ฉบับที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ส�าหรับเดือนธันวาคม ของทุกปีจะมีวัน
พิเศษของปวงชนชาวไทย ในวันที่ ๕ ซึ่ง
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช วารสารฯ
จึงได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มาขึ้นปก
และที่ปกหน้าด้านใน ก็จะมีอาศิรวาทถวาย
พระพร พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ทนี่ า่ ประทับ
ใจยิ่ง ส�าหรับท่านผู้อ่านเก็บไว้ดูตราบนาน
เท่านาน
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้จัดพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก พระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นงานใหญ่และ
ส�าคัญของชาติ ที่ทั้งพระสงฆ์และญาติโยม
ร่วมใจกันแสดงความอาลัยรัก ส่งเสด็จพระองค์
สู่พระนิพพาน คณะสงฆ์วัดจากแดง ก็ได้ไป
ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดอาษาสงคราม
วัดที่ทางคณะสงฆ์จัดให้เป็นที่ถวายดอกไม้
จันทน์เผาพระศพ อ่านเรื่องและดูภาพได้ที่
คอลัมน์ ใต้ฟาวัดจากแดง และเชิญอ่าน
บทไว้ อ าลั ย ส่ ง เสด็ จ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร
พร้อมชมพระรูปได้ที่ปกหลังด้านใน
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บทความในฉบับนี้มีความเข้มข้นและจุใจ
นับตั้งแต่เรื่อง ความไม่ประมาท ของพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร นับเป็น
วาระอันสมควรที่ลงบทความนี้ เพราะในช่วง
วันหยุดยาวในทุกเทศกาล ก็จะมีอุบัติเหตุ
และผู้เสียชีวิตมากมาย แม้ทางรัฐบาลจะหา
ทางปองกันอย่างเข้มงวด ก็ช่วยอะไรไม่ได้
มาก เหตุ เ กิ ด จากความประมาทนั่ น เอง
ความประมาทเป็นภัยอันน่ากลัวที่สุด ที่เป็น
เหตุของความหายนะตั้งแต่น้อยไปจนถึงมาก
อีกบทความหนึ่ง ที่อยากจะชวนอ่านคือ
ภัยของพุทธศาสนา เป็นเรือ่ งส�าคัญ ทีน่ อกจาก
จะไม่ควรประมาทแล้ว ยังควรให้ความใส่ใจ
อีกด้วย เพราะภัยต่างๆ มันคืบคลานเข้ามา
บ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลา
นับตัง้ แต่ภยั จากศาสนาอืน่ รวมทัง้ ภัยจากลัทธิ
ที่ผิดเพี้ยนกลายพันธุ์ สัทธรรมปฏิรูป ฯลฯ
ผูเ้ ขียนบทความเรือ่ งนีม้ คี วามใส่ใจและตระหนัก
ในปัญหานี้อย่างมาก จึงได้ตั้งใจเรียบเรียง
เรือ่ งราวต่างๆ มาประกาศให้ชาวพุทธทัง้ หลาย
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะได้ไม่ประมาทใน
เรื่องนี้
เนื่องจากบทความในฉบับนี้แต่ละเรื่องมี
ความยาวพิเศษ จึงจ�าเป็นต้องยกคอลัมน์
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ธรรมะสําหรับเยาวชน ออกเพียง
ฉบับนี้ฉบับเดียว ฉบับหน้าก็จะมี
ดังเดิม อย่างไรก็ตาม เรื่องอื่นๆ
ประธานที่ปรึกษา
ในฉบับนี้ที่อ่านไม่ยากจนเกินไป พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
พอที่เยาวชนจะอ่านทดแทนได้
๑.
หลังจากเปิดตัวมาได้ ๖ ฉบับ บรรณาธิการอํานวยการ
เราก็ค่อยๆ ได้รับผลตอบรับจาก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ๒.
บรรณาธิการบทความ
ท่านผูอ้ า่ นทัว่ ประเทศ โดยมีจดหมาย
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
อี เ มล์ ทะยอยส่ ง เข้ า มา บาง panitaang@gmail.com
๓.
ท่านมาถึงวัดจากแดง เพื่อมาขอ
บรรณาธิการฝายศิลป
วารสาร และกล่าวชื่นชมเนื้อหา
๔.
พัสริน ไชยโคตร
ของวารสาร ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็น
เอมมิกา แก้วสรดี
ก�าลังใจให้กับคณะผู้จัดท�าทุกท่าน
ยลระดา พรมเมือง
ซึ่งอยากจะบอกว่า ส่วนใหญ่เป็น
กองบรรณาธิการ
๕.
พระภิกษุทกี่ รุณาสละเวลาเล่าเรียน
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�
า
นักงาน : วัดจากแดง
ศึกษาภาษาบาลี และพระไตรปิฎก
หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
มาช่วยเขียนบทความ ตรวจปรู๊ฟ ๑๖ ซ.เพชรหึ
งษ์ ๑๐
๖.
ช่วยดูความเรียบร้อยต่างๆ ด้วย ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
ความปรารถนาดี ต ่ อ ผู ้ อ ่ า นและ จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
สังคมส่วนรวมจะได้มีวารสารดีๆ โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ที่จัดท�าโดยไม่มีผลประโยชน์ทาง
ภาพปก
๗.
พระบรมฉายาลักษณ์
ธุรกิจเลย

๗

เราเชือ่ ว่า หากท่านติดตามเรา
ต่อไปเรื่อยๆ ท่านย่อมจะได้รับแต่
สิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ เกื้อกูล
ต่อสติปัญญา ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่อ่านง่าย สบายใจ
มีความสุข เพราะที่กล่าวมานี้คือ
จุ ด มุ ่ ง หมายของการท� า วารสาร
เล่มนี้
คณะผู้จัดท�า
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ออกแบบปก :
เอนก เอื้อการุณวงศ์
อุปถัมภ์อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์โดย
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้า
แบรนด์ ‘สุวิมล’

ความไม่ประมาท
๓
(พระอำจำรย์มหำประนอม ธมฺมำลงฺกำโร)
ภัยของพุทธศาสนา
(รวมธุลี พลีเพื่อธรรม)

๑๑

กวีนิพนธ์ : รําลึกพ่อ
(ปฺุว�โส)

๒๔

ทัศนะ : ปาราปริยเถระ
๒๕
พระเถระผู้เห็นความเสื่อมของบรรพชิต
(ธีรปญโญ)
ตํานานคาถา
พระอรหันต์ ๘ ทิศ (๓)
(วิเทศทัยย์)

๓๓

ในกระแสข่าว :
๓๗
ญี่ปุนจะตรวจบูรณะ “หลวงพ่อโต”
คามาคุระ
(ปำแอน)
เรื่องน่ารู้ :
สโลว์ Life สไตล์พระ
(พระฟูกิจ ชุติปญโญ)

๓๘

๘. ใต้ฟาวัดจากแดง
ข่าวบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

๔๖

๙. สนทนา
(กองบรรณำธิกำร)

๔๘

ดําเนินการจัดพิมพ์โดย
สาละพิมพการ
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๘๖-๕๗๑๑๖๘๕
1/27/16 8:56 AM

ความไม่ประมาท
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
เย ปมตฺตา ยถา มตา. (ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๑๒)
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้ อาตมาภาพจะ
ได้นำ� พระพุทธภาษิตเรือ่ งความไม่ประมาททีย่ กขึน้ ไว้
ในเบือ้ งต้น มาอธิบายขยายเนือ้ ความ เพือ่ ให้ญาติโยม
สาธุชนทัง้ หลายได้เข้าใจ และน�ำไปปฏิบตั ติ ามสมควร
แก่สติปัญญาของตนสืบต่อไป
พุทธภาษิตนี้ แปลว่าอย่างไร อปฺปมาโท ความ
ไม่ประมาท อมตํ ปทํ เป็นเหตุแห่งความไม่ตาย
ปมาโท ความประมาท มจฺจุโน ปทํ เป็นเหตุ
แห่งความตาย อปฺปมตฺตา บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้ว
น มียนฺติ ย่อมไม่ตาย เย ปมตฺตา ส่วนบุคคลใด
เป็นผู้ประมาทแล้ว ยถา มตา ถึงมีชีวิตอยู่ ก็เหมือน
ตายทั้งเป็น
ญาติโยมสาธุชนต้องท่องคาถานี้ และค�ำแปล
ให้ได้ ท�ำไมจึงให้ท่องคาถานี้ เพราะเป็นคาถาที่
สามเณรนิโครธน�ำมาเทศน์โปรดพระเจ้าอโศกมหาราช
แล้วท�ำให้พระองค์เลื่อมใส และหันมานับถือพระพุทธศาสนา แล้วทรงทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
อย่างยิ่งใหญ่
กษัตริย์ ๒ พระองค์ นับถือพระพุทธศาสนา
เพราะคาถานี้
พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงแผ่ขยายอาณาจักร
ไปทัว่ ชมพูทวีป ยึดทุกเมืองได้หมดแล้ว วันหนึง่ เห็น
สามเณรนิโครธ อายุ ๑๒ ขวบ ก�ำลังเดินบิณฑบาต
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ทีส่ นามหลวงผ่านไปด้านหน้าวัง พระเจ้าอโศกมหาราช
ทรงเห็นว่า สามเณรรูปนี้ส�ำรวม ดูน่าเลื่อมใสอย่าง
ประหลาด สามเณรรูปนี้เป็นใคร มาจากไหน จึง
ตรัสบอกให้คนไปนิมนต์สามเณรเข้าไปรับบาตรในวัง
เมื่อสามเณรเข้าไปถึงแล้ว มองซ้าย มองขวา
ไม่เห็นพระเถระ จึงขึน้ ไปนัง่ บนราชอาสน์เลย พระเจ้า
อโศกมหาราชก็แปลกพระทัย ถึงแม้ตอนนั้นยังไม่ได้
นับถือพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ทรงเห็นว่าสามเณร
น่าเลื่อมใส จึงไม่ตรัสว่าอะไร และทรงให้สามเณร
นั่งบนราชอาสน์เลย
จากนัน้ พระเจ้าอโศกได้ทรงสนทนาปราศรัยกับ
สามเณรว่า สามเณรท�ำอะไรมา บวชแล้วได้อะไร
บ้าง มีอะไรเป็นสาระ เหตุใดสามเณรจึงดูสงบเยือก
เย็นเหลือเกิน สามเณรก็บอกเล่าชีวิตการบวชของ
ตนเอง จากนั้นได้น�ำคาถา อปฺปมาโท อมตํ ปทํ...
มาเทศน์โปรดพระเจ้าอโศก เมื่อฟังคาถานี้จบ เกิด
อะไรขึน้ เกิดความเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา เลือ่ มใส
ในสามเณร เมื่อถวายอาหารสามเณรแล้ว ก็ทรง
ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ แล้วทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่

1/27/16 8:56 AM

4

๗

ฉะนั้น จึงอยากให้โยมสาธุชนเข้าใจคาถานี้
เพราะคาถานี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้พระเจ้าอโศก
มหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนา
อาณาจักรพุกาม ประเทศพม่า เป็นอาณาจักร
ที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์พุกาม
ทรงนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน คือแบบ
เส้ า หลิ น เมื่ อ มาเห็ น พระธุ ด งค์ คื อ ชิ น อรหั น ต์
เดินธุดงค์จากเมืองมอญไปพุกาม ทรงเห็นว่าพระรูป
นี้ส�ารวมอินทรีย์ น่าเลื่อมใส ไม่เหมือนพระบ้านเรา
จึงเข้าไปสนทนา แล้วท่านก็เทศน์โปรดด้วยคาถา
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ... พอเทศน์จบ พระเจ้า
อโนรธามังช่อเกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนา
ฝายเถรวาทอย่างชัดเจน แล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ส่วนพระมหายานก็ให้
ลาสิกขาทั้งหมด ไม่ให้อยู่ นี่คือเรื่องส�าคัญจาก
คาถานี้
อธิบายคําว่า อปฺปมาโท
ความไม่ประมาท เป็นเหตุแห่งความไม่ตาย
เป็นต้น เป็นการแปลแบบธรรมดา แต่มีความหมาย
ที่ลึกและละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก
ค�าแรก อปฺปมาโท ความไม่ประมาท แบบ
ธรรมดา คือ การไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ แบบสูงขึ้นไป
คือไม่ขาดสติ มีสติอยู่ทุกเมื่อ ได้แก่ สติ ๕ ขั้น
คือ ๑. สติในชีวิตประจ�าวัน ๒. สติที่ตั้งอยู่ในทาน
๓. สติที่ตั้งอยู่ในศีล ๔. สติที่ตั้งอยู่ในสมถะ ๕. สติ
ที่ตั้งอยู่ในวิปัสสนา
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๑. สติในชีวิตประจําวัน
ตั้งสติก่อนสตาร์ท จะท�างานอะไรให้มีสติ ท�า
ให้ปลอดภัย อย่างเช่น ตามโรงงานต่างๆ เขาเขียน
ไว้ว่า safety ﬁrst ปลอดภัยไว้ก่อน เป็นการ
บอกให้ตั้งสตินั่นเอง เมื่อสตาร์ทรถ ก็ตั้งสติ ถ้ามี
สติก็ไม่ตาย
แต่ถ้าเราขาดสติ ชีวิตก็ไม่ปลอดภัย อย่างเช่น
มีขา่ วเด็กผูห้ ญิงอายุ ๑๗ ปี เดินคุยโทรศัพท์บนถนน
เกิดอะไรขึ้น รถสิบล้อชนแล้วมีรถอีกคนหนึ่งวิ่ง
มาทับซ�้าอีก เสียชีวิตทันที อย่างนี้เรียกว่าขาดสติ
ฉะนั้น ก่อนจะข้ามถนนก็มองซ้าย ขวา เมื่อเห็นว่า
ปลอดภัยก็ขา้ มไปได้ จะท�าอะไรในชีวติ ประจ�าวันให้
ตั้งสติ มีสติทุกครั้งจะได้ปลอดภัย ไม่มีอันตราย
๒. สติที่ตั้งอยู่ในทาน
อย่าลืมให้ทาน ถ้าชาติทแี่ ล้วเราไม่ได้ให้ทานมา
หรือท�าทานกุศลไว้น้อย เกิดมาชาตินี้ก็จะไม่มีทาน
ภาษาชาวบ้านคือไม่มีจะกิน เกิดมาเป็นคนยากจน
แต่ถ้าชาติที่แล้วเราท�าทานกุศลไว้มาก ชาตินี้พ่อแม่
เตรียมไว้ให้ร้อยล้าน พันล้าน เพราะชาติที่แล้วเรา
รักษาศีลไว้ดี ชาตินี้จึงได้เกิดเป็นคน แต่เพราะลืม
ให้ทานกุศล ชาตินี้จึงไม่ค่อยมีทรัพย์สิน จึงยากจน
การให้ทาน จะเป็นข้าวปลาอาหาร น�้าดื่ม ผ้า
เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม ธูป
เทียน เครื่องลูบไล้ ที่อยู่ ที่อาศัย มุ้ง หมอน เสื่อ
ประทีป หลอดไฟ หรือเทียน หรือสิ่งใดก็ตามที่
สมควรกับพระภิกษุสงฆ์ ญาติโยมก็มีสติท�าอย่าง
สม�า่ เสมอ และเมือ่ ถวายแล้วให้ปรารถนาพระนิพพาน
นิพฺพานสฺส ปจฺจโย โหตุ ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน ในสังสารวัฏอันยาวนาน ก่อนที่ข้าพเจ้า
จะถึงพระนิพพาน ค�าว่า ไม่มี ขอให้ข้าพเจ้าอย่า
ได้ยินเลย
แม้พระภิกษุสามเณรก็ควรท�าทาน ไปบิณฑบาต
ได้อาหารหรือของดีๆ มา ก็แบ่งเพื่อนบ้าง และ
ทานกุศลที่ไม่ควรลืมเลย คืออะไร อัฐบริขาร ได้แก่
บาตร จีวร สบง สังฆาฏิ ประคตเอว กล่องเข็ม
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มีดโกน และผ้ากรองน�้า มีอานิสงส์อย่างไร ฟังเทศน์
แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ถ้าต้องการบวช บาตร
และจีวรจะส�าเร็จด้วยบุญฤทธิ์ แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการบวช
อย่างเช่นโยมผู้หญิง ก็จะได้เครื่องประดับที่เรียกว่า
มหาลดาปสาธน์ ถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีทรัพย์สมบัติ
มากมายมหาศาล
ผู้บรรลุธรรม แต่ไม่ได้บวช
พาหิยะรักษาศีลเจริญภาวนามาดี พอได้ฟงั เทศน์
จากพระพุทธองค์แล้ว ได้บรรลุอรหัตตผล แต่ยังไม่
มีจีวร จึงบวชไม่ได้ พระพุทธองค์ให้ท่านไปแสวงหา
จีวร แต่ขณะที่ท่านก�าลังไปหาผ้าบังสุกุลเพื่อท�า
เป็นจีวร ก็ถูกยักษ์แปลงเป็นวัวไปขวิดท่านเสียชีวิต
คือนิพพานตรงนัน้ เพราะท่านไม่เคยถวายอัฐบริขาร
คือไตรจีวรไว้เลยแม้ชาติเดียว
ก่อนท่านจะบรรลุพระอรหันต์ ได้ฟงั พระพุทธเจ้า
เทศน์ว่า พาหิยะ เมื่อเธอเห็น จงทําในใจ สักแต่
ว่าเห็น เมื่อเธอได้ยิน จงทําในใจ สักแต่ว่าได้ยิน
เพราะพาหิ ย ะเคยเจริ ญ วิ ป ั ส สนามาแล้ ว เมื่ อ
ฟังเทศน์แค่ประโยคนี้จึงบรรลุได้เร็ว
ค�าว่า เมื่อเธอเห็น สักแต่ว่าเห็น เป็นอย่างไร
สิ่ ง ที่ เ ห็ น เป็ น รู ป , ผู ้ เ ห็ น เป็ น นาม, สิ่ ง ที่ เ ห็ น
ข้างหน้า เป็นรูปารมณ์ เป็นสีต่างๆ เป็นรูปธรรม,
ผู้เห็นคือจิตที่เกิดทางตา ได้แก่ จักขุวิญญาณจิต
เป็นนาม, ท�าความในใจว่า เมื่อเห็นก็ เห็นหนอๆ
สิ่งที่เห็นเป็นรูป ผู้เห็นเป็นนาม อย่างนี้คือ เห็นสัก
แต่ว่าเห็น
เมื่อเธอได้ยิน สักแต่ว่าได้ยิน ก็เช่นเดียวกัน
สัททารมณ์ เป็นรูปธรรม, โสตวิญญาณจิต เป็น
นามธรรม มีแค่รูปแค่นาม ไม่ใช่เราได้ยิน ไม่ใช่เขา
ได้ยิน ก็เป็นแค่รูปแค่นาม เท่านั้น
ท่านฟังเทศน์แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราะ
ฟังแล้วเข้าใจ สุตมยปญญาเกิด ฟังแล้วคิดตามได้
จินตามยปญญาเกิด ฟังแล้วละกิเลสจนบรรลุเป็น
พระอรหันต์ได้ ภาวนามยปญญาเกิด ฟังเทศน์
แล้วบรรลุปัญญา ๓ ขั้น
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๓. สติที่ตั้งอยู่ในศีล
คือ ไม่ลืมที่จะรักษาศีล เพราะรักษาศีล ๕
จึงได้เกิดเปนคน แม้วา่ จะท�าบุญมามากเป็นร้อยล้าน
แต่ถ้าไม่รักษาศีล ๕ ก็หมดสิทธิ์ได้เกิดเป็นคน
บางครัง้ เราเห็นสุนขั ตัวเล็กๆ แต่มนั รวย ประดับ
เพชรราคาหนึ่งล้าน แต่ท�าไมไม่เกิดเป็นคน เพราะ
ในอดีตชอบให้ทานอย่างเดียว แต่ลมื รักษาศีลนัน่ เอง
การได้เกิดเปนมนุษย์ยากเย็นแสนเข็ญ
ต้นทุนชีวิตของมนุษย์ คือ ศีล ๕ ก�าไรชีวิตของ
มนุษย์ คือ สมถะและวิปัสสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัส
ไว้ในทุลลภสูตรว่า มนุสฺสตฺตภาโว การได้เกิดเป็น
มนุษย์ ทุลฺลโภ เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ สิ่งที่ยาก
เย็นแสนเข็ญ ๕ อย่าง ได้แก่ ๑. ได้เกิดเป็นมนุษย์
๒. ได้พบพระพุทธศาสนา ๓. มีโอกาสฟังเทศน์
๔. ฟังแล้วเกิดศรัทธา ๕. ตัดสินใจออกบวช
การได้เกิดเป็นมนุษย์ ท�าไมจึงเป็นเรื่องยาก
เย็นแสนเข็ญ ตอนนี้มนุษย์ท่ัวโลกมีเจ็ดพันล้านคน
แต่ปลวกอย่างเดียวที่อยู่ใต้กรุงเทพฯ มีกี่พันล้านตัว
มีจ�านวนนับไม่ถ้วน หรือ ยุง เห็บ ไร ริ้น สารพัด
เลย มีจ�านวนเกินเจ็ดพันล้านๆ ชีวิต ถามว่า ท�าไม
เพราะการจะได้เกิดเป็นคนนั้นยากเย็นแสนเข็ญ ถ้า
ลืมที่จะรักษาศีล ก็หมดสิทธิ์ได้เกิดเป็นคน แล้ว
ไปไหน
ถ้าตายด้วยความโลภ ก็เป็นเปรต ถ้าตายด้วย
ความโกรธ เกลียด เคียดแค้น พยาบาท เสียใจ
น้อยใจ ก็ลงนรก ถ้าตายด้วยความหลง ก็เป็นสัตว์
เดียรัจฉาน ถ้ามีความหลงน้อย ก็เป็นสัตว์เดียรัจฉาน
ทีม่ กี ระดูก ถ้ามีความหลงมาก ก็เป็นสัตว์เดียรัจฉาน
ทีไ่ ม่มกี ระดูก เช่น ไส้เดือน ยุง เป็นสัตว์ทไี่ ม่มกี ระดูก
ถ้าตายด้วยทิฏฐิ มานะ ระเบิดฆ่าตัวตาย ตายแล้ว
ไปไหน ไปเป็นอสุรกาย ถ้าไม่เป็นอสุรกาย ก็ลงนรก
ท�าไมจึงเป็นอสุรกาย เพราะตายด้วยทิฏฐิ มานะ
ตายเพื่อพระเจ้า ตายเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตอนตายเขาก็
เข้าใจอย่างนั้น แต่เมื่อตายจริงๆ แล้วไปไหน ไม่ได้
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ไปข้างบน แต่ไปข้างล่าง นรก เปรต อสุรกาย สัตว์
เดียรัจฉาน
ฉะนัน้ ถ้ามีศลี ๕ ก็มสี ทิ ธิก์ ลับมาเกิดเป็นมนุษย์
ถ้ามีศีล ๘ ได้อยู่บนสวรรค์เลือกชั้นได้ ถ้าได้ฌาน
มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นพรหม ถ้าบรรลุมรรคผล มีสิทธิ์ไป
นิพพาน
ศีลทั้ง ๕ ข้อ เปนหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุด
ศีลข้อที่ ๑ รับประกันชีวิต จะไม่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควร
ศีลข้อที่ ๒ รับประกันทรัพย์สิน จะไม่เจอ
ภัยพิบัติทั้ง ๕ วินาศภัย เช่น การถูกยึดทรัพย์
ศีลข้อที่ ๓ รับประกันครอบครัว จะมีครอบครัว
อบอุ่น เข้มแข็ง สมหวังในชีวิต
ศีลข้อที่ ๔ รับประกันความเปนธรรมในสังคม
มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ และรูปร่างสมสัดส่วน
ศีลข้อที่ ๕ รับประกันสติปญ
 ญา จะมีสติปญ
ั ญา
เฉลียวฉลาด ไม่เป็นอัลไซเมอร์ ไม่เป็นเด็กปัญญาอ่อน
เกิดเปนคนสติปญญาไม่สมบูรณ์ เพราะรักษา
ศีลข้อ ๕ ไว้ไม่ดี
บางครั้ง เราคิดว่า ท�าไมเราชักช้า ยืดยาด
อืดอาด ไม่เหมือนคนอื่น เพราะศีลข้อที่ ๕ เรา
รักษาไว้พอประมาณ แต่ถ้าหนักกว่านั้น ก็คือ บ้า
ใบ้ บอด หนวก เพราะศีลข้อที่ ๕ รักษาไว้ไม่ดี

ฉะนั้น ต้นทุนของชีวิตคือ ศีล ๕ ถ้าลืมรักษา
ศีล ๕ ก็หมดสิทธิ์เกิดเป็นคน ถ้าอย่างนั้นแล้ว
ไปไหน ประตูอบายทั้ง ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย
สัตว์เดียรัจฉาน เปิดรออยู่
ท�าไมบางคนมีสติปัญญาดี ไม่ค่อยหลงลืม จ�า
ครั้งเดียวแล้วจ�าได้เลย เพราะชาติที่แล้วรักษาศีล
ข้อที่ ๕ ไว้ดี หากชาติที่แล้วรักษาไว้ไม่ดีละ จะท�า
อย่างไร ชาตินี้ก็รีบเจริญสติ สมาทานศีล เจริญสติปัฏฐาน แล้วสติสัมปชัญญะก็จะกลับคืนมาอย่าง
สมบูรณ์ ความจ�าจะดีขนึ้ นีค้ อื วิธกี ารแก้ไขแบบง่ายๆ
๔. สติที่ตั้งอยู่ในสมถะ
คือ ไม่ลืมที่จะเจริญสมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี
เช่น พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
ด้วยบท อิติป โส ... ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณของ
พระธรรม ด้วยบท สฺวากฺขาโต ... สังฆานุสสติ
ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ด้วยบท สุปฏิปนฺโน ...
การสวดมนต์ เปนการตั้งสติอยู่ในสมถกรรมฐาน
บทสวดมนต์ท�าวัตร มีการท�ากุศลมากมายโดย
เฉพาะสมถกรรมฐาน ตั้งแต่ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ มรณสติ อุปสมานุสสติ ท�าความสงบ กายคตาสติ คือ
พิจารณาในร่างกายของเรา

ฉะนั้น ในขณะที่สวดมนต์ท�าวัตรเย็น ให้ท�า
บางคนเกิดมาแล้ว ปวยออดๆ แอดๆ ตลอด สมถกรรมฐาน เช่น แผ่เมตตา สพฺเพ สตฺตา ... นัน่
เวลา ก็เพราะรักษาศีลข้อที่ ๑ ได้ไม่ค่อยบริสุทธิ์นัก คือ เมตตากรรมฐาน แต่เมตตากรรมฐานตอนสวด
คือไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่ว่าเจ็บปวยอยู่ตลอดเวลา มนต์ท�าวัตร เราท�า ๑ ครั้ง จึงยังไม่เห็นผลชัดเจน
ถ้าสวดพุทธานุสสติ เช่น สวด นโม ตสฺส ...,
เพราะศีลด่าง ศีลพร่อง ไม่ได้ฆ่าสัตว์ แต่จับสัตว์
มาชนกัน เอาไก่มาชนกัน เอาปลามากัดกัน สนุก พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ..., อิติป โส... หลายๆ จบ
ไหม สนุก แต่เกิดอะไรขึ้น ท�าแล้วก็ปวยอยู่ตลอด ทั้งบาลีและค�าแปล เป็นพุทธานุสสติอยู่ตลอดเวลา
เวลา รักษาไม่หาย ถ้าปวยเป็นโรครักษาไม่หาย และจบธั ม มานุ ส สติ ใ นอี ก ครึ่ ง ชั่ ว โมง ท� า อย่ า งนี้
บอกได้เลยว่า เพราะเคยแกล้งสัตว์ ทรมานสัตว์
จะเป็นสมถกรรมฐานอย่างชัดเจน
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ถ้าเราไม่ลืมพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระพุทธเจ้า การสวด นโม... ในการเจริญพุทธานุสสติ
บ่อยๆ เป็นพุทธานุสสติ พระพุทธเจ้าก็ไม่ลืมเรา
เมื่อเราสวด นโม ในการเจริญพุทธานุสสติ
ถ้าไม่ลืมพระธรรม... ถ้าไม่ลืมพระสงฆ์... ถ้าไม่ลืม ให้สวด นโม ๑๕ ชั้น สวดอย่างไร
จาคะ ทรัพย์สมบัติของเราก็จะมี ฉะนั้น อย่าลืม
นโม, ตสฺส, ภควโต, อรหโต, สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส.
เจริญอนุสสติทงั้ ๑๐
(หยุด ๕ ครั้ง ๓ จบ = ๑๕ ชั้น)
สวดมนต์อย่างไรให้มีพลัง
นี่คือ การระลึกถึงพระพุทธคุณ นโม ความ
บางครั้ง เราสวดมนต์แผ่เมตตาแล้ว ก็ได้บุญ
นอบน้อมด้วยกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า, ตสฺส
ได้กศุ ลอยู่ แต่ทา� ไมเราสวดมนต์แผ่เมตตาแล้ว เทวดา
ภควโต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ผู้ถึง
ไม่ค่อยรักเรา ไม่ค่อยเห็นใจเรา ท�าไมไม่ค่อยมีพลัง
พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, อรหโต ผู้ห่างไกล
เพราะ ข้อ ๑ อักขรวิธี เรายังออกเสียงไม่ชัดเจน
จากกิ เ ลส คื อ อรหั ต ตมั ค คญาณ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ย
ไม่สมบูรณ์ ข้อ ๒ เรายังแปลไม่ได้ ไม่รู้ความหมาย
พระบริสุทธิคุณ, สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ผู้ตรัสรู้ชอบได้
บทที่สวด ข้อ ๓ เรามีเมตตาไม่พอ จะท�าอย่างไร
โดยพระองค์เอง หมายถึง อรหัตตผลจิต เป็น
อันดับแรก ฝกออกเสียง อักษรบาลี ๔๑ ตัว พระปัญญาธิคุณ. นโม นี้ เป็นการระลึกถึงพระคุณ
ให้ชัดเจนทุกค�า ฝกออกเสียง อ อา... (อะ อา...), ทั้ง ๓ ประการ ของพระพุทธเจ้า
ก ข... (กะ ขะ...) ใหม่
ถ้าพระพุทธคุณทั้ง ๙ สวดว่า อิติป โส ภควา
อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ, ก ข ค ฆ ง, อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ... โดยปกติเราก็สวดพุทธคุณ
จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ๙ พุทธคุณ ๑๐๘ แต่พุทธคุณ ๓ ก็คือ นโม
ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อํ.
นี่แหละ
ฝกทุกตัวอักษรให้ชัดเจน ตามฐานเสียง มี คอ การสวด อิติป โส ในการเจริญพุทธานุสสติ
เพดานปาก เป็นต้น เช่น อ อา, ก ข ค ฆ ง
ถ้าเราไม่ถนัด นโม ตสฺส... ก็สวด อิติป โส
ออกเสียงที่ฐานคอ เป็นต้น เมื่อออกเสียงได้ครบ
ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
๖ ฐาน แล้ว ก็ ใส่โทน เข้าไป ๑๐ โทน มี สิถิล
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เสียงหย่อน เสียงเบา ธนิต เสียงหนัก เสียงแข็ง
เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ.
เป็นต้น เช่น ก (กะ) ออกเสียงเบา ข (ขะ) ออก
ก่อนที่จะสวดแบบบาลีล้วนๆ อย่างนี้ ก็ให้
เสี ย งหนั ก เป็ น ต้ น เมื่ อ ได้ โ ทนแล้ ว จากนั้ น ก็
สวดบาลีและแปลไทยด้วยว่า อิติป โส ภควา แม้
ใส่ทํานอง เข้าไป
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น,
อักขระถูกต้อง ฐานเสียงถูกต้อง โทนถูกต้อง อรหํ เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส เป็นผู้ก�าจัดข้าศึกคือ
ท�านองถูกต้อง เข้าใจความหมายทุกตัวอักษรด้วย กิเลส เป็นผู้ท�าลายซี่ของสังสารวัฏ เป็นผู้ไม่ท�า
แล้วมีเมตตาบริสทุ ธิ์ สวดแล้วจะเกิดพลังขึน้ มาทันที ความชัว่ แม้อยูใ่ นทีล่ บั เป็นผูส้ มควรรับทักษิณาทาน,
แต่ต้องฝกฝนอย่างนี้บ่อยๆ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้รู้แจ้งตรัสรู้อริยสัจทั้ง ๔ ได้
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โดยพระองค์เอง แล้วสามารถสอนผูอ้ นื่ ให้รแู้ จ้งอริยสัจ ๕. สติที่ตั้งอยู่ในวิปสสนา
ทั้ง ๔ ตามได้ด้วย, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้
คือเอาสติไปตั้งไว้ที่ สติปฏฐาน ๔ ถ้าเอาสติ
ถึงพร้อมด้วยวิชชา ๓ และจรณะ ๑๕ ... อย่างนี้ มาตั้งไว้ในกาย เรียกว่า กายานุปสสนา เอาสติมา
เป็นต้น
ตั้งไว้ที่ความรู้สึก เป็นสุข เป็นทุกข์ เรียกว่า เวทนาสวดไปด้วย แปลไปด้วย และน้อมจิตไป จน นุปสสนา เอาสติมาตั้งไว้ที่จิต เรียกว่า จิตตาเข้าใจความหมายทั้งหมดแล้ว ต่อไปจึงสวดบาลี นุปสสนา เอาสติมาตั้งไว้ที่ธัมมารมณ์ เรียกว่า
อย่างเดียวช้าๆ นั่นเป็นการฝกเจริญสติ ด้วยอนุสสติ ธั ม มานุ ป  ส สนา เมื่ อ เอาสติ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งนี้ ก็ เข้ า สู ่
กระบวนการวิปัสสนา ตรงนี้แหละ อปฺปมาโท
ทั้ง ๑๐ ด้วยการสวด อิติป โส... ธรรมดา
ความไม่ประมาท เมื่อฟังเข้าใจแล้ว เป็นเหตุแห่ง
หลวงพ่อคูณสวด อิติป โส.. ได้อย่างรวดเร็ว
อมตมหานิพพาน ถ้าสติขั้นนี้เกิดขึ้น อมตํ ปทํ
เวลาไปไหนมาไหน เช่น หลวงพ่อคูณ มีคน เป็นเหตุแห่งอมตมหานิพพาน
ไปถาม หลวงพ่อครับ สวดบทไหน ท�าไมขลังจัง
อธิบายคําว่า อมตํ ปทํ
หลวงพ่อบอก สวด อิติป โส... อ้าว...สวดอย่างไร
ค�าว่า ปทํ แปลได้หลายอย่าง เช่น บท, รอยเท้า
ท�าไมผมสวดอยู่ทุกวัน จึงไม่ขลัง
รอยพระบาท, เหตุ แต่ ปทํ ในที่นี้ เอาความหมาย
หลวงพ่อคูณสวด อิตปิ  โส... ไปข้างหน้าก็คล่อง ว่า เหตุ จึงแปลว่า เป็นเหตุแห่งความไม่ตาย
ถอยหลังก็คล่อง จะแปลอย่างไร คล่องทั้งหมด
ค�าว่า อมตํ ความหมายแรก คือ ไม่ตาย ไม่
จะสวดแบบช้าๆ ท่านก็สวดได้ จะสวดแบบเร็วๆ จบ
ประสบอุบตั เิ หตุตาย ความหมายต่อมา คือ นิพพาน
ภายใน ๑ วินาที หลวงพ่อสวดได้ อิสฺวาสุ.
ที่ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ การตาย ฉะนั้น ความไม่
อิ คือ อิตปิ  โส..., สฺวา คือ สฺวากฺขาโต..., สุ ประมาทในขั้นที่ ๕ คือ การตั้งสติอยู่ในสติปัฏฐาน
คือ สุปฏิปนฺโน... จบแล้ว อิสวฺ าสุ. สวดจบภายใน ๔ จึงเป็นเหตุแห่งอมตมหานิพพาน
วินาทีเดียว โดยหยิบออกมาจากทั้งหมด จะหยิบ อธิบายคําว่า ปมาโท
ออกมาอักขระเดียวก็ได้ เอาเฉพาะหัวข้อก็ได้ หรือ
ปมาโท คือ ความประมาท ได้แก่ ลืม เผลอ
สวดแบบเร็วๆ เป็นพรืดไปเลยก็ได้ แล้วเกิดอะไรขึ้น
ขาดสติ การลืมตามปกติ คือ เมื่อสักครู่ ไม่รู้ว่า
ก็จะมีพลัง รู้ได้อย่างไรว่ามีพลัง รู้ได้จากคนฟังเรา
พูดอะไร ลืมไปแล้ว หรือเดินไปเดินมาก็ลืมอีกแล้ว
สวดแล้วรู้สึกว่าขนลุก ฟังแล้วรู้สึกว่ามีพลัง เกิด หรือเป็นคนขี้หลงขี้ลืม เป็นการลืมในชีวิตประจ�าวัน
อรรถรส
แต่การลืมมากกว่านี้ คือ ลืมที่จะให้ทาน ท�าให้เกิด
ฉะนั้ น เวลาเราเจริ ญ อนุ ส สติ ทั้ ง ๑๐ ถ้ า มาแล้ ว อดอยาก ลื ม ที่ จ ะรั ก ษาศี ล ก็ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์
อยากให้มีพลัง ๑. สวดให้ถูกอักขรวิธี ๒. แปลได้ เกิดเป็นคน ลืมที่จะเจริญสมถะ จิตก็ตกต�่า ไม่มี
เข้าใจความหมาย ๓. มีเมตตา ก่อนจะมีเมตตา ความสุข ลืมทีจ่ ะเจริญวิปสั สนา สังสารวัฏก็ยาวนาน
ต้องท�าอย่างไร สวดให้ได้รอบ ภาวิโต พหุลีกโต
ฉะนั้น ความประมาท ในที่นี้ ขั้นแรก คือความ
สวดหลายๆ รอบ อยากสวดเร็วก็ได้ อยากสวด ประมาทในชีวิตประจ�าวัน คือ เผลอ ขาดสติ ความ
ช้าก็ได้ อยากสวดอย่างไรก็ได้
ประมาทขั้นที่ ๒ ลืมที่จะให้ทาน อย่างเช่น ตอนนี้
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หลายคนเมื่อร�่ารวยแล้วก็ไม่รู้จะให้ทานไปท�าไม
เมื่อเจ็บปวย ก็มีหมอมือดีรักษา ที่บ้านก็มีคนใช้
จ�านวนมาก ท�าไมต้องน�าอาหารไปให้พระภิกษุ
สามเณรด้วย การที่เขามีอยู่มีกินในปัจจุบัน เพราะ
อดีตเหตุ คือชาติที่แล้วเขาท�าทานกุศลไว้มาก ชาติ
นี้จึงเกิดมารวย แต่กลับลืมให้ทาน ชาติหน้าจะ
เป็นอย่างไร ก็จะเป็นเหมือนโตเทยยพรหมณ์

ค�าว่า ของเก่า ความหมายแรกคือ อุจจาระ
ที่เป็นของเดน แต่อีกความหมายหนึ่งคือ บุญเก่า
เพราะมิคารเศรษฐีลืมให้ทาน นางวิสาขาจึงบอกให้
รู้ว่าที่มีอยู่มีกินดีในชาติปัจจุบัน เพราะทานกุศลใน
อดีต แต่ปจั จุบนั ไม่ยอมให้ทาน จึงทานแต่ของเก่าอยู่

เศรษฐีลืมให้ทาน ตายไปเกิดเปนสุนัข

พระอยู่ปาลืมสวดมนต์แผ่เมตตา

โตเทยยพราหมณ์ชาตินเี้ ขารวยมาก เป็นเศรษฐี
เห็นพระบิณฑบาตหน้าบ้านก็ดา่ เมือ่ เห็นพระพุทธเจ้า
บิณฑบาตหน้าบ้านก็ด่า พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
โตเทยยะ เมื่อท่านตายไปแล้ว ท่านก็จะไปเกิดเป็น
สุนัข แต่เขาไม่เชื่อบอกว่า เขาเป็นพราหมณ์ ตาย
แล้วต้องเป็นพรหม แต่หลังจากที่เขาตายแล้วก็ไป
เกิดเป็นสุนัขที่บ้านตัวเองจริงๆ ตายจากสุนัขแล้วก็
ลงนรก เพราะลืมที่จะให้ทาน ลืมรักษาศีล ลืม
เจริญภาวนา

ถ้าลืมเจริญพุทธานุสสติ หรือลืมแผ่เมตตา จะ
นอนหลับยาก มีความสุขก็ยาก กลุ้มใจอยู่บ่อยๆ
แต่ถ้าสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจ�า ก็นอน
หลับสบาย

เศรษฐีผู้ไม่ให้ทาน ก็เหมือนกินของเก่า
วันหนึง่ นางวิสาขาเห็นพ่อสามีไม่ทา� บุญตักบาตร
พระทีม่ ายืนหน้าบ้าน จึงบอกพระว่า นิมนต์พระคุณ
เจ้าโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิด เจ้าค่ะ พ่อสามีของดิฉัน
ทานแต่ของเก่า มิคารเศรษฐีได้ยินค�านั้นก็โกรธ
ลุกขึ้นชี้หน้าเลย เธอว่าฉันกินของเก่า
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พระลืมชําระศีล เกิดเปนพญานาค
ลืมรักษาศีล เป็นเรื่องส�าคัญเกี่ยวกับชีวิตของ
พระภิกษุสามเณร พญานาคที่เห็นว่าเดี๋ยวก็โผล่
ตรงนั้นตรงนี้ โดยมากแล้วมาจากไหน มาจากพระอย่างเช่น เอรกปัตตนาคราช ก็มาจากพระ มีอาบัติ
คือ ดึงของเขียวทีเ่ กิดให้หลุดจากที่ ท่านปฏิบตั ธิ รรม
มานาน วันหนึ่งท่านลงเรือไป ก็จับสาหร่ายแล้ว
มันหลุดขาดติดมือ เมื่อขึ้นฝังแล้วลืมปลงอาบัติ มี
อาบัตติ ดิ ตัวอยู่ หลังจากมรณภาพก็เกิดเป็นพญานาค
แต่เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์ เพราะพระก็รักษาศีลมาก

สมัยพุทธกาล พระ ๕๐๐ รูป ออกจากวัด
ไปปาเพื่อปฏิบัติธรรม ลืมแผ่เมตตา เกิดอะไรขึ้น
เทวดาที่เป็นรุกขเทวดาอยู่ข้างบนต้นไม้ไม่ได้ ก็ลง
มาข้างล่าง เขานอนอยูน่ านก็ลา� บาก จึงหลอกหลอน
พระ ๕๐๐ รูป ภาษาชาวบ้านบอกว่า ถูกผีหลอก
แต่จริงๆ เป็นรุกขเทวดา แล้วพระต้องหนีกลาง
พรรษากลับไปวัดเชตวัน พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า
ท�าไมพวกเธอกลับมากลางพรรษา พระทูลตอบว่า
ไม่ไหวแล้ว ถูกผีหลอกทุกวัน ได้ยินเสียงอย่างนี้
มีรูปร่างอย่างนี้ มีกลิ่นอย่างนี้ จ�าวัดไม่ได้ ปฏิบัติ
ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงให้ธรรมาวุธ คือบทเมตตสูตร
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เย ปมตฺตา ส่วนบุคคลใดเป็นผู้ประมาทแล้ว
กรณียมตฺถกุสเลน … เป็นต้น สวดแล้วเทวดาจะไม่
รบกวนเลย เทวดาจะเป็นมิตรขึ้นมาทันที ฉะนั้น ยถา มตา ถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็น
อย่าลืมแผ่เมตตา เพราะถ้าลืม จะนอนไม่หลับ สรุปความพุทธภาษิต
ผีหลอก อมนุษย์มารบกวน จึงขอให้ญาติโยมฝก
ความไม่ประมาท เป็นเหตุแห่งความไม่ตาย
แผ่เมตตาให้ตัวเอง และสรรพสัตว์อยู่เนืองๆ
ความประมาทเป็นเหตุแห่งความตาย บุคคลผู้ไม่
สติขนั้ สุดท้าย อย่าลืมทีจ่ ะเจริญวิปสั สนา เพราะ ประมาทแล้ว ย่อมไม่ตาย ส่วนบุคคลใด เป็นผู้
ถ้าลืมแล้ว สังสารวัฏของเรายังอีกยาวนาน เราจะ ประมาทแล้ว ถึงมีชีวิตอยู่ ก็เหมือนตายทั้งเป็น.
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนาน หาทีส่ ดุ ไม่ได้
ความไม่ประมาท คือ มีสติ ๕ ขั้น ท�าให้ไม่มี
เมือ่ ไรหนอ เราจะไปถึงพระนิพพาน ไม่มรี ะยะก�าหนด อันตรายในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้มีอยู่มีกิน ท�าให้ได้
ปมาโท ความประมาท มจฺจุโน ปทํ เป็นเหตุ เกิดเป็นมนุษย์ ท�าให้จิตสงบ ตั้งมั่น มีสุข ไปสู่สุคติ
แห่งความตาย ถ้าแปลให้ลึกละเอียดกว่านี้ คือ และท�าให้ไปสู่อมตมหานิพพาน
ส่วนความประมาท ก็มีผลตรงกันข้าม ท�าให้
เป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด คือ เป็นเหตุ
ให้ต้องตายแล้วตายเล่า ไม่ใช่ตายครั้งเดียว ไม่มีที่ ชีวิตมีอันตราย ท�าให้เกิดมายากจน ท�าให้หมดสิทธิ์
เกิดเป็นคน ท�าให้จิตตกต�่า ไม่สงบสุข และท�าให้
สิ้นสุด นี้คือความหมายของความประมาท
สังสารวัฏยาวนาน
อปฺปมตฺตา บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้ว คือ มีสติ
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้ จึงขอให้ญาติโยม
เต็มเปียม ตั้งแต่การตั้งสติก่อนสตาร์ท สติในทาน
สาธุชนทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาท อันจะเป็นเหตุ
สติในศีล สติในสมถะ สติในวิปัสสนา ทั้งหมดเลย
ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต มีอยู่มีกิน ได้เกิดเป็น
และสติมาพร้อมกับสัมปชัญญะ
มนุษย์ มีจิตสงบ มีสุคติเป็นที่ไป และได้บรรลุอมต
น มียนฺติ ย่อมไม่ตาย คือ ไม่มอี นั ตราย ปลอดภัย มหานิพพาน และขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของ
ไม่ยากจน ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ไปสู่สุคติ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จงมี แ ก่ ญ าติ โ ยมสาธุ ช น
สู่พรหมโลก และไปสู่อมตมหานิพพาน
ทุกท่านเทอญ.
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ชาวพุทธก�าลังเผชิญภัยหลายอย่างทั้งที่
ก่อเองและคนอื่นก่อ ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว บาง
คนตื่นตัว บางคนเฉยเมย ขอแบ่งเหตุโดย
รวมเป็น ๕ ประการ
๑. ภัยจากความประพฤติเหลวแหลกใน
สังคมสงฆ์เอง
๒. ภัยจากศาสนาอื่น
๓. ภัยจากลัทธิการเมือง
๔. ภัยจากลัทธิวัตถุนิยม-บริโภคนิยม
๕. ภัยจากการปลอมบวช
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะภัยข้อที่ ๑-๒
ข้อที่ ๑. คือภัยภายในพุทธบริษัทเอง
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเน้นย�า้ ให้ความส�าคัญอันดับ
แรก และมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องไปถึงภัย
ข้อที่ ๒ ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมถึงข้อ ๓ ด้วย
ดังจะยกพุทธพจน์หลายตอนมากล่าวถึงต่อไป

มูลเหตุสัทธรรมเลอะเลือน
มูลเหตุสปี่ ระการเหล่านี้ ท�าให้พระสัทธรรม
เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป คือ ภิกษุทั้งหลาย
๑. เล่าเรียนสูตร อันถือกันมาผิด ด้วย
บท พยัญชนะทีใ่ ช้กนั ผิด เมือ่ บทและพยัญชนะ
ใช้กันผิดแล้ว แม้ความหมายก็มีนัยอันคลาด
เคลื่อน.
๒. พวกภิกษุเป็นคนว่ายาก ประกอบด้วย
เหตุ ทีท่ า� ให้เป็นคนว่ายาก ไม่อดทน ไม่ยอมรับ
ค�าตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่น
��������� �.�. 58 P.01-48.indd 11

๓. พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหูสตู คล่องแคล่ว
ในหลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา (แม่บท) ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอา
ใจใส่บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่
คนอื่นๆ เมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับไป สูตร
ทั้งหลาย ก็เลยขาดผู้เป็นมูลราก (อาจารย์)
ไม่มีที่อาศัยสืบไป
๔. พวกภิกษุชั้นเถระ เป็นผู้มักมาก ท�า
การสะสมบริขาร (เครือ่ งอุปโภค-บริโภค ลาภ
เงินทอง) ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขา มี
จิตต�่าด้วยอ�านาจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแลใน
กิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารภความเพียร เพื่อ
ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ
เพื่อท�าให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ท�าให้แจ้ง
ผู้บวชในภายหลัง ได้เห็นพวกเถระเหล่า
นั้นท�าแบบแผนเช่นนั้นไว้ ก็ถือเอาไปเป็น
แบบอย่าง จึงท�าให้เป็นผูม้ กั มาก ท�าการสะสม
บริขารบ้าง ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขา
มีจิตต�่าด้วยอ�านาจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแล
ในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารภความเพียร
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ
เพื่อท�าให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ท�าให้แจ้ง ตามกัน
สืบไป (อังคุต.จตุกฺ. ๒๑/๑๖๐)
ในอี ก ที่ “ตติ ย สั ท ธั ม มสั ม โมสสู ต ร”
มีความท�านองเดียวกัน ต่างกันที่มีเพิ่มข้อ
๕ คือ
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๕. สงฆ์ แ ตกแยกกั น จึ ง มี ก ารด่ า กั น
บริภาษกัน ใส่ร้ายกัน ทอดทิ้งกัน หมู่คนที่
ยังไม่เลื่อมใส ก็ไม่เลื่อมใส ที่เลื่อมใสก็กลาย
เป็นอื่น (อังคุต. ปญจ. ๒๒/๑๕๖)
พุทธศาสนาเสื่อมสูญหายด้วยเหตุ ๕ อย่าง
(ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร) คือ ภิกษุ ท.
๑. ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ
๒. ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ
๓. ไม่ทรงจ�าธรรมโดยเคารพ
๔. ไม่พจิ ารณาใคร่ครวญอรรถแห่งธรรม
ที่ทรงจ�าไว้โดยเคารพ
๕. ไม่ยอมปฏิบตั ธิ รรมตามทีต่ นเข้าใจแล้ว
โดยเคารพ (อังคุต. ปญจก. ๒๒/๑๕๔)
พุทธศาสนาเสื่อมสูญหายด้วยเหตุ ๕ อย่าง
(ทุตยิ สัทธัมมสัมโมสสูตร) คือ ภิกษุ ท.
๑. ย่อมไม่เล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้
๒. ย่ อ มไม่ แ สดงธรรมตามที่ ไ ด้ ฟ ั ง มา
ตามที่ได้เล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร
๓. ย่ อ มไม่ บ อกธรรมตามที่ ไ ด้ ฟ ั ง มา
ตามที่ได้เล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร
๔. ย่อมไม่ท�าการสาธยายธรรมตามที่ได้
ฟังมา ตามทีไ่ ด้เล่าเรียนมาแก่ผอู้ นื่ โดยพิสดาร
๕. ย่อมไม่ตรึกตรอง ไม่เพ่งดูด้วยใจ
ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ตามที่ได้เล่าเรียนมา
โดยพิสดาร (อังคุต. ปญจก. ๒๒/๑๕๕)
เหตุเปนปจจัย ที่ทําให้พระสัทธรรมดํารง
อยู่ไม่นาน
หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว
พระพุทธองค์ตรัสตอบค�าถามพระกิมพิละ ดังนี้
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ว่า คือ พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ที่
๑. ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย�าเกรง
ในพระศาสดา ๒. ...ในพระธรรม ๓. ...ใน
พระสงฆ์ ๔. ...ในสิกขาบท ๕. ...ซึ่งกัน
และกัน. (กิมพิลสูตร อังคุต. ปญจก. ๒๒/๒๐๑)
ใน “กิมพิลสูตร” อีกที่ มีความท�านอง
เดียวกัน ต่างกันที่ข้อ ๕ และมีเพิ่มข้อ ๖ คือ
๕. ไม่มคี วามเคารพ ...ในความไม่ประมาท
๖. ไม่ มี ค วามเคารพ ...ในปฏิ สั น ถาร
(กิมพิลสูตร อังคุต. ฉักก. ๒๒/๔๐)

ปัจจุบัน เราเห็นข่าวพระประพฤติเสื่อม
เสียเป็นระยะๆ นี่ก็ต้องยอมรับว่า มีเรื่อง
เช่นนี้เกิดขึ้นจริง การยอมรับ คือเบื้องต้น
ของการหาทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองของ
สังคมสงฆ์ ทุกวันนี้ที่สงฆ์ยังอยู่ได้ เพราะเรา
มีต้นทุนทางพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษสร้างไว้
สูงมาก วัฒนธรรมพุทธผสมผสานอยู่ในชีวิต
ประจ�าวัน ตั้งแต่เกิดจนตายมายาวนานแล้ว
และปัจจุบันยังพอมีสงฆ์สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน อยู่บ้าง อีกทั้งค�าสอน
เชิงปัญญาท�าให้ชาวพุทธส่วนหนึง่ รูจ้ กั แยกแยะ
ความผิดชั่วส่วนตัวของสมมุติสงฆ์กับค�าสอน
ได้ ความเสื่ อ มศรั ท ธาหรื อ วิ ก ฤติ ยั ง จ� า กั ด
เฉพาะในพระบางกลุม่ บางคณะบางคนเท่านัน้
แต่ก็ถือว่าเสื่อมมากทีเดียว ดังจะเห็นการ
ด่าว่าพระมากขึ้น การเกรงอกเกรงใจแสดง
ความเคารพพระน้อยลงอย่างชัดเจน อันนี้
พระเราท�าตัวเอง สร้างภัยภายในเอง ถ้าเรา
ยังประมาท ไม่พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ
การปกครองสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรม
วินยั มากกว่านี้ ไม่บริหารจัดการการดูแลกวดขัน
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ความประพฤติพระ ไม่ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนพระ มีแต่เน้นเรื่องวัตถุการ
ก่อสร้าง หรือหาลาภยศสักการะ ยศช้าง
ขุนนางพระเกินไป ไม่รู้จักปฏิรูปวงการสงฆ์
ยังคิดว่าของที่ท�าอยู่ทุกวันนี้ดีอยู่แล้ว ก็จะ
เสื่อมมากขึ้นอีกแน่นอน เมื่อภายในเสื่อม
อ่อนแอ ภัยภายนอกก็รกุ ล�า้ ซ�า้ เติมได้งา่ ยมาก
ขณะนี้ภัยเฉพาะหน้า ที่น่าเป็นห่วง และ
ต้องเฝาระวังดูสถานการณ์มากที่สุด คือภัย
จากลัทธิศาสนาอื่น แต่จะอย่างไรก็ตาม ไม่
ว่าภัยพระพุทธศาสนาด้านไหนจะมีลักษณะ
อย่างไร ถ้าหากในตัวพระพุทธศาสนา คือ
องค์กรทางพระพุทธศาสนา และตัวพุทธบริษทั
เอง มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพที่จะปกปอง
รักษาพระพุทธศาสนาได้ ภัยพระพุทธศาสนา
ในด้านใดที่ถาโถมเข้ามา ก็สามารถที่จะแก้ไข
ได้ แต่ถ้ามีความอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง แม้ภัย
ภายนอกจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม ตัวพระพุทธศาสนาเองก็อาจจะอยู่ไม่ได้
ปัญหาจากศาสนาอิสลามที่รุกรานมาก
ถึงขนาดนี้อย่างที่มีข่าว ก็เพราะทั้งองค์กร
บริหารสงฆ์ พระ และพุทธศาสนิกชนเสื่อม
อ่อนแอมากนั่นเอง โดยเฉพาะฝายบริหาร
ปกครองประเทศนักการเมืองชาวพุทธ ที่ยัง
ประมาทไม่สนใจ และอาจมองว่าไม่เป็นภัย
แถมยังให้สิทธิพิเศษทางกฎหมายแก่ความ
เชือ่ ทางศาสนาอิสลาม จนอยูน่ อกเหนือกฎหมาย
ที่ใช้บังคับคนไทยทั่วไปในศาสนาอื่นๆ จน
สามารถดูดกลืนพุทธและวัฒนธรรมไทยดัง้ เดิม
ไปเรื่อยๆ โดยไม่ทันรู้ตัว
ถ้าหากจะอุปมาไปแล้ว พระพุทธศาสนา
ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ภัย
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พระพุทธศาสนาจากภายนอก คือจากลัทธิ
ศาสนาอื่น จากการเมืองการปกครอง จาก
ลัทธิบริโภคนิยม ก็เหมือนกับลมพายุที่พัดมา
แรงบ้าง เบาบ้าง อาจท�าให้ต้นไม้ใหญ่โค่นได้
แต่ถ้าหยั่งรากลึกเอามากๆ ลมพายุเหล่านั้น
ก็ย่อมส่งผลกระทบได้ไม่มาก
ส่วนภัยพระพุทธศาสนาจากในตัวพระพุ ท ธศาสนาเองนั้ น เปรี ย บเหมื อ นหนอน
แมลงที่ ค อยชอนไชกั ด กิ น ต้ น ไม้ ทั้ ง ล� า ต้ น
และราก ถ้าหากรากของต้นไม้ใหญ่ ผุกร่อน
เน่าเปอยเสียแล้ว ถึงแม้ลมพายุที่พัดมาจะไม่
แรงมาก ก็สามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้ หรือ
แม้แต่ไม่มีลมพายุเลย ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็จะ
ถูกหนอนแมลงชอนไชกัดกิน จนต้นไม้ใหญ่
ต้นนี้เน่าตาย หรือ ยืนต้นตายไปเอง
สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ ในการจะปกปั ก รั ก ษาพระพุทธศาสนาได้ก็คือ การรู้เท่าทันและมอง
สถานการณ์ที่จะมาเกิดผลกระทบกับพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะแก้ไข
สถานการณ์ ห ากเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
ประกอบกับสร้างเกราะปองกันพระพุทธศาสนา
เอาไว้ โดยสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของ
พุทธบริษัททั้ง ๔ ให้มีอย่างพร้อมบริบูรณ์
ถ้าไม่เช่นนั้น จะรักษาต้นไม้พระพุทธศาสนา
เอาไว้ไม่ได้
พระพุทธองค์ทรงฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัท ๔
ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงดับขันธ์ปรินพิ พาน
นั้น ก็ด้วยทรงแน่ใจแล้วว่า พุทธบริษัททั้ง ๔
มีศักยภาพมากพอที่จะรักษาพระพุทธศาสนา
เอาไว้ได้ ศักยภาพที่ว่าคือ พุทธบริษัททั้ง ๔
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มีการศึกษา ปฏิบัติ บรรลุธรรม เป็นผู้ทรงจ�า
รักษาพระธรรม สามารถเผยแพร่ แสดงธรรม
อธิบายธรรมที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ และ
สามารถข่มขี่ปรับปวาทได้ ดังพุทธพจน์ว่า
“มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพาน ตราบ
เท่าที่เหล่าภิกษุผู้เป็นสาวกของเรายังไม่เฉียบ
แหลม ไม่ได้รับการแนะน�า ไม่แกล้วกล้า
ไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ ไม่
เป็นพหูสตู ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบตั ธิ รรมสมควร
แก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบยิ่ง ไม่ประพฤติตาม
ธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ก็ยัง
บอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก
ท�าให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์
ปราบปรั ป วาทที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ เรี ย บร้ อ ยโดย
ชอบธรรมไม่ได้... มารผู้มีบาป เราจะยังไม่
ปรินิพพาน ตราบเท่าที่พรหมจรรย์นี้ของเรา
ยังไม่เจริญ แพร่หลาย กว้างขวาง รู้กันโดย
มาก เป็นปกแผ่น กระทั่งเทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลายประกาศได้ดแี ล้ว” (มหาปรินพิ พานสูตร

ให้พุทธบริษัทสามารถแก้ไขปรัปวาทเหล่านั้น
ให้ยตุ ลิ งด้วยความเรียบร้อย เพือ่ เป็นพุทธบูชา
เป็นการรับสนองพระพุทธปณิธานขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตระหนักถึง
ความเป็นหน้าทีท่ พี่ ระพุทธองค์ทรงมอบหมาย

การจะปรัปวาทกับผู้น�าผู้สอนศาสนาอื่น
ต้องมีความรู้ในศาสนาตนดีพอ และต้องมี
ความรู้ดีในศาสนาเขาที่เข้ามาขัดแย้งรุกราน
ด้วย ทั้งความรู้ทั่วไปอื่นอีกที่เกี่ยวข้อง เพราะ
ฝายรุกเพื่อยึดครองมักจะเตรียมศึกษาข้อมูล
มาดีเป็นมืออาชีพ และศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน
ของศาสนาเราแล้ว ทัง้ ต้องมีไหวพริบปฏิภาณ
การพูดจาทีฉ่ ลาดทันคน ถ้าไม่อย่างงัน้ แม้เรา
เป็นฝายถูกแต่ถกเหตุผล ข้ออ้างอิง ตรรกะ
แพ้กเ็ ป็นได้ แต่ถา้ มาด้วยดี เป็นการแลกเปลีย่ น
ศึกษากัน ก็ถอ้ ยทีถอ้ ยอาศัยกันไป แสดงจุดยืน
หลักการตนเอง แล้วต่างคนต่างท�าตามความ
ทีฆ. มหำวรรค ๑๐/๑๖๘, ภูมิจาลสูตร อังคุต. อัฏฐ เชื่อของตนเองไปอย่างสันติ
ก. ๒๓/๗๐)
ชาวพุทธอย่าเฉยบื้อ ทอดธุระ ไม่ใส่ใจ
ปรั ป วาท หมายถึ ง ค� า คั ด ค้ า นโต้ แ ย้ ง เรื่องส่วนรวมเรื่องศาสนา เราสามารถต�าหนิ
ค�ากล่าวโทษ ค�ากล่าวหา ค�าท้าทายของคน ความชัว่ ความไม่ถกู ต้องได้ โดยฝกสติมเี มตตา
อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน ของคนที่เห็นไม่ตรง ตัวคนพร้อมกันในใจ คนไม่รู้ตัวจะได้รู้ตัวไม่
กับตน เพราะมีลัทธิต่างกันบ้าง เพราะมี ท�าผิดซ�้าอีก ไม่ก่อบาปอกุศลต่อตนเอง ช่วย
ความเห็นไม่ถูกตามเป็นจริงบ้าง เพราะทิฐิ ไม่ให้เขาท�าชั่วบาป หรือเป็นตัวอย่างการท�า
มานะส่วนตัวบ้าง
ชั่ว-บาป-ไม่ดีแก่ผู้อื่นต่อไป จะได้กลับมามี
ปรั ป วาท ยั ง หมายถึ ง ลั ท ธิ น อกพระ- สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ ป็ น กุ ศ ลแก่ ตั ว เขาเอง แต่ ก็ ท� า
พุทธศาสนา ที่มีหลักค�าสอนขัดกันกับพระ- ด้วยศิลปะ และดูกาลเทศะให้ดี ประมาณ
พุทธศาสนา เช่น ลัทธิที่สอนว่าบุญ-บาปไม่มี สัปปุริสธรรมเต็มที่เท่าที่ตนสามารถ หาไม่
กฎแห่งกรรมไม่มี ฆ่าคนต่างศาสนาขึน้ สวรรค์ แล้วอาจเกิดผลเสียมากกว่า ดังพุทธพจน์ว่า
พระเจ้าบันดาลทุกอย่างเป็นต้น
“นิคคฺ ณฺเห นิคคฺ หารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ
ยามใดที่มีปรัปวาท คือ การกล่าวจ้วง ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่
จาบหยาบคายบิ ด เบื อ นหลั ก พระสั ท ธรรม ควรยกย่อง ติคนที่ควรติ”
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อุบาสกธรรม ๕
๑. มีศรัทธา ๒. มีศีล ๓. ไม่ถือมงคล
ตื่นข่าว เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล ๔. ไม่แสวง
หาทักขิไณย์ภายนอกหลักค�าสอน ๕. กระท�า
ความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้น
(อังคุต.ปญจก. ๒๒/๑๗๕)

ความเสื่อมของชาวพุทธ ๗
๑. ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ
๒. ละเลยการฟังธรรม
๓. ไม่ศึกษาอธิศีล
๔. ไม่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุ
ทั้งที่เป็นเถระผู้ใหญ่และปานกลาง
๕. เพ่งโทษฟังธรรม
๖. แสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้ [เช่น
ไหว้ผี-ศำลพระภูมิเจ้ำที่-จอมปลวก-ต้นไม้,
หมอดู, หมอเสน่ห์, ไสยศำสตร์, ปลุกเสก
เครื่ อ งรำงของขลั ง -สั ต ว์ เ ดี ย รั จ ฉำน-ชู ช ก,
สักยันต์, เสดำะเครำะห์รำหู, บูชำพิฆเนศ,
อ้ อ นวอนร้ อ งขอจำกปวงเทพ-เทพทั น ใจเทพจตุคำม (เทวนิยม), เพรำะออกนอก
หลักกำรกฎแห่งกรรมของพุทธ-กำรกระท�ำ
ของตนเอง]
๗. ท�าความเคารพก่อน ท�าอุปการะก่อน
ในเขตบุญนอกศาสนานี้ [เช่น เอำเงินชำว
พุทธไปสร้ำงมัสยิดแทนที่จะสร้ำงพุทธมณฑล
ประจ�ำภำคหรือกลุม่ จังหวัด, กำรเอำผูบ้ ริหำร
มุสลิมมำเป็นใหญ่ในโรงเรียนวัดพุทธ, พระ
ไปละมำดที่มัสยิด, สร้ำงพระพิฆเนศมำบูชำ
ในวัด, เกรงใจยกย่องให้เกียรติศำสนำอื่น
มำกกว่ำศำสนำตนเอง ข่มไม่ให้เกียรติศำสนำ
ตัวเอง] (ทุติยปริหานิสูตร, วิปตติสูตร, ปราภวสูตร
อังคุต. สัตต. ๒๓/๒๙-๓๑)
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ชาวพุทธก�าลังลืมหลัก ๒ ข้อสุดท้ายที่ขีด
เส้นใต้เน้นของธรรม ๒ หมวดข้างบน เพียง
เพราะ อคติ ผลประโยชน์ - ลาภสั ก การะ
การเมืองเพื่อตัวเอง ความกลัว โง่ไม่รู้ทัน
และอวดความใจกว้างแบบไร้หลักการ
เมื่ออ่อนแอทางปัญญา-จุดยืน-หลักการ
ซึ่งถือเป็นความเสื่อม-ภัยภายใน ภัยภายนอก
ก็รุกรานได้ง่าย ชาวพุทธเหล่านี้ก็คือแนวร่วม
ในมุมกลับ บางทีแค่โดนขู่ชาวพุทธก็ประเคน
ให้แล้ว หรือถึงขั้นเชื้อเชิญมอบสิทธิพิเศษให้
เขาเอง หรือต่อต้านชาวพุทธด้วยกันเองที่เขา
จ�าต้องปกปองตนเอง อย่างเช่นข่าวที่นักการ
เมืองนักปกครองชอบท�ากัน จนชาวพุทธรู้สึก
ว่าเป็นพลเมืองชั้น ๒ รัฐชาวพุทธที่ดี ควร
ต้องสนับสนุนส่งเสริมยกย่องเชิดชูให้เกียรติ
พุทธศาสนาก่อนเป็นอันดับแรกเหมือนอย่าง
พระเจ้าอโศกมหาราช และบูรพกษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์
๒ ข้อหลังของธรรม ๒ หมวดข้างบน มี
ส่วนเชื่อมโยงกับอภิฐาน ๖ คือ ฐานะอันมี
โทษหนักหรือโทษยิง่ ยวดหนักยิง่ กว่ากรรมอืน่ ๆ

(ตติยอภัพพัฏฐานสูตร หรือ มาตริสูตร อังคุต. ฉักก.
สีติวรรค ๒๒, พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)

อภิฐาน ๕ ข้อแรก ตรงกับ อนันตริยกรรม ๕ คือ มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต
โลหิตุปบาท และ สังฆเภท เพิ่มข้อ ๖ คือ
อัญญสัตถุทเทส ถือศาสดาอื่น คือ ถือถูก
อยู่แล้ว กลับไพล่ทิ้งไปถือผิด หมายเอาภิกษุ
ทีบ่ วชในพุทธศาสนา แล้วแปรเปลีย่ นไปนับถือ
ศาสนาหรือลัทธิอ่ืน ทั้งที่ยังถือเพศภิกษุอยู่
ข้อนี้ท่านว่าโทษร้ายแรงกว่าสังฆเภท เพราะ
ผู้ท�าสังฆเภทยังด�ารงรักษาหลักค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า แต่ส�าหรับอัญญสัตถุเทส เมื่อ
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หันไปนับถือศาสนาอื่นแล้ว ก็จะมุ่งท�าลาย
พุทธศาสนาให้พงั พินาศ ถือว่าท�าลายประโยชน์
ของคนหมูม่ าก ร้ายแรงยิง่ กว่าสังฆเภท (ต�ารา
นักธรรมโท) ส่วนตัวผูเ้ ขียนเห็นว่าน่าจะหมาย
รวมทั้งฆราวาสด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เคยบวช
เรียนสูงๆ
พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าลัทธิค�าสอน
(ศาสนา) อื่นดีเหมือนกัน
ลัทธิความเชื่อ ๖๒ อย่าง เจ้าลัทธิทั้ง ๖
(ศาสดายุคนัน้ ) เปนมิจฉาทิฏฐิ โดยสรุปดังนี้
ก) ตรัสว่านอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่มี
อริยบุคคล
พระพุ ท ธองค์ ท รงตรั ส ตอบสุ ภั ท ทะว่ า
รอยเท้ า ในอากาศนั้ น ไม่ มี ศาสนาใดไม่ มี
อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ สมณะผู ้ ส งบถึ ง ที่ สุ ด
ในสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓
และสมณะที่ ๔ (พระอริยบุคคล ๔ จ�าพวก)
ก็ไม่มีในศาสนานั้น (มหาปรินิพพานสูตร ทีฆ.

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เรามีกรรมเป็นของตน
เป็นผู้ให้ผล เป็นก�าเนิด เป็นเผ่าพันธุ์ เป็นที่
พึง่ อาศัย อาจเรียกโดยอุปมาเป็นบุคลาธิษฐาน
ว่า “กรรม-วิบากดีของตน” ก็คือ “พระเจ้า”
“กรรม-วิบากชั่วของตน” ก็คือ “ซาตานหรือ
ไซตอน” นั่นเอง นั่นคือ ต้องพึ่งตนเอง พุทธ
ศาสนาเป็นอเทวนิยม กรรมนิยม ไม่ใช่เทวนิยม
เปาหมายคือนิพพานเหนือสังสารวัฏ พระพุทธเจ้า
ไม่ใช่พระเจ้า (God) แต่เป็นครูผู้สอนเทวดา
มนุษย์ทงั้ หลาย ทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก
(the Great Teacher or the Great
Master of all Gods) เพราะฉะนั้นไม่
ควรที่ศาสนาอื่นจะอ้างว่า เป็นองค์อวตาร
หรือ นบี คนหนึ่งของศาสนาเขา
ค) ลัทธิมิจฉาทิฏฐิสุดโต่ง ๒
๑. สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง [เช่น
มีวิญญำนเที่ยงแท้อนันต์, (ฆ่ำคนศำสนำอื่น)
ตำยแล้วไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้ำชั่วกัปกัลป
หรือมีอัตตำตำยเกิดตลอดกำลไม่รู้จบ หรือ
มหำ. ๑๐/๒๑๔)
มีปรมอัตตำ (ปรมำตมัน, พระเจ้ำ) เที่ยงแท้
ถำวรนิรันดร]
ข) ลัทธินอกพุทธ ๓ (มิจฉาทิฏฐิ)
๒. อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ
๑. อิสสรนิมมานเหตุวาท เชือ่ ว่าทัง้ หมด
[เช่น ตำยแล้วจบ ไม่มีชำตินี้ชำติหน้ำ ไม่มี
ล้วนแต่พระเจ้าเนรมิต
๒. ปุพเพกตเหตุวาท เชื่อว่าทั้งหมดมี บุญไม่มีบำป] (พรหมชาลสูตร ทีฆ. สีลขันธ.
๙/๓๐-๓๗ สัสสตวำทะ ๔, ข้อ ๘๔-๙๒ อุทเฉทวำ
แต่กรรมเก่าเป็นเหตุ
ทะ ๗; ปาลิเลยยสูตร สังยุต. ขันธ. ๑๗/๘๑ สัสสต
๓. อเหตุอัปปจจยวาท เชื่อว่าทั้งหมด ทิฏฐิสูตร ข้อ ๒๑๔; สัสสตทิฏฐิทุกะ ธัมมสังคณี
ล้วนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย (ติตถายตนสูตร อังคุต. ๓๔/๑๓๒๒-๑๓๒๓)

ติก. ๒๐/๖๒)

ศาสนาพุทธสอน ๑. สามัญญลักษณะ
พุทธสอนกฎแห่งกรรม มีทั้งกรรมเก่า หรือไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
กรรมใหม่ สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขปรับปรุง ๒. ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคต
พัฒนาได้ด้วยกรรมใหม่ ทุกสิ่งมีเหตุปัจจัย ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความ
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ดั บ ของธรรมเหล่ า นั้ น (เมื่ อ ยั ง ดั บ เหตุ คื อ
กิเลสอาสวะไม่ได้ ก็ยงั ต้องเกิดไม่สญ
ู แน่นอน)
ง) มิจฉาทิฏฐิ ๓
๑. อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า
เห็นว่าการกระท�าไม่มผี ล (เช่น ไม่มบี ำป-บุญ)
๒. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ
เห็นว่าสิ่งท้ังหลายไม่มีเหตุปัจจัย
๓. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี เห็นว่า
ไม่มีการกระท�าหรือสภาวะที่จะก�าหนดเอา
เป็นหลักได้ (เช่น ไม่มผี ลของกรรม-ชำตินชี้ ำติ
หน้ำ) (อปณณกสูตร ม.ม. ๑๓/๙๔,๙๗,๑๐๐)
กลุ่มพวกนี้มักเป็นพวกไร้ศาสนา หรือ
วัตถุนิยม เห็นแต่เหตุผลที่เป็นรูปธรรมใน
ชาติ นี้ เ ท่ า นั้ น ไม่ ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง นามธรรมจิ ต ใจ
หรือกฎพลังงานธรรมชาติของวัฏจักร “กิเลสกรรม-วิบาก” ทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลมีความสัมพันธ์
สัมพัทธ์ต่อเนื่องกัน
การปฏิญาณตนเปนชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุด
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
ท่านอัมเบดการ์ (บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย)
ได้ชักชวนชาวอินเดีย วรรณะศูทร จ�านวน
๕ แสนคน ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ ค�า
ปฏิญญา ๒๒ ข้อ มีเนื้อความโดยสังเขปดังนี้
ข้าพเจ้าจะไม่บูชาพระพรหม พระศิวะ
พระวิษณุ และเทวดาทั้งหลายในศาสนาฮินดู
จะไม่เชือ่ ว่าพระราม พระกฤษณะ เป็นพระเจ้า
จะไม่เชือ่ ลัทธิอวตาร และไม่เชือ่ ว่าพระพุทธเจ้า
คืออวตารของพระวิษณุ จะเลิกนับถือศาสนา
ฮินดู ที่แบ่งคนเป็นวรรณะ จะต่อสู้เพื่อความ
มีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน จะปฏิบัติตามค�าสอน
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ของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จะรักษา
ศีล ๕ บ�าเพ็ญไตรสิกขา ปฏิบัติตามมรรค
มีองค์ ๘ และบ�าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ทัศ ให้
ครบถ้ ว น มี เ มตตาต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ทุ ก
จ� า พวก และไม่ ท� า สิ่ ง ที่ ขั ด ต่ อ ค� า สอนของ
พระพุทธเจ้า
เราน่าน�าสาระ
จากค� า ปฏิ ญ ญานี้
มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
สังคมไทย เพื่อจะ
ได้เป็นหลักการ และ
จุดยืนที่มั่นคงของ
ชาวพุทธ เป็นการ
แสดงออกของความ
เป็นชาวพุทธทีช่ ดั เจน
ไม่ให้ผดิ เพีย้ น หรือ
ถู ก บิ ด เบื อ นไปได้
ง่าย
อาจแบ่งชาวพุทธเปน ๓ ประเภท ตาม
คุณภาพเพื่อการพัฒนา
๑. พุทธศาสนิกชน (ชาวพุทธตามทะเบียน)
คือ พุทธเข้าวัด ขอหวย รดน�้ามนต์ งมงาย
ไสยศาสตร์ สะเดาะเคราะห์ หรือแค่ท�าสัก
ว่าตามประเพณีโดยไม่ได้สนใจหลักธรรมอะไร
ยังกินเหล้าสูบบุหรี่เคล้านารีมีอบายมุข
๒. พุทธมามกะ คือ พุทธทีม่ เี นือ้ หาสาระ
ถือศีล ฟังธรรม อยากดี แต่ปฏิบัติยังไม่ตรง
ถึงขั้นจะบรรลุธรรมได้ จัดเป็นพวกกัลยาณปุถุชน
๓. พุทธบริษัท คือ พุทธผู้บรรลุธรรม
คือ เนื้อแท้ของพุทธ ปฏิบัติดี ปฏิบัติถูก
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันถึงพระอรหันต์
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เมืองไทยมีกลุ่มที่ ๑ มากที่สุด ถ้าพระ
ท�าหน้าที่ตนเองเต็มที่ ทั้งด้านการศึกษาและ
การเผยแผ่ ก็ จ ะสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชาวพุทธขึ้นมาได้ตามล�าดับ ถึงขั้นที่ ๒ เขา
ก็เริ่มสนใจขวนขวายแสวงหาธรรมเองแล้ว
จะรักและปกปองเนื้อแท้ศาสนาของตนเอง
มากขึ้น สังคมก็จะได้ร่มเย็นขึ้นจากการไม่
ผิดศีล ๕ ด้วย ส่วนข้อ ๓ คือเปาหมายที่
แม้ แ ต่ เราทุ ก คนต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ ถึ ง ใน
ชาตินี้
เหตุที่พุทธสูญสิ้น ที่อินเดีย (และเมืองไทย
คิวต่อไป) ป.อ. ปยุตฺโต ... (ผู้เขียนย่อสรุป
ค�าเทศน์และเพิ่มเติมเองในวงเล็บ)
๑. ใจกว้างจนลืมหลัก เสียหลักจนถูกกลืน
ชาวพุทธเราใจกว้าง แต่ศาสนาอื่นเขา
ไม่ใจกว้างด้วย บางทีก็กว้างเลยเถิดไป จน
ลืมหลัก ไม่มีหลัก ไม่ยืนหลักของตัวไว้ เลย
กลายเป็นกลมกลืนกับเขา จนศาสนาของตัว
เองหายไปเลย นี่ ก็ เ ป็ น เหตุ ส� า คั ญ ที่ ท� า ให้
พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป (บางศาสนาเขา
รุกราน คุกคามรุนแรง เอาแต่ได้ ประวัตศิ าสตร์
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั่วโลกก็มี บ้านเราก็
โดนแล้ว)
๒. จุดที่เสื่อม คือ ชาวพุทธลืมหลักกรรม
ไม่ เ อาการกระท� า ของตั ว เองเป็ น หลั ก
(กรรมนิยม) ไปหวังพึ่งเทพเจ้า ไปหวังพึ่ง
ฤทธิ์ พึ่งปาฏิหาริย์ (เทวนิยม, งมงายกับ
อิทธิฤทธิ์ = แสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้)
ถ้าหากว่าเราก็จะไปหวังพึง่ การดลบันดาลของ
เทพเจ้า หวังพึ่งฤทธิ์ของผู้อื่นมาท�าให้ ไม่
ต้องกระท�าด้วยตนเอง ก็งอมืองอเท้า มันก็
มีแต่ความเสื่อมลง
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๓. เฉยมิใช่ไร้กเิ ลส แต่เปนเหตุให้พระศาสนาสิน้
อีกอย่างหนึ่งที่ควรระวัง คือ พอมีภัย
หรือ เรือ่ งกระทบกระเทือนส่วนรวม ชาวพุทธ
ไม่น้อยมีลักษณะที่วางเฉย ไม่เอาเรื่อง แล้ว
เห็นลักษณะนี้เป็นดีไป เห็นว่าใครไม่เอาเรื่อง
เอาราว มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆ ไม่เอาเรื่อง
กลายเป็นดี ไม่มีกิเลส เห็นอย่างนี้ไปก็มี ใน
ทางตรงข้าม ถ้าไปยุ่งก็แสดงว่ามีกิเลส อันนี้
อาจจะพลาดจากคติพุทธศาสนาไปเสียแล้ว
และจะกลายเป็นเหยื่อเขา คติที่ถูกต้องนั้น
สอดคล้องกับหลักความจริงที่ว่าพระอรหันต์
หรือ ท่านผูห้ มดกิเลสนัน้ เป็นผูบ้ รรลุประโยชน์
ตนสมบูรณ์แล้ว หมดกิจทีจ่ ะต้องท�าเพือ่ ตนเอง
แล้ว จึงมุ่งแต่จะบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ขวนขวายในกิจของส่วนรวมอย่างเต็มที่
๔. การฝากศาสนาไว้กบั พระ (ฆราวาสทอดธุระ)
ชาวพุทธจ�านวนมาก ชอบฝากศาสนาไว้
กับพระอย่างเดียว แทนที่จะถือตามคติของ
พระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า “พระศาสนานั้นอยู่
ด้วยบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะ
ต้องช่วยกัน” เหมือนโจรผูร้ า้ ยเข้ามาปล้นบ้าน
ของเรา แทนที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของเรา
กลับยกสมบัตินั้นให้โจรไปเสีย (ไม่ช่วยกัน
สอดส่องดูแลพระชัว่ ทุศลี , ไม่รว่ มมือช่วยพระ
เมื่อศาสนาอื่นมาคุกคามรุกราน)
ชาวพุทธกับการขออารักขา
ถ้ า ไม่ มี ก ฎหมายคุ ้ ม ครองศาสนาพุ ท ธ
และพระในรัฐธรรมนูญ ในเมื่อชาวพุทธถือ
ศีล ๕ ไม่สามารถใช้ก�าลังอะไรรุนแรงได้
ใครหรืออะไรจะปกปองอารักขาสถานที่เกี่ยว
กับพุทธศาสนา-พุทธรูป หรือบุคคลผู้ปฏิบัติ
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ธรรมชาวพุทธ ในเมื่อบางศาสนาเชื่อว่าการ
ท�าลาย-การท�าร้าย-การฆ่า-การรุกรานคนอื่น
นอกศาสนาเขา เป็นเรื่องที่เป็นบุญ ตายแล้ว
ไปอยู่กับพระเจ้า
ดูอย่าง อัฟกานิสถาน ระเบิดพระพุทธรูป
บามิยันใหญ่ที่สุดในโลกทิ้ง, บังคลาเทศ เผา
วั ด พุ ท ธ, มาเลเซี ย ทุ บ พุ ท ธรู ป -ทุ บ วั ด -ยึ ด
วัดร้าง, ที่พม่า อิสลามฆ่าชาวพุทธ เผาวัด
จนชาวพุทธทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาสู้ น�ามาสู่
การแก้กฎหมายบางอย่างเพือ่ ปองกันสงคราม
ที่ต้นตอ
ปักษ์ใต้บ้านเรา ๓ จังหวัด ก็มีเหตุการณ์
เกิดขึ้นมานานแล้ว ทหารอาจเอาชนะด้าน
การรบทางอาวุธได้ แต่ปัจจุบันรัฐไทยแพ้
ย่อยยับถูกรุกคืบทางวัฒนธรรมสังคม, ทาง
หลักสูตรการเรียนการสอนอิสลามที่อยู่เหนือ
การตรวจสอบของรัฐว่าท�าลายความมัน่ คงของ
ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ เป็นแหล่งล้างสมองเพาะ
พันธุ์ความคิดความเชื่อผิดๆ หรือไม่, ทาง
กฎหมายระเบียบต่างๆ, สิทธิพิเศษทางศาล
ดั ง เช่ น สิ ท ธิ ส ภาพนอกอาณาเขต, ทางสื่ อ
ข่าวสาร, ทางการบิดเบือนประวัติศาสตร์,
ทางสื่ อ สั ญ ญลั ก ษณ์ ข องศาสนา, ทางการ
เจรจาต่อรอง, ทางการเมือง
ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีจัดการ เขายึดได้
หมด ไม่ใช่เฉพาะ ๓ จว. โดยไม่ได้ใช้ก�าลัง
ทางอาวุธเป็นหลัก เพียงก�าลังทางอาวุธของ
โจรเป็ น วิ ธี ก ารข่ ม ขวั ญ ฆ่ า ระเบิ ด สร้ า ง
ความกลัว ไล่คนหนีออกนอกพื้นที่ สร้าง
เงื่อนไขอ�านาจต่อรอง แม้อาจไม่สามารถยึด
แผ่นดินได้ แต่ชาวพุทธอยู่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้จะมีประโยชน์อะไร เขาเล่นเป็นทีม
(โดยอาจไม่ต้องคุยกันเพราะอุดมการณ์บาง
อย่างตรงกันผลประโยชน์บางอย่างเข้ากัน)
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ทั้ ง ทางใต้ ดิ น -บนดิ น ทั้ ง ที่ ผิ ด กฎหมายถู ก กฎหมาย ทั้ ง ชายแดน-ทั้ ง ที่ ศู น ย์ ก ลาง
คือ รัฐสภา ทีมออกกฎหมาย คณะรัฐมนตรี
ผู้ปกครอง อันนี้คือของจริงที่เขารุกคืบได้ผล
ไปเยอะแล้ว (ส่วนมุสลิมที่ดีจริงๆ ส�านึกใน
ความเป็นไทย ไม่คิดรุกรานทางศาสนา ไม่
คิดสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมไทย-รักสันติ
จริง ก็มเี ยอะ ต้องแยกแยะ โดยดูทพี่ ฤติกรรม
ไม่ใช่แค่ค�าพูด หลายคนก็โดนโจรอ้างศาสนา
ฆ่าเอง เพราะไม่เข้ากับพวกมัน)
วินัยพระ อนุญาตการขออารักขา หรือ
คุ ้ ม ครองดู แ ลจากเจ้ า หน้ า ที่ ฝ  า ยบ้ า นเมื อ ง
เมือ่ เกิดเหตุการณ์จา� เป็น แทนการฟองร้องขึน้
โรงขึ้นศาลเหมือนชาวบ้านทั่วไป เพราะปกติ
พระไม่ควรมีเรื่องราวกับใคร ควรอยู่อย่าง
สงบเรียบร้อย การขออารักขาสามารถเจาะจง
หรือระบุชื่อคนร้ายได้โดยไม่ต้องอาบัติ
พระพุทธองค์ทรงขอให้ทางบ้านเมืองจัดการ
ภัยจากศาสนาอื่น ตัดไฟแต่ต้นลม
พระพุทธองค์ เคยทรงขออารักขาจาก
พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล เมื่ อ ครั้ ง ที่ เ ดี ย รถี ย ์
๕๐๐ มาสร้างวัดของเดียรถีย์ใกล้ๆ วัดเชตวัน
เมืองสาวัตถี ทรงเห็นภัยในอนาคต จึงตรัส
กับพระอานนท์วา่ “พวกนีเ้ ป็นศัตรูตอ่ ศาสนา
จะท�าให้อยู่ไม่เป็นสุขแก่หมู่ภิกษุ เธอจงทูล
พระราชาและให้รอื้ ออกไป” จึงส่งพระอานนท์
กับหมู่สงฆ์ไปพบพระราชา โดนปฏิเสธให้เฝา
เพราะพระราชาโดนเดียรถีย์ติดสินบน จึงส่ง
พระสารีบุตรและโมคคัลลานะพร้อมหมู่สงฆ์
ไป ก็ยังไม่ให้เข้าเฝา เมื่อกลับมารายงาน
พระพุทธองค์ๆ ทรงพยากรณ์ในขณะนั้นนั่น
เทียวว่า พระราชาจักไม่ได้สวรรคตในขณะที่
ครองราชสมบัติของตน
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รุ่งขึ้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปเองพร้อม
หมู ่ ส งฆ์ พระราชาจึ ง เสด็ จ ไปกราบทู ล ให้
เสด็จเข้านิเวศน์ ให้ประทับนั่งบนราชบัลลังก์
ได้ทรงถวายข้าวต้มและของเคี้ยว พุทธองค์
ฉันเสร็จแล้วตรัสว่า “มหาบพิตร ขึ้นชื่อว่า
การให้พวกบรรพชิตรบกันและกันไม่สมควร
พระราชาทรงให้พวกฤาษีเหล่านั้นรบกันและ
กันแล้ว ได้จมมหาสมุทรไปพร้อมกับแว่นแคว้น”
แล้วทรงเล่าชาดกให้ฟัง พระราชาเลยส�านึก
ผิด กลัวบาปกรรม จึงระงับการสร้างวัดของ
เดียรถีย์ ยึดที่และวัสดุก่อสร้าง แล้วสร้าง
วัดชื่อ “ราชการาม” ให้ภิกษุณี ๑,๐๐๐ รูป
อยู่แทน (อรรถกถำ สังยุต. มหำ. โสตำปตติสังยุต

๔. ท่านเหล่าใดเป็นผูใ้ หญ่ในชนชาววัชชี
เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค�าของ
ท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง
๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้
อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ
๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน
และปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ)
ของวัชชี (ประจ�าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายใน
และภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้
เคยท�าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป

๗. จัดให้ความอารักขา คุม้ ครอง ปองกัน
รำชกำรำมวรรค สหัสสสูตร)
อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่
อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือ นีก้ นิ ความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผูด้ า� รงธรรม
วัชชีอปริหานิยธรรม
เป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอ
(ธรรมอันไม่เป็นทีต่ งั้ แห่งความเสือ่ ม เป็น พระอรหั น ต์ ทั้ ง หลายที่ ยั ง มิ ไ ด้ ม า พึ ง มาสู ่
ไปเพือ่ ความเจริญฝายเดียว ส�าหรับหมูช่ นหรือ แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดย
ผาสุก
ผู้บริหารบ้านเมือง)
รัฐชาวพุทธที่ดีควรต้องมีการให้เกียรติ
ธรรมนี้พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชี
ฟังค�าแนะน�า อารักขาบุคคลากร-ปูชนียสถาน- ทัง้ หลายผูป้ กครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม
ปูชนียวัตถุ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาว
ดีงาม ของพุทธ ดังในพุทธพจน์นี้
วัชชียงั ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วย
การรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อม
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียง หรือยุแหย่ให้แตกสามัคคี (มหาปรินพิ พานสูตร ทีฆ.
กันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท�ากิจที่พึงท�า มหำ. ๑๐/๑๓๓; วัสสการสูตร อังคุต. สัตต. ๒๓/๒๒;
(พร้ อ มเพรี ย งกั น ลุ ก ขึ้ น ป อ งกั น บ้ า นเมื อ ง พจนำ.ธรรม ป.อ. ปยุตฺโต)
พร้อมเพรียงกันท�ากิจทั้งหลาย)
ข้อ ๓ คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
๓. ไม่ บั ญ ญั ติ สิ่ ง ที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไว้ (อั น ดีงามของชาติ ของพุทธ
ขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้
ข้อ ๔ คือ การรู้จักเคารพนับถือต่อ
(ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบตั มิ นั่ ตามวัชชีธรรม กษัตริย์ พระสงฆ์องค์เจ้า และรับฟังพิจารณา
ค�าแนะน�าสั่งสอนของท่าน
(หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม
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ข้อ ๖ คือ การดูแลบ�ารุงรักษาส่งเสริม
ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ทั้งภายในประเทศ
และนอกประเทศเช่น สังเวชนียสถานทีอ่ นิ เดีย
วัดพุทธที่ต่างประเทศ
ข้อ ๗ คือ การอารักขาคุ้มครองปองกัน
ศาสนา-ผู้ปฏิบัติธรรมชาวพุทธทั้งหลาย ไม่
ให้คนพาลหรือศาสนาอื่นเบียดเบียน
รัฐอริ คือ ประเทศ ลัทธิการเมือง ลัทธิ
ค�าสอน หรือรัฐศาสนาอื่นที่ขัดแย้งท�าลาย
รัฐไทยที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทธ
เมื่อรัฐไทยปฏิบัติตามธรรมหมวดนี้ ก็คือ
ความเข้มแข็งภายในที่ไม่มีใครมาท�าลายได้
แต่เมื่อไหร่ไม่ปฏิบัติตาม ละเลย ย่อหย่อน
ขาดความสามัคคี ก็คือความเสื่อมภายใน
เมือ่ นัน้ รัฐอริได้ชอ่ งสบโอกาส หาทางแทรกแซง
กลืนกินรุกรานท�าลายทันที (วิธีใช้อาวุธยึด
ประเทศมันโบราณไปแล้ว แต่เอาไว้เพื่อข่ม
ขวัญสร้างความกลัว ไล่คนในพื้นที่ สร้าง
เงื่อนไขอ�านาจต่อรองเท่านั้น เขายึดกันที่
ทางวัฒนธรรมประเพณี โรงเรียนการศึกษา
การเมือง การปกครอง กฎหมาย บุคลากร
ของหน่ ว ยงานส� า คั ญ ในราชการ ธนาคาร
สิ ท ธิ พิ เ ศษ และสิ ท ธิ ส ภาพนอกอาณาเขต
เหนือศาลและกฎหมายไทย) บางทีการค่อยๆ
แทรกซึม ก็ท�าให้ไม่รู้ตัวเกิดความประมาท
ชะล่าใจ เหมือนดังต้มกบในหม้อให้ค่อยๆ
ร้อน กบจะลอยคอเล่นไม่กระโดดหนี กว่า
จะร้อนจนทนไม่ได้ก็หมดแรงแล้ว
พุทธให้กําเนิดชาติไทย
พุ ท ธศาสนาตามต� า นานเข้ า สู ่ ดิ น แดน
สุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว ไทย
กัมพูชา รวมถึงคาบสมุทรมาลายูทั้งหมด ตั้ง
แต่ที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ดัง
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ต�านานศาสนาและต�านานเจดีย-์ รอยพุทธบาทพุทธฉายบางแห่ง หรือพระอรหันต์ไทยรูปแรก
พระปุณณเถระ (พระปุณณสุนาปรันตเถระ)
แห่งแคว้นสุนาปรันตชนบท (ประเทศไทยใน
ปัจจุบัน) (ปุณโณวาทสูตร มัชฌิม. อุปริปณ.
๑๔/๑๔๕. และอรรถกถำ... แคว้นนี้อยู่ห่าง
จากวัดเชตวัน ๓๐๐ โยชน์ = ๔๘๐๐ กม.
ทางเดินโบราณ เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมา
ต้องเหาะมา เมืองสาวัตถีอยู่ห่างจากนครศรีธรรมราช ๔๐๓๘ กม. ทางรถยนต์) หรือ
อย่างช้าที่สุดก็ราวพศ. ๒๓๔ สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งพระโสณะกับพระอุตตระ
เข้ามาเผยแพร่ ตามหลักฐานประวัติศาสตร์
ดังนั้น ๒๕๐๐ กว่าปีที่เป็นรากฐานและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาในดินแดนแถบนี้
จนกลายเป็นยุคทวารวดี ศรีวชิ ยั (ซึง่ ครอบคลุม
คาบสมุทรมาลายูทั้งหมดไปจนถึงอินโดนีเซีย
บรมพุทโธ คือหลักฐานที่เถียงไม่ได้) ขอม
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ไทย
จนเป็นที่รู้กันทั่วมานานแล้วว่า ไทยนี้มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ศาสนาประจําชาติ (ป.อ. ปยุตฺโต)
๑. เป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศไทย
๒. เป็นรากฐานส�าคัญของวัฒนธรรมไทย
๓. เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชนชาวไทยตัง้ อยู่
ในความสามัคคี
๔. เป็นหลักการแห่งเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา
1/27/16 8:56 AM
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๕. เป็นสถาบันทีด่ า� รงยืนยงมาคูช่ าติไทย
๖. เป็นหลักค�าสอนสอดคล้องกับลักษณะ
นิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรี
๗. เป็นแหล่งส�าคัญทีห่ ล่อหลอมเอกลักษณ์
ของชาติไทย
๘. เป็นมรดกและเป็นคลังสมบัตอิ นั ล�า้ ค่า
ของชนชาติไทย
๙. เป็นหลักน�าทางในการพัฒนาชาติไทย
๑๐. เป็นแหล่งของดีมคี า่ ทีช่ นชาติไทยมอบ
ให้แก่อารยธรรมของโลก
โดยสรุปกล่าวได้ว่า ศาสนาพุทธ คือแม่
ผู้ให้ก�าเนิดความเป็นไทยและของชาติไทย
และรัฐไทยในอดีตก็ปกปองคุ้มครองยกย่อง
เทิดทูนให้ความส�าคัญแก่พทุ ธศาสนามาตลอด
เรียกว่ามีความเกื้อกูลแก่กันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันอย่างแน่นแฟน
คนไทยหมดเวลาประมาทมัวเมา และตืน่
ได้แล้ว ที่จะยกย่องพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ�าชาติไทยในรัฐธรรมนูญ ความจริงก็คือ
ความจริง แม้ท่านจะหูหนวกตาบอดปัญญา
ทึบ หรือแกล้งท�าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ เพราะ
อคติ ๔ มีผลประโยชน์รว่ ม หรือมีวาระแอบแฝง
ประวัตศิ าสตร์บอกแล้วว่า เมือ่ คนไทยตืน่ รูท้ นั
และสามัคคี ก็สามารถฝาฟันปัญหาอุปสรรค
ไปได้ แม้รัฐศาสนาอิสลามก็เถอะ หยุดฝัน
หยุ ด พยายามได้ แ ล้ ว อยู ่ อ ย่ า งสงบปฏิ บั ติ
ศาสนาท่านไปในแดนไทยเหมือนอดีตกาลก่อน
อย่ามารุกรานใครเขา จงอยู่เป็นสุขๆ เถิด
มาร่วมพัฒนาชาติไทยกันดีกว่า
สุดท้ายขอถามชาวพุทธด้วยกันว่า...
การขอจดทะเบียนสมรสผิดหรือ ? ใน
เมื่ออยู่กินกันมานานจนใครๆ ก็รู้ว่าเป็นผัว
เมียกัน ก่อร่างสร้างตัวด้วยกันมา มีลูกหลาน
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เต็มบ้านเต็มเมือง คนค้านกลุ่ม ๑ อ้างว่า
ไม่ จ� า เป็ น ไม่ เ ห็ น แตกต่ า งว่ า มี อ ะไรดี ขึ้ น
เคยอยู่กันมาได้ตั้งนานไม่เห็นเดือดร้อน ไม่มี
ประโยชน์อะไร อีกกลุ่มอ้างว่า ต้องเกรงใจ
ผูห้ ญิงโสดคนอืน่ ๆ ในหมูบ่ า้ น กลัวเขาหาเรือ่ ง
(ที่จริงเขาหาเรื่องมานานแล้ว จึงเป็นเหตุให้
อยากจดทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ ไม่ใช่การ
จดทะเบียนเป็นเหตุก่อผลคือการหาเรื่อง ซึ่ง
เป็ น สิ่ ง ที่ มี ม านานแล้ ว ก่ อ นคิ ด จดด้ ว ยซ�้ า )
ถามว่า...เมียมีทะเบียนสมรสกับไม่มมี นั เท่ากัน
หรือ ? ในแง่สทิ ธิห์ ลายอย่างทีต่ อ้ งอิงกฎหมาย
เช่นมรดก การท�านิติกรรมบางอย่าง การเอา
สินสมรสไปให้สาวอื่น ? หญิงอื่นจ้องตาเป็น
มัน ก็มีสิทธิ์มายุ่งได้ด้วย เพราะมันยังไม่มี
ทะเบียนที่ถูกต้อง พวกหัวหมอหน้าด้านอ้าง
ได้ว่านึกว่ายังเป็นชายโสด ชวนแอบกุ๊กกิ๊กกัน
ไปท�านิตกิ รรมบางอย่างให้สทิ ธิพเิ ศษบางอย่าง
กันก็ได้ กฎหมายก็เอาผิดไม่ได้ เพราะยุค
ปัจจุบันที่นี่อาศัยนิติรัฐ บ้านจะแตกก็เพราะ
เห็นสาวอื่นดีกว่าเมียไม่มีทะเบียนที่ร่วมทุกข์
ร่วมสุขสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมานี่แหละ
ไม่มีใครยอมหรอก ภาษิตโบราณกล่าวไว้
“เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร”
ส่ ว นพวกหั ว นั ก เรี ย นนอก ที่ ช อบอ้ า ง
ความคิดฝรัง่ พยายามแยกรัฐออกจากศาสนา
และอยากให้ศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวที่บ้าน
ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านในที่สาธารณะ เหมือน
อย่างทางตะวันตก นั่นก็เพราะไม่เข้าใจข้อ
แตกต่างระหว่างศาสนาสายเชื่อกับศาสนาที่
เป็นการศึกษา ไม่ได้ศึกษาที่มาที่ไปให้ชัดแจ้ง
ในต่างประเทศ เช่นที่ อเมริกา เขาต้องแยก
รัฐออกจากศาสนา เพราะเขาเบือ่ คนใช้ศาสนา
มาเป็นข้ออ้างในการท�าสงคราม จนต้องอพยพ
ครอบครัวไปแสวงหาความเป็นอิสระในทาง
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ศาสนา ตามความเชื่อของเขา แต่ของเรา
ต่างกัน พุทธศาสนาอยู่ที่นี่มานานแล้ว นาน
ก่อนทีจ่ ะตัง้ เมืองไทยเสียอีก และเพราะพุทธศาสนานีน้ เี่ องมิใช่หรือ ? ทีเ่ ป็นเบ้าหล่อหลอม
อารยธรรมหลากหลายให้มารวมกัน ให้เป็น
อารยธรรมของผู้เจริญทางจิตใจ อย่างน้อยก็
ไม่มีใครสามารถใช้พุทธศาสนา เป็นข้ออ้าง
ในการก่อความรุนแรงได้ พุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งปัญญาและการศึกษา เปิดกว้าง
ทางความคิดให้มาแลกเปลี่ยนคุยกันได้ มี
หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ที่ชัดเจน
เปิดให้วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อร่วมกันหาทาง
ออกได้ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี ใ นศาสนาความเชื่ อ อื่ น

23

หรือแม้แต่ในรัฐที่เรียกว่า “ไม่มีศาสนา” เช่น
คอมมิวนิสต์ ก็ไม่เปิดกว้าง และเป็นประชาธิปไตย
เท่าในชุมชนสังฆะในพุทธศาสนา แต่พุทธศาสนาเน้นที่การศึกษา ถือหลักว่า เราจะ
ปกครองตนเองได้ จ� า ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาที่
ประกอบด้ ว ย ศี ล สมาธิ และ ปั ญ ญา
(ไตรสิกขา) ดังนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ที่
เราควรจะยกย่อง “การศึกษาที่แท้จริง” เป็น
ของประจ�าชาติไทยของพวกเราทุกคน เพราะ
เราจะไม่เป็นไท (อิสระ) จากอะไรได้เลย
ถ้าปราศจากการศึกษาเพื่อเข้าถึงความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์.

ถ้าคิดว่าศาสนาพุทธมีแต่ภัยภายนอกอย่างเดียว ก็ไม่คิดแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเอง
โทษแต่สิ่งนอกตัว พุทธก็เสื่อม
ถ้าคิดว่าศาสนาพุทธมีแต่ภัยภายในอย่างเดียว ก็ไม่คิดปองกันระวังภัยจากมิจฉาทิฏฐิ
ของลัทธิ-ศาสนาอื่น ย่อมประมาทชะล่าใจ พุทธก็สูญ อาจไม่มีแม้แต่ปฏิรูปประเทศอาศัย
ประวัติศาสตร์บอกแล้วว่า พุทธเสื่อมสูญในหลายประเทศเพราะเหตุ ๒ ประการนี้

��������� �.�. 58 P.01-48.indd 23

1/27/16 8:56 AM

กวีนิพนธ

ปฺุวํโส

พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.
เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม. เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม...

...รําลึกพ่อ...

๕ ธ.ค. ๒๕๕๘
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ร�าลึกถึงพ่อผู้
ตั้งแต่เล็กค�้าจุน
ค�าสอนสั่งการุณย์
เสริมส่งปกครองคุ้ม

มีคุณ
โอบอุ้ม
เผื่อแผ่
ยากแท้ใครทาม ฯ

ร�าลึกตามพ่อไท้
มองพสกทรงเข้าใจ
จาริกทั่วแดนไกล
จิตอย่างโพธิสัตว์ผู้

ไผทไทย
รับรู้
ถึงถิ่น พัฒนา
แผ่ถ้วนบารมี ฯ

ร�าลึกศรีพระแท้
เผยแผ่ธรรมเวไนย
ชี้แจงแจ่มแสดงไข
คือหมู่อรหันต์ผึ้ง (พึ่ง)

พุทธไท
ซาบซึ้ง
ใดเท็จ แท้เทียม
พ่อแม้นทางธรรม ฯ

ร�าลึกคุณพุทธเจ้า
ทรงเปียมปัญญาญาณ
บริสุทธิ์ดุจแก้วปาน
ล้นค่ากรุณาแพร้ว

เหนือผ่าน สิ่งใด
ยิ่งแล้ว
ใสสว่าง
พ่อแม้ชาติไหน ฯ
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ปาราปริยเถระ

ทัÈนÐ :
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ฉบับนี้ขอน�าท่านผู้อ่านมารู้จักกับ พระเถระ
รูปหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างในการส�ารวมอินทรีย์จนได้
บรรลุเป็นพระอรหันต์ รายละเอียดของการส�ารวม
อินทรีย์ที่ท่านกล่าวไว้เป็นคาถาอย่างลึกซึ้งกินใจคง
จะน�ามาเล่าให้ฟังในวันหลัง แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่
พวกเราเพิ่งสูญเสียสมเด็จพระสังฆราชและจัดงาน
พระราชทานเพลิงไปใหม่ๆ อะไรๆ ก็ดูจะไม่แน่นอน
อีกทั้งปัญหาคณะสงฆ์ก็รุมเร้า ยังไม่เห็นทางที่จะ
ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในยามนี้ผู้เขียนชอบค้นหา
ข้อความในพระไตรปิฎกมาอ่านเพือ่ สร้างแรงบันดาล
ใจ ก็ได้ไปพบเถระคาถานี้เข้าซึ่งตรงกับใจพอดี เกิด
ความรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะในตอนนี้
แม้หลังพระพุทธเจ้าปรินพิ พานไปได้ไม่นาน พระสงฆ์
บางกลุ่มก็เริ่มเหินห่างจากความเป็นอริยะกลับไป
ใกล้ชิดกับลาภสักการะกันจนลืมบ�าเพ็ญสมณธรรม
ความสงบก็ค่อยๆ เหือดหายไปจากจิตใจ แม้แต่
ตนเองยังพึ่งตนเองไม่ได้ นับประสาอะไรที่จะเป็นที่
พึ่งให้กับญาติโยม เรามาฟังกันสิว่าพระเถระท่านจะ
ฝากอะไรกับพวกเราไว้บา้ ง มาดูประวัตขิ องท่านกันก่อน

พระปาราปริยเถระได้บ�าเพ็ญบุญ
ญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อน
ทัง้ หลาย สัง่ สมกุศลอันเป็นอุปนิสยั แห่ง
พระนิพพานไว้ในภพนั้นๆ ท่องเที่ยว
ไปเฉพาะในสุคติเท่านัน้ ในพุทธุปบาทกาลของพระสมณโคดมนีไ้ ด้บงั เกิดเป็น
บุตรของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งใน
กรุงสาวัตถี มีชื่อว่าปาราปริยะตาม
โคตร เมือ่ ท่านเจริญวัยได้เรียนไตรเพท
จนจบ ถึงความส�าเร็จในสิปปะทัง้ หลาย
ของพราหมณ์ วันหนึ่งในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม ได้ไปยังพระเชตวันวิหารแล้วนั่งอยู่ท้ายบริษัท พระศาสดาทรง
ตรวจดูอธั ยาศัยของท่านแล้วทรงแสดง อินทริยภำวนำ
สูตร ท่านได้ฟงั แล้วเกิดศรัทธา ขอบวชกับพระพุทธเจ้า
เรียนเอาพระสูตรนั้นแล้ว คิดเนืองๆ ถึงเนื้อความ
แห่งพระสูตรนัน้ ท่านได้กล่าวคาถาอันไพเราะคมคาย
ไว้สองคาถา แต่ละคาถามี ๒๐ บท อันมาในวีสติ
นิบาตเถระคาถา คาถาแรกท่านกล่าวไว้ในขณะทีต่ น
ยังเป็นปุถชุ น ในช่วงเวลาทีพ่ ระศาสดายังทรงพระชนม์
อยู่ โดยประกาศความคิดในการข่มอินทรีย์ทั้งหลาย
อันมีใจเป็นที่ ๖ ท่านเมื่อคิดค้นอยู่โดยประการนั้น
ก็เริ่มตั้งวิปัสสนาโดยเอาอายตนะเป็นประธาน ไม่
นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์
ในกาลต่อมาเมื่อพระศาสดา พระอัครสาวก
พระมหาเถระบางพวกได้ปรินพิ พานไปแล้ว เมือ่ ภิกษุ
ทั้งหลายผู้ว่าง่าย ผู้ใคร่ต่อการศึกษาหาได้ยาก และ
ภิกษุทั้งหลายผู้ว่ายาก มากไปด้วยการปฏิบัติผิด
เกิดขึ้นแพร่หลายในพระธรรมวินัย และเมื่อการ
ปรินพิ พานของตนจะปรากฏขึน้ จึงกล่าวคาถาทีส่ อง
(ที่จะน�ามาแปลให้ฟังในที่นี้) เพื่อประกาศข้อปฏิบัติ
ธรรมเบื้องสูงแก่ภิกษุทั้งหลายในกาลนั้น และใน
กาลต่อไป (คือในกาลของพวกเราๆ นี้เอง)
เรามาฟังกันดูเถิดว่าท่านพระเถระอยากจะฝาก
อะไรไว้แก่พวกเรา
* ชือ่ พระเถระนีใ้ ช้ตามฉบับฉัฏฐสังคายนา ถ้าฉบับสยามรัฐ
ใช้เป็นชืิ่อ ปาราสริย
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ปาราปริโย เถโร
[๓๙๔]
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สะมะณัสสะ อะหู จินตา
เอกัคคัสสะ นิสินนัสสะ

ปุปผิตัมฺหิ มะหาวะเน
ปะวิวิตตัสสะ ฌายิโน ฯ

อัญญะถา โลกะนาถัมฺหิ
อิริยัง อาสิ ภิกขูนัง

ติฏฐันเต ปุริสุตตะเม
อัญญะถา ทานิ ทิสสะเต ฯ

สีตะวาตะปะริตตานัง
มัตตัฏฐิยัง อะภุญชิงสุ

หิริโกปีนะฉาทะนัง
สันตุฏฐา อิตะรีตะเร ฯ

ปะณีตัง ยะทิ วา ลูขัง
ยาปะนัตถัง อะภุญชิงสุ

อัปปง วา ยะทิ วา พะหุง
อะคิทธา นาธิมุจฉิตา ฯ

ชีวิตานัง ปะริกขาเร
นะ พาฬฺหัง อุสสุกา อาสุง

เภสัชเช อะถะ ปจจะเย
ยะถา เต อาสะวักขะเย ฯ

อะรัญเญ รุกขะมูเลสุ
วิเวกะมะนุพฺรูหันตา

กันทะราสุ คุหาสุ จะ
วิหังสุ ตัปปะรายะนา ฯ

นีจา นิวิฏฐา สุภะรา
อัพฺยาเสกา อะมุขะรา

มุทู อัตถัทธะมานะสา
อัตถะจินตาวะสานุคา ฯ

ตะโต ปาสาทิกัง อาสิ
สินิทธา เตละธาราวะ

คะตัง ภุตตัง นิเสวิตัง
อะโหสิ อิริยาปะโถ ฯ

สัพพาสะวะปะริกขีณา
นิพพุตา ทานิ เต เถรา

มะหาฌายี มะหาหิตา
ปะริตตา ทานิ ตาทิสา ฯ

กุสะลานัญจะ ธัมมานัง
สัพพาการะวะรูเปตัง

ปญญายะ จะ ปะริกขะยา
ลุชชะเต ชินะสาสะนัง ฯ
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คาถาภาษิตของพระปาราปริยเถระ
[๓๙๔] พระปาราปริยเถระผู้เป็นสมณะ มีจิตแน่วแน่ในอารมณ์เดียว
ผู้ชอบปลีกวิเวก นั่งเจริญฌานอยู่ในปาใหญ่ ฤดูดอกไม้ผลิ ได้มีความคิดว่า :
“ในเมื่อพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำผู้เป็นอุดมบุรุษ ทรงเป็นนำถะของโลก
ยังทรงพระชนมชีพอยู่ ควำมประพฤติของภิกษุทั้งหลำยเป็นอย่ำงหนึ่ง
เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพำนไปแล้ว เดี๋ยวนี้ปรำกฏเป็นอย่ำงหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลำยแต่ปำงก่อน เป็นผู้สันโดษด้วยปจจัยตำมมีตำมได้
นุ่งห่มผ้ำเป็นปริมณฑล ก็เพียงเพื่อจะปองกันควำมหนำวอันเกิดแต่ลม
และปกปิดควำมละอำยเท่ำนั้น
ขบฉันอำหำรประณีตก็ตำม เศร้ำหมองก็ตำม น้อยก็ตำม มำกก็ตำม
ก็เพื่อยังอัตภำพให้เป็นไปเท่ำนั้น ไม่ติด ไม่พัวพันเลย
(แม้จะถูกควำมเจ็บไข้ครอบง�ำ) ไม่ขวนขวำยหำเภสัชปจจัยอันเป็น
บริขำรแก่ชีวิต เหมือนกำรขวนขวำยในควำมสิ้นไปแห่งอำสวะทั้งหลำย
ท่ำนเหล่ำนั้นขวนขวำยพอกพูนวิเวก มุ่งแต่ควำมวิเวกอยู่ในป่ำ
โคนไม้ ซอกเขำและถ�้ำเท่ำนั้น
ภิกษุทั้งหลำยแต่ปำงก่อน เป็นผู้อ่อนน้อม มีศรัทธำตั้งมั่น
เลี้ยงง่ำย อ่อนโยน มีน�้ำใจ ไม่กระด้ำง ไม่ปรำศจำกสติ ปำกไม่ร้ำย
น้อมควำมคิดเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น
เพรำะเหตุนั้น ภิกษุแต่ปำงก่อน เป็นผู้มีข้อปฏิบัติ
ในกำรก้ำวไปและถอยกลับ กำรบริโภคปจจัย กำรส้องเสพโคจร
มีอิริยำบถละมุนละไม ก่อให้เกิดควำมเลื่อมใส
เหมือนสำยธำรน�้ำมันไหลออกจำกปำกภำชนะไม่ขำดสำย ฉะนั้น
พระเถระเหล่ำนั้น สิ้นอำสวะทั้งปวงแล้ว
ประกอบแล้วด้วยฌำนใหญ่ ประกอบแล้วด้วยประโยชน์ใหญ่
บัดนี้ พำกันนิพพำนไปเสียหมดแล้ว บัดนี้ ท่ำนเช่นนั้นเหลืออยู่น้อยเต็มที
เพรำะควำมสิ้นไปแห่งกุศลธรรมและปญญำ ค�ำสั่งสอนของ
พระชินเจ้ำ อันประกอบด้วยอำกำรอันประเสริฐทุกอย่ำง ก็จะสิ้นไป
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ปาปะกานัญจะ ธัมมานัง
อุปฏฐิตา วิเวกายะ

กิเลสานัญจะ โย อุตุ
เย จะ สัทธัมมะเสสะกา ฯ

เต กิเลสา ปะวัฑฒันตา
กีฬนติ มัญเญ พาเลหิ

อาวิสันติ พะหุง ชะนัง
อุมมัตเตหิวะ รักขะสา ฯ

กิเลเสหาภิภูตา เต
นะรา กิเลสะวัตถูสุ

เตนะ เตนะ วิธาวิตา
สะสังคาเมวะ โฆสิเต ฯ

ปะริจจะชิตฺวา สัทธัมมัง
ทิฏฐิคะตานิ อันฺเวนตา

อัญญะมัญเญหิ ภัณฑะเร
อิทัง เสยโยติ มัญญะเร ฯ

ธะนัญจะ ปุตตะภะริยัญจะ
กะฏัจฉุภิกขะเหตูป

ฉัฑฑะยิตฺวานะ นิคคะตา
อะกิจจานิ นิเสวะเร ฯ

อุทะราวะเทหะกัง ภุตฺวา
กะถัง วัตเตนติ ปะฏิพุทธา

สะยันตุตตานะเสยยะกา
ยา กะถา สัตถุคะระหิตา ฯ

สัพพะการุกะสิปปานิ
อะวูปะสันตา อัชฌัตตัง

จิตติง กัตฺวานะ สิกขะเร
สามัญญัตโถติอัจฉะติ ฯ

มัตติกัง เตละจุณณัญจะ
คิหีนัง อุปะนาเมนติ
ทันตะโปณัง กะปฏฐัญจะ
ปณฑะปาเต จะ สัมปนเน

อุทะกาสะนะโภชะนัง
อากังขันตา พะหุตตะรัง
ปุปผะขาทะนิยานิ จะ
อัมเพ อามะละกานิ จะ ฯ

เภสัชเชสุ ยะถา เวชชา
คะณิกาวะ วิภูสายัง
เนกะติกา วัญจะนิกา
พะหูหิ ปะริกัปเปหิ

กิจจากิจเจ ยะถา คิหี
อิสสะเร ขัตติยา ยะถา
กูฏะสักขี อะปาฏกา
อามิสัง ปะริภุญชะเร ฯ
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ในเวลำแห่งบำปธรรมและกิเลสทั้งหลำยเป็นไปอยู่
ภิกษุเหล่ำใด ปรำรภควำมเพียรเพื่อควำมวิเวก
ภิกษุเหล่ำนั้น เป็นได้แค่ผู้ปฏิบัติพระสัทธรรมเท่ำที่เหลือ
เมื่อกิเลสเหล่ำนั้นเจริญงอกงำมขึ้น
ย่อมครอบง�ำคนเป็นอันมำกไว้ในอ�ำนำจ
เหมือนรำกษส* เข้ำสิงพวกคนพำลหลอกเล่นเขำให้มัวเมำอยู่ ฉะนั้น

* ยักษ์ชนิดหนึ่งชอบจับคนกินเป็นอำหำร

นรชนเหล่ำนั้นถูกกิเลสครอบง�ำ วิ่งวนไปมำเพรำะกิเลสนั้นๆ
เหมือนอย่ำง กำรประจัญกันโฆษณำในกิเลสวัตถุทั้งหลำย
พำกันละทิ้งพระสัทธรรมเสีย ท�ำกำรทะเลำะซึ่งกันและกัน
ยึดถือตำมควำมเห็นของตน ส�ำคัญว่ำอย่ำงนี้เท่ำนั้นประเสริฐ
นรชนทั้งหลำยที่ละทิ้งทรัพย์สมบัติบุตรและภรรยำ ออกบวชแล้ว
กลับพำกันท�ำกรรมที่ไม่ควรท�ำ แม้เพรำะเหตุแห่งภัตรเพียงทัพพีเดียว
ภิกษุทั้งหลำยฉันภัตตำหำรเต็มท้องแล้ว ก็นอนแผ่หงำย
ตื่นแล้วก็วุ่นวำยกล่ำวกันแต่เดียรัจฉำนกถำ ที่พระศำสดำทรงติเตียน
ภิกษุผู้มีจิตไม่สงบในภำยใน นิยมเรียนกันแต่สิปปะทำงโลกๆ
กำรบ�ำเพ็ญสมณธรรมไม่ซึมซำบพวกเขำเสียบ้ำงเลย
ภิกษุทั้งหลำยน�ำเอำ ดินเหนียวบ้ำง น�้ำมันบ้ำง จุรณ (แปงฝุ่น) เจิมบ้ำง
น�้ำบ้ำง ที่นั่งที่นอนบ้ำง อำหำรบ้ำง
ไม้สีฟนบ้ำง ผลมะขวิดบ้ำง ดอกไม้บ้ำง ของควรเคี้ยวบ้ำง
บิณฑบำตบ้ำง ผลมะม่วงบ้ำง ผลมะขำมปอมบ้ำง
ไปให้แก่คฤหัสถ์ทั้งหลำย หวังลำภที่มำกกว่ำกลับมำ
ภิกษุทั้งหลำยพำกันประกอบเภสัชเหมือนพวกหมอยำ
ท�ำกิจกำรค้ำน้อยใหญ่อย่ำงคฤหัสถ์
แต่งดัดร่ำงกำยเหมือนหญิงคณิกำ
เป็นอยู่หรูหรำเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ท�ำให้คนหลงเชื่อ หลอกลวง เป็นพยำนโกง ใช้เล่ห์เหลี่ยมต่ำงๆ
ไม่ส�ำรวม บริโภคอำมิสด้วยอุบำยเป็นอันมำก
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เลสะกัปเป ปะริยาเย
ชีวิกัตถา อุปาเยนะ

ปะริกัปเปนุธาวิตา
สังกัฑฒันติ พะหุง ธะนัง ฯ

อุปฏฐาเปนติ ปะริสัง
ธัมมัง ปะเรสัง เทเสนติ

กัมมะโต โน จะ ธัมมะโต
ลาภะโต โน จะ อัตถะโต ฯ

สังฆะลาภัสสะ ภัณฑันติ
ปะระลาโภปะชีวันตา

สังฆะโต ปะริพาหิรา
อะหิรีกา นะ ลัชชะเร ฯ

นานุยุตตา ตะถา เอเก
สัมภาวะนังเยวิจฉันติ

มุณฑา สังฆาฏิปารุตา
ลาภะสักการะมุจฉิตา ฯ

เอวัง นานัปปะยาตัมฺหิ
อะผุสิตัง วา ผุสิตุง

นะ ทานิ สุกะรัง ตะถา
ผุสิตัง วานุรักขิตุง ฯ

ยะถา กัณฏะกัฏฐานัมฺหิ
สะติง อุปฏฐะเปตฺวานะ

จะเรยยะ อะนุปาหะโน
เอวัง คาเม มุนี จะเร ฯ

สะริตฺวา ปุพพะเก โยคี
กิญจาป ปจฉิโม กาโล

เตสัง วัตตะมะนุสสะรัง
ผุเสยยะ อะมะตัง ปะทัง ฯ

อิทัง วัตฺวา สาละวะเน
พฺราหฺมะโณ ปะรินิพพายิ

สะมะโณ ภาวิตินทฺริโย
อิสิ ขีณะปุนัพภะโวติ ฯ

พระไตรปิฎกบาลี เล่มที่ ๒๖
สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา ข้อ ๓๙๔ (เถรคาถา) หน้า ๓๙๔-๓๙๗
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กำรพูดเลียบเคียง ล่อลวงโดยปริยำย
วิ่งวุ่นหำปจจัยโดยใช้อุบำยต่ำงๆ
รวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมำก เพรำะเหตุแห่งอำชีพ
ย่อมยังบริษัทให้บ�ำเรอตนเพรำะเหตุแห่งกำรงำน มิใช่ให้บ�ำรุงโดยธรรม
เที่ยวแสดงธรรมแก่คนอื่น เพรำะเหตุแห่งลำภ มิใช่เพรำะมุ่งประโยชน์
ภิกษุเหล่ำนั้นทะเลำะวิวำทกันเพรำะเหตุแห่งลำภสงฆ์
เป็นผู้เหินห่ำงจำกอริยสงฆ์ เลี้ยงชีวิตด้วยกำรอำศัยลำภของผู้อื่น*
ไม่มีหิริ ไม่ละอำย

* อรรถกถำอธิบำยว่ำ ลำภเขำตั้งใจถวำยอริยสงฆ์ หำใช่อลัชชีสงฆ์ไม่

ภิกษุบำงพวก ตำมที่ว่ำมำนั้น ไม่ประพฤติธรรมที่ท�ำให้เป็นสมณะเสียเลย
เป็นเพียงคนโล้น คลุมร่ำงไว้ด้วยผ้ำกำสำวพัสตร์เท่ำนั้น
ปรำรถนำแต่กำรสรรเสริญถ่ำยเดียว มุ่งหวังแต่ลำภสักกำระ
เมื่อธรรมเป็นเครื่องท�ำลำยมีประกำรต่ำงๆ เป็นไปอยู่อย่ำงนี้
กำรบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ หรือกำรตำมรักษำธรรมที่ได้บรรลุแล้ว
ไม่ใช่ท�ำได้ง่ำย เหมือนครั้งเมื่อพระศำสดำยังทรงพระชนม์อยู่
บุรุษผู้ไม่ได้สวมรองเท้ำ ต้องตั้งสติ เที่ยวไปในถิ่นที่มีหนำม ฉันใด
มุนี พึงตั้งสติเที่ยวไปในบ้ำนเหมือนกัน ฉะนั้น
เมื่อระลึกถึง พระโยคีที่มีมำแล้วในกำลก่อน
ไม่ทอดธุระวัตรปฏิบัติของท่ำนทั้งหลำยเหล่ำนั้น
แม้เวลำนี้เป็นกำลภำยหลังพระศำสดำได้ล่วงลับไปแล้ว
แต่ก็พึงบรรลุอมตบทได้”
พระปาราปริยเถระผู้เป็นสมณะ มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ
ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีภพใหม่สิ้นไปแล้ว ครั้นกล่าววิธีปฏิบัติอย่างนี้แล้ว
ก็ปรินิพพานในสาลวัน.
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จบพระเถระคาถาแล้ว เพื่อที่จะให้เห็น
ภาพของพระภิกษุสมัยพุทธกาลได้ชัดขึ้น มา
ดูมมุ มองของพราหมณ์ผเู้ พิง่ เข้ามาสูพ่ ระศาสนา
กันบ้าง โดยขอยกเอาข้อความจากคณกโมคคัลลานะสูตร หลังจากที่พราหมณ์ได้ซักถาม
พระบรมศาสดาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติโดยล�าดับ
จนสิน้ สงสัยแล้ว ได้ให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับบุคคล
ที่มาบวชในพระศาสนาของพระสมณะโคดม
ไว้ว่า :
เยเม โภ โคตม ปุคฺคลา อสทฺธา ชีวิกตฺถา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตา สา
มายาวิโน เกฏภิโน อุทฺธตา อุนฺนฬา จปลา
มุขรา วิกิณฺณวาจา อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารา โภชเน อมตฺตฺุโน ชาคริยํ อนนุยุตฺตา สามฺเ อนเปกฺขวนฺโต สิกฺขาย
น ติ พฺ พ คารวา พาหุ ลฺ ลิ ก า สาถิ ลิ ก า
โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกฺขิตฺตธุรา
กุสีตา หีนวิริยา มุฏสฺสติ โน อสมฺปชานา
อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา ทุปฺปฺา เอลมูคา น เตหิ ภวํ โคตโม สทฺธึ สํวสติ.
“ข้าแต่ท่านพระโคดม บุคคลจ�าพวกที่
ไม่มีศรัทธา ออกบวชประสงค์จะเลี้ยงชีวิต
โอ้อวด มีมายา เจ้าเล่ห์ ฟุงซ่าน ยกตัว
กลับกลอก ปากกล้า พูดพล่าม ไม่คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้จักประมาณใน
โภชนะ ไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่น ไม่
น�าพาในความเป็นสมณะ ไม่เคารพแรงกล้า
ในสิกขา ประพฤติมักมาก ปฏิบัติย่อหย่อน

เป็นหัวโจกในทางเชือนแช ทอดธุระในความ
สงัดวิเวก เกียจคร้าน มีความเพียรเลว หลงลืมสติ ไม่รู้ตัวไม่มั่นคง มีจิตเรรวน มีความรู้
ทราม เป็นดังคนหนวก คนใบ้ ท่านพระโคดมย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลจ�าพวกนั้น
ส่วนพวกกุลบุตรที่มีศรัทธาออกบวช ไม่
โอ้อวด ไม่มีมายา ไม่เจ้าเล่ห์ ไม่ฟุงซ่าน
ไม่ยกตน ไม่กลับกลอก ไม่ปากกล้า ไม่พูด
พล่าม ไม่พูดเพลิน คุ้มครองทวารในอินทรีย์
ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะ ประกอบ
ความเพี ย รเครื่ อ งตื่ น น� า พาในความเป็ น
สมณะ เคารพแรงกล้าในสิกขา ไม่ประพฤติ
มักมาก ไม่ปฏิบัติย่อหย่อน ทอดธุระในทาง
เชือนแช เป็นหัวหน้าในความสงัดวิเวก ปรารภ
ความเพียร มอบตนไปในธรรม ตั้งสติไว้มั่น
รู้ตัว มั่นคง มีจิตแน่วแน่มีปัญญา ไม่เป็นดัง
คนหนวก คนใบ้ ท่ า นพระโคดมย่ อ มอยู ่
ร่วมกับกุลบุตรพวกนั้น”

ขอจบลงด้ ว ยพระด� า รั ส ตอบของพระพุทธองค์ที่ว่า :

“ดูก่อนพราหมณ์ ในเมื่อนิพพานก็มีอยู่ ทางไปนิพพานก็มีอยู่ เราผู้ชักชวนก็มีอยู่ แต่
สาวกของเราอันเราโอวาทสั่งสอนอยู่นี้ บางพวกเพียงส่วนน้อย ส�าเร็จพระนิพพาน บางพวก
ก็ไม่ส�าเร็จ เอตฺถ กฺยาหํ พฺราหฺมณ กโรมิ, มคฺคกฺขายีหํ ตถาคโต
ดูก่อนพราหมณ์ ในเรื่องนี้เราจะท�าอย่างไรได้ ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกหนทาง”
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กริน่ น�าแต่บทแรกแล้วว่า เทพนพเคราะห์
เป็นสินค้าน�าเข้าจากอินเดียประเทศ โดย
ผ่านประเทศเพื่อนบ้านคือพม่า ก่อนที่จะ
กลายพันธุ์เป็นไทยแท้ในภายหลัง หากจะ
เปรียบเทียบวงจรชีวติ ก็จะมีลกั ษณะประมาณ
ว่า ถือก�าเนิดเกิดขึน้ บนแผ่นดินภารตประเทศ
มาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พม่า ก่อนที่จะเข้าใกล้
วัยชราจึงย้ายมาอยู่ประเทศไทย โดยเฉพาะ
ดินแดนภาคเหนือในชื่อว่าล้านนา
อีกกระแสหนึ่งบอกว่าเทพนพเคราะห์
ไม่เข้าประเทศพม่ารามัญ ผ่านเลยมาเติบโต
ที่ อ าณาจั ก รขอม ก่ อ นที่ จ ะย้ า ยขึ้ น เหนื อ
ผ่านล้านช้างก่อนที่จะไปแตกหน่อแยกกอ
ที่ล้านนา
ประเด็นหลังนี้หากมีเวลาค่อยมาว่ากัน
หากวิเคราะห์ตอนนี้เห็นจะกลายเป็นหนังจีน
ก�าลังภายใน
ย้อนกลับมาประเทศพม่าจับความตั้งแต่
ก่อนการเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย อาณาจักร
ดั้งเดิมของพม่านั้นเรียกชื่อว่าศรีเกษตร คน
พม่าเรียกว่าทาเยขิตตยา กลุม่ ชนทีค่ รอบครอง
อาณาจักรโบราณแห่งนีเ้ รียกว่าปยู มิใช่ชนชาติ
พม่าดังเราเข้าใจกัน เมืองหลวงของอาณาจักร
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ศรีเกษตรนั้นตั้งอยู่บริเวณเมืองแปรเก่า ริม
แม่น�้าอิรวดี
ชาวศรี เ กษตรมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง “นั ต ”
บ้างก็ว่าเทวดาพื้นเมือง บ้างก็ว่าวิญญาณ
พระมหากษัตริย์ บ้างก็ว่าผีบรรพบุรุษ แต่
หลักฐานตรงกันคือ นัตเหล่านีท้ า� หน้าทีป่ กปัก
รักษาอาณาจักรศรีเกษตร มีทั้งหมด ๓๙ ตน
โดยนัตตัจจาหรือพระอินทร์เป็นใหญ่กว่านัต
ทั้งปวง
นอกจากนัน้ ชาวศรีเกษตรยังนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ด้วย สังเกต
ได้จากงานด้านศิลปกรรมทั้งหมด สร้างขึ้น
เนื่องในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะ
เจดีย์ลักษณะต่างๆ ส่วนงานประติมากรรม
ส่วนหนึ่งดังเช่นพระพุทธรูปและเทวรูป สร้าง
ขึ้นในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาแบบ
มหายาน
ด้ า นคติ ค วามเชื่ อ ทั้ ง พระพุ ท ธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ น� า เข้ า มาจากอิ น เดี ย
โดยตรง เพราะหลักฐานทางศิลปกรรมและ
ประติมากรรมอ้างว่า ถอดแบบมาจากศิลปะ
คุปตะและศิลปะปาละ
ไม่มหี ลักฐานทราบชัดว่าพระพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์มอี ทิ ธิพลแทรกซึมเข้าไป
สู่วิถีชีวิตของชาวศรีเกษตรมากน้อยเพียงใด
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เรื่องแบบนี้ผู้เขียนเจอกับตัวเองมาแล้ว
จึงสันนิษฐานว่าน่าจะผสมกลมกลืนกับความ
เชื่อดั้งเดิม โดยไม่มีศาสนาใดส�าคัญเหนือ สมัยอยู่ศรีลังกาได้มีพระมอญน�าเสนอประวัติ
ของพระพุทธโฆษาจารย์ โดยเน้นย�้าว่าท่าน
ศาสนาอื่น
ผูเ้ ขียนเห็นว่าเทพนพเคราะห์นา่ จะเข้ามา เป็นชาวมอญ และอธิบายรายละเอียดว่าเหตุ
สู่อาณาจักรศรีเกษตรเช่นเดียวกัน แต่คงไม่ ทีท่ า่ นแตกฉานในพระไตรปิฎก เพราะอาณาจักร
สามารถแข่งขันความนิยมของพวกนัตได้ จึง มอญสมัยนัน้ มีพระสงฆ์นกั ปราชญ์จบปิฎกไตรย์
เป็นทีร่ จู้ กั อยูใ่ นวงจ�ากัดโดยเฉพาะพวกพราหมณ์ เป็นจ�านวนมาก
ท�าพิธี

เมื่อนักศึกษาต่างประเทศตั้งประเด็นเห็น
ต่าง พระมอญที่ร่วมสัมมนาต่างพากันยืนยัน
เสียงแข็งไม่ยอมลดราวาศอก เพือ่ ให้บรรยากาศ
เป็นไปด้วยดีหวั หน้าน�าสัมมนาจึงสรุปว่าพระพุทธโฆษาจารย์เป็นมอญไม่ต้องสงสัย

ประเด็นหนึง่ น่าศึกษาคือ แต่กอ่ นการนับ
ถือนัตเป็นไปตามความเชื่อของแต่ละพื้นถิ่น
ไม่มนี ตั ใดยิง่ ใหญ่กว่ากัน แต่ตอ่ มามีการปฏิรปู
หน้าที่นัตแต่ละตนเสียใหม่ โดยแต่งตังให้
แต่นี้ไปอย่าได้สงสัยอีกเลยว่าพระพุทธพระอินทร์เป็นใหญ่เหนือนัตทั้งปวง ตรงนี้
น่าจะเป็นนัยชี้บอกว่าเป็นการปรับตัวเพื่อสู้ โฆษาจารย์เป็นชาวมอญหรือไม่
กับแนวคิดเทพนพเคราะห์ของพราหมณ์ได้
เมื่อพระพุทธศาสนาจากอาณาจักรมอญ
หรือไม่
เข้าไปมีส่วนร่วมต่อคติความเชื่อของผู้คนใน
ครั้นเมื่ออาณาจักรศรีเกษตรล่มสลายไป อาณาจักรพุกามนั้น ปรากฏว่าคติศาสนา
อาณาจักรพุกามของชาวพม่าก็เข้ามาแทนที่ พราหมณ์ก็ติดตามไปด้วย โดยมีอิทธิพลต่อ
และสามารถสร้างอารยธรรมยิง่ ใหญ่เสมอแหล่ง สถาบันคนชั้นสูง ในขณะพระพุทธศาสนา
อารยธรรมแห่งหนึง่ ของโลก อาณาจักรพุกาม ส่งผลต่อวิถชี วี ติ ของผูค้ นชนรากหญ้าเป็นหลัก
นัน้ เลียนแบบอาณาจักรศรีเกษตรแทบทุกอย่าง
คติความเชื่อแบบพราหมณ์ในอาณาจักร
เพิ่งจะมาปรับปรุงดัดแปลงให้เป็นเอกลักษณ์ พุกามที่เด่นชัดคือเรื่องโหราศาสตร์ ชาวพม่า
ของตนภายหลัง
เชื่อว่าเทพนพเคราะห์ของพราหมณ์นั้นมีผล
อาณาจักรพุกามมาถึงความเจริญสูงสุด
เมื่อมีการน�าพระพุทธศาสนาแบบมอญเข้ามา
ปฏิรูปบ้านเมือง เพราะมอญสมัยนั้นโด่งดัง
แพร่หลายด้านพระพุทธศาสนา ถึงกลับมี
ต�านานกล่าวไว้ว่าพระพุทธโฆษาจารย์ พระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่น้ันมิใช่คนอื่นแต่เป็น
คนมอญร้อยเปอร์เซ็นต์
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ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงชะตาชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
เพราะทุกองค์ล้วนได้ประทานพรโดยตรงจาก
พระอิศวรเป็นเจ้า จึงมีฤทธานุภาพมหาศาล
ประกอบมีการน�าเอาเรื่องราวของเทพนพเคราะห์ไปแต่งผสมกับต�าราโหราศาสตร์ จึง
ท�าให้เทพนพเคราะห์เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายของ
คนทุกชนชั้น
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๗) พระราหูสวดกินนุสนั ตะระฯ ๑๒ จบ
ต่อมาความเชื่อเรืองโหราศาสตร์ผสมกับ
๘) พระพฤหัสบดีสวดปูเรนตัมโพธิฯ ๑๔
เทพนพเคราะห์อย่างเหนียวแน่น จึงมีการ
จบ และ
แต่งเนื้อหาขึ้นอีกหลายอย่าง ท�านองว่าเป็น
๙) พระเสาร์สวดยะโตหังภะคินฯิ ๑๐ จบ
การเพิ่มพลังความขลังให้สมเหตุสมผล ด้วย
การเพิ่มก�าลังวันให้เทพนพเคราะห์อย่างเป็น
นอกจากนั้นในพิธีกรรมต้องปักธงพระรูปธรรม และมีวิธีการนับก�าลังวันโยกย้ายไป อรหันต์ ๘ ทิศ ประกอบด้วย
ตามจักรราศีอย่างถูกต้องแม่นย�า นอกจากนัน้
๑. พระพุทธเจ้าประจ�ากึ่งกลาง
มี พิ ธี ส ่ ง เทพนพเคราะห์ ด ้ ว ยนั ย ว่ า เป็ น การ
๒. พระโมคคัลลานะประจ�าทิศเหนือ
สรรเสริญเพื่อแก้เคล็ด
๓. พระราหุลประจ�าทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ
พิธีกรรมส่งเทพนพเคราะห์เห็นจะเป็นที่
๔. พระโกณฑัญญะประจ�าทิศตะวันออก
รู้จักแพร่หลายหลายร้อยปี จึงมีผู้ฉลาดได้
๕. พระเรวตะประจ�าทิศตะวันออก
รวบรวมพิธีกรรมและแต่งพระคาถาพร้อม
เฉียงใต้
รวบรวมเป็นหนังสือในชื่อว่าคัมภีร์มหาทักษา
๖. พระสารีบุตรประจ�าทิศใต้
หรื อ คั ม ภี ร ์ โ หราศาสตร์ ทั ก ษา และมี ก าร
๗. พระอุบาลีประจ�าทิศตะวันออก
ศึกษาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เฉียงใต้
ด้วยเหตุนั้น เทพนพเคราะห์ของอินเดีย
๘. พระอานนท์ประจ�าทิศตะวันตก และ
จึงกลายรูปเปลีย่ นร่างเป็นชาวพม่า ด้วยประการ
๙. พระควัมปติประจ�าทิศตะวันตก
ฉะนี้
เฉียงเหนือ
ส�าหรับพิธีส่งเทพนพเคราะห์ตามคัมภีร์
ประเด็นน่าสนใจคือ การปักธงพระอรหันต์
มหาทักษานั้น ประกอบด้วยเครื่องบูชาและ ๘ ทิศ
การสวดพระคาถา เครื่องบูชาคือ อาหาร
ถามว่า พระอรหันต์ ๘ ทิศเข้ามาเกีย่ วข้อง
หวานคาว ผลไม้และหมากพลูบุหรี่ จากนั้น
กับพิธีส่งเทพนพเคราะห์ได้อย่างไร
นิ ม นต์ พ ระเก้ า รู ป ให้ ส วดพระคาถาตาม
ตอบว่า น่าจะเกิดขึน้ ภายหลัง โดยเฉพาะ
ก�าลังวัน ดังนี้
เมื่อพราหมณ์เริ่มหมดบทบาท กล่าวคือเมื่อ
๑) พระอาทิตย์สวดอุเทตะยัญฯ ๖ จบ พราหมณ์หมดบทบาท พระสงฆ์ก็เข้ามาท�า
๒) พระจันทร์สวดยันทุนมิตติ งั ฯ ๑๕ จบ หน้าทีแ่ ทนพวกพราหมณ์ โดยเฉพาะพิธกี รรม
๓) พระอังคารสวดยัสสานุภาวะโตฯ ๘ จบ น้อยใหญ่ของพวกพราหมณ์ พิธีส่งเทพนพ๔) พระศุกร์สวดยัสสานุสสรเนนาปิฯ ๒๑ จบ เคราะห์ก็เช่นเดียวกัน เดิมพระสงฆ์อาจจะ
๕) พระเกตุสวดชยันโตฯ ๕ จบ
เลียนแบบพิธีกรรมพราหมณ์ทุกสิ่งอย่าง แต่
๖) พระพุธสวดสัพพาสีวิสะฯ ๑๗ จบ ครั้นต่อมาคงเห็นว่าพุทธานุภาพและสาวกา-
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นุภาพมีดีกว่าเทพนพเคราะห์ จึงแต่งพระคาถาตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา
แทรกเข้าไปในพิธีกรรม พร้อมจัดวางพระอรหันต์เพื่อให้มีส่วนร่วมในพิธีกรรม
ต่อมาได้พากันรวบรวมความรู้เรื่องโหราศาสตร์แล้วแต่งเป็นต�าราในชื่อว่าคัมภีร์มหาทักษา เนื้อหาในคัมภีร์แรกเริ่มนั้น อาจให้
ความส�าคัญเทพนพเคราะห์เป็นหลัก แต่ครั้น
ต่อมาได้สอดแทรกคติความเชือ่ ของพระพุทธศาสนาเข้าไป จนกลายเป็นว่า พิธีกรรมของ
พราหมณ์แปลงร่างกลายเป็นพุทธศาสนา
ประเด็นต่อไปคือ ผู้แต่งใช้เกณฑ์อันใด
ในการจัดพระอรหันต์ ๘ รูป ให้ประจ�าทั้ง
๘ ทิศ จะบอกว่าแต่ละรูปมีฤทธิ์เสมอเทพ
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นพเคราะห์ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะประวัติของ
พระอรหันต์แต่ละรูปไปคนละทิศละทางกับ
เทพนพเคราะห์ของพราหมณ์ อีกประการ
หนึ่งพระอรหันต์ ๘ รูป ก็ไม่ได้โดดเด่นด้าน
การใช้ ฤ ทธานุ ภ าพ จะมี บ ้ า งก็ เ พี ย งพระโมคคัลลานะและพระควัมปติ
ประเด็นนี้คงทิ้งไว้ให้ท่านผู้รู้ขานไขต่อไป
ครั้นวัฒนธรรมและคติความเชื่อของพม่า
เข้ามามีอิทธิพลต่อหัวเมืองเหนือ กล่าวคือ
อาณาจักรล้านนา ก็ย่อมเป็นธรรมดาว่าคน
ไทยทางหัวเมืองเหนือต้องรับมาปฏิบัติและ
ดัดแปลงให้เข้ากับคติความเชื่อของตน (ตอน
หน้ามาว่าถึงอาณาจักรล้านนา)

1/27/16 8:56 AM

ในกระแสขาว :

ญี่ปุนจะตรวจบูรณะ

“ËÅÇ§¾‹Íâµ”
¤ÒÁÒ¤ØÃÐ

ปาแอน

“หลวงพ่อโต” คามาคุระ งดเยี่ยมชม ๒ เดือน
พระพุทธรูปใหญ่แห่งเมืองคามาคุระจะได้รับ
การตรวจบูรณะเป็นครั้งแรกในรอบ ๕๐ ปี ในช่วง
วันที่ ๑๓ มกราคมถึง ๑๐ มีนาคม โดยจะงดให้
นักท่องเที่ยวสักการะในช่วงดังกล่าว
วัดโคโทคุอิน สถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อ
โต” แห่งคามาคุระ ระบุว่า จ�าเป็นต้องงดให้นัก
ท่องเทีย่ วสักการะพระพุทธรูปใหญ่ในช่วงวันที่ ๑๓
มกราคมถึง ๑๐ มีนาคม เนื่องจากทางวัดจะตรวจ
บูรณะพระพุทธรูปครัง้ ส�าคัญนับตัง้ แต่การซ่อมแซม
ครั้งสุดท้ายในปี ๑๙๕๙-๑๙๖๑
“หลวงพ่อโต” แห่งคามาคุระ สร้างขึน้ ในราว
ค.ศ. ๑๓๐๐ มีความสูงจากฐาน ๑๓.๔ เมตร ถือ
เป็นหนึง่ ในพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทสี่ ดุ และส�าคัญ
ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศญี่ปุน แต่เนื่องจากองค์
พระตั้งอยู่กลางแจ้ง ท�าให้ได้รับผลกระทบอย่าง
มากจากสายลมและแสงแดด รวมทัง้ ฝนและมูลนก
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การตรวจบูรณะครั้งส�าคัญในรอบ ๕๐ ปีนี้ได้
รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจาก
“หลวงพ่อโต” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ประจ�าชาติ และทางวัดได้ก�าหนดการซ่อมบ�ารุง
หลังช่วงปีใหม่ เพือ่ ลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ นักท่องเทีย่ ว
ที่มาสักการะจ�านวนมาก รวมทั้งร้านขายของที่
ระลึกที่ต้องซบเซาหากไม่มีนักท่องเที่ยวนานเกือบ
๒ เดือน
ผูเ้ ชีย่ วชาญจะใช้คลืน่ อัลตราโซนิกเพือ่ ก�าจัดฝุน
ทีอ่ งค์พระ หลังจากนัน้ จะตรวจสอบระบบต้านทาน
แผ่นดินใหญ่ทถี่ กู ติดตัง้ เมือ่ การบูรณะครัง้ ก่อน และ
พิจารณาว่าต้องมีมาตรการดูแลรักษาเพิ่มเติมหรือ
ไม่? โดยในช่วงการตรวจบูณณะใหญ่นี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ยังจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพองค์พระ
เพื่อใช้ในการดูแลรักษาย่อยๆ ในช่วงหลายปีต่อ
จากนี้ด้วย.
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Life สไตลพระ
เรื่องนารู :

สโลว

พระฟูกิจ ชุติปญโญ

อโรคยา ปรมา ลาภา เป็นอีกหนึ่งพุทธภาสิตทีถ่ กู ยกมาพูดถึงเมือ่ สนทนาเรือ่ งสุขภาพ
เพราะไม่ว่าจะร�่ารวยมีเงินทองแค่ไหน หาก
ร่างกายเจ็บปวย ไม่สบาย เงินที่หามาได้นั้น
สุดท้ายก็ต้องน�ามาจ่ายค่ายา ค่าหมอ เพื่อ
รักษาชีวิตเอาไว้ หรือหากว่าสุขภาพแข็งแรง
นั้นซื้อขายได้ มหาเศรษฐีทั่วโลกคงจะยอม
ควักกระเปาจ่ายกันไม่อั้น ฉะนั้น “ความไม่
มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” จึงเป็นความ
จริงที่สุด
แม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบัน จะพัฒนาวิธี
การรักษาและยาต่างๆ ดีกว่าสมัยก่อนมาก
แต่ฝังของโรคภัยไข้เจ็บ ก็พัฒนาสายพันธุ์
ให้หลากหลายและรุนแรงมากขึ้นควบคู่ไป
ด้วย จะเห็นได้จากความน่ากลัวของโรคร้าย
ต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

โรคอ้วน เหล่านี้เป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรเป็นจ�านวนมาก และมีส่วน
ให้การมีชีวิตอยู่ของใครบางคนต้องทุกข์ทน
เป็นอย่างมาก
ด้วยเหตุนี้ ผู้คนส่วนหนึ่งเริ่มหันกลับมา
ให้ความส�าคัญกับเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ เปลีย่ น
เป า หมายจากความร�่ า รวยมั่ ง คั่ ง มาเป็ น
ความสุขในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จากที่
เคยท�างานเร่งรีบ หามรุ่งหามค�่า รับประทาน
อาหารที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว เปลี่ยนมา
เป็นการด�าเนินชีวิตช้าลง เอาใส่ใจกับอาหาร
การกินมากขึน้ บ้างก็หาเวลาว่างมาออกก�าลัง
กาย เข้าฟิตเนส ออกวิ่งหรือขี่จักรยาน หรือ
ท่องเที่ยวผ่อนคลายตามต่างจังหวัด บางคน
ถึงขนาดเปลี่ยนอาชีพ หนีชีวิตในเมือง กลับ
ไปสู่ชนบทเพื่อเป็นชาวไร่ชาวนา

ที่มา www.thearokaya.co.th

ที่มา www.vcharkarn.com
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๗
นักวิจยั จ�านวนมากได้ให้ความสนใจศึกษา
ระบบต่างๆ ของร่างกาย ว่าการด�าเนินชีวิต
อย่างไรถึงจะถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมมากที่สุด ศาสตร์นี้
มีชื่อว่า นาฬกาชีวิต หรือ Chronobiology
เป็นองค์ความรู้ที่ศึกษาเรื่องระบบการท�างาน
ของอวั ย วะต่ า งๆ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เวลา ๒๔
ชั่วโมงในหนึ่งวัน ถ้าจะอุปมาก็เปรียบได้กับ
การหา “คู่มือใช้งานร่างกาย” นั่นเอง
ในระหว่างที่งานวิจัยนี้ เริ่มถูกเผยแพร่
จากโลกตะวันตก แท้จริงแล้วซีกโลกตะวันออก
ของเรา ได้ถ่ายทอดศาสตร์ที่ว่ากันมาอย่าง
ยาวนานไม่ต�่ากว่า ๓๐๐๐ ปีแล้ว แต่หลาย
คนในยุ ค อิ น เตอร์ เ น็ ต ยั ง คงตั้ ง ค� า ถามว่ า
ใครจะใช้ชวี ติ จริงอย่างนีไ้ ด้ คงเป็นเรือ่ งล�าบาก
มาก หากต้องคอยบอกตนเองว่า ตอนไหน
ท�าอะไร ตอนไหนห้ามท�าอะไร
ผูเ้ ขียนเป็นอีกคนหนึง่ ทีส่ งสัยเช่นกัน กระทัง่
ได้ค�าตอบว่า ในโลกปัจจุบันนี้ ยังคงมีมนุษย์
ที่สามารถด�าเนินชีวิตตาม “นาฬิกาชีวิต”
ได้จริงๆ และคนๆ นั้นคือ พระภิกษุ นั่นเอง
เป็นผู้ที่สามารถใช้ร่างกายสอดคล้องเข้ากับ
ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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ช่วงเวลา ๓.๐๐ – ๕.๐๐ น.
เสียงระฆังที่วัดปาจะดังขึ้นในเวลาตีสาม
เป็นสัญญาณปลุกพระหนุ่มเณรน้อยทุกรูปให้
ตื่นขึ้นมา ล้างหน้าแปรงฟัน จัดเก็บที่นอนให้
เรียบร้อย นุ่งสบงห่มจีวรให้เรียบร้อย เดินมา
รวมตัวกันทีศ่ าลาปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ มานัง่ เตรียม
ตัวรอท�าวัตรเช้าร่วมกัน
ในเวลาฟามืดอย่างนี้ ตามหลักนาฬิกา
ชีวิตแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นเวลาของปอด และ
คนเราควรจะตื่นนอน เพื่อให้ระบบหายใจได้
ท�างานอย่างเต็มที่ สมองที่ได้รับออกซิเจน มี
ส่วนให้ความจ�าของเราดีขึ้น พระเราจึงเลือก
ใช้เวลานี้ ตื่นมาท่องบ่นสาธยายมนต์ เรียนรู้
ธรรมะ แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างเย็น ถ้าหาก
ได้สวดมนต์ ภายในร่างกายจะสั่นสะเทือน
ช่วยให้บรรเทาความหนาวไปได้บ้าง อีกทั้ง
ยังขจัดปัญหาเรื่องระบบหายใจ อย่างโรค
หอบหืดได้ ท�าวัตรประมาณ ๔๕ นาที เสร็จ
แล้วก็จะนั่งสมาธิต่ออีก ๓๐ นาที
ช่วงเวลา ๕.๐๐ – ๗.๐๐ น.
จากนั้น พระเณรแต่ละรูปจะมีท�าหน้าที่
ประจ�า บ้างก็จัดเตรียมบาตรครูบาอาจารย์
บ้างก็กวาดถูศาลาหอฉัน ช่วยกันปูลาดอาสนะ
เตรียมน�้าดื่ม วางกระโถนให้เรียบร้อย เมื่อ
ทุกอย่างเสร็จดีแล้ว ก็จะฉันน�้าร้อนน�้าชา
แล้วไปเข้าห้องน�้า
เวลานี้ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล
(Cortisol) ท�าให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า
การดื่มน�้าอุ่นแก้วใหญ่ๆ เป็นการช่วยกระตุ้น
ทีล่ า� ไส้ใหญ่ เวลานีจ้ งึ เหมาะทีส่ ดุ ในการขับถ่าย
“บิณฑบาต” เป็นกิจวัตรหนึง่ ทีน่ บั ว่าเป็น
สีสนั ของชีวติ นักบวช เป็นการไปโปรดญาติโยม
และยังเป็นช่วงเวลาในการออกก�าลังกายด้วย
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การเดินท�าให้กล้ามเนือ้ ทุกส่วนได้ทา� งาน กระดูก
และข้อต่อไม่กระแทกกันจนเกินไป ยิ่งได้
สู ด อากาศในยามเช้ า ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ จิ ต ใจก็ ยิ่ ง
ปลอดโปร่งสดชื่น การเดินแบบไม่ใส่รองเท้า
นั้น ท�าให้ได้เหยียบก้อนหินก้อนกรวดคล้าย
กั บ นวดกดจุ ด บนฝ า เท้ า ระยะทางที่ เ ดิ น
บิณฑบาตจะไม่ไกลมากนัก พอแดดอ่อนๆ
พระเณรก็ทยอยกลับมาถึงวัดแบบเหงื่อซึมๆ
ช่วงเวลา ๗.๐๐ – ๙.๐๐ น.
สายบิณฑบาตและจ�านวนพระเณร จะ
แบ่ ง ออกตามที่ ตั้ ง และขนาดของหมู ่ บ ้ า น
รายรอบวัด เมื่อกลับมาถึงวัดแล้ว ถ่ายแบ่ง
อาหารให้ทางคนครัวจัดแจงภัตตาหาร พระเณรจะออกมากวาดใบไม้รอรอบๆ หอฉัน
หลังเสียงระฆัง ประมาณ ๘ โมงเช้า
องค์ประธานสงฆ์ในอาวาสนั้น จะพิจารณา
ตักอาหารเป็นรูปแรก ไล่เรียงพระรูปอื่นตาม
ล�าดับพรรษาจนถึงสามเณรรูปสุดท้าย จึงค่อย
ให้พร แล้วคณะสงฆ์ก็จะเริ่มฉันพร้อมๆ กัน
มื้อเช้าหรือ breakfast ในภาษาอังกฤษ
ตามศัพท์ที่บอกอยู่แล้วคือ หยุด (break)
การอด (fast) อาหารเช้า คือการหยุดอด
หรือเลิกอดอาหาร เพราะฉะนั้นอาหารเช้า
หรือมื้อแรกของวัน จึงเป็นมื้อที่ส�าคัญที่สุด
และช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหาร
ใครที่ รั บ ประทานอาหารในเวลานี้ ต ่ อ เนื่ อ ง
ทุกวัน กระเพาะอาหารจะแข็งแรง ส่งผลให้
สมองแจ่มใส
ในสังคมเมืองเวลานี้ หลายคนยังไม่ตื่น
บ้างก็เร่งรีบเดินทางไปตอกบัตร อาศัยดืม่ กาแฟ
เพียงแก้วเดียว รอมื้อกลางวัน หรือส�าหรับ
ผู้หญิงบางคนก็ตัดมื้อเช้าไปเพราะกลัวอ้วน
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พฤติกรรมอย่างนี้ทางการแพทย์พบว่า นี่เป็น
สาเหตุให้หน้าแก่ก่อนวัย ขาแข้งไม่ค่อยมีแรง
ขี้ กั ง วล ตั ด สิ น ใจช้ า ตามมาด้ ว ยโรคร้ า ย
อย่างเบาหวานและสมองเสื่อม
ช่วงเวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ม้ามของเราจะท�างานในเวลานี้เพื่อสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันให้กบั ร่างกาย ไม่สง่ ผลต่อการด�าเนิน
ชีวิตให้เห็นชัดนัก แต่สิ่งที่ควรระวังในเวลานี้
ก็คือ ไม่ควรหลับ เพราะการนอนหลังจาก
รับประทานอาหารอิ่มๆ ก็จะท�าให้เสี่ยงต่อ
การเป็นภาวะกรดไหลย้อน และโรคมะเร็ง
หลอดอาหารได้ ซึ่งส�าหรับพระแล้วจะใช้
ช่วงเวลาหลังอาหารประมาณครึ่งชั่วโมง เดิน
จงกรม เพื่อย่อยอาหาร ซึ่งพระพุทธองค์
ได้ตรัสไว้ใน จังกมสูตร ว่าการเดินจงกรม
มีอานิสงส์ ๕ ประการคือ
• เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล
• เป็นผู้อดทนต่อการบ�าเพ็ญเพียร
• เป็นผู้มีอาพาธน้อย
• อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อย
ไปด้วยดี
• สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่
ได้นาน
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นอกจากนั้ น เวลา ๑๐ โมงถึ ง เที่ ย งนี้
นักการศึกษาถือว่าเป็น “ช่วงเวลาทองค�า”
ของการเรียนรู้ เพราะสมองจะท�างานเต็ม
ศักยภาพ นักเรียนจะสามารถท�าความเข้าใจ
เรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ได้ดี ส�าหรับพนักงา
นออฟฟิส ควรจะเลือกท�างานที่มีความส�าคัญ
มากที่สุดในเวลานี้ แม้ทางพระสงฆ์ฝายปริยัติ
จะใช้ช่วงเวลานี้ท่องพระคัมภีร์เช่นเดียวกัน
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ในกกจู ป มสู ต ร พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ต รั ส
ถึ ง อานิ ส งส์ ข องภิ ก ษุ ผู ้ ฉั น มื้ อ เดี ย วมี ๕
ประการว่า
เป็นผูม้ อี าพาธน้อย มีความล�าบากกายน้อย
มีความเบากาย มีก�าลัง อยู่อย่างผาสุก
สอดคล้ อ งกั บ บทความของนายแพทย์
โยชิโนริ นางุโมะ จาก “ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี”
หนังสือขายดี ที่ได้กล่าวว่า การลดปริมาณ
อาหาร ด้วยการลดจํานวนมื้อ เปนวิธีรักษา
สุขภาพอันยอดเยี่ยม ไขมันในช่องท้องจะ
ลดลง ยีนเซอร์ทูอินจะช่วยให้สุขภาพดี ส่งผล
ให้ใบหน้าดูออ่ นเยาว์ อายุยนื หากรับประทาน
อาหารวันละมื้อจนเป็นกิจวัตรแล้วฮอร์โมนเลปติน (Leptin) หรืออีกชือ่ หนึง่ ก็คอื ฮอร์โมน
อิ่ม จะมีระดับปกติ ท�าให้ระบบเผาผลาญ
ในร่างกายเป็นไปด้วยดี รับความรู้สึกได้ไว
การกิ น ไม่ เ ป็ น มื้ อ หรื อ กิ น แบบไม่ รู ้ จั ก อิ่ ม
ก่อให้เกิดภาวะดื้อเลปตินและจะท�าให้เกิด
โรคอ้วนตามมา ซึ่งนายแพทย์ท่านนี้ได้ทาน
อาหารมื้อเดียวมากว่า ๑๐ ปีแล้ว
อย่างไรก็ตาม การฉันมื้อเดียว จัดเป็น
หนึง่ ในธุดงควัตร ๑๓ หรือข้อวัตรเพือ่ ขัดเกลา
กิเลส พระพุทธองค์ไม่ได้ก�าหนดว่า พระภิกษุ
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ทุกรูปจ�าเป็นจะต้องถือปฏิบัติ และผู้ที่สมัคร
ใจจะสมาทานต้องรู้จักประมาณตน ไม่ให้
ทรมานร่างกายจนไม่สามารถบ�าเพ็ญสมณธรรม
ได้ พระบางรูปวัดบางส�านัก ก็จะฉันเพลกัน
ในช่วง ๑๑ โมง ซึ่งถือเป็นอาหารมื้อสุดท้าย
ของวัน นับจากแต่เที่ยงวันไปจนถึงเวลาอรุณ
ของวันใหม่
บรรพบุรุษของคนเราสมัยก่อน หลังจาก
ออกล่าสัตว์หรือหาเก็บผลไม้ เมื่อกินเสร็จ
แล้วจะหาทีป่ ลอดภัยนอนกลางวัน พฤติกรรม
เช่นนีไ้ ด้ถา่ ยทอดส่งต่อมายังร่างกายของคนใน
ยุคเราด้วย ตอนบ่ายๆ ร่างกายจึงง่วงเป็นปกติ
ในหลายๆ ประเทศมีวฒ
ั นธรรมการนอนกลาง
วัน เช่น ประเทศฝรั่งเศส กรีซ สเปน หรือ
เพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว
องค์การนาซ่า เคยท�าวิจัยกับอาสาสมัคร
๑,๐๐๐ คน พบว่า คนที่ได้งีบหลับนั้นจะ
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นประมาณ
๔๐ % เมื่อเทียบกับคนท�างานต่อเนื่อง นอก
จากนั้นยังมีผลของงานวิจัยที่รับรองว่า การ
งีบหลับประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาทีนั้น ช่วย
ให้สมองโลดแล่น ความจ�าดีขึ้น และส่งผลดี
ต่อหัวใจ
ในช่วงปัจฉิมวัยของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต
พระอาจารย์ใหญ่สายวัดปา ท่านจะพักกลาง
วันเล็กน้อย และทันทีที่ตื่นขึ้นมาท่านจะนั่ง
สมาธิปรารภความเพียรต่อ แน่นอนว่าการ
นอนกลางวันของท่าน ไม่ใช่เรื่องของความ
เกี ย จคร้ า น แต่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อนุ เ คราะห์ แ ก่
สังขารร่างกาย ประกอบกับช่วงวัยหนุ่มที่
ท่านได้เร่งความเพียรมาตลอดชีวติ ถึงจุดหนึง่
ธาตุขนั ธ์กส็ มควรได้รบั การผ่อนคลายอิรยิ าบถ
เกื้อกูลบ้าง ตรงกับนาฬิกาชีวิต เพราะกล้าม
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เนื้อหัวใจจะท�างานสูบฉีดเลือดและส่งสาร
อาหารไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ระดับความดันจะ
เพิ่มสูงขึ้น ฉะนั้น จึงไม่ควรเครียด หรือโหม
งานหนักมาก
ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์สามเณรเดินจงกรม-นัง่ สมาธิ
หรือเรียนกันอีกครั้งในช่วงบ่าย ระบบล�าไส้
เล็ ก จะย่ อ ยและดู ด ซึ ม สารอาหารที่ ล ะลาย
อยู่ในน�้า ช่วงนี้ถ้ารับประทานอาหารในตอน
เช้าไม่เพียงพอก็จะรู้สึกหิว หรือถ้าฉันอิ่มเกิน
ไปก็จะง่วงนอน
ประเทศไทยอยู ่ ใ กล้ กั บ เส้ น ศู น ย์ สู ต ร
ช่วงบ่ายๆ แดดจัด อากาศร้อน การดื่มน�้า
เป็นประจ�านัน้ ก็จะท�าให้รา่ งกายปรับความร้อน
ภายใน น�้าสะอาดมีส่วนช่วยให้ระบบย่อย
อาหารท�าหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งยัง
เพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวหนังและดวงตา การ
ดื่มน�้าบ่อยๆ ช่วยลดอาการปวดศีรษะและ
ไมเกรนได้ น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญมาก พระพุทธองค์จึงอนุญาตให้ผ้ากรองน�้าเป็นหนึ่ง
ในบริขาร ๘ ของพระภิกษุ ไม่ต่างจากบาตร
และจีวร
ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ช่วงบ่ายแก่ๆ เสียงระฆังจะดัง บอกเวลา
งานบ�าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม พระ เณร
และญาติ โ ยมต่ า งพร้ อ มเพรี ย งกั น หยิ บ จั บ
อุปกรณ์ตามถนัด ท�าหน้าที่ของตนเองอย่าง
แข็งขัน ปัด กวาด เช็ดถู คนละไม้คนละมือ
ช่วยกันดูแลเสนาสนะสงฆ์
เอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของวั ด ป า ก็ คื อ
การกวาดลานวัด หรือพระทางอีสานเรียกว่า
“ตีตาด” ส�าหรับไม้กวาดที่วัดปาใช้ ส่วนใหญ่
พระเณรจะช่วยกันท�าขึ้น และสอนวิธีผูก-
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มัด-รัด-ร้อย ต่อๆ กันมา ก้านตาด (หรือ
ก้ า นมะพร้ า ว) ประกอบร่ า งเข้ า กั บ ไม้ ไ ผ่
กะระยะให้ได้รัศมีที่เหมาะกับความกว้างของ
ถนน และ “ไม้กวาดประจ�าตัว” นี่แหละ
สร้ า งความภู มิ ใจให้ ร ะหว่ า งท� า งานได้ เ ป็ น
อย่างดี
ท� า กิ จ วั ต รนี้ ไม่ มี ใ ครถื อ ตั ว ว่ า พรรษา
มากกว่า ไม่แบ่งแยกว่าพระหรือโยม ทุกคน
ต่างออกแรงท�าความสะอาด เพื่อทะนุบ�ารุง
เสนาสนะในบวรพุทธศาสนา เป็นแบบอย่าง
ของความสามัคคี เมื่อผู้ใดผ่านมาพบเห็นก็
เป็นที่น่าเลื่อมใส สร้างศรัทธาต่อไป
การกวาดไม้ใบถือเป็นการปฏิบัติธรรม
เจริ ญ สติ แ บบเคลื่ อ นไหว ไม่ ต ่ า งจากออก
ก�าลังกาย สามารถเรียกเหงื่อได้ดี และช่วง
เวลานี้เอง กระเพาะปัสสาวะจะเก็บปัสสาวะ
ที่ผ่านการกรองจากไต และเป็นช่วงที่หลอด
เลือดหัวใจและกล้ามเนื้อในร่างกาย มีความ
แข็ ง แรง เหมาะอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะให้ เ หงื่ อ ออก
เพราะจะช่วยให้ไม่ต้องปัสสาวะมาก หูรูด
ของกระเพาะปัสสาวะก็จะแข็งแรง
เนื่องด้วยบรรพบุรุษของเราไม่ได้เจริญ
เติบโตมาในห้องแอร์ การทีเ่ หงือ่ ออกประมาณ
หนึง่ เป็นการรักษาสมดุลให้กบั ร่างกาย มีขอ้ ดี
ทัง้ ช่วยขับสารพิษบางอย่างออกมาทางรูขมุ ขน
ปองกันนิ่วในไต ท�าให้ผิวสะอาดและดูอ่อน
กว่าวัย
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ช่วงเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
หลังจากเหงื่อออก คงไม่มีอะไรดีไปกว่า
ดื่ ม น�้ า เย็ น ๆ หวานๆ ทดแทนพลั ง งานที่
สูญเสียไป ตั้งแต่เช้าแล้วพระเณรไม่ได้ฉัน
อะไร บางครั้งมันเป็นอาการ “โหยมากกว่า
หิว” เวลาฉันน�้าปานะ หมู่พระเณรจึงมา
นั่ ง รวมตั ว กั น อย่ า งพร้ อ มหน้ า โดยไม่ ใ คร
อิดออด พระเจ้าหน้าที่จะถือกาขนาดใหญ่
ภายในจะมีกาแฟบ้าง โกโก้บ้าง ใส่น�้าตาล
ไม่ มี ส ่ ว นผสมของนม เดิ น เทแจกแบ่ ง กั น
อย่างทั่วถึง แต่ละรูปก็จะพิจารณาฉันกันแต่
พอประมาณ พอให้ได้ชื่นใจบ้าง แก้หิวไปบ้าง
ส่วนน�้าปานะที่พระเณรรอคอยกัน ก็มักจะ
เป็นจ�าพวกน�า้ อ้อยสด หรือน�า้ ผลไม้ขนาดเล็ก
คั้นและกรอง แช่เย็นมาเป็นอย่างดี

วิธีการนี้ก็คล้ายกับวัฒนธรรมการดื่มชา
ของประเทศอั ง กฤษ ในยุ ค วิ ค ตอเรี ย นที่ มี
High Tea หรือน�้าชามื้อค่อนข้างหนักในช่วง
เย็น บางครอบครัวอาจจะทานชามื้อนั้นแทน
อาหารเย็น ซึ่งส�าหรับพระเณรก็คล้ายๆ กัน
และถือเป็นเวลาผ่อนคลาย สนทนากันพอ
ประมาณ กระชับความสัมพันธ์กันภายในวัด
ก่อนทีจ่ ะแยกย้ายกันไปสรงน�า้ ก่อนท�าวัตรเย็น
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ช่วงห้าโมงเย็นถึงเกือบหนึ่งทุ่มนี้ ไตของ
เราจะกรองของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการ ไป
เก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ การดื่มน�้าปานะ
ในช่วงนี้ จะช่วยขับของเสียออกไปในเวลาที่
พอเหมาะพอดี
ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟา พระเณร
แต่ละรูปจะอยู่กับตัวเอง ต่างหาที่เหมาะๆ
เจริญสติ รอท�าวัตรสวดมนต์ตอนหนึ่งทุ่มตรง
บทสวดตอนค�่าจะเป็นพระสูตรขนาดกลางถึง
ขนาดยาว อย่างอานาปานสติสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นับเป็นอุบายที่ดีของครูบาอาจารย์ทวี่ างไว้ให้พระภิกษุได้ศกึ ษา ทบทวน
ท่องจ�า ผ่านรูปแบบการสวดดังๆ พร้อมกัน
ใครผิดก็จะระมัดระวังสวดให้ถูกต้องชัดเจน
ใครมาสวดทุกวันๆ ก็จะจ�าได้โดยปริยาย จะ
นึกคิดประพฤติปฏิบัติก็ไม่หลงทาง น�าไป
เทศน์สอนก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอน
ไว้ การท�าวัตรจึงนับเป็นการสืบทอดพระธรรม
ค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่ให้สูญหายหรือผิดเพี้ยน
เยื่อหุ้มหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต
ของเราจะท�างานช่วงประมาณ ๑ ทุ่ม ตรง
กับนาฬิกาชีวิตควรท�าจิตใจให้สงบ เหมาะ
อย่างยิ่งกับสวดมนต์ ท�าสมาธิ หลีกเลี่ยง
การดูข่าว ดูละคร เพราะความตื่นเต้นในช่วง
เวลานี้จะท�าให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นเอง มีผล
ให้แน่นหน้าอก เป็นตะคริว นอนไม่หลับ
เสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต
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งานทดลองมหัศจรรย์แห่งหยดน�้า หรือ
Messeges from water ของดอกเตอร์มา
ซารุ เอะโมโตะ ชาวญี่ปุนพบว่า น�้าที่ถูกด่า
หยาบคาย หรือเสียงเพลงดังๆ ที่มีเนื้อหา
รุนแรง เมื่อแช่แข็งแล้วส่องกล้องที่มีก�าลัง
ขยายสูง เห็นว่ารูปร่างของผลึกที่กลายเป็น
รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ตรงกันข้าม หากน�้า
เดียวกันนั้นได้รับการสวดมนต์แผ่เมตตาให้
เป็นประจ�า รูปร่างของผลึกน�้า เรียงตัวอย่าง
เป็นระเบียบ รูปร่างสวยงามสมบูรณ์ งาน
ทดลองนี้สรุปได้ว่า จิตของมนุษย์นั้นมีผลต่อ
การก่อตัวของผลึกน�้า หากพูดแต่สิ่งดีๆ น�้า
ก็จะสะอาดบริสทุ ธิข์ นึ้ ตามไปด้วย พิธที า� น�า้ มนต์
ก็คงมีสมมติฐานใกล้เคียงกันนี้
ร่างกายของเราประกอบไปด้วยน�้ากว่า
๗ ส่วน ขณะที่สวดมนต์เราได้น้อมทั้งร่างกาย
วาจา ใจ ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทุกค�าในบท
สวดล้วนแล้วแต่เป็นสุจริตวาจา ปรารถนาดี
ต่อกัน ไม่ก่อให้เกิดโทษ ฟังแล้วก็เกิดสติ
ปัญญา ถ้าจะพูดให้สนุกหน่อย การสวดมนต์
ก็เปรียบได้กับการปลุกเสกตัวเราเอง ก็คง
ไม่ผิดนัก
ช่วงเวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.
หลังจากท�าวัตรฟังครูบาอาจารย์เทศนา
อบรมต่ออีกประมาณ ๑ ชั่วโมง หรือน�า
กรรมฐาน ไปจบกิจกรรมเกือบๆ สามทุ่ม
เท่านี้ภารกิจของวันก็เหมือนเสร็จสิ้นลง แต่
ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยตัวปล่อยใจ ไร้สติ
พระเณรจะแยกย้ายไปตามกุฏิของตนในปา
ห่างกันพอสมควร ที่ส�าคัญแต่ละกุฏินั้นไม่มี
ไฟฟา พระอาศัยอยู่ ๑ รูป ๑ กุฏิ หมด
โอกาสคลุ ก คลี พู ด คุ ย กั น ช่ ว งนี้ บ างองค์ ก็
ท่องปาฏิโมกข์ บางองค์เดินจงกรมต่อ บาง
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องค์ก็จุดเทียนอ่านหนังสือ จดบันทึกประจ�า
วัน จัดเตรียมบริขารต่างๆ เตรียมส�าหรับ
วันใหม่ ที่ทุกอย่างจะต้องพร้อมก่อนออกไป
ท�าวัตร
อุณหภูมใิ นร่างกายจะค่อยๆ ลดลง นาฬิกา
ชีวติ ช่วงนีเ้ ป็นช่วงเวลาของระบบหายใจ ระบบ
ย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ระบบทั้ง ๓
นี้จะปรับสมดุล และประมาณสี่ทุ่มฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) จะถูกหลั่งออกมา
เพือ่ ปรับสภาพร่างกายในหนึง่ รอบวัน คุณสมบัติ
ของฮอร์โมนนี้จะมีความสัมพันธ์กับความมืด
ความสว่าง ช่วยเหนีย่ วน�าให้นอนหลับลึก เวลา
นี้เราจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะท�าร่างกายให้อบอุ่น
และต้องเข้านอน
ช่วงเวลา ๒๓.๐๐ – ๓.๐๐ น.
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย
มหานิทเทศว่า ภิกษุไม่พึงท�าความหลับให้
มาก พึงแบ่งกลางคืนและกลางวันให้เป็น ๖
ส่วนแล้ว ตื่นอยู่ ๕ ส่วน นอนหลับเพียงส่วน
เดียว จึงชื่อว่า ภิกษุ เธอพึงส�าเร็จสีหไสยาส
หรือนอนเหมือนราชสีห์ โดยนอนตะแคงขวา
เท้าเหลื่อมซ้อนกัน ตั้งสติสัมปชัญญะ ไม่พึง
ท�าความหลับให้มาก ระลึกในใจว่า จะตื่นขึ้น
ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี
วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง ถ้าแบ่งเป็น ๖
ส่วนแล้ว ส่วนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงให้นอนหลับ
ก็จะมีเพียง ๔ ชั่วโมงเท่านั้น ตรงกับช่วง
มัชฌิมยาม คือ ๔ ทุ่มถึง ตี ๒ พอดี ใน
วัดปาก็ถือปฏิบัติว่าพอรู้สึกตัว ให้รีบตื่นขึ้น
ล้างหน้าล้างตา เดินจงกรมปรารภความเพียร
ทันที อย่าเห็นแก่การนอน ฝกฝนกิเลส รอ
เวลาสัญญาณระฆังท�าวัตรเช้าอย่างมีสติ
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ในระหว่าง ๕ ทุ่มถึงตี ๓ ถุงน�้าดีและ
ตับจะท�างานสัมพันธ์กัน เป็นช่วงเวลาที่ต้อง
นอนหลับให้สนิท เพื่อให้เลือดมาเลี้ยงที่ตับ
ท�าการขจัดสารพิษในร่างกาย ลดระดับน�า้ ตาล
ในเลือด ทางการแพทย์พบว่า หากนอนก่อน
เทีย่ งคืน โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)
จะหลั่งออกมาในช่วง ๙๐ นาทีแรก ถ้าเด็ก
ได้นอนหลับเวลานี้ ก็จะสูงสมวัย และแม้เป็น
ผู้ใหญ่แล้ว ฮอร์โมนนี้ จะซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
ส่วนที่สึกหรอ ผิวหน้าผิวหนังเต่งตึง ผมดกด�า
มีคา� โบราณน่าสนใจว่า “พระนอนสี่ เศรษฐี
นอนหก ยาจกนอนแปด” บ่งบอกถึงเวลานอน
ของแต่ละคน อาจจะขัดกับสิ่งที่เราเรียนมา
ว่าเราควรนอนวันละ ๘ ชั่วโมง หากถามว่า
ถู ก ต้ อ งเหมาะสมแค่ ไ หน คงมี ห ลายเหตุ
ปัจจัยที่ต้องพิจารณา
อนึ่ ง พระท่ า นได้ อ าศั ย อยู ่ ท ่ า มกลาง
ธรรมชาติปาเขา อากาศดี เจริญสติ อีกทั้ง
ท�าสมาธิภาวนาอยูเ่ ป็นประจ�า จึงนอนเต็มอิ่ม
ตื่นได้เร็ว แต่ในเมืองมีทั้งแสงทั้งเสียงรบกวน
การนอนอยู่ตลอด กว่าจะหลับสนิทก็ต้องใช้
เวลา ยิ่งก่อนนอนเล่นโทรศัพท์ แท๊บเล็ต
เปิดโทรทัศน์ไปด้วย แม้ร่างกายจะนอนอยู่
แต่จิตใจก็ไม่ได้ฟังไปด้วย ส่วนเรื่องรายได้
หรือความเป็นอยู่นั้นก็มีความขยันเป็นเหตุ
ปัจจัยด้วย เท่าที่ผู้เขียนเคยศึกษามาทราบว่า
ส่วนใหญ่ของพวกประสบความส�าเร็จในชีวิต
จัดอยูใ่ นประเภทตืน่ ก่อน นอนทีหลังกันทัง้ นัน้
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ในปี ๒๕๔๖ นิตยสาร TIME Magazine
ของอเมริกาได้เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับคนที่
มีความสุขอาชีพต่างๆ ในโลก ด้วยวิธีสแกน
คลื่นสมอง พบว่า บุคคลที่มีความสุขมากที่
สุดในโลก คือ พระนี่เอง คงไม่แปลกใจนัก
เพราะเมือ่ ตามพิจารณาศาสตร์แห่งนาฬิกาชีวติ
ข้างต้น พระนี่แหละเป็นผู้สร้างเหตุปัจจัยให้
ทั้งกายสดใส และจิตใจเป็นสุข
ความรู้เรื่อง นาฬิกาชีวิต ตั้งแต่บรรทัด
แรกเป็นเพียงวิธีการ หรือแนวทางที่อยู่ในตัว
หนังสือเท่านัน้ หากผูอ้ า่ นจะเห็นผลลัพธ์จริงๆ
การอ่านเพียงอย่างเดียวคงไม่เกิดผลอะไรแน่
คิ ด เสี ย ว่ า “ท� า เล่ น ๆ ได้ เ ล่ น ท� า จริ ง ๆ
ได้จริงๆ” ต้องเปลี่ยนจาก “วิธี” เป็น “วิถี”
ค่อยๆ ท�าสิ่งที่เหมาะสมต่อร่างกาย ฝนนิด
ฝกหน่อย เชื่อเถิดว่า สุขภาพดีและจิตใจที่ดี
ของเรา เราเองที่จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้
ฆราวาสญาติโยมถือเอาพระเป็นที่พึ่งทางใจ
แล้ว เอาวิถีชีวิตของสมณะเป็นที่พึ่งให้กับ
ร่างกายด้วย คงจะดีไม่น้อย
วาระของปีใหม่นี้ ขอให้เป็นปีที่ญาติโยม
ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้พรแก่ตัวด้วย
การกระท�า น�าเอาข้อวัตรของพระภิกษุและ
ค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นเข็มทิศ ด�าเนินชีวิตให้มีความสุขสวัสดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดปีและตลอดไป
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ใต้ฟ้า

วัดจากแดง
ถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชฯ
พุธที่ ๑๖ ธ.ค. ๑๓.๐๐ น. พระอาจารย์มหา
ธิติพงศ์ (ต่วน) ได้น�ำคณะศิษย์เรียนไวยากรณ์บาลี
และพระในวัด รวมทั้งญาติโยมชาววัดจากแดง
ประมาณ ๗๐ รูป/ คน เดินเท้าจากวัดจากแดง
ไปวัดอาษาสงคราม ระยะทางประมาณ ๒.๕ กม.
เพื่อร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ถวายเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราช โดยพระครูธรรมธรสุมนต์
เจ้าอาวาส ก็ได้เดินทางด้วยรถยนต์ไปร่วมงานด้วย
งานท�ำบุญข้ามปี
สาธุชนจ�ำนวนมากร่วมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ วัดจากแดง ร่วมถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา
และสวดมนต์ ข ้ า มปี โดยมี พ ระอาจารย์ ม หาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร พร้อมคณะสงฆ์ น�ำสาธุชนเจริญพระพุทธมนต์
สวดมหาสมัยสูตร และอธิษฐานจิต เพื่อความเป็นสิริมงคล
ตลอดปี สร้างความประทับใจอิ่มใจอิ่มบุญแก่สาธุชนกัน
ถ้วนหน้า
เริม่ ตัง้ แต่วนั ส่งท้ายปี ๓๑ ธ.ค. ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป
อ.อิศริยา นุตสาระ และคณะศิษย์ ได้ร่วมกันนิมนต์พระ
จัดให้มกี ารแสดงธรรมชุด สาระจากพระไตรปิฎก ๑๓ กัณฑ์
อาทิ พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า อสทิสทาน
เป็นต้น
ช่วงค�่ำ พุทธบริษัทจ�ำนวนมาก ได้มาพร้อมเพรียงกันที่
ริมเขื่อน ท่ามกลางบรรยากาศแสงสีตระการตา อันประดับ
ด้วยดอกไม้ ผลไม้ และแสงไฟระยิบระยับ ประกอบกับ
อากาศทีเ่ ย็นสบาย เกือ้ กูลแก่การฟังธรรมและการสวดมนต์
เจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่ง
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๗
พระอ.มหาประนอม ได้แสดงธรรมว่า
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส พระด� า รั ส นี้
อปฺปมาเทน ภิกฺขเว สมฺปาเทถ. วันละ
๒ ครั้ง เป็นเวลา ๔๕ พรรษา รวม ๓๒,๘๕๐
ครั้ง ให้ทุกท่านบริกรรมให้ติดปาก ดูให้ติดตา
ภาวนาให้ติดใจ และในการสวดมนต์ ถ้าเรา
สวดครบองค์ ๓ ประการ คือ ๑. ถูกอักขรวิธี
เสียงดังฟังชัด ๒. แปลได้ เข้าใจความหมาย
และ ๓. มีเมตตาอันบริสุทธิ์ต่อผู้ฟัง แม้สวด
ครั้งเดียวก็เห็นผล คือเป็นเครื่องปองกันทุกข์
ภัย และโรคทั้งหลายได้ (ดู ความไม่ประมาท
น.๓)
๒๓.๐๐ น. พุทธบริษัทได้ร่วมสวดพระปริตร และ “มหาสมัยสูตร” คือ พระพุทธเจ้า
แต่ละองค์จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดา
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เช่นนี้เพียงครั้งเดียว เมื่อพระพุทธองค์แสดง
มหาสมัยสูตรจบ เทวดาจ�านวนหนึ่งแสนโกฏิ
ได้บรรลุพระอรหัตตผล อรรถกถาจารย์กล่าว
ไว้ว่า “มหาสมัยสูตรนี้ เป็นที่รักที่ชอบใจ
ของเทวดา ในสถานที่ใหม่เอี่ยม เมื่อจะกล่าว
มงคลกถา ควรสวดพระสูตรนี้” ต่อจากนั้น
ได้ร่วมกันอธิษฐานจิต เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ และสุดท้าย
คุณเสริมสุข ปทมสถาน พาสาธุชนกล่าวค�า
ขอขมากรรมต่ อ พระรั ต นตรั ย ทวยเทพ
และเจ้ากรรมนายเวร แม้จบพิธีแล้ว ก็ยังมี
พระสงฆ์ แ ละสาธุ ช นร่ ว มสวด อิ ติ ป  โส
๑๐๘ จบ ตลอดทั้งคืน
รุ่งเช้า ๐๗.๐๐ น. สาธุชนร่วมตักบาตร
อาหารแห้ง และฟังธรรมตลอดจนถึงช่วงบ่าย
ท้ายสุด ร่วมกันเชิญผ้าไปห่มบูชาพระธาตุ
สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ เป็นอันเสร็จพิธีท�า
บุญข้ามปีโดยสมบูรณ์ ซึ่งปัจจัยที่ได้รับจะ
น�าไปจัดซือ้ ทีด่ นิ ขยายพืน้ ทีว่ ดั เพือ่ สร้างอาคาร
เรียนพระไตรปิฎกต่อไป
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สนทนา
ด้วยความชื่นชมอนุโมทนายิ่ง
เปิดหน้านี้ไว้เพื่อสื่อสารกับผู้อ่าน หากท่านผู้ใด
มีขอ้ สงสัย ค�ำถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
วารสารโพธิยาลัย ยินดีอย่างยิง่ ทีจ่ ะรับฟังและตอบทุกข้อ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
ค�ำถามที่ท่านกรุณาสละเวลาส่งมาหาเรา
ฉบับที่ ๓
ฉบับแรก
กราบนมัสการ ท่านพระอาจารย์ ที่เคารพยิ่ง
กระผมมีความประสงค์อยากขอรับวารสารโพธิยาลัย
กระผมมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขอสมั ค รรั บ วารสาร
ท�ำอย่างไรครับ มีสมัครสมาชิกทางไปรษณียห์ รือไม่ อย่างไร
โพธิยาลัยและมีสว่ นในการช่วยสนับสนุนการจัดท�ำวารสาร
รบกวนช่วยแจ้งให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
นี้ จะต้องท�ำอย่างไรบ้างครับ อนึ่ง รบกวนท่านแจ้งเรื่อง
ด้วยจิตคารวะ
หนังสือที่ท่านกล่าวไว้ว่าจะจัดท�ำขึ้นด้วยนะครับ มีอะไร
ภาวัต เขียนนุกูล
หากมีเหตุปจั จัยเหมาะสมแล้วผมขอปวารณาท่านนะครับ
ตู้ปณ.๒๙๑ ปณจ.พระโขนง กทม. ๑๐๑๑๐
ขอนอบน้อมแด่องค์พระมหาศาสดาโลก
ฉบับที่ ๒
ชวัน
เรียน กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัยที่นับถือ
๖๓ ซ. ประชาชื่น ๓๓ ถ.ประชาชื่น บางซื่อ กทม. ๑๐๑๔๐
ดิฉันได้มีโอกาสอ่านวารสารโพธิยาลัย ตั้งแต่เล่ม
๒ จนถึงเล่ม ๖ จึงขอส่งก�ำลังใจและความชื่นชมมายัง
กองบรรณาธิการ ส�ำหรับการจัดท�ำวารสารทีค่ ดั สรรเนือ้ หา ตอบคุณภาวัต, คุณหมออัจฉรา และคุณชวัน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางธรรมหลากหลาย ทัง้ รูปเล่มก็งดงาม กระดาษ
คณะผู ้ จั ด ท� ำ วารสาร ขออนุ โ มทนาขอบคุ ณ ทุ ก
ปกแข็งแรงช่วยถนอมเนือ้ กระดาษภายในได้ดี เนือ้ กระดาษ ท่านที่ให้ได้ความสนใจวารสารฯ ประสงค์จะสมัครเป็น
ก็ใช้กระดาษถนอมสายตา ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ ถูกใจ สว. สมาชิ ก และสมทบค่ า จั ด พิ ม พ์ โปรดแจ้ ง มาที่ ฝ ่ า ย
อย่างยิ่ง ที่ส�ำคัญที่สุดคือ คอลัมน์ต่างๆ ที่มีคุณค่าทาง ประชาสัมพันธ์ของวัด โทร. ๐๒ ๔๖๔๑๑๒๒
ธรรมยิ่ง ล้วนน่าศึกษาและน่าติดตามทั้งนั้น ไม่อาจ
ส�ำหรับค่าสมาชิก เราไม่ได้ตั้งอัตราไว้ เพราะมอบ
เลือกที่รักมักที่ชังชมเฉพาะคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งได้ (ถ้า ให้เป็นธรรมทานอยู่แล้ว ถ้ามาขอรับที่วัด ก็จะได้รับฟรี
เป็นเฟสบุ๊ค คงจะทั้ง Like ทั้ง Share ทุกคอลัมน์) ขอ แต่ถ้าต้องการให้จัดส่งให้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก หาก
ชื่นชมคณะผู้จัดท�ำ กองบรรณาธิการ และครูบาอาจารย์ ท่านจะช่วยสมทบค่าพิมพ์และค่าส่ง เพื่อให้วารสารฯ
ทุกท่าน ที่รวบรวมธรรมและแนะน�ำเรื่องดีๆ จากผู้รู้ สม ของเราด�ำเนินการต่อไปได้ ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
กับเป็นวารสารของสถาบันศึกษาพระธรรมระดับนานาชาติ ชื่อ โครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ ธ.กรุงไทย
ขอกราบนมัสการอนุโมทนาคณะสงฆ์วัดจากแดงที่เป็น สาขาพระประแดง เลขที่ ๒๑๖-๐-๑๗๘๓๑-๔
ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการหมุ น กงล้ อ ธรรมจั ก ร หวั ง ว่ า กอง
ต้องขอย�้ำว่า วารสารโพธิยาลัย ไม่ได้ท�ำเพื่อผล
บรรณาธิการจะรักษาคุณภาพงานธรรมที่บริสุทธิ์เช่นนี้ไว้ ประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ จัดท�ำเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมใน
รูปแบบร่วมสมัย พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่
ให้ต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเปิดดวงตาปัญญาแก่สาธุชน
โอกาสนี้ ขอมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ เยาวชน ไปจนถึงผู้สูงวัย ให้แง่คิดที่สามารถน�ำไปใช้
วารสารโพธิยาลัย ตัง้ แต่ฉบับที่ ๗ ต่อเนือ่ งเรือ่ ยไป ฉบับ ปฏิบัติได้จริง ตรงตามพุทธประสงค์ในพระไตรปิฎก ให้
ละ ๕,๐๐๐ บาท อยากทราบว่าจะโอนปัจจัยได้อย่างไร สมกับที่วัดจากแดงเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่
และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเผยแผ่วารสารโพธิยาลัยให้ เคร่งครัดในความถูกต้อง ดังนั้น หากท่านช่วยส่งเสริม
อ่านเป็นธรรมทานได้ใน เว็บไซต์ของชมรมกัลยาณธรรม การจัดพิมพ์ ก็เท่ากับช่วยต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย
(www.kanlayanatam) หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ อีกทางหนึ่ง
เมตตาจากคณะผู้จัดท�ำ
กองบรรณาธิการ
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