เปดเลม
วารสารโพธิยาลัยฉบับเริ่มต้นปีใหม่ ขอให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านตั้งใจให้เป็นปีที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มา หากท�าได้ส�าเร็จ ก็จะเป็นพลวปัจจัยให้ปีต่อๆ
ไปเป็นปีที่ดีด้วยเช่นกัน
พระพุทธศาสนาของเราเชื่อในเรื่องกรรม หาก
ท�ากรรมดี ผลที่ได้รับก็จะต้องดี แม้ไม่เห็นใน
ระยะใกล้ ก็จะเห็นในระยะยาว ไม่มีใครหนีกรรม
ของตนได้พ้น
โพธิยาลัย ฉบับรับปีใหม่ ภูมิใจเสนอ เรื่องราว
ของท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.
เปีย มาลากุล) ผู้ได้รับการยกย่องจาก UNESCO
ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา ตลอด
ชีวิตของท่านผูกพันอยู่กับการศึกษา และมีผลงาน
ดีเด่นมากมาย ดังท่านผูอ้ า่ นจะทราบได้จากประวัติ
ชี วิ ต ของท่ า นที่ ไ ด้ น� า มาตี พิ ม พ์ ไว้ พ อเป็ น สั ง เขป
พร้อมกับได้ตีพิมพ์ผลงานชิ้นโบว์แดงของท่าน คือ
หนังสือสมบัติผู้ดี ซึ่งเป็นหนังสือที่แจกแจงความมี
ระเบียบเรียบร้อยและงดงามของวัฒนธรรมไทย ที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนของชาติอื่น ท�า
ให้คนไทยมีความละเมียดละไม อ่อนโยน เป็นที่
ชื่นชมของชาวต่างชาติที่ได้มาพบเห็น
ถ้าอ่านหนังสือสมบัติผู้ดีแล้ว ก็จะพบว่า คน
ไทยในปัจจุบันนี้ ค่อยๆ ห่างไกลไปจากความเป็น
ผู้ดีมากยิ่งขึ้นทุกที นี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง
ที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น หรือละเลย ไม่ให้ความ
ส�าคัญ ทั้งๆ ที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม อันควรค่า
แก่การถนอมรักษาไว้จนชั่วลูกชั่วหลาน โพธิยาลัย
หวังว่า การตีพิมพ์เนื้อหาของหนังสือสมบัติผู้ดี
ในครั้งนี้ จะเป็นการต่ออายุ ‘ความเป็นผู้ดี’ ได้
ด�ารงคงอยู่คู่กับคนไทยได้อีกทางหนึ่ง
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ฉบับที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อีกบทความหนึง่ ทีอ่ ยากจะชวนอ่าน คือ คอลัมน์
ในประสบการณ์ ตอน ล้างพิษตับ ประสบการณ์
ตรงของพระรูปหนึ่ง ผู้เขียนเป็นพระที่จ�าพรรษาที่
วัดจากแดง เคยเป็นมะเร็งไทรอยด์ขั้นที่ ๒ ได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัดและกลืนรังสีไอโอดีน ท�า
ให้อาการของโรคสงบลง แต่ก็ต้องคอยติดตามดู
อย่างต่อเนือ่ งว่า มีการกระจายของมะเร็งอีกหรือไม่
ท่านพยายามดูแลตัวเอง และหาหนทางควบคุมไม่
ให้โรคร้ายเกิดซ�้าอีก ด้วยวิธีธรรมชาติบ�าบัดต่างๆ
เช่น การฝังเข็ม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
จีน และยังทดลองเข้าคอร์สล้างพิษตับ ที่ก�าลัง
เป็นทีน่ ยิ มกันแพร่หลายในหมูผ่ สู้ นใจการดูแลสุขภาพ
รายงานเรื่องนี้ จะช่วยคลายความสงสัยส�าหรับผู้ที่
ไม่เคยรับรู้ขั้นตอนการล้างพิษ อย่างไรก็ตาม เรื่อง
นี้เป็นเพียงประสบการณ์ตรงของพระภิกษุรูปนั้น
อาจแตกต่างจากท่านผู้อื่นที่ไปเข้าคอร์ส และไม่ใช่
ค�าชักชวนให้ท่านผู้อ่านท�าตาม เป็นการน�าเสนอ
ข้อมูลเพือ่ เป็นความรูไ้ ว้ประกอบการพิจารณา หาก
มีความสนใจในเรื่องนี้
นอกจากนั้น เรายังมีบทความอื่นๆ ที่ชวนอ่าน
อีกเช่นเคย เช่น พุทธบริษัทกับการรักษาศีล ๕
ในทีน่ ี้ น่าจะหมายถึง อุบาสกบริษทั และอุบาสิกา
บริ ษั ท เพราะพระภิ ก ษุ ต ้ อ งถื อ ศี ล ๒๒๗ ข้ อ
บทความชุดพุทธบริษัท จะค่อยทะยอยตีพิมพ์ต่อ
ไปอีกหลายตอน แต่ละตอนล้วนเป็นประเด็นน่า
สนใจ ที่ควรแก่การน�ามาพูดถึง ขอให้ท่านผู้อ่าน
คอยติดตามในฉบับต่อๆ ไป
มีผู้ติติงว่า วารสารโพธิยาลัยออกช้า ไม่ตรง
เวลาตามเดือนที่ระบุไว้บนหน้าปก ก็ขอโอกาส
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ชี้แจงไว้ ณ ตรงนี้ว่า วารสาร
ของเรา จัดท�าโดยอาสาสมัคร
ล้ ว นๆ ดั ง ที่ เ คยบอกว่ า กอง
บรรณาธิการของเราส่วนใหญ่เป็น
พระภิ ก ษุ ที่ จ� า พรรษาอยู ่ ที่ วั ด
จากแดง เป็นผู้ที่มาเรียนภาษา
บาลีและพระไตรปิฎก บางช่วง
เป็นระยะเวลาใกล้สอบ ท่านก็ไม่
ว่างที่จะมาช่วยท�าวารสาร ต้อง
ใช้เวลาทบทวนบทเรียน ท่อง
หนังสือ ไม่สามารถสละเวลามา
ทุ่มเทให้ ก�าหนดออกเลยเลื่อน
ไปตามความสะดวกของคณะผู้
จัดท�า
เราถือว่า งานท�าวารสารเป็น
งานบุญ มีคุณค่าส�าหรับสังคม
ที่เราตั้งใจจะคัดสรรสิ่งดีงามมา
น�าเสนอ ไม่มีผลประโยชน์ทาง
ธุระกิจใดๆ เป็นงานทีค่ นท�าภูมใิ จ
และตั้งใจท�า เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงตามพระพุทธประสงค์ และสร้างปัญญา ดัง
พุทธพจน์ที่ว่า

๘

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอ�านวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
panitaang@gmail.com
บรรณาธิการฝายศิลป
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แก้วสรดี
วันเพ็ญ พรมเมือง
กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ภาพปก
พระพุทธเจ้าทรงประทับ ณ
ป่าปาเลไลยก์ โดยมีช้างกับลิง
เป็นพุทธอุปัฏฐาก
วาดโดย
อ.ค�านวน ชานันโท
นตฺถิ ปฺาสมา อาภา
ออกแบบปก
เอนก เอื้อการุณวงศ์
ไม่มีแสงสว่างใด
เสมอด้วยปัญญา และ
อุปถัมภ์อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์โดย
คุณพัชรพิมล ยังประภากร
อนฺโธ ยถา โชติมธิฏเหยฺย
ประธานกรรมการสินค้า
ขาดตาปัญญาเสียแล้ว
แบรนด์ ‘สุวิมล’
ย่อมเหยียบได้
ด�าเนินการจัดพิมพ์โดย
แม้ไฟที่ส่องทาง
สาละพิมพการ
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
คณะผู้จัดท�า
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,
๐๘๖-๕๗๑๑๖๘๕
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สารบัญ
๑. ปุจฉา-วิสชั นา : ปัญหาเรือ่ งทาน (๕) ๓
(พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
๒. พระพุทธรูปยืนที่เอาว์กานะ
พระพุทธรูปส�าคัญ
(กองบรรณาธิการ)

๑๓

๓. ทัศนะ :
พุทธบริษัทกับการรักษาศีล ๕
(พุทธสาวิกา)

๑๔

๔. ต�านานคาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๔) ๑๘
(วิเทศทัยย)
๕. ภาษาน่ารู้ :
ที่มาของชื่อติสสะ
(ธีรปญโญ)

๒๒

๖. ในกระแสข่าว :
สิ้นหลวงพ่อจรัญ สุปฏิปันโน
แห่งสิงห์บุรี
(กองบรรณาธิการ)

๒๗

๗. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ๓๐
บุคคลส�าคัญทางด้านการศึกษา
(กองบรรณาธิการ)
๘. สมบัติผู้ดี
๓๓
(เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี)
๙. กวีนิพนธ์
(กระแสขันธ ปปญจา)

๓๙

๑๐. ประสบการณ์ล้างพิษตับ ๖ วัน
(กุสลนนฺทภิกฺขุ)

๔๑
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ปุจฉา-วิสัชนา :
ปัญหาเรื่อง

ทาน

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระภิกษุจะขอปัจจัย ๔ เช่น ผ้า
จีวร อาหาร เป็นต้น กับมัคนายกหรือ
กรรมการวัดได้หรือไม่ครับ
ถ้ามรรคนายกหรือกรรมการวัดเขาปวารณา
เอาไว้ก่อน พระภิกษุก็สามารถขอปัจจัย ๔
กับพวกเขาได้ ก็คอื บุคคลทัว่ ไปยกเว้นมารดา
บิดา ถึงแม้บุคคลนั้นจะเป็นมัคนายกหรือ
กรรมการก็ตาม หากเขาได้เคยปวารณากับ
พระภิกษุไว้อย่างนีว้ า่ “ถ้าพระคุณเจ้าต้องการ
อะไร ให้มาบอกกับโยมได้” พระภิกษุกส็ ามารถ
ขอปัจจัย ๔ ตามที่โยมปวารณาไว้ได้เลย แต่
ถ้าเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน และก็ไม่รู้จักกัน
กับพระภิกษุแต่อย่างใด พระภิกษุจะไปขอ
โดยตรงไม่ได้ผิดพระวินัย แต่ก็มีวิธีตามที่
บอกไว้แล้ว ก็คือ ในกรณีที่พระภิกษุรู้ว่า
บุคคลผู้นี้เป็นมัคนายกวัดหรือกรรมการวัด
ที่คอยช่วยดูแลช่วยเหลือกิจต่างๆ ในวัดนั่น
แหละ แต่เขาไม่ได้ปวารณาไว้ หากพระภิกษุ
ต้องการขอกับเขา ก็ให้ห่มจีวรเสร็จแล้ว ไป
ยื น อยู ่ ห น้ า บ้ า นของเขา เมื่ อ มั ค นายกนั้ น
เห็นพระภิกษุแล้ว ออกมาถามว่า ท่านต้องการ
อะไร ถ้าเขาเอ่ยค�ำนี้ขึ้นมา พระภิกษุก็ขอได้
บอกความต้องการได้เลย
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อยากทราบว่ า เครื่ อ งอั ฐ บริ ข ารที่
จ�ำเป็นส�ำหรับพระมีอะไรบ้างครับ
ความจริง เครื่องอัฐบริขาร ได้เคยพูดมา
ก่อนแล้ว แต่จะกล่าวทวนให้อีก ค�ำว่า อัฐบริขาร ก็คอื ของใช้ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับพระภิกษุ
๘ อย่าง ได้แก่ อุตราสงค์ (ผ้าจีวรส�ำหรับ
ห่ม) สังฆาฏิ (ผ้าส�ำหรับห่มซ้อนกันหนาว)
อันตรวาสก (ผ้าสบงส�ำหรับนุ่ง) ประคดเอว
(ผ้าส�ำหรับรัดเอว) บาตร (ภาชนะส�ำหรับ
ใส่ อ าหาร) มี ด โกน (ส� ำ หรั บ ปลงผมและ
โกนหนวด) เข็ม (ส�ำหรับเย็บผ้าต่างๆ) และ
ธมกรก (ผ้ากรองน�้ำ)
ในยุคนี้สมัยนี้ ผ้าจีวร พระภิกษุบางรูป
ก็ไม่ได้เย็บเองแล้ว เมื่อไม่เย็บเอง เข็ม จึงไม่
ค่อยได้ใช้ และผ้ากรองน�ำ้ ก็ไม่คอ่ ยได้ใช้เช่นกัน
ในสมัยก่อน พระภิกษุผู้จะออกเดินทาง ถ้า
ไม่มีผ้ากรองน�้ำติดตัวไปด้วย ออกเดินทาง
เกิน ๓ โยชน์ ก็ปรับอาบัติแล้ว ในยุคนี้สมัย
นี้ เวลาพระภิกษุจะเดินทาง น้อยนักที่จะพก
ทีก่ รองน�ำ้ ไปด้วย แต่ถา้ พระภิกษุรปู ไหนรักษา
วินัยอย่างเคร่งครัด ท่านก็จะถือผ้ากรองไป
ด้วย ถามว่า ท�ำไมต้องให้พกผ้ากรอง เพราะ
ในสมัยก่อน พระภิกษุอยู่ในป่าโดยมาก และ
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๘

ถ้ า ไปดื่ ม น�้ า ตรงไหนก็ ต ามที่ มี ลู ก น�้ า หรื อ มี
เชื้อโรคบางอย่างอยู่ ก็จะท�าให้สัตว์ตายหรือ
เกิดอันตรายได้ เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่พระภิกษุจะดื่มน�้าจึงต้องกรองน�้าก่อน
 กลดจัดเป็นอัฐบริขารหรือไม่ครับ
กลดไม่ใช่อัฐบริขาร แต่กลดนั้น ในสมัย
ก่ อ นใช้ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น ร่ ม เป็ น บริ ข ารที่
อนุโลมให้พระภิกษุใช้ได้ เช่น ในขณะที่พระภิ ก ษุ เ ดิ น ไปเปี ย กฝน หรื อ ร้ อ น หากต้ อ ง
การใช้ ก็ใช้ได้ แต่ถ้ากลดที่มีสีฉูดฉาด หรือ
มีสีหลากหลาย ก็ใช้ไม่ได้ ต้องเป็นสีที่เหมาะ
กับพระจึงใช้ได้
 สมัยพุทธกาล พระภิกษุที่จาริกไป
เผยแผ่ธรรมะในที่ต่างๆ ท่านจะพักที่ไหน
บ้างครับ
สมัยก่อน พระภิกษุจะพักในที่ต่างๆ เช่น
โพรงไม้ ถ�้า ศาลากลางหมู่บ้าน เรือนร้าง
เรือนว่างเปล่า พอที่จะพักผ่อนและจ�าวัดได้
แต่ถ้าตรงไหนมีวัด มีกุฏิ หรือมีวิหาร ท่านก็
จะไปพักอยู่ในวัด ในกุฏิ หรือในวิหารนั้น
ฉะนั้น ในสมัยพุทธกาล จึงไม่มีกลดเหมือน
ยุคสมัยนี้ ถ้ามีร่มก็คือร่มจริงๆ ใช้กางกันแดด
กันฝนตามปกติธรรมดา แต่ยุคนี้สมัยนี้ ใช้
กลดแทน ซึ่งเป็นทั้งหลังคา มีมุ้ง และมีส่วน
ประกอบอื่นๆ พร้อมสรรพ
 องค์สงฆ์ คืออะไร และต้องใช้ในพิธี
ใดบ้าง
พระภิกษุตั้งแต่ ๔ รูป ขึ้นไป เรียกว่า
องค์สงฆ์ ถ้าองค์สงฆ์ ๔ รูป ใช้ในการสวด
ปาฏิโมกข์ ถ้าเป็น ๕ รูป ใช้ในการอุปสมบท
ในเขตที่หาพระภิกษุยาก แต่ถ้าในสถานที่หา
พระภิกษุง่ายก็ใช้องค์สงฆ์ ๑๐ รูป เป็นต้นไป
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แต่ถ้าองค์สงฆ์ตั้งแต่ ๒๐ รูป ขึ้นไป ก็ใช้ใน
การสวดอัพภานกรรม
โดยทั่วไป ในเวลาถวายสังฆทาน เรามัก
จะนึกถึงองค์สงฆ์ คือพระภิกษุ ๔ รูป แต่
แท้จริงแล้ว องค์สงฆ์ ก็คือ อริยสงฆ์ ได้แก่
มรรคฐานบุคคล ๔ ผลฐานบุคคล ๔ รวม
เป็นบุคคล ๘ เรียกว่า บุรุษ ๔ คู่ นับเรียง
ตัว ๘ บุคคล
แต่ที่บอกองค์สงฆ์คือพระภิกษุจ�านวน
๔ รูป เป็นต้นไปนั้น เป็นสมมติสงฆ์ ใช้ใน
การท�าสังฆกรรมต่างๆ ตั้งแต่การลงอุโบสถ
การรับกฐิน การอุปสมบท การเข้าปริวาส
การออกอัพภาน เป็นต้น
 ทาน ๘ อย่าง มีอะไรบ้างครับ
สั ป ปุ ริ ส ทาน การให้ทานของสัตบุรุษ
ของคนดี มี ๘ อย่าง คือ
๑. สุจิทาน ให้ของที่สะอาด ของที่จะ
น�าไปถวายต้องเป็นของที่สะอาด บริสุทธิ์ มี
ความสวยงามเรียบร้อย ก็คือ สะอาดทั้ง
ขณะแสวงหา สะอาดทั้งขณะที่ถวาย
๒. ปณีตทาน ให้ของที่ประณีต ของที่
ถวายนั้นเป็นของที่ประณีต อาจจะไม่มีค่า
มากเท่าใด แต่ว่าท�าให้มันสะอาดเรียบร้อย
ให้ดูดีขึ้น ก็เป็นของประณีตขึ้นมา
๓. กาลทาน ให้ของตามฤดูกาล ในช่วง
เวลาเทศกาลต่างๆ ช่วงที่มันเข้ากับเหตุการณ์
เช่น ถึงหน้าพรรษา ก็ถวายผ้าอาบน�้าฝน
ถึงหน้าออกพรรษา ก็ถวายผ้ากฐิน
๔. กัปปยทาน ให้ของที่เหมาะสมกับ
บุคคลผู้รับ เห็นว่าของนี้เหมาะสมกับบุคคลนี้
ก็เอามาให้ มามอบ มาถวาย แต่บางที่บาง
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๘
แห่งก็เอาของที่ไม่เหมาะสมกับพระภิกษุมา
ถวาย เอาสัตว์เดรัจฉานเป็นๆ มาถวาย เช่น
เป็ด ไก่ หมู สุนัขเป็นๆ หรือเอาเนื้อดิบๆ
หรือสิ่งของอะไรก็ตามที่มันไม่เหมาะไม่ควร
ที่เรียกว่า อกัปปยะ มาถวาย มาประเคน
๕. วิเจยยทาน เลือกสรรบุคคลแล้วจึง
ให้ ทานที่บุคคลก่อนที่จะถวายก็เลือกสรรหา
บุคคลผู้รับว่าผู้รับนั้นสมควรที่จะรับไหม เช่น
เรามีของวัตถุอยู่สิ่งหนึ่ง เราต้องเลือกหาว่า
ใครจะเป็นผู้สมควรรับของของเรามากที่สุด
ในข้อนีพ้ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชีแ้ นะไว้วา่
ก่อนที่จะให้ทานเราต้องเลือก เพราะเรามี
โอกาส มีสิทธิ์ที่จะเลือก เพื่อให้ทานของเรามี
อานิสงส์มากกว่านี้ ซึ่งหากเราไม่เลือกแล้วให้
เราอาจได้รับอานิสงส์น้อยกว่า

ฉะนั้น ในทักขิณาวิภังคสูตร พระสัมมาสั ม พุ ท ธเจ้ า จึ ง ตรั ส แสดงถึ ง บุ ค คลที่ ส มควร
รับทานถึง ๑๔ ระดับ ด้วยกัน คือ
๑. พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ถ้ า เรามี
โอกาสถวายทานแด่พระองค์แล้ว ก็ถือว่าเป็น
บุคคลที่สมควรรับทานมากที่สุด ดังพระคุณ
ของพระพุทธองค์ว่า อรห� หมายถึง เป็น
พระอรหั น ต์ ผู ้ ห ่ า งไกลจากกิ เ ลส และอี ก
ความหมายหนึ่ง ก็คือ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผูค้ วรรับปัจจัยทัง้ หลายมีจวี รเป็นต้น
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เพราะพระองค์สร้างบารมีมาก็เพื่อช่วยเหลือ
สัตว์โลก
๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๓. บุคคลที่ตั้งอยู่ในอรหัตตผล ก็คือ
พระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นั่นเอง
๔. บุคคลผูต้ งั้ อยูใ่ นอรหัตตมรรค หมาย
ความว่า เป็นพระอนาคามีแล้ว ก�าลังปฏิบัติ
เพื่อที่จะให้บรรลุอรหัตตผล คือเป็น ว่าที่
พระอรหันต์ แต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์
๕. บุคคลผู้เป็นพระอนาคามี หรือผู้ที่
ตั้งอยู่ในอนาคามิผล
๖. บุคคลผูต้ งั้ อยูใ่ นอนาคามิมรรค หมาย
ความว่า เป็นพระสกทาคามีแล้ว ก�าลังปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเป็นอนาคามี
๗. บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามี หรือผู้ที่
ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล
๘. บุ ค คลผู ้ ตั้ ง อยู ่ ใ นสกทาคามิ ม รรค
หมายความว่า เป็นพระโสดาบันแล้ว ก�าลัง
ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกทาคามี หรือเป็นบุคคลผู้
ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค
๙. บุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน หรือผู้ที่
ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล
๑๐. บุคคลผู้ต้ังอยู่ในโสดาปัตติมรรค
คือผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาบัน
๑๑. พวกฤๅษีนอกศาสนาแต่ปราศจาก
ความก�าหนัดในกาม ก็คือ เป็นฤๅษีที่ได้
ฌานอภิญญาแต่ไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนา
๑๒. ผู้ที่มีศีล ก็คือ เป็นคนปุถุชนผู้มีศีล
๑๓. คนทุศีล ก็คือ เป็นคนเหมือนกัน
แต่ว่าไม่มีศีล
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๘

๑๔. สัตว์เดรัจฉาน
ฉะนัน้ ถ้าเราจะให้ทานอย่างสัปปุรสิ ทาน
ในข้อ ๕ นี้ ก็ควรเลือกผู้รับ ไม่ใช่ว่า มีแล้ว
อยากจะให้ใครก็ให้ ท�าบุญตรงไหนก็ท�า แต่
เราควรเลือกว่า บุคคลผู้ที่จะรับทานว่ามีใคร
บ้างในขณะนี้ ท�าบุญกับใครได้อานิสงส์มาก
ที่สุด เพราะการที่เราจะได้รับอานิสงส์มาก
หรือน้อยนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั บุคคลผูร้ บั ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
มากน้อยตามล�าดับนั่นเอง
๖. อภิณหทาน ให้เนืองนิตย์ ก็คือ ทาน
ทีท่ า� เป็นประจ�า สม�า่ เสมอ ตามความสามารถ
ของตน เช่น เราอาจจะใส่บาตรทุกวัน หรือ
ท� า ทานอั น ใดก็ ต ามที่ เ ป็ น กิ จ วั ต ร หรื อ ถ้ า
ใส่บาตรไม่ได้ หาพระจะรับบาตรก็ไม่มี หา
ผู้ทรงศีลก็ไม่มี หาคนชั่วๆ สักคนหนึ่งก็ไม่มี
กระทั่งสุดท้ายก็คือ เลี้ยงสุนัข เลี้ยงแมวอยู่
ในบ้านของเรา ก็เป็นบุญ บางคนอาจจะ
สงสัยว่า ก็เราเป็นเจ้าของ มีหน้าที่เลี้ยงดูมัน
แล้วการเลี้ยงสุนัขที่อยู่ในบ้านจะได้บุญหรือ
ความจริง สุนขั ก็จดั อยูใ่ นกลุม่ ผูร้ บั ทานสุดท้าย
ก็คือสัตว์เดรัจฉาน เมื่อเราเลี้ยงดูมัน เราก็ยัง
ได้บุญ ได้อานิสงส์อยู่ แต่เป็นอย่างต�่าที่สุด
เท่านั้นเอง
๗. จิตตัปปสาททาน ทานที่ท�าให้จิต
เกิดศรัทธาปสาทะเลื่อมใสในขณะที่ให้ ก็คือ
เป็นคนที่มีปัญญา ก่อนจะให้ก็มีเจตนา ขณะ
ให้ก็มีความเลื่อมใส หลังจากให้แล้วก็มีจิตที่
เลื่อมใส แต่บางคนขณะให้ทาน ก็สักแต่ว่าให้
รู้สึกว่าเฉยๆ ไม่เห็นมีอะไรพิเศษขึ้นมา ไม่มี
ความดีอกดีใจแต่อย่างใด
แท้จริงแล้ว โอกาสที่เราจะให้ทานได้นั้น
๑. มีวัตถุ ๒. มีผู้รับ และ ๓. เรายังมีชีวิต
อยู่ แต่บางครั้ง เราอาจมีวัตถุที่จะให้ทาน
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แต่เราไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ก็ไม่มีโอกาสให้ทาน
หรือบางครั้ง เราอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีพระสงฆ์
ไม่มีผู้รับทาน เราก็ไม่มีโอกาสให้ทานเช่นกัน
เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีทั้งวัตถุที่จะให้ทาน มี
ทั้งบุคคลผู้รับทาน และเรายังมีชีวิตอยู่ เราจึง
ควรท�าให้จิตเกิดความเลื่อมใสในการให้ ไม่ใช่
สักแต่ว่าให้ไปเท่านั้น
๘. อัตตมนทาน หลังจากให้ไปแล้วก็
ให้ดีอกดีใจ เบิกบานใจ เรียกว่า ให้ถึงพร้อม
ด้วยอปรเจตนา
ฉะนั้น สัปปุริสทาน ๘ อย่าง ดังกล่าว
แล้ว เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรพิจารณาเนืองๆ
ว่า เราให้ทานอยู่ในประเภทไหน
อสัปปุริสทาน การให้ทานของอสัตบุรุษ
ของคนไม่ดี เป็นการให้ทานที่ตรงกันข้าม
กับสัปปุริสทาน มี ๘ อย่าง คือ
๑. ให้ของไม่สะอาด คือของที่จะให้ก็
ไม่สะอาด หรือหาได้มาด้วยความไม่สะอาด
บริสุทธิ์ เช่น ไปลักขโมยเขามา เป็นต้น
๒. ให้ของที่ไม่ประณีต คือของที่จะให้
นั้นเป็นของที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีประโยชน์ หรือ
เป็นอาหารไม่ประณีตเลย จะให้ดอกไม้ ก็ให้
ดอกไม้เหีย่ วๆ หรือจะให้อาหารการกิน ก็อาจ
จะเป็นของหมดอายุ หรือของใกล้จะเสียแล้ว
๓. ไม่ให้ของตามฤดูกาล เมื่อถึงกาลที่
ควรถวายของนั้นๆ ก็ไม่ถวาย เช่น เมื่อถึง
กาลถวายผ้าอาบน�า้ ฝนก็ไม่ถวายผ้าอาบน�า้ ฝน
ถึงกาลถวายผ้ากฐินก็ไม่ถวายผ้ากฐิน หรือ
เมื่อถึงฤดูข้าวใหม่ก็ดี ผลไม้ออกใหม่ก็ดี ก็ไม่
คิดจะน�ามาให้ทานก่อน จากนั้นตนจึงน�าไป
บริโภคเองหรือน�าไปขาย อย่างนี้เป็นต้น
๔. ให้ของไม่เหมาะสมกับบุคคล ผู้รับ
เป็นพระสงฆ์ แต่บางคนน�าเสือ้ ผ้าไปถวายท่าน
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บางคนก็สงสัยว่า เอะ...ถวายไปท�าไม มีคน
ถวายเสื้อผ้าแก่พระสงฆ์ด้วยหรือ แล้วท่าน
จะรับไปท�าอะไร
จริงๆ แล้ว การถวายลักษณะนี้ก็มีอยู่ใน
บางทีบ่ างถิน่ ของบ้านเรา ก็คอื บางทีบ่ างแห่ง
เมื่อมีผู้เสียชีวิต เสื้อผ้าทั้งหมดของผู้เสียชีวิต
นั้น อาจจะซื้อมายังไม่ทันได้ใช้ แต่เขาก็เสีย
ชีวิตไปก่อน ญาติๆ จะไม่ใช้ แต่จะเอาไป
ถวายพระสงฆ์ เพราะญาติบางคนก็อยากจะ
เอาตรงนี้แหละอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา
หรือบางคนก็เห็นว่าเป็นของคนตาย เก็บ
ไว้ไม่เป็นมงคลและไม่กล้าใช้ จะท�าอย่างไรดี
ก็เอาไปถวายพระสงฆ์ แล้วพระสงฆ์ท่าน
ใช้ไหม ก็ไม่ได้ใช้ เมื่อท่านไม่ได้ใช้ แล้วมัน
เหมาะสมไหม มันก็ไม่เหมาะสม เพราะเป็น
ของที่ไม่ควรกับท่าน แต่ถามว่าถวายไปนี่พอ
จะได้บุญบ้างไหม ก็ได้อยู่นะ เพราะท่าน
เป็นพระสงฆ์ เมื่อท่านไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเหล่านั้น
ท่านก็อาจจะให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่าน หรือ
อาจประยุกต์ให้พอใช้ได้ตามสภาพ เช่น ท�า
เป็นผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดโตะ ผ้าปูโตะ เป็นต้น
๕. ไม่เลือกสรรบุคคลผู้รับทาน เพราะ
เมื่อเราไม่เลือกสรรว่า คนนี้มีความจ�าเป็น
อย่างนี้ เราอาจให้อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่จ�าเป็นและ
ไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเลย การให้ลักษณะ
อย่างนี้ถึงจะได้บุญ ก็ได้บุญน้อย
๖. ไม่ให้เนืองนิตย์ ก็คือ แม้มีความ
สามารถที่จะให้ทานเป็นประจ�า แต่ก็ไม่ท�า
เช่น ในช่วงปกติธรรมดา มีโอกาสทีจ่ ะใส่บาตร
ทุกวัน ก็ไม่ใส่ ก็คือ ของที่จะใส่ก็มี พระสงฆ์
ก็มา แต่จะใส่บาตรท�าบุญเป็นบางครั้ง เช่น
ใส่บาตรเฉพาะในช่วงเทศกาลใหญ่ๆ ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีคนไปท�าบุญมาก พระสงฆ์ก็ฉันไม่ไหว
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๗. ขณะให้ทานก็ไม่มีจิตเลื่อมใส ถวาย
ไปด้วยจิตเฉยๆ รู้สึกเฉยๆ ไม่มีความดีอกดีใจ
แต่อย่างใด
๘. หลังจากถวายไปแล้ว ก็ไม่มคี วามยินดี
ไม่เบิกบานใจ หรืออาจจะเกิดเสียดายวัตถุที่
ตนเองถวายไปแล้วด้วยซ�้าไป


ทาน ๙ อย่าง มีอะไรบ้างครับ

ธัมมิกทาน ทานที่ประกอบด้วยธรรม
ทานที่ถูกต้อง ทานที่สมควร มี ๙ อย่าง
พระองค์ตรัสไว้ในคัมภีร์ต่างๆ ในพระบาลีก็มี
ในอรรถกถาก็มี คือ
๑. เราต้องการจะถวายแก่พระสงฆ์ จิต
ของเราก็น้อมไปที่พระสงฆ์ แล้วถึงเวลาก็
กล่าวค�าถวายแก่พระสงฆ์ ก็คือ ตอนแรกเรา
ตั้ ง ใจจะถวายพระสงฆ์ แ ล้ ว ถึ ง เวลากล่ า ว
ค�าถวาย เราก็กล่าวค�าถวายแก่พระสงฆ์ไป
๒. เราน้อมจิตไปถวายแก่พระสงฆ์ แต่
ในขณะที่ถวาย เวลาที่ถวาย เราน้อมไปที่
เจดีย์ อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นธัมมิกทาน
๓. ตอนแรกเราน้อมจิตไปทีพ่ ระสงฆ์ หลัง
จากนั้นในเวลาถวายก็น้อมไปที่บุคคล ซึ่งเป็น
ตัวแทนพระสงฆ์
๔. เรามีจิตน้อมไปที่เจดีย์องค์หนึ่ง แต่
เวลาถวายเรากลับไปถวายแก่เจดียอ์ กี องค์หนึง่
บางคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจว่า เราตั้งใจ
จะไปถวายเจดีย์ที่โน้น แต่พอไปเห็นเจดีย์นี้ก็
เกิดความเลื่อมใส จึงถวายแก่เจดีย์องค์น้ีไป
ลักษณะอย่างนี้เราท�าผิดไปหรือเปล่า อันที่
จริง ก็ยังไม่เป็นปัญหาส�าหรับข้อนี้ ก็เป็น
ธัมมิกทานอยู่
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๘

๕. เราน้ อ มไปที่ พ ระเจดี ย ์ แล้ ว เวลา
ถวาย เราก็ถวายน้อมไปที่พระสงฆ์ ก็ยังเป็น
ธัมมิกทาน
๖. เราน้อมไปที่เจดีย์ แต่เวลาถวาย เรา
ถวายกับพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่ดูแลรักษา
พระเจดีย์อยู่
๗. เราน้อมวัตถุทเี่ ราจะถวายน้อมใจไปที่
บุคคลหรือพระสงฆ์รูปหนึ่ง แต่เวลาเราไป
ถวาย กลับไปเจออีกองค์หนึ่ง ก็ถวายองค์อื่น
ไปแทน บางครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่า
เราตั้งใจจะไปถวายเจ้าอาวาส แต่ท่านไม่อยู่
พอเห็ น พระสงฆ์ รู ป หนึ่ ง ก็ ถ วายพระสงฆ์
รูปนัน้ ไป แต่พอเราถวายเสร็จ ท่านเจ้าอาวาส
กลับมาพอดี การถวายทานของเราจะถูกต้อง
หรือไม่ จริงๆ แล้ว อย่างนี้ก็ยังเป็นธัมมิกทานอยู่
๘. เราน้อมไปทีบ่ คุ คลแล้ว แต่เวลาถวาย
เราก็ถวายแก่สงฆ์ เพราะบุคคลที่เราน้อมใจ
ไปนั้ น ก็ อ ยู ่ ใ นจ� า นวนพระสงฆ์ นั่ น แหละ
อย่างนี้ก็เป็นธัมมิกทานเหมือนกัน
๙. เราน้อมไปที่บุคคลแล้ว แต่พอไปถึง
เจดีย์ ก็คิดว่า บุคคลหรือพระสงฆ์รูปนี้เป็น
ผู้ดูแลรักษาเจดีย์ เอ้า...ถวายเจดีย์ก็แล้วกัน
คิดดังนี้แล้ว ก็ถวายแก่เจดีย์
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ถ้าการให้ทานของเราเป็นไปในลักษณะ
๙ ประการ ดังกล่าวมานี้ แม้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ก็จัดเป็นธัมมิกทาน เป็นการให้ทาน
ที่สมควร เรียกว่า ถวายถูกบุคคล ถูกที่ แล้ว
ผู้ถวายย่อมได้บุญ ได้อานิสงส์อย่างแน่นอน
 ทาน ๑๐ อย่าง มีอะไรบ้างครับ
ทาน ๑๐ อย่าง ต่อไปนี้ ไม่ใช่ทานที่ดี
แต่เป็นทานที่จะท�าให้ผู้ถวายนั้นตกอบายภูมิ
บางครั้ง เราคิดว่า เราท�าทานๆ แต่ทานที่เรา
ให้นั้นกลับท�าให้เราตกอบายภูมิก็มี ก็คือ
๑. มัชชทาน ให้สรุ าเป็นทาน เช่น เทศกาล
ต่างๆ บอกว่าวันนี้ขอเลี้ยงทั้งหมด คิดว่าได้
บุญ จึงซื้อสุราเลี้ยงเพื่อนฝูง เอ้า...เมาให้เต็ม
ที่เลย วันนี้ฉันเลี้ยง ฉันท�าทาน ท�าทานอะไร
เอาสุราเมรัยมาเลี้ยงกัน ก็เป็นทานที่จะท�าให้
ตกนรก
๒. สมัชชทาน ให้การละเล่น เอามหรสพ
มาท�าเป็นทาน บางครัง้ เราไปบนบานศาลกล่าว
กับพระสงฆ์องค์นนั้ องค์นี้ บนบานกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ว่าถ้าประสบความส�าเร็จจะเอา
มหรสพต่างๆ มีภาพยนตร์ ลิเก เป็นต้น
มาถวาย จริงๆ แล้ว การบนบานกับพระสงฆ์
อย่างนั้น เรียกว่ามันไม่เข้ากัน ไม่เหมาะ
ไม่ควร ก็เป็นทานที่จะท�าให้ตกนรก
๓. อิตถิทาน ให้ผู้หญิงเป็นทาน บาง
คนคิดว่า โอ้...คนโน้น เขาไม่มีผู้หญิง เอ้า...
เราให้ผหู้ ญิงคนหนึง่ เป็นทานกับเขา ในลักษณะ
นี้ก็เป็นทานที่จะท�าให้ตกนรก
๔. อุสภทาน ให้ววั อุสภะคือโคถึกนัน่ เอง
ให้อย่างไร ก็คือ ปล่อยโคถึกตัวหนึ่งที่มีพละ
ก�าลังให้ไปในฝูงของโคเพศเมียฝูงใหญ่ การ
ให้อย่างนี้เรียกว่า อุสภทาน ส�าหรับข้อนี้
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๘
หลายๆ คน บอกว่าเมื่อสัตว์เดรัจฉาน เช่น
วัว สุกร ไก่ เป็นต้น ก็มีความต้องการอยู่
แล้วเราก็ไปช่วยให้มันได้ตามต้องการ น่าจะ
เป็นทาน แต่ความจริงแล้ว ไม่เป็นทาน แต่
จะท�าให้เราไปตกอบายภูมิ
๕. จิตตกัมมทาน ให้ภาพลามกต่างๆ
ภาพสตรี ภาพบุรุษที่ก�าลังเสพเมถุนกัน เช่น
ในยุคนี้สมัยนี้ บางคนอาจจะคิดถึงเพื่อน จะ
หาอะไรไปฝากเพื่อนดี ก็หาหนังหรือภาพ
ลามกอนาจารต่างๆ ไปฝากเพื่อน เพราะคิด
ว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ มันสวยงามดี เป็น
ศิลป คิดไปต่างๆ นานา และคิดว่าได้บุญด้วย
แต่ความจริงแล้ว แทนที่จะได้บุญ แต่กลับ
เป็นทานที่จะท�าให้เราลงนรก
๖. สัตถทาน ให้อาวุธเป็นทาน บางที่
บางแห่งอาจจะเป็นประเทศที่ร�่ารวย อาวุธ
เก่าใกล้หมดอายุ หรืออยากจะโฆษณาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ตัวเอง จึงให้อาวุธสักส่วนหนึ่ง
ไปเป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่น ก็คิดว่าจะ
ได้บญ
ุ เพราะได้ชว่ ยเหลือประเทศเล็กๆ น้อยๆ
ให้ไปต่อสู้กันให้ไปฆ่ากัน แต่ความจริงแล้ว
การให้อาวุธยุทโธปกรณ์เช่นนีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นทาน
แต่กลับจะพาให้ลงอบายภูมิ
๗. วิสทาน ให้ยาพิษเป็นทาน ยาพิษก็
เพือ่ ฆ่าอย่างเดียว ฉะนัน้ ถ้าให้ยาพิษเป็นทาน
ก็ถือว่าเป็นทานที่ท�าให้ผู้ให้นั้นลงอบายภูมิ
บางครั้งเราก็เห็นว่า คนไข้ก�าลังทรมานหนัก
จึงให้เขาทานยาพิษไป จะได้เสียชีวิต หมด
ทุกข์ทรมานเสียที เราอาจจะคิดแค่นี้ หรือ
เห็นคนก�าลังกลุ้มอกกลุ้มใจ เฮ้อ...คิดไม่ออก
คิดจะฆ่าตัวตาย ท�ายังไง มันทรมานเหลือเกิน
ชีวิต ก็ให้ยาพิษไป การให้ยาพิษเพื่อให้คนอื่น
กินเสียชีวติ เช่นนี้ ก็เป็นทานทีท่ า� ให้ผใู้ ห้ลงนรก
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๘. สังขลิกทาน ให้เครื่องจองจ�าเป็น
ทาน เช่น ให้โซ่ไปล่ามสุนัข หรือให้สิ่งต่างๆ
ที่เป็นเครื่องผูกสัตว์ จองจ�าสัตว์ เราอาจจะ
คิดว่า การให้สิ่งนี้ก็น่าจะดี น่าจะเป็นทาน
แต่ความจริงแล้ว ไม่เป็นทาน
๙. กุกกุฏสูกรทาน ให้ไก่ให้หมูเป็นทาน
โดยมากจะไปให้ที่วัด บางวัดมีไก่เต็มวัดเลย
บางวัดก็มีหมูเต็มวัดเลย ถามว่า ใครเอามาให้
ญาติโยมเอามาให้ จริงๆ แล้ว การให้สัตว์
เหล่านี้ไม่ถือเป็นทาน แต่จะท�าให้ผู้ให้ลง
อบายภูมิ

บางคน ตอนทีเ่ อาสุนขั ไปปล่อยวัด ไปทิง้
วัด ก็คิดง่ายๆ อย่างนี้ว่า มันอยู่ที่บ้านไม่
ค่อยจะสะดวก หรือว่าไม่สนใจมันแล้ว เพราะ
มันเป็นหมาขีเ้ รือ้ น เอาไปทิง้ ไปปล่อยซะในวัด
เพราะที่วัดมีอาหารให้มันกินอยู่แล้ว แต่ตรง
กันข้ามเลย เพราะสัตว์เหล่านั้นไปสร้างภาระ
ให้กับทางวัดอย่างมากมาย
อย่างเช่น สุนัขที่อยู่ในวัด โดยมากไม่ได้
รับการดูแล จะเป็นโรคสารพัด แล้วก็ไม่สะอาด
เป็นขี้เรื้อน เป็นหมัด บางตัวเข้าไปในศาลา
หอฉัน กุฏิ พอเข้าไปแล้วก็นอนตรงนั้นตรงนี้
ท�าให้เสนาสนะสกปรกเสียหาย หรือบางตัว
ก็ท�าความเดือดร้อนแก่ญาติโยมที่มาวัด เช่น
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เห่าบ้าง กัดรองเท้าบ้าง กัดคนมาท�าบุญบ้าง
ท�าให้บางคนไม่อยากเข้าวัดอีกเลย
ฉะนั้น ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เหล่านั้นไม่ไหว
เราก็ส่งไปที่องค์กรคุ้มครองสัตว์ ไม่ใช่เอามา
ปล่อยให้วัด ตัดหางปล่อยวัดไป ซึ่งการน�า
สัตว์มาปล่อยในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยให้เราลงอบายภูมิได้
บางแห่งท่านเขียนปายไว้ว่า “ถ้าท่านเอา
สุนขั ไปปล่อยทีว่ ดั ชีวติ ของท่านก็จะถูกลอยแพ
เหมือนกับสุนัข” ก็อาจจะรุนแรงไป แต่จริงๆ
แล้ว ก็เป็นการเตือนสติว่า สิ่งเหล่านี้ คือ
ไก่ก็ดี หมูก็ดี สุนัขก็ดี ไม่ควรเอาไปท�าทาน
ไม่สมควรเอาไปปล่อยที่วัด เราต้องคิดถึงว่า
พระสงฆ์ก็รู้สึกอึดอัดกับสิ่งเหล่านี้ หรือคนที่
เข้ า มาวั ด มาท� า บุ ญ ที่ วั ด พอเห็ น สุ นั ข เห่ า
เห็นสุนัขไล่กัด เขาก็มีความไม่สบายใจ ฉะนั้น
ในเรือ่ งนีเ้ ราก็ตอ้ งพิจารณาใช้ปญ
ั ญาสักนิดหนึง่
ว่า เขามีศูนย์คุ้มครองสัตว์ที่ท�าหน้าที่นี้อยู่
๑๐. ตุลากูฏมานกูฏทาน ให้ตราชั่งโก่ง
ราคา เครื่องวัด เครื่องตวงต่างๆ ที่มันโก่ง
ราคา ตราชั่งที่อ่อนหรือตราชั่งที่แข็งที่เราได้
ก�าไรมากๆ เรียกว่า ตราชั่งโก่งราคา ถ้าเรา
เอาตราชั่งโก่งราคาเช่นนั้นไปให้เพื่อนด้วย
คิดว่าเพื่อนจะได้รวยเร็วๆ อย่างนี้ ก็เป็นทาน
ที่จะท�าให้ลงอบายภูมิ
ฉะนั้น ทาน ๑๐ ประการ นี้ เรียกว่า
ทานที่ จ ะท� า ให้ ผู ้ ใ ห้ ไ ปอบายภู มิ ก็ มี ม าใน
มิลินทปัญหา ก็ฝากศรัทธาญาติโยมให้ไป
พิจารณาก่อนจะให้ทาน เช่น เมือ่ ไปเจอเพือ่ น
นานๆ จึงได้เจอกัน เดี๋ยวท�าบุญ ท�าบุญอะไร
เลี้ยงสุรา หรือโดยเฉพาะในงานบวช หลายที่
หลายแห่ง เมื่อมีการเลี้ยงอาหารแขกที่มา
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ร่วมงาน บนโตะอาหารก็จะมีสุราเมรัยต่างๆ
ส�าหรับเลี้ยงแขกด้วย ซึ่งบางทีก็จัดเลี้ยงกัน
ในวัดด้วย ฉะนั้น เราจะท�าบุญทั้งทีขอให้
ท�าบุญที่บริสุทธิ์ เอาบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วย
อย่าให้มีบาปเข้ามาเจือปน
หรือ ในช่วงสงกรานต์ ญาติโยมบางคน
มาท�าบุญที่วัดเสร็จแล้ว พอพระท่านกลับ
เข้ากุฏิ เอ้า...ฉลองกันเลย ทั้งเหล้าทั้งเบียร์
กินในวัด อย่างนี้ ไม่สมควรอย่างยิ่ง ถ้าเข้า
มาในวัดแล้ว ให้ตั้งใจสมาทานรับศีล ๕ จาก
พระแล้วก็รักษาให้บริบูรณ์ และอย่าน�าสุรา
เมรัยมาเลีย้ งมาฉลองกันในวัด เพราะจะท�าให้
ผู้ให้และผู้ดื่มลงอบายภูมิไปพร้อมกัน
 การทีเ่ ราน�าเงินหยอดใส่บาตรพลาสติก
ที่ตั้งไว้บนหิ้งพระทุกๆ วัน ด้วยตั้งใจว่า จะ
ถวายเป็นปัจจัย ๔ เช่น ภัตตาหาร เป็นต้น
พอเต็มบาตรแล้วก็น�าไปถวายที่วัด อย่างนี้
เราจะได้บุญทุกๆ วัน หรือได้เฉพาะตอน
ถวายพระที่วัดครับ
ได้ บุ ญ ทุ ก วั น เลย เพราะเมื่ อ เราตั้ ง ใจ
หยอดอย่างนั้น ทุกวันๆ แม้ยังไม่ได้ถวายเลย
เราก็ได้บุญแล้ว บุญที่เป็นปุพพเจตนา ก็คือ
จิตคิดจะสละ จิตคิดจะให้ ตั้งแต่จิตคิดอย่าง
นีไ้ ด้บญ
ุ แล้วส่วนหนึง่ ในขณะทีเ่ ราน�าไปถวาย
ก็ได้บุญที่มุญจนเจตนา และหลังจากที่เรา
ถวายแล้ว เราก็ระลึกถึงบุญนั้นอีก ก็ได้บุญที่
เป็นอปรเจตนา ฉะนั้น ได้บุญตั้งแต่ปุพพเจตนาแล้ว ได้ทุกครั้งที่หยอด
 เมื่อเราเห็นผู้อื่นท�าบุญมากๆ เช่น
สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร เป็นต้น เราก็ร่วม
อนุโมทนากับเขา แต่จิตใจก็คิดว่า ถ้าวันใด
เรามีโอกาส ก็จะท�าอย่างนัน้ บ้าง จิตใจอย่าง
นี้จะเป็นอิจฉาริษยาหรือไม่ครับ
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ไม่เลย เพราะถ้าร่วมอนุโมทนากับคน
อื่นได้ ก็แสดงว่าจิตใจไม่มีริษยา ค�าว่า ริษยา
ก็คือ มีความชิงชัง (ทนไม่ได้) ซึ่งสมบัติของ
ผู้อื่น จะไม่มีความยินดีบันเทิงกับคนอื่น เห็น
เขาท�าดีหรือได้ดีแล้วก็อิจฉาริษยาว่า ท�าไป
มันก็แค่นนั้ แหละ ท�าเอาหน้า พอมีหน้าหน่อย
อย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าจิตคิดว่า เขาท�าได้ ณ
วันนี้ เราก็ขออนุโมทนา ถ้าสักวันหนึ่งเรามี
ก�าลังทรัพย์ เราก็จะท�า ลักษณะนี้ เรียกว่า
จิตเป็นมุทิตา ในพรหมวิหาร ๔ ไม่จัดเป็น
อิจฉาริษยา
 ตามปกติ เมื่อเรามองดูโบสถ์ กุฏิ
เป็นต้น ที่เราเคยสร้างถวายไว้แล้ว เราจะ
รู้สึกปลื้มปติใจทุกครั้ง แต่บางท่าน บอกว่า
การนึกถึงบุญกุศลที่เคยท�าบ่อยๆ เช่นนั้น
เป็นการติดดี ค�าพูดอย่างนีเ้ ป็นจริงหรือไม่ครับ
ไม่เป็นการติดดี แท้จริงแล้ว การติดดีนั้น
ดีกว่าการติดชั่วอยู่แล้ว เพราะระลึกถึงกุศล
ที่ท�าแล้วนี้ ก็เป็นอปรเจตนา ถ้าเราดับคือจุติ
จิตเกิดขึ้นในขณะนั้น เราก็ไปเกิดในกามสุคติ
ภูมิแน่นอน จิตของเรามันหาที่เกาะที่เกี่ยว
หาอารมณ์ที่จะไปรับ ถ้าเราไม่นึกถึงบุญกุศล
เลย จิตของเราก็จะเป็น
โมหะ คือไม่ท�าอะไรเลย
ฉะนั้น การที่ให้จิตไปอยู่
ในบุญกุศลนัน้ ถูกต้องทีส่ ดุ
ไม่ใช่ว่าไปติดดี แต่ถ้าคน
ทีป่ ฏิบตั กิ า� ลังหลุดพ้นหรือ
เพื่อหลุดพ้น จะยกจิตให้
สูงกว่านี้ แล้วก็อาจจะไม่
ท�าจิตแค่ยดึ ติดก็เป็นได้ แต่
ถ้าส�าหรับคนทีย่ งั ไม่ปฏิบตั ิ
เพือ่ หลุดพ้นหรือก�าลังหลุด
พ้น สมควรอย่างยิ่งที่จะ
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หาเครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วให้ กั บ จิ ต ก็ คื อ อปรเจตนา คือการระลึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ท�า
เอาไว้บ่อยๆ นั่นเอง
เพราะถ้ า เราไม่ ย กจิ ต ในเรื่ อ งของบุ ญ
กุศลนี้ จิตของเราก็จะตกต�่า ค�าว่า ตกต�่า ก็
คือ โลภ โทสะ โมหะก็จะเกิดขึ้น เพราะ
โดยปกติจิตของคนเรา ถ้าไม่มีบุญ ไม่มีกุศล
มันก็จะมีบาปเท่านั้นแหละ นอกจากจิตของ
พระอรหันต์ที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศล แต่เป็น
กิริยา เพราะฉะนั้น จิตของปุถุชนทั่วๆ ไป
ควรอย่างยิ่งที่จะท�าให้กุศลจิตเกิดขึ้น แม้ใน
ขณะนี้ไม่ได้ท�าบุญอยู่ก็ตาม เอาบุญเก่ามา
นึกถึง อ้อ...โบสถ์หลังนี้เราก็เคยได้ท�า วัดโน้น
เราก็เคยร่วมกฐิน เรียกว่า หางานให้จิตท�า
เป็นกุศล จิตก็จะผ่องใส
บางคนบอกว่า คนที่ท�าบุญสร้าง
โบสถ์หรือวิหารแล้ว คิดวนเวียนอยูว่ า่ ตนเอง
เป็นผู้สร้าง พอจุติตายไปแล้ว จะเกิดเป็น
ผีบ้าง เจ้าที่เจ้าทางคอยเฝาอยู่ที่นั้นบ้าง
อย่างนี้เป็นจริงหรือไม่ครับ
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ไม่เป็นจริง เพราะถ้าจิตของเขาไปเกาะ
ในบุญในกุศลเช่นนี้ พอจุติตายไปก็ไปเกิด
เป็นเทวดาแล้ว เพราะบุญกุศลนั้นท�าให้เกิด
ในกามสุคติภูมิ ก็คืออาจจะเกิดเป็นมนุษย์ที่
มีฐานะดี หรือเกิดเป็นเทวดาแล้ว ไม่ใช่ไป
ยึดติด เพราะโดยปกติแล้ว บุญกุศลจะไม่ส่ง
ให้เกิดเป็นเปรต
 ปูโสมเฝาทรัพย์ มีจริงไหมครับ
มีจริง ก็คือ คนที่มีทรัพย์สมบัติ แต่ไม่
อยากให้ลูกหลาน หวงทรัพย์สมบัติอันนั้นไว้
จิตไปเกาะเกี่ยว เมื่อจิตเกาะเกี่ยว ตายแล้ว
ไปเกิดเป็นเปรตเฝาทรัพย์ แล้วใช้ส�านวนว่า
ปูโ่ สมเฝาทรัพย์ นัน่ เอง แต่ถา้ มีกศุ ลบางอย่าง
ท�าบุญไว้พอสมควร แต่ว่าจิตไปเกาะเกี่ยว
ถึงจะเป็นเปรต แต่ก็มีอยู่มีกิน ก็คือเปรตที่
ไม่ใช่เปรตที่ทรมานตลอด เปรตบางกลุ่มก็
ทรมานมาก บางกลุ่มก็กึ่งเดือน คือ ๑๕ วัน
ได้รับความสุข อีก ๑๕ วัน ได้รับความทุกข์
หรือกลางวันได้รับความสุข กลางคืนได้รับ
ความทุกข์ ก็สลับกันในลักษณะอย่างนี้ก็มี
เพราะฉะนั้น ก็อาจจะเป็นในลักษณะของ
ปู่โสมเฝาทรัพย์ ก็คือบุญก็พอท�าบ้าง แต่จิต
ที่ไปเกาะเกี่ยวในทรัพย์ มันมีมากเหลือเกิน
คือไม่ยอมให้สมบัตินั้นแก่ใคร ก็ไปเกิดเป็น
เปรตก็มี
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ค�าว่า คนเราตายแล้วเกิดทันที มี
ค�าอธิบายอย่างไรครับ
คนเราหลังจากจุติจิตเราดับปุบ ก็ไปหา
ภพชาติแล้ว ถ้าเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต
เป็นอสุรกาย เป็นเทวดา หรือเป็นพรหม
ร่างกายโตขึ้นทันที ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต้องไป
อยู่ในครรภ์อีก ๙ เดือน
ฉะนั้น การที่เราคิดว่า บางคนตายแล้ว
วิญญาณยังอยู่แถวนั้น ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง
แต่แท้จริงแล้ว วิญญาณไม่ได้รอที่จะไปผุด
ไปเกิด แต่เขาเกิดแล้ว เขาอาจจะเกิดเป็น
เทวดา หรือเป็นเปรต หรืออสุรกาย หรือเป็น
สัตว์เดรัจฉาน ซึ่งการที่เราเห็นในบริเวณนั้น
บางทีเขาอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกลับมา
แสดงร่ า งให้ เราดู เราเห็ น อาจจะบอกว่ า
ผีหลอกบ้าง
บางคน ถ้าไปเกิดเป็นเปรต ต้องการให้
เราช่วยเหลือก็จะแสดงร่างให้เราเห็น แต่เรา
ไม่เข้าใจว่า เขามาขอความช่วยเหลือ คิดว่า
ผีมาหลอก แล้วก็คิดว่า เขายังไม่ไปผุดไปเกิด
แต่ ค วามจริ ง เขาเกิ ด แล้ ว เกิ ด เป็ น เปรต
และก�าลังได้รับความทรมาน ต้องการเสื้อผ้า
ต้องการอาหาร เมื่อญาติรู้เช่นนั้นแล้วก็ต้อง
ท�าบุญ ต้องท�ากุศล แล้วอุทิศส่วนบุญนั้น
ไปให้เขา
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พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่สูง ๔๒.๕ ฟุต (๑๓ เมตร) เป็นพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ที่มีสภาพดีที่สุดใน
ศรีลังกา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าธาตุเสนะ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ค�าว่า เอาว์กานะ แปลว่า กิน
พระอาทิตย์ เพราะมุมที่จะเห็นพระพุทธรูปสวยงามที่สุด คือ ช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น แสงจะตกกระทบองค์พระดู
สง่างามท่ามกลางแผ่นดินสีเขียว ว่ากันว่า พระพุทธรูปองค์นี้เป็นต้นแบบของพระพุทธรูปยืนที่บาบิยันซึ่งเคยเป็น
พระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดโลก (๑๒๐ ฟุต) อยู่ในประเทศอาฟกานิสถาน แต่ได้ถูกพวกตาลีบันระเบิดทิ้งไปใน
ป ๒๕๔๓ โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของชาวพุทธทั่วโลก
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ศีล ๕ เป็นศีลพื้นฐานที่พุทธศาสนิกชน
ควรสมาทานไว้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชีวิต ลองคิดดูเถิดว่าหากมนุษย์เราทุกคนถือ
ศีล ๕ สังคมจะสงบร่มเย็นสักเพียงใด หรือ
พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า ที่สังคมสับสน วุ่นวาย
อันตราย ตลอดจนถึงกับหายนะทุกวันนี้ เพราะ
ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีศีล ๕ นั่นเอง
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์
วาสโนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์
ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อประทาน
โอวาทแทบจะทุกครั้งจะทรงตรัสถึงศีล ๕
ทรงสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ๕
กันอย่างจริงจัง จนสมัยนั้นผู้เขียนยังนึกสงสัย
ว่า ท�าไมท่านย�้านักย�้าหนาเรื่องศีล ๕ แทนที่
จะตรัสเรื่องการเจริญภาวนา ซึ่งเป็นหลักการ
ส�าคัญในพระพุทธศาสนา แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ศีล ๕ มีความส�าคัญมาก เป็นบาท
ฐานก่อนการเจริญธรรมในระดับสูงต่อไป หาก
ไม่มีศีล ๕ แล้ว ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจริญ
ก้าวหน้าในธรรม
ลองมาพิจารณาดูสังคมไทยทุกวันนี้ ซึ่ง
ประชาชนไทยประกาศตนเป็ น ชาวพุ ท ธใน
บั ต รประชาชน ในทะเบี ย นบ้ า น แต่ ข ่ า ว
อาชญากรรมเกิดขึน้ ทุกวัน และทวีความวิปริต
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ลองมาดูศีลแต่ละข้อ
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ข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี ...
ห้ามฆ่าสัตว์

ทุกวันนี้ข่าวมนุษย์ฆ่ากันตายมีมากมาย
อย่างไม่น่าเชื่อ บางทีด้วยสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ
ก็สามารถสังหารกันให้ถึงแก่อาสัญได้อย่าง
ง่ายดาย เช่น ขับรถปาดหน้ากัน เพื่อนบ้าน
ไม่พอใจกัน เช่น สุนัขเห่าเสียงดัง สุนัขมา
ถ่ายหน้าบ้าน เกิดความไม่พอใจ ยิงเพือ่ นบ้าน
ตาย หลายกรณีไม่ได้ยิงตายคนเดียว ยิงตาย
ทั้งบ้านก็มี
นอกจากนี้ ยังมีการฆ่าเพราะปล้น ชิง
ทรัพย์สิน ฆ่าเพราะหึงหวง ฆ่าเพราะไม่พอใจ
การกระท�าบางอย่างของบุคคลอื่น เช่น กรณี
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ต� า รวจผู ้ น ้ อ ยยิ ง ต� า รวจผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตาย
เพราะโดนดุว่า
ที่หนักไปกว่านั้น ลูกฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ตาย
อย่างเลือดเย็น นี่ยังไม่ได้พูดถึงการฆ่าสัตว์
ตัดชีวิตที่มีข่าวให้เห็นบ่อยๆ ว่า คนฆ่าสัตว์
ต่างๆ อย่างทารุณ ไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว
ไม่เว้นแม้สัตว์ใหญ่อย่างช้าง ก็มีการฆ่าเพื่อ
เอางาไปขาย ที่เกิดการฆ่าในลักษณะนี้ได้
เพราะอะไร เพราะไม่ถือศีลข้อ ๑ นั่นเอง
จึ ง สามารถท� า ทารุ ณ กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ได้ ถึ ง
เพียงนี้ ที่หนักหนาสาหัสก็คือ สามารถฆ่าได้
แม้กระทัง่ ตัวเอง โดยไม่รเู้ ลยว่าเป็นอกุศลกรรม
ที่ส่งผลหนัก ที่ท�าให้ชีวิตวอดวายจากธรรม
ต้องวนเวียนจมปลักอยู่ในบาปและทุกข์อย่าง
ยากที่จะพ้นไปได้
ศีลข้อ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี ...
ห้ามลักทรัพย์

สังคมทุกวันนีน้ บั วันจะไม่เห็นความส�าคัญ
ศีลข้อ ๒ ทั้งๆ ที่มีความส�าคัญยิ่งในการที่
จะท� า ให้ สั ง คมสงบสุ ข มี ข ่ า วเกี่ ย วกั บ การ
ลักขโมย ฉ้อโกง เกิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
ลามไปถึงในชนบท ชาวไร่ ชาวนา ปลูกพืชพันธุ์
ธัญญาหาร อยู่ดีๆ พอถึงเวลาเก็บเกี่ยว มีโจร
มาขโมยตัดไปหมดสวน ยิง่ ในยุคของแพง เช่น
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มะนาว ถูกขโมยตัดเป็นสวนๆ ทั้งๆ ที่ใน
ชนบทเราเมือ่ ก่อน ทุกคนอยูก่ นั อย่างมีไมตรีจติ
พึ่งพาอาศัยกัน ใครมีอะไรเหลือเฟอ ก็แบ่ง
ปันแลกเปลีย่ นกัน ไม่ได้นกึ ถึงเรือ่ งผลประโยชน์
เป็นหลัก แต่เดีย๋ วนีเ้ ปลีย่ นไปแล้ว ทุกคนระวัง
ตัว กลัวจะถูกฉกฉวยผลประโยชน์
การลักขโมยลามไปถึงในวัด ในวา คนไป
วัดต้องเอารองเท้าใส่กระเปาไปด้วยเวลาเข้า
โบสถ์ เพราะหากทิ้งไว้อาจหายได้ แม้แต่ห้อง
ไอซียูในโรงพยาบาล รองเท้าของญาติที่ไป
เยี่ยมคนไข้ ก็ต้องฝากเพื่อนไว้ มิฉะนั้น อาจ
อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอย แค่รองเท้า
ก็ยังขโมยกันได้ ไม่คิดเลยว่า ขโมยของเขาไป
แล้วเขาจะเอาอะไรใส่ ที่น่าขันที่สุด แม้แต่
ขันน�้าในห้องสุขาของวัดบางแห่งต้องร้อยโซ่
เอาไว้ เพราะมีคนมาขโมยไปหลายครั้งหลาย
หน จนต้องมีมาตรการปองกันที่กล่าวมาข้าง
ต้น นับว่าเป็นเรื่องการลักทรัพย์ระดับล่าง
เดี๋ยวนี้ ระดับสูงถึงขั้นปริญญาเอก ก็ยัง
ฉ้อโกง ดังมีข่าวทันตแพทย์หญิงรายหนึ่ง ขอ
ทุนจากมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อระดับปริญญา
โทและเอกที่สหรัฐ เป็นจ�านวนเงินแปดล้าน
บาท แล้วให้เพื่อนเซ็นค�้าประกัน ปรากฏว่า
ไปแล้ว ไม่ยอมกลับมาใช้ทุน เรียนจบแล้ว
แต่งงาน ซื้อบ้าน เปิดคลีนิก และไม่ส่งเงินมา
คืนมหาวิทยาลัย ท�าให้เพื่อนที่เซ็นค�้าประกัน
ต้องชดใช้หนีใ้ ห้ เป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์
ทั้ ง นี้ ยั ง มี ม หกรรมการโกงอี ก มากมาย
จาระไนไม่มหี มดสิน้ ก็ขอให้ตดิ ตามข่าวกันได้
ทางหน้าหนังสือพิมพ์ ที่จะมีให้เห็นตลอด
เวลา ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย และจะ
ไม่มีวันหมด หากคนไทยไม่รักษาศีลข้อ ๒
อย่างเคร่งครัด
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ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา ... ไม่
ศีลข้อนี้ น่าจะเป็นข้อที่ประพฤติผิดได้
ง่ายที่สุด จนเกิดเป็นความเคยชิน และสังคม
ประพฤติผิดในกาม
ก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญอีกเช่นกัน แม้แต่เรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ ก็ยังโกหกกันโดยไม่รู้สึกละอาย
แม้ แ ต่ น ้ อ ย การพู ด จาสร้ า งเรื่ อ ง ปั  น น�้ า
เป็นตัว ท�าได้อย่างง่ายดาย ไม่มีความละอาย
ศีลข้อนี้ น่าจะคู่กับศีลข้อ ๒ และ ๓ คือต้อง
โกหก จึงจะได้ท�าศีลข้อ ๒ และ ๓ ได้อย่าง
ง่ายดาย พ่อแม่ผู้ปกครองควรสอนลูกหลาน
ของตนให้รักษาศีลข้อนี้ให้มั่นคง เพราะผู้ที่
ดูเหมือนว่าศีลข้อนี้ น่าจะรักษาง่าย แต่ ไม่พูดปด เป็นคนสง่างามน่าชื่นชม
มีค�ากล่าวหนึ่งที่ว่า “ถ้าสามารถโกหกได้
ในสังคมไทยกลับไม่เป็นเช่นนัน้ เลย การประพฤติ
ผิ ด ในกามมี ใ ห้ เ ห็ น อย่ า งแพร่ ห ลาย ทั้ ง ใน เสียอย่างหนึ่งแล้ว ก็สามารถท�าชั่วอย่างอื่นๆ
ชีวติ จริง และในละครโทรทัศน์ ละครประเภท ได้ทุกอย่าง” แน่นอนค�ากล่าวนี้ เป็นความ
แย่งผัว แย่งเมีย อิจฉา ริษยา ตบตีกันใน จริงที่สุด
เรื่องกาม มีให้เห็นจนกระทั่งเป็นไปได้ที่คน
เพราะถ้าหากโกหกได้ เรียกว่า เป็นคน
ทั่วไปจะเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ใครๆ ก็ กะล่อน ปลิ้นปล้อน หลอกลวง ก็ไม่น่า
ท�ากัน นึกชอบ นึกรักใครก็แย่งชิงเอามา เชื่อถือ ไม่น่าคบหาเป็นมิตรด้วยประการ
ไม่สนใจว่าเขาจะมีคู่แล้วหรือไม่ หากลอุบาย ทั้งปวง
ต่างๆ มาหลอกล่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการ
แปลกที่แม้จะเป็นศีลข้อ ๔ แต่สังคมเรา
โดยไม่คดิ ถึงศีลธรรมใดๆ อีกทัง้ ยังมีการนอกใจ ก็ยังส่งเสริมการโกหกกันอย่างต่อเนื่อง พวก
กั น ไปมี ค นอื่ น ทั้ ง ๆ ที่ มี คู ่ อ ยู ่ แ ล้ ว ไม่ มี ละครโทรทัศน์ ก็มักจะมีเรื่องที่ตัวเอกต้อง
ความยับยั้งชั่งใจ ไม่มีหิริโอตตัปปะมาคอย โกหกทุกตอน เช่น ลูกคนรวย ปลอมตัวมา
ตักเตือนตนว่า ควรท�าสิ่งนั้นหรือไม่
เป็นคนใช้ แล้วก็กะล่อนโกหกเรื่อยไป เพื่อ
ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี ... ห้าม ปิดบังว่า ตัวเองเป็นใคร ดูแล้วหงุดหงิดมาก
ว่าท�าไมโกหกได้โกหกดี ท�าหน้าตาย ไม่ละอาย
พูดเท็จ
ว่าตัวเองก�าลังพูดไม่จริง
อันที่จริง การโกหก เป็นการท�าลายล้าง
คุณธรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง แม้แต่มิตรภาพ
จะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากคุณพูดจาโกหก
ไม่จริงใจกับเพื่อนของคุณ
มีศัพท์ค�าหนึ่งคือ โกหกสีขาว (White
Lie) ที่หมายถึงการโกหกที่เป็นการช่วยไม่ให้
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คนที่เราโกหกเขาเสียใจ กลัว ตกใจ หรือ
ผิดหวัง ส�าหรับผู้เขียนแล้ว ไม่เห็นด้วยกับ
โกหกสีขาว เพราะใครเล่าจะเป็นคนก�าหนด
ว่าในสถานการณ์อย่างนีๆ้ สมควรใช้การโกหก
สีขาว? ส�าหรับคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง มัก
จะพบว่า เราชอบเข้าข้างตนเองและหาเหตุผล
มาให้กิเลสเสมอๆ มิใช่หรือ? การโกหกแม้
จะด้วยเหตุผลทีด่ กี ท็ า� ให้ความเชือ่ ถือในตัวเรา
(ทั้งจากคนอื่นและจากตัวเราเอง) ลดน้อยลง
กลับจะไม่เป็นผลดีเลยในระยะยาว ในเมื่อ
เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรเรียนรู้ที่จะรับ
ความจริง และสื่อสารกันด้วยความจริงเสมอ
ศี ล ข้ อ ๕ สุ ร าเมระยะมั ช ชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี ... ห้ามดื่มสุราเมรัย

ศีลข้อนี้มีความส�าคัญมาก ข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความจ�าเป็น
ทีต่ อ้ งรักษาศีลข้อนี้ ในทุกๆ เทศกาล วันหยุด
ยาว ที่จะมีคนตาย บาดเจ็บ เป็นจ�านวน
มากมาย ด้วยเหตุจากการดืม่ สุราเมรัย นอกจาก
สุราเมรัยจะท�าให้ขาดสติแล้ว ยังเป็นการบ่อน
ท�าลายสุขภาพในระยะยาวด้วย สุขภาพจะ
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ค่อยๆ เสื่อมลงๆ ตั้งแต่น้อยไปจนหนัก และ
อาจถึงแก่ชีวิตในที่สุด การเสพสุราเมรัย เป็น
การแสดงถึงความอ่อนแอของจิตใจ ที่ไม่มี
ความหนักแน่นมัน่ คงพอทีจ่ ะไม่กระท�าในสิง่ ที่
ท�าร้ายตัวเอง ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ดี เป็นอันตราย
เป็นโทษ ก็ยังท�า ยังดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเวลาขับขี่ยานพาหนะ ดังมีคดีดังให้เห็น
มากมาย เช่น นักศึกษาสาวคนหนึ่ง ขับรถ
กลับบ้านในตอนเช้าตรู่ เธอมีแอลกอฮอล์ใน
เลือดในระดับสูง แสดงว่าผ่านการดื่มมาจน
เมามาย และเธอก็ได้ขับรถชน ทีมจักรยาน
ที่ พ ากั น ไปออกก� า ลั ง กายตอนเช้ า ตายถึ ง
๓ คน
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาพอเป็นสังเขป เพื่อ
แสดงให้เห็นผลเสียของการไม่รักษาศีล ๕ ก็
คงพอจะเป็นบทสรุปได้ว่า ศีล ๕ นั้นมีความ
ส�าคัญยิ่งส�าหรับความอยู่ดีมีสุขในสังคม ซึ่ง
จะเป็นฐานของกุศลธรรมอื่นๆ ต่อๆ ไป จึง
เป็ น ความจ� า เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งฟ  น ฟู ใ ห้
พุทธบริษทั เห็นความส�าคัญ และร่วมแรงร่วมใจ
กั น ท� า ให้ ศี ล ๕ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งมั่ น คงในทุ ก
ครัวเรือน และแผ่ออกไปสู่สังคมโดยส่วนรวม
หากท�าได้ส�าเร็จ ความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นได้
ในสังคมไทย สังคมที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองพุทธ
แต่ยังไม่ได้เป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงจนกว่า
ผู้คนในสังคมของเราจะรักษาศีล ๕ กันอย่าง
เป็็นปกติ สมดังความหมายของศีลที่ว่า มี
การตั้งไว้เสมอกัน มีการตั้งไว้โดยชอบ เป็น
ลั ก ษณะ สั ง คมที่ มี ศี ล ๕ ก็ คื อ สั ง คมฟ า
เมืองสวรรค์ ที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้นี่เอง.
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ต�ำนานคาถา
ระอรหันต์ ๘ ทิศ (๔)
วิเทศทัยย์

ก่อนที่จะชี้ตัวว่าใครเป็นผู้แต่งคาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ เห็นสมควรพาท่านทั้งหลาย
ย้อนไปดูเหตุการณ์บ้านเมือง และคติความ
เชื่อของผู้คนบนดินแดนล้านนาเสียก่อน โดย
เฉพาะช่ว งระยะเวลาก่ อ นการประดิ ษฐาน
พระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างมั่นคงถาวร ใน
รัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๒๐๒๐)
ถามว่า เหตุ ใ ดต้ อ งย้ อ นถอยหลั ง ไปไกล
ขนาดนั้น
ตอบว่า เพราะคติความเชือ่ ของชนเผ่าดัง้ เดิม
ก่อนเกิดอาณาจักรล้านนามีผลเป็น
อย่างต่อคนรุน่ หลัง โดยเฉพาะคาถา
พระอรหันต์ ๘ ทิศ ซึ่งท่านทั้งหลาย
ก�ำลังติดตามกันอยู่
บริเวณหัวเมืองเหนือของไทยโบราณนั้น
เป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวลัวะ ซึ่งเป็นลูก
หลานของปู่เจ้าลาวจก โดยกระจายกันอยู่
บริเวณแม่น�้ำปิง-วัง-ยม-น่าน แต่ละกลุ่มต่าง
สร้างบ้านแปลงเมืองเล็กบ้างใหญ่บ้างตามขีด
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ความสามารถ และต่างอาศัยช่วยเหลือกันใน
ลักษณะเครือญาติ โดยเฉพาะการแต่งงาน
เกี่ยวดองกันในฐานะญาติพี่น้อง นอกจาก
เป็นการรักษาฐานทางตระกูลแล้ว ยังเป็นการ
สร้างความมั่นคงทางการเมืองด้วย
เมืองที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ เมือง
สุวรรณโคมค�ำ เมืองหิรัญนครเชียงแสน เมือง
หริภุญชัย เมืองแพร่ เมืองน่าน ฯลฯ รวมไป
ถึงเมืองเล็กเมืองน้อย อย่างเช่น เมืองมิคสังฆนคร เมืองปุริมนคร เมืองอวิทูรนคร เมือง
รัมมนคร เป็นต้น
เมืองน้อยใหญ่เหล่านีต้ า่ งนับถือพราหมณ์
พุทธและผีควบคู่กันไป
ส�ำหรับพราหมณ์นนั้ เท่าทีส่ งั เกตมักปรากฏ
เห็นในลักษณะของฤษี ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้
แนะน�ำให้กษัตริย์สร้างเมืองน้อยใหญ่ พร้อม
ทัง้ แนะน�ำให้รจู้ กั ประยุกต์ใช้หลักจักรวาลวิทยา
ตามคติความเชื่อของฮินดูด้วย สังเกตได้จาก
การยกดอยตุงให้เป็นศูนย์กลางในการสร้าง

3/18/16 8:51 AM

๘
เมืองเชียงราย และการเลือกดอยสุเทพให้
เป็นศูนย์กลางในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง
ไม่ต่างจากเขาพระสุเมรุ ตามคติจักรวาลของ
ฮินดูเลย
นอกจากนัน้ พราหมณ์หรือฤษี ยังแนะน�า
กษัตริย์ให้รู้จักระบบทักษา คือการจัดวาง
ทิศทางการสร้างเมืองด้วย รวมถึงเทวดาประจ�า
ทิ ศ ทั้ ง แปด หรื อ เทพนพเคราะห์ ต ามหลั ก
โหราศาสตร์ของฮินดู ความเชื่อเช่นนี้ส่งผล
อย่างสูงต่อการสร้างเมืองเชียงใหม่ของพญา
เม็งรายภายหลัง
ระบบทักษายังแทรกซึมเข้าไปมีอิทธิพล
ต่ออาคารสิ่งก่อสร้างศาสนสถานด้วย คติ
ความเชื่อเรื่องทิศในหัวเมืองเหนือเห็นจะทรง
อิทธิพลสูงต่อสังคม เพราะแม้พญาเม็งราย
จะรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่เป็นหนึ่งเดียว
ภายใต้อาณาจักรล้านนาก็จริง แต่กไ็ ม่สามารถ
ละทิ้งคติความเชื่อเรื่องระบบทักษาได้เลย
ส่วนความเชื่อของพระพุทธศาสนาเห็น
จะเป็นเรื่อง เสาอินทขิล หรือ หมุด ของ
พระอิ น ทร์ เหตุผลคือพระพุทธศาสนาให้
ความส�าคัญพระอินทร์เป็นหลัก อาจเป็นเพราะ
ต้องการลดทอนอิทธิพลของพวกพราหมณ์ก็
เป็นได้ ความจริงเสาอินทขิล ก็คือเสาหลัก
เมืองหรือแก่นแกนของขุนเขาพระสุเมรุตาม
หลักความเชื่อของฮินดูนั่นเอง เพียงแต่พระพุทธศาสนายกพระอินทร์ให้เป็นใหญ่อยูเ่ หนือ
ขุนเขาพระสุเมรุแทนพระอิศวรผูเ้ ป็นเจ้าเท่านัน้
หรืออีกนัยหนึ่งอาจได้รับคติความเชื่อมา
จากลังกา เพราะหลักฐานในคัมภีรม์ หาวงศ์ได้
แสดงให้เห็นราชานุภาพของพระเจ้าทุฏฐคามณี
ไว้ว่า พระองค์ทรงปักหอกไว้บนแผ่นดินเพื่อ
ท�าพิธีสรงสนาน เมื่อเสร็จพิธีแล้วไม่สามารถ
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ขยับเขยื้อนหรือถอนขึ้นได้ จึงโปรดให้สร้าง
เจดีย์ครอบไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ความมั่นคง คติความเชื่อเช่นนี้น่าจะส่งผลต่อ
กษัตริย์ชาวพุทธตลอดหัวเมืองเหนือทั้งสิ้น
ทั้งปวงก็เป็นได้

ด้านต�านานเขาอินทขิลได้กล่าวทีม่ า และ
ความส�าคัญไว้ว่า พระอินทร์ได้มีพระบัญชา
ให้ยกั ษ์กมุ ภัณฑ์สองตนน�าเอาเสาอินทขิล “หาม
ลงมาไว้เหนือแท่นอันประเสริฐ แล้วหื้อเขา
ทั้งหลายได้สักการะบูชาทั้งวันแล อย่าหื้อ
ขาดเทอะ ที่น้ันไทยและลัวะทั้งหลาย เขาก็
ชวนกันสักการะบูชา ด้วยข้าวตอกดอกไม้
เทียนทัง้ วันบ่หอื้ ขาดสักวัน เยียะดัง่ พระอินทร์
หากสั่งลงมานั้นแท้แล”
หลักฐานดังกล่าวข้างต้น น่าจะเป็นการ
ช่วงชิงอ�านาจกันระหว่างพราหมณ์กับพุทธ
เป็นแน่
นอกจากพุทธศาสนาแบบเถรวาทแล้ว
พุทธศาสนาสายมหายานก็เป็นทีร่ จู้ กั กันดีของ
ชาวเมืองเหนือ ก่อนการสถาปนาอาณาจักร
ล้านนา ส่วนมหายานจะเข้ามาสูห่ วั เมืองเหนือ
อย่างไรนั้นคงไม่สามารถพิสูจน์ได้ คติความ
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เชื่ อ หลายอย่ า งของมหายานได้ ผ สมแทรก
กับคติความเชื่อดั้งเดิม จนกลายเป็นประเพณี
อันโดดเด่น เช่น ประเพณีทานตุง ประเพณี
ใส่บาตรเพ็งพุธ พิธีกรรมเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ
ประเพณีสืบชาตา ประเพณีส่งนพเคราะห์
และประเพณีขึ้นท้าวจตุโลกบาล เป็นต้น

ส่วนการนับถือผีนนั้ น่าจะเป็นอีกความเชือ่
หนึ่งซึ่งชาวลัวะให้ความส�าคัญ เห็นได้การ
นับถือดอยสุเทพในฐานะเป็นสถานสถิตดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษ ชาวลัวะทุกรูปนาม
ต่างพากันเซ่นสรวงบูชามิได้ขาด ตรงนี้เห็นว่า
น่าจะรับคติเรือ่ งเขาพระสุเมรุราชของพราหมณ์
มาอีกที แล้วผสมกลมกลืนกับความเชือ่ ดัง้ เดิม
ของตน
อย่างไรก็ตาม ทั้งพราหมณ์พุทธและผี
ต่างอยู่เคียงข้างกันตลอดมา
ขณะที่ชาวลัวะก�าลังอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง
มอญแห่งหัวเมืองละโว้ตอนใต้ ก็เคลื่อนย้าย
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พลขึ้นเหนือเข้ามายึดครองดินแดนน้อยใหญ่
โดยมีผู้น�านามว่า พระนางจามเทวี อันว่า
นางพญาผูน้ เี้ ป็นชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาท เห็นจะเป็นสายเถรวาทแบบเมือง
หงสาวดี เพราะภายหลังต่อมาเมือ่ โรคห่าระบาด
ทั่วเมืองหริภุญชัย กษัตริย์ได้อพยพชาวบ้าน
หนีไปอาศัยเมืองหงสาวดีหลายปี
พระนางจามเทวีนั้นสามารถเข้าตีเมือง
หริภุญชัยของพวกลัวะได้ แล้วขยายดินแดน
ไปอีกหลายเมือง เช่นเมืองเขลางค์นคร เป็นต้น
แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท แต่
พระนางก็ศรัทธาฤษีหรือพราหมณ์เช่นเดียวกัน
สังเกตได้จากผู้ที่ออกแบบสร้างเมืองหลายต่อ
หลายเมืองคือฤษีนั้นเอง พราหมณ์พวกนี้เห็น
ทีคงเป็นชาวอินเดีย ที่เดินทางเข้ามาติดต่อ
ค้าขายกับคนไทยเป็นแน่ และน่าจะเดินทาง
ขึ้นเหนือเพื่อการค้า และประกาศศาสนา
แห่งตน
การสร้างบ้านแปลงเมืองของพระนางจามเทวีนนั้ เห็นว่าน่าจะอิงอาศัยคติความเชือ่
หลายอย่างเพือ่ สร้างความยิง่ ใหญ่แก่อาณาจักร
แห่งตน โดยพยายามประสานกลมกลืนคติ
ความเชื่อเหล่านั้นให้เป็นเนื้อเดียวกัน อย่าง
น้อยก็ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ระบบโหราศาสตร์
สังเกตได้จากคราวสร้างเมืองหริภุญชัยนั้น
นอกจากถือตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์
แล้ว พระนางจามเทวียังได้สร้างวัดประจ�า
เมืองขึ้น ๔ วัด ได้แก่ ๑. วัดอรัญญิกกรัมมการาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
๒. วั ด อาพั ท ธาราม ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ เหนื อ
๓. วัดมหาวนาราม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
และ ๔. วัดมหารัดาราม ตั้งอยู่ทางทิศใต้
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การสร้างวัดประจ�าสี่ทิศเช่นนี้เสมือนเป็น
พุทธปราการปกปองคุ้มครองเมือง
อีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนาแบบ
พุกามก็มีอิทธิพลต่อหัวเมืองน้อยใหญ่บริเวณ
นี้ไม่น้อย ความเชื่อเหล่านี้น่าจะผสมผสาน
กลมกลืนกัน จนยากที่จะแยกแยะได้ชัดเจน
ว่าส่วนใดน�ามาจากพม่า ส่วนใดเป็นของแท้
ดั้งเดิมของชาวลัวะหรือเถรวาทแบบพระนาง
จามเทวี
แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ยื น ยั น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนคื อ
ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์มหาทักษา ซึ่ง
พม่าโดดเด่นกว่าใครในบรรดาดินแดนอุษาคเนย์ และชาวหัวเมืองเหนือน่าจะได้รบั อิทธิพล
มาทอดหนึ่ง ความเชื่อแบบโหราศาสตร์มหา
ทักษานี้เอง เป็นต้นเค้าให้เกิดมีคาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ
ผู้เขียนคิดเอาเองคนเดียวว่า คาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ น่าจะมาจากความกลมกลืน
กันอย่างลงตัวระหว่างโหราศาสตร์มหาทักษา
กับคติความเชื่อของพุทธศาสนามหายาน
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อย่าลืมว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้น
จ�าเป็นต้องอาศัยโหราศาสตร์มหาทักษา ฤษี
หลายท่านไม่ว่าจะเป็นวาสุเทพฤษีหรือสุกกทันตฤษี ล้วนใช้คัมภีร์นี้เป็นแนวทางในการ
สร้างเมือง ก่อนที่จะแพร่หลายเข้าสู่วัด ซึ่ง
กลายมาเป็นความเชือ่ ในการสร้างศาสนสถาน
ในภายหลัง
ส่วนพระคาถาอรหันต์ ๘ ทิศ ดูเหมือน
จะมีความโน้มเอียงไปทางความเชื่อมหายาน
อย่างน้อยก็พบเห็นพระคาถาในลักษณะเช่นนี้
หลายแห่ง ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อว่าธารณี หาก
เราตรวจสอบเนือ้ หาในพระคาถาอย่างละเอียด
จะเห็นถึงการจัดวางต�าแหน่งพระสาวกอรหันต์
ส�าคัญตามทิศานุทิศ ไม่แพ้วัสดุปุรุษมณฑล
ของพุทธศาสนามหายานเลย
ถามว่า เหตุใดจึงไม่ฟนั ธงลงไปว่าคาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ เกิดขึ้นช่วงนี้
ตอบว่า อย่าได้ด่วนใจร้อน เพราะยังมีปัจจัย
อีกอย่างที่เป็นตัวตัดสินว่า คาถานี้
แต่งขึ้นยุคหลัง
บทหน้าเป็นตอนสุดท้ายแห่งการตามสืบค้น
หาพระคาถาอรหันต์ ๘ ทิศ เราท่านจะได้
ทราบที่มาที่ไปอย่างชัดเจนมีเหตุผล จะได้
หายคลางแคลงใจว่า แท้จริงแล้วคาถานี้แต่ง
ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด และได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากที่ไหน ไม่แน่หากทราบความเป็น
จริงแล้ว บางทีท่านอาจจะไม่สวดอีกเลยก็ได้
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ชื่อที่นิยมตั้งกันมากที่สุดในภาษาบาลีนั้น
เห็นจะเป็นชือ่ ติสสะ ชือ่ นีไ้ ม่ได้มคี วามเกีย่ วข้อง
แต่อย่างใดกับภาษาวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ที่
ชอบเรียกผูท้ อี่ อกจะแหวกแนวหน่อยๆ ว่าติสต์
(ซึ่ ง เป็ น ค� า ย่ อ ของภาษาอั ง กฤษ อาร์ ติ ส ต์
artist-ศิลปิน) เท่าที่ค้นๆ ดูได้ใกล้ๆ มือ
ชื่อบาลียอดนิยมนี้ก็มีท้ังที่เป็นชื่อของพระโพธิสตั ว์ ชือ่ พระเจ้าศรัทธาติสสะ (ก่อนหน้า
นี้ท่านเกิดเป็นคนเข็ญใจได้ถวายสลากภัตแก่
สงฆ์) ซึ่งหลังจากที่ได้บ�าเพ็ญบารมีจนเต็ม
บริบูรณ์แล้วก็ได้มาเกิดในพระชาติสุดท้าย
เป็นพระพุทธเจ้าของเราในที่สุด หรือเป็นชื่อ
ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึง่ ทีจ่ ะมาตรัสรูใ้ น
มัณฑกัปในอนาคตกาลข้างหน้า ชื่อ พระพุทธเจ้าติสสะ (ในสมัยพุทธกาลนี้ ท่านผู้นั้น
ก็คอื ช้างนาฬาคีรนี นั่ เอง) ชือ่ จริงของพระมหาอัครสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยของพวกเรา
ก็คือ พระอุปติสสะ (หรือที่เรารู้จักกันในนาม
ของพระสารีบุตร) พระนิคมวาสิติสสะ พระติสสะผู้อยู่แต่ในนิคมผู้มีความปรารถนาน้อย
สามเณรติสสะ ที่เป็นผู้มีลาภมากมาตั้งแต่
เป็นสามเณร ท่านได้ชื่อว่า ปณฑปาตทายก-
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ติสสะ กัมพลทายกติสสะ และ วนวาสิติสสะ ตามล�าดับ พระมณิการกุลุปกติสสะ
พระติสสะที่เข้าสู่ตระกูลนายช่างแก้ว แล้ว
ถูกนายช่างแก้วบีบทีศ่ รี ษะด้วยความเข้าใจผิด
ว่าท่านขโมยแก้วมณี จนมรณภาพ (จริงๆ
แล้วท่านเห็นนกกระยางกลืนกินแก้วมณีลงไป
แต่ท่านไม่บอก เพราะเป็นห่วงว่านายช่างจะ
ฆ่านก แต่ภายหลังที่นกได้ตายแล้วท่านจึงได้
บอก) พระติสสทหระ พระติสสะหนุม่ ทีจ่ กุ จิก
จู้จี้ ไม่ว่าอาหารน้อยหรือมากอย่างไร หาเรื่อง
ติได้ทุกอย่าง พระติสสเถระ ที่เกิดในสกุล
กษัตริย์ เป็นพระญาติของพระศาสดา บวช
เมือ่ แก่ ชอบไปนัง่ ทีก่ ลางศาลาให้พระอาคันตุกะ
ที่ผ่านมาไหว้ พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนก็ไม่
ยอมฟัง ดื้อดึง จนพระพุทธเจ้าต้องยกอดีต
ชาติตอนทีพ่ ระติสสเถระเกิดเป็นเทวละดาบส
ที่ดื้อดึงไปสาปนารทดาบส (พระโพธิสัตว์) ผู้
ไม่มีความผิด จนเกือบเอาตัวไม่รอดเพราะ
ความดื้อดึงนั้น พระปูติคัตตติสสะ พระติสสะที่มีกายเน่า ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไป
ดูแล พยาบาลและทรงเทศน์ให้ฟงั จนได้บรรลุ
พระอรหัตตผลก่อนมรณภาพ พระโลสก-
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๘
ติสสะ พระติสสะผู้มีลาภน้อยที่ไม่เคยได้ทาน
อะไรอิม่ ท้องจนตลอดชีวติ เนือ่ งจากกรรมเก่า
ในอดีตชาติที่เคยเอาอาหารพระอรหันต์เถระ
ไปทิ้งเพราะความอิจฉา พระ (อูกา) ติสสะ
พระติ ส สะที่ อ าลั ย ในจี ว รใหม่ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ส่
หลั ง จากมรณภาพแล้ ว ไปเกิ ด เป็ น ตั ว เลน
(อูกา) อยู่ ๗ วัน พระปธานิกติสสะ พระอาจารย์ที่คอยแต่บอกพระลูกศิษย์ให้ปฏิบัติ
แต่ตัวเองกลับหลบไปนอน จนพระพุทธเจ้า
ต้องตรัสพระคาถาเตือนว่า สอนผู้อื่นอย่างไร
ก็ควรปฏิบัติเองให้ได้อย่างนั้น เพราะการฝก
ตนนั้นท�าได้ยาก พระปธานกัมมิกติสสะ ผู้ไม่
ยอมไปท�าความเพียรในป่ากับเพื่อนๆ จน
เพื่อนที่ไปทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้วกลับ
มาทูลคุณที่ตนได้แด่พระศาสดา พระองค์
ทรงท�าปฏิสนั ถารปราศรัยด้วยอย่างน่าปลืม้ ใจ
พระติสสะนีน้ กึ กระหยิม่ จะได้รบั ค�าเช่นนัน้ บ้าง
เลยตั้งท�าความเพียรในคืนนั้นเอง เดินจงกรม
ไปจนสว่าง ง่วงจัดเข้าล้มลงขาหัก เอ็ดตะโร
พวกเพื่อนพากันมาดูจัดแจงหาหยูกยารักษา
จนสาย เลยไปในที่นิมนต์ไม่ทัน พระศาสดา
จึงได้ตรัสวรุณกัฏฐชาดกแล้วสรุปด้วยคาถาว่า
“บุคคลยังหนุ่มแน่น สมบูรณ์ด้วยพละก�าลัง
ไม่ขยันหมั่นเพียร ในเวลาที่ควรขยัน แต่กลับ
เกียจคร้านกินๆ แล้วก็นอน มีจติ ประกอบด้วย
มิจฉาวิตก ๓ อย่างมีกามวิตกเป็นต้นอัน
จมลง ย่อมไม่ประสบอริยมรรคที่ควรเห็น
ด้วยปัญญา” ฯ พระปัพภารวาสิติสสะ พระติสสะผู้บ�าเพ็ญสมณธรรมที่เงื้อมเขาแห่งหนึ่ง
ในถ�้านั้นมีเทวดาแม่ลูกอ่อนอยู่ก่อนเกิดความ
ร�าคาญอึดอัด จึงหาเลสไล่ทางอ้อมโดยไปสิง
บุตรชายของอุบาสิกาแล้วสั่งอุบาสิกาให้ขอ
เครื่องยาจากพระเถระมาท�ายารักษา นาง
ไม่รับ จึงผ่อนลงมาให้ขอน�้าล้างเท้ามารด
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นางก็ท�าอย่างนั้น ครั้นพระเถระกลับมาที่ถ�้า
เทวดากล่าวว่า ท่านหมอใหญ่ อย่าเข้ามา
พระเถระปฏิเสธการเป็นหมอ เทวดาจึงเอ่ย
เรื่องน�้าล้างเท้ารดเด็ก ท่านตรวจดูศีลเห็น
ว่าการท�าเช่นนั้นไม่จัดเป็นหมอ เห็นศีลของ
ตนบริสุทธิ์จ�าเดิมแต่บวชมา เกิดปีติยินดี ข่ม
ปีตินั้นแล้วส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ และองค์
สุดท้ายที่ชื่อติสสะในยุคพุทธกาลก็คือ พระ(ปวิเวก) ติสสะ ที่ปลีกวิเวกไม่ยอมพูดจา
กับหมูค่ ณะเพือ่ เร่งท�าความเพียรให้บรรลุพระอรหัตตผลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน
เมือ่ เพือ่ นพระภิกษุไปฟองพระพุทธเจ้า พระองค์
ตรัสเรียกมาถามแล้วก็ตรัสสรรเสริญว่าใครที่
จะบูชาเราควรท�าแบบพระติสสะนี้
หลังสมัยพุทธกาลชื่อนี้ก็เป็นที่นิยมสืบ
เรื่อยกันมาจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกก็มี พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ ที่เป็นหัวหน้าพระอรหันต์ในการน�าการสังคายนาพระไตรปิฎก
ขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ และเป็นคนแต่งคัมภีร์ส�าคัญ
คัมภีร์หนึ่งในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์คือ กถา
วัตถุ เพือ่ แยกธรรมะทีไ่ ม่ตรงหลักของเถรวาท
ออกไป ช�าระสงฆ์ให้บริสุทธิ์จากมิจฉาทิฐิ
ส่วนชื่อพระติสสะที่มีมาในชั้นอรรถกถาก็มีมิ
ใช่น้อย โดยเฉพาะพระติสสะที่ข่มกามฉันทะ
นิวรณ์โดยวิธีต่างๆ กัน จนบรรลุพระอรหันต์
ในที่สุด มีตัวอย่างดังนี้ :
พระมาลกติ ส สะ ผู ้ เ คยเป็ น พรานท� า
ปาณาติบาตไว้มาก วันหนึ่งหลงไปที่วัดป่า
แห่งหนึ่งทั้งๆ ที่หิวน�้ามาก แต่ก็ไม่สามารถ
ดื่มน�้าบรรเทาความกระหายได้เพราะผลของ
กรรม จึงสลดสังเวชออกบวชกับ พระจูฬบิณฑปาติกติสสเถระ วันหนึ่งเกิดกระสัน
อยากสึก พระเถระจึงแสดงฤทธิ์น�าเอาสะเก็ด
ไฟจากอเวจีมาให้ดู พระมาลกติสสะ จึงเลิก
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คิดอยากสึก แต่ตั้งใจหาวัตรปฏิบัติมาข่มกาม
ฉันทะและความง่วง โดยท�าใบไม้ให้ชุ่มน�้าวาง
ไว้บนศีรษะ นั่งเอาเท้าแช่น�้า เพราะกลัววัตร
จะเสื่อม วันหนึ่งท�าวัตรตลอด ๒ ยาม เมื่อ
เริ่มจะหลับ ในเวลาใกล้รุ่ง จึงนั่งวางใบไม้สด
ไว้บนศีรษะ เมื่อสามเณรก�าลังท่องบ่นอรุณวติสูตรอยู่ว่า จงพากเพียร พยายาม บากบั่น
ในพระพุทธศาสนา จงก�าจัดกองทัพของมฤตยู
เหมือนกุญชรก�าจัดเรือนไม้อ้อฉะนั้น ผู้ใดไม่
ประมาทในพระธรรมวินัยนี้อยู่ จักละชาติ
สงสาร ท�าที่สุดทุกข์ได้ จึงเกิดปีติขึ้นว่า ค�านี้
จักเป็นค�าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโปรด
ภิกษุผู้ปรารภความเพียรเช่นกับเรา ดังนี้แล้ว
ท�าฌานให้บังเกิด กระท�าฌานนั้นนั่นแล ให้
เป็นบาทแล้ว ด�ารงอยูใ่ นอนาคามิผล พยายาม
สื บ ๆ ไปก็ บ รรลุ พ ระอรหั ต พร้ อ มด้ ว ยปฏิ สัมภิทา พระติสสภูตเถระ ผู้เข้าไปภายใน
บ้านในเวลาภิกขาจาร ได้แลเห็นวิสภาคารมณ์
(ผู้หญิง) ท่านเกิดความราคะขึ้น ท่านท�าเท้า
ที่ยืนอยู่อย่างนั้น ไม่ให้เคลื่อนไปไหน เทข้าว
ยาคูในบาตรของตนลงในบาตรของภิกษุหนุ่ม
ผู้เป็นอุปัฏฐาก คิดว่า ความวิตกนี้เมื่อเพิ่ม
มากขึ้นจักท�าเราให้จมลงในอบาย ๔ จึงกลับ
จากที่น้ัน ไปยังส�านักของอาจารย์ ไหว้แล้ว
กล่าวว่า พยาธิอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ผมไม่
สามารถจะเยียวยามันได้ ให้พระอาจารย์ให้
อุเทศ และบอกอสุภกรรมฐาน ท�าความเพียร
ข่มกิเลสได้ด้วยอ�านาจคันถะ ไม่นานก็บรรลุ
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พระอรหัตผล พระมหาติสสเถระ ได้สมาบัติ
๘ ตั้ ง แต่ เวลาที่ มี พ รรษา ๘ ท่ า นกล่ า ว
ธรรมะได้ใกล้เคียงอริยมรรค เพราะการเรียน
และการสอบถาม และเพราะกิเลสที่ถูกข่มไว้
ด้ ว ยสมาบั ติ ไ ม่ ฟุ  ง ขึ้ น แม้ ใ นเวลาที่ ท ่ า นมี
พรรษา ๖๐ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนยังเป็นปุถุชน จน
ลูกศิษย์ท่ีเป็นพระอรหันต์ต้องมาช่วยโดยให้
พระเถระเนรมิตรูปหญิง แล้วให้แลดูรูปหญิง
ที่ตนเนรมิตขึ้น พระติสสะเกิดความก�าหนัด
ขึ้นในเวลานั้น จึงรู้ตัวว่ายังเป็นปุถุชน นั่ง
กระโหย่งขอกรรมฐานในส�านักของลูกศิษย์
ลูกศิษย์บอกกรรมฐานอสุภะแก่พระเถระแล้ว
ไม่นานท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทา พระติสสเถระในจิตตลบรรพต
บวชได้ ๘ พรรษาเกิดความอยากสึก พระเถระออกอุบายให้ท�านวกรรม (งานก่อสร้าง)
พร้ อ มไปกั บ การเรี ย นอุ เ ทศ และบริ ก รรม
กรรมฐาน พอเสร็จแล้ว พระเถระกล่าวว่า
ท่านท�างานนี้ได้โดยยาก วันนี้ท่านจงอยู่ในที่
นีเ้ สียวันหนึง่ เถิด พระติสสะเข้าไปยังทีเ่ ร้นนัน้
นั่งสมาธิ ร�าลึกถึงกรรมที่ตนท�า เมื่อคิดว่า
การขวนขวายด้วยกายอันเป็นที่ถูกใจ เรา
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กระท�าแก่พระอุปัชฌาย์แล้ว ปีติเกิดขึ้นใน
ภายใน ท่านข่มปีตินั้นได้แล้ว เจริญวิปัสสนา
ก็บรรลุพระอรหัตอันเป็นผลเลิศ พระติสสะ
เถระเหล่ า นี้ จึ ง เป็ น กั ล ยาณมิ ต รส� า หรั บ ผู ้ ที่
ต้องการก�าจัดกามฉันทะนิวรณ์ โดยท่านได้
เป็นตัวอย่างในเรื่องต่างๆ ตามที่ว่ามา
บทความนี้เราจะมาสันนิษฐานกันว่าที่มา
ของค�าว่าติสสะนี้ จะเป็นมาอย่างไร ขอย�้าว่า
เป็นแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะยังไม่เคย
เห็นต�าราไวยยากรณ์ที่ไหนเขียน ส่วนมากใน
ต�าราก็จะบอกเพียงแค่ว่าเป็นรุฬหีนาม ห้าม
วิเคราะห์ (คือเป็นชื่อเฉยๆ ไม่มีความหมาย)
แต่ความที่ผู้เขียนเป็นคนชอบวิเคราะห์จึงไม่
พอใจที่จะหยุดอยู่แค่นั้น จะขอโอกาสเสนอ
ความเป็นไปได้ของชื่อนี้ ดังนี้ :
ลองจินตนาการกันว่า เราเป็นชาวมคธ
พูดกันด้วยภาษาบาลี เวลาเราเห็นเด็กเกิดใหม่
ค�าถามแรกที่มักจะถามก็คือ
“โก นาเมโส” (เขาชื่ออะไร ?)
ทีนี้พ่อหรือแม่ของเด็กก็จะตอบว่า
“ติสฺส นาม” (เขาชื่อ ติ) ประโยคนี้
ถ้าแปลโดยพยัญชนะก็จะได้วา่ นาม ชือ่ อสฺส
ของเขา ติ คือ ติ ท�าไมให้ชื่อเด็กว่า ติ ? ขอ
สันนิษฐานว่าเมือ่ พ่อแม่ยงั ไม่ทนั ได้คดิ ก็จะตอบ
ไปตามล�าดับของหน่วยครอบครัวที่ประกอบ
กันขึ้นมา คือนับพ่อเป็นคนที่ ๑ นับแม่เป็น
คนที่ ๒ และเด็กเกิดใหม่นี้จึงเป็นคนที่ ๓ จึง
ตอบไปว่า ติ (แปลว่า ๓) ธรรมเนียมโบราณ
มักจะรอให้เด็กรอดชีวิตก่อนสักสัปดาห์หนึ่ง
ค่อยตั้งชื่อ สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะอัตรา
การตายภายในสัปดาห์แรกของเด็กแรกเกิดยัง
สูงอยู่ พ่อแม่จึงมักไม่ได้เตรียมตั้งชื่อลูกไว้
ก่ อ นเหมื อ นในสมั ย ปั จ จุ บั น ที นี้ ใ นประโยค
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เดียวกันว่า “ติสฺส นาม” นี้ ถ้าจะแปลดังนี้
ว่า นาม ชื่อ (ว่า) ติสฺส ติสสะ อย่างนี้ก็ได้
กลายเป็นว่า จริงๆ ตั้งใจจะตั้งว่า ติ แต่
รูปประโยคของบาลี กลายเป็น ติสฺส ก็ได้
ความหมายเหมือนเดิม และดูจะไพเราะกว่า
ด้วย ไม่ห้วนในแง่การออกเสียง จึงใช้เป็นชื่อ
“ติ ส สะ” เรื่ อ ยมาถ้ า สมมุ ติ ฐ านนี้ เ ป็ น จริ ง
คนที่ชื่อติสสะก็น่าจะเป็นลูกชายคนโต อาจ
จะเปรียบได้กบั ทีบ่ า้ นเรามักจะเรียกลูกชายคน
โตว่า “ต้น” ก็ได้ เพราะเกิดเป็นล�าดับแรก
(แต่จะเห็นได้ว่าเขานับเด็กเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวจึงได้เป็นคนที่สาม ไม่ใช่นับเป็น
คนแรกในวิธีคิดแบบบ้านเรา) ทีนี้ถ้าย้อนไปดู
ข้อมูลเบื้องต้นสมมุติฐานนี้ก็พอจะมีทางเป็น
ไปได้ ประวัติของพระติสสะทั้งหลายเท่าที่ค้น
ได้ในพระธรรมบทบ้างจากที่อื่นบ้าง พระอุปติสสะ (พระสารีบุตร) ก็เป็นลูกชายคนโต
สามเณรติสสะที่ได้ชื่อภายหลังว่าปิณฑปาตทายกติสสะ กัมพลทายกติสสะ และ วนวาสีติสสะก็น่าจะเป็นลูกชายคนโต พระติสสะที่
ทุบเท้าตนเองดังเรือ่ งทีจ่ ะเล่าต่อไปก็เป็นลูกชาย
คนโต พระโมคคัลลีบุตรติสสะตามประวัติก็
เป็นลูกชายคนโต ส่วนพระติสสะเถระองค์อนื่ ๆ
ไม่ได้มีประวัติที่บอกไว้ในตอนเด็กที่ชัดเจน
จึงไม่อาจทราบได้แน่ว่าเป็นลูกชายคนโตหรือ
ไม่ มีองค์หนึ่งที่ชื่อติสสะในเถระคาถาที่สละ
ราชสมบัติออกบวช ก็แสดงว่าเป็นราชบุตร
องค์โตเช่นกัน ส่วนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
นั้น ก็เป็นที่รู้กันว่า ต้องเป็นลูกชายคนเดียว
(แม้อาจจะมีน้องชายต่างมารดา) ตามหลัก
ฐานเท่ า ที่ มี พระพุ ท ธเจ้ า ที่ ชื่ อ ติ ส สะมี ๒
พระองค์ (องค์หนึ่งในอดีตกัป องค์หนึ่งใน
อนาคตกัป) ต่างก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก
ที่มาตรัสรู้ในกัปนั้นๆ ทั้งสิ้น
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มัณฑกัป ได้มพี ระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ - ๙๒ กัปทีแ่ ล้ว
๑ พระติสสะพุทธเจ้า
๒ พระปุสสะพุทธเจ้า
สารกัป ได้มพี ระพุทธเจ้า ๑ พระองค์ - ๙๑ กัปทีแ่ ล้ว
๑ พระวิปสั สีพทุ ธเจ้า
มัณฑกัป ได้มพี ระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ - ๓๑ กัปทีแ่ ล้ว
๑ พระสิขพี ทุ ธเจ้า
๒ พระเวสสภูพทุ ธเจ้า
ภัทรกัป มีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ - กัปปัจจุบนั
๑ พระกกุสนั ธะพุทธเจ้า
๒ พระโกนาคมนะพุทธเจ้า
๓ พระกัสสปะพุทธเจ้า
๔ พระโคตมะพุทธเจ้า (องค์ปจั จุบนั )
๕ พระเมตไตยยะพุทธเจ้า
มัณฑกัป จะมีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ - กัปอนาคต
๑ พระรามพุทธเจ้า (พระราม)
๒ พระธรรมราชาพุทธเจ้า (พระเจ้าปเสนทิโกศล)
สารกัป จะมีพระพุทธเจ้า ๑ พระองค์ - กัปอนาคต
๑ พระธรรมสามีพทุ ธเจ้า (พญามาราธิราช)
มัณฑกัป จะมีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ - กัปอนาคต
๑ พระนารทะพุทธเจ้า (อสุรนิ ทราหู)
๒ พระรังสีมนุ พี ทุ ธเจ้า (โสณพราหมณ์)
มัณฑกัป จะมีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ - กัปอนาคต
๑ พระเทวเทพพุทธเจ้า (สุภพราหมณ์)
๒ พระนรสีหะพุทธเจ้า (โตเทยยพราหมณ์)
มัณฑกัป จะมีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ - กัปอนาคต
๑ พระติสสะพุทธเจ้า (ช้างนาฬาคีร)ี
๒ พระสุมงั คละพุทธเจ้า (ช้างปาลิไลยกะ)

ค�าสันนิษฐานเช่นนีจ้ ะเข้าทีหรือไม่อย่างไร
ช่วยฝากไว้พิจารณาด้วย
ก่อนจบบทความนี้ ขอยกเอาเรื่องของ
พระติสสะผู้ทุบเท้ามาเล่าให้ฟังกัน
เรือ่ งนีม้ าจากอรรถกถามหาสติปฏั ฐานสูตร
เล่ากันว่า ในกรุงสาวัตถี บุตรชายคนโตของ
กุฏมพีคนหนึ่ง ชื่อติสสะ ละทรัพย์ ๔๐ โกฏิ
ออกบวชโดดเดี่ยวอยู่ในป่าห่างไกลหมู่บ้าน
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ภริยาของน้องชายท่าน ส่งโจร ๕๐๐ ให้ไป
ฆ่าท่านเสีย เพื่อหวังให้มรดกตกแก่น้องชาย
ซึ่งเป็นสามีของตน พวกโจรไปล้อมท่านไว้
ท่านจึงถามว่า ท่านอุบาสกมาท�าไมกัน พวก
โจรตอบว่า มาฆ่าท่านนะซิ ท่านจึงพูดขอร้อง
ว่า ท่านอุบาสกทัง้ หลาย โปรดยึดเอาตัวอาตมา
ไว้เป็นประกัน ให้ชีวิตอาตมาสักคืนหนึ่งเถิด
พวกโจรกล่าวว่า สมณะ ใครเล่าจักค�้าประกัน
ท่านในฐานะอย่างนี้ได้ พวกเรารับเงินมาแล้ว
ก็ต้องฆ่าท่านละ พระเถระจึงจับหินก้อนใหญ่
ทุบกระดูกขาทั้งสองข้างจนแหลก แล้วกล่าว
ว่าประกันพอไหม เหล่าโจรพวกนั้นรอดู แต่
ก็ยังไม่หลบไป ก่อไฟนอนเสียที่ใกล้จงกรม
พระเถระข่มเวทนาพิจารณาศีล อาศัยศีลทีต่ น
รักษามาอย่างบริสุทธิ์ ก็เกิดปีติและปราโมทย์
ล�าดับต่อจากนั้น ก็เจริญวิปัสสนา ท�าสมณ
ธรรมตลอดคืน ในยามทั้งสาม พออรุณขึ้น ก็
บรรลุพระอรหัต จึงเปล่งอุทานว่า
อุโภ ปาทานิ ภินทิตฺวา
อัฏฏิยามิ หะรายามิ
เอวาหัง จินตะยิตฺวานะ
สัมปัตเต อะรุณุคคัมฺหิ

สัญญะมิสสามิ โว อะหัง
สะราคะมะระณัง อะหัง
ยะถาภูตัง วิปัสสิสัง
อะระหัตตัง อะปาปุณงิ ฯ

ทุบสองเท้าทั้งคู่
อึดอัดมานานนม
เราคิดได้อย่างนั้น
เบิกฟาอรุณล่วง

พวกโจรดูก็ตกลง
แตกกายลงพร้อมรักลวง
เห็นชัดพลันซึ่งกายกลวง
ทุกข์ทั้งปวงก็สิ้นเอย ฯ

เรือ่ งพระติสสะทีเ่ ล่ามานีห้ วังว่าคงเหมาะ
ส�าหรับเริ่มต้นปีใหม่นี้ ชื่อของท่านและบท
เรียนในชีวิตของท่าน ยังคงเป็นแบบอย่าง
และแรงบันดาลใจให้กบั พวกเราจนถึงทุกวันนี้
ขอให้พวกเราตั้งใจท�าปีใหม่ของเราให้ติดนิสัย
ของท่านติสสะไปบ้าง สักนิดก็ยังดี
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ในกระแสข่าว :

หลวงพ่อจรัญ สุปฏิปันโน
แห่งสิงห์บุรี

กองบรรณาธิการ

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

หรือที่รู้จักกันในนาม ‘หลวงพ่อจรัญ’* เจ้า
อาวาสวั ด อั ม พวั น จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ ถึ ง
แก่มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ สิริรวมอายุ ๘๗ ปี นั้น ถือ
เป็ น การสู ญ เสี ย พระดี ที่ น ่ า กราบ ในยุ ค นี้
สมัยนี้ไปอีกรูปหนึ่ง
หลวงพ่ อ จรั ญ เป็ น พระที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี
ลูกศิษย์ลกู หาทีศ่ รัทธาในแนวทางการสอนอยู่
ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจ
คนด้วยการท�ำวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยหลัก
สติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ-ยุบหนอ ตลอด
รวมไปถึงการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดย
ยกเหตุการณ์ที่ประสบขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์
อยู่เสมอ ที่ส�ำคัญคือ หลวงพ่อยังเป็นผู้ที่
ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วย
พุทธชัยมงคลคาถา หรือคาถาพาหุงมหากา
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เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติ ซึ่งส่งผลท�ำให้มีการ
ตีพิมพ์คาถาพาหุงมหากากันอย่างแพร่หลาย
ในช่ ว งหลายต่ อ หลายปี ที่ ผ ่ า นมา จนอาจ
กล่าวได้ว่า ไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จัก
พระคาถาบทนี้เลยก็ว่าได้
ขณะทีว่ ดั อัมพวัน ซึง่ ได้รบั การพัฒนาจาก
หลวงพ่อให้มีความสัปปายะ เหมาะแก่การ
เจริญภาวนาก็เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชน
ที่ พ ร้ อ มใจกั น เดิ น ทางไปศึ ก ษาธรรมะจาก
หลวงพ่อ และปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออย่าง
ไม่ขาดสาย ยิง่ ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ดว้ ยแล้ว
จ�ำนวนยิ่งมากเป็นพิเศษ โดยก่อนที่หลวงพ่อ
จะเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ทุกๆ
วัน ช่วงเวลาประมาณสิบโมงเช้า และบ่าย
สองโมงหลวงพ่อจะออกมาให้พรและพบปะ
กับญาติโยมเป็นกิจวัตร
เรื่องจากหนังสือชีวประวัติ
หลวงพ่อจรัญเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) เมื่อวัน
ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ เวลา ๗.๑๐ น.
ปีมะโรง ณ ต�ำบลม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจ�ำนวน ๑๐ คน ของ
นายแพ และนางเจิม จรรยารักษ์
หนังสือชีวประวัติหลวงพ่อจรัญกล่าวถึง
ชีวติ ช่วงเยาว์วยั เด็กชายจรัญอาศัยอยูก่ บั ยาย
วัย ๘๐ ปี ณ เรือนทรงไทยหลังใหญ่ ติด
ล�ำน�้ำลพบุรี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีวินัย รู้จัก

3/18/16 8:52 AM

28

๘

หน้าทีข่ องตน เช้ามืดของทุกวัน ยายจะลุกขึน้
สวดมนต์ภาวนา เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ส่วน
ด.ช.จรัญ จะลุกขึน้ ก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตร
ช่วยงานยายให้เสร็จสรรพแล้วจึงไปโรงเรียน
วัดพรหมสาคร

ในวัยที่ก�าลังเรียนหนังสือ เด็กชายจรัญ
ไม่เคยสนใจเรียนหนังสือเลย มักชวนเพื่อนๆ
ไปยิงนกตกปลา ถูกย้ายโรงเรียนหลายแห่ง
เพราะทางโรงเรี ย นทนความประพฤติ ข อง
เด็กชายจรัญไม่ไหว ทั้งๆ ที่ยายพร�่าสอนแต่
สิ่งดีๆ ให้เด็กชายจรัญ แต่เขากลับไม่เคย
รับฟังอย่างใส่ใจเลย
ครั้งหนึ่งยายให้เอาข้าวไปถวายพระแทน
เพราะยายไม่คอ่ ยสบาย ระหว่างทางเจอเพือ่ น
นักเรียนทีส่ ร้างวีรกรรมหนีโรงเรียนด้วยกันมา
เพือ่ นบอกว่า ยังไม่ได้กนิ ข้าวเลย เด็กชายจรัญ
ก็นกึ ไปว่าจะเอาไปให้พระท�าไม พระก็มขี องกิน
ตั้งเยอะแยะแล้ว เลยตั้งวงกินกันเองกับเพื่อน
พอกลับถึงบ้าน ยายถามก็บอกว่า ถวายแล้ว
วันต่อมาก็ทา� อีก บังเอิญ อยูม่ าวันหนึง่ สมภาร
ได้แวะมาเยี่ยมยายที่บ้าน ความเลยแตก ถูก
ยายดุด่าและตีด้วยไม้เรียว พร้อมทั้งพูดสั่ง
สอน... “เอ็งท�าแบบนี้ มันเป็นบาป ต้องเป็น
เปรตปากเท่ารูเข็มรู้ไม”

��������� �.�. 59 P.01-48.indd 28

ทุกๆ ปี ปีละ ๒ ครั้ง ยายจะจัดให้มีการ
เทศน์มหาชาติขึ้นที่บ้าน ลูกๆ หลานๆ ก็มา
พร้อมหน้ากัน ยายจะนิมนต์พระมา ๓ รูป
ขึ้นเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ เทศน์โต้ตอบกัน
เรียกว่า เทศน์ปุจฉาวิสัชนา เด็กๆ จะพากัน
วิ่งซุกซน ยายจะจับผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือน
เป็นการบังคับให้ฟังเทศน์ ด.ช.จรัญ เป็น
หนึ่งในจ�านวนเด็กที่ถูกผูกขาล่ามเชือกไว้ด้วย
เมือ่ ตอน ม.๒ เขาได้รบั เงินค่าจ้าง ๑ บาท
จากพวกขี้เหล้า เพื่อน�าเต่า ๗ ตัวไปต้ม
แน่นอน เขารับค�าแล้วก่อไฟต้มน�้าจนเดือด
ก่อนที่จะน�าเต่าใส่ลงหม้อขณะน�้าเดือดพล่าน
เต่าทั้งหมดพากันดิ้นทุรนทุรายจนหม้อแตก
พวกมันตะเกียกตะกายหนีเอาชีวิตรอดเข้าไป
ในกอไผ่ใกล้ๆ ด.ช.จรัญ ตามไปเพื่อจะจับมัน
กลับต้มอีกครั้ง แต่พบภาพที่น่าเวทนายิ่งนัก
เต่าทั้ง ๗ ตัว น�้าตาไหลพราก ใช้ขาสองขา
หน้าของตนปาดน�้าตาเป็นพัลวัน จึงได้ปล่อย
ไป โดยที่ไม่รู้ว่ากรรม ที่ได้สร้างขึ้นมานั้น
จะตามมาถึงในวันข้างหน้า
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อย่างไรก็ตาม จากผลกรรมที่หลวงพ่อ
ได้การกระท�า เมือ่ เข้าสูส่ มณเพศท่านตัง้ ปณิธาน
แน่วแน่ว่าจะสร้างคนขัดเกลาผู้คนโดยใช้วิธี
การให้ ก ารศึ ก ษาอบรมและสอนวิ ป ั ส สนา
กรรมฐาน และน�าผลกรรมเก่ามาสอนในหนังสือ
กฎแห่งกรรมด้วย
หลังจบชั้น ม.๔ หลวงพ่อได้ศึกษาวิชา
ต่างๆ หลากหลายแขนง ทั้งวิชาช่างกลจาก
อาจารย์เลื่อน พงษ์โสภณ และวิชาดนตรีจาก
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ นอกจากนี้ยังเคยเข้า
เรียนโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ แต่เรียนได้สาม
เดือนก็ลาออก เพราะเกิดเหตุวิวาทกับรุ่นพี่
หลังจากนัน้ หลวงพ่อจรัญจึงเดินทางกลับ
มายังบ้านเกิดทีส่ งิ ห์บรุ ี และน�าวิชาดนตรีทไี่ ด้
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ร�า่ เรียนมาประกอบอาชีพอยูท่ อี่ า� เภอพรหมบุรี
โดยออกงานดนตรีกบั คณะจรรยารักษ์ซงึ่ มีอยู่
เดิมจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่ว
นอกจากฝีมือทางดนตรีแล้ว หลวงพ่อ
จรัญยังมีฝมี อื ทางการเขียนหนังสือ โดยสามารถ
ประพันธ์เรื่องนางอรพิมกับท้าวปาจิตต์ จนมี
คณะลิเกขอลอกบทเพื่อน�าไปแสดงเป็นลิเก
หลายคณะ
หากสนใจจะติดตามประวัติและผลงาน
ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระราชสุทธิญาณ
มงคล วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
สามารถเปิดดูได้ที่ www.dhammajak.net,
www.jarun.org
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กองบรรณาธิการ

หนังสือสมบัติผู้ดี เขียนโดยเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
เป็นหนังสือที่งดงามด้วยประการทั้งปวง เป็น
สมบัติล�้าค�่าของชาติไทย เพราะได้รวมรวม
วั ฒ นธรรมอั น ลุ ่ ม ลึ ก และสวยงามเป็ น แบบ
อย่างไว้ทกุ แง่มมุ เหมาะทีจ่ ะเป็นคูม่ อื ไว้ศกึ ษา
และใช้อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้มีความสุภาพ
เรี ย บร้ อ ย และมี คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานในการ
ด�ารงชีวิต
เนือ่ งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้รับยกย่องให้เป็น
บุคคลดีเด่นทางด้านการศึกษา ร่วมกับ ศ.ดร.
ปวย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วารสารโพธิยาลัย จึงมีความ
ยิ น ดี ที่ จ ะน� า เสนอเรื่ อ งราวและผลงานของ
ท่าน ณ โอกาสนี้
มหาอ�ามาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี นามเดิม หม่อมราชวงศ์เปีย
มาลากุ ล (๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๙) อดีตเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
โอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ และหม่อม
เปียม หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล ศึกษาชั้น
ต้นที่โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ มีเลข
ประจ�าตัวหมายเลข ๒ มีผลการเรียนดีเลิศ
ซึ่งสอบได้ประโยคที่ ๒ ในจุลศักราช ๑๒๔๘
หรือ พ.ศ. ๒๔๒๙ หม่อมราชวงศ์เปีย มาลา
กุล เข้ารับราชการในกรมศึกษาธิการ ได้รับ
พระราชทานโปรดเกล้าฯ เป็น หลวงไพศาล
ศิลปศาสตร์ จากนั้นย้ายมารับราชการอยู่ที่
กระทรวงมหาดไทย เป็นพระมนตรีพจนกิจ
ท่านได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจาก
ประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล เกิดเมื่อ ให้เป็นผูอ้ ภิบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐ ในรัชสมัย เจ้าอยู่หัว ขณะด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ
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พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ชีวิตครอบครัว
เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี สมรส
ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูตพิเศษไทย กับท่านผู้หญิงเสงี่ยม พระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ประจ�าอังกฤษและยุโรป ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๐- (วสันตสิงห์) มีบุตร-ธิดา ๘ คน คือ
๒๔๔๒ จากการที่ท่านได้เห็นการศึกษาของ
• หม่อมหลวงปก มาลากุล
นักเรียนไทยในต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี
• หม่อมหลวงปอง มาลากุล สมรสกับ
ท่านได้กราบทูลเสนอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับปรุงระบบการ หม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติ เทวกุล
• หม่อมหลวงเปนศรี มาลากุล
ศึกษาของไทย ร่างเป็น “โครงแผนการศึกษา
ในกรุงสยาม” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.
• หม่อมหลวงเปนศักดิ์ มาลากุล
๒๔๔๑ และโครงการสร้างสถานศึกษาใน
• หม่อมหลวงปอง มาลากุล
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
• หม่อมหลวงปิน มาลากุล ผู้ก่อตั้ง
พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านได้รับพระราชทานโปรด
เกล้ า ฯ เป็ น พระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์ ด� า รง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมรส
ต�าแหน่ง ปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ
(ปัจจุบันคือ กระทรวงศึกษาธิการ) และได้ กับท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา
เลื่อนเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัย
• หม่อมหลวงเปียมสิน มาลากุล
รัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน
• หม่อมหลวงปานตา มาลากุล สมรส
พ.ศ. ๒๔๕๖
กับนายเมืองเริง วสันตสิงห์ สมรสกับคุณเจียร
พระยาวิสทุ ธสุรยิ ศักดิ์ ได้รบั สถาปนาเป็น
เจ้าพระยา มีสมญาตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ศรีวิสุทธ
สุรยิ ศักดิ์ อรรคพุทธศาสนวโรประการ ศิลปศาสตร์
พิศาลศึกษานุกิจ บัณฑิตยการานุรักษ์ สามัค
ยาจารย์วิบุลย์ มาลากุลบริพัตร์ บรมขัติยราช
สวามิภักดิ์ เสมาธรรมจักรมุรธาธร ศุภกิจจา
นุสรอาชวาธยาไศรย พุทธาทิไตรรัตนธาดา
อภัยพิริยบรากรมพาหุ

ลักษณะบุตร มีธิดาคือ

• หม่อมหลวงนกน้อย มาลากุล สมรส
กับคุณเลื่อน ศิวานนท์ มีบุตรคือ
• หม่อมหลวงประวัติ มาลากุล
ผลงานด้านการศึกษา

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี จัดท�า
หลักสูตรโรงเรียนเบญจมบพิตร (โรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบัน) ตามพระเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ถึง ราชด� า ริ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
แก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงก�าหนดหลักสูตร
๒๔๕๙
แนวการสอนของโรงเรียนนี้ด้วยพระองค์เอง
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เพลงสรรเสริญพระบารมี

๘
ท่านได้รับการยกย่องว่า สามารถใส่เนื้อ
ร้องภาษาไทยเข้าไปให้สอดคล้องกับท�านอง
เดิมได้อย่างเหมาะเจาะ สามารถร้องเนื้อ
ภาษาไทยไปพร้อมๆ กับเนื้อภาษาเดิมของ
เพลงได้อย่างไม่ขดั เขิน เนือ้ เพลงมีความหมาย
ลึกซึ้ง ให้ความรู้สึกถึงความสามัคคีเป็นอันดี
ต่อหมู่คณะ

แต่เดิม การร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” มีการแยกเนื้อร้องที่ใช้ส�าหรับทหาร
เรือหรือพลเรือนร้อง นอกจากนี้ยังมีการแบ่ง
แยกเนื้อร้องบางวรรคบางตอน ส�าหรับชาย
และหญิงร้องต่างกัน ท�าให้เกิดความลักลั่น
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ พระยา- สมบัติผู้ดี
วิสุทธสุริยศักดิ์ได้ออกค�าสั่ง ก�าหนดให้เพลง
พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ได้แต่งหนังสือไว้
สรรเสริญพระบารมีมเี พียงเนือ้ ร้องเดียว เหมือน
หลายเล่ม เล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ สมบัติผู้ดี
กันหมด
ซึ่งกล่าวถึงหลักปฏิบัติ ๑๐ ประการของผู้ที่
มีกาย วาจา ใจ อันสุจริต ท่านได้เรียบเรียง
เพลงสามัคคีชุมนุม
ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕
พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ เป็นผู้ประพันธ์
ค�าร้องภาษาไทยของเพลง “สามัคคีชุมนุม” เครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดยใช้ท�านองเพลง ออลด์แลงไซน์ (Auld
• พ.ศ. ๒๔๕๑ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
Lang Syne)
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ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ´Õ
ประพÑนธ์โ´ย

àจŒาพระยาพระàÊ´çจÊØàรน·ราธÔº´Õ

(ม.ร.Ç. àป‚ย มาลากØล พ.È. òôñð-òôõù)

วิธีการแยบคายในการอบรมเด็กให้เป็น
สุภาพชนมาแต่เยาว์วัย กับความหมายและ
วิธีการที่ชัดเจนของค�าว่า ผู้ดี หรือพลเมืองดี
ของประเทศ โดยกฎ ๑๐ ข้อ
ท่านกล่าวว่า ผู้ดี หมายถึง ผู้ที่มีกิริยาดี
จะเกิดในวงศ์สกุลใด ยากดีมจี นไม่สา� คัญ เพราะ
ผูด้ ชี นิดนีย้ อ่ มเป็นบุคคลทีส่ งั คมทุกชัน้ ทุกชาติ
ทุกประเทศ ทุกระบอบการปกครองต้องการ
อยู่ทุกยุคทุกสมัย
จุดเด่นของสมบัติผู้ดี คือ การใช้ภาษาที่
เตือนตน หรือภาษาของจิตส�านึก การบ่มเพาะ
นิสัย การท่องจ�าเพื่อให้เห็นภาพประกอบ มี
ความกระชับในเนื้อหา และความละเอียด
ในการเลื อ กสรรถ้ อ ยค� า ที่ เ หมาะสม รื่ น หู
จึ ง เป็ น การสอนตนเองอย่ า งคนฉลาดและ
อารมณ์ดี
สมบัติผู้ดีครอบคลุมกิจกรรมพื้นๆ อัน
สะท้อนนิสยั ทีค่ นส่วนมากมักเผลอเลอ ยกเว้น
ผู ้ ที่ มี ส มบั ติ ผู ้ ดี หรื อ ผู ้ ที่ ฝ  ก ฝนตนมาแล้ ว
อย่างดี เท่านั้น
ผู้จัดท�าได้คัดลอกฉบับที่พิมพ์ครั้งที่ ๑๓
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ทีห่ อสมุดแห่งชาติ
อันใกล้เคียงกับเวลาที่คุณปู่ให้ลูกๆ ท่องจ�า
จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ มา
ณ ที่นี้
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ภาคที่หนึ่ง
ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย
กายจริยา คือ
๑. ย่อมไม่ใช้กิริยาอันข้ามกรายบุคคล
๒. ไม่อาจเอื้อมในที่ต�่าสูง
๓. ย่อมไม่ลว่ งเกินถูกต้องผูอ้ นื่ ซึง่ ไม่ใช่ “หยอก
กันฐานเพื่อน”
๔. ย่อมไม่เสียดสีกระทบกระทั่งกายบุคคล
๕. ย่อมไม่ลุกนั่งเดินเหินพรวดพราดโดนผู้คน
หรือสิ่งของแตกเสีย
๖. ย่อมไม่สง่ ของให้ผอู้ นื่ ด้วยกิรยิ าอันเสือกไส
ผลักโยน
๗. ย่อมไม่ผ่านหน้าหรือบังตาผู้อื่น เมื่อเขาดู
สิ่งใดอยู่ เว้นแต่เป็นที่เฉพาะไป
๘. ย่อมไม่เอิกอึงเมื่อเวลาผู้อื่นท�ากิจ
๙. ย่อมไม่อื้ออึงในเวลาประชุมสดับตรับฟัง
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๑๐. ย่อมไม่แสดงกิรยิ าตึงตัง หรือพูดจาอึกทึก ๑๐. ย่อมไม่ล่วงล�้าข้ามหยิบของบริโภคผ่าน
หน้าผู้อื่นซึ่งควรขอโทษและขอให้เขาส่งได้
ในบ้านแขก
๑๑. ย่อมไม่ละลาบละล้วงเอาของของผูอ้ นื่ มา
วจีจริยา คือ
ใช้ในการบริโภค เช่น ถ้วยน�้าและผ้าเช็ดมือ
๑. ย่อมไม่สอดสวนวาจาหรือแย่งชิงพูด
เป็นต้น
๒. ย่อมไม่พูดด้วยเสียงอันดังเหลือเกิน
๑๒. ย่อมไม่เอาเครื่องใช้ของตน เช่น ช้อน
๓. ย่อมไม่ใช้เสียงตวาดหรือพูดจากระโชก ซ่อม ไปล้วงตักสิ่งบริโภคซึ่งเป็นของกลาง
กระชาก
๑๓. ย่อมระวังไม่พูดจาตรงหน้าผู้อื่น ให้ใกล้
๔. ย่อมไม่ใช้วาจาหักหาญดึงดัน
ชิดเหลือเกิน
๕. ย่อมไม่ใช้ถ้อยค�าอันหยาบคาย
วจีจริยา คือ
มโนจริยา คือ
๑. ย่อมไม่กล่าวถึงสิ่งโสโครกพึงรังเกียจใน
๑. ย่อมไม่ปล่อยใจให้ฟุงซ่านก�าเริบหยิ่งยโส ท่ามกลางประชุมชน
๒. ย่อมไม่บันดาลโทสะให้เสียกิริยา
๒. ย่อมไม่กล่าวถึงสิง่ ทีค่ วรปิดบังในท่ามกลาง
ประชุมชน
ภาคที่สอง
มโนจริยา คือ
ผู้ดีย่อมไม่ท�าอุจาดลามก
๑. ย่อมพึงใจที่จะรักษาความสะอาด
กายจริยา คือ
ภาคที่สาม
๑. ย่อมใช้เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งตัวอันสะอาด และ
ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ
แต่งโดยเรียบร้อยเสมอ
๒. ย่อมไม่แต่งตัวในที่แจ้ง
กายจริยา คือ
๓. ย่อมไม่จิ้ม ควัก ล้วง แคะ แกะ เกา
๑. ย่อมนัง่ ด้วยกิริยาอันสุภาพ เฉพาะหน้าผู้มี
ร่างกายในที่ประชุมชน
๔. ย่อมไม่กระท�าการที่ควรจะท�าในที่ลับ ใน บรรดาศักดิ์
๒. ย่อมไม่ขึ้นหน้าผ่านผู้ใหญ่
ที่แจ้ง
๕. ย่อมไม่หาวเรอให้ปรากฏในที่ประชุมชน ๓. ย่อมไม่หันหลังให้ผู้ใหญ่
๖. ย่อมไม่จามด้วยเสียงอันดัง และโดยไม่ปอ ง ๔. ย่อมแหวกที่ หรือให้ที่น่ังอันสมควรแก่
ผู้ใหญ่ หรือผู้หญิง
ก�าบัง
๗. ย่อมไม่บ้วนขากด้วยเสียงอันดัง หรือให้ ๕. ย่อมไม่ทัดหรือ คาบบุหรี่ คาบกล้องและ
สูบให้ควันไปรมผู้อื่น
เปรอะเปอนให้เป็นที่รังเกียจ
๘. ย่อมไม่บริโภคลุกลน เลอะเทอะ มูมมาม ๖. ย่อมเปิดหมวกเมื่อเข้าชายคาบ้านผู้อื่น
๙. ย่อมไม่ถูกต้องหรือหยิบยื่นสิ่งที่ผู้อื่นจะ ๗. ย่อมเปิดหมวกในทีเ่ คารพ เช่นโบสถ์ วิหาร
ไม่ว่าแห่งศาสนาใด
บริโภคด้วยมือตน
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๑. ย่อมไม่พูดจา ล้อเลียน หลอกลวงผู้ใหญ่
๒. ย่อมไม่กล่าวร้ายถึงญาติมิตรที่นับถือ ของ
ผู้ฟังแก่ผู้ฟัง
๓. ย่อมไม่กล่าววาจาอันติเตียนสิ่งที่เคารพ
หรือที่เคารพของผู้อื่นแก่ตัวเขา
๔. เมื่อจะขอท�าล่วงเกินแก่ผู้ใดย่อมต้องขอ
อนุญาตก่อน
๕. เมื่อตนท�าพลั้งพลาดสิ่งใดแก่บุคคลผู้ใด
ควรออกวาจาขอโทษเสมอ
๖. เมื่อผู้ใดแสดงคุณต่อตนอย่างไร ควรออก
วาจาขอบคุณเขาเสมอ

๔. ย่อมไม่ท�ากิริยาเศร้าโศกเหี่ยวแห้ง ในที่
ประชุมรื่นเริง
๕. เมื่อไปสู่ที่ประชุมการรื่นเริง ย่อมช่วยสนุก
ชื่นบานให้สมเรื่อง
๖. เมื่อเป็นเพื่อนเที่ยว ย่อมต้องกลมเกลียว
และร่วมล�าบากร่วมสนุก
๗. เมื่อตนเป็นเจ้าของบ้าน ย่อมต้องต้อนรับ
แขกและเชื้อเชิญแขก ไม่เพิกเฉย
๘. ย่อมไม่ท�ากิริยาปันปงต่อแขก
๙. ย่อมไม่ท�าแขกคอยนานเมื่อเขามาหา
๑๐. ย่อมไม่จอ้ งดูนาฬิกาในขณะทีแ่ ขกยังนัง่ อยู่
๑๑. ย่ อ มไม่ ใช้ กิ ริ ย าอั น บุ ้ ย ใบ้ ห รื อ กระซิ บ
กระซาบกับผู้ใด ในเวลาเมื่อตนอยู่ เฉพาะ
หน้าผู้หนึ่ง
๑๒. ย่อมไม่ใช้กิริยาอันโกธรเคืองหรือดุดัน
ผู้คนบ่าวไพร่ต่อหน้าแขก
๑๓. ย่อมไม่จ้องบุคคลโดยเพ่งพิศเหลือเกิน
๑๔. ย่อมต้องรับส่งแขกเมือ่ ไปมา ในระยะอัน
สมควร

มโนจริยา คือ

วจีจริยา คือ

๘. ผู้น้อยย่อมเคารพผู้ใหญ่ก่อน
๙. ผู้ชายย่อมเคารพผู้หญิงก่อน
๑๐. ผู้ลาย่อมเป็นผู้เคารพก่อน
๑๑. ผู้เห็นก่อนโดยมากย่อมเคารพก่อน
๑๒. แม้ผู้ใดเคารพตนก่อน ย่อมต้องตอบเขา
ทุกคน ไม่เฉยเสีย.
วจีจริยา คือ

๑. ย่อมเคารพย�าเกรง บิดา มารดาและอาจารย์ ๑. ย่อมไม่เทีย่ วติเตียนสิง่ ของทีเ่ ขาตัง้ ไว้ในบ้าน
๒. ย่อมนับถือนอบน้อมต่อผู้ใหญ่
ที่ตนไปสู่
๓. ย่อมมีความอ่อนหวานแก่ผู้น้อย
๒. ย่อมไม่กล่าวสรรเสริญรูปกายบุคคลแก่ตัว
เขาเอง
ภาคที่สี่
๓. ย่อมไม่พูดให้เพื่อน เก้อ กระดาก
ผู้ดีย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
๔. ย่อมไม่พูดเปรียบเปรยเคาะแคะสตรีกลาง
ที่ประชุม
กายจริยา คือ
๕. ย่อมไม่ค่อนแคะ ติ รูปกายบุคคล
๑. ย่อมไม่ฝา่ ฝนเวลานิยม คือไม่ไปใช้กริ ยิ ายืน ๖. ย่อมไม่ทกั ถึงการร้ายโดยพลุง่ โพล่งให้ตกใจ
เมื่อเขานั่งกับพื้น และไม่ไปใช้กิริยานั่งกับพื้น ๗. ย่อมไม่ทกั ถึงสิง่ อันน่าอาย น่ากระดากโดย
เมื่อเขายืนเดินกัน
เปิดเผย
๒. ย่อมไม่ไปนัง่ นานเกินสมควรในบ้านของผูอ้ นื่ ๘. ย่อมไม่เอาสิ่งที่น่าจะอาย จะกระดาก มา
๓. ย่อมไม่ท�ากิริยารื่นเริงเมื่อเขามีทุกข์
เล่าให้แขกฟัง
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๙. ย่อมไม่เอาเรื่องที่พึ่งซ่อนเร้นมากล่าวให้ ๓. ย่อมไม่ละเลยที่จะตอบจดหมาย
อับอายหรือเจ็บใจ
๔. ย่อมไม่ท�าการแต่ต่อหน้า
๑๐. ย่อมไม่กล่าวถึง การอัปปมงคลในเวลา
วจีจริยา คือ
มงคล
๑. พูดสิ่งใดย่อมให้เป็นที่เชื่อถือได้
มโนจริยา คือ
๒. ย่อมไม่รบั วาจาคล่องๆ โดยมิได้เห็นว่าการ
๑. ย่อมรู้จักเกรงใจคน
จะเป็นได้หรือไม่
ภาคที่ห้า
ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสง่า

มโนจริยา คือ

๑. ย่อมเป็นผู้รักษาความสัตย์ในเวลา
๒. ย่อมไม่เป็นผู้เกียจคร้าน
กายจริยา คือ
๓. ย่อมไม่เข้าใจว่า ผู้ดีท�าอะไรด้วยตนไม่ได้
๑. ย่อมมีกิริยาอันผึ่งผาย องอาจ
๒. จะยืนจะนั่งต้องอยู่ในล�าดับอันสมควร ไม่ ๔. ย่อมไม่เพลิดเพลิน จนละเลยการให้เสีย
๕. ย่อมเป็นผู้รักษาความเป็นระเบียบ
เป็นผู้แอบหลังคน หรือหลีกเข้ามุม
๓. ย่อมไม่เป็นผูส้ ะทก สะท้าน งกเงิน่ หยุดๆ ๖. ย่อมเป็นผูอ้ ยูใ่ นบังคับบัญชาเมือ่ อยูใ่ นหน้าที่
๗. ย่อมมีมานะในการสร้างงานไม่ย่อท้อต่อ
ยั้งๆ
ความยากล�าบาก
วจีจริยา คือ
๘. ย่อมเป็นผู้ท�าอะไร ท�าจริง
๑. ย่อมพูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยค�า ไม่อุบอิบ ๙. ย่อมไม่เป็นผู้ดึงดัน ในทางที่ผิด
๑๐. ย่อมปรารถนาความดีตอ่ การงานทีก่ ระท�า
อ้อมแอ้ม
อยู่เสมอ
มโนจริยา คือ
ภาคที่เจ็ด
๑. ย่อมมีความรู้จักงาม รู้จักดี
ผู้ดีย่อมเป็นผู้ใจดี
๒. ย่อมมีอชั ฌาสัยอันกว้างขวาง เข้าไหนเข้าได้
๓. ย่อมมีอัชฌาสัยเป็นนักเลง ใครจะพูดจะ กายจริยา คือ
เล่นอันใด ก็เข้าใจและต่อติด
๔. ย่อมมีความเข้าใจ ว่องไวไหวพริบรู้เท่าถึง ๑. เมือ่ เห็นใครท�าผิดพลาดอันน่าเก้อเขิน ย่อม
ช่วยกลบเกลื่อน หรือท�าเป็นไม่เห็น
การณ์
๕. ย่อมมีใจ อันองอาจกล้าหาญ
๒. เมื่อเห็นสิ่งของใครตก หรือจะเสื่อมเสีย
ย่อมต้องหยิบยื่นให้ หรือบอกกล่าวให้รู้ตัว
ภาคที่หก
๓. เมื่อเห็นเหตุร้าย หรืออันตรายจะมีแก่ผู้ใด
ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี
ย่อมต้องรีบช่วย
กายจริยา คือ

วจีจริยา คือ

๑. ย่อมท�าการอยู่ในระเบียบแบบแผน
๒. ย่อมไม่ถ่วงเวลาให้ผู้อื่นคอย

๑. ย่อมไม่เยาะเย้ยถากถางผู้กระท�าผิดพลาด
๒. ย่อมไม่ใช้วาจาอันข่มขี่
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วจีจริยา คือ

๑. ย่อมไม่มใี จอันโหดเหีย้ มเกรีย้ วกราดแก่ผนู้ อ้ ย
๒. ย่อมเอาใจโอบอ้อมอารีแก่ผู้อื่น
๓. ย่อมเอาใจช่วยคนเคราะห์ร้าย
๔. ย่อมไม่เป็นผู้ซ�้าเติม คนเสียที
๕. ย่อมไม่เป็นผู้อาฆาตจองเวร

๑. ย่อมไม่ขอแยกผูห้ นึง่ มาจากผูใ้ ด เพือ่ จะพา
ไปพูดจาความลับกัน
๒. ย่อมไม่สนทนาแต่เรื่องตนถ่ายเดียวจนคน
อื่นไม่มีช่องจะสนทนาเรื่องอื่นได้
๓. ย่อมไม่นา� ธุระของตนเข้ากล่าวแทรกในเวลา
ธุระอื่นของเขาชุลมุน
ภาคที่แปด
๔. ย่อมไม่กล่าววาจาติเตียนของทีเ่ ขาหยิบยก
ผู้ดีย่อมไม่เห็นแก่ตัวถ่ายเดียว
ให้ ว่าไม่ดี หรือไม่พอ
๕. ย่อมไม่ไต่ถามราคาของที่เขาได้หยิบยกให้
กายจริยา คือ
แก่ตน
๑. ย่อมไม่พักหาความสบายก่อนผู้ใหญ่หรือ ๖. ย่อมไม่แสดงราคาของที่จะหยิบยกให้แก่
ผู้หญิง
ผู้ใดให้ปรากฏ
๒. ย่อมไม่กระเสือกกระสนแย่งชิงที่นั่งหรือที่ ๗. ย่อมไม่ใช้วาจาอันโอ้อวดตน และลบหลูผ่ อู้ นื่
ดูอันใด
มโนจริยา คือ
๓. ย่อมไม่เทีย่ วแย่งผูห้ นึง่ มาจากผูห้ นึง่ เมือ่ เขา
๑. ย่อมไม่มีใจมักได้เที่ยวขอของเขาร�่าไป
สนทนากัน
๔. เป็นผู้ใหญ่ จะไปมา ลุกนั่ง ย่อมไว้ช่องให้ ๒. ย่อมไม่ตั้งใจปรารถนาของรักเพื่อน
ผู้น้อยมีโอกาสบ้าง
๓. ย่อมไม่พึงใจการหยิบยืมข้าวของทองเงิน
๕. ในการเลีย้ งดูยอ่ มแผ่เชือ้ เชิญแก่คนข้างเคียง ซึ่งกันและกัน
ก่อนตน
๔. ย่อมไม่หวังแต่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่น
๖. ในที่บริโภคย่อมหยิบ ยก ยื่น ส่ง สิ่งของ ๕. ย่อมไม่เป็นผู้เกี่ยงงอนทอดเทการงานของ
แก่ผู้อื่นต่อๆ ไป ไม่มุ่งแต่กระท�ากิจส่วนตน ตนให้ผู้อื่น
๗. ย่อมไม่รวบสาม ตะกลามสี่ กวาดฉวยเอา ๖. ย่อมรู้คุณผู้อื่นที่ได้ท�าแล้วแก่ตน
ของทีเ่ ขาตัง้ ไว้เป็นกลางจนเกินส่วนทีต่ นจะได้ ๗. ย่อมไม่มีใจริษยา
๘. ย่อมไม่แสดงความไม่เพียงพอ ในสิ่งที่เขา
ภาคที่เก้า
หยิบยกให้
ผู้ดีย่อมรักษาสุจริตซื่อตรง
๙. ย่อมไม่นงิ่ นอนใจให้เขาออกทรัพย์แทนส่วน
ของตนเสมอ เช่น ในการเลี้ยงดู หรือค่าใช้
กายจริยา คือ
จ่ายในการเดินทางเป็นต้น
๑๐. ย่ อ มไม่ ลื ม ที่ จ ะส่ ง ของ ซึ่ ง คนอื่ น ได้ ๑. ย่อมไม่ละลาบละล้วงเข้าห้องเรือนแขกก่อน
สงเคราะห์ให้ตนยืม
เจ้าของบ้านเขาเชิญ
๑๑. การให้สงิ่ ของหรือเลีย้ งดูซงึ่ เขาได้กระท�า ๒. ย่อมไม่แลลอดสอดส่ายโดยเพ่งเล็งเข้าไป
แก่ตน ย่อมต้องตอบแทนเขา
ตามห้องเรือนแขก
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๓. ย่อมไม่เที่ยวฉวยโน่นหยิบนี่ของผู้อื่นดูจน
เหลือเกินราวจะค้นหาสิ่งใด
๔. ย่อมไม่เทีย่ วขอหรือหยิบฉวยดูจดหมายของ
ผู้อื่นที่เจ้าของไม่มีประสงค์จะให้ดู
๕. ย่อมไม่เที่ยวขอหรือหยิบฉวยสมุดพกหรือ
สมุดจดรายงานบัญชีของผู้อื่นซึ่งตนไม่มีธุระ
เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่
๖. ย่อมไม่เที่ยวนั่งโตะเขียนหนังสือของผู้อื่น
๗. ย่อมไม่เที่ยวเปิดดูหนังสือตามโตะเขียน
หนังสือของผู้อื่น
๘. ย่อมไม่แทรกเข้าหมูผ่ อู้ นื่ ซึง่ เขาไม่ได้เชือ้ เชิญ
๙. ย่อมไม่ลอบแอบฟังคนพูด
๑๐. ย่อมไม่ลอบแอบดูการลับ
๑๑ ถ้าเห็นเขาจะพูดความลับกันย่อมต้อง
หลบตาหรือลี้ตัว
๑๒. ถ้าจะเข้าห้องเรือนผูใ้ ดย่อมต้องเคาะประตู
ก่อนหรือกล่าววาจาให้เขารู้ตัวก่อน

๒. ย่อมเป็นผู้รักษาความไว้วางใจของผู้อื่น
๓. ย่อมไม่แสวงประโยชน์ในทางที่ผิดธรรม
๔. ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรง
ภาคที่สิบ
ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว
กายจริยา คือ

๑. ย่อมไม่เป็นพาลเที่ยวเกะกะระรั้ว และ
กระท�าร้ายคน
๒. ย่อมไม่ขม่ เหงผูอ้ อ่ นกว่า เช่นเด็กหรือผูห้ ญิง
๓. ย่อมไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนเจ็บอาย เพื่อ
ความสนุกยินดีของตน
๔. ย่อมไม่หาผลประโยชน์ด้วยอาการที่ท�าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน
๕. ย่อมไม่เสพสุราจนถึงเมาและติด
๖. ย่อมไม่มั่วสุมกับสิ่งเลวทราม เช่นกัญชา
วจีจริยา คือ
ยาฝิน
๑. ย่อมไม่ซอกแซกไต่ถามธุระส่วนตัวหรือการ ๗. ย่อมไม่หมกมุน่ กับการพนัน เพือ่ จะปรารถนา
ในบ้านของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแก่ตน
ทรัพย์
๒. ย่อมไม่เที่ยวถามเขาว่า นั่นเขียนหนังสือ ๘. ย่อมไม่ถือเอาเป็นของตน ในสิ่งที่เจ้าของ
อะไร
ไม่ได้อนุญาตให้
๓. ย่อมไม่เทีย่ วถามถึงผลประโยชน์ทเี่ ขาหาได้ ๙. ย่อมไม่พึงใจในหญิงที่มีเจ้าของหวงแหน
เมื่อตนไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
๔. ย่อมไม่เอาการในบ้านของผูใ้ ด มาแสดงใน วจีจริยา คือ
ที่แจ้ง
๑. ย่อมไม่เป็นคนพาลพอใจทะเลาะวิวาท
๕. ย่อมไม่เก็บเอาความลับของผูห้ นึง่ มาพูดแก่
๒. ย่อมไม่พอใจยินดีว่าร้ายกันและกัน
ผู้อื่น
๖. ย่อมไม่กล่าวถึงความชั่วร้าย อันเป็นความ ๓. ย่อมไม่พอใจพูดจาส่อเสียดยุยง
๔. ย่อมไม่เป็นผู้สอพลอ ประจบประแจง
ลับเฉพาะบุคคลในที่แจ้ง
๗. ย่อมไม่พูดสับปลับกลับกลอกตลบตะแลง ๕. ย่อมไม่แช่งชักให้ร้ายผู้ใด
๘. ย่อมไม่ใช้ค�าสบถติดปาก
มโนจริยา คือ
๙. ย่อมไม่ใช้ถ้อยค�ามุสา
๑. ย่อมไม่ปองร้ายผู้อื่น
มโนจริยา คือ
๒. ย่อมไม่คิดท�าร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตน
๑. ย่อมไม่เป็นคนต่อหน้าอย่างหนึ่ง ลับหลัง ๓. ย่อมมีความเหนี่ยวรั้งใจตนเอง
๔. ย่อมเป็นผู้มีความละอายต่อบาป
อีกอย่างหนึ่ง
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กวีนิพนธ มกราคม
กระแสขันธ ปปญจา

à¡ิ´
พากันเกิดมา เพื่อมากันเกิด
เกิดรูปกาย ทุกราย ต้องตายแน่
สิ่งใดแต่ อยู่คง ให้สงสัย
เมื่อเกิดรัก เกิดชัง เกิดเป็นไป
เกิดกันใหญ่ สุขโศก เกิดโลกตน
เมื่อเกิดรู้ ก็เกิดหน่าย คลายก�าหนัด
ทุกขสัจ เกิดดับ ไม่สับสน
จึงไม่เสีย ชาติก�าเนิด เกิดเป็นคน
มากันเกิด กันเถิดจน พ้นเกิดไกล
ความเจ็บไร้ ยังให้เบา บรรเทาบ้าง
แต่แก่ร้าง ชราแท้ แก้ไม่ไหว
เพราะมีเกิด จึงแก่กาย มลายไป
จงฝกใจ อย่าเพลินเพลิด ในเกิดเลย ฯ

á¡‹
ชรานุสติ
วัย ง แง้ม (ฝาโลง)
หงึกๆ เงื่องๆ เงอะงะ งุ่มง่าม
หงอนหงอก แง่งาม งวดงด หดหาย
งอดแงด งอแง งงงวย งมงาย
โงเง งอนง่าย หงิมๆ งึมเงา
หงุดหงิด งุ่นง่าน งกเงิ่น งึมง�า
หง�าเหงือก โง่งั่ง โงกเงก หงอยเหงา
งุดๆ เงยๆ โธ่เอย ตัวเรา
งุ้มงอม หง่อมเฒ่า งกๆ งันๆ
หงิกๆ หงอๆ งอก่อ งอขิง
หงอดๆ หงิงๆ เง็งๆ ไหงงั่น
ง่อนแง่น โงนเงน เงียบหงอย คอยวัน
เงี่ยฝาโลงลั่น งาบๆ หงายเอย ฯ
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à¨çº
จ จานผ่านวัย
จูจี๋ ใจจู่จ้อง
จับจอง
เจ็บๆ เจียนจ�าจร
จากเจ้า
จ่ายๆ จนเจ็บจอง
จับเจ่า
แจกๆ จวนจวบเจา จึ่งแจ้ง จบแจว

(วัยเจง)
(วัยโจ)
(วัยจอง)
(วัยแจว)

µÒÂ
มรณธมฺม� มต�
(สิ่งที่ตายได้ ได้ตายแล้ว)
มี แต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น
มา คึกครื้น ดีใจอะไรหนา
มี แต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับลา
หมด เวลา จะโสกา หาอะไร ฯ

à»ÅÕèÂ¹»‚ทÕèäÁ‹à»ÅÕèÂ¹á»Å§
ไม่ใหม่จริง
ชีวิตเราเก่าซ�้า
ท่องเที่ยวไปแสนไกล
หนีเบื่อหนีตนไย
หยุดเปลื้องเรื่องเก่าล้วน
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กลับหวน
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โดย กุสลนนฺทภิกฺขุ

อาตมาได้ไปเข้าคอร์สล้างพิษ ๖ วัน ที่
เกาะสมุย โดยค�าแนะน�าของพระเถระท่าน
หนึง่ และการสนับสนุนอย่างยิง่ จากคุณสมชาย
อุปัฏฐากที่คุ้นเคย เพราะเคยผ่านคอร์สนี้มา
แล้วมัน่ ใจว่าเป็นคอร์สทีจ่ ะให้ความเข้าใจเรือ่ ง
สุขภาพของตนได้ดี ซึ่งทั้งสองท่านทราบว่า
อาตมาเคยผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ จึงห่วงใย
และอยากให้หายโรค
เมื่อมาถึงสถานที่ ก็ดูสวยงามมีสภาพ
เหมือนรีสอร์ท อีกทั้งสตรีเจ้าของสถานที่รัก
การตบแต่ง ท�าให้มศี ลิ ปวัตถุ และเครือ่ งประดับ
ตบแต่งมากมาย ส�าหรับรุ่น ๒๔๒ นี้ จัดช่วง
หลังตรุษจีน มีพระเข้าคอร์ส ๒๓ รูป โยม
ทั่วไป ๒๔ คน ตามปกติแล้วรับได้ถึง ๑๐๐๑๒๐ คน
อดอาหาร ล้างล�าไส้
คนทัว่ ไปคงจะน้อยนักทีจ่ ะตัง้ ใจอดอาหาร
นอกเสียจากภาวะคับขันบางอย่าง เพราะคน
ทั่วไปมีกิจภาระหน้าที่ต้องท�า อาหารเป็นสิ่ง
ที่ให้พลังงานต่อร่างกาย ถ้าขาดอาหารก็จะ
รู้สึกหิว แต่ความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือ เรา
สามารถที่ จ ะงดอาหารเองได้ เพื่ อ ความ
เบาสบายของร่างกาย หากเราตั้งใจ เต็มใจ
จะอด เช่น เพื่อการฝกจิตภาวนา หรืออย่าง
ผู้ที่เข้ามาบวชใหม่ ก็จะต้องงดอาหารเย็น
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ถ้าใจยอมรับ และมีสิ่งแวดล้อมช่วย คือไม่มี
อาหารให้เราหยิบใส่เข้าปากแล้ว ความหิว
ความกระวนกระวายต่างๆ ก็น้อย หรือไม่มี
เลย นี้เป็นประสบการณ์ที่ท่านผู้อ่านต้อง
ทดลองเอง ส�าหรับการล้างพิษ ขั้นตอนแรก
ทีจ่ า� เป็นอย่างยิง่ ก็คอื การงดอาหาร (Fasting)
เพื่อขับของเสียในร่างกายออก เริ่มต้นที่ของ
เสียในล�าไส้ก่อน
สองวันแรกก็เป็นการเตรียมร่างกาย ขับ
ของเสียออกจากล�าไส้ให้สะอาด หลังจากนั้น
ก็ดื่มน�้ามันมะกอก ผสมน�้ามะนาว ๑๕๐+
๑๕๐ cc. เพื่อขับพิษที่กระจายอยู่ในร่างกาย
ส�าหรับคนทั่วไปที่ไม่ป่วยมาก ก็สามารถรับ
การดื่มน�้ามันมะกอกได้ ๔-๗ แก้ว ตลอด
เวลา ๕ วัน ส�าหรับที่นี่ ก็จะให้ดื่มน�้าผลไม้
แยกกาก วันละ ๑ แก้ว เท่านั้น

ระบบหมุนเวียน
โลหิตในร่างกาย
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ท�าความเข้าใจเบื้องต้นว่า การขับพิษ ผู้ที่มาเข้ารับการรักษารุ่นก่อนๆ ที่อนุญาตให้
ต้องเริ่มด้วยการอดอาหาร ท�าให้ร่างกายหลั่ง ใช้ภาพ หรืออ้างอิงได้ ด้วยความเต็มใจ เพื่อ
growth ฮอร์โมน เพื่อให้กลับมาเป็นหนุ่ม เป็นวิทยาทานแก่ผู้เข้าอบรม
สาวใหม่ และเพื่อมาดึงพิษจากตับ โดยที่ตับ
ก็ทา� หน้าทีด่ งึ พิษจากกระแสเลือดทีห่ มุนเวียน
หล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย นี้ถือว่าเป็นการอธิบาย
แบบให้ เข้ า ใจง่ า ย ซึ่ ง เธอเรี ย กวิ ธี ก ารนี้ ว ่ า
การใช้ Water Base และ Oil Base เมื่อ
เข้ า มาในคอร์ ส ล้ า งพิ ษ แล้ ว ก็ จ ะได้ ศึ ก ษา
เนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้น
ส�าหรับผู้ดูแลการอบรมและเป็นเจ้าของ
สถานที่ด้วย คือ “อากอบ” เธอบอกว่า การ
ล้างพิษที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ ๔ ข้อ คือ

โยมกอบบอกว่า ครูของเธอนัน้ มี ๗ ท่าน
๑. ท�าให้คนที่ยังไม่ป่วย รู้วิธีปองกันไม่ ท่านแรกก็คอื พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
ให้ป่วย
เป็นบรมครู ผู้มีมหากรุณาคุณยิ่งใหญ่ ความ
๒. ส�าหรับคนป่วย ก็ท�าให้ป่วยน้อยลง รูน้ กี้ เ็ กิดขึน้ ครัง้ แรกในพระไตรปิฎก ท่านทีส่ อง
คือ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะ
จนหายป่วยได้
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ องค์ปัจจุบัน
๓. ส�าหรับคนป่วยหนัก ก็สามารถจาก
ท่านที่สาม พระโพธิรักษ์ ผู้ตั้งส�านัก
โลกนี้ ไ ปโดยธรรมชาติ ที่ บ ้ า น ไม่ ต ้ อ งให้
สันติโศก ท�าให้เกิดโครงการนี้ขึ้นครั้งแรก
โรงพยาบาลปล้น
ท่านที่สี่ คุณจ�าลอง ศรีเมือง ผู้ตั้งโรงเรียน
๔. เป็นการตรวจดูโรคใหม่ที่คุณไม่รู้
ผู้น�า ท่านที่ห้า คุณแก่นฟา แสนเมือง ผู้คิด
ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้ป่วย ต้องการตรวจสอบ สูตรปรุงยา ลิดทอกซ์ (Lidtox) เป็นอาหาร
สุขภาพของตน ต้องผ่านการล้างพิษในสูตร และวิตามินที่ช่วยซึมเซาะ ลากของสกปรกใน
ของเธอครบ ๔ ครัง้ ก็จะสามารถดูแลสุขภาพ ล�าไส้ออกมา และครูท่านที่หก คุณขวัญดิน
ตนเองได้ ส่วนผู้ที่ป่วยมาเพื่อบ�าบัดรักษา ก็ สิงห์คา� ผูน้ า� ความรูข้ องครูแก่นฟามาเผยแพร่
ต้องเข้าคอร์สอย่างน้อย ๖ ครัง้ จึงจะสามารถ และจัดคอร์สขึ้นครั้งแรก และครูท่านที่เจ็ด
ก็คือ ทุกท่านที่มาล้างพิษในคอร์สนี้ เพราะ
ดูแลตนเองได้ ทั้งนี้ จะทราบได้เมื่อเริ่มขั้น
ทุกคนเป็นเจ้าของถัง ที่ให้เธอพิสูจน์ว่า คุณ
ตอนการล้างพิษจนครบ ๖ วัน
ป่วยเป็นอะไร แล้วเอาผลจากการดูถังมา
ในแต่ละวันของการอบรม จะมีการฟัง วิเคราะห์โรค ให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อ
บรรยาย และดูลักษณะต่างๆ ของถังจาก ไปด้วย
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ส่วนฆราวาสทีม่ พี ฤติกรรมการดืม่ การกิน
ต่างๆ บางครั้ง สิ่งที่ถ่ายออกมายังมีกลิ่น
ของสุรา หรือกลิ่นนมบูด ให้รู้สัมผัสได้
แม้แต่ท่านผู้ฉันมังสวิรัติเป็นประจ�าก็ไม่
พ้น เพราะเนื้อเทียมที่ฉันนั้น เป็นเนื้อเทียม
ปลอม ท�าให้มีสารเคมี และแปงในร่างกาย
มาก หรื อ บางที่ ก็ เ ป็ น ของที่ ใ กล้ ห มดอายุ
หรือหมดอายุแล้วน�ามาประกอบอาหาร
โยมกอบขอให้ทุกคน สนใจดูถังของผู้
เข้าอบรมทุกคน เพื่อการศึกษา จะได้ทราบ
ว่า การที่เราใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล นอนดึก ทาน
อาหารด้อยคุณภาพ อาหารจานด่วน ในร้าน
สะดวกซื้อ หรือทานอะไรซ�้าๆ บ่อยๆ จะมี
ผลลัพท์ที่ออกมาจากร่างกายเราอย่างไร
ผู ้ ที่ เข้ า รั บ การล้ า งพิ ษ ครั้ ง นี้ ก็ เช่ น กั บ
ทุ ก ๆ รุ ่ น ที่ มี ทั้ ง พระสงฆ์ แ ละฆราวาสมา
ร่วมกัน (ส�าหรับพระสงฆ์เธอให้การอุปัฏฐาก
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการบูชาครูคนแรก
และให้มีศาสนทายาทที่เป็นก�าลังช่วยให้คน
ในสังคมมีศีลมีธรรมต่อไป) อีกอย่าง ใน ๖
ถังของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันด้วย มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
โยมกอบบอกว่า เธอมีประสบการณ์ตรวจ
ถังเป็นแสนถังแล้ว ในทะเบียนผู้เข้ารับการ
ล้างพิษที่ผ่านมา ๕ ปี ๒ เดือน มีจ�านวน
ทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ กว่าคน กลิ่นก็มีความ
แตกต่างกันมากมาย ส�าหรับพระผู้เจริญจิต
ภาวนา สวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ พิษ
จะออกมาได้ง่าย แล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็น
รุนแรง มีกลิ่นน้อย เพราะมวลน�้าในร่างกาย
ถูกท�าให้มีโมเลกุลที่จัดเรียงกันได้ดี พร้อมจะ
ขับพิษจากร่างกายได้ง่าย
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อาตมาคิดว่า สิ่งส�าคัญก็อยู่ที่การตรวจ
อุนจินี้แหละ ยิ่งค�าอธิบายของผู้ตรวจ ตรง
กับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตของผู้นั้น ก็
จะเข้าใจ หรือยอมรับว่า ที่ผ่านมาตนได้
ปฏิบัติตนอย่างนั้นจริง ไม่น่าเชื่อว่า สิ่งที่เรา
เคยท�ามานาน บางทีนานเป็นสิบๆ ปี แม้จะ
เลิกพฤติกรรมนัน้ แล้ว แต่ผลที่ปรากฏออกมา
เธอก็สามารถอ่านได้ว่า เราเคยมีพฤติกรรม
เช่นนั้น
ส�าหรับผู้เป็นเจ้าของถัง ก็จะรู้สึกสลด
สังเวชใจ ไม่อยากให้ความสกปรก น่าเกลียด
เหล่านั้น ต้องสะสมอยู่ในร่างกายเราอีก จน
ท�าให้เกิดโรคภัย หรือการท�างานของอวัยวะ
ในร่างกายที่ผิดปกติไป
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เราทั้งหลายคงเคยได้ยินได้ฟัง และอาจ
จะได้พบคนป่วย คนที่ต้องทุกข์ทรมานด้วย
ความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โรค NCDs เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรม
โรคตับแข็ง และโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์)
เป็นต้น แต่ก็ไม่มีผลให้เราเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่เคยชินเหล่านั้นได้ เพราะเราไม่ประจักษ์ว่า
มันอันตรายอย่างไร มันน่ากลัวอย่างไร แต่
เมือ่ มาเห็นสภาพของอุจจาระทีอ่ อกมาจากกาย
เราเอง มีทั้งสี กลิ่น ที่น่าอนาถใจ ก็จะท�าให้
เกิดความสลดสังเวชได้
โรค NCDs* เกิดจากการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่สมดุล
ไม่ถูกสุขอนามัย เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
การรับประทานอาหารจานด่วนเสมอๆ หรือ
อาหารในร้านสะดวกซื้อ หรือการรับอาหารที่
ชอบเป็นประจ�าซ�้าบ่อยๆ จนสิ่งปนเปอน
สารพิษ สารเคมีปรุงแต่งอาหารต่างๆ เหล่า
นั้น เข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย นานเข้าๆ ก็
ท�าให้เกิดความผิดปกติแก่อวัยวะในร่างกาย
นั้นๆ แล้วคนทั่วไป เมื่อเกิดความเจ็บป่วย ก็
ไปหาแพทย์ในโรงพยาบาล เสียค่าการตรวจ
หาสาเหตุของโรค ค่ายาที่ต้องรับประทานไป
ตลอด บางคนต้องรับประทานยาไปตลอดชีวติ
แล้วก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ตราบใดที่ยัง

ไม่ทราบสาเหตุที่แท้ นั่นก็คือ พฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตที่ผิดนั้นเอง เหตุของโรคก็ยังคงอยู่
หรือยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตามพิษที่เข้าสู่
ร่างกายอยู่เสมอ

ธุ ร กิ จ ทุ ก วั น นี้ ผู ้ ผ ลิ ต ผู ้ ป ระกอบการก็
ปรุ ง แต่ ง สี กลิ่ น รส ของอาหารให้ ดู น ่ า
รับประทาน แถมช่องทางการหามาบริโภค
ก็ง่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
กลไกการตลาดมากมายที่ ม ากระตุ ้ น การ
เสพบริโภค แต่เราไม่รู้เลยว่า เมื่ออาหารที่
รสเลิศ ดูดีเหล่านั้น ผ่านล�าคอไปสู่กระเพาะ
อาหาร ระบบการย่อยและการขับถ่าย สาร
พิษเหล่านัน้ จะกระจายไปสะสมอยูใ่ นร่างกาย
ที่อวัยวะต่างๆ อย่างไร ฉะนั้น วิธีการนี้จึง
ท�าให้ผู้เข้ามาล้างพิษ เกิดความสลดสังเวช
และพร้ อ มจะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
ตนเองได้

* กลุ่มโรค NCDs เป็นค�าย่อมาจากค�าว่า Non-communicable disease แปลเป็นไทยว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
โดยเป็นโรคที่ไม่สามารถแพร่กระจายโรคจากคนสู่คนได้ โดยทั่วไปอาจเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งหมายถึง
โรคที่เกิดต่อเนื่องยาวนาน และมีการด�าเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งแตกต่างจากโรคติดเชื้อส่วนใหญ่
ที่มักมีการด�าเนินโรคอย่างรวดเร็ว ซึ่งกลุ่มโรคชนิดนี้ นับเป็นสาเหตุการตายของคนในปัจจุบันมากที่สุด
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เมื่อมีโอกาสเหมาะ อาตมาได้สอบถาม
จากโยมกอบว่า เท่าที่ทราบ จะมีที่นี่ที่เดียว
ที่ให้ผู้เข้ามาล้างพิษดื่มน�้ามันมะกอกถึง ๖๗ แก้ว ไม่ทราบว่า รู้ได้อย่างไรว่าท�าได้ไม่
เกิดโทษ
เธอตอบว่า เริ่มต้นก็แค่อยากดื่มแก้วที่
๒ เพราะท�าแก้วเดียวมาหลายครั้ง ก็นึก
เสียดายวันที่ต้องอดอาหาร ล้างล�าไส้ว่า น่า
จะดื่มต่อได้ ได้ขอค�าแนะน�าจากครูขวัญดิน
ที่เคยท�ามาก่อน ท่านก็แนะว่าน่าจะท�าได้
ไม่น่ามีอันตรายอะไร ก็เริ่มทดลองกับตัวเอง
ก่อน ต่อมา ก็เกิดจากคนป่วยที่มาขอรับ
การล้างพิษเอง เมื่อเห็นผลว่าวิธีการนี้ ช่วย
ขั บ พิ ษ ในร่ า งกายได้ จ ริ ง ก็ อ ยากให้ พิ ษ ใน
ร่างกายออกมามากขึ้น ก็ยอมสละตนเพื่อ
ทดลองวิธกี ารนี้ แล้วก็ขยายจ�านวนแก้วน�า้ มัน
มะกอกมากขึ้นๆ จนปัจจุบันนี้ มีพระคุณเจ้า
ที่สมัครใจดื่มน�้ามันมะกอกอย่างต่อเนื่องได้
ถึง ๗๖ แก้ว โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกาย และ
มีพิษที่ออกมาในแต่ละครั้งแตกต่างกันด้วย
แต่ทั้งนี้ มิใช่ว่า จะไม่มีความผิดปกติใดๆ ก็
หาไม่ จะต้องมีการเฝาระวัง และรู้วิธีแก้ไข
ความผิดปกติต่างๆ พร้อมทั้งมียาและอาหาร
เสริม ที่มิใช่เคมี มาปรับธาตุในร่างกาย แก้
ปัญหาความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วย
อาตมาเล่าประสบการณ์ทดี่ มื่ น�า้ มันมะกอก
ครั้งแรก เมื่อก่อนมานี้ รู้สึกได้ว่าบริเวณตับ
ท�างานอย่างหนัก แต่แปลกที่มาขับพิษครั้งนี้
อาตมาไม่รู้สึกรุนแรงอย่างนั้น
โยมกอบตอบว่า สถานที่นี้มีความพิเศษ
แต่โบราณก็เป็นทีใ่ ห้การรักษาแบบแพทย์แผน
ไทยมาก่อน และเธอเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย
ช่วยเหลือเธอและผู้คนที่มาที่นี้
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อาตมาสังเกตว่า ผู้มาล้างพิษ ส่วนมากก็
ไม่ได้ตั้งใจมาโดยตรง อาจจะถูกผู้ที่รักและ
หวังดีชักชวน ชังจูงพามา เลยถามว่า ความ
จริงควรมีการเตรียมตัวมาอย่างไรบ้าง
โยมกอบตอบว่า การเตรียมใจยอมรับ
เป็นสิ่งส�าคัญมาก ถ้าเตรียมใจมาดี ผลก็จะ
ออกมาดี โดยให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตัวตาม
ที่เราขอให้ท�าอย่างเคร่งครัด ไม่แอบทาน
อะไรในระหว่าง หรือเมือ่ มีความผิดปกติอย่างไร
ก็บอกแจ้งเพื่อจะได้แก้ไขแต่เนิ่นๆ
เธอยังให้ข้อสังเกตอีกว่า แม้ว่าอาหารจะ
เป็นปัจจัยส�าคัญต่อสุขภาพ แต่อารมณ์ก็มี
ความส�าคัญยิ่งกว่า สังเกตได้ว่า คนที่โกรธ
เกลียด เครียดง่าย โลภมาก อารมณ์แปรปรวน
จะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าอาหาร ซึง่ ต่างกับ
นักบวช หรือผู้มีจิตใจดี คิดบวก รักษาศีล
เจริญจิตภาวนา แม้จะมีพิษร้ายอยู่ในร่างกาย
ก็สามารถควบคุม หรือท�าให้การรุกลามเติบโต
เป็นไปได้ช้า
ผู้มารับการล้างพิษแม้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
แต่อย่าฝนใจ ปลงใจว่าจะทดลองดู พิสูจน์ดู
ด้วยตนเองว่า จะได้ผลดีจริงไหม
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สุดท้ายอาตมาขอให้เธอฝากค�าแนะน�าใน
เรื่องการล้างพิษและการดูแลสุขภาพ เธอ
บอกว่า ถ้าท่านใดเตรียมใจมาพร้อม ตั้งใจ
จะมาล้างพิษ โดยเตรียมร่างกายด้วยการ
งดทานเนื้อสัตว์ใหญ่มาก่อน ๗ วัน ก่อนมา
๓ วัน ถ้าทานแต่น�้าผลไม้แยกกากได้ ก็จะ
เริ่ ม การล้ า งพิ ษ ได้ เร็ ว ถ้ า งดไม่ ไ ด้ ก็ ท าน
ผลไม้ปันพร้อมกากก็ได้
ส่วนผู้ที่จบจากการล้างพิษแล้ว ก็แนะน�า
ให้ทานอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งมาก งด
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ทอด ปิง ย่าง หรือ
อาหารแปรรูปจนเราไม่อาจจะรูส้ ว่ นผสม หรือ
คุณภาพที่ดีได้ แล้วระมัดระวังว่า อาหารใน
ปัจจุบัน มีการปรุงแต่งด้วยสารเคมี และสิ่ง
ปลอมปนต่างๆ มาก อย่าเลือกอาหารเพียง
แค่รสทีถ่ กู ปากเท่านัน้ เพราะโทษภัยทีแ่ อบแฝง
จนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ จะยังคงอยูใ่ นร่างกาย
ของเราไปนานแสนนาน และจะเป็นเหตุของ
ความผิดปกติในอวัยวะต่างๆ จนท�าให้สมดุล
ของชีวิตเสียไป เป็นเหตุให้เกิดโรคร้ายแรง ที่
ไม่ได้เกิดจากเชื่อโรค ซึ่งไม่มียาที่จะรักษาให้
หายขาดได้ จนเราต้องเป็นทาสของยา และ
การรักษาแบบปัจจุบัน จนต้องจบชีวิตด้วย
ความทุกข์ทรมานในที่สุด
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ส�าหรับโยมกอบแล้ว เธอก็เริม่ ต้นจากการ
ที่เป็นคนป่วยด้วยโรคมะเร็ง แล้วทดลองไป
เข้าคอร์สล้างพิษที่สันติอโศก จนเกิดผลดี
แล้ ว ขยายผลกั บ คนใกล้ ชิ ด ญาติ มิ ต รพี่ น ้ อ ง
และจากปากต่อปากก็มีผู้มารับการล้างพิษ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนแรกเธอไม่คิดว่าจะท�าจน
มาถึงปัจจุบันนี้ แต่ด้วยยิ่งท�าไป ผลลัพท์ที่ได้
ช่วยเหลือคนป่วยได้มากขึ้น แล้วเธอก็พบว่า
การล้างพิษมีสัจธรรมที่แฝงอยู่มากมาย พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้เราดูรา่ งกายนีเ้ ป็นของ
สกปรก แต่การพิจารณากายก็ยงั ไม่เท่ากับการ
พิจารณาอุนจิที่ออกมา เพราะได้ประโยชน์ที่
สามารถบอกโรค ความผิดปกติในร่างกาย
เพื่อปองกันแก้ไขได้ด้วย แล้วก็น�าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ด้วยศีล
สมาธิ และปัญญาในที่สุด
ฉะนั้น การล้างพิษของเธอจึงเป็นการ
เปลี่ยนจิตวิญญาณ และให้ชีวิตใหม่ที่สะอาด
สดใส เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ไปสร้างสรรค์
คุณความดี บ�าเพ็ญบุญกุศลให้เข้าถึงชีวิตที่มี
คุณค่า มีความสุข และความดีงามยิ่งขึ้นไป
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่มีการรับรอง
ทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ แต่
เธอให้ถือคติว่า
ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน
ตนแล รู้ได้เฉพาะตน
ผูอ้ า่ นอาจจะอยากรูว้ า่ แล้วตัวผูเ้ ขียนรูส้ กึ
อย่างไร ขอตอบว่า รู้สึกว่าสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ตัวเบา น�้าหนักลดลง ๒ กก. มี
ก�าลังมากขึ้น หน้าตาดูสดใส จากค�าทักทาย
ของผู้คุ้นเคย
มีโยมท่านหนึ่งผู้มีประสบการณ์ฝากบอก
ว่า คนปกติที่ไม่ป่วย การสวนล้างล�าไส้ก็ไม่
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ควรท�าบ่อยเกินไป บ่อยแค่ไหน เช่น ท�า
ทุกวัน หรือวันเว้นวัน อาจเกิดผลเสีย ท�าให้
นานเข้า หูรูดจะกลั้นไม่อยู่ หรือขับถ่ายตาม
ปกติไม่ได้ และอาจสูญเสียจุลินทรีย์ชนิดดี
ในล�าไส้ไปมาก ถ้างดเนื้อสัตว์ได้ ทานผักผล
ไม้ที่มีกากใย ถ่ายทุกวันเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
การสวนล้างล�าไส้สองสัปดาห์ครั้ง หรือเดือน
ละครัง้ ก็พอ ยกเว้นแต่คนป่วยเป็นมะเร็ง หรือ
โรคร้ายอื่นๆ สามารถท�าทุกวันได้ ซึ่งช่วยขับ
พิษในร่างกายได้ดีระดับหนึ่ง ทั้งนี้ควรใส่ใจ
กับการดูแลท�าความสะอาดอุปกรณ์ และ
สถานที่คือห้องน�้า และสังเกตความผิดปกติ
อยู่เสมอ
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ปัจจุบนั มีแพทย์และผูท้ า� งานด้านสาธารณสุข
มาทดลองล้างพิษกับเธอ จนได้ผลดี ได้มาช่วย
เก็บสถิติ ท�างานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เพื่อให้การล้างพิษนี้ ได้รับการยอมรับมากขึ้น
จะได้เป็นทางเลือกของผู้มีปัญหาสุขภาพ ที่
การแพทย์แผนปัจจุบนั ไม่มยี ารักษา หรือหมด
ทางเยี่ยวยา แล้วเธอก็ตั้งใจว่า จะสร้างโรง
พยาบาลขึ้น โดยมีก�าลังใจส�าคัญคือลูกสาว
ที่เรียนจบแพทย์แผนปัจจุบันมาช่วย เพื่อให้
ศาสตร์การล้างพิษนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ทาง
สาธารณสุข และมีผลยั่งยืน เพื่อประโยชน์
แก่คนไทย และชาวโลกสืบต่อไป
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