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อุทิศนา 
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนครูเปนอาจารยและเปน

ผูบริหารโรงเรียนการเรือน ไดส่ังสอนลูกศิษยมากมายตลอดเวลายาวนาน 
และไดพัฒนาโรงเรียนการเรือนใหเจริญข้ึนมาตามลําดับ ดังที่ในกาล
ตอมาไดเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามที่ปรากฏในบัดนี้  

ครั้นโยมเกษียณอายุราชการแลว เวลาผานมาหลายป กิจทางบาน
เบาบางลง ครั้นอายุใกล ๗๐ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ โยมคุณหญิงกระจาง
ศรี รักตะกนิษฐ ก็เริ่มอุทิศเวลาอุทิศชีวิตใหแกงานพระศาสนา และการไป
วัด อุปถัมภบํารุงพระสงฆ โดยมีโยมหมอจรูญ ผลนิวาส มิตรคูใจ เปน
คูบุญ ไปไหนไปดวยกัน ทําบุญอะไรก็ทําดวยกัน กับทั้งโยมชม รักตะ
กนิษฐ รวมไปดวย สนับสนุนทุกอยาง 

ประวัติการทําบุญของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และ
โยมหมอจรูญ ผลนิวาส นับแตป ๒๕๒๖ นั้น รวมอยูดวยกันกับประวัติ
การเกิดขึ้นและพัฒนาการของวัดญาณเวศกวัน ตอเนื่องมากับการ
เกื้อหนุนงานหนังสือธรรม เชน พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท พรอมกับ
การดูแลพระอาพาธไปพลาง ตั้งแตกอนสรางวัด 

โยมใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมาย นําและรวมกับหมูโยมรุนแรก ใน
การเสาะหาถ่ินเหมาะ ที่เปนสัปปายะแกสุขภาพและงานหนังสือธรรมของ
พระ แลวสรางวัดที่ชื่อวาญาณเวศกวันนี้ขึ้นมา เมื่อสรางกุฏิหลังแรกเสร็จ 
โดยใชไมอยางดีของเกาที่รื้อจากบานของโยมเองมาสราง ในป ๒๕๓๒ 
และพระมาอยูจําพรรษาไดแลว โยมก็มาวัดเปนประจํา จัดอํานวยปจจัยส่ี 
วัตถุ ยวดยาน อาคาร เสนาสนะ เริ่มแตตั้งทุนพื้นฐานสําหรับการเปนอยู
ของพระและการดํารงอยูของวัด โดยมีบัญชีทุนภัตตาหาร บัญชีทุนไฟฟา 
ฯลฯ จนถึงงานกอสราง ทําใหเกิดมีเสนาสนะอาคารสถานที่ กุฎี โบสถ 
จนกระทั่งหอสมุด อยางที่ปรากฏในปจจุบัน โดยที่ทางพระอยูกับงานดาน
ธรรมอยางเต็มเวลา เพียงดูแลดานธรรมวินัยและอนุโมทนา ไมตองใชแรง
หรือเวลากับดานวัตถุเลย  



อุทิศนา ข

การบุญบางอยางที่โยมริเริ่มไว เปนเหมือนกลาไมที่ผูรวมบุญมา
ชวนกันปลูกเล้ียงตอ ดังที่วาเมื่อโยมชรามากเดินไมไหวไปไหนไมไดแลว 
โยมผูศรัทธาที่รวมทําบุญกันมาและนักทําบุญรุนตอมาไดยกเรื่องกองทุน 
ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม ที่โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 
และโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ริเริ่มตั้งขึ้นโดยเปดบัญชีธนาคารไวเมื่อ ๑๒ 
พ.ค. ๒๕๔๑ ขึ้นมาสานตอ โดยตกลงกันจัดตั้งเปนมูลนิธิ จนไดจด
ทะเบียนจัดตั้งเสร็จส้ินเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

เวลากาวมาแลวผานไปรวดเร็วนัก ถึงป ๒๕๕๓ โยมคุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ และโยมหมอจรูญ ผลนิวาส เจริญอายุ ๘ รอบ 
คือ ๙๖ ป มีวัยชรามาก รางกายออนแอลง เปนเหตุใหมาวัดไดนอยลงๆ 
จนในที่สุด โยมก็ตองอยูกับบาน แตกระนั้นก็ยังพยายามมาทําบุญใน
มงคลวารวันเกิดประจําป กระท่ังมาไมไหว ลูกหลานจึงจัดงานทําบุญท่ีบาน  

แมจะเดินไมไหวนานแลว อยูมาวันหนึ่ง ในปที่มีอายุได ๑๐๓ ณ 
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดให
ลูกหลานพาไปเยี่ยมวัดญาณเวศกวัน ไดนั่งรถเข็นขึ้นไปถึงช้ัน ๒ ของหอ
ญาณเวศกธรรมสมุจย และนั่งมองลงมาจากหนาตางหอสมุดนั้น ชมผืน
น้ําในสระใหญ บริเวณวัด และโบสถที่โยมเองไดเริ่มสรางขึ้นมา แมจะมี
เรี่ยวแรงเหลืออยูนอย โยมไดพูดออกมาวาวัดยังงามเหมือนเดิม แลว
ลูกหลานก็นําโยมลงมานั่งบนฝงสระนํ้ามองดูทัศนียภาพบริเวณพื้นน้ําและ
อุโบสถบนลานขางฝงสระน้ํานั้น ในบรรยากาศสบายๆ ที่มีสายลมสดชื่น 
โดยลูกหลานพูดจาชวนชี้ชวนชม และฟงพระปฏิสันถาร นั่นคือครั้ง
สุดทายที่โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดไปเยี่ยมดูวัดญาณเวศก
วันดวยสายตาของโยมเอง  

เวลาผานมาแสนรวดเร็ว ขึ้นสูป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมทันนาน โยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส มิตรคูใจ ซ่ึงตามปกติเปนผูที่แข็งแรงกวาวัย แตไดออน
กําลังลงอยางรวดเร็ว พอถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน คือกอนวันคลายวันเกิดที่ 
๑๗ มิถุนายน ที่โยมจะมีอายุเต็ม ๑๐๓ ป เพียงสัปดาหเดียว คุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส ก็ถึงแกกรรมจากไป  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)    ค 

โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เจริญอายุเต็ม ๑๐๓ ป ใน
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ปนั้น แลว พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ลวงผานเลยไป แตเมื่อขึ้นสู
ศกใหมในปปจจุบัน คือ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมทันนาน โยมก็ออนแอลง
ตามลําดับ แลวในที่สุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๑.๔๐ น. โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ไดถึงแก
อนิจกรรมจากไป 

มีพุทธพจนตรัสไววา สาวกสาวิกาของพระอริยเจา ผูประกอบดวย
ความเจริญ ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ชื่อวาเปน
ผูประกอบดวยความเจริญอันเปนอริยะ เปนผูถือเอาสาระ ยึดถือเอาส่ิงที่
ประเสริฐของชีวิตนี้ไวได   

บุญมากมายเปนอันไดบําเพ็ญแลว เพื่อสังฆะ เพื่อวัดวาอาราม 
เพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชนแกมหาชน เพื่อความดีงามเพื่อ
ความสุขของคนจํานวนมาก ชีวิตที่ยืนยาว หมายถึงบุญกุศลและ
ประโยชนสุขที่ไดบําเพ็ญเพิ่มพูนแผขยายไพศาล การจากไปถือวาเปนไป
ตามธรรมดาของอายุขัย ชีวิตส้ินไป แตคุณความดีและคุณคาสาระยังคง
อยูและยืนยงตอไป 

นับแตคุณยาคุณยายคุณทวดจากไป ลูกหลานลูกศิษยบรรดาผูที่
เคารพนับถือไดบําเพ็ญกุศลอุทิศแดทานผูเปนบุพการีมาทุกวาระสําคัญ
โดยลําดับ บัดนี้ ไดกําหนดจัดใหมีงานพระราชทานเพลิงศพในวาระครบ 
๑๐๐ วัน ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ในงานบําเพ็ญกุศลครั้งสําคัญนี้ เห็นควรเจริญบุญกิริยาแหงธรรม
ทาน เพื่อเปนการอุทิศกุศลดวยอัครทาน และเพื่อใหวาระสําคัญอันเนื่อง
ดวยทานผูวายชนมนั้นเปนโอกาสแหงการเผยแพรธรรมเพื่อประโยชนสุข
ที่แทจริงและยั่งยืนแกประชาชน เปนการบําเพ็ญบุญกิริยาอันสําคัญนั้นใน
นามของทาน โดยไดตกลงจัดพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ  



อุทิศนา ง

๑. รู้แค่เล่มนี้ ก็พอที่จะพูดว่า รู้จักพระพุทธศาสนา 
๒. เล่าเร่ืองให้โยมฟัง 
๓. กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก 
เลมที่ ๑. รู้แค่เล่มน้ีฯ เปนที่รวมเรื่องหลักธรรมและความรู

พื้นฐานของพระพุทธศาสนา เลมที่ ๓. กาลานุกรมฯ วาดวยเรื่องนารู
นาสนใจเชิงประวัติศาสตร เพื่อประกอบความเขาใจในการศึกษา
พระพุทธศาสนาและสภาพของอารยธรรมมนุษย  

สวนเลมที่ ๒. เล่าเรื่องให้โยมฟัง เปนธรรมกถาหลายเร่ืองที่
แสดงในโอกาสแหงบุญกิริยาของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 
จัดแยกเปน ๒ ตอน คือ ตอนแรก วาดวยเรื่องซ่ึงเลาที่เมืองไทย ไดแก
ธรรมกถารายวันหลังภัตตาหารเพล  ท่ีศาลากระจก บานโยมเล็ก            
นันทาภิวัฒน ซึ่งโยมคุณหญิง และโยมชม นิมนตพระหนีจากอากาศเสีย
และฝุนธุลีในงานกอสรางใหญใกลชิดกุฏิที่วัด โดยเดินทางรายวันไปนั่ง
เขียนสวนเพิ่มเติมของหนังสือ พุทธธรรมฯ เริ่มแตเขาพรรษาป ๒๕๒๘ 
ซ่ึงมีมากมายหลายเรื่อง พิมพไวเปนตัวอยาง ๓ เรื่อง (ทั้งหมดมี ๖๑ ครั้ง 
สวนใหญยังไมไดถอดจากเสียงเปนตัวหนังสือ) และตอนหลัง วาดวยเรื่อง
ที่เลาในอินเดีย คือ ตามทางพุทธกิจ ซ่ึงรวมธรรมกถาแกคณะโยมมี
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนผูนํา คราวเดินทางไปนมัสการพุทธ
สังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย เมื่อตนป ๒๕๒๘ เรื่องราวความเปนมา
ปรากฏในหนังสือเลมนั้น  

อนึ่ง หนังสือ กาลานุกรมฯ ที่พิมพครั้งใหมนี้ พระครูวินัยธร      
(ชัยยศ พุทฺธิวโร) ไดจัดปรับรูปเลมกลับเปนหนังสือขนาดใหญคลายอยาง
ในการพิมพครั้งแรกๆ และเมื่อการพิมพกระช้ันเขามา ผูเขียนไดขอให
แทรกความเพิ่มเติมเล็กนอย คือในตอนตนเลม เพิ่มพุทธดํารัสกอนจะ
ปรินิพพานใหถือธรรมวินัยเปนพระศาสดา และในตอนกลางเลม บอก
พระนามเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ ในเรื่องการแกไขปญหาสิทธิ
สภาพนอกราชอาณาเขต ขออนุโมทนาที่ไดทําใหสําเร็จเสร็จทัน  
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สวนในการจัดเตรียมหนังสืออีก ๒ เลมนอกนี้ ไดอาศัยพระ
ครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุาโณ) ในการติดตอส่ือสารทั้งหลาย และ
ชวยคนหาขอมูลมากมายทาง online เชนรวบรวมหนังสือประชุม
พงศาวดารเลมตางๆ ตลอดจนขอมูลประวัติของโยมคุณหญิง ขอ
อนุโมทนาไว ณ ที่นี้ดวย  

มีขาววา ทางมูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม ปรารภวาในฐานะ
ที่โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนผูกอตั้งทุนอันเปนตนกําเนิด
ของมูลนิธินั้น มูลนิธิจึงจะขอเปนผูอุปถัมภงานพิมพหนังสือ ๒ เลม ซ่ึงได
จัดทํา ณ ที่พักสงฆในชนบท ความที่ตกลงนี้เปนขอที่ควรอนุโมทนา  

ธรรมทานในวาระน้ี เปนเครื่องแสดงความรําลึกถึงบุพการของทาน
ผูไดบําเพ็ญบุญมากมายมอบไว และเปนการปรารภวาระสําคัญอันเนื่อง
ดวยทานผูวายชนมใหเปนโอกาสแหงการเผยแพรธรรมเพื่อประโยชนสุข
แกประชาชนดังไดกลาวขางตน หากวาประชาชนไดรูเขาใจและนําธรรมไป
ปฏิบัติใหเกิดผลเปนประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม ก็จะเปนบุญกุศลอัน
ควรแกการที่ทานจะอนุโมทนา และจะนํามาซ่ึงสุขสมบัติแกทานอยาง
แทจริง  

ขออํานาจธรรมทานบุญกิริยาที่ไดบําเพ็ญ เปนปจจัยนํามาซ่ึงสุข
สมบัติแก คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ สมตามมโนปณิธานของ
ลูกหลานและบรรดาผูเคารพรัก ตามคติวิสัย ทุกประการ 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 



สารบัญ 

อุทิศนา  ก  

ภาค ๑ 
เลาที่เมืองไทย ๑ 
บันทึกความเปนมา ๔ 

เครื่องวัดการปฏิบัติธรรม ๗ 
หลักความเจริญ ๕ ประการ ๗ 
ศรัทธา ๑๕ 
ศีล ๒๒ 
- วิรัติ ๓ ๒๖ 

สุตะ ๓๒ 
- อานิสงสของการฟงธรรม ๕ ประการ ๓๔ 
- คุณสมบัติของผูคงแกเรียน ๕ ประการ ๓๕ 
- พหูสูต ๒ อยาง ๓๗ 
- ปริยัติ ๓ อยาง ๓๙ 

จาคะ ๔๒ 
- ทาน กับจาคะ ๔๒ 
- จาคะ กับเมตตา ๔๕ 
- อริยทรัพย ๔๖ 

ปญญา ๔๘ 
- สุตะ กบัปญญา ๔๘ 
- ปญญา กับศรัทธา ศีล สุตะ และจาคะ ๕๐ 
- ความฉลาด (โกศล) ๓ ๕๒ 
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พัฒนาปญญา ๕๗ 
ฉลาดไมเขาเร่ือง พาใหวอดวาย        ๕๘ 

ฉลาดแก้กล พาให้พ้นอันตราย ๖๒ 
สตรีผูมีสติดี มีปญญาเลิศ  ๖๖ 
เลี้ยงลูกดี ลกูมีปญญา พาทุกคนสุขสันต  ๗๒ 
ฉลาดแท แกฉลาดโกง  ๗๖ 
ปญญาทันเกม ตองใหทันกาล  ๘๐ 

ปัญญาแก้เกม ต้องให้ทันกัน  ๘๓ 
เด็กนอยโพธสิัตว ฉลาดสรางสรรค ๘๖ 

ไล่เหยี่ยวบนฟ้า ก้มหน้ามองดิน  ๙๐ 
ใครเปน็เจ้าของวัว? ช่วยตัดสินทีเถอะ ๙๑ 
คนไหนนางยักษ์ คนไหนเป็นแม่  ๙๒ 
ทั้งท่อนเหมือนกัน ข้างไหนโคน ข้างไหนปลาย  ๙๔ 
ในสระน้ําก็เห็น ในถังน้ําก็มี แกว้มณีอยู่ไหนแน?่  ๙๕ 

สรางปญญาทางไหนดี?  ๙๙ 
หลักการพัฒนาปญญา  ๑๐๔ 

อิทธิพลของเสวนา ๑๐๗ 
กาวิดน้ําทะเล ต้องเพียรแค่ไหน  ๑๑๑ 
มองให้ชัด ธัมมานุธัมมปฏิบัติ สําคัญเพียงใด  ๑๑๓ 

โพชฌงค: พุทธวิธีเสรมิสุขภาพ ๑๑๖ 
พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ๑๑๗ 
องคแหงการตรัสรูและสุขภาพที่สมบูรณ ๑๒๐ 
บูรณาการองคประกอบใหเกิดสุขภาพเปนองครวม ๑๓๖ 
ภาคผนวก: โพชฌังคปริตร ๑๔๓ 



สารบัญ ซ

ภาค ๒ 
เลาในอินเดีย ๑๔๕ 
ตามทางพุทธกิจ ๑๔๙ 
๑. ใตรมโพธิ์ตรัสรู ๑๔๙ 
๒. บนยอดเขาคิชฌกฏู ๑๕๙ 
๓. ปฐมเทศนาที่สารนาถ   ๑๖๗ 
    ธรรมกถาวาดวยปฐมเทศนา  ๑๗๑ 

- อนุปพุพิกถา ๕ ๑๘๐ 
๔. กุสินารา ที่ปรินิพพาน   ๑๙๓ 

- อินเดียบัดนี้ ที่ไดพบผาน ๒๐๒ 
๕. รูปกายดบัสูญ ธรรมกายไมสิ้น   ๒๐๗ 

-  “สังเวช” ย้ําเตือนกันไว ใหเขาใจความหมายและใชใหถูกตอง ๒๑๘ 
-   พระมารดาทรงเล้ียง “รูปกาย” ของเจาชายสิทธัตถะ  

 พระพุทธเจาทรงเล้ียง “ธรรมกาย” ของพระมารดา ๒๒๑ 
๖. หัวใจพระพุทธศาสนา   ๒๓๓ 

- ปาติโมกข ๒ ๒๓๙ 
- สาระสําคัญของโอวาทปาติโมกข ๒๔๔ 

๗. บทเรียนจากอดีต   ๒๖๙ 
- ทวนสรุปการเดินทาง ๒๗๐ 
- ภาพชีวิตในพุทธกาล ๒๘๑ 
- พระพทุธศาสนาหลังพุทธกาล ๒๙๒ 
- เหตุใหพระพทุธศาสนาสูญส้ินจากอินเดีย ๓๐๒ 
- คติจากอนจิจัง ๓๑๔ 
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๘. อินเดีย แดนเทวดา ๓๒๑ 
- อินเดียที่ไมเหมือนเดิม อินเดียที่เหมือนเดิม ๓๒๖ 
- อินเดียแคเซนเทวดา มาไทยไดแถมสุรา ๓๓๐ 
- คําประกาศอิสรภาพของมนุษย แหงองคพุทธะ ๓๓๓ 

 - ทาทีแบบพทุธตอเทวดา ๓๓๕ 
ผนวก ๑   คําอนุโมทนา ในการพิมพคร้ังท่ี ๔ ๓๔๔ 
ผนวก ๒   คําปรารภ ในการพิมพครั้งท่ี ๑ ๓๔๘ 
 บันทึกของผูเขียน (ในการพิมพครั้งท่ี ๑) ๓๕๑ 

โยมเล่าเร่ืองให้ฟัง ๓๕๓ 
วัดญาณเวศกวัน: ความเป็นมาเท่าท่ีระลึกได้ ๓๕๕ 

ประวัติหนังสอื ๔ เรื่อง ซ่ึงรวมพิมพ์ในเล่มน้ี ๓๖๕ 
 
 



 

หนาวาง



ภาค ๑ 

เลาท่ีเมืองไทย 



 
ในศาลากระจก ที่โยมชม รักตะกนิษฐ นํารถมารับรายวัน หนีอากาศเสีย 

ไปเขียนส่วนเพ่ิมเติมใน พุทธธรรมฯ เมื่อปี ๒๕๒๘ ต่อต้นปี ๒๕๒๙ 

อนุโมทนา หลังถวายภัตเพลหน้าศาลา ทุกวัน มาเป็น “เล่าเร่ืองให้โยมฟัง” 



 

โยมชม และโยมคุณหญิงกระจ่างศรี พร้อมคณะ รับพรหลังเล่าเร่ืองอนุโมทนา 

ต่อมา ท่ีบ้านโยมเลียบ รักตะกนิษฐ ก็เปน็ท่ีเล่าธรรมให้โยมฟัง เดือนละครั้ง อกีนาน 



บันทึกความเปนมา 

ชวงคร่ึงหลังของป พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนระยะเวลาท่ีขาพเจา
เขียนหนังสือ พุทธธรรม สวนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการขยายความ
บทวาดวยไตรลักษณ์ และเตรียมการจัดพิมพ พุทธธรรม คร้ังท่ี ๓  

ประจวบในระยะน้ัน ทางวัดพระพิเรนทรไดดําเนินการ
กอสรางกุฏิตึกใหมหลังใหญ ซึ่งอยูถัดจากกุฏิท่ีขาพเจาอาศัยอยู 
ทานผูปรารถนาดีพากันเปนหวงวา ฝุนปูนเปนตน จากท่ีกอสราง 
จะซ้ําเติมใหโรคแพอากาศของขาพเจาทรุดหนักลงไป จึงไดหาทาง
ใหขาพเจาปลีกตัวออกไปจากบริเวณท่ีใกลการกอสราง  

ในการน้ี โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และคุณโยม
ชม รักตะกนิษฐ ไดจัดรถรับเชา-สงเย็นในแตละวัน  ใหขาพเจาไป
น่ังทํางานท่ีศาลากระจกในบริเวณบานของคุณเล็ก นันทาภิวัฒน 
เร่ิมแตวันท่ี ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๒๘ และไดจัดภัตตาหารเพลถวาย
ดวยตนเองทุกวัน  โดยมีญาติมิตร เชน คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส 
อาจารยลดา รัตกสิกร อาจารยเลิศลักษณ บุณยะกมล เปนตน  
และคุณอิ่มจิตต ศิลป ผูอํานวยความสะดวกแทนเจาบาน  
ตลอดจนบุตรหลานของทานเจาบาน และบุคคลภายในมารวม
ศรัทธาดวยตามโอกาส  

เมื่อคํานึงถึงศรัทธาและบุญกิริยาของโยมท่ีกลาวนามมา ซึ่ง
ไดบําเพ็ญอยางหนักแนนและตอเน่ือง ขาพเจาหวังจะใหโยมเจริญ
กุศลในโอกาสเชนน้ันมากย่ิงข้ึน จึงกลาวธรรมกถาส้ันๆ กอน
อนุโมทนาตอทายการฉันภัตตาหารเพลในแตละวัน ตั้งแตวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๒๘ เปนตนมา จนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม 
๒๕๒๘ เรียกช่ือธรรมบรรยายชุดน้ีตามลักษณะของการพูดคุย 
อยางเบาๆ วา รายการเล่าเร่ืองให้โยมฟัง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)    ๕ 

เมื่องานกอสรางอาคารท่ีวัดพระพิเรนทรซาลง ขาพเจาเร่ิม
ประจําอยูท่ีวัดอยางปกติ งานเตรียมการพิมพพุทธธรรมคร้ังใหม ก็
พอดีเสร็จสิ้นในสวนท่ีสําคัญ และรายการเลาเร่ืองใหโยมฟงก็
สิ้นสุดลงดวย 

ตอมา คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดขอนําเทปบันทึกเสียง
รายการเลาเร่ืองใหโยมฟงน้ีไปถายทอดตอ และสนใจท่ีจะจัดพิมพ
เผยแพร พระดุษฎี เมธงฺกุโร  ซึ่งมีความเห็นรวมดวย ไดอาสาสมัคร
นําไปคัดลอกเตรียมตนฉบับจนเสร็จสิ้นไปเปนสวนมาก แตก็ยังไม
มีโอกาสจัดพิมพ เพราะอุปสรรคสําคัญ คือ ขาพเจาเองไมมีเวลา
ตรวจแกขัดเกลาตนฉบับ  

ระหวางน้ัน คุณศรีพิไล ทองพรหม ไดนําธรรมบรรยายชุดน้ี
ไปเผยแพรออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย ในรายการ ชีวิตไทย เฉพาะวันจันทร เวลาประมาณ ๑๕.๑๕-
๑๕.๔๐ น. จนจบท้ังชุด  

สวนตนฉบับท่ีคัดลอกจากเทปนั้น ในท่ีสุด ผูท่ีริเร่ิมการ ได
ตกลงนํามามอบไวท่ีพระมหาอินศร  จินฺตาปฺโ ซึ่งไดคัดลอก
ตนฉบับบางสวนท่ียังคางอยูตอจนเสร็จครบถวน 

บัดน้ี พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ ไดปรารภมหามงคลสมัย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่ี ๕ ธันวาคม  ๒๕๓๐ ประสงคจะพิมพ
ธรรมบรรยายชุดเล่าเร่ืองให้โยมฟังน้ีเผยแพรเปนบางสวนกอน 
และไดเลือกเอาตอนท่ีวาดวย อารยวัฒิ (เคร่ืองวัดความเจริญของ
ชาวพุทธ) นํามาพิมพแบบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร Macintosh 
ขาพเจาเห็นวาไมยาวนัก จึงตรวจแกขัดเกลาจนเสร็จสิ้น  



เคร่ืองวัดการปฏิบตัิธรรม ๖

(“อารยวัฒิ” น้ี) นับเปนธรรมบรรยายชุดแรกในรายการเลา
เร่ืองใหโยมฟง ท่ีไดพิมพเผยแพรเปนเลมหนังสือ และคณะสงฆวัด
พระพิเรนทร พรอมท้ังมูลนิธิพุทธธรรม และคุณวนิดา (ยัง
ประภากร) ปวโรดม ไดเอื้อเฟอเปนเจาภาพจัดพิมพเปนปฐม 

ขออนุโมทนาศรัทธาและกุศลฉันทะของทุกทานท่ีเก่ียวของ
ในความเปนมาของธรรมบรรยายชุดน้ี ตั้งแตโยมผูอุปถัมภ ซึ่งเปน
ท่ีปรารภของการกลาวธรรมกถา จนถึงพระสงฆท่ีดําเนินการ
จัดพิมพเปนเลมหนังสือ  

ขอธรรมทานคร้ังน้ี จงเปนสวนรวมในการสงเสริมพุทธธรรม
ใหเจริญแพรหลาย เพ่ือประโยชนสุขของมหาชน ตลอดกาลนาน 

พระราชวรมุนี 
๒๒ พ.ย. ๓๐ 



เคร่ืองวัดการปฏิบัติธรรม∗ 

(อารยวัฒิ) 

เจริญพร รายการเลาเร่ืองใหโยมฟงวันนี้ คิดวาจะพูด
เร่ืองทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวกับโยม คือ ธรรมดาพุทธศาสนิกชน เม่ือ
ปฏิบัติธรรม ก็ยอมมุงหวังความเจริญกาวหนา ตราบใดที่ยังไม
บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราก็ตองปฏิบัติกันเร่ือยไป 
และในการปฏิบัตินั้น เราก็หวังวาจะเจริญย่ิงขึ้นเร่ือยๆ แตจะมี
อะไรเปนเคร่ืองวัดวา เราเจริญกาวหนาในการปฏิบัติหรือไม  

ในเร่ืองนี้พระพุทธเจาไดตรัสหลักธรรมไวหมวดหนึ่ง 
เรียกวา อริยา วัฑฒิ (รวมเปนคําเดียววา อริยวัฒิ หรือ อารยวัฒิ) 
แปลวาหลักความเจริญอยางอริยะ หมายความวา ถามีความ
เจริญอยางที่ตรัสไวนี้ ก็แสดงวามีความเจริญกาวหนาในการ
ปฏิบัติธรรม และมีหวังวาจะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  

หลักความเจริญที่วานี้ พระพุทธเจาตรัสไว เรียกวา วัฒิ 
๕ อยาง คือ ๑. ศรัทธา  ๒. ศีล  ๓. สุตะ  ๔. จาคะ  ๕. ปญญา 

วัฒิ ๕ อยางนี้ ใชวัดการปฏิบัติธรรมในขั้นพื้นฐาน เปน
หลักทั่วไปสําหรับทุกคน สวนผูที่ปฏิบัติธรรมจําเพาะ อยาง
สมถะ วิปสสนา ก็มีเคร่ืองวัดที่แสดงรายละเอียดอีกเปนพิเศษ 
                                                                                 
∗ ชุดหน่ึงจาก รายการเลาเรื่องใหโยมฟง เลาเม่ือ  ๑๖-๒๔  ก.ย.  ๒๕๒๘ 

(เรียกอีกช่ือหนึ่งวา “เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ”) 



เคร่ืองวัดการปฏิบตัิธรรม ๘

ขอที่ ๑ คือ ศรัทธา  
“ศรัทธา”เราแปลกันงายๆ วา ความเชื่อ ถาขยายความ

ออกไปก็คือ มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย  
หลักความเจริญขอนี้ทําใหเราเอามาใชตรวจสอบตัวเอง 

เชนถามตัวเองวา เด๋ียวนี้เรามีศรัทธาแคไหน ศรัทธาของเรา
เจริญเพ่ิมพูนขึ้นหรือไม คือเชื่อในคุณพระรัตนตรัย เชื่อในพระ
ปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาเทาไร  

ถาเรามีความม่ันใจวา พระพุทธเจาไดตรัสรูจริง เปนพระ
สัมมาสัมพุทธจริง เราก็จะเช่ือฟงคําสอนของพระองคไปดวย 
เม่ือเชื่อฟง เราก็จะสามารถปฏิบัติไดอยางม่ันใจ พระองคสอน
วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เราก็จะทําความดี ละเวนความชั่ว 

เพราะฉะนั้น หลักที่จะทําใหเจริญกาวหนาอยางแรก ก็
คือ มีความเช่ืออันนี้ คือความเช่ือความเลื่อมใสในพระคุณของ
พระพุทธเจา ในพระปญญาตรัสรูของพระองค  

ตอไปก็เชื่อในพระธรรมคําสอน และม่ันใจในพระสงฆที่
เอาธรรมมาสั่งสอน ตามที่พระพุทธเจาไดทรงแนะนําไว 
ประกาศไว แลวเราก็ปฏิบัติไป หรืออยางนอยเม่ือเราเชื่อ มี
ศรัทธาในพระศาสนาแลว เราก็มีความม่ันใจในกรรมดี ม่ันใจ
ในการทําความดี ถาเราม่ันใจในการทําความดีแลว ก็แนนอน
วา เราจะเจริญกาวหนาไปในแนวทางของพระพุทธศาสนา เรา
จะทํากรรมดี เวนความชั่วได เพราะเราเชื่อในคําสอนของ
พระองคที่วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนตนนั้น  

นี้ก็เปนขอที่ ๑ คือ ศรัทธา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)    ๙ 

ขอที่ ๒ คือ ศีล  
“ศีล” ก็ไดแกการเวนความชั่ว ขอสองคือศีลนี้ ก็สืบ

เนื่องมาจากขอหนึ่งคือศรัทธานั่นเอง เพราะวา ดวยศรัทธานั่น
แหละ เราจึงปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา  

เบื้องตนเราก็เวนจากความชั่ว ความชั่วทั่วๆ ไป ก็คือ การ
เบียดเบียนกัน เรางดเวนจากการเบียดเบียนกัน โดยงดเวน
จากการฆาการทํารายรางกาย การประหัตประหารกัน งดเวน
จากการลวงละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินกัน งดเวนจากการ
ลวงละเมิดในคูครองของทานผูอ่ืน งดเวนจากการเบียดเบียน
ผูอ่ืนดวยวาจา คือกลาวเท็จ ตลอดจนเวนจากสุราเมรัย สิ่งเสพ
ติด อันนี้เปนการประพฤติในขั้นที่เรียกวา ศีล  

ถาเรามีความกาวหนา ในเร่ืองศีล ในเร่ืองความประพฤติ 
ก็เรียกวามีความเจริญดานที่ ๒  

ประการที่ ๓ คือ สุตะ  
“สุตะ” แปลวาสิ่งที่ไดสดับ สมัยปจจุบันก็หมายถึงสิ่งที่ได

อานดวย เพราะปจจุบันนี้มีการพิมพการเขียนมาก การอานก็
เทากับการไดฟงเหมือนกัน คือไดฟงโดยออม คําที่ทานผูอ่ืนได
กลาวในความคิดแลวเขียนออกมา หรือนํามาพิมพแลว เราเอา
มาอานอีกที  

ทีนี้ ในทางพระพุทธศาสนา การอาน หรือการไดฟงนี้ ก็
คือการอานหรือไดฟงสิ่งที่เปนคําสอนของพระพุทธเจา  



เคร่ืองวัดการปฏิบตัิธรรม ๑๐

การวัดอยางงายๆ ก็คือตรวจดูวา เรานี้ไดมีความรู
เก่ียวกับคําสอนของพระพุทธเจาแคไหน เรารูหลักธรรมที่จะ
นํามาใชปฏิบัติพอหรือไม และถาใหดีก็ตองถามดวยวา เรามี
ความรูพอที่จะแนะนําผูอ่ืนไหม ในเร่ืองเก่ียวกับคําสอนของ
พระพุทธเจา  

เชนอยางทานที่ทําหนาที่เปนบิดามารดา เปนครูอาจารย 
ก็ควรจะมีความรูเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่จะใชดวยตนเอง
ประจําวันแลว ก็ใหสามารถนําไปแนะนําผูอ่ืนไดดวย อันนี้ 
เรียกวา สุตะ 

ตอไปขอที่ ๔ คือ จาคะ  
“จาคะ” ก็ไดแกความเสียสละ ความมีน้ําใจ ควรตรวจดู

ตนเองวาเรามีน้ําใจตอผูอ่ืนแคไหนเพียงไร เราไดเสียสละ
ความสุขสวนตัวเพื่อผูอ่ืน เราไดเสียสละทรัพยสินสวนตัวเพื่อ
ชวยเหลือผูอ่ืนบางหรือไม  

อยางนอยก็สละกิเลสในใจของเรา เชนวา กิเลสคอย
ครอบงํา บอกใหเราทําอยางโนนอยางนี้ เรารูวามันไมดี เราจะ
สละมันทิ้งไป เราทําไดหรือไม ถาเราสละกิเลสได ก็แสดงวา 
เราชนะจิตใจตัวเอง มีความสามารถ มีจิตใจเขมแข็ง  

รวมความวา จาคะนี้มีทั้งภายนอกและภายใน สละ
ภายใน ก็คือสละกิเลส ที่มันเขามาครอบงําจิตใจของเรา จะ
เปนความโลภ ความโกรธ หรือความหลงก็ตาม และสละ
ภายนอก เชนสละทรัพยสินเงินทองชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน  
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ตอไปประการที่ ๕ คือ ปญญา  
“ปญญา” หมายถึงความรูจักเขาใจส่ิงทั้งหลายตามเปน

จริง ตั้งตนแตรูเขาใจคําสอนของพระพุทธเจา  
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนพระธรรม เราไดสุตะโดยอาน

หรือสดับตรับฟงมา แลวเรามีความเขาใจในคําสอนนั้นจริง
หรือไม เราอาจจะมีแคสุตะ คือไดยินไดฟงมาและจําไดเทานั้น 
แตไมเขาใจ ถาอยางนี้ ก็เรียกวา มีแต่สุตะ ไม่มีปัญญา  

เราจะตองมีปญญารูเขาใจดวย ตอจากรูเขาใจตามคํา
สอนแลว ก็เอาคําสอนนั้นมาใชในการปฏิบัติ หมายความวารูดี
รูชั่ว รูเหตุรูผล รูวาอะไรเปนคุณเปนโทษ อะไรเปนประโยชน 
มิใชประโยชน ตลอดจนรูเกี่ยวกับชีวิตของเรานี้ คือ รูเทาทัน
โลกและชีวิตวาเปนสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนตน 
เม่ือรูเขาใจแลว ก็จะทําใหจิตใจของเราเปนอิสระปลอดโปรง
ผองใสได  

ปญญาน้ีเปนหลักสําคัญ ซึ่งอยางนอยเราจะตอง
ตรวจสอบตนเองวา ในการดําเนินชีวิตของเรานี้ เราไดทําการ
ตางๆ โดยใชปญญาหรือไม  

คนเรานี้มี ๒ ประเภท คือ คนที่ทําอยางที่ภาษาปจจุบัน
เรียกวา ทําตามอารมณพวกหนึ่ง กับคนที่ทําดวยปญญา ดวย
เหตุดวยผล อีกพวกหน่ึง เราก็เอาปญญานี้มาตรวจสอบตนเอง       
วา ในการกระทําของเรา หรือที่เราดําเนินชีวิตในแตละวันนี้ เรา
ไดใชปญญาแคไหน หรือเราไดทําตามอารมณแคไหน  
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ถาเราเอาอารมณเปนใหญมาก ก็แสดงวา เรายังมีความ
เจริญกาวหนาในธรรมนอย  ถาเราใชปญญาใชเหตุใชผลมาก 
ก็แสดงวาเรากาวหนาในธรรมมาก มีความเจริญงอกงามดี ก็
เอาหลักอันนี้มาตรวจสอบ 

 ปญญานี้เปนตัวคุมทั้งหมด เพราะวา ศรัทธา จะเชื่อ
ถูกตองหรือไม ก็ตองมีปญญากํากับ คือตองมีความรูความ
เขาใจ มิฉะนั้น ศรัทธาก็จะกลายเปนอยางที่เขาเรียกวา เชื่องม
งายไปได  

สุตะ เรียนรูมา ก็ตองมีปญญามาชวย ไมเชนนั้นก็จะเปน
แตเพียงวาทองจําอยางนกแกว ไดฟงมาจํามาอานมา รูตามที่
ทานวา แตไมเขาใจวาเปนอยางไร สุตะจึงตองมีปญญาชวย  

ศีล ประพฤติตางๆ ก็ตองมีปญญาชวย มิฉะนั้นก็
กลายเปนอยางที่เขาเรียกวา สีลัพพตปรามาส คือยึดถือการ
ปฏิบัติตามศีลวัตร หรือศีลพรตอยางงมงาย ไมเขาใจความมุง
หมาย ซึ่งเปนการประพฤติไมถูกตอง อาจจะเครงครัด แตไม
ชวยใหตัวเจริญงอกงามในธรรม กลับทําใหเปนทุกข เกิดความ
เดือดรอนไปไดเหมือนกัน  

จาคะ ความเสียสละ ก็ตองมีปญญากํากับ รูวาอะไรควร
เสียสละ อะไรไมควรเสียสละ ควรเสียสละอะไร แกใคร อยางไร 
เปนตน ทานจึงเอาปญญาวางเปนขอสุดทาย เพื่อคุมทั้งหมด 

ถามีธรรมทั้ง ๕ อยางนี้ คือ  
มีศรัทธา ความเช่ือที่ถูกตอง ม่ันใจในพระรัตนตรัย ม่ันใจ

ในการทําความดี  
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มีศีล ประพฤติดีงาม ไมเบียดเบียนใคร  
มีสุตะ มีความรู ไดอานไดฟงเก่ียวกับคําสอนของ

พระพุทธเจา เก่ียวกับหลักธรรมตางๆ ตลอดจนความรูเร่ือง
ทั่วๆ ไป มาเปนเคร่ืองประกอบในการดําเนินชีวิต  

มีจาคะ มีน้ําใจ มีความเสียสละ ทั้งสละภายในคือสละ
กิเลส และสละภายนอกคือสละทรัพยสินเงินทองสิ่งของ
ชวยเหลือกัน แลวก็ 

มีปัญญา ความรูความเขาใจ รูเทาทันโลกและชีวิต ใช
ปญญาในการดําเนินชีวิต  

ถาอยางนี้แลว ทานก็เรียกวา เปนอุบาสก อุบาสิกา ที่
เจริญกาวหนาในคําสอนของพระพุทธเจา เปนการเจริญดวย
หลักความเจริญที่เปนอริยะ อยางที่อาตมภาพกลาวเบื้องตน 
ซึ่งทานเรียกวาเปนอริยวัฒิ หรืออริยาวัฑฒิ แปลวาความ
เจริญอยางอริยะ คือหลัก ๕ ประการที่ใชเปนเคร่ืองตรวจสอบ
ตนเองของพุทธบริษัท 

 เพราะฉะน้ัน พุทธบริษัทเม่ือมาปฏิบัติธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว ก็ควรตรวจสอบตนเองอยูเสมอๆ วา เราไดมี
ความเจริญกาวหนางอกงามในคําสอนของพระพุทธเจาแค
ไหน และเราจะวินิจฉัยไดเองวา เรามีความพรอม มี
ความสามารถที่จะเดินไปใหถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
ไดดวยดีหรือไม ก็โดยเอาหลัก ๕ ประการนี้ มาเปนเคร่ือง
ตรวจสอบตนเองอยูเสมอ  
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ถาปฏิบัติตามน้ี ก็จะบรรลุผลสําเร็จ สมตามที่ไดประกาศ
ตนเปนพุทธมามกะ อาตมภาพจึงนําเอาหลักเร่ืองความเจริญ
อยางอริยะนี้มากลาว ดังมีพุทธพจนที่ตรัสเกี่ยวกับเร่ืองนี้วา 

อุบาสกหรืออุบาสิกา ซ่ึงในที่นี้ท่านเรียกว่าอริย
สาวก คือ สาวกของพระอริยเจ้า ผู้ประกอบด้วยความ
เจริญ ๕ ประการนี้ ช่ือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเจริญ
อันเป็นอริยะ และช่ือว่าเป็นผู้ถือเอาสาระ ยึดถือเอาสิ่งที่
ประเสริฐของชีวิตนี้ไว้ได้  (ดู องฺ.ปญฺจก.๒๒/๖๓-๖๔/๙๑-๙๒) 
ถาทานผูใดไดปฏิบัติตามนี้ ก็ควรจะมีปติปลาบปลื้มใจ

วา ตนไดดําเนินถูกทางแลว เปนผูเจริญงอกงามในคําสอนของ
พระพุทธเจา   

อาตมภาพขอตั้งใจ  เอาใจชวยใหโยมทุกทานเจริญดวย
อริยวัฒินี้ สมด่ังความปรารถนาโดยทั่วกันทุกทาน ขอ
อนุโมทนา  
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ศรัทธา 

เจริญพร วันนี้อาตมภาพคิดวา จะกลาวธรรมกถาเพียง
สั้นๆ โดยปรารภเร่ืองศรัทธา  

ที่จะพูดเร่ืองศรัทธาในวันนี้ ก็โดยที่วาไดพูดเร่ือง
อารยวัฒิ คือความเจริญของอริยสาวกไว ๕ อยาง ไดแก 
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา  โดยมีศรัทธาเปนขอแรก เม่ือ
พูดไปแลวก็นํามาขยายความเปนขอๆ ไป  

อีกอยางหนึ่ง ก็ปรารภถึงการที่คุณโยม เปนผูมีศรัทธาใน
พระศาสนา บํารุงพระสงฆ ใหทาน รักษาศีล ฟงธรรมอยูเปน
ประจํา การที่โยมไดมีศรัทธาปฏิบัติในทางพระศาสนาอยู
สมํ่าเสมอเชนนี้ ก็นับวาเปนที่นาอนุโมทนา จึงควรจะนําคําวา 
ศรัทธานั้นมากลาวมาชี้แจงอธิบาย หรือกลาวถึงคุณประโยชน 

“ศรัทธา” นี้ เปนองคธรรมที่พระพุทธเจาตรัสถึงบอยๆ 
โดยมากตรัสไวเปนขอแรก แลวขอสุดทายก็มักจะตรัสปญญา
กํากับไว หมายความวา ที่ทานสอนใหมีศรัทธาน้ัน ทานจะสอน
ใหใชปญญาพิจารณาควบคุมไวดวยเสมอ เพ่ือใหศรัทธาเปน
ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล  

ถาหากวาศรัทธานี้ เปนความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล
แลว ก็จะไดผลไดอานิสงส เจริญกาวหนาในคําสอนของ
พระพุทธเจา 
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วาถึงลักษณะของศรัทธา ทานกลาวไววา ศรัทธานั้นมี
ลักษณะผองใส คือทําจิตใหผองใส  

ในสมัยโบราณ นิยมใชวัตถุหรือสารชนิดหน่ึงชวยใหนํ้าใส 
น้ําในแมน้ําลําคลองนั้น เราตักเอามาใหมๆ มักขนขุน เขาก็เอา
วัตถุชนิดนี้ คือสารสมไปแกวง สักพักหนึ่ง สิ่งที่ทําใหขุนมัวก็ลง
ไปนอนกนอยูขางลางหมด น้ําก็จะใสทั้งตุม หรือทั้งภาชนะนั้น  

สารสมนี้เปนเครื่องทําใหน้ําใส ฉันใด ศรัทธาก็ทําให
จิตใจผองใส ฉันนั้น ผูใดมีศรัทธา จิตใจก็จะผองใส  

อีกอยางหนึ่ง ทานบอกวา นอกจากผองใสแชมชื่นเบิก
บานแลว ศรัทธามีลักษณะพุงแลนไป คือทําใหจิตพุงแลนไป 
หมายความวาพุงแลนไปหาสิ่งที่ดีงาม เม่ือเราเชื่อเราเลื่อมใส 
เชนมีความเชื่อในพระรัตนตรัย จิตก็จะพุงแลนไปหาพระ
รัตนตรัย เม่ือจิตไปอยูกับสิ่งที่ดีงามแลว สิ่งที่ดีงามนั้นก็นําเรา
กาวหนาไปในสิ่งที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป  

เชนวา พระพุทธเจาสอนใหเราละเวนความชั่ว ทําสิ่งที่ดี
งาม เม่ือเรามีศรัทธาคือเชื่อ เราก็ปฏิบัติตามนั้น ก็เลยไดทําสิ่ง
ที่ดีงามเปนบุญเปนกุศล แลวก็เกิดความเบิกบานผองใส
ยิ่งขึ้นไปอีก   

เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงเปนองคธรรมที่สําคัญมากที่จะ
ชวยใหเรากาวหนาไปในธรรม หรือแมแตในการดําเนินชีวิต
โดยทั่วไป  

 เม่ือศรัทธามีลักษณะผองใส และพุงแลนไป ศรัทธาจึง
มีคุณประโยชนหลายอยาง  
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อยางแรกก็คือทําใหมีกําลัง คนที่มีศรัทธานั้นจะมีกําลัง 
มีพุทธภาษิตวา สทฺธาย ตรติ โอฆํ แปลวา คนยอมขามหวงน้ําได
ดวยศรัทธา  

คําวาหวงน้ํานี้ ก็มีทั้งหวงน้ําสามัญ และหวงน้ําในทาง
ธรรม หวงน้ําสามัญก็คือทะเลใหญหรือมหาสมุทร  

ในสมัยโบราณ คนที่เดินทะเล วิ่งเรือไปในมหาสมุทร จะ
รูสึกอางวางมาก เปนเร่ืองที่นากลัวอยางย่ิงทีเดียว แมแตใน
สมัยปจจุบันก็ยังมีความนากลัวอยู เพราะมองไมเห็นฝง เห็น
แตขอบฟา จุดมุงหมายนั้น แมเราจะรู แตเราก็ไมเห็นวาจะเปน
อยางไร จะไปถึงหรือไม จะประสบอะไรบางในระหวาง  

แตถามีความเชื่อม่ัน มีศรัทธา ซึ่งในที่นี้หมายถึงความ
เชื่ออยางธรรมดา เชนเชื่อวาทางที่เราไปนี้ถูกตองแลว จะไปถึง
จุดหมายแนนอน และเราไดตระเตรียมการไวอยางเพียงพอ เรา
มีกําลัง เรามีความสามารถ เรือของเราใหญพอ แนนหนา
แข็งแรง มีกัปตันที่สามารถเปนตน ซึ่งเปนเร่ืองที่ทําใหเกิด
ความเช่ือม่ัน ถาไดคํานึงถึงสิ่งเหลานี้แลว มีความเชื่อมีศรัทธา
เกิดขึ้นแลว ก็มีกําลังที่จะเดินทางไปในทะเล และก็ขามไปจน
สําเร็จ  

แตถาไมมีศรัทธา ไมมีความเชื่อม่ันอยางนี้ คนก็จะ
ทอถอย ทอแท หมดกําลัง อาจจะถึงกับไมกลาลงเรือ ไมกลาที่
จะวิ่งเรือออกไปทีเดียว เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงเปนพลังสําคัญ
ที่จะทําใหเรากาวหนาไปสูความสําเร็จ อยางที่วาขามโอฆะ 
ขามหวงน้ําใหญ ก็ขามไดดวยศรัทธา   
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ในทางธรรมก็เหมือนกัน หวงน้ําใหญที่เปนนามธรรม ก็
คือวัฏสงสาร หรือความเปนไปในชีวิตของเรานี้ ซึ่งเรามองไม
เห็นจุดหมายขางหนา ที่ไปขางหนาไมมีความแนนอน แลวก็ไม
รูวาจะพบอุปสรรคอะไร  

แตถาเรามีศรัทธา มีความเชื่อตอพระรัตนตรัย เชื่อตอคํา
สอนของพระพุทธเจา เม่ือเชื่อแลว เราก็มองเห็นจุดหมาย เรา
เชื่อในคําสอนของพระองควาสอนถูกตอง เราจะดําเนินตามนี้
แหละอยางม่ันใจ  

นอกจากนั้น ก็ตองเชื่อในตัวเราเองท่ีบําเพ็ญปฏิบัติตาม
คําสอนของพระองคดวยวา เม่ือจะปฏิบัติอยางนี้ เรามีทุนมี
รอนเพียงพอ ตัวเราก็เหมือนกับคนเดินทางที่เตรียมเสบียงพร่ัง
พรอมแลว ในเม่ือตัวเราเองเปนคนที่มีจิตใจเปยมดวยคุณธรรม 
เราก็เหมือนกับกัปตันที่มีความสามารถ มีความชํานาญ ซึ่งมี
ความม่ันใจตนเองวาจะสามารถเดินเรือกาวหนาไปดวยดี
จนถึงจุดหมาย เราจะเดินทางไปสูความสุขความเจริญได  

แมแตในระหวางที่อยูในสังสารวัฏนี้ ถามีศรัทธาอยางนี้
แลว ก็สามารถขามโอฆสงสาร ขามหวงแหงความทุกข ขาม
ท ะ เ ล แ ห ง ชี วิ ต นี้ ไ ป สู ค ว า ม สุ ข  ไ ป สู จุ ด ห ม า ย ข อ ง
พระพุทธศาสนาได และแมแตในระหวางที่ยังเดินทางอยู 
ศรัทธาก็จะทําใหเรามีความสุขตลอดเวลาอีกดวย 

เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงเปนกําลัง การที่เราจะทําอะไร
ตางๆ ทําความดีงาม ทําบุญกุศลใหสําเร็จได ก็ดวยอาศัยมี
ศรัทธานี้เปนกําลังผลักดันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เปนกําลังใหเราทําอะไรตออะไรไดเปนผลสําเร็จ นี้เปน
ดานที่ ๑ ที่วาเม่ือมีศรัทธาแลว ก็ทําใหมีกําลัง 
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ทีนี้ นอกจากมีกําลังแลว ลักษณะของศรัทธา ประการที่ 
๒ ก็อยางที่กลาวเม่ือกี้ คือ ตลอดเวลา ในขณะที่เรามีศรัทธา 
และกําลังเดินทางอยูนั้น จิตใจของเราก็ผองใสเบิกบานมี
ความสุขไปดวย ทานเรียกศรัทธานี้วาเปนเพ่ือนใจของคน  

คนที่มีศรัทธานั้น เหมือนมีเพื่อนใจ มีเพื่อนอยูขางใน ไม
วาเหว ไมอางวาง  

คนทั่วไปนั้น ถาอยูคนเดียวแลว มีทางที่จะวาเหวไดมาก 
หรือแมแตไปอยูทามกลางคนอ่ืน แตถาเขาไมเอาใจใสเรา เราก็
วาเหวเหมือนกัน เหมือนกับไมมีเพื่อน แตถาเปนคนที่มีศรัทธา 
จิตใจประกอบดวยศรัทธา ม่ันใจในคุณธรรมความดี ม่ันใจ เชื่อ
ในพระรัตนตรัย จิตใจก็ผองใสเบิกบานได เหมือนกับมีเพื่อนอยู
ในตัวเอง ทําใหไมอางวาง ไมวาเหว มีความอบอุนใจอยูไดเสมอ  

 ศรัทธานี้ จะ เปน เ พ่ือนใจที่ อยูภายในตัวของเรา
ตลอดเวลา เปนเพื่อนที่แนนอนย่ิงกวาเพื่อนภายนอก เพราะวา
เพื่อนภายนอกนั้น จะอยูกับเราตลอดเวลาไมได แลวบางเวลา
เพื่อนก็ชวยไดบาง ชวยไมไดบาง โดยเฉพาะขางในจิตใจน้ัน 
ไมมีใครสามารถเขาไปชวยถึงไดทุกกาลทุกเวลา แตถามี
ศรัทธาแลว ศรัทธานี้แหละ จะเปนเคร่ืองปลอบประโลมใจ ทํา
ใหเกิดความแชมชื่นผองใส มีความอบอุนใจอยูไดตลอดทุก
เวลา อันนี้ก็เปนคุณานิสงสอีกประการหนึ่งของความมีศรัทธา 
นี้เปนประการที่สอง 

ตอไปประการที่ ๓ คือ ศรัทธานั้นยอมนําไปสูปญญา 
เพราะเม่ือมีความเช่ือ เชนเชื่อพระพุทธเจาแลว ก็ทําใหเขามา
ฟงคําสอนของพระองค  
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เม่ือฟงคําสอนของพระองคแลว ก็ไดรับความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น มีปญญามากขึ้น ยิ่งเม่ือไดปฏิบัติตาม ก็ได
ประจักษไดรับความรูซึ่งเปนผลจากการปฏิบัตินั้นแจงกับ
ตนเอง ก็ทําใหเกิดความรูความเขาใจย่ิงขึ้น  

เพราะฉะนั้น ผูที่มีศรัทธา เม่ือปฏิบัติถูกตอง ก็เจริญดวย
ปญญายิ่งๆ ขึ้นไป จนกระทั่งในที่สุดก็บรรลุจุดหมายแหงคํา
สอนของพระพุทธเจา แลวศรัทธานี้ก็พัฒนาจากศรัทธา
เบื้องตนที่เปนโลกิยะ กลายเปนศรัทธาที่เปนโลกุตระ  

ศรัทธานั้นทานแบงเปน ๒ อยาง อยางแรกเปนขั้นโลกิยะ 
ศรัทธาที่เปนโลกิยะ ก็คือศรัทธาของคนท่ัวๆ ไป เชนเม่ือเรามี
ความเช่ือในพระรัตนตรัย ความเชื่อของเรานี้ เกิดจากการที่ได
ถายทอดกันมาบาง เกิดจากการสดับตรับฟงบาง ตลอดจนเกิด
จากการมองเห็นเหตุผลดวยปญญาเบ้ืองตนบาง แตเรายัง
ไมไดประจักษผล ไมไดบรรลุมรรคผลดวยตนเอง เราก็มีความ
เชื่อที่เปนศรัทธาฝากไวกับทานผูอ่ืน ฝากไวกับพระรัตนตรัย 
ฝากไวกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  

คร้ันเราเจริญกาวหนาไปในธรรม ดวยอาศัยศรัทธานั่น
แหละ ไดปฏิบัติบรรลุคุณธรรมไปจนกระทั่งบรรลุมรรค        
ผล ก็ไดประสบผลประจักษในการปฏิบัติธรรมดวยตนเอง เม่ือ
นั้นความเช่ือความเลื่อมใส หรือศรัทธานี้ ก็จะม่ันคง หนักแนน 
ไมคลอนแคลน ไมหว่ันไหว เรียกวาเปนโลกุตรศรัทธา เพราะ
ประจักษผลแกตนเอง ศรัทธาที่นําไปถึงขั้นโลกุตรแลว ก็ให
บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา บรรลุวิมุตติ ความหลุดพน 
บรรลุนิพพานตอไป 
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อันนี้ ก็เปนคุณานิสงสตางๆ ซึ่งสามารถจะเกิดไดจาก
ศรัทธา อาตมภาพก็ขออนุโมทนาโยม ที่มีศรัทธาในพระศาสนา 
มีความเชื่อความเล่ือมใสในพระรัตนตรัย จึงทําใหสามารถ
บําเพ็ญบุญกุศลตางๆ เปนอันมาก ทั้งในสวนทาน สวนศีล 
และสวนภาวนา เชนการฟงธรรมเปนตน ดังที่อาตมภาพได
กลาวมาแลว  

ก็ขอใหโยมไดรับอานิสงสแหงศรัทธานั้น ทั้งในดานที่เปน
กําลังที่จะทําใหทําความดียิ่งขึ้นไป ทั้งในดานที่เปนความแชม
ชื่นเบิกบาน ผองใสของจิตใจ อยางที่กลาววามีเพื่อนในใจนั้น 
และในดานที่เจริญดวยปญญา ใหเขาใจคําสอนของ
พระพุทธเจา จนถึงที่สุดบรรลุจุดหมายของพระศาสนา 
ดังกลาวมานั้น 

 อาตมภาพขอกลาวธรรมกถาในวันนี้ เร่ืองศรัทธาโดย
สมควรแกเวลา เพียงเทานี้ 
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ศีล 

เจริญพร รายการเลาเร่ืองใหโยมฟงวันนี้ จะขอพูดเร่ือง
ศีล ซึ่งเปนขอที่สอง ของหลักอารยวัฒิ  

คําวา “ศีล” แปลวาอะไร ความหมายของศีลในเบื้องตน 
ทานใหไวหลายอยาง แตคําแปลที่งายที่สุด ทานแปลกันวา 
“ปกติ” ก็เลยมีผูนําเอา คําวา ศีล มาอธิบายในความหมายวา 
ปกติ คือคนเรานี้ ถามีศีล ก็เรียกวารักษาปกติ หรือสภาพที่เปน
ปกติของตนๆ เชนเปนพระ เม่ือรักษาศีลของพระ ก็เรียกวาเปน
การรักษาสภาพปกติของพระ ถาไมปฏิบัติตามศีล ก็ไมใชอยูใน
สภาพปกติของพระ กลายเปนประพฤติเหมือนชาวบานเปนตน  

แมแตชาวบานทั่วไปก็มีศีลของชาวบาน อยางศีล ๕ ก็
แสดงถึงความเปนอยูปกติของคนท่ัวไป หมายความวา ตาม
สภาพปกตินั้น คนเราก็ไมฆาแกงกัน ไมเบียดเบียนทํารายกัน 
ไมลวงละเมิดทรัพยสินกัน อยางนี้เปนตน เรียกวาเปนอยูกัน
ตามปกติ แตเม่ือใดทําอะไรผิดแปลกขึ้นมาโดยละเมิดในสิ่ง
เหลานี้ มีการเบียดเบียนกัน ก็แสดงวามีอาการไมปกติเกิดขึ้น 
จากการทําไมปกติของบุคคลหนึ่ง ก็มีผลทําใหสังคมนี้ไมปกติ  

ความปกตินั้น รวมไปถึงการอยูอยางสบายๆ มีความสุข 
ซึ่งเปนภาวะที่สงบ แตถามีการละเมิดศีลขึ้นมา ก็ไมเปนปกติ
สุข ไมเรียบรอย เกิดความวุนวาย สูญเสียความสงบ  
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แตภาวะที่ไมปกติอยางนั้นก็เร่ิมมาจากจิตใจคน กอนที่
จะแสดงออกภายนอกไมปกติ จิตใจก็ไมปกติ ถาจิตใจปกติก็
อยูเร่ือยๆ ไปตามธรรมดา ความคิดนึกพูดจาทําอะไรก็ดําเนิน
ไปตามเร่ืองในชีวิตประจําวัน แตพอเกิดความโลภข้ึนมา จิตใจ
เร่ิมไมปกติแลว และเม่ือไปทําตามความโลภน้ัน เชนไปลักของ
เขา ก็ทําผิดปกติออกมาภายนอก หรือมีความโกรธ จิตใจก็
ผิดปกติ เม่ือทําตามจิตใจที่ไมปกตินั้น ก็ไปฆาฟนเบียดเบียน
คนอ่ืน ทํารายเขา ก็เกิดความไมปกติขึ้นในความประพฤติของ
ตน แลวขยายความผิดปกติออกไป ในหมูชน ในสังคมเร่ือยไป 
ทานก็เลยใหความหมายของศีลในแงหนึ่งวา เปนความปกติ  

การมีศีลทําใหมนุษยไดอยูกันเปนปกติ เพราะแตละคนๆ 
ก็รักษาสภาพปกติของตน เม่ืออยูเปนปกติ จิตใจเปนปกติแลว 
ไมวาจะพูดจะทําอะไร จะคิดนึกในสิ่งทั้งหลาย ก็จะทําได
ราบร่ืนดี แตถาจิตใจไมปกติ พูดและทําผิดปกติแลว ก็จะเกิด
ความขัดแยงปนปวนวุนวาย จะไปคิดทําการทํางานอะไรที่
เปนไปในทางที่ดีงาม ก็เปนไปไดยาก มีแตจะนําไปสูความทุกข 
อันนี้ก็เปนความหมายหนึ่งของคําวา ศีล 

 นอกจากนั้น “ศีล” ก็แปลวา ความสํารวม ความระวัง 
“ความสํารวมระวัง” ก็คือ การรักษาชีวิต หรือการดําเนินชีวิต
ของเราใหอยูในสภาพปกตินั่นเอง เพราะฉะนั้น ที่วาสํารวม 
หรือระวังนี้ ก็มาสัมพันธกับเร่ืองความเปนปกติ กลาวคือ เรา
ควรระวังรักษาตัวของเราไมใหลวงละเมิด ไมใหทําสิ่งที่เปนพิษ
ภัยทําใหเกิดโทษแกผูอ่ืน  
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ความหมายที่ ว าสํ า รวมระ วั งนี้  ก็ ไปสั มพันธ กั บ
ความหมายอีกอยางหนึ่งของศีล กลาวคือ ถาเราดูตามคําสอน
ของพระพุทธเจา ในหลักที่เรียกวา หัวใจพุทธศาสนา ที่พระ
มักจะสอนในวันมาฆบูชา ทานบอกวา หนึ่ง ไมทําชั่วทั้งปวง 
หรือเวนจากความชั่ว สอง ทําดี และ สาม ทําใจใหบริสุทธิ์ อันนี้
เราถือกันมาวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา  

ขอหนึ่งที่วา เวนชั่วนั่นแหละ ก็คือหลักที่เรียกวาศีล ศีล
อยูในหลักหัวใจพระพุทธศาสนาเปนขอที่หนึ่ง เพราะฉะน้ัน 
ความหมายของคําวา ศีล อยางหนึ่ง ก็คือการเวนจากความชั่ว 
โดยเฉพาะความชั่วสามัญในโลก ก็คือการเบียดเบียนกันของ
มนุษย  

เพราะฉะนั้น ความหมายของศีลเบื้องตนทีเดียว ก็ไดแก
การเวนจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ที่วาสํารวมก็คือระวัง
กาย วาจา ของเราไมใหไปเบียดเบียนคนอ่ืน ไมใหไปพูดรายทํา
ราย ถาเบียดเบียนทางกาย ทํารายชีวิต ก็เรียกวา ปาณาติบาต 
เบียดเบียนทางทรัพยสิน ก็เรียกวา อทินนาทาน เบียดเบียนใน
เร่ืองคูครอง ก็เรียกวา กาเมสุมิจฉาจาร เบียดเบียนดวยวาจา 
หรือคําพูด ก็เรียกวา มุสาวาท เบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียน
สติสัมปชัญญะของตน ซึ่งทําใหดูแลระวังรักษาตัวไมได ก็ไป
ทํารายสังคม ไดแกขอสุราเมรัย  

ทั้งหมดนี้ทานใหสํารวมระวัง คือ สํารวมระวังที่จะไม
เบียดเบียน ไมลวงละเมิด ความหมายของศีล วาโดย
สาระสําคัญก็นี่แหละ คือการเวนความชั่ว งดเวนจากการ
เบียดเบียนกัน ตอจากนั้นก็จะฝกใหประณีตย่ิงๆ ขึ้นไป  
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ศีลที่เปนเบื้องตนทีเดียวนั้น สําหรับมนุษยทั่วไป ทาน
เรียกวาเปนมนุษยธรรม ถาประพฤติปฏิบัติตามศีล ๕ ก็เรียกวา
มีมนุษยธรรม ซึ่งถือเปนคุณสมบัติขั้นตนของความเปนมนุษย  

เม่ือมนุษยมีมนุษยธรรม มีคุณสมบัติพื้นฐานของความ
เปนมนุษยแลว ตอจากนั้นก็พรอมที่จะทําความดีย่ิงๆ ข้ึนไป เพ่ือ
เสริมความเปนมนุษยใหเปนมนุษยที่ดีงาม ตลอดจนเปนมนุษยที่มี
จิตใจเปนเทพ เปนพรหม อยางที่ทานเรียกวามนุสฺสเทโว ก็ได 
หรือแมกระทั่งเปนมนุษยที่บริสุทธิ์เปนพระอรหันตไดในที่สุด  

อยางไรก็ดี ถาเทียบกันในระบบชีวิตที่เรามีพระสงฆเปน
นักบวชฝายหน่ึง และคฤหัสถฝายหนึ่ง เราก็เรียกศีล ๕ นี้วา 
เปนคฤหัสถธรรม หรือธรรมของคฤหัสถ ถาคฤหัสถมีธรรม 
ไดแกศีลเบื้องตนนี้ ๕ ขอ ก็เรียกวามีคุณสมบัติของคฤหัสถที่ดี  

แตถาเปนพระสงฆ ก็ถือวา ศีล ๕ ไมเพียงพอ ตอง
บําเพ็ญศีลใหยิ่งขึ้นไป ถาเปนพระภิกษุ ก็ถือวามีศีล ๒๒๗ ถา
เปนภิกษุณีก็มี ๓๑๑ ขอ เพราะฉะนั้น ศีลก็เลยมีเพ่ิมเติม
นอกเหนือยิ่งขึ้นไปกวาเพียงศีล ๕ เทานั้น  

แตศีลที่เพิ่มมากขึ้นไปนั้น โดยมากก็เปนขอปฏิบัติเพื่อ
ฝกฝนตน เชน ศีล ๘ ของญาติโยม ความจริงญาติโยมถือศีล ๕ 
นี้ก็เพียงพอจะเปนคฤหัสถที่ดีแลว แตเม่ือตองการจะปฏิบัติ
ฝกฝนตนใหยิ่งขึ้นไป ก็จึงถือศีล ๘  

ศีล ๘ นี้  ถาเรียกตามศัพท ทานจัดเขาในจําพวกวัตร 
“วัตร” คือขอปฏิบัติพิเศษที่เราทําเพื่อจะฝกฝนตนเอง ขัดเกลา
กิเลสของตนเอง เพ่ือเตรียมจิตใหพรอมที่จะบําเพ็ญคุณความ
ดีอ่ืนๆ ใหมากย่ิงขึ้น  
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เพราะฉะนั้น เม่ือมีศีล ๕ แลว ถาเปนพุทธศาสนิกชนผู
ตองการความเจริญในธรรม ก็อาจจะไมหยุดอยูแคศีล ๕ ก็
นําเอาศีล ๘ และศีลที่ยิ่งๆ ขึ้นไปมาประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให
เจริญงอกงามในธรรม  

อยางไรก็ดี ถาวาตามหลักปฏิบัติในทางธรรมแลว ทาน
บอกวา มีเพียงศีล ๕ ก็เจริญในสมาธิปญญาไดสําเร็จ 
เพราะวาศีล ๕ นั้น เม่ือประพฤติปฏิบัติถูกตอง ก็เรียกวาเปน
อธิศีลเหมือนกัน  

อธิศีลนั้นเม่ือมีแลว ก็ทําใหพรอมที่จะเจริญในอธิจิต ใน
อธิปญญาตอไป เปนความกาวหนาในการบําเพ็ญไตรสิกขา 
หมายความวา ผูมีศีล ๕ ที่ประพฤติปฏิบัติถูกตอง สามารถ
ปฏิบัติบําเพ็ญไตรสิกขาใหบริบูรณ จนกระท่ังบรรลุความเปน
อริยบุคคลได  

แตผูใดตองการจะขัดเกลาตนเองใหยิ่งขึ้นไป จะนําเอา
ศีล ๘ ศีล ๑๐ มารักษา ทานก็อนุโมทนาดวย อันนี้เปนความรู
บางอยางเก่ียวกับเร่ืองศีล  

มีขอที่ควรทราบอีกอยางหนึ่ง คือ เร่ืองที่อาตมภาพได
บอกไววา ศีลนั้นมีความหมายอยางหนึ่งวา การงดเวน หรืองด
เวนจากความชั่ว ศัพทวา งดเวนจากความชั่วนี้ ทานมีคําบาลี
ใหอีกศัพทหนึ่งเรียกวาวิรัติ หรือ วิรติ  

วิรัติ หรือวิรติ นี้ แปลวา ความงดเวน ทานสอนใหรูวา 
การงดเวน ที่เปนศีลนี้ คนเราจะทําได ๓ วิธีดวยกัน เรียกวา 
วิรัติ ๓  
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วิรัติ ๓ คือ  
๑. สัมปัตตวิรัติ งดเวนเม่ือไปประจวบเขาเฉพาะหนา 

หมายความวา คนเรานี่บางทีก็งดเวนความชั่วอยางฉับพลัน 
ในเม่ือไปประสบเขากับสิ่งนั้นเฉพาะหนา 

๒. สมาทานวิรัติ งดเวนเพราะไดสมาทานไว คือ เราได
ตั้งใจถือศีล รับศีลไว ก็เลยปฏิบัติตามที่ตนสมาทาน 

๓. สมุจเฉทวิรัติ งดเวนโดยเด็ดขาด  
เร่ืองนี้อาตมภาพจะอธิบายยอๆ เพื่อจะไดเขาใจหลักการ

ประพฤติปฏิบัติตามศีลไว  
ขอที่ ๑ สัมปัตตวิรัติ งดเวนเม่ือประจวบเฉพาะหนา 

หมายความวา เราไปประสบเหตุการณสถานการณที่จะละเมิด
ศีลขึ้นมา เชนเดินไปเห็นของของผูอ่ืน ซึ่งโอกาสเปดเต็มที่วา
เราจะหยิบเอาได ตอนนี้ก็เปนชวงเวลาสําคัญ ที่จะตัดสินใจ
เลือกวาจะทําอยางไร  

ในเวลานั้น ถาหากเราไดคิดขึ้นมา พิจารณาวา โอ! เรานี้
เปนพุทธศาสนิกชน ไมสมควรจะทําความผิดความชั่วอยางนี้ 
การลวงละเมิดกรรมสิทธิ์ผูอ่ืนเปนสิ่งที่ไมดีไมงาม แลวงดเวน
ไดไมเอาของนั้น หรือแมแตพิจารณาวา เรานี้เปนคนที่เขา
เคารพนับถือ ไมควรจะทําความชั่วอยางนี้ ก็งดเวนไดเฉพาะ
หนาในเวลานั้น โดยเหตุผลที่คิดขึ้นมาในบัดนั้นเอง  

อยางนี้ทานเรียกวา สัมปตตวิรัติ งดเวนในเม่ือประสบ
เหตุการณเขาเฉพาะหนา  
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ประการที่ ๒ เราไดสมาทานศีลไว ตั้งใจรับศีล เหมือนกับ
ไปสัญญาหรือปฏิญาณไวแลว เม่ือไปประสบเหตุการณเขา 
เชนตัวอยางเม่ือกี้นี้ ไปเห็นของที่สามารถจะถือเอามาเปนของ
ตนได แตมาพิจารณาวาเราไดสมาทานรับศีลไวแลว เปนคน
ถือศีล ปฏิญาณ บอกกับพระไว หรือต้ังใจกําหนดใจไวแลว เรา
ก็ไมละเมิดศีล ไมทําความชั่วนั้น อยางนี้เรียกวาสมาทานวิรัติ 
คืองดเวนเพราะไดตั้งใจรับเอาไว ถือเอาไวที่จะปฏิบัติอยางนั้น 

 ประการที่ ๓ สมุจเฉทวิรัติ งดเวนโดยตัดขาด อันนี้
หมายถึงวา ไมมีกิเลสในใจ คือไมมีความโลภ ความโกรธ 
ความหลงเหลืออยูในใจเลย เพราะฉะน้ันก็ไมมีกิเลสท่ีจะเปน
เหตุใหทําความชั่ว ถาอยางนี้แลว ก็เรียกวา เปนไปโดย
อัตโนมัติ จะไปประสบเหตุการณอะไรก็ตามที่จะทําใหละเมิด
ศีล ก็ไมมีทางละเมิด เพราะไมมีกิเลสท่ีจะเปนเหตุใหละเมิด
หรือใหทําความชั่วนั้นๆ ขอนี้เรียกวา สมุจเฉทวิรัติ ไดแกการงด
เวนความชั่วของพระอริยบุคคล โดยเฉพาะพระอรหันต เพราะ
ไมมีกิเลสที่เปนตนเหตุของการทําชั่วเหลืออยูเลย เปนอันวาไม
ทําความชั่วโดยเด็ดขาด สิ้นเชิง  

นี้คือวิรัติ ๓ อยางที่เปนความรูประกอบ เปนหนทางใน
การที่จะถือศีล แตสําหรับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป มักจะใชวิธี
สมาทานวิรัติ คืองดเวนโดยสมาทานไว  

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะไมไดสมาทาน ก็ยังมีสัมปตตวิรัติ 
คือใชเหตุผลพิจารณาถึงภาวะของตนเฉพาะหนานั้น โดย
อาศัยหิริโอตตัปปะ ทําใหไมละเมิดศีล ไมทําความชั่ว  
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นี้ก็เปนความรูบางอยางที่อาตมภาพนํามากลาวเก่ียวกับ
เร่ืองศีล  

อยากจะขอปดทาย ดวยคําสอนของพระพุทธเจา
เก่ียวกับความสําคัญของศีล พระพุทธเจาตรัสวา ศีลนั้นมี
ความสําคัญเหมือนกับเปนผืนแผนดิน หรือพื้นที่เรายืนเรานั่ง  

พื้นนั้นมีความสําคัญอยางไร ทานบอกวา คนเรานี้จะ
ทํางานทําการอะไรก็ตาม จะตองมีพื้นเปนที่เหยียบยันเสียกอน 
ถาไมมีพื้นเปนที่เหยียบยันแลวก็ทําอะไรไมได  

สมมติวาโยมจะตัดกิ่งไมสักก่ิงหนึ่ง ก็ตองมีที่เหยียบ เชน
มีพื้นดินที่เหยียบ แลวเราจึงจะจับอุปกรณ จับอาวุธ จับมีด จับ
ขวานขึ้นมา แลวก็ฟนก่ิงไมได ถาเราไมมีที่เหยียบที่ยันแลว เรา
ก็ไมสามารถทํางานนั้นไดเลย  

ทานบอกวา ศีลก็เปรียบเหมือนพ้ืนแผนดิน หรือพื้นที่เรา
เหยียบยันนั้น ถาพ้ืนแนนหนามั่นคง ก็ยิ่งทํางานไดถนัด และ
ไดผลดียิ่งขึ้น  

ทีนี้ ถึงแมมีพื้นมีที่เหยียบแลว บางคราวพ้ืนนั้นก็ไมม่ันคง 
ถาพ้ืนคลอนแคลน ก็ทํางานไมสะดวก ทํางานไมถนัด งานก็
อาจจะสําเร็จบาง ไมสําเร็จบาง เชนในการตัดตนไมดังตัวอยาง
เม่ือกี้ ถาพื้นตรงนั้นไมม่ันคง เชนเราเหยียบอยูบนพื้นกระดาน
ที่ปูไวไมดี คลอนแคลน โยกไปมา เราอาจจะตัดไมสําเร็จ หรือ
ถากําลังของเราดี และมีดก็คมมาก ก็อาจจะตัดได แตถามีด
เกิดไมคม กําลังของเราก็ไมดี ก็ไมมีทางตัดไดสําเร็จ ทั้งหมดนี้
จึงสัมพันธกัน  



เคร่ืองวัดการปฏิบตัิธรรม ๓๐

ถาจะเปรียบใหชัด พื้นดินนั้นเหมือนกับศีล กําลังที่ตัด
เหมือนสมาธิ สวนมีดที่คมเหมือนกับปญญา ถามีศีลม่ันคง
แลว ก็จะเปนเหตุชวยใหสมาธิ ที่เปนกําลังของเราดีขึ้น แมเรา
จะมีกําลังไมแข็งแรงเทาไร แตพื้นที่ม่ันคงนั้นแหละชวยเราได 
และมีดคือปญญานั้นแมจะไมคมนัก ก็ยังใชงานไดสําเร็จ แต
ถาศีลของเราไมม่ันคงคลอนแคลน เราจะตองอาศัยปญญาที่
เปนมีดอันคมกริบ และกําลังคือสมาธิที่เข็มแข็งมาก  

อยางไรก็ตาม เปนอันไดความวา ศีลเปนหลักสําคัญใน
เบื้องตน เปนพื้นที่เหยียบยันที่จะทํางานใหสําเร็จ เพราะฉะนั้น 
ทานจึงสอนใหพุทธศาสนิกชนเห็นความสําคัญของศีล แลว
พยายามที่จะเจริญศีลขึ้นมา รักษาศีลใหเปนปกติ ใหเปนพื้นที่
ม่ันคงอยูในชีวิตจิตใจ  

ศีลนั้นเปนพื้นฐานที่ม่ันคง ในจิตใจของตนเองดวย 
ในทางสังคมดวย เม่ืออยูภายในใจของตนเอง จิตใจของตนก็
สงบเยือกเย็น ไมกระวนกระวาย จะบําเพ็ญสมาธิ ก็ทําไดสะดวก
ขึ้น จะคิดนึกอะไรเพื่อเจริญปญญา ก็ทําไดสะดวกปลอดโปรง  

ทีนี้ เม่ือแสดงออกมาภายนอก ก็เกิดคุณคาของศีลใน
ระดับสังคม กลาวคือ ถาคนเราไมเบียดเบียนกัน สังคมมีความ
เปนปกติสุข ก็เรียกวาสังคมนั้นมีความม่ันคง คนจะทํางานทํา
การทําธุรกิจอะไร ก็ทําไดสะดวก  

แตถาสังคมนี้มีการเบียดเบียนกันมาก เราจะเห็นวา แม
จะไปไหนมาไหน ก็หวาดระแวงกลัวภัยอันตราย เพราะฉะนั้น
จะดําเนินธุรกิจ หรือทําอะไร ก็ไมสะดวกไปทุกอยาง  
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กิจกรรมบางอยางก็ตองเวน เชนจะไปไหนคํ่าคืน ก็ไป
ไมได หรือจะไปในสถานที่บางแหง ก็ไปไมได การงานของ
มนุษยก็ติดขัด ไมเปนไปโดยสะดวก  

ในระดับสังคมก็ดี ในระดับจิตใจก็ดี ศีลก็มีความสําคัญ
อยางที่กลาวมานี้ 

เพราะฉะน้ัน จึงตองสรางศีลไวเปนพื้นฐานอันม่ันคงใน
จิตใจและในสังคม แลวก็จะทําใหเกิดความพรอมที่จะดําเนิน
กาวหนาไปในกิจการงาน ทั้งที่เรียกวาทางโลกและทางธรรม 
ทั้งในทางสังคมและในจิตใจของแตละคน  

ศีลมีความสําคัญและอานิสงสดังกลาวมานี้ โดยเฉพาะก็
เปนพื้นฐานที่จะใหกาวตอไปในสมาธิและปญญา  

สวนเร่ืองสมาธิและปญญาเปนอยางไร อาตมภาพคงจะ
มีโอกาสกลาวตอไปในเบื้องหนา  

สําหรับวันนี้ ขอยุติธรรมกถาเก่ียวกับเร่ืองศีล พรอมทั้ง
ความสําคัญของศีลไว พอสมควรแกเวลาเพียงเทานี้ ขอ
อนุโมทนาโยม 
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สุตะ 

อาตมภาพไดพูดเร่ืองอริยวัฒิ หรืออารยวัฒิ คือหลัก
ความเจริญอันประเสริฐ หรือหลักความเจริญของอริยชน หรือ
อารยชน ซึ่งใชสําหรับตรวจสอบความเจริญกาวหนาของ      
อริยสาวก วามีความเจริญกาวหนางอกงามในการปฏิบัติธรรม
แคไหนเพียงไร ซึ่งมีอยู ๕ ประการ คือ ๑. ศรัทธา  ๒. ศีล  ๓.    
สุตะ  ๔. จาคะ  ๕. ปญญา 

หลังจากที่ไดกลาวถึงหัวขอแลว ก็ไดอธิบายขยายความ
ไปแลว ๒ ขอ คือขอที่ ๑ ศรัทธา ความเชื่อ และขอที่ ๒ ศีล 
ความประพฤติที่ดีงาม หรือการเวนจากความชั่ว วันนี้เปน
โอกาสท่ีจะกลาวถึงขอที่ ๓ คือ สุตะ 

“สุตะ” นั้น แปลตามศัพทวา สิ่งที่ไดยินไดฟง หรือความรู
ที่เกิดจากการสดับตรับฟง คือสิ่งที่ไดเลาเรียนศึกษา ไดอาน ได
ติดตามสดับตรับฟงตางๆ ความรูที่ไดสะสมไวอยางนี้เรียกวา
เปนสุตะ สุตะน้ีเปนธรรมท่ีเกื้อกูลแกหลักความเจริญขออื่นๆ ทั้งหมด  

ท านผู มี ศ รัทธาอยู แล ว  เ ม่ื อ ได สดับคํ าสอนของ
พระพุทธเจา ไดเรียนรูมากข้ึน ก็ทําใหศรัทธาม่ันคงเพิ่มพูนขึ้น  

ทานที่มีศีล คือมีความประพฤติดีงาม เม่ือไดเลาเรียน
ศึกษา ไดอานไดเขาใจคําสอน ก็ทําใหประพฤติปฏิบัติได
ถูกตองย่ิงขึ้น และสามารถที่จะฝกฝนตนในทางความประพฤติ
นั้นใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป  
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ในดานจาคะ ก็เชนเดียวกัน ผูมีสุตะ ไดเรียนรูไดสดับ
ตรับฟง เม่ือเพิ่มพูนศรัทธา ก็เพิ่มพูนจาคะ คือ มีความเสียสละ
มากข้ึนดวย และรูวาควรบริจาค ควรจะสละ ในเร่ืองอะไร อะไร
เปนสิ่งที่ไมเหมาะไมสม ไมควรบริจาคไมควรสละ ควรสละ
ใหแกที่ใดจึงจะเปนประโยชนมาก เปนตน สุตะชวยไดทั้งนั้น  

ขอสุดทายคือปญญา ปญญาเกิดขึ้นก็มักจะอาศัยสุตะ 
คืออาศัยความรูที่ไดเลาเรียนไดสดับตรับฟง ยิ่งเขาใจสิ่งที่ได
เลาเรียนมากขึ้นเทาไร ปญญาก็ยิ่งเพิ่มพูนเทานั้น  

กลาวคือวา สุตะหรือสิ่งที่ไดสดับตรับฟงมานี่เอง เม่ือเรา
เขาใจ ก็กลายเปนปญญา ตอนแรกสุตะก็เปนเหมือนความรู
ของผูอ่ืน แตพอไดพิจารณาไตรตรองเกิดความเขาใจแลว 
ความรูนั้นก็กลายเปนของตัวเราเอง ความรูที่ยังเปนของผูอ่ืนก็
เปนสุตะ พอเปนความรูที่เกิดขึ้นในตัวเรา ก็กลายเปนปญญา
ขึ้น สุตะจึงเปนสิ่งที่เก้ือกูล เปนทางมาของปญญา ตกลงวา     
สุตะนี้เปนธรรมที่มีคุณประโยชนมาก  

อยางไรก็ตาม สําหรับผูที่ปฏิบัติธรรม จะตองมีการเลือก
เฟนสุตะ คือสิ่งที่ไดสดับมา วาสิ่งใดเหมาะแกตนที่จะนํามา
ประพฤติปฏิบัติ  

ยกตัวอยางเชน ผูที่จะทํากัมมัฏฐาน เรียนกัมมัฏฐาน ก็
ตองเลือกเอาสิ่งที่เหมาะแกตน นั้นก็คือตองเลือกเฟนสุตะ และ
ก็เจาะจงเอาในสวนที่เหมาะแกตน นําไปปฏิบัตินําไปทํา 
กัมมัฏฐานจึงเจริญกาวหนา  
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พระพุทธเจาเคยตรัสในคาถาธรรมบทวา คําพูดแมแต
เพียงคําเดียวหรือประโยคเดียว ถาประกอบดวยประโยชน ฟง
แลว หายของขัด จิตใจโลงโปรงสงบได ก็ประเสริฐกวาคําพูด
แมตั้งรอยต้ังพัน ที่ไมมีประโยชน  

เพราะฉะนั้น สุตะนี้แมจะมีประโยชน ก็ตองรูจักเลือกเฟน
ดวย อยางไรก็ตาม ถาเปนคําที่มีประโยชนแลว ยิ่งฟงมาก
เทาไร มีเปนรอยเปนพันก็ยิ่งดี ยิ่งมีประโยชนเปนรอย เปนพัน  

เพราะฉะนั้น ทานจึงนิยมหรือยกยองสนับสนุนใหสั่งสม  
สุตะ เพราะวาสุตะนี้ เม่ือไดฟงมากๆ ขึ้น ก็ทําใหมีความรูไว
เลือกใชไดมากข้ึน และมาชวยความรูที่มีอยูเกาใหเขาใจชัดเจน
ยิ่งขึ้นดวย  

มีพุทธพจนตรัสถึงอานิสงสของการฟงธรรม ทานเรียกวา 
ธัมมัสสวนานิสงส ๕ ประการ  

ประการที่ ๑ ทําใหไดยินไดฟงสิ่งที่ไมเคยไดยินไดฟง    
ประการที่ ๒ สิ่งที่ไดยินไดฟงแลว เคยฟงมากอน ก็เขาใจ

แจมแจงขึ้น สุตะที่มาภายหลังก็มาชวยเสริม   
ประการที่ ๓ บรรเทาความสงสัยเสียได บางทีเรามีขอ

สงสัยอยู แตยังไมไดถาม ยังไมไดแกขอสงสัยนั้นใหเสร็จสิ้นไป 
บางคร้ังทานเลาเร่ืองหรือแสดงธรรมตรงกับสิ่งที่สงสัยนั้น ก็แก
ขอสงสัยใหเสร็จสิ้นจบไป 

