ
๖ ประการ คือ ทัสสนานุตตริยะ การเห็นอันยอดเยี่ยม
เห็นสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล สวนานุตตริยะ
ไดการฟงอันยอดเยี่ยม ไดฟงสวดฟงเทศนอยู
เปนประจํา ลาภานุตตริยะ ไดลาภอันยอดเยี่ยม
คําวา ลาภ ไดแก สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
สิกขานุตตริยะ ไดการศึกษาอันยอดเยี่ยม คือไดฝก
ศีล สมาธิ ปญญา ตลอดเวลา ปาริจาริยานุตตริยะ
ไดการปรนนิบัติอันยอดเยี่ยม ไดดูแลอุปฏฐาก
ครูบาอาจารยตลอดเสนทาง และ อนุสสตานุตตริยะ
ไดการระลึกอันยอดเยี่ยม คือ ไดระลึกถึงพุทธา
นุสสติ เปนตน นัน่ คือในขณะทีพ่ าเด็กไปสังเวชนีย
สถาน ก็จะใหเขาไดรูจักอนุตตริยะ สิ่งยอดเยี่ยม
๖ ประการ อยางนี้
๗. ชาวพุทธไทยควรมีทาทีอยางไรกับการไป
สักการะสังเวชนียสถาน บางคนคิดวาการไป
อินเดียจะไดรับความลําบาก
อันทีจ่ ริง ในสังสารวัฏอันยาวนาน เราลําบาก
ตั้งแตเกิดนั่นแหละ เกิดมาก็ อุแวๆ ... การเกิด
ก็ลําบาก เกิดมาก็รองไห เจ็บก็รองไห แกก็รองไห
ตายก็รองไห ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ ความ
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สบายจริงๆ หายาก ถามีเงินก็จะสะดวกหนอย
แตจริงๆ สบายก็ไมสบาย ความลําบาก ไมสะดวก
ไมสบายนี้ คือความลําบากในการเดินทาง ลําบาก
ในการเดิ น ทางไปไหว พ ระที่ อิ น เดี ย ยั ง ดี ก ว า
ลําบากในสังสารวัฏ เราไปลําบากในนรก ลําบาก
ในเปรต ลํ า บากในอสู ร กาย ลํ า บากในสั ต ว
เดรั จ ฉาน แต ก ารลํ า บากในการเดิ น ทางไป
สังเวชนียสถาน อยางมากก็ไมเกิน ๑๐ วัน ถา
กลัวลําบากจะไปสัก ๓ วัน หรือ ๕ วันก็ได ถา
ถามวาไปอินเดียลําบากมากไหม ก็มลี าํ บากเพราะ
การเดินทาง ถนนหนทางไมคอยดีเทานั้นแหละ
ถามีเงินมีทอง โรงแรมดีๆ ก็พักได อาหารดีๆ
ก็มีให ความลําบากอะไร ก็มีเฉพาะชวงนั่งรถ
ที่ตองนั่งรถยาวนานนิดหนึ่งเทานั้น พอถึงจุดหมาย
ปลายทาง ไดลงเดิน ไดไหวพระ ก็หายเหนื่อย
ยากลําบาก ลองไปดูสักครั้งก็จะรูเอง วาความ
ลําบากสรางความเขมแข็ง สรางรางกายใหเขมแข็ง
สรางจิตใจใหเขมแข็ง ไมลําบากจนเกินไป อยา
คิ ด ว า มั น ลํ า บากไม น  า ไป ความลํ า บากทํ า ให
คนคิดหาทางออก แลวก็ไดพบทางออก ไดปญ
 ญา
ในความยากลําบาก ความยากลําบากเล็กนอย
ไมใชประเด็นสําคัญ ถามีโอกาสควรไปอยางยิ่ง
เพราะไปแลวจะเกิดศรัทธา แลวก็ไดฟงธรรม

บรรยาย ไดลงมือปฏิบัติตามคําสั่งสอน จะเกิด
ปญญาดวย ศรัทธาและปญญาจะเกิดขึ้น โดย
อาศัยลําบากเล็กนอย ไมไดลําบากมากมายอยาง
ที่คิด
๘. เมื่อไดไปถึงสังเวชนียสถานแตละแหง ควร
จะนําบทสวดมนตอะไรไปสาธยายจึงจะเหมาะ
กับสถานที่นั้น
ก็ แ ล ว แต ส ถานที่ ถ า ไปพุ ท ธคยา คั ม ภี ร 
อุทานก็ได หรือคัมภีรมหาขันธกะก็ได ที่พุทธคยา
พระพุทธเจาเสด็จมาปฏิบัติตั้งแตทรงออกจาก
บําเพ็ญทุกรกิรยิ า ทรงรับขาวมธุปายาส แลวลอย
ถาดทองคํา จนกระทั่งตรัสรูแลวทรงเปลงอุทาน
มี ยะทา หะเว เปนตน ในยาม ๑ ยาม ๒ ยาม ๓
และปฏิจจสมุปบาท ดังนั้น คัมภีรมหาขันธกะ
ก็ดี หรือคัมภีรอุทานในสวนที่เกี่ยวกับสถานที่นี้
โดยตรงก็ดี ควรนําไปสวดสาธยาย เพราะจะได
ทราบวา สถานที่แหงนี้มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น
และมีความสําคัญอยางไร มีสาระอะไร คือสถานที่
แหงนี้ ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น
และสิ่งที่ควรได ธรรมะที่ควรได ณ จุดนั้นๆ คือ
อะไร
ถาไปราชคฤห ก็มีหลายสูตร พระสูตรใหญๆ
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ยาวๆ ยากๆ เชน พรหมชาลสูตรก็ดี หรือไปที่
สาวัตถี ก็มีมงคลสูตร เมตตสูตรก็ดี หรือไปเมือง
เวสาลี ก็มีรัตนสูตร หรือไปพาราณสี ก็มีธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร หรือไปอุรุเวลา
เสนานิคม ก็มีอาทิตตปริยายสูตร ไปที่กุสินารา
ก็มีมหาปรินิพพานสูตร ไปจุดไหนเอาพระสูตร
สูตรนั้นมาสวดสาธยาย แลวก็ศึกษาเนื้อหาสาระ
จากพระสูตรนั้นอยางกระจางชัดจะไดประโยชน
อยางเชน ไปกุสินารา ตลอดเสนทางก็นั่งสวด
สาธยายมหาปรินิพพานสูตรไปเลย จนจบแลวได
เนือ้ หาสาระในมหาปรินพิ พานสูตร แลวอรรถกถา
ขยายความวาอยางไร แคมหาปรินิพพานสูตร
สูตรเดียวก็จะไดหลายเรื่องหลายอยาง
หรื อ ในขณะที่ ไ ปราชคฤห เอาแค พ รหม
ชาลสูตร ก็จะไดทราบความคิดของคนในยุคนั้น
ที่แยกเปนครูทั้ง ๖ ... ลัทธิ ๖ ลัทธิมาจากไหน
พรหมชาลสูตรจะบอกความคิดของคนไดทงั้ หมด
หรื อ ไปพาราณสี เอาธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร
มาสวด ก็ จ ะรู  เ ลยว า เป า หมายของชาวพุ ท ธ
คืออะไร และจะเดินทางไปถึงเปาหมายนั้นได
อยางไร อนัตตลักขณสูตรก็ดี หรือสูตรอื่นๆ ก็ดี
ที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงในสถานที่ใดๆ เมื่อ
เดินทางไปถึงที่นั้นๆ ก็ควรนําธรรมะที่เกี่ยวกับ
สถานที่นั้นๆ มาสวดสาธยาย และศึกษาอยาง
ละเอียดจนเขาใจกระจางชัด ก็จะไดประโยชน
สูงสุด
๙. อยากใหทานเจาคุณพูดถึง การแสดงพุทธา
นุสสติ และควรใชพุทธานุสสติเมื่อใด อยางไร
และมีอานิสงสอยางไรบาง
การเจริ ญ พุ ท ธานุ ส สติ ก็ คื อ การเข า ถึ ง
ไตรสรณคมนวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอ
ถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
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ขาพเจาขอถึงพระธรรมวาเปนที่พึ่ง สังฆัง สรณัง
คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระสงฆวาเปนที่พึ่ง และ
เมื่อไรก็ตามที่เรานึกถึงพระพุทธองค สิ่งแรกเลย
คือนึกถึงคุณของพระองค เริ่มตนดวย พุทธคุณ
๓ คือ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ขาพเจาขอนอบนอมแดพระ
ผู  มี พ ระภาคเจ า พระองค นั้ น ผู  ถึ ง พร อ มด ว ย
พระมหากรุณาธิคุณ ดวยบทวา ภะคะวะโต ผู
ถึงพรอมดวยพระบริสุทธิคุณ ดวยบทวา อะระ
หะโต ผูถึงพรอมดวยพระปญญาธิคุณ ดวยบทวา
สัมมาสัมพุทธัสสะ หรือพุทธคุณ ๙ คือ อิติป โส
ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ
สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ
ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ
ภะคะวา
ระลึกถึงพุทธคุณ ๓ พุทธคุณ ๙ หรือพุทธคุณ
อันหาที่สิ้นสุดไมได จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน
ตรงไหนก็แลวแต ถาติดขัดอะไรอยู ระลึกถึง
พุทธคุณเราก็จะรอดปลอดภัย อานิสงสของการ
เจริญพุทธานุสสติ หรือพุทธคุณ ก็มมี ากมายหลาย
ประการ จากการที่เราถึงไตรสรณคมน จนถึง
พุทธคุณทั้ง ๙ พุทธคุณอันหาที่สิ้นสุดไมได เรา
ก็จะเห็นอานิสงสในสวนที่เปนโลกียะ แลวก็พอ
ข ม ศรั ท ธา ให ศ รั ท ธาลดลงแล ว ก็ ย กจิ ต ขึ้ น สู 
วิปสสนา ตรงนี้เหมือนพระวักกลิที่เจริญพุทธคุณ
แล ว ก็ เ กิ ด เลื่ อ มใสศรั ท ธาอย า งเดี ย ว ป ญ ญา
ไมเกิด พอลดศรัทธาลง เพิ่มปญญา พระวักกลิ
ก็มีโอกาสไดดวงตาเห็นธรรม พุทธคุณจึงเปน
จุดเริ่มตนทําใหคนเกิดศรัทธา แตเมื่อเกิดศรัทธา
แลวตองตอยอดดวยปญญา ดังนั้น การเจริญ
พุทธานุสสติก็ทําใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
นับภพชาติไมถวน อานิสงสของการเจริญพุทธา
นุสสติมีมากมาย มีหลายที่หลายแหงไดแสดงเอา
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ไว ฉะนั้น จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะไปแหง
หนตําบลไหนก็ตาม ก็สามารถเจริญพุทธานุสสติ
ไดตลอดเวลา
๑๐. จากที่ไดไปสังเวชนียสถาน ทานเจาคุณ
เคยพบปาฏิหาริยอ ะไรหรือไม หรือเจอเหตุการณ
ที่ชวนฉงน และนาประทับใจ
ก็เจอเหตุการณหลายอยางในสังเวชนียสถาน
๔ แหง เชน ในขณะกําลังเดินทาง รถคันใหมๆ
ก็วิ่งไมเร็วเทาไร ๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง แต
ลอรถมันหลุด วิ่งไปขางหนา เราเห็นอยางนั้น
ก็ชวยกันสวด อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ ... นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น รถวิ่ง ๘๐ กิโลเมตร
ตอชั่วโมง ทางก็ขรุขระ ลอหลุด แตรถไมควํ่า
ยังวิ่งตามจนทันลอที่หลุดแลวก็เก็บมาใสใหม
นี่เปนปาฏิหาริยครั้งแรก
อีกครั้งหนึ่ง ขับไป นั่งรถไป ถึงกลางคืน
ตอนชวง ๖ โมงเย็นกอนจะคํ่า เกิดสะพานหัก
แลวมีรถตกลงไปในแมนํ้า แตหนาเรามีรถอีก
คันกันไว เราก็รอดปลอดภัย ตองนั่งรอจนเขา
ซอมสะพานเสร็จ เอาแผนเหล็กมาตอสะพาน
ใชเวลา ๖ ชั่วโมง กวารถจะผานไปได ก็ไดเห็น
เหตุการณทั้งหมด เห็นสะพานมันโยกไปโยกมา
สะพานยาว ๕ กิโลเมตร แลวมันก็ยุบไปขางหนึ่ง

ตอหนาตอตาเรา แลวรถที่ไปขางหนาเราก็ตกไป
ในแมนํ้า แตรถเราเบรกหยุดไดกะทันหัน รอด
ปลอดภัย ตองรออยูบ นสะพานนัน้ ๖ ชัว่ โมงเต็มๆ
ก็ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทีท่ าํ ใหรอด
ปลอดภัยมาได
ในการเดิ น ทางไปสั ง เวชนี ย สถาน ได พ บ
เหตุ ก ารณ ป าฏิ ห าริ ย  ห ลายๆ อย า ง หลายๆ
ประการ บางทีทางขาด แตมองไมเห็นเพราะ
หมอกคลุ ม หมด มองไม เ ห็ น ข า งหน า ว า ทาง
ขาดอยู พอรถไปถึงตองเบรกหยุดอยางกะทันหัน
ด ว ยอํ า นาจของพุ ท ธานุ ส สติ ก็ ทํ า ให เ รารอด
ปลอดภัย ก็มีเหตุการณปาฏิหาริยอยางนี้เกิดขึ้น
หลายครั้ ง แต ป าฏิ ห าริ ย  ที่ ชั ด ๆ ก็ คื อ เทศนา
ปาฏิหาริย เกิดความเขาใจธรรมะ เห็นสภาวะของ
ธรรมะอะไรหลายๆ อยางที่เปนเทศนาปาฏิหาริย
... อิทธิปาฏิหาริยไดเห็นพอประมาณ แตเทศนา
ปาฏิ หาริย นี่ก็ไ ดเห็น ชัดเจนกระจางในธรรมะ
หลายขอ เทศนาปาฏิหาริยนี้ก็สําคัญมากๆ
๑๑. ถาทานเจาคุณมีโอกาสไดพบพระพุทธเจา
และได รั บ อนุ ญ าตให ถ ามคํ า ถามได ๑ ข อ
ทานเจาคุณจะถามอะไร
ผู  ที่ ส ามารถเกิ ด มาพบพระพุ ท ธเจ า นั้ น
เปนโอกาสที่หาไดยาก แตถาไดพบพระพุทธเจา
ก็จะถามพระองควา คนจํานวนมาก รูวาการ
สรางบารมี คือการทําความดี เปนเหตุนาํ สุขมาให
แตเพราะเหตุใด จึงไมสรางเหตุคือการทําความดี
แตมนุษยตอ งการแตผล หรือถามใหมวา อะไรเปน
เหตุทสี่ ตั วทงั้ หลาย อยากไดผลเลิศ แตไมสรางเหตุ
เพื่อใหไดผลเลิศ

ปฐมเทศนาทีส
� ารนาถ

ธรรมกถาวาดวยปฐมเทศนา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ขอเจริญพร วันนี้คณะไดเดินทางมาถึงพุทธ
สังเวชนียสถานลําดับที่ ๓ ในบรรดาสังเวชนียสถาน
๔ แหง ที่พระพุทธเจาไดตรัสไวแลว จุดมุงหมาย
สํ า คั ญ ของคณะเดิ น ทางนั้ น ก็ มุ  ง ที่ จ ะนมั ส การ
สถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น
การมาถึงสถานที่นี้จึงเปนการบรรลุเปาหมาย
อยางหนึ่ง หรือเปนที่แหงหนึ่งที่ทําใหบรรลุความ
ประสงคที่ไดตั้งเอาไว
เมื่ อ ได ทํ า การที่ ส มความมุ  ง หมายความ
สมหวัง คนเราก็ยอ มมีจติ ใจปลืม้ ปตยิ นิ ดี เปนเหตุ
ให เ กิ ด ความสุ ข โดยเฉพาะเป น สถานที่ ที่ เ รา
ตั้งความมุงหวังในทางที่เปนกุศล อาศัยความ
มี ศ รั ท ธาในพระศาสนา มี กุ ศ ลเจตนา ความ
ปลาบปลื้มยินดีที่เกิดขึ้น จึงเปนปติอันประกอบ
ดวยธรรม หรือเปนปติในธรรม เรียกวา ธรรมปติ
ยิง่ ถาไดเจริญธรรมขออืน่ ๆ ใหเกิดขึน้ ในจิตใจของ
ตนดวย เชน สมาธิ ปญญา เปนตน ก็จะทําใหความ

ปติในธรรมนั้นเปนไปเพื่อประโยชน คือความ
เจริญงอกงามในธรรมยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก พระพุทธเจา
ตรัสไววา
“ธมฺมปติ สุขํ เสติ” แปลวา “ผูอิ่มใจในธรรม
ยอมนอนเปนสุข” หรือวาอยูเปนสุข นอกจากอยู
เปนสุขแลว ยังไดเจริญธรรมขออื่นๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป
ดวย อยางที่ทานบอกวา เมื่อเกิดปติมีความอิ่มใจ
แลว ก็มีปสสัทธิ คือความสงบกายสงบใจ เมื่อมี
ปสสัทธิ ก็มีสุข เมื่อมีความสุข ความสบายในใจ
ของตน ตอจากนั้นก็เกิดสมาธิไดโดยงาย
ความสําคัญของสถานที�แห่งนี�
วาเฉพาะสถานที่สําคัญแหงนี้ เปนสังเวช
นียสถานแหงที่ ๓ คือสถานที่ที่พระพุทธเจาทรง
แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก
พระภิกษุปญจวัคคีย เปนการแสดงธรรมครั้งแรก
และในบรรดาพระปญจวัคคียนั้น องคหัวหนาคือ
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อักษรที่เสาอโศก สารนาถ

พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ไดดวงตาเห็นธรรม ได
อุปสมบทเปนพระภิกษุรปู แรกในพระพุทธศาสนา
จึงถือกันวาไดเกิดพระสงฆที่นี่ เมื่อประดิษฐาน
พระสงฆขึ้นในพระศาสนา ก็ทําใหพระรัตนตรัย
ครบถวนบริบูรณ
ในเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของวันนี้ และ
ขอความทั่วๆ ไปนั้น ขอใหโยมรําลึกถึงสุตะคือ
ความรูที่ไดสดับมา ซึ่งญาติโยมก็ไดอานไดฟงมา
เปนอันมากแลว เพียงแตวามาทบทวนความรูกัน
อีกครั้งหนึ่ง
ธัมเมกขสถูป ระลึกถึงการเห็นธรรม
องคพระสถูปที่ประดิษฐานอยูเบื้องหนานี้
มีชื่อวา ธัมเมกขสถูป มาจากคําวา ธัมม+อิกฺข
แปลง อิ เปน เอ เปน เอกฺข อิกฺข แปลวา เห็น
แปลงเปน เอกฺข ก็แปลวา ผูเห็น หรือ การเห็น
สถูป ก็ คื อสถู ป แปลอยางภาษาปจจุบัน ก็เ ปน
ทํานองอนุสาวรีย หมายถึงสิง่ ทีไ่ ดกอ พูนขึน้ ไวเพือ่
เปนเครื่องเตือนใจใหรําลึกถึง โดยปกติจะบรรจุ
พระธาตุหรือสิง่ สําคัญเขาไวดว ย เพือ่ เปนอนุสรณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ธัมเมกขสถูปนีก้ เ็ ปนสถูปหรือสิง่ กอสรางทีไ่ ด
กระทําขึ้น เพื่อเปนอนุสรณถึงผูไดเห็นธรรม หรือ

เปนเครื่องรําลึกถึงการเห็นธรรม ซึ่งในที่นี้หมาย
ถึงการเห็นธรรมครั้งแรก คือการที่พระอัญญา
โกณฑัญญะ ซึ่งเดิมชื่อเพียงวา โกณฑัญญะ ไดฟง
พระธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแลว ได
ดวงตาเห็นธรรม มีใจความวา
“ยงฺก�
ิ จฺ ิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดมี ค วามเกิ ด ขึ้ น เป น ธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งปวงลวนมีความดับไปเปนธรรมดา”
พระโกณฑั ญ ญะได ม องเห็ น เข า ใจธรรมะ
นี้ ซึ่ ง เป น ความหมายโดยย อ ของคํ า สอนของ
พระพุทธเจาทั้งหมด หรือถาจะกลาวโดยเฉพาะ
ก็คือความหมายโดยยอของหลักปฏิจจสมุปบาท
นั่นเอง เพราะเปนหลักแสดงเรื่องเหตุเรื่องผล
ความเปนไปตามเหตุตามผล เพราะเหตุที่พระ
โกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม เขาใจธรรมะ
คําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนเหตุใหพระพุทธองค
ทรงเปลงอุทานในตอนทายของปฐมเทศนานี้วา
“อ�ฺญาสิ วต โภ โกณฺฑ�ฺโญ อ�ฺญาสิ วต
โภ โกณฺฑ�ฺโญ”
“โกณฑัญญะได้ ร้ แู ล้ วหนอ โกณฑัญญะได้
รู้แล้ วหนอ”
คําวา อัญญาสิ ที่แปลวา ไดรูแลวนี้ ก็ไดมา
ประกอบเขากับชื่อของพระโกณฑัญญะ ทําให
พระโกณฑั ญ ญะได มี ชื่ อ เพิ่ ม ต อ ข า งหน า ว า
อัญญาโกณฑัญญะ ถาจะแปลก็เปนทํานองวา
อัญญาโกณฑัญญะผูไดรูแลว หรือรูทั่ว เขาใจ
ทั่วถึงธรรมะแลว
ในพระไตรปฎกฉบับสิงหฬ อักษรพมา และ
อักษรโรมันของฝรั่งที่พิมพกัน เขาเรียกพระอัญญา
โกณฑัญญะวา อัญญาตโกณฑัญญะ มีเพีย้ นกันไป
นิดหนอย ซึ่งก็มีความหมายอยางเดียวกัน แตวา
ประกอบรูปศัพทที่ไวยากรณบริบูรณ อัญญาตะ
แปลวา ผูไดรูแลว จึงเรียกวา อัญญาตโกณฑัญญะ
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ของเราเรี ย กเพี ย ง อั ญ ญาโกณฑั ญ ญะ นี่ คื อ
การเกิดขึ้นของปฐมสาวก และการเกิดขึ้นของ
พระรัตนตรัยที่ครบ ๓ อยางบริบูรณ
ความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ทีนี้ พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองคทรง
แสดงในวันนี้ เรียกวา ปฐมเทศนา ตามอาการที่
วาไดแสดงเปนครั้งแรก แตตัวหลักธรรมที่แสดง
นั้นมีชื่อเรียกเปนพระสูตรโดยเฉพาะ เรียกวา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลวา พระสูตร
วาดวยการยังธรรมจักรใหเปนไป มาจากคําวา
ธัมม+จักก กับ ปวัตตน ปวัตตน แปลวา การ
ทําใหเปนไป หรือแปลวาหมุน ธัมมจักก ก็แปล
วา วงลอแหงธรรม ยังวงลอแหงธรรมใหเปนไป
ก็คือหมุนวงลอธรรม
ทานเปรียบธรรมะของพระพุทธเจาเหมือน
วงลอที่จะหมุน คือวิ่งแลนออกไป แพรหลาย
ออกไปเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษย พระพุทธเจา
ไดทรงหมุนวงลอแหงธรรมใหเคลื่อนไป ที่นี่เปน
จุ ด เริ่ ม ต น ต อ จากนี้ ธ รรมะก็ แ พร ห ลายขยาย
ออกไป ทําใหเกิดประโยชน เกิดศีล เกิดสมาธิ
เกิ ด ป ญ ญา เกิ ด วิ มุ ต ติ แ ก ค นทั้ ง หลายอย า ง
กวางขวาง
อีกนัยหนึ่ง ทานบอกวา ‘ธัมมจักก’ แปลวา
อาณาจักรแหงธรรม เพราะคําวา ‘จักร’ นอกจาก
แปลวา วงลอแลว จะแปลวา ดินแดนที่ลอได
หมุนไปถึงก็ได อยางสมัยปจจุบันนี้ เรามีคําวา
“อาณาจักร” ก็แปลวา ที่ที่วงลอแหงอํานาจได
หมุนไปถึง อาณาจักรก็เขาใจกันในภาษาไทย พูด
แลวรูท นั ทีวา หมายถึงอะไร อยางพุทธจักร จักร ใน
ความหมายนีเ้ ปนดินแดนทีล่ อ หมุนไปถึง เพราะใน
สมัยโบราณ สิ่งที่เปนเครื่องหมายของความเจริญ
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ที่สําคัญก็คือลอ เพราะวาลอเปนตัวนําพาหนะ
หรือเปนตัวนําที่ทําใหเกิดยานพาหนะ และก็เกิด
การเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว
กษัตริยสมัยโบราณ เมื่อเกิดมีลอมีรถขึ้นมา
แลว ก็ทําใหสามารถแผขยายอํานาจไปไดอยาง
กวางขวาง และดินแดนที่ลอรถหมุนไปถึง ก็เรียก
วา “อาณาจักร”
ทีนี้ ทางโลกเขามีอาณาจักร ดินแดนทีอ่ าณา
คือ อํานาจหรืออาชญาแผไปถึง อํานาจแผไปถึง
อาจจะมีความทุกข ความเดือดรอน มีการบังคับ
ขูเข็ญที่เรียกวาอาชญา แตพระพุทธเจาทรงอุบัติ
ขึ้นแลว มิไดทรงแผอํานาจที่เปนไปพรอมดวย
ความเบียดเบียน หรือความเจ็บปวดทุกขทรมาน
พระองคทรงแผความสุขความรมเย็นดวยอํานาจ
ธรรมะใหเปนไปอยางแพรหลายกวางขวาง ธรรมะ
แผไปถึงไหน ความสุข ความรมเย็นก็แผไปถึง
นั่น แลวดินแดนที่ธรรมะแผไปถึงนี้ เราก็เรียกวา
ธรรมจักร เหมือนใหเปนคูกับอาณาจักร
เพราะฉะนั้น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึง
แปลอีกอยางหนึ่งวา พระสูตรวาดวยการยังดิน
แดนแหงธรรมใหเปนไป หมายความวาเปนการ
ประดิษฐานอาณาจักรแหงธรรม ก็เลยแปลกัน ๒
อยาง แตความหมายแรก ก็คือ พระสูตรแหงการ
หมุนวงลอแหงธรรม ยังธรรมะใหเริม่ เคลือ่ นทีอ่ อก
ไป ธรรมะที่พระพุทธเจาเริ่มหมุนใหเคลื่อนที่ไป
ก็ตองเปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา
ที�สดุ โต่ง ๒ อย่าง ไม่ใช่ทางดําเนิน
จะกล า วถึ ง เนื้ อ หาที่ เ ป น ตั ว ธรรมจั ก ร
คื อ เนื้ อ หาของพระสู ต รนี้ ก  อ น ในพระสู ต รนี้
พระพุทธเจาตรัสแสดงเริ่มตนดวยคําวา
“เทฺ ว เม ภิ กฺ ข เว อนฺ ต า ปพฺ พ ชิ เ ตน น
เสวิตพฺพา”
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แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อยางนี้
อันบรรพชิตไมควรเสพ”
แลวก็ตรัสบรรยายตอไปวา คือ กามสุขัลลิ
กานุโยค การหมกมุนสยบอยูในกามสุขทั้งหลาย
อยางหนึ่ง และ อัตตกิลมถานุโยค การหมกมุน
ในการทําตนเองใหลําบาก หรือการทรมานตน
อยางหนึ่ง ๒ อยางนี้บรรพชิตควรหลีกเลี่ยง
พระพุทธเจาเองก็ไดทรงหลีกเลี่ยง ไมเขาไป
ของแวะการดําเนินชีวติ หรือปฏิปทาทีเ่ อียงสุดโตง
๒ อยางนี้ แลวทรงดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทาหรือ
ทางสายกลาง
ทางสายกลางนั้ น ก็ คื อ มรรคามี อ งค ๘
ประการอั น ประเสริ ฐ เริ่ ม ต น ด ว ยสั ม มาทิ ฏ ฐิ
ป ญ ญาอั น เห็ น ชอบ จนกระทั่ ง จบด ว ยสั ม มา
สมาธิ ความตั้งจิตมั่นชอบ อันนี้เปนหลักแรกที่
พระพุทธเจาตรัสในปฐมเทศนานี้
ขอให สั ง เกตว า พระพุ ท ธเจ า เริ่ ม ด ว ย
ขอปฏิบัติที่แยกพระพุทธศาสนาออกจากความ
ประพฤติ หรื อ วิ ถี ป ฏิ บั ติ ข องนั ก บวชสมั ย นั้ น
หรือความเปนอยูของคนสมัยนั้น ซึ่งมี ๒ อยาง
ที่ลวนแตเปนสุดโตง คือ คนทั่วๆ ไปพวกหนึ่งนั้น
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมดวยความหมกมุน มัวเมา
ในความสุขสําราญในกาม รูป รส กลิ่น เสียง
โผฏฐัพพะ แลวอีกพวกหนึ่งก็สละกามสุขนี้ ออก
ไปบําเพ็ญพรตอยูต ามปาตามเขา เปนตน ทําตบะ
ทรมานตัวเองอยางยิ่งยวด มีบรรยายไวมากมาย
เช น อย า งพวกฤษี โ ยคี ที่ ไ ปอดอาหาร กลั้ น
ลมหายใจ นอนบนหนาม อาบนํา้ ในฤดูหนาว อะไร
ตางๆ มากมาย ซึ่งพระพุทธเจาไดทดลองมาแลว
ปฏิ ป ทาการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนสมั ย นั้ น
เปนไปใน ๒ รูปแบบนี้มาก คนพวกนั้นเขาใจ
วา “การดําเนินชีวิตอยางนั้นดีที่สุดแลว ทําให
ชี วิ ต มี ค วามหมาย มี ค วามสุ ข ที่ ส มบู ร ณ ”

พระพุทธเจาทรงคนพบ ทรงไดผานมาดวยการ
ดําเนินชีวิตของพระองคเอง และก็ทรงตระหนัก
แลววามิใชชีวิตที่ดีงามที่จะใหประสบความสุข
อยางแทจริง
กามสุ ขั ล ลิ ก านุ โ ยค นั้ น พระองค ท รงได
ประสบมาแล ว เพราะว า พระองค เ ป น โอรส
กษัตริย อยูในรั้วในวัง ทรงไดรับการปรนเปรอ
อยางยิ่งมาตลอดในชีวิตชวงตน ๒๙ ป ครั้นเสด็จ
ออกบรรพชาแล ว ก็ ไ ด ท รงทดลองข อ ปฏิ บั ติ
ของนักบวชตางๆ ถึงกับทรงบําเพ็ญตบะทุกรูปแบบ
บําเพ็ญทุกรกิริยาอีกถึง ๖ ป เปนดาน อัตตกิลม
ถานุโยค เปนอันวาพระองคไดทดลองและดําเนิน
ตามวิธีปฏิบัติของคนในยุคสมัยนั้นมาครบถวน
ในทีส่ ดุ ก็ไดทรงเห็นวามิใชทางทีถ่ กู ตอง จึงได
ทรงบําเพ็ญในมรรคาใหมทพี่ ระองคไดทรงคนพบ
ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง
และไดตรัสรู
เมื่อไดตรัสรูเชนนี้แลว ในการแสดงธรรม
ครั้งแรกก็ทรงนําเอาขอปฏิบัตินี้มาชี้แจง แยกให
พระปญจวัคคียซ งึ่ เปนคนชุดแรกทีพ่ ระองคเห็นวา
จะสามารถเขาใจธรรมะได ไดรูไดเขาใจสิ่งนี้ดวย
เพราะฉะนั้น จุดเริ่มแรกก็คือ แยกใหเห็น
ความแตกต า งของข อ ปฏิ บั ติ ว  า ข อ ปฏิ บั ติ ใ ด
ทํ า แล ว ผิ ด พลาดไม ถู ก ต อ ง จะได ล ะเลิ ก เสี ย
แลวดําเนินในทางที่ถูกตองตอไป เพราะฉะนั้น
จุดเริ่มตนอยูที่นี่
เมื่อพระองคไดแยกใหเห็นขอปฏิบัติอันเปน
ปฏิปทาหรือทางดําเนินที่ถูกตองแลว ก็ตรัสเขา
สูเนื้อหาธรรมะ คือตรัสถึงอริยสัจ ๔ ประการวา
คนเราที่มุงหมายดําเนินชีวิตปฏิบัติไปตางๆ นั้น
เปาหมายสําคัญก็คอื มุง เขาสูส จั ธรรม โดยเขาใจวา
ทําอยางนัน้ ๆ แลวจะเขาถึงความจริงแท ชีวติ จะมี
ความสุขแทจริง จะมีชีวิตที่สมบูรณ ทุกอยางจะดี
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งามแททกุ ประการ ไมมปี ญ
 หา ไมมคี วามทุกขยาก
เดือดรอนอีกตอไป แตดว ยวิธกี ารปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ ก็ไม
สามารถบรรลุสัจธรรมและไปยึดเอาอะไรตางๆ
ที่ไมถูกตองเปนสัจธรรม พระองคจึงชี้ใหเห็นวา
“สัจธรรมคืออะไร”
ทรงชี้ใหเห็นวาสัจธรรมไดแก อริยสัจ ๔
ประการ คือ ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค แลวพระองค
ก็ทรงชี้ใหเห็นวาทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค แตละ
อยางนั้นมีความหมายเปนอยางไร ใหเห็นถึงทุกข
ที่เปนตัวปญหา คือปญหาชีวิตของมนุษย หรือ
ปญหาของมนุษยทั้งหมด มนุษยที่เกิดมาดิ้นรน
กระทําการตางๆ นั้น ก็เพื่อแกปญหา เพื่อใหพน
ไปจากทุกข เพือ่ ประสบความสุข นีเ่ ปนจุดเริม่ ตน
ตองเขาใจเสียกอนวา ตัวทุกข หรือตัวปญหา
นัน้ คืออะไรกันแน ถาจับจุดตัวปญหาหรือตัวทุกข
ผิดแลว ตอจากนั้นก็จับเหตุผิด ตั้งจุดหมายผิด
จับทางปฏิบัติ จับอะไรตออะไรผิดไปหมด เพราะ
ฉะนั้น ตองเขาใจเสียกอนวา ปญหาของเราคือ
อะไรกันแน
เมือ่ เขาใจชัดเจนแลว ก็ตอ งสืบสาวหาสาเหตุ
วามันเกิดจากอะไร ตอจากนั้น พระองคก็ทรง
แสดงใหเห็นวาเหตุของทุกขที่เรียกวาสมุทัยนั้น
ไดแกตัณหา หรือสืบคนออกไปตามแนวปฏิจจ
สมุปบาท ก็จะไปลงที่อวิชชา
และต อ จากนั้ น ก็ ท รงแสดงให เ ห็ น ว า
“เปาหมายของชีวิตคืออะไร” ก็ทรงแสดงนิโรธ
คือการดับทุกข การไมมที กุ ขเกิดขึน้ ความพนจาก
ทุกข ความเปนอิสระไดแกพระนิพพาน เมื่อรูวา
อะไรเปนจุดหมาย และเห็นวาทุกขหรือปญหานัน้
แกไขได เมื่อแกปญหาไดแลวจะดีอยางไร
เมื่ อ เห็ น ที่ ห มายที่ จ ะไป ที่ จ ะนํ า ไปให ถึ ง
แลว คนก็มีจุดมุงไปสูเปาหมายนั้น แลวก็จะตอง
แสวงหาวิธีปฏิบัติ หรือทางดําเนินใหเขาถึง เมื่อ
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ถึงตอนนี้พระองคก็ทรงแสดงวา
“มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาหรื อ มรรคามี อ งค์ ๘
ประการ ดังที�ได้ ตรัสแล้ วข้ างต้ นนั�นแหละ เป็ น
ทางที�จะนําไปสู่ความดับทุกข์หรือเป้ าหมายที�
ต้ องการนี�”
ตอนนี้ก็กลับไปบรรจบกับมัชฌิมาปฏิปทา
ที่พระองคตรัสไวตอนแรกวา ใหแยกออกจาก
ขอปฏิบัติที่เรียกวาทางสุดโตง ๒ อยาง เปนอันวา
ขอปฏิบตั ทิ เี่ รียกวามัชฌิมาปฏิปทาทีต่ รัสตอนตน
นัน้ แหละ คือทางดําเนินใหเขาสูจ ดุ มุง หมาย ซึง่ จะ
บรรลุถงึ สัจธรรม ดังทีไ่ ดตรัสตอนหลังในอริยสัจ ๔
ประการ นี่ก็เปนใจความโดยยอ
ปฐมเทศนาเป็ นความอัศจรรย์
การตรั ส เรื่ อ งธั ม มจั ก กฯ เรื่ อ งอริ ย สั จ ๔
ประการ และเรือ่ งมัชฌิมาปฏิปทานัน้ เราตองมอง
ดูบรรยากาศสมัยนั้น โดยเทียบกับความเชื่อถือ
ของคนในสมัยนั้นแลวจึงจะเขาใจถึงความอัศจรรย
คื อ ต อ งเข า ใจถึ ง พื้ น เพที่ เ รี ย กว า ภู มิ ห ลั ง ของ
คนและความเชื่อถือในสมัยนั้นดวย จึงจะเห็น
ความอัศจรรยมาก จนกระทั่งเปนอยางที่ทาน
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ภาพถายจากกรอบรูป ที่วัดไทยพุทธคยา

กลาววา เมื่อพระพุทธเจาตรัสปฐมเทศนาจบแลว
แผนดินก็สะทานสะเทือนหวั่นไหวไปหมด เสียง
กลาวกระฉอนเลือ่ งลือตัง้ แตภมุ มเทวดาคือเทวดา
ขั้นพื้นดินนี้ไปจนถึงพรหมโลกชั้นสูงสุด เพราะ
เปนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความเชื่อถืออะไร
ตางๆ ที่คนนับถือกันมา ซึ่งอาตมภาพอยากจะ
กลาวตอไปขางหนา ตอนนี้จะยกไวกอน
ทีนี้ หันมาดูตอนหลังจากที่พระพุทธเจาได
ทรงเทศนาเรือ่ งนีไ้ ปแลว ไดเกิดพระสาวกขึน้ แลว
ตอจากนั้นพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ได
พระสาวกองคอื่นๆ มาเพิ่ม มีพระยสะ เปนตน
ทรงปูพ� ืนฐานก่อนแสดงอริยสัจ ๔
ด้ วยอนุปุพพิกถา
ในการแสดงธรรมตอๆ มานั้น ครั้งที่ ๒ ที่
๓ ไดมีธรรมเทศนาอื่นๆ แทรกเขามาดวย คือ
เรื่อง อนุปุพพิกถา ซึ่งในพระธรรมเทศนาที่เรียก
วา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั้น ใหสังเกตวาทําไม
พระพุทธเจาไมตรัสอนุปุพพิกถา แตพอถึงครั้ง

ตอๆ มา ทําไมถึงตรัสอนุปุพพิกถาดวย มีทาน
ศีล สัคคะ กามาทีนวะ เนกขัมมานิสังสะ เมื่อตรัส
อนุ ปุ พ พิ ก ถาจบแล ว จึ ง ทรงแสดงอริ ย สั จ ๔
ประการ
อนุปุพพิกถา มี ๕ อยาง คือ
๑. ทาน การให การชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผ
แบงปนวัตถุสิ่งของ ตอจากนั้นก็
๒. ศีล ความประพฤติเรียบรอยถูกตองดีงาม
เว น จากการเบี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น ใน
รูปแบบตางๆ การอยูรวมกันดวยดีในหมู
มนุษยในสังคมนี้
๓. สัคคะ สวรรค คือสภาพที่มีความสุข ความมี
อารมณเลิศ มีรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ
สิ่งสัมผัสกายที่เลอเลิศ เมื่อบําเพ็ญทานแลว
ดําเนินชีวิตตามแนวของศีล มีความประพฤติดี
ก็ไดประสบผลดี สังคมก็มีความเรียบรอยดีงาม
อยูรวมกันเปนสุข คนเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน
กัน ชวยเหลือกัน ทําแตสิ่งที่ดีงามเปนบุญกุศล
ก็ไดประสบผลอานิสงสคือ สัคคะ มีความสุข
นี่ก็เปนผลดีที่พึงปรารถนานาชื่นชม
๔. ตอจากนั้นพระองคก็ไดทรงแสดงวา แมแต
สิ่งที่คนพอใจเปนอารมณที่เลิศดีงามเปน
สวรรค มันก็ยังมีโทษ มีขอบกพรองทําให
เกิดทุกขได จึงทรงชี้สูงขึ้นไปอีกวา สัคคะ
นั้นก็มีโทษ มีปญหา เพราะจิตใจยังไมหลุด
พน เพราะฉะนัน้ จึงตรัสใหเห็นโทษทีเ่ รียกวา
กามาทีนวะ แปลวา โทษของกาม เปนขอ ๔
๕. ตอจากกามาทีนวะแลว จะทําอยางไร ในเมือ่
กามยังมีโทษ มีขอบกพรอง มีความทุกข
ปะปนระคนอยู พอผูฟงมองเห็นโทษชัดเจน
ดีแลว พระองคก็ทรงชี้ทางออกวามีอยู โดย
ปลีกออกไปจากกาม สละความโลภความ
อยากไดใครเอา ละเสียจากชีวิตและความ
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คิดที่พัวพันวุนวายอยูกับเรื่องที่จะได จะเอา
จะหาวัตถุ หาอะไรๆ ที่เปนเครื่องปรนเปรอ
บํารุงบําเรอความสุขของตน ปลีกกาย ปลีกใจ
ทํ า ตั ว ให เ ป น อิ ส ระออกไปเสี ย เรี ย กว า
เนกขัมมะ จากนั้นก็แสดงคุณ หรืออานิสงส
แหงเนกขัมมะนั้นเปนขอสุดทาย เรียกวา
เนกขัมมานิสังสะ
เมื่อพระพุทธเจาไดทรงชี้เรื่องการดําเนิน
ชีวิตที่ดีงามของมนุษย ผลดีที่จะพึงประสบ แตยัง
มีโทษ มีขอบกพรองที่คนจะตองเกี่ยวของระคน
อยู ความทุกขที่ยังปะปนอยูกับความสุขของคน
ทัง้ หลายอยางนัน้ ๆ และชีท้ างออกใหแลว พระองค
ก็ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการ
พระองค ท รงนํ า เอาอนุ ปุ พ พิ ก ถามาเป น
ธรรมะสําหรับปูพื้น ทานบอกวา “การแสดง
อนุปุพพิกถาก็เหมือนกับการเอาผามาซักฟอก
ให ส ะอาด พร อ มที่ จ ะรั บ นํ้ า ย อ มคื อ อริ ย สั จ
๔ ประการ”
ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่วา ทําไมในปฐมเทศนา
พระพุทธเจาแสดงธัมมจักฯ ขึ้นสูมัชฌิมาปฏิปทา
เลย เขาถึงอริยสัจ ๔ ประการทันที แตกับพวก
พระยสะและทานผูอื่น เชน บิดาของพระยสะ
มารดาของพระยสะ ภรรยาของพระยสะ พระพุทธเจา
แสดงอนุปุพพิกถากอน
อั น นี้ เ ราก็ เ ห็ น ได ง  า ยว า ท า นป ญ จวั ค คี ย 
เปนนักบวชอยูแลว สละชีวิตในทางโลกมาแลว
มาบําเพ็ญขอปฏิปทา เชน การบําเพ็ญทุกรกิริยา
มีความรูความเขาใจเรื่องโทษของกามกอนแลว
จึงมาบวชแตวายังปฏิบัติไมถูกตอง พระพุทธเจา
จึงทรงชี้เลยวาขอปฏิบัติใดผิดหรือถูก และเขาสู
หลักสัจธรรมทันที แตสําหรับคนทั่วไปที่ยังครอง
เรือนนั้น จะตองทําความเขาใจเบื้องตนเสียกอน
เริ่มตั้งแตการครองชีวิตที่ดีงามเรื่อยมา ผลดีผล
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เสียของชีวิตในทางโลก เมื่อเขาใจดีแลวจึงแสดง
อริยสัจทีหลัง
อันนี้ก็เปนใจความโดยยอของพระธรรมเทศนา
ในระยะตนๆ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงในบริเวณ
สถานที่นี้ อาตมภาพอยากจะพูดถึงเรื่องความ
แตกตางของพระพุทธศาสนาจากลัทธิศาสนาอืน่ ๆ
ดังที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แตกอนจะ
พูดเรื่องนั้น อยากจะเลยไปพูดถึงสถานที่ดวยสัก
หนอย เพราะจะไดความรูที่เกี่ยวของใหแงคิดแก
เราในบางแงบางดาน
อธิบายชื�อ อิสปิ ตนมิคทายวันและสารนาถ
สถานที่นี้เรียกชื่ออยางเดิมวา อิสิปตนมิคทายวัน
หรือ มฤคทายวัน ปจจุบนั เรียกวา สารนาถ เดีย๋ ว
จะเห็นวาชือ่ เดิมกับชือ่ ใหมนมี้ าบรรจบกันอยางไร
อิสิปตนะ นั้นแปลวา ที่ตกของฤษี อิสิ แปล
วา ฤษี ปตนะ แปลวา เปนที่ตก ทานเลาวา
ฤษีมีฤทธิ์เดินทางไปไหนก็เหาะ ผูคนพากันเห็น
ฤษีเหาะมาจากไหนๆ ก็มาตกกันที่นี่หมด ก็เลย
เรียกที่นี่วา ที่ฤษีตก หรือ อิสิปตนะ
ทําไมฤษีจึงมาตกที่นี่ ความจริงไมใชทาน
ตกหรอก แตทานเหาะลงมา คือที่นี่เปนที่ชุมนุม
ของฤษี ฤษีพากันมาประชุมในที่นี้ เพราะฉะนั้น
ทานมาจากทีไ่ หนๆ ก็มาเหาะลงทีน่ ี่ มาประชุมกัน
ที่นี่ ที่นี่ก็เปนแหลงของฤษีเลยทีเดียว ฤษีพากัน
มาประชุม ณ ที่นี้ คนธรรมดาก็เห็นวาเปนที่ฤษี
ตกลงมา
อนึง่ ฤษีนนั้ ตามปกติจะอยูก นั ในปาหิมพานต
ฤษีเหลานั้นจะมาในถิ่นผูคนหรือมนุษยทั่วไปเปน
ครั้งคราว เมื่อจะมาก็เหาะมา เมื่อจะกลับไปก็
เหาะไป ที่นี้ เมื่อจะเหาะมา ก็มาลงที่ปาแหงนี้
เมื่อจะกลับไป ก็มาเหาะขึ้นจากที่ปานี้ หรือจะ
แปลวา ชุมทางพระฤษี ก็ได
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คําวา ปตนะ หรือ ตก บางทีแปลวา ทีป่ ระชุม
ก็ได อยางคําวา สันนิบาต ในคําวา สันนิบาตชาติ
สันนิบาตอะไรตางๆ ก็แปลวา ทีป่ ระชุม สันนิบาต
นั้นความจริงก็มาจากคําวา ตกพรอม นิปาต
แปลวา ตกลง สํ รวมกันหรือพรอมกัน คือรวมกัน
มาประชุมกันนั้นเอง เพราะฉะนั้น ปา อิสิปตน
ก็แปลวา ที่ชุมนุมของฤษี ก็ได ที่ที่ฤษีเหาะลงมาก็ได
มฤคทายวัน หรือ มิคทายวัน แปลวา ปา
เปนที่พระราชทานอภัยแกเนื้อ เนื้อในที่นี้ไมได
แปลวาเนื้อสัตวที่เรากิน เนื้อเปนสัตวชนิดหนึ่ง
หมายความวา กวางเนือ้ คือ สัตวจาํ พวกกวางอะไร
พวกนี้ แปลรวมกันวา เปนสถานที่พระราชทาน
อภัยแกเนื้อ และเปนที่ประชุมของฤษีดวย
เปนที่พระราชทานอภัยแกเนื้อ หมายความ
ว า พวกกวางเนื้ อ มาอยู  ใ นบริ เ วณนี้ จ ะไม ถู ก
ทําอันตราย ไมถูกฆา จึงมีความหมายเปนสถาน
ที่ที่มีความรมเย็น มีความสงบ เพราะวาทั้งใน
ความหมายวาชุมทางพระฤษี ฤษีเปนนักบวช
เปนผูบําเพ็ญพรตภาวนาถือศีล ก็เปนที่รมเย็น
มีเมตตา มีกรุณา ดังนั้น บรรยากาศของสถานที่ก็
ตองมีความรื่นรมย
อั น นี้ ก็ ไ ปสั ม พั นธกับชื่อปจจุบัน ที่เ รียกวา
‘สารนาถ’ สารนาถนั้นทานบอกวา มาจากคํา
วา สารังคนาถ สารังคะ แปลวา เนื้อ เหมือนกัน
คื อ กวางเนื้ อ นี่ แ หละ เป น อี ก ศั พ ท ห นึ่ ง นาถ
ก็แปลวา ที่พึ่ง ที่พึ่งของเนื้อ ถาแปลอยางงายๆ
ก็ ห มายความว า สถานที่ นี้ เ ป น ที่ พึ่ ง ของเนื้ อ
กวางเนื้อมาอยูที่นี่ไมมีอันตราย แตวายังมีเรื่อง
เบื้องหลังมากกวานั้นอีก
นิโครธมิคชาดก แสดงถึงความเสียสละ
เรื่องนี้มาในชาดก การพระราชทานอภัยแก
เนื้อเปนเรื่องของพระเจาแผนดิน ก็มีเรื่องเลามา

ในชาดกที่ ๑๒ เรื่อง นิโครธมิคชาดก ถึงเหตุที่
ทําใหพระเจาแผนดินพระราชทานอภัยแกเนื้อ
กลาวถึงความหลัง เมื่อพระพุทธเจายังเปน
พระโพธิสัตว อุบัติเปนเนื้อหัวหนาฝูง สมัยนั้น
พระเจาแผนดินเมืองพาราณสีเสวยเนื้อเปนประจํา
โดยพอครัวจะตองนําเนื้อในปาบริเวณนี้ไปฆา
ปรุงอาหารถวายทุกวัน พวกเนื้อจึงมาตกลงกัน
วา ในเมื่อทางวังจะตองนําเนื้อไปฆาถวายพระ
ราชาทุกวันแลว จะทําอยางไรดี ก็เลยมาตกลงจัด
ลําดับกันเหมือนคลายๆ เปนเวร แตเวรนี้ไมมี
การหมุนกลับใหตองมาทําเวรใหม คือตายแลวก็
ผานไปเลย ก็จัดลําดับกัน เรียงรอไปเรื่อยๆ ถึง
วาระของเนื้อตัวไหน ก็เปนอันวาไปสูเขียง แลวก็
ตายไป ตัวอื่นก็เขาลําดับตอไป
วันหนึ่งมาถึงวาระของแมเนื้อมีครรภใกล
จะคลอด พระโพธิสัตวทราบเรื่อง มีความสงสาร
แมเนือ้ นีม้ าก ก็สละชีวติ ของตน ขอเขาลําดับแทน
เมือ่ พระโพธิสตั วเขาสูล าํ ดับทีเ่ ขาจะตองเอาไปฆา
ดวยความเสียสละนี้ เรื่องก็ไปถึงพระเจาแผนดิน
พระเจาแผนดินไดทรงทราบ ทําใหพญาเนื้อไดเขาเฝา
และไดแสดงธรรมแกพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดิน
เห็นความเสียสละของพญาเนื้อ แลวก็ไดฟงธรรมะ
คําสอนของพระโพธิสัตวดวย ก็ทําใหพระองค
เกิดความกรุณาขึ้นมา แทนที่จะฆาเนื้อ ก็เกิด
ความสังเวชพระทัย เกิดความกรุณามาก
ในที่สุดจึงพระราชทานอภัยแกเนื้อทั้งหมด
เปนเหตุใหบริเวณนี้เปนที่อาศัยของเนื้อโดยไม
ถูกเบียดเบียน โดยพระโพธิสัตวเปนจุดเริ่มตนที่
ทําใหฝูงเนื้อไดรับการอภัยโทษ มีความปลอดภัย
จึงเรียกกันวา มิคทายวัน แปลวา ที่พระราชทาน
อภัยแกเนือ้ นีก้ เ็ ปนเรือ่ งราวหนึง่ ทีม่ าในพระพุทธ
ศาสนา ชาดกที่เลาเรื่องแสดงใหเห็นคุณธรรม
ความเสียสละ ความดีงามตางๆ ที่เรียกวา บารมี
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ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ได ท รงบํ า เพ็ ญ มา เรื่ อ งราวใน
พระพุทธศาสนา จะแสดงถึงการบําเพ็ญคุณธรรม
อยางนี้เสมอ
คติฮินดูเน้ นฤทธิ� ต่างจากพุทธเน้ นคุณธรรม
อาตมภาพหวนกลับไปนึกถึงเมื่อวานนี้ ที่ได
ฟงนิทานทางฝายฮินดูที่คณะเดินทางไดฟงในรถ
ก็มีขอสังเกตอยางหนึ่ง โยมจะเห็นวา “นิทาน
ทางฝ ายฮิ นดู นั้นเต็มไปดวยเรื่องของกิเลส”
เรื่องของความโกรธ ความโลภ ความหลง ความ
หึงหวง ริษยาเบียดเบียนกัน อะไรตางๆ มากมาย
ส ว นเรื่ อ งราวทางพระพุ ท ธศาสนาจะแสดงถึ ง
การบําเพ็ญคุณธรรมความเสียสละ การใหอภัย
แกกันและกัน ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ อะไรตางๆ มากมาย ซึ่งแสดงถึงคติความ
คิดที่ตางกันออกไป
นอกจากเรื่องของกิเลสแลว ก็ไปสัมพันธ
กับเรื่องฤทธิ์ เรื่องปาฏิหาริย ในทางนิทานของ
ฮินดูจะเห็นวา เทพเจาตางๆ นั้นมีฤทธิ์มากมาย
แตฤทธิ์นั้นจะเห็นวาเอามาใชสนองกิเลส คือฤทธิ์
ที่แสดงเพื่อสนองความโลภบาง จะเอาโนนเอา
นี่ เอาใหไดมาดวยกําลังฤทธิ์ หรือวาโกรธคนนั้น
คนนี้ก็ใชฤทธิ์ไปทําลายเขา เขนฆาเบียดเบียน
เขา เชน พระอิศวรหมกมุน ในกามคุณจนมุสาวาท
หลอกลวงพระฤษีบา ง ฤษีโกรธ สาปพระอิศวรบาง
พระอิศวรหึงหวงพระอุมาจนฆาลูกตัวเองบาง
สารพัดลวนแตเรื่องโลภ โกรธ หลงทั้งสิ้น
ในทางพระพุทธศาสนานั้นตรงขาม จะไม
ค อ ยพู ด ถึ ง เรื่ อ งฤทธิ์ เ ลย เพราะเอาธรรมะมา
เปนฤทธิ์ เอากําลังคุณธรรมที่เราไดบําเพ็ญเปน
ตัวฤทธิ์ ถาหากจะมีฤทธิ์เขามา ก็นํามาประกอบ
กับคุณธรรม แตเห็นวาใชนอย เพราะวาธรรมะ
เปนฤทธิ์ในตัวเอง เรียกวา ธรรมฤทธิ์

พระพุทธรูป ในพิพิธภัณฑที่สารนาถ

แมในหลักการของพระพุทธศาสนาทั่วไป
ก็ไมสรรเสริญเรื่องฤทธิ์ ฤทธิ์จะตองเขามาเปน
เครื่องประกอบคําสอนที่มีเหตุมีผลดีงาม หรือ
การบําเพ็ญคุณธรรม เพราะฤทธิน์ นั้ มักจะเปนเรือ่ ง
ของการใชอาํ นาจ และอํานาจนัน้ ก็มกั จะเกีย่ วของ
กับกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง โดย
เฉพาะโลภะ โทสะ แสดงมาก
ในคติพุทธศาสนา ไมคอยเกี่ยวของกับเรื่อง
ฤทธิ์ ไมสนับสนุนการใชฤทธิ์ ชอบใหยอมกัน
ดวยเหตุผล ดวยคุณธรรมความดี นอกจากวา
พระพุทธเจาจะตองไปปราบคนมีฤทธิ์ จะปราบ
คนมั ว เมาในฤทธิ์ ม าก พระองค จึ ง จะเอาฤทธิ์
ไปปราบ อยางพวกอุรุเวลกัสสปะชฎิล ตอนนั้น
เชื่อในฤทธิ์ของเทพเจา ฤทธิ์ของพญานาคอะไร
ตางๆ พระพุทธเจาจึงตองปราบดวยฤทธิเ์ สียกอน
ใหพวกที่เชื่อในฤทธิ์ยอมรับแลว พระองคก็ไมติด
อยูใ นฤทธิน์ นั้ ไมถอื วาเรือ่ งฤทธิส์ าํ คัญ พอเขายอม
แลว พระองคก็จะแสดงธรรมตอไป คือเลยจาก
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เรือ่ งฤทธิไ์ ปอีกทีหนึง่ นีเ่ ปนขอทีค่ วรพิจารณาตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา
อาตมภาพพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา ก็อยากจะให
เปนคติวา “เรื่องของฤทธิ์เปนเรื่องที่ตองระวัง”
เพราะวามันเอนเอียงไปสูการสนองกิเลส ความ
โลภ ความโกรธไดงาย ทีนี้ ในอินเดียจะผิดหรือ
จะถู ก อย า งไรก็ แ ล ว แต แต เ รามามองให ไ ด
ประโยชนจากสิ่งที่ไดพบเห็น เทาที่ไดสังเกตเห็น
ในปจจุบัน และดูประวัติที่เปนมาในอดีต เห็นวา
ชอบเพลิดเพลินมัวเมาดวยเรื่องเหลานี้ตลอดมา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุงคุณธรรม
และความมีเหตุมีผล แมแตธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร พระพุทธเจาก็ทรงแสดงแตเรื่องเหตุเรื่องผล
เรื่องการที่จะเขาถึงสัจธรรมดับทุกขแกปญหา
ดวยความรูความเขาใจ ดวยการบําเพ็ญคุณธรรม
การแกปญหาดวยปญญา ไมใชเอาเรื่องฤทธิ์เรื่อง
ปาฏิหาริยมาใช ซึ่งมันตางกับคติความเชื่อของ
คนในสมัยนั้นหรือนักบวชสมัยนั้น ที่เชื่อในเรื่อง
ฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริยอะไรตางๆ ที่จะใหมันเกิดขึ้น
ไดผลดวยอํานาจความศักดิ์สิทธิ์ แตพระพุทธเจา
เอาเหตุเอาผลเขามาแทน
พุทธเน้ นพัฒนามนุษย์ ไม่หวังพึ�งเทพ
นอกจากนี้ คนในสมัยนัน้ เมือ่ มีเรือ่ งเกีย่ วกับ
ฤทธิ์ ก็นับถือโยงไปถึงพวกเทพเจาตางๆ พากัน
ยกยองสรรเสริญบรรดาเทพเจาทั้งหลายที่วามี
ฤทธิ์มีอํานาจมากสูงสง คอยหวังพึ่งใหเทพเจา
เหลานั้นดลบันดาล
แตพระพุทธเจาทรงดึงความสนใจลงมาสู
เรือ่ งของมนุษย อริยสัจเปนเรือ่ งของมนุษย มนุษย
เราสามารถแกไขปญหา แกไขความทุกขดวย
สติปญญาของเรา ไมตองไปรอเทพเจาบันดาล
ไม ต  อ งไปรอพระศิ ว ะ พระอิ ศ วร พระพรหม

พระนารายณนิรมิตใหเรา ไมตองรอไปบูชายัญ
วิงวอนใหพระองคบนั ดาลให มนุษยเราแกได นีม่ นั
เปลี่ยนจากความเชื่อถือของคนในสมัยนั้น
สมัยนั้นคนอยูในอิทธิพลของศาสนาพราหมณ
เชื่อพระเวท เชื่อพระพรหม เชื่อการบูชายัญ เปน
ความเชือ่ ทีส่ าํ คัญเหนียวแนนมาก พระเจาแผนดิน
จะแสวงหาอํานาจอะไรก็ตองบูชายัญ ชาวบาน
ก็บูชายัญเล็กๆ ลงมาตามลําดับ เซนสรวงกันไป
ตางๆ พระพุทธเจาตรัสบอกวา คนเรานี่แหละใช
สติปญญาบําเพ็ญคุณธรรมแกปญหาได นี่คือเปน
ไปตามหลักอริยสัจ เปนการเปลี่ยนพลิกมาหมด
ดึงจากเทพเจามาสูมนุษย
แลวมนุษยนี้ ถาบําเพ็ญคุณธรรม ประพฤติดี
ฝ ก ฝนอบรมตนแล ว พั ฒ นาตนเอง ก็ จ ะเป น
ผูประเสริฐ จนกระทั่งเราถือวา มนุษยที่ฝกตนดีแลว
พระพุทธเจาเปนตัวอยางของผูฝกตนแลว เปนผู
ประเสริฐสุด แมแตเทพเทวา พระพรหมก็ตอ งบูชา
แทนที่มนุษยจะตองไปมัวบูชาพระพรหม
ตอนนี้เทวดา พระพรหมตองมาบูชาพระพุทธเจา
ซึ่งเปนมนุษย นี่มันพลิกกลับหมด ทําไมฟาดินจะ
ไมสนั่ สะเทือน เพราะความเชือ่ ของคนในสมัยนัน้
มันถูกปฏิวัติไปหมดเลย ดวยพระธรรมเทศนานี้
ถาเรารูภ มู หิ ลัง เราจะเห็นความอัศจรรย คน
ตองโจษจันกันไป แมแตเทพเจาก็ตองหวั่นไหว
หมด พระพรหมก็ตองหวั่นไหว ถูกหั่นบัลลังกเลย
ถูกทําลายทีน่ งั่ แลวสะเทือนสะทานสัน่ คลอนหมด
เลย เคยยิ่งใหญอยางไรก็ถูกลดลงมาหมด มนุษย
แกปญหาตัวเองได แตตองใชสติปญญา
ถ้ าไทยประมาท อาจพลาดเหมือนอินเดีย
ทีนี้ เรามาพิจารณาเรื่องราวความแตกตาง
ระหวางพุทธศาสนากับศาสนาฮินดู ในเมื่อคน
อินเดียไมมั่นอยูในคุณธรรม ไมเชื่อการบําเพ็ญ

๖๒

คุณธรรมของมนุษย ไมเชื่อในความมีเหตุมีผล
สติปญญามนุษย มุงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เชื่อใน
เทพเจา การดลบันดาลตางๆ และคอยรอหวังพึ่ง
ออนวอนใหเทพเจาดลบันดาลให อาตมภาพก็
เชื่ อ ว า อิ น เดี ย ก็ ไ ม เ หมาะกั บ พุ ท ธธรรม และ
ไมสามารถรองรับพุทธศาสนาไวได
เดี๋ ย วนี้ เ ราก็ เ ห็ น ได ว  า หลั ง จากพระพุ ท ธ
ศาสนาไดสิ้นไปจากอินเดียแลว ความเชื่อเรื่อง
ศักดิ์สิทธิ์เทพเจา การดลบันดาล ยิ่งหนักขึ้นทุกที
นี่ก็เปนสภาพของอินเดียที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่ง
ไกลออกไปจากแนวทางพุทธศาสนา และทําให
เขาเปนอยางที่โยมไดเห็นมาดวยกันตลอดทาง
เขาเชื่ออะไรอยางไร และเขาเปนอยางไร ก็ให
พิจารณาดู ทีพ่ ดู มานีก้ เ็ พือ่ ใหเกิดความไมประมาท
ดวย
เราอยาประมาทวาอินเดียรองรับพุทธศาสนา
ไมได แลวไทยเรารองรับได ไทยเราก็ไมแนนอน
วาจะรองรับไดตลอดไป ถาหากวาไมสามารถ
ยึ ด หลั ก การทางพระพุ ท ธศาสนาไว ไ ด เรายั ง
หันไปหวังความสําเร็จจากฤทธิ์ จากปาฏิหาริย
ความเชื่อการดลบันดาลอยู ปลอยใหโลภะ โทสะ

๒๓

แสดงฤทธิ์อํานาจ ไมชาพุทธศาสนาก็อาจคอยๆ
เสื่อมสูญไปจากจิตใจ เมืองไทยก็จะไมสามารถ
รองรับพระพุทธศาสนาไวไดเหมือนกัน
นี้ก็เปนคติอยางหนึ่งที่อาจจะไดจากเรื่องนี้
ดวย นอกจากความเจริญศรัทธา ความมีจิตใจ
เบิกบานผองใสแลว ก็ไดความเขาใจเหตุเขาใจผล
หลักการคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย
อาตมภาพก็ขออนุโมทนาโยมที่ไดมาในสถานที่
สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนานี้ อย า งน อ ยเรา
ก็ไดมีความสงบทางดานกาย บรรยากาศก็สงบ
แลว จิตใจของเราก็พลอยมีความผองใส มีความ
สดชื่นเบิกบานเปนกุศลอยางมาก นับเปนผลใน
ทางจิตตภาวนา อีกทั้งก็ไดเจริญปญญาภาวนา
ดวยการสดับคําสอนและคําอธิบายธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ขอใหกุศลที่เกิดจากการนี้ จงเปนเครื่อง
เอื้ออํานวยผลใหโยมทุกทาน เจริญในธรรมะ
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจายิง่ ๆ ขึน้ ไป และ
จงประสบจตุรพิธพร บรรลุความสําเร็จในสิ่งที่
มุงหวังโดยชอบ ประกอบดวยธรรม ทุกทาน
ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

คําบรรยายเฉพาะตัวพระสูตร

พระค ันธสาราภิวงศ ์

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ในวันเพ็ญเดือน ๘ เมื่อ ๒,๖๐๙ ปมาแลว
ณ ป า อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น พระพุ ท ธเจ า ทรง
แสดงพระสูตรนีแ้ กนกั บวชปญจวัคคีย ทานอัญญา
โกณฑัญญะสดับพระธรรมเทศนานี้แลวบรรลุ
ธรรมเปนพระโสดาบัน พรหม ๑๘ โกฏิกับเทวดา
จํานวนมากก็บรรลุธรรมดวยพระสูตรนี้
พระพุทธองคทรงคัดคานการปฏิบตั ทิ ที่ รมาน
ตนใหลาํ บาก (อัตตกิลมถานุโยค) และการเสพกาม
สุข (กามสุขลั ลิกานุโยค) ทรงชีแ้ นะทางสายกลาง
คืออริยมรรคมีองค ๘ และทรงจําแนกอริยสัจ ๔
ไวโดยละเอียดในพระสูตรนี้
อั ต ต กิ ล ม ถ า นุ โ ย ค เ ป  น คํ า ส อ น ข อ ง
นิครนถนาฏบุตรผูกอตั้งศาสนาเชนในปจจุบัน

โดยศาสนานั้นเชื่อวา การบําเพ็ญตบะทรมานตน
เปนวิธีปลดเปลื้องวิญญาณจากกรรมเกา คือ เมื่อ
กรรมเกาถูกปลดเปลื้องดวยการบําเพ็ญตบะแลว
ก็จะหมดสิ้นไป ไมสงผลใหเวียนวายตายเกิดอีก
ตอไป สวนกามสุขัลลิกานุโยคเปนความเห็นของ
คนที่เชื่อวา นิพพานคือกามสุขในปจจุบัน เมื่อ
สัตวตายแลวก็ดับสูญ ความเห็นนี้นับเนื่องใน
มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ ประเภท เรียกวา ทิฏฐธัมมนิพพาน
(นิพพานในปจจุบนั ชาติ) กลาวอีกนัยหนึง่ คือ ลัทธิ
จารวากนั่นเอง ผูที่มีความเห็นเชนนี้มักตองการ
เสพกามสุขทางประสาทสัมผัสอยางเดียว ไมสนใจ
การอบรมจิตเจริญปญญา เพื่อความพนทุกขจาก
การเวียนตายเวียนเกิด

๖๒

เจาชายสิทธัตถะไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา
เพราะประสงคจะทดลองแนวทางนี้วา เปนทาง
ตรัสรูหรือไม มิใชทรงปฏิบัติเพื่อปลดเปลื้อง
กรรมเกา ตามคําสอนของนิครนถนาฏบุตร และ
เมื่อพระองคทรงพบวามิใชทางตรัสรู จึงระลึก
ถึงการเจริญอานาปานสติกรรมฐานใตตนหวาใน
พิธีแรกนาขวัญ ครั้นทรงเจริญกรรมฐานนั้นจน
บรรลุฌาน ๔ แลว ทรงอาศัยฌานเปนบาทเจริญ
วิปสสนา จึงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณดวย
มัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค ๘ นี้
คําวา ธรรมจักร มีความหมายวา กงลอคือ
พระธรรม ในพระสูตรนีพ้ ระพุทธองคทรงประกาศ
ศาสนาพุทธวา เปนอเทวนิยมที่ไมเชื่อการเนรมิต
ของพระเจา ดวยการตรัสเหตุแหงทุกขวาคือ
ตัณหา ทั้งปฏิเสธอาตมันหรือวิญญาณ ดวยการ
๑.
๒.
๓.
๔.
คําแปล

๒๕

ตรัสทุกขสัจจวา คืออุปาทานขันธ ๕ ทรงแสดง
แนวทางแหงความพนทุกขคอื อริยมรรคมีองค ๘
และตรัสผลของการปฏิบตั วิ า คือความดับตัณหา

บทขัดธรรมจักร
อะนุตตะรัง อะภิสมั โพธิง
สัมพุชฌิตวฺ า ตะถาคะโต
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง.
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา.
จะตูสวฺ ะริยะสัจเจสุ
วิสทุ ธัง ญาณะทัสสะนัง
เทสิตงั ธัมมะราเชนะ
สัมมาสัมโพธิกติ ตะนัง.
นาเมนะ วิสสุตงั สุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ
สังคีตงั ตัง ภะณามะ เส.

พระตถาคตตรัสรูพ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว เมือ่ จะทรงประกาศธรรม
ทีย่ งั ไมมใี ครแสดงโดยชอบในโลก ไดทรงแสดงธรรมจักรซึง่ กลาวถึงสวนทีส่ ดุ สองประเภท
และทางสายกลาง เปนปญญารูแ จงหมดจดอริยสัจสี่ ขอเราทัง้ หลาย จงสวดธรรมจักรนัน้
ทีพ่ ระธรรมราชาทรงแสดง ปรากฏสมญานามวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เปนสูตรประกาศ
พระสัมมาสัมโพธิญาณ และพระสังคีติกาจารยไดรอยกรองไวโดยความเปนพระบาลี
ประเภทรอยแกวเทอญ

๒๖

๖๒

ธรรมจักร
เอวัมเม สุตงั . ขาพเจาไดสดับมาแลว ดังนี้
เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ
อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี
สวนที่สุด ๒ ประเภท
ตัตฺระ โข ภะคะวา ปั ญจะวัคคิเย ภิกขู
อามันเตสิ.
ในกาลนั้ น พระผู  มี พ ระภาคตรั ส กั บ พระ
ปญจวัคคียวา
ทฺเวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ
เสวิตพั พา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไมควรประพฤติ
สวนที่สุด ๒ อยางนี้
กะตะเม ทฺเว. โย จายัง กาเมสุ กามะสุขลั ลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย
อะนัตถะสัญหิโต, โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต.
สวนที่สุด ๒ อยาง คือ การเสวยกามสุขใน
กามคุณอารมณที่ทราม เปนขอประพฤติของชาวบาน
เปนขอปฏิบัติของคนมีกิเลสหนา ไมประเสริฐ
หาประโยชน มิ ไ ด และการเบี ย ดเบี ย นตนให
ลําบาก เปนทุกข ไมประเสริฐ หาประโยชนมิได
ทางสายกลาง
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ
มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา
จั ก ขุ ก ะระณี ญาณะกะระณี อุ ป ะสะมายะ
อะภิ ญ ญายะ สั ม โพธายะ นิ พ พานายะ
สังวัตตะติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไดตรัสรูทาง

สายกลางที่ไมเขาถึงสวนที่สุด ๒ อยางนั้น กอให
เกิดดวงตาเห็นธรรม กอใหเกิดปญญา ยอมเปน
ไปเพื่อความสงบกิเลส เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความรู
แจง และเพื่อดับทุกข
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิ สั ม พุ ท ธา จั ก ขุ ก ะระณี
ญาณะกะระณี อุ ป ะสะมายะ อะภิ ญ ญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทางสายกลางที่ตถาคต
ไดตรัสรู กอใหเกิดดวงตาเห็นธรรม กอใหเกิด
ปญญา ยอมเปนไปเพือ่ ความสงบกิเลส เพือ่ ความ
รูยิ่ง เพื่อความรูแจง และเพื่อดับทุกขนั้นเปนไฉน
อะยะเมวะ อะริ โ ย อั ฏ ฐั ง คิ โ ก มั ค โค.
เสยยะถีทงั . สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมา
วาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
ทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง
ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การกลาว
ชอบ การกระทําชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความ
เพียรชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิ สั ม พุ ท ธา จั ก ขุ ก ะระณี
ญาณะกะระณี อุ ป ะสะมายะ อะภิ ญ ญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคมีองคแปดนี้
เปนทางสายกลางที่ตถาคตไดตรัสรู กอใหเกิด
ดวงตาเห็นธรรม กอใหเกิดปญญา ยอมเปนไป
เพือ่ ความสงบกิเลส เพือ่ ความรูย งิ่ เพือ่ ความรูแ จง
และเพื่อดับทุกข
ทุกข
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง.
ชาติปิ ทุกขา. ชะราปิ ทุกขา. มะระณัมปิ ทุกขัง.
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โสกะปะริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิ ทุกขา
อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค
ทุ ก โข ยั ม ปิ จฉั ง นะ ละภะติ ตั ม ปิ ทุ ก ขั ง ,
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกข ไดแก
ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความตาย
เปนทุกข ความเศราโศก ความรํ่าไร ความทุกข
กาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ เปน
ทุกข การพบกับอารมณที่ไมชอบเปนทุกข การ
พลัดพรากจากอารมณที่ชอบเปนทุกข และการ
ไมไดรับอารมณที่ปรารถนาเปนทุกข โดยสังเขป
อุปาทานขันธหาเปนทุกข
ทุกขสมุทัย
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย
อะริ ย ะสัจ จั ง , ยายั ง ตั ณ หา โปโนพภะวิ ก า
นั นทิราคะสะหะคะตา ตัตฺร ะตัตฺร าภินันทินี,
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เสยยะถี ทัง , กามะตั ณ หา ภะวะตั ณ หา วิ ภ ะวะ
ตัณหา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกขสมุทัย
ไดแก ความผูกพันที่กอใหเกิดภพใหม ประกอบ
ดวยความยินดีพอใจ เพลิดเพลินภพและอารมณ
นั้นๆ กลาวคือ ความผูกพันในกามคุณอารมณ
ความผูกพันทีม่ คี วามเห็นผิดวาภพเทีย่ ง และความ
ผูกพันที่มีความเห็นผิดวาภพขาดสูญ
ทุกขนิโรธ
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง, โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะ
นิโรโธ, จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกขนิโรธ
ไดแก ความดับสนิทของตัณหานั้นทั้งหมด ความ
สละตัณหานั้น ความปลอยตัณหานั้น ความวาง
ตัณหานั้น และความไมพัวพันตัณหานั้น
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มรรค
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง. อะยะเมวะ อะริโย
อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทงั . สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมา
อาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย อริยสัจคือมรรคอันเปน
ทางดับทุกข ไดแก อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง
กลาวคือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การกลาว
ชอบ การกระทําชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความ
เพียรชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ

นี้คือทุกข
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ,
ญาณัง อุท ะปาทิ, ปั ญ ญา อุท ะปาทิ, วิ ช ชา
อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมทีไ่ มเคยสดับมากอนวา อุปาทานขันธหา นี้
คืออริยสัจที่เปนทุกข
ควรกําหนดรูทุกข
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสั จ จั ง
ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปั ญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก
อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมทีไ่ มเคยสดับมากอนวา อริยสัจคือทุกขนนั้
เปนธรรมที่ควรกําหนดรู
ทรงกําหนดรูทุกขแลว
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสั จ จั ง
ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปั ญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก
อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมที่ไมเคยสดับมากอนวา เราไดกําหนดรู
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อริยสัจ คือทุกขนั้นแลว
นี้คือทุกขสมุทัย
อิ ทั ง ทุ ก ขะสะมุ ท ะโย อะริ ย ะสั จ จั น ติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ,
วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมทีไ่ มเคยสดับมากอนวา ตัณหานีค้ อื อริยสัจ
ที่เปนทุกขสมุทัย (เหตุแหงทุกข)
ควรละทุกขสมุทัย
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปั ญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก
อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชาได
เกิดแลว แสงสวางไดเกิดแลว แกตถาคตในธรรม
ที่ไมเคยสดับมากอนวา อริยสัจคือทุกขสมุทัยนั้น
เปนธรรมที่ควรละ
ทรงละทุกขสมุทัยแลว
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปั ญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก
อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
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ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมที่ไมเคยสดับมากอนวา เราไดละอริยสัจ
คือทุกขสมุทัยนั้นแลว
นี้คือทุกขนิโรธ
อิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โ รโธ อะริ ย ะสั จ จั น ติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ,
วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมที่ไมเคยสดับมากอนวา นิพพานนี้คือ
อริยสัจที่เปนความดับทุกข
ควรรูแจงทุกขนิโรธ
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปั ญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก
อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมที่ ไ ม เ คยสดั บ มาก อ นว า อริ ย สั จ คื อ
ทุกขนิโรธนั้นเปนธรรมที่ควรรูแจง
ทรงรูแจงทุกขนิโรธแลว
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปั ญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก
อุทะปาทิ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชาได
เกิดแลว แสงสวางไดเกิดแลว แกตถาคตในธรรม
ที่ไมเคยสดับมากอนวา เราไดรูแจงอริยสัจคือ
ทุกขนิโรธนั้นแลว
นี้คือมรรค
อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะ
สัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุ สสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา
อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชา
ได เ กิ ด แล ว แสงสว า งได เ กิ ด แล ว แก ต ถาคต
ในธรรมที่ไมเคยสดับมากอนวา อริยมรรค นี้คือ
อริยสัจที่เปนทางดับทุกข
ควรอบรมมรรค
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โ รธะคามิ นี
ปะฏิป ะทา อะริ ย ะสัจ จั ง ภาเวตั พ พั น ติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ,
วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชาได
เกิดแลว แสงสวางไดเกิดแลว แกตถาคตในธรรม
ที่ไมเคยสดับมากอนวา อริยสัจคือมรรคนั้นเปน
ธรรมที่ควรอบรม
ทรงอบรมมรรคแลว
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตนั ติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง

อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ,
อาโลโก อุทะปาทิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาเห็นธรรมไดเกิด
แลว ญาณไดเกิดแลว ปญญาไดเกิดแลว วิชชาได
เกิดแลว แสงสวางไดเกิดแลว แกตถาคตในธรรม
ที่ไมเคยสดับมากอนวา เราไดอบรมอริยสัจคือ
มรรคนั้นแลว
ไมทรงปฏิญาณวาเปนพุทธะกอน
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ
อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง
ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสทุ ธัง อะโหสิ.
เนวะ ตาวาหั ง ภิ ก ขะเว สะเทวะเก โลเก
สะมาระเก สะพฺรัหมฺ ะเก สัสสะมะณะพฺราหฺมะ
ณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง
สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิง.
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย ตราบทีป่ ญ
 ญารูเ ห็นตาม
ความเปนจริงที่มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ใน
อริยสัจ ๔ ยังไมหมดจดแกตถาคต ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ตถาคตยังไมปฏิญาณวาเปนผูตรัสรูอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก ที่มีเทวดา
มาร และพรหม ในเหลาสัตวมีสมณะ พราหมณ
พรอมดวยเทวดาและมนุษย
ไดทรงปฏิญาณวาเปนพุทธะ
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ
อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง
ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ.
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพฺรหั มฺ ะเก สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิยา ปะชายะ
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง
อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตราบที่ปญญารูเห็น
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ตามความเปนจริงที่มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยาง
นี้ในอริยสัจสี่ ไดหมดจดแกตถาคต ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตไดปฏิญาณวาเปนผูตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก ที่มีเทวดา
มาร และพรหม ในเหลาสัตวมีสมณะ พราหมณ
พรอมดวยเทวดาและมนุษย
ปจเวกขณญาณ
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ.
อะกุปปา เม วิมุตติ. อะยะมันติมา ชาติ. นัตถิทานิ
ปุนัพภะโวติ.
ปญญารูเห็นไดเกิดแกตถาคตวา ความหลุด
พนของเราไมพินาศแลว ชาตินี้เปนชาติสุดทาย
ไมมีภพใหมอีกในกาลนี้
พระปญจวัคคียปลาบปลื้มภาษิต
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินันทุนติ.
พระผู  มี พ ระภาคตรั ส ธรรมจั ก รนี้ แ ล ว
พระปญจวัคคียปลาบปลื้มภาษิตของพระองค
ดังนี้แล
ทานโกณฑัญญะเปนพระโสดาบัน
อิ มั ส ฺมิ ญ จะ ปะนะ เวยยากะระณั ส ฺมิ ง
ภัญญะมาเน อายัสมฺ ะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง
วี ต ะมะลั ง ธั ม มะจั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ยั ง กิ ญ จิ
สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสธรรมเทศนานี้อยู
ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ไดบังเกิดแกทานโกณฑัญญะวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มี
สภาพเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้นมีสภาพ
ดับไปเปนธรรมดา

ทวยเทพปาวประกาศ
ปะวัตติเต จะ ปะนะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัม
ภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวัตติยัง
สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา
มาเรนะ วา พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักร
แล ว ภุ ม เทวดา ได ป  า วประกาศว า พระผู  มี
พระภาคไดทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ณ
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี เปน
ธรรมที่สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา จาตุมะ
หาราชิกา เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย
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อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวัตติยัง
สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา
มาเรนะ วา พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เทวดาชั้นจาตุมหาราชไดยินเสียงของภุม
เทวดาแลว ไดปาวประกาศวา พระผูมีพระภาค
ไดทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี เปนธรรมทีส่ มณะ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จะคัดคานไมได
จาตุมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวฺ า
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวตั ติ
ยัง สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา
มาเรนะ วา พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เทวดาชั้นดาวดึงสไดยินเสียงของเทวดาชั้น
จาตุมหาราชิกาแลว ไดปาวประกาศวา พระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ณ
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี เปน
ธรรมที่สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวฺ า ยามา
เทวา สัททะมะนุ สสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา
พาราณะสิยัง อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ
วา พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เทวดาชั้ น ยามาได ยิ น เสี ย งของเทวดาชั้ น
ดาวดึงสแลว ไดปาวประกาศวา พระผูมีพระภาค
ไดทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยีย่ ม ณ ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี เปนธรรมทีส่ มณะ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จะคัดคานไมได

ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวฺ า ตุสติ า เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะ
จักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ
วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา
พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เทวดาชั้ น ดุ สิ ต ได ยิ น เสี ย งของเทวดาชั้ น
ยามาแลว ไดปาวประกาศวา พระผูมีพระภาคได
ทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี เปนธรรมทีส่ มณะ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จะคัดคานไมได
ตุสติ านัง เทวานัง สัททัง สุตวฺ า นิมมานะ
ระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา
พาราณะสิยัง อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธั ม มะจั ก กั ง ปะวั ต ติ ตั ง อั ป ปะฏิ วั ต ติ ยั ง
สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา
มาเรนะ วา พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เทวดาชั้นนิมมานรตีไดยินเสียงของเทวดา
ชั้นดุสิตแลว ไดปาวประกาศวา พระผูมีพระภาค
ไดทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยีย่ ม ณ ปาอิสปิ ตน
มฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี เปนธรรมทีส่ มณะ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จะคัดคานไมได
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสปิ ะตะเน
มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง
อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ
วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีไดยินเสียงของ
เทวดาชั้ น นิ ม มานรตี แ ล ว ได ป  า วประกาศว า
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พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยม
ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี เปน
ธรรมที่สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง
สุตวฺ า พฺรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน
มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง
อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พฺรัหมฺ ุนา วา เกนะจิ
วา โลกัสมฺ นิ ติ.
เทพที่นับเนื่องในหมูพรหมไดยินเสียงของ
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแลว ไดปาวประกาศ
วา พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมจักรอัน
ยอดเยี่ยม ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมือง
พาราณสี เปนธรรมทีส่ มณะ พราหมณ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ
ยาวะ พฺรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ.
เสียงปาวประกาศในโลกนี้ไดแพรสะพัดถึง
พรหมโลก โดยชั่วขณะนั้น ดวยประการฉะนี้
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เกิดแผนดินไหวและโอภาส
อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ
สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ. อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร
โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมมะ เทวานัง
เทวานุภาวัง.
ก็หมืน่ โลกธาตุนไี้ ดสนั่ สะเทือนหวัน่ ไหว และ
เกิดโอภาสอันใหญหลวงหาประมาณมิไดในโลก
ยิ่งกวาเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย
ทรงเปลงอุทาน
อะถะ โข ภะคะวา อิมงั อุทานัง อุทาเนสิ
อั ญ ญาสิ วะตะ โภ โกณฑั ญ โญ, อั ญ ญาสิ
วะตะ โภ โกณฑัญโญติ. อิติ หิทงั อายัสมะโต
โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญเตฺววะ นามัง
อะโหสีต.ิ
ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปลงอุทาน
วา ทานทั้งหลาย โกณฑัญญะรูแลวหนอ ทาน
ทั้งหลาย โกณฑัญญะรูแลวหนอ ฉะนั้น ทาน
โกณฑัญญะจึงปรากฏสมญานามนีว้ า พระอัญญา
โกณฑัญญะ (พระโกณฑัญญะผูรูแลว)
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เรือ
� งน่ารู ้ในพระไตรปิ ฎก
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วินติ า ร ัตตบูรณินท์

เรื่องราวของพระพุทธเจาตั้งแตพระพุทธเจาทีปงกร เปนตนไป มีปรากฏในคัมภีรพุทธวงศ
และชินกาลมาลีปกรณ
๒. พระพุทธเจาเมธังกร
๑. พระพุทธเจาตัณหังกร
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
ชื่อกัปที่ตรัสรู* : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงเมขลา
สถานที่ประสูติ : กรุงบุปผาวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๑๕ วัน
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ วัน
ตนไมตรัสรู : ไมกิงสุกะ (ทองกวาว)
ตนไมตรัสรู : ไมสัตตปณณะ (ตีนเปดขาว)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
อายุขัย* : ๒๐,๐๐๐ ป

*ชื่อเรียกของแตละกัป : ในแตละกัปจะมีพระพุทธเจามาตรัสรู
ในจํานวนที่แตกตางกัน ซึ่งกัปหนึ่งจะมีอยางมากไมเกิน ๕ องค
โดยมีชื่อเรียกแตละกัปตางกัน ดังนี้
กัปที่มีพระพุทธเจาตรัสรู ๑ องค เรียกวา สารกัป
กัปที่มีพระพุทธเจาตรัสรู ๒ องค เรียกวา มัณฑกัป
กัปที่มีพระพุทธเจาตรัสรู ๓ องค เรียกวา วรกัป
กัปที่มีพระพุทธเจาตรัสรู ๔ องค เรียกวา สารมัณฑกัป
กัปที่มีพระพุทธเจาตรัสรู ๕ องค เรียกวา ภัททกัป
สวนกัปที่ไมมีพระพุทธเจาตรัสรูเลย เรียกวา สุญญกัป
*อายุขัย หมายถึง อายุของคนทั่วไปในยุคนั้น ตั้งแตเกิดจนตาย

๓. พระพุทธเจาสรณังกร
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงสุวิปุละ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๒ เดือน ๒๐ วัน
ตนไมตรัสรู : ไมปาตลี (แคฝอย)
อายุขัย : ๖๐,๐๐๐ ป
๔. พระพุทธเจาทีปงกร
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงรัมมวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๑๐ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมนาปปผลิ (เลียบ)
อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ป
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ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนบุตรเศรษฐีชื่อ สุเมธ และไดออกบวช
เปนดาบสไดถมถนนถวายพระพุทธเจาทีปง กร ไดรบั
พระพุทธทํานายวาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
โคตมะในภัทรกัป เปนการไดรับพระพุทธทํานาย
ครัง้ แรก (ดูรายละเอียดไดทเี่ รือ่ งประกอบภาพที่ ๑)
๕. พระพุทธเจาโกณฑัญญะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงรัมมวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๑๐ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมสาลกัลยาณี (ขานาง)
อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพระราชา ทรงพระนามวา วิชิตวี
พระองคไดบริจาคมหาทานแดพระพุทธเจาโกณ
ฑัญญะ ไดรับพระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๖. พระพุทธเจามังคละ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงอุตตระ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๘ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมนาคะ (กากะทิง)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสู ติ เ ป น พราหมณ น ามว า สุ รุ จิ ได รั บ ฟ ง
พระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจามังคละ ไดบริจาค
มหาทาน และรักษาศีล ไดรับพระพุทธทํานายวา
จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
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๗. พระพุทธเจาสุมนะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงเมขลา
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๑๐ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมนาคะ (กากะทิง)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพญานาคนามวา อตุละ ไดบรรเลง
ดนตรีถวายพระพุทธเจาสุมนะดวยจิตศรัทธาเปน
อยางยิ่ง ไดรับพระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๘. พระพุทธเจาเรวตะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงสุธัญญวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมนาคะ (กากะทิง)
อายุขัย : ๖๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูตเิ ปนพราหมณนามวา อติเทพ ในกรุงรัมมวดี
ไดสนทนาธรรมกับพระพุทธเจาเรวตะ แลวบริจาค
มหาทาน และรักษาศีล ไดรับพระพุทธทํานายวา
จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๙. พระพุทธเจาโสภิตะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารมัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงสุธัมมา
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ วัน
ตนไมตรัสรู : ไมนาคะ (กากะทิง)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสู ติ เ ป น พราหมณ น ามว า อชิ ต ะ ได ฟ  ง
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาแลว ตั้งอยู
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ในพระรัตนตรัย ถวายมหาทานตลอดพรรษาแด
พระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ ไดรับพระพุทธ
ทํานายวาจักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะ
ในภัทรกัป
๑๐. พระพุทธเจาอโนมทัสสี
ชื่อกัปที่ตรัสรู : วรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงจันทวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๑๐ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมอัชชุนะ (รกฟาขาว)
อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนอธิบดีแหงเหลายักษา ไดสรางรัตน
มณฑปและบริจาคมหาทานถวายพระพุทธเจา
อโนมทัสสี เปนเหตุใหไดรับพระพุทธทํานายวา
จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๑๑. พระพุทธเจาปทุมะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : วรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงจัมปากะ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๘ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมมหาโสณะ (ออยชาง, คํามอก)
อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสู ติเ ป น พระยาราชสีห  ไดถ วายการรับใช
พระพุทธเจาปทุมะดวยความศรัทธานาน ๗ วัน
เปนเหตุใหไดรับพระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรู
เปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๑๒. พระพุทธเจานารทะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : วรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงธัญญวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ วัน

ตนไมตรัสรู : ไมมหาโสณะ (ออยชาง, คํามอก)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนดาบส ผูสําเร็จอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘
ไดฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจานารทะ
แลวบริจาคมหาทาน คือภัตตาหารจากปาหิมพานต
นาน ๗ วัน เปนเหตุใหไดรับพระพุทธทํานายวา
จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๑๓. พระพุทธเจาปทุมุตตระ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : มัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงหงสาวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ วัน
ตนไมตรัสรู : ไมสลฬะ (สน)
อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูตเิ ปนพระราชา พระนามวา ชฏิล ไดบริจาค
มหาทานถวายพระพุ ท ธเจ า ปทุ มุ ต ตระ ได รั บ
พระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
โคตมะในภัทรกัป
๑๔. พระพุทธเจาสุเมธะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : มัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงสุทัสสนะ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๘ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมมหานิมพะ (สะเดาปา)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสู ติ เ ป น มานพนามว า อุ ต ตระ ได บ ริ จ าค
มหาทาน คือเหรียญทอง ๘๐ ลานโกฏิถวายแด
พระพุ ท ธเจ า สุ เ มธะ และได อุ ป สมบท ได รั บ
พระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
โคตมะในภัทรกัป
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๑๕. พระพุทธเจาสุชาตะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : มัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงสุมังคละ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๙ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมมหาเวฬุ (ไผใหญ)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสู ติ เ ป น พระเจ า จั ก รพรรดิ ทรงบริ จ าค
มหาทานถวายพระพุทธเจาสุชาตะ และเสด็จ
ออกผนวช ไดรับพระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรู
เปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๑๖. พระพุทธเจาปยทัสสี
ชื่อกัปที่ตรัสรู : วรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงสุธัญญวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๖ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมกกุธะ (กุม)
อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพราหมณนามวา กัสสปะ เจนจบ
ในไตรเพท หลังจากไดฟงพระธรรมเทศนาจาก
พระพุทธเจาปยทัสสีแลว เกิดศรัทธามาก ไดสราง
วัดถวาย ไดรับพระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรู
เปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๑๗. พระพุทธเจาอัตถทัสสี
ชื่อกัปที่ตรัสรู : วรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงโสภณ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๘ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมจัมปกะ (จําปาปา)
อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพราหมณนามวา สุสีมะ ไดสละทาง

๓๗

โลกออกบวชเปนดาบสในปาหิมพานตและได
อภิญญา ๕ สมาบัติ ๔ มีฤทธานุภาพมากไดฟง
พระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจาอัตถทัสสีแลว
มี จิ ต ศรั ท ธาถวายดอกไม จ ากเทวโลกได รั บ
พระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
โคตมะในภัทรกัป
๑๘. พระพุทธเจาธัมมทัสสี
ชื่อกัปที่ตรัสรู : วรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงสรณะ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ วัน
ตนไมตรัสรู : ไมพิมพชาละ หรือกุรวกะ
(มะพลับ, ซองแมว)
อายุขัย : ๘๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนทาวสักกเทวราช เสด็จมาบูชาพระ
พุทธเจาธัมมทัสสี ดวยทิพยดุริยางคและทิพย
บุปผา ไดรับพระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๑๙. พระพุทธเจาสิทธัตถะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงเวภาระ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๑๐ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมกัณณิการะ (กรรณิการ)
อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพราหมณนามวา มังคละ เจนจบ
ไตรเพท ไดบริจาคทรัพยเปนทานแลวออกบวช
เปนดาบส ไดฟง พระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา
สิทธัตถะแลวเกิดศรัทธามาก ถวายผลไม (ลูกหวา)
จากตนชมพูพฤกษ (ตนหวา) ไดรับพระพุทธ
ทํานายวา จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะ
ในภัทรกัป
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๒๐. พระพุทธเจาติสสะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : มัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงเขมา
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๘ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมอสนะ (ประดูลาย)
อายุขัย : ๘๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพระราชา ทรงพระนามวา สุชาตะ
ตอมาสละราชสมบัติออกผนวชเปนดาบส บรรลุ
อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ มีฤทธานุภาพมากไดถวาย
ทิพยมาลาจากเทวโลกบูชาพระพุทธเจาติสสะ
ได รั บ พระพุ ท ธทํ า นายว า จั ก ได ต รั ส รู  เ ป น
พระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๒๑. พระพุทธเจาปุสสะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : มัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงกาสิก
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ วัน
ตนไมตรัสรู : ไมอาลมกะ (มะขามปอม)
อายุขัย : ๗๒,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพระราชา ทรงพระนามวา วิชิตวี ได
ฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจาปุสสะแลว
เกิดศรัทธา บริจาคมหาทานถวายพระพุทธเจา
จากนัน้ สละราชสมบัติ และเสด็จออกผนวช ไดรบั
พระพุทธทํานายวาจักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
โคตมะในภัทรกัป

๒๒. พระพุทธเจาวิปสสี
ชื่อกัปที่ตรัสรู : สารกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงพันธุมวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๘ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมปาตลิ (แคฝอย)
อายุขัย : ๖๔,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูตเิ ปนพญานาค นามวา อตุละ มีฤทธานุภาพ
มาก เมื่อทราบวาพระพุทธเจาอุบัติแลว ไดอาราธนา
พระพุ ท ธเจ า และพระสงฆ ส าวกมารั บ ถวาย
มหาทาน และตัง่ ทองคําประดับอัญมณีมคี า ไดรบั
พระพุทธทํานายวา จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
โคตมะในภัทรกัป
๒๓. พระพุทธเจาสิขี
ชื่อกัปที่ตรัสรู : มัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงอรุณวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๔ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมปุณฑริกะ (มะมวงปา)
อายุขัย : ๕๖,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพระราชา ทรงพระนามวา อรินทมะ
เมื่อทรงทราบขาวการเสด็จของพระพุทธเจาสิขี
ทรงบริจาคมหาทานนาน ๗ วัน ไดรับพระพุทธ
ทํานายวา จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะ
ในภัทรกัป
๒๔. พระพุทธเจาเวสสภู
ชื่อกัปที่ตรัสรู : มัณฑกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงอโนมา
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๖ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมมหาสาละ (สาละใหญ)
อายุขัย : ๔๘,๐๐๐ ป

๖๒

ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพระราชา ทรงพระนามวา สุทัสสนะ
เมือ่ พระพุทธเจาเวสสภูเสด็จยังพระนคร ไดถวาย
การตอนรับ บริจาคมหาทาน และทรงสรางวัดถวาย
จากนั้นสละราชสมบัติ เสด็จออกผนวช ไดรับ
พระพุทธทํานายวา จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
โคตมะในภัทรกัป
๒๕. พระพุทธเจากกุสันธะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : ภัทรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงเขมาวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๘ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมมหาสิริสะ (ซีกใหญ)
อายุขัย : ๔๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสู ติ เ ป น พระราชา ทรงพระนามว า เขมะ
ทรงบริจาคบริขารเครือ่ งใชสอยของบรรพชิต และ
มหาทานต า งๆ ถวายพระพุ ท ธเจ า กกุ สั น ธะ
ทรงสดับพระธรรมเทศนามีศรัทธา สละราชสมบัติ
เสด็จออกผนวช ไดรับพระพุทธทํานายวาจักได
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๒๖. พระพุทธเจาโกนาคมนะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : ภัทรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงโสภาวดี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๖ เดือน
ตนไมตรัสรู : ไมอุทุมพร (มะเดื่อ)
อายุขัย : ๓๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : ในกัปนั้น พระพุทธเจาโคตมะ
ประสูติเปนพระราชา ทรงพระนามวา ปพพตะ
ครองราชสมบัตแิ หงเมืองมิถลิ า เมือ่ ทรงทราบขาว
การเสด็จมาของพระพุทธเจาโกนาคมนะ ทรงบริจาค
มหาทาน แล ว ทรงอาราธนาพระพุ ท ธเจ า ให
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ประทั บ จํ า พรรษาที่ เ มื อ งมิ ถิ ล าทรงถวายการ
อุปฏฐากอยางดีตลอดไตรมาส ไดรับพระพุทธ
ทํานายวาจักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาโคตมะ
ในภัทรกัป
๒๗. พระพุทธเจากัสสปะ
ชื่อกัปที่ตรัสรู : ภัทรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงพาราณสี
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๗ วัน
ตนไมตรัสรู : ไมนิโครธ (ไทร)
อายุขัย : ๒๐,๐๐๐ ป
ความสัมพันธ : เปนมานพนามวา โชติปาละ
เปนสหายกับชางปนหมอนามวา ฆฏิการะ ผูเปน
อุปฏ ฐากของพระพุทธเจากัสสปะ ฆฏิการะไดชวน
ใหโชติปาละไปเขาเฝาพระพุทธเจากัสสปะ ไดฟง
ธรรมจากพระพุทธเจา โชติปาละไดอุปสมบท
และบําเพ็ญเพียรในการศึกษา จนไดรับยกยอง
และได รั บ พระพุ ท ธทํ า นายว า จั ก ได ต รั ส รู  เ ป น
พระพุทธเจาโคตมะในภัทรกัป
๒๘. พระพุทธเจาโคตมะ/พระศากยมุนี
ชื่อกัปที่ตรัสรู : ภัทรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงกบิลพัสดุ
ระยะเวลาบําเพ็ญเพียร : ๖ ป
ตนไมัตรัสรู : ไมอัสสัตถะ (ตนพระศรีมหาโพธิ์)
อายุขัย : ๑๐๐ ป
๒๙. พระพุทธเจาศรีอารยเมตไตรย
(พระพุทธเจาในอนาคต)
ชื่อกัปที่ตรัสรู : ภัทรกัป
สถานที่ประสูติ : กรุงเกตุมวดี
ตนไมตรัสรู : ไมนาคะ (กากะทิง)
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กลาวนํา
ชองทางการเขามาศึกษาพุทธศาสนาของ
บุคคลตางๆ มีหลายทาง บางคนสนใจเพราะ
หลั ก ธรรมที่ เ ป น คํ า สอนทางปรั ช ญา บางคน
ประสบทุกขจึงตองการเครื่องชวยแกปญหาชีวิต
บางคนมีครอบครัวหรือบุคคลที่ตนคุนเคยเคารพ
นับถือ ชวยนําพาใหเขามาศึกษาปฏิบตั ธิ รรม บางคน
สนใจประเพณีพิธีกรรมหรือศิลปะเปนสะพาน
เชื่อม บางคนสนใจการปฏิบัติสมาธิภาวนากอน
จึ ง ค อ ยขยายไปสู  ก ารเรี ย นข อ ธรรมคํ า สอน
และมีไมนอย (เชนขาพเจาเอง) ที่สนใจพุทธศาสนา
เพราะไดยนิ ไดฟง ไดอา นเรือ่ งราวของพระพุทธเจา
ซึ่งเปนพระบรมศาสดาและมหาบุรุษ ผูกอตั้งและ
สั่งสอนนําทางมหาชนใหหลุดพนจากบวงมนุษย
และบวงอันเปนทิพยทั้งหลาย จนไดเขาถึงสิ่ง

สูงสุดที่มนุษยจะพึงไดรับ
ในบรรดาหนังสือพุทธประวัตทิ งั้ หลาย เลมที่
นับไดวาดีที่สุด และเปนยอดผลงานที่ควรมีไว
ประจํ า ทุ ก ห อ งสมุ ด ของทุ ก สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
เพราะเรียบเรียงอยางดี มีความแมนยํานาเชื่อถือ
สร า งแรงบั น ดาลใจและให แ นวทางในการ
ปฏิบัติธรรมแกผูอานอยางครบถวน จนนักเขียน
ชื่อดังอยาง วิลาศ มณีวัติ ถึงกับยกยองวา หาก
ตองติดอยูท เี่ กาะคนเดียวและมีหนังสือเลมเดียว
เปนเพื่อน ก็ขอเลือกเลมนี้ติดตัวไป
ท า นพุ ท ธทาสเล า ว า เมื่ อ ท า นเรี ย บเรี ย ง
หนังสือ “ตามรอยพระอรหันต” และเริ่มใชนาม
ว า “พุ ท ธทาส” คื อ ผู  รั บ ใช พ ระพุ ท ธเจ า
แมดวยชีวิต ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น ในการคนควา
พระไตรป ฎ กบาลี ฉ บั บ สยามรั ฐ เพื่ อ รวบรวม
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แนวทางการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจาทรงวาง
ไวให ไดสังเกตวา มีพระบาลีที่พระพุทธองค
ทรงตรั ส เล า ถึ ง การปฏิ บั ติ ข องพระองค เ อง
กระจัดกระจายอยู และมากพอทีจ่ ะรวบรวมขึน้
ไว โดยมิตองใชคําของอรรถกถาจารยภายหลัง
จึ ง ตั้ ง ใจรวบรวมขึ้ น เป น “พุ ท ธประวั ติ จ าก
พระโอษฐ” เปนเลมแรก และเมื่อพิมพซํ้าตอมา
ไดปรับปรุงจนสมบูรณเปนที่พอใจสุดทาย (จาก
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๒๓ นับไดกวา ๔๐ ป) และเปน
หนังสือชุดธรรมโฆษณที่พิมพซํ้ามากครั้งที่สุด
พุทธประวัติ ๓ แนวทาง
ในคํ า นํ า ครั้ ง ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๔) ท า น
พุทธทาส (อินทปญโญ = อ.ป.) กลาวถึงแนวทาง
การร อ ยกรองเรื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ที่ นิ ย มเขี ย นไว
๓ แนวทาง คือ
แนวทางแรก เนนเทิดพระเกียรติ สรรเสริญ
พระคุณ สรางศรัทธาแกผอู า น จึงเต็มไปดวยเรือ่ ง
ปาฏิหาริย เชน ปฐมสมโพธิกถา ลลิตวิศตระ
แนวทางทีส่ อง เนนตํานาน และประวัตศิ าสตร
ในฐานะที่ทรงเปนบุคคลอยางที่วิทยาศาสตรเชื่อ
เช น ผลงานของสมเด็ จ พระมหาสมณเจ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และ Life of Buddha
ของ E.J.Thomas
แนวทางที่สาม คือ แนวการสงเสริมการ
ปฏิบตั ธิ รรม เชน ตีความเรือ่ งราวทีเ่ ปนปาฏิหาริย
ในรูปของปริศนาธรรม เชน ประสูติแลวทรง
พระดําเนินได ๗ กาว คือ ธรรมะหมวดโพชฌงค ๗
หรือทรงแผธรรมไป ๗ แวนแควนทางเหนือ หรือ
ทรงเอาชนะครูทั้งหกในยุคนั้นได เปนตน
รวมไปถึ ง การใช ภ าษาคน - ภาษาธรรม
(บุคคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน) มาอธิบาย
สภาวธรรมตางๆ
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[แม ใ นรุ  น ต อ มา มหากาพย อ ย า งไซอิ๋ ว
(Journey to the West) ก็มีลักษณะการประพันธ
เชนนี้ คือเปนเรื่องอานเลนแสดงปาฏิหาริย หรือ
เปนเรื่องประวัติศาสตรข องหลวงจี น เหี้ ย นจั ง
(สําเนียงจีนกลางวา เสวียนจัง้ ; พระถังซัมจัง๋ หรือ
พระตรีปฎก) หรือเปนปริศนาธรรมแสดงการ
เดินทางสูพระนิพพานก็มี ซึ่งสามารถหาอานได
ในหนังสือ “เดินทางไกลกับไซอิ๋ว”]
อธิบายหนังสือ พุทธประวัติจากพระโอษฐ
โดยใจความสําคัญ ทานผูรวบรวมไดสรุป
ไววา
“เปนพระประวัติตรัสเลา ไมมีคําเรียบเรียง
ของผูแตงคละปน เพราะเปนที่รวบรวมเฉพาะ
พระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงประวัติของพระองคเอง
จากคัมภีรพระไตรปฎก ลวนเลือกเก็บเอามา
รอยกรองใหเปนหมวดหมู ติดตอกันเปนลําดับ
มุงแสดงหลักธรรมที่แนบอยูในพระชนมชีพของ
พระองค แทนการมุงทางตํานานประวัติ หรือ
นิยายประวัติ เพื่อใหเปนหนังสือสงเสริมปฏิบัติ
ธรรมเลมหนึ่ง เปนสวนใหญ รวมทั้งเปนแกน
แหงเรื่องพุทธประวัติดวย เปนสวนพิเศษ”
ทั้งระบุอีกวา “มีปทานุกรมคําสําคัญ ลําดับ
หมวดธรรม อยูทายเลม” และยังมีคําประกาศวา
“การรอยกรองหนังสือเลมนี้ อุทิศเปนถามพลี*
แด พ ระผู  มี พ ระภาคเจ า และเพื่ อ เป น รอย
พระพุทธบาท แดเพือ่ นสัตวผเู ดินคนหาพระองค”
โครงสรางของหนังสือ
จากลําดับเรื่อง (คือ สารบัญ) ผูเขียนได
แบ ง ออกเป น ๖ ภาค และได ทํ า หั ว ข อ ย อ ย
* ถามพลี อานวา ถามะ-พลี แปลวา บูชาดวยกําลังสติปญญา
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แสดงเนื้อหาของเรื่อง ดังนี้
ภาคนํา เปนขอความใหเกิดความสนใจใน
พระพุทธประวัติ มี ๑๒ เรื่อง เชน พระตถาคต
เกิดขึ้นในโลก เพื่อแสดงแบบแหงการครองชีวิต
อั น ประเสริ ฐ แก โ ลก / แสดงธรรมเพื่ อ ความ
ระงับ ดับ รู / ธรรมชาติ ๓ อยาง ทําใหพระองค
เกิดขึ้นเปนประทีปแกโลก / ผูเชื่อฟงพระตถาคต
จะไดรับประโยชนสุขสิ้นกาลนาน
ภาค ๑ เริ่มแตการเกิดแหงศากยวงศ จนถึง
ออกผนวช มี ๒๑ เรื่อง เชน การประสูติ ยืนคลอด
/ เทวดารับกอน / เทวบุตรทั้งสี่รับมาถวาย /
ไมเปอ นมลทินครรภ / ทอธารจากอากาศ / การเปลง
อาสภิวาจา / ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒
/ ความรูสึกที่ถึงกับทําใหออกผนวช... เปนตน
ภาค ๒ เริม่ แตออกผนวชแลว จนถึงไดตรัสรู
มี ๓๕ เรื่อง เชน ทุกรกิริยา / ธรรมที่ทรงอบรม
อยางมากกอนตรัสรู / อาการแหงการตรัสรู /
วิหารธรรมที่ทรงอยู เมื่อตรัสรูใหมๆ ...
ภาค ๓ เริ่ ม แต ไ ด ต รั ส รู  แ ล ว จนถึ ง โปรด
ปญจวัคคีย มี ๗๙ เรื่อง เชน ทรงเปนลูกไกตัวพี่
ที่สุด / ทรงมีตถาคตทศพลญาณสิบ / ทรงทราบ
ทรงเปดเผย แตไมทรงติด ซึ่งโลกธรรม / ทรงเปน
ธรรมราชาที่เคารพธรรม...
ภาค ๔ เริ่มแตโปรดปญจวัคคียแลว จนถึง
จวนจะปรินิพพาน มี ๑๗๐ เรื่อง
ก. เกี่ยวกับการประกาศศาสนา ๔๘ เรื่อง
ข. เกี่ยวกับคณะสาวกของพระองค ๓๐ เรื่อง
ค. เกีย่ วกับความเปนอยูข องพระองคเอง ๓๑ เรือ่ ง
ง. เกี่ยวกับลัทธิอื่นๆ ๑๖ เรื่อง
จ. เกี่ยวกับการที่มีผูเขาใจผิด ๒๓ เรื่อง
ฉ. เกี่ยวกับเหตุการณพิเศษบางเรื่อง ๒๒ เรื่อง
ผนวกเรื่ อ งเบ็ ด เตล็ ด ตามเสี ย งของคนนอก
๒๔ เรื่อง

ภาค ๕ การปรินิพพาน มี ๑๐ เรื่อง เชน
แผนดินไหวเนื่องดวยการปลงอายุสังขาร / ตรัส
เรื่องการบูชาอยางแทจริง / ธรรมวินัยนี้ ไมวาง
จากศาสดา / ปจฉิมวาจา / สังเวชนียสถาน
หลังพุทธปรินิพพาน...
ภาค ๖ การบํ า เพ็ ญ บารมี ใ นอดี ต ชาติ มี
๒๐ เรื่อง ซึ่งเต็มไปดวยทิฏฐานุคติอันสาวกใน
ภายหลังพึงดําเนินตาม เชน ตองทองเทีย่ วมาแลว
เพราะไมรูอริยสัจจ / เรื่องในจริยาปฎก ๓๕ เรื่อง
ทานเลือกคัดมา ๘ เรื่อง เพื่อแสดงพระพุทธจริยา
เชน พระเวสสันดร ซึ่งอานแลวไดความซาบซึ้ง
มาก ดังตอนสรุป
...เราสละกัณหาชาลี และพระนางมัทรี ผูมีวัตร
ในสามี ไมมคี วามลังเลใจ ก็เพราะเหตุแหงปญญา
เครื่องตรัสรู....สัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา
เราจึงใหของรัก (เพื่อสิ่งที่เรารัก)...
คําแนะนําในการใชหนังสือนี้
สําหรับปทานุกรมคนคําสําคัญ และลําดับ
หมวดธรรมทายเลมที่ทานตั้งใจทําอยางละเอียด
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ดวยความมุงหมายใหผูอานไดใชคนหาที่อางอิง
ที่ ม าในคั ม ภี ร  และใช ค  น คว า หาความรู  โ ดย
สะดวกแล ว ในคู  มื อ การใช ห นั ง สื อ ดั ง กล า ว
ทานยังแนะวิธีอาน และทดสอบความรูของตน
ดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูอานรูสึกสนุกและทาทาย
นอกจากไดรับประโยชนอยางมากแลว ยังเกิด
ความเชือ่ มัน่ ในภูมริ ภู มู ธิ รรมของตนดวย ขาพเจา
อดทึ่ ง ในฉั น ทะ ความเพี ย ร ความใส ใ จ และ
ขวนขวายปรับปรุงผลงานชิ้นนี้ ตลอดหลายสิบป
ที่ผานมา ที่ทานและคณะทํางานดวยใจรัก และ
เพลิดเพลินในธรรมอยางแทจริง โดยทีใ่ นเวลานัน้
ไมมีเครื่องทุนแรงใหความสะดวก อยางเครื่อง
ถายเอกสารหรือคอมพิวเตอร อยางในทุกวันนี้
ทุกอย า งจึ ง ต องใช มือ หัว สมอง และกําลัง ใจ
อันทุมเทและบากบั่นยิ่ง
นอกจากนั้ น เมื่ อ มี โ อกาส ท า นพุ ท ธทาส
ยังพยายามยอและยอย ตลอดจนขยายความ
พุทธประวัติที่ทานไดศึกษาอยางแตกฉานและ
ซาบซึ้ง สงและสื่อสารถึงกลุมคนตางเพศตางวัย
ในโอกาสตางๆ อาทิ
- สําหรับเยาวชน ทานแปลและเรียบเรียง
“พุทธประวัติ สําหรับยุวชน” โดยอาศัยงานของภิกษุ
สีลาจาระ ชาวศรีลังกา และตอมามีผูเขียนภาพ
การตูนประกอบดวย
- สําหรับคนวัยหนุม สาว ทานเรียบเรียงเรือ่ ง
“มหาภิเนษกรมณ” พรรณนาเหตุการณคืนวันที่
พระโพธิสตั ว (เจาชายสิทธัตถะ) เสด็จออกจากวัง
เพือ่ ออกบวชแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ ดวยนํา้ พระทัย
เปยมดวยความรัก ดวยสํานวนโรแมนติกมาก
- สําหรับแบบเรียนของคณะสงฆ ทานไดแตง
หลักสูตร “พุทธประวัติ” ที่อิงกับประวัติศาสตร
สั ง คมอิ น เดี ย โดยถวายลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห ม หามกุ ฏ
ราชวิทยาลัย และเขียน “พระพุทธคุณ (ตอมวล
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มนุษยชาติ) ที่จดจารึกในประวัติศาสตร” อีกดวย
การเขียนงานนี้เปนเหตุใหทานตองเดินทางไป
อินเดีย ราว ๒ เดือน เพื่อใหมั่นใจจากการได
พบเห็นของจริง มิใชลอกถอยคําตามตํารา และ
การไปอินเดียนี้ยังเปนเหตุใหเกิดผลงานสําคัญ
ทางโบราณคดีตอมา คือ
- “พุทธประวัติ จากหินสลัก” สมัยพระเจา
อโศก ซึ่งยุคนั้นยังไมมีพระพุทธรูป และที่สวน
โมกขไชยา ก็เกิดโรงมหรสพทางวิญญาณและ
โรงปนภาพขึ้นตามมา
- “พุ ท ธจริ ย า” เป น หนั ง สื อ ธรรมโฆษณ
ที่ทานนํามาอรรถาธิบายขยาย สิ่งที่พระพุทธองค
ทรงปฏิบตั ิ ตอชนกลุม ตางๆ เชน พระประยูรญาติ
สาวก และชาวโลก อันเปนแบบอยางที่ดี
- "พระพุทธคุณบรรยาย” เปนงานที่ทาน
รับนิมนตจาก เจาชื่น สิโรรส ใหแสดงโดยพิสดาร
และต อ มาได จั ด พิ ม พ เ ป น หนั ง สื อ ธรรมโฆษณ
ที่ ช  ว ยให รู  ถึ ง พระพุ ท ธเจ า ตามนั ย แห ง อุ บ าลี
พุทธคุณเพิ่มเติมอีก
บทสงทาย
อาจกลาวไดวา ทานพุทธทาสเปนบุคคลสําคัญ
ทีอ่ ทุ ศิ ตนตลอดชีวติ สรางผลงานชัน้ เลิศจํานวนมาก
อยางหาผูเปรียบไดยาก และ “พุทธประวัติจาก
พระโอษฐ” นี้ เปนผลงานสําคัญชิ้นหนึ่งที่ทาน
สรางคุณปู การอยางใหญหลวง ขาพเจาเห็นวาเปน
หนังสือธรรมสามัญประจําบาน ทีช่ าวพุทธทุกคน
ควรอาน และคูค วรแกการจัดพิมพอยางดี ในราคา
ยอมเยา ใหแพรหลายกวางขวางทีส่ ดุ เชนเดียวกับ
“พระไตรปฎกสําหรับประชาชน” และ “พุทธธรรม”
ที่ไดพิมพออกมากอนหนานี้ดวย
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ภาษาบาลี

เป็นภาษาของพระพุทธเจ้า
ในสมัยพุทธกาลมีแควนใหญ ๒ แควน คือ
แควนมคธ และแควนโกศล ทั้งสองแควนนี้เปน
มหาอํานาจแผแสนยานุภาพปกครองแควนตางๆ
กวา ๒๐ แหงทั่วชมพูทวีป เรื่องนี้ทราบไดจาก
ข อ ความในคั ม ภี ร  อุ ท าน ราชสู ต ร (ขุ . อุ .
๒๕/๑๒/๑๐๖) ในพระสู ต รนั้ น มี เ รื่ อ งที่ ภิ ก ษุ
ทั้งหลายสนทนาเปรียบเทียบพระเจาพิมพิสาร
ที่ปกครองแควนมคธ กับพระเจาปเสนทิโกศล
ที่ปกครองแควนโกศลวา กษัตริยพระองคไหน
มี พ ระราชทรั พ ย โภคสมบั ติ ท อ งพระคลั ง
แวนแควน พาหนะกําลังพล และแสนยานุภาพ
มากกวากัน (ขุ.อุ. ๒๕/๑๒/๑๐๖)
ประชาชนในแควนทั้งสองเหลานั้นใชภาษา

มองต่างมุม
พระคันธสาราภิวงศ ์

มคธเปนหลัก จะเห็นไดวา ในคัมภีรอ รรถกถาของ
สีลักขันธวรรค (ที. สี. อ. ๑/๒๕๔/๒๑๖) กลาววา
ประชาชนในแควนโกศลมักทักทายกันดวยคําวา
กจฺ จิ โภ กุ ส ลํ (ท า นผู  เ จริ ญ สุ ข ภาพดี ไ หม)
ซึ่งคลายกับภาษาอังกฤษวา How do you do?
จึงเรียกวา แควนโกศล คือ แควนของคนทีท่ กั ทาย
กันดวยคําวา กุสลํ สวนประชาชนในแควนมคธ
มักทักทายกันดวยคําวา กจฺจิ ขมนีย,ํ กจฺจิ ยาปนียํ
(สบายดีไหม) ซึ่งคลายกับภาษาอังกฤษวา How
are you?
เมือ่ แควนทัง้ สองปกครองเมืองตางๆ ทัว่ ชมพู
ทวีปเชนนี้ จึงเปนธรรมดาที่ประชาชนในแควน
เหลานั้นตองสื่อสารกันดวยภาษากลาง ซึ่งก็คือ
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ภาษามคธนั่นเอง ขอนี้เปรียบไดกับภาษาอังกฤษ
ทีเ่ ปนภาษากลางของประเทศมหาอํานาจฝง ตะวัน
ตกในปจจุบัน และพระพุทธเจาก็ทรงแสดงธรรม
ดวยภาษากลางอันเปนภาษาทีค่ นสวนใหญเขาใจ
กันในสมัยนั้น
ดวยเหตุนี้ จึงทําใหทราบวาพระพุทธองคทรง
แสดงธรรมดวยภาษามคธ เพื่อใหชาวอินเดียใน
สมัยพุทธกาลสามารถเขาใจสิง่ ทีต่ รัสสอนได และ
ภาษามคธนีก้ ม็ ชี อื่ เรียกวา สกนิรตุ ติ (ภาษาของตน)
พบในพระวินัยปฎก จูฬวรรค ดังขอความวา
อนุชานามิ ภิกฺขเว สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจนํ
ปริยาปุณิตุํ. (วิ.จู. ๗/๒๘๕/๔๖)
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเลาเรียนพุทธ
วจนะดวยภาษาของตน”
สกาย นิรุตฺติยาติ เอตฺถ สกา นิรุตฺติ นาม
สมฺมาสมฺพุทฺเธน วุตฺตปฺปกาโร มาคธิกโวหาโร.
(วิ.จู.อ. ๓/๒๘๕/๓๑๗)

อักษรที่จารึกไวที่เสาอโศก ลุมพินี
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“ในคําวา สกาย นิรตุ ตฺ ยิ า (ดวยภาษาของตน)
นี้ ภาษาของชาวมคธที่มีลักษณะอันพระสัมมา
สัมพุทธเจาตรัสไว ชื่อวา ภาษาของตน”
นอกจากนั้น ภาษามคธนี้ยังมีชื่อเรียกอีก
๘ อยาง พบในคัมภีรอรรถกถา ดังนี้
๑. มาคธภาสา (ภาษาอันมีในแควนมคธ)
พบในอรรถกถาของพระอภิธรรมปฎก (อภิ.วิ.อ.
๒/๗๑๘/๔๑๕) ว า สพฺ พ ตฺ ถ มาคธภาสาว
อุสฺสนฺนา (มาคธภาษาเทานั้นนิยมใชมากในที่
ทุกแหง)
๒. มาคธิกภาสา (ภาษาอันมีในแควนมคธ)
พบในอรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรค (ขุ.ป.อ.
๑/๖) วา มาคธิกภาสํ ภาสิสฺสติ (จักกลาวมาคธิก
ภาษา)
๓. ตันติภาษา (ภาษาของพระพุทธพจน)
พบในอรรถกถาของธรรมบท (ขุ.ธ.อ. ๑/๒) วา
ตนฺ ติ ภ าสํ มโนรมํ (ภาษาของพระพุ ท ธพจน
อันนารื่นรมย)
๔. มูลภาษา (ภาษาดั้งเดิมของคนตนกัป)
พบในอรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรควา
สพฺพสตฺตานํ มูลภาสาย ปเภทคตํ าณํ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. (ขุ.ป.อ. ๑/๖)
“นิ รุ ต ติ ป ฏิ สั ม ภิ ท า คื อ ป ญ ญาแตกฉาน
[ภาษามคธนั้น] ที่เปนภาษาดั้งเดิมของเหลาสัตว
ทั้งหมด”
๕. อริยกะ หรือ อริยโวหาร (ภาษาของชาว
อารยั น ) พบในอรรถกถาของพระวิ นั ย ป ฎ ก
มหาวรรควา
ตตฺถ อริยกํ นาม อริยโวหาโร มาคธภาสา.
(วิ.มหา.อ. ๑/๕๔/๒๗๓)
“ในพากยนั้น ที่ชื่อวา อริยกะ คือ ภาษาของ
ชาวอารยัน กลาวคือ ภาษาของชาวมคธ”
๖. พรหมโวหาร (ภาษาของพรหม) พบใน
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อรรถกถาของพระอภิธรรมปฎกวา
อยเมเวกา ยถาภุจฺจพฺรหฺมโวหารอริยโวหาร
สงฺ ข าตา มาคธภาสา น ปริ ว ตฺ ต ติ . (อภิ . วิ . อ.
๒/๗๑๘/๔๑๕)
“มาคธภาษานี้ เ พี ย งอย า งเดี ย วที่ เ รี ย กว า
พรหมโวหาร และอริยโวหาร ตามความเปนจริง
ยอมไมเปลี่ยนแปลง”
๗. ธัมมนิรุตติ (ภาษาคงที่) พบในอรรถกถา
ของพระอภิธรรมปฎกวา
ตตฺ ถ ธมฺ ม นิ รุ ตฺ ต าภิ ล าเป าณนฺ ติ ตสฺ มึ
อตฺเถ ธมฺเม จ ปวตฺตมานาย ตสฺสา ธมฺมนิรุตฺติยา
สภาวปฺ  ตฺ ติ ย า อภิ ล าเป าณํ . (อภิ . วิ . อ.
๒/๗๒๕/๔๑๙)
“คําวา ตตฺถ ธมฺมนิรตุ ตฺ าภิลาเป าณํ (ความรู
ในการพูดภาษาคงที่นั้น) หมายความวา ปญญา
ในการพูดภาษาคงที่นั้น คือ ในการพูดคําบัญญัติ
ที่ไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนไปในผลและเหตุนั้น”
๘. สภาวนิรุตติ (ภาษาคงที่) พบในอรรถกถา
ของพระอภิธรรมปฎกวา
ตสฺมึ สภาวนิรุตฺตาภิลาเป ปเภทคตํ าณํ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. (อภิ.วิ.อ. ๒/๗๑๘/๔๑๔)
“ความรูแ ตกฉานในการพูดภาษาคงทีน่ นั้ ชือ่
วานิรุตติปฏิสัมภิทา”
ชื่ อ ว า ธั ม มนิ รุ ต ติ และสภาวนิ รุ ต ติ มี
ความหมายเหมื อ นกั น โดยเป น ภาษาคงที่ ไ ม
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเหมือนภาษาอื่นๆ แม
ภาษานี้จะสาบสูญไปจากโลกมนุษยแลวก็ยังคง
อยูในเทวโลกและพรหมโลก เมื่อโลกพินาศแลว
บังเกิดใหม ก็มีพรหมจากพรหมโลกมากินงวน
ดินกลายเปนคนตนกัป ตามขอความที่ตรัสไวใน
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อัคคัญญสูตร (ที.ปา. ๑๒๐/
๗๒-๓) ภาษานี้จึงเปนภาษาของพระพุทธเจา
ทุกพระองค จะเห็นไดวา พระเจามหินทะผูเปน

พระราชบิดาของพระพุทธเจาผุสสะที่ตรัสรูเมื่อ
๙๑ กัปที่ผานมา ไดกลาวนอบนอมพระพุทธเจา
พระองคนั้นดวยบทมหานมัสการวา นโม ตสฺส
เปนตน ดังที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท (ขุ.ธ.อ.
๑/๑๑/๗๖) และในมหาสุตโสมชาดกก็มีเรื่อง
ที่พระเจาสุตโสมไดฟงคาถา ๔ บทซึ่งเปนคําสอน
ของพระพุทธเจากัสสปะที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ไปแลว แตคําสอนที่เปนคาถา ๔ บทเหลานั้นยังคง
อยูในโลก (ขุ.ชา. ๒๘/๔๑๑-๑๔/๑๑๒)
การที่ ภ าษาบาลี นี้ ค งอยู  ต ามธรรมชาติ ไ ม
เปลี่ยนแปลง อาจจะเปนเพราะวามีรากศัพท
ที่แนนอนชัดเจน และไมซับซอนเหมือนภาษา
สันสกฤต เชน วิภตั ตินามในภาษาบาลีมี ๑๔ ศัพท
แตในภาษาสันสกฤตมี ๒๑ ศัพท วิภัตติอาขยาต
ในภาษาบาลีมี ๙๖ ศัพท แตในภาษาสันสกฤต
มี ๑๘๐ ศั พ ท อี ก ทั้ ง การผั น คํ า ในสั น สกฤตก็
ซับซอนและมีขอ ยกเวนมากมาย ภาษาบาลีจงึ เปน
ภาษาของพระพุทธเจาทุกพระองค
บางทานเขาใจวา คําวา ปาฬ ซึ่งอาจใชเปน
ปาลิ แปลวา “บาลี” เปนคําใหมที่พบในคัมภีร
อรรถกถา แตไมปรากฏในพระไตรปฎก ทีจ่ ริงแลว
คํ า ว า ปาฬ มี ม าตั้ ง แต ส มั ย ปฐมสั ง คายนา
ดังขอความในสังยุตตนิกาย มหาวรรควา
ยาว เอสนา ปาฬ วิตฺถาเรตพฺพา. (สํ.ม.
๑๙/๒๕๘-๒๖๙/๑๑๙)
“พึงเพิ่มบาลีใหพิสดารจนถึงเอสนาสูตร”
ขอความนี้เปนเหมือนเชิงอรรถที่พระสังคาหกาจารยเพิม่ เติมจากพระสูตร ดังนัน้ คําวา ปาฬ
จึงมีใชเปนครั้งแรกในพระไตรปฎกตั้งแตปฐม
สั ง คายนา ไม ใ ช เ ริ่ ม มี ใ นสมั ย คั ม ภี ร  อ รรถกถา
จะเห็นไดวา ในคัมภีรอรรถกถาหลายฉบับกลาว
ถึง ปาฬศัพทวา คือพระบาลี หรือ พระพุทธพจน
ดวยเหตุนนั้ คัมภีรฎ กี าและไวยากรณบาลีจงึ แสดง
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ความหมาย ของ ปาฬศัพท ๔ ประการตามรูป
วิเคราะห (คําจํากัดความ) ดังนี้
๑. อตฺถํ ปาติ รกฺขตีติ ปาฬ, ตนฺติ = สิ่งที่
รักษาเนื้อความ ชื่อวา ปาฬ คือ พระพุทธพจน
(ปา ธาตุ + ฬ ปจจัยในกัตตุสาธนะ) <โมคคัลลาน
ไวยากรณ ๗/๒๒๘>
๒. อตฺถํ ปาเลตีติ ปาฬ, ลสฺส ฬตฺตํ = สิ่งที่
รักษาเนื้อความ ชื่อวา ปาฬ แปลง ล เปน ฬ (ปาล
ธาตุ + อิ ปจจัยในกัตตุสาธนะ) <สัททนีติปกรณ
ธาตุมาลา น. ๔๕๒>
๓. โย นํ ปริยาปุณาติ, ตํ อาปายิกาทีหิ
ทุ กฺ เ ขหิ ปาติ รกฺ ข ตี ติ ปาฬ = สิ่ ง ที่ รั ก ษาผู 
ปฏิ บั ติ ต ามให พ  น ไปจากทุ ก ข ใ นอบายเป น ต น
ชือ่ วา ปาฬ (ปา ธาตุ + ฬ ปจจัยในกัตตุ - สาธนะ)
<มณิสารมฺชูสาฏีกา ๑/๑๕๑-๕๒>
๔. ปกฏฐานํ อุตฺตมานํ สทฺทานํ อาฬ ปาฬ =
ลํ า ดั บ ของกลุ  ม คํ า อั น ยิ่ ง ยวด ชื่ อ ว า ปาฬ
(ป อุปสรรค + อาฬ ศัพท) <ม.มู.ฏีกา ๒/๓๓๓/
๗๒๒, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา ๒/๒๒/๓๐๙>
แมคําวา ปาฬ จะหมายความถึงพระบาลี
คือพระไตรปฎก แตภายหลังคํานี้ใชเปนชื่อของ
ภาษา เรียกวา ภาษาบาลี โดยมีใชครัง้ แรกในสมัย
ของท า นพระธรรมบาลในราวพุ ท ธศตวรรษที่
๑๕ พระฎีกาจารยใชคาํ วา ปาฬภาสา (ภาษาบาลี)
ในคัมภีรฎีกาของทีฆนิกาย (ที.สี.ฏีกา ๑/๑๙)
และฎีกาของมัชฌิมนิกาย (ที.ม.ฏีกา ๑/๘/๒๑)
โดยกลาววา ปาฬภาสายานุวิธายินึ (กระทําให
สมควรดวยภาษาบาลี)
ดังนั้น จึงสรุปความไดวา บาลีเปนชื่อของ
พระพุทธพจนและภาษามคธทั้งสองอยาง โดย
พระพุทธพจนชื่อวา บาลี เพราะรักษาเนื้อความ
สวนภาษามคธชื่อวา บาลี เพราะเปนภาษาของ
พระพุทธพจน (ปาฬยา ภาสา ปาฬภาสา = ภาษา
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ของพระพุทธพจน ชื่อวา ปาฬภาสา) เนื่องจาก
คําวา ปาฬ หมายถึงพระพุทธพจนนั่นเอง
บางทานกลาววา ปาฬภาสา มีความหมายวา
“ภาษารักษาพระพุทธพจน” ตามรูปวิเคราะหวา
พุทฺธวจนํ ปาเลตีติ ปาฬ (ภาษารักษาพระพุทธ
พจน ชือ่ วา ปาฬ) แตความหมายและรูปวิเคราะห
ดังกลาวไมปรากฏในคัมภีรใดๆ
คัมภีรฉันโทสารัตถเมทินี (คําอธิบายคาถา
๓-๔) ประมวลความเกี่ยวกับภาษามคธไวเปน
คาถาทองจําโดยนํามาจากคัมภีรสัมโมหวิโนทนี
(อภิ.วิ.อ. ๒/๗๑๘/๔๑๔-๑๕) และอรรถกถา
ปฏิสัมภิทามรรค (ขุ.ป.อ. ๑/๖-๗) ดังนี้
มูลภาสาติ สา วุตฺตา โปราณา ยา’ทิกปฺปกา
มาคธี’ริยภาสาถ มโนรมาติ วิสฺสุตา.
“ภาษาใดเป น ภาษาดั้ ง เดิ ม คนต น กั ป ใช
พูดกัน ปรากฏวาเปนภาษาที่ใชในแควนมคธ
ภาษาของชาวอารยัน และภาษานาพึงใจ ภาษา
นั้นเรียกวามูลภาษา (ภาษาดั้งเดิม)”
พฺรหฺมภาสา ยถาภุจฺจภาสา จาปริวตฺตินี
สภาวนิรุตฺติ เหสา เกนจิ อวิโกปตา.
“ภาษานั้นเปนภาษาของพรหม เปนภาษา
ที่มีความคงที่ไมเปลี่ยนแปลง ที่จริงแลวภาษานี้
คงที่ ไมมีใครทําใหวิบัติได”
นิรเย เทวโลเก จ พฺรหฺมโลเก รสาตเล
สาเยว มาคธีภาสา อุสสฺ นฺนา พฺรหฺมวณฺณติ า.
“ภาษาของชาวมคธนั้น นิยมใชมากในนรก
เทวโลก พรหมโลก และนาคโลก เปนภาษาอัน
พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงสรรเสริญแลว”
อมนุสฺเส พฺรหารฺเ ชาโต โย’สฺสุตวาจิโก
ธมฺมตายตฺตโน วาจํ กเถนฺโต ตํ กเถสฺสติ.
“บุคคลผูไมเคยไดยินคําของคนอื่น เกิดใน
ปาใหญอันไมมีมนุษย เมื่อจะเจรจา ก็จักพูด
ภาษามคธนั้นตามปกติของตน”

๔๘

๖๒

พระพุทธรูปจําลองจากบาบิยัน ประดิษฐานที่วัดสระเกศฯ

พุทฺโธป โสคตํ ตนฺตึ นวงฺคํ ปฏกตฺตยํ
อาโรเปนฺโต วิสุทฺธาย มูลภาสาย’ โรปยิ.
“แมพระพุทธเจาเมือ่ จะทรงยกพระไตรปฎก
มีองค ๙ สูพระบาลีของพระสุคต ก็ยกขึ้นไวดวย
มูลภาษาอันบริสุทธิ์”
ตนฺตารุฬฺหสฺส มูลาย าณเภทสมงฺคินํ
โสเต ฆฏฏิตมตฺเตว อตฺโถ’ปฏฐาติ’เนกโส.
“เมือ่ มูลภาษาของศัพททยี่ กขึน้ สูพ ระบาลีมา
กระทบโสตของผูถ งึ พรอมดวยนิรตุ ติปฏิสมั ภิทาญาณ
เนื้อความยอมปรากฏเปนอันมากโดยแท”
ตทฺา เทสภาสาขฺยา จิเรน ปริวตฺตินี
กิราโตฏฏนฺธกาทีนํ วเสนฏฐารสพฺพิธา.
“ภาษาอืน่ จากนัน้ [ในประเทศอินเดีย] ชือ่ วา
เทสภาษา (ภาษาถิ่น) มี ๑๘ อยางโดยจําแนก
เปนภาษากิราตะ, โอฏฏะ และอันธกะ เปนตน
มักเปลี่ยนแปลงตามกาลอันชานาน”
ยา สงฺขตา มเหสีหิ วามกาทีหิ วาจิตา
เวเทสุ โยชิตา เหสา ภาสา สกฺกฏสมฺมตา.
“สวนภาษาใดอันฤาษีผูประเสริฐมีวามกะ
เปนตน บัญญัตสิ อนไว ประกอบใชในคัมภีรพ ระเวท
ภาษานั้นเรียกวาสันสกฤต”

อนึ่ง ในคัมภีรอรรถกถาหลายฉบับ (อภิ.วิ.อ.
๒/๗๑๘/๔๑๔-๑๕, ขุ.ป.อ. ๑/๖-๗) กลาววา
“ผูที่เกิดในปาไมเคยไดยินเสียงพูดของมนุษย
ทั่วไป จะตองพูดภาษามคธ” เรื่องนี้มีคําวิจารณ
ไวในคํานําโมคคัลลานนิสสัย (หนา จ) วา “บุคคล
เชนนั้นคงจะพูดภาษามคธไดเล็กนอย และคงจะ
เป น คํ า ผิ ด ๆ ถู ก ๆ ไม ส มบู ร ณ ต ามหลั ก ภาษา
เพราะแมกระทั่งคนที่เรียนภาษานี้มาเปนอยางดี
ยั ง ยากที่ จ ะพู ด ถู ก ต อ งให ส มบู ร ณ ไ ด ” ผู  แ ปล
เห็นดวยกับขอความขางตน เพราะบุคคลดังกลาว
อาจพูดไดเพียงคําวา มะมะ หรือ อัมมะ ซึ่งภาษา
มคธใชเปน อมฺม (แม) จะเห็นไดวา ทุกภาษา
ในโลกเรียกแมดวย ม อักษร เชน ไทยใชเปน
แม พมาใชเปน อะเหม อังกฤษใชเปน mom,
mother จีนใชเปน māma เปนตน การที่ภาษา
ทั่วโลกใช ม อักษรเรียกแม คงเปนเพราะวาเด็ก
ทารกยังไมมีฟนงอกขึ้นอยางบริบูรณ จึงคงจะ
ออกเสี ย งด ว ยการใช ริ ม ฝ ป ากเป น หลั ก และ
ม อักษร ก็เปนอักษรที่เกิดที่ริมฝปาก (โอฏฐฐาน)
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แจงใหชาวพุทธ
เถรวาทมั่ น ใจว า พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ภาษามคธ
หรือภาษาบาลี โดยมีสาเหตุมาจาก ศ.ดร.แจน
แนทเทียร ซึ่งจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
ฮารวารด ในสาขาเอเชียศึกษา และภาษาทาง
ตะวันออก (Inner Asian and Altaic Studies)
ได นํ า เสนองานที่ เ ธอค น พบบนเวที สั ม มนา
นานาชาติ ภายใต หั ว ข อ การแปลภาษาและ
การถายทอดภาษา : Translation & Transmission
Conference ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเธอ
แสดงความเห็นวา พระพุทธเจาไมไดตรัสภาษา
บาลี และพระไตรปฎกก็เปนภาษาที่ประดิษฐขึ้น
ในภายหลังเพือ่ ใหคนทัว่ ไปเขาใจไดอยางกวางขวาง
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๒. The word “Pali” is subject
of a very old misunderstanding—
not ours, we inherited it—the
misunderstanding of medieval Asian
traditions—the word doesn’t
appear in the Pali Tripitaka. It’s a
commentarial word from a later
layer of Buddhist literature. When
it does appear it’s the phrase that
appears in Palibhasa, like Bhasa,
Subhasita, etc. It’s just the Pali
language, so it looks like a name of
a language, like the French language,
or the Sanskrit language, or the
Chinese language. But it’s not. Pali,
as I think some of you already know,
doesn’t mean a language name, it
means texts, speciﬁcally, it means
scriptural religious text.

โดยแสดงเหตุผลดังตอไปนี้ คือ

๑. Most of his teachings were initially
delivered in some form of what more technically
is called Old Magadhi to distinguish it from Ardha
Magadhi a much later language which was used
for the transmission of the scriptures belonging
to the Jain tradition. But old Magadhi was far
from the only language spoken in India or even
in Northern India at the time. And it seems
likely that the Buddha may have been able to
communicate in more than one language.

คําสอนสวนใหญของพระพุทธเจานาจะตรัส
เปนภาษาที่นักวิชาการเรียกกันวามาคธีโบราณ
ที่เรีย กว า มาคธี โ บราณก็เ พื่อใหต างจากภาษา
อรรธมาคธี ที่ ใ ช ใ นคั ม ภี ร  ข องศาสนาเชน แต
กระนั้ น ภาษามาคธี ก็ ไ ม ใ ช ภ าษาเดี ย วที่ ใ ช กั น
ในอินเดียหรืออินเดียภาคเหนือในขณะนั้น และ
พระพุทธเจาก็นา จะตรัสไดมากกวาหนึง่ ภาษาดวย

คําวา บาลี ถูกเขาใจผิดมาอยาง
ยาวนาน ไมใชความเขาใจผิดของพวกเรา แตเปน
ความเขาใจผิดของชาวเอเชียยุคกลาง (เพราะ)
คําวา บาลี ไมมปี รากฏในพระไตรปฎกฉบับภาษา
บาลี แตมอี ยูใ นคัมภีรอ รรถกถาและคัมภีรช นั้ หลัง
เริ่มมีการใชคําวา ปาลิภาสาในวลีที่ปรากฏใน
ภาษาบาลี เชนคําวา ภาสา หรือ สุภาสิต เปนตน
แตถูกนําไปใชในลักษณะที่เปนชื่อของภาษา เชน
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต ภาษาจีน ทั้งๆ
ทีค่ าํ วา บาลี ไมใชชอื่ ของภาษา ตามทีผ่ บู รรยาย
และผูฟงบางทานไดรับทราบมากอนแลว บาลี
หมายถึงขอความในคัมภีรทางศาสนา

๓. It’s clear that it was not the language
that the Buddha spoke. But not only did the
Buddha not speak Pali, no one spoke Pali. Pali is,
as von Hinüber calls it, an artiﬁcial language,
cobbled together from a variety of spoken
languages to come up with what von Hinüber
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called, and I’m not sure it's the best choice,
but he called it a lingua franca for the purpose
of disseminating Buddhist teachings across
dialectal or perhaps language lines. So it’s a
compromise language made up from pieces of
different languages in India at the time. The
reason I have problem with the term lingua
franca is that usually it’s something that you
can speak, usually it can be a marketplace
language for people from different linguistic
backgrounds to haggle over goods in some
common tongue. That’s not what Pali was. It’s
a scriptural lingua franca—don’t think we have
a word for that—but used originally and only
for religious texts, and I mean that broadly, not
only for the canonical scriptures attributed to
the Buddha but later for the commentaries and
for what we call church histories, texts like the
Dipavamsa from the 3rd and 4th centuries and
the Mahavamsa from this century composed to
tell the history of Buddhism and the history of
Sri Lanka in the process, composed in Sri Lanka
much later. So, Pali is already representing a bit
of a divergence from the language we talked
about in the beginning. It’s no one’s language
and ideally everyone’s language, at least as a
language for the study and recitation of Buddhist
texts.

ที่แนนอนก็คือพระพุทธเจาไมไดตรัสภาษา
บาลี ไมใชพระพุทธเจาเทานั้น แตไมมีใครเลย
ทีพ่ ดู ภาษาบาลี บาลีเปนภาษาทีถ่ กู สังเคราะหขนึ้
สร า งขึ้ น จากการตั ด ต อ รวมกั น ของภาษาพู ด
หลากหลายภาษา ฮินูเบอรเรียกวา ภาษากลาง
ทีถ่ กู สรางขึน้ เพือ่ ใชเผยแผพทุ ธศาสนาไปยังชุมชน
ที่ใชภาษาแตกตางกัน เปนภาษาที่สรางขึ้นใหม
จากภาษาตางๆ ทีใ่ ชกนั ในอินเดียขณะนัน้ ผูบ รรยาย
มีขอสงสัยเกี่ยวกับภาษากลางวาควรเปนภาษาที่
ใครๆ ก็พูดได เปนภาษาสําหรับผูคนที่มีพื้นเพ

ทางภาษาตางกัน ใชสื่อสารตอรองสินคากันใน
ตลาด แตภาษาบาลีไมเปนเชนนัน้ ภาษาบาลีเปน
ภาษากลางสํ า หรั บ เขี ย นคั ม ภี ร  ใช เ ฉพาะการ
บันทึกคัมภีรทางศาสนาเทานั้น ไมใชแคคัมภีรที่
บันทึกคําสอนเฉพาะของพระพุทธเจาเทานั้น แต
รวมถึงอรรถกถาและประวัติพุทธศาสนา เชน
คัมภีรทีปวงศ มหาวงศ ที่บันทึกประวัติพุทธ
ศาสนาทัง้ ในอินเดียและศรีลงั กา ดังนัน้ ภาษาบาลี
จึงเปนภาษาที่มีการดัดแปลงจากภาษาที่กลาว
แลวขางตน ไมใชภาษาของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
เจตนาคื อ ให เ ป น ภาษากลางที่ ทุ ก คนเข า ใจได
อยางนอยในกลุมคนที่ศึกษาคัมภีรพุทธศาสนา

๔. It’s certainly to be classiﬁed as one of
the many Middle Indic languages and that in a
certain sense is a Prakrit. But when we map
Pali on to the picture provided by the Asoka
inscriptions, Indological specialists discovered
something very peculiar, for Pali does not ﬁt
the normal proﬁle of an ordinary Prakrit.
Instead, as the great Pali scholar Oskar von
Hinüber has shown, it exhibits some mixture of
Eastern and Western features including some
terminology that starts to go back to old
Magadhi itself—even older language. The
majority of the characteristics of Pali, in fact,
wind up with what we know from the inscriptions
would be from Western Prakrits not Eastern.
And this already would call into question
whether it’s anything even close to the language
the Buddha spoke since the Buddha lived in
the eastern part of this region.

บาลีถกู จัดเปนหนึง่ ในภาษากลางของอินเดีย
และบางครัง้ ก็ถกู จัดอยูใ นกลุม ภาษาปรากฤตดวย
แตเมื่อเอาไปเทียบกับแผนผังทางภาษาที่ไดจาก
การศึกษาจารึกพระเจาอโศก ผูเชี่ยวชาญดาน
อินเดียศึกษาก็ตองแปลกใจมาก เมื่อพบวาภาษา
บาลีไมสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของภาษา
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ปรากฤต ผูเชี่ยวชาญภาษาบาลี ออสการ ฟอน
ฮิ นู เ บอร ระบุ ว  า บาลี มี ส  ว นผสมของภาษา
ปรากฤตทั้งทางตะวันออกและตะวันตก และมี
สวนที่คลายกับภาษามาคธีอีกดวย ความจริง
ลักษณะภาษาบาลีมีสวนคลายกับภาษาปรากฤต
ฝงตะวันตก ไมใชฝง ตะวันออก จารึกเหลานีท้ าํ ให
เราเขาใจหลักภาษาและการออกเสียงที่ตางกัน
ระหวางภาษาปรากฤตทางตะวันออกกับตะวันตก
จึ ง เกิ ด คํ า ถามว า บาลี จ ะใกล เ คี ย งกั บ ภาษาที่
พระพุทธเจาตรัสหรือไม ในเมื่อพระพุทธเจาทรง
อยูทางตะวันออก
ผูเขียนขอชี้แจงเรื่องนี้ ดังตอไปนี้
๑. ผู  พู ด เรื่ อ งนี้ ค งไม เ ข า ใจความต า งกั น
ระหวางภาษามคธกับภาษามาคธี จึงเขาใจวาเปน
ภาษาเดียวกัน แตความจริงภาษามาคธีกับภาษา
มคธที่เรียกวา ภาษาบาลี ไมเหมือนกัน จะเห็น
ไดวา ในคัมภีรอ รรถกถาและฎีกาของพระไตรปฎก
นิยมเรียกภาษามคธวา มาคธภาสา หรือ มาคธิก
ภาสา ดังคําวา มาคธาย นิรุตฺติยา หรือ มาคธิกาย
ภาสาย ซึ่งแปลวา “ดวยภาษาของชาวมคธ”
ไมมีตําราเลมไหนเรียกวา มาคธีภาสา เพราะ
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เกรงวาจะไปสับสนกับภาษามาคธีอันคลายคลึง
กับภาษามคธ
แมภาษามาคธีจะเปนภาษาทีใ่ ชในแควนมคธ
เหมือนกัน ก็มีลักษณะบางอยางตางจากภาษา
บาลี เชน
๑) ภาษามาคธีใช ล อักษร แตบาลีใชเปน ร
อักษร เชน ปุลิเส (มาคธี), ปุริโส (บาลี)
๒) ภาษามาคธีใช ณ อักษร แตบาลีใชเปน น
อักษร เชน มาณุส (มาคธี), มานุส (บาลี)
๓) ภาษามาคธีใช ศ อักษร แตในบาลีไมมี ศ
อักษร เชน ศตํ (มาคธี), สตํ (บาลี), มํศ (มาคธี),
มํส (บาลี)
๔) ภาษามาคธีใชสระ เอ ลงทายบทนาม
ปุงลิงค อ การันต แตบาลีใชสระ โอ ลงทาย เชน
ปุลิเส (มาคธี), ปุริโส (บาลี)
๕) ภาษามาคธีใชสระ เอ ลงทายบทนามนปุงสกลิงค อ การันต แตบาลีใชสระ อํ ลงทาย เชน
โศณิเท (มาคธี), โสณิตํ (บาลี)
ตัวอยางภาษามาคธี
หตมาณุศมํศโภอเณ กุมภฺ ศหศฺศํ วศาหึ ศํจเิ อ
อณิศํ จ ปอามิ โศณิอํ วลิศศทํ ศมเล หุวีอทุ.
(เวณีสํหาร ๓/๑)
ตัวอยางภาษามคธ (บาลี)
หตมานุสมํสโภชเน กุมภฺ สหสฺสํ วสาหิ สฺจติ ํ
อนิสํ จ ปวามิ โสณิตํ วสฺสสตํ สมโร ภวิสฺสติ.
“ในงานฉลองกิ น เนื้ อ มนุ ษ ย ที่ ถู ก ฆ า ตาย
คนโทพันใบเต็มไปดวยไขมัน และขา (รากษส)
ไดดื่มเลือดคําแลวคําเลาไมหยุดหยอน หวังวา
สงครามจักดําเนินตอไปรอยป”
อนึง่ ภาษามคธนับวาเปนภาษาทีม่ แี บบแผน
เป น อย า งดี ข องชาวเมื อ งที่ เ จริ ญ แล ว (โปรี )
ดังขอความในพรหมชาลสูตรวา
ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนียา
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หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา,
ตถารูป วาจํ ภาสิตา โหติ. (ที.สี. ๙/๙/๕)
“พระสมณโคดมตรัสแตคําไมมีโทษ ไพเราะ
นารัก จับใจ เปนคําของชาวเมือง คนสวนมากรัก
ใครพอใจ”
สวนภาษามาคธีจัดวาเปนภาษาถิ่นของคน
บานนอกทีไ่ รการศึกษา เหมือน broken English
นัน่ เอง สวนภาษามคธหรือภาษาบาลีเปรียบเหมือน
ภาษากลางที่คนไทยทั่วไปใชสื่อสารกัน จะเห็น
ได ว  า ศั พ ท บ างคํ า ในคํ า สอนของเจ า ลั ท ธิ ใ น
สมัยพุทธกาล เปนภาษาถิ่นที่ไมถูกไวยากรณ
เช น คํ า ว า ทฺ ว าสฏ ิ ปฏิ ป ทา (ปฏิ ป ทา ๖๒)
ถูกใชเปน ทฺวฏิ ปฏิปทา เปนตน อยางไรก็ตาม
นักไวยากรณรุนหลังไดตั้งสูตรประกอบรูปศัพท
ของคําวา ทฺวฏิ ไวเพือ่ ใหอนุชนเขาใจความหมาย
ไดอยางถูกตอง ดังที่กลาวไวในสัททนีติปกรณ
สุตตมาลา (นีติ.สุตฺต. ๑/๑๖๐)
อีกภาษาหนึ่งที่ใกลเคียงกับภาษาบาลีและ
มาคธี คือ อรรธมาคธี เปนภาษาหลักของศาสนา
เชน และแพร ห ลายหลั ง พุ ท ธกาลในสมั ย ของ
พระเจาอโศกมหาราช จึงใชเปนภาษาในศิลาจารึก
ของพระเจาอโศก ขอแตกตางระหวางภาษาบาลี
กับอรรธมาคธี พบในรูปศัพททเี่ ปนนามและกริยา
เชน
ภาษาอรรธมาคธี ภาษาบาลี
เตณํ สมเยณํ
เตน สมเยน
หวอิ
ภวติ
ณอร
นคร
อาอุห
อายุธ
ชอุณา
ยมุนา
นอกจากนัน้ ยังพบขอแตกตางระหวางภาษา
บาลีกับอรรธมาคธีในการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ
อีกดวย เชน

ภาษาอรรธมาคธี ภาษาบาลี
กย
กต
อวยาส
อวกาส, โอกาส
ปยาร
ปการ
ณยร
นคร
คย
คช
เอค
เอก
อุว
อุป
ปายว
ปาทป
ปฑิวอา
ปฏิปทา
ปุฒวิ, ปุฒวี, ปุหวี ปถวี
กชฺช
การิย
รยณ
รตน
ปาว
ปาป
ขอยกตัวอยางภาษาอรรธมาคธีที่พบในศิลา
จารึกแหงไพรัตของพระเจาอโศก มาแสดงไว
เทียบเคียงกับภาษาบาลี ดังนี้
ปยทสิ ลาชา มาคธํ สํฆํ อภิวาเทตูนํ อาหา อ
ปาพาธตํ จ ผาสุวหิ าลตํ จา. วิทเิ ต เว ภํเต อาวตเก
หมา พุธสิ ธํมสิ สํฆสีติ คลเว จ ปสาเท จ เอเกจิ
ภํเต ภควตา พุเธน ภาสิเต สเว เส สุภาสิเตวา เอ
จุโข ภํเต หมิยาเย ทิเสยา เหวํ สธํเม จิลฐิติเก โห
สติติ อลหามิ หกํ ตํ วตเว. อิมานิ ภํเต ธํมปลิยายา
นิ วินยสมุกเส อลิยวสานิ อนาคตภยานิ มุนิคาถา
โมเนยสูเต อุปติสปสิเน เอจา ลาฆุโลวาเท มุสา
วาทํ อธิิคิจฺย ภควตา พุเธน ภาสิเต เอตาน ภํเต
ธํมปลิยายานิ อิจฺฉามิ กึติ พหุเก ภิขุปาเย จา ภิ
ขุนิเย จา อภิขินํ สุนุยุ จา อุปธาเลเยยุ จา เหวํเห
วา อุปาสกา จา อุปาสิกา จา เอเตน ภํเต อิมํ ลิ
ขาปยามิ อภิเหตํ ม ชานํตติ.
ขอปริวรรตขอความขางตนเปนภาษาบาลี
ดังตอไปนี้
ปยทสฺสี ราชา มาคธํ สํฆํ อภิวาเทตุน อาห
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อปฺปาพาธตฺจ ผาสุวิหารตฺจ. วิทิโต โว ภนฺเต
ยาวตโก อมฺหากํ พุทฺธสฺมึ ธมฺมสฺมึ สํฆสฺมึ คารโว
จ ปสาโท จ. โย โกจิ ภนฺเต ภควตา พุทฺเธน ภาสิ
โต. สพฺโพ โส สุภาสิโตว. ยฺจ โข ภนฺเต อมฺเหหิ
ทิสฺสเต- เอวํ สทฺธมฺโม จิรฏติ โิ ก เหสฺสตีติ อรหามิ
อหํ ตํ วตฺตเว. อิมานิ ภนฺเต ธมฺมปริยายานิ วินย
สมุกฺกํโส อริยวํสา อนาคตภยานิ มุนิคาถา โมเนยฺ
ยสุตฺตํ อุปติสฺสปฺโห โย จ ราหุโลวาโท มุสาวาทํ
อธิกิจฺจ ภควตา พุทฺเธน ภาสิโต. เอตานิ ภนฺเต
ธมฺมปริยายานิ อิจฺฉามิ- กินฺติ พหุกา ภิกฺขโว จ
ภิกฺขุนิโย จ อภิณฺหํ สุเณยฺยุํ จ อุปธาเรยฺยุํ จ เอว
เมว อุปาสกา จ อุปาสิกา จ. เอเตน ภนฺเต อิมํ
เลขาปยามิ อธิปฺเปตํ เม ชานนฺตูติ.
“สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ไดทรง
อภิวาทพระภิกษุสงฆชาวมคธแลว ตรัสปราศรัย
กับพระภิกษุสงฆ จํานงความไรอาพาธและความ
อยูสําราญ
ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย พระผูเปนเจา
ทั้ ง หลายย อ มทราบว า โยมมี ค วามเคารพและ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆ มากเพียงใด
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ สิ่งใดก็ตามที่
พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสไวแลว สิ่งนั้นๆ ทั้ง
ปวงลวนเปนสุภาษิต
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ก็ขอที่โยมควร
จะชี้แจงนั้น คือขอที่วา พระสัทธรรมจักดํารงอยู

๕๓

ไดตลอดกาลนานดวยอาการอยางนีๆ้ โยมสมควร
จะกลาวความขอนั้น
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ มีธรรมบรรยาย
อยูดังตอไปนี้ คือ
๑) วินยสมุกฺกํส หลักธรรมดีเดนในพระวินยั
๒) อริยวาส ความเปนอยูอ ยางพระอริยะ
๓) อนาคตภย ภัยอันจะมีในอนาคต
๔) มุนิคาถา คาถาของพระจอมมุนี
๕) โมเนยฺยสุตฺต พระสู ต รว า ด ว ยโมไนย
ปฏิปทา
๖) อุปติสฺสปฺหา ปญหาของอุปติสสะ และ
๗) ขอความที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
ราหุโลวาท อันวาดวยเรื่องมุสาวาท
ข า แต พ ระผู  เ ป น เจ า ผู  เ จริ ญ โยมมี ค วาม
ปรารถนาในสวนทีเ่ กีย่ วกับธรรมบรรยายเหลานีว้ า
ขอพระภิ ก ษุ ผู  เ ป น ที่ เ คารพ และพระภิ ก ษุ ณี
ทั้ ง หลายเป น อั น มาก พึ ง สดั บ และพิ จ ารณา
ใครครวญในธรรมบรรยายเหลานีอ้ ยูโ ดยสมํา่ เสมอ
เปนประจํา แมอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายก็
พึงสดับและนํามาพิจารณาใครครวญอยูเสมอๆ
เชนกัน
ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย ดวยเหตุนี้แล
โยมจึงใหเขียนจารึกนี้ไว เพื่อประชาชนทั้งหลาย
จักไดรูเขาใจถึงความมุงหมายในใจของโยม
(คําแปลจากศิลาจารึกแหงไพรัตในหนังสือ
ศิลาจารึกอโศก หนา ๑๒๓)
๒. คําวา บาลี ซึ่งอาจใชเปน ปาฬ หรือ ปาลิ
พบในสังยุตตนิกาย มหาวรรค (สํ.ม. ๑๙/๒๕๘๒๖๙/๑๑๙) ทั้งฉบับฉัฏฐสังคีติ ฉบับไทย ฉบับ
สิงหล และฉบับโรมัน มีขอ ความตรงกันทัง้ หมดวา
ยาว เอสนา ปาฬ วิตฺถาเรตพฺพา (พึงเพิ่มบาลี
ใหพิสดารจนถึงเอสนาสูตร) ดังนั้น การกลาววา
คําวา บาลี ไมเคยปรากฏในพระไตรปฎก แตมีอยู

๕๔
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ในคัมภีรอ รรถกถาและคัมภีรช นั้ หลัง จึงไมถกู ตอง
นอกจากนั้น การกลาววาพระพุทธเจามิได
ตรั ส ภาษาบาลี เพราะไม มี ชื่ อ ภาษานี้ อ ยู  ใ น
พระไตรปฎก ถาเห็นตามนั้นก็อาจทําใหเขาใจวา
ในสมัยพุทธกาลไมมภี าษาสันสกฤตอีกดวย เพราะ
ภาษาสันสกฤตที่เรียกวา สกฺกตภาสา หรือ สกฺกฏ
ภาสา ไมมีกลาวไวโดยตรงในพระไตรปฎกเชน
เดียวกั น มี เ พี ย งการกลาวถึง เรื่องที่พ ราหมณ
แตกฉานพระเวท เปนผูถึงฝงแหงพระเวทเทานั้น
ขอนี้คงคลายกับการพูดวา “นายกรัฐมนตรีของ
ไทยพูดปราศรัยในที่ประชุม” โดยไมมีการระบุ
ภาษาวา “พูดปราศรัยดวยภาษาไทย” เพราะเปน
ทีร่ กู นั อยูแ ลว ในพระสูตรตางๆ จึงมีเพียงขอความวา
ภควา เอตทโวจ (พระผูม พี ระภาคตรัสพระดํารัสนี)้
ไมมีขอความวา ภควา มาคธภาสาย เอตทโวจ
(พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้ดวยภาษามคธ)
๓. ภาษาพูดทุกภาษาในโลก ตองเกิดกอน
ภาษาเขี ย น ดั ง นั้ น บาลี จึ ง ไม ใ ช ภ าษาที่ ถู ก
สังเคราะหขนึ้ เพราะไมมภี าษาใดในโลกทีม่ ภี าษา
เขียนเกิดขึ้นกอนภาษาพูด ถาบาลีเปนภาษา
ที่ถูกสังเคราะหขึ้นโดยไมมีภาษาพูด ก็ถือวาผิด
หลั ก การเกิ ด ขึ้ น ของภาษาในโลก สมมุ ติ ว  า มี
บางคนประดิษฐภาษาใหมขนึ้ ในปจจุบนั คนทัว่ ไป
จะเขาใจภาษาทีเ่ ขาคิดคนไดอยางไร ยิง่ ไปกวานัน้
นั ก วิ ช าการคงต อ งค น คว า หาหลั ก ฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร อี ก ด ว ยว า ใครเป น คนแต ง
พระไตรป ฎ กซึ่ ง ในฉบั บ ไทยมี ๔๕ เล ม และ
ฉบับฉัฏฐสังคีติมี ๔๐ เลม และแตงในสมัยไหน
ใชเวลาแตงกี่ป เปนตน
๔. ภาษาตางๆ ในโลกลวนมีวิวัฒนาการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา ภาษาอิ น เดี ย
ฝงตะวันออกเมื่อสองพันหารอยปกอน คงจะไม
เหมือนภาษาอินเดียฝง ตะวันออกในปจจุบนั และ

ภาษาอินเดียฝง ตะวันตกเมือ่ สองพันหารอยปกอ น
ก็ ค งจะไม เ หมื อ นภาษาอิ น เดี ย ฝ  ง ตะวั น ตกใน
ปจจุบันเชนเดียวกัน เพราะภาษาทั่วไปยอมมี
วิ วั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลาจน
แตกตางจากเดิมเปนสวนใหญ อีกทั้งภาษามคธ
หรือภาษาบาลีก็สาบสูญไปจากประเทศอินเดีย
เปนเวลานับพันป จึงไมมีขอมูลใหสืบคนไดอีก
จะเห็นไดวา ภาษาเบงกาลีววิ ฒ
ั นาการมาจาก
ภาษาอรรธมาคธี และภาษาฮิ น ดี ใ นป จ จุ บั น
ก็ววิ ฒ
ั นาการมาจากภาษาปรากฤตแบบสันสกฤต
เพราะมีคาํ จากภาษาสันสกฤตปะปนอยูจ าํ นวนมาก
แตภาษาทั้งสองนี้ตางจากภาษาอรรธมาคธีและ
สันสกฤตดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง เพราะเวลาที่ผานไป
สองพั น กว า ป ทํ า ให โ ครงสร า งและการใช คํ า
ในภาษาเหลานั้นแตกตางไปจากภาษาดั้งเดิม
โดยภาษาเบงกาลีและฮินดีไมมีการผันคําตาม
วิ ภั ต ติ เ หมื อ นภาษาอรรธมาคธี แ ละปรากฤต
แบบสันสกฤต
ดวยเหตุดังกลาว การวิเคราะหตามหลัก
ภาษาศาสตร โ ดยอ า งลั ก ษณะของภาษาทาง
อินเดียฝงตะวันออกและตะวันตกในปจจุบันแลว
ปฏิเสธวาพระพุทธเจาไมไดพูดภาษาบาลี จึงไม
สมเหตุสมผล เพราะผิดหลักวิวฒ
ั นาการทางภาษา
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดกลาวไวใน
ยุคภาษาสันสกฤตแบบพระเวท (Vedic-Sanskrit
หรือ Old Indo-Aryan), ภาษาปรากฤต หรือภาษา
อินเดีย อารยะ-ยุคกลาง (Middle Indo-Aryan),
ภาษาอปภรังศะ (Apabhramsa) และภาษา
อินเดีย อารยะ-ใหม (New Indo-Aryan)
หนั ง สื อ อิ น เดี ย อนุ ท วี ป ที่ น  า ทึ่ ง (หน า
๗๙-๘๐) และภรตวิทยา (หนา ๒๒๘) กลาวถึง
วิวฒ
ั นาการของภาษาในประเทศอินเดียซึง่ เกิดขึน้
ในชวงเวลาอันยาวนานไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ป

๖๒

มีขนั้ ตอนและชือ่ ตามคํานิยามของนักภาษาศาสตร
ซึ่งสรุปความไดดังนี้
๑) ภาษาสันสกฤตแบบพระเวท (VedicSanskrit หรือ Old Indo-Aryan) เริ่มตั้งแตป
๒,๐๐๐ ถึงปที่ ๖๐๐ กอนคริสตศักราช
๒) ภาษาปรากฤต หรือภาษาอินเดีย อารยะยุคกลาง (Middle Indo-Aryan) ไดแก ภาษามคธ
มาคธี อรรธมาคธี เศารเสนี และมหาราษฏรี
เปนตน เริม่ ตัง้ แต ๖๐๐ ปกอ นคริสตศกั ราชจนถึง
ปคริสตศักราชที่ ๖๐๐
๓) ภาษาอปภรังศะ (Apabhramsa) เริ่ม
ตั้งแตคริสตศักราชที่ ๖๐๐ ถึงคริสตศักราชที่
๑,๐๐๐ ในชวงเวลา ๔๐๐ ปนี้ ภาษาปรากฤตได
ผันแปรไปจนมีชื่อเรียกใหมวา ภาษาอปภรังศะ
คือ ภาษาที่ผันแปรหรือเปลี่ยนรูปไป ภาษาอปภ
รังศะมีหลายรูปแบบตามทองถิ่นที่ใช และภาษา
อปภรังศะนี้เองเปนที่มาของภาษาอินเดียที่ใชกัน

๕๕

ในป จ จุ บั น (ยกเว น สั น สกฤต ทมิ ฬ กั ณ ณาท
เตลุคู และมะละยาลัม)
๔) ภาษาอินเดีย-อารยะใหม (New IndoAryan) ไดแก ภาษาฮินดี เบงกาลี มาราฐี คุชราตี
ปญจาป อัสสมี โอริยา กัศมีรี สินธี และอูรดู
เปนตน เริ่มตั้งแตคริสตศักราชที่ ๑,๐๐๐ จนถึง
ปจจุบัน
จะเห็นไดวา ในชวงเวลา ๔,๐๐๐ ปที่ผานมา
ภาษาตางๆ ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา ดังนั้น ลักษณะของภาษาทางอินเดีย
ฝงตะวันออกและตะวันตกก็ตองเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมเชนเดียวกัน
มีขอสังเกตวา ศ.ดร.แจน แนทเทียร เปน
นั ก วิ ช าการฝ า ยมหายาน ไม ใ ช ผู  เ ชี่ ย วชาญ
ศาสนาพุทธของฝายเถรวาท แม ศ.ออสการ ฟอน
ฮินูเบอร (Professor Oskar von Hinüber)
จะเปนนักวิชาการพุทธศาสนา ก็ไมใชผเู ชีย่ วชาญ
ภาษาบาลี เพราะไมมผี ลงานแปลตําราบาลีเปนที่
ประจักษ แตมนี กั วิชาการชาวตะวันตกหลายทาน
ผูเ ชีย่ วชาญภาษาบาลียอมรับวาพระไตรปฎกฉบับ
บาลีของฝายเถรวาทเปนขอมูลดัง้ เดิมทีน่ า เชือ่ ถือ
ที่สุด ซึ่งสืบทอดมาตั้งแตครั้งปฐมสังคายนาใน
สมัยพระเจาอชาตศัตรูจนถึงสังคายนาครัง้ ตอๆ มา
นักวิชาการเหลานั้น เชน ศ.โทมัส วิลเลียม รีส
เดวิดส (Professor Thomas William Rhys Davids)
ผูกอตั้งสมาคมบาลีปกรณ, ศ.ริชารด กอมบริช
(Professor Richard Gombrich) และอานันทโชติ
ภิกขุ (Anandajoti Bhikkhu) เปนตน
พระคันธสาราภิวงศ
โครงการเตปฏกสังวัณณนาวิจัย
๓ ก.พ. ๒๕๖๔

~~~๏ พระเมธีวัชรโสภณ ๏~~~
พระเมธีทองแท้
วชิรเพชรนํา� ดี
โสภณมิตรไมตรี
ธมฺมาลงฺกาโรน้อม
พระราชปราชญ์
วัชรพร่างพราวงาน
บัณฑิตจิตเบ่งบาน
วัดจากแดงเลิศหล้า
ตรีปีฎกสาธกลํา�
จิตมุ่งหวังเยาว์วยั
พม่ารามัญไป
สาสนธัชเรียนรู ้

ธรรมมุนี
บาลีพร้อม
จิตนิ�ง ประนีประนอม
ธรรมไท้รโหฐาน ฯ
แซ่ซอ้ ง สาธุการ
ผ่านฟ้า
สานต่อ ศาสตร์ราชา
เกียรติกอ้ งสนองสงฆ์ ฯ
ธรรมวินัย
ใฝ่ สู้
เรียนเร่ง เพ่งตํารา
กลับกู้ ศึกษาสงฆ์
ปิ ยโสภณ ผูป้ ระพันธ์

~~~๏ ประโยชนตน - ประโยชนทาน ๏~~~

พระ...อาจารย
...อาจารย เปนแบบอยาง ทางปฏิบัติ
ประนอม...ประนี ชี้ชัด เมตตาสาม
ธรรมา... กอง คลองปริยัติ จัดงดงาม
ลังกาโร...โชววับวาม งานมวลชน
...สอนสราง รางระบบ แบบศึกษา
พระ...สอนสร
เมธี...พา บาลีนํา ทําตนหน
วชิระ... เพชรเม็ดงาม ตามยุบล
โสภณ...ลน คนหาได ในบาลี
พระ...รื้อฟน คืนไตรปฎก ถกสิกขา
ราช...สัมมา ดําริ ผลิเต็มที่
วัชระ...ดํารัส ตรัสวจี
บัณฑิต...นี้ ตองเสริมสง ใหจงดี
พระแนวแน ดํารง ตรงสูมรรค
เทพประจักษ ชนประสาน พระประศาสนศรี
วชิระ ใสแววไว ฉายธรรมทวี
เฟองบาลี ฟูปฎก ฟนศกพุทธธรรม ๛
ปฺุ วํโส
วันเขาพรรษา ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔

พระธรรมเทศนา
พระเทพพ ัชรญาณมุน ี (ชยสาโร)

ให้โอกาสพุทธธรรมบ้าง*
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
คุณุตตะรัง อุปชฌายัง นะมัสสามิ.
วันนี้เปนโอกาสดีที่เราจะไดฟงธรรม จะได
พิจารณาคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต
ทามกลางวิกฤต และวิกฤตนี้จะถือวาเปนวิกฤต
ที่หนักที่สุดในประวัติศาสตรก็คงไมใช แตก็ถือวา
หนักที่สุดในชีวิตที่พวกเราจําได
ในชีวิตของเราสวนใหญ มีวิกฤตตลอดเวลา
อยูแลว แตในเรื่องของโควิดก็ถือวาเปนรูปแบบ
ที่ ชั ด เจนที่ หั น หลั ง ให ไ ม ไ ด เป น วิ ก ฤตของคน
ทั่วประเทศทั่วโลก แตถึงจะไมมีโควิด ชีวิตก็

เต็มไปดวยสิ่งที่ทาทาย อดีตเปนเชนนั้น และ
อนาคตก็จะเปนเชนนั้น วิกฤตตางๆ นั้นจะเปดเผย
เนื้อแทของคน เห็นไดรอบตัว เปนตัวอยางที่
นาชื่นใจที่วิกฤตนี้ทําใหเห็นความดีที่อยูภายใน
จิตใจของคนนั้นไดแสดงออกมาใหเห็นปรากฏ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต  อ งยอมรั บ เหมื อ นกั น ว า
วิ ก ฤตนี้ มั น จะดึ ง ดู ด ความไม ดี ข องคนออกมา
ใหเห็นเหมือนกัน แตสิ่งที่จะเห็นชัดมากก็คือ
ความเขมแข็ง และความออนแอในจิตใจของคน
ครู บ าอาจารย พ ยายามสอนพวกเราให แ ปลง
วิกฤตเปนโอกาส ถาเรามีปญญา วิกฤตนี้อาจจะ
เปนโอกาสที่ดีที่สุดได
ทางพุทธธรรมถือวา ความลําบากกับความ
ทุกขไมใชสิ่งเดียวกัน บางคนอาจจะลําบากแต
ทุกขนอย บางคนอาจจะรับผลกระทบคือลําบาก
นอยแตทุกขมาก ทําไมเปนเชนนั้น เพราะจิตใจ

* พระธรรมเทศนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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คนเรานั่นเอง บางคนเขาใจผิดวา พระพุทธศาสนา
เปนเรื่องของจิตใจอยางเดียว เปนเรื่องของตัวบุคคล
เปนเรื่องสวนตัว สิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร ใหจิตใจ
เราสงบก็พอแลว เปนเรื่องการทําใจ แทที่จริง
แลวคําสอนของพระพุทธองคนั้น ทรงใหชื่อวา
พระธรรมวินัย คําวาวินัยในกรณีนี้ไมใชศีล ๒๒๗ ขอ
ของพระสงฆ แต ห มายถึ ง การพยายามสร า ง
สิ่งแวดลอม ไมวาวัตถุ ไมวากฎหมาย ขอวัตรปฏิบัติ
จารีตประเพณีตางๆ ที่เอื้อตอความเจริญในธรรม
พระองคไมไดทรงสอนวา ทุกสิ่งทุกอยางอยูที่ใจ
แตพระองคทรงสอนวาทุกอยางเกิดจากใจ ใจเปน
ใหญ แตพระพุทธองคไมเคยมองขามความสําคัญ
ของสิง่ นอกตัว ความเปนอยูใ นสังคม คําสอนของ
พระพุทธเจาใหเราพัฒนาทั้งดานนอกทั้งดานใน
พรอมๆ กัน พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการพัฒนา
บางคนที่ อ ยู  ช ายทะเลอาจจะทราบว า มี
สัตวตัวเล็กๆ ชื่อ “เพรียง” ที่มันชอบติดที่เรือ
เมื่อเรือลําใหญเทียบทา บางครั้งนํ้าหนักของเรือ
เพิ่มเพราะเพรียงถึง ๔๐% ทําใหเรือแลนชาลง
ทําใหเปลืองนํ้ามัน ทําใหตองจัดการกับเพรียง
เปนระยะๆ ถาเราดํานํ้าอยูและมองเรือจะไมเห็น
เรือจะเห็นแตเพรียง อาตมาคิดวาพระพุทธศาสนา
เปรียบเหมือนเรือลําใหญ แตเต็มไปดวยเพรียง
เพรียงเกาะเต็มเรือลําใหญ ทําใหแทบจะมอง
ไมเห็นเรือ สิ่งที่ไมใชพระพุทธศาสนามาครอบงํา
พระพุทธศาสนา สิ่งที่มีสาระนอยมาปดบังอําพราง
สิ่งที่มีสาระมากหรือสิ่งที่เปนหัวใจ
หลังๆ นี้จะมีเสียงวิพากษวิจารณพระพุทธ
ศาสนามากขึ้น จริงๆ ก็มาเปนระลอกๆ แตป ๒ ป
ที่ผานมา เสียงคอนขางดัง อาตมาก็ไมไดติดตาม
มาก แต ใ นฐานะที่ อ าตมาเป น สงฆ ผู  มี ห น า ที่
ปกป อ งก็ ต  อ งทํ า ความเข า ใจ พยายามถาม
ลูกศิษยวา เขาวิจารณอะไร แตสวนมากที่ฟงแลว

เขาวิพากษวิจารณตัวเพรียง ไมไดวิพากษวิจารณ
ตัวพระพุทธศาสนา
ทุกวันนีเ้ ราอยูใ นยุคทีไ่ ดเปรียบกวายุคกอนๆ
โอกาสที่ เ ราจะได ศึ ก ษาคํ า สอนพระพุ ท ธเจ า
มีมากและไมตองเสียสตางคดวย ไมวาในพอดคาสต
(podcast) ในยูทูป (youtube) หรือในทีวี มี
โอกาสไดศึกษาไดเรียนรูมาก แตเมื่อมีคําถาม
คําวิพากษวิจารณบางขอ อาตมานึกเสียใจวา
แคเปดกูเกิล (Google) เปดวิกพิ เี ดีย (Wikipedia)
ก็พอจะหาความรูได แทบจะไมตองถามคําถาม
เหลานี้ หรือไมตอ งพูดคําวิจารณเหลานีอ้ อกมาเลย
ในวันนี้อาตมาอยากขอใหทุกคนใหโอกาส
พระพุทธศาสนาบาง พระพุทธศาสนามีเอกลักษณ
ความเปนเลิศทางดานปญญา แตเราไมไดเอามาใช
เทาทีค่ วร สําหรับอาตมาคิดวาเปนสิง่ ทีน่ า เสียดาย
อยางยิ่ง ดวยความมีปญญา ดวยความฉลาดของ
ผูนําในอดีต เมืองไทยไมเคยตกเปนเมืองขึ้นของ
ตางประเทศ ของอังกฤษ หรือของฝรัง่ เศส เปนตน
ซึง่ เปนสิง่ ทีน่ า ภาคภูมใิ จ แตในขณะเดียวกัน ก็ตอ ง
ยอมรับวา เมืองไทยตกเปนเมืองขึน้ ทางความคิด
ของตะวันตกมาก โดยไมคอยจะรูตัว ถาตกเปน
เมืองขึน้ แบบสมัยกอน เราก็ตอ งรู เราก็ตอ งเห็นวา
ผูนําเปนตางชาติ เปนทหารตางชาติ เปนตน แต
ความคิดที่คอยๆ ซึมซับเขามาโดยไมรูตัว ที่คอย
บอนทําลายคุณคาหรือหลักชีวิตรวม อันเปนที่ตั้ง
แหงความมั่นคงของชาติ แหงความมั่นคงทางจิตใจ
ของแตละคน เปนสิ่งที่เรามองขามไปมาก
อาตมาจึงขอตั้งขอสังเกตวา คนสมัยนี้มอง
พระพุทธศาสนาผานความคิด และผานมุมมอง
ปรั ช ญาของชาวตะวั น ตกโดยไม ค  อ ยจะรู  ตั ว
เห็นวาศาสนาเปนเรื่องของความเชื่อ เปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวในจิตใจ เปนเครื่องปลอบใจในเวลา
เปนทุกข เปนตน แตหัวใจของพระพุทธศาสนา
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ไมไดอยูท คี่ วามเชือ่ ในคัมภีร ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คําสัง่
สอนของพระพุทธองค คือระบบการศึกษา และ
ระบบการพัฒนาชีวิต
อิ ท ธิ พ ลของตะวั น ตกมี ม าก บางที รู  สึ ก
ตลกขบขันเหมือนกัน เมื่อมีทฤษฎีใหมมาจาก
ชาวตะวันตก คนตื่นเตนกันมาก กลาวถึงกันมาก
และแปลออกมาเปนภาษาไทยกัน สําหรับอาตมา
หรือผูที่เคยอยูตะวันตกจะรูวา เจาของทฤษฎี
ผูเขียนทฤษฎีใหมนี้ หันมาศรัทธาพุทธศาสนา
เอาปรัชญาของพุทธศาสนาไปแปลเปนสํานวน
ฝรั่ง โดยไมกลาวถึงพระพุทธศาสนา ใหเปนกลางๆ
และเมือ่ เผยแพรเปนหนังสือมาถึงเมืองไทย การที่
ผูอ า นก็ไมรจู กั คําสอนของพระพุทธเจา ก็เลยรูส กึ
วาสุดยอดเลย นาจะนํามาใชในประเทศไทย แลว
จึงแปลเปนภาษาไทยอีกสํานวนหนึ่ง แทนที่จะ
แปลกลับใหเปนสํานวนเดิมที่เปนพุทธ แตกลับ
เปนสํานวนแบบแข็งๆ มีนมมีเนยอยู ไมรูเปน
ภาษาอะไร
ในทํานองเดียวกัน คนที่หวังดีตอพระพุทธ
ศาสนาฟงอะไรจากตะวันตกที่กลาวถึงจิตใจหรือ
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คําวาความสงบ ก็ตื่นเตน “โอ! เหมือนพระพุทธ
ศาสนาเลย เหมือนจริงๆ” ซึ่งผูที่ศึกษาหลักพุทธ
จะรูวา มันมีสวนความคิดที่เหมือนกันบางตางกัน
บาง แตเพราะเราไมไดใหโอกาสกับคําสอนของ
พระพุทธเจาเทาที่ควร เราแยกไมได จึงดวนสรุป
วา ถามีคาํ วา “สงบ” มีคาํ วา “สติ” เปนอันใชไดละ
นี่เปนสิ่งที่อันตราย
อาตมาเองหลังๆ นีพ้ ยายามใชคาํ วาพระพุทธ
ศาสนาใหนอยลง ทุกวันนี้รูสึกวาคนจะมีอคติตอ
คํานี้พอสมควร แตก็อยากใชคําวา พุทธธรรม คือ
พุทธองคเคยตรัสไววา คําสัง่ สอนของพระพุทธเจา
นั้น มี ๘๔,๐๐๐ ขอ ซึ่งก็ไมแนใจวาจะใชหรือ
ไมใช ไมมีใครนับ แตพระพุทธองคตรัสวา ไมตอง
ทอใจ แทจริงมีแค ๒ เรือ่ งเทานัน้ เอง สํานวนของ
พระพุทธองคทรงใชคําวา เรื่องทุกข และเรื่อง
การดับทุกข แตถาแปลความหมายเปนสํานวน
สมัยใหม คือ ๑. เปนคําสอนเกี่ยวกับชีวิตของเรา
เปนอยางไร เปนการวิเคราะหการวิจัย หรือ
เรียกวา descriptive สวนที่ ๒. เปนการสอนวา
เราจะตองทําชีวิตอยางไรใหดีขึ้น ใหดีที่สุด หรือ
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เรียกวา prescriptive ซึ่งรวมอยูในคําสอนที่
เรียกวา อริยมรรคมีองค ๘ (Eightfold Path)
ที่พระองคทรงยอลงมาเหลือสาม ที่เรียกวา ศีล
สมาธิ ปญญา ตองเขาใจวา ศีลในทางความหมาย
ของพระพุทธศาสนาไมเหมือนศีลในศาสนาอื่น
เสมอไป เพราะเปนเรื่องของการฝก
บางคนก็กลาววาการถือศีล ๕ เปนเรื่อง
ขอหาม ๕ ขอ นี่คือตัวอยางที่เห็นไดชัดๆ ที่นํา
ความคิดของตะวันตกมาใสพุทธศาสนา เราไมมี
คําวาหาม ไมมกี ารชวนใหเปนคนดี โดยลอวาเปน
คนดีแลวจะไดขึ้นสวรรค เปนคนชั่วแลวตกนรก
ไมไดใชวธิ กี ารปลูกฝงใหคนทรงศีลในลักษณะนัน้
ถาใครใชวิธีนี้ ก็บอกไดวาไมถูกหลักแลว
แตพระพุทธองคทรงใหเริ่มตนดวยคําถาม
งายๆ วา คนเราจะอยูด ว ยกันอยางไรใหมนั ดีทสี่ ดุ
ในเมื่อทุกคนมีกิเลส มีโลภ มีโกรธ มีหลง เรา
จะอยูดวยกันอยางไร เราตองการถือหลักรวม
อะไรบาง พระพุทธองคทรงนําหลักธรรมชาติของ
มนุษยเปนที่ตั้ง ไมใชความเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน
ไมได ธรรมชาติของมนุษยมีกาย มีวาจา มีใจ คือ

มีความประพฤติทางกายทางวาจาฝายหนึ่ง และ
ความรูส กึ นึกคิดทางใจฝายหนึง่ คนเราไมสามารถ
หามไมใหคิดอยากจะเอาของเขา ไมใหคิดอยาก
ทํารายเขา ตามธรรมชาติหามลวงหนาไมได เรา
ก็ตองเคารพธรรมชาติ แตเราหามการแสดงออก
ทางกาย ทางวาจาได ถาเราอยูใ นครอบครัว หรือ
ในชุมชน หรือในองคกรใด เราตกลงกันสัญญา
กันวา..
“ขาพเจายอมรับวา ยังมีความโลภ อยากได
นั่น อยากไดนี่ ยังมีเหลืออยูในจิตใจ ยังมีความ
โกรธ ความแคน ความนอยใจ สิ่งเหลานี้ยังมีอยู
ในจิตใจ แตขาพเจาขอสัญญาไวกับคนรอบขาง
ทุกคนวา แมจะโกรธมากเทาไร จะไมทําราย
ใครดวยกาย ดวยวาจาเปนอันขาด จะไมถือเอา
สิง่ ของทีเ่ จาของไมไดใหโดยเด็ดขาด จะไมนอกใจ
คูครองเปนอันขาด จะไมโกหก ไมหลอกลวง เปน
อันขาด”
ทําไดไหม ก็ยากเหมือนกัน แตทําได ไมเหลือ
วิสัยของมนุษย พระพุทธองคทรงศึกษาแลวเปดเผย
วิสัยของมนุษย ธรรมชาติของมนุษย สิ่งที่เปนไป
ไดและสิ่งที่เปนไปไมได ถึงเราจะอยูในครอบครัว
ที่อบอุน ทุกคนรักกัน ก็ไมใชวาจะรักกันทุกวัน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกลมหายใจใชไหม แมแตคน
ที่เรารักมากที่สุด บางทีเราก็นอยใจได โกรธได
เห็นใจได เปนไปไดทกุ อยาง ธรรมชาติเปนเชนนัน้
แตสิ่งที่เราทําไดคือ สามารถบริหารอารมณ
สามารถควบคุมการแสดงออกทางกาย ทางวาจา
และถาทําไดเชนนั้นอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง ผลดี
เกิดหลายขอหลายอยาง ขอแรกคือ ทุกคนใน
ครอบครัวนัน้ ในชุมชนนัน้ ๆ จะรูส กึ ปลอดภัย ฐาน
ทีข่ าดไมไดในการพัฒนาคนในการพัฒนาชุมชน
คือความปลอดภัย ดังนั้น การใหความปลอดภัย
ใหความสบายใจกับคนรอบขางดวยการงดเวน

๖๒

จากการกระทําและการพูดบางอยาง ฝกตนอยางนี้
นี้เปนเรื่องของศีล
ดังนั้น เรามีปญญา ควรคํานึงถึงวิสัยที่เปน
ไปไดทเี่ ปนไปไมได เปาหมายคือ ทําอยางไรเราจะ
อยูดวยกันอยางที่ทําใหทุกคนรูสึกปลอดภัย อยู
ดวยความไววางใจซึ่งกันและกัน สมมุติฐานของ
พุทธธรรมคือ ตองสมัครใจบริหารกายวาจาของ
ตน ถางดเพราะกลัวติดคุกติดตาราง นี้ยังไมใช
ศีลในความหมายของพุทธธรรม อาจจะเกิดความ
เรียบรอยในระดับหนึง่ แตยงั ไมใชสงิ่ ทีต่ อ งการ แต
ถาเราสมัครใจงดเวนจากการเบียดเบียนดวยกาย
ดวยวาจาไดอยางสมํา่ เสมอ ไมวา จะมีความกดดัน
จะมีความยั่วยุอยางไร ก็ปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอ
ตอเนือ่ ง ผลนัน้ ไมใชเกิดตอคนรอบขางอยางเดียว
เกิดกับจิตใจเราเอง ทําใหเราเคารพนับถือตัวเอง
ได เปนเพื่อนกับตัวเองได เปนการพัฒนาตน
แตยังไมพอ การพัฒนาชีวิตของมนุษย ซึ่ง
เปนเอกลักษณของพุทธศาสนา ไมไดหยุดอยู
ที่ความเรียบรอยทางกาย วาจา เพราะถายังมี
ความคิดอยู ยังมีความโลภ ความโกรธ ความ
หลงอยู ไมมีทางจะสงบได ไมมีทางที่จะไดรับ
ความสุขที่แทจริง เพราะสิ่งที่เปนอุปสรรค สิ่งที่
เปนศัตรูตอความสุขที่สุด อยูภายในจิตใจเราเอง
พระพุทธองคเคยตรัสไววา ไมมีศัตรูที่ไหนที่จะ
โหดราย เทากับจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝก
อบรม และไมมีเพื่อนที่ไหนที่จะดี เทากับจิตใจ
ของเราที่ไดรับการฝกอบรม ฉะนั้น จึงอยูที่เรา
หัวใจพุทธศาสนาไมไดขึ้นอยูกับกิจกรรม
ตางๆ เรื่องการใสบาตร เรื่องการทําบุญสุนทาน
สิ่งเหลานี้ดีมาก สมควรจะทํา แตหัวใจของการ
เปนพุทธมามกะไมไดอยูที่สิ่งเหลานี้ มันอยูที่
ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง ตามหลักคําสอน
ของพระพุทธเจา ทุกวันนีม้ กี ารเรียกรองใหเปลีย่ น

๖๑

สังคมใหสงั คมดีขนึ้ ซึง่ ก็เปนสิง่ ทีน่ า อนุโมทนาและ
หวังดีตอ สังคม ตอประเทศชาติ แตประวัตศิ าสตร
สอนเราว า ถ า หากไม มี ก ารพั ฒ นาตั ว บุ ค คล
พรอมกับการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมจะ
ลมเหลวแนนอน เพราะกิเลสในแตละคน จะตอง
ออกฤทธิ์และทําลายสิ่งที่ได ฉะนั้นอุดมการณ
ตางๆ นี้ จะอยูไดไหม อยูตลอดรอดฝงไดไหม
สวนมากพอมีชื่อเสียง มีอํานาจ อุดมการณก็หาย
ไปเลย สวนมากเปนอยางนัน้ เพราะอะไร? เพราะ
คนไมฉลาดในเรื่องจิตใจตัวเอง ไมมีวิชาปองกัน
กิเลสไมใหครอบงําจิตใจตนเอง ก็เทากับหลงตัวเอง
หลงทิฏฐิ ความคิดเห็นของตัวเอง
ทุกวันนี้ที่เห็นไดชัด คนไทยพูดดวยความ
เชื่ อ มั่ น ในตั ว เองมากขึ้ น พู ด คล อ งขึ้ น แต ว  า
เนื้อหาบางทีก็ไมดีเทา (แตกอน) และที่สําคัญคือ
เรื่องการสื่อสาร ไมใชเรื่องการพัฒนาการพูด
อยางเดียว แตตองพัฒนาการฟงดวย ทุกวันนี้
คนพูดเกงมากกวาสมัยกอน แตรูสึกวาเรื่องการ
ฟงคนอื่นอาจจะแยลง อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย
(Social media) ทําใหคนใจแคบ ความรูสึกวาเรา
วาเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการดูประเทศทางตะวันตก
บางทีก็ดูในแงดีเกินไป ตอนนี้ตะวันตกมีปญหา
มากมาย ยิ่งที่อเมริกาความแตกแยกในสังคมนี่
รายกวาเมืองไทยหลายเทาตัว กลายเปนสองเผาเลย
ซึ่งแตละฝายก็มองฝายตรงขามวาทั้งโง ทั้งชั่ว
ทั้งอันตราย แทบจะไมสามารถพูดคุยกันไดอีกแลว
มันเปนเรื่องที่รายแรงและอันตรายตอโลกทั้งโลก
เมืองไทยเราก็ยังไมถึงขั้นนั้น สําคัญที่เราใชวิชา
ของพระพุทธเจาใหเขาใจตนเอง ใหรตู นเอง สนใจ
รูเขา เขาใจเขา สรางสะพานเชื่อมกับคนที่เราไม
เห็นดวย การสรางกําแพงในการแบงแยก และ
เชื่อวาเราดีที่สุด เขาเลวที่สุด แลวผูที่ดี ผูที่ถูก
มีสิทธิ์จะไปดาไปวาเขา อันนี้เปนความคิดแบบ
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เด็กๆ ทุกวันนี้การระบายความกลัว ความกังวล
ความเครียด ดวยการดากัน ดวยการวากัน ก็พอ
เขาใจอยู แตไมใชทางที่จะเกิดประโยชน
ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงใหเครือ่ งมือพัฒนาชีวติ
พัฒนาชุมชน ไมใชเรือ่ งจะเชือ่ อะไรใหมนั สบายใจ
ใหเราศึกษาเรื่องกาย เรื่องวาจา เรื่องใจตนเอง
ใหเราฉลาดในเรื่องกิเลส และปองกันมิใหกิเลส
เกิดขึ้น หรือเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแลว เราจะฉลาด
มีพลังสามารถปลอยวางได สามารถนอมสิ่งดีๆ ที่
ยังไมเขามาในใจ ใหปรากฏในจิตใจเราได เมือ่ เรา
นึกถึงผูที่เราเคารพนับถือ และคุณธรรมที่เห็นชัด
ในตัวเขา ไมมีคุณธรรมขอไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของเราไมได ไมวาชาย ไมวาหญิง ไมวารวย
ไมวาจน เรื่ิองนี้ตางหากคือความเสมอภาค ความ
เสมอภาคของมนุษยอยูตรงนี้ อยูในโอกาสที่
จะละบาป บําเพ็ญกุศล ชําระจิตใจของตนให
ขาวสะอาด เราเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ดวยการฝกตน ดวยการพัฒนาตน
ทุกวันนีเ้ ราอยูท า มกลางวิกฤต แตเราสามารถ
หากําไรจากวิกฤตไดบา งเหมือนกัน สามารถทําให

ตนเองดีขนึ้ ทุกวัน อยางการเสียสละความสะดวก
สบายเพื่อคนอื่น การทําคุณงามความดี นั่นคือกําไร
ชีวิต ทําความดีเมื่อไร ก็ไดกําไรทันที ชวยเหลือ
คนอื่น เสียสละเพื่อสวนรวม งายๆ แตทําใหเรา
รูส กึ ดี ความซึมเศรานีเ้ ห็นผลเลย ถาเราวางความ
หมกมุนเรื่องสวนตัว เรื่องปญหาตัวเอง เปดใจ
ใหกวาง ยอมรับในความทุกขของคนอื่น คิดจะ
ชวยคนอื่น อารมณก็ดีขึ้นทันที
คนเรานีท้ าํ ชีวติ ของตนใหดขี นึ้ ไดทกุ วัน นีค้ อื
แกนของคนเขาวัด เขาหาศาสนาพุทธ ผูท มี่ คี วาม
มุงมั่น มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้น
ใหดีกวานี้ เชน ถาเราเปนคนขี้โกรธ ทําอยางไร
เราจะเปนคนขี้โกรธใหนอยลง ถาเปนคนขี้อิจฉา
จะตองเอาชนะใหได ก็ใหลดนอยลง มีความไมดี
ตรงไหน นี่คือศาสนา ทําอยางไรเราจึงจะจัดการ
ในเรื่องสติ เรื่องความสงบ พระพุทธองคทรง
ใหแผนที่ที่ชัดเจนมาก เรื่องการฝกจิตใหเขาถึง
ความสุขที่ละเอียด ประณีต ที่เลิศประเสริฐกวา
ความสุขที่ไดจาก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสตางๆ
มันไมนาสนใจหรือ
ถาทุกคนตองการความสุข และยอมรับวา
ความสุขที่ไดทุกวันนี้กระทอนกระแทน ไดบาง
ไมไดบาง ไมคอยจะเปนที่พอใจ และผูมีปญญา
มากที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษย ไดบอก
ขาววา คนเราสามารถเขาถึงความสุขที่ดีกวานี้ได
ถาหากวาอดทน ขยันหมัน่ เพียร ทําอยางสมํา่ เสมอ
ตอเนื่อง ก็จะทําได
อาตมาวา ถาเรามีบุญพอจะเกิดในประเทศ
อันสมควร อยางเชนเมืองไทย อยางนอยก็ควร
จะใหโอกาสพระพุทธเจา ใหโอกาสพระอริยเจา
ทั้งหลาย ที่ทานอุตสาหะถายทอดศาสนาพุทธ
ใหเราทราบวา คนเรานี้ดีกวาที่คิดนะ มีประสิทธิภาพ
มีสมรรถภาพ มีศักยภาพที่สุดยอด อยูในตัวของเรา
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เพียงแตไมมใี ครจะทําใหเราสงบได ไมมใี ครทําให
หายหวงได หายกังวลได หายเครียดได ในที่สุด
แลวเปนสิ่งที่แตละคนตองทําเอง
ในชวงนีถ้ า พวกเราทุกข ทุกขเพราะโควิดไหม
หลายคนก็ทุกขเหมือนกัน ลําบากเหมือนกัน แต
ใหสงั เกตวา ความทุกขสว นใหญนเี้ กิดจากความ
คิดมากกวาตัวโควิด ความลําบากเพราะอาการ
ของโรค หรือความกังวล เรื่องครอบครัวหรือ
ญาติมิตรที่ติดเชื้อ มันก็มีบาง แตสิ่งที่เราทรมาน
ใจที่สุดคือ เราคิดไมหยุด คิดวิตกกังวล “ทําไม
เปนอยางนี้ ไมอยากเปนอยางนี้ ไมนาจะเปน
อยางนี้ ถาเปนอยางนี้แลว จะเปนอยางนั้นตอ”
นีเ้ ปนตัวราย พระพุทธองคตรัสวา ปญหาชีวติ ของ
เรานี้ เหมือนเราถูกลูกศรเสียบแทงมันเจ็บมาก
อยูแลว แตคนเราก็ยังไปเอายาพิษไปอาบลูกศร
ลูกศรก็ลูกศรเรา ตองยอมรับ แตสิ่งที่เราทําได
คือ อยาเอายาพิษไปอาบไวที่ลูกศรอีก ทําใหดี
ทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได คุณธรรมจะทําจิตใจของเราให
สูงขึน้ และเปนสิง่ ทีเ่ ราพัฒนาได เราจะทําอยางไร
ใหจิตใจเรามีสุข ชีวิตเราดีขึ้น และมีสวนในการ
ชวยใหคนอื่น มีชีวิตที่มีทุกขนอยลง มีความสุขให
มากขึ้น นี่คือสํานึก ขอใหเขาใจวา พุทธศาสนาที่
ชาวตะวันตกสนใจเขามาศึกษา มาศรัทธา ก็เพราะ
ปฏิบัติไดจริง (practical) มีคําสอนที่เรานําไป
ทําไดเปนระบบ เปนขั้นตอน พระพุทธเจาใหไว
ละเอียดมาก ทําอยางนี้แลว ถาเกิดปญหาทรงให
ไปแกอยางนี้ เปนคูมือมนุษยที่แทจริง
ดังนั้น จึงอยากใหในชวงเขาพรรษาในวันที่
เปนสิริมงคลที่จะถึงนี้ ใหทุกคนสํานึกเชื่อมั่นใน
ศักยภาพในตัวเอง ใชคาํ สัง่ สอนของพระพุทธเจา
เปนคูมือ เปนแผนที่ ลองดูวา จริงไหมที่เรา
สามารถชําระบาป บําเพ็ญกุศล ชําระจิตใจของเรา
ใหขาวสะอาดไดจริงไหม ไมตอ งเชือ่ ไวกอ น แตวา
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ใหโอกาส การใหโอกาสพระพุทธศาสนาคือ การให
โอกาสชีวติ ตัวเอง ทุกๆ คน ตองเคารพ ตองรักชีวติ
ตัวเองใหมากขึ้น แตไมใชใหรักตัวเองนะ ไมตอง
รักตัวเอง แตรักชีวิตของตัวเองใหมากขึ้น เพื่อ
ความสุขและเพื่อประโยชนของตนเอง เพื่อความ
สุขและเพือ่ ประโยชนของสวนรวม ตลอดกาลนาน
การดําเนินชีวิตแนวพุทธ ตองเปนนักศึกษา
ตองเปนนักฝกตน และในการฝกตนนั้น ตอง
ฝกตลอด ทุกอิริยาบถ ทุกเวลา แตการฝกอยาง
เขมขน กิจกรรมที่ออกแบบเพื่อฝกโดยเฉพาะ
คือ การนั่งสมาธิ เดินจงกรม ขอใหผูที่ฝกจิตเปน
ประจําอยูแลว ใหทํายิ่งๆ ขึ้นไปนะ แตสําหรับ
ผูที่ยังไมเคย ใหโอกาสบาง ใหโอกาสพุทธธรรม
ใหโอกาสพระพุทธศาสนา ใหโอกาสแกหัวใจ
ของพระศาสนา อยาเอาแตเปลือกของศาสนา
อยาโจมตีเปลือกของศาสนา แลวมองขามหัวใจ
ของพระศาสนา หัวใจของศาสนามีไวสําหรับคน
ทุกคน เขาถึงไดทกุ คน แตตอ งตัง้ อกตัง้ ใจเทานัน้ เอง
วั น นี้ ค งพอสมควรแก เ วลา ช ว งนี้ ก็ ข อให
ทุกคน ระมัดระวังตัวไมประมาท อดทน ใจเย็น
ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีเมตตาตอกันและกัน
อยูดวยกันเปนกัลยาณมิตรตอกัน ในที่สุดเรา
ก็จะพนจากวิกฤตนี้ไปได ขอใหทุกคนมีความสุข
มีความเจริญ

ชวนคิด ชวนพินจ
ิ

เจอทุกข พบธรรม

พระไพศาล วิสาโล

ขอคิดจากสังเวชนียสถาน

สถานที่แหงนี้เปนสังเวชนียสถานจุดที่ ๓
ที่พวกเราไดมาเยี่ยมเยือนและสักการะ แตถา
พูดถึงประวัติพระพุทธเจาแลว ลุมพินีวันเปน
จุดแรก เปนจุดตั้งตน ซึ่งจะนําไปสูการอุบัติขึ้น
ของพระพุทธเจา การที่พระพุทธเจาจะเสด็จมา
อุบตั บิ นโลกนีไ้ ด เงือ่ นไขประการแรกทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
ก็คือ การมาประสูติในโลกมนุษย
พระโพธิสัตวเดิมก็ประทับอยูในสวรรคที่
พรั่งพรอมดวยสิ่งที่เปนทิพย ไมวาจะเปนอายุ
ทิพย วรรณะทิพย สุขทิพย แตการที่พระองค
จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาไดจําเปนอยางยิ่ง
ที่ จ ะต อ งมาประสู ติ ใ นโลกมนุ ษ ย มี ก ายหรื อ
อัตภาพอยางมนุษย เหตุผลสําคัญประการหนึ่ง
ที่ ค วามเป น มนุ ษ ย เ ป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ การ

อุบัติขึ้นของพระพุทธเจา ก็เพราะอัตภาพของ
มนุษยก็ดี โลกมนุษยก็ดี ไมไดอุดมไปดวยความ
สุขสบายมากเทาเทวดาและเทวโลก ที่สําคัญ
ก็คอื อัตภาพของมนุษยและโลกมนุษยเต็มไปดวย
ทุกข มีความผันผวนปรวนแปร มีความบีบคั้น
ซึ่ ง ไม ป รากฏชั ด เจนในภพภู มิ ข องเทวดาและ
พรหมทั้งหลาย พระโพธิสัตวจะตรัสรูพระสัมมา
สัมโพธิญาณได ก็ตอเมื่อไดเผชิญกับทุกขซึ่งมีอยู
อยางมากในโลกมนุษย
พวกเราคงทราบดีอยูแ ลววา จุดเปลีย่ นสําคัญ
ของเจาชายสิทธัตถะก็คือ ตอนที่ทานเสด็จออก
มาจากพระราชวังซึ่งแสนจะสุขสบาย ตอนอยูใน
นั้น พระองคไมเคยตั้งคําถามกับชีวิตและโลกเลย
จนกระทั่งเสด็จออกมาจากปราสาท และไดพบ
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ความทุกขของผูคน ที่เราเรียกวาเทวทูต ๓ ก็คือ
คนแก คนเจ็บ และคนตาย ถาพระองคไมเห็น
ความแก ความเจ็บ และความตาย ปรากฏตอหนา
จุดเปลีย่ นของพระองคกค็ งไมบงั เกิดขึน้ พระองค
คงยังอยูในปราสาทสามฤดู และมีวิถีชีวิตอยางที่
พระเจาสุทโธทนะตองการ คือเปนพระจักรพรรดิ
ผูค รองโลก แตอาจหางไกลหรือเขาไมถงึ ธรรมก็ได
เรียกวาหางไกลจากความเปนพุทธะ
ตอเมือ่ พระองคเสด็จออกจากพระราชวังแลว
จึงเห็นความแก ความเจ็บ ความตาย ภาพหรือ
นิมิตทั้ง ๓ ไมมีวันที่จะปรากฏในเทวโลกได มีแต
ในโลกมนุษย จึงจะเห็นไดอยางชัดเจน ตรงนี้
แหละที่ทําใหเกิดจุดเปลี่ยนของพระองค
ที่จริงแลว เพียงแคเห็นความแก ความเจ็บ
ความตาย ที่ปรากฏอยูเบื้องหนาก็ยังไมนําไปสู
จุดเปลี่ยน จนกวาพระองคจะนอมเขามาใสตัว
ว า สิ่ ง เหล า นี้ ไ ม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนยาจกเข็ ญ ใจ
เบือ้ งหนาเทานัน้ แตยงั จะเกิดขึน้ กับพระองคดว ย
กอนหนานั้นพระองคไมเคยคิดเลยวา พระองค
จะตองแก ตองเจ็บ ตองตาย เพราะวาทรงถูก
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ปรนเปรอด ว ยความสุ ข ซึ่ ง ทํ า ให ห ลง ทํ า ให
ไมเห็นความจริง แตเมือ่ เห็นความทุกขปรากฏขึน้
ตอหนาแลว พระองคก็ฉลาดพอที่จะนอมเขามา
ใสตวั วา สักวันหนึง่ เราก็ตอ งแก ตองเจ็บ ตองตาย
เหมือนกัน นี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหพระองค
หันมาตัง้ คําถามกับชีวติ ทีเ่ ปนอยู ชีวติ ทีเ่ ต็มไปดวย
ความสะดวกสบาย ปรนเปรอดวยกามคุณ และ
ทรงพบวา นั่นไมใชสิ่งที่ชีวิตพึงประสงค พระองค
ไม ป รารถนาที่ จ ะลงเอยแบบพระราชบิ ด าคื อ
เปนกษัตริย เพราะไมไดใหคําตอบวาพระองคจะ
พนทุกขไดอยางไร คําถามวาเราจะพนทุกขได
อยางไรจะไมเกิดขึ้นเลยจนกวาจะเจอทุกข
คนฉลาดแค เ จอทุ ก ข ต  อ หน า ในภาพของ
คนแก คนเจ็บ คนตาย ก็เกิดคําถามขึ้นมาวา
ทําไฉนเราถึงจะทําที่สุดแหงกองทุกขนี้ได เวลา
เราสวดมนตทําวัตรตอนเชา มีคําถามหนึ่งที่เรา
เปลงออกมาทุกครั้งวา “ทําไฉนการทําที่สุดแหง
กองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดกับเราได” หรือ
พูดอยางภาษาชาวบานคือ ทําอยางไรเราจึงจะ
พนทุกขได นี่คือคําถามที่อยูในใจของเจาชาย
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สิทธัตถะ เปนจุดกระตุนเราใหพระองคคิดถึง
เรื่องการสละเรือนออกบวช เมื่อออกบวชแลว
ในที่สุดพระองคก็ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ถาไม
เสด็จออกบวชและยังทรงอยูในปราสาทสามฤดู
และไมตงั้ คําถามกับชีวติ ไมตงั้ คําถามวาทําอยางไร
เราจึงจะพนทุกขได ก็จะไมมีพระพุทธเจาเกิดขึ้น
ในโลก
การเห็นทุกขเปนสิ่งสําคัญ คนฉลาดไมรอให
ทุกขเกิดกับตนกอน ไมรอใหความแกความเจ็บ
หรือความตายเกิดขึ้นกับตนกอน เพียงแคเห็น
คนแก คนเจ็บ คนตาย ก็เฉลียวใจ เกิดธรรม
สังเวช และหาทางออกจากทุกขนั้นใหได แตถา
ไม ฉ ลาดก็ ต  อ งรอให ทุ ก ข เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนก อ น
เมื่อทุกขเกิดขึ้นกับตนแลวก็ยังไมสาย เพราะ
ความทุกขนั้นสามารถสอนธรรมใหเราเห็นความ
จริงของชีวิต อยางที่ไดเลาที่วัดเชตวันวา มีหลาย
ทานทีเดียวที่บรรลุอรหัตตผล ออกจากทุกขได
ก็เพราะทานเจอทุกขกับตัวเอง เจอทุกขชนิดที่
หนักหนาสาหัส จนกระทั่งเสียศูนยหรือเสียสติ
เลยก็มีในทีแรก แตทุกขนั้นก็มีขอดีคือ ผลักดัน
ใหทานเหลานั้นเขาหาพระพุทธเจา ใหมาเจอ
ธรรม ใหมาเจอเพศทีป่ ระเสริฐคือ เพศพรหมจรรย
อยางเชน นางโสณา
ความทุ ก ข เ ป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ การเกิ ด
ปญญา จนกระทั่งแจมแจงในธรรม และนําไป
สูความหลุดพนจากทุกข คือเมื่อรูวารางกายนี้
อัตภาพนี้เปนทุกข โลกนี้เปนทุกข ก็จะไมลุมหลง
ในอัตภาพนี้ ในโลกนี้ และยิง่ เห็นแจมชัดวา สังขาร
เปนทุกขเหลือเกิน ความแนวแนที่จะปลอยวาง
สังขารก็จะเกิดขึ้น
หลวงปูบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ซึ่งละสังขารไป
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทานเคยกลาววา
“ความทุกขที่จริงเปนสิ่งดี ทุกขนี้ดีจะไดเบื่อ เบื่อ

วากูไมอยากเกิดแลวโวย จะไดปรารถนาออก
จากกาม เพราะถามันสุขมันก็จะลืมตัว มันจะพา
เวียนวายตายเกิดอยูอยางนี้แหละ”
นี่คือเหตุผลสําคัญที่พระโพธิสัตวเลือกมา
เกิดเปนมนุษย เพื่อสรางบารมีเปนพระพุทธเจา
เพราะโลกมนุษยเต็มไปดวยวัตถุดิบมากมายที่จะ
ทําใหเกิดปญญาจนออกจากทุกขได หรือเปน
แรงผลักดันใหเกิดความเพียรในการหาทางออก
จากทุกข
มี คํ า กล า วของท า นติ ช นั ท ฮั น ห พระ
เวียดนามทีม่ ชี อื่ เสียงมาก ทานเคยกลาวหรือเขียน
ขอความสั้นๆ วา “No Mud, No Lotus” แปลวา
“ไมมีโคลนตม ก็ไมมีดอกบัว” ดอกบัวเกิดขึ้นได
เพราะอะไร เพราะโคลนตม ดอกบัวหมายถึงอะไร
หมายถึ ง พระพุ ท ธเจ า หรื อ ความเป น พุ ท ธะ
ความเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ขอความนี้ชี้วา
ความรูแจงจะไมเกิดขึ้นถาไมมีทุกข ไมมีทุกข
ก็ไมมีพระพุทธเจาหรือความตื่นรู เบิกบาน ใน
เทวโลกไมมีโคลนตม มีความทุกขนอยมาก มีแต
อายุทิพย วรรณะทิพย ความสุขทิพย แหลงที่มี
โคลนตมมากก็คือโลกมนุษย แตถาลึกลงไปกวา
นั้นเห็นจะไมไหว คืออบายภูมิเต็มไปดวยทุกข
มากเหลือเกิน และเปนภพภูมิที่ไดแตเสวยกรรม
ไมมีโอกาสที่จะสรางกรรมใหม
เมื่อเรามาที่นี่และระลึกถึงการประสูติของ
พระพุทธเจา จะไดขอคิดหลายประการ ขอคิด
ประการแรกคือ โลกมนุษยนี้ถามองในแงของ
การตรัสรูธรรมแลวประเสริฐกวาเทวโลก เทวดา
นั้ น ถื อ ว า ความเป น มนุ ษ ย คื อ สุ ค ติ ข องเทวดา
เมือ่ เทวดาจะจุติ คําวา “จุต”ิ เปนภาษาบาลีแปลวา
ดับ หมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากกําเนิดหนึ่ง
ไปเปนอีกกําเนิดหนึ่ง หลายคนตั้งชื่อลูกวา จุติ
เพราะคิดวาแปลวาเกิด แตจุติ ภาษาบาลีแปลวา
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ดับ เมื่อเทวดาองคใดองคหนึ่งจะจุติ เพื่อนเทวดา
ก็จะอวยพรวา ขอใหไปสุคตินะ คือไปเกิดเปน
มนุษย ตางจากมนุษย มนุษยเวลาตายปรารถนา
จะไปเกิดในสวรรค เพราะเราคิดวาสวรรคเปน
สุคติของมนุษย
ทํ า ไมเทวดาจึ ง บอกว า ความเป น มนุ ษ ย
คื อ สุ ค ติ ข องเทวดา ถ า จะจุ ติ ข อให ม าเกิ ด ใน
โลกมนุษย เพราะอะไร เพราะมนุษยนั้นมีสามอยาง
ที่เหนือกวาเทวดา โดยเฉพาะเทวดาชั้นดาวดึงส
คือ กลาหาญกวา มีสติดีกวา และมีการประพฤติ
พรหมจรรย หมายถึงมีปฏิบัติอริยมรรคมีองค ๘
ถาปรารถนาความเจริญงอกงามในทางธรรมจน
พนทุกข โลกมนุษยเปนสุคติที่เหมาะที่สุด แตถา
ปรารถนาความสะดวกสบายอิ่มเอมปลื้มเปรม
ก็ตองสวรรคหรือเทวโลก หลายคนเมื่อจะตาย
จิตจึงปรารถนาขอใหมาเกิดเปนเทวดา เพราะ
วาพรั่งพรอมดวย อายุทิพย ผิวพรรณทิพย และ
ความสุขทิพย
แตเทวดาฉลาด ทานรูวา ความสุขสบาย
ความพรั่งพรอมในกามคุณ รวมทั้งสิ่งที่เปนทิพย
เหลานั้นมันไมเที่ยง สิ่งที่ดีกวานั้น คือการตรัสรู
หรื อ มี ป  ญ ญาเห็ น ธรรมจนหลุ ด ออกจากความ
ทุกขได จึงอวยพรกันวาขอใหทานไดไปเกิดใน
โลกมนุษย เพราะโลกมนุษยไมใชภพภูมิที่เรา
จะมาใชกรรม หรือเสวยบุญอยางเดียว แตเปน
ภพภูมิที่เราทํากรรมดีไดดวย และการตรัสรูของ
พระพุทธเจา นาจะตอกยํ้าใหเราตระหนักวา เรา
ไมไดเกิดมาเพือ่ ใชกรรมเทานัน้ แตเรายังสามารถ
สรางกรรมดีเมื่อเกิดมาในโลกนี้ดวย
มีความเขาใจที่ผิดมากวาเราเกิดมาเพื่อใช
กรรม ถาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน อสุรกาย เปรต
สัตวนรก ก็แนนอนวาตองชดใชบาป ชดใชกรรม
เลว แต สํา หรั บ มนุษยทุกคน เราไมไดเ กิด มา
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เพื่อใชกรรมเทานั้น ที่ถูกควรเรียกวาเสวยกรรม
รวมทั้งเสวยบุญที่เกิดจากกรรมดี เพราะถาเรา
ไมไดทําบุญในชาติกอนๆ เราก็ไมมีโอกาสเกิดมา
เปนมนุษย อยางไรก็ตามภพกอนๆ เราก็ทําบาป
ทํากรรมมา จึงตองมาเสวยวิบากกรรมดวย
อยางไรก็ตาม มนุษยมีความพิเศษอยูอยาง
หนึ่ง คือสรางกรรมใหมได พระโพธิสัตวมาเกิด
ในโลกมนุษยกเ็ พราะมีโอกาสทําความเพียร สราง
กรรมดี จนอยูเหนือกรรมได ถาทําแตกรรมดีก็ยัง
หลงวนอยูในวัฏสงสาร จนกวาจะทําความเพียร
จนอยูเหนือกรรม คืออยูเหนือกรรมดีและกรรม
ชั่ว เหนือกรรมดําและกรรมขาว
ดวยเหตุนี้ พระพุทธองคจึงจําเปนตองมา
เกิดในโลกมนุษย เพื่อทําความเพียรจนตรัสรู
พระสัมมาสัมโพธิญาณ แตถึงแมเราไมมีความ
ปรารถนาหรือความมุงมั่นแนวแนที่จะทําความ
เพียรจนพนทุกข แตเพียงแคเราตระหนักวาเรา
ไมไดเกิดมาเพียงเพื่อใชกรรมเทานั้น แตเราเกิด
มาเพือ่ ทํากรรมดีดว ย ก็จะมีประโยชนมาก เพราะ
ถาเราคิดวาเกิดมาเพือ่ ใชกรรม เราก็จะปลอยชีวติ
ไปตามยถากรรม คําวายถากรรมนี้ อาตมาพูด
ในความหมายแบบไทยๆ คือปลอยไปเรื่อยเปอย
ที่จริงเราทํากรรมดีได และทําไดมากดวย แมใน
ยามเจ็บปวย ซึ่งบางครั้งก็ยากจะรูวาเปนเพราะ
ผลแห ง กรรมในอดี ต ชาติ หรื อ ผลแห ง กรรม
ในป จ จุ บั น เช น สู บ บุ ห รี่ กิ น เหล า มาก หรื อ
กินอาหารไมถูกสุขลักษณะ แตเราก็ยังทํากรรมดี
ไดอีกมากมายในยามที่ลมปวย จนปวยแตกาย
ใจไมปวย
ไมวาเราประสบทุกขแคไหน ก็อยาคิดวา
เรากําลังใชกรรม ใหคิดวาเรายังทํากรรมดีไดอีก
มากมายในภาวะนั้น แมกระทั่งในยามใกลตาย
หรือปวยระยะสุดทาย เราก็ยังทํากรรมดีไดอีก
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มาก รวมทั้งใชความเจ็บปวยนั้นใหเปนประโยชน
ในการเปดใจใหเห็นสัจธรรม คือพระไตรลักษณ
อยางที่พระอรหันตหลายรูป ทานบรรลุธรรม
ก็เพราะเห็นความไมเที่ยงของสังขารในขณะที่
ปวยหนัก อยางพระติสสะปวยดวยโรคที่ผูคน
รังเกียจ มีแผลเรื้อรัง มีหนองเต็มตัว สงกลิ่น
เหม็ น จนเพื่ อ นพระดู แ ลไม ไ หวและทิ้ ง ไป แต
พระพุทธเจาเสด็จมาดูแลทาน เช็ดเนื้อเช็ดตัว
เอาจีวรไปซักไปตม แมทุกขเวทนาจะแรงกลา
แตจิต ใจของท า นก็เ ริ่มสบายขึ้นเพราะการมา
ดู แ ลของพระพุ ท ธเจ า ในขณะที่ ใ กล จ ะตาย
พระพุทธเจาแสดงธรรม โดยตรัสเปนคาถาวา
“รางกายนีไ้ มเทีย่ งหนอ เมือ่ ปราศจากวิญญาณ
และถูกผูละทิ้ง จักนอนทับซึ่งแผนดิน เหมือน
ทอนไมทหี่ าประโยชนไมได” ทานติสสะพิจารณา
ตาม ทุกขเวทนาที่เกิดกับทานทําใหทานเห็นชัด
แจมแจงวาสังขารเปนทุกข เมื่อปญญาเกิด จิต
ก็หลุดพน เปนพระอรหันต กิเลสดับพรอมกับ
สิ้นลมหายใจ
นาคิดนะวา ถาพระติสสะไมปวยหนัก ทาน

ก็อาจไมบรรลุธรรมเปนพระอรหันตก็ได ความ
ปวยหนักทําใหทานเห็นชัดวาสังขารเปนทุกข
เหมือนกับถานกอนแดงๆ ที่ไมควรยึดมั่นถือมั่น
ทุกขเวทนาอันแรงกลาทําใหทา นปลอยวางสังขาร
อยางสิ้นเชิง เรียกวาความทุกขสอนธรรมใหแก
ทานจนหลุดพนจากทุกขได หรือจะพูดอีกอยาง
ก็ไดวา ทานใชความเจ็บปวยใหเปนประโยชน
อยางยิ่ง
อาตมาได พู ด ไปเมื่ อ วานแล ว ว า ความ
เจ็บปวยมีประโยชน ทุกขมีประโยชน เราตอง
ฉลาดใชประโยชนจากความทุกข ไมวาจะเปน
ความเจ็บปวย ความพลัดพรากสูญเสีย ประโยชน
ที่วาหมายถึงประโยชนทางธรรม เหตุรายตางๆ
เชน ความเจ็บความปวย ความพลัดพรากสูญเสีย
ไม ว  า เกิ ด จากกรรมในอดี ต ชาติ หรื อ กรรมใน
ปจจุบันก็แลวแต ลวนมีประโยชน เราตองใช
ประโยชนหรือหาประโยชนจากมันใหได นี่เรียก
วาใชกรรมอยางถูกตอง
ใช ก รรมมี ส องความหมาย อย า งแรกคื อ
ชดใชกรรมที่ทําไวในอดีต คลายๆ กับการใชหนี้
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อยางที่ ๒ คือใชกรรมหรือวิบากกรรมที่มีอยูให
เกิดประโยชน เชน ทําใหเห็นชัดวา สิ่งทั้งปวง
ไมเที่ยง สังขารเปนทุกข ไมมีอะไรที่ยึดเปนเรา
เปนของเราไดเลยสักอยาง พูดงายๆ คือทําให
เห็นชัดในไตรลักษณ เพราะฉะนั้นถาเราคิดวา
เกิดมาเพื่อใชกรรม ก็ขอใหเขาใจการใชกรรมให
ถูกตอง คือเกิดมาเพื่อใชกรรมหรือวิบากกรรมให
เปนประโยชนมากที่สุด มนุษยเราอยูในวิสัยที่จะ
ใชกรรมทั้งหลายใหเกิดประโยชนได
ถาเขาใจเชนนี้ ชาวพุทธเราจะไมกลัวทุกข
เพราะเรารูวาทุกขมีประโยชน เพราะทุกขคือ
อริยสัจขอแรก ถาหากใชใหเปน มีทาทีที่ถูกตอง
เชน รูทุกข รูดวยปญญา ก็จะเห็นสมุทัย แลวก็จะ
เขาใจเรื่องนิโรธ รวมทั้งเห็นมรรคหรือทางออก
จากทุกข มีหลายคนบอกวาขอบคุณความทุกข
อยางเชน อาจารยกําพล ทองบุญนุม ซึ่งพิการ
มาคอนชีวิต แตความพิการทําใหทานเห็นธรรม
ทานจึงบอกวาขอบคุณความทุกข เพราะความ
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ทุกขสอนใหทานเห็นทางออกจากทุกข
ขอใหเราขอบคุณความทุกขในโลกนี้ เพราะ
ถาไมมีความทุกขก็จะไมมีพระพุทธเจามาตรัสรู
อยางที่ทานติช นัท ฮันห กลาววา “No Mud,
No Lotus” พระพุทธเจาตรัสรูในโลกนี้ไดเพราะ
โลกนี้เต็มไปดวยความทุกข และสมควรอยางยิ่ง
ที่พระองคตรัสรูในดินแดนอินเดีย เพราะอินเดีย
เต็มไปดวยทุกขเหลือเกิน เชน ความอดอยาก
หิวโหย จนทุกวันนี้ทุกขก็ยังเยอะอยู อินเดีย
ไมใชเปนแคพุทธภูมิ ในแงหนึ่งอินเดียยังเปน
ทุพภิกขภูมิดวย พุทธภูมิกับทุพภิกขภูมินั้นอยู
ดวยกัน เปนที่เดียวกัน เปนเพราะดินแดนนี้เต็ม
ไปดวยความทุกข พระพุทธเจาจึงทรงอุบัติขึ้นที่นี่
เปนเพราะเห็นความทุกขอยางแจมแจงจนเขาใจ
พระไตรลักษณ ปุถุชนคนหนึ่งจึงไดตรัสรูธรรม
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และออกจากทุกข
ไดในที่สุด

บรรยายธรรมแกคณะจาริกบุญซึ่งจัดโดยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เล่าเรือ
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วินติ า ร ัตตบูรณินท์

ความเปนมาของตนพระศรีมหาโพธิ์
ตนไมซึ่งเปนที่ตรัสรูของพระพุทธเจาองค
ปจจุบัน ไดแก พันธุไมอัสสัตถะ (ภาษาไทยเรียก
ตนโพ) สวนคําวา ตนโพธิ์ หมายถึงตนไมซึ่งเปน
ที่ตรัสรูของพระพุทธเจา ตนที่อยู ณ ริมฝงแมนํ้า
เนรัญชรา ตําบลคยา ประเทศอินเดีย
ตนโพธิ์ตรัสรูนั้น มีตํานานวา เปนสหชาติ
คือ เกิดขึ้นมาพรอมกับการประสูติของเจาชาย
สิ ท ธั ต ถะ ส ว นหน อ ของต น โพธิ์ ต รั ส รู  ต อ มา
พระอานนทไดนาํ ไปปลูกไวทปี่ ระตูวดั เชตวัน ตาม
ความประสงคของอนาถบิณฑิกเศรษฐี และเรียก
ชื่อวา อานันทโพธิ
พระพุทธเจาทุกพระองคตรัสรูภายใตรมไม
ทั้ ง สิ้ น (ดู ร ายละเอี ย ดเรื่ อ งต น ไม ต รั ส รู  ข อง
พระพุทธเจา ๒๙ พระองค ที่หนา ๓๒)
หลังพุทธกาลสองรอยกวาป ในรัชสมัยของ
พระเจาอโศกมหาราช ทรงครองราชสมบัติ ณ

เมืองปาตลีบุตร แควนมคธ พระนางสังฆมิตตาเถรี
พระราชธิดาในพระเจาอโศก ไดนํากิ่งดานขวา
ของตนพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา ไปถวายแด
พระเจาเทวานัมปยติสสะแหงลังกาทวีป ทรง
ปลูกไว ณ เมืองอนุราธปุระ จึงไดชื่อวาเปนตนไม
เก า แก ที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร ที่ ยั ง คงมี ชี วิ ต อยู 
จนปจจุบัน รวมอายุไดกวา ๒,๓๐๐ ป
ตนพระศรีมหาโพธิต์ น นี้ แมจะแกเฒา มีอายุ
มากเทาใด แตยงั คงยืนตนอยูอ ยางสงบ ไดรบั การ
ดูแลอยางดีจากรัฐบาลประเทศศรีลงั กา ดวยถือวา
เปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู า นคูเ มือง ทีบ่ รรพชนไดพทิ กั ษ
รักษามาดวยชีวิต จนกระทั่งสามารถรอดพนการ
ถูกทําลายลางจากลัทธิศาสนาอืน่ เหลือเปนมรดก
ตกทอดมาใหอนุชนรุนหลัง ไดกราบไหวบูชาเพื่อ
ความเปนสิริมงคล
ส ว นที่ ป ระเทศอิ น เดี ย แหล ง กํ า เนิ ด ต น
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พระศรีมหาโพธิ์ พระนางมหีสุนทรี พระชายา
องคหนึ่งในพระเจาอโศก มีความไมพอพระทัย
เนือ่ งจากพระสวามีใชเวลาประทับทีต่ น โพธิน์ านๆ
ไมส นพระทั ย พระนางเลย พระนางจึง ทรงให
นางกํานัลเอานํ้ารอนไปเทราดตนโพธิ์หลายครั้ง
จนในทีส่ ดุ ตนโพธิก์ เ็ หีย่ วเฉา ทําทาจะตาย พระเจา
อโศกทรงเสียพระทัยจนประชวรหนัก พระนาง
จึงสารภาพความจริง พระเจาอโศกจึงทรงทะนุบํารุง
ตนโพธิ์ใหม จนแตกหนอออนใหไดชื่นชม
ตนพระศรีมหาโพธิ์มีอายุยืนยาวมาจนถึง
รัชสมัยพระเจาสะสังกา กษัตริยฮินดูจากแควน
เบงกอล ประกาศตนไมขึ้นกับพระเจาปุรณวรมา
แหงแควนมคธ เขารุกรานตนพระศรีมหาโพธิ์ เพือ่
เปนการทําลายขวัญของประชาชน เพราะขณะนัน้
ตนโพธิ์เปนศูนยรวมใจของชาวพุทธ ทหารของ
พระเจาสะสังกาไดทําลายตนพระศรีมหาโพธิ์ลง
อยางสิ้นซาก ดวยการจุดไฟเผา
ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่ ๓ เกิดขึ้นใหมใน
บริเวณเดิม พลโท เซอร อเล็กซานเดอร คันนิงแฮม
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นายทหารและนักโบราณคดีชาวอังกฤษ บันทึก
ไววา ทานไดอานพบในหนังสือ Journey to the
West เขียนโดย พระถัง ซําจั๋ง หรือเสวียนจาง
(XuanZang) ถึงสังเวชนียสถาน จึงเดินทางมา
พุทธคยาครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๑๕ ไดเห็นตน
พระศรีมหาโพธิ์แกชรามาก ตอมา พ.ศ. ๒๔๑๘
ทานไดเดินทางมาพุทธคยาอีกครั้งหนึ่ง พบวา
ตนโพธิ์กําลังจะตาย เพราะถูกชาวบานริดรอนกิ่ง
เอาไปทําพื้น เซอร คันนิงแฮม กลับมาพุทธคยา
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๒๑ คราวนี้ตนพระศรีมหาโพธิ์
ถูกพายุพัดโคนลงมาทางทิศตะวันตกของมหา
วิหาร ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนนี้มีอายุ ๑,๒๕๘ ป
ส ว นต น พระศรี ม หาโพธิ์ ที่ ป รากฏอยู  ใ น
ปจจุบันที่พุทธคยา เกิดจากศรัทธาของพลโท
เซอร อเล็กซานเดอร คันนิงแฮม อยางแทจริง
เมื่อทานไดเห็นตนพระศรีมหาโพธิ์โคนลมลงมา
ก็สูอุตสาหจะเก็บเมล็ดจากตนที่ลมนั้นเพื่อจะมา
ปลูกใหมทดแทนให แตกลับไดพบหนอเล็กๆ สอง
หนอเกิดขึ้นมา หนอหนึ่งสูง ๖ นิ้วฟุต อีกหนอ
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สูง ๔ นิ้วฟุต จึงขออนุญาตรัฐบาลอินเดียขุด
ตนเกาออก แลวนําหนอทีโ่ ตกวาลงปลูกในบริเวณ
เดิม สวนหนอเล็กนําไปปลูกไวทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ไมไกลจากที่นั้น
จุดที่นําหนอที่สองไปปลูกนี้ พลโท เซอร
อเล็กซานเดอร คันนิงแฮม เขาใจวาเปนสถานที่
ที่ พ ระพุ ท ธองค ท รงยื น ทอดพระเนตรดู ต  น
พระศรีมหาโพธิ์ที่พระองคตรัสรู เปนการเสวย
วิ มุ ต ติ สุ ข อยู  ต ลอด ๗ วั น ที่ ช าวไทยเรี ย กว า
อนิมิสเจดีย
ตนพระศรีมหาโพธิ์ตนที่ ๔ ปลูกเมื่อ พ.ศ.
๒๔๒๓ นับอายุถึงปนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ตนพระศรี
มหาโพธิ์มีอายุ ๑๔๑ ป ในประเทศไทย สมัย
ราชวงศจักรี พระสมณทูตไทยในสมัยรัชกาลที่ ๒
ไดเดินทางไปศรีลงั กา และนําหนอพระศรีมหาโพธิ์
ทีเ่ มืองอนุราธปุระมา ๖ ตน ใน พ.ศ. ๒๓๕๗ โปรด
ใหปลูกไวที่เมืองนครศรีธรรมราช ๒ ตน นอกนั้น
ปลูกที่วัดมหาธาตุ วัดสุทัศน วัดสระเกศ และที่

เมืองกลันตันแหงละ ๑ ตน ตอมาในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ประเทศไทยไดพันธุตนพระศรีมหาโพธิ์
จากพุ ท ธคยาโดยตรงครั้ ง แรก ได ป ลู ก ไว ณ
วัดเบญจมบพิตร และวัดอัษฎางคนิมิตร
ในชวงที่ ศ. นรนิต เศรษฐบุตร เปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับหนอพระศรีมหาโพธิ์
จากตนเดิม (ที่พระนางสังฆมิตตาเถรีนํามาถวาย
พระเจาเทวานัมปยติสสะ ในพุทธศตวรรษที่ ๓)
มาจากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา และ
ไดนํามาปลูกไวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต
จะเห็นไดวา เรือ่ งของตนไม บางทีกไ็ มใชเรือ่ ง
ธรรมดา หากเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอจิตใจ
ของผู  ค นและประชาชน ผู  มี ค วามผู ก พั น กั บ
เรื่องราวตางๆ ที่สัมพันธกับตนไมนั้น อยางเชน
ตนพระศรีมหาโพธิ์ ตนโพธิ์ซึ่งเปนที่ตรัสรูของ
พระบรมศาสดาสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ที่ พุ ท ธคยา
ตนนั้นนั่นเอง
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คาดว า ยั ง มี ค นอี ก เป น จํ า นวนมากที่ ยั ง ไม
ทราบวา วันวิสาขบูชาของทุกปเปนวันตนไมแหง
ชาติ ซึ่งนับวามีความเหมาะสมเปนอยางมาก
เพราะประเทศไทยของเราผูกพันกับพระพุทธ
ศาสนา คนไทยส ว นใหญ เ ป น พุ ท ธศาสนิ ก ชน
ถาไดศกึ ษาเขาไปในพุทธประวัตแิ ละพระไตรปฎก
ก็ จ ะพบกั บ เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกั บ พั น ธุ  ไ ม ต  า งๆ
มากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ สถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู
และปรินิพพาน ก็จะเกิดขึ้นใตรมไม พระพุทธเจา
ทุกพระองคตรัสรูที่ใตรมไมเชนกัน
ปจจุบันตนโพธิ์โดยเฉพาะอยางยิ่งตนโพธิ์
ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ตนโพธิ์ที่อนุราธปุระ
ประเทศศรีลังกา ยังคงเปนตนไมศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว
พุทธทั่วโลกเดินทางไปเพื่อกราบไหว เพื่อความ
เปนสิริมงคลแกตน
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช (รั ช กาลที่ ๙)

ทรงใหความสําคัญแกพืชพันธุไมเปนอยางมาก
ตลอดระยะเวลาที่ครองราชยนานกวา ๗๐ ป
ทรงใหความสําคัญแกการเกษตรกรรมเปนที่สุด
ทรงตรัสวา ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม
ไมใชเปนประเทศอุตสาหกรรม ทรงสนับสนุนให
คนไทยทํ า เกษตรกรรมเป น หลั ก เป น ระบบ
เศรษฐกิ จ ที่ เ รี ย กว า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งทรง
พระราชทานทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา
เกษตรกรรมพอเพียงมาโดยตลอด ทรงสอนวา
คนไทยทุ ก คนมี โ อกาสที่ จ ะมี ธุ ร กิ จ ของตั ว เอง
จากการทําเกษตรกรรม แมมีที่ดินเพียงนอยนิด
ไม ถึ ง หนึ่ ง ไร แต เ กษตรกรรมนั้ น ต อ งเกื้ อ กู ล
ตอธรรมชาติและสิง่ แวดลอมโดยไมใชสารเคมีใดๆ
หรือที่เรียกวา เกษตรกรรมแบบอินทรีย ซึ่งจะ
ทํ า ให สิ่ ง แวดล อ มสะอาด ปราศจากมลพิ ษ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และสุ ข ภาพของประชาชนดี ขึ้ น
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
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วัดจากแดงไดใหกําเนิดโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมมาแลวมากมายเชน โครงการรีไซเคิล
ขยะ นํ า เอาเศษขยะเศษอาหารมาทําเปนปุย
นํ า ขวดพลาสติ ก ใสมาทํ า จี ว ร ผลิ ต ยาฆ า เชื้ อ
โควิด-19 แจกฟรีแกประชาชน โครงการเกษตรที่
วั ด จากแดงได ริ เ ริ่ ม ทํ า ขึ้ น สองโครงการ คื อ
ปุ  ย อิ น ทรี ย  แ ละดิ น อิ น ทรี ย  ใ นราคาย อ มเยา
เพือ่ เกือ้ กูลสงเสริมใหเกษตรกรมีปยุ และดินทีด่ ใี น
การเพาะปลูก โดยไมตองพึ่งสารเคมีราคาแพง
และสารเคมีที่นําเขาจากตางประเทศอีกตอไป
ปุยอินทรียตราใบจาก ผลิตจากวัตถุดิบอยางดี ไดแก
ธาตุอาหารพืช ไนโตรเจน N (1.91%) ฟอสฟอรัส
P (1.64%) โพแทสเซียม K (0.37%) อินทรียว ตั ถุ
โดยปุยที่ไดจากการหมักนั้น มีคุณสมบัติ เป น
ฮิวมัส (Humus) หรืออินทรียวัตถุที่พืชสามารถ
ดูดซึม นําไปใชงาย
ดิ น อิ น ทรี ย  ผ ลิ ต มาจากเศษอาหาร กิ่ ง ไม
ใบไมหมัก เปลือกทุเรียน แกลบดํา ขีว้ วั แกลบดิบ
ดินดําจากธรรมชาติ นํ้าหมักจุลินทรีย มาผสม
คลุกเคลาใหเขากัน แลวหมักทิ้งไวใหไดเวลา
พอเหมาะแลวนํามาใช
โลกทุกวันนี้ประสบปญหามากมายเชน ขยะ
ลนโลกทําลายสิ่งแวดลอม โรงงานอุตสาหกรรม
ปลอยควันพิษปลอยสารเคมีลงสูแมนํ้าลําคลอง
ทําใหสัตวนํ้าตายเปนจํานวนมากมหาศาลเปน
ระยะๆ ดังมีขาวใหเห็นเปนที่นาสลดใจอยางยิ่ง

เกิดโรคระบาดรายแรงที่ทําใหคนทั่วโลกเจ็บปวย
และลมตาย โรคโควิด-19 ที่ยังไมสามารถปราบ
ปรามให ห มดไปจากโลกนี้ ไ ด ป ญ หาโลกร อ น
นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย ทําใหเกิดนํ้าทวม ดังที่
นักวิทยาศาสตรหลายทานไดคาดการณไววา
ในเวลาอี ก ไม กี่ ป  ข  า งหน า นํ้ า จะท ว มแผ น ดิ น
หลายประเทศทีม่ ลี กั ษณะเปนเกาะ จมสูญหายไป
จากโลก แมกรุงเทพฯ ก็จะจมอยูใตนํ้า
การทําเกษตรกรรมธรรมชาติหรืออินทรีย
จะเปนการชวยลดโลกรอนไดเปนอยางดี และ
การปลูกตนไมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได
จะเปนการชะลอการเกิดนํ้าทวมไดอีกทางหนึ่ง
หากมนุษยโลกไมตระหนักในความจริงทีก่ ลาวมา
ขางตน ยังคงดําเนินชีวิตอยางประมาทอยูตอไป
ก็ เ ป น ที่ เ ชื่ อ ได ว  า เราจะต อ งประสบภั ย ความ
หายนะยิ่งกวาที่เห็นและเปนอยูในทุกวันนี้ เราจึง
ควรมาช ว ยกั น พิ ทั ก ษ แ ละปกป อ งโลกของเรา
ไวใหกับอนุชนรุนหลัง นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สนใจดินและปุยอินทรียตราใบจากติดตอที่
วัดจากแดง คุณไก โทร: 095 998 1654
https://www.facebook.com/ปุยอินทรีย
ตราใบจาก-107288054731806/

สงิ� แวดล ้อม

โครงการ “Care the Whale”
ผูเ้ ขียน : สุขวฑฺฒนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวัดจากแดง และ
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) นํารองขยายพื้นที่
ความรวมมือโครงการ Care the Whale สูชุมชน ริเริ่ม
“สถานีขยะลองหน @ ชุมชนคุงบางกะเจา”

โครงการ “Care the Whale : ขยะลองหน”
เรื่องนี้มิใชเรื่องใหม แตเปนการทํางานอยาง
ตอเนื่องของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่
มีเ ปาหมายในการสร า งโอกาสการเติ บโตอย า ง
สมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)
เพื่อใหตลาดทุนเปนประโยชนแกทุกภาคสวน รวม
กับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม
ตามวิสัยทัศน “To make the capital market
‘Work’ for everyone” รวมเปนสวนหนึ่งของ
การแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมพรอมสรางสมดุล
ระบบนิเวศใหคงอยู
เป น การดํ า เนิ น งานมากว า ๑ ป ข อง
ตลาดหลักทรัพยทไี่ ดรบั ความรวมมือจากพันธมิตร
และเครือขายกวา ๓๐ องคกร ผูประกอบการ

บนพื้ น ที่ ถ นนรั ช ดาภิ เ ษก ๑๔ แห ง รวมถึ ง
ผูประกอบการทางสังคม องคกรพันธมิตรในธุรกิจ
ดาน Circular Economy และหนวยงานภาครัฐ
ตลอดทั้งปไดรวมกันลดปริมาณกาซเรือนกระจก
จากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะไดถึง
4,268,495.04 kg CO2e เทียบเทาการปลูกตนไม
ใหญอายุ ๑๐ ป จํานวน ๔๗๔,๒๗๗ ตน
ความรวมมือโครงการ Care the Whale :
ขยะล อ งหน เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห าร
จัดการดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งดําเนินงาน
ภ ายใต เ ป า หมายก าร พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขอ ง
สหประชาชาติ (SDGs) (ในขอ ๑๒ “Responsible Consumption and Production”
ข อ ๑๓ “Climate Action” และข อ ๑๗
“Partnerships for the Goals”) ป พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ Care the Whale มุงขยายความรวมมือ
ไปยังพื้นที่นอกถนนรัชดาภิเษก โดยรวมกับองคกร
ภาคธุรกิจ และภาคชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต า งจั ง หวั ด พร อ มพั ฒ นา Climate Care
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Calculator Digital Platform เปนเครือ่ งมือบริหาร
จั ด การขยะตั้ ง แต ต  น ทางจนถึ ง ปลายทาง และ
คํานวณเปนตัววัดผลคาการลดปริมาณกาซเรือน
กระจก ซึ่งจะชวยในการวิเคราะหและพัฒนาการ
บริหารจัดการขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัดจากแดง เปนวัดที่อยูติดแมนํ้าเจาพระยา
ภายในชุมชนคุงบางกะเจา พระราชวัชรบัณฑิต
เจ า อาวาสวั ด จากแดงในป จ จุ บั น เล า ให ฟ  ง อยู 
เนืองๆ วา ในอดีตเมื่อหลายปมาแลว วัดจากแดง
ประสบปญหาเรื่องขยะปริมาณมาก ที่ถูกนํ้าซัดมา
เมื่อนํ้าลดขยะก็คางอยู ซึ่งเปนภาพที่ไมนารื่นรมย
สงกลิ่นเหม็น เปนสภาวะที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติ
สมณธรรมของพระสงฆ ซึ่งทางวัดไดจัดใหมีการ
เรียนบาลีและพระไตรปฎก มีพระสงฆจํานวนมาก
มาศึกษาหาความรู และมีการจัดปฏิบัติธรรมใหแก
ประชาชนและนักเรียนทั่วไปอยูเนืองๆ เมื่อมีขยะ
มากมายสงกลิน่ เหม็น ความเปนอยูจ งึ ไมนา รืน่ รมย
ที่ผานมาวัดไดมีการปลูกฝงความเขาใจแก
พระสงฆภายในวัด และคนในชุมชนวัดจากแดง
รวมทั้งในบริเวณใกลเคียง เรื่องอันตรายของขยะ
ประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการชวยกัน
ลดปริมาณขยะของวัด บาน และในชุมชนของตน
โดยการใหความรูเรื่องการจัดการคัดแยกขยะมา
ตลอด ซึ่งไดทําใหเกิดการนําขยะประเภทตางๆ
มาใชใหเปนประโยชน เชน ขยะของเหลือจาก
อาหารในครัว ก็นํามาทําปุยอินทรีย ขยะบรรจุภัณฑ
ที่ ใ ส อ าหารมาถวายพระ ขวดหรื อ ถุ ง พลาสติ ก
ก็นํามาหมุนเวียน (recycle) ใหเกิดประโยชนใน
การแปรรูป และที่สําคัญคือการใหความรู และ
ปลูกฝงเยาวชนใหรกั ษาดูแลสิง่ แวดลอมรอบบาน
หมูบาน ตลาด และชุมชนที่พักอาศัย
ในบางโอกาสวัดจากแดงไดรับความรวมมือ
จากหน ว ยงานทหารเรื อ จั ด ทํ า เรื อ แพหรื อ
เรือเล็ก เชิญชวนผูคนที่อาศัยอยูริมแมนํ้า ลงเรือที่
วัดจากแดงเพือ่ เก็บขยะในแมนาํ้ เจาพระยา บริเวณ

ที่ติดกับวัด ทําใหทุกคนไดเห็นปริมาณขยะที่มา
กับนํ้าที่เก็บได ไมวาจะเปนถุงพลาสติก ตะปูมา
กับเศษไม ขวดพลาสติก ขวดแกวประเภทตางๆ
วั น ที่ ไ ด จั ด กิ จ กรรมการเก็ บ ขยะในแม นํ้ า
เจาพระยานั้น สามารถเก็บขยะตางๆ ที่ลอยผาน
หนาวัดจากแดงกอนจะลงสูอาวไทยไดถึง ๒ ตัน
ในเวลาเพียง ๑ ชั่วโมง
จากประสบการณ ที่ ไ ด ใ ช เ วลาหนึ่ ง วั น เก็ บ
ขยะที่มากับแมนํ้าเจาพระยาไดหลายตัน ทําให
ประชาชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได เ ห็ น
ถึ ง อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ขยะเหล า นี้ ไ หลลง
สูทะเลในที่สุด เปนการทําลายระบบนิเวศ ทําให
สั ต ว ใ นทะเลตายลงมากมาย เนื่ อ งจากการกิ น
ขยะเขาไปดวยเขาใจผิดวาเปนอาหาร ทําใหมีเศษ
พลาสติกหลายกิโลสะสมอยูเต็มทอง ดังที่มีขาว
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นําขยะมาสะสมแตมเพือ่ แลกของใชอปุ โภคบริโภค
โดยมุงเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนดวยแนวคิด
“กําจัดคําวาขยะใหหายไป รวมหาทางใชใหถึงที่สุด”
ใหเห็นในหนาหนังสือพิมพ การปลูกจิตสํานึกมิให
ทิ้งขยะลงแมนํ้าลําคลองนี้ วัดจากแดงไดทํามา
อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) เปน
ภาคเอกชนที่เขามารวมกับตลาดหลักทรัพย และ
ดานสังคม ในการดําเนินธุรกิจ ๘๐ ปของกลุม
สหพัฒนนั้นคํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอมตลอดมา
เชน โครงการ “สหพัฒนใหนอง” คือใหความรูแก
เด็กนักเรียน เรื่องสอนใหมีกิจกรรมการแยกขยะ
ตามโรงเรียนตางๆ เมื่อไดฟงการเชิญชวนของ
ตลาดหลักทรัพยในโครงการ “ขยะลองหน” กับ
ชุมชนคุงบางกะเจา และวัดจากแดง ซึ่งเปนความ
คิดและการปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม
สหพัฒน จึงยินดีที่เขามามีสวนรวมในโครงการ ใน
การสรางพฤติกรรมการจัดการกับขยะ
ภายใตโครงการ Care the Whale ของ
ตลาดหลักทรัพยที่กลาวขางตน จึงไดเกิดความ
รวมมือกับหลายฝายธุรกิจ ใหมีแคมเปญ Care
the Whale : ขยะลองหน รวมกับวัดจากแดง
และบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ชวน
ประชาชนในชุมชนคุงบางกะเจา จ. สมุทรปราการ
ทั้งหมด ๖ ตําบล ซึ่งเดิมมีปริมาณขยะกวา ๔ ตัน
ต อ เดื อ น สร า งโมเดลสถานี ข ยะล อ งหน ผ า น
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แคมเปญ “เก็บ แยก แลก จา” เชิญชวนประชาชน
นําขยะ ไดแก พลาสติกขวดใส ขวดขุน ถุงแกง
และเสื้อผาไมใสแลวมาแลกเปนของใชอุปโภค
บริโภค (ซึ่งทางบริษัทจัดมารวมโครงการนี้ เชน
บะหมี่สําเร็จรูป ฯลฯ) ไดเกิดสถานีขยะลองหน
คุงบางกะเจา เก็บ แยก แลก ของ (ใช) ที่บริษัท
สหพั ฒ นพิ บู ล จั ด มาถวายไว ที่ วั ด จากแดง และ
นํ า ขยะนั้ น ไปแปรรู ป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ คื น สู  ชุ ม ชน
พร อ มทั้ ง ยั ง ได ช  ว ยเหลื อ ชุ ม ชนในช ว งโควิ ด -19
อีกดวย
ขยะที่คนไมเห็นคุณคา ก็จะถูกมองเปนของ
ไรประโยชน เพราะไมงดงาม มีกลิ่นเหม็น อีกมุม
หนึ่งขยะที่คนมองเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา
ก็จะเห็นคุณคาของขยะนั้น
และในอี ก มิ ติ ห นึ่ ง การเก็ บ ขยะก็ ส ามารถ
ทําใหมีวิมานเกิดรออยูในสวรรคได ดังมีกลาวไวใน
พระไตรปฎก คือ ในพระวินัยปฎก หากพระภิกษุ
ไมเก็บขยะ ไมปด กวาดกุฏิ วิหาร ไมทาํ ความสะอาด
มี ก ารปรั บ อาบั ติ ทุ ก กฎ เป น โทษตามพระวิ นั ย
ของสงฆ หากเก็บกวาดทําความสะอาดเรียบรอย
ก็ไมตองอาบัติ ถือวามีขอวัตรสมบูรณทางวินัย
ส ว นในพระสุ ต ตั น ตป ฎ ก หากไม เ ก็ บ กวาดทํ า
ความสะอาด ทิ้งขยะไมเรียบรอย ผลของการทิ้ง
ไมเปนระเบียบจะทําใหปวยเปนโรคผิวหนัง
การเก็บขยะมีอานิสงสถึง ๕ ขอ คือ
๑. มนุษยรักใคร
๒. เทวดารักใคร
๓. มีความสุขใจ มีผิวพรรณผองใส ๔. ไดทาํ ตามคําสัง่ สอน
๕. วิมานบนสวรรคเกิดรอ * (อัง.ปญจกนิบาต)
ในการปฏิบัติธรรม ขั้นตนตองเก็บกวาดกุฏิ
ที่พักใหเรียบรอยกอนเขาปฏิบัติธรรม ถาไมเก็บ
กวาดทําความสะอาดสถานที่ใหเรียบรอย ถือวามี
ปลิโพธ คือความกังวลเล็กๆ นอยๆ ที่ขัดขวางการ
ปฏิบตั ธิ รรมไมใหวปิ ส สนาญาณเกิดขึน้
ไดโดยงาย ฯ

ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์

ิ
ปาฬปาโมกข์

กัจจายนไวยากรณ

จํานวนสูตรในกัจจายนไวยากรณ์
คัมภีรก าริกาทีแ่ ตงในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗
ไดกําหนดสูตรในกัจจายนไวยากรณวามี ๖๗๒
สูตร แบงออกเปน ๘ กัณฑ ดังนี้
๑. สนธิกณ
ั ฑ์ วาดวยการเชือ่ มคํา มี ๕๑ สูตร
๒. นามกัณฑ์ วาดวยวิภัตตินามและการ
ประกอบวิภัตตินามเปนบทนาม มี ๒๑๘ สูตร
๓. การกกัณฑ์ วาดวยอรรถของวิภัตตินาม
มี ๔๕ สูตร
๔. สมาสกัณ ฑ์ ว า ด ว ยการเชื่ อ มบทนาม
๒ บทขึ้นไปเปนบทเดียว มี ๒๘ สูตร
๕. ตัทธิตกัณฑ์ วาดวยการลงตัทธิตปจจัย
ทายบทนาม มี ๖๒ สูตร
๖. อาขยาตกัณฑ์ วาดวยวิภตั ติอาขยาตและ
การประกอบวิภัตติอาขยาตกับธาตุ เปนกิริยา
อาขยาต มี ๑๑๘ สูตร
๗.กิพพิธานกัณฑ์ วาดวยกิตกปจจัยและ
การประกอบกิตกปจ จัยกับธาตุเปนนามกิตก และ

ตอนที่ ๗

กิริยากิตก มี ๑๐๐ สูตร
๘. อุณาทิกณ
ั ฑ์ วาดวย ณุ ปจจัย เปนตน
ทีเ่ ปนบทกิตกซงึ่ สําเร็จรูปเปนบทนาม มี ๕๐ สูตร
ดังขอความวา
สนฺธิมฺหิ เอกปฺาสํ นามมฺหิ ทฺวิสตํ ภเว
อฏารสาธิกฺเจว
การเก ปฺจตาลีสํ.
สมาเส อฏวีสฺจ
ทฺวาสฏิ ตทฺธเิ ต มตํ
อฏารสสตาขฺยาเต กิเต สุตฺตสตํ ภเว.
อุณาทิมฺหิ จ ปฺาสํ สุตฺตเมตํ ปกาสิตํ
กจฺจายเนน เถเรน
ติโลกติลเกตุนา.
(การิกา ๕๑-๕๒)
“ในสนธิกัณฑมี ๕๑ สูตร ในนามกัณฑมี
๒๑๘ สูตร ในการกกัณฑมี ๔๕ สูตร ในสมาสกัณฑ
มี ๒๘ สูตร ในตัทธิตกัณฑมี ๖๒ สูตร ในอาขยาต
กัณฑมี ๑๑๘ สูตร ในกิตกกัณฑมี ๑๐๐ สูตร ใน
อุณาทิกณ
ั ฑมี ๕๐ สูตร พระกัจจายนเถระผูเ ปรียบ
ดั่งธงชัยแหงไตรโลกไดแสดงสูตรดังกลาว”
ตามขอความขางตน ทานกลาววา ในนาม
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กัณฑมี ๒๑๘ สูตร แตความจริงในนามกัณฑ ฉบับ
ปจจุบนั มี ๒๑๙ สูตร จึงมีกจั จายนสูตร ๖๗๓ สูตร
ผูเขียนเขาใจวาในสมัยทานผูแตงการิกาคงจะมี
สูตร ๒๑๘ สูตรในนามกัณฑ และมีกัจจายนสูตร
๖๗๒ สูตร ทานจึงแตงตามฉบับที่พบในสมัยนั้น
จํานวนสูตรในปทรูปสิทธิปกรณ์
อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ เที ย บสู ต รในกั จ จายน
ไวยากรณกับสูตรในปทรูปสิทธิปกรณจะพบวา
จํานวนสูตรไมตรงกัน โดยปทรูปสิทธิปกรณมสี ตู ร
ทั้งหมด ๖๘๔ สูตร ตามกัณฑเหลานี้ คือ
๑) สนธิกัณฑ มี ๕๙ สูตร
๒) นามกัณฑ มี ๒๒๓ สูตร
๓) การกกัณฑ มี ๔๗ สูตร
๔) สมาสกัณฑ มี ๓๑ สูตร
๕) ตัทธิตกัณฑ มี ๖๓ สูตร
๖) อาขยาตกัณฑ มี ๑๒๑ สูตร
๗) กิพพิธานกัณฑ มี ๑๔๐ สูตร
สาเหตุท�ที าํ ให้ จาํ นวนสูตรในคัมภีร์ท�งั สอง
แตกต่างกัน
สาเหตุ ที่ ทํ า ให จํ า นวนสู ต รที่ ก ล า วไว ใ น
ปทรูปสิทธิปกรณแตกตางกับจํานวนสูตรที่พบใน
กัจจายนไวยากรณ ก็เนื่องจากวาปทรูปสิทธิปกรณ
นํากัจจายนสู ตรมาลําดับใหมเ พื่อใหประกอบ
รูปศัพทไดงาย จึงอาจนําสูตรจากกัณฑอื่นมาไว
ในกัณฑตางๆ ตามสมควร เชน สูตรวา ทุมหฺ ิ ครุ
และ ทีโฆ จ พบในกัจจายนไวยากรณ กิตกกัณฑ
สูตร ๖๐๒ และสูตร ๖๐๓ แตปทรูปสิทธิปกรณ
นํามาไวในสนธิกณ
ั ฑ สูตร ๖ และสูตร ๗ นอกจาก
นั้น ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก ๕ ประการ คือ
๑. ปทรูปสิทธิปกรณเห็นวา อุณาทิกณ
ั ฑเปน
กัณฑยอ ยของกิตกกัณฑ จึงแบงออกเปน ๗ กัณฑ
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โดยรวมสูตรในอุณาทิกัณฑ เขาไวในกิตกกัณฑ
ดังขอความวา
สนฺธิ นามํ การกฺจ สมาโส ตทฺธติ ํ ตถา
อาขฺยาตํ กิตกํ กณฺฑา สตฺติเม รูปสิทฺธิยํ.
(รูป. ๖/๖๘๔)
“กัณฑเหลานี้ ๗ หมวดมีอยูในปทรูปสิทธิ
ปกรณ คือ สนธิกัณฑ นามกัณฑ การกกัณฑ
สมาสกัณฑ ตัทธิตกัณฑ อาขยาตกัณฑ และ
กิตกกัณฑ”
๒. การกกั ณ ฑ ใ นปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ มี สู ต ร
ที่ตั้งชื่อการก และลงวิภัตติซํ้ากับสูตรเหลานั้นที่
กลาวไวแลวในนามกัณฑ ทานกลาวซํา้ อีกในการก
กัณฑเพือ่ ใหนกั ศึกษาเรียนรูไ ดงา ย สูตรเหลานัน้ มี
ทั้งหมด ๑๕ สูตร คือ
๒.๑ ยสฺมา ทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปา
ทานํ. (กจฺ. ๒๗๑, รูป. ๘๘ + ๓๐๘)
๒.๒ ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ
สมฺปทานํ. (กจฺ. ๒๗๖, รูป. ๘๔ + ๓๐๒)
๒.๓ โยธาโร ตโมกาสํ.
(กจฺ. ๒๗๘, รูป. ๙๓ + ๓๒๐)
๒.๔ เยน วา กยิรเต ตํ กรณํ.
(กจฺ. ๒๗๙, รูป. ๘๒ + ๒๙๒)

๒.๕ ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ.

(กจฺ. ๒๘๐, รูป. ๗๕ + ๒๘๕)

๒.๖ โย กโรติ ส กตฺตา.

(กจฺ. ๒๘๑, รูป. ๗๗ + ๒๙๔)

๒.๗ ยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามี.

(กจฺ. ๒๘๓, รูป. ๙๑ + ๓๑๖)

๒.๘ ลิงฺคตฺเถ ปฐมา.

(กจฺ. ๒๘๔, รูป. ๖๕ + ๒๘๓)

๒.๙ กรเณ ตติยา.

(กจฺ. ๒๘๖, รูป. ๘๓ + ๒๙๑)

๒.๑๐ กตฺตริ จ. (กจฺ. ๒๘๘, รูป. ๗๘ + ๒๙๓)

๘๐
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๒.๑๑ สมฺปทาเน จตุตฺถี.

(กจฺ. ๒๙๓, รูป. ๘๕ + ๓๐๑)

๒.๑๒ อปาทาเน ปฺจมี.

(กจฺ. ๒๙๕, รูป. ๘๙ + ๓๐๗)

๒.๑๓ กมฺมตฺเถ ทุติยา.

(กจฺ. ๒๙๗, รูป. ๗๖ + ๒๘๔)

๒.๑๔ สามิสฺมึ ฉฏ.

(กจฺ. ๓๐๑, รูป. ๙๒ + ๓๑๕)

๒.๑๕ โอกาเส สตฺตมี.

(กจฺ. ๓๐๒, รูป. ๙๔ + ๓๑๙)

๓. ปทรู ป สิ ท ธิ ป กรณ เ ห็ น ว า บางสู ต รใน
กัจจายนไวยากรณฉบับปจจุบันไมมีความสําคัญ
อาจเปนสูตรที่ถูกเพิ่มเติมในภายหลัง จึงตัดสูตร
ดังกลาวทิ้งไปไมกลาวถึง สูตรเหลานั้นมีทั้งหมด
๕ สูตร คือ
๓.๑ โส วา (กจฺ. ๑๐๕)
๓.๒ อิตฺถิปุมนปุสกสงฺขฺยํ. (กจฺ. ๑๓๑)
๓.๓ สมาเส จ วิภาสา. (กจฺ. ๑๕๔)
๓.๔ อนฺเต นิคฺคหีตฺจ. (กจฺ. ๓๗๗)
๓.๕ อรหสกฺกาทีหิ ตุํ. (กจฺ. ๖๓๗)
๔. ปทรูปสิทธิปกรณเห็นวา สูตรบางสูตร
ในกัจจายนไวยากรณฉบับปจจุบันมีความสําคัญ
นอย ทานจึงไมไดกลาวถึงวุตติและอุทาหรณของ
สูตรเหลานัน้ เพียงเอยถึงการใชสตู รดังกลาวไวใน
กรณีที่ติดตามไปสูตรหนา หรือในกรณีที่อนุญาต
วิธที างไวยากรณอยางใดอยางหนึง่ สูตรเชนนีไ้ มมี
เลขสูตรในปทรูปสิทธิปกรณกาํ กับไว มี ๒ สูตร คือ
๔.๑ กาเล. (กจฺ. ๒๕๖)
๔.๒ สจชานํ กคา ณานุพนฺเธ. (กจฺ. ๖๔๐)
๕. ปทรูปสิทธิปกรณเห็นวา สูตรบางสูตร
มีความสําคัญในการประกอบรูปศัพท แตไมพบ
ในกัจจายนไวยากรณฉบับปจจุบัน เพราะคัมภีร
นยาสะทวงติงวาสูตรเหลานั้นไมมีประโยชน เปน

สูตรที่ถูกเติมมาภายหลัง ทานจึงนําสูตรเหลานั้น
จากคัมภีรนยาสะมาแสดงไวในปทรูปสิทธิปกรณ
สูตรเหลานั้นมี ๒ สูตร คือ
๕.๑ โอภาโว กฺวจิ โยสุ วการสฺส. (รูป. ๑๐๙)
๕.๒ ภทนฺตสฺส ภทฺทนฺต ภนฺเต. (รูป. ๑๑๑)
สูตรทั้งสองเหลานี้พบในคัมภีรนยาสะ นาม
กัณฑที่ ๔ ฉบับพมา ทําเครื่องหมายสูตรเปนอักษร
ก. และ ข. อยูหนาสูตรวา โภ เค ตุ (กจฺ. ๒๔๓)
และอยูหลังสูตรวา อการปตาทฺยนฺตานมา (กจฺ.
๒๔๔) โดยคัมภีรนยาสะกลาววา
อนนฺ ต รสุ ตฺ เ ต ตุ คฺ ค หเณเนว สิ ชฺ ฌ นโต
นิรตฺถโก เจโส, น เจโส ปุรมิ ปาโ. (นฺยาส หนา ข)
“อนึ่ง สูตรนี้ไมมีประโยชน เพราะสําเร็จ
ไดดวย ตุ ศัพท ในสูตรกอนที่อยูติดกัน (สูตรวา
โภ เค ตุ) และไมใชปาฐะเดิม”
สูตรแรกในกัจจายนไวยากรณ์
ตามขอความที่กลาวมาแลว สูตรในปทรูป
สิทธิปกรณมี ๖๘๔ สูตร เพราะมีหมายเลขสูตร
กํากับไวในปทรูปสิทธิปกรณ ฉบับบาลี และปทรูป
สิทธินสิ สัยของพมาฉบับตางๆ อยางไรก็ตาม ทีจ่ ริง
สูตรในปทรูปสิทธิปกรณควรมี ๖๘๓ สูตร โดยเวน
สูตรแรกคือ อตฺโถ อกฺขรสฺาโต (เนื้อความยอม
หมายรูไ ดดว ยอักษร) เพราะปทรูปสิทธิปกรณเห็น
วาขอความวา อตฺโถ อกฺขรสฺาโต ไมใชสูตร
ที่เปนกฎเกณฑทางไวยากรณ จึงไมควรนับเปน
สูตรแรก แตสูตรแรกคือสูตรวา อกฺขราปาทโย
เอกจตฺตาลีสํ
ตามความเห็นของปทรูปสิทธิปกรณ ประโยค
วา อตฺโถ อกฺขรสฺาโต เรียกวา อภิเธยฺยปฺปโย
ชนวากฺย คือ ประโยคแสดงประโยชนของอักษร
ซึ่งเปนเนื้อความ[ของไวยากรณ] หมายความวา
สูตรวา อตฺโถ อกฺขรสฺาโต นี้แสดงประโยชน

๖๒

ของอักษรวา ทําใหรูความหมายของศัพทตางๆ
ซึ่งนั่นก็คือ บุคคลจะเขาใจความหมายตางๆ ที่
พระพุทธเจาสื่อไดก็ตองมีความเขาใจไวยากรณ
บาลีเสียกอนนั่นเอง ดังขอความวา
ตตฺถ ชินสาสนาธิคมสฺส อกฺขรโกสลฺลมูลกตฺ
ตา ตํ สมฺปาเทตพฺพนฺติ ทสฺเสตุํ อภิเธยฺยปฺปโย
ชนวากฺยมิทมุจฺจเต. (รูป. ๑/๑)
“ประโยคแสดงประโยชนของอักษรซึ่งเปน
เนื้อความ [ของไวยากรณ] ตอไปนี้ [ขาพเจา] กลาว
ไวในคัมภีรป ทรูปสิทธินนั้ เพือ่ แสดงวา ความเขาใจ
คําสอนของพระชินเจา ตองอาศัยความเชีย่ วชาญ
ในอักษรเปนพื้นฐาน [ดังนั้น] บุคคลพึงยังความ
เชี่ยวชาญในอักษรนั้นใหถึงพรอมเถิด”
สรุปความวา ประโยควา อตฺโถ อกฺขรสฺาโต
เปนเพียงประโยคเริม่ แรก (ปุพพฺ วากฺย) ทีก่ ลาวนํา
สูตรไวกอน ยังไมนับวาเปนสูตรแรกของกัจจายน
ไวยากรณและปทรูปสิทธิปกรณ เพราะทานถือวา
สูตรตองเปนกฎหรือขอกําหนดที่บังคับใหตองมี
การปฏิบัติตาม แตคําวา อตฺโถ อกฺขรสฺาโต
ไมมีลักษณะของสูตรดังกลาว
อยางไรก็ตาม คัมภีรมุขมัตตสาระกลาววา
สูตรนี้เปนปริภาสาสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อความ
ครอบคลุมสูตรอื่นๆ ดังขอความวา
ปุพฺพวากฺยนฺติทํ สุตฺตํ วทนฺตาจริยา’ปเร
สุตฺตนามานุรูเปน
ปริภาสาติ โน มติ.
(คํานําของพาลาวตารฎีกาใหม หนา ฆ)
“อาจารยทา นอืน่ กลาวสูตรนีว้ า เปนประโยค
เริ่มแรก แตขาพเจาเห็นวาเปนปริภาสาสูตร โดย
คลอยตามชื่อสูตร”
แตผูเขียนเห็นดวยกับความเห็นของปทรูป
สิ ท ธิ ป กรณ เพราะตามหลั ก การแต ง ประโยค
ในภาษาบาลีโดยทั่วไป ประโยคที่ขึ้นตนดวยคําวา
ตตฺถ (ในบรรดา...เหลานั้น) จัดเปนประโยควิตถาระ
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คือประโยคขยายความ สวนประโยคหนาของ
ประโยคนั้นเรียกวา ประโยคสังเขปะ คือประโยค
ยอความ เมื่อตรวจสอบสูตรของกัจจายนไวยากรณ
แลวพบวา สูตรวา ตตฺโถทนฺตา สรา อฏ (ใน
บรรดาอักษรเหลานั้น อักษร ๘ เสียง มี โอ เปน
ที่สุด ชื่อวา สระ) อยูหลังสูตรวา อกฺขราปาทโย
เอกจตฺตาลีสํ (เสียงทั้งหลายมี อ เปนเบื้องตน
๔๑ เสียง ชื่อวา อักษรขางตน) ดังนั้น สูตรวา
อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ จึงควรเปนสูตรแรก
ของกัจจายนไวยากรณ เพราะเปนประโยคสังเขป
ที่อยูหนาประโยควิตถาระคือ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏ
ดวยเหตุดังกลาว สูตรวา อตฺ โ ถ อกฺ ข รสฺาโต จึงควรเปนประโยคเริ่มแรกกอนจะ
เข า สู  เ นื้ อ หาของสู ต รที่ จ ะกล า วต อ ไปในสู ต ร
วา อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ อยางไรก็ตาม
แมปทรูปสิทธิปกรณจะถือวาเปนประโยคเริม่ แรก
ไมใชสูตรแรก แตเพื่อใหจํางายจึงใสเลขสูตร
ไวใน อตฺโถ อกฺขรสฺาโต แลวนับรวมเขาใน
กัจจายนสูตร ๖๗๓ สูตร และสูตรในปทรูปสิทธิ
ปกรณ ๖๘๔ สูตร
ฉบับตอไปจะกลาวถึงสูตรบางสูตรที่คัมภีร
นยาสะเห็นวา ถูกเพิ่มเติมมาจากเดิม ไมใชปาฐะ
เกาที่พระกัจจายนะแตงไว อยางไรก็ตาม สูตร
บางสูตรเหลานั้นก็มีวิธีใชตามไวยากรณสันสกฤต
และพบตัวอยางในคัมภีรอรรถกถา ซึ่งผูเขียนจะ
วิจารณเรื่องดังกลาวตอไป

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแหงบาลี ตอนที่ ๕
ิ
ปาฬปาโมกข์

สทฺทเห ทย’ม�ฺเญสํ ตนฺวิสสฺ าสํ ตุ มา อกา
อชฺชวํ หฺยุชุโน โหติ สฐานํ ติขณ
ิ าวุธ.ํ
ควรเชือ่ นํา้ ใจ แตอยาเดิมพันกับนํา้ ใจ เพราะ
ความซื่อของคนซื่อตรง เปนอาวุธที่ดีเยี่ยมของ
คนโกง
คาถาขางตนมีคําแปลตามศัพทวา
(ปุ คฺคโล อ.บุคคล) สทฺท เห พึงเชื่อ ทยํ
ซึ่งความกรุณา (ชนานํ ของชน ท.) อฺเญสํ เหลา
อื่น ฯ (ปุคฺคโล อ.บุคคล) มา อกา อยาไดกระทํา
แลว ตนฺวสิ สฺ าสํ ซึง่ ความเชือ่ ใจในความกรุณานัน้ ฯ
หิ เพราะวา อชฺชวํ อ.ความเปนแหงคนซื่อสัตย
อุชุโน ของคนซื่อสัตย ติขิณาวุธํ เปนอาวุธอันคม
กลา สฐานํ ของคนโกง ท. (โหติ ยอมเปน) ฯ
คําอธิบายโดยย่อ
๑. คําวา สทฺทเห มาจาก สํ บทหนา + ธา
ธาตุ (ธารเณ = ทรงไว) + อ ปจจัย + เอยฺย วิภัตติ
แปลง ธา เปน ธาธา, แปลง ธ ของ ธา ตัวหนาเปน
ท, รัสสะ อา ของ ท เปน อ, แปลง ธ ของ ธา ตัว

หลังเปน ห, รัสสะ อา ของ หา เปน อ, ซอน ทฺ
เปน ทฺท, ลบนิคคหิตทาย สํ อุปสรรค และแปลง
เอยฺย วิภัตติเปน เอ ไดรูปวา สทฺทเห
โดยทัว่ ไป ธา ธาตุมคี วามหมายวา ทรงไว แต
เมื่อมี สํ อุปสรรคอยูหนาก็มีความหมายวา เชื่อ,
เชื่อถือ เพราะธาตุทั้งหลายมีอรรถมากเปนอเนก
อุปสรรคที่อยูหนาธาตุทําใหอรรถของธาตุนั้นๆ
ปรากฏชัดเจนตามฐานะ ดังขอความวา
ธสฺสุ หึสาสงฺฆาเตสุ ธา ธารทานโปสเน
นิ ตุ นฺยาเส วิ กรเณ อา อาโรเป’ภิ ภาสเน.
สํ สทฺทหนสนฺธีสุ อป อจฺฉาทเน ปริ
นิวาเส อว สวเน อนฺตโร จุ อทสฺสเน.
(ธาตฺวตฺถ. ๒๐๑-๒)
“ธสฺสุ ธาตุ ในความหมายวา เบียดเบียน และ
ประชุม [เชน ธสฺ สติ]
ธา ธาตุ ในความหมายวา ทรงไว, ให และ
เลี้ยงดู [เชน ทธาติ]
ลง นิ เปนบทหนา ใชในความหมายวา ฝง
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[เชน นิทหติ, นิเธติ]
ลง วิ เปนบทหนา ใชในความหมายวา กระทํา
[เชน วิทธาติ]
ลง อา เปนบทหนา ใชในความหมายวา
ยกขึ้น [เชน อาเธติ, สมาธิ]
ลง อภิ เปนบทหนา ใชในความหมายวา
กลาว [เชน อภิธาติ, อภิธานํ]
ลง สํ เปนบทหนา ใชในความหมายวา เชื่อ
และเชื่อมตอ [เชน สทฺทหติ, สทฺเธยฺยวจสา
อุปาสิกา, สนฺธิ]
ลง อปิ เปนบทหนา ใชในความหมายวา ปด
[เชน อปิ ธาติ, ปิ ทหติ]
ลง ปริ เปนบทหนา ใชในความหมายวา นุง
[เชน ปริทหติ]
ลง อว เปนบทหนา ใชในความหมายวา ฟง
[เชน โอทหติ, โอเธติ, โอหิตโสโต]
ลง อนฺตร เปนบทหนา เปนจุราทิคณะ ใชใน
ความหมายวา ไมเห็น [เชน อนฺตรธายติ, สา เทว
ตา อนฺตรหิตา]”
๒. คําวา ทยมฺเญสํ ตัดบทเปน ทยํ +
อฺเญสํ
คําวา ทยา เปนอิตถีลิงค สัททนีติปกรณ
(ธาตุมาลา) กลาววา ทยา ศัพทมีความหมาย ๒
ประการ คือ เมตตา หรือกรุณา ตามฐานะอันควร
ดังขอความวา
ทยาติ เมตฺตาป วุจจฺ ติ กรุณาป. ทยาปนฺโนติ
เอตฺถ หิ เมตฺตา ทยาติ. เมตฺตจิตฺตตํ อาปนฺโนติ
หิ อตฺโถ. อทยาปนฺโนติ เอตฺถ ปน กรุณา ทยาติ
วุจฺจติ. (นีติ.ธาตุ. ๑๙๑)
“เมตตาหรือกรุณา เรียกวา ทยา กลาวคือ
ในคําวา ทยาปนฺโน (ถึงความเมตตา, มีเมตตา)
นี้ เมตตาเรียกวา ทยา เปนความจริงที่มีความ
หมายวา ผูถึงเมตตาจิต แตในคําวา อทยาปนฺโน
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(ผูไมถึงความกรุณา, ผูไมมีกรุณา) นี้ กรุณาเรียก
วา ทยา”
๓. คําวา อกา มาจาก กร ธาตุ + อา หิยยัต
ตนีวิภัตติ แปลง กร เปน กา และลง อ อักษรเปน
อาคม ไดรูปวา อกา
๔. คําวา อชฺชว มาจาก อุชุ ศัพท + ณ ปจจัย
ในภาวตัทธิต แปลง อุ เปน อา, ซอน ชฺ เปน
ชฺช, รัสสะ อา เปน อ, แปลง อุ ของ ชุ เปน โอ
แลวแปลง อุ เปน อว ไดรูปวา อชฺชว คํานี้มีรูป
วิเคราะหวา
- อุชุโน ภาโว อชฺชวํ = ความเปนแหงคน
ซื่อสัตย ชื่อวา อัชชวะ (อุชุ ศัพท + ณ ปจจัยใน
ภาวตัทธิต)
๕. คําวา หฺยุชุโน ตัดบทเปน หิ + อุชุโน
๖. คําวา ติขณ
ิ าวุธ มีรูปวิเคราะหวา
- ติขณ
ิ �ฺจ ตํ อาวุธ�ฺจาติ ติขณ
ิ าวุธ ํ = อาวุธ
อันคมกลา ชือ่ วา ติขณ
ิ าวุธะ (วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส)
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล
๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ
๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโทนรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน
๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล
๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

ภาษาธรรม

สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า
นายธรรมดา

โภนฺโต สามาชิกา
สวัสดีครับ มิตรรักแฟนบาลีทุกทาน
เอตฺถนฺตเร โรโค อตีว ภยานโก โหติ.
ในชวงนี้ โรคระบาด ชางเลวรายนากลัวเสียเหลือเกิน
ตสฺมา สพฺเพ สามาชิกา สมฺมา อตฺตานํ รกฺขนฺต.ุ
จึงขอใหมิตรรักแฟนบาลีทุกทานจงดูแลตนเอง
ใหดีดวยครับ
น จิรสฺเสว มยํ ตมฺหา มุจฺจิสฺสามาติ สทฺทหามิ.
กระผมเชื่อวา อีกไมนานพวกเราจะพนจากวิกฤต
โรคระบาดนี้ไดครับ
หนฺท ทานิ มยํ ยถาปุเร ปาฬยา กถาสลฺลาป
กโรม.
เอาเถิด ตอนนี้ พวกเรามาสนทนาภาษาบาลี
เหมือนแตกอนกัน
คํากริยาน่าฉงน
เรารูดีวา คํากริยาในภาษาบาลีโดยตรงคือ

กริยาอาขยาต ซึ่งสรางมาจากสวนสําคัญ ๒ สวน
คือ ธาตุ กับ วิภัตติ (สวนปจจัย เชน วิกรณปจจัย
ถือวาเปนเพียงตัวเสริมเทานั้น)
ดวยเหตุนี้ หากทานทั้งหลายตองการจะใช
กริยาในภาษาบาลี ก็จะตองนึกถึง ธาตุ กับวิภัตติ
เปนลําดับแรก ตัวอยางเชน เวลาเราไปเทีย่ วบาน
เพื่อน กอนขึ้นบานเขา เราจะตองถอดรองเทา
กอน ในสถานการณเชนนี้ คําศัพทที่เราควรจะ
นึกถึงไดแก รองเทา ถอด สวมใส เชน ใสรองเทา
(สวมรองเทา) ถอดรองเทา ฯลฯ
อนึ่ง ในภาษาบาลีนั้น คําวา รองเทา ซึ่งเปน
คํานาม มีคําเรียก (โวหาร) อยู ๒ คํา คือ อุปาหโน
(อุปาหนา, อุปาหนํ) กับ ปาทุกา (ปาทุ) ซึ่ง
ในสวนของ อุปาหน นั้น เปนคํานามประเภท
ไตรลิงค (แมวาในคัมภีรอภิธานัปปทีปกาจะระบุ
วาเปน ๒ ลิงค แตในความเปนจริง มีตัวอยาง
การใชถึง ๓ ลิงค คือ ปุงลิงค อุปาหโน อิตถีลิงค
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อุปาหนา และนปุงสกลิงค อุปาหนํ
นั่นหมายความวา เราสามารถนํา อุปาหน
ศัพท ซึ่งลงทายดวย อะ อักษร หรือที่เรียกวา
อการันต มากระจาย (แจกคํา) ตามปุริสาทิคณะ
กัญญาทิคณะ และ จิตตาทิคณะ ไดตามอัธยาศัย
ซึ่งการนําคําไปกระจายดวยวิภัตตินาม (นามิก
วิภัตติ) เชนนี้ ในภาษาบาลีทานเรียกวา ปทมาลา
มีความสําคัญมาก นักเรียนบาลีทา นใดไมสามารถ
กระจายปทมาลานี้ได ก็ชื่อวา ยังไมรูจักคํานาม
ก็วาได (ไมใชเฉพาะแตคํานามเทานั้น แมแต
คํากริยาอาขยาต ก็ตองทําโดยทํานองเดียวกันครับ)
ดังนั้น หากเราตองการพูดบาลีเกง เบื้องตน
จะตองสามารถแจกปทมาลาทัง้ นามและอาขยาต
ใหไดคลองแคลวเสียกอน จึงจะถือวา OK ครับ
สมมุ ติ ว  า เมื่ อ เราได คํ า นามว า อุ ป าหโน
อุปาหนา อุปาหนํ แลว หรือหากไมตองการ
ใชคํานี้ เราก็สามารถเปลี่ยนเปนคําวา ปาทุ หรือ
ปาทุกา ไดครับ (ทั้ง ปาทุ และ ปาทุกา ตางก็เปน
คําศัพทประเภทอิตถีลิงค ปาทุ แจกตาม ยาคุ
สวน ปาทุกา แจกตาม กฺา)
เมื่อไดคํานามแลว เราก็มาหาคํากริยา ซึ่ง
คํากริยาที่เกี่ยวกับรองเทาที่พบบอยก็คือ กริยา
การสวมใส และ การถอด = ใสรองเทา ถอด
รองเทา
การใสรองเทา ในภาษาบาลีใช อาโรหติ,
อารุหติ (อา อุปสรรค + รุห ธาตุ + ติ วัตตมานา)
แปลวา ขึ้น = ขึ้นรองเทา = ใสรองเทา
ตัวอยาง : อุปาหนํ อาโรหติ, อุปาหนํ อารุหติ
หรือจะใชคําวา ธาเรติ ธารยติ (ทรงไว) ก็ได
เชน อุปาหนํ ธาเรติ (ทรงไวซึ่งรองเทา = สวม
รองเทา)
เราอาจจะเขียนเปนประโยคพอใหไดความ
ดังนี้วา

๘๕

อหํ วนํ คจฺฉนฺโต อุปาหนํ อาโรหามิ.
เมื่อผมจะเขาปา จึงไดสวมรองเทา
ตฺวํ อุปาหนํ อภิรหุ ิตวฺ า คจฺฉาหิ.
ทานจงใสรองเทาไป
ภิกขฺ ุ อตฺตโน สารุปฺปํ อุปาหนํ ธาเรติ.
พระภิกษุสวมรองเทาที่เหมาะสมกับสมณสารูป
หรือหากเราตองการจะใชสํานวนอื่นๆ ที่ไม
ตองใชกริยาอาขยาตก็ได เชน จะหันมาใช พหุพ
พีหิสมาส หรือ อัสสัตถิตัทธิต ก็ได เชน
อหํ สอุปาหโน วนํ คจฺฉามิ. (พหุพพีหิ.)
อหํ อุปาหนี วนํ คจฺฉามิ. (อัสสัตถิ.)
ขาพเจาใสรองเทาเขาปา
แล ว หากเราต อ งการจะพู ด ว า “ห า มใส
รองเทาเขาวัด” เราก็สามารถพูดไดหลายทาง เชน
เราอาจจะพูดวา
อุปาหนํ ธาเรตฺวา วิหารํ ปวิสติ ุํ นานุ
ฺ าตํ.
ก็ได (หรือ)
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วิหารํ ปวิสติ ุํ มา อุปาหนํ ธาเรหิ.
โปรดอยาใสรองเทาเขาวัด
เมื่ อ ใส ร องเท า แล ว ก็ ม าถึ ง คราวที่ จ ะต อ ง
ถอดรองเท้ า กั น บ า ง ซึ่ ง ธาตุ ห รื อ กริ ย าที่ นิ ย ม
นํามาใชในการถอดรองเทาก็คือ มุจธาตุ ที่เปน
รุธาทิคณะ ซึ่งหมายถึง กลุมธาตุมี รุธธาตุ เปนตน
ที่ลง อวิกรณปจจัย พรอมกับ นิคหิตขางหนา
อนึง่ มุจธาตุ ทีม่ คี วามหมายวา “ถอด” นีเ้ ปน
ไปในลักษณะการผลักไสวัตถุสงิ่ ของบางอยางออก
ใหพน จากตนเอง บางครัง้ จึงแปลวา “ปลอยออก”
หรือ “สลัดออก”
ในคัมภีรธ าตุทชี่ อื่ วา “ธาตวัตถสังคหะ” ทาน
พระอาจารยวิสุทธาจารมหาเถระ ผูรจนา ทานได
เขียนนิยามเกี่ยวกับมุจธาตุไววา
มุโจ โมกฺเข ทิ จาคิ รุ
มุโจ มุจธาตุ ทิ ทีเ่ ปนทิวาทิคณะ วตฺตติ ย่อม
เป็ นไป โมกฺเข ในการหลุดหรือพน รุ สวนที่เปน
รุธาทิคณะ วตฺตติ ยอมเปนไป จาคิ ในการปลอย,

สลัด, ถอด
ดวยเหตุนี้ เวลาที่เราจะแนะนําใครใหถอด
รองเทานั้น เราก็สามารถพูดเปนภาษาบาลีวา
ตฺวํ อุปาหนํ ปฏิมุ�จฺ าหิ. (ปฏิ + มุจ + หิ)
ตฺวํ อุปาหนํ โอมุ�จฺ าหิ. (อว + มุจ + หิ)
ตฺวํ อุปาหนํ มุ�จฺ าหิ. (มุจ + หิ)
“ทาน โปรดถอดรองเทา”
หมายเหตุ : ปฏิ และ อว (โอ) อุปสรรคใน
ปฏิมุ�จฺ าหิ และ โอมุ�จฺ าหิ พึงทราบวา ไมไดมี
ความหมายพิเศษครับ
เอาละครับ กระผมหวังวามิตรรักแฟนบาลี
คงจะใสรองเทา และถอดรองเทาดวยภาษาบาลี
เปนแลวนะครับ
สพฺเพ สามาชิกา อโรคา โหนฺตุ สุขติ า โควิด
อิติ สฺญิตา ปปฺผาสทูสนโรคโต จ มุจฺจนฺตุ.
ขอใหมิตรรักแฟนบาลีทุกทาน จงมีสุขภาพ
แข็งแรง มีความสุขกายสุขใจ และอยูร อดปลอดภัย
จากโรคระบาดโควิดครั้งนี้ดวยนะครับ

เรียนเชิญ

หากท า นสนใจ กรุ ณ าส ง บทความ หรื อ กวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน า กระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได
โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
email ดังกลาวไดเชนกัน
โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนที่ดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

วารสารโพธิ ย าลั ย ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นผู  อ  า น
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ ส ง บทความที่ ท  า นเขี ย นขึ้ น เอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหม ม าประดั บ วงการหนั ง สื อ ธรรมะในยุ ค สมั ย
ของเรา ซึ่ ง นั ก เขี ย นระดั บ คุ ณ ภาพหายากขึ้ น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิ ย าลั ย ในฐานะที่ เ ป น สื่ อ ที่ มี เ ป า หมายชั ด เจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุนใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้

่ งประวัตศ
สอ
ิ าสตร์

พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ
ตอนที่ ๑

เมื่อพุทธคยาอยูในความครอบครอง
ของคนตางศาสนา

อรชร ตงวงษ์
ั�
เจริญ

พุทธคยา สถานที่สําคัญทางศาสนาพุทธที่ชาวพุทธทั่วโลกเดินทางมาจาริกแสวงบุญ
พุทธคยาตั้งอยูในอําเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เปนที่รูจักในฐานะสถานที่ตรัสรูของ
พระศาสดาของศาสนาพุทธ ภายใตตนพระศรีมหาโพธิ์ หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ชาวพุทธ
จะเดินทางมาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยความศรัทธาในคําสอนที่พระองคทรงตรัสรู
มานานกวา ๒,๖๐๐ ป
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สังเวชนียสถานที่ระลึกถึงความเพียร
กามํ ตโจ จ นหารุ จ, อฏฐิ จ อวสิสฺสตุ,
อุปสุสฺสตุ นิสฺเสส,
สรีเร มํสโลหิตํ
น ตฺ เ ววาห สมฺ ม าสมฺ โ พธึ อปฺ ป ตฺ ว า
อิม ปลฺลงก ภินฺทิสฺสามีติ
“แมเนือ้ และเลือดจะเหือดแหงไป เหลือเพียงหนัง
เอ็น และกระดูก ก็ตามที เรายังไมบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณจักไมทําลายบัลลังกนี้”
นี้ เ ป น คํ า อธิ ษ ฐานของเจ า ชายสิ ท ธั ต ถะ
ในขณะที่ทรงออกผนวชและบําเพ็ญทุกรกิริยา
มานานกวา ๖ ป จนคนพบวาหนทางแหงการตรัสรู
ตองเดินทางสายกลาง ภายใตตนพระศรีมหาโพธิ์
ที่เงียบสงบในคืนเพ็ญเดือน ๖ ดวยสัจจอธิษฐาน
ที่ จ ะไม ลุ ก จากที่ นั่ ง หากยั ง ไม ค  น พบหนทาง
แหงการหลุดพน สุดทายในคืนนั้น พระองคทรง
บรรลุธรรม
สถานที่ แ ห ง นี้ จึ ง เป น สถานที่ ร ะลึ ก ถึ ง
ความเพี ย รขององค พ ระศาสดาที่ ท รงปฏิ บั ติ
เปนตัวอยาง ใหทุกคนไดดําเนินรอยตาม
พุทธคยาในยุครุงเรือง
พ.ศ. ๒๒๘-๒๔๐ พระเจาอโศกมหาราช
องคอัครศาสนูปถัมภกของพุทธศาสนา ไดเสด็จ

* จักไมทําลายบัลลังก = จักไมเลิกนั่งขัดสมาธิ

มาสักการะสถานที่ตรัสรู และเพื่อใหชาวพุทธ
ทั้งหลายไดระลึกถึงพระพุทธองค พระเจาอโศก
มหาราชทรงสรางถาวรวัตถุขึ้น ๔ อยาง คือ
๑. สถูปขนาดยอม เพือ่ เปนพุทธบูชา ๒. เสาอโศก
เพื่อจารึกความสําคัญของสถานที่นี้ ๓. พระแทน
วัชรอาสนใตตนพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อระลึกถึง
พระที่นั่งในการตรัสรูธรรม ๔. รั้วหินรอบตน
พระศรีมหาโพธิ์
พุ ท ธคยา จึ ง กลายสภาพจากป า มาเป น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สวยงาม และเปนศูนยรวม
ศรัทธาของชาวพุทธ
พ.ศ. ๖๗๔-๖๙๔ พระเจาหุวชิ กะ ทรงบูรณะ
ปรับปรุงสถูปใหใหญขึ้น เปนศิลปะตนแบบใน
ยุคนัน้ ทรงเรียกสถูปนีว้ า มหาโพธิวหิ าร เปนเจดีย
รูปเหลีย่ มทรงกรวย มี ๒ ชัน้ ชัน้ บนมีเจดียบ ริวาร
ทรงเดี ย วกั น อี ก ๔ องค ชั้ น ล า งประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชยั สรางจากหินแกรนิตสีดาํ
ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร
พระพุทธรูปทั้งสององคสรางในสมัยปาละ
พ.ศ. ๙๔๕-๙๕๐ หลวงจี น ฟาเหี ย นได
เดินทางมาสักการะพุทธคยา และเขียนบันทึก
บรรยายถึงความงามของเจดียพุทธคยา และ
ความศรัทธาที่มีพระภิกษุและชาวพุทธเดินทาง
มาสักการะอยางไมขาดสาย ตอมาประมาณป
พ.ศ. ๑๑๗๐ หลวงจีนเหี้ยนจึง หรือพระถังซัมจั๋ง
ไดเดินทางมาศึกษาพระไตรปฎกที่มหาวิทยาลัย
นาลันทา และไดมีโอกาสเดินทางมากราบมหา
โพธิวหิ าร ทีพ่ ทุ ธคยา ก็จดบันทึกการเดินทางและ
พรรณนาถึ ง ความศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชน
ที่ มี ต  อ สถานที่ นี้ บั น ทึ ก นี้ เป น หลั ก ฐานให
นักโบราณคดีชาวอังกฤษไดใชในการติดตามหา
สถานที่สําคัญของพุทธศาสนาในเวลาตอมา
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พระพุทธศาสนา พระสงฆ วัด วิหาร มหาวิทยาลัย
นาลันทา ถูกทําลายหมดสิ้น พุทธคยาก็ไมพน
การถู ก ทํ า ลายด ว ยเช น กั น หลั ง จากทํ า ลาย
ถาวรวัตถุแลว เติรกมุสลิมไดยกมหาโพธิวิหาร
ที่พุทธคยาใหพราหมณฮินดู นิกายมหันตดูแล
เก็บผลประโยชน เพื่อตอบแทนที่ชาวฮินดูกลุมนี้
ใหความชวยเหลือในยามศึกสงคราม
จากนั้ น พุ ท ธคยา ต น พระศรี ม หาโพธิ์
มหาโพธิวิหาร ก็ถูกทิ้งราง เสื่อมโทรมไปตาม
กาลเวลา และถูกลืมเลือน พระพุทธศาสนา
ในอินเดียก็สูญสิ้น ไมหลงเหลือวัด พระภิกษุ
และพุทธศาสนิกชนเปนเวลานานกวา ๗๐๐ ป

พุทธคยาถูกทิ้งราง
พ.ศ. ๑๑๔๓ พระเจ า ศศางกา กษั ต ริ ย 
รัฐเบงกอลนับถือศาสนาฮินดู ยกทัพมาทําลาย
พุ ท ธสถานรวมทั้ ง ที่ พุ ท ธคยาและต น พระศรี
มหาโพธิ์อยางยอยยับ แตก็ไดสิ้นพระชนมใตตน
พระศรีมหาโพธิ์ เมื่อพระเจาปูรณวรมัน กษัตริย
แควนมคธยกทัพมาตีเบงกอลและยึดพุทธคยา
คืนมาไดสําเร็จ พระองคไดบูรณะและปลูกตน
พระศรีมหาโพธิ์ขึ้นใหม ทดแทนตนเดิมในที่เดิม
ทั้งนี้ มหาโพธิวิหารใหม เอาเคาโครงแบบ
เทวลัยในศาสนาพราหมณผสมกับเจดียมหาโพธิ์
ของพุ ท ธ คื อ ยอดสถู ป ตอนกลางเป น ปรางค
ตอนลางเปนวิหาร แลวดัดแปลงมหาโพธิวิหาร
เปนเชนปจจุบัน โดยมีความมุงหมายผสมผสาน
เอกลั ก ษณ ข องพุ ท ธกั บ พราหมณ เ ข า ด ว ยกั น
เพราะสิ่งนี้คือวัฒนธรรมอินเดีย
พ.ศ. ๑๗๖๐ กองทั พ เติ รก มุ ส ลิ ม ยกทั พ
มายึดแควนมคธไดสําเร็จ ทําความหายนะแก

พ.ศ. ๒๑๓๕ เมื่ออังกฤษเขาปกครองอินเดีย
ไดมีการสํารวจโบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆ
ทั่ ว ประเทศอิ น เดี ย กลั บ พบหลั ก ฐานสํ า คั ญ ๆ
ทางศาสนาพุทธในดินแดนแหงนี้ อยางนาอัศจรรย

เซอรอเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม
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อั ง กฤษจึ ง ตั้ ง “กรมโบราณคดี อิ น เดี ย ”
(Archaeological Survey of India) ขึ้นเมื่อป
พ.ศ. ๒๔๐๔ โดยแตงตั้งเซอรอเล็กซานเดอร
คันนิ่งแฮม (Sir Alexander Cunningham)
เปนผูอ าํ นวยการกรม ออกสํารวจหาโบราณสถาน
ทั่วประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เซอรคันนิ่งแฮม ไดอาศัย
บันทึกของหลวงจีนเหี้ยนจึง เปนแผนที่ในการ
เดิ น ทางสํ า รวจไปทั่ ว อิ น เดี ย และได ค  น พบ
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ จึงไดประกาศเปนโบราณ
สถานทําการบูรณะซอมแซมตอมา นับวาทาน
เซอร คั น นิ่ ง แฮมเป น ผู  ทํ า คุ ณ ประโยชน ต  อ
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่งคนหนึ่ง
พุทธคยา ในความครอบครองของพราหมณ
พ.ศ. ๒๔๒๒ เซอร เ อ็ ด วิ น อาร โ นลด
(Sir Edwin Arnold) ไดเขียนหนังสือ ประทีป
แหงเอเชีย (The Light of Asia) โดยประพันธ
เปนบทกวีภาษาอังกฤษเลาประวัติพระพุทธเจา

ตั้ ง แต ป ระสู ติ จ นถึ ง ตรั ส รู  ด  ว ยสํ า นวนภาษาที่
สละสลวย ไดรับการยกยองวาเปนหนังสือที่ทรง
คุณคายิ่ง ทําใหหลักธรรมคําสอนของพระพุทธ
ศาสนาไดเผยแพรออกไปในหมูช าวยุโรป (ปจจุบนั
มีการแปลเปนภาษาไทยหลายสํานวน เชน แปลโดย
ภั ท ทรั ต ตา พ.ศ. ๒๔๘๐, เจ า ศั ก ดิ์ ป ระเสริ ฐ
นครจําปาศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๘๓, โรจนกร พ.ศ. ๒๔๙๒)
พ.ศ. ๒๔๓๓ เซอร เ อ็ ด วิ น อาร โ นลด
ไดเดินทางไปพุทธคยา เพื่อสักการะพระพุทธเจา
แต ก ลั บ พบสิ่ ง ที่ น  า เศร า สลดจนนํ า มาเขี ย น
เปนบทความลงหนังสือพิมพเดอะเดลี่เทเลกราฟ
" บ ร ร ด า สั ง เ ว ช นี ย ส ถ า น ๔ ตํ า บ ล
ต น พระศรี ม หาโพธิ์ ที่ พุ ท ธคยา คื อ สิ่ ง ที่ มี ค  า
และศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วทั้งเอเชีย ทําไม
หรือ เพราะวา ปจจุบันตกอยูในมือของนักบวช
พราหมณ ผูไมไดดูแลวัดเลย นอกจากวาจะถือ
เอาเปนกรรมสิทธิ์เทานั้น และพวกเขา ไดตักตวง
เอาผลประโยชน เปนอยางมาก
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นักบวชในศาสนาพราหมณทนี่ บั ถือพระศิวะ
มาถึงที่นี้ และตั้งหลักปกฐาน ณ ที่ตรงนี้ ไดเริ่ม
ครอบครองสิง่ ทีอ่ ยูร อบๆ และกอตัง้ โรงเรียนสอน
ศาสนา พวกเขามีกําลังมากจึงเขายึดครองเปน
เจาของวัดพุทธคยา เมือ่ รัฐบาล เบงกอลไดเขามา
บู ร ณะพื้ น ที่ ร อบพุ ท ธคยา ในป พ.ศ. ๒๔๒๓
(ค.ศ. ๑๘๘๐) ไดขอสวนหนึ่งของรั้วเสาหินสมัย
พระเจาอโศก จากพวกพราหมณนิกายมหันต
ซึง่ พวกเขาไดนาํ ไปสรางบาน เพือ่ นํากลับมาตัง้ ไว
ณ ทีเ่ ดิม แตพวกมหันตไมไดคนื มา และทานเซอร
อาชเลย เอเดน (Sir Ashley Eden) ผูวาการ
รั ฐ เบงกอลในขณะนั้ น ก็ ไ ม ส ามารถผลั ก ดั น
การบูรณะใหแลวเสร็จได
คุณอาจสังเกตเห็นสิง่ ทีน่ า ระทมใจ พระพุทธ
รูปสมัยโบราณไดถูกใชเปนฐานรองรับบันไดที่ทา
ตักนํ้า สระมุจลินท ใกลกับคลองชลประทาน
ข า พเจ า ได พ บชาวนาในหมู  บ  า นรอบๆ
วิ ห ารพุ ท ธคยา พวกเขาใช แ ผ น สลั ก ที่ มี ค วาม
งดงามจากวิหาร มาทําเปนขั้นบันไดของพวกเขา
ขาพเจาไดพบภาพสลักสูง ๓ ฟุต ซึ่งมีสภาพ
ดีเยี่ยม จมอยูใตกองขยะดานตะวันออกของวัง
มหันต อีกสวนหนึ่ง ติดอยูกับผนังดานตะวันออก
ของสวนมะมวงริมแมนํ้า และรั้วเสาหินพระเจา
อโศกซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ มี ค  า สู ง สุ ด ของอิ น เดี ย ซึ่ ง
ลอมวิหาร แตปจจุบันกลายเปนสวนหนึ่งของ
หองครัวพวกมหันต
สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และเป น ศู น ย ก ลางที่
ยิ่ ง ใหญ ข องศรั ท ธา ดั ง เช น นครเมกกะ และ
เยรูซาเลม (Mecca and Jerusalem) เปน
ศู น ย ก ลางศรั ท ธาของศาสนิ ก ชนนั บ ล า นคน
เมื่อขาพเจาไดพักที่โรงแรมที่พุทธคยาปสองป
ที่ผานมา ขาพเจารูสึกเศราใจที่เห็นเครื่องบูชา
สาร ท (Shraddh) ของพวกฮิ น ดู ใ นสถานที่
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ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ชนนี้ และวัตถุโบราณทีม่ คี า จํานวนมาก
หลายพันชิน้ ซึง่ จารึกดวยภาษาสันสกฤตไดถกู ทิง้
จมอยูในดิน ขาพเจาไดถามนักบวชฮินดูวา
“ขาพเจาจะขอใบโพธิจ์ ากตนพระศรีมหาโพธิ์
ที่ศักดิ์สิทธิ์ไดหรือไม”
“เจานาย จงหักเอาเทาทีค่ ณ
ุ ชอบ มันไมมคี า
อะไรสําหรับเรา” นี้เปนคําตอบจากพวกเขา
ไม มี ค วามละอายจากอาการที่ พ วกเขา
ไมสนใจใยดี ขาพเจาเก็บใบโพธิ์ ๓-๔ ใบ อยาง
เงียบๆ ซึ่งพวก พราหมณมหันตไดหักมาจาก
กิ่งบนหัวของพวกเขา และขาพเจาไดนําใบโพธิ์
ไปยังศรีลังกา เมื่อไดคัดลอกจารึกที่เปนภาษา
สันสกฤต ทีน่ นั้ (ศรีลงั กา) ขาพเจาไดพบวา ใบโพธิ์
เปนสิ่งมีคาสําหรับชาวพุทธที่ศรีลังกา ซึ่งตอนรับ
ด ว ยความกระตื อ รื อ ร น และศรั ท ธา ใบโพธิ์
ที่ขาพเจาถวาย ไดถูกนําไปที่เมืองแคนดี้ และ
ไดใสไวในผอบที่มีคาและไดรับการบูชาทุกๆ วัน
อนาคาริก ธรรมปาละ กับการทวงคืนพุทธคยา
จากบทความของเซอรเอ็ดวิน อารโนลด
ทําให อนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลงั กา ทีอ่ ทุ ศิ ตน
เพื่อพุทธศาสนา ตัดสินใจเดินทางมาพุทธคยา
เพื่ อ เห็ น ด ว ยตาตนเองพร อ มกั บ พระโกเซน
คุณรัตนะ (๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔) สิ่งที่
ทานอนาคาริกตองตกใจคือ สภาพสถานที่ตรัสรู
ของพระพุทธเจาถูกยึดครองและอยูในกรรมสิทธิ์
ของพราหมณนิกายมหันต รูปเคารพ และสิ่งที่
เปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาถูกทําลาย และ
จัดการตามใจชอบโดยไมไดคํานึงถึงความควร
หรือไมควร
“หลั ง จากขั บ รถออกมาจากคยา ๖ ไมล
(ประมาณ ๑๐ กม.) พวกเราไดมาถึงสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ภายในระยะทาง ๑ ไมล ทานสามารถ
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อนาคาริก ธรรมปาละ

เห็ น ซากปรั ก หั ก พั ง และภาพสลั ก ที่ เ สี ย หาย
เปนจํานวนมาก ที่ประตู ทางเขาวัดของพวก
มหันต ตรงหนามุข ทั้งสองดาน มีพระพุทธรูป
ปางสมาธิ แ ละปฐมเทศนาติ ด อยู  จะแกะออก
ไดอยางไร พระวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูบนบัลลังก งดงามมาก ซึ่งแผไป
ในใจของพุทธศาสนิกชนสามารถทําใหหยุดนิ่งได
ชางอัศจรรยจริงๆ ทันใดนั้นเอง ขาพเจาไดมา
นมั ส การพระพุ ท ธรู ป ช า งน า ปลื้ ม อะไรเช น นี้
เมื่อข า พเจ า จรดหนาผาก ณ แทน วัชรอาสน
แรงกระตุ  น อย า งฉั บ พลั น ก็ เ กิ ด ขึ้ น ในใจ
แรงกระตุนดังกลาวนั้นกระตุนใหขาพเจาหยุดอยู
ที่ นี่ และดู แ ลรั ก ษาพุ ท ธสถานอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
อันเปนสถานที่ตั้งแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่ง
เจาชายศากยะสิงหะ (พระสิทธัตถะ) ไดประทับ
ตรัสรู และเปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อยางไมมีที่
แหงใดในโลกมาเทียมเทานี้

เมื่อมีแรงบันดาลใจ ขาพเจาถามทานโกเซน
คุณรัตนะวา ทานจะรวมมือกับขาพเจาหรือไม
และทานไดตอบตกลงอยางเต็มใจ และมากไป
กว า นั้ น ท า นเองก็ มี ค วามคิ ด เช น เดี ย วกั น
เราทั้งสองสัญญากันอยางลูกผูชายวา พวกเรา
จะพักอยูที่นี้ จนกระทั่งมีพระสงฆบางรูปมาดูแล
สถานที่แหงนี้ ”
ปฏิ บั ติ ก ารทวงคื น พุ ท ธคยา จึ ง เกิ ด ขึ้ น
ณ วินาทีนั้น
การที่ จ ะได พุ ท ธคยาคื น จากพราหมณ
ผูครอบครองมานานกวา ๗๐๐ ป ไมใชของงาย
ทานอนาคาริก ธรรมปาละ ตองเสียทั้งทรัพยสิน
และเกือบเอาชีวติ ไมรอด มาติดตามตอนตอไปวา
ท า นจะสามารถทวงพุ ท ธคยาคื น มาเป น ของ
ชาวพุทธไดดวยวิธีใด มีใครบางรวมชวยเหลือ
และนานเทาใดกวาพุทธคยาจะไดกลับมาเปน
พุทธสถานของชาวพุทธ อีกครั้งหนึ่ง

อนาคาริก ธรรมปาละ สักการะแทนวัชรอาสน
ณ พุทธคยา
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อางอิง
๑ พระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ), จดหมายเลาเรื่องอนาคาริกธรรมปาละ. กรุงเทพ 2543 ธรรมสาสนชาวพุทธ
๒ พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพ :
บริษัทพิมพสวย จํากัด, 2546
๓ พระมหาบุญไทย ปุญญมโน เรียบเรียง, อนาคาริกธรรมปาละ : ผูฟนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคใหม, พิมพเผยแผ
ครั้งแรกในวารสาร «ปญญา»
๔ http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=15551
๕ http://www.cybervanaram.net/25-50-08-07-04-2010-97/13-37-43-14-17-12-2009?showall
๖ http://www.buddhanet.net/bodh_gaya/
๗ http://www.watthaibuddhagaya935.com/historybuddhagaya.html
๘ https://www.banmuang.co.th/news/inter/84993
ชาวพุทธเศรา! ตนพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโคน ศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย พระมหาบุญโฮม สุราษฎรธานี
๙ รูป มาจาก เว็บ https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/travel/anagarika-dharmapalathe-revered-buddhist-revivalist-and-writer-of-the-20th-century.html

ผู ้ประพันธ์ พระมหาวิสท
ุ ธิ ฐานากโร
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• พฤษภาคม คืนสําคัญ พระจันทรจา
ฉันนั่งมองหนาตางอยางเดียวดาย
• ไดยินเสียงเพียงเพลงเปลงเสียงพรอม
ฉันเขาใจไดยินดวยวิญญาณ
ในเสียงนั้นกลาวนําเรื่องกําเนิด
ธรรมดา สามัญ ตามครรลอง
แตมนุษยผูประเสริฐเกิดมาแลว
มุงทางดีมีธรรมประจําใจ
เกิดเพื่อกอปรปญญาพาฝกฝน
เพื่อผูอื่นแนวนําโดยจําเนียร
• ฉันนิ่งนั่งฟงเสียงเพียงพินิจ
มีกี่ครั้งนั่งมองจันทรผองเพ็ญ
ในสําเนียงลํานําบอกรําลึก
ผลของความพยายามงามงอกเงย
ชีวิตซึ่งถึงปญญาคาสูงสุด
เขาถึงแกนแกนงามตามอางอิง
ใครหนอชางพากเพียรเขียนเพลงรอง
แตเหมือนตื่นในหลับเปนกลับกัน
• แลวพลันเหงาเศราหมองเหมือนรองไห
วาชีวินสิ้นไปเหมือนใจโจน
เมื่อมนุษยทั้งมวลลวนตองจาก
ชนมาชีพประเทืองเรืองโลกา
เพลงสดับรีบทํานําประโยชน
วันวิสาสําคัญกับวันวัย
• ฉันจึงนอมประนมมือดวยซื่อสัตย
พอฉันมอง “พุทธะ” ผานพระจันทร

วันวิสาขสุขสันตแสงจันทรฉาย
ไดกลิ่นคลายเย็นฉํ่าหอมกํายาน
วากราบนอมคํานับในศัพทสาร
เกิดบันดาลสุขลํ้าทวงทํานอง
วาการเกิดพันธุเผาแหงเราผอง
ก็สอดคลองกันอยูทุกผูไป
ยอมแนแนวหมายมั่นไมหวั่นไหว
จังหวะใดลําบากก็พากเพียร
ใชเพื่อตนแตหวังตั้งเสถียร
เกิดเพื่อเปลี่ยนเปลื้องโศกใหโลกเย็น
เหมือนใกลชิดสันติสุขเปลื้องทุกขเข็ญ
จะงามเดนเทาคืนนี้ไมมีเลย
ผานการฝกก็รูยิ่งทุกสิ่งเผย
อาจอางเอยคืนนั้นสําคัญจริง
ยิ่งไดหยุดเปลือกสุขเสียทุกสิ่ง
แลวมอบสิ่งดีตอเกื้อกอพลัน
ทวงทํานองเหมือนกับฉันหลับฝน
เพลงประพันธกลาวกลอนดวยออนโยน
เหมือนหัวใจขาดหวงจากหวงโหน
แตยังโชนแสงผองสองปญญา
เหลือสิ่งฝากเลิศลวนยามหวนหา
เหมือนจันทราประเทืองเรืองจิตใจ
เวนทางโทษพลั้งผิดคิดแกไข
ที่จะใชหลักธรรมเห็นสําคัญ
ปรมัตถธรรมแทไมแปรผัน
นํ้าตาพลัน ไหลอาบ ซาบซึ้งใจ
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วัดจากแดงไดรวมดําเนินงานในคณะทํางาน
ดานการจัดการขยะ ภายใตโครงการ Our Khung
Bangkachao (คุงบางกะเจาของเรา) ในการจัดตั้ง
ต น แบบศู น ย ก ารจั ด การขยะแบบครบวงจร ทั้ ง
ขยะอินทรียและขยะ Recycle (รีไซเคิล) จากการ
ดําเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๖๓ ทีผ่ า นมา สามารถ
รวบรวมและจัดการขยะไดกวา ๑๓๓ ตัน และมี
คณะศึกษาดูงานและเขาอบรมดานการจัดการขยะ
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการ
ศึกษา จํานวนกวา ๑๐,๒๔๐ คน
ในการศึกษาปรับปรุงและนํามาใชในดานตางๆ
ไดมกี ารพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑจากขวด PET หรือ
ขวดพลาสติกทีใ่ ชแลว แปรรูปผลิตภัณฑเปนชุด PPE
เพื่อพระสงฆไดมีชุดปองกันเชื้อไวรัสในการทํางาน
ดานศาสนสงเคราะห/สาธารณสงเคราะห และยัง
จัดทําชุด PPE เพือ่ สัปเหรอ และชาวบานทีข่ บั ซาเลง
พนักงานเก็บขยะ เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน
การจัดการขยะ และสรางความเขาใจในการสราง
มูลคาใหกับขยะ ตามแนวทาง Circular Economy
(ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) จึงไดนําไปสูการเสนอ

โครงการ “แยกขวด สูภัยโควิด” โดยโครงการนี้
ทางวัดจากแดง มีจุดประสงคใหชุมชนวัดจากแดงที่
ชวยงานดานสิ่งแวดลอมของวัด ชวยกันผลิตชุด PPE
เพื่อสงเคราะหพระสงฆ สามเณร สูภัยโควิด-19
จํ า นวน ๑๐,๐๐๐ ชุ ด ซึ่ ง เป น ที่ น  า ยิ น ดี ที่ ไ ด รั บ
การสนับสนุนอุปถัมภการผลิตนี้ จากหลายฝายเชน
กลุม เซ็นทรัล บริษทั ปตท.จีซี ท็อปสซปุ เปอรมารเก็ต
กลุม บริษทั สยามจตุจกั รจํากัด บริษทั ซิลเวอร ซี เอ็ก
โซติกเลเธอร จํากัด แบรนด Suvimol, SVM, Rough
Cut, MeiMei, Tiny Tart, ร้ าน Kanom รวมทั้งเอกชน
อืน่ ๆ ทีส่ นใจ และเห็นความสําคัญของงานรักษา ดูแล
สิ่งแวดลอม รวมกับวัดจากแดงมาโดยตลอด
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วัดจากแดง และองคกรตางๆ ที่รวมมือในครั้งนี้
เล็งเห็ น ว า การคั ด แยกขยะและการแปรรูปขยะ
จะสามารถช ว ยจั ด การป ญ หาขยะได อ ย า งครบ
วงจร ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนดวย เทากับ
ไดเปนประโยชนถึงสองอยางในเวลาเดียวกัน อีก
ทั้งยังมีประโยชนที่มองไมเห็นเปนรูปธรรม นั่นคือ
การปลูกจิตสํานึกใหประชาชนเล็งเห็นวา วัสดุตางๆ
ที่จะทิ้งเปนขยะ สามารถนํามาใชใหเกิดคุณคาไดอีก
ในชวงหลายเดือนที่ผานมา ตัวเลขผูติดโควิด
มีจํานวนสูงขึ้นเปนทวีคูณอยางนาเปนหวง ทางวัด
มิไดนิ่งนอนใจ นอกจากการดูแลเรื่องสุขอนามัย
ใหแกพระสงฆ และเจาหนาที่ภายในวัดจากแดงแลว
ทางวัดยังไดรวมมือกับชุมชน ให้ ความรู้ชาวบ้ านใน
การปลูกต้ นฟ้ าทะลายโจร และเมื่อตนป ก็ไดจัด
กิจกรรมรณรงค์การปลูกต้ นกระชายขาว ซึ่งทางวัด
ไดมีอาสาสมัครมาชวยเย็บถุงจากวัสดุที่ทางวัดผลิต
ขึ้นจากขวดพลาสติกเพื่อปลูกตนไม และยังไดแจก
หัวกระชายมากมายทีไ่ ดมาจากการบริจาคของหลาย
ฝาย เพื่อนํามาใหชาวบานปลูก ตลอดจนแนะนํา
การนําหัวกระชายมาทําเปนนํ้าสมุนไพร สําหรับดื่ม
และใชในการปรุงอาหาร
มาถึงเรื�องอาหารต้ านโควิด วัดจากแดงเล็งเห็น
ถึงความจําเปนที่จะตองมีกองสนับสนุนชวยเหลือ
เรือ่ งอาหารตานโควิด เพือ่ แจกจายไปยังโรงพยาบาล
สนาม หรือจุดกักตัวผูที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด
ที่มาพักพิงในจุดตางๆ ภายในบริเวณคุงบางกะเจา
วัดจากแดงจึงไดรวมมือกับหลายหนวยงาน ชวยกัน
ผลิ ต อาหารต า นโควิ ด เพื่ อ นํ า ไปแจกจ า ยแก ศู น ย
กักตัวในรัศมีใกลเคียง เมนูอาหารที่สําคัญคือสมตํา
ที่ปราศจากผงชูรส และเต็มไปดวยสมุนไพรไทย
พวกหอม กระเทียม พริก มะนาว ผิวมะกรูด โดย
บริษัท ปตท. ได้ มอบกุ้งแห้ ง ๑๐๐ กิโลกรัม เพื่อให
เจาหนาที่ และชาวชุมชนวัดจากแดงชวยกันทําเมนู
“สมตําลํา้ คุณคาอาหาร เพิม่ ปริมาณสมุนไพร” ทุกวัน
และยังมีมะขามปอมยํา ซึ่งมะขามปอมเปนผลไมที่

อุดมดวยวิตามินซี เพื่อเพิ่มภูมิตานทานในรางกาย
ไปแจกจายแกผูที่อยูในกลุมเสี่ยงดวย
วั ด จากแดงยั ง ได รั บความร วมมื อ จากชมรม
สมุนไพรไทย ชวยแนะนําสมุนไพรเพือ่ นํามาตมและ
ใชในการสูดดมเพือ่ ใหจมูกโลง โดยทางชมรมไดมอบ
สมุนไพรแกทางวัดเพื่อแจกจายใหแกสถานกักตัว
ผูเริ่มติดโควิดเปนตน พรอมกับหมอตมที่มีผูบริจาค
มา และทางวั ด ได ม อบหมายให เ จ า หน า ที่ จั ด หา
อุปกรณ และใหชางของวัดดัดแปลงมาใชในการตม
สมุนไพรและสูดดม สามารถใชเวลา ๑๕ นาทีตอ ครัง้
ตอคน วันละสองครั้ง เชา-เย็น หรือครั้งเดียวก็เพียงพอ
และแบงปนไปยังคนตอไป ซึ่งหมอตมนี้จะมีนํ้าสมุนไพร
เดือดอยูตลอดวัน ทางวัดจะนําหมอตมสมุนไพรนี้
ไปมอบตามสถานที่กักตัว ใหผูที่เริ่มติดโควิด ที่มี
นํ้ามูกและหายใจไมสะดวก เมื่อไดนําไปทดลองใช
แลว ไดผลดี ทําใหผูปวยหายใจไดดีขึ้น จมูกโลง
รับออกซิเจนไดมากขึน้ หมอตมสมุนไพรทีท่ าํ ในครัง้ นี้
มีจํานวน ๑,๐๐๐ ใบ ไดรับการสนับสนุนจากชมรม
ใฝ่ ธรรมวันพุธ และผูมีจิตศรัทธาทั่วไป ขณะนี้มี
ผูส นใจหมอตมนีม้ าก คาดวาอีกสักระยะหนึง่ หมอตม
นี้จะเสร็จเรียบรอย และใชการไดอยางเพียงพอ
ในราคายอมเยา

นอมคุณคาวิสาขะ
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

โพธิยาลัยลํ้าเลิศประเสริฐแลว
เห็นนิพพานเปาหมายของชีวิต

โพธิธรรมนําแกวสูกลางจิต
เพียรสะสมหนวยกิตแหงนิพพาน

วันสําคัญพุทธศาสนานั้นหรือ
แตเอาจริงแบบพระองคผูทรงญาณ

ทุกวันคือสําคัญไมฝนหวาน
ปลูกตนไมริมสายธารแหงพุทธะ

วันประสูติราชกุมารผานมาสู
ประกาศสิ่ง เลิศลํ้า คือธรรมะ

โลกแหงการ ตรัสรู เสียสละ
ถึงสุดทายพุทธะปรินิพพาน

ในวันเพ็ญเดือนหก-หายากยิ่ง
พระผูรูพระผูตื่นพระผูเบิกบาน

มีความจริงยืนยันกัลปาวสาน
พระผูผาน พระผูพน วังวนวัฏฏ

มวลมนุษยหนักหนวงดวยบวงบาป มีคาวคราบ ราคี ที่ของขัด
มีความชอบความชังรุงรังรัด
ก็สละสลัดใหหลุดเชนพุทธองค
เถอะพากเพียรเรียนพุทธมิหยุดยั้ง โถมพลัง ละโลด โลภ โกรธ หลง
แมเหนียวหนืดฝดฝนกลืนไมลง
ความมัน่ คง ตัดกิเลส ดวยเจตนา
เพราะมีองคพระสัมพุทธพิสุทธิ์ลํ้า เปนผูนําแนวเนื่องอยูเบื้องหนา
มีจํานวนเกินเม็ดทรายสายธารา
พระนําพาพนกิเลสวิเศษแลว
วิชาพุทธสุดประเสริฐกําเนิดพระ
นําพนทุกขสุกสกาววับวาวแวว

เรียนลดละราคินทุกถิ่นแถว
ผูพราวแพรวพริ้งเพริศกําเนิดพระ

เราเรียนเถิดเรียนพุทธไมหยุดอยู
เปนผูถึง ที่สุด โลกุตระ

เปนผูรู และผูบรรลุ สาธุสะ
เปนผูพิชิต ชัยชนะ นิรันดรเทอญ

 ปุจฉา-วิสัชนา : คําถามเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน
 ปฐมเทศนาที่สารนาถ : ธรรมกถาวาดวยปฐมเทศนา
 คําบรรยายเฉพาะตัวพระสูตร : ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 เรื่องนารูในพระไตรปฎก : พระพุทธเจา ๒๙ พระองค
 ชวนอานหนังสือ : พุทธประวัติจากพระโอษฐ
 มองตางมุม : ภาษาบาลีเปนภาษาของพระพุทธเจา
 พระเมธีวัชรโสภณ
 ประโยชนตน - ประโยชนทาน
 พระธรรมเทศนา : ใหโอกาสพุทธธรรมบาง
 ชวนคิด ชวนพินิจ : เจอทุกข พบธรรม
ขอคิดจากสังเวชนียสถาน

 เลาเรื่องในประวัติศาสตร : ความเปนมาของ
ตนพระศรีมหาโพธิ์
 ชวนปลูกตนไม : วันวิสาขบูชา วันตนไมแหงชาติ
 สิ่งแวดลอม : โครงการ “Care the Whale”
 ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : กัจจายนไวยากรณ (ตอนที่ ๗)
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแหงบาลี (ตอนที่ ๕)
 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาพระพุทธเจา
 สองประวัติศาสตร : พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ
 คืนวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔
 ใตฟาวัดจากแดง (รายงานกิจกรรม) มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๔
 นอมคุณคาวิสาขะ

