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น า้ใจเมตตาแผ่ไว้  

ซึมซ่านอยู่ในศรัทธามหาชน 

ย้อนหลังไปนับได้ ๓๐ ปีพอดี เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๒๘ อาตมภาพได้รับอาราธนาให้เดินทางไปนมัสการพุทธ
สงัเวชนียสถาน และเย่ียมชมสถานท่ีส าคัญทางพระพทุธศาสนา
หลายแหง่ในประเทศอินเดีย เป็นครัง้แรก  

คณะบุญจาริกครัง้นัน้เป็นคณะใหญ่ทีเดียว แต่ก็เรียบร้อย  
ร่ืนรมย์เป็นอย่างดี ด้วยมีพระครูกิตติวราภรณ์ (ทวี กิตฺติปญฺโ ) 
เม่ือยงัเป็นนกัศกึษาปริญญาเอก หรือพดูง่ายๆ ว่า ก าลงัท า Ph.D. 
อยู่ท่ีมหาวิทยาลัยฮินดูพาราณสี เป็นผู้อ านวยการการเดินทาง 
และจดัเตรียมอ านวยความสะดวกทกุอย่าง  

โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ผู้ นิมนต์และเป็น
หวัหน้าจดัการเดินทางบุญจาริกครัง้นัน้  ซึ่งเป็นโยมแม่อปุถัมภ์ของ
พระครูกิตติวราภรณ์เอง ก็ได้จัดเตรียมการต่างๆ ส าหรับการ
เดินทางในด้านท่ีไปจากเมืองไทยอย่างพร่ังพร้อมทกุประการ การ
จาริกบญุครัง้นัน้ ต้นทางก็สดใสด้วยศรัทธา จดปลายทางก็ฉ ่าช่ืนด้วย
เมตตาและไมตรี จงึอยู่ในขัน้ท่ีเรียกได้วา่สมบรูณ์   

โยมคณุหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ มีลูกศิษย์และญาติ
มิตรมากหลาย บางท่านท่ีร่วมจาริกครัง้แรกพอใจจะไปอีก บางท่าน
ท่ียงัไม่ได้ไป ก็อยากจะไปบ้าง เป็นเหตใุห้โยมคณุหญิงจดัการจาริก
บญุสูพ่ทุธสถานในชมพทูวีปอีกเป็นครัง้ท่ี ๒ ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
๒๕๓๓ คือหลงัจากครัง้แรกไม่นานประมาณ ๕ ปี บุญจาริกครัง้ท่ี ๒ 
นีถื้อได้วา่เป็นการยืนยนัความส าเร็จของการจาริกบญุครัง้แรกนัน้  
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บญุจาริกครัง้แรกเม่ือปี ๒๕๒๘ นัน้ นานมากแล้ว ตัง้แต่ก่อน
เกิดมีวดัญาณเวศกวนั พระภิกษุท่ีได้รับนิมนต์มีเพียง ๒ รูปจากวัด
พระพิเรนทร์ คือ พระครูวินยัธรถวลัย์ สมจิตฺโต กับอาตมภาพ แต่ใน
การจาริกครัง้ท่ี ๒ แม้โยมจะต้องพยายามจ ากัดจ านวน คณะก็
ใหญ่ขึน้กว่าครัง้แรก ทัง้พระภิกษุก็เพ่ิมจ านวนขึน้เป็น ๕ รูป โดย
นิมนต์พระวัดญาณเวศกวัน หมดทัง้สามรูปในสมัยนัน้ มีพระครู
ปลดัสวุฒันพรหมคณุ  กับหลวงลุง  คือ  พระครูสังฆรักษ์  (ฉาย    
ปญฺ าปทีโป) ร่วมไปด้วยกับอาตมภาพ คราวนัน้ พระอธิการดุษฎี 
เมธงฺกโุร จากจงัหวดัชมุพร (เจ้าอาวาสวดัทุง่ไผ ่จ.ชมุพร ในปัจจบุนั) 
ก็ได้ร่วมขบวนจาริกด้วย และโยมก็เพ่ิมจาก ๑๐ เป็น ๑๓ คน   

ในคณะบุญจาริกนัน้ พระทุกรูปไม่คุ้นเคยกับอินเดีย ไม่รู้
เร่ืองการเดินทางในอินเดีย ฝ่ายโยม นอกจากไม่คุ้นถ่ินอินเดียแล้ว 
กเ็ป็นผู้สงูวยัคอ่นข้างมาก นอกจากนัน้การจาริกอินเดียในเวลานัน้ 
มีความยากล าบาก ไม่สะดวกนานปัการ ตา่งจากสมัยนี ้ท่ีได้ทราบ
ว่ามีความพร่ังพร้อมเพ่ิมขึน้มากมาย แต่เพราะได้ผู้ น าจาริกท่ี
เช่ียวชาญเร่ืองอินเดีย คือ พระครูกิตติวราภรณ์ ซึ่งเวลานัน้ยังเป็น
พระครูปลดัทวี กิตฺติปญฺโ  เป็นผู้ ท่ีได้อยู่ในอินเดียมายาวนาน และ
มีความสามารถ มีความช านาญ รู้เข้าใจกว้างลึกทัง้เร่ืองคนและ
เร่ืองถ่ิน จงึน าการจาริกให้ได้ผลดี และสะดวกไปหมด   

แม้ว่าคณะบุญจาริกจะเดินทางอยู่ในอินเดียไม่นาน ก็พอ
มองเห็นได้ว่า พระครูกิตติวราภรณ์ ซึ่งอยู่ ในอินเดียมานาน 
นอกจากมีประสบการณ์มากมายและรู้เข้าใจเร่ืองราวท่ีนัน่อย่างดี
แล้ว ทา่นยงัได้มีเมตตา มีไมตรี ชว่ยเหลือเกือ้กูลสงเคราะห์พระรุ่น
น้องและคฤหสัถ์ท่ีไปศึกษาในชมพทูวีปมามากรุ่นมากรูปมากคน 
จึงปรากฏว่ามีพระและคฤหสัถ์มากหลายท่านท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ค 

ประเทศอินเดีย มาร่วมต้อนรับช่วยเหลือคณะจาริกเป็นอย่างดี น่า
ช่ืนใจตัง้แต่ต้น และหลายท่านได้ร่วมสมทบขบวนบุญจาริกด้วย 
อาตมภาพซาบซึง้ใจและยังระลึกถึงน า้ใจเกือ้กูลของท่านเหล่านัน้ 
ทัง้พระและคฤหัสถ์ แม้ว่าเม่ือจบการจาริกกลับเมืองไทยแล้ว 
จะต้องห่างกันไป แทบไม่มีโอกาสได้ติดต่อถึงกันอีก บางท่านก็ยัง
สง่รูปภาพบ้างส่งหนงัสือบ้างไปให้ทางไปรษณีย์ เลยขอถือโอกาส
ขอบคณุขอบใจทกุทา่นพว่งไปกบัพระครูกิตติวราภรณ์ด้วย 

ท่ีเล่าเร่ืองการจาริกนีม้า  ถือได้ว่า เป็นเพียงตวัอย่างของ
การท่ีพระครูกิตติวราภรณ์ได้ช่วยเหลือเกือ้กูลคณะบุญจาริกจาก
เมืองไทย ท่ีได้ไปเย่ียมเยือนนมัสการพุทธสถานในชมพูทวีป 
หมายความว่า พระครูกิตติวราภรณ์คงจะได้ใช้น า้ใจเมตตาและ
ความรู้ความช านาญของทา่นในเร่ืองถ่ินอินเดียนี ้ช่วยน าคณะบุญ
จาริกอีกมากมายหลายคณะให้ได้ปีติในบญุในธรรมกนัไปแล้ว 

ในการจาริกครัง้แรกเม่ือปี ๒๕๒๘ นัน้ เ ม่ือถึงอิสิปตน
มฤคทายวนั ท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนัส าคญัย่ิง ถือ
ว่าเป็นท่ีแรกประดิษฐานประกาศพระพทุธศาสนา เม่ืออาตมภาพ
จะกล่าวธรรมกถาแก่ญาติโยม  ก็จึงนิมนต์ท่านพระครูกิตติวรา-
ภรณ์ เป็นผู้กลา่วเกร่ินน าธรรมกถา ท่ีธัมเมกขสถปู สารนาถ  

หลังจากบุญจาริกครั ง้แรกจบลง และคณะกลับถึง
เมืองไทยแล้ว ต่อมาเม่ือรวบรวมธรรมกถาซึ่งอาตมภาพกล่าวใน
คราวเดินทางครัง้นัน้พิมพ์เป็นเล่มหนงัสือช่ือ ตามทางพุทธกิจ ก็ได้
น าค าเกร่ินน านิมนต์ของพระครูกิตติวราภรณ์ ณ พุทธสังเวชนีย
สถานท่ีส าคญันัน้ ลงตีพิมพ์ไว้ด้วย เป็นท่ีระลึกถึงพระครูกิตติวรา-
ภรณ์ คูก่นักบับญุจาริกครัง้นัน้สืบไป 
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ท่ีจริง ไม่เฉพาะพทุธสถานและถ่ินแดนทัง้หลายในอินเดีย
เท่านัน้ พระครูกิตติวราภรณ์มีประสบการณ์ด้านการจาริกมา
ยาวนาน ตัง้แต่ในประเทศไทยประชิดประเทศต่อแดนอย่าง
เมียนม่าร์ ท่านก็ได้เดินธุดงค์มามากมาย บุกป่าฝ่าดง ไปในถ่ิน
ทุรกันดาร พบชุมชนชาวชายแดน ผ่านเขาสูงต่อแดน ผจญภัย
อย่างเส่ียงชีวิต ดงัท่ีทา่นเขียนเลา่ไว้แล้ว 

เหมือนวา่เม่ือมีวยัสงูขึน้ ท่านจึงอยู่ประจ าท่ี ดงัท่ีทราบกัน
ว่า ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าลิไลยก์ ในต าบลล าป า อ.เมือง        
จ.พัทลุง และด้วยน า้ใจรักงานรักการบ าเพ็ญประโยชน์ นอกจาก
ศาสนกิจในการเผยแผ่ธรรม การบริหาร การปกครอง ท่ีปฏิบัติ
ช านาญอยู่เป็นประจ าตามปกติแล้ว ท่านได้น าประชาชนในการ
สร้างถนนหนทาง ท่ีเรียกกนัวา่เป็นงานพฒันาท้องถ่ินพฒันาชมุชน 
ซึ่งหนักแรง ต้องเหน็ดเหน่ือยตรากตร ากลางฝุ่ นกลางแดดอย่าง
มาก เป็นเหตุเร่ิมต้นของโรคร้าย ท่ีท าให้ท่านอาพาธยาวนาน แม้
จะบรรเทาได้ ข่าวว่าดีขึน้มาก แต่ก็ได้เป็นเหตกุ่อความอ่อนแอแก่
ระบบของร่างกาย จนในท่ีสดุทา่นก็ได้ถึงมรณภาพ 

แม้ว่าพระครูกิตติวราภรณ์จะได้ล่วงลบัด้วยมรณภาพจาก
ไป แต่เมตตาไมตรีธรรม ความมีน า้ใจช่วยเหลือเกือ้กูลบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ต่อบุคคลทัง้พระและโยม กับทัง้ต่อชุมชนและสังคม
สว่นรวม ทา่นได้ท าไว้ให้แล้ว ถึงตวับุคคลจากไป แต่คณุประโยชน์
ท่ีได้ท าไว้ยังอยู่  นอกจากวัตถุสถาน ท่ีทาง ทัง้สังหาริมะและ
อสงัหาริมะแล้ว ก็คือความทรงจ าร าลกึท่ีเคียงคูอ่ยู่กบัความซาบซึง้
ศรัทธาในจิตใจของบคุคลและชมุชนข้างหลงั ท่ียังอยู่ เป็นอนสุรณ์
ท่ีร าลกึและอทิุศกศุลแก่องค์ทา่น ยืนนานสืบไป  

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



ชีวิตของทา่นพระครูที่ควรดูเป็นคติ 
 

ท่านพระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.ทวี) เป็นพระภิกษุท่ีมีความ
สนใจ ใฝ่ในการศึกษาค้นคว้า ได้มีการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน
ทัง้ท่ีประเทศศรีลังกา และอินเดีย ตัง้แต่ยังเยาว์วัย สนใจท่ีจะไป
พ านักพกัในถ่ินท่ีแปลกใหม่ ตลอดจนได้จาริกเป็นธุดงค์ข้ามแดน 
ไปยงัดินแดนทรุกนัดาร หา่งไกลความเจริญ เช่น ข้ามเขตแดนไทย
ไปพม่า อินเดีย เป็นต้น เพ่ือเป็นการฝึกหัดขัดเกลา และเรียนรู้
เร่ืองราวท่ีท้าทาย ตลอดเวลา เป็นผู้ ท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีวาจา
ไพเราะอ่อนหวาน เข้ากันได้กับทุกคน มีเพ่ือนสนิทมิตรสหาย
กระจายอยู่ทัว่โลก 

เท่าที่กระผมได้รู้จกั ท่านพระครูเป็นพระที่ปฏิบตัิตนกับ
ทุกคนเสมอต้นเสมอปลาย เปิดเผย ตรงไปตรงมา ให้ความรัก 
ความเมตตา เอือ้อาทร ต่อตวักระผม เหมือนดั่งเป็นพ่ีเป็นน้อง มี
การแวะเวียนเย่ียมเยียนพบปะกันเป็นครัง้คราว เม่ือได้ทราบว่า
ท่านพระครูอาพาธด้วยโรคร้าย จะต้องรักษาตัวต่อเน่ืองยาวนาน 
มีค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่ารักษามาก ได้เคยน าปัจจัยจากนิตยภัตของ
ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปถวาย ณ วัดเจ้ามูล กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นค่า
รักษาพยาบาล ครัน้เมื่อท่านพระครูได้รับแล้ว ดอูาการตอนนัน้ 
ท่านมีความสขุ สดชื่น มีก าลังใจ ท่ีได้รับความเมตตานุเคราะห์
จากพระมหาเถระยามวิกฤติของชีวิตเชน่นัน้ 

อีกประการหนึ่ง  ท่านพระครู เป็นผู้ ท่ี มีความเสียสละ 
ท างานเพ่ือพระศาสนา ในการเกือ้กูลและอนเุคราะห์ต่อประชาชน 
ไม่หวังผลตอบแทน มีใครนิมนต์ท่านพระครูไปแสดงธรรมท่ีไหน 
เม่ือไร ถ้าไม่ติดกิจธุระอ่ืนใด ท่านก็ยินดีตอบสนองด้วยความเต็มใจ 
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พร้อมกนันัน้ก็คิดโครงการใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ชมุชนสงัคมใน
วงกว้าง เชน่ การสร้างสะพานข้ามทะเลน้อย จากล าป า จงัหวดัพทัลงุ 
ไปยงัอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ก็เป็นผลงานท่ีเหน็ได้เดน่ชดั  

แม้ว่าในระยะหลังๆ มา ท่านพระครูมีโรคภัยเข้ามาเบียด  
เบียน ล้มป่วย จากการตรากตร าท างานหนกั จนต้องพกัจากงานท่ี
เคยท า แตไ่ฟในการท างานก็ยังไม่มอดดบั ยังได้เขียนหนงัสือบอก
กลา่วเลา่เร่ืองราวของโรคท่ีเป็นอยู่ให้ผู้คนได้เรียนรู้ ท าเป็นวิทยาทาน 
และมีการรักษาตวัจนเห็นผลดีขึน้ในระดบัหนึ่ง โดยการฉันอาหาร
ตามท่ีคุณหมอแนะน า ท าอย่างเข้มข้นจริงจัง หาท่ีมีอากาศดี 
แม้กระทัง่ท่ีทา่นพระครูเคยเลา่ให้ฟังวา่ เคยไปอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง
ท่ีมีเสียงเล่าลือกันมาว่าเป็นถ่ินท่ีเหมาะท่ีจะพกัฟืน้สขุภาพกายได้
เป็นอย่างดีก็ตามที 

เคยได้ไปพบกับท่านพระครูครัง้หนึ่งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่ง
มิได้มีการนดัหมายล่วงหน้าแต่ประการใด ซึ่งตอนนัน้ ได้มีโอกาส
เดินทางไปเย่ียมโยมพ่อโยมแม่ท่ีจงัหวัดเชียงราย ครัน้มีเวลาก็ได้
ไปเย่ียมชมวัดท่าตอน จึงได้ทราบจากพระท่ีวดันัน้ว่า ท่านพระครู
กิตติวราภรณ์ ได้มาพกัอยู่ท่ีนั่นโดยไปพ านกัอาศยัอยู่ในท่ีดินของ
วดัทา่ตอน หลวงพอ่เจ้าอาวาสวดัท่าตอน จดัท่ีพกัให้อย่างสปัปายะ
เพ่ือเป็นการรักษาตวัให้หายจากโรคภยัท่ีเป็นอยู่ โดยมีทีมงานดแูล
ทา่นพระครูอย่างดี มีทัง้ลกูศิษย์ติดตามขบัรถให้ และฝ่ายแม่ครัวท่ี
จะต้องท าอาหารปลอดสารพิษ และน า้ปานะถวายตรงตามเวลา  

แต่ถึงกระนัน้ก็ตาม ท่านพระครูก็หนีไปไม่พ้น มรณะ คือ
ความตาย อันมนุษย์เช่นเราจะปกป้อง หลบซ่อนตวัอย่างไร จะมี
สถานท่ีพกัท่ีมีอากาศดีๆ มีอาหารท่ีปลอดจากสารพิษ มีมิตรไมตรี
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จากเพ่ือนพ้องน้องพ่ีมากมาย ไม่มีใครเลยจะหนีไปได้จากเง่ือมมือ
ของพญามจัจรุาชนีไ้ด้เลย  

ชีวิตของท่านพระครูท่ีควรดูเป็นคติท่ีว่า ชีวิตของคนเรานี ้
ชา่งน้อยนิด ไม่ยาวนาน อยู่กนัไปได้ไม่เกินร้อยปี ถึงจะมีการยือ้แย่ง
แข็งขืนท่ีจะอยู่ตอ่ไปอีกก็ไม่ได้ ธรรมชาติไม่เคยผ่อนปรนให้กับใคร 
คนส่วนใหญ่ในโลกนีมี้ชีวิตท่ีต้องดิน้รนแสวงหา ไขว่คว้าส่ิงต่างๆ 
เข้ามาในชีวิต แต่แล้วก็เป็นเพียงภาพลวงตา ไม่มีแก่นสารท่ีแท้จริง 
และวางทิง้ไว้ในโลกนี ้จกัมีก็แตค่ณุงามความดี และบญุกุศลเท่านัน้
ท่ีได้ท าไว้ติดตามตัวไปในเบื อ้งหน้า ส่วนเกียรติยศ ศักด์ิศรี 
ทรัพย์สิน เพ่ือนมิตรติดตามตวัไปไม่ได้ 

ถ้าหากพระครูกิตติวราภรณ์ จะพึงทราบด้วยญาณวิถีใด 
ทา่นคงจกัได้ร่วมอนโุมทนาในการบุญกุศลท่ีปวงญาติมิตร ลกูศิษย์ 
และสาธุชนทุกท่านทุกคนได้กระท า บ าเพ็ญให้เป็นไปในครัง้นี ้   
ขอจงร่ืนรมย์ มีความสขุสงบในสมัปรายภพ สมตามเจตนาปรารภ
ของคณะเจ้าภาพด้วย เทอญ 

 
พระครูปลดัสวุฒันพรหมคณุ 
วดัญาณเวศกวนั จ.นครปฐม 

๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 



สารบัญ 

น า้ใจเมตตาแผ่ไว ้ซมึซ่านอยู่ในศรทัธามหาชน – พระพรหมคณุาภรณ ์ ก 

ชีวติของท่านพระครูทีค่วรดูเป็นคติ -  พระครูปลดัสวุฒันพรหมคณุ จ 

ตามทางพุทธกจิ ๑ 

๑. ใตร่้มโพธ์ิตรสัรู ้ ๑ 

๒. บนยอดเขาคิชฌกฏู ๘ 

๓. ปฐมเทศนาท่ีสารนาถ   ๑๔ 
    ธรรมกถาวา่ดว้ยปฐมเทศนา  ๑๘ 

๔. กุสินารา ท่ีปรินิพพาน   ๓๘ 

๕. รปูกายดบัสูญ ธรรมกายไมส้ิ่น   ๕๐ 

๖. หวัใจพระพุทธศาสนา   ๗๒ 

๗. บทเรียนจากอดีต   ๑๐๖ 

- ทวนสรุปการเดินทาง ๑๐๗ 
- ภาพชีวิตในพทุธกาล ๑๑๘ 
- พระพทุธศาสนาหลงัพุทธกาล ๑๒๙ 
- เหตใุห้พระพทุธศาสนาสญูสิน้จากอินเดีย ๑๔๐ 
- คติจากอนิจจงั ๑๕๒ 

๘. อินเดีย แดนเทวดา ๑๕๘ 

- อินเดียท่ีไม่เหมือนเดิม อินเดียท่ีเหมือนเดิม ๑๖๓ 
- อินเดียแคเ่ซน่เทวดา มาไทยได้แถมสรุา ๑๖๗ 
- ค าประกาศอิสรภาพของมนษุย์ แหง่องค์พทุธะ ๑๗๐ 

 - ทา่ทีแบบพทุธตอ่เทวดา ๑๗๒ 

ภาคผนวก:  ค าปรารภ ในการพมิพค์รัง้ที ่๑ ๑๘๑
 บนัทกึของผูเ้ขยีน (ในการพมิพค์รัง้ที ่๑) ๑๘๔
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๑ 
 

ใตร้ม่โพธ์ิตรสัร ู ้
 

 
ขอเจริญพรโยมซึ่งได้มีศรัทธาร่วมเดินทางมานมัสการ

สถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา บดันีค้ณะก็ได้มาถึงสถานท่ีซึ่ง
มีความส าคญัอย่างย่ิง พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า เป็นสงัเวชนียสถาน
แหง่หนึง่ในบรรดาสงัเวชนียสถาน ๔ สงัเวชนียสถาน ๔ นัน้ ก็คือ  

๑.  สถานท่ีประสูติของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ได้แก่ ลมุพินี
วนั หรือสวนลมุพินี 

๒. สถานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมา -
สมัโพธิญาณ คือ สถานท่ีนี ้

๓. สถานท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจกัร 
แสดงปฐมเทศนา ปัจจบุนันีเ้รียกว่า สารนาถ ซึ่งคณะ
จะได้เดินทางไปนมสัการตอ่ไป 

๔. สถานท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จดบัขันธปรินิพพาน
ท่ีเมืองกุสินารา ซึ่งก็อยู่ในเส้นทาง มีก าหนดการว่าจะ
ไปนมสัการเชน่เดียวกนั 

บดันีค้ณะได้มาอยู่ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธ์ิ อนัเป็นท่ีตรัสรู้
ซึง่กลา่วได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา
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นัน้ปัจจบุนัได้แผ่ไพศาลไปทัว่โลก มีประชากรจ านวนมากมายนบั
ถือเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นจ านวนเกินร้อยล้านคน แต่สถิตินี ้
ต่างกันไปบ้าง เป็นสามร้อยล้านบ้างก็มี ร้อยห้าสิบล้านบ้างก็มี  
ก็นบัวา่เป็นจ านวนมากมาย อยู่กระจายกันไปทัว่โลก ประชากรใน
พทุธศาสนาทัง้หมดนัน้ กลา่วได้ว่า เร่ิมต้นไปจากจดุส าคญั ณ ท่ีนี ้
คือ เร่ิมจากการตรัสรู้หรือสถานท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้ แล้วแผ่ขยาย
เพ่ิมจ านวนออกไป  

พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าประกาศถึงปัจจุบันนี  ้ เรามี
พระไตรปิฎกเป็นหลกัฐาน เป็นคัมภีร์ส าคัญท่ีชาวพุทธยึดถือเป็น
หลกัทัว่โลก พระไตรปิฎกท่ีพิมพ์เป็นภาษาไทยก็มีจ านวน ๔๕ เล่ม 
หรือนับกันมาแต่โบราณก็มีจ านวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
ทัง้หมดนัน้ก็มีจดุเร่ิมต้นจากการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า ณ ภายใต้
พระศรีมหาโพธ์ินี ้ 

เพราะฉะนัน้ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเราทัง้หลายก าลงัมานัง่
กนัอยู่นี ้จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของพทุธศาสนา นบัว่าเราทัง้หลายได้มา
สูส่ถานท่ีท่ีมีความส าคญัอย่างสงูสดุของศาสนาท่ีเราเคารพนบัถือ 

โยมแต่ละท่านได้สละทนุทรัพย์เป็นอนัมาก จดุมุ่งหมายก็
เพ่ือจะได้มานมัสการสถานท่ีส าคัญนี ้ได้มาเคารพพระพุทธเจ้า 
เคารพพระรัตนตรัย เราทัง้หลายเป็นพทุธศาสนิกชน ได้เคารพบูชา
พระรัตนตรัยกนัตลอดมา จะเรียกว่าตัง้แต่เกิดก็ได้ จนกระทัง่บดันี ้
แต่บดันีเ้ราได้มาเคารพพระพทุธเจ้าถึงสถานท่ีท่ีพระองค์ได้อุบัติ
ขึน้ คือ อุบัติจากความเป็นสิทธัตถราชกุมาร หรือเป็นมนุษย์
ธรรมดา เป็นปุถุชน กลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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เพราะฉะนัน้ จึงควรแก่การปลาบปลืม้ปีติยินดีว่าเราได้มาสู่
สถานท่ีส าคญันีแ้ล้ว มาสู่จดุเร่ิมต้นของพระพทุธศาสนาแล้ว มาสู่
จดุศนูย์รวมจิตใจของพทุธศาสนิกชนทัง้ปวง  

เม่ือได้มาสู่สถานท่ีนีแ้ล้วโดยทางกาย ก็ขอให้ใจของเรา
ได้มารวมด้วย กายของเราได้มาสู่สถานท่ีนีก้็ได้บรรยากาศอันร่ม
ร่ืนมีความช่ืนบานร่มเย็นสดใสทางกาย ในทางจิตใจเราก็ควรจะมี
ความเบิกบานผ่องใสเช่นเดียวกัน ซึ่งอันนัน้ จะเป็นบุญเป็นกุศล 
เพราะเม่ือเรามีจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้ว นอกจากจะท าให้ชีวิตมี
ความสดช่ืนเบิกบานทัง้กายทัง้ใจครบถ้วนทกุประการแล้ว ก็เป็น
การปฏิบัติตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย เพราะว่า
พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนหลกัธรรมท่ีเป็นหวัใจ เป็นหลกักลาง หรือ
เป็นข้อสรุปของพระพุทธศาสนาท่ี เราเ รียกว่า  หัวใจของ
พระพทุธศาสนา ๓ ประการ คือ  

๑.  สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ การไม่กระท าความชัว่ทัง้ปวง 
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา  การบ าเพ็ญกุศลคือความดีให้ถึง

พร้อม 
๓.  สจิตฺตปริโยทปน ํการท าจิตใจของตนให้บริสทุธ์ิผ่องใส 

ในสามประการนี ้บางอย่างก็ เป็นข้อปฏิบัติทั่วๆ ไป
ภายนอก และเป็นเร่ืองท่ีอาศัยการดูความเป็นไปในระยะเวลา
ยาวนาน แต่ข้อส าคัญท่ีเป็นแก่นก็คือจิตใจของเรา จิตใจของเรา
ท่ีวา่ก็ต้องมีความแชม่ช่ืนเบิกบานผ่องใส นีเ้ป็นศนูย์กลางของชีวิต 
จิตใจแช่มช่ืนเบิกบานแจ่มใสแล้ว จะแสดงออกมาทางกาย วาจา 
ออกมาในชีวิตความประพฤติ การด าเนินชีพทัง้หมด  
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ทีนี ้การท าจิตใจของเราให้ผ่องใสนัน้ สามารถท าได้ทุก
ขณะทุกเวลา โดยเฉพาะเวลานีเ้ป็นโอกาสท่ีสมควรอย่างย่ิงท่ีจะ
ท าจิตใจให้แช่มช่ืนเบิกบานแจ่มใส จิตท่ีแช่มช่ืนเบิกบานแจ่มใส 
นอกจากอาศัยศีลความประพฤติท่ีดีงามเป็นปกติเรียบร้ อย 
บริสุทธ์ิหมดจดตามหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
ภายนอกแล้ว ก็อาศยัการท าจิตใจให้สงบ มีปัญญารู้เท่าทนัความ
เป็นจริงของส่ิงทัง้หลาย 

บดันี ้เรามาอยู่ในสถานท่ีอันสงบร่มร่ืน มีจิตใจยึดเหน่ียว
มุ่งแนว่ไปด้วยความเคารพบชูาในองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ก็เป็น
ข้อท่ีควรจะช่วยท าให้จิตใจของเรามีความผ่องใสเบิกบานได้ ซึ่ง
นบัเป็นกศุลธรรมอนัส าคญั 

ถ้าเรานกึย้อนกลบัไปในอดีตเม่ือสมัยสองพนัห้าร้อยกว่าปี
มาแล้ว ครัง้ท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้พระสมัมาสมัโพธิญาณภายใต้
ร่มพระศรีมหาโพธ์ิ ณ บริเวณนี ้ 

ตามข้อความท่ีท่านได้เล่าไ ว้ในคัมภี ร์พระไตรปิฎก 
พระพุทธเจ้าได้ออกบรรพชา เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ สละราช
สมบติัออกมาทรงผนวช พระองค์เสด็จด าเนินเดินทางมาโดยล าดบั 
ได้ศึกษาธรรมในส านักของอาจารย์อาฬารดาบส กาลามโคตร ออก
จากส านักอาฬารดาบส กาลามโคตรแล้ว ก็มาถึงส านักอุททก
ดาบส รามบตุร ศกึษาใน ๒ ส านกันีจ้นจบฌานสมาบติั ๘ ประการ 
พระองค์ก็ยังทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้  จึงทรงค้นคว้าเพียร
พยายามด้วยพระองค์เอง ในที่สดุก็ได้เสด ็จมาย ังสถานที ่นี ้
เรียกว่าต าบลอรุุเวลาเสนานิคม  
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มีความบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกแสดงถึงบรรยากาศ
อนัสดช่ืนว่า มีหมู่ไม้เขียวขจีน่าร่ืนรมย์ใจ หาดทรายชายฝ่ังแม่น า้
เนรัญชรา เรียบสะอาด มีน า้ไหลใสกระจ่าง ท่าท่ีลงอาบน า้ก็ราบ
โล่งดูงามตา ความในพระไตรปิฎกนีอ้าตมภาพไม่ ไ ด้ดูมา
โดยเฉพาะ แตก่็เป็นท านองนี ้ 

เม่ือพระองค์ได้ทรงเห็นสถานท่ีอันเป็นท่ีน่าร่ืนรมย์ดังท่ี
กลา่วแล้ว เป็นท่ีควรแก่การบ าเพ็ญเพียร จึงได้ตดัสินพระทยัว่าจะ
บ าเพ็ญเพียรเพ่ือการตรัสรู้ ณ ท่ีนี ้ต่อจากนัน้พระองค์ก็เสด็จ
ประทับเร่ิมต้นด้วยบ าเพ็ญทกุรกิริยา จนกระทัง่เห็นว่ามิใช่ทางท่ี
ถกูต้อง จงึทรงเปล่ียนด าเนินวิธีใหม่ ท่ีเราเรียกว่าบ าเพ็ญเพียรทาง
ใจ ทรงด าเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนกระทั่งในท่ีสุดก็ได้ตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เม่ือเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือวันเพ็ญ
เดือน ๖ เม่ือพระชนมายไุด้ ๓๕ พรรษา น่ีแหละคือจดุเร่ิมต้น 

ถ้าเรานึกถึงความเดิมในประวัติศาสตร์ น ามาเทียบดูกับ
สถานท่ีท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน โดยท าจิตใจให้ย้อนไปในอดีตตาม
ความท่ีท่านบรรยายไว้ ก็จะเห็นว่าสถานท่ีนีเ้คยเป็นท่ีน่าร่ืนรมย์ 
เป็นท่ีเหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียร มีความสงบวิเวก แต่ส่ิงท่ีเป็น
วตัถุเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนัน้ ย่อมมีความเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลา แม้ว่าสภาพท่ีเป็นอยู่บัดนี ้อาจจะไม่ร่มร่ืน ไม่สงบ
สงดัอย่างในอดีต แตก่็ขอให้เราท าจิตใจเหมือนกับว่าได้ด ารงอยู่ใน
ท่ีตอ่พระพกัตร์ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าท าความรู้สึกได้อย่าง
นี ้ก็จะเกิดความปีติยินดี เพราะได้มาอยู่ ณ ท่ีท่ีพระองค์ตรัสรู้



ตามทางพุทธกจิ ๖ 

เหมือนกับมาเฝ้าต่อพระพกัตร์ของพระองค์แล้ว เม่ือท าได้อย่างนี ้
จิตใจก็จะสงบเป็นทางแหง่สมาธิ  

ท่านกล่าวว่า เม่ือจิตใจปลาบปลืม้เอิบอ่ิมยินดีมีปีติแล้ว 
จิตใจนัน้ก็จะผ่อนคลาย สงบ เกิดปัสสัทธิ เม่ือเกิดปัสสัทธิ จิตใจ
ผอ่นคลายสงบแล้ว ก็จะเกิดสมาธิ จิตใจตัง้มั่นแน่วแน่ และเม่ือใช้
จิตท่ีเป็นสมาธินัน้พิจารณา ก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งความจริงต่อไป 
แตใ่นเบือ้งต้นขอให้เกิดความสขุ ความสงบทางจิตใจนีก้่อน ต่อแต่
นัน้ เ ม่ือพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นอย่างท่ีกล่าวเม่ือกีว้่า 
สภาพแวดล้อมท่ีน่าร่ืนรมย์ในสมัยของพระสัมมาสัมพทุธเจ้านัน้ 
ครัน้กาลเวลาล่วงเลยมาถึงบัดนี ้๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว ก็มีความ
เปล่ียนแปลงไปตามธรรมดาของสงัขารทัง้หลาย 

ความเปล่ียนแปลงของสงัขารนี ้ก็เป็นไปตามหลกัค าสอน
ของพระพุทธเจ้า คือหลักท่ีเรียกว่า ไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง 
ความไม่เท่ียงแท้แน่นอน ทุกขัง ความท่ีคงทนอยู่ในสภาพเดิม
ไม่ได้ และอนัตตา ความมิใช่ตวัตน เม่ือพิจารณาได้อย่างนี ้ก็จะ
มองเห็นสภาวะของส่ิงทัง้หลายตามความเป็นจริง เม่ือรู้แจ้งเข้า
ใจความจริงเหล่านีแ้ล้ว ก็จะท าให้จิตใจเป็นอิสระ นอกจากได้
ความสงบ ความสขุปีติเอิบอ่ิมทางจิตใจแล้ว ก็ได้รู้เท่าทนัธรรมดา
ของสงัขารทัง้หลายเกิดปัญญาอีกด้วย 
 เพราะฉะนัน้ ในการมา ณ สถานท่ีแห่งนีน้ัน้ เราสามารถ
เจริญไตรสิกขาได้ครบบริบูรณ์ ถ้าหากมีความเพียรพยายาม ใน
ด้านศีล เราก็ช าระกายวาจาให้บริสทุธ์ิ เป็นท่ีแน่นอนว่าญาติโยม
มาในสถานท่ีนีย้่อมมีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วย
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ความเคารพเล่ือมใส มีปสาทะ มีความตัง้ใจดีอยู่แล้ว จึงเป็นการ
แน่นอนว่าจะได้ด ารงกายวาจาให้อยู่ในศีล และเม่ือปฏิบัติตาม
หลกัดงัท่ีอาตมภาพได้กลา่วมา ท าจิตใจให้อ่ิมเอิบผ่องใส เร่ิมแต่มี
ปีติ ความปลาบปลืม้ใจ จนกระทัง่ถึงจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคง ก็คือ
ได้เจริญสมาธิไปด้วย และเม่ือรู้เข้าใจความจริง พิจารณาเห็น
ธรรมดาของสังขาร ก็เกิดปัญญาอีกอย่างหนึ่ง จึงได้ทัง้ศีล ทัง้
สมาธิ  ทัง้ปัญญา หรือถ้าจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติท่ีเป็นด้านจิตใจ
โดยเฉพาะ ในตอนนีก้็จะได้ทัง้ส่วนท่ีเป็นสมถะและส่วนท่ีเป็น
วิปัสสนา เป็นเคร่ืองพฒันาหรือเจริญจิตใจของตนเองให้ก้าวหน้า
ไปในพระธรรมค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
 เพราะฉะนัน้ ในวาระนี ้ก็เป็นโอกาสอันดีงามแล้ว ท่ีเรา
ทัง้หลายได้มาพร้อมกันในสถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพบูชา เป็นท่ีตัง้
แห่งความเล่ือมใส และเม่ือใดเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองสถานท่ีด้วยดี
แล้ว เตรียมจิตใจให้พร้อมแล้ว ต่อแต่นีไ้ปเพ่ือให้เป็นทางแห่งบุญ 
แห่งกุศลมากขึน้ เป็นการเพ่ิมพนู ‘สคัคมัคคะ’ ‘โมกขมัคคะ’ คือ
ทางแหง่สวรรค์ ทางแห่งพระนิพพาน ด้วยการด าเนินตามปฏิปทา
ท่ีเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า อาตมภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยม
ทกุทา่นได้มาร่วมกนัปฏิบติัตามค าสอนในส่วนของการเจริญจิตต-
ภาวนา การเจริญจิตใจให้ก้าวหน้าไปในคณุธรรม มีสมาธิ เป็นต้น 
และในปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา คือความรู้เข้าใจความจริง  

ดังนัน้  ต่อแต่นี ไ้ปก็ขอเชิญโยมได้นั่งท าจิตตภาวนา 
บ าเพญ็สมาธิกนัชัว่เวลาหนึง่ ขอก าหนดไว้ ๑ ชัว่โมง 



๒ 

บนยอดเขาคิชฌกฏู 
 
 
ขอเจริญพรโยมทกุท่าน บดันีค้ณะได้เดินทางยาวไกล ขึน้

ภเูขามาจนถึงพระคนัธกฎีุบนยอดเขาคิชฌกฏูสมใจแล้ว  
พดูได้วา่เราได้มาเฝ้าพระพทุธเจ้าถึงท่ีประทบัของพระองค์ 

และเราก็ได้กระท าสักการะบูชา สวดมนต์น้อมร าลึกถึงพระคุณ
ของพระองค์ ท าจิตใจสงบผอ่งใสเป็นบุญเป็นกุศลย่ิงขึน้ เม่ือได้มา
เฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเช่นนี ้อาตมภาพก็อยากจะกล่าวถึง
การเฝ้านัน้ให้เหน็ความหมายกว้างขวางออกไป 

ตามปกติ การเฝ้าพระพุทธเจ้านัน้ ก็ต้องมีพระกายของ
พระพทุธเจ้าอยู่ แตต่ามหลกัท่ีทา่นกลา่วไว้ กายของพระพทุธเจ้ามี 
๒ อย่างคือ รูปกาย กับ ธรรมกาย นีเ้ป็นค าสอนที่แสดงไว้ใน
เถรวาท คือ นิกายท่ีเรานับถือกันอยู่ ส่วนทางมหายานท่านแบ่ง
กายเป็น ๓ มีธรรมกาย สมัโภคกาย และนิรมานกาย  

ในท่ีนี ้จะกล่าวถึงค าสอนฝ่ายนิกายเถรวาท ท่ีแสดงเร่ือง 
รูปกาย กบั ธรรมกาย 

เรามาถึงท่ีพระคนัธกฎีุบนเขาคิชฌกฏู ณ ท่ีนี ้ก็คือมา ณ ท่ี
ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นท่ีเคยมีพระรูปกายของพระองค์
ปรากฏ ทรงด าเนินมาประทับในท่ีนี ้เสด็จลงจากท่ีประทับนีไ้ป
บ าเพ็ญพุทธกิจข้างล่างในสถานท่ีต่างๆ แล้ว เสด็จกลับขึน้มา
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ประทับพักผ่อน และทรงกระท าธรรมปฏิสันถารแก่ผู้ ท่ีขึน้มาเฝ้า 
อนันัน้เป็นด้านรูปกาย แต่บัดนีรู้ปกายของพระองค์ไม่ปรากฏให้
เราเห็น เพราะได้เสด็จดบัขันธปรินิพพานไปแล้ว เวลาก็ล่วงมาถึง 
๒,๕๐๐ ปีเศษ  

เพราะฉะนัน้ แม้เราจะมาถึงกุฏิของพระองค์ เราจะเฝ้า
พระรูปกายของพระองค์อย่างท่ีจะให้เห็นเป็นขันธ์ ๕ ครบถ้วน
บริบูรณ์ เป็นร่างกายชัดๆ ก็ไม่ได้ ส่วนท่ีเราจะเฝ้าได้นัน้ก็คือ
พระธรรมกาย  

ธรรมกาย ก็คือ กายท่ีเป็นธรรม  
ค าวา่ ‘กาย’ นัน้แปลวา่ประชมุ หรือกองก็ได้ เวลาเราพดูถึง

รูปกาย รูปกายก็คือประชุมแห่งรูป ได้แก่ ธาตุ ๔ ประชุมกันเข้า 
ปรากฏให้เราเหน็ได้ สมัผสัถกูต้องได้  

ส่วน ธรรมกาย ก็หมายถึงประชมุแห่งธรรม หรือกองแห่ง
ธรรม พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์มีรูปกาย แต่รูปกายอย่าง
เดียวก็เป็นเพียงเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อเม่ือพระองค์มีพระธรรมกาย
เกิดขึน้จากการตรัสรู้ จงึได้เป็นพระพทุธเจ้า  

เม่ือเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็กลายเป็นท่ีประชุมแห่ง
ธรรมะด้วย ท่ีประชมุแห่งธรรมะ หมายความว่า ธรรมะนัน้ปรากฏ
อยู่ท่ีองค์ของเจ้าชายสิทธัตถะ เม่ือพระองค์ตรัสธรรมะ ธรรมะนัน้ก็
พร่ังพรูออกมาจากพระโอษฐ์ ท าให้พระกายของพระองค์ท่ีปรากฏ 
กลายเป็นแดนหลั่งออกมาซึ่งธรรม ท าให้สรรพสัตว์ได้สดับธรรม 
และพระสาวกก็ได้เล่าเรียนค าสอนและตรัสรู้ตาม พากันประจกัษ์
แจ้งธรรมกาย จึงมีพระอรหันต์เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก ธรรมกาย
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นัน้เราสามารถเฝ้าได้และสามารถท าให้ปรากฏขึน้ในใจของเรา  
พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระน้านาง และเป็น

พระมารดาเลีย้งของพทุธเจ้า ได้อปุสมบทเป็นพระภิกษุณีรูปแรก 
และพระองค์ก็เป็นพระเถรีบรรลธุรรมเป็นพระอรหนัตเถรี ในตอนท่ี
จะปรินิพพาน พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ไปทลูลาพระพทุธเจ้า 
แล้วก็ตรัสข้อความมากมาย  

ตอนหนึง่ได้กราบทลูพระพทุธเจ้าว่า “รปูกายของพระองค์
หม่อมฉนัไดเ้ลี้ยงดใูหเ้ติบโตขึ้นมา แต่ธรรมกายของหม่อมฉัน 

พระองค์น่ีแหละไดท้ าใหเ้จรญิเติบโต หม่อมฉนัเป็นพระมารดา

ของพระองค ์พระองคก็์เป็นพระบิดาของหม่อมฉนั”  
 พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ประกาศให้ปรากฏแล้วว่า 
ด้วยธรรมกายนัน้เอง จึงท าให้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นโอรสเลีย้งของ
พระองค์ กลายเป็นบิดาของพระองค์ เพราะเป็นผู้ ท่ีท าให้พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเติบโตขึน้ด้วยพระธรรมกาย  

ธรรมกายนัน้คืออะไร ท่ีได้เติบโตขึน้ในพระนางปชาบดีโคตมี
ก็คือ ประชมุแห่งธรรมะ ซึ่งท่านอธิบายว่า ได้แก่โลกุตตรธรรม ๙ ซึ่ง
จะบรรลไุด้ด้วยโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ หรือหมายถึงความรู้
ในอริยสจั ๔ ผู้ ใดได้เจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็ย่อมได้
ตรัสรู้อริยสจั ๔ และนัน่ก็คือท าให้ธรรมกายเกิดขึน้ในตน ได้ท าให้
ธรรมกายเจริญเพ่ิมพนูงอกงามขึน้จนบริบรูณ์ 
 โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการมีอะไรบ้าง ก็มีสมัมัปปธาน 
๔, สติปัฏฐาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗ 
และมรรคมีองค์ ๘ ประการ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนี ้ผู้ ใดได้
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เจริญขึน้มาส าเร็จผล ก็เทา่กบัวา่ได้เจริญธรรมกายขึน้ในตนเอง  
 เม่ือได้มาในสถานท่ีนี ้อันเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้า 
เราก็สามารถจะเจริญธรรมกายให้ปรากฏขึน้ในจิตของตนเอง แต่
ความจริงนัน้ แม้ไม่ได้มาในท่ีนี ้ก็สามารถเจริญธรรมกายได้
เหมือนกนั หมายความวา่ สามารถเฝ้าพระพทุธเจ้าได้ในใจของตน
ด้วยการเจริญธรรมกาย  

อย่างไรก็ตาม การได้มาในสถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าเคยทรง
อาศยัใช้สอยอย่างพระคนัธกฎีุนี ้ก็เป็นเคร่ืองเจริญศรัทธา ให้จิตใจ
มีความสงบ มีความเล่ือมใส มีปีติเอิบอ่ิมปลาบปลืม้มากย่ิงขึน้ จึง
เป็นทางท าให้เจริญธรรมกายง่ายย่ิงขึน้ด้วย นีเ้ป็นตัวอย่างอย่าง
ง่ายๆ เพราะวา่ศรัทธานัน้ก็เป็นองค์ธรรมข้อหนึง่ในโพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ท่ีเรียกวา่เป็นธรรมกาย กล่าวคือ ศรัทธาอยู่ในอินทรีย์ ๕ และ
อินทรีย์ ๕ ก็อยู่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ นัน้แหละ 
 อินทรีย ์๕ ก็มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธาเป็น
องค์ธรรมข้อท่ี ๑ ในอินทรีย์ ๕ เพียงว่าโยมมีศรัทธาเกิดขึน้ ก็
เป็นอนัวา่ได้เร่ิมเจริญธรรมกายข้อ ๑ แล้ว หรือวา่ถ้ามีปีติเกิดขึน้ มี
ความปลาบปลืม้ใจ ก็อยู่ในโพชฌงค์ โพชฌงค์ ๗ นัน้ เป็นส่วน
หนึง่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมกาย
ด้วย หรือมีจิตสงบเกิดขึน้ อย่างเรามานัง่ในท่ีนี ้สวดมนต์บูชาพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วนัง่ท าจิตสงบ ทางกายก็สงบเพราะ
ได้บรรยากาศเงียบสงบ  เมื่อกายเงียบสงบแล้ว ก็พลอยท าให้
จิตใจสงบด้วย อาตมภาพเข้าใจว่าโยมท่ีนั่งในท่ีนี ้ก็คงมีจิตใจ
สงบ มีความปลาบปลืม้ใจเกิดขึน้ไม่น้อยทีเดียว ความมีจิตใจสงบ
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นัน้ก็อยู่ในธรรมกายเหมือนกัน จึงเป็นโอกาสช่วยให้เราได้เจริญ
โพธิปักขิยธรรมนีม้ากบ้างน้อยบ้าง ช่ือว่าได้บ าเพ็ญธรรมกายหรือ
เฝ้าพระพทุธเจ้าเป็นสว่นพระธรรมกาย 
 บดันี ้เราได้เข้ามาอยู่ในสถานท่ีนี ้มาถึงท่ีพระพทุธเจ้าเคย
ทรงปรากฏรูปกาย ถ้าสามารถเจริญธรรมกายอย่างท่ีอาตภาพได้
กลา่วมาแล้วด้วย ก็เทา่กบัวา่ได้ทัง้ ๒ อย่าง ได้เข้าเฝ้าเก่ียวข้องกับ
พระพทุธเจ้าทัง้โดยทางรูปกายและธรรมกาย  

ย่ิงกว่านัน้ เม่ือเข้ามาเฝ้าใกล้ชิดในส่วนท่ีเคยเป็นท่ีปรากฏ
ของพระรูปกายแล้ว ท าจิตใจให้มีศรัทธาปสาทะ มีความสงบ 
ปลาบปลืม้ เป็นต้น ก็หวงัได้วา่จะท าให้มีก าลงักาย ก าลงัใจในการ
ท่ีจะเจริญธรรมกายให้มากขึน้ไปอีก ไม่ใช่เฉพาะเจริญได้ในท่ีนี ้
เท่านัน้ แต่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนว่า เม่ือกลับไปจากท่ีน่ีแล้ว จะ
เจริญธรรมกายให้เจริญงอกงามย่ิงๆ ขึน้ไปจนกวา่จะไพบลูย์ 
 เป็นอนัวา่ ในวนันี ้เราได้มาในสถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าเคยใช้
สอย ซึ่งสถานท่ีพระองค์เคยใช้สอยนี ้ท่านบอกว่าเป็นเจดีย์ชนิด
หนึง่ เจดีย์ก็เหมือนกับค าว่าอนสุาวรีย์ เป็นเคร่ืองเตือนใจให้ระลึก
ถึงพระพุทธเจ้า เจดีย์อย่างนีเ้รียกว่า พุทธเจดีย์ แปลว่า เจดีย์
เก่ียวกบัองค์พระพทุธเจ้า มี ๔ อย่าง คือ 

ธาตเุจดีย์ เจดีย์บรรจพุระธาต ุ 
ธรรมเจดีย์ เจดีย์บรรจพุระธรรม  
บริโภคเจดีย์ เจดีย์คือสถานท่ีพระองค์เคยใช้สอย หรือ

บรรจส่ิุงท่ีพระพทุธเจ้าใช้สอย  
อทุเทสิกเจดีย์ เจดีย์คือส่ิงท่ีสร้างอทิุศต่อองค์พระพทุธเจ้า 

ได้แก่ พระพทุธรูป 
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 พระคันธกุฎีนีก้็จัดเข้าในเจดีย์ล าดับท่ีสาม คือ บริโภค
เจดีย์ หมายถึง สถานท่ีพระพทุธเจ้าเคยทรงใช้สอย เคยอยู่อาศยั  
 วันนี เ้ ราไ ด้มาในท่ี ท่ี เ ป็นพุทธ เจดี ย์  และไ ด้มาเ ฝ้ า
พระพทุธเจ้าด้วย ทัง้โดยการเข้ามาใกล้ชิดในท่ีสถิตแหง่พระรูปกาย
ของพระองค์ ทัง้โดยการพยายามท าใจของเราให้เฝ้าพระธรรมกาย
ของพระองค์ ขออานิสงส์จงเพ่ิมพนูด้วยอานภุาพของพระรัตนตรัย 
เพ่ือให้ทุกท่านเจริญด้วยธรรมกายย่ิงๆ ขึน้ไป ทัง้ในบัดนีแ้ละใน
เบือ้งหน้า ตลอดกาลนาน เทอญ 



๓ 

ปฐมเทศนาท่ีสารนาถ 
 
 
พระครูปลดัทวี กิตฺติปญฺโญ* กล่าวน า 
 กราบเรียนพระเดชพระคณุท่ีเคารพ เจริญพรแด่ญาติโยม
ทกุท่าน ขณะนีเ้ป็นวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ คณะของเราได้
เดินทางแสวงบุญมาถึงดินแดนประกาศสจัธรรมในทางพระพทุธ -
ศาสนาเป็นครัง้แรก สถานท่ีแห่งนีใ้นสมัยพทุธกาลเรียกว่า ป่าอิสิ-
ปตนมฤคทายวนั ปัจจบุนัเรียกว่า ‘สารนาถ’ สารนาถ และอิสิปตน
มฤคทายวนันัน้ ก็มีความหมายคล้ายคลงึกนั  

พระสถูปใหญ่ตรงหน้าเรานี ้สร้างในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช มีช่ือเรียกวา่ ‘ธมัเมกขสถูป’ ธัมม-อิกข-สถปู ธัมเมกขสถูป 
แปลวา่ สถานท่ีบคุคลเหน็ธรรม  

ณ สถานท่ีแห่งนี ้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรด 
ปญัจวคัคยี์ ทัง้ ๕ คือ อญัญาโกณฑัญญะ วปัปะ ภัททิยะ มหานามะ 
และอัสสชิ ท่ีเราเรียกว่า ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ’ เม่ือวันเพ็ญ
กลางเดือน ๘ ก่อน พ.ศ ๑ ไป ๔๕ ปี  

ณ สถานท่ีแห่งนี ้อาตมาจะกล่าวโดยย่นย่อว่ามีอะไร
เกิดขึน้เป็นครัง้แรกบ้าง 

                                                                                 

* มคัคุเทศกป์ระจ าการเดินทางในครัง้น้ี ขณะนัน้ก าลงัท าปริญญาเอกสาขาศาสนาและ

ปรชัญา ที่มหาวทิยาลยัแห่งเมอืงพาราณส ี  
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๑.  สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมครัง้แรก 
๒.  พระอรหนัตสาวกเกิดขึน้ครัง้แรกท่ีสถานท่ีแหง่นี ้
๓. พระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในไตรสรณาคมน์ก็ได้เกิดขึน้ครัง้

แรก ณ สถานท่ีแหง่นี ้
๔. ณ สถานท่ีแหง่นี ้พระพทุธองค์ทรงได้สาวกซึ่งเป็นพระ

อรหนัต์ทัง้หมด ๖๐ รูป เป็นรุ่นแรก  
๕. ณ สถานท่ีแห่งนี ้ถือได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับจ า

พรรษา เป็นพรรษาแรก หรือปีแรก คือหลงัจากท่ีพระ
พทุธองค์ทรงตรัสรู้อนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณแล้ว ก็ได้
อยู่จ ากาลฝน ณ สถานท่ีแห่งนี ้แม้ในพระวินยัจะไม่ได้
บ่งชัดว่าพระองค์อยู่จ าพรรษาท่ีน่ี แต่ในฤดูฝนปีนัน้
พระองค์ประทบัอยู่ท่ีน่ี  

นอกจากนีย้ังมีเหตกุารณ์ครัง้แรกเกิดขึน้ในพรรษานัน้อีก 
คือ พระยสหรือพระยสะ ซึง่เป็นบตุรของนางสชุาดา ได้เดินออกมา
จากปราสาท ซึ่งไม่ไกลจากท่ีน่ี อยู่ทางขวามือของเรา ใกล้เมือง
พาราณสี ห่างเพียง ๔-๕ กม. เด๋ียวนีก้็ยังอยู่ เกิดความขัดข้อง
วุน่วายในจิตใจ จงึได้เดินทางมายงัป่าท่ีน่ี  

ถ้าเราย้อนนึกไปในสมัยนัน้ ป่าอิสิฯ เป็นป่าหวงห้ามของ
พระเจ้าพาราณสี เป็นท่ีอยู่ของเนือ้คือกวาง และเป็นท่ีอยู่ของพวก
ฤษีหรือพวกนักพรตซึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึน้ 
และ ณ สถานท่ีแห่งนีพ้ระองค์ได้โปรดพระยสจนได้บรรลุพระ
อรหตัตผล  



ตามทางพุทธกจิ ๑๖ 

เทา่นัน้ยงัไม่พอ บิดา มารดาและภรรยาของพระยสก็ได้มา
ฟังธรรมด้วย เพราะฉะนัน้ อบุาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะสามก็เกิดขึน้
ท่ีน่ี อุบาสิกาคนแรกผู้ถึงรัตนะสามก็เกิดขึน้ท่ีป่าอิสิฯ นีอี้กเช่นกัน 
คือมารดาและภรรยาเก่าของพระยส  

อุบาสกผู้ ถึง รัตนะสองอย่างแรก ซึ่งประกาศนับถือท่ี
บริเวณพุทธคยาในสัปดาห์สุดท้ายท่ีพระพุทธองค์เสวยวิมตุติสุข
อยู่ ได้แก่ ตปุสสะ และภัลลิกะ พานิชทัง้สองได้ถึงรัตนะสอง คือ 
พทุธรัตนะและธรรมรัตนะ ท่ีต้นราชายตนะ แต่ทว่าอบุาสก อบุาสิกา
ผู้ถึงรัตนะสามได้เกิดขึน้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัแหง่นี ้ 

แค่นีย้ังไม่พอ พระยสยังมีสหายที่รักใคร่กันมาก  คือ   
กิมพิละ สพุาห ุปณุณชิ และควมัปติ สหายทัง้ ๔ นีก้็ได้มาฟังธรรม
และก็ได้มาบวชเป็นพระภิกษุในพระพทุธศาสนาด้วย องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ
พระพทุธเจ้าทรงบวชให้เอง ๔ คนนี ้

แล้วยังไม่พอ ยังมีสหายอีก ๕๐ คนเดินตามสหายทัง้ ๔ 
มาฟังธรรมด้วย พระพทุธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเร่ืองอนปุพุพิกถา
และอริยสัจธรรมในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร อาตมภาพใคร่ขอ
อาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวรมนีุได้แสดงโดย
ย่อถึงธัมมจกักปัปวตัตนสตูร และอนปุพุพิกถาบ้างพอสมควร 

เพราะฉะนัน้ ท่ีตรงนีอ้าตมานึกเอาเองว่ามีอะไรแรกๆ อยู่
ประมาณ ๑๐ แรก แรกสดุท้ายคือ พระพทุธองค์ทรงส่งพระธรรม
ทตูชดุแรกออกจากท่ีน่ี ดงัท่ีตรัสวา่  



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๑๗ 

“จรถ ภิกฺขเว … ภิกษุทัง้หลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของผู้อื่น ไปเพื่อประกาศสัจธรรมอันไพเราะใน
เบ้ืองตน้ ท่ามกลาง และทีส่ดุ”  

พระพทุธศาสนาได้ช่ือว่าเป็นศาสนาแรกท่ีส่งพระธรรมทตู
ออกไปประกาศศาสนา ถึง ๖๐ องค์ ได้แก่ ปัญจวคัคีย์ ๕ สหาย
พระยส ๕๔ พระยสอีก ๑ รวมเป็น ๖๐ เม่ือรวมทัง้พระพุทธองค์
ด้วยเป็น ๖๑ พระพทุธองค์ตรัสสัง่ไม่ให้ไปในสถานท่ีเดียวกัน ให้ไป
ทางละองค์เดียวเท่านัน้ เพราะพระสาวกมีน้อย เพราะฉะนัน้
สถานท่ีแห่งนีมี้ความส าคัญย่ิง เป็นท่ีศาสนธรรม สัจธรรม และ
บรมธรรมของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้หมนุไป เป็นไปอย่าง
ล้อเกวียน หรืออย่างกงจักรหมุนไปในจิตใจของเวไนยสัตว์ ผู้ มี
กิเลสอนัเบาบาง ผู้ มีตณัหาราคะ ทิฐิมานะอนัน้อย ก็ได้ดวงตาเห็น
ธรรม ได้บรรลธุรรมท่ีพระพทุธองค์ทรงแสดง 

อาตมภาพได้กล่าวเพียงย่นย่อ เพ่ือแนะน าให้รู้จกัสถานท่ี
ส าหรับญาติโยมท่ีมาใหม่ แต่ธรรมะท่ีลึกซึง้สุขุมคัมภีรภาพดังท่ี
พระพทุธองค์และองค์อรหนัต์ได้แสดงในครัง้พทุธกาลนัน้ เราจะได้
ฟังจากพระเดชพระคณุโดยย่อเท่าท่ีเวลาจะอ านวย กระผมในนาม
ของญาติโยม ขออาราธนาครับ 



ธรรมกถาว่าดว้ยปฐมเทศนา 
 
ขอเจริญพร วันนีค้ณะได้เดินทางมาถึงพุทธสังเวชนีย -

สถานล าดับท่ี ๓ ในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ท่ีพระพุทธได้
ตรัสไว้แล้ว จุดมุ่งหมายส าคัญของคณะเดินทางนัน้ก็มุ่ง ท่ีจะ
นมัสการสถานท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนัน้ การ
มาถึงสถานท่ีนีจ้งึเป็นการบรรลเุป้าหมายอย่างหนึ่ง หรือเป็นท่ีแห่ง
หนึง่ท่ีท าให้บรรลคุวามประสงค์ท่ีได้ตัง้เอาไว้  

เม่ือได้ท าการท่ีสมความมุ่งหมายความสมหวัง คนเราก็
ย่อมมีจิตใจปลืม้ปีติยินดี เป็นเหตุให้เกิดความสขุ โดยเฉพาะเป็น
สถานท่ีท่ีเราตัง้ความมุ่งหวงัในทางท่ีเป็นกศุล  

อาศัยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีกุศลเจตนา ความ
ปลาบปลืม้ยินดีท่ีเกิดขึน้ จงึเป็นปีติอนัประกอบด้วยธรรม หรือเป็น
ปีติในธรรม เรียกว่า ธรรมปีติ ย่ิงถ้าได้เจริญธรรมข้ออ่ืนๆ ให้
เกิดขึน้ในจิตใจของตนด้วย เช่น สมาธิ ปัญญา เป็นต้น ก็จะท าให้
ความปีติในธรรมนัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ คือความเจริญงอกงาม
ในธรรมย่ิงๆ ขึน้ไปอีก พระพทุธเจ้าตรัสไว้วา่  

“ธมฺมปีติ สุข ํ เสติ” แปลว่า ผู้ อ่ิมใจในธรรมย่อมนอนเป็น
สขุ หรือว่าอยู่เป็นสุข นอกจากอยู่เป็นสุขแล้วยังได้เจริญธรรมข้อ
อ่ืนๆ ย่ิงๆ ขึน้ไปด้วย อย่างท่ีท่านบอกว่า เม่ือเกิดปีติมีความอ่ิมใจ
แล้วก็มีปัสสทัธิ คือความสงบกายสงบใจ เม่ือมีปัสสทัธิ ก็มีสขุ เม่ือ
มีความสุข ความสบายในใจของตน ต่อจากนัน้ก็เกิดสมาธิได้
โดยง่าย 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๑๙ 

วา่เฉพาะสถานท่ีส าคญัแหง่นี ้เป็นสงัเวชนียสถานแห่งท่ี ๓ 
คือสถานท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจกักัปปวตัตน-
สตูร แก่พระภิกษุเบญจวคัคีย์ เป็นการแสดงธรรมครัง้แรก และใน
บรรดาพระเบญจวัคคีย์นัน้ องค์หัวหน้าคือพระอัญญาโกณฑัญญะ  
ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกใน
พระพุทธศาสนา จึงถือกันว่าได้เกิดพระสงฆ์ท่ีน่ี เม่ือประดิษฐาน
พระสงฆ์ขึน้ในพระศาสนา ก็ท าให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบรูณ์ 

ในเร่ืองเก่ียวกับความส าคัญของวันนี ้และข้อความทั่วๆ 
ไปนัน้ ท่านพระครูทวีก็ได้กล่าวน าไว้แล้ว ขอให้โยมร าลึกถึงสุตะ 
คือความรู้ท่ีได้สดับมา ซึ่งญาติโยมก็ได้อ่านได้ฟังมาเป็นอันมาก
แล้ว เพียงแตว่า่มาทบทวนความรู้กนัอีกครัง้หนึง่  

องค์พระสถูปที่ประดิษฐานอยู่เบือ้งหน้านี ้ มีชื่อว่า   
ธมัเมกขสถูป มีความหมายดงัที่ท่านพระครูทวีได้อธิบายไปแล้ว 
ธัมเมกขสถปู มาจากค าว่า ธัมม+อิกข แปลง อิ เป็น เอ เป็น เอกข 
อิกข แปลว่า เห็น แปลงเป็น เอกข ก็แปลว่า ผู้ เห็น หรือการเห็น 
สถูปก็คือสถูป แปลอย่างภาษาปัจจุบันก็เป็นท านองอนุสาวรีย์ 
หมายถึงส่ิงท่ีได้ก่อพนูขึน้ไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ร าลึกถึง โดย
ปกติจะบรรจุพระธาตุ หรือส่ิงส าคัญเข้าไว้ด้วย เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

ธัมเมกขสถูปนีก้็เป็นสถูป หรือส่ิงก่อสร้างท่ีได้กระท าขึน้
เพื่อเป็นอนสุรณ์ถึงผู้ได้เห็นธรรม หรือเป็นเคร่ืองร าลึกถึงการเห็นธรรม 

ซึ่งในที่นี ้หมายถึงการเห็นธรรมครัง้แรก  คือการที่พระอญัญา -
โกณฑญัญะ ซึง่เดิมช่ือเพียงวา่ โกณฑญัญะ ได้ฟังพระธรรมเทศนา 
ธัมมจกักปัปวตัตนสตูรแล้ว ได้ดวงตาเหน็ธรรม มีใจความวา่  



ตามทางพุทธกจิ ๒๐ 

“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม ํสพฺพนฺต ํนิโรธธมฺม ํ 
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้ปวงล้วน

มีความดบัไปเป็นธรรมดา”  
พระโกณฑัญญะได้มองเห็นเ ข้าใจธรรมะนี ้ซึ่ ง เ ป็น

ความหมายโดยย่อของค าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หมด หรือถ้าจะ
กลา่วโดยเฉพาะ ก็คือความหมายโดยย่อของหลกัปฏิจจสมปุบาท
นัน่เอง เพราะเป็นหลกัแสดงเร่ืองเหตเุร่ืองผล ความเป็นไปตามเหตุ
ตามผล เพราะเหตุท่ีพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เข้าใจ
ธรรมะค าสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรง
เปลง่อทุานในตอนท้ายของปฐมเทศนานีว้า่  

“อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ ”  
“โกณฑญัญะไดรู้้แลว้หนอ โกณฑญัญะไดรู้้แลว้หนอ”  

ค าวา่ อญัญาสิ ท่ีแปลวา่ได้รู้แล้วนี ้ก็ได้มาประกอบเข้ากับ
ช่ือของพระโกณฑัญญะ ท าให้พระโกณฑัญญะได้มีช่ือเพ่ิมต่อ
ข้างหน้าว่า อัญญาโกณฑัญญะ ถ้าจะแปลก็เป็นท านองว่า 
อญัญาโกณฑญัญะผู้ได้รู้แล้ว หรือรู้ทัว่ เข้าใจทัว่ถึงธรรมะแล้ว  

ในพระไตรปิฎกฉบับสิงหฬ  อักษรพม่า  และอกัษรโรมัน
ของฝร่ังท่ีพิมพ์กัน เขาเรียกพระอญัญาโกณฑัญญะว่า อญัญาต-
โกณฑญัญะ มีเพีย้นกันไปนิดหน่อย ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกัน 
แตว่า่ประกอบรูปศพัท์ไวยากรณ์บริบูรณ์ อญัญาตะ แปลว่า ผู้ ได้รู้
แล้ว จึงเรียกว่า อญัญาตโกณฑัญญะ ของเราเรียกเพียง อญัญา-
โกณฑัญญะ น่ีคือการเกิดขึน้ของปฐมสาวก และการเกิดขึน้ของ
พระรัตนตรัยท่ีครบ ๓ อย่างบริบรูณ์ 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๒๑ 

ทีนี ้พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในวันนี ้
เรียกว่า ปฐมเทศนา ตามอาการท่ีว่าได้แสดงเป็นครัง้แรก  แต่ตัว
หลักธรรมท่ีแสดงนัน้มีช่ือเรียกเป็นพระสูตรโดยเฉพาะ เรียกว่า 
ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยการยัง
ธรรมจกัรให้เป็นไป มาจากค าว่า ธัมม+จกัก กับ ปวตัตน ปวตัตน 
แปลว่า การท าให้เป็นไป หรือแปลว่าหมนุ ธัมมจกัก ก็แปลว่า วง
ล้อแหง่ธรรม ยงัวงล้อแหง่ธรรมให้เป็นไป ก็คือ หมนุวงล้อธรรม  

ท่านเปรียบธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนวงล้อท่ีจะหมุน 
คือว่ิงแลน่ออกไป แพร่หลายออกไปเพ่ือประโยชน์สขุแก่มวลมนษุย์ 
พระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคล่ือนไปจากท่ีนีเ้ป็น
จุดเร่ิมต้น ต่อจากนีธ้รรมะก็แพร่หลายขยายออกไป ท าให้เกิด
ประโยชน์ เกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญา เกิดวิมตุติแก่คนทัง้หลาย
อย่างกว้างขวาง  

อีกนยัหนึง่ ทา่นบอกวา่ ‘ธัมมจกัก’ แปลว่า อาณาจกัรแห่ง
ธรรม เพราะค าว่า ‘จกัร’ นอกจากแปลว่า วงล้อ แล้ว จะแปลว่า
ดินแดนท่ีล้อได้หมุนไปถึงก็ได้ อย่างสมัยปัจจุบันนี ้เรามีค าว่า 
“อาณาจักร” ก็แปลว่า ท่ี ท่ีวงล้อแห่งอ านาจได้หมุนไปถึง 
อาณาจกัรก็เข้าใจกันในภาษาไทย พดูแล้วรู้ทนัทีว่าหมายถึงอะไร 
อย่างพุทธจักร จักร ในความหมายนีเ้ป็นดินแดนท่ีล้อหมุนไปถึง 
เพราะในสมัยโบราณ ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองหมายของความเจริญท่ี
ส าคัญก็คือล้อ เพราะว่าล้อเป็นตวัน าพาหนะ หรือเป็นตวัน าท่ีท า
ให้เกิดยานพาหนะ และก็เกิดการเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็ว  
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กษัตริย์สมัยโบราณ เม่ือเกิดมีล้อมีรถขึน้มาแล้ว ก็ท าให้
สามารถแผข่ยายอ านาจไปได้อย่างกว้างขวาง และดินแดนท่ีล้อรถ
หมนุไปถึง ก็เรียกวา่ “อาณาจกัร”  

ทีนี ้ทางโลกเขามีอาณาจักร ดินแดนท่ีอาณา คือ อ านาจ
หรืออาชญาแผ่ไปถึง อ านาจแผ่ไปถึงอาจจะมีความทุกข์ ความ
เดือดร้อน มีการบงัคบัขู่เข็ญท่ีเรียกว่าอาชญา แต่พระพทุธเจ้าทรง
อบุติัขึน้แล้วมิได้ทรงแผอ่ านาจท่ีเป็นไปพร้อมด้วยความเบียดเบียน
หรือความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน พระองค์แผ่ความสขุความร่มเย็น
ด้วยอ านาจธรรมะให้เป็นไปอย่างแพร่หลายกว้างขวาง ธรรมะแพร่
ไปถึงไหน ความสุข ความร่มเย็นก็แผ่ไปถึงนั่น แล้วดินแดนท่ี
ธรรมะแผ่ไปถึงนี ้เราก็เรียกว่า ธรรมจักร เหมือนให้เป็นคู่กับ 
อาณาจกัร  

เพราะฉะนัน้ ธัมมจกักปัปวตัตนสูตร จึงแปลอีกอย่างหนึ่ง
วา่ พระสตูรวา่ด้วยการยังดินแดนแห่งธรรมให้เป็นไป หมายความ
วา่เป็นการประดิษฐานอาณาจกัรแห่งธรรม ก็เลยแปลกัน ๒ อย่าง 
แตค่วามหมายแรก ก็คือ พระสตูรแห่งการหมนุวงล้อแห่งธรรม ยัง
ธรรมะให้เร่ิมเคล่ือนท่ีออกไป ธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าเร่ิมหมุนให้
เคล่ือนท่ีไป ก็ต้องเป็นหลกัส าคญัในพระพทุธศาสนา  
 จะกล่าวถึงเนือ้หาท่ีเป็นตัวธรรมจักร คือเนือ้หาของพระ
สตูรนีก้่อน ในพระสตูรนี ้พระพทุธเจ้าตรัสแสดงเร่ิมต้นด้วยค าวา่  

“เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวติพฺพา”  
แปลว่า “ภิกษุทัง้หลาย ที่สุด ๒ อย่างน้ี อันบรรพชิตไม่

ควรเสพ”  
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แล้วก็ตรัสบรรยายต่อไปว่า คือ กามสุขัลลิกานุโยค การ
หมกมุ่นสยบอยู่ในกามสขุทัง้หลายอย่างหนึ่ง และ อัตตกิลมถานุโยค 
การหมกมุ่นในการท าตนเองให้ล าบาก หรือการทรมานตนอย่าง
หนึง่ ๒ อย่างนีบ้รรพชิตควรหลีกเล่ียง  

พระพทุธเจ้าเองก็ได้ทรงหลีกเล่ียง ไม่เข้าไปข้องแวะการ
ด าเนินชีวิตหรือปฏิปทาท่ีเอียงสดุโต่ง ๒ อย่างนีแ้ล้ว ทรงด าเนินใน
มชัฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง  

ทางสายกลาง นัน้ ก็ คือ มรรคามีองค์ ๘ ประการอัน
ประเสริฐ เร่ิมต้นด้วยสมัมาทิฏฐิ ปัญญาอนัเห็นชอบ จนกระทัง่จบ
ด้วยส ัมมาสมาธิ ความตัง้จิตมั ่นชอบ อ ันนี เ้ ป็นหล ักแรกท่ี
พระพทุธเจ้าตรัสในปฐมเทศนานี ้
 ขอให้สังเกตว่า พระพุทธเจ้าเร่ิมด้วยข้อปฏิบัติ ท่ีแยก
พระพทุธศาสนาออกจากความประพฤติ หรือการด าเนินวิธีปฏิบติั
ของนักบวชสมัยนัน้ หรือความเป็นอยู่ของคนสมัยนัน้ ซึ่งมี ๒ 
อย่าง ท่ีล้วนแต่เป็นสดุโต่ง คือ คนทัว่ๆ ไปพวกหนึ่งนัน้ด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมด้วยความหมกมุ่นมัวเมาในความสุขส าราญในกาม 
รูป รส กล่ิน  เสียง  โผฏฐัพพะ แล้วอีกพวกหนึ่งก็สละกามสุขนี ้
ออกไปบ าเพ็ญพรตอยู่ตามป่าตามเขา เป็นต้น ท าตบะ ทรมาน
ตวัเองอย่างย่ิงยวด มีบรรยายไว้มากมาย เช่น อย่างพวกฤษีโยคีท่ี
ไปอดอาหาร กลัน้ลมหายใจ นอนบนหนาม อาบน า้ในฤดูหนาว 
อะไรตา่งๆ มากมาย ซึง่พระพทุธเจ้าได้ทดลองมาแล้ว  

ปฏิปทาการด าเนินชีวิตของคนสมัยนัน้เป็นไปใน ๒ 
รูปแบบนีม้าก คนพวกนัน้เข้าใจว่าการด าเนินชีวิตอย่างนัน้ดีท่ีสุด
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แล้ว ท าให้ชีวิตมีความหมาย มีความสุขท่ีสมบูรณ์ พระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบ ทรงได้ผา่นมาด้วยการด าเนินชีวิตของพระองค์เองและ
ก็ทรงตระหนักแล้วว่า มิใช่ชีวิตท่ีดีงามท่ีจะให้ประสบความสุข
อย่างแท้จริง 
 กามสุขลัลิกานุโยคนัน้ พระองค์เองเคยได้ประสบมาแล้ว 
เพราะว่าพระองค์เป็นโอรสกษัตริย์ อยู่ในรัว้ในวัง ได้รับการ
ปรนเปรออย่างย่ิงมาตลอดในชีวิตช่วงต้น ๒๙ ปี ครัน้เสด็จออก
บรรพชาแล้ว ก็ได้ทรงทดลองข้อปฏิบติัของนกับวชตา่งๆ ถึงกับทรง
บ าเพ็ญตบะทกุรูปแบบ บ าเพ็ญทกุรกิริยาอีกถึง ๖ ปี เป็นด้าน
อตัตกิลมถานโุยค เป็นอนัวา่พระองค์ได้ทดลอง และด าเนินตามวิธี
ปฏิบติัของคนในยคุสมยันัน้มาครบถ้วน  

ในท่ีสดุก็ได้ทรงเห็นว่ามิใช่ทางท่ีถูกต้อง จึงได้ทรงบ าเพ็ญ
ในมรรคาใหม่ท่ีพระองค์ได้ทรงค้นพบ ท่ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา 
หรือทางสายกลาง และได้ตรัสรู้  

เม่ือได้ตรัสรู้เช่นนีแ้ล้ว พอมาแสดงธรรมครัง้แรกก็ทรงน าเอา
ข้อปฏิบัตินีม้าชีแ้จง แยกให้พระเบญจวัคคีย์ซึ่งเป็นคนชุดแรกท่ี
พระองค์เหน็วา่จะสามารถเข้าใจธรรมะได้ ได้รู้ได้เข้าใจส่ิงนีด้้วย  

เพราะฉะนัน้ จดุเร่ิมแรก ก็คือ แยกให้เห็นความแตกต่าง
ของข้อปฏิบัติว่า ข้อปฏิบติัใดท าแล้วผิดพลาดไม่ถูกต้อง จะได้ละ
เลิกเสีย แล้วด าเนินในทางท่ีถูกต้องต่อไป เพราะฉะนัน้ จดุเร่ิมต้น
อยู่ท่ีน่ี  

เม่ือพระองค์ได้แยกให้เห็นข้อปฏิบัติอันเป็นปฏิปทาหรือ
ทางด าเนินท่ีถูกต้องแล้ว ก็ตรัสเข้าสู่เนือ้หาธรรมะ คือตรัสถึง
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อริยสจั ๔ ประการว่า คนเราท่ีมุ่งหมายด าเนินชีวิตปฏิบติัไปต่างๆ 
นัน้ จุดเป้าส าคัญก็มุ่งเข้าสู่สัจธรรม โดยเข้าใจว่าท าอย่างนัน้ๆ 
แล้ว จะเข้าถึงความจริงแท้ ชีวิตจะมีความสุขแท้จริง จะมีชีวิตท่ี
สมบูรณ์ ทกุอย่างจะดีงามแท้ทุกประการ ไม่มีปัญหา ไม่มีความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนอีกต่อไป แต่ด้วยวิ ธีการปฏิบัติ ท่ีผิด ก็ไม่
สามารถบรรลสุจัธรรมและไปยึดเอาอะไรต่างๆ ท่ีไม่ถูกต้องเป็นสจั
ธรรม พระองค์จงึชีใ้ห้เหน็วา่ สจัธรรมคืออะไร  

ทรงชีใ้ห้เหน็วา่ สจัธรรม ได้แก่ อริยสจั ๔ ประการ คือ ทกุข์ 
สมุทยั นิโรธ มรรค แล้วพระองค์ก็ชีใ้ห้เห็นว่า ทกุข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค แต่ละอย่างนัน้มีความหมายเป็นอย่างไร ให้เห็นถึงทุกข์ท่ี
เป็นตัวปัญหา คือปัญหาชีวิตของมนุษย์ หรือปัญหาของมนุษย์
ทัง้หมด มนษุย์ท่ีเกิดมาดิน้รนกระท าการต่างๆ นัน้ ก็เพ่ือแก้ปัญหา 
เพ่ือให้พ้นไปจากทกุข์ เพ่ือประสบความสขุ น่ีเป็นจดุเร่ิมต้น  

ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ตัวทุกข์ หรือตัวปัญหานัน้คืออะไร
กันแน่ ถ้าจับจดุตวัปัญหา ตวัทุกข์ผิดแล้ว ต่อจากนัน้ก็จับเหตผิุด 
ตัง้จุดหมายผิด จับทางปฏิบัติ  จับอะไรต่ออะไรผิดไปหมด 
เพราะฉะนัน้ ต้องเข้าใจเสียก่อนวา่ ปัญหาของเราคืออะไรกนัแน ่ 

เม่ือเข้าใจชัดเจนแล้ว ก็ต้องสืบสาวหาสาเหตุว่ามันเ กิด
จากอะไร ตอ่จากนัน้ พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่า เหตขุองทกุข์ท่ีเรียกว่า
สมุทัยนัน้ ได้แก่ ตัณหา หรือสืบค้นออกไปตามแนวปฏิจจสมุป -
บาท ก็จะไปลงท่ีอวิชชา  

และตอ่จากนัน้ก็ทรงแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของชีวิตคือ
อะไร ก็แสดงนิโรธ การดบัทกุข์ การไม่มีทกุข์เกิดขึน้ ความพ้นจาก
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ทกุข์ ความเป็นอิสระ ได้แก่ พระนิพพาน เม่ือรู้วา่อะไรเป็นจดุหมาย 
และเห็นว่าทุกข์หรือปัญหานัน้แก้ไขได้ เม่ือแก้ปัญหาได้แล้วจะดี
อย่างไร  

เม่ือเห็นท่ีหมายท่ีจะไป ท่ีจะน าไปให้ถึงแล้ว คนก็มีจุดมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายนัน้ แล้วก็จะต้องแสวงหาวิธีปฏิบติั หรือทางด าเนิน
ให้เข้าถึง เม่ือถึงตอนนีพ้ระองค์ก็แสดงว่า มชัฌมิาปฏิปทา หรือ
มรรคามีองค์ ๘ ประการ ดงัท่ีได้ตรัสแล้วข้างต้นนัน่แหละ เป็นทาง
ท่ีจะน าไปสูค่วามดบัทกุข์หรือเป้าหมายท่ีต้องการนี ้  

ตอนนีก้็กลบัไปบรรจบกับมัชฌิมาปฏิปทาท่ีพระองค์ตรัส
ไว้ตอนแรกว่า ให้แยกออกจากข้อปฏิบัติท่ีเรียกว่าทางสุดโต่ง ๒ 
อย่าง เป็นอนัว่าข้อปฏิบติัท่ีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่ีตรัสตอนต้น
นัน้แหละ คือทางด าเนินให้เข้าสูจ่ดุมุ่งหมายซึ่งจะบรรลถุึงสจัธรรม
ดงัท่ีได้ตรัสตอนหลงัในอริยสจั ๔ ประการ น่ีก็เป็นใจความโดยย่อ 
 การตรัสเร่ืองธัมมจกักฯ เร่ืองอริยสจั ๔ ประการ และเร่ือง
มชัฌิมาปฏิปทานัน้ เราต้องมองดบูรรยากาศสมยันัน้ โดยเทียบกับ
ความเช่ือถือของคนในสมัยนัน้แล้ว จึงจะเข้าใจถึงความอัศจรรย์ 
คือต้องเข้าใจถึงพืน้เพท่ีเรียกว่าภมิูหลังของคน และความเช่ือถือ
ในสมยันัน้ด้วย จึงจะเห็นความอศัจรรย์มากจนกระทัง่เป็นอย่างท่ี
ท่านกล่าวว่า เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสปฐมเทศนาจบแล้ว แผ่นดินก็
สะท้านสะเทือนหวัน่ไหวไปหมด เสียงกล่าวกระฉ่อนเล่ืองลือตัง้แต่
ภุมมเทวดา คือเทวดาขัน้พืน้ดินนีไ้ปจนถึงพรหมโลกชัน้สูงสุด 
เพราะเป็นการปฏิวติัเปล่ียนแปลงความเช่ือถืออะไรต่างๆ ท่ีคนนบั
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ถือกันมา ซึ่งอาตมภาพอยากจะกล่าวต่อไปข้างหน้า ตอนนีจ้ะยก
ไว้ก่อน  
 ทีนี ้หนัมาดตูอนหลงัจากท่ีพระพทุธเจ้าได้เทศนาเร่ืองนีไ้ป
แล้ว ได้เกิดพระสาวกขึน้แล้ว ต่อจากนัน้พระองค์ก็ได้ทรงบ าเพ็ญ
พทุธกิจ ได้พระสาวกองค์อ่ืนๆ มาเพ่ิมอย่างท่ีท่านพระครูทวีได้เล่า
ถึงพระยส เป็นต้น  

ในการแสดงธรรมต่อๆ มานัน้ ครัง้ท่ี ๒ ท่ี ๓ ได้มีธรรม
เทศนาอ่ืนๆ แทรกเข้ามาด้วย คือเร่ืองอนปุพุพิกถา ซึ่งในพระธรรม
เทศนาท่ีเรียกว่า ธัมมจักกัปปวตัตนสูตร นัน้ ให้สังเกตว่าท าไม
พระพทุธเจ้าไม่ตรัสอนปุพุพิกถา แต่พอถึงครัง้ต่อๆ มา ท าไมถึง
ตรัสอนุปุพพิกถาด้วย มีทาน ศีล สคัคะ กามาทีนวะ เนกขัมมา
นิสังสะ  เม่ือตรัสอนุปุพพิกถาจบแล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ 
ประการ 
 อนุปุพพกิถา มี ๕ อย่าง คือ  

๑.  ทาน การให้ การช่วยเหลือเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปัน
ในทางวตัถส่ิุงของ ตอ่จากนัน้ก็ 

๒. ศีล ความประพฤติเรียบร้อยถูกต้องดีงาม เว้นจากการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ การอยู่
ร่วมกนัด้วยดีในหมู่มนษุย์ในสงัคมนี ้ 

๓.  สัคคะ สวรรค์ คือสภาพท่ีมีความสขุ ความมีอารมณ์
เลิศ มีรูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐัพพะ ส่ิงสมัผสักายท่ีเลอ
เลิศ เม่ือบ าเพ็ญทานแล้ว ด าเนินชีวิตตามแนวของศีล 
มีความประพฤติดี ก็ได้ประสบผลดี สังคมก็มีความ



ตามทางพุทธกจิ ๒๘ 

เรียบร้อยดีงามอยู่ร่วมกันเป็นสุข คนเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่
แบง่ปันกนั ชว่ยเหลือกนั ท าแต่ส่ิงท่ีดีงามเป็นบุญกุศล 
ก็ได้ประสบผลอานิสงส์ คือ สคัคะ มีความสขุ น่ีก็เป็น
ผลดีท่ีพงึปรารถนานา่ช่ืนชม 

๔.  ต่อจากนัน้พระองค์ก็ได้แสดงว่า แม้แต่ส่ิงท่ีคนพอใจ
เป็นอารมณ์ท่ีเลิศดีงามเป็นสวรรค์ มันก็ยังมีโทษ มี
ข้อบกพร่องท าให้เกิดทุกข์ได้ จึงทรงชีสู้งขึน้ไปอีกว่า 
สัคคะนัน้ก็มีโทษมีปัญหา เพราะจิตใจยังไม่หลุดพ้น 
เพราะฉะนัน้ จึงตรัสให้เห็นโทษเรียกว่า กามาทีนวะ 
แปลวา่ โทษของกาม เป็นข้อ ๔  

๕.  ตอ่จากกามาทีนวะแล้ว จะท าอย่างไร ในเม่ือกามยังมี
โทษ มีข้อบกพร่อง มีความทุกข์ปะปนระคนอยู่ พอ
ผู้ ฟังมองเห็นโทษชัดเจนดีแล้ว พระองค์ก็ทรงชี ้
ทางออกว่ามีอยู่ โดยปลีกออกไปจากกาม สละความ
โลภความอยากได้ใคร่ เอา ละเสียจากชีวิตและ
ความคิดท่ีพวัพันวุ่นวายอยู่กับเร่ืองท่ีจะได้ จะเอา จะ
หาวัตถุหาอะไรๆ ท่ีเป็นเคร่ืองปรนเปรอบ ารุงบ าเรอ
ความสุขของตน ปลีกกาย ปลีกใจ ท าตัวให้เป็นอิสระ
ออกไปเสีย เรียกวา่ เนกขมัมะ จากนัน้ก็แสดงคณุ หรือ
อานิสงส์แห่งเนกขัมมะนัน้เป็นข้อสุดท้าย เรียกว่า 
เนกขมัมานิสังสะ 

เม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงชีเ้ร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของ
มนษุย์ ผลดีท่ีจะพึงประสบ แต่ยังมีโทษ มีข้อบกพร่องท่ีคนจะต้อง
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เก่ียวข้องระคนอยู่ ความทุกข์ท่ียังปะปนอยู่กับความสุขของคน
ทัง้หลายอย่างนัน้ๆ และชีท้างออกให้แล้ว พระองค์ก็แสดงอริยสัจ 
๔ ประการ  

พระองค์น าเอาอนุปุพพิกถามาเป็นธรรมะส าหรับปูพืน้ 
ท่านบอกว่า การแสดงอนุปุพพิกถาก็เหมือนกับการเอาผ้ามา
ซกัฟอกให้สะอาด พร้อมท่ีจะรับน า้ย้อม คือ อริยสจั ๔ ประการ  
 ตอนนีก้็มาถึงจุดท่ีว่า ท าไมในปฐมเทศนาพระพุทธเจ้า
แสดงธัมมจักกฯ ขึ น้สู่มัชฌิมาปฏิปทาเลย เข้าถึงอริยสัจ ๔ 
ประการทนัที แต่กับพวกพระยสและท่านผู้ อ่ืน เช่น บิดาของพระยส 
มารดาของพระยส ภรรยาของพระยส พระพทุธเจ้าแสดงอนุปพุพิ-
กถาก่อน  

อันนีเ้ราก็เห็นได้ง่ายว่า ท่านเบญจวัคคีย์เป็นนักบวชอยู่
แล้ว สละชีวิตในทางโลกมาแล้ว มาบ าเพ็ญข้อปฏิปทา เช่น การ
บ าเพญ็ทกุรกิริยา มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโทษของกามก่อนแล้ว
จึงมาบวช แต่ว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าก็ชีเ้ลยว่าข้อ
ปฏิบัติใดผิดหรือถูก และเข้าสู่หลักสัจธรรมทันที แต่ส าหรับคน
ทัว่ไปท่ียังครองเรือนนัน้ จะต้องท าความเข้าใจเบือ้งต้นเสียก่อน 
เร่ิมตัง้แตก่ารครองชีวิตท่ีดีงามเร่ือยมา ผลดีผลเสียของชีวิตในทาง
โลก เม่ือเข้าใจดีแล้วจงึแสดงอริยสจัทีหลงั  

อนันีก้็เป็นใจความโดยย่อ ของพระธรรมเทศนาในระยะ
ต้นๆ ท่ีพระพทุธเจ้าแสดงในบริเวณสถานท่ีนี ้

อาตมภาพอยากจะพดูถึงเร่ืองความแตกต่างของพระพทุธ-
ศาสนาจากลทัธิศาสนาอ่ืนๆ ดงัท่ีปรากฏในธัมมจกักปัปวตัตนสตูร 
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แต่ก่อนจะพดูเร่ืองนัน้ อยากจะเลยไปพดูถึงสถานท่ีด้วยสกัหน่อย 
เพราะจะได้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องให้แง่คิดแก่เราในบางแง่บางด้าน 

สถานท่ีนีเ้รียกช่ืออย่างเดิมว่า อิสิปตนมิคทายวนั หรือ 
มฤคทายวนั ปัจจบุนัเรียกวา่ สารนาถ เด๋ียวจะเหน็วา่ช่ือเดิมกับช่ือ
ใหม่นีม้าบรรจบกนัอย่างไร  

อิสิปตนะ นัน้แปลว่า ท่ีตกของฤษี อิสิ แปลว่า ฤษี ปตนะ 
แปลวา่ เป็นท่ีตก ทา่นเลา่วา่ ฤษีมีฤทธ์ิ เดินทางไปไหนก็เหาะ ผู้คน
พากันเห็นว่าฤษีเหาะมาจากไหนๆ ก็มาตกกันท่ีน่ีหมด ก็เลยเรียก
ท่ีน่ีว่า ท่ีฤษีตก หรือ อิสิปตนะ ท าไมฤษีจึงมาตกท่ีน่ี ความจริง
ไม่ใช่ท่านตกหรอก แต่ท่านมาเหาะลง คือท่ีน่ีเป็นท่ีชุมนุมของฤษี 
ฤษีพากันมาประชุมในท่ีนี ้เพราะฉะนัน้ท่านมาจากไหนๆ ก็มา
เหาะลงท่ีน่ี มาประชมุกนัท่ีน่ี ท่ีน่ีก็เป็นแหล่งของฤษีเลยทีเดียว ฤษี
พากนัมาประชมุ ณ ท่ีนี ้คนธรรมดาก็เหน็วา่เป็นท่ีฤษีมาตกลง  

อนึง่ ฤษีนัน้ตามปกติจะอยู่กันในป่าหิมพานต์ ฤษีเหล่านัน้
จะมาในถ่ินผู้คนหรือมนษุย์ทัว่ไปเป็นครัง้คราว เม่ือจะมาก็เหาะมา 
เม่ือจะกลบัไปก็เหาะไป ทีนี ้เม่ือจะเหาะมา ก็มาลงท่ีป่าแห่งนี ้เม่ือ
จะกลบัไป ก็มาเหาะขึน้จากท่ีป่านี ้หรือจะแปลวา่ชมุทางพระฤษีก็ได้  

ค าวา่ ปตนะ หรือ ตก บางทีแปลว่าท่ีประชมุก็ได้ อย่างค า
วา่ สนันิบาต ในค าวา่ สนันิบาตชาติ สนันิบาตอะไรต่างๆ ก็แปลว่า
ท่ีประชุม สันนิบาตนัน้ความจริงก็มาจากค าว่า ตกพร้อม นิปาต 
แปลว่า ตกลง ส  ร่วมกันหรือพร้อมกัน คือรวมกัน มาประชมุกัน
นัน้เอง เพราะฉะนัน้ ป่า อิสิปตน ก็แปลว่า ท่ีชมุนมุของฤษีก็ได้ ท่ีท่ี
ฤษีมาเหาะลงก็ได้  
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มฤคทายวนั หรือมิคทายวนั แปลว่า ป่าเป็นท่ีพระราชทาน
อภัยแก่เนือ้ เนือ้ในท่ีนีไ้ม่ได้แปลว่าเนือ้สตัว์ท่ีเรากิน เนือ้เป็นสตัว์
ชนิดหนึง่ หมายความวา่ กวางเนือ้ คือ สตัว์จ าพวกกวางอะไรพวกนี ้  

แปลรวมกันว่า เป็นสถานท่ีพระราชทานอภยัแก่เนือ้ และ
เป็นท่ีประชมุของฤษีด้วย 
 เป็นท่ีพระราชทานอภัยแก่เนือ้ หมายความว่า พวกกวาง
เนือ้มาอยู่ ในบริ เวณนีจ้ะไม่ถู กท าอันตราย ไม่ถูกฆ่า จึง มี
ความหมายเป็นสถานท่ีท่ีมีความร่มเย็น มีความสงบ เพราะว่าทัง้
ในความหมายว่าชุมทางพระฤษี ฤษีเป็นนักบวช เป็นผู้บ าเพ็ญ
พรตภาวนาถือศีล ก็ เ ป็นท่ีร่มเย็น มีเมตตา มีกรุณา ดังนัน้ 
บรรยากาศของสถานท่ีก็ต้องมีความร่ืนรมย์  

อนันีก้็ไปสมัพนัธ์กับช่ือปัจจบุนัท่ีเรียกว่า ‘สารนาถ’ สารนาถ 
นัน้ท่านบอกว่ามาจากค าว่า สารังคนาถ สารังคะ แปลว่า เนือ้
เหมือนกัน คือกวางเนือ้น่ีแหละ เป็นอีกศัพท์หนึ่ง นาถ ก็แปลว่า   
ท่ีพึ่ง ท่ีพึ่งของเนือ้ ถ้าแปลอย่างง่ายๆ ก็หมายความว่า สถานท่ีนี ้
เป็นท่ีพึ่งของเนือ้ กวางเนือ้มาอยู่ท่ีน่ีไม่มีอนัตราย แต่ว่ายังมีเร่ือง
เบือ้งหลงัมามากกวา่นัน้อีก 

เร่ืองนีม้าในชาดก การพระราชทานอภัยแก่เนือ้เป็นเร่ือง
ของพระเจ้าแผ่นดิน ก็มีเร่ืองเล่ามาในชาดก (ชาดกที่ ๑๒ เร่ือง 
นิโครธมิคชาดก) ถึงเหตท่ีุท าให้พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานอภยั
แก่เนือ้  

กลา่วไปถึงความหลงัเม่ือพระพทุธเจ้ายังเป็นพระโพธิสตัว์
อุบัติเป็นเนือ้หัวหน้าฝูง สมัยนัน้พระเจ้าแผ่นดินเมืองพาราณสี
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เสวยเนือ้เป็นประจ า โดยพอ่ครัวจะต้องน าเนือ้ในป่าบริเวณนีไ้ปฆ่า
ปรุงอาหารถวายทุกวนั พวกเนือ้เลยมาตกลงกันว่า ในเม่ือทางวัง
จะต้องน าเนือ้ไปฆา่ถวายพระราชาทกุวนัแล้วจะท าอย่างไรดี ก็เลย
มาตกลงจดัล าดบักนัเหมือนคล้ายๆ เป็นเวร แต่เวรนีไ้ม่มีการหมนุ
กลบัให้ต้องมาท าเวรใหม่ คือตายแล้วก็ผ่านไปเลย ก็จดัล าดบักัน
เรียงรอไปเร่ือยๆ ถึงวาระของเนือ้ตวัไหน ก็เป็นอนัว่าไปสู่เขียง แล้ว
ก็ตายไป ตวัอ่ืนก็เข้าล าดบัตอ่ไป 

วันหนึ่งมาถึงวาระของแม่เนือ้มีครรภ์ใกล้จะคลอด พระ
โพธิสตัว์ทราบเร่ือง มีความสงสารแม่เนือ้นีม้าก ก็สละชีวิตของตน
ขอเข้าล าดับแทน เม่ือพระโพธิสตัว์เข้าสู่ล าดับท่ีเขาจะต้องเอาไป
ฆ่า ด้วยความเสียสละนี ้เร่ืองก็ไปถึงพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้า
แผ่นดินได้ทรงทราบ ท าให้พญาเนือ้ได้เข้าเฝ้า และได้แสดงธรรม
แก่พระเจ้าแผน่ดิน พระเจ้าแผน่ดินเหน็ความเสียสละของพญาเนือ้ 
แล้วก็ได้ฟังธรรมะค าสอนของพระโพธิสัตว์ด้วย ก็ท าให้พระองค์
เกิดความกรุณาขึน้มา แทนท่ีจะฆ่าเนือ้ ก็เกิดความสงัเวชพระทัย
เกิดความกรุณามาก  

ในท่ีสุดก็เลยพระราชทานอภัยแก่เนือ้ทัง้หมด เป็นเหตุให้
บริเวณนีเ้ป็นท่ีอาศัยของเนือ้โดยไม่ถูกเบียดเบียน โดยพระ
โพธิสัตว์เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้ฝูงเนือ้ได้รับการอภัยโทษ มีความ
ปลอดภยั จึงเรียกกันว่า  มิคทายวนั แปลว่า ที่พระราชทานอภยัแก่
เนือ้ นีก้็เป็นเร่ืองราวหนึ่งท่ีมาในพระพทุธศาสนา ชาดกท่ีเล่าเร่ือง
แสดงให้เห็นคณุธรรม ความเสียสละ ความดีงามต่างๆ ท่ีเรียกว่า
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บารมี ท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงบ าเพญ็มา เร่ืองราวในพระพทุธศาสนา
จะแสดงถึงการบ าเพญ็คณุธรรมอย่างนีเ้สมอ 

อาตมภาพหวนกลับไปนึกถึงเม่ือวานนี ้ท่ีได้ฟังนิทานทาง
ฝ่ายฮินดทูี่พระครูทวีท่านเล่าให้คณะเดินทางฟังในรถ  ก็มีข้อสงัเกต
อย่างหนึ่ง โยมจะเห็นว่า นิทานทางฝ่ายฮินดูนัน้ เต็มไปด้วยเร่ือง
ของกิเลส เร่ืองของความโกรธ ความโลภ ความหลง ความหึงหวง
ริษยาเบียดเบียนกัน อะไรต่างๆ มากมาย ส่วนเร่ืองราวทาง
พระพุทธศาสนาจะแสดงถึงการบ าเพ็ญคุณธรรมความเสียสละ 
การให้อภยัแก่กนัและกนั ความเมตตากรุณา ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่
อะไรตา่งๆ มากมาย ซึง่แสดงถึงคติความคิดท่ีตา่งกนัออกไป  

นอกจากเร่ืองของกิเลสแล้ว ก็ไปสมัพนัธ์กับเร่ืองฤทธ์ิ เร่ือง
ปาฏิหาริย์ ในทางนิทานของฮินดจูะเหน็วา่ เทพเจ้าต่างๆ นัน้มีฤทธ์ิ
มากมาย แตฤ่ทธ์ินัน้จะเหน็วา่เอามาใช้สนองกิเลส คือฤทธ์ิท่ีแสดง
เพ่ือสนองความโลภบ้าง จะเอาโน่นเอาน่ี เอาให้ได้มาด้วยก าลงัฤทธ์ิ 
หรือว่าโกรธคนนัน้คนนีก้็ใช้ฤทธ์ิไปท าลายเขา เข่นฆ่าเบียดเบียน
เขา เช่น พระอิศวรหมกมุ่นในกามคณุจนมสุาวาทหลอกลวงพระ
ฤษีบ้าง ฤษีโกรธ สาปพระอิศวรบ้าง พระอิศวรหึงหวงพระอมุาจน
ฆา่ลกูตวัเองบ้าง สารพดัล้วนแตเ่ร่ืองโลภ โกรธ หลงทัง้สิน้  

ในทางพระพทุธศาสนานัน้ตรงข้าม จะไม่ค่อยพูดถึงเร่ือง
ฤทธ์ิเลย เพราะเอาธรรมะน่ีเองมาเป็นฤทธ์ิ เอาก าลงัคณุธรรมท่ีเรา
ได้บ าเพ็ญเป็นตัวฤทธ์ิ ถ้าหากจะมีฤทธ์ิเข้ามา ก็ประกอบกับ
คุณธรรม แต่เห็นว่าใช้น้อย เพราะว่าธรรมะเป็นฤทธ์ิในตัวเอง 
เรียกวา่ ธรรมฤทธิ์ 
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แม้ในหลักการของพระพุทธศาสนาทั่วไป ก็ไม่สรรเสริญ
เร่ืองฤทธ์ิ ฤทธ์ิจะต้องเข้ามาเป็นเคร่ืองประกอบค าสอนท่ีมีเหตุมี
ผลดีงาม หรือการบ าเพ็ญคณุธรรม เพราะฤทธ์ินัน้มักจะเป็นเร่ือง
ของการใช้อ านาจ และอ านาจนัน้ก็มักจะเก่ียวข้องกับกิเลส ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง โดยเฉพาะโลภะ โทสะ แสดงมาก  

ในคติพุทธศาสนา ไม่ค่อยเก่ียวข้องกับเ ร่ืองฤทธ์ิ ไม่
สนับสนุนการใช้ฤทธ์ิ ชอบให้ยอมกันด้วยเหตุผล ด้วยคุณธรรม
ความดี นอกจากว่าพระพุทธเจ้าจะต้องไปปราบคนมีฤทธ์ิ จะ
ปราบคนมวัเมาในฤทธ์ิมาก พระองค์จึงจะเอาฤทธ์ิไปปราบ อย่าง
พวกอุรุเวลกัสสปะชฎิล ตอนนัน้เช่ือในฤทธ์ิของเทพเจ้า ฤทธ์ิของ
พญานาคอะไรต่างๆ พระพทุธเจ้าจึงต้องปราบด้วยฤทธ์ิเสียก่อน 
ให้พวกท่ีเช่ือในฤทธ์ิยอมรับแล้ว พระองค์ก็ไม่ติดอยู่ในฤทธ์ินัน้ ไม่
ถือว่าเร่ืองฤทธ์ิส าคัญ พอเขายอมแล้ว พระองค์ก็จะแสดงธรรม
ต่อไป คือเลยจากเร่ืองฤทธ์ิไปอีกทีหนึ่ง น่ีเป็นข้อท่ีควรพิจารณา
ตามหลกัการของพระพทุธศาสนา 

อาตมภาพพดูถึงเร่ืองนีข้ึน้มา ก็อยากจะให้เป็นคติว่า เร่ือง
ของฤทธ์ิเป็นเร่ืองท่ีต้องระวงั เพราะว่ามันเอนเอียงไปสู่การสนอง
กิเลส ความโลภ ความโกรธได้ง่าย ทีนี ้ในอินเดียจะผิดหรือจะถูก
อย่างไรก็แล้วแต่ แต่เรามามองให้ได้ประโยชน์จากส่ิงท่ีได้พบเห็น 
เท่าท่ีได้สงัเกตปัจจบุัน และดปูระวัติท่ีเป็นมาในอดีต เห็นว่าชอบ
เพลิดเพลินมวัเมาด้วยเร่ืองเหลา่นีต้ลอดมา  

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมุ่งคณุธรรม และความมีเหตุ
มีผล แม้แต่ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงแต่
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เร่ืองเหตุเร่ืองผล เร่ืองการท่ีจะเข้าถึงสัจธรรมดับทุกข์แก้ปัญหา
ด้วยความรู้ความเข้าใจ ด้วยการบ าเพ็ญคณุธรรม การแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา ไม่ใช่เอาเร่ืองฤทธ์ิเร่ืองปาฏิหาริย์มาใช้ ซึ่งมันต่างกับ
คติความเช่ือของคนในสมัยนัน้หรือนักบวชสมัยนัน้ ท่ีเช่ือในเร่ือง
ฤทธ์ิเร่ืองปาฏิหาริย์อะไรต่างๆ ท่ีจะให้มันเกิดขึน้ได้ผลด้วยอ านาจ
ความศกัด์ิสิทธ์ิ แตพ่ระพทุธเจ้าเอาเหตเุอาผลเข้ามาแทน  

นอกจากนี ้คนในสมัยนัน้ เม่ือมีเร่ืองเก่ียวกับฤทธ์ิ ก็นบัถือ
โยงไปถึงพวกเทพเจ้าต่างๆ พากันยกย่องสรรเสริญบรรดาเทพเจ้า
ทัง้หลายท่ีว่ามีฤทธ์ิมีอ านาจมากสูงส่ง คอยหวังพึ่งให้เทพเจ้า
เหลา่นัน้ดลบนัดาล  

แต่พระพทุธเจ้าทรงดึงความสนใจลงมาสู่เร่ืองของมนษุย์ 
อริยสจัเป็นเร่ืองของมนษุย์ มนษุย์เราสามารถแก้ไขปัญหา แก้ไข
ความทกุข์ด้วยสติปัญญาของเรา ไม่ต้องไปรอเทพเจ้าบนัดาล ไม่
ต้องไปรอพระศิวะ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์นิรมิตให้เรา 
ไม่ต้องรอไปบชูายัญวิงวอนให้พระองค์บนัดาลให้ มนษุย์เราแก้ได้ 
น่ีมนัเปล่ียนจากความเช่ือถือของคนในสมยันัน้  

สมยันัน้คนอยู่ในอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ เช่ือพระเวท 
เช่ือพระพรหม เช่ือการบูชายัญ เป็นความเช่ือท่ีส าคญัเหนียวแน่น
มาก พระเจ้าแผ่นดินจะแสวงหาอ านาจอะไร ก็ต้องบูชายัญ 
ชาวบ้านก็บูชายัญเล็กๆ ลงมาตามล าดับ เซ่นสรวงกันไปต่างๆ 
พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า คนเราน่ีแหละใช้สติปัญญาบ าเพ็ญ
คณุธรรมแก้ปัญหาได้ น่ีคือเป็นไปตามหลกัอริยสจั เป็นการเปล่ียน
พลิกมาหมด ดงึจากเทพเจ้ามาสูม่นษุย์  
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แล้วมนุษย์น่ี ถ้าบ าเพ็ญคณุธรรมประพฤติดี ฝึกฝนอบรม
ตนแล้ว พัฒนาตนเอง ก็จะเป็นผู้ ประเสริฐจนกระทั่งเราถือว่า
มนุษย์ท่ีฝึกตนดีแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้ ฝึกตนแล้ว 
เป็นผู้ประเสริฐสดุ แม้แตเ่ทพเทวาพระพรหมก็ต้องบชูา  

แทนที่มนุษย์จะต้องไปมัวบูชาพระพรหม ตอนนี้เทวดา
พระพรหมต้องมาบูชาพระพทุธเจ้าซ่ึงเป็นมนุษย์ นี่มันพลิกกลบั
หมด ท าไมฟ้าดินจะไม่สัน่สะเทือน เพราะความเชื่อของคนในสมยั
นัน้มนัถูกปฏิวติัไปหมดเลย ดว้ยพระธรรมเทศนานี ้ 

ถ้าเรารู้ภมิูหลงั เราจะเหน็ความอศัจรรย์ คนต้องโจษจนักัน
ไป แม้แตเ่ทพเจ้าก็ต้องหวัน่ไหวหมด พระพรหมก็ต้องหวัน่ไหว ถูก
หัน่บลัลงัก์เลย ถูกท าลายท่ีนั่งแล้ว สะเทือนสะท้านสัน่คลอนหมด
เลย เคยย่ิงใหญ่อย่างไร ก็ถกูลดลงมาหมด มนษุย์แก้ปัญหาตวัเอง
ได้ แตต้่องใช้สติปัญญา 

ทีนี ้เรามาพิจารณาเร่ืองราวความแตกต่างระหว่างพุทธ
ศาสนากับศาสนาฮินดู ในเม่ือคนอินเดียไม่มั่นอยู่ในคณุธรรม ไม่
เช่ือการบ าเพ็ญคุณธรรมของมนุษย์ ไม่เ ช่ือในความมีเหตุมีผล
สติปัญญามนุษย์ มุ่งอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ เช่ือในเทพเจ้าการดล
บนัดาลตา่งๆ และคอยรอหวงัพึ่งอ้อนวอนให้เทพเจ้าดลบนัดาลให้ 
อาตมภาพก็เช่ือวา่อินเดียก็ไม่เหมาะกบัพทุธธรรม และไม่สามารถ
รองรับพทุธศาสนาไว้ได้  

เด๋ียวนีเ้ราก็เห็นได้ว่า หลังจากพระพุทธศาสนาได้สิน้ไป
จากอินเดียแล้ว ความเช่ือเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิเทพเจ้า การดลบนัดาล ย่ิง
หนกัขึน้ทุกที น่ีก็เป็นสภาพของอินเดียท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ซึ่งไกล
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ออกไปจากแนวทางพุทธศาสนา และท าให้เขาเป็นอย่างท่ีโยมได้
เหน็มาด้วยกนัตลอดทาง เขาเช่ืออะไรอย่างไร และเขาเป็นอย่างไร
ก็ให้พิจารณาด ูอนันีพ้ดูขึน้มาเพ่ือให้เกิดความไม่ประมาทด้วย  

เราอย่าประมาทว่าอินเดียรองรับพุทธศาสนาไม่ได้ แล้ว
ไทยเรารองรับได้ ไทยเราก็ไม่แน่นอนว่าจะรองรับได้ตลอดไป ถ้า
หากวา่ไม่สามารถยึดหลกัการทางพระพทุธศาสนาไว้ได้ เรายังหนั
ไปหวังความส าเร็จจากฤทธ์ิ จากปาฏิหาริย์ ความเช่ือการดล
บันดาลอยู่ ปล่อยให้โลภะ โทสะ แสดงฤทธ์ิอ านาจ ไม่ช้าพุทธ
ศาสนาก็อาจค่อยๆ เ ส่ือมสูญไปจากจิตใจ เมืองไทยก็จะไม่
สามารถรองรับพระพทุธศาสนาไว้ได้เหมือนกนั  

นีก้็เป็นคติอย่างหนึ่งท่ีอาจจะได้จากเร่ืองนีด้้วย นอกจาก
ความเจริญศรัทธา ความมีจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้ว ก็ได้ความ
เข้าใจเหตเุข้าใจผล หลกัการค าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วย 
 อาตมภาพก็ขออนโุมทนาโยมท่ีได้มาในสถานท่ีส าคญัทาง
พระพุทธศาสนานี ้อย่างน้อยเราก็ได้มีความสงบทางด้านกาย 
บรรยากาศก็สงบแล้ว จิตใจของเราก็พลอยมีความผ่องใส มีความ
สดช่ืนเบิกบานเป็นกุศลอย่างมาก นับเป็นผลในทางจิตตภาวนา 
อีกทั ง้ก็ ไ ด้ เจริญปัญญาภาวนา ด้วยการสดับค าสอนและ
ค าอธิบายธรรมะของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

ก็ขอให้กศุลท่ีเกิดจากการนี ้จงเป็นเคร่ืองเอือ้อ านวยผลให้
โยมทกุท่านเจริญในธรรมะค าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าย่ิงๆ 
ขึน้ไป และจงประสบจตรุพิธพร บรรลุความส าเร็จในส่ิงท่ีมุ่งหวัง
โดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ทกุทา่น ตลอดกาลทกุเม่ือ เทอญ 



๔ 

กสิุนารา ท่ีปรนิิพพาน 
 
  

เจริญพร อาตมภาพจะขอโอกาสกล่าวธรรมกถาสัน้ๆ ใน
ระยะเวลาส าคญัท่ีเราได้เดินทางมาถึง และได้นมัสการสงัเวชนีย
สถานล าดบัสดุท้ายในบรรดาสงัเวชนียสถาน ๔ แหง่  

เราเดินทางมาถึงท่ีน่ีจะค ่ามืดแล้ว เวลาก็จ ากัด และโยมก็
อาจจะอ่อนเพลียร่างกาย เน่ืองจากได้ตรากตร าในการเดินทาง 
ควรแก่การพกัผอ่น จงึจะกลา่วธรรมกถาเป็นแง่คิดแตเ่พียงสัน้ๆ 
 ถ้าพิจารณาดถูึงสังเวชนียสถานท่ีคณะได้เดินทางมาแล้ว
ซึ่งมีทัง้หมด ๓ แห่ง นบัเฉพาะท่ีมีในรายการก็ครบถ้วน ณ แห่งนี ้
ขอให้สงัเกตว่า ท่ีเราเดินทางมานัน้ เป็นไปตามล าดบักาลในพทุธ
ประวัติ คือ เร่ิมด้วยสถานท่ีตรัสรู้ท่ีพุทธคยา จากนัน้ก็เดินทาง
ตอ่มายงัสถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจกักปัปวตัตนสูตร’ ซึ่ง
ปัจจบุนัเราเรียกกันว่า สารนาถ หรือในพระบาลีเรียก ป่าอิสิปตน
มิคทายวนั แล้วบดันีก้็มาถึงสถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็น
บรรจบครบสงัเวชนียสถาน ๔ แห่ง หรือ ๓ แห่งในรายการท่ีคณะ
ได้เดินทางมา 
 สถานท่ีดบัขนัธปรินิพพานนี ้เป็นท่ีระลึกถึงการด าเนินพระ
พทุธกิจของพระพทุธเจ้ามาถึงวาระสดุท้าย เป็นการสิน้สดุพระชนม-
ชีพของพระองค์ เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับการปรินิพพานนัน้มีกล่าวไว้
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อย่างคอ่นข้างพิสดารในพระสตูรๆ หนึ่ง ท่ีเรียกว่า มหาปรินิพพาน
สูตร หรือแปลว่าพระสูตรว่าด้วยการเสด็จดบัขันธปรินิพพาน หรือ
การปริ นิพพานอันย่ิงใหญ่ ซึ่งหมายถึงการปริ นิพพานของ
พระพทุธเจ้า 
 เหตุการณ์โดยสรุปเร่ิมมาตัง้แต่พระพุทธเจ้าจ าพรรษาท่ี
เมืองเวสาลี  หลงัจากออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จพทุธด าเนิน
มาตามล าดับ  มีเหตุการณ์เก่ียวกับการท่ีได้ทรงปลงพระชนมายุ
สงัขาร คือ ประกาศความตกลงพระทัยท่ีจะปรินิพพานท่ีปาวาล-
เจดีย์ในวันเพ็ญเดือน ๓ ซึ่งก็ไปประจวบกับวันท่ีเราเรียกว่า 
มาฆบูชา ด้วย คือตรงกับวันท่ีทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ใน
ตอนต้นพทุธกาล แต่ตอนนีเ้ป็นปลายพทุธกาล ก่อนปรินิพพาน ๓ 
เดือน จากนัน้ก็เสดจ็มาโดยล าดบัจนกระทัง่ถึงท่ีน่ี แล้วได้เสด็จดบั
ขันธปรินิพพานภายใต้ร่มไม้สาละ หรือในเมืองไทยเรามักจะแปล
กนัวา่ ไม้รังคูท่ี่ สาลวโนทยาน ก็คือสวนป่าไม้สาละซึ่งเป็นพระราช
อทุยานของกษัตริย์แคว้นมัลละ เป็นอนัว่า สถานท่ีนีเ้ป็นส่วนหนึ่ง
อยู่ในดินแดนของอาณาจกัรของกษัตริย์มลัละ  

พระพทุธองค์ได้เสด็จดบัขันธปรินิพพานในวนัเพ็ญเดือน ๖ 
หรือวันวิสาขปุรณมี ซึ่งเราจัดเข้าเป็นเหตุการณ์หนึ่งในบรรดา
เหตกุารณ์ส าคัญ ๓ อย่างในวันท่ีเรียกว่า วิสาขบูชา นีเ้ป็นการ
กลา่วโดยสรุป 
 มีเร่ืองราวท่ีควรจะยกมาเน้นเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
พระคุณของพระพุทธเจ้าด้านพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ มี
เหตุการณ์หลายตอนในระยะสดุท้ายเม่ือจวนเจียนจะปรินิพพาน 
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กลา่วเฉพาะวนัปรินิพพาน ก็มีเหตกุารณ์หลายอย่างท่ีแสดงให้เห็น
ถึงพระทยัของพระพทุธเจ้าซึง่ประกอบด้วยความกรุณาอนัย่ิงใหญ่
ต่อสรรพสัตว์ทัง้หลาย มุ่งแต่จะบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนโดยไม่
ค านงึถึงความเหนด็เหน่ือยยากล าบากของพระองค์เอง เชน่วา่  

เม่ือเสดจ็มาถึงถ่ินของนายจนุทะ นายจนุทกมัมารบุตรก็ได้
นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ท่ีตามเสด็จให้ไปฉัน
ภตัตาหารท่ีบ้านของเขา เขาได้ถวายอาหารท่ีเรียกว่า  สูกรมัทวะ 
ซึ่งแปลกันว่า เนือ้สกุรอ่อนบ้าง ปราชญ์บางพวกแปลว่า เป็นเห็ด
ชนิดหนึง่มีพิษบ้าง  

พระพทุธเจ้าทรงทราบว่าอาหารนัน้ย่อยยาก  จะเป็นโทษ
แก่ร่างกาย แต่พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ก็จะปรินิพพานอยู่แล้ว 
นายจุนทะก็มีความปรารถนาดี พระองค์มีพระประสงค์จะฉลอง
ศรัทธานายจนุทะ และอีกประการหนึง่อาหารนัน้ ถ้าพระองค์ไม่ฉัน 
พระสงฆ์องค์อ่ืนก็จะต้องฉัน แล้วจะได้รับความล าบากเดือดร้อน 
เพ่ือตดัปัญหา พระองค์จงึตรัสบอกให้น าสกูรมัทวะมาถวายเฉพาะ
พระองค์ สว่นพระองค์อ่ืนไม่ต้องฉัน พระองค์ฉันแทนหมด ส าหรับ
องค์อ่ืนก็ให้ถวายอาหารอ่ืนไป พระองค์ได้ฉันสูกรมัทวะนัน้เสร็จ
แล้ว ท่ีเหลือก็ให้ฝังดินเสีย และด้วยสูกรมัทวะนีก้็เป็นเหตุให้
พระองค์ซึง่ประชวรอยู่แล้ว ประชวรหนกัย่ิงขึน้  

ในวันนัน้ ได้มีการประชวรอย่างรุนแรงจวนจะปรินิพพาน
หลายหนก่อนท่ีจะเดินทางมาถึงสาลวโนทยาน แต่พระองค์ก็มี
ขนัติธรรม ใช้ก าลงัสติสมาธิระงบัทกุขเวทนาไว้ ท าให้โรคภยัไข้เจ็บ
ระงับไปชั่วคราว เสด็จพระด าเนินต่อไป และในระหว่างท่ีเสด็จ
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พทุธด าเนินมานัน้ ก็ยงัทรงห่วงถึงนายจนุทะ เกรงว่านายจนุทะจะ
เกิดความเดือดร้อนใจว่าอาหารของเขาเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน แล้วเขาจะไม่สบายใจเป็นอย่างย่ิง พระองค์จึงตรัสสั่ง
พระอานนท์ซึ่งติดตามเฝ้าพยาบาลพระองค์อยู่ ให้ละพระองค์ไว้
กลับไปปลอบใจนายจุนทะว่า อาหารท่ีเขาถวายแก่พระพุทธเจ้า
นัน้เป็นอาหารครัง้ส าคัญใน ๒ วาระท่ีมีผลอานิสงส์ย่ิงใหญ่ท่ีสุด 
โอกาสครัง้ส าคญันัน้ก็คือโอกาสท่ีจะตรัสรู้ครัง้หนึ่ง  และโอกาสท่ี
จะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานครัง้หนึง่ 
 อาหารท่ีถวายเม่ือตอนจะตรัสรู้ ก็คือ อาหารท่ีนางสชุาดา
ถวาย และท่ีจะปรินิพพานก็คืออาหารท่ีนายจนุทะถวายน่ีเอง ถือ
วา่เป็นเหตกุารณ์ครัง้ส าคญั เพราะถ้ามองในแง่ประวติัศาสตร์พทุธ
ศาสนา ก็ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีปรากฏในประวัติการณ์ของ
พระพทุธศาสนา ซึง่ทกุคนในหมู่ชาวพทุธจะต้องจดจ า  

พระองค์ได้ตรัสสัง่ให้ปลอบใจนายจนุทะให้เขาเห็นว่าเป็น
การถวายอาหารครัง้ส าคญัในพุทธประวติั ให้เขามีจิตยินดีปลาบ
ปลืม้ใจ และพระอานนท์ก็ได้ปฏิบัติตามพระพุทธบญัชา เร่ืองนีก้็
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก ท่ีทรงค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ อ่ืนมากกวา่หว่งพระองค์เอง 
 หลังจากนัน้ก็เสด็จพุทธด าเนินต่อมาจนกระทั่งถึงป่าไม้
สาละ ทัง้ๆ มีทกุขเวทนาอย่างนัน้แล้ว ได้ประทบับรรทมท่ีเรียกว่า 
อนฏุฐานไสยา แปลว่าการนอนท่ีจะไม่ลกุขึน้อีก คือการนอนครัง้
สดุท้ายในชีวิต เม่ือเสด็จบรรทมแล้ว พระองค์ก็ยังตรัสแสดงธรรม
แก่พระสงฆ์ตอ่ไปเร่ือยๆ  
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ตอนนัน้ก็มีความในพทุธประวติัเล่าถึงปริพาชกคนหนึ่ง ช่ือ
นายสุภทัทะ ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน และตัวเองก็มี
ปัญหาข้อสงสัยอยากจะถาม เกรงว่าจะไม่มีโอกาสถามต่อไปอีก 
จงึเข้ามาจะขอถามปัญหากบัพระพทุธเจ้า  

ขณะนัน้พระสงฆ์ก าลงัแวดล้อมพระพทุธองค์อยู่ โดยเฉพาะ
พระอานนท์ก็ต้องเป็นผู้จัดเร่ืองว่าใครควรจะเข้าเฝ้าได้หรือไม่ได้ 
หรือควรจะท าอะไรในเวลานัน้ๆ เม่ือนายสภุทัทะเข้ามาขอทลูถาม
ปัญหา พระอานนท์ก็เกรงว่าจะเป็นการท าให้พระพทุธเจ้าล าบาก
พระวรกายซึ่งทรงประชวรหนกัอยู่แล้ว จึงห้ามไม่ให้เข้าเฝ้า เขาก็
ขอร้องว่าเขามีโอกาสครัง้สุดท้ายนีเ้ท่านัน้ ปัญหาท่ีจะถามก็เป็น
ปัญหาส าคญัในชีวิตของเขา จึงขอโอกาส พดูกันไปพดูกันมาเลย 
กลายเป็นท านองถกเถียง ก็ขอร้องคะยัน้คะยอกันอยู่ท่ีตรงนัน้เอง 
จนเสียงนัน้เข้าไปถึงพระพทุธเจ้า 

ทรงทราบความ ก็ตรัสอนญุาตให้สภุทัทปริพาชกเข้าไปทลู
ถามปัญหา บอกพระอานนท์ให้ปล่อยเขาเข้ามา น่ีก็แสดงว่า
พระองค์ไม่ได้ทรงห่วงใยพระวรกายของพระองค์เอง ทรงค านึงถึง
แต่ประโยชน์ท่ีจะได้กับผู้ อ่ืน สุภัททะก็ได้มีโอกาสเข้าไปทูลถาม
ปัญหากบัพระพทุธเจ้า แล้วพระพทุธเจ้าก็ทรงตอบอธิบายชีแ้จงให้
สภุทัทปริพาชกสิน้ความสงสยั  

ปรากฏว่าสภุัททปริพาชกนีก้็ได้เข้าถึงธรรมะ แล้วก็ได้ขอ
อปุสมบทในพระพทุธศาสนา เป็นพระสาวกท่ีทนัเห็นพระพทุธเจ้า
เป็นองค์สุดท้าย เรียกว่าเป็น ‘ปัจฉิมสักขิสาวก’ และเป็นพระ
อรหันต์ด้วย ก็จ ากันมาว่า ‘สุภัททะเป็นปัจฉิมสักขิสาวก’ พระ
สาวกทนัเหน็พระพทุธเจ้าองค์สดุท้าย น่ีก็ด้วยพระมหากรุณาธิคณุ 
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 ต่อจากนัน้ พระพทุธเจ้าก็ทรงบ าเพ็ญพทุธกิจแก่พระสงฆ์
ต่อไปอีก ได้ตรัสแสดงธรรมะต่างๆ ตอนท้ายได้ตรัสถามว่า ใน
พระสงฆ์ท่ีมาชมุนมุอยู่ ณ สถานท่ีปรินิพพาน องค์ไหนมีข้อสงสยั
อะไรบ้าง แม้แต่เล็กน้อยก็ขอให้ถาม เพราะยังมีโอกาสในตอน
สุดท้าย ก็ปรากฏว่าในพระสงฆ์เหล่านัน้ไม่ มีผู้ ใดมีข้อสงสัย 
เพราะวา่เป็นพระอริยบคุคลทัง้สิน้  

ในท่ีสดุ เม่ือไม่มีพระสงฆ์องค์ใดถามปัญหา พระพทุธเจ้าก็
ได้ตรัสปัจฉิมวาจา หรือพระวาจาครัง้สุดท้ายของพระพุทธเจ้า 
อย่างท่ีเราจ ากนัแม่นวา่  

“วยธมฺมา สงฺขารา อปปฺมาเทน สมฺปาเทถ”  
แปลว่า “สงัขารทัง้หลายมีความเสื่อมส้ินไปเป็นธรรมดา 

เธอทัง้หลายจงยงัประโยชน์ตน และประโยชน์ผูอื้น่ให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท” 

 แต่ก่อนหน้าท่ีจะตรัสปัจฉิมวาจานี ้ก็มีพุทธพจน์ท่ีส าคัญ
ด้วย จะเรียกวา่เป็นการสัง่เสียก็ได้ คือพระองค์ทรงค านึงถึงว่า เม่ือ
พระองค์ดบัขนัธปรินิพพานไปแล้ว พระสาวกทัง้หลายโดยเฉพาะผู้
ท่ีเป็นปถุชุน ก็อาจจะนึกว่าบดันีพ้ระบรมศาสดาสิน้ไปแล้ว ใครจะ
เป็นผู้น าต่อไป พระองค์จึงตรัสให้หลกัไว้ เพ่ือให้สาวกทัง้หลายมี
เคร่ืองยึดเหน่ียว มีแนวทางท่ีให้เกิดความมั่นใจ ไม่เกิดความลงัเล
สงสยัโดยตรัสวา่  

“มมจฺจเยน…” ในเวลาท่ีเราล่วงลบัไปแล้ว ธรรมและวินัย
ใดท่ีเราได้แสดงแล้วบญัญัติแล้วแก่เธอทัง้หลาย ธรรมและวินยันัน้
แลจะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย  
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หมายความว่า พระองค์ไม่ได้ทรงตัง้บุคคลผู้ ใดผู้หนึ่งให้
เป็นศาสดาแทนพระองค์ แต่ให้ถือว่าพระธรรมวินยันัน้แหละ หรือ
หลักธรรมท่ีพระองค์ได้แสดงไว้ วินัยท่ีพระองค์ได้บัญญัติไว้นั่น
แหละ เป็นศาสดาแทนพระองค์ ในพระพทุธศาสนาก็ถือหลกันีสื้บ
ตอ่กนัมา  

สว่นพทุธปัจฉิมวาจานัน้ ก็เป็นค าเตือนส าคญัท่ีเราจะต้อง
ใช้เป็นเคร่ืองเร่งเร้าในการบ าเพ็ญข้อปฏิบัติตามค าสอนของ
พระพทุธเจ้า คือหลกัความไม่ประมาท หรือ อปัปมาทธรรม นัน่เอง 
 อปัปมาทธรรม นัน้  พระพทุธเจ้าตรัสไว้บอ่ยๆ วา่เป็นธรรม
ท่ีมีความส าคัญมาก พระองค์เปรียบความไม่ประมาทเหมือนกับ
รอยเท้าช้างท่ีว่า รอยเท้าทัง้หลายทัง้ปวงบรรดามีของสัตว์บก ก็
ย่อมประชมุลงได้ไม่ใหญ่เกินกวา่รอยเท้าช้าง ฉนัใด ธรรมทัง้หลาย
ทัง้ปวงก็เช่นเดียวกัน ย่อมประชมุลงในความไม่ประมาท เพราะ
เม่ือมีความไม่ประมาทแล้ว ก็จึงมีการบ าเพ็ญธรรมทัง้หลายได้ 
ธรรมทัง้หลายข้ออ่ืนๆ นัน้ ถ้าหากว่าเรามีความประมาท คือ เรา
ละเลยไม่ปฏิบติัเสียอย่างเดียว มันก็ไม่เกิดผล ไม่มีประโยชน์ มีแต่
ช่ือ มีก็เหมือนไม่มี  

ความประมาทนัน้ ก็คือ ความละเลยไม่ใส่ใจ ทอดทิง้ ถ้า
ประมาทเสียแล้ว ธรรมทัง้หลายแม้จะมีคณุค่า มีประโยชน์อย่างไร 
เราจะรู้จะเข้าใจมัน ก็ไม่เกิดผลอะไรขึ น้มา แต่ถ้ามีความไม่
ประมาทแล้ว เราก็ไม่ละเลย ไม่ทอดทิง้ เอาใจใส่ เพียรพยายาม
ปฏิบติั ส่ิงใดท่ีควรเว้นก็ต้องพยายามตัง้ใจงดเว้น ส่ิงใดท่ีควรจะท า
ควรจะประพฤติ เราก็พยายามตัง้ใจเร่งประพฤติปฏิบติั โดยมีสติ
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ระมัดระวงักระตุ้นเตือนตนอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ พระพุทธ
พจน์ครัง้สดุท้ายนี ้ก็เป็นการย า้เร่ือง อปัปมาทธรรม นีอี้กครัง้หนึง่ 
 เราหวนมาพิจารณาถึงว่า สังเวชนียสถานนัน้ ก็ เป็น
สถานท่ีๆ มีความหมายดงัท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า เป็นท่ีตัง้แห่ง
ความสงัเวช ความสงัเวช นัน้ก็คือ ท าให้เกิดความสลดใจได้คิด ได้
คิดอย่างไร เชน่ พิจารณาถึงการปรินิพพานของพระพทุธเจ้าให้เห็น
ในแง่หนึง่วา่  

พระพทุธเจ้า ทัง้ท่ีทรงเป็นพระบรมศาสดา เป็นศาสดาเอก
ของโลก เป็นศาสดาทัง้ของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย แต่พระองค์
ก็ทรงมีพระวรกายท่ีประกอบด้วยขนัธ์ ๕ ซึง่เป็นสงัขาร และสงัขาร
ทัง้หลายนัน้ก็ย่อมเป็นไปตามหลกัไตรลกัษณ์ คือเป็นของไม่เท่ียง 
คงทนอยู่ไม่ได้ และมิใช่ตวัตน สังขารนัน้ก็มีความเส่ือมสิน้ไปเป็น
ธรรมดา แม้พระองค์จะเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระวรกายของ
พระองค์ก็เป็นไปตามหลกัธรรมดาหรือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติอนั
นี ้จงึได้เส่ือมสิน้ไป  

เราทัง้หลายท่ีด าเนินชีวิตกันอยู่นี ้เม่ือจะด าเนินตามค า
สอนของพระองค์ ก็ควรเข้าใจถึงหลกัการท่ีวา่นี ้และเม่ือเข้าใจแล้ว 
ก็จะได้มีความไม่ประมาทนั่นเอง หมายความว่า เม่ือได้พิจารณา
ถึงความเป็นไปของส่ิงทัง้หลายท่ีมีความเปล่ียนแปลง มีความ
เกิดขึน้ ตัง้อยู่ เส่ือมไป สลายไปอย่างนีแ้ล้ว ตราบใดท่ีชีวิตยังด ารง
อยู่ ก็จะได้เร่งรีบท าส่ิงท่ีดีงาม ท ากิจท่ีควรท า เม่ือค านึงถึงธรรมค า
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะได้ตัง้ใจรีบขวนขวายปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในธรรมนัน้ย่ิงๆ ขึน้ไป 



ตามทางพุทธกจิ ๔๖ 

นี เ้ ป็นโอกาสอันส าคัญท่ีเราทัง้หลายได้มานั่งอยู่  ณ 
สถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพานอันเป็นจุดสุดท้าย เป็นท่ีอวสาน
ของพระวรกายของพระพุทธเจ้า เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีจะให้เกิด
ความสังเวช แล้วจะได้เป็นเคร่ืองกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาท
ในการท่ีจะประพฤติปฏิบติัธรรมสืบตอ่ไป น่ีเป็นแง่คิดในด้านหนึง่ 
 อีกอย่างหนึง่ก็คือ บดันีเ้ราได้มาถึงสถานท่ีปรินิพพาน เป็น
แห่งสุดท้าย ในระหว่างท่ี เ ดินทางมาโดยล าดับ เราได้เห็น
สภาพแวดล้อมของท้องถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ของพทุธสงัเวชนียสถาน  

สภาพแวดล้อมอนัเป็นท่ีตัง้ของพทุธสงัเวชนียสถานนี ้ก็คือ
ดินแดนท่ีเรียกกันว่าประเทศอินเดียในปัจจุบัน โยมทุกท่านก็ได้
เหน็มาแล้วว่าสภาพปัจจบุนัของประเทศอินเดียเป็นอย่างไร เท่าท่ี
อาตมภาพได้ฟังนัน้ เข้าใจวา่หลายทา่นมีความรู้สึกไม่ค่อยดีนกัต่อ
ประเทศอินเดียในสภาพปัจจบุนั  

ในด้านหนึง่ คือทางเศรษฐกิจ ก็มีความรู้สึกว่าเป็นสถานท่ี
มีความแร้นแค้นยากจน สภาพภูมิประเทศก็แห้งแล้ง ไม่อุดม
สมบรูณ์ ไม่น่าอยู่ ไม่น่าด ูประชาชนทัง้หลายก็มีหน้าตาเห่ียวแห้ง 
ความเป็นอยู่ ถ้าจะเรียกด้วยค ารุนแรงก็ว่าสกปรก อะไรท านองนี ้
ซึ่งบางทีก็ถึงกับเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในใจ 
ห้ามกันไม่ได้ เพียงแต่ว่าจะพูดออกมาหรือไม่ บางท่านก็เกิด
ความรู้สกึย้อนระลกึถึงเมืองไทย ซึ่งเม่ืออยู่ก็มองเห็นด้านโน้นไม่ดี 
ด้านนีไ้ม่นา่พอใจ แต่เม่ือได้มาสมัผสัอินเดียแล้ว ถึงกับอทุานออกมา
หลายครัง้วา่ ได้เหน็อินเดียแล้ว ท าให้รักเมืองไทยขึน้อีกเป็นกอง 

ถ้าพิจารณาในแง่นี ้มาค านึงถึงองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
พระองค์ก็ได้มาอบุติัในดินแดนนี ้ในสมยัพทุธกาลอาจจะเป็นได้ว่า
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ดินแดนทางชมพูทวีปยังมีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอาจมี
ความเป็นอยู่ดีกว่านีก้็ได้ เราก็ไม่ได้เห็นชัดเจน ถึงแม้ในปัจจุบัน
เองอินเดียก็อาจมีหลายอย่างท่ีเป็นข้อดี แต่เอาละพดูให้ตรงตาม
ความรู้สึกของโยมเท่าท่ีได้มองเห็น เท่าท่ีกระทบความรู้สึกแต่ต้น
มา พดูกนัในแง่ท่ีวา่อินเดียนีไ้ม่ดี ไม่น่าร่ืนรมย์ เป็นสถานท่ีมีส่ิงอนั
น่ารังเกียจหลายอย่าง หลายท่านคงไม่อยากจะอยู่เป็นต้น พิสจูน์
ด้วยความรู้สกึเชน่นี ้
 ถ้าเราน าเอาความรู้สึกท่ีว่านัน้มาพิจารณาเทียบเคียงว่าน่ี
เป็นสถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าได้อบุติัขึน้ เรามาพิจารณาถึงการด าเนิน
พระชนมชีพของพระองค์ รวมทัง้พระปฏิปทา พระจริยาวตัรต่างๆ 
ก็จะมีข้อคิดอนัหนึง่เกิดขึน้ พระพทุธเจ้าเองก็ได้ตรัสไว้วา่ 

พระองค์นัน้เหมือนกับดอกบวั ดอกบัวนัน้เกิดขึน้ในโคลน
ตม ในส่ิงสกปรก แต่แล้วดอกบวันัน้ก็งามบริสทุธ์ิ ส่งกล่ินหอมอัน
น่าร่ืนรมย์ใจ ท าให้เกิดความสุขความสบายใจแก่ผู้ ท่ีได้พบเห็น 
และผู้ ท่ีได้ดมได้สดูกล่ินของดอกไม้นัน้ พระพทุธเจ้าก็เช่นเดียวกัน 
พระองค์เสด็จอุบัติในท่ามกลางประชาชาวโลกซึ่งเป็นปุถุชน 
ประกอบด้วยกิเลสมีโลภะ โทสะ โมหะ แตพ่ระองค์ไม่ติดในโลก ไม่
ติดในกิเลสเหล่านัน้ พระองค์บริสุทธ์ิหมดจดผ่องใส เบิกบาน น า
สนัติและประโยชน์สขุมาให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

ถ้าเรามองดพูระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ก็ได้ด าเนิน
ปฏิปทามาเช่นนัน้ และพระองค์ก็ได้น าคนท่ียังประกอบด้วยโลภะ 
โทสะ โมหะ นัน้ ให้เข้าใจค าสอน รู้เข้าใจชีวิตและโลกตามเป็นจริง 
ช่วยให้เขาไถ่ถอนตนออกมาจากกิเลสเหล่านัน้ ท าให้เป็นผู้ เบิก
บานผอ่งใส มีความสขุด้วย 
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 ทีนี ้ถ้ามองพระพทุธศาสนาเป็นส่วนรวม ก็อาจจะได้แง่คิด
เป็นเหมือนวา่ พระพทุธศาสนาเกิดขึน้ในดินแดนท่ีไม่น่าร่ืนรมย์ ไม่
น่าพึงใจ เสร็จแล้วก็ไปเบิกบานในท่ีอ่ืน ท าให้เกิดความร่ืนรมย์ใจ
แผ่ความสุขความร่ืนรมย์ใจนัน้ให้กว้างขวางออกไปในโลก 
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับเอาความสขุ ความเบิกบาน 
ความร่ืนรมย์อนันีไ้ว้  

ถ้ามองในแง่นีแ้ล้ว จะต้องคิด ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า 
ความร่ืนรมย์หรือความเบิกบานบันเทิงใจ ความผ่องใสนัน้จะ
เกิดขึน้ได้อย่างไร จะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอาศยัการประพฤติปฏิบติัตาม
หลกัค าสอนของพระพุทธเจ้า การบ าเพ็ญตามพุทธจริยาวตัรของ
พระองค์  

เพราะฉะนัน้ เราทัง้หลายจะต้องเข้าใจธรรมะค าสั่งสอน
ของพระองค์ให้ชัดแจ้ง แล้วก็ศึกษาพุทธจริยา แล้วบ าเพ็ญให้
ถกูต้องตามหลกัของพระองค์ อนัประกอบด้วยพระพทุธคณุ มีพระ
ปัญญาคณุ พระกรุณาคณุ อีกทัง้พระวิสทุธิคณุด้วย คือพระคณุทัง้ 
๒ ท่ีเป็นหลักได้แก่ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ  พร้อมทัง้
พระคณุอีกอย่างหนึ่งท่ีเข้ามาประกอบเป็น ๓ กล่าวคือ พระวิสทุธิ
คณุ อนัเป็นหลกัส าหรับชาวพทุธจะประพฤติปฏิบติัตาม 

ประเทศอินเดียท่ีหลายทา่นรู้สึกว่าไม่น่าร่ืนรมย์ ไม่น่าอยู่นี ้
มิได้ปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจ้า จึงเป็นได้เพียงดินแดนท่ี
พระพทุธศาสนาเกิดขึน้ เสมือนโคลนตมซึง่เป็นท่ีเกิดของดอกบวั  

ถ้าหากว่าเราได้บ าเพ็ญตามพทุธจริยา และเข้าใจค าสอน
ของพระองค์ให้ถ่องแท้ ประพฤติปฏิบัติตามกันทั่วไปแล้ว ก็จะ
ได้ผลคือความสขุ ความเบิกบาน พระพทุธศาสนาก็จะไปเบิกบาน
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อยู่ในสถานท่ีเราได้อาศยั คือในประเทศไทย ประเทศไทยก็คงจะมี
ความรุ่งเรืองเบิกบานเช่นนัน้ ถ้าหากว่าจะด ารงอยู่ในค าสอนของ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสืบตอ่ไป  

แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถบ าเพ็ญ หรือด าเนินตามพทุธ
จริยา ไม่เข้าใจค าสอนของพระองค์ และไม่ประพฤติปฏิบติัตามค า
สอนนัน้ สภาพตรงข้ามอันไม่น่าพึงใจก็จะเกิดขึน้ คือเมืองไทยก็
อาจจะกลายเป็นเชน่เดียวกบัประเทศอินเดียท่ีหลายท่านไม่ชอบใจ
อยู่ในบดันี ้เพราะฉะนัน้ ก็เป็นข้อคิดท่ีว่า พวกเราทัง้หลายจะต้อง
ชว่ยกนัศกึษาพระธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าให้เข้าใจถ่องแท้ 
แล้วด าเนินตามพทุธจริยาวตัรให้ถกูต้องตามจริง 
 นีก้็เป็นข้อคิดบางประการท่ีอาตมภาพน ามากล่าวในท่ีนี ้
และท่ีพดูถึงประเทศอินเดียในทางไม่ดีบ้างนัน้ ก็มิใช่จะกล่าวหาว่า
ประเทศอินเดียเลวทราม เป็นแต่เม่ือความรู้สึกท่ีไม่ดีเกิดมีขึน้แล้ว 
ก็ฉวยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเจริญธรรม แต่สรุปว่า
จะต้องค านึงถึงพุทธปัจฉิมวาจาท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นครัง้
สดุท้ายวา่ ให้บ าเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท ก็จะมีความเจริญก้าวหน้างอกงามในพระธรรม
ค าสอนของพระองค์ย่ิงๆ ขึน้ไป แล้วก็จะได้ประสบอานิสงส์คือ 
ความสขุ ความเจริญทัง้สว่นตนและสว่นรวมโดยทัว่กัน 

ในวนันีอ้าตมภาพก็เห็นว่าได้กล่าวธรรมกถามาพอสมควร
แก่เวลา พรุ่งนีเ้ช้าเรายังมีเวลาท่ีจะได้ไปนมัสการสถานท่ีในเขตนี ้
สว่นท่ีเรียกวา่ ‘มกฏุพนัธนเจดีย์’ ซึ่งเป็นท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธ
สรีระอนัอยู่ในท่ีใกล้ ก็คงจะมีเวลาพดูคยุในเร่ืองธรรมะกนัตอ่ไปอีก 



๕ 

รปูกายดบัสญู ธรรมกายไม่ส้ิน 
  
 
 

ขอเจริญพรโยมคณะผู้ เดินทางนมัสการสังเวชนียสถาน 
พทุธสงัเวชนียสถานท่ีคณะนัง่อยู่ในบดันี ้ก็เป็นสถานท่ีส าคญัสืบ
เน่ืองมาจากสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่ง
คณะได้ไปนมัสการเม่ือเย็น และได้สวดมนต์ท าวตัรจนถึงตอนค ่า
วานนี ้ในเวลาท่ีเดินทางมาถึงใหม่ๆ  

ท่ีว่าสถานท่ีนีเ้ป็นสถานท่ีส าคัญ สืบเน่ืองจากสถานท่ี
ปรินิพพานนัน้ ก็เพราะวา่เป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพทุธสรีระ คือ 
เม่ือพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขันธปรินิพพานแล้ว หลงัจากนัน้บุคคลท่ี
เก่ียวข้องทัง้ฝ่ายพระ และฝ่ายคฤหสัถ์ ก็ได้เตรียมการเก่ียวกับการ
ถวายพระเพลิงพทุธสรีระ 

ฝ่ายพระนัน้  ในสถานที่ปรินิพพาน ตามประวัติก็ว ่า  
พระอนุรุทธเถระ เป็นประธาน และมีพระผู้ ใหญ่อ่ืน เช่น พระ
อานนทเถระ เป็นต้น ในฝ่ายคฤหัสถ์นัน้ก็ได้แก่ กษัตริย์มัลละ
ทัง้หลาย ผู้ เป็นเจ้าเมือง เจ้าแคว้นดินแดนแห่งนี ้ท่านเหล่านัน้ก็ได้
ปรึกษาหารือกัน ทางฝ่ายคฤหสัถ์คือเจ้าเมืองมัลละทัง้หลายก็เป็น
เจ้าการเป็นผู้ด าเนินการ โดยอาศยัพระเถระ เชน่ พระอนรุุทธเป็นท่ี
ปรึกษาวา่จะท าอย่างนัน้ได้ไหม อย่างนีไ้ด้ไหม เราจ ากันมาตามท่ี
ได้เลา่เรียนพทุธประวติั เทา่ท่ีพอจบัความได้สัน้ๆ ก็วา่ 
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พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานท่ี สาลวโนทยาน 
ดังท่ีได้กล่าวแล้ว อยู่นอกประตูเมืองด้านหนึ่ง เม่ือจะถวายพระ
เพลิงก็ได้น ามาอีกด้านหนึ่ง คือ ณ สถานท่ีนี ้แต่ก่อนท่ีจะน ามาสู่
สถานท่ีนี ้ซึ่งเรียกว่า มกุฏพนัธนเจดีย์ ก็ได้น าพทุธสรีระ หรือพระ
บรมศพนัน้ผ่านเข้าประตูเมืองก่อน ท าเป็นขบวนแห่ผ่านเข้าทาง
ประตเูมืองด้านเหนือ ผา่นกลางพระนครออกมาทางประตเูมืองอีก
ด้านหนึ่ง แล้วก็มายังสถานที่นี  ้ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกของตวัเมือง
กสิุนารา  

ตอนนัน้เป็นเวลาท่ีปรินิพพานได้ ๗ วนัแล้ว ก็ตกลงกันว่า
จะถวายพระเพลิง ทางกษัตริย์มัลละ ซึ่งเป็นเจ้าการก็ถวายพระ
เกียรติ โดยกษัตริย์มลัละท่ีเป็นประมขุ ๔ พระองค์ได้เป็นผู้จดุเพลิง
ถวายพทุธสรีระ แต่ว่าจดุไม่ติด จึงได้ถามพระอนรุุทธเถระ ผู้ เรียก
ได้วา่ประธานท่ีปรึกษา หรือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ว่าเป็นด้วยเหตใุด 
พระอนุรุทธก็ได้กล่าวว่า เทวดาทัง้หลายต้องการท่ีจะรอพระ
มหากัสสปเถระซึ่งเป็นพระเถระท่ีเป็นผู้ ใหญ่ท่ีสุด ไม่ได้อยู่ในท่ี
ประชมุนัน้ด้วย ผู้ด าเนินการเก่ียวกบัการถวายพระเพลิงก็ต้องรอ 
 ขอท าความเข้าใจเล็กน้อยว่า พระสาวกชัน้ผู้ ใหญ่ของ
พระพทุธเจ้านัน้ มีหลายท่านท่ีได้ปรินิพพานก่อนพระพทุธเจ้า เช่น 
ท่ีนาลันทาซึ่งคณะได้ผ่านมาแล้ว ท่านก็ได้เล่าถึงความหลังในครัง้
พทุธกาลวา่  

พระสารีบุตรเถระ เป็นพระอคัรสาวกข้างขวา ซึ่งนบัว่าเป็น
ผู้ ใหญ่ท่ีสดุ ก็ปรินิพพานก่อนพระพทุธเจ้า หลังจากพระสารีบุตร
เถระนิพพานไปแล้วไม่นานนกั พระโมคคลัลาน์ ซึ่งเป็นอคัรสาวก
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ฝ่ายซ้าย เป็นรองลงไปก็ปรินิพพานอีก เพราะฉะนัน้ พระผู้ ใหญ่ซึ่ง
เป็นล าดับรองลงมาก็ สิ น้ไปเสียก่อน ท่ียัง เหลืออยู่ก็ มีพระ
มหากสัสปเถระน่ีแหละ  

ทีนี ้พระมหากสัสปเถระทา่นไม่ได้เดินทางร่วมกับพระพทุธ
องค์ ทา่นเป็นพระท่ีชอบอยู่ป่า ขณะนัน้ก าลงัเดินทางมาจากเมือง
ปาวา ซึ่งเป็นเมืองคู่กันกับเมืองกุสินาราไม่ไกลกัน ตอนนัน้ พระ 
มหากัสสปเถระก็ยังไม่ทราบเร่ืองราวเก่ียวกับการปรินิพพาน เม่ือ
เดินทางมาในระหวา่งทาง ทา่นกบัคณะได้เข้าพกัในร่มไม้ ขณะนัน้
ก็ได้เห็นอาชีวกคนหนึ่ง อาชีวกก็เป็นนกับวชนอกพระพทุธศาสนา
พวกหนึง่ อาชีวกคนนัน้ถือดอกไม้อย่างหนึง่มา เป็นดอกไม้ท่ีแปลก
จากปรกติ เขาเรียกว่าดอกมณฑารพ ตามต านานว่าเป็นดอกไม้
สวรรค์ ซึ่งได้ร่วงหล่นลงมาในเวลาท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จดับขันธ -
ปรินิพพาน พระมหากัสสปเถระเห็นอาชีวกถือดอกไม้นีม้า ตาม
ต านานวา่ถือตา่งร่ม เพราะเป็นดอกไม้ใหญ่มาก ก็ได้ถามวา่  

“ทา่นได้ดอกไม้นีม้าจากท่ีไหน”  
อาชีวกก็ได้เลา่ให้พระมหากสัสปะฟังวา่  
“ข้าพเจ้าได้มาจากสถานท่ี ท่ีพระสมณโคดมเสด็จดับ

ขนัธปรินิพพาน ทา่นไม่รู้หรือ พระสมณโคดมได้ปรินิพพานถึงบดันี ้
๗ วนัแล้ว” 
 จากการท่ีอาชีวกได้กล่าวค าตอบชีแ้จงแก่พระมหาเถระ
ครัง้นี ้พระสงฆ์ผู้ เป็นบริวารติดตามพระมหากัสสปะก็ได้ทราบข่าว
ทัว่กนั เม่ือได้ทราบข่าวแล้ว ในหมู่ของพระสงฆ์ทัง้หมด ก็มีทัง้พระ
ท่ีเป็นอริยเจ้า และพระท่ีเป็นปถุุชน ท่านท่ีเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๕๓ 

ปลงธรรมสงัเวช สว่นพระท่ีเป็นปถุชุนก็มีความเศร้าโศกเสียใจเป็น
อนัมาก พากนัร้องไห้ฟมูฟายตา่งๆ  

แตใ่นหมู่พระเหลา่นัน้ ปรากฏว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบวช
เม่ือตอนแก่ช่ือ สภุทัทะ เราเรียก สภุทัทวฑุฒบรรพชิต สภุทัทะเป็น
ช่ือ วฑุฒบรรพชิต แปลว่า บวชเม่ือแก่ ท่านผู้ นีเ้ป็นคนละองค์กับ
สุภัททปริพาชกท่ีว่าได้มาทูลถามปัญหากะพระพุทธเจ้า และได้
บวชในวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน คนละอง ค์กัน 
ต้องแยกให้ถูกต้อง สภุทัทะท่ีบวชเม่ือภายแก่อยู่ในคณะของพระ
มหากัสสปเถระนีก้็ได้กล่าวค าแซงขึน้มาในขณะเม่ือพระภิกษุ
ทัง้หลายก าลงัเศร้าโศกเสียใจวา่  

“ทา่นทัง้หลายอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลย พระสมณโคดม
เสด็จปรินิพพานนีก้็เป็นการดีแล้ว เมื่อท่านยังด ารงพระชนม์อยู่
นัน้ ทา่นตรัสจู้ จีจ้กุจิก เด๋ียวก็ห้ามไม่ให้ท าส่ิงโน้น เด๋ียวก็ว่าควรจะ
ท าส่ิงนี ้ส่ิงโน้นไม่ควรท า ห้ามไม่ให้ท า ส่ิงนีค้วรท า ก็บอกให้ท า ต่อ
แตนี่ไ้ป ในเม่ือพระองค์เสด็จดบัขันธปรินิพพานจากไปแล้ว เราจะ
ท าอะไรก็ได้ตามสะดวกใจ”  

อนันีเ้ป็นค าของบุคคลซึ่งแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจในการ
ปรินิพพานขององค์พระศาสดา ก็กลบัดีใจ 
 ฝ่ายพระมหากสัสปเถระนัน้ ทา่นเป็นพระเถระผู้ ใหญ่ ท่าน
ก็ได้มองเห็นทัง้พระทัง้หลายท่ีมีความเศร้าโศกเสียใจและได้สดับ
ทัง้ถ้อยค าท่ีเป็นการจ้วงจาบพระพุทธเจ้า ในส่วนท่ีเป็นการเศร้า
โศกเสียใจนัน้ ท่านได้แสดงธรรมให้พระภิกษุทัง้หลายเข้าใจถึงคติ
ธรรมดาของสังขารตามหลักไตรลักษณ์ท่ีมีความไม่เท่ียงแท้
แนน่อนเป็นต้น แล้วก็กลา่วโอวาทตา่งๆ  
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ส่วนท่ีเป็นค าจ้วงจาบของพระสุภัททะนัน้ ท่านก็ได้แต่
ก าหนดใจเอาไว้ว่า น่ี พระพทุธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปใหม่ๆ ยังมี
บุคคลกล่าวถ้อยค าท่ีเป็นการจ้วงจาบได้ถึงเพียงนี ้ถ้ากาลเวลา
ล่วงไปนาน ก็อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีไม่งาม การไม่เช่ือฟัง
ถ้อยค า การไม่ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ิมขึน้ได้
มากมาย เป็นเร่ืองท่ีจะต้องน ามาพิจารณาด าเนินการอะไร
บางอย่างท่ีจะให้เกิดความมัน่คงแก่พระศาสนา  

โดยเฉพาะท่านเป็นพระผู้ ใหญ่รับผิดชอบหมู่คณะ ท่านจึง
ถือเร่ืองนีเ้ป็นส าคญัมาก แต่ว่ายังไม่กล่าวอะไร ก็เก็บไว้ก่อน ได้แต่
กลา่วโอวาทสัง่สอนพระ และน าคณะเดินทางมายังสถานท่ีท่ีเมือง
กุสินารา แล้วก็เดินทางมาถึงท่ีจดัท าการถวายพระเพลิงพระพทุธ
สรีระ คือท่ี ‘มกฏุพนัธนเจดีย์’ ท่ีเราทัง้หลายนัง่อยู่ในบดันี ้ 

เม่ือพระมหากัสสปเถระมาถึงแล้ว ก็ด าเนินการเก่ียวกับ
การถวายพระเพลิงพทุธสรีระตอ่ไป 
 พระมหากัสสปเถระได้เข้ามานมัสการอภิวาทกราบไหว้พระ
บรมศพ ตามความในเร่ืองนัน้ว่า พระบาทของพระพทุธเจ้าได้ออกมา
จากเคร่ืองห่อพระบรมศพมารับอภิวาท คือการกราบไหว้ของพระ
มหากัสสปะ เม่ือพระมหากัสสปเถระได้อภิวาทกราบไหว้แสดง
ความเคารพต่อพระพทุธสรีระเสร็จแล้ว ไฟก็ลกุติดมาเอง เรียกว่า
ไฟทิพย์ คือ ไฟเทวดานัน่เอง การถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระก็ได้
ด าเนินไปจนกระทัง่เสร็จสิน้ 

เม่ือถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จแล้ว ก็มีการเก็บ
พระอัฐิธาตุ หรือเรียกว่า พระบรมสารีริกธาตุ จากนัน้ ข่าวก็
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แพร่หลายออกไปถึงเมืองต่างๆ ท่ีพระพทุธเจ้าได้เคยเสด็จไป  ซึ่ง
เป็นถ่ินท่ีชาวเมืองและพระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ผู้น าของ
ประเทศมีความเคารพนบัถือในพระองค์  

เม่ือแต่ละถ่ินได้ทราบข่าวคราวแล้ว ก็มีความร าลึกถึง
พระพุทธเจ้า และอยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นอนุสรณ์
เคร่ืองร าลกึถึงพระองค์เป็นเคร่ืองสกัการะบชูาตอ่ไป  

เพราะความท่ีต้องการพระบรมสารีริกธาตุนัน้ ก็เกรงว่า
เมืองกุสินารานีจ้ะยึดครอบครองไว้ผู้ เดียว จะต้องหาทางแบ่งกัน 
จึงส่งทูตส่งกองทัพมาขอแบ่งส่วนพระสารีริกธาตุ ปรากฏว่ามี
มาถึง ๗ นคร ความตอนนีข้อเลา่แต่เพียงย่นย่อวา่ 

เม่ือทูต และกองทัพของนครต่างๆ มีแคว้นมคธเป็นต้นท่ี
เป็นมหาอ านาจมาถึง ก็อยู่ข้างนอก แล้วก็ขอเจรจาท่ีจะแบ่งส่วน
พระสารีริกธาต ุ

ทางฝ่ายมัลลกษัตริย์ก็เกิดความหวงแหนขึน้มาว่า การท่ี
พระพุทธเจ้าเสด็จมาดบัขันธปรินิพพานท่ีเมืองของเรานี ้แสดงว่า
พระองค์เห็นความส าคัญของเมืองเรา ต้องการเหมือนอย่างจะ
มอบพระพทุธสรีระให้ เราก็ควรจะแสดงความเคารพ แสดงความ
เอาใจใส่ในพทุธสรีระพระบรมสารีริกธาตนีุเ้ก็บไว้บูชาให้เป็นหลกั
เป็นฐาน ณ สถานท่ีนี ้ก็เลยคิดวา่จะไม่ยอมแบง่ให้ใคร  

ทีนี ้ประเทศอ่ืนๆ ท่ีส่งตัวแทนมา ก็ชักจะไม่พอใจ ไปๆ 
มาๆ ก็จะเกิดการรบพุง่แย่งชิงกนัขึน้ 

ในท่ีสดุก็ปรากฏวา่มีพราหมณ์ผู้หนึง่ช่ือวา่ ‘โทณพราหมณ์’ 
ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือของผู้น าประเทศต่างๆ เห็นว่า ถ้าปล่อยไว้จะ
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เกิดการรบราฆ่าฟันอะไรกันซึ่งเป็นการไม่ดี ก็เลยขอเข้ามาเจรจา
ท าความตกลงในหมู่ทตู และกองทพัเหล่านัน้ โทณพราหมณ์ก็เลย
ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตใุห้เป็นส่วนๆ เท่าๆ 
กนั ประเทศตา่งๆ ท่ีสง่ทตู สง่กองทพั สง่ตวัแทนมา ก็ได้รับเอาส่วน
แบ่งนัน้ไปก่อพระสถูปไว้ในดินแดนของตนเอง เ พ่ือเป็นท่ี
สกัการะบชูาตอ่ไป ความโดยย่อก็เป็นท านองนี ้

มีจดุท่ีนา่สนใจอย่างหนึง่วา่ เมืองกุสินาราของแคว้นมัลละ
นีเ้ป็นเมืองเล็กๆ ถ้าเทียบกับประเทศมหาอ านาจอ่ืนๆ ในสมัยนัน้
อย่างท่ีได้กล่าวถึงในครัง้ก่อนๆ เช่น แคว้นมคธ  แคว้นโกศล แคว้น
วงัสะ เป็นต้น พวกนัน้เป็นแคว้นท่ีใหญ่มีอ านาจมาก  

โดยเฉพาะแคว้นมคธ และโกศลนัน้ มีความเป็นมา
เก่ียวข้องกับพุทธศาสนามาก แคว้นมคธก็เป็นท่ีท่ีพระพุทธเจ้า
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ส่วนแคว้นโกศล ซึ่งมีเมืองสาวัตถี
เป็นเมืองหลวง ก็เป็นท่ีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับมากท่ีสุด ท่ี
พระเชตวนั กบับพุพาราม พระธรรมเทศนาของพระพทุธเจ้าเกิดใน
เมืองสาวตัถีนัน้มากท่ีสดุ  

เพราะฉะนัน้ เมืองทัง้ ๒ นัน้ จึงมีความส าคัญในพุทธ
ศาสนามาก แต่เ ม่ือปริ นิพพาน พระพุทธเจ้ากลับเสด็จมา
ปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา ซึ่งสมัยนัน้เป็นเมืองหลวงของแคว้น
มลัละ อนัเป็นแคว้นท่ีมีอ านาจน้อยลงมากแล้ว เป็นแคว้นเลก็ๆ  

ครัง้หนึ่งก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
พระอานนท์ได้ทลูถามเป็นท านองท้วงพระองค์ว่า เหตใุดพระองค์
จึงได้เสด็จมาดับขันธปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา ซึ่งอยู่ในแคว้น
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เล็กๆ  ท าไมไม่เสด็จไปปรินิพพานท่ีเมืองใหญ่ๆ อย่างเมืองราชคฤห์ 
เมืองสาวัตถี เมืองเวสาลีอะไรต่างๆ เหล่านี ้ซึ่ง เป็นเมืองของ
ประเทศมหาอ านาจ เป็นประเทศย่ิงใหญ่ แล้วก็มีผู้น า มีกษัตริย์
ผู้ปกครองซึง่เคารพนบัถือพระองค์  

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเป็นท านองว่า อย่าไปนึกว่าเมือง
กุสินาราเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย ความจริงเมืองกุสินาราเคยเป็น
เมืองใหญ่ในอดีต ในอดีตเมืองกสิุนารานีเ้คยเป็นท่ีประทบัของพระ
มหาจกัรพรรด์ิช่ือว่าพระเจ้ามหาสทุสัสนะ แล้วพระพทุธเจ้าก็ตรัส
เร่ืองต านานเมืองกสุาวดี   

คือในครัง้โบราณ เมืองกุสินาราเคยเป็นเมืองหลวงท่ี
ประทบัของพระเจ้ามหาสทุสัสนะ  มีช่ือวา่เมืองกสุาวดี  เป็นเมืองท่ี
ย่ิงใหญ่มาก แล้วต่อมาก็ได้มีการเปล่ียนแปลงตามกาลสมัย ข้อนี ้
ถ้ามองในแง่หนึ่งก็ให้เห็นว่า พระพทุธเจ้าทรงสอนไม่ให้เกิดความ
ยึดติดในเร่ืองความย่ิงใหญ่ อะไรเหล่านี ้ให้มองเห็นว่า ส่ิงเหล่านี ้
ย่อมเปล่ียนแปลงไปได้ตามหลักอนิจจงั มหานครท่ีเคยใหญ่โตก็
กลายเป็นเมืองเลก็ได้ เมืองท่ีเคยเล็กในสมัยก่อน ก็กลบักลายเป็น
เมืองใหญ่โตเจริญขึน้มาได้ อนันีก้็เป็นไปตามหลกัอนิจจงั 

ท่านอธิบายต่อไปอีกว่า การท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพานใน
เมืองเลก็จะเป็นเคร่ืองชว่ยให้พระบรมสารีริกธาตแุพร่หลายออกไป
ในท่ีหลายแหง่ เพราะวา่ในท่ีสดุแล้ว เมืองกสิุนาราจะต้องยอมแบ่ง
แจกพระสารีริกธาตุให้กับแคว้นอ่ืนๆ แต่ถ้าหากเป็นแคว้นใหญ่
อย่างแคว้นมคธ ซึง่มีอ านาจมาก เขาคงเก็บไว้พวกเดียวได้แน่นอน 
ไม่ยอมแบง่ให้แก่ใคร น่ีก็เป็นรายละเอียดส่วนปลีกย่อย รวมความ
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เป็นอนัวา่พระพทุธเจ้าได้เสด็จดบัขันธปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารานี ้
และได้มีการถวายพระเพลิงพทุธสรีระ ณ สถานท่ีนี ้

มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง ให้โยมได้นึกไว้เป็นข้อคิด ก็คือ
พระพทุธเจ้าปรินิพพานในสาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละ ภายใต้
ร่มไม้ ขอให้นึกหวนย้อนไปดูประวัติในตอนต้นพุทธกาล คือ
พระพทุธเจ้าประสติู ก็ประสติูท่ีภายใต้ร่มไม้สาละ เช่นเดียวกัน ก็
เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าประสูติภายใต้ร่มไม้สาละ จะเป็นต้นรัง
หรือไม่ก็แล้วแต่ เป็นเร่ืองของนักปราชญ์ยังไม่ยุติเด็ดขาดว่าไม้
อะไรแน่ แต่คงยุติแล้วว่า ไม้สาละนัน้ไม่ใช่ไม้รัง เมืองไทยเราแปล
กนัวา่ไม้รัง ตอนหลงัวา่ไม่ใช ่ก็เลยต้องเรียกวา่ไม้สาละนัน่แหละ  

ที นี  ้พระพุทธ เ จ้าก็ประสูติภายใ ต้ ร่มไ ม้ส าละ  เ ม่ือ
ปรินิพพานก็ปรินิพพานภายใต้ร่มไม้สาละ นีก้็เป็นข้อสงัเกตอย่าง
หนึง่ จะถือวา่เป็นอศัจรรย์ก็ได้ จะถือวา่เป็นเร่ืองของพระพทุธเจ้าท่ี
ทรงมีพระชนม์ชีพเก่ียวข้องอยู่กบัธรรมชาติก็ได้ 
 เม่ือตรัสรู้ก็ตรัสรู้ภายใต้ร่มไม้เหมือนกัน แต่เป็นร่มไม้อีก
อย่างหนึ่ง คือไม้อสัสตัถะ เพราะเหตุท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้ใต้ร่มไม้
นัน้ ร่มไม้นัน้ก็เลยได้ช่ือพิเศษว่า ต้นโพธ์ิ เพราะค าว่า โพธ์ิ นัน้
แปลว่า ‘ตรัสรู้’ หรือความตรัสรู้ ต้นโพธ์ิก็คือต้นไม้ท่ีพระพทุธเจ้า
ตรัสรู้ ความจริงช่ือเดิมก็เรียกวา่ไม้อสัสตัถะ หรืออสัสตัถพฤกษ์ ได้
ช่ือพิเศษจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นต้นโพธ์ิ พระพุทธเจ้า
ประสติู ตรัสรู้ และปรินิพพาน ก็ภายใต้ร่มไม้ทัง้สิน้ อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ก็เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัของพระองค์  
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จะเห็นว่า พุทธศาสนิกชนทัง้หลาย เรามีความเคารพ
เล่ือมใสในพระองค์ และให้ความส าคัญแก่เหตุการณ์ในพุทธ
ประวติัเหล่านีเ้ป็นอย่างย่ิง แต่ไม่ควรนึกถึงเพียงแต่ความส าคัญ
เท่านัน้ ควรให้เป็นเคร่ืองเตือนใจเราด้วย ให้ระลึกอยู่ เสมอถึง
ธรรมชาติของชีวิต และชีวิตท่ีเป็นธรรมชาติ ตลอดจนว่า ชีวิตนีไ้ม่
ควรให้หา่งเหินเกินไปจากธรรมชาติ และชีวิตท่ีดีงามนัน้ธรรมชาติ
จะชว่ยเกือ้กลูให้มีความสขุได้อย่างไร 
 พระสถปูท่ีเห็นอยู่ตรงหน้า ก็เป็นประจกัษ์หลกัฐานถึงการ
ท่ีชาวพทุธในสมัยโบราณได้พยายามท่ีจะท าการต่างๆ เพ่ือแสดง
ถึงความเคารพบูชาพระพุทธเจ้าผู้ เป็นพระบรมศาสดาของตน 
อย่างท่ีทา่นพระครูทวีได้เลา่ให้โยมฟังแล้วว่า ในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช พระองค์ได้สร้างสถปูขึน้ไว้ แล้วตอ่มาพระมหากษัตริย์ยุค
หลงัคือ พระเจ้ากนิษกะมหาราชก็ได้มาสร้างสถูปใหญ่ครอบขึน้ไป
อีกชัน้หนึง่ อย่างท่ีเหน็ในปัจจบุนั ซึง่เวลานีก้็เหลือแตซ่ากปรักหกัพงั  

ถ้าเรามองจากซากเหลา่นี ้ก็เห็นว่าตวัพระสถูปเดิมจะต้อง
ใหญ่โตมากเหลือเกิน น่ีก็แสดงถึงว่า พระมหากษัตริย์พระองค์นัน้
จะต้องเห็นความส าคญัของสถานท่ีนีเ้ป็นอย่างมาก แล้วก็มีความ
เล่ือมใสศรัทธาในพระพทุธเจ้าเป็นอย่างย่ิง  

พระเจ้าอโศกมหาราชนัน้ เป็นกษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ ในหมู่ชาว
พุทธประเทศไทยรู้จักกันทั่วไป พระมหากษัตริย์ในยุคหลังก็ได้
พยายามด าเนินตามพระปฏิปทาของพระมหากษัตริย์องค์นี ้ใน
บรรดาพระมหากษัตริย์เหล่านัน้ พระเจ้ากนิษกะองค์ท่ีว่ามาสร้าง
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สถปูใหญ่ครอบนี ้กลา่ววา่เป็นพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งท่ีพยายาม
ด าเนินตามพระจริยาวตัรของพระเจ้าอโศกมหาราช 
 พระเจ้ากนิษกะมหาราชเป็นกษัตริย์ท่ีอยู่ในอินเดียภาคท่ี
ค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ครองราชย์อยู่ใน พ .ศ.สัก ๖๐๐ 
เป็นกษัตริย์ท่ีได้อุปถัมภ์พุทธศาสนาฝ่ายมหายานมากกว่า ทาง
มหายานจึงรู้จักพระเจ้ากนิษกะมาก แต่เพราะเหตุท่ีพระองค์ไป
อปุถมัภ์ทางฝ่ายมหายาน ในประวติัพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท หรือ
ฝ่ายใต้ก็เลยไม่ค่อยรู้จักพระองค์ อย่างในประเทศไทยพดูถึงพระ
นามพระเจ้ากนิษกะ จะไม่คอ่ยมีคนรู้ นอกจากผู้ ท่ีร ่าเรียนศึกษาทาง
ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเร่ืองเก่ียวกบัประเทศอินเดีย  

พระเจ้ากนิษกะได้อปุถัมภ์พระพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก 
คล้ายๆ กบัพระเจ้าอโศก และก็ได้เป็นผู้อปุถัมภ์การสังคายนาครัง้
หนึง่ด้วย เรียกวา่เป็นการสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ ของฝ่ายมหายาน แต่
ทางฝ่ายเถรวาทไม่นับ และการอปุถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระ
เจ้ากนิษกะมหาราช ก็เป็นเหตใุห้พระพทุธศาสนาเผยแพร่ไปทาง
ภาคเหนือมาก หมายถึงทางฝ่ายประเทศจีนเป็นต้น ซึ่งเป็นฝ่าย
มหายาน  

น่ีก็เป็นเร่ืองราวท่ีอยู่ในประวติัศาสตร์พทุธศาสนา และมี
เร่ืองมาเก่ียวข้องกบัพทุธสงัเวชนียสถานนี ้อาตมภาพจึงน ามาเล่า
คร่าวๆ เพ่ือให้เห็นภาพเลาๆ ของการท่ีว่า พุทธศาสนิกชนสมัย
โบราณนัน้ได้สักการะบูชาสถานท่ีส าคัญทางพุทธศาสนากัน
เพียงไร  
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เราทัง้หลายท่ีเกิดมาภายหลัง ก็เลยได้อาศัยหลักฐานท่ี
เกิดจากการกระท า หรือกุศลกรรมของชาวพุทธปางก่อนเหล่านี ้
พากันมีโอกาสมาถึงสถานท่ีนี ้และมีโอกาสได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้
เสด็จไปท่ีไหนบ้าง มีเหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกับพระชนม์ชีพเกิดขึน้ 
ณ ท่ีใด ท่ีนัน้ๆ อยู่ ท่ีจุดหรือต าแหน่งไหนในปัจจุบัน น่ีก็ เป็น
เร่ืองราวในด้านประวติัศาสตร์ 
 ทีนี ้ข้อท่ีเป็นแง่คิดทางธรรมะ ก็คือความเป็นสังเวชนีย
สถาน ดังท่ีอาตมภาพได้กล่าวแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
สถานท่ีเหลา่นีเ้ป็นท่ีตัง้ของความสงัเวช  

“สังเวช” ก็คือ การท่ีท าให้เกิดความสลดใจ ได้คิด หรือ
ส านึกได้ ค าว่า ‘สลดใจ’ นีเ้ป็นค าหนึ่งท่ีน่าสังเกต อาตมภาพ
มองเหน็วา่ค าวา่ สงัเวช น่ีเราได้เข้าใจความหมายคลาดเคล่ือนกัน
ไปไม่น้อย คือ เด๋ียวนีเ้ราแปลค าว่า สงัเวช เป็นสลดใจ บางทีก็รู้สึก
เป็นท านองหดหู่ไปเสียแล้ว ค าว่า สังเวช ค าเดียวกันนีแ้หละท่ี
แผลงเป็นภาษาไทยมาเป็นค าว่า สมเพช ความจริงค าเดียวกัน 
สังเวช สมเพช มาจากค าบาลีค าเดียวกัน และถ้าเป็นค านามใน
ภาษาบาลี ทา่นใช้วา่ สงัเวค 
 ค าวา่ สงัเวช นัน้ มีความหมายอย่างไรแน่ น่าจะพิจารณา 
เพราะว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับธรรมะด้วย จะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง 
อย่างในคมัภีร์วิสทุธิมคัค์ (วสิทุธิ.๓/๒๙๙) ก็มีการอธิบายความหมาย 
ทา่นไขความวา่ สงัเวช หมายความว่า ท าให้เกิดก าลงัใจ หรือเร่งเร้า
กระตุ้นให้เกิดแรงในใจขึน้ (= สมตฺุเตชน)  
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ตามท่ีท่านอธิบายอย่างนัน้ ค าว่า สงัเวช ก็มีความหมาย
หนึ่งว่า เป็นการเข้ามากระตุ้นเตือนจิต ให้เราได้เกิดความคิดหรือ
จิตส านกึ ความคิดอะไร  

ถ้าเป็นสถานท่ีแห่งนี ้ก็ได้ความคิดว่า อ้อ...น่ี พระพทุธเจ้า
ของเรา พระองค์ได้เสด็จมาดับขันธปรินิพพาน เขาได้ถวายพระ
เพลิงพระสรีระของพระองค์ พระองค์แม้แต่เป็นพระพทุธเจ้า เป็น
ศาสดาท่ีย่ิงใหญ่ แต่พระสรีรกายก็เป็นไปตามหลักธรรมดาของ
สงัขาร มีการเกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดับไป สญูสิน้ไป เราทัง้หลายนีก้็เป็น
มนษุย์ปถุุชน เป็นคนธรรมดาสามัญ และก็เป็นศิษย์ของพระองค์ 
ถ้าวา่ถึงชีวิตร่างกาย เราก็แนน่อนวา่จะต้องเป็นไปตามคติเชน่นัน้  

แตพ่ระองค์ได้สัง่สอนเราไว้ หลกัธรรมค าสอนของพระองค์ 
ให้ประพฤติดีงาม เราจะปฏิบัติตามค าสอนของพระองค์นัน้ ชีวิต
ของเราก็ด ารงอยู่ชั่วคราวเป็นไปตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
จะประมาทอยู่ไม่ได้ จะต้องเร่งขวนขวาย ท าอย่างไรจงึจะประพฤติ
ปฏิบติัค าสอนของพระองค์ให้ได้เพียบพร้อมบริบูรณ์ เราจะมัวหลง
ระเริง หรือปลอ่ยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆ ไม่ได้ จะต้องเร่งขวนขวาย
ท าความดีนัน้ด้วยความไม่ประมาท 

การท่ีเหตุการณ์ในพุทธประวติั หรือสถานท่ีเก่ียวข้องกับ
พระองค์มากระตุ้นเตือนพวกเราให้ได้เกิดความคิดอย่างนี ้แล้วเร่ง
ขวนขวายประกอบกรรมดีงาม เร่งปฏิบติัธรรมนีแ้หละ อนันีเ้รียกว่า
สงัเวช เรียกวา่กระตุ้นให้เกิดความคิด ท าให้ได้คิดได้ส านึก เรียกว่า 
สงัเวช  
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ถ้าหากเพียงแต่เราเกิดความรู้สึกสลดหดหู่ใจ เช่นไปเห็น
บุคคลท่ีได้รับทกุขเวทนา หรือคนท่ีเสียชีวิต แล้วบอกว่าเกิดความ
สังเวช โดยหมายถึงว่าเพียงแต่เกิดความสลดใจ ใจหดหู่ไปเสีย
อย่างนัน้ ไม่ถกูต้องตามธรรมะ ไม่เรียกว่าสงัเวชตามความหมายท่ี
พระพทุธเจ้าสอนไว้ แตก่ลายเป็นนิวรณ์ ข้อท่ีเรียกวา่ ถีนะ ท าให้ใจ
เศร้าหมอง เป็นอกศุลไปเสีย  

สงัเวชจะต้องเกิดความรู้สึกท่ีกระตุ้นให้เราได้เกิดความคิด 
เกิดความส านึก แล้วคิดท่ีจะเร่งขวนขวายท ากรรมดีต่อไป อย่างนี ้
เรียกว่าสังเวชท่ีถูกต้องแท้จริง และก็จะสอดคล้องกับค าอธิบาย
ของพระอรรถกถาจารย์ท่ีวา่ ท าให้เกิดแรงใจในการท าความดีด้วย 
 บัดนี ้อาตมภาพเห็นว่า สังเวช ได้มีความหมายเคล่ือน
คลาดเลือนลางไปจากความหมายเดิมมากแล้ว เราจึงจะต้องท า
ความเข้าใจกนัให้ถกูต้อง  

ก็เป็นอันว่า สถานท่ีนีก้็เป็นสถานท่ีแห่งหนึ่งท่ีเราจะต้อง
เกิดความสงัเวชดงัท่ีกล่าวมาแล้ว และเม่ือสงัเวชถูกต้องอย่างนีก้็
จะไปสอดคล้องกบัหลกัธรรมท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้เป็นปัจฉิมวาจา
ท่ีว่า ให้ไม่ประมาท หรือให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้ อ่ืนให้
ส าเร็จด้วยความไม่ประมาท  

หมายความว่า พุทธศาสนิกชนเม่ือระลึกถึงค าสอนของ
พระพทุธเจ้า ระลกึถึงเหตกุารณ์เก่ียวกบัพระองค์แล้ว ก็จะต้องเกิด
ความส านกึท่ีจะเร่งขวนขวายท าความดี เร่งขวนขวายปฏิบติัธรรม 
ไม่ปล่อยปละละเลยทอดทิง้ ไม่ท ากาลเวลาให้ล่วงไปเสียเปล่า 
พยายามท าเวลาท่ีผา่นไปให้มีประโยชน์มากท่ีสดุ เพ่ือให้เกิดความ
เจริญงอกงามในทางธรรม 
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 สถานท่ีถวายพระเพลิงพุทธสรีระนี ้ก็เป็นเคร่ืองหมายให้
เหน็ชดัวา่ พระรูปกายของพระพทุธเจ้านัน้ได้สิน้สดุลงแล้ว รูปกาย
ของพระองค์ท่ีประกอบด้วยพทุธลกัษณะต่างๆ ในท่ีสดุได้ถูกเพลิง
แผดเผาสญูสิน้ไป เหลือแต่เพียงพระสารีริกธาต ุคือ พระอฐิั หรือ
กระดกูเทา่นัน้  

ท่ีถวายพระเพลิง ก็เป็นเคร่ืองหมายของการจบสิน้ของพระ
รปูกาย ของพระพทุธเจ้า 
 อาตมภาพได้เคยกล่าวแล้วว่า พระพทุธเจ้านัน้ทรงมีพระ
กาย ๒ อย่าง ตามคติของพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท ก็คือมี รูปกาย 
กบั ธรรมกาย  

รูปกายของพระพุทธเจ้าเส่ือมสิน้ไปตามกาลเวลา ตาม
ธรรมดาของสงัขารท่ีเป็นของปรุงแตง่ แต่ว่าธรรมกายของพระองค์
ไม่เส่ือมสิน้ไปด้วย ธรรมกายนัน้มีอยู่ และเราทัง้หลายสามารถเฝ้า 
สามารถเห็นได้เสมอ คือ เม่ือพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไป
แล้ว เราก็ไม่สามารถจะเฝ้าพระองค์ในด้านรูปกายต่อไป แต่เรา
สามารถท่ีจะเฝ้าพระองค์ในด้านธรรมกาย ตลอดจนกระทั่งว่า
สามารถท าธรรมกายให้เกิดขึน้ปรากฏประจกัษ์แก่จิตใจของเรา  

มีพทุธพจน์ครัง้หนึง่ตรัสแก่พระภิกษุรูปหนึ่งท่ีมีความรักใน
พระองค์มาก เฝ้าติดตามพระองค์เพ่ือจะดพูระรูปพระโฉม ชมพทุธ
ลีลา ได้แก่ พระภิกษุท่ีช่ือวา่ วกักลิ  

พระวกักลินีห้ลงัจากบวชมาแล้ว พระพทุธเจ้าเสด็จไปไหน
ก็จะตามไปเสมอ ต้องการท่ีจะเฝ้าดคูวามสง่างามของพระพทุธเจ้า 
จนกระทัง่ถึงตอนหนึง่พระพทุธเจ้าก็ได้ตรัสวา่  
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“วกักลิ เธอจะดไูปท าไมร่างกายท่ีเป่ือยเน่าได้นี ้ผู้ ใดเห็น
ธรรม ผู้นัน้เหน็เรา”  

พระพทุธเจ้าตรัสดงันี ้ซึ่งครัง้แรกก็ท าให้พระวกักลิเสียใจ
มาก จะไปกระโดดภเูขาตาย พระพทุธเจ้าก็ต้องเสด็จไปโปรด แล้ว
ในท่ีสดุพระวกักลิก็ได้ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ 
 พทุธพจน์ตอนนี ้พระอรรถกถาจารย์ท่านได้อธิบายให้เห็น
ความตา่งกนัระหวา่งรูปกายกบัธรรมกาย คือท่ีพระพทุธเจ้าตรัสว่า
จะตามดไูปท าไมร่างกายท่ีเป่ือยเนา่ได้นี ้ค าว่ากายตอนนีห้มายถึง
ส่วนรูปกาย รูปกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นสังขารของปรุงแต่ง 
เป็นไปตามหลกัอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มีความเกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไป 
เส่ือมสลายสิน้ไป  

ส่วนอีกตอนท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ัน้
เห็นเรา ผูใ้ดเห็นเรา ผู้นัน้เห็นธรรม” ค าว่า เห็นเรา อันนีคื้อ
พระพทุธเจ้าตรัสถึงธรรมกาย  

ธรรมกายนัน้ อย่างท่ีอาตมภาพเคยเล่าให้ฟังแล้วว่า เม่ือ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี  จะปรินิพพาน ก็ได้ไปทูลลา
พระพทุธเจ้า พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ทลูตอนหนึง่วา่  

“ดิฉันเป็นมารดาของพระองค์ พระองค์ก็เป็นบิดาของ
หม่อมฉนั กล่าวคือ พระรูปกายของพระองค์นัน้ หม่อมฉนัได้เลี้ยง
ดูให้เติบโตมา ส่วนธรรมกายของหม่อมฉันพระองค์ก็ได้ท าให้
เจริญเติบโตข้ึนมา”  

ก็หมายความว่า ต่างฝ่ายต่างได้เลีย้งดู หรือท าให้อีกฝ่าย
หนึง่เจริญเติบโต รูปกายของพระพทุธเจ้านัน้ พระนางมหาปชาบดี



ตามทางพุทธกจิ ๖๖ 

โคตมีเป็นผู้ เลีย้งให้เติบโต แตว่า่ธรรมกายของพระนางมหาปชาบดี
โคตมีนัน้ พระพทุธเจ้าเป็นผู้ท าให้เจริญเติบโตขึน้มา 
 ธรรมกาย นัน้ ได้แก่ โลกุตตรธรรมซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วย 
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มีสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น ตลอดจน
กระทั่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ และความรู้ในอริยสัจ ๔ 
ประการ เป็นธรรมกาย 

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เม่ือปฏิบติัได้ถูกต้องก็ย่อม
น าไปสูค่วามเข้าใจอริยสจั และการตรัสรู้  

บคุคลท่ีเป็นชาวพทุธย่อมค านงึถึงรูปกายของพระพทุธเจ้า 
กวีหลายท่านพากันพรรณนาพทุธลกัษณ์ เช่น เร่ืองมหาปริุสลกัษณะ 
๓๒ และเร่ืองฉัพพรรณรังสี เป็นต้น ปรากฏอยู่ในวรรณคดีต่างๆ 
หลายเร่ือง แต่เม่ือเกิดมาภายหลัง เราก็ย่อมไม่สามารถเฝ้า
พระพุทธเจ้าในด้านรูปกายได้ แม้กระนัน้ก็ตาม เราก็สามารถเฝ้า
ธรรมกายของพระองค์ ท าให้ธรรมกายปรากฏประจกัษ์แก่ตวัเรา 
แก่ใจของทกุๆ คนได้  

รูปกายเป็นส่ิงท่ีมองเห็นด้วยสายตาธรรมดา หรือตาเนือ้ 
เราอาจจะต้องเดินทางไปไกลๆ โดยพาหนะตามถนนหนทางท่ีเป็น
วตัถุ เป็นรูปธรรม เพ่ือดูรูปกาย แม้ท่ีเราเดินทางมานีก้็เพ่ือดส่ิูงท่ี
เก่ียวข้องกับพระรูปกายของพระพุทธองค์ มาดูสถานท่ีท่ีพระรูป
กายของพระองค์เคยเสด็จมาเก่ียวข้อง มาประทบั หรือมาถูกพระ
เพลิงเผาผลาญในคราวถวายพระเพลิงพทุธสรีระ 

แตว่า่ธรรมกายนัน้ เราจะเดินทางไปด้วยยานพาหนะท่ีเป็น
รูปธรรมไม่ได้ แม้กระนัน้ ท่านก็ได้แสดงหนทางหรือมรรคาอนัเป็น
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นามธรรมท่ีจะน าให้เดินทางเข้าสู่การเห็นธรรมกายได้ อย่างท่ี
พระพทุธเจ้าตรัสวา่ “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา”  

การเห็นในท่ีนี ้หมายถึงการเห็นด้วยดวงตาปัญญา และ
ทางเดินท่ีจะไปเฝ้าพระธรรมกายนัน้ ก็คือทางเดินท่ีเรียกว่า มรรค
มีองค์ ๘ ประการอนัประเสริฐ ได้แก่ การปฏิบติั กล่าวคือการเจริญ
ธรรมะให้เกิดขึน้ในตวัเรา ในใจของเรา พระพทุธเจ้าได้ตรัสทางอนั
นัน้ไว้แล้ว เป็นข้อปฏิบติัท่ีจะให้ถึงการเหน็ซึง่ธรรมกาย 
 แม้แต่การท่ีได้มายังสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าเคยเก่ียวข้อง 
เคยปรากฏรูปกายของพระองค์นัน้ เม่ือได้ท าใจให้ถูกต้อง มีโยนิโส
มนสิการแล้ว ก็ย่อมเป็นเคร่ืองเกือ้หนนุแก่การท่ีจะปฏิบติัเพ่ือการ
เหน็ธรรมกายได้ 

เพราะว่า เม่ือได้เดินทางมายังสถานท่ีนีแ้ล้ว บงัเกิดความ
สังเวชตามหลักท่ีถูกต้องท่ีว่า การกระตุ้ นจิตส านึกให้ได้เกิด
ความคิด มีความไม่ประมาท ก็ดี หรือเป็นเคร่ืองเจริญศรัทธาในค า
สอนของพระองค์แล้ว มีฉนัทะ มีวิริยะ ในการท่ีจะบ าเพ็ญปฏิบติั ก็
ดี เกิดมีปีติมีความเอิบอ่ิมปลาบปลืม้ใจว่าได้มาเฝ้า ณ สถานท่ี
พระองค์เคยประทบั แล้วมีจิตใจผ่องใสเบิกบาน เกิดความสขุสงบ
ในใจจนถึงเกิดเป็นสมาธิ ก็ดี อนันัน้ล้วนเป็นเคร่ืองเกือ้หนนุให้เรา
สามารถเดินทางไปเฝ้าไปเห็นธรรมกายประจกัษ์แจ้งในใจของตน
ได้ทัง้นัน้ 
 เพราะฉะนัน้ เม่ือเราได้มายงัสถานท่ีนีด้้วยกุศลเจตนาแล้ว 
และเราก็เป็นผู้ปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจ้า เม่ือปรารถนา
จะบ าเพญ็ข้อปฏิบติัให้ถกูต้องตามโอวาทของพระองค์ ก็ควรจะได้
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พยายามด าเนินตามวิถีทางท่ีจะได้ประจกัษ์แจ้งในธรรมกายด้วย 
อย่างน้อยเม่ือเกิดศรัทธาขึน้ หรือมีปีติหรือใจสงบผ่องใส ก็
เป็นอนัวา่ได้เร่ิมท าธรรมกายให้งอกงามขึน้ในตนแล้ว  

อย่างท่ีอาตมภาพได้กลา่วแล้วว่า ศรัทธานัน้ก็เป็นธรรมข้อ
หนึง่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เป็นธรรมะข้อแรกในอินทรีย์ 
๕ ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ถ้าเราได้
ศรัทธาท่ีถูกต้องแล้ว ก็เป็นอันว่าได้อินทรีย์ ๕ ข้อท่ี ๑ ก็เป็นองค์
ธรรมข้อหนึง่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เป็นจดุเร่ิมต้นในการ
ก่อเกิดธรรมกาย  

ทีนี ้ถ้าหากว่าเราเจริญธรรมะข้ออ่ืนๆ เช่นว่า มีศรัทธา 
แล้วเกิดฉนัทะก็ดี หรือเกิดสงัเวชขึน้มาแล้ว เกิดฉันทะในธรรมะ มี
ความใสใ่จพอใจในธรรมะของพระพทุธเจ้าก็ดี เม่ือเกิดฉันทะความ
พอใจแล้ว ก็เกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติธรรมให้
ย่ิงๆ ขึน้ไป ฉนัทะ วิริยะนีก้็เป็นองค์ธรรมในอิทธิบาท ๔ ประการ ก็
เป็นหมวดธรรม ๑ หมวดในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนัน้ หรือ
มาถึงแล้วเกิดมีปีติ หรือใจสงบผ่องใส ก็เป็นจุดเร่ิมในการเจริญ
ธรรมกายได้เชน่เดียวกนั  

เพราะฉะนัน้ ในการมา ณ สถานท่ีนีใ้นวันนี ้ถ้าในใจของ
โยมได้ประสบกับองค์ธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดดงัท่ีได้กล่าวมานี ้ก็
พดูได้ว่าโยมได้เข้ามาถึงในเขตท่ีเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ทัง้ทางรูป
กาย และทางธรรมกาย คือ ทางรูปกายก็ได้เข้ามาถึงท่ีพระวรกาย
ของพระองค์เคยประทบั ทางนามกายก็ได้ประสบองค์ธรรมท่ีเป็น
สว่นแหง่พระธรรมกาย คุ้มคา่ในการท่ีได้เดินทางมา 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๖๙ 

 อาตมภาพขอทวนอีกทีว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
นัน้ แบง่เป็นธรรม ๗ หมวด หรือจดัเป็น ๗ หมวด ได้แก่  
 สติปัฏฐาน ๔ มีอะไรบ้าง มี กายานปัุสสนาสติปัฏฐาน, 
เวทนานปัุสสนาสติปัฏฐาน, จิตตานปัุสสนาสติปัฏฐาน, ธรรมาน-ุ
ปัสสนาสติปัฏฐาน 
 สัมมัปปธาน ๔ คือ ๑. สงัวรปธาน ความเพียรในการ
หลีกเล่ียง ระมัดระวงับาปอกุศลท่ียังไม่เกิด มิให้เกิด  ๒. ปหาน
ปธาน ความเพียรพยายามในการละอกุศลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว ท า
ให้หมดสิน้ไป  ๓. ภาวนาปธาน ความเพียรพยายามในการเจริญ
หรือท าให้เกิดมี หมายความว่าเพียรปฏิบัติธรรม หรือกุศลธรรมท่ี
ยังไม่เกิดมี ให้เกิดมีขึน้  ๔. อนรุักขนาปธาน ความเพียรพยายาม
ในการรักษากุศลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว ให้ตัง้มั่น และเจริญย่ิงขึน้ไป
จนไพบลูย์ 

ต่อไปก็มี อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉนัทะ ความพอใจ ความรัก 
ความปรารถนาในธรรม วิริยะ ความเพียรพยายาม ความแกล้ว
กล้าในการท่ีจะปฏิบัติธรรมนัน้  ไม่ย่นระย่อ ไม่ทอดธุระ จิตตะ 
ความใส่ใจ ความฝักใฝ่เอาใจใส่ในการปฏิบติัในปฏิปทาท่ีถูกต้อง  
และวิมงัสา ความพิจารณาไตร่ตรองตรวจสอบเพ่ือจะได้ใช้ปัญญา 
ด ารงรักษาข้อปฏิบัติให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้องตลอดสาย และ
ก้าวหน้าย่ิงขึน้ไป 

ล าดับต่อไปจากนีโ้ดยรวบรัดก็มีอินทรีย์ ๕, พละ ๕   
อินทรีย์ ๕ ก็คือ องค์ธรรมท่ีเป็นเจ้าการในการท่ีจะก าจัดหรือข่ม
ธรรมะท่ีเป็นอกศุลฝ่ายตรงข้าม และพละก็เป็นธรรมท่ีจะเป็นก าลงั
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คุ้ มกันต้านทานไม่ให้อกุศลธรรมเข้ามาครอบง าตัวเราได้ ก็มี
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา นีเ้ป็นอินทรีย์ ๕ และพละ ๕ 
 ต่อไปก็ โพชฌงค์ ๗ ได้แก่ สติ, ธรรมวิจยะ, วิริยะ, ปีติ, 
ปัสสทัธิ, สมาธิ, อเุบกขา  

และองค์ธรรมหมวดสุดท้าย ได้แก่  มรรคมีองค์ ๘ 
ประการ มีสมัมาทิฏฐิ ปัญญาอนัเห็นชอบ สมัมาสงักปัปะ ความ
ด าริชอบ สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การกระท าชอบ 
หรือถูกต้อง สมัมาอาชีวะ การเลีย้งชีพชอบ สมัมาวายามะ การ
เพียรพยายามชอบ สมัมาสติ ระลึกชอบ สมัมาสมาธิ ตัง้จิตมั่น
ชอบ 
 นีแ้หละคือองค์ธรรมท่ีเรียกว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
ประการ ท่านแสดงว่าเป็นเคร่ืองเข้าถึงธรรมกาย เม่ือเราได้เจริญ
องค์ธรรมข้อไหนก็ตามเป็นจดุตัง้ต้น ก็จะเป็นเคร่ืองช่วยในการท่ี
จะท าธรรมกายให้เจริญงอกงามขึน้ในตวัเรา  

จนกระทัง่เม่ือใดธรรมกายได้งอกงามโดยสมบูรณ์แล้ว ก็
คือ การตรัสรู้ธรรม หรือเข้าถึงธรรมะ ถือเป็นความหมายโดยการ
เปรียบเทียบว่า ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในทางธรรมกาย หรือได้
ประจกัษ์แจ้งในธรรมกายของพระพทุธองค์นัน่เอง 
 บดันี ้คณะก็ได้เดินทางมายังสถานท่ีส าคัญสมปรารถนา
แล้ว ก็หวังว่าโยมทุกท่านคงจะได้เจริญศรัทธา ได้เจริญปีติ
ปราโมทย์ และความสุขสงบใจ ได้เจริญฉันทะ วิริยะ เป็นต้น อัน
เป็นสว่นเบือ้งแรก สว่นบพุภาคในการท่ีจะก้าวหน้าไปในธรรมกาย  
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ขอให้การท่ีได้เข้ามาเก่ียวข้องกับสถานท่ีอันเป็นท่ีเคย
ปรากฏแห่งพระรูปกายของพระพุทธเจ้านัน้ จงเป็นเคร่ืองอดุหนุน 
สง่เสริม เกือ้กลูให้ญาติโยมทกุทา่นได้เจริญก้าวหน้าไปในแนวทาง
มรรคาท่ีจะยังธรรมกายให้เจริญงอกงามขึน้ไปจนไพบูลย์ในจิต
ของตนๆ และขอให้ความเจริญงอกงามในธรรมกายนีเ้ป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สขุของทกุท่าน น ามาซึ่งผลอนัพึงปรารถนา มีจตรุพิธพรชยั 
เป็นต้น ตลอดกาลนาน เทอญ 
 



๖ 
หวัใจพระพทุธศาสนา 

  
 
 

การเดินทางวันนีท่ี้มาบรรจบวันมาฆบูชา อาตมภาพเห็น
ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะพอดีอย่างหนึ่ง  คือ การเดินทางมา
นมัสการสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนาของคณะท่ีด าเนินถึง
ตอนนี ้กล่าวได้ว่า เราได้จาริกมาจบช่วงแรกซึ่งเป็นตอนท่ีเราได้
นมัสการสถานท่ีท่ีเรียกว่าพุทธสังเวชนียสถาน อันเก่ียวข้องกับ
พระพุทธเจ้าในสมัยท่ีพระองค์ยังด ารงพระชนม์อยู่  คือ สมัย
พทุธกาล  

จะเป็นสถานท่ีประสูติก็ดี ตรัสรู้ก็ดี แสดงปฐมเทศนาก็ดี 
และสถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ดี ล้วนอยู่ในดินแดนชมพู
ทวีป ส่วนท่ีเราได้เดินทางผ่านมาแล้วทัง้หมด แม้ว่าเราจะไปไม่
ครบทุกแห่ง คือ ตัดสถานท่ีประสูติ ได้แก่ ลุมพินีวันออกไป แต่
ลมุพินีวนันัน้ก็อยู่ในเขตใกล้เคียง ถือว่าอยู่ในทางผ่านเหมือนกัน 
คือเลยจากเมืองสาวตัถีขึน้ไปทางเหนือไม่มากเท่าไร 
 ไม่เฉพาะแต่สังเวชนียสถานทัง้ ๔ เท่านัน้ แม้สถานท่ีอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องในสมยัพทุธกาล เชน่ เมืองนาลนัทา เมืองสาวตัถี เป็นต้น 
ถ้าเราดูแผนท่ีประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป ก็จะเห็นว่าอยู่ใน
ดินแดนอินเดียภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้สิน้  
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เวลานี ้เราก าลงัเดินทางผ่านพ้นออกมาจากเขตนัน้ แม้ว่า
ตอ่จากนีไ้ปเราจะยังมีการนมัสการสถานท่ีทางพระพทุธศาสนาอีก 
เช่น ท่ีถ า้อชันตา เอลโลร่า  เลยออกไป นั่นก็เป็นเ ร่ืองของ
พระพทุธศาสนาในยคุหลงัพทุธกาล  

เพราะฉะนัน้ อาตมภาพจึงกล่าวว่า วันนีเ้ป็นจดุแบ่งแยก
การเดินทางเป็น ๒ ส่วน คือ ท่ีผ่านมาแล้วเป็นส่วนของสถานท่ี
ส าคญัเก่ียวข้องกับพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าเอง ซึ่งเป็นเร่ือง
สมยัพทุธกาล สว่นตอ่แตนี่ไ้ปเป็นเร่ืองสมยัหลงัพทุธกาล 

 ส าหรับสถานท่ีท่ีเราผ่านมานัน้ เม่ือถึงวนัมาฆบูชา ซึ่งเป็น
วันส าคัญพอดี เราก็ลองมาทบทวนเร่ืองราวกันอีกครัง้หนึ่ง ใน
บรรดาสถานท่ีท่ีเรียกว่าสังเวชนียสถานทัง้ ๔ นัน้ พระพุทธเจ้า
เสด็จอุบัติโดยรูปกายทีส่วนลุมพินีวัน แล้ว พระองค์ก็ได้ด ารง
พระชนมายอุยู่ ๘๐ พรรษา ในท่ีสดุก็ได้ไปเสด็จดบัขันธปรินิพพาน
ท่ีเมืองกสิุนารา เป็นการสิน้สดุของพระรูปกายของพระพทุธเจ้า คือ
รูปกายของพระองค์ได้ดบัสลายไป ณ ท่ีนัน้  

ทีนี ้หวนกลับไปในท่ามกลาง ย้อนไปยังสถานท่ีตรัสรู้ท่ี
พทุธคยา อนันัน้ก็เป็นสถานท่ีท่ีพระองค์เสด็จอุบตัโิดยธรรมกาย 
ธรรมกายของพระพทุธเจ้าอบุติัขึน้ภายใตต้น้โพธิท์ีพุ่ทธคยา  

หลงัจากนัน้พระองค์ได้แสดงธัมมจกักัปปวตัตนสตูร หรือ
ปฐมเทศนา ก็ท าให้ธรรมกายนัน้ปรากฏขึน้ในบคุคลอ่ืน บุคคลแรก
ท่ีได้เข้าถึงธรรมกายเม่ือพระพุทธเจ้าตรัสเทศนา คือ พระโกณ-
ฑญัญะ ท่ีเราเรียกวา่เป็นปฐมสาวก  
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ต่อแต่นีไ้ปพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอาศัยพระรูปกายของ
พระองค์นัน้แสดงธรรมวินัยสั่งสอนประชาชน ท าให้ประชาชน
เข้าถึงธรรมกายจ านวนมากมาย แผข่ยายกว้างออกไปตามล าดบั  

แม้ว่าพระรูปกายของพระองค์จะได้ดับสลายไปตาม
กาลเวลา และตามคติธรรมดาของสงัขารท่ีเมืองกุสินารา แต่ตอน
นัน้พระธรรมวินยัได้ประดิษฐานมั่นคงแล้ว ประชาชนจ านวนมาก
จงึมีโอกาสเข้าถึงธรรมกายกนัเร่ือยมา จนถึงปัจจบุนันีเ้ราทัง้หลาย
ก็ยังสามารถเข้าเฝ้าพระองค์ สามารถเห็นพระองค์ได้ในทาง
ธรรมกายนัน้ สมดงัพทุธด ารังท่ีวา่  

“ดกูร วกักล ิผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา”  
หมายความว่า การท่ีเราได้เข้าถึง ธรรมกาย นัน้เอง คือได้

เห็นองค์พระพุทธ เจ้า เพราะฉะนัน้  ความส าคัญขององ ค์
พระพทุธเจ้าหรือการท่ีจะได้เห็นพระพุทธเจ้านัน้ก็อยู่ท่ีการเข้าถึง
ธรรมกาย คือธรรมะค าสอนของพระองค์ หรือการท่ีได้หยั่งรู้สัจ
ธรรมนัน่เอง แม้ถึงเราจะได้เหน็รูปกายขององค์พระพทุธเจ้า แต่ถ้า
เราไม่เข้าใจธรรมะ ก็ไม่ ช่ือว่าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 
พระพทุธเจ้าได้ตรัสกบัพระวกักลิด้วยวา่  

“แม้ผู้ใดจะเกาะชายสงัฆาฎิของเรา เดินตามเราไปทกุหน
ทกุแห่ง แต่ถ้าไม่เห็นธรรม ก็หาชือ่ว่าเห็นเราไม่”  

คือถึงแม้ว่าจะเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยรูปกายอยู่ตลอดทุก
เวลา แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะท่ีทรงสั่งสอน ก็ไม่เรียกว่าเห็นองค์
พระพทุธเจ้าท่ีแท้จริง  
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เพราะฉะนัน้  โอกาสท่ีจะเ ข้าถึ งธรรมกายหรือเ ฝ้า
พระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าได้อาศัยรูปกายของ
พระองค์นัน้แหละเป็นเคร่ืองเผยแผ่ธรรมกายให้แพร่หลายออกไป 
พระองค์ได้ท ารูปกายของพระองค์ให้เป็นของมีคา่มีประโยชน์  

ดงันัน้ แม้พระองค์จะเสด็จดบัขันธปรินิพพานไปแล้ว เราก็
เหน็ความส าคญัของพระรูปกายของพระองค์ อนัเป็นท่ีรองรับ เป็น
ท่ีอาศัย เป็นบ่อเกิดแห่งพระธรรมกาย จึงได้พากันเดินทางมายัง
ประเทศอินเดียนี ้ยอมเสียสละเวลาเสียทนุทรัพย์จ านวนมากเพ่ือ
จะมาดูสถานท่ี เพ่ือจะมาเฝ้านมัสการสถานท่ีท่ีพระรูปกายของ
พระพทุธเจ้าได้เคยเก่ียวข้องอาศยั 

บดันี ้เราก็ได้ผ่านสถานท่ีเหล่านัน้มาแล้ว ในบรรดาสถานท่ี
เหล่านัน้นอกจากสังเวชนียสถานแล้ว ก็ มีสถานท่ีบางแห่ง ท่ี
พระพทุธเจ้าเคยไปประทบัอยู่ ซึง่ควรจะกลา่วถึงเป็นพิเศษ  

อาตมภาพได้กล่าวถึงเมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้น
มคธว่า เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีพุทธคยาแล้ว พระองค์ได้เสด็จ
เดินทางไปพบพระเบญจวคัคีย์ ลกูศิษย์เก่าของพระองค์ แล้วแสดง
ธรรมโปรด ได้เบญจวัคคีย์เป็นสาวกชุดแรกหรือกลุ่มแรกท่ีเมือง
พาราณสี ณ ป่าอิสิปตนมิคทายวนั  

หลงัจากนัน้ พระองค์ก็เสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ในเมืองราชคฤห์ท่ีเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระองค์ได้ตรัส
เทศนาส าคัญๆ ระยะแรกของพุทธกาลท่ี น่ี  เ ร่ืองราวท่ีเ ป็น
เหตกุารณ์ใหญ่ๆ ของพทุธศาสนาก็เกิดขึน้ท่ีเมืองราชคฤห์นี ้แม้แต่
เหตุการณ์ท่ีเรียกว่า จาตุรงคสนันิบาต คือการประชุมมีองค์ ๔ 
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ประการ ท่ีเราประกอบพิธีบูชาเรียกว่า มาฆบูชา อนัมาตกถึงใน
วนันี ้ก็เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเมืองราชคฤห์ ตามต านานกล่าว
วา่เกิดขึน้หลงัจากพระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ ๙ เดือน  

เม่ือพระเจ้าพิมพิสาร พระราชาแห่งแคว้นมคธได้ถวายวดั
เวฬวุนัเป็นวดัแหง่แรกในพระพทุธศาสนาแล้ว พระพทุธเจ้าได้ทรง
เผยแผธ่รรมอยู่ ณ ท่ีเวฬวุนั และบริเวณใกล้เคียง เช่น ท่ีภเูขาคิชฌกูฏ
ท่ีเราได้ไปนมัสการถึงพระคันธกุฎี และท่ีเขาลูกเดียวกันนัน้ ก็ได้
แสดงธรรมโปรดฑีฆนขะ ซึง่พระสารีบตุรก็ได้อยู่ในสถานท่ีนัน้ด้วย  

ท่านกล่าวว่า พระสารีบุตรถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่  
ณ พระปฤษฎางค์คือข้างหลัง พลอยได้ฟังพระธรรมเทศนาท่ี
พระพุทธเจ้าแสดงแก่ฑีฆนขะ และด้วยพระธรรมเทศนานัน้ พระ  
สารีบตุรก็ได้บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์ในวนันัน้เอง  

ก็พอดีถึงวันเพ็ญเดือน ๓ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจาก
ภเูขาคิชฌกูฏมายังพระเวฬวุนั ก็ประจวบเหตกุารณ์ว่าพระสาวก
ในรุ่นแรกๆ ทัง้หมด เฉพาะท่ีเกิดขึน้บริเวณใกล้ๆ นครราชคฤห์นัน้ 
คือพระสงฆ์สาวกท่ีเคยเป็นชฎิลมาก่อน เป็นลูกศิษย์ของอรุุเวล-
กัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ อดีตชฎิล ๓ พ่ีน้อง รวมเป็น
ภิกษุบริวารถึง ๑,๐๐๐ รูป กับอีกชดุหนึ่งท่ีเป็นหมู่บริวารของพระ
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะรวมทัง้หมด ๒๕๐ รูป พระภิกษุ
เหล่านีไ้ด้มาประชุมพร้อมท่ีบริเวณพระเวฬุวันมหาวิหารนัน้โดย
มิได้นัดหมายกัน และวนัเพ็ญเดือน ๓ นัน้ก็เป็นวนัท่ีถือว่าส าคัญ
กนัมาแตโ่บราณตามหลกัศาสนาพราหมณ์ด้วย  
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พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นโอกาสอันสมควร ก็
เลยได้ทรงแสดงธรรมท่ีเราถือกันว่าเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา 
เรียกวา่ โอวาทปาฏิโมกข์ 
 โอวาทปาฏิโมกข์ ก็แปลว่าโอวาท หรือค ากล่าวสอนท่ี
เป็นหลักเป็นประธาน อย่างท่ีเรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธ -
ศาสนา เป็นหลักส าคัญให้ยึดถือปฏิบติักัน แต่ท่ีชุมนุมนัน้ เป็นท่ี
ประชมุของพระอรหนัตสาวก เป็นผู้ ท่ีมิต้องประพฤติปฏิบติัเพ่ือให้
เข้าถึงธรรมส าหรับตนเอง คือเป็นผู้ ท่ีบรรลุประโยชน์ตนเองโดย
สมบรูณ์แล้ว เพราะฉะนัน้ ทา่นไม่มีภาระท่ีจะต้องท าเพ่ือตนเองอีก
ต่อไป ภาระท่ีจะท าจึงมีแต่การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน คือการ
เผยแพร่ธรรมะ 

เพราะฉะนัน้ การท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิ-
โมกข์ หลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์
ทัง้หลายนัน้ ก็มุ่งเพ่ือให้ท่านยึดเป็นหลักในการน าไปเผยแผ่สั่ง
สอนผู้ อ่ืนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนกว้างขวางออกไป เป็นการ
ซกัซ้อมความเข้าใจกนัในหมู่ผู้ท างาน  

จึงถือกันว่า โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักธรรมท่ีเป็นหัวใจ
พระพทุธศาสนา ส าหรับน าไปใช้ในการเผยแผ่ให้ประชาชนเข้าใจ 
และประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้ามองในแง่นักเผยแผ่ก็ถือว่า
โอวาทปาฏิโมกข์นีเ้ป็นหลกัในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาด้วย 
 ท่ีนี  ้หลักธรรมท่ีเป็นโอวาทปาฏิโมกข์นัน้เป็นอย่างไร 
ประเด๋ียวอาตมภาพจะได้กลา่วต่อไป  
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ตอนนีอ้ยากจะพดูถึงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับเร่ืองปาฏิโมกข์
อีกสกัหนอ่ย ค าวา่ “ปาฏิโมกข์” นัน้ แม้ญาติโยมเองก็อาจจะได้ยิน
ได้ฟังอยู่บ่อยครัง้ เม่ือถึงวันเพ็ญ หรือวันแรม ๑๕ ค ่า คือวันเดือน
เต็มและวันเดือนดับ คือในแต่ละคร่ึงเดือนนัน้ เราจะได้ยินว่า
พระสงฆ์ลงอโุบสถสวดปาฏิโมกข์  

แต่ในวันนี ้หรือในวันมาฆบูชา เรามีค าว่า โอวาทปาฏิ -
โมกข์ โยมอาจจะสงสัยว่า ปาฏิโมกข์ก็มีอยู่แล้วในพระวินัยท่ี
พระสงฆ์ไปสวด แล้วมีโอวาทปาฏิโมกข์ในวนัมาฆบูชาอีก ต่างกัน
อย่างไร ก็ขอชีแ้จงให้เข้าใจโดยย่นย่อ นกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนา
ท่ีเรียกวา่พระอรรถกถาจารย์ ทา่นกลา่ววา่ ปาฏิโมกข์มี ๒ อย่าง 
 ค าวา่ ปาฏิโมกข์ นี ้ต้องเข้าใจความหมายเสียก่อน เราเคย
ได้ยินค าว่า มขุ หรือ ประมขุ ค าว่าปาฏิโมกข์ก็มีรากศัพท์คล้ายๆ 
กับค าว่าประมุข หรือมุขนั่นเอง มุขหรือประมุขก็แปลว่าเป็น
หัวหน้า หรือเป็นใหญ่เป็นประธาน ปาฏิโมกข์ก็มีความหมาย
ท านองนัน้ หมายถึงค าสอนท่ีเป็นหลกัเป็นประธาน  

ปาฏิโมกข์ ส่ิงท่ีเป็นหลกัเป็นประธานนัน้มี ๒ อย่างๆ หนึ่ง
เรียก โอวาทปาฏโิมกข ์อย่างท่ีเรารู้จกัในวนัมาฆบูชา และอย่างท่ี 
๒ ทา่นเรียก อาณาปาฏโิมกข ์

โอวาทปาฏิโมกข์ ก็แปลว่า ปาฏิโมกข์ท่ีเป็นโอวาท ปาฏิ-
โมกข์ท่ีเป็นโอวาทก็คือว่า  ส่ิงท่ีเป็นหลักเป็นประธานในด้านค า
กลา่วสอน หรือค าสอนท่ีเป็นหลกัเป็นประธาน  

ส่วนอีกอย่างหนึ่งท่ีเราเรียกว่า อาณาปาฏิโมกข์ ก็แปลว่า 
ส่ิงท่ีเป็นหลกัเป็นประธานด้านอ านาจ อาณา แปลว่า อ านาจ ส่ิงท่ี
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เป็นหลกัเป็นประธานในอ านาจ ก็คือวินยั ได้แก่ ระเบียบวินยัท่ีเป็น
หลกัเป็นประธานส าหรับพระสงฆ์ได้ยึดถือปฏิบติั 

ปาฏิโมกข์ทัง้ ๒ อย่างนี ้มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันอยู่ 
ท่านกล่าวว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงแต่โอวาทปาฏิโมกข์ ในท่ี
ประชมุสงฆ์ตลอดเวลา ๒๐ พรรษาต้น หมายความว่า โอวาทปาฏิ-
โมกข์นีพ้ระพทุธเจ้ามิได้ทรงแสดงเฉพาะในวันมาฆบูชานีเ้ท่านัน้ 
วนัมาฆบชูาถือวา่เป็นวนัเร่ิมต้น หรือเป็นครัง้ส าคญัท่ีพระพทุธเจ้า
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ต่อแต่นัน้มาก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี ้
ในการประชมุสงฆ์อีกเร่ือยมา ทรงปฏิบติัเชน่นีต้ลอด ๒๐ พรรษา  

ครัน้เม่ือครบ ๒๐ พรรษาแล้ว ตอนนัน้คณะสงฆ์ขยายใหญ่
กว้างขวางมากขึน้ มีพระภิกษุบวชใหม่จ านวนมาก ในจ านวนพระ
ท่ีบวชกันมากมายนี ้มีผู้มาจากชาติตระกูลต่างๆ  กัน มีความ
ประพฤติย่ิงหย่อนกว่ากัน ก็ได้มีพระภิกษุบางพวกท่ีประพฤติ
ปฏิบัติไม่ดีไม่งาม มีการท าความผิดเกิดขึน้ ก็มีการบัญญัติพระ
วินัยเรียกว่า ‘สิกขาบท ’ มีข้อห้าม มีบทลงโทษต่างๆ ขึน้มา 
พระพทุธเจ้าก็ตรัสให้รวมเอาบทบญัญัติเหล่านีม้าให้พระสงฆ์สวด 
เอามาแสดงในวนัเพ็ญ วันดับ ทุกกึ่งเดือน และพระองค์ก็ได้งด
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ตัง้แตน่ัน้มา 

 สิกขาบท หรือระเบียบวินัยข้อปฏิบัติทัง้หลายท่ีน าเอามา
แสดงในระยะหลงั ตัง้แต่พรรษาท่ี ๒๐ ไปแล้วนี ้ท่านเรียก อาณา-
ปาฏโิมกข ์เป็นปาฏิโมกข์ฝ่ายพระวินยั ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกับอ านาจ 
เป็นเ ร่ืองของการใช้การบังคับ หมายความว่า ถ้าฝ่าฝืนจะมี
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ความผิด จะถูกลงโทษ เช่น ถ้าภิกษุด่ืมสุรา ก็ เป็นอาบัติ มี
ความผิด เป็นต้น น่ีรวมอยู่ในอาณาปาฏิโมกข์ 
 เป็นอันว่า ปาฏิโมกข์ มี ๒ อย่าง อย่างท่ี ๑ คือ โอวาท
ปาฏ-ิโมกข ์เป็นแตห่ลกัค าสอนท่ีจะกลา่วตอ่ไป ซึง่เป็นเร่ืองของวนั
มาฆบูชานี ้ท่ีใช้สวดเป็นหลักอยู่ ๒๐ ปี ต่อจากนัน้ก็มีอย่างท่ี ๒ 
อาณาปาฏโิมกข ์คือ บญัญัติทางพระวินยัท่ีพระสงฆ์ใช้สวดกันทกุ
กึ่งเดือน ในวนัเดือนเต็ม หรือวนัเพ็ญ และวนัเดือนดบั คือแรม ๑๔, ๑๕ 
ค ่า อย่างท่ีปรากฏอยู่ทกุวนันี ้เรียกพระลงอโุบสถสวดปาฏิโมกข์ 
 ขอย้อนกลบัไปเร่ืองโอวาทปาฏิโมกข์ หรือค าสอนท่ีเป็น
หลักเป็นประธาน ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในวันมาฆบูชา 
ขอให้ความรู้เก่ียวกบัการประชมุนัน้สกัหนอ่ยหนึง่ คือเร่ือง ‘จาตรุงค-
สนันิบาต’ 
 จาตุรงคสนันิบาต นัน้ก็เก่ียวเน่ืองกับโอวาทปาฏิโมกข์ 
หมายความว่า มีจาตรุงคสนันิบาตแล้ว จึงมีโอวาทปาฏิโมกข์   
จาตรุงคสนันิบาต ก็คือการประชมุท่ีประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ 
เม่ือมีการประชมุท่ีพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการแล้ว พระพทุธเจ้าจึง
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  

พูดอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับบอกว่า  จาตุรงคสันนิบาต
เป็นเหตใุห้มีโอวาทปาฏิโมกข์ หรือจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็ว่า พระ 
พทุธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในท่ีประชมุจาตรุงคสนันิบาต 
 การประชมุจาตรุงคสนันิบาต หรือการประชมุท่ีประกอบด้วย
องค์ ๔ ประการนัน้เป็นอย่างไร สนันิบาต แปลว่าการประชมุ หรือ
ท่ีประชมุ จาตรุงค ก็มาจากค าว่า จต ุ หรือ จาตรุ กับ องค หรือ 
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องัค  องค ก็แปลว่าองค์ หรือส่วนประกอบ จาตรุ ก็มาจาก จต ุ
แปลวา่ ส่ี จาตรุงค กแ็ปลวา่ มีองค์ ๔ จาตรุงคสนันิบาต จึงแปลว่า
การประชมุหรือท่ีประชมุอนัมีองค์ ๔ ประการ  

สว่นประกอบ ๔ ประการนัน้ มีดงันี ้
 ข้อหน่ึง พระภิกษุทัง้หลายท่ีมาประชุมนัน้ รวมทัง้หมด 
๑,๒๕๐ องค์ ล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ เป็นผู้บวชด้วยการอปุสมบทท่ี
เรียกวา่ เอหิภิกขอุปุสมัปทา  

การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ก็ คือการบวชโดย
พระพทุธเจ้าเอง ท่ีเรียก เอหิภิกขุ ก็เรียกตามค าท่ีพระพทุธเจ้าใช้
ในการบวชพระภิกษุเหล่านัน้ มาจากค าว่า เอหิ กับ ภิกขุ เป็นค า
เร่ิมต้นท่ีตรัสในการบวชนัน้ แปลวา่ “ดกูรภิกษุ จงมา” ความเต็มว่า 
จงมาเป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ ถ้าหากผู้นัน้ยังไม่เป็นพระ
อรหันต์ก็จะมีต่อไปอีกว่า เพ่ือกระท าท่ีสุดแห่งทุกข์เถิด อะไร
ท านองนี ้หมายความว่า พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองด้วยค าว่า 
เอหิภิกข ุทา่นจงมาเป็นภิกษุเถิด เป็นต้น  

พระภิกษุทัง้ ๑,๒๕๐ รูป เป็นผู้ ท่ีบวชโดยพระพุทธเจ้า
ประทานอปุสมบทให้เอง คือเป็นลกูศิษย์พระพทุธเจ้าท่ีทรงบวชให้
โดยตรง นีเ้ป็นข้อท่ีหนึง่ 
 ข้อทีส่อง พระภิกษุทัง้หลายเหล่านัน้เป็นพระอรหนัต์ทัง้สิน้ 
แล้วก็เป็นผู้ ท่ีได้อภิญญา ๖ ด้วย หมายความว่า นอกจากเป็นพระ
อรหนัต์แล้วยงัมีความสามารถพิเศษชัน้สงูสดุด้วย พระอรหนัต์นัน้
ก็มีความสามารถไม่เท่ากัน เป็นพระอรหันต์สกุขวิปัสสก ได้เพียง
ความเข้าใจอริยสจัเป็นผู้หมดกิเลส สิน้ความทุกข์แล้ว แต่ถ้าไม่มี
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ความสามารถพิเศษ เช่น ไม่มีฤทธ์ิ ไม่มีปุพเพนิวาสานสุสติญาณ 
ระลกึชาติก่อนไม่ได้ ไม่มีทิพพจกัข ุไม่มีตาทิพย์ ไม่มีทิพพโสต ไม่มี
หทิูพย์ ไม่มีเจโตปริยญาณ ก าหนดรู้ใจคนอ่ืนไม่ได้ อย่างนีเ้ป็นต้น 
พระภิกษุเหล่านัน้ท่ีมาประชมุกันทัง้ ๑,๒๕๐ องค์มีความสามารถ
พิเศษท่ีเรียกวา่ อภิญญา ๖ เหลา่นี ้
 ข้อที่สาม พระภิกษุทัง้ ๑,๒๕๐ รูปนัน้มาประชมุกันโดย
มิได้นดัหมาย 

ข้อที่สี่ วันนัน้เป็นวันมาฆปูรณมี คือ วันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค ่า
กลางเดือน ๓ ซึง่เป็นวนัส าคญัของศาสนาพราหมณ์แตเ่ดิมมาด้วย 

รวมเป็นองค์ประกอบ ๔ ประการ ท่านจึงเรียกว่าจาตรุงค-
สนันิบาต แปลว่าการประชมุพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ และในท่ี
ประชมุท่ีพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการนีแ้หละ พระพทุธเจ้าก็ได้ทรง
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หรือค าสอนท่ีเป็นหลกัเป็นประธานส าหรับ
นกัเผยแผพ่ระพทุธศาสนาจะน าไปยึดถือในการด าเนินงานสัง่สอน
ธรรมะ และจะเป็นข้อปฏิบติัขัน้พืน้ฐานส าหรับพทุธศาสนิกชนต่อไป 

ต่อไปนี ้อาตมภาพก็จะได้กล่าวถึงตัวค าสอนท่ีเรียกว่า
โอวาทปาฏิโมกข์ ว่ามีเนือ้หาสาระส าคัญอย่างไร วนันีก้็ถือว่า
โยมมาใช้วันมาฆบูชาเล่าเ รียนค าสอน หรือเหตุการณ์ส าคัญ
เก่ียวกบัพทุธศาสนา อาจจะเป็นเร่ืองหนกัสกัหน่อย แต่ก็เป็นความรู้
ท่ีเป็นประโยชน์ ในฐานะท่ีเราเป็นพทุธศาสนิกชน ก็ควรจะเข้าใจ
ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนานีใ้ห้ชัดเจนพอสมควรตามก าลัง
ของตน 
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ในโอวาทปาฏิโมกข์ พระพทุธเจ้าได้ตรัสเป็นข้อความเพียง
สัน้ๆ เราจงึเรียกกนัวา่เป็นหวัใจพระพทุธศาสนา หรือหวัใจค าสอน
ของพระพทุธเจ้า  

ค าวา่หวัใจนัน้ ปกติใช้กับส่ิงท่ีเป็นแก่นเป็นตวัสาระส าคญั
จริงๆ เพราะฉะนัน้ ก็ไม่มีเร่ืองราวมากมายอะไร คือเป็นข้อความ
สัน้ๆ ทัง้หมด ๓ คาถากึ่ง คือมี ๓ คาถากบัอีกคร่ึงคาถา อาตมภาพ
จะแยกให้ฟังเป็น ๓ ตอน จะวา่ให้ฟังเป็นภาษาบาลีก่อน 
 คาถาที ่๑ บอกวา่ 

 ขนฺต ีปรมํ ตโป ตีติกฺขา 
 นิพฺพานํ ปรม ํวทนฺต ิพุทฺธา 
 น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาต ี
 สมโณ โหต ิปรํ วิเห ยนฺโต ฯ 

 ตอ่ไป คาถาที ่๒  
 สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา 
 สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ 
 คาถาท่ี ๒ นีเ้รารู้จกักนัเป็นสว่นมาก คือจ ากนัแม่น  

ต่อไปเป็น คาถาที ่๓ ซึ่งมีคาถากับอีกคร่ึงคาถา หรือ
เรียกวา่คาถากึ่ง ความวา่ 
 อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร 
 มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ 
 อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ 

โอวาทปาฏิโมกข์มีเท่านี ้๓ คาถากึ่ง แต่มีความส าคัญ
อย่างมาก เด๋ียวจะได้กลา่วถึงเนือ้ความหรืออธิบายย่อต่อไป 
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มีความรู้ประกอบแทรกเข้ามานิดหนึ่ง ท่านกล่าวว่าโอวาท
ปาฏิโมกข์นี ้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตจะต้องแสดงในท่ี
ประชมุสงฆ์ครัง้ใหญ่ๆ ทกุพระองค์มาทีเดียว  

อย่างในมหาปทานสตูร ซึ่งเป็นพระสตูรใหญ่พระสตูรหนึ่ง
มาในมหาวรรค แห่ง ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฎก แสดงถึง
พระพทุธเจ้าในอดีต เร่ิมตัง้แต่ช่วงที่ใกล้ชิดพระพทุธเจ้าพระองค์
นี ้มีพระวิปัสสี เป็นต้น พระวิปัสสีก็มีการประชุมพระสาวกครัง้
ใหญ่ท่ีเรียกวา่มหาสนันิบาตอย่างนี ้แล้วก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
มีเนือ้ความเช่นเดียวกัน แม้พระพุทธเจ้าองค์ต่อมา คือ พระสิขี 
พระเวสสภู พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป ก็แสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ในท่ีประชมุด้วยเชน่กนั 

โอวาทปาฏิโมกข์ นอกจากจะมาในมหาปทานสูตรท่ีว่า
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงในท่ีประชุมสาวกครั ้งใหญ่ของ
พระองค์แล้ว ก็มาในพระธรรมบทด้วย  

ท่านแสดงล าดับต่างกันนิดหน่อย คือท่ีอาตมภาพเล่าให้
ฟังเม่ือกีน้ัน้ ตามมหาปทานสตูร เร่ิมด้วยคาถา ขนฺตี ปรม ํตโป ตีติกฺขา 
เป็นคาถาท่ีหนึ่ง คาถา สพฺพปาปสฺส อกรณ ํเป็นคาถาท่ีสอง แต่ในท่ี
อีกแหง่หนึง่คือพระธรรมบทกลบักนั เอาคาถา สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ
เป็นคาถาท่ีหนึง่ แล้วเอาคาถา ขนฺตี ปรม ํตโป ตีติกฺขา เป็นคาถาท่ี
สอง อนันีเ้ป็นเพียงความรู้รอบตวั โยมไม่ต้องใสใ่จเป็นส าคญั 

จะกลา่วถึงเนือ้ความในคาถาทัง้ ๓ นัน้ต่อไป เอาตามล าดบั
ท่ีอาตมภาพยกมาพดูข้างต้นว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลตาม
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คาถาบาลีนัน้เสียก่อนว่า ขันติ ความอดทน คือความอดกลัน้ เป็น
ตบะอย่างย่ิง  

นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทธา พระพุทธเจ้าทัง้หลายกล่าว
นิพพานวา่เป็นบรมธรรม หรือเป็นธรรมสงูสดุ  

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ผู้ เบียดเบียนคนอ่ืน หรือผู้ท าร้าย
ผู้ อ่ืน ไม่ช่ือวา่เป็นบรรพชิต เป็นผู้บวชแล้ว หรือเป็นนกับวช  

สมโณ โหติ ปรํ วิเห ยนฺโต ผู้ เบียดเบียนคนอ่ืนไม่ช่ือว่าเป็น
สมณะ นีเ้ป็นคาถาท่ี ๑ 

การท่ีจะเข้าใจเนือ้ความของโอวาทปาฏิโมกข์ เราควรจะ
เข้าใจสภาพแวดล้อมในสมัยพุทธกาลด้วย เราจึงจะเห็นคุณค่า
ของพระคาถาท่ีพระพทุธเจ้าตรัสออกมา 

คาถาท่ี ๑ อาตมภาพเข้าใจว่าพระพทุธเจ้าแสดงลกัษณะ
ทั่วไปของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้คนท่ีรับฟังค าสอน ตลอดจน
สาวกท่ีจะไปเผยแผ่นัน้ สามารถแยกพระพุทธศาสนาออกจาก
ศาสนาอ่ืนๆ ท่ีเผยแพร่กันอยู่  หรือเช่ือถือกันอยู่ ในสมัยนัน้ มี
ศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น  

ในการ เผยแผ่นั น้  ความ เ ข้ าใจลักษณะทั่ ว ไปข อง
พระพทุธศาสนาย่อมเป็นส่ิงส าคญั เพราะมีศาสนาอ่ืนๆ ท่ีเผยแพร่
กัน และประชาชนก็เช่ือถือเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคนท่ีมาฟัง
ค าสอนนัน่เอง เขามีความเช่ือในศาสนาของเขาอยู่เดิม พระสาวก
ท่ีจะ ไปสั่ ง สอนจะ ต้องสามารถแยกใ ห้ เห็นลักษณะของ
พระพทุธศาสนาวา่ตา่งจากศาสนาเหลา่นัน้อย่างไร  

คาถาที ่๑ แสดงลกัษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา เร่ิม
ตัง้แต่ข้อความในบาทท่ี ๑ ว่า ขันติ ความอดทน คือความอดกลัน้
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ทนทาน เป็นตบะอย่างย่ิง หรือเป็นยอดตบะ เรามองดสูภาพแวดล้อม
ของอินเดียอย่างท่ีโยมเดินทางมาในครัง้นีก้็จะมีความเข้าใจชดัเจน
มากขึน้ เพราะวา่เราได้มาอยู่ในสถานท่ีนีเ้อง ได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้
เรียนรู้ อย่างท่ีทา่นพระครูทวีได้เลา่ประสบการณ์ของทา่นให้ฟัง  

อินเดียสมัยก่อนพุทธกาลจนกระทั่งถึงสมัยพุทธกาล มี
ความนิยมในการบ าเพญ็ตบะ ถือวา่ตบะนัน้เป็นข้อปฏิบติัส าคญัท่ี
จะเผาผลาญกิเลส ท าให้คนพ้นจากความทกุข์ ท าให้เข้าถึงธรรมะ
ท่ีแท้จริงได้ เพราะฉะนัน้ นักบวชทัง้หลายก็พากันบ าเพ็ญตบะ
ทัว่ไปหมด คนทัง้หลายเร่ิมตัง้แตช่าวบ้านทัว่ๆ ไปก็มีความนิยมนบั
ถือว่า ถ้าเป็นนกับวชแล้ว ก็ต้องบ าเพ็ญตบะ นกับวชบ าเพ็ญตบะ
แล้ว ประชาชนก็มีความเล่ือมใส  

อย่างพระพทุธเจ้าเอง เม่ือเสด็จออกบรรพชาแล้ว ก็ยังได้
ทดลองบ าเพญ็ตบะอยู่ตามต านานวา่ถึง ๖ ปี เป็นเวลาตัง้ยาวนาน 
พระเบญจวคัคีย์ก็เป็นตวัแทนของคนในสมัยนัน้ ตอนพระพทุธเจ้า
บ าเพ็ญตบะก็พากันมาปฏิบติัอยู่ด้วยความเช่ือว่า พระพทุธเจ้านี ้
จะได้บรรลธุรรม แล้วจะได้สัง่สอนตน ตนจะได้มีสว่นแหง่ธรรมะบ้าง  

เสร็จแล้ว พอพระพทุธเจ้าทรงละทิง้ตบะ หรือการบ าเพ็ญ
ทุกรกิ ริยา โดยทรงเห็นว่ามิใช่ทาง ท่ีถูกต้อง ทรงด าเ นินใน
มชัฌิมาปฏิปทา พวกเบญจวคัคีย์นัน้ ก็พากันคลายความเล่ือมใส
ถึงกับละทิง้เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ไปเสีย นั่นก็เพราะ
เขามีความเช่ือถือในเร่ืองตบะเป็นอย่างย่ิง  

สภาพแวดล้อมเป็นท่ีประจักษ์อยู่อย่างนี  ้แม้ในสมัย
ปัจจุบัน อินเดียก็ยังมีความเช่ือเร่ืองตบะ การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
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การบ าเพ็ญอตัตกิลมถานโุยค การทรมานตนให้ล าบาก ยังท ากัน
อยู่มากมาย  

ในการเดินทางคราวนี ้เราไม่มีโอกาสเดินทางไปดูการ
บ าเพ็ญตบะเท่าใด แต่อาตมภาพก็ได้ยินมาว่า การบ าเพ็ญทุกร
กิริยาเหลา่นีย้งัแพร่หลายอยู่ในอินเดีย คนยงัเช่ือถือกนัมาก 

พระพุทธเจ้าเคยทรงบ าเพ็ญตบะอย่างนัน้มาแล้ว แล้วก็
ทรงละเลิกไป เพราะเหน็ว่าไม่ใช่ทางปฏิบติัท่ีถูกต้อง แล้วพระองค์
ก็ได้ด าเนินในมัชฌิมาปฏิปทาจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จ คือการ
ตรัสรู้ ได้เข้าถึงสมัมาสมัโพธิญาณเป็นพระพทุธเจ้า 

เม่ือพระองค์เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงสอนให้
คนทัง้หลายมีความเข้าใจท่ีถูกต้องว่า ตบะอย่างท่ีบ าเพ็ญกันอัน
เป็นทุกรกิริยานัน้ เป็นการทรมานตนให้เดือดร้อนไปเปล่าๆ ไม่ใช่
ทางแหง่การพ้นทกุข์ ไม่ใชเ่ป็นเคร่ืองเผาผลาญกิเลสท่ีแท้จริง  

ค าว่า “ตบะ” นัน้ แปลว่าเคร่ืองเผาผลาญกิเลส จึงต้อง
บ าเพญ็เพียรกนัเป็นการใหญ่ แตก่ารบ าเพญ็เพียรของนกับวชสมัย
โบราณนัน้ บ าเพ็ญเพียรโดยการทรมานร่างกาย เพราะเข้าใจว่า
ร่างกายนี ้เด๋ียวอยากนั่น อยากน่ี ท าให้เราต้องปรนปรือบ ารุง
บ าเรอมัน ย่ิงปรนเปรอตามอยาก กิเลสก็ ย่ิงหนาแน่นเฟ่ืองฟู จึง
ต้องกดต้องข่มทรมานมนัเสีย ไม่ให้กิเลสก าเริบ  

บ้างก็เข้าใจวา่ เม่ือกดข่มทรมานตนเองแล้วจะเกิดพลงัไป
บีบบังคับเทพเจ้าให้โปรดปรานยอมตามใจตวั จึงเอาร่างกายไป
เพียรพยายามท าส่ิงท่ีท าได้ยาก เช่น กลัน้ลมหายใจ แช่น า้ในฤดู
หนาว ยืนตากแดดกลางฤดรู้อน ยืนขาเดียว นอนบนหนาม อดข้าว 
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อดอาหารต่างๆ เป็นต้น เขานึกว่าการเพียรพยายามเหล่านีเ้ป็น
การเผาผลาญกิเลส กิเลสจะเหือดแห้งไป และเกิดพลงัภายใน 

พระพุทธเจ้าทรงทดสอบแล้วว่า น่ีมิใช่ทางท่ีถูกต้อง 
พระองค์ตรัสให้เขาเข้าใจใหม่ว่า การเผากิเลส หรือตบะนัน้ ไม่ใช่
จะส าเร็จด้วยการเพียรพยายามท าร่างกายให้เดือดร้อนอย่างนัน้ 
จะต้องเข้าใจตบะให้ถกูต้องเสียใหม่ ตบะท่ีถกูต้องก็คือขนัติน่ีเอง  

ขนัติธรรมนัน้เป็นตบธรรม เป็นตบะอย่างไร ขันติคือความ
อดทน ความอดทนนัน้ หมายถึงความทนทานต่อส่ิง ท่ีเข้ามา
กระทบกระทัง่ กระทบกระทัง่กายก็มี เช่น ความล าบากตรากตร า
ตา่งๆ ความร้อน ความหนาว แสงแดดสายลมต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีจะ
ท าให้เกิดความเดือดร้อน กระทบกระทัง่ใจก็มี เช่น วาจาเสียดแทง
ของผู้ อ่ืน ค ากล่าวท่ีเข้ามากระทบกระทั่งใจ ความลบหลู่ดูหม่ิน
อะไรตา่งๆ จะต้องมีความอดทน หรือความทนทาน  

แตค่วามทนทานนัน้จะต้องมีเป้าหมาย ไม่ใช่ว่าคงทนหรือ
ทนทานไปเปล่าๆ ปลี ้ๆ  คือ ถ้าเราทนไปเฉยๆ อย่างไร้เหตผุล เช่น 
ร้อนแดดก็ทนได้ อะไรต่างๆ ทนไปเฉยๆ ก็คงไม่ได้อะไรขึน้มา
มากมาย นอกจากวา่ไม่โวยวาย ไม่วุน่วาย ไม่ทะเลาะกัน ไม่มีเร่ือง
เดือดร้อนบานปลาย ก็เป็นประโยชน์อยู่ บางทีก็กลายเป็นโทษ เช่น 
ทนแดดทนกระหายจนกลายเป็นป่วยไข้ ก็เป็นการทรมานตนให้
ล าบากเปลา่อีกแบบหนึง่นัน่เอง 

แตค่วามอดทนท่ีจะมีความหมายแท้จริง ก็หมายถึงว่า เรา
มีเป้าหมาย หรือมีทางด าเนินของเรา เช่นว่า เราด าเนินด้วยความ
เข้าใจในมรรคาท่ีเรียกว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ มีสมัมาทิฏฐิ 
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เป็นต้น เราก็ด าเนินแน่วแน่ในแนวทางของเราเพ่ือจุดหมายท่ีเรา
มุ่งประสงค์อย่างแท้จริง มีความพยายามเด็ดเด่ียว มีความเพียร 
เราก็อดทนกับส่ิงท่ีมากระทบกระทัง่ ยั่วยุ เย้ายวน ไม่หวัน่ไหว ไม่
ท้อถอย ไม่หยุดเลิกเสีย และไม่หนัเหออกจากทาง ท าให้สามารถ
เดินไปในแนวทางของเราได้จนกระทัง่บรรลเุป้าหมาย ความอดทน
อย่างนีจ้ะประกอบไปด้วยกบัความเพียร  

เพราะฉะนัน้ ในบางคราวพระพทุธเจ้าจะตรัสถึงค าว่าขันติ 
หรือความอดทนนีโ้ดยมีความหมายถึงความเพียรด้วย เช่น อย่าง
ในฆราวาสธรรม ๔ ประการ ท่ีเรียกวา่ สจัจะ ทมะ ขนัติ จาคะ อนั
นัน้ ขนัติ ทา่นบอกวา่หมายถึงความเพียร หรือมุ่งเน้นท่ีความเพียร 
 ขันติ ความอดทนซึ่งพร่ังพร้อมไปด้วยความเพียร ก็
หมายถึงความอดทนต่อส่ิงท่ีเข้ามากระทบกระทั่งยั่วเย้า ไม่ย่น
ระย่อต่ออุปสรรคส่ิงขวางกัน้ทัง้หลาย มุ่งหน้าไปสู่จุดมุ่งหมาย 
เดินทางเร่ือยไปไม่ลดละ ไม่ย่นระย่อท้อถอย อนันีแ้หละคือตัวตบะ 
เคร่ืองแผดเผากิเลส จะท าให้สามารถด าเนินในมรรคาของเรา ท า
ให้เราบรรลเุป้าหมายของเราได้ อนันีคื้อตวัตบะท่ีแท้จริง  

ตบะอยู่ท่ีขันตินี ้ไม่ใช่ทรมานร่างกายให้ล าบากเดือดร้อน
อย่างท่ีนักบวชทัง้หลายสมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาลนิยมกัน 
หรือว่านิยมกันในอินเดียจวบจนทุกวันนี ้น่ีก็เป็นความหมายใน
พระพทุธด ารัสท่ีเรียกวา่โอวาทปาฏิโมกข์ ข้อท่ี ๑ 

ตอ่ไปข้อท่ีสอง เม่ือตรัสถึงตบะท่ีแท้จริง ซึ่งท าให้เราด าเนิน
ในมรรคาไปจนบรรลุจุดหมายแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เห็นถึง
จุดหมายของพระพุทธศาสนาว่าคืออะไร เพราะว่าหลักการท่ี
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ส าคญัของศาสนาก็คือ เม่ือเราจะเดินไป เราต้องรู้จดุหมายของเรา 
พระพทุธศาสนาท่ีเรานบัถือมีอะไรเป็นจดุหมาย เราต้องรู้ ถ้าเราไม่
รู้ ก็จะมีการปฏิบติัท่ีเล่ือนลอย บางทีก็อาจจะงมงาย พระพทุธเจ้า
ได้ตรัสไว้แล้วในพระโอวาทปาฏิโมกข์ในจาตรุงคสนันิบาตนี ้แสดง
ถึงจดุหมายของพระพทุธศาสนาด้วย ก็คือข้อความตอ่ไปท่ีบอกวา่  

นิพพฺานํ ปรม ํวทนฺต ิพุทธฺา พระพทุธเจ้าทัง้หลายกล่าว 
นิพพานว่าเป็นบรมธรรม อนันีช้ดัเลยวา่ จดุมุ่งหมายของพระพทุธ- 
ศาสนาได้แก่พระนิพพาน เพราะถ้าไม่เข้าใจจริงแล้วอาจเล่ือน
เปือ้นไป เช่น บางทีก็เข้าใจไปว่าสวรรค์นัน้แหละคือจดุหมายของ
พระพทุธศาสนา ถ้าไม่ยืนอยู่ในจดุหมายนีแ้ล้ว มีทางเขวได้ง่าย 

สวรรค์เป็นได้เพียงส่วนหนึ่งในทางด าเนินท่ีถูกต้อง เราจะ
บรรลุสวรรค์ด้วยการบ าเพ็ญบุญ บ าเพ็ญกุศลธรรม แต่จะต้อง
เข้าใจวา่สวรรค์นัน้ยงัไม่ใชจ่ดุหมายท่ีแท้จริงในพระพทุธศาสนา เรา
อาจเอาสวรรค์เป็นท่ีพัก หรือทางผ่านระหว่างทางก็ได้ แต่ถ้ามัว
เพลินท่ีพักนี ้ก็อาจท าให้เราชักช้า หรือถึงกับหลงทาง พลัดออก
จากทาง สญูเสียอิสรภาพ ลืมจดุมุ่งหมายไปเลย  

จดุหมายท่ีแท้จริงนัน้ได้แก่ พระนิพพาน ความมีจิตใจเบิก
บานบริสทุธ์ิ ผ่องใส ปลอดพ้นจากกิเลส ดบักิเลสทัง้หลายได้ พ้น
จากความทกุข์ทัง้ปวง ไม่มีความทกุข์ความเดือดร้อนเข้ามาบีบคัน้ 
เข้ามารบกวนจิตใจของเราได้ เรียกว่ามีจิตใจหลดุพ้นเป็นอิสระ มี
โลกธรรมเกิดขึน้ก็ไม่หวั่นไหว เพราะจิตใจไม่มีกิเลสอันเป็นท่ีตัง้
ของความหวัน่ไหวนัน้ นีก้็คือภาวะท่ีเรียกว่าพระนิพพาน ท าจิตใจ
ของเราให้เบิกบานผอ่งใสตลอดทกุเวลา  



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๙๑ 

ตัง้ต้นแต่ระดับง่ายๆ คือ ดับกิเลสได้ชั่วคราว ปราศจาก
โลภะ โทสะ โมหะ ก็ท าให้จิตใจของเราไม่มีความเศร้าหมอง ไม่ มี
กิเลสรบกวน จนกระทั่งขัน้สุดท้ายเป็นสมุทเฉทปหาน ก็คือละ
กิเลสได้โดยสมบูรณ์ เป็นพระอรหนัต์ เป็นผู้ ท่ีมีจิตใจเบิกบานผ่อง
ใสตลอดเวลา ปราศจากความทุกข์โดยสมบูรณ์ เรียกว่า บรรลุ
ความเป็นอิสระหลดุพ้นจากกิเลสและความทกุข์ทัง้ปวง  

อนันีก้็ได้แก่ ความในบาทท่ีสองของพระคาถาท่ี ๑ คือเม่ือ
ด าเนินตามมรรคาของพระพุทธศาสนา ก็จะบรรลุถึงเป้าหมายนี ้
พระพทุธเจ้าก็ได้ตรัสให้เห็นแล้วว่า จดุหมายของพระพทุธศาสนา
เป็นอย่างไร จากนัน้ก็ตรัสต่อไปถึงลักษณะอีกอย่างหนึ่งของ
พระพทุธศาสนา คือเร่ืองนกับวช 

นักบวช ตามความหมายของพระพทุธศาสนาเป็นอย่างไร 
นกับวชเป็นท่ีปรากฏชดัเจนของศาสนา เวลาคนมองศาสนา เขาก็
จะมองท่ีนกับวชก่อน มองนกับวชแล้วก็มองไปท่ีวดั แต่ถ้าวดัไม่มี
พระ ก็ไม่มีความหมาย พระหรือนักบวชน่ีแหละเป็นหลักส าคัญ
ของศาสนา เป็นลกัษณะท่ีปรากฏ  

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรัสถึงลกัษณะของพระพทุธ-
ศาสนาโยงเข้ามาในตอนนีว้่า บุคคลท่ีเรียกว่านักบวชมีลักษณะ
อย่างไร ความในคาถานีบ้อกวา่  

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเห ยนฺโต  
คนที่ท าร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต คนที่เบียดเบียน

ผูอื้น่ ไม่ชือ่ว่าเป็นสมณะ  
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แสดงว่าลักษณะของนักบวช หรือบรรพชิต หรือผู้ ท่ีเป็น
สมณะก็คือ ผู้ ท่ีไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ปราศจากการท าร้ายผู้ อ่ืน เป็นผู้
สงบระงับ สมณะ  ก็แปลว่าผู้ สงบจากกิเลส หรือสงบจากการ
เบียดเบียน บรรพชิต ก็แปลวา่ผู้ เว้นจากบาป เว้นจากการเบียดเบียน
เหมือนกัน อันนีก้็ เป็นลักษณะของบรรพชิตหรือสมณะ หรือ
นกับวชตามความหมายในพระพทุธศาสนา ซึ่งแต่ก่อนนัน้อาจจะ
ไม่เข้าใจอย่างนี ้ 

ลักษณะของนักบวชอย่างเช่นในพุทธกาล คนจ านวนไม่
น้อยก็จะมองไปท่ีการบ าเพ็ญตบะ โดยเข้าใจว่าถ้าเป็นนักบวช 
หรือเป็นสมณะแล้วต้องบ าเพ็ญตบะทรมานร่างกายของตนให้
ล าบาก เป็นต้น หรืออาจมีความหมายว่าจะต้องไปบ าเพ็ญพรตอยู่
ในป่า ไปเป็นฤษีชีไพร กินผกัผลไม้ ไม่ยุ่งเก่ียวกบัผู้คน  

อย่างลัท ธิฤษีชีไพร ท่ีมีมาก่อนพุทธกาล มี ในชาดก
มากมายหลายเร่ือง ฤษีเยอะแยะไปหมด พระพุทธเจ้าไม่ถือว่า
นกับวชเหล่านัน้เป็นสมณะ หรือบรรพชิตท่ีแท้จริง ถ้าหากไม่เข้า
หลกัท่ีกล่าวมา คือไม่เว้นจากการเบียดเบียน ไม่มีความประพฤติ
สงบปราศจากการท าร้ายผู้ อ่ืน แม้แต่มัวยุ่งแข่งฤทธ์ิกับเทวดา หรือ
สาปแช่งคนโน้นคนนี ้หรือว่าคนไม่น้อยก็อาจจะมองเพียงท่ีเคร่ือง
แต่งกาย คือลักษณะภายนอก ผ้านุ่งห่ม เช่น การนุ่งหนงัสือ การ
มุ่นมวยผมเป็นชฎา อย่างพวกนกับวชชฎิล เป็นต้น  

คนจ านวนมากจะติดอยู่ท่ีลกัษณะภายนอก ท่ีเคร่ืองนุ่งห่ม 
และอาการกิริยาท่ีประพฤติวัตรหรือบ าเพ็ญพรตต่างๆ ว่าเป็น
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นกับวช พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่า อนันัน้ไม่ใช่ความหมายของ
สมณะหรือบรรพชิตท่ีแท้จริง  

สรุปว่า พระพุทธเจ้าแสดงลักษณะบรรพชิต หรือนักบวช
ในพระพทุธศาสนาด้วยความในบาทท่ี ๓ และ ๔ ของคาถาท่ี ๑ นี ้
เป็นอันว่าจบความในคาถาท่ี ๑ ของโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งแสดง
ลกัษณะทัว่ไปของพระพทุธศาสนา  

พระสงฆ์ท าหน้าท่ีในการเผยแผ่พระศาสนา เม่ือไปสัง่สอน
เขา ก็สามารถแยกลักษณะของพระพทุธศาสนาให้เห็นว่าแตกต่าง
จากศาสนาอ่ืนอย่างไร ประชาชนท่ีมารับฟังก็แยกได้ว่า หลกัค าสอน
ท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนานัน้ต่า งไปจากท่ีคนเ ช่ือถือกัน
โดยทั่วไปในศาสนาอ่ืนอย่างไร อันนีเ้ป็นความในคาถาท่ี ๑ ของ
โอวาทปาฏิโมกข์ 
 ตอ่ไปนีก้็จะแสดงความในคาถาท่ี ๒  

คาถาที ่๒ นีรู้้จกักนัมาก มีความดงันี ้ 
บาทท่ี ๑ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท าความชัว่ทัง้ปวง 

หรือการไม่ท าบาปทัง้ปวง  
บาทท่ี ๒ กุสลสฺสูปสมฺปทา การบ าเพ็ญกุศลคือความดีให้

ถึงพร้อม  
บาทท่ี ๓ สจิตฺตปริโยทปนํ การท าจิตใจของตนให้ผ่องใส

บริสทุธ์ิ  
บาทท่ี ๔ เอต ํพุทธาน สาสนํ นี้คือค าสอนของพระพทุธะ

ทัง้หลาย 
อย่างท่ีอาตมภาพได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า คาถาท่ี ๒ นี ้

ชาวพทุธทัว่ไปรู้จกักันมาก เราเอามาพดูกันมากจนกระทัง่บอกว่า 
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นีแ้หละคือ หวัใจพระพุทธศาสนา คล้ายๆ ว่าคาถานีค้าถาเดียว
แทน ๓ คาถาของโอวาทปาฏิโมกข์ทัง้หมดทีเดียว คือ การละชั่ว 
การท าความดี และการท าจิตใจให้ผอ่งใส 

ท าไมจงึรู้จกัคาถานีม้าก ก็เพราะคาถานีใ้ช้เป็นหลกัปฏิบติั
ของคนทัว่ไป  

คาถาท่ี ๑ นัน้ แสดงลกัษณะของพระพทุธศาสนา แต่ยังไม่
เหน็ชดัถึงหลกัปฏิบติัทัว่ๆ ไป  

พอถึงคาถาท่ี ๒ พระพทุธเจ้าก็แสดงหลกัปฏิบติัทัง้หมดใน
พระพทุธศาสนา สรุปโดยย่อลงในข้อความเพียง ๓ ข้อเท่านี ้คือไม่
ท าชั่ว ท าดี และท าจิตใจให้ผ่องใส ส าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
สามารถยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัได้ คือเป็นตวัหลกัปฏิบติัท่ีพระสงฆ์
จะน าไปสอนประชาชนให้ยึดถือบ าเพญ็ตาม  

ท่านลงท้ายว่า เอต ํพุทฺธาน สาสนํ นีคื้อค าสอนของพระ
พทุธะทัง้หลาย ขอให้สงัเกตด้วย ท่านบอกว่าเป็นค าสอนของพระ
พทุธะทัง้หลาย ไม่ใชเ่ฉพาะพระพทุธเจ้าองค์นีเ้ท่านัน้ พระพทุธเจ้า
ทกุองค์ก็จะสอนเป็นอย่างเดียวกัน เหมือนกันหมดว่า ให้เว้นจาก
ความชัว่ คือไม่ท าชัว่ ให้ท าความดี แล้วก็ท าจิตใจให้ผอ่งใส 

พระอรรถกถาจารย์ขยายความบอกว่า ไม่ท าชัว่ ท าดี ท า
จิตใจให้ผอ่งใส นีก้็คือหลกัท่ีเราเรียกว่า ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา นัน่เอง  

พระพุทธโฆสาจารย์แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ตอน
เร่ิมต้นทีเดียว บอกว่า หลักท่ีว่าไม่ท าชั่ว ก็คือศีลนัน่เอง การท าดี
ให้ถึงพร้อม หรือบ าเพ็ญคณุธรรมต่างๆ ได้แก่ หลกัอธิจิตตสิกขา 
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หรือหลกัสมาธิ หลกัการท าใจให้ผอ่งใส ก็คือ อธิปัญญาสิกขา หรือ
ปัญญานัน่เอง  

รวมความว่า โอวาทปาฏิโมกข์ คาถาท่ี ๒ ได้แก่ หลัก
ไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปัญญา ดงัท่ีอาตมภาพกลา่วมาโดยย่อนี ้

ผ่านคาถาท่ี ๒ สู่ คาถาที ่๓ อาตมภาพจะแปลให้ฟัง
เสียก่อน แล้วจงึจะอธิบายให้เข้าใจโดยย่อ ทา่นบอกวา่ 

อนูปวาโท การไม่กล่าวร้าย หน่ึง  
อนูปฆาโต การไม่ท าร้าย หน่ึง  
ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร ความส ารวมในพระปาฏิโมกข์ หน่ึง 

ให้สงัเกตค าวา่ ปาฏิโมกข์มาอีกแล้ว  
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ  ความเป็นผู้รู้จักประมาณใน

ภตัตาหาร หน่ึง  
ปนฺตญฺจ สยนาสน ํทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงดั หรือการนอนนัง่ในที่

สงดั หน่ึง  
อธิจิตฺเต จ อาโยโค การประกอบความเพียรในอธิจิต หรือ

การฝึกฝนพฒันาจิตของตน อย่างหน่ึง  
เอต ํพทุธาน สาสน ํนีเ้ป็นค าสอนของพระพทุธะทัง้หลาย  

นีเ้ป็นข้อความในท่อนท่ี ๓ ของโอวาทปาฏิโมกข์ มีคาถา
กึ่ง คือคาถากบัอีกคร่ึงคาถา  

ทา่นกลา่ววา่ข้อความทอ่นท่ี ๓ ของโอวาทปาฏิโมกข์นีเ้ป็น
หลักของนักเผยแผ่พระศาสนา คือ ผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีเผยแผ่พระ
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ศาสนานัน้ พึงด ารงตนอยู่ในหลักปฏิบติัท่ีกล่าวไว้ในความท่อนนี ้ 
ขอโยงกบั ๒ ทอ่นแรก  

ท่อนท่ี ๑ แสดงลักษณะทัว่ไปของพระพุทธศาสนาให้เห็น
ตา่งจากลกัษณะความเช่ือในศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะท่ีมีอยู่ในสมัย
พทุธกาล  

ทอ่นท่ี ๒ แสดงหลกัปฏิบติัของพระพทุธศาสนาโดยย่อ  
แล้วท่อนท่ี ๓ แสดงปฏิปทาของนักเผยแพร่พุทธศาสนา 

หรือผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีน าเอาพระพทุธศาสนาท่ีกล่าวแล้วในท่อนท่ี ๑ 
และท่ี ๒ นัน้ไปสัง่สอนผู้ อ่ืนตอ่ไป 

ผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้ ควรจะปฏิบัติ
ตามปฏิปทา  

หน่ึง คือ ไม่กล่าวร้าย ข้อนีเ้ข้ากับลักษณะของบรรพชิต 
หรือสมณะในพระพทุธศาสนาดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่กล่าว
ร้าย มุ่งแสดงแต่ค าสอน แต่หลกัความจริง ไม่พดูกล่าวร้ายติเตียน
ผู้ อ่ืน ไม่กล่าวร้ายป้ายสีศาสนาอ่ืนๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรง
บ าเพญ็เป็นตวัอย่างในพทุธปฏิปทา 

มีพทุธจริยาหลายตอนซึง่แสดงให้เห็นถึงพระพทุธลกัษณะ
ท่ีวา่ทรงแสดงแตห่ลกัธรรม ไม่กลา่วร้ายป้ายสีใคร เห็นง่ายๆ อย่าง
ในตอนท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จประทบัใต้ต้นสาละคู่ ท่ีสาลวโนทยาน 
หรือป่าไม่สาละ ในวนัท่ีจะปรินิพพานนัน้ มีสภุทัทปริพาชกเข้ามา
ทลูถามปัญหา  

สภุทัทปริพาชกทลูถามพระพทุธเจ้าในท านองว่ามีศาสนา
ต่างๆ สอนกันมากมาย แต่ละศาสนาก็ว่าศาสนาของตัวเองเป็น
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ศาสนาท่ีแท้จริง มีค าสอนท่ีถูกต้อง ศาสนาอ่ืนสอนผิดทัง้หมด 
สมณะหรือพระอรหันต์มีแต่ในศาสนาของตน ศาสนาอ่ืนไม่มี
อรหนัต์อะไร ดงันีเ้ป็นต้น แล้วเขาก็ถามพระพทุธเจ้าว่าควรจะเช่ือ
อย่างไร  

พระพทุธเจ้าตรัสวา่ ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ เราจะไม่พดู
ละว่าศาสนาไหนเขาเป็นอย่างไร เขาสอนถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 
เราจะแสดงธรรม กลา่วแต่หลกัการเท่านัน้ แล้วพระพทุธเจ้าก็ตรัส
หลักท่ีว่า มรรคามีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติอัน
เป็นทางสายกลาง มีปัญญาอนัเห็นชอบ เป็นต้น มีในค าสอนใด ก็มี
สมณะมีพระอรหนัต์ในค าสอนนัน้ เอาแต่หลกัอย่างนี ้ไม่ต้องไปว่า
ร้ายใคร ไม่ต้องไปกลา่วติเตียนยกตนเองข่มผู้ อ่ืน น่ีก็ตวัอย่างหนึง่ 
 หรืออย่างใน กาลามสูตร ซึ่งเป็นสตูรท่ีมีช่ือเสียงมาก ตอน
นัน้พระพทุธเจ้าเสด็จไปถึงเกสปตุตนิคม อันเป็นท่ีอยู่ของพวกชน
เผา่กาลามะ ชาวกาลามะก็มาเฝ้าพระพทุธเจ้า แล้วก็ทลูถามว่า ท่ี
เกสปตุตนิคม หรืออ าเภอ หรือเมืองเล็กๆ ท่ีช่ือเกสปุตตะนี ้มีเจ้า
ลทัธิตา่งๆ เดินทางผา่นมาเร่ือยๆ เจ้าลทัธิตา่งๆ เม่ือมาถึง ต่างก็จะ
สัง่สอนยกย่องลทัธิของตนเท่านัน้ว่ามีค าสอนท่ีถูกต้อง ลทัธิอ่ืนๆ 
สอนผิดทัง้สิน้ แล้วน่ีพระสมณโคดมมาจะว่าอย่างไร ก็คงจะถือว่า
ลทัธิของตวัถกูต้อง ลทัธิอ่ืนผิดหมดอีกละซิ อะไรท านองนี ้ 

พระพทุธเจ้าก็ตรัสบอกว่า “ท่านทัง้หลาย ไม่ต้องพดูถึงว่า
ลทัธิไหนถกูไม่ถกูหรอก เอาละ เราจะให้หลกั”  

แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักว่า น่ีแน่ะ ชาวกาลามะ
ทัง้หลาย จงอย่าเช่ือโดยเพียงแต่ได้ฟังตามๆ กันมา ตามเสียงเล่า
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ลือ… เป็นต้น รวมความว่า อย่าให้เช่ือง่ายๆ อย่าปลงใจเช่ือด้วย
เหตุนัน้ๆ ทัง้หมด ๑๐ ประการ เราเรียกว่าหลักกาลามสูตร ๑๐ 
ประการ ถือวา่เป็นหลกัแหง่ศรัทธา  

แม้แต่ค าสอนของพระองค์เอง พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรง
จ ากดั หรือสอนยกตวัวา่ของเรานีน้ะจึงจะถูกต้อง ค าสอนอย่างอ่ืน
ผิด จงเช่ืออย่างท่ีฉนับอก พระพทุธองค์ไม่ตรัสเลย พระองค์บอกว่า
ไม่ต้องเช่ือแม้แต่ค าสอนของเรา ให้ท่านพิจารณาใช้ปัญญา ไม่
ต้องถือวา่ น่ีฉนัเป็นศาสดามาพดู แล้วท่านจะต้องเช่ือ ให้พิจารณา
วินิจฉัยด้วยปัญญาของตนเองว่า ส่ิงใดเป็นอกุศลประพฤติแล้วมี
โทษ ส่ิงใดเป็นกศุลประพฤติแล้วเป็นคณุเป็นประโยชน์  

หลักกาลามสูตรนีถื้อว่าเป็นหลักแห่งศรัทธา และแสดง
ลักษณะของพุทธศาสนาอีกเหมือนกัน พวกท่ีได้ศึกษาในทาง
เหตผุล คนสมัยใหม่อย่างพวกฝร่ังท่ีมาเล่ือมใสพทุธศาสนา ก็มา
เล่ือมใสด้วยกาลามสูตรนี เ้ป็นจ านวนมาก กาลามสูตรเลยมี
ช่ือเสียงในประเทศตะวนัตก ทัง้ๆ ท่ีในประเทศไทยเราสมัยก่อนไม่
คอ่ยมีใครพดูถึงกนั หรือไม่รู้จกัด้วยซ า้ 

ยังมีตัวอย่างอ่ืนอีก เช่น มีนักบวช หรือพวกพราหมณ์มา
ทลูถามพระพทุธเจ้าให้ตดัสินว่าพวกศาสดาทัง้ ๖ มี ปรูณกัสสปะ 
มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร 
และนิครนถนาฏบุตร ต่างก็สอนกันไปต่างๆ คนไหนสอนผิด คน
ไหนสอนถกู ให้พระพทุธเจ้าวินิจฉยั  

พระพทุธองค์ก็บอกว่า อย่าไปพดูถึงว่าคนไหนสอนผิด คน
ไหนสอนถูก เราจะแสดงธรรมะ แสดงหลักการให้ฟัง ให้ท่าน
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พิจารณาเองว่าอันนีเ้ป็นหลักความจริงไหม ถ้าเห็นว่าเป็นความ
จริง ก็พิจารณาเอาเองว่าใครสอนผิดสอนถูก พระพทุธเจ้าจะตรัส
แบบนี ้ 

พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญพทุธจริยาเป็นตวัอย่างในการท่ีไม่
กล่าวร้ายใคร พระองค์แสดงแต่หลกัความจริง เป็นอนัว่า ผู้ ท่ีเผยแผ่
ค าสอนหรือหลกัธรรมในพระพทุธศาสนานัน้ ควรจะยึดหลกัดงันี ้ 

ข้อท่ี ๑ อนูปวาโท คือ ไม่กลา่วร้าย ไม่ให้ร้ายใคร 
 ข้อท่ี ๒ อนูปฆาโต คือไม่ท าร้าย เม่ือเป็นนักบวชเป็น
บรรพชิตก็ไม่ท าร้ายอยู่แล้ว ในการเผยแผไ่ม่ควรท าร้ายเบียดเบียน
ใครๆ  
 ข้อท่ี ๓ ปาฏิโมกฺเข จ ส วโร แปลว่า ส ารวมในปาฏิโมกข์ 
ส ารวม แปลว่าระมัดระวงั คือส ารวมระวงักวดขันตนเองประพฤติ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในปาฏิโมกข์นัน้ๆ อย่างท่ีอาตมภาพได้กล่าว
มาแล้วว่ามี ๒ อย่าง ผู้ ท่ีจะสั่งสอนเขา ก็ต้องถือว่าเป็นผู้น าใน
ศาสนา เม่ือเป็นผู้น าผู้ อ่ืนแล้ว ก็ควรจะรักษาหลกัการให้ถูกต้อง จึง
มีหน้าท่ีตามหลักค าสอนข้อนีว้่า จะต้องระวังตนกวดขันตนเอง 
ควบคมุตนเองให้อยู่ในหลกัการโดยเคร่งครัด ทัง้ในส่วนท่ีเป็นหลกั
ค าสอนท่ีเป็นประธาน ทัง้ระเบียบวินยัท่ีเป็นหลกัเป็นประธานด้วย 
ก็เลยมีค าสอนข้อนีท่ี้วา่ให้ส ารวมในปาฏิโมกข์ 
 ต่อไปข้อท่ี ๔ มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ แปลว่า เป็นผู้ รู้จัก
ประมาณในการบริโภคภตัตาหาร น่ีก็มองได้หลายอย่าง ความรู้จกั
ประมาณในภัตตาหารนัน้ เป็นคุณธรรมข้อส าคัญย่ิงส าหรับ
บรรพชิต หรือนักบวช สัมพันธ์กับการท าตนให้เขาเลีย้งง่าย 
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เพราะว่าพระสงฆ์ หรือนักบวช เป็นผู้ มีอาชีวะหรือการเลีย้งชีพ
เน่ืองด้วยผู้ อ่ืน หมายความว่าไม่ได้ท ามาหาเลีย้งชีพด้วยตนเอง 
ต้องอาศยัปัจจยั ๔ คือ ทานท่ีญาติโยม ทายกทายิกาถวาย  

ญาติโยมนัน้เขาท ามาหาเลีย้งชีพ กวา่จะได้เงินได้ปัจจยั ๔ 
มา บางทีล าบากยากเย็นมาก แล้วเขาต้องเอาปัจจัย ๔ นัน้มา
จดัแบง่ถวายให้แก่นกับวช ให้แก่พระสงฆ์อีก  

เพราะฉะนัน้ พระสงฆ์ก็ไม่ควรจะจกุจิกจู้ จี ้หรือปรนเปรอ
เอาใจตนเองในเร่ืองปัจจยั ๔ โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร ควรท าตวัให้
ชาวบ้านเขาเลีย้งง่าย เม่ือตัวเองมีความรู้จักประมาณในอาหาร
แล้ว จิตใจก็จะได้ปลอดโปร่ง ไม่ตัองมัวห่วงกังวลในเร่ืองอาหาร 
และก็จะสามารถท าหน้าท่ีของตนได้บริบูรณ์ด้วย จะไปไหนก็ไปได้
ง่าย ถ้ามัวห่วงแต่ความสุขสบายทางร่างกาย มัวแต่ห่วงเร่ือง
อาหารแล้ว ก็คงไปไหนได้ยาก จะท าหน้าท่ีเผยแผ่พระศาสนาได้
อย่างไร  

เพราะฉะนัน้ ทา่นก็ให้มีหลกัในการรู้จกัประมาณในอาหาร 
เม่ือรู้จักประมาณในภตัตาหารแล้ว ก็เกือ้กูลแก่การบ าเพ็ญธรรม
ข้ออ่ืนๆ ทัง้หมด มีความสนัโดษ มีการบ าเพ็ญเพียร เป็นต้น ก็จะ
ท าให้สะดวกทกุอย่างทกุประการ อนันีก้็กลา่วโดยย่อ 
 ตอ่ไปก็ ปนฺตญฺจ สยนาสน  มีท่ีนัง่ท่ีนอนอนัสงัด หมายความ
วา่ นกับวชหรือสมณะนกัเผยแผพ่ระศาสนานี ้จะต้องรู้จกัยินดีในท่ี
สงัดด้วย ไม่ใช่ยินดีในการคลกุคลี ลกัษณะท่ีตรงข้ามกับการยินดี
ในท่ีสงดัก็คือ การชอบคลกุคลี การชอบคลกุคลีกับหมู่คณะนัน้ท า
ให้ไม่มีเวลาบ าเพญ็เพียร ท าให้จิตใจฟุ้ งซา่นวุน่วายได้ง่าย  
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นักบวชท่ีจะท าหน้าท่ีได้ดีนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตน เพ่ือความก้าวหน้าในธรรรมก็ดี หรือจะขบคิดธรรมะ
เพ่ือท่ีจะน าไปสั่งสอนผู้ อ่ืนก็ดี จะต้องรู้จักใฝ่หาความสงัด จึงจะ
บ าเพญ็หน้าท่ีได้ผลดี ก้าวหน้าเจริญงอกงามในธรรม 
 ต่อไปข้อสุดท้าย อธิจิตฺเต จ อาโยโค เม่ือยินดีในท่ีสงัด
แล้ว ก็บ าเพ็ญเพียรประกอบในอธิจิต คือการฝึกฝนพฒันาจิตใจ
ตนเอง ซึง่เป็นหลกัส าคญัของพระภิกษุ  

สมณะนัน้ หลักส าคัญอยู่ท่ีการฝึกจิต ส าหรับชาวบ้าน
อาจจะยุ่งเก่ียวกับเร่ืองทางกายมาก เช่น วุ่นวายในการประกอบ
อาชีพ มีภาระในเร่ืองสงัคม ในเร่ืองครอบครัว เป็นต้น แต่พระภิกษุ
สงฆ์นัน้ได้สละเว้นวางจากส่ิงเหล่านัน้มาแล้ว เม่ือสละมาแล้ว ก็
มุ่งเน้นการบ าเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจ พัฒนาจิตใจของตนเอง
เพ่ือให้ก้าวหน้าในธรรม  

เม่ือบ าเพ็ญเพียรในทางอธิจิต พัฒนาจิตของตนดีแล้ว ก็
จะเป็นบาทฐานให้มีความเจริญทางปัญญา ได้เจริญสมถะและ
วิปัสสนาแล้ว ก็จะเข้าถึงจุดหมายท่ีพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ใน
คาถาท่ี ๑ ท่ีบอกว่า “นิพพาน  ปรม  วทนฺติ พทฺุธา พระพุทธเจ้า
ทัง้หลายกลา่วนิพพานว่าเป็นธรรมสงูสดุ หรือบรมธรรม”  

นอกจากบรรลจุดุหมายท่ีเป็นประโยชน์ตนสงูสดุแล้ว ก็ท า
หน้าท่ีตอ่ผู้ อ่ืนได้ดีด้วย  

นอกจากนีก้็เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่า การบ าเพ็ญเพียร
ในทางจิตใจ ท าจิตใจของตนเองให้ดี พฒันาจิตใจนัน้มีคณุประโยชน์
อย่างไร ถ้าพระสงฆ์ไม่เป็นตวัอย่างในอธิจิต ยังคงวุ่นวายทางโลก
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มากมายแล้ว ชาวบ้านจะเห็นดีได้อย่างไรว่าการพฒันาจิตใจนัน้มี
ประโยชน์ จงึต้องท าให้เขาเหน็เป็นตวัอย่างด้วย  

ตกลงว่า น่ีเป็นปฏิปทา เป็นข้อปฏิบัติ เป็นทางด าเนิน
ส าหรับผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระศาสนา เป็นผู้น าของประชาชนใน
การเดินทางเข้าสู่ธรรมะ ค าสั่งสอนของพระพทุธเจ้า จะพึงยึดถือ
เป็นหลกัปฏิบติัตอ่ไป 

ท่ีกล่าวมานีก้็ เ ป็นค าอธิบายโดยทั่วไปและเบื อ้ง ต้น
เก่ียวกับโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงในวนัจาตรุงค
สนันิบาต หรือวนัโอวาทปาฏิโมกข์ อาตมภาพได้แสดงสาระส าคญั
มาพอสมควรแก่เวลา  

ในวันมาฆบูชา เม่ือ ๒๕๒๗ ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้
แสดงค าสอนอันนี ้และวันนีเ้ราทัง้หลายก็มาบรรจบวันมาฆบูชา
อีกครัง้หนึ่ง ในฐานะท่ีเป็นลูกศิษย์ เป็นสาวก เป็นผู้ด าเนินตาม
ปฏิปทาของพระพทุธเจ้า รวมทัง้พระอรหนัต์ทัง้หลายท่ีมาประชมุ
ในมหาสันนิบาตครัง้นัน้ พวกเราก็ควรพิจารณาใส่ใจในค าสอน
ของพระพทุธเจ้าท่ีได้ทรงแสดงไว้  

นอกจากท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ให้รู้ว่าวันส าคัญท่ีตน
นับถืออยู่นัน้มีความหมายอย่างไร มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้บ้าง
แล้ว ก็จะได้น าค าสอนมายึดถือปฏิบัติ น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ชีวิตของตนเอง ตลอดจนบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนให้เกิด
ความสขุ ความเจริญ และความสงบโดยทัว่ไปในสงัคม  

เม่ือท าได้อย่างนี ้ก็จะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยการ
ปฏิบติัท่ีเรียกปฏิบติับชูา ถ้าท าทัง้ ๒ อย่าง คือมีทัง้ อามิสบูชา การ
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บชูาด้วยอามิส และ ปฏิบติับูชา การบูชาด้วยการปฏิบติั ก็จะเป็น
การบชูาท่ียอดเย่ียมสมบรุณ์  

ส าหรับคฤหัสถ์นัน้เร่ิมด้วยอามิสบูชาเป็นพืน้ฐาน แล้วก็
น าเข้าสูป่ฏิบติับชูา ส าหรับพระสงฆ์นัน้ก็เน้นท่ีปฏิบติับูชา น าหน้า
ประชาชนให้ก้าวหน้าในปฏิบติับชูาย่ิงๆ ขึน้ไป 
 เราทัง้หลาย เม่ือถึงวันมาฆบูชาแล้ว ก็ขอเชิญชวนให้ท า
จิตใจให้ผอ่งใส น าเอาโอวาทปาฏิโมกข์นัน้มาปฏิบติั  

อย่างน้อยเราก็ท าได้ในหลกัปฏิบติัทัว่ไปท่ีอยู่ในคาถาท่ี ๒ 
คือ สพพฺปาปสฺส อกรณ  การไม่ท าความชัว่ทัง้ปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา 
การบ าเพ็ญกุศลคือความดีให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปน  การท า
จิตใจของตนให้ผ่องใส ท าได้ทัง้ในเฉพาะเวลานีซ้ึ่งเป็นปัจจุบัน 
และก็ท าได้ในระยะยาวตอ่ไป 

ท่ีวา่ท าได้เฉพาะในเวลาบดันี ้ก็คือ หนึ่ง เราไม่ท าความชัว่
ทัง้ปวง ขณะนีเ้รานัง่กันอยู่ในท่ีนี ้เราเว้นจากความชัว่ ไม่ท าความ
ชัว่อะไรเลย ก็ด าเนินในข้อท่ี ๑ ได้อย่างน้อยก็บางสว่น  

ข้อท่ี ๒ กุสลสฺสูปสมฺปทา บ าเพ็ญความดี หรือท าความดี
ให้ถึงพร้อม ขณะนีเ้ราก็มาเจริญศรัทธา เจริญฉนัทะในธรรม มาฟัง
ธรรม ประกอบในบุญกิริยาวตัถุ ญาติโยมทัง้หลายก็ได้ประกอบบุญ
ในการนีอ้ยู่ตลอดเวลาในการเดินทางนี ้ท่ีได้มานมัสการสงัเวชนีย-
สถาน ก็ตัง้ใจเป็นกุศลในเบือ้งต้นอยู่แล้ว น่ีก็คือการประกอบกุศล
เร่ิมตัง้แตก่ศุลเจตนา  

นอกจากนัน้ ญาติโยมยังได้อุปถัมภ์ให้พระสงฆ์ได้มา
นมสัการด้วย และในการเดินทางก็ได้บ าเพ็ญทานเร่ือยมา ทัง้ทาน
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ท่ีเป็นส่วนบุพภาคให้เกิดการเดินทาง โดยอุปถัมภ์ทุนรอนให้
พระสงฆ์สามารถเดินทางได้ และเม่ือขณะเดินทางก็ได้ถวาย
ภตัตาหารอปุถมัภ์บ ารุงให้ก าลงัในการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เป็น
การบ าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุท่ีเป็นส่วนบุญส่วนกุศล ท าความดีอยู่
เร่ือยไป ทัง้ท่ีแสดงออกทางกาย ชว่ยเหลือขวนขวาย ทางวาจา พดู
ดี และทางจิตใจท่ีบ าเพญ็ศรัทธา เป็นต้น ดงัท่ีได้กลา่วแล้ว  

ประการท่ี ๓ ก็ท าจิตใจของเราให้บริสทุธ์ิผ่องใสตามหลัก 
สจิตฺตปริโยทปน  เม่ือจิตใจของเรามีศรัทธาแล้ว จิตใจนัน้ก็ผ่องใส
เบิกบาน ย่ิงถ้ามีความร าลึก คือมีอนุสติในพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคณุ พระสงัฆคณุ จิตใจก็สดช่ืนร่าเริงบนัเทิงในธรรม จดัเป็น
การปฏิบติัตามหลกัค าสอนในพระคาถาท่ี ๒  

ท่ีได้กล่าวมานี ้เป็นค าเชิญชวนให้เราทัง้หลายกระท าการ
บูชาในวันมาฆบูชา เพ่ือให้สมกับท่ีวันนีเ้ป็นวันส าคัญในทาง
พระพทุธศาสนา แม้เราจะไม่ได้มีการท าพิธีดงัท่ีนิยมท ากันมาตาม
ประเพณี แตด้่วยวิธีปฏิบติับชูานี ้ย่อมถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวนั
มาฆบชูาท่ีไม่ย่ิงหย่อนวา่การกระท าอ่ืนใดทัง้สิน้  

แท้จริง  อาจจะเป็นการบูชาท่ีเป็นการพิเศษด้วยซ า้ 
เพราะว่า ด้วยการท่ีได้มานมัสการสงัเวชนียสถานแล้วนี ้จึงท าให้
จิตใจของเรามีศรัทธาเพ่ิมพูนย่ิงขึน้ มีฉันทะในธรรมย่ิงขึน้ ญาติ
โยมอาจจะมีปีตี มีความปลาบปลืม้ใจ อนันีแ้หละเป็นการบูชาท่ีมี
ความส าคญัมาก มีอานิสงส์อย่างพิเศษ ซึง่เป็นข้อท่ีนา่อนโุมทนา  

อาตมภาพเห็นว่า ถ้ามีเวลาก็น่าจะกล่าวความสืบเน่ือง
ต่อไปเก่ียวกับเหตกุารณ์ส าคญัในพระพทุธศาสนาด้วยให้มากขึน้
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ไปอีก เพ่ือโยมจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ให้
มองเห็นภาพเก่ียวกับพระพุทธศาสนากลมกลืนกับการท่ีเราได้
เดินทางมาประเทศอินเดีย  

คือวา่ นอกจากเราจะเข้าใจธรรมะ มีศรัทธาในการบ าเพ็ญ
ธรรมะ ประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้ว เราก็ควรเข้าใจเร่ืองราวความ
เป็นมาของพระพทุธศาสนาด้วย เพราะความเข้าใจเช่นนัน้จะท าให้
เรามองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาชัดย่ิงขึน้ และการมองเห็น
ภาพ เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ชัด ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งจะ
น าไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องย่ิงขึ น้ด้วย เช่น เราจะมีทัศนคติท่ี
ถกูต้อง มีหลกัในการวินิจฉยัวา่อะไรถกูอะไรผิดมากย่ิงขึน้  

แล้วความเข้าใจธรรมะท่ีสัมพันธ์กับความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมนี ้จะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีด าเนินแน่วแน่ถูกทางใน
ค าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าย่ิงๆ ขึน้ไป 

อาตมภาพได้กล่าวมาแล้วในแง่ของหลกัธรรมค าสอน ใน
โอกาสหน้าก็จะโยงกลับมาสู่เหตุการณ์ในทางพระพุทธศาสนา
ต่อไป ตอนนีอ้ยากจะขอหยุดพกัผ่อน เพราะอาจจะต้องดวู่าเวลา
ล่วงเลยไปเท่าใด สมควรจะให้พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหาร แล้ว
หลงัจากนัน้จะได้พิจารณากนัใหม่ เจริญพร 



๗ 

บทเรยีนจากอดีต 
 
 
ขอเจริญพร โยมคณะบญุจาริกทกุท่าน 

อาตมภาพขอเรียกช่ือไปพลางๆ ว่า คณะบุญจาริก 
โดยทัว่ไปนิยมเรียกกนัวา่ ผู้ เดินทางแสวงบุญ แต่มานึกดท่ีูเรียกว่า
ผู้ เดินทางแสวงบญุนี ้ความหมายจะแคบไปหนอ่ย  

ค าวา่ “บญุจาริก” นี ้มีความหมายกว้าง แปลว่า การจาริก
ท่ีเป็นบญุ หรือการจาริกเพ่ือบุญได้ทัง้นัน้ เพราะว่าผู้ เดินทางนัน้ มี
ความเป็นบุญตัง้แต่ก่อนการเดินทางแล้ว คือตัง้ใจเป็นบุญ เป็น
กุศลไปแล้ว ว่าจะไปนมัสการสถานท่ีส าคญัเก่ียวกับพระพุทธเจ้า 
แล้วเม่ือไป ก็ไปยังสถานท่ีเป็นบุญ สถานท่ีดีงาม ไปถึงแล้วก็ไป
ท าบุญ ท าบุญเสร็จแล้วเดินทางกลบัมา ระลึกขึน้จากจิตใจท่ีผ่อง
ใส มีความสขุ มีความปีติปลาบปลืม้เอิบอ่ิมใจ เป็นบญุอีก  

ถ้าได้อย่างนี ้ก็เรียกว่าเป็นการจาริกบุญ เป็นบุญตลอด
ตัง้แต่ต้น จนกระทั่งแม้ภายหลังจบการเดินทางแล้ว ก็ได้บุญ
เร่ือยไป นกึขึน้มาเม่ือไร ก็เป็นบญุเป็นกศุลเม่ือนัน้ 

แม้โยมท่ีไม่ได้เดินทางไปด้วย วนันีม้าร่วมฟังร่วมชมหลาย
ท่าน ก็ท าบุญด้วยกัน เพราะว่า แม้ไม่ได้ไปด้วยตนเอง ก็ร่วม
อนโุมทนากับโยมท่ีได้ไปท าบุญ นอกจากนัน้ก็ยังได้ช่วยสนบัสนนุ
ในด้านทุนอุปถัมภ์ เป็นต้น ขอยกตัวอย่างเช่น โยมเล็ก เจ้าของ



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๑๐๗ 

บ้านนี ้ ก็ได้อุปถัมภ์ทุนช่วยเหลือในด้านการเดินทางเป็นอันมาก 
โยมสร้อยนั่งอยู่ในท่ีนี ้ไม่ได้ไป แต่ก็ได้ถวายทนุช่วยเหลืออปุถัมภ์
ไป อย่างนีเ้ป็นต้น ก็ถือวา่ได้บญุเหมือนกนั  

และวนันี ้ เม่ือมาชมการเดินทางท่ีเป็นบุญเป็นกุศล ถ้าท า
จิตใจด้วยดี มีความปีติอ่ิมเอิบใจ มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน ก็ได้บุญ
เพ่ิมเติมอีก 

ทีนี ้เพ่ือให้การชมและการฟังสไลด์ต่อไปนีช้ดัเจน อาตมภาพ
ก็อยากจะทบทวนการเดินทางนิดหน่อย อาตมภาพได้แจกแผนท่ี
ไป เข้าใจว่าโยมมีอยู่แล้ว เอามาดสูกันิดเป็นการทบทวน ถ้าได้ดู
แล้ว เวลาฟังก็ตาม เวลาชมสไลด์ก็ตาม เม่ือพูดถึงขึน้มา ก็จะ
มองเหน็ภาพชดัเจนขึน้ด้วย 

ขอทบทวนเส้นทางตามแผนท่ีนี ้อาตมภาพขีดไว้ เสน้สแีดง 
เป็นเส้นทางรถยนต์ เสน้สนี ้าเงนิ เป็นทางเคร่ืองบิน  

ทวนสรุปการเดินทาง 

เร่ิมแรก คณะเดินทางโดยเคร่ืองบิน บริษัทการบินไทย ไป
ลงท่ีเมือง กัลกัตตา อยู่ทางขวามือสดุนัน้ เป็นจดุเร่ิมต้น เม่ือวนัท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ์ ตอนแรกแวะท่ีวัดเบงกอลก่อน เป็นวัดของพระ
ชาวเบงกอล แต่ว่าอยู่ในอินเดีย ไม่ได้ค้างคืน ไปขึน้รถไฟเดินทาง
ต่อไปในวันนัน้เอง สู่เมืองคยา แล้วก็ขึน้รถยนต์ต่อไปพักท่ี วดัไทย
พุทธคยา ชมสถานท่ีตรัสรู้ ค้างคืนท่ีวัดไทยพุทธคยาในคืนวันท่ี 
๒๔ อีกหนึง่คืน  
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แล้ววนัท่ี ๒๕ ก็เดินทางไปเมือง ราชคฤห์ แวะเยือนเวฬุวนั 
และเขาคชิฌกูฏ เป็นต้น แล้วเดินทางต่อไปยังเมือง นาลนัทา ค้าง
คืนท่ีนาลันทานัน้ ๑ คืน ชมนาลนัทามหาวิหาร วดัใหญ่ท่ีถือว่า
เป็นมหาวิทยาลัยแรกของโลก มีท่านมหายอด เป็นผู้ น าชม 
ต่อจากนัน้ก็เดินทางกลบัมาท่ีวดัไทยพทุธคยาอีกครัง้ นอนค้างท่ี
วดัไทยพุทธคยาคืนวันท่ี ๒๖  

จากนัน้ วันที่ ๒๗ หลังจากชมแม่น า้ เนรัญชราตรงวัด
มหันต์ของฮินดูแล้ว ก็เดินทางต่อไปยัง เมืองพาราณสี (วาราณสี) 
หรือเบนาเรส (Benares) ไปพกัท่ีวดัไทยสารนาถ ซึ่งพระครูประกาศ
สมาธิคณุไปสร้างไว้ แต่ตอนนีท้่านมรณภาพแล้ว มีพระภิกษุชาว
อินเดียเป็นผู้ รักษาการอยู่ ท่ีวัดนีไ้ด้ค้างคืนถึง ๓ คืน คือคืนวันท่ี 
๒๗, ๒๘ กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี ๑ มีนาคม  

เช้าวันที่ ๒๘ ไปชมเจาขัณฑีสถูป  และสถานที่แสดง
ปฐมเทศนาที่สารนาถ หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ตอนบ่าย ชม
พิพิธภัณฑ์แล้วเดิมชมสวนกวางและวัดเชน ท่ีอยู่ ในบริเวณ
เดียวกนั  

รุ่งขึน้วนัท่ี ๑ มีนาคม เช้าไปล่องแม่น ้าคงคา ตรงท่าท่ีคน
มาล้างบาปและเผาศพกันมาก ตอนสายไปแวะเย่ียมวัดธิเบต 
กลบัมาฉนัเพลท่ีวดั ตอนบา่ยไปเฝ้ามหาราชาแห่งเมืองพาราณสีท่ี
รามานคร และไปท่ีมหาวิทยาลยัพาราณสี (Banaras Hindu 
University) พบกบัพระภิกษุนกัศึกษาไทยแล้ว ก็ไปเย่ียมโพรเฟส-
เซอร์รามนั อาจารย์คนหนึง่ของมหาวิทยาลยัด้วย 
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วันรุ่งขึน้ เดินทางไปยังเมืองกาเซีย หรือท่ีเราเรียกตาม
ศัพท์พุทธศาสนาว่า เมืองกุสินารา โดยผ่านเมืองโครักขปูร หรือ      
โครักขปรุะ หรือโครักขบรีุ ไปเมืองกสิุนารา นอนค้างท่ีนัน่ ๑ คืน คือ
คืนวนัท่ี ๒ มีนาคม ไปนมสัการสถานท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจ้า 
ซึ่งมีสถูปปรินิพพาน มีวิหารพระอนุฏฐานไสยา คือพระพุทธปาง
ปรินิพพาน วนัรุ่งขึน้ก็ไปท่ีมกุฏพนัธนเจดยี ์สถานท่ีถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระพทุธเจ้า 
 วนัท่ี ๓ มีนาคม คณะเดินทางต่อไปยัง  เมืองสาวตัถี ตาม
ศพัท์สนัสฤตเขาเรียก ศราวสัตี เราเรียก สาวตัถี ในแผนท่ีเขียน
ตามแบบสันสฤตเป็น ศราวัสตี ไปนอนค้างท่ีวัดไทย ของท่าน
อาจารย์ประเสริฐ หรือท่ีชาวไทยในอินเดียเรียกว่า ฤาษีเสริฐ ได้ไป
ชมพระเชตวนัมหาวหิาร วดัส าคญัท่ีพระพทุธเจ้าประทบัอยู่นาน
ท่ีสดุถึง ๑๙ พรรษา  

ในท่ีใกล้ๆ นัน้ ก็จะเป็นเขตแดนระหว่างอินเดียกับเนปาล 
มีสถานท่ีส าคญัแห่งหนึ่งช่ือว่า ลมุพินี อนัเป็นสถานท่ีประสติู แต่
คณะไม่ได้เดินทางไป เพราะการเดินทางโดยรถยนต์เข้าไปจากเขต
อินเดียล าบาก เราไม่ได้เดินทางโดยเคร่ืองบิน ซึ ่งต้องไปลง
ท่ีกตัมณัฑ ุแล้วไปท่ีลมุพินีอีกต่อหนึ่ง เป็นอนัว่าคณะตดัรายการท่ี
ลมุพินี คือสถานท่ีประสติูไปเสีย 

ต่อจากสาวัตถี ก็เดินทางไปค้างท่ีเมืองลกัเนา คราวนีม้า
ข้างล่าง เมืองลักเนานีเ้ป็นเมืองผ่านไปพักแรมเท่านัน้เอง เป็นคืน
วนัท่ี ๔ มีนาคม ค้าง ๑ คืน แล้วเดินทางต่อไป ผ่านเมืองกานปรูะท่ี
อยู่ข้างล่าง แล้วขึน้เลยผ่านไปเฉยๆ ไปยังเมืองอัครา ชมป้อม 
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เมืองอคัรา (Agra Fort) วันรุ่งขึน้ จึงไปชมทัชมาฮาล ซึ่งอยู่ท่ี
เมืองอคัรานี ้นีเ้ป็นวนัท่ี ๕ มีนาคม 

ต่อจากนัน้ วนัรุ่งขึน้ก็เดินทางไป เมืองชยัปรุะ ซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปชมปราสาทแอมเบอร์ แต่เขาปิด เพราะ
ตอนนัน้เป็นเทศกาลโฮล่ีท่ีชาวอินเดียพากันเล่นสนุกสนาน ซึ่งไม่
เหมาะส าหรับผู้ เดินทาง ได้ค้างแรมท่ีนั่น ๑ คืน คงเป็นคืนวันท่ี ๖ 
มีนาคม ต่อจากนัน้ก็เดินทางไปยังเดลี เมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย ค้างแรมท่ีนัน่ ๑ คืน ไปพกัเฉยๆ เป็นคืนวนัท่ี ๗ มีนาคม 

ต่อจากเมืองเดลีเป็นเส้นทางท่ี ขีดด้วยหมึกสีน ้ าเงิน 
หมายความวา่เดินทางโดยเคร่ืองบิน เร่ิมด้วยไปเมืองออรังคาบาด
ข้างลา่ง แตเ่คร่ืองบินแวะท่ีเมืองอทุยัปรุะด้วย อาตมภาพก็เลยขีด
ไว้ให้ดวู่าเคร่ืองบินแวะ แต่เราไม่ได้แวะ จากเมืองออรังคาบาดนี ้
เราได้ไปชม ถ ้าเอลโลร่า ซึ่งเป็นถ า้จ านวนหนึ่งมีมาก คือมีทัง้ถ า้
พทุธศาสนา ฮินด ูเชน ชมได้เพียงบางถ า้ก็ถึงเวลาค ่า ไปค ่าท่ีถ า้
ไกรลาสของฮินดพูอดี 

วนัรุ่งขึน้คณะสละเวลาทัง้วนัให้แก่ ถ ้าอชนัตา ซึ่งเป็นถ า้
ของฝ่ายพทุธศาสนาล้วนๆ ค้างท่ีออรังคาบาดทัง้หมด ๒ คืน ตรง
กบัวนัท่ี ๘ - ๙ มีนาคม  

จากนัน้ก็เดินทางกลับโดยเคร่ืองบินมาเดลี ค้างท่ีเดลี ๑ 
คืน คือคืนวนัท่ี ๑๐ แล้วเดินทางต่อขึน้ไปยังแควน้แคชเมยีร์ โดย
ทางเคร่ืองบินเช่นเดียวกัน ก็ไปลงท่ีเมืองศรีนคร ท่ีคนไทยฟังเสียง
แขกเรียกเป็นศรีนาการ์ ท่ีจริงก็คือ ศรีนคระ หรือศรีนคร  
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แวะที่ เมืองศรีนคร นี  ้แล้วไปชมภ ูเขา ชมหิมะ โดย
เดินทางด้วยรถยนต์ไปกุลมารค อยู่ทางซ้ายมือท่ีขดีแดง ไปค้าง
ในทะเลสาบบนเรือ รวมทัง้หมด ๒ คืน  

ตอนแรกกะไว้ว่าจะค้างท่ี เคชเมียร์เ พียง ๒ คืนตาม
หมายก าหนดการเดิม แต่เม่ือไปขึน้เคร่ืองบิน ปรากฏว่าเคร่ืองบิน
เท่ียวนีถู้กยกเลิกไป ท าให้คณะต้องไปค้างท่ีโฮเต็ล ริมทะเลสาบ 
ตามท่ีบริษัทการบินจดัให้เพ่ิมอีก ๑ คืน รวมเป็นค้างท่ีแคชเมียร์ ๓ 
คืน รายการท่ีเดลีก็เลยถกูตดัไป ๑ วนั  

แล้ววนัท่ี ๑๔ ก็เดินทางจากศรีนครกลบั เมืองนิวเดลี และ
เดินทางกลบัเมืองไทยเช้าตรู่ของวนัท่ี ๑๕ มีนาคม  

ทัง้หมดนีก้็เป็นรายการท่ีผา่นมา อาตมภาพคิดว่า จากท่ีได้
ดตูามแผนท่ี ก็จะท าให้เห็นสถานท่ีท่ีไปได้ชดัเจนขึน้ เวลาทบทวน
ความทรงจ าก็จะง่ายด้วย 

อาตมภาพขอเล่าสรุปนิดหนึ่งถึงสถานที่ที่เดินทางไปนี ้
อาตมภาพได้กล่าวไว้ครัง้หนึ่งว่า เราเดินทางไปนัน้ ระยะช่วงต้น
เป็นดินแดนท่ีอยู่ในเขตพทุธภมิู  

เขตพุทธภูมิ ในท่ีนี ้หมายถึงสถานท่ีเก่ียวข้องกับองค์
พระพุทธเจ้าในสมัยพทุธกาล ดินแดนนีเ้ราเดินทางจากกัลกัตตา
เข้าไปหา กัลกัตตาเองก็ยังไม่เข้า ต้องเร่ิมนบัตัง้แต่พทุธคยาเป็น
ต้นไป จนกระทัง่ถึงสาวตัถี ชว่งต้นนีอ้ยู่ในเขตพทุธภมิู หรือดินแดน
ท่ีมีพุทธสังเวชนียสถานและสถานท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าใน
สมยัพทุธกาล ตัง้แตพ่ระองค์ยงัมีพระชนม์อยู่ 
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ดินแดนท่ีเราเดินทางไปหลังจากนัน้ทัง้หมด ไม่เก่ียวข้อง
กบัพระพทุธเจ้าสมยัยงัมีพระชนม์อยู่โดยตรง มีบ้างแต่ว่าเราไม่ได้
เก่ียวข้องในการเดินทาง ก็ถือว่าต่อจากนัน้ไปเป็นดินแดนหลัง
พทุธกาล เช่นอย่างถ ้าอชนัตา เร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. ๓๐๐ – ๔๐๐ หรือ
สามร้อย ถึงส่ีร้อยปี หลงัพทุธปรินิพาน เป็นเร่ืองพระพุทธศาสนา
ในยคุหลงั เม่ือพระสาวกได้สืบตอ่พระพทุธศาสนาสง่ทอดกันมา 

จุดส าคัญท่ีเราต้องการไปดู ก็คือช่วงแรก ทีนีใ้นสถานท่ี
ช่วงแรกท่ีเป็นดินแดนพุทธภูมิ ตัง้แต่พุทธคยาไปสาวัตถีนัน้ ก็มี
สถานท่ีท่ีเรียกว่า สงัเวชนียสถาน โดยตรง ๔ แห่ง ได้แก่ สถานท่ี
ประสติู ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน  

ท่ีประสูติ ก็คือท่ีลุมพินีวนั ซึ่งคณะไม่ได้ไป ท่ีตรัสรู้ คือท่ี
พทุธคยา ซึ่งคณะไปถึงเป็นแห่งแรก ที่แสดงปฐมเทศนา คือที่สารนาถ 
ซึง่เป็นช่ือปัจจบุนัของป่าอิสิปตนมฤคทายวนั และท่ีปรินิพพาน คือท่ี
กสิุนารา หรือในแผนท่ีนีเ้รียกวา่ กาเซีย 
 ในสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่ง คณะได้เดินทางไป ๓ แห่ง ก็
ตดัลมุพินีออกไป เหลือท่ีตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพาน  

แม้วา่จะเดินทางไปไม่ครบ ๔ แหง่ แตถ้่ามองในแง่เก่ียวกับ
พระพุทธเจ้าแท้ ๆ ก็ถือว่าครบ เพราะว่าตอนประสูตินัน้ยังเป็น
เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ พระพทุธเจ้าแท้ๆ ท่ีอบุติัเป็นพทุธะจริงก็ต้องท่ี
ตรัสรู้ นั่นคือท่ีเกิดของพระพุทธเจ้า ก็ได้ไปแสดงปฐมเทศนาเร่ิม
ท างาน ตัง้ต้นท่ีสารนาถ ปฏิบติังานเร่ือยไป จนกระทัง่ปรินิพพานท่ี
กสิุนารา นีก้็เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพระองค์พระพทุธเจ้าแท้ๆ  
 ทีนี ้อาตมภาพเคยพดูถึงเร่ือง รูปกาย กับ ธรรมกาย ตาม
หลกันีก้็อาจจะพดูแบ่งเป็นว่า ในบรรดาสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่ง
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นัน้ ลุมพินี เป็นท่ีอุบัติของพระรูปกาย ท่ีปรินิพพานคือกุสินารา 
เป็นท่ีสิน้สดุแหง่พระรูปกายของพระองค์ ส่วนธรรมกายนัน้เร่ิมต้น
เม่ือตรัสรู้ท่ีพทุธคยา คือเป็นท่ีอบุติัของธรรมกาย  

ถ้าถามว่า พระพทุธเจ้าอุบัติโดยรูปกายที่ไหน ก็ตอบว่าที่
ลมุพินีวนั แต่ถ้าอบุติัโดยธรรมกายทีไ่หน ก็อบุติัทีพ่ทุธคยา  

ต่อมา เม่ือพระพทุธเจ้าปรินิพพานท่ีกุสินารา เราถือเป็นท่ี
สิน้สดุแหง่รูปกาย แตส่ว่นพระธรรมกายนัน้ไม่สิน้สดุไปด้วย เพราะ
เม่ือก่อนจะเสด็จดบัขันธปรินิพพานท่ีกุสินารา พระองค์ได้ตรัสแก่
พระอานนท์ ซึง่อยู่ในสถานท่ีปรินิพพานโดยใกล้ชิด วา่  

“ธรรมแลวินยัใด ที่เราได้แสดงแล้ว บญัญติัแล้ว แก่เธอ
ทัง้หลาย ธรรมแลวินยันัน้แหละ จะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย
เม่ือเราล่วงลบัไปแลว้”  

ก็หมายความวา่ พระธรรมกายท่ีเราเรียกพระธรรมวินยันัน้ 
ด ารงอยู่เป็นตวัแทนของพระพทุธองค์สืบมา 
 พระธรรมกายนี ้พระพทุธเจ้าได้ช่วยก่อให้เกิดขึน้ในผู้ อ่ืน
เป็นคนแรกก็คือ พระอญัญาโกณฑัญญะ ณ สถานท่ีแสดงปฐม
เทศนา หรือสารนาถ หรือป่าอิ สิปตนมฤคทายวัน แต่ เ ม่ือ
ปรินิพพานนัน้ พระองค์ได้ประดิษฐานพระธรรมวินยัไว้มั่นคงแล้ว 
ท าให้มีการขยายเผยแพร่ธรรมกายแก่ผู้ อ่ืนสืบตอ่ออกไปมากมาย  

เพราะฉะนัน้ แม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานสูญ
สิน้สลายโดยรูปกายแล้ว แตธ่รรมกายก็ยังสามารถท่ีจะอบุติัขึน้ใน
ผู้ อ่ืนสืบต่อมา หมายความว่า เม่ือผู้ ใดได้มองเห็นเข้าถึงธรรมกาย
แล้ว ก็สามารถเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลา และธรรมกายนี ้
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แหละเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้พระพุทธเจ้าด ารงอยู่กับเรา 
เพราะว่าในบดันีอ้งค์พระพุทธเจ้าท่ีมีพระชนม์ชีพอยู่ มีทัง้รูปกาย 
และธรรมกายพร้อมอยู่ในองค์นัน้ ก็ได้สิน้สุดสลายไปท่ีกุสินารา 
แล้วต่อจากนัน้มา เราก็ได้อาศัยธรรมกายนีเ้องเป็นเคร่ืองส าหรับ
เข้าถึงพระพทุธเจ้า  

เราอาจจะมีรูปเคารพ เป็นพระพุทธรูป ท าด้วยทองค า 
ทองแดง ทองเหลือง ส าริด ตลอดจนกระทั่งหิน ปูน ไม้ต่างๆ แต่
วัตถุ เหล่านัน้ ถ้าไม่ มีธรรมกายเป็นเคร่ืองยืนยันแล้ว ก็ ไม่ มี
ความหมาย  

อย่างท่ีเราเดินทางไปประเทศอินเดีย ก็ได้พบเห็นวัตถุนี ้
จ านวนมากมาย วัตถุเหล่านัน้ เม่ือพระธรรมปลาสนาการสูญสิน้
ไปจากแผ่นดิน ไม่มีค าสอนในทางพทุธศาสนาเหลืออยู่ ผู้คนท่ีนัน้
เขาก็ไม่รู้จกั  

คนอินเดียจ านวนมากมายไม่ รู้จักพระพุทธเจ้า เห็น
พระพทุธรูปก็ไม่รู้ว่าอะไร กลายเป็นของไม่มีค่า ไม่มีความหมาย 
เป็นเพียงทอง เป็นเพียงดิน หิน ปนู ไม้ เท่านัน้ แล้วบางทีเขาก็เอา
ไปใช้ในทางท่ีท าให้เราเกิดความสะเทือนใจอีกด้วย โดยกระท าการ
ท่ีเรียกวา่ลบหลูด่หูม่ินอะไรตา่งๆ นัน่ก็เพราะเขาไม่รู้จกัคณุคา่ 

เพราะฉะนัน้ จึงเป็นเคร่ืองเตือนใจพุทธศาสนิกชนว่า
จะต้องชว่ยกนัท าธรรมกายให้ปรากฏยั่งยืนอยู่ตลอดไป เพ่ือให้เรา
สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัย สามารถเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ส่ิงท่ี
เราก่อสร้างไว้ เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น ก็จะมีค่ามีความหมาย 
ด้วยธรรมกายปรากฏเป็นเคร่ืองยืนยนัอยู่นีเ้อง 
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น่ีก็เป็นเร่ืองโดยย่อในฝ่ายท่ีเก่ียวกบัพทุธสงัเวชนียสถาน  

ทีนี ้นอกจากพุทธสังเวชนียสถานโดยตรงแล้ว คณะยังได้
เดินทางไปเย่ียมเยียนสถานท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธองค์อ่ืนๆ ท่ี
ส าคญัก็คือ เมืองราชคฤห์ กบัเมืองสาวตัถี  

ท่ีเมืองราชคฤห์ คณะได้เข้าไปในสถานท่ีพระพทุธเจ้าเคย
ปรากฏพระรูปกาย ประทบัอยู่ คือท่ีพระคนัธกุฎี บนเขาคชิฌกูฏ 
ได้ไปท าวตัรสวดมนต์ กลา่วธรรมกถา ฟังธรรมกถากนัท่ีนัน่  

อีกแห่งหนึ่งก็คือ สาวตัถี ท่ีเชตวนั ซึ่งอาตมภาพได้กล่าว
แล้วว่าเป็นท่ีท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่นานท่ีสุด แสดงธรรมมาก
ท่ีสดุท่ีน่ี  

สถานท่ี ๒ แหง่นี ้ควรจะกลา่วถึงมากเป็นพิเศษ 
ราชคฤห์เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ สาวัตถีเป็นเมือง

หลวงของแคว้นโกศล ๒  แคว้นนี ้เป็นแคว้นมหาอ านาจท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสดุในครัง้พทุธกาล นอกจากมีความส าคญัในทางการเมืองแล้ว 
ก็มีความส าคญัในทางพทุธศาสนามากท่ีสดุด้วย  

แคว้นมคธนัน้ มีความส าคัญเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
ตลอดมา เป็นเวลาหลายร้อยปี เร่ิมด้วยเมืองราชคฤห์เป็นท่ี
ประดิษฐานพระพทุธศาสนาให้มัน่คง ครัน้มัน่คงแล้ว ก็เป็นแหล่งท่ี
จะกระจายเผยแพร่ค าสอนออกไป ส่วนเมืองสาวตัถี เป็นเมืองท่ี
เม่ือพระพุทธเจ้าประดิษฐานพุทธศาสนามั่นคงดีแล้ว ก็เสด็จไป
ประทบัอยู่สบายๆ แล้วแสดงพระธรรมเทศนาเร่ือยไป  
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ถ้าจะเปรียบเทียบกัน ก็ว่าราชคฤห์เป็นฐานท่ีมั่นคง เป็น
เหมือนด่านหน้าหรือป้อมค่ายท่ีพระพุทธเจ้าทรงตัง้กองทัพธรรม 
แล้วสง่กองทพัธรรมนัน้ด าเนินการขยายกระจายค าสอน  

สว่นเมืองสาวตัถีท่ีเชตวนั เป็นแหล่งป้อนข้อมลูหรือเตรียม
เสบียงให้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับท่ีนัน้ แล้วก็แสดงธรรม
ประทานเนือ้หาค าสอนต่างๆ พระแม้จะออกไปจากเมืองราชคฤห์ 
แตก่็ได้ค าสอนจากสาวตัถี หรือจากพระเชตวนันี ้ 

เพราะฉะนัน้ ๒ แหง่นี ้ก็มีความส าคญัด้วยกนัทัง้คู่ 
เราจะเห็นความเป็นไปในประวัติศาสตร์สนับสนุนเร่ืองท่ี

อาตมภาพกล่าวมานีว้่า ท่ีสาวตัถี พระพทุธเจ้าประทบัและแสดง
ธรรมมากก็จริง แตใ่นด้านเหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกับการแพร่หลาย
หรือขยายเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ราชคฤห์เป็นศนูย์กลางทัง้หมด  

ตอนแรก พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์ ทรงแสดง
ธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสาร และท าให้พระเจ้าพิมพิสาร พร้อมทัง้ข้า
ราชบริพารและประชาชนนบัถือพระพทุธศาสนา ต่อมาอคัรสาวก 
พระสารีบตุร พระโมคคลัลาน์ ก็ได้ท่ีเมืองนี ้ทรงบ าเพ็ญพทุธกิจจน
ประดิษฐานพระพุทธศาสนามั่นคง แต่พระองค์ประทับท่ีนัน่เพียง 
๓ พรรษาเทา่นัน้ ก็ทรงท างานเรียบร้อย ต่อจากนัน้ก็ไว้วางพระทยั
พระสาวกทัง้หลายได้ ให้ท างานกนัไป  

จนกระทั่งเม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว เมือง
ราชคฤห์หรือแคว้นมคธก็เป็นสถานท่ีส าคญัในการท างานทางพทุธ
ศาสนาอีก คือเป็นท่ีท าการสังคายนา พอพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ได้ ๓ เดือน ก็มีการจัดสังคายนาครัง้ท่ี ๑ จดัระเบียบค าสอนของ
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พระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่  เ ป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การ
สงัคายนานัน้ก็ท าท่ีเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธนี ้
 ต่อมาอีก ๒๐๐ กว่าปี มีพระเจ้าแผ่นดินผู้ ย่ิงใหญ่เกิดขึน้
คือ พระเจ้าอโศกมหาราช ครองแคว้นมคธ ตอนนัน้เมืองหลวงของ
แคว้นมคธ ได้ย้ายจากราชคฤห์ไปอยู่ท่ี เมืองปาตลีบุตร ปัจจบุัน
เรียกปตันะ  

เมืองปัตนะนัน้ในแผนท่ีนีก็้มี เราไม่ได้ไป อยู่เลยจากนา
ลันทาไปนิดเดียว เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในยุคหลัง คือ
หลงัจากราชวงศ์พระเจ้าพิมพิสารแล้ว ต่อมาก็ย้ายเมืองหลวงไป
อยู่ท่ีปัตนะ หรือปาตลีบุตรนี ้พระเจ้าอโศกครองราชย์อยู่ท่ีเมือง
ปาตลีบตุร ก็ได้ท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ ส่งพระธรรมทตูออกประกาศ
พระศาสนาจากปาตลีบตุรนี ้  

เพราะฉะนัน้ มคธจึงเป็นดินแดนท่ีเผยแพร่พระพุทธ -
ศาสนา และท าหน้าท่ีนีต้ลอดมา พระศาสนทตูท่ีมายังเมืองไทย 
มาสุวรรณภมิู พระโสณะและพระอุตตระ  ก็มาจากท่ีน่ี ในลังกา 
พระมหินท์ พระสังฆมิตตาเถรี ก็มาจากท่ีน่ี มาจากแคว้นมคธ 
เพราะฉะนัน้ มคธจงึเป็นถ่ินฐานส าคญัในทางพระพทุธศาสนาเป็น
อย่างมาก  

จนกระทั่งมาถึงท้ายสุด ตอนพระพุทธศาสนาจะสูญสิน้
จากอินเดีย ตอนนัน้ ราชวงศ์ท่ีครองอินเดียคือ ราชวงศ์ปาละ ต่อ
จากปาละ ก็มีราชวงศ์เลก็ช่ือ เสนะ เขามักรวมเรียกกันในทางศิลปะ
วา่ ปาลเสนะ ปาละเป็นราชวงศ์ท่ีนบัถือพทุธศาสนา ก็ครองราชย์
ท่ีเมืองปาตลีบตุรเชน่กนั จนกระทัง่มสุลิมบกุเข้ามาท าลายหมด  
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โดยนัยนี ้ มคธจึงสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาตลอดมา 
และเพราะเหตท่ีุได้เป็นสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา จึงมีวดั
วาอารามมากเหลือเกิน บางวดัก็ใหญ่โตเป็นมหาวิหาร ท่ีเรียกเป็น
มหาวิทยาลยัในปัจจบุนั เชน่ นาลนัทาก็อยู่ในแคว้นนี ้

เพราะเหตท่ีุมีวัดวาอารามมากนี ้แม้เม่ือพระพุทธศาสนา
จะสญูสิน้ไปแล้ว ก็มีซากวดัวาอารามเหลืออยู่ทัว่ไป ต่อมา ค าว่า 
มคธ ได้เลือนหายไปจากความทรงจ าของชาวอินเดีย แต่เพราะเหตุ
ท่ีมีวิหารหรือวดัมากมาย ค าว่า วิหาร หรือวดันีก้็กลายเป็นช่ือของ
แคว้นหรือรัฐนีแ้ทนมคธ แตค่ าวา่ วิหาร ได้แปลงมาเป็น พหิาร  

ตวั ว แผลงเป็น พ ได้ เช่นค าว่า วงศ์ ก็แผลงเป็น พงศ์ ได้ ค า
วา่ วรรณ เป็นพรรณ ได้ ตวั ว เป็น พ ในภาษาไทยมีใช้กันมากมาย 
ปัจจบุนั ในแผนท่ีนีก้็เขียนไว้ว่า “พิหาร” น่ีคือช่ือรัฐ หรือแคว้นนีใ้น
ปัจจบุนั เดิมก็คือแคว้นมคธ แตเ่พราะเหตท่ีุมีซากวดัวาอารามมาก 
เม่ือช่ือเดิมหายไป ก็เลยเรียกตามสภาพท่ีเป็นมาทางประวัติ - 
ศาสตร์วา่ วิหาร หรือ พิหาร 

ภาพชีวิตในพุทธกาล 

นอกจากนี ้อาตมภาพก็อยากจะเล่าให้เห็นภาพชีวิตของ
คนในยคุนัน้ เพ่ือจะได้เหน็ภาพของมคธและโกศลเพ่ิมขึน้ พร้อมทัง้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองทัง้สองนัน้เคยเล่าไปบ้างแล้วว่า พระเจ้า
แผน่ดิน ๒ แคว้นนีเ้ป็นญาติกนัโดยการแต่งงาน ทรงเป็นพ่ีเขยของ
กนัและกนั (อญฺ มญฺ  ํ ภคินีปติกา) คือ พระกนิษฐภคินีของแต่ละ
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แคว้นไปเป็นมเหสีของพระมหากษัตริย์อีกแคว้นหนึ่ง พระเจ้าพิม-   
พิสาร แหง่แคว้นมคธ มีมเหสีเป็นน้องสาวของพระเจ้าปเสนทิโกศล 
แหง่แคว้นโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลท่ีครองกรุงสาวตัถีแห่งแคว้น
โกศลก็มีมเหสีเป็นน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารแหง่แคว้นมคธ 

หรืออย่าง อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเป็นเศรษฐีประจ า
เมืองสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลก็มารู้จักพระพุทธเจ้า มานับถือ
พระพุทธศาสนาท่ีกรุงราชคฤห์ เพราะแกมีเพ่ือนเป็นเศรษฐีท่ีกรุง
ราชคฤห์ โดยตา่งก็เป็นพ่ีน้องเขยของกันและกัน (อญฺ มญฺ  ํ ภคินี
ปติกา) คราวหนึง่มาเย่ียมเยียนเพ่ือน ตอนนัน้พระพทุธเจ้าอบุติัขึน้
แล้ว แกก็เลยได้รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่ือมใส ประกาศตนเป็น
พุทธศาสนิกชน เป็นอุบาสก แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปท่ี
แคว้นโกศลไปประทับท่ีสาวัตถี เป็นครัง้แรกท่ีท าให้พระพทุธเจ้า
เสดจ็ไปสาวตัถี แล้วแกก็ได้สร้าง เชตวนั ถวาย 
 อีกท่านหนึ่งท่ีมีความส าคัญมากในพระพุทธศาสนาคือ 
มหาอบุาสิกาช่ือ วิสาขา ท่านผู้ นีก้็อยู่ท่ีสาวตัถีเช่นเดียวกัน มหา
อุบาสิกาวิสาขานัน้ พ่อช่ือว่า ธนญชัยเศรษฐี ซึ่งเป็นลูกของ
เมณฑกเศรษฐี ผู้ เป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึง่ของแคว้นมคธ  

แคว้นมคธนัน้รุ่งเรืองมาก มีเศรษฐีมาก แต่ก่อนนีแ้คว้นใด
จะแสดงความรุ่งเรืองของตน จะต้องบอกได้วา่ตนมีเศรษฐีเยอะทีนี ้
แคว้นมคธมีเศรษฐีเยอะ แคว้นโกศลก็เลยขอเศรษฐีไปคนหนึ่ง 
ท านองขอยืมเพ่ือจะไปประดับเกียรติของแคว้น พระเจ้าโกศลขอ
เศรษฐีคนหนึ่งจากแคว้นมคธ ทางแคว้นมคธก็ให้ธนญชัยเศรษฐี
ซึง่เป็นลกูของเมณฑกเศรษฐีเดินทางไปยงัแคว้นโกศล  
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ธนญชัยเศรษฐีได้ไปสร้างเมืองใหม่ขึน้ช่ือเมืองสาเกต อยู่
ใกล้ๆ เมืองสาวัตถี ธนญชัยเศรษฐีก็เป็นบิดาของนางวิสาขา 
วิสาขาก็เป็นมหาอุบาสิกา ได้สร้างวดัส าคญั ช่ือว่า วดับุพพาราม 
ท่ีพระพทุธเจ้าได้ประทบัหลายพรรษา รวมทัง้หมด ๖ พรรษา สลบั
ไปมากบัเชตวนัของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

อาตมภาพอยากจะเล่าเร่ืองทัว่ไปเป็นตวัอย่างให้ฟังกันอีก
สกัเร่ือง ท่ีแสดงภาพชีวิตในสมยัพทุธกาลเก่ียวข้องกับเมืองสาวตัถี
และเมืองราชคฤห์นี ้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพระภิกษุณีกบัพระภิกษุ พระ
ภิกษุณีรูปหนึง่ ซึง่เป็นพระอรหนัต์เป็นมารดาของพระภิกษุรูปหนึ่ง 
ซึ่งเป็นพระอรหนัต์เหมือนกัน โยมอาจจะสงสยัว่าเป็นได้อย่างไร
กัน พระภิกษุณีมีลูกเป็นพระอรหันต์ อาตมภาพจะเล่าแทรกสัก
หนอ่ย เพ่ือประดบัให้มองเห็นภาพชีวิตในสมยัพทุธกาลมากขึน้ 
 ท่ีกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาล มีตระกูลเศรษฐีตระกูล
หนึง่มีลกูสาวคนเดียว ลกูสาวคนนีเ้กิดมาแล้วก็มีจิตใจโน้มไปทาง
พระศาสนา ตอนนัน้พระพทุธเจ้าประดิษฐานพระพทุธศาสนาไว้ใน
แคว้นมคธมัน่คงแล้ว แกก็มีจิตศรัทธาคิดจะบวชอยู่เร่ือย  

ทีนีเ้ม่ือเติบโตพอสมควร เธอก็อ้อนวอนขอบิดามารดาท่ี
เป็นเศรษฐีว่าอยากจะออกบวช ฝ่ายเศรษฐีบิดามารดาก็ไม่
อนญุาต บอกวา่ตระกลูของเรามีลกูคนเดียว ถ้าลกูไปบวชแล้วใคร
จะสืบต่อวงศ์ตระกูล ทรัพย์สมบัติจะเอาไปไหน ก็ไม่ยอมให้บวช 
จะขอร้องอย่างไรก็ไม่ส าเร็จ แกก็เลยคาดหวังว่า เอาละต่อไปมี
ครอบครัวแล้วคอ่ยคิดใหม่ สามีของเราอาจจะเป็นคนท่ีพดูง่ายก็ได้  
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ต่อมาแกก็แต่งงาน แต่งงานไปได้ระยะหนึ่ง พอมีโอกาสก็
พูดกับสามี สามีก็ตกลง เป็นอันว่าให้บวช สามีก็เป็นเจ้าภาพใน
การบวชของภรรยาท่ีเป็นธิดาเศรษฐีนี ้แต่เขาก็มีความคุ้นเคยกับ
ส านักภิกษุณีท่ีเป็นฝ่ายของพระเทวทัต ก็เลยพาไปบวชในส านัก
ภิกษุณีนัน้ 

ภิกษุณีนัน้ตอนท่ีบวชแกไม่รู้ตัวว่าแกได้เร่ิมตัง้ครรภ์แล้ว
นิดหนอ่ย บวชตอ่มาครรภ์ก็โตขึน้ๆ  

ฝ่ายภิกษุณีทัง้หลายมองเหน็เร่ืองครรภ์ปรากฏชดัก็บอกว่า 
น่ีเธอยงัไงกนัน่ี มาบวชเป็นภิกษุณี ท าไมมีครรภ์ละ่  

พระภิกษุณีองค์นัน้ก็บอกว่า ฉันไม่ทราบเหมือนกัน มัน
ยงัไงกนัแน ่แตฉ่นัรู้ตวัวา่ฉนับริสทุธ์ิแนน่อน  

ก็เกิดเป็นปัญหาขึน้มา พระภิกษุณีทัง้หลายก็บอกว่าเร่ือง
นีต้้องช าระความให้เสร็จสิน้กันไป แล้วก็สั่งว่างัน้เราไปหาพระ
เทวทัตให้ตัดสินเร่ือง ตกลงพระภิกษุณีทัง้หลายก็พาเอา พระ
ภิกษุณีธิดาเศรษฐี ไปหาพระเทวทตัให้ตดัสินความ  

ฝ่ายพระเทวทตัได้รับพิจารณา ก็คิดห่วงแต่ช่ือเสียงของตน 
คิดว่าเร่ืองนีม้ันเกิดขึน้ในฝ่ายของเรา ถ้าปรากฏข่าวออกไปเราก็
เสียช่ือหมด อ้อ! ภิกษุณีในฝ่ายของเทวทัตมีครรภ์! หมดแล้ว 
เสียหายหมด จิตใจไม่ได้เอาเมตตากรุณาเป็นท่ีตัง้ นึกถึงแต่เร่ือง
กลวัตวัเองเสียช่ือ ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก นึกอะไรก็ไม่ออก ความรู้ก็
ไม่ชดัวา่จะพิจารณาเร่ืองนีอ้ย่างไรดี ก็เลยตดัสินเอาง่ายๆ ว่า พวก
เธอไปจดัการสกึกนัไปเสียเถอะ อย่าให้มันมีเร่ืองอือ้ฉาวขึน้มา ยก
เร่ืองปัดไปเลย  
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ฝ่ายภิกษุณีพวกนัน้ก็พูดกับภิกษุณีลูกเศรษฐีว่า น่ีพระ
เทวทตัทา่นก็ได้สัง่ให้สกึแล้วจะวา่ยงัไง  

ฝ่ายภิกษุณีธิดาเศรษฐีก็เสียใจมาก บอกว่าดิฉันนีก้่อนจะ
บวชได้ก็ยากเย็นเสียเหลือเกิน เป็นผู้บวชด้วยความตัง้ใจจริง แม้
บวชมาแล้วก็พยายามตัง้ใจปฏิบติัธรรมเต็มท่ี เพราะฉะนัน้ จะให้
เหตุการณ์เล็กน้อยท่ีดิฉันเองก็เป็นผู้ บริสุทธ์ิมาท าลายชีวิตฉัน
ทัง้หมด ท าลายความตัง้ใจความเพียรพยายามของดิฉันทัง้หมด 
มนัไม่สมควรเลย  

เอาอย่างนี เ้ถอะ ดิฉันไม่ ไ ด้บวชในศาสนาของพระ
เทวทตันะ ดิฉันบวชในศาสนาของพระพทุธเจ้า อย่างไรก็ขอให้ได้
น าคดีนีไ้ปถวายพระพทุธเจ้าตดัสินเถิด ขอให้ถึงพระพทุธเจ้าก่อน  

พระภิกษุณีพวกนัน้ก็เห็นใจบอกว่า ตกลงเราจะไปเฝ้า
พระพทุธเจ้า แตภิ่กษุณีส านกัพระเทวทตัอยู่ในเมืองราชคฤห์ ส่วน
พระพทุธเจ้าตอนนัน้ประทบัอยู่ท่ีเชตวนั เมืองสาวตัถี คณะภิกษุณี
เหลา่นัน้จงึต้องพากนัเดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองสาวตัถี  

ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าเป็นระยะทางเดินทัง้หมด ๔๕ 
โยชน์ อาตมภาพเอามาเทียบกับท่ีเราเดินทาง เราเดินทางจาก
พุทธคยาไปราชคฤห์ ผ่านเมืองพาราณสีก่อน ๒๓๐ กม. จาก
พาราณสี สารนาถ ไปโครักขปรูะ ๑๘๐ กม. จากโครักขปรูะไปสาวตัถี 
๑๗๒ กม. รวมเป็น ๕๘๒ กม. น่ีเป็นระยะทางท่ีพระภิกษุณี
เหลา่นัน้เดินทางไป  

แต่ถ้าเทียบกับท่ีคัมภีร์กล่าวไว้ ๔๕ โยชน์ อาตมภาพคิด
คร่าว ๆ เป็นไมล์ได้ประมาณ ๔๕๐ ไมล์ ก็ได้ ๗๒๐ กม. ยาวกว่าท่ี
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เราเดินทางคราวนี ้อาจเป็นได้ว่าเส้นทางการเดินสมัยโบราณเป็น
เส้นทางเกวียน อาจจะอ้อมกว่า เหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนีไ้ป
สพุรรณฯ เม่ือ ๗-๘ ปี ก่อนไปเส้นทางเก่า ทางรถยนต์ประมาณ 
๑๖๐ กม. แตเ่ด๋ียวนีเ้ส้นทางใหม่เหลือ ๑๒๐ กม. แล้ว แต่เส้นทาง
เดินทางใกล้ไกลตา่งกนัได้ ตวัเลขนีก้็ไม่หา่งกนัมากนกั  

ก็เป็นอนัวา่ ทา่นต้องเดินทางกนัเป็นระยะทางยาวนานเลย
ทีเดียว แล้วไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 
 เม่ือไปถึงพระเชตวันแล้ว คณะพระภิกษุณีเหล่านัน้ก็น า
พระภิกษุณีธิดาเศรษฐีเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทูลเร่ืองทัง้หมด
ถวาย พระพทุธเจ้าทรงพิจารณาแล้วก็ทรงทราบว่าเป็นเร่ืองท่ีคง
ตัง้ครรภ์มาก่อนบวช แต่จะตดัสินไปเฉยๆ คงไม่เป็นการดี คนอาจ
ติฉินนินทา ย่ิงเป็นพระภิกษุณีท่ีเคยอยู่ในส านักพระเทวทัตด้วย 
คนก็อาจบอกว่า โอ! น่ีพระพทุธเจ้าเอาภิกษุณี ท่ีพระเทวทัตทิง้
แล้ว มาเลีย้งด ูหรือวา่เป็นการสนบัสนนุพวกท่ีแตกมาจากฝ่ายโน้น
มาเข้าฝ่ายนี ้เป็นการไม่ดี ต้องท าให้เร่ืองนีป้รากฏชดัในท่ีประชมุ  

พระองค์จึงตรัสสัง่พระอานนท์ให้ไปเตรียมการเชิญบุคคล
ส าคัญมา ถ้าว่าถึงชาติตระกูล ภิกษุณีนีก้็เป็นผู้ ใหญ่เหมือนกัน 
เป็นธิดาเศรษฐี ก็ให้ไปเชิญพระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิก -
เศรษฐี นางวิสาขามหาอบุาสิกามายงัท่ีประชมุ (คงเป็นท่ีธรรมสภา
ท่ีเราไปดกูนัวนันัน้  ท่ีทา่นฤาษีเสริฐไปแสดงท่านางจิญจมาณวิกา 
คิดวา่คงเป็นท่ีนัน้ เพราะเป็นสถานท่ีประชุมใหญ่) ฝ่ายพระภิกษุก็
มอบพระอบุาลี ซึง่เป็นพระวินยัธร ให้เป็นเจ้าของเร่ือง 

วนัรุ่งขึน้ นดัประชมุแล้ว ก็พิจารณาเร่ืองในท่ีประชมุ พระ
อบุาลีเป็นเจ้าของเร่ือง ได้พิจารณาไต่สวนกัน พระอบุาลีก็มอบให้
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นางวิสาขามหาอุบาสิกาพิจารณาความ นางวิสาขาก็ไปสืบสาว
ราวเร่ืองกับนางภิกษุณี ดสูภาพร่างกาย สืบถามประวติัความเป็น
มาแล้ว ก็วินิจฉยัได้วา่จะต้องตัง้ครรภ์มาก่อนอปุสมบท  

จากนัน้ก็น าเอาเร่ืองราวท่ีได้ไต่สวนทัง้หมดมาเล่าให้พระ
อบุาลีฟัง และน าเข้าท่ีประชมุวินิจฉัยโดยพร้อมหน้า ตัดสินได้ว่า
นางภิกษุณีธิดาเศรษฐีเป็นผู้บริสุทธ์ิ ได้ตัง้ครรภ์มาก่อนอปุสมบท 
เป็นอันว่าเร่ืองราวเสร็จสิน้ไปด้วยดี เป็นท่ีปรากฏแจ่มชัดแก่
มหาชน พระภิกษุณีนัน้ก็พ้นคดีไป 

เม่ือท่านพ้นคดีแล้ว ก็อยู่ปฏิบัติธรรมเร่ือยมา จนกระทั่ง
ครรภ์แก่ ก็ได้คลอดบุตร แล้วท่านก็เลีย้งเด็กอยู่ในส านักนาง
ภิกษุณีนัน้เอง  

อยู่มาวนัหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จมาเฝ้าพระพทุธเจ้า 
คือพระองค์เสดจ็มาบอ่ยๆ มาเฝ้าพระพทุธเจ้าเร่ือย วนัหนึ่งก็เสด็จ
มาทางส านักภิกษุณี ได้ยินเสียงเด็กทารกร้อง ก็ตรัสถามข้าราช
บริพารวา่ เดก็ทารกท่ีไหนมาร้องอยู่ในวดัในวา ข้าราชบริพารก็ทลู
ว่า น่ีก็คือเด็กทารกลกูของนางภิกษุณีองค์นัน้ องค์ท่ีได้ตัดสินคดี
ในวนันัน้  

พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ตรัสว่า เร่ืองการเลีย้งดเูด็กเป็นเร่ือง
ยาก ทา่นเป็นภิกษุณี ท่านย่อมไม่สะดวกในเร่ืองปัจจยัการเป็นอยู่ 
การท่ีจะเลีย้งเดก็ย่อมไม่สะดวกทกุประการ เราควรชว่ยเหลือทา่น  

พระเจ้าปเสนทิโกศลก็เลยไปขอเด็กทารกนัน้มา บอกว่า
เราจะขอไปเลีย้งในวงั เป็นอนัว่าเด็กคนนัน้ก็เลยได้ไปอยู่ในวงั ตัง้
ช่ือวา่ กสัสปะ แตเ่พราะเหตท่ีุกัสสปะเด็กน้อยคนนีเ้ติบโตขึน้ในวงั 
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เป็นราชกมุาร เด็กท่ีเป็นตระกูลเจ้าเขาเรียก กุมาร พอเติบโตในวงั
คนทัง้หลายก็เลยเรียกว่า กุมารกัสสปะ แปลว่า กัสสปะผู้ เป็น
กุมาร หมายความว่า กัสสปะลูกเจ้านาย หรือกัสสปะเด็กชาววัง 
อะไรท านองนัน้ หรืออย่างพระพทุธเจ้าเวลาส่งของเล็กๆ น้อยๆ ไป
ให้เดก็คนนีก้็เรียก กมุารกสัสปะ ก็เลยเรียกกนัมาวา่ กมุารกสัสปะ  

เวลาผ่านไป จนกระทั่งเด็กน้อยอายุ ๗ ขวบ ก็ได้มาบวช
เป็นสามเณร ศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์
หนึง่ ช่ือวา่ พระกุมารกัสสปะ เป็นผู้ มีช่ือเสียงมาก สามารถในการ
แสดงธรรมจนได้รับการยกย่องจากพระพทุธเจ้า เป็นเอตทคัคะใน
บรรดาภิกษุผู้ แสดงธรรมวิจิตร  

อันนีเ้ ป็นฝ่ายล ูก อนาคตของ ฝ่ายลูกได้พัฒนามาจน
สมบรูณ์ ก็เป็นผู้บรรลธุรรมสงูสดุในพระพทุธศาสนาแล้ว 

สว่นนางภิกษุณีผู้ เป็นมารดานัน้ ตัง้แตบ่ตุรของตนไปอยู่ใน
วงัแล้ว ก็เฝ้าห่วงใย ร้องไห้คิดถึงแต่บุตรของตนตลอดเวลา แม้จะ
ได้ตัง้ใจปฏิบัติธรรม แต่หากใจหนึ่งก็คิดถึงแต่ลูก จึงไม่เป็นอัน
ปฏิบติัธรรมได้จริงจงั มีกงัวล มีหว่งเกิดขึน้ ร ่าร้องหาแต่ลกูเร่ือยมา 
ก็เลยไม่บรรลมุรรคผลอะไรทัง้สิน้  

อยู่มานานจนกระทั ่งว ันหนึ ่ง เดินบิณฑบาต ตอนนัน้
พระกุมารกัสสปะเป็นพระอรหนัต์แล้ว พระภิกษุณีมารดามาเจอ
เข้ากบัลกู พอเจอเข้า ด้วยความดีใจเป็นอย่างย่ิง ก็ร้องเรียกว่าลกู
รัก แล้วก็โผเข้าไปหา แต่อารามร้อนรน พอโผเข้าไปหา ก็ซวนเซ 
แล้วก็พลาดล้มลงไป เขาว่ากันว่า มารดาพอนึกถึงลกูรัก น า้นมจะ
ไหล ก็ปรากฏวา่น า้นมไหล เปือ้นจีวร แล้วก็ไปจบัลกู 
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ฝ่ายพระกุมารกัสสปะ ก็มีใจเมตตาการุณย์ต่อมารดา นึก
ถึงวา่มารดายงัไม่ได้บรรลธุรรม เป็นเพราะความรักความห่วงใยใน
ตวัเราผู้ เป็นบุตร เราจะช่วยอย่างไรดี ถ้าหากว่าให้แม่มีจิตใจครุ่น
กังวลอยู่กับความรักความห่วงใยอยู่อย่างนี ้ก็จะไม่รู้จักได้บรรลุ
มรรคผลแน่นอน เราจะต้องใช้วิธีการเป็นอบุายสกัอย่าง ท าให้แม่
ตดัความรู้สกึผกูพนักงัวลนีใ้ห้ได้  

ทา่นก็เลยพดูค าหนึ่งขึน้มา ซึ่งเป็นค าท่ีฟังแล้วไม่น่าสบาย
ใจนกั แต่โดยเจตนาดีก็ท าเพ่ือให้แม่ตดัความรู้สึกผกูพนัลงไป จะ
ได้ปฏิบติัธรรมได้ ทา่นพดูท านองวา่ “แม่ ท าอะไรอยู่ ความรักแค่นี้
ก็ตดัไม่ได้” อะไรท านองนี ้ก็ท าให้แม่รู้สึกน้อยใจขึน้มาว่า “ลูกเรา 
เรานะอุตส่าห์ตามหา ร้องไห้ ห่วงมาไม่รู้กี่ปีแล้ว พอเจอก็มาพูด
อย่างนี้ ไม่เอาแล้ว เขายังไม่รักเรา เราอย่าไปรักเขาเลย” เป็น
ท านองนี ้ท าให้ตดัความรู้สกึหว่งใยผกูพนัลดน้อยลงไปได้  

ตัง้แตน่ัน้ก็ตัง้ใจปฏิบติัธรรม ต่อมาก็ได้บรรลพุระอรหตัผล 
เป็นพระเถรีอรหนัต์รูปหนึง่  

เร่ืองก็จบลงด้วยดี พระภิกษุณีมารดาก็ได้เป็นพระอรหนัต์ 
พระภิกษุท่ีเป็นลกูก็ได้เป็นพระอรหนัต์ เลยมีเร่ืองพระภิกษุณีผู้ เป็น
อรหันต์ เป็นแม่ของพระภิกษุผู้ เป็นอรหันต์ เป็นเร่ืองเป็นไปได้ท่ี
เกิดขึน้แล้ว ดงัท่ีได้เลา่มานี ้ 

เร่ืองนีไ้ด้เป็นท่ีปรารภของพระสงฆ์ในธรรมสภา จนกระทัง่
ท าให้พระพทุธเจ้าตรัสธรรมะอ่ืนๆ อีกอย่างหนึง่ ท่ีพระพทุธเจ้าตรัส
โดยปรารภเร่ืองนี ้ก็คือเร่ืองการเกิดขึน้ของป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 
ท่ีพระโพธิสตัว์เกิดเป็นกวาง คงจ ากนัได้ท่ีอาตมภาพเล่าให้ฟัง แล้ว
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ก็สละชีวิตตัวเองแทนแม่เนือ้กวางท่ีก าลังตัง้ครรภ์ใหม่ๆ รายนี ้
แหละ ท าให้เกิดนิยายเก่ียวกับ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ขึน้ นั่นก็
เร่ืองหนึง่  

อีกเร่ืองหนึ่ง กรณีเดียวกันนีแ้หละ ก็เป็นเหตุให้พระพทุธเจ้า
ตรัสพทุธภาษิตท่ีวา่ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน พระพุทธเจ้าทรงแสดงไขเนือ้ความอนันีว้่า แม้แต่เป็นลูกเป็น
แม่กัน แต่ในการบรรลุธรรมเบือ้งสูง ในการท าจิตใจให้พ้นจาก
กิเลส ถึงยังไง ตนก็เป็นท่ีพึ่งของตน คนอ่ืนจะมาช่วยไม่ได้ ลูกก็
ชว่ยแม่ไม่ได้ แม่ก็ช่วยลกูให้พ้นจากกิเลสไม่ได้ ตนเองต้องท าด้วย
ตนเอง พระองค์ตรัสภาษิตนี ้เพราะพระภิกษุท่านปรารภเร่ืองนี ้
สนทนากนั เร่ืองพระภิกษุณีธิดาเศรษฐี กับพระภิกษุกุมารกัสสปะ 
พระพทุธเจ้าทรงมาได้ฟัง ก็เลยแสดงธรรมให้เห็นว่า ตนต้องเป็นท่ี
พึง่ของตนเองในการปฏิบติัธรรมขัน้สดุท้าย ท่ีจะให้บรรลมุรรคผล 
หรือจะให้พ้นกิเลส พ้นจากทกุข์โดยสิน้เชิง 

แตอ่ย่างไรก็ตาม คนเราก็เป็นกลัยาณมิตร ช่วยเหลือกันได้ 
คือช่วยให้พึ่งตนได้ อย่างในกรณีนีพ้ระกุมารกัสสปะก็ได้ช่วย
มารดาของท่านแล้ว เป็นกัลยาณมิตรให้กับมารดา  คือช่วยให้แม่
พึ่งตนเองได้ ก็ช่วยเสริมกัน แต่ในขัน้สดุท้ายแม่ต้องพึ่งตนเอง คือ
จิตใจจะหลดุพ้น ต้องหลดุพ้นเอง นีก้็เป็นท่ีมาของพทุธภาษิตท่ีเรา
รู้จกักนัมาก  

พทุธศาสนิกชนมักพดูกันเสมอว่า “อตฺตา หิ อตตฺโน นาโถ” 
ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน ต้องเข้าใจว่าในขัน้ตอนสดุท้ายแล้วเราต้อง
พึ่งตัวเอง คนอ่ืนอาจจะช่วยเกือ้กูลเพ่ือให้เราพึ่งตนเองได้ ไม่ได้
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หมายความว่าจะตัดไม่ให้เก่ียวข้อง ไม่ให้ช่วยเหลือกัน คือมี
ขอบเขตว่า เรามาช่วยกันและกันให้แต่ละคนพึ่งตนเองได้ แล้วแต่
ละคนก็ต้องพึง่ตนเอง  

นีเ้ป็นเร่ืองหนึ่งท่ีอาตมภาพน ามาเล่าจะให้เห็นภาพชีวิตท่ี
เกิดขึน้ในสมัยพทุธกาล เก่ียวข้องทัง้เมืองราชคฤห์และเมืองสาวตัถี 
แตส่าวตัถีก็ดี ราชคฤห์ก็ดีในปัจจบุนั จะเห็นว่ามีแต่ซาก ป่าก็เหลือ
น้อย เป็นท่ีแห้งแล้งเสียมาก สาวัตถีก็ยังเป็นท่ีชุ่มชืน้มีต้นไม้มาก
หนอ่ย แตว่า่ทัง้ ๒ แหง่ก็เป็นเมืองร้าง จะมีหมู่บ้านอะไรก็เป็นเร่ือง
ของชาวบ้านเล็กๆ น้อยๆ ในชนบทห่างไกล แสดงให้เห็นคติความ
เปล่ียนแปลงของสงัขารทัง้หลาย ท่ีไม่เท่ียงแท้แนน่อน อาณาจกัรท่ี
เคยย่ิงใหญ่เป็นมหาอ านาจ ก็ล่มสลายไป สูญสิน้ไป เมืองใหม่ๆ 
อาณาจกัรใหม่ๆ ก็เกิดขึน้  

แต่เมืองหนึ่งท่ีเราไปเย่ียมท่ีสารนาถ ท่ีพระพุทธเจ้าแสดง
ปฐมเทศนา เมืองนัน้คือ เมืองพาราณสี  เมืองพาราณสีเด๋ียวนีก้็ยัง
มีความส าคัญอยู่ เพราะยังเป็นดินแดนของศาสนาฮินดู ศาสนา
ฮินดูยังคงรุ่งเรืองอยู่ และเมืองพาราณสีนัน้ตัง้อยู่ท่ีแม่น า้คงคา 
แม่น า้คงคาป็นแม่น า้ศกัด์ิสิทธ์ิของฮินด ูเด๋ียวนีช้าวฮินดกู็ยังไปท่า
น า้ท่ีเมืองพาราณสี ไปอาบน า้ช าระบาปกัน เอาศพไปเผาท่ีนั่น 
เพ่ือจะให้คนตายไปสวรรค์ อย่างท่ีเราได้ไปดมูาแล้ว  

พาราณสีมีความส าคัญในทางพระพุทธศาสนา แต่ในแง่
ของอดีต คืออยู่ในเร่ืองชาดก ถ้าหากเป็นสาวตัถีกับราชคฤห์แล้ว 
มีความส าคญัในครัง้พทุธกาลเอง เร่ืองราวจะเกิดขึน้ท่ีนัน่มาก แต่
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ถ้าเป็นเร่ืองอดีตชาติของพระพทุธเจ้า มักจะเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ท่ี
พาราณสี  

ชาดกส่วนมากจะขึน้ต้นว่า “อตีเต พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต
....” เม่ือพระเจ้าพรหมทตัครองราชสมบติัอยู่ในเมืองพาราณสี พระ
โพธิสัตว์อุบัติเป็นนั่นเป็นน่ี อย่างเร่ืองกวางโพธิสัตว์จะสละชีวิต
ให้กับกวางแม่ลูกอ่อน หรือแม่กวางท่ีก าลังตัง้ครรภ์ ก็เป็นเร่ืองท่ี
เกิดขึน้ท่ีเมืองพาราณสีเชน่เดียวกนั น่ีก็เป็นเร่ืองสมยัพทุธกาล 

ต่อไปนีจ้ะข้ามมาหลังพุทธกาลให้เห็นภาพวิวัฒนาการ
ของพระพทุธศาสนา จนกระทัง่สิน้สดุไปพอคร่าวๆ  

ตอนนีเ้ราก าลังจะผ่านออกจากพุทธภูมิ คือ ดินแดน
ช่วงแรกท่ีเราเดินทางไปนมัสการ ตัง้แต่พุทธคยาไปถึงสาวตัถี  ก็
เป็นอนัจบสิน้ไป  

พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล 

คราวนีก้็มาถึงหลังพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
แล้ว พระสาวกก็ได้จัดการสังคายนาครัง้ท่ี ๑ ขึน้ท่ีเมืองราชคฤห์ 
ต่อจากนัน้ก็ ถือว่าพระสาวกทัง้หลายมีหน้าท่ีในการสืบต่อ
พระพทุธศาสนาทอดกนัมาโดยล าดบั 

หลังพุทธกาลแล้ว พระพทุธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึน้มา
บ้าง เส่ือมบ้างเป็นระยะๆ ช่วงแรกท่ีเจริญสงูสดุ ก็คือในสมัยพระ
เจ้าอโศกมหาราช แหง่ราชวงศ์โมริยะ (ฝร่ังเรียกอย่างสนัสกฤตว่า 
Maurya/เมารยะ) ท่ีอาตมภาพกลา่วถึงครัง้หนึ่งแล้ว พระเจ้าอโศก
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มหาราชครองราชย์ท่ีเมืองปาตลบุีตร หรือปัตนะท่ีกล่าวถึงเม่ือกีนี้ ้
ระหวา่ง พ.ศ. ๒๑๘  ถึง พ.ศ. ๒๖๐ เป็นเวลาประมาณ ๔๒ ปี  

แตฝ่ร่ังเขาไม่นบัเหมือนเรา ฝร่ังเขานบัเทียบออกมาได้เป็น 
พ.ศ. ๒๗๐ ถึง พ.ศ. ๓๑๘ คือเร่ืองประวติัพทุธศาสนาน่ี นบัแบบ
เรากับนับแบบฝร่ังมันจะต่างกันสัก ๖๐ ปี แทบทัง้หมด แม้แต่
พระพทุธเจ้าประสติูและปรินิพพาน ของฝร่ังก็ต่างจากของเรา ๖๐ 
ปี เพราะของเราคิดตวัเลขปีพทุธปรินิพพาน เราบอกว่าก่อนคริสต์ 
๕๔๓ ปี แตฝ่ร่ังเขาเอา ๔๘๓ ปี จงึตา่งกนัอย่างนีต้ลอด 

พระเจ้าอโศกครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ. 
๒๖๐ ได้ท าการสงัคยานาครัง้ท่ี ๓ ส่งพระสาวกออกประกาศพระ
ศาสนาอย่างท่ีกลา่วเม่ือกี ้ต่อมาราชวงศ์พระเจ้าอโศกสืบมาอีก ๗ 
ชัว่พระเจ้าแผ่นดิน คือมีลูกหลานของพระเจ้าอโศกครองมาอีก ๗ 
องค์ ก็ถูกอ ามาตย์ท่ีเป็นพราหมณ์จับปลงพระชนม์เสีย แล้วตัง้
ราชวงศ์ใหม่ช่ือ ราชวงศ์ศุงคะ เป็นราชวงศ์ฮินดู ซึ่งเดิมก็เป็น
อ ามาตย์ของพระเจ้าแผน่ดินพทุธนัน่เอง 

ตอนก่อนนัน้ เม่ือพระเจ้าอโศกอุปถัมภ์พุทธศาสนา ก็มี
อ ามาตย์เป็นพวกพราหมณ์ด้วย แต่พอฮินดตูัง้ราชวงศ์ของเขาขึน้ 
เขาก็ปราบชาวพุทธถึงกับท าพิธีบูชายัญ ด าเนินการปราบปราม
ชาวพทุธถึงกบัให้คา่หวัแก่คนท่ีไปฆ่าชาวพทุธมาได้ อะไรท านองนี ้
พทุธศาสนาก็ถกูก าจดัมาก กษัตริย์องค์นีช่ื้อ พระเจ้าปุษยมติร แต่
มีอ านาจไม่กว้างขวางมาก  

ตอนนัน้ ในดินแดนท่ีเคยเป็นแว่นแคว้นของพระเจ้าอโศก 
ได้มีพวกผู้ มีอ านาจอ่ืนๆ ตัง้ตัวเป็นกษัตริย์ขึน้มา แตกเป็นแคว้น
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เล็กแคว้นน้อย หลายแคว้นก็ด ารงพุทธศาสนาไว้ได้ แคว้นหนึ่งท่ี
ด ารงพทุธศาสนาไว้ด้วยดี คือแคว้นของพระเจ้ามลินิท ์ 

โยมคงเคยได้ยินชื่อพระเจ้ามิลินท์ ที่ถามปัญหาพระ
นาคเสน พระเจ้ามิลินท์เป็นกษัตริย์เชือ้ชาติกรีก ในภาษากรีกเขา
เรียกวา่พระเจ้าเมนนัเดอร์ เมนนัเดอร์นีค้รองราชย์ เม่ือ พ.ศ. ๓๘๘ 
นีว้่าตามการค านวณทางประวัติศาสตร์ แต่ใน มิลินทปัญหา ว่า 
พ.ศ. ๕๐๐ อยู่ท่ีเมืองสาคละ ปัจจบุนัอยู่ท่ีประเทศปากีสถาน  

พระเจ้ามิลินท์ครองแผ่นดินตัง้แต่แคว้นปัญจาบไปจนถึง
ประเทศอฟักานิสถาน ก็ใหญ่พอสมควร เมืองสาคละท่ีเป็นเมือง
หลวงของพระเจ้ามิลินท์ ก็อยู่ใกล้ๆ เมืองศรีนครท่ีเราไปมาแล้วใน
แคชเมียร์ ขอให้โยมนึกภาพเมืองศรีนครนัน่แหละ ใต้เมืองศรีนคร
ลงไป หา่งสกั ๒๓๐ กม. ก็เป็นเมืองสาคละ เมืองหลวงของพระเจ้า
มิลินท์ พระเจ้ามิลินท์นีก้็เป็นผู้ ครองดินแดนส าคัญแห่งหนึ่งท่ีได้
เชิดชดูวงประทีปแหง่พทุธศาสนาให้คงอยู่ หลงัจากพระเจ้าอโศก 

ตอ่จากนัน้ผา่นมา ๒๐๐ ปีเศษ ก็มีพระเจ้าแผ่นดินย่ิงใหญ่
องค์หนึ่งท่ีได้รวบรวมแคว้นเล็กแคว้นน้อยเข้ามาจัดเป็นมหา
อาณาจกัรได้ในราว พ.ศ. ๖๐๐ พระเจ้าแผ่นดินองค์นีช่ื้อ พระเจ้า
กนิษกะมหาราช ครองราชย์ราว พ.ศ. ๖๐๐ ตัง้เมืองหลวงอยู่ท่ีเมือง
ปรุุษปรุะ หรือปรุุษบรีุ หรือ เปษวาร์ อยู่ในปากีสถานปัจจบุนั  

อันนีข้อให้เปรียบเทียบกับเมืองศรีนครท่ีเราไปในแคว้น
แคชเมียร์ เมืองปรุุษปรุะของพระเจ้ากนิษกะอยู่เลยเมืองศรีนครไป
ทางทิศตะวนัตกประมาณ ๓๐๐ กม.  



ตามทางพุทธกจิ ๑๓๒ 

พระเจ้ากนิษกะมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาแบบ
มหายาน ท าให้พทุธศาสนาแบบมหายานรุ่งเรืองขึน้มา  

ในทางฝ่ายของเรา หรือในทางเถรวาท จะไม่ค่อยรู้จกัพระ
เจ้ากนิษกะมหาราชเลย เพราะเราไม่นบัเข้าในประวติัศาสตร์หรือ
ในต านานของเรา  

พระเจ้ากนิษกะอุปถัมภ์พุทธศาสนาแบบมหายาน จัด
สังคายนาครัง้ท่ี ๓ ของพุทธศาสนาแบบท่ีเจริญท่ีนั่นเวลานัน้ 
เรียกว่าพวกนิกายสรวาสติวาทิน (บาลีเป็น สัพพัตถิกวาที) แต่มี
มหายานร่วม นิกายสรวาสติวาทินสูญไปนานแล้ว จึงนับเป็น
สงัคายนาของฝ่ายมหายานด้วย เหมือนอย่างท่ีพระเจ้าอโศกจัด
สงัคายนาครัง้ท่ีเราเรียกว่าครัง้ท่ี ๓ แต่มหายานเขาไปนบัเอาของ
พระเจ้ากนิษกะนีเ้ป็นครัง้ท่ี ๓ ท าให้พระพทุธศาสนาเผยแพร่ไป
ทางจีน ทางมองโกเลีย ธิเบต ไปทางทิศเหนือโน้นมากมาย  

น่ีเป็นเร่ืองของพระเจ้าแผ่นดินอีกองค์หนึ่ง ท่ีช่ือว่ากนิษกะ ก็
ได้สร้างถาวรวตัถใุนทางพทุธศาสนาไว้มากเช่นเดียวกนั 

หลงัพระเจ้ากนิษกะแล้ว อาณาจกัรก็ค่อยๆ แตกสลายลง
ไปอีกจนกระทัง่ประมาณ พ.ศ. ๘๖๐ ผ่านพระเจ้ากนิษกะมา ๒ 
ศตวรรษเศษ หลงัจากชิงอ านาจกนัมากมาย ก็มีราชวงศ์หนึ่งตัง้ขึน้ 
รวบรวมแคว้นน้อยใหญ่เข้ามาเป็นมหาอาณาจกัร ได้แก่ ราชวงศ์
คุปตะ ราชวงศ์นีเ้ป็นราชวงศ์ฮินด ูท่ีผ่านมาเม่ือกีก้ษัตริย์ย่ิงใหญ่
เป็นพทุธ ตอนนีเ้ป็นฮินด ู  

กษัตริย์คุปตะนี ้แม้จะเป็นฮินดูก็จริง แต่ต้องอาศัยชาว
พทุธมาเป็นมหาอ ามาตย์ เป็นผู้ วางแผนในการปกครอง เป็นต้น 
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เพราะว่าตอนนัน้ชาวพุทธเป็นผู้ มีการศึกษาดีมาก เพราะฉะนัน้ 
มหาอ ามาตย์สว่นมากหรือแทบทัง้หมดของราชวงศ์คปุตะเป็นพทุธ 
ตอนปลายๆ นัน้กษัตริย์คปุตะหลายองค์ก็เปล่ียนมาเป็นพทุธเลย  

ราชวงศ์คปุตะครองอ านาจอยู่ตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. ๘๖๓ 
ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ตอนแรกก็ครองท่ีปาตลีบุตรเหมือนกัน ท่ีเมือง
หลวงเดียวกับพระเจ้าอโศก แต่ต่อมาได้ย้ายไปท่ีเมืองอโยธยาซึ่ง
อยู่ใกล้เมืองกุสินารา เฉียงไปทางตะวันตกนิดหน่อย คนไทยเรา
เรียกเมืองหลวงเก่าของเราว่า อยุธยา เลียนศัพท์มาจากของ
อินเดียนีเ้อง อโยธยาเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์คปุตะ อยู่ใกล้ๆ 
กบัเมืองกสิุนาราท่ีเราไปมาแล้ว 

ราชวงศ์คปุตะแม้จะเป็นฮินด ูแต่อาศยัชาวพทุธมาก และ
ในเวลานัน้พุทธศาสนาตัง้มั่นคงแล้ว จนกระทั่งว่าไม่มีใครจะท า
อะไรได้ เป็นอนัว่า แม้ฮินดจูะมีอ านาจขึน้ พทุธศาสนาก็เจริญมา
ด้วยกัน และราชวงศ์คุปตะก็ให้การอุปถัมภ์พุทธศาสนาไปด้วย 
เช่นว่า มหาวิทยาลัยนาลันทา ตอนนัน้รุ่งเรืองอยู่แล้ว พระเจ้า
แผ่นดินคุปตะก็ได้เป็นผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยนาลันทาแทบทุก
พระองค์ จนกระทัง่ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ราชวงศ์คปุตะก็สิน้สดุลง เหตุ
ท่ีสิน้สดุก็เพราะมีตา่งชาติรุกราน ตา่งชาตินีคื้อชนชาติฮ่ัน 

ชนชาติฮัน่บกุเข้ามาทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย 
พอบุกเข้ามาก็ท าลายหมด ท าลายทุกอย่าง โดยเฉพาะด้าน
ท าลายพทุธศาสนามาก ต้นทางท่ีเร่ิมเข้ามาก็คือ ตกัศิลา  

ตกัศิลา ปัจจบุนันีอ้ยู่ในปากีสถาน ตกัสิลาเคยรุ่งเรืองมาก 
เราได้ยินจากในคมัภีร์พทุธศาสนาว่าเป็นดินแดนทิศาปาโมกข์ พอ
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หลงัพทุธกาลไม่นานก็เป็นท่ีตัง้มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา มีวัดวา
อารามมากมาย พอพวกฮัน่บุกเข้ามา ก็ท าลายตกัสิลาราบไปเลย 
เผาผลาญหมด พวกฮัน่บุกเข้ามาระยะ พ.ศ. ๑๐๔๓ – ๑๐๙๓ ก็ท า
ให้อินเดียหวัน่ไหว แตกเป็นอาณาจกัรเล็กๆ น้อยๆ มากมาย แต่ว่า
ตอนนัน้อินเดียยงัพอต้านศตัรูไว้ได้ เข้ามาไม่ได้ลึกมาก ผลท่ีสดุฮัน่
ก็ต้องออกไป แตว่า่ได้ท าลายพทุธศาสนาย่อยยบัไปมากทีเดียว 

พอต้านพวกฮัน่ได้แล้ว พวกกษัตริย์ในอินเดียก็พยายามจะ
ชิงอ านาจกนัเอง จนกระทัง่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งรวบรวมแว่น
แคว้นได้มากหนอ่ยช่ือ พระเจ้าหรรษวรรธนะ  

พระเจ้าหรรษวรรธนะเป็นกษัตริย์ชาวพทุธ แต่พุทธศาสนาท่ี
เจริญรุ่งเรืองในยคุนัน้เป็นมหายานสว่นมากแล้ว เพราะฉะนัน้ พระ
เจ้าหรรษวรรธนะท่ีว่าเป็นชาวพุทธ และได้อุปถัมภ์พุทธศาสนา
อย่างย่ิงใหญ่  ก็กลายเป็นอุปถัมภ์พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

ครองราชย์ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ เมืองหลวงตัง้อยู่ที่เมือง
กระโนช เทียบปัจจบุันอยู่ระหว่างทางเมืองลกัเนาไปเมืองอคัรา  

พระเจ้าหรรษวรรธนะได้ฟืน้ฟูอินเดียขึน้มาหลงัจากยุคท่ี
พวกฮัน่บกุ เป็นพระเจ้าแผ่นดินพทุธ ก็ได้อปุถัมภ์พทุธศาสนามาก
และไม่เบียดเบียนศาสนาอ่ืนๆ แตต่อนปลายรัชกาลก็ปรากฏว่าถูก
ปลงพระชนม์ อ ามาตย์พวกฮินดพูวกพราหมณ์จัดการลอบปลง
พระชนม์ ครัง้แรกไม่ส าเร็จ พระเจ้าหรรษวรรธนะก็ใจดี เธอปลง
พระชนม์ฉันไม่ส าเร็จ มันเป็นยังไง ไม่พอใจอะไรก็ว่ากันดีๆ ก็ยก
โทษให้ พอยกโทษให้พวกนีก้็เลยสมคบกนัใหม่ คราวท่ี ๒ ปลงพระ
ชนม์ส าเร็จ พระเจ้าหรรษวรรธนะก็สิน้ พวกฮินดจูงึรุ่งเรืองขึน้มาอีก 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) ๑๓๕ 

เหตุการณ์ผ่านมา อินเดียก็แตกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย
อีก แย่งชิงอ านาจกันมากมาย แต่ไม่มีใครท่ีมีอ านาจย่ิงใหญ่จริงๆ 
ในตอนนีก้็มีราชวงศ์หนึ่งอยู่ทางตะวันออก แถวๆ แคว้นมคธท่ี
พอจะรวบรวมแคว้นใหญ่ขึน้มา คือ ราชวงศ์ปาละ เช่น พระเจ้า
ธรรมบาล ยคุนีต้กในราว พ.ศ. ๑๓๐๐ – ๑๖๘๕ พดูง่ายๆ ตีเสียว่า 
๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ พระเจ้าแผ่นดินก็ครองราชย์ท่ีเมืองปาตลีบุตร 
และเป็นราชวงศ์พทุธ  

วงศ์นีไ้ด้อปุถัมภ์พระพทุธศาสนา อดุหนนุมหาวิทยาลยัพทุธ-
ศาสนาทัง้แหง่เก่าท่ีนาลนัทา และท่ีตัง้ใหม่ มีมหาวิทยาลยัโอทนัต-
ปรุะ วิกรมศิลา เป็นต้น อีกหลายแห่ง พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองมาได้
อีก แม้วา่จะเป็นพทุธศาสนาแบบกลายๆ คือมหายานผสมฮินด ู

ลืมเล่าไปนิดหนึ่ง ตอนยุคพระเจ้าหรรษวรรธนะ  มี
พระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงมากรูปหนึ่งเดินทางเข้าไปในประเทศอินเดีย 
แล้วเล่าเร่ืองการเดินทางสืบสานพระศาสนาในอินเดียเอาไว้ด้วย 
คือ พระถงัซ าจัง๋ ในเร่ืองไซอ๋ิว  หลายทา่นรู้จกัดี 

พระถังซ าจั๋งเดินทางเข้ามาในสมัยพระเจ้าหรรษวรรธนะ 
ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ แล้วก็เล่าเร่ืองราวไว้มากมาย ขน
เอาพระไตรปิฎกจากไซที หรือประเทศตะวันตกของจีน คืออินเดีย
นั่นเอง น าเอาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์พระพุทธศาสนากลับไป 
เมืองเชียงอาน แล้วไปแปลออกเป็นภาษาจีน  

พระถังซ าจั๋งเป็นปราชญ์แห่งราชวงศ์ถัง เป็นผู้ มีช่ือเสียง
มาก ทางประวัติศาสตร์เรียกหลวงจีน เหี้ยนจัง  ท่านเรียนท่ี
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มหาวิทยาลยันาลนัทาด้วย และได้เขียนเล่าเร่ืองเก่ียวกับนาลนัทา
ไว้มากมาย 

เม่ือสิน้สุดยุคพระเจ้าหรรษวรรธนะนัน้มา จนถึงราชวงศ์
ปาละ เพราะเหตุท่ีอินเดียแตกแยกเป็นแคว้นเล็กน้อยมากมาย ก็
จงึชิงอ านาจกนัเองเกิดความอ่อนแอ พอดีตอนนีม้สุลิมก็บุกเข้ามา 
มสุลิมบุกเข้ามาเร่ือยๆ ตัง้แต่ พ.ศ. ๑๕๐๐ เข้าทางตะวนัตกเฉียง
เหนือ ตีเข้ามาได้ทีละน้อยๆ จนกระทัง่ถึง พ.ศ. ๑๗๐๐ ก็ตีได้ถึง
แคว้นมคธ หรือแคว้นพิหารในปัจจบุนั  

ตอนท่ีมสุลิมเข้าตีมคธคราวนี ้ราชวงศ์ปาละสิน้สดุไปแล้ว
เพ่ิงสิน้สุดไป  มีราชวงศ์ใหม่เป็นฮินดูช่ือ ราชวงศ์เสนะ ราชวงศ์
เสนะก็ถูกมสุลิมท าลาย ทหารมุสลิมท าลายล้างเรียบ ไม่มีเหลือ 
ถ้าเป็นวดัก็เป็นอนัวา่เผาหมด พระสว่นมากก็ถกูฆา่ หรือไม่ก็หนีไป  

ตอนนัน้ นกัประวติัศาสตร์ของพวกมสุลิมเล่าไว้ด้วยความ
ภาคภมิูใจวา่ เขาไปไหนมาก็ได้ทรัพย์สมบติัมากมาย และเขาก็เอา
ดาบไปฆา่ผู้คน เม่ือปราบเสร็จแล้วเขาก็ให้เลือกเอาระหว่างดาบกับ
พระอลัเลาะห์ จะเอาอะไร ถ้าเอาอัลเลาะห์ ก็อยู่ ถ้าไม่เอาอลัเลาะห์ 
ก็ดาบ คือถกูฆา่  

เพราะฉะนัน้ ผลท่ีสดุพทุธศาสนาก็สญูสิน้จากอินเดียตัง้แต่ 
พ.ศ. ๑๗๐๐ เป็นต้นมา น่ีก็คือประวติัศาสตร์พทุธศาสนาโดยย่อ 

อาตมภาพเล่าให้เห็นภาพคร่าวๆ โยมอาจจะยังเห็นไม่ชัด
นกั แตค่งพอทราบวา่เป็นมาอย่างไร พทุธศาสนาในตอนหลงัๆ แผ่
ไปทั่วอินเดียหมดแล้ว พอถึงพระเจ้าอโศก ก็แผ่ไปหมด พระเจ้า
อโศกครองแผ่นดินท่ีกว้างขวางเป็นมหาอาณาจักร หลังพระเจ้า
อโศกไม่นานก็เกิดถ า้อย่างอชนัตา ขึน้มา  
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อชันตา ก็เกิดระหว่าง พ.ศ. ๔๐๐ – ๑๒๐๐ เป็นถ า้ของ
พทุธศาสนาล้วนๆ  เป็นถ า้ของฝ่ายเถรวาทอยู่ ๕ ถ า้ นอกจากนัน้
เป็นมหายาน และท่ีอีกภูเขาหนึ่งคือ เอลโลร่า หรือภาษาอินเดีย
เขาเรียกว่าเอลลรู่า ก็สร้างระหว่าง พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคท่ีมี
ถ า้พุทธศาสนาคือ ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคถ า้ฮินดู ราว ๑๑๕๐ – 
๑๔๕๐ ยคุถ า้ของเชน ราว ๑๓๕๐ – ๑๕๕๐ หลงัจากนัน้ก็หมด คง
ถึงยคุหนีสงครามถกูมสุลิมบกุ 
 ส่วนมหาวิทยาลัยนาลนัทา ก็เป็นสถาบันการศึกษาท่ี
ย่ิงใหญ่เร่ิมขึน้มาเม่ือประมาณ พ.ศ. ๘๕๐ รุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์
คปุตะ จนกระทัง่พทุธศาสนาสิน้สญูจากอินเดียเม่ือ พ.ศ. ๑๗๐๐ 
ก็ถกูเผาราบเรียบไป รวมแล้วรุ่งเรืองอยู่นานเกือบ ๑,๐๐๐ ปี 
 เม่ือมุสลิมได้เข้ามาครอบครองประเทศอินเดียแล้ว ก็มี
ราชวงศ์มสุลิมหลายราชวงศ์เหมือนกัน แต่ท่ีย่ิงใหญ่ก็ครองอ านาจ
กนัมาตัง้แต ่พ.ศ. ๑๗๐๐ - ๒๒๕๐  

พอถึงประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ เศษ องักฤษ พวกนักล่า
อาณานิคมจากตะวนัตก ก็เข้ามาแย่งชิงดินแดนในอินเดีย ผลท่ีสดุ
องักฤษรบชนะกษัตริย์มสุลิม ครอบครองอินเดียตัง้แต่ พ.ศ. ๒๒๕๐ 
มาจนถึงอินเดียได้รับเอกราชเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตัง้แต่นัน้มา ก็ถึง
ยคุอินเดียสมยัปัจจบุนั  

น่ีเป็นประวติัศาสตร์อินเดียโดยย่อ 

เป็นอนัว่า พทุธศาสนาก็ได้สิน้สญูไปแล้ว เหลือแต่ศาสนา
อิสลามสู้ กับฮินดูสืบมา แต่ทัง้หมดก็พ่ายแพ้แก่ อังกฤษ แล้ว
ท้ายท่ีสดุ องักฤษก็เลิกราไปอีกทีหนึง่  
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เราได้เห็นความเป็นไปในประวัติศาสตร์ตลอดเวลาเป็น
พันๆ ปี มีราชวงศ์เล็กๆ น้อย ๆ เกิดขึน้มากมาย แล้วก็แย่งชิง
อ านาจกันล้มหายไป มีมหาอาณาจกัรใหญ่ๆ เกิดขึน้มา แล้วมหา
อาณาจกัรน้อยใหญ่เหล่านีก้็สิน้สญูไปตามกาลเวลาบ้าง โดยการ
ท าลายบ้าง มีอาณาจกัรเล็กๆ เกิดขึน้กระจายไป แล้วก็รวมกันได้
อีก แล้วแตกสลายไปอีก หมนุเวียนเปล่ียนไป เป็นคติธรรมดา  

ความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอนิจจังนี ้ถ้าหากพิจารณาในแง่
ของธรรมะคือ ไตรลกัษณ์ ก็เป็นเร่ืองท่ีควรแก่การ สงัเวช ใจด้วย 
 เป็นอันว่า ดินแดนทัง้หมดท่ีเราได้ไปดูมา ล้วนมีความ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัพทุธศาสนาทัง้นัน้ เราจะเหน็หรือไม่เห็นก็ตาม 
อย่างท่ีอาตมภาพได้บอกไว้ว่า ส่วนนอกเหนือจากพทุธภมิูมาแล้ว 
คือเลยจากสาวัตถีออกมา เป็นถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับพทุธศาสนาหลัง
พทุธกาล อชนัตา เอลโลร่า ก็เก่ียวชดั เดลกี็เก่ียว เพราะท่ีนัน่เป็น 
เมอืงอนิทปตัถ ์อยู่ในแคว้นกุรุ พระพทุธเจ้าเคยแสดงมหาสติปัฏฐาน
สตูรท่ีนัน่  

แม้แต่ท่ีแคชเมยีร์ หรือกัษมรีะ ซึ่งเราไปท่ีเมืองศรีนคร ท่ี
นัน่พุทธศาสนาก็เคยแพร่หลายอยู่ ประชาชนแถวนัน้ก็เคยนับถือ
พุทธศาสนา แต่ปัจจุบันเป็นมุสลิมไปเกือบทัง้หมดแล้ว พุทธ
ศาสนาเคยรุ่งเรืองท่ีนั่น เช่น เมืองสาคละของพระเจ้ามิลินท์ ก็อยู่
ห่างจากท่ีนั่นประมาณ ๒๐๐ กว่ากิโลเมตร หรือเมืองปุรุษะปุระ
ของพระเจ้ากนิษกะ ก็อยู่ห่างจากนัน่สกั ๓๐๐ กม. ดินแดนแถวๆ 
นัน้ ล้วนเคยเป็นถ่ินของพระพทุธศาสนา จนกระทัง่ถึงอฟักานิสถาน 
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และปากีสถานทัง้หมด ก็เคยเป็นประเทศพทุธศาสนามาก่อน แต่
ปัจจบุนันีพ้ทุธศาสนาแทบไม่มีเหลืออยู่เลย  

ท่ีกษัมีระ เราได้เลยเข้าไปนิดหนึ่งในแดนหิมพานต์ หิมพานต์
นัน้ก็เป็นดินแดนท่ีมีเร่ืองราวในพทุธศาสนามาก เช่นเม่ือคราวท่ี
พวกเจ้าศากยะจะไปรบไปฆ่ากันระหว่างพ่ีน้อง ในสงครามใหญ่
ระหว่างโกลิยะ กับศากยะ เม่ือพระพุทธเจ้าไปห้ามทัพเสร็จ
เจ้าชายท่ีจะไปรบ ก็เปล่ียนเป็นบวช ก็ได้บวชกันจ านวนมากมาย
พระพุทธเจ้าก็พาพระใหม่เหล่านัน้ไปเท่ียวแดนหิมพานต์กันพัก
ใหญ่ เร่ืองราวในชาดกก็เยอะแยะท่ีเก่ียวกบัเร่ืองแดนหิมพานต์  

ในคัมภีร์อรรถกถา ท่านพูดถึงแดนหิมพานต์ไว้ว่า มีภูเขา
เป็นเทือกใหญ่ๆ ทัง้หมด ๗ เทือก ล้อมภูเขาคันธมาทน์ มีเนือ้ท่ี
สามแสนโยชน์ มียอดทัง้หมด ๘๔,๐๐๐ ยอด มีทะเลสาบใหญ่ท่ีไม่
เคยร้อนด้วยแสงแดดเลย ๗ ทะเลสาบ  

ปัจจุบันนี ้ก็ขอให้ดูแผนท่ีเอาเองว่า หิมพานต์นัน้กว้าง
ใหญ่ขนาดไหน อาตมภาพเองก็ยังไม่ได้ดูว่าเขาบอกไว้ว่ามีเนือ้ท่ีก่ี
ล้านเอเคอร์ หรือก่ีล้านไร่ อนันีเ้ราไปมาแล้ว โยมก็พดูได้ว่าเข้าไป
ในดินแดนหิมพานต์แล้วนิดหนอ่ย 
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เหตุให้พระพุทธศาสนาสญูสิ้นจากอินเดีย 

ข้อท่ีควรจะกลา่วในท่ีนีส้กัหน่อย เป็นคติในทางธรรมะ ก็คือ 
เร่ืองพระพุทธศาสนาสูญสิน้ไปจากอินเดีย ควรกล่าวถึง เหตุ
ทัง้หลายทีใ่หพ้ทุธศาสนาตอ้งสูญส้ินไปจากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ท่ีชดัเจนเม่ือ พ.ศ. ๑๗๐๐ 

๑. เหตอุันแรก ท่ีเราเห็นได้ พูดง่ายๆ ว่า ชาวพทุธเราใจ
กว้าง แต่ศาสนาอื่นเขาไม่ใจกว้างด้วย น่ีก็เป็นเหตสุ าคัญท่ีท าให้
พระพทุธศาสนาสญูสิน้ไป เพราะวา่เม่ือพระพทุธศาสนาเกิดขึน้นัน้ 
ก็สอนแตเ่พียงแต่หลกัธรรมเป็นกลางๆ ให้คนประพฤติดี ท าความดี 
จะนบัถือหรือไม่นบัถือ ก็ไม่ได้วา่อะไร ถ้าเป็นคนดีแล้วก็ไปสู่คติท่ีดี
หมด ไม่ได้จ ากดัวา่ต้องเป็นชาวพทุธจึงจะไปสวรรค์ได้ หรือว่าชาว
พทุธท่ีมานบัถือแล้วท าตวัไม่ดี ก็ไปนรกเหมือนกนั อะไรท านองนี ้ 

ทีนีเ้ม่ือชาวพุทธได้เป็นใหญ่ เช่น อย่างพระเจ้าอโศก
มหาราชครองแผ่นดิน ก็อุปถัมภ์ทกุศาสนาเหมือนกันหมด แต่ผู้ ท่ี
ได้รับอปุถมัภ์เขาไม่ได้ใจกว้างตามด้วย เพราะฉะนัน้ พวกอ ามาตย์
พราหมณ์ของราชวงศ์อโศกเอง ก็เป็นผู้ก าจดัราชวงศ์อโศก จะเห็น
วา่อ ามาตย์ท่ีช่ือ ปษุยมิตร ก็ได้ปลงพระชนม์พระเจ้าแผ่นดินท่ีเป็น
หลานของพระเจ้าอโศก แล้วตัง้ราชวงศ์ใหม่ท่ีก าจดัชาวพทุธ อย่าง
ท่ีเล่าเม่ือกี ้แต่ก็ก าจดัไม่เสร็จสิน้ มีมาเร่ือย  จนกระทัง่ถึงพระเจ้า
หรรษวรรธนะครองราชย์ อ ามาตย์ท่ีเป็นฮินดกู็ก าจดัพระองค์เสีย
อีก ก็เป็นมาอย่างนี ้จนในท่ีสดุมสุลิมก็เข้ามาบุกก าจดัเรียบไปเลย
เม่ือ พ.ศ. ๑๗๐๐ นีก้็เป็นเหตอุนัหนึง่ท่ีเหน็ได้ง่าย 
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ยงัมีเหตอ่ืุนอีก ชาวพทุธเองก็เป็นเหตดุ้วย อย่าไปว่าแต่คน
อ่ืนเขา  

ข้อท่ีหนึ่ง ความใจกว้างของชาวพุทธนัน้ บางทีก็กว้างเลย
เถิดไป จนกลายเป็นใจกว้างลืมหลกั หรือใจกว้างอย่างไม่มีหลัก 
ไม่ยืนหลกัของตัวไว้ กว้างไปกว้างมา เลยกลายเป็นกลมกลืนกับ
เขา จนศาสนาของตวัเองหายไปเลย ท่ีหายไปให้เห็นอย่างชดัเจนก็
คือ ไปกลมกลืนกบัศาสนาฮินด ู  

ตอนท่ีมุสลิมยังไม่เข้ามา ศาสนาพุทธเราก็อ่อนมากแล้ว 
เพราะไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดมูาก ปล่อยให้ความเช่ือถือของ
ฮินดูเข้ามาปะปน อย่างในถ า้อชนัตานัน้ เป็นท่ีแสดงประวติัพทุธ
ศาสนาได้อย่างดี จะเหน็ได้ตัง้แตเ่จริญจนถึงเส่ือม  

ตอนต้นจะเห็นว่า เดิมก็บริสทุธ์ิดี เป็นพทุธศาสนาเถรวาท 
ต่อมาก็กลายเป็นมหายาน มีคติความเช่ือของทางฮินดูเข้ามา
ปะปนมากขึน้ ผลท่ีสดุพทุธหมด จะเหน็ได้ท่ีเอลโลร่า ผลท่ีสดุเหลือ
แตถ่ า้ฮินด ูถ า้พทุธถกูกลืนหมด  

เพราะฉะนัน้ ก็เป็นคติสอนใจอนัหนึ่งท่ีว่า ใจกวา้งจนลืม
หลกั ไม่ยืนรักษาหลกัของตวัเองไว้ กลมกลืนจนกระทัง่ตวัเองสญู
หายไป 

ในความใจกว้างและกลมกลืนนัน้ มีเร่ืองหนึ่งท่ีน่าจะกล่าว
ไว้ คือ ลักษณะการกลมกลืนกับศาสนาฮินดู ศาสนาฮินดูนัน้มี
ลกัษณะส าคญัคือ การเช่ือเร่ืองฤทธ์ิ เร่ืองปาฏิหาริย์ เร่ืองการดล
บนัดาลอย่างนัน้ สาปกันอย่างนัน้ เอาฤทธ์ิมาใช้ท าลายกันต่าง ๆ 
โดยมากเป็นเร่ืองของโลภะ โทสะ โมหะ พุทธศาสนาในยุคหลงัก็
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ท าให้คนไปหวงัพึ่งเร่ืองฤทธ์ิ เร่ืองเทพเจ้าอะไรต่ออะไรมากขึน้ จน
ลืมหลกัของตวัเอง 

๒. ในทางพทุธศาสนานัน้ จะเห็นว่า พระพทุธเจ้าก็มีฤทธ์ิ
เหมือนกนั เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งในบรรดาปาฏิหาริย์ ๓ แต่ต้อง
ยืนหลกัไว้เสมอว่า ปาฏิหาริย์ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ อนศุาสนีปาฏิหาริย์ 
ปาฏิหาริย์ท่ีเป็นหลกัค าสอน ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ท่ีเป็นการแสดงฤทธ์ิ
ตา่งๆ  

ในทางพทุธศาสนาให้ถือการกระท าของเราเป็นหลกั ส่วน
ฤทธ์ิหรือเทพเจ้านัน้จะมาเป็นตัวประกอบ หรือช่วยเสริมการ
กระท าของเรา จะต้องเอาการกระท าของตวัเองเป็นหลกัเสียก่อน 
ถ้าหากว่าเราไม่เอาการกระท าหรือกรรมเป็นหลกั เราก็จะไปหวัง
พึ่งการดลบันดาลของเทพเจ้า หวังพึ่งฤทธ์ิของผู้ อ่ืนมาท าให้ ไม่
ต้องกระท าด้วยตนเอง ก็งอมืองอเท้า มนัก็มีแตค่วามเส่ือมไป  

จดุท่ีเส่ือมก็คือ ตอนท่ี ชาวพุทธลมืหลกักรรม ไม่เอาการ
กระท าของตวัเองเป็นหลกั ไปหวงัพึง่เทพเจา้ ไปหวงัพึง่ฤทธิ ์พึง่
ปาฏหิารยิ ์ 

ตราบใดท่ีเรายืนหลกัได้ คือเอากรรม เอาการกระท าเป็น
หลักแล้ว ถ้าจะไปนับถือฤทธ์ิปาฏิหาริย์บ้าง ฤทธ์ิปาฏิหาริย์นัน้ก็
มาประกอบมาเสริมการกระท า ก็ยังพอยอม แต่ถ้าใครใจแข็งพอก็
ไม่ต้องพึง่ฤทธ์ิ ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์อะไรทัง้สิน้ เพราะพทุธศาสนา
นัน้ ถ้าเราเอากรรมหรือการกระท าเป็นหลกัแล้ว ก็จะยืนหยัดอยู่ได้
เสมอ ยกตัวอย่างเร่ือง อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเป็นชาวพุทธใน
สมยัพทุธกาล 
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 อนาถบิณฑิกเศรษฐี นัน้ ท่ีบ้านหรือท่ีปราสาทของท่าน ก็มี
เทวดามาอยู่ เทวดานีมี้ความล าบากมาก เพราะพระพุทธเจ้ากับ
พระสงฆ์เสด็จมาท่ีบ้านของท่านเศรษฐีบ่อยๆ ด้วยความเคารพ
พระสงฆ์ เทวดาก็ต้องฝืนใจลงมาจากซุ้มประตบู้าน ลงมาข้างลา่ง  

เทวดามีความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญใจ ก็เลยมายุแหย่
อนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า ท่านก็จนลงทุกวัน เพราะถวายทานแก่
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ อย่าเลย อย่าท าลายทรัพย์สมบัติเลย 
เลิกนบัถือพระพทุธเจ้าเถอะ เลิกถวายทาน เทวดานีม้าสอนให้ท า
ไม่ดี เทวดาก็มีทัง้เทวดาดี และเทวดาไม่ดี  

ทีนี ้อนาถบิณฑิกเศรษฐีนัน้ เป็นผู้มั่นในพระรัตนตรัยแล้ว 
มั่นในคุณธรรม ไม่เอาด้วย บอกเทวดาว่า ท่านเป็นใครกัน เร่ือง
อะไรมาชวนข้าพเจ้าในเร่ืองไม่เข้าท่าเข้าทาง เทวดาก็บอกว่า
ข้าพเจ้าอยู่ ท่ีซุ้ มประตูบ้านท่านน่ีแหละ มีความหวังดีต่อท่ าน 
อยากให้ทา่นร ่ารวย ไม่ยากจนเพราะการสละทรัพย์สมบติั  

เศรษฐีก็บอกว่า ต่อแต่นีไ้ปท่านอย่าอยู่ท่ีน่ีเลยนะ ไปอยู่ท่ี
อ่ืนดีกวา่ อยู่ท่ีน่ีคงไม่ดี เพราะความเห็นไม่ตรงกัน ท่านไม่ตัง้อยู่ใน
ธรรม มาชกัชวนในทางไม่ถกูต้อง  

เทวดาก็เดือดร้อนเพราะเจ้าของบ้านไล่ เลยต้องไปหา
เทวดาผู้ ใหญ่ให้มาอ้อนวอนอนาถบิณฑิกเศรษฐี เท่ียวได้ไปหา 
เทพเจ้าใหญ่ๆ จนถึงพระอินทร์ ให้มาช่วยอ้อนวอนเศรษฐี ขอให้
อนญุาตให้กลบัเข้าบ้านได้ตามเดิม  

ผลท่ีสดุพระอินทร์ก็บอกว่า พระอินทร์เองก็ช่วยไม่ได้ อยู่ท่ี
ตวัเศรษฐีเขาจะยอมไม่ยอม แต่เอาละ ลองหาอบุายไปให้เขายอม
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ดซิู พระอินทร์ก็ได้แตแ่นะน าอบุายให้ บอกว่า น่ีลองไปหาดซิูท่ีไหน
มีขมุทรัพย์ดีๆ ไปบอกเศรษฐี  

เทวดาไปเจอขุมทรัพย์แห่งหนึ่ง ก็เลยเอามาบอกเศรษฐีว่า 
ท่านเศรษฐีครับ ท่ีนั่นมีขุมทรัพย์ใหญ่อยู่ ท่านมีทางท่ีจะได้ทรัพย์
สมบัติมาท าบุญอีกเยอะ เศรษฐีบอกว่า เทวดาแนะน าอย่ างนี ้
พอใช้ได้ ก็เลยอนญุาตให้อยู่บ้านได้ตอ่ไป  

หมายความว่า เทวดากับมนุษย์นัน้ อยู่ในระดับใกล้กัน 
ใครจะต้องยอมใคร ก็อยู่ท่ีว่าใครมีคุณธรรมสูงกว่า ถ้าใครมั่นใน
คณุธรรมมากกวา่ อีกฝ่ายหนึง่ก็ต้องยอม เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า
จึงสอนให้คนเรามั่นใจในกรรม มั่นใจในการกระท าความดีของ
ตนเอง แล้วเทวดาก็ต้องยอมเรา 
 มีเร่ืองในชาดกว่า เทวดาท านายแล้วมนุษย์ก็ยังฝืนได้ 
แม้แตพ่ระอินทร์ท านาย โดยฤาษีเป็นส่ือให้บอกพระเจ้าแผ่นดิน ๒ 
ฝ่ายท่ีจะรบกนั ฝ่ายนีจ้ะชนะ ฝ่ายนัน้จะแพ้ ฝ่ายท่ีได้รับค าท านาย
จากพระอินทร์ว่าจะชนะ ก็ประมาทมัวเมา สนุกสนาน ฝ่ายท่ีได้
รับค าท านายว่าแพ้ เกิดหวัหน้าคือมหากษัตริย์เป็นคนไม่ประมาท 
มีจิตใจเข้มแข็ง เตรียมการตอ่สู้ เตม็ท่ี เหตกุารณ์ก็กลายเป็นว่าฝ่าย
ท่ีได้รับค าท านายวา่แพ้กลบัเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายท่ีว่าจะชนะกลบัเป็น
ฝ่ายแพ้ อย่างนีก้็มี  

ฝ่ายที่แพ้ก็ไปด่าพระฤาษี บอกว่า ฤาษีโกหก ฤาษีก็
น้อยใจไปต่อว่าพระอินทร์ว่า ท าไมท่านแกล้งข้าพเจ้า พระอินทร์
บอกวา่ไม่ได้แกล้ง แล้วก็กล่าวคติออกมาว่า “ความเพียรพยายาม
ของมนษุย์นัน้ เทวดาก็เกียดกนัไม่ได”้  
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เพราะฉะนัน้ ในทางพทุธศาสนาถือการกระทาํ หรือกรรม
เป็นส าคัญ เทวดาจะต้องมาเสริมมาช่วยการกระท าท่ีดีของเรา 
ฤทธิจ์ะต้องมาประกอบการกระท า เอาการกระท า เอาความเพียร
พยายามหรือเอาการกระท าท่ีดีเป็นหลกั ไม่ใช่ว่าละเลยการกระท า 
ปลอ่ยทิง้กรรม แล้วไปมัวหวงัพึ่งอ านาจพึ่งฤทธ์ิ รอการดลบนัดาล
ของเทพเจ้าตา่งๆ เสียหลกันีเ้ม่ือไร พทุธศาสนาก็เส่ือม  

นีก้็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า เม่ือจับหลักของ
ตวัไม่ถกู เสียหลกัแล้ว ก็กลายเป็นการกลมกลืนกับฮินด ูกลมกลืน
ไปมา ผลท่ีสดุตวัเองก็หายไปหมดเลย กลายเป็นเช่ือเทวดาโน่นน่ี
มาดลบนัดาลตา่งๆ โดยไม่ต้องท า ไม่ต้องเพียรพยายาม 

๓. อีกอย่างหนึ่งท่ีควรระวัง คือ พอมีภัยหรือเรือ่ง
กระทบกระเทือนส่วนรวม ชาวพุทธไม่น้อยมลีกัษณะทีว่างเฉย 
ไม่เอาเรือ่ง แลว้เหน็ลกัษณะน้ีเป็นดไีป เห็นว่าใครไม่เอาเร่ืองเอา
ราว มีอะไรเกิดขึน้ก็เฉยๆ ไม่เอาเร่ือง กลายเป็นดี ไม่มีกิเลส เห็น
อย่างนีไ้ปก็มี  

ในทางตรงกนัข้าม ถ้าไปยุ่ง ก็แสดงว่ามีกิเลส อนันีอ้าจจะ
พลาดจากคติพทุธศาสนาไปเสียแล้ว และจะกลายเป็นเหย่ือเขา  

ในทางพุทธศาสนานัน้ ผู้ ไม่ มี กิ เลส ท่านยุ่ งกับเร่ืองท่ี
กระทบกระเทือนกิจการส่วนร่วม แต่การยุ่งของท่านมีลกัษณะท่ีไม่
เป็นไปด้วยกิเลส คือ ท าด้วยจิตใจท่ีบริสทุธ์ิ ซึ่งพระพทุธเจ้าก็ได้ท า
เป็นคติไว้แล้ว ตัง้แตส่มยัพทุธกาล 
 อาตมภาพขอยกตัวอย่าง เร่ืองท่ีเกิดขึน้เม่ือพระพุทธเจ้า
ด ารงพระชนม์อยู่เอง สมัยหนึ่งพระพทุธเจ้าตรัสไล่พระภิกษุกลุ่ม
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หนึง่ท่ีท าเสียงอกึทึก แล้วได้ปรารภกับพระสารีบุตร และพระโมค-
คลัลาน์ ว่า “น่ีแน่ะ… สารีบุตรและโมคคัลลาน์ เธอเห็นอย่างไร 
เม่ือเราไลพ่ระสงฆ์กลุม่นัน้” 

พระสารีบตุรก็กราบทลูวา่  
“ตอ่ไปนีพ้ระองค์จกัเป็นผู้ขวนขวายน้อย (เป็นศพัท์ทางพระ 

หมายความวา่ จะทรงเลิกยุ่งเก่ียวกบักิจการส่วนรวม การปกครอง
คณะสงฆ์จะไม่เอาแล้ว วางมือเสียที) พระองค์จกัเป็นผู้ขวนขวาย
น้อย ข้าพระองค์ทัง้สอง สารีบุตรและพระโมคคัลลาน์ก็จกัเป็นผู้
ขวนขวายน้อยด้วย”  

พระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามไม่ให้คิดอย่างนัน้ แล้วก็ตรัสถาม
พระโมคคลัลาน์ตอ่ไปวา่ “เธอ..โมคคลัลาน์จะเหน็อย่างไร”  

พระโมคคลัลาน์ก็ได้กราบทลูวา่  
“ถ้าพระองค์ผู้ เป็นธรรมสามี หมายความว่าเป็นเจ้าของ

ธรรม เป็นหวัหน้าผู้ประดิษฐานธรรมะ เป็นประมขุของพระศาสนา
จะมีความขวนขวายน้อย วางมือจากการปกครองคณะสงฆ์แล้ว 
ไม่เอาธุระแล้ว ข้าพระองค์ทัง้สอง โมคคลัลาน์และสารีบุตรจะท า
หน้าท่ีนัน้ตอ่ไป” 

พระพทุธเจ้าก็อนโุมทนาวา่  
“ดีแล้ว… โมคคลัลาน์ ควรจะเป็นเชน่นัน้”  
น่ีก็เป็นคติให้เห็นว่า พระอรหันต์เป็นตัวอย่างของผู้ ท่ี

จะต้องเอาใจใสกิ่จการของสว่นรวม ไม่ใชไ่ม่ยุ่งไม่เก่ียว 
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 มีคติรายอ่ืนเป็นตัวอย่างต่อมาอีกเร่ือยๆ เช่น  พระ
มหากสัสปะ แม้จะเป็นพระอรหนัต์ฝ่ายป่า ทา่นอยู่ป่าเร่ือย ออกไป
ธุดงค์ เป็นเอตทคัคะทางธุดงค์ ดคูล้ายๆ กับไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร แต่
ท่ีจริง ถ้าเป็นกิจการสว่นรวม ทา่นต้องยุ่งต้องเอาใจใส ่

เราจะเห็นว่า เม่ือคราวท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระ
มหากสัสปะเป็นผู้น าเลยทีเดียว ในการท าสงัคายนา โดยท่ีท่านได้
ปรารภวา่ พระพทุธเจ้าปรินิพพานแล้ว มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรม
วินยั คือ พระสภุทัทวุฑฒบรรพชิต จึงจะต้องรีบท าสงัคายนาวาง
หลักการไว้ให้แน่นอน ไม่ให้คนท่ีคิดร้ายได้ช่องท่ีจะประพฤติ
ไขว้เขวออกไป  

และถ้าสืบต่อไปอีก การท าสังคายนานี ้ใครเป็นผู้ ริเร่ิมไว้
ก่อน ก็คือพระสารีบุตร พระสารีบุตรนัน้เคยท าสังคายนาไว้เป็น
ตวัอย่างก่อนพระพทุธเจ้าปรินิพพานด้วยซ า้ ท าไว้ตอนท่ีนิครนถ-
นาฏบุตรสิน้ชีพ ตอนนัน้สาวกของนิครนถ์แตกกัน พระสารีบตุรก็
ปรารภวา่ เหน็ไหมสาวกในบางศาสนา พอศาสดาสิน้ เขาก็แตกกัน
ไม่มีหลักมีเกณฑ์ เพราะฉะนัน้ เราควรจะท าสังคายนาพระธรรม
วินัยไว้เป็นหลักเป็นฐาน เป็นแบบแผนอันเดียวกัน จะได้ยึดถือ
ปฏิบัติต่อไป ก็จึงได้ท าสังคายนาเป็นตัวอย่างไว้ ปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎก เรียกวา่ สงัคีติสตูร 

ส่วนพระมหากัสสปะเป็นพระป่า พอพระพุทธเจ้าปรินิพ-
พานก็เป็นหวัหน้าจดัประชมุท าสังคายนาเป็นครัง้แรก เป็นคติแก่
พระอรหนัต์สมัยต่อๆ มา ท่ีจะต้องยุ่งเก่ียวกับกิจการส่วนรวม เช่น 
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พระอปุคตุตเถระ ท่านไปจ าพรรษาบ าเพ็ญฌานอยู่ในท่ีไกลผู้คน 
ตอนนัน้พระศาสนาเดือดร้อน มีการประชุมครัง้ใหญ่ของพระเจ้า
อโศก ต้องการความพร้อมเพรียงของผู้ ท่ีจะท ากิจการสว่นรวม  

พระอรหันต์ทัง้หลายก็ประชุมกัน พิจารณาว่ามีพระ
อรหันต์อุปคุตนีไ้ปท าสมาธิบ าเพ็ญฌานปลีกตัวเงียบอยู่ ก็มีมติ
ลงโทษเลย มติท่ีประชมุให้ลงโทษเรียกว่า ท าทณัฑกรรมแก่ พระ
อรหนัต์อุปคุต ให้มารับหน้าท่ีในการปกป้องดูแลกิจการสมโภช
มหาวิหารของพระเจ้าอโศก  

หรืออย่างตอนท่ี พระเจ้ามิลินท์ ก าลังเบียดเบียนพุทธ
ศาสนา และทกุศาสนาด้วยการท้าโต้วาทีทัว่ไปหมด ใครๆ ก็แพ้ไป
หมดสิน้ พทุธศาสนาก็จะแย่ เพราะไม่มีปราชญ์ไปสู้พระเจ้ามิลินท์ 
พระผู้ใหญ่ทัง้หลายก็มาประชมุกันหาทางแก้ไขว่า จะต้องหาคนดี
มีปัญญามาสู้พระเจ้ามิลินท์ 

เวลานัน้ มีพระอรหนัต์องค์หนึ่งไปอยู่ในป่า ไม่มาร่วมในท่ี
ประชมุ ท่ีประชมุก็ลงโทษพระอรหนัต์องค์นัน้เลย ท าทณัฑกรรมให้
พระอรหันต์องค์นีม้ารับมอบหน้าท่ีจากท่ีประชุม โดยท่ีประชุม
ร่วมกนัหา และก าหนดตวับคุคลท่ีจะเอามาสู้พระยามิลินท์ แล้วให้
พระอรหนัต์องค์นีค้อยเป็นอาจารย์ให้การศึกษา เตรียมพร้อมเพ่ือ
จะได้มาสู้กบัพระเจ้ามิลินท์ ก็เลยได้ พระนาคเสน มา  

น่ีเป็นตวัอย่าง  
คือกิจการส่วนรวมเป็นเร่ืองท่ีจะต้องร่วมกันพิจารณาเอา

ใจใส ่นีเ้ป็นคติทางพทุธศาสนา แต่ในบางยุคบางสมัย เราไปถือว่า
ไม่เอาธุระ จะมีเร่ืองราวกระทบกระเทือน มีภัยเกิดกับส่วนรวม ก็
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ไม่ยุ่งไม่เก่ียวอะไรต่างๆ แล้วเห็นเป็นว่าไม่มีกิเลสไปก็มี อย่างนี ้
เป็นทางหนึง่ของความเส่ือมในพระพทุธศาสนา 

๔. อีกอย่างหนึ่ง คือ การฝากศาสนาไว้กบัพระ ชาวพทุธ
จ านวนมากทีเดียว ชอบฝากศาสนาไว้กับพระอย่างเดียว แทนที่จะ
ถือตามคติของพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าตรัสว่าพระศาสนานัน้อยู่
ด้วยบริษัททัง้ ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา ไม่ใช่บริษัทใด
บริษัทหนึง่ แตจ่ะต้องชว่ยกนั 

ทีนีพ้วกเรามกัจะมองวา่พระศาสนาเป็นเร่ืองของพระ บางที 
เม่ือมีพระประพฤติไม่ดี ชาวบ้านบางคนบอกวา่ไม่อยากนบัถือแล้ว
พทุธศาสนา อย่างนีก้็มี แทนท่ีจะเห็นว่า พระพทุธศาสนาเป็นของ
เรา พระองค์นีป้ระพฤติไม่ดี เราต้องช่วยกันแก้ ต้องเอาออกไป 
แทนท่ีจะคิดอย่างนัน้ กลบักลายเป็นว่า เรายกศาสนาให้พระองค์
นัน้ พระองค์ท่ีไม่ดีก็เลยดีใจ กลายเป็นเจ้าของศาสนา เรายกให้
แล้ว บอกไม่เอาแล้วศาสนานี ้เป็นอย่างนีก้็มี น่ีเป็นทศันคติท่ีผิด  

ชาวพุทธเราทั่วไปไม่น้อยมีความคิดแบบนี ้ท าเหมือนกับ
วา่พระพทุธศาสนาเป็นเร่ืองของพระ เราก็ไม่ต้องรู้ด้วย 

ย่ิงกวา่นัน้ ชาวพทุธมกัไม่มีข้อปฏิบติัประจ าตวั ของตวัเอง
อย่างในศาสนาอ่ืน ยกตวัอย่างชาวมสุลิม เขาต้องมีละหมาดวนัละ 
๕ ครัง้ เป็นข้อปฏิบติัท่ีแสดงวา่เป็นศาสนิกของศาสนานัน้ๆ  

แตช่าวพทุธคฤหสัถ์ของเราไม่ค่อยมีข้อปฏิบติัของตวัเองท่ี
ชัดออกมาว่า ถ้าเป็นชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตัว ต้องรักษาข้อ
ปฏิบติัอะไรบ้าง ดงันัน้ เม่ือไม่มีพระเป็นหลกั ศาสนาก็หมด  
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ตอนนัน้มสุลิมมา ฆ่าพระหมด ชาวพทุธท่ีเป็นคฤหสัถ์ไม่มี
หลัก เลยถูกฮินดกูลืนหมด เพราะฉะนัน้ ท่ีว่าสูญสิน้นัน้ คือ หนึง่ 
ถูกเขาปราบท าลาย สอง ถูกเขากลืนไปง่ายๆ น่ีเป็นเพราะฝาก
ศาสนาไว้กบัพระอย่างเดียว น่ีเป็นอีกข้อหนึง่ 

นอกนีก้็มีเบ็ดเตล็ดอีกหลายอย่าง เช่นท่ีเขาบอกว่า ทาง
อินเดียอาจจะถือว่าพทุธศาสนาเป็นศาสนาของคนต่างชาติ เขา
เลยพยายามก าจดัอยู่เร่ือย  

พระพุทธเจ้าก็มีนักปราชญ์สันนิษฐานว่า เป็นเชือ้ชาติ
มงโกล คือแบบพวกเรานี ้ไม่ใช่เชือ้ชาติอินเดียอย่างนัน้ เพราะเกิด
ในถ่ินท่ีปัจจบุนัเรียกว่าเนปาล คนเนปาลก็รูปร่างหน้าตาเหมือนคน
ไทยเป็น มงโกลเหมือนกัน* พวกอินเดียเลยไม่ชอบ เพราะฉะนัน้
พระเจา้อโศก แม้จะย่ิงใหญ่ท่ีสดุในประวติัศาสตร์ แต่ถ้าฝร่ังไม่มา
ขุดค้นโบราณสถานแสดงหลักฐานให้ปรากฏแล้ว อินเดียไม่รู้จัก
เลย เขาลืมกันหมดเรียบร้อยแล้ว จนกระทัง่ฝร่ังมาขุดค้นโบราณวัตถุ
เจอ พระเจ้าอโศกจึงปรากฏเกียรติยศขึน้มาว่าเป็นกษัตริย์ผู้
ย่ิงใหญ่  

หรืออย่างพระเจ้ากนิษกะมหาราช ก็เป็นมงโกลอีก ไม่ใช่
ชาวอินเดียแท้ มหาอ ามาตย์ท่ีปรึกษาของราชวงศ์คุปตะ ส่วนมาก
เป็นชาวพทุธ ราชวงศ์คปุตะ เลือกชาวพทุธ เพราะเป็นผู้ มีความรู้ดี 
และมหาอ ามาตย์พวกนัน้เป็นต่างชาติทัง้นัน้ ไม่ใช่ชาวอินเดีย 
อาจจะเป็นได้วา่กษัตริย์ฮินด ูหรือชาวอินเดีย พยายามท่ีจะตดัรอน
พทุธศาสนา เพราะถือวา่ไม่ใชช่าวอินเดียท่ีแท้จริง 
                                                                                 
*
 บางท่านว่า คนเนปาลปจัจุบนัไม่ใช่เผ่าศากยะดัง้เดิม แต่เป็นชนเผ่าใหม่ในถิ่นเก่า 
หมายความว่า ศากยะเป็นอารยนั 
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อีกข้อหนึ่งท่ีโน้มไปทางท่ีท าให้เกิดการกลมกลืนได้ง่าย ก็
คือ ตอนท่ีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่แล้ว และราชวงศ์ฮินดูขึน้
ครองราชย์ มีอ านาจเข้มแข็ง เป็นผู้อปุถัมภ์พทุธศาสนา ชาวพทุธก็
ใจอ่อนเพราะความใจกว้างอยู่แล้ว ก็เอาใจผู้ปกครอง มักจะผ่อน
ปรนประนีประนอมจนเสียหลกัของตวั เชน่วา่ อย่างนีก้็ได้ อย่างนัน้
ก็ได้ ยงัไงก็ได้ ไปๆ มาๆ เลยกลายเป็นหายไปเลย กลมกลืนกันไป
หมด แต่ไปรวมอยู่ข้างในศาสนาฮินดู พระพุทธเจ้ากลายเป็น
อวตารปางหนึง่ของพระนารายณ์ 

อีกข้อหนึ่งก็คือ พระ พอได้รับการอปุถัมภ์มาก มีความสขุ
สบาย บางส่วนก็มีความประพฤติย่อหย่อน และอาจจะเหิน
ห่างจากประชาชนทั่วๆ ไป เพราะว่าได้รับความอุปถัมภ์จาก
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น  

อย่างท่ีมหาวิทยาลยันาลันทา ท่ีว่ารุ่งเรืองนัน้ มีความ
เส่ือมอยู่ด้วยในตวั พระเจ้าแผ่นดินยกหมู่บ้านท่ีอยู่รอบบริเวณนัน้
เก็บภาษีถวายบ ารุงมหาวิทยาลัยนาลันทา พระสงฆ์ก็เลยไม่ได้
เก่ียวข้องกับประชาชน อาศัยการอปุถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินอยู่
สบาย เรียนหนงัสือไป เป็นนกัปรัชญาอะไรต่ออะไร ถกเถียงกันไป 
ห่างประชาชน นานๆ เข้า พุทธศาสนาก็หมดความหมายไปจาก
ประชาชน 

ตอ่จากนัน้ก็มาถึง คตกิารก่อสรา้งสิง่ใหญ่โต ให้สงัเกตว่า
เม่ือมีการสร้างส่ิงใหญ่โตมากๆ ไม่ช้าศาสนาจะค่อยๆ สิน้ มักจะ
เป็นเชน่นีม้าตลอด อชนัตา เอลโลร่า ก็เป็นตวัอย่างอนัหนึง่  
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การสร้าง ส่ิงอะไรใหญ่ๆ  โตๆ  มักจะเ ป็นระยะ ท่ีว่า
ต่อจากนัน้ไม่นานนัก มักจะเกิดความเส่ือมขึน้มา ก็เป็นเร่ืองท่ี
จะต้องพิจารณารายละเอียดว่าเป็นเพราะอะไร แต่อย่างไรก็ตาม
ในการสร้างส่ิงใหญ่โตจะต้องค านึงเสมอว่า จะต้องมีคนไว้ใช้
ส่ิงก่อสร้างนัน้ เอาไว้รักษาบ้าง เอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์บ้าง 
เพราะสร้างขึน้มาท าไม ถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์  

ทีนี ้คนท่ีจะใช้ ก็ต้องเป็นคนท่ีมีธรรมะ เป็นผู้ปฏิบัติตาม
ธรรมะ เพราะฉะนัน้ เม่ือสร้างส่ิงก่อสร้างใหญ่โต ก็ต้องสร้างคนไป
ด้วย สร้างคนดีท่ีจะมาใช้มารักษาส่ิงท่ีสร้างนัน้  

การลืมสร้างคนนี ้อาจเป็นเหตุหนึ่งท่ีท าให้พุทธศาสนา
เส่ือมโทรมลงไป เพราะฉะนัน้ ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่โตนัน้ เม่ือเหลือ
หลงมา ก็กลายเป็นเหย่ือของผู้ อ่ืนต่อไป หนึง่ ก็กลายเป็นส่ิงไม่มี
ค่า สอง เขาก็เอาไปใช้ในศาสนาของเขา ถ้าไม่ใช้ เขาก็เอามาลบ
หลู่ให้เป็นส่ิงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจแก่พวกเรา อย่างท่ีได้ไปเห็น
กนัหลายๆ แหง่ 

คติจากอนิจจัง 

รวมความทัง้หมดนี ้เม่ือพระพุทธศาสนาสูญสิน้ไป ก็ดี 
ถาวรวตัถสุญูสิน้ไป ก็ดี มหาอาณาจกัรน้อยใหญ่สญูสิน้ท าลายไป 
ก็ดี ก็ได้คติธรรมตามหลกัอนิจจงั ท่ีเป็นไตรลกัษณ์ หลกัอนิจจงันัน้
ใหค้ต ิ๒ อย่างในทางธรรมะ 

คตทิี ่๑ ก็คือว่า ท าให้เราปลงธรรมสังเวช การปลงธรรม
สงัเวช ก็คือ เป็นเคร่ืองกระตุ้นเตือนภายในใจของเราให้คิดได้  
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ให้คิดได้ คือให้เห็นคติธรรมดาของสงัขาร ท่ีมีการเกิดขึน้ 
ตัง้อยู่ เส่ือมสลาย และสญูสิน้ไป ถ้าเรารู้เข้าใจคติธรรมดาอย่างนี ้
แล้ว ใจเราก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจ มีใจผอ่งใสเบิกบานอยู่ได้  

เราไปเห็นสถานท่ีทางพทุธศาสนาท่ีเคยรุ่งเรืองอยู่นานถึง 
๑๗๐๐ ปี ย่ิงใหญ่ขนาดไหน แต่ท าไมเดี๋ยวนีส้ญูสิน้ไป  เหลือแต่ซาก 
บางแห่งซากก็ไม่มีเหลือ อย่างวงัของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซากก็
หาไม่ได้ วดับุพพารามท่ีนางวิสาขาสร้างขึน้ ก็ถูกแม่น า้อจิรวดีพัด
พาไปหมด ไม่มีเหลือเลยแม้แต่ซาก ถ้าใจของเราไม่รู้เท่าทันไตร
ลกัษณ์ เราก็อาจจะเศร้าโศกมวัหมองก็ได้  

เพราะฉะนัน้ เม่ือรู้ธรรมดาของสังขารอย่างนีแ้ล้ว ถึงจะ
มองเหน็ความเกิดขึน้เส่ือมสญูไป ใจเราก็ผอ่งใสเบิกบานอยู่ได้เป็น
อิสระ อนันีก้็เป็นการปรับใจภายใน ท าใจได้ดี นีเ้ป็นประการหนึง่ 

ตอ่ไป คตทิี ่๒ ก็คือว่า เป็นเคร่ืองเตือนใจให้ได้คิด โดย เป็น
บทเรยีนใหไ้ม่ประมาท เพราะส่ิงอย่างนี ้หรือความเส่ือมความสญู
สิน้นัน้ ไม่ควรให้เกิดขึน้บ่อยๆ ไม่ควรให้เกิดขึน้อีก และไม่ควรให้
เกิดขึน้โดยง่าย คือ ไม่ควรปลอ่ยหรือไม่ควรยอมให้เกิดขึน้  

เพราะฉะนัน้ ส่ิงใดท่ีเกิดขึน้มาในอดีต แล้วเป็นเหตุแห่ง
ความเส่ือม ส่ิงนัน้เราควรหลีกเล่ียง ส่ิงใดเป็นเหตแุห่งความเจริญ 
เราก็ชว่ยกนัสร้างสรรค์ตอ่ไป น่ีเป็นคติของความไม่ประมาท 

พระพทุธเจ้าเม่ือสอน มักสอนทัง้ ๒ อย่างนี ้คือ สอนข้อท่ี
หนึง่ เพ่ือให้ใจของเราเป็นอิสระอยู่ได้ ผ่องใสเบิกบาน ไม่เศร้าโศก 
และก็สอนข้อท่ีสอง เพ่ือให้บทเรียนท่ีจะท าให้เกิดความไม่ประมาท 
โดยแสดงออกมาเป็นการกระท าท่ีจะปรับปรุงภายนอกให้มันดี ให้
มนัเจริญงอกงามตอ่ไปด้วย  
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บางทีเราได้อนัเดียว พวกหน่ึง ได้แต่ปรับใจภายใน ท าใจ
ไม่ให้เศร้าโศก แล้วก็ไม่ปรับปรุงข้างนอก เกิดความประมาท ก็
ปลอ่ยปละละเลย ก็เส่ือมอีกๆ มีแต่เส่ือมเร่ือยไปจนสญูหมด ส่วน 
อีกบางพวก ก็เอาแตไ่ม่ประมาท จะต้องแก้ไขปรับปรุง โดยท่ีในใจ
ก็อาจจะเศร้าหมอง  

เพราะฉะนัน้ ต้องให้ได้ทัง้ ๒ อย่าง เม่ือชาวพุทธปฏิบัติ
ธรรมไม่ครบ พทุธศาสนาเองก็จะเส่ือม  

หนึง่ ใจต้องเป็นอิสระ ผอ่งใสเบิกบานเสมอ  
สอง ต้องได้ความไม่ประมาท  ที่จะกระท าการเพื่อหลีกเลี่ยง

ความเส่ือม และสร้างความดีงาม ความเจริญก้าวหน้าสืบตอ่ไป 

นีก้็เป็นคติท่ีได้จากเร่ือง สงัเวชนียสถาน ท่ีผ่านมา ก็เข้ากับ
คติค าวา่ สงัเวช ท่ีอาตมภาพได้กลา่วมาแล้ววา่  

สงัเวช นัน้แปลวา่ กระตุ้นใจให้ได้ความคิด คิดอะไร  
- คดิรูเ้ท่าทนัความจรงิ ปลงใจวางใจได้ อย่างหนึง่  
- คดิทีจ่ะไม่ประมาท ท่ีจะเร่งป้องกัน และแก้ไขปรับปรุง ให้มี

แตค่วามเจริญงอกงามมัน่คง และความดีงาม อย่างหนึง่  

น่ี อินเดียก็ผ่านไปแล้ว ความเสื่อม ความพินาศสญูสิน้ก็
ได้เกิดขึน้แล้ว เป็นบทธรรม และบทสอนธรรมอนัย่ิงใหญ่  

พระพทุธศาสนาก็อยู่ในประเทศไทย ในโลกเขาก็ยังถือว่า 
พุทธศาสนานีเ้จริญรุ่งเรืองในประเทศไทย ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางพทุธศาสนา ก็นบัว่าเรามีโชคดีท่ีเป็นท่ีรองรับ เป็นแหล่ง
ใหญ่ของพระพุทธศาสนา แม้ว่าบ้านเมืองของเรา พุทธศาสนา
บางครัง้จะเจริญบ้าง เส่ือมบ้างเป็นคติธรรมดา แต่เราก็ต้อง
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พยายามชว่ยกนัรักษาไว้สืบตอ่ไป  
เราจะเห็นว่า บางคราวพุทธศาสนาในเมืองเส่ือมไป แต่

พระในป่าก็ยังช่วยรักษาพุทธศาสนาไว้ แต่พระในป่าก็ต้องเตือน
ทา่นเหมือนกนัวา่  

ต้องเอาธุระกับการส่วนรวมด้วย อย่าถือคติไม่ยุ่งไม่เกีย่ว 
และต้องสอนต้องชกัจูงชาวบ้านให้มทีศันคติทางธรรมทีถู่กต้อง เอา
กิจเอาการของส่วนรวม อะไรเข้ามากระทบกระเทือนพระศาสนา ก็
ต้องขวนขวายป้องกัน แก้ไข พระพุทธศาสนาจึงจะรักษาอยู่ ได้
ด้วยดี 

เอาละ อาตมภาพจะปิดรายการละ เป็นอนัว่า พทุธศาสนา
ในเมืองไทยนี ้ก็ให้เราช่วยกันรักษาไว้ แต่การท่ีจะรักษาด้วยดีนัน้ 
เราก็ต้องเรียนคติท่ีได้รับจากอดีต มีบทเรียนมาชว่ยด้วย  

ความรู้ในอดีตนั่นแหละจะมาช่วยเรา อาตมภาพกล่าวไว้
อย่างหนึง่แล้ว ก็ขอกลา่วต่อไป ไหนๆ ก็เลยเวลามาแล้ว เคยพดูไว้
ทีหนึ่งว่า การท่ีจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ได้ดีนัน้ ไม่ใช่เพราะเรียน
หลกัค าสอนเทา่นัน้ จะต้องรู้เหตกุารณ์ความเป็นมาด้วย อนันัน้จะ
ช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึน้ เพราะว่า การท่ีจะเข้าใจค าสอนท่ีเป็น
ตวัการหลักของพระพทุธศาสนานัน้ องค์ประกอบอย่างหนึ่งก็คือ
เราจะต้องมีการตีความ คนเรานีอ้่านอะไรก็ตาม เรียนอะไรก็ตาม 
เราจะมีการตีความด้วย  

ทีนี ้การตีความ นัน้ ก็มักจะอาศัยภูมิหลัง คือความรู้ใน
เหตุการณ์ความเป็นมาของเราเข้าไปประกอบ ยกตัวอย่างง่ายๆ 
เม่ือเราไปอินเดีย เรามีภมิูหลัง มีประสบการณ์ของเรา เราไปพบ
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คนอินเดีย เราก็ตีความตามภูมิหลังของเรา ชาวอินเดียโคลงหัว 
เรานกึวา่เขาปฏิเสธ น่ีก็คือตีความตามภมิูหลงัประสบการณ์ท่ีเรามี 
แต่อินเดียเขาโคลงหวั หมายความว่า เขารับ ใช่ไหม มันตรงข้าม 
เพราะฉะนัน้ เราต้องเรียนรู้เหตกุารณ์ความเป็นไป ภมิูหลงัวฒันธรรม
ของอินเดียด้วย เราจงึจะเข้าใจถกูต้อง 

อย่างไรก็ตาม ความหมายทางค าสอนก็ต้องเรียนด้วย ต้อง
ประกอบกันทัง้คู่ ไม่เช่นนัน้ การตีความก็อาจจะผิด เช่นอย่างใน
เร่ืองพระผู้ ท่ีตีความไปตามเหตุการณ์ หรือตามประสบการณ์ ถ้า
ถามว่าความหมายของ สมณะ คืออะไร สมณะในพทุธศาสนาคือ
อะไร อย่างท่ีอาตมภาพเคยกล่าวไว้ในวันมาฆบูชา สมณะมี
ความหมายวา่อะไร ถ้าเราไม่มีหลกั ก็อาจจะยุ่ง  

ภาพของความเป็นสมณะอยู่ท่ีไหน พวกหนึง่อาจจะมองว่า 
พระได้แก่ผู้ มีฤทธ์ิ มีปาฏิหาริย์ อยู่ท่ีขลงั อย่างนีก้็มี หมายถึงว่า ถ้า
เป็นพระ เป็นนกับวช ก็ต้องเป็นผู้ มีฤทธ์ิ มีปาฏิหาริย์ พวกนีก้็จะ
หวงัฤทธ์ิ หวงัปาฏิหาริย์จากพระ  

ทีนี ้บางคนในสมัยปัจจบุนั อาจจะมองพระเป็นนกัเร่ียไรก็
ได้ ถ้าเหน็พระก็วา่ นกัเร่ียไรมาแล้ว มีหวงัจะเสียเงินอีกแล้ว  

น่ีคือภาพของพระท่ีอยู่ในใจของคนท่ีต่างกันไป แต่ภาพ
ของพระในประวติัของพระพทุธศาสนาท่ีแท้จริงคืออะไร คือผู้สงบ 
ผู้ ไม่มีภัยอันตรายใดๆ ตามโอวาทปาฏิโมกข์ที่เราพูดกันในวัน
มาฆบูชา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเห ยนฺโต ผู้ ท่ี
ท าร้ายผู้ อ่ืนไม่ช่ือวา่เป็นบรรพชิต ผู้ เบียดเบียนผู้ อ่ืนไม่เป็นสมณะ  
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หมายความวา่ ภาพของสมณะในความหมายของเราตาม
หลกัของพระพทุธศาสนา คือผู้ ไม่มีภยัอนัตราย ไปท่ีไหนก็มีแต่ท า
ให้เกิดความสงบ ความปลอดโปร่งโลง่ใจ  

พระเป็นเคร่ืองหมายของความไม่มีภยั พระไปท่ีไหน คนก็
รู้สึกร่มเย็น มีความปลอดโปร่งโล่งใจ ไม่ต้องระแวงภยั เพราะฉะนัน้ 
ถ้าเราช่วยกันรักษาภาพอนันีไ้ว้ได้ สมณะในพระพทุธศาสนาก็อยู่
ในความหมายท่ีแท้จริง  

ส่ิงเหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ีเราจะต้องเรียนรู้ไว้ ทัง้เหตุการณ์ 
ความเป็นมา และหลกัค าสอนท่ีแท้จริง เอามาใช้เพ่ือจะบ ารุงรักษา
พระพทุธศาสนาให้เจริญมัน่คงอยู่ตอ่ไป  

การท่ีพระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคง เราต้องรักษาตัว
หลักธรรมท่ีแท้จริงไว้ให้ได้ ตีความให้ถูกต้อง เข้าใจให้ถ่องแท้ 
ปฏิบติัตามให้ถกูตรง  

น่ีก็คือคติจากทัง้หมดท่ีได้ผ่านมา ทัง้ ท่ีดูรู้ เห็นด้วยตา
ตนเอง และท่ีอาตมภาพได้กลา่วเสริม  

บดันีก้็พอสมควรแก่เวลา ต่อแต่นีไ้ป ก็ขอให้โยมได้ดสูไลด์
เป็นภาคท่ี ๒ ของการประชมุในวนันี ้



๘ 

อินเดีย แดนเทวดา 
 
 
 

ขอเจริญพร ท่านอาจารย ์ท่านผูป้ฏบิตัิงาน และนกัศึกษาผูส้นใจใฝ่ธรรมทกุท่าน 

วันนี  ้อาตมภาพได้รับนิมนต์มาพูด โดยตัง้หัวข้อว่า 
“อนิเดยีในระหว่างและหลงัพุทธกาล” เร่ืองนีเ้กิดสืบเนื่องมาจากการ
ท่ีอาตมภาพได้เดินทางไปประเทศอินเดีย เม่ือ ๒-๓ เดือนท่ีแล้วมา 
คณุหมอกาญจนา* ผู้ ติดต่อนิมนต์ ก็เลยสนับสนุนให้พูดเก่ียวกับ
ประเทศอินเดีย เพราะเดินทางกลบัมาใหม่ๆ  

อาตมภาพเองก็ได้ช่วยคิดช่ือให้เป็นว่าอินเดียระหว่างและ
หลงัพทุธกาล แตเ่ม่ือตัง้ช่ือไปแล้ว ก็มานึกอีกทีว่า เร่ืองนีท่ี้จริงเป็น
เร่ืองของผู้ เช่ียวชาญ ต้องรู้เร่ืองอินเดียมากทีเดียว และจะต้องมา
เล่าประวัติศาสตร์กันยืดยาวนาน ไม่ ใช่ เ ร่ืองท่ีจะพูดกันใน
ระยะเวลาสัน้ๆ อาตมภาพนัน้เพ่ิงเคยไปอินเดียจริงๆ ครัง้เดียวเท่า
นัน้เอง เพราะฉะนัน้ จะไปรู้เร่ืองอินเดียเข้าถึงทกุส่ิงทกุอย่างเป็นไป
ไม่ได้ ก็ต้องท าใจกันไว้ก่อนว่า ท่ีมาพูดวันนีน้ัน้ เป็นการมาเล่า
ความคิดค านงึ แสดงความคิดเห็นบางอย่าง โดยท่ีว่าไม่ต้องไปมุ่ง
เอาความจริงท่ีลึกซึง้ทางประวัติศาสตร์อะไร มุ่งเอาแต่ส่ิงท่ีจะ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์  
                                                                                 
*

 แพทยห์ญิงกาญจนา เกษสอาด โรงพยาบาลศิริราช 
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การท่ีอาตมภาพได้รับนิมนต์ไปอินเดียนัน้ ก็เน่ืองจากว่า 
โยมผู้ หวังดีนิมนต์ให้ไปพักผ่อน แต่ในการไปพักผ่อนนี ้ก็ได้ไป
นมัสการสงัเวชนียสถาน พร้อมทัง้สถานท่ีส าคญัในทางพระพทุธ-
ศาสนาด้วย เม่ือได้ไปเช่นนีแ้ล้ว จะได้พกัผ่อน หรือไม่ได้พกัผ่อนก็
ตาม ถือวา่ได้ประโยชน์คุ้มคา่อยู่ในตวั 

เร่ืองการไปประเทศอินเดียนี ้แม้ว่าอาตมภาพจะไปเป็น
ครัง้แรก จะถือวา่รู้จกัน้อยก็จริงในแง่ของการได้พบได้เห็น แต่ในแง่
ของการสดบัตรับฟังแล้วละก็ ได้ยินมานาน มีท่านท่ีรู้จกัเป็นพระ
บ้าง เป็นคฤหสัถ์บ้าง โดยเฉพาะพระท่ีท่านไปศึกษาเล่าเรียนอยู่
ประเทศอินเดียนานๆ กลบัมาแล้ว ทา่นก็เลา่ให้ฟัง  

เพราะฉะนัน้  ก็ได้ยินเ ร่ืองประเทศอินเดียมาไม่น้อย
เหมือนกนั โดยมากจะเป็นเสียงพดูในทางไม่ค่อยดี เช่น เม่ือพดูถึง
ดินแดนประเทศอินเดีย ก็พดูถึงความแห้งแล้ง ความยากจน ความ
สกปรก ความไม่สะดวกสบายต่างๆ อาหารท่ีรับประทานได้ยาก 
ไม่ถูกปากคนไทย ถ้าพูดถึงผู้คน ก็ว่า คนอินเดียนัน้ นอกจากจะ
ยากจนแล้ว ก็ขีเ้หนียว ใจแคบ อะไรต่างๆ ก็พดูถึงว่าแห้งแล้งทัง้
แผน่ดิน แห้งแล้งทัง้น า้ใจ อนันีก้็เป็นเสียงท่ีได้ยินมาก่อน  

ก็เลยเป็นอันว่า ได้ยินในทางไม่ค่อยดีเก่ียวกับประเทศ
อินเดียไว้มากทีเดียว บางท่านท่ีเป็นอาจารย์ผู้ ใหญ่ท่ีนบัถือ ได้ยิน
อาตมภาพไปอินเดีย ท่านบอกว่า อินเดียไม่ใช่เป็นประเทศส าหรับ
ไปพกัผ่อน ถ้าหากจะไปดไูปศึกษาละก็ได้ เป็นประโยชน์ ตัวท่าน
เองเคยไปอินเดียมาแล้ว บอกวา่เป็นการเดินทางท่ีล าบากยากแค้น
ท่ีสุดในชีวิต ก็ไม่มีความปรารถนาจะไปอีก นอกจากว่าเพ่ือ
การศกึษา อนันีก้็เป็นเร่ืองท่ีได้ยินเก่ียวกบัประเทศอินเดียมาก่อน 
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ก่อนท่ีจะพูดถึง เ ร่ืองราวท่ีตัวไปเห็นว่าเ ป็นอย่างไร 
อยากจะขอแทรกสักนิดหนึ่ง ท่ีพูดเม่ือกีว้่าเดินทางไปนี ้ก็ได้ไป
นมัสการสังเวชนียสถาน สังเวชนียสถาน  ก็เป็นท่ีส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา แปลกนัวา่ สถานท่ีตัง้แหง่ความสงัเวช  

ถ้าเป็นชาวพทุธไป ก็ต้องมุ่งไปท่ี สงัเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ 
สถานท่ีพระพทุธเจ้าประสติู สถานท่ีพระองค์ตรัสรู้ สถานท่ีพระองค์
ทรงแสดงปฐมเทศนา และสถานท่ีเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน 

ข้อท่ีอยากจะพูดแทรกในท่ีนี ้ ก็คือความหมายของค าว่า 
สงัเวช รู้สกึวา่เป็นเร่ืองท่ีต้องแก้ไข ท าความเข้าใจให้ถกูต้อง 

ค าว่า สงัเวช ในภาษาไทย มักจะมองกันในแง่ของความ
สลดหดหู่ใจ หรือไม่ก็ห่อเห่ียวไปเลย ซึ่งความหมายเดิมในบาลี
ไม่ใชอ่ย่างนัน้  

“สงัเวช” นี ้แปลว่า กระตุ้นเตือน หรือเร้าใจ คือ เร้าใจให้
คิดได้หรือได้คิด ให้ส านึกท่ีจะเลิกละความผิดพลาดและให้หนัมา
อยากท าความดี ให้ไม่ประมาท  

ความหมายของค าหลายค าในภาษาบาลี เด๋ียวนีม้ันตรงกัน
ข้ามกับความหมายในภาษาไทย ต้องแก้กันใหม่ เช่น อย่างพระ
พทุธพจน์ท่ีตรัสถึงเร่ือง สังเวชนียสถาน ๔ นัน้ ในพระไตรปิฎก ใน
มหาปรินิพพานสตูร พระพทุธเจ้าได้ตรัสถึงสงัเวชนียสถาน ๔ โดย
ใช้ค าควบว่าเป็นทศันียสถานด้วยว่า ทสฺสนียานิ สํเวชนียานิ านานิ 
สถานท่ีอนัเป็นทศันียะ เป็นสงัเวชนียะ ๔ ทีนี ้เราเอาเฉพาะค าหลงั 
ก็เหลืออยู่แตส่งัเวชนียะ 
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พระพทุธเจ้าตรัสโดยปรารภวา่ เม่ือพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 
พระภิกษุทัง้หลายเดินทางมาจากท่ีไกลๆ มุ่งจะมาได้พบเห็น
สนทนาปราศรัยกับพระภิกษุทัง้หลายผู้ เป็นท่ีเจริญใจ (มโนภาวนีย์) 
เพราะว่าเม่ือมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ก็มีสาวกผู้ ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้
บริสทุธ์ิทรงคณุธรรมต่างๆ อยู่ด้วยมากมาย แต่เม่ือพระองค์เสด็จ
ดับขันธ์ล่วงลับไปแล้ว ก็จะไม่ได้โอกาสเช่นนัน้ ก็เลยให้มาดู
สถานท่ีทัง้ ๔ นี ้ 

เม่ือมาดแูล้ว ก็อาจจะเกิดความรู้สึกได้หลายอย่าง อาจจะ
รู้สึกในแง่หนึ่ง คือ ปลง มองเห็นไตรลักษณ์ โดยเฉพาะความไม่
เท่ียงวา่ พระวรกายของพระองค์ก็ตกอยู่ในอ านาจของคติธรรมดา 
ต้องแตกสลายเส่ือมโทรมไป  

หรือจะมองในแง่ว่า เกิดความรู้สึกปีติยินดี ท าให้เห็นว่า 
โอ…น่ีสถานท่ี เ ป็นหลักฐานทางประวั ติศาสตร์  แสดงว่ า 
พระพุทธเจ้าของเรามีอยู่จริง พระองค์ได้เคยประทับในสถานท่ีนี ้
เรามาถึงสถานท่ีพระองค์เคยประทบั เคยทรงใช้สอย เคยเสด็จมา 
เราก็เกิดเอิบอ่ิมใจ ปลาบปลืม้ปีติยินดีขึน้มา แล้วก็มีก าลังใจใน
การประพฤติปฏิบติัดีงาม  

ไม่วา่จะนึกในแง่ไหนก็ตาม ถ้าท าให้เกิดความไม่ประมาท 
คิดขวนขวายจะท าความดีงามแล้ว ความรู้สึกเร้าใจเตือนใจอย่าง
นัน้ทา่นเรียกวา่ ‘ความสงัเวช’  

ถ้าหากเราประสบเร่ืองความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 
ความตายแล้ว มีความรู้สกึท่ีจะไม่ประมาทเร่งขวนขวายท าความดี
งามนัน้ เรียกวา่เกิดความสงัเวช  
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ถ้าหากวา่เกิดความสลดหดหู่ใจ จะเป็นคณุธรรมได้อย่างไร 
มนัไม่เป็นกศุลแล้ว สลดหดหู่ใจนัน้เป็นกิเลส เรยีกว่า นิวรณ์ เป็น
ถนีมทิธะ ไม่ดีแน่ๆ   

เพราะฉะนัน้ อาตมภาพเลยพดูแทรกขึน้มา เร่ืองความหมาย
ของค าวา่สงัเวช ขอผา่นไป 

เม่ือเดินทางไป สงัเกตดใูนหมู่ทา่นท่ีอยู่ในคณะเดินทางเอง 
ส่ิงท่ีสะดดุความรู้สึก ก็เป็นเร่ืองทัง้ของความแห้งแล้งของแผ่นดิน
ทัง้บนฟ้าและทัง้บนใบหน้าคน หมายความว่า บนผืนแผ่นดินนัน้ก็
หาน า้ได้ยาก แห้งแล้ง ต้นไม้เขียวๆ ก็ไม่ค่อยจะมี ดูหน้าผู้ คนท่ี
ผา่นไป ตัง้แตเ่ลก็จนเป็นผู้ใหญ่ ก็แห้งไปหมด น่ี…เป็นส่ิงท่ีกระทบ
ความรู้สกึในเบือ้งแรก มีขอทานมากมายเตม็ไปหมด  

ในแม่น า้ แทนท่ีจะมีน า้ ก็มีแต่ทราย เช่น แม่น า้เนรัญชรา 
ท่ีพระพทุธเจ้าไปประทบัและได้ตรัสรู้อยู่บนริมฝ่ังแม่น า้นี ้บดันีไ้ม่มี
น า้สักหยดเดียว มีแต่ทรายเต็มไปหมด บนภูเขาก็ไม่มีต้นไม้ หา
ต้นไม้ได้ยาก มีแตหิ่นแตท่ราย มีแตดิ่นสีแดง อะไรพวกนี ้ 

อาตมภาพผ่านไปในสถานท่ีเหล่านี ้จิตใจก็หวนนึกมาถึง
เมืองไทยอยู่เสมอ มานกึถึงวา่ เอ…ประเทศไทยของเรานีก้ าลงัเดิน
ไปสูส่ภาวะจะเป็นอย่างนัน้หรือไม่ เช่น มีการตดัไม้ท าลายป่า เป็น
ต้น ต่อไปเมืองไทยเราจะแห้งแล้งอย่างนัน้ น า้จะเหลือแต่ทราย 
ภเูขาจะเหลือแตดิ่นแดงหรือเปลา่ มีความรู้สกึเชน่นีอ้ยู่ตลอดเวลา  

น่ีก็เป็นความรู้สึกท่ีได้เกิดขึน้ เป็นส่ิงท่ีเรียกว่า ความรู้สึก 
เพราะฉะนัน้ ก็ไม่ต้องพดูถึงเหตผุล ห้ามไม่ได้ ยังไม่ใช่เร่ืองถูกเร่ือง
ผิด ว่ากันไป เห็นแล้วก็รู้สึกอย่างนัน้ ไม่ว่าใครท่ีไปในคณะ ก็รู้สึก
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คล้ายๆ กนัอย่างนี ้อย่างไรก็ตาม เร่ืองความรู้สกึอย่างเดียวนีไ้ม่พอ 
เราจะต้องพดูกนัถึงเนือ้หาสาระเหตผุลต่อไป  

อาตมภาพอยากพดูสรุปโดยรวบรัด เพราะเวลาเรามีน้อย
ถึงภาวะของประเทศอินเดียตามหัวข้อท่ีตัง้ไว้ว่า “อินเดียใน
ระหวา่งและหลงัพทุธกาล” ถ้าพดูโดยย่อแล้ว ก็มี ๒ ฝ่าย คือ ส่ิงท่ี
ไม่เหมือนเดิม กบั ส่ิงท่ีเหมือนเดิม 

อินเดียที่ไม่เหมือนเดิม อินเดียที่เหมือนเดิม 

เอาส่ิงท่ีไม่เหมือนเดิมก่อน ส่ิงท่ีไม่เหมือนเดิม โดยสภาพ
ธรรมชาติ ก็คล้ายกับท่ีได้กล่าวมาเม่ือกี ้คือ เร่ืองต้นไม้ แม่น า้ 
ธรรมชาติแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ท่ีเด๋ียวนีม้ันไม่เป็น
อย่างนัน้  

ถ้าเรามองย้อนไปในสมัยพุทธกาล โดยศึกษาจากคัมภีร์  
วรรณคดีพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึง ก็เข้าใจว่า จะต้องมีความอุดม
สมบรูณ์ ถึงแม้จะไม่สมบรูณ์มากนกั แตก่็ต้องดีกวา่สมยันี ้  

เช่นอย่างกล่าวถึงสถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าประสติู ก็เป็นป่า 
คือ ป่าลมุพินี ดงไม้สาละ บดันี ้มนัไม่เป็นป่าแล้ว มนัเป็นท่ีโลง่  

อย่างแม่น า้เนรัญชรา ท่ีพระพุทธเจ้าไปประทับท าความ
เพียรจนตรัสรู้นัน้ ก็มีค าบรรยายไว้ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม ต้นไม้ท่ีร่มร่ืนเขียวขจี มีท่าน า้ มีแม่น า้ กระจ่าง ใสแจ๋ว 
เป็นท่ีร่ืนรมย์ใจ พระพุทธเจ้าเสวยข้าวมธุปายาสแล้ว ก็ไปลอย
ถาดท่ีแม่น า้เนรัญชรา แต่บัดนี  ้แม่น า้เนรัญชราก็มีแต่ทราย 
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พระพทุธเจ้าจะไปลอยถาดอย่างไร เฉพาะเดือน ๖ ไม่มีน า้ให้ลอย
ถาดแนน่อน 

พูดถึงสภาพผู้ คนท่ีมองเห็นโดยทั่วไปก็คือ สภาพความ
ยากจน และเร่ืองการศกึษา มีคนไม่รู้หนงัสือมากมาย  

ถ้าเรามองกลับไปดูสภาพในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า
ทรงตัง้คณะสงฆ์ มีภิกษุสงฆ์แล้ว ตอ่มาก็มีภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ก็
มีผู้ทรงความรู้ ภิกษุณีสงฆ์ก็มีพระเถรีท่ีทรงปัญญา เป็นถึงอัคร
สาวิกา มีอุบาสกเป็นนักแสดงธรรมท่ีเก่งกาจ แม้แต่สาวิกาฝ่าย
อบุาสิกา เป็นคฤหสัถ์ ก็มีผู้ ท่ีเป็นเอตทคัคะในทางพหสูตู เป็นผู้คง
แก่เรียน แสดงว่าในสมัยพทุธกาล อย่างน้อยพุทธศาสนาก็ท าให้
คนทัว่ไป รวมทัง้สตรี ได้รับการศกึษาขึน้มาเป็นอนัมาก  

ครั ้นมาถึ งสมัยพระ เ จ้าอโศก ท่ี เ ป็นกษัตริ ย์นับ ถือ
พระพุทธศาสนา ฝร่ังเขียนหนังสือสันนิษฐานว่า สมัยนัน้มีการรู้
หนังสือเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเหลือเกิน แต่มาในสมัยปัจจุบนั อินเดีย
เส่ือมลงในด้านการศึกษา มีการศึกษาน้อย โดยเฉพาะก่อนท่ีจะ
ปรับปรุงประเทศ ถึงแม้ตอนนีจ้ะปรับปรุงประเทศแล้ว ก็ยังไม่
ก้าวหน้าไปมากนัก เพราะฉะนัน้ ในแง่นีก้็จะถือว่าเป็นความไม่
เหมือนกนั 

ตอ่ไป ด้านท่ีเหมือนเดิม ท่ีว่าเหมือนเดิมก็คือ มีมาแต่ก่อน
พทุธกาลอย่างไร เด๋ียวนีก้็มีอย่างนัน้  

ว่าถึงในแง่เหมือนเดิมนี ้ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีดีหรอก เป็นส่ิงท่ี
พระพุทธเจ้าพยายามแก้ไข แต่มันก็ไม่หมดสิน้ไป เหลืออยู่
จนกระทัง่ปัจจบุันนี ้เช่น การบ าเพ็ญตบะ ทราบว่าท่ีอินเดียนัน้ 
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คนก็ยังบ าเพ็ญทุกรกิริยา มีความเช่ือเหล่านีก้ันมาก นักบวชใน
ลทัธิต่างๆ ก็ยังบ าเพ็ญตบะกัน ยืนขาเดียวเหน่ียวก่ิงไม้ นอนบน
หนาม อดอาหาร ถอนผมทีละเส้นจนหมดศีรษะ ยืนกลางแดด 
อะไรตา่งๆ เพ่ือบรรลโุมกษะ ยงัท ากนัอยู่ โยคีในประเทศอินเดีย ยัง
ถือมาเป็นพนัๆ ปี ไม่ได้ตา่งออกไป 

ถดัไปก็เร่ือง วรรณะ ท่ีเป็นเคร่ืองแบ่งคนออกเป็นชนชัน้ มี
กษัตริย์ มีพราหมณ์ มีแพศย์ มีศูทร เกิดมาอย่างไรก็ต้องอยู่ใน
สภาวะ ในฐานะนัน้ๆ ตลอดชาติ  

พระพทุธเจ้าอบุติัขึน้มา ก็พยายามแก้ไข ให้ถือว่า คนเรานี ้
จะสงูจะต ่า มิใช่เพราะชาติก าเนิด แต่เป็นเพราะการกระท าความ
ประพฤติ มีการตัง้คณะสงฆ์ ไม่ว่าใครจะมาจากวรรณะไหน เม่ือ
มาบวชแล้ว ก็เป็นสมณศากยบุตรเสมอกัน พยายามแก้ไขมา แต่
ศาสนาเดิมเขาก็พยายามด ารงรักษาระบบนัน้ไว้ จนกระทัง่ต่อมา
ภายหลังพุทธศาสนาก็เส่ือม ระบบวรรณะก็กลับย่ิงเข้มงวดกว่า
เก่า กลบัรุนแรงย่ิงขึน้  

จนกระทัง่ปัจจบุนันี ้แม้ว่าในทางกฎหมาย รัฐบาลอินเดีย
จะให้ถือว่าไม่มีชนชัน้วรรณะ แต่ในทางปฏิบติั ก็ยังถือชัน้วรรณะ
อยู่ตามเดิม เวลาก่ีพนัปีมาแล้ว อินเดียก็ยังคงอยู่อย่างเดิมในเร่ือง
วรรณะ 

อีกอย่างหนึง่ คือ การบวงสรวงอ้อนวอนเทพเจ้า อินเดีย
เป็นประเทศท่ีเต็มไปด้วยเทวดา มีเทพเจ้ามากมาย มีพระพรหม 
พระปชาบดี ต่อมามีพระศิวะ พระนารายณ์ เป็นเทพใหญ่ 
แตกแยกกนัเป็นนิกายตา่งๆ  
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พวกหนึง่ถือพระศิวะ ก็เป็นนิกายไศวะ ก็นบัถือว่าพระศิวะ
ย่ิงใหญ่ท่ีสุด อีกพวกหนึ่งนับถือพระวิษณุ ถือว่าพระนารายณ์
ย่ิงใหญ่กวา่ ก็เป็นนิกายไวษณพ หรือ ไวษณวะ เป็นต้น  

แล้วก็มีเทวดาต่างๆ เล็กน้อยลงไปมากมาย มีอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์เยอะแยะ เด๋ียวนีก้็ยังมีการบวงสรวงอ้อนวอนเทวดากัน
ทัว่ไป น่ีก็เหมือนเดิม 

ส่ิงท่ีไม่เหมือนเดิมชัดๆ ก็คือ พุทธศาสนา เองนัน้แหละ 
เคยอยู่ในประเทศอินเดียเจริญรุ่งเรือง บัดนีก้็สูญสิน้ไปจาก
ประเทศอินเดียเสียแล้ว น่ีแสดงวา่ไม่เหมือนแน่ๆ   

แต่มีนักปราชญ์กล่าวว่า ถึงแม้พุทธศาสนาจะสูญสิน้ไป
จากอินเดียแล้วก็ตาม (เด๋ียวนีอ้าจจะเร่ิมกลับไปบ้างแล้วนิดๆ 
หน่อยๆ) แต่อิทธิพลของพทุธศาสนา ส่ิงท่ีพระพทุธศาสนาสอนไว้ 
หาได้สิน้สญูไปไม่ กลบัมีอิทธิพลตอ่ศาสนาในท้องถ่ินเดิม  

อย่างศาสนาฮินด ูก็ต้องปรับปรุงตวั ต้องรับเอาค าสอนใน
พทุธศาสนาเข้าไป ท่ีเหน็ชดัๆ ได้แก่ หลกัอหิงสา  

ศาสนาพราหมณ์ท่ีมาเป็นศาสนาฮินดนูัน้ เดิมเป็นศาสนา
แห่งการบูชายญั ฆ่าสัตว์ ตลอดจนกระทั่งฆ่าคนบูชายัญ ทีนี ้
พระพทุธศาสนาเกิดขึน้มา สั่งสอนเร่ืองความเมตตากรุณา ความ
ชว่ยเหลือกนั การงดเว้นจากการเบียดเบียน ค าสอนเหล่านี ้ก็ท าให้
ศาสนาพราหมณ์ต้องปรับปรุงตวัเอง กระทัง่ภายหลงัศาสนาฮินดู
กลายเป็นศาสนาแหง่การไม่กินเนือ้สตัว์ไป  

คนแขกโดยทั่วๆ ไป ชาวฮินดูไม่กินเนือ้สัตว์ อาจจะเป็น
ด้วยว่าต้องการแข่งกับพทุธศาสนาให้เห็นว่า ฉันถืออหิงสาย่ิงกว่า
ในพทุธศาสนาด้วยซ า้ไป 
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นีก้็เป็นเร่ืองต่างๆ ท่ีน ามากล่าว แต่ภาพหนึ่งท่ีปรากฏ
ขึน้มา ก็คือความรู้สึกท่ีว่า อินเดียเป็นตูโ้ชว์อดตี คือใครไปอินเดีย
ก็มุ่งจะไปดูภาพความเจริญซึ่งเป็นอารยธรรมในอดีต ๒,๐๐๐-
๓,๐๐๐ ปี ๑,๐๐๐ กว่าปี ๕๐๐-๖๐๐ ปีมาแล้ว คนท่ีต้องการไปท่ี
อินเดียเพ่ือดภูาพปัจจบุนันีห้ายาก  

หมายความว่า ถ้าไม่มีซากของอดีตท่ีแสดงว่าอินเดียเคย
เจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรม คนก็ไม่รู้จะไปประเทศอินเดียท าไม 
เพราะฉะนัน้ ในแง่นีก้็เลยเรียกวา่เป็นตู้โชว์ของอดีต 

อินเดียแค่เซ่นเทวดา มาไทยได้แถมสรุา 

อยากจะพดูถึงเร่ืองท่ีควรเน้นสกันิดหน่อยในเวลาอนัจ ากัด 
ต้องยกประเดน็อนันา่จะพดูขึน้มาพดูเป็นเร่ืองๆ ทีนี ้ในบรรดาเร่ือง
ท่ีผา่นมา ท่ีวา่เหมือนและไม่เหมือน อะไรตา่งๆ ในครัง้พทุธกาลกับ
ครัง้ปัจจุบันนัน้ ก็มีเร่ืองท่ีเด่นในความรู้สึกของอาตมภาพเม่ือ
เดินทางไปประเทศอินเดีย ๒ เร่ือง หรือ ๒ ส่ิง  

แต่ ๒ เร่ืองนี ้อาจจะเป็นเร่ืองเดียวกันก็ได้ เพราะบางที ๒ 
อย่าง แตเ่ป็นเร่ืองเดียวกนัก็มี ในท่ีนีก้็มี ๒ อย่างท่ีเดน่ในความรู้สกึ 

เร่ืองท่ีหนึง่คือ ความแห้งแล้ง 
สองก็เร่ือง เทวดา 
ไปในอินเดีย ภาพสองอย่างนีมี้มาก ท าให้เดน่ในความรู้สกึ  
เร่ืองความแห้งแล้งกับเทวดานัน้ เป็น ๒ อย่างก็จริง แต่

อาจสมัพนัธ์เป็นเร่ืองเดียวกนัก็ได้ ถ้าเอามาบรรจบกัน ลองพดูด ู ก็
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อาจจะบอกว่า ในประเทศอินเดียนัน้ บนแผ่นดิน ก็เต็มไปด้วย
ความแหง้แลง้ยากจน บนผนืฟ้า กเ็ตม็ไปดว้ยเทวดาผูท้รงฤทธิ ์ 

เม่ือเอามาบรรจบกนัอย่างนีแ้ล้วจะได้ความคิดว่าอย่างไร 
ข้อทีห่นึ ่ง บางท่านก็อาจจะคิดว่า ประเทศอินเดียก็มี

เทวดาย่ิงใหญ่ ทรงฤทธ์ิอ านาจมาก มีทัง้พระพรหม พระศิวะ พระ
นารายณ์ ท าไมจงึปลอ่ยประเทศอินเดียให้โทรม ท าไมไม่ช่วยแก้ไข
ให้เป็นประเทศท่ีย่ิงใหญ่ อดุมสมบรูณ์ เพราะเทพท่ีนัน่ล้วนใหญ่โต
เป็นผู้ สร้างโลก เป็นผู้ ดลบันดาลทุกส่ิงทุกอย่าง คนอินเดียก็
บวงสรวงบูชานับถือท่านเหลือเกินด้วย ท าไมท่านปล่อยประเทศ
อินเดียให้มนัแห้งแล้ง ยากไร้อย่างนัน้ น่ีก็เป็นแง่ท่ีหนึ่งท่ีอาจจะคิด
ขึน้มา แง่นีข้อผา่นไปก่อน 

ขอแทรกตรงนีห้น่อยว่า เช่นอย่าง พระพรหม นัน้ เวลานี ้
ในเมืองไทยก็นับถือเซ่นสรวงบูชาท่านมาก คนบางคนท่ีรู้เห็น
พฤติกรรมของท่านดี อาจจะตัดพ้อท่านขึน้มาก็ได้ว่า ท่านรับ
เคร่ืองเซ่นสังเวยในอินเดียมานาน จนเวลานีอิ้นเดียแห้งแล้งหมด 
จะไม่มีอะไรเซ่นไหว้อีกแล้ว และทัง้ๆ ท่ีเขาก็ยังนบัถือบูชาท่านอยู่ 
ทา่นก็ละทิง้เขาเสีย มารับเคร่ืองเซน่สรวงบชูาต่อท่ีเมืองไทย ปล่อย
ให้อินเดียซบูโทรมผจญชะตากรรมไปตามล าพงั  

ตอ่ไปภายหน้า พอเคร่ืองเซ่นสรวงบูชาท่ีเมืองไทยร่อยหรอ 
แผ่นดินไทยแห้งแล้งยากไร้ลง ท่านก็คงละทิง้แผ่นดินไทยไปหา
เคร่ืองเซ่น ณ ท่ีใหม่ในดินแดนอ่ืน เช่นท่ีท่านได้ท ามาแล้วกับ
อินเดีย 
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แงท่ีส่อง อาจจะมีความสมัพนัธ์เป็นวงจรแบบปฏิจจสมปุ-
บาท คือว่า คนมีความหวงัพึ่งเทวดามาก ก็สวดอ้อนวอนรอความ
ช่วยเหลือ ไม่ท าการท างาน ไม่เพียรพยายามด้วยตนเอง เม่ือไม่
เพียรพยายามด้วยตนเอง ก็ย่ิงยากจนข้นแค้นลง ย่ิงยากจนข้นแค้น
ลง ไม่มีใครช่วยเหลือได้ ก็ย่ิงหวงัพึ่งเทวดามากขึน้ หวงัพึ่งเทวดามาก
ขึน้ ไม่ท าอะไร มนัก็ย่ิงยากจน เพราะฉะนัน้ มันก็สนบัสนนุซึ่งกันและ
กนัให้ย่ิงหนกัลงๆ กลายเป็นวงจรแบบปฏิจจสมปุบาทไป 

ก็เลยนกึวา่ คนอนิเดยีปลอบใจตวัดว้ยเทวดา แล้วก็มานึก
ถึงเมืองไทยวา่ เหมอืนคนไทยปลอบใจตวัดว้ยสุราและการพนัน  

น่ีเป็นข้อคิดอันหนึ่ง คือเป็นลักษณะของการปลอบใจตัว
อยู่ด้วยความหวัง ท่ีท าให้ไม่เพียรพยายามขวนขวายท่ีจะแก้ไข
ปรับปรุงท าการงาน เฝ้าแต่รอคอยผลท่ีจะลอยมา อันนีก้็จะเป็น
ทางแห่งความเส่ือม จะเป็นการปลอบใจตัวด้วยเทวดา หรือจะ
ปลอบใจด้วยสรุาและการพนนั ก็จะมีผลออกมาคล้ายๆ กนั 

ทีนี ้เม่ือมานึกถึง เมืองไทยเรานี ่ มันจะหนักขึ้นไปอีก 
เด๋ียวจะเพ่ิมการปลอบใจตวัด้วยเทวดาเข้ามาอีกหนึ่ง ก็เป็นสาม 
คอื ปลอบใจตวั ทัง้ดว้ยเทวดา ทัง้ดว้ยสุราและการพนัน ถ้าอย่าง
นีก้็ไม่รู้วา่จะพฒันาประเทศกนัได้อย่างไร  

น่ีก็เป็นข้อคิดตา่งๆ ท่ีได้เกิดขึน้มา 
อย่าง เ ร่ือง เทวดาของอินเดีย ท่านมี อิทธิฤทธ์ิต่างๆ 

มากมายเหลือเกิน เทพเจ้า ๒ องค์ อาจจะมารบกัน ยกทพัมามีพล
นิกายเป็นแสน เป็นล้าน เป็นโกฎิ ยกทพัมาแล้ว ก็แสดงฤทธ์ิกนั  
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เทพองค์ ก. อาจจะดลบนัดาลด้วยอิทธิฤทธ์ิให้เทพองค์ ข. 
ตกจากสวรรค์ลงไปใต้บาดาล เทพองค์ ข.นัน้ตกไปใต้บาดาลแล้วก็
แสดงฤทธ์ิ บันดาลให้ตัวใหญ่โตขึน้มา สูงจากบาดาลขึน้มาถึง
สวรรค์ ตวัใหญ่มาก ก็จบัเทพองค์ ก. เทพองค์ ก. ก็เอาพระขรรค์
ขว้างไปถูกเทพองค์ ข. เสียงดังเปรีย้งปร้าง พระเศียรขาดอะไร
ท านองนี ้ก็เป็นเร่ืองต่ืนเต้นสนกุสนานอศัจรรย์คกึคกัดี  

คนท่ีนับถือฟังเร่ืองเหล่านี ้ก็ท าให้ลืมความทกุข์ยากไปได้
ชัว่คราว สนกุสนานต่ืนเต้น ก็เลยมีความหวงักับเทพเจ้าผู้ ย่ิงใหญ่ น่ี
ก็เป็นเร่ืองของเทวดาท่ีมีมาในคติของฮินด ู

ค าประกาศอิสรภาพของมนุษย์ แห่งองค์พุทธะ 

ในพุทธศาสนา เราก็กล่าวถึงเร่ืองเทวดาเหมือนกัน  ดู
เหมือนว่าในสมัยปัจจุบันนี ้การเก่ียวข้องกับเทวดาชักจะมากขึน้ 
เรานา่จะมาพดูถึงทศันคติทา่ทีของพทุธศาสนาต่อเทวดาให้ชดัเจน
ย่ิงขึน้ โดยเฉพาะวา่ มนัตา่งจากความนบัถือของศาสนาพราหมณ์
หรือฮินดอูย่างไร มิฉะนัน้แล้ว ชาวพุทธจะไขว้เขว การแยกการ
ปฏิบติัให้ถกูต้อง เป็นเร่ืองส าคญัมาก 

อยากจะยกพุทธพจน์ข้อหนึ่งขึ น้มาอ้างไว้ก่อน เ มื ่อ
พระพุทธเจ้าประสูติ ท่านเล่าว่า พระองค์ได้เปล่งอาสภิวาจา หรือ
วาจาอนัอาจหาญ ประกาศวา่  

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏฺโ หมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโ หมสฺมิ 
โลกสฺส 
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แปลว่า เราเป็นอคัรบุคคลแห่งโลก เราเป็นผูใ้หญ่ยิ่งแห่งโลก 

เราเป็นผูป้ระเสรฐิสุดของโลก  
บางทา่นวา่ พระพทุธเจ้าท าไมไปประกาศพระองค์ย่ิงใหญ่

อย่างนีน้ะ ท่ีจริงอาตมภาพมองวา่ น่ีคือ การประกาศอิสรภาพของ
มนุษย ์ 

ค าตา่งๆ ท่ีพระพทุธเจ้าประกาศในอาสภิวาจานัน้ แต่ก่อน
โน้น เป็นค าท่ีศาสนาพราหมณ์เขาใช้แสดงความย่ิงใหญ่ของพระผู้
เป็นเจ้าทัง้นัน้  

หมายความว่า ก่อนพุทธกาลนัน้ คนทัง้หลายยอมตนต่อ
เทพเจ้าไปหมด มีแต่เทพเป็นผู้ ย่ิงใหญ่ เป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้ดล
บันดาลทุกอย่าง มนุษย์ได้แต่พากันบูชายัญ บวงสรวงอ้อนวอน
ด้วยประการตา่งๆ ฝากชะตากรรมไว้กบัการดลบนัดาลของเทพเจ้า 

เม่ือพระพุทธเจ้าอุบัติขึน้ พระองค์ก็ประกาศอิสรภาพว่า
มนษุย์น่ีแหละสามารถฝึกตนให้ประเสริฐ เป็นพระพทุธเจ้าท่ีเลิศย่ิง
กว่าเทพเจ้าทัง้หลายทัง้หมด เทวดา มาร พรหม ต้องบูชา
พระพทุธเจ้าทัง้สิน้ น่ีเป็นการประกาศอิสรภาพของมนษุย์  

แตเ่ราได้คติอนันีห้รือเปลา่ นีเ้ป็นข้อท่ีนา่พิจารณา  
หลักการในพระพุทธศาสนานัน้ ท่านเปล่ียนจากการหวัง

พึง่เทวดา มาเช่ือกรรม เช่ือกรรมก็คือเช่ือการกระท า  
หมายความว่า เราต้องการผล ก็ต้องท าเหตุ เราเช่ือการ

กระท าไหม มัน่ใจในการท าความดีไหม หรือจะเช่ือจะหวงัการอ้อน
วอน นีเ้ป็นเร่ืองส าคัญ น่ีเป็นจุดตัดสินว่าเป็นพุทธ หรือเป็น
พราหมณ์ 
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ทา่ทแีบบพุทธต่อเทวดา 

พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเทวดา อันนีเ้ป็นข้อท่ีต้อง
พิจารณากันอนัหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อเทวดา แต่ท่าน
มีหลกัการปฏิบติัท่ีชดัเจนในเร่ืองเทวดา คือให้อยู่ร่วมกันกับเทวดา
ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ฐานเพ่ือนร่วมโลก เพ่ือนร่วมทกุข์ ร่วมเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทัง้สิน้ จะเหมือนญาติ หรือเหมือนมิตร
ร่วมโลกก็แล้วแต่ แล้วท่านก็สอนตัวอย่างมากมายให้ชาวพุทธ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในเร่ืองเทวดา แต่บางทีเราก็ไม่ได้สังเกตว่าท่าน
สอนไว้อย่างไร  

อาตมภาพจะเลา่เร่ืองท่ีทา่นสอนไว้สกั ๓ เร่ือง แล้วจะสรุป
เป็นข้อปฏิบติัของชาวพทุธตอ่เทวดาได้ 

เร่ืองท่ีหนึง่ คือ เร่ือง มหาชนกชาดก หรือมหาชนกในทศชาติ 
มหาชนก แสดงวริยิบารม ีคือความเพียรพยายาม ทา่นเลา่วา่ 

มหาชนกเดินทางไปในเรือเดินสมทุร แล้วเรือแตก เม่ือเรือ
แตกกลางทะเลนัน้ คนก็ระส ่าระสาย บางพวกก็ได้แต่ร้องไห้เศร้า
โศก บางพวกก็แสดงความท้อแท้หมดอาลยัตายอยากในชีวิต บาง
พวกก็อ้อนวอนเทพเจ้าท่ีตนนับถือขอให้มาช่วย แต่มหาชนก
โพธิสตัว์หากระท าเชน่นัน้ไม่ ทา่นใช้ปัญญาของมนษุย์พิจารณาว่า 
เม่ือปัญหาเกิดขึน้เช่นนี ้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร แล้วท่านก็หา
ทางออก  

ในท่ีสุด ท่านก็หาได้ท่อนไม้ท่อนใหญ่มาอันหนึ่ง พอเรือ
แตกไม่นาน คนอ่ืนก็ตายหมด แต่มหาชนกอาศยัท่อนไม้นัน้เกาะ
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ลอยไปในทะเล เพียรพยายามว่ายไปเร่ือยไม่รู้จกัสิน้สดุ จนกระทัง่ 
นางมณีเมขลา เทพธิดาประจ ามหาสมุทร ได้มองเห็นและตามดู
พฤติกรรมของท้าวมหาชนกนีว้า่ ท าไมจงึเพียรพยายามอยู่ได้อย่าง
นัน้ แล้วก็เลยมาแกล้งทดสอบด ูนางเทพธิดาถามวา่  

“ใครนั่นน่ะ มาเพียรพยายามว่ายน า้อยู่กลางมหาสมุทร 
ทัง้ๆ ท่ีมองไม่เห็นฝ่ัง ถ้าขืนพยายามอย่างนีต้่อไปไม่เห็นจดุหมาย 
ก็คงตายเสียเปลา่” 

มหาชนกโพธิสตัว์ก็ตอบวา่ 
“เราจะตายก็ไม่เป็นไร ถ้าเราได้เพียรพยายามท าหน้าท่ี

ของคนแล้ว ถึงจะตาย ก็ตายไปอย่างไม่เป็นหนีใ้คร ถ้าได้ท ากิจ
หรือหน้าท่ีของลกูผู้ชายแล้ว จะเป็นอย่างไร ก็ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้อง
เดือดร้อนใจ”  

ท่านว่าอย่างนี ้แล้วก็โต้ตอบกันไปมา ในท่ีสุดนางมณี
เมขลาก็เลยช่วยพาขึน้ฝ่ังไป น่ีเป็นเร่ืองท่ี ๑ เด๋ียวจะสรุปว่าท่าน
สอนอะไรบ้าง 

เร่ืองท่ี ๒ มีกษัตริย์ ๒ เมือง ยกทพัมาตัง้เตรียมพร้อมท่ีจะ
รบกนั ตอนนัน้ก็มีเสียงเลา่ลือวา่ พระฤษีท่านหนึ่ง ตัง้อาศรมอยู่ริม
แม่น า้คงคา ติดต่อกับพระอินทร์ได้ แล้วก็ถามพระอินทร์ได้ว่า
เหตกุารณ์ภายหน้าจะเป็นอย่างไร  

ในเม่ือมีเสียงเลา่ลืออย่างนี ้กษัตริย์ทัง้ ๒ ฝ่าย ก็อยากจะรู้
ว่าใครจะชนะ ใครจะแพ้ ก็เลยหาโอกาสลอบไปถามพระฤษีนี ้
ปรากฏวา่ไปถามคนละครัง้ กษัตริย์ฝ่าย ก. ไปถาม พระฤษีก็นดัให้
มาวนันัน้ ฉันจะพบกับพระอินทร์ก่อน แล้วค่อยมาเอาค าตอบ พอ
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มารับค าตอบ ท่านก็บอกว่า กษัตริย์ ก. ชนะ ต่อมา กษัตริย์ ข. มา
ถามบ้าง ฤษีก็บอกวา่ ทา่นจะแพ้  

ทีนี ้กษัตริย์ฝ่าย ก.ได้รับค าท านายว่าจะชนะ มาบอกเสนา
ข้าทหาร ก็เลยสนกุสนานเพลิดเพลินเลีย้งดกูันใหญ่ หมู่ทหารเมา
มายหลบัไหลกนัเตม็ท่ี ฝ่ายกษัตริย์ ข. ได้รับค าท านายว่าจะแพ้ แต่
เป็นกษัตริย์ท่ีไม่ยอมย่อท้อ ก็เลยย่ิงระวงัตวัใหญ่ เตรียมทหารมาก
ย่ิงขึน้ เพียรพยายามกระท าการด้วยความรอบคอบ วางแผนอย่างดี 
ผลท่ีสดุ เม่ือรบกนัจริง ก็ปรากฏวา่กษัตริย์ฝ่าย ข. ชนะ  

กษัตริย์ฝ่าย ก. ก็เสียใจ โกรธเคืองพระฤษีมาก ว่าฤษี
หลอกต้ม เม่ือหนีทพัไป ว่ิงม้าผ่านอาศรมพระฤษี ก็ร้องตะโกนว่า 
ฤษีโกหก  

ฝ่ายพระฤษีก็น้อยใจว่า พระอินทร์ท าไมมาหลอกเรานะ 
ท าให้เราเสียช่ือในหมู่มนุษย์ รอเวลาพระอินทร์ลงมา ก็เลยต่อว่า
พระอินทร์ พระอินทร์ก็ให้คติออกมาบอกว่า “ความเพยีรพยายาม
ของมนุษยน์ัน้ แมแ้ต่เทวดากเ็กยีดกนัไม่ได”้  

น่ีเป็นคติทางพทุธศาสนาในเร่ืองเทวดาอย่างหนึง่ 

เร่ืองท่ี ๓ มีครอบครัวหนึ่งท่ีนบัถือพทุธศาสนา พระภิกษุท่ี
ตระกูลนีบ้ ารุงอยู่ เป็นประจ านัน้ ท่านไปอยู่ปฏิบัติธรรมในป่า 
เทวดาท่ีอยู่ในบริเวณนัน้ก็มีความอึดอัดใจ เพราะมีผู้ทรงศีลทรง
คุณธรรมมาอาศัยอยู่ ตนอยู่ จะท าอะไรก็ไม่ค่อยสะดวก ก็เลย
อยากจะแกล้ง หาทางไลใ่ห้พระภิกษุองค์นีห้นีไปเสีย แต่ต้องท าให้
ทา่นเสียศีลก่อน จงึจะไลไ่ด้  
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ในท่ีสุด เทวดาก็ใช้วิธีไปบีบคัน้เอาทางครอบครัวท่ีบ ารุง 
โดยไปสิงในร่างของลกูชายของตระกูลนัน้ ท าให้คอบิด แล้วก็บอก
แก่อบุาสกพ่อบ้านว่า ท่านจะต้องให้พระภิกษุรูปนัน้ท าอย่างนัน้ๆ 
ซึ่งเป็นการท าให้เสียศีล แล้วฉันจึงจะออก  อบุาสกเป็นผู้มั่นคงใน
ธรรมะก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม ลูกฉันจะตายก็ยอมละ แต่ฉันจะไม่
ยอมประพฤติละเมิดธรรมเป็นอนัขาด ผลท่ีสดุ ด้วยอานภุาพของ
คณุธรรม ความมัน่ในธรรมของอบุาสกผู้นัน้ เทวดาก็เป็นฝ่ายแพ้ไป 

เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่ีเป็นเศรษฐีใหญ่ในสมัย
พทุธกาล และเป็นอบุาสกใหญ่ในพระพทุธศาสนา ซึ่งเคยเล่าแล้ว 
ก็เหมือนกัน อนันัน้เทวดาท่ีอยู่ในเขตบ้านของท่าน มาชวนให้เลิก
ท าบญุท าทานอะไร เศรษฐีก็ไม่ยอม และขบัไลเ่ทวดาออกจากบ้าน 
เทวดาเดือดร้อน ต้องไปหาทางคืนดี เอาอกเอาใจท่านเศรษฐีต่างๆ 
ทา่นจงึยอมให้กลบัเข้าไปอยู่ในบ้านได้ 

อนันีก้็เป็นคติในทางพทุธศาสนา  

จะสรุปท่าทีของพทุธศาสนาทีมี่ต่อเทวดา ก็มีดงันี้ 

ประการที ่๑ ทา่นให้เราอยู่ร่วมกบัเทวดาอย่างมิตร อย่างผู้
ร่ วมทุกข์ ร่วมสุขในโลก ใ ห้แผ่ เมตตา มีไมตรี จิตต่อกัน ไม่
เบียดเบียนกัน ให้เกียรติต่อกัน เคารพนบัถือกันเหมือนอย่างญาติ
มิตร หรือผู้ใหญ่ผู้ น้อย แตไ่ม่ให้ไปหวงัพึง่อ้อนวอนกนัอยู่  

มนษุย์ต้องเพียรพยายามท ากิจของตนไป เราต้องเพียรท า
กิจหน้าท่ีของเราให้เต็มท่ี ไม่ต้องรอการอ้อนวอน หรือหวังพึ่ง
เทวดา ถ้าเทวดามีคณุธรรมเป็นเทวดาดี เขาเห็นควรช่วย เขาก็จะ
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มาช่วยเอง นั่นก็เป็นเร่ืองความดีของเขา ถ้าเทวดาไม่ดี ไม่มี
คณุธรรม ไม่มีเทวดาดีมาชว่ย ก็ให้มนัรู้ไป  

ก็เหมือนอย่างกรณีมหาชนก ท่านท าความเพียรของท่าน
ไป ไม่ต้องค านงึถึงเทวดาหรืออะไรทัง้นัน้ เหน็โดยเหตผุลว่าถูกต้อง
ควรท าแนน่อน ก็ท าไป นางมณีเมขลาเป็นเทวดายังมีคณุธรรมอยู่ 
อดรนทนไม่ได้ ก็ต้องมาชว่ย อนันัน้เป็นเร่ืองของเทวดาเอง เม่ือเขา
มีคณุธรรม เขาก็มาชว่ย ไม่มีคณุธรรม ก็ไม่มาชว่ย ก็แล้วไป 

ประการที ่๒ ท่ีบอกไว้ชัดในเร่ืองท่ี ๒ คือเร่ืองความเพียร
พยายามของมนษุย์นัน้ แม้แตเ่ทวดาก็เกียดกนัไม่ได้  

อาตมภาพไปมองภาพอินเดียแล้ว ก็นกึถึงชาวยิว เป็นเร่ือง
ความคิดค านึง อาจจริงหรือไม่จริงก็เล่าให้กันฟัง คนยิวนัน้หวงัพึ่ง
การกระท าของมนษุย์ แต่คนอินเดียหวังพึ่งการกระท าของเทวดา 
รอคอยการชว่ยเหลือของเทวดา  

หวงัพึ่งการกระท าของมนษุย์อย่างไร คือหวงัพึ่งตวัเอง ได้
ทราบจากคนท่ีไปเมืองยิวมาว่า คนเมืองยิวเขาฝึกกันมาอย่างดี 
ทกุคนท าได้ทกุอย่าง จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม ถ้าลงเรือก็ขับ
เรือได้ ถ้าขึน้รถก็ขับรถได้ ขึน้เคร่ืองบินก็ขับเคร่ืองบินได้ มีกรณี
ต้องมีช่าง ต้องซ่อมอะไร ท าได้ทกุอย่าง หมายความว่า คนเดียว
ท าได้เหมือนกับคนชาติอ่ืน ๑๐ คน เพราะฉะนัน้ รบกับคนชาติอ่ืน
มีก าลงัมากกวา่ ๑๐ เทา่ ๒๐ เทา่ เขาก็เอาชนะได้  

ที่จริง ยิวนับถือเทวดาเหมือนกัน แต่เทวดาคือ พระยะโฮวา 
ท่านให้แผ่นดินแห่งสัญญาไว้ในกาลภายหน้าอีกนาน ทีนีจ้ะมา
ช่วยในอีกก่ีพนัปี ก่ีหม่ืนปี ก็ไม่รู้ ตอนนีเ้ธอต้องช่วยตวัเองไปก่อน 
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เพราะฉะนัน้ พวกยิวก็ต้องช่วยตวัเอง ก็เลยท ากันเต็มท่ี ใช้ความ
เพียรของมนษุย์อย่างสดุก าลงั ไม่รอความหวงัจากเทวดา  

จดุส าคัญก็คือ มนุษย์ต้องเพียรพยายามด้วยตนเอง หวัง
พึ่งการกระท าของตน พระพุทธศาสนาสอนไว้แล้ว ให้เช่ือการ
กระท า ไม่ใชไ่ปหวงัพึง่อ้อนวอนพระเจ้าอยู่ 

ประการที ่๓ ในเร่ืองการปฏิบติัต่อเทวดาก็คือ ในบรรดา
เทวดาทัง้หลายนัน้ อาจจะมีเทวดาท่ีไม่มีคณุธรรม เทวดามิจฉาทิฏฐิ 
เป็นต้น พวกนีอ้าจจะมาล่อหลอกมนุษย์ ให้มนุษย์ประพฤติผิด
ธรรม หรือวา่มาชว่ยเหลือมนษุย์เพียงหวงัเคร่ืองเซ่นสงัเวย เป็นต้น 
ถ้าหากเป็นเชน่นี ้ชาวพทุธก็ไม่ยอม  

ต้องถือว่าธรรมะเป็นส าคัญ ยึดเอาหลักการไว้ ไม่ยอม
แม้แตเ่ทวดา ถ้าหากเขาประพฤติผิดธรรม  

นีก้็เป็นคติของพระพทุธศาสนาในเร่ืองเทวดา ซึ่งเราไม่ได้
ปฏิเสธความมีอยู่ แตว่า่สอนให้ปฏิบติัให้ถกูต้อง  

อยากพดูอีกอย่างหนึ่งคือ ความจริงบทบาทของเทวดานัน้ 
ก็คล้ายกบับทบาทของผู้ ใหญ่ ในสงัคมนัน้ก็มีผู้ ใหญ่และผู้ น้อย ใน
แง่หนึง่ผู้ใหญ่ก็เปรียบเหมือนเทวดา แตแ่บง่ออกไปก็มีผู้ ใหญ่ท่ีเป็น
แบบเทวดาฮินด ูกบัผู้ใหญ่แบบเทวดาพทุธ  

ถ้าเป็นผู้ ใหญ่แบบเทวดาฮินด ูก็เป็นผู้ ใหญ่แบบท่ีมองหา
เคร่ืองเซ่น อาจจะไม่ต้องเป็นเคร่ืองเซ่นสินบนอะไร อย่างอ่อนๆ ก็
อาจจะเป็นการเอาอกเอาใจการพะเน้าพะนอ แค่นีก้็ถือเป็นเทวดา
รอเคร่ืองเซน่ เรียกวา่ เทวดาแบบฮินดู 
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ทีนี ้เทวดาแบบพุทธเป็นอย่างไร เทวดาแบบพุทธนัน้ ก็
คอยดแูลสอดส่องว่า มีใครท าความดีบ้าง ใครท าความดี ก็เข้าไป
โอบอุ้มสนบัสนนุ ไม่ต้องรอให้เขามาพะเน้าพะนอเอาใจ  

เหมือนอย่างเร่ืองมหาชนก ก็เป็นตวัอย่างท่ีได้สอนแล้วว่า
บทบาทของผู้ ใหญ่ในทางพุทธเป็นอย่างไร เทวดาท่ีดีต้องคอย
สอดส่องมนุษย์ท่ีท าความดี แล้วไปช่วยเหลือเขาเอง ไม่ใช่รอให้
มนษุย์ไปอ้อนวอน หรือเซน่สรวงสงัเวยเอาอกเอาใจ 

เพราะฉะนัน้ ผู้ ใหญ่ก็เช่นเดียว ถ้าเราถือเทวดาตามคติ
ฮินด ูตอ่ไปผู้ใหญ่ของเราก็จะเป็นแบบเทวดาฮินด ูคือเป็นผู้ ใหญ่ท่ี
รอการเอาใจ แตถ้่าเราปฏิบติัให้ถกูตามหลกัพทุธศาสนา เราก็จะมี
ผู้ ใหญ่ในสังคมประเภทท่ีคอยสอดส่องการกระท าความดีของ
ผู้น้อย แล้วไปชว่ยโอบอุ้มสนบัสนนุ 

ความจริง เร่ืองนีก้็เป็นวงจรปฏิจจสมุปบาท มันย้อนกลับ
ไป แล้วก็ย้อนกลับมา ถ้าหากว่ามนุษย์นัน้คอยจะหวังพึ่งเทวดา 
เซ่นสรวงบูชา ต่อมาเราก็จะมีเทวดาชนิดท่ีชอบเคร่ืองเซ่น หรือ
เทวดาท่ีชอบเคร่ืองเซ่นก็จะมาอยู่ใกล้มนุษย์ เทวดาดีๆ ท่ีจะ
ช่วยเหลือผู้ มีคุณธรรม ก็อาจจะหนีหายไป หรือเข้ามาไม่ถึง มัน
เป็นวงจรกลบัไปอย่างนี ้ 

ทีนี ้เม่ือเทวดามาคอยรอเคร่ืองเซ่น แล้วจึงจะช่วย ก็ย่ิงท า
ให้มนุษย์ย่ิงเซ่นสรวงมากย่ิงขึ น้ แล้วเทวดาก็ช่วยด้วยเห็น
เคร่ืองเซน่ ไม่ใชช่ว่ยด้วยเหน็ความดี  แล้วมนษุย์ก็บ่นกันหาว่าท าดี
แล้วไม่ได้ดี  คนไม่ท าดีก็ได้ดี วิปริตไปหมด  
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ฉะนัน้ จึงต้องหาทางท่ีจะแหกวงล้อมท าลายวงจรปฏิจจ-
สมปุบาทแบบนีอ้อกไปเสีย 

ในสงัคมเด๋ียวนีก้็เหมือนกนั เม่ือผู้ ใหญ่รอการเอาอกเอาใจ
ก็จะมีผู้ น้อยประเภทไม่ชอบท าการท างาน ก็อยากมาคอยเอาใจ
ผู้ใหญ่ ผู้ น้อยชอบเอาใจผู้ใหญ่ ตอ่มาเราก็จะได้แต่ผู้ ใหญ่ท่ีรอคอย
การเอาอกเอาใจของผู้น้อย มนักลบัไปกลบัมา  

ทีนี ้จะแก้จดุไหนก็แก้ได้ทัง้สิน้ มนัก็ท าให้วงจรนีข้าดไป 

ทัง้หมดนีเ้ป็นคติต่างๆ เก่ียวกับเร่ืองเทวดา แต่โดยสรุปก็
ถือว่า อาตมภาพได้ไปอินเดียมา ซึ่งอินเดียนีก้็เป็นดินแดนแห่ง
แสนโกฏิเทวดา  

ก่อนพทุธกาลนัน้ เทวดาย่ิงใหญ่มาก ก็เป็นเจ้านายมนษุย์ 
ครัน้มาถึงพทุธกาล พระพทุธเจ้าได้ท าให้เทวดาลงมาเป็นมิตรของ
มนษุย์ มาอยู่ร่วมกนัฉนัมิตร  

ครัน้ภายหลงัพทุธกาล ต่อมาอีกไม่นาน เทวดาก็เร่ิมขยาย
จ านวนมีมากมายขึน้ แล้วก็มีความย่ิงใหญ่มาก จนกระทัง่ในท่ีสดุ 
แม้พระพทุธเจ้าเองก็ได้กลายเป็นนารายณ์อวตารปางหนึ่งไป เม่ือ
พระพทุธเจ้ากลายเป็นเพียงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ ผล
ท่ีสดุ ศาสนาพราหมณ์หรือเทวดา ก็เลยเบียดพทุธศาสนาตกจาก
ประเทศอินเดียไป อย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนันี ้ 

วาระต่อไป ก็ต้องมาดูกันว่า ประเทศไทยเรานีก้ าลัง
เดินทางไปในวิถีเดียวกับอินเดียหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนัน้ พุทธ
ศาสนาก็อาจถกูเทวดาเบียดตกไปจากแผ่นดินไทยเชน่เดียวกัน 



ตามทางพุทธกจิ ๑๘๐ 

น่ีเป็นคติท่ีอาตมภาพว่า เอาเร่ืองเดียวก็พอ ในการท่ีได้ไป
อินเดีย ขอให้มาช่วยกันคิดว่า ท าอย่างไรจะให้เราปฏิบัติกันได้
ถกูต้องในเร่ืองของเทวดานี ้เป็นต้น ซึ่งมีความหมายรวมมาถึงการ
ปฏิบติัตอ่การอยู่ร่วมกนัระหวา่งผู้ใหญ่กบัผู้ น้อยในสังคมด้วย  

เม่ือปฏิบติัได้ถกูต้องแล้ว มนษุย์ก็จะอยู่ดี และเราก็จะชอบ
ให้เทวดาเป็นผู้ รักษาคณุธรรมของเทวดาไว้ได้ด้วย  

เม่ือได้มาพดูถึงตรงนี ้ก็เป็นเวลาพอสมควร 

ในท่ีสดุนี ้อาตมภาพขออาราธนาคณุพระรัตนตรัยอวยชยั
ให้พรแดท่า่นผู้สนใจใฝ่ธรรมทกุท่านในท่ีประชมุนี ้ขอจงเป็นผู้งอก
งามด้วยคณุธรรม และเจริญด้วยประโยชน์สขุจากการปฏิบติัธรรม
โดยทัว่กนัทกุทา่น เทอญ 
 
 



ภาคผนวก  

คําปรารภ ในการพมิพ์ครัง้ที่ ๑ 
 

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๘ในช่วงระหวา่งวนัท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ์ ถึง ๑๕ 
มีนาคม ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปพุทธสงัเวชนียสถานและเยี่ยม
ชมสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนาหลายแหง่ในประเทศอินเดียเป็น
ครัง้แรก 

การเดินทางครัง้นี ้เกิดจากกุศลเจตนาของโยมคุณหญิงกระจ่าง
ศรี รักตะกนิษฐ ซึง่มีความประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพกัผ่อนจากศาสนกิจ 
ด้วยการเดินทางจาริกท่ีหวงัว่าจะเป็นประโยชน์เกือ้กูลแก่ศาสนกิจใน
ภายหน้าต่อไปด้วย โยมคุณหญิงกระจ่างศรีได้อาราธนาและจัด
เตรียมการตา่งๆ ส าหรับการเดินทางอยา่งพร่ังพร้อมทกุประการ พร้อม
กันนัน้คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ก็ได้อุปถัมภ์ในด้านพาหนะค่า
เคร่ืองบินโดยสารทัง้หมด  

ในการเดินทาง นอกจากพระภิกษุ ๒ รูป คือ พระถวลัย์ สมจิตฺโต 
และข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะญาติโยม ๑๐ ท่าน ท่ีเดินทางไปจาก
ประเทศไทยแล้ว ยังมีพระภิกษุและคฤหัสถ์ชาวไทยอีกหลายท่าน ท่ี
ก าลงัศึกษาอยู่ในประเทศอินเดีย ร่วมสมทบเดินทางบุญจาริกด้วย 
โดยหลายท่านได้ร่วมเดินทางเพียงบางส่วน ท่านท่ีร่วมเดินทางด้วย
ตลอด คือ พระครูปลดัทวี กิตฺติปญฺโ  Ph.D. แห่งมหาวิทยาลยัฮินดู
พาราณส ีซึง่เป็นผู้อ านวยการการเดินทางและจัดเตรียมอ านวยความ
สะดวกทกุอยา่ง  

ณ พุทธสงัเวชนียสถาน และสถานท่ีส าคญัหลายแห่งท่ีไปถึง 
นอกจากคณะเดินทางจะได้ท าวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
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แล้วข้าพเจ้าได้กลา่วธรรมกถาท่ีสมควรแก่สถานท่ีนัน้ๆ ด้วย เพื่อเป็น
เคร่ืองเจริญศรัทธาและเพิ่มพนูธรรมสตุะแก่คณะบุญจาริกยิ่งๆ ขึน้ไป 

ภายหลงัการเดินทางกลบัถึงประเทศไทยแล้วโยมบางท่านมี
จิตศรัทธาที่จะจดัพิมพ์ธรรมกถาท่ีกลา่วข้างต้นนัน้เผยแพร่ โดยเฉพาะ
คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ประสงค์จะพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการใน
วันท าบุญอายุมงคลครบรอบวันเกิดของท่าน ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๒๘  

ทางด้านต้นฉบับ คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ได้มีฉันทะและ
ความเสียสละช่วยรับภาระจัดการลอกธรรมกถาทัง้หมดจากแถบ
บนัทึกเสียง พิมพ์ดีดต้นฉบับท่ีตรวจแก้เสร็จแล้ว และด าเนินการส่ง
เรียงพิมพ์ พร้อมทัง้จัดอาร์ตเวิร์คไว้เสร็จเรียบร้อยนบัได้ว่าพร้อมท่ีจะ
จดัพิมพ์ได้  

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเองได้มีความคิดว่า ควรจะจัดท า
หนังสือ “ตามทางพุทธกิจ” นีใ้ห้มีเนือ้หาสาระสมบูรณ์ และส าเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้อ่านมากท่ีสดุ โดยเฉพาะให้ความรู้เกือ้กูลผู้จะเดินทาง
ไปนมัสการสถานท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนาในอินเดียให้มากท่ีสุด 
จึงด าริว่าจะรวบรวมเรียบเรียงเนือ้หาเพิ่มเติมเข้าในหนังสือนัน้ให้มี
หมวดตอนต่างๆ ว่าด้วยความรู้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
เก่ียวกบัสถานท่ีนัน้ๆ พร้อมทัง้พระสตูรและพระพุทธพจน์ต่างๆ ท่ีตรัส 
ณ สถานท่ีเหลา่นัน้ จึงรัง้รอการจดัพิมพ์ไว้ก่อน เพื่อจัดท าต้นฉบับสว่น
ท่ีจะเพิ่มให้สมบูรณ์ แคป่รากฏว่างานต่างๆ ได้ประดงัท่วมท้น จนไม่มี
เวลาที่จะเขียนสว่นเพิ่มเติมตามท่ีคิดหมาย ในท่ีสดุวนัเกิดของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ผ่านพ้นไปโดยมิได้มีการ
ตีพิมพ์หนงัสอืตามทางพทุธกิจ 

บดันี ้วนัเวลาได้ลว่งเลยไปอีกถึง ๓ ปีเศษ จนผ่านพ้นวนัเกิด
ของคณุโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยท่ีระหว่างนี ้
ข้าพเจ้าก็ยงัไม่มีเวลาและโอกาสท่ีจะเขียนเพิ่มเติมเนือ้หาต่างๆ ท่ีได้
ด าริไว้ ในท่ีสดุจึงคิดวา่ ไม่ควรรอเวลาต่อไปอีก ควรจัดพิมพ์ธรรมกถา
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สว่นท่ีมีอยูแ่ล้วนัน้ออกไปครัง้หนึง่ก่อน ตอ่ไปภายหน้าเม่ือมีเวลาเขียน
เพิ่มเติม จึงค่อยจัดพิมพ์ฉบบัสมบูรณ์ใหม่ภายหลงัเม่ือตดัสินใจดงันี ้
แล้ว จึงได้รือ้ฟืน้งานเฉพาะสว่นธรรมกถาเหลา่นัน้ขึน้มาด าเนินการต่อ 
และจดัพิมพ์จนส าเร็จเป็นรูปเลม่ดงัปรากฏอยูนี่ ้

อนึ่ง ในระหว่างการจัดพิมพ์หนังสือนีย้ังค้างอยู่ โยมมารดา
ของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลง ตอ่มา บุตรธิดา ได้ตกลงกนัวา่ จะจัดงาน
ปลงศพของท่านในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ พร้อมทัง้จะจัดพิมพ์
หนงัสือเป็นธรรมทาน และเป็นอนุสรณ์แห่งงานจ านวนหนึ่งด้วย เม่ือ
พิจารณาเลือกหนังสือท่ีจะพิมพ์ในโอกาสนัน้ ก็เห็นว่าหนงัสือ “ตาม
ทางพุทธกิจ” มีเนือ้หาสาระเหมาะกับงานเพราะนอกจากเป็นเร่ือง
เก่ียวกับองค์พระพุทธเจ้าและพุทธธรรมอันเป็นท่ีเคารพบูชาแล้ว 
เนือ้ความสว่นใหญ่ก็เป็นเร่ืองเลา่ มีธรรมสอดแทรกหรือบรรยายสลบั
ซึง่ไม่ยากส าหรับผู้อ่านทัว่ไป ควรแก่การเผยแพร่ในวาระเช่นนีจ้ึงตกลง
พิมพ์หนงัสอื “ตามทางพทุธกิจ” เป็นหนงัสอือนสุรณ์ส าหรับงาน … 

พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 
 สิงหาคม ๒๕๓๑ 

 



บันทึกของผู้เขียน 
(ในการพิมพ์ครัง้ท่ี ๑) 

 

เร่ืองต่างๆ ท่ีรวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี ้ส่วนใหญ่เป็น
ธรรมกถาท่ีข้าพเจ้าได้แสดง ณ พุทธสงัเวชนียสถาน  และสถานท่ี
ส าคญัทางพระพุทธศาสนาบางแห่ง เม่ือครัง้เดินทางจาริกไปประเทศ
อินเดีย ระยะต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘ อย่างไรก็ตาม มีเร่ืองท่ีบรรยาย
ภายหลงัในประเทศไทยอยู่ด้วย ๒ เร่ือง คือ ค าบรรยายทบทวนสรุป
การเดินทาง และเร่ืองอินเดียในระหว่างและหลงัพุทธกาล ซึ่งได้น ามา
ตีพิมพ์ไว้ด้วย เพราะเป็นเร่ืองท่ีสบืเน่ืองมาจากการเดินทางครัง้นัน้ 

เฉพาะเร่ืองสดุท้าย คือ อินเดียในระหว่างและหลงัพุทธกาล 
หรืออินเดียแดนเทวดานัน้ เป็นธรรมกถาซึ่งแสดงที่ชุมนุมพุทธธรรม  
ศิริราช เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ คือหลงัจากกลบัจากประเทศ
อินเดียแล้วประมาณ ๓ เดือน มีเนือ้หาบางสว่นซ า้ซ้อนกับธรรมกถา
ครัง้ก่อนๆ บ้าง เพราะเป็นการเลา่เร่ืองและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองเดียวกันแก่ท่ีประชุมต่างแห่ง ต่างกลุม่ผู้ ฟังกัน แม้ธรรมกถาเร่ือง
ต้นๆ บางเร่ืองก็มีความบางตอนซ า้กัน เน่ืองจากต้องการเน้นย า้บ้าง 
โยงเร่ืองให้เช่ือมถึงกันบ้าง ขยายความเร่ืองให้เช่ือมถึงกันบ้าง ขยาย
ความเร่ืองเดิมให้ชดัเจนยิ่งขึน้บ้าง 

การเดินทางในประเทศอินเดีย ได้รับความเอือ้เฟือ้จาก พระครู
ปลัดทวี กิตฺติปญฺโ  แหง่มหาวิทยาลยัพาราณสี เป็นผู้จัดเตรียมรายการ
และอ านวยการการเดินทางโดยตลอด และในการกลา่วธรรมกถา ณ ท่ี
บางแห่ง ท่านพระครูฯ ก็ได้เป็นผู้ กล่าวเกร่ินน าอาราธนาด้วย โดย
เฉพาะท่ีธัมเมกขสถูป สารนาถ ค าเกร่ินน านิมนต์มีเนือ้ความยาวเป็น
พิเศษ ผู้จดัพิมพ์เห็นวา่มีสาระนา่สนใจ จึงขอน ามาตีพิมพ์ไว้ด้วย 
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อนึ่ง ธรรมกถาและการสนทนากับนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
พาราณสนีบัวา่เป็นเร่ืองพิเศษ มีเนือ้หาต่างจากเร่ืองอ่ืนๆ หลายอย่าง 
โดยเฉพาะมีเร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์พระศาสนาในประเทศไทยแทรก
เข้ามา เช่น เร่ือง พ .ร.บ. เก่ียวกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ และกรณี
คริสต์จักรมีแผนการไม่ดีไม่งามต่อพระพุทธศาสนา อาจท าให้รู้สกึไม่
กลมกลืน พึงท าความเข้าใจว่า นกัศึกษาไทยท่ีอยู่ในต่างแดนย่อมให้
ความสนใจและมีความห่วงใยต่อสภาวการณ์ในประเทศท่ีเป็นบ้านเกิด
ของตน และพึงถือว่าเป็นเร่ืองแทรกเข้ามาท่ีมีประโยชน์และเสริมรส
ของหนงัสอืไปอีกแงห่นึง่ 

หนังสือนีส้ าเร็จเป็นเล่มขึน้มา ด้วยแรงฉันทะและความ
เสยีสละของคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ เร่ิมจากการลอกความจากแถบ
บนัทึกเสียง การเตรียมการเบือ้งต้น เช่น จัดท าอาร์ตเวิร์ค ตลอดจน
ประสานงานทัว่ไป โดยได้รับความร่วมศรัทธาจากคุณสมชัย ฟักสวุรรณ 
ช่วยเก็บศพัท์ท าดชันี และคุณบรรณนาท ไชยพาน ช่วยออกแบบปก 
สว่นงานขัน้สดุท้ายก่อนสง่โรงพิมพ์ รวมทัง้การเรียงพิมพ์ความต้นเลม่ 
และดชันี ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Macintosh ส ำเร็จด้วยควำมเสีย 
สละของพระมหำอินศร จินฺตาปญฺโ  

ในการตีพิมพ์  คุณชู เกียรติ  อุทกะพันธ์ุ  ผู้ จัดการบริษัท 
อมรินทร์ พริน้ติง้ กรุ๊พ จ ากดั พร้อมด้วยพนกังานชาวโรงพิมพ์อมรินทร์ 
ได้ให้ความร่วมมือเอาใจใสด่ าเนินการด้วยความมีน า้ใจยิ่ง 

ขออนโุมทนาขอบคณุทกุทา่นท่ีได้เอ่ยนามข้างต้น ซึง่ได้ช่วยให้
การพิมพ์หนงัสอืตามทางพทุธกิจนีส้ าเร็จเรียบร้อยมาด้วยดี 

 

พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 

 