ประการที่ ๔ ทําความเห็นใหตรงได หรือทําความเห็นให
ถูกตอง บางทีเรามีความเห็นไมคอยถูกตองในเร่ืองบางอยาง 
โดยเฉพาะที่เก่ียวกับธรรม เม่ือไดยินไดฟงทานอธิบายชี้แจง
เสมอๆ ก็ทําใหความเขาใจนั้นถูกตอง เรียกวาทําความเห็นใหตรง  
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ประการสุดทาย ทานวา ทําใหจิตใจของผูฟงนั้นผองใส 
เร่ืองของธรรมเปนสิ่งดีงาม ไดยินไดฟงแลว ทําใหใจสบาย แม
เพียงไดฟงก็ผองใส ยิ่งถามีความสงสัยอะไร อะไรที่ไมแจมแจง 
ก็เกิดความเขาใจข้ึนมา หรือบรรเทาความสงสัยนั้นหมดสิ้นไป 
จิตใจก็ยิ่งผองใสมากขึ้น บางทีเกิดปติ คือความเอิบอ่ิมปลาบ
ปลื้มใจ ก็ยิ่งทําใหจิตใจผองใสมากเปนพิเศษ  

นี้เปนอานิสงสของสุตะ คือการสดับตรับฟง ซึ่งมี
มากมายหลายประการ ทานที่ไดสดับตรับฟงมากๆ นี้ มีศัพท
เรียกพิเศษ วาเปนพหูสูต  

“พหูสูต” แปลวา ผูมีสุตะมาก หรือผูไดสดับตรับฟงมาก 
หรือบางทีก็แปลวา ผูคงแกเรียน ทานแสดงลักษณะของผูเปน      
พหูสูตไวดวยวา ผูที่จะไดชื่อวา เปนผูสดับตรับฟงมาก หรือผู
คงแกเรียนนั้น ตองมีองคคุณสมบัติ ๕ ประการ  

ขอที่ ๑ คือ พหุสฺสุตา แปลวา ไดยินไดฟงมาก หมายความ
วา  ไดยินหรือไดฟง ไดอาน ไดสะสมความรูไวมาก  

ขอที่ ๒ ธตา แปลวา ทรงจําไวไดดวย คือมิใชเพียงฟง
ผานๆ เทานั้น บางทีฟงมาก อาจจะจับอะไรไมไดก็ได จึงตองมี
ขอที่ ๒ คือฟงแลว จับไวไดดวย ทรงจําไว  

ถาทรงจําไวไดหมดก็ยิ่งดี แตไมถึงกับจําเปนตองจําหมด 
ทานบอกวาจับสาระใหได จับใจความใหได ทรงเอาไว เรียกวา
เก็บเอาสาระของเร่ืองนั้นๆ ที่ตนฟงไวได  

ถาจับสาระจับหลักไดแลว ยังดีกวาฟงจําไวหมดแตได
อยางนกแกวนกขุนทอง ซึ่งกลายเปนวาไมไดอะไรเลย  
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ถาทองจําไดหมดและไดสาระดวยก็ยิ่งดี แตถาจําไมได
หมด เพียงจับสาระทรงไวได ก็เปนขอที่นาพอใจแลว 

ขอที่ ๓ วจสา ปริจิตา แปลวา คลองปาก คือ อาจจะทอง
บน หรือใชพูดบอยๆ จนกระท่ังคลองปาก ใครมาถามเร่ืองนั้นๆ 
ก็สามารถอธิบายชี้แจงใหเขาฟง หรือบอกใหเขาฟงไดตามที่ได
เลาเรียนมา   

ขอที่ ๔ มนสานุเปกฺขิตา แปลวา เจนใจ หมายความวา 
มองเห็นไดดวยใจ เม่ือนึกถึงเร่ืองนั้นๆ ขึ้นมา เชน ศึกษาธรรม
เร่ืองตางๆ อยางเร่ืองศรัทธา หรือเร่ืองศีล หรือเร่ืองสันโดษ หรือ
เร่ืองสติ พอนึกถึงหัวขอธรรมนั้น ก็มองเห็นสวางโลงในใจวา 
ออ! มีความหมายอยางนั้นๆ อยางนี้เรียกวาเปนมนสานุเปกฺขิตา 
มองเห็นเจนใจ สวางตลอดปลอดโปรงไปทั้งเร่ือง  

และขอที่ ๕ สุดทาย ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา แปลวา ขบไดดวย
ทฤษฎี หรือแปลอีกอยางหนึ่งวา แทงตลอดดีดวยทิฏฐิ  

อันนี้ทานหมายความวา มีความเขาใจในเหตุในผล คือ 
นอกจากเขาใจความหมายของเร่ืองนั้นโดยเฉพาะแลว ยัง
เขาใจเหตุผลรูที่ไปที่มาของเร่ืองนั้น รูเร่ืองนั้นวาสัมพันธ
เชื่อมโยงกับเร่ืองอ่ืนอยางไร  

เชนนึกถึงเร่ืองสันโดษ นอกจากหย่ังรูความหมายแลว ยัง
ไมพอ ตองรูดวยวา ทําไมจึงตองสันโดษๆ มีประโยชนอยางไร 
สันโดษมีความสัมพันธกับธรรมขออ่ืนอยางไร เชนสันโดษ กับ
ความเพียรพยายาม มีความสัมพันธกันอยางไร สันโดษนั้นจะ
ชวยใหเพียร หรือจะชวยใหเกียจครานไดอยางไร เปนตน  
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ถาเขาใจตลอด สามารถเชื่อมโยงเร่ืองราวตางๆ ใหเห็น
เหตุเห็นผลไดทั้งหมด แทงตลอดดวยความรูเขาใจเหตุผลอยาง
นี้ เรียกวา ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา  

ถาครบทั้ง ๕ ขอนี้ ทานเรียกวาเปน “พหูสูต” หรือผูที่คง
แกเรียน หรือเลาเรียนสดับฟงมาก อันนี้เปนหลักที่พระพุทธเจา
ไดตรัสไว อาตมภาพก็นํามาแสดง  

อยางไรก็ดี ทานบอกวา พหูสูตนี่ มี ๒ อยาง คือ 
๑. ปริยัติพหูสูต  พหูสูตโดยปริยัติ คือโดยการเลาเรียน  
๒. ปฏิเวธพหูสูต พหูสูตโดยปฏิเวธ คือโดยการประจักษผล 
บางคนอาจจะเลาเรียนมามาก ไดฟงมาก ตามที่อาจารย

อธิบายชี้แจงสั่งสอน หรืออานมาก ก็เปนพหูสูตโดยการเลา
เรียน แตบางทีไมเคยปฏิบัติ ยังไมไดพบเห็นของจริงเลย  

เหมือนอยางบางคนอานหนังสือภูมิศาสตรมากมาย แต
ไมเคยเดินทางไปดวยตนเอง อาจจะเปนครู ก็เอาเร่ืองที่ไดเลา
เรียนมาในวิชาภูมิศาสตร มาเลาใหนักเรียนฟงได ประเทศนั้น
เปนอยางนั้น ประเทศนี้เปนอยางนี้ เลาไดหมด มีพื้นที่เทาไร มี
ภูมิประเทศเปนภูเขา เปนนํ้า ที่ลุม ที่ดอน อะไรอยางไร แตตัวเอง
ไมเคยเห็นไมเคยไดดู ทานบอกวา อยางนี้ก็เปนพหูสูตดานหนึ่ง  

แตยังมีพหูสูตอีกแบบหนึ่ง คือ ปฏิเวธพหูสูต พหูสูตโดย
ปฏิเวธ หมายความวา ไดประสบผลการปฏิบัติดวยตนเอง 
เหมือนอยางคนที่ไดเดินทางไปเห็นสถานที่นั้นๆ แลวดวยตนเอง 
อาจจะไมไดเรียนวิชาภูมิศาสตร แตทดลองเดินทางและสอบถาม
หาความรูไปเร่ือยๆ แลวไปรูไปเห็นมาดวยตนเอง จนช่ําชองใน
ที่ที่ไปนั้น ก็มีความชํานาญจัดเจน รูวาสถานที่นั้นเปนอยางไร  
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หรืออยางชาวนาที่ทํานามา ๒๐-๓๐ ป ไมเคยเขาชั้น
เรียนวิชาทํานา เพียงแตเรียนรูมาจากพอแมหรือคนที่ทํามา
กอนแลวทํามาเร่ือยๆ ก็นาจะมีความรูความชํานาญในเร่ือง
การทํานามากกวาคนที่ไดแตเรียนวิชาทํานา แตไมเคยไดลงมือ
ทํานาจริงๆ อันนี้ก็เรียกวา ไดเขาถึงดวยตนเองแลว เปนพหูสูต
ที่ไดเขาถึงประโยชนจริง ทานจึงสรรเสริญปฏิเวธพหูสูตมาก  

อยางไรก็ตาม ก็ตองระวัง คนท่ีเดินทางดวยตนเองน้ัน บางทีไป
ผิดท่ี ก็เขาใจวาตัวไปถึงท่ีน่ันแลว เอามาเลาวา ที่น้ันเปนอยางน้ัน แต
ความจริงท่ีน้ันเปนอีกท่ีหน่ึง ไมใชที่ๆ จะไป ไมใชจุดหมายท่ีแทจริง  

ผูปฏิบัติบางทีก็หลง เลยเอาอยางหนึ่งไปเปนอีกอยาง
หนึ่ง ไขวเขวไป อยางนี้ไมไดประสบผลจริง ไมใชปฏิเวธ จึงไม
เรียกวาปฏิเวธพหูสูต  

หรืออยางชาวนาที่ไดความรูปริยัติเบื้องตนมาจากพอแม
หรือคนเกากอนพอรูจักที่จะทํานาไดแลว ทําตามๆ เขาไป แต
ไมหาความรูเพิ่มเติม และไมรูจักคิดพิจารณา ถึงจะทํานานาน
ไปต้ัง ๒๐-๓๐ ป ก็ไมไดผลดี ไมเจริญกาวหนา 

เพราะฉะน้ัน คนที่จะเปนพหูสูตโดยปฏิเวธ นอกจาก
ปริยัติดีแลว ยังรูจักคิดรูจักพิจารณาใชปญญาในการปฏิบัติ
ดวย เหมือนอยางจะไปที่ไหน ก็สอบถามหาความรูไวใหแนใจ
วา ที่นั้นเปนอยางไร มีที่สังเกตอะไรบาง เปนตน รูเปนอันดีแลว
ก็เดินทางดวยความม่ันใจ ระหวางเดินทางก็รูจักสังเกตสถานท่ี
และจัดปรับวิธีเดินทาง เม่ือไปถึงที่ในระหวางแตละแหงๆ ก็ไป
ถึงจริงอยางแจมแจงใจ เพราะมีพื้นความรูที่จะตัดสินจัดเจนใน
การเดินทาง และสามารถเลือกเฟนเจาะจงวา เราควรจะทํา
อะไรที่นั่นไดบาง ทําใหการปฏิบัติไดผลดียิ่งขึ้น  
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ปริยัติจึงเปนฐานรองรับการปฏิบัติ หนุนใหปฏิเวธไดผลดี
ยิ่งขึ้น แตปริยัติอยางเดียว ก็อยางที่กลาวขางตนวาไมไดผล
เปนจริง จึงตองนําไปปฏิบัติใหสําเร็จ จนไดผลคือปฏิเวธ 
พระพุทธเจาจึงตรัสหลักเร่ืองพหูสูตไว ดังที่แบงพหูสูตวาเปน
ปริยัติพหูสูต พหูสูตโดยปริยัติ และปฏิเวธพหูสูต พหูสูตโดยปฏิเวธ 

รวมความวา หลักหรือคติในเร่ืองนี้ก็คือ สุตะ หรือความรู
ที่ไดเลาเรียนนั้น ขอสําคัญคือตองนําไปใชปฏิบัติดวย จึงจะ
เกิดผลแทจริง  

นอกจากนั้น ความรูที่เรียกวาปริยัตินี้ ทานเอามาสัมพันธ
ใหเห็นความเก่ียวของกับการปฏิบัติ โดยแบงผูที่เลาเรียนปริยัติ
หรือเลาเรียนสุตะนี้วามี ๓ ประเภทดวยกัน มีพระสูตรสูตรหนึ่ง
ตรัสไวโดยเฉพาะ เรียกวา อลคัททูปมสูตร ตรัสเปรียบเทียบ
การเลาเรียนปริยัติ  

อยางที่ ๑ ทานเรียกวา อลคัททูปมาปริยัติ ปริยัติที่เปรียบ
เหมือนจับงูที่ขนดหาง เม่ือจับงูที่หาง งูก็จะแวงมากัดตัวเรา ทํา
ใหไดรับอันตราย อาจจะถึงแกความตายก็ได เหมือนกับบุคคล
บางคนที่เรียนปริยัติ เรียนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเอาไว
คอนขอดขูขมผูอื่น หรือแสวงหาลาภสักการะเปนตน เรียนแลวก็
ไมไดใชปฏิบัติ ก็เลยไมมีประโยชน ทานวาเปนอลคัททูปมาปริยัติ  

อยางที่ ๒ เรียกวา นิสสรณัตถาปริยัติ หมายถึงปริยัติที่มี
ประโยชนเพื่อนําออกไปใหพนจากตัณหา หรือพนจากทุกข 
แกไขปญหาทําใหพนจากกิเลสได  
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อันนี้ก็คือปริยัติของผูปฏิบัติดังที่อาตมภาพไดกลาวมา
นั้น เรียนแลวก็เอาไปใชประโยชน แกปญหาแกความทุกขของ
ตนได ปฏิบัติธรรมใหเจริญกาวหนา จนบรรลุอริยมรรคอริยผล  

อยางที่ ๓ ทานเรียกวา ภัณฑาคาริกปริยัติ แปลวาปริยัติ
ของขุนคลัง หรือนายเรือนคลัง คือทานที่ไดปฏิเวธแลว แมจะ
เปนพระอรหันต ทานก็เลาเรียนปริยัติอีก เชนอยางพระสาวก
ผูใหญในสมัยพุทธกาล ทานบรรลุอรหัตตผล เปนพระอรหันต
แลว แตทานก็ยังสดับตรับฟงคําสอนของพระพุทธเจา เลาเรียน
ปริยัติ เพื่อทานจะไดนําไปใชประโยชน เอาไวสอนคนรุนหลัง 
เอาไวสั่งสอนประชาชน เพราะวาคนที่รับฟงคําสอนนั้น มีพื้นเพ
อัธยาศัยตางๆ กัน เม่ือจะสั่งสอนเขา ก็ตองนําคําสอนที่เหมาะ
กับอุปนิสัยไปให  

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมไว มีนัยตางๆ มากมาย ก็
เพราะทรงสอนใหเหมาะแกบุคคล  

พระอรหันตบางองคเขาใจธรรมตามที่ทานปฏิบัติมา
เฉพาะตัว แลวทานก็สอนไปอยางเดียว ตามที่ทานชํานาญมา 
คนที่มีพ้ืนเพไมเหมาะกัน ก็อาจจะไมเขาใจ ดังนั้น ถาพระอรหันต
ไดเลาเรียนมากข้ึน ไดเลาเรียนคําสอนของพระพุทธเจาที่สอน
ไวยักเยื้องไปตางๆ ก็จะนําคําสอนไปสอนใหเหมาะสมกับภูมิ
ปญญา และพ้ืนเพอัธยาศัยของคน ทําใหการสอนไดผลดียิ่งขึ้น 
และการเลาเรียนเชนนี้ก็เปนการสืบตอพระพุทธศาสนาไวดวย  

ปริยัติหรือการเลาเรียนอยางทายนี้ ทานเรียกวา 
ภัณฑาคาริกปริยัติ ปริยัติที่เหมือนกับเปนของขุนคลังหรือนาย
เรือนคลัง เปนประโยชนในการที่จะแจกจายใหกับผูอ่ืนตอไป  
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 วันนี้ อาตมภาพไดแสดงเร่ือง สุตะ ซึ่งเปนหลักอริยวัฒิ 
หรืออารยวัฒิ วาดวยความเจริญของอารยชน ใชสําหรับวัด
ความเจริญกาวหนาของพุทธสาวกในการปฏิบัติธรรม นับวา
เปนขอที่ ๓ ก็สมควรแกเวลา ขออนุโมทนาคุณโยม และขอ
อานุภาพของคุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษาใหโยมเจริญงอก
งามในธรรมมีสุตะเปนตนนี้ ตลอดกาลนาน เทอญฯ  
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จาคะ 

 เจริญพร รายการเลาเร่ืองใหโยมฟงวันนี้ ก็จะขอตอใน
เร่ืองอริยวัฒิ คือหลักความเจริญของอริยสาวก ๕  ประการ 
คราวนี้มาถึงขอที่ ๔ คือ จาคะ  

“จาคะ” แปลวา ความเสียสละ บางคร้ังเราใชคูกับคําวา 
ทาน หรือแทนคําวา “ทาน” แต ๒ คํานี้ มีความหมายลึกซึ้งไม
เทากัน  

ทานนี้รูจักกันมาก ทาน แปลวาการให จาคะ แปลวาการ
เสียสละ ทาน นั้นเรามักจะมองเนนที่ภายนอก คือดูการกระทํา 
เชนเอาของไปให เอาของไปถวายพระ อยางนี้เราเรียกวา ทาน 
แตจาคะ นี้มองตลอดตั้งแตขางนอกไปถึงขางใน จึงแปลวา 
ความสละ  

ทาน นั้นยังไมชัดเจน เปนแตเพียงบอกวาให บางทีเม่ือ
เราให เราอาจจะตองการผลตอบแทนก็ได แตจาคะ นี่แปลวา
สละเลย เพราะฉะนั้น ความหมายจึงลึกซึ้งกวา ถามีจาคะแลว
ก็เปนเหตุใหทําทานไดอยางเต็มที่ แตมีทานไมแนวาจะมีจาคะ
หรือไม  

เพราะฉะนั้น ในทางหลักธรรมที่ลึกซึ้ง ที่บงถึงจิตใจ มอง
ถึงสภาพทางจิตดวย จะใชจาคะเปนหลัก โดยเฉพาะในที่นี้ 
ตองพูดถึงคําวา จาคะ  
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จาคะที่แปลวาสละนั้น อาจแบงคราวๆ ไดเปน ๒ อยาง 
คือ 

 - สละภายใน 
 - สละภายนอก  
 กอนจะสละภายนอก ก็ตองสละภายในกอน สละ

ภายในคือสละกิเลส จิตใจของคนเรานี้ตามปกติยอมมีกิเลส
ตางๆ กิเลสที่ตรงขามกับจาคะ ก็คือความโลภ ความอยากได 
และอภิชฌา  

อภิชฌานี้ไมคอยรูจักกัน ไมคอยไดยินบอย มาใน
อกุศลกรรมบถ  แปลวาการจองจะเอาสิ่งของของคนอ่ืน 
ตลอดจนมัจฉริยะ คือความตระหนี่ กิเลสพวกนี้เปนเร่ือง
ธรรมดา เปนมนุษยปุถุชนก็ยอมมีกันบาง ธรรมที่จะมาชวย
กําจัดกิเลสเหลานี้ ตัวสําคัญก็คือจาคะนี่แหละ  

ที่วาจาคะ สละภายใน ก็คือ ตอนแรกสละความโลภ สละ
ความเพงเล็งจะเอาของเขาเหลานี้ พอสละกิเลสภายในได ก็มี
ความพรอมที่จะสละภายนอก คือสละทรัพยสินสิ่งของ ที่ทํา
เปนทานบาง บริจาคให แมกระท่ังสละความสุขสวนตัว ซึ่งมี
ความหมายกวาง สละความสุขสวนตัวเพ่ือผูอ่ืน ชวยเหลือ
เอ้ือเฟอคนอ่ืน ที่เรียกวามีน้ําใจ เชน คนที่ใกลชิดกัน คนหนึ่ง
เจ็บไขไดปวย อีกคนหนึ่งก็อดหลับอดนอนพยาบาลรักษา  

คนที่จะอดหลับอดนอนพยาบาลรักษาคนอ่ืนไดนั้น ก็
ตองมีน้ําใจ ยอมเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อผูอ่ืน อยางนี้ก็
เปนจาคะเหมือนกัน  
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แมแตในทางความคิดเห็น คนเรามักมีลักษณะที่เรียกวา
ยึดติดในความคิดเห็นของตัวเอง คนอ่ืนพูดมาอยางไรก็ไมคอย
จะฟง แตถามีจาคะแลว ก็สละได สละความเห็นของตัวเอง 
ความยึดติดในความเห็นของตัวเอง พอมองเห็นโดยเหตุผล
แลววาเราอาจจะไมเขาใจ หรือเขาใจผิดพลาด ก็สละความเห็น
ที่ผิดนั้นเสียได อยางนี้ก็เปนจาคะ  

จะเห็นวา จาคะมีความหมายกวางมาก ใชไดทั้งวัตถุและ
นามธรรม โดยเฉพาะที่สําคัญก็คือสละกิเลส จึงถือวา จาคะนั้น
เปนฐานเบื้องตนที่จะออกมาเปนทานและก็จะออกมาสู
คุณธรรมอื่นๆ เพราะวา เม่ือสละกิเลส สละสิ่งที่ไมดีในใจ
ออกไปแลว ก็เปดทางใหคุณธรรมความดีเขามาแทนที่ ทําให
เปนคนใจกว้าง ยอมรับฟงผูอ่ืน มีน้ําใจ พรอมที่จะสละสิ่งของ 
พรอมที่จะชวยเหลือคนอ่ืน และพรอมที่จะบําเพ็ญคุณธรรม
ตางๆ รับเอาความดีมากมายเขามา เพราะฉะนั้น พระพุทธเจา
จึงทรงสรรเสริญจาคะเปนอยางมาก  

วาเฉพาะในทางวัตถุ สําหรับพระอริยสาวก ก็ยินดีในการ
สละ ในการบริจาค เพราะจิตใจไมมีความตระหนี่  

ทานวัดความเปนพระโสดาบันไวอยางหนึ่งวา จิตใจไมมี
ความตระหน่ี ละความตระหนี่ ความถี่เหนียว ความเห็นแกตัว
เสียได จึงมีความเสียสละไดเต็มที่ จนถึงขนาดที่วา อยูกับคนที่
ดีมีศีลมีธรรมดวยกันแลว ทรัพยสมบัติของตนก็เปนเหมือนกับ
ของรวมกันกับคนอ่ืน ไมไดยึดถือเปนของตัวเอง อยูรวมกันใช
ของเหมือนกับวาเปนสมบัติของทั้งสองฝาย ไมหวงแหนระแวง
ซึ่งกันและกัน  
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นี่ก็เปนความเจริญของจาคะ ถึงระดับที่วาเปนพระ
โสดาบันทีเดียว ซึ่งตองอาศัยความพรอมของจิตใจ คือเรา
จะตองสละความโลภออกไป สละความตระหน่ีออกไปจากใจ
เสียกอน มิฉะนั้นใจไมพรอม ก็จะทําไดยาก  

 ทีนี้ เม่ือสละวัตถุ สละสิ่งภายนอกออกไปได ถาใจเรา
พรอม เราก็จะมีความสุขในการสละนั้นดวย เร่ิมต้ังแตตัวเองที่
ไดพิจารณาเห็นวา การสละของเรานั้นเปนสิ่งสมควร เปนประโยชน 
เชนวาเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของคนจํานวนมาก หรือเปนไป
เพื่อใหธรรมดํารงอยูยั่งยืนนาน เรามองเห็นคุณประโยชนอยาง
นี้แลวสละออกไป เม่ือสละออกไปแลว จิตใจก็มีความสุข  

คนเรานั้นโดยปกติก็มีความสุขในการได เราไดโนนไดนี่
มาเราก็มีความสุข เพราะวาตามธรรมดาเรามีความอยากได
อยูในจิตใจ แตถาเม่ือไรจิตใจเราพรอมในความเสียสละ เราจะ
รูสึกเปนสุขในการใหดวย  

จิตใจที่มีความสุขในการใหนั้น คนธรรมดาก็มีพอเห็นๆ 
กันอยู คือเรามีความรักความพอใจในใคร เชน พอแมรักลูก ถา
ไดใหอะไรสละอะไรใหลูก ก็จะมีความสุขในการใหนั้น แตถา
เราไมมีความรักความพอใจ เราก็ใหไดยาก การใหอาจจะเปน
ความทุกข เพราะฝนใจ  

ถาเราไดบําเพ็ญคุณธรรมมากขึ้น เราแผเมตตาจิตกวาง
ออกไป เชนวา ตอนแรกรักลูก เม่ือใหแกลูกก็มีความสุข รักพี่รัก
นอง เม่ือใหแกพี่แกนอง ก็มีความสุข รักพอรักแม ใหแกพอแมก็
มีความสุข ตอมามีเมตตาจิตขยายออกไป รักเพื่อนมนุษยทั่วไป 
เมื่อเห็นใครตกทุกขไดยาก ทําใหเขาสบายแลว ใจเราก็เปนสุข  
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ทั้งนี้จะมีความสุขแคไหน ก็อยูที่ใจเราพรอม มีจาคธรรม
ในใจ มีเมตตาเทาใด  

ยิ่งรักอยางพระพุทธเจาที่รักสรรพสัตว รักสัตวทั่วโลก
ทั้งหมด มีจิตพรอมที่จะใหโดยสมบูรณ เม่ือใหก็มีความสุขทุก
คร้ัง และมิใชใหแตทรัพยสินเทานั้น พระพุทธเจานั้นทรงให
แมกระทั่งชีวิตของพระองค เราจะเห็นวาในประวัติของ
พระพุทธเจานั้น เม่ือคร้ังเปนพระโพธิสัตว ทรงสละทุกอยาง 
แมกระทั่งชีวิตของพระองคเองก็สละ เพื่อใหผูอ่ืนไดรับความสุข 
อันนี้ก็เปนความเจริญของอริยชนที่กาวไกลเปนขั้นๆ  

เม่ือสละทรัพยภายนอกไปแลว เราก็มีทรัพยอยูในใจของ
เรา คือคุณธรรมเหลานี้ ที่ทําใหเรามีความสุข ทําใหรูสึกวามี
ความสมบูรณ ไมไดอางวาง ไมไดขัดสน ไมไดยากจน ไมได
ยากไร ทานจึงเรียกทรัพยภายในนี้วา “อริยทรัพย” แปลวา 
ทรัพยอันประเสริฐ หรือทรัพยของอริยชน  

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาแมจะทรงสอนใหคน
ขยันหม่ันเพียรทํามาหาเลี้ยงชีพ เพื่อจะมีทรัพยภายนอก จะได
พึ่งพาตนเองได แตก็ทรงสอนใหเรากาวหนาในคุณธรรมความ
ดีดวย โดยสรางอริยทรัพย หรือทรัพยภายในใจ ใหใจเรามี
ความสุขผองใส จากการที่ไดชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืน จากการท่ี
ไดสั่งสมคุณธรรมความดีขึ้นมาในตนเอง 

วันนี้ อาตมภาพพูดมาในเร่ืองจาคะ พอเปนความเขาใจ
ทั่วๆ ไป ใหเห็นความหมายของจาคะ ความสําคัญของจาคะ 
และคุณประโยชนของจาคะ  
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เม่ือใจมีจาคะพรอมที่จะสละทุกอยางแลว จึงจะสามารถ
บําเพ็ญบารมีไดเต็มที่ เพราะถายังสละไมได ยังติดโนนติดนี่อยู 
การที่จะบําเพ็ญบารมีไดจริงจัง จะใหคุณธรรมตางๆ ครบถวน 
ก็ทําไดยาก ผูมีจาคะสละไดแน จึงเปนคนเขมแข็งที่แท  

จาคะที่คนทั่วไปทําไดยากมาก คือการสละ ละ ปลอย
วางได ไมอยูใตอํานาจกิเลสที่ติดอยูกับตัวตน คืออะไรที่ขัดที่
กระทบตัณหา วาตัวจะไดจะเอา ขัดมานะ ที่ตัวจะใหญจะเดน
จะสําคัญ ขัดทิฏฐิ ที่ตัวคิดเห็นเชื่อถือ ยอมไมได แตจาคะสละ
ตัณหา-มานะ-ทิฏฐิได เพื่อใหเปนไปตามธรรม ตามความจริง
ความดีงาม ความถูกตอง 

การมีจาคะนั้น มิใชวาสละ ละ ปลอยวางได คือปลอย
เร่ือยเปอย อยางไรก็ได ไมเอาเร่ืองเอาราว อันนั้นเปนเร่ืองของ
ความโง แตที่แทนั้นคือ สละได เพ่ือไมตองอยูใตอํานาจกิเลส 
ไมตองยอมใหตัณหา-มานะ-ทิฏฐิมาบงการ แลวจะไดเปด
โอกาสใหปญญาเขามานํา มาทํางานไดจริงจังเต็มที่ 

ดังนั้น พอจาคะมาไดแลว ก็จึงถึงปญญาที่ทรงวางไวคุม
ทาย พอใจโลงเปนอิสระจากกิเลสตัวรายแลว ก็ใหเปนอยู 
ดําเนินชีวิต ทํากิจดวยปญญา ที่รูขอมูล รูเขาใจ รูถึงความจริง 
รูจักจัดทําใหถูกตอง ใหดีงาม ใหสําเร็จ ใหเปนประโยชน  

เม่ือจิตใจพรอมจะสละได เร่ิมต้ังแตใจกวาง มีน้ําใจแลว 
เราก็บําเพ็ญคุณธรรมไดทุกอยาง จะไมติดขัดอะไรทั้งสิ้น  

อาตมภาพคิดวา พอสมควรแกเวลา สําหรับวันนี้ก็ขอจบ
เร่ืองจาคะไวเพียงเทานี้ และขออนุโมทนาโยม เจริญพร 
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ปัญญา 

เจริญพร วันนี้รายการเลาเร่ืองใหโยมฟง ก็มาถึงหลัก
ความเจริญของอารยชน หรือความเจริญของอริยสาวก ขอที่ ๕ 
ซึ่งเปนขอสุดทาย ไดแกปญญา  

“ปญญา” นี้ แปลกันงายๆ วา ความรู แตความรูนั้นมีอยู 
๒ อยาง ในหลักความเจริญ ๕ ประการที่กลาวมาแลว ก็มีขอที่ 
๓ คือ “สุตะ” ซึ่งแปลวา ความรู เหมือนกัน  

เคยพูดถึงความแตกตางระหวางปญญา กับสุตะมาคร้ัง
หนึ่งแลว ก็เอามาทบทวนอีกคร้ังหนึ่งวา สุตะก็หมายถึงความรู 
และปญญาก็ความรู ความรู ๒ อยางนี้ตางกันอยางไร  

สุตะ คือความรูที่ไดสดับ ไดเลาเรียน ไดฟง ไดอานมา มา
จากคนอ่ืน มาจากที่อ่ืน แลวเรารับเขามา  

สุตะนั้นเปนความรูของผูอ่ืน ถึงแมเราจะไดมาอยูในตัว
เราแลว รับเขามาแลว เรารูเราพูดได เอามาเลาใหกันฟง แตมัน
ก็ยังเปนความรูของคนอื่น เราไดแตเพียงรับฟงมา คนอื่นเขาเลาให
ฟง หรือเปนเร่ืองที่คนอ่ืนเขารูเขาคนพบ เราไดยินตอมา เราเลา 
เราก็เลาเร่ืองของคนอ่ืน หรือถายทอดความรูของคนอ่ืนตอๆ ไป  

ตอเม่ือใดเราเขาใจในสุตะ ในความรูที่ไดฟงมานั้น เกิด
เปนความรูความเขาใจของตัวเราเอง ความรูความเขาใจที่
กลายเปนของตัวเราแลวนี้แหละ จึงจะเรียกวาปญญา  
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เพราะฉะนั้น ในแงนี้ก็แยกงายๆ วา สุตะ คือความรูของ
คนอ่ืน หรือมาจากที่อ่ืน สวนปญญา คือความรูความเขาใจที่
ไดยอยเปนของตัวเราเอง  

ปญญานั้นมีความสําคัญมาก ทานบอกวา “ปัญญานี่
แหละ เป็นตัววินิจฉัยสุตะ” ความรูที่ไดรับมาจากคนอ่ืน ที่ไดเลา
เรียนมา อานมาอะไรนั้น ยังใชการอะไรจริงจังไมได ไดแตเอา
มาพูดใหกันฟงไปอยางนั้นเอง บางทีก็เปนเพียงบอกคนอ่ืนให
เขารูวา นี่ฉันก็รูนะ แตเราอาจใชความรูนั้นไมเปน ตอเม่ือใดมี
ปญญาจึงจะเอาสุตะหรือความรูนั้นไปใชประโยชนได  

ปญญาความเขาใจที่สามารถเอาสุตะไปใชประโยชนนี้ 
เปนปญญาที่เปนความรูของเรา เร่ิมต้ังแตเราเขาใจสุตะนั้น
แหละ เขาใจวามันคืออะไร และเอามาใชเปนประโยชนโดยตัว
เราได ปญญาท่ีเอาสุตะไปใชนั่นแหละคือสิ่งที่เปนประโยชน
แทจริง  

 ที่วามาน้ีตรงตามพระพุทธพจนวา (ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๔/๕๓๒) 
“ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี” แปลวา ปญญาเปนเคร่ืองวินิจฉัยสุตะ คือ
บอกไดวา ความรูนี้คืออะไร เปนคุณหรือเปนโทษ สําหรับใชกับ
เร่ืองอะไร จะมีประโยชนอะไร ในกรณีไหน จะเลือกเอาสุตะ
ไหนมาใช  

บางคนมีสุตะมากมาย แตใชไมเปน เพราะวาไมมี
ปญญา บางคนมีสุตะนอย มีความรูที่ไดยินไดฟงมานอย แต
ปญญาดี สามารถคิดคาดเหตุการณแกไขปญหาได ทีนี้ถามี
มากทั้ง ๒ อยาง ก็ยิ่งดีที่สุด คือสุตะความรูที่ไดเลาเรียนมาก็มี
มาก และมีปญญาสามารถเอาความรูนั้นมาใชไดดวย  
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รวมความวา ปญญา คือความ 
 - รู้เข้าใจ 
 - รู้คิด 
 - รู้วินิจฉัย 
 - รู้ที่จะแก้ไขปัญหา และ 
 - รู้จักสร้างสรรค์ จัดแจง จัดทํา ดําเนินการให้สําเร็จ  
ปญญานั้น ทานวางไวเปนขอสุดทายในหลักความเจริญ 

๕ ประการ ก็เพราะเปนตัวคุม เปนตัวสําคัญที่สุด  
ที่เรียงไวทาย ไมใชหมายความวาเปนตัวเล็กนอยที่สุด 

แตเปนตัวใหญที่สุด หมายความวาคุมทายหมด เพื่อจะให ๔ 
อยางขางตนนั้นไดผลดีจริงๆ  

ขอที่ ๑ ศรัทธา ความเชื่อ ก็ตองมีปญญากํากับ ถาไมมี
ปญญากํากับ ศรัทธาหรือความเชื่อนั้นก็อาจจะเปนความเช่ือ
เหลวไหล เชื่องมงาย เชื่อผิดเชื่อถูกอะไรก็ไมแน พอมีปญญา
แลวก็มีเหตุมีผล รูจักตัดสินวา สิ่งนี้ควรเชื่อหรือไม และถาเชื่อ
ไปแลวตอมารูวาอาจจะเช่ือยังไมถูกตองทีเดียวนัก ก็ขัดเกลา
ความเชื่อนั้น ใหมันถูกตองสมบูรณขึ้น หรือละเอียดลออขึ้น  

ศีล ก็เหมือนกัน ศีลคือความประพฤติ ก็ตองมีปญญา
กํากับ มิฉะนั้น ก็รูแตหลักความประพฤติ ประพฤติไปประพฤติ
มาโดยถือตามตัวอักษร บางทีกลายไปเปน สีลัพพตปรามาส 
คือ ยึดถือศีล ปฏิบัติศีลโดยงมงายไปก็มี ในการปฏิบัติศีลตองรู
จุดมุงหมายวา ศีลนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไร ควรประพฤติแค
ไหน และรูวาศีลนี้ อยางไรชื่อวาบกพรอง อยางไรจึงจะสมบูรณ 
ปญญาจึงเปนตัวชวยในการที่จะประพฤติศีล  
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สุตะ ก็อยางที่อธิบายไปแลว วาตองมีปญญาจึงจะเขาใจ
ความรูที่ไดเลาเรียนรับมาจากผูอ่ืน และรูจักใชประโยชน ทําให
สุตะนั้นเกิดประโยชนแทจริงขึ้น  

จาคะ การเสียสละ ไมวาจะเปนการเสียสละกิเลสภายใน
ก็ตาม หรือเสียสละวัตถุสิ่งของภายนอกก็ตาม ก็ตองอาศัย
ปญญาทั้งสิ้น ปญญารูวา สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ไมดี 
เศราหมอง เปนกิเลส เปนความชั่วราย ควรจะกําจัด จะกําจัด
อยางไร ก็ตองรูวิธีกําจัดอีก หรือจะเสียสละภายนอก ก็ตองรูวา
ควรจะสละอะไร ในกรณีไหน สละไปแลวจะเปนประโยชน
แทจริงหรือไม และรูวาในโอกาสใดจะมีอะไรใหสละ  

ถาไมมีปญญา ถึงแมจะอยากสละ ก็อาจจะสละไมเปน 
สละไมไดประโยชนก็มี พอถึงโอกาสควรสละ ก็ไมรูมองผาน
ขามโอกาสไปเสีย  

ตกลงวา ปญญานี่แหละ เปนตัวที่กํากับควบคุมความ
เจริญทั้ง ๕ ประการ และเปนตัวชวยใหเจริญยิ่งขึ้นไป  

ปญญานี้มีมาในหลายชื่อ เชน มีชื่อเรียกวาสัมปชัญญะ
บาง มีชื่อเรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิบาง มีชื่อเรียกวาเปนญาณบาง 
เปนวิปัสสนาบาง เปนปฏิสัมภิทาบาง มีชื่อมากมายหลายอยาง 
ซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือปญญาในระดับตางๆ กันบาง หรือปญญาที่
ใชในโอกาสหรือในลักษณะตางๆ กันบาง  

ในเม่ือปญญานี้เปนเร่ืองกวางขวางมาก ก็คิดวาจะเอา
ปญญามาพูดในแตละแงๆ ในแตละชื่อ  

ปญญา ชื่อหนึ่ง ก็คือ ความฉลาด ภาษาพระเรียกวา
โกศล หรือโกสัลละ  
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“โกศล” แปลวา ความฉลาด ความฉลาดหรือโกศล หรือ
เรียกแบบบาลีวาโกสัลละ มี ๓ อยาง คือ  

๑. ฉลาดในความเจริญ เรียกวา อายโกศล รูวาอะไรเปน
ความเจริญ รูวาทําอยางไรจึงจะเจริญ อะไรเปนเหตุใหเจริญ 
อยางนี้เรียกวา อายโกศล 

๒. ฉลาดในความเสื่อม เรียกวา อปายโกศล รูวาอยางไรจึง
เรียกวาเสื่อม ทําอยางไร เหตุอะไรทําใหมันเสื่อม 

๓. ฉลาดในวิธีการ เรียกวา อุปายโกศล หรือฉลาดใน
อุบายนั่นเอง ไดแกฉลาดในอุบายที่จะหลีกเลี่ยงความเสื่อม 
และในวิธีการที่จะสรางสรรคทําใหเกิดความเจริญ   

คนเราจะตองมีความฉลาดครบ ๓ ประการนี้ ไมวาจะใช
ประโยชนอยางที่เรียกวาในทางโลก หรือจะใชในการปฏิบัติ
ทางธรรม ก็ตองมีโกศลทั้ง ๓ ประการนี้ เชนจะทําการคา  

คนที่ทําการคาก็ตองรูวา ที่กิจการของเราจะเจริญนั้น มัน
มีลักษณะอยางไร มีอะไรเกิดขึ้น มีเหตุการณอยางไร ที่แสดง
วาเปนความเจริญ หรือไดผลดีจะกาวหนา  

ทีนี้ฉลาดในความเสื่อม ก็รูวา ถามีเคร่ืองหมายอยางนี้
เกิดขึ้น มีเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้น หรือมีอะไรเกิดขึ้นในกิจการ
ของเราอยางนี้ ก็แสดงวานี่จะเสื่อมแลว  

และขอสุดทายก็คือฉลาดในอุบายในวิธีการที่วา ทํา
อยางไรจึงจะหลีกเลี่ยงความเส่ือม แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และ
ทําใหเจริญตอไปได  
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หลักโกศลน้ี เม่ือเอามาใชในการปฏิบัติ อยางเจริญ
กัมมัฏฐาน ก็ตองรูวา มันเจริญอยางไร มันเสื่อมอยางไร เชน
เม่ือนั่งสมาธิ ถามีความรูสึกสงบขึ้น จิตใจแนวแน ม่ันคง มีปติ 
ความอ่ิมใจ มีปสสัทธิ เราก็รูวา อันนี้เปนความเจริญ แสดงวา
การปฏิบัติของเรากาวหนาแลว แตถาตรงขาม มีอุทธัจจะ 
ความฟุงซานเกิดขึ้น มีความรูสึกงวงเหงาตางๆ เกิดขึ้น เปน   
ถีนมิทธะ ก็รูวาอันนี้เปนความเสื่อมเกิดขึ้นแลว  

พอรูจักทั้งความเจริญ และความเสื่อม เราตองการแต
ความเจริญ ก็ตองแกปญหา ก็ตองฉลาดในวิธีการวา โอ! 
ตอนนี้ จิตฟุงซานแลว จะเสื่อม จะแกไขอยางไร ทานสอนวา 
ตองใชวิธีการอยางนั้นๆ เราก็นําเอาวิธีการนั้นมาแกไข ทําให
เจริญกาวหนาในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไป หรือวาสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น
ในใจของเราแลว เชนมีปติ มีปสสัทธิ หรือมีสมาธิเกิดขึ้นแลว 
เราจะรักษาไวไดอยางไร ก็มีวิธีในการทําใหเกิดผลอยางนั้น 
ความฉลาดในวิธีการนี่เปนอุปายโกศล  

ตองมีพรอมทั้ง ๓ ประการนี้  
นี้คือหลักที่เรียกวาความฉลาด  โกศล หรือโกสัลละ ๓ 

ประการ ซึ่งใชไดทั่วไป อยางที่บอกวาทั้งในทางโลกและในทาง
ธรรม ใชไดในกิจการและกิจกรรมทุกอยาง ทั้งในการเจริญ
กัมมัฏฐาน ในการศึกษาเลาเรียน ฯลฯ 

วันนี้อาตมภาพนําเอาหลักเร่ืองโกศลทั้ง ๓ ประการนี้ มา
เลาใหโยมฟง พอเปนความรูประกอบเบ้ืองตนเกี่ยวกับเร่ือง
ปญญา เพราะวาปญญานี้มีเร่ืองมาก อาจจะไดเลากันตอๆ ไป  
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ตอนน้ีมีเร่ืองเลาพิเศษเร่ืองหน่ึง ซึ่งเปนเร่ืองเก่ียวกับ
ปญญานี้เหมือนกันวา คนที่มีปญญานั้น บางทีก็อาจจะเผลอๆ 
ไผลๆ ได ในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ หรือคิดไมถึง เขาเลาวา 

มีนักวิทยาศาสตรคนหนึ่ง เปนนักวิทยาศาสตรใหญ ซึ่ง
แสดงวามีปญญามาก เพราะกวาจะเปนนักวิทยาศาสตรใหญ
ได ก็ตองมีความรู และไดใชสติปญญาทําการคนควาทดลอง
มาจนประสบความสําเร็จ  

ทีนี้ ที่บานแก ในหองทํางาน เวลาทํางาน แกก็ปดประตู 
แกมีแมวอยู ๒ ตัว แมว ๒ ตัวนี้ ตัวหนึ่งใหญ ตัวหนึ่งเล็ก มัน
คอยจะเขามาในหองของแก พอเขามาแลว เด๋ียวมันก็จะออก 
แกก็ตองคอยไปเปดปดประตูใหมันเร่ือย ทําใหเสียสมาธิในการ
ทํางาน และทําใหยุงยาก  

วันหนึ่ง แกก็เลยเรียกคนรับใชมา บอกวา นี่นะ ชวยเจาะ
ชองที่ขางฝาใหสัก ๒ ชองสิ เจาะชองใหญสําหรับแมวตัวใหญ 
ชองเล็กสําหรับแมวตัวเล็ก  

คนรับใชก็บอกวา ทานครับ ไมตองเจาะถึง ๒ ชองหรอก
ครับ เจาะชองเดียวก็พอ เจาะชองใหญชองเดียว แมวตัวใหญ
มันลอดไปแลว แมวตัวเล็กก็ลอดได แกก็จึงนึกขึ้นไดวา ออ! 
เรานี่ก็โงไปเหมือนกัน   

นี่ก็แสดงวา ผูมีปญญานั้น บางทีก็เผลอ อันน้ีก็เปนเรื่องเลา
เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเร่ืองปญญา แตก็ไมไดเปนเคร่ืองตัดสินวา 
ทานนักวิทยาศาสตรทานนั้นจะโง เปนแตเพียงแสดงวาบางที
ผูรูหรือผูมีปญญานี้ ก็อาจจะเผลอไผลไดเหมือนกัน เปนความ
พลาดพลั้ง อยางที่เรียกวา สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง  
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ตัวอยางนี้ก็เปนกรณีสําหรับใหเห็นวา นักปราชญก็รูพลั้ง 
หรือผูมีปญญาก็ยังมีการพลาดไดเหมือนกัน  

อยางไรก็ตาม ปญญาก็มีคุณมาก อาจจะเปนไดวา ตอน
นั้น ทานคิดไมถึง หรือวาอาจจะขาดสติมาชวย ดังนั้น ทานจึง
สอนไววา ในการเจริญปญญานั้น จะตองมีสติอยูดวยเสมอ  

ความจริงสติ กับปญญานั้น เปนของที่มักจะมาคูกัน ใน
ภาษาไทย เวลาเราพูด เรามักจะพูดคูกันไปวาสติปญญา และ
มีอีกคําที่คูกันบอยก็คือ สติสัมปชัญญะ   

“สัมปชัญญะ” เปนคําที่มีความหมายเหมือนกับปญญา 
คือเปนปญญาในลักษณะหนึ่ ง  ทานบอกวาเปนคําที่ มี
ความหมายเหมือนกับปญญา หรือเปนคําที่ใชแทนปญญาได 
แตใชแทนในบางกรณี  

เร่ืองปญญาที่มีชื่อเรียกตางๆ นี้ ถามีโอกาส อาตมภาพ
จะไดนํามาเลาใหคุณโยมฟงตอๆ ไปขางหนา สําหรับวันนี้ก็คิด
วาพอสมควรแกเวลา ขออนุโมทนาโยมเทานี้ เจริญพร 
 
 
 



 
 

หนาวาง 
 

 

 



พฒันาปัญญา 
 
 



ฉลาดไมเขาเร่ือง พาใหวอดวาย       
ฉลาดแกกล พาใหพนอันตราย* 

เจริญพร  วันน้ีอาตมภาพก็วาจะพูดเ ร่ืองปญญาตอ 
ปญญาน้ันเปนเร่ืองกวางขวางลึกซึ้งมาก มีหลายระดับดวยกัน 
และก็ใชงานไดทุกระดับดวย ตั้งแตกิจธุระสามัญประจําวันไป 
จนกระท่ังการปฏิบัติธรรมถึงขั้นบรรลุมรรคผล  

เปนพระพุทธเจา ก็เปนดวยปญญา เพราะคําวา พุทธะ
แปลวาผูตื่นแลว หมายถึงวามีปญญา ตื่นจากโมหะ ตื่นจาก
ความมืด หรือคําวา โพธิ ก็หมายถึงปญญาเหมือนกัน  

น่ีก็เปนเรื่องของปญญา ซึ่งมีระดับตางๆ มากมาย 
สําหรับวันน้ี อาตมภาพคิดวา จะเลาแทรกเรื่องเบาๆ ให

เห็นวาปญญาท่ีนํามาใชในระดับตนๆ ในกิจธุระธรรมดา แม
จนกระท่ังในการแขงขันตอสู ชิงไหวชิงพริบกันน้ัน เปนอยางไร 
จะไดเอามาเทียบ แลวทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองปญญา
โดยท่ัวๆ ไป 

สําหรับเรื่องท่ีจะเอามาเลาแทรกวันน้ี ก็เอามาจากนิทาน
ชาดก 
                                                                                 
* เลาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ (ในชุดท่ี ๒ ของ “เลาเร่ืองใหโยมฟง” ซ่ึงเปนธรรมกถาใน
การอนุโมทนา คณะโยมผูถวายภัตประจําวันทุกเพล ระหวางเขียนเพิ่มเติม บทที่ ๓ ไตรลักษณ 
ในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ตั้งแตเขาพรรษา ถึงข้ึนปใหม พ.ศ. ๒๕๒๙) 
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ทานเลาใหฟงวา นานมาแลว  มีคนสวนคนหน่ึงของ
พระราชา ทําหนาท่ีรักษาพระราชอุทยาน อยูมาวันหน่ึง มีงาน
นักขัตฤกษ เขาก็อยากจะไปเท่ียวเลนบาง แตเขาจะละท้ิงสวนไป
ไมมีคนดูแล ก็ไมได  

เขานึกขึ้นมาวา ในสวนของเราน่ีมีลิงอยูฝูงหน่ึง พอจะ
ชวยงานได ในระหวางท่ีเราไมอยูน่ี เราจะมอบภาระเร่ืองการ
ดูแลสวนใหลิงชวยจัดการ เพราะวาการดูแลในท่ีน้ีก็ไมมีอะไร
มาก เพียงแตคอยรดนํ้าตนไมเทาน้ันเอง 

คนสวนคิดอยางน้ันแลว ก็เรียกลิงจาฝูงมา แลวก็บอกวา 
“น่ีนะ เธอทั้งหลาย บรรดาฝูงลิงก็ไดอาศัยสวนน้ีเปนท่ีอยูสบาย
มานานแลว น่ีฉันจะใหชวยรับภาระดูแลสวนสักวันหน่ึงจะได
ไหม? ฉันจะเขาไปธุระในเมืองไปดูการละเลน ชวยรดนํ้าใหที พา
ฝูงลิงท้ังหมดน้ี เอานํ้ามารดตนไมในสวน”  

ลิงจาฝูงก็บอกวา “ไดจะ” นายคนสวนก็เลยไปจัดการเอา
พวกกระปองและถังนํ้ามารวมไวให  

ส่ังการเรียบรอยดีแลว คนเฝาสวนของพระเจาแผนดินก็ไป
เท่ียวเลนในเมือง 

ฝายจาฝูงลิง ถึงเวลาท่ีจะรดนํ้าตนไม ก็บอกกับพวก
ลูกนองลิงท้ังหลาย ส่ังวา “น่ีพวกเราชวยกันเอาถังนํ้าเหลาน้ีไป
ตักนํ้าในสระในแมนํ้าน่ันมารดตนไม”  

บรรดาลิงท้ังหลายก็พากันฉวยเอาถังนํ้าบางกระปองนํ้า
บาง และก็จะเริ่มไปตักนํ้ามารดตนไมตามคําส่ัง  
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แตแลวจาฝูงลิงก็บอกวา “หยุด หยุด! หยุดกอน หยุดกอน! 
พวกเราตองใชนํ้าอยางประหยัด ทําอยางไรเราจึงจะใชนํ้าอยาง
ประหยัด เราก็ตองดูวา ตนไมตนไหนตองการน้ํามาก ตนไหน
ตองการนํ้านอย แลวรดใหพอดี ตนไหนตองการน้ํามาก เราก็รด
นํ้ามาก ตนไหนตองการนํ้านอย ก็รดนํ้านอย  

“แลวเราจะรูไดอยางไรวา ตนไหนตองการนํ้ามาก ตนไหน
ตองการนํ้านอย ก็ตองรูวาตนไหนรากยาว ตนไหนรากส้ัน ตน
ไหนรากยาว ก็แสดงวาตองการนํ้ามาก ตนไหนรากส้ัน ก็ตองการ
นํ้านอย เพราะฉะน้ัน เรามาแบงงานกันนะ ลิง ๒ ตัว ตัวหน่ึงก็ดู
รากตนไม ตัวหน่ึงก็ไปเอานํ้ามารด” 
 วาแลวก็ใหลิงแบงงานกันเปนคูๆ ลิงท้ังหลายก็ทําตาม 
ลิงตัวหน่ึงก็รออยูท่ีตนไม ลิงอีกตัวหน่ึงก็ไปตักนํ้ามา พอจะรด ลิง
ตัวท่ีอยูท่ีตนไม ก็ถอนตนไมขึ้นมาดูราก บอกวา “ตนน้ีรากยาว” 
แลวก็ใสกลับลงไปในดิน ลิงอีกตัวหน่ึงก็รดนํ้ามาก เสร็จแลวก็ไป
ถอนตนอ่ืนดู บอกวา “อาว! ตนน้ีรากส้ัน” แลวก็รดนํ้านอย  

ทําอยางน้ีจนกระท่ังหมดสวน ปรากฏวาตนไมในพระราช
อุทยานตายหมด 

น่ีเปนเรื่องของปญญาลิง แสดงวาลิงตัวน้ีมีปญญามาก 
แตวาปญญาไมพอดี จะวาปญญาเกินไปหรืออยางไรก็ไมทราบ 
คิดไปขางเดียว จะเห็นวามันฉลาดนะ มันเขาใจคิด รูจักคิดวา 
ตนไมน่ีตองการน้ําไมเทากัน กินนํ้ามากบาง กินนํ้านอยบาง 
แลวแตรากยาว หรือรากส้ัน อะไรอยางน้ี ก็คิดเปนเหตุเปนผล  

แตเหตุผลของลิงน่ีมันไมพอดี ไมเต็ม ไมครบแงดาน ก็เลย
กลายเปนโทษ  
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ดังน้ัน จึงไดมีพุทธภาษิตสอนวา “คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือ
ฉลาดไม่เป็นเรื่อง ก็เหมือนลิงเฝ้าสวน ตัวนึกว่าจะทําประโยชน์ 
แต่กลับทําให้เสียหาย ทําลายประโยชน์ ไม่ทําให้เกิดความสุข” คือ
ทําใหเกิดโทษ กลายเปนการทําลาย (ดูพุทธภาษิตที่ ขุ.ชา.๒๗/๔๖/๑๕) 

เพราะฉะน้ัน การใชปญญาจึงตองระวังเหมือนกัน อาจจะ
มีการผิดพลาด โดยเขาใจวา เราน้ีใชปญญาหรือเรามีปญญา
มากแลว แตปญญาของเราน้ันอาจจะมีจุดบกพรอง มีแงท่ีไม
สมบูรณ หรือใชผิดพลาด ทําใหเกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมา
มากมาย น่ีก็เปนเรื่องหน่ึง 

ขอเล่าอีกเร่ืองหนึ่ง: 
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ฉลาดแก้กล พาให้พ้นอนัตราย 

คราวน้ีก็เปนเรื่องลิงเหมือนกัน ลิงน้ันมีชื่อมากในบรรดา
สัตวท้ังหลายวาเปนสัตวท่ี ฉลาด ทีน้ีลองมาดูกันวาลิงอีกตัวหน่ึง
จะทําใหเกิดเรื่องเสียหายหรือไม 

มีเรื่องในชาดกอีกแหละ เลาวา ท่ีแมนํ้าสายหน่ึง มีจระเข
ผัวเมียคูหน่ึง อยูมาจระเขตัวเมียเกิดแพทอง ก็บอกแกจระเขตัว
ผัววา “ฉันแพทอง อยากจะกินหัวใจลิง”  

จระเขตัวผัวก็คิดวา เอ! เราจะทําอยางไรดี เราจะตองหาทาง
ใหจระเขตัวเมียน้ีไดกินหัวใจลิง ในท่ีสุดก็คิดอุบายข้ึนมาได 

พอคิดอุบายไดแลว จระเขก็โผลขึ้นมาจากพ้ืนนํ้า แลววาย
เขาไปท่ีริมตล่ิง ไปคุยกับลิงตัวหน่ึง บังเอิญไปเจอตัวท่ีฉลาด 
จระเขก็ทักทายลิง บอกวา “น่ีทานอยูที่น่ีคงจะสบายดีนะ หากิน
ไดดีไหม”  

ลิงก็บอกวา “ตนไมแถวน้ี ลิงมันมาก แยงกันกิน จนผลไม
เหลือนอย รูสึกจะขาดแคลนมากสักหนอย หากินยาก” 

จระเขบอกวา “น่ีนะ ขาพเจาเท่ียวไปในนานนํ้าน้ี เดี๋ยวก็
มาฝงน้ี เดี๋ยวก็ไปฝงโนน ขาพเจาไดเห็นท่ีฝงโนน ฝงตรงขามนะ 
ตนไมมีผลไมดกเหลือเกิน ถาทานไดไปอยู ท่ีน่ัน คงจะอุดม
สมบูรณ” จระเขพรรณนาจนกระท่ังลิงอยากจะไป  

ลิงก็บอก “เอ! ฉันอยากจะไปฝงโนนบางละ แตฉันไปไมได
มันมีแมนํ้ากั้นอยู ไมรูจะไปยังไง”  
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จระเขบอกวา “ไมเปนไร ถาทานอยากไปจริงๆ ขาพเจาจะ
อาสาชวยใหทานขี่หลังไปเลย ขาพเจาจะวายพาไปถึงฝงโนน” 
ลิงก็ตกลง 

เมื่อตกลงกันอยางน้ันแลว จระเขก็เขามาท่ีฝง แลวก็ใหลิง
ขึ้นหลัง จระเขก็วายนํ้าไปจนกระท่ังถึงกลางแมนํ้า พอเห็นวาถึง
กลางแมนํ้าแลว จระเขก็มั่นใจวาคราวน้ีไดหัวใจลิงแน จะเอา
หัวใจลิงไปใหเมียของตนกิน ก็เลยเยาะเยยลิงขึ้นมาวา “น่ีทาน
เสียรูเราแลว รูไหม เราจะเอาหัวใจของทานไปใหเมียกิน”  

ลิงก็ตกใจพูดวา “อาว! ทําไมละ ทําไมไมพาขาพเจาไปฝง
โนน” จระเขก็บอกวา “เราไมตองการจะพาทานไปหรอก เรา
ตองการจะฆาทานเอาหัวใจตางหากละ” ลิงก็ตกใจมาก 

ถึงแมลิงจะกลัวมากก็จริง แตเพราะมีปญญา ก็เลยคิด
อุบายซอนขึ้นมาในบัดน้ัน บอกวา “เดี๋ยวกอน เดี๋ยวกอน น่ีทาน
พาขาพเจามาโดยความเขาใจผิด ขาพเจาไมไดเอาหัวใจติดมา
ดวยหรอก เวลาขาพเจาจะมาอยางน้ี ขาพเจาเอาหัวใจออกไป
เก็บไวท่ีอื่นแลว”  

จระเขสงสัย ก็ถามวา “ทานเอาหัวใจไวท่ีไหนละ” ลิงก็ชี้
กลับไปท่ีฝงเดิมน้ัน ชี้ไปท่ีตนไมตนหน่ึง มีผลไมสีแดงๆ ก็บอกวา 
“น่ันแหละหัวใจของขาพเจา แขวนไวท่ีตนไมน่ัน เห็นไหม” 

จระเขโง ก็เชื่อ คิดวา เอ! ไมรูจะทําอยางไรดี มีทางจะได
กินหัวใจลิงไหมหนอ ก็บอกลิงวา “แกจะตองเอาหัวใจมาใหขาฯ 
ไมง้ันขาฯ จะฆาแก”  
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ลิงก็บอกวา “เอา! ขาพเจาสัญญาวาจะเอามาให แตจะทํา
อยางไรละ ก็ตองพาขาพเจากลับไปท่ีฝงเดิม แลวจะขึ้นไปเอา
หัวใจมาให” จระเขก็คาดค้ันบอกวา “ตองไปเอามานะ ไมง้ันฉัน
จะฆาแกใหตาย” ลิงก็รับปากรับคําดี 

จระเขก็หันหัวกลับ วายนํ้ามาเขาฝง พอเขาถึงฝง พอ
จระเขเอาหัวเกยตื้น ลิงก็กระโดดแผล็วขึ้นหัวจระเขไปขามขึ้นฝง 
แลวก็ขึ้นตนไมไปเลย พอขึ้นตนไมไปแลว ก็ไปขยมตนไมรอง
เยาะเยยจระเข บอกวา “จระเขหนาโง แกเสียรูขาฯ แลว ขาฯ เอา
หัวใจไวท่ีตนไมมีท่ีไหน แกอดกินขาฯ แลว”  

จระเขก็ไมรูจะทําอยางไร เสียรูเขาแลวก็ไมมีทางท่ีจะขึ้นไป
จับลิงได ผลท่ีสุดก็เลยดํานํ้าหายไป 

เรื่องก็จบลง อันน้ีก็เปนการใชปญญา แตเปนปญญาท่ีใช
ในระดับกิจธุระธรรมดาสามัญ แมจนกระท่ังเรื่องของกิเลส ท่ีมา
ตอสูชิงไหวชิงพริบกัน อาตมภาพเอามาเลาเพ่ือใหเห็นเรื่อง
ปญญาท่ีใชในแงในระดับตางๆ ซึ่งพระพุทธเจาทรงนํามาตรัสไว
ในชาดก เพ่ือเปนการสอนคติธรรม 

แมจะเปนเรื่องของการใชปญญาก็จริง แตก็มีคติธรรมอ่ืนๆ 
แทรกอยูดวย  

เร่ืองแรก เปนการใชปญญาไมถูกเรื่อง หรือฉลาดไมเปน
เรื่อง ไมเขาเรื่อง ซึ่งทําใหเกิดโทษได  

สวนเรื่องท่ี ๒ เปนพฤติกรรมของจระเขท่ีตองการจะทํา
ความทุกขความเดือดรอนแกผูอื่น โดยใชอุบายหลอกลวงเขา แต
คนท่ีลวงเขา ก็อาจจะถูกเขาลวงตอบได และก็กลับไดรับทุกข
แสนสาหัส เหมือนอยางจระเขตัวน้ี  
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สวนคนท่ีรูจักใชปญญา ก็สามารถแกไขสถานการณ ทําให
หมดปญหา ทําใหตนเองรอดพนจากความทุกขไปได เหมือน
อยางลิงในเรื่องท่ีสองน้ัน 

วันน้ี อาตมภาพก็เอาเรื่องเบาๆ มาเลาใหโยมฟง จะคอยๆ 
เลาเรื่องปญญาท่ีอาจจะลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับเทาท่ีมีโอกาส ให
เห็นปญญาในระดับตางๆ ในหลายระดับ สําหรับวันน้ี ก็ไดท้ัง
เรื่องปญญาดวย ท้ังคติธรรมท่ีแฝงมากับเรื่องในชาดกน้ันดวย ก็
ขออนุโมทนาโยมแตเพียงเทาน้ี  เจริญพร 



สตรีผูมีสติดี มีปญญาเลิศ* 

เจริญพร สําหรับรายการเลาเรื่องใหโยมฟงในวันน้ี คิดวา
จะเลาเรื่องการใชปัญญา  

เรื่องการใชปญญา สําหรับวันน้ีก็เปนเร่ืองในสมัยพุทธกาล 
จะขอเลาเรื่องพระเถรีสําคัญองคหน่ึง ชื่อวา พระกุณฑลเกสีเถรี  

พระเถรีตางๆ ท่ีเขามาบวชในพระศาสนาน้ัน มีประวัติชีวิต
เปนมาตางๆ กัน หลายทานไดประสบความทุกขอยางหนักมา
กอน แลวก็สละโลกมาบวช เมื่อบวชแลว ก็ไดศึกษาปฏิบัติและ
กลายเปนบุคคลสําคัญ เปนผูท่ีไดทําประโยชนแกผูอื่นมาก และ
มีความสามารถพิเศษ ไดรับยกยองจากพระพุทธเจา  

พระกุณฑลเกสีเถรีน้ี ก็เปนทานหน่ึง ท่ีไดมาเปนมหา
สาวิกา หรือเปนพระสาวิกา คือ สาวกฝายหญิงท่ีมีความสําคัญ
มาก ตามประวัติเดิมของทานวา ทานเปนธิดาของเศรษฐี   

ลูกเศรษฐีสมัยกอนน้ัน มักถูกเก็บตัวมาก กุณฑลเกสีน้ีก็
เหมือนกัน บิดาเปนคนร่ํารวยเปนเศรษฐี ก็สรางปราสาท แลวให
ลูกสาวอยูในปราสาทน้ัน และเธอก็อยูบนปราสาทตลอดมา  

วันหน่ึง เมื่อกุณฑลเกสีอายุได ๑๖ ป กําลังรุนสาว ไดเกิด
มีเหตุการณสําคัญขึ้น ทางบานเมืองจับคนรายคนหน่ึงได และ
จะตองประหารชีวิต 
                                                                                 * เลาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๘  
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ในสมัยโบราณน้ัน กอนท่ีจะประหารชีวิต เขาจะตองนําตัว
นักโทษมาตระเวนประจานไปตามถนนกอนแลว จึงจะนําไปสู
ตะแลงแกง ในวันน้ันเขาก็เอาตัวผูรายคนน้ีมาตระเวนประจาน  

กุณฑลเกสีธิดาเศรษฐีอยูบนปราสาท มองลงมาทาง
หนาตาง เห็นโจรรายคนน้ี ก็เกิดจิตปฏิพัทธ เสนหาขึ้นมาอยาง
แรงกลา ถึงกับไมกินอาหาร จะยอมตายถาไมไดโจรคนนั้น  

ในท่ีสุด ทานเศรษฐีบิดาตองคิดหาอุบายเพ่ือจะใหไดโจร
รายคนน้ีมา โดยใหคนรับใชนําเอาสินบนไปใหแกพวกผูคุม ผูคุม
น้ันไดเงินมาก ก็เลยปลอยตัวโจรรายใหมา แลวไปหานักโทษคน
อื่นจับเอาไปประหารแทน 

เปนอันวา โจรรายคนน้ีก็ไดมาอยูกับธิดาของเศรษฐี เมื่อ
มาอยูดวยกันสักระยะหน่ึง เพราะความท่ีเปนคนมีจิตใจโหดราย 
ไมท้ิงนิสัยเดิม ท้ังท่ีมาอยูในปราสาทอยางสุขสบาย ก็ไมชอบ อยู
ไปสักพัก ก็เบ่ือ อยากจะกลับไปใชชีวิตแบบโจรอีก จึงคิดจะหนี 
แตในเวลาเดียวกัน ก็อยากจะไดสมบัติไปดวย ก็เลยคิดหาอุบาย 

วันหน่ึง อดีตโจรรายคนน้ีก็ออกอุบายบอกกะธิดาเศรษฐีวา 
“น่ีนะนอง การท่ีพ่ีจะไดมาอยูกับนองน่ี ก็เพราะวา พ่ีไดบนบาน
เทวดาไว คือ เมื่อตอนท่ีจะถูกจับ พ่ีบนเทพเจาแหงหนาผาท่ี
ประหารโจรวา ถาปลอดภัยไดพนโทษ จะเอาของแกบนไปถวาย 
เวลาน้ีพ่ีพนโทษแลว แตก็ยังไมไดแกบน เทพเจาทานอาจจะลง  
โทษเอาได เพราะฉะน้ันก็ควรจะทําพิธีแกบนใหเสร็จส้ินไปเสีย” 

นางกุณฑลเกสีน้ี ดวยความรักโจรน้ัน ก็บอกวาเอาสิ 
ตามใจพ่ี จะเอาอยางไร นองจะทําตามทุกอยาง แลวก็บอกส่ัง
บริวารใหเตรียมของตางๆ ท่ีจะไปแกบน 
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เมื่อถึงวันจะไป โจรรายก็บอกวา วันน้ี ขอใหนองแตงตัวให
ดีท่ีสุด มีเครื่องประดับอะไรๆ ก็แตงใหเต็มท่ี นางกุณฑลเกสีก็
ตามใจเพราะความรักตอสามี ก็แตงตัวใหดีแลวก็ขึ้นรถไป
ดวยกัน  พรอมกับบริวาร  

พอไปถึงสถานท่ีน้ัน ปรากฏวาเปนภูเขามีเนินสูงขึ้นไป 
สามีก็บอกอีกวาใหพวกคนรับใชท่ีตามมาในรถคันอ่ืนๆ รออยู
ขางลาง เราจอดรถแลวขึ้นไปกันสองคนโดยเฉพาะเทาน้ัน เพ่ือ
เปนการแสดงความเคารพตอเทพเจา ซึ่งอยูบนภูเขา 

ภูเขานั้นมีหนาผาสูง เมื่อขึ้นไปแลว ก็เตรียมพิธีแกบน ท้ัง
สองคนก็เดินขึ้นไปจนถึงตรงหนาผาท่ีจะทําพิธี  

ถึงตอนนี้ โจรรายจึงบอกใหทราบวา “น่ีเปนวันสุดทายท่ี
เราจะอยูดวยกัน ฉันตองการทรัพยสมบัติของเธอ ขอใหเธอถอด
เคร่ืองแตงตัวเส้ือผาอาภรณตางๆ ตลอดจนเพชรนิลจินดาท่ี
ประดับมาทั้งหมดมอบใหฉัน และฉันก็จําเปนจะตองฆาเธอเพ่ือ
ปดปาก อําพรางใหเห็นวาเธอประสบอุบัติเหตุตายไปหรืออะไร
ทํานองน้ัน” 

นางกุณฑลเกสีเปนคนมีปญญา และมีสติดี ในใจจริงน้ันก็
รักสามีมาก แตในเวลาเดียวกันก็มีความเศราเสียใจวา สามีของ
เราน้ีเปนคนที่มีจิตใจโหดรายมาก แมท่ีอยูมาอยางน้ี เราก็ไดชวย
เต็มท่ี ชวยแมกระท่ังใหรอดชีวิตมาจากการท่ีจะถูกประหาร ท้ังท่ี
เราไดชวยอยางน้ี ก็ยังคิดทรยศอีก เราจําเปนจะตองรักษาชีวิต
ของตัวไว  
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ดวยความมีปญญา กุณฑลเกสีก็เลยคิดอุบายข้ึนมา บอก
วา เอาละไหนๆ วันน้ีก็เปนวันสุดทายท่ีพ่ีกับนองจะไดอยูรวมกัน
แลว นองรักพ่ีมาก ขอใหนองไดทําพิธีแสดงความจงรักภักดีตอ
สามี ดวยการรําถวายตอองคเทพเจาเถิด   

แลวกุณฑลเกสีก็ขอโอกาสฟอนรําชนิดหน่ึงใหกอน เปน
การแสดงความภักดีตอสามีของตน สามีก็ตามใจใหรํา เพราะ
เห็นวา ถึงไงก็ไมรอดอยูแลว  นางกุณฑลเกสีธิดาของเศรษฐี ก็
ฟอนรําไปฟอนรํามา ฟอนรําไปฟอนรํามา หลายรอบ รอบตัว
สามีน่ันแหละ จนกระท่ังถึงจังหวะหน่ึง พอสามีเผลอ ไดโอกาสท่ี
เธออยูขางหลัง และมีหนาผาอยูดานหนา ก็ผลักสามีอยางเต็มท่ี
เลย ทีเดียวตกหนาผาไป เปนอันวาตายอยางไมตองสงสัย โจร
รายก็จบชีวิตไป 

น่ีแหละ ดวยปญญา นางกุณฑลเกสีก็รอดชีวิตมา เมื่อรอด
ชีวิตมาแลว ก็ลงจากภูเขา อันท่ีจริงจะกลับบานก็ได แตมีความ
เศราเสียใจ และอายผูคน  

กุณฑลเกสีคิดไปวา ถาเธอกลับไปบาน คนก็จะตองถาม
วาสามีหายไปไหน เมื่อเขารูวาตนฆาสามีตาย ก็จะพากันพูดจา
วารายวาเปนหญิงใจทราม ตอนแรกก็อยากไดสามีจนถึงกับยอม
ลงทุนใหสินบนเอามา แตแลวไมทันไร เกิดไมพอใจเบ่ือขึ้นมา ก็
ฆาท้ิงเสีย ถึงจะเลาความจริงใหฟง ก็ไมมีหลักฐานใหเขาเชื่อ  

จากเหตุการณน้ี นางก็มาคิดนึกถึงเรื่องชีวิตของมนุษยวา
หาความแนนอนมิได  เ ร่ืองท่ีคิดไมถึงวาจะเกิด  ก็ เกิดขึ้น 
พิจารณาไป ก็มีความเบ่ือหนายตอชีวิตครองเรือน จึงตัดสินใจวา 
เราอยาอยูเลย กลับไปอยูบาน ก็ไมมีประโยชนแลว เบ่ือหนาย
เต็มที ออกบวชดีกวา  
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คิดอยางน้ันแลว ตอนแรกก็ไปบวชเปนนักบวชนอกพระ 
พุทธศาสนา เขาเรียกวาเปนปริพาชิกา คือนักบวชหญิงเรรอน  

นักบวชเรรอนพวกปริพาชกน้ีชอบถกเถียงปญหา หา
ความรูขัดเกลาสติปญญา ไปท่ีไหนก็จําเปนจะตองโตวาทะกับ
พวกนักบวชอื่นๆ ถาหากวาไปเจอนักบวชท่ีเขามีสติปญญาสูง
กวา ตัวเองตอบปญหาของเขาไมได เขาตอบปญหาของตัวเอง
ไดหมด แพเขา ก็อาจจะยอมเปนสาวก 

นางปริพาชิกาคนใหม คือนางกุณฑลเกสีน้ี ก็เท่ียวเดินทาง
ไปในท่ีตางๆ เท่ียวถกเถียงปญหา โตวาทะกะใครๆ เรื่อยไป และ
ก็เปนคนท่ีเกงมาก มีปญญาดี  

ในท่ีสุด เพราะความท่ีมีปญญาดี  มีความสามารถ มีวาทะ
ท่ีเกงกลา ก็เลยกลายเปนผูทาคนอ่ืน ถึงตอนน้ีก็ชักจะมีความ
ทะนงตัว ไปไหนก็ไปทาคนอื่น จนกระท่ังคราวหน่ึงก็มาพบกับ
พระสารีบุตร และก็ไดโตวาทะกับพระสารีบุตร 

พระสารีบุตรตอบปญหาของนางไดหมด แตถึงคราวพระ
สารีบุตรถามปญหาบาง นางตอบไมได ก็เลยยอมตัวขอบวช เพ่ือ
จะไดมาเลาเรียนศึกษาธรรมะท่ีพระสารีบุตรรู ซึ่งนางไมรู และ
ไดมาเปนสาวิกาของพระพุทธเจา ไดมาบวชเปนพระภิกษุณี 
และตอมาก็ไดบรรลุอรหัตผล กลายเปนพระเถรีชั้นผูใหญ ไดรับ
ความยกยองจากพระพุทธเจาวา เปนผูยอดเยี่ยมในบรรดาพระ
ภิกษุณีท่ีตรัสรูฉับพลัน เปนอันวาชีวิตของนางก็ลงเอยดวยดี 

น้ีเปนประวัติของนางกุณฑลเกสีเถรี จากประวัติน้ี จุดท่ี
เนนสําคัญก็คือ ตอนท่ีนางแกปญหาในชีวิตของตนเองใหรอดมา
ได โดยใชสติปญญา  
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ท่ีวาใชสติปญญา คือมีปญญาทําใหคิดอุบายได และสติก็
มีดวย คือวา ถึงแมปญญาจะมี แตถาสติไมมา ก็ไมไดใชปญญา
น้ัน ตอนท่ีนางถูกโจรจะฆาน้ัน นางมีสติไมหลงใหลฟนเฟอน 
ไมไดมัวแตหวาดกลัวตัวส่ันอะไร ถาเอาแตหวาดกลัว ก็คงคิด
อะไรไมออก ก็ตองตายแน แตเพราะนางมีสติ ก็ระลึกได และใช
ปญญาตอ ก็เลยแกปญหาสําเร็จ 

ท่ีวาน้ี ก็เพ่ือใหเห็นวา สติ กับ ปัญญา น้ันมักจะมาคูกัน 
สติเปนตัวเร่ิม เปนตัวท่ีจะทําใหใชปญญา แตเมื่อจะใชปญญา ก็
ตองมีปญญาดวย มีสติอยางเดียว แตถาปญญาไมมี ก็อาจจะ
แกไขปญหาไมสําเร็จ  

นางกุณฑลเกสีน้ัน มีท้ังสติ มีท้ังปญญา จึงแกปญหานํา
ชีวิตใหรอดพนไปได  

สวนโจรรายน้ันก็มีปญญาเหมือนกัน คือคิดอุบายท่ีจะฆา
เขา แตวาปญญาสูเขาไมได เขาซอนกลเอา ตนเองก็เลยไดรับผล
กรรมตอบสนอง คิดรายตอเขา ก็เลยไดรับผลรายกลับมาถึง
ตัวเอง โจรรายก็จบชีวิตลง เพราะกรรมของตนเองน่ันเอง 

น่ีก็เปนเร่ืองราวในพระพุทธศาสนา ท่ีไดท้ังประวัติของพระ
เถรี และไดท้ังคติธรรม ท้ังคติทางดานโจร ท่ีไปคิดประทุษรายตอ
ผูอื่นแลวไดรับผลรายตอบสนอง และคติทางดานพระเถรี ท่ีใชสติ
และปญญาในการแกไขปญหา ทําใหรอดพนจากภยันตราย 
 อาตมภาพคิดวา วันน้ี ไดเลาเรื่องนางกุณฑลเกสีเถรี 
เปนเรื่องประกอบในหัวขอธรรมคือปญญาไว พอสมควรแกเวลา
แลว ก็ขออนุโมทนาโยม เจริญพร 



เล้ียงลูกดี ลูกมีปญญา พาทุกคนสุขสันต* 

เจริญพร รายการเลาเร่ืองใหโยมฟงวันน้ี มาพอดีกับจะมี
การถวายพจนานุกรมแดในหลวง อาตมภาพก็เลยมานึกถึงเรื่อง
ชาดกเกี่ยวกับเรื่องถวายของ รับพระราชทานของ ในทํานองน้ี 
แตเปนเรื่องท่ีอาจจะขําๆ หนอย ก็เลยนํามาเลาใหโยมฟง และก็
เขากับหัวขอธรรมท่ีกําลังพูดอยูดวย คือเร่ือง ปญญา ในชาดกน้ี
ก็เปนเรื่องการใชปญญาเหมือนกัน ก็ขอนําเรื่องเบาๆ มาเลาอีก
เรื่องหน่ึง ทานเลาวา 

ในอดีตกาลนานมาแลว  เมื่ อครั้ งพระเจาพรหมทัต 
ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวไดเสด็จอุบัติเปน
ลูกของพราหมณคนหน่ึง พราหมณน้ีเปนคนยากจนมาก ทํา
อาชีพไถนา แตแกก็มีความเพียรพยายามดี และอุตสาหเล้ียงลูก
อยางดี ลูกคือพระโพธิสัตวน้ีชื่อ โสมทัต  

โสมทัตไดเลาเรียนศึกษาวิชาการจนกระท่ังจบ แลวก็ได
เขารับราชการ เมื่อรับราชการก็เจริญกาวหนารุงเรืองมาก 
จนกระท่ังไดมียศมีตําแหนงสูง ไดเปนคนโปรดของพระเจาอยูหัว 

คราวหนึ่ง โสมทัตมาเยี่ยมพออีกตามท่ีเคยมาเย่ียม คราว
น้ี พอพูดขึ้นมาวา “น่ีนะ โสมทัต เดี๋ยวน้ีลูกก็ไปเขารับราชการจน
ไดดีแลว เปนคนโปรดของพระเจาอยูหัวน่ี ลองหาโอกาสใหพอ
เขาไปเฝาในหลวงสักครั้งสิ”  
                                                                                 * เลาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๘  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)    ๗๓ 

โสมทัต ก็บอกวา “เอาสิ พอ ผมจะพาพอไปเขาเฝาใน
หลวงสักทีหน่ึง แตพอตองเตรียมตัวไวนะ” 

พอนึกอะไรขึ้นมาไดก็บอกวา “เออ! ไหนๆ จะไปเขาเฝา
พระเจาแผนดินสักที ก็ใหมันไดอะไรสักหนอย พอดีนะ วัวท่ีพอ
ใชไถนาคูหน่ึง มันตายเสียตัวหน่ึง เราไปขอพระเจาอยูหัวมาอีก
ตัวหน่ึง จะไดมาเขาคูกันใหมันครบ”  

โสมทัตก็บอกวา “ตกลง แตวาจะไปขอในหลวงเฉยๆ น่ี มัน
ก็ไมคอยดี พอไปครั้งน้ีครั้งแรก อึกอักจะไปขอ ก็ยังไงอยู เอา
อยางน้ีดีกวา ใหมีชั้นเชิงหนอย ผมจะแตงเปนโคลงกลอนใหพอ 
ทองไวแลวก็เอาไปวาใหในหลวงฟง ถาวาเปนกลอนเปนโคลง
อยางน้ีละก็ ไมนาเกลียด” 

ฝายทานพราหมณไมรูหนังสือ ไมเคยเลาเรียนเลย ก็บอก
วา “เออ! ขาฯ ก็พูดไมเปนหรอก คําราชาศัพทอะไรตางๆ น้ี ลูก
ชวยสอนหนอยก็แลวกัน” โสมทัตก็เลยแตงเปนคาถา คาถา
ภาษาบาลี ก็คือโคลงฉันทกาพยกลอนน่ีเอง  

โสมทัตแตงใหพอทองวา  
“โคของข้าพระพุทธเจ้าคู่หนึ่ง  

ข้าพระพุทธเจ้าใช้ไถนาทุกวัน  
บัดนี้ ตัวหนึ่งตายไป  
ขอรับพระราชทานอีกตัวหนึ่ง จะได้ไปเข้าคู่กัน” 
โสมทัตแตงใหแลวก็มอบใหพอ พอเปนคนปญญาทึบ และ

ก็ไมรูหนังสือดวย จึงใหลูกสอนแลวก็มาทองๆ แลวก็ทบทวนให
แมน เพ่ือความแนใจ  



พัฒนาปญญา ๗๔ 

ทานพราหมณน้ัน ตัวเองไมเคยเขาวัง คิดวาตองทองให
แมนยําท่ีสุด และขอเวลาลูก ปลอยใหลูกกลับไปรับราชการ
ตามปกติกอน รอใหแนใจแลวคอยพาเขาเฝา ทองกันมานาน
ทีเดียว จนกระทั่งพราหมณน่ีก็แนใจวา เอาละ คราวน้ีแมนแลว 
เขาเฝาไดแน ก็เตรียมซักซอมวิธีเขาเฝากันอยางดีทีเดียว บอกวา
ใหเขาไปอยางน้ีๆ พอถึงตอนน้ันแลวใหวาโคลงกลอนน้ีขึ้น 

เมื่อถึงวันท่ีกําหนด โสมทัตก็พาพราหมณผูเปนพอไปเขา
วัง เขาเฝาในหลวง พิธีก็เปนไปดวยดี จนกระทั่งถึงตอนท่ีจะวา
คาถาเปนโคลงกลอน ทานพราหมณน้ีไมเคยเลยท่ีจะไปพูดกะใน
หลวง ก็ประหมา เมื่อประหมาก็วาลําบาก คาถาน้ันก็ทองไว
อยางดีแลว แตเวลาเอาเขาจริง กลับนึกไมคอยออก วาไปไดแต
ตอนแรก ก็ทองออกมาวา 

“โคของข้าพระพุทธเจ้าคู่หนึ่ง  
ข้าพระพุทธเจ้าใช้ไถนาทุกวัน  
บัดนี้ ตัวหนึ่งตายไป...””  
เอ! ตอจากน้ีนึกไมออก มันเปนคาถา เปนคําโคลงคํา

กลอน ทีน้ี เมื่อตะกุกตะกักขึ้นมา ก็ยิ่งประหมา แทนที่จะบอกวา 
“ขอรับพระราชทานอีกตัวหน่ึง จะไดเอาไปเขาคูกัน” นึกไมทัน ใน
ท่ีสุดก็เลยวาไปเสียอีกอยางหน่ึง กลายเปนบอกวา 

ขอให้ทรงรับไว้อีกตัวหนึ่ง จะได้ไปเสียด้วยกัน” 
ทานพราหมณวาอยางน้ี พระเจาแผนดินทรงรับฟง ก็ทรง

ทราบ ทรงเขาใจวา พราหมณน้ีคงจะตองวาผิดแน แตก็ทรงพระ
สรวล แลวก็หันไปตรัสกะโสมทัตวา “เออ! น่ี ท่ีบานพอของ
โสมทัตน้ีคงจะมีโคมาก ใชไหม?” เปนการหยอกลอ 
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โสมทัตน้ันเปนคนฉลาด มีปฏิภาณดี พอในหลวงตรัสมา
วาอยางน้ัน ก็กราบบังคมทูลตอบไปทันทีวา  

“ถ้าในหลวงพระราชทานไป ก็มีมากพะย่ะค่ะ” 
พอโสมทัตวาอยางน้ี พระเจาอยูหัวก็ยิ่งโปรดปรานมาก 

ทรงพระสรวลเปนการใหญ ตรัสวา “เออ! ดี โสมทัต เธอน่ีฉลาด
มาก เอาละ เราจะใหรางวัล” ก็เลยโปรดพระราชทานขาวของ
มากมายใหแกพอของโสมทัต รวมท้ังโคแถมมาเปน ๑๖ ตัว 

พอของโสมทัตแมจะผิดพลาด แตไดอาศัยลูกฉลาดมี
ปญญา ก็ชวยไว จึงไดกลับไปบานดวยความอ่ิมเอมใจ ไดรับของ
พระราชทานมาเปนอันมาก เรื่องน้ีก็จบลง 

ท่ีเลามาน้ี เปนเร่ืองของการท่ีจะไปขอพระราชทานของ แต
กลับจะไปถวายเสีย แตขอท่ีเปนคติก็คือวา การมีปฏิภาณจะชวย
กลับรายใหกลายเปนดีได  

โสมทัตน่ีเปนพระโพธิสัตวนะ เปนคนฉลาดมาก มีปฏิภาณ 
ปฏิภาณ ก็คือ การใชปญญาแกไขเหตุการณเฉพาะหนาได
ทันทวงที เพราะโสมทัตมีปฏิภาณ แมวาพอจะวาอะไรผิดๆ ถูกๆ 
แตโสมทัตก็แกใหกลับกลายเปนดีไปได อาตมภาพจึงนํามาเลา
อีกเรื่องหน่ึง เปนเรื่องประกอบเก่ียวกับการใชปญญา ใหเห็นวา
การใชปญญาน้ัน เปนส่ิงท่ีมีประโยชนในแทบทุกสถานการณ  

แตท้ังน้ี ก็ตองใชปญญาใหถูกตองดวย อยางท่ีวา ถาใช
อยางลิงเฝาสวน ก็กลับเสียประโยชนไป สวนเร่ืองน้ีเปนตัวอยาง
ในทางท่ีดีงาม ก็เอามาเลาประกอบไวอีกเรื่องหน่ึง  

สําหรับวันน้ี อาตมภาพคิดวาเลาแตเรื่องโสมทัตเรื่องเดียว
ก็พอ ขออนุโมทนาโยมเทาน้ี เจริญพร 



