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หลุดพ้นด้วยตนเอง พ. กิ่งโพธิ์

 จากปราสาทสามฤดูสูแผนดิน

จากทรัพยสินกายกองที่มองเห็น

จากความพรั่งพรอมสูบําเพ็ญ

จากเรารอนสูรมเย็นจิตวิญญาณ
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   กราบพระพุทธผุดผองผูสองโลก

พระผูหยุด วิปโยค ทุกหยอมหญา

พระผูเปนแบบอยางสรางปญญา

พระผูพา หลุดพน ดวยตนเอง.

   วันวิสาขบูชากับปาไม

พระประสูติสดใสบริสุทธิ์
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โคนตนโพธิ์พุทธคยาอันยิ่งใหญ

พระพุทธเจาในอดีตพระองคใด

ลวนตรัสรู โคนไม ขับไลมาร

   พระพุทธเจาปรินิพพานผานพน

อยูโคนตน มิ่งไม แผไพศาล
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เจตจํานง ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง

   คือการนั่ง การนอน ในที่สงัด

ผูปฏิบัติ ธรรมถูก จะปลูกฝง

ตามแบบอยางพุทธองคทรงพลัง

พระโพธิญาณ ลึกหยั่ง รูยากเย็น
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ประจําเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วิสาขบูชา ๒๕๖๕
พุทธ : ศักยภาพสูงสุดของมนุษยชาติ

ขึ้นปที่ ๘  ฉบับที่ ๖๖
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 เปนอีกครั้งหน่ึงที่คณะผู จัดทํามีความภูมิใจ
เปนอยางย่ิงท่ีไดทําวารสารฉบับนี้เปนพุทธบูชา 
เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวพุทธเราถือวาเปน
วันสําคัญสูงสุดในพุทธศาสนา เราจัดเตรียมเนื้อหา
ที่มีความพิเศษเปนอยางยิ่ง สําหรับวารสารเลมนี้
โดยเฉพาะ 
 เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือ พระมหากรุณา-
ธิคุณของพระพุทธเจา ซึ่งทาน สมณะเพาะพุทธ 
จันทเสฏโฐ ไดบรรยายไว ณ สํานักพิมพธรรมสภา 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานรําลึก 
๑๑๑ ป พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
เปนปาฐกถาที่มีเนื้อหาลึกซ้ึงแตเขาใจงาย ที่สําคัญ
ไปกวาน้ัน ปาฐกถาน้ีไดทาํใหพวกเราหวนราํลกึนกึถงึ
หลวงพอปญญานันทะ ผูซึ่งมีความรักและเคารพ
ในองคพระศาสดาอยางสูงสุด ครั้งหนึ่ง ทานเคย
ตอบคําถามญาติโยมที่มาพบ วาทําไมทานจึงบวช
ไดนานไมคิดลาสิกขา ทานตอบวา เพราะอาตมา
รักพระพุทธเจา รักอยางหมดหัวใจไมมีขอสงสัย และ
คิดเสมอวา อยากจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ของทานดวยการเปนพทุธสาวกทีด่ ีรกัษาพระศาสนา
ดวยชีวิต 
 บทความอีกเรื่องหน่ึงที่อยากแนะนําใหอาน
คือ พระนางสิริมหามายา ซึ่งเปนคัมภีรภาษาพมา
ปริวรรตและแปลโดย อาจารยจํารูญ ธรรมดา เปน
เรื่องที่ยังไมเคยเผยแพรเปนภาษาไทยมากอนเลย 
นับเปนความโชคดีของคนไทยใน พ.ศ. นี้ ที่จะไดอาน
คัมภีรเรื่องน้ี ซ่ึงเปนเรื่องราวของพระนางสิริมหา-
มายา พุทธมารดา โดยละเอียด ความหนาฉบับภาษา
บาลี ๒๐๐ หนา ฉบับที่จะตีพิมพในวารสารนี้ มีสวน
ที่เปนคําแปลภาษาไทยควบคูกับภาษาบาลีดวย เพื่อ
ใหนักศึกษาบาลีชาวไทยไดเรียนรู ในวิธีการแปล 
ของผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีและพระไตรปฎกซึ�งเป็น
ธัมมาจริยะ 

 อีกเรื่ องหนึ่ งที่ภูมิ ใจนํา เสนอคือ สารคดี
ประวัติศาสตรเร่ือง สมณศาสนของพระธรรมสาระ
ถงึคณะสงฆธรรมยุติกนกิาย ซึง่เปนเอกสารท่ีไมเคย
เผยแพรในประเทศไทยมากอนอีกเชนกัน วิเทศทัยย
ผูเรียบเรียงสารคดีชุดนี้ ไดไปพบตนฉบับเอกสารเรื่อง
น้ีจากประเทศศรีลังกา มีขอความเปนภาษาบาลีที่
เขียนดวยอักษรสิงหล ซึ่งยุ งยากและซับซอนมาก 
ตองมาปริวรรตเปนอักษรไทย และไดทานปาฬปาโมกข
ชวยกรุณาถอดความใหตามที่ถอดได เพราะวา
เอกสารนั้น มีขอความที่เขาใจยาก อาจจะเปนคําผิด
หรือเขียนผิด ซึ่งไมอาจจะคาดเดาได เพราะเปน
เอกสารสําคัญ จึงแปลความเทาที่แปลได เอกสาร
ชิ้นนี้มีความสําคัญในระดับประวัติศาสตรของชาติ 
เพราะพระภิกษุฝายไทยผู เขียนจดหมายตอบคือ 
พระวชิรญาณภิกขุ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔) 
 บทความพเิศษในฉบับน้ี ไดแกเรือ่ง พระพทุธเจา
ในจอ ตอน ๒ สัมภาษณและเรียบเรียงโดย 
ปณณบุญเจริญ อดีตข าราชการกระทรวงการ
ตางประเทศผูทรงคุณวุฒิ เปนบทความสืบเนื่องมา
จากเรื่อง พระพุทธเจาในจอ ซึ่งตีพิมพในวารสาร
โพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๖ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเน้ือหา
กลาวถงึดาราภาพยนตรชาวอนิเดยี กากนั มาลกิ ทีไ่ด
รบับทเจาชายสทิธตัถะในภาพยนตรเรือ่ง ศรสีทิธัตถะ
โคตะมะ (Sri Siddhartha Gautama) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ค.ศ. 2013) โดยทีมงานผูสรางชาวศรีลังกา เปน
พุทธประวัติท่ีเท่ียงตรงท่ีสดุตามพระไตรปฎก มคีวาม
ประณีตละเอียดออน เฉพาะบทภาพยนตรใชเวลา
เขียนถึง ๖ ป และมีการคัดเลือกผูแสดงจากดารา
นักแสดงกวา ๓๐๐ คน ทําใหไดนายกากัน มาลิก 
มารับบทนี้ และเขาก็มีความต่ืนเตนที่จะไดแสดง
บทเจาชายสิทธัตถะ จึงไดมีการเตรียมตัวอยางดี 
ไดศึกษาคนควาเก่ียวกับพุทธประวัติและคําสอน
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ของพระพุทธเจา จนมีความประทับใจอยางมาก 
ภาพยนตรเรือ่งน้ี ไดรบัรางวลัจากสหประชาชาต ิและ
ไดรับการฉายไปทั่วโลก ในที่สุด นายกากันไดเปลี่ยน
ศาสนาจากฮินดูมาเปนพุทธโดยสมบูรณ ที่กลาว
เชนนี้ เพราะภายหลังเขาไดมาอุปสมบทเปนพระ
ภกิษใุนประเทศไทย และครองเพศบรรพชิตนานกวา 
๓ เดือน ระหวางนั้น เขาไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติ
ธรรมดวยความสนใจ ใสใจ เพื่อเตรียมตัวไปเผยแผ
ความรูนั้นในประเทศอินเดียตอไป ดวยเหตุนี้ จึงเกิด
บทความ พระพทุธเจาในจอ ตอน ๒ ขึน้มา มีเนือ้หา
นาสนใจตั้งแตตนจนจบ 
 คอลมันส่ิงแวดลอมฉบบันีก้น็าสนใจมาก ผูเขยีน 
พันธุรพี นพรัมภา ไดรวบรวมความรูเก่ียวกับ เรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย มาเลาไวในบทความนี้อยาง
ละเอียด เปนบทความท่ีใหขอมูลอันเปนประโยชน
มากในเรื่องสิ่งแวดลอมสําหรับปจจุบัน ในขณะที่
นํ้ามันมีราคาสูงขึ้นทุกวัน ดวยเหตุจากสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน ฯลฯ เมื่อคานํ้ามันพุงสูงขึ้น คาไฟฟาก็
ขึน้ตาม ทําใหประชาชนเดือดรอนเปนอยางมาก การ
ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนวิธีแกปญหาไดทางหนึ่ง
ที่ทําไดงาย และเสียคาใชจายลดนอยลงกวาในอดีต 
ติดตั้งก็งาย ใชไดทุกหนทุกแหงที่มีแสงอาทิตย 
 วารสารโพธยิาลยัฉบบัวสิาขบชูา ๒๕๖๕ ฉบบัท่ี
ทานถืออยูในมือเลมนี้ เปนผลงานอีกช้ินหนึ่งที่คณะ
ผู จัดทํามีความภูมิใจ ขอเชิญชวนทานผู อ านได
พิจารณาดูเพื่อจะไดรูคําตอบวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น 

คณะผูจัดทํา



พระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) 

ตอนท่ี ๑

ธรรมะวชิาการ

สัพพัตถก เมตตา

ความหมายของคําวา ปาริหาริยกรรมฐาน

จตฺตาฬสาย ปน กมฺมฏาเนสุ ยํ ยสฺส 
จริยานุกุลํ ตํ ตสฺส นิจฺจํ ปริหริตพฺพตฺตา 
อุปริมสฺส จ ภาวนากมฺมสฺส ปทฏฐานตฺตา 
ปาริหาริยกมฺมฏฐานนฺติ วุจฺจติ. (วิ. ม. ขอ ๔๒)

 สวนในกรรมฐาน ๔๐ ประการ กรรมฐานใด 
ที่อนุกูลแกจริยาของพระโยคีใด กรรมฐานนั้น 
เรียกวา ปาริหาริยกรรมฐาน เพราะเปนกรรมฐาน
อันพระโยคีนั้นพึงบริหาร คือพึงประกอบเนืองๆ 
เปนนิตย ตลอดสรรพกาล ไมมีระหวาง ไมใช
ประกอบเนืองๆ ในกาลหนึ่งเทานั้น เหมือนอยาง 
สพัพตัถกกรรมฐาน (สพพฺตถฺกกมมฺฏาน ํวยิ เอกทาว 
อนนยุุชฺติวฺา. - มหาฎกีา)  และเพราะเปนกรรมฐาน
ที่เปนเหตุใกล แกภาวนากรรมที่เปนสวนเบื้องบน
ดวย 

เมตตาพรหมวิหาร

 วธิีเจรญิเมตตาพรหมวหิารปาริหาริยกรรมฐาน 

อันทานผูปรารถนาเพื่อการพนไปจากความโกรธ
และสังสารวัฏฏ ดวยเมตตาสมาธิเปนเหตุ พึงสดับ 
ดังตอไปนี้คือ 

ความหมายของคําวา เมตตาพรหมวิหาร

 ความเปนพรหมวหิาร เพราะอรรถวา เปนวหิาร
อันประเสริฐ (เสฏ) เพราะอรรถวา เปนวิหารของ
บุคคลผูเสมอกับบุคคลผูปราศจากโทษ (นิทฺโทส)
 คําวา พรหมวิหาร มีวจนัตถะวา พฺรหฺมาโน 
วิหาราติ พฺรหฺมวิหารา (วิ เสสปุพพปทกัมม-
ธารยสมาส) ชื่อวา พรหมวิหาร เพราะอรรถวา 
ธรรมเปนเครื่องอยูอันประเสริฐ  อธิบายวาธรรม
เปนเครื่องอยูอันประเสริฐ เพราะความเปนสัมมา
ปฏิบัติในสัตวทั้งหลาย เปนความจริงวาพรหมวิหาร
ทั้ง ๔ มีเมตตา เปนตนเหลานี้ เปนสัมมาปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกสัตวอื่น โดยนัยเปนตนวา 
“สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ” - สัตวทั้งหลายทั้งปวง 
จงเปนผูถึงสุขเถิด” ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้ง ๔ 
มีเมตตาเปนตนเหลานี้  จึงชื่อว า พรหมวิหาร 
สวนกรรมฐานอื่นนอกนี้ มีกสิณ เปนตน เปนเพียง
สัมมาปฏิบัติ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนเอง เพราะ

ปารหิารยิกรรมฐาน



เหตุนั้น จึงไมชื่อวา พรหมวิหาร 
 อีกนัยหนึ่ง พรหมวิหาร มีวจนัตถะวา พฺรหฺมา 
วิยาติ พฺรหฺมา (ณ ปจจัยในอุปมาตัทธิต)  พฺรหฺมานํ 
วิหารา พฺรหฺมวิหารา (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) ธรรม
เปนเครื่องอยูของบุคคลผูเสมอกับอุปปตติพรหม 
หรือมหาโพธิสัตวพรหม อธิบายวาเหมือนอยาง
อุปปตติพรหมทั้งหลายเปนผูมีจิตปราศจากโทษ 
คือนิวรณ ดวยฌานภาวนาในโลกนี้ อุบัติในพรหม
โลก เปนผูมีจิตปราศจากนิวรณทีเดียว อยูตลอด
อายุในพรหมโลกนั้น ฉันใด พระโยคีท้ังหลาย
ผูประกอบพรอมดวยวิหารธรรมทั้งหลายเหลานี้ 
ก็เปนผูเสมอกับอุปปตติพรหมทีเดียว เพราะเปน
ผูมีจิตที่ปราศจากโทษ คือนิวรณ เสมอกับอุปปตติ
พรหมนั้นอยู  ฉันนั้น หรือมหาสัตวทั้งหลาย คือ
พระมหาโพธิสัตวทั้งหลาย ผู มีคุณงอกงามดวย
อํานาจการใหบริบูรณแหงธรรมท้ังหลาย ท่ีสราง
ความเปนพระพุทธเจา มีทานบารมี เปนตน อันเปน
เหตุแหงพุทธคุณทั้งสิ้น 
 จริงทีเดียว พระมหาโพธิสัตวทั้งหลายเหลานั้น 
ชือ่วา เปนผูมจีติปราศจากโทษ อยูโดยการแสวงหา
ประโยชนเก้ือกูลแกสัตวทั้งหลายทั้งปวงดวยเมตตา 
โดยการนําออกไปซ่ึงสิ่งที่ไมมีประโยชนเกื้อกูลแก
สัตวทั้งหลายทั้งปวงดวยกรุณา โดยการบันเทิงตอ
สมบัติของสัตวท้ังหลายทั้งปวงดวยมุทิตา และโดย
การเวนการถึงอคติ และตั้งมั่นในความเปนกลางใน
สัตวทั้งหลายทั้งปวงดวยอุเบกขา
 คําวา วิหารา มีวจนัตถะวา วิหรนฺติ เอเตหีติ 
วิหารา (วิ ปุพพบท + หร หรเณ – ในการนําไป + 
ณ ปจจยั ในกรณสาธนะ) บุคคลท้ังหลายยอมอยูดวย
ธรรมทั้งหลายเหลานี้  เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้งหลาย
เหลาน้ีช่ือวา วิหาร (ธรรมทั้งหลายที่เปนเครื่องอยู
ของบุคคลทั้งหลาย) 
 คําวา เมตตา มีวจนัตถะวา เมชฺชตีติ เมตฺตา 
สนิยิหฺตตี ิอตโฺถ  (มิท ธาต ุในอรรถสเินหะ + ต ปจจยั 
ในกัตตุสาธนะ + อา อิตถีลิงคปจจัย) ชื่อวา เมตตา

เพราะอรรถวา ยอมกลมกลืน ความวายอมติดแนน  
อธิบายวาธรรมที่เปนความกลมกลืนกัน ความ
วาเปนสภาวะท่ีสิเนหะ ไดแก ความสืบตอแหงขันธ 
ที่มีอัชฌาสัยในประโยชนเกื้อกูล ดวยอํานาจแหง
ความเปนไปโดยอาการที่ประพฤติแตประโยชนเกื้อกูล 
มีญาณเปนหัวหนาเปนปฏิปกษตอภาวะที่เศราหมอง 
ดวยอํานาจแหงพยาบาทในสัตวทั้งหลาย ไมใชสิเนหะ 
ดวยอํานาจแหงความเปนไปของตัณหา เปนความจริง
วาสเินหะดวยอาํนาจแหงความเปนไปของตณัหานัน้ 
มีโมหะเปนหัวหนา มีโลภะเปนสภาวะ แตสิเนหะนี้ 
มีอโทสะเปนสภาวะ ประกอบกับอโลภะ
 ขอแยงวาแมสิเนหะคือตัณหา แตเปนปฏิปกษ
ตอพยาบาท เพราะไมมีความตั้งลงพรอมกันกับ
พยาบาทนั้นมิใชหรือ ตอบวาตัณหาสิเนหะ ยอมไม
เปนไปในจิตขณะเดียวกันพรอมกับพยาบาทนั้น แม
ก็จริง ถึงอยางนั้นยอมไมเปนปฏิปกษตอพยาบาท 
เพราะไมใชเปนผูละซึ่งพยาบาท เพราะเหตุนั้น คําวา 
เมตตาพรหมวิหาร จึงมีความหมายวา พรหมวิหาร 
คือธรรมที่เปนความกลมกลืนกัน เปนสภาวะที่
สิเนหะ โดยอาการที่ประพฤติแตประโยชนเกื้อกูล 
 อีกนัยหนึ่ง เมตตา มีวจนัตถะวา เมชฺชตีติ 
มิตฺโต หิตชฺฌาสโย ขนฺธปฺปพนฺโธ ตปฺปริยาปนฺนตา
ยมิตฺเต ภวา มิตฺเต วา อารมฺมณภูเต ปเย ปุคฺคเล 
ภวา เมตฺตา (มิตฺต ศัพท + ณ ปจจัย ในอรรถ 
ภวตัทธิต + อา อิตีถิลิงคปจจัย)
 ชื่อวา มิตร เพราะอรรถวา ผูเสนหา ไดแก 
ความสืบตอแหงขันธที่มีอัชฌาสัยในประโยชน
เกือ้กลู สภาวะทีม่หีรอืทีเ่ปนอยูในมติร ชือ่วา เมตตา 
อธิบายวา สภาวะที่มี หรือที่เปนอยูในมิตร เพราะ
ความท่ีนบัเนือ่งในความสืบตอแหงขันธ ท่ีมอีชัฌาสัย
ในประโยชนเกื้อกูลนั้น หรือสภาวะที่มีหรือที่เปนอยู
ในมิตร คือในปยบุคคลอันเปนอารมณ 
 อีกนัยหนึ่ง เมตตา มีวจนัตถะวา มิตฺตสฺส เอสา 
ปวตฺตีติ เมตฺตา (มิตฺต ศัพท + ณ ปจจัย ในเอสา
ตัทธิต + อา อิตีถิลิงคปจจัย) สภาวะนั้น ยอมเปน

๖๖๔



อธิบายวา การเห็นภาวะที่สัตวทั้งหลายเปน
ผูนาเจริญใจ แมเปนผูที่ไมนาเจริญใจ เพราะภาวะ
แหงผูมีสัญญาวาไมเปนปฏิกูล ในสิ่งท่ีเปนปฏิกูล
เปนสภาพ จะปวยการกลาวไปไย ถึงสัตวทั้งหลาย 
ผูนาเจรญิใจ เพราะประกอบดวยคุณ มทีาน ปยวาจา
เปนตน และคุณ มีศีล สุตะ เปนตน เปนปทัฏฐาน
๕. เมตตา ความเขาไปสงบตอพยาบาท ดวย
อํานาจการขมไวเปนสมบัติ คือเปนความบังเกิดขึ้น
โดยชอบนั่นเอง
๖. เมตตา ความบังเกิดขึ้นแหงสิเนหะคือตัณหา 
เปนวิบัติ คือเปนเหตุแหงความพินาศไปของเมตตา
๗. เมตตา วิปสสนาสุข ภพสมบัติ ทิฏฐธัมม-
สุขวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูอันเปนสุขในชาติน้ี) 
อานิสงส ๑๑ อยาง มีหลับก็เปนสุข เปนตน และ
การกําจัดความพยาบาทได เปนประโยชน
๘. เมตตา ราคะ เปนขาศึกใกล โดยทําเมตตา
ใหเสียหาย เพราะความที่เมตตากับราคะมีสวนที่
เหมือนกัน ดวยการเล็งเห็นแตคุณ มีทาน ปยวาจา 
เปนตน และคุณ มีศีล สุตะ เปนตน ในสัตวทั้งหลาย
เหลานั้นเหมือนกัน เหมือนอยางวาบุรุษมีบุคคล
ผูเที่ยวอยูใกลตนเปนศัตรู คือมีศัตรูผู มีหนาเหมือน
มติร ฉะนัน้ ราคะนัน้ยอมไดชอง เพ่ือจะพรากเมตตา
ไปโดยงาย แมเพราะเหตุเพียงความหลงลืมสติที่เกิด
ขึ้นในอารมณของเมตตานั้น
๙. เมตตา มีพยาบาทเปนขาศึกไกล เพราะความ
ที่พยาบาทมีสวนตรงกันขามกับสภาวะของเมตตา 
อันมีปกติถือเอาแตอาการที่นาเจริญใจเทานั้นใน
สัตวทั้งหลาย เหมือนอยางบุรุษมีบุคคลผูอาศัยอยู
ในท่ีไกลมีภูเขา เปนตน เปนศัตรู เพราะเหตุคือ
เปนขาศึกที่ไกลนั้น เธอพึงเจริญเมตตาโดยไมตอง
หวาดกลัวแตพยาบาทนั้น เพราะเมตตาท่ีได ต้ังมั่น
แลว ถูกพยาบาทยํ่ายีโดยยาก
๑๐. เมตตา มีฉันทะ คือความปรารถนาเพ่ือจะ
กระทาํ เปนเหตเุบือ้งตน เพราะมีวจนะวา “กศุลธรรม
ทั้งหลาย มีฉันทะเปนมูลเหตุ” ดังนี้ มีการขมได

ไปเพื่อมิตร เพราะเหตุนั้น ชื่อวา เมตตา อธิบายวา 
ไดแก สภาวะนี้ที่เปนไปเพื่อมิตร ดวยอํานาจแหง
สภาวะที่กลมกลืนกัน  

ความหมายคําวา เมตตาเจโตวิมุตติ

 ปจฺจนีกธมฺ เมหิ  มุตฺตตฺตา อารมฺมเณ จ 
อธิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติ เจตโส วิมุตฺติ เจโตวิมุตฺติ เมตฺตา 
เอว เจโตวิมุตฺติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ (อ. ปฏิสมฺภิทา 
ปฐมภาค หนา ๙๗)
 ความหลุดพนจากปจจนีกธรรมทั้งหลาย และ
ความนอมไปในอารมณ ชื่อวา วิมุตติ ความหลุดพน 
แหงจิต ช่ือวา เจโตวิมุตติ เมตตานั่นเอง เปน
เจโตวิมุตติ ชื่อวา เมตตาเจโตวิมุตติ 
 วาโดยสภาวะ เมตตา ไดแก อโทสะ คือสภาพ
ที่เปนปฏิปกษตอโทสะ เปนไปดวยอํานาจแหงการ
นอมเขาไปซึ่งประโยชนเก้ือกูลตอสัตวทั้งหลาย
เหลาอื่น โดยภาวะท่ีมีสัตวท่ีนารักนาเจริญใจเปน
อารมณ  (ปยมนาปสัตวบัญญัติ)

ธรรม ๑๒ ประการที่ควรรูในเมตตา

๑. เมตตา มีความเปนไปโดยอาการที่เที่ยวไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย เปนลักษณะ
ที่พิเศษ
๒. เมตตา ความนอมเขาไปซึ่งประโยชนเก้ือกูล 
ในสัตวทั้งหลาย เปนหนาที่
๓. เมตตา ภาวะที่เยือกเย็น เปนอาการที่ปรากฏ
ในปญญาของบัณฑิตทั้งหลาย หรือมีการกําจัดซ่ึง
ความอาฆาต ๙ อยาง อาการท่ีปรากฏ คือที่ถึงซึ่ง
ความเปนอารมณของญาณ โดยอาการท่ีกําจัดซึ่ง
ความอาฆาต อันเปนไปโดยนัยวา “เขาไดประพฤติ
แลว ซึ่งความเสียหายแกเรา” เปนตน 
๔. เมตตา มโียนโิสมนสกิาร ไดแก ปญญา (เหมอืน
อยางอุเบกขามีโยนิโสมนสิการ คือกัมมัสสกตาญาณ 
เปนเหตุใกล) ที่เปนไปโดยอาการที่เล็งเห็นถึงภาวะ 
ที่สัตวทั้งหลายเปนผูนาเจริญใจ 
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ซึ่งนิวรณ และกิเลสทั้งหลายอันตั้งอยูในจิตตุปบาท
เดียวกันกับนิวรณนั้น เปนทามกลางในขณะแหง
อุปจารฌาน และมีอัปปนาฌาน เปนที่สุด
๑๑. เมตตา  มีสัตวผู เดียว หรือมีสัตวท้ังหลาย
มากมายเปนอารมณ ดวยอํานาจแหงบัญญัติธรรม 
โดยนัยวา “สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา 
สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ” ดังนี้ 
 ความวา ในบางทีแ่มศพัทวา สตัว ยอมเปนศพัท
วาสังขารนั่นเอง โดยเทศนาอันเปนปุคคลาธิฏษ-
ฐาน เหมือนอยางพระวจนะในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
เลมที่ ๑๑ ขอ ๓๐๓ หนา ๑๙๑ วา “สพฺเพ สตฺตา 
อาหารฏติกา - สัตวทั้งหลายทั้งปวง มีความตั้งอยู
เพราะอาหาร” ดังนี้  ในพรหมวิหารนี้ไมเปนอยาง
นั้น เพราะเหตุน้ัน จึงกลาววา “มีสัตวผูเดียว หรือ
มีสัตวทั้งหลายมากมายเปนอารมณ ดวยอํานาจ
แหงบัญญัติธรรม” ดังนี้ 

 บทวา ดวยอํานาจแหงบัญญัติธรรม ไดแก 
ดวยอํานาจแหงธรรม กลาวคือบัญญัติในพรหม
วิหารทั้งหลายเหลานี้ แมการถือเอาซึ่งสุข เปนตน 
(อันเปนปรมัตถ) ยอมไดในภาวนา โดยนัยมีอาทิวา 
“สุขิตา โหนฺตุ - ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวง จงเปน
ผูมีความสุขเถิด” ดังนี้ แมก็จริง ถึงอยางนั้น การถือ
เอาซึ่งสุข เปนตนนั้น มิไดเปนประธาน เหมือนอยาง
การถอืเอาซ่ึงอนจิจลกัขณะ ดวยวปิสสนาทีเ่ปนไปวา 
“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา - สังขารทั้งหลายทั้งปวง 
ไมเที่ยง” พึงทราบวา สัตวบัญญัติ ยอมถูกถือเอา 
โดยภาวะที่เปนประธานเทานั้น 
๑๒. พรหมวิหารทั้ง ๔ เหลานี้ทั้งปวง  เปนธรรมที่
กระทํากัลยาณธรรมทั้งปวง มีบารมี ๑๐ พระทศพล
ญาณ ๑๐ พระเวสารัชชญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖  
และพุทธธรรม ๑๘ ประเภท ใหบริบูรณ

ทสพลญาณ ๑๐

(อภิธัมมวิภังค เลมที่ ๓๕ ญาณวิภังค) 
กําลังญาณ มี ๑๐
๑.  ฐานาฐานญาณ  ยอมรูซ่ึงธรรมอนัเปนเหตุและ

ไมใชเหตุเทานั้น 
๒. กัมมวิปากญาณ  ยอมรูซึ่งความแตกตางแหง

กรรมและความแตกตางแหงวิบากเทานั้น 
๓.  สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ยอมรูซ่ึงการ

กําหนดแหงกรรม อันเปนทางไปสูภูมิทั้งปวง
เทานั้น 

๔.  อเนกธาตุนานาธาตุญาณ ยอมรูซ่ึงเหตุแหง
ความเปนตางๆ กันของธาตุ คือรูขันธโลกอัน
เปนอเนกธาตุ และนานาธาตุเทานั้น 

๕. นานาธิมุตติกญาณ  ย อมรู ซึ่งอธิมุตติคือ
อัชฌาสัยตางๆ กัน ของสัตวทั้งหลายเทานั้น 

๖.  อินทริยปโรปริยัตตญาณ  ยอมรูซ่ึงภาวะที่
แกกลาและออนของอินทรียทั้งหลายเทานั้น 

๗.  ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ยอมรู ซึ่งความที่
สัตวทั้งหลายเหลานั้น มีสังกิเลส เปนตน ของ
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ฌานทั้งหลายเปนตนเทานั้น 
๘. ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ยอมรูซึง่ความสบืตอ

แหงขันธอนัเคยอาศัยมาแลวในกาลกอนเทาน้ัน 
๙. จุตูปปาตญาณ  ยอมรูซึ่งจุติและปฏิสนธิของ

สัตวทั้งหลายเทานั้น 
๑๐. อาสวักขยญาณ ยอมรูซ่ึงการกําหนดสัจจะ

เทานั้น เปนเหตุทําอาสวะใหสิ้นไป 
 ญาณทัง้ ๗ ตามลาํดบั คอืตัง้แต ฐานาฐานญาณ
เปนตน ตามลําดับ มีวิตกและมีวิจาร ตอจากนั้น 
ยอมกลาววา ญาณทั้ง ๒ ขางหนา คือ ปุพเพนิวาสา-
นุสสติญาณ และจุตูปปาตญาณ ไมมีวิตกและวิจาร 
ตอจากนั้น ยอมกลาววา อาสวักขยญาณ พึงมีวิตก
และวิจารก็มี ไมมีวิตก มีแตเพียงวิจารก็มี ไมมีวิตก
และไมมีวิจารก็มี  
 ญาณที่ ๑ - ๗ เปนกามาวจร ญาณที่ ๘ และ ๙ 
เปนรูปาวจร ญาณสุดทายเปนโลกุตระ 

จตุเวสารัชชญาณ ๔ 

(อัง. จตุกก. เลมที่ ๒๑ เวสารัชชสูตร) 
โสมนัสญาณที่เปนปฏิปกษตอความขลาดกลัว มี ๔
 วิคโต สารโท เอตสฺสาติ วิสารโท ตสฺส ภาโว 
เวสารชฺชํ (ฏีกา หนา ๒๘๓)
  ความไมแกลวกลาของญาณนี้ ปราศไปแลว 
เพราะเหตุนั้น ญาณนี้ ชื่อวา วิสารท (ญาณที่มีความ
ไมแกลวกลาปราศไปแลว) ความเปนแหงวสิารทะนัน้ 
ช่ือวา เวสารชัชะ (วสิารท + ณยฺ ปจจัย ในภาวตทัธติ)
 เวสารัชชะนั้น เปนชื่อของโสมนัสสมยญาณที่
เกิดขึ้นแกพระตถาคต ผูปจจเวกขถึงความไมมีแหง
ความขลาดกลัวในฐานะ ๔ เปนญาณที่เปนไป อาศัย
ซึ่งญาณสัมปทา ปหานสัมปทา เทสนาวิเสสสัมปทา
และเขมธรรม 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวสารัชชญาณทั้งหลาย
เหลานี้ของตถาคต มี ๔ ประการ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตเปนผูประกอบดวยเวสารัชชญาณ
ทั้งหลายเหลาใด ยอมปฏิญาณ ซึ่งฐานะที่ประเสริฐ

สูงสุด (หรือฐานะที่องอาจ) ยอมบันลือเสียงคําราม 
เหมือนเสียงคํารามของราชสีห ในบริษัททั้ง ๘  ยอม
ยังพรหมจักร(คือธรรมจักรมีปฏิเวธมัคคญาณและ
เทสนาญาณ) ใหเปนไป (ณ โพธิบัลลังก และ
อิสิปตนะ) ๔ ประการ เปนไฉน ? 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา 
มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดย
คําพรอมดวยเหตุ ในธรรมท้ังหลายท่ีแสดงแลว
เหลานั้นวา ทานปฏิญาณอยางนี้วา เราเปนสัมมา
สัมพุทธะ ธรรมท้ังหลายท้ังปวง อันเราตรัสรูแลว 
“ธรรมทั้งหลายเหลานี้ อันทานยังไมตรัสรู แลว” 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เราเมื่อไมเห็นซึ่งนิมิตแมน้ี 
ยอมอยู เปนผูถึงความเกษม ๑ ถึงความไมมีภัย ๑  
ถึงความไมขลาดกลัว ๑  ทั้ง ๓ คํานี้ หมายถึงเวสา-
รัชชญาณ (อาศัยญาณสัมปทา) 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา 
มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดยคํา
พรอมดวยเหตุ ในธรรมทั้งหลายที่แสดงแลวเหลา
นั้นวา ทานปฏิญาณอยางนี้วา เราเปนพระขีณาสพ 
“อาสวะทั้งหลายเหลานี้ของทาน ยังไมสิ้นไปแลว” 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เราเมื่อไมเห็นซึ่งนิมิตแมน้ี 
ยอมอยู เปนผูถึงความเกษม ๑  ถึงความไมมีภัย ๑  
ถึงความไมขลาดกลัว ๑  (อาศัยปหานสัมปทา) 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร 
พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดยคําพรอม
ดวยเหตุ ในธรรมท้ังหลายท่ีแสดงแลวเหลานั้นวา 
“ก็ ธรรมทั้งหลาย ที่กระทําซึ่งอันตรายเหลานั้น
อันใดแล อันทานกลาวแลว (ไดแก อาบัติ ๗  แต
ในสูตรนี้ ทรงประสงคเอาเมถุนธรรมเปนอันตราย
แกมรรคและผล) อันตรายิกธรรมทั้งหลายเหลานั้น 
ไมอาจเปนอันตราย แกผู ซองเสพ” ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราเมื่อไมเห็นซึ่งนิมิตแมนี้ ยอมอยู เปน
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ผูถึงความเกษม ๑  ถึงความไมมีภัย ๑  ถึงความ
ไมขลาดกลัว ๑ (อาศัยเทสนาวิเสสสัมปทา) 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นซึ่งนิมิตนี้ (คือ
บุคคล หรือธรรม) วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร 
พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเรา โดยคําพรอม
ดวยเหต ุในธรรมทีไ่มเปนเครือ่งนาํสตัวออกไปนัน้วา 
“ก็แล ธรรม (มีอสุภภาวนา เปนตน) อันทานแสดงแลว 
เพื่อประโยชนแกธรรมใด ธรรมนั้น (มีราคักขยธรรม
เปนตน) ยอมไมนําออกไป เพื่อความสิ้นทุกขโดย
ชอบ แกบุคคลผูทําตามนั้น”  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราเมื่อไมเห็นซึ่งนิมิตแมนี้ ยอมอยู เปนผูถึงความ
เกษม ๑  ถึงความไมมีภัย ๑  ถึงความไมขลาดกลัว 
๑ (อาศัยเขมธรรม) 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวสารัชชญาณทั้งหลาย
เหลาน้ีแลของตถาคต มี ๔ ประการ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตเปนผูประกอบดวยเวสารัชชญาณ
ทั้งหลายเหลาใด ยอมปฏิญาณซึ่งฐานะที่ประเสริฐ
สงูสดุ ยอมบนัลอืเสยีงคาํรามเหมอืนเสยีงคาํรามของ
ราชสีห ในบริษัททั้ง ๘ ยอมยังพรหมจักรใหเปนไป 
 (บริษัท ๘ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท 
คหปติบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหาราชิกบริษัท 
ตาวติงสบริษัท มารบริษัท พรหมบริษัท อนึ่ง บริษัท
ทั้งปวงเหลานี้ ถูกถือเอาดวยสามารถแหงการแสดง
ฐานะทีมี่อาํนาจคือทีพ่งึครัน่คราม (ม. มลู. เลมที ่๑๒ 
มหาสีหนาทสูตร)

อสาธารณญาณ ๖ 

(จูฬนิทเทส โปสาลมาณวกปญหานิทเทส เลมที่ ๓๐)
ญาณที่ไมทั่วไปแกบุคคลเหลาอื่น 

คือ เปนญาณของพระพุทธเจาเทานั้น มี ๖
๑.  อินทริยปโรปริยัตติญาณ  ญาณรูความยิ่งและ

ความหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งปวง เปน
กําลังของตถาคต 

๒.  อาสยานุสยญาณ  ญาณรูที่มาอาศัยอยูและ
อนุสัยกิเลสของสัตวทั้งหลาย เปนกําลังของ

ตถาคต  
๓.  ยมกปาฏิหาริยญาณ  ญาณเปนเครื่องแสดง

ปาฏิหาริยเปนคู เปนกําลังของตถาคต 
๔. มหากรุณาสมาปตติญาณ  ญาณในมหากรุณา

สมาบัติ เปนกําลังของตถาคต 
๕. สัพพัญุตญาณ  ญาณรูเญยยธรรมทั้งปวง 

เปนกําลังของตถาคต 
๖. อนาวรณญาณ  ญาณที่ไมมีเครื่องขวางกั้น 

เปนกําลังของตถาคต 

อัฏฐารสพุทธธรรม ๑๘

(ทีฆนิกายอัฏฐกถา สังคีติสูตร บาลีหนา ๑๘๘ – ๙) 
ธรรมคือคุณของพระพุทธเจาเทานั้น มี ๑๘ ประการ
 ความไมมีทุจริตของพระผูมีพระภาคเจา แม
ดวยอํานาจแหงพุทธธรรม มี ๑๘ ประการ 
๑.  พระตถาคต ไมทรงมีกายทุจริต (เพราะความที่

กายกรรมเปนตนเปนไปตามพระญาณ) 
๒.  ไมทรงมวีจทีจุรติ (เพราะความทีว่จกีรรมเปนตน

เปนไปตามพระญาณ) 
๓.  ไมทรงมีมโนทุจริต (เพราะความที่มโนกรรม

เปนตนเปนไปตามพระญาณ) 
๔.  พุทธญาณไมทรงมีอะไรติดขัดในอดีต (ชื่อวา 

สัพพัญุตญาณ) 
๕.  พทุธญาณไมทรงมอีะไรตดิขดัในอนาคต (ชือ่วา 

สัพพัญุตญาณ) 
๖.  พุทธญาณไมทรงมีอะไรติดขัดในปจจุบัน  (ชื่อวา 

สัพพัญุตญาณ) 
๗.  กายกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 

เปนไปตามพระญาณ 
๘.  วจีกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 

เปนไปตามพระญาณ 
๙.  มโนกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 

เปนไปตามพระญาณ 
๑๐. ไม ทรงมีความเส่ือมแหงหิตฉันทะในสัตว 

ทั้งหลาย 

๖๖๘



๑๑. ไมทรงมีความเสื่อมแหงวิริยะ (ท่ีเปนไปเนืองๆ 
ในความเกษม ในปวิเวก และในวิตก) 

๑๒. ไมทรงมีความเสื่อมแหงสติ 
๑๓. ไมทรงมีกิริยาโดยประสงคเพื่อเลน 
๑๔. ไมทรงมีการพูดที่พลาดพลั้ง 
๑๕. ไมทรงมีการทําที่ผิดพลาด 
๑๖. ไมทรงมีกิริยาที่ผลุนผลัน 
๑๗. ไมทรงมีพระทัยที่ไมขวนขวายประโยชน  
๑๘. ไมทรงมีอกุศลจิต (คือ อัญญานุเปกขา) 

ขอปฏิบัติเบื้องตนในเมตตาภาวนา ๗ ประการ

 บุคคลผู ปรารถนาทําเมตตาฌานใหเกิดขึ้น 
พึงทําขอปฏิบัติเบื้องตน ๗ ประการใหเปนไป 
ดังตอไปนี้ กอน 
๑. พึงเปนผูตั้งตนอยูในศีล ไดแก ศีล ๕ และศีล 

๘ เปนตน ตามสมควรแกตน เพราะศีลเปน
เครือ่งรองรบักศุลธรรมทีย่ิง่ๆ ขึน้ไปมสีมาธกิศุล
เปนตน

๒.  พึงเปนผูตัดปลิโพธใหญๆ ๑๐ ประการ ไดแก 
ที่อยูที่อาศัย และลาภสักการะ เปนตน เพราะ
เปนสิ่งที่ขัดขวาง คือไมใหกัมมัฏฐานภาวนา
เปนไป

๓. พึงแสวงหาอาจารยผูเปนกัลฺยาณมิตร ที่ประกอบ

พรอมดวยองคคุณ ๗ ประการ ไดแก 
ปโย - เปนผูนารัก เพราะมีศีลสมบัติ มีความเพียร 
เปนผูศรัทธาความตรัสรู ของพระตถาคตและเชื่อ
กรรมกับผลของกรรม เหตุเพราะเปนผูถึงพรอม
ดวยศรัทธา เปนตน ครุ - เปนผูหนักแนน เพราะมี
ศีลสมบัติ มีวัตรปฏิบัติท่ีสมบูรณพรอม มีความ
มักนอย ความสันโดษ ยินดีในความสงัด และไม
คลุกคลี เหตุเพราะเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ เปนตน
ภาวนีโย - เปนผูนายกยอง เพราะมีศีลสมบัติ เปน
ผูเวนจากอคติ ๔ มีฉันทาคติ เปนตน และความเปน
ผูมีอินทรียทั้งหลายมีจักขุนทรีย เปนตน สงบดี วัตตา
- เปนผูวากลาวตักเตือน เพราะความที่ตนติเตียนบาป
เปนปกติ วจนักขโม - เปนผูอดทนตอถอยคําของ
ชนอื่น กถัง กัตตา - เปนผูสามารถอธิบายธรรมที่
ลึกซ้ึง มีอริยสัจจ และปฏิจจสมุปบาท เปนตน 
เหตุเพราะเปนผูถึงพรอมดวยสุตะ อัฏฐาเน โน จ 
นิโยชเย - เปนผูไมชักชวนใหกระทําในสิ่งที่ไมควร 
อันเปนปฏิปกษตอสิ่งท่ีควรดวยกรุณา แตมีปกติ
ชักชวนใหกระทําในส่ิงที่เปนประโยชนเกื้อกูล ตาม
สมควรตออัธยาศัยของศิษยทั้งหลายดวยปญญา  
อนึ่ง เพราะความที่กัลฺยาณมิตรนั้น เปนผูถึงพรอม
ดวยสติ อนัเปนธรรมแสวงหาโดยชอบซ่ึงคติแหงกุศล
และอกุศลทั้งหลายแกเหลาสัตว เปนผูถึงพรอมดวย
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ปญญาอนัเปนธรรมรูตามความเปนจริง ซ่ึงประโยชน
และมิใชประโยชนแกสัตวทั้งหลาย เปนผูถึงพรอม
ดวยสมาธิมีอารมณเปนหนึ่งในสิ่งที่รู ดวยปญญา
น้ัน เปนผูถึงพรอมดวยวิริยะในการปฏิเสธส่ิงที่ไมมี
ประโยชน และใหประกอบในสิ่งที่เปนประโยชน 
 ก็ความสําคัญของกัลฺยาณมิตรนี้ สมดังท่ีตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น 
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินและ
แสงทอง ฉันใด สิ่งท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน 
เพือ่ความบงัเกดิขึน้แหงโพชฌงค ๗ แกภิกษท้ัุงหลาย 
คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน
๔. พึงเรียนปริยัติในเมตตาภาวนาจากอาจารยผูมี
ศีลบริสุทธิ์นั้น เพราะการปฏิบัติที่ถูกตอง มีปริยัติ
กลาวคือพุทธพจนเปนเหตุอยางยิ่ง เพราะเหตุวา 
ปริยัติมีอยูตราบใด ปฏิบัติและปฏิเวธ ก็มีอยู ตราบ
นั้นทีเดียว
๕. พึงเวนจากสถานท่ีอันเปนโทษตอการปฏิบัติ 
ไดแก สถานที่ใหญโต และสถานที่อยูของบุคคลผูไม
ถกูกนักับตน เปนตน เพราะเสนาสนะทีเ่ปน อสปัปายะ

ยอมเปนปจจัยแกความเสื่อม คือ อกุศลทั้งหลาย
ทั้งปวงทีเดียว
๖. พงึอยูอาศยัในสถานทีอ่นัเปนคณุตอการปฏบิตัิ 
ไดแก สถานที่ในเวลากลางวันไมจอแจดวยผูคน 
กลางคนืก็เงยีบสงัด และสถานทีบ่รบิรูณดวยปจจยั ๔ 
เปนตน เพราะเสนาสนะที่สัปปายะ ยอมเปนปจจัย
แกความรุงเรืองของกุศลทั้งหลายทั้งปวงทีเดียว
๗. พึงตัดปลิโพธเล็กๆ นอยๆ คือสิ่งขัดขวางท้ัง
หลาย ไดแก การตัดผม ตัดเล็บใหเรียบรอยและ
ปดกวาดเสนาสนะใหสะอาด เปนตน เพราะสุขกาย
และสุขใจ ยอมเปนเหตุใกลของสมาธิ 

บุคคลพึงพิจารณาโทษในโทสะ
และพิจารณาเห็นอานิสงสในขันติกอน

 เมื่อบุคคลกระทําแลวซึ่งขอปฏิบัติเบ้ืองตนใน
เมตตาภาวนา ๗ ประการ ตามที่กลาวมาอยางนี้  

ตอจากนั้น พึงบริโภคอาหารพอประมาณ คือ อีก 
๔ - ๕ คํา จะอิ่ม จึงหยุดบริโภค แลวดื่มนํ้าตาม เพื่อ
การอยูโดยผาสุก ตอจากนั้น พึงกําจัดความมึนเมา
เพราะอาหารดวยการจงกรม เปนตน นั่งเปนสุข 
ดวยการนั่งคูบัลลังก บนอาสนะที่จัดแจงไวดีแลว 
ในสถานที่สงัด อันเวนจากการคลุกคลีดวยหมูคณะ 
 ในเบือ้งตน บคุคลพงึพิจารณาโทษในโทสะ และ
พึงพิจารณาอานิสงสในขันติกอน ถามวา เพราะเหตุไร 
จึงควรพิจารณากอน ตอบวา เพราะโทสะ อันเธอ
พึงละ และขันติคือความยอมรับไวไดตออิฏฐารมณ
และอนิฏฐารมณ อันเธอพึงบรรลุดวยเมตตาภาวนา
อันเปนธรรมที่ละโทสะ และเปนเหตุแหงการบรรลุ
ขันตินี้ ความวา ครั้นเมื่อเมตตาฌานสําเร็จแลว โทสะ
ยอมเปนอันถูกละ และอธิวาสนขันติ ไดแก ขันติ คือ
ความยอมรับไวได ยอมเปนอันบรรลุแนนอน อนึ่ง 
ใครๆ ไมอาจเพื่อจะละซึ่งอธรรมอะไรๆ ที่ตนยังไม
เห็นโทษ หรือเพื่อจะบรรลุซึ่งธรรมอะไรๆ ท่ีตนยัง
ไมรูถึงอานิสงส  
  เพราะเหตุนั้น พึงเห็นโทษในโทสะ โดยความที่
โทสะเปนมูลเหตุแหงความหายนะในปจจุบันชาตินี้ 
และในชาติหนา โดยเกีย่วกบัเปนเหตุแหงการฆาสัตว 
เปนตน ดวยอํานาจแหงพระสูตรทั้งหลาย เปนตน
วา “ดูกอนทานผูมีอายุ บุคคลผูมักโกรธ ถูกโทสะ
ครอบงํา มีจิตอันโทสะยึดไวแลว ยอมฆาสัตวบาง 
ยอมลักทรัพยบาง” ดังนี้ เปนตน เพราะบาปกรรม
อยางนั้นนั่นแหละ เขายอมประสบซ่ึงความหายนะ
ทั้งในชาตินี้และชาติหนา  และพึงรูอานิสงสในขันติ 
ดวยอํานาจแหงพระสูตรทั้งหลาย เปนตนวา

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา. 

 ขันติ คือความอดกลั้นตอความพลัดพรากจาก
อฏิฐารมณ และการประสบกบัอนฏิฐารมณ เปนตบะ 
(คือธรรมที่เผากิเลส) อยางยิ่ง

พระพทุธเจาทัง้หลาย ทรงกลาวถึงพระนพิพาน 
วาเปนธรรมที่ยอดเยี่ยม 
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 ขนฺตีพลํ พลานีกํ ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ  
 เรากลาวถึงบุคคลผูมีขันติอันเปนมงคลสูงสุด
เปนกําลัง มีกําลังเปนกองทัพ เพราะสามารถกําจัด
ปฏิปกษมีโทสะเปนตนนั้น วาเปนพราหมณ  
และวา ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชติ.  
 ท่ีพึ่งอาศัยของตนและของคนอื่น ที่หามความ
หายนะได และนําไปสูประโยชนได ยิ่งไปกวาขันติ 
ยอมไมมี 

ธรรม ๕ ประการที่ควรรู ในขันติ

๑. ขันติ  วาโดยสภาวะ ไดแก นามขันธ ๔ ที่มี
อโทสะเปนประธาน
๒. ขันติ  มีความอดทน เปนลักษณะที่พิเศษ
๓. ขันติ  มีความอดกลั้นตอความพลัดพรากจาก
อิฏฐารมณ  และการประสบกับอนิฏฐารมณ เปน
หนาที่
๔. ขันติ  มีความยอมรับไวได เปนอาการที่ปรากฏ
ในปญญาของบัณฑิตท้ังหลาย หรือมีความไมโกรธ 
เปนผลที่ปรากฏ
๕. ขันติ  มียถาภูตญาณทัสสนะ คือ ปญญาที่เห็น
ตามความเปนจริง เปนเหตุใกล

บุคคล ๖ จําพวก ผูเปนโทษตอเมตตาภาวนา

ก) บุคคลท่ีไมควรแผเมตตากอนเปนลําดับแรก 
มี ๔ จําพวก คือ
๑. อัปปยบุคคล คือ บุคคลผูไมเปนที่รัก ไดแก 
บุคคลผูท่ีไมทําประโยชนใหแกตนและคนท่ีตนรัก 
และบุคคลผูทําประโยชนใหแกคนที่ตนเกลียด  
๒. อตปิยสหายกบคุคล คอื บุคคลผูเปนสหายท่ีรกั
อยางยิ่ง
๓. มัชฌัตตบุคคล คือ บุคคลผูเปนกลางๆ ไดแก 
ไมใชอัปปยบุคคล  ไมใชปยบุคคล โดยความหมาย
คือ บุคคลที่ไมรักและไมเกลียด
๔. เวรีบุคคล คือ บุคคลผูมีเวรกัน ไดแกบุคคลผูที่
สรางแตความหายนะใหแกตนและคนที่ตนรัก

(คําวา ไมควรแผเมตตากอนเปนลําดับแรก คือกอน
ท้ังปวง เวนโดยนยัท่ีเอาบคุคลสวนหนึง่นีเ้ขาไปเทียบ
เคียงกับอีกสวนหนึ่งคือตน)
ข) บุคคลที่ไมควรแผเมตตาโดยการเจาะจงตัว
บุคคล มี ๑ จําพวก คือ
๕. ลิงควิสภาคบุคคล คือ บุคคลผูมีเพศตรงกันขาม
กันกับตน มีบุคคลเพศหญิงเปนตน
ค) บุคคลที่แผเมตตาไมไดแนนอน มี ๑ จําพวก คือ
๖. กาลังกตบุคคล คือ บุคคลผูทํากาละ คือตายแลว

บัณฑิตพึงทราบโทษของบุคคล ๖ จําพวก

ถามวา เพราะเหตุอะไร จึงไมควรเจริญเมตตาในอัป
ปยบุคคลเปนตน เปนลําดับแรก
ตอบวา  ๑.  เพราะวา เมื่อจะทําอัปปยบุคคลให
ตั้งอยู ในฐานะแหงปยบุคคล (ดวยเมตตา) ยอม
ยากลําบาก นี้แสดงถึงความที่ภาวนามีอันตรายดวย
โทสะทีเ่กดิขึน้ ในอปัปยบคุคลนัน้ เพราะความเกลยีด
เปนศัตรูตอความรัก  
๒. เพราะวา เมื่อจะทําอติปยสหายกบุคคลใหตั้งอยู 
ในฐานะแหงมัชฌัตตบุคคล (เพื่อละราคะกอน) ยอม
ยากลําบาก นี้แสดงถึงความที่ภาวนามีอันตรายดวย
ราคะ เพราะความที่สหายผูเปนที่รักยิ่งเปนที่ตั้งแหง
ความรัก เพราะวา เมื่อทุกขแมเพียงเล็กนอยเกิด
ข้ึนแกอติปยสหายกบุคคล พระโยคียอมเปนผูถึงซ่ึง
อาการรองไห 
๓. เพราะวา เมื่อจะทํามัชฌัตตบุคคลใหต้ังอยูใน
ฐานะแหงบุคคลผูควรเคารพ (ครุบุคคล) ควรยกยอง 
(สัมภาวนียบุคคล) หรือในฐานะแหงปยบุคคล ยอม
ยากลาํบาก เพราะในมชัฌตัตบคุคลไมมคีวามเปนคน
ควรเคารพ ควรยกยอง และความเปนปยบุคคลของ
พระโยคี เหตุเพราะความที่คุณทั้งหลายของมัชฌัตต
บุคคลเหลานั้นอันเปนเหตุใกลของเมตตายอมไม
ปรากฏแกพระโยคี เพราะเหตุนั้น พระโยคีพึงเจริญ
เมตตาในปยบุคคล หรือ ครุบุคคล (คือบุคคลผูควร
เคารพ) เปนลําดับแรกกอน  

๖๖ ๑๑



๔. เพราะวา เมื่อตามระลึกถึงบุคคลผูมีเวรกัน 
ความโกรธยอมเกิดขึ้น  
 เพราะเหตุนั้น พระโยคีจึงไมพึงเจริญเมตตา
ในอัปปยบุคคล เปนตน เปนลําดับแรก 
๕. เพราะวา เม่ือบคุคลเจริญเมตตาในลงิควสิภาค-
บุคคล โดยการเจาะจงปรารภซึ่งลิงควิสภาคบุคคล
นั้นเท านั้น ราคะยอมเกิดข้ึนในบุคคลผู มี เพศ
ตรงกันขามน้ัน โดยมีเมตตาเปนชองทาง อธิบาย
วา บุรุษไมควรเจริญเมตตาเจาะจงซึ่งสตรี และสตรี
ไมควรเจริญเมตตาเจาะจงซึ่งบุรุษ แตควรเจริญ
เมตตาโดยไมเจาะจง ดวยคาํวา “สพฺเพ สตตฺา - สตัว
ทั้งหลายทั้งปวง” ดังนี้ เปนตน 
 มีเรื่องเลากันวา บุตรของอํามาตยคนหนึ่ง ถาม
พระเถระประจําตระกูลวา “ทานผูเจริญ กระผม
ควรเจริญเมตตาในใคร?” พระเถระตอบวา “ในปย-
บคุคล” กภ็รยิาของตนยอมเปนปยบุคคลแกเขา บตุร
ของอํามาตยนั้น เมื่อยังเมตตาใหเจริญในภริยานั้น 
ไดกระทาํแลวซึง่การรบกบัขางฝาตลอดราตร ีอธบิาย
วา เมื่อตนอธิษฐานศีลแลว นั่งบนเตียงเปนท่ีนอน
ในหองที่ปดประตูแลว ยังเมตตาใหเจริญ ถูกราคะที่
เกิดขึ้นโดยชองคือเมตตา ทําใหเปนคนบอด ใครจะ
ไปสูที่พํานักของภริยา กําหนดประตูไมได จึงเดิน
ชนขางฝาเพราะตองการจะออกไป เพราะเหตุนั้น 

ในอรรถกถาเนตติปกรณจึงกลาวไววา “ราคะ ยอม
ลวงโดยชองคือเมตตา” และในอิติวุตตกะกลาววา 
“ความมืดบอด ยอมมีในเวลาที่นระถูกราคะครอบงํา” 
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคลจึงไมควรเจริญเมตตาโดย
เจาะจงในบุคคลผูมีเพศตรงกันขาม 
๖. ในที่นี้ ศัพทวา สัตว ปาณะ เปนตน เปนไปใน
ความสืบตอแหงขนัธอนัเปนอทัธาปจจุบนั ทีตั่ดตอน
ดวยอาทานะ (ปฏสินธ)ิ และนกิเขปะ (จุติ) ดุจในการ
ไดอยูโดยประจักษ เพราะความที่ยังดํารงอยู ไมใช
เปนไปในความสบืตอแหงขนัธ อนัเปนไปในอทัธาทัง้ 
๓ เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา 
 สวนเมื่อบุคคลเจริญเมตตาในบุคคลผูตายแลว 
ยอมไมบรรลุอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิแนนอน 
ถามวา เพราะเหตุอะไร 
 ตอบวา เพราะบคุคลผูตายแลวไมใชฐานะทีค่วร
แผเมตตาไปให เปนความจรงิวาบคุคลผูตายแลว เปน
ผูไมควรตอการนําเขาไปซ่ึงประโยชนเกื้อกูล ก็การ
นอมนําเขาไปซึง่ประโยชนเก้ือกลู ดวยความพยายาม
ทางเมตตากายกรรม หรือทางเมตตาวจีกรรม พึงได
ในบุคคลผูยังมีชีวิตอยูเทานั้น อยางนั้นเหมือนกัน 
การนําเขาไปซึ่งประโยชนเก้ือกูลดวยความพยายาม
ทางเมตตามโนกรรม ก็พึงใชไดในบุคคลผูยังมีชีวิต
อยูเทานั้น แมในความเปนไปแหงกรุณาและมุทิตา 
ก็มีนัยนี้นั่นแหละ เพราะเหตุนั้นจึงควรทราบวา แม
การเจริญกรุณาและมุทิตาในบุคคลผูทํากาละแลว
ยอมไมสําเร็จ 
 มีเรื่องเลากันวา ภิกษุหนุ มรูปหนึ่งไดเจริญ
เมตตาภาวนาปรารภอาจารยเปนอารมณ แตเธอ
ไมอาจเจริญได จึงไปสูสํานักของพระมหาเถระแลว
ถามวา “ทานผูเจรญิ เมตตาฌานสมาบตัขิองกระผม
คลองแคลวทเีดยีว แตในเวลานี ้กระผมไมอาจจะเขา
เมตตาฌานนัน้ได เพราะเหตุอะไรหนอ?”  พระเถระ
ตอบวา “อาวุโส เธอจงตรวจดูบุคคลผูเปนอารมณ
ของเมตตา วาบุคคลนั้นมีชีวิตหรือไมมีชีวิต” 
 ภิกษุหนุ มรูปนั้น เมื่อตรวจดูจึงไดทราบวา

๖๖๑๒



อาจารยเสียชีวิตแลว เมื่อเจริญเมตตาปรารภคนอื่น
เปนอารมณ จึงเขาสมาบัติได ดังนั้น จึงไมควรเจริญ
เมตตาแกคนตายโดยสิ้นเชิง 

บุคคลที่ควรแผเมตตากอน

 พระโยคีพึงเจริญเมตตาไปในตนเองกอนกวา
บุคคลอื่นๆ ทุกคน โดยภาวนาบอยๆ อยางนี้วา 
๑.  อหํ สุขิโต โหมิ นิทฺทุกฺโข  ขอขาพเจาจงเปน
ผูมีความสุขที่ไมมีโทษ สุขที่ประณีต เปนตน ไมมี
ทุกขใจ
๒.  อหํ อเวโร โหมิ  ขอขาพเจาจงเปนผูไมมีศัตรู
และบาปธรรมทั้งหลาย
๓.  อหํ อพฺยาปชฺโฌ โหมิ  ขอขาพเจาจงเปนผูไมมี
ความพยาบาท
๔.  อหํ อนีโฆ โหมิ  ขอขาพเจาจงเปนผูไมมีความ
ทุกขกายและทุกขใจ 
๕.  อหํ สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ.  ขอขาพเจาจงมี
ความสขุอนัไมมีโทษ ยงัอตัภาพของตนใหเปนไปเถดิ

อนึ่ง ในบทเจริญเมตตา ๕ ขอเหลานี้ พระโยคี
พึงเจริญไปในขอใดขอหนึ่ง หรือทั้ง ๕ ขอ ก็ได  
ถามวา เพราะเหตุไร เมตตาพึงเจริญไปในตนเอง
กอนทีเดียว
ตอบวา เพราะเพ่ือประโยชนโดยเกี่ยวกับความตั้ง
ตนไว ในความเปนสกัขพียานในฐานะน้ันๆ เปนความ
จริงวา เม่ือเจริญเมตตาวา “ขอขาพเจาจงเปนผูถึง
สุขที่ไมมีโทษ สุขที่ประณีต เปนตน” ดังนี้ กระทํา
แลวซึ่งตนเองใหเปนสักขีพยาน อยางนี้วา “เราเปน
ผูปรารถนาสุข รังเกียจทุกข และปรารถนาเพื่อเปน
อยู ไมปรารถนาตาย ฉันใด แมสัตวทั้งหลายเหลาอื่น 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน” ดังนี้ 

หรือ อยางนี้วา “สัตวท้ังหลายท้ังปวง เปนผู
ปรารถนาสขุแกตนเชนเดยีวกนักบัเรา เพราะเหตนุัน้ 
เราจึงควรเผือ่แผความสขุใหแกสตัวอืน่ เหมอืนใหแก
ตนเองทุกประการ” ดังนี้
 เม่ือเปนอยางนี ้เมตตาคือความเปนผูปรารถนา

ประโยชนและความสุขในสตัวทัง้หลายเหลาอ่ืน ยอม
เกิดขึ้นโดยไมลําบาก  
 แมหากวา บุคคลเจริญเมตตาในตนเอง โดย
นัยวา “อหํ สุขิโต  โหมิ - ขอเราจงเปนผูมีความสุข
เถิด” ดังนี้เปนตน ตลอดรอยป หรือพันป อัปปนา
ยอมไมเกิดขึ้นแกเขาแนนอน แตเมื่อเจริญวา 
 “อหํ สุขิโต โหมิ - ขอเราจงเปนผูมีความสุข
เถิด” ดังนี้ กระทําตนเองใหเปนสักขีพยานอยางนี้วา 
“เราเปนผูปรารถนาสุข รังเกียจทุกข และปรารถนา
เพื่อเปนอยู ไมปรารถนาตาย ฉันใด แมสัตวทั้งหลาย
เหลาอื่น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน” ดังนี้ ความเปนผูใคร
ตอประโยชนและสุขในสัตวทั้งหลายเหลาอื่น ยอม
เกิดขึ้น
ถามวา กเ็พราะเหตอุะไร เมตตาภาวนาในตนเอง จงึ
ไมนํามาซึ่งอัปปนา? 
ตอบวา เพราะมีอุปสรรคเนื่องดวยความเยื่อใย
ในตนเอง แตสําหรับพระโยคผูีเจริญภาวนาในบคุคล
สวนอื่น สีมาสัมเภทะยอมมีแนนอนแมในบุคคล
สวนนั้น 
 อนึ่ง ในเร่ืองความรักตนอยางยิ่ง แมพระผูมี
พระภาคก็ไดตรัสไวอยางนี้วา

สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา,
เนวชฺฌคา ปยตรมตฺตนา กฺวจิ,
เอวํ ปโย ปุถุ อตฺตา ปเรสํ,
ตสฺมา น หึเส ปรมตฺตกาโม. 

 บุคคลตามแสวงหาดวยจิตที่อุตสาหะตลอดทิศ
ท้ังปวง ก็ไมพบเห็นสัตวอื่นซ่ึงเปนท่ีรักยิ่งกวาตนใน
ที่ไหนๆ เลย สัตวเหลาอื่นก็รักตนเหมือนกัน ฉะนั้น 
บุคคลผูปรารถนาประโยชนและสุขแกตน จึงไมควร
เบียดเบียนสัตวอื่น โดยที่สุดแมแตมดหรือปลวก 

บุคคลที่ควรแผเมตตาไปตอจากตนเอง 
ตามลําดับ

 เม่ือพระโยคีแผเมตตาสูตนเองกอนเพ่ือความ
เปนสักขีพยานแลว ตอจากนั้นไป เพื่อทําเมตตาให
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เกิดขึ้นโดยงายคือโดยไมยากลําบาก พึงแผเมตตาไป
ในบุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ตามลําดับ คือ ปยมนาป
บุคคล (บุคคลผูเปนที่รักที่เจริญใจ) อติปยสหายก
บุคคล (บุคคลผูเปนสหายที่รักอยางยิ่ง) มัชฌัตต
บุคคล (บุคคลผูเปนกลางๆ) เวรีบุคคล (บุคคลผูมี
เวรกัน)
 (สวนการถอืเอาซึง่อตปิยสหายกบุคคล แยกเปน
อีกพวกหน่ึงจากปยมนาปบุคคล ก็เพื่อแสดงภาวะ
ท่ีราคะอันเปนขาศึกใกลของเมตตา เปนสภาวะท่ี
ปลดเปลื้องไดโดยยาก)
๑. ปยมนาปบคุคล คอื บคุคลผูเปนทีร่กัทีเ่จรญิใจ 
มีอาจารย บิดา มารดา เปนตน (นี้สําหรับคฤหัสถ) 
หรือ ครุภาวนียบุคคล คือ บุคคลผูควรเคารพ ควร
ยกยอง (นี้สําหรับบรรพชิต) โดยเกี่ยวกับมีคุณวิเศษ 
เปนอาจารยก็ดี เปนผูเสมอกับอาจารยดวยคุณมีศีล
เปนตนก็ดี เปนพระอุปชฌายก็ดี เปนผูเสมอกับ
พระอุปชฌายดวยคุณมีศีลเปนตนก็ดี ดวยการระลึก
ถึงเหตุแหงความเปนคนนารักนาเจริญใจ มีทาน 
ปยวาจา อัตถจริยา คือความประพฤติประโยชน 
สมานัตตตา คือความเปนผูมีตนสมํ่าเสมอ เปนตน 
(นี้สําหรับคฤหัสถ) หรือดวยการระลึกถึงเหตุแหง
ความเปนคนนาเคารพ นายกยอง คือความเปนผูมี
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ธุดงค การประกอบ
เนืองๆ ซึ่งความเพียร เปนตน (นี้สําหรับบรรพชิต) 
พึงเจริญเมตตาไปโดยนัยอยางนี้ (แกอาจารย) วา
(๑) เอส สปฺปุริโส สุขิโต โหตุ นิทฺทุกฺโข  ขอทาน

ผูเปนสัตบุรุษน้ี จงเปนผูมีความสุขที่ไมมีโทษ 
สุขที่ประณีต เปนตน ไมมีทุกขใจ

(๒) เอส สปปฺรุโิส อเวโร โหต ุ ขอทานผูเปนสตับุรุษ
นี้ จงเปนผูไมมีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลาย

(๓) เอส สปฺปุริโส อพยฺาปชโฺฌ โหตุ  ขอทานผูเปน
สัตบุรุษนี้ จงเปนผูไมมีความพยาบาท

(๔) เอส สปปฺรุโิส อนีโฆ โหต ุ ขอทานผูเปนสตับุรษุ
นี้ จงเปนผูไมมีความทุกขกาย และทุกขใจ 

(๕) เอส สปฺปุริโส สุขี อตฺตานํ ปริหรตุ.  ขอทาน

ผูเปนสัตบุรุษนี้ จงมีความสุขอันไมมีโทษ ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด
 พระโยคีผูปรารภภาวนาโดยเจาะจงบุคคล ผูเปน
เชนนี้ ชื่อวา เปนผูมีปกติกระทําภาวนาใหเปนไปใน
บุคคลที่สมควร และภาวนาจะสําเร็จแกพระโยคีนั้น 
โดยงายในบุคคลทีส่มควรนัน้ เพราะเหตุนัน้ ในบคุคล
ผูมีสภาพอยางนี้ เมตตาอัปปนาฌาน จะสําเร็จเปน
แนแท  ก็พระโยคีน้ี อยาถึงความยินดีดวยคุณคือ
ความสําเร็จเมตตาในปยมนาปบุคคลและครุภาวนีย
บุคคลเพียงเทานี้เลย แตเธอควรเปนผูปรารถนา
จะกระทําการทําลายเขตแดนของเมตตา (สีมาสัม-
เภทะ) คือ ไมมีการจําแนกวา เปนตนเอง เปนปย
บคุคล เปนมชัฌตัตบคุคล และเปนเวรบีคุคล ไดแก 
มเีมตตาจติทีส่มํา่เสมอกันในบคุคลทัง้ ๔ จาํพวกเหลา
นั้น เพราะเหตุนั้น ในลําดับตอจากการบรรลุเมตตา
ในปยมนาปบคุคลและครภุาวนยีบคุคลแลว พงึเจรญิ
เมตตาไปในอติปยสหายกบุคคลสืบตอไปเถิด 
(วิธีปฏิบัติในสีมาสัมเภทะ จักอธิบายในขางหนา)
๒. อตปิยสหายกบคุคล คอื บคุคลผูเปนสหายทีร่กั
อยางยิ่ง ความวา โยคีพึงนอมนําเมตตามนสิการที่
ไดแลวในปยมนาปบุคคลหรือครุภาวนียบุคคลนั้น 
เขาไปในอติปยสหายกบุคคล เมตตากรรมในอติ-
ปยสหายกบุคคลนี้ยอมมีสําหรับพระโยคีผูกระทํา
การนอมนําเขาไปโดยงาย เพราะความที่ธรรม
อันเปนปฏิปกษตอเมตตา ถูกขมไวกอนแลวใน
ปยมนาปบุคคลหรือครุภาวนียบุคคล เมื่อพระโยคี
บรรลุเมตตาฌานในอติปยสหายกบุคคลนั้นแลว พึง
เจริญเมตตาไปในมัชฌัตตบุคคล สืบตอไปเถิด 
๓. มัชฌัตตบุคคล คือ บุคคลผูเปนกลางๆ ไดแก 
ไมใชอปัปยบคุคล ไมใชปยบคุคล โดยความหมายคอื 
บคุคลทีไ่มรกัและไมเกลยีด ความวา ในลาํดับตอจาก
อติปยสหายกบุคคล พระโยคีพึงเจริญเมตตาไป ใน
มัชฌัตตบุคคล เพราะการที่จะต้ังมัชฌัตตบุคคลไว 
ในฐานะแหงปยบุคคลหรือบุคคลผูนาเคารพกระทํา
ไดโดยงายแลว เปนความจริงวา จําเดิมแตการบรรลุ
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ซึง่เมตตามนสกิารทีค่ลองแคลวแลวในปยบุคคลหรอื
ครุภาวนียบุคคลและอติปยสหายกบุคคล แมมัชฌัตต
บุคคลน้ัน ก็ยอมตั้งอยูในฐานะแหงปยบุคคล (ดวย
เมตตา) แกพระโยคีนั้นไดทีเดียว 
 ในลําดับตอจากการบรรลุเมตตาในมัชฌัตต
บุคคลน้ัน พระโยคีพึงเจริญเมตตาไปในเวรีบุคคล
สืบตอไปเถิด 
๔. เวรีบุคคล คือ บุคคลผูมีเวรกัน ไดแก บุคคลผู
ที่สรางแตความหายนะใหแกตนและคนที่ตนรัก 
ความวา พระโยคีควรเจริญเมตตาไปในเวรีบุคคล
ในลําดับตอจากมัชฌัตตบุคคล โดยการตั้งเวรีบุคคล
ไวในความเปนมัชฌัตตบุคคลดวยภาวนาที่ตน
คลองแคลว แลวละเสียจากความเปนมัชฌัตตบุคคล
นั้น นอมเขาไปสูความเปนปยบุคคล 

วาดวยวิธีปฏิบัติที่เมตตาจิต
นอมเขาไปในบุคคลนั้นๆ

 ในบุคคล ๔ จําพวก คือ บุคคลผูตั้งอยูในฐานะ
แหงปยบุคคลหรือครุภาวนียบุคคล อติปยสหายก
บุคคล มัชฌัตตบุคคล และเวรีบุคคลเหลานี้ พระโยคี
บรรลุแลวซึ่งเมตตาภาวนาในบุคคลผูตั้งอยูในฐานะ
แหงปยบุคคลหรือครุภาวนียบุคคลกอนเปนลําดับ
แรกแลว ก็ควรทําเมตตาจิตที่เปนไปในปยบุคคล
เปนตนนั้นใหเปนจิตท่ีออน ควรแกการงาน โดย
การถึงความเปนวสี (ชํานาญ) เพื่อประโยชนแกการ
นอมนําเขาไปสูบุคคลสวนอื่นตามลําดับ ในลําดับ
ตอจากน้ัน กข็มเสีย ซึง่ความรักยิง่ในอตปิยสหายก
บุคคล โดยการตั้งจิตไวในอาการเพียงวาเปนปยบุคคล
เทานั้น แลวพึงนอมเมตตาภาวนาเขาไปเถิด 
 ควรทาํเมตตาจิตทีส่าํเรจ็แลวแมเชนนัน้ ใหเปน
จติทีอ่อน ควรแกการงาน โดยการใหถึงความเปนวสี 
ในลําดับตอจากนั้นก็ขมเสีย ซึ่งความวางเฉยใน
มัชฌัตตบุคคล เขาไปตั้งไวซึ่งความเปนปยบุคคล 
แลวพึงนอมเมตตาภาวนาเขาไปเถิด 
 ควรทาํเมตตาจติท่ีสาํเรจ็แลว แมเชนน้ัน ใหเปน

จิตท่ีออน ควรแกการงาน โดยการใหถึงความเปน
วสีอีก ในลําดับตอจากนั้น ก็ขมเสียซึ่งความสําคัญ
วาเปนผูมีเวรกันในเวรีบุคคล โดยการทําความเปน
ปยบุคคลใหเกิดขึ้น ดวยการเขาไปตั้งไวซึ่งความเปน
มชัฌตัตบคุคลเปนชองทาง (โดยอบุายดบัปฏฆิะขอ ๒ 
ถึงขอ ๑๐) แลวพึงนอมเมตตาภาวนาเขาไปเถิด  

วิธีเจริญเมตตา ในบุคคล ๔ จําพวก

 มีปยมนาปบุคคล เปนตน มีโดยนัยอยางนี้วา
๑. สุขิโต โหตุ นิทฺทุกฺโข  ขอจงเปนผูมีความสุขที่

ไมมีโทษ สุขที่ประณีต เปนตน ไมมีทุกขใจ
๒. อเวโร โหตุ  ขอจงเปนผูไมมศีตัรูและบาปธรรม

ทั้งหลาย
๓. อพยฺาปชฺโฌ โหต ุ ขอจงเปนผูไมมคีวามพยาบาท
๔. อนีโฆ โหตุ  ขอจงเปนผูไมมคีวามทกุขกายและ

ทุกขใจ 
๕. สขุ ีอตตฺาน ํปรหิรต.ุ  ขอจงมีความสุขอนัไมมีโทษ 

ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด

วิธีปฏิบัติของพระโยคีผูไมมีเวรีบุคคล

 สวนพระโยคีใดไมมีคนคูเวร เพราะกําลังของ
กรรมเกา หรือเพราะความถึงพรอมแหงความเพียร
ชอบ (ปโยคสมบัติ) ในปจจุบันชาตินี้ หรือแมครั้น
เมื่อบุคคลอื่นกระทําซึ่งความเสื่อมเสียให ก็ไมเกิด
ความสําคัญวาเปนผูมีเวรตอกัน เพราะความท่ีเธอ
มีชาติเปนมหาบุรุษก็ดี ความวา เพราะความที่เธอมี
อัธยาศัยอันประเสริฐ โดยความเปนผูถึงพรอมดวย
คุณมีขันติ เมตตา ความเอื้อเอ็นดู เปนตน ที่พรั่งพรอม
แลว เพราะการสัง่สมมาตลอดกาลนาน เปนความจรงิ
วา บคุคลผูเปนเชนนัน้ เปนผูอดทนตอสิง่ทัง้ปวง ยอม
ไมถือสาซึ่งความผิดของผูอื่น แมเพียงเทาเสนหญา 
 เมือ่เวรบีคุคลไมมอียูแกพระโยคนีัน้ ดงันัน้ เธอก็
ไมจาํตองขวนขวายวา “เมตตาจติของเราในมชัฌตัต
บุคคลมีกําลังแลว เปนธรรมที่ควรแกการงาน บัดนี้ 
เราจะนอมเมตตาจิตนั้นเขาไปในเวรีบุคคล” ดังนี้ ฯ
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อุบายเครื่องดับปฏิฆะ
คือโทสะของบุคคลผูมีเวรีบุคคล

อุบายที่ ๑  ถาวา เม่ือพระโยคีผูมีบุคคลอื่นเปนผู
มีเวรกันนั้น นอมจิตเขาไปในเวรีบุคคล ปฏิฆะยอม
เกดิขึน้ เพราะการระลกึถึงความผดิท่ีบุคคลน้ันกระทํา
ไวแลว ลําดับนั้น เธอควรเขาเมตตาฌานที่ตนได
ทําใหเกิดแลว ในบุคคลทั้งหลายลําดับกอนๆ บุคคลใด
บคุคลหน่ึงบอยๆ มีปยมนาปบคุคล เปนตน ออกจาก
ฌานแลว จงึแผเมตตาไปสูบุคคลผูมเีวรกนันัน้บอยๆ 
ปฏิฆะก็พึงถูกกําจัดดวยเมตตานั้นนั่นแหละ 
อุบายที่ ๒  ถาวา เมื่อเธอแมพยายามอยูอยางนี้ 
ปฏิฆะ ก็ยังไมดับไป  ลําดับนั้น เธอพึงพยายามเพื่อ
การละปฏิฆะ โดยการระลึกถึงพระโอวาท ที่มีการ
อุปมาดวยเลื่อย เปนตน ก็ความพยายามนั้น ไดแก
การทีพ่ระโยคใีหโอวาทแกตนเอง โดยอาการนีบ้อยๆ 
ดังเชน ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลมที่ ๑๒ 
กกจูปมสูตร พระพุทธองคตรัสวา “นี่แนะ เจาคน
มักโกรธ พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวมิใชหรือวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมหากวา พวกโจรผู
ประพฤติตํ่าทราม พึงเอาเลื่อยท่ีมีดาม ๒ ขางมา

เลื่อยอวัยวะแตละสวน แมในขณะเมื่อพวกโจรกําลัง
ตัดอวัยวะอยูนั้น ภิกษุรูปใดพึงทําใจประทุษรายตอ
พวกโจรนั้น ภิกษุรูปนั้นไมชื่อวา เปนผูกระทําตาม
คําสั่งสอนของเรา (วาการไมกระทําบาปทั้งปวง) 
เพราะเหตุที่ทําใจประทุษรายนั้น
และตรัสไว ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลมที่ ๑๕ 
อสุรินทกสูตร วา
 ชนพาลผูกลาวผรุสวาจายอมสําคัญวา ตนเอง
ชนะ แตความอดกลั้นไดตอผรุสวาจานั้นยอมเปน
ความชนะของบัณฑิตผูรู  บุคคลใดยอมโกรธตอบ
ตอบุคคลผู ที่โกรธตน เพราะเหตุที่โกรธตอบนั้น 
บคุคลนัน้ ชือ่วาเปนผูเลวกวาผูท่ีโกรธกอนนัน้ บคุคล
ผูไมโกรธตอบ ตอบุคคลผูที่โกรธตน ช่ือวายอม
ชนะสงครามที่ชนะไดยาก  
 บุคคลใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติ ยั้งความ
โกรธไวเสียได คือไมโกรธตอบ บุคคลนั้นไดชื่อวา 
ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลทั้ง ๒ ฝาย คือ
แกตนและแกบุคคลอื่น 
และยังตรัสไว ในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต เลม
ที่ ๒๓ โกธนสูตร วา
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ที่
ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา (จะใหมีแกคนที่เปน
ศัตรูกัน) ที่ศัตรูพึงกระทํา (ตอคนที่เปนศัตรูกัน)
ยอมมาถงึบคุคลผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษกต็าม  
ธรรม ๗ ประการ อะไรบาง? คือ
๑. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย คนผูเปนศัตรูกันในโลกนี้
ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา “โอหนอ ขอให
เจาคนนี้มีผิวพรรณทรามเถิด” ขอนั้น เพราะเหตุไร  
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย เพราะคนผูเปนศตัรู ยอมไมยนิดี
ดวยความที่ศัตรูมีผิวพรรณงาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา เปนไปตาม
ความโกรธ แมอาบนํ้าดีแลว ไลทาดีแลว ตัดผม โกน
หนวด นุงผาขาวก็จริง ถึงอยางนั้น เขาผูถูกความ
โกรธครอบงําแลวก็ช่ือวา เปนคนมีผิวพรรณทราม
อยูนั่นเอง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมประการ
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ที่ ๑ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรูพึงกระทํา 
ยอมมาถงึบคุคลผูมักโกรธ จะเปนสตรหีรอืบุรษุกต็าม  
๒.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผู
เปนศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้
วา “โอหนอ ขอใหเจาคนนี้พึงนอนเปนทุกขเถิด” 
ขอน้ันเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เพราะคน
ผูเปนศัตรู ยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูนอนสบาย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมนอนอยูบนเตียง
มีเทาเปนรูปสัตวราย ลาดดวยพรมขนสัตว ลาดดวย
เครื่องลาดมีลายรูปดอกไม มีเคร่ืองลาดหนังชะมด 
เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอน ๒ ขางก็จริง  
ถึงอยางนัน้ บคุคลผูถกูความโกรธครอบงาํนัน้ ก็ช่ือวา 
นอนเปนทุกขอยูนั่นเอง นี้เปนธรรมประการ ท่ี ๒ 
ที่ศตัรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา ทีศ่ัตรูพงึกระทํา ยอม
มาถึงบุคคลผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม  
๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผู
เปนศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้
วา “โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ อยาไดเปนผูมีประโยชน
มาก” ขอน้ันเพราะเหตไุร ดกูอนภกิษทุัง้หลาย เพราะ
คนผูเปนศัตร ูยอมไมยินดดีวยความท่ีศตัรมูปีระโยชน
มาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความ
โกรธครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมไดความ
เสื่อมก็เขาใจวา “ตนไดประโยชน” แมไดประโยชน
ก็เขาใจวา “ตนไดความเสื่อม” ธรรมทั้งหลายเหลานี้ 
เปนขาศึกตอกันและกัน ที่บุคคลผูถูกความโกรธ
ครอบงําน้ันยึดถือแลว ยอมเปนไปเพื่อไมเก้ือกูล 
เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน นี้เปนธรรมประการที่ ๓ ที่ศัตรู
ผูเปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรูพึงกระทํา ยอมมาถึง
บุคคลผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม 
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา 
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ เปนคนไมมีโภคทรัพยเถิด” 
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผู
เปนศัตรูยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูมีโภคทรัพย ดู

กอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมมีโภคทรัพยที่
หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมดวย
นํ้าพักนํ้าแรง อาบเหงื่อตางนํ้า ประกอบดวยธรรม 
ไดมาโดยธรรมก็จริง ถึงอยางนั้น พระราชาก็รับสั่ง
ใหริบโภคทรัพยของบุคคลผูถูกความโกรธครอบงํา 
นี้เปนธรรมประการที่ ๔ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา 
ที่ศัตรูพึงกระทํา ยอมมาถึงบุคคลผูมักโกรธ จะเปน
สตรีหรือบุรุษก็ตาม  
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา 
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ เปนคนไมมีเกียรติยศเถิด” 
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะคน
ผูเปนศัตรูยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูมีเกียรติยศ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงํา เปนไปตามความโกรธ แมมียศที่ไดมาดวย
ความไมประมาทก็จริง ถึงอยางนั้น บุคคลผูถูกความ
โกรธครอบงําก็เสื่อมจากยศนั้น นี้เปนธรรมประการ
ที่ ๕ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรูพึงกระทํา 
ยอมมาถงึบคุคลผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษกต็าม 
๖. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา 
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ เปนคนไมมีมิตรเถิด” ขอนั้น
เพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผูเปน
ศัตรู ยอมไมยินดีดวยความที่ศัตรูมีมิตร ดูกอนภิกษุ
ท้ังหลาย บุคคลผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา 
เปนไปตามความโกรธ แมมีมิตร อํามาตย ญาติ 
สาโลหิตก็จริง ถึงอยางนั้น คนทั้งหลายเหลานั้น
ก็พากันหลีกเลี่ยงบุคคลผูถูกความโกรธครอบงํานั้น
ไปหางไกล น้ีเปนธรรมประการท่ี ๖ ท่ีศัตรูผูเปน
ปฏปิกษปรารถนา ทีศ่ตัรูพึงกระทาํ ยอมมาถงึบคุคล
ผูมักโกรธ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม 
๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก คนผูเปน
ศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา 
“โอหนอ ขอใหเจาคนนี้ หลังจากตายแลว พึงไปเกิด
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ในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเถิด” ขอนั้นเพราะเหตุไร  
ดกูอนภิกษุทัง้หลาย เพราะคนผูเปนศตัรยูอมไมยนิดี 
ดวยความท่ีศตัรไูปสูสคุต ิดกูอนภิกษท้ัุงหลาย บุคคล
ผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา เปนไปตามความ
โกรธ ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริต
ทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ หลังจากตายแลว
ยอมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้ เปนธรรม
ประการที่ ๗ ที่ศัตรูผูเปนปฏิปกษปรารถนา ท่ีศัตรู
พึงกระทํา ยอมมาถึงบุคคลผูมักโกรธ จะเปนสตรี
หรือบุรุษก็ตาม  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล 
ท่ีศัตรูผู เปนปฏิปกษปรารถนา ที่ศัตรูพึงกระทํา 
ยอมมาถงึบคุคลผูมักโกรธ จะเปนสตรหีรอืบุรษุกต็าม  
และตรัสไว ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลมที่ 
๑๗ ปณโฑลฺยสูตรวา
 กุลบุตรนั้นเปนผู มากดวยอภิชฌา มีราคะ
อยางแรงกลาในกามทัง้หลาย มจิีตพยาบาท มคีวาม
ดําริดวยจิตอันประทุษราย หลงลืมสติ ไมมีปญญา 
มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตกระสับกระสาย ไมสํารวมอินทรีย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมฟนสําหรับเผาศพ ท่ีปลาย
ทั้ง ๒ ถูกไฟไหม ตรงกลางเปอนคูถ ยอมไมอํานวย
ประโยชน เพือ่เปนฟนในเรอืน ท้ังไมอาํนวยประโยชน 
เพือ่เปนฟนในปา ดูกอนภกิษทุัง้หลาย เรายอมกลาว
ถึงบุคคลผูนี้วา มีอุปมาฉันนั้น 
 ก็ดวยพระโอวาททั้งหลายเหลานั้น บัดนี้ ตัว
เจาน้ัน เมือ่โกรธอยูอยางนี ้จักไมเปนผูกระทําตามคาํ
สั่งสอนของพระผู มีพระภาคดวย เมื่อโกรธตอบ 
ก็เปนผูเลวยิ่งแมกวาคนท่ีโกรธกอน เจาจักไมชนะ
ซึ่งสงครามที่ชนะไดยากดวย  เจาจักกระทําซึ่งธรรม
ทัง้หลายทีศั่ตรูพงึกระทาํแกตน ดวยตนเองนัน่แหละ
ดวย และเจาจักเปนผูมีอุปมา ดวยไมฟนสําหรับ
เผาศพดวย
อบุายท่ี ๓  เม่ือเธอเพยีรอยูพยายามอยูอยางนี ้ถาวา 
ปฏิฆะนั้นสงบลงไดดวยประการอยางนี้ นั่นเปนการดี 
หากวายังไมสงบ เมื่อเปนเชนน้ี เวรีบุคคลเปนผูมี

สุจริตธรรมใดๆ มีกายสมาจาร คือการกระทําดี
ที่เปนไปทางกาย ไดแกเขาเปนผูกระทําอยูซึ่งวัตร
ปฏิบัติเปนอันมาก มีการเขาไปคอยรับใชอุปชฌาย
และอาจารย เปนตน เขามวีจสีมาจาร คอืการกระทาํ
ดีที่เปนไปทางวาจา ไดแก เปนผูฉลาดพูดในการ
ตอนรับ โดยไมใหมีชองวางระหวางตนกับคนอื่น 
เปนผูมีถอยคํานารัก เปนผูมีปกติกลาวถอยคําทําให
บนัเทงิใจ เปนผูมหีนาตาเบกิบานดวยปตโิสมนสั เปน
ผูมปีกตกิลาวทกัทายกอน เปนผูสาธยายซึง่พระธรรม
ดวยเสียงอันไพเราะ เปนตน
 และเขามมีโนสมาจาร คอืการกระทาํดทีีเ่ปนไป
ทางใจ ไดแก เมื่อเขาไหวอยูซึ่งพระเจดียก็ดี ตนโพธิ์
ก็ดี พระเถระทั้งหลายก็ดี เปนตน ยอมไหวโดยความ
เคารพ ทําใหเปนของหนัก หรือเมื่อเขาสดับอยูซ่ึง
พระธรรม ก็เปนผูมีจิตไมฟุงซาน ดวยการเงี่ยโสตลง
สดับ ไมนั่งสัปหงก ดวยการทําใหเปนสิ่งมีประโยชน
เกื้อกูล และเปนผูแสดงออกซึ่งความเลื่อมใสแหงจิต
เปนตน 
 หากวา สมาจาร ๓ อยาง มีกายสมาจารเปนตน
เหลานีข้องเวรบีคุคลนัน้ เปนธรรมทีส่งบเพราะปดก้ัน
บาปทางกายเปนตนได  ที่บริสุทธิ์เพราะไมมีมลทิน
คือกิเลส ดังที่กลาวมาแลวนี้ เมื่อเธอระลึกถึงอยูซ่ึง
สมาจาร ๓ อยางใดอยางหนึ่ง มีกายสมาจารเปนตน 
ของเขา ที่สงบที่บริสุทธ์ิเทาน้ัน โดยเวนจากการ
ระลึกถึงสมาจาร (ความประพฤติ) ในสวนที่ไมสงบ 
สมาจารที่สงบนั้น ยอมนํามาซึ่งความเลื่อมใสแกเธอ 
เธอควรระลกึถงึสจุรติธรรมนัน้ๆ ความอาฆาตกพ็งึถกู
กําจัดได หรือสําหรับบางคนมีสุจริตธรรมทั้ง ๓ สงบ
แลว เธอควรระลึกถึงสุจริตธรรมนั้นๆ ของเขา ตาม
ความปรารถนาของตนเถิด จริงทีเดียว เมตตาภาวนา
ยอมไมเปนอันกระทําโดยยากในบุคคลทั้งหลาย
ผูสงบเชนนี้ 
 แตสาํหรบับางคน ในบรรดาสจุรติธรรม ๓ อยาง
เหลานี ้แมอยางเดียวกไ็มสงบ เธอพึงยงัความกรุณา
ใหเขาไปต้ังไวในเวรีบคุคลนัน้วา “แมในเวลานี ้บุคคล
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นั้นเที่ยวไปอยูในโลกมนุษยก็จริง แตในไมชา เขาจัก
เปนผูทํามหานรก ๘ ขุม และอุสสทนรก ๑๖ ขุมให
เต็มเปยม เพราะทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเปนตน
ของเขา” ดังนี้ ความอาฆาตก็อาจสงบลงได เพราะ
อาศัยแมเพียงความกรุณาเชนนี้ 
 อนึ่ง เพื่อความแจมแจงแหงเนื้อความตามที่
กลาวไวแลวนี้ บัณฑิตพึงทราบความพิสดาร ที่มาใน
ปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตร ปญจกนิบาต ดังตอไปนี้
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมกําจัดอาฆาต ๕ 
ประการนี้ เปนเครื่องกําจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแกภิกษุ 
โดยประการทั้งปวง

ธรรมกําจัดอาฆาต ๕ ประการ อะไรบาง คือ 
๑. ภิกษุพึงเจริญ เมตตา ในบุคคลผูที่ตนเกิดอาฆาต 
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้
๒. ภิกษุพึงเจริญ กรุณา ในบุคคลผูที่ตนเกิดอาฆาต 
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้
๓. ภกิษุพึงเจรญิ อเุบกขา ในบุคคลผูท่ีตนเกิดอาฆาต 
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้
๔.  ภิกษุไมพึงระลึกถึง และไมพึงมนสิการถึงบุคคล
ผูที่ตนเกิดอาฆาต ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้น
อยางนี้
๕. ภิกษุพึงนึกถึงความเปนผู มีกรรมเปนของตน
ใหมัน่ ในบคุคลผูทีต่นเกดิอาฆาตน้ันวา “ทานผูน้ีเปน
ผูมีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรม
เปนประธานเหตุ มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่
พึ่งอาศัย เขาจักกระทํากรรมใดไว เปนกรรมดีหรือ
กรรมชั่วก็ตาม จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น” ดังนี้ 
ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้ 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรมกําจัดอาฆาต ๕ ประการ
นี้แล เปนเครื่องกําจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแกภิกษุโดย
ประการทั้งปวง  (ตสฺมึ มุทิตา น อุปฏหติ ตสฺมา 
สา น วุตฺตา - มุทิตายอมไมปรากฏในบุคคลเชนนั้น 
เพราะเหตุนั้น มุทิตานั้น จึงไมตรัสไว)
อุบายที่ ๔  ถาแมเมื่อเธอพยายามอยูอยางนี้ ความ
อาฆาตยังเกิดอยูน่ันเอง เมื่อเปนเชนนั้น เธอพึงให

โอวาทตนเอง อยางนี้ เปนตนวา 
 เจาละแลวซ่ึงหมูญาติผูมีอุปการะมาก มีนํ้าตา
นองหนาออกบวช เพราะเหตุไรจึงไมละศตัรูคอืความ
โกรธ ที่กระทําแตความหายนะอยางมหันต ดวย
อํานาจทําประโยชน ๓ มีประโยชนในโลกนี้ เปนตน
ใหเสียหายเลา  
 เจารักษาศีลเหลาใดไว แตเจาก็กอดรัดสิ่งที่
ชื่อวาความโกรธที่เปนตัวตัดมูลเหตุของศีลเหลาน้ัน
ไวดวย ใครเลาที่จะเปนพาลชนผูโงเงาเหมือนกับเจา 
(มูลเหตุของศีล ไดแก หิริ โอตตัปปะ ขันติ เมตตา 
และอนุทยา คือความเอื้อเอ็นดู)
 เจาคดิวา คนอืน่ทาํความผิดอนัใหญหลวงใหแก
เราจึงโกรธเขา แลวทําไมหนอ เจาจึงปรารถนาที่จะ
กระทําความผิดเชนนั้นเสียเองเลา 
 อนึ่ง ชางนาติเตียน เจาโกรธแลวจักสรางทุกข
แกเขาหรือไมก็ตาม แตบัดนี้ เจากําลังเบียดเบียน
ตนเองดวยทุกขคือความโกรธ   
 ถาวาพวกคนผูมีเวรกัน ไดเดินไปสูทางผิดคือ
ความโกรธ ทีน่าํความหายนะมาใหแกตน เพราะเหตุ
ไรเลา แมตัวเจาจึงโกรธเลียนแบบพวกเขาเหลานั้น 
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 ก็เพราะความท่ีธรรมทั้งหลาย มีช่ัวขณะคือ
ตัดตอนดวยความเกิดข้ึนแลวดับไปโดยไมเหลือ 
ขนัธเหลาใดในสนัดานของศตัรูกระทําความไมพอใจ
แกเจา ขันธเหลาน้ันกด็บัไปแลวในขณะนัน้นัน่แหละ 
บัดนี้ ขันธเหลาอื่นกําลังดํารงอยู แลวทีนี้ เจาจะมา
โกรธใครกันเลา
อุบายที่ ๕  ถาแมเมื่อเธอใหโอวาทตนเองอยูอยางนี้ 
ปฏิฆะก็ยังไมสงบลง เมื่อเปนเชนนั้น เธอควร
พจิารณา ภาวะทีต่นเองและบคุคลอืน่ เปนผูมกีรรม
เปนของตน ดังตอไปนี้
 เธอควรพิจารณากอนอยางนี้วา “นี่แนะพอคุณ 
เจาโกรธเขาแลว จักกระทําอะไรได กรรมท่ีมีโทสะ
เปนเหตุน่ัน จักเปนไปเพ่ือความหายนะแกตัวเจา
นั่นเองมิใชหรือ เปนความจริงวา เจาเปนผูมีกรรม
เปนของตน เปนทายาทของกรรม มกีรรมเปนกาํเนดิ 
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กระทํา
กรรมใดไว จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น 
 แตวา กรรมที่มีโทสะเปนเหตุนี้ของเจา ไม
สามารถ เพื่อจะทําสัมมาสัมโพธิญาณ ปจเจก
โพธิญาณ สาวกภูมิ และสมบัติท้ังหลายอยางใด
อยางหน่ึง มีความเปนพรหม ความเปนทาวสักกะ 
ความเปนพระเจาจกัรพรรด ิความเปนพระราชาแหง
ประเทศ เปนตน ใหสําเร็จ โดยท่ีแท กรรมน้ีทําให
เคลื่อนแลวจากพระศาสนา ทําความเปนคนกินเดน
เปนตน และทุกขตางๆ มีทกุขในนรก เปนตน ใหเปน
ไปแกเจา 
 อันตัวเจานั้น เมื่อกระทํากรรมที่มีโทสะเปน
เหตุอยูอยางนี้ ชื่อวาเผาตัวเอง และกระทําตัวเองให
มีกลิ่นเหม็นกอน เหมือนบุรุษจับกอนถานเพลิงอัน
ปราศจากเปลวดวยมือทั้ง ๒ หรือจับกอนคูถดวยมือ
ทั้ง ๒ เปนผูใครจะขวางปาผูอื่น” ดังนี้ 
  เม่ือเธอพจิารณาวาตนเปนผูมีกรรมเปนของตน
ตามวิธีน้ีแลว ก็ควรพิจารณาวาแมบุคคลอื่น ก็เปน
ผูมีกรรมเปนของตนอยางน้ีวา “แมบุคคลน่ัน โกรธ
เจาแลว จักกระทําอะไรได กรรมที่มีโทสะเปนเหตุ

นั่น จักเปนไปเพ่ือความหายนะแกตัวเขาน่ันเอง
มิใชหรือ เปนความจริงวา ทานผูนี้เปนผูมีกรรมเปน
ของตน เปนทายาทของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด 
มกีรรมเปนเผาพนัธุ มกีรรมเปนทีพ่ึง่อาศยั จกักระทาํ
กรรมใดไว ก็จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น 
 แตวา กรรมที่มีโทสะเปนเหตุนี้ของเขา ไม
สามารถ เพ่ือจะทําสัมมาสัมโพธิญาณ ปจเจก
โพธิญาณ สาวกภูมิ และสมบัติทั้งหลายอยางใด
อยางหนึ่ง มีความเปนพรหม ความเปนทาวสักกะ 
ความเปนพระเจาจกัรพรรดิ ความเปนพระราชาแหง
ประเทศ เปนตน ใหสําเร็จ โดยที่แทกรรมนี้ทําให
เคลื่อนแลวจากพระศาสนา ทําความเปนคนกินเดน
เปนตน และทกุขทัง้หลายตางๆ มทีกุขในนรก เปนตน
ใหเปนไปแกเขา  บุคคลนี้นั้น เมื่อกระทํากรรมอยู
อยางนี้ ชื่อวายอมโปรยฝุนคือโทษใสตนเองทีเดียว 
เหมือนอยางบุรุษผูใครจะโปรยฝุนใสผูอื่น แตไปยืน
ในที่ทวนลม ชื่อวายอมโปรยฝุนคือโทษใสตนเอง
ทีเดียว ฉะนั้น ดังนี้ ขอนี้สมจริง ตามที่พระผูมี
พระภาคตรัสไววา

โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสฺสติ
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาลํ ปจฺเจติ ปาป
สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโต. 

(ขุ. ธ. ๒๕/๑๒๕/๓๙)

  ชนพาลใด ยอมประทุษรายตอนรชนผูไมมี
จิตประทุษราย เปนผูบริสุทธิป์ราศจากกเิลสเพียง
ดังนั้น บาปยอมกลับคืนตอชนพาลนั้นแนนอน 
ดุจฝุนที่ละเอียดที่เขาซัดไปทวนลม ฉะนั้น 

อุบายที่ ๖  ถาเธอพิจารณาอยูวาสัตวทั้งหลายมี
กรรมเปนของตนตามวิธีนี้แลว ความโกรธก็ยังไม
สงบลง เมื่อเปนเชนนั้น เธอควรตามระลึกถึง ปุพพ
จริยคุณ (คุณท่ีทรงประพฤติมาในกาลกอน) ของ
พระศาสดา ดวยวาความโกรธพึงสงบลงได เพราะ
ความเคารพตอพระศาสดา 
 นีเ้ปนนยัแหงการพจิารณาในปพุพจรยิคณุนัน้วา 
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 แนะทานผูเจรญิ พระศาสดาของเจาในชาตกิอน 
แตการตรสัรู แมเปนพระโพธสัิตวยงัไมตรสัรู เมือ่ทรง
ยังบารมีทั้งหลายใหเต็มตลอด ๔ อสงไขย และแสน
มหากัป มิไดทรงยังจิตใหประทุษรายในศัตรู ผูแม
ปลงพระชนมในชาตินั้นๆ มิใชหรือ จะปวยกลาว
ไปไย เมื่อพระองคเปนผูตรัสรูยิ่งแลว มีเร่ืองอะไร
บาง มีเปนตนวา 
 ในสีลวชาดก พระเจาสีลวโพธิสัตวน้ัน เมื่อ
อํามาตยช่ัวชาผูประพฤติมิจฉาจารตอพระเทวีของ
พระองค ทูลยุยงใหพระราชาผู เปนปฏิปกษยึด
ราชสมบัติ พระราชาผูเปนปฏิปกษนั้นทรงยึดเอา
ราชสมบัติ ตลอดที่ ๓๐๐ โยชน พระองคก็ไมโปรด
ใหหมูอํามาตยลุกฮือขึ้นจับตองอาวุธเพื่อจะปองกัน
 ในขันติวาทีชาดก พระโพธิสัตวผูเปนดาบส 
ช่ือวา ขนัตวิาท ีเมือ่พระราชาแหงแควนกาสพีระนาม
วา กลาพุ รับสั่งใหเพชฌฆาตใชแสหวายมีหนาม
เหล็กโบยตี ตัดมือตัดเทาทั้ง ๒ ก็ไมกระทําแมเพียง
ความขุนใจ 
 ขอท่ีดาบสที่เปนผูใหญเจริญดวยวัย ผูเขาถึง
การบรรพชา พึงกระทําไดอยางนี้ นั่นไมนาอัศจรรย 
เพราะวา ในจูฬธัมมปาลชาดก พระโพธิสัตวแม
เปนเดก็ออนนอนแบเบาะ เม่ือถกูพระราชาพระนาม
วา พระเจามหาปตาปะผูเปนพระชนก รับสั่งใหตัด
มือและเทาทั้ง ๔ เหมือนตัดหนอไม แมถึงอยางนั้น 
ก็ยังไมพอพระทัย ทรงมีพระบัญชาวา พวกเจาจง
ตัดศีรษะของมัน ดังนี้ ก็ทรงอธิษฐานสมาทานให
ม่ันคงวา “ขณะนี ้นีเ่ปนกาลท่ีเจาจะขมคอืฝกจติของ
เจาไวใหดี ดูกอนธัมมปาละผูเจริญ บัดนี้ เจาจงเปน
ผู มีจิตสมํ่าเสมอกันในบุคคล ๔ เหลานี้ คือ ใน
พระชนกผูรับสั่งใหเขาตัดศีรษะ ในบุรุษผูตัดศีรษะ 
ในพระชนนผูีกาํลงัปรเิทวนาการ และในตนเอง ดงันี”้ 
แลวก็ไมไดทรงกระทําแมเพียงอาการที่ขุนใจ 
 แมขอที่พระโพธิสัตวผู เปนมนุษยกระทําได
อยางนี ้กไ็มนาอศัจรรยมากนกั เพราะวาแมเปนสตัว
เดรจัฉาน คือ เปนชาง ชือ่วา ฉทัทนัต ถกูเขาใชลกูศร

อาบยาพิษ ยิงที่ทอง  ก็ไมทําจิตใหคิดประทุษรายใน
นายพรานผูสรางความหายนะให ท้ังยงัชวยใหมโนรถ
ของนายพรานนัน้สําเรจ็ ไดยอมใหตดังาทัง้ ๒ ของตน 
ที่แผฉัพพรรณรังสีเปนเงางามนารัก ใหไปเสียดวย
 พระผูมีพระภาค ไดทรงกระทําส่ิงนาอัศจรรย
เหลานี้ เพียงเทาที่กลาวมานี้เทานั้นก็หามิได ยังได
ทรงกระทาํส่ิงนาอศัจรรยอืน่ๆ เปนอนัมาก แมในกาล
ที่เปนพญาวานรก็ดี เปนพญานาคชื่อวาภูริทัตตก็ดี 
เปนพญานาคชือ่วาจมัเปยยะกดี็ เปนพญานาคชือ่วา
สังขปาละเปนตนก็ดี ไดถูกทารุณกรรมโดยประการ
ตางๆ กไ็มทาํแมเพยีงจติทีป่ระทษุรายใหเกดิข้ึน เนือ้
ความในพระชาตินั้นๆ พึงทราบ ในชาดกเถิด 
 กาลบัดนี้ การที่เจาผูอางเอาพระผูมีพระภาค 
ผูบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ผูที่ใครๆ ในโลกพรอม
ทั้งเทวดาเปรียบเสมอมิได ผูมีพระขันติคุณพระองค
นั้น วาเปนพระศาสดา จะทําสิ่งที่ชื่อวาปฏิฆจิตให
เกิดข้ึน ไมควรไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เพราะหวัง
ไดซึ่งความเคลื่อนลงจากคําสั่งสอนของพระศาสดา 
อุบายที่ ๗  ถาแมเมื่อเธอพิจารณาถึงปุพพจริยคุณ 
ของพระศาสดาอยูอยางนี้ ปฏิฆะของเธอผูตกเปน
ทาสของกิเลสทั้งหลายมาชานานนั้นก็ยังไมสงบอยู
นั่นเอง เมื่อเปนอยางนั้น เธอควรพิจารณาถึงบท
แหงพระสตูรทัง้หลาย ทีเ่นือ่งดวยสังสารวฏัฏ อนัมี
เบื้องตนและที่สุดอันบุคคลตามรูไมได โดยอุบาย
วิธีดังตอไปนี้
 ในบทแหงพระสูตรเหลานั้น บทนี้ ตรัสไวแลว
วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ไมเคยเปนมารดา 
ไมเคยเปนบิดา ไมเคยเปนพี่นองชาย ไมเคยเปนพี่
นองหญิง ไมเคยเปนบุตร ไมเคยเปนธิดา มิใชมีได
งาย” ดังนี้ (สํ. นิ. ๑๖/๑๓๗-๑๔๒/๑๘๑-๒) 
 เพราะเหตุนั้น เธอพึงทําจิตใหเกิดขึ้นในเวรี
บุคคลนั้นอยางนี้วา “ผูนี้ ในอดีตชาติเคยเปนมารดา
ของเรา บริหารเราผูอยูในทอง ตลอด ๙ เดือน ๑๐ 
เดือน แมคลอดออกมาแลวก็ไมรังเกียจ ปสสาวะ 
อุจจาระ นํ้าลาย นํ้ามูก เปนตน เช็ดออกไดราวกับวา
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มันเปนจันทนเหลือง ไดใหนอนแนบท่ีอก ใชสะเอว
อุม เลี้ยงดูไป  ผูนี้เคยเปนบิดา ตองเดินไปตามทาง
แพะเดิน ทางที่ตองใชตะขอเกี่ยว ทางเหว และทาง
อันทุรกันดาร เปนตน ประกอบการคาขาย ยอมสละ
แมชวีติเพือ่เรา เขาไปแลวสูสนามรบทีม่กีระบวนทพั
จาก ๒ ฝาย แลนเรือไปในมหาสมุทร และไดกระทํา
การงานที่ทําไดยากอื่นๆ อีก ดวยคิดวา “เราจัก
เล้ียงดูบุตร” พยายามรวบรวมทรัพยไว ดวยอุบาย
ตางๆ เลี้ยงดูเรา ผูน้ีเคยเปนพ่ีนองชาย พี่นองหญิง 
บตุรและธดิา ไดกระทําแลวซึง่การอุปการะ ดวยเรือ่ง
นั้นและเรื่องนี้แกเรา เพราะเหตุนั้น การที่เราทําจิต
ใหประทุษรายในบุคคลนั้น ไมสมควรเลย” ดังนี้  
  (พระวจนะทีว่า สตัวนัน้ใด ผูทีไ่มเคยเปนมารดา
เปนตน มิใชมีไดงายนั้น มีอธิบายอยางนี้วา เปน
ความจริงวา สัตวทั้งหลาย ยอมอยูอาศัยในจักรวาล
ใด ก็ยอมเกิดแลวเกิดเลา ในจักรวาลนั้นนั่นเองโดย
สวนมาก เพราะอยูอาศัยดวยอํานาจแหงความยินดี
ในจักรวาลน้ันน่ันแหละ สัตวบางพวกก็ยอมมาสู
จักรวาลนี ้แตสตัวทัง้หลายเหลาอืน่จากสตัวบางพวก
นั้น ยอมเปนผูแนนอนอยูในจักรวาลนั้นๆ ทีเดียว 

เพราะเหตุนั้น ที่ตรัสวา สัตวนั้นใด ผูที่ไมเคยเปน
มารดา เปนตน มิใชมีไดงาย หมายถึง สัตวทั้งหลาย
ผูอยูรวมกันในจักรวาลนั้นๆ เทานั้น ไมไดตรัสหมาย
ถึงสัตวทั้งหลายผูอยูอาศัยในจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น)
อุบายที่ ๘  แตถาเธอไมอาจระงับปฏิฆจิตไดตาม
วธีินี ้กค็วรพจิารณา อานสิงสของเมตตา วา “นีแ่นะ 
ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสไวแลว ในอังคุต-
ตรนิกาย เอกาทสกนิบาต เลมที่ ๒๔ เมตตาสูตร
มิใชหรือวา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ 
(คือเมตตาที่ต้ังมั่นโดยชอบ เปนความหลุดพนจาก
ความโกรธของจิต) ที่บุคคลเสพโดยเอื้อเฟอแลว 
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
แลว กระทําใหเปนที่ตั้ง (ของคุณพิเศษ) ไดแลว ให
ต้ังมั่นแลว ส่ังสมโดยความเปนวสีแลว พากเพียร
ดีแลว อานิสงส ๑๑ ประการ พึงหวังไดเปนแนแท 
 อานิสงส ๑๑ ประการ อะไรบาง คือ 
 ๑. หลับเปนสุข 
 ๒. ตื่นเปนสุข 
 ๓. ไมฝนเห็นสิ่งชั่วราย 
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 ๔. เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย
 ๕. เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย
 ๖. เทวดาคุมครอง 
 ๗. ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรายอมไมกล้ํากราย
  แกเธอ 
 ๘. จิตตั้งมั่นไดเร็ว
 ๙. สีหนาผองใส 
 ๑๐. เปนผูไมลุมหลง กระทํากาละ  
 ๑๑. เม่ือยังไมแทงตลอดซึ่งธรรมอันยอดยิ่ง 
  ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก 
 ถาวาเธอจกัไมยงัปฏฆิจตินีใ้หดบัไป เธอจกัเปน
ผูเหินหางจากอานิสงสเหลานี้” 
อุบายท่ี ๙  ถาพระโยคียังไมสามารถที่จะทําให
ปฏิฆจิตดับไป แมโดยอุบายดังที่กลาวแลวนี้ เธอควร
ทําการกําหนดแยกธาตุ ดังตอไปนี้
 ชื่อวาความผิดที่คนอื่นกระทําตอเรา เพราะเรา
ยึดถือเอารูปธรรมของบุคคลผูทําความผิดเปนเหตุ
แหงความโกรธ เพราะเหตุนั้น เธอควรกระทําการ
กําหนดแยกธาตุ อยางนี้วา “นี่แนะ ทานผูเจริญ เจา 
เมื่อโกรธตอคนผูนี้ ชื่อวาโกรธอะไรกัน? เจาโกรธผม
หรือ หรือวาโกรธขน เล็บ ฯลฯ โกรธนํ้ามูตร หรือวา
ไมเชนนั้น ในโกฏฐาสทั้งหลายมีผมเปนตน เจาโกรธ
ธาตุดิน โกรธธาตุนํ้า ธาตุไฟ หรือธาตุลม 
 อีกอยางหนึ่ง พึงกําหนดแยกธาตุดวยอํานาจ
แหงปรมัตถธรรมที่ไมมีโทษผิดอะไรเลยอยางนี้
วา เรียกทานผูนี้วา เปนผูมีชื่อวา นาย ก เปนตน 
อยางนี้ ก็เพราะอาศัยขันธ ๕ เพราะอาศัยอายตนะ 
๑๒ เพราะอาศัยธาตุ ๑๘ เหลาใด ในขันธ ๕ เปนตน
เหลานั้น เจาโกรธรูปขันธหรือ หรือวาโกรธเวทนา
ขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ 
 อีกอยางหนึ่ง เจาโกรธจักขายตนะหรือ โกรธ
รูปายตนะหรือ ฯลฯ โกรธมนายตนะหรือ โกรธ
ธัมมายตนะหรือ 
 อกีอยางหน่ึง เจาโกรธจกัขธุาตหุรอื โกรธรปูธาตุ
หรือ โกรธจักขุวิญญาณธาตุหรือ ฯลฯ โกรธมโนธาตุ

หรือ โกรธธัมมธาตุหรือ โกรธมโนวิญญาณธาตุหรือ 
ดังนี้ ก็เมื่อพระโยคีกระทําการกําหนดแยกธาตุอยู
อยางนี้ เหมือนอยางวา สถานที่ตั้งแหงเมล็ดพันธุผัก
กาดบนปลายเหล็กแหลมยอมไมมี และเหมือนอยาง
สถานท่ีต้ังแหงภาพจิตรกรรมในอากาศ ยอมไมมี 
ฉันใด  สถานที่ตั้งแหงความโกรธในบุคคลที่กําหนด
เอาไววา “มีเวรกัน” ก็ยอมไมมี ฉันนั้น เพราะธรรม
ทั้งหลายมีผมเปนตน ไมใชสิ่งที่พึงโกรธเลย และ
เพราะบุคคลผูที่เราโกรธจะพนไปจากผมเปนตนนั้น 
ก็ไมมี  
อบุายที ่๑๐  แตเมือ่เธอไมอาจจะทําการกาํหนดแยก
ธาตุได เธอก็ควรทําการใหและการแบงปนอามิส 
คือ ควรใหสิ่งของของตนแกคนผูเปนศัตรู ตนเอง
ก็ควรรับเอาส่ิงของที่คนผูเปนศัตรูให เมื่อเธอนั้น
กระทาํอยูอยางนี ้ความอาฆาตในเวรีบคุคลนัน้กย็อม
สงบลงโดยแนนอนทเีดยีว และความโกรธของบคุคล
ผูรับสิ่งของของเรา แมวาติดตามมาตั้งแตอดีตชาต ิ
ก็ยอมสงบไป ในขณะนั้นนั่นแหละ ขอนี้ สมจริงตาม
ที่ทานโบราณาจารยกลาวไววา 

อทนฺตทมนํ ทานํ   ทานํ สพฺพตฺถสาธกํ 
ทาเนน ปยวาจาย   อุนฺนมนฺติ นมนฺติ จ.

  ทาน เปนเครื่องฝกบุคคลผูที่ใครๆ ฝกไมได
ทาน ยังประโยชน ๓ มีประโยชนในชาตินี้ เปนตน
ทั้งปวงใหสําเร็จ  พวกทายกคือผูใหยอมเงยข้ึน 
และพวกปฏิคาหกคือผูรับยอมกมลง เพราะทาน
และเพราะปยวาจา 

 (ขอ ๒. ถึงขอ ๑๐. เปนอุบายดับปฏิฆะในเวรี
บคุคลเพ่ือความเปนมชัฌตัตบคุคล ตอจากความเปน
มชัฌตัตบคุคลแลวนัน้ พึงนาํเมตตาในมชัฌตัตบคุคล
แทกอนหนานัน้ นอมนาํไปในมชัฌตัตบคุคลนัน้ ผูเคย
เปนเวรีบคุคล  เมตตายอมเกดิขึน้โดยงายแลว) 

จบตอน ๑
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ตถาคตโพธิสัทธา แปลวา ศรัทธาในปญญาตรัสรู
ของพระพุทธเจา ถือวาเปนศรัทธาสูงสุดก็วาได 
ถาจะตัดกัมมสัทธาออกไป ใหเหลือแคตถาคต
โพธิสัทธาก็ยังได เพราะวาถาศรัทธาในปญญา
ตรัสรูของพระพุทธเจา ก็จะศรัทธาในกรรมดวย 
จะเชือ่เรือ่งกรรม เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา 
      ตั้งแตเริ่มตนตรัสรูจนกระทั่งถึงปรินิพพาน 
พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องกรรม และสอนเรื่อง
ไมประมาทในกรรม แมพระวาจาในครั้งสุดทาย
ของพระผู มีพระภาคเจา ดังปรากฏในมหา
ปริ นิพพานสูตร พระไตรป ฎกเล มที่  ๑๐ 
พระพุทธเจาตรัสเก่ียวกับเรื่องความไมประมาท
ในกรรม กระทั่งรอยเปนถอยคําที่วา 
 “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปน
ธรรมดา ทานท้ังหลายจงยังประโยชนตนและ
ประโยชนทาน ใหถงึพรอมดวยความไมประมาทเถดิ” 

อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ แปลวา ทาน

 ธรรมบรรยายเน่ืองในวาระ ๑๑๑ ป ชาตกาล
พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ อาตมาขออนุญาต
กลาวถึงหลวงพอปญญานันทะ ทานบวชจน
กระทั่งวาระสุดทายแหงชีวิต เพราะความซาบซึ้ง
ในพระมหากรณุาธคิณุของพระพทุธเจา เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา เมื่อไดอ านพระพุทธประวัติ 
การที่หลวงพอปญญาศรัทธาในปญญาตรัสรู 
ของพระพุทธเจา เปนตถาคตโพธิสัทธา เปน
ศรัทธาที่ยิ่งใหญมาก 
     เราคงเคยไดยินวา ศรัทธาในพระไตรปฎก
มอียู ๔ ประการ คอื ๑.กัมมสัทธา ๒.วปิากสัทธา 
๓.กัมมัสสกตาสัทธา ๔.ตถาคตโพธิสัทธา แต
รวมไวเปน ๒ ขอใหญ คอื “กมัมสัทธา และตถาคต
โพธสิทัธา” เพราะกัมมสัทธา วิปากสัทธา กมัมัสส
กตาสัทธา จัดเปนหมวดกรรมและเหตุแหงกรรม 
ตลอดจนกระทั่งกรรมและผลแหงกรรม สวน

พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธเจา

         สมณะเพาะพทุธ จันทเสฏโฐ

สํานกึในพระพทุธคณุ



ทั้งหลาย จงถึงพรอมดวยการไมประมาทเถิด 
คําวา “ถึงพรอม” หลวงปูพุทธทาสทานกลาวไว
ชัดเจนมากวา “ตองถึงพรอมดวยประโยชนตน 
และประโยชนทาน” ถาภาษาธรรมคือ ถึงพรอม
ดวยอัตตัตถะ ประโยชนตน และดวยปรัตถะ 
ประโยชนทาน 

พระพุทธคุณ ๓
     สวนพระพุทธคุณ ๓ คือพระบริสุทธิคุณ 
พระมหากรุณาธิคุณ และปญญาธิคุณ จะแบง
ใหเหลอื ๒ คอื ๑.พระปญญาคณุหรอืปญญาธิคณุ 
และ ๒.พระบริสุทธิคุณ รวมเปนอันหนึ่งอัน
เดยีวกันได การทีพ่ระพทุธเจาทรงมคีวามบรสิทุธ์ิ 
เพราะพระองคเขาถึงปญญาที่บริสุทธิ์ ดังคําตรัส
ของพระพุทธเจารับรองวา มนุษยจะบริสุทธ์ิ
ไดดวยปญญา  ฉะนั้น คําวา ปญญาธิคุณกับ
บรสุิทธคิณุ จงึรวมกนัได ในพระพทุธคณุ ๓ เหลอื 
๒ คือ พระปญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ 
     ในพระคุณ ๓ มีการกล าวถึง ๑.พระ
ปญญาธิคุณ ๒.พระบริสุทธิคุณ และ ๓.พระ
มหากรุณาธิคุณ โปรดต้ังขอสังเกต ทําไมคําวา
พระมหากรุณาธิคุณจึงตองมีคําวา “พระมหา” 
นําหนากรุณาธิคุณ 

ปญญา เปนคาํทีส่มบรูณแบบอยูแลว ไมตอง
มีคําวามหานําหนา เพราะปญญาหมายถึงความรู
ชนิดพิเศษที่ไมนําพาไปสูความหลงใดๆ ทั้งปวง 
เราจึงเรียกวา ปญญา
     ไดอานลายมือหลวงปูพุทธทาสภิกขุ ทาน
บันทึกพินัยกรรมไววา ความฉลาดชนิดที่ไมทําให
พนทุกข ความฉลาดชนิดที่ทําใหคนมีความรู 
อยางเดียว ไมใชเปนความฉลาดที่จะนําไปสู 
ปญญา  ทุกวันนี้เรานําคําวาปญญาไปใชในความ
หมายที่ตํ่า ใกลกับความเฉโก เฉกตา เปนความ

ฉลาดที่เหมือนกับเทียนใหแสงสวางโดยรอบ 
แตจุดที่มืดที่สุดก็คือใตฐานเทียน 
    ปญญาธคิณุ ในความหมายของพระพทุธเจา 
เปนปญญาที่ เกิดจากการหลอมอัตตาตัวตน 
เทยีนหลอมละลายเน้ือเทยีน เพ่ือใหเกิดแสงสวาง
ฉนัใด ปญญาแหงพุทธะ หลอมละลายอัตตา กิเลส
แหงตนเพื่อใหเกิดแสงสวางขึ้นมาฉันนั้น 
     พระมหากรุณาธิคุณยอมที่จะเอาเลือดเน้ือ
เปนเชื้อไฟ ยอมที่จะเผา หลอมละลายตนเอง 
เพื่อเปลงแสงใหแกสิ่งรอบขาง ท่ีเราจุดเทียน
สองธรรมนั้น ไมใชเปนเทียนธรรมดา แตเปน
เทยีนทีแ่สดงถงึพระปญญาธคิณุ พระบรสิทุธคิณุ 
อันนําไปสูพระมหากรุณาธิคุณ คําวา พระมหา 
กรุณาธิคุณ จึงมีความหมายวา ตองนําไปสู 
การหลอมละลายตนเอง เสียสละแลวซึ่งตนเอง
 “พระมหากรุณาธิคุณ” เปนจิตวิญญาณ
ที่บวกกันระหวางพระอรหันตกับพระโพธิสัตว 
ในประเทศไทยที่เราศึกษาพุทธแบบเถรวาท 
เรามักจะเนนคําวาอรหันตเปนหลัก เปาหมาย
สูงสุดของการปฏิบัติธรรมของเราคือ เป น
พระอรหันต แตที่จริงพุทธศาสนาไมไดศึกษาแค
อรหนัต ยงัมพีระโพธสิตัว ตัง้แตเปนพระโสดาบนั 
อรยิบคุคลในระดบัตน พระสกทาคามี อรยิบคุคล
ในระดับสอง พระอนาคามี อริยบุคคลในระดับ
สาม และพระอรหันต อริยบุคคลในระดับสูงสุด 
แต ละระดับที่กล าวมา ตั้งแต พระโสดาบัน 
สกทาคามี อนาคามี จนถึงอรหันต  ต องมี
จิตวิญญาณแหงความเปนพระโพธิสัตวควบคู
ดวยเสมอ เพราะมีอัตตหิตประโยชน คือการ
จัดการกับกิเลสของตนใหลดลงๆ จนหมดจาก
กิเลสโดยสิ้นเชิงแลว ถึงขั้นเปนพระอรหันต 
ซ่ึงตองควบคูไปกับจิตวิญญาณในการชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย 
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      เปรียบเทียบงายๆ ถาเราไมเห็นแกตัว เราก็
จะชวยเหลือคนอื่น เราจะไมคิดถึงแตตนเอง
อยางเดียว เหมือนกับเราจัดการกับความมืด
ก็จะมีแสงสวาง บางครั้งเราไมตองเสียเวลาไป
จดัการกับความมืด แคเราเปดโอกาสใหแสงสวาง
สองเขามา ความมืดก็หมดไปโดยปริยาย ดังเชน
เราส่ังสมจิตวิญญาณแหงความเปนพระอรหันต 
จิตวิญญาณแหงความเปนพระโพธิสัตว ก็จะเกิด
ขึ้นโดยอัตโนมัติไมตองไปเรียกรอง
 พระคุณของพระพุทธเจา เริ่มตนจากการ
ที่พระองคทรงสั่งสมการปฏิบัติ สุคโต จึงเปนคํา
ที่เราใชกลาวถึงพระพุทธเจา แตสุปฏิปนโน
เรากลาวถึงพระอรหันตทั้งหลาย นี่คือความ
แตกตาง มีผู รู อธิบายความหมาย สุปฏิปนโน
เปน ๒ นัย สุปฏิปนโนแปลวา ๑. ผูปฏิบัติดีแลว 
หมายถึงพระอรหันต ๒. ผูปฏิบัติแลวปฏิบัติอีก 
จนกวาจะดี 
     หลายทานชืน่ชอบมากในคาํแปล สุปฏิปนโน 
อยางนอยก็เปนการใหกําลังใจแกผูปฏิบัติแลว
ปฏิบัติอีก ทําไมจึงตองปฏิบัติแลวปฏิบัติอีก 
เพราะตองปฏบิติัจนถงึขัน้ ไมใชแคเริม่ตน แตตอง
นําไปสูความตอเน่ืองเนนยํ้า คนที่จะประสบ
ความสําเร็จ ไมไดแปลวาคนที่เริ่มตนแลวจบ แต
หมายความวา พอเริม่ตนแลวจะตองนาํพาตนเอง
ไปสูการลงมืออีกครั้ง และอีกครั้ง คือหมายความ
วา เพียรแลวเพียรอีก ถาพูดในภาษาธรรมที่มี
ปรากฏในพระไตรปฎกทานใชคําพูดวา สมจริยา 
คาํนีเ้ปนคาํทีม่คีวามสาํคญัมาก สมจรยิา แปลวา 
ความประพฤติสมํ่าเสมอ พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพทุธเจา จงึอยูในคาํวา สมจรยิา พระพทุธ
องคทรงประพฤติสมํ่าเสมอ ในการบําเพ็ญบารมี 
     คําวา “บารมี” แปลโดย สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย (ปยุตฺโต) ดังที่มีปรากฏในหนังสือ 

พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม และ
ประมวลศัพท ทานอธิบายความหมายไวนาสนใจ
มาก ความดีอันยวดยิ่ง สําหรับอาตมาแปลบารมี
วา ความดีที่ทําไดยากอยางยิ่ง หมายเชนวา ถา
เราใหทานในสวนที่เรามีอยูแลว เหลือใช ถือวา
เปนการใหทานในระดับธรรมดา แตถาเปนการให
ในระดับที่ตองตัดใจ เสียดาย และสิ่งน้ันยังมี
ประโยชนแกเรา แตเราสามารถแบงปนใหกับคน
อื่นได ถือเปนการทําทานบารมี คือตองเอาเลือด
เนื้อเปนเชื้อไฟ ตองตัดใจ จึงจะเรียกวาเปนบารมี 
ทานนําไปสู การจัดการกับกิเลสตน แตทาน
ในระดับบารมีตองนําไปสูการจัดการกับกิเลส
ตนเองและกิเลสคนอื่นดวย ซึ่งไมใชเรื่องงาย
    วิบากกรรมของพระพุทธเจา ที่มีปรากฏ
ในพระไตรปฎก หากเราไดทราบถงึคาํตรสัเลาของ
พระพุทธเจาแลว จะซาบซึง้ถึงพระมหากรณุาธคุิณ
ของพระพุทธเจา พระองคทรงกลาที่จะเปดเผย
พระองคเองวา สิ่งที่พระองคไดรับในชาติที่เปน
พระพุทธเจา เกิดจากกรรมอะไรที่พระองคได
กระทาํไวในชาตกิอนๆ ทีเ่วียนวายอยูในวัฏสงสาร 
และท่ีสุดภพชาติที่พระองคเปนผูบําเพ็ญบารมีนี้ 
ยังมีอะไรที่ผิดพลาดบกพรองตองปฏิบัติแลว
ปฏิบัติอีกจนกวาจะดี พระองคตรัสเลากรรมเกา
ที่ทําไวหลายชาติในอดีต สังเกตวาผู ที่จะเปน
พระพุทธเจา ไมใชเปนผูที่บริสุทธิ์ หรือเปนผู
ดีพรอมมาตลอดทุกชาติ
     ชาติหน่ึงเปนนักเลงชือ่ ปนุาล ิไดกลาวตูหรอื
ใสรายพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุรภี วาทํา
ผูหญิงทอง พระปจเจกพุทธเจาไมไดทรงโตตอบ
ใดๆ  เปนลกัษณะของพทุธะ จากชาตนิัน้บาปกรรม
สงผลใหไปเกิดอยูในนรกนานแสนนาน เสวย
ทกุขเวทนาอยางแสนสาหสั เกิดมาในชาตสิดุทาย 
แมจะไดตรัสรู เปนพระพุทธเจา แตเศษกรรม
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ท่ียังหลงเหลืออยู ก็สงผลใหพระองคมาถูกนาง
สุนทริกากลาวตูวานางตั้งครรภกับพระองค 
     อีกชาติหนึ่ง เคยแมกระทั่งฆ านองชาย
ตางมารดา คือบดิาของพระองคมภีรรยาหลายคน 
พระองคเกรงวาทรัพยสมบัติสวนหนึ่งจะถูกแบง
ไปใหแกนองตางมารดา จึงลวงนองชายไปฆาที่
ซอกเขา เอาหินทับไว เมื่อตายจากชาตินั้น 
บาปกรรมสงผลใหไปเกิดอยูในนรกนานป แมจะ
ไดตรัสรู เปนพระพุทธเจาแลว เศษกรรมที่ยัง
หลงเหลอือยู สงผลใหพระองคถกูพระเทวทตักล้ิง
หินทับกระทบพระบาทจนหอพระโลหิต 
     ชาติหนึ่งเปนเด็กจุดไฟดวยความซนและ
คะนอง รบกวนพระปจเจกพุทธเจา บาปกรรม
ทาํใหพระเทวทตัชกัชวนนายขมงัธนใูหฆาพระองค 
สงผลใหพระองคถูกไฟไหมทีพ่ระบาท  ชาตทิีเ่ปน
ควาญชางเคยไสชางจับพระปจเจกพุทธเจาที่
บิณฑบาต เศษกรรมที่เหลือสงผลใหพระองค
ถูกพระเทวทัตยุยงพระเจาอชาตศัตรู ปลอยชาง
นาราคิรีมาแทงพระองค ชาติที่เคยนําทหาร

ออกศึก บาปกรรมทําใหหมอชีวกโกมารภัจจ 
ปรุงยาแรงเพือ่สมานแผล และกลบัมาไมทันนํายา
ปดแผลออก ประตูเมืองปดเสียกอน ทําให
พระสรีระเกิดความเรารอน จนคํ่าจึงไดรับสั่งให
พระอานนทนํายาปดแผลนั้นออก และชาติที่เห็น
คนฆาปลา ยินดีที่เขาหาปลาไดมาก เพียงแค
มโนกรรม ไมไดพูดออกมา ยังทําใหมีอาการ
ปวดศรีษะในชาติสุดทาย 
     ถาสงัเกตในวิบากกรรมของพระพทุธเจาสวน
มากเกี่ยวกับวาจา  ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ อกุศล
ทางกายมี ๓ อกุศลทางใจมี ๓ อกุศลทางวาจา
มถีงึ ๔ ในพระไตรปฎกเลมที ่๒๖ พทุธนิกายชาดก
ความวา “แมฟาจะแตก ทะเลจะแหง แผนดิน
จะพลกิ ขนุเขาจะสัน่คลอนถอนราก ถึงอยางนัน้
หมอมฉันก็จะไมกลาวคําเท็จเลย”
    ทราบไหมวาศีล ๕ ศีลขอไหนสําคัญที่สุด 
หลายคนตอบวาศีลขอ ๑ สําคัญที่สุด เพราะวา
เปนการฆาชีวิต หลายคนบอกวาศีลขอ ๕ สําคัญ
ที่สุด ถาผิดศีลขอ ๕ แลวจะผิดศีลขออื่นไดหมด 
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แตถาตอบตามนิสัยแหงพระโพธิสัตว ศีลขอ ๔ 
สําคัญที่สุด เพราะถาเรารักษาศีลขอ ๔ ขอเดียว 
ขออืน่จะรกัษาไดหมด ทาํไมจงึเปนเชนนัน้? รกัษา
ศีลขอ ๔ ขอเดียว มีสัจจะ จะไมกลาพูดผิดจาก
ความเปนจริง คุณจะกลาฆาไหม กลาลักขโมย 
กลาไปรวมประเวณกีบัหญงิกบัชายอืน่ทีไ่มใชสามี
ภรรยาของตน กลาเกี่ยวของกับสุราเมรัยไหม 
ตองเปดเผยความจริง เพราะวาตนเองปฏิบัติศีล
ขอ ๔ ในที่สุดศีลขอ ๔ จะรักษาศีลขออื่นให
บริสุทธิ์ไปดวย 
 ฉะนั้ น  จึ ง ไม แปลกใจแตประการ ใด 
พระ โพธิ สั ต ว ที่ บํ า เพ็ญบารมี สู ค ว าม เป น
พระพุทธเจา แมจะเคยผิดศีลขอใดขอหนึ่งอยู
บาง แตจะมศีลีขอหนึง่ทีพ่ระโพธสิตัวผดิไมไดเลย 
นัน่คอืสจัจะบารม ีเมือ่เปลงสจัจะวาจาทีจ่ะปฏบิตัิ
อะไรอยางใดอยางหนึ่งไปแลว พระองคจะเคารพ
สัจจะวาจาบารมี ดวยถอยคําในพระไตรปฎกที่ 
นํามากลาวยํ้า ซํ้าแลวซํ้าอีก แมฟาจะแตก ทะเล
จะแหง แผนดินจะพลิก ขุนเขาจะส่ันคลอน
ถอนราก ถึงอยางนั้นหมอมฉันก็จะไมกลาว
คําเท็จเลย เปนเรื่องสําคัญมาก ปจจุบันนี้คนเรา
มองศีลขอ ๔ เปนเรื่องเล็กๆ  กระทั่งหลายคนมัก
บอกวาตองมีผิดกันบางเพื่อประโยชน เปนโกหก
สีขาว ที่จริงแลวไมใช การผิดศีลขอ ๔ เปนเรื่อง
หนกัหนาสากรรจมาก เพราะคนทาํผิดไดงายมาก
    พระมหากรณุาธคิณุของพระพทุธเจา ถามอง
ในแงของพุทธคุณ ๒ ประการ คือ ๑.อัตตหิต
สมบัต ิ๒.ปรหติปฏบิติั ในภาษาธรรมทานใชคาํวา 
อตัตหติสมบตั ิคอืความถงึพรอมแหงประโยชนตน 
สวนปรหิตปฏิบัติ ทานไมมีคําวาสมบัติ แตทาน
เปลี่ยนเปนปฏิบัติ ความหมายนี้ลึกซึ้งมากใน
ทางธรรม คอืสมบัติมีไวสําหรบัตน แตการปฏิบตัิ
มีไวสําหรับผูอื่น ชวยใหผูอื่นเปลี่ยนจากสมบัติ

เปนปฏิบัตินั่นเอง คือปรหิตปฏิบัติ
     พระคุณของพระพุทธเจาโดยยอที่สุดคือ 
อัตตหิตสมบัติ แปลวา ความถึงพรอมแหง
ประโยชนตน  ทรงบาํเพญ็ประโยชนสวนพระองค
เองเสร็จสิ้นสมบูรณแลว มุ งปญญาจนนําไปสู
พุทธภาวะ คือความเปนพระพุทธเจา และเปน
อัตตนาถะ คําทีเ่รยีกพระพทุธเจาทีพ่วกเราคุนชนิ
กัน คือโลกนาถะหรือโลกนาถ (ที่พึ่งของชาวโลก) 
อัตตนาถะ แปลวาสามารถพึ่งตนเองได โดยท่ี
ไมตองอาศัยผูอื่น
     สมบัติ มีไวสําหรับความถึงพรอมแหงตน 
จนนําไปสูปฏิบัติ คือการชวยเหลือผูอ่ืน สมบัติ
ที่ไมเปลี่ยนเปนการปฏิบัติจะเปนวิบัติ คงจะเคย
ไดยนิขอเปรยีบเทยีบในพระไตรปฎกวา ชวีติของ
คนเราก็เปรียบเสมือนเรือนที่กําลังถูกไฟไหม 
ทรัพยสินท่ีนําออกจากเรือนนี้มากเทาไร ก็จะ
เปนประโยชนมากเทานัน้ ทรพัยสนิทีไ่มนาํออก
จากเรือนก็จะไหมไปกับกองไฟท่ีเผาไหมเรือน
ถึงปานนั้นเลยทีเดียว เปนอุปมาที่ชัดเจนมาก 
ในพระไตรปฎกจะพบวา พระพุทธเจาทรงมี
พระปญญาในการแสดงอรรถธรรมจนถึงขั้น
ที่เรียกวา อุปมาของพระองคน้ันแยบคายและ
ยอดเยี่ยมอยางย่ิง อัตตหิตสมบัติ คือแกวใสน้ํา
พรอมแลว ถึงพรอมแหงประโยชนตน เพราะ
การท่ีเราจะนําอัตตหิตสมบัติ ไปสูปรหิตปฏิบัติ 
ตองผานขัน้ตอนอตัตหติสมบตั ิคือมน้ํีาอยูในแกว
มากพอ จงึสามารถดืม่และแจกจายแกคนอ่ืนดืม่ได 
     แมกบัลกูใครเกดิกอนกนั มเีดก็ตอบวาแมเกดิ
กอนลูก แตความจริงตอนที่แมยังไมมีลูก แมเปน
เพียงผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งไมมีใครเรียกเธอวาแม 
ตอเมื่อแมมีลูกจึงเรียกเธอวาแม แมกับลูกจึงเกิด
พรอมกันทันทีที่มีลูก อัตตหิตสมบัติกับปรหิต
ปฏบิตั ิก็เหมอืนแมกับลกูเกิดพรอมกัน ขณะทีเ่รา
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ชวยคนอ่ืน เรากําลังลดละความเห็นแกตัวของ
ตนเอง หลวงปูพุทธทาสกลาววาไมเห็นแกตัว 
อยางเดยีว อยางอืน่ไดหมด ถาเราลดความเห็นแกตัว
จนถึงข้ันหมดความเห็นแกตัว เราก็จะชวยเหลือ
เกื้อกูลคนอื่น ไมทําเลวทําชั่ว
     มีขอความปรากฏในพระไตรปฎก เปนคํา
ตรัสของพระผูมีพระภาคเจา “อัตตัตถปญญา 
อสุจี มนุสสา” ผูมีปญญาเห็นแกประโยชนสวน
ตนเปนคนไมสะอาด เพราะฉะนั้นอัตตหิตสมบัติ
กับปรหิตปฏิบัติตองควบคูไปดวยกัน อยามอง
วาการสั่งสมภาวะแหงความเปนอรหันต กับการ
บาํเพญ็บารมเีปนพระโพธสิตัว เปนเรือ่งตางกรรม
ตางวาระ 
     ขอความในพระไตรปฎกเลมที ่๒๖ เถรคาถา
ของพระอรหันตองคหนึง่กลาวเปรยีบพระพทุธเจา
ประดุจดังดอกบัว ความวา  

 “บุณฑริก  เกิดในชลาลัย
กลิ่นหอมรื่นรมยใจ  ไมเปยกนํ้า
พระพุทธเจา  เกิดในโลก  ไมติดในโลกีย
ดุจปทุมรมณีย  ไมเปยกนํ้า”

      ดอกบวัจงึเปนสัญลกัษณของพทุธะ เพราะวา 
พุทธะเลือกที่จะมาอุบัติอยูในโลก ซึ่งเต็มไปดวย
กิเลส โลกียะ แตพระองคสามารถหลุดพนจาก
โลกียะไปสูโลกุตตระได 

     ดังที่กลาวไปแลว คุณของพระพุทธเจาที่
นําพาทานทัง้หลายไปสูการประพฤติปฏิบติั พทุธคุณ 
๒ ประการ คือประโยชนตนกับประโยชนทาน 
ซึ่งจะตองปฏิบัติไปพรอมๆ กัน แยกออกจากกัน
ไมได  ขณะใดที่มีประโยชนตน ขณะน้ันคือ 
เรากําลังทําประโยชนทาน ขณะใดท่ีเรากําลัง
บําเพ็ญประโยชนทาน ขณะนั้นเรากําลังทํา
ประโยชนตน สวนพุทธคุณ ๓ ไมมีปรากฏใน
พระไตรปฎก แตปรากฏในชั้นอรรถกถา คือ
ปญญาคุณ วิสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ แมแตพุทธคุณ 
๒ ก็ไมมีปรากฏในพระไตรปฎก แตมีปรากฏ
ในหนังสือรุนหลัง 
    พุทธคุณที่กลาวถึงเปนสวนมาก คือพุทธคุณ 
๙ คณุของพระพทุธเจา ๙ ประการ ทีเ่รามกัจะนํา
ไปสวด อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
วชิชาจะระณะสมัปนโน สคุโต โลกะวทิ ูอนุตตะโร 
ปรุสิะทัมมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานัง พทุโธ 
ภะคะวาติ 

 อานุภาพของพระพุทธคุณ
     คืนหนึ่งบนถนนบรมราชชนนี รถตูซึ่งติดตั้ง
แกสเอ็นจีวีรอนมาก และดับกะทันหัน มีรถแลน
ไปมาเร็วมากจนเสี่ยงอุบัติเหตุ อาตมากําหนด
พทุธคณุขึน้มาเปนอารมณ สวดอิตปิโส ภะคะวา...
วนเวียนซํ้าแลวซํ้าอีก นึกถึงแตพระพุทธเจา 
สักพักมีรถตํารวจผานมา ตํารวจนายหน่ึงลงมา
จากรถ จําอาตมาไดวาเปนทานจันทร ความ
ราบรื่นเรียบรอยจึงเกิดขึ้น 
     ครั้งหนึ่งขณะเดินทางไปสังเวชนียสถาน 
ประเทศอินเดีย ปรากฏวาคณะไปสูพาราณสีแลว 
อาตมาตกรถ จากพุทธคยาจะหารถตามไปก็ไม
สะดวก อาตมาเหลือบแลดูยอดเจดียพุทธคยา 
สงใจรําลึกนึกถึงพระพุทธเจา ซ่ึงปกติก็จะสวด
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อิติป โสฯ ดวยเสมอ สักครูหนึ่งมีแมชีรางทวม 
วยัสกัประมาณ ๖๐ ป มายนืมองอาตมา ตัง้คาํถาม
วา“ทานจันทรหรือเจาคะ” เม่ือทราบความวา 
อาตมาตองการจะไปพาราณสี ทานยกโทรศัพท
เรียกคนขับรถมารับสงอาตมาจากพุทธคยาสู
พาราณาสี ๖ ชั่วโมง แมชีทานนั้นความจริงทาน
ปวยอยู ทานนั่งไปขางหนาก็ไอไป สงเสร็จก็นั่งรถ
กลบั แมแตเร่ืองเลก็ๆ อาตมาเดนิอยูหนาพทุธคยา 
หองน้ําบรเิวณนัน้สงวนไวเฉพาะคนภายใน อาตมา
สวด อิติป โสฯ นกึถงึพระพทุธเจา ปรากฏวาคนที่
ดูแลสถานที่ก็ใหเขาได 
 อีกครั้ งหนึ่ ง  อาตมานั่ ง เครื่ องบินจาก
สุวรรณภูมิไปโกลกาตา ปรากฏวาเมฆหนามาก 
เครื่องบินสั่น อาตมาจึงสวดอิติปโสฯ สักพักหนึ่ง
เมฆจางหายไปจากทองฟา เครื่องบินหายสั่น 
ถึงโกลกาตาโดยสวัสดี และอาตมานั่งรถจาก
โกลกาตาไปพุทธคยา ปรากฏวามีบางชวงไปยาก 
รถติด มีรถบรรทุกมาก ต่ืนตอนตีสามอาตมาลุก
ขึน้สวด อติปิ โสฯ ปรากฏวารถแลนฉวิจากจดุนัน้

ไปสู พุทธคยา พบเหตุการณแบบนี้หลายครั้ง 
กระทั่งมีความรูสึกวา ถาเราอยูแตกับบทสวด 
อิติปโส ฯ จิตของเรานึกถึงพระพุทธคุณเปนที่ตั้ง 
นาจะมีสวนในการทําใหรายกลายเปนดีอยาง
สาํคญั อาตมาใชแมกระทัง่เวลาของหายหาไมเจอ

พระพุทธคุณ ๙  อิติป โส ภควา... 

ขอที่ ๑ อะระหัง
     อะระหังนําหนา เปนขอบงชี้วาผูที่จะเปน
พระพุทธเจาไดนั้นจะตองมีอัตตหิตสมบัติ คือ
อรหันต เนนความบริสุทธ์ิเปนที่ตั้ง กําจัดกิเลส
ออกไปจนหมดสิน้ จนถงึซ่ึงความเปนพระอรหันต 
อรหันตแปลวาผู หางไกลจากกิเลส บางทาน
แปลวา อะคอืไม ระหะ คอืสถานทีล่บั พระอรหันต
เปนผูไมมีอะไรที่จะตองปกปดซอนเรนภายใน 
อรหันตจึงมีลักษณะแบบนี้ 
     พระอรหันตนี้โดยสรุปยอๆ มี ๓ แบบ ดังนี้
คือ ๑. อรหันตขีณาสพ คือพระอรหันตทั่วไป 
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๒.อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คือพระพุทธเจา
ผูเปนพระอรหันต พระองคเปนสัมมาสัมพุทโธ 
แปลวา เปนผูตรัสรู ชอบเอง พระพุทธเจานั้น
จะตองพบกับพระพุทธเจาองคกอนๆ มาแลว 
และตองบําเพ็ญบารมีจนถึงขั้นเคยเสียสละชีวิต
เปนทานมากอนแลวทั้งสิ้น คือบําเพ็ญบารมี
ขั้นสูงสุด

ขอที่ ๒ สัมมาสัมพุทโธ
     สมัมาสมัพทุโธ หมายความวา เฉพาะในชาติ
ที่เปนพระพุทธเจา พระองคเปนผูตรัสรูชอบโดย
พระองคเอง ไมตองมีครูบาอาจารย แตในการ
บําเพ็ญบารมีขามภพขามชาติ พระองคตองเคย
ตัง้จิตปรารถนาเปนพระพทุธเจามากอน พระองค
ตองบําเพ็ญบารมีอยู ในวัฏสงสารมานักตอนัก 
แมกระทั่งเคยเกิดเปนสัตวที่คนสวนมากพากัน
รังเกียจ ในโคธชาดกก็เคยเปน ไมตองไปกลาวถึง
สัตวประเภทอ่ืนๆ พระพุทธเจาก็เคยเปนมาแลว
ท้ังส้ิน พระมหากรณุาธิคณุของพระพุทธเจา ทีท่รง
อธิบายถึงชาติกําเนิดที่เคยไปเกิดเปนมนุษย 
เปนสัตวประเภทตางๆ พระพุทธเจาทรงเรียนรู
ประสบการณแหงความเปนมนุษยและสัตว
เดรัจฉานตางๆ เพื่อที่พระองคจะไดสะสมญาณ
ปญญาไปสูการชวยเหลือมนุษยและสัตว และ
เพื่อจะไดมีสัพพัญุตญาณ สัพพัญูแปลวา 
ความรูรอบ เปนความรูแบบอตัตหิตสมบตั ิแตเปน
ความรู ในระดับปรหิตปฏิบัติ ตองทั้งลึกและ
ทั้งรอบ จึงจะไดชื่อวาสัพพัญู เปนปญญาตรัสรู
ของพระพุทธเจา

ขอที่ ๓ วิชชาจะระณะ สัมปนโน
    วิชชาจะระณะ สัมปนโน วิชชาคือความรู 
จะระณะคือความประพฤติ หมายความวาผูที่

จะเปนพระพุทธเจาน้ัน จะตองมีทั้งความรูและ
ความประพฤติ ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษ ปกติ
ความรูโดยทัว่ไปเปนความรูในระดบั knowledge 
เปนความรูในระดับการเลาเรียน ปริยัติศึกษา 
แตความรูในระดบัพทุธะ ตองเปนความรูในระดบั 
wisdom ปฏิเวธ หรือสูงไปกวาปฏิเวธดวยซํ้าไป 
ความรูโดยทั่วๆ ไปเกิดจากปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธเปนผล เปนความรูสูงสุด
    ศรัทธา ๓  ๑. ความเชื่อถือ  ๒. ความเชื่อฟง  
๓. ความเชือ่มัน่ เชือ่ถอืกเ็ชือ่ตามหลกัของเหตผุล 
ฟงแลวรูสึกเขาทาก็เชื่อถือ แตความเช่ือแบบน้ี
ไมแนน ตองนําไปสูความเชื่อฟง คือเชื่อแลว
นําไปปฏิบัติ ซึ่งก็ยังไมจริง ที่ดีจริงตองเชื่อมั่น 
หมายความวาปฏิบัติแลวเกิดผล ยกตัวอยาง
อาตมาฉันวันละมื้อเดียว แรกๆ อาตมาแคเชื่อถือ 
แลวก็นําไปสูเชื่อฟง ปฏิบัติฉันอาหารวันละมื้อ
เดียวต้ังแตยังเปนเด็กอายุประมาณ ๑๕ ป 
แตก็หวงตัวเองวาจะผอมซีด ฝนใจฉันอาหาร
วันละมื้อเดียว เพราะตองการที่จะปฏิบัติธรรม
ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎกเลมที่ 
๒๒ วาดวยเรือ่งเหตปุจจยัเพือ่ความเปนผูมอีายยุนื
ขอที่ ๑ อนายุสสสูตร อังคุตตรนิกาย ปญจก-
ฉักกนิบาต และพระไตรปฎกเลมเดียวกันวาดวย
อานิสงสแหงการกินมื้อเดียว คือ ๑. อัปปาพาธัง 
เปนโรคนอย ๒. อัปปาตังกัง ไมบกพรอง ๓. ลหุ
ฏฐานัง เบากายเบาใจ ๔. พลัง มีกําลัง ๕. ผาสุวิ
หารัง มีความเปนอยูผาสุก จากที่เราเพียงแคเชื่อถือ 
และเชื่อฟ งในระดับหน่ึงคือ ปฏิบัติแต กั งวล
วาจะผอมจะปวย กระทั่งผานไปเกิน ๔๐ ปแลว 
เพราะฉะน้ัน คาํสอนของพระพทุธเจาเฉพาะกรณี
ฝกกินอาหารวันละมื้อเดียวน้ี อาตมาไดลองจน
เกิดความลงตัวแลว 
     สัมปนโน แปลวา ถึงพรอม คือไปดวยกันทั้ง
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วิชชาและจรณะ ทั้งความรู และการปฏิบัติ 
คนจํานวนมากศึกษาแตคําสอนของพระพุทธเจา 
แมนยําพระไตรปฎกมาก แตไมสามารถปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจาในพระไตรปฎกได 
อาตมายืนยันถาเราเชื่อพระพุทธเจา เราจะรัก
พระพุทธเจามาก จนกระทั่งไมไววางใจเหตุผล 
(กิเลส) ของตัวเอง 
     หลายคนมักจะพูดวา บัดนี้ยุคสมัยไดเปลี่ยน
ไปแลว อางวาพระพุทธเจายังตรัสถึงมหาปเทสเลย 
แลวเขาก็นํามหาปเทสมาปรับรับใชกิเลสของ
ตนเอง พระพุทธเจาทรงบัญญัติวา ผูหญิงกับพระ
อยูในที่ลับตาสองตอสองไมได อาตมาไมปฏิบัติ
ตามเหตุผลของกิเลส อาตมาเลือกที่จะไมอยู 
สองตอสองกับสตรีเพศ จะตองมีบุรุษผูรูเดียงสา
อยูดวยเสมอ ปฏิบัติแบบนี้จนเปนอาจิณ อาตมา
ตั้งจิตวา ขอพระพุทธเจาเปนที่ตั้ง ไมนําความคิด
ของตนเปนตัวต้ัง อาตมามกัจะบอกวาพระเปรยีบ
เสมอืนเรอื ผูหญงิเปรยีบเสมอืนนํา้ นํา้มคีณุแกเรอื 
ถาไมมีนํ้าอุมเรือ มีหรือเรือจะลอยอยูได จึงเปน
หนาที่ของพระที่จะตองระวังอยาใหเรือรั่ว ตอง
ดแูลเรอืใหด ีแลวทีสุ่ดนํา้จะอุมเรอื แตเวลาเรอืรัว่ 
นํ้าจะเขาเรือและจมเรือ เปนความผิดของเรือ 
ไมใชเปนความผดิของนํา้ เวลาเกดิความเส่ือมเสีย
ระหวางพระกับผูหญิง ใหโทษวาเปนความผิดของ
พระ กรณีนางสุนทริกาและนางจิญจมาณวิกา
กับพระพุทธเจา ก็เหมือนกับนํากอนหินมาขวาง
ทองฟา ไมโดนอะไร นอกจากเหนื่อยเปลา 
    กอนทีเ่จาชายสิทธัตถะจะมาบวชเปนนกัพรต 
และตรัสรูเปนพระพุทธเจา เจาชายเทวทัตคือ
ผูที่ปองรายพระองค เจาชายนอยราหุลคือโอรส
ของพระองค แตพระองคตรัสถอยคําวา “เรามี
ความรูสึกเสมอกันในเทวทัตและราหุล” ฟง
พระวาจาของพระพุทธเจาแลวจะพบวา น่ีคือ

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ไมมีคําวาศัตรู 
พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎกวา สมณีธ 
อรณา โลเก หมายถึงสมณะทั้งหลายยอมไมเปน
ขาศึกกับใครๆ ในโลก และขอเพิ่มเติมวา แมโลก
จะเปนขาศกึกบัเรา แตเราจะไมเปนขาศกึกบัโลก 
อาตมาไดเขียนเปนบทกวีไวดังนี้ 

    สมณะนี้ไมเปนเชนขาศึก
ในสวนลึกสวนตื้นยอมชื่นหวาน
มีเมตตามีไมตรีไมมีประมาณ
ทุกสถานบานเรือนคือเพื่อนเรา

 ไมหวาดหวั่นผองภัยที่ในหลา
ไมเปนขา ศึกสักนิด เปนมิตรเขา
กับชายหญิงจริงใจทั้งใหญเยาว
ไมรูจักคําวาเอาเขาตนเอง

     อันคนเราเปนศัตรูเพราะรูผิด
เที่ยวถือสิทธิครองครอบระบอบเบง 
เห็นของใครอยูขางหนาขาไมเกรง
เอาเปนของขาเองก็แลวกัน

     จึงเกิดการแยงชิงในสิ่งสรรพ 
สวรรคกลับเปนนรกตกสวรรค
มิตรก็กลายเปนศัตรูลบหลูกัน
โลกก็พลันเปนทะเลอเวจี 

สมณีธ อรณา โลเก สมณะทั้งหลายยอม
ไมเปนขาศกึกบัใครๆ ในโลก พระมหากรุณาธคิณุ
ของพระพุทธเจาย่ิงใหญขนาดที่ว าพระองค
สามารถเปลี่ยนดินเปนพระ เปลี่ยนขยะเปนปุย 
และเปลี่ยนโจรเปนพระอรหันตทีเดียว ดังเชน
เรื่องโจรองคุลีมาล ดวยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระพุทธเจา ในการเสด็จออกไปโปรดจอมโจร
องคุลีมาลในคราวนั้น เปนชวงเวลาที่มารดาของ
อหิงสกะ (องคุลีมาล) จะมาเตือนลูกวา มีกองทหาร
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กําลังมาปราบ ไมไดคํานึงวาตัวเองจะถูกลูกซึ่ง
พรอมจะฆาฟนคนที่อยู ขางหนา เพียงเพื่อให
ไดนิ้วครบตามเปาหมาย เชนเดียวกับพระพุทธเจา
ไมทรงหวงพระชนมชีพของพระองคเองเลย 
เสด็จไปโปรดจอมโจรองคุลีมาล เพราะถาฆาแม
เสียแลว องคุลีมาลจะหมดโอกาสในการบรรลุ
ธรรม พระพทุธเจาจึงชวงชิงเวลากอนทีอ่งคุลีมาล
จะอนนัตรยิกรรม ฉดุชวยโจรไปสูความเปนองคุลี
มาลเถระ คาํวา เถระ หมายถงึผูทีเ่ปนพระอรหนัต 
สังเกตวา จติวิญญาณของมารดากบัจิตวญิญาณ
ของพุทธะ เปนจิตวิญญาณเดียวกัน ปรากฏ
ในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๖ “เถระคาถา” ความวา 
 มารดารักบุตรสุดที่รักคนเดียว พระรักสรรพ
สัตวทั้งโลก คําวา“พระ” หมายถึงพระอรหันต
ขึ้นไป นี้คือลักษณะของพระมหากรุณาธิคุณ
พระทัยที่เปนพระมหากรุณาธิคุณ ในขณะที่
มารดานีร้กัเฉพาะบตุรสดุทีร่กัของตน พระพทุธเจา 
ก็มีจิตแบบเดียวกับมารดา แตพุทธะรักโลก
จึงเรียกวา นี้คือพระมหากรุณาธิคุณ เปนวิชชา 
จะระณะ สัมปนโน

ขอที่ ๔ สุคะโต
    เราจะใชสุคะโตกับพระพุทธเจาเทานั้น 
พระอรหันตเราใชวาสุปฏิปนโน สุคะโต แปลวา
เปนผูเสด็จไปดีแลว คําวา ดีแลว หมายความวา
พระองคดําเนินพระพุทธจริยาใหสําเร็จผลดวยดี 
ตรัสรู เปนพระพุทธเจา บําเพ็ญพุทธกิจสําเร็จ
ประโยชนยิ่งใหญแกชนทั้งหลาย 
     ตื่นจากบรรทมสิ่งแรกที่พระองคกระทําเปน
ปฐมบุพกิจ คอืพระองคสองพระญาณตรวจดสัูตว
โลกที่จะไปโปรด พระมหากรุณาธิคุณของ
พระพุทธเจา พระพุทธองคทรงปฏิบัติการเชิงรุก 
โลกเราทุกวันนี้พระสงฆรอใหโยมมาหา ไมได

เดินตามบุพกิจของพระพุทธเจา เราควรสอดสาย
สติปญญาไปชวยคน อาตมาจึงนําบุพกิจนี้มา
ปฏิบัติ ต่ืนนอนตอนเชา เราควรจะติดตอถึง
ใครบางวันนี้ เปนความคิดถึง

     คิดถึงใครแลวใจเจาติดขัด  
ใยมิตัดดวงจิตที่คิดถึง
คิดถึงใครแลวใจเจาติดตรึง  
ใยมิหามความคะนึงคิดถึงใคร
      จงนอมจิตคิดถึงพุทธสุดประเสริฐ 
คิดถึงพอผูใหกําเนิดออกบวชได
ถึงพิมพาถึงราหุลอบอุนไอ 
แมพระทัยยังคิดถึงซาบซึ้งนัก

     พระพุทธองคทรงท้ิงขณะจิตที่ยังคิดถึงนี ้
ดวยพระมหากรุณาธิคุณตอพวกเรา สุดทาย
พระราหุลไดเปนสามเณรองคแรกในพระพุทธ
ศาสนา พระนางพิมพาไดเปนภิกษุณี บรรลุ
อรหันตทั้งพระราหุลและพระนางยโสธราพิมพา 
และที่สุดพระราชบิดาพระเจาสุทโธทนะไดเขาสู
การบรรลธุรรมขัน้สงู คาํวาพระมหากรณุาธคิณุนี้
มีคําวาพระมารดาสิริมหามายาอยูดวย พระองค 
ไมใชทิ้งเพียงแคครอบครัวและกรุงกบิลพัสดุ 
แมกระทั่งนายฉันนะซ่ึงเปนผูรับใชใกลชิด และ
มากัณฐกะซึ่งเปนสหชาติของพระองค พระองค
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เสด็จไปโดยพระบาทเปลา ทิ้งปราสาท ๓ ฤดู 
ไปสูโคนไม ไปใชชีวิตแบบติดดิน เปนนักบวช
ที่ยากไร

ขอที่ ๕ โลกวิทู
     สวน โลกวิทู คือ เปนผู รู แจงโลก วิธีที่
เราจะรู แจงโลกโลกีย คือเราจะตองตัดกิเลส 
เพราะกิเลสทําใหเรามืดมน มองเห็นโลกเปน
ความอรอย มีถอยคําปรากฏในพระไตรปฎก
เลมท่ี ๑๕ สคาถวรรค เปนวรรคที่ทําใหอาตมา
ออกบวชจนกระทั่งปจจุบันนี้ ความวา “โลกา
มิสัง ปชเห สันติเปกโข” แปลวา  เธอทั้งหลาย
จงละเหยื่อในโลกเสีย และเพงหวังแตสันติเถิด 
เพงหวังแตสันติเถิด คืออยาไปเพงอยางอื่นมุง
แตสันติอยางเดียว

ขอที่ ๖ อนตุตะโร ปริุสสะทมัมะสาระถิ
     อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ เปนปรหิต
ปฏิบัติ คือ สารถีที่ฝ กบุรุษที่ฝ กได ไมมีใคร
ยิ่งไปกวา, เปนผู ที่ฝ กคนไดดีเยี่ยม ไมมีผู ใด
เทียมเทา คําจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ปยุตฺโต) ฝก แปลวา เต็มใจที่จะฝน ฉะนั้น 
ชวีติของคนเราจะตองพยายามฝก ตามใจ เทากบั
ตรอมใจ คนที่เคยชินตอการปลอยตนเอง ตามใจ
มีจุดจบก็คือตรอมใจ ปจจุบันนี้เด็กนาเปนหวงมาก
ไดรับการตามใจ เด็กสมัยใหมจึงขาดการยับยั้ง 
(เบรก) แหงชีวิต เขาเคยชินกับการไดรับแบบ
ตามใจ ที่สุดก็เลยตรอมใจ 

ขอที่ ๗ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
      สตัถา เทวะมะนสุสานงั พระมหากรณุาธิคณุ
ของพระพุทธเจา ไมใชเพียงแคมนุษย ทรงโปรด
แมกระทั่งเทวดา และหมายถึงสมมติเทพดวย 

พระพทุธเจาทรงเปนทีป่รกึษาแกพระเจาแผนดนิ
หลายพระองค 
 ถาสนใจจะสรางการเมืองที่ดี ควรสรางธรรมะ
กับตัวเรากอน แลวเด๋ียวการเมืองจะดีขึ้นเอง
ถาคนมีธรรมะ หลวงปูพุทธทาสบอกวา คนดี
สําคัญกวาทุกสิ่ง

ขอที่ ๘ พุทโธ
     พุทโธ แปลวาเปนผู รู  ผู ตื่น ผู เบิกบาน  
ตองต่ืนกอนจึงจะรู แลวก็เบิกบาน จงเปนผูต่ืน 
ผูรู ผูเบิกบาน แสดงวาตื่นที่สองไมใชตื่นทางกาย 
แตเปนความตื่นทางใจ ทานจึงนําคําวาเปน
ผูตื่นมาไวที่สอง เมื่อมีความรูเพื่อการละกิเลส 
ที่สุดก็จะเปนผูตื่นไปโดยปริยาย สวนเบิกบานนี้
เปนผล จากภาวะแหงความเปนผูรู ผูต่ืน คนที่
เขาถึงธรรมะจะมีสภาพเบิกบานแจมใส 

     เบิกบานสราญสุขอยาทุกขโศก 
อยูกับโลกอยางผูรูนะสูเอย
เบิกบานสราญสุขอยาทุกขเลย 
เปรียบเปรยดอกไมวิไลตา 
     เปลงสีสดใสดอกไมสวย
กลิ่นระรวยหอมกรุนทรงคุณคา
ใครผานมาเห็นก็เย็นตา
อีกอุรารื่นรมยสุขสมใจ
    เบิกบานสราญสุขอยาทุกขโศก 
ประดับโลกลูกนี้ศรีไสว
เบิกบานสราญสุขอยาทุกขใจ
ชวยพรมซับดับไฟในใจคน 
     โลกเรารอนฟอนไฟจะไหมฟา
ปวงประชานานับจิตสับสน
มาเถิดมาดับไฟที่ไหมกมล
มาเปนคนเบิกบานสําราญเอย 

นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา 

๖๖๓๔



ขอที่ ๙ ภควา
     ยิ่ ง ไปกว านั้น  ภควา  แปลว าผู  มี โชค
ทรงทําการใดก็ลุลวงปลอดภัยทุกประการเปน
ผูมีโชค โชคนี้ไมใชโชคชวยแตชวยโชค ไมใชเปน
ผูท่ีรออะไรมาเติมเตม็ แตเปนผูทีพ่ยายามเตมิเตม็
สิ่งตางๆ คือผูสรางโชค ไมใชเปนผูรอโชค ตอนที่
พระองคยังเปนเจาชายสิทธัตถะราชกุมารและ
มีวิวาทะกับเจาชายเทวทัตกุมาร เจาชายเทวทัต
ใชศรยิงหงสตกลงมา แตวาเจาชายสิทธัตถะราช
กุมารมาถึงกอน และดึงศรออกมาจากหงสนั้น 
ใชยาชาํระแผล แลวเกดิวิวาทะกบัเจาชายเทวทตั 
จนเรื่องนี้เขาสูสภามหาบันฑิตพิจารณา ในที่สุด
มหาบัณฑิตพิจารณาไดความวา ชีวิตควรจะเปน
สิทธิของผูชวยเหลือดูแลชีวิต ไมควรจะเปนสิทธิ
ของผู ทําลายชีวิต เมื่อหงสตัวนี้ไปอยู ในสิทธิ
ของเจาชายสิทธัตถะ พระองครักษาหงสจน
หายดีแล ว ก็ปล อยให  เป นอิสระสืบต อไป 
ไมเก็บไวในความครอบครองของตน คือดูแลเขา
จนแขง็แรง แลวเขากไ็ปเปนอสิระของเขา เปนทัง้
เมตตา เปนทั้งกรุณา เปนทั้งมุทิตา และที่สุดก็คือ
อุเบกขา ไมยึดติด ไมนํามาเปนของตน บทกวี
เรื่องนี้มีอยูวา 

 เจาชายเทวทัตถนัดศร
ยิงหงส ปกออน รอนถลา
ศรแหลมคมเสียบปกหงสตกลงมา
เจ็บปวดปานชีวาจะขาดรอน
 เจาชายสิทธัตถะทอดพระเนตร
แสนสังเวชหวั่นไหวฤทัยถอน
คอยอุมหงสแนบอุราดวยอาทร
และถอดศรเทวทัตในบัดดล
 ทรงเยียวยาสมุนไพรลงใสแผล
ทรงกันแกเลือดไหลจนไดผล
ทรงลูบไลหงสนอยพลอยจํานน

พระทัยทนพระกรุณาและปรานี
 เจาชายเทวทัตแสนอัดอั้น
ตะคอกคั้นเคนวาเอามานี่
หงสเปนสิทธิ์ของขา ณ ครานี้
ขายิงมัน ทันที ดวยฝมือ
 ชากอน เทวทัต อยาจัดจาน
หงสเปนสิทธิ์ของทานกระนั้นหรือ
คนทําลายนั้นมีสิทธิ์ชีวิตฤ ๅ
โปรดอยาถืออภิสิทธิ์ชีวิตนี้
 เราชวยหงสใหปลอดรอดชีวิต
เราก็ควรมีสิทธิ์ชีวิตนี่
เรามีสิทธิ์เมตตาและปรานี
ไมมีสิทธิ์ ราวี แกชีวิต
 เทวทัต ปฏิเสธ ซึ่งเหตุผล
ถือวาตนนั้นคือผูถือสิทธิ์
สองเจาชายไมตกลงคงความคิด
ใหสภามหาบัณทิตพิจารณา
 ในที่สุดจึงแจงชัดคําตัดสิน
สิทธิ์ทั้งสิ้นในตัวหงสสูงสงคา
ไมมีใครถือสิทธิ์ปลิดชีวา
สัตวไมเคยปรารถนาความทารุณ
 ผูชวยหงสใหปลอดรอดชีวิต
ควรมีสิทธิ์ใหสุขสงบอบอุน
หงสเปนสิทธิ์สิทธัตถะมีพระคุณ
อยาเฉียวฉุนอึดอัดเทวทัตเอย
 เจาชายสิทธัตถะชนะแลว
หงสก็แคลว คลาดทุกข สุขเสวย
ชีวิตอยา ถือสิทธิ์ ชีวิตเลย
โปรดสังเวย ชีวิต ดวยจิตดี
สัตวไมเคยปรารถนาความทารุณ 

 อาตมาตองกลั้นสะอื้นดวยความซาบซึ้ง 
ประทบัใจในพระมหากรณุาธิคณุของพระพทุธเจา 
นึกถึงหลวงพอปญญานันทภิกขุเทศนถึงแมทาน

๖๖ ๓๕



จะรองไหไปดวย ไมใชเรื่องความออนแอแต
เปนจิตวิญญาณที่ออนโยน 
 ขอถวายความเคารพในวาระ ๑๑๑ ป
หลวงพอปญญานันทภิกขุ ทานเปนพระผูเปน
แบบอยางแกอาตมาผูหนึ่ง รวมทั้งหลวงปูพุทธทาส 
หลวงพอสมเด็จ ป.อ.ปยุตโต และพอทานสมณะ
โพธิรักษ คําวาสุปฏิปนโน แปลวา ๑. ผูปฏิบัติดีแลว
๒. ผูปฏิบัติแลวปฏิบัติอีกจนกวาจะดี เปนคํา
อธิบายของทาน
     ขอใหทานทั้งหลายจงนําพระคุณทั้งหมดคือ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณไปปฏิบัติใหเกิดมี
ในตอนนี ้ถาศรทัธาพทุธะ แลวกราบไหวพระองค
ไวขางนอก ยังไมไดเปนพุทธะที่แทจริง ตอง
นอมนําพุทธะมาไวในตน และพระพุทธเจาเปน
พระศาสดาที่ทรงยืนยันวา เราทุกคนสามารถ
ปฏิบัติอยางพระองคได เราทุกคนสามารถเปน
พระพุทธเจาได ไมเฉพาะแตพระองคเทาน้ัน น่ีคือ
ความยิ่งใหญของศาสนาพุทธ คือ ความยิ่งใหญ
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา

บทกวีสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา 
    สาธุ... แทบเทา เหลาพุทธะ
ดวยคารวะศรัทธามหาศาล
พระผูรู พระผูตื่น ผูเบิกบาน
พระผูผานพระผูพนวังวนวัฏ
    อันขานอยยังหนักหนวงดวยบวงบาป
ยังมีคราบราคีที่ของขัด
มีความชอบความชังรุงรังรัด
หวังจะตัดใหหลุดเชนพุทธองค
   จึงพากเพียรเรียนพุทธไมหยุดยั้ง
โถมพลังตัดโลกโลภโกรธหลง
แมเหนียวหนืดฝดฝนกลืนไมลง
ยังมั่นคงตัดกิเลสดวยเจตนา
   เพราะมอีงคพระสมัมาสมัพทุธวสิทุธิล์ํา้
เปนผูนําแนวเนื่องอยูเบื้องหนา
มีจํานวนเทาเม็ดทรายสายธารา
ซึ่งนําพาพนกิเลสวิเศษแลว
   วิชาพุทธสุดประเสริฐกําเนิดพระ
ซึ่งลดละราคินทุกถิ่นแถว
ก็พนทุกขสุขสกาววับวาวแวว
ก็พราวแพรวพริ้งเพริศกําเนิดพระ
   จงเรียนเถิดเรียนพุทธอยาหยุดอยู
เรียนใหรู เรียนใหลุ สาธุสะ
เรียนใหถึงที่สุดโลกุตระ
เรียนใหถึงชัยชนะนิรันดรเทอญ.   

*เรียบเรียงจาก ธรรมบรรยาย ณ ธรรมสภา เนือ่งในวาระ ๑๑๑ ป 
ชาตกาลพระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)  
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๖๖๓๖



อุทิศตน
เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ 
กวาตนเอง

ชือ่เสยีงเกียรตยิศ แตอาจจะเพือ่ประโยชนสขุของ
มนุษยชาติ เพื่อความผาสุกของสวนรวม ก็พรอม
ที่จะยอมตายได  
 ทุกวันน้ีโลกเราเจริญมาได ก็เพราะมีคน
ประเภทน้ีอยูไมนอยทีเดียว ไมจําเปนตองยอม
ตายเพื่อปกปองประเทศชาติ หรือวาเพื่อสูรบ
ปรบมือกับใคร แตยอมตายหรืออุทิศตนเพื่อ
ความรู เพื่อสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยชาติ
 ความรู ที่มนุษยเรามีและสะสมมาจนถึง
ทุกวันน้ี จํานวนไมนอยไดมาดวยความเสียสละ
ของผูคนนับไมถวน ไมใชแคทุมเทศึกษาคนควา 
โดยไมเหน็แกความเหน่ือยยาก หรือเสีย่งอันตราย 
ชนิดที่เรียกวาเอาชีวิตเขาแลกเทานั้น บางทีก็
พรอมยอมตายเพื่อปกปองรักษาสิ่งนั้นเอาไว 
 เมื่อราว ๙๐ ปที่แล วที่ประเทศรัสเซีย 
มีนักพันธุศาสตรและพฤกษศาสตรคนหนึ่งที่มี
ชื่อมาก ชื่อ นิโคไล วาวิลอฟ (Nikolai Vavilov) 

     “รักตัวกลัวตาย” เปนวลีที่เรารู จักกันดี  
คนเราแทบรอยทั้งรอยลวนแตรักตัวกลัวตาย 
แตก็มีบางกรณีมีบางครั้งที่ไมกลัวตาย เพราะวา
อาจจะหนามืด มีความโมโหโกรธาหรือมีความ
เคียดแคน จึงทําอะไรที่บาบิ่น เสี่ยงตายและ
อนัตราย เชน ยกพวกตกีนั หรอือาจจะเปนเพราะ
ความคึกคะนองจึงไปทํากิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย
จนบางทีถึงตายก็มี เชน ขับรถซิ่ง มีไมนอยที่ยอม
ตายเพราะหนามืด
 อีกสาเหตุหนึ่งคือความโลภ ยอมตายเพื่อ
ทรัพยเพ่ืออํานาจ หรือเพื่อชื่อเสียงความเดน
ความดัง บางครั้งแมรู วาจะตองเส่ียงอันตราย 
แตดวยความโลภจึงพรอมจะตายไดเพื่อสิ่งนั้น

อุทิศตนเพื่อสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยชาติ

 แตก็มีหลายคนที่ยอมตายเพื่อสิ่งที่ประเสริฐ
กวานั้น ไมใชทรัพยสินเงินทอง ไมใชอํานาจ ไมใช

พระอาจารยไ์พศาล วสิาโล 

วดัป่าสคุะโต แสดงธรรมเย็นวนัที� ๙ เมษายน ๒๕๖๕

พระธรรมเทศนา 



เขาเปนคนที่ทุ มเทเพื่อการปรับปรุงพันธุ พืช
โดยเฉพาะธัญพืช เชน ขาว ขาวสาลี ขาวฟาง 
เขาขวนขวายในการเสาะหาขาวพันธุดีมาเพ่ือ
ปรับปรุงพันธุขาวใหดีข้ึนเรื่อยๆ จะไดมีผลผลิต 
มากๆ เพื่อเลี้ยงผู คน ไมใชแคคนรัสเซียแต
ประชากรทั้งโลก 
 แลวเขาพบวา มีพันธุ ข าวและพันธุ พืช
มากมายที่สูญพันธุไป ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาเสียดาย
มาก เพราะวาพันธุขาวทุกพันธุลวนมีคุณคา 
ไมวันนี้ก็วันหนา บางพันธุทนแลง บางพันธุ
ทนศัตรูพืช การที่พันธุ ขาวเหลานี้สูญพันธุ ไป
นับเปนความสูญเสียที่สําคัญของโลกเลยทีเดียว 
ดังนั้นเขาจึงเห็นวาจําเปนตองอนุรักษพันธุขาว
และพันธุพืชอื่นๆ ที่เปนอาหารเอาไว เขาจึงเดิน
ทางไปตามที่ตางๆ เพื่อเก็บพันธุขาวและพันธุ
พืชทองถิ่นใหไดมากที่สุด ภายหลังเขาก็ไมไดทํา
คนเดียว มีลูกศิษยลูกหาเขามาชวยดวย 
 ปรากฏวาเขาเก็บมาไดเกือบ ๒๕๐,๐๐๐ 
ชนิดพันธุ ทั้งที่เปนเมล็ด ราก และผลไม เฉพาะ
ที่เปนพันธุขาวอยางเดียวก็ ๑๕๐,๐๐๐ ชนิด จึง
เกิดธนาคารเมล็ดพันธุแหงแรกขึ้นในโลกที่เมือง
เลนินกราดประเทศรัสเซีย ทุกอยางดูจะราบรื่น 
แตปรากฏวาเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เยอรมัน

กรีธาทัพเขามาเพื่อจะยึดครองรัสเซีย เมืองหนึ่ง
ที่ เยอรมันต องการยึดครองให ได ก็คือเมือง 
เลนินกราด ซ่ึงเดี๋ยวน้ีเปลี่ยนเปนชื่อเมืองเซนต
ปเตอสเบิรก ซึ่งเปนชื่อเดิม
 ชวงนั้นวาวิลอฟ ถูกจับเขาคุก เพราะถูก
กลั่นแกลง แลวก็ตายในคุก แตลูกศิษยลูกหาของ
เขาก็ยังทํางานตอไป พอเกิดสงคราม เลนินกราด
ถูกลอม ลูกศิษยลูกหาของเขาเปนหวงวาเมล็ดพันธุ
ที่เก็บสะสมมาอยางยากลําบากจะถูกทําลาย 
จากระเบิดหรือภัยสงคราม จึงพากันไปเก็บรักษา
ไวใตถุนตึกที่ดูแข็งแรงแนนหนา แลวก็ดูแลมัน
อยางดี
 แตวาการลอมเมืองเลนินกราด กินเวลา
ยาวนานมาก ไมใชแคลอม ๑ - ๒ เดือน แตลอม
เปนป รวมแลวก็ ๙๐๐ วัน หรือ ๒๘ เดือน ผูคน
ลมตายกันมากมาย ยิ่งกวายูเครนตอนน้ีเสียอีก 
ยูเครนถูกลอมเปนเดือน แตเลนินกราดถูกลอม
นานเกือบ ๓ ป นอกจากระเบิดซึ่งทําลายตึกราม
บานชองและทาํรายผูคนแลว ปรากฏวาตอนหลงั
คนก็เริ่มขาดอาหาร อาหารจากขางนอกสงไปไม
ถึง แตชาวเลนินกราดก็ใจเด็ด ไมยอมแพ แตก็
หิวโหยมาก 
 เมื่อหิวโหยมากทําอยางไร ก็ตองหาอาหาร
เทาที่จะหาได ตอนแรกก็ลาหนู หรือไมก็ฆาแมว
ฆาหมาเอามากินเปนอาหาร ตอนหลังสัตวเหลานั้น
ไมเหลือ ก็ตองเอาสิ่งที่พอจะหาไดมาเปนอาหาร 
เชนรองเทา เข็มขัด เอามาตมเปนอาหาร เมื่อ
หมดแลวไมเหลอื ทาํอยางไร ก็เอาเปลอืกไมมาตม 
บางคนถึงกับเอาศพของเพื่อนรวมชาติมาแลเนื้อ
กินเพื่อประทังชีวิต 
 ลูกศิษยลูกหาของวาวิลอฟพยายามปกปอง
ดูแลรักษาเมล็ดพันธุในธนาคารอยางเต็มที่ ไมให
คนมาปลนกินเปนอาหาร ตองปกปองกันอยาง
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เต็มท่ี ซึ่งไมใชเรื่องยาก เพราะคนหิวโหย
มีเยอะมาก
 แตคนทีเ่ฝากห็วิเหมือนกนั และทัง้ๆ ทีหิ่วมาก 
แตพวกเขาก็ใจเด็ด ไมยอมแตะเมล็ดพันธุขาวที่
ตัวเองรักษา ซึ่งมีเยอะมาก รวมแลวหลายรอย
กิโลจากท่ีเก็บไว ๒๕๐,๐๐๐ ตัวอยาง แตแมจะ
หิวอยางไรก็ไมแตะเลยจนตาย  มี ๙ คนที่ตาย
เพราะอดอยากหวิโหยทัง้ๆ ทีใ่นหองมีอาหารหรอื
เมล็ดพันธุเต็มไปหมด แตพวกเขาไมยอมแตะเลย 
มีบางคนตายคาโตะ รอบโตะก็มีถุงขาวหลายถุง 
แตเขาก็ไมแตะมันเลย
 เรื่องนี้นับวานาทึ่งมาก และก็นานับถือนํ้าใจ
คนเหลานี้ ทั้งๆ ท่ีอดอยากหิวโหย และทุกข
ทรมานมาก แตเขาพรอมที่จะตายโดยไมยอม
แตะเมล็ดขาวที่เก็บสะสมมา เพราะอะไร เพราะ
เขารูวามันไมใชขาวธรรมดา มันเปนสมบัติของ
มนุษยชาติ มันเปนของที่มีคามาก ถาเขาขืนกิน
มัน ก็เทากับวาเมล็ดพันธุเหลานั้นจะสูญพันธุไป
จากโลกเลย เพราะมันไมเหลือแลวนอกจากที่นั่น
 คนธรรมดาเวลาอดอยากหิวโหย ก็พรอม
จะทาํอะไรก็ได เพือ่ใหอยูรอด  บางคนกถ็งึกบัยอม
กินเนื้อจากศพ แมแตศพของลูกบางคนยังตอง
แลเน้ือมากินสดๆ เลย ที่หนามืดถึงกับฆาคน
เพื่อเอาเนื้อมากินก็มี แตวาลูกศิษยของวาวิลอฟ
ยอมตาย ทัง้ทีร่างกายเรยีกรองทองหวิ แตวาจิตใจ
ไมยอมแพตอความหิวโหย ไมยอมแตะเมล็ดขาว
เหลานัน้เลย เพราะรูวาเมล็ดขาวเหลาน้ันมีคณุคา
ตอประเทศชาตแิละตอโลกมาก ในทีสุ่ดกร็กัษาไว
ไดจริงๆ เมล็ดขาวเหลานั้นกลับมาเปนประโยชน
ตอโลกเพราะวาชวยในการปรบัปรงุพนัธุพชื ตัง้แต
อดีตถึงปจจุบัน และจะสงผลถึงอนาคตดวย
 นี้เปนตัวอยางของคนที่ยอมตายทั้งๆ ที่ก็รัก
ตัวกลัวตายเหมือนกัน ทําไมถึงยอมตาย ก็เพราะ

วาเขาเห็นถึงคุณคาของสิ่งที่เขาทํา เห็นคุณคา
ของความรูอันจะเกิดจากการศกึษาวิจัยเมลด็พนัธุ
เหลาน้ี  ซึง่จะเปนประโยชนตอมนุษยชาต ิ คณุคา
ของส่ิงเหลานี้มีความหมายยิ่งกวาชีวิตของเขา 
เขาจึงยอมตายเพื่อสิ่งเหลานี้ได

เสี่ยงตายเพื่อความรูทางวิชาการ

 คนเราถาหากวามีความมุงมั่นในส่ิงที่ใหญ
กวาตวัเอง การยอมตายเพ่ือสิง่น้ันก็ไมใชเรือ่งงาย 
ที่จริงมันก็ยากอยูแตวาเขาก็พรอมจะทํา โลก
เรามีคนแบบนี้มาก แมธรรมชาติของคนเราจะมี
ความเห็นแกตัว แตถาหากวาเราใหคุณคากับสิ่ง
ที่ใหญกวาตัวเรา เชน โลก มนุษยชาติหรือแมแต
ประเทศชาติ ตัวกูหรือตัวตนก็จะมีความหมาย
นอยลง จึงพรอมที่จะสละชีวิตเพื่อสิ่งเหลานั้นได 
 มีคนแบบน้ีมากมาย ซ่ึงทําใหโลกเราเจริญ
กาวหนามาไดทุกวันนี้ หรือทําใหผู คนมีชีวิตที่
สุขสบาย มีคนจํานวนไมนอยที่รักความรู ทุมเท
เพื่อความรู แลวก็ยอมตายเพื่อความรู บางทีก็ไม
ถึงกับตาย แตก็ยอมเสี่ยงตายเพื่อความรู 
 อยางเมื่อ ๑๐๐ ปที่แลว มีหมอหนุมชาว
เยอรมัน ชื่อเวอเนอร ฟอสมานน (Werner 
Forssmann) เขาสงสัยอยากรู ว า คนเราจะ
แตะหรือสัมผัสหัวใจดวยสายสวนไดหรือไม 
เมื่อรอยปที่แลวความรูเก่ียวกับหัวใจของคนเรา
มีนอยมาก แตเขาอยากรูวา หัวใจของคนเรา จะ
เขาถึงมันไดโดยใชสายสวนไดไหม คือไมตองผา 
เพราะสมัยกอน ผาไปถึงหัวใจเมื่อไหรก็ตาย
เมื่อนั้น
 เขาทําอยางไร เขาก็ทดลองดวยตัวเอง 
เอาสายสวนท่ิมเขาไปในเสนเลือดที่แขนตัวเอง 
แลวคอยๆ แทงสายสวนเขาไป เจ็บก็เจ็บแตก็ทํา
เพราะอยากรู มันไมใชแคความอยากรูอยากเห็น
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ธรรมดา แตเขามองวามันเปนความรูที่มีคุณคา 
ซึ่งเขาอยากจะหาคําตอบใหได เขาแทงสาย
สวนขึ้นไปเรื่อยๆ ทีละนิดๆ จนกระทั่งไปถึงไหล 
เขาไมหยุดแคนั้น เขาไปตอ จนกระทั่งสายสวน
สามารถจะไปแตะหัวใจของเขาได เขาดีใจมาก 
ที่รูวาทําได และดีใจยิ่งกวานั้นเมื่อเขาพบวา เมื่อ
หัวใจถูกกระทบดวยสิ่งแปลกปลอม มันไมหยุด
เตน อันนี้เปนความรูใหมที่เขาไมเคยรูมากอน 
เขาจึงดีใจมาก 
 ที่นาทึ่งก็คือ กอนทําเขาก็ไมแนใจวาถา
สายสวนไปถูกหัวใจแลว หัวใจจะหยุดเตนหรือ
เปลา เขาไมรูเลย อาจจะตายก็ได แตเขาก็อยาก
จะทดลองดวยตัวเอง เพ่ืออะไร เพื่อหาความรู
สดุทายเขากไ็ดความรูวา หนึง่ สายสวนถาท่ิมจาก
เสนเลอืดในแขน มันสามารถทีจ่ะตอไปถงึหวัใจได 
และ สอง เมื่อสายสวนไปกระทบถูกหัวใจ หัวใจ
ไมไดหยุดเตน 
 ความรูนี้มีประโยชนมาก ตอนหลังเราก็ใช
ความรูนี้ในการผาตัดหัวใจ ในการทําบายพาส 
หรือในการรักษาโรคหัวใจ ซึ่งปจจุบันทํากันจน
เปนธรรมดาไปแลว  
 เรื่องนี้ยังไมจบเทานี้ พอเขาทําเสร็จแลว 
เขาตองการที่จะมีหลักฐานยืนยันวาทําได เขา
ก็เดินไปที่แผนกเอกซเรยของโรงพยาบาล เพื่อ

ถายภาพยนืยนัวาสายสวนทีแ่ขนของเขาสามารถ
แทงไปจนถึงหัวใจได
 การทดลองของเขาไมใชเรื่องงายหรือเรื่อง
ธรรมดา เสี่ยงอันตรายมาก แตเขากลาทํา ไมใช
เพื่อความเดนความดัง แตเพื่อความรู อันนี้ก็เปน
เรื่องของคนที่ยอมตายหรือยอมเสี่ยงอันตราย
เพื่อความรูทางวิชาการ  
 ที่จริงเขาไมไดหยุดแคนั้น เขายังคนควาวิจัย
ตอไปโดยเอาตัวเองเขาแลก ความรูใหมๆ เกิดขึ้น
จากการทุมเทของเขาจนไดรางวัลโนเบล เกือบ 
๓๐ ปหลังจากการเสี่ยงตายครั้งนั้น

อุทิศตนเพื่อแปลคัมภีรทางศาสนา

 ไมใชแคความรูทางวิทยาศาสตร หรือความ
รู ทางการแพทยเทาน้ัน ที่ไดมาจากความเสีย
สละ กลาเสี่ยงอันตราย ความรู ทางแขนงอ่ืน
ก็เหมือนกัน รวมทั้งความรูทางพุทธศาสนาดวย 
ความรูทางพทุธศาสนาทีต่กทอดมาถงึเราทกุวนัน้ี 
ที่สําคัญๆ ก็เกิดจากการอุทิศตัวของผูคนจํานวน
ไมนอย ไมใชเฉพาะพระ ไมใชเฉพาะนักบวช 
แตยังมีอีกเยอะเลย รวมทั้งฝรั่งดวย 
 เมื่อ ๒๐๐ ปกอนมีหนุมฮังกาเรียนคนหนึ่ง 
ชื่อ โชมา เดอ โคโรซี (Csoma de Korosi) 
เขาอยากรู วา รากเหงาของชนเผาฮังกาเรียน
อยูที่ไหน เขาเชื่อวา อยูแถวเอเชียกลาง เขาจึง
ออกสํารวจเพื่อพิสูจนสมมติฐานน้ี เขาเดินทาง
ดวยเทาจากฮงัการซ่ึีงอยูในยโุรปไปถงึเอเชยีกลาง 
ถึงแลวก็ไมพอใจแคนั้น เขาเดินทางตอไปจนถึง
อินเดีย เทานั้นไมพอ ยังตอไปอีกจนไปถึงลาดัก 
ที่นั่นเขาบังเอิญเจอวัดทิเบต เขาเกิดสนใจภาษา
ทิเบตขึ้นมา แลวยิ่งมารูวาวัดทิเบตวัดนั้นมีคัมภีร
ทิเบตเยอะมาก เขาจึงเปลี่ยนเปามาเรียนภาษา
ทิเบต จากเดิมไมมีความรูอะไรเลย เริ่มจากศูนย 

เวอเนอร ฟอสมานน (Werner Forssmann)
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มาเรียนภาษาทิเบตจากลามะแกๆ คนหนึ่ง
     เขาทุมเทมากกับการเรียนภาษาทิเบต ท้ังๆ 
ที่ไมมีความรูมากอน ลามะก็พูดภาษาฮังกาเรียน
หรืออังกฤษไมได ตําราและคูมือก็ไมมี เรียกวา
ไมมีอะไรเลยที่ชวยการเรียนภาษาทิเบตและ
อานคัมภีรทิเบต แตเขาไมยอทอ เขาใชเวลาเปน
ปๆ ในการศึกษา โดยอยูอยางยากลําบากมาก 
เพราะวาลาดักไมมีอะไรที่สะดวกสบาย อัตคัด
ไปแทบทกุอยาง ยิง่ฤดูหนาวดวยแลว ลําบากมาก 
ทกุวนัต้ังแตเชามืด เขากต็ืน่ขึน้มาอานคมัภีรทเิบต 
หนาวก็หนาว แถมไมมีไฟผิงใหความอบอุนดวย 
ตองเอาผาหนาๆ คลุมตัวตั้งแตหัวจรดเทา แลวก็
อานหนังสืออยางจริงจังจนคํ่า กินก็ไมคอยไดกิน
เทาไหร เพราะอาหารอัตคัด  เวลานอนเขาก็นอน
กับพื้น ไมไดนอนบนเตียงหรือฟูก วันทั้งวันเขาไม
ไดทําอะไรนอกจากอานหนังสือ และเม่ือรูภาษา
ทิเบตแลว เขาก็เริ่มอานคัมภีรทิเบต ซึ่งยากมาก
และเปนภาษาโบราณ เขาทาํอยางน้ีทกุวัน เชามืด
ตื่นขึ้นมา ก็ศึกษา คนควา แปลคัมภีรจนคํ่าแลว
ก็นอน ตื่นเชาก็ลุกขึ้นมาทํางาน กลางวันแมจะ
มีแดด เขาก็ไมเคยออกไปรับแดดเพื่อใหตัวเอง
อบอุน ขลุกอยูกับหนังสือ เที่ยวก็ไมเคยเที่ยว 
ไมมีอะไรดึงดูดความสนใจของเขานอกจาก
คัมภีรทิเบต ตอนหลังเมื่อเขาอานภาษาทิเบตได
แตกฉาน เขาก็เขียนตําราไวยากรณทิเบต แลวก็
ทําพจนานุกรมทิเบต-อังกฤษเปนฉบับแรกของ
โลก
 เทานั้นยังไมพอ เขายังอุตสาหะแปลคัมภีร
ทิเบตซึง่ในวดันัน้มเีปนรอยๆ ผูกเลย เขาครํา่เครง
มาก ทั้งวันทําแตงานแปลโดยไมสนใจทําอะไร
อยางอื่นเลย อยูแตในกระทอมคนเดียวทั้งวัน
ทัง้คนื ทาํอยางนีเ้ปนปๆ  ใชชวีติเหมอืนกบันกับวช
ฝรั่งที่มาเห็นบอกวาเขาอยู เหมือนฤาษี ไมทํา

อยางอ่ืนเลย คนอ่ืนมคีวามสขุกับการกิน ดืม่ เทีย่ว 
เลน แตเขาไมสนใจเลย อยูอยางเรียบงาย แต
อตัคดัในสายตาของคนอืน่ แถมกนิอาหารมงัสวริตัิ
เปนสวนใหญดวย เหลาก็ไมแตะเลย 
 หลงัจากอานคัมภีรทเิบตในวัดน้ันจนไมเหลอื 
เมื่อทราบวาที่กัลกัตตามีคัมภีรทิเบตมากมาย 
จากการสะสมของฝรั่งที่เปนนักวิชาการ แตอาน
คมัภรีเหลาน้ันไมออก เขาก็รบัคาํชวนไปกัลกัตตา 
ไปเพื่ออะไร ไปเพื่ออานและแปลคัมภีรทิเบต 
แลวก็เก็บตัวเหมือนเดิม ทั้งวันทั้งคืน อยูอยาง
นั้นเปนปๆ 
 ชวิีตของเขานาสนใจมาก เชนเดียวกับผลงาน
ของเขาก็มีความสําคัญมาก เพราะวางานแปล
ของเขาทาํใหโลกรูวาคมัภรีทเิบตลวนแปลมาจาก
คัมภีรสันสกฤตในอินเดีย รวมทั้งทําใหคนพบใน
เวลาตอมาวา ศาสนาพุทธในทิเบต มีที่มาหรือ
มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศอินเดีย 
 อันน้ีเปนความรูใหมมาก เพราะ ๒๐๐ ปกอน 
ไมมีใครรูวา พุทธศาสนาเคยเจริญรุงเรืองที่อินเดีย 
เพราะวาพุทธศาสนาสูญหายไปเกือบพันป ไมมี
คนรูเลยวาพุทธคยาคืออะไร สถานที่สําคัญของ
พุทธศาสนา โดยเฉพาะสังเวชนียสถานทั้งสี่
แตกอนไมมใีครรูวามคีวามสาํคญัทางพทุธศาสนา 
ใครๆ รวมทั้งคนอินเดียก็คิดวาเปนศาสนสถาน
ของฮินดู สวนคัมภีรทางพุทธศาสนาไมวาภาษา
บาลหีรอืสนักฤตกส็ญูหายหรอืถกูทาํลายจนแทบ
ไมเหลือ
 ผูคนเวลาน้ันแมกระทั่งคนอินเดีย ไมรูเลย
วาพุทธศาสนาเคยประดิษฐานตั้งมั่นในอินเดียมา
นานนับพันป แตผลงานของ โชมา เดอ โคโรส 
รวมทัง้ของฝรัง่อีกหลายคน โดยเฉพาะชาวองักฤษ 
ซึ่งแมจะไมใชนักวิชาการอาชีพ แตก็อุทิศตนให
กับการศึกษาคนควา จนทําใหโลกไดรูวา อินเดีย
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เคยมีพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรืองมากอน ซึ่งตอมา
ไดแพรไปยังหลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งทิเบต 
เนปาล พมา ลังกา และไทย รวมทั้งรูในเวลา
ตอมาวา พุทธศาสนามีพระพุทธเจาเปนศาสดา 
ตอมาก็รูเพิ่มขึ้นมาวาพระพุทธเจามาจากตระกูล
ศากยวงศ มีบดิาชือ่สทุโธทนะ ประวัตศิาสตรของ
พุทธศาสนาในอินเดีย รวมทั้งพุทธประวัติ เรารู
ไดเพราะวาคนเหลานี้ซึ่งมี เดอ โคโรส เปนหนึ่ง
ในนั้น 
 ดังนั้นเดอ โคโรส จึงเปนคนที่มีความสําคัญ
ตอพทุธศาสนามาก ทีน่าสนใจคอื เขาไมไดนบัถอื
พุทธศาสนาเลย เขาไมไดเปนชาวพุทธ แตสาเหตุ
ที่เขาอุทิศตนเกือบทั้งชีวิตใหกับคัมภีรทิเบต 
ก็เพราะเขาเห็นคุณคาของคัมภีรทิเบต ซึ่งใน
สายตาของเขาเป นขุมทรัพย ที่ลํ้าค าในทาง
วิชาการและวรรณกรรม เรียกวาเปนขุมทรัพยที่
ลํ้าคาของมนุษยชาติก็ได แลวเขาก็มีความสุขที่
จะนําขุมทรัพยนี้มาเปดเผยใหโลกรับรู
 อันนี้เปนตัวอยางของคนที่ทุมเทชีวิตเพื่อทํา
สิ่งที่มีคา อีกทั้งมีความสุขกับการทําสิ่งนั้น นับ

เปนแบบอยางของคนทีท่าํงานดวยฉนัทะ แสดงให
เหน็ถงึพลงัของฉนัทะ เรือ่งน้ีสาํคัญเพราะทกุวันน้ี
คนจํานวนไมนอยมองวา จะทาํอะไร ตองมตีณัหา
เปนแรงจูงใจ เชน อยากมั่งมี อยากมีชื่อเสียง 
จึงจะมีแรงทํางาน ถาทําดวยแรงจูงใจอยางอ่ืน 
จะไมเกิดผลเทาไหร 
     แตวาเดอ โคโรส เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา 
ฉันทะนั้นมีพลังมาก ฉันทะทําใหเกิดการทุมเท 
อุตสาหะ ทําใหคนเราทําสิ่งยากใหสําเร็จได 
เปนเพราะเดอ โคโรส ทํางานดวยฉันทะ เขาไมได
สนใจชื่อเสียง ไมไดสนใจเงินตอบแทน เขาจึง
ทํางานอยางทุมเท โดยอยูอยางสมถะมาก เปน
เพราะทําดวยใจรัก เขาจึงสรางสรรคผลงานที่
ลํ้าคาใหแกพุทธศาสนา ทั้งๆ ที่ไมไดเปนชาวพุทธ 
เขาไมไดทําดวยศรัทธา แตทําดวยใจรักลวนๆ 
 เดอ โคโรส ยังเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา
ความสุข ไมจําเปนตองเกิดจากการเสพ จากการ
กิน ดื่ม เที่ยว หรือเกิดจากการมีทรัพย มีชื่อเสียง 
ผูคนมักจะคิดวาความสุขเกิดจากการเสพ เกิด
จากการมีการได หรือเกิดจากสิ่งเรา แตวาคน
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จุดมุงหมายที่ประเสริฐ ที่ยิ่งใหญกวาตัวเอง ก็จะ
ทําใหเกิดการทุ มเท เสียสละ อีกทั้งยังลดละ
ตัวตนดวย จนพรอมจะตายเพื่อสิ่งที่มีคุณคา 
จะวาไปแลว ในทัศนะของชาวพุทธ สิ่งเหลาน้ี
เชน ความรู ยังไมใชสิ่งประเสริฐหรือสูงสงเทากับ
นิพพาน แตแมกระนั้น เขาก็พรอมเสียสละ ทุมเท 
และยอมตายเพื่อสิ่งนั้นได
 ถาชาวพทุธเรามนิีพพานเปนเปาหมายอยาง
แทจริง การเสียสละ ทุมเท หรือพรอมที่จะตาย
เพื่อนิพพาน ก็จะไมใชเรื่องยาก ครูบาอาจารย
จํานวนมากทานก็ยอมตาย เพราะวาทานมี
นิพพานเปนที่หมาย ไปธุดงคในปาลึกทั้งๆ ที่รูวา
เสี่ยงอันตรายเพราะวาทานมีจิตมุงตอนิพพาน
 ถึงแมเราจะไมปรารถนานิพพาน แตถาหาก
เราทุมเทใหกับการปฏิบัติธรรมหรือการฝกตน
แค ๑ ใน ๑๐ ของเดอ โคโรส การปฏิบัติของเราก็
คงจะเจริญกาวหนามากทีเดียว ทั้งๆ ที่เขาไมไดมี
นิพพานเปนเปาหมาย ไมไดมุงเพื่อความพนทุกข 
แตสิง่ทีเ่ขาทาํก็นับวาเปนความเสยีสละ เปนความ
ยิ่งใหญ เปนการกระทําที่ทรงคุณคามาก ในขณะ
เดยีวกันก็เปนการลดละตวัตนดวย ยิง่ทาํเพือ่ผูอ่ืน
มากเทาไหร กย็ิง่ลดละตวัตน หรอืลดความยดึมัน่
ในตัวตนไดมากเทานั้น ทั้งนี้เพราะประโยชนทาน
กับประโยชนตนไมไดแยกจากกัน
 ถาหากคนเราคดิถงึตวัเองนอยลง หรอืคดิถงึ
สิ่งอื่นที่ใหญกวา ประเสริฐกวาตนเอง การทุมเท 
เสียสละ และสรางสิ่งที่มีประโยชนหรือมีคุณคา
ตอโลก ก็ทําไดไมยาก แมจะมีอุปสรรคมากมาย
เพียงใดก็ตาม ในทํานองเดียวกัน ยิ่งเราทําเพื่อ
สิ่งที่มีคุณคา สิ่งที่ประเสริฐ หรือเกื้อกูลโลกมาก
เทาไหร ตัวตนก็ยิ่งเบาบาง หรือลดละตัวตนได
มากเทานั้น

อยางเดอ โคโรส บอกเราวา ความสุขเกิดจากการ
ทําก็ได เขามีความสุขทั้งที่ชีวิตของเขาดูเหมือน
จดืชดืมาก อกีทัง้ยงัอตัคดัขดัสน แตเขามคีวามสขุ 
มีความสุขที่ไดศึกษาคนควาและแปลคัมภีร โดย
ไมมีอะไรอยางอื่นมาทําเขาเขวได ไมวาอาหาร
อรอย สถานที่ที่นาตื่นตาตื่นใจ เหลายา เพราะสิ่ง
เหลานีไ้มทาํใหเขามคีวามสขุไดเลย เขามคีวามสขุ
และหลงใหลกับงานของเขา จนไมสนใจอยางอื่น
เลย เสื้อผาหนาผมก็ไมสนใจ แมกระทั่งอาบนํ้า
เขาก็แทบไมไดทํา เพราะวาจะทําใหเขาเสียเวลา 
มีเวลานอยลงกับการทํางานที่ตนรัก

แบบอยางสําหรับชาวพุทธ

 คนเราถาเขาถึงความสุขจากการทําส่ิงที่
ตนรักหรือมีคุณคา ยอมสรางสรรคสิ่งดีงามได
มากมาย รวมทัง้สามารถมชีีวติทีเ่รยีบงาย ไมเรยีก
รองตองการจากคนอืน่ จนนาํไปสูการเบยีดเบยีน
หรือแกงแยงแขงดีกัน
 เดอ โคโรส ไมไดนบัถอืพทุธ แตดจูากวิถชีีวิต
และคุณภาพจิตของเขาแลว นับวาเปนชาวพุทธ
แทๆ  เลย อีกทัง้ยงัมีชวิีตเรยีบงายเหมือนพระเลย 
เหลาก็ไมแตะ เนื้อก็กินนอยมาก อยูอยางสมถะ 
ทุมเทเพื่อการแปลคัมภีรทางพุทธศาสนา ซึ่งเปน
ประโยชนตอชาวพทุธมาก ชาวพทุธในญีปุ่นถงึกบั
ยกยองเดอ โคโรส ใหเปนพระโพธิสัตวเลยทีเดียว 
ซึง่กส็มควร เพราะแมเขาจะเปนชาวครสิต แตชวีติ
และงานของเขาคูควรกับการเปนชาวพุทธอยางยิ่ง 
จะวาไป งานแปลของเขานับเปนการภาวนา
อยางหนึ่ง เขาภาวนาดวยการแปลหนังสือ 
ชวยทําใหเขามีสมาธิ มีจิตใจที่สงบ และยินดีใน
ชีวิตที่เรียบงาย
 บุคคลที่อาตมาพูดถึงลวนเปนตัวอยางที่ชี้วา 
คนเราถาหากมีจุดมุงหมายที่แนวแน โดยเฉพาะ
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บทนํา
เมื่อตอนเด็กๆ ขาพเจาเคยไดยินพระอาจารย

ใหญวัดทามะโอเลาใหฟงวา พระนางสิริมหามายา
พุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรง
มีพระชนมายุ ๕๕ พระชันษา จึงไดใหกําเนิด
พระโพธิสัตว และเสด็จสวรรคตเมื่อพระชันษา 
๕๖ ซ่ึงฟงดูแลวเหมือนจะเปนไปไดยาก แต
ความจริงแลว อะไรบนโลกใบนี้ลวนเปนไปได
ทั้งสิ้น แตขาพเจาก็สงสัยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
วา เหตุไฉนเร่ืองของพระนางสิริมหามายาพุทธ
มารดา จึงไมไดถูกเลาขานอยางจริงจังในวงการ
พระพุทธศาสนาทั้งที่พระนางเปนบุคคลสําคัญ คือ
สตรีหมายเลข ๑ ของเราชาวพุทธก็วาได 
     แตเมื่อไมนานมานี้ ขาพเจาไดมีโอกาสอาน 
คัมภีรเลมหนึ่ง ชื่อ “คัมภีร์สริิมหามายาเทวีวัตถุ”

ซึ่งตนฉบับเขียนเปนภาษาบาลี ไมทราบวาใครเปน
ผูรจนาและรจนาข้ึนในประเทศใด เพราะยังหา

ปรุาณคมัภรี์

จํารญู ธรรมดา   
พระนางสิรมิหามายา

หลักฐานที่มาไมพบ แตมีการแปลเปนนิสสยะฉบับ
ใหมโดยพระวิสุทธาจารมหาเถระ แหงสํานักมหา
วิสุทธาราม เมืองมัณฑะเลย เมื่อ ๑๐๐ กวาปที่แลว
     อนึ่ง แมวาตัวคัมภีรจะไมมีชื่อทานผูรจนา
ปรากฏ แตก็ไมไดหมายความวาคัมภีรนั้นไมนา
เชื่อถือ เพราะเม่ือพิจารณาดูจากทานผู แปล
นิสสยะฉบับใหมแลว ทานเปนปรมาจารย เปน
นักปราชญแหงพระพุทธศาสนาผู รจนาคัมภีร
ภาษาบาลีไวมากมาย เปนธงชัยแหงพระพุทธ
ศาสนาในประเทศพมาก็วาได ทานมีสมณศักดิ์
เปนสมเด็จพระสังฆราชแหงนิกายชวยเจง ซ่ึง
เปนนิกายธรรมยุตแหงสหภาพเมียนมา ขาพเจา
ทราบวาทานเปนอาจารยปูของพระอาจารยใหญ
วัดทามะโอ ซึ่งเปนพระอาจารยบาลีใหญของ
ขาพเจา นั่นหมายความวา ทานคือพระอาจารย
ทวดของขาพเจานั่นเอง



    อนึ่ง การประเมินคุณคาของตําราใดๆ นั้น
ยอมมีองคประกอบหลายอยางก็จริง แตหนึ่ง
ในนั้นคือดานเนื้อหาที่เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ที่ทําใหตัวตําราสามารถมีอายุยืนยาวมาถึงปจจุบัน 
แมตาํรานัน้จะไมปรากฏช่ือของผูเขยีนก็ตาม คมัภรี
สิริมหามายาเทวีวัตถุนี้ มีลักษณะเชนเดียวกัน 
 ขณะท่ีขาพเจากําลังคนหาขอมูลบางอยาง
เกิดเหลือบไปเห็นคัมภีร นี้ในรูปของไฟล pdf 
อยูในเครื่อง iPad คูใจของขาพเจา เม่ือเปดดู
จึงเห็นวามีท้ังตนฉบับบาลีและคําแปลนิสสยะ
ภาษาพมา ดูแลวระลึกถึงคุณของมารดาจึงได
ตั้งใจอานดูจากตนฉบับที่เปนภาษาบาลี เห็นวา
เปนตัวเขียนจึงไดต้ังใจอานดูจากตนฉบับที่เปน
ภาษาบาลี (อักษรพมา) แลวจึงไดปริวรรตเปน
บาลีอักษรไทย เขียนสงใหเจาหนาที่โครงการ
จัดสรางพระไตรปฎก ชวยพิมพลงคอมพิวเตอร 

สวนคําแปลน้ันขาพเจาไดทยอยแปลออกเปน
ภาษาไทย ทัง้นีโ้ดยเทียบเคยีงกับฉบับนสิสยะภาษา
พมาของพระอาจารยมหาวิสุทธาราม
      วันหนึ่งเมื่อไดคุยกับบรรณาธิการวารสาร
โพธิยาลัยจึงไดเลาเรื่องนี้ใหเธอฟง เธอมีความ
สนใจคัมภีรนี้มาก จึงไดชักชวนใหเขียนลงเปน
บทความในวารสารโพธิยาลัย ขาพเจายินดีที่จะทํา
เพราะเห็นวาเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพร
พระเกียรติคุณของพระพุทธมารดาให พุทธ-
ศาสนิกชนชาวไทยไดรับรู คัมภีรนี้จึงไดแปลเปน
ภาษาไทย และตีพิมพขึ้นเปนครั้งแรกในวารสาร
โพธิยาลัย สําหรับเนื้อเรื่องจะสนุกหรือมีสาระ
อยางไรนั้น ขอใหทุกทานคอยติดตามไดตั้งแตบัดนี้
เปนตนไปครับ

ดวยความปรารถนาดี
จํารูญ ธรรมดา ผูปริวรรตและแปล

สิริมหามายาเทวีวตฺถุ
ตํานานพระนางสิริมหามายา

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

ปณาม-ปฏิฺา

ชนุตฺตมํ  ชินํ  นตฺวา, สุทฺธวํสํ  ตถาคตํ,
ปาปุปฆาตกํ  พุทฺธํ,   สพฺพธมฺมาน  ปารคุ.

วกฺขามิ  ตสฺส  พุทฺธสฺส, ชินกานํ  มโนหรํ,
วํสํ  วํสุตฺตมํ  เธยฺยํ,   ปติปาโมชฺชวฑฺฒนํ.

ขาพเจาขอนอบนอมพระพุทธเจา ผูทรงเปนอัครมนุษยสุดประเสริฐกวาใครในโลกทั้งสาม ผูทรง
ชนะมารทั้ง ๕ มีเทวบุตรมาร เปนตน ผูทรงถือกําเนิดเกิดจากวงศของพระเจามหาสมมุติอันบริสุทธิ ์
ผูทรงเสด็จมาดี ดุจพระพุทธเจาในอดีต มีพระวิปสสี เปนตน ผูทรงกําจัดบาปไดอยางสิ้นเชิง ผูทรงถึงฝง
แหงธรรมทั้งปวง

ครั้นนอบนอมแลว จักไดรจนามหาสมมุติศากยวงศของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อันเปนวงศที่ยิ่งใหญกวาวงศใดๆ อันกอใหเกิดความปติยินดี เปนที่นาจดจํา
และเพิ่มพูนปติปราโมทยแกผูที่ไดสดับรับฟง เปนลําดับตอไป

๖๖ ๔๕



สกฺยวํสราชปรมฺปรา

ตตฺรายํ อนุปุพฺพิกถา – ปฐมกปฺปกานํ รฺโ มหาสมฺมตฺตสฺส โรโช นาม ปุตฺโต อโหสิ. 
โรชสฺส วรโรโช, วรโรชสฺส กลฺยาโณ, กลฺยาณสฺส วรกลฺยาโณ, วรกลฺยาณสฺส มนฺธาตา, 
มนฺธาตุสฺส วรมนฺธาตา, วรมนฺธาตุสฺส อุโปสโถ, อุโปสถสฺส วโร, วรสฺส อุปวโร, อุปวรสฺส มฆเทโว, 
มฆเทวสฺส ปรมฺปราย จตุราสีติ ขตฺติยสหสฺสานิ อเหสุ.

 เตสํ ปจฺฉโต ตโย โอกฺกากวํสา อเหสุ. เตสุ ตติยโอกฺกากสฺส ปฺจ มเหสิโย อเหสุ “หตฺถา, 
จิตฺตา, ชนฺตุ, มาลินี, วิสาขา”ติ. ตาสุ เอเกกา ปฺจสตปริวารา. สพฺพเชฏกิาย จตฺตาโร ปุตฺตา 
โอกฺกากมุโข กรกณฺโฑ, หตฺถินิโก, เกสินิปุโร. ปฺจ ธีตโร :- ปยา, สุปฺปยา, อานนฺทา, วิชิตา, 
วิชิตเสนาติ อิติ สา นว ปุตฺตธีตโร วิชายิตฺวา  กาลมกาสิ. 

โอกกากวงศ ๓ รัชกาล
พระเจาโอกกากราชที่ ๓

 เลากันวา พระเจามหาสมมุติ ผูเปนใหญแหงมนุษยตนกัปปนั้นมีพระโอรสนามวา โรชะ 
     พระเจาโรชะมีพระโอรสนามวา วรโรชะ  พระเจาวรโรชะมีพระโอรสนามวา กัลยาณะ พระเจา
กัลยาณะมีพระโอรสนามวา วรกัลยาณะ พระเจาวรกัลยาณะมีพระโอรสนามวา มันธาตุ พระเจามันธาตุ
มีพระโอรสนามวา วรมันธาตุ  พระเจาวรมันธาตุมีพระโอรสนามวา อุโปสถะ  พระเจาอุโปสถะมีพระโอรส
นามวา วระ  พระเจาวระมีพระโอรสนามวา อุปวระ  พระเจาอุปวระมีพระโอรสนามวา มฆเทวะ  พระเจา
มฆเทวะมีพระโอรส พระนัดดา และพระปนัดดา เปนตน สืบสันตติวงศถึง ๘๔,๐๐๐ องค   
 อนึ่ง ราชวงศโอกกากราชนั้น มีการสืบพระราชสันตติวงศ ๓ องค ซึ่งพระเจาโอกกากราชองคที่ ๓ 
(องคสุดทาย) พระองคทรงมีพระมเหสี ๕ พระองค คือ
 ๑. พระนามวา หัตถา  ๒. พระนามวา จิตตา ๓. พระนามวา ชันตุ  ๔. พระนามวา มาลินี  
๕. พระนามวา วิสาขา
 ซึ่งพระมเหสีแตละองคนั้น ทรงมีนางสนมบริวารองคละ ๕๐๐ นาง

พระราชโอรส พระราชธิดา ๙ องค
 พระนางหัตถา ผูซึ่งเปนพระมเหสีองคใหญสุดนั้น ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวม 
๙ องค คือ

พระราชโอรส ๔ องค  ๑. โอกกากมุขราชกุมาร  ๒. กรกัณฑราชกุมาร  ๓. หัตถินิกราชกุมาร  
๔. เกสินีปุรราชกุมาร
 พระราชธิดา ๕ องค  ๑. ปยาราชกุมารี  ๒. สุปปยาราชกุมารี  ๓. อานันทาราชกุมารี  ๔. วิชิตา
ราชกุมารี  ๕. วิชิตเสนาราชกุมารี
 หลังจากที่พระนางใหกําเนิดพระโอรสและพระธิดาถึง ๙ พระองคขางตนแลว ไดเสด็จสวรรคต 

 อถ ราชา อฺ ํ  ทหริยํ อภิรูป ราชธีตรํ อาเนตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ. สา ชนฺตุ นาม ปุตฺตํ 
วิชายิ. อถ นํ ปฺจมทิวเส อลงฺกริตฺวา รฺโ ทสฺเสสิ. ราชา ตุฏโ ตสฺสา วรํ อทาสิ. สา าตเกหิ 
สทฺธึ มนฺเตตฺวา ปุตฺตสฺส รชฺชํ ยาจิ. ราชา “นสฺส วสลิ, มม ปุตฺตานํ อนฺตรายํ กาตุ อิจฺฉสี” 
ติ ตชฺเชสิ. 

๖๖๔๖



 สา ปุนปฺปุนํ รโห ราชานํ ปริโตเสตฺวา “มหาราช มุสาวาโท นาม ปติวตฺตตี”ติ อาทีนิ วตฺวา 
ยาจติเยว.  อถ ราชา ตสฺสา วสํ คโต ปุตฺเต อามนฺเตตฺวา “อหํ ตาตา ตุมฺหากํ กนิฏํ ชนฺตุกุมารํ  
ทสิวฺา ตสสฺ มาตยุา สหสา วรํ อทาส,ึ  สา ปตฺุตสสฺ รชชฺ ํปรณิาเมตุ อจิฉฺต.ิ  ตมฺุเห เปตวฺา มงคฺลหตถฺึ 
มงฺคลอสฺสํ มงฺคลรตฺจ เสเส ยตฺตกํ อิจฺฉถ, ตตฺตกํ คเหตฺวา ยตฺถ ผาสุ, ตตฺถ คจฺฉถ, มมจฺจเยน 
อาคนฺตฺวา รชฺชํ คณฺหตา”ติ อฏหิ อมจฺเจหิ สทฺธํ  อุยฺโยเชสิ. 

พระอัครมเหสีองคใหมกับพระราชกุมารนอย ชันตุราชกุมาร

 เมื่อพระนางหัตถาสวรรคตแลว พระเจาโอกกากราชไดพระราชธิดารูปงามผูยังอยูในวัยเยาว
มาอภิเษกเปนพระอัครมเหสีองคใหม พระนางไดใหกําเนิดพระโอรส นามวา ชันตุราชกุมาร ครั้นกําเนิด
มาได ๕ วัน พระนางไดแตงองคทรงเครื่องใหกับพระราชกุมาร พรอมกับไปเขาเฝาพระราชา
 พระราชาทรงดีพระทัยอยางลนพน จึงไดเผลอเปดโอกาสใหพระนางขอพรอะไรก็ไดท่ีพระนาง
ตองการ ฝายพระนางไดโอกาสจึงขอราชสมบัติใหกับพระราชโอรสของตน พระราชาทรงกริ้วมาก 
ทรงตวาดไปวา “นี่เจาหญิงถอย บัดซบที่สุด เจาคิดจะทําอันตรายแกพระโอรสทั้ง ๔ องค ของเราหรือไง”
 ถึงกระนั้น พระนางก็ไมยอทอ พยายามออดออนขอพรดังกลาว ในที่ลับสองตอสอง
 “พระองคเพคะ ธรรมดาวาพระเจาแผนดินนั้น ตรัสอะไรแลวยอมไมคืนคํามิใชดอกหรือเพคะ 
มุสาวาทจะเปนเหตุใหพระองคเสื่อมเสีย มีพระชนมายุสั้น เกียรติคุณก็จะเสื่อมถอย รวมทั้งทรัพย
ศฤงคารดวยเพคะ ขอทรงโปรดประทานราชสมบัติแกพระโอรสองคเล็กของเราทั้งสองเถิด” 
 ไมนาน พระราชาก็ทรงตกอยูในอํานาจของพระนาง จึงทรงเรียกพระราชบุตรทั้ง ๔ องคมาพบ และ
ตรัสบอกความจริงใหทราบถึงความที่พระองคไดตกปากรับคําตอพระมเหสีองคใหม ที่จะมอบราชสมบัติ
ใหแกพระชันตุกุมาร พระอนุชาตางพระมารดา โดยไมไดไตรตรองใหถวนถี่ “แนะ ลูกรักทั้งหลาย เม่ือ
ไมนานมานี้ พอไดตกปากรับคําที่จะมอบราชสมบัติใหชันตุกุมารไปแลว พระนางผูเปนแมตองการที่จะ
ใหพอมอบราชสมบัติใหชันตุกุมาร ดังนั้น ขอใหเจาทั้งหลายจงนําเอาสมบัติทุกอยางที่ตองการ ยกเวน
ชางมงคล มามงคล และราชรถมงคล แลวพากันออกไปตั้งบานเมืองใหมชั่วคราวกอน เมื่อสิ้นรัชสมัยเรา
แลว พวกเธอจึงคอยหวนกลับมายึดเอาราชสมบัติคืนเถิด” 
 ครั้นตรัสรับสั่งเชนนี้แลว จึงทรงมอบหมายใหอํามาตย ๘ ทาน รวมเดินทางติดสอยหอยตามไปเปน
ที่ปรึกษาแกราชบุตรเหลานั้นดวย

 เต นานปฺปการํ กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา “ตาต อมฺหากํ โทสํ ขมถา”ติ ราชานฺจ ราโชโรเธ 
จ ขมาเปตฺวา, “มยมฺป ภาตูหิ สทฺธึ คมิสฺสามา”ติ ราชานํ อาปุจฺฉิตฺวา นิกฺขนฺตภคินิโย อาทาย 
จตุรงฺคินิยา เสนาย ปริวุตา นครา นิกฺขมึสุ. กุมารา ปตุ อจฺจเยน อาคนฺตฺวา รชฺชํ กาเรสฺสนฺติ, มยํ 
คจฺฉาม เต อุปฏหามา. จินฺเตตฺวา พหุชนา เต อนุพนฺธึสุ.
 ปมทิวเส เอกโยชนิกา สหคตา เสนา อโหสิ.  ทุติยทิวเส ทฺวิโยชนิกา,  ตติยทิวเส  ติโย
ชนิกา อโหสิ. กุมารา มนฺตยึสุ “มหา อยํ พลนิกาโย, สเจ มยํ ยํกิฺจิ สามนฺตราชานํ  มทฺทิตฺวา 
ชนปทํ คณฺเหยฺยาม.  โสป โน นปฺปสเหยฺย.  กึ ปเรสํ ปฬาย กตาย, มหา อยํ   ชมฺพุทีโป.  อรฺเ
นครํ มาเปสฺสามา”ติ  หิมวนฺตาภิมุขํ คนฺตฺวา  นครวตฺถุ ปริเยสึสุ.

พระราชโอรสเสด็จออกจากพระนครไปพรอมกับพระราชธิดา
พระราชโอรสเหลานัน้ตางพากนักรรแสงครวญครํา่โศกาอาลยัทีต่องจากพระราชบดิาไป พวกเธอได

๖๖ ๔๗



 ในวันแรก ขบวนที่ติดตามไปมีความยาวไดประมาณ ๑ โยชน พอวันที่ ๒ เพิ่มเปน ๒ โยชน วันที่ ๓ 
(วันสุดทาย) ขบวนที่ติดตามยาว ๓ โยชน 
 พระราชโอรสทัง้หลายเหลานัน้ จงึปรึกษากันวา “ขบวนพลนิกายผูตดิตามมานี ้ชางมากมายมหาศาล 
จริงหนอ ดวยกองกําลังจํานวนมหึมาเชนนี้ หากพวกเราประสงคจะยึดครองประเทศเพื่อนบานก็สามารถ
เขายึด บดขยี้ประเทศแถบภูมิภาคเดียวกันได โดยไมยากเย็น ซึ่งก็ยากที่จะมีประเทศไหนตานทานกอง
กําลังของเราได แตวาจะมีประโยชนอันใดเลา ดวยการเบียดเบียนผูอื่นแลวยึดเอาบานเอาเมืองเขามาเปน
ของเรา
 ชมพูทวีปเองก็สุดแสนจะกวางใหญไพศาล พวกเราพากันเขาปาแลวพัฒนาสรางบานสรางเมือง 
ก็คงจะดีไมนอย”
 เมื่อไดขอสรุปเชนนี้แลว พวกเขาจึงจัดขบวนบายหนาสูปาหิมวันต ดนดั้นสรรหาพื้นที่อันเหมาะสม
แกการสรางพระนครใหม 

กปลวตฺถุปฺปตฺติ 

ตสฺมึ สมเย อมฺหากํ โพธิสตฺโต พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา กปลพฺราหฺมโณ นาม 
หุตฺวา กาเม ปหาย อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺตปเทเส โปกฺขรณิยา สาลวนสณฺเฑ ปณฺณสาลํ 
มาเปตฺวา วาสํ กปฺเปสิ.
 โส กิร ภูมิชาลํ นาม วิชฺชํ ชานาติ. อุทฺธํ อสีติหตฺเถ อากาเส เหฏา จ ภูมิยา คุณโทสํ 
ชานาติ เอกสฺมึ ปเทเส ติณคุมฺพลตา ทกฺขิณาวฏฏา ปาจินาภิมุขํ ขายนฺติ. สีหพฺยคฺฆาทโย มิคสูกเร 
พิฬาราทโย จ มณฺฑูกมูสิเก อนุพนฺธมานา ตํ ปเทสํ ปตฺวา น   สกฺโกนฺติ อนุพนฺธิตุ. อฺทตฺถุ เตหิ 
สนฺตชฺชิตฺวา นิวตฺตนฺติเยว. โส “อยํ ชยปฺปเทโส”ติ ตฺวา ตตฺถ อตฺตโน ปณฺณสาลํ มาปยิ. 

สากวัน ปาสัก
ณ หวงเวลาน้ัน พระโพธสิตัวของเราไดบังเกิดเปนพราหมณหนุม นามวา กบลิพราหมณ อยูในตระกลู

พราหมณซึ่งเปนตระกูลอภิมหาเศรษฐี ระดับพราหมณมหาศาล ซึ่งมีจํานวนทรัพยสินรวมประมาณ ๘๐ 
โกฏิ เปนตัวกําหนดความรํ่ารวย ทานไดออกบวชเปนฤษี สละทิ้งกามคุณ บําเพ็ญพรตอยูในบรรณศาลา 

กราบบังคมทูลขอขมาลาโทษที่อาจจะพึงมีตอพระบิดาและตอเหลากษัตริย
ชาติเชื้อพระวงศ ดังนี้ วา “ขอเดชะ เสด็จพอ, ขอพระองคจงโปรดประทาน
อภัย ยกโทษ แกขาพระองคทั้งหลายดวยเถิด” 
 แมพวกราชกุมารีทั้งหลาย ก็กราบอําลาพระราชบิดาดังนี้วา “แม
หมอมฉนัทัง้หลาย ก็จักออกไปจากแวนแควนนีพ้รอมกบัเสดจ็พีท่ัง้หลาย เพคะ”
 จากนั้น พระราชโอรสทั้ง ๔ และพระราชธิดาทั้ง ๕ จึงไดพากันออก
จากพระนคร ดวยความโศกเศราอาดูร โดยมีขาราชบริพารเหลาเสนาทหาร
ทั้ง ๔ เหลา รวมสมทบเดินทางออกจากพระนครไปดวย
 แมพสกนิกรชาวแวนแควนก็พากันติดสอยหอยตามไป เพราะคิดวา 
“อีกไมนานนักหรอก เมื่อเจาเหนือหัวองคปจจุบันไมอยูแลว พระราชโอรส
เหลานี้ ก็คงจะเสด็จหวนกลับมาครองราชยในประเทศนี้อีก พวกเราจะขอ
ตามเสดจ็ไปเพือ่ปรนนบัิติรบัใชพระราชโอรสและพระราชธิดาเหลานัน้ดวย”

๖๖๔๘



เนินปาสากวัน ริมสระนํ้าโบกขรณี
 เลากันวา “ฤษีนั้น เชี่ยวชาญวิชาดูชัยภูมิ ซึ่งเรียกกันวา “ภูมิชาละ” สามารถรูคุณโทษของ
พื้นดิน สวนดานบนสูงขึ้นไปบนอากาศถึง ๘๐ ศอก และลงสูใตดิน ๘๐ ศอก 
 ปรากฏวาทานเห็นพื้นที่แหงหน่ึง มีกอหญาและเถาวัลยพันกันเปนเกลียววนรอบขวา มีปลายช้ีหนา
ไปทางทิศตะวันออก
 ณ ที่ตรงนั้น สัตวรายผูเปนเจาปา เชน สิงห เสือ เปนตน เมื่อไลลาเหยื่อมีเนื้อ หมู หรือสัตวราย
รุนจิ๋ว เชน แมวปา เปนตน เมื่อไลลาเหยื่อตัวนอยมีกบ หนู เปนตน มาถึงพื้นที่ตรงนั้น ก็ไมอาจจะไลลาตอ
ไปได ตรงกันขามพวกมันกลับโดนคุกคามโดยเหยื่อที่พวกมันไลลามาจนตองถอยรนกลับไปทุกครา
 ฤษีเห็นเหตุการณดังกลาวจึงรูวา ที่นี้ เปนที่ชัยสมรภูมิ ใครเขาถึงกอนยอมมีอํานาจเหนือศัตรู ทาน
จึงไดปลูกสรางกุฏิบรรณศาลาของตนบนพื้นที่ดังกลาว 

 อถ กุมาเร นครวตฺถุ ปริเยสมาเนว อตฺตโนกาสมาคเต ปุจฺฉิตฺวา ตํ ปวตฺตึ ตฺวา เตสํ 
อนุกมฺป ชเนตฺวา เอวมาห “อิมสฺมึ ปณฺณสาลฏาเน มาปตํ นครํ ชมฺพุทีเป อคฺคนครํ  ภวิสฺสติ. 
เอตฺถ ชาตปุริเสสุ เอเกโกว ปุริสสตมฺป ปุริสสหสฺสมฺป อภิภวิตุ สกฺขิสฺสเตว.  เอตฺถ โว นครํ มาเปถ, 
ปณฺณสาลฏาเน รฺโ ฆรํ มาเปถ. จณฺฑาลปุตฺโตป อิโธกาเส ตฺวา  ราชภาวํ อิจฺฉนฺโต  สกล-
ชมฺพุทีป ชินิตฺวา  จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา ภเวยฺยา”ติ.
 เต “นนุ อยํ ภนฺเต อยฺยสฺส วสโนกาโส”ติ โพธิสตฺโต อาห “มม วสโนกาโส วายํ โหติ, มา 
จินฺตยิตฺถ, อหํ เอกปสฺเส ปณฺณสาลํ กตฺวา วสิสฺสามิ, อิเธว นครํ มาเปตฺวา “กปลวตฺถุนฺ”ติ นาม 
โวหรถา”ต.ิ เต ตตเฺถว นครํ มาเปตวฺา กปลตาปสสสฺ วสโนกาสตตฺา ตณิาทนี ํทกขิฺณโต อาวฏเฏตฺวา 
ติตฺตา จ กปลวตฺถุนฺติ โวหรึสุ. เต กุมารา สพฺเพหิ   อมจฺเจหิ  สทฺธึ  ตตฺเถว  นิวาสํ  กปฺเปสุ.

 เมื่อกองคาราวานของเหลาพระราชโอรสผูซ่ึงกําลังแสวงหาแผนดินสรางพระนครใหมมาถึง
บรรณศาลาดังกลาว เมื่อฤษีทราบความวากําลังแสวงหาพื้นที่สรางเมือง ทานจึงอนุเคราะหเสียสละพื้นที่
ของตนใหกับพระราชโอรสเหลานั้น เพื่อสรางเปนพระนครโดยใหเหตุผลวา
 “ณ ที่ตรงบรรณศาลานี้ หากไดสรางพระนครขึ้น พระนครนั้นก็จะกลายเปน อัครนคร พระนคร
อันลํ้าเลิศประเสริฐกวานครใดในชมพูทวีป”
 บุรุษใดไดมีโอกาสถือกําเนิดเกิดบนแผนดินตรงนี้ เขาจะเปนยอดคน แมเพียงลําพังคนเดียวก็
สามารถเอาชนะศัตรูคนเปนรอยเปนพันไดไมยาก ดังนั้น ทานทั้งหลายจงสรางพระนคร ณ ที่ตรงนี้เถิด”
 เมื่อราชกุมารเหลานั้นตรัสถาม “ก็ที่ตรงนี้ เปนที่อยูของทานมิใชหรือ”
 พระโพธสิตัวตอบวา “ใช เปนทีอ่ยูของเรา, แตพวกทานอยาไดคดิมากเลย เราจะสรางบรรณศาลา 
ในที่มุมอีกดานหนึ่ง พวกทานสรางเมือง ณ บรรณศาลานี้ แลวตั้งชื่อเมืองนี้วา “กบิลพัสดุ” เถิด”
 พวกราชกุมารเหลานั้น จึงไดสรางเมือง แลวตั้งชื่อเมืองวา “กบิลพัสดุ” ในฐานะเปนท่ีอยูของ
ฤษีกบิลดาบส และเพราะเปนพื้นที่ที่มีหญาเถาวัลยพันเวียนรอยไปทางดานขวาเปนทักษิณาวัฏมงคล
ปรากฏอยู แลวพวกราชกุมาเหลานั้นก็ไดอาศัยอยูกับคณะอํามาตย ณ ที่พระนครใหมนั้น นับตั้งแตนั้นมา

อยํ กปลวตฺถุนครสฺส อุปฺปตฺติ. 
ประวัติสรางพระนครกบิลพัสดุ จบ

๖๖ ๔๙



     ในชวงเดือนกุมภาพันธที่ผานมานี้ ทานผูอานคงยังจํากันไดวา มีขาวหน่ึงที่ยึดครองพื้นที่สื่อ
ทุกประเภทในเมืองไทย เพื่อเสนอเรื่องอันนายินดียิ่งสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย เมื่อ “กากัน มาลิก” 
ดาราภาพยนตรระดับซุปเปอรสตารบอลลีวูด ผู เปนหนุมอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูมาตั้งแตเกิด 
กลับเกิดมีศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจาจนเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และประสงคที่จะบวชเปน
พระภิกษุในพุทธศาสนาโดยเลือกที่จะมาบวชที่เมืองไทย
     วารสารโพธยิาลยัเคยเลาเรือ่งของ “ซปุตารบอลลวูีด” ผูน้ีไวแลวเมือ่ป 
๒๕๖๓ ในเลมที ่๕๖ เมือ่เขาสวมบทบาท “เจาชายสทิธตัถะ” ในภาพยนตร
ฟอรมใหญของศรีลังกาเรื่อง “สิทธัตถะ เจาชายผูกลายเปนพระพุทธเจา” 
ซึ่งควารางวัลจากงานเทศกาลภาพยนตรโลก (World Buddhist Film 
Festival) ทีส่หประชาชาติจดัขึน้ในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยไดรบัมา ๕ รางวลั 
คีอ รางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม ผูกํากับยอดเยี่ยม บทภาพยนตรยอดเยี่ยม 
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและนักแสดงยอดเยี่ยมสําหรับกากัน มาลิก และ
ตอมา เรือ่งนีย้งัไดรบัรางวัลภาพยนตรยอดเยีย่ม
ในงานเทศกาลภาพยนตรนิวเดลีดวย
    สําหรับทานผูอานท่ีไมไดอานฉบับที่ ๕๖ 
ทางวารสารฯ ขอสรปุเรือ่งใหวา การสวมบทเจา
ชายสิทธัตถะในครั้งนั้น กากัน มาลิก ไดทุมเท
ศึกษาทั้งพุทธประวัติ และหัวขอธรรมตางๆ 
เพือ่ใหสามารถแสดงไดสมบทบาท นัน่เปนสิง่ที่
ทาํใหเขาเริม่รูจกัและประทบัใจในพระธรรมคาํ
สอนของพระพทุธเจา ยิง่ไดศกึษามากขึน้กย็ิง่มี
ศรทัธาแรงกลาขึน้ จนขอรบันบัถอืพทุธศาสนา 

บทสมัภาษณพ์เิศษ



พัฒนาจิตใจ และโครงการแจกพระพุทธรูปจํานวน ๘๔,๐๐๐ องคใหกับคนอินเดีย และเขายังมารวมแสดง
ภาพยนตรไทยแนวธรรมะเรื่อง “เลา ฤา สื่อ IV(สี่)” ซึ่งรับชมไดฟรีทางยูทูบ
     สําหรับทานที่ตองการอานฉบับที่ ๕๖ แบบเต็มๆ สามารถอานไดในเว็บไซตของวัดจากแดง  
(https://watchakdaeng.com/) และเว็บไซตของชมรมกัลยาณธรรม (https://www.kanlayanatam
.com/podhiyalai.htm)

    กลบัมาสู่ปี ๒๕๖๕  กากัน มาลิก ไดแจงกับบรรดา
แฟนคลับผานเฟสบุคของเขาวา
    “...ถงึเวลาแลว ทีผ่มจะไดเรยีนรูพระธรรมใหได
รูจกัเขาใจความไมเทีย่งทัง้ปวง ประเทศไทยกาํลงัดงึดดูให
ผมไดไปรูจักตวัเองอยางแทจรงิ ไดเวลาไปศึกษาพระธรรม 
ไปเรียน ไปรับความรูใหพรอมที่จะไปหมุนกงลอธรรม
ในอินเดียแลว...”

     จากน้ัน จึงมีขอมูลขาวพรอมภาพถายและ
วีดิทัศนเขามาครองพื้นที่สื่อของไทยในระดับที่เรียกไดวา 
ขึ้นหนาหน่ึงพาดหัวไมในสื่อทุกประเภท น่ันคือขาวการ
เขาสู รมกาสาวพัสตรของกากัน มาลิก ซุปเปอรสตาร
บอลลีวูด โดยมีพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุทอง มีแฟนคลับและ
ผูที่ชื่นชมเขามารวมงานอยางใกลชิดและอบอุน ตามรูปที่
เลือกมาใหชมกันเปนบางสวน

    นอกจากนั้น กากันยังเคารพและ
ศรทัธาตอในหลวงรชักาลที ่๙ เปนอยางสงู
ท่ีทรงทุ มเทเพื่อประชาชนตลอดเวลา 
กากันจึงตั้งปณิธานท่ีจะทําเพื่อผูอ่ืนตาม
แบบอยางของพระองค ดวยการนาํคาํสอน
ของพระพุทธเจาไปชวยพัฒนาคุณภาพ
ชวีติใหคนอินเดีย เขาไดทาํหลายโครงการ
เพื่อการนี้ เชน The Lotus World ที่ชวน
ใหคน “ทําดีทําไดทุกวัน” การแนะนําให
คนอินเดียใชมรรคมีองค ๘ เปนหลักใน
การดําเนินชีวิต จัดตั้งศูนยวิปสสนาที่เปด
รับคนทุกชั้นวรรณะและทุกศาสนาเขามา

    กอนอื่นขอแกไขความสับสน 
ในสื่อโซเชียลกันกอน ระหวาง
สองพระเอกอินเดียที่เลนหนัง
เรื่องประวัติของพระพุทธเจา
กันท้ังสองคน คนซายในรูปคือ 
“ฮีมานซู โซนิ” เลนชีรียเรื่อง 
“พระพุทธเจามหาศาสดาโลก” 
มาวัดไทยบอย แตไมไดบวช
    ค น ที่ บ ว ช คื อ ค น ข ว า 
“กากัน มาลิก” ผูเลนหนังใหญ
ของศรีลังกาเรื่อง “สิทธิตถะ 
เจาชายผูกลายเปนพระพทุธเจา”
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    ขาวเรือ่งนีไ้ดสรางกระแสความชืน่ชมยนิดทีีด่าราดงัชาวอินเดยีผูเคยนับถอืศาสนาฮนิดหูนัมารบันับถือ
ศาสนาพุทธ ตามรอยพุทธประวัติท่ีเขาเคยสวมบทบาทและเมื่อบวชแลว ชาวไทยก็ไดชื่นชมในจริยวัตร
อันสงบงามของพระกากัน 
    แตก็มีกระแสแหงความสงสัยนานาประการขึ้นมาอาทิ เปนคนฮินดู
แลวมาเปลี่ยนเปนชาวพุทธไดอยางไรกัน แถมยังบวชเปนพระสงฆดวย 
พอแมอนญุาตหรอืเปลานะ  ไปจนกระทัง่วา แลวจะไปรือ้ฟนศาสนาพทุธ
ในอินเดียไดยังไงกัน จะไหวหรือ เรื่องแบบนั้นมันไมงายเลยนะ....ฯลฯ
    ทางเราไดหาขอมูลเปนคําตอบในเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ทาน
ผูอานอาจจะสนใจใครรูมาใหทานไดอานกันอยางจุใจในหนาถัดไป
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    หลังจากที่พระกากัน “อโสโกภิกขุ” เขาพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และอยูใน
รมกาสาวพสัตรไดหนึง่สปัดาห กองบรรณาธกิารวารสารโพธยิาลยักไ็ดรับโอกาสใหเขาไปกราบและสมัภาษณ
ทานที่วัดธาตุทอง ซึ่งเราจะนําเรื่องราวอันนาชื่นชมยินดีนี้มาไขทุกขอสงสัยอยางชัดตรง ถายทอดใหทาน
ผูอานของเราไดรับทราบกันอยางจุใจ

    คําถามยอดฮติอนัดบัแรกคอื ทานเปนคนฮินด ูทานเลนหนงั เลนละครเปนองคเทพ
ฮินดูมาตลอดชีวิต แตเมื่อเลนเปนเจาชายสิทธัตถะ/พระพุทธเจาเพียงเรื่องเดียว ทําไม
ทานถึงอยากเปนชาวพุทธ?

     พระอโสโกเลาใหทีมกองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัยฟงวา เรื่องนี้มีเหตุปจจัยหลายอยางประกอบกัน 
เริ่มจากสิ่งที่อาจจะเรียกไดวา “ปาฏิหาริยสิวสองรอยเม็ด” ที่ตองเลายอนอดีตไปสมัยที่ทานยังเปนดารา
หนุมนอย คือเมื่อผูกํากับภาพยนตรคนดังของศรีลังกา
ที่ช่ือ “สมาน วีรมัน” (Saman Weeraman) ไดพบ
กากัน มาลิก ก็รูสึกไดถึงพลังอะไรบางอยางในตัวของ
กากัน จนตองบอกกับเจาตัววา สักวันหนึ่งจะตองเอาตัว
กากันมาเลนหนังของเขาใหจงได ซึ่งกากันก็ยินดีมาก 
แตยังไมรูวาจะมีโอกาสดังกลาวเมื่อใด
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    แลววันนั้นก็มาถึงเมื่อผูกํากับสมาน วีรมัน ตองการสรางหนังใหญเปนพุทธประวัติที่จะแทรกขอธรรม
ดีๆ ใหผูชมไดรับรู และตั้งใจวาจะมอบบทเจาชายสิทธัตถะใหกากัน จึงติดตอใหเขาบินมาจากอินเดีย
เพื่อมาคัดตัวนักแสดงที่ศรีลังกา แนนอนวากากันตื่นเตนยินดีมากที่ไดรับโอกาสวิเศษสุดนี้ แตกอนเดินทาง
แคเพียงวันเดียวก็มีเรื่องไมคาดฝนเกิดขึ้น เมื่อเขาตื่นขึ้นมาพรอมกับหัวสิวที่ข้ึนมาเขรอะเต็มใบหนาอยาง
ไมเคยเปนมากอน
    พระอโสโกยอนความหลังใหฟงวา กากันก็ทําไดแคไปหาหมอและไดยามาทา และในวันรุงขึ้นก็ตอง
บินไปศรีลังกา ไปปรากฏตัวในอาคารคัดตัวในสภาพผอมดําผมยาวหนวดเฟมกับสิว ๒๐๐ เม็ดเต็มหนา 
นักแสดงกวา ๓๐๐ คนที่มารวมคัดตัวจากนานาประเทศตางแอบหัวเราะหยัน กรรมการตั้งทาจะคัดทิ้ง
ในทันที แตผู กํากับยืนยันวากากันตองไดเขาคัดตัว จากน้ันก็มีหมอไตหวันมาตรวจและมอบยาไว
ใหทากระปกุหนึง่ พรอมแนะนาํใหไปไหวพระทีวั่ดพทุธซึง่อยูไมไกลจากทีพ่กั กากันรับยาแลว ก็ไปวดั กราบ
พระพุทธรูป นั่งสมาธิและขอพร เมื่อกลับมาก็พบวาหองพักที่จัดไวใหเขาโดยเฉพาะนั้นเปนหองใหญ โปรง
โลง ทาสีขาวทั้งหอง กากันจึงนําภาพพระพุทธเจาที่ติดตัวมาหลายรูปไปติดเรียงไวบนฝาผนัง แลวน่ัง
ทําสมาธิเพงมองที่ภาพพระพุทธเจาพรอมอธิษฐานขอกําลังใจและความสําเร็จ
    พระอโสโกเลาตอวา เชาวันรุงขึ้นปาฏิหาริยก็ปรากฏ ยาที่หมอไตหวันใหออกฤทธิ์จนสิว ๒๐๐ เม็ด
ยุบลงทั้งหมด เหลือเพียงรองรอยทิ้งไวเล็กนอยชึ่งหายสนิทในวันตอมาที่ตองเขาคัดตัวนั้นเอง พระอโสโก
บอกวา ยาทรงฤทธิ์ที่หมอไตหวันใหก็เปนตัวเดียวกับที่ใชที่อินเดียแตไรฤทธิ์ ทานยืนยันวา วิธีการรักษานั้น
เหมอืนกนัหมด แตมสีิง่ทีท่าํเพิม่คอื ไปกราบพระพทุธรปูและน่ังสมาธิทีวั่ดพทุธ และมาน่ังสมาธิตอทีห่องพัก
โดยเพงมองภาพพระพุทธเจาที่นําติดตัวมา เมื่อสิวหายไปแบบแทบไมเหลือรองรอยหลังจากทําสิ่งเหลานี้ 
จึงทําใหรูสึกมีกําลังใจเต็มที่ และยิ่งมุงมั่นที่จะแสดงบทบาทเจาชายสิทธัตถะใหดีที่สุด
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    การคดัตัวในวนันัน้ใชบทเจาชายสิทธัตถะเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ พระอโสโกเลาวา จติใจของกากนัที่
ออนโยนเปนปกติวสิยัไดหยัง่ลงสมัผสัไดถงึความใจหายของคนทีจ่ะตองพลดัพรากจากผูเปนสดุทีรั่กสดุแสน
เสนหา ทาํใหมีความอาลัยอาวรณทีล้ํ่าลึกสุดทีจ่ะบรรยาย แตจําตองจากไปเพ่ือแสวงหาหนทางปลดเปลือ้ง
ทุกขใหมวลมนุษยชาติ มันเปนการเลือกที่ตัดสินใจทําไดยากที่สุดในชีวิต แตเจาชายสิทธัตถะทานทรง
แนวแนในทางเลือกนี้ดวยความปวดราวหนักหนวงทวมทน ดวยใจที่สัมผัสไดอยูกับอารมณอันลึกซึ้ง
เชนนั้น กากันไดสวมบทบาทเจาชายสิทธัตถะไปตามความรูสึกนั้นอยางเต็มที่ เมื่อแสดงจบก็พบวา ทุกคน
ที่อยูในหองคัดตัวตางนิ่งงัน สีหนาบงบอกถึงอารมณที่คลอยไปตามบทบาทที่แสดง แมชางกลองก็ถายทํา
ไปพรอมนํ้าตาท่ียังทิ้งคราบไวบนใบหนา แนนอนวาทุกคนเห็นพองใหกากันไดรับบทเจาชายสิทธัตถะ
อยางเปนเอกฉันท 
    แตนี่ไมใชการสิ้นสุดของการคัดตัว ผูสรางหนังและผูกํากับพิถีพิถันเอาจริงเอาจังกับ “วาที่ดารานํา” 
ถงึขนาดขอตามไปอยูทีบ่านของกากนัทีม่มุไบดวยเลย เพือ่เฝาสงัเกตลกัษณะนิสยัทีแ่ทจรงิของวาทีด่ารานํา 
ทัง้ผูสรางและผูกาํกับใหความสาํคญักบัสิง่น้ีมากกวาทักษะการแสดง เพราะตองการใหผูชมรูสกึวา กําลงัมอง
เห็นเปนเจาชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจาอยูจริงๆ ซึ่งถาเพียงแตแสดงไปตามบท (portray the role) จะ
ไมเพยีงพอ แตตองไดดาราทีม่ลีกัษณะนสิยัประจาํตวัทีส่อดคลองและเอือ้กบับทบาทจงึจะแสดงออกมาได
เนียนเปนธรรมชาติ (live the role) จนผูชมเชื่อวาเปนอุปนิสัยของเจาชายสิทธัตถะจริงๆ จึงจะสามารถ
บรรลเุปาหมายสดุยอดของภาพยนตรทีต่องการสรางแรงบนัดาลใจใหผูชมนึกอยากทาํด ีอยากทาํเพือ่ผูอืน่
ตามตัวอยางที่เห็นในหนังดวย

การคัดตัวจงึเป็นปฐมบทของการกา้วสู่ร่มกาสาวพสัตร์ในปี ๒๕๖๕ นี�
    ดวยความเอาจริงเอาจังของทีมผูสรางถึงขนาดนี้ และดวยความรับผิดชอบในการแสดงใหสมบทบาท
ที่สุดเปนทุนเดิมอยูแลว กากันจึงไปหาหนังสือมาอาน คือชุด Old Path White Clouds ที่เลาทั้งพุทธ
ประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน ไปจนถึงหัวขอธรรมตางๆ ซึ่งกากันอานแลวก็ทึ่งมาก ประหลาด
ใจมากกับเรื่องราวดีๆ ที่ไดรับรู และก็ช็อคไปเลยวา ทําไมสิ่งดีๆ คือพระธรรมที่จัดวาเปนขุมทรัพย หรือ
เมฆอันลํ้าคานี้จึงแทบจะไมเปนที่รู จักกันในอินเดีย 
จะวาสูญหายไปจากอินเดียก็ได ตัวเขาเองก็ไมเคย
ไดยนิมากอนเลย ทัง้ทีพ่ระธรรมซึง่เปนเชิงวิทยาศาสตร
แทๆ นั้น เปนวิถีชีวิตที่เราควรดําเนินตามและนําไปใช
ไดผลจริง  ยิ่งอาน จิตใจของกากันก็ยิ่งด่ืมด่ําในรส
พระธรรมมากข้ึนเรื่อยๆ (หนังสือชุดนี้รจนาโดยทาน 
ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) ในหนังสือชุด 
๔ ตอนชือ่วา Old Path White Clouds) ซึง่มแีปลเปน
ภาษาไทยในชือ่ “คอืเมฆสขีาว ทางกาวเกาแก” แปลโดย 
สนัตสิขุ โสภณสริิ และ รสนา โตสติระกูล
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    จากการคัดตัวในวันนั้น ที่กากันยังเพียงตองการแคชื่อเสียงเงินทอง เขาไดมาทุมเทศึกษาทั้งพุทธประวัติ
และหวัขอธรรมตางๆ เพือ่ใหสามารถแสดงใหสมจรงิอยางทีส่ดุ จนไดตระหนกัชดัถงึการเสยีสละของพระพทุธ
องคและคุณคาของพระพุทธธรรม เมื่อกากันเดินเทาเปลาอยูในปาริมลํานํ้า ถูกเศษหินและหนามตําเทาเปน
แผลลึกพอควร ทําใหเขาไดรูซ้ึงวาฝาพระบาทอันบอบบางที่เคยสวมแตรองพระบาทนุมสบายของเจาชาย
สิทธัตถะนั้น ตองอดทนกับความเจ็บปวดจากกรวดหินและหนามไหนตามพื้นดินแคไหน จึงจะแข็งกราน
เพียงพอกับการใชชีวิตในปาชัฏอันอุดมสมบูรณในสมัยพุทธกาล ศรัทธาของกากันตอพระวิริยะของเจาชาย
สิทธัตถะที่ทรงอดทนตอความยากลําบาก เพื่อคนหาหนทางพนทุกขใหตนเองและผูอื่นจึงเพิ่มพูนขึ้น ยิ่งเม่ือ
กากันไดแสดงถึงตอนที่เจาชายสิทธัตถะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่งเขาไดยอมอด
อาหารจนนํา้หนกัลดลงไป ๘ กิโลกรัม เพ่ือใหรางกายผายผอมจนเหน็ซีโ่ครง
ชัดเจนสมจริง จนตระหนักแกใจถึงความทุกขทรมานในขั้นอุกฤษฏของ
การบําเพ็ญทุกรกิริยา ก็ยิ่งทําใหเขามีศรัทธาเพิ่มพูนข้ึน จนต้ังปณิธาน
วา ตัวเขาเอง ก็จะใชชีวิตเพื่อชวยใหผูอื่นไดมีความสุขดวยเชนกัน และ
กากนัก็ไดทาํเชนนัน้จรงิ โดยเขาไดตอยอดความสาํเรจ็ของภาพยนตรเรือ่ง 
“สทิธตัถะ เจาชายผูกลายเปนพระพุทธเจา” ดวยการนาํไปฉายเองในหลาย
ประเทศเชน ในออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร สวนในศรีลังกานั้นมีคนดูเต็ม
โรงตลอด และเขายังใชรถฉายภาพยนตรเคลื่อนที่ ไปฉายใหคนชนบทหางไกล
และยังดอยพัฒนาไดดูฟรี ทั้งไปฉายใหคนที่ไมมีโอกาสไดดู เชน นักโทษในเรือนจําดวย ภาพยนตรเรื่องนี้จึง
โดงดังมากที่สุดในรอบ ๗๐ ป ภาพยนตรนั้นเปนชองทางที่ทําใหคนทุกวัยไดเห็นและรับรูถึงการเสียสละที่ยิ่ง
ใหญของเจาชายสทิธตัถะไดโดยงาย ทีส่าํคญัคอื ไดเห็นชดัเจนวาทาํไมเจาชายทรงยอมทิง้พระราชสมบัติ ยอม
ทิ้งความสะดวกสบายในพระราชวัง ยอมแมตองพรากจากผูเปนที่รักยิ่งอันเปนสิ่งที่ทําไดยากเหลือแสน ทั้งยัง
ยอมอดทนตอความยากลาํบากยาวนานกวาจะตรัสรู นัน่กเ็พราะพระองคทรงมุงมัน่คนหาหนทางทีจ่ะนาํมวล
มนษุยชาตใิหหลดุพนจากความทกุข หลดุพนจากสงัสารวฏัไดจรงิ ทานไมไดทาํเพือ่พระองคเอง ดังนัน้ ไมนาน
ก็เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา กากัน มาลิก เปนผูเผยแผพุทธศาสนาดวยภาพยนตรเรื่องนี้  ในชวงนี้กากันก็ถูกตั้ง
คําถามใหสะกิดใจวา ไปเผยแผพุทธศาสนาอยูในประเทศตางๆ แลวในอินเดียเลา ?
    ดงันัน้ กากนัจงึมาจดัทาํโครงการในอนิเดยีในหลายดาน ซึง่ลวนนาํไปสูเปาหมายเดยีวกัน คอืเพือ่ใหคนได
รูจกัธรรมของพระพทุธเจาและนาํไปปฏบิติัใหชีวติดขีึน้ มคีวาม
สขุขึน้ (อานขอมลูโครงการไดในหนาหลงั) โดยเฉพาะในอนิเดยี
ซึง่มชีาวพทุธจาํนวนไมนอย แตไมรูจกัเขาใจพระธรรม เชนกลุม
คนทลทิ* ทีม่าขอรบัพทุธศาสนาแทนฮนิด ูเพราะตองการหลดุ
พนจากการถูกกดขี่อยางถูกตองตามกฎสังคมที่เหลื่อมลํ้าและ
อยุติธรรมของอินเดีย

* คําวา ทลิท (Dalit) ใชแทน “จัณฑาล” และรวมไปถึงคนไรวรรณะ
ตางๆ นอกเหนือจากสี่วรรณะดั่งเดิมของศาสนาฮินดู (กษัตริย พราหมณ 
แพศย ศูทร) ซึ่งมีสถานะทางสังคมตํ่ามาก (FB สาขาวิชาภาษาเอเซียใต 
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ, https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit)
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    ทีมสัมภาษณไดกราบเรียนถามพระอโสโกวา “ทานไดชวยเผยแผธรรมะใหคนอินเดีย
ในฐานะชาวฮินดูมาเปนเวลาไมนอย แลวดวยเหตุใดทานจึงนึกอยากมาเปนชาวพุทธ และ
ไดเปนเมื่อไร?”

    พระอโสโกบอกวา ความทีท่านเสียดายทีค่นอนิเดยีไมไดรับประโยชนจากการคนพบ “สมบตัลิํา้คาของ
มวลมนษุยชาต”ิ ของพระพทุธเจาซึง่เปนชาวอนิเดีย ทรงคนพบทีอิ่นเดยี แลวมากลบัสญูหายไปจากอนิเดยี
แทบจะโดยสิ้นเชิง*๑  ทานจึงพยายามนําคําสอนของพระพุทธเจาซ่ึงใชไดกับคนทุกชาติทุกศาสนา มาให
คนอนิเดียรูจกั ทาํชวีติใหมคีวามสขุขึน้ และดวยความท่ีทานมองวาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคเปน
เรื่องเชิงวิทยาศาสตรแทๆ มิไดเปนเรื่องของศรัทธาหรือความเชื่อใด แตเปนวิถีชีวิตที่เราควรดําเนินตาม 
ดังนั้น ไมวาใครจะนับถือศาสนาใด ก็ยอมใชประโยชนจากพุทธธรรมไดโดยไมกระทบกระเทือนตอ
แกนหลักของศาสนาที่นับถืออยูเลย ในตอนแรกทานจึงยังไมไดคิดเรื่องการเปลี่ยนศาสนาของตนเอง แต
ความพยายามนาํ “สมบัติล้ําคาของมวลมนษุยชาติ” ไปชวยผูอ่ืน ใหผูคนไดรูจักไดปฏิบตัติามแลวสามารถมี
ความสขุเพิม่ขึน้นีเ่อง ทีเ่ปนสาเหตอุนัสาํคญัใหกากนั มาลกิ ดาราหนุมชาวฮนิด ูไดเขารบัพทุธศาสนาอยาง
เปนทางการ และไดผนวชในที่สุด
 จุดนี้มาถึงในชวงที่กากันไปหารือกับคณะสงฆในศรีลังกา ในเรื่องการเผยแผพระธรรมของพระพุทธเจา
ใหคนอินเดียรูจัก ซึ่งคณะสงฆศรีลังกาเต็มใจชวยเหลือ และยังไดเมตตาจะนําทานเขาเฝาพระสังฆราช
ศรีลังกาในฐานะที่ชวยเผยแผพุทธศาสนาใหคนไดพบธรรมและมีความสุขขึ้นได

*๑ หลังยุคพระเจาอโศก, พุทธศาสนาใน
อินเดีย เริ่มเสื่อมจากหลายสาเหตุ โดย
เฉพาะเมื่อถูกทัพมุสลิมบุกทําลายใน
ระหวางชวงป พ.ศ. ๑๗๓๗ จนถึง พ.ศ. 
๑๗๖๖ อนัเปนปทีม่หาวทิยาลยันาลนัทา
ถูกทําลายยับเยิน แลวเลือนหายไปจาก
ความทรงจําของชาวอินเดียมาจนถึงป 
พ.ศ. ๒๔๐๓ (ตรงกับชวงรัชกาลที่ ๘) 
ที่เซอรคันนิงแฮมของอังกฤษ ขุดพบซาก
นาลนัทาตรงตามคาํบรรยายทีพ่ระถงัซมัจัง๋
เขียนไวในหนังสือไซอิ๋ว

https://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda
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    แตการเขาเฝาไมไดรับอนุญาต โดยพระสังฆราชศรีลังกาทานมองวา ไมมีธุระอะไรที่จะตองพบกัน 
และยังทรงสื่อสารกลับมาวา จะใหคนไมมีความสุขเที่ยวไปสอนใหผูอื่นมีความสุขไดอยางไรกัน อันมี
ความหมายอันลึกซึ้งวา จะใหผูที่ไมใชชาวพุทธเที่ยวไปสอนพุทธธรรมใหผูอื่นไดอยางไร นั่นไมเปนการ
เหมาะสม 
    พระอโสโกเลาวา สาระสาํคญันีท้าํใหฉกุใจขึน้มาวา แมจะรูแนแกใจตวัเองอยูวา ณ เวลาน้ัน หวัจิตหวัใจ
ของตนไดกลายเปนพทุธไปเตม็ทีโ่ดยสมบรูณแลว แตก็เขาใจและเหน็ดวยกับประเดน็ทีพ่ระสงัฆราชศรลีงักา
ทานชีใ้หเหน็ จงึไปเขารวมพธีิรบัพทุธศาสนาอยางเปนทางการในเดอืนมถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีม่หินิตะเล*๒ 

ในศรีลังกา อันเปนชวงเวลาและสถานที่เดียวกันกับการรับพุทธศาสนาครั้งแรกของศรีลังกานั่นเอง

    ทีมสัมภาษณจึงไดถามถึงอีกประเด็นสุดฮิตวา “ครอบครัว
ของทานเปนคนฮินดู แลวยอมใหทานมานับถือศาสนาพุทธ
ไดอยางไร โดยเฉพาะบดิามารดาของทานยนิยอมใหทานบวชพระ 
ไมคัดคานอะไรเลยหรือ?”

    พระอโสโกไดตอบดวยรอยยิ้มวา ครอบครัวทานไมมีขอขัดของ
อันใดเลย เมื่อทานไปขออนุญาตนับถือศาสนาพุทธ บิดามารดา
ของทานซึ่งเปนผูที่ศรัทธาและนับถือศาสนาฮินดูอยางเครงครัด
ก็ไมไดขัดของอะไรเลย โดยบิดาของทานไดกลาววา “นี่ลูกมา
ขอพอไปรบันบัถอืศาสนาพทุธ มาขอเปนนกับวชในพทุธศาสนา 
ลูกไมไดมาขออนุญาตไปเปนผูกอการรายมิใชหรือ? ลูกมาขอ
ทําอะไรดีๆ แลวเหตุใดพอจึงจะไมอนุญาตเลา?”

มิหินตะเล -สถานที่รับพุทธศาสนาครั้งแรกของศรีลังกา
*๒ ตํานานศรลัีงกาเลาวา พระมหนิทเถระ (โอรสพระเจาอโศก) ผูเปนสมณทตูทีพ่ระเจาอโศกสงมาจากอนิเดยีเพือ่เผยแผ
พุทธศาสนา ไดเดินทางมาถึงเกาะลังกาและประกาศศาสนาครั้งแรกบนเกาะลังกาที่ “มิหินตะเล” ในวันเพ็ญเดือน ๗ 
(ชวงกอนเขาพรรษา ๑ เดือน) ปจจุบันเรียกวา poson puja day ซึ่งมีงานฉลองเทศกาลสําคัญนี้อยางยิ่งใหญทุกป 
(ขอมูลตํานานจากวารสารโพธิยาลัยฉบับ ๔๗ หนา ๗๗)

    พระอโสโกไดตอบดวยรอยยิ้มวา ครอบครัวทานไมมีขอขัดของ
อันใดเลย เมื่อทานไปขออนุญาตนับถือศาสนาพุทธ บิดามารดา
ของทานซึ่งเปนผูที่ศรัทธาและนับถือศาสนาฮินดูอยางเครงครัด

“นี่ลูกมา
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    พระอโสโกยังเลาใหฟงถึงอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่มาจากการเผยแผพุทธศาสนาในอินเดียของ 
ดร.อัมเบดการ*๓ ที่ฟนฟูพุทธศาสนาในอินเดียขึ้นใหมเมื่อราว ๖๕ ปที่แลว เพื่อชวยใหกลุมคนทลิทของ
อินเดียมารับนับถือพุทธศาสนา เพื่อใหหลุดพนจากการถูกเอาเปรียบและเหยียดหยามในสังคมอินเดีย
ที่ฮินดูเปนชนสวนใหญ แตงานนี้ดําเนินการไปไดไมนานก็ตองชะงักไป หลังดร.อัมเบดการเสียชีวิตลง 
พระอโสโกจึงอยากสืบสานการเผยแผพุทธศาสนาเพ่ือใหคนอินเดียไดรับประโยชนจากพระธรรมคําสอน
ตอไป

    *๓ ดร.อัมเบดการเปนผูริเริ่มจัด
พิธีกรรมใหกลุมคนทลิทของอินเดียได
มาเขารับนับถือพุทธศาสนา โดยใชการ
เปลี่ยนศาสนาเปนชองทางยกระดับ
สถานะทางสังคม และตั้งพุทธศาสนา
แนวใหมข้ึนมารองรับวัตถุประสงคนี้คือ 
“นวยาน” (Navayana) ซึ่งเปนการ
ตีความหลักธรรมของพุทธศาสนาไป

ตามมุมมองของ ดร.อัมเบดการเองในเรื่องการตอสูทางชนชั้นและ
การขจัดความเหลื่อมลํ้าในสังคมของอินเดียที่เรียกวา ขบวนการ
อัมเบดการ (Ambedkarite movement) 
    ดวยเหตุนี้ สารัตถะของพุทธนวยานจึงแตกตางจากของพุทธ
ศาสนาฝายเถรวาทและมหายานไปอยางมาก โดยเฉพาะในหัวขอ
ธรรมท่ีเปนหลักสําคัญ เชนเห็นวา อริยสัจ ๔ เปนเรื่องท่ีพระสงฆ
ยุคหลังพุทธกาลท่ีมีความคิดผิดเพี้ยนไดสรางเรื่องข้ึนมา เพราะ

อนัท่ีจริงพระพทุธเจาตัง้พทุธศาสนาขึน้มาเพือ่แกไขความเหลือ่มลํา้ในสงัคม ดงันัน้ความหมายทีถ่กูตองของ “ทกุข” กค็อื 
การถูกกดขี่และไดรับความเหลื่อมลํ้าตางๆ นานาในสังคม โดยทุกขนี้มีสมุทัย คือระบบวรรณะ ดวยมุมมองเชนนี้ (ที่เปน
ตัวอยางของมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเมื่อเริ่มตนดวยการเห็นผิด ก็ยอมพากันผิดตอไปเรื่อยๆ) ดร.อัมเบดการ จึงอธิบายสาวกตาม
ขางตนแทน และยังปฏิเสธเรื่องกรรม สังสารวัฏ อนัตตา และนิพพาน โดยมองวานิพพานเปนเพียงสภาพพรอมสมบูรณ
ทางใจเพือ่ตอยอดใหกบัความเขมแขง็ทางกาย ทีผู่คนจะตองใชในการตอสูทางชนช้ันพืน้ฐาน พทุธแทจงึยงัเหลอืรองรอยอยู
ในพุทธนวยานและคําปฏิญาณ ๒๒ ขอของการเขารับพุทธศาสนาเพียงเล็กนอย คือศีล ๕ และบางสวนของกุศลกรรมบถ
    พิธีเขารับนับถือพุทธศาสนานั้น จัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมีคนทลิทมาเขารวมกวา หาแสน และมีสืบตอ
มาเปนระยะ จนปจจุบันอินเดียมีชาวพุทธเปนจํานวนกวา ๑๐ ลานคน และในชาวพุทธ ๑๐ ลานคนนี้ เปนกลุมคนทลิท
ที่มาเปนชาวพุทธนวยานถึงรอยละ ๘๗ จึงไมใชเรื่องแปลกวา ทําไมชาวพุทธจํานวนมากในอินเดียจึงยังไมรูจักพระธรรม
ของพระพุทธเจา แตอยางนอยพุทธนวยานก็ไดชวยสรางขวัญและกําลังใจใหกลุมคนทลิทเปนพื้นฐานใหมีโอกาสลุกข้ึน
ยืนได จนนําไปสูพัฒนาการทั้งในดานการศึกษาและเศรษฐกิจของคนเหลานี้ จนสามารถเปนผูบริหารระดับสูงได นับวา

ชวยใหมีชีวิตที่ดีขึ้นไดจริง

(ขอมูลจากวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณและความคิดของดร.อัมเบดการ 
โดยนายพิทธิกรณ ปญญามณี และจากที่อื่นๆ ตามรายการอางอิงทายเรื่องและ https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit_Buddhist_movement
และhttps://en.wikipedia.org/wiki/Navayana#:~:text=Navayanao20(Devanagario3A%
20:EO:A4%A8:EQA48B5%EOA4%A F%:EO%A4%BE:EO%A4NA882C8201AST,Ambeckar’s920first2
Oname:2C:20Bhimrao) ขอมูลประชากรจาก https://worldpopulationreview.com/country-rankings/buddhist-countries)

๖๖ ๕๙



    อีกหนึง่ขอของใจทีม่ีการถามกนัมาก อันมีที่มาจากคําบอกเลาของพระอโสโกเองวา 
ทานพยายามดําเนินการเผยแผพระธรรมของพระพุทธเจาในหลากหลายรูปแบบเพราะ
ทานประสงคจะ “ฟนฟูพุทธศาสนาในอินเดีย” หรือ “นําศาสนาพุทธกลับคืนสูอินเดีย” 
และในหลายคร้ังทานก็ใชคําวา “หมุนกงลอธรรมในอินเดียอีกครั้ง” จึงมีเสียงถามดวย
ความหวงใยในทํานองวา งานนี้ทานจะไหวหรือ?

    ประเด็นนีน้าจะเปนความเขาใจผดิทีม่าจากคาํประกาศของพระกากันเองในชวงกอนบวชวา ทานจะไป 
“หมุนกงลอธรรมในอินเดีย” ซึ่งกงลอธรรม* ในอินเดียเปนสัญลักษณที่ใชกันแพรหลายตั้งแตบนธงชาติ
ไปจนถึงศาสนาในอินเดีย เชน ศาสนาฮินดูและศาสนาเชนหรือไชนะ ขณะที่สากลใชเปนสัญลักษณทั่วไป
ของความเปนพทุธ แตคนไทยจะคดิถงึกงลอแหงธรรมทีพ่ระพทุธเจาทรงเริม่หมนุเมือ่ทรงแสดงปฐมเทศนา 
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เปนหลัก* แตเจตนาที่แทจริงของพระกากันนั้นคือ ทานไมไดคิดถึงการฟนฟู
พุทธศาสนาอยางเต็มรูปแบบ เชนใหพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของอินเดีย หรือรณรงคใหคนฮินดูหันมา
นับถือศาสนาพุทธแทนไมใชเลย ทานเพียงอยากจะนําพระธรรมที่เปนเชิงวิทยาศาสตรไปชวยใหคนมีทุกข
ไดพบสุขไดโดยไมตองเปลี่ยนศาสนา และชวยสอนธรรมะที่ถูกตองใหกับพระสงฆชาวอินเดียที่ไมคอยรู
เรือ่งหลกัธรรมและพระวินยัมากนกั (ซึง่นาจะเปนเพราะการสญูเสยีพระไตรปฎกและตาํราตางๆ ไปในชวง
ที่ถูกทัพมุสลิมบุกทําลายอยางหนักตอเนื่องกันมาเปนรอยปจนทุกอยางสูญสลาย) ทั้งการฟนตัวครั้งใหม
ในปจจุบันของอินเดียก็เกิดขึ้นดวยแรงผลักดันของการปฏิรูปสังคมมากกวาเปนความตองการเรียนรูเพื่อ

พนวัฏสงสารอยางแทจริง ดังนั้น เม่ือทานไดมาพบเห็น
การปฏิบัติที่ถูกตองตามพระวินัยในไทย รวมท้ังจริยวัตร
อันงดงามของพุทธศาสนิกชนไทยที่ปฏิบัติตอพระสงฆ
ดวยความเคารพ และทีส่าํคญัคือ การเคารพผาเหลอืงของ
คนไทยที่ทานประทับใจมาก และจะนําสิ่งเหลาน้ีไป
ถายทอดใหคนอินเดียไดรับทราบและปฏิบัติตาม

ภาพวาดปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร -
จากนาลันทา (ชวงป ค.ศ. ๗๐๐-๑๑๐๐)

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhisem
* https://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมจักร และ

https://en.wikipedia.org/wiki/Dharmachakra
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    ทีมสัมภาษณถามพระอโสโกเกี่ยวกับชาวพุทธในอินเดียวา  ชาวพุทธในอินเดีย
เปนอยูกันอยางไร ในอินเดียมีจํานวนวัดพุทธมากนอยแคไหน และการเพิ่มจํานวน
ของชาวพุทธใหมถูกตอตานจากชาวฮินดูหรือไมเพียงใด? 

     พระอโสโกไดฉายภาพใหเห็นวา ชาวพุทธอินเดีย ทั้งพุทธแบบเดิมที่พยายาม
ฟนตัวและพุทธนวยานแนวใหมมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากแลว (ประมาณ ๑๐ ลานคน) 
แตยงัมคีวามรูเรือ่งพระธรรมคําสอนของพระพทุธเจานอยมาก พระวนิยักอ็อนมาก 
ซึ่งทานก็ปวดใจกับเรื่องนี้อยูไมนอยและพยายามชวยเหลืออยู
     ทานมีมุมมองในเรื่องนี้วา มีกิจท่ีชาวพุทธแท “ตองทํา” หลังจากไดรูจัก
พุทธธรรมดีแลว กิจที่ “ตองทํา” นี้คือการเผยแผพระธรรมคําสอนที่ถูกตอง ทานจึงเห็นวา ถาเปนชาวพุทธแท 
แตรูเห็นปญหาแลวไมทําอะไรที่ควรทํา ก็ถือวาเปนชาวพุทธแตยังไมสมบูรณแบบ
     เมื่อเลามาถึงประเด็นนี้ ทานจึงไดแจกแจงใหฟงดวยวา ชาวพุทธแทในนิยามของทานนั้นคือคนแบบไหน 
จะรูตัวไดอยางไรวาเราเปนชาวพุทธแทแลวยัง  เฉลยก็คือ

 ถาเปนคนที่เชื่อเรื่องภูตผีปศาจ เทวดา และไสยศาสตร เป็นพุทธไสย ที่ยุคนี้เรียกกันวา สายมู (มูเตลู) 
ซึ่งจะดูออกงาย วินิจฉัยไดงายเลยวาไมใชพุทธแทแนนอน

 พวกที่สอง คือพวกที่ยึดมั่นในการปฏิบัติไปตามแนวประเพณีนิยม เดินสายทําบุญไหวพระ สวดมนตแบบวา
ไปแจวๆ แตไมเขาใจพระธรรมในบทสวด แบบนี้เปนพุทธไปตามประเพณี จัดวาเปน พุทธสายประเพณ.ี.. 
ยังไมใชพุทธแท

 ถาเปนคนที่บอกวา มีศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธศาสนา..เพียงเทานั้น... ก็ยังไมใช
 ถาบอกวา เชื่อวารูจักพุทธศาสนาดีแลว... เพียงเทานั้น...ก็ยังไมใช
 ถาบอกวา ก็เปนชาวพุทธอยูแลวนี่.. เพียงเทานั้น... ก็ยิ่งไมใช
 ถาเปนคนที่ลงมือปฏิบัติถูกตรงตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว นั่นแหละคือชาวพุทธที่แทจริง

 ทานบอกวานั้นทําใหเรานับนิ้วไดเลยวาในโลกนี้มีพุทธแทอยูกี่คน
 และดวยเหตุนี้ ทานจึงเห็นวาเมื่อทานไดรูธรรมที่ถูกตองและปฏิบัติตรงตามพระธรรมอยู จัดวาเปนพุทธแท
แลวเชนนี้ การเผยแผพระธรรมที่ถูกตองใหกับชาวพุทธและพระสงฆในอินเดียจึงเปน “กิจที่ทานตองทํา”
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    เมื่อกลาวถึงศาสนิกชนสายประเพณีนิยมนั้น พระอโสโกเห็นวานาจะมีอยูในทุกศาสนาทุกความเชื่อ
นั่นแหละ และทานไดเลาถึงเรื่องนารักของสายประเพณีนิยมของศาสนาฮินดูคือโยมแมของทานเองวา 
โยมแมรับความเชือ่ฮนิดท่ีูบอกวา กวาจะเกดิเปนมนุษยไดตองเกิดในภพชาตติางๆ มาแลวถงึ ๘.๔ ลานครัง้ 
แตเมื่อไดเกิดเปนคนแลว เพียงเขียนช่ือรามเทพเปนภาษาฮินดีใหไดครบ ๘.๔ ลานครั้งก็จะนิพพานได
เลย โยมแมของทานก็ตั้งใจเขียนไปจนครบ ๑๕ ลานคร้ังใน ๗ ปแลวโยมแมก็สบายอกสบายใจตอมา
ทานไดมอบพระพุทธรูปองคเล็กใหโยมแมไปองคหนึ่ง โยมแมก็รับไปชื่นชมในวิจิตรศิลปขององคพระ แลว
นาํไปวางรวมไวกับองคเทพอืน่ๆ ของฮินดู ทัง้ยงันาํพวงมาลยัไปถวายพระพทุธรปูดวย โดยทีไ่มมขีอรงัเกียจ
เดียดฉันทอันใดเลย 
    สําหรับคาํถามวา ในอนิเดยีมจีาํนวนวดัพทุธมากนอยแคไหนน้ัน พระอโสโกบอกวา นับวามอียูมาก 
เพื่อรองรับทั้งชาวพุทธเดิมและชาวพุทธใหมในสายนวยานที่เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก แตวัดสวนใหญ
มีขนาดเล็ก บางก็มีพื้นที่แคหองเล็กๆ หองเดียว หรือมีมุมสําหรับวางพระพุทธรูปองคเล็กๆ แคองคเดียว 
ซึ่งพระมักมีสภาพไมงามนัก ทานไดมอบพระพุทธรูปองคใหญจากไทยใหเปนพระประธานใน ๕๓ วัด และ
แจกองคเล็กใหคนอินเดียไปแลวราว ๓,๐๐๐ องค แตยังมีผูตองการขอรับอีกเปนจํานวนมาก
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    สวนในเรื่องสัมพันธภาพระหวางชาวฮินดูกับชาวพุทธอินเดียนั้น พระอโสโกบอกวา เปนภาพตรงขาม
กบัทีค่นมักคดิวาชาวฮินดูจะทาํรายชาวพุทธ แตการณกลับเปนวาชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพทุธนวยานเปน
ฝายทาํรายชาวฮนิด ูซึง่นาจะเปนเพราะชาวพทุธนวยานทีเ่ปนคนทลทิเคยถกูคนฮนิดกูดขี ่ดหูมิน่ และกระทาํ
ยํ่ายีอยางรุนแรงมาเนิ่นนาน จนไมแปลกที่ชาวพุทธนวยานจะมีปฏิฆานุสัยนอนเน่ืองอยูในขันธสันดาน 
จนเปนแคนฝงหุนที่พรอมปะทุ 
    ในเรื่องนี้พระอโสโกบอกวา ทานมีแผนการท่ีจะคอยๆ ปลูกฝงใหชาวพุทธนวยานรูจักการใหอภัย 
คอยโนมนาวใหเขารูจักสรางความเห็นใจและความกรุณาขึ้นมา เปนเรื่องที่ตองใชเวลามาก ตองคอยๆ 
หาโอกาสสอดแทรกเสริมสรางใหไปทีละนอย ทานเชื่อวาการปลูกฝงใหสรางความเมตตากรุณาขึ้นในใจ
นั้น จะทําใหเกิดความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ รูสึกสงสารผูอื่นไดโดยไมยาก ทําใหเราไมคิดจะไปเอาเปรียบ
หรือเอาเรื่องเอาราวกับใคร จึงไมไปทําผิดกับใครเขา นอกจากนั้น เรื่องความรักและสันติก็ตองปลูกฝง
ไปในทํานองเดียวกัน ใหเขาเห็นไดเองวาสันติในใจเทานั้นที่เปนตัวหยุดความขัดแยงไดอยางแทจริง ดังนั้น 
กอนจะทะเลาะกันก็ควรรูจักสรางสันติภาพตอกันขึ้นมากอน ก็จะชวยปองกันไมใหเกิดการวิวาทขัดแยง
ที่อาจลุกลามเปนสงครามได

พระสูตรจากมหาวิทยาลัยนาลันทาในป ค.ศ. ๑๐๗๕ ที่ถูกนําออกไปไดทันกอนถูกทําลาย
ภาพบน ปรัชญาปารมิตาสูตร และภาพพระศรีอริยเมตไตรยและพุทธประวัติ
ภาพลาง มหากรุณาธารณีสูตร (https://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda)
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     อกีคาํถามทีพ่ระอโสโกตองใหคําตอบนบัครัง้ไมถวนกคื็อ อะไรท่ีทําใหพระอโสโก
ตัดสินใจบวช และเหตุใดทานจึงเลือกมาบวชในไทย ที่กรุงเทพฯ ?

     พระอโสโกเลาวา ทานเห็นวาธรรมะของพระพุทธเจานั้น คือวิถีชีวิตที่ทําใหเปน
มนษุยดขีึน้ แตการจะเขาใจและนาํไปใชไดจรงินัน้ ตองมปีญญาดวย เพือ่เลอืกทางเดินทีถ่กู

ตอง นาํไปสูการพนทุกขได จรงิอยูทีท่านกไ็ดเรยีนรูพระธรรมจากหนงัสอืมาบางแลว และเปนพทุธศาสนกิชน
อยางเปนทางการแลว แตน่ัน ยิ่งทําใหทานอยากเรียนรูใหมากข้ึนลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะในแงการนําไปใช
ในการปฏิบัติจริงเพื่อใหปฏิบัติเองไดอยางถูกตอง แตที่อินเดียไมมีตัวอยางใหดูใหศึกษา จึงตองไปหาจาก
ประเทศพุทธศาสนาอื่นๆ โดยทางที่ดีที่สุดก็คือเรียนรูดวยการบวชเปนพระเสียเอง 
 กอนทีจ่ะมาบวชนัน้ทานไดเคยมาเมอืงไทยหลายครัง้แลว และทานมองวาในปจจบุนั ไทยเปนศูนยกลาง
ของพระพุทธศาสนา มีวัดวาอารามจํานวนมากที่งดงามทั้งสถาปตยกรรม และขอวัตรปฏิบัติของพระสงฆ 
ทัง้จรยิาอนังดงามของอบุาสกอบุาสิกา ในการปฏิบัตติอพระสงฆ ไมวาใครทีค่รองจีวรอยูก็กราบไหวไดหมด 
โดยถอืเปนการเคารพผาเหลอืง ประเทศไทยจงึเหมาะทีส่ดุสาํหรบัการมาเรยีนรู และการไดเหน็ตวัอยางจรงิ
ในเรื่องเหลานี้
     มีสิ่งหนึ่งท่ีพระอโสโกรูสึกวาแปลกดี คือทานรูสึกคุนเคยกับประเทศไทยอยางงายดาย ท้ังในแง
วัฒนธรรมในการใชชีวิต อาหารไทย สัมพันธภาพกับคนไทย และอื่นๆ จนทานคิดวา ทานนาจะเคยเกิด
เปนคนไทยมากอน พระอโสโกบอกวา ทานเชื่อเรื่องเวียนวายตายเกิด จึงคิดวาความรูสึกผูกพันเชื่อมโยง
กับประเทศไทยที่เกิดขึ้นกับทานนั้น อาจเปนเพราะในอดีตชาติทานอาจเคยเปนคนไทย หรือมาประกอบ
กรรมดีไวในไทย

 นั่นทําใหมีคําถามยอดฮิตตอมา
คือ วัดในประเทศไทยมีเยอะมาก 
แลวทําไมทานเลือกที่จะมาบวช
ที่วัดธาตุทอง? 

     พระอโสโกใหคําตอบวา ทานไดมีโอกาสพบ
กับพระราชวรญาณโสภณ เจาอาวาสวัดธาตุทอง 

มากอนทีจ่ะมาบวชทีน่ี่เมือ่หลายปมาแลว เมือ่ครัง้ทีร่ฐัมนตรยุีตธิรรมของรฐัมหาราษฏระของอนิเดยีประสงค
จะอปุสมบทเปนพระสงฆในพทุธศาสนา จงึไดชวยประสานงานใหทานรฐัมนตรีฯ ไดมาอปุสมบททีว่ดัธาตทุอง
เมือ่กลางป ๒๕๖๑ ทาํใหมโีอกาสไดสนทนาธรรมกบัทานเจาอาวาส จนเลือ่มใสและขอปวารณาตนเปนศษิย
วัดธาตุทอง สิ่งที่ไดพบเห็นรับฟงมาในชวงการอุปสมบทของทานรัฐมนตรีฯ ยิ่งเพิ่มความมั่นใจใหอยางไมมี
ขอสงสยั วาจะเลอืกมาบวช มาศกึษาพระวนิยั และหลกัธรรมตางๆ ทีวั่ดธาตทุองน่ีแหละ เพือ่นําไปถายทอด
ใหพระสงฆชาวอินเดีย  สําหรับสาธารณชนชาวอินเดียทั่วไป ก็จะนําขอธรรมที่จะชวยลดทุกขสรางสุขและ
สันติในใจ โดยเฉพาะเรื่องการมีสติเพื่อการตื่นรู (mindfulness)
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    ในระหวางน้ันทานเจาอาวาสกถ็ามวา เม่ือไรจะมาบวชเอง ใจทานนัน้ก็อยากบวชอยูแลว แตดวยความ
ที่จะตองทํามาหากินในฐานะดาราที่จะตอง “มีหนาตาดีเปนสมบัติ” จึงตองหาชวงเวลาที่จะไมตองถายทํา
สัก ๕- ๖ เดือนใหไดเสียกอน เพื่อใหผมกับคิ้วกลับมายาวเทาเดิม รวมกับการเคลียรคิวงาน จึงเพิ่งจะลงตัว
ตอนนี้ 
     ทานบอกวาวัดธาตทุองมแีงมมุทีท่านชอบมากคือ ตัง้อยูใจกลางเมอืง ในวดัมีความสะดวกสบายพรอม
ทุกอยาง ทางเดินจงกรมก็ดีมาก และสิ่งที่ดีที่สุดคือ เปนฌาปนสถาน มีเมรุเผาศพใหมีโอกาสไปนั่งเจริญ
มรณานุสติวันละสัก ๕ นาที ซึ่งไมใชจะหาไดงาย เพราะคนเราไปวัดไดบอยๆ ไปทุกวันก็ยังได แตมักไดแค
เขาไปไหวพระ ทําบุญ แตไมมีโอกาสเจริญมรณานุสติ แตที่วัดธาตุทองนี้ ทานสามารถทําไดทุกวันที่ศาลา
สวดพระอภธิรรม เมือ่ทาํแลวจะชวยใหธาํรงสตอิยูบนเสนทางทีถ่กูตองได ทัง้หมดน้ีกท็าํใหคดิวาวัดธาตทุอง
มทีกุอยางทีต่องการ จึงเปนวัดทีเ่หมาะสมกับตัวเองทีส่ดุแลว เมือ่ไดมาอยูจรงิก็ไมผดิหวงั และยงัมีสิง่สาํคัญ
ที่สุดคือ ไดรับการสนับสนุนจากพระผูใหญ และไดรับความรักความนับถืออยางมากมายจากชาวพุทธไทย 
จึงมีความสุขลึกๆ อยูในใจจนไมรูสึกตองการอะไรอีก 
     ออกบิณฑบาตวันแรกก็ไดรูสึกถึงความงดงามของความไมเที่ยง ในแงที่วาเมื่อวานยังเปนดาราดัง
อยูเลย แตวันน้ีมาหมผาเหลือง เดินเทาเปลา อุมบาตรออกไปรับอาหาร ก็รับรูไดถึงความรักจากผูคน 
เปนความรู สึกดีๆ ที่เกิดขึ้น ซาบซานอยูในกายแลวไปฝงลง
ในใจวา นี่เราเปนพระภิกษุที่กําลังเที่ยวภิกขาจารแลว เราไมมี
สิ่งใดที่จะตองสูญเสียเลย นั่นเปนความรูสึกดีๆ อยางแรกที่เกิดขึ้น
 ตอมาก็มีความสุขและความรู สึกดีๆ อยางอ่ืนเกิดขึ้นมา
ปะปนกัน เมื่อเห็นคนนับรอยมายืนคอยใสบาตรพระอยูนอกวัด 
ลูกศิษยวัด ๕-๖ คนตองคอยหมุนเวียนกันนําของจากบาตรไป
ใสรถกันไมรู ก่ีรอบ คิดวาการที่คนไทยเขามาทําเชนนี้กันนั้น 
มันไมใชเพราะตัวของกากัน ไมใชเพราะเราเปนพระเอก ไมใช

เพราะความเปนซปุเปอรสตาร
ของเรา แตเขาทําจากความ
รักและความเคารพผาเหลือง
นั่นเอง นั่นทําใหมีความสุข
อยางมาก จนในตอนน้ันไมมี
สิ่งอื่นใดอยู ในความคิดเลย 
ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองชาวพทุธ
ไทยนาช่ืนชมมาก ทาํใหมคีวามสขุอยางลกึลํา้ ซึง่ตอนอยูทีอ่นิเดยีไมเคย
มีความสุขแบบน้ีเลย ทาํใหอยากไปสรางความรูสกึดีๆ  แบบน้ีใหเกิดมขีึน้
ในอนิเดยีดวย ใหอินเดยีมภีาพของคนทีป่ฏิบตัติอพระสงฆผูหมผาเหลอืง
ดวยศรัทธา และความเคารพนบนอบที่มาจากใจจริง
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    พระอโสโกเลาวา เคยเขาไปรบับาตรถงึในบานของคณุตาทีเ่ดนิออกมาไมไหว จนตองมคีนคอยประคอง
ใหยืน แตคุณตาก็ขอหยิบของมาใสลงในบาตรเองดวยมือที่สั่นระริก สิ่งเหลานี้ เปนภาพที่ทานประทับใจ
ในทุกนาที

     ทีมสัมภาษณถามพระอโสโกตอถึงโครงการที่ทานจะกลับไปทําที่อินเดีย ซึ่ง
บางโครงการทานไดริเริ่มไวแลวและจะไปสานตอ และมีโครงการใหมที่ทานคิดจะ
ริเริ่มหลังจากไดรับขอมูลและประสบการณในประเทศไทย

    พระอโสโกบอกวา ทานมีอยูในใจหลายโครงการ สวนที่ทานเริ่มตนไวแลวคือ ศูนยวิปสสนาที่เมือง
นาคปุระ โดยจะเปดกวางใหคนทุกศาสนาเขามาศึกษาเรียนรูการเจริญสติ เพราะการทําสมาธิจะทําให
มีสติ มีการรูสึกตัว แลวปญญาจะคอยๆ พัฒนาขึ้นมา ในที่สุดก็จะทําใหรูจักใชชีวิตแบบเรียบงายขึ้น แลว
จะพบกับความสุขไดไมยาก

ถามีสติ มีปญญา
ชีวิตจะเรียบงายขึ้น และพบกับความสุขไดทันที

    โครงการที่ ๒ คือ ทานประสงคจะสรางวัด
ทีอ่นิเดยีในสถาปตยกรรมผสมผสานไทย-อนิเดยี 
โดยวัดนี้จะตองอยูกลางเมืองเพื่อใหสะดวกใน
การเดินทางและการเขาถึง วัดนี้จะเปนแหลง
เผยแผธรรมะในลักษณะศูนยบริการครบวงจร 
(one stop service center) เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูสนใจไดมาเรียนรู รูจัก เขาใจ และ
ไดทดลองนําธรรมะไปใชในชีวิตจริง ซึ่งจะชวย
ใหเขาสามารถพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของ
เขาไดตอไป (ศูนยฯ น้ีมีการดําเนินการในไทย
โดยชมรมไตรรัตนภูมิที่วัดธาตุทอง)
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 โครงการที่ ๓ คือ การสรางพระพุทธรูปสูง ๘๔ ฟุต เพื่อใหเปน
เครื่องดึงดูดใหผูคนเขามาที่วัด โครงการนี้ยังไมไดเริ่มทํา
 โครงการที่ ๔ คือ การสนับสนุนการศึกษาใหกับเด็กกําพรา โดย
เห็นวาการศึกษาเทานั้นที่จะสามารถชวยเด็กเหลานี้ไดอยางแทจริง
 โครงการที ่๕ คอื การแจกพระพทุธรปู ๘๔,๐๐๐ องคใหคนอินเดยี 
ภายใตแนวคดิ “พระพทุธรปูไปถงึไหนพระพทุธธรรมไปถงึนัน่” คอื การ
ไปแจกพระพทุธรปูดวยตวัเองใหถงึมอืผูรบัแตละคนน้ัน เปนโอกาสทีจ่ะ
ไดใหผูรบัไดเริม่รูจักพระธรรมไปดวยตามความเหมาะสม โครงการน้ีได
ดาํเนนิการแจกไปหลายพนัองคแลว แตความตองการยงัสงูมาก แมคน
ศาสนาอื่นก็ตองการดวยเพราะเขามองพระพุทธรูปวา เปนสัญลักษณ
ของความสงบสุข ไมใชในแงเปนตัวแทนของศาสนาใด มีคนมุสลิม
จํานวนไมนอยที่มีพระพุทธรูปหรือภาพของพระพุทธเจาตั้งไวในบาน
    หลงัจากพระอโสโกมาบวชในไทย โครงการนีซ้ึง่ใชชือ่วา “โครงการ
พลิกฟนคนืพทุธ สวุรรณภมูสิูพทุธภมู”ิ ยิง่ไดรบัความสนใจมากขึน้ โดย
พุทธศาสนิกชนไทยไดรวมบริจาคพระพุทธรูปเปนจํานวนมาก

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/triratnabhoomi/
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พระอโสโกท่านสอนอะไรบา้ง?
 คําถามนี้ทีมงานมิไดถามพระอโสโกท้ังหมด 
แตเก็บมาจากระหวางการสนทนาและจาก
บทสัมภาษณอื่นๆ ซึ่งสวนใหญ ทานจะเนน

ประเด็นหลักๆ เหมือนกัน เพียงแตในการสัมภาษณและ
การแสดงธรรมที่วัดธาตุทองและที่อื่นๆ ในแตละครั้งจะมี
ขอมูลที่อธิบายหรือยกตัวอยางเพิ่มเติม ทีมงานจึงเก็บมา
ประมวลใหสมบูรณในแตละประเด็น

๑ ภาพรวมมุมมองของพระกากนัต่อศาสนาพุทธ  

 พุทธศาสนาไมใชศาสนาในแงที่มีศาสดาเปนศูนยรวม
ศรทัธา ตองเคารพบูชาตอศาสดา และตองเช่ือฟงคาํสอนของ
ศาสดา แตพระพุทธเจาทรงคนพบพระธรรมอันเปนทางรอดของมนุษยชาติ และใหถือพระธรรมเปนที่พึ่ง
แทนพระองค และพระกากันมองวาพุทธศาสนาเปนเรื่องของธรรมชาติและเปนความรูเชิงวิทยาศาสตรที่
สามารถชวยใหชีวิตจิตใจของผูปฏิบัติตามคําสอนมีทุกขนอยลงและมีความสุขมากขึ้น และหลักธรรมของ
พระพุทธองคนั้น ไมวาใครจะนับถือศาสนาใดอยูก็นําไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อใหเปนมนุษยที่ดีขึ้น 
และทําใหสังคมสงบสุขไดโดยไมกระทบตอความเชื่อในศาสนาเดิม ดวยเหตุน้ี พุทธศาสนาจึงสามารถ
เช่ือมโยงใหทุกศาสนามาบรรจบกันได และจะเปนศาสนาของโลกตอไป ในปจจุบันดาราฮอลลีวูดกวา
รอยละ ๗๐ หันมานับถือศาสนาพุทธแลว

๒ เมตตา-กรุณา เพื่อใหสังคมมีความสุขสงบ พระกากันมองวา คนในสังคมตองรูจักสรางความ
สุขในใจของตนเองกอน โดยเริ่มจากการทําเพื่อผูอื่นซ่ึงฝกไดไมยาก โดยเริ่มจากสอนใหรูจักการให หาก
สอนตั้งแตยังเล็กไดก็ยิ่งดี (ชวงที่สอนไดดีที่สุดคือ ๕-๑๕ ขวบ) โดยสอนแบบยังไมตองพูดถึงหลักธรรม 
เพยีงแตชกัชวนใหเด็กสละสิง่ของเลก็ๆ นอยๆ ใหผูอืน่ทีต่องการสิง่น้ันมากกวา ทีส่าํคญัคือ ใหเดก็เปนผูมอบ
ใหดวยตนเอง ปฏกิริยิาจากผูรบัจะทาํใหเดก็รูสกึถงึความสขุทีเ่กดิขึน้ในใจ จากน้ันจงึสอนเปนขอธรรมเพือ่
ใหรูจกัทัง้การใหเมตตา และอภยัทาน ซึง่จะตอยอดไปไดถงึการสรางสนัตใินใจ ไปจนถงึการสรางสนัตภิาพ
ในสังคม วิธีนี้จะชวยปองกันและแกไขภาวะขัดแยงรุนแรงจนถึงเกิดการสูรบหรือสงครามตอไป 

๓ มรรค ๘ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันและการทําใหสังคมสุขสงบเปนหน่ึงใน
องคธรรมหลักที่พระกากันปฏิบัติตามและแนะนําใหคนอินเดียนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

๔ มีสติ อยู่กบัปัจจุบนั  พระกากันใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ทานมองวาในการดําเนินตามมรรค 
๘ และการใชชีวิตเพื่อสรางสังคมที่สุขสงบนั้น ตองมีความระมัดระวังกายใจอยูมาก จึงตองอยูกับปจจุบัน 
ตองมีสติใหรูสึกตัวตื่นรูอยูเสมอหรือ “mindfulness” โดยมีเครื่องวัดวา ตราบใดที่ยังรูสึกถึงลมหายใจอยู 
ตราบนั้นก็คือมีสติต้ังมั่นอยู ในเรื่องนี้พระกากันมีโครงการจัดตั้งศูนยวิปสสนาข้ึนที่เมืองนาคปุระ ท่ีจะ
เปดรับคนทุกชาติศาสนา

๖๖๖๘



๕ ปัญญา – อานาปานสติ  
    พระกากันเห็นวา การดําเนินชีวิตบนหนทางที่
ถูกตองจําเปนตองมีปญญาใหรูจักเลือกทางเดินได 
และเชือ่วาสมาธจิะชวยสรางและเพิม่พนูปญญา จึง
ใหความสําคัญมากกับการเจริญสติดวยอานาปาน-
สติในชีวิตประจําวัน ทานเองไดฝกปฏิบัติทุกวันจน
มีความสุขสงบลึกๆ อยูในใจ และพบวา สามารถ
โฟกัสหรือจดจออยูกับทุกสิ่งท่ีกําลังทําได สามารถ
ใชชีวิตในกรอบของความถูกตองดีงามไดเสมอ จึงถือวาเปนขอปฏิบัติที่สําคัญที่สุดในชีวิต และทานรูสึกวา
การปฏิบัติธรรมเปนยาวิเศษทีร่กัษาโรคทางใจไดทกุโรค จึงเหน็วาวยัรุนและคนทีต่องแสวงหาความสขุจาก
เหลายาบุหรี่จนไปติดสารเสพติดตางๆ นั้น นาจะหันมาเสพติดอานาปานสติกันบาง จะไดพบภาวะความ
สงบสุขอันลึกซึ้งมากกวาสิ่งอื่นที่เคยไดพบพาน

๖ ความไม่เที�ยง กบั โลกธรรม ๘  

    การฝกเจริญสติทําใหพระกากันไดพิจารณาเห็นความจริงตามอริยสัจ ๔ และความไมเที่ยงของสังขาร 
ทาํใหทานเขาใจตวัเองดขีึน้ และเขาใจธรรมดาโลกท่ีมทีัง้สวนนาปรารถนาและไมนาปรารถนา ซ่ึงหมนุเวียน
มาเปนเร่ืองธรรมดา ทานไดยกตัวอยางจาก “ของจริง” ที่เห็นอยูตอหนาวา การที่ทานเปนดาราท่ีมี
ชื่อเสียงระดับบอลลีวูด ทําใหทานสามารถมีรายไดสูง ไดรับความนิยมสูง มีคนมากมายอยากมาหามาพบ 
ไดรับเกียรติตางๆ นานา แตทานเขาใจดีวา ทั้งหมดนั้นมาจากรูปลักษณภายนอกที่ทานโชคดีไดมีไวเปน 
“สินทรัพย” (asset) เปนสิ่งที่มีคาที่ใหคุณประโยชน แตทานก็ไดรูแลววาสินทรัพยน้ีไมเที่ยง มีเสื่อม
สลายและหมดไป เมื่อถึงวันที่ทานแกชราลงไมเหลือเคาความหลอเหลา ก็จะไมมีคนอยากมาหามาพบอีก 
ทุกอยางที่เคยไดจากอดีต สินทรัพยนี้ก็เสื่อมสลายตามธรรมชาติและรอยหรอหมดไปได แตเมื่อเขาใจ
โลกธรรม ๘ ทานจะไมทุกขรอนใจ ไมเปนทุกขครํ่าครวญหวนหาอดีต

๗ มรณานุสติ  พระอโสโกใหความสําคัญกับการเจริญมรณานุสติมากและมักจะเทศนในหัวขอน้ีเมื่อ
มีโอกาส ดังภาพทางดานซาย ซ่ึงทานเทศนหัวขอน้ี
ในงานบําเพ็ญกุศล ทานพิชัย รัตตกุล เมื่อตนเดือน
มีนาคมที่ผานมา
    สาํหรบัตวัทานเองนัน้ ทานบอกวาดใีจทีส่ามารถ
หาโอกาสเจรญิมรณานุสตไิดบอยๆ ทีว่ดัธาตทุอง ซ่ึงมี
การสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจเปนประจํา
    นอกจากนั้น พระกากันยังมองวา การเจริญ
มรณานุสตอิยางสม่ําเสมอเปนวิธีที่จะทําใหคนเปลี่ยนแปลง
ความคิดและพฤติกรรมไดอยางแนนอนไมชาก็เร็ว

๖๖ ๖๙



๘ วิธีใหค้นเขา้ถงึหลกัธรรมของพระพุทธองค ์ พระอโสโกเห็นวา คนไทยพุทธนั้นแมมีวัดสวยงาม
มากมาย แตมกัเปนพทุธสายประเพณนียิม ตดิอยูแคปฏบิตัติามธรรมเนยีม ยงัไมคอยปฏบิตัติามหลกัธรรม
จริงๆ เราอาจเตือนสติเขาไดบางวา การประกอบกิจไปตามประเพณี เชน ไปสะเดาะเคราะหนั้นไมอาจ
ทําใหพนทุกขได การจะพนทุกขตองมีปญญาที่จะใชหยิบยกขอธรรมขึ้นมาพิจารณาทุกขนั้นใหลึกซึ้งได 
เชน อยาดวนไปโทษคนอื่นวาทําใหเราทุกข อยาไปคิดวาเราทุกขเพราะเขามาดาวาเรา แตตองคิดใหดีวา 
กอนหนานั้นเราไปมีมิจฉาวาจาหรือวามีสัมมาวาจากับเขาละ จะไดรูวาที่จริงเราเปนตนเหตุหรือเปลา เรา
ตองหันมาดูตัวเองดวย
    ในเรื่องนี้พระอาจารยของทานไดสอนสิ่งที่นําไปใชไดทั้งกับพุทธไทยและพุทธอินเดียวา เมื่อคนยัง
มีปญญาไมพอ จะนําเขามาอยูในเขตของพระธรรมแทๆ จะสอนธรรมะลวนๆ ใหเขาโดยตรงทันทีเลยได
อยางไร เราตองรูจักนําขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่เขาติดอยูนั้นมาใชใหเปนประโยชนเสียกอน เชน 
สอนใหรูจักสวดมนต ไหวพระ ทําบุญ ใหถูกตอง ใหรูวาควรตองปฏิบัติตัวกับพระอยางไร สวนกับพระก็ให
เนนวินัยใหครบถวนชัดเจน จะสวดมนตบทไหนเมื่อไร อยางไร เมื่อเขาไดรูจักพบเห็นสิ่งดีงามในชั้นตนนี้
เพียงพอที่จะนอมนําศรัทธาไดแลว จึงคอยๆ สอนสอดแทรกธรรมะใหตามที่จะรับไดเปนลําดับๆ ไป เขาก็
จะรับธรรมะไดงายขึ้น ซึ่งโดยสวนตัวเห็นวาเปนแนวทางที่ถูกตองดีงาม และจะไปทําตามแนวทางนี้ตอไป

    เดิมพระอโสโกตั้งใจจะบวชระหวาง 
วันท่ี ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ แต
ตอมา ทานเลื่อนการลาสิกขาออกไปเปน
ชวงหลังวันวิสาขบูชา และไดลาสิกขาเมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ทานเลาวา เมื่อแรกที่ไดหมผาเหลือง ทาน
รู สึกเหมือนไดดื่มนํ้าที่กระหายมาแสนนาน 
การออกจากผาเหลืองจึงเป นส่ิงยากมาก
สําหรับทาน แตทานเลี่ยงไมไดเพราะภาระ
ทางโลกยงัไมเสรจ็สิน้ ทวาเมือ่ใดครอบครวัอยูได
โดยไมตองพึ่งพาทาน ทานก็คิดที่จะ “บวชไมสึก” 
กอนลาสิกขาในครั้งนี้ ทานไดศึกษาและปฏิบัติ
ศาสนกิจอื่นๆ รวมทั้งจาริกอินเดีย

คําถามสุดทา้ย

พระอโสโกทานจะสึกเมื่อไร?

สกิขงั ปัจจักขาม ิคิหีต ิมงั ธาเรถะ
(คําลาสิกขา)

๖๖๗๐



    วัดธาตุทองและชมรมรัตนภูมิใหขอมูลวา พระอโสโกภิกขุไดจาริกอินเดียตามที่ไดรับนิมนตจากองคกรเครือ
ขายชาวพุทธในประเทศอินเดีย ใหไปเผยแผหลักธรรมและสานสัมพันธพุทธศาสนิกชนสองประเทศ ระหวางวันที่ 
๒๔ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในการนี้พระอโสโกภิกขุไดไปนมัสการสังเวชนียสถาน อาทิ พุทธคยา และกุสิ
นารา ปฏิบัติศาสนกิจและเยี่ยมใหกําลังใจชุมชนชาวพุทธในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย

    วัดธาตุทองและชมรมรัตนภูมิใหขอมูลวา พระอโสโกภิกขุไดจาริกอินเดียตามที่ไดรับนิมนตจากองคกรเครือ

พิธีอัญเชิญขาวมธุปายาส  
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

นอมถวายพระพุทธเมตตาของ
วัดมหาโพธิมหาวิหาร

มอบพระพุทธรูปตามโครงการพลิกฟนคืนพุทธ สุวรรณภูมิสูพุทธภูมิ

มหาปรินิพพานสถูป กุสินารา พระพุทธมหาปรินิพพาน ไมใชปางไสยาสนแตเปนปางอนุฏฐิตไสยาสน คือบรรทม
ครัง้สดุทาย หรอืปางเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน เปนพระพทุธรปูสามมติ ิถามองจากดานตรงทางเขาหนาประต ูพระ
พักตรประหนึ่งเหมือนเพิ่งเสด็จปรินิพพาน ถามองจากทิศเหนือ ประหนึ่งทรงกําลังกระทําการแยมพระโอษฐ ถา

มองจากดานพระพุทธบาท เห็นถึง
ความปลอยวางปลงสังขารชั่วนิจนิรันดร 
เปนงานศิลปะยุคคุปตะ สรางราวป 
พ.ศ. ๙๐๐ สรางดวยหินทรายแดง มี
ความยาว ๖ เมตร ๑๐ เซนติเมตร

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=794219
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แผ่เมตตาให้ถูกวิธ ีตอนที� ๖-สรุปความ

 วธิ ี“แผเมตตา” ทีเ่ราทานทัง้หลายทาํกนัอยู
ทุกวันนี้ เทาที่พิจารณาดูแลว พบวา สวนมาก
ใชวิธีทองหรือสวดตามขอความที่บอกกันวาเปน
คําแผเมตตา
บทแผเมตตาที่นิยมสวดกันเปนที่ยุติ มีดังนี้

สพัเพ  สตัตา  อะเวรา  โหนตุ

อพัย๎าปัชฌา  โหนต ุ อะนีฆา  โหนตุ

สขุ ี อตัตานัง  ปะริหะรันต.ุ

สพัเพ สตัตา  สพัพะทุกขา  ปะมุจจันต.ุ

สพัเพ สตัตา  ลัทธะสมัปัตตโิต  มา วิคัจฉันต.ุ 

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา 

กมัมะโยนี 

กมัมะพันธู กมัมะปะฏสิะระณา 

ยัง  กมัมงั  กะริสสนัต ิ กลัย๎าณงั  วา  ปาปะกงั วา 

ตสัสะ  ทายาทา  ภะวิสสนัตตี.ิ 

มีคําแปล ดังนี้ 
(เมตตา)

สัตวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตายดวย
กันหมดทั้งสิ้น 

จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย 
อยาไดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย 
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกข
ภัยดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

(กรุณา)
สัตวทั้งหลายท่ีเปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น  จงพนจากทุกขทั้งปวงเถิด

(มุทิตา)
สัตวทั้งหลายท่ีเปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น จงอยาไปปราศจากสมบัติ
อันไดแลวเถิด

(อุเบกขา)
สัตวทั้งหลายท่ีเปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น เปนผูมีกรรมเปนของตน เปน
ผูรับผลของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด 
เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ เปนผูมีกรรมเปนที่พึ่ง
อาศัย 
จักทํากรรมอันใดไว ดีหรือชั่ว จักเปนผูรับผลของ
กรรมอันนั้น.

วธิแีผ่เมตตาที่ถกูวธิี
 เคล็ดไมล่บั

พลเรอืตร ีทองยอ้ย แสงสนิชยั



 เทาที่ฟ งมา ถาแผคนเดียวสวนมากจะ
ทองหรอืสวดเฉพาะทอนแรก (สพัเพ สตัตา ... สขุี 
อัตตานัง ปะริหะรันตุ) เพราะเขาใจวาแผเมตตา
มีขอความเทานั้น
 แตถาสวดมนตเปนหมูคณะ และสวดบท
แผเมตตาดวย ก็จะสวดบทเต็ม คือตอจาก ... 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ... ไปจนถึง ... ตัสสะ  
ทายาทา  ภะวิสสันตีติ. แตสวนมากจะไมรูวา 
บทยาวที่ตอไปนั้น คือการแผกรุณา แผมุทิตา 
และแผอุเบกขาดวย คงเขาใจแตเพียงวา ทั้งหมด
นัน่แหละคอื “แผเมตตา” และถาใหแยกวาขอความ
ตัง้แตไหนถงึไหนเปนคํา “แผเมตตา” ตัง้แตไหนถงึไหน
เปนคํา “แผกรุณา” ... สวนมากก็จะแยกไมเปน 
เพราะไมรู  (เพราะไมมีใครบอก หรืออันที่จริง 
เพราะตัวเองไมไดเฉลียวใจสงสัยใฝศึกษาเรียนรู)
 เมื่อไดทองหรือสวดขอความดังวานี้แลว ก็
เขาใจวาได “แผเมตตา” สําเรจ็เรยีบรอยแลว เช่ือ
กันแบบนั้น
 โปรดทําความเขาใจวา การแผเมตตาเปน
งานทางใจ สําเร็จดวยน้ําใสใจจริง ไมสําเร็จดวย
การพูด หรือการทองการสวด  ยิ่งทุกวันนี้ผูคนมี
อุตสาหะในการทองจําลดนอยลง ดังจะเห็นไดวา 
ที่พูดกันวา “สวดมนต” นั้น ที่ทํากันทั่วไปก็คือ
กางหนังสืออาน ไมไดสวดจากความจํา
 เรื่องสวดมนตเปนอีกเรื่องหนึ่งที่นาจะตอง
ทําความเขาใจกันใหเด็ดขาดลงไป “สวดมนต” 
ในพระพุทธศาสนาเจตนาเดิมแทคือการทบทวน
ความรู หลักพระธรรมวินัยเพื่อไมใหหลงลืม
ลบเลือนออกไปจากใจ นั่นแปลวาความรูหลัก
พระธรรมวินัยตองมีประทับอยูในใจแลว ครั้น
แลวจึงทบทวนความรูนั้น วิธีทบทวนก็คือกลาว
ขอความนั้นออกมา ถาอยูคนเดียวก็กลาวออกมา
คนเดียว ถามีหลายคนก็ทบทวนพรอมๆ กัน คือ

สวดออกมาพรอมกัน นั่นคือที่เราเอามาประพฤติ
ปฏิบัติกันในเวลาน้ีและเรียกวา “สวดมนต” 
ภายหลังจึงมีบทอื่นๆ เปนบทประกอบเพิ่มขึ้น เชน
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เปนตน และ
กลายเปนมีรูปแบบ มีขั้นตอน และมีอาการเหมือน
เปน “พิธีกรรม” อะไรอยางหนึ่ง แบบเดียวกับ
พิธีกรรมที่ทํากันในศาสนาตางๆ และมีผู แตง
คาํบรรยาย “อานิสงสของการสวดมนต” ทีท่าํกัน
อยางเปนพิธีกรรมดังที่เห็นกันทุกวันนี้
 จึงตองยํา้วา “สวดมนต” ในพระพทุธศาสนา
มีเจตนาอยู ที่การทบทวนพระธรรมวินัยไมให
ลบเลือนไปจากใจ นั่นคือตองมี “มนต” ประทับ
ไวในใจอยูแลว
 การกางหนังสือสวดก็แปลวา ขอความที่
เปนมนตนั้นไมไดมีอยูในใจ แตฝากไวในหนังสือ 
เจตนาเดิมที่วาเปนการ “ทบทวน” ความรู จึง
คลาดเคลื่อนเบี่ยงเบนไปหมด 
 ในเมื่อการแผเมตตาสําเร็จดวยน้ําใสใจจริง 
ไมสําเร็จดวยการพูด หรือการทองการสวด ยิ่ง
เปนการกางหนังสอือานดวยแลวก็ยิง่หางไกลจาก
ความสําเร็จมากขึ้นไปอีก เพราะคําแผเมตตาอยู
ในหนังสือ ออกมาจากหนังสือ ไมไดอยูในใจ
 แคเขาใจวา ทองบทแผเมตตา นัน่คือแผเมตตา
สาํเร็จแลว ก็คลาดเคลือ่นไปชัน้หน่ึงแลว ยิง่ถาบท
แผเมตตาน้ันไมไดอยูในใจ แตอานเอาจากหนงัสอื 
ก็ยิ่งคลาดเคลื่อนหนักขึ้นไปอีก แบบนี้แหละที่ขอ
เรียกวา แผเมตตาไมถูกวิธี

แล้วจะทาํอย่างไรกนั?

 วิธีทําก็คือ แผเมตตาแบบที่ทํากันทั่วไป คือ 
ทอง สวด หรือแมแตกางหนังสืออาน ก็ยังคง
ทาํกนัตอไป เพราะทาํกนัมาจนฝงเขากระดกูแลว 
แกยาก อีกทั้งนักพรรณนาก็อุตสาหพรรณนา

๖๖ ๗๓



อานิสงสกันอึกทึกอยูวาสวดมนตดีอยางไร ทอง
บทแผเมตตามีอานิสงสอยางไร 
 คําแกตัวแกตางทีพ่รอมจะมผีูยกขึน้มาอางก็
คาดเดาไดไมยาก–โอย ไดแคนี้ก็บุญนักหนาแลว 
กางหนังสืออานมันก็ตองรูตองเขาใจอะไรอยูบาง
แหละ ไมใชวาจะไมรูอะไรเสียเลย จะเอาอะไร
กันนักกันหนา ทํามาอางหลักเครงครัดนัก เดี๋ยว
ก็ไมมีคนสวดกันเทานั้นเอง ...
 เพราะฉะนั้น แบบที่ทํากันอยูก็ทํากันตอไป 
ไมตองเลิก แตขอไดโปรดทําความเขาใจตอไปวา 
ผลสําเร็จของการแผเมตตาไมไดจบที่การทอง 
การสวด หรือการกางหนังสืออาน
 เพราะฉะนั้น เมื่อท องเสร็จ สวดเสร็จ 
กางหนังสืออานเสร็จแลว งานขั้นตอไปก็คือ 
ตั้งอารมณไปยังเพื่อนรวมโลก เมื่อเห็นเพื่อน
รวมโลกมีชีวิตอยูเปนปกติสุข ก็ใหตั้งอารมณวา 
ขอใหอยูเปนปกติสุขสืบไปเถิด
 เมื่อเห็นเพื่อนรวมโลกประสบปญหา ก็ใหตั้ง
อารมณวา ขอใหผานพนปญหาไปไดดวยดีเถิด
 เม่ือเห็นเพื่อนรวมโลกประสบความสําเร็จ 
ก็ใหตั้งอารมณวา ขอใหมีความสุขเชนนั้นยั่งยืน
ตอไปนานๆ เถิด
 เม่ือเห็นเพ่ือนรวมโลกตกอยูในสภาพที่ไม
อาจจะเมตตา กรณุา หรอืมทุติาได เพราะไมอยูใน
วิสัยที่เราจะทําอะไรได ก็ใหต้ังอารมณวา ทุกชีวิต
ยอมไดรับผลอันสมควรแกเหตุ เรามีหนาที่เขาใจ
ความจริง ไมใชเปล่ียนแปลงความจริง ขอให
ประคองจิตของตนใหเปนกลางมั่นคงตอไปเถิด 
 นีค่อืเมตตา กรณุา มทุติา อุเบกขาตวัจรงิ จะ
สวดหรอืไมสวด จะทองหรอืไมทอง จะกางหนงัสอื
อานหรอืไมอาน ถาตัง้อารมณไปยงัเพือ่นรวมโลก
ดังกลาวมานี้ไดจริงๆ นั่นแหละคือไดแผเมตตา
อยางถูกวิธีแลว

 ถาสวดดวย ทองดวย อานดวย และตั้ง
อารมณอยางน้ีไดดวย น่ันคือการแผเมตตาที่
สมบูรณ คือครบทั้งไตรทวาร
 อยางไรก็ตาม โดยความเปนจริงแลวเราคง
ไมสามารถรับรูความเปนไปของเพ่ือนรวมโลกได
ทุกเวลานาทีวา บัดน้ีใครบางกําลังอยูเปนปกติ 
กําลังทุกข กําลังสุข หรือกําลังประสบเหตุการณ
อันเปนสภาวะตามธรรมดาอยูที่ไหนกันบาง เวน
เสียแตวาจะไดรับรูเหตุการณความเปนไปของ
บางคน บางเรื่อง เปนบางครั้งบางคราว
 เมื่อเปนเชนน้ี วิธีปฏิบัติในการแผเมตตาที่
เปนพื้นฐานกลางๆ ก็คือ การตั้งอารมณวา ขอให
ทุกชีวิตอยูเปนปกติสุขเถิด–ซ่ึงก็คืออารมณของ 
“เมตตา”
 หมายความวา ในชวีติประจาํวนัตัง้แตตืน่นอน
จนเขานอน ใหแผ “เมตตา” เปนพื้นของอารมณ
ตลอดเวลา เน้ือตัวแทๆ ของเมตตาก็อยูท่ีความ
หมายของคําวา “เมตตา” นั่นเอง
 “เมตตา” ก็คอื การมองทกุคนดวยความรูสกึ
วา “นี่คือเพื่อนรักของเรา” (เมตตา > ไมตรี > 
มิตร > เพื่อน) 
 เมื่อรูสึกวาทุกคนเปนเพื่อนรักของเราแลว 
ความคดิทีจ่ะใหทุกคนอยูเปนปกตสิขุ ถามปีญหา
ขอใหผานพนปญหาไปได เมื่อมีสุขขอใหสุขยิ่งๆ 
ขึ้นไป ความคิดนี้จะเกิดข้ึนไดไมยาก ตอจากนั้น
ก็จะสามารถฝกใชปญญาพิจารณาใหเห็นความ
จริงของชีวิตและยอมรับความจริงนั้นๆ ไดตอไป 
นั่นคือสามารถแผกรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอไปได
ครบถวน
 ขอโตแยงสนุกๆ ก็คือ –ก็เขาไมใชเพื่อนฉัน 
จะใหนกึวาเปนเพือ่นไดอยางไร หรอืหนกัขึน้ไปอกี 
–ฉันเกลียดมัน จะใหนึกวาเปนเพื่อนไดอยางไร
 เคล็ดลับของการแผเมตตา ทานจึงแนะให
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เริม่ฝกแบบงายๆ ไปกอน คอืคนในโลกนีมี้ ๓ กลุม
ใหญ –คนที่เราชอบ เราเฉยๆ และเราชัง
 ทานใหแผเมตตาใหคนทีเ่ราชอบกอน เพราะ
ทําไดงาย พอเมตตาเริ่มแข็งแรงขึ้น ก็ใหขยายวง
ไปถึงคนที่เราเฉยๆ ซึ่งอาจจะทํายากขึ้นนิดหนึ่ง 
แตเพราะเมตตาแข็งแรงแลว ก็จะสามารถทําได
 ฝกไปเรือ่ยๆ จนเมตตากลาแขง็คุนเคยอยูกบั
อารมณเปนอนัดแีลว กค็อยแผไปยงัคนทีเ่ราชงั ซึง่
จะทํายากขึ้นอีกหนอย
 เคล็ดลับในการฝกใจใหเลิกชัง ทานแนะไว
ดังนี้ – (เก็บสาระบางสวนมาจาก พรหมวิหารนิเทศ
คัมภีรวิสุทธิมรรค ภาค ๒ หนา ๙๑ เปนตนไป 
ผูสนใจพึงตามไปศึกษาไดที่นั่น นักเรียนบาลีผูมี
นํา้ใจรกัพระศาสนาเม่ือเรียนถงึคมัภีรวิสุทธิมรรค
แลว ถามีกศุลจติคดิชวยกนัเผยแผพระธรรม กจ็ะ
เปนพระคุณอยางยิ่ง) 
๑. มองเห็นโทษของความชงั ดงัคาํของหลวงพอ
พยอมที่วา โกรธคือโง โมโหคือบา อิจฉาริษยาเขา
คือจุดไฟเผาตัวเอง
๒. มองสวนดีของเขา ดังคําของทานพุทธทาส
ภิกขุที่วา เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา จงเลือก
เอาสวนที่ดีเขามีอยู
๓. ยกใหเปนหนาที่ของกรรม คือทั้งเขาท้ังเรา
ลวนตองรับผลกรรม เขาจะเปนอะไรเราจะตอง
ไปชังเขาทําอะไร เดี๋ยวกรรมของเขาก็จัดการเอง
๔. นกึถงึคนทีเ่ปนตวัอยาง เชนพระพทุธเจา ใคร
ทําอะไรทานต้ังเทาไรๆ ก็ไมเห็นทานชิงชังอะไร
ใครสกัคนเดยีว เราเปนศษิยตถาคตจะมานัง่ชิงชัง
ใครอยูทําไม
๕. คดิวาเขากบัเราเปนญาตกินั เพราะทานวาใน
สงัสารวฏัอนัยาวไกล คนทีไ่มเคยเกดิเปนอะไรกนั
หาไมไดงายๆ คนท่ีเราชังเขาอยูในบัดเดี๋ยวน้ีจะ
ตองเคยเปนพอแมพ่ีนองญาติมิตรกับเรามาแลว

ในอดีตชาติ ดังนั้น เราจะมาชังญาติของเราเอง
อยูทําไมเลา
๖. คิดแบบแยกธาตุ คือความจริงไมมี “คน” ที่
เปนตวัตนเราเขา มแีตสวนตางๆ ทีม่าประกอบกัน
เขา เราชิงชังเขา แตมองไปก็มีแตผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง เนื้อ ฯลฯ ไมเห็นมี “เขา” อยูที่ไหน นี่เราโง
หรือเปลาที่ไปชิงชังสิ่งที่ไมมีอยูจริง
 เคลด็ลบัดงัวามาน้ีพดูงาย แตทาํยาก ซึง่ตอง
ยากแนๆ  แตพลงัเมตตาทีส่ะสมมาจนกลาแขง็ก็จะ
เอาชนะความชังไดในที่สุด ถายังไมเลิกฝกใจ
 ในที่สุด จากคน ๓ กลุม ก็จะเหลือเพียงกลุม
เดยีว มองไปทางไหนก็เห็นแต “น่ีคอืเพือ่นรกัของ
เรา” 
 การแผเมตตากบ็รรลผุล และนัน่คือแผเมตตา
อยางถูกวิธี
  “เราคิดอยางน้ี แตคนอ่ืนเขาไมคดิอยางเรา” 
นี่คือตัวบั่นทอนกําลังใจอยางรายกาจที่สุด และ
เพราะทุกคนเอาแตคิดแบบนี้น่ันเอง จึงไมมีใคร
ลงมือทําดีใหเกิดมีขึ้นไดจริงๆ หากแตพากันสรุป
ลงวา “เราทําดีอยูคนเดียว คนอื่นๆ เขาไมทํา เรา
จะทําไปทําไม”
 ใครที่คิดอยางน้ีเคยตั้งคําถามบางไหมวา 
“คนอื่น” หรือ “คนอื่นๆ” นะใคร?
 มีคนอยู ๑๐๐ คน  เราเปน ๑ ใน ๑๐๐ นั้น
ดวย ในขณะที่ ๑ คนคิดแบบนี้  อีก ๙๙ คนก็คือ 
“คนอื่น” หรือ “คนอื่นๆ” ดังนั้น ถาทุกคนคิด
แบบนี้ เรานั่นเองคือ “คนอื่น” หรือ “คนอื่นๆ” 
ใชหรือไม?
 บทความชดุ “แผเมตตาใหถกูวิธี” ขอจบดวย
คําถามปลายเปดไวตรงนี้

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
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การตอตาน
การทําลายพระพุทธศาสนา

เรื่องที่ชาวพุทธควรรู 

สทุธ ีชโยดม

ชวนอา่นหนังสอื

 เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมีเหตุการณ
สํ าคัญทางด านพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เม่ือพุทธบริษัทชาวไทยไดรวมแรง
ร วมใจกันต อต านการจัดประชุม World 
Buddhist Conference ทีก่าํหนดจะจดัขึน้ทีศ่นูย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย ในระหวางวันที่ ๕-๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๙ ในหัวขอเรื่อง “ศาสนาพุทธ
และศาสนาฮินดู” โดยมูลนิธิ World Buddhist 
Cultural Foundation ซึ่งเปนมูลนิธิที่ตั้งอยู
ในประเทศอินเดีย มี ดร. บี.เค. โมดิ เปนประธาน
บริหาร เปนผูจัดรวมกับสมาคม Vishnu Hindu 
Parishad 
 ความมุงหมายของการประชุมตามที่อางไว
คอื “เพือ่กระชบัความสัมพนัธฉนัทพีน่องระหวาง
ชาวเอเชียที่มีพื้นฐานในเรื่องความเลื่อมใสทาง
ศาสนา ต น+กําเนิด และประเพณีสืบทอด
รวมกัน” ความมุงหมายอื่นนอกจากนี้ก็เพื่อวิจัย

ความคลายคลึงกันของทัศนคติทางปญญาและ
สังคมของพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู 
 เหตุใดพุทธบริษัทชาวไทยจึงตอตานการ
ประชุมนี้? ก็เพราะมีเหตุที่เชื่อไดวา การประชุม
ครั้งนี้มีเบื้องหลังที่ไมสุจริต ผู จัดการประชุม
มีความมุ งหมายที่จะทําลายพระพุทธศาสนา 
ประธานบริหารของ World Buddhist Cultural 
Foundation หรือมูลนิธิวัฒนธรรมพุทธศาสนา
แหงโลก คอื นาย บ.ีเค. โมดน้ัิน เปนนักธรุกจิใหญ
เจาของกลุมอุตสาหกรรมชัน้นําหน่ึงในหาอันดบัแรก 
ของอินเดีย นับถือศาสนาฮินดู มีความรูลึกซึ้ง
ในประเพณีพระเวท และไดเขียนหนังสือชื่อ 
Hinduism, the Universal Truth ออกเผยแพร 
โดยอธิบายเรื่องราวความเชื่อในศาสนาฮินดู
เปรียบเทียบกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร เพื่อ
เปนการแสดงความยิ่งใหญของศาสนาฮินดู และ
ไดนําออกเสนอในการประชุมระดับโลก “World 
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Vision 2000” ที่กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ความสําคัญ
ของหนังสือเลมนี้อยูที่คําอธิบายเรื่องอวตารทั้ง 
๑๐ ปางของพระวิษณุหรือพระนารายณ โดย
เนนเรื่องพระพุทธเจาเปนอวตารปางที่ ๙ ของ
พระวิษณุ และระบุไวดวยวาพระพุทธเจา คือ
สวนหนึ่งของศาสนาฮินดู เปนชาวฮินดูตั้งแต
วันประสูติจนปรินิพพาน และพระธรรมคําสอน
ของพระองคลวนมีที่มาจากคัมภีรพระเวทตางๆ 
ของฮินดู
 นอกจากนี ้สมาคม Vishwa Hindu Parishad 
(VHP) ซึ่งรวมจัดการประชุม ก็ยังเปนที่รู จัก
กนัดวีาเปนองคกรของชาวฮนิดหูวัรนุแรงทีก่อเหตุ
จลาจลเผาสุเหราบาบรี (Babri Masjid) ของ
ชาวมุสลิมที่เมือง อโยธยา รัฐอุตตรประเทศ 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๕ จนเกิดเปนการตอสู
ระหวางศาสนา ผูคนลมตายเปนจํานวนมาก 
เปนเหตุใหถูกทางรัฐบาลอินเดียถอนใบอนุญาต
 การมาจดัการประชมุในไทยครัง้นีเ้ปนการจดั
ครั้งท่ี ๒ หลังจากไดเคยจัดในหัวขอเดียวกันนี้
มาแลวครั้งหนึ่ง ที่สารนาถ พาราณสี ในประเทศ
อนิเดยี เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมผีูเขารวมประชุม
สวนใหญเปนชาวฮินดูและผูนําชาวฮินดู มติของ
ท่ีประชุมในครั้งนั้นมีลักษณะที่ เห็นไดชัดว า 
มีเจตนาที่จะแสดงวา พระพุทธศาสนาเปนสาขา
ของศาสนาฮินดู โดยบิดเบือนหลักการสําคัญๆ 
ในพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับศาสนาฮินดู 
เช น มีมติว าหลักกรรมในพระพุทธศาสนา
มีรากฐานมาจากคัมภีรพระเวท วิญญาณหรือ
ความรูแจงอารมณในพระพทุธศาสนา คอือาตมัน
ของศาสนาฮินดู โมกษะของฮินดูคือนิพพาน 
ปรมาตมันคือสุญญตา เปนตน และยังมีมติ
ยนืยนัดวยวาพระพทุธเจาคืออวตารของพระวษิณุ 
(พระนารายณ)

 เชนเดยีวกบัการประชมุทีส่ารนาถ การประชมุ 
ทีจ่ะจัดขึน้ในประเทศไทยในครัง้นัน้ มบีรรดาผูนํา
และนักบวชฮินดูเตรียมเดินทางมารวมประชุม
เปนจํานวนมาก และไดกําหนดพิธีการไวอยาง
ใหญโต โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘  
ศงักราจารย สวามทีพิยนันท ธรีฐั แหงกนัปรุะ ปฐ 
จะออกเดินเทาแสวงบุญที่เรียกวา “บทยาตรา” 
จากอินเดียมาไทย โดยผานทางประเทศพมา 
เพื่อมาเขารวมประชุม เปนที่นาสังเกตวา ไมมี
องคกรพุทธศาสนาในอินเดียองคกรใดใหความ
รวมมือ หรือเขามาเกี่ยวของดวยเลย
 อยางไรก็ดี ประเทศพมาไดปฏิเสธที่จะ
อนุญาตใหศังกราจารยเดินเทาผานเขาประเทศ
เพือ่มายงัประเทศไทย แมผูจัดประชมุจะไดว่ิงเตน
เพือ่ใหรฐับาลพมายอมใหผาน โดยอางวา ศงักราจารย 
ตองการขอโทษชาวพทุธแทนศงักราจารยคนแรก 
ที่ไดพยายามทําลายลางพระพุทธศาสนา และ
อางเอาศาสนาพุทธไปเปนสวนหนึ่งของศาสนา
ฮินดูเม่ือพันกวาปมาแลว รวมทั้งจะประกาศวา 
พระพทุธเจามใิชเปนอวตารปางหนึง่ของพระนารายณ 
และพระพุทธศาสนาก็ไมใชเปนสวนหน่ึงของ
ศาสนาฮินดูดวย แตทั้งนี้ไดมีผู ตั้งขอสังเกตวา 
ทางผู จัดการประชุมมิไดแจงขอเสนอเหลานี้
เปนลายลักษณอักษรแตอยางใด
 การที่พุทธบริษัทชาวไทยไดรวมแรงรวมใจ
กันตอตานการจัดการประชุมอยางจริงจังในครั้ง
นั้น ทําใหการจัดการประชุมจําตองลมเลิกไป 
แตผู จัดการประชุมก็หาไดยอมแพง ายๆ ไม 
ยังพยายามที่จะรื้อฟนจัดการประชุมขึ้นใหมอีก 
คราวน้ีไดไปจัดที่สิทธัตถะนคร (Siddhartha 
Nagar) ใกลๆ กับลุมพินี สถานที่ประสูติของ
พระผูมพีระภาคเจาในประเทศเนปาล ในระหวาง
วันที ่๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยไดพยายาม
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ท่ีจะเชือ้เชญิองคกรพทุธศาสนาจากทีต่างๆ ใหไป
รวมประชมุดวยเชนเคย แตกไ็มมอีงคกรชาวพทุธ
ท่ีแทจริงใหความรวมมือ นอกจากองคกรพุทธ
อุปโลกน
 ทานอาจารย สัตยา นารยัน โกเอ็นกา 
วปิสสนาจารยผูมชีือ่เสยีงของอนิเดยี กเ็ปนผูหนึง่
ท่ีนาย บ.ีเค. โมดิ พยายามทกุวิถทีางทีจ่ะเช้ือเชิญ
ใหไปรวมการประชุมมาโดยตลอด นับต้ังแต
การจัดประชุมครั้งแรกที่สารนาถ เมืองพาราณสี 
ทานอาจารยโกเอ็นกาผู นี้เปนชาวอินเดียที่ถือ
กําเนิดในประเทศพมา และไดมีโอกาสฝกปฏิบัติ
วิป สสนากรรมฐานกับทานอาจารยอูบาข่ิน 
วิปสสนาจารยชาวพมาจนเกิดศรัทธาแรงกลา
ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองค จงึไดบากบัน่
ศึกษาทั้งดานปริยัติและปฏิบัติจนแตกฉานลึกซ้ึง 
ถึงกับทานอาจารยอูบาขิ่นไดแตงตั้งใหทานเปน
อาจารยสอนวิปสสนา โดยมุงหวังที่จะใหทาน
เปนผูนําพระพุทธศาสนากลับไปลงหลักปกฐาน
ในประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทานก็ไดปฏิบัติ
ตามปณธิานของอาจารยของทาน ดวยการเผยแผ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในประเทศอินเดีย 
จนทําใหพระพุทธศาสนากลับเปนที่รู จักอยาง
แพรหลายขึ้นในปจจุบัน ผูปฏิบัติชาวอินเดีย โดย
เฉพาะพวกที่ไดรับการศึกษาสมัยใหม ไดพบวา
พระพุทธศาสนามีคําสอนอันมีเหตุผลพิสูจนได 
และใหผลทันทีโดยมิพักตองรอไปถึงชาติหนา
ดวยผลของการปฏิบัติที่ผูปฏิบัติไดรับโดยลําดับ 
ทําใหสามารถชําระจิตใหบริสุทธิ์สะอาดและได
พบกับสันติสุขที่แทจริง ตางก็พากันบอกตอๆ 
กนัไป  การปฏบัิติวปิสสนากรรมฐานจงึแพรหลาย
ไปพรอมๆ กับความรูความเขาใจในพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา

 ดวยเหตุดังกลาว กลุมผูนําชาวฮินดูที่เปน
ตัวตั้งตัวตีในการจัดการประชุม จึงพยายามทุก
วิถีทางที่จะใหทานรับคําเชิญ ยอมเขารวมการ
ประชุม เพื่อผลในการโฆษณาชวนเชื่อวา พวกตน
ไดรับความสนับสนุนและการยอมรับจากฝาย
ชาวพทุธ แตทกุครัง้ทีไ่ดรบัการเช้ือเชญิ ทานอาจารย 
โกเอ็นกาจะปฏิเสธที่จะเขาไปเก่ียวของ ดวยแล
เห็นความไมจริงใจของกลุ มชาวฮินดูเหลาน้ัน 
ซ่ึงทานก็มิไดลังเลที่จะแจงใหกลุ มฮินดูทราบ
อยางตรงไปตรงมา พรอมกับเรียกรองใหแกไข
ความเขาใจที่ผิดพลาดและยุติการดําเนินการที่
ไมสุจริตเสีย แตก็ไมไดรับการนําพา
 จวบจนเมื่อการประชุมครั้งที่ ๒ ประสบกับ
ความลมเหลวในประเทศไทย กลุมฮินดูเหลาน้ี
จึงเตรียมการจัดประชุมอีกคร้ังหน่ึงที่ลุมพินี 
ผูจัดการประชุมไดพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะเชิญ
ทานใหเขารวมการประชุมดวย ทานเห็นเปน
โอกาสอันดีที่จะไดประกาศความจริงใหชาวโลก
ไดรับรู พรอมๆ กับดึงประชาชนใหหันกลับมา
มคีวามเขาใจในแกนแทของพระพทุธศาสนาอยาง
ถูกตอง ทานจึงสงสารไปชี้แจงใหผูจัดการประชุม
เขาใจวา เจตนาที่ไมสุจริตและทาทีของผูนําชาว
ฮินดูที่มุ งหมายจะครอบงําชาวพุทธ และการ
บดิเบอืนขอเทจ็จรงิ เพือ่หวังกลนืพระพทุธศาสนา
ในประเทศเพือ่นบานน้ันเอง ทีท่าํใหเกดิปฏกิริยิา
ตอตาน และเปนเหตุใหการประชุมลมเหลว 
นอกจากนี้ ทานยังไดเรียกรองใหผูนําสูงสุดของ
ศาสนาฮินดู คือ ศังกราจารยยุคปจจุบันออกมา
ประกาศยอมรับความผิดพลาดในอดีต ที่ไดมี
การเจาะจงโจมตทีาํลายลางพระพทุธศาสนา และ
โฆษณาชวนเชือ่วาพระพทุธเจาคอือวตารปางหน่ึง
ของพระวิษณุและสอนธรรมเพื่อใหคนหลงผิด



๖๖ ๗๙

 ในที่สุด ศังกราจารย แห  งสํ านักกาญจี 
กัมมโกฏิ ปฐ ซึ่งเปนหนึ่งในตําแหนงศังกราจารย
ทัง้หมดสีต่าํแหนง ไดมาพบทานอาจารยโกเอน็กา 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ณ สํานักงาน
มหาโพธิสมาคมท่ีสารนาถ การพบปะครั้ ง
ประวัติศาสตรนี้ใชเวลา ๒ ช่ัวโมงเต็ม (๑๓.๐๐  
– ๑๕.๐๐ น.) และไดออกแถลงการณรวมกัน
ในวนันัน้ โดยศงักราจารยผูนีย้อมรบัวา การกลาว
รายปายสีพระพุทธเจาในคัมภีรฮินดูตางๆ นั้น
เปนความไมถูกตอง และไมควรที่จะเผยแพร
อีกตอไป รวมทั้งไดยอมรับวา การแบงระบบชั้น
วรรณะตามลัทธิฮินดูนั้น เปนความไมถูกตองอีก
เชนกัน
 ทานอาจารยโกเอ็นกาไดกลาววา ทานมิได
ตองการทีจ่ะกอใหเกดิความขดัแยงในหมูชาวฮนิดู
กบัชาวพทุธแตอยางใด ทานเพยีงตองการทีจ่ะให
ท้ังสองฝายไดเขาใจวา การโฆษณาชวนเช่ือวา 
พระพุทธเจาคือพระนารายณอวตารมานั้นเปน
เรื่องที่ไมถูกตอง และการที่ชาวฮินดูสวนใหญ
กลาวเชนนั้น ก็เนื่องจากความรูเทาไมถึงการณ 
หาไดเกิดจากเจตนารายแตอยางใดไม หากคน
เหลานั้นไดรับคําอธิบายที่ถูกตองดวยทาทีที่
เมตตามีความหวังดีตอกัน และดวยความอดกลั้น
ไมไปชวนทะเลาะแลว ชาวฮินดูเหลานั้นก็จะ
ยอมรับความจริงได  ท านยังได กล าวอีกว า 
เปนเรื่องนายินดีที่ผูนําสําคัญๆ ชาวฮินดูไดมีทาที
ท่ีโอนออนในการแสวงหาไมตรีกับชาวพุทธ ซึ่ง
ทานหวงัวาทัง้สองฝายจะมคีวามสมัพนัธทีดี่ตอกนั
สืบตอไป แมทานจะรูดีวาการลบลางความเขาใจ
ผิดๆ ของชาวฮินดูที่มีตอพระบรมศาสดาจะเปน
เรื่องที่ยากลําบาก และยังจะตองใชเวลาอีก
ยาวนานมากก็ตาม แตอยางนอยที่สุดทานก็เช่ือ
วา ความพยายามครั้งนี้บังเกิดผลที่ดี 

 หนังสือเลมนอยน้ีจึงเปนเอกสารที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาที่สําคัญยิ่ง
ฉบับหนึ่ง เพราะเปนบันทึกความพยายามในการ
ที่จะแกคําสอนที่บิดเบือนในคัมภีรฮินดู อันเปน
เหตุใหพระพุทธศาสนาตองลมสลายไปจาก
ประเทศอินเดีย และทําใหเกิดความเชื่ออยาง
ผิดๆ ในหมูชาวอินเดียมาเปนเวลารวมพันป
 ผู  เรียบเรียงขอขอบคุณมูลนิ ธิส ง เสริม
วปิสสนากรรมฐานในพระสงัฆราชปูถมัภ ท่ีเลง็เหน็ 
ความสาํคัญของบนัทกึเหตกุารณนี ้และไดจดัพมิพ
ขึน้เปนรูปเลมเพือ่ใหเปนหลกัฐานทางประวัติศาสตร 
พระพุทธศาสนาตอไป
 การเรยีบเรยีงหนังสอืน้ีไดรบัความชวยเหลอื
รวมมอืจากหลายทาน คณุกนกวรรณ สวุรรณเศรษฐ 
และคุณสุธิรา แสงเจริญตระกูลไดทําหนาที่แปล
เอกสารเบื้องตนให ซึ่งทําใหงานของผูเรียบเรียง
สะดวกขึ้นมาก ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา 
แหงศูนยสันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 



๖๖๘๐

ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานชวยแปล
ขอความภาษาสันสกฤตจากคัมภีรปุราณะตางๆ 
ท่ีทานอาจารยโกเอ็นกาหยิบยกขึ้นมาอางอิง ซึ่ง
จะทําใหชาวพุทธไทยที่ไมทราบเรื่องชัดเจนได
เขาใจถึงเจตนาที่แทจริงของผูเขียนคัมภีร ไมใช
ไดยินวา ฮินดูนับถือพระพุทธเจาวาเปนพระ
นารายณอวตารปางหนึง่ กเ็ขาใจเอาวาเขายกยอง
พระพุทธเจาใหเปนเทพเจาของเขา นอกจากนี้
ผูเรยีบเรยีงยงัไดรับความเมตตาจากพระกันตสีโล
แหงวัดบวรนิเวศวิหาร ชวยอานตนฉบับทั้งหมด 

ทั้งพากยภาษาไทยและอังกฤษ และใหคําแนะนํา
ที่มีคาเพื่อใหหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
    ผูเรยีบเรยีงขอขอบคุณและกราบขอบพระคณุ
ทานที่ไดกลาวขางตน ซึ่งมีสวนสําคัญทําให
หนังสือสําเร็จลงได หวังวาทานผู สนใจศึกษา
ประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนาจะไดรับประโยชน
จากหนังสือเลมนี้ตามสมควร

สุทธี ชโยดม ผูเรียบเรียง
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓



๖๖ ๘๑

แถลงการณรวมของ
ทานชคัทคุรุ ศังกราจารย ศรีชเยนทระ สวัสติจี  แหงสํานักกาญจี กัมมโกฏิ ปฐ

และวิปสสนาจารย  สัตยา นารยัน โกเอ็นกา
ณ สํานักงานมหาโพธิสมาคม, สารนาถ พาราณสี  เวลา ๑๕.๓๐ น. 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

 แถลงการณรวมฉบับน้ีเกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดมีการพูดคุยกันฉันมิตรระหวางทานชคัทคุรุ 
ศังกราจารย ศรีชเยนทระ สวัสติจี แหงสํานักกาญจี กัมมโกฏิ ปฐ กับวิปสสนาจารย คุรุจี ศรีสัตยา
นารยัน โกเอ็นกา
 ทั้งสองเห็นพองกันและต้ังความปรารถนาวา ประเพณีเกาแกทั้งสอง (คือพระเวทและ
สมณะ) จะไดมีสัมพันธไมตรีอันดีตอกันและมีความปรองดองกัน หากจะมีความเขาใจผิดอันใด
เกิดขึ้นเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเพณีทั้งสองในหมูประเทศเพื่อนบาน ก็ควรจะทําการ
ชําระสะสางใหกระจางโดยเร็ว

ขอที่เห็นพองตองกันมีดังนี้
๑. วรรณคดี (ในอินเดีย) ที่แตงขึ้นในอดีตบางเลมจะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม ไดประกาศวา

พระพุทธเจาเปนอวตารหนึ่งของพระวิษณุ พรอมทั้งปายสีพระองคตางๆ นานา ซึ่งไดสรางความ
ขุนเคืองใหแกประเทศเพื่อนบานเปนอันมาก เพื่อเปนการสรางสัมพันธไมตรี เราทั้งสองมีความเห็น
วาสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีตที่ผานมา (ไมสามารถที่จะไปแกไขอะไรได) ก็ควรที่จะลืมเลือนเสีย และ
จะตองไมโฆษณาเผยแพรความเชื่อนั้นอีก

๒. ประเทศเพื่อนบานมีความเขาใจผิดวา สมาคมฮินดูแหงประเทศอินเดีย กําลังจัดประชุม
เพือ่แสดงตนวามอิีทธพิลเหนอืพุทธศาสนกิชน เพือ่แกความเขาใจผดิดงักลาว เราขอประกาศวา ทัง้
พระเวทและสมณะเปนประเพณีเกาแกของอินเดีย ตางก็มีเกียรติภูมิของตน การที่ฝายใดฝายหนึ่ง
พยายามแสดงตนวาสูงกวาอีกฝาย รังแตจะกอใหเกิดความเกลียดชังและมุงรายตอกัน ฉะนั้น เรื่อง
เชนนี้จึงไมควรเกิดขึ้นอีกในภายภาคหนา โดยประเพณีทั้งสองนี้ ควรที่จะไดรับความเคารพนับถือ
อยางเทาเทียมกัน

๓. คนทุกคนไมวาผูใดก็ตาม จะมีสถานภาพอันสูงสงในสังคมได ก็เพราะเปนผูทําความดี 
คนที่มีสถานภาพอันตํ่าตอยในสังคม คือคนที่ประกอบกรรมชั่ว ฉะนั้น ผูที่ประกอบกรรมดี และได
พากเพียรขจัดกิเลส เชน ราคะ โทสะ ความถือดี อวิชชา ความโลภ ความริษยา และอัตตาของตน 
จึงถือวาเปนผูมีสถานภาพสูงในสังคม และมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูอยางสงบสุข 
     เราทั้งสองเห็นพองตองกันในสามประเด็นขางตนนี้ และขอตั้งความปรารถนา ขอใหผูที่นับถือ
ลัทธิศาสนาตางๆ ทุกคนในอินเดีย เปนมิตรตอกัน และขอใหประเทศเพื่อนบาน จงมีสัมพันธไมตรี
อันดีตออินเดียดวยเชนกัน



 ๒. ศังกราจารย เปนตําแหนงผูนําทางศาสนาฮินดู ในปจจุบัน 

ตําแหนงศังกราจารย มีสี่สํานักใหญตั้งอยูในสี่ทิศของอินเดีย ซึ่งเชื่อ

กันวาศังกราจารยคนแรกไปตั้งไว ไดแก ชโยติมัฐ อยู ณ พัทรินาถ 

ทางตอนเหนือของอินเดีย ศฤงเคริมัฐ ในแควน กรรณาฏกะ 

ทางตอนใต กาลิกามฐั ทีเ่มอืง ทวารกา ทางตะวนัตก และ โควรธนะมฐั 

ที่เมืองปุรี ทางตะวันออก

 ทานสวามีชเยนทระ เปน “ศังกราจารย” องคที่ ๖๙ แหง “มัฐ” 

หรอื อารามแหงกัมมโกฏิ ปฐ ในเมืองกาญจปีรุมั ครขูองทานมชีือ่เสยีง

โดงดังมาก คือทานศังกราจารยองคที่ ๖๘ จันทรเศขรมหาสวามี ซึ่งชาวบานเรียกกันวา “มหาเปริยาวาร” แปลวา

ผูเปนที่รักยิ่ง ทานใชชีวิตเรียบงาย ถือธุดงคเกือบจะตลอดชีวิต และเช่ือกันวาทานเปน “ชีวันมุกติ” หรือผูหลุดพน

ในขณะที่มีชีวิตอยู ทานเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวัย ๘๒ ป

ขอมูลจาก คมกฤช อุยเต็กเคง : “ศังกราจารย” คือใคร? ตัวรายของพุทธศาสนาหรือยอดนักปรัชญาฮินดู? 

https://www.matichonweekly.com/column/article_89711

 ๓. อาจารยสุทธี  ชโยดม   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุน 

๒๘ ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดศกึษาตอในระดับปรญิญาโทที ่University of Pittsburgh ในสาขาหองสมุดและวิทยาการ

สารสนเทศ (Master of Library and Information Science) สหรัฐอเมริกา  ทํางานในองคการระหวางประเทศ UN 

ESCAP จึงไดเห็นความหลากหลายของชีวิตในประเทศดอยพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้น เมื่อไดเขาปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานในสายของทานอูบาขิ่น ที่สอนโดยทานอาจารยโกเอ็นกา ในเดือนมีนาคม ๒๕๓๑ และตอมาได

ทําหนาที่ลาม แปลคําสอนและธรรมบรรยายในหลักสูตรตางๆ ของทานอาจารยโกเอ็นกา 

 อ.สุทธ ีชโยดม เปนผูรเิริม่กอตัง้มลูนธิสิงเสรมิวปิสสนากรรมฐาน เพือ่การเผยแผการปฏบิตัธิรรมในป ๒๕๓๔ และ

ไดรับพระเมตตาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับไวเปนมูลนิธิในพระ

สังฆราชูปถัมภเมื่อป ๒๕๓๗  รวมทั้งรวบรวมแรงจากผูศรัทธาสรางศูนยปฏิบัติธรรมในแนวทางทานโกเอ็นกาเปนแหง

แรกคือ ศูนยปฏิบัติธรรม “ธรรมกมลา” ที่จังหวัดปราจีนบุรี ตอมาจึงมีศูนยปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นจนถึง ๑๑ ศูนย ณ ป 

๒๕๖๕ 

 อ.สุทธี ไดรับแตงตั้งจากทานอาจารยโกเอ็นกา ใหเปนผูดูแลการเผยแผธรรมะในประเทศไทย และบางประเทศ

ในเอเชีย จนถึงป ๒๕๕๕ ไดขอลาออกจากตําแหนง  ดวยปญหาสุขภาพทั้งของตนเองและคูสมรส แตยังคงใหความ

ชวยเหลือแนะนําการดําเนินงานในประเทศไทยตามกําลังความสามารถมาโดยตลอด

ขอมูลจาก อักษรจรัสรุน 28 

https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/100years/DetailArts.php?id=246&group=28

หมายเหตุ

 ๑. บทความนี้ คัดลอกมาจากหนังสือ การตอตานการทําลายพระพุทธศาสนา เรื่องที่ชาวพุทธทุกคนควรรู โดย 

ทานอาจารยโกเอ็นกา สามารถโหลดอานเนื้อหาทั้งเลมไดที่ https://www.thaidhamma.net/images/stories/

EBookPDF/Book%20of%20Anti%20destroy%20Buddhism.pdf

๖๖๘๒



สิ�งแวดลอ้ม

โซลาร์รูฟทอ็ป 
สูว้กิฤตพลงังาน ตา้นโลกร้อน 

พนัธุร์พ ีนพรมัภา 

 ทามกลางความวิตกเกี่ยวกับปญหาโลกรอน 
รฐับาลหลายประเทศทัว่โลก (รวมทัง้ประเทศไทย) 
ไดพรอมใจกันต้ังเปาที่จะลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกอยางเรงดวน โดยเปลี่ยนจากการ
ใชพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลมาเปนพลังงาน
หมุนเวียนแทน๑

 นอกจากนั้น ตนทุนพลังงานที่พุงสูงขึ้นจาก
พษิสงครามรสัเซยี - ยเูครนในชวงทีผ่านมา กเ็ปน
อีกหนึ่งแรงกระตุนสําคัญที่ทําใหหลายประเทศ
เรงพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ชนิดตางๆ เพื่อประหยัดตนทุนและลดภาระ
การนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
 หนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่มีบทบาทสําคัญ
ในการทดแทนพลังงานฟอสซิลคือพลังงานจาก
แสงอาทิตย (Solar Energy) เนื่องจากระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power 

System) มคีวามปลอดภยั หาทีต่ดิตัง้ไดงาย ดแูล
รักษางาย ไมมีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว ไมตองคอย
เติมเชื้อเพลิงหรือสารเคมี จึงมีอายุการใชงานที่
ยืนยาว (ประมาณ ๒๕ ป หรือมากกวา) และใน
ปจจุบันยังมีตนทุนที่ตํ่ากวาการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานชนิดอื่นๆ อีกดวย  นอกจากนั้น ระบบ 
โซลารยังสามารถติดตั้งไดทั้งแบบที่เปนระบบ
ขนาดใหญที่จายไฟใหกับคนทั้งเมือง (Solar 
Farm) หรือขนาดเล็กที่ติดบนหลังคาบานเรือน 
สถานประกอบการ หรอืโรงงาน (Solar Rooftop) 
เพื่อจายไฟเฉพาะในอาคารก็ได
 สําหรับประเทศไทย กระแสความใสใจดาน
สิ่งแวดลอม ประกอบกับราคาคาไฟที่ทยอย
ปรับขึ้นอยางตอเนื่อง ผูคนจํานวนมากไดหันมา
สนใจการติดตั้งระบบโซลาร เพื่อผลิตไฟฟา
ใชเอง (Self-consumption) ในบานอยูอาศัย
หรือสถานประกอบการเพื่อลดตนทุนคาไฟฟา 
โดยสวนใหญมักเปนแบบที่ ติดต้ังบนหลังคา 
(Solar Rooftop) เพราะมีตนทุนโครงสรางนอย

๑ อางอิงมติการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26) 
ณ เมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด ปลายป พ.ศ. ๒๕๖๔



กวาอีกทัง้ยงัเปนการนาํพืน้ทีว่างเปลามาใชใหเกิด
ประโยชนอีกดวย 
 ประเทศญี่ปุนและเยอรมนีคือตัวอยางของ
ประเทศที่นําหนาบานเราไปไกลในดานการ
พัฒนาโซลารภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ทั้ง
สองประเทศมีสัดสวนของประชากรติดตั้งระบบ
โซลารบนหลงัคาบานและสถานประกอบการมาก
ทีสุ่ดในโลก โดยปจจบุนัในญีปุ่นมบีานอยูอาศยัตดิ
โซลารบนหลังคาถึงประมาณรอยละ ๑๐ และใน
ประเทศเยอรมนี ก็มีบางรัฐที่เริ่มออกกฎหมาย
บังคับใหอาคารและบานเรือนทุกหลังที่สรางขึ้น
ใหมจะตองติดตั้งโซลารบนหลังคา

การทํางานของระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 

(Solar Rooftop System)

 ระบบ Solar Rooftop ท่ีเปนทีน่ยิมสวนใหญ 
เปนระบบท่ีเชื่อมตอกับโครงขายของการไฟฟา 

(Grid-tie หรอื On-grid System) แบบไมมรีะบบ
เก็บกักพลังงานหรือแบตเตอรี่ ซ่ึงหมายความวา
ผู ใชไฟจะยังรับไฟจากการไฟฟาเปนหลักและ
ทดแทนดวยไฟฟาจากระบบโซลารเทาที่ระบบ
โซลารจะสามารถผลติได โดยจะมากหรือนอยขึน้
อยูกับความแรงของแสงแดด ณ ชวงเวลาน้ันๆ ซึง่
แปรผันตามชวงเวลาในแตละวันและฤดูกาล 
 ไฟฟาทีผ่ลติจากแผงโซลารเซลลจะถูกแปลง
จากกระแสตรง (DC) ใหกลายเปนกระแสสลับ 
(AC) ดวยเคร่ืองแปลงไฟ หรืออินเวอรเตอร 
(Inverter) และไหลปนกับไฟจากการไฟฟาผาน
ตูไฟและจายเขาไปยังจุดตางๆ ในอาคาร

คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับ
การติดตั้งระบบโซลารบนหลังคา 

๑. การติดตั้งระบบโซลารเหมาะกับการใชงาน
ลักษณะใด
 การติดตั้งระบบโซลารนั้นเหมาะกับอาคาร
ที่ไมโดนเงาบังจากตนไมใหญหรือสิ่งปลูกสราง
อื่น และมีการใชไฟตอเนื่องเวลากลางวัน ถาเปน
บานพักอาศัยก็ตองเปนบานที่มีคนอยูตอนกลาง
วันทุกวันและเปดเครื่องปรับอากาศตอเนื่องโดย
เฉพาะชวงเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ซึง่เปนชวงทีร่ะบบโซลารมกัผลิตไฟฟาไดมากทีส่ดุ 
ยกตัวอยางเชนบานที่มีผูสูงอายุ หรือโฮมออฟฟศ 
(Home Office)
๒. ควรติดตั้งโซลารขนาดเทาไหร ใชเงินลงทุน
เทาไหร และจะคืนทุนในกี่ป
 ขนาดการติดตั้ง (กิโลวัตต) และเงินลงทุน
ขึน้อยูกบัปรมิาณความตองการใชไฟฟาชวงกลาง
วนัและปจจัยหนางานอ่ืนๆ โดยสามารถสรปุพอให
เห็นภาพคราวๆ ไดดังนี้*  

[ภาพจาก WHA Utilities & Power PLC]

๖๖๘๔



ขอมูลขางตนเปนเพียงประมาณการเบื้องตน 
ในความเปนจริงแลว คาไฟฟาที่ประหยัดได
จากการตดิตัง้ระบบโซลาร และระยะคนืทนุจะแตกตาง
กันในแตละกรณีขึ้นอยูกับหลากหลายปจจัย เชน 

๔. ถาใชไฟโซลารไมหมด สามารถขายกลับ
ใหการไฟฟาไดหรือไม 

ได สําหรับผู ใชไฟประเภทบานอยู อาศัย 
ที่ติดตั้งโซลารขนาดไมเกิน ๑๐ กิโลวัตต สามารถ
ขายไฟโซลารสวนเกินกลับใหการไฟฟาไดภายใต
นโยบายโซลารภาคประชาชนของภาครฐั แตขาย
ไดในราคาเพียงหนวยละ ๒.๒๐ บาท (ซึ่งตํ่ากวา
ราคาคาไฟสงูสดุทีก่ารไฟฟาขายใหผูใชไฟปจจุบนั
ที่ ๔.๔๒ บาทตอหนวย) ท้ังน้ี ถาเปรียบเทียบ
กับประเทศญี่ปุน และประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศที่รัฐบาลมีการสนับสนุนใหประชาชน
ใชพลังงานโซลารอยางจริงจัง ผูที่ใชไฟจากระบบ
โซลารไมหมด สามารถขายไฟสวนเกินใหการ
ไฟฟาหรือตลาดไฟฟาในประเทศนั้นๆ ดวยราคา
ที่สูง ทําใหการลงทุนคุมคา มีผลทําใหมีผูติดตั้ง
โซลารบนหลังคาบานและอาคารธุรกิจมากกวา
ในไทยหลายเทา 
๕. ควรติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน หรือ
แบตเตอรี่เพื่อใชกับโซลารหรือไม

ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy 
Storage System) เปนการนําไฟสวนเกินที่โซลาร
ผลิตไดในชวงกลางวันมาใชในชวงที่แสงแดด
ออนแรงลง จึงชวยเพิ่มจํานวนชั่วโมงในการใชไฟ
จากโซลารในแตละวันได โดยจะเพิม่ไดก่ีช่ัวโมงขึน้
อยูกับกําลังผลิตของโซลารที่ติดตั้งไวเกิน (หนวย
เปนกิโลวัตต) และขนาดความจุของแบตเตอรี่ 

๓. ไฟจากโซลารที่ผลิตได สามารถทดแทนไฟ
จากการไฟฟาไดในสัดสวนรอยละเทาไหร

ถาใชไฟทัง้กลางวันและกลางคืนเทากนั อาจ
ทดแทนไดประมาณรอยละ ๑๕-๒๐ แตถาใชไฟ
แคกลางวันอาจทดแทนไดถึงรอยละ ๔๐-๕๐ 

ปจจัยที่กระทบตอ
ความคุมทุน

คุมมากกวา คุมนอยกวา

ลักษณะการใชไฟ ใชไฟตอเนื่อง ทุกวัน ใชไฟไมตอเนื่อง 
และไมใชทุกวัน

ขนาดการติดตั้ง ขนาดใหญ ขนาดเล็ก

การเปลีย่นแปลงของ
อตัราคาไฟการไฟฟา

คาไฟแพงขึ้น คาไฟถูกลง

ทศิ และความลาดชัน
ของหลังคา

หันทางทิศใต และ
มีความ ลาดชัน

ที่เหมาะสม

หันทิศอื่น และ
มีความลาด ชันมาก

หรือนอยเกินไป

สภาพหลังคา และ
สภาพหนางานอื่นๆ 
(ผลกระทบตอ
ตนทุนการติดตั้ง)

สภาพดี และไมมี
ความ ซับซอน

ตองดัดแปลง 
ซอมแซม หรือ
มีความซับซอน

๖๖ ๘๕



(หนวยเปนกิโลวัตตชั่วโมง) แตทั้งนี้ระบบกักเก็บ
พลังงานดวยแบตเตอรี่ดังกลาวยังมีตนทุนที่สูง
มากในปจจุบันทําใหระยะคืนทุนยืดออกไปอยาง
มีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับการลงทุนติดตั้งโซลาร
เพียงอยางเดียว ถึงแมการลงทุนในระบบกักเก็บ
พลังงานจะตอบโจทยเรื่องการชวยลดกาซเรือน
กระจก โดยชวยใหสามารถใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวยีนไดมากขึน้ แตวายงัไมตอบโจทยในเรือ่ง
ของความคุมทุน โดยถาจะมีขอยกเวนก็เฉพาะ
ในกรณีของบางประเทศ เชน ออสเตรเลียหรือ
เยอรมนี ที่รัฐบาลมีมาตรการออกเงินสนับสนุน 
(Subsidy) ใหกับผู ใชไฟที่ลงทุนติดตั้งหนวย
กักเก็บพลังงานทําใหการลงทุนคุมคาขึ้นได 

ประโยชนดานสิ่งแวดลอมของระบบโซลาร

 ประเทศไทยทั้งประเทศในปจจุบันปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๒๕๐ ลานตันตอป เฉลี่ยเทากับประมาณ 
๑๒ ตันตอครัวเรือนตอป
 การติดตัง้ระบบโซลารขนาด ๕ กโิลวตัต มผีล
ในการชวยลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนได-
ออกไซดทีเ่กดิจากการผลิตไฟฟาปกติไดประมาณ 
๔ ตันตอป ซึ่งเทากับ ๑ ใน ๓ ของปริมาณ
คารบอนไดออกไซดเฉลี่ยที่ปลอยตอครัวเรือน 
และเทียบเทากับปริมาณการปลูกตนไมใหญ
ประมาณ ๒๕๐ ตน 

ดังนั้น การติดตั้งระบบโซลารเพื่อผลิตไฟใชใน
บานหรอืสถานทีทํ่าการ หากเปนทีน่ยิมแพรหลาย

ทั่วทั้งประเทศ ก็จะเปนแนวทางสําคัญในการ
ชวยใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางเรงดวน ตาม
ที่กลาวตอนตน
 แตนอกจากภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจแลว 
ยงัมภีาคอตุสาหกรรม ทีส่ามารถไดประโยชนจาก
การติดตั้งระบบโซลาร และชวยลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดอยางชัดเจนเพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมมักมีความตองการใชไฟฟาสูง และ
สวนใหญมีพื้นที่หลังคากวางขวางสามารถติดตั้ง
ระบบโซลารขนาดใหญได สามารถลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดไดเทียบเทากับบานอยูอาศัย
นับรอยนับพันหลัง และมีตนทุนการติดตั้งตอ
หนวยที่ถูกกวามาก จึงมีแนวโนมที่จะคืนทุนได
ภายในเวลาสั้นกวา เชน ๔-๕ ป 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การใชพลังงานจากแสง
อาทิตย นอกจากจะชวยลดตนทุนคาไฟในยาม
ที่เชื้อเพลิงมีราคาแพงแลว ยังเปนชองทางหน่ึง 
ที่คนธรรมดาทั่วไป ตลอดจนธุรกิจขนาดใหญ 
สามารถมีบทบาทในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม 
และแกป ญหาโลกรอนที่ เป นภัยใกลตัวของ
มนุษยชาติไดอีกดวย 

โครงการโซลารบนหลังคาขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ณ 
โรงงานปริ๊งซเฉิงชาน จ.ชลบุรี กําลังผลิต ๒๐ เมกะวัตต 
(๒ หมื่นกิโลวัตต) ติดตั้งบนพื้นที่หลังคา ๒๒๙,๐๐๐ ตร.ม. ชวย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัน
ตอป หรือเทียบเทากับการปลูกตนไม ๑ ลานตน

๖๖๘๖



วันวิสาขบูชา เปนวันมหามงคลสําหรับชาว
พุทธ เพราะชวนใหระลึกถึงเหตุการณสําคัญ
ของพระพุทธเจา ไดแกการประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพาน 
 พระพุทธองคประสูติใตตนไม ตรัสรูใตตนไม 
และปรินิพพานใตตนไม ไมใชเปนเรื่องบังเอิญที่
เหตุการณดังกลาว มีตนไมเปนองคประกอบสําคัญ 
เพราะตนไมใหรมเงาที่รมเย็น และใหความสงบ
สงัดเกือ้กลูตอกายและใจ  สาเหตทุีพ่ระองคตดัสนิ
พระทัยบําเพ็ญเพียรที่อุรุเวลาเสนานิคมก็เพราะ
ทรงเห็นวา “ภมูสิถานถิ�นนี� เป็นที�รมณย์ีหนอ มี

ไพรสณฑร่์มรื�น น่าชื�นบาน ทั�งมแีม่นํ�าไหลผ่าน 

นํ�าใส เยน็ชื�นใจ”  ใชแตเทานั้นพระองคยังทรง
เลือกประทับใตตนไมเพื่อทําความเพียร จนตรัสรู
พระสัมมาสัมโพธิญาณ
 นาสังเกตวาพระพุทธเจา ๒๗ พระองค
กอนหนานั้น ลวนเลือกโคนไมเปนที่ประทับ
ทําความเพยีรจนตรสัรู อกีทัง้ยงัมกีารพยากรณวา 
พระพทุธเจาในอนาคต คอืพระศรอีรยิเมตไตรย ก็
จะตรสัรูใตตนไมเชนกัน อนัเรยีกช่ือวา ต้นกากะทงิ

จึงกลาวไดวา ตนไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ตรัสรูของพระพุทธเจาทุกพระองค ดังนั้น จึงมีความ
สําคัญอยางยิ่งตอพระพุทธศาสนาและชาวพุทธ
 วันวิสาขบูชานอกจากเปนวันที่เรารําลึกถึง
พระคณุของพระพทุธเจาแลว ยงัเปนวนัทีเ่ราควร
รําลึกถึงความสําคัญของตนไมดวย ควบคูไปกับ
การทําบุญดวยการบําเพ็ญทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนาแลว เราควรชวยกันปลูกตนไมทั้ง
ในวัด และสถานที่สาธารณะ รักษาและบํารุง
สถานที่ตางๆ ใหเปนถิ่นรมณีย สมกับที่สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) กลาวไววา “ถิ่น
รมณียเปนที่ตั้งตนของพระพุทธศาสนา”
 วันอันเปนมงคลดังกลาว ชาวพุทธเรามี
ธรรมเนียมที่ปฏิบัติเปนประจําทุกป คือ การ
เวียนเทียน ดังนั้น จึงนาที่จะนําตนไมมารวม
ในการเวียนเทียนดวย นอกจากเปนการบูชาคุณ
ของพระพทุธองคแลว ยงัเปนการระลกึถงึบญุคณุ
ของตนไมไปดวยกัน 
 ตนกลาที่นํามาเวียนเทียน เมื่อเสร็จพิธีแลว
อาจมอบใหกับทางวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขยาย

โดยมลูนธิปิลกูตน้ไม ้ปลกูธรรมะ

ชวนปลกูตน้ไม ้

มูลนิธิ

วสิาขบชูา ๒๕๖๕



ถิ่นรมณียใหแผกวาง เกิดความรมรื่นสมกับเปน
อาราม หรอืไมก็นาํไปปลกูในทีด่นิของตนเพือ่เปน
สิริมงคล

วันวิสาขบูชาปี ๒๕๖๕ นี�  มูลนิธปิลูกต้นไม้ 

ปลูกธรรมะ (มตธ.) จึงใคร่ขอเชิญพุทธศาสนิกชน 

ร่วมกันเวียนเทียนด้วยต้นไม้ พร้อมกับการ

ส่งเสริมให้ประชาชนทาํบุญด้วยการปลูกต้นไม้ 

ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื�อเป็นการบูชา

คุณพระพุทธเจ้า 

 กลาไมท่ีจะนํามาเวียนเทียน ผูมีจิตศรัทธา
นอกจากนํามาเองแลว อาจจัดเตรียมมาถวายวัด
อีกจํานวนหนึ่งเพื่อมอบแกสาธุชนที่จะมารวม
เวียนเทียน เพื่อชวยกันสงเสริมใหเกิดประเพณี
นิยมที่ปฏิบัติกันอยางตอเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ไมจําเพาะวันวิสาขบูชา แตยัง
รวมถึงวันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันอัฏฐมีบูชา 
และวันออกพรรษา ที่มีการเวียนเทียนในบาง
ทองถิ่นดวย
 อนึง่ ในกรณทีีมี่ผูถวายกลาไมทีใ่ชในพธิเีวยีน
เทียนแลวแกวดั จาํนวนมากเกนิกวาทีวั่ดจะนาํไป
ปลูกได ทางองคกรเครือขายของมูลนิธิฯ ยินดีจะ
รับบริจาคตอจากทางวัด เพื่อนําไปปลูกในพ้ืนที่

อ่ืนๆ ที่สามารถติดตามดูแลใหเติบใหญได เพื่อ
ขยายพ้ืนท่ีสีเขียว เติมความอุดมสมบูรณใหแก
ธรรมชาต ิและสรางความสดชืน่รืน่รมยใหแกผูคน
และสรรพสัตว 
  การเวยีนเทยีนดวยตนไม เปนการทาํบญุ
ที่มีอานิสงสมากมายหลายประการ นอกจาก
เปนการบูชาคุณของพระพุทธเจา และระลึกถึง
บุญคุณของตนไมแลว ยังเปนการสงเสริมใหเกิด
ความรมรื่นในวัด สมกับเปนถิ่นรมณีย อีกทั้งยัง
เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซ่ึงเปนสิ่งที่โลกกําลัง
ตองการเปนอยางยิง่  ผลพลอยไดอีกประการหนึง่ 
คือ ลดจํานวนขยะในวัด อันเกิดจากธูป เทียน 
หรือดอกไมที่ถูกทิ้งเมื่อเสร็จพิธี ทุกวันน้ีขยะ
ดังกลาว ไดสรางภาระใหแกวัดจํานวนมาก รวมทั้ง
เปนภาระแกสังคมดวย 
 ขณะนี้มีวัดหลายวัดที่รวมจัดงานปลูกตนไม 
ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๕ รวมทั้งสนับสนุน
การเวียนเทียนดวยตนไม  สาธุชนที่ประสงคจะ
เวียนเทียนดวยตนไม หรือตองการบริจาคตนไม 
ในวันวิสาขบูชาปนี้  ขอเชิญรวมบําเพ็ญบุญที่วัด
ดังกลาว ตามรายชื่อขางลางนี้ได

ลาํดบั ชื�อวัด จังหวัด องค์กรภาคีที�รับผดิชอบ
๑ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ
๒ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ มูลนิธิปลูกตนไม ปลูกธรรมะ
๓ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ฝงธนบุรี สมาคมอัสสัมชัญ
๔ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ฝงธนบุรี มูลนิธิพระไตรปฎกเพื่อประชาชน
๕ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ฝงธนบุรี คุณพัชธร กิตินุกูลศิลปและคณะ
๖ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม กลุมธรรมสถิต
๗ วัดสังฆทาน นนทบุรี สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
๘ วัดสวนแกว นนทบุรี มูลนิธิเครือขายพุทธิกา
๙ วัดจากแดง สมทุรปราการ มูลนิธิรักษไมใหญ (กลุมบิ๊กทรี)

๑๐ วัดสาครสุนประชาสรรค กรุงเทพฯ สมาคมศิษยเกาสตรีวิทยา 2
๑๑ สวนโมกขกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สวนโมกขกรุงเทพฯ
๑๒ วัดปาสุคะโต อ.แกงครอ ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ

ถิ่นรมณียใหแผกวาง เกิดความรมรื่นสมกับเปน

๖๖๘๘



ลาํดบั ชื�อวัด จังหวัด องค์กรภาคีที�รับผดิชอบ
๑๓ วัดปามหาวัน อ.ภูเขียว ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๑๔ วัดภูเขาทอง อ.แกงครอ ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๑๕ วัดไทรทอง อ.แกงครอ ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๑๖ วัดอรุณคงคาวนาราม อ.แกงครอ ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๑๗ วัดหวยทรายทอง อ.แกงครอ ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๑๘ วัดโปรงชาง อ.แกงครอ ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๑๙ วัดดาวเรือง อ.เมือง ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๒๐ วัดศรีชมพู ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ชัยภูมิ
๒๑ วัดกุดแดง ต.นาโส อ.กุดชุม ยโสธร เครือขาย มตธ.ยโสธร (เกรียง/จิรวัฒน)
๒๒ วัดบานคําแขนศอก อ.ทรายมูล ยโสธร ทีมทํางานคนถนอมปา (ทศพล คําแสง)
๒๓ วัดภูถํ้าพระ บานบัว ต.กุดบาก อ.กุดบาก สกลนคร เครือขายอินแปง จ.สกลนคร
๒๔ วัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ เครือขาย มตธ. อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
๒๕ วัดศรีปรางคกู ต.พิมายเหนือ อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ เครือขาย มตธ. อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
๒๖ วัดทาคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ เครือขาย มตธ. อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
๒๗ วัดนาครินทร บานขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ เครือขาย มตธ. อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
๒๘ วัดคลองสะทอน ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว นครราชสีมา กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.นครราชสีมา
๒๙ วัดพระธาตุวาโย ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอําเภอสนามชัยเขต
๓๐ วัดหนองยางโพธาราม ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอําเภอสนามชัยเขต
๓๑ วัดคลองอุดม ต.ทุงพระยา อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอําเภอสนามชัยเขต
๓๒ วัดหนองใหญราษฎรบํารุง ต.ทุงพระยา ฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอําเภอสนามชัยเขต
๓๓ สํานักสงฆทากระดาน ต.ทากระดาน ฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอําเภอสนามชัยเขต
๓๔ วัดทุงเหียง ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา กรรมการวัด/เครือขายวนเกษตรปาตะวันออก
๓๕ วัดวังศิลาธรรมาราม (วัดวังหิน) อ.แกลง ระยอง กรรมการวัด/เครือขายวนเกษตรปาตะวันออก
๓๖ วัดคลองนํ้าเย็น ต.พวา อ.แกงหางแมว จันทบุรี กรรมการวัด/เครือขายวนเกษตรปาตะวันออก
๓๗ วัดพระบาทนํ้าพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี กรรมการวัด/เครือขาย มตธ. จ.ลพบุรี
๓๘ ลานธรรมพระเจาทันใจ ม.ราชมงคลลานนา เชียงราย เครือขายสรางปา สรางคน จ.เชียงราย
๓๙ วัดทุงไผ ต.บางหมาก อ.เมือง ชุมพร เครือขาย มตธ. จ.ชุมพร
๔๐ สํานักแมชีวิมุตตินันทาอาศรม อ.หาดใหญ สงขลา เครือขาย มตธ. อ.หาดใหญ จ.สงขลา

 กลาไมที่จะใชในการเวียนเทียนในงาน “ปลูกตนไม ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๕” ในปนี้ จะมีไม
นอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตน โดยเปนตนกากะทิง ๕,๐๐๐ และตนไมบริวารอื่นๆ เชน ตนจาก ยางนา จามจุรี 
พะยอม พะยูง มะขามปอม มะคาโมง พระเจาหาพระองค บุนนาค สมอไทย สมอพิเภก เปนตน รวมอีก 
๕,๐๐๐ ตน 
 กลาไมดังกลาว จะนําไปถวายใหวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑๐ แหง เพื่อใชในพิธีเวียนเทียนดวย
ตนไม ประมาณ ๕,๐๐๐ ตน และอีก ๕,๐๐๐ ตนจะจัดสงไปปลูกยังวัดในตางจังหวัด เชน วัดปามหาวัน 
(ปาภูหลง) จ.ชัยภูมิ วัดคลองสะทอน อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา และพุทธอุทยานสํานักสงฆเขาโปงนก 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เปนตน 

ทานสามารถรวมทําบุญโดยการเปนเจาภาพตนไม โดยติดตอที่  
มูลนิธิปลูกตนไม ปลูกธรรมะ  โทร. ๐๘๖ - ๕๑๐๐๑๔๕
LINE ID : ๐๙๕ ๑๖๓ ๙๓๐๘   e-mail : treefordhamma@gmail.com

องค์กรภาคีที�รับผดิชอบ

๖๖ ๘๙



กองบรรณาธกิาร

    วันตนไมประจําป ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรก

เมื่อรอยกวาปมาแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยนาย J.Sterling Morton ไดเสนอตอสภา

การเกษตรของมลรัฐ NEBRASKA ซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบและได รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนอยางกวางขวาง โดยในวันตนไมประจาํ

ปครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๑๕ 

นั้น มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA รวมกัน

ปลูกตนไมไดกวาหนึ่งลานตน และไดถือปฏิบัติ

เปนประเพณีสืบตอมา ทําใหมลรัฐอื่นๆ นําแนว

คิดนี้ไปดําเนินการตาม โดยกําหนดวันตนไมประจํา

ปของแตละมลรัฐขึ้น ความคิดนี้ไดแพรหลาย

ไปท่ัวโลก บัดนี้ มีไมน อยกวา ๖๑ ประเทศ 

ไดกําหนดวันตนไมประจําปของชาติขึ้น บาง

ประเทศกาวหนายิง่กวานัน้ โดยเหน็วาการกาํหนด

ใหมีวันตนไมเพียงวันเดียวในรอบป ยังไมเปน

การเพียงพอ จึงไดกําหนดใหมีสัปดาหแหงการ

ปลูกตนไมขึ้น เชน ประเทศญี่ปุน เกาหลี และ

เลบานอน เปนตน

 สําหรับประเทศไทย เมื่อปพ.ศ. ๒๔๘๑ 

กรมปาไม ไดเชิญชวนขาราชการ พอคา และ

ประชาชน รวมกันปลูกตนไมในวันชาติ ซึ่งตรง

กับวันที่ ๒๔ มิถุนายน นับเปนครั้งแรกที่มีการ

ปลูกต นไม ตามแบบที่ทํากันในตางประเทศ 

ซึ่งเรียกวา Arbor Day

ÇÑ¹µŒ¹äÁŒ»ÃÐ¨Ó »‚¢Í§ªÒµÔ
National Tree Day

ชวนปลกูตน้ไม ้



จาก กรมอุทยานแหงชาติ : http://portal.dnp.go.th/Content/citesdnp?contentId=๑๒๓๐

    ป พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่

ปาไมในสวนภูมิภาคเปนเจาหนาที่ดําเนินการรวมกับ

คณะกรรมการจังหวัดและอําเภอจัดใหมีการปลูก

ตนไมขึ้นในวันชาติ คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔ 

ถือวาเปนวันตนไมประจําปอยางเปนทางการครั้ง

แรกในประเทศไทย

     ป พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่ประชุมใหญของ FAO มีมติ

ใหประเทศสมาชิก จัดกิจกรรมปลูกตนไมประจําป

ของแตละชาติ แตกรมปาไมไดดําเนินการมาตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๔๘๑ แลว โดยถือเอาวันชาติเปนวันตนไมอยู

แลว จึงไดนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเมื่อ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๙๕ ใหถือเอาวันชาติ คือวันที่ 

๒๔ มิถนุายนของทกุป เปน “วนัตนไมประจาํปของชาต”ิ

     ตอมา ปพ.ศ. ๒๕๐๓ ไดมีประกาศสํานักนายก

รัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ใหยกเลิก

วนัชาต ิและคณะรัฐมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่๘ มิถนุายน 

๒๕๐๓ กําหนดให วันเขาพรรษาของทุกป เปน 

“วันตนไมประจําปของชาติ” แทน

    อยางไรก็ตามใน ปพ.ศ. ๒๕๓๒ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ไดเสนอคณะรัฐมนตรีวา ปจจุบันสภาพ

ของฤดูกาลไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ตนไมที่ปลูกในวัน

เขาพรรษา ซึ่งเปนชวงกลางฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งชวงเกิด

สภาวะขาดแคลนนํา้ ตนไมไมสามารถต้ังตัวไดกอนถึง

ฤดูแลงทําใหไดรับความเสียหาย จึงขอใหพิจารณา

อนุมัติใหวันวิสาขบูชา ซึ่งอยูในชวงเดือนพฤษภาคม

และเปนระยะเริ่มตนของฤดูฝน เปนวันตนไมประจําป

ของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตาม

ขอเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 

๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ให วันวิสาขบูชาของทุกป เปน 

“วนัตนไมประจาํปของชาต”ิ นบัแตนัน้ เปนตนมา

๖๖ ๙๑



กัจจายนไวยากรณ

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

ปาฬปิาโมกข ์

กัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณ
กาตันตระ (สูตร ๑๖) กลาววาใหทีฆะ อ ของ ศสฺ
วิภัตติเปน อา แลวแปลง สฺ เปน นฺ
 สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน โย วิภัตติใน
ปฐมาและทตุยิาวิภตัต ิเพราะคงรปู โย วิภตัตทิาย 
อิ และ อุ การันตในปุงลิงค และทาย อา, อิ, อี, อุ, 
อู การันตในอิตถีลิงค ดังตัวอยาง ตอไปนี้
 ๑. ปุงลิงค เชน อคฺคิ + โย = อคฺคโย, เหตุ 
+ โย = เหตุโย
 ๒. อิตถีลิงค เชน กฺา + โย = กฺาโย, 
รตฺติ + โย = รตฺติโย, นที + โน = นทิโย, ยาคุ + 
โย = ยาคุโย, ชมฺพู + โย = ชมฺพุโย
 ดังนั้น แมจะมีการแปลง  โย ปฐมาและทุติ
ยาวิภัตติในรูปเหลานี้ คือ
 ๑. แปลง โย ปฐมาวิภัตติเปน อา ทาย อ
การันต ปุงลิงค เชน ปุริสา
 ๒. แปลง โย ปฐมาวิภัตติเปน เอ ทาย
สรรพนาม อ การันต ปุงลิงค เชน สพฺเพ
 ๓. แปลง โย ทุติยาวิภัตติเปน เอ ทาย อ
การันต ปุงลิงค เชน ปุริเส

 ในฉบับกอนผู เขียนไดกลาวถึงเหตุที่พระ
กัจจายนะบัญญัติ สิ ปฐมาวิภัตติไว ในฉบับนี้จะ
กลาวถงึเหตขุองการบญัญตัวิภิตัตอิืน่ๆ ทีเ่หลอือกี 
๑๓ ศัพท ดังตอไปนี้

เหตขุองการบญัญัต ิโย ปฐมาและทุตยิาวิภัตติ

 สันสกฤตบัญญัติปฐมาวิภัตติ พหูพจนวา 
ชสฺ (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ สวน ชฺ เปน
อนุพันธ) เมื่อรวมสระหนากับสระหลังเปน อา
ในเพราะสระหลัง และแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย 
กส็าํเรจ็รปูเปน ปรุษุาะ (อานวา ปรุษุาส)ฺ สนัสกฤต
ถือวา สฺ หรือ รฺ ที่อยูทายบทที่เรียกวา วิรามะ
ตองแปลงเปนวิสรรชนียแนนอน
 นอกจากนั้น สันสกฤตบัญญัติทุติยาวิภัตติ 
พหูพจนวา ศสฺ (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ 
สวน ศฺ เปนอนุพันธ) เมื่อลบ อ ของ ศสฺ วิภัตติ 
และทีฆะ อ ใน ปุรุษ เปน อา แลวใหแปลง สฺ เปน 
นฺ จึงสําเร็จรูปเปน ปุรุษานฺ ขอนี้กลาวตามคัมภีร
มุคธโพธะ (สูตร ๑๐๓, ๑๐๔) ส วนคัมภีร 

ตอนจบ



 ๔. แปลง โย ทุติยาวิภัตติเปน เอ ทาย
สรรพนาม อ การันต ปุงลิงค เชน สพฺเพ
 ๕. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน 
อาโน ทายราชาทิคณะ เชน ราชาโน
 ๖. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน โน 
ทาย อิ, อี, อุ, อู การันต ปุงลิงค เชน สารมติ + 
โย = สารมติโน, ทณฺฑี + โย = ทณฺฑิโน, ชนฺตุ 
+ โย = ชนฺตุโน, สพฺพฺู + โย = สพฺพฺุโน
 ๗. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน โว
ทาย ภิกฺขุ ศัพท เชน ภิกฺขุ + โย = ภิกฺขโว
 ๘. แปลง โย อาลปนวิภัตติเปน เว, โว ทาย 
ภิกฺขุ ศัพท เชน ภิกฺขุ + โย = ภิกฺขเว, ภิกฺขโว
 ๙. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน โอ
ทาย สตฺถุ, โค ศัพท เชน สตฺถุ + โย = สตฺถาโร,
โค + โย = คาโว (โย > โอ > อาว)
 ๑๐. แปลง โย ปฐมาและทุติยาวิภัตติเปน 
นิ ทายทุกการันต นปุงสกลิงค เชน จิตฺตานิ,
อสฺสทฺธานิ, อฏนิ, สุขการีนิ, อายูนิ, โคตฺรภูนิ,
จิตฺตคูนิ
 กระนั้นก็ตาม พระกัจจายนะไมบัญญัติปฐมา
และทุติยาวิภัตติ พหูพจนตามรูปอาเทศเหลานี้ 
เพราะถือวารูปเหลานี้เปนอาเทศของ โย วิภัตติ
ที่คงรูปเดิมไวในตัวอยางที่กลาวมาแลว

เหตขุองการบญัญัต ิอ ํทุตยิาวิภัตติ

 สันสกฤตใชเปน อมฺ วิภัตติ ไดรูปวา ปุรุษมฺ
โดยลบ อ ของ อมฺ แตบาลีใชเปน อํ วิภัตติเพราะ
คงรูป อํ ไวทาย อ และ อา การันตในไตรลิงค ได
รูปวา ปุงลิงค ปุริสํ, สํ; อิตถีลิงค กฺญํ; นปุงสก
ลิงค จิตฺตํ, อสฺสทฺธํ
 ดังนั้น แมจะมีการแปลง อํ วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
 ๑. แปลง อ ํวภิตัตเิปน อาน ํทายราชาทคิณะ 

ไดรูปวา ราชานํ
 ๒. แปลง อํ วิภัตติเปนนิคคหิต ทาย อิ, อี, 
อุ และ อู การันต ปุงลิงค อิตถีลิงค และนปุงสก
ลิงค ไดรูปวา อคฺคึ, ทณฺฑึ, ภิกฺขุํ, อภิภุํ; รตฺตึ, นทึ,
อิตฺถึ, ชมฺพุํ; อฏ, สุขการึ, อายุํ, โคตฺรภุํ, จิตฺตคุํ
(รูปวา จิตฺตคุ เปน โอ การันต นปุงสกลิงค)
 กระน้ันก็ตาม พระกัจจายนะไมบญัญตัทิตุยิา
วภิตัต ิเอกพจนตามรปูอาเทศเหลาน้ี เพราะถอืวา
รูปเหลานี้ เปนอาเทศของ อํ วิภัตติท่ีคงรูปเดิม
ไวทาย อ และ อา การันตในไตรลิงค ดังกลาว

เหตขุองการบญัญัต ินา ตตยิาวิภัตติ

 สันสกฤตใชเปน ฏา วิภัตติ (สันสกฤตถือวา 
อา เปนวิภัตติ สวน ฏ เปนอนุพันธ) เมื่อแปลง อา
เปน อนิ, รวมสระ อ ของ ปรุษุ กับสระ อ ิหลงัเปน
คุณสระคือ เอ แลวแปลง น เปน ณ จึงสําเร็จรูป
เปน ปุรุเษณ
 สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน นา วิภัตติ 
เพราะคงรูป นา วิภัตติไวเหมือนเดิมทาย อิ, อี,
อุ และ อู การันต ในปุงลิงค และนปุงสกลิงค ได
รูปวา อคฺคินา, ทณฺฑินา, ภิกฺขุนา, อภิภุนา
 ดังน้ัน แมจะมีการแปลง นา วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
 ๑. แปลง นา วภิตัตเิปน เอน ทาย อ และ อา
การันต ปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา ปุริเสน, 
เสน; จิตฺเตน, อสฺสทฺเธน
 ๒. แปลง นา วภัิตตเิปน อาย ทาย อา การนัต 
อิตถีลิงค ไดรูปวา กฺาย
 ๓. แปลง นา วิภัตติเปน ยา ทาย อิ, อี, อุ
และ อู การันต อิตถีลิงค ไดรูปวา รตฺติยา, นทิ
ยา, อิตฺถิยา, ชมฺพุยา
 กระนัน้ก็ตาม พระกัจจายนะไมบญัญตัติตยิา
วภิตัต ิเอกพจนตามรปูอาเทศเหลาน้ี เพราะถอืวา
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รปูเหลานีเ้ปนอาเทศของ นา วิภัตตทิีค่งรปูเดมิไว
ทาย อิ, อี, อุ และ อู การันต ในปุงลิงคและนปุง
สกลิงคนั่นเอง

เหตขุองการบญัญัต ิหิ ตตยิาและปัญจมวิีภัตติ

 สันสกฤตบัญญัติตติยาวิภัตติ พหูพจนวา ภิสฺ
และมักแปลง ภิสฺ เปน ไอสฺ สําเร็จรูปเปน ปุรุไษะ
(อานวา ปุรุไษสฺ) นอกจากนั้น สันสกฤตบัญญัติ
ปญจมีวิภัตติ พหูพจนวา ภฺยสฺ แปลง อ เปน เอ
ในเพราะ ภฺ อักษร แลวแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย 
สําเร็จรูปเปน ปุรุเษภฺยะ (อานวา ปุรุเษภฺยสฺ)
 แมรูปพหูพจนของตติยาวิภัตติและปญจมี
วภิตัตใินสนัสกฤตจะแตกตางกนั แตบาลใีชเปนรปู
เหมือนกันวา ปุริเสหิ หรือแปลง หิ เปน ภิ ไดบาง
ในคาถา เชน ปรุเิสภ ิเพราะในบาลรีปูตตยิาวภิตัติ
เหมือนกับรูปปญจมีวิภัตติ ดังนั้น พระกัจจายนะ 
จึงบัญญัติตติยาและปญจมีวิภัตติ พหูพจนเปน หิ
วิภัตติ เพราะมีใชโดยทั่วไปในประโยครอยแกว 
ทานไมบัญญัติเปน ภิ วิภัตติ ซึ่งคลายคลึงกับ
สันสกฤต เพราะรูป ภิ นิยมใชในรอยกรองเปน
สวนใหญ
 ที่จริงการใชรูป ภิ ในรอยกรองมีประโยชน
เพื่อใหมีเสียงธนิตคือเสียงแข็ง จึงจะสอดคลอง
กับหลักอลังการที่เรียกวา สิเลสคุณ คือ ความมี
เสียงกลมกลืนกันดวยบทสังโยคและอักษรเสียง
หนกัคอืธนติอกัษรและทฆีสระ ถาในคาถาบทหนึง่
ไมมีเสียงธนิตแมเพียงเสียงเดียว ถือวาผิดหลัก
สิเลสคุณ (ดู สุโพธาลังการ ๓/๑๔๐-๑)

เหตขุองการบญัญัต ิส จตตุถแีละฉัฏฐีวิภัตติ

 สันสกฤตบัญญัติจตุตถีวิภัตติ เอกพจนเปน 
เง วิภัตติ (สันสกฤตถือวา เอ เปนวิภัตติ สวน งฺ
เปนอนุพันธ) แปลง เอ เปน อย แลวรวมสระหนา

กับสระหลังเปนทีฆะ สําเร็จรูปเปน ปุรุษาย และ
สันสกฤตบัญญัติฉัฏฐีวิภัตติ เอกพจนว า งสฺ
(สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ สวน งฺ เปน
อนุพนัธ) แปลง อส ฺเปน สยฺ สาํเรจ็รูปเปน รามสยฺ
 แมรูปเอกพจนของจตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติ
ในสันสกฤตจะแตกตางกัน แตบาลีมีรูปที่คง ส
วิภัตติไวใน อ การันต เปนตน ที่เปนปุงลิงคและ
นปุงสกลิงค เชน ปุริสสฺส, สสฺส, อคฺคิสฺส, ทณฺฑิสฺส, 
ภิกฺขุสฺส, อภิภุสฺส; จิตฺตสฺส, อฏสฺส, สุขการิสฺส, 
อายุสฺส, โคตฺรภุสฺส
 ดังน้ัน แมจะมีการแปลง ส วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
 ๑.  แปลง ส จตุตถีวิภัตติเปน อาย ในตทัตถ
สมัปทาน ทาย อ การนัตทีเ่ปนปงุลิงคและนปงุสก-
ลิงค เชน อตฺถาย, หิตาย, สุขาย
 ๒. แปลง ส จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติเปน โน
ทาย อิ และ อุ การันตในปุงลิงคและนปุงสกลิงค 
เชน อคคฺโิน, ทณฑิฺโน, ภกิขฺโุน, อภภิโุน; อฏโน, 
สุขการิโน, อายุโน, โคตฺรภุโน
 ๓. แปลง ส จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติเปน อาย
ทาย อา การันต อิตถีลิงค เชน กฺาย
 ๔. แปลง ส จตุตถีและฉัฏฐีวิภัตติเปน ยา
ทาย อิ และ อุ การันตในอิตถีลิงค เชน รตฺติยา, 
นทิยา, ยาคุยา, ชมฺพุยา
 กระน้ันก็ตาม พระกัจจายนะไมบญัญตัจิตตุถี
และฉัฏฐีวิภัตติ เอกพจนตามรูปอาเทศเหลานี้ 
เพราะถือวารูปเหลาน้ีเปนอาเทศของ ส วิภัตติ
ที่คงรูปเดิมไวใน อ การันตเปนตนตามที่ไดกลาว
มาแลว

เหตขุองการบญัญัต ิน ํจตตุถแีละฉัฏฐีวิภัตติ

 สันสกฤตบัญญัติจตุตถีวิภัตติ พหูพจนวา 
ภฺยสฺ เมื่อแปลง อ เปน เอ ในเพราะ ภฺ อักษร
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ปุริสา, สา; จิตฺตา, อสฺสทฺธา
 ๒. แปลง สฺมา วิภัตติเปน มฺหา ทาย อ
การันต เปนตน ในปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา 
ปุริสมฺหา, สสฺมา, อคฺคิมฺหา, ทณฺฑิมฺหา, ภิกฺขุมฺ
หา, อภิภุมหฺา; จิตฺตมหฺา, อสสฺทฺธมหฺา, อฏมหฺา, 
สุขการิมฺหา, อายุมฺหา, โคตฺรภุมฺหา
 ๓. แปลง สฺมา วิภัตติเปน อาย ทาย อา
การันต อิตถีลิงค ไดรูปวา กฺาย
 ๔. แปลง สฺมา วิภัตติเปน ยา ทาย อิ, อี, อุ
และ อ ูการนัต อิตถลีงิค เปน ยา ไดรปูวา รตตฺยิา, 
นทิยา, ยาคุยา, ชมฺพุยา
 กระนั้นก็ตาม พระกัจจายนะไมบัญญัติ
ปญจมีวิภัตติ เอกพจนตามรูปอาเทศเหลานี้ 
เพราะถอืวารปูเหลาน้ีเปนอาเทศของ สมฺา วภิตัติ
ที่คงรูปเดิมไวทาย อ การันต เปนตน ในปุงลิงค
และนปุงสกลิงคเหลานั้น

แลว ใหแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย จึงสําเร็จรูปเปน 
ปุรุ เษภฺยสฺ และสันสกฤตบัญญัติฉัฏฐี วิภัตติ 
พหูพจนวา อามฺ เมื่อลง อามฺ วิภัตติทาย ปุรุษ
ศพัทแลว ใหรวมสระหนากบัสระหลงัเปน อา, ลง 
นฺ เปนอาคม แลวแปลง นฺ เปน ณฺ จึงสําเร็จรูป
เปน ปุรุษาณามฺ
 แมรปูพหพูจนในจตุตถวิีภัตติและฉฏัฐวิีภัตติ
จะมีวิภัตติและรูปสําเร็จตางกันในสันสกฤต แต
บาลีมีรูปเดียวกัน ท่ีคง นํ ไวในทุกการันตของ
ลิงคทั้งสาม โดยใหทีฆะรัสสสระที่อยูหนาเปน 
อา ในเพราะ นํ วิภัตติ เชน ปุริสานํ, กฺานํ, 
จิตฺตานํ เปนตน ดังนั้น พระกัจจายนะจึงบัญญัติ
รูปพหูพจนของจตุตถีวิภัตติและฉัฏฐีวิภัตติเปน 
นํ วิภัตติ

เหตขุองการบญัญัต ิสมฺา ปัญจมวิีภัตติ

 สันสกฤตบัญญัติปญจมีวิภัตติ เอกพจนวา 
งสิ (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ สวน งฺ และ อิ
เปนอนุพันธ) เมืื่อแปลง อสฺ เปน อาตฺ แลวรวม
สระหนากับสระหลังเปนสวัณณสระคือ อา จึง
สําเร็จรูปเปน ปุรุษาตฺ (ในสันสกฤตถา อ พบ อ
ก็ทีฆะเปน อา หรือ อ พบ อา ก็มีรูปเปน อา, อา
พบ อา ก็มีรูปเปน อา เชนกัน)
 สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน สฺมา วิภัตติ 
เพราะคงรูป สฺมา วิภัตติไวเหมือนเดิมทาย อ
การันต เปนตน ในปุงลิงค และนปุงสกลิงค ไดรูป
วา ปุริสสฺมา, สสฺมา, ทณฺฑิสฺมา, ภิกฺขุสฺมา, อภิ
ภุสฺมา; จิตฺตสฺมา, อสฺสทฺธสฺมา, อฏสฺมา, สุขกา
ริสฺมา, อายุสฺมา, โคตฺรภุสฺมา
 ดังนั้น แมจะมีการแปลง สฺมา วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
 ๑. แปลง สฺมา วิภัตติเปน อา ทาย อ และ 
อา การันตในปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา 
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เหตขุองการบญัญัต ิสมฺ ึสตัตมวิีภัตติ

 สันสกฤตบัญญัติสัตตมีวิภัตติ เอกพจนวา งิ
(สันสกฤตถือวา อ ิเปนวิภตัต ิสวน ง ฺเปนอนพุนัธ) 
เมื่อแปลงสระ อ ของ ปุรุษ กับสระ อิ หลังเปน
คุณสระคือ เอ แลว จึงสําเร็จรูปเปน ปุรุเษ
 สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน สฺมึ วิภัตติ 
เพราะคงรูป สฺมึ วิภัตติไวเหมือนเดิมทาย อ 
การันต เปนตน ในปุงลิงค และนปุงสกลิงค ได
รูปวา ปุริสสฺมึ, สสฺมึ, ทณฺฑิสฺมึ, ภิกฺขุสฺมึ, อภิภุสฺมึ; 
จิตฺตสฺมึ, อสฺสทฺธสฺมึ, อฏสฺมึ, สุขการิสฺมึ,
อายุสฺมึ, โคตฺรภุสฺมึ
 ดังนั้น แมจะมีการแปลง สฺมึ วิภัตติในรูป
เหลานี้ คือ
 ๑. แปลง สฺมึ วิภัตติเปน เอ ทาย อ และ อา
การันตในปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา ปุริเส, 
เส; จิตฺเต, อสฺสทฺเธ
 ๒. แปลง สฺมึ วิภัตติเปน มฺหิ ทาย อ การันต 
เปนตน ในปุงลิงคและนปุงสกลิงค ไดรูปวา 
ปุริสมฺหิ, สมฺหิ, อคฺคิมฺหิ, ทณฺฑิมฺหิ, ภิกฺขุมฺหิ, 
อภิภุมฺหิ; จิตฺตมฺหิ, อสฺสทฺธมฺหิ, อฏมฺหิ, สุขกา
ริมฺหิ, อายุมฺหิ, โคตฺรภุมฺหิ
 ๓. แปลง สมฺ ึวภิตัตเิปน อาย ทาย อา การนัต 
อิตถีลิงค ไดรูปวา กฺาย
 ๔. แปลง สฺมึ วิภัตติเปน ยา ทาย อิ, อี, อุ
และ อู การันต อิตถีลิงค ไดรูปวา รตฺติยา, นทิยา, 
ยาคุยา, ชมฺพุยา
 กระนัน้กต็าม พระกจัจายนะไมบญัญติัสตัตมี
วภัิตต ิเอกพจนตามรปูอาเทศเหลานี ้เพราะถอืวา
รปูเหลานีเ้ปนอาเทศของ สมฺ ึวิภัตตทิีค่งรปูเดมิไว
ทาย อ การันตเปนตนในปุงลิงคและนปุงสกลิงค
เหลานั้น

เหตขุองการบญัญัต ิส ุสตัตมีวิภัตติ

 คมัภีรมุคธโพธะบัญญตัสัิตตมวิีภัตต ิพหพูจน
วา สุปฺ โดยถือวา สุ เปนวิภัตติ สวน ปฺ เปนอนุพันธ 
สวนปาณินิไวยากรณบัญญัติสัตตมีวิภัตติ พหูพจน
วา สุ โดยไมมี ปฺ อนุพันธ เมืื่อแปลง อ ของ ปุรุษ 
เปน เอ แลวแปลง สฺ เปน ษฺ จึงสําเร็จรูปเปน 
ปุรุเษษุ (การแปลง สฺ เปน ษฺ มีไดในสระทุกเสียง
ยกเวน อ และ อา เชน ราชสุ <ในพระราชา> ไม
ตองแปลง สฺ เปน ษฺ โดย ราชสุ มาจาก ราชนฺ + 
สุ ลบ นฺ อักษร)
 สวนพระกัจจายนะบัญญัติเปน สุ วิภัตติ 
เพราะคงรปู ส ุวภิตัตไิวเหมอืนเดิมทาย อ การนัต
เปนตน ในปุงลิงค อิตถีลิงค และนปุงสกลิงค โดย
ใหแปลง อ เปน เอ ในเพราะ สุ วิภัตติ หรือทีฆะ 
อิ และ อุ เปน อี และ อู ในเพราะ สุ วิภัตติ ไดรูป
วา ปุริเสสุ, สาสุ, ทณฺฑีสุ, ภิกฺขูสุ, อภิภูสุ, โคสุ;
จิตฺเตสุ, กฺาสุ, รตฺตีสุ, นทีสุ, ยาคูสุ, ชมฺพูสุ,
โคสุ; จิตฺเตสุ, อสฺสทฺเธสุ, อฏสุ, สุขการีสุ,
อายูสุ, โคตฺรภูสุ, จิตฺตคูสุ
 ผูเขียนไดเขียนประวัติและเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
กัจจายนไวยากรณไว ๑๑ ตอน จัดวามีรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับกัจจายนไวยากรณพอสมควร จึงขอจบ
เรื่องกัจจายนไวยากรณแตเพียงเทานี้ ฯ 
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา 
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล

๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ

๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน

๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล

๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

๖๖๙๖



สเจ มฺติ ตํ กิจฺจํ ทุกฺกรํ น หิ สพฺพโส
สพฺพมฺป อปฺปยํ เวติ  ตสฺเสว มทฺทนียโต.
“ถาคิดไดวา มันไมใชเรื่องใหญ 
ปญหาทุกอยางก็จบ เพราะเราใหญกวามัน”

      คาถาขางตนมีคําแปลตามศัพทวา
      สเจ ถาวา (ปุคฺคโล อ.บุคคล) มฺติ ยอม
สําคัญ (อิติ วา) ตํ กิจฺจํ อ.กิจนั้น ทุกฺกรํ เปนสิ่งถูก
กระทําโดยยาก น หิ (โหติ) ยอมไมเปน นั่นเทียว 
สพฺพโส โดยประการทั้งปวง ฯ อปฺปยํ อ.สิ่งไมถูก
ชอบใจ สพฺพมฺป แมทั้งปวง เวติ ยอมหมดสิ้นไป 
ตสฺส เอว (อปฺปยสฺส) มทฺทนียโต เพราะความที่
แหงสิ่งไมถูกชอบใจนั้นนั่นเทียวถูกเอาชนะได ฯ
 คําอธิบายโดยยอ
 ๑. คําวา มฺติ มาจาก มน ธาตุ (าเณ = รู) 
+ ย ปจจัย + ติ วิภัตติ
 ๒. นิบาต คือ สเจ, เจ, ยทิ หรือ อถ มีอรรถ
วา ปริกัปปะ คือ คาดคะเน บทอาขยาตที่ประกอบ
กับนิบาตเหลานี้ มักประกอบใชเปนวัตตมานาวิภัตติ
หรือสัตตมีวิภัตติ
 ๓. คําวา ทุกฺกร มาจาก ทุ บทหนา + กร ธาตุ 
(กรเณ = กระทํา) + ข ปจจัยในกรรมสาธนะ มีรูป
วิเคราะหวา
 - ทุกฺเขน กรียเตติ ทุกฺกรํ = สิ่งถูกกระทําโดย
ยาก ชื่อวา ทุกกระ
 ๔. ห ิศพัทใน น ห ิมอีรรถวา อวธารณ (ตดัสนิ) 
ประเภทนิวัตตาปนาวธารณะ (หาม) มีความหมาย
เหมือน เอว ศัพท

      ๕.  คําวา สพฺพโส มาจาก สพฺพ ศัพท + โส
ปจจัยใน ปการ ตัทธิต มีรูปวิเคราะหวา
 - สพฺเพน ปกาเรน สพฺพโส = โดยประการ
ทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง ไดรูปวา สพฺพโส
 อรรถของ โส ปจจัย มีกลาวไวในปทรูปสิทธิ
มัญชรี ตัทธิตกัณฑ ๗ ประการ ดังนี้

โส ปกาเร จ อากาเร หลาวภิาเค ตตยิตถฺเก
สกตฺเถป จ วิจฺฉายํ อสฺสตฺถิยฺจ วตฺตติ.

 “โส ปจจัยยอมเปนไปในความหมายวา 
ปการะ, อาการ, สวน, อรรถของตตยิาวิภตัต,ิ สกตัถ, 
วิจฉา และอัสสัตถิตัทธิต” 
 ๖. คําวา อปฺปย มีรูปวิเคราะหวา
 - ปยายิตพฺพนฺติ ปยํ = สิ่งถูกชอบใจ ชื่อวา 
ปยะ (ป ธาตุ <ตปฺปเน = เอิบอิ่ม> + ย ปจจัยใน
กรรมสาธนะ)
 - น ปยํ อปฺปยํ = สิ่งไมถูกชอบใจ ชื่อวา 
อัปปยะ (นิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส)
 ๗. คําวา เวติ มาจาก วิ บทหนา + อิ ธาตุ 
(คติมฺหิ = ไป) + อ ปจจัย + ติ วิภัตติ 
 ๘. คําวา มทฺทนีย มาจาก มทฺท ธาตุ (มทฺทเน
= ยํา่ย,ี เอาชนะ) + อนยี ปจจยัในกรรมสาธนะ และ
สักกัตถะ คือ อรรถวาสามารถ แปลวา “ได” มีรูป
วิเคราะหวา
 - มทฺทิตพฺพนฺติ มทฺทนียํ = สิ่งถูกเอาชนะได 
ชื่อวา มัททนียะ (กรรมสาธนะ)
 - มทฺทนียสฺส ภาโว มทฺทนียํ = ความเปน
สิง่ถกูเอาชนะได ชือ่วา มทัทนยีะ (อตุตรโลปสมาส)

ปาฬปิาโมกข์

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแหงบาลี
๑๐ตอนท่ี



สนทนาภาษาพระพุทธเจา้

สนทนาภาษาบาลี

นายธรรมดา

รูสึกผิดที่ลาชาตองานเขียนนี้มากๆ ไมใชไมอยาก
เขียน ความจริงอยากเขียนมาก แตยังแกนิสัย
เดิมๆ ไมได ประกอบกับผมเปนคนที่สรางงาน
หรือหางานใหตัวเองทําเยอะมาก ในแตละรอบ
หนึ่งเดือน หากทํางานตามที่คิดในแตละวันได คง
ผลิตงานพระพุทธศาสนาออกมาเยอะมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่ง งานผลิตคัมภีรปริยัติ ไมวาจะ
ในดานคัมภีรไวยากรณบาลี คัมภีรพระไตรปฎก
นิสสยะ  คมัภีรคูมอืการศกึษาพระอภิธรรม  คมัภีร
ปฏบิตัภิาวนา  คมัภรีมหาพจนานกุรมพระไตรปฎก  
และคัมภีรทางพระพุทธศาสนาจิปาถะ ฯลฯ 
 ผมรูสึกวา เวลาในแตละวันนั้นชางนอยนิด  
๒๔ ชั่วโมงนั้นไมพอ ซึ่งหากมีการกําหนดขยาย
เวลาของกลางวนักลางคนืออกไปอกี กค็งจะดมีาก 
(๕ ๕ ๕  คงตองจุติแลวปฏิสนธิในเทวภูมิกระมัง
ครับ) นี้ก็เปนอารมณความรูสึกของคนทํางาน
บางคน แตในความเปนจริงแลว ศิลปะของการ
ทํางานที่ยั่งยืนยาวนานไดนั้น จะตองมีทั้งคันเรง
และมีทั้งเบรค คือ จังหวะไหนควรเพียร จังหวะ
ไหนควรพัก มนุษยทํางานเขาจะรูกัน (กมฺมการี 
เอตมตฺถํ ชานาติ) 

ตอนท่ี ๒๐

ปาฬสิกฺขา พุทฺธิกานํ (พุทฺธวาทีนํ) ภาโร
“การศึกษาภาษาบาลีคือ ภารกิจสําคัญที่
พุทธศาสนิกชนควรตระหนักรับผิดชอบ”

 โภนฺโต สามาชิกา มิตรรักแฟนบาลีที่เคารพ
ทุกทานครับ แมเวลาจะผานไป ๓ ปกวาแลว แต
โรคโควิดก็ยังระบาดหนักไมหายสักที รูสึกสงสาร
มนุษยที่เกิดมามีความสุขนอยกวาเทวดา เพราะ
ตองเจอเภทภัยตางๆ นานา ที่เหว่ียงเขาหาจาก
ทุกทิศทาง ชวีติเต็มไปดวยความเสีย่ง ซึง่ในภาษา
บาลี เรียกวา สปฺปฏิภโย, สปฺปฏิภยา, สปฺปฏิภยํ 
(สามรูป สามลิงค) แปลวา “ผูมีภัย หรือ ผูอยูใน
ความสุมเสี่ยง” ยากที่จะมีที่ใดปลอดภัย “เขมํ” 
สําหรับมนุษยบนโลกนี้ พหุเสโน มจฺจุราชา 
“เจาแหงความตายผู มีไพรพลกองทัพมหึมา” 
ยากที่จะมีผูใดเอาชนะกองทัพพญามารนี้ไปได 
(บางครั้ง มัจจุราช ทานเรียกวา มจฺจุมาโร เพราะ
ความตายก็เปนหนึ่งในเหลามารทั้ง ๕)
 มิตรรักแฟนบาลีที่รักทุกทานครับ สําหรับ
ฉบับนี้ ก็เปนเชนเคย คือ กอง บก. ทานก็อุตสาห
และอดทนติดตามตนฉบับจากผมมากๆ ผมเองก็



 โภนโฺต ปาฬภาณิโน – มิตรรักแฟนคลับผูรกั
การพูดภาษาบาลีที่รักเคารพทุกทานครับ
 ความจริงแลว กระผมอยากเห็น ปาฬภาณี
สมาคโม สมาคม หรือ ชมรมนักพูดบาลี เกิดขึ้น
ในประเทศไทยของเรา ดวยวาในประเทศเรานั้น
มี มูลนิธิ สมาคม ชมรม ดานอื่นๆ เยอะมาก แต
ในสวนของกิจการดานบาลีนั้น ยังไมเพียงพอ 
สังเกตไดจากการที่คนไทยเราพูดบาลี (ซึ่งเปน
ภาษาที่ควรใชในราชการดวยซํ้า) ไดนอยมาก 
ทั้งๆ ที่ในแตละป เราผลิตบัณฑิตแหงบาลีไดเปน
จํานวนมาก ผมหมายถึงพระภิกษุ ผู  สําเร็จ
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งหากนับมาต้ังแต
ครั้งแรกที่มีการจัดสอบตามหลักสูตรนี้ก็คงมีอยู
หลายพันรูป แตเปนที่นาเสียดายยิ่งนัก ท่ีไมมี
องคกรไหน หรือมหาวิทยาลัยสงฆใดใหความ
สําคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ี ทั้งๆ ที่เปนภาษากลางใน
พระพุทธศาสนา อยางนี้จะเรียกวา ระบบการ
ศึกษาปริยัติในบานเราเจริญหรือตกตํ่ากันแน
ครับ ความจริงเรามีพระภิกษุสามเณรสมองเพชร
มากมาย แตกลับไมเห็นเอตทัคคะในดานการมี
ทักษะการใชภาษาบาลีสักเทาไรเลย นาเสียดาย
จริงๆ 
โสจิตพฺพํ วต โภ = นาเสียดายครับ
 พระมหาเถระผูใหญ ผูซึ่งมีอํานาจในการ
ควบคุมดูแลกิจการพระศาสนานั้น ทานลวนเปน 
อตถฺทสสฺมิา = “ผูมวิีสัยทศันทีม่องเห็นประโยชน
ในกาลภายหนาที่ยาวไกล” แตไฉน ผลิตผล
ในประเทศเราถึงมีสภาพเชนนี้เลาครับ 

สงฆคือองคกรผูพิทักษพระพุทธศาสนา 
ควรกลาแกรงในทุกภาคสวน ทั้งปริยัติและ
ปฏบัิติ หรือ คนัถธรุะและวปิสสนาธรุะ การศึกษา
คือตัวชี้วัดสภาวะนั้น ทั้งน้ีมิไดหมายความวา
พระสงฆเราไมมีความรูในวิชาการอื่นๆ แตหมาย

ถึง ในประเทศไทยเรายังตองการผูกลาหาญ
เสียสละเพื่อภาษาบาลี ซึ่งเปนภาษาประจํา
พระพุทธศาสนาของเรา ใหมากกวาท่ีมีอยูใน
ปจจุบันนี้

กระผมไมใชนักวิจารณ ตรงกันขาม แทบจะ
ไมเคยพูดจาลวงละเมิดพระสงฆซึ่งเปนหนึ่งใน
รัตนตรัยอันเปนที่บูชาเคารพยิ่งเสมอ แตพูดใน
ฐานะที่เปนชาวพุทธผูอยูในวงการปริยัติคนหนึ่ง
เทานั้น และกระผมเองก็ทํางานใหกับพระปริยัติ
ศาสนามาตั้งแตเด็ก เริ่มสอนภาษาบาลีและผลิต
ตาํราวชิาการดานภาษาบาลตีัง้แตยงัเปนสามเณร 
แปล - ตรวจชําระพระไตรปฎก อัฏฐกถา ฎีกา 
มาหลายฉบบั นับแตฉบับมหาจุฬาฯ เปนตน แปล
ตําราไวยากรณบาลีและพิมพเผยแพรมากมาย 
กระทั่งบัดนี้ ก็ยังทําอยู ไมมีวันไหนที่กระผมไม
ทํางานใหบาลี นี่คือสัจจะที่มักจะนึกถึง เมื่อชีวิต
พบกบัอปุสรรคและความคบัขนั (ปลอดจากวคัซีน 
ปลอดจากโควิด = ปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต) 

๖๖ ๙๙



ท่ีกลาวมานี้ไมไดโออวด แตเปนการปองกันการ
ถูกตําหนิติเตียนวา เอาแตเขยีนวิจารณชาวบาน 
แตตัวเองไมเห็นทําอะไร ซึ่งหากกระผมจะเขียน
ภาระงานทีต่นเองรบัผิดชอบตองานปริยัติศาสนา 
ทัง้งานราษฎร และงานหลกัแลว กค็งจะเขยีนออก
มาไดหลายสิบหนาทีเดียว ทั้งๆ ที่กระผมเองก็
ไมไดเกงกาจอะไรนัก แตสิ่งที่กระผมมีคือ มีใจ
รักและภักดี ตอพระรัตนตรัย กระผมทําดวยใจ
รักเปนหลัก สวนปจจัยสนับสนุนหรือเงินเดือนที่
ไดรบันัน้ ถือวาเปนบญุคุณทีต่องทดแทนดวยการ
มุงมั่นและทุมเทเพื่อชาติและพระพุทธศาสนา
อยางสุดความสามารถ ตราบช่ัวชีวิตที่ยังมี
ลมหายใจ นี่คือการตอบแทนขาวกนบาตรที่เลี้ยงดู
กระผมมาตลอด ๙ ป ในเพศบรรพชิต (เปน
สามเณร ๕ ป และเปนพระภิกษุ ๔ พรรษา)
  ตอไปอีกไมนาน ผมจะสรางมัน “มนั” ในทีน่ี้ 
คือ “ปาฐสาลา” โรงเรียนในฝน “นั่นคือโรงเรียน
บาลทีีจ่ะเปดแขงกบั Seven Eleven (24 hours)” 

ซึ่งกระผมไดวางคอนเซปตไวแลว และก็ไดจัด
เตรียมพื้นที่ไวเกือบ ๑๐ ป มาแลว 
 ดูคอนเซปตที่กระผมเขียนไวซิครับ 

ปาสาลา
๑. โสตูนํ ปาฬภาสาย คหเณ อุปการิกา

 ติเปฏกมหาานํ ปาสาลา สุมาปตา.

๒. เอตฺถ โภ ปาสาลาย ทฺวารํ ทีปฺจ วิวฏา

สพฺเพสํ าณุปฺปาทาย  รตฺตินฺทิวํว สพฺพทา. 

๓. สพฺเพสเมตฺถ รุกฺขานํ ผลํ โหติ หิตาวหํ

 ตถา นิสฺสิตโสตูนํ ปาสาลา หติาวหา.

 สาํหรบัคําแปลของ “คาถาคอนเซปต” ขางตนนี้ 
มีความยอวา
 “ขาพเจาจะตั้งใจสรางปาฐสาลา โรงเรียน
บาลี ๒๔ ชั่วโมง เพื่อผลิตนักปราชญดานภาษา
บาลีและพระไตรปฎก”
 เมื่อวันน้ันมาถึง ทุกทาน คือ คนที่กระผม
คิดถึงครับ 

สาธุ

 วารสารโพธิยาลัยขอเรียนเชิญทานผู อ าน
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ สงบทความที่ท านเขียนขึ้นเอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหมมาประดับวงการหนังสือธรรมะในยุคสมัย
ของเรา ซ่ึงนักเขียนระดับคุณภาพหายากขึ้น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิยาลัยในฐานะที่เปนส่ือที่มีเปาหมายชัดเจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุ นใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้ 

 หากทานสนใจ กรุณาสงบทความ หรือกวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน ากระดาษ 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 
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนท่ีดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

เรียนเชิญ

๖๖๑๐๐



“สมณศาสน์” ในที่นี้หมายถึง บันทึก
ขอความหรือเนื้อหาเก่ียวกับการพระศาสนา ท้ัง
ในแงสวนบุคคลและภาพรวมของพระศาสนา 
บางทีเรียกวา สมณสันเทศหรือสาสนบรรณ แต
คนไทยสวนใหญจะคุนเคยกบัคาํวา “ลิขติ” หมาย
ถึง จดหมายโตตอบระหวางพระสงฆกับพระสงฆ 
หรือพระสงฆกับฆราวาส สมณศาสนในที่นี้มี
ความหมายกวางกวาคําวา “ลิขิต” และที่พิเศษ
มากกวาคอืเปนการเขยีนโตตอบระหวางพระสงฆ
ไทยกับพระสงฆศรีลังกา
 แมหลักฐานทางประวัติศาสตรจะระบุวา 
มีการติดตอสื่อสารดวยสมณศาสนระหวางไทย
กับศรีลังกาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย แตตรงนี้
ยกไวกอนเพราะเห็นวามีหลักฐานบันทึกไวแลว 
ผูสนใจสามารถสืบคนหาอานได โดยเฉพาะผลงาน
ของสมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ หรือเปนที่รูจักของนักวิชาการชาว
ตางประเทศวา Prince Damrong Rajanubhab
 สมณศาสนที่เราจะพูดถึงกันคราวนี้ ผูเขียน
คัดเลือกเฉพาะสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเทานั้น 
ซึง่มเีรือ่งราวนาสนใจไมนอย และหลักฐานทีบั่นทกึ
ไวในสมณศาสนที่เขียนโตตอบกันทั้งไทยและ

ศรีลังกามีมากกวา ๓๐ ฉบับ เนื้อหาเนนกลาวถึง
การพระศาสนา คติความเชื่อ การเมือง และ
มุมมองขอธรรมวินัยที่แตกตางระหวางไทยและ
ศรีลังกา รวมถึงเร่ืองเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่เรา
ไมเคยรูมากอนก็ซอนอยูขางใน
 บอกไวแตเบื้องตนวา ผู เขียนจะกลาวถึง
ตามหลักฐานความเปนจริง ไมใสสีตีไขใหเกิด
ความเสียหาย ไมเอียงเขาขางฝายหนึ่งฝายใด 
เพราะตองการใหผูอานเขาถึงหลักฐานตามจริง 
สวนใครจะเชื่อหรือปฏิเสธก็เปนเรื่องสิทธิสวน
บุคคล หลักฐานดังกลาวมีบันทึกไวทั้งภาษาไทย 
ภาษาสิงหล ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ผูอาน
ถนัดภาษาไหนก็อานภาษานั้น
 จุดเริ่ มต นของสมณศาสน  เกิดขึ้นจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย รัชกาลที่ ๒ เนื่องจากวาสมัยนั้นมีพระสงฆ
ชาวศรีลังกาเดินทางมายังกรุงรัตนโกสินทร
หลายรูป ดังปรากฏความในพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ วา 
 “เมื่อปมเสง เอกศก จุลศักราช ๑๑๗๑ พ.ศ. 
๒๓๕๒ แตในปลายรัชกาลที่ ๑ มีพระภิกษุชาว
ลังกาชื่อ พระวลิตรภิกษุรูป ๑ กับสามเณร ๒ รูป 

สมณศาสน
ระหวางไทยกับศรีลังกา
สมัยรัตนโกสินทร

มองเทศ-มองไทย 

๑
วเิทศทยัย์



เขามาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาถึงกรุงเทพฯ 
โปรดใหวลิตรภิกษุกับสามเณรช่ือรัตนปาละ
ไปอยูในสํานักสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดมหาธาตุ 
สามเณรอีกรูป ๑ ชื่อ หิธายะ ใหไปอยูในสํานัก
สมเดจ็พระวนัรตัน วดัพระเชตพุน ตอมาในรัชกาล
ที่ ๒ สามเณรลังกาท้ัง ๒ รูป ขออุปสมบทเปน
พระภกิษสุยามวงษ เพราะถอืวาเปนวงษเดยีวกบั
พระสงฆในลังกาทวีป ซึ่งไดรับอุปสมบทแต
พระอุบาลีที่ออกไปในแผนดินสมเด็จพระเจา
บรมโกษฐครัง้กรงุเกา จงึโปรดใหสามเณรทัง้ ๒ นี้
เปนนาคหลวงบวชในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
แลพระราชทานนิตยภัตรไตรปสืบมา ครั้นมาถึง
ปรกา เบญจศก จุลศักราช ๑๑๗๕ พ.ศ. ๒๓๕๖ 
มีพระลังกาเขามาถึงกรุงเทพฯ อีกรูป ๑ ชื่อ 
พระสาสนวงษ อางวาพระมหาสงัฆนายกในลงักา
ทวีปใหเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขามาถวายแด
สมเดจ็พระเจากรงุศรอียทุธยา แตไมมีสมณสาสน
หรอืสําคญัอันใดมา ครัน้ไตถามถงึการพระสาสนา
ในลังกาทวีป พระสาสนวงษก็ใหการเล่ือนเปอน
ไปตางๆ ซํ้ามาเกิดรังเกียจไมปรองดองกันกับ
พระลังกาที่เขามาอยูแตกอน วัตรปฏิบัติก็ไมนา
เลื่อมใสดวยกันทั้ง ๒ รูป จึงเปนเหตุใหทรงแคลง
พระราชหฤไทยวา จะมีใชพระที่ไดรับอุปสมบท
มาแตลังกาทวีป ทรงพระราชดําริหวา พระสงฆ
ในลังกาทวีปก็เปนสมณวงษอันเดียวกันกับ
พระสงฆในสยามประเทศ เคยมีสมณไมตรีตอกัน
มาแตครัง้กรุงเกา แตเรดิรางมาเสียเพราะเกดิเหตุ
ศึกสงคราม ไมไดไปมาหาสูถึงกันชานาน บัดนี้
กรุงสยามก็ไดประดิษฐานพระนครรัตนโกสินทร
เปนราชธานี มีอิศรมั่นคงแลว แลไดขาววาลังกา
ทวีปเสียแกอังกฤษ การพระสาสนาแลสาสน
วงษในลังกาทวีปจะเปนอยางไร ควรจะสืบสวน
ใหทราบความจริงไว”  นี้คือสํานวนโบราณตาม

พระราชพงศาวดาร
 สรุ ปความได  ว  า  ตอนปลาย รัชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มี
พระสงฆสามเณรชาวศรีลังกาเดินทางมายัง
กรุงเทพมหานครสองกลุ ม จากการสนทนา
ปราศรัยไมสามารถยึดไดวา วัตรปฏิบัติพระสงฆ
ศรีลังกาเปนอยางไร? การพระศาสนาในศรีลังกา
เปนอยางไร? ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
เลิศหลานภาลัย ทรงพระดําริวา เดิมน้ันไทย
และศรีลังกามีปฏิสัมพันธทางศาสนากันและกัน
เปนอยางดี จึงมีพระราชประสงคจะสงพระสมณ
ทูตไทยไปศรีลังกา เพื่อสืบขาวคราวพระศาสนา
ของศรีลังกาวาเปนอยางไรบาง ยิ่งทรงทราบขาว
วาเกาะลังกาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ ยิ่ง
ตองการทราบความเปนไปยิ่งขึ้น
 หากสังเกตพฤติกรรมของพระสงฆศรีลังกา
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร จะเห็นวา
มีการขัดแยงกัน แมจะเปนชาวสิงหลดวยกัน
และเดินทางมาดวยกันก็จริง แตครั้นถึงกรุงเทพ-
มหานครแลวกลับไมประสงคจะพักดวยกัน แม
พระเจาแผนดินไทยจะถวายความอุปถัมภเปน
อยางดีก็ตาม นอกจากนั้น พระสิงหลก็กลาที่จะ
โกหกกษัตริยไทย ดวยอางวาเปนตัวแทนของ
พระสังฆราชฝายศรีลังกา 
 พฤติกรรมเชนน้ีจะพบอีกหลายแหง อยาเพิง่
ถอยศรัทธา !!!
ถามวา กอนหนานั้นเหตุใดกษัตริยจึงไมประสงค
ทราบขาวการพระศาสนาในศรีลังกา
ตอบวา ไมมีหลักฐานอางอิง 
 แตถาจะใหวิเคราะหก็ตอบวา มีการติดตอ
รับรู ขาวคราวการพระศาสนาบางแลว แตไม
เปนทางการ เพราะสมัยนั้นไทยไดสงเรือกําปน
ไปคาขายชางถึงเมืองมุมไบประเทศอินเดีย 

๖๖๑๐๒



และขากลับมักแวะพักซื้อสินคาจําเปนที่ทาเรือ
เมืองโคลัมโบของศรีลังกา จึงปรากฏหลักฐานวา 
“ลังกาทวีปเสียแกอังกฤษแลว”
 อีกประการหนึง่ ไทยตองทาํสงครามกบัพมา
เพื่อนบานหลายทศวรรษ กวาพมาจะออนแอ
ถอยหางจากราชอาณาจักรสยามก็กินเวลาหลาย
สิบป ระยะเวลานั้นจึงเปนชวงของการสรางบาน
แปลงเมืองใหเปนปกแผนม่ันคง ดวยเหตุผล
สองประการดังกลาว การปฏิสัมพันธทางศาสนา
กับศรีลังกาจึงทิ้งชวงขาดหายไป
 ใครเหน็วามเีหตผุลมากกวานีก็้แจงเพือ่ทราบ
ดวย
 ตรงนี้ขอแทรกเหตุการณทางศรีลังกาเพื่อ
เทียบกับฝายไทย
 หลักฐานระบุว  า  คล อยหลั งจากการ
ประดิษฐานพระศาสนาของพระอุบาลีมหาเถระ
และพระอริยมุนีมหาเถระแลว การเมืองของ
ศรีลังกาก็นับถอยหลังเข าสู ความแตกแยก
ลมสลาย สมยันัน้ เกาะลังกาแบงเขตปกครองเปน 
๒ สวน หนึ่งนั้นเปนบริเวณเทือกเขาตอนกลาง
ของประเทศ ปกครองโดยกษัตริยแหงอาณาจักร
แคนดี เปนรัฐอิสระไมขึ้นตรงตอใคร อีกหนึ่ง
นั้นเปนบริเวณหัวเมืองชายทะเลรอบเกาะลังกา 
ปกครองโดยอังกฤษเจาอาณานิคมตะวันตก
 แตไหนแตไรมาอังกฤษพยายามยึดครอง
อาณาจักรแคนดี เพื่อต องการรวมหัวเมือง
นอยใหญภายในเกาะลังกาใหเปนหนึ่งเดียว แตก็
ไมประสบความสําเร็จสูญเสียทหารหาญไปมาก
ตอมาก เพราะกษัตริย พระสงฆ และชาวสิงหล
สามคัคเีปนหนึง่เดียว โดยยดึเอาพระพทุธศาสนา
เปนหลัก แตตอมาภายหลังปรากฏวา กษัตริยแหง
อาณาจักรแคนดีประพฤติตัวเสียหาย ไมดํารงตน
ในทศพิธราชธรรม ไมสนใจการพระศาสนา ลด

ความอุปถัมภแกพระสงฆ เบียดเบียนชาวเมือง 
ลุมหลงมัวเมาพระมเหสีและนางสนม วากันวา
พระองคตองการยายวัดมัลวัตตมหาวิหารซึ่งเปน
วดัเกาแกคูบานคูเมอืง เพือ่ตองการสรางพระราช
อุทยานสวนหลวงใหแกพระมเหสีและพระสนม 
ยิ่งกวานั้น พระองคชอบหาเรื่องใสความขุนนาง
และคหบดี เพื่อยึดทรัพยสินเปนของหลวง เวลา
เสวยนํ้าจัณฑมักออกวาราชการ ฯลฯ
 ดวยเหตุดังกลาว พระสงฆและขุนนางชาว
สิงหลจึงพรอมใจกันเปดประตูเมืองใหอังกฤษ
เขายดึครองอาณาจักรแคนดแีบบใหเปลา จากน้ัน
อังกฤษใหจับกษัตริยแหงอาณาจักรแคนดีสงไป
ควบคุมตัวที่ประเทศอินเดียตอนใตและสวรรคต
ที่นั้น เบื้องตนนั้นอังกฤษเสแสรงแสดงเลศวา 
ไมตองการปกครองอาณาจักรแคนดี จึงมอบหมาย
ใหตัวแทนและขุนนางชาวสิงหลชวยกันทําหนาที่
ปกครอง แตมีอังกฤษทําหนาที่เปนเสมือนพี่เลี้ยง 
ประเพณีวัฒนธรรมทุกสิ่งอย างไม แตะตอง
เปลี่ยนแปลง แมคณะสงฆก็ถวายความอุปถัมภ
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เฉกเชนสมัยอดีต โดยเฉพาะวัดพระเขี้ยวแกว
อันเปนมรดกของชาติบานเมือง ก็มอบถวายให
พระสงฆเปนผูทําหนาท่ีดูแลและประกอบพิธีกรรม
บูชา โดยอังกฤษไมเขาไปแทรกแซงขัดขวาง
 สําหรับการพระศาสนานั้น คณะสงฆสมัย
พระอบุาลเีถระทีเ่คยรวมกนัเปนหนึง่เดียวกวิ็วาท
กันแยกเปน ๒ กลุม หนึ่งนั้นเรียกวา คณะสยาม
วงศมัลวัตตะ มีศูนยกลางอยูที่วัดมัลลตวิหาร 
หรือวัดบุบผาราม ทําหนาที่ปกครองดูแลอาราม
วิหารนอยใหญบริเวณทางตอนเหนือของเกาะ
ลังกา สวนอีกหนึ่งน้ันเรียกวา คณะสยามวงศ
อัศคิริยวิหาร หรือวัดหัยคิรีวิหาร ทําหนาที่
ปกครองดูแลอารามวิหารบริเวณทางตอนใต
ของเกาะลังกา และประการสําคัญคือ การจะ
อุปสมบทเปนพระสงฆของสองคณะนั้น ไมวาจะ
อยูสวนไหนของประเทศ ตองเดินทางมาบวชที่
อุโบสถของแตละคณะภายในเมืองแคนดีเทานั้น 
หากบวชที่อื่นถือวาเปนโมฆะเพราะพระสงฆแหง
เมืองแคนดีไมยอมรับ และเลยไปถึงการปฏิเสธ
ของอังกฤษเจาอาณานิคมดวย
 เหนือสิ่งอื่นใด ผูจะไดรับพิจารณาอุปสมบท
เปนสยามวงศนั้นตองสังกัดวรรณะโคยิคามะ
เทานั้น
 เอาแคนี้กอน ประเด็นผูอานจะมึนกับขอมูล
 รายละเอียดทั้งหมด ผู เขียนจะพยายาม

สอดแทรกใหครบถวนกระบวนความ เวลากลาว
ถึงสมณศาสนแตละฉบับ เมื่อผูอานทบหนาทวน
หลังก็จะทราบโดยละเอียดวา การพระศาสนา
ในไทยและศรีลังกาสมัยนั้นเปนอยางไร? และ
พระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย ไทยตอพระ
ศาสนาเปนอยางไร? รวมถึงความต้ังใจมุ งมั่น
ของพระสงฆไทยและศรีลังกาตอความมั่นคงของ
พระศาสนาเปนอยางไร ?

เบื�องต้นข้อแนะนาํหนังสอืน่าสนใจก่อน

 เล มแรกเป นพระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ รวบรวมโดย พระเจา
บรมวงษเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เลมนี้
มเีรือ่งราวการสงพระสมณทตูไทยไปศรลีงักาดวย 
และอีกหลายเร่ืองนาสนใจไมนอย และที่สําคัญ
มีการจัดแบงเหตุการณบานเมืองแยกเปนเรื่องๆ 
ผูอานสามารถเลอืกไดเองวาจะอานเรือ่งไหนกอน
หรือหลัง โดยไมตองอานทั้งเลม และนาสนใจคือ
มีเรื่องสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฎฯ 
ทรงผนวชเปนพระภิกษุดวย ซึ่งการบวชของ
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอพระองคน้ีเก่ียวของกับ
สมณศาสนที่เรากําลังพูดถึงเปนอยางมาก
 เลมถัดมาเปนพระราชพงศาวดาร กรุง
รตันโกสนิทร รชักาลที ่๓ รวบรวมโดย เจาพระยา
ทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) หนังสือเลมนี้ก็ลักษณะ
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คลายกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ ๒ กลาวคือ แยกเหตุการณสําคัญเปน
เรือ่งๆ ผูอานสามารถเลือกอานเรือ่งทีช่อบไดตาม
อัธยาศัย เลมนี้กลาวถึงสมณศาสนมากกวาเลม
กอน เพราะสมัยนี้มีการสงพระสมณทูตไทยไป
ศรีลังกาถึง ๒ ครั้ง ผลจากการสงพระสมณทูตไป
นัน่เอง เปนเหตุใหพระสงฆศรลัีงกาสงสมณศาสน
มาถวายกษตัรยิและพระสงฆไทยเปนจาํนวนมาก
 เลมตอมาชื่อวา เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ
สยามวงศในลังกาทวีป พระนิพนธของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
เนื้อหาหนังสือกลาวถึงประวัติศาสตรศรีลังกา
ตั้งแตยุคด้ังเดิม และอธิบายถึงสาเหตุความ
เสือ่มโทรมของพระพทุธศาสนาบนเกาะลังกา จน
เปนเหตุใหสงราชทูตมาทูลขอพระสงฆไทยสมัย
สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศแหงกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย ตอนทายของหนังสือไดบันทึกสมณ
ศาสนบางฉบับท่ีฝ ายไทยและศรีลังกาเขียน
ตอบโตกัน มีประเด็นสําคัญมากมายชวนติดตาม
 ถัดมาเปนประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี
ในรัชกาลที่ ๔ เนื้อหาบรรจุดวยพระราชนิพนธ
ภาษาบาลี ดังเชน คําโคลงเรื่องพระราชประวัติ 
ระยะทางเสด็จประพาสเมืองเหนือ จดหมาย
เหตุการณปฏิบัติชอบไมชอบ ตํานานพระแกว
มรกต ตํานานพระสายน พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรสังเขป ฯลฯ ยังมีพระสมณศาสนที่
เขยีนตอบโตพระสงฆศรลีงักาสมยัดาํรงสมณเพศ
เปนพระวชริญาณเถระดวย จํานวน ๘ ฉบบั ผูอาน
ท่ีประสงคอานประวัติความเปนมาของคณะสงฆ
ธรรมยตุกินกิายตนฉบบั หาอานไดในหนงัสอืเลมนี้
 สดุทายเปนหนงัสอืภาษาสงิหลชือ่วา ปาลสีนั
เทสาวลี เปนผลงานของพระพุทธทัตตเถระชาว
ศรีลังกา ทานไดรวบรวมสมณศาสนที่พระสงฆ

ไทยและพระสงฆศรีลังกาเขียนตอบโตกันสมัย
รัตนโกสินทร เนื้อหาเปนภาษาบาลีอักษรสิงหล 
ยังไมมีการถอดแปลเปนภาษาไทย จํานวนทั้งสิ้น 
๓๐ ฉบับ ประโยชนของหนังสือเลมนี้คือการระบุ
ตัวตนของพระเถระชาวศรีลังกาที่สงสมณศาสน
ติดตอกับไทย เนื่องจากฝายไทยระบุชื่อไมชัดเจน 
บางครั้งสะกดผิดยากตอความเขาใจวาเปน
พระสงฆสังกัดนิกายใด หรือพํานักอยูวัดไหน แต
คร้ันเทียบเคียงกับหนังสือเลมนี้แลวก็กระจาง
ชัดเจน
 สรุปแบบงายๆ คือ หากผูอานยังไมทราบ
เบื้องหลังของการเขียนสมณศาสนระหวางไทย
และศรีลังกา ผูเขียนแนะนําวาใหอานทบทวน
สักสองสามรอบ แตหากยังสับสนงุนงงสงสัย ก็
แนะนําใหหาหนังสือดังกลาวเบื้องตนมาอานดู
สักรอบสองรอบ แตหากยังไมเขาใจแนะนําวา
เตรียมเปดใจใหกวาง เพราะขอมูลที่ผูเขียนจะ
นําเสนอน้ัน เปนหลกัฐานใหมทีไ่มเคยรบัรูมากอน 
มีทั้งเรื่องตื่นเตนนายินดี มีทั้งเศราใจกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นภายในคณะสงฆและการพระศาสนา (ฉบับ
หนามาวากันตอ)  
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จากสถานการณ  โลกในป จจุบัน  มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมาก ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ทั้งเงินเฟอท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหเกิด
การหดตัวของสินคา เกดิเปนปรากฏการณทีเ่รยีกวา 
Shrinkflation : การหดตัวของสินคา เพ่ือตอบสนอง
เงินเฟอที่สูงขึ้น (Shrink ที่แปลวา การหดตัว กับ 
inflation ที่แปลวา เงินเฟอ) ปรากฏการณนี้ทําให
ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น แตคุณภาพ
ชีวิตกลับแยลง 

พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส

      เ พื่ อคุณภาพชี วิตที่ ดี ขึ้ นกว  า เดิม  จาก
สถานการณในปจจุบัน เราจะพลิกวิกฤติใหเปน
โอกาสไดอยางไร เร่ิมตนจากเปลี่ยนความคิด คิดดี 
คิดบวก โดยการเปดโอกาสใหโยนิโสมนสิการได

ทําหนาที่ คือ พิจารณาถึงเหตุผลวา วิกฤติตางๆ ที่
กําลังเกิดขึ้นนี้เปนผลมาจากเหตุ คือ พฤติกรรม
การกระทําของเราเอง ทั้งในอดีตและปจจุบัน ดังนั้น 
เราจะผานพนวิกฤติครั้งนี้ไดก็ตองเริ่มตนที่ตัวเรา 
เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม จากที่เคยมักงาย 
ไมชอบคัดแยกขยะ ก็หันมาคัดแยกขยะ เพื่อเอา
ขยะเหลานั้นไปทําประโยชน เชน เศษอาหาร กิ่งไม 
ผักตบชวา ขยะอินทรียทั้งหมด เอาไปทําปุยได โฟม
นําไปทําทุนดักขยะ ทํากาว ทําแพแปลงผักลอยนํ้า 
ทําอิฐตัวหนอนได ถุงพลาสติกเอาไปทํานํ้ามันได 
ขวดนํา้พลาสตกิใสเอาไปทาํผาไตรจีวร เครือ่งนุงหม
ได เอาไปทําไมเทียมก็ได ฯลฯ
 เมื่อไดปุยแลว ก็เอาปุยไปปลูกตนไม ปลูกผัก 
ปลูกขาว ปลูกทุกอยางที่เปนอาหารได เมื่อไดนํ้ามัน
จากถุงและขวดพลาสติกก็นําไปใสเคร่ืองยนตได นี่คือ
ตวัอยางการจดัการขยะเพือ่ใหนาํไปใชประโยชน แก

บริหารขยะ
จากสงคราม.. สูวิกฤติอาหารของโลก 

ใตฟ้้า ณ วดัจากแดง

โพธิ�สกิขา



วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติโลกรอน วิกฤติโรคระบาด ฯลฯ
 ดังนั้น สิ่งสําคัญที่เราตองตระหนักก็คือ วิกฤติ
ที่เรากําลังประสบอยูนี้ มาจากนํ้ามือของพวกเรา
เอง เปนผลจากพฤติกรรมของเราเอง พวกเราจะ
กาวขามวกิฤติในคร้ังนีก้ด็วยการแกทีต่นเหต ุคอื การ
ตัดไฟแตตนลม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
พวกเรานั่นเอง

เสนทางอาหารที่ปลอดภัยตอตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดลอม

 คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน เกดิข้ึนไดดวยการสรางเสน
ทางของอาหารใหกับตนเองและชุมชน ตนนํ้าและ
ปลายนํ้าของอาหารที่เราสามารถกําหนดได ทําให
มั่นใจไดวา อาหารท่ีไดกลับมาน้ัน ปลอดภัยท้ังตอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการใชเศษวัสดุ
อินทรีย ขยะเศษอาหารในชุมชน มาแปรรูปเปนปุย 
 วนัที ่๑๒ มถุินายน ๒๕๖๕ ทีผ่านมา วดัจากแดง 
นาํโดยพระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมมฺาลงฺกาโร) 
เจาอาวาสวัดจากแดง พรอมคณะสงฆ ไดเปดศูนย
เกษตรอินทรียบานมะเกลือ ตําบลมะคา อําเภอ
โนนไทย จงัหวดันครราชสีมา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตรพระราชา เพื่ออบรมใหความรู
เรือ่งการทําปุยอนิทรยี การทําเกษตรแบบปลอดสาร
เคมี และแลกเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรกับปุยที่
ผลิตขึ้นได อาทิ นาย ก. มีออย ๕ กก. ก็นํามาแลก
ปุยได ๕ กก. เปนตน ผลลัพธที่ไดจากการอบรมให
ความรู โดยยึดเสียงสะทอนจากชาวบาน ปรากฏวา 
ดีมากๆ ชาวบานมีกําลังใจในการทําสวน และทํานา
ตอไป จากท่ีในตอนแรกจะไมผลิตในปนี้ เนื่องจาก
ปุยเคมีมีราคาที่สูงขึ้น ไมคุมกับผลผลิตที่ได

“ขอใหปุยของเราไดบํารุงตนไมในแปลงของทาน”

 ในทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ 
เกษตรกรไทยตองประสบการณปญหาปุ ยเคมี
มีราคาถีบตัวสูงขึ้นมากอยางนาตกใจ และเกิดการ

ขาดแคลนเพราะภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน วิธี
การแกไขสถานการณปุยเคมีขาดแคลนนี้ คือการ
ใชปุยอินทรียดังทีจะกลาวตอไป อีกวิธีหนึ่งที่จะ
เปนทางรอดของมวลมนุษยชาติคือ การหันมาทํา
เกษตรกรรมสวนครัวภายในบาน การปลูกผักริมรั้ว 
การปลูกผักบนดาดฟาอาคารก็ได โดยใชดินและปุย
อินทรียก็จะใหผลผลิตที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได
อยางปลอดภยัมคีาใชจายนอย ดกีบัสขุภาพ นบัเปน
งานอดิเรกที่ใหความเพลิดเพลินเจริญใจ และ
เปนการออกกําลังกายเบาๆ ที่เหมาะกับทุกเพศทุก
วัยที่จะไดใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 
 โครงการเปลี่ยนขยะใหเปนปุย หนึ่งในความ
รวมมือจาก วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบาน
วัดจากแดง และ โครงการคุ งบางกะเจา (Our 
Khung Bangkachao) โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่แกไข
และจัดการปญหาขยะอินทรียในชุมชน โดยนําเอา
ขยะอินทรียตางๆ เชน เศษอาหาร ใบไม เปลือก
ผลไม ฯลฯ มาเขาสูกระบวนการหมักแบบแหงที่
ทํางานอยางตอเนื่อง โดยปุยที่ไดจากการหมักนั้น 
มีคุณสมบัติเปน ฮิวมัส (Humus) หรือ อินทรียวัตถุ
ที่พืชสามารถดูดซึมนําไปใชงาย 
      ทางโครงการเปลี่ยนขยะใหเปนปุย จึงขอใช
โอกาสนี้ประชาสัมพันธ สําหรับทานผูที่สนใจอยาก
รูวิธีทําปุยอินทรีย อยากจัดหมูคณะเขามารับการ
อบรม ใชเวลาเรียนเพียง ๑ วัน เต็ม 
 ขอทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ 
วสิาหกจิชมุชนเศรษฐกิจพอเพยีงบานวดัจากแดง
โทร. 095-998-1654

ขาดแคลนเพราะภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน วิธีขาดแคลนเพราะภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน วิธีขาดแคลนเพราะภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน วิธี

๖๖ ๑๐๗



โลกยังมืดยังหมนหมองยังครองทุกข
ความขัดแยงยังแรงรุกทุกแหงหน
ความเดือดรอนยังรอนไลในทุกมณฑล
หมูผูคนรุมรอนสะทอนใจ

ความโกรธเคืองความแคนเคืองเรื่องรายราย
ความเกลียดชังความงมงายขยายใหญ
ความละโมบโลภมากลากคนไป
ในวังวนของกองไฟประลัยกัลป

ความหลงใหลในอํานาจวาสนา
ในเงินทองในมายาจนฆาหั่น
ชีวิตคนจะเลื่อนไหลไปไหนกัน
แลวจะตื่นจากฝนกันเมื่อใด

วิสาขะคืนเพ็ญเปนแสงสวาง
สองหนทางระงับความหลับใหล
ผุดปญญาลํ้าเลิศประเสริฐใจ
ชวยดับรอนถอนพิษไฟใหสิ้นพลัน
ชวนกันเดินบนหนทางสวางไสว
สรางโลกใหรมเย็นเปนสุขสันติ์
เจริญจิตภาวนาเพิ่มปญญากัน
สูชีวิตนิรันดรสันติสุขเอย.

ลลีาวาที

โลกยังมืดยังหมนหมองยังครองทุกข

Credit photo: malith d karunaratne/unsplash

โสรีช โพธิแกว

โลกยังมืดยังหมนหมองยังครองทุกข

วิสาขบูชา ๒๕๖๕



หลุดพ้นด้วยตนเอง พ. กิ่งโพธิ์

 จากปราสาทสามฤดูสูแผนดิน

จากทรัพยสินกายกองที่มองเห็น

จากความพรั่งพรอมสูบําเพ็ญ

จากเรารอนสูรมเย็นจิตวิญญาณ

   เมื่อพุทธะเกิดชัดตอนตรัสรู

การแจงเกิด เขาสู ธรรมไพศาล

ขับเคลื่อนเลื่อนลิบปรินิพพาน

ไมมีการ เกิดซํ้า พระสัมพุทธ

   พระพุทธเจาเรานั้นทานเลิศลํ้า

ยืนหยัดยํ้าใหเห็นอยูไมรูหยุด

อานุภาพ ผูบําเพ็ญ เปนมนุษย

สูสูงสุด เหนือเทวดา แมฟาใด

   ทรงเสด็จ จากชั้นเทพ มาประทับ

เพื่ออยูกับ ความจริง อันยิ่งใหญ

สละทิ้ง ความทุกข ความสุขไซร

เขาถึงใน ชัยชนะ วิสาขบูชา

   กราบพระพุทธผุดผองผูสองโลก

พระผูหยุด วิปโยค ทุกหยอมหญา

พระผูเปนแบบอยางสรางปญญา

พระผูพา หลุดพน ดวยตนเอง.

   วันวิสาขบูชากับปาไม

พระประสูติสดใสบริสุทธิ์

สวนลุมพินีมีคานําพาพุทธ

ยอดมนุษยเกิดมากับปาไม

   พระตรัสรูธรรมเลิศแดโลกหลา

โคนตนโพธิ์พุทธคยาอันยิ่งใหญ

พระพุทธเจาในอดีตพระองคใด

ลวนตรัสรู โคนไม ขับไลมาร

   พระพุทธเจาปรินิพพานผานพน

อยูโคนตน มิ่งไม แผไพศาล

พระประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน

มีตนไม เปนพยาน ยืนหยัดยง

   นิสสัยสี่ ยังมีขอ อยูโคนไม

ภิกษุสราง นิสสัย อันสูงสง

สงบเงียบ เรียบงาย สบายองค

เจตจํานง ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง

   คือการนั่ง การนอน ในที่สงัด

ผูปฏิบัติ ธรรมถูก จะปลูกฝง

ตามแบบอยางพุทธองคทรงพลัง

พระโพธิญาณ ลึกหยั่ง รูยากเย็น

18.5cm

26cm

0.6 cm
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