
เปดเลม
ฉบับที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่ิงที่ทรงท�าและทรงเป็น ไม่ใช่ความรักอันยิ่งใหญ่

หรอกหรือ นี่แหละความรักที่แท้จริง ความรักที่ไม่มี

พรมแดน ทรงรักทุกคนเสมอกันหมด ดังมีพุทธพจน์ที่ว่า 

ทรงรักเทวทัตต์ พระญาติผู้เฝาปองร้ายพระองค์เท่ากับ

พระราหุล ผู้เป็นพระโอรสพระองค์เดียวของพระองค์ 

ความรักของพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่ และหาใดเปรียบไม่ได้

อีกแล้ว

หากท่านได้ไปพทุธสงัเวชนยีสถานให้ครบทกุแห่ง ก็

จะยิ่งเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ ที่ทรง

มีต่อปวงสัตว์ เพราะประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีปใน

ยุคนั้น กับยุคนี้ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันมาก คือ ผู้คน

ที่ยังมีความเชื่อฝังแน่นในศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสนา

พราหมณ์ หรือฮินดู ที่มีศาสนิกมากที่สุด และศาสนา

ของพวกศาสดาทัง้ ๖ ด้วยเหตุทีท่รงมพีระมหากรณุาธิคุณ

อย่างหาทีเ่ปรยีบมไิด้นี ้ จงึถอืได้ว่า ความรูส้กึสงูส่งเช่นนี ้

เป็นความรักที่สะอาดที่สุด เท่าที่มนุษย์จะพึงมีได้ 

โอ้พิมพา ราหุล อย่าขุ่นข้อง 

ที่พี่ต้อง จากกมล ไปค้นหา 

พี่ไม่อาจ ฝนหลับ กลับนิทรา 

ภาพชรา มรณะ มันปักใจ 

ความรักเจ้า บรรเทา ความมืดทุกข์ 

รอพี่กลับ มาปลุก เจ้าสุกใส 

แสวงหา  แสงธรรม  ส่องน�าใจ 

เป็นพุทธะ  จรัสไว้  ให้โลกเอย ฯ

พวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ควรได้ตระหนัก 

และคอยระลกึนกึถงึอยูเ่สมอ ถึงความรกัของพระพทุธเจ้า

ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน ที่เรียกว่า มีพุทธานุสติประจ�าใจ ชีวิต

ก็จะมีแต่สิริมงคลเสมอไป แม้จะต้องตายไปเมื่อใด ก็จะ

มีสุคติภูมิเป็นที่หมายแน่นอน

ฉบับที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

วารสารโพธิยาลัยเดือนนี้มีวันส�าคัญในพระพุทธ-
ศาสนาหนึ่งวัน คือวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันเพ็ญในเดือน 
๓ บางครั้งจะเป็นวันที่อยู่ใกล้ๆ กับวัน ‘วาเลนไทน์’ ใน
คริสต์ศาสนา และคนไทยส่วนหนึ่งก็จะเฉลิมฉลองวัน
วาเลนไทน์ และลืมวันมาฆบูชา โดยเฉพาะวัยรุ่น ก็จะ
ตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์มาก มีการซ้ือดอกกุหลาบแดง
ให้กัน จนกุหลาบแดงมีราคาสูงขึ้นมาก ที่น�าเข้าจากต่าง
ประเทศ อาจมรีาคาสงู ถึงดอกละกว่าพนับาท แม้กระนัน้
ก็ยังขายดิบขายดี ไม่พอขายด้วยซ�้าไป

ถ้าจะมองว่า วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักเช่น
เดียวกับวันวาเลนไทน์ ก็สามารถมองได้เช่นกัน เพราะ
ความรักความเมตตาของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรง
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์เพื่อแสวงหาโมกขธรรม

เมื่อทรงพบแล้ว ทรงเห็นว่า พระธรรมที่ทรงค้นพบ
เป็นโลกุตตรธรรม มีความลึกซึ้ง เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ 
เพราะเป็นเร่ืองเหนอืวสิยัของคนท่ัวไป แต่เมือ่ทรงพจิารณา
ว่า มนุษย์มีความแตกต่างกันดั่งบัว ๓ เหล่า คือ อุค-
ฆฏิตัญญู (บัวพ้นน�้า) วิปจิตัญญู (บัวปริ่มน�้า) เนยยะ 
(บัวที่พร้อมที่จะโผล่พ้นน�้าต่อไป) จึงทรงสละความสุข
สบายส่วนพระองค์หลงัจากทีไ่ด้ตรสัรูอ้นตุตรสมัมาสมัโพธ-ิ
ญาณ ให้แก่การเผยแผ่พระสัทธรรม ทรงเสด็จด�าเนินไป
ไกลแสนไกลโดยไม่ทรงพรั่นพรึงกับความยากล�าบาก 
พระบาทเหยียบย�่าไปบนพื้นแผ่นดินที่ขรุขระ บนกรวด
หินดินทราย หากทรงพบเห็นใครในสายพระเนตร ด้วย
พระสัพพัญุตญาณว่า มีศักยภาพในการบรรลุธรรม ก็
จะเสด็จไปโปรดเขาหรือเธอให้ได้มีโอกาสในการบรรลุ
ธรรม พ้นจากบ่วงโลกียวิสัย เข้าสู่พระนิพพาน ทรง
ท�างานมากกว่าพักผ่อน ทรงบรรทมวันละไม่กี่ชั่วโมง 
นอกนั้น ทรงอุทิศให้กับผู้อื่น เพราะทรงบรรลุประโยชน์
ตนสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องท�าอะไรเพื่อพระองค์เองอีก 
จึงเป็นความรักที่หมดจดบริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริง 
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต

บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมมฺาลงกฺาโร

บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com

บรรณาธิการฝายศิลป
พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แกวสรดี
วันเพ็ญ พรมเมือง

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆวัดจากแดง

สํานักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู ๖ ถ.เพชรหึงษ 

ซ.เพชรหึงษ ๑๐ 
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

โทรศัพท. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

ภาพปก
วันมาฆบูชา

วาดโดย 
อ.คํานวน ชานันโท

ออกแบบปก 
เอนก เอื้อการุณวงศ

เครดิตภาพ
มนตรี ศิริธรรมปติ

อุปถัมภอุปกรณ
คอมพิวเตอรโดย

คุณพัชรพิมล ยังประภากร 
ประธานกรรมการสินคา

แบรนด ‘สุวิมล’

ดําเนินการจัดพิมพโดย
สาละพิมพการ 

๙/๖๐๙ ต.กระทุมลม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,

 ๐๘๖-๕๗๑๑๖๘๕

๙๙

๑. โอวาทปาตโิมกข ๓

 (พระอาจารยมหาประนอม ธมมฺาลงกฺาโร)

๒. กวนีพินธ : มาฆบชูาราํลึก ๑๔

 (รตันวล,ี ธีรปญโญ)

๓. มาฆะไมโมฆะ ๑๕

 (ธีรปญโญ)

๔. พระพุทธรูปสําคัญ : ๑๘

 พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา  ประเทศอินเดีย

 (กองบรรณาธิการ)

๕. ที่มาของชื่อติสสะ (จบ) ๑๙

 (ธีรปญโญ)

๖. ภาษาคนภาษาธรรมในพระไตรปฎก ๒๓

 นรก-สวรรค ของพุทธ  

 (ปฺุวํโส)

๗. ตํานานคาถา ๒๗

 พระอรหันต ๘ ทิศ (ตอนจบ) 

 (วิเทศทัยย)

๘. คนดีที่คนไทยไมลืม ๓๑

 ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ

๙. พุทธบริษัทกับไสยศาสตร  ๓๖

 และเรื่องเหนือธรรมชาติ

 (พุทธสาวิกา)

๑๐. ของฝากวันตรุษจีน เรื่องของเจา ๓๙

 (ปปญจา)

๑๑. หนังสือดีที่ควรมี : พจนานุกรมพุทธศาสตร 

 ฉบับประมวลธรรม ๔๐

๑๒. มุมมอง : เวลานี้วิกฤติแลว ๔๒

 (พระไพศาล วิสาโล)

๑๓. ใตฟาวัดจากแดง ๔๗

 (กองบรรณาธิการ)

ÊÒÃºÑÞเน้ือหาในโพธิยาลัยฉบับนี้ 

จึงมีเร่ืองเกี่ยวกับมาฆบูชา ท่ี

อยากแนะนาํเปนพิเศษ คอื เรือ่ง 

โอวาทปาติโมกข ของพระ-
อาจารยมหาประนอม ธมฺมา-
ลงกฺาโร รองเจาอาวาสวดัจากแดง 
เปนเร่ืองที่พิเศษมากๆ อยาก
เชญิชวนใหทานผูอาน อานกอน
เปนเร่ืองแรก แลวทานจะพบวา 
นาสนใจ ไดแงคิดดีๆ มากมาย 
ที่นํามาประยุกตใชในชีวิตของ
เราได รวมถงึกวนีพินธ มาฆบูชา
ราํลกึ เพือ่นอมราํลกึถึงวนัมาฆ-
บชูาท่ีผูเขยีนเขยีนเพ่ือเปนพทุธ-
บชูา โดยใชตวัหนงัสอืแทนมาลยั
ดอกไมแสนสวยถวายแดองค
พระศาสดา นอกนัน้ กจ็ะมเีรือ่ง
ดีๆ ที่เนนคุณภาพ ความแปลก
ใหม หลายเรื่องขอยืนยันวา หา
อานที่ไหนไมได เพราะนักเขียน
ของเรามคีวามพเิศษ อยางทีเ่รา
ภูมิใจนําเสนออยางยิ่ง

คณะผูจัดทําไดทราบขาว
จากประชาสัมพันธวัดจากแดง
วา มผีูขอสมคัรเปนสมาชกิประจาํ 
บางรายชวยบริจาคคาจัดพิมพ
ดวยเห็นคุณคาของหนังสือนี้ 
และบางทานสมทบพมิพเพ่ือไป
แจกตามหองสมดุตางๆ สิง่เหลา
นี้ลวนเปนกําลังใจใหกับคณะผู
จัดทํา ที่ทํางานดวยใจ ดวย
ความรูสึกดีๆ ที่มุงหวังการสืบ
ตออายุพระพุทธศาสนา และ
การทําสิ่งที่เปนประโยชนใหแก
สังคม

คณะผูจัดทํา
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี น สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต.

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ.

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธานสาสนํ. 

(ที. มหา. ๑๐/๕๗/๕๔)

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
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โอกาสทีว่นัมาฆบชูาได้เวยีนมาบรรจบครบ
รอบอีกวาระหน่ึง ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ นี้ อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรม
เทศนาในหัวข้อเรื่อง โอวาทปาติโมกข์ เพื่อ
ให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้เข้าใจเป็นล�าดับ
สืบต่อไป

เมือ่พระสัมมาสัมพทุธเจ้าของเราได้ตรสัรู้
อริยสัจ ๔ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ท่ีโคนต้น
ศรีมหาโพธิ์ ริมฝังแม่น�้าเนรัญชรา ต�าบล
อุรุเวลาแล้ว ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู ่ที่
บริเวณนั้น ๗ สัปดาห์ จากนั้น เสด็จไปเมือง
พาราณสี ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์
ทั้ง ๕ มีอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น ให้บรรลุ
พระอรหันต์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จาก
นั้น ทรงจ�าพรรษาแรกที่ป่านั้นนั่นเอง ใน
ระหว่างพรรษาทรงแสดงธรรมโปรดพระยสะ 
พร้อมทั้งบริวาร และภัททวัคคีย์ ๓๐ ซึ่งใน
ขณะนั้นรวมแล้วก็เป็นพระอรหันต์จ�านวน 
๖๑ รูป 

ออกพรรษาแล้ว พระพทุธองค์เสดจ็จารกิ
จากที่นั้นตามล�าพัง มุ่งหน้าสู่ต�าบลอุรุเวลา
อีกครั้ง ทรงแสดงธรรมโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง 
มีอุรุเวลกัสสปะ เป็นต้น พร้อมทั้งชฎิลบริวาร 
จ�านวน ๑,๐๐๐ รูป ให้บรรลุพระอรหันต์

จากนั้น เสด็จไปกรุงราชคฤห์พร้อมด้วย
พระภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ประทับอยู่ ณ สวน
ตาลหนุ ่ม ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้า-
พิมพิสาร พระเจ้าแผ่นดินมคธ พร้อมด้วย
พสกนิกรจ�านวนมากให้บรรลุพระโสดาบัน

วนัรุง่ขึน้ ได้เสดจ็ไปในพระราชวงัของพระ-
เจ้าพิมพิสาร พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุ ทรง
รับอุทยานเวฬุวัน หรือสวนไผ่ ที่พระเจ้า-
พมิพสิารทรงถวายให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพทุธ-
ศาสนา 

ณ วัดเวฬุวันนี้เอง พระพุทธองค์ทรง
แสดงธรรมโปรดอปุตสิสมาณพและโกลติมาณพ 
ก็คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั่น
เอง พร้อมทั้งบริวาร ๒๕๐ รูป พระมหา-
โมคคัลลานะอุปสมบทแล้ว ๗ วัน จึงบรรลุ
พระอรหันต์ ส่วนพระสารีบุตร อุปสมบทแล้ว 
๑๕ วัน จึงบรรลุพระอรหันต์ ซึ่งก็ตรงกับ
วันเพ็ญเดือน ๓ อันเป็นวันเดียวกันกับ
วนัมาฆบชูานัน่เอง รวมเวลาต้ังแต่ตรสัรูจ้นถึง
วันมาฆบูชาเป็น ๙ เดือน

แต่เหตกุารณ์ในวนัมาฆบชูานัน้ พระภกิษุ
สงฆ์จ�านวน ๖๑ รปู มพีระปัญจวคัคย์ี เป็นต้น 
ที่ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อน ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมด้วย พระภิกษุสงฆ์ที่ได้เข้ามา
ร่วมประชุม ๑,๒๕๐ รูป นั้น ก็คือพระภิกษุ
สงฆ์ที่เคยเป็นชฎิล ๓ พี่น้อง พร้อมทั้งบริวาร 
๑,๐๐๐ รูป และพระสารีบุตร พระ-
โมคคัลลานะ พร้อมทั้งบริวาร ๒๕๐ รูป 
นั่นเอง

เหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา

วนัมาฆบูชามคีวามส�าคญัส�าหรบัชาวพทุธ
ที่ควรส�าเหนียกเอาไว้ ก็คือ เป็นวันที่เกิด
เหตกุารณ์อศัจรรย์ เรยีกว่า จาตรุงคสนันบิาต 
การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ

๑. วนันัน้เป็นวนัมาฆนกัขตัฤกษ์ วนัเพญ็
เดือน ๓ มีดาวมาฆะประกอบกับดวงจันทร์
เต็มดวง

๒. พระภิกษุจ�านวน ๑,๒๕๐ รูป มา
ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย สมัยโบราณ
นัดหมายด้วยค�าพูด ด้วยวาจา แต่พระภิกษุ
ที่มาประชุมนั้น เป็นพระอรหันต์ ขีณาสพ 
ที่ได้อภิญญา ๖ ซึ่งในอภิญญา ๖ จะมีอยู่
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ข้อหนึ่ง คือเจโตปริยญาณ ญาณที่สามารถ
หยั่งรู้ใจผู้อื่นได้ เมื่อท่านรู้ใจของกันและกัน
ได้ จึงมาประชุมกันโดยไม่ต้องใช้วาจานัด
หมายเลย

๓. พระภกิษเุหล่านัน้ล้วนเป็นพระอรหนัต์ 
ได้อภญิญา ๖ ในบรรดาพระภิกษท่ีุมาประชมุ
กันนั้น ไม่มีภิกษุที่เป็นพระโสดาบัน พระ-
สกทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต์
อย่างธรรมดาเลย แต่ทกุรปูล้วนเป็นพระอรหนัต์ 
ขีณาสพ และได้อภิญญา ๖ คือ อิทธิวิธิ 
แสดงฤทธิ์ได้ ทิพยโสต มีหูทิพย์ เจโตปริย-
ญาณ ก�าหนดรู้ใจผู้อื่น ปุพเพนิวาสานุสสติ-
ญาณ ระลึกชาติได้ ทิพยจักขุ มีตาทิพย์ และ
อาสวักขยญาณ รู้การท�าอาสวะให้สิ้นไป

๔. พระภิกษุ เหล ่านั้นล ้วนบวชด ้วย
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ค�าว่า เอหิ แปลว่า 
จงมา ภิกฺขุ แปลว่า ภิกษุ พระพุทธองค์
ตรัสประโยคภาษาบาลีว่า เอหิ ภิกฺขุ แปลว่า 
จงเป็นภิกษุมาเถิด แล้วพระพุทธองค์ก็จะ
ตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว จง
ประพฤติพรหมจรรย์เถิด เม่ือพระพุทธองค์
ตรัสประโยคนี้จบ ผู้ที่จะเป็นพระภิกษุ เสื้อผ้า
ไม่ต้องถอด ผมและหนวดไม่ต้องโกน หายไป
โดยอัตโนมัติ อัฐบริขารไม่ต้องไปแสวงหา 
จะมาสวมที่กายทันที แม้บวชในวันนั้นก็เป็น
เหมือนพระเถระที่บวชมาแล้ว ๑๐๐ พรรษา 

ถามว่า ได้อัฐบริขารมาจากไหน 

ตอบว่า ได้มาด้วยบุญฤทธิ์ ก็คือการได้
ถวายอัฐบริขารไว้ในพระศาสนา เช่น ในช่วง
ที่เราไปทอดกฐิน องค์กฐินก็คือไตรจีวร หรือ
เราเคยเป็นเจ้าภาพงานบวชให้ใครสักคนหนึ่ง 
งานบวชสิง่ส�าคัญทีสุ่ดก็คือ ไตรจวีร อฐับริขาร 
ฉะนั้น ถ้าเราเคยท�าบุญเช่นนี้ เวลาเราฟัง

ธรรมะได้บรรลุ พระพุทธองค์ตรัสว่า เอหิ 
ภิกฺขุ เราไม่ต้องไปหาบาตร ไปหาไตรจีวร 
ไม่ต้องโกนศีรษะ ทุกอย่างก็จะเป็นภิกษุโดย
อัตโนมัติด้วยบุญฤทธิ์

ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งๆ จะมี
วัน จาตุรงคสันนิบาต เพียงวันเดียวเท่านั้น 
หลังจากนั้นเป็นต้นไป พระพุทธองค์ก็ยังทรง
แสดงโอวาทปาตโิมกข์เหมอืนเดมิตลอดระยะ
เวลา ๒๐ พรรษา ในช่วงนีเ้รยีกว่า ปฐมโพธกิาล 
พระพุทธยังไม่ทรงแสดงอาณาปาติโมกข์ 

เหตุการณ์ในวันมาฆบูชา

ช่วงเช้า พระพุทธองค์ทรงแสดงเวทนา-
ปริคคหสูตร โปรดหลานของพระสารีบุตร 
ชือ่ว่านายทฆีนขะ ทีถ่�า้สกุรขาตา ภเูขาคชิฌกฏู 
ให้บรรลุพระโสดาบัน และเป็นเหตุให้พระ-
สารีบุตรที่ก�าลังนั่งพัดให้พระพุทธองค์อยู่ใน
ขณะนั้น น้อมจิตใช้โยนิโสมนสิการพิจารณา
ตามกระแสธรรม ก่อนจะถึงเพลท่านก็ได้ส�าเรจ็
เป็นพระอรหันต์ พร้อมปฏิสัมภิทา 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พระภิกษุสงฆ์ 
๑,๒๕๐ รูป ก็มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
ทีว่ดัเวฬวุนั และในช่วงเย็น พระพุทธองค์กไ็ด้
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

ความหมายและความสําคัญของโอวาท
ปาติโมกข์

แท้จริงแล้ว ทุกๆ วัน พระพุทธองค์ก็
ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข์แก่พระภกิษสุงฆ์ว่า 
เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด 
ซ่ึงถือว่าเป็นโอวาทปาติโมกข์ธรรมดา แต่
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โอวาทปาตโิมกข์ทีท่รงแสดงในวนัมาฆบชูานัน้
ถือว่าเป็นโอวาทปาติโมกข์พิเศษ

ค�าว่า ปาติโมกข์ เขียนบาลีว่า ปาติ-
โมกฺขํ มาจาก ป + อติ + โมกฺขํ แปลว่า 
ท�าให้หลุดพ้นโดยพิเศษ ผู้ใดปฏิบัติตามแล้ว 
จะท�าให้ผู ้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิ 
คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน 
และจากทุกข์ทั้งปวงในสังสารวัฏ 

ในเวลาเขยีนเป็นภาษาไทยหรอืบาลกีต็าม 
ต้องเขียนด้วย อักษร ต ว่า ปาติโมกข์ 
หรือ ปาติโมกฺข� การเขียนด้วย อักษร ฏ 
ถือว่าไม่ถูกต้อง

ปาติโมกข์ ๒ อย่าง   

ปาตโิมกข์ ม ี๒ อย่าง คอื อาณาปาตโิมกข์ 
และโอวาทปาติโมกข์

๑. อาณาปาติโมกข์ คือ บทบัญญัติที่
พระพุทธองค์ตรัสห้าม เช่น ห้ามฆ่าสัตว์ ห้าม
ลกัทรพัย์ ห้ามประพฤตผิดิในกาม บทบญัญตัิ
ท่ีตรัสห้ามอย่างน้ันทั้งหมด เป็นกฎบัญญัติ
เพื่อใช้บังคับพระภิกษุสงฆ์ รูปใดไม่ปฏิบัติ
ตามก็มีโทษ เช่น ปาราชิก ๔ ข้อ ถ้าภิกษุ
ล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดจากความ
เป็นภิกษุ และอาณาปาติโมกข์นี้ ผู้แสดงคือ
พระสาวกเท่านั้น

อาณาปาติโมกข์ ส�าหรับญาติโยม คือ 
ศีล ๕ ข้อ ส�าหรับพระ คือ ศีล ๒๒๗ ข้อ 
ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ต้องลงอุโบสถทุกกึ่งเดือน 
ขึ้นต้นด้วยบทว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สํโฆ, 
อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส, ยทิ สํฆสฺส ปตฺตกลฺลํ, 
สโํฆ อโุปสถํ กเรยฺย, ปาตโิมกฺขํ อุททิฺเสยยฺ. 

เป็นต้น จนจบ ถ้าสวดเร็วก็ ๒๒ นาที สวด
ช้าก็ประมาณสัก ๔๕ นาที 

๒. โอวาทปาติโมกข์ คือ บทบัญญัติที่
เป็นค�าสอนเป็นโอวาท เช่น ทรงแสดงว่า 
เราไม่ควรท�าบาปทั้งปวง เราควรท�ากุศลให้
ถึงพร้อม เราควรท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
ไม่มีค�าสั่งบังคับ เป็นศีลในเชิงปฏิบัติ ที่เป็น
อาจารศีล หรือเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์
ทรงให้โอวาท แต่ว่าไม่ใช่เป็นข้อบังคับ ถ้า
ใครท�าก็มีประโยชน์ ไม่ท�าก็ไม่มีประโยชน์ 
และโอวาทปาติโมกข์นี้ ผู ้ที่แสดงคือพระ-
สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น

และปาติโมกข์ ๒ อย่างนี้ เวลาแห่งการ
แสดงแตกต่างกัน โอวาทปาติโมกข์ พระ-
พุทธองค์ใช้เวลาในการแสดง ๒๐ ปแรก
หลังจากตรัสรู้ หลังจากนั้น จนถึงพรรษาที่ 
๔๕ เป็นการแสดงอาณาปาติโมกข์ 

การแสดงปาติโมกข์ของพระพุทธเจาแต่ละ
พระองค์

พระพุทธเจ้าในอดีตทรงแสดงปาติโมกข์
ต่างกนัไหม ต่างกนั คอื พระพทุธเจ้าพระนาม
ว่า กกุสันธะ พระนามว่า โกนาคมนะ พระ-
นามว่า กัสสปะ และพระพุทธเจ้าของเรา 
ทรงแสดงปาติโมกข์ทั้ง ๒ อย่าง คือ อาณา
ปาติโมกข์ และโอวาทปาติโมกข์

ส่วนพระพทุธเจ้าพระนามว่าวปัิสส ีพระ-
นามว่าเวสสภู ไม่ทรงแสดงอาณาปาติโมกข์ 
ทรงแสดงเฉพาะโอวาทปาติโมกข์ เพราะคน
ที่บวชเข้ามาบรรลุเป็นพระอรหันต์หมด ไม่มี
ภิกษุรูปใดล่วงละเมิดเลย ในยุคพระพุทธเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ 
๖ ป ต่อ ๑ ครั้ง และภายใน ๖ ป นั้น ไม่มี

N.��������� �.�. 59 P.01-48.indd   6 4/8/16   10:06 AM



77
๙๙

เหตุการณ์เลวร้ายใดๆ เกิดขึ้นเลย มีแต่คนดี 
ไม่มีใครท�าชั่วเลย 

และในช่วงที่มีเฉพาะโอวาทปาติโมกข์ 
การแสดงธรรมใช้ระบบโทรจิต ไม่มีเสียง
แสดงธรรม พระภิกษุทุกรูปที่มานั่งฟังธรรม
จ�านวนหมืน่รปูแสนรปูก็เงียบหมด พระพทุธเจ้า
ผู้แสดงธรรมก็ไม่มีเสียง ส่งแต่จิตไปถึงทุกรูป
ว่า เธออย่าตรกึอย่างน้ี คืออย่าตรกึอกศุลวติก 
จงตรึกในกุศลวิตก ถ้าเธอตรึกในกุศลวิตก ๓ 
จติของเธอกจ็ะหลดุพ้น พอแสดงธรรมจบกไ็ด้
บรรลุ

ปาติโมกข์มีผลต่ออายุพระศาสนา

การที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงอาณา
ปาตโิมกข์ไว้นัน้ จะเป็นเหตใุห้อายพุระศาสนา
ไม่ยืนยาว เพราะพระศาสนาตั้งอยู่ ๒ ช่วง 
คือ ช่วงแรก เป็นพระอรหันต์ ช่วงที่ ๒ 
เป็นปุถุชน ฉะนั้น หลังจากพระพุทธเจ้า
ปรนิพิพานแล้ว พอพระภิกษสุงฆ์ชดุแรกทีบ่วช
เข้ามาปรินิพพานหมด พระภิกษุสงฆ์ที่บวช
เข้ามาชุดหลังจึงไม่มีวินัยบัญญัติ ไม่มีค�าสอน
เหลืออยู่ พระภิกษุสงฆ์ก็ไม่รู้จะประพฤติตน
อย่างไร วางตัวไม่ถูก ท�าตัวไม่ถูก เพราะการ
แสดงธรรมก็ไม่มี การแสดงวินัยก็ไม่มี ธรรมะ
ที่เหลือเป็นพระไตรปิฎกอย่างเราก็ไม่มี พระ-
ศาสนาจึงตั้งอยู่ได้ไม่นาน

แต่พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้าของเรา ในช่วง ๒๐ พรรษาแรก ผู้บวช
เข้ามาได้บรรลุธรรม แต่หลังจากนั้น เริ่มมี
ปุถุชนเข้ามาบวชแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรม แล้ว
ก็ท�าผิด ฝ่าฝน พระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติ
สิกขาบท บัญญัติจนถึงครบ ๒๒๗ ข้อ และ

เมื่อพระภิกษุรุ ่นแรกปรินิพพานไป ถึงแม้
พระภิกษุรุ ่นหลังยังไม่ได้บรรลุธรรม แต่มี
วินัยคืออาณาปาติโมกข์เป็นกรอบอยู่ พระ-
ศาสนาจึงตั้งอยู่ได้นานถึง ๕,๐๐๐ ป

ฉะนั้น โอวาทปาติโมกข์ เราได้ฟังกัน
ทุกปๆ ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะการได้ยินบ่อยๆ 
มากระตุ้นบ่อยๆ ท�าให้เราส�านึกบ่อยๆ ได้
สร้างกุศลบ่อยๆ ก็มีโอกาสได้บรรลุธรรม

อรรถาธิบายโอวาทปาติโมกข์

พระพุทธองค์ทรงเริ่มด ้วยพระคาถา
แรกว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขันติ คือ
ความอดทน ความอดกลั้น เป็นตบะอัน
ยอดเยี่ยม 

ตบะ ในที่นี้ ก็คือ ธรรมะที่เป็นเครื่อง
ในการเผาผลาญกเิลสให้เหอืดหายไป หลายๆ 
ท่าน ก็สงสัยว่า โอวาทปาติโมกข์ พระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดญาติโยมหรือพระ-
ภิกษุสงฆ์ ความจริงแล้ว พระพุทธองค์ทรง
เทศน์โปรดพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ เพราะ
อะไร เพราะผู้ที่มาประชุมทั้งหมด ๑,๒๕๐ 
รูป เป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด ไม่มีญาติ
โยมเลย

พระพทุธองค์ตรสัสอนให้พระภกิษไุด้รูว่้า 
ชีวิตของตนจะต้องท�าอย่างไร เริ่มตั้งแต่ จะ
ท�าลายกิเลสได้ต้องมีขันติ อดทน ในขณะ
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เช่น เมื่อนั่งอยู่เมื่อย 
พอนั่งเมื่อยสักพักหนึ่ง บอกว่าใครเมื่อย เรา
เมื่อยแล้ว เราก็จะเปล่ียนอิริยาบถแล้ว เรา
นัน้ยังมอียู่ ตราบใด ทฏิฐทีิเ่ข้าไปยึดมัน่ถือมัน่
ในตัวเราของเราก็ยังมีอยู่ กิเลสก็ยังละไม่ได ้
ตราบนั้น
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แต่ถ้ามีขันติ เมื่อยไหม เมื่อย ใครเมื่อย 
ขันธ์ ๕ เมื่อย ท�าไมจึงเมื่อย เพราะขันธ์ ๕ 
เป็นกองแห่งทุกข์ ไม่ใช่เราเม่ือย เริ่มคลาย 
มองเห็นว่า ที่เมื่อยนั้น เพราะมีขันธ์ ๕ อยู่ 
ขันธ์ ๕ เป็นกองแห่งทุกข์ ถ้าไม่มีขันธ์ ๕ นี้
แล้ว การรับรู้ว่าปวดว่าเมื่อย จะมีไหม ก็ไม่มี 
ฉะนั้น ที่ปวดที่เมื่อยเป็นเพียงอาการของขันธ์ 
๕ แสดงทุกขอริยสัจให้เราดู

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ทุกขอริยสัจแสดง
ให้เราดู ขันติ อดทนดูว่า ที่เมื่อย ไม่ใช่เรา
เมื่อย ขันธ์ ๕ ก�าลังแสดงอาการ คือ ทุกข-
อริยสัจให้เราดู ทนดูสักนิด ก็จะเห็นว่า 
ขันธ์ ๕ นี้ เป็นทุกข์จริงๆ

เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ก็จะรู้ว่า สภาพของ
ทุกข์คืออะไร ทนไม่ไหว สภาพท่ีทนได้ยาก 
ยิ่งนั่ง ยิ่งเมื่อย ยิ่งนั่ง ยิ่งปวด นี้คือสภาพของ
ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก ถ้ามีขันติก็จะเห็น
สภาพอย่างนี้

แต่ถ้าไม่มขีนัต ิพอท�าท่าจะเมือ่ย กเ็ปล่ียน
อิริยาบถเสียแล้ว พอขยับก็หายเมื่อยทันที 
ท�าไมจึงขยับ เพราะคิดว่า เราเมื่อย เมื่อยัง
มีเรา มีเขา อยู่ตราบใด ความเมื่อยก็ยังเกิด
อยู่ตราบนั้น 

แต่ถ้ามีขันติ อดทนดู ที่ปวดที่เมื่อยนั้น
เป็นเพียงขันธ์ ๕ แสดงอาการให้เราดู มีขันติ
ก็จะสามารถเผาผลาญกิเลสได้

นพิพฺาน ํปรม ํวทนติฺ พทุธา พระพทุธเจ้า
ทุกพระองค์ตรสัว่า พระนพิพานเป็นสิง่ทีส่งูสุด

พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ
พระอนพุทุธเจ้าคอืพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย 
กล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมยอดเยี่ยมโดย
อาการทั้งปวง เพราะค�าว่า นิพพาน แปลว่า 

การดับ ดับอะไร ดับทุกข์ ทุกข์ไหน มีทุกข์ 
๒ อย่าง คือ ทุกข์กายและทุกข์ใจ

นิพพานส่วนแรกที่เราได้จากการบรรลุ 
สามารถดับทุกข์ใจได้ ทุกข์ใจเกิดจากอะไร 
เกิดจากกิเลสตัณหา แต่ถ้าเราปฏิบัติไปถึง
นิพพาน ทุกข์แรกที่เราดับได้คือทุกข์ใจ แต่
ถ้าเราเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพาน ทุกข์กายก็
เป็นอันว่าดับไปด้วย เพราะฉะนั้น เปาหมาย
ที่พระภิกษุบวชมาในพระศาสนาคืออะไร 
การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพาน คือการ
ดับทุกข์ ได้แก่ ทุกข์ทางใจ แล้วก็ทุกข์ทาง
กาย ทั้ง ๒ อย่าง นั่นเอง

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ผู้เข้าไป
เบียดเบียนผู้อื่น เข้าไปท�าร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่า
เป็นบรรพชิต 

ปรูปฆาตี ผู้เข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วย
กาย ด้วยวาจา ด้วยใจ น หิ ปพฺพชิโต ไม่
ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็นนักบวช ที่
แท้จริง

บุคคลที่ประสบกับอารมณ์หรือสิ่งที่ไม่
น่าปรารถนา ก็ไม่มีขันติ ความอดทน เกิด
ความโกรธ ความขัดเคืองแล้ว ก็เข้าไปท�าร้าย 
เบียดเบียนผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนทุกจ�าพวก โดยท่ีสุด
แม้สัตว์เล็กๆ เช่น เหลือบ ยุง เป็นต้น ให้ได้
รับความล�าบากหรือถึงแก่ชีวิต ด้วยก้อนดิน 
ท่อนไม้ และด้วยการกล่าวร้ายต่างๆ และ
บคุคลทีป่ระสบกบัอารมณ์หรอืสิง่ทีน่่าปรารถนา
ยินดีแล้ว ก็ไม่มีตีติกขา ความอดกลั้น เกิด
ความยินดีแล้ว ก็เข้าไปท�าร้าย เบียดเบียน 
ท�าผิดต่อผู้อื่น บุคคลที่ขาดขันติและตีติกขา
ทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวนั้น ไม่ช่ือว่าเป็น
บรรพชิต เพราะไม่ขจัดมลทินคือความชั่ว
ออกไป
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หลายๆ ท่าน พอบอกว่า เบียดเบียนผู้
อื่น ก็นึกถึงแต่ผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกัน เรา
ก็ลมืนกึว่า ถ้าเราไม่รกัษาศีล ก็ถอืว่า เบยีดเบยีน
ผู้อ่ืนด้วย เบียดเบียนผู้อ่ืนคือใคร ปรํ สีลํ. 
ศีล ชื่อว่า ประ (ผู้อื่น). ผู้อื่น ในท่ีนี้ มี 
๒ อย่าง คือ คนอื่นนอกจากเรา และ 
ศีล ๕ ของเรา

ถ้าเราล่วงละเมิดศีล ๕ ก็ถือว่า เรา
เบียดเบียนผู ้อื่น ที่เรียกว่า ประ ฉะนั้น 
ปรปูฆาต ีจงึไม่ใช่เบยีดเบยีนคนอืน่อย่างเดยีว 
แม้เราไม่รักษาศีล ๕ ก็ถือว่า ปรูปฆาต ี
เบียดเบียนผู้อื่นคือศีลด้วย

น สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ผู้ท�าให้
ผู้อื่นล�าบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

แม้บุคคลจะไม่เข้าไปเบียดเบียน คือไม่
ฆ่าผู้อื่น แต่ท�าให้ผู้อื่นล�าบาก เป็นทุกข์ เช่น 
ใช้ก้อนดิน ท่อนไม้ ทุบตีผู้อื่น เป็นต้น บุคคล
นั้นยังเบียดเบียนผู้อื่นเช่นน้ัน ก็ไม่ชื่อว่าเป็น
สมณะ เพราะค�าว่า สมณะ แปลว่า ผู้สงบ
จากบาปอกุศล ผู้ระงับจากการเบียดเบียน
สัตว์อื่น 

สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาป
ทั้งปวง ทั้ง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็
คือ การไม่ให้บาปอกุศลทั้งปวงเกิดขึ้นใน
สันดานของตน ด้วยศีลสังวรคือการไม่ล่วง
ละเมิดศีล

กุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลทุกอย่าง
ให้ถึงพร้อม การท�ากุศลทุกอย่างที่ชาวบ้าน
เข้าใจก็คอื กศุลกรรมบถ ๑๐ แต่ถ้านกัวปัิสสนา 
กุศลที่ควรท�าให้ได้ ๔ อย่าง คือ ๑. มหากุศล 
๒. รูปาวจรกุศล ๓. อรูปาวจรกุศล ๔. มรรค-
กุศล นี้คือกุศล ๔ ที่นักปฏิบัติควรปฏิบัติ 

คือเจริญวิปัสสนาแล้วท�าอย่างไรจะให้มรรค
กุศลเกิดขึ้น มรรคกุศล คือ โสดาปัตติมรรค 
สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค อรหตัตมรรค 
นั่นคือการยังกุศลให้ถึงพร้อม

สจิตฺตปริโยทปนํ การท�าจิตของตนให้
ผ่องใส ผ่องแผ้ว เริ่มจากการสวดมนต์ไหว้
พระ ในขณะที่จิตเป็นกุศล จิตก็ผ่องใสแล้ว 
เจริญสมถภาวนา จิตสงบได้ฌาน จิตก็ผ่องใส
ระดับหนึ่ง หรือเจริญวิปัสสนาจนจิตหมด
จากกเิลส จติกผ่็องใสสูงสุด บรสุิทธิโ์ดยประการ
ทั้งปวง

เอตํ พุทฺธานสาสนํ นี้เป็นค�าส่ังสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ค�านีว่้า การไม่ท�าบาปทัง้ปวงด้วยศลีสงัวร 
แล้วยงักุศลให้ถงึพร้อมด้วยสมถะและวปัิสสนา 
แล้วท�าจิตให้ผ่องใสบรสิทุธิด้์วยพระอรหตัตผล 
เป็นค�าพร�่าสอนของพระพุทธเจ้า

อนูปวาโท การไม่เข้าไปว่าร้ายผู้อื่น คือ
การไม่กล่าวโทษผู้ใดผู้หนึ่งด้วยวาจา

อนูปฆาโต การไม่เข้าไปเบียดเบียนผู้อื่น 
คือการไม่เข้าไปท�าร้ายผู้ใดผู้หนึ่งจะด้วยกาย
ก็ตาม ด้วยวาจาก็ตาม หรือแม้การคิดให้ผู้อื่น
ประสบความทุกข์ ความฉิบหาย เป็นต้น ก็
เป็นสิ่งที่บรรพชิตควรเว้นด้วยเช่นกัน

เวลาจะแสดงธรรมทุกครั้ง แม้จะอยู่ใน
วัดปกติธรรมดา ถึงเป็นพระแล้ว ก็ไม่เข้าไป
ว่าร้ายผู้อื่น เพราะอะไร โทษของบุคคลอื่น 
เห็นง่าย แต่โทษของตนเองนั้น เห็นยาก 
ฉะนัน้ พระภกิษอุย่าพงึแสวงหาโทษของบคุคล
อื่น พึงแสวงหาโทษของตนเอง ไม่เข้าไปว่า
ร้ายผู้อื่น ไม่เข้าไปเบียดเบียนผู้อื่น 
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ปาติโมกฺเข จ สํวโร ส�ารวมในปาติโมกข์ 
คือ การระวังไม่ให้ผิดศีล ละเมิดสิกขาบท
ทั้งหลาย

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ความเป็นผู้
รู้จักประมาณในภัต คือรู้จักประมาณในการ
รับและการบริโภค

พระภกิษเุวลารบัอาหารบณิฑบาตต้องรูจ้กั
ประมาณตัวเอง คือ ไม่รับมากเกินไป ถ้า
รับมากเกินไป เม่ือไปถึงวัดแล้วท�าอย่างไร 
ต้องแบ่งให้เพ่ือนสหธรรมิก ไม่แบ่งก็ผิดกฎ 
และต้องรู้จักประมาณในการบริโภค บริโภค
อย่างไร พระพุทธองค์ก็ทรงแนะน�าไว้ว่า เมื่อ
บริโภค เหลืออีกสักค�าสองค�าก็จะอิ่ม ให้
หยุดฉันแล้วก็ดื่มน�้าแทน ไม่ใช่ฉันจนอิ่มแล้ว
ดื่มน�้าตาม

ปนฺตญฺจ สยนาสนํ ความยินดีด้วย
เสนาสนะอันสงัด คือความเป็นผู้สันโดษยินดี
ด้วยที่นอนที่นั่ง ที่อยู่อาศัยอันสงัด ที่เงียบ
สงบ ไม่มีคนพลุกพล่าน

ถ้าบวชเป็นพระภิกษุในพระศาสนาแล้ว 
ออกจากบ้านมาสู ่วัดถือว่าปลีกวิเวกแล้ว 
เป็นกายวิเวก หลังจากนั้น ถ้าจะปฏิบัติธรรม
ให้บรรลุ ต้องเลือกเสนาสนะอันสงัด ที่คนไม่
พลุกพล่าน ถ้าเป็นพระต้องอาศัยอยู่ในมุม
เงียบ มุมสงบ พระอรรถกถาจารย์อธิบาย
ขยายความว่า อยู่ในกุฏิเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีคน
ผ่านไปมา ที่คนไม่ค่อยจะสนใจ อยู่ในมุม
สงบนั่นแหละ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรม ไม่มี
ใครมารบกวน

ในบรรดาปัจจัย ๔ พระพุทธองค์ทรง
แสดงตัวอย่างการใช้สอยปัจจัย ๒ อย่าง คือ 
บิณฑบาตและเสนาสนะ ส่วนการบริโภค

ใช้สอยปัจจัยอีก ๒ อย่าง คือ จีวรก็ดี คิลาน
เภสัชก็ดี ก็ให้รู้โดยนัยนี้

อธิจิตฺเต จ อาโยโค การหมั่นประกอบ 
ขวนขวายในอธิจิต อธิจิต คือ จิตที่ยิ่งกว่าจิต
ทั่วๆ ไป ในที่นี้ ได้แก่ สมาบัติ ๘ นั่นเอง 
ซึ่งเป็นบาทแห่งวิปัสสนา และมรรคจิตผลจิต 

จิตของคนเรามีดวงเดียว แต่เมื่อว่าโดย
ประเภทของอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มีถึง ๘๙ 
ชนิด หรือ ๑๒๑ ชนิด ในบรรดาจิตเหล่านั้น 
จิตดวงไหนเรียกว่า สามัญจิต คือจิตธรรมดา
ทั่วๆ ไป และจิตดวงไหนเรียกว่า อธิจิต 
จิตที่ยิ่ง

จิตท่ีไม่เข้าถึงฌาน เรียกว่า สามัญจิต 
เช่นตอนนี้เราฟังธรรมะ จิตของเราเป็นกุศล
อยู่ แต่จิตที่เป็นกุศลดวงนี้ไม่สามารถก�าจัด
กิเลสออกไปได้ จึงเรียกว่าสามัญจิต ส่วน
จิตที่เข้าถึงฌาน และจิตท่ีเข้าถึงมรรคผล 
เรียกว่า อธิจิต 

ในสมัยนั้น พระภิกษุท่ีส�าเร็จเป็นพระ-
อรหันต์ และได้ฌานอภิญญา ถ้าไม่มีใครมา
ฟังธรรม ให้ประกอบในอธิจิตคือเข้าสมาบัติ 
แต่ถ้ามีคนต้องการฟังธรรม มีคนอยากจะรู้
ธรรม ก็ให้แสดงธรรม 

เราเคยได้ยิน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
จะอธิบายขยายเพิ่มสักนิดหนึ่ง 

ค�าว่า อธิศีล คือ ศีลที่ยิ่ง อย่างเช่น 
ศีล ๕ ของญาติโยม ก่อนที่จะรับศีล ๕ 
เรารับไตรสรณคมน์ก่อน ศีล ๕ ที่มีไตร-
สรณคมน์รองรับ เรียกว่า อธิศีล ได้ เพราะ
เป็นศีลที่ยิ่งกว่าศีลนอกศาสนา และเป็นศีลที่
เป็นบาทเบื้องต้นที่จะให้บรรลุธรรมได้ คือ
ญาติโยมไม่ต้องรักษาศีล ๘ แค่รักษาศีล ๕ 
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ฟังธรรมะไป พิจารณาตามไป ก็ส�าเร็จเป็น
พระอรหันต์ได้ ฉะนั้น ศีล ๕ ในพระ-
พทุธศาสนาทีมี่ไตรสรณคมน์รองรบัจงึเรยีกว่า 
อธิศีล

ส่วนศีล ๕ นอกศาสนา เรียกว่า ศีล 
เหมือนกัน แต่ไม่เรียกว่า อธิศีล เพราะไม่
เป็นบาทเบื้องต้นแห่งการบรรลุธรรม ไม่เป็น
พ้ืนฐานท่ีจะรองรับมรรครองรับผลได้ จึงไม่
เรียกว่า อธิศีล

และ ศีล ๕ กับ ศีล ๘ เมื่อเทียบเคียง
กันแล้ว ศีล ๘ ก็เรียกว่า อธิศีล ส่วนศีล ๕ 
ก็เป็นสามัญศีล 

ศีล ๘ กับ ศีล ๑๐ เมื่อเทียบเคียงกัน 
ศีล ๑๐ ก็เรียกว่า อธิศีล ศีล ๘ ก็เป็นสามัญ
ศีล

ศีล ๑๐ กับ ศีล ๒๒๗ เมื่อเทียบเคียง
กัน ศีล ๒๒๗ ก็เรียกว่า อธิศีล ศีล ๑๐ ก็
เป็นสามัญศีล น้ีเป็นการเทียบศีลขึ้นไปตาม
ล�าดับ 

ส่วนค�าว่า อธิปญญา คือ ปัญญาที่ยิ่ง 
ปัญญาในพระพทุธศาสนามมีากมายหลายชนดิ 
แต่ปัญญาในอธิปัญญาคืออะไร 

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจว่าปัญญาพื้นๆ คือ
อะไรบ้าง เช่น ในขณะที่เรานั่งฟังธรรม รู้เรื่อง
ไหม รู้เรื่อง เกิดปัญญา เป็นมหากุศลญาณ
สัมปยุตต์ กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา เป็น
ปัญญาแล้ว และที่มานั่งฟังธรรมนี้ เชื่อใน
กรรมและผลของกรรมไหม เชือ่ เป็นมหากศุล
ญาณสมัปยตุต์ ฟังธรรมแล้ว เข้าใจไหม เข้าใจ 
น้อมพินิจพิจารณาตามด้วย เกิดปัญญา เป็น
มหากุศลญาณสัมปยุตต์ 

ฉะนั้น การที่เราไหว้พระ รับศีล ฟังธรรม 
เช่ือในกรรมและผลของกรรม ก็เป็นบุญที่

ประกอบด้วยปัญญา ทีเ่รยีกว่า ญาณสมัปยตุต์ 
เป็นปัญญา แต่เป็น ปัญญาสามัญ คือเป็น
ปัญญาที่ยังไม่สามารถละกิเลสได้

แต่ถ้าฟังไปก็ไม่รู้เรื่อง นั่งฟังไป หลับไป 
ได้บญุไหม ได้ แต่บญุนัน้ เป็นญาณวปิปยตุต์ 
คือบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา 

แต่ถ้าเอาความรู้จากตรงนี้ ในขณะฟัง
ธรรม ตามไปน้อมพินิจพิจารณา มีโยนิโส-
มนสิการตามไปด้วย พจิารณาว่า เสยีงท่ีได้ยนิ
ก็ไม่เที่ยง ผู้เทศน์ก็ไม่เที่ยง ผู้ฟังก็ไม่เที่ยง 
เพราะเสียงเก่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป 
เสียงใหม่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เสียงทั้งหมด
เป็นสัททารมณ์ เป็นรูป ไม่เที่ยง ผู้แสดงก็ไม่
เที่ยง พิจารณาตามไปในลักษณะเช่นนี้ ก็เป็น
วิปัสสนาปัญญา 

ถ้าพิจารณาเนื้อหาของธรรมะด้วย แล้ว
เข้าถึงธรรม เห็นธรรม เรียกว่า ธรรมจักขุเกิด 
ถ้าธรรมจักขุ ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้น ปัญญา
ตอนนั้น เรียกว่า อธิปัญญา คือปัญญาท่ี
สามารถจัดการกับกิเลสได้ เริ่มตั้งแต่ปัญญา
ในมหคัคตกศุล หรอืปัญญาในฌาน และปัญญา
สงูสดุคอืปัญญาในมรรคกศุล ซึง่ปัญญาส่วนนี้
เรียกว่าอธิปัญญา

ฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงข้อเดียว 
คือ อธิจิตฺเต จ อาโยโค ที่เหลืออีก ๒ ข้อ 
คอื อธศิลี และอธปัิญญา กใ็ห้รูโ้ดยนยัเดียวกนั

เอตํ พุทฺธานสาสนํ นี้เป็นค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ค�านี้ว่า การไม่เข้าไปว่าร้ายผู้อื่น การไม่
เข้าไปเบยีดเบยีนท�าร้ายผู้อืน่ การส�ารวมระวงั
ในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้ประมาณในการ
รบัและการบรโิภคใช้สอย การยนิดด้ีวยเสนาสนะ
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อนัเงยีบสงบ และการหมัน่ประกอบความเพยีร
ในอธิจติ เป็นค�าพร�า่สอน เป็นค�าตกัเตอืนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

พระภิกษุผูเผยแผ่ธรรมะตองมีโอวาทปาติ-
โมกข์อยู่ในใจ

แท้จริงแล้ว โอวาทปาติโมกข์ทั้ง ๓ พระ-
คาถา เป็นค�าส่ังสอนพระภิกษุว่า การจะ
เผยแผ่ธรรมะใหคนอืน่ ตองเผยแผ่ธรรมะให
อยู่ในใจของตนเองก่อน การทีเ่ราจะพดูอะไร
ให้คนเชื่อ ตนเองต้องเชื่อก่อน อย่างเช่น เรา
จะเอายาอะไรสักอย่างหนึ่งไปขายให้คนอื่น 
เราเคยใช้หรือยัง เราเชื่อสรรพคุณของยานั้น
หรือยัง ถ้าเราเองยังไม่เคยใช้ยาและไม่เชื่อ
สรรพคุณของยานั้น ถ้าคนซื้อถามว่า คุณเคย
ใช้หรือยัง แล้วเราจะตอบอย่างไร 

ฉะนั้น พระคาถาแรกก็เช่นเดียวกัน ก่อน
ท่ีจะเผยแผ่ศาสนา พระพุทธองค์ตรัสว่าต้อง
น�าศาสนาเข้าไปอยูใ่นใจของพระภกิษใุห้ได้ก่อน 
เพราะถ้าศาสนายังไม่อยู่ในใจของพระภิกษุ
แล้ว จะเอาอะไรไปให้ชาวบ้าน เอาไปก็เพียง
ค�าพูด 

ถ้าเป็นพระภกิษตุ้องรูจ้กัขนัตคิวามอดทน 
ความอดกลั้น ต้องมีอุดมการณ์ มีเปาหมาย
สูงสุดคือพระนิพพาน ถึงจะเป็นปุถุชนก็ต้อง
มีเปาหมายว่า สักวันหนึ่ง เราต้องปฏิบัติให้
บรรลุถึงพระนิพพานให้ได้ และจะเผยแผ่
ศาสนาก็ต้องไม่มีการเบียดเบียนท�าร้ายผู้อื่น 
ต้องเป็นสมณะผูส้งบจากบาป คือไม่เบยีดเบยีน
ผู้อื่นด้วยอาวุธ ด้วยศาสตรา ด้วยท่อนไม้ 
เป็นต้น 

พระภิกษุที่มีธรรมะอยู่ในใจ ดึงศรัทธา
ญาติโยมได้แล้วครึ่งหนึ่ง คือถ้าพระปฏิบัติ

ตามพระวินัย ยังไม่ได้แสดงธรรมะ แค่เดินไป
โยมก็เลื่อมใสแล้ว อยากไหว้ อยากกราบ 

ยกตัวอย่างเช่น พระอัสสชิเถระ ซึ่งเป็น
หนึ่งในจ�านวนปัญจวัคคีย์ บวชใหม่ ส�าเร็จ
เป็นพระอรหนัต์ ในขณะทีบิ่ณฑบาตตอนเช้าๆ 
ท่านก็เดินไปช้าๆ ด้วยอาการส�ารวม ตอนนี้
คนที่ไปเห็นคือ อุปติสสมาณพ ว่าที่พระสารี
บตุร พออปุตสิสมาณพไปเหน็แล้วคดิว่า พระรปู
นี้ดูแปลก ท่ีเคยเห็นมา ก็กระโดกกระเดก 
ไม่น่าเลือ่มใส ไม่ค่อยเรยีบร้อย แต่เหน็พระรปู
นีแ้ปลกๆ สงบ เรยีบร้อย น่าเล่ือมใส มอีนิทรย์ี
ผ่องใส สงสยัจะมีอะไร จงึเดินตามไปข้างหลงั
ติดๆ จะถาม ไม่ถาม ในที่สุดทนไม่ไหว จึง
เข้าไปหาท่านแล้วกล่าวว่า ท่านๆ นิมนต์หยุด
สักนดิหนึง่ ผมอยากจะถามท่านสักนดิหนึง่ว่า 
ท่านบวชในส�านกัของใคร ใครเป็นครบูาอาจารย์
ของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร ท�าไมท่าน
เดินบิณฑบาตด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสจริงๆ 
ผมก็เป็นนักบวชเหมือนกับท่าน ผมดูสมณะ
นักบวชเหล่าอื่นแล้วไม่ค่อยเลื่อมใส แต่ผม
เห็นท่านแล้ว ผมเลื่อมใสจริงๆ 

จริงๆ แล้ว พระบิณฑบาตก็ไม่ควรเทศน์ 
พระอัสสชิก็บอกว่า อาตมาบวชใหม่ เทศน์ก็
ไม่เก่ง รู้นิดๆ หน่อย และตอนนี้ก็เป็นเวลา
บิณฑบาต โยมต้องรอสักนิดหนึ่ง อุปติสสะ
ทนไม่ไหวบอกว่า ท่านเทศน์สักนิดหนึ่งเถิด 
สักคาถาหนึ่งก็พอ ไม่ต้องอธิบาย พระอัสสชิ
บอกว่า อาตมาก็เพิ่งบวชใหม่ จ�าได้แค่คาถา
เดียว อุปติสสะบอกว่า ไม่เป็นไรท่าน คาถา
เดียวก็พอ การรู้โดยรอ้ยนัยพนันัย เป็นหนา้ที่
ของผม พระอัสสชิจึงกล่าวคาถาว่า เย 
ธมฺมา เหตุปฺปภวา เป็นต้น พอกล่าวจบ
เพียงครึ่งคาถา อุปติสสมาณพเข้าใจร้อยนัย
พันนัย ฟังไป พิจารณาตามไป ส�าเร็จเป็น
โสดาบัน 
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ฉะนั้น การจะเป็นพระ ข้อแรกต้องท�าให้
ชาวบ้านเลื่อมใส ชาวบ้านจะเลื่อมใส พระก็
ต้องมีขันติ มีอุดมการณ์ แล้วก็ต้องรู้ว่า เป็น
บรรพชิตควรท�าตัวอย่างไร เป็นสมณะควร
ท�าตัวอย่างไร เมื่อท�าตัวเป็นแล้ว แม้แต่ผู้ที่มี
ปัญญามากที่สุด คืออุปติสสมาณพ ว่าที่พระ-
สารีบุตร ก็ยังเลื่อมใสเลย เลื่อมใสพระอัสสชิ
ที่บวชใหม่ๆ มีอายุน้อยที่สุด ความรู้ก็ไม่มาก 
แต่ท่านส�ารวม เรียบร้อย รู้จักเป็นพระควร
ท�าตัวอย่างไร เป็นสมณะควรท�าตัวอย่างไร 
เมือ่เป็นพระท�าตวัให้ชาวบ้านเลือ่มใสได้ไปแล้ว 
๕๐ คะแนน ให้คาถาครึ่งคาถา ได้อีก ๕๐ 
คะแนน รวมแล้ว ๑๐๐ คะแนน อุปติสส-
มาณพส�าเร็จเป็นพระอริยะ

ฉะนั้น โอวาทปาติโมกข์ คือคาถาปลุก
ระดมพระให้รู้ว่า เป็นพระควรท�าตนอย่างไร 
ถ้าเป็นพระอย่างสมบรูณ์แล้ว ญาตโิยมกอ็ยาก
จะกราบ อยากจะไหว้ อยากจะฟังธรรมะ ฟัง
นดิหน่อย ฟังแล้วได้ผล ดงัเช่นอปุตสิสมาณพ
กับพระอัสสชิ 

สรุปความโอวาทปาติโมกข์ 

โอวาทปาติโมกข์ เป็นโอวาท ค�าสั่งสอน 
การตักเตือน ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่จะ
รกัษา ผูป้ระพฤตติามให้หลดุพ้นจากอบายภูมิ
ทั้ง ๔ มีนรก เป็นต้น และจากทุกข์ทั้งปวง 
ซึ่งมีเนื้อหาใจความโดยย่อว่า

ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตบะ
เครือ่งเผาผลาญกเิลสอย่างดเียีย่ม พระพทุธเจ้า 
พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ขีณาสพ
ท้ังหลายกล่าวพระนพิพานเป็นธรรมยอดเย่ียม
โดยอาการทั้งปวง เพราะพระนิพพานเป็น

เครื่องดับทุกข์ทั้งปวง เป็นธรรมที่พ้นจาก
กิเลสตัณหาทั้งสิ้น บุคคลผู้เบียดเบียนท�าร้าย
ผู้อืน่ ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชติ บคุคลผู้เบยีดเบยีน
คือท�าให้ผู ้อ่ืนล�าบาก ด้วยอาวุธ ศาสตรา 
ท่อนไม้ เป็นต้น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่ท�าบาปอกุศลทั้งปวงด้วยศีลสังวร 
การยงักุศลให้ถงึพร้อมด้วยสมถะและวิปัสสนา 
การท�าจิตของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยพระ-
อรหัตตผล นี้เป็นโอวาท ค�าสั่งสอน ค�าตัก
เตือนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การไม่เข้าไปว่าร้าย ไม่กล่าวโทษผูอ้ืน่ การ
ไม่เข้าไปเบียดเบียนท�าร้ายผู้อื่น การส�ารวม
ระวังในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
ในการรบัและการบรโิภคใช้สอยปัจจยั ๔ การ
ยนิดด้ีวยเสนาสนะอนัเงยีบสงบ ไม่พลกุพล่าน
ด้วยผู้คน และการหมั่นประกอบความเพียร
ในอธิจิต จิตที่ยิ่ง คือสมาบัติ ๘ และมรรค-
จติผลจติ นีเ้ป็นโอวาท ค�าส่ังสอน ค�าตักเตือน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

นี้คือใจความส�าคัญของโอวาทปาติโมกข์ 
ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่
พระภิกษุสงฆ์ในวันมาฆบูชา ที่มีเหตุอัศจรรย์
เกดิขึน้ท่ีเรยีกว่า จาตรุงคสนันบิาต เป็นโอวาท
ทีแ่สดงอดุมการณ์ เปาหมายสงูสุดของพระพทุธ-
ศาสนา และเป็นหลักการปฏิบัติตนของพระ-
ภิกษุในพระพุทธศาสนา ผู้จะเผยแผ่ธรรมะ
อย่างสมบูรณ์ อาตมาภาพก็ได้แสดงมาก็พอ
เป็นแนวทางทีจ่ะให้ศรทัธาญาตโิยมสาธชุนได้
น�าไปประพฤติ น�าไปปฏิบัติต่อไป
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รัตนวลี, ธีรปัญโญ

กวีนิพนธกวีนิพนธ

มาฆบูชา
รําลึก

*  ดูความหมายหน้า ๕

ณ ราตรีหนึ่ง ครั้งนั้น นานมาแล้ว ฟาเพริศแพร้ว ด้วยโสมส่อง ท้องเวหา

แสงนวลใย ใสสว่าง กระจ่างตา โลกโสภา ด้วยแสง แห่งจันทร์งาม

ณ กาลนั้น เป็นวันดี ดิถีฤกษ์ ผู้ละเลิก ไม่เหลือเศษ กิเลสสาม

ขีณาสพ นักรบธรรม รอบเขตคาม พันสองร้อย ห้าสิบนาม มาพร้อมกัน

อัศจรรย์ ไม่ได้นัด จัดไว้ก่อน ต่างสัญจร มุ่งไป ในเขตขันฑ์

ถึงวิหาร มหาสถาน เวฬุวัน อภิวันท์ กราบพระบาท พระศาสดา

โลกสว่าง ใจสว่าง อย่างอริยะ โอวาท- ปาติโมกข์ เทศนา

ตรัสแสดง แก่เหล่าสงฆ์ ทรงอภิญญา* สืบทอดมา คงหลักไว้ ให้ทุกคน

ละความชั่ว ท�าดีใฝ่ ใจพิสุทธิ์ สมณะหยดุ จากเบยีดเบยีน ให้เกรยีนหม่น

ไม่ท�าร้าย พูดร้าย หมายกมล รักษาตน ด้วยศีลสัจจ์ ตัดอบาย

รู้ประมาณ ในการ บริโภค ปลีกจากโลก สู่สงัด เร่งขวนขวาย

ใฝ่จิตยิ่ง ให้คงนิ่ง จากวุ่นวาย เป็นหลักหมาย มาฆะนี้ ที่บูชาฯ
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รูจักมาฆะ ชีวิตจะไม่เปนโมฆะ

ธีรปัญโญ

ถ้าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธ (พระพุทธเจ้าตรัสรู้) วันอาสาฬหบูชาเป็น
วันพระธรรม (แสดงธรรมจักร) วันมาฆะบูชาก็เป็นวันพระสงฆ์ ในวันนี้พระ-
อรหันต์มาประชุมพร้อมเพรียงกันถึง ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งไม่ใช่จ�านวนน้อยเลย ที่
เพียงไม่ถึงปหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาก็มีผู้เข้าใจตามถึง
ขัน้สงูสุดพ้นทุกข์โดยส้ินเชงิมากมายถงึเพยีงนี ้พระพทุธเจ้าทรงประทานโอวาท
ปาติโมกข์ไว้เพื่อเป็นหลักในการเผยแผ่ศาสนาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง
ในส่วนของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ตั้งแต่วันนั้นมา มนุษยชาติก็ไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป จากชีวิตที่เวียนว่ายในวัฏฏสงสาร มาเป็นชีวิตที่เบิกบาน
ด้วยธรรมะ ได้หลักและวิธีการในการด�าเนินชีวิต ฉบับนี้ขอเสนอแบบอย่างของ
ผู้พ้นทุกข์ เป็นอุดมบุรุษ บรรลุเปาหมายสูงสุดในพระศาสนา โดยน�ามาจาก
พระโอษฐ์ของพระพทุธองค์เอง ทีบ่รรยายถงึผูท้ีบ่รรลถุงึเปาหมายในการด�าเนนิ
ชีวิตว่าเป็นเช่นไร อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ด�าเนินรอยตามท่าน
ได้บ้าง ได้เริ่มก้าวไปบนทางก็ยังดี ชีวิตนี้จะได้ไม่เป็นโมฆะ แต่ประกอบไปด้วย
สาระและมีความหมาย
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อรหนฺตสุตฺตํ

 สุขิตา วะตะ อะสาเทนโต  ตัณหา เตสัง นะ วิชชะติ

อัสฺมิมาโน สะมุจฉินโน  โมหะชาลัง ปะทาลิตัง ฯ

อะเนชันโต อะนุปปัตตา  จิตตัง เตสัง อะนาวิลัง

โลเก อะนุปะลิตตา เต  พฺรัหฺมะภูตา อะนาสะวา ฯ

ปัญจักขันเธ ปะริญญายะ  สัตตะสัทธัมมะโคจะรา

ปะสังสิยา สัปปุริสา  ปุตตา พุทธัสสะ โอระสา ฯ

สัตตะระตะนะสัมปันนา  ตีสุ สิกขาสุ สิกขิตา

อะนุวิจะรันติ มะหาวีรา  ปะหีนะภะยะเภระวา ฯ

ทะสะหังเคหิ สัมปันนา  มะหานาคา สะมาหิตา

เอเต โข เสฏฐา โลกัสฺมิง  ตัณหา เตสัง นะ วิชชะติ ฯ

อะเสกขะญาณะมุปปันนัง  อันติโมยัง สะมุสสะโย

โย สาโร พฺรัหฺมะจะริยัสสะ  ตัสฺมิง อะปะระปัจจะยา ฯ

วิธาสุ นะ วิกัมปันติ  วิปปะมุตตา ปุนัพภะวา

ทันตะภูมิง อะนุปปัตตา  เต โลเก วิชิตาวิโน ฯ

อุทธัง ติริยัง อะปาจีนัง  นันที เตสัง นะ วิชชะติ

นะทันติ เต สีหะนาทัง  พุทธา โลเก อะนุตตะราติ ฯ

พระไตรปิฎกบาลี เล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ส�. ขนฺธวารวคฺโค ข้อ ๑๕๔ หน้า ๑๐๒
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อรหันตสูตร

 มีสุข แต่ ไม่ยินดี ตัณหา ไม่มี แก่พวกเขา

ถอนทิ้ง สิ้น “ตัวเรา” ท�าลาย ตาข่ายหลง

ล่วงรูป ตามล�าดับ ละอองไม่จับ ใจมั่นคง

ไม่เกลือกกลั้วกับโลก ส่ง- ให้เป็นพรหม สิ้นอาสวา

ขันธ์ห้า ก�าหนดรู้ ธรรมเจ็ด๑ อยู่ โคจรา

สัปบุรุษ ย่อมบูชา เป็นบุตรกล้า พระโคดม

สมบูรณ์ รัตนะเจ็ด๒ เรียนส�าเร็จ สิกขา๓ สม

แกล้วกล้า กว่ายักษ์ยม ความกลัวข่ม สิ้นปวงภัย

สมบูรณ์ ด้วยองค์สิบ๔ สมาธิ เป็นนาคใหญ่

ยอดเยี่ยม ในโลกไตร ตัณหาไหน ก็ไม่มี

ญาณอุบัติ อเสขะ สรีระ สุดที่นี่

ไม่ต้องเชื่อใครๆ ชี้ สาระนี้ แห่งพรหมจรรย์

ไม่สั่นไหว ในมานะ เพราะเลิกละ ภพใหม่ฝัน

ฝกจิต ถึงภูมิทันต์๕ ทั่วเขตขัณฑ์ ก็ครองชัย

บน กลาง แล เบื้องล่าง ความเพลินค้าง หามีไม่

บรรลือ สีหะไกล “พุทธ” นามไท้ ไร้ใครเทียม ฯ

๑ สัทธรรม ๗ : ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา 

๒ โพชฌงค์ ๗ : สติ ธัมมวิจัยะ วิริยะ ปติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา

๓ สิกขา ๓ : ศีล สมาธิ ปัญญา

๔ องค์ของพระอเสขะ ๑๐ : สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ

     สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ สัมมาวิมุตติ

๕ ภูมิที่ฝกแล้ว ได้แก่ อรหัตตผล
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พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๐ สมัยคุปตะ ประดิษฐาน
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารนาถ นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลก สร้างด้วยหินทราย
เมืองจูน่าท่ีมีคุณภาพ มีลักษณะสมบูรณ์โดดเด่น พระพักตร์สงบเย็น ฉายพระเมตตาและ
กรุณาธรรมต่อเหล่าเวไนยสัตว์ทั้งปวง พระหัตถ์ยกขึ้นจีบเป็นวง ในปางทรงแสดงพระธรรม
เทศนาให้หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นอยู่ในทางสุดโต่งสองทางคือ อัตตกิลมถานุโยค และกาม-
สุขัลลิกานุโยค แล้วทรงยกทุกขนิโรธมรรคคือ มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางที่ต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งสิ้น

ครั้งเม่ือพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ได้ตรัสพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
สูตรแห่งการหมุนไปประดุจวงจักรแห่งพระอริยสัจธรรมที่ทรงตรัสรู้ อันเป็นพระธรรมเทศนา
กัณฑ์แรก เป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เห็นอย่างแจ่มแจ้งแห่งการ
เกิดและดับไปของสรรพสิ่งทั้งหลาย ตัดความสงสัยทั้งปวงออกเสียได้ สามารถปิดอบายภูมิได้
โดยเด็ดขาด

พระพุทธรูปสําคัญ :

(กองบรรณาธิการ)
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ฉบับที่แล้ว (เดือนมกราคม) ได้เสนอ
สมมุติฐานเรื่องท่ีมาของค�าว่าติสสะ และได้
ยกตัวอย่างประกอบไว้จ�านวนหนึ่ง ฉบับนี้
ขอต่อให้จบ ชือ่พระตสิสะทีม่มีาในพระไตรปิฎก
สามารถค้นหาได้จากเถรคาถาและเถรีคาถา 
ขทุทกนกิาย ซึง่เป็นทีร่วบรวมคาถาทีพ่ระเถระ
และพระเถรีได้กล่าวเอาไว้ ในนั้นมีชื่อพระ-
ติสสะเถระอยู่ ๓ ท่าน และมีชื่อติสสาเถรีอยู่ 
๒ ท่าน ส่วนรายละเอียดสามารถค้นได้จาก
อรรถกถา 

พระติสสะเถระรูปแรกน้ี เป็นผู้มีอธิการ
อันกระท�าไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ 
เข้าไปสัง่สมบญุอนัเป็นอปุนิสัยแห่งพระนิพพาน
ไว้ในภพนั้นๆ น�าใบไม้เก่าๆ ที่โคนไม้อันเป็น
ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนาม
ว่าติสสะออก แล้วช�าระสะสางจนสะอาด ด้วย
บุญกรรมนั้น ท่านท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและ
มนษุย์ทัง้หลาย เกิดเป็นโอรสของพระปิตจุฉา
ของพระผูม้พีระภาคเจ้า ในพระนครกบลิพัสดุ์ 

ในพุทธุปบาทกาลนี้ โดยนามมีชื่อว่า ติสสะ 
ท่านบวชตามพระผู้มีพระภาคเจ้า อุปสมบท
แล้วอยู่ในราวป่าอาศัยพระชาติ มีการถือตัว 
มากไปด้วยความโกรธและความคบัแค้น และ
มากไปด้วยการยกโทษเที่ยวไป ไม่ท�าการ
ขวนขวายในสมณธรรม

ครั้นในวันหนึ่ง พระศาสดาทรงเล็งเห็น
ท่านนอนหลับอ้าปากอยู่ในที่พักกลางวันด้วย
ทิพยจักษุจึงเสด็จจากพระนครสาวัตถีไปทาง
อากาศ ประทับยืนอยู่ในอากาศนั่นเอง เบื้อง
บนของพระเถระ แผ่โอภาสไปแล้ว ยังสติให้
เกิดแก่พระเถระผู้ตื่นแล้วด้วยโอภาสนั้น เมื่อ
จะประทานพระโอวาท ตรัสพระคาถา (คาถา
ที่ ๓๙) ว่า

“สัตติยา วิยะ โอมัฏโฐ 
ฑัยหะมาโนวะ มัตถะเก
กามะราคัปปะหานายะ 
สะโต ภิกขุ ปะริพพะเชติ ฯ
เปรียบบุรุษถูกแทงด้วยหอก 
หรือถูกไฟคลอกที่หัว

ธีรปัญโญ

จบ
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ย่อมต้องรีบรักษาตัว 
เพราะเกรงกลัวไฟลุกลาม
ภิกษุมีสติ พึงเว้นรอบ 
เลี่ยงหอกและไฟในโลกสาม*
ขวนขวายวิปัสสนา เร่งละกาม 
และความยินดีในภพทั้งปวง ฯ

* กามภพ รูปภพ อรูปภพ

พระเถระฟังพระคาถานั้นแล้ว เป็นผู้มีใจ
สังเวช หมั่นขวนขวายในวิปัสสนาอยู่ พระ-
ศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของท่านแล้ว ทรง
แสดงติสสเถรสูตรในสังยุตตนิกาย ในเวลา
จบเทศนา พระเถระด�ารงอยู่ในพระอรหัตผล 
ครั้นบรรลุพระอรหัตแล้ว เมื่อจะพยากรณ์
พระอรหตัผลของตนได้กล่าวคาถานัน้นัน่แหละ 
เพื่อบูชาพระบรมศาสดา

ส่วนพระติสสะเถระรูปที่สองนี้ ชาติก่อน
เคยเกิดในตระกูลของคนท�ายานพาหนะ ถึง
ความเป็นผู้รู้แล้ว วันหน่ึงเห็นพระผู้มีพระ-
ภาคเจ้าแล้วมีใจเล่ือมใส ท�าแผ่นกระดานด้วย
ท่อนไม้จันทน์แล้วน้อมถวายแด่พระผู้มีพระ-
ภาคเจ้า ด้วยบญุกรรมน้ัน เขาบงัเกิดในเทวโลก 
ท่องเที่ยวไปๆ มาๆ อยู่ในเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย บังเกิดในราชตระกูลในโรรุวนครใน
พุทธุปบาทกาลนี้ พระราชกุมารเจริญพระ-
ชนมพรรษาแล้ว เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็
ด�ารงอยูใ่นราชสมบติั (จะเห็นไดวาทานตสิสะ
องคนีก้เ็ปนพระราชโอรสองคโตเชนกนั-ผูเขยีน) 
เป็นอทิฏฐสหาย (สหายที่ไม่เคยได้เห็นหน้า
กัน) ของพระเจ้าพิมพิสาร ได้ส่งบรรณาการ
แก้วมณี แก้วมุกดา และผ้าเป็นต้น ไปถวาย
พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับ
ความมีบุญของพระเจ้ากรุงโรรุวะนั้น จึงทรง

ส่งเครือ่งราชบรรณาการตอบไป แล้วให้จารกึ
พระพุทธจรยิาลงในจติรบัตร และจารึกปฏจิจ-
สมุปบาทลงในพระสุพรรณบัตรส่งไปถวาย 
พระเจ้าโรรวุะทรงตรวจดพูระพทุธจรรยาและ
ล�าดับแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้ว ทรงก�าหนด
ประวัติกาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และนิวัติกาล
ที่ผ่านมาในอดีต ทบทวนล�าดับแห่งพระ-
ราชสาส์นในพระทยั แล้วเกดิความสลดพระทยั 
จึงทรงพระด�าริว่า เพศพรหมจรรย์ของพระผู้
มีพระภาคเจ้าเราพบแล้ว และความคืบหน้า
ของพระราชสาส์นเราก็รู้แล้ว กามทั้งหลายมี
ทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก ประโยชน์อะไร
ด้วยการอยู่ครอบครองราชสมบัติในบัดนี้ จึง
ทรงสละราชสมบัติปลงผมและหนวด นุ่งห่ม
ผ้ากาสาวพสัตร์ บวชอทุศิเฉพาะพระผูม้พีระ-
ภาคเจ้า ถือเอาบาตรที่ท�าด้วยดิน ประพฤติ
เหมือนคนเทขยะ เมื่อมหาชนก�าลังปริเทวนา
การอยู่นั่นแล ออกจากพระนคร เสด็จถึง
กรุงราชคฤห์โดยล�าดับ เข้าไปเฝาพระผู้มี
พระภาคเจ้าผูป้ระทบัอยู่ทีเ่งือ้มเขาชือ่ว่าสปัป-
โสณฑิกะ ในพระนครราชคฤห์นั้น ถวาย
บังคมแล้วนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.

พระศาสดาทรงแสดงธรรมแล้ว ท่าน
สดับพระธรรมเทศนา ถือเอากรรมฐานใน
วิปัสสนาหมั่นประกอบเนืองๆ อยู่ ขวนขวาย
วปัิสสนา จนบรรลพุระอรหตั ครัน้บรรลพุระ-
อรหัตแล้ว เม่ือจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติของตน 
จึงได้อุทานคาถา (คาถาที่ ๙๗) ว่า

“หิตฺวา สะตะปะลัง กังสัง 
โสวัณณัง สะตะราชิกัง
อัคคะหิง มัตติกาปตตัง 
อิทัง ทุติยาภิเสจะนันติ ฯ
เราสละภาชนะทองค�า 
วิจิตรท�าด้วยลวดลาย
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ถือเอาบาตรดินที่เรียบง่าย 
ไม่วุ่นวายไปด้วยกาม
อภิเษกครั้งแรกนั้นเศร้าหมอง 
ชุ่มเจิ่งนองกิเลสสาม*
อภิเษกครั้งสองนั้นงดงาม 
ด�าเนินตามพระอริยวงศ์ ฯ

* กิเลสมูล ๓ คือโลภ โกรธ หลง

พระติสสะเถระรูปทีส่ามนี ้กเ็ป็นผูม้อีธกิาร
อันกระท�าไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ สั่งสม
บุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพ
นั้นๆ เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในกาลของ
พระผูม้พีระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า ปิยทสัสี 
บรรลุนิติภาวะแล้วถึงความส�าเร็จในศิลปะ
ท้ังหลาย เห็นโทษในกามทัง้หลายสละฆราวาส
วิสัย บวชเป็นดาบส ให้เขาสร้างอาศรมอยู่ใน
ป่าดงรัง ใกล้ชัฏแห่งป่า พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงเข้านิโรธสมาบัติ เพื่อจะทรงอนุเคราะห์
ดาบสนั้น จึงประทับนั่งที่ดงรังไม่ไกลอาศรม 
ดาบสออกจากอาศรม เดินไปหาผลาผล 
เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว มีใจเล่ือมใส 
ปักเสา ๔ เสา ท�าปะร�าด้วยกิ่งรังอันมีดอก
บานสะพรั่งไว้เบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ยนืบชูาพระผูม้พีระภาคเจ้าด้วยดอกรงัทัง้ใหม่
ทั้งสดตลอด ๗ วัน ไม่ละปติมีพระพุทธเจ้า
เป็นอารมณ์เลย พอล่วงไป ๗ วัน พระศาสดา
เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ ทรงด�าริถึงภิกษุ
สงฆ์พระขณีาสพประมาณหนึง่แสนมาแวดล้อม
องค์พระศาสดา ในทันใดนั้นเองพระผู้มีพระ-
ภาคเจ้าทรงประกาศสมบติัท่ีจะเกิดมีแก่ดาบส
แล้ว ตรัสอนุโมทนาแล้วเสด็จหลีกไป

ด้วยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก
ท่องเที่ยวไปๆ มาๆ อยู่แต่ในสุคติภพเท่านั้น 
เกดิในตระกลูพราหมณ์กรงุราชคฤห์ในพทุธปุ-
บาทกาลนี้ ได้นามว่า ติสสะ เจริญวัยแล้ว 

เรียนจบไตรเพทสอนมนต์กะมาณพประมาณ 
๕๐๐ ถงึความเป็นผูเ้ลิศด้วยลาภ เหน็พทุธา-
นุภาพในคราวที่พระศาสดาเสด็จไปพระนคร
ราชคฤห์ ได้มีจิตศรัทธาบวชแล้ว เริ่มตั้ง
วิปัสสนาบรรลุพระอรหัตต่อกาลไม่นานนัก
คร้ันบรรลุพระอรหัตแล้วเป็นผู้เลิศด้วยลาภ
และยศเป็นพิเศษ ภิกษุปุถุชนบางพวกเห็น
ลาภสกัการะของพระเถระแล้ว แสดงความไม่
พอใจออกมาด้วยความเป็นคนพาล พระเถระ
รู้ดังนั้น เมื่อจะประกาศโทษในลาภสักการะ
และความทีต่นเป็นผูไ้ม่ข้องอยูใ่นลาภสกัการะ
นั้น ได้กล่าวคาถา ที่ ๑๕๓ - ๑๕๔ ว่า

“พะหู สะปตเต ละภะติ 
มุณโฑ สังฆาฏิปารุโต
ลาภี อันนัสสะ ปานัสสะ 
วัตถัสสะ สะยะนัสสะ จะ
เอตะมาทีนะวัง ญัตฺวา 
สักกาเรสุ มะหัพภะยัง
อัปปะลาโภ อะนะวัสสุโต 
สะโต ภิกขุ ปะริพพะเชติ ฯ

ภิกษุโล้นครองจีวร 
มากด้วยผ้าที่นอน ข้าวและน�้า
ข้าศึกย่อมติดตาม 
ไม่เห็นกามว่าเป็นภัย
ได้ลาภ พึงรู้จัก 
เห็นสักการะ เหมือนกองไฟ
ลาภน้อยไม่เป็นไร 
สติไม่วุ่น ไม่ชุ่มกาม ฯ

ภกิษเุหล่านัน้ฟังคาถานัน้แล้วกร็ูส้กึตวัว่า
เข้าใจผิดไปแล้วจึงยังพระเถระให้อดโทษใน
ขณะนั้นเอง 
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ส่วนฝ่ายหญิงมีชื่อติสสา ๒ รูป ที่ปรากฏ
หลักฐานแสดงไว้ในเถรีคาถาคาถาแรกเป็น
คาถาที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนนางสิกขมานา
ชื่อติสสา (คาถาที่ ๔)

นางติสสาน้ี ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ใน
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ส่ังสมกศุลท่ีเป็นอปุนสิยั
แห่งพระนิพพานในภพนั้นๆ เพราะกุศลที่ได้
รวบรวมไว้เป็นปัจจัยจึงบังเกิดในศากยราช
ตระกูลกรุงกบิลพัสดุ ์ในพุทธุปบาทกาลนี้ 
เจริญวัยแล้วได้เป็นสนมของพระโพธิสัตว์ 
ภายหลงัได้ออกบวชพร้อมกบัพระมหาปชาบดี
โคตมี เจริญวิปัสสนา พระศาสดาทรงเปล่ง
พระรัศมีโอภาส แล้วได้ภาษิตพระคาถาแก่
นางสิกขมานาติสสานั้นว่า

“ติสเส สิกขัสสุ สิกขายะ 
มา ตัง โยคา อุปจจะคุง
สัพพะโยคะวิสังยุตตา 
จะระ โลเก อะนาสะวา” ติ ฯ

ติสสา จงศึกษาในสิกขาสาม 
อย่าให้กิเลสตามมาครอบง�าเธอ
พรากโยคะกิเลสละเมอ 
ท่องโลกด้วยใจเสมอ สิ้นอาสวา ฯ

เรื่องของพระเถรีน้ันเหมือนกับเรื่องของ
นางสกิขามานาชือ่ตสิสา แต่องค์น้ีเป็นพระเถรี
ชาวกบิลพัสดุ์เคยเป็นสนมของพระโพธิสัตว์ 
ออกบวชพร้อมกบัพระมหาปชาบดโีคตม ีบรรลุ
พระอรหัตด้วยคาถา (คาถาที่ ๕) อันเกิดจาก
พระพุทธโอภาสเช่นกัน ความว่า

“ติสเส ยุญชัสสุ ธัมเมหิ 
ขะโณ ตัง มา อุปจจะคา
ขะณาตีตา หิ โสจันติ 
นิระยัมฺหิ สะมัปปตา” ติ ฯ

ตสิสา จงหมัน่อตุส่าห์ประกอบในธรรม 
อย่าให้ขณะ* ล่วงล�้าเธอไป
ผู้พลาดขณะ* ต้องโศกเสียใจ 
แออัดร�่าไห้ในนรกโลกีย์ ฯ

* ขณะแหงการอยูประพฤติ
พรหมจรรยมี ๘ ประการ

๑. บุคคลนั้นไม่เกิดในนรก

๒. ไม่เกิดในก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน

๓. ไม่เกิดเป็นเปรต

๔. ไม่เกิดเป็นเทพนิกายบางพวกที่มี
อายุยืน (คือไม่เกิดเป็นอรูปพรหมและอสัญญ
สัตตาพรหม)

๕. ไม่เกดิอยูใ่นประเทศห่างไกลป่าเถ่ือน
ไม่มีพุทธบริษัททั้ง ๔ ของพระพุทธเจ้าผ่าน
ไปมา

๖. ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ (คือไม่เป็นบุคคลที่
ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้น)

๗. ไม่มีปัญญาทราม ไม่เป็นบ้าใบ้บอด
หนวก แต่รู้จักทุพภาสิต สุภาษิต

๘. พระตถาคตตรัสรู ้ธรรมแล ้วทรง
แสดงธรรม

อักขณะสูตร อังคุตตรนิกาย 
อัฏฐกนิบาต

กห็วงัว่าเรือ่งราวของพระตสิสะทีไ่ด้รวบรวม
มาทัง้หมดนี ้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผูอ่้าน
ในช่วงเวลาแห่งการเริ่มปใหม่นี้บ้างไม่มากก็
น้อย ขออย่าให้ขณะล่วงเลยพวกเราไปโดยไม่
ได้ศกึษาค�าสอนของพระพุทธองค์ให้เตม็ทีเ่ลย
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สถานที่นี้เหมือนสวรรค์ ความสุขทุกข์ในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น ได้ลาภยศสรรเสริญ ก็มีสุข 
เสื่อมลาภยศคนนินทา ก็มีทุกข์ ความดีใจ
ปลื้มใจยินดีร่าเริงบันเทิงใจ พอใจสบายใจ
สนุกสนานสะใจ เมื่อได้สิ่งที่ต้องการสนอง
กเิลส หรอืประสบสิง่ทีร่กัทีพ่อใจ ความเสยีใจ
เดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจ อึดอัดขัดเคือง
เครียดกลุ้มกังวลโศกเศร้าซึมขุ่นข้องหมองใจ 
เมือ่พลดัพรากจากสิง่เป็นทีร่กัทีพ่อใจ ประสบ
สิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ หวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น 
หรอืแม้ความสขุปลืม้ใจจากการท�าความดีตาม
ความเชื่อของเรา หรือความทุกข์เสียใจเพราะ
ท�าสิ่งที่ไม่ดีตามความเชื่อของเรา

๓. แต่ละขณะจิตในปจจุบันขณะ ... 
คอืการปรงุแต่งความสขุความทกุข์ หรอืสวรรค์
นรกของเราเอง ในแต่ละเส้ียวเวลาเมื่อมี
กระทบสัมผัสทางอายตนะ ๖ คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ

ก. ปรุงแต่งจากปฏิกิริยาสิ่งเร้าที่รับเข้า
มา เช่น เห็นภาพสวย ก็ชอบใจ มีความสุข 

ปุจฉา ?

สวรรค์นั้น  อยู่บนดิน  หรือถิ่นไหน
เจ้าดวงใจ  ใฝ่โบยบิน  ถวิลหา
อยู่ที่ภูมิ  สถานใด  ในโลกา
หรือชั้นฟา  จักรวาล  วิมานแมน

นรก-สวรรค์ ๓ ระดับ

๑. หลังตาย ... พิสูจน์ได้ยาก ไกลตัว 
ยังไม่เห็นไม่รู ้สึกในชาตินี้ มีในทุกศาสนา 
และสวรรค์เป็นดินแดนสุดยอดปรารถนาตาม
ความเชื่อและจินตนาการของทุกศาสนา เว้น
พุทธศาสนา ที่สุดยอดปรารถนาคือนิพพาน 
ส่วนสวรรค์เป็นแค่ทางผ่าน หรือทีพ่กัระหว่าง
ทาง ส�าหรบัแดนนรกน้ันเป็นผลลัพธ์ของบาป
ความชั่วทุกศาสนา

๒. ในชีวิตเปนๆ ... คือความสุขทุกข์
ท่ัวไปของชีวิตมนุษย์ ที่เขารู้สึกได้ สัมผัสได้ 
สะท้อนได้จากค�าพูด เช่นว่า สวรรค์ในอก 
นรกในใจ, ตกนรกทั้งเป็น, ยังกะขึ้นสวรรค์, 
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ได้ยินเสียงเพลงไพเราะหรือค�าชม ก็ชอบ 
มีสุข ได้กลิ่นหอมชื่นใจ ก็ชอบ มีสุข ได้ลิ้ม
รสอาหารอร่อย ก็ชอบ มีสุข กายสัมผัสถูก
ต้องของนุ่มนวลหรือเพศตรงข้าม ก็ชอบ มี
สุข ในท�านองกลับกัน ได้เห็นภาพไม่สวยงาม
น่ารังเกียจหรือน่ากลัว ก็ไม่ชอบใจ มีความ
ทุกข์ ได้ยินเสียงหยาบคาย ค�าด่า ค�าต�าหนิ 
ก็ไม่ชอบ มีทุกข์ ได้กล่ินเหม็น ก็ไม่ชอบ 
มทีกุข์ ได้รสอาหารไม่ถกูใจ กท็กุข์ กายสมัผัส
ถูกต้องของน่ารังเกียจ ก็ไม่ชอบ มีทุกข์

ข. ปรุงแต่งจากภายในออกไป เช่น คน
มักโกรธ ชอบเพ่งโทษผู้อื่น มองอะไรก็เกิด
อกศุล ขุน่มวัขัดใจหงดุหงิดร�าคาญ คนอารมณ์
ดีมีเมตตาใจกว้างมองอะไรๆ ในแง่บวก ก็ยิ้ม
แย้มแจ่มใส คนชอบเอาเรื่องอดีตมาปรุงแต่ง
ท�าร้ายจติใจตวัเองแล้วทกุข์ทัง้ๆ ทีผ่่านไปแล้ว 
เอาเรื่องอนาคตท่ียังไม่มาถึงคิดปรุงแต่งให้
ทุกข์กังวลใจ หรือคนที่ฝกฝนพัฒนาตนเอง 
จนมปัีญญารูเ้ท่าทนัความจรงิของโลกของชวีติ 
วางท่าทีต่อส่ิงทั้งหลายถูกต้อง รู้จักท�าจิตให้
แจ่มใสเบิกบาน ไม่ดิ้นกวัดแกว่งฟูแฟบขึ้นลง
ตามสิ่งเร้าภายนอก มีจิตตื่นตัวนิ่งไม่หวั่นไหว
ตามอารมณ์ที่มากระทบ แม้จิตจะหวั่นไหว
เสวยสุขทุกข์ก็รู้เท่าทันในขณะจิตนั้นๆ และมี
สติสัมปชัญญะ คอยดูคอยสังเกตศึกษาจน
อารมณ์นั้นละคลายไป ไม่ได้ไปร่วมปรุงแต่ง
เสพอารมณ์ขยายความคิดชอบใจไม่ชอบใจ
สุขทุกข์นั้นๆ ต่อ

พุทธศาสนากล่าวถึงนรกสวรรค์ทั้ง ๓ 
ประเภท ที่พิเศษกว่าศาสนาอื่นคือ ประเภท
ที่ ๓ พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาคนเดียวใน
โลกที่พูดถึง เป็นพระสัพพัญุตญาณโดยแท้ 
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพุทธ มีรายละเอียด

ลึกซึ้งมาก จนสามารถปฏิบัติให้เข้าใจนรก
สวรรค์ในอายตนะ ๖ นี้ อย่างถึงรากถึงโคน 
จนพ้นจากนรก อยู่เหนือสวรรค์ ถ้ายังติด
สวรรค์ก็ยังไม่พ้นนรก ถ้ายังแสวงหาสุขก็ยัง
ไม่พ้นทุกข์ จึงพัฒนายิ่งขึ้นจนพ้นจากสวรรค์ 
เหนอืสขุทกุข์ถึงนิพพานได้เลย เพราะแจ่มแจ้ง
แทงทะลุนรกสวรรค์ของจริงในปัจจุบันขณะ 
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ 

มีหลักฐานจากพระไตรปิฎกอย่างน้อย 
๒ สูตรที่กล่าวถึงนรกสวรรค์นี้ชัดๆ คือ 
ขณสูตร และ มหาปริฬาหสูตร

ขณสูตร 

(สํ.สฬ. ฉบับหลวง ๑๘/๒๑๔-๒๑๕)

[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เป็นลาภของ
เธอทั้งหลายแล้ว เธอ ท.ได้ดีแล้ว ขณะเพื่อ
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เธอ ท.ได้เฉพาะ
แล้ว ดูกรภิกษุ ท. นรกชื่อว่า ผัสสายตนิกะ 
๖ (ฉ ผสฺสายตนิกา นาม นิรยา) อันเราเห็น
แล้ว ในผัสสายตนิกนรกนั้น สัตว์จะเห็นรูป
อะไรๆ ด้วยจักษุ ก็ย่อมเห็นแต่รูปอันไม่น่า
ปรารถนา ย่อมไม่เห็นรูปอันน่าปรารถนา 
ย่อมเห็นแต่รูปไม่น่าใคร่ ย่อมไม่เห็นรูปอัน
น่าใคร่ ย่อมเห็นแต่รูปอันไม่น่าพอใจ ย่อมไม่
เห็นรูปอันน่าพอใจ จะฟังเสียงอะไรๆ ด้วย
หู... จะดมกลิ่นอะไรๆ ด้วยจมูก... จะลิ้มรส
อะไรๆ ด้วยลิ้น... จะถูกต้องโผฏฐัพพะอะไรๆ 
ด้วยกาย... จะรู้แจ้งธรรมารมณ์อะไรๆ ด้วย
ใจ กย่็อมรูแ้จ้งแต่ธรรมารมณ์อนัไม่น่าปรารถนา 
ย่อมไม่รูแ้จ้งธรรมารมณ์อนัน่าปรารถนา ย่อม
รู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์อันไม่น่าใคร่ ย่อมไม่รู้
แจ้งธรรมารมณ์อันน่าใคร่ ย่อมรู ้แจ้งแต่
ธรรมารมณ์อันไม่น่าพอใจ ย่อมไม่รู ้แจ้ง
ธรรมารมณ์อันน่าพอใจ
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เห็นรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียว ไม่เห็นรูปที่
น่าใคร่ เห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจอย่างเดียว ไม่
เห็นรูปที่น่าชอบใจ ได้ฟังเสียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งด้วยหูได้ ... ได้สูดกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วยจมกูได้ ... ได้ล้ิมรสอย่างใดอย่างหนึง่ด้วย
ลิ้นได้ ... ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่าง
หนึ่งด้วยกายได้ ... ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่าง
หนึ่งด้วยใจได้ (แต่) รู้แจ้งรูปที่ไม่น่าปรารถนา
อย่างเดียว ไม่รู้แจ้งรูปที่น่าปรารถนา รู้แจ้ง
รูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียว ไม่รู้แจ้งรูปที่น่าใคร่ 
รู้แจ้งรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่รู้แจ้งรูป
ที่น่าพอใจ

[๑๗๓๒] เมื่อพระผู ้มีพระภาคตรัส
อย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มี
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความ
เร่าร้อนมาก ความเร่าร้อนมากแท้ๆ ความ
เร่าร้อนอื่นที่มากกว่า และน่ากลัวกว่าความ
เร่าร้อนนี้ มีอยู่หรือ ?

พ. ดกูรภกิษ ุความเร่าร้อนอืน่ทีม่ากกว่า
และน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้มีอยู่

ภิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ กค็วามเร่าร้อน
อื่นที่มากกว่า และน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้ 
เป็นไฉน ?

[๑๗๓๓] ดูกรภิกษุ ท. ก็สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตาม
ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้
ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมยินดีในสังขาร
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ยินดี
แล้ว ย่อมปรุงแต่ง ครั้นปรุงแต่งแล้ว ย่อม
เร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะความเกดิบ้าง 
ความแก่บ้าง ความตายบ้าง ความเศร้าโศก 
ความร�่าไร ความทุกข์ ความโทมนัส และ

[๒๑๕] ดูกรภิกษุ ท. เป็นลาภของเธอ
ท.แล้ว เธอท.ได้ดีแล้ว ขณะเพ่ือการอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรย์ เธอ ท.ได้เฉพาะแล้ว ดูกร
ภิกษุ ท. สวรรค์ชื่อว่า ผัสสายตนิกะ ๖ ชั้น 
(ฉ ผสฺสายตนิกา นาม สคฺคา) เราได้เห็น
แล้ว ในผัสสายตนิกสวรรค์นั้น บุคคลจะเห็น
รูปอะไรๆ ด้วยจักษุ ก็ย่อมเห็นแต่รูปอันน่า
ปรารถนา ย่อมไม่เห็นรูปอันไม่น่าปรารถนา 
ย่อมเห็นแต่รูปอันน่าใคร่ ย่อมไม่เห็นรูปอัน
ไม่น่าใคร่ ย่อมเห็นแต่รูปอันน่าพอใจ ย่อมไม่
เหน็รปูอนัไม่น่าพอใจ ฯลฯ จะรูแ้จ้งธรรมารมณ์
อะไรๆ ด้วยใจ ก็ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์อัน
น่าปรารถนา ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์อันไม่
น่าปรารถนา ย่อมรู ้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่
น่าใคร่ ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่ 
ย่อมรูแ้จ้งแต่ธรรมารมณ์อนัน่าพอใจ ย่อมไม่รู้
แจ้งธรรมารมณ์อันไม่น่าพอใจ ดูกรภิกษุท. 
เป็นลาภของเธอท.แล้ว เธอ ท.ได้ดีแล้ว ขณะ
เพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เธอ ท.ได้
เฉพาะแล้ว ฯ

สรุปเนื้อหาสูตร อารมณจากผัสสะทาง
อายตนะ ๖ แตละขณะจิต ที่ไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร ไมนาพอใจ คือ นรก อารมณจาก
ผัสสะทางอายตนะ ๖ แตละขณะจิต ที่นา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ คอื สวรรค ปฏบิตัิ
ธรรมกับปจจุบันขณะจิตนั้นๆ

มหาปริฬาหสูตร 

(สํ.ม. ฉบับหลวง ๑๙/๑๗๓๑-๑๗๓๔)

[๑๗๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นรกชื่อว่ามี
ความเร่าร้อนมาก (มหาปริฬาโห นาม นิรโย) 
มีอยู่ ในนรกนั้น บุคคลยังเห็นรูปอย่างใด
อย่างหนึ่งด้วยนัยน์ตาได้ (แต่) เห็นรูปที่ไม่น่า
ปรารถนาอย่างเดียว ไม่เห็นรปูท่ีน่าปรารถนา 
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เถิด พึงท�าความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใคร
เล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ 
โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ อสํหิรํ 
อสงฺกุปฺป ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย อชฺเชว 
กิจฺจมาตปฺป  โก ชญฺญา มรณํ สุเว 
“ภัทเทกรัตตสูตร” ม.อุ. ๕๒๖/๒๖๕)  

๑. นรกสวรรค์เกิดที่ไหน ดับที่นั่น มีสติ
รกัษาใจให้เป็นกลางๆ อเุบกขา ดบัความยนิดี
ยินร้ายจากผัสสะทางอายตนะ คือดับสวรรค์
ดับนรก หรือปล่อยละวางความยึดมั่นในสุข-
เวทนา ทุกขเวทนา ทางกายทางใจนั่นเอง

๒. รับผลทันที เห็นชัดเจน ไม่ต้องรอ
ถึงชาติหน้า

๓. อดีตปัจจุบันอนาคตเป็นความสืบต่อ
เนื่องกัน ถ้าท�าปัจจุบันดี อนาคตก็ย่อมดี
ตาม แล้วชาติหน้าที่ดีจะหนีไปไหนเสีย (เมื่อ
จิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ 
จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ สุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิต
เศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้ จิตฺเต 
สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา “วัตถูปมสูตร” 

ม.มู. ๙๒/๔๘) ถ้าท�าปัจจุบันดี อดีตก็ยิ่งดี
แน่นอน เพราะเราได้ท�าให้ดีเสร็จแล้วต้ังแต่
ปัจจุบัน

วิสัชนา

พุทธองค์ ทรงไข ใสกระจ่าง
ว่าอยู่กลาง  จิตใจ  ในนี้หนา
เห็นเกิดดับ  นรกสวรรค์ ด้วยปัญญา
ขุดตัณหา  รากเหง้า  เข้านิพพาน ฯ

ความคับแค้นใจบ้าง เรากล่าวว่า สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าน้ัน ย่อมไม่พ้นไปจากความเกดิ 
ฯลฯ ความคับแค้นใจ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ 

[๑๗๓๔] ดูกรภิกษุ ท. ส่วนสมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมรู้ชัดตาม
ความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคา-
มินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
ย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปเพื่อ
ความเกิด ฯลฯ ไม่ยินดีแล้ว ย่อมไม่ปรุงแต่ง 
คร้ันไม่ปรงุแต่งแล้ว ย่อมไม่เร่าร้อน ด้วยความ
เร่าร้อนเพราะความเกิด ฯลฯ และความคับ
แค้นใจ เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นย่อมพ้นจากความเกิด ฯลฯ ความ
คับแค้นใจ ย่อมพ้นจากทุกข์ ดูกรภิกษุท. 
เพราะฉะนั้นแหละ เธอ ท.พึงกระท�าความ
เพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

สรุปเนื้อหาสูตร มหาปริฬาหนรก คือ 
ความเรารอนจากผัสสะทางอายตนะ ๖ ที่มี
แตอารมณ ที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไม
นาพอใจ และมีความเรารอนที่มากกวา ที่นา
กลัวกวา คือ ความไมรูชัดตรงตามความเปน
จรงิวา นีท้กุข น้ีเหตุแหงทุกข น้ีความดับทกุข 
นี้ทางดับทุกข เมื่อไมรู ยอมยินดียิ่งในสังขาร 
ก็เกิดการปรุงแตง แลวเรารอน ตามลําดับ

ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน พุทธศาสนา 
เน้นปัจจบุนัขณะทีส่ามารถแก้ไขพัฒนาได้ทนัท ี
ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

(ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่
ง ่อนแง ่น ไม ่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ 
บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่ง
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ถอืว่าเป็นกษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่พระองค์แรกใน
ประวัติศาสตร์หัวเมืองเหนือ

พระพุทธศาสนาไหลบ่าเข้าสู่อาณาจักร
ล้านนาสมยัพระเจ้ากอืนา (พ.ศ.๑๘๙๙-๑๙๒๙) 
โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระยาลิไทแห่ง
อาณาจักรสุโขทัย คราวนั้นผู ้เป็นหัวหน้า
สมณทตูนามว่า พระสุมนเถระ พระเจ้ากอืนา
โปรดให้สร้างวดัพระเมืองถวายทีเ่มอืงหรภิญุชยั 

อีกสองปถัดมากษัตริย์แห่งอาณาจักร
ล้านนา ได้นิมนต์พระสุมนเถระและคณะเดิน
ทางเข้าเมืองเชียงใหม่ เพ่ือเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ คราวเดียวกันนั้นได้
สร้างวดัสวนดอกไม้ทางทศิตะวันตกของเมอืง
เชียงใหม่ถวาย คณะสงฆ์กลุ่มนี้เรียกกันว่า 
พระรามัญวงศ์ เพราะศึกษาและปฏิบัติตาม
จารีตพระมอญแห่งเมืองพัน
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คราวทีแ่ล้วได้บอกไว้ว่าก่อนการสร้างเมอืง
เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร
อาณาจกัรล้านนาน้ัน คนหัวเมืองเหนือได้นบัถอื
หลากหลายอย่าง โดยเฉพาะเรือ่งโหราศาสตร์
มหาทกัษาดเูหมือนมอีทิธิพลมากกว่าอย่างอืน่ 
แม้พระนางจามเทวีผู้อพยพมาจากละโว้เมือง
ใต้ ซึ่งศรัทธาพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่าง
มั่นคง จ�าต้องโอนอ่อนผ่อนตามคติความเชื่อ
ของชาวเหนือ ดังเช่นการสร้างเมืองตามคติ
มหาทักษาของพราหมณ์ในร่างฤษี เป็นต้น

คล้อยหลังพระนางจามเทวีไม่ถึงหนึ่ง
ศตวรรษ กษัตริย์มหาราชแห่งหัวเมืองเหนือ
พระนามว่าพญามังราย (พ.ศ.๑๘๓๙-๑๘๕๕) 
ได้ยกทพัมาจากเมอืงเชียงรายเข้ายดึครองเมอืง
หริภุญชัย และหัวเมืองบริเวณตอนเหนือ 
และขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง 
และสร้างเมืองเชยีงใหม่ให้กลายเป็นศูนย์กลาง
การปกครองหวัเมอืงเหนอืทัง้สิน้ในนามอาณาจกัร
ล้านนา 

ÇÔà·È·ÑÂÂ�
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เล่าลือกันว่าพระสงฆ์กลุ่มน้ีเป็นพระ-
อรัญวาสีเคร่งครัดในพระวินัยย่ิงนัก อีกทั้ง
แตกฉานในพระไตรปิฎกตามธรรมเนียมที่
สบืทอดมาจากส�านกัมหาวหิารแห่งเกาะลงักา

ขยายความอีกนิด พระเจ้ากือนามีพระ-
ราชศรทัธาต่อพระสมุนเถระรปูนีย้ิง่นกั ถึงกบั
พระราชทานสมณศักดิเ์ป็นพระมหาสมุนรตัน-
สามี ขึ้นรั้งต�าแหน่งพระมหาสามีสังฆราช
องค์แรกของอาณาจักรล้านนาเลยทีเดียว

อาจมีบางคนถามแทรกขึ้นว่า พระ-
สังฆราชรูปนี้แต่งคาถาอรหันต์ ๘ ทิศ 
ใช่หรือไม่ ?

ใจเย็นก่อน พระสังฆราชรูปนี้เป็นจุดเริ่ม
ต้นแค่นั้นเอง

เมื่อพระสุมนเถระเป็นท่ีเคารพรักและ
นับถือของกษัตริย์และเหล่าขุนนางน้อยใหญ่
แล้ว กษัตริย์ล้านนาจึงมีพระราชโองการให้
พระสงฆ์ทุกรปูในอาณาจกัรล้านนาบวชแปลง
เป็นคณะสงฆ์รามัญของพระสุมนเถระสิ้น 
เพื่อ “ศาสนาและพระสงฆ์จะได้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน” โดยมีวัดสวนดอกไม้เป็นศูนย์กลาง 
พระสงฆ์ท่ีบงัคบัให้บวชแปลงคราวนัน้เรยีกกนั
ว่า พระพื้นเมือง

นี้ถือเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาถูก
สร้างให้เป็นศาสนาแห่งรัฐ

พระสงฆ์พืน้เมอืงทีถ่กูบงัคับให้บวชแปลง
เป็นคณะสงฆ์รามัญคราวนั้น บางส่วนสมัคร
ใจอย่างสุจริต ด้วยการเปล่ียนวัตรปฏิบัติถือ
ตามพระรามัญวงศ์สิ้น แต่มีบางส่วนอยู่ใน
สถานการณ์จ�าใจ แม้บวชและประพฤติตาม
แบบอย่างพระรามัญวงศ์ก็จริง แต่ความเชื่อ
ดั้งเดิมที่เคยประพฤติกันมาก็ยังมีการรักษา
สืบต่อไม่ทิ้ง

หนึง่ในคตคิวามเชือ่เหล่านัน้คอืโหราศาสตร์
แบบพม่าและพิธีกรรมแบบมหายาน

นอกจากนั้นคติความเชื่อของชาวลัวะยัง
ทรงอทิธพิลอยู ่เป็นเหตใุห้กษัตรย์ิแห่งล้านนา
ใช้วธิกีลมกลืนให้กลายเป็นเนือ้เดยีวกนั ดงัเช่น 
ดอยสุเทพเดิมเป็นขุนเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวลัวะ ก็สร้างพระบรมธาตุขึ้นเพื่อเป็นที่
สักการะบูชาของผู้คนทุกหมู่เหล่า ส่วนเสา
อนิทขิลซึง่เป็นแก่นแกนของเมอืงตามคตคิวาม
เชือ่ของชาวลวัะ ก็เปลีย่นความหมายให้กลาย
เป็นพุทธแล้วสร้างข้ึนภายในวัดเจดีย์หลวง 
เหมือนเป็นนัยยะชี้บอกว่าอยู่ภายใต้อ�านาจ
ของพระพุทธศาสนา

ล่วงเข้าสมยัพญาสามฝังแกนได้เกดิสงัฆเภท
ภายในคณะสงฆ์กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต 
กว่าจะระงับข้อพิพาทได้ก็ย่างเข้าสู่สมัยพญา
ติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๕ - ๒๐๓๑) 

สมยัพระเจ้าตโิลกราชนีม้พีระสงฆ์แตกฉาน
ภาษาบาลีเป็นจ�านวนมาก เชีย่วชาญในคมัภีร์
พระไตรปิฎกยิ่งนัก สามารถสังคายนาพระ-
พทุธพจน์เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย นอกจาก
จะเป็นการสร้างเกยีรตยิศชือ่เสยีงให้แก่สถาบนั
กษัตริย์ในฐานะเป็นราชูปถัมภ์แล้ว ยังส่งผล
ให้อาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางพระพุทธ-
ศาสนาขึ้นมาแทนที่อาณาจักรพุกามของพม่า
รามัญ
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คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์บันทึกชื่อพระ-
เถระหลายรูปผู ้แตกฉานในพระปิฎกไตรย์ 
เช่น พระสุมังคลเถระ พระพรหมทัตเถระ 
พระญาณรังสีเถระ พระญาณมงคลเถระชาว
เมืองล�าพูน พระญาณลังกาเถระจากเมือง
เชียงราย พระญาณวลิาสเถระจากเมอืงเชียงแสน 
พระรัตนปัญญาเถระจากเมืองพะเยา พระ-
จันทรังสีเถระจากเมืองล�าปาง พระอุปคุตต-
เถระจากเมอืงน่าน พระเทวจฬูเถระจากเมอืง
สวางคบุรี ฯลฯ 

นอกจากนัน้ยงัปรากฏมพีระเถระผูโ้ด่งดัง
ด้านการแต่งคัมภีร์ เช่น พระโพธิรังสี ผู้แต่ง
คัมภีร์จามเทวีวงศ์และสิหิงคนิทาน พระ-
พรหมราชปัญญา ผู้แต่งคัมภีร์รัตนพิมพวงศ์ 
พระรตันปัญญาผูแ้ต่งคมัภร์ีชินกาลมาลีปกรณ์ 
และพระสิริมังคลาจารย์ ผู ้แต่งคัมภีร์เวส-
สันตรทีปนี จักรวาลทีปนีและมังคลัตถทีปนี 
ฯลฯ

พระพุทธศาสนามาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
ในสมยัพระเจ้าเมืองแก้ว (พ.ศ.๒๐๓๙-๒๐๖๙) 
ทั้งด้านวรรณกรรม สถาปัตยกรรม และ
ศลิปกรรม แต่ขณะเดียวกนัคตคิวามเชือ่ดัง้เดิม
ก็ด�ารงอยู่เคียงคู่พระพุทธศาสนาไม่ห่างหาย 
โดยเฉพาะการถือฤกษ์ยามตามหลกัโหราศาสตร์
และพธิสีะเดาะเคราะห์สืบชะตาตามคตมิหายาน

หลกัโหราศาสตร์นัน้คอืการสร้างเมอืงตาม
คัมภีร์มหาทักษาให้ตรงตามลักษณะทักขิณา-
วัตรของดาวนพเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

๑) ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืคอืพระอาทติย์
เป็นศรีเมือง 

๒) ทิศตะวันออกคือพระจันทร ์เป ็น
มูลเมือง 

๓) ทิศตะวันออกเฉียงใต้คือพระอังคาร
เป็นอุตสาหเมือง 

๔) ทิศใต้คือพระพุธเป็นมนตรีเมือง 

๕) ทศิตะวนัตกเฉยีงใต้คอืพระเสาร์เป็น
กาลกิณีเมือง 

๖) ทิศตะวันตกคือพระพฤหัสบดีเป็น
บริวารเมือง 

๗) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือราหูเป็น
อายุเมือง 

๘) ทิศเหนือคือพระศุกร์เป็นเดชเมือง 
และ 

๙) ทิศกึ่งกลางคือพระเกตุเป็นเกตุเมือง

เห็นหรือยังว่าหลักโหราศาสตร์มีอิทธิพล
มากน้อยเพยีงใด ไม่ต้องกล่าวถงึชาวบ้านทัว่ไป
ว่าจะเชื่อถือยอมตามหลักโหราศาสตร์หรือไม่ 
แต่บอกได้ว่าโหราศาสตร์แทรกซมึเข้าสูว่ถิชีีวติ
ของคนหัวเมืองเหนือทุกรูปนาม

ต่อมาครั้นพระพุทธศาสนามั่นคงถาวร 
พระสงฆ์สามารถเป็นอาจารย์สอนสั่งกษัตริย์
ได้ จึงแนะน�าให้สร้างวัดตามทิศานุทิศ โดย
ท�านองเลียนแบบคัมภีร์มหาทักษาของพม่า 
กล่าวคือ 

๑) ทิศตะวันตกให้สร้างวัดสวนดอกไม้ 

๒) ทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืสร้างวดัเจด็ยอด 

๓) ทิศเหนือสร้างวัดเชียงยืน 

๔) ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืวดัชยัศรภูีมิ 

๕) ทิศตะวันออกสร้างวัดบุพพาราม 

๖) ทศิตะวนัออกเฉยีงใต้สร้างวดัชยัมงคล 

๗) ทิศใต้สร้างวัดนันทาราม และ 
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๘) ทศิตะวนัตกเฉยีงใต้สร้างวดัตโปทาราม

เมื่อทิศน้อยใหญ่มีอิทธิพลต่อชาวเมือง
เหนือเช่นนี้ การเกิดขึ้นแห่งคาถาพระอรหันต์ 
๘ ทิศ จึงกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

เมื่อศึกษาคัมภีร์ปฐมมูลมูลี ซึ่งแต่งข้ึน
โดยนักปราชญ์นิรนามสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว 
ยิ่งท�าให้เห็นว่าคาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ น่า
จะแต่งขึ้นสมัยกษัตริย ์พระองค์น้ีเป็นแน่ 
เพราะเนือ้หาของคมัภร์ีเล่มนีก้ล่าวถงึการก�าเนดิ
ดาวนพเคราะห์ จักรราศีทั้ง ๑๒ และนักษัตร
ท้ัง ๑๒ นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของฤกษ์
ยามต่างๆ และความเชือ่เรือ่งการไหว้พระธาตุ
ประจ�าปเกิด ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ล้วนมาจาก
แนวคิดของพระพุทธศาสนามหายาน

ผู้เขียนคิดเห็นว่า ความเชื่อโหราศาสตร์
และพิธีกรรมของพุทธศาสนามหายาน คงมี
อิทธิพลต่อชาวเมืองเหนืออย่างสูง จนเปลี่ยน
รูปแปลงร่างเป็นพิธีสืบชะตา พระสงฆ์นัก
ปราชญ์คงเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ เห็น
ทีพระพุทธศาสนาคงจะด�ารงคงอยู่มิได้นาน 
จึงแต่งคาถาเลียนแบบพิธีกรรมเหล่านี้เสีย 
นอกจากเป็นการดึงศรัทธาศาสนิกกลับแล้ว 
ยังเป็นการกระตกุเตอืนให้เห็นความส�าคัญของ
พทุธานภุาพและสาวกานภุาพว่าเหนอืกว่าเทวา
นภุาพ

สมยันัน้ต�าแหน่งพระอรหันต์สาวกประจ�า
ทิศน่าจะยังไม่ลงตัวเหมือนทุกวันนี้ อาจจะ
สลับปรับเปลี่ยนหลายครั้งหลายครา ทั้งนี้
เพื่อความสอดคล้องกับทิศานุทิศ และคาถา
ไม่น่าจะเป็นฉนัท์ดงัเราเหน็ในปัจจบุนั ทัง้หลาย
ทั้งปวงน่าจะมีการขัดเกลาให้ส�านวนไพเราะ
ในภายหลัง

เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ พระสาวก
อรหันต์เหล่านั้นล้วนเป็นสาวกผู้ใหญ่และมี
ความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเป็นกรณีพิเศษ 
และได้รบัเอตทคัคะว่าเป็นผูเ้ลศิแต่ละด้านด้วย 
ความเป็นเลิศน้ีเองน่าจะถูกเลือกให้เป็นพระ-
อรหันต์ประจ�าทิศ เพื่อสามารถยืนยันแข่งขัน
กบัเทพนพเคราะห์ของพวกพราหมณ์ดงัปรากฏ
ในคัมภีร์มหาทักษา

อย่างไรก็แล้วแต่ การจับพระอรหันต์ให้
ท�าหน้าที่ประจ�าทิศเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้องตาม
หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า นอกจากจะไม่
ให้ความเคารพแล้ว ยังเป็นเสมือนดึงพระ-
อรหันต์ผู้มีคุณธรรมสูงสุดให้ต�่าลงเสมอเพียง
เทพารักษ์หรือโลกบาลเท่านั้น
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นวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่
ศาสตราจารย์ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ์ มีชาตกาล
ครบ ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง
ท่านเคยเป็นอธิการบดี และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งท่านเคยเป็นผู้ว่าการ ได้จัด
งานเชิงวิชาการ เป็นการร�าลึกเชิดชูเกียรติ 
พร้อมกับเป็นการฉลองในโอกาสท่ีองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ยกย่องให้
เป็น “บุคคลสําคัญของโลก”

ในงานเชิดชูเกียรติและร�าลึกถึงคุณูปการ
ที่อาจารย์ปวยมีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ประเทศไทย ทั้งที่ธรรมศาสตร์และธนาคาร
ชาติ ผมเช่ือว่าผู้ทีไ่ปร่วมงานได้ชมนิทรรศการ

และรบัฟังการเสวนาจากผูท้ีไ่ด้รบัประสบการณ์
ร่วมท�างาน หรอืเป็นลกูศษิย์ท่านเล่าถงึปณธิาน
และวิถีปฏิบัติที่มีเมตตามีคุณธรรม ก็จะได้รับ
พลังความดี มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น

ดร.ปวย แม้เป็นนักเศรษฐศาสตร์โดย
พืน้ฐาน แต่กม็คีวามสนใจเรือ่งการศกึษา และ
การพัฒนาชนบท ด้วยจุดยืนที่ต้องการเห็น
สังคมไทยมีการพัฒนา และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีความเหลื่อมล�้า คือมี
เสรีภาพและความเป็นธรรม       

ขอความสดุดีที่คณะกรรมการบริหารสรุป
เสนอตอที่ประชุมใหญของ UNESCO จึง
ระบุวา

คนดีที่ UNESCO ยกยองวา มีผลงาน
ดีเดนทางการศึกษา

ฉบับที่แลววารสารโพธิยาลัย ไดลงเรื่อง
ราวเกีย่วกับเจาพระยาพระเสดจ็สเุรนทราธบิดี 
(ม.ร.ว. เปย มาลากุล) ซึ่งไดรับยกยองจาก 
UNESCO วา เปนบุคคลดีเดนทางดานการ
ศึกษาของโลก ทานไดรับการยกยองนี้คูกับ 
ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ อดีตผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ผูมีผลงาน ดีเดน จารึกไวใน
ประวัติศาสตรชาติไทยวาทานเปนผูที่ทุมเท
ชวีติและจิตใจเพือ่ความเจรญิกาวหนาทางการ
ศึกษาและประเทศชาติ
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“ดร.ปวยได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง
ว่าเป็นบิดาแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ยุค
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกทั้งเป็นนักการ
ศกึษาและข้าราชการทีโ่ดดเด่นและมจีรยิธรรม
ดีอย่างหาทีต่มิไิด้ จนเป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิล
อย่างมากในการพฒันาประเทศชาต ิท่านเป็น
แกนกลางในการวางรูปแบบของการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย และในการปรับปรุงระบบ
การศึกษาขั้นสูงของประเทศ ใช้ความรู้ ความ
สามารถของท่านในการท�างานทุกชิ้นให้เสร็จ
ได้อย่างถกูท�านองคลองธรรม เป็นความส�าเรจ็
ที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษ

ลักษณะการท�างานเช่นนี้ ส่งผลต่อพฤติ-
กรรมของอนุชนรุน่หลังให้เลิกยดึถอืแบบอย่าง
ของผู้ที่ได้ความส�าเร็จมาจากการโกงกิน ที่ท�า
ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตนเองและให้กล้า
ยดึถอืความถกูต้องโดยไม่ยอมจ�านนต่ออ�านาจ

วัตรปฏิบัติของดร.ปวย เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางออกไปในระดับภูมิภาค อัน

เห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซ 
ในสาขาการบรหิารภาครฐั รางวลัทีเ่ป็นเสมอืน
รางวัลโนเบลของเอเชีย ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานของดร.ปวย เป็นเครื่องยืนยันว่า 
บุคคลเพียงผู้เดียวเท่านั้น ก็สามารถน�าความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศของตนได้อย่าง
ใหญ่หลวง”

คุณธรรม ๓ ประการ

เมื่อศึกษาข้อมูลจากบันทึกปาฐกถาและ
งานเขียนของท่าน เกี่ยวกับอุดมคติประจ�าใจ
ยืนยันว่า คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ ต้อง
ระลึกเสมอถึงคุณธรรม ๓ ข้อ คือ ความจริง 
ความงาม และความดี

ความจริง หมายถึง สัจธรรม และหลัก
วิชา ที่มีคุณประโยชน์

ความงาม หมายถึง สิ่งที่ท�าให้มนุษย์มี
วัฒนธรรม คือมีความสุนทรียะ ทั้งวรรณศิลป 
ศิลปกรรม นาฏศิลป และการดนตรี รวมถึง
การกีฬาต่างๆ

ความดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์สุจริต 
การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายต่อกัน

ด้วยคุณลักษณะอันโดดเด่นเหล่านี้ ใน
ปัจจุบันก็คือ หลักธรรมาภิบาล หรือ Good 
Governance ซึ่งผมเห็นว่าเป็นจุดยืนส�าคัญ
ในการด�าเนินชีวิต และการท�างานของท่านที่
มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นความถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มนุษยธรรมและความถูกตอง

จากข้อมลูประวตัขิองดร.ปวย ท่านน่าจะ
ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากคุณแม่ ที่สอน 
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ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความถูกต้อง ไม่
ให้เอาเปรียบใคร แม่สอนให้ลูกมีความเมตตา
กรุณา โดยปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง ท�าให้
ท่านมีความคิดและการปฏิบัติ ที่ยึดหลัก
มนุษยธรรมและความเป็นธรรม เป็นที่ตั้ง 
ดร.ปวยมีความเห็นว่า “คนรวยควรเสียภาษี
ในอัตราสูงกว่าคนจนจึงจะยุติธรรม คนจน
จรงิๆ นอกจากจะไม่ควรเสยีภาษีแลว รฐับาล
ควรจะจ่ายเงินอดุหนนุใหดวย เพราะมนษุย-
ธรรมเปนพี่นองฝาแฝดกับความยุติธรรม”

ยังต้องส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ในสังคมทุกระดับ

ศาสตราจารย์รังสรรค์ ระบุว่า ฝรั่งเริ่ม
น�าหลักธรรมาภิบาล เข้าสู่นโยบายของฉันท-
มติวอชิงตัน หลังทศวรรษ ๒๕๒๐ แต่
อาจารย์ปวยกล่าวถึงธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่ม
รับราชการในทศวรรษ ๒๔๙๐ และปฏิบัติ
เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการตลอดมา

ศาสตราจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธุ ์ 
ได้เคยแสดงปาฐกถา ดร.ปวย อึ๊งภากรณ์ 
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง “จารีต
รัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”

“สนัตปิระชาธรรม” เป็นระบอบการเมอืง
การปกครอง ที่อาจารย์ปวยต้องการเห็นใน
สังคมไทย จึงจงใจใช้ค�าว่า “ประชาธรรม” 
แทน “ประชาธิปไตย” เพราะระบอบประ-
ชาธิปไตยทีข่าดหลกัธรรม ย่อมยากทีจ่ะอ�านวย
ให้เกิดสันติสุขในสังคมได้

ท่านจงึเห็นความส�าคัญ ในการสร้างสนัติ
ท�าให้เกิดขึ้นอย่างย่ังยืนในสังคมไทย และ

หลกัธรรมาภบิาล ๓ ประการ
แรกก็คือ ความโปร่งใส (Trans-
parency) การมีส่วนร่วม (Par-
ticipation) และความรับผดิชอบ 
(Accountability)

อีก ๒ ประการ คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) และ
การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflicts of Interest) 

ดร.ปวยเรยีกร้องให้ข้าราชการ
และผู้ก�าหนดนโยบายหลีกเลี่ยง
ปัญหานี้ โดยกล่าวว่า

“...เจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
หน้าทีก่ารงานของตน ขัดกบัประโยชน์ส่วนรวม 
ถอืว่าเป็นผูป้ฏบิตัผิดิหลกัธรรมะในด้านเศรษฐกจิ 
อาทิ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล บุคคลนั้น
จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนในขอบเขตแห่ง
นโยบายรัฐ ถ้าในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้
นั้นไปมีต�าแหน่งหน้าที่และรับผิดชอบส่วน
งานของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นแห่งเดียวหรือ
หลายแห่งก็ตาม อาจเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรง 
หรือโดยอ้อม แม้จะสุจริตเพียงใด บุคคล
ภายนอกย่อมจะระแวงสงสยั และตัง้ข้อรงัเกยีจ
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ฉะนั้น ทางที่สมควรคือ เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ควรจะต้องลาออกจากหน้าที่หรือต�าแหน่ง
ต่างๆ เสีย ท�างานแต่เพียงประเภทเดียว โดย
ไม่ขัดกับประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเป็นไปได้ ถอืว่า
บคุคลนัน้ ได้ท�าถกูหลกัธรรมะทางเศรษฐกจิ...”

แบบอยางความซื่อสัตย

ดร.ปวย ได้สร้างแบบอย่างอันดีงามไว้แก่
สังคมไทยคือ อุดมการณ์รับใช้ประเทศชาติ 
และท�างานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดหลัก
ความเป็นธรรมเป็นส�าคัญ

ท่านไม่เพียงแต่เป็นแบบอย่างด้วยการพดู 
การเขียน แต่ด้วยการกระท�าอย่างเคร่งครัด
ตลอดชวีติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความมีจรยิธรรม
ในฐานะผูบ้รหิารธนาคารกลาง ทีซ่ือ่สตัย์ ตรง
ไปตรงมา ยึดกฎกติกาโดยไม่เลือกปฏิบัติจึง
ได้สั่งสมเกียรติภูมิความน่าเชื่อถือแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย จนเป็นมาตรฐานที่อ้างอิง
ตลอดมา

เมื่อครั้ง ดร.ปวยตอบรับ ไปเป็นคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ขณะทีย่งัเป็นผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ด้วย ตามระเบยีบส�านกังานข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ระบุว่า หากท�างาน ๒ แห่ง จะได้รับ
เงินเดือนอีกแห่งหนึ่ง เพียงครึ่งเดียว ปรากฏ
ว่า ดร.ปวยเลือกที่จะรับเงินเดือนคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์เต็มอัตรา (๘,๐๐๐ บาท) 
และรับเงนิเดอืนผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ครึ่งอัตรา (๒๕,๐๐๐ บาท) แทนที่จะเลือก
เงินเดือนธนาคารแห่งประเทศไทยเต็มอัตรา 
(๕๐,๐๐๐ บาท) แบบที่คนทั่วไปคิด ด้วย
เหตผุลว่าท่านให้เวลาและสมองท่ีธรรมศาสตร์
มากกว่า

หวงใยชาวชนบท

ด้วยแนวคิดว่า การพัฒนาชนบท และ
การพัฒนาคุณภาพคน เป็นรากฐานส�าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ดร.ปวยจึงชวนผู้มี
ความปรารถนาดีต่อชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ชาวชนบท เช่น นักวิชาการ นักการศึกษา 
นักธุรกิจ และ เชื้อพระวงศ์บางท่าน ร่วมกัน
ก่อตั้ง มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นมรดกทาง
ปัญญาชิ้นส�าคัญของดร.ปวย

ข้อเขียนของดร.ปวย ที่ชื่อว่า “คุณภาพ
ชวีติ ปฏทินิแห่งความหวงั จากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน” ได้สะท้อนให้เห็นความคิด
เร่ืองความอาทรต่อประชาชน ตั้งแต่ระดับ
พื้นฐานที่เป็นชาวไร่ชาวนาและกรรมกร โดย
ล�าดับความต้องการของร่างกาย ตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์ของแม่ จนเจรญิวยัเริม่เข้าโรงเรยีน และ
เติบโตถึงขั้นท�างานการประกอบอาชีพได้ จน
กระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

หนาที่ของรัฐที่มีความรับผิดชอบ

แนวคิดของดร.ปวย ในบทความดังกล่าว
ย�้าเตือนให้เห็นหน้าที่ของรัฐที่สมควรพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ทุกคนมีระดับ
คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีพอ

“เมื่อจะตาย ก็ขอให้อย่าตายอย่างโง่ 
อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้
เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะ
อุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน�้าหรืออากาศ
เป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ”

สิ่งที่ดร.ปวยห่วงใยข้างต้นเป็นเรื่องที่
ทุกรัฐบาล ควรมีนโยบายและเปาหมายสร้าง
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คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับชั้น ทุก
วันนี้เราก็ยังมีปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
และการเมืองเป็นพิษ

คุณคาที่เปนแบบอยาง

บทบาทของดร.ปวย ทีไ่ด้สร้างคณุประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติมีมากมาย วิถี
ปฏบิตัขิองท่านกเ็ป็นแบบอย่างของนกับรหิาร
ทีดี่ ดังท่ีอาจารย์รงัสรรค์ได้สรปุไว้ว่า ศาสตราจารย์ 
ดร.ปวย อึ๊งภากรณ์

• บคุคลทีซ่ือ่สตัย์พอทีจ่ะเรยีกร้องให้ผูอ้ืน่
ซื่อสัตย์ตามได้

• ข้าราชการตัวอย่าง ที่กล้าคิดและกล้า
ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง

• ผู้ใหญ่ที่โอบอ้อมอารีแก่ผู ้น้อยและผู้
ยากไร้

• นกัวชิาการทีเ่ป็นมิง่ขวญัของนกัวชิาการ
ทุกคน

• นักเศรษฐศาสตร์ท่ีต้องการให้สังคม
เป็นธรรมมากขึ้น

• ผู้เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตย ด้วย
วิญญาณและการกระท�า

• ผู้ใฝ่สันติที่สอนให้คนต่อสู้เพ่ือเสรีภาพ 
และสังคมที่เป็นธรรมด้วยสันติวิธี

• คนไทยที่รักเมืองไทย และอุทิศตัวเพื่อ
รับใช้ชาติตลอดชีวิต ผู้เสียสละ ที่ท�างานเพื่อ
ส่วนรวม โดยไม่คิดถึงตนเอง

• คนดีที่ท�าดีไว้มากมายจนเป็นที่ศรัทธา
ของทุกวงการ

• มนุษย์ซึ่งปราศจาก โลภะ โมหะ และ
ไม่เคยแสดงออกซึ่งโทสะ

มายกยองดวย “ปฏิบัติบูชา”

น่าจะดีมากๆ ต่อสังคมไทย หากทุกภาค
ส่วนร่วมกนัสานต่อปณธิานและอดุมการณ์ของ
ท่านให้เกดิผลลัพธ์ ในการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตามที่อาจารย์ปวยได้ริเริ่ม และท�าจริงเป็น
ตัวอย่างไว้มากมายให้พัฒนาต่อไป ก็เท่ากับ
ว่าวิถีคุณธรรม ดร.ปวย อึ๊งภากรณ์ จะยั่งยืน
เป็นคุณลักษณะที่ปฏิรูปอย่างแท้จริง

“มองไปข้างหน้า แม้สังคมไทยอาจจะหา
ปูชนียบุคคลที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ความสามารถและความมุ่งมั่นที่
จะท�าให้เศรษฐกิจและสังคมไทยดีข้ึนแบบ
อาจารย์ปวยได้ยากขึ้น แต่ผมเชื่อมั่นว่า ถ้า
คนไทยรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และน�าเอา
หลักคิด หลักการใช้ชีวิตของอาจารย์ปวยมา
ถือปฏิบัติแล้ว เราจะเกิดแรงบันดาลใจและ
เห็นแนวทางที่จะช่วยกันท�าให้สังคมไทย ก้าว
ไปสู่สังคมอันพึงปรารถนาได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน”

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

จากปัจฉิมกถาหัวข้อ “อาจารย์ปวย อึ๊งภากรณ์ 

ในสายตาคนรุ่นหลัง”

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาล

ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ์
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อย่างมีสีสัน ที่อาจท�าให้คนบางคนที่รับฟังไม่
เชื่อ มีค�าวิสัชนาที่จ�าได้ไม่รู้ลืมจากพระภิกษุ 
ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถืออย่างสูงว่า ผี หรือ 
เทวดา เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในสังสารวัฏฏ ์
ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพาน ก็ต้องเวียนว่าย 
อยู่ในภพภูมิต่างๆ ตัวอย่างง่ายๆ ปลาโลมา 
ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในสังสารวัฎฎ์ เขาไม่ใช่
คน อยู่ในน�้า ถ้าคนไม่เคยเห็นทะเล เห็น 
ห้วงน�้า ก็อาจไม่เชื่อว่า ปลาโลมามีจริง

แม้แต่เรื่องระลึกชาติได้ ก็มีผู ้ท�าวิจัย  
และพบความจริงว่า เรื่องการระลึกชาตินั้น  
มีอยู่จริง และรายงานการวิจัยนั้น ก็ได้น�ามา 
ตีพิมพ์เป็นหนังสือ เล่มที่เด่นที่สุดน่าจะเป็น
ของ Dr. Ian Stevenson ซึ่งยังบันทึกกรณี
ศึกษาไว้อย่างมากมาย บางรายเป็นคนไทย
ด้วยซ�้าไป

หลวงปู่อานันทไมตรี มหานายกเถร อดีต
สังฆราช อมรปุระนิกายแห่งประเทศศรีลังกา 
เคยเล่าประสบการณ์ที่ท่านไปพบเด็กชาย 
คนหนึ่ง ซ่ึงระลึกชาติได้ว่า เขาเคยเป็นใคร 
และเมื่อมาเกิดใหม่ ความจ�าได้หมายรู้ของ 
เขาไม่ได้หมดไปตามสภาพใหม่ ที่กลายเป็น 
ตัวอ่อน เป็นทารก และเป็นเด็ก เด็กคนนั้น 
สามารถสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่มี
ใครสอน เมื่อหลวงปู่ไปสัมภาษณ์ เขาจึงได้
เปิดเผยว่า เขาสวดมนต์ได้อย่างนี้มานานแล้ว 
ตั้งแต่เขาเป็นนายคนนั้น...

ค�าพูดที่ว่า “ไม่เช่ืออย่าลบหลู่” เป็น
เสมือนข้อคิดสะกิดใจว่า เรื่องบางเรื่อง เมื่อ
เราไม่เชื่อ ไม่เห็นด้วย ก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่
ดูหมิ่น ดูถูกดูแคลนว่า มันไม่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่
เรื่องจริงเสมอไป ท่านผู้รู้ขยายความให้ฟังว่า 
เรื่องบางเรื่อง ของบางอย่าง ตัวเราไม่มีความ
สามารถพอที่จะเข้าถึง สัมผัส รับรู้ อาจเป็น
เพราะเหตุผลกลใดก็ตาม เช่น ไม่มีความรู้ 
ประสบการณ์ตรงไม่มี โลกทัศน์ยังคับแคบ 
ฯลฯ ท�าให้เข้าไม่ถึง แล้วก็ด่วนโจมตีไปว่า  
ไม่เชื่อ ไม่จริง โกหก หลอกลวง ตัวอย่าง
ง่ายๆ เช่น เรื่องผี หลังจากได้ปุจฉากับพระ- 
ภิกษผุูท้รงความรู้และประสบการณ์การปฏบิตัิ
มายาวนาน 

ไม่มีพระภิกษุรูปใดเลยที่บอกว่า ผีไม่มี 
เทวดาไม่มี บางท่านพบเจอมาด้วยตนเอง 
สามารถเล่าประสบการณ์ตรงเหล่านั้น ได ้

พุทธสาวิกา
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ท่ีเกร่ินมานี้ มิได้ชักจูงผู้อ่านให้เชื่อ แต่
อยากจะบอกว่า เรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้ 
มีอยู่แน่นอน มิฉะนั้น คงไม่มีการบันทึกไว้ใน
พระไตรปิฎกมากมาย แม้แต่เร่ืองอภิญญา
ต่างๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่งมงาย ไร้เหตุผล หาก
คณุฝกจติได้ในระดบันัน้ คณุก็อาจจะได้อภญิญา
ต่างๆ เช่น ตาทิพย์ หูทิพย์ ก�าหนดรู้ใจ
คนอื่น รู้อดีต รู้อนาคต แต่อย่าลืมว่า พระ-
อรหันต์บางองค์ ก็ไม่ได้มีอภิญญาต่างๆ ท่าน
เพียงหมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง

กาลามสูตร ว่าอย่างไรควรเชื่อ อย่างไรไม่
ควรเชือ่ ชดัเจน ตรงไปตรงมา แต่พทุธศาสนกิชน
จ�านวนมากไม่สามารถรับค�าสอนนี้ไว้ประดับ
ชวีติ เพือ่ปกปองคุ้มครองตนให้อยู่รอดปลอดภยั 
โดยไม่ถูกใครล่อลวง

ตามหน้าหนังสือพิมพ์ยังคงปรากฏข่าวท่ี
แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีคนไทยจ�านวนมากมี
ความเชื่อถือที่งมงาย จนกลายเป็นเรื่องตลก
ขบขัน อย่างเช่น กรณีตุกตาลูกเทพ ซึ่งเกิด
กระแส เสี้ยงตุ กตาที่น�ามาปลุกเสก เชิญ
วิญญาณเทพมาสิงสู ่ แล้วเลี้ยงเหมือนเด็ก
จริงๆ ไปไหนก็พาไปด้วย เวลากินอะไรก็ต้อง
จัดให้น้องกินด้วย กระทั่งคร้ังหนึ่งมีข่าวว่า 
หญิงสาวคนหนึ่งอุ ้มตุ กตาลูกเทพข้ึนแทกซี่ 
ตลอดทางเธอก็บอกให้แทกซี่ขับรถดีๆ หน่อย 
ลูกเทพของเธอไม่ชอบ พูดโน่นพูดนี่ จน
แทกซ่ีทนไม่ไหว ไล่ลง บางรายก็อุ้มตุกตา
ลูกเทพไปทานอาหารในร้านอาหาร แล้วก็
นั่งปอน นั่งคุยกับตุกตานั้น จนคนมองทั้งร้าน

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เรื่องสร้างพระหรือ
วัตถุมงคลให้เช่า แล้วก็ปันราคาด้วยวิธีการ
ต่างๆ จนกระทั่งราคาขึ้นสูงปรี๊ด ยุคหนึ่ง
นิยมจตุคามรามเทพ ก็แข่งขันสร้าง สร้าง
เท่าไหร่ไม่พอ แม้จะราคาเป็นแสนเป็นล้าน 
ก็ยังเป็นที่ต้องการ ต่อมาความนิยมเสื่อม
ถอยลงเพราะได้รู้ความจริงว่า องค์จตุคามฯ 
เป็นแค่เทพองค์หนึง่เท่านัน้ มอิาจเปรยีบเทยีบ
กับพระพุทธรูปได้ ปัจจุบันนี้ แทบไม่มีใคร
พูดถึง ทั้งๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่บน
หน้าหนังสือพิมพ์ว่า มีเงินหมุนเวียนในวงการ
เป็นพันล้านบาท

หากติดตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
อยู่เสมอ ก็จะได้เห็นข่าวเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้น

ไสยศาสตร์ในสังคมไทย

ไม่อาจปฏิเสธได้ว ่า วิชาไสยศาสตร์ 
เวทมนตร์ คุณไสย มีอยู่ในสังคมไทยนับแต่
อดีตกาลนาน ควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนา 
จนบางครั้ง พวกไสยเวทย์ต่างๆ ได้เข้าไปอยู่
ในวดัด้วย พระภกิษเุล่าเรยีนศึกษาวชิาไสยด�า
ควบคู่ไปกับศึกษาพระปริยัติธรรม เช่น การ
สักยันต์ ดูดวง ดูฤกษ์ผานาที ฯลฯ ทั้งที่
พระพุทธองค์ทรงเรยีกวิชาเหล่านีว่้า เดยีรจัฉาน
วิชา แต่กย็งัมพีระจ�านวนมาก ศกึษาเล่าเรยีน
วิชาเหล่านี้ จนกลายเป็นเกจิชื่อดัง มีลูกศิษย์
ลูกหามากมาย ศาสนิกที่ไม่มีความรู้ ไม่ได้
ศกึษาเล่าเรยีนพระไตรปิฎกอย่างจรงิจงั กย่็อม
จะถูกครอบง�าให้เชื่ออย่างไร้เหตุผล ไม่รู้จัก
คิดพิจารณาว่า สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดไม่ควรเชื่อ 
แม้ว่าพระพุทธองค์จะได้ทรงสอนไว้แล้วใน 
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เป็นระยะ บางทีก็ตื่นเรื่องผีกระสือ มาขโมย
กินไส้พวกสัตว์เล้ียงใต้ถุนเรือน บางทีมีข่าว
เรื่องหมู่บ้านในภาคอีสาน ที่ผู้ชายมักจะนอน
ไหลตาย คือ หลับแลวไม่ตื่น วิธีปองกันคือ 
เอาเสื้อแดง ไปสวมใส่ในหุ่น ปักไว้หน้าบ้าน 
เป็นการหลอกผี ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นผีแม่หม้าย 
ไม่ให้เข้ามาเอาชายหนุ่มในบ้าน เรื่องนี้ทาง
วิทยาศาสตร์มีข้อพิสูจน์ว่า ชายชาวอีสานมี
แนวโน้มท่ีจะเป็นโรคไหลตายมากกว่าคนใน
ภาคอื่น ด้วยเหตุผลทางพันธุกรรมของคนใน
ท้องถิ่นนี้ แม้ไปอยู่ที่อื่น ก็มีปรากฏข่าว ว่ามี
การไหลตายของผู้ชายอีสาน ไม่ว่าเขาจะไป
อยูท่ีใ่ด แม้ว่าเขาจากไปอยูไ่กลถงึต่างประเทศ 
ก็ไปไหลตายอยู่ในประเทศน้ัน ดังเคยเป็น
ข่าวใหญ่ เมือ่หลายปก่อนว่า แรงงานชายไทย
ท่ีไปท�างานในตะวันออกกลางไหลตายไปเป็น
จ�านวนมาก จะเห็นได้ว่าบางเรื่องพิสูจน์ได้
ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่คนจ�านวนหนึง่กย็งัปักใจ
ที่จะเชื่อในความเชื่อของตน

สรุปว่า ทั้งวิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ 
และเร่ืองเหนือธรรมชาติ ยังคงเก่ียวพันกัน
อย่างยากที่จะแยกออกว่าอะไรคืออะไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับคนที่ขาดการ
ศึกษา ก็จะโน้มเอียงไปทางไสยศาสตร์ ส่วน
คนมกีารศกึษาก็จะโน้มเอยีงไปทางวทิยาศาสตร์

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา 
หากไม่ส�านึกในสัจจะ ถูกกระแสสังคมพัดพา

ไปไร้ทิศทาง ดังน้ัน พุทธศาสนิกชน หรือ

พุทธบริษัทจึงควรใส่ใจกับการศึกษาเล่าเรียน

พระธรรม เพราะนอกจากจะเป็นการเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาอย่าง

ถูกต้อง อันจะน�าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

และมีสันติสุข อย่างน้อยที่สุดในใจของตนๆ 

ต้องระลกึอยูเ่สมอว่า เปาหมายของพระพทุธ-

ศาสนา คือ พระนิพพาน ไม่ใช่สิ่งอื่น แม้จะ

ได้ประสบพบเห็นเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆ 

ก็พึงเห็นว่า เป็นเรื่องธรรมดา ที่อาจเกิดข้ึน

ได้ หากเหตุปัจจัยเอื้อให้เป็นไป แม้แต่พระ-

พุทธองค์ผู้ทรงสัพพัญุตญาณ คือ รู้รอบ 

รู้จริง ในความจริงของสรรพสิ่ง ทรงตรัสถึง

เร่ืองเหล่านี้ไว้ว่า ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ไม่ควร

ใส่ใจให้ความส�าคัญแต่อย่างใด ชีวิตในวัฏฏ-

สงสารยังอีกยาวนานนัก ไม่พึงเสียเวลากับสิ่ง

ที่ไม่เอื้อให้เราเจริญก้าวหน้าในธรรม ถึงแม้

จะได้พบเจอ ก็พึงเตือนตนว่า สิ่งเหล่านี้มิใช่

ทางพ้นทกุข์อนัใดเลย มแีต่จะท�าให้เราตดิข้อง

กับกิเลสแน่นแฟนย่ิงข้ึน วนเวียนอยู่ในส่ิงที่

ไม่ใช่สาระส�าคญัของชวีติ หากคุณประกาศตน

เป็นพุทธบริษัทก็ควรด�าเนินชีวิตตามค�าสอน

ของพระพุทธองค์ โดยมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา 

หมัน่ขดัเกลาศลีของตนให้บรสิทุธิ ์ปฏบิตัสิมาธิ

เป็นประจ�าสม�่าเสมอ เพื่อจะได้เกิดปัญญาใน

การตัดอนุสัยกิเลส และถึงพระนิพพานได้ใน

ที่สุด
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วันน้ีวันตรุษจีน ได้เห็นญาติโยมบางส่วนมาไหว้เจ้า บางส่วนมาท�าบุญที่วัดมาฟังธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า ส่วนใหญ่ก็หน้าเก่าๆ มาฟังเรื่องเดียวกันซ�้าๆ อยู่นั่นแหละ เพราะไม่มี
เรื่องใดมากไปกว่าเรื่องทุกข์ ได้ฟังแล้ว บางคนก็ยังสนุกอยู่ บางคนสลด บางคนสังเวช 
บางคนก็เร่ิมที่จะสว่างบ้าง ตามภาษาชาวบ้านชอบสนุก นอกวัดก็จุดประทัดกันเปรี้ยงปร้าง 
แต่ตุเจ้าชอบสงบ นั่งมองไปก็บังเกิดถ้อยค�าเหล่านี้ผุดขึ้นในกระแสขันธ์ ปปัญจา จึงขอน้อม
ฝากไว้ให้เป็นของขวัญข้อคิดในวันตรุษจีนปนี้

àÃ×èÍ§ÃÒÇ ¢Í§à¨ŒÒ·Ñé§ËÅÒÂ

พระเจ้าทั้งหลาย มุ่งหมาย สราง
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มุ่งหมาย สอน

พวกสูเจ้าทั้งหลาย จะได้ สดับ
พวกสมณะเจ้าทั้งหลาย จะได้ สงบ

พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ได้รู้ สมุทัย มรรค ทุกข์ นิโรธ
ตามล�าดับ อย่างข้างบนนั้นนั่นแหละ

และทั้งหมดก็นับรวมอยู่ในตัวพวกเจ้าทั้งหลาย
ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเลย เป็นเรื่องของเจ้าทั้งนั้น และเท่านั้น

ตรุษจีน

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปปัญจา
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พจนานุกรม เป็นหนังสือส�าคัญส�าหรับ
ช่วยการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า เป็นหนังสือ
ท่ีผูใ้ฝ่รู้จะชอบมไีว้ในครอบครอง และหากคณุ
เป็นพุทธศาสนิกชน คุณก็ควรมี พจนานุกรม 
๒ เล่ม ดังต่อไปนี้

หนังสือชุด พจนานุกรม ของพระเดช
พระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
มีด้วยกัน ๒ เล่ม 

เล่มแรกทีจ่ะแนะน�าต่อไปนี ้คือ พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และ 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(จะเห็นได้ว่า ค�าว่า พุทธศาสตร์ กับ พุทธ- 
ศาสน์ สะกดต่างกัน และท�าไมจึงสะกด 
ต่างกัน จะได้พูดถึงให้เห็นความแตกต่างว่า 
ท�าไมจึงใช้ชื่อต่างกัน)

ผูเ้ขยีนเลอืกทีจ่ะพดูถงึ พจนานกุรมพทุธ- 
ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมก่อน เพราะเป็น
หนังสือเล่มโปรดประจ�าชีวิตเล่มหน่ึงก็ว่าได้ 
ครัง้แรกทีไ่ด้พบหนังสือน้ี เพราะมกัีลยาณมติร
ท่านหนึ่งมอบให้ เม่ือได้อ่านโดยตลอดแล้ว 
รู้สึกอัศจรรย์ใจว่า ช่างเป็นหนังสือที่ดีและมี
ประโยชน์มากมาย ส�าหรับผู้เริ่มต้นในการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา ผู้เขียนอ่านหนังสือนี้
ทุกวันก่อนนอน และวางไว้บนหัวเตียง เวลา
เดินทางไปต่างจังหวัด ก็จะเป็นหนังสือเล่ม
เดยีวท่ีตดิมือไปด้วย เพือ่อ่านในยามทีมี่โอกาส 

อ่านซ�้าไปซ�้ามาด้วยความปลาบปลื้ม และ
ซาบซึง้ในหลักธรรมของพระบรมศาสดา สัมมา- 
สัมพุทธเจ้า

ต่อมาเมื่อหนังสือชุดนี้มีการปรับปรุง 
(revised) ผู้เขียนในฐานะที่ชอบหนังสือชุดนี้
มาก ได้ไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานปรับปรุง 
ท�าดัชนีค้นค�าตัวอักษรโรมัน Romanixed 
Pali Index ร่วมกับกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่ง 
หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงอยู่หลายครั้ง จน
มาถงึการพมิพ์ครัง้ล่าสดุ ซ่ึงจดัพมิพ์โดยมหา- 
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และญาตโิยมผูศ้รัทธา

ดงัทีจ่ัว่หวัไว้ว่า พจนานุกรมพทุธศาสตร์ 
ฉบบัประมวลธรรม จงึขอพดูถงึหนงัสอืเล่มนี้
ก่อน ส่วนพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศพัท์ จะได้พดูถงึในฉบบัหน้า เพราะ
มีเรื่องน่าสนใจที่ควรพูดถึงให้ฟังกันอยู่มาก

น่าเสียดายที่มีคนอีกเป็นจ�านวนมากใช้
หนังสือเล่มนี้ไม่เป็น ไม่เข้าใจโครงสร้าง ไม่
เข้าใจวิธีค้นค�า และไม่เคยรู้เลยว่า หนังสือ 
เล่มนี้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่การศึกษา
พระไตรปิฎกส่วนประกอบ ของหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม 
แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

หนังสือดีที่ควรมี :
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ภาค ๑ หมวดธรรม จัดแบ่งตามหลัก
ธรรมค�าสอนทั้งหมด โดยเริ่มจาก ค�าสอนที่
ประกอบด้วยหัวข้อเดียว ซึ่งจะมีไม่มาก 
เพียง ๓ หัวข้อ คือ 

(๑) กัลยาณมิตตา (๒) โยนิโสมนสิการ 
และ (๓) อัปปมาทธรรม ต่อไป หมวด ๒ 
ประกอบด้วยหลักธรรมที่ประกอบด้วย ๒ 
หัวข้อ โดยแต่ละค�าเรียงตามล�าดับตัวอักษร 
และหัวข้อก็จะต่อกันไป เป็น หมวด ๒ หัวข้อ
ที่ (๔) กรรม ๒ ประกอบด้วย อกุศลกรรม 
และ กุศลกรรมเป็นต้น โดยจะมีภาษาบาลี
ไทย บาลีอกัษรโรมนั พร้อมค�าอธบิายท้ังภาษา
ไทย และให้ค�าศพัท์ในภาษาองักฤษไว้ด้วยจาก
หมวด ๒ ไปจนถึงหมวด ๑๐ และหมวด
ปกิณกะ คือ หลักธรรมที่มีองค์ประกอบ
มากกว่า ๑๐ หัวข้อ เช่นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
เป็นต้น หากต้องการค้นค�าในภาคนี้ มีวิธีการ
คือ ให้หาค�าๆ นั้น ที่ “ดัชนีคนคํา” ซึ่งอยู่
ก่อนเนื้อหา หากค�าๆ นั้น เป็นค�าหลัก ตัว
หนังสือจะเป็นตัวหนา หากเป็นค�าที่เป็นส่วน
ประกอบของค�าหลัก ก็จะเป็นตัวธรรมดา ที่
ข้างค�าดังกล่าว จะมีหมายเลขหัวข้อว่า ค�านี้
อยู่ที่หมายเลขอะไร เราก็พลิกไปดูท่ีหัวข้อที่
ระบุไว้ ก็จะเจอค�าที่เราต้องการหา ถ้าค�าที่
เราต้องการค้นหาเป็นค�าย่อยในหัวข้อใหญ่ ตวั
หนังสือหัวข้อก็จะเป็นตัวบาง หมายความว่า 
เป็นค�าย่อยในหัวข้อใหญ่

ภาค ๒ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวด 
ไทย-อังกฤษ ประกอบด้วยค�าศัพท์ธรรมะใน
พระพุทธศาสนาทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัอย่างแพร่หลาย 
มีค�าศัพท์ค�าเดียวกันนี้ในภาษาอังฤษ และค�า
อธิบายความหมายเป็นภาษาอังกฤษท่ีเข้าใจ
ง่าย ชัดเจน โดยเรียงล�าดับตัวอักษร (alpha-
betical order) ของอักษรไทย คือ ก-ฮ 
นอกจากนี้ยังมีตารางเปรียบเทียบตัวอักษร 

บาลโีรมนั (Rpanized Pali) กบัตัวอกัษรบาลี
ไทยไว้ให้ด้วย ตารางนี้มีประโยชน์มาก เมื่อ
ไปเห็นค�าศัพท์ภาษาบาลีในอักษรโรมัน แล้ว
ต้องการรู้ว่า ภาษาไทยสะกดอย่างไร จึงจะ
ถูกต้องตามหลักภาษาดั้งเดิม ไม่ใช่ถอดเอา
ตามความคิดของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
ถอดผดิ หากไม่มคีวามรู ้หรอืไม่มตีารางเปรยีบ
เทียบตัวนี้

ภาค ๓ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ 
องักฤษ-ไทย ในภาคนีก้จ็ะมคี�าศพัท์ธรรมะใน
ภาษาอังกฤษ ที่มีปรากฏในหนังสือภาษา
อังกฤษ หากผู้อ่านต้องการทราบว่า ค�าน้ัน
ตรงกับภาษาไทยว่าอะไร ก็จะค้นได้จากภาค
นี้ โดยใช้วิธีเรียงล�าดับตัวอักษรแบบภาษา
อังกฤษ คือ A-Z 

หนังสือนี้เข้มข้นทุกภาค ใช้ประโยชน์ได้
ชัดเจนทุกภาพ เคยมีผู้มีจิตศรัทธาท่านหน่ึง 
มาขออนุญาตพระเดชพระคุณพระพรหม-
คุณาภรณ์ ผู้แต่งว่า อยากพิมพ์แค่ภาค ๒ 
และ ภาค ๓ เพื่อไปแจกตามโรงเรียน เพราะ
คดิว่าจะให้ประโยชน์แก่เดก็ๆ ทียั่งไม่สนใจจะ
อ่านธรรมะอย่างจริงจัง อย่างน้อยก็จะได้รู้จัก
ค�าศพัท์ในพระพทุธศาสนา นอกจากจะมเีนือ้หา
ทางวิชาการที่เข้มข้น จุใจ แล้ว ส่วนประกอบ
ปลกีย่อยทีท่่านผูเ้ขยีนบนัทกึไว้ถงึประวตัคิวาม
เป็นมาของพจนานุกรมเล่มนี้ ยังอ่านสนุก ได้
ความรู้ และได้เห็นความเป็นปราชญ์ของท่าน
ผู้แต่งได้เป็นอย่างดี ความละเอียด ความ
ประณีต ความเป็นนักวิชาการ ที่ไม่ได้หาได้
ทั่วไป หากสนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้ ติดต่อ
ได้ที่ มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุฯ 
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร หรือวัดญาณ
เวศกวัน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

(โปรดติดตามอ่านเร่ือง พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

ฉบับประมวลศัพท์ ในฉบับหน้า)
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พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่า
สุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ให้สัมภาษณ์
หลายประเด็นทางศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคม
ยามนี้ ผ่านรายการคม ชัด ลึก เนชั่นทีวี 
“คม ชัด ลึก” น�าเสนอบางช่วงบางตอนที่
น่าสนใจ

เชิญติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ใน
รายการคม ชัด ลึก คืนวันที่ ๔ เมษายน 
เวลา ๒๐.๐๐ น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง ๒๒

สถานการณ์ในช่วงนีเ้รยีกไดว่าเขาสูช่่วง
วิกฤติสงฆ์ขั้นรุนแรงหรือไม่

จากสภาพในเวลานี้ อาตมาคิดว่าเข้าสู่
ช่วงวิกฤติแล้ว ซ่ึงเป็นวิกฤติท่ีมีมานานแล้ว 
ถ้าเราดูจากข่าวคราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ และ
การประพฤติปฏิบัติตัวของชาวพุทธ จะเห็น
ได้ว่า มันมีความเปล่ียนแปลงในทางเส่ือม
ถอยลงเรื่อยๆ อันนี้เป็นแนวโน้มที่มีมานาน
แล้ว ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นใน

ตอนนี้เป็นแค่ข่าวคราวที่เกิดขึ้นเฉพาะจุด-
เฉพาะประเด็น แต่ว่าถึงแม้ไม่มีข่าวคราว
เหมือนที่เป็นอยู่นี้ ความน่าเป็นห่วงของพระ-
พทุธศาสนาไม่ว่าจะเป็นของพระสงฆ์กด็ ีหรอื
ของพุทธศาสนิกชนนั้น มีมานานแล้ว

พระเถระชั้นผูใหญ่ท่ีไปเกี่ยวของกับคดี
ความตอนนี้ถือว่าหนักเหมือนกัน เพราะใน
อดีตน่าจะไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้ ใช่หรือไม่

อาจจะมกีเ็ป็นเรือ่งทีเ่กีย่วพนักบัการเมอืง 
คือสมัย พระพิมลธรรม เมื่อ ๕๐ กว่าปที่
แล้ว (สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) ซึ่งอัน
นั้นก็เห็นได้ชัดว่าท่านเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้ง แต่
ว่าในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าการเมอืงกม็ส่ีวนเกีย่วข้องไม่น้อย เพราะ
ฉะนัน้ส่ิงทีเ่กดิข้ึนในปัจจบัุนนีก้ไ็ม่ใช่ส่ิงทีแ่ปลก
ใหม่ เพียงแต่ว่าเรื่องพระสงฆ์ในอดีตเป็นเรื่อง
การเมอืงทีช่ดัเจน แต่ในกรณนีีเ้ป็นเรือ่งท่ีเกีย่ว
กบัคดคีวาม เกีย่วกบัคดอีาญาอยูด้่วย ซึง่ต้อง
รอการพิสูจน์

มุมมอง :

พระไพศาล วิสาโล : ทีมรายการคม ชัด ลึก เนชั่นทีวี
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หลวงพ่อคิดว่าคดียกัยอกทรพัย์ (สหกรณ์
เครดติยเูนีย่นคลองจัน่) ซึง่ผูตองหาคนหนึง่
เปนถึงเจาอาวาส สาเหตุเกิดจากอะไร

มันเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย
อย่าง ในส่วนพระสงฆ์เองท่านก็เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเงินมาก จนกระท่ังไปเกี่ยวพันกับเงิน
จ�านวนเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้าน ซึ่งหากไม่มี
การปล่อยปละละเลยจากคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
ก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ในส่วนหนึ่ง ก็เป็นปัญหาพฤติกรรมของ
พระภกิษรุปูนัน้ด้วย แต่อกีส่วนหนึง่กเ็กดิจาก
การที่คณะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หรือองค์กรสงฆ์ 
ปล่อยปละละเลยมานาน ส่วนหนึง่อาจจะเป็น
เพราะว่าพระรูปน้ีน้ันท่านมีเส้นสายกับพระ
ชัน้ผูใ้หญ่และกบัองค์กรสงฆ์ และอกีส่วนหนึง่
มันก็เป็นผลจากความเส่ือมของฝ่ายฆราวาส
ทีไ่ปอนญุาตให้พระสงฆ์นัน้ไปเกีย่วข้องกบัเงนิ
ที่มีจ�านวนมาก ถ้าหากว่าฆราวาสญาติโยม มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระ เเละพระธรรมวินัย 
ไม่ใช่คล้อยตามพระสงฆ์ไปทุกเรื่อง ก็คงจะ
ไม่เปิดโอกาสให้มีคดีแบบนี้ขึ้นมา

คดิว่าหากมคีวามเขมงวดเรือ่งการบรจิาค
จะทําใหกระทบการรับปจจัยของพระสงฆ์
หรือไม่

ถ้ามันเป็นเงินที่ไม่มาก มันก็ไม่น่าผิด
สังเกต ใช่ไหม เพราะว่าเป็นพระ ถ้าหากมี
คนมาถวายปัจจัย ๑๐๐-๒๐๐ บาท หรือ 
๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท หรือ ๑ หมื่นบาท-
๒ หมื่นบาท มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิด
สงัเกต แต่ว่าในกรณนีีม้นัเป็นหลายล้าน ไม่ใช่
แค่ร้อยล้านบาท มันเป็นพันล้านบาท เพราะ

ฉะนัน้อาตมาคดิว่ากรณนีีจ้ะเอามาเป็นบรรทดั-
ฐานส�าหรบัพระทีต้่องระมดัระวงัในการรับเงนิ
บริจาค อาตมาคิดว่าก็คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่
ถ้าถามว่าจะมกีารสัน่สะเทอืนต่อคณะสงฆ์หรอื
ไม่ อาตมาคิดว่าถ้าเหตุนี้ท�าให้พระรูปนั้นต้อง
คดี ต้องติดคุก หรือว่าอาบัติปาราชิก อันนี้
อาตมาว่าต้องสะเทือนแน่ เพราะว่าพระรูปนี้
ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ

ตองทําอย่างไรถงึจะหาจดุลงตัวของการ
บงัคบัใชกฎหมายกบัความรูเเละความเขาใจ
ของลูกศิษย์

อาตมาคิดว่าต้องเอากฎหมายเป็นหลัก
ก่อน ต้องชี้ให้ได้ว่าพระรูปนี้ถูกหรือผิด มี
พฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ถ้าไม่มี
พฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาก็หมดปัญหาไป 
แต่ถ้ามีพฤติกรรมที่ผิดตามข้อกล่าวหา อันนี้
ญาติโยมก็ต้องยอมรับความจริง

กเ็หมอืนกบัญาตโิยมของพระหลายๆ กรณี
ที่พบว่าพระต้องถึงข้ันอาบัติปาราชิก อันนั้น
ก็จะต้องยอมรับความจริง เช่น กรณีพระนิกร 
กรณีเณรค�า ศรัทธามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่
ถ้าท่านท�าผดิกฎหมายบ้านเมอืง ท�าผดิกฎหมาย
ทีเ่ป็นวนิยัสงฆ์กดี็ อนันีก้ต้็องยอมรบั และเป็น
หน้าทีข่องชาวพทุธท่ีพวกเราจะต้องไม่ส่งเสรมิ
คนทีท่�าผดิ แม้ว่าจะเป็นคนทีเ่ราศรทัธานบัถอื
ก็ตาม ความดีของท่านก็มี แต่ถ้าท่านท�าผิด 
อย่างไรเสียก็ต้องยอมรับ และให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือว่าเป็นไปตามพระธรรมวินัย

เป็นเรือ่งทีป่ฏเิสธไม่ได้และเป็นเรือ่งทีต้่อง
ยอมรับ เพราะบางครั้งศรัทธาของคนเรานั้น 
หากไปศรทัธาในคนทีท่�าผดิ เราอาจศรทัธาใน
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ความเชื่อที่หลงงมงายก็ได้ ก็เหมือนกับชาว

พทุธหลายคนศรทัธาพระภาวนาพทุโธ สดุท้าย

ท่านไม่ใช่แค่อาบัติปาราชิกอย่างเดียวนะ แต่

ท่านไปท�ามิดีมิร้ายกับเด็กเเละเยาวชน ซึ่งอัน

นี้ผิดกฎหมาย ก็ต้องติดคุก ไม่ว่าจะเป็นพระ

สงฆ์ที่เรานับถือเพียงไรก็ตาม แต่ว่าท่านหมด

ความเป็นพระแล้ว เพราะว่าท่านอาบตัปิาราชิก 

ชาวพทุธกม็หีน้าทีร่กัษาพระธรรมวนิยั อบุาสก 

อุบาสิกาต้องมีหน้าที่รักษาพระธรรมวินัย 

เพราะว่าคนทีเ่ราศรทัธานัน้ไม่ปฏบิตัติามพระ-

ธรรมวินยั กต้็องให้รบัผดิ หรอืว่าได้รบัโทษทณัฑ์ 

ตามพระธรรมวนิยัหรอืตามกฎหมาย อนันีเ้ป็น

หน้าทีข่องชาวพุทธทีจ่ะต้องถอืพระธรรมวนิยั

เป็นหลัก ไม่ใช่ไปยึดติดที่ตัวบุคคล ไม่ใช่ไป

ยดึตดิว่าคนทีเ่ราศรทัธานัน้ ใครจะมาแตะต้อง

ไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธ เเละต้อง

ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก ยึดเอาความจริง

ความถูกต้องเป็นหลัก

คือเร่ืองนี้มันมีข้อครหามาก (สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น) เพราะว่ามีเรื่องของ

การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เราปฏิเสธไม่ได้ว่า 

ตอนน้ีการเมอืงเข้ามาเก่ียวกับวงการสงฆ์เยอะ 

การเมืองระหว่างสีเหลืองและสีแดงเข้ามา

เเละแพร่ไปถงึวงการคณะสงฆ์ กต้็องพิสจูน์ให้

ได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง 

ไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้ง อันน้ีเจ้าหน้าที่

บ้านเมืองจะต้องพิสูจน์ให้ได้ ถ้าท�าตรงนี้ให้

ชัดเจนไม่ได้ มันก็จะท�าให้เกิดปัญหาตามมา 

อาตมาคิดว่า เรื่องที่่ว่าท�าผิดหรือถูก มันไม่

ส�าคัญ แต่มันอยู่ที่ว่ากระบวนการการท�างาน

นั้นจะต้องโปร่งใส ต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม

บางคนจะตัง้แง่ว่า กฎหมายไม่เคยเอาผดิ
บุคคลระดับสูง ไม่เคยเอาผิดกับคนที่เป็น
รัฐมนตรี ไม่เคยเอาผิดกับคนที่เป็นปลัด
กระทรวง หรือว่าไม่เคยเอาผิดกับคนที่ร�่ารวย 
และจะไม่เอาผิดกับบุคคลที่เป็นราชาคณะ
หรือไม่ อันนี้ต้องระวังเเละจะต้องท�าให้เห็น
ว่า ไม่ว่าใครจะอยู่ในสถานะไหน ถ้าผิดก็
ต้องว่ากันไปตามผิด จะต้องปลอดเร่ืองการ
เมือง ไม่ให้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเเละ
มาเป็นสิง่ก�าหนดการวนิจิฉยัหรอืการสอบสวน 
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้คนปักใจเชื่อ
ว่ามีการปกปองผู ้ที่มีสถานะชั้นสูง อันนี้
เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องระมัด
ระวังมาก

 ผูถูกกล่าวหายังไม่ชี้เเจง

 เป็นสทิธขิองผูท้ีถ่กูกล่าวหาว่าจะมาช้ีแจง
หรือไม่ แต่ถ้าคิดว่าชี้แจงไปก็ไม่มีประโยชน์ 
เพราะว่าคนมีอคติแล้ว หรือพูดไปคนอาจจะ
หาว่าเป็นการแก้ตัว ท่านก็อาจจะไม่ชี้แจงก็
ได้น่ะ แต่ส�าหรับผู้ที่เป็นสถานะชั้นสูงเป็นท่ี
เคารพศรัทธาชั้นสูงนั้น ควรที่จะพูด อะไรคือ
สิ่งที่ถูก อะไรคือสิ่งที่ผิด อันนี้ก็ควรที่จะพูด
ในแง่ของหลักธรรม แล้วกป็ล่อยให้กระบวนการ
ทางกฎหมายด�าเนินไป

บางคนมองว่าอาจมีการลมมวย

มีแง่มุมที่จะท�าให้พิจารณาแบบนั้นได้ 
เพราะเหน็ว่าพระทีท่�ากรณอีืน่กอ็าจจะดเูหมอืน
ว่า ทางการไม่ได้กระตือรือร้นมากเท่าไหร่ 
อย่างกรณเีณรค�า สดุท้ายก็ลอยนวลไป แต่เรือ่ง
นี้อาตมาคิดว่าจะไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ 
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เพราะว่ากรณีเณรค�า เจ้าหน้าที่อาจจะเป็น
กลุ่มหนึ่ง ที่ไม่กระตือรือร้น แต่ว่าอันนี้เจ้า
หน้าที่กระตือรือร้นที่จะท�าความถูกต้องให้
ปรากฏ ฉะนัน้ เราจะไปเทยีบสองกรณีกไ็ม่ถกู

แต่ข้อส�าคัญก็คือ เจ้าหน้าท่ีต้องท�าให้
ชดัเจนว่า สิง่ทีท่�านัน้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช่
ว่าเลือกสิ่งที่รักผลักที่ชัง แต่ที่จริงการท่ีเจ้า
หน้าทีบ้่านเมืองจะท�าอะไรทีไ่ม่ถูกต้องเก่ียวกับ
กรณีนีก็้เป็นเรือ่งทีไ่ม่ถกูต้องอยูแ่ล้ว เพราะว่า
คดีนี้เก่ียวพันกับพระราชาคณะชั้นสูง ก็ต้อง
ให้ความเคารพท่านอยู่แล้ว เพราะว่าท่านยัง
เป็นผูบ้รสิทุธิอ์ยู ่จะท�าอะไรเหมอืนผูท้ีถ่กูตดัสนิ
แล้วก็ไม่ถูก

หลวงพ่อมองอย่างไรกบัการรวมตวัของ
พระสงฆ์บางส่วนเพื่อขับไล่พระสงฆ์บางรูป
ออกไปจากวงการสงฆ์

อาตมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ท�าได้นะ อาตมา
จ�าได้ว่า สมัยที่พระธัมมชโยตกเป็นข่าว ก็มี
ความเคลือ่นไหวของพระจ�านวนหนึง่ทีต่่อต้าน
ท่านอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ท�าได้ อาตมาคิด
ว่าเป็นส่ิงที่พระสงฆ์ท�าได้และก็มีส่ิงที่เปิด
ช่องอยู่แล้วในพระวินัย แต่อยู่ที่ว่ามันจะค้าน
สายตาประชาชนหรอืไม่ อนัน้ีเป็นอกีประเดน็
หนึ่ง

รวมทั้งอุกเขปนียกรรมดวย

อันนั้นก็เป็นกระบวนการเดียวกันที่พระ-
สงฆ์จะมีมติ จะลงโทษกับพระรูปใดรูปหนึ่งที่
ประพฤติตัวไม่ถูกต้อง แต่ความไม่ถูกต้อง
ของคนคนหน่ึงอาจจะไม่เหมือนความไม่ถูก
ต้องของคนอีกคนหนึ่งก็ได้ อันนี้มันแสดงให้

เห็นถึงความแตกแยกของชาวพุทธไทย ซ่ึง
มนักส็ะท้อนให้เหน็ความแตกแยกในส่วนของ
การเมืองด้วย ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาการเมืองเรื่อง
สีเหลือง-สีแดง ความขัดแย้งของพระสงฆ์ก็
คงมาไม่ถึงจุดนี้ คือเป็นลักษณะที่เอากลุ่ม
พระกับกลุ่มพระมาเผชิญหน้ากัน เรียกว่า
เป็นการเมืองแบบม็อบนะ ตอนนี้มันเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยในทุกกรณี

เหมือนพระสงฆ์ที่เลือกขาง

ต้องเลือกข้าง ถ้าเป็นความถูกต้อง ข้าง
ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นข้างที่เป็นกลุ่มบุคคล แต่
ตองเลือกหรอืยนือยูบ่นความถกูตอง เปรยีบ
ไปก็เหมือนกรรมการ กรรมการนั้นจะเลือก
ให้คุณหรือให้โทษกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ย่อมได้ 
แต่กรรมการก็ต้องวางอยู่บนความถูกต้อง เอา
กตกิาเปนหลัก ทนีีถ้ามว่าการเลอืกข้าง เลอืก
ยืนอยู่บนความถูกต้อง อันนี้เป็นส่ิงที่ควรท�า 
แต่ถ้าจะเลือกข้างคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แบบที่
เรียกว่า ไม่สนใจความถูกต้องเลย อันนี้มัน
ไม่น่าจะใช่ ความถูกต้องนั้น สิ่งที่ส�าคัญเลย 
เราต้องดูว่าเรายึดมั่นถือมั่นเกินไปหรือไม่ 
เพราะว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นก็จะกลายเป็นว่า
เป็นเรื่องตัวกู ของกูไป

ในทางพระพุทธศาสนา ท่านจะเตือนให้
ระมัดระวังในเรื่องของความดี ความถูกต้อง 
อย่าไปยดึมัน่ถอืม่ันมาก หลวงพ่อเฟอง โชตโิก 
ท่านเคยพูดว่า แม้ว่าความเห็นของเราถูก แต่
ว่าเราไปยึด มันก็ผิด เพราะว่าไม่มีอะไรที่เรา
ยึดมั่นได้ ถ้าเราไปยึดแล้วว่าเป็นของเรา จะ
ต้องถูกต้องแบบของกูว่า พวกกูเท่านั้นที่เป็น
ฝ่ายถูกต้อง อันนั้นคือผลของการยึดมั่น 
เพราะฉะนั้นจะต้องระวัง หมายความว่า เรา
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จะต้องฟังคนอืน่ด้วย และต้องกลับมาวิจารณ์
เเละพิจารณาตัวเองด้วย และสิ่งที่ส�าคัญคือ
ว่า วิธีการของเราก็ต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้อง
ตามธรรมะ ถูกศีลธรรม จุดยืนเราถูกต้อง 
แต่ว่าวิธีการไม่ถูกต้อง อันนี้ก็ต้องระวังนะ 
เพราะหลายคนปักใจเชือ่ว่าจดุมุง่หมายถกูต้อง 
เมื่อจุดหมายถูกต้อง จะท�าอะไรก็ได้ จะใช้วิธี
ไหนก็ได้ อนันีผ้ดินะ สิง่ถกูต้องเฉพาะจดุหมาย 
จุดยืน ถูกต้องวิธีการด้วย อันนี้เป็นเรื่องที่ทุก
ฝ่ายต้องพจิารณา ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีว่่าจดุหมาย
ของฉันถูกต้อง ฉันท�าเพื่อประเทศชาติ ฉัน
ท�าเพ่ือคณะสงฆ์ ฉันท�าเพื่อพระพุทธศาสนา 
แล้วจะท�าอะไรก็ได้ อันนี้มันไม่ใช่ ชุมนุมก็ได
ถาเปนการชุมนุมอย่างสงบ เปนการชุมนุม
โดยที่ไม่ใชวาจาใหราย เปนการชุมนุมที่ใช
สมัมาวาจา เป็นการชมุนุมท่ีไม่เกิดความรนุแรง 
อาตมามองว่าท�าได้ ซึ่งสมัยก่อนพระท่านก็
ชุมนุม ตอนนี้ที่ชุมนุมเพื่อความเป็นธรรมของ
พระพมิลธรรม กชุ็มนมุทีล่านโพธิ ์วัดมหาธาตฯุ 
และหากพวกท่านก็ชุมนุมอย่างสงบ อันนี้
เป็นสิ่งที่ท�าได้

พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างของการแก้
ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ด้วยความ
ถูกต้องชอบธรรม ไม่ใช่ขัดแย้งแล้วกลายเป็น
แตกหกั ถ้าท�าอย่างนัน้กไ็ม่ต่างอะไรกบัฆราวาส 
และก็จะไม่สามารถเป็นแบบอย่างให้ฆราวาส
ได้เลย
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ใต้ฟาวัดจากแดง ประจ�าเดือนก.พ.นี้ 
เป็นช่วงเวลาเตรียมสอบสนามหลวง (๓-๕ 
มี.ค.) ทางวัดก็มีการติวเตรียมสอบกันอย่าง
ขะมกัเขม้น ทีต้่องใช้ค�าน้ีก็เพราะว่า การศกึษา
บาลีของวัดจากแดงนั้น เรามีหลักสูตรเฉพาะ
ของสถาบันเอง เนื้อหาที่จะสอบไม่มีอยู่ใน
หลักสูตร แต่อาจารย์ใหญ่คือ พระอาจารย์
มหาธิติพงศ์ (ต่วน) เห็นว่า เมื่อทางคณะสงฆ์
ส่วนกลางมกีารวัดผลการเรยีนด้วยการสอบที่
ชื่อว่า “สอบสนามหลวง” อยู่แล้ว และอีก
อย่าง ญาติโยมของพระที่ทราบว่า พระก�าลัง
เรียนภาษาบาลี ก็หวังอยากให้พระได้สอบ
สนามหลวงด้วย พระอาจารย์จึงเปิดโอกาสตวิ
เตรียมสอบให้ ก็เพิ่งจะเริ่มติวกันหลังปใหม่ 
มีเวลาประมาณ ๒ เดือน และติวให้เฉพาะ
นอกเวลาเรยีนประจ�า คอืใช้เวลาช่วงค�า่เท่านัน้

บางชัน้เน่ืองจากพระอาจารย์ทีต่วิให้กต้็อง
สอบด้วย เช่น พอ.มหากฤษดา ซึ่งสอนชั้น
ป.ธ.๕ ก็ต้องเตรยีมสอบ ป.ธ.๙ หรอื พอ.มหา
คิมหันต์ ซ่ึงสอนป.ธ.๔ ก็ต้องเตรียมสอบ
ป.ธ.๗ ฉะนั้น พระที่ต้องสอบป.ธ.๔-๕ ก็ต้อง
เตรียมสอบด้วยตนเอง เมื่อมีปัญหานี้ท่าน
อาจารย์มหาต่วน ก็รับภาระช่วยติวให้ทั้ง ๒ 
ชั้น คือ ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๔ ด้วย ได้เห็น
ความเสียสละอุทิศตนของพระอาจารย์แล้ว 
ลูกศิษย์ก็จะย่อท้อได้อย่างไร

ขณะทีท่�าวารสารนี ้ผลสอบกอ็อกมาแล้ว 
ก็ขอแจ้งข่าวต่อเนื่องให้ทราบเลยว่า เมื่อวันที่ 
๒๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ เป็นวนัประกาศผลสอบบาลี
สนามหลวง ในปนี้ ผลสอบของวัดจากแดงก็
นับว่าน่าภาคภูมิใจยิ่ง เพราะเราได้เปรียญ
ธรรมเอก ป.ธ.๙ ถึง ๒ รูป คือ พม.กฤษดา 
โอภาโส และ พม.ทรงชัย อคฺคปญฺโญ 
ส่วนชั้นอื่นๆ ก็มีดังนี้

ป.ธ.๗ ผ่าน ๓ รูป พม.ณัฐพล กลฺยาณ-
ธมฺโม พม.ชัยพร เขมาภิรโต พม.คิมหันต์ 
สุทฺธธมฺโม

ป.ธ.๖ ผ่าน ๓ รูป พม.กีรติ ธีรปฺโ 
พม.นันทสิทธิ์ สิทฺธินนฺโท และส.ณ.ปิยะวัฒน์

ป.ธ.๕ ผ่าน ๕ รูป พม.สุทธิ าณสุทฺโธ 
พม.วัชรินทร์ ปฺาพโล พม.ทรงพล รตน-
โชโต พม.เนือต โกปิยสีโล และส.ณ.จิน

ใ ต ฟ า

วัดจากแดง
กองบรรณาธิการ
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ป.ธ.๔ ผ่าน ๘ รปู พม.สาวฒุิ ์ วชริธมโฺม 
พม.สุมน พุทฺธิสาโร พม.เดชณรงค์ วิสุทฺธิ-
จิตฺโต พม.พิษณุ วรมงฺคโล พม.โทนี นาโค 
พม. วีระศักดิ์  ิตคุ โณ พม. กึม เสราะ 
สารานนฺโท พม.ธีรวัฒน์ โอภาโส

ป.ธ.๓ ผ่าน ๓ รูป พ.ฟูกิจ ชุติปฺโ 
พ.สุนทร สุนฺธโร พ.สุวิทย์ ปิยธมฺโม 

ประโยค ๑-๒ ผ่าน ๓ รูป พ.ก�าพล 
สีลคุโน พ.สมรอน คุตฺตธมฺโม พ.สมพงษ์ 
ปฺุว�โส

ส่วนบาลีศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์
สอบวัดความรู้ได้ ก็มีสอบได้หลายท่านดังนี้

ชั้นบาลีศึกษา ๓ ผ่าน ๒ ท่าน คือ น.ส.
สุนันทา ศิริอาภานนท์ และแม่ชีจอมจันท์ 
ลิ้มเศรษฐกานต์ ชั้นบาลีศึกษา ๑-๒ ผ่าน 
๖ ท่าน คือ นายน้อม ดาดขุนทด น.ส.
กัณฑพร เวชพาณิชย์ นางภัทรี วัยอุดมวุฒิ 
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล นางพรภัค เรืองสุวรรณ 
น.ส.อัจฉรา ฤทธิ์เสือ สรุปแลวสอบครั้งแรก
ผ่าน ๒๗ รูป ๑๒ คน

ทั้งนี้ มีพระภิกษุที่สอบผ่านรายวิชา และ
คฤหัสถ์ ที่มีโอกาสสอบซ่อมอีก ๒๑ รูป 
กับ ๔ ท่าน วันที่ ๑-๓ พ.ค. ก็จะมีการสอบ
ซ่อมอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอเอาใจช่วยท่านที่ผ่าน
รายวิชา ให้สอบซ่อมผ่านทั้งหมดด้วย
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