ฉลาดแท แกฉลาดโกง* 

รายการเลาเร่ืองใหโยมฟงวันน้ี ขอยอนกลับไปพูดเรื่อง
ปญญาอีก เร่ืองปญญาตอนน้ีก็ยังจะพูดถึงปญญาในระดับ
สามัญ คือการใชงานใชประโยชนในกิจธุระท่ัวๆ ไป และวันน้ีก็
จะเอาเรื่องชาดกมาเลาอีกสักเรื่องหน่ึง จะใหเห็นวาเขาใช
ปญญาอยางไร และปญญาน้ันชวยใหเปนประโยชนในการ
แกปญหา ในการดําเนินชีวิต ในการทําธุรกิจอยางไร ทานเลาวา 

นานมาแลว มีสหายคูหน่ึง คนหน่ึงชื่อ ฉลาด อีกคนหน่ึงก็
บังเอิญชื่อคลายๆ กัน แตยาวกวานิดหน่ึงชื่อวา นายยอดฉลาด  
ฉลาด กับ ยอดฉลาด  บังเอิญมาเปนเพ่ือนกัน  

อยูมา สหายสองคนนี้ก็เกิดคิดทําการคาขายดวยกัน 
การคาขายในสมัยโบราณน้ัน เขาใชวิธีเดินทางดวยกองเกวียน 
สองคนนี้ก็จัดการซื้อพาหนะ ซื้อเกวียน ซื้อโคมา ทําเปนอยาง
กองคาราวานขึ้น เขาเรียกวากองเกวียน ไปคาขายตางเมือง แลว
ท้ังสองคนก็ไดดําเนินการคาขายกันมาแบบเปนหุนสวน โดยแบง
ผลกําไรกัน 

ในการเดินทางคราวหน่ึง เมื่อไปคาขายตางเมืองเสร็จแลว 
ก็เดินทางกลับมายังเมืองของตน  
                                                                                 * เลาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘  
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เมื่อมาใกลตัวเมือง อยูนอกเมือง สมัยโบราณก็ยังเปนปา 
หรือคลายๆ ปา ก็หยุดพักกองเกวียน สองคนก็มาคิดกันวา “เออ! 
เราจะเขาเมืองอยูแลว มาแบงผลกําไรกันดีกวา” 

เมื่อคํานวณดู คิดกันไปคิดกันมา เพ่ือแบงผลกําไรกัน ก็ตก
ลงกันไมได เกิดปญหาขึ้น แทนท่ีจะแบงเทาๆ กัน ก็ตองคํานวณ
วาใครลงทุนอะไรเทาไร หรือใครทําผลประโยชนอะไรไดมากได
นอย ก็เอาส่ิงเหลาน้ันมาคิดในการท่ีจะแบงผลกําไรดวย 

นายฉลาดนะไมวาอะไร ก็คิดวาควรจะแบงใหเทาๆ กัน  
แตนายยอดฉลาดไมยอม บอกวา ฉันควรจะไดมากกวา เถียงกัน
ไปเถียงกันมา นายยอดฉลาดไมรูจะอางเหตุผลอะไร ในท่ีสุดก็
เลยบอกวา แกนะชื่อฉลาดเฉยๆ ฉันน่ีมันยอดฉลาด ฉลาดได
สวนหน่ึง ยอดฉลาดก็ควรจะได ๒ สวน เพราะชื่อมันยอด มัน
ฉลาดกวา แตก็ตกลงกันไมได ฝายนายฉลาดก็ไมยอม 

นายยอดฉลาดก็เลยคิดหาอุบาย เอาอยางน้ีดีกวา เรา ๒ 
คน ตกลงกันไมได ใหเทวดาทานตัดสิน ตองไปหารุกขเทวดาท่ี
ตนไมใหญ จะไปถามรุกขเทวดากัน ยอดฉลาดคิดอุบายขึ้นแลว 
ก็ไปหาตนไมใหญไวกอน เปนการเตรียมการ ก็ไปเจอตนไมใหญ
ท่ีมีโพรงกวาง จึงใหพอตาของตัวเขาไปอยูในโพรงของตนไมน้ัน 
ซักซอมกันไวใหพอตาปลอมตัว ปลอมเสียงเปนรุกขเทวดา แลวก็
มาชวนเอานายฉลาดไปท่ีตนไม ไปถามรุกขเทวดาน้ัน 

เมื่อไปถึงแลว สองคนนั้นก็บนบานกราบไหว แลวก็เลา
เร่ืองใหรุกขเทวดาฟงวา เร่ืองราวมันเปนอยางน้ีๆ ขาพเจาสอง
คนน้ีทําการคาขายแลวแบงผลประโยชน แตตกลงกันไมได จึงมา
ขอใหทานชวยตัดสิน ตามเรื่องราว และเหตุผลท่ีกลาวมา  
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พอเลาเร่ืองจบ ถามรุกขเทวดาแลว รุกขเทวดาก็ตอบลงมา
วา เจาสองคนน่ีนะ คนหน่ึงมันชื่อฉลาดเฉยๆ อีกคนหนึ่งมันชื่อ
ยอดฉลาด เจาฉลาดน่ีควรจะไดหน่ึงสวน เจายอดฉลาดควรได
สองสวน ก็ตองแบงเปน ๓ สวน ใหนายฉลาด ๑ สวน ใหนาย
ยอดฉลาด ๒ สวน 

ฝายนายฉลาดก็คิดสงสัย ใชปญญาพิจารณาวา อาจจะมี
การใชอุบายหรือเปนกลอะไรสักอยาง ก็เลยคิดจะทดสอบรุกข
เทวดา จึงไปเอากิ่งไมใบหญามาสุมท่ีโคนตนไมน้ัน แลวก็จุดไฟ
ขึ้น ฝายรุกขเทวดาปลอมน้ันโดนรอนเขา ทนไมไหว ก็เลยออก
จากโพรงตนไม ปนตนไมขึ้นไป แลวกระโดดตุบลงมา กลอุบายก็
เลยแตก รูกันวาเปนรุกขเทวดาตัวปลอม 

เมื่อรูวาเปนรุกขเทวดาตัวปลอม เพราะจับไดแลว นาย
ยอดฉลาดก็ตองยอม ผลสุดทายก็เลยแบงผลกําไรเทาๆ กันท้ัง
สองฝาย เรื่องก็จบลงดวยดี 

เรื่องน้ี  แสดงใหเห็นถึงการใชปญญาของนายฉลาด 
ตอนตน นายยอดฉลาดใชปญญากอน ใชปญญาในทางไมดี คือ
ไปคิดกลอุบายหลอกลวงเขา โดยกะจะเอาเปรียบ แตก็ไมสําเร็จ 
เพราะวาคนอื่นเขาก็มีปญญาเหมือนกัน  

สวนนายฉลาดน้ันก็เปนคนมีปญญา รูจักสงสัยในส่ิงท่ีควร
สงสัย ไมใชศรัทธาเรื่อยไป ถาหากมีแตศรัทธาอยางเดียวก็เชื่อ
รุกขเทวดา ก็อาจจะยอมไปตามน้ัน แตเพราะรูจักใชปญญารูจัก
สงสัย จึงตรวจสอบใหแนชัดเสียกอน ก็เลยแกปญหาทําใหเรื่อง
ส้ินสุดลงดวยดี ทําใหไดรับความยุติธรรมดวยกันท้ังสองฝาย 
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 เร่ืองน้ีก็เปนคติอยางหน่ึง เปนคติท้ังในทางรายท่ีวา ไม
ควรใชปญญาในการเอาเปรียบหลอกลวงเขา และก็เปนตัวอยาง
ในทางดีท่ีวา ไมควรจะใหศรัทธาชักจูงไปอยางเดียว โดยไมใช
ปญญา แตตองใชปญญาพิจารณา เมื่อรูจักใชปญญาพิจารณา
ดวยดีแลว ก็จะทําใหเกิดผลดีขึ้น นําความสุขและการพนจาก
ปญหามาสูตน 

ขอโอกาสชี้แจงนิดหนอยวา ตามเรื่องเดิมในภาษาบาลี 
นายฉลาดมีชื่อวา “บัณฑิต” นายยอดฉลาด ชื่อวา “อติบัณฑิต” 
ถาแปลตรงๆ ก็คงวา นายบัณฑิต กับนายบัณฑิตย่ิงกวา หรือนาย
เหนือบัณฑิต หรือนายบัณฑิตเลยเถิด แตจะแปลอยางน้ัน ก็จะ
ยาวเกินช่ือไป จึงแปลงายๆ วา นายฉลาด กับ นายยอดฉลาด 

วันน้ีอาตมภาพไดเลาเร่ืองเบาๆ สมอง พอเปนเคร่ือง
ประกอบในคุณธรรมขอปญญา  ก็พอสมควรแก เวลา  ขอ
อนุโมทนาโยมเทาน้ี เจริญพร 



ปญญาทันเกม ตองใหทันกาล* 

เจริญพร อาตมภาพเคยพูดเรื่องปญญาไว และไดเลาเรื่อง
อะไรตางๆ ท่ีเกี่ยวกับปญญาหลายคร้ัง ตอมาก็เลาออกไปถึง
เรื่องอื่นๆ หลายคร้ังแลวเหมือนกัน คิดวาคราวน้ีจะวกกลับมาหา
เรื่องปญญาอีกที  

คราวน้ี จะเลาเ ร่ืองตัวอยางประกอบเก่ียวกับการใช
ปญญา คือวา ปญญาน้ันใชงานไดหลายระดับ ท้ังในระดับความ
เปนอยูประจําวัน การทําธุระการงาน และการเกี่ยวของสัมพันธ
กับผูอื่น  

คราวน้ี ก็จะเอาตัวอยางท่ีเกี่ยวกับการใชงานในชีวิต  
ประจําวันมาเลาอีก เปนเร่ืองประเภทนิทานชาดก แสดงถึงการใช
ปญญาเพ่ือจะเอาชีวิตใหรอด ดวยการรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนา 

มีนิทานชาดกเร่ืองหนึ่ง เลาเร่ืองนก ๒ ชนิด คือ นกเหยี่ยว 
กับ นกมูลไถ นกมูลไถ เปนนกเล็กๆ ชนิดหน่ึง ซึ่งหากินอยูตาม
ทองนา เปนนกท่ีเปนเหยื่อของเหยี่ยวของกาได  

เรื่องน้ันเลาวา วันหน่ึง ขณะท่ีนกมูลไถหากินอยูในทองนา 
เหยี่ยวตัวหน่ึงไดมาโฉบเฉ่ียวเอาไป นกมูลไถน้ันไดรับความทุกข
เปนอันมาก ระหวางท่ีอยูในกรงเล็บของเหยี่ยวท่ีกําลังบินไปอยู
น้ัน ก็มองเห็นความตายอยูขางหนา  
                                                                                 * เลาเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘  
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แตเพราะความท่ีเปนสัตวมีปญญา นกมูลไถก็คิดแกไข
สถานการณเฉพาะหนาเอาตัวรอดดวยปฏิภาณไหวพริบ จึงแตง
เปนอุบายข้ึนมา ทําเปนรองคร่ําครวญบนเพอวา  

“เออ! น่ีเราไมนาเลยนะ หากินอยูในถิ่นของตัวดีๆ ก็ไมเอา 
ออกมาเท่ียวหากินนอกถ่ินนอกแดน ก็เลยถูกเหยี่ยวมาเฉ่ียวเอา
ไปได น่ีถาเรายังอยูในถิ่นของเราละก็ อยาวาแตเหยี่ยวอยางน้ี
เลย ใหนกอะไรใหญกวาน้ี หรือเกงกวาน้ี ก็ไมมีทางจะทําอะไร
เราได” นกมูลไถพูดบนเพอทํานองน้ีไปเรื่อยๆ 

ฝายเหย่ียว ไดยินคําท่ีนกมูลไถวามากระทบตัวเอง คลายๆ 
ดูถูก ก็ชักฉุน จึงบอกวา “เอ! แกวา ถาหากวาแกอยูในถิ่นของแก 
ฉันจะทําอะไรแกไมได ใชมั้ย”  

นกมูลไถ ก็บอกวา “ฉันก็วาอยางน้ันแหละทาน”  
เหยี่ยวก็เลยบอกวา “เอา! ลองดูก็ได แกลองไปอยูในถิ่น

ของแกสิ ฉันจะเฉ่ียวใหได ถาฉันเฉ่ียวไมได ก็ใหมันรูไป แกก็จะ
ไดรอดชีวิต” นกมูลไถก็ตกลง  

เหยี่ยวน้ัน ดวยความท่ีหยิ่งในความสามารถของตน จึงนึก
ไมเทาทันอุบายของนกมูลไถ ก็เอานกมูลไถกลับมาปลอยท่ีทอง
นา และเอาไปปลอยไวในท่ีท่ีนกมูลไถบอกวาเปนถิ่นของตนดวย 

ธรรมดาสัตวท่ีหากินในถิ่นท่ีเขาเคยชิน ก็ยอมชํานาญในท่ี
น้ัน สามารถหลบหลีกไดดีกวาท่ีจะไปหากินในถิ่นอ่ืน เมื่อนก
มูลไถไปถึงถิ่นของตัวแลว ก็เตรียมพรอมท่ีจะหลบหลีกเหยี่ยว ให
เหยี่ยวเฉี่ยวไมได จึงทําอุบายข้ึนไปเกาะบนกอนดินใหญๆ กอน
หน่ึงท่ีสูงขึ้นมาเดนเปนพิเศษ เมื่อพรอมแลวเหยี่ยวก็โฉบลงมา  
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พอเหยี่ยวโฉบลงมาในกลางอากาศ ดิ่งใกลเขามาจวนจะ
ถึง นกมูลไถก็หลบลงไปในซอกดิน ฝายเหยี่ยวตัวใหญน้ันโฉบลง
มาดวยกําลังแรงมาก แรงพุงทําใหยั้งไมทัน เมื่อไมมีตัวนกมูลไถ
อยูบนกอนดินใหญ ตัวของนกเหยี่ยวน้ันก็เลยลงมาปะทะท่ีกอน
ดินเต็มท่ี ปรากฏวาเหยี่ยวน้ันถึงแกความตายดวยกําลังแรงโฉบ
พุงลงมาของตนเอง นกมูลไถจึงรอดชีวิต 

น้ีก็เปนนิทานชาดก ท่ีแสดงถึงคติธรรมในการใชปญญา 
ถาหากวามีสติและใชปญญา ก็อาจจะแกไขสถานการณราย
เฉพาะหนาใหผานพนไปไดเหมือนกับนกมูลไถน้ี  

ในทางตรงขาม เหยี่ยวน้ัน ก็ดวยกิเลสของตนเองท่ีมัวแต
นึกคิดดวยมานะวาเขาดูถูกเหยียดหยามตน จึงไมไดใชปญญา
พิจารณาวาอาจจะเปนอุบายของเขา รูไมเทาทัน ปลอยใหกําลัง
โทสะครอบงํา ก็เลยพาตัวเองไปไดรับความทุกขเดือดรอนถึงแก
ความตาย น้ีก็เปนนิทานเรื่องหน่ึงท่ีแสดงถึงการใชปญญาใน
ระดับสามัญ 

ดังท่ีอาตมภาพกลาวมาแลววา การใชปญญาน้ี ถาใชไป
ในทางที่ไมดี ก็กลายเปนโทษท้ังแกตนเองและผูอื่น แตถารูจักใช 
ก็คล่ีคลายแกปญหาใหสําเร็จได  

ดังจะเลาตัวอยางการใชปญญาอีกเรื่องหน่ึง ซึ่งผู ท่ีใช
ปญญาน้ัน ก็คงจะมีความสามารถไมแพนกมูลไถเมื่อกี้ แตจะ
เปนคุณหรือโทษ ก็แลวแตวาจะใชถูกหรือไม 

จึงขอเล่าอีกเร่ืองหนึ่ง:  
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ปัญญาแก้เกม ต้องให้ทันกนั 

มีเรื่องเลามาเกี่ยวกับพอคาสองคน เปนพอคาบานนอกกับ
พอคาชาวกรุง  

พอคาบานนอกคนหน่ึงเขามาคาขายในกรุง นําเอาผาลไถ
มาฝากไวท่ีบานของพอคาชาวกรุง จํานวน ๕๐๐ อัน เมื่อฝากไว
แลวก็ไปทําธุระอยางอื่น ตอมาเปนเวลานาน ก็กลับมาท่ีบาน
ของพอคาชาวกรุงน้ัน เพ่ือทวงเอาผาลไถกลับคืน จะไดเอาไป
คาขายตอ  

ฝายพอคาชาวกรุงน้ัน ไดนําเอาผาลไถ ๕๐๐ อัน ไปขาย
เอาเงินหมดแลว เมื่อเขามาทวง ตัวเองก็ไมมีจะให นึกอะไรไม
ทันก็เลยบอกวา “หนูมันกินหมดแลว หนูกินผาลไถหมด” 

ฝายพอคาชาวบานนอก เมื่อเขาบอกวาอยางน้ัน ก็ไมรูจะ
ทําอยางไร ก็ของมันไมมีจะใหแลว ก็หมดทาง แตคิดแคนอยูใน
ใจวาจะตองหาทางแกเผ็ด  

วันหน่ึงจึงมาชวนลูกชายเล็กๆ ของพอคาชาวกรุงไปเท่ียว
เลน บอกวา จะพาไปอาบนํ้า ไปเลนนํ้าในแมนํ้า พอไปแลว ก็
กลับมาคนเดียว ฝายพอคาชาวกรุงก็ถามวา “อาว! ลูกฉันไปไหน
ละ ไมเห็นกลับมาดวย”  

พอคาบานนอกก็ตอบวา “โอ! ตองเสียใจดวย ระหวางท่ีผม
ไปอาบนํ้า เลนนํ้าอยูน้ันนะ ลูกของคุณถูกเหยี่ยวเฉ่ียวไป” วาง้ัน  
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ฝายพอคาชาวกรุงก็คานขึ้นวา “เปนไปไมได ลูกฉันตัวแคน้ี 
เหยี่ยวมันจะมาเฉ่ียวไปไดยังไง เหยี่ยวมันตัวเล็กนิดเดียว”  

พอคาชาวบาน ก็วา “ไมทราบซิครับ เหยี่ยวมันเฉ่ียวไป
แลว ผมก็ทําอะไรไมได” 

พอคาชาวกรุงก็เลยไปฟองเจาหนาท่ีบานเมือง ท่ีสมัยน้ัน
เขาเรียกวา มหาอํามาตย คือเจาหนาท่ีศาลยุติธรรมน่ันเอง ให
ชวยตัดสินคดี โดยเลาใหฟงวา นายคนน้ีพาลูกของตนไปอาบนํ้า 
แลวก็ทําใหลูกของตนหายไป เขาบอกวาเหยี่ยวเฉ่ียวเอาไป ซึ่ง
เปนไปไมได ขอใหชวยตัดสินดวย  

ฝายพอคาชาวบานก็เลาใหฟงบางวา “ผมก็เคยไดนําเอา
ผาลไถ ๕๐๐ อัน มาฝากไวท่ีบานของพอคาชาวกรุงคนน้ี เสร็จ
แลวเขาก็ทําหายหมด ก็คงจะโกงเอาไปน่ันแหละ แลวเขาก็บอก
วาถูกหนูกินหมด ผมก็ขอใหทานชวยตัดสินคดีใหดวย” 

ฝายอํามาตยน้ันก็รูเทาทันวา อันน้ีตองเปนเรื่องโกงกัน
แนๆ ถาหากวาพอคาคนแรกโกงเขาไป โดยใชอุบาย บอกในส่ิงท่ี
เปนไปไมได ฝายน้ีเขาก็ทําโดยอางส่ิงท่ีเปนไปไมไดเหมือนกัน ก็
เลยบอกวา  

“เออ! ถาหากวาหนูมันกินผาลไถได เหยี่ยวมันก็เฉ่ียวเด็ก
ไปไดเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน ทานจงเอาผาลไถมาคืนเขาเสียเถิด 
เขาก็จะเอาลูกมาคืนทานเอง”  

ถึงตอนน้ี พอคาชาวกรุงก็เลยหมดทางไป ตองยินยอม 
ตองไปซื้อหาผาลไถเอากลับมาคืน หรือชดใชคาเสียหาย แลว
พอคาชาวบานนอกน้ันจึงนําเด็กมาคืนให เรื่องก็จบลงไป 
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น้ีก็เปนเรื่องของการใชปญญา การใชปญญาท่ีสําคัญใน
กรณีน้ีก็คือผูตัดสินคดี ซึ่งจะตองรูเทาทันวาอะไรเปนอะไร เพ่ือ
จะตัดสินคดีใหไดผลโดยยุติธรรม  

น้ีก็ เปนตัวอยางตางๆ  ซึ่ งในนิทานชาดกทานเลาไว
มากมายหลายเร่ือง เพ่ือแสดงถึงการใชปญญา พรอมท้ังคติ
ธรรมตางๆ เพ่ือสอนใหคนเราใชปญญาในทางที่เปนประโยชน
แกตนเอง เชน ในการแกปญหาเฉพาะหนา เปนตน และทํา
ประโยชนแกผูอื่น ในการชวยเหลือสงเคราะห ไมใชไปในทาง
เสียหายเปนโทษ หรือเบียดเบียนกัน 

อาตมภาพคิดวา วันน้ี ก็ไดเลานิทานประกอบไวเปนสวน
หน่ึงของเร่ืองคุณธรรมในหัวขอวาปญญา พอสมควรแกเวลา ก็
ขอยุติเพียงเทาน้ี เจริญพร 

 



เด็กนอยโพธิสตัว ฉลาดสรางสรรค* 

เจริญพร รายการเลาเร่ืองใหโยมฟงวันน้ี ก็จะพูดในหัวขอ
เรื่องปญญาอีก และก็จะเปนเรื่องแทรกแบบเบาๆ สมองอีก
เหมือนกัน  

ปญญาน้ีเปนพระบารมีอยางหน่ึงของพระพุทธเจา เมื่อ
เปนพระโพธิ สัตวก็จะตองบําเพ็ญบารมี  ซึ่งมี ท้ังหมด  ๑๐ 
ประการ และในบรรดาบารมี ๑๐ ประการน้ัน ปญญาน้ี เปน
บารมีขอท่ี ๔ กลาวคือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ 
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา สิบขอดวยกัน 

ปญญาบารมีของพระโพธิสัตวน้ัน ท่ีเปนเร่ืองเดนก็คือสมัย
ท่ีเปนมโหสถ และก็มีชาดกเร่ืองหน่ึงชื่อวา มโหสถชาดก อยูใน
ทศชาติ หรือท่ีเราเรียกแบบภาษาชาวบานวา พระเจา ๑๐ ชาติ 
มโหสถชาดกน้ีเปนชาดกท่ียาวมาก  

วันน้ี อาตมภาพก็จะปรารภเรื่องมโหสถชาดก เอามาพูด
ส้ันๆ เปนตัวอยางประกอบเรื่องเกี่ยวกับการใชปญญา เฉพาะ
เรื่องน้ีเปนปญญาของพระโพธิสัตวในระหวางบําเพ็ญบารมี ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา ปญญาน้ันเปนองคประกอบสําคัญท่ีจําเปนใน
การท่ีจะบรรลุโพธิญาณ และเปนคุณธรรมท่ีคอยๆ เจริญเพ่ิมพูน
ขึ้นไปเร่ือยๆ สําหรับมโหสถชาดกน้ี ก็มีเรื่องเลามาวา 
                                                                                 * เลาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
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ในอดีตกาลนานมาแลว มีพระเจาแผนดินองคหน่ึงในชมพู
ทวีป พระนามวา พระเจ้าวิเทหะ ครองแผนดินอยูท่ีเมืองมิถิลา 
พระเจาวิเทหะน้ี มีบัณฑิตเปนท่ีปรึกษาราชการ และเปนผูส่ัง
สอนขนบธรรมเนียมประเพณีในการบริหารกิจการแผนดินอยู ๔ 
ทาน หัวหนาของบัณฑิตท้ัง ๔ มีชื่อวา เสนกะ 

อยูมาวันหน่ึง พระเจาวิเทหะบรรทมหลับไป และก็ไดทรง
พระสุบิน คือฝน พระองคฝนไปวา ท่ีพระลานหลวงของพระองค
น้ัน มีกองไฟใหญลุกโพลงอยู ๔ มุม และตอมาก็มีแสงไฟเล็กๆ 
เหมือนกับแสงห่ิงหอยเกิดขึ้นท่ีตรงกลางพระลานน้ัน  

ทามกลางกองไฟท้ัง ๔ แสงไฟเล็กๆ น้ันคอยๆ ลุกโพลง
สวางขึ้นๆ เรื่อยๆ จนในท่ีสุดก็สวางเกินกวากองไฟท้ัง ๔ น้ัน และ
สวางขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระท่ังวาโพลงจาไปหมดท่ัวท้ังฟาและ
แผนดิน แลวพระองคก็ตื่นบรรทมขึ้นมา 

เมื่อตื่นบรรทมแลว ก็ทรงวิตกกังวลวา เอ! ท่ีเราฝนน้ัน มัน
ฝนรายหรือฝนดี เพราะวาฝนเปนไฟเสียดวย ไฟลุกมาก ก็ไมสบาย
พระทัย ตอจากน้ันก็บรรทมไมหลับ รอเวลาจนกระท่ังบัณฑิตท้ัง 
๔ คนมาเฝา บัณฑิตก็ทูลถามวา พระองคบรรทมหลับสบายดีหรือ 
พระเจาอยูหัวก็ตรัสวา จะสบายไดอยางไรละ ฝนเรื่องสําคัญ
ขึ้นมา ไมรูวามันจะรายหรือดี ก็เลยตรัสเลาเร่ืองท่ีทรงฝนใหฟง 

บัณฑิตท้ัง ๔ คนก็ทูลทํานายฝนวา ท่ีพระองคฝนน้ันเปน
ฝนดี มีความหมายวา จะมีผูมีปญญายิ่งใหญเกิดขึ้น กองไฟ
ใหญท้ัง ๔ กองท่ีมุมพระลานหลวงน้ัน ก็คือ ขาพระองคท้ัง ๔ น่ี
แหละ แตจะมีคนดีเกิดขึ้น คงจะเกิดขึ้นในวันน้ี ในวันท่ีพระองค
ฝนน่ีแหละ แลวคนมีปญญาคนน้ันก็จะมีความยิ่งใหญลํ้ากวาขา
พระองคท้ัง ๔ น้ีมากมาย  
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พระเจาแผนดินก็ดีพระทัย ทรงจับเอาเปนขอสังเกตไว และ
รอกาลเวลา 

ทีน้ี กลาวถึงเหตุการณทางดานความเปนจริง ท่ีใกลประตู
เมืองดานทิศตะวันออก มีหมูบานหมูหน่ึง ท่ีหมูบานน้ัน มีเศรษฐี
ทานหน่ึง ชื่อวา สิริวัฑฒกะ  

ในเวลาน้ัน ก็พอดี ท่ีบานของทานเศรษฐี น้ี ภรรยาได
ตั้งครรภ และตอมาก็ไดคลอดบุตร และเมื่อคลอดบุตรคนน้ี ตาม
ตํานานบอกวา พระอินทรมีความดีใจ ตองการประกาศความ
ยิ่งใหญของเด็กคนน้ี ท่ีเกิดมาจะมีปญญามาก ก็ไดเหาะเอาขวด
ยามาใสมือเด็กคนน้ี เมื่อตอนท่ีเกิดใหมๆ เลยกลายเปนวาเด็ก
คนน้ีเกิดมาก็มีขวดยาติดมาดวย  

เศรษฐีอาศัยนิมิตท่ีวาเด็กน้ีมยีาติดมาดวย ก็ตั้งชื่อวาโอสถ 
แตเติมคําวามหาเขาไปดวย เปน มหาโอสถ รวมกันเปน มโหสถ 
แปลวายาขนานใหญ หรือยาท่ีมีคุณเปนอันมาก มีประโยชนมาก 

เด็กชายมโหสถน้ีเติบโตข้ึนมา จนกระท่ังอายุได ๗ ขวบ มี
เพ่ือนเลนมากมาย มีความสามารถ มีสติปญญาสูง  

คราวหน่ึง ทานเศรษฐีเกิดความคิดวา ท่ีเด็กๆ มาเลนกันน้ี 
ถามีศาลาหลังหน่ึงไวก็จะดี ก็ใหชางมาสราง เมื่อชางกําลังสราง
อยูน้ัน เด็กคนน้ีมีสติปญญามาก เห็นชางสราง ก็รูดีกวาชางท่ี
สราง กลับไปสอนชางวาท่ีทานทําอยางน้ัน ถาทําอยางโนน จะ
ดีกวา ก็แนะนําชาง เมื่อชางทําตามก็ไดผลดี และการสรางศาลา
ก็ดําเนินตอมาจนเสร็จ  
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ศาลาหลังน้ี เปนศาลาใหญ มีท่ีพักคนเดินทาง และมีท่ี
สงเคราะหในดานการรักษาพยาบาลเปนตนดวย พรอมท้ังขุด
สระโบกขรณีอะไรตางๆ ใหเปนท่ีท่ีรื่นรมย คงจะคลายๆ เปน
ศาลาในปารค หรือในอุทยาน และเพราะเหตุท่ีเปนเด็กมีปญญา
มาก มีคนเชื่อถือมาก มีเรื่องอะไรก็มาปรึกษา เด็กชายมโหสถก็
เลยกลายเปนผูวินิจฉัยเรื่องราวตางๆ ท่ีคนไปมาท่ีศาลาน้ีเอามา
ปรึกษาความดวย โดยใชศาลาน้ีเปนศูนยกลาง เปนท่ีพักผอน
และคลายๆ เปนท่ีทํางานไปดวย 

ฝายพระเจาแผนดิน คือ พระเจาวิเทหะน้ัน เมื่อเวลาผาน
มาได ๗ ปแลว ก็ทรงหวนระลึกถึงความหลังครั้งท่ีไดทรงพระ
สุบิน ก็ทรงพระดําริวานาจะหาตัวเด็กคนน้ีไดแลว ถาเปนคนมี
ปญญาก็คงจะมีอะไรแสดงออกมา เพราะเมื่ออายุเด็กถึง ๗ ขวบ 
จะสามารถแสดงลักษณะพิเศษของตนออกมาได  ก็จึงสง
อํามาตยออกไปลองหาดู ไปคนหาดูตัวเด็กชายท่ีมีสติปญญา
มาก วาอยูท่ีไหน อํามาตยก็แยกยายกันออกไปในทิศทางตางๆ 

ในบรรดาอํามาตยท่ีออกไปสืบคนเหลาน้ัน ก็มีคนหน่ึงมา
ทางดานน้ี และไดมาถึงท่ีศาลาน่ี แลวก็ไดเขามาพัก เมื่อเห็น
สถานท่ีน้ันดีมาก ก็ถามคนแถวนั้นวา ศาลาน้ีใครสราง คนแถว
น้ันก็เลาใหฟงถึงความอัศจรรยของเด็กชาย ๗ ขวบนี้ ท่ีเปน
ผูอํานวยการสรางศาลา  

อํามาตยคนน้ันก็เลยมีความมั่นใจวาคงจะตองเปนเด็กคน
น้ี ก็ถามวา เขาเกิดเมื่อไร สืบไดความวา เกิดเมื่อ ๗ ปมาแลว วัน
เวลาก็ตรงกัน ก็เลยยิ่งมั่นใจใหญวาคงจะใชแนๆ  
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จากน้ัน ทานอํามาตยจึงนําความไปกราบทูลพระเจาอยูหัว 
วาเด็กคนนี้ ท่ีเปนลูกชายของสิริวัฑฒกเศรษฐีน้ัน เปนคนมี
ปญญามาก และอายุก็พอดี ๗ ขวบ ไดแสดงความสามารถให
ปรากฏในการสรางศาลาหลังใหญ ซึ่งมีสถานท่ีใชงานเปน
ประโยชน และมีส่ิงประกอบท่ีสวยงามร่ืนรมย 

พระเจาแผนดินรับฟงคํากราบทูลรายงานแลว ก็ทรง
ปรึกษากับอํามาตยบัณฑิตท้ัง ๔ น้ัน  

ตอนนี้ บัณฑิตท้ัง ๔ ชักจะเกิดความริษยา ชักจะไมพอใจ
เพราะไมอยากใหใครมาล้ําหนากวาตน ก็เลยกราบทูลพระ
เจาอยูหัววา “ออ ศาลาแคน้ี ใครๆ ก็สรางได ไมเปนเครื่องแสดง
วาเปนบัณฑิตหรอก เพราะฉะน้ันควรจะใหรอไวกอน”  

พระเจาอยู หัวก็ทรงตกลงวาจะรอดูตอไป  จึงทรงสง
อํามาตยกลับไปวา “เอา ไปสังเกตดูซิ คอยติดตามพฤติกรรม
ของเด็กคนน้ีตอไปวาจะแสดงความสามารถอยางไรอีก” 

เรื่องราวตอจากน้ันมา ก็เปนคําเลาเกี่ยวกับเหตุการณ ซึ่ง
แสดงถึงการใชสติปญญาความสามารถของมโหสถน้ี มากมาย
หลายอยาง อาตมภาพจะยกมาเลาเปนตัวอยาง เชนเรื่องหน่ึงวา 

ไลเหย่ียวบนฟา กมหนามองดิน 
วันหน่ึง เหยี่ยวตัวหน่ึงบินลงไปเฉ่ียวเอาชิ้นเน้ือท่ีเขียงของ

คนขายเน้ือ แลวก็บินไปในอากาศ พวกเด็กๆ ท้ังหลายในบาน
นอกน่ีชอบไลนก พอเห็นเหย่ียวบินคาบเน้ือไป ก็พากันว่ิงไล เด็ก
เหลาน้ันว่ิงตามไป ตาก็มองดูเหยี่ยวบนอากาศ ว่ิงไปก็สะดุดตอ
ไมบาง พลัดลงหลุมบาง หกลมหกลุก เจ็บช้ําไปตามๆ กัน 
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ฝายเด็กชายมโหสถไมทําอยางน้ัน ขาว่ิงตามเหยี่ยว แต
หนากมตามองท่ีแผนดิน คือมองดูตามเงาเหยี่ยว ไมตองดูฟา
เลย ว่ิงตามเงาไปเร่ือย พอทันเงา เทาเหยียบทันเงา ก็เอามือปรบ
เสียงดัง พรอมกับรองตะโกน เพ่ือใหเหยี่ยวปลอยเหย่ือ เหยี่ยว
นั้นไดยินเสียงดังตกใจ ก็ปลอยชิ้นเน้ือลงมา เด็กชายมโหสถก็
เอามือรับทันดวย ประชาชนท่ีไดมาเห็นเหตุการณก็พากันโหรอง
ปรบมือให แสดงความชื่นชมยินดี น้ีก็เปนเหตุการณครั้งหน่ึงท่ี
แสดงถึงความมีสติปญญาของมโหสถ 

ใครเปนเจาของวัว? ชวยตัดสินทีเถอะ 
อีกตัวอยางหน่ึง วันหน่ึงเจาของวัวรายหน่ึง นําวัวออกไป

ไถนา ทํางานเหน่ือยแลวก็ไปน่ังใตตนไม และเพราะความเหน็ด
เหน่ือยเมื่อยลา ก็เลยหลับไป  

คราวน้ัน พอดีมีโจรมากัน ๒ คน เห็นเจาของวัวหลับอยู ได
โอกาส ก็เลยจูงเอาวัวน้ันไป ฝายเจาของวัวตื่นขึ้นมา เห็นเขา ก็
รีบว่ิงติดตามไป พอทันก็เขาแยงวัว ฝายโจรก็บอกวา “เฮย! วัว
ของขาฯ แกจะมาเอาไปยังไง” ทางนี้ก็บอกวา “วัวของฉัน ฉัน
นอนหลับ ผูกไว แกเอาไป” ก็เถียงกันอยูอยางน้ี ตกลงกันไมได 
จนกระทั่งมาเจอเด็กชายมโหสถน้ี ซึ่งมีชื่อเสียงร่ําลือ เด็ก
ชายมโหสถ  ก็เลยรับอาสาตัดสินให 

เด็กชายมโหสถก็ถามท้ังสองฝาย ถามฝายโจรกอนวา 
“เออน่ี ทานเอาอะไรใหวัวกิน?” ฝายโจรก็บอกวา “ขาพเจาเอางา
เอาขนม (ขนมอินเดียเขาเรียกวา กุมมาส) ใหมันกิน”  
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น่ีคือ โจรคิดในใจวาจะตองบอกช่ืออาหารท่ีดีท่ีสุด โดยกะ
วา ตองพูดใหเห็นวาไดเล้ียงวัวอยางดีสมกับท่ีเปนเจาของ  

จากน้ันมโหสถก็หันมาถามเจาของวัวท่ีแทบางวา “เอ! 
ทานละ ทานเอาอะไรใหวัวของทานกิน” เจาของวัวก็ตอบวา 
“ขาพเจาเปนคนจนจะมีอาหารดีๆ อยางน้ันท่ีไหน ขาพเจาเอา
หญาใหมันกิน” 

เด็กชายมโหสถก็ใหคนของตนเอง ไปเอาใบประยงคมา 
(ตนไมชนิดหน่ึงชื่อประยงค) แลวก็เอามาตําโขลกเขา ขยํากับนํ้า
ใหวัวกิน วัวกินใบไมชนิดน้ีแลวจะอาเจียน ดังน้ัน เมื่อวัวตัวน้ีกิน
ใบประยงคเขาไปแลว ก็อาเจียนออกมาเปนหญา  

เด็กชายมโหสถก็ใหประชาชนตัดสินเอง วาใครเปนเจาของ
วัวท่ีแทจริง ก็เปนอันไดความชัดเจน ประชาชนก็ตัดสินไดถูกตอง 
โดยดูจากประจักษพยานท่ีปรากฏน้ัน เจาของวัวเดิมก็ไดวัว
กลับคืนไป และเด็กชายมโหสถก็ไดส่ังสอนโจรวา ใหตั้งตนเปน
คนดี ใหกลับตัวเสีย น้ีก็เปนอีกตัวอยางหน่ึง  

คนไหนนางยักษ คนไหนเปนแม  
ตัวอยางตอไปก็เร่ืองแยงลูกกัน แมคนหน่ึง พาลูกของตัว

ไปท่ีสระนํ้า สระนํ้าอยางดีสมัยกอนเขาเรียกวาสระโบกขรณี พอ
พาไปถึง ก็เอาลูกลงอาบนํ้า เสร็จแลวก็เอาผาปูใหลูกของตัวน่ัง 
ลูกยังตัวเล็กๆ ยังกินนมอยู เสร็จแลวตัวเองก็ลงไปลางหนา  

ทีน้ี นางยักษิณีตนหน่ึง อยากจะกินเด็ก ก็แปลงตัวเปน
ผูหญิงเขามาใกลๆ แลวทําทาทําทางแสดงวาเปนคนมีความ
เมตตากรุณา รักเด็ก  
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นางยักษิณีแปลงน้ันเดินเขามาถามแมเด็กวา “เออนี่ ลูก
ของคุณใชไหม?” แมเด็กก็บอกวา “ใช” นางยักษิณีก็วา “แหม 
นารักจังเลยนะ ขออุมสักหนอย” ทางน้ีก็ใหอุม พออุมได ก็เลน
กับเด็กไป สักครูหน่ึงแลวก็พาหนี  

พอนางยักษิณีแปลงพาเด็กหนี แมเด็กก็ตกใจว่ิงไลตาม ว่ิง
ไลทันแลวก็ไปยื้อยุดฉุดแยงกัน ฝายนางยักษิณีก็บอกวา น่ีลูก
ของฉัน ฝายแมก็บอกวา ลูกของฉัน ตางคนตางแยง ไมรูวาลูก
ของใครแน เรื่องก็ไปถึงเด็กชายมโหสถอีกตามเคย 

เด็กชายมโหสถ ก็เลยชวยตัดสิน แตขอความยินยอมกอน
วา “เอานะ ถาทานยอมรับ ขาพเจาจะตัดสินให” เขาก็ยอมรับ  

เด็กชายมโหสถก็ขีดเสนลงท่ีพ้ืนดินเสนหน่ึง แลวก็เอาเด็ก
วางท่ีตรงกลางเสนน้ันบอกวา “เอา! ทานท้ังสองดึงกัน ใครดึง
ชนะก็เปนแม” ก็ใหแมจับทางเทา และนางยักษิณีแปลงจับทาง
มือ สองฝายก็ฉุดกัน  

นางยักษิณีน้ันไมคิดถึงอะไรทั้งส้ิน ฉุดอยางเต็มท่ีเลย 
เพราะวาตองการจะเอาไปกิน พอฉุดกันแรงๆ เด็กมีความ
เจ็บปวด ก็รองไหจาขึ้น พอเด็กรองไหจาขึ้นมา ฝายแมน้ันมี
จิตใจออนโยน มีความรักลูกมาก ก็หัวใจแทบจะแตก ก็ทนไมไหว 
ตองปลอย ปลอยแลว ก็ยืนรองไห 

พอแมปลอย ยืนรองไห เด็กชายมโหสถก็บอกวาหยุดได
แลว พอไดยินดังน้ี นางยักษิณีก็จะเอาเด็กไป เพราะถือวาตัว
ชนะแลว มโหสถก็บอกวาหยุดกอนๆ เดี๋ยวๆ ตัดสินเรื่องใหเสร็จ
เสียกอน  
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แลวมโหสถก็ถามประชาชนวา “ทานท้ังหลาย ธรรมดา
จิตใจของผูหญิง คนไหนจะใจออนตอลูกมากกวากัน แมหรือวา
คนอ่ืน” ประชาชนก็บอกวา “แมสิ แมก็ยอมรักลูกมาก”  

มโหสถก็บอกวา “น่ีแสดงวา คนท่ียอมปลอยน่ีเปนแม 
เพราะวามีความรักลูกมาก ถึงแมวาอยากจะไดลูกก็จริง แตกลัว
ลูกจะตาย กลัวลูกจะเจ็บ ก็ตองปลอย ทนไมไหวท่ีจะใหลูก
เจ็บปวด”  

ในท่ีสุด เมื่อถามซักไปมา นางยักษิณีก็ยอมรับวา ตนเอง
เปนฝายมาลักลูกเขาไป เรื่องก็ยุติลงดวยดี 

ทั้งทอนเหมือนกัน ขางไหนโคน ขางไหนปลาย  
ตอมาก็มีเรื่องอ่ืนอีก อาตมภาพจะเลาอีกสักเรื่องสองเรื่อง 

คราวน้ี พระเจาแผนดินตองการจะทดสอบดวยพระองคเองวา 
เด็กชายมโหสถน่ีจะมีปญญาจริงหรือไม ไมเอาเร่ืองท่ีเขาเลา  

พระองคไดไมตะเคียนมาทอนหน่ึง ก็ใหเขากลึงอยางดี
เหลือแตขางใน มองดูตนปลายไมออก ทําเปนทอนยาวๆ สักหนอย 
แลวก็สงไปท่ีหมูบานน้ี สงไปใหคนท้ังหมูบานเลย บอกวา ไมทอน
น้ีพระเจาแผนดินสงมา ใหชาวบานในหมูบานท้ังหมดน่ี บอก
พระองคใหไดวา ทางไหนเปนโคน ทางไหนเปนปลาย ถาไมมีใคร
บอกได จะปรับชาวบานน้ีรวมกันท้ังหมดพันเหรียญ 

ชาวบานก็มาประชุมกันหาวิธีวา เอ! ทําอยางไรจะบอกได
วาทอนไมทอนน้ี ซึ่งกลึงเรียบรอยแลว ขางไหนเปนทอนหัว ทอน
หาง ทอนโคน ทอนปลาย ก็บอกไมไดสักคน  
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เรื่องก็มาถึงมโหสถอีก มโหสถก็ใหไปเอาเชือกมา ไดเชือก
มาแลวก็ผูกตรงกลางทอนไม ผูกเสร็จก็เอาหยอนลงนํ้า พอหยอน
ลงนํ้า ดานโคนก็จมนํ้า ดานปลายก็กระดกขึ้น มโหสถก็ถาม
ชาวบานวา ธรรมดาทอนไมน่ีทอนโคนหรือทอนปลายหนักกวากัน 
ประชาชนก็บอกวา ทอนโคนตองหนักกวา ทอนปลายก็เบากวา  

มโหสถก็บอกวา น่ีทานเห็นไหม ทานบอกไดหรือยังวาทาง
ไหนเปนโคน ทางไหนเปนปลาย ประชาชนก็บอกวา ได ท่ีจมนํ้าก็
เปนทอนโคน ทอนท่ีโผลขึ้นมาก็เปนทอนปลาย เสร็จแลวก็สง
เรื่องกลับไปใหพระเจาแผนดินๆ ก็พอพระทัย 

ในระหวางน้ี พระเจาแผนดินพอพระทัยหลายหนแลว และ
พยายามจะใหเอามโหสถเขามาในวัง แตก็ถูกเสนกบัณฑิตเปน
ตน คัดคานทุกทีดวยความริษยา บอกวา “เอย! ยังหรอก แคน้ียัง
ไมแสดงวาเปนบัณฑิต” ก็คานกันเร่ือยมา จนกระท่ังคราวน้ี พระ
เจาแผนดินก็พยายามท่ีจะเอาเขามาใหได  

ในท่ีสุด พวกบัณฑิต ๔ คนน้ันคัดคานไมสําเร็จ พระเจา
แผนดินก็เอาเขามาในวังจนได เมื่อเขามาในวังแลว ก็เพียงแตให
อยู เหมือนกับรับใหเปนลูก ยังไมไดรับราชการโดยตรง เพราะยัง
จะตองปรึกษาใหไดรับความเห็นชอบจากบัณฑิตเหลาน้ี 

ในสระน้ําก็เห็น ในถังน้ําก็มี แกวมณีอยูไหนแน?  
ยังมีอีกเรื่องหน่ึง ตอนท่ีมาอยูในวังแลว คราวหน่ึงมีคนไป

เห็นแกวมณีอยูในกลางสระในพระราชวัง สุกปล่ังรัศมีงดงาม 
พระเจาแผนดินก็ตรัสวา “เอา! ถาใครสามารถเอาแกวมณีน้ี
ขึ้นมาได จะใหรางวัล” แลวก็ทรงปรึกษากับบัณฑิต  
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บัณฑิตท้ัง  ๔  ก็ใหคนมาชวยกันวิดนํ้าออกจากสระ
จนกระท่ังแหง ถึงโคลนถึงตมก็ยังไมไดแกวมณี และไมพบดวย 
แตพอนํ้ากลับเขามา ก็มองเห็นแกวมณีเหมือนเดิมอีก วิดไปก็ไม
ปรากฏ ก็เลยไมสําเร็จ  

พอเร่ืองถึงมโหสถ มโหสถมาเห็น ก็บอกวา แกวมณีน้ีไมได
อยูในกลางสระ แตอยูขางบน อยูบนยอดไม  

พระเจาแผนดินถามวา เธอรูไดอยางไร มโหสถก็ใหคนไปเอา
ภาชนะมาอันหน่ึงแลวใสนํ้า แลวก็ถวายใหพระเจาแผนดินทอด  
พระเนตร กราบทูลวาในภาชนะน้ีก็มีแกวมณีเหมือนกันใชไหม 
ไมใชมีเฉพาะในสระเทาน้ัน พระเจาแผนดินทรงเห็น ก็ยอมรับ  

แลวมโหสถก็บอกวาน่ี แกวมณีมันไมไดอยูในนํ้าหรอก แต
มันอยูบนยอดไมขางบนโนน เมื่อคนตนไมขางบน ก็ไดพบแกว
มณีอยูบนตนตาล ท่ียอดตาลโนน อยูในรังกา เขาใจวากาคงจะ
ไปคาบอะไรมา แลวแกวมณีติดมาดวย 

เมื่อเห็นปญญาของมโหสถคร้ังแลวคร้ังเลา  ในท่ีสุด 
บัณฑิตท้ัง ๔ คนน้ันก็คัดคานไวไมไหว มโหสถก็ไดเขารับราชการ 
และตอจากน้ันก็ไดชวยในการแผนดินตางๆ รวมท้ังชวยในการ
สงครามดวยสติปญญาเปนอันมาก 

อาตมภาพยกเร่ืองน้ีมาเลาเปนตัวอยาง เพ่ือแสดงถึงการ
ใชสติปญญา ท่ีชวยเหลือทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ทํา
ใหเขาพนความเดือดรอนตางๆ ซึ่งเปนปฏิปทาอยางหน่ึงของพระ
โพธิสัตว คือเปนผูมีปญญา แตใชปญญาในทางท่ีดีงาม ไมใช
ในทางเสียหาย  
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ไมเหมือนอยางเร่ืองนายยอดบัณฑิตหรือนายยอดฉลาด ท่ี
ใชปญญาในการท่ีจะโกงคนอื่น แตน่ีเปนการใชปญญาในทางท่ี
เปนคุณเปนประโยชน เปนการบําเพ็ญบารมี 

ขอใหสังเกตวา การใชปญญาของคนท่ัวไปน้ัน แมจะใช
ในทางท่ีดี ก็มักอยูเพียงในขั้นของการทํากิจธุระหรือแกปญหา
สวนตัว บางทีก็เปนการหักลางหรือชิงไหวชิงพริบกัน เพ่ือชวยให
ตนเองหลุดรอดชีวิตพนจากภัย ยังอยูในโลกแหงการเบียดเบียน 
ดังจะเห็นไดจากเรื่องตางๆ ท่ีไดเลามาแลว  

แตพระโพธิสัตว และทานผูดําเนินตามวิถีแหงพระโพธิสัตว 
มุงใชปญญาในทางท่ีบริสุทธิ์ ชวยใหชีวิตเจริญงอกงามโดยธรรม 
และใชปญญาน้ันในการชวยแกปญหาใหแกผูประสบทุกข
โดยท่ัวไป สรางสรรคประโยชน เพียรพยายามแกไขใหโลกแหง
การเบียดเบียนน้ัน เปล่ียนไปเปนโลกแหงความเปนสุขรมเย็น  

อยางไรก็ดี เรื่องท่ีเลามาน้ียังเปนเพียงสวนท่ีแสดงใหเห็น
ปญญาของมโหสถ เมื่อครั้งยังเปนเด็กอยู สวนตอนท่ีเปนผูใหญ
แลว คือตอนท่ีรับราชการไดทําประโยชนอยางไรบางน้ัน เปน
เรื่องยืดยาว จะไมนํามาเลาในท่ีน้ี 

ปญญามีคุณประโยชนอยางท่ีกลาวมาแลว เพราะฉะน้ัน 
เราจึงควรส่ังสมเจริญปญญา ดําเนินตามพุทธปฏิปทา  

การท่ีจะเจริญปญญาน้ัน ก็เหมือนกับท่ีอาตมภาพจะได
กลาวตอไป ถึงทางเกิดของปญญา ๓ ทาง คือ  



พัฒนาปญญา ๙๘

สุตะ  การสดับตรับฟง เลาเรียน อาน  
จินตะ  การคิด การใชความคิดพินิจพิจารณา แลวก็  
ภาวนา  การลงมือทํา หรือปฏิบัติ  
อาจจะใช ๓ อยางน้ีมารวมกัน คือฟง เลาเรียน อานให

มากดวย แลวก็ใชความคิด โดยรูจักคิดใหถูกวิธี และก็ลงมือทํา
นํามาใชนํามาปฏิบัติ เพ่ือใหเห็นดวยตนเองวา มันจะเกิดผล
จริงจังอยางไร สติปญญาก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปตามลําดับ 

อาตมภาพคิดวา สําหรับวันน้ี เลาเร่ืองมาก็มาก พอสมควร
แกเวลา ขออนุโมทนาโยมเพียงเทาน้ี เจริญพร 



สรางปญญาทางไหนดี* 

เจริญพร รายการเลาเรื่องใหโยมฟงวันน้ี ก็พูดเรื่องปญญา
ตอ แตจะวกกลับมาในเนื้อหาท่ีเปนหลักวิชา คือ อาตมภาพได
พูดแลววา ปญญาน้ันมีอยูหลายอยาง วิธีแบงปญญาก็มีหลาย
วิธี คราวน้ีจะแบงตามทางเกิดของปญญา  

เมื่อวาตามทางเกิดของปญญา ทานแบง ปญญา เปน ๓ 
ชนิด คือ 

๑. จินตมยปัญญา ที่เรามักเรียกกันยาวๆ ว่า จินตามยปัญญา 
แปลว่า ปัญญาเกิดจากการคิด 

๒. สุตมยปัญญา  ปัญญาเกิดจากการฟัง หรือการสดับเล่าเรียน 
๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ หรือลงมือทํา 
รวมความวาแหลงเกิดปญญาก็มี การคิด การสดับฟง และ

การลงมือปฏิบัติ 
ทีน้ี ปญญาท่ีเกิดจากการคิดน้ัน ทานเรียงไวเปนอันดับท่ี 

๑ แตท่ีเราเอามาใชในเมืองไทย เรามักจะเรียงสุตมยปญญากอน 
เพราะเราไปคิดในแงวา นาจะเร่ิมตนดวยการสดับฟงคนอ่ืน 
สดับฟงแลว ก็เอามาคิด คิดแลว ก็ลงมือทํา 
                                                                                 * เลาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ 



พัฒนาปญญา ๑๐๐

แตสวนในพระบาลีน้ัน ทานเอาจินตมยปญญาขึ้นกอน ท่ี
ทานเร่ิมอยางน้ัน ก็เพราะทานมุงจะพูดถึงประเภทของคน คือคน
บางพวก สามารถท่ีจะคิดหาเหตุผลเองแลว ก็เกิดปญญามีความ
เขาใจข้ึนมา ทานบอกวาคนประเภทนี้เปนผูฉลาดมาก รูจักคิด
เองเปนหรือรูจักมนสิการ โดยเฉพาะก็ไดแกพระพุทธเจา พระ
ปจเจกพุทธเจา ซึ่งตรัสรูดวยตนเองได  

ทานเหลาน้ีรูจักคิดหรือคิดเปน ทานเปนผูคนพบ มีความรู
ตางๆ หลายอยางโดยท่ีทานไมไดสดับเลาเรียน เพราะยังไมมีคน
อื่นรูเขาใจมากอน ทานผานพบประสบการณแลว ก็คิดสืบสาว
สอบคนพิจารณาจนมองเห็นชัดดวยตนเอง ก็คือปญญาตรัสรูน่ี
แหละ ทานรูจักสังเกต พินิจ และรูจักพิจารณา ก็ไดปญญา 

อยางคนบางคนไปอยูในท่ีสงบ ไดเห็นธรรมชาติแวดลอม
แลว เกิดความคิดพิจารณา เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
ชีวิตของตน อันน้ีก็เปนปญญาท่ีเกิดจากการคิด เปนการคิด
ขึ้นมาจากส่ิงท่ีตนไดเห็น โดยไมตองมีคนอ่ืนสอนหรือบอกเลา  

ดังเชนวา ไปอยูในท่ีสงัด มองเห็นใบไมรวงหลน ใบไมน้ัน
เปนสีเหลือง เปนใบไมแก ก็สะกิดใจ นอมคํานึงถึงความจริงแลว
ก็มองเห็นธรรมดาของชีวิต ทําใหเกิดปญญารูเทาทันความ
เปนไปของสังขาร อยางท่ีเรียกวา รู้ไตรลักษณ์ เห็น อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ปญญาท่ีเกิดจากการรูจักคิดดวยตนเองน้ี เรียกวา           
จินตมยปัญญา 

แตคนสวนมากไมสามารถในการคิดเอง ตองอาศัยผูอื่น 
เชน มีครูอบรมส่ังสอนแนะนํา หรือมีทานผูรูท่ีจะบอกกลาวเลา
ใหฟง โดยเฉพาะก็คือบุคคลท่ีหวังดี ท่ีเรียกวา กัลยาณมิตร  
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ความรูท่ีเกิดจากการสดับตรับฟงเลาเรียนจากผูอื่นน้ี เมื่อ
เขาแนะนําชี้แจงดีจนเกิดความเขาใจข้ึนมา เห็นตามน้ัน รูเทาถึง
ความเปนจริง ก็เกิดเปนปญญาขึ้น อันน้ีเรียกวา สุตมยปัญญา 

ขอสุดทายคือ ภาวนามยปัญญา ปญญาเกิดจากการ
ปฏิบัติ หรือลงมือทํา  

ตามตัวอักษร “ภาวนา” แปลวาทําใหเจริญ หรือการทําให
เกิดใหมีขึ้น หมายถึงการลงมือปฏิบัติ เหมือนอยางบางคนได
ฝกปรือในการงานอาชีพบางอยางมา ดวยการลงมือทําเอง เชน 
เปนชางเคร่ืองยนต ทําไปก็เรียนรูและทําเปนเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
สะสมความรูความชํานาญมากข้ึน จนเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ือง
น้ันๆ โดยไมไดเลาเรียนในโรงเรียน  

อีกตัวอยางหน่ึง เหมือนอยางเราไดยินเร่ืองวิธีปลูกตนไม 
คนอ่ืนเลาใหฟง หรือสอนให บอกให  ก็ไดสุตะมา แตปญญาน้ัน
ก็ยังไมแจมแจง ตอมาเมื่อไดลงมือปลูกดวยตนเอง จึงจะรู รู
ชัดเจน ประจักษแกตัวเอง เปนปญญาที่แนนอน เพราะวาท่ีได
ยินไดสดับมาน้ัน บางทีก็เอามาทําเองไมได เรียนรูตามท่ีเขาบอก
วา ปลูกตนไมตองทําอยางน้ันๆ แตพอมาทําเอง ปรากฏวาปลูก
ไมสําเร็จ ตนไมไมงอก ไมขึ้น ไมงาม ก็ตองมาหัดทํา  

เพราะฉะน้ัน วิธีเรียนวิธีการศึกษาอยางหน่ึง ก็คือใหลงมือ
ทํา  หรือทําดวยตนเอง  อยางน้ี  ถาทําสําเร็จ  เ รียกวาเปน  
ภาวนามยปัญญา 

ในการปฏิบัติธรรมทางจิตใจก็เชนเดียวกัน ปญญาท่ีเกิด
จากภาวนา คือการลงมือปฏิบัติ จะทําใหประจักษชัดแกตนเอง  



พัฒนาปญญา ๑๐๒

ดังเชน เรียนรูสติปฏฐาน ทานบอกใหวา สติปฏฐาน คือ
การตั้งสติ หรือมีสติกําหนดพิจารณารูเทาทันความเปนจริงของ
สังขารท้ังหลาย วาไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา มี ๔ ขอ คือ     
กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา 
แตละอยางเปนอยางน้ันๆ ทําอยางน้ันๆ เราไดสดับมา แตไมเคย
ปฏิบัติ ก็ไมรูชัด ไมเห็นผลจริง  

ตอเมื่อใดเอาไปลงมือปฏิบัติ ก็ไดเห็นประจักษแกตัวเอง 
และไดรับผลเปนขั้นเปนตอนไป ปญญาที่เกิดดวยการลงมือ
ปฏิบัติอยางน้ี เรียกวา ภาวนามยปัญญา และโดยเฉพาะ ก็
หมายถึงปญญาท่ีเกิดจากการที่จิตเคยไดสมาธิแลว ซึ่งเปนไป
ตามหลักท่ีทานกลาววา สมาธิน้ันเปนบาทฐานของปญญา เมื่อ
จิตใจสงบ ตั้งมั่น มีสมาธิดีแลว ก็พิจารณาจนเห็นความจริง 
ปญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติอยางน้ี เรียกวา ภาวนามยปัญญา 

ตกลงวา ปญญามี ๓ อยาง แบงตามทางเกิด อยางท่ีได
กลาวมาน้ี ซึ่งสําหรับคนท่ัวไป มักตองใชใหสัมพันธกัน คือ  

ตอนแรกก็ไดสดับเลาเรียนจากผูอื่น เพราะเราอาจจะยังไม
สามารถในการคิดไดโดยลําพัง ก็สดับตรับฟงจากทานผูรู ทานผู
เปนครูอาจารยส่ังสอน  

เมื่อสดับตรับฟงแลว ก็เอามาคิดมาพิจารณาสุตะ ก็เกิด
เปนจินตะ หรือเปนจินตาขึ้น  

เมื่อคิดพิจารณาแลว ก็ไมปลอยใหเปนเพียงความคิดอยู
ในสมอง แตเอามาลงมือทําลงมือปฏิบัติดวย  ก็ได เห็นผล
ประจักษจริงขึ้นมาเปนลําดับ  

เรียกวา โดยท่ัวไปแลว ก็ใชท้ัง ๓ อยาง เปนขั้นเปนตอน  
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แตบางที สําหรับผูมีปญญามาก พอไดสุตะ ก็เขาใจท่ีสุตะ
น้ันทีเดียว หรืออยางผูมีจินตะ รูจักคิด คิดเปน ก็ไดปญญา รูแจม
แจงท่ีจินตะ และบางคนก็ไดปญญาตอเมื่อมาทําภาวนา จึงจะรู 

เปนอันวา ทางเกิดของปญญาน้ี ทําใหเรารูลูทางในการท่ี
จะสรางสมเจริญปญญาใหแกตนเอง ทานแบงไวเพ่ือเปนเครื่อง
กําหนดของพุทธศาสนิกชน ไมใชเพียงแคใหเปนความรูเทาน้ัน 
แตเพ่ือผลในทางปฏิบัติ ท่ีจะใหเกิดประโยชนจริงจังดวย 

คํ าอธิบายตอน น้ี  อาตมภาพนํามากล าว เ พ่ือ เปน
เครื่องประดับสติปญญาบารมี พอใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
ปญญาในแงตางๆ มากขึ้น  

คิดวา วันน้ีกลาวธรรมกถา เปนความรูเพ่ิมเติมในเร่ือง
ปญญา ก็พอสมควรแกเวลา ขออนุโมทนาโยมเทาน้ี เจริญพร 
 



หลักการพัฒนาปญญา* 

เจริญพร รายการเลาเรื่องใหโยมฟงวันน้ี ก็ยังอยูภายใน
หัวขอธรรมเรื่องปญญา  

เรื่องปญญาน้ี ไดพูดมาหลายครั้งแลว ไดพูดถึงปญญาใน
ระดับของการใชงานในชีวิตประจําวัน ในธุรกิจการงานตางๆ 
และในการแกปญหาท่ัวๆ ไป ใหเห็นวา ปญญามีคุณประโยชน
อยางไร และจะใชอยางไร แตยังมีปญหาวา จะสรางปญญา หรือ
ทําปญญาใหเกิดขึ้นไดอยางไร  

ดังน้ัน ในวันน้ี ก็จะเขามาสูการปฏิบัติท่ีเปนเน้ือหาสาระ
ทางธรรมมากขึ้น โดยอยากจะพูดเรื่องการเจริญปญญา วิธี
เจริญปญญา หรือใชภาษาปจจุบันก็เรียกวา วิธีพัฒนาปัญญา 

พระพุทธเจาตรัสหมวดธรรมไวหมวดหน่ึง เรียกวา ปัญญา
วุฒิธรรม แปลวา ธรรมเครื่องเจริญปญญา มี ๔ หัวขอดวยกัน 
ถาจะเรียกงายๆ โดยแปลวา หลักการพัฒนาปัญญา ก็ได หัวขอ
ท้ัง ๔ น้ัน มีดังน้ี 

๑. การคบหาสัตบุรุษ หรือการคบคนดี เสวนาคนดี เรียก
เปนศัพททางพระวา สัปปุริสสังเสวะ (สัปปุริสะ =        
สัปบุรุษ และ สังเสวะ = การเสวนา การคบหา) 

                                                                                 * เลาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
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๒. การฟงคําแนะนําส่ังสอนของสัตบุรุษน้ัน หรือเรียกงายๆ 
วา ฟงธรรม ทางพระเรียกวา สัทธัมมัสสวนะ 

๓. การพิจารณาไตรตรองโดยแยบคาย หรือรูจักคิดใหถูก
วิธี เรียกวา โยนิโสมนสิการ 

๔. การนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก ตามความมุง
หมาย ตามความสัมพันธท่ีโยงกัน สงผลตอกันเปน
ระบบ เรียกเปนศัพทวา ธัมมานุธัมมปฏิบัติ 

ท้ังหมดน้ีมี ๔ หัวขอดวยกัน ทบทวนหัวขออีกครั้งหน่ึง  
๑. สัปปุริสสังเสวะ  การเสวนาสัตบุรุษ คือการคบหาคนดี 
๒. สัทธัมมัสสวนะ  การฟงธรรมคําสั่งสอน 
๓. โยนิโสมนสิการ  การพิจารณาไตรตรองโดยแยบคาย 
๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  

หรือการปฏิบัติธรรมใหถูกหลัก ถูกความมุงหมาย ถูกระบบ 
(เทียบในหลักการพัฒนาปญญา: เสวนา สุตะ จินตา ภาวนา) 
อาตมภาพจะอธิบายหลักท้ัง ๔ ขอน้ี โดยยอ 
ขอ ๑ สัปปุริสสังเสวะ การคบหาคนดี หรือคบหาเสวนา

สัตบุรุษ อันน้ีเปนหลักธรรมสําคัญ ท่ีเรามักเรียกวา การคบหา
กัลยาณมิตร หรือการมีมิตรดี  

การคบหาคนน้ัน เปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน ท่ีจะนําไปสูความ
เจริญหรือความเส่ือม ถาคบหาคนไมดี ก็พาใหหางไกลจาก
ความเจริญงอกงาม ในทางตรงขาม ก็จะนําไปสูความเส่ือม 
แทนท่ีจะไดความดี ก็ไดความชั่ว อยางท่ีทานกลาววา คบคน
เชนใด ก็เปนคนเชนน้ัน 
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ดังท่ีทานเปรียบเทียบวา เหมือนกับเอาใบไมไปหอของ ถา
เอาใบไมไปหอของเหม็น ใบไมน้ันก็พลอยมีกล่ินเหม็นไปดวย ถา
เอาใบไมน้ันไปหอของหอมอยาง เชนไมกฤษณา ใบไมน้ันก็
พลอยมีกล่ินหอมไปดวย  

ถาคบหาคนชั่ว ก็นําไปสูความชั่ว ความเส่ือมเสียหาย ถา
คบหาคนดี ก็นําไปสูความดีงาม ความเจริญกาวหนา 

ในทางธรรม การท่ีจะเจริญกาวหนาได ก็ตองคบหาบุคคล
ท่ีดีกอน คนดีท่ีควรคบหา เรียกวา สัตบุรุษ ซึ่งทานยกตัวอยางไว 
ยอดของสัตบุรุษ ก็ไดแกพระพุทธเจา รองลงมาก็ไดแกพระปจเจก
พุทธเจา และพระอรหันตท้ังหลาย ตลอดจนกระท่ังพระสาวก 
ทานผูรูธรรม ผูมีความรู ผูทรงคุณธรรม หรือผูประกอบดวย       
สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ถาผูใดประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ 
ประการ ก็เรียกวา เปนสัตบุรุษ (คนเกาๆ มักเรียกวา สัปบุรุษ) 

สัปปุริสธรรม ๗ ประการน้ัน วากันแตโดยหัวขอวา รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักบุคคล รู้จักชุมชน แตใน
โอกาสน้ีไมมีเวลาท่ีจะอธิบายยาว ก็เอาแตเพียงความหมายใน
ท่ีน้ีวา คือคบหาคนดี คนท่ีมีความรู คนท่ีทรงคุณธรรม  

อันน้ีจะเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน ท่ีจะใหไดฟงคําแนะนําส่ัง
สอน และไดแบบอยางท่ีดี เพราะวาทานท่ีมีความรู ก็สามารถให
ความรู เมื่อมีการใหความรู ไดรับการเลาเรียนศึกษา ก็สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติใหสําเร็จผล ในทางพระพุทธศาสนาถือการ
คบหาน้ีเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ทานเลาเปนนิทานชาดกก็มี 
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อิทธิพลของเสวนา 
อยางเรื่องลูกนกแขกเตา ท่ีทานเลาวา ลูกนกแขกเตา ๒ 

ตัว ตอนแรกก็อยูในรังเดียวกัน พอดีวันหน่ึงมีพายุใหญมา พัด
เอารังกระจัดกระจาย ลูกนกแขกเตา ๒ ตัว ก็พลัดกันไป ตัวหน่ึง
ไปตกท่ีอาศรมพระฤษี อีกตัวหน่ึงไปตกท่ีซองโจร นก ๒ ตัวน้ีก็
เจริญเติบโตมาในทามกลางส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน 

ตัวท่ีไปอยูในอาศรมของพระฤษีๆ ก็เล้ียงไว ก็ไดอยูใน
บรรยากาศของส่ิงแวดลอมท่ีดีงาม ไดเห็นส่ิงท่ีดีงาม ไดฟงส่ิงท่ีดี
งาม พระฤษีทานเก่ียวของติดตอกับใคร ใครมาหาทาน ทานก็
ตอนรับตามแบบของผูท่ีมีคุณธรรม มีการปฏิสันถารตอนรับดวย
ความออนหวานสุภาพ นกแขกเตาก็จําเอาคําท่ีทานกลาวไว 
เวลาใครมาหา ก็ตอนรับทักทายดวยคําท่ีสุภาพออนหวาน 

ตรงกันขาม นกแขกเตาท่ีไปตกในซองโจร ก็ไดยินถอยคํา
ของโจรท่ีพูดแตคาํหยาบคาย พูดแสดงความโหดเห้ียมดุราย ใคร
เขามาในเขต ก็จะทําราย ก็จําติดไว และพูดตามไปอยางน้ัน 

ทีน้ี มีเรื่องเลาวา วันหน่ึงพระมหากษัตริยพระองคหน่ึงหลง
ทางมา ตอนแรกก็มาถึงท่ีซองโจรกอน หลงเขามาในเขตของโจร
โดยไมรูพระองค กําลังเหน็ดเหน่ือย  

พอประทับน่ังพักเทาน้ัน นกแขกเตาตัวท่ีอยูในซองโจร 
ขณะน้ันโจรไมอยู คงจะออกไปปลนหรือไปอะไรขางนอก นก
แขกเตาตัวน้ีก็ตอนรับโดยการรองคุกคาม พูดดวยคําหยาบคาย
วา “ไอน่ี เปนใคร น่ีพวกเรามาๆ มาชวยกันจับเอาไปฆาเสีย” 
อะไรทํานองน้ี เปนคําท่ีนากลัวท้ังน้ัน  
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พระราชาทรงไดยินอยางน้ี ก็สะดุงตกพระทัย และเห็นวา
สถานท่ีน้ีคงจะเปนสถานท่ีไมปลอดภัยเปนแน ก็เลยเสด็จออก
จากท่ีน่ันไป 

พระราชาเสด็จตอไป ก็ไปเขาเขตอาศรมของพระฤษี พอ
เสด็จยางเขาเขตอาศรมพระฤษี ก็ทรงไดยินเสียงของนกแขกเตา
ตัวท่ีเติบโตมาในอาศรมของพระฤษีน้ันทักทายปราศรัยวา “โอ! 
ทานผูเจริญ เชิญเขามาในที่น้ีเถิด ท่ีน่ีเปนสถานท่ีรมเย็น เชิญมา
พักผอน ถาทานตองการอะไร ขาพเจาจะเอามาตอนรับ” อะไร
ตางๆ ทํานองน้ี  

พระราชาทรงไดยินแตเสียงออนหวาน ก็สบายพระทัย แลว
ก็เลยเสด็จเขาไป จนกระท่ังไดพบพระฤษี ก็ไดรับการตอนรับ
ปฏิสันถารเปนอยางดี 

เรื่องน้ีทานเลาไว ก็เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางของการ
คบหา หรือส่ิงแวดลอม วาเปนส่ิงสําคัญมาก เด็กเติบโตมาใน
สภาพแวดลอมอย าง ไร  ก็มี แนวโนม ท่ีจะ เปนอย าง น้ัน 
เพราะฉะนั้น การคบหาจึงเปนฐานเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูความ
เจริญหรือความเส่ือม 

คนดี หรือ คนชั่ว ท่ีจะคบหาน้ัน ไมใชเฉพาะเปนคนท่ี
พบปะพูดคุยกันเทาน้ัน แตปจจุบันน้ียังมีคนท่ีพูดท่ีแสดงตัว
ออกมาใหเราคบทางหนังสือ และส่ิงตีพิมพท่ีอาน วิทยุ เทปท่ีฟง 
ทีวี วีดิโอท่ีชมท่ีดู เปนตน อีกดวย 

เมื่อคบหาสัตบุรุษ คบหาคนดีแลว ตอไปก็มาสูหลักขอท่ี ๒ 
คือ สัทธัมมัสสวนะ ฟงคําแนะนําส่ังสอนของทาน  
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บุคคลท่ีอยูกับคนที่ดีมีความรู ก็มีโอกาสมากท่ีจะรับฟง
คําส่ังสอน แตก็ไมแนเสมอไป ทานบอกวาเหมือนทัพพี กับ ล้ิน ท่ี
ตางกัน  

ทัพพี น้ันอยูในหมอแกง แตไมเคยรูรสแกงเลย เปรียบ
เหมือนกับคนท่ีมาอยูใกลบัณฑิต ใกลนักปราชญ แตไมรูจักสดับ
ตรับฟงหรือสังเกต แมจะไดไปบาง ก็เปนเพียงสิ่งแวดลอมประดับ
ตัว  ถาไมไดใสใจฟงคําแนะนําส่ังสอน  ก็ไมไดรูอะไรมาก 
เหมือนกับทัพพีท่ีไมรูรสแกง  

น่ีตางกับล้ิน ล้ินน้ัน ถาตักแกงเพียงชอนเดียวใสเขาไปใน
ปาก ก็รูรสแกง วามีรสอรอยหรือไมอรอย เผ็ดเค็มเปรี้ยวอยางไร 
เพราะฉะน้ัน ทานจึงบอกวา ใหทําตนเหมือนกับล้ินท่ีรูรสแกง 
ไมใหทําตนเหมือนกับทัพพี  

เมื่อทําตัวเหมือนกับล้ินท่ีรูรสแกงแลว ก็เปนอันวาเขาหลัก
ท่ีเรียกวา สัทธัมมัสสวนะ คือฟงคําสอนของทานผูรูดวย 

เมื่อฟงธรรม สดับคําสอนของทานแลว ก็มาสูหลักท่ีสาม
ขอตอไป คือ โยนิโสมนสิการ รูจักไตรตรองพิจารณาดวย คือฟง
อยางเดียวไมพอ ฟงแลว รูจักคิดรูจักพิจารณา จึงจะไดประโยชน  

อันน้ีก็มีขอเปรียบเทียบอีก ทานเปรียบเทียบเหมือนกับ
เรื่องหู หูน้ันก็มีหูคน กับหูของ หูของ อยางหูกา หูกระทะ ก็
เรียกวาหูเหมือนกัน แตวาไดแคคนจับ ดึงเอาไป เอาไปทําโนน 
เอาไปทําน่ี แลวแตคนจะชักพาไป ไมเหมือนหูคน หูคนน้ันฟง ฟง
แลว พินิจพิจารณาดวย รูจักคิดวา อันน้ีมีเหตุมีผลอยางไร เปน
ส่ิงท่ีนาเชื่อ นาฟงหรือไม ไมถูกชักพาไปในความหลง  
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หมายความวา หูคนน้ัน จะชักพาเอาไปเหมือนอยางหูกาหู
กระทะไมได แตรูจักคิดรูจักพิจารณาดวย 

การรูจักคิดรูจักพิจารณานี้ ก็คือการใชโยนิโสมนสิการ การ
ไตรตรองพิจารณาโดยใชปญญา วาท่ีทานพูดมาแสดงมาน้ัน มี
เหตุมีผลหรือไมอยางไร จะนําไปใชประโยชนไดอยางไร ถามี
ปญหาเกิดขึ้น ก็จะไดสืบสาวราวเรื่อง คิดแกไขใหถูกจุดถูก
ขั้นตอน รูจักนําความรูมาใชใหถูกจุดถูกแง จึงจะไดประโยชน 
ตลอดจนรูจักพิจารณา เชนวาหลักธรรมขอน้ี ทานกลาวไวน้ัน มี
ความมุงหมายอยางไร นําไปใชในกรณีไหนจะถูกตอง จึงจะ
เกิดผลเกิดประโยชน 

การพิจารณานี้ก็มีหลายอยาง  โยนิโสมนสิการ น้ัน 
พระพุทธเจาแสดงไวหลายวิธีดวยกัน ในโอกาสน้ี อาตมภาพพูด
แตเพียงหัวขอใหเห็นวา การไตรตรองพิจารณาน้ัน เปนเรื่อง
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดประโยชนได เมื่อพิจารณาไตรตรองโดย
แยบคายแลวมีความรูความเขาใจเปนอยางดี ก็นําไปปฏิบัติได  

หมายความวา หลักธรรมแตละขอๆ น้ี มีความตอเน่ืองกัน 
ตอนแรกก็คบหาคนดี คบหาแลว ก็สังเกต สดับรับฟงคําสอน 
เมื่อฟงคําสอน ก็พิจารณาไปดวย เมื่อพิจารณาจับไดถูกแงถูก
มุมใหเขากับความมุงหมายท่ีจะใช แลวก็นําไปปฏิบัติ 

คราวน้ีก็มาถึงขอท่ี ๔ คือการปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก 
ตามความมุงหมาย การปฏิบัติน้ีก็สําคัญ ถาสักวาปฏิบัติไป บาง
ทีก็ไมไดผล เชน คุณธรรมตางๆ น้ี มีอยูมากมาย ทานสอนไว
หลากหลาย ยกตัวอยางเชน ความเพียร หรือวิริยะ  
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ความเพียรเปนส่ิงท่ีดี เปนส่ิงท่ีควรประพฤติ แตถาเอาไป
ใชไมถูกหลักถูกเกณฑ บางทีความเพียรก็กลับเปนโทษได อยาง
นอยก็เสียเปลา ก็เลยจะยกตัวอยาง เลาชาดกอีกเร่ืองหนึ่ง ใหเห็น
วาเอาความเพียรไปใชไมถูกเรื่องถูกราว ก็ไมไดผล เหน่ือยเปลา 

กาวิดน้าํทะเล ต้องเพียรแค่ไหน 
มีเร่ืองเลาวา ในอดีตกาลนานมาแลว ท่ีริมทะเลแหงหน่ึง 

ชาวบานนําเคร่ืองเซนสรวงสังเวยมาบวงสรวงพญานาค อันเปน
ประเพณีของคนอินเดียสมัยน้ัน เหมือนอยางท่ีคนไทยสมัยน้ี 
บางทีก็ทําคลายอยางน้ัน ในเรื่องน้ีเขาไปเซนสรวงพญานาค ก็
เอาเคร่ืองเซนไปวางไว เมื่อบูชาเสร็จแลว ก็ท้ิงไว แลวก็พากันไป  

ทีน้ี มีกาคูหน่ึง เปนสามีภรรยา บินมาเห็นเคร่ืองเซนเขา ก็ลง
มากินกัน กินปลา กินเน้ือ กินขนม แลวก็เลยกินสุราเขาไปดวย 

กาคูน้ีกินสุราเขาไปมากมายจนเมาไดท่ี พอเมาและอ่ิมดี
แลว ก็บินไปจับท่ีชายหาด ยืนอยูท่ีชายหาด กะวาเดี๋ยวเราจะ
เลนนํ้าทะเลกันใหสนุกเลย  

ตอนน้ันก็พอดีมีคล่ืนขนาดปานกลางลูกหน่ึงพัดเขามา 
พอดีมาตรงกับนางกา เลยซัดเอานางกาลงทะเลไป พอลงทะเล
ไปแลว ไปเจอปลาใหญเขา ปลาใหญก็เลยฮุบกินนางกาเสีย 

ฝายนายกามีความเศราโศกเสียใจมาก ท่ีนางกาถูกพัดพา
ลงทะเลไป รองไหเศราเสียใจ ไปๆ มาๆ ก็เจอเขากับฝูงกาจํานวน
มาก นายกาก็แสดงความเศราโศกเสียใจ กาท้ังหลายก็ถามวา 
“เอา! ทานเศราโศกเสียใจเรื่องอะไรกัน”  



พัฒนาปญญา ๑๑๒

นายกาก็เลาใหฟงวา “น่ีแนะทานท้ังหลาย ขาพเจากับ
ภรรยามายืนอยูท่ีชายหาด กําลังจะเลนนํ้าทะเลใหสนุกสนาน ก็
พอดีโจรทะเลมาพาเอาภรรยาของขาพเจาไปเสีย”  

โจรทะเลในที่น้ีไมใชหมายความวา โจรที่อยูในทะเล แต
หมายความวา ทะเลน้ันแหละเปนโจร ทะเลน้ีมาเอาภรรยาของ
นายกาไป ก็ทําหนาท่ีเทากับเปนโจร โจรทะเลมาเอาภรรยาของ
ขาพเจาลงทะเลไปเสียแลว ขาพเจาก็เศราเสียใจเปนอันมาก 

กาท้ังหลายก็บอกวา “โอ! เราจะตองชวยกัน ก็แคน้ี พวก
เราตั้งฝูงใหญ คงจะชวยกันไดหรอก นํ้าทะเลแคน้ีจะตองชวยกัน
วิดใหแหง แลวจะไดเอาแมกาน้ันขึ้นมา” เรียกวาจะคนหานางกา
กันแหละ ก็เลยชวยกันวิดนํ้าทะเลเปนการใหญ  

ฝูงกาน้ันแตละตัว ตางก็ใชจะงอยปากวิดนํ้าทะเล วิดบาง 
ดื่มแลว ก็เอาไปพน เอาไปคายออกท่ีอื่นบาง พากันทําอยูอยางน้ี 
จนกระท่ังเหน็ดเหน่ือย จะงอยปากเม่ือยลาไปตามๆ กัน ก็ไม
สําเร็จ เพราะวาวิดไปเทาไรๆ ทะเลก็ไมยุบ พอแหวงลงไปนิด
หนอยมันก็กลับมาเต็มอยางเดิม  

เหลากาเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลากันเปนอันมาก ก็ไดแตคร่ํา
ครวญเศราเสียใจถึงนางกาน้ัน รองไหกันระงม 

จนกระท่ังในท่ีสุด เทวดาประจํามหาสมุทรคงจะรําคาญ 
แลวก็อยากจะชวยใหกาเหลาน้ีพนจากการรองไหทุกขโศกครํ่า
ครวญเสียที ก็เลยมาเนรมิตเปนรูปท่ีนาสะพรึงกลัว ขับไลฝูงกา
น้ันกระจัดกระจายไปหมด ก็เลยหมดเรื่องหมดราวกันไป 
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มองให้ชดั ธัมมานุธัมมปฏิบัติ สําคัญเพียงใด 
ท่ีเลามาน้ีก็เพ่ือแสดงใหเห็นหลักท่ีวา แมแตคุณธรรมก็

จะตองใชตองปฏิบัติใหถูกตอง ถาใชไมเปนปฏิบัติไมถูก ไม
เปนธัมมานุธัมมปฏิบัติ ก็ไมเกิดผล เหมือนอยางฝูงกาท่ีใชความ
เพียรพยายามเปนอันมาก แตไรประโยชน จะเห็นวากาฝูงน้ี มี
ความเพียรอยางมาก ไมไดทอถอยเลย พากันชวยกันวิดนํ้าทะเล 
แต นํ้าทะเลก็ไมรูจักแหง  และถาขืนวิดตอไป  ก็ตายเปลา 
เพราะฉะน้ัน ความเพียรท่ีใชไมถูกไมท่ีถูกทาง ก็ไมสําเร็จผล 

หลักธรรมเรื่องอ่ืน ก็เชนเดียวกัน  อยางเรื่องสันโดษ 
สันโดษ น้ีก็ตองใชใหมาหนุนความเพียร  ทานใหสันโดษ ก็
เพราะวา จะไดไมมัวกังวลกับเรื่องการแสวงหาความสนุกสนาน
บันเทิงบํารุงบําเรอตนเอง จะไดเอาเวลาและแรงงาน ท่ีจะใชใน
การแสวงหาความสุขสําราญการบํารุงบําเรอน้ัน มาใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีทําความเพียรปฏิบัติธรรมไดเต็มท่ี  

เมื่อใชถูกหลักตรงความมุงหมาย สันโดษก็เปนตัวหนุนการ
เพียรพยายามทําหนาท่ีการงานเจริญกุศลธรรมท่ีทานสอนใหไม
สันโดษ และในเวลาท่ีปฏิบัติน้ัน ก็มีความสุขไปดวย  

แตถาใชไมถูก ไมรูความมุงหมาย สันโดษก็อาจกลายเปน
ความพอใจชนิดท่ีพาใหเกียจคราน แลวก็สบายดวย เมื่อเกียจ
ครานติดสุขอยางน้ัน ก็กลายเปนคนท่ีไมทําอะไรใหกาวหนาไป 
จะปฏิบัติธรรมอะไรก็ไมมุงแนวไป จะทําอะไรก็ไมทํา ก็มีความ   
สุขแบบที่วาไมดิ้นรนขวนขวาย แตไปเกิดปญหาทีหลัง เพราะไม
ทําส่ิงท่ีควรทําไว ตกไปในความประมาท ถึงเวลามีเรื่องขึ้นมา ก็
เดือดรอนตัว กลายเปนปญหาบีบคั้น แกไขไดยาก ทําใหเกิดทุกข 



พัฒนาปญญา ๑๑๔ 

หลักธัมมานุธัมมปฏิบัติ น้ี แปลตามศัพทวา “ปฏิบัติธรรม
นอยคลอยแกธรรมใหญ” ซึ่งตองอธิบายกันมาก จึงจะมอง
ความหมายออก และจะปฏิบัติไดถูก ก็ตองรูเขาใจความจริงของ
ธรรม ท่ีเปนเรื่องของธรรมดาในธรรมชาติ เชนการท่ีส่ิงท้ังหลาย
สัมพันธ เปนเหตุปจจัยแกกัน ขอไหนโยงกับขอไหน ถาจะให
เกิดผลอันน้ัน จะตองทําปจจัยตัวไหนๆ บาง ใหพรอมใหครบและ
ใหถึงท่ี ตองจับความสัมพันธใหถูกและทําใหเต็มระบบครบ
กระบวน ดังท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมไวเปนหมวดๆ เปนชุดๆ 
ตองใชใหเต็มหมวดใหครบชุด จึงจะออกผลท่ีเปนวัตถุประสงค 

ขอพูดใหเห็นเคาอีกนิดหน่ึง อยางมรรคมีองค ๘ จะออก
ผลท่ีหมายอันเดียว ก็เมื่อทําไดครบทั้ง ๘ ขอ ครบชุดเต็มหมวด 
ไมใชปฏิบัติขอเดียวจะบรรลุผล โพชฌงค มี ๗ ขอ ก็คือสําเร็จผล
เมื่อปฏิบัติสงผลตอลําดับกันจนเต็มระบบครบท้ัง ๗ ขอน้ัน  

บางทีท่ีเปนหมวดเปนชุดน้ัน นอกจากเปนระบบองครวม
แลว ก็เปนระบบสมดุลดวย ถาขาดปญญาแลวปฏิบัติไมเปน ไม
ครบ ไมถูกสถานการณ ไมสมดุล บางทีกลายเปนเสียหายหรือ
เกิดผลราย เชน ในหลักพรหมวิหาร ๔ ถึงสถานการณท่ีพึงมี
อุเบกขา ไพลไปมีกรุณา ก็เสีย หรือตรงขาม ในสถานการณท่ีพึง
มีกรุณา กลับวางอุเบกขา ก็กลายเปนราย ดังน้ีเปนตน 

เอางายๆ ทานใหสันโดษในวัตถุปรนเปรอ และใหไม
สันโดษในกุศลธรรม กลับไปสันโดษในกุศลธรรม ไปสันโดษใน
การบําเพ็ญความดีเสียดวย แทนท่ีจะกาวไปในธรรม ก็เลยเส่ือม
จากธรรม แคน้ีก็คงพอเขาใจหลักธัมมานุธัมมปฏิบัติ  
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เพราะฉะน้ัน พึงตระหนักวา หลักธรรมทุกขอ มีขอบเขต มี
ความมุงหมายท่ีจะตองใชตองปฏิบัติใหถูก จนถึงเต็มระบบ ครบ
กระบวน อาตมภาพนํามาเลาไวพอเปนตัวอยาง  

ถาปฏิบัติธรรมไดถูกหลัก ถูกความมุงหมาย เชน ความ
เพียรก็นํามาใชปฏิบัติ ทําส่ิงท่ีเราเห็นชัดวาเปนไปได ทําใหถูก
ทาง หรือสันโดษ ก็นํามาใชเปนเครื่องสนับสนุนความเพียร
พยายามในการปฏิบัติกิจหนาท่ีของตน โดยมีจิตใจสุขสบาย
พรอมไปดวย ก็จะเจริญกาวหนาท้ังทางโลกและทางธรรม 

วาในแงของปญญา เมื่อปฏิบัติตามหลักท้ัง ๔ ประการท่ี
กลาวมา เริ่มแตการคบหาคนดีมีความรู ฟงคําแนะนําส่ังสอน
จากทาน นํามาพิจารณาไตรตรอง เลือกเฟนใชปฏิบัติใหถูกหลัก 
ถูกความมุงหมาย ก็จะบรรลุประโยชนสุข เปนประโยชนสุขสวน
ตนเองเปนเบ้ืองตน และถานําไปใชในกิจการของสวนรวม ก็จะ
เกิดประโยชนสุขแกสวนรวมน้ันกวางขวางยิ่งขึ้นไป แลวก็ทําใหมี
ความรูความเขาใจในธรรมที่ตนปฏิบัติไปดวย  

ท้ังน้ีเพราะวา เมื่อนําธรรมมาปฏิบัติไดถูกตองแลว ก็จะ
เกิดความรูความเขาใจเห็นชัดขึ้นมาวา ธรรมขอน้ีปฏิบัติอยางน้ี
แลวจะเกิดผลอยางน้ีๆ ปญญาก็จะเห็นชัดผลปฏิบัติ รูประจักษ
ทางท่ีถูกหรือผิดพลาด แลวก็เจริญเพ่ิมพูนขึ้นไปโดยลําดับ ทําให
ปฏิบัติไดถูกตอง ครบ เต็ม ไดผลจริง เพราะฉะน้ัน หลักธรรม
หมวดน้ี จึงไดชื่อวา ปัญญาวุฒิธรรม ดังท่ีอาตมภาพไดแสดงมา 

วันน้ี ก็คิดวา แสดงธรรมเร่ืองปญญาวุฒิธรรมแตเพียงยนยอ 
พอไดใจความ ก็ขอจบลงเพียงเทาน้ี ขออนุโมทนาโยม เจริญพร 



โพชฌงค 
พุทธวิธีเสริมสุขภาพ∗ 

วันกอนนี้ โยมไดปรารภทํานองอาราธนาวา ถาอาตม
ภาพแสดงเร่ืองโพชฌงค ก็คงจะดี 

โพชฌงคนี้ เปนหลักธรรมสําคัญหมวดหนึ่ง ญาติโยม
หลายทานรูจักในชื่อที่เปนบทสวดมนต เรียกวาโพชฌงคปริตร 
และนับถือกันมาวา เปนพุทธมนตสําหรับสวดสาธยาย เพ่ือให
คนปวยไดสดับตรับฟงแลวจะไดหายโรค 

ที่เชื่อกันอยางนี้ ก็เพราะมีเร่ืองมาในพระไตรปฎกเลาวา 
พระมหากัสสปะ ซึ่งเปนพระเถระผูใหญทานหนึ่งเคยอาพาธ 
และพระพุทธเจาเสด็จไปเย่ียม แลวทรงแสดงเร่ืองโพชฌงคนี้ 
ตอนทายพระมหากัสสปเถระก็หายจากโรคนั้น 

อีกคราวหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเปนอัครสาวก
ฝายซาย ก็อาพาธและพระพุทธเจาเสด็จไปเย่ียม ก็ไดทรง
แสดงโพชฌงคนี้อีก แลวพระมหาโมคคัลลานะก็หายโรค 
                                                                                 
∗ ชุดที่สาม จากรายการเลาเร่ืองใหโยมฟง เลาเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๑๑๗

อีกคราวหนึ่ง พระพุทธองคเองทรงอาพาธ ก็ตรัสใหพระ
มหาจุนทะ ซึ่งเปนพระเถระผูใหญรูปหนึ่งแสดงโพชฌงคถวาย 
แลวพระพุทธเจาก็หายประชวร  

จากเร่ืองราวท่ีกลาวถึงนี้ พุทธศาสนิกชนก็เลยเชื่อกันมา
วา บทโพชฌงคนั้น สวดแลวจะชวยใหหายโรค แตที่เราสวดกัน
นี้ เปนการสวดคําบาลี ผูฟงก็ฟงไป ซึ่งบางทีอาจจะไมเขาใจ
เนื้อความก็ได 

แตที่ทานแสดงในพระไตรปฎกนั้น ทานแสดงเนื้อหาคือ
ตัวหลักธรรม และธรรมะที่แสดงนั้นเปนธรรมเก่ียวกับปญญา 
เปนธรรมะชั้นสูง ซึ่งความจริงก็เปนเร่ืองของการทําใจใหสวาง 
สะอาด ผองใส เปนการรักษาใจ 

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ 
 เปนธรรมดาวา กายกับใจนั้นเปนสิ่งที่อาศัยกันและกัน 

พอกายเจ็บปวยไมสบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไมสบาย 
เศราหมอง กระวนกระวาย กระสับกระสายไปดวย และใน
ทํานองเดียวกัน เม่ือจิตใจไมสบายก็พลอยใหกายไมสบายไป
ดวย เร่ิมตนตั้งแตรับประทานอาหารไมได รางกายเศราหมอง 
ผิวพรรณซูบซีด เปนสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน 

ในทางตรงขาม คือในทางที่ดี ถาจิตใจดี สบาย บางทีก็
กลับมาชวยกาย เชนในยามเจ็บปวยถาจิตใจสบาย เชน มี
กําลังใจ หรือจิตใจผองใสเบิกบาน โรคที่เปนมาก ก็กลายเปน
นอย หรือที่จะหายยากก็หายงายขึ้น  
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ยิ่งถาหากวากําลังใจท่ีดีนั้นมีมากถึงระดับหนึ่ง ก็ไม
เพียงแตทําใหโรคบรรเทาเทานั้น แตอาจจะชวยรักษาโรคไป
ดวยเลย ทั้งนี้ก็อยูที่วาจะชวยทําใจของเราหรือรักษาใจของเรา
ไดมากแคไหน 

พระพุทธเจาและพระมหาสาวกนั้น ทานมีจิตใจที่พัฒนา
ใหดีงามเต็มที่ มีสุขภาพดานจิตที่สมบูรณแลว เม่ือถึงเวลาที่
ตองการ ก็จึงเรียกเอาดานจิตมาชวยดานกายไดเต็มที่ ถาไม
เหลือวิสัยของเหตุปจจัย ก็เอาของดีที่มีในใจออกมารักษากาย 
ที่เปนโรคใหหายไปได 

หลักโพชฌงคเปนหลักปฏิบัติทั่วไป ไมเฉพาะสําหรับ
ผูปวยเทานั้น ถาวิเคราะหดูความหมายของศัพท ก็จะเห็นวา 
ศัพทเดิมนั้นทานมีความมุงหมายอยางไร  

โพชฌงคมาจากคําวา โพชฺฌ กับ องฺค หรือโพธิ กับองค 
จึงแปลวา องคแหงผูตรัสรู หรือองคแหงการตรัสรูก็ได พูดตาม
ศัพทก็คือองคแหงโพธิ หรือองคแหงโพธิญาณนั่นเอง หมายถึง
องคประกอบ หรือหลักธรรม ที่เปนเคร่ืองประกอบของการตรัส
รู หรือองคประกอบแหงโพธิญาณ  

แสดงวาหลักธรรมนี้สําคัญมาก เพราะเปนธรรมที่จะชวย
ใหเกิดการตรัสรู 

การตรัสรูนั้นเปนเร่ืองของปญญา ปญญาคือความรู
ความเขาใจขั้นที่จะทําใหตรัสรูนี้ มีความหมายลึกซึ้งลงไป 
กลาวคือ การตรัสรูนั้นหมายถึงวา 
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 ประการที่ ๑ รูแจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย เห็นสวาง
โลงทั่วไปหมด ไมมีจุดหมองจุดมัว เพราะความรูนั้นชําระใจให
หมดกิเลส ใหบริสุทธิ์ดวย  

เพราะฉะน้ัน ปญญาตรัสรูนี้จึงหมายถึงความรูบริสุทธิ์ 
หรือความรูที่เปนเหตุใหเกิดความบริสุทธิ์  

ประการที่ ๒ ปญญาที่ทําใหตรัสรูนี้ทําใหเกิดความต่ืน 
คือ เดิมนั้นมีความหลับอยู คือมัวเพลิน มัวประมาทอยู ไมลืม
ตาลืมใจดูความเปนจริง และมีความหลงใหล เชน มีความ
หมกมุนมัวเมายึดติดในสิ่งตางๆ เม่ือปญญารูแจงความจริง
ตรัสรูแลว ก็กลายเปนผูตื่นขึ้น พนจากความหลับ จากความ
ประมาทมัวเมา พนจากความยึดติดตางๆ พูดสั้นๆ วา ตื่นขึ้น
ทั้งจากความหลับใหล และจากความหลงใหล และ 

ประการที่ ๓ จากการที่บริสุทธิ์และตื่นขึ้นมานี้ ก็ทําให
จิตใจของผูนั้นมีความเบิกบานผองใส ปลอดโปรงโลงเบา เปน
อิสระ อันนี้คือสภาพจิตที่ดีงาม ถาเรียกในสมัยปจจุบันก็วาเปน
สุขภาพจิตที่ดีมาก 

ถาทานผูใดก็ตามไดมีสุขภาพจิตอยางนี้แลว แมจะไมถึง
ขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง ก็นับวาเปนผูมีความสุขมาก ถาเปน
ผูปวยไขก็เรียกวามีสภาพจิตที่เหมือนกับไมไดปวย อยางที่
เรียกวา กายป่วยแต่ใจไม่ป่วย หรือป่วยแต่กายใจไม่ป่วย  

ดังที่พระพุทธเจาเคยตรัสสอนทานผูสูงอายุ ทานผู
เจ็บปวยกระเสาะกระแสะกระสับกระสายในวัยชราวา ใหทําใจ
วา ถึงแม้กายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย 
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ถาทําไดอยางนี้ ก็จะเปนจิตใจที่มีความสุข และก็จะชวย
ผอนคลายหางหายจากโรคนั้น  หรืออยางนอยก็บรรเทา
ทุกขเวทนาท่ีเ กิดจากโรคนั้นลงได  อันนี้คือการอธิบาย
ความหมายของคําวา โพชฌงค ที่แปลวาองคแหงการตรัสรู 

องคแหงการตรัสรู 
และสุขภาพที่สมบูรณ 

ตอจากนี้ก็ควรจะมาสํารวจกันวา  หลักธรรมที่ เปน
องคประกอบของการตรัสรูนั้นมีอะไรบาง และมีความหมาย
อยางไร  

โพชฌงคมี ๗ ประการดวยกัน เรียกกันวา โพชฌงค ๗ 
เหมือนอยางที่บอกไวในบทสวดมนตวา โพชฌังโค สะติสังขาโต...  

โพชฌงค ๗ มีดังนี้  
 องคที่ ๑ คือ สติ 
 องคที่ ๒ คือ ธัมมวิจยะ 
 องคที่ ๓ คือ วิริยะ 
 องคที่ ๔ คือ ปติ 
 องคที่ ๕ คือ ปสสัทธิ 
 องคที่ ๖ คือ สมาธิ 
 องคที่ ๗ คือ อุเบกขา 
รวมเปนองคธรรมที่เรียกวา โพชฌงค ๗ ประการดวยกัน 

ทีนี้ลองมาดูความหมายเปนรายขอเสียกอน  
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ในหลักธรรมที่เรียกวา “โพชฌงค” หรือองคแหงการตรัสรู
นั้น การตรัสรูเปนจุดหมายที่ตองการ องคธรรมแหงการตรัสรู ก็
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่จะชวยใหบรรลุจุดหมายที่ตองการ  

กอนที่จะใชเคร่ืองมือ ก็ตองทําความรูจักกับเคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณกอนวา อุปกรณแตละอยางนั้นมีอะไรบาง จะใช
สําหรับทําอะไร 

องค์ประกอบที่ ๑ “สติ” สติเปนธรรมที่เรารูจักกันดี 
แปลวาความระลึกได ระลึกไดอยางไร ทานบอกวา สตินั้นมี
ลักษณะที่เปนเคร่ืองดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ซึ่งภาษาธรรมเรียกวา 
“อารมณ” ดึงจิต หรือกุมจิตไวกับอารมณ  

อารมณในที่นี้ก็คือ สิ่งที่เราตองเกี่ยวของทุกอยาง สิ่งที่
เรารับรู สิ่งที่ใจเรานึกถึงได เรียกวา “อารมณ” ไมใชอารมณ
อยางในภาษาไทย  

ในที่นี้เพื่อกันความสับสนกับภาษาไทย ก็จะพูดวา สิ่ง 
แทนที่จะพูดวา อารมณ์  

สติมีหนาที่ดึงหรือตรึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ถาเราจะทําอะไร
ก็ใหจิตระลึกถึงสิ่งนั้น ดึงเอาไวเหมือนกับเชือก  

สมมติวามีหลักปกไว และมีสัตวตัวหนึ่งเปนตนวาลิง ถูก
เชือกผูกไวกับหลักนั้น จิตของเรานี้ เปรียบเทียบไดกับลิง
เพราะวาวุนวายมาก ดิ้นรนมาก อยูไมสุข ทานเปรียบวาตอง
ผูกลิงเอาไวกับหลัก มิฉะนั้นลิงก็จะหนีไป ไมอยูกับที่ หรือหลุด
หายไปเลย สิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือก  
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เม่ือเอาเชือกมาผูกลิงมัดไวกับหลัก ลิงไปไหนไมได ก็วน
อยูกับหลัก หรือใกลๆ หลัก 

ทานเปรียบในทางธรรมวา จิตนั้นเหมือนกับลิง หลักที่ผูก
ไวนั้น เหมือนกับสิ่งที่เราเก่ียวของตองทําในขณะนั้น จะเปนกิจ
ที่ตองทําหรือเปนธรรมอยางใดอยางหนึ่งก็คือหลักนั้น เชือกที่
ผูกก็คือสติ สติเปนตัวที่ผูกจิตไวกับหลักหรือสิ่งนั้น ดึงไว คุมไว 
กํากับไว ไมใหหลุดหายไป 

ถาเปนสิ่งเฉพาะหนา ซ่ึงปรากฏอยูหรือโผลเขามา ก็เพียงแต
ดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ กุมไว กํากับไวไมใหหลุดลอยหรือผาน
หายไปไหน อยางที่พูดกันวา เวลาทําอะไรก็ใหระลึกไว คือคอย
นึกถึงสิ่งที่เรากําลังทํานั้น นึกถึงอยูเร่ือยๆ ใหสิ่งนั้นอยูในการ
รับรู หรืออยูกับจิตของเรา ไมใหคลาดไมใหพลัดกันไป อยาให
สิ่งนั้นหลุดหาย หรืออยาใหจิตของเราฟุงซานลองลอยไปที่อ่ืน  

แตทีนี้ ถาสิ่งนั้นอยูหางไกลออกไป ไมปรากฏอยู เชนเปน
เร่ืองอดีตผานไปแลว ยกตัวอยางเชน ธรรม คือคําสอนที่ไดฟง
มากอน หรือสิ่งที่ไดเลาเรียนไว เม่ือหลายวันหรือหลายเดือน
มาแลว สิ่งนั้นอยูหาง สติก็ทําหนาที่ดึงเอามา  

เมื่อกี้ดึงไว ไมใหไปไหน ใหอยูกับสิ่งนั้น ทีนี้ถาสิ่งนั้นอยู
หาง ก็ดึงเอามา หรือดึงจิตไปไวกับสิ่งนั้น ใหไปอยูดวยกัน นี่คือ
สิ่งที่เรียกวา สติ 

สติ ดึงเอาจิตมากํากับไวกับสิ่งที่ตองการ หรือสิ่งที่เรา
ควรจะเก่ียวของ ทําใหสิ่งนั้นอยูในการรับรูของจิต ไมหลุดลอย 
ไมหลนหาย ไมพลัดกันไปเสีย นี้คือหนาที่ของสติ ประโยชน
ของสติก็อยูตรงนี้  
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อันนี้คือเคร่ืองมือหรืออุปกรณ ที่เรียกวาองคประกอบขอ
ที่ ๑ ไดแก สติ  

องค์ประกอบที่ ๒ “ธัมมวิจยะ” หรือ “ธรรมวิจัย” แปลวา 
การวิจัยธรรม  

“วิจัย” แปลวา การเฟนหรือเลือกเฟน คือการใชปญญา
ไตรตรอง พิจารณา สอดสอง คนควา  

“ธรรม” ก็คือความจริง ความถูกตอง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เปน
ประโยชนเก้ือกูล หรือคําสอนที่ใหความรูเก่ียวกับความจริง 
ความถูกตองดีงาม และสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลนั้น 

สิ่งนั้นอาจจะอยูตอหนาก็ได เชนเรามองเห็นอะไรอยู
ขางหนาหรือขณะนี้  เรากําลังเผชิญกับอารมณที่ เขามา
เกี่ยวของ เราก็เฟน คือมองคนหาใหเห็นธรรม เฟนเอาธรรม
ออกมาใหได หรือมองใหเปนธรรม  

ถามองไมดี ใจของเราก็วุนวาย ปนปวน กระวนกระวาย
เดือดรอน แตถามองใหดี ถึงแมสิ่งนั้นคนทั่วไปเขาวาไมดี ไม
ชอบใจ เม่ือจําเปนที่เราจะตองเก่ียวของกับสิ่งนั้นเฉพาะหนา
แลว เราก็มองใหมันเปนธรรมไป หรือมองใหเห็นธรรมข้ึนมา 
ทําแบบนี้ก็เปนธรรมวิจัยอยางหนึ่ง เรียกวามองอะไรก็ได ถา
มองใหดีแลว มันเปนธรรม หรือทําใหเห็นธรรมไดหมด 

เหมือนอยางอาจารยที่สอนธรรมบางทาน ทานเนนใน
เร่ืองนี้วา มองอะไรใหเห็นเปนธรรม มองใบไม อิฐ ดิน อะไรก็
เปนธรรมหมด  
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ถามองไมดี อะไรๆ ก็เปนอธรรมไปหมด ทําใหใจของเรา
เสียหาย เชนเห็นคนไมนาดู ถามองไมดีก็เกิดโทสะ แตถามอง
ใหดี อาจจะเกิดกรุณา เกิดความสงสาร อยางนี้เปนตน 

หรืออยางพระเถรีทานหน่ึงในสมัยพุทธกาล ถึงวาระมี
หนาที่ไปจัดอุโบสถ ก็ไปจุดเทียนขึ้น แสงเทียนสวาง มองที่
เปลวเทียนนั้น เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป พอมองอยางนี้ก็
เห็นธรรม ทําใหเกิดปญญาขึ้นมา 

ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายนี้อยูที่เรามอง จึงตองรูจักมอง มองให
ดี มองใหเปน มองใหเห็นธรรม หรือมองใหเปนธรรม 

ทีนี้ประการตอไป ธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตรตรองสิ่งที่สติ
ดึงมา อยางที่อาตมภาพไดกลาวเม่ือก้ีวา เราอาจจะใชสติดึง
สิ่งที่อยูหางไกล เชน สิ่งที่เราไดเลาเรียนมาแลว ไดฟงมากอน
แลว อาจเปนธรรมคําสอนตางๆ เขามาสูจิต แลวก็ใชปญญา
พิจารณาเฟนหาความหมาย เฟนหาสาระ เลือกเฟนเอามาใช
ใหเหมาะหรือใหตรงกับที่ตองการจะใชใหไดผล  

เชนวา เวลาเราอยูนิ่งๆ วางๆ เราก็ระลึกนึกถึงทบทวน
ธรรมที่ไดเลาเรียนมาแลว เอามาเลือกเฟน นํามาใชใหถูกกับ
โอกาส ใชใหเหมาะกับกิจเฉพาะหนา หรือแกปญหาเฉพาะ
หนาของเราใหถูกตองได ใหพอดี การเลือกเฟนเอามาใชให
ถูกตองนี้ก็เรียกวาธรรมวิจัยเหมือนกัน แมกระทั่งเฟนใหรูวา
ความหมายของหลักธรรมนั้นคืออะไร ในกรณีนั้นๆ มุงเอาแง
ไหน อยางนี้ก็เรียกวา “ธรรมวิจัย” 
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องค์ประกอบที่ ๓ “วิริยะ” วิริยะ แปลวาความเพียร 
ความเพียรนี้แปลตามศัพทวา ความเปนผูกลาหาญ หรือความ
แกลวกลา วิริยะ หรือวีริยะ ก็มาจาก วีระ ไดแกความเปนวีระ 
อยางที่เราพูดกันในคําวา วีรชน วีรบุรุษ วีรสตรี เปนตนนั่นเอง  

วิริยะ หรือความแกลวกลานี้ หมายถึงพลังความเขมแข็ง
ของจิตใจ ที่จะเดิน ที่จะกาวหนาตอไป ถึงจะเผชิญอุปสรรค 
ความยุงยาก ความลําบาก ถึงจะเปนงานหนัก หรือมีภัย ก็ไม
คร่ันคราม ไมหว่ันหวาด ไมกลัว ใจสู ไมยอทอ ไมทอถอย และ
ไมทอแท มีกําลังประคับประคองใจของตัวเองไวไมใหถอย อัน
นี้เรียกวา วิริยะ ก็เปนหลักสําคัญ เปนตัวกําลังความเขมแข็ง 
เปนองคประกอบที่จะใหทําไดสาํเร็จ 

องค์ประกอบที่ ๔ “ปติ” ปติ แปลวาความอ่ิมใจ หรือ
ความด่ืมดํ่า ความซาบซ้ึง ปลาบปลื้ม จิตใจของเราก็ตองการ
อาหารหลอเลี้ยง คลายกับรางกายเหมือนกัน ปตินี้เปนอาหาร
หลอเลี้ยงสําคัญของจิตใจ  

บางทานที่ไดเจริญธรรมดีแลว แมจะรับประทานอาหาร
ทางกายไมมาก แตถาอ่ิมใจ สามารถทําใจของตนเองใหมีปติ
ไดเสมอ ก็จะเปนผูผองใสกระปร้ีกระเปรา รางกายก็พลอยเอิบ
อ่ิมไปดวยไดเหมือนกัน อยางที่ทานเรียกวา ปติภักขา แปลวา 
ผูมีปติเปนภักษา คือ มีปติเปนอาหาร 

เพราะฉะนั้น วิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยจิตใจของตัวเอง ก็
คือพยายามสรางปติขึ้นมา ปติเปนอาหารหลอเลี้ยงจิตใจให
เอิบอ่ิม ความอ่ิมใจชวยไดมาก  
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บางคนแมจะรับประทานอาหารไดมาก แตถาจิตใจมี
ความวิตกกังวล เรารอนใจ รางกายก็อาจจะซูบซีดทรุดโทรมลง
ได แตคนที่สบายใจ มีอะไรชวยใหดีใจ อ่ิมใจอยูเสมอ ก็อาจทํา
ใหรางกายดีมีผิวพรรณผองใสไปดวย โดยที่อาหารกายนั้น มี
แตเพียงพอประมาณ เพราะฉะนั้น ปตินี้ จึงเปนหลักสําคัญ
อยางหนึ่ง เปนธรรมที่ควรจะสรางใหเกิดมีในใจของตนเสมอ ๆ  

องค์ประกอบที่ ๕ “ปสสัทธิ” ปสสัทธิ แปลวาความผอน
คลาย หรือสงบเย็น ไมกระสับกระสาย ไมเครียด ทานแบงเปน
กายผอนคลาย กับใจผอนคลาย หรือสงบเย็นกายกับสงบเย็น
ใจ คือไมกระสับกระสาย ไมเขม็งเครียด สงบเย็นกายทาน
หมายเอาลึกซึ้งถึงการสงบผอนคลายของกองเจตสิก แตเราจะ
ถือเอาการสงบผอนคลายของรางกายธรรมดาก็ไดงายๆ  

คนเราถามีความเครียด มีเร่ืองไมสบายใจ ก็จะเครียดทั้ง
กายและใจ สภาพที่ตรงขามกับปสสัทธิ ก็คือ ความเครียด เม่ือ
มีเร่ืองกลุมกังวลใจ อะไรตางๆ ทางใจแลว ก็พลอยเครียดทาง
กายดวย ไมมีความสุข และจะทําใหรางกายทรุดโทรมลงดวย  

หรือถากายเครียด  ใจก็พลอยเครียดไปดวย  เชน 
พระพุทธเจาคร้ังยังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู ทรงทดลอง
บําเพ็ญทุกรกิริยา กลั้นลมหายใจจนกายสะทาน ก็เกิดความเครียด 
ความกระสับกระสาย ท้ังทางกายและทางใจ เชนเดียวกัน 

ฉะนั้น ทานจึงใหเจริญธรรมที่ตรงขามกับความเครียดนี้ 
นั่นก็คือ ปสสัทธิ ความสงบเย็น ความผอนคลาย รางกายก็
ผอนคลาย จิตใจก็ผอนคลาย  
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ภาวะนี้เรียกวาปสสัทธิ เปนภาวะจิตที่ดีนัก ซึ่งจะมาตาม
ปติ คือ พออ่ิมใจ ก็เกิดความผอนคลาย สบาย 

องค์ประกอบที่ ๖ “สมาธิ” สมาธิ แปลวา ความต้ังจิตม่ัน 
หรือแนวแนอยูกับสิ่งนั้นๆ ถาพิจารณาส่ิงใด ก็ใหจิตใจแนวจับ
อยูที่สิ่งน้ัน ถาทํากิจทํางานอะไร ก็ใหใจของเราแนวอยูกับสิ่งน้ัน 
อยางที่เรียกวา ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน อันนี้เรียกวา สมาธิ 

ใจอยูกับสิ่งที่นิ่ง ไมเคลื่อนที่ก็มี สมาธิก็จับนิ่งสนิทอยู แต
ถาทํากิจอะไรที ่เปนความเคลื ่อนไหว เปนการเคลื ่อนที ่ไป 
สมาธิก็คงอยู คือจิตอยูดวยกับสิ่งที่กําหนด เปนไปแบบเรียบ
สนิท อันนี้ก็เรียกวา สมาธิ  

จิตใจที่แนวแนเปนจิตใจที่มีกําลังมาก เฉพาะอยางยิ่งคือ
เปนจิตใจซึ่งเหมาะที่จะใชงานใหไดผลดี 

ในขอ ๑ ที่วาดวยสติ ไดบอกวา สติเปนตัวที่จับ ดึง ตรึง 
หรือกํากับไว ทําใหจิตอยูกับสิ่งที่กําหนด ไมหลุดลอยหาย หรือ
คลาดจากกันไป ในขอ ๖ นี้ก็วา สมาธิ คือการที่จิตอยูกับสิ่งที่
กําหนดนั้น แนวแน ตั้งม่ัน แนบสนิท โยมบางทานก็จะสงสัยวา 
สติกับสมาธิน้ีฟงดูคลายกันมาก จะเห็นความแตกตางกันไดอยางไร 

ขอชี้แจงวา คําอธิบายขางตนนั้นแหละ ถาอานใหดี ก็จะ
มองเห็นความแตกตางระหวางสติกับสมาธิ การทําใหจิตอยูกับ
สิ่งที่กําหนดเปนสติ การที่จิตอยูกับสิ่งที่กําหนดไดเปนสมาธิ 

การดึง การตรึง การจับ การกํากับไว เปนการทําใหจิตอยูกับ
สิ่งที่กําหนด การดึง การตรึง การจับ การกํากับนั้น จึงเปนสติ  
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สวนการที่จิตต้ังม่ัน แนวแน แนบสนิท เปนอาการที่จิตอยู
กับสิ่งที่กําหนด การต้ังม่ัน แนวแน แนบสนิทนั้น จึงเปนสมาธิ 

สิ่งทั้งหลายที่เขามาสูการรับรูของเรา หรือสิ่งที่ใจเรารับรู
นั้น ผานเขามาทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง 
ทางกายบาง ปรากฏขึ้นมาในใจบาง ศัพททางพระเรียกวา 
“อารมณ”  

เม่ืออารมณเขามาแลว มันก็ผานหายไป ทีนี้ ถามันไม
เกี่ยวอะไรกับเรา มันจะผานหายไป ก็ชางมัน เราก็ไมตองไปยุง
ดวย แตถาเราจะตองใช หรือจะตองเก่ียวของขึ้นมา แลวมัน
หายไป หลุดลอยไป ไมยอมอยูกับเรา เราก็จะไมไดประโยชนที่
ตองการ ตอนนี้แหละผลเสียก็จะเกิดแกเรา เราจึงตองมีความ   
สามารถที่จะดึงเอามันไว ไมใหหลุดลอยหาย หรือผานหายไป  

การดึงเอาสิ่งนั้นไว เอาจิตกํากับมันไว หรือตรึงมันไวกับ
จิต นี่แหละคือบทบาทของสติ ไดแกการคอยนึกเอาไว ไมให
อารมณนั้นหลุดลอยหายไป 

อีกอยางหนึ่ง อารมณนั้นเขามาแลว และผานลวงไปแลว 
ไมปรากฏตอหนาเรา แตไปอยูในความทรงจํา ตอนนี้เราเกิด
จะตองใช จะตองเก่ียวของกับมัน เราจะทําอยางไร เราก็ตองมี
ความสามารถที่จะดึงเอามันขึ้นมาไวตอหนาเราขณะน้ี  

การดึงเอาอารมณที่ผานลวงไปแลวขึ้นมาใหจิตพบกับ
มันได นี่ก็เปนบทบาทของสติ ไดแกการระลึกขึ้นมา ทําใหสิ่งที่
ผานลวงแลวโผลขึ้นมาปรากฏอยูตอหนา 
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อยางไรก็ดี การดึง การตรึง การจับ หรือการกํากับไว 
ยอมเปนคูกันกับการหลุด การพลัด การพลาด การคลาด หรือ
การหายไป การนึกและระลึก ก็เปนคูกับการเผลอและการลืม  

ดังนั้น เพื่อไมใหเผลอหรือลืม ไมใหอารมณหลุดลอย
หายไปจากจิต หรือไมใหจิตพลัดพลาดกันกับอารมณ สติก็ตอง
คอยกํากับ จับ ดึง เหนี่ยว ร้ังไวเร่ือยๆ 

ถาจะใหม่ันใจหรือแนใจยิ่งกวานั้น ก็ตองใหจิตตั้งม่ัน 
หรือแนวแนอยูกับอารมณนั้น หรือใหอารมณนั้นอยูกับจิตแนบ
สนิทหรือนิ่งสนิทไปเลย ถาถึงขั้นนี้ได ก็เรียกวาเปนสมาธิ 

เราจะใช จะทํา จะดู จะพิจารณาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ตองอยูใน
กํากับหรือปรากฏอยูตอหนา ถาของนั้นเปนสิ่งที่เลื่อนไหล หรือ
จะปลิวลอย เชนอยางแผนผา หรือสําลี ที่อยูกลางลมพัด ก็ตอง
มีอะไรผูกร้ังดึงไว ไมใหหลุดลอยหรือเลื่อนไหลหายไป เม่ือสิ่ง
นั้นถูกผูกร้ังดึงไวแลว เราก็จัดการ พิจารณาดู และทําอะไรๆ 
กับมันไดตามตองการ 

ในกรณีที่งานซ่ึงจะทํากับแผนผาหรือสําลีนั้น ไมจําเปน   
ตองใหละเอียดชัดเจนนัก เม่ือแผนผาหรือสําลีถูกดึงร้ังตรึงไว
แลว ถึงจะสั่นจะไหวหรือจะสายไปมาบาง ก็ยังทํางานไดสําเร็จ 
ถึงจะดู ก็พอมองเห็น และบอกไดวามีสีสันและรูปทรงอยางไร  

แต ในกรณีที่ เปนงานละเ อียด  เชน  ตองการ เห็น
รายละเอียดชัดเจน ถึงแมจะมีเชือกดึงไว ตรึงไว แตถายังสั่น
ไหว สายอยู ก็ไมสามารถเห็นรายละเอียดหรือทํางานที่ตองใช
ความแมนยําใหสําเร็จได  
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ในกรณีนี้ จะตองปก ตอก ยึด หรือประทับใหแนนแนบนิ่ง
สนิททีเดียว จึงจะดูใหเห็นชัดในรายละเอียด หรือทําสิ่งที่
จําเพาะใหแมนยําได 

ในทํานองเดียวกัน ถาจิตจะมอง จะพิจารณาหรือทํากิจ
กับอารมณใดที่ไมตองการความละเอียดชัดเจนนัก เพียงมีสติ
คอยดึง ตรึง จับ กํากับ หรือคอยร้ังไว ก็เพียงพอที่จะทํางานได
สําเร็จ  

แตถาเร่ืองใดตองการความชัดเจนในสวนรายละเอียด 
หรือตองการการกระทําที่แมนยําแนนอน ตอนน้ีจําเปนจะตอง
ใหจิตถึงขั้นมีสมาธิแนวมากทีเดียว 

ทานเปรียบเทียบไว เหมือนกับวาเราเอาลูกวัวปาตัวหนึ่ง
มาฝก วัวจะหนีไปอยูเร่ือย เราก็เอาเชือกผูกวัวปานั้นไวกับหลัก 
ถึงแมวัวจะด้ินรนว่ิงหนีไปทางไหน ก็ไดแคอยูในรัศมีของหลัก 
วนอยูใกลๆ หลัก ไมหลุด ไมหายไป แตถึงอยางนั้น วัวนั้นก็ยัง
ดิ้นรนว่ิงไปมาอยู ตอมานานเขา ปรากฏวา วัวปาคลายพยศ 
มาหยุดหมอบนิ่งอยูที่หลัก สงบเลย  

ในขออุปมาน้ี ทานเปรียบการเอาเชือกผูกวัวปาไวกับ
หลักเหมือนกับเปนสติ สวนการที่วัวปาลงหมอบนิ่งอยูใกล
หลักนั้น เปรียบเหมือนเปนสมาธิ 

 ความจริง สติกับสมาธิ ทั้งสองอยางนี้ทํางานดวยกัน 
ประสานและอาศัยกัน สติเปนตัวนําหนา หรือเปนตัวเร่ิมตน
กอน แลวสมาธิก็ตามมา  
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ถาสมาธิยังไมแนว ยังไมเขมมาก สติก็เปนตัวเดน ตอง
ทํางานหนักหนอย ตองดึงแลวดึงอีก หรือคอยดึงแรงๆ อยูเร่ือย  

แตพอสมาธิแนวสนิทอยูตัวดีแลว สมาธิก็กลายเปนตัว
เดนแทน สติที่คอยกํากับหรือคอยตรึงๆ ดึงๆ ไว จะทํางานเพียง
นิดๆ แทบไมปรากฏตัวออกมา แตก็ทํางานอยูนั่นตลอดเวลา 
ไมไดหายไปไหน  

เปรียบเทียบเหมือนกับวา เอาแผนผามาขึงกลางลม โดย
เราเอาเชือกดึงไวหรือขึงไว แผนผาถูกลมพัด แตก็ไมหลุดลอย
หายไป เพราะถูกเชือกดึงเอาไว อยางไรก็ตาม ถึงแมแผนผาจะ
ไมหลุดลอยหายไป แตมันก็ขยับอยูเร่ือย ยังสายไปสายมา 
พลิ้วไปพลิ้วมาอยูที่นั่น ไมนิ่ง  

ในตัวอยางเปรียบเทียบนี้ มีทั้งการดึงของเชือก และการ
อยูนิ่งของแผนผา มาดวยกัน คือตอนที่เชือกดึงไว ก็มีการอยู
ตัวของแผนผาดวย แตการอยูตัวนั้นมีอยูชั่วเด๋ียวเดียวๆ ความ
เดนไปอยูที่การดึงหรือร้ังของเชือก การดึงของเชือกนั้นคือสติ 
สวนการอยูตัว หรืออยูนิ่งของแผนผาเทากับสมาธิ  

จะเห็นวาตอนนี้สติเปนตัวเดน ทํางานหนัก ทํางานมาก 
สวนสมาธิมีไดนิดๆ หนึ่ง ไมเดนออกมา คือสติดึงไว อยูตัวได
นิดก็ขยับไปอีกแลว ดึงไวอยูตัวไดนิดก็ไปอีกแลว ตัวดึงเลยเดน 
สวนการหยุดนิ่งสั้นเหลือเกิน ชั่วขณะๆ เทานั้น 

อีกกรณีหนึ่ง เปนแผนเหล็ก เอามาต้ังไว ก็ตองเอาเชือก
ผูกดึงร้ังไวเหมือนกัน แตเม่ือถูกลมพัด แผนเหล็กนั้นไมคอยจะ
หว่ันไหว ไมคอยจะขยับ อยูตัวนิ่งดีกวาแผนผา  
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ตอนนี้การทํางานของสติ คือเชือกที่ดึง ไมเดน แตก็มีอยู 
คลายๆ แอบๆ อยู ตัวที่เดนคือความอยูตัวนิ่งของแผนเหล็ก 
สติไดแตคลอๆ ไว แตทั้งสองอยางก็อยูดวยกัน 

ในกรณีของแผนผาที่ขยับๆ หรือสายๆ ไหวๆ นั้น ถามี
รูปภาพที่เขียนไวใหญๆ หรือตัวหนังสือโตๆ ก็อานได พอใชการ 
แตถาเปนลวดลายละเอียด หรือตัวหนังสือเล็กๆ ก็เห็นไมถนัด 
อานไดไมชัดเจน หรือถาละเอียดนัก ก็มองไมออก หรืออาน
ไมไดเลย 

เพราะฉะนั้น ถาเปนเร่ืองที่ดูพอเห็นผานๆ เปนเร่ือง 
หยาบๆ เห็นงาย เพียงคอยมีสติกํากับไว ถึงแมจิตจะอยูตัวเปน
สมาธิเพียงชั่วขณะสั้นๆ ก็พอใหสําเร็จกิจ ใชงานได แตถาเปน
สิ่งที่ตองพิจารณาตรวจดูละเอียด ก็ตองใหจิตเปนสมาธิอยูตัว
แนวแนมากๆ จึงจะมองเห็นไดถนัดชัดเจน 

ยิ่งละเอียดลึกซึ้งซับซอนมาก ก็ยิ่งตองการจิตที่เปนสมาธิ
แนวสนิทที เ ดียว  ถาเปรียบเทียบก็หมือนกับจะใชกลอง
จุลทรรศนสองดูจุลินทรียที่แสนเล็ก หรืออะไรที่เล็กเหลือเกิน 
สิ่งที่ถูกดูถูกตรวจพิจารณา ซึ่งถูกเคร่ืองจับกํากับไว จะตองนิ่ง
แนวประสานกับตาและเลนสที่สองดู อยางสนิททีเดียว 

ตอนน้ีแหละ ที่สมาธิเปนตัวจําเปน ตองมีใหมาก เวลาที่
เราจะเอาจิตไปใชงานสําคัญๆ จะในแงพลังจิตก็ดี ในแงของ
การพิจารณาเร่ืองละเอียดซับซอนมากดวยปญญาที่คมกลาก็ดี 
ทานจะเนนบทบาทของสมาธิอยางมาก เรียกวาสมาธิเปนบาท
หรือเปนฐานของงานใชกําลังจิตหรืองานใชปญญานั้นๆ 
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ตอนท่ีสมาธิยังออน อยูชั่วขณะเด๋ียวหนึ่งๆ จะไปๆ ก็ตอง
ใชสติคอยดึงอยูเร่ือยๆ สติก็จึงทํางานมาก เปนตัวเดนอยางที่
กลาวแลว ตอนนั้นจึงอยูในภาวะที่คอยดึงไว กับจะหลุดไป 
เหมือนคอยดึงฉุดหรือชักคะเยอกันอยู  

พอแนวแนอยูตัวสนิทดีแลว ก็หมดเร่ืองที่จะตองคอยฉุด 
พนจากการที่จะตองคอยดึงกันที สติก็เพียงแตคลออยู ก็เอาจิต
ที่เปนสมาธิไปใชงานไดเต็มที่ 

อยางที่กลาวแลววา ระหวางสติกับสมาธินั้น สติเปนตัว
นําหนา หรือเปนตัวเร่ิมตนกอน แมวาจุดหมายเราจะตองการ
สมาธิ โดยเฉพาะตองการสมาธิที่แนวแนเขมมาก แตก็จะตอง
เร่ิมงานดวยสติ ดังนั้น ในการฝกสมาธิ จึงตองเร่ิมตนดวยการ
เอาสติมาชักนํา หรือมาจับต้ังจูงเขา คือเอาสติมากําหนด
อารมณหรือสิ่งที่ใชเปนกรรมฐานน้ัน ๆ กอน  

ดังจะเห็นวา ในการฝกสมาธิหรือเจริญสมาธินั้น วิธีฝก
ทั้งหลายจะมีชื่อลงทายดวยสติกันทั่วไป เชน อานาปานสติ 
พุทธานุสติ มรณสติ เปนตน พูดงายๆ วา สติเปนเคร่ืองมือของ
สมาธิภาวนา หรือสมาธิภาวนาใชสติเปนเคร่ืองมือนั่นเอง  

พูดเร่ืองสติกับสมาธิมาเสียนาน ขอยุติเอาไวแคนี้กอน ยัง
มีองคประกอบขอสุดทาย ที่จะตองพูดตอไปอีก 

องค์ประกอบที่ ๗ ซึ่งเปนขอสุดทาย คือ “อุเบกขา”
อุเบกขา แปลกันงายๆ วา ความวางเฉย วางเฉยอยางไร  
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ถาเราเห็นอะไร รับรูอะไรแลวเราวางเฉยเสีย บางทีมัน
เปนแตเพียงความวางเฉยภายนอก หรือพยายามทําเปนเฉย 
แตใจไมเฉยจริง และไมรูเร่ืองรูราวอะไร อยางนี้ไมถูกตอง เฉย
อยางนี้ไมใชอุเบกขา  

ความวางเฉยในที่นี้ หมายถึง ความเรียบสงบของจิตที่
เปนกลางๆ ไมเอนเอียงไปขางโนนขางนี้ และเปนความเฉยรู 
คือ รูทันจึงเฉย ไมใชเฉยไมรู หรือเฉยเพราะไมรู เปนการเฉยดู
อยางรูทัน และพรอมที่จะทําการเม่ือถึงจังหวะ 

ทานเปรียบจิตที่ เปนอุเบกขานี้วา เปนจิตที่อยูตัวลง
ตัวอยางดี เพราะทุกสิ่งทุกอยางเขาที่ถูกจังหวะกันดีแลว ใจ
ของเราจึงวางเฉยดูมันไป เหมือนอยางเม่ือทานขับรถ ตอนแรก
เราจะตองวุนวายเรงเคร่ืองปรับอะไรตออะไรทุกอยางใหมันเขา
ที่ พอทุกอยางเขาที่แลว เคร่ืองก็เดินดีแลว วิ่งเรียบสนิทดีแลว 
ตอแตนี้คนขับที่ชํานาญก็เพียงคอยมองดู คุมไว ระวังไว ใหมัน
เปนไปตามที่เราตองการเทานั้น 

การที่ทุกอยางเขาที่เรียบรอยดีแลว เดินดีแลว เราไดแตคุม
เครื่องอยูมองดูเฉยๆ สภาวะนี้เรียกวาอุเบกขา เปนสภาพจิตที่
สบาย เพราะวาทําทุกอยางดีแลว ทุกอยางเดินเขารูปของมันแลว 

เหมือนอยางวา ถาเปนพอเปนแม เม่ือลูกเขารับผิดชอบ
ตัวเองได เขามีการมีงานตางๆ ทําแลว เราชวยเขามาแลว เขา
ดําเนินการของเขาได ทํางานของเขาไดดีแลว คุณพอคุณแมก็
เพียงแตมองดูเทานั้น ไมเขาไปวุนวาย ไมกาวกายแทรกแซงใน
ชีวิตหรือในครอบครัวของเขา  
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จิตใจที่วางเฉยอยางนี้ได เรียกวา อุเบกขา  
อุเบกขาไมใชไมรับรูอะไร ไมใชเฉยเมยไมรูเร่ือง หากแต

รับรูอยางผูมีปญญา รูวาอะไรเปนอะไร เม่ือเขาที่ดีแลว ทุก
อยางเปนไปดวยดี รูวาคนเขาควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ ใจ
เราวางเปนกลางสนิท สบาย อยางนี้เรียกวา “อุเบกขา” 

ทั้งหมดนี้คือ ตัวองคธรรม ๗ ประการ ที่เปนองคประกอบ
ขององครวม คือ “โพธิ” หรือการตรัสรู เวลาเอามาพูดแยกๆ กัน
อยางนี้ บางทีก็เขาใจไมงายนัก แตก็พอเห็นเคาไดวา ธรรมท้ัง 
๗ อยางนี้ ไมตองเอาครบทั้งหมดหรอก แมเพียงอยางเดียว ถา
มีสักขอ ก็ชวยใหจิตใจสบายแลว 

 ถาเปนผูเจ็บไข มีเพียงอยางเดียว หรือสองอยาง จิตใจ
ก็สบาย เชน มีสติ จิตใจไมหลงใหลฟนเฟอน หรือมีปสสัทธิ 
กายใจผอนคลาย เรียบเย็น สบาย ไมมีความเครียด ไมกังวล
อะไร แคนี้ก็เปนสภาพจิตที่ดีแลว  

ถารูจักมองดวยธัมมวิจยะ ก็ทําใจได ยิ่งถามีวิริยะ มี
กําลังใจดวย ก็เห็นชัดเจนวา เปนสภาพดีที่พึงตองการแนๆ 
จิตใจของผูเจ็บไขนั้น จะไมตองเปนที่นาหวงกังวลแกทานผูอ่ืน 
ยิ่งมีปติ มีสมาธิ มีอุเบกขา ที่สรางขึ้นมาได ก็ยิ่งดี 
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บูรณาการองคประกอบ 
ใหเกิดสุขภาพเปนองครวม 

แตที่ทานตองการก็คือ ใหองคธรรมทั้ง ๗ นี้มาทํางาน
รวมกันครบถวน จึงจะเรียกวาเปน “โพชฌงค” ที่จะใหเกิดการ
ตรัสรู ทําใหกลายเปนผูตื่น ใหกลายเปนผูบริสุทธิ์ ใหกลายเปน
ผูผองใสเบิกบาน โดยที่องคธรรมทั้ง ๗ นี้มาทํางานรวมกันครบ
บริบูรณ เปนองครวมอันหนึ่งอันเดียว 

ทานแสดงลําดับวิธีการที่องคธรรมทั้ง ๗ ประการนี้มา
ทํางานรวมกันไววา  

เร่ิมตนดวยขอ ๑ คือ สติ สติอาจจะดึงสิ่งที่เราเก่ียวของ
เฉพาะหนาไวใหอยูกับจิต หรือใหจิตอยูกับสิ่งที่พิจารณาหรือที่
กระทํานั้นอยางหนึ่ง หรืออาจจะดึงสิ่งที่หางไกลเขามา คือเร่ือง
ที่ผานไปแลว เชน ธรรมที่ไดเลาเรียนมาแลว ก็มานึกทบทวน
ระลึกขึ้นในใจอยางหนึ่ง  

สตินี้ เปนตัวแรกที่จะเขาไปสัมผัสกับสิ่งที่ เราเขาไป
เก่ียวของ พอสติดึงเอาไว ดึงเขามา หรือระลึกขึ้นมาแลว 

ตอไปขั้นที่ ๒ ก็ใชธรรมวิจัย เลือกเฟนไตรตรองธรรม 
เหมือนกับที่อาตมภาพกลาวสักครูนี้วา เม่ือจิตของเราพบปะ
กับอารมณนั้น หรือสิ่งนั้นแลว ก็มองใหเปนธรรม มองใหเห็น
ธรรม 
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มองอยางทานพระเถรีที่กลาวถึงเม่ือก้ี ที่มองดูเปลวเทียน
ก็มองเห็นธรรม เกิดความเขาใจ หยั่งลงไปถึงความเกิดขึ้น 
ความต้ังอยู ความดับไปของสิ่งทั้งหลาย หรือถามองเห็นภาพ
หมูมนุษยกําลังวุนวายกัน ก็อยาใหจิตใจปนปวนวุนวายสับสน 
มองใหเห็นแงดานที่จะเกิดความกรุณา ใหจิตใจมองไปในดาน
ความปรารถนาดี คิดจะชวยเหลือ หรือเปนเร่ืองควรสงสาร  

ถาเปนสิ่งที่ลวงแลว ก็ดึงจิตกับอารมณเขามาหากัน แลว
ก็มองเห็นธรรมในอารมณนั้น หรือระลึกถึงคําสอน นําเอาธรรม
ที่ไดเรียนมานั้น ขึ้นมาไตรตรองดู เฟนใหเห็นความหมายเขาใจ
ชัดเจนดี หรือเลือกเฟนใหไดวา ในโอกาสเชนนี้ ขณะนี้ เราควร
จะใชธรรมขอไหนแกไขปญหาเฉพาะหนา เพราะบางทีเราไม
สามารถทําใจไดไหวกับสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหนา  

ถึงแมทานจะบอกวา ใหมองอารมณที่เห็นเฉพาะหนานี้
เปนธรรม หรือมองใหเห็นธรรม แตเราทําไมไหว เราก็อาจจะ
ระลึกนึกทบทวนไปถึงธรรมที่ผานมาแลว เพื่อเอามาใชวา ใน
โอกาสน้ีจะเลือกเอาธรรมอะไรมาใชจึงจะเหมาะ จึงจะเปน
ประโยชน แกไขปญหาเฉพาะหนาได อันนี้ก็ เปนขอที่  ๒ 
เรียกวาธรรมวิจัย  

อยางนอยการที่ไดทบทวน นึกถึงธรรมที่ไดเลาเรียนมา
นั้น ก็ทําใหจิตมีงานทํา ก็สบายใจขึ้น ถาเลือกไดธรรมที่
ตองการ หรือเฟนไดเขาใจความหมาย ก็จะเกิดกําลังใจข้ึนมา 
จิตก็จะมีแรงกาวหนาตอไป 

ตอไปก็ผานเขาสูขอที่ ๓ คือ วิริยะ ที่แปลวาความแกลว
กลา ความมีกําลังใจ  
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จิตใจของเรานั้นบางทีก็ทอถอยหดหู บางทีก็วาเหว เหงา 
เซ็ง หรือไมก็ดิ้นรนกระสับกระสาย วุนวายใจ กลัดกลุม ที่เปน
อยางนี้เพราะจิตไมมีที่ไป จิตของเราเควงควาง  

แตถาจิตมีทางไป มันก็จะแลนไป เพราะจิตนี้ปกติไมหยุด
นิ่ง ชอบไขวควาหาอารมณ แตเราควาอะไรที่จะใหเปนทางเดิน
ของจิตไมได จิตก็วาวุนและวนเปนวัฏฏะ วิ่งพลานในวงจรที่ไม
ดีไมงามอยูอยางนั้นนั่นเอง ทําความเดือดรอนใจใหแกตนเอง  

ทีนี้ถาทําทางเดินใหแกจิตไดแลว จิตก็จะมีพลัง ก็จะเกิด
วิริยะ มีกําลังใจที่จะว่ิงแลนไป  

ถามีธัมมวิจยะ คือมองและเฟนธรรมใหปญญาเกิด มี
ความสวางขึ้นมาในอารมณนั้น ก็เปนทางเดินแกจิตได จิตก็จะ
มีทางและว่ิงแลนไปในทางนั้น  คือมองเห็นเ ร่ืองที่จะทํา 
มองเห็นทางที่จะกาวหนาไป รูจุดรูแงรูวิธีที่จะแกไขจัดการกับ
เร่ืองนั้นๆ หรือที่จะปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ แลว ก็จะเกิดวิริยะที่จะ
เดินหนา มีแรงขึ้น ก็จะเกิดกําลังใจข้ึน  

ทั้งสองขอนี้เปนสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน พอมีธัมมวิจยะเห็น
ทางไป ก็เกิดวิริยะ คือความมีแรงมีกําลังใจที่จะกาวไป เปน
เคร่ืองประคับประคองจิตไมใหหดหู ไมใหทอแทหรือทอถอย 

พอเกิดวิริยะ จิตมีกําลังแลว ปติ ความอ่ิมใจก็เกิดขึ้นดวย 
คนที่มีกําลังใจ ใจเขมแข็ง ใจไดเห็นเปาหมายอะไรขึ้นมาแลว 
ก็จะเกิดปติ มีความอ่ิมใจขึ้น อยางที่เรียกวาเกิดมีความหวัง  
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ทานเปรียบเหมือนกับวา คนหนึ่งเดินทางไกลฝามากลาง
ตะวันบายแดดรอนจา บนทองทุงโลงที่แหงแลง มองหาหมูบาน
และแหลงน้ําสระหวยลําธาร ก็ไมเห็น เดินไปๆ ก็เหน็ดเหนื่อย 
ชักจะเม่ือยลา ทําทาจะเกิดความทอแทและทอถอย ออนแรง
ลงไป ใจก็หวาดหวั่นกังวล เกิดความเครียดขึ้นมา  

แตตอนหนึ่งมองไปลิบๆ ขางหนาดานหนึ่ง เห็นหมูไม
เขียวขจีอยูไกลๆ พอเห็นอยางนั้นก็เอาขอมูลที่มองเห็นในแง
ตางๆ มาคิดพิจารณาตรวจสอบกับความรูที่ตนมีอยู ก็รูแจงแก
ใจวาที่นั่นมีน้ํา พลันก็เกิดวิริยะมีกําลังเขมแข็งขึ้นมา กาวหนา
ตอไป และพรอมกับการกาวไป เดินไป หรือว่ิงไปนั้น หัวใจก็
เกิดความปลาบปลื้ม ชุมชื่นเปยมดวยความหวัง ทั้งที่ยังไมถึง
น้ํา ก็ชุมฉ่ําใจ เกิดความอ่ิมใจดวยปติ  

พอเกิดความอิ่มใจแลว ก็จะมีความผอนคลายสบายใจ
สงบลงได หายเครียด เพราะคนที่เครียดกระสับกระสายนั้น ก็
เนื่องดวยจิตเปนอยางที ่พ ูดเ มื ่อกี ้นี ้ว า  หวาดหวั ่นกังวล 
อางวาง หรือวนอยู ติดคางอยู ไมมีที่ไป ก็เควงควางๆ จิตก็ยิ่ง
เครียดย่ิงกระสับกระสาย  

พอจิตมีทางไปแลว ก็มีกําลังใจเดินหนาไป มีความอ่ิมใจ 
ก็มีความผอนคลายสบายสงบไปดวย หายเครียดหายกระวน
กระวายใจ จิตก็ผอนคลายสงบระงับ กายก็ผอนคลายสงบ
ระงับ อันนี้เรียกวา เกิดปสสัทธิ  
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พอเกิดปสสัทธิแลว จิตซึ่งเดือดรอนวุนวายเพราะความ
เควงควางกระสับกระสาย เม่ือมีทางไปแลว ก็เดินเขาสูทางนั้น 
ความกระสับกระสายกระวนกระวาย ความหวาดหวั่นกังวล
และเครียดก็หายไป จิตก็นิ่งสงบ แนวแนไปกับการเดินทางและ
กิจที่จะทําในเวลานั้น ก็เกิดเปนสมาธิขึ้น แลนแนวไปในทางนั้น 
วิ่งไปทางเดียวอยางแนวแน และมีกําลังมาก 

ทานเปรียบเหมือนกับน้ําที่เรารดลงมาจากที่สูง น้ําที่เรา
เอาภาชนะหรือที่บรรจุขนาดใหญเทลงบนยอดภูเขา ถาน้ํานั้น
ไหลลงมาอยางกระจัดกระจาย ก็ไมมีกําลัง แตถาเราทําทางให
มัน จะตอเปนทอก็ตาม หรือขุดเปนรางน้ําก็ตาม น้ําที่ลงมา
ตามทางนั้นจะไหลพุงเปนทางเดียว และมีกําลังมาก เหมือน
จิตที่ไดทางของมันชัดเจนแลว ก็จะเปนจิตที่ไหลแนวไปในทาง
นั้น และมีกําลังมาก นี้เปนจิตที่มีสมาธิ 

เม่ือจิตมีสมาธิ ก็เปนอันวาทุกอยางเดินไปดวยดีแลว เม่ือ
จิตมีทางไป ไปในทางที่ถูกตองสูจุดหมาย เดินไปดวยดี ไมมี
หวงกังวล ใจก็สบาย ปลอยวาง เฝาดูเฉยวางทีเปนกลางอยู 
จิตที่เฝาดูเฉยนี้ คือจิตที่มีอุเบกขา เปนกลาง ไมเกาะเก่ียวสิ่งใด 
เพราะไมตองกังวลถึงงานที่ทํา 

เหมือนอยางคนขับรถท่ีวาเม่ือก้ีนี้ เขาเพียรพยายามใน
ตอนแรกคือ เรงเครื่อง จับโนน ดึงนี่ เหยียบนั่น แตเม่ือเคร่ือง
เดินไปเรียบรอยเขาที่ดีแลว ก็ปลอย จากนั้นก็เพียงนั่งมองดู
เฉยสบายคอยคุมอยู และทําอะไรๆ ไปตามจังหวะของมัน
เทานั้น ตอนนี้จะคุยจะพูดอะไรกับใครก็ยังได  
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ถาทําอยางนี้ ได  จิตที่ เ ดินไปในแนวทางของการใช
ปญญา ก็จะเจริญปญญา เกิดความรูความเขาใจเพ่ิมพูนเปน
ปญญายิ่งๆ ขึ้นไป ถาเดินไปในทางของการทํากิจเพื่อโพธิ ก็จะ
บรรลุโพธิ คือการตรัสรู  

เปนอันวา จุดเร่ิมตนที่สําคัญคือ ตองมีสติ สตินั้นก็
นํามาใชประโยชนดังที่กลาวแลว ใหมันสงตอกันไปตามลําดับ 
เปนธรรมที่หนุนเนื่องกัน ๗ ประการ ถาทําไดเชนนี้ ก็เปน
ประโยชนชวยใหบรรลุถึงจุดหมาย ไมวาจะเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ความหลุดพน หรือจะใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  

แมแตถาใชประโยชนในชีวิตประจําวันถูกตอง ก็เปนการ
ปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนไปดวยในตัวนั่นเอง เพราะการปฏิบัติ
ที่วาเพ่ือความหลุดพนนั้น ก็คือการที่สามารถทําจิตใจของ
ตนเอง ใหปลอดโปรงผองใสดวยสติปญญานั่นเอง จะเปน
เคร่ืองชวยในทางจิตใจของแตละทานทุกๆ คน ทําใหเกิดความ
โลงเบา เปนอิสระ 

อาตมภาพแสดงธรรมเร่ืองโพชฌงคมานี้ ก็ไดพูดไปตาม
หลัก ใหเห็นความหมายของแตละขอและความสัมพันธกัน แต
สิ่งสําคัญอยูที่วาเราจะนํามาใชอยางไรในกรณีแตละกรณี  

อันนี้เปนเพียงการพูดใหเห็นแนวกวางๆ เทานั้น จะให
ชัดเจนไดก็ตอเม่ือเรานําไปใช ในเหตุการณแตละเหตุการณ ใน
เร่ืองแตละเร่ืองวาจะใชอยางไรใหเห็นประจักษแกตนเอง  
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เม่ือไดเห็นประโยชนประจักษขึ้นมาคร้ังหนึ่ง เราก็จะมี
ความชัดเจนขึ้น และนําไปใชไดผลดียิ่งๆ ขึ้น 

โอกาสน้ี อาตมภาพก็ถือวาเปนการพูดเร่ิม หรือเปนการ
บอกแนวทางใหหลักการไว เปนความเขาใจท่ัวไป เก่ียวกับ
เร่ืองโพชฌงค ก็พอสมควรแกเวลา ขอสงเสริมกําลังใจโยม 
ขอใหโยมเจริญดวยหลักธรรมเหลานี้ เร่ิมตนดวยสติเปนตนไป 

โดยเฉพาะขอหนึ่งที่อยากใหมีมากๆ ก็คือ ปีติ ความอ่ิม
ใจ จะไดชวยเปนอาหารใจ คือ นอกจากมีอาหารทางกายเปน
ภักษาแลว ก็ขอใหมีปติเปนภักษาดวย คือ มีปติเปนอาหารใจ 
เปนเคร่ืองสงเสริมใหมีความสุข เม่ือมีความสุขกายแลว มี
ความสุขใจดวย ก็ไดชื่อวา เปนผูมีความสุขโดยสมบูรณ มี
สุขภาพพรอมทั้งสองดาน คือดานกาย และดานใจ มีทั้ง
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

หลักธรรมที่อาตมภาพนํามาชี้แจงเหลานี้ หากวาได
นําไปใช ก็จะเปนพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตใจของโยมแต
ละทานเอง  

อาตมภาพขอใหทุกทานไดรับประโยชนจากหลักธรรมชุด
นี้โดยทั่วกัน 
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เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โสตถิ  เต โหตุ สัพพะทาฯ 
 ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมป  มะเหสินงั 
มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปตตานุปปตติธัมมะตัง 
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โสตถิ  เต โหตุ สัพพะทาฯ 



    โพชฌงค ๑๔๔

โพชฌังคปริตร 
โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต ธมฺมานํ  วิจโย  ตถา 
วิริยมฺปีติปสฺสทฺธิ-   โพชฺฌงฺคา  จ  ตถาปเร 
สมาธุเปกฺขโพชฺฌงฺคา สตฺเตเต  สพฺพทสฺสินา 
มุนินา  สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา  พหุลีกตา 
สงฺวตฺตนฺติ  อภิญฺญาย นิพฺพานาย  จ  โพธิยา 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน โสตฺถิ  เต โหตุ สพฺพทาฯ 
เอกสฺมึ สมเย นาโถ โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ 
คิลาเน  ทุกฺขิเต  ทิสฺวา โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ 
เต  จ  ตํ  อภินนฺทิตฺวา โรคา  มุจฺจึสุ  ตํขเณ 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน โสตฺถิ  เต โหตุ สพฺพทาฯ 
เอกทา  ธมฺมราชาปิ เคลญฺเญนาภิปีฬิโต 
จุนฺทตฺเถเรน  ตญฺเญว ภณาเปตฺวาน  สาทรํ 
สมฺโมทิตฺวา จ อาพาธา ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน โสตฺถิ  เต โหตุ สพฺพทาฯ 
ปหีนา เต จ อาพาธา ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ 
มคฺคาหตกิเลสาว ปตฺตานุปฺปตฺติธมฺมตํ 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน โสตฺถิ  เต โหตุ สพฺพทาฯ 

(แปล) 
โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค 

ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค เหลานี้ 
อันพระมุนเีจาผูเห็นธรรมทั้งสิ้น ตรัสไวชอบแลว อันบุคคลมาเจริญ ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน และเพื่อความตรัสรู ดวยคําสัตยนี้ ขอความ
สวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ 

สมัยหน่ึง พระโลกนาถเจา ทอดพระเนตรพระมหาโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะ 
อาพาธ ไดรับทุกขเวทนาแลว ทรงแสดงโพชฌงค ๗ ประการ ทานทั้ง ๒ ชื่นชม
ภาษิตนั้น หายโรคในขณะนั้น ดวยคําสตัยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทกุเมื่อ 

ครั้งหนึ่ง แมพระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียนแลว รับสัง่ใหพระจุนท
เถระ แสดงโพชฌงคนั้นโดยเอ้ือเฟอ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายประชวรโดยพลนั 
ดวยคําสตัยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ 

ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค ละไดแลว ถึงความไมบังเกิดเปน
ธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกําจัดแลว ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ



ภาค ๒ 

เลาในอินเดีย 



 
คุณหญิงกระจา่งศรี รักตะกนิษฐ และคุณหมอจรูญ ผลนิวาส ไปอินเดีย

แดนพุทธภูมิ เมื่อมีอายุ ๗๑ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พระภิกษุ ๓ รูป กับบางส่วนของคณะที่เดินทางไปอินเดีย ใน พ.ศ. ๒๕๒๘



พระเจดียพุทธคยา ที่พระบรมศาสดาตรัสรู  

ใตรมพระศรมีหาโพธิ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลุมพินี ที่ประสูติ ที่มิไดไป  



ตามทางพุทธกิจ 

๑ 

ใตรมโพธ์ิตรัสรู 

ขอเจริญพรโยมซึ่งไดมีศรัทธารวมเดินทางมานมัสการ
สถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา บัดนี้คณะก็ไดมาถึง
สถานที่ซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิง พระพุทธเจาตรัสไววา เปน
สังเวชนียสถานแหงหนึ่งในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ สังเวชนีย
สถาน ๔ นั้น ก็คือ  

๑.  สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ไดแก ลุมพินีวัน หรือสวนลุมพินี 

๒. สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ คือ สถานที่นี้ 

๓. สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศ
พระธรรมจักร แสดงปฐมเทศนา ปจจุบันนี้เรียกวา 
สารนาถ ซึ่งคณะจะไดเดินทางไปนมัสการตอไป 

๔. สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซึ่งก็อยูในเสนทาง 
มีกําหนดการวาจะไปนมัสการเชนเดียวกัน 



ตามทางพุทธกิจ ๑๕๐ 

บัดนี้คณะไดมาอยูภายใตรมพระศรีมหาโพธ์ิ อันเปนที่
ตรัสรู ซึ่งกลาวไดวาเปนจุดเร่ิมตนของพระพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนานั้น ปจจุบันไดแผไพศาลไปท่ัวโลก มี
ประชากรจํานวนมากมายนับถือ เปนพุทธศาสนิกชนจํานวน
เกินรอยลานคน แตสถิตินี้ตางกันไปบาง เปนสามรอยลาน
บางก็มี รอยหาสิบลานบางก็มี ก็นับวาเปนจํานวนมากมาย 
อยูกระจายกันไปทั่วโลก  

ประชากรในพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น กลาวไดวา เร่ิมตน
ไปจากจุดสําคัญ ณ ที่นี้ คือ เร่ิมจากการตรัสรู หรือสถานที่
พระพุทธเจาตรัสรู แลวแผขยายเพ่ิมจํานวนออกไป  

พระธรรมที่พระพุทธเจาประกาศถึงปจจุบันนี้ เรามี
พระไตรปฎกเปนหลักฐาน เปนคัมภีรสําคัญที่ชาวพุทธยึดถือ
เปนหลักทั่วโลก พระไตรปฎกที่พิมพเปนภาษาไทยก็มีจํานวน 
๔๕ เลม หรือนับกันมาแตโบราณวามีจํานวน ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ  ทั้ งหมดนั้นก็ มีจุด เ ร่ิมตนจากการตรัส รู ของ
พระพุทธเจา ณ ภายใตพระศรีมหาโพธิ์นี้  

เพราะฉะนั้น ตนพระศรีมหาโพธ์ิที่เราทั้งหลายกําลังมา
นั่งกันอยูนี้ จึงเปนจุดเร่ิมตนของพระพุทธศาสนา นับวาเรา
ทั้งหลายไดมาสูสถานที่ที่มีความสําคัญอยางสูงสุดของศาสนา
ที่เราเคารพนับถือ 

โยมแตละทานไดสละทุนทรัพยเปนอันมาก จุดมุงหมายก็
เพื่อจะไดมานมัสการสถานที่สําคัญนี้ ไดมาเคารพพระพุทธเจา 
เคารพพระรัตนตรัย  



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๑๕๑

เราทั้งหลายเปนพุทธศาสนิกชน ไดเคารพบูชาพระ
รัตนตรัยกันตลอดมา จะเรียกวาต้ังแตเกิดก็ได จนกระท่ังบัดนี้ 
แตบัดนี้เราไดมาเคารพพระพุทธเจาถึงสถานที่ที่พระองคได
อุบัติขึ้น คือ อุบัติจากความเปนสิทธัตถราชกุมาร หรือเปน
มนุษยธรรมดา เปนปุถุชน กลายเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจา เพราะฉะน้ัน จึงควรแกการปลาบปลื้มปติยินดีวาเราไดมา
สูสถานที่สําคัญนี้แลว มาสูจุดเร่ิมตนของพระพุทธศาสนาแลว 
มาสูจุดศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งปวง  

เม่ือไดมาสูสถานที่นี้แลวโดยทางกาย ก็ขอใหใจของเรา
ไดมารวมดวย กายของเราไดมาสูสถานที่นี้ ก็ไดบรรยากาศอัน
รมร่ืนมีความชื่นบานรมเย็นสดใสทางกาย ในทางจิตใจเราก็
ควรจะมีความเบิกบานผองใสเชนเดียวกัน ซึ่งอันนั้น จะเปน
บุญเปนกุศล  เพราะเม่ือเรามีจิตใจเบิกบานผองใสแลว 
นอกจากจะทําใหชีวิตมีความสดชื่นเบิกบานทั้งกายทั้งใจ
ครบถวนทุกประการแลว ก็เปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาดวย เพราะวาพระพุทธเจาไดตรัสสอน
หลักธรรมที่เปนหัวใจ เปนหลักกลาง หรือเปนขอสรุปของ
พระพุทธศาสนาที่เราเรียกวา หัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ 
ประการ คือ  

๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ  การไมทําความช่ัวทั้งปวง 
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา  การบําเพ็ญกุศลคือความดีใหถึงพรอม 
๓. สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ผองใส 



ตามทางพุทธกิจ ๑๕๒

ในสามประการนี้ บางอยางก็เปนขอปฏิบัติทั่วๆ ไป
ภายนอก และเปนเร่ืองที่อาศัยการดูความเปนไปในระยะเวลา
ยาวนาน แตขอสําคัญที่เปนแกนก็คือจิตใจของเรา จิตใจของ
เราที่วาก็ตองมีความแชมชื่นเบิกบานผองใส นี้เปนศูนยกลาง
ของชีวิต จิตใจแชมชื่นเบิกบานแจมใสแลว จะแสดงออกมาทาง
กาย วาจา ออกมาในชีวิตความประพฤติ การดําเนินชีพทั้งหมด  

ทีนี้ การทําจิตใจของเราใหผองใสนั้น สามารถทําไดทุก
ขณะทุกเวลา โดยเฉพาะเวลาน้ีเปนโอกาสที่สมควรอยางย่ิงที่
จะทําจิตใจใหแชมชื่นเบิกบานแจมใส  

จิตที่แชมชื่นเบิกบานแจมใส นอกจากอาศัยศีลความ
ประพฤติดีงามเปนปกติเรียบรอยบริสุทธิ์หมดจดตามหลักคํา
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาในภายนอกแลว ก็อาศัยการทํา
จิตใจใหสงบ และมีปญญารูเทาทันความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย 

บัดนี้ เรามาอยูในสถานที่อันสงบรมร่ืน มีจิตใจยึดเหน่ียว
มุงแนวไปดวยความเคารพบูชาในองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็
เปนขอที่ควรจะชวยทําใหจิตใจของเรามีความผองใสเบิกบาน
ได ซึ่งนับเปนกุศลธรรมอันสําคัญ 

ถาเรานึกยอนกลับไปในอดีตเม่ือสมัยสองพันหารอยกวา
ปมาแลว คร้ังที่พระพุทธเจาไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ภายใตรมพระศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณนี้  

ตามขอความที่ทานไดเลาไวในคัมภีรพระไตรปฎก 
พระพุทธเจาไดออกบรรพชา เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ สละราช
สมบัติออกมาทรงผนวช  



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๑๕๓

พระองคเสด็จดําเนินเดินทางมาโดยลําดับ ไดศึกษาธรรม
ในสํานักของอาจารยอาฬารดาบส กาลามโคตร ออกจากสํานัก
อาฬารดาบส กาลามโคตรแลว ก็มาถึงสํานักอุททกดาบส ราม
บุตร ศึกษาใน ๒ สํานักนี้จนจบฌานสมาบัติ ๘ ประการ 
พระองคก็ยังทรงเห็นวาไมใชทางตรัสรู จึงทรงคนควาเพียร
พยายามดวยพระองคเอง ในที่สุดก็ไดเสด็จมายังสถานที่นี้ 
เรียกวาตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  

มีความบรรยายไวในพระไตรปฎกแสดงถึงบรรยากาศ
อันสดชื่นวา มีหมูไมเขียวขจีนาร่ืนรมยใจ หาดทรายชายฝง
แมน้ําเนรัญชรา เรียบสะอาด มีน้ําไหลใสกระจาง ทาที่ลง
อาบนํ้าก็ราบโลงดูงามตา ความในพระไตรปฎกนี้อาตมภาพ
ไมไดดูมาโดยเฉพาะ แตก็เปนทํานองนี้  

เม่ือพระองคไดทรงเห็นสถานที่อันเปนที่นาร่ืนรมยดังที่
กลาวแลว เปนที่ควรแกการบําเพ็ญเพียร จึงไดตัดสินพระทัยวา
จะบําเพ็ญเพียรเพ่ือการตรัสรู ณ ที่นี้  

ตอจากนั้น พระองคก็เสด็จประทับเร่ิมตนดวยบําเพ็ญ     
ทุกรกิริยา อันเปนการทรมานรางกาย จนกระทั่งทรงเห็นวามิใช
ทางที่ถูกตอง จึงทรงเปลี่ยนดําเนินวิธีใหม ที่เราเรียกวาบําเพ็ญ
เพียรทางใจ ซึ่งที่จริงก็คือวิถีแหงปญญา โดยทรงดําเนินใน
มัชฌิมาปฏิปทา จนกระทั่งในที่สุดก็ไดตรัสรูอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ เม่ือเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือวันเพ็ญเดือน ๖ เม่ือ
พระชนมายุได ๓๕ พรรษา นี่แหละคือจุดเร่ิมตน 
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ถาเรานึกถึงความเดิมในประวัติศาสตร นํามาเทียบดูกับ
สถานที่ที่เห็นอยูในปจจุบัน โดยทําจิตใจใหยอนไปในอดีตตาม
ความที่ทานบรรยายไว ก็จะเห็นวา สถานที่นี้เคยเปนที่นา
ร่ืนรมย เปนที่เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร มีความสงบวิเวก  

แตสิ่งที่เปนวัตถุเปนสภาพแวดลอมภายนอกนั้น ยอมมี
ความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แมวาสภาพที่เปนอยูบัดนี้ 
อาจจะไมรมร่ืน ไมสงบสงัดอยางในอดีต แตก็ขอใหเราทําจิตใจ
เหมือนกับวาไดดํารงอยูในที่ตอพระพักตรของพระสัมมาสัม
พุทธเจา  

ถาทําความรูสึกไดอยางนี้ ก็จะเกิดความปติยินดี เพราะ
ไดมาอยู ณ ที่ที่พระองคตรัสรูเหมือนกับมาเฝาตอพระพักตร
ของพระองคแลว จากนั้น จิตใจก็จะสงบเปนทางแหงสมาธิ  

ทานกลาววา เม่ือจิตใจปลาบปลื้มเอิบอ่ิมยินดีมีปติแลว 
จิตใจนั้นก็จะผอนคลาย สงบ เกิดปสสัทธิ เม่ือเกิดปสสัทธิ 
จิตใจผอนคลายสงบแลว ก็จะมีความสุข และเกิดสมาธิ จิตใจ
ตั้งม่ันแนวแน และเม่ือใชจิตที่เปนสมาธินั้นพิจารณา ก็จะเกิด
ปญญารูแจงความจริงตอไป  

แตในเบื้องตน ขอใหเกิดความสุข ความสงบทางจิตใจนี้
กอน ตอแตนั้น เม่ือพิจารณาดวยปญญา ก็จะเห็นอยางที่กลาว
เม่ือกี้วา สภาพแวดลอมที่นาร่ืนรมยในสมัยของพระสัมมาสัม
พุทธเจานั้น คร้ันกาลเวลาลวงเลยมาถึงบัดนี้ ๒,๕๐๐ กวาป
แลว ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลาย 
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ความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี้ ก็เปนไปตามหลักคํา
สอนของพระพุทธเจา คือหลักที่เรียกวา ไตรลักษณ ไดแก 
อนิจจัง ความไมเที่ยงแทแนนอน ทุกขัง ความที่คงทนอยูใน
สภาพเดิมไมได และอนัตตา ความมิใชตัวตน  

เม่ือพิจารณาไดอยางนี้ ก็จะมองเห็นสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายตามความเปนจริง เม่ือรูแจงเขาใจความจริงเหลานี้
แลว ก็จะทําใหจิตใจเปนอิสระ นอกจากไดความสงบ ความสุข
ปติเอิบอ่ิมทางจิตใจแลว ก็ไดรู เทาทันธรรมดาของสังขาร
ทั้งหลายเกิดปญญาอีกดวย 

เพราะฉะนั้น ในการมา ณ สถานที่แหงนี้นั้น เราสามารถ
เจริญไตรสิกขาไดครบบริบูรณ ถาหากมีความเพียรพยายาม 
ในดานศีล เราก็ชําระกายวาจาใหบริสุทธิ์ เปนที่แนนอนวา
ญาติโยมมาในสถานที่นี้ ยอมมีจิตใจประกอบดวยศรัทธา 
ประกอบดวยความเคารพเลื่อมใส มีปสาทะ มีความต้ังใจดีอยู
แลว จึงเปนการแนนอนวาจะไดดํารงกายวาจาใหอยูในศีล 
และเม่ือปฏิบัติตามหลักดังที่อาตมภาพไดกลาวมา ทําจิตใจให
อ่ิมเอิบผองใส เร่ิมแตมีปติ ความปลาบปลื้มใจ จนกระทั่งถึง
จิตใจสงบแนวแนม่ันคง ก็คือไดเจริญสมาธิไปดวย และเม่ือรู
เขาใจความจริง พิจารณาเห็นธรรมดาของสังขาร ก็เกิดปญญา
อีกดวย จึงไดทั้งศีล ทั้งสมาธิ  ทั้งปญญา  

หรือถาจะกลาวถึงขอปฏิบัติที่เปนดานจิตใจโดยเฉพาะ 
ในตอนนี้ก็จะไดทั้งสวนที่เปนสมถะและสวนที่เปนวิปสสนา 
เปนเครื่องพัฒนาหรือเจริญจิตใจของตนเองใหกาวหนาไปใน
พระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
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เพราะฉะนั้น ในวาระนี้ จึงเปนโอกาสอันดีงามแลว ที่เรา
ทั้งหลายไดมาพรอมกันในสถานที่อันเปนที่เคารพบูชา เปน
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใส และเม่ือไดเขาใจเก่ียวกับเร่ืองสถานที่
ดวยดีแลว เตรียมจิตใจใหพรอมแลว ตอแตนี้ไป เพ่ือใหเปน
ทางแหงบุญ แหงกุศลมากขึ้น เปนการเพ่ิมพูน ‘สัคคมัคคะ’ 
และ ‘โมกขมัคคะ’ คือทางแหงสวรรค ทางแหงพระนิพพาน 
ดวยการดําเนินตามปฏิปทาที่เปนคําสอนของพระพุทธเจา     
อาตมภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกทานไดมารวมกันปฏิบัติ
ตามคําสอนในสวนของการเจริญจิตตภาวนา การเจริญจิตใจ
ใหกาวหนาไปในคุณธรรม มีสมาธิ เปนตน และในปญญา
ภาวนา การเจริญปญญา คือความรูเขาใจความจริง  

ดังนั้น ตอแตนี้ไปก็ขอเชิญโยมไดนั่งทําจิตตภาวนา 
บําเพ็ญสมาธิกันชั่วเวลาหนึ่ง ขอกําหนดไว ๑ ชั่วโมง 



ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ สู่พระคนัธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้า 

ข้างทาง ผ่านถ้ําสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรฟังพระสูตร ได้บรรลุอรหัตผล 



พระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้า บนยอดเขาคิชฌกูฏ 

ในความสงัด โยมสวดมนต์ อนุสรณ์พระพุทธคุณ ที่หน้าพระคันธกุฎี 



๒ 

บนยอดเขาคิชฌกูฏ 

ขอเจริญพรโยมทุกทาน บัดนี้คณะไดเดินทางยาวไกล ขึ้น
ภูเขามาจนถึงพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏสมใจแลว  

พูดไดวาเราไดมาเฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับของพระองค 
และเราก็ไดกระทําสักการะบูชา สวดมนตนอมรําลึกถึงพระคุณ
ของพระองค ทําจิตใจสงบผองใสเปนบุญเปนกุศลย่ิงขึ้น  

เม่ือไดมาเฝาพระพุทธเจาในลักษณะเชนนี้ อาตมภาพก็
อยากจะกลาวถึงการเฝานั้นใหเห็นความหมายกวางขวาง
ออกไป 

ตามปกติ การเฝาพระพุทธเจานั้น ก็ตองมีพระกายของ
พระพุทธเจ าอยู  แตตามหลักที่ ท านกลาวไว  กายของ
พระพุทธเจามี ๒ อยางคือ รูปกาย กับ ธรรมกาย นี้เปนคํา
สอนที่แสดงไวในเถรวาท คือ นิกายที่เรานับถือกันอยู  

สวนทางมหายาน ทานแบงกายเปน  ๓  มีธรรมกาย 
สัมโภคกาย และ นิรมานกาย  

ในที่นี้ จะกลาวถึงคําสอนฝายนิกายเถรวาท ที่แสดงเร่ือง 
รูปกาย กับ ธรรมกาย 
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เรามาถึงที่พระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ ณ ที่นี้ ก็คือมา ณ 
ที่ประทับของพระพุทธเจา เปนที่เคยมีพระรูปกายของพระองค
ปรากฏ ทรงดําเนินมาประทับในที่นี้ เสด็จลงจากที่ประทับนี้ไป
บําเพ็ญพุทธกิจขางลางในสถานที่ตางๆ แลว เสด็จกลับขึ้นมา
ประทับพักผอน และทรงกระทําธรรมปฏิสันถารแกผูที่ขึ้นมา
เฝา อันนั้นเปนดานรูปกาย  

แตบัดนี้รูปกายของพระองคไมปรากฏใหเราเห็น เพราะ
ไดเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว เวลาลวงมาถึง ๒,๕๐๐ ปเศษ  

เพราะฉะนั้น แมเราจะมาถึงกุฏิของพระองค เราจะเฝา
พระรูปกาย คือพระวรกายที่เปนรูปเปนรางของพระองค อยาง
ที่จะใหเห็นเปนขันธ ๕ ครบถวนบริบูรณ เปนรางกายชัดๆ ก็
ไมได สวนที่เราจะเฝาไดนั้นก็คือพระธรรมกาย  

ธรรมกาย กายที่เปนธรรม คือที่รวมหรือที่ชุมนุมของธรรม 
คําวา ‘กาย’ แปลวาประชุม หรือกองก็ได เวลาเราพูดถึง

รูปกาย ก็ควรรูความหมายดวยวา รูปกาย คือประชุมแหงรูป 
ไดแก ธาตุ ๔ ประชุมกันเขา ปรากฏใหเราเห็นได สัมผัสถูกตองได  

สวน ธรรมกาย ก็หมายถึงประชุมแหงธรรม หรือกองแหง
ธรรม พระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคมีรูปกาย แตรูปกายอยาง
เ ดียว ก็ เปน เ พียง เจ าชายสิทธั ตถะ  ตอ เ ม่ือพระองค มี
พระธรรมกายเกิดขึ้นจากการตรัสรู จึงไดเปนพระพุทธเจา  

เม่ือเปนพระพุทธเจา พระองคก็กลายเปนที่ประชุมแหง
ธรรมดวย หมายความวา เจาชายสิทธัตถะไดทรงบําเพ็ญธรรม
จนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาซึ่งมีธรรมมารวมอยูพรอมบริบูรณ  
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เม่ือพระพุทธเจาตรัสธรรม ธรรมนั้นก็พร่ังพรูออกมาจาก
พระโอษฐ ทําใหพระกายของพระองคที่ปรากฏ กลายเปนแดน
หลั่งออกมาซึ่งธรรม ทําใหสรรพสัตวไดสดับธรรม และพระ
สาวกก็ไดเลาเรียนคําสอนและตรัสรูตาม พากันประจักษแจง
ธรรมกายคือบรรดาธรรมอันพระองคไดตรัสรูและตรัสสอนซึ่ง
รวมเปนองคพระพุทธเจา จึงมีพระอรหันตเกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก ธรรมกายคือชุมนุมแหงธรรมนั้น เราสามารถเฝาได และ
สามารถทําใหปรากฏขึ้นในใจของเรา  

พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเปนพระนานาง และเปน
พระมารดาเลี้ยงของพุทธเจา ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุณีรูป
แรก และพระองคก็เปนพระเถรีบรรลุธรรมเปนพระอรหันตเถรี 
ในตอนที่จะปรินิพพาน พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดไปทูลลา
พระพุทธเจา แลวก็ตรัสขอความมากมาย  

ตอนหนึ่งไดกราบทูลพระพุทธเจาวา  
“รูปกายของพระองค์ หม่อมฉันได้เลี้ยงดูให้เติบโต

ขึ้นมา แต่ธรรมกายของหม่อมฉัน พระองค์นี่แหละได้ทํา
ให้เจริญเติบโต หม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์ 
พระองค์ก็เป็นพระบิดาของหม่อมฉัน”  
พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดประกาศใหปรากฏแลววา 

ดวยธรรมกายนั้นเอง จึงทําใหพระพุทธเจาซึ่งเปนโอรสเลี้ยง
ของพระองค กลายเปนบิดาของพระองค เพราะเปนผูที่ทําให
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเติบโตขึ้นดวยธรรมกาย  

ธรรมกาย ที่วาไดเติบโตขึ้นในพระนางปชาบดีโคตมีนั้น 
คืออะไร  
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ธรรมกายนั้น ก็คือ ประชุมแหงธรรม ซึ่งทานอธิบายวา 
ไดแกโลกุตรธรรม ๙ ซึ่งจะบรรลุไดดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ประการ หรือหมายถึงความรูในอริยสัจ ๔  

ผูใดไดเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็ยอมไดตรัสรู
อริยสัจ ๔ และนั่นก็คือทําใหธรรมกายเกิดขึ้นในตน ไดทําให
ธรรมกายเจริญเพิ่มพูนงอกงามขึ้นจนบริบูรณ 

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการมีอะไรบาง ก็มีสัมมัปปธาน 
๔, สติปฏฐาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย ๕, พละ ๕, โพชฌงค ๗ 
และมรรคมีองค ๘ ประการ  

โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนี้ ผูใดไดเจริญขึ้นมาสําเร็จ
ผล ก็เทากับวาไดเจริญธรรมกายข้ึนในตนเอง  

เม่ือไดมาในสถานที่นี้ อันเปนที่ประทับของพระพุทธเจา 
เราก็สามารถเจริญธรรมกายใหปรากฏขึ้นในจิตใจของตนเอง  

แตแทจริงนั้น ถึงแมไมไดมาในที่นี้ ก็สามารถเจริญ
ธรรมกายได หมายความวา สามารถเฝาพระพุทธเจาไดในใจ
ของตน ดวยการเจริญธรรมกาย คือปฏิบัติใหธรรมทั้งหลาย
เจริญเพิ่มพูนขึ้นมารวมกันมากขึ้นๆ ในตนเอง เปนธรรมกายท่ี
ใหญขึ้นๆ 

อยางไรก็ตาม การไดมาในสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยทรง
อาศัยใชสอยอยางพระคันธกุฎีนี้ ก็เปนเคร่ืองเจริญศรัทธา ให
จิตใจมีความสงบ มีความเลื่อมใส มีปติเอิบอ่ิมปลาบปลื้มมาก
ยิ่งขึ้น จึงเปนทางทําใหเจริญธรรมกายงายย่ิงขึ้นดวย นี้เปน
ตัวอยางอยางงายๆ เพราะวาศรัทธานั้นก็เปนองคธรรมขอหนึ่ง
ในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ที่สําเร็จเปนธรรมกาย  
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กลาวคือ ศรัทธาอยูในอินทรีย ๕ และอินทรีย ๕ ก็อยูใน
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้นเอง 

อินทรีย ๕ ก็มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ศรัทธา
เปนองคธรรมขอที่ ๑ ในอินทรีย ๕  

เพียงวาโยมมีศรัทธาเกิดขึ้น ก็เปนอันวาไดเร่ิมเจริญ
ธรรมกายขอหนึ่งแลว หรือถามีปติเกิดขึ้น มีความปลาบปลื้ม
ใจ ก็อยูในโพชฌงค ๗ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ประการ ก็เปนสวนหนึ่งของธรรมกายดวย หรือมีใจสงบเกิดขึ้น 
อยางเรามานั่งในท่ีนี้ สวดมนตบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
แลวนั่งทําจิตสงบ ทางกายก็สงบเพราะไดบรรยากาศเงียบ
สงบ เม่ือทางกายเงียบสงบแลว ก็พาใหจิตใจสงบดวย  

เขาใจวาโยมที่นั่งในที่นี้ ก็คงมีจิตใจสงบ มีความปลาบ
ปลื้มใจเกิดขึ้นไมนอยทีเดียว ความมีจิตใจสงบนั ้นก็อยู ใน
ธรรมกายเหมือนกัน จึงเปนโอกาสชวยใหเราไดเจริญโพธิ
ปกขิยธรรมนี้มากบางนอยบาง ชื่อวาไดเจริญธรรมกายหรือเฝา
พระพุทธเจาเปนสวนพระธรรมกาย 

บัดนี้ เราไดเขามาอยูในสถานที่นี้ มาถึงที่พระพุทธเจา
เคยทรงปรากฏรูปกาย ถาสามารถเจริญธรรมกายอยางที่อาต
ภาพไดกลาวมาแลวดวย ก็เทากับวาไดทั้ง ๒ อยาง ไดเขาเฝา
ใกลชิดพระพุทธเจาทั้งโดยทางรูปกายและธรรมกาย  

ยิ่งกวานั้น เม่ือเขามาเฝาใกลชิดในสวนที่ เคยเปนที่
ปรากฏของพระรูปกายแลว ทําจิตใจใหมีศรัทธาปสาทะ มี
ความสงบ ปลาบปลื้ม เปนตน ก็หวังไดวาจะทําใหมีกําลังกาย 
กําลังใจในการที่จะเจริญธรรมกายใหมากใหใหญขึ้นไปอีก  
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ไมใชเฉพาะเจริญไดในที่นี้ เทานั้น  แตยังเปนปจจัย
สนับสนุนวา เม่ือกลับไปจากที่นี่แลว จะเจริญธรรมกายให
เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไปจนกวาจะไพบูลย 

เปนอันวา ในวันนี้ เราไดมาในสถานที่ที่พระพุทธเจาเคย
ใชสอย ซึ่งนับวาเปนเจดียชนิดหนึ่ง  

เจดียก็เหมือนกับคําวาอนุสาวรีย คือเปนเครื่องเตือนใจ
ใหระลึกถึงพระพุทธเจา เจดียอยางนี้ เ รียกวา พุทธเจดีย 
แปลวา เจดียเก่ียวกับองคพระพุทธเจา มี ๔ อยาง คือ 

๑. ธาตุเจดีย์  เจดียบรรจุพระธาตุ  
๒. ธรรมเจดีย์  เจดียบรรจุพระธรรม  
๓. บริโภคเจดีย์  เจดียคือสถานที่พระองคเคยใชสอย 
หรือบรรจุสิ่งที่พระพุทธเจาใชสอย  

๔. อุทเทสิกเจดีย์ เ จดี ย คื อสิ่ ง ที่ ส ร า ง อุทิ ศต อองค
พระพุทธเจา ไดแก พระพุทธรูป 

พระคันธกุฎีนี้ก็จัดเขาในเจดียลําดับที่ ๓ คือ บริโภคเจดีย์ 
หมายถึง สถานที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย เคยอยูอาศัย  

วันนี้ เ ราไดมาในที่ที่ เปนพุทธเจดีย  และไดมาเฝ า
พระพุทธเจาดวย ทั้งโดยการเขามาใกลชิดในท่ีสถิตแหงพระรูป
กายของพระองค ทั้งโดยการพยายามทําใจของเราใหไดเฝา
พระธรรมกายของพระองค  

ขออานิสงสจงเพ่ิมพูนดวยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย ให
ทุกทานเจริญดวยธรรมกายที่เติบใหญงอกงามย่ิงๆ ขึ้นไป ทุก
เม่ือ เทอญ 



ธัมเมกขสถูป ที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ณ สารนาถ เมืองพาราณสี 

มหาโพธิสมาคม ที่อนาคาริกธรรมปาละก่อต้ัง ไม่ไกลจากธัมเมกขสถูป 



พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ในพิพิธภัณฑ์ ที่สารนาถ  
ซึ่งช่ืนชมกันว่างามที่สุด  

 



๓ 

ปฐมเทศนาท่ีสารนาถ 

พระครูปลัดทวี กิตฺติปฺโญ* กลาวนํา 
กราบเรียนพระเดชพระคุณที่เคารพ เจริญพรแดญาติโยม

ทุกทาน ขณะน้ีเปนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ คณะของเรา
ไดเดินทางแสวงบุญมาถึงดินแดนประกาศสัจธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเปนคร้ังแรก  

สถานที่แหงนี้ ในสมัยพุทธกาลเรียกวา ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน ปจจุบันเรียกวา ‘สารนาถ’ สารนาถ และอิสิปตน
มฤคทายวันนั้น ก็มีความหมายคลายคลึงกัน  

พระสถูปใหญตรงหนาเรานี้ สรางในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช มีชื่อเรียกวา ‘ธัมเมกขสถูป’ ธัมม-อิกข-สถูป ธัมเมกข
สถูป แปลวา สถานที่บุคคลเห็นธรรม  

ณ สถานที่แหงนี้ พระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมโปรด 
ปญจวัคคีย ทั้ง ๕ คือ อัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ    
มหานามะ และอัสสชิ ที่เราเรียกวา ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ 
เม่ือวันเพ็ญกลางเดือน ๘ กอน พ.ศ ๑ ไป ๔๕ ป  
                                                                                 
* มัคคุเทศกประจําการเดินทางครั้งน้ี ขณะน้ันกําลังทําปริญญาเอกสาขาศาสนาและปรัชญา 
ท่ีมหาวิทยาลัยแหงเมืองพาราณสี   
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ณ สถานที่แหงนี้ อาตมาจะกลาวโดยยนยอวามีอะไร
เกิดขึ้นเปนคร้ังแรกบาง 

๑.  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมคร้ังแรก 
๒.  พระอรหันตสาวกเกิดขึ้นคร้ังแรกที่สถานที่แหงนี้ 
๓. พระสงฆซึ่งเปนหนึ่งในไตรสรณาคมนก็ไดเกิดขึ้น

คร้ังแรก ณ สถานที่แหงนี้ 
๔. ณ สถานที่แหงนี้ พระพุทธองคทรงไดสาวกซ่ึงเปน

พระอรหันตทั้งหมด ๖๐ รูป เปนรุนแรก  
๕. ณ สถานที่แหงนี้ ถือไดวาพระพุทธเจาไดประทับจํา

พรรษา เปนพรรษาแรก หรือปแรก คือหลังจากที่พระ
พุทธองคทรงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ก็
ไดอยูจํากาลฝน ณ สถานที่แหงนี้ แมในพระวินัยจะ
ไมไดบงชัดวาพระองคอยูจําพรรษาที่นี่ แตในฤดูฝน
ปนั้นพระองคประทับอยูที่นี่  

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณคร้ังแรกเกิดขึ้นในพรรษานั้นอีก 
คือ พระยส หรือพระยสะ ซึ่งเปนบุตรของนางสุชาดา ไดเดิน
ออกมาจากปราสาท ซึ่งไมไกลจากที่นี่ อยูทางขวามือของเรา 
ใกลเมืองพาราณสี หางเพียง ๔-๕ กม. เด๋ียวนี้ก็ยังอยู เกิด
ความขัดของวุนวายในจิตใจ จึงไดเดินทางมายังปาที่นี่  

ถาเรายอนนึกไปในสมัยนั้น ปาอิสิฯ เปนปาหวงหามของ
พระเจาพาราณสี เปนที่อยูของเนื้อคือกวาง และเปนที่อยูของ
พวกฤษีหรือพวกนักพรตซึ่งมีมากอนพระพุทธศาสนาจะอุบัติ
เกิดขึ้น และ ณ สถานที่แหงนี้พระองคไดโปรดพระยสจนได
บรรลุพระอรหัตตผล  
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เทานั้นยังไมพอ บิดา มารดาและภรรยาของพระยสก็
ไดมาฟงธรรมดวย  

เพราะฉะนั้น อุบาสกคนแรกผูถึงรัตนะสามก็เกิดขึ้นที่นี่  
อุบาสิกาคนแรกผูถึงรัตนะสามก็เกิดขึ้นที่ปาอิสิฯ นี้อีก

เชนกัน คือมารดาและภรรยาเกาของพระยส  
อุบาสกผูถึงรัตนะสองอยางแรก ซึ่งประกาศนับถือที่

บริเวณพุทธคยาในสัปดาหสุดทายที่พระพุทธองคเสวยวิมุตติ
สุขอยู ไดแก ตปุสสะ และภัลลิกะ พานิชทั้งสองไดถึงรัตนะสอง 
คือ พุทธรัตนะและธรรมรัตนะ ที่ตนราชายตนะ  

แตทวาอุบาสก อุบาสิกา ผูถึงรัตนะสาม ไดเกิดขึ้น ณ ปา
อิสิปตนมฤคทายวันแหงนี้  

แคนี้ยังไมพอ พระยสยังมีสหายที่รักใครกันมาก คือ 
กิมพิละ สุพาหุ ปุณณชิ และควัมปติ สหายทั้ง ๔ นี้ก็ไดมาฟง
ธรรมและก็ไดมาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาดวย 
อ ง ค ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ า ท ร ง ป ร ะ ท า น
เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจาทรงบวชใหเอง ๔ คนนี้ 

แลวยังไมพอ ยังมีสหายอีก ๕๐ คนเดินตามสหายทั้ง ๔ 
มาฟงธรรมดวย พระพุทธองคก็ไดทรงแสดงธรรมอนุปุพพิกถา
และอริยสัจธรรมในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  

อาตมภาพใครขออาราธนาพระเดชพระคุณทานเจาคุณ
พระราชวรมุนีไดแสดงโดยยอถึงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และ
อนุปุพพิกถาบางพอสมควร 
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เพราะฉะนั้น ที่ตรงนี้อาตมานึกเอาเองวามีอะไรแรกๆ อยู
ประมาณ ๑๐ แรก แรกสุดทายคือ พระพุทธองคทรงสงพระ
ธรรมทูตชุดแรกออกจากที่นี่ ดังที่ตรัสวา  

“จรถ ภิกฺขเว … ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อ
ประโยชนสุขของคนจํานวนมาก ไปเพื่อประกาศสัจธรรมอัน
ไพเราะในเบ้ืองตน ทามกลาง และที่สุด”  

พระพุทธศาสนาไดชื่อวาเปนศาสนาแรกท่ีสงพระธรรม
ทูตออกไปประกาศศาสนา ถึง ๖๐ องค ไดแก ปญจวัคคีย ๕ 
สหายพระยส ๕๔ พระยสอีก ๑ รวมเปน ๖๐ เม่ือรวมทั้งพระ
พุทธองคดวยเปน ๖๑  

พระพุทธองคตรัสสั่งไมใหไปในสถานที่เดียวกัน ใหไป
ทางละองคเดียวเทานั้น เพราะพระสาวกมีนอย เพราะฉะนั้น
สถานที่แหงนี้มีความสําคัญย่ิง เปนที่ศาสนธรรม สัจธรรม และ
บรมธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดหมุนไป เปนไป
อยางลอเกวียน หรืออยางกงจักรหมุนไปในจิตใจของเวไนย
สัตว ผูมีกิเลสอันเบาบาง ผูมีตัณหาราคะ ทิฐิมานะอันนอย ก็
ไดดวงตาเห็นธรรม ไดบรรลุธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดง 

อาตมภาพไดกลาวเพียงยนยอ  เ พ่ือแนะนําให รูจัก
สถานที่สําหรับญาติโยมที่มาใหม แตธรรมะที่ลึกซึ้งสุขุมคัมภีร
ภาพดังที่พระพุทธองคและองคอรหันตไดแสดงในคร้ังพุทธกาล
นั้น เราจะไดฟงจากพระเดชพระคุณโดยยอเทาที่เวลาจะ
อํานวย  

กระผมในนามของญาติโยม ขออาราธนาครับ 



ธรรมกถา 
วาดวยปฐมเทศนา 

ขอเจริญพร วันนี้คณะไดเดินทางมาถึงพุทธสังเวชนีย-
สถานลํา ดับที่  ๓  ในบรรดาสั ง เวชนียสถาน  ๔  แห ง  ที่
พระพุทธเจาไดตรัสไวแลว  

จุดมุ งหมายสํา คัญของคณะเดินทางนั้นก็ มุ งที่ จะ
นมัสการสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น การ
มาถึงสถานที่นี้จึงเปนการบรรลุเปาหมายอยางหนึ่ง หรือเปนที่
แหงหนึ่งที่ทําใหบรรลุความประสงคที่ไดตั้งเอาไว  

เม่ือไดทําการที่สมความมุงหมาย เปนความสมหวัง 
คนเราก็ยอมมีจิตใจปลื้มปติยินดี เปนเหตุใหเกิดความสุข 
โดยเฉพาะเปนสถานที่ที่เราต้ังความมุงหวังในทางที่เปนกุศล  

อาศัยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีกุศลเจตนา ความ
ปลาบปลื้มยินดีที่เกิดขึ้น จึงเปนปติอันประกอบดวยธรรม หรือ
เปนปติในธรรม เรียกวา ธรรมปีติ ยิ่งถาไดเจริญธรรมขออ่ืนๆ 
ใหเกิดขึ้นในจิตใจของตนดวย เชน สมาธิ ปญญา เปนตน ก็จะ
ทําใหความปติในธรรมนั้นเปนไปเพื่อประโยชน คือความเจริญ
งอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปอีก พระพุทธเจาตรัสไววา  

“ธมฺมปีติ สุขํ เสติ” แปลวา ผูอ่ิมใจในธรรมยอมนอนเปน
สุข นอกจากนอนเปนสุขอยูเปนสุขแลว ยังไดเจริญธรรมขอ
อ่ืนๆ ยิ่งๆ ขึ้นไปดวย อยางที่ทานบอกไว เม่ือเกิดปติ มีความอ่ิม
ใจแลว ก็มีปสสัทธิ คือความผอนคลายสบายกายสบายใจ เม่ือ
มีปสสัทธิ ก็มีสุข เม่ือมีความสุขแลว ก็เกิดสมาธิไดโดยงาย 
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วาเฉพาะสถานที่สําคัญแหงนี้ เปนสังเวชนียสถานแหง   
ที่ ๓ คือสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัป-   
ปวัตตนสูตร แกพระภิกษุเบญจวัคคีย เปนการแสดงธรรมครั้ง
แรก  และในบรรดาพระเบญจวัคคีย น้ัน  องค หัวหนาคือ
พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ไดดวงตาเห็นธรรม ไดอุปสมบทเปน
พระภิกษุองคแรกในพระพุทธศาสนา  

จึงถือกันวา ไดเกิดพระสงฆที่นี่ และเม่ือประดิษฐาน
สังฆะขึ้นในพระศาสนา ก็ทําใหพระรัตนตรัยครบถวนบริบูรณ 

ในเร่ืองเก่ียวกับความสําคัญของวันนี้ และขอความทั่วๆ 
ไปนั้น ทานพระครูทวีก็ไดกลาวนําไวแลว ขอใหโยมรําลึกถึง     
สุตะ คือความรูที่ไดสดับมา ซึ่งญาติโยมก็ไดอานไดฟงมาเปน
อันมากแลว เพียงแตวามาทบทวนความรูกันอีกคร้ังหนึ่ง  

องคพระสถูปที่ประดิษฐานอยูเบื้องหนานี้  มีชื่อวา   
“ธัมเมกขสถูป” มีความหมายดังที่ทานพระครูทวีไดอธิบาย
ไปแลว ธัมเมกขสถูป มาจากคําวา ธัมม+อิกข แปลง อิ เปน 
เอ เปน เอกข “อิกข” แปลวา เห็น แปลงเปน “เอกข” ก็แปลวา 
ผูเห็น หรือการเห็น สถูป ก็คือสถูป แปลอยางภาษาปจจุบันก็
เปนทํานองอนุสาวรีย หมายถึงสิ่งที่ไดกอพูนขึ้นไวเพื่อเปน
เคร่ืองเตือนใจใหรําลึกถึง โดยปกติจะบรรจุพระธาตุ หรือสิ่ง
สําคัญเขาไวดวย เพื่อเปนอนุสรณของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

“ธัมเมกขสถูป” นี้ก็เปนสถูป หรือสิ่งกอสรางที่ไดกระทํา
ขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงผูไดเห็นธรรม หรือเปนเคร่ืองรําลึกถึงการ
เห็นธรรม ซึ่งในที่นี้ หมายถึงการเห็นธรรมคร้ังแรก   
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การเห็นธรรมครั้งแรกนั้น  คือการที่พระอัญญาโกณฑัญญะ 

ซึ่ ง เ ดิมมีชื่อ เพียงวา  โกณฑัญญะ  ไดฟงพระธรรมเทศนา         
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแลว ไดดวงตาเห็นธรรม มีใจความวา  

“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ”  
แปล: “สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้ง

ปวงลวนมีความดับไปเปนธรรมดา”  
พระโกณฑัญญะไดมองเห็นเขาใจธรรมนี้  ซึ่ ง เปน

ความหมายโดยยอของคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหมด หรือ
ถ าจะกล าว โดย เฉพาะ  ก็คื อความหมายโดยย อของ
หลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เพราะเปนหลักแสดงเร่ืองเหตุเร่ือง
ผล ความเปนไปตามเหตตุามผล  

เพราะเหตุที่พระโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม เขาใจ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนเหตุใหพระพุทธองคทรง
เปลงอุทานในตอนทายของปฐมเทศนานี้วา  

“อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ”  
แปล: “โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ”  
คําวา “อญฺญาสิ” ที่แปลวาไดรูแลวนี้ ก็ไดมาประกอบเขา

กับชื่อของพระโกณฑัญญะ ทําใหพระโกณฑัญญะไดมีชื่อเพ่ิม
ตอขางหนาเปน “อัญญาโกณฑัญญะ” ถาจะแปลก็เปนทํานองวา 
อัญญาโกณฑัญญะผูไดรูแลว หรือรูทั่ว เขาใจทั่วถึงธรรมแลว  

ในพระไตรปฎกฉบับสิงหฬ  อักษรพมา  และอักษรโรมัน
ของฝร่ังที่พิมพกัน  เขาเ รียกพระอัญญาโกณฑัญญะวา     
อัญญาตโกณฑัญญะ มีเพี้ยนกันไปนิดหนอย ซึ่งก็มีความหมาย
อยางเดียวกัน  
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ที่ของเขาเปน “อัญญาตโกณฑัญญะ” นั้นเปนการประกอบ
รูปศัพทไวยากรณบริบูรณ คือ “อัญญาตะ” แปลวา ผูไดรูแลว 
จึงเ รียกวา  อัญญาตโกณฑัญญะ  แตของเราเ รียกเพียงวา      
อัญญาโกณฑัญญะ  

นี่คือการเกิดขึ้นของปฐมสาวก และการเกิดขึ้นของพระ
รัตนตรัยที่ครบ ๓ อยางบริบูรณ 

ทีนี้ พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองคทรงแสดงในวันนี้
เรียกวา  ปฐมเทศนา ตามอาการที่วาไดแสดงเปนคร้ังแรก แตตัว
หลักธรรมที่แสดงนั้นมีชื่อเรียกเปนพระสูตรโดยเฉพาะ เรียกวา 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลวา พระสูตรวาดวยการยัง
ธรรมจักรใหเปนไป มาจากคําวา “ธัมม+ จักก” + ปวัตตน       
ปวัตตน แปลวา การทําใหเปนไป หรือวาหมุน ธัมมจักก แปลวา 
วงลอแหงธรรม การยังวงลอแหงธรรมใหเปนไป ก็คือ หมุนวง
ลอธรรม  

ทานเปรียบธรรมของพระพุทธเจาเหมือนวงลอที่จะหมุน 
คือว่ิงแลนออกไป  หมายความวาแพรหลายออกไปเพ่ือ
ประโยชนสุขแกมวลมนุษย พระพุทธเจาไดทรงหมุนวงลอแหง
ธรรมใหเคลื่อนไปจากที่นี้ เปนจุดเร่ิมตน ตอจากนี้ธรรมก็
แพรหลายขยายออกไป ทําใหเกิดประโยชน เกิดศีล เกิดสมาธิ 
เกิดปญญา เกิดวิมุตติ แกคนทั้งหลายอยางกวางขวาง  

อีกนัยหนึ่ง ทานวา ‘ธัมมจักก’ แปลวา อาณาจักรแหง
ธรรม เพราะคําวา ‘จักร’ นอกจากแปลวา ‘วงลอ’ แลว จะ
แปลวาดินแดนที่ลอไดหมุนไปถึงก็ได  
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อยางสมัยปจจุบันนี้ เรามีคําวา “อาณาจักร” ก็แปลวา 
ดินแดนที่วงลอแหงอํานาจไดหมุนไปถึง อาณาจักรก็เขาใจกัน
ในภาษาไทย พูดแลวรูทันทีวาหมายถึงอะไร  

“จักร” ในความหมายนี้ เปนดินแดนที่ลอหมุนไปถึง 
เพราะในสมัยโบราณ สิ่งที่เปนเคร่ืองหมายของความเจริญที่
สําคัญ ก็คือลอ เพราะวาลอเปนตัวนําพาหนะ หรือเปนตัวนําที่
ทําใหเกิดยานพาหนะ และก็เกิดการเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว  

กษัตริยสมัยโบราณ เม่ือเกิดมีลอมีรถขึ้นมาแลว ก็ทําให
สามารถแผขยายอํานาจไปไดอยางกวางขวาง และดินแดนที่
ลอรถหมุนไปถึง ก็เรียกวา “อาณาจักร”  

ทีนี้ ทางโลกเขามีอาณาจักร ดินแดนที่อาณา คือ อํานาจ
หรืออาชญาแผไปถึง อํานาจแผไปถึงอาจจะมีความทุกข ความ
เดือดรอน มีการบังคับขูเข็ญที่เรียกวาอาชญา  

แตพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว มิไดทรงแผอํานาจที่
เปนไปพรอมดวยความเบียดเบียนหรือความเจ็บปวดทุกข
ทรมาน พระองคแผความสุขความรมเย็นดวยอํานาจธรรมให
เปนไปอยางแพรหลายกวางขวาง ธรรมแพรไปถึงไหน ความสุข 
ความรมเย็นก็แผไปถึงนั่น แลวดินแดนที่ธรรมแผไปถึงนี้ เราก็
เรียกวา “ธรรมจักร” เหมือนใหเปนคูกับ “อาณาจักร”  

เพราะฉะนั้น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงแปลอีกอยาง
หนึ่งวา พระสูตรวาดวยการยังดินแดนแหงธรรมใหเปนไป 
หมายความวาเปนการประดิษฐานอาณาจักรแหงธรรม ก็เลย
แปลกัน ๒ อยาง  
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แตความหมายแรก คือ พระสูตรแหงการหมุนวงลอแหง
ธรรม ยังธรรมใหเร่ิมเคลื่อนที่ออกไป ไดแกธรรมที่พระพุทธเจา
เร่ิมประกาศออกไปนี้ ยอมเปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา  

จะกลาวถึงเนื้อหาท่ีเปนตัวธรรมจักร คือเนื้อหาของพระ
สูตรนี้กอน ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงเร่ิมดวยคําวา  

“เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา”  
แปล: “ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อย่างนี้ อันบรรพชิตไม่ควรเสพ”  
แลวก็ตรัสบรรยายตอไปวา คือ กามสุขัลลิกานุโยค การ

หมกมุนสยบอยูในกามสุขทั้งหลายอยางหน่ึง และ อัตตกิลมถานุโยค 
การหมกมุนในการทําตนเองใหลําบาก หรือการทรมานตน
อยางหนึ่ง ๒ อยางนี้บรรพชิตควรหลีกเลี่ยง ควรเวนเสีย 

พระพุทธเจาเองก็ไดทรงหลีกเวน ไมเขาไปของแวะการ
ดําเนินชีวิตหรือปฏิปทาที่เอียงสุดโตง ๒ อยางนี้แลว ทรง
ดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง  

ทางสายกลาง นั้น ก็คือ มรรคามีองค ๘ ประการอัน
ประเสริฐ เร่ิมดวยสัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ จนกระทั่งจบ
ดวยสัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั่นชอบ อันนี้เปนหลักแรกที่
พระพุทธเจาตรัสในปฐมเทศนานี้ 

ขอใหสังเกตวา พระพุทธเจาเร่ิมดวยขอปฏิบัติที่แยก
พระพุทธศาสนาออกจากความประพฤติ หรือการดําเนินชีวิต
และวิธีปฏิบัติ หรือความเปนอยูของคนสมัยนั้น ซึ่งมี ๒ พวก ที่
ลวนแตเปนสุดโตง คือ คนทั่วๆ ไปจํานวนมากพวกหนึ่ง และ
พวกนักบวชนักพรตมากมาย อีกพวกหนึ่ง 
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คนทั่วๆ ไปจํานวนมากในสมัยนั้นดําเนินชีวิตอยูในสังคม
ดวยความหมกมุนมัวเมาอยูกับความสุขสําราญในกาม คือ รูป 
รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ สวนอีกพวกหนึ่งก็สละกามสุขนี้
ออกไปบําเพ็ญพรตอยูตามปาตามเขา เปนตน ทําตบะ ทรมาน
ตัวเองอยางย่ิงยวด มีบรรยายไวมากมาย เชนอยางพวกฤษี
โยคีที่ไปอดอาหาร กลั้นลมหายใจ นอนบนหนาม อาบน้ําในฤดู
หนาว อะไรตางๆ มากมาย ซึ่งพระพุทธเจาไดทดลองมาแลว  

ปฏิปทาการดําเนินชีวิตของคนสมัยนั้นเปนไปใน ๒ 
รูปแบบนี้มาก คนพวกนั้นเขาใจวาการดําเนินชีวิตอยางนั้นดี
ที่สุดแลว  ทําใหชีวิตมีความหมาย  มีความสุขที่สมบูรณ 
พระพุทธเจาทรงคนพบ ทรงไดผานมาดวยการดําเนินชีวิตของ
พระองคเอง และก็ทรงตระหนักแลววา มิใชชีวิตดีงามท่ีจะให
ประสบความสุขอยางแทจริง 

กามสุขัลลิกานุโยค นั้น พระองคเองเคยไดประสบมาแลว 
เพราะวาพระองคเปนโอรสกษัตริย อยูในร้ัวในวัง ไดรับการ
ปรนเปรออยางยิ่งมาตลอดในชีวิตชวงตน ๒๙ ป  

คร้ันเสด็จออกบรรพชาแลว ก็ไดทรงทดลองขอปฏิบัติ
ของนักบวชตางๆ ถึงกับทรงบําเพ็ญตบะทุกรูปแบบ บําเพ็ญ
ทุกรกิริยาอีกถึง ๖ ป เปนดานอัตตกิลมถานุโยค  

เปนอันวาพระองคไดทรงทดลอง และดําเนินตามวิธี
ปฏิบัติของคนในยุคสมัยนั้นมาอยางครบถวน  

ในที่สุดก็ไดทรงเห็นวามิใชทางที่ถูกตอง จึงทรงบําเพ็ญ
ใ น ม ร ร ค า ใ ห ม ที่ พ ร ะ อ ง ค ไ ด ท ร ง ค น พ บ  ที่ เ รี ย ก ว า 
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง และไดตรัสรู  
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หลังตรัสรูแลว เม่ือแสดงธรรมคร้ังแรกก็ทรงนําขอปฏิบัตินี้
มาชี้แจงแยกแยะใหพระเบญจวัคคียซึ่งเปนบุคคลชุดแรกที่
พระองคเห็นวาจะสามารถเขาใจธรรมได ใหรูเขาใจสิ่งนี้ดวย  

เพราะฉะนั้น จุดเร่ิมแรก ก็คือ ทรงแยกใหเห็นความ
แตกตางของขอปฏิบัติวา ขอปฏิบัติใดทําแลวผิดพลาดไม
ถูกตอง จะไดละเลิกเสีย แลวดําเนินในทางที่ถูกตองตอไป นี่คือ 
จุดเร่ิมตนอยูที่นี่  

เม่ือพระองคไดทรงแยกใหเห็นขอปฏิบัติอันเปนปฏิปทา
หรือทางดําเนินที่ถูกตองแลว ก็ตรัสเขาสูเนื้อหาธรรม คือตรัส
ถึงอริยสัจ ๔ ประการวา คนเราที่ดําเนินชีวิตปฏิบัติไปตางๆ นั้น 
ก็มีจุดหมายมุงไปหาสัจธรรม โดยเขาใจวาทําอยางนั้นๆ แลว 
จะเขาถึงความจริงแท ชีวิตจะมีความสุขแทจริง จะมีชีวิตที่
สมบูรณ ทุกอยางจะดีงามแททุกประการ ไมมีปญหา ไมมี
ความทุกขยากเดือดรอนอีกตอไป แตดวยวิธีการปฏิบัติที่ผิด ก็
ไมสามารถบรรลุสัจธรรม แตไปยึดเอาอะไรตางๆ ที่ไมถูกตอง
เปนสัจธรรม พระองคจึงชี้ใหเห็นวา สัจธรรมคืออะไร  

ทรงชี้ใหเห็นวา สัจธรรม ไดแก อริยสัจ ๔ ประการ คือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แลวพระองคก็ทรงชี้ใหเห็นวา ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค แตละอยางนั้นมีความหมายเปนอยางไร 
เร่ิมดวยใหเห็นถึงทุกขที่เปนตัวปญหา คือปญหาชีวิตของ
มนุษย หรือปญหาของมนุษยทั้งหมด ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนให
มนุษยที่เกิดมา พากันด้ินรนกระทําการตางๆ เพื่อแกปญหา 
เพื่อใหพนไปจากทุกข เพื่อประสบความสุข  
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ตองเขาใจกอนวา ตัวทุกข หรือตัวปญหานั้นคืออะไรแน 
ถาจับจุดตัวปญหา ตัวทุกขผิดแลว ตอจากนั้นก็จับเหตุผิด ตั้ง
จุดหมายผิด  จับทางปฏิบัติ  จับอะไรตออะไรผิดไปหมด 
เพราะฉะนั้น ตองเขาใจกอนวา ปญหาของเราคืออะไรแน  

เม่ือเขาใจตัวทุกขที่เปนปมปญหาชัดเจนแลว ก็ตองสืบ
สาวหาสาเหตุวามันเกิดจากอะไร ตอจากนั้น พระองคก็ทรง
แสดงใหเห็นวา เหตุของทุกขที่เรียกวาสมุทัยนั้น ไดแก ตัณหา 
และสืบคนตามแนวปฏิจจสมุปบาท จนไปลงที่อวิชชา  

ตอจากนั้น เม่ือจะทรงชี้ใหเห็นวา เปาหมายของชีวิตคือ
อะไร ก็ทรงแสดงนิโรธ ภาวะดับทุกข ความไมมีทุกขเกิดขึ้น 
ความพนจากทุกข ความเปนอิสระ ไดแก พระนิพพาน ใหรูวา
อะไรเปนจุดหมาย และใหเห็นวาทุกขหรือปญหาน้ันแกไขได 
ตลอดถึงวาเม่ือแกปญหาไดแลว จะดีอยางไร  

เ ม่ือเห็นที่หมายที่จะไปใหถึงแลว คนที่ มีจุดมุงไปสู
เปาหมายนั้น ก็จะตองแสวงหาวิธีปฏิบัติ หรือทางดําเนินให
เขาถึง เม่ือถึงตอนนี้พระองคก็แสดงวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือ
มรรคามีองค ๘ ประการ ดังที่ไดตรัสแลวขางตนนั่นแหละ เปน
ทางที่จะนําไปสูความดับทุกขหรือใหถึงเปาหมายที่ตองการนี้  

ตอนนี้ก็กลับไปบรรจบกับมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองคตรัส
ไวตอนแรกวา ใหแยกออกจากขอปฏิบัติที่เรียกวาทางสุดโตง ๒ 
อยาง เปนอันวาขอปฏิบัติที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ที่ตรัส
ตอนตนนั้นแหละ คือทางดําเนินใหเขาสูจุดมุงหมายซึ่งจะบรรลุ
ถึงสัจธรรม ดังที่ไดตรัสตอนหลังในอริยสัจ ๔ ประการ นี่เปน
ใจความโดยยอ 
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ในการประกาศธรรมจักร ที่ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการ 
และมัชฌิมาปฏิปทานั้น การที่เราจะเขาใจเร่ืองราวไดดี ตอง
มองดูบรรยากาศของยุคสมัย โดยเทียบกับความเชื่อถือของคน
ในสมัยนั้น คือตองเขาใจพ้ืนเพที่เรียกวาภูมิหลังของคน และ
ความเชื่อถือในสมัยนั้นดวย จึงจะเขาใจความอัศจรรยของพระ
ธรรมจักรนั้น  

ที่วาเปนความอัศจรรยของพระธรรมจักรนั้น จะเห็นได
อยางที่ทานกลาววา เม่ือพระพุทธเจาตรัสปฐมเทศนาจบแลว 
แผนดินก็สะทานสะเทือนหว่ันไหวไปหมด เสียงกลาวกระฉอน
เลื่องลือตั้งแตภุมมเทวดา คือเทวดาขั้นพื้นดินนี้ไปจนถึงพรหม
โลกชั้นสูงสุด นี่ก็เพราะเปนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อถืออะไรตางๆ ที่คนนับถือกันมา ซึ่งอาตมภาพอยากจะ
กลาวตอไปขางหนา ตอนนี้จะยกไวกอน  

ทีนี้ หันมาดูตอนหลังจากที่พระพุทธเจาไดเทศนาเร่ืองนี้
ไปแลว ไดเกิดพระสาวกขึ้นแลว ตอจากนั้นพระองคก็ไดทรง
บําเพ็ญพุทธกิจ ไดพระสาวกองคอ่ืนๆ มาเพ่ิม อยางที่ทานพระ
ครูทวีไดเลาถึงพระยส เปนตน  

ในการแสดงธรรมตอๆ มานั้น คร้ังที่ ๒ ที่ ๓ ไดมีธรรม
เทศนาอื่นๆ แทรกเขามาดวย คือเร่ืองอนุปุพพิกถา ซึ่งในการ
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น ให
สังเกตวาทําไมพระพุทธเจาไมตรัสอนุปุพพิกถา แตพอถึงครั้ง
ตอๆ มา ทําไมจึงตรัสอนุปุพพิกถาดวย คือตรัสเร่ืองทาน ศีล 
สัคคะ กามาทีนวะ เนกขัมมานิสังสะ เม่ือตรัสอนุปุพพิกถาจบแลว 
จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการ 
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อนุปุพพิกถา มี ๕ อยาง คือ  
๑.  ทาน การให การชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปน

ในทางวัตถุสิ่งของ  
๒. ศีล ความประพฤติเรียบรอยถูกตองดีงาม เวนจาก

การเบียดเบียนซึ่งกันและกันในรูปแบบตางๆ การอยู
รวมกันดวยดีในหมูมนุษยในสังคมนี้  

๓.  สัคคะ สวรรค คือสภาพที่มีความสุข ความมีอารมณ
เลิศ มีรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ สิ่งสัมผัสกายที่
เลอเลิศ เม่ือบําเพ็ญทานแลว ดําเนินชีวิตตามแนว
ของศีล มีความประพฤติดี ก็ไดประสบผลดี สังคมก็
มีความเ รียบรอยดีงามอยู ร วมกัน เปนสุข  คน
เอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนกัน ชวยเหลือกัน ทําแตสิ่งที่ดี
งามเปนบุญกุศล ก็ไดประสบผลอานิสงส คือ สัคคะ 
มีความสุข นี่ก็เปนผลดีที่พึงปรารถนานาชื่นชม 

๔.  กามาทีนวะ ตอจากนั้นพระองคก็ไดแสดงวา แมแต
สิ่งที่คนพอใจเปนอารมณที่เลิศดีงามเปนสวรรค มัน
ก็ยังมีโทษ มีขอบกพรองทําใหเกิดทุกขได จึงทรงชี้
สูงขึ้นไปอีกวา สัคคะนั้นก็มีโทษมีปญหา เพราะ
จิตใจยังไมหลุดพน เพราะฉะนั้น จึงตรัสใหเห็นโทษ
เรียกวา กามาทีนวะ แปลวา โทษของกาม เปนขอ ๔  

๕.  เนกขัมมานิสังสะ ตอจากกามาทีนวะแลว จะทํา
อยางไร ในเม่ือกามยังมีโทษ มีขอบกพรอง มีความ
ทุกขปะปนระคนอยู  



ตามทางพุทธกิจ ๑๘๒ 

พอผูฟงมองเห็นโทษชัดเจนดีแลว พระองคก็
ทรงช้ีทางออกวามีอยู โดยรูจักปลีกตัวออกไปจาก
กาม สละความโลภความอยากไดใครเอา ละเสีย
จากชีวิตและความคิดที่พัวพันวุนวายอยูกับเร่ืองที่
จะได จะเอา จะหาวัตถุหาอะไรๆ ที่ เปนเคร่ือง
ปรนเปรอบํารุงบําเรอความสุขของตน ปลีกกาย 
ปลีกใจ  ทําตัวใหเปนอิสระ  เ รียกวา  เนกขัมมะ 
จากนั้นก็แสดงคุณ หรืออานิสงสแหงเนกขัมมะนั้น
เปนขอสุดทาย เรียกวา เนกขัมมานิสังสะ 

เม่ือพระพุทธเจาไดทรงชี้เร่ืองการดําเนินชีวิตที่ดีงามของ
มนุษย ผลดีที่จะพึงประสบ แตยังมีโทษ มีขอบกพรองที่คน
จะตองเก่ียวของระคนอยู ความทุกขที่ยังปะปนอยูกับความสุข
ของคนท้ังหลายอยางนั้นๆ และชี้ทางออกใหแลว พระองคก็
แสดงอริยสัจ ๔ ประการ  

พระองคนําเอาอนุปุพพิกถามาเปนธรรมสําหรับปูพื้น 
ทานบอกวา การแสดงอนุปุพพิกถาก็เหมือนกับการเอาผามา
ซักฟอกใหสะอาด พรอมที่จะรับน้ํายอม คือ อริยสัจ ๔ ประการ  

ตอนน้ีก็มาถึงจุดที่วา ทําไมในปฐมเทศนาพระพุทธเจา
แสดงธัมมจักกฯ ขึ้นสูมัชฌิมาปฏิปทาเลย เขาถึงอริยสัจ ๔ 
ประการทันที แตกับพวกพระยสและทานผูอ่ืน เชน บิดาของ
พระยส มารดาของพระยส ภรรยาของพระยส พระพุทธเจาทรง
แสดงอนุปุพพิกถากอน  
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อันนี้ก็เห็นไดงายวา ทานเบญจวัคคียเปนนักบวชอยูแลว 
สละชีวิตทางโลกมาแลว ถึงขนาดมาชื่นชมการบําเพ็ญทุกร
กิริยา ก็คือมีความรูเขาใจเร่ืองโทษของกามกอนแลวจึงมาบวช 
แตยังปฏิบัติไมถูกตอง พระพุทธเจาจึงทรงชี้วาขอปฏิบัติใดผิด
หรือถูก และเขาสูหลักสัจธรรมทันที  

แตสําหรับคนทั่วไปท่ียังครองเรือนนั้น จะตองทําความ
เขาใจเบื้องตนเสียกอน เร่ิมต้ังแตการครองชีวิตที่ดีงามเร่ือยมา 
ผลดีผลเสียของชีวิตที่อยูกับกามในโลก เม่ือเขาใจดีแลวจึง
แสดงอริยสัจทีหลัง  

อันนี้ก็เปนใจความโดยยอ ของพระธรรมเทศนาในระยะ
ตนๆ ที่พระพุทธเจาแสดงในบริเวณสถานที่นี้ 

อาตมภาพอยากจะพูดถึงเ ร่ืองความแตกตางของ
พระพุทธศาสนาจากลัทธิศาสนาอ่ืนๆ ดังที่ปรากฏในธัมม     
จักกัปปวัตตนสูตร แตกอนจะพูดเร่ืองนั้น อยากจะเลยไปพูดถึง
สถานที่ดวยสักหนอย เพราะจะไดความรูที่เก่ียวของใหแงคิด
แกเราในบางแงบางดาน 

สถานที่นี้เรียกชื่ออยางเดิมวา อิสิปตนมิคทายวัน หรือ 
มฤคทายวัน ปจจุบันเรียกวา สารนาถ เด๋ียวจะเห็นวาชื่อเดิมกับ
ชื่อใหมนี้มาบรรจบกันอยางไร  

อิสิปตนะ นั้นแปลวา ที่ตกของฤษี อิสิ แปลวา ฤษี ปตนะ 
แปลวา เปนที่ตก ทานเลาวา ฤษีมีฤทธิ์ เดินทางไปไหนก็เหาะ 
ผูคนพากันเห็นวาฤษีเหาะมาจากไหนๆ ก็มาตกกันที่นี่หมด ก็
เลยเรียกที่นี่วา ที่ฤษีตก หรือ อิสิปตนะ  
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ทําไมฤษีจึงมาตกที่นี่ ความจริงไมใชทานตกหรอก แต
ทานมาเหาะลง คือที่นี่เปนที่ชุมนุมของฤษี ฤษีพากันมาประชุม
ในที่นี้ เพราะฉะน้ันทานมาจากไหนๆ ก็มาเหาะลงที่นี่ มา
ประชุมกันที่นี่ ที่นี่ก็เปนแหลงของฤษีเลยทีเดียว ฤษีพากันมา
ประชุม ณ ที่นี้ คนธรรมดาก็เห็นวาเปนที่ฤษีตกลงมา  

อนึ่ ง  ฤษีนั้นตามปกติจะอยูกันในปาหิมพานต  ฤษี
เหลานั้นจะมาในถ่ินผูคนหรือมนุษยทั่วไปเปนคร้ังคราว เม่ือจะ
มาก็เหาะมา เม่ือจะกลับไปก็เหาะไป ทีนี้ เม่ือจะเหาะมา ก็มา
ลงที่ปาแหงนี้ เม่ือจะกลับไป ก็มาเหาะขึ้นจากที่ปานี้ หรือจะ
แปลวาชุมทางพระฤษีก็ได  

คําวา ปตนะ หรือ ตก บางทีแปลวาที่ประชุมก็ได อยางคํา
วา “สันนิบาต” ในคําวา สันนิบาตชาติ สันนิบาตอะไรตางๆ ก็
แปลวาที่ประชุม สันนิบาตนั้นความจริงก็มาจากคําวา ตก
พรอม หรือตกดวยกัน คือ ‘นิปาต’ แปลวา ตกลงมา ‘สํ’ รวมกัน 
หรือพรอมกัน คือรวมกัน มาประชุมกันนั้นเอง เพราะฉะนั้น ปา 
อิสิปตน ก็แปลวา ที่ชุมนุมของฤษีก็ได ที่ที่ฤษีมาเหาะลงก็ได  

มฤคทายวัน หรือ มิคทายวัน แปลวา ปาเปนที่พระราชทาน
อภัยแกเนื้อ เนื้อในที่นี้ไมไดแปลวาเนื้อสัตวที่เรากิน เนื้อเปน
สัตวชนิดหนึ่ง หมายความวา กวางเนื้อ คือ สัตวจําพวกกวาง  

แปลรวมกันวา เปนสถานที่พระราชทานอภัยแกเนื้อ และ
เปนที่ประชุมของฤษีดวย 

เปนที่พระราชทานอภัยแกเนื้อ หมายความวา พวกกวาง
เนื้อมาอยูในบริเวณนี้ จะไมถูกทําอันตราย ไมถูกฆา  
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เปนอันวาปาแหงนี้มีความหมายเปนสถานที่ที่มีความ
รมเย็น มีความสงบ ทั้งในความหมายวาเปนชุมทางพระฤษี ซึ่ง
เปนนักบวช  เปนผู บํ า เ พ็ญพรตภาวนาถือ ศีล  และใน
ความหมายวาเปนที่พระราชทานอภัยแกฝูงเนื้อ จึงเปนที่
รมเย็นดวยเมตตากรุณา และบรรยากาศของสถานที่ก็ตองมี
ความร่ืนรมย  

อันนี้ก็ไปสัมพันธกับชื่อปจจุบันที่เรียกวา ‘สารนาถ’ ที่
ทานวามาจากคําวา  “สารังคนาถ” สารังคะ  แปลวา  เนื้อ
เหมือนกัน คือกวางเน้ือนี่แหละ เปนอีกศัพทหนึ่ง นาถ ก็แปลวา 
ที่พึ่ง  แปลรวมกันวา  ที่พึ่งของเน้ือ ถาแปลอยางงายๆ  ก็
หมายความวา สถานที่นี้เปนที่พึ่งของเน้ือ กวางเน้ือมาอยูที่นี่
ไมมีอันตราย แตยังมีเร่ืองเบื้องหลังมามากกวานั้นอีก 

เร่ืองนี้มาในชาดก การพระราชทานอภัยแกเนื้อเปนเร่ือง
ของพระเจาแผนดิน ดังมีเร่ืองเลาในชาดก (ชาดกท่ี ๑๒ เรื่อง 
นิโครธมิคชาดก) ถึงเหตุที่ทําใหพระเจาแผนดินพระราชทานอภัย
แกเนื้อ  

กลาวไปถึงความหลังเ ม่ือพระพุทธเจายังเปนพระ
โพธิสัตวอุบัติเปนเนื้อหัวหนาฝูง สมัยนั้นพระเจาแผนดินเมือง
พาราณสีเสวยเนื้อเปนประจํา โดยพอครัวจะตองนําเนื้อในปา
บริเวณนี้ไปฆาปรุงอาหารถวายทุกวัน พวกเนื้อจึงมาหารือกัน
วา ในเม่ือทางวังจะตองนําเนื้อไปฆาถวายพระราชาทุกวันแลว
จะทําอยางไรดี ก็เลยตกลงจัดลําดับกันเหมือนคลายๆ เขาเวร 
แตเวรนี้ไมมีการหมุนกลับใหตองมาทําเวรใหม คือตายแลวก็
ผานไปเลย ก็จัดลําดับกันเรียงรอไปเร่ือยๆ ถึงวาระของเน้ือตัว
ไหน ก็เปนอันวาไปสูเขียง แลวก็ตายไป ตัวอ่ืนก็เขาลําดับตอไป 
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วันหนึ่งมาถึงวาระของแมเนื้อมีครรภใกลจะคลอด พระ
โพธิสัตวทราบเร่ือง มีความสงสารแมเนื้อนี้มาก ก็สละชีวิตของ
ตน ขอเขาลําดับแทน เม่ือพระโพธิสัตวเขาสูลําดับที่เขาจะตอง
เอาไปฆา ดวยความเสียสละนี้ เร่ืองก็ไปถึงพระเจาแผนดิน  

พระเจาแผนดินไดทรงทราบ ทําใหพญาเนื้อไดเขาเฝา 
และไดแสดงธรรมแกพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินเห็นความ
เสียสละของพญาเนื้อ แลวก็ไดฟงธรรมคําสอนของพระ
โพธิสัตวดวย ก็ทําใหพระองคเกิดความกรุณาขึ้นมา แทนที่จะ
ฆาเนื้อ ก็เกิดความสังเวชพระทัย เกิดความกรุณามาก  

ในที่สุดก็เลยพระราชทานอภัยแกเนื้อทั้งหมด บริเวณนี้จึง
เปนที่อาศัยของเนื้อโดยไมถูกเบียดเบียน โดยพระโพธิสัตวเปน
จุดเร่ิมตนที่ทําใหฝูงเนื้อไดรับการอภัยโทษ มีความปลอดภัย จึง
เรียกกันวา มิคทายวัน แปลวา ท่ีพระราชทานอภัยแกเน้ือ  

นี้ก็เปนเร่ืองราวหนึ่งที่มาในพระพุทธศาสนา เปนชาดกท่ี
เลาเร่ืองแสดงใหเห็นคุณธรรม ความเสียสละ ความดีงามตางๆ 
ที่เรียกวาบารมี ที่พระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญมา เร่ืองราวใน
พระพุทธศาสนาจะแสดงถึงการบําเพ็ญคุณธรรมอยางนี้เสมอ 

หวนกลับไปนึกถึงเม่ือวานนี้ ที่ไดฟงนิทานทางฝายฮินดู
ซึ่งพระครูทวีทานเลาใหคณะเดินทางฟงในรถ ก็มีขอสังเกตอยาง
หนึ่ง โยมจะเห็นวา นิทานทางฝายฮินดูนั้น เต็มไปดวยเร่ืองของ
กิเลส เร่ืองของความโกรธ ความโลภ ความหลง ความหึงหวง
ริษยาเบียดเบียนกัน สวนเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาจะแสดง
ถึงการบําเพ็ญคุณธรรม ความเสียสละ การใหอภัยแกกันและ
กัน  ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผอะไรตางๆ 
มากมาย ซึ่งแสดงถึงคติความคิดท่ีตางกันออกไป  
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นอกจากเร่ืองของกิเลสแลว ก็ไปสัมพันธกับเร่ืองฤทธิ์ 
เร่ืองปาฏิหาริย ในทางนิทานของฮินดูจะเห็นวา เทพเจาตางๆ 
นั้นมีฤทธิ์มากมาย แตฤทธิ์นั้นจะเห็นวาเอามาใชสนองกิเลส 
คือฤทธ์ิที่แสดงเพื่อสนองความโลภบาง จะเอาโนนเอานี่ เอาให
ไดมาดวยกําลังฤทธิ์ หรือวาโกรธคนนั้นคนนี้ก็ใชฤทธิ์ไปทําลาย
เขา เขนฆาเบียดเบียนเขา เชน พระอิศวรหมกมุนในกามคุณ
จนมุสาวาทหลอกลวงพระฤษีบาง ฤษีโกรธแลวสาปพระอิศวร
บาง พระอิศวรหึงหวงพระอุมาจนฆาลูกตัวเองบาง สารพัดลวน
แตเร่ืองโลภ โกรธ หลงทั้งสิ้น  

ในทางพระพุทธศาสนานั้นตรงขาม จะไมคอยพูดถึงเร่ือง
ฤทธิ์เลย เพราะเอาธรรมนี่เองเปนฤทธิ์ เอากําลังคุณธรรมที่เรา
ไดบําเพ็ญเปนตัวฤทธิ์ ถาหากจะมีฤทธิ์เขามา ก็ประกอบกับ
คุณธรรม แตเห็นวาใชนอย เพราะวาธรรมเปนฤทธิ์ในตัวเอง 
เรียกวา ธรรมฤทธ์ิ 

แมในหลักการของพระพุทธศาสนาทั่วไป ก็ไมสรรเสริญ
เร่ืองฤทธิ์ ฤทธิ์จะตองเขามาเปนเคร่ืองประกอบคําสอนที่มีเหตุ
มีผลดีงาม หรือการบําเพ็ญคุณธรรม เพราะฤทธ์ินั้นมักเปน
เร่ืองของการใชอํานาจ และอํานาจนั้นก็มักจะเก่ียวของกับ
กิเลส โลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะโลภะ โทสะ แสดงมาก  

ในคติพระพุทธศาสนา ไมคอยเก่ียวของกับเร่ืองฤทธิ์ ไม
สนับสนุนการใชฤทธิ์ ชอบใหยอมกันดวยเหตุผล ดวยคุณธรรม
ความดี นอกจากวาพระพุทธเจาจะตองไปปราบคนมีฤทธิ์ จะ
ปราบคนมัวเมาในฤทธิ์มาก พระองคจึงจะเอาฤทธิ์ไปปราบ 
อยางพวกอุรุเวลกัสสปชฎิล เชื่อในฤทธิ์ของเทพ ฤทธิ์ของพญา  
นาคอะไรตางๆ พระพุทธเจาจึงตองปราบดวยฤทธิ์เสียกอน  
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เม่ือพระพุทธเจาปราบพวกคนอวดฤทธิ์ ใหพวกที่หลงใน
ฤทธิ์ยอมรับแลว พระองคก็ไมติดอยูในฤทธิ์นั้น ไมถือวาฤทธิ์
เปนเร่ืองสําคัญ พอเขายอมแลว พระองคก็จะแสดงธรรมตอไป 
คือเลยจากเรื่องฤทธิ์ไปอีกทีหนึ่ง นี่เปนขอที่ควรพิจารณาตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา 

อาตมภาพพูดเร่ืองนี้ขึ้นมา ก็อยากใหเปนคติวา ฤทธิ์เปน
เร่ืองที่ตองระวัง เพราะวามันเอนเอียงไปสูการสนองกิเลส 
ความโลภ ความโกรธไดงาย  

ทีนี้ ในอินเดียนั้น จะผิดหรือจะถูกอยางไรก็แลวแต แต
เรามามองใหไดประโยชนจากสิ่งที่ไดพบเห็น เทาที่ไดสังเกต
ปจจุบัน และดูประวัติที่เปนมาในอดีต เห็นวาชอบเพลิดเพลิน
มัวเมาดวยเร่ืองเหลานี้ตลอดมา  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุงธรรม ทั้งความจริง 
ความดีงาม และความมีเหตุมีผล แมแตธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
พระพุทธเจาก็ทรงแสดงแตเร่ืองเหตุเร่ืองผล เร่ืองการที่จะ
เขาถึงสัจธรรมดับทุกขแกปญหาดวยความรูความเขาใจ ดวย
การบําเพ็ญคุณธรรม การแกปญหาดวยปญญา ไมใชเอาเร่ือง
ฤทธิ์เร่ืองปาฏิหาริยมาใช ซึ่งตางกับคติความเช่ือของคนใน
สมัยนั้นหรือนักบวชสมัยนั้น ที่เชื่อในเร่ืองฤทธิ์เร่ืองปาฏิหาริย
อะไรตางๆ ที่จะใหเกิดผลข้ึนไดดวยอํานาจความศักด์ิสิทธิ์ แต
พระพุทธเจาเอาเหตุเอาผลเขามาแทน  

นอกจากนี้ คนในสมัยนั้น เม่ือมีเร่ืองเก่ียวกับฤทธิ์ ก็นับ
ถือโยงไปถึงพวกเทพเจาตางๆ พากันยกยองสรรเสริญบรรดา
เทพเจาทั้งหลายที่วามีฤทธิ์มีอํานาจมากสูงสง คอยหวังพึ่งให
เทพเจาเหลานั้นดลบันดาล  
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แตพระพุทธเจาทรงดึงความสนใจลงมาสูเร่ืองของมนุษย 
อริยสัจเปนเร่ืองของมนุษย มนุษยเราสามารถแกไขปญหา 
แกไขความทุกขดวยสติปญญาของเรา ไมตองไปรอเทพเจา
บันดาล ไมตองไปรอพระศิวะ พระอิศวร พระพรหม พระ
นารายณนิรมิตใหเรา ไมตองรอไปบูชายัญวิงวอนใหพระองค
บันดาลให มนุษยเราแกได นี่เปนการเปลี่ยนจากความเชื่อถือ
ของคนในสมัยนั้น  

สมัยนั้น คนอยูใตอิทธิพลของศาสนาพราหมณ เชื่อพระ
เวท เชื่อพระพรหม เชื่อการบูชายัญ เปนความเชื่อที่สําคัญ
เหนียวแนนมาก พระเจาแผนดินจะแสวงหาอํานาจอะไร ก็ตอง
บูชายัญ ชาวบานก็บูชายัญเล็กๆ ลงมาตามลําดับ เซนสรวงกัน
ไปตางๆ พระพุทธเจาตรัสบอกวา คนเรานี่แหละใชสติปญญา
บําเพ็ญคุณธรรม ก็แกปญหาได นี่คือเปนไปตามหลักอริยสัจ 
เปนการเปลี่ยนพลิกมาหมด ดึงจากเทพเจามาสูมนุษย  

แลวมนุษยนี่ ถาบําเพ็ญคุณธรรมประพฤติดี ฝกฝนอบรม
ตนแลว พัฒนาตนเอง ก็จะเปนผูประเสริฐจนกระทั่งเราถือวา
มนุษยที่ฝกตนดีแลว พระพุทธเจาเปนตัวอยางของผูฝกตนแลว 
เปนผูประเสริฐสุด แมแตเทพเทวาพระพรหมก็ตองบูชา  

แทนท่ีมนุษย์จะต้องไปมัวบูชาพระพรหม ตอนน้ีเทวดา
พระพรหมมาบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์ นี่มันพลิกกลับ
หมด ทําไมฟ้าดินจะไม่สั่นสะเทือน เพราะความเช่ือของคนใน
สมัยน้ันถูกปฏิวัติพลิกไปหมดเลย ด้วยพระธรรมเทศนาน้ี  

ถาเรารูภูมิหลัง เราจะเห็นความอัศจรรย คนตองโจษจัน
กันไป แมแตเทพเจาก็ตองหว่ันไหวหมด  
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พระพรหมก็ตองหว่ันไหว ถูกหั่นบัลลังก ถูกทําลายที่นั่ง
แลว สะเทือนสะทานสั่นคลอนหมดเลย เคยยิ่งใหญอยางไร ก็
ถูกลดลงมา มนุษยแกปญหาตัวเองได แตตองใชสติปญญา 

ทีนี้ เรามาพิจารณาเร่ืองราวความแตกตางระหวางพุทธ
ศาสนากับศาสนาฮินดู ในเม่ือคนอินเดียไมม่ันอยูในคุณธรรม 
ไมเชื่อการบําเพ็ญคุณธรรมของมนุษย ไมเชื่อความมีเหตุมีผล
ในสติปญญาของมนุษย มุงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เชื่อในเทพเจา
การดลบันดาลตางๆ และคอยรอหวังพึ่งออนวอนใหเทพเจาดล
บันดาลให อาตมภาพก็เชื่อวาอินเดียจึงไมเหมาะกับพุทธธรรม 
และไมสามารถรองรับพระพุทธศาสนาไวได  

เด๋ียวนี้เราก็เห็นไดวา หลังจากพระพุทธศาสนาสิ้นไปจาก
อินเดียแลว ความเชื่อเร่ืองศักด์ิสิทธิ์เทพเจา การดลบันดาล ยิ่ง
หนักขึ้นทุกที นี่ก็เปนสภาพของอินเดียที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่ง
ไกลออกไปจากแนวทางพุทธศาสนา และทําใหเขาเปนอยางที่
โยมไดเห็นมาดวยกันตลอดทาง เขาเชื่ออะไรอยางไร และเขา
เปนอยางไร ก็ใหพิจารณาดู  

อันนี้พูดขึ้นมา เพื่อใหเกิดความไมประมาทดวย  
เราอยาประมาทวาอินเดียรองรับพุทธศาสนาไมได แลว

ไทยเรารองรับได ไทยเราก็ไมแนวาจะรองรับไดตลอดไป ถา
หากวาไมสามารถยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาไวได เรายัง
หันไปหวังความสําเร็จจากฤทธิ์ จากปาฏิหาริย ความเชื่อการ
ดลบันดาลอยู ปลอยใหโลภะ โทสะ แสดงฤทธิ์อํานาจ ไมชา
พระพุทธศาสนาก็อาจคอยๆ เสื่อมสูญไปจากจิตใจ เมืองไทยก็
จะไมสามารถรองรับพระพุทธศาสนาไวไดเหมือนกัน  
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นี้ก็เปนคติอยางหนึ่งที่อาจจะไดจากเร่ืองนี้ดวย นอกจาก
ความเจริญศรัทธา ความมีจิตใจเบิกบานผองใสแลว ก็ไดความ
เขาใจเหตุเขาใจผล มองเห็นหลักการแหงคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาดวย 

อาตมภาพก็ขออนุโมทนาโยมที่ไดมาในสถานที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนานี้ อยางนอยเราก็ไดมีความสงบทางดาน
กาย บรรยากาศก็สงบแลว จิตใจของเราก็พลอยมีความผองใส 
มีความสดชื่นเบิกบานเปนกุศลอยางมาก นับเปนผลในทาง
จิตตภาวนา อีกทั้งก็ไดเจริญปญญาภาวนา ดวยการสดับคํา
สอนและคําอธิบายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ขอใหกุศลที่เกิดจากการนี้ จงเปนเครื่องเอ้ืออํานวยผลให
โยมทุกทานเจริญในธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยิ่งๆ ขึ้นไป และจงประสบจตุรพิธพร บรรลุความสําเร็จในสิ่งที่
มุงหวังโดยชอบ ประกอบดวยธรรม ทุกทาน ตลอดกาลทุกเม่ือ 
เทอญ 



 

มหาปรินิพพานสถูป และวิหารพระปางปรินิพพาน ที่เมืองกุสินารา 

มกุฏพันธนเจดีย์ ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ



๔ 

กุสินารา ที่ปรินิพพาน 

เจริญพร อาตมภาพจะขอโอกาสกลาวธรรมกถาสั้นๆ ใน
ระยะเวลาสําคัญที่ เราได เดินทางมาถึง และไดนมัสการ    
สังเวชนียสถานลําดับสุดทาย ในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ แหง  

เราเดินทางมาถึงที่นี่จะคํ่ามืดแลว เวลาก็จํากัด และโยม
ก็อาจจะออนเพลียรางกาย เนื่องจากไดตรากตรําในการ
เดินทาง ควรพักผอน จึงจะกลาวธรรมกถาเปนแงคิดเพียงสั้นๆ 

ถาพิจารณาดูถึงสังเวชนียสถานที่คณะไดเดินทางมาแลว
ซึ่งมีทั้งหมด ๓ แหง นับเฉพาะที่มีในรายการก็ครบถวน ณ แหง
นี้ ขอใหสังเกตวา ที่เราเดินทางมานั้น เปนไปตามลําดับกาลใน
พุทธประวัติ คือ เร่ิมดวยสถานที่ตรัสรูที่พุทธคยา จากนั้นก็
เดินทางมายังสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร’ ซึ่งปจจุบันเรียกกันวา สารนาถ หรือในพระบาลีเรียก ปา
อิสิปตนมิคทายวัน แลวบัดนี้ก็มาถึงสถานที่เสด็จดับขันธปริ
นิพพาน เปนบรรจบครบสังเวชนียสถาน ๔ แหง หรือ ๓ แหงใน
รายการที่คณะไดเดินทางมา 

สถานที่ดับขันธปรินิพพานนี้ เปนที่ระลึกถึงการดําเนิน
พระพุทธกิจของพระพุทธเจามาถึงวาระสุดทาย เปนการสิ้นสุด
พระชนมชีพของพระองค  
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เหตุการณที่เกี่ยวกับการปรินิพพานนั้นมีกลาวไวคอนขาง
พิสดารในพระสูตรๆ หนึ่ง ที่เรียกวา มหาปรินิพพานสูตร คือพระ
สูตรวาดวยการเสด็จดับขันธปรินิพพาน หรือการปรินิพพานอัน
ยิ่งใหญ ซึ่งหมายถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจา 

 เหตุการณโดยสรุปเร่ิมต้ังแตพระพุทธเจาจําพรรษาที่
เมืองเวสาลี  หลังจากออกพรรษาแลว พระองคไดเสด็จพุทธ
ดําเนินมาตามลําดับ   

มีเหตุการณเก่ียวกับการที่ไดทรงปลงพระชนมายุสังขาร 
คือ ประกาศความตกลงพระทัยที่จะปรินิพพาน ที่ปาวาลเจดีย 
ในวันเพ็ญเดือน ๓ ซึ่งก็ประจวบกับวันที่เราเรียกวา มาฆบูชา 
ดวย คือตรงกับวันที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขในตนพุทธกาล 
แตตอนนี้เปนปลายพุทธกาล กอนปรินิพพาน ๓ เดือน  

จากนั้นก็เสด็จมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงที่นี่ แลวไดเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานภายใตรมไมสาละ หรือในเมืองไทยเรา
มักจะแปลกันวา ไมรังคู ที่ สาลวโนทยาน คือสวนปาไมสาละ
ซึ่งเปนพระราชอุทยานของกษัตริยแควนมัลละ สถานที่นี้จึง
เปนสวนหนึ่งอยูในดินแดนของอาณาจักรของกษัตริยมัลละ  

พระพุทธองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 
๖ หรือวันวิสาขปุรณมี ซึ่งเราจัดเขาเปนเหตุการณหนึ่งใน
บรรดาเหตุการณสําคัญ ๓ อยางในวันที่เรียกวาวิสาขบูชา นี้
เปนการกลาวโดยสรุป 

มีเร่ืองราวท่ีควรยกมาเนนเปนพิเศษ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
พระคุณของพระพุทธเจาดานพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ  
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มีเหตุการณหลายตอนในระยะสุดทายเม่ือจวนเจียนจะ
ปรินิพพาน อันแสดงใหเห็นถึงพระทัยของพระพุทธเจาซึ่ง
ประกอบดวยความกรุณาอันยิ่งใหญตอสรรพสัตว ที่ทรงมุงแต
จะบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน โดยไมคํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อย
ยากลําบากของพระองคเอง เชนวา  

เม่ือเสด็จมาถึงถิ่นของนายจุนทะ นายจุนทกัมมารบุตรก็
ไดนิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆที่ตามเสด็จใหไปฉัน
ภัตตาหารที่บานของเขา และไดถวายอาหารพิเศษที่เรียกวา    
สูกรมัทวะ ซึ่งแปลกันวา เนื้อสุกรออนบาง ปราชญบางพวก
แปลวา เปนเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษบาง  

พระพุทธเจาทรงทราบวาอาหารนั้นยอยยาก จะเปนโทษ
แกรางกาย แตพระองคทรงทราบวาพระองคก็จะปรินิพพานอยู
แลว นายจุนทะก็มีความปรารถนาดี พระองคมีพระประสงคจะ
ฉลองศรัทธานายจุนทะ และอีกประการหนึ่งอาหารนั้น ถา
พระองคไมฉัน พระสงฆองคอ่ืนก็จะตองฉัน แลวจะไดรับความ
ลําบากเดือดรอน  

เพื่อตัดปญหา พระองคจึงตรัสบอกใหนําสูกรมัทวะมา
ถวายเฉพาะพระองค สวนพระองคอ่ืนไมตองฉัน พระองคฉัน
แทนหมด สําหรับองคอ่ืนก็ใหถวายอาหารอ่ืนไป พระองคไดฉัน
สูกรมัทวะน้ันเสร็จแลว ท่ีเหลือก็ใหฝงดินเสีย และดวยสูกรมัทวะ
นี้ก็เปนเหตุใหพระองคซึ่งประชวรอยูแลว ประชวรหนักยิ่งขึ้น  

ในวันนั้น ไดมีการประชวรอยางรุนแรงจวนจะปรินิพพาน
หลายหนกอนที่จะเดินทางมาถึงสาลวโนทยาน แตพระองคมี
ขันติธรรม ใชกําลังสติสมาธิระงับทุกขเวทนาไว ทําใหโรคภัยไข
เจ็บระงับไปชั่วคราว เสด็จพระดําเนินตอไป  
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ในระหวางที่เสด็จพุทธดําเนินมานั้น ก็ยังทรงหวงถึงนาย
จุนทะ เกรงวานายจุนทะจะเกิดความเดือดรอนใจวาอาหาร
ของเขาเปนเหตุใหพระพุทธเจาปรินิพพาน แลวเขาจะไมสบาย
ใจเปนอยางยิ่ง พระองคจึงตรัสสั่งพระอานนทซึ่งติดตามเฝา
พยาบาลพระองคอยู ใหละพระองคไวกลับไปปลอบใจนาย     
จุนทะวา อาหารที่เขาถวายแกพระพุทธเจานั้น เปนอาหารคร้ัง
สําคัญใน ๒ วาระที่มีผลอานิสงสยิ่งใหญที่สุด วาระสําคัญนั้นก็
คือโอกาสที่จะตรัสรูคร้ังหนึ่ง และโอกาสที่จะเสด็จดับขันธ  
ปรินิพพานคร้ังหนึ่ง 

อาหารที่ถวายเม่ือตอนจะตรัสรู ก็คืออาหารที่นางสุชาดา
ถวาย และท่ีจะปรินิพพาน ก็คืออาหารที่นายจุนทะถวายนี่เอง 
ถื อว า เป น เหตุ กา รณค ร้ั งสํ า คัญ  เพราะถ ามอง ในแง
ประวัติศาสตรพุทธศาสนา ก็ถือวาเปนเหตุการณที่ปรากฏใน
ประวัติการณของพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกคนในหมูชาวพุทธ
จะตองจดจํา  

พระองคไดตรัสสั่งใหปลอบใจนายจุนทะใหเขาเห็นวา
เปนการถวายอาหารคร้ังสําคัญในพุทธประวัติ ใหเขามีจิตยินดี
ปลาบปลื้มใจ และพระอานนทก็ไดปฏิบัติตามพระพุทธบัญชา 
เร่ืองนี้ก็แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางมาก ที่ทรง
คํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนมากกวาหวงพระองคเอง 

หลังจากนั้นก็เสด็จพุทธดําเนินตอมาจนกระทั่งถึงปาไม
สาละ ทั้งๆ มีทุกขเวทนาอยางนั้นแลว ไดประทับบรรทมท่ี
เรียกวา อนุฏฐานไสยา แปลวาการนอนที่จะไมลุกขึ้นอีก คือ
การนอนคร้ังสุดทายในชีวิต  
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เม่ือเสด็จบรรทมแลว พระองคก็ยังตรัสแสดงธรรมแก
พระสงฆตอไปเร่ือยๆ  

ตอนนั้นก็มีความในพุทธประวัติเลาถึงปริพาชกคนหนึ่ง 
ชื่อนายสุภัททะ ไดขาววาพระพุทธเจาจะปรินิพพาน และตัวเอง
ก็มีปญหาขอสงสัยอยากจะถาม เกรงวาจะไมมีโอกาสถาม
ตอไปอีก จึงเขามาจะขอถามปญหากับพระพุทธเจา  

ขณะน้ันพระสงฆกํ าลั งแวดลอมพระพุทธองคอยู 
โดยเฉพาะพระอานนทก็ตองเปนผูจัดเร่ืองวาใครควรจะเขาเฝา
ไดหรือไมได หรือควรจะทําอะไรในเวลานั้นๆ  

เม่ือนายสุภัททะเขามาขอทูลถามปญหา พระอานนทก็
เกรงวาจะเปนการทําใหพระพุทธเจาลําบากพระวรกายซึ่งทรง
ประชวรหนักอยูแลว จึงหามไมใหเขาเฝา เขาก็ขอรองวาเขามี
โอกาสคร้ังสุดทายนี้เทานั้น ปญหาที่จะถามก็เปนปญหาสําคัญ
ในชีวิตของเขา จึงขอโอกาส พูดกันไปพูดกันมาเลยกลายเปน
ทํานองถกเถียง ก็ขอรองคะย้ันคะยอกันอยูที่ตรงนั้นเอง จน
เสียงนั้นเขาไปถึงพระพุทธเจา 

พระองคทรงทราบความ  ก็ต รัสอนุญาตใหสุภัทท
ปริพาชกเขาไปทูลถามปญหา บอกพระอานนทใหปลอยเขา
เขามา นี่ก็แสดงวาพระองคไมไดทรงหวงใยพระวรกายของ
พระองคเอง ทรงคํานึงถึงแตประโยชนที่จะไดกับผูอ่ืน สุภัททะ
จึงมีโอกาสเขาไปทูลถามปญหา แลวพระพุทธเจาก็ทรงตอบ
อธิบายชี้แจงใหสุภัททปริพาชกสิ้นความสงสัย  

ปรากฏวา สุภัททปริพาชกนี้ไดเขาถึงธรรม แลวไดขอ
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา  
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สุภัททปริพาชกเม่ือไดอุปสมบท ก็เปนพระสาวกที่ทันเห็น
พระพุทธเจาเปนองคสุดทาย เรียกวาเปน ‘ปัจฉิมสักขิสาวก’ 
และเปนพระอรหันตดวย นี่ก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณ 

ตอจากนั้น พระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญพุทธกิจแกพระสงฆ
ตอไปอีก ไดตรัสแสดงธรรมตางๆ ตอนทายไดตรัสถามวา ใน
พระสงฆที่มาชุมนุมอยู ณ สถานที่ปรินิพพาน องคไหนมีขอ
สงสัยอะไรบาง แมแตเล็กนอย ก็ขอใหถาม เพราะยังมีโอกาส
ในตอนสุดทาย ก็ปรากฏวาในพระสงฆเหลานั้น ไมมีผูใดมีขอ
สงสัย เพราะวาเปนพระอริยบุคคลทั้งสิ้น  

ในที่สุด เม่ือไมมีพระสงฆองคใดถามปญหา พระพุทธเจา
ก็ ได ต รัสป จฉิ มวาจา  ห รือพระวาจาค ร้ั งสุ ดท ายของ
พระพุทธเจา อยางที่เราจํากันแมนวา  

“วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”  
แปล: “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา 

เธอทั้งหลายจงยังประโยชนตน และประโยชนผูอ่ืน ใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาท” 

แตกอนหนาที่จะตรัสปจฉิมวาจานี้ ก็มีพุทธพจนที่สําคัญ
ดวย จะเรียกวาเปนการสั่งเสียก็ได คือพระองคทรงคํานึงถึงวา 
เม่ือพระองคดับขันธปรินิพพานไปแลว พระสาวกท้ังหลาย
โดยเฉพาะผูที่เปนปุถุชน ก็อาจจะนึกวาบัดนี้พระบรมศาสดา
สิ้นไปแลว ใครจะเปนผูนําตอไป พระองคจึงตรัสใหหลักไว 
เพื่อใหสาวกทั้งหลายมีเคร่ืองยึดเหนี่ยว มีแนวทางที่ใหเกิด
ความม่ันใจ ไมเกิดความลังเลสงสัย โดยตรัสวา  
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“มมจฺจเยน…” ในเวลาที่เราลวงลับไปแลว ธรรมและ
วินัยใด ที่เราไดแสดงแลว บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรม
และวินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย  

หมายความวา พระองคไมไดทรงตั้งบุคคลผูใดผูหนึ่งให
เปนศาสดาแทนพระองค แตใหถือวาพระธรรมวินัยนั้นแหละ 
หรือหลักธรรมที่พระองคไดแสดงไว วินัยที่พระองคไดบัญญัติ
ไวนั่นแหละ เปนศาสดาแทนพระองค และในพระพุทธศาสนาก็
ถือหลักนี้สืบตอกันมา  

สวนพุทธปจฉิมวาจานั้น ก็เปนคําเตือนสําคัญที่ เรา
จะตองใชเปนเคร่ืองเรงเราในการบําเพ็ญขอปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจา คือหลักความไมประมาท หรือ อัปปมาทธรรม 
นั่นเอง 

อัปปมาทธรรมนั้น  พระพุทธเจาตรัสไวบอยๆ วาเปน
ธรรมที่มีความสําคัญมาก พระองคเปรียบความไมประมาท
เหมือนกับรอยเทาชางที่วา รอยเทาทั้งหลายท้ังปวงบรรดามี
ของสัตวบก ก็ยอมประชุมลงไดไมใหญเกินกวารอยเทาชาง ฉัน
ใด ธรรมทั้งหลายท้ังปวงก็เชนเดียวกัน ยอมประชุมลงในความ
ไมประมาท เพราะเม่ือมีความไมประมาทแลว ก็จึงมีการ
บําเพ็ญธรรมทั้งหลายได ธรรมทั้งหลายขออ่ืนๆ นั้น ถาเรามี
ความประมาท คือ เราละเลยไมปฏิบัติเสียอยางเดียว มันก็ไม
เกิดผล ไมมีประโยชน มีแตชื่อ มีก็เหมือนไมมี  

ความประมาท ก็คือ ความละเลย ไมใสใจ ทอดทิ้ง ถา
ประมาทเสียแลว ธรรมทั้งหลายแมจะมีคุณคา มีประโยชน
อยางไร เราจะรูจะเขาใจมัน ก็ไมเกิดผลอะไรขึ้นมา  
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แตธรรมทั้งหลายนั้น ถาเรามีความไมประมาท เราก็ไม
ละเลย ไมทอดทิ้ง เอาใจใส เพียรพยายามปฏิบัติ สิ่งใดที่ควร
เวน ก็พยายามต้ังใจงดเวน สิ่งใดควรทําควรประพฤติ เราก็
พยายามต้ังใจเรงประพฤติปฏิบัติ โดยมีสติระมัดระวังกระตุน
เตือนตนอยูตลอดเวลา  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธพจนคร้ังสุดทายนี้ ก็เปนการยํ้า
เร่ือง อัปปมาทธรรม นี้อีกคร้ังหนึ่ง 

เราหวนมาพิจารณาถึงวา  สังเวชนียสถานนั้น เปน
สถานที่ๆ มีความหมายดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไววา เปนที่ตั้ง
แหงความสังเวช  

ความสังเวชนั้น แปลกันวาความสลดใจ แตคําแปลนี้
ไปๆ มาๆ ถึงปจจุบัน คนมักเขาใจความหมายผิดเพี้ยน หรือ
คร่ึงๆ กลางๆ กลายเปนอันตราย โดยอาจจะนึกไปเปนความ
สลดหดหู ซึ่งกลายเปนอกุศล เปนกิเลสไปเลย  

จึงตองย้ําเตือนกันใหทําความเขาใจใหชัด ถาจะแปลวา
สลดใจ ก็ขอใหพูดตอไปอีกวา สังเวชแปลวา “ความสลดใจได้คิด”  

สลดใจไดคิดอยางไร คือเปนเคร่ืองเตือนใจใหคิดได ใน
การที่จะหยุดจะเลิกการกระทําที่ไมดี หรือใหหายลุมหลงมัว
เมา หายประมาท แลวคิดที่จะหันไปเรงทํากิจทําหนาที่ทํา
ความดีงามตางๆ  

อยางในการมา ณ สถานที่นี้แหละ เม่ือระลึกนึกถึงการ
ปรินิพพานของพระพุทธเจา ก็เตือนใจใหคิดไดในทางของการที่
จะมีความไมประมาท เปนขั้นเปนตอนไดหลายแงทีเดียว  
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อยางนอยในขั้นตน ก็เตือนใจใหคิดไดวา พระพุทธเจา 
ทั้งที่ทรงเปนพระบรมศาสดา เปนศาสดาเอกของโลก เปน
ศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แตพระองคก็ทรงมี
พระวรกายที่ประกอบดวยขันธ ๕ ซึ่งเปนสังขาร และสังขาร
ทั้งหลายนั้นก็ยอมเปนไปตามหลักไตรลักษณ คือเปนของไม
เที่ยง คงทนอยูไมได และมิใชตัวตน สังขารนั้นก็มีความเสื่อม
สิ้นไปเปนธรรมดา แมพระองคจะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระวรกายของพระองคก็ เปนไปตามหลักธรรมดาหรือ
กฎเกณฑแหงธรรมชาติอันนี้ จึงไดเสื่อมสิ้นไป  

เราทั้งหลายท่ีดําเนินชีวิตกันอยูนี้ เม่ือจะดําเนินตามคํา
สอนของพระองค ก็ควรเขาใจถึงหลักความจริงที่วานี้ และเม่ือ
เขาใจแลว ก็จะไดมีความไมประมาท หมายความวา เม่ือไดพิจารณา
เห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายที่มีความเปลี่ยนแปลง มีความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู เสื่อมไป สลายไปอยางนี้แลว ตราบใดที่ชีวิตยัง
ดํารงอยู ก็จะเรงรีบทําสิ่งที่ดีงาม ทํากิจที่ควรทํา เม่ือคํานึงถึง
ธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็จะต้ังใจรีบขวนขวาย
ปฏิบัติใหเกิดความเจริญกาวหนาในธรรมนั้นยิ่งขึ้นไป 

นี้ เปนโอกาสอันสําคัญที่ เราทั้งหลายไดมานั่งอยู ณ 
สถานที่ เสด็จดับขันธปรินิพพานอันเปนจุดสุดทาย เปนที่
อวสานของพระวรกายของพระพุทธเจา เปนสถานที่สําคัญที่จะ
ใหเกิดความสังเวช แลวจะไดเปนเคร่ืองกระตุนใหเกิดความไม
ประมาทในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสืบตอไป นี่เปนแงคิด
ในดานหนึ่ง 
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อินเดียบัดนี้ ที่ไดพบผาน 
อีกอยางหน่ึงก็คือ บัดนี้เราไดมาถึงสถานที่ปรินิพพาน 

เปนแหงสุดทาย ในระหวางที่เดินทางมาโดยลําดับ เราไดเห็น
สภาพแวดลอมของทองถ่ินอันเปนที่ตั้งของพุทธสงัเวชนียสถาน  

สภาพแวดลอมอันเปนที่ตั้งของพุทธสังเวชนียสถานนี้ ก็
คือดินแดนที่เรียกกันวาประเทศอินเดียในปจจุบัน โยมทุกทาน
ก็ไดเห็นมาแลววาสภาพปจจุบันของประเทศอินเดียเปนอยางไร  

เทาที่อาตมภาพไดฟงนั้น เขาใจวาหลายทานมีความรูสึก
ไมคอยดีนักตอประเทศอินเดียในสภาพปจจุบัน  

ในดานหนึ่ง คือทางเศรษฐกิจ ก็มีความรูสึกวาเปนถ่ินที่มี
ความแรนแคนยากจน สภาพภูมิประเทศก็แหงแลง ไมอุดม
สมบูรณ ไมนาอยู ไมนาดู ประชาชนท้ังหลายก็มีหนาตาเหี่ยว
แหง ความเปนอยู ถาจะเรียกดวยคํารุนแรงก็วาสกปรก อะไร
ทํานองนี้ ซึ่งบางทีก็ถึงกับเปนเร่ืองนารังเกียจ เปนความรูสึกที่
เกิดขึ้นในใจ หามกันไมได เพียงแตวาจะพูดออกมาหรือไม  

บางทานก็เกิดความรูสึกยอนระลึกถึงเมืองไทย ซึ่งเม่ืออยู
ก็มองเห็นดานโนนไมดี ดานนี้ไมนาพอใจ แตเม่ือไดมาสัมผัส
อินเดียแลว ถึงกับอุทานออกมาหลายคร้ังวา ไดเห็นอินเดียแลว 
ทําใหรักเมืองไทยขึ้นอีกเปนกอง 

ถาพิจารณาในแงนี้ มาคํานึงถึงองคพระสัมมาสัมพุทธ
เจา พระองคก็ไดมาอุบัติในดินแดนนี้ ในสมัยพุทธกาลอาจจะ
เปนไดวาดินแดนทางชมพูทวีปยังมีความอุดมสมบูรณ 
ประชาชนอาจมีความเปนอยูดีกวานี้ก็ได เราก็ไมไดเห็นชัดเจน  
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ถึงแมในปจจุบันเอง อินเดียก็อาจมีหลายอยางที่เปนขอดี 
แตเอาละพูดใหตรงตามความรูสึกของโยมเทาที่ไดมองเห็น 
เทาที่กระทบความรูสึกแตตนมา พูดกันในแงที่วาอินเดียนี้ไมดี 
ไมนาร่ืนรมย เปนสถานที่มีสิ่งอันนารังเกียจหลายอยาง หลาย
ทานคงไมอยากจะอยู เปนตน พิสูจนดวยความรูสึกเชนนี้ 

ถาเรานําเอาความรูสึกที่วานั้นมาพิจารณาเทียบเคียงวา
นี่เปนสถานที่ที่พระพุทธเจาไดอุบัติขึ้น เรามาพิจารณาถึงการ
ดําเนินพระชนมชีพของพระองค รวมท้ังพระปฏิปทา พระจริยาวัตร
ตางๆ ก็จะมีขอคิดอันหนึ่งเกิดขึ้น ในแนวที่มีพุทธพจนตรัสไว 

พระพุทธเจาเองไดตรัสไววา พระองคนั้นเหมือนกับ
ดอกบัว ดอกบัวนั้นเกิดขึ้นในโคลนตม ในสิ่งสกปรก แตแลว
ดอกบัวนั้นก็งามบริสุทธิ์ สงกลิ่นหอมอันนาร่ืนรมยใจ ทําใหเกิด
ความสุขความสบายใจแกผูที่ไดพบเห็น และผูที่ไดดมไดสูด
กลิ่นของดอกไมนั้น พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน พระองคเสด็จ
อุบัติทามกลางประชาชาวโลกซ่ึงเปนปุถุชน ประกอบดวยกิเลส
มีโลภะ โทสะ โมหะ แตพระองคไมติดในโลก ไมติดในกิเลส
เหลานั้น พระองคบริสุทธิ์หมดจดผองใส เบิกบาน นําสันติและ
ประโยชนสุขมาใหแกประชาชนทั่วไป  

ถาเรามองดูพระชนมชีพของพระองค พระองคก็ได
ดําเนินพระพุทธปฏิปทามาเชนนั้น และพระองคก็ไดนําคนท่ียัง
ประกอบดวยโลภะ โทสะ โมหะ นั้น ใหเขาใจคําสอน รูเขาใจ
ชีวิตและโลกตามเปนจริง ชวยใหเขาไถถอนตนออกมาจาก
กิเลสเหลานั้น ทําใหเปนผูเบิกบานผองใส มีความสุขดวย 



ตามทางพุทธกิจ ๒๐๔

ทีนี้ ถามองพระพุทธศาสนาเปนสวนรวม ก็อาจจะไดแง
คิดเปนเหมือนวา พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในดินแดนที่ไมนา
ร่ืนรมย ไมนาพึงใจ เสร็จแลวก็ไปเบิกบานในที่อ่ืน ทําใหเกิด
ความร่ืนรมยใจแผความสุขความร่ืนรมยใจนั้นใหกวางขวาง
ออกไปในโลก ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ได รับเอา
ความสุข ความเบิกบาน ความร่ืนรมยอันนี้ไว  

ถามองในแงนี้แลว จะตองคิด ตองพิจารณาตอไปอีกวา 
ความร่ืนรมยหรือความเบิกบานบันเทิงใจ ความผองใสนั้นจะ
เกิดขึ้นไดอยางไร จะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา การบําเพ็ญตามพุทธจริยา
วัตรของพระองค  

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจะตองเขาใจธรรมคําสั่งสอน
ของพระองคใหชัดแจง แลวก็ศึกษาพุทธจริยา แลวบําเพ็ญให
ถูกตองตามหลักของพระองค อันประกอบดวยพระพุทธคุณ 
คือพระคุณ ๒ ที่เปนหลักไดแก พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ 
พรอมทั้งพระคุณอันเปนพื้นอยางที่ ๓ กลาวคือ พระวิสุทธิคุณ 
รวมเปนหลักสําหรับชาวพุทธจะประพฤติปฏิบัติตาม 

ประเทศอินเดียที่หลายทานรูสึกวาไมนาร่ืนรมย ไมนาอยู
นี้ ก็มองเสียวาเขามิไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา หรือ
ละทิ้งไป จึงเปนไดเพียงดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น 
เสมือนโคลนตมซึ่งเปนที่เกิดของดอกบัว  

ถาหากวาเราไดบําเพ็ญตามพุทธจริยา และเขาใจคํา
สอนของพระองคใหถองแท ประพฤติปฏิบัติตามกันทั่วไปแลว 
ก็จะไดผลคือความสุขความเบิกบาน พระพุทธศาสนาก็จะไป
เบิกบานอยูในถ่ินที่เราอาศัย คือในประเทศไทย  
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ประเทศไทยก็คงจะมีความรุงเรืองเบิกบานเชนนั้น ถาจะ
ยังดํารงอยูในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาสืบตอไป  

แตถาหากวาเราไมสามารถบําเพ็ญ หรือดําเนินตามพุทธ
จริยา ไมเขาใจคําสอนของพระองค และไมประพฤติปฏิบัติ
ตามคําสอนนั้น สภาพตรงขามอันไมนาพึงใจก็จะเกิดขึ้น คือ
เมืองไทยก็อาจจะกลายเปนเชนเดียวกับประเทศอินเดียที่
หลายทานไมชอบใจอยูในบัดนี้  

เพราะฉะนั้น จึงเปนขอคิดที่วา เราทั้งหลายจะตอง
ชวยกันศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหเขาใจ
ถองแท แลวดําเนินตามพุทธจริยาวัตรใหถูกตองตามจริง 

นี้ก็เปนขอคิดบางประการที่อาตมภาพนํามากลาวในที่นี้ 
และที่พูดถึงประเทศอินเดียในทางไมดีบางนั้น ก็มิใชจะกลาว  
หาวาประเทศอินเดียเลวทราม เปนแตเม่ือความรูสึกที่ไมดีเกิด
มีขึ้นแลว ก็ฉวยเอามาใชใหเปนประโยชนในการเจริญธรรม  

แตสรุปวาจะตองคํานึงถึงพุทธปจฉิมวาจาที่พระพุทธเจา
ไดตรัสไวเปนคร้ังสุดทายวา ใหบําเพ็ญประโยชนตน ประโยชน
ท าน ให ถึ งพ ร อมด วยความไม ป ระมาท  ก็ จ ะ มีความ
เจริญกาวหนางอกงามในพระธรรมคําสอนของพระองคยิ่งๆ 
ขึ้นไป แลวก็จะไดประสบอานิสงสคือ ความสุข ความเจริญทั้ง
สวนตนและสวนรวมโดยทั่วกัน 

ในวันนี้ อาตมภาพได้กล่าวธรรมกถามาพอสมควรแก่เวลา 
พรุ่งนี้เช้าเรายังมีเวลาที่จะได้ไปนมัสการสถานที่ในเขตนี้ ส่วนท่ี
เรียกว่า ‘มกุฏพันธนเจดีย์’ ซ่ึงเป็นท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระอันอยู่ในท่ีใกล้ ก็คงจะมีเวลาพูดคุยเรื่องธรรมะกันต่อไปอีก 
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ขอเจริญพรโยมคณะผูเดินทางนมัสการสังเวชนียสถาน 
พุทธสังเวชนียสถานท่ีคณะน่ังอยูในบัดนี้ ก็เปนสถานที่สําคัญ
สืบเนื่องมาจากสถานท่ีที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ซึ่งคณะไดไปนมัสการเม่ือเย็น และไดสวดมนตทําวัตรจนถึง
ตอนคํ่าวานนี้ ในเวลาที่เดินทางมาถึงใหมๆ  

ที่วาสถานที่นี้เปนสถานที่สําคัญ สืบเนื่องจากสถานท่ี
ปรินิพพานน้ัน ก็เพราะวาเปนสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 
คือ เม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว หลังจากนั้น
บุคคลท่ีเก่ียวของทั้งฝายพระ และฝายคฤหัสถ ก็ไดเตรียมการ
เก่ียวกับการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 

ฝายพระนั้น ในสถานที่ปรินิพพาน ตามประวัติก็วา 
พระอนุรุทธเถระเปนประธาน และมีพระผูใหญอ่ืน เชน พระ
อานนทเถระ เปนตน สวนในฝายคฤหัสถก็ไดแก กษัตริยมัลละ
ทั้งหลาย ผูเปนเจาเมือง เจาแควนดินแดนแหงนี้  

ทานเหลานั้นก็ไดปรึกษาหารือกัน ทางฝายคฤหัสถคือเจา
มัลละทั้งหลายก็เปนเจาการเปนผูดําเนินการ โดยอาศัยพระ
เถระ เชนพระอนุรุทธ เปนที่ปรึกษาวาจะทําอยางนั้นไดไหม 
อยางนี้ไดไหม เราจํากันมาตามที่ไดเลาเรียนพุทธประวัติ เทาที่
พอจับความไดสั้นๆ ก็วา 



ตามทางพุทธกิจ ๒๐๘

พระพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานที่สาลวโนทยาน 
ดังที่ไดกลาวแลว ซึ่งอยูนอกประตูเมืองดานหนึ่ง เม่ือจะถวาย
พระเพลิงก็ไดอัญเชิญมาอีกดานหนึ่ง คือ ณ สถานที่นี้  

แตกอนจะนํามาสูสถานที่นี้ ซึ่งเรียกวา มกุฏพันธนเจดีย์ 
ก็ไดนําพุทธสรีระ หรือพระบรมศพนั้น ผานเขาประตูเมืองกอน 
ทําเปนขบวนแหผานเขาทางประตูเมืองดานเหนือ ผานกลาง
พระนครออกมาทางประตูเมืองอีกดานหนึ่ง แลวก็มายังสถาน
ที่นี้ ซึ่งอยูทางตะวันออกของตัวเมืองกุสินารา  

ตอนนั้นเปนเวลาที่ปรินิพพานได ๗ วันแลว ก็ตกลงกันวา
จะถวายพระเพลิง ทางกษัตริยมัลละ ซึ่งเปนเจาการก็ถวาย
พระเกียรติ โดยกษัตริยมัลละที่เปนประมุข ๔ พระองคไดเปนผู
จุดเพลิงถวายพุทธสรีระ แตวาจุดไมติด จึงไดถามพระอนุรุทธ
เถระ ผูเรียกไดวาประธานทีป่รึกษา หรือเปนประธานฝายสงฆวา
เปนดวยเหตุใด  

พระอนุรุทธไดกลาววา เทวดาทั้งหลายตองการใหรอพระ
มหากัสสปเถระ ซึ่งเปนพระเถระผูใหญที่สุด ไมไดอยูในที่นั้น
ดวย ผูดําเนินการเก่ียวกับการถวายพระเพลิงก็ตองรอ 

ขอทําความเขาใจเล็กนอยวา พระสาวกผูใหญของพระ  
พุทธเจานั้น มีหลายทานที่ไดปรินิพพานกอนพระพุทธเจา เชน 
ที่นาลันทา ซึ่งคณะผานมาแลว ก็มีความหลังในคร้ังพุทธกาลวา  

พระสารีบุตรเถระเปนพระอัครสาวกขางขวา ซึ่งนับวาเปน
ผูใหญที่สุด ก็ปรินิพพานกอนพระพุทธเจา และหลังจากพระ   
สารีบุตรเถระนิพพานไปแลวไมนาน พระมหาโมคคัลลาน์ซึ่งเปน
อัครสาวกฝายซาย เปนรองลงไป ก็ปรินิพพานอีก  
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เม่ือพระอัครสาวกทั้งสองสิ้นไปกอนแลว ทานผูใหญที่ยัง
เหลืออยูถัดมา ก็คือพระมหากัสสปเถระนี่แหละ  

ทีนี้ พระมหากัสสปเถระไมไดเดินทางรวมมากับพระพุทธ
องค ทานเปนพระที่ชอบอยูปา ขณะน้ันกําลังเดินทางมาจาก
เมืองปาวา ซึ่งเปนเมืองคูกันกับเมืองกุสินารา ไมไกลกัน ตอน
นั้น พระมหากัสสปเถระก็ยังไมทราบเร่ืองราวเก่ียวกับการ
ปรินิพพาน  

เม่ือเดินทางมาระหวางทาง ทานกับคณะไดเขาพักในรม
ไม ขณะน้ันก็ไดเห็นอาชีวกคนหนึ่ง (อาชีวกเปนนักบวชนอก
พระพุทธศาสนาพวกหนึ่ง) อาชีวกคนนั้นถือดอกไมอยางหนึ่ง
มา เปนดอกไมที่แปลกจากปรกติ เขาเรียกวาดอกมณฑารพ 
ตามตํานานวาเปนดอกไมสวรรค ซึ่งไดรวงหลนลงมาในเวลาท่ี
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  

พระมหากัสสปเถระเห็นอาชีวกถือดอกไมนี้มา ตาม
ตํานานวาถือตางรม เพราะเปนดอกไมใหญมาก ก็ไดถามวา  

“ทานไดดอกไมนี้มาจากที่ไหน”  
อาชีวกก็ไดเลาใหพระมหากัสสปะฟงวา  
“ขาพเจาไดมาจากสถานท่ี ที่พระสมณโคดมเสด็จดับ

ขันธปรินิพพาน ทานไมรูหรือ พระสมณโคดมไดปรินิพพานถึง
บัดนี้ ๗ วันแลว” 

จากการที่อาชีวกไดกลาวคําตอบชี้แจงแกพระมหาเถระ
คร้ังนี้ พระสงฆผูเปนบริวารติดตามพระมหากัสสปะ ก็ไดทราบ
ขาวทั่วกัน  
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เม่ือไดทราบขาวนั้น ในหมูของพระสงฆ ก็มีทั้งพระที่เปน
อริยเจา และพระที่เปนปุถุชน ตําราบอกวาทานที่เปนพระ
อรหันตก็ไดแตปลงธรรมสังเวช สวนพระที่เปนปุถุชนก็มีความ
เศราโศกเสียใจเปนอันมาก พากันรองไหฟูมฟายตางๆ  

แตในหมูพระเหลานั้น ปรากฏวามีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่ง
บวชเม่ือตอนแกชื่อวาสุภัททะ เรียกกันวา สุภัททวุฑฒบรรพชิต 
สุภัททะเปนชื่อ วุฑฒบรรพชิต แปลวา บวชเม่ือแก  

ทานผูนี้เปนคนละองคกับสุภัททปริพาชกที่วาไดมาทูล
ถามปญหากะพระพุทธเจา และไดบวชในวันที่พระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพาน คนละองคกัน ตองแยกใหถูกตอง  

สุภัททะที ่บวชเมื่อแก อยูในคณะของพระมหากัสสป
เถระนี้ ก็ไดกลาวคําแซงขึ้นมาในขณะเมื่อพระภิกษุทั้งหลาย
กําลังเศราโศกเสียใจวา  

“ทานทั ้งหลายอยาเศราโศกเสียใจไปเลย พระสมณ     
โคดมเสด็จปรินิพพานนี้ก็เปนการดีแลว เมื่อทานยังดํารงพระ
ชนมอยูนั้น ทานตรัสจูจี้จุกจิก เด๋ียวก็หามไมใหทําสิ่งโนน เด๋ียว
ก็วาควรจะทําสิ่งนี้ สิ่งโนนไมควรทํา หามไมใหทํา สิ่งนี้ควรทํา 
ก็บอกใหทํา ตอแตนี้ไป ในเม่ือพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพาน
จากไปแลว เราจะทําอะไรก็ไดตามสะดวกใจ”  

อันนี้เปนคําของบุคคลซึ่งแทนที่จะเศราโศกเสียใจใน
การปรินิพพานขององคพระศาสดา ก็กลับดีใจ 

ฝายพระมหากัสสปเถระนั้น เปนพระเถระผูใหญ ทานได
มองเห็นทั้งพระทั้งหลายท่ีมีความเศราโศกเสียใจและไดสดับ
ทั้งถอยคําที่เปนการจวงจาบพระพุทธเจา  
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ในสวนที่เปนการเศราโศกเสียใจนั้น ทานไดแสดงธรรม
ใหพระภิกษุทั้งหลายเขาใจถึงคติธรรมดาของสังขารตามหลัก
ไตรลักษณที่ไมเที่ยงแทแนนอนเปนตน และกลาวโอวาทตางๆ  

สวนที่เปนคําจวงจาบของพระสุภัททะนั้น ทานก็ไดแต
กําหนดใจเอาไววา นี่ พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานไปใหมๆ ยัง
มีบุคคลกลาวถอยคําที่ เปนการจวงจาบไดถึงเพียงนี้ ถา
กาลเวลาลวงไปนาน ก็อาจจะมีเหตุการณที่ไมดีไมงาม การไม
เชื่อฟงถอยคํา การไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา
เพิ่มขึ้นไดมากมาย เปนเร่ืองที่จะตองนํามาพิจารณาดําเนิน   
การอะไรบางอยางที่จะใหเกิดความม่ันคงแกพระศาสนา  

โดยเฉพาะทานเปนพระผูใหญรับผิดชอบหมูคณะ จึงถือ
เร่ืองนี้เปนสําคัญมาก แตยังไมกลาวอะไร ก็เก็บไวกอน ไดแต
กลาวโอวาทสอนพระ และนําคณะเดินทางมายังสถานที่ที่เมือง
กุสินารา แลวก็เดินทางมาถึงที่จัดทําการถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระ คือที่ ‘มกุฏพันธนเจดีย์’ ที่เราทั้งหลายนั่งอยูในบัดนี้  

เม่ือพระมหากัสสปเถระมาถึงแลว ก็ดําเนินการเก่ียวกับ
การถวายพระเพลิงพุทธสรีระตอไป 

พระมหากัสสปเถระไดเขามานมัสการอภิวาทกราบไหว
พระบรมศพ ตามความในเร่ืองนั้นวา พระบาทของพระพุทธเจาได
ออกจากเคร่ืองหอพระบรมศพมารับอภิวาท คือการกราบไหวของ
พระมหากัสสปะ  

เม่ือพระมหากัสสปเถระไดอภิวาทกราบไหวแสดงความ
เคารพตอพระพุทธสรีระเสร็จแลว ไฟก็ลุกติดมาเอง เรียกวาไฟ
ทิพย คือ ไฟเทวดานั่นเอง  
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การถวายพระเพลิ งพระพุทธส รีระก็ ไดดํ า เนินไป
จนกระทั่งเสร็จสิ้น 

เม่ือถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จแลว ก็มีการเก็บ
พระอัฐิธาตุ หรือเรียกวา พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้น ขาวก็
แพรหลายออกไปถึงเมืองตางๆ ที่พระพุทธเจาไดเคยเสด็จไป 
ซึ่งเปนถ่ินที่ชาวเมืองและพระเจาแผนดิน พระมหากษัตริยผูนํา
ของประเทศมีความเคารพนับถือในพระองค  

เม่ือแตละถ่ินไดทราบขาวคราวแลว ก็มีความรําลึกถึง
พระพุทธเจา และอยากจะไดพระบรมสารีริกธาตุไวเปน
อนุสรณเคร่ืองรําลึกถึงพระองค เปนที่สักการะบูชาตอไป  

เพราะความที่ตองการพระบรมสารีริกธาตุนั้น ก็เกรงวา
เมืองกุสินารานี้จะยึดครอบครองไวผูเดียว จะตองหาทางแบง
กัน จึงสงทูตสงกองทัพมาขอแบงสวนพระสารีริกธาตุ ปรากฏ
วามีมาถึง ๗ นคร ความตอนน้ีขอเลาแตเพียงยนยอวา 

เม่ือทูต และกองทัพของนครตางๆ มีแควนมคธเปนตนที่
เปนมหาอํานาจมาถึง ก็อยูขางนอก แลวก็ขอเจรจาที่จะแบง
สวนพระสารีริกธาตุ 

ทางฝายมัลลกษัตริยก็เกิดความหวงแหนข้ึนมาวา การที่
พระพุทธเจาเสด็จมาดับขันธปรินิพพานที่เมืองของเรานี้ แสดง
วาพระองคเห็นความสําคัญของเมืองเรา ตองการเหมือนอยาง
จะมอบพระพุทธสรีระให เราก็ควรจะแสดงความเคารพ เอาใจ
ใสในพุทธสรีระ เก็บพระบรมสารีริกธาตุนี้ไวบูชาใหเปนหลัก
เปนฐาน ณ สถานที่นี้ ก็เลยคิดวาจะไมยอมแบงใหใคร  
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ทีนี้ ประเทศอ่ืนๆ ที่สงตัวแทนมา ก็ชักจะไมพอใจ ไปๆ 
มาๆ ก็จะเกิดการรบพุงแยงชิงกันขึ้น 

ในที่สุดก็ปรากฏวามีพราหมณผูหนึ่ งชื่ อวา  “โทณ
พราหมณ” ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของผูนําประเทศตางๆ เห็นวา 
ถาปลอยไวจะเกิดการรบราฆาฟนอะไรกัน ซึ่งเปนการไมดี ก็
เลยขอเขามาเจรจาทําความตกลงในหมูทูต และกองทัพ
เหลานั้น โทณพราหมณก็เลยไดทําหนาที่เปนผูแบงแจกพระ
บรมสารีริกธาตุใหเปนสวนๆ เทาๆ กัน  

ประเทศตางๆ ที่สงทูต สงกองทัพ สงตัวแทนมา ก็ไดรับ
เอาสวนแบงนั้นไปกอพระสถูปไวในดินแดนของตนเอง เพื่อเปน
ที่สักการะบูชาตอไป ความโดยยอก็เปนทํานองนี้ 

มีจุดที่นาสนใจอยางหน่ึงวา เมืองกุสินาราของแควน
มัลละนี้เปนเมืองเล็กๆ ถาเทียบกับประเทศมหาอํานาจอ่ืนๆ ใน
สมัยนั้นอยางที่ไดกลาวถึงในคร้ังกอนๆ เชน แควนมคธ แควน
โกศล แควนวังสะ เปนตน พวกนั้นเปนแควนที่ใหญมีอํานาจมาก  

โดยเฉพาะแควนมคธ และโกศลนั้น มีความเปนมา
เ ก่ียวของกับพระพุทธศาสนามาก  แควนมคธก็เปนที่ที่
พระพุทธเจาประดิษฐานพระพุทธศาสนา สวนแควนโกศล ซึ่งมี
เมืองสาวัตถีเปนเมืองหลวง ก็เปนที่ที่พระพุทธเจาเสด็จประทับ
มากท่ีสุด ที่พระเชตวัน กับบุพพาราม พระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจาเกิดในเมืองสาวัตถีนั้นมากที่สุด  

เพราะฉะน้ัน  เ มืองทั้ ง  ๒  นั้น  จึงมีความสําคัญใน
พระพุทธศาสนามาก แตเม่ือปรินิพพาน พระพุทธเจากลับเสด็จ
มาปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซึ่งเปนเมืองหลวงของแควน
มัลละ อันเปนแควนที่มีอํานาจนอยลงแลว เปนแควนเล็กๆ  
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คร้ังหนึ่ง กอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
พระอานนทไดทูลถามเปนทํานองทวงพระองควา เหตุใด
พระองคจึงไดเสด็จมาดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซึ่งอยู
ในแควนเล็กๆ  ทําไมไมเสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญๆ อยาง
เมืองราชคฤห เมืองสาวัตถี เมืองเวสาลีอะไรตางๆ เหลานี้ ซึ่ง
เปนเมืองของประเทศมหาอํานาจ เปนประเทศยิ่งใหญ แลวก็มี
ผูนํา มีกษัตริยผูปกครองซึ่งเคารพนับถือพระองค  

พระพุทธเจาก็ไดตรัสเปนทํานองวา  อยาไปนึกวา
เมืองกุสินาราเปนเมืองเล็กเมืองนอย ความจริงเมืองกุสินารา
เคยเปนเมืองใหญในอดีต ในอดีตเมืองกุสินารานี้เคยเปนที่
ประทับของพระมหาจักรพรรดิชื่อวาพระเจามหาสุทัสสนะ แลว
พระพุทธเจาก็ตรัสเร่ืองตํานานเมืองกุสาวดี   

เร่ืองมีวา ในคร้ังโบราณ เมืองกุสินาราเคยเปนเมืองหลวง
ที่ประทับของพระเจามหาสุทัสสนะ  มีชื่อวากุสาวดี เปนเมืองที่
ยิ่งใหญมาก แลวตอมาก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  

ขอนี้ถามองในแงหนึ่งก็ใหเห็นวา พระพุทธเจาทรงสอน
ไมใหเกิดความยึดติดในเร่ืองความยิ่งใหญ อะไรเหลานี้ ให
มองเห็นวา สิ่งเหลานี้ยอมเปลี่ยนแปลงไปไดตามหลักอนิจจัง 
มหานครที่เคยใหญโตก็กลายเปนเมืองเล็กได เมืองที่เคยเล็กใน
สมัยกอน ก็กลับกลายเปนเมืองใหญโตเจริญขึ้นมาได อันนี้ก็
เปนไปตามธรรมดาของอนิจจัง 

ทานอธิบายตอไปอีกวา การที่พระพุทธเจาปรินิพพานใน
เมืองเล็กจะเปนเคร่ืองชวยใหพระบรมสารีริกธาตุแพรหลาย
ออกไปในที่หลายแหง เพราะวาในที่สุดแลว เมืองกุสินารา
จะตองยอมแบงแจกพระสารีริกธาตุใหกับแควนอ่ืนๆ  
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แตถาหากเปนแควนใหญอยางมคธ ซึ่งมีอํานาจมาก เขา
คงเก็บไวพวกเดียวไดแนนอน ไมยอมแบงใหแกใคร  

นี่ก็เปนรายละเอียดสวนปลีกยอย รวมความเปนอันวา
พระพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารานี้ และ
ไดมีการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ สถานที่นี้ 

มีขอสังเกตอีกอยางหนึ่ง ใหโยมไดนึกไวเปนขอคิด ก็คือ
พระพุทธเจาปรินิพพานในสาลวโนทยาน หรือปาไมสาละ 
ภายใตรมไม  

ขอใหนึกหวนยอนไปดูประวัติในตอนตนพุทธกาล คือ
พระพุทธเจาประสูติ ก็ประสูติที่ภายใตรมไมสาละ เชนเดียวกัน 
ก็เปนอันวา พระพุทธเจาประสูติภายใตรมไมสาละ จะเปนตน
รังหรือไมก็แลวแต เปนเร่ืองของนักปราชญ ยังไมยุติเด็ดขาดวา
ไมอะไรแน แตเมืองไทยเราแปลกันวาไมรัง ตอนหลังวาไมใช ก็
เลยตองเรียกทับศัพทวาไมสาละนั่นแหละ  

ทีนี้  พระพุทธเจาก็ประสูติภายใตรมไมสาละ  เ ม่ือ
ปรินิพพานก็ปรินิพพานภายใตรมไมสาละ นี้ก็เปนขอสังเกต
อยางหน่ึง จะถือวาเปนอัศจรรยก็ได จะถือวาเปนเร่ืองของ
พระพุทธเจาที่ทรงมีพระชนมชีพเก่ียวของอยูกับธรรมชาติก็ได 

เม่ือตรัสรู ก็ตรัสรูภายใตรมไมเหมือนกัน แตเปนรมไมอีก
อยางหนึ่ง คือไมอัสสัตถะ เพราะเหตุที่พระพุทธเจาตรัสรูใตรม
ไมนั้น ตนไมนั้นก็เลยไดชื่อพิเศษวา “ตนโพธิ์” เพราะคําวา โพธิ์ 
นั้นแปลวา “ตรัสรู” ตนโพธิ์ก็คือตนไมที่พระพุทธเจาตรัสรู 
ความจริงชื่อเดิมก็เรียกวาไมอัสสัตถะ หรืออัสสัตถพฤกษ ได
ชื่อพิเศษจากการตรัสรูของพระพุทธเจาเปนตนโพธิ์  
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เปนอันวา พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ก็
ภายใตรมไมทั้งสิ้น อยูทามกลางธรรมชาติ นี่ก็เปนเร่ืองราว
เก่ียวกับประวัติของพระองค  

จะเห็นวา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใส
ในพระพุทธเจา และใหความสําคัญแกเหตุการณในพุทธ
ประ วัติ เหล านี้ เป นอย า งยิ่ ง  แต ไม ควรนึ กถึ ง เพี ยงแต
ความสําคัญเทานั้น ควรใหเปนเคร่ืองเตือนใจเราดวย ใหระลึก
อยู เสมอถึงธรรมชาติของชีวิต  และชีวิตที่ เปนธรรมชาติ 
ตลอดจนวา ชีวิตนี้ไมควรใหหางเหินเกินไปจากธรรมชาติ และ
ชีวิตที่ดีงามนั้น ธรรมชาติจะชวยเก้ือกูลใหมีความสุขไดอยางไร 

พระสถูปที่เห็นอยูตรงหนา ก็เปนประจักษหลักฐานถึง
การที่ชาวพุทธในสมัยโบราณไดพยายามที่จะทําการตางๆ เพื่อ
แสดงถึงความเคารพบูชาพระพุทธเจาผูเปนพระบรมศาสดา
ของตน  

อยางที่ทานพระครูทวีไดเลาใหโยมฟงแลววา ในสมัยพระ
เจ้าอโศกมหาราช พระองคไดสรางสถูปขึ้นไว แลวตอมา
พระมหากษัตริยยุคหลังคือ พระเจ้ากนิษกะมหาราชก็ไดมา
สรางสถูปใหญครอบขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง อยางที่เห็นในปจจุบัน ซึ่ง
เวลานี้ก็เหลือแตซากปรักหักพัง  

ถาเรามองจากซากเหลานี้ ก็เห็นวาตัวพระสถูปเดิม
จะตองใหญโตมากเหลือเกิน นี่ก็แสดงถึงวา พระมหากษัตริย
พระองคนั้นจะตองเห็นความสําคัญของสถานท่ีนี้เปนอยาง
มาก แลวก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง  
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พระเจาอโศกมหาราชน้ันเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญ ในหมู
ชาวพุทธประเทศไทยรูจักกันทั่วไป มหากษัตริยในยุคหลังก็ได
พยายามดําเนินตามพระปฏิปทาของพระมหากษัตริยองคนี้  

ในบรรดาพระมหากษัตริยเหลานั้น พระเจากนิษกะท่ีวา
มาสรางสถูปใหญครอบนี้ กลาวกันมาวาเปนพระองคหนึ่งที่
พยายามดําเนินตามพระจริยาวัตรของพระเจาอโศกมหาราช 

พระเจากนิษกะมหาราชเปนกษัตริยที่อยูในอินเดียภาคที่
คอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ครองราชยอยูใน พ.ศ. สัก 
๖๐๐ เปนกษัตริยที่ ได อุปถัมภพุทธศาสนาฝายมหายาน
มากกวา ทางมหายานจึงรูจักพระเจากนิษกะมาก  

แตเพราะเหตุที่พระองคไปอุปถัมภทางฝายมหายาน ใน
ประวัติพุทธศาสนาฝายเถรวาท หรือฝายใต ก็เลยไมคอยรูจัก
พระองค อยางในประเทศไทยพูดถึงพระนามพระเจากนิษกะ 
จะไมคอยมีคนรู นอกจากผูที่รํ่าเรียนศึกษาทางประวัติศาสตร 
หรือโบราณคดี หรือเร่ืองเก่ียวกับประเทศอินเดีย  

พระเจากนิษกะไดอุปถัมภพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก 
คลายๆ กับพระเจาอโศก และก็ไดเปนผูอุปถัมภการสังคายนา
คร้ังหนึ่งดวย เรียกวาเปนการสังคายนาคร้ังที่ ๓ ของฝาย
มหายาน  แตทางฝ ายเถรวาทไมนับ  และการอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาของพระเจากนิษกะมหาราช ก็เปนเหตุให
พระพุทธศาสนาเผยแพรไปทางภาคเหนือมาก หมายถึงทาง
ฝายประเทศจีนเปนตน ซึ่งเปนฝายมหายาน  

นี่ก็เปนเร่ืองราวที่อยูในประวัติศาสตรพุทธศาสนา และมี
เร่ืองมาเก่ียวของกับพุทธสังเวชนียสถานนี้  
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เร่ืองราวที่วามานี้ อาตมภาพนํามาเลาคราวๆ เพื่อใหเห็น
ภาพเลาๆ ของการที่วา พุทธศาสนิกชนสมัยโบราณนั้นได
สักการะบูชาสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนากันเพียงไร  

เราท้ังหลายท่ีเกิดมาภายหลัง ก็ไดอาศัยหลักฐานที่เกิด
จากการกระทํา หรือกุศลกรรมของชาวพุทธปางกอนเหลานี้ พา
กันมีโอกาสมาถึงสถานที่นี้ และมีโอกาสไดรูวาพระพุทธเจาได
เสด็จไปที่ไหนบาง มีเหตุการณสําคัญเก่ียวกับพระชนมชีพ
เกิดขึ้น ณ ที่ใด ที่นั้นๆ อยูที่จุดหรือตําแหนงไหนในปจจุบัน นี่ก็
เปนเร่ืองราวในดานประวัติศาสตร 

“สังเวช” ย้ําเตือนกันไว  
ใหเขาใจความหมายและใชใหถูกตอง 

ทีนี้ ขอที่เปนแงคิดทางธรรม ก็คือความเปนสังเวชนีย
สถาน ดังที่อาตมภาพไดกลาวแลว ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไววา
สถานที่เหลานี้เปนที่ตั้งของความสังเวช  

อยางที่ไดพูดแลววา เรามักแปล “สังเวช” วา “สลดใจ” 
คําวา ‘สลดใจ’ นี้เปนคําหนึ่งที่นาสังเกต ซึ่งไดทําใหคนไทย
เขาใจความหมายของคําวา “สังเวช” นี้คลาดเคลื่อนกันไปไม
นอย โดยทําใหรูสึกเปนทํานองหดหูไปเสีย  

ยิ่งกวานั้น “สังเวช” คําเดียวกันนี้แหละในภาษาไทยไดมี
การแผลงไปเปน “สมเพช” ซึ่งก็คือเปนคําเดียวกัน มาจากคํา
บาลีคําเดียวกัน แตสมเพชกลายเปนทํานองวาสงสาร รวมแลว 
ทั้งสังเวชที่แปลวาสลดใจ และสมเพชที่แปลวาสงสาร ก็คือเปน
ความหมายที่เพี้ยนไปแลวทั้งนั้น 
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คําวา  สังเวช  นั้น  มีความหมายอยางไรแน  นาจะ
พิจารณา เพราะวาเปนเร่ืองเก่ียวกับธรรมะอยางสําคัญ จะตอง
เขาใจใหถูกตอง  

“สังเวช” นี้ ในภาษาบาลี มีรูปคํานามที่ใชเปนหลักวา 
“สังเวค” หมายถึงแรงกระตุนเตือนใจ ใหไดคิด ใหคิดได หรือให
สํานึกได ตอดวยวาใหกลับตัว ใหตื่นตัว ใหหายลุมหลงมัวเมา 
ใหคิดเลิกละถอนตัวจากความประมาท และตั้งใจที่จะเรงเรา
ตัวเองใหไมประมาท  

อยางในคัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทธิ.๓/๒๙๙) ก็มีการอธิบาย
ความหมาย ทานไขความวา “สังเวช” หมายความวา ทําใหเกิด
กําลังใจ หรือเรงเรากระตุนใหเกิดแรงในใจขึ้น (= สมุตฺเตชน)  

ตามที่ทานอธิบายอยางนั้น คําวา สังเวช ก็มีความหมาย
หนึ่งวา เปนการเขามากระตุนเตือนจิต ใหเราไดเกิดความคิด
หรือจิตสํานึก ความคิดอะไร  

ดังเชนในสถานที่แหงนี้ ก็ไดความคิดวา ออ...นี่ 
พระพุทธเจาของเรา พระองคไดเสด็จมาดับขันธปรินิพพาน 
เขาไดถวายพระเพลิงพระสรีระของพระองค  

พระองคแมแตเปนพระพุทธเจา เปนศาสดาที่ยิ่งใหญ แต
พระสรีรกายก็เปนไปตามหลักธรรมดาของสังขาร มีการเกิดขึ้น 
ตั้งอยู ดับไป สูญสิ้นไป เราทั้งหลายนี้ก็เปนมนุษยปุถุชน เปน
คนธรรมดาสามัญ และก็เปนศิษยของพระองค ถาวาถึงชีวิต
รางกาย เราก็แนนอนวาจะตองเปนไปตามคติเชนนั้น  

แตพระองคไดทรงสั่งสอนหลักธรรมแกเราไว ใหประพฤติ
ดีงาม เราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระองคนั้น  
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ชีวิตของเรานี้ดํารงอยูชั่วคราว เปนไปตามหลักอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เราจะประมาทอยูไมได จะตองเรงขวนขวาย ทํา
อยางไรจะปฏิบัติธรรมของพระองคใหไดเพียบพรอมบริบูรณ 
เราจะมัวหลงระเริง หรือปลอยเวลาใหผานไปเปลาๆ ไมได 
จะตองเรงขวนขวายทําความดีนั้นดวยความไมประมาท 

การที่เหตุการณในพุทธประวัติ หรือสถานท่ีเก่ียวของกับ
พระองคมากระตุนเตือนพวกเราใหเกิดความรูเขาใจมองเห็น
ความจริง และคิดไดอยางนี้ แลวเรงขวนขวายประกอบกรรมดี
งาม เรงปฏิบัติธรรมน้ีแหละ อันนี้เรียกวา “สังเวช” คือกระตุน
ใหเกิดความคิด ทําใหไดคิด ไดสํานึก ใหคิดได ใหสํานึกได  

ถาหากเพียงแตเราเกิดความรูสึกสลดหดหูใจ เชนไปเห็น
บุคคลที่ไดรับทุกขเวทนา หรือคนท่ีเสียชีวิต แลวบอกวาเกิด
ความสังเวช โดยหมายถึงวาเพียงแตเกิดความสลดใจ ใจหดหู
ไปเสียอยางนั้น ไมถูกตองตามธรรม ไมเรียกวาสังเวชตาม
ความหมายที่พระพุทธเจาสอนไว แตกลายเปนนิวรณ ขอที่
เรียกวา ถีนะ ทําใหใจเศราหมอง เปนกิเลส เปนอกุศลไปเสีย  

สังเวชจะตองเกิดความรูสึกที่กระตุนให เราได เกิด
ความคิด เกิดความสํานึก แลวคิดที่จะเรงขวนขวายทํากรรมดี
ตอไป  อยางนี้ เ รียกวาสัง เวชที่ถูกตองแทจ ริง  และก็จะ
สอดคลองกับคําอธิบายของพระอรรถกถาจารยที่วา ทําใหเกิด
แรงใจในการทําความดี 

บัดนี้ อาตมภาพเห็นวา สังเวช ไดมีความหมายเคลื่อน
คลาดเลือนลางไปจากความหมายเดิมมากแลว เราจึงจะตอง
บอกกลาวเลาเตือนกันใหทําความเขาใจและใชคําใหถูกตอง  
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ก็เปนอันวา สถานที่นี้เปนสถานที่แหงหนึ่งที่เราจะตอง
เกิดความสังเวชดังที่กลาวมาแลว และเม่ือสังเวชถูกตองอยาง
นี้ ก็จะไปสอดคลองกับหลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวเปน 
“ปจฉิมวาจา” ที่วา ใหไมประมาท หรือใหยังประโยชนตนและ
ประโยชนผูอ่ืนใหสําเร็จดวยความไมประมาท  

หมายความวา พุทธศาสนิกชนเม่ือระลึกถึงคําสอนของ
พระพุทธเจา ระลึกถึงเหตุการณเกี่ยวกับพระองคแลว ก็จะตอง
เกิดความสํานึกที่จะเรงขวนขวายทํากิจหนาที่ เรงทําความดี 
เรงขวนขวายปฏิบัติธรรม ไมปลอยปละละเลยทอดทิ้ง ไมทํา
กาลเวลาใหลวงไปเสียเปลา พยายามทําเวลาที่ผานไปใหมี
ประโยชนมากที่สุด เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามในธรรม 

พระมารดาทรงเล้ียง “รูปกาย” ของเจาชายสิทธัตถะ 
พระพุทธเจาทรงเล้ียง “ธรรมกาย” ของพระมารดา 

สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระนี้ เปนเครื่องหมายให
เห็นชัดวา พระรูปกายของพระพุทธเจาไดสิ้นสุดลงแลว รูปกาย
ของพระองคที่ประกอบดวยพุทธลักษณะตางๆ ในที่สุดไดถูก
เพลิงแผดเผาสูญสิ้นไป เหลือเพียงพระสารีริกธาตุ คือ พระอัฐิ  

ที่ถวายพระเพลิง เปนเคร่ืองหมายแหงความจบสิ้นของ
พระรูปกาย ของพระพุทธเจา 

ไดกลาวแลววา พระพุทธเจาทรงมีพระกาย ๒ อยาง ตาม
คติของพระพุทธศาสนา คือมี รูปกาย กับ ธรรมกาย  

รูปกายของพระพุทธเจาเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ตาม
ธรรมดาของสังขารที่ เปนของปรุงแตง แตธรรมกายของ
พระองคไมเสื่อมสิ้นไปดวย  
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ธรรมกายนั้นยังมีอยู และเราสามารถเฝา สามารถเห็นได
เสมอ คือ เม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว เราก็
ไมสามารถจะเฝาพระองคในดานรูปกายตอไป แตเราสามารถ
เฝาพระองคในดานธรรมกาย ตลอดกระท่ังวาสามารถทํา
ธรรมกายใหเกิดขึ้นปรากฏประจักษแกจิตใจของเรา  

มีพุทธพจนคร้ังหนึ่ง ตรัสแกพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีความรัก
ในพระองคมาก เฝาติดตามพระองคเพ่ือจะดูพระรูปพระโฉม 
ชมพุทธลีลา ไดแกพระภิกษุที่ชื่อวาวักกลิ  

พระวักกลินี้หลังจากบวชมาแลว พระพุทธเจาเสด็จไป
ไหนก็จะตามไปเสมอ ตองการที่จะเฝาดูความสงางามของ
พระพุทธเจา จนกระทั่งถึงตอนหนึ่งพระพุทธเจาไดตรัสวา  

“วักกลิ ร่างกายท่ีเป่ือยเน่าได้นี้ เธอเห็นแล้วจะได้
ประโยชน์อะไร ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”  
พระพุทธเจาตรัสดังนี้ คร้ังแรกก็ทําใหพระวักกลิเสียใจ

มาก จะไปกระโดดภูเขาตาย แตพระพุทธเจาไดเสด็จไปโปรด 
แลวในที่สุดพระวักกลิก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต 

พุทธพจนตอนนี้ พระอรรถกถาจารย ไดอธิบายใหเห็น
ความตางกันระหวางรูปกายกับธรรมกาย คือที่พระพุทธเจา
ตรัสวาจะตามดูไปทําไมรางกายที่เปอยเนาไดนี้ คําวา “กาย”
ตอนนี้หมายถึงสวนรูปกาย  

รูปกายของพระพุทธเจาก็เปนสังขารของปรุงแตง เปนไป
ตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป 
เสื่อมสลายสิ้นไป  
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สวนอีกตอนหนึ่งขางทาย ที่พระพุทธเจาตรัสวา “ผู้ใดเห็น
ธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” คําวา “เห็นเรา” 
อันนี้คือพระพุทธเจาตรัสถึงธรรมกาย   

ทีนี้ ก็ ใ ห สั ง เ กตด วยว า  ใน ตั วพุ ทธพจน แท ๆ  นั้ น 
พระพุทธเจาตรัสวา “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้
นั้นเห็นธรรม” พระองคไมไดตรัสวา “ผู้ใดเห็นธรรมกาย...” 

ที่วาเห็นธรรมกายนั้น เปนคําอธิบายของอรรถกถา (เช่น 

สํ.อ.๒/๓๔๒; อุ.อ.๓๓๒) แลวทําไมอรรถกถาจึงอธิบายโดยบอกวา
เห็นธรรมกาย นี่ก็คือเปนการพูดแบบภาพพจน คือพูดเชิง
เทียบเคียงใหเห็นเปนภาพ  

ขอใหดูพุทธพจนตรงนี้เต็มๆ (สํ.ข.๑๗/๒๑๖/๑๑๗)  ดังที่ตรัสวา  
“อย่าเลย วักกลิ ร่างกายอันเปื่อยเน่านี้ เธอเห็นแล้ว 

จะมีประโยชน์อะไร? ดูกรวักกลิ ผู้ใดแล เห็นธรรม ผู้นั้น
เห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” 
เร่ืองก็คือวา พระวักกลิตามดูพระพุทธเจา อยากเห็นองค

พระพุทธเจา คืออยากเห็นพระวรกายของพระองค พระวรกาย
หรือรางกายนั้น เรียกเปนคําพระใหเต็มคําวา “รูปกาย”  

คําวา “กาย” ในภาษาบาลี แปลวา กอง ที่รวม ที่ประชุม 
ชุมนุม (เชน ชนกาย คือหมูชน, พลกาย คือกองพล กองทหารหรือ
กองทัพ, รถกาย คือกองรถ) ที่เราพูดวารางกายนั้น พระเรียกวา 
“รูปกาย” ก็คือเปนที่ประชุม เปนที่รวมของรูปธรรมทั้งหลาย จะ
วาที่ประชุมของธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ หรือเปนที่รวมของ
อวัยวะนอยใหญมากมาย ก็ได นี้คือรางกาย หรือรูปกาย  
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ทีนี้ พระพุทธเจาตรัสแกพระวักกลิที่อยากดูอยากเห็น
พระองควา ตัว “เรา” นี้ คือรางกายนี้ เธอเห็นแลว จะได
ประโยชนอะไร ที่วาเห็นพระองคก็คือเห็นรางกายคือรูปกาย
ของพระองค ซึ่งเปนของเปอยเนาสลายหมดไป อันนี้เห็นไป
แลวก็ไมเปนประโยชนจริง  

เอาอยางนี้ดีกวา ธรรมที่เราสอนใหมากมายนี่แหละ เธอ
ปฏิบัติใหรูเขาใจใหเห็นประจักษกับตัวเธอเอง นี่แหละจึงจะ
เปนประโยชนแทจริง แลวนี่แหละเธอก็จะเห็นตัว “เรา” ที่เปน
พระพุทธเจาจริงๆ นี่แหละตรงนี้ เห็นตัว “เรา” ก็คือเห็นธรรม  

เปนอันวา เห็นตัว “เรา” ไมใชแคเห็นตัวที่เปนรางกาย
หรือรูปกาย แตจะเห็นตัว “เรา” ไดจริง เม่ือเห็นธรรม  

ทีนี้จะพูดใหเห็นเปนภาพพจนเชิงเทียบเคียง ก็วา เห็นตัว 
“เรา” ไมใชแคเห็นตัวที่เปนรางกาย เปนรูปกาย แตจะเห็นตัว 
“เรา” ไดจริง เม่ือเห็นตัวที่เปนธรรม เปนธรรมกาย 

ดังวาแลว รางกายหรือรูปกายคือที่รวมหรือที่ประชุมของ
รูป คือบรรดาธาตุ ๔ หรืออวัยวะนอยใหญ ทีนี้ ธรรมกายก็คือ 
กองธรรม ที่รวม ที่ประมวล หรือที่ชุมนุมของธรรมทั้งหลาย   

ที่ตรัสวาเห็นธรรมนั้น ผูที่ปฏิบัติเจริญกาวหนาไป ก็ไดรู
เขาใจไดเห็นไดมีธรรมมากขึ้นๆ เร่ือยๆ มากมาย เชน ไดเห็นได
เจริญธรรม ไดมีศรัทธา มีศีล มีจาคะ มีสติ มีสมาธิ มีปญญา 
ฯลฯ ก็มีธรรมที่มารวม มาประชุมอยูในตัว เรียกวา ธรรมกาย 
คือชุมนุมที่รวมของธรรม หรือกองธรรมมากข้ึน ใหญโตขึ้นๆ 
จนกระทั่งในที่สุดจบสิ้นเปนพระอรหันต ก็นับวามีธรรมกายคือ
กองธรรมเติบโตบริบูรณ ครบถึงโลกุตรธรรมทั้ง ๙ 
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จับเอาชุมนุมธรรมสําคัญสูงสุด ที่ทําใหถึงภาวะเปน
อริยบุคคลจนเปนพระอรหันตนี้แหละเปนกองธรรมแกน ทาน
จึงสรุปวา โลกุตรธรรม ๙ (มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน) นี้ คือ
ธรรมกาย (กองธรรม กายธรรม เนื้อตัวแท) ของพระตถาคต 
(นววิโธ หิ โลกุตฺตรธมฺโม ตถาคตสฺส กาโย นาม. สํ.อ.๒/๓๔๒) 

ผูที่ปฏิบัติธรรมทุกคน ก็คือพยายามเจริญพัฒนาในธรรม
กาวหนาไปจนกวาจะไดจะมีธรรมกาย คือกองธรรมแหง
โลกุตรธรรม ๙ นี้แล นี่คือธรรมกายแทที่พึงปรารถนา อันเปน
ประโยชนที่แท ไมเปอยสลายหายเปลาอยางรูปกาย 

เม่ือรูเขาใจ “ธรรมกาย” ในความหมายที่แทจริงแลว ก็จะ
ไดไมหลงเตลิดไปตามถอยคําบรรยายในเชิงเทียบเคียงใหเห็น
เปนภาพพจน แลวก็ปฏิบัติธรรมไปใหไดความหมายและ
ประโยชนที่แทจริง 

ในเร่ืองธรรมกายทั้งหมดนี้ สรุปงายๆ วา ขอใหรูและ
ระลึกถึงพระดํารัสของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ผูเปนพระ
มารดาเลี้ยงของพระพุทธเจา (คร้ังยังเปนเจาชายสิทธัตถะผู
โพธิสัตว) ที่ตรัสไวอยางไพเราะ ฟงงายๆ เขาใจทันทีตอไปนี้ ผู
ที่ประสงคจะมีธรรมกายที่ถูกตองชัดเจน และปฏิบัติเพ่ือเจริญ
ธรรมกายนั้นไดถูกทาง จับพระดํารัสนี้เปนหลักไว ก็จะนึกถึง
พูดถึงธรรมกายไดอยางเบาสบายและม่ันใจ 

เม่ือพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนาจะปรินิพพาน ไดไปทูลลาพระพุทธเจา พระ
นางไดทูลความเปนคาถามากมาย ตอนหน่ึง (ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๔) 
วา 
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“ข้าแต่พระสุคตเจ้า หม่อมฉันเป็นมารดาของ
พระองค์ ข้าแต่องค์พระธีระเจ้า พระองค์ก็เป็นบิดาของ
หม่อมฉัน...พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความสุขอันเกิด
จากพระสัทธรรม ทรงให้กําเนิดแก่หม่อมฉัน 

ข้าแต่พระสุคตเจ้า รูปกายของพระองค์นี้ หม่อมฉัน
ได้ เลี้ยงดู ให้เติบใหญ่ขึ้นมา แลพระองค์ก็ ได้ พัฒนา
ธรรมกายอันน่าช่ืนใจให้แก่หม่อมฉัน 
นี่ก็หมายความวา ตางฝายตางไดเลี้ยงดู หรือทําใหเจริญ   

เติบโต รูปกายของพระพุทธเจานั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ทรงเปนผูเลี้ยงใหเติบโต แตธรรมกายของพระนางมหาปชาบดี
โคตมี พระพุทธเจาทรงเปนผูทําใหเจริญเติบโตขึ้นมา 

ย้ําวา ธรรมกายนั้น มุงที่โลกุตรธรรม ๙ ซึ่งจะเขาถึงได
ดวยโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มีสติปฏฐาน ๔ เปนตน 
รวมถึงอริยมรรคมีองค ๘ และความรูแจงอริยสัจ ๔ ประการ  

โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ เม่ือปฏิบัติไดถูกตอง ก็ยอม
นําไปสูความเขาใจอริยสัจ และการตรัสรู  

ผูเปนชาวพุทธยอมคํานึงถึงรูปกายของพระพุทธเจา กวี
หลายทานพากันพรรณนาพุทธลักษณ เชน มหาปุริสลักษณะ 
๓๒ และเร่ืองฉัพพรรณรังสี ดังปรากฏในวรรณคดีตางๆ หลาย
เ ร่ือง  แต เ ม่ือเกิดมาภายหลัง  เราก็ยอมไมสามารถเฝา
พระพุทธเจาในดานรูปกายได แมกระนั้นก็ตาม เราก็สามารถ
เฝาธรรมกายของพระองค ดวยการทําใหธรรมกาย คือประดา
ธรรมที่ทําใหเปนพระพุทธเจานั้น ปรากฏประจักษแกตัวเรา แก
ใจของทุกๆ คนได  
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รูปกายเปนสิ่งที่มองเห็นดวยสายตาธรรมดา หรือตาเนื้อ 
เราอาจจะตองเดินทางไปไกลๆ โดยพาหนะตามถนนหนทางท่ี
เปนวัตถุ เปนรูปธรรม เพื่อดูรูปกาย  

แมที่เราเดินทางมาคร้ังนี้ ก็เพื่อดูสิ่งที่เกี่ยวของกับพระรูป
กายของพระพุทธองค มาดูสถานที่ที่พระรูปกายของพระองค
เคยเสด็จมาเก่ียวของ มาประทับ หรือมาถูกพระเพลิงเผา
ผลาญในคราวถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 

แตวาธรรมกายน้ัน เราจะเดินทางไปเฝาดวยยวดยานที่
เปนรูปธรรมไมได แมกระนั้น ทานก็ไดแสดงหนทางหรือมรรคา
อันเปนนามธรรมที่จะนําใหเดินทางเขาสูการเห็นธรรมกายได 
อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”  

การเห็นในที่นี้ หมายถึงการเห็นดวยดวงตาปญญา และ
ทางเดินที่จะไปเฝาพระธรรมกายน้ัน ก็คือทางเดินที่เรียกวา 
มรรคมีองค ๘ ประการ อันประเสริฐ ไดแก การปฏิบัติ กลาวคือ
การเจริญธรรมเหลานั้นใหเกิดขึ้นในตัวเรา ในใจของเรา 
พระพุทธเจาไดตรัสทางนั้นไวแลว เปนขอปฏิบัติที่จะใหถึงการ
เห็นซึ่งธรรมกาย 

 แมแตการที่ไดมายังสถานท่ีที่พระพุทธเจาเคยเก่ียวของ 
เคยปรากฏรูปกายของพระองคนั้น เม่ือไดทําใจใหถูกตอง มี
โยนิโสมนสิการแลว ก็ยอมเปนเคร่ืองเกื้อหนุนแกการที่จะ
ปฏิบัติเพ่ือการเห็นธรรมกายได 

เพราะวา เม่ือไดเดินทางมายังสถานที่นี้แลว บังเกิดความ
สังเวชตามหลักอันถูกตองที่วา เปนการกระตุนจิตสํานึกใหได
เกิดความคิด มีความไมประมาท ก็เร่ิมเจริญธรรมกายข้ึนมา 



ตามทางพุทธกิจ ๒๒๘ 

เราสามารถใชสังเวชเปนเครื่องเจริญศรัทธาในคําสอน
ของพระองคแลว มีฉันทะ มีวิริยะ ในการที่จะบําเพ็ญปฏิบัติ 
เราอาจเกิดมีปติมีความเอิบอ่ิมปลาบปลื้มใจวาไดมาเฝา ณ 
สถานที่พระองคเคยประทับ แลวมีจิตใจผองใสเบิกบาน เกิด
ความสุขสงบในใจ จนถึงเกิดเปนสมาธิก็ได ลวนเปนเครื่อง
เ ก้ือหนุนให เราสามารถเดินทางไปเฝาไปเห็นธรรมกาย
ประจักษแจงในใจของตนไดทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้น เม่ือเราไดมายังสถานที่นี้ดวยกุศลเจตนา
แลว และเราก็เปนผูปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เม่ือ
ปรารถนาจะบําเพ็ญขอปฏิบัติใหถูกตองตามโอวาทของ
พระองค  ก็ควรจะไดพยายามดําเนินตามวิถีทางที่จะได
ประจักษแจงในธรรมกายดังที่วามาดวย อยางนอยเม่ือเกิด
ศรัทธาขึ้น หรือมีปติหรือใจสงบผองใส ก็เปนอันวาไดเร่ิมทํา
ธรรมกายใหงอกงามขึ้นในตนแลว  

อยางที่อาตมภาพไดกลาวแลววา ศรัทธานั้นก็เปนธรรม
ขอหนึ่งในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ เปนธรรมขอแรกใน
อินทรีย ๕ ซึ่งประกอบดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา  

ถาเราไดศรัทธาที่ถูกตองแลว ก็เปนอันวาไดอินทรีย ๕ 
ขอที่  ๑  ซึ่ งเปนองคธรรมขอหนึ่งในโพธิปกขิยธรรม  ๓๗ 
ประการ เปนจุดเร่ิมตนในการกอเกิดธรรมกาย  

ทีนี้ ถาหากวาเราเจริญธรรมขออ่ืนๆ เชนวา มีศรัทธา 
แลวเกิดฉันทะก็ดี หรือเกิดสังเวชขึ้นมาแลว เกิดฉันทะในธรรม 
มีความใสใจพอใจในธรรมของพระพุทธเจาก็ดี เม่ือเกิดฉันทะ
ความพอใจแลว ก็เกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติ
ธรรมใหยิ่งๆ ขึ้นไป  
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ฉันทะ วิริยะน้ีก็เปนองคธรรมในอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเปนธรรม
หมวดหน่ึงในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการน้ัน หรือมาถึงแลว เกิดมี
ปติ หรือใจสงบผองใส ก็เปนจุดเร่ิมในการเจริญธรรมกายไดท้ังน้ัน  

เพราะฉะนั้น ในการมา ณ สถานที่นี้ ในวันนี้ ถาในใจของ
โยมไดประสบกับองคธรรมอยางหนึ่งอยางใดดังที่ไดกลาวมานี้ 
ก็พูดไดวาโยมไดเขามาถึงในเขตที่เฝาพระพุทธเจาแลว ทั้งทาง
รูปกาย และทางธรรมกาย คือ ทางรูปกายก็ไดเขามาถึงที่พระ
วรกายของพระองคเคยประทับ ทางนามกายก็ไดประสบองค
ธรรมที่เปนสวนแหงพระธรรมกาย คุมคากับการที่ไดเดินทางมา 

ขอทวนอีกทีวา โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้น แบงเปน
ธรรม ๗ หมวด หรือจัดเปน ๗ หมวด ไดแก  

สติปัฏฐาน ๔ มีอะไรบาง ไดแก  
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
สัมมปัปธาน ๔ คือ  
๑. สังวรปธาน ความเพียรในการหลีกเลี่ยง ระมัดระวัง

บาปอกุศลที่ยังไมเกิด มิใหเกิด   
๒. ปหานปธาน ความเพียรพยายามในการละบาปอกุศล

ธรรมที่เกิดขึ้นแลว ทําใหหมดสิ้นไป   
๓. ภาวนาปธาน ความเพียรพยายามในการเจริญหรือทํา

ใหเกิดมี คือเพียรปฏิบัติ ทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิดมี ใหเกิดมีขึ้น   
๔. อนุรักขนาปธาน ความเพียรพยายามในการรักษา

กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ใหตั้งม่ัน และเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย 
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ตอไปก็มี อิทธิบาท ๔ ไดแก  
๑. ฉันทะ ความพอใจ ความรัก ความปรารถนาในธรรม  
๒. วิริยะ ความเพียรพยายาม ความแกลวกลาในการที่

จะปฏิบัติธรรมนั้น  ไมยนระยอ ไมทอดธุระ  
๓. จิตตะ ความใสใจ ความฝกใฝเอาใจใสในการปฏิบัติ

ในปฏิปทาที่ถูกตอง และ 
๔. วิมังสา ความพิจารณาไตรตรองตรวจสอบเพื่อจะได

ใชปญญา ดํารงรักษาขอปฏิบัติใหเปนไปในทางที่ถูกตอง
ตลอดสาย และกาวหนาย่ิงขึ้นไป 

ลําดับตอไปจากนี้โดยรวบรัดก็มี อินทรีย์ ๕, พละ ๕    
อินทรีย์ ๕ ก็คือ องคธรรมที่เปนเจาการในการที่จะกําจัด

หรือขมธรรมที่เปนอกุศลฝายตรงขาม และพละ ๕ ก็เปนธรรมที่
จะเปนกําลังคุมกันตานทานไมใหอกุศลธรรมเขามาครอบงําตัว
เราได ก็มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา นี้เปนอินทรีย ๕ 
และพละ ๕ 

ตอไปก็ โพชฌงค์ ๗ ไดแก สติ, ธรรมวิจยะ, วิริยะ, ปีติ, 
ปัสสัทธิ, สมาธิ, อุเบกขา  

แลวองคธรรมหมวดสุดทาย ไดแก มรรคมีองค์ ๘ มี 
สัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ 
สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ หรือ
ถูกตอง สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ การเพียร
พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งจิตม่ันชอบ 



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๒๓๑

นี้แหละคือองคธรรมที่เรียกวา โพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ประการ ทานแสดงวาเปนเคร่ืองเขาถึงธรรมกาย เม่ือเราได
เจริญองคธรรมขอไหนก็ตาม เปนจุดต้ังตน ก็จะเปนเคร่ืองชวย
ในการที่จะทําธรรมกายใหเจริญงอกงามขึ้นในตัวเรา  

จนกระทั่งเม่ือใดธรรมกายไดงอกงามโดยสมบูรณแลว ก็
คือ การตรัสรูธรรม หรือเขาถึงธรรม ถือเปนความหมายโดยการ
เปรียบเทียบวา ไดเขาเฝาพระพุทธเจาในทางธรรมกาย หรือได
ประจักษแจงในธรรมกายของพระพุทธองคนั่นเอง 

บัดนี้ คณะก็ไดเดินทางมายังสถานท่ีสําคัญสมปรารถนา
แลว ก็หวังวาโยมทุกทานคงจะไดเจริญศรัทธา ไดเจริญปติ
ปราโมทย และความสุขสงบใจ ไดเจริญฉันทะ วิริยะ เปนตน 
อันเปนสวนเบื้องแรก สวนบุพภาคในการที่จะกาวหนาไปใน
ธรรมกาย  

ขอใหการที่ไดเขามาเกี่ยวของกับสถานที่อันเปนที่เคย
ปรากฏแหงพระรูปกายของพระพุทธเจานั้น จงเปนเคร่ือง
อุดหนุน สงเสริม เกื้อกูลใหญาติโยมทุกทานไดเจริญกาวหนา
ไปในแนวทางมรรคาที่จะยังธรรมกายใหเจริญงอกงามข้ึนไป
จนไพบูลยในจิตใจของตนๆ และขอใหความเจริญงอกงามใน
ธรรมกายนี้เปนไปเพื่อประโยชนสุขของทุกทาน แผขยายออกไป
ซึ่งผลอันพึงปรารถนาแกทุกคน มีจตุรพิธพรชัย เปนตน ตลอด
กาลนาน เทอญ 

 



เวฬุวัน (ป่าไผ่) อุทยานที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย เป็นวัดแรกใน 
พระพุทธศาสนา เป็นที่ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ 

เชตวัน วัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ที่เมืองสาวัตถี เป็นวัดที่
พระพุทธเจ้าประทับจําพรรษามากที่สุด 



๖ 

หัวใจพระพุทธศาสนา 

การเดินทางวันนี้ที่มาบรรจบวันมาฆบูชา อาตมภาพเห็น
วาเปนชวงเวลาที่เหมาะพอดีอยางหนึ่ง คือ การเดินทางมา
นมัสการสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาของคณะท่ีดําเนิน
มาถึงตอนนี้ กลาวไดวา เราไดจาริกมาจบชวงแรก  

ชวงแรกนี้ก็เปนตอนที่เราไดนมัสการสถานที่ที่เรียกวา
พุทธสังเวชนียสถาน อันเกี่ยวของกับพระพุทธเจาในสมัยที่
พระองคยังดํารงพระชนมอยู คือ สมัยพุทธกาล  

จะเปนสถานที่ประสูติก็ดี ตรัสรูก็ดี แสดงปฐมเทศนาก็ดี 
และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ดี ลวนอยูในดินแดนชมพู
ทวีป สวนที่เราไดเดินทางผานมาแลวทั้งหมด แมวาเราจะไปไม
ครบทุกแหง คือ ตัดที่ประสูติ ไดแก ลุมพินีวันออกไป แตลุมพินี
วันนั้นก็อยูในเขตใกลเคียง ถือวาอยูในทางผานเหมือนกัน คือ
เลยจากเมืองสาวัตถีขึ้นไปทางเหนือไมมากเทาไร 

ไมเฉพาะแตสังเวชนียสถานทัง้ ๔ เทานั้น แมสถานที่อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของในสมัยพุทธกาล เชน เมืองนาลันทา เมืองสาวัตถี 
เปนตน ถาเราดูแผนที่ประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป ก็จะเห็น
วาอยูในดินแดนอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น  
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เวลานี้ เรากําลังเดินทางผานพนออกมาจากเขตนั้น 
แมว าตอจากนี้ ไป เราจะยัง มีการนมัสการสถานที่ ทาง
พระพุทธศาสนาอีก เชน ที่ถ้ําอชันตา เอลโลรา เลยออกไป นั่นก็
เปนเร่ืองของพระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาล  

เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงกลาววา วันนี้เปนจุดแบงแยก
การเดินทางเปน ๒ สวน คือ ที่ผานมาแลวเปนสวนของสถานท่ี
สําคัญเก่ียวของกับพระชนมชีพของพระพุทธเจาเอง ซึ่งเปน
เร่ืองสมัยพุทธกาล สวนตอแตนี้ไปเปนเร่ืองสมัยหลังพุทธกาล 

สําหรับสถานที่ที่เราผานมานั้น เม่ือถึงวันมาฆบูชา ซึ่ง
เปนวันสําคัญพอดี เราก็ลองมาทบทวนเร่ืองราวกันอีกคร้ังหนึ่ง  

ในบรรดาสถานที่ที่เ รียกวาสังเวชนียสถานท้ัง ๔ นั้น 
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติโดยรูปกาย ที่ลุมพินีวัน แลวพระองคก็
ไดดํารงพระชนมายุอยู ๘๐ พรรษา ในที่สุดก็ไดไปเสด็จดับขันธ   
ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา เปนการสิ้นสุดของพระรูปกายของ
พระพุทธเจา คือรูปกายของพระองคไดดับสลายไป ณ ที่นั้น  

ทีนี้ หวนกลับไปในทามกลาง ยอนไปยังสถานที่ตรัสรูที่
พุทธคยา  อันนั้นก็ เปนสถานท่ีที่พระองคเสด็จอุบัติ โดย
ธรรมกาย ภายใต้ต้นโพธ์ิที่พุทธคยา  

หลังจากนั้นพระองคไดแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือ
ปฐมเทศนา ก็ทําใหธรรมกายนั้นปรากฏขึ้นในบุคคลอ่ืน บุคคล
แรกที่ไดเขาถึงธรรมกายเม่ือพระพุทธเจาตรัสเทศนา คือ พระโกณ
ฑัญญะ ที่เราเรียกวาเปนปฐมสาวก  

ตอแตนี้ไปพระพุทธเจาก็ไดทรงอาศัยพระรูปกายของ
พระองคนั้นแสดงธรรมวินัยสั่งสอนประชาชน ทําใหคนจํานวน
มากมาย เขาถึงธรรมกาย แผขยายกวางออกไปตามลําดับ   
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แมวาพระรูปกายของพระองคจะไดดับสลายไปตาม
กาลเวลา และตามคติธรรมดาของสังขารที่เมืองกุสินารา แต
ตอนน้ันพระธรรมวินัยไดประดิษฐานม่ันคงแลว ประชาชน
จํานวนมากจึงมีโอกาสเขาถึงธรรมกายกันเร่ือยมา จนถึง
ปจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ยังสามารถเขาเฝาพระองค สามารถ
เห็นพระองคไดในทางธรรมกายนั้น สมดังพุทธดํารัสที่วา  

“ดูกรวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”  
หมายความวา การที่เราปฏิบัติเจริญธรรมทั้งหลายใหได

รูเขาใจเห็นประจักษเพ่ิมพูนขึ้นรวมเขาเปนธรรมกายชุมนุม
ธรรมขึ้นไวในตัวนั้นเอง จนไดเห็นอริยสัจจธรรม นั้นคือการได
เห็นองคพระพุทธเจา  

เพราะฉะน้ัน การจะไดเห็นไดเฝาพระพุทธเจาอยางแทจริง 
ก็อยูที่การไดประจักษธรรมกาย คือไดรูแจงบรรดาธรรมที่ทําให
พระองคเปนพระพุทธเจา หรือการไดหยั่งรูสัจธรรมนั่นเอง  

แมถึงเราจะไดเห็นรูปกายขององคพระพุทธเจา แตถาเรา
ไมเขาใจธรรม ก็ไมชื่อวาเห็นพระพุทธเจาอยางแทจริง ดังที่
พระพุทธเจาไดตรัสกับพระวักกลิวา  

“แม้ผู้ใดจะเกาะชายสังฆาฎิของเรา เดินตามเราไปทุก
หนทุกแห่ง แต่ถ้าไม่เห็นธรรม ก็หาช่ือว่าเห็นเราไม่”  
คือถึงแมวาจะเฝาพระพุทธเจาโดยรูปกายอยูตลอดทุก

เวลา แตถาไมเขาใจธรรมที่ทรงส่ังสอน ก็ไมเรียกวาเห็นองค
พระพุทธเจาที่แทจริง  

เพราะฉะนั้น โอกาสท่ีจะมองเห็นธรรมกายหรือเฝา
พระพุทธเจา จึงยังมีอยูเสมอ  



ตามทางพุทธกิจ ๒๓๖ 

พระพุทธเจาไดอาศัยรูปกายของพระองคนั้นแหละเปน
เคร่ืองเผยแผธรรมกายใหแพรหลายออกไป พระองคไดทํารูป
กายของพระองคใหเปนของมีคามีประโยชน  

ดังนั้น แมพระองคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว เรา
ก็เห็นความสําคัญของพระรูปกายของพระองค อันเปนที่รองรับ 
เปนที่อาศัย เปนบอเกิดแหงพระธรรมกาย จึงไดพากันเดินทาง
มายังประเทศอินเดียนี้ ยอมเสียสละเวลาเสียทุนทรัพยจํานวน
มากเพื่อจะมาดูสถานที่ เพื่อจะมาเฝานมัสการสถานที่ที่พระรูป
กายของพระพุทธเจาไดเคยเก่ียวของอาศัย 

บัดนี้ เราก็ไดผานสถานที่เหลานั้นมาแลว ในบรรดาสถานท่ี
เหลานั้น นอกจากสังเวชนียสถานแลว ก็มีสถานที่บางแหงที่
พระพุทธเจาเคยไปประทับอยู ซึ่งควรจะกลาวถึงเปนพิเศษ  

อาตมภาพไดกลาวถึงเมืองราชคฤห เมืองหลวงแหงแควน
มคธวา เม่ือพระพุทธเจาตรัสรูที่พุทธคยาแลว พระองคไดเสด็จ
เดินทางไปพบพระเบญจวัคคีย ลูกศิษยเกาของพระองค แลว
แสดงธรรมโปรด ไดเบญจวัคคียเปนสาวกชุดแรกหรือกลุมแรก
ที่เมืองพาราณสี ณ ปาอิสิปตนมิคทายวัน  

หลั ง จ า ก นั้ น  พ ร ะ อ ง ค ก็ เ ส ด็ จ ม า ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
พระพุทธศาสนาในเมืองราชคฤห ที่เปนเมืองหลวงของแควน
มคธ พระองคไดตรัสเทศนาสําคัญๆ ระยะแรกของพุทธกาลที่นี่  

เร่ืองราวที่เปนเหตุการณใหญๆ ของพระพุทธศาสนาก็
เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤหนี้ แมแตเหตุการณที่เรียกวา จาตุรงค
สันนิบาต คือการประชุมมีองค ๔ ประการ ที่เราประกอบพิธี
บูชาเรียกวา มาฆบูชา อันมาตกถึงในวันนี้ ก็เปนเหตุการณที่
เกิดขึ้นในเมืองราชคฤห  
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ตามตํานานกลาววา  จาตุรงคสันนิบาตนั้นเ กิดขึ้น
หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูแลวได ๙ เดือน  

เม่ือพระเจาพิมพิสาร พระราชาแหงแควนมคธไดถวาย
วัดเวฬุวันเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาแลว พระพุทธเจา
ไดทรงเผยแผธรรมอยู ณ พระเวฬุวัน และบริเวณใกลเคียง เชน ที่
ภูเขาคิชฌกูฏที่เราไดไปนมัสการถึงพระคันธกุฎี และที่เขาลูก
เดียวกันนั้น ก็ไดแสดงธรรมโปรดฑีฆนขะ ซึ่งพระสารีบุตรก็ได
อยูในสถานที่นั้นดวย  

ทานกลาววา พระสารีบุตรถวายงานพัดพระพุทธเจาอยู 
ณ พระปฤษฎางค คือขางหลัง พลอยไดฟงพระธรรมเทศนาที่
พระพุทธเจาแสดงแกฑีฆนขะ และดวยพระธรรมเทศนานั้น 
พระสารีบุตรก็ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตในวันนั้นเอง  

ก็พอดีถึงวันเพ็ญเดือน ๓ พระพุทธเจาเสด็จลงจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ มายังพระเวฬุวัน ก็ประจวบเหตุการณวาพระ
สาวกในรุนแรกๆ ทั้งหมด เฉพาะที่เกิดขึ้นบริเวณใกลๆ นคร
ราชคฤหนั้น คือ พระสงฆสาวกที่เคยเปนชฎิลมากอน ทั้งอุรุ
เวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ อดีตชฎิล ๓ พี่นอง 
รวมทั้งภิกษุบริวารเปน ๑,๐๐๐ รูป กับอีกชุดหนึ่งที่เปนหมู
บริวารของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะรวมทั้งหมด 
๒๕๐ รูป รวมดวยกันทั้งหมดเปน ๑,๒๕๐ รูป พระภิกษุเหลานี้
ไดมาประชุมพรอมที่บริเวณพระเวฬุวันมหาวิหารนั้นโดยมิได
นัดหมายกัน และวันเพ็ญเดือน ๓ นั้นก็เปนวันที่ถือวาสําคัญ
มาแตโบราณตามหลักศาสนาพราหมณดวย  
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พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาเปนโอกาสอันเหมาะ ก็
ไดทรงแสดงธรรมที่เราถือกันวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา 
เรียกวา โอวาทปาติโมกข 

โอวาทปาติโมกข ก็แปลวา โอวาทหรือคํากลาวสอน ที่
เป นหลั ก เปนประธาน  อย า งที่ เ รี ยกว า เป นหั ว ใจของ
พระพุทธศาสนา เปนหลักสําคัญใหยึดถือปฏิบัติกัน  

แตที่ชุมนุมนั้น เปนที่ประชุมของพระอรหันตสาวก เปนผู
ที่มิตองประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงธรรมสําหรับตนเอง คือ
เปนผูที่บรรลุประโยชนตนเองโดยสมบูรณแลว เพราะฉะนั้น 
ทานไมมีภาระที่จะตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป ภาระที่จะทําจึง
มีแตการบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน คือการเผยแพรธรรม 

เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงโอวาทปาติ-
โมกข หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนาแกพระอรหันต
ทั้งหลายนั้น ก็มุงเพื่อใหทานยึดเปนหลักในการนําไปเผยแผสั่ง
สอนผูอ่ืนใหเปนประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไป เปน
การซักซอมความเขาใจกันในหมูผูทํางาน  

จึงถือกันวา โอวาทปาติโมกขเปนหลักธรรมที่เปนหัวใจ
พระพุทธศาสนา สําหรับนําไปใชในการเผยแผใหประชาชน
เขาใจ และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง ถามองในแงนักเผยแผก็
ถือวาโอวาทปาติโมกขนี้เปนหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนา
ดวย 

 ที่นี้ หลักธรรมที่เปนโอวาทปาติโมกขนั้นเปนอยางไร 
ประเดี๋ยวอาตมภาพจะไดกลาวตอไป  
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ตอนนี้อยากจะพูดถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับเร่ืองปาติโมกข
อีกสักหนอย คําวา “ปาติโมกข์” นั้น แมญาติโยมเองก็อาจจะได
ยินไดฟงอยูบอยคร้ัง เม่ือถึงวันเพ็ญ หรือวันแรม ๑๕ ค่ํา คือวัน
เดือนเต็มและวันเดือนดับ คือในแตละคร่ึงเดือนนั้น เราจะได
ยินวาพระสงฆลงอุโบสถสวดปาติโมกข  

แตในวันนี้ หรือในวันมาฆบูชา เรามีคําวา โอวาทปาติ-
โมกข โยมอาจจะสงสัยวา ปาติโมกขก็มีอยูแลวในพระวินัยที่
พระสงฆไปสวด แลวมีโอวาทปาติโมกขในวันมาฆบูชาอีก 
ตางกันอยางไร ก็ขอชี้แจงใหเขาใจโดยยนยอ  

นักปราชญทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกวาพระอรรถกถา
จารย กลาววา ปาติโมกขมี ๒ อยาง 

คําวา “ปาติโมกข” นี้ ตองเขาใจความหมายเสียกอน เรา
เคยไดยินคําวา มุข หรือ ประมุข คําวาปาติโมกขก็มีรากศัพท
คลายๆ กับคําวาประมุข หรือมุขนั่นเอง มุขหรือประมุขก็
แปลวาเปนหัวหนา หรือเปนใหญเปนประธาน ปาติโมกขก็มี
ความหมายทํานองนั้น หมายถึงคําสอนที่เปนหลักเปนประธาน  

ปาติโมกข สิ่งที่เปนหลักเปนประธานน้ันมี ๒ อยางๆ 
หนึ่งเรียก โอวาทปาติโมกข อยางที่เรารูจักในวันมาฆบูชา และ
อยางที่ ๒ ทานเรียก อาณาปาติโมกข 

โอวาทปาติโมกข แปลวา ปาติโมกขที่เปนโอวาท ปาติ-
โมกขที่เปนโอวาท ก็คือวา สิ่งที่เปนหลักเปนประธานในดานคํา
กลาวสอน หรือคําสอนที่เปนหลักเปนประธาน  

สวนอีกอยางหนึ่งที่เรียกวา อาณาปาติโมกข ก็แปลวา สิ่ง
ที่เปนหลักเปนประธานดานอํานาจ  
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อาณา แปลวา อํานาจ สิ่งที่เปนหลักเปนประธานใน
อํานาจ ก็คือวินัย ไดแก ระเบียบวินัยที่เปนหลักเปนประธาน
สําหรับพระสงฆไดยึดถือปฏิบัติ 

ปาติโมกขทั้ง ๒ อยางนี้ มีความสัมพันธตอเนื่องกันอยู 
ทานกลาววา พระพุทธเจาไดทรงแสดงแตโอวาทปาติโมกข ใน
ที่ประชุมสงฆตลอดเวลา ๒๐ พรรษาตน  

นี่หมายความวา โอวาทปาติโมกขนี้พระพุทธเจามิไดทรง
แสดงเฉพาะในวันมาฆบูชานี้เทานั้น วันมาฆบูชาถือวาเปนวัน
เร่ิมตน หรือเปนคร้ังสําคัญที่พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาท  
ปาติโมกข ตอแตนั้นมาก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขนี้ ในการ
ประชุมสงฆอีกเร่ือยมา ทรงปฏิบัติเชนนี้ตลอด ๒๐ พรรษา  

คร้ันเม่ือครบ ๒๐ พรรษาแลว ตอนนั้นคณะสงฆขยาย
ใหญกวางขวางมากข้ึน มีพระภิกษุบวชใหมจํานวนมาก ใน
จํานวนพระที่บวชกันมากมายน้ี มีผูมาจากชาติตระกูลตางๆ 
กัน มีความประพฤติยิ่งหยอนกวากัน ก็ไดมีพระภิกษุบางพวก
ที่ประพฤติปฏิบัติไมดีไมงาม มีการทําความผิดเกิดขึ้น ก็มีการ
บัญญัติพระวินัยเรียกวา “สิกขาบท” มีขอหาม มีบทลงโทษ
ตางๆ ขึ้นมา พระพุทธเจาก็ตรัสใหรวมเอาบทบัญญัติเหลานี้มา
ใหพระสงฆสวด เอามาแสดงในวันเพ็ญ วันดับ ทุกกึ่งเดือน 
และพระองคก็ไดทรงงดแสดงโอวาทปาติโมกขตั้งแตนั้นมา 

สิกขาบท หรือระเบียบวินัยขอปฏิบัติทั้งหลายที่นําเอามา
แสดงในระยะหลัง ตั้งแตพรรษาที่ ๒๐ ไปแลวนี้ ทานเรียก 
อาณาปาติโมกข เปนปาติโมกขฝายพระวินัย ซึ่งเปนเร่ือง
เก่ียวกับอํานาจ เปนเร่ืองของการใชอํานาจบังคับ  
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ที่วานี้หมายความวา ถาฝาฝน จะมีความผิด จะถูก
ลงโทษ เชน ถาภิกษุดื่มสุรา ก็เปนอาบัติ มีความผิด เปนตน นี่
รวมอยูในอาณาปาติโมกข 

เปน อันว า  ปาติโมกข  มี  ๒  อย าง  อย างที่  ๑  คือ 
โอวาทปาติโมกข เปนแตหลักคําสอนที่จะกลาวตอไป ซึ่งเปน
เร่ืองของวันมาฆบูชานี้ ที่ใชสวดเปนหลักอยู ๒๐ ป  

ตอจากนั้นก็มีอยางที่ ๒ อาณาปาติโมกข คือ บัญญัติทาง
พระวินัยที่พระสงฆใชสวดกันทุกก่ึงเดือน ในวันเดือนเต็ม หรือ
วันเพ็ญ และวันเดือนดับ คือแรม ๑๔, ๑๕ ค่ํา อยางที่ปรากฏอยู
ทุกวันนี้ เรียกพระลงอุโบสถสวดปาติโมกข 

ขอยอนกลับไปเร่ืองโอวาทปาติโมกข หรือคําสอนที่เปน
หลักเปนประธาน ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงแสดงในวันมาฆบูชา 
ขอใหความรูเก่ียวกับการประชุมนั้นสักหนอยหน่ึง คือเร่ือง         
“จาตุรงคสันนิบาต” 

จาตุรงคสันนิบาต นั้นก็เก่ียวเน่ืองกับโอวาทปาติโมกข 
หมายความวา มีจาตุรงคสันนิบาตแลว จึงมีโอวาทปาติโมกข 
จาตุรงคสันนิบาต ก็คือการประชุมที่ประกอบดวยองค ๔ 
ประการ เม่ือมีการประชุมที่พรอมดวยองค ๔ ประการแลว 
พระพุทธเจาจึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข  

พูดอีกอยางหนึ่งก็เหมือนบอกวา จาตุรงคสันนิบาตเปน
เหตุใหมีโอวาทปาติโมกข หรือบอกอีกอยางหน่ึงวา พระพุทธเจา
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขในที่ประชุมจาตุรงคสันนิบาต 

การประชุ มจาตุ รงคสั นนิบาต  หรือการประชุมที่
ประกอบดวยองค ๔ ประการนั้น เปนอยางไร  
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“สันนิบาต” แปลวาการประชุม หรือที่ประชุม  
“จาตุรงค” มาจากคําวา จตุ หรือ จาตุร กับ องค หรือ อังค, 

องค ก็แปลวาองค หรือสวนประกอบ, จาตุร ก็มาจาก จตุ 
แปลวา สี่, จาตุรงค จึงแปลวา มีองค ๔  

รวมแลว จาตุรงคสันนิบาต ก็แปลวา การประชุมหรือที่
ประชุมอันมีองค ๔ ประการ  

องค หรือสวนประกอบ ๔ ประการนั้น มีดังนี้ 
ขอหนึ่ง พระภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมนั้น รวมทั้งหมด 

๑ ,๒๕๐  องค  ลวนเปนเอหิภิกขุ  คือ  เปนผูบวชดวยการ
อุปสมบทที่เรียกวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”  

การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ก็คือการบวชโดย
พระพุทธเจาเอง ที่เรียก เอหิภิกขุ ก็เรียกตามคําที่พระพุทธเจา
ใชในการบวชพระภิกษุเหลานั้น มาจาก “เอหิ ภิกขุ” เปนคํา
เร่ิมตนที่ตรัสในการบวชนั้น แปลวา “ดูกรภิกษุ จงมา” ความ
เต็มวา จงมาเปนภิกษุประพฤติพรหมจรรย  

ถาหากผูนั้นยังไมเปนพระอรหันต ก็จะมีคําตรัสตอไปอีก
วา เพ่ือกระทําที่สุดแหงทุกขเถิด อะไรทํานองนี้ หมายความวา 
พระพุทธเจาทรงบวชใหเองดวยคําวา “เอหิภิกขุ” ทานจงมา
เปนภิกษุเถิด เปนตน  

พระภิกษุทั้ง ๑,๒๕๐ รูป เปนผูที่บวชโดยพระพุทธเจา
ประทานอุปสมบทใหเอง คือเปนลูกศิษยพระพุทธเจาที่ทรง
บวชใหโดยตรง นี้เปนขอที่หนึ่ง 

ขอที่สอง พระภิกษุทั้งหลายเหลานั้นเปนพระอรหันต
ทั้งสิ้น แลวก็เปนผูที่ไดอภิญญา ๖ ดวย  
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นี่หมายความวา นอกจากเปนพระอรหันตแลว ยังมี
ความรูความสามารถพิเศษชั้นสูงสุดดวย  

พระอรหันตนั้นก็มีความสามารถไมเทากัน ถาเปนพระ
อรหันตสุกขวิปสสก ก็ไดเพียงความรูแจงอริยสัจ เปนผูหมด
กิเลส สิ้นความทุกขแลว แตไมมีความสามารถพิเศษท่ีเรียกวา
อภิญญาตางๆ  

แตพระอรหันตผูมาประชุมคร้ังนี้มีความรูความสามารถ
พิเศษครบอภิญญา ๖ ทั้งมีฤทธิ์ มีเจโตปริยญาณ กําหนดรูใจ
คนอ่ืนได มีปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติกอนได มีทิพพ
จักขุ มีตาทิพย มีทิพพโสต มีหูทิพย กับทั้งมีญาณทําอาสวะให
สิ้นไป   

ขอที่สาม พระภิกษุทั้ง ๑,๒๕๐ รูปนั้นมาประชุมกันโดย
มิไดนัดหมาย 

ขอที่สี่ วันนั้นเปนวันมาฆปูรณมี คือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา
กลางเดือน ๓ ซึ่งเปนวันสําคัญของศาสนาพราหมณแตเดิมมา 

รวมเปนองคประกอบ ๔ ประการ จึงเรียกวาจาตุรงค-
สันนิบาต แปลวาการประชุมพรอมดวยองค ๔ และในที่ประชุม
ที่พรอมดวยองค  ๔  นี้แหละ  พระพุทธเจาก็ไดทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข คือคําสอนที่เปนหลักเปนประธานสําหรับนัก
เผยแผพระพุทธศาสนาจะนําไปยึดถือในการดําเนินงานสั่ง
ส อน ธร รม  และจะ เป นข อป ฏิ บั ติ ขั้ นพื้ น ฐ านสํ าห รั บ
พุทธศาสนิกชนตอไป 

ตอไปนี้ อาตมภาพก็จะไดกลาวถึงตัวคําสอนที่เรียกวา
โอวาทปาติโมกข วามีเนื้อหาสาระสําคัญอยางไร  
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วันนี้ ถือวาโยมมาใชวันมาฆบูชาเลาเรียนคําสอน หรือ
เหตุการณสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาจจะเปนเร่ืองหนัก
สักหนอย แตก็เปนความรูที่เปนประโยชน ในฐานะที่เราเปน
พุทธศาสนิกชน ก็ควรรูเขาใจสิ่งที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา
ใหชัดเจนพอสมควรตามกําลังของตน 

ในโอวาทปาติโมกข พระพุทธเจาไดตรัสเปนขอความ
เพียงสั้นๆ เราจึงเรียกกันวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา หรือ
หัวใจคําสอนของพระพุทธเจา  

คําวาหัวใจนั้น ปกติใชกับสิ่งที่ เปนแกนเปนตัวสาระ   
สําคัญจริงๆ ฉะนั้นจึงไมมีเร่ืองราวอะไรมากมาย เปนขอความ
สั้นๆ ทั้งหมด ๓ คาถาก่ึง คือมี ๓ คาถากับอีกคร่ึงคาถา อาตม
ภาพจะแยกใหฟงเปน ๓ ตอน โดยวาใหฟงเปนภาษาบาลีกอน 

คาถาที่ ๑ วา 
 ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา 
 นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
 น หิ ปพฺพชิโต ปรปูฆาตี 
 สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ฯ 

ตอไป คาถาที่ ๒ ซึ่งเราสวนมากรูจัก มักจํากันแมน 
 สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา 
 สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ 
ทอนที่ ๓ มีคาถากับอีกคร่ึงคาถา เรียกวาคาถาก่ึง ดังนี้ 
 อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร 
 มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ 
 อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ 
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โอวาทปาติโมกขมีเทานี้ ๓ คาถาก่ึง แตมีความสําคัญ
อยางมาก เด๋ียวจะไดกลาวถึงเนื้อความหรืออธิบายยอตอไป 

มีความรูประกอบแทรกเขามานิดหนึ่ง ทานกลาววา
โอวาทปาติโมกขนี้ พระพุทธเจาทุกพระองคในอดีตจะตอง
แสดงในที่ประชุมสงฆคร้ังใหญๆ ทุกพระองคมาทีเดียว  

อยางในมหาปทานสูตร ซึ่งเปนพระสูตรใหญพระสูตร
หนึ่งมาในมหาวรรค แหงทีฆนิกาย พระสุตตันตปฎก แสดงถึง
พระพุทธเจาในอดีต เริ ่มตั ้งแตช วงที ่ใกลช ิดพระพุทธเจา
พระองคนี้ มีพระวิปสสี เปนตน พระวิปสสีก็มีการประชุมพระ
สาวกคร้ังใหญที่เรียกวามหาสันนิบาตอยางนี้ แลวก็ทรงแสดง
โอวาทปาติโมกขมีเนื้อความเชนเดียวกัน แมพระพุทธเจาองค
ตอมา คือ พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน 
พระกัสสโป ก็แสดงโอวาทปาติโมกขในที่ประชุมดวยเชนกัน 

โอวาทปาติโมกข นอกจากจะมาในมหาปทานสูตรที่วา
พระพุทธเจาทุกพระองคแสดงในที่ประชุมสาวกครั้งใหญของ
พระองคแลว ก็มาในพระธรรมบทดวย  

ทานแสดงลําดับตางกันนิดหนอย คือที่อาตมภาพเลาให
ฟงเมื่อก้ีน้ัน ตามมหาปทานสูตร เร่ิมดวยคาถา ขนฺตี ปรมํ ตโป       
ตีติกฺขา เปนคาถาที่ ๑ คาถา สพฺพปาปสฺส อกรณํ เปนคาถาที่ ๒  

แตในที่อีกแหงหนึ่งคือพระธรรมบท กลับกัน เอาคาถา 
สพฺพปาปสฺส อกรณํ เปนคาถาท่ี ๑ แลวเอาคาถา ขนฺตี ปรมํ 
ตโป ตีติกฺขา เปนคาถาที่ ๒  

อันนี้เปนเพียงความรูรอบตัว โยมไมตองใสใจเปนสําคัญ 
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จะกลาวเนื้อความในคาถาทั้ง ๓ นั้นตอไป วาตามลําดับที่
ยกมาพูดขางตนวา  

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา  
ขันติ คือความอดกลั้นได เปนตบะอยางยิ่ง  
นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทธา  
พระพุทธะท้ังหลายกลาวนิพพานวาเปนบรมธรรม (ธรรมสูงสุด)  
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  
ผูทํารายคนอ่ืน ไมช่ือวาเปนบรรพชิต (นักบวช)  
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต  
ผูเบียดเบียนคนอ่ืน ไมช่ือวาเปนสมณะ  
นี้เปนคาถาที่ ๑ 
การที่จะเขาใจเนื้อความของโอวาทปาติโมกข เราควร

เขาใจสภาพแวดลอมในสมัยพุทธกาลดวย จึงจะเห็นคุณคา
ของพระคาถาที่พระพุทธเจาตรัสออกมา 

คาถาที่ ๑ พระพุทธเจาตรัสหลักการสําคัญที่แสดง
ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา ใหพระสาวกที่ไปเผยแผ
และผูฟงคําสอน สามารถแยกพระพุทธศาสนาออกจากศาสนา
อ่ืนๆ ที่เผยแพรหรือเชื่อถือกันอยู ดังเชนศาสนาพราหมณ  

ในการเผยแผนั้น ความเขาใจลักษณะทั่วไปของพระพุทธ   
ศาสนาเปนสิ่งสําคัญ เพราะมีศาสนาอ่ืนๆ ที่เผยแพรกัน และ
ประชาชนก็เชื่อถือเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะคนท่ีมาฟงคํา
สอนนั่นเอง เขามีความเช่ือในศาสนาของเขาอยูเดิม พระสาวก
ที่จะไปสั่ งสอนจะตองสามารถแยกให เห็นลักษณะของ
พระพุทธศาสนาวาตางจากศาสนาเหลานั้นอยางไร  
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คาถาที่ ๑ บอกหลักการสําคัญใหเห็นลักษณะทั่วไปของ
พระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแตหลักการในบาทคาถาแรกวา ขันติ 
ความอดทน คือความอดกล้ันได เปนยอดตบะ  

เม่ือมองดูสภาพแวดลอมของอินเดียอยางที่โยมเดินทาง
มาในครั้งนี้ ก็จะมีความเขาใจหลักการนี้ชัดมากขึ้น เพราะวา
เราไดมาอยูในสถานที่นี้เอง ไดเห็นไดยินแลวก็ไดเรียนรู อยางที่
ทานพระครูทวีไดเลาประสบการณของทานใหฟง  

อินเดียต้ังแตกอนพุทธกาล จนกระทั่งถึงสมัยพุทธกาล มี
ความนิยมในการบําเพ็ญตบะ ถือวาตบะนั้นเปนขอปฏิบัติ
สําคัญที่จะเผาผลาญกิเลส ทําใหคนพนจากความทุกข ทําให
เขาถึงธรรมที่แทจริงได เพราะฉะนั้น นักบวชทั้งหลายก็พากัน
บําเพ็ญตบะทั่วไปหมด คนทั้งหลายเร่ิมตั้งแตชาวบานทั่วๆ ไป
ก็มีความนิยมนับถือวา ถาเปนนักบวชแลว ก็ตองบําเพ็ญตบะ 
นักบวชบําเพ็ญตบะแลว ประชาชนก็มีความเลื่อมใส  

อยางพระพุทธเจาเอง เม่ือเสด็จออกบรรพชาแลว ก็ยังได
ทดลองบําเพ็ญตบะตามตํานานวาถึง  ๖  ป  เปนเวลาตั้ง
ยาวนาน พระเบญจวัคคียก็เปนตัวแทนของคนในสมัยนั้น 
ระหวางที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญตบะ ก็พากันมาปฏิบัติอยูดวย
ความเชื่อวา พระองคจะไดบรรลุธรรม แลวจะไดสั่งสอนตน ให
ตนไดมีสวนแหงธรรมนั้นดวย  

คร้ันแลว พอเห็นพระโพธิสตัวทรงละท้ิงตบะ เลิกบําเพ็ญ
ทุกรกิริยา โดยทรงเห็นวามิใชทางที่ถูกตอง ทรงดําเนินใน
มัชฌิมาปฏิปทา พวกเบญจวัคคียนั้น ก็พากันคลายความ
เลื่อมใส ถึงกับละทิ้งเจาชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตวไปเสีย 
นั่นก็เพราะเขามีความเชื่อถือในเร่ืองตบะเปนอยางยิ่ง  
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สภาพแวดลอมเปนที่ประจักษอยูอยางนี้ แมในสมัย
ปจจุบัน อินเดียก็ยังมีความเชื่อเร่ืองตบะ การบําเพ็ญทุกรกิริยา 
การบําเพ็ญอัตตกิลมถานุโยค การทรมานตนใหลําบาก ยังทํา
กันอยูมากมาย คนปฏิบัติก็เชื่อถือ คนเห็นก็นับถือ 

ในการเดินทางคราวนี้ เราไมมีโอกาสเดินทางไปดูการ
บําเพ็ญตบะเทาใด แตอาตมภาพก็ไดยินมาวา การบําเพ็ญทุ
กรกิริยาเหลานี้ยังแพรหลายอยูในอินเดีย คนยังเชื่อถือกันมาก 

พระพุทธเจาเคยทรงบําเพ็ญตบะอยางนั้นมาแลว แลวก็
ทรงละเลิก เพราะเห็นวาไมใชทางปฏิบัติที่ถูกตอง แลวพระองค
ก็ไดดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทาจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ คือการ
ตรัสรู ไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระพุทธเจา 

เม่ือพระองคเปนพระพุทธเจาแลว ก็ไดทรงสอนใหคน
ทั้งหลายมีความเขาใจที่ถูกตองวา ตบะอยางที่บําเพ็ญกันอัน
เปนทุกรกิริยานั้น เปนการทรมานตนใหเดือดรอนเปลาๆ ไมใช
ทางแหงการพนทุกข ไมใชเปนเคร่ืองเผาผลาญกิเลสที่แทจริง  

คําวา “ตบะ” นั้น แปลวาเคร่ืองเผาผลาญกิเลส จึงตอง
บําเพ็ญเพียรกันเปนการใหญ แตการบําเพ็ญเพียรของนักบวช
สมัยโบราณนั้น บําเพ็ญเพียรโดยการทรมานรางกาย เพราะ
เขาใจวารางกายนี้ เด๋ียวอยากนั่น อยากนี่ ทําใหเราตองปรน
ปรือบํารุงบําเรอมัน ยิ่งปรนเปรอตามอยาก กิเลสก็ยิ่งหนาแนน
เฟองฟู จึงตองกดตองขมทรมานมันเสีย ไมใหกิเลสกําเริบ  

บางก็เขาใจวา เม่ือกดขมทรมานตนเองแลว จะเกิดพลัง
อํานาจไปบีบบังคับเทพเจาใหโปรดปรานยอมตามใจตัว  
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พวกที่ถือลัทธิอยางนี้จึงเอารางกายไปเพียรพยายามทํา
การบีบค้ันตนเองอยางที่จะทําไดยากที่สุด เชน กลั้นลมหายใจ 
เอาตัวแชน้ําในฤดูหนาว ยืนตากแดดกลางฤดูรอน ยืนขาเดียว 
นอนบนหนาม อดขาว อดอาหารตางๆ โดยเห็นไปวาเปนการ
เผาผลาญกิเลส ทําใหกิเลสเหือดแหงไป และเกิดพลังภายใน 

พระพุทธเจาทรงทดสอบทดลองแลววา นั่นมิใชทางที่
ถูกตอง และไดตรัสใหเขาใจกันใหมวา การเผากิเลสหรือตบะ 
ไมใชจะสําเร็จดวยการเพียรพยายามทํารางกายใหเดือดรอน
อยางนั้น จะตองเขาใจตบะใหถูกตอง ตบะที่ถูกตองก็คือขันติ  

ขันตินั้น เปนตบะอยางไร ขันติคือความอดทน หมายถึง
ความทนทานตอสิ่งที่เขามากระทบกระท่ัง กระทบกระท่ังกายก็
มี เชน ความลําบากตรากตรําตางๆ ความรอน ความหนาว 
แสงแดดสายลมตางๆ เปนเร่ืองที่จะทําใหเกิดความเดือดรอน 
กระทบกระทั่งใจก็มี เชน วาจาเสียดแทงของผูอ่ืน คํากลาวที่
เขามากระทบกระท่ังใจ ความลบหลูดูหม่ินอะไรตางๆ จะตองมี
ความอดทน หรือความทนทาน  

แตความทนทานนั้นจะตองมีเปาหมาย ไมใชวาคงทน
หรือทนทานไปเปลาๆ ปลี้ๆ คือ ถาเราทนไปเฉยๆ อยางไร
เหตุผล เชน รอนแดดก็ทนได อะไรตางๆ ทนไปเฉยๆ ก็คงไมได
อะไรขึ้นมามากมาย นอกจากวาไมโวยวาย ไมวุนวาย ไม
ทะเลาะกัน ไมมีเร่ืองเดือดรอนบานปลาย ก็เปนประโยชนอยู 
แตบางทีก็กลายเปนโทษ เชน ทนแดดทนกระหายจนกลายเปน
ปวยไข ก็เปนการทรมานตนใหลําบากเปลาอีกแบบหนึ่งนั่นเอง 

ความอดทนท่ีจะมีความหมายแทจริง ก็หมายถึงวา เรามี
เปาหมาย หรือมีทางดําเนินของเรา  
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ดังเชนวา เราดําเนินดวยความเขาใจในมรรคาที่เรียกวา
อริยมรรคมีองค ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน เราก็ดําเนิน
แนวแนในแนวทางของเราเพ่ือจุดหมายที่เรามุงประสงคอยาง
แทจริง มีความพยายามเด็ดเด่ียว มีความเพียร เราก็อดทนตอ
สิ่งที่มากระทบกระทั่ง ยั่วยุ เยายวน ไมหว่ันไหว ไมทอถอย ไม
หยุดเลิกเสีย และไมหันเหออกจากทาง ทําใหสามารถเดินไปใน
แนวทางของเราไดจนกระทั่งบรรลุเปาหมาย ความอดทนอยาง
นี้จะประกอบไปดวยกับความเพียร  

เพราะฉะนั้น ในบางคราวพระพุทธเจาจะตรัสถึงคําวา
ขันติ หรือความอดทนนี้โดยมีความหมายถึงความเพียรดวย 
เชนอยางในฆราวาสธรรม ๔ ประการ ที่เรียกวา สัจจะ ทมะ 
ขันติ จาคะ อันนั้น ขันติ ทานบอกวาหมายถึงความเพียร หรือ
มุงเนนที่ความเพียร 

ขันติ ความอดทนซึ่งพร่ังพรอมไปดวยความเพียร ก็
หมายถึงความอดทนตอสิ่งที่เขามากระทบกระทั่งยั่วเยา ไมยน
ระยอตออุปสรรคสิ่งขวางกั้นทั้งหลาย มุงหนาไปสูจุดมุงหมาย 
เดินทางเร่ือยไปไมลดละ ไมยนระยอทอถอย อันนี้แหละคือตัว
ตบะ เคร่ืองแผดเผากิเลส จะทําใหสามารถดําเนินในมรรคา ทํา
ใหบรรลุเปาหมายของเราได อันนี้คือตัวตบะที่แทจริง 

ที่พูดมานั้นเปนความหมายของขันติคือความอดทน
อยางรวมๆ กวางๆ แตควรพูดใหจําเพาะความหมายท่ีทรงเนน
ไวดวย คือขันติสําคัญที่ตรัสวาเปนติติกขา ซึ่งมีคําอธิบายวา
เปนอธิวาสนขันติ อันนี้เปนขันติที่สําคัญยิ่งสําหรับการอยูรวม   
กันในสังคมมนุษย โดยเฉพาะเก่ียวกับความเชื่อและลัทธิศาสนา 
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ขันติในแงนี้คือความอดกลั้นไดตอถอยคําการแสดงออก
ที่กระทบกระทั่งขัดแยง คําเสียดแทงแสลงหู ตลอดจนคํา
กลาวหาวาราย ยอมฟงยอมทนได สามารถดํารงในเมตตา เชน
พูดจากันได ใชวาจาแกปญหาดวยเมตตาในทางของปญญา 

ความอดกล้ันยอมรับกันไดนี้สําคัญอยางไร จะเห็น
ตัวอยางชัดเจนมากมายในประวัติศาสตรของโลกตะวันตก ที่
มนุษยทนกันไมได ยอมรับฟงกันไมได แมแตทนอยูรวมกัน
ไมได ในการที่จะมีความเช่ือถือตางกัน สั่งสอนพูดจาตามหลัก
ลัทธิศาสนาที่ตางกัน เปนเหตุใหทะเลาะวิวาทฆาฟนสังหาร 
จนถึงทําสงครามห้ําหั่นกันมากมายและยืดเยื้อยาวนาน 
จนกระทั่งตองยกขันติธรรมนี้ขึ้นมาตั้งเปนหลักการอันเดนใน
อารยธรรมของเขา ดังที่เรียกวา tolerance ซึ่งรักษาปฏิบัติกัน
ยากนักหนา 

ขันติธรรม ที่เรียกวา tolerance อยางนั้น เปนของปกติ
สามัญตลอดความเปนมาของพระพุทธศาสนา ดังที่รูกันอยู
ทั่วไป จนพุทธศาสนิกชนเองบางทีไมมองเห็นความหมายที่
สําคัญของหลักการใหญขอแรกแหงโอวาทปาติโมกข คือ “ขนฺตี 
ปรมํ ตโป ตีติกฺขา” นี้ อันควรตระหนักที่จะเผยแผใหมวลมนุษย
สังวรกันดวยดี 

เปนอันวา ตบะอยูที่ขันตินี้ ไมใชการทรมานรางกายให
ลําบากเดือดรอน อยางที่นักบวชทั้งหลายสมัยพุทธกาลและ
กอนพุทธกาลนิยมกัน หรือแมแตนิยมกันในอินเดียจวบจนทุก
วันนี้ นี่เปนความหมายในพระโอวาทปาติโมกข ขอที่ ๑ 
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ตอไปขอที่ ๒ เม่ือตรัสถึงตบะอยางแท ที่จะทําใหเรา
ดําเนินม่ันในมรรคาไปจนบรรลุจุดหมายแลว พระพุทธเจาก็
ตรัสใหเห็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาวาคืออะไร เพราะ
หลักการสําคัญอยูที่วา เม่ือเราจะเดินไป เราตองรูจุดหมายของ
เรา พระพุทธศาสนาที่เรานับถือมีอะไรเปนจุดหมาย เราตองรู 
ถาเราไมรู การปฏิบัติก็เลื่อนลอย บางทีก็อาจจะงมงาย  

พระพุทธเจาไดตรัสไวแลวในพระโอวาทปาติโมกข ใน   
จ า ตุ ร ง ค สั น นิ บ า ต นี้  โ ด ย ท ร ง แ ส ด ง จุ ด ห ม า ย ข อ ง
พระพุทธศาสนาไว ดวยขอความตอไปที่วา  

“นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา”  
“พระพุทธะทั้งหลาย กลาวนิพพานวาเปนบรมธรรม”  
หลักนี้บอกชัดเลยวา จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา 

คือนิพพาน ขอนี้ถาไมรูไมเขาใจไมย้ํากันไวใหจริงจัง แมแตคน
ในพระพุทธศาสนาก็อาจจะเลื่อนเปอนไป เชน บางทีก็เขาใจไป
วาสวรรคนี่แหละคือจุดหมายของพระพุทธศาสนา ถาไมยืนม่ัน
ตรงอยูในจุดหมายนี้แลว ก็มีทางเขวไดงาย 

สวรรคเปนไดเพียงสวนหรือขั้นตอนหน่ึงในทางดําเนินที่
ถูกตอง เราจะบรรลุสวรรคดวยการทําบุญ บําเพ็ญกุศลธรรม 
แตตองเขาใจวาสวรรคนั้นยังไมใชจุดหมายที่แทจริงในพระพุทธ  
ศาสนา เราอาจเอาสวรรคเปนที่พัก หรือทางผานระหวางทางก็
ได แตถามัวเพลินอยูแคที่พักนี้ ก็จะทําใหเราชักชา หรือถึงกับ
หลงทาง หรือพลัดออกจากทาง ลืมจุดหมายที่แทไปเลย  
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จุดหมายที่แทจริงนั้นคือนิพพาน อันเปนภาวะแหงสันติ 
อิสรภาพ ความสวางแจงแหงวิชชา ที่ทําใหมีจิตใจบริสุทธิ์ เบิก
บาน ผองใส ปราศไรความมัวหมองของกิเลส ปลอดพนจาก
ปวงทุกข ไมมีอะไรบีบค้ันรบกวนจิตใจ แมถาถูกโลกธรรม
กระทบ ก็ไมหว่ันไหว มีความเบิกบานผองใสเปนสุขทุกเวลา  

ทั้งนี้ ตั้งตนแตระดับงายๆ ก็ดับกิเลสไดชั่วคราว โดย
ปลอดจากโลภะ โทสะ โมหะ จิตใจไมมีความเศราหมอง ไมถูก
กิเลสรบกวน ชื่นบานผองใสไดตามกาลตามโอกาส จนกระทั่ง
ขั้นสุดทายเปนสมุทเฉทปหาน คือละกิเลสไดโดยสมบูรณ เปน
พระอรหันต ผูมีจิตใจเบิกบานผองใสเปนสุขตลอดทุกเวลา 
ปราศจากทุกขสิ้นเชิง โดยถึงความเปนอิสระหลุดพนจากกิเลส
และความทุกขทั้งปวง  

อันนี้ เปนความในบาทที่สอง ของคาถาที่ ๑ คือเม่ือ
ดําเนินตามมรรคาของพระพุทธศาสนา ก็จะลุถึงเปาหมายนี้  

เม่ือไดตรัสใหเห็นแลววา จุดหมายของพระพุทธศาสนา
เปนอยางไร พระพุทธเจาก็ตรัสตอไปถึงหลักการอีกอยางหนึ่ง
ซึ่งแสดงลักษณะของพระพุทธศาสนา คือความเปนนักบวช 

“นักบวช” ตามความหมายของพระพุทธศาสนาเปน
อยางไร นักบวชเปนที่ปรากฏชัดเจนของศาสนา เวลาคนมอง
ศาสนา ก็มักมองที่นักบวชกอน มองนักบวชแลวก็มองไปท่ีวัด 
แตถาวัดไมมีพระ ก็ไมมีความหมาย พระหรือนักบวชนี่แหละ
เปนหลักสําคัญของศาสนา เปนลักษณะที่ปรากฏชัดออกมา  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสหลักการของความเปน
นักบวช ซึ่งเปนลักษณะของพระพุทธศาสนา ในคาถาตอนนี้วา  
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“น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  
สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต”  

ผูทํารายคนอ่ืน  ไมเปนบรรพชิต  
ผูเบียดเบียนคนอ่ืน ไมเปนสมณะ  

หลักการนี้แสดงลักษณะของนักบวช คือบรรพชิต หรือผู
เปนสมณะวา เปนผูที่ไมเบียดเบียนคนอ่ืน ปราศจากการทํา
รายผูอ่ืน โดยเปนผูสงบ ดังที่ “สมณะ” แปลวาผูสงบจากกิเลส 
หรือสงบจากการเบียดเบียน และ “บรรพชิต” ก็แปลวาผูเวนจาก
บาป รวมทั้งเวนจากการเบียดเบียนเหมือนกัน  

ที่วานี้เปนลักษณะของบรรพชิต หรือสมณะ หรือนักบวช
ตามความหมายในพระพุทธศาสนา ซึ่งกอนนั้นคนไมไดเขาใจ
อยางนี้  

ขอใหดูลักษณะของนักบวชทั่วไปตามที่เขาเปน ตามที่
เขาเขาใจในพุทธกาล คนจํานวนไมนอยมองไปที่การบําเพ็ญ
ตบะ โดยเขาใจวาถาเปนนักบวช หรือเปนสมณะ ก็คือตอง
บําเพ็ญตบะทรมานรางกายของตน หรืออาจมีความหมายวา
จะตองไปบําเพ็ญพรตอยูในปา ไปเปนฤษีชีไพร กินผักผลไม 
ไมยุงเก่ียวกับผูคน  

อยางในลัทธิฤษีชีไพรที่มีมากอนพุทธกาล ตามเร่ืองใน
ชาดกมากมาย ฤษีดาบสที่มีเยอะแยะท่ัวไป มักไมเขาหลักที่
กลาวมา คือไมไดเวนจากการเบียดเบียนทําราย ไมมีความ
ประพฤติสงบ บางตนมัวยุงแขงฤทธิ์กัน หรือแขงกับเทวดา บาง
ก็เกงกาจในการสาปแชงคนโนนคนนี้ พระพุทธเจาไมทรงถือวา
เปนสมณะ หรือเปนบรรพชิตที่แทจริง  
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อีกอยางหน่ึง คนจํานวนมากติดอยูที่ลักษณะภายนอก 
โดยมองที่เคร่ืองนุงหม เชน การนุงหนังเสือ การมุนมวยผมเปน
ชฎา ดังเชนนักบวชชฎิล หรือดูที่อากัปกิริยาในการบําเพ็ญพรต
ตางๆ แลวก็ถือวาเปนนักบวช พระพุทธเจาตรัสวา อันนั้นไมใช
เปนความหมายของความเปนสมณะหรือบรรพชิตที่แทจริง  

พูดกวางๆ คนมองความเปนสมณะเปนนักบวช ไมตรง
สาระ มองในความหมายวาเปนเจาพิธี ติดตอสื่อสารกับเทพใน
สวรรคไดบาง มองที่ความขลัง ความศักด์ิสิทธิ์ หรือที่อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยบาง มองที่ชีวิตความเปนอยูแยกตัวหลบลี้หนีสังคม
หรือแปลกมนุษย เชนวางทาทีเฉยเมยไมใสใจตอใครๆ อะไรๆ 
บางทีปลอยตัวมอมแมม เชนไมอาบน้ํา ปลอยผมยาวไมตัด
เลย บําเพ็ญตบะทรมานตัวตางๆ นุงหมคากรอง หนังเสือ ฯลฯ   

สรุปวา บรรพชิต สมณะ ที่พระพุทธเจาตรัสในบาทที่ ๓ 
และ ๔ นี้ คือเปนผูสงบ ไมเบียดเบียนทําราย ปราศจากเวรภัย 
เปนสัญลักษณของความเกษมสวัส ด์ิปลอดภัยไรการ
เบียดเบียน เห็นสมณะพบพระที่ไหน ก็ปลอดโปรงโลงใจไรภัย
อันตราย เปนอันวาจบความในคาถาที่ ๑ ของโอวาทปาติโมกข 
ซึ่งบอกหลักการที่แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา  

พระสงฆซึ่งทําหนาที่ในการเผยแผพระศาสนา เม่ือไปสั่ง
สอนเขา ก็ตองสามารถแยกแยะลักษณะของพระพุทธศาสนา
ใหเห็นวาแตกตางจากศาสนาอ่ืนอยางไร ใหประชาชนที่มารับฟง
แยกไดวา หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาตางไปจากท่ีคน
เชื่อถือกันโดยทั่วไปในลัทธิศาสนาอื่นอยางไร อันนี้เปนความ
ในคาถาที่ ๑ ของโอวาทปาติโมกข 
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ตอไปนี้ คือ คาถาที่ ๒ ที่รูจักกันมาก มีความดังนี้  
บาทที่ ๑ สพฺพปาปสฺส อกรณํ  
การไมทําความช่ัวทั้งปวง หรือการไมทําบาปทั้งปวง  
บาทที่ ๒ กุสลสฺสูปสมฺปทา  
การทํากุศลคือความดีใหถึงพรอม  
บาทที่ ๓ สจิตฺตปริโยทปนํ  
การทําจิตใจของตนใหผองใสบริสุทธิ ์ 
บาทที่ ๔ เอตํ พุทธาน สาสนํ  
นี้เปนคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย 
อยางที่กลาวแลวขางตนวา คาถาที่ ๒ นี้ ชาวพุทธทั่วไป

รูจักกันมาก เราเอามาพูดกันบอยจนกระทั่งบอกวา นี้แหละคือ 
“หัวใจพระพุทธศาสนา” คลายๆ วาคาถานี้คาถาเดียวแทน ๓ 
คาถาของโอวาทปาติโมกขทั้งหมด คือ การละช่ัว การทําความ
ดี และการทําจิตใจใหผองใส 

ทําไมจึงรูจักคาถานี้มาก ก็เพราะคาถานี้ใชเปนหลัก
ปฏิบัติของคนทั่วไป  

คาถาที่ ๑ นั้น แสดงลักษณะของพระพุทธศาสนา แตยัง
ไมเห็นชัดถึงหลักปฏิบัติทั่วๆ ไป  

พอถึงคาถาที่ ๒ พระพุทธเจาทรงแสดงหลักปฏิบัติ
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา สรุปลงในความเพียง ๓ ขอเทานี้ 
คือ ไมทําชั่ว ทําดี และทําจิตใจใหผองใส เปนหลักปฏิบัติที่
พระสงฆพึงนําไปสอนประชาชนใหยึดถือบําเพ็ญตาม สําหรับ
ทุกคนยึดถือเปนหลักปฏิบัติทั่วกัน 
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คาถาลงทายวา เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้คือคําสอนของพระ
พุทธะทั้งหลาย ขอใหสังเกตดวย ทานวาเปนคําสอนของพระ
พุทธะทั้ งหลาย  ไม ใช เฉพาะพระพุทธเจาองคนี้ เทานั้น 
พระพุทธเจาทุกองคก็สอนเปนอยางเดียวกัน เหมือนกันหมดวา 
ใหเวนไมทําชั่ว ใหทําความดี และทําจิตใจใหผองใส 

พระอรรถกถาจารยขยายความวา ไมทําชั่ว ทําดี ทํา
จิตใจใหผองใสนี้ ก็คือหลักที่เราเรียกวา ไตรสิกขา หรือ ศีล 
สมาธิ ปญญา นั่นเอง  

คัมภีรวิสุทธิมัคคบอกไวในตอนเร่ิมตนทีเดียววา หลัก
ที่วาไมทําชั่ว  ก็คือศีล  การทําดีใหถึงพรอม  หรือบําเพ็ญ
คุณธรรมตางๆ ไดแก อธิจิตตสิกขา หรือหลักสมาธิ หลักการทํา
ใจใหผองใส ก็คือ อธิปญญาสิกขา หรือปญญานั่นเอง  

รวมความวา โอวาทปาติโมกข คาถาที่ ๒ ไดแก หลัก
ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา ดังที่กลาวมาโดยยอนี้ 

ผานคาถาที่ ๒ สู คาถาที่ ๓ มีความวา 
อนูปวาโท การไมกลาวราย ๑ 
อนูปฆาโต การไมทําราย ๑  
ปาติโมกฺเข จ สํวโร ความสํารวมในปาติโมกข ๑  
ให้สังเกตคําว่า ปาติโมกข์มาอีกแล้ว  
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑ 
ปนฺตฺจ สยนาสนํ ที่น่ังท่ีนอนอันสงัด/การนอนน่ังในที่สงัด ๑ 
อธิจิตฺเต จ อาโยโค การประกอบความเพียรในอธิจิต หรือการ

ฝกฝนพัฒนาจิตของตน ๑ 
เอตํ พุทธาน สาสนํ น้ีเปนคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย  
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นี้เปนความในทอนที่ ๓ ของโอวาทปาติโมกข มีคาถาก่ึง 
คือคาถากับอีกคร่ึงคาถา  

ทานกลาววาความทอนที่ ๓ ของโอวาทปาติโมกขนี้เปน
หลักของนักเผยแผพระศาสนา คือ ผูที่จะทําหนาที่เผยแผพระ
ศาสนานั้น พึงดํารงตนอยูในหลักปฏิบัติที่กลาวไวในความทอน
นี้ ขอโยงกับ ๒ ทอนแรก  

ทอนที่ ๑ แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนาใหเห็น
ตางจากลักษณะความเชื่อในศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะที่มีอยูใน
สมัยพุทธกาล  

ทอนที่ ๒ แสดงหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาโดยยอ  
ทอนที่ ๓ แสดงปฏิปทาของนักเผยแพรพุทธศาสนา หรือ

ผูที่จะทําหนาที่นําเอาพระพุทธศาสนาที่กลาวแลวในทอนที่ ๑ 
และที่ ๒ นั้นไปสั่งสอนผูอ่ืนตอไป 

ผูจะทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนานั้น ควรปฏิบัติตาม
ปฏิปทาดังนี้  

หนึ่ง ไมกลาวราย ขอนี้เขากับลักษณะของบรรพชิต หรือ
สมณะในพระพุทธศาสนาดังไดกลาวขางตน ไมวารายใคร มุง
แสดงแตคําสอน บอกแตหลักความจริง ไมพูดกลาวรายติเตียน
ผู อ่ืน  ไมพูดจารุนแรงรุกรานลัทธิศาสนาอื่นๆ  ทั้งหมดนี้
พระพุทธเจาเองก็ไดทรงบําเพ็ญเปนแบบอยางในพุทธปฏิปทา 

มีพุทธจริยาหลายตอนซ่ึงแสดงให เห็นถึงพระพุทธ
ลักษณะที่วาทรงแสดงแตหลักธรรม ไมกลาวรายรุกรานใคร 
เห็นงายๆ อยางในตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จประทับใตตนสาละ
คู ในวันที่จะปรินิพพานนั้น มีปริพาชกเขามาทูลถามปญหา  
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สุภัททปริพาชกทูลถามพระพุทธเจาในทํานองวามี
ศาสนาตางๆ สอนกันมากมาย แตละศาสนาก็วาศาสนาของ
ตัวเองเปนศาสนาที่แทจริง มีคําสอนที่ถูกตอง ศาสนาอ่ืนสอน
ผิดทั้งหมด สมณะหรือพระอรหันตมีแตในศาสนาของตน 
ศาสนาอ่ืนไมมีอรหันตอะไร ดังนี้เปนตน แลวเขาก็ทูลถาม
พระพุทธเจาวาควรจะเชื่ออยางไร  

พระพุทธเจาตรัสวา ไมตองไปวิพากษวิจารณ เราจะไม
พูดละวาศาสนาไหนเขาเปนอยางไร เขาสอนถูกตองหรือไม
ถูกตอง เราจะแสดงธรรม กลาวแตหลักการเทานั้น  

แลวพระพุทธเจาก็ตรัสหลักที่วา มรรคามีองค ๘ ประการ
อันประเสริฐ คือขอปฏิบัติอันเปนทางสายกลาง มีปญญาอัน
เห็นชอบ เปนตน มีในคําสอนใด ก็มีสมณะมีพระอรหันตในคํา
สอนนั้น เอาแตหลักอยางนี้ ไมตองไปวารายใคร ไมตองไป
กลาวติเตียนยกตนเองขมผูอ่ืน นี่ก็ตัวอยางหนึ่ง 

หรืออยางใน กาลามสูตร ซึ่งเปนพระสูตรที่มีชื่อเสียงมาก 
ตอนน้ันพระพุทธเจาเสด็จไปถึงเกสปุตตนิคม อันเปนที่อยูของ
พวกชนเผากาลามะ ชาวกาลามะมาเฝาพระพุทธเจา  

พวกชนเผากาลามะนั้นทูลถามวา ที่เกสปุตตนิคม หรือ
อําเภอ หรือเมืองเล็กๆ ที่ชื่อเกสปุตตะนี้ มีเจาลัทธิตางๆ เดิน
ทางผานมาเร่ือยๆ เจาลัทธิตางๆ เม่ือมาถึง ตางก็พูดยกยอง
ลัทธิของตนเทานั้นวาสอนถูกตอง ลัทธิอ่ืนๆ สอนผิดทั้งสิ้น 
พวกเขาสงสัยกันอยู แลวนี่พระสมณโคดมมา จะวาอยางไร 
โปรดชวยบอกดวยวา พวกไหนพูดจริง พวกไหนพูดเท็จ  

พระพุทธเจาตรัสวาพวกเขาควรสงสัย แตไมทรงวาใคร
ทั้งนั้น แลวทรงแสดงหลักที่จะใหเขาคิดเขาพิจารณาไดเอง  



ตามทางพุทธกิจ ๒๖๐

พระพุทธเจาทรงแสดงหลักวา นี่แนะ  ชาวกาลามะ
ทั้งหลาย จงอยาเชื่อโดยเพียงแตไดฟงตามๆ กันมา ตามเสียง
เลาลือ เปนตน รวมความวา อยาใหเชื่องายๆ อยาปลงใจเช่ือ
ดวยเหตุนั้นๆ ทั้งหมด ๑๐ ประการ เราเรียกวาหลักกาลามสูตร 
๑๐ ประการ ถือวาเปนหลักตัดสินศรัทธา  

แมแตคําสอนของพระองคเอง พระพุทธเจาก็ไมไดทรง
จํากัด หรือสอนยกตัววาของเรานี้นะจึงจะถูกตอง คําสอนอยาง
อ่ืนผิด จงเชื่ออยางที่ฉันบอก พระพุทธองคไมตรัสเลย  

พระองคตรัสบอกวาไมตองเชื่อแมแตคําสอนของเรา ให
ทานพิจารณาใชปญญา ไมตองถือวา นี่ฉันเปนศาสดามาพูด 
แลวทานจะตองเชื่อ ใหพิจารณาวินิจฉัยดวยปญญาของตนเอง
วา  สิ่ งใดเปนอกุศล  ประพฤติแลวมีโทษ  สิ่งใดเปนกุศล 
ประพฤติแลวเปนคุณเปนประโยชน  

หลักกาลามสูตรนี้ถือวาเปนหลักตัดสินศรัทธา และแสดง
ลักษณะของพุทธศาสนาอีกเหมือนกัน พวกที่ไดศึกษาในทาง
เหตุผล คนสมัยใหมอยางพวกฝร่ังที่มาเลื่อมใสพุทธศาสนา ก็
มาเลื่อมใสดวยกาลามสูตรนี้เปนจํานวนมาก กาลามสูตรเลยมี
ชื่อเสียงในประเทศตะวันตก ทั้งๆ ที่ในประเทศไทยเราสมัยกอน
ไมคอยมีใครพูดถึงกัน หรือไมรูจักดวยซ้ํา 

ยังมีตัวอยางอ่ืนอีก เชน มีนักบวช หรือพวกพราหมณมา
ทูลถามพระพุทธเจาใหตัดสินวาศาสดาทั้ง ๖ มี ปูรณกัสสป 
มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร 
และนิครนถนาฏบุตร ตางก็สอนกันไปตางๆ คนไหนสอนผิด 
คนไหนสอนถูก ใหพระพุทธเจาวินิจฉัย  
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พระพุทธองคก็ตรัสบอกวา อยาไปพูดถึงวาคนไหนสอน
ผิด คนไหนสอนถูก เราจะแสดงธรรม แสดงหลักการใหฟง ให
ทานพิจารณาเองวาอันนี้เปนหลักความจริงไหม ถาเห็นวาเปน
ความจ ริ ง  ก็พิ จ า รณา เอา เองว า ใครสอนผิ ดสอนถู ก 
พระพุทธเจาจะตรัสแบบนี้  

พระองคไดทรงบําเพ็ญพุทธจริยาเปนแบบอยางในการ
ไมกลาวรายใคร ทรงแสดงแตหลักความจริง  

เปนอันวา ผูเผยแผธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ควร
ยึดถือหลักดังนี้  

ขอที่ ๑ อนูปวาโท คือ ไมกลาวราย ไมใหรายใคร 
ขอที่ ๒ อนูปฆาโต คือ ไมทําราย เม่ือเปนนักบวชเปน

บรรพชิต ก็ไมทํารายใครๆ อยูแลว ในการเผยแผธรรม ก็ย้ําอีก
วา ไมควรวาราย ไมควรทํารายเบียดเบียนใครๆ  

ขอที่ ๓ ปาติโมกฺเข จ สํวโร แปลวา สํารวมในปาติโมกข 
สํารวม แปลวาระมัดระวัง คือสํารวมระวังกวดขันตนเอง
ประพฤติปฏิบัติใหถูกตองในปาติโมกขนั้นๆ อยางที่อาตมภาพ
ไดกลาวมาแลววามี ๒ อยาง  

ผูที่จะสั่งสอนเขา ตองถือวาเปนผูนําในศาสนา เม่ือเปน
ผูนําผูอ่ืนแลว ก็ควรจะรักษาหลักการใหถูกตอง จึงมีหนาที่ตาม
หลักคําสอนขอนี้วา จะตองระวังตนกวดขันตนเอง ควบคุม
ตนเองใหอยูในหลักการโดยเครงครัด ทั้งในสวนที่เปนหลักคํา
สอนที่เปนประธาน ทั้งระเบียบวินัยที่เปนหลักเปนประธานดวย 
ก็จึงมีคําสอนขอนี้ ที่วาใหสํารวมในปาติโมกข 
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ตอไปขอที่ ๔ มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ แปลวา ความเปน
ผูรูประมาณในภัตตาหาร ขอนี้มองไดหลายอยาง  

ความรูจักประมาณในภัตตาหารนั้น เปนคุณธรรมสําคัญ
ยิ่งสําหรับบรรพชิต สัมพันธกับการทําตนใหเขาเลี้ยงงาย 
เพราะวาพระสงฆเปนผูมีอาชีวะหรือการเลี้ยงชพีเนื่องดวยผูอ่ืน 
หมายความวาไมไดทํามาหาเลี้ยงชีพดวยตนเอง ตองอาศัย
ปจจัย ๔ คือ ทานที่ญาติโยม ทายกทายิกาถวาย  

ญาติโยมนั้นทํามาหาเลี้ยงชีพ กวาจะไดเงินไดปจจัย ๔ 
มา บางทีลําบากยากเย็นมาก แลวเขาตองเอาปจจัย ๔ นั้นมา
จัดแบงถวายใหแกนักบวช ใหแกพระสงฆอีก เพราะฉะนั้น 
พระสงฆจึงไมควรจุกจิกจูจี้ หรือปรนเปรอเอาใจตนเองในเร่ือง
ปจจัย ๔ โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร ควรทําตัวใหชาวบานเลี้ยงงาย  

ในดานตัวเอง เม่ือมีความรูจักประมาณในอาหาร จิตใจก็
จะปลอดโปรง ไมมัวหวงกังวลในเร่ืองอาหาร ก็จะทําหนาที่ของ
ตนไดบริบูรณดวย ตั้งแตวาจะไปไหน ก็ไปไดงาย แตถามัวหวง
ความสุขสบายทางรางกาย มัวหวงเร่ืองอาหาร ก็ไปไหนไดยาก 
จะทําหนาที่เผยแผพระศาสนาไดอยางไร  

เพราะฉะน้ัน ทานจึงใหมีหลักขอนี้ เม่ือรูจักประมาณใน
ภัตตาหารแลว ก็เก้ือกูลแกการบําเพ็ญธรรมขออ่ืนๆ ทั้งหมด 
ทําใหมีความสันโดษ มุงหนาบําเพ็ญเพียร เปนตน ซึ่งจะทําให
การปฏิบัติสะดวกทุกอยางทุกประการ อันนี้ก็กลาวโดยยอ 

ตอไปก็  ปนฺตฺจ  สยนาสนํ  มีที่ นั่ งที่ นอนอันสงั ด 
หมายความวา นักบวชหรือสมณะนักเผยแผธรรม ตองยินดีในที่
สงัดดวย ไมใชยินดีในการคลุกคลีที่เปนลักษณะตรงขาม  
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การชอบคลุกคลีกับหมูคณะจะทําใหไมมีเวลาบําเพ็ญ
เพียร และทําใหจิตใจฟุงซานวุนวายไดงาย ดังนั้น นักบวชที่จะ
ทําหนาที่ไดดี ไมวาจะเปนการบําเพ็ญประโยชนตน เพ่ือ
ความกาวหนาในธรรรมก็ดี หรือจะขบคิดธรรมเพื่อจะนําไปสั่ง
สอนผูอ่ืนก็ดี จะตองรูจักใฝหาความสงัด จึงจะบําเพ็ญหนาที่
ไดผลดี กาวหนาเจริญงอกงามในธรรม 

ตอไปขอสุดทาย อธิจิตฺเต จ อาโยโค เม่ือยินดีในที่สงัด
แลว ก็บําเพ็ญเพียรประกอบในอธิจิต คือการฝกฝนพัฒนา
จติใจ ใหขึ้นไปถึงปญญา ซึ่งเปนหลักสําคัญของพระภิกษุ  

สมณะนั้น มีหลักสําคัญอยูที่การฝกจิต สําหรับชาวบาน
อาจจะยุงกับเร่ืองทางกายมาก เชน วุนวายในการประกอบ
อาชีพ  มีภาระทางสังคม  ในเ ร่ืองครอบครัว  เปนตน  แต
พระภิกษุนั้นไดสละเวนวางสิ่งเหลานั้นมาแลว เม่ือสละมาแลว 
ก็มุงเนนในการบําเพ็ญเพียรดานจิตใจ พัฒนาจิตใจของตนให
กาวหนาไปในธรรม  

เม่ือบําเพ็ญเพียรในอธิจิต พัฒนาจิตของตนดีแลว ก็จะ
เปนบาทฐานใหมีความเจริญทางปญญา และเม่ือไดเจริญ
สมถะและวิปสสนาแลว ก็จะเขาถึงจุดหมายที่พระพุทธเจาได
ตรัสแสดงไวในคาถาที่ ๑ ที่วา “นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา” 
พระพุทธะทั้งหลายกลาวนิพพานวาเปนบรมธรรม  

นอกจากบรรลุจุดหมายท่ีเปนประโยชนตนสูงสุดแลว ก็
จะทําหนาที่ตอผูอ่ืนไดดีดวย พรอมกับที่จะเปนตัวอยางใหเห็น
วา การบําเพ็ญเพียรทางจิต ทําจิตใจของตนเองใหดีดวยการ
พัฒนาจิตใจนั้น มีคุณประโยชนอยางไร  
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ถาพระสงฆไมเปนตัวอยางในอธิจิต ยังมัววุนวายกับกิจ
กับเร่ืองราวทางโลก ชาวบานจะเห็นดีไดอยางไรวาการพัฒนา
จิตใจนั้นมีประโยชน จึงตองทําใหเขาเห็นเปนตัวอยางดวย  

ตกลงวา นี่เปนปฏิปทา เปนขอปฏิบัติ เปนทางดําเนิน
สําหรับผูทําหนาที่เผยแผพระศาสนา เปนผูนําของประชาชนใน
การเดินทางเขาสูธรรม สูคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จะพึง
ยึดถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

ที่กลาวมานี้เปนคําอธิบายโดยทั่วไปและเบื้องตนเก่ียวกับ
โอวาทปาติโมกข ที่พระพุทธเจาทรงแสดงในวันจาตุรงค
สันนิบาต  หรือวันโอวาทปาติโมกข  อาตมภาพไดแสดง
สาระสําคัญมาพอสมควรแกเวลา  

ในวันมาฆบูชา เม่ือ ๒๕๒๗ ปมาแลว พระพุทธเจาได
ตรัสคําสอนนี้ และวันนี้ก็มาบรรจบวันมาฆบูชาอีกคร้ังหนึ่ง เรา
ทั้งหลาย ในฐานะที่เปนลูกศิษย เปนสาวก เปนผูดําเนินตาม
ปฏิปทาของพระพุทธเจา รวมทั้งพระอรหันตทั้งหลายที่มา
ประชุมในมหาสันนิบาตคร้ังนั้น ก็ควรพิจารณาใสใจในคําสอน
ของพระพุทธเจาที่ไดทรงแสดงไว  

นอกจากทําความเขาใจใหถูกตอง ใหรูวาวันสําคัญที่ตน
นับถืออยูนั้นมีความหมายอยางไร มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง
แลว ก็จะไดนําคําสอนมาถือปฏิบัติ นํามาใชใหเปนประโยชน
แกชีวิตของตนเอง ตลอดจนบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืนใหเกิด
ความสุข ความเจริญ และความสงบโดยทั่วไปในสังคม  

เม่ือทําไดอยางนี้ ก็จะเปนการบูชาพระพุทธเจาดวยการ
ปฏิบัติ ที่เรียกปฏิบัติบูชา  
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ถาทําทั้ง ๒ อยาง คือมีทั้ง อามิสบูชา การบูชาดวยอามิส 
และ ปฏิบัติบูชา การบูชาดวยปฏิบัติ ก็จะเปนการบูชาที่ยอด
เย่ียมสมบูรณ  

สําหรับคฤหัสถนั้น เร่ิมดวยอามิสบูชาเปนพื้นฐาน แลวก็
นําเขาสูปฏิบัติบูชา สวนดานพระสงฆก็เนนที่ปฏิบัติบูชา และ
นําประชาชนใหกาวหนาในปฏิบัติบูชาย่ิงๆ ขึ้นไป 

เราทั้งหลาย เม่ือถึงวันมาฆบูชาแลว ก็ขอเชิญชวนกันให
ทําจิตใจใหผองใส นําเอาโอวาทปาติโมกขนั้นมาปฏิบัติ  

อยางนอยเราก็ทําไดในหลักปฏิบัติทั่วไปที่อยูในคาถาที่ 
๒ คือ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําความชั่วทั้งปวง ตอดวย 
กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญกุศลคือความดีใหถึงพรอม และ 
สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตใจของตนใหผองใส ซึ่งทําไดทั้งใน
เฉพาะเวลานี้ที่เปนปจจุบัน และทําไดในระยะยาวสืบตอไป 

ที่วาทําไดเฉพาะในเวลาบัดนี้ ก็คือ หนึ่ง เราไมทําความ
ชั่วทั้งปวง ขณะน้ีเรานั่งกันอยูในที่นี้ เราเวนจากความชั่ว ไมทํา
ความชั่วอะไรเลย ก็ดําเนินในขอที่ ๑ ไดอยางนอยก็บางสวน  

สอง กุสลสฺสูปสมฺปทา บําเพ็ญความดี หรือทําความดีให
ถึงพรอม ขณะนี้เราก็มาเจริญศรัทธา เจริญฉันทะในธรรม มา
ฟงธรรม ประกอบในบุญกิริยาวัตถุ ญาติโยมท้ังหลายก็ได
ประกอบบุญในการนี้อยูตลอดเวลาในการเดินทางนี้ ที่ไดมา
นมัสการสังเวชนียสถาน โดยต้ังใจเปนกุศลแตเบื้องตนอยูแลว 
นี่ก็คือการประกอบกุศล เร่ิมต้ังแตกุศลเจตนา  

ในการนี้  ญาติโยมยังได อุปถัมภพระสงฆให ไดมา
นมัสการดวย และในการเดินทางก็ไดบําเพ็ญทานเร่ือยมา  
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ทานท่ีวานั้น เร่ิมตั้งแตสวนบุพภาคซึ่งใหเกิดการเดินทาง 
โดยอุปถัมภทุนรอนใหพระสงฆสามารถเดินทางได และ
ในขณะเดินทาง ก็ไดถวายภัตตาหารอุปถัมภบํารุงใหกําลังใน
การเดินทางอยูตลอดเวลา เปนการบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุที่เปน
สวนบุญสวนกุศล ทําความดีอยูเร่ือยมา ทั้งที่แสดงออกทาง
กาย ชวยเหลือขวนขวาย ทางวาจา พูดดี และทางจิตใจที่เจริญ
ศรัทธา เปนตน ดังที่ไดกลาวแลว  

ประการที่ ๓ ก็ทําจิตใจของเราใหบริสุทธิ์ผองใสตามหลัก 
สจิตฺตปริโยทปนํ เม่ือจิตใจมีศรัทธาแลว จิตใจนั้นก็ผองใสเบิก
บาน ยิ่งถามีความรําลึก คือมีอนุสติในพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ จิตใจก็สดชื่นราเริงบันเทิงในธรรม 
จัดเปนการปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระคาถาที่ ๒  

ที่ไดกลาวมานี้ เปนคําเชิญชวนใหเราทั้งหลายกระทําการ
บูชาในวันมาฆบูชา เพ่ือใหสมกับที่วันนี้เปนวันสําคัญในทาง
พระพุทธศาสนา แมเราจะไมไดมีการทําพิธีดังที่นิยมทํากันมา
ตามประเพณี แตดวยวิธีปฏิบัติบูชานี้ ยอมถือวาเปนการเฉลิม
ฉลองวันมาฆบูชาที่ไมยิ่งหยอนวาการกระทําอ่ืนใดทั้งสิ้น  

แทจริง อาจจะเปนการบูชาที่ เปนการพิเศษดวยซ้ํา 
เพราะวา ดวยการที่ไดมานมัสการสังเวชนียสถานแลวนี้ จึงทํา
ใหจิตใจของเรามีศรัทธาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น มีฉันทะในธรรมยิ่งขึ้น 
ญาติโยมอาจจะมีปตี มีความปลาบปลื้มใจดวย  

อันนี้แหละเปนการบูชาที่มีความสําคัญมาก มีอานิสงส
อยางพิเศษ ซึ่งเปนขอที่นาอนุโมทนา  
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อาตมภาพเห็นวา เม่ือเรามีเวลาก็นาจะกลาวความ
สืบเนื่องตอไปเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญในพระพุทธศาสนา
ดวยใหมากข้ึนไปอีก เพื่อโยมจะไดมีความรูความเขาใจในเร่ือง
ที่เก่ียวของ ใหมองเห็นภาพเก่ียวกับพระพุทธศาสนากลมกลืน
กับการที่เราไดเดินทางมาประเทศอินเดีย  

คือวา นอกจากเราจะเขาใจธรรม มีศรัทธาในการบําเพ็ญ
ธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรมแลว เราก็ควรเขาใจเร่ืองราวความ
เปนมาของพระพุทธศาสนาดวย เพราะความเขาใจเชนนั้นจะ
ทําใหเรามองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาชัดย่ิงขึ้น  

จากน้ัน การมองเห็นภาพ เห็นเหตุการณตางๆ ชัด ก็จะ
ทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองยิ่งขึ้น
ดวย เชน เราจะมีทัศนคติที่ถูกตอง มีหลักในการวินิจฉัยวา
อะไรถูกอะไรผิดมากย่ิงขึ้น  

แลวความเขาใจธรรมที่สัมพันธกับความเขาใจใน
สภาพแวดลอมนี้ จะนําไปสูการปฏิบัติที่ดําเนินแนวแนถูกทาง
ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาย่ิงๆ ขึ้นไป 

อาตมภาพไดกลาวมาแลวในแงของหลักธรรมคําสอน ใน
โอกาสหนาก็จะโยงกลับมาสูเหตุการณในทางพระพุทธศาสนา
ตอไป ตอนน้ีจะขอหยุดพักผอน เพราะอาจจะตองดูวาเวลา
ลวงเลยไปเทาใด สมควรจะใหพระสงฆไดฉันภัตตาหาร  

แลวหลังจากนั้นจะไดพิจารณากันใหม เจริญพร 



 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
นาลันทาเหลือ
แต่ซาก 

 

 

บรรดาถ้ําอชันตา
ร้างหมดส้ิน 
 

 
 

 
แต่คนอินเดียยังมีสี่วรรณะ ลงอาบนํ้าล้างบาป ในแม่นํ้าคงคา เหมือนเดิม 



๗ 

บทเรียนจากอดีต 

ขอเจริญพร โยมคณะบุญจาริกทุกทาน 
อาตมภาพขอเรียกชื่อไปพลางๆ วา “คณะบุญจาริก” 

โดยทั่วไปนิยมเรียกกันวา ผูเดินทางแสวงบุญ แตมานึกดูที่
เรียกวาผูเดินทางแสวงบุญนี้ ความหมายจะแคบไปหนอย  

คําวา “บุญจาริก” นี้ มีความหมายกวาง แปลวา การ
จาริกที่เปนบุญ หรือการจาริกเพื่อบุญไดทั้งนั้น เพราะวาผู
เดินทางนั้น มีความเปนบุญต้ังแตกอนการเดินทางแลว คือ
ตั้งใจเปนบุญ เปนกุศลไปแลว วาจะไปนมัสการสถานที่สําคัญ
เก่ียวกับพระพุทธเจา แลวเม่ือไป ก็ไปยังสถานที่ เปนบุญ 
สถานที่ดีงาม ไปถึงแลวก็ไปทําบุญ ทําบุญเสร็จแลวเดินทาง
กลับมา ระลึกขึ้นจากจิตใจที่ผองใส มีความสุข มีปติปลาบ
ปลื้มเอิบอ่ิมใจ ก็เปนบุญอีก  

ถาไดอยางนี้ ก็เรียกวาเปนการจาริกบุญ เปนบุญตลอด
ตั้งแตตน จนกระทั่งแมภายหลังจบการเดินทางแลว ก็ไดบุญ
เร่ือยไป นึกขึ้นมาเม่ือไร ก็เปนบุญเปนกุศลเม่ือนั้น 

แมโยมที่ไมไดเดินทางไปดวย วันนี้มารวมฟงรวมชม
หลายทาน ก็ทําบุญดวยกัน เพราะวา แมไมไดไปดวยตนเอง ก็
รวมอนุโมทนากับโยมที่ไดไปทําบุญ  
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นอกจากนั้น ถึงแมไมไดไป ก็ยังไดชวยสนับสนุนในดาน
ทุนอุปถัมภ เปนตน ขอยกตัวอยางเชน โยมเล็ก เจาของบานนี้ 
ก็ไดอุปถัมภทุนชวยเหลือในดานการเดินทางเปนอันมาก โยม
สรอยนั่งอยูในที่นี้ ไมไดไป แตก็ไดถวายทุนชวยเหลืออุปถัมภ
ไป อยางนี้เปนตน ก็ถือวาไดบุญเหมือนกัน  

และวันนี้ เม่ือมาชมการเดินทางที่เปนบุญเปนกุศล ถาทํา
จิตใจดวยดี มีปติอ่ิมเอิบใจ มีจิตใจผองใสเบิกบาน ก็ไดบุญ
เพิ่มเติมอีก 

ทีนี้ เพ่ือใหการชมและการฟงสไลดตอไปนี้ชัดเจน ก็
อยากจะทบทวนการเดินทางนิดหนอย อาตมภาพไดแจกแผน
ที่ไป เขาใจวาโยมมีอยูแลว เอามาดูสักนิดเปนการทบทวน ถา
ไดดูแลว เวลาฟงก็ตาม เวลาชมสไลดก็ตาม เม่ือพูดถึงขึ้นมา ก็
จะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นดวย 

ขอทบทวนเสนทางตามแผนท่ีนี้ อาตมภาพขีดไว เส้นสี
แดง เปนเสนทางรถยนต เส้นสีน้ําเงิน เปนทางเคร่ืองบิน  

ทวนสรปุการเดินทาง 

เร่ิมแรก คณะเดินทางโดยเคร่ืองบิน บริษัทการบินไทย 
ไปลงที่เมือง กัลกัตตา อยูทางขวามือสุดนั้น เปนจุดเร่ิมตน 
เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ตอนแรกแวะท่ีวัดเบงกอลกอน เปน
วัดของพระชาวเบงกอล แตวาอยูในอินเดีย ไมไดคางคืน ไปขึ้น
รถไฟเดินทางตอไปในวันนั้นเอง สูเมืองคยา  
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จากเมืองคยา ก็ขึ้นรถยนตตอไปพักที่ วัดไทยพุทธคยา ชม
สถานที่ตรัสรู คางคืนวันที่ ๒๔ ที่วัดไทยพุทธคยา อีกหนึ่งคืน  

แลววันที่ ๒๕ ก็เดินทางไปเมืองราชคฤห์ แวะเยือนเวฬุวัน 
และเขาคิชฌกูฏ เปนตน แลวเดินทางตอไปยังเมืองนาลันทา 
คางคืนที่นาลันทานั้น ๑ คืน ชมนาลันทามหาวิหาร วัดใหญที่
ถือวาเปนมหาวิทยาลัยแรกของโลก มีทานมหายอดเปนผูนํา
ชม ตอจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่วัดไทยพุทธคยาอีกคร้ัง นอน
คางที่วัดไทยพุทธคยาคืนวันที่ ๒๖  

จากนั้น วันที่ ๒๗ หลังจากชมแมน้ําเนรัญชราตรงวัด
มหันตของฮินดูแลว ก็เดินทางตอไปยังเมืองพาราณสี (วาราณสี) 
หรือเบนาเรส (Benares) ไปพักที่วัดไทยสารนาถ ซึ่งพระครู
ประกาศสมาธิคุณไปสรางไว แตตอนนี้ทานมรณภาพแลว มี
พระภิกษุชาวอินเดียเปนผูรักษาการอยู ที่วัดนี้ไดคางคืนถึง ๓ 
คืน คือคืนวันที่ ๒๗, ๒๘ กุมภาพันธ และวันที่ ๑ มีนาคม  

เชาวันที่ ๒๘ ไปชมเจาขัณฑีสถูป และสถานที่แสดง
ปฐมเทศนาที่สารนาถ หรือปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตอนบาย 
ชมพิพิธภัณฑแลวเดิมชมสวนกวาง และวัดเชน ที่อยูในบริเวณ
เดียวกัน  

รุงขึ้นวันที่ ๑ มีนาคม เชาไปลองแมน้ําคงคา ตรงทาที่คน
มาลางบาปและเผาศพกันมาก ตอนสายไปแวะเย่ียมวัดทิเบต 
กลับมาฉันเพลที่วัด ตอนบายไปเฝามหาราชาแหงพาราณสี ที่
รามนคร และไปท่ีมหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu 
University) พบกับพระภิกษุนักศึกษาไทยแลว ก็ไปเย่ียม      
โปรเฟสเซอรรามัน อาจารยคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยดวย 
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วันรุงขึ้น เดินทางไปยังเมืองกาเซีย หรือที่เราเรียกตาม
ศัพทพุทธศาสนาวาเมืองกุสินารา โดยผานเมืองโครักขปูร หรือ    
โครักขปุระ หรือโครักขบุรี ไปเมืองกุสินารา นอนคางที่นั่น ๑ คืน 
คือคืนวันที่ ๒ มีนาคม ไปนมัสการสถานที่ปรินิพพานของ
พระพุทธเจา ซึ่งมีสถูปปรินิพพาน มีวิหารพระอนุฏฐานไสยา 
คือพระพุทธเจาปางปรินิพพาน วันรุงขึ้นก็ไปที่มกุฏพันธนเจดีย 
สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา 

วันที่ ๓ มีนาคม คณะเดินทางตอไปยังเมืองสาวัตถี ตาม
ศัพทสันสฤตเขาเรียกศราวัสตี เราเรียกสาวัตถี ในแผนท่ีเขียน
ตามแบบสันสฤตเปนศราวัสตี ไปนอนคางที่วัดไทย ของทาน
อาจารยประเสริฐ หรือที่ชาวไทยในอินเดียเรียกวา ฤาษีเสริฐ 
ไดไปชมพระเชตวันมหาวิหาร วัดสําคัญที่พระพุทธเจาประทับ
อยูนานที่สุดถึง ๑๙ พรรษา  

ในที่ใกลๆ นั้น เปนเขตแดนระหวางอินเดียกับเนปาล มี
สถานที่สําคัญแหงหนึ่งชื่อวาลุมพินี อันเปนสถานท่ีประสูติ แต
คณะไมไดเดินทางไป เพราะการเดินทางโดยรถยนตเขาไปจาก
เขตอินเดียลําบาก เราไมไดเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งตองไป
ลงที่กัตมัณฑุ แลวไปที่ลุมพินีอีกตอหนึ่ง  

เปนอันวาคณะตัดรายการที่ลุมพินี คือสถานที่ประสูติไปเสีย 
ตอจากสาวัตถี ก็เดินทางไปคางที่เมืองลักเนา คราวนี้มา

ขางลาง เมืองลักเนานี้เปนเมืองผานไปพักแรมเทานั้นเอง เปน
คืนวันที่ ๔ มีนาคม คาง ๑ คืน แลวเดินทางตอไป ผานเมือง
กานปูระที่อยูขางลาง แลวขึ้นเลยผานไปเฉยๆ ไปยังเมืองอัครา 
ชมปอมเมืองอัครา (Agra Fort) แลววันรุงขึ้นจึงไปชมทัชมาฮาล 
ซึ่งอยูที่เมืองอัครานี้ นี้เปนวันที่ ๕ มีนาคม 
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ตอจากนั้น วันรุงขึ้นก็เดินทางไปเมืองชัยปุระ ซึ่งอยูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ไปชมปราสาทแอมเบอร แตเขาปด เพราะ
ตอนนั้นเปนเทศกาลโฮลี่ ที่ชาวอินเดียพากันเลนสนุกสนาน ซึ่ง
ไมเหมาะสําหรับผูเดินทาง ไดคางแรมที่นั่น ๑ คืน คงเปนคืน
วันที่ ๖ มีนาคม  

ตอจากนั้นก็เดินทางไปยังเดลี เมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย คางแรมที่นั่น ๑ คืน ไปพักเฉยๆ เปนคืนวันที่ ๗ มีนาคม 

ตอจากเมืองเดลีเปนเสนทางที่ขีดดวยหมึกสีน้ําเงิน 
หมายความวาเดินทางโดยเคร่ืองบิน เร่ิมดวยไปเมืองออรังคาบาด
ขางลาง แตเคร่ืองบินแวะที่เมืองอุทัยปุระดวย อาตมภาพก็เลย
ขีดไวใหดูวาเคร่ืองบินแวะ แตเราไมไดแวะ  

จากเมืองออรังคาบาดนี้ เราไดไปชมถ้ําเอลโลร่า ซึ่งเปน
ถ้ําจํานวนหน่ึงมีมาก คือมีทั้งถ้ําพุทธศาสนา ฮินดู เชน ชมได
เพียงบางถ้ํา ก็ถึงเวลาค่ํา ไปคํ่าที่ถ้ําไกรลาสของฮินดูพอดี 

วันรุงขึ้น คณะสละเวลาทั้งวันใหแก ถ้ําอชันตา ซึ่งเปนถํ้า
ของฝายพุทธศาสนาลวนๆ คางที่ออรังคาบาดทั้งหมด ๒ คืน 
ตรงกับวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม  

จากนั้นก็เดินทางกลับโดยเคร่ืองบินมาเดลี คางที่เดลี ๑ 
คืน คือคืนวันที่ ๑๐ แลวเดินทางตอขึ้นไปยังแควนแคชเมียร์ 
โดยทางเคร่ืองบินเชนเดียวกัน ก็ไปลงที่เมืองศรีนคร ที่คนไทย
ฟงเสียงแขกเรียกเปนศรีนาการ ที่จริงคือ ศรีนคระ หรือศรีนคร  

แวะที ่เมืองศรีนครนี ้ แลวไปชมภูเขา  ชมหิมะ  โดย
เดินทางดวยรถยนตไปกุลมารค อยูทางซายมือที่ขีดแดง ไป
คางในทะเลสาบ บนเรือ รวมทั้งหมด ๒ คืน  
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ตอนแรกกะไววาจะคางที่แคชเมียร์เพียง ๒ คืนตาม
กําหนดการเดิม แตเม่ือไปขึ้นเคร่ืองบิน ปรากฏวาเคร่ืองบิน
เที่ยวนี้ถูกยกเลิกไป  ทําใหคณะตองไปคางที่ โฮเต็ล  ริม
ทะเลสาบ ตามที่บริษัทการบินจัดใหเพิ่มอีก ๑ คืน รวมเปนคาง
ที่แคชเมียร ๓ คืน รายการที่เดลีก็เลยถูกตัดไป ๑ วัน  

แลววันที่ ๑๔ ก็เดินทางจากศรีนคร กลับเมืองนิวเดลี 
และเดินทางกลับเมืองไทยเชาตรูของวันที่ ๑๕ มีนาคม  

ทั้งหมดนี้ก็เปนรายการที่ผานมา อาตมภาพคิดวา จากที่
ไดดูตามแผนที่ ก็จะทําใหเห็นสถานที่ที่ไปไดชัดเจนขึ้น เวลา
ทบทวนความทรงจําก็จะงายดวย 

ขอเลาสรุปนิดหนึ่งถึงสถานที่ที่เดินทางไปนี้ อาตมภาพ
ไดกลาวไวคร้ังหนึ่งวา เราเดินทางไปนั้น ระยะชวงตนเปน
ดินแดนที่อยูในเขตพุทธภูมิ  

เขตพุทธภูมิ ในที่นี้ หมายถึงสถานที่เก่ียวของกับองค
พระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล ดินแดนนี้เราเดินทางจากเมือง
กัลกัตตาเขาไปหา แตกัลกัตตาเองก็ไมไดเขา จึงตองเร่ิม
นับต้ังแตพุทธคยาเปนตนไป จนกระทั่งถึงสาวัตถี  

ชวงตนนี้อยูในเขตพุทธภูมิ หรือดินแดนที่มีพุทธสังเวชนีย
สถาน และสถานที่เก่ียวของกับพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล 
ตั้งแตพระองคยังมีพระชนมอยู 

ดินแดนที่เราเดินทางไปหลังจากนั้นทั้งหมด ไมเก่ียวของ
กับพระพุทธเจาสมัยยังมีพระชนมอยูโดยตรง มีบางแตวาเรา
ไมไดเก่ียวของในการเดินทาง ก็ถือวาตอจากนั้นไปเปนดินแดน
หลังพุทธกาล  
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เชนอยางถ้ําอชันตา เร่ิมตั้งแต พ.ศ. ๓๐๐ – ๔๐๐ หรือ
ส าม ร อ ย  ถึ ง สี่ ร อ ย ป  หลั ง พุ ท ธ ป ริ นิ พ า น  เ ป น เ ร่ื อ ง
พระพุ ทธศาสนา ใน ยุคหลั ง  เ ม่ื อพระสาวก ได สื บต อ
พระพุทธศาสนาสงทอดกันมา 

จุดสําคัญที่เราตองการไปดู ก็คือ ชวงแรก  
ทีนี้ ในสถานที่ชวงแรกที่เปนดินแดนพุทธภูมิ ตั้งแตพุทธ  

คยาไปสาวัตถีนั้น ก็มีสถานที่ที่ เ รียกวา สังเวชนียสถาน 
โดยตรง ๔ แหง ไดแก สถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา 
และเสด็จดับขันธปรินิพพาน  

ที่ประสูติ ก็คือที่ลุมพินีวัน ซึ่งคณะไมไดไป ที่ตรัสรู คือที่
พุทธคยา ซึ่งคณะไปถึงเปนแหงแรก ที่แสดงปฐมเทศนา คือที่      
สารนาถ ซึ่งเปนชื่อปจจุบันของปาอิสิปตนมฤคทายวัน และที่
ปรินิพพาน คือที่กุสินารา หรือในแผนที่นี้เรียกวากาเซีย 

ในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง คณะได้เดินทางไป ๓ แห่ง ก็
ตัดลุมพินีออกไป เหลือท่ีตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน  

แมวาจะเดินทางไปไมครบ ๔ แหง แตถามองในแง
เกี่ยวกับพระพุทธเจาแท ๆ ก็ถือวาครบ เพราะวาตอนประสูติ
นั้นยังเปนเจาชายสิทธัตถะอยู  

พระพุทธเจาแทๆ ที่อุบัติเปนพุทธะจริง ก็ตองที่ตรัสรู ณ 
พุทธคยา นั่นคือที่เกิดของพระพุทธเจา แลวก็ไดไปแสดงปฐม
เทศนาเร่ิมทํางาน ตั้งตนที่สารนาถ ปฏิบัติงานบําเพ็ญพุทธกิจ
เร่ือยไป จนกระทั่งปรินิพพานที่กุสินารา นี้คือเร่ืองเก่ียวกับ
พระองคพระพุทธเจาแทๆ  
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ทีนี้ อาตมภาพเคยพูดถึงเร่ือง รูปกาย กับ ธรรมกาย ตาม
หลักนี้ ก็อาจพูดแบงวา ในบรรดาสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหงนั้น 
ลุมพินีเปนที่อุบัติของพระรูปกาย ที่ปรินิพพานคือกุสินารา เปน
ที่สิ้นสุดแหงพระรูปกายของพระองค สวนธรรมกายนั้นเร่ิมตน
เม่ือตรัสรูที่พุทธคยา คือเปนที่อุบัติของธรรมกาย  

ถาถามวา พระพุทธเจาอุบัติโดยรูปกายที่ไหน ก็ตอบวาที่
ลุมพินีวัน แตถาอุบัติโดยธรรมกายท่ีไหน ก็อุบัติที่พุทธคยา  

ตอมา เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานที่กุสินารา เราถือเปน
ที่สิ้นสุดแหงรูปกาย แตสวนพระธรรมกายน้ันไมสิ้นสุดไปดวย 
ดังที่กอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินารา พระองคไดตรัส
แกพระอานนท ซึ่งอยูในสถานที่ปรินิพพานโดยใกลชิด วา  

“ธรรมแลวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่
เธอทั้งหลาย ธรรมแลวินัยนั้นแหละ จะเป็นศาสดาของ
เธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว”  
นี่ก็หมายความวา พระธรรมกายท่ีเราเรียกพระธรรมวินัย

นั้น ดํารงอยูเปนตัวแทนของพระพุทธองคสืบมา 
พระธรรมกายน้ี พระพุทธเจาไดชวยกอใหเกิดขึ้นในผูอ่ืน

เปนคนแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะ ณ สถานที่แสดงปฐม
เทศนา  คือสารนาถ หรือปาอิสิปตนมฤคทายวัน  แตเ ม่ือ
ปรินิพพานนั้น ไดทรงประดิษฐานพระธรรมวินัยไวม่ันคงแลว 
จึงมีการขยายเผยแพรธรรมกายแกผูอ่ืนสืบตอออกไปมากมาย  

เพราะฉะน้ัน แมพระองคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานสูญ
สิ้นสลายโดยรูปกายแลว แตธรรมกาย คือธรรมที่เจริญเพ่ิมพูน
ขึ้นดวยการปฏิบัติ ก็ยังสามารถที่จะอุบัติขึ้นในผูอ่ืนสืบตอมา  
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นี่หมายความวา เม่ือผูใดไดเจริญธรรมทั้งหลายใหมี
เพิ่มพูนเหมือนมาชุมนุมรวมเปนธรรมกายคือกองแหงธรรมมี
อยูในตัวเองแลว ก็สามารถเฝาพระพุทธเจาไดตลอดเวลา  

ธรรมกายนี้แหละเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหพระพุทธเจา
ดํารงอยูกับเรา เพราะวาในบัดนี้องคพระพุทธเจาที่มีพระชนม
ชีพอยู ที่เปนทั้งรูปกาย และเปนธรรมกายพรอมอยูดวยกันนั้น 
ไดสิ้นสุดไปที่กุสินารา ตอจากนั้น เม่ือเราปฏิบัติธรรมใหเจริญ
เพ่ิมพูนข้ึน เราก็มีธรรมกายของเราเปนเครื่องเขาถึงพระพุทธเจา  

เราอาจจะมีรูปเคารพ เปนพระพุทธรูป ทําดวยทองคํา 
ทองแดง ทองเหลือง สําริด ตลอดจนหิน ปูน ไมตางๆ แตวัตถุ
เหลานั้น ถาไมมีแหลงธรรมเปนเคร่ืองยืนยัน ก็ไมมีความหมาย  

อยางที่เราเดินทางไปประเทศอินเดีย ก็ไดพบเห็นวัตถุนี้
จํานวนมากมาย วัตถุเหลานั้น เม่ือพระธรรมปลาสนาการสูญ
สิ้นไปจากแผนดิน ไมมีคําสอนในพระพุทธศาสนาเหลืออยู 
ผูคนที่นั้นเขาก็ไมรูจัก  

คนอินเดียมากมายไมรูจักพระพุทธเจา เห็นพระพุทธรูปก็
ไมรูวาอะไร กลายเปนของไมมีคา ไมมีความหมาย เปนเพียง
ทอง เปนเพียงดิน หิน ปูน ไม เทานั้น แลวบางทีเขาก็เอาไปใช
ในทางที่ทําใหเราเกิดความสะเทือนใจอีกดวย โดยกระทําการที่
เรียกวาลบหลูดูหม่ินอะไรตางๆ นั่นก็เพราะเขาไมรูจักคุณคา 

ฉะนั้น จึงเปนเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนวาจะตอง
ชวยกันทําธรรมกายคือแหลงธรรมใหปรากฏมีอยูตลอดไป 
เพื่อใหเราสามารถเขาถึงพระรัตนตรัย เขาเฝาพระพุทธเจาได 
และสิ่งที่เรากอสรางไว เชน พระพุทธรูป เปนตน ก็จะมีคามี
ความหมาย ดวยมีแหลงธรรมปรากฏเปนเคร่ืองยืนยันอยูนี้เอง 
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นี่ก็เปนเร่ืองโดยยอในฝายที่เก่ียวกับพุทธสังเวชนียสถาน  
ทีนี้ นอกจากพุทธสังเวชนียสถานโดยตรงแลว คณะยังได

เดินทางไปเย่ียมเยียนสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวของกับพระพุทธ
องค ที่สําคัญก็คือ เมืองราชคฤห กับเมืองสาวัตถี  

ที่เมืองราชคฤห์ คณะไดเขาไปในสถานที่พระพุทธเจาเคย
ปรากฏพระรูปกายประทับอยู คือที่พระคันธกุฎี บนเขาคิชฌกูฏ 
ไดไปทําวัตรสวดมนต กลาวธรรมกถา ฟงธรรมกถากันที่นั่น  

อีกแหงหนึ่งคือสาวัตถี ที่เชตวัน ซึ่งไดกลาวแลววาเปนที่ที่
พระพุทธเจาประทับอยูนานที่สุด แสดงธรรมมากที่สุด  

สถานที่ ๒ แหงนี้ ควรจะกลาวถึงมากเปนพิเศษ 
ราชคฤห์เปนเมืองหลวงของแควนมคธ สาวัตถีเปนเมือง

หลวงของแควนโกศล สองแควนนี้ เปนรัฐมหาอํานาจยิ่งใหญ
ที่สุดในคร้ังพุทธกาล นอกจากมีความสําคัญทางการเมืองแลว 
ก็มีความสําคัญทางพุทธศาสนามากที่สุดดวย  

แควนมคธนั้น มีความสําคัญเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
ตลอดมา เปนเวลาหลายรอยป เร่ิมดวยเมืองราชคฤห์เปนที่
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหม่ันคง คร้ันม่ันคงแลว ก็เปน
แหลงที่กระจายเผยแพรคําสอนออกไป  

สวนเมืองสาวัตถี เปนเมืองที่เม่ือพระพุทธเจาประดิษฐาน
พุทธศาสนามั่นคงดีแลว ก็เสด็จไปประทับอยูสบายๆ แลว
แสดงพระธรรมเทศนาเร่ือยไป  

ถาจะเปรียบเทียบกัน ก็วาราชคฤห์เปนฐานที่ม่ันคง เปน
เหมือนดานหนาหรือปอมคายที่พระพุทธเจาทรงตั้งกองทัพ
ธรรม แลวสงกองทัพธรรมนั้นดําเนินการขยายกระจายคําสอน  
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สวนเมืองสาวัตถีที่ เชตวัน เปนแหลงปอนขอมูลหรือ
เตรียมเสบียงให พระพุทธเจาเสด็จไปประทับที่นั้น แลวก็แสดง
ธรรมประทานเนื้อหาคําสอนตางๆ พระแมจะออกไปจากเมือง
ราชคฤห แตก็ไดคําสอนจากสาวัตถี หรือจากพระเชตวันนี้  

เพราะฉะนั้น ๒ แหงนี้ ก็มีความสําคัญดวยกันทั้งคู 
เราจะเห็นความเปนไปในประวัติศาสตรสนับสนุนเรื่อง

ที่อาตมภาพกลาวมานี้วา ที่สาวัตถี พระพุทธเจาประทับและ
แสดงธรรมมากก็จริง แตในดานเหตุการณสําคัญเก่ียวกับการ
แพรหลายหรือขยายเผยแผพระพุทธศาสนา ราชคฤห์เปน
ศูนยกลางทั้งหมด  

ตอนแรก พระพุทธเจาเสด็จไปเมืองราชคฤห์ ทรงแสดง
ธรรมแกพระเจาพิมพิสาร ทําใหพระเจาพิมพิสาร พรอมทั้งขา
ราชบริพารและประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา ตอมาก็ได
อัครสาวก พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน ที่เมืองนี้ ทรงบําเพ็ญ
พุทธกิจจนประดิษฐานพระพุทธศาสนามั่นคง แตพระองค
ประทับที่นั่นเพียง ๓ พรรษา ก็ทรงทํางานเรียบรอย ตอจากนั้น
ก็ไววางพระทัยพระสาวกทั้งหลายได ใหทํางานกันไป  

จนกระทั่งเม่ือพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานแลว เมือง
ราชคฤห์  แควนมคธก็เปนสถานท่ีสําคัญในการทํางาน
พระพุทธศาสนาอีก คือเปนที่ทําสังคายนา เม่ือพระพุทธเจา
ปรินิพพานได ๓ เดือน ก็มีสังคายนาคร้ังที่ ๑ เพ่ือรวบรวม
จัดระบบคําสอนของพระพุทธเจาใหเปนหมวดหมู เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน การสังคายนานั้นก็ทําที่เมืองราชคฤห แควนมคธนี้ 

ตอมาอีก ๒๐๐ กวาป มีพระเจาแผนดินผูยิ่งใหญเกิดขึ้น
คือ พระเจ้าอโศกมหาราช ครองแควนมคธ  
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ตอนนั้นเมืองหลวงของแควนมคธ ไดยายจากราชคฤหไป
อยูที่เมืองปาตลีบุตร ปจจุบันเรียก “ปตนะ”  

เมืองปตนะนั้นในแผนที่นี้ก็มี เราไมไดไป อยูเลยจาก
นาลันทาไปนิดเดียว เปนเมืองหลวงของแควนมคธในยุคหลัง 
คือหลังจากราชวงศพระเจาพิมพิสารแลว ตอมาก็ยายเมือง
หลวงไปอยูที่ปตนะ หรือปาตลีบุตรนี้  

พระเจาอโศกครองราชยอยูที่เมืองปาตลีบุตร ก็ไดทรง
อุปถัมภสังคายนาคร้ังที่ ๓ สงพระธรรมทูตออกประกาศพระ
ศาสนาจากปาตลีบุตรนี้  

เพราะฉะน้ัน มคธจึงเปนดินแดนท่ีเผยแพรพระพุทธศาสนา 
และทําหนาที่นี้ตลอดมา พระศาสนทูตที่มาเมืองไทย มา
สุวรรณภูมิ คือพระโสณะ และพระอุตตระ ก็มาจากที่นี่ ใน
ลังกา พระมหินท พระสังฆมิตตาเถรี ก็มาจากที่นี่ เพราะฉะนั้น
ในทางพระพุทธศาสนา มคธจึงเปนถิ่นสําคัญอยางมาก  

จนกระท่ังมาถึงทายสุด ตอนพระพุทธศาสนาจะสูญสิ้น
จากอินเดีย ตอนน้ัน ราชวงศที่ครองอินเดียคือ ราชวงศ์ปาละ 
ตอจากปาละ ก็มีราชวงศเล็กชื่อ เสนะ ที่มักเรียกรวมกันในทาง
ศิลปะวา “ปาลเสนะ”  

ปาละเปนราชวงศที่นับถือพระพุทธศาสนา ก็ครองราชย
ที่ปาตลีบุตรเชนกัน จนกระทั่งมุสลิมบุกเขามาทําลายหมด  

โดยนัยนี้ มคธจึงสัมพันธกับพระพุทธศาสนาตลอดมา 
และเพราะเหตุที่ไดเปนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา จึง
มีวัดวาอารามมากเหลือเกิน บางวัดก็ใหญโตเปนมหาวิหาร ที่
เรียกเปนมหาวิทยาลัยในปจจุบัน เชน นาลันทาก็อยูในแควนนี้ 
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เพราะเหตุที่มีวัดวาอารามมากนี้ แมเม่ือพระพุทธศาสนา
สูญสิ้นไปแลว ก็มีซากวัดวาอารามเหลืออยูทั่วไป ตอมา คําวา 
“มคธ” ไดเลือนหายไปจากความทรงจําของชาวอินเดีย แต
เพราะเหตุที่มีวิหารหรือวัดมากมาย คําวา “วิหาร” คือวัด ก็
กลายเปนชื่อของแควนหรือรัฐนี้ แทนมคธ แตคําวา “วิหาร” ได
แผลงมาเปน “พิหาร”   

ตัว ว แผลงเปน พ ได เชนคําวา วงศ ก็แผลงเปน พงศ ได 
คําวา วรรณ เปน พรรณ ตัว ว เปน พ ในภาษาไทยมีใชกัน
มากมาย ปจจุบัน ในแผนที่นี้ก็เขียนไววา “พิหาร”  

นี่คือชื่อรัฐ หรือแควนนี้ในปจจุบัน เดิมก็คือมคธ แต
เพราะเหตุที่มีซากวัดวาอารามมาก เม่ือชื่อเดิมหายไป ก็เลย
เรียกตามสภาพที่เปนมาทางประวัติศาสตรวา พิหาร คือวิหาร   

ภาพชีวิตในพุทธกาล 
นอกจากนี้ อาตมภาพอยากจะเลาใหเห็นภาพชีวิตของ

คนในยุคนั้น เพ่ือจะไดเห็นภาพของมคธและโกศลเพิ่มขึ้น 
พรอมทั้งความสัมพันธระหวางเมืองทั้งสองนั้น 

เคยเลาไปบางแลววา พระเจาแผนดิน ๒ แควนนี้เปน
ญาติกันโดยการแตงงาน ทรงเปนพี่เขยของกันและกัน (อญฺญ-
มญฺญ ํ ภคินีปติกา) คือ พระกนิษฐภคินีของแตละแควนไปเปน
มเหสีของพระมหากษัตริยอีกแควนหนึ่ง พระเจาพิมพิสาร แหง
แควนมคธ มีมเหสีเปนนองสาวของพระเจาปเสนทิโกศล แหง
แควนโกศล พระเจาปเสนทิโกศลที่ครองกรุงสาวัตถีแหงแควน
โกศลก็มีมเหสีเปนนองสาวของพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธ 
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อีกทานหนึ่ง อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเปนเศรษฐีประจํา
เมืองสาวัตถีแหงแควนโกศล ก็มารูจักพระพุทธเจา มานับถือ
พระพุทธศาสนาที่กรุงราชคฤห เพราะมีเพื่อนเปนเศรษฐีที่กรุง
ราชคฤห โดยตางก็เปนพี่นองเขยของกันและกัน (อญฺญมญฺญ ํ 
ภคินีปติกา) คราวหนึ่งมาเยี่ยมเพ่ือน ตอนนั้นพระพุทธเจาอุบัติ
ขึ้นแลว ก็เลยไดรูจักพระพุทธเจา แลวก็เลื่อมใส ประกาศตน
เปนพุทธศาสนิกชน เปนอุบาสก แลวนิมนตพระพุทธเจาเสด็จ
ไปที่แควนโกศล ไปประทับที่สาวัตถี เปนคร้ังแรกที่ทําให
พระพุทธเจาเสด็จไปสาวัตถี แลวก็ไดสรางวัดเชตวัน ถวาย 

อีกทานหนึ่งที่มีความสําคัญมากในพระพุทธศาสนา คือ 
มหาอุบาสิกาชื่อ วิสาขา ทานผูนี้ก็อยูที่สาวัตถีเชนเดียวกัน 
มหาอุบาสิกาวิสาขานั้น พอชื่อวา ธนญชัยเศรษฐี ซึ่งเปนลูก
ของเมณฑกเศรษฐี ผูเปนเศรษฐีใหญคนหนึ่งของแควนมคธ  

แควนมคธนั้นรุงเรืองมาก มีเศรษฐีมาก แตกอนนี้แควน
ใดจะแสดงความรุงเรืองของตน จะตองบอกไดวาตนมีเศรษฐี
เยอะ ทีนี้แควนมคธมีเศรษฐีเยอะ แควนโกศลก็เลยขอเศรษฐี
ไปคนหนึ่ง ทํานองขอยืมเพื่อไปประดับเกียรติของแควน  

พระเจาโกศลขอเศรษฐีคนหนึ่งจากแควนมคธ ทางแควน
มคธก็ใหธนญชัยเศรษฐี ซึ่งเปนลูกของเมณฑกเศรษฐี เดินทาง
ไปยังแควนโกศล  

ธนญชัยเศรษฐีไดไปสรางเมืองใหมขึ้นชื่อเมืองสาเกต อยู
ใกลๆ เมืองสาวัตถี ธนญชัยเศรษฐีเปนบิดาของนางวิสาขา 
วิสาขาเปนมหาอุบาสิกา ไดสรางวัดสําคัญชื่อวาวัดบุพพาราม 
ที่พระพุทธเจาไดประทับหลายพรรษา รวมทั้งหมด ๖ พรรษา 
สลับไปมากับเชตวันของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
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อาตมภาพอยากจะเลาเร่ืองทั่วไปเปนตัวอยางใหฟงกัน
อีกสักเร่ือง ที่แสดงภาพชีวิตในสมัยพุทธกาลเก่ียวของกับเมือง
สาวัตถีและเมืองราชคฤหนี้ เปนเร่ืองเก่ียวกับพระภิกษุณีกับ
พระภิกษุ คือพระภิกษุณีรูปหนึ่ง ซึ่งเปนพระอรหันตเปนมารดา
ของพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเปนพระอรหันตเหมือนกัน  

โยมอาจจะสงสัยวาเปนไปไดอยางไรกัน พระภิกษุณีมีลูก
เปนพระอรหันต จะขอเลาแทรกสักหนอย เพ่ือประดับความรู
ใหมองเห็นภาพชีวิตในสมัยพุทธกาลมากขึ้น 

ที่กรุงราชคฤหในสมัยพุทธกาล มีตระกูลเศรษฐีตระกูล
หนึ่งมีลูกสาวคนเดียว ลูกสาวคนนี้เกิดมาแลวก็มีจิตใจโนมไป
ทางพระศาสนา ตอนน้ันพระพุทธเจาประดิษฐานพระพุทธ  
ศาสนาในมคธม่ันคงแลว เธอมีจิตศรัทธาคิดจะบวชอยูเร่ือย  

ทีนี้เม่ือเติบโตพอสมควร เธอก็ออนวอนขอบิดามารดาท่ี
เปนเศรษฐีวาอยากจะออกบวช ฝายเศรษฐีบิดามารดาก็ไม
อนุญาต บอกวาตระกูลของเรามีลูกคนเดียว ถาลูกไปบวชแลว
ใครจะสืบตอวงศตระกูล ทรัพยสมบัติจะเอาไปไหน ก็ไมยอม
ใหบวช จะขอรองอยางไรก็ไมสําเร็จ เธอจึงคาดหวังวา ตอไปมี
ครอบครัวแลวคอยคิดใหม สามีอาจจะเปนคนที่พูดงายก็ได  

ตอมาเธอก็แตงงาน แตงงานไปไดระยะหนึ่ง พอมีโอกาส
ก็พูดกับสามี สามีก็ตกลง เปนอันวาใหบวช สามีก็เปนเจาภาพ
ในการบวชของภรรยาที่เปนธิดาเศรษฐีนี้ แตเขามีความคุนเคย
กับสํานักภิกษุณีที่เปนฝายของพระเทวทัต ก็เลยพาไปบวชใน
สํานักภิกษุณีนั้น 

ภิกษุณีนั้นตอนที่บวช ไมรูตัววาไดเร่ิมตั้งครรภแลวนิด
หนอย บวชแลวตอมาครรภก็โตขึ้นๆ  
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ฝายภิกษุณีทั้งหลายมองเห็นครรภปรากฏชัด ก็บอกวา นี่
เธอยังไงกันนี่ มาบวชเปนภิกษุณี ทําไมมีครรภละ  

พระภิกษุณีองคนั้นก็บอกวา ฉันไมทราบเหมือนกัน มัน
ยังไงกันแน แตฉันรูตัววาฉันบริสุทธิ์แนนอน  

ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา พระภิกษุณีทั้งหลายก็บอกวา
เร่ืองนี้ตองชําระความใหเสร็จสิ้นกันไป แลวก็สั่งวาง้ันเราไปหา
พระเทวทัตใหตัดสินเร่ือง ตกลงพระภิกษุณีทั้งหลายก็พาเอา 
พระภิกษุณีธิดาเศรษฐี ไปหาพระเทวทัตใหตัดสินความ  

ฝายพระเทวทัตไดรับพิจารณา ก็คิดหวงแตชื่อเสียงของ
ตน คิดวาเร่ืองนี้มันเกิดขึ้นในฝายของเรา ถาปรากฏขาวออกไป
เราก็เสียชื่อหมด ออ! ภิกษุณีในฝายของเทวทัตมีครรภ! 
หมดแลว เสียหายหมด จิตใจไมไดเอาเมตตากรุณาเปนที่ตั้ง 
นึกถึงแตเร่ืองกลัวตัวเองเสียชื่อ ก็ไมไดคิดอะไรมาก นึกอะไรก็
ไมออก ความรูก็ไมชัดวาจะพิจารณาเร่ืองนี้อยางไรดี ก็เลย
ตัดสินเอางายๆ วา พวกเธอไปจัดการสึกกันไปเสียเถอะ อยา
ใหมันมีเร่ืองอ้ือฉาวขึ้นมา ยกเร่ืองปดไปเลย  

ฝายภิกษุณีพวกนั้นก็พูดกับภิกษุณีลูกเศรษฐีวา นี่พระ
เทวทัตทานสั่งใหสึกแลว จะวายังไง  

ฝายภิกษุณีธิดาเศรษฐีก็เสียใจมาก บอกวาดิฉันนี้กอน
จะบวชได ก็ยากเย็นเสียเหลือเกิน เปนผูบวชดวยความต้ังใจ
จริง  แมบวชมาแลว ก็พยายามต้ังใจปฏิบัติธรรมเต็มที่ 
เพราะฉะน้ัน จะใหเหตุการณเล็กนอยที่ดิฉันเองเปนผูบริสุทธิ์
มาทําลายชีวิตฉันทั้งหมด ทําลายความต้ังใจความเพียร
พยายามของดิฉันทั้งหมด มันไมสมควรเลย  
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เอาอยางนี้ เถอะ  ดิฉันไมไดบวชในศาสนาของพระ
เทวทัตนะ ดิฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจา อยางไรก็ขอให
ได นํ าค ดีนี้ ไปถวายพระพุทธ เจ า ตัดสิ น เถิ ด  ขอให ถึ ง
พระพุทธเจากอน  

พระภิกษุณีพวกนั้นก็เห็นใจบอกวา ตกลงเราจะไปเฝา
พระพุทธเจา แตสํานักพระเทวทัตอยูในเมืองราชคฤห สวน
พระพุทธเจาตอนนั้นประทับอยูที่เชตวัน เมืองสาวัตถี คณะ
ภิกษุณีจึงตองพากันเดินทางจากเมืองราชคฤหไปเมืองสาวัตถี  

ทานกลาวไวในคัมภีรวาเปนระยะทางเดินทั้งหมด ๔๕ 
โยชน เอามาเทียบกับที่เราเดินทาง เราเดินทางจากพุทธคยาไป
ราชคฤห ผานเมืองพาราณสีกอน ๒๓๐ กม. จากพาราณสีไป
โครักขปูร ๑๘๐ กม. จากโครักขปูรไปสาวัตถี ๑๗๒ กม. รวมเปน 
๕๘๒ กม. นี่เปนระยะทางที่พระภิกษุณีเหลานั้นเดินทางไป  

แตถาเทียบกับที่คัมภีรกลาวไว ๔๕ โยชน อาตมภาพคิด
คราว ๆ เปนไมลไดประมาณ ๔๕๐ ไมล ก็ได ๗๒๐ กม. ยาว
กวาที่เราเดินทางคราวนี้ อาจเปนไดวาเสนทางเดินสมัยโบราณ
เปนเสนทางเกวียน อาจจะออมกวา เหมือนอยางปจจุบันนี้ไป
สุพรรณฯ  เ ม่ือ  ๗-๘  ป  กอน  ไปเสนทางเกา  ทางรถยนต
ประมาณ ๑๖๐ กม. แตเด๋ียวนี้เสนทางใหมเหลือ ๑๒๐ กม. แต
เสนทางเดินใกลไกลตางกันได ตัวเลขนี้ก็ไมหางกันมากนัก  

ก็เปนอันวา ทานตองเดินทางกันเปนระยะทางยาวนาน
เลยทีเดียว แลวไปเฝาพระพุทธเจา 

เม่ือไปถึงพระเชตวันแลว คณะภิกษุณีก็นําพระภิกษุณี
ธิดาเศรษฐีเขาเฝาพระพุทธเจา กราบทูลเร่ืองทั้งหมดถวาย  
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พระพุทธเจาทรงพิจารณาแลวก็ทรงทราบวาเปนเร่ืองที่
คงต้ังครรภมากอนบวช แตจะตัดสินไปเฉยๆ คงไมเปนการดี 
คนอาจติฉินนินทา ยิ่งเปนพระภิกษุณีที่เคยอยูในสํานักพระ
เทวทัตดวย คนก็อาจบอกวา โอ! นี่พระพุทธเจาเอาภิกษุณี ที่
พระเทวทัตทิ้งแลว มาเลี้ยงดู หรือวาเปนการสนับสนุนพวกที่
แตกมาจากฝายโนนมาเขาฝายนี้ เปนการไมดี ตองทําใหเร่ืองนี้
ปรากฏชัดในที่ประชุม  

พระองคจึงตรัสสั่งพระอานนทใหไปเตรียมการเชิญ
บุคคลสําคัญมา ถาวาถึงชาติตระกูล ภิกษุณีนี้ก็เปนผูใหญ
เหมือนกัน เปนธิดาเศรษฐี ก็ใหไปเชิญพระเจาปเสนทิโกศล 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา มายังที่ประชุม  

(คงเปนท่ีธรรมสภาที่เราไปดูกันวันน้ัน ที่ทานฤาษีเสริฐไปแสดง
ทานางจิญจมาณวิกา คงเปนท่ีน้ัน เพราะเปนสถานที่ประชุมใหญ)  

วันรุงขึ ้น นัดประชุมแลว ก็พิจารณาเรื่องในที่ประชุม 
พระอุบาลีเปนเจาของเร่ือง ไดพิจารณาไตสวนกัน พระอุบาลีก็
มอบใหนางวิสาขามหาอุบาสิกาพิจารณาความ  

นางวิสาขาก็ไปสืบสาวราวเร่ืองกับนางภิกษุณี ดูสภาพ
รางกาย สืบถามประวัติความเปนมาแลว ก็วินิจฉัยไดวาจะตอง
ตั้งครรภมากอนอุปสมบท  

จากนั้นก็นําเอาเรื่องราวที่ไดไตสวนทั้งหมดมาเลาให
พระอุบาลีฟง และนําเขาที่ประชุมวินิจฉัยโดยพรอมหนา 
ตัดสินไดวานางภิกษุณีธิดาเศรษฐีเปนผูบริสุทธิ์ ไดตั้งครรภมา
กอนอุปสมบท  

เปนอันวาเร่ืองราวเสร็จสิ้นไปดวยดี เปนที่ปรากฏแจมชัด
แกมหาชน พระภิกษุณีนั้นก็พนคดีไป 
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เม่ือทานพนคดีแลว ก็อยูปฏิบัติธรรมเร่ือยมา จนกระทั่ง
ครรภแก ก็ไดคลอดบุตร แลวทานก็เลี้ยงเด็กอยูในสํานักนาง
ภิกษุณีนั้นเอง  

อยูมาวันหนึ่ ง  พระเจ าปเสนทิ โกศล  เสด็ จมาเฝ า
พระพุทธเจา คือพระองคเสด็จมาบอยๆ มาเฝาพระพุทธเจา
เร่ือย วันหนึ่งก็เสด็จมาทางสํานักภิกษุณี ไดยินเสียงเด็กทารก
รอง ก็ตรัสถามขาราชบริพารวา เด็กทารกท่ีไหนมารองอยูในวัด
ในวา ขาราชบริพารก็ทูลวา นี่ก็คือเด็กทารกลูกของนางภิกษุณี
องคนั้น องคที่ไดตัดสินคดีในวันนั้น  

พระเจาปเสนทิโกศลก็ตรัสวา เร่ืองการเลี้ยงดูเด็กเปน
เร่ืองยาก ทานเปนภิกษุณี ทานยอมไมสะดวกในเร่ืองปจจัย
การเปนอยู การที่จะเลี้ยงเด็กยอมไมสะดวกทุกประการ เรา
ควรชวยเหลือทาน  

พระเจาปเสนทิโกศลก็เลยไปขอเด็กทารกนั้นมา บอกวา
เราจะขอไปเลี้ยงในวัง เปนอันวาเด็กคนนั้นก็เลยไดไปอยูในวัง 
ตั้งชื่อวา กัสสปะ  

แตเพราะเหตุที่กัสสปะเด็กนอยคนนี้เติบโตขึ้นในวัง เด็ก
ที่เปนตระกูลเจาเขาเรียกวากุมาร พอเติบโตในวัง คนทั้งหลาย
ก็เลยเรียกวา กุมารกัสสปะ  แปลวา  กัสสปะผู เปนกุมาร 
หมายความวา กัสสปะลูกเจานาย หรือกัสสปะเด็กชาววัง อะไร
ทํานองนั้น อยางพระพุทธเจาเวลาสงของเล็กๆ นอยๆ ไปให
เด็กคนนี้ ก็เรียก กุมารกัสสปะ ก็เลยเรียกกันมาวา กุมารกัสสปะ  

เวลาผานไป จนกระทั่งเด็กนอยกุมารกัสสปะ อายุ ๗ 
ขวบ ก็ไดมาบวชเปนสามเณร  
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สามเณรกุมารกัสสปะ ซึ่งตอมาเปนพระกุมารกัสสปะ ได
ศึกษาปฏิบัติธรรมจนไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง และเปนผูมี
ชื่อเสียงมาก มีความสามารถในการแสดงธรรมจนไดรับการยก
ยองจากพระพุทธเจา เปนเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู แสดง
ธรรมวิจิตร  

นี ้เป นฝ ายล ูก  อนาคตของฝายลูกไดพัฒนามาจน
สมบูรณ เปนผูบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาแลว 

สวนนางภิกษุณีผูเปนมารดานั้น ตั้งแตบุตรของตนไปอยู
ในวังแลว ก็เฝาหวงใย รองไหคิดถึงแตบุตรตลอดเวลา แมจะได
ตั้งใจปฏิบัติธรรม แตใจหนึ่งก็คิดถึงลูก จึงไมเปนอันปฏิบัติ
ธรรมไดจริงจัง มีกังวล มีหวงเกิดขึ้น รํ่ารองหาแตลูกเร่ือยมา ก็
เลยไมบรรลุมรรคผลอะไรทั้งสิ้น  

อยูมานานจนกระทั่งวันหนึ่ง เดินบิณฑบาต ตอนนั้น
พระกุมารกัสสปะเปนพระอรหันตแลว พระภิกษุณีมารดามา
เจอเขากับลูก พอเจอเขา ดวยความดีใจเปนอยางยิ่ง ก็รอง
เรียกวาลูกรัก แลวก็โผเขาไปหา แตอารามรอนรน พอโผเขาไป
หา ก็ซวนเซ แลวก็พลาดลมลงไป  

วากันวา มารดาพอนึกถึงลูกรัก น้ํานมจะไหล ก็ปรากฏ
วาเธอมีน้ํานมไหล เปอนจีวร แลวก็ไปจับลูก 

ฝายพระกุมารกัสสปะ ก็มีใจเมตตาการุณยตอมารดา 
นึกถึงวามารดายังไมไดบรรลุธรรม เปนเพราะความรักความ
หวงใยในตัวเราผูเปนบุตร เราจะชวยอยางไรดี ถาใหแมมีจิตใจ
ครุนกังวลอยูกับความรักความหวงใยอยูอยางนี้ ก็จะไมรูจักได
บรรลุมรรคผลแนนอน เราจะตองใชวิธีการเปนอุบายสักอยาง 
ทําใหแมตัดความรูสึกผูกพันหวงกังวลนี้ใหได  
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คิดอยางนี้แลว ทานก็เลยพูดคําหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเปนคําที่
ฟงแลวไมนาสบายใจ แตดวยเจตนาดีที่จะใหแมตัดความรูสึก
ผูกพันลงไป จะไดปฏิบัติธรรมได ทานไดพูดทํานองวา “แม ทํา
อะไรอยู ความรักแคนี้ก็ตัดไมได” อะไรทํานองนี้  

คําพูดนี้ทําใหแมรูสึกนอยใจขึ้นมาวา “ลูกเรา เรานะ
อุตสาหตามหา รองไห หวงมาไมรูกี่ปแลว พอเจอก็มาพูดอยาง
นี้ ไมเอาแลว เขายังไมรักเรา เราอยาไปรักเขาเลย” ทํานองนี้ 
ทําใหตัดความรูสึกหวงใยผูกพันลดนอยลงไปได  

ตั้งแตนั้น เธอก็ตั้งใจปฏิบัติธรรม ตอมาก็ไดบรรลุพระ
อรหัตผล เปนพระอรหันตรูปหนึ่ง  

เ ร่ืองก็จบลงดวยดี พระภิกษุณีมารดาก็ไดเปนพระ
อรหันต พระภิกษุที่เปนลูกก็ไดเปนพระอรหันต เลยมีเร่ืองพระ
ภิกษุณีผูเปนอรหันต เปนแมของพระภิกษุผูเปนอรหันต เปน
เร่ืองเปนไปไดที่เกิดขึ้นแลว ดังที่ไดเลามานี้  

เ ร่ืองนี้ ได เปนที่ปรารภของพระสงฆ ในธรรมสภา 
จนกระทั่งทําใหพระพุทธเจาตรัสธรรมอ่ืนๆ  

อีกเร่ืองหน่ึง ที่พระพุทธเจาตรัสโดยปรารภกรณีนี้ ก็คือ
เร่ืองการเกิดขึ้นของปาอิสิปตนมฤคทายวัน คงจํากันไดที่อาตม
ภาพเลาใหฟง ที่วาพระโพธิสัตวเกิดเปนกวาง แลวก็สละชีวิต
ตัวเองแทนแมกวางที่ตั้งครรภใหมๆ รายนี้แหละ ทําใหเกิด
นิยายเก่ียวกับ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ขึ้น นั่นก็เร่ืองหนึ่ง  

แลวอีกเร่ืองหนึ่ง กรณีเดียวกันนี้แหละ ก็เปนเหตุให
พระพุทธเจาตรัสพุทธภาษิตที่วา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนแล
เปนที่พึ่งของตน  
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พระพุทธเจาทรงแสดงไขเน้ือความนี้วา แมแตเปนลูกเปน
แมกัน แตในการบรรลุธรรมที่จะทําจิตใจใหพนจากกิเลส ถึง
อยางไร ตนก็เปนที่พึ่งของตน คนอ่ืนมาชวยไมได ลูกก็ชวยแม
ไมได แมก็ชวยลูกใหพนจากกิเลสไมได ตองทําดวยตนเอง  

พระองคตรัสภาษิตนี้ เพราะหมูภิกษุสนทนากันโดย
ปรารภเร่ืองพระภิกษุณีธิดาเศรษฐี กับพระภิกษุกุมารกัสสปะ 
พระพุทธเจาทรงมาไดฟง ก็จึงทรงแสดงธรรมใหเห็นวา ในการ
ปฏิบัติธรรมขั้นสุดทาย ที่จะใหบรรลุมรรคผล หรือจะใหพน
กิเลส พนจากทุกขโดยสิ้นเชิง ตนตองเปนที่พึ่งของตนเอง 

อยางไรก็ตาม คนเราก็เปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือกันได 
คือชวยใหเขาพึ่งตนได อยางในกรณีนี้ พระกุมารกัสสปะก็ได
ชวยมารดาของทานแลว เปนกัลยาณมิตรใหกับมารดา  คือ
ชวยใหแมพึ่งตนเองได ก็ชวยเสริมกัน แตในขั้นสุดทายแมตอง
พึ่งตนเอง คือจิตใจจะหลุดพน ตองหลุดพนดวยตนเอง เร่ืองนี้ก็
เปนที่มาของพุทธภาษิตที่เรารูจักกันมากนั้น  

พุทธศาสนิกชนมักพูดกันวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตน
แลเปนที่พึ่งของตน นี่คือตองเขาใจวาในขั้นตอนสุดทาย เรา
ตองพึ่งตัวเอง คนอ่ืนอาจชวยเก้ือหนุนเพ่ือใหเราพึ่งตนเองได นี่
ไมไดหมายความวาจะตัดไมใหเก่ียวของ ไมใหชวยเหลือกัน 
คือมีขอบเขตวา เรามาชวยกันและกันใหแตละคนพึ่งตนเองได 
แลวแตละคนก็ตองพึ่งตนเอง  

นี้เปนเร่ืองหนึ่งที่นํามาเลาเพื่อใหเห็นภาพชวีิตที่เกิดขึ้นใน
พุทธกาล ซึ่งเกี่ยวของทั้งเมืองราชคฤหและเมืองสาวัตถี  
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แตสาวัตถีก็ดี ราชคฤหก็ดี ในปจจุบัน จะเห็นวามีแตซาก 
ปาก็เหลือนอย เปนที่แหงแลงเสียมาก สาวัตถียังเปนที่ชุมชื้นมี
ตนไมมากหนอย แตทั้ง ๒ แหงก็เปนเมืองราง จะมีหมูบานบาง
ก็เปนเร่ืองของชาวบานเล็กๆ นอยๆ ในชนบทหางไกล แสดงให
เห็นคติความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลาย ที่ไมเที่ยงแท
แนนอน อาณาจักรที่เคยย่ิงใหญเปนมหาอํานาจ ก็ลมสลายไป 
สูญสิ้นไป เมืองใหมๆ อาณาจักรใหมๆ ก็เกิดขึ้น  

แตมีเมืองหนึ่งที่นับวาพิเศษ คือที่เราไปเย่ียมในครั้งไปที่
สารนาถ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ไดแกเมือง
พาราณสี  ซึ่งเด๋ียวนี้ก็ยังมีความสําคัญอยู เพราะเปนดินแดน
ของศาสนาฮินดู ที่ศาสนาฮินดูยังรุงเรืองอยู โดยที่พาราณสีนั้น
ตั้งอยูที่แมน้ําคงคา ซึ่งเปนแมน้ําศักด์ิสิทธิ์ของฮินดู เด๋ียวนี้ชาว
ฮินดูก็ยังไปอาบน้ําชําระบาปที่ทาน้ําเมืองพาราณสี เอาศพไป
เผาที่นั่น เพื่อจะใหคนตายไปสวรรค อยางที่เราไดไปดูมาแลว  

พาราณสีมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา แต
สําคัญในแงของอดีต คือมาในเร่ืองชาดกมากมาย ตางจาก    
สาวัตถีและราชคฤห ที่มีความสําคัญในคร้ังพุทธกาลเอง 
เร่ืองราวเกิดขึ้นที่นั่นมากมาย แตถาเปนเร่ืองอดีตชาติของ
พระพุทธเจา มักเปนเร่ืองเกิดขึ้นที่พาราณสี  

ชาดกสวนมากขึ้นตนวา “อตีเต พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต...” 
เม่ือพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในเมืองพาราณสี พระ
โพธิสัตวอุบัติเปนนั่นเปนนี่ อยางเร่ืองกวางโพธิสัตวจะสละชีวิต
ใหกับกวางแมลูกออน หรือแมกวางที่กําลังต้ังครรภ ก็เปนเร่ือง
ที่เกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีเชนกัน นี่เปนเร่ืองที่เนื่องกับพุทธกาล 
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ตอไปน้ีจะขามมาหลังพุทธกาล ใหเห็นภาพวิวัฒนาการ
ของพระพุทธศาสนา จนกระทั่งสิ้นสุดไป พอคราวๆ  

ตอนนี้เรากําลังจะผานออกจากพุทธภูมิ คือ ดินแดน
ชวงแรกท่ีเราเดินทางไปนมัสการ ตั้งแตพุทธคยาไปถึงสาวัตถี 
ก็เปนอันจบสิ้นไป  

พระพุทธศาสนาหลงัพุทธกาล 
คราวนี้ก็มาถึงหลังพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพาน

แลวได ๓ เดือน พระสาวกก็ไดจัดการสังคายนาคร้ังที่ ๑ ขึ้นที่
เมืองราชคฤห ตอจากนั้นก็ถือวาพระสาวกทั้งหลายมีหนาที่ใน
การสืบตอพระพุทธศาสนาทอดกันมาโดยลําดับ 

หลังพุทธกาลแลว พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองขึ้นมา
บาง เสื่อมบางเปนระยะๆ ชวงแรกที่เจริญสูงสุด ก็คือในสมัย
พระเจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ (ฝร่ังเรียกอยาง
สันสกฤตวา Maurya/เมารยะ) ที่อาตมภาพกลาวถึงคร้ังหนึ่ง
แลว พระเจาอโศกมหาราชครองราชยที่ เ มืองปาตลีบุตร 
หรือปตนะที่กลาวถึงเม่ือกี้นี้ ระหวาง พ.ศ. ๒๑๘  ถึง พ.ศ. 
๒๖๐ เปนเวลาประมาณ ๔๒ ป  

แตฝร่ังเขาไมนับเหมือนเรา ฝร่ังเขานับเทียบออกมาได
เปน พ.ศ. ๒๗๐ ถึง พ.ศ. ๓๑๘ คือเร่ืองประวัติพุทธศาสนาน่ี 
นับแบบเรา กับนับแบบฝร่ัง จะตางกันสัก ๖๐ ป แทบทั้งหมด 
แมแตพระพุทธเจาประสูติและปรินิพพาน ของฝร่ังก็ตางจาก
ของเรา ๖๐ ป ของเราคิดตัวเลขปพุทธปรินิพพาน เราบอกวา
กอนคริสต ๕๔๓ ป แตฝร่ังเอา ๔๘๓ ป ตางกันอยางนี้ตลอด 
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พระเจาอโศกครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ. 
๒๖๐ ไดอุปถัมภการสังคายนาคร้ังที่ ๓ สงพระสาวกออก
ประกาศพระศาสนาอยางที่กลาวเม่ือก้ี  

ราชวงศพระเจาอโศกสืบมาอีก ๗ ชั่วพระเจาแผนดิน คือ
มีลูกหลานของพระเจาอโศกครองมาอีก ๗ องค ก็ถูกอํามาตย
ที่เปนพราหมณชื่อปุษยมิตร จับปลงพระชนมเสีย แลวต้ัง
ราชวงศใหมชื่อ ราชวงศ์ศุงคะ เปนราชวงศฮินดู ซึ่งเดิมก็เปน
อํามาตยของพระเจาแผนดินพุทธนั่นเอง 

กอนนั้น เม่ือพระเจาอโศกอุปถัมภพระพุทธศาสนา ก็มี
อํามาตยเปนพวกพราหมณดวย แตพอฮินดูตั้งราชวงศของเขา
ขึ้น เขาก็ทําพิธีบูชายัญ และดําเนินการปราบปรามชาวพุทธ 
ถึงกับใหคาหัวแกคนที่ไปฆาชาวพุทธมาได พุทธศาสนาจึงถูก
กําจัดมาก แตพระเจาปุษยมิตร นี้มีอํานาจไมกวางขวางนัก  

ตอนนั้น ในดินแดนที่เคยเปนแวนแควนของพระเจาอโศก 
ไดมีผูมีอํานาจอ่ืนๆ ตั้งตัวเปนกษัตริยขึ้นมา แตกเปนแควนเล็ก
แควนนอย หลายแควนก็ดํารงพุทธศาสนาไวได แควนหนึ่งที่
ดํารงพุทธศาสนาไวดวยดี คือแควนของพระเจามิลินท  

โยมคงเคยไดยินชื ่อพระเจามิลินท ที ่ถามปญหากะ
พระนาคเสน พระองคเปนกษัตริยเชื้อชาติกรีก ในภาษากรีก
เรียกวาเมนันเดอร (Menander) ครองราชยเม่ือ พ.ศ. ๓๘๘ นี้
วาตามการคํานวณทางประวัติศาสตร แตใน มิลินทปญหา วา 
พ.ศ. ๕๐๐ อยูที่เมืองสาคละ ปจจุบันอยูที่ประเทศปากีสถาน  
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พระเจามิลินทครองแผนดินต้ังแตแควนปญจาบไปจนถึง
ประเทศอัฟกานิสถาน ก็ใหญพอสมควร เมืองสาคละที่เปน
เมืองหลวงของพระเจามิลินท ก็อยูใกลๆ เมืองศรีนครท่ีเราไป
มาแลวในแคชเมียร  

ขอใหโยมนึกภาพเมืองศรีนครนั่นแหละ ใตศรีนครลงไป 
สัก ๒๓๐ กม. ก็เปนเมืองสาคละ เมืองหลวงของพระเจามิลินท 
พระเจามิลินทนี้เปนผูครองดินแดนสําคัญแหงหนึ่งที่ไดเชิดชู
ดวงประทีปแหงพุทธศาสนาใหคงอยู หลังจากพระเจาอโศก 

ตอจากนั้นผานมา ๒๐๐ ปเศษ ก็มีพระเจาแผนดิน
ยิ่งใหญองคหนึ่งที่ไดรวบรวมแควนเล็กแควนนอยเขามาต้ังเปน
มหาอาณาจักรได ครองราชยราว พ.ศ. ๖๐๐ ทรงพระนามวา 
พระเจากนิษกะมหาราช ตั้งเมืองหลวงที่เมืองปุรุษปุระ หรือปุรุษ
บุรี หรือเปษวาร (Peshawar) อยูในปากีสถานปจจุบัน  

อันนี้ขอใหเปรียบเทียบกับเมืองศรีนครที่เราไปในแควน
แคชเมียร เมืองปุรุษปุระของพระเจากนิษกะอยูเลยเมืองศรี
นครไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๐๐ กม.  

พระเจากนิษกะมหาราชเปนผูอุปถัมภพุทธศาสนาแบบ
มหายาน ทําใหพุทธศาสนาแบบมหายานรุงเรืองขึ้นมา  

ในทางฝายของเรา หรือในทางเถรวาท จะไมคอยรูจัก
พระ เจ ากนิษกะมหาราช เลย  เพราะ เ รา ไมนั บ เข า ใน
ประวัติศาสตรหรือในตํานานของเรา  

พระเจากนิษกะอุปถัมภพุทธศาสนาแบบมหายาน จัด
สังคายนาครั้งที่ ๓ ของพุทธศาสนาแบบท่ีเจริญที่นั่นเวลานั้น 
คือนิกายสรวาสติวาทิน (บาลี: สัพพัตถิกวาที) แตมีมหายานรวม  
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นิกายสรวาสติวาทินสูญไปนานแลว จึงนับเปนสังคายนา
ของฝายมหายานดวย โดยมหายานนับเอาของพระเจากนิษกะ
นี้เปนคร้ังที่ ๓ เหมือนอยางที่พระเจาอโศกจัดสังคายนาที่เรา
เรียกวาคร้ังที่ ๓ พระเจากนิษกะไดสรางถาวรวัตถุในทางพุทธ
ศาสนาไวเปนอันมาก และไดทําใหพระพุทธศาสนาเผยแพรไป
ทางจีน ทางมองโกเลีย ธิเบต ไปทางทิศเหนือโนนมากมาย  

หลังพระเจากนิษกะแลว อาณาจักรก็คอยๆ แตกสลาย
ลงไปอีกจนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๘๖๐ ผานพระเจากนิษกะ
มา ๒ ศตวรรษเศษ หลังจากชิงอํานาจกันมากมาย ก็มีราชวงศ
หนึ่งต้ังขึ้น รวบรวมแควนนอยใหญเขามาเปนมหาอาณาจักร 
ไดแก ราชวงศคุปตะ ซึ่งเปนราชวงศฮินดู ที่ผานมาเม่ือก้ี
กษัตริยยิ่งใหญเปนพุทธ ตอนนี้เปนฮินดู  

กษัตริยคุปตะนี้ แมจะเปนฮินดูก็จริง แตตองอาศัยชาว
พุทธมาเปนมหาอํามาตย เปนผูวางแผนในการปกครอง เปน
ตน  เพราะวาตอนนั้นชาวพุทธเปนผู มีการศึกษาดีมาก 
เพราะฉะนั้น มหาอํามาตยสวนมากหรือแทบทั้งหมดของ
ราชวงศคุปตะเปนพุทธ ตอนปลายๆ นั้นกษัตริยคุปตะหลาย
องคก็เปลี่ยนมาเปนพุทธเลย  

ราชวงศคุปตะครองอํานาจอยูตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๘๖๓ 
ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ตอนแรกก็ครองที่ปาตลีบุตรเหมือนกัน ที่เมือง
หลวงเดียวกับพระเจาอโศก แตตอมาไดยายไปที่เมืองอโยธยา
ซึ่งอยูใกลเมืองกุสินารา เฉียงไปทางตะวันตกนิดหนอย คนไทย
เราเรียกเมืองหลวงเกาของเราวา อยุธยา เลียนศัพทมาจาก
ของอินเดียนี้เอง อโยธยาเปนเมืองหลวงของราชวงศคุปตะ อยู
ใกลๆ กับเมืองกุสินาราที่เราไปมาแลว 
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ราชวงศคุปตะแมจะเปนฮินดู แตอาศัยชาวพุทธมาก 
และในเวลานั้นพุทธศาสนาต้ังม่ันคงแลว จนกระท่ังวาไมมีใคร
จะทําอะไรได เปนอันวา แมฮินดูจะมีอํานาจขึ้น พุทธศาสนาก็
เจริญมาดวยกัน และราชวงศคุปตะก็อุปถัมภพุทธศาสนาไป
ดวย เชน มหาวิทยาลัยนาลันทา ตอนน้ันรุงเรืองอยูแลว พระ
เจาแผนดินคุปตะก็ไดเปนผูอุปถัมภมหาวิทยาลัยนาลันทาแทบ
ทุกพระองค จนถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ราชวงศคุปตะก็สิ้นสุดลง เหตุ
ที่สิ้นสุด ก็เพราะมีตางชาติรุกราน ตางชาตินี้คือชนชาติฮั่น 

ชนชาติฮั่นบุกเขามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
อินเดีย พอบุกเขามาก็ทําลายหมด ทําลายทุกอยาง โดยเฉพาะ
ทําลายพุทธศาสนามาก ตนทางที่เร่ิมเขามาก็คือ ตักศิลา  

ตักศิลา ปจจุบันนี้อยูในปากีสถาน เคยรุงเรืองมาก เราได
ยินจากในคัมภีรพุทธศาสนาวาเปนแดนทิศาปาโมกข พอหลัง
พุทธกาลไมนานก็เปนที่ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา มีวัดวา
อารามมากมาย พอพวกฮ่ันบุกเขามา ก็ทําลายตักศิลาราบไป
เลย เผาผลาญหมด  

พวกฮ่ันบุกเขามาในระยะ พ.ศ. ๑๐๔๓ – ๑๐๙๓ ทําให
อินเดียหว่ันไหว แตกเปนอาณาจักรเล็กนอยมากมาย แตตอน
นั้นอินเดียยังพอตานศัตรูไวได เขามาไมไดลึกมาก ในที่สุดฮั่นก็
ตองออกไป แตไดทําลายพุทธศาสนายอยยับไปมาก 

พอตานพวกฮ่ันไดแลว พวกกษัตริยในอินเดียก็ชิงอํานาจ
กันเอง จนกระทั่งมีราชาองคหนึ่งรวบรวมแวนแควนไดมาก
หนอยชื่อ พระเจาหรรษวรรธนะ ครองราชยประมาณ พ.ศ. 
๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ ตั้งเมืองหลวงที่เมืองกันยากุพชะ (เทียบปจจุบัน
ใกล Kannauj อยูระหวางทางเมืองลักเนาไปเมืองอัครา 
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พระเจาหรรษวรรธนะเปนกษัตริยชาวพุทธ แตพุทธศาสนาที่
เจริญรุงเรืองในยุคนั้นเปนมหายานสวนมากแลว เพราะฉะน้ัน 
พระเจาหรรษวรรธนะที่วาเปนชาวพุทธ และไดอุปถัมภพุทธ
ศาสนาอยางยิ่งใหญ ก็คืออุปถัมภพุทธศาสนาฝายมหายาน  

พระเจาหรรษวรรธนะไดฟนฟูอินเดียขึ้นมาหลังจากยุคที่
พวกฮ่ันบุก เปนพระเจาแผนดินพุทธ ไดอุปถัมภพุทธศาสนา
มากและไมเบียดเบียนศาสนาอื่นๆ แตตอนปลายรัชกาล
ปรากฏวาถูกปลงพระชนม โดยพวกอํามาตยพราหมณ-ฮินดู
จัดการลอบปลงพระชนม คร้ังแรกไมสําเร็จ  

พระเจาหรรษวรรธนะก็ใจดี เธอฆาฉันไมสําเร็จ เร่ืองเปน
อยางไร ไมพอใจอะไรก็วากันดีๆ ก็ยกโทษให พอยกโทษให
พวกนี้ก็เลยสมคบกันใหม คราวที่ ๒ ปลงพระชนมสําเร็จ พระ
เจาหรรษวรรธนะก็สิ้น พวกฮินดูจึงรุงเรืองขึ้นมาอีก 

เหตุการณผานมา อินเดียก็แตกเปนแควนเล็กแควนนอย
อีก แยงชิงอํานาจกันมากมาย แตไมมีใครยิ่งใหญจริง ในตอนนี้
ก็มีราชวงศหนึ่งอยูทางตะวันออก แถวแควนมคธ ที่พอจะ
รวบรวมแควนใหญขึ้นมา คือ ราชวงศปาละ เชน พระเจาธรรม
บาล ยุคนี้ตกราว พ.ศ. ๑๓๐๐ – ๑๖๘๕ พูดงายๆ วา ๑๓๐๐ - 
๑๗๐๐ เปนราชวงศพุทธ ครองราชยที่เมืองปาตลีบุตร  

ราชวงศน้ีไดอุปถัมภพระพุทธศาสนา อุดหนุนมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนาทั้ ง แห ง เ ก า ที่ น าลั นทา  และที่ ตั้ ง ใ หม  มี
มหาวิทยาลัยโอทันตปุระ วิกรมศิลา เปนตน อีกหลายแหง 
พุทธศาสนาก็รุงเรืองมาไดอีก แมวาจะเปนพุทธศาสนาแบบ
กลายๆ คือมหายานผสมฮินดู 
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ลืมเลาไปนิดหนึ่ง  ตอนยุคพระเจาหรรษวรรธนะ มี
พระภิกษุที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งเดินทางเขาไปในประเทศ
อินเดีย แลวเลาเร่ืองการเดินทางสืบพระศาสนาในอินเดียเอาไว
ดวย คือ พระถังซําจั๋ง ในเร่ืองไซอ๋ิว  หลายทานรูจักดี 

พระถังซําจั๋งเดินทางเขามาในสมัยพระเจาหรรษวรรธนะ 
ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ แลวเลาเร่ืองราวไวมากมาย 
ขนเอาพระไตรปฎกจากไซที หรือประเทศตะวันตกของจีน คือ
อินเดียนั่นเอง นําเอาพระไตรปฎกหรือคัมภีรพระพุทธศาสนา
กลับไป เมืองเชียงอาน แลวไปแปลออกเปนภาษาจีน  

พระถังซําจั๋งเปนปราชญแหงราชวงศถัง มีชื่อเสียงมาก 
ในประวัติศาสตรเรียกหลวงจีน เหี้ยนจัง ทานเรียนที่มหา  
วิทยาลัยนาลันทาดวย และเขียนเลาเร่ืองนาลันทาไวมากมาย 

เม่ือสิ้นสุดยุคพระเจาหรรษวรรธนะนั้นมา จนถึงราชวงศ
ปาละ เพราะเหตุที่อินเดียแตกแยกเปนแควนเล็กนอยมากมาย 
ก็จึงชิงอํานาจกันเอง พากันออนแอ พอดีมุสลิมก็บุกเขามา  

มุสลิมบุกเขามาเร่ือยๆ ตั้งแต พ.ศ. ๑๕๐๐ เขาทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตีเขามาไดทีละนอยๆ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 
๑๗๐๐ ก็ตีไดถึงแควนมคธ หรือแควนพิหารในปจจุบัน  

ตอนที่มุสลิมเขาตีมคธคราวนี้ ราชวงศปาละเพิ่งสิ้นสุดไป  
มีราชวงศใหมเปนฮินดูชื่อ ราชวงศเสนะ ราชวงศเสนะก็ถูก
มุสลิมทําลาย ทหารมุสลิมทําลายลางเรียบ ไมมีเหลือ ถาเปน
วัดก็เปนอันวาเผาหมด พระสวนมากก็ถูกฆา หรือไมก็หนีไป 
นักประวัติศาสตรของมุสลิมเลาเรื่องราวไวดวยความภาคภูมิใจ  
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ตามที่นักประวัติศาสตรมุสลิมเลาไว เขาไปรบที่ไหนมาก็
ไดทรัพยสมบัติมากมาย และเม่ือปราบเสร็จแลว เขาก็ใหคน
เหลานั้นเลือกเอาระหวางดาบกับพระอัลเลาะห ถาเลือก    
อัลเลาะห ก็อยู ถาไมเอาอัลเลาะห ก็ดาบ คือถูกฆา  

เปนอันวา ในท่ีสุดพุทธศาสนาก็สูญสิ้นจากอินเดียต้ังแต 
พ.ศ. ๑๗๐๐ เปนตนมา นี่คือประวัติศาสตรพุทธศาสนาโดยยอ 

อาตมภาพเลาใหเห็นภาพคราวๆ โยมอาจจะยังเห็นไม
ชัดนัก แตคงพอทราบวาเปนมาอยางไร พุทธศาสนาในตอน
หลังๆ เม่ือถึงพระเจาอโศก ก็แผไปทั่วอินเดียหมดแลว พระเจา
อโศกครองแผนดินที่กวางขวางเปนมหาอาณาจักร หลังพระ
เจาอโศกไมนาน ก็เกิดหมูถ้ําอยางอชันตา ขึ้นมา  

อชันตา (Ajanta) เกิดระหวาง พ.ศ. ๔๐๐ – ๑๒๐๐ เปน
ถ้ําของพุทธศาสนาลวนๆ เปนถํ้าของฝายเถรวาท ๕ ถ้ํา 
นอกจากนั้นเปนมหายาน  

ที่อีกภูเขาหนึ่งคือ เอลโลรา (Ellora) หรือภาษาอินเดีย
เรียกวาเอลลูรา ก็สรางระหวาง พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคที่มี
ถ้ําพุทธศาสนาคือ ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคถ้ําฮินดู ราว ๑๑๕๐ – 
๑๔๕๐ ยุคถ้ําของเชน ราว ๑๓๕๐ – ๑๕๕๐ หลังจากนั้นก็
หมด คงถึงยุคหนีสงครามถูกมุสลิมบุก 

สวนมหาวิทยาลัยนาลันทา ก็เปนสถาบันการศึกษาที่
ยิ่งใหญเร่ิมขึ้นมาเม่ือประมาณ พ.ศ. ๘๕๐ รุงเรืองในสมัย
ราชวงศคุปตะ จนกระทั่งพุทธศาสนาสิ้นสูญจากอินเดียเม่ือ 
พ.ศ. ๑๗๐๐ ก็ถูกเผาราบเรียบไป รวมแลวรุงเรืองอยูนานเกือบ 
๑,๐๐๐ ป 
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เม่ือมุสลิมไดเขามาครอบครองประเทศอินเดียแลว ก็มี
ราชวงศมุสลิมหลายราชวงศ แตที่ยิ่งใหญไดครองอํานาจกันมา
ตั้งแต พ.ศ. ๑๗๐๐ - ๒๒๕๐  

พอถึงประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ เศษ อังกฤษ พวกนักลา
อาณานิคมจากตะวันตก ก็เขามาแยงชิงดินแดนในอินเดีย ผล
ที่สุดอังกฤษรบชนะกษัตริยมุสลิม ครอบครองอินเดียต้ังแต พ.ศ. 
๒๒๕๐ มาจนถึงอินเดียไดรับเอกราชใน พ.ศ. ๒๔๙๐ ตั้งแตนั้น
มา ก็ถึงยุคอินเดียสมัยปจจุบัน  

นี่เป็นประวัติศาสตร์อินเดียโดยย่อ 
เปนอันวา พุทธศาสนาก็ไดสิ้นสูญไปแลวจากอินเดีย 

เหลือแตศาสนาอิสลามสูกับฮินดูสืบมา แตทั้งหมดก็พายแพแก
อังกฤษ แลวทายที่สุด อังกฤษก็เลิกราไปอีกทีหนึ่ง  

เราไดเห็นความเปนไปในประวัติศาสตรตลอดเวลาเปน
พันๆ ป มีราชวงศเล็กๆ นอย ๆ เกิดขึ้นมากมาย แลวก็แยงชิง
อํานาจกันลมหายไป มีมหาอาณาจักรใหญๆ เกิดขึ้น แลวมหา
อาณาจักรนั้นๆ ก็สิ้นสูญไปตามกาลเวลาบาง โดยการทําลาย
บาง มีอาณาจักรเล็กๆ เกิดขึ้นกระจายไป แลวก็รวมกันไดอีก 
แลวก็แตกสลายไปอีก หมุนเวียนเปลี่ยนไป เปนคติธรรมดา  

ความเปลี่ยนแปลงที่เปนอนิจจังนี้ ถาพิจารณาในแงของ
ธรรมคือ ไตรลักษณ ก็เปนเร่ืองที่ควรแกการสังเวช  

เปนอันวา ดินแดนทั้งหมดที่เราไดไปดูมา ลวนมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับพุทธศาสนาทั้งนั้น เราจะเห็นหรือไมเห็นก็
ตาม อยางที่อาตมภาพไดบอกไววา สวนนอกจากพุทธภูมิ
มาแลว คือเลยจากสาวัตถีออกมา เปนถ่ินที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนาหลังพุทธกาล  
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ดูอยาง อชันตา เอลโลรา ก็เกี่ยวชัด เดลี ก็เก่ียว เพราะที่
นั่นเปน เมืองอินทปตถ อยูในแควนกุรุ พระพุทธเจาเคยแสดง
มหาสติปฏฐานสูตรที่นั่น  

แมแตที่แคชเมียร หรือกัษมีระ ซึ่งเราไปที่เมืองศรีนคร ที่
นั่นพุทธศาสนาก็เคยแพรหลายอยู ประชาชนแถวนั้นก็เคยนับ
ถือพุทธศาสนา แตปจจุบันเปนมุสลิมไปเกือบทั้งหมดแลว  

พุทธศาสนาเคยรุงเรืองในแถบนั้น เชน เมืองสาคละ ของ
พระเจามิลินท ก็อยูหางจากที่นั่นประมาณ ๒๐๐ กวากิโลเมตร 
หรือเมืองปุรุษปุระ ของพระเจากนิษกะ ก็อยูหางจากนั่นสัก 
๓๐๐กม. ดินแดนแถวนั้น ลวนเคยเปนถิ่นของพระพุทธศาสนา 
จนถึงอัฟกานิสถานและปากีสถานทั้งหมด ก็เคยเปนประเทศ
พุทธศาสนา แตปจจุบันนี้พุทธศาสนาแทบไมมีเหลือเลย  

ที่กัษมีระ เราไดเลยเขาไปนิดหนึ่งในแดนหิมพานต อันเปน
ดินแดนที่มีเร่ืองราวในพุทธศาสนามาก เชนเม่ือคราวที่พวกเจา
ศากยะจะไปรบไปฆากันระหวางพี่นอง ในสงครามใหญ
ระหวางโกลิยะ กับศากยะ เม่ือพระพุทธเจาเสด็จไปหามทัพ
เสร็จ เจาชายที่จะไปรบ ก็เปลี่ยนเปนบวช ก็ไดบวชกันจํานวน
มากมาย พระพุทธเจาก็พาพระใหมเหลานั้นไปเที่ยวแดนหิม
พานตกันพักใหญ เร่ืองราวในชาดกก็เยอะแยะท่ีเกี่ยวกับเร่ือง
แดนหิมพานต  

ในคัมภีรอรรถกถา ทานพูดถึงแดนหิมพานตไววา มีภูเขา
เปนเทือกใหญๆ ทั้งหมด ๗ เทือก ลอมภูเขาคันธมาทน มีเนื้อที่
สามแสนโยชน มียอดท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ ยอด มีทะเลสาบใหญ
ที่ไมเคยรอนดวยแสงแดดเลย ๗ ทะเลสาบ  
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ปจจุบันนี้ ก็ขอใหดูแผนที่เอาเองวา หิมพานตนั้นกวาง
ใหญขนาดไหน อาตมภาพเองก็ยังไมไดดูวาเขาบอกไววามีเนื้อ
ที่กี่ลานเอเคอร หรือกี่ลานไร อันนี้เราไปมาแลว โยมก็พูดไดวา
เขาไปในดินแดนหิมพานตแลวนิดหนอย 

เหตุใหพระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอนิเดีย 
มีขอที่ควรกลาวไวในที่นี้สักหนอย เปนคติทางธรรม คือ 

เร่ืองพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากอินเดีย ควรกลาวถึง เหตุ
ทั้งหลายที่ทําให้พระพุทธศาสนาต้องสูญสิ้นไปจากประเทศ
อินเดีย ซึ่งเปนเหตุการณที่ชัดเจนเม่ือ พ.ศ. ๑๗๐๐ 
๑. เหตุอันแรก ที่เราเห็นได พูดงายๆ วา ชาวพุทธใจ

กวาง แตศาสนาอ่ืนเขาไมใจกวางดวย นี่ก็เปนเหตุสําคัญที่ทํา
ใหพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป เพราะวาเม่ือพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นนั้น ก็สอนแตเพียงหลักธรรมเปนกลางๆ ใหคนประพฤติดี 
ทําความดี จะนับถือหรือไมนับถือ ก็ไมไดวาอะไร ถาเปนคนดี
แลวก็ไปสูคติที่ดีหมด ไมไดจํากัดวาตองเปนชาวพุทธจึงจะไป
สวรรคได หรือวาชาวพุทธที่มานับถือแลวทําตัวไมดี ก็ไปนรก
เหมือนกัน อะไรทํานองนี้  

ทีนี้ เม่ือชาวพุทธไดเปนใหญ เชนอยางพระเจาอโศก
มหาราช ก็อุปถัมภทุกศาสนาเหมือนกันหมด แตผูที่ไดรับ
อุปถัมภเขาไมไดใจกวางตามดวย เพราะฉะนั้น พวกอํามาตย
พราหมณของราชวงศอโศกเอง ก็เปนผูกําจัดราชวงศอโศก 
ดังที่อํามาตยปุษยมิตรไดปลงพระชนมราชาที่เปนหลานของ
พระเจาอโศก แลวตั้งราชวงศใหมที่กําจัดชาวพุทธ ดังที่เลาเมื่อก้ี  
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แมวาพระพุทธศาสนาจะถูกกําจัดไมหมดสิ้น แตการ
กําจัดก็มีมาเร่ือย จนกระทั่งถึงพระเจาหรรษวรรธนะครองราชย 
อํามาตยที่เปนฮินดูก็กําจัดพระองคอีก ก็เปนมาอยางนี้ จนใน
ที่สุด มุสลิมก็เขามาบุกกําจัดเรียบไปเลยเม่ือ พ.ศ. ๑๗๐๐ นี้ก็
เปนเหตุอันหนึ่งที่เห็นไดงาย 

ยังมีเหตุอ่ืนอีก ชาวพุทธเองก็เปนเหตุดวย อยาไปวาแต
คนอ่ืนเขา  

ข้อที่หนึ่ง ความใจกวางของชาวพุทธนั้น บางทีก็กวาง
เลยเถิดไป จนกลายเปนใจกวางลืมหลัก หรือใจกวางอยางไมมี
หลัก ไมยืนหลักของตัวไว กวางไปกวางมา เลยกลายเปน
กลมกลืนกับเขา จนศาสนาของตัวเองหายไปเลย ที่หายไปให
เห็นอยางชัดเจนก็คือ ไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดู  

ตอนที่มุสลิมยังไมเขามา ศาสนาพุทธเราก็ออนมากแลว 
เพราะไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดูมาก ปลอยใหความเช่ือถือ
ของฮินดูเขามาปะปน อยางในถํ้าอชันตานั้น เปนที่แสดง
ประวัติพุทธศาสนาไดอยางดี จะเห็นไดตั้งแตเจริญจนถึงเสื่อม  

ตอนตนจะเห็นวา เดิมก็บริสุทธิ์ดี เปนพุทธศาสนาเถร
วาท ตอมาก็กลายเปนมหายาน มีคติความเชื่อของทางฮินดู
เขามาปะปนมากขึ้น ผลที่สุดพุทธหมด จะเห็นไดที่เอลโลรา ผล
ที่สุดเหลือแตถ้ําฮินดู ถ้ําพุทธถูกกลืนหมด  

ฉะนั้น ก็เปนคติสอนใจอันหนึ่งวา ใจกว้างจนลืมหลัก ไม
ยืนรักษาหลักของตัวเองไว กลมกลืนจนกระทั่งตัวเองสูญหายไป 

ในความใจกวางและกลมกลืนนั้น มีเร่ืองหนึ่งที่นาจะ
กลาวไว คือ ลักษณะการกลมกลืนกับศาสนาฮินดู  
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ศาสนาฮินดูนั้นมีลักษณะสําคัญคือ การเชื่อเร่ืองฤทธิ์ 
เร่ืองปาฏิหาริย เร่ืองการดลบันดาลอยางนั้น สาปกันอยางนี้
เอาฤทธิ์มาใชทําลายกันตางๆ โดยเปนเร่ืองของโลภะ โทสะ 
โมหะ พุทธศาสนาในยุคหลังก็ทําใหคนไปหวังพึ่งเร่ืองฤทธิ์ 
เร่ืองเทพเจาอะไรตออะไรมากข้ึน จนลืมหลักของตัวเอง 

๒. ในทางพุทธศาสนานั้น จะเห็นวา พระพุทธเจาก็มี
ฤทธิ์เหมือนกัน เปนปาฏิหาริยอยางหนึ่งในบรรดาปาฏิหาริย ๓ 
แตตองยืนหลักไวเสมอวา ปาฏิหาริยที่สําคัญที่สุดคือ อนุศาสนี
ปาฏิหาริย ปาฏิหาริยที่เปนหลักคําสอน ไมใชปาฏิหาริยที่เปน
การแสดงฤทธิ์ตางๆ  

ในทางพุทธศาสนาใหถือการกระทําของเราเปนหลัก 
สวนฤทธิ์หรือเทพเจานั้นจะมาเปนตัวประกอบ หรือชวยเสริม
การกระทําของเรา จะตองเอาการกระทําของตัวเองเปนหลัก
กอน ถาเราไมเอาการกระทําหรือกรรมเปนหลัก เราก็จะไปหวัง
พึ่งการดลบันดาลของเทพเจา หวังพึ่งฤทธิ์ของผูอ่ืนมาทําให ไม
ตองกระทําดวยตนเอง ก็งอมืองอเทา ก็มีแตความที่จะเสื่อมไป  

จุดที่เสื่อมก็คือ ตอนที่ ชาวพุทธลืมหลักกรรม ไม่เอาการ
กระทําของตัวเองเป็นหลัก ไปหวังพึ่งเทพเจ้า ไปหวังพึ่ง
ฤทธิ์ พึ่งปาฏิหาริย์  

ตราบใดที่เรายืนหลักได คือเอากรรม เอาการกระทําเปน
หลักแลว ถาจะไปนับถือฤทธ์ิปาฏิหาริยบาง ฤทธิ์ปาฏิหาริยนั้น
ก็มาประกอบมาเสริมการกระทํา ก็ยังพอยอม แตถาใครใจแข็ง
พอ ก็ไมตองพึ่งฤทธิ์ ไมตองพึ่งปาฏิหาริยอะไรทั้งสิ้น เพราะ
พุทธศาสนานั้น ถาเราเอากรรมหรือการกระทําเปนหลักแลว ก็
จะยืนหยัดอยูไดเสมอ  
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ยกตัวอยางเร่ือง อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเปนชาวพุทธใน
สมัยพุทธกาล 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี นั้น ที่บานหรือปราสาทของทาน ก็มี
เทวดามาอยู เทวดานี้มีความลําบากมาก เพราะพระพุทธเจา
กับพระสงฆเสด็จมาที่บานของทานเศรษฐีบอยๆ ดวยความ
เคารพพระสงฆ เทวดาก็ตองฝนใจลงจากซุมประตู มาขางลาง  

เทวดามีความรูสึกเดือดรอนรําคาญใจ ก็เลยมายุแหย
อนาถบิณฑิกเศรษฐีวา ทานก็จนลงทุกวัน เพราะถวายทานแก
พระพุทธเจาและพระสงฆ อยาเลย อยาทําลายทรัพยสมบัติ
เลย เลิกนับถือพระพุทธเจาเถอะ เลิกถวายทาน เทวดานี้มา
สอนใหทําไมดี เทวดาก็มีทั้งเทวดาดี และเทวดาไมดี  

ทีนี้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น เปนผูม่ันในพระรัตนตรัยแลว 
ม่ันในคุณธรรม ไมเอาดวย บอกเทวดาวา ทานเปนใครกัน เร่ือง
อะไรมาชวนขาพเจาในเร่ืองไมเขาทาเขาทาง เทวดาก็บอกวา
ขาพเจาอยูที่ซุมประตูบานทานนี่แหละ มีความหวังดีตอทาน 
อยากใหทานรํ่ารวย ไมยากจนเพราะการสละทรัพยสมบัติ  

เศรษฐีก็บอกวา ตอแตนี้ไปทานอยาอยูที่นี่เลยนะ ไปอยูที่
อ่ืนดีกวา อยูที่นี่คงไมดี เพราะความเห็นไมตรงกัน ทานไม
ตั้งอยูในธรรม มาชักชวนในทางไมถูกตอง  

เทวดาก็เดือดรอนเพราะเจาของบานไล เลยตองไปหา
เทวดาผูใหญใหมาออนวอนอนาถบิณฑิกเศรษฐี เที่ยวไดไปหา
เทพเจาใหญๆ จนถึงพระอินทร ใหมาชวยออนวอนเศรษฐี 
ขอใหอนุญาตใหกลับเขาบานไดตามเดิม  
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ผลที่สุดพระอินทรก็บอกวา พระอินทรเองก็ชวยไมได อยู
ที่ตัวเศรษฐีเขาจะยอมหรือไมยอม แตเอาละ ลองหาอุบายไป
ใหเขายอมดูซิ พระอินทรก็ไดแตแนะนําอุบายให บอกวา นี่ลอง
ไปหาดูซิที่ไหนมีขุมทรัพยดีๆ ไปบอกเศรษฐี  

เทวดาไปเจอขุมทรัพยแหงหนึ่ง ก็เลยเอามาบอกเศรษฐี
วา ทานเศรษฐีครับ ที่นั่นมีขุมทรัพยใหญอยู ทานมีทางที่จะได
ทรัพยสมบัติมาทําบุญอีกเยอะ เศรษฐีบอกวา เทวดาแนะนํา
อยางนี้ พอใชได ก็เลยอนุญาตใหอยูบานไดตอไป  

นี่หมายความวา เทวดากับมนุษยนั้น อยูในระดับใกลกัน 
ใครจะตองยอมใคร ก็อยูที่วาใครมีคุณธรรมสูงกวา ถาใครม่ัน
ในคุณธรรมมากกวา อีกฝายหนึ่งก็ตองยอม เพราะฉะน้ัน 
พระพุทธเจาจึงสอนใหคนเรามั่นใจในกรรมดี ม่ันใจในการ
กระทําความดีของตนเอง แลวเทวดาก็ตองยอมเรา 

มีเร่ืองในชาดกวา เทวดาทํานายแลวมนุษยก็ยังฝนได 
แมแตพระอินทรทํานาย โดยฤาษีเปนสื่อใหบอกพระเจา
แผนดิน ๒ ฝายที่จะรบกัน ฝายนี้จะชนะ ฝายนั้นจะแพ  

ฝายที่ ได รับคําทํานายจากพระอินทรวาจะชนะ  ก็
ประมาทมัวเมา เอาแตสนุก ฝายที่ไดรับคําทํานายวาแพ มี
หัวหนาคือมหากษัตริยที่ ไมประมาท  มีจิตใจเขมแข็ง  ก็
เตรียมการตอสูเต็มที่ การณกลายเปนวาฝายที่ไดรับคําทํานาย
วาแพกลับเปนฝายชนะ ฝายที่วาจะชนะกลับเปนฝายแพ  

ฝายที ่แพก็ไปดาพระฤาษี บอกวา ฤาษีโกหก ฤาษีก็
นอยใจไปตอวาพระอินทรวา ทําไมทานแกลงขาพเจา พระ
อินทรบอกวาไมไดแกลง แลวก็กลาวคติออกมาวา “ความเพียร
พยายามของมนุษย์นั้น เทวดาก็เกียดกันไม่ได้”  
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ในทางพุทธศาสนาถือการกระทํา หรือกรรมเปนสําคัญ 
เทวดาจะตองมาเสริมมาชวยการกระทําที่ดีของเรา ฤทธิ์
จะตองมาประกอบการกระทํา เอาการกระทํา เอาความเพียร
พยายามหรือเอาการกระทําที่ดีเปนหลัก ไมใชละเลยการ
กระทํา ปลอยทิ้งกรรม แลวไปมัวหวังพึ่งอํานาจฤทธิ์ รอการดล
บันดาลของเทพเจาตางๆ เสียหลักนี้เม่ือไร พุทธศาสนาก็เสื่อม  

นี้ก็เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา เม่ือจับหลักของตัว
ไมถูก เสียหลักแลว ก็กลายเปนการกลมกลืนกับฮินดู กลมกลืน
ไปมา ผลที่สุดตัวเองก็หายไปเลย กลายเปนเชื่อเทวดาโนนนี่
มาดลบันดาลตางๆ โดยไมตองทํา ไมตองเพียรพยายาม 

๓.  อีกอยางหน่ึงที่ควรระวัง คือ  พอมีภัยหรือเร่ือง
กระทบกระเทือนส่วนรวม ชาวพุทธไม่น้อยมีลักษณะที่วางเฉย 
ไม่เอาเร่ือง แล้วเห็นลักษณะนี้เป็นดีไป เห็นวาใครไมเอาเร่ือง
เอาราว มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆ ไมเอาเร่ือง กลายเปนดี ไมมีกิเลส 
เห็นวิปริตอยางนี้ไปก็มี  

ในทางตรงขาม ถาไปยุง ก็แสดงวามีกิเลส อันนี้คือพลาด
จากคติพุทธศาสนาไปเสียแลว และจะกลายเปนเหย่ือเขา  

ในทางพุทธศาสนานั้น ผูไมมีกิเลส ทานนําปญญามาเอา
จริงเอาจังกับเร่ืองที่กระทบกระเทือนสวนรวม แตการยุงของทาน
มีลักษณะที่ไมเปนไปดวยกิเลส คือ ทําดวยจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ซึ่ง
พระพุทธเจาก็ไดทําเปนคติไวแลว ตั้งแตสมัยพุทธกาล 

อาตมภาพขอยกตัวอยาง เร่ืองที่เกิดขึ้นเม่ือพระพุทธเจา
ดํารงพระชนมอยูเอง สมัยหนึ่งพระพุทธเจาตรัสไลพระภิกษุ
กลุมหนึ่งที่ทําเสียงอึกทึก แลวไดทรงปรารภกับพระสารีบุตร 
และพระโมคคัลลาน วา  
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“นี่แนะ… สารีบุตรและโมคคัลลาน เธอเห็นอยางไร เม่ือ
เราไลพระสงฆกลุมนั้น” 

พระสารีบุตรกราบทูลวา  
“ตอไปนี้พระองคจักเปนผูขวนขวายนอย (เปนศัพททางพระ 

หมายความวา จะทรงเลิกยุงเก่ียวกับกิจการสวนรวม การปกครอง
คณะสงฆจะไมเอาแลว วางมือเสียที) ขาพระองคทั้งสอง สารีบุตร
และพระมหาโมคคัลลาน ก็จักเปนผูขวนขวายนอยดวย”  

พระพุทธเจาตรัสหามไมใหคิดอยางนั้น แลวก็ตรัสถาม
พระมหาโมคคัลลานวา “เธอ..โมคคัลลานจะเห็นอยางไร”  

พระโมคคัลลานก็ไดกราบทูลวา  
“ถาพระองคผูเปนธรรมสามี (หมายความวาเปนเจาของ

ธรรม เปนหัวหนาผูประดิษฐานธรรม เปนประมุขของพระศาสนา) จะ
มีความขวนขวายนอย วางมือจากการปกครองคณะสงฆแลว 
ไมเอาธุระแลว ขาพระองคทั้งสอง โมคคัลลานและสารีบุตรจะ
ทําหนาที่นั้นตอไป” 

พระพุทธเจาก็อนุโมทนาวา  
“ดีแลว… โมคคัลลาน ควรจะเปนเชนนั้น”∗  
นี่ก็เปนคติใหเห็นวา พระอรหันตเปนตัวอยางของผูที่

จะตองเอาใจใสกิจการของสวนรวม ไมใชไมยุงไมเก่ียว 
มีคติรายอ่ืนเปนตัวอยางตอมาอีกเ ร่ือยๆ เชน พระ

มหากัสสปะ แมจะเปนพระอรหันตฝายปา ทานอยูปาเร่ือย 
เปนเอตทัคคะทางธุดงค ดูคลายๆ จะไมยุงเก่ียวกับใคร แตที่
จริง ถาเปนกิจการสวนรวม ทานตองยุงตองเอาใจใสจริงจัง 
                                                                                 
∗ ม.ม.๑๓/๑๘๙/๑๙๗ 
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เราจะเห็นวา เม่ือคราวท่ีพระพุทธเจาปรินิพพาน พระ
มหากัสสปะเปนผูนําเลยทีเดียว ในการทําสังคายนา โดยที่ทาน
ไดปรารภวา พระพุทธเจาปรินิพพานแลว มีผูกลาวจวงจาบ
พระธรรมวินัย คือ พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต จึงจะตองรีบทํา
สังคายนาวางหลักการไวใหแนนอน ไมใหคนที่คิดรายไดชองที่
จะประพฤติไขวเขวออกไป  

และถาสืบตอไปอีก การทําสังคายนานี้ ใครเปนผูริเร่ิมไว
กอน ก็คือพระสารีบุตร พระสารีบุตรนั้นเคยทําสังคายนาไวเปน
ตัวอยางกอนพระพุทธเจาปรินิพพานดวยซ้ํา ทําไวตอนที่
นิครนถนาฏบุตรสิ้นชีพ  

ตอนนั้นสาวกของนิครนถแตกกัน พระสารีบุตรปรารภ
วา เห็นไหมสาวกในบางศาสนา พอศาสดาสิ้น ก็แตกกันไมมี
หลักมีเกณฑ เพราะฉะนั้น เราควรทําสังคายนาพระธรรมวินัย
ไวเปนหลักเปนฐาน ใหมีแบบแผนอันเดียวกัน ที่จะยึดถือ
ปฏิบัติตอไป จึงไดทําสังคายนาเปนตัวอยางไว ปรากฏอยูใน
พระไตรปฎก เรียกวา สังคีติสูตร∗ 

สวนพระมหากัสสปะเปนพระปา พอพระพุทธเจาปรินิพ-
พานก็เปนหัวหนาจัดประชุมทําสังคายนาเปนคร้ังแรก เปนคติ
แกพระอรหันตสมัยตอๆ มา ที่จะตองเอาใจใสกิจการสวนรวม  

ในสมัยหลังๆ ก็เชน พระอุปคุตตเถระ ไปจําพรรษา
บําเพ็ญฌานอยูในที่ไกลผูคน ตอนนั้นพระศาสนาเดือดรอน มี
การประชุมคร้ังใหญของพระเจาอโศก ตองการความพรอม
เพรียงของผูที่จะทํากิจการสวนรวม  
                                                                                 
∗
 ที.ปา. ๑๑/๒๒๑-๓๖๓/๒๒๒-๒๘๗ 
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คราวนั้น พระอรหันตทั้งหลายก็ประชุมกัน พิจารณาวามี
พระอรหันตอุปคุตนี้ไปทําสมาธิบําเพ็ญฌานปลีกตัวเงียบอยู ก็
มีมติลงโทษ เรียกวา ทําทัณฑกรรมแกพระอรหันตอุปคุต ใหมา
รับหนาที่ในการปกปองดูแลกิจการสมโภชมหาวิหารของพระ
เจาอโศก  

หรืออยางตอนที่ พระเจามิลินท กําลังเบียดเบียนพุทธ
ศาสนาและทุกศาสนา ดวยการทาโตวาทีทั่วไปหมด ใครๆ ก็
แพไปหมดสิ้น พุทธศาสนาก็จะแย เพราะไมมีปราชญใดไปสู
พระเจามิลินท พระผูใหญทั้งหลายก็มาประชุมกันหาทางแกไข
วา จะตองหาคนดีมีปญญามาสูพระเจามิลินท 

เวลานั้น มีพระอรหันตองคหนึ่งไปอยูในปา ไมมารวมใน
ที่ประชุม ที่ประชุมก็ลงโทษพระอรหันตองคนั้น ทําทัณฑกรรม
ใหทานมารับมอบหนาที่จากที่ประชุม โดยที่ประชุมรวมกันหา 
และกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเอามาสูพระยามิลินท แลวใหพระ
อรหันตองคนี้คอยเปนอาจารยใหการศึกษา เตรียมพรอมเพื่อ
จะไดมาสูกับพระเจามิลินท ก็เลยไดพระนาคเสน มา  

นี่เปนตัวอยางที่ เตือนวา กิจการสวนรวมเปนเร่ืองที่
จะตองรวมกันพิจารณาเอาใจใส นี้เปนคติในพระพุทธศาสนา 
แตในบางยุคบางสมัย เราไปถือวาไมเอาธุระ จะมีเร่ืองราว
กระทบกระเทือน มีภัยเกิดกับสวนรวม ก็ไมยุงไมเก่ียวอะไร
ตางๆ แลวเห็นเปนวาไมมีกิเลสไปก็มี อยางนี้แหละที่เปนทาง
หนึ่งของความเสื่อมในพระพุทธศาสนา 
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๔. ทางเสื่อมอีกอยางหนึ่ง คือ การฝากศาสนาไว้กับพระ 
ชาวพุทธจํานวนมากทีเดียว ชอบฝากศาสนาไวกับพระอยาง
เดียว แทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจาที่ตรัสวา พระ
ศาสนานั้นอยูดวยบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา ไมใชบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แตจะตองชวยกัน 

ทีนี้พวกเรามักจะมองวาพระศาสนาเปนเร่ืองของพระ บาง
ที เม่ือมีพระประพฤติไมดี ชาวบานบางคนบอกวาไมอยากนับ
ถื อ แ ล ว พุ ท ธ ศ า ส น า  อ ย า ง นี้ ก็ มี  แ ท น ที่ จ ะ เ ห็ น ว า 
พระพุทธศาสนาเปนของเรา พระองคนี้ประพฤติไมดี เราตอง
ชวยกันแก  ตองเอาออกไป  แทนที่จะคิดอยางนั้น  กลับ
กลายเปนวา เรายกศาสนาใหพระองคนั้น พระองคที่ไมดีก็เลย
ดีใจ กลายเปนเจาของศาสนา เพราะเรายกใหเขา บอกไมเอา
แลวศาสนานี้ เปนอยางนี้ก็มี นี่เปนทัศนคติที่ผิด  

ชาวพุทธเราท่ัวไปไมนอยมีความคิดแบบนี้ ทําเหมือนกับ
วาพระพุทธศาสนาเปนเร่ืองของพระ เราไมตองรูดวย 

ยิ่งกวานั้น ชาวพุทธมักไม่มีข้อปฏิบัติประจําตัว อยางใน
ศาสนาอ่ืน ยกตัวอยางชาวมุสลิม เขาตองมีละหมาดวันละ ๕ 
คร้ัง เปนขอปฏิบัติที่แสดงวาเปนศาสนิกของศาสนานั้นๆ  

แตชาวพุทธคฤหัสถของเราไมคอยมีขอปฏิบัติของตัวเอง
ที่ชัดออกมาวา ถาเปนชาวพุทธ จะตองปฏิบัติตัว ตองรักษาขอ
ปฏิบัติอะไรบาง ดังนั้น เม่ือไมมีพระเปนหลัก ศาสนาก็หมด  

ในอินเดียตอนนั้น มุสลิมมา ฆาพระหมด ชาวพุทธที่เปน
คฤหัสถไมมีหลัก เลยถูกฮินดูกลืนหมด เพราะฉะนั้น ที่วาสูญ
สิ้นนั้น คือ หนึ่ง ถูกเขาปราบทําลาย สอง ถูกเขากลืนไปงายๆ 
นี่เปนเพราะฝากศาสนาไวกับพระอยางเดียว เปนอีกขอหนึ่ง 
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นอกนี้ก็มีเบ็ดเตล็ดอีกหลายอยาง เชนที่เขาบอกวา ทาง
อินเดียอาจจะถือวาพุทธศาสนาเปนศาสนาของคนตางชาติ 
เขาเลยพยายามกําจัดอยูเร่ือย  

พระพุทธเจาก็มีนักปราชญสันนิษฐานวา เปนเชื้อชาติ
มงโกล คือแบบพวกเรานี้ ไมใชเชื้อชาติอินเดียอยางนั้น เพราะ
เกิดในถ่ินที่ปจจุบันเรียกวาเนปาล  

คนเนปาลก็รูปรางหนาตาเหมือนคนไทย เปนมงโกล
เหมือนกัน* พวกอินเดียเลยไมชอบ เพราะฉะนั้น พระเจาอโศก 
แมจะย่ิงใหญที่สุดในประวัติศาสตร แตถาฝร่ังไมมาขุดคน
โบราณสถานแสดงหลักฐานใหปรากฏแลว อินเดียไมรูจักเลย 
เขาลืมกันไปหมดเรียบรอยแลว  

จนกระทั่งฝร่ังมาขุดคนโบราณวัตถุเจอ พระเจาอโศกจึง
ปรากฏเกียรติยศขึ้นมาวาเปนกษัตริยผูยิ่งใหญ  

หรืออยางพระเจากนิษกะมหาราช ก็เปนมงโกลอีก ไมใช
ชาวอินเดียแท มหาอํามาตยที่ปรึกษาของราชวงศคุปตะ 
สวนมากเปนชาวพุทธ ราชวงศคุปตะเลือกชาวพุทธ เพราะเปน
ผูมีความรูดี และมหาอํามาตยพวกนั้นเปนตางชาติทั้งนั้น ไมใช
ชาวอินเดีย  อาจเปนไดวากษัตริยฮินดู  หรือชาวอินเดีย 
พยายามตัดรอนพุทธศาสนา เพราะถือวาไมใชชาวอินเดียที่แท 

อีกขอหนึ่งที่โนมไปทางที่ทําใหเกิดการกลมกลืนไดงาย ก็
คือ ตอนที่พระพุทธศาสนารุงเรืองอยูแลว และราชวงศฮินดูขึ้น
ครองราชย มีอํานาจเขมแข็ง เปนผูอุปถัมภพุทธศาสนา  
                                                                                 
*
  บางทานวา คนเนปาลปจจุบันไมใชเผาศากยะด้ังเดิม แตเปนชนเผาใหมในถ่ินเกา 
หมายความวา ศากยะเปนอารยัน 
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ในสถานการณและสภาวการณอยางนั้น ชาวพุทธก็ใจ
ออนเพราะความใจกวางอยูแลว ก็เอาใจผูปกครอง มักจะผอน
ปรนประนีประนอมจนเสียหลักของตัว เชนวา อยางนี้ก็ได 
อยางนั้นก็ได ยังไงก็ได ไปๆ มาๆ เลยกลายเปนหายไปเลย 
กลมกลืนกันไปหมด  แต ไปรวมอยู ข างในศาสนาฮินดู 
พระพุทธเจากลายเปนอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ 

อีกขอหนึ่งคือ พระ พอไดรับการอุปถัมภมาก มีความสุข
สบาย บางสวนก็มีความประพฤติยอหยอน และอาจจะเหิน
หางจากประชาชนทั่วๆ ไป เพราะวาไดรับความอุปถัมภจาก
พระมหากษัตริย เปนตน  

อยางที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ที่วารุงเรืองนั้น มีความ
เสื่อมอยูดวยในตัว พระเจาแผนดินยกหมูบานที่อยูรอบบริเวณ
นั้นเก็บภาษีถวายบํารุงมหาวิทยาลัยนาลันทา พระสงฆก็เลย
ไมไดเก่ียวของกับประชาชน อาศัยการอุปถัมภของพระเจา
แผนดินอยูสบาย เรียนหนังสือไป เปนนักปรัชญาอะไรตออะไร 
ถกเถียงกันไป หางประชาชน นานๆ เขา พุทธศาสนาก็หมด
ความหมายไปจากประชาชน 

ตอจากนั้นก็มาถึง คติการก่อสร้างสิ่งใหญ่โต ใหสังเกตวา
เม่ือมีการสรางสิ่งใหญโตมากๆ ไมชาศาสนาจะคอยๆ สิ้น 
มักจะเปนเชนนี้มาตลอด อชันตา เอลโลรา ก็เปนตัวอยางหนึ่ง  

การสรางสิ่ งอะไรใหญๆ  โตๆ  มักจะเปนระยะที่วา
ตอจากนั้นไมนานนัก มักจะเกิดความเสื่อมขึ้นมา ก็เปนเร่ืองที่
จะตองพิจารณารายละเอียดวาเปนเพราะอะไร  
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แตอยางไรก็ตาม ในการสรางสิ่งใหญโต จะตองคํานึง
เสมอวา จะตองมีคนไวใชสิ่งกอสรางนั้น เอาไวรักษาบาง 
เอาไวใชใหเปนประโยชนบาง เพราะวาจะสรางขึ้นมาทําไม ถา
ไมใชใหเปนประโยชน  

ทีนี้ คนที่จะใช ก็ตองเปนคนท่ีมีธรรม เปนผูปฏิบัติตาม
ธรรม เพราะฉะนั้น เม่ือสรางสิ่งกอสรางใหญโต ก็ตองสรางคน
ไปดวย สรางคนดีที่จะมาใชมารักษาสิ่งที่สรางนั้น  

การลืมสรางคนนี้ อาจเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหพุทธศาสนา
เสื่อมโทรมลงไป เพราะฉะน้ัน สิ่งกอสรางที่ใหญโตนั้น เม่ือ
เหลือหลงมา ก็กลายเปนเหย่ือของผูอ่ืนตอไป  

หนึ่ง ก็กลายเปนสิ่งไมมีคา สอง เขาก็เอาไปใชในศาสนา
ของเขา  ถาไมใช  เขาก็เอามาลบหลู ให เปนสิ่ งที่กระทบ   
กระเทือนจิตใจแกพวกเรา อยางที่ไดไปเห็นกันหลายๆ แหง 

คติจากอนจิจัง 
รวมความทั้งหมดนี้ เม่ือพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป ก็ดี 

ถาวรวัตถุสูญสิ้นไป ก็ดี มหาอาณาจักรนอยใหญสูญสิ้น
ทําลายไป ก็ดี ก็ไดคติธรรมตามหลักอนิจจัง ที่เปนไตรลักษณ  

หลักอนิจจังนั้นให้คติ ๒ อย่างในทางธรรม 
คติที่ ๑ คือ ทําใหเราปลงธรรมสังเวช ปลงธรรมสังเวช 

ก็คือ เปนเครื่องกระตุนเตือนภายในใจของเราใหคิดได  
ให้คิดได้ คือใหเห็นคติธรรมดาของสังขาร ที่มีการเกิดขึ้น 

ตั้งอยู เสื่อมสลาย และสูญสิ้นไป  
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ถาเรารูเขาใจคติธรรมดาอยางนี้แลว ใจของเราก็จะไดไม
เศราโศกเสียใจ มีใจผองใสเบิกบานอยูได  

เราไปเห็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่เคยรุงเรืองอยูนานถึง 
๑๗๐๐ ป ย่ิงใหญขนาดไหน แตทําไมเด๋ียวนี้สูญสิ้นไป เหลือแต
ซาก บางแหงซากก็ไมมีเหลือ อยางวังของพระเจาปเสนทิโกศล 
ซากก็หาไมได วัดบุพพารามที่นางวิสาขาสรางขึ้น ก็ถูกแมน้ํา   
อจิรวดีพัดพาไปหมด ไมมีเหลือเลยแมแตซาก ถาใจของเราไม
รูเทาทันไตรลักษณ เราก็อาจจะเศราโศกมัวหมองไปได  

ฉะนั้น เม่ือรูธรรมดาของสังขารอยางนี้แลว ถึงจะมอง   
เห็นความเกิดขึ้นเสื่อมสูญไป ใจเราก็ผองใสเบิกบานอยูไดเปน
อิสระ อันนี้ก็เปนการปรับใจภายใน ทําใจไดดี นี่ประการหนึ่ง 

ตอไป คติที่ ๒ ก็คือ เปนเคร่ืองเตือนใจให้ได้คิด  โดยเป็น
บทเรียนให้ไม่ประมาท เพราะความเสื่อมความสูญส้ินนั้น ไม
ควรใหเกิดข้ึนบอยๆ ไมควรใหเกิดข้ึนอีก และไมควรให
เกิดข้ึนโดยงาย คือ ไมควรปลอยหรือไมควรยอมใหเกิดข้ึน  

ฉะนั้น สิ่งใดที่เกิดขึ้นมาในอดีต แลวเปนเหตุแหงความ
เสื่อม สิ่งนั้นเราควรหลีกเลี่ยง สิ่งใดเปนเหตุแหงความเจริญ 
เราก็ชวยกันสรางสรรคตอไป นี่เปนคติของความไมประมาท 

พระพุทธเจาเม่ือสอน มักสอนทั้ง ๒ อยางนี้ คือ  
สอนขอที่ ๑ เพ่ือใหใจของเราเปนอิสระอยูได ผองใสเบิก

บาน ไมเศราโศก และก็ 
สอนขอที่ ๒ เพื่อใหบทเรียนที่จะทําใหเกิดความไม

ประมาท โดยแสดงออกมาเปนการกระทําที่จะปรับปรุง
ภายนอกใหมันดี ใหมันเจริญงอกงามตอไปดวย  
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บางทีเราไดอันเดียว พวกหนึ่ง ไดแตปรับใจภายใน ทําใจ
ไมใหเศราโศก แลวก็ไมปรับปรุงขางนอก เกิดความประมาท ก็
ปลอยปละละเลย ก็เสื่อมอีกๆ มีแตเสื่อมเร่ือยไปจนสูญหมด 
สวน อีกบางพวก ก็เอาแตไมประมาท จะตองแกไขปรับปรุง 
โดยที่ในใจก็อาจจะเศราหมอง  

เพราะฉะน้ัน ตองใหไดทั้ง ๒ อยาง เม่ือชาวพุทธปฏิบัติ
ธรรมไมครบ พุทธศาสนาเองก็จะเสื่อม  

หนึ่ง ใจตองเปนอิสระ ผองใสเบิกบานเสมอ  
สอง ตองไดความไมประมาท  ที่จะกระทําการเพื่อ

หลี ก เ ลี่ ย งความ เ ส่ื อม  และส ร า งความ ดี ง าม  ความ
เจริญกาวหนาสืบตอไป 

นี้ก็เปนคติที่ไดจากเร่ือง สังเวชนียสถาน ที่ผานมา ซึ่งก็
เขากับคติคําวา “สังเวช” ที่ไดกลาวมาแลววา  

สังเวช แปลวา กระตุ้นใจให้คิดได้ ให้ได้คิด คิดอะไร  
- คิดรูเทาทันความจริง ปลงใจ วางใจได อยางหนึ่ง  
- คิดท่ีจะไมประมาท ที่จะเรงปองกัน และแกไข

ปรับปรุง ใหมีแตความเจริญงอกงามมั่นคง และ
ความดีงาม อยางหนึ่ง  

นี่ อินเดียก็ผานไปแลว ความเสื่อม ความพินาศสูญสิ้น
ก็ไดเกิดขึ้นแลว เปนบทธรรม และบทสอนธรรมอันยิ่งใหญ  

พระพุทธศาสนาก็อยูในประเทศไทย ในโลกเขาก็ยังถือวา 
พระพุทธศาสนานี้เจริญรุงเรืองในประเทศไทย ประเทศไทยเปน
ศูนยกลางพระพุทธศาสนา ก็นับวาเรามีโชคดีที่เปนที่รองรับ 
เปนแหลงใหญของพระพุทธศาสนา  
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แมวาในบานเมืองของเรา พุทธศาสนาบางคร้ังจะเจริญ
บาง เสื่อมบาง เปนคติธรรมดา แตเราก็ตองพยายามชวยกัน
รักษาไว  

จะเห็นวา บางคราวพระพุทธศาสนาในเมืองเสื่อมไป แต
พระในปาก็ยังชวยรักษาพระพุทธศาสนาไว แตพระในปาก็ตอง
เตือนทานเหมือนกันวา  

ต้องเอาธุระกับการส่วนรวมด้วย อย่าถือคติไม่ยุ่งไม่เก่ียว และ
ต้องสอนต้องชักจูงชาวบ้านให้มีทัศนคติทางธรรมท่ีถูกต้อง เอากิจ
เอาการของส่วนรวม อะไรเข้ามากระทบกระเทือนพระศาสนา ก็ต้อง
ขวนขวายป้องกัน แก้ไข พระพุทธศาสนาจึงจะรักษาอยู่ได้ด้วยด ี

เอาละ อาตมภาพจะปดรายการละ เปนอันวา พุทธ
ศาสนาในเมืองไทยนี้ ก็ใหเราชวยกันรักษาไว แตการที่จะรักษา
ดวยดีนั้น เราก็ตองเรียนคติที่ไดรับจากอดีต มีบทเรียนมาชวย
ดวย  

ความรูในอดีตนั่นแหละจะมาชวยเรา อาตมภาพกลาวไว
อยางหนึ่งแลว ก็ขอกลาวตอไป ไหนๆ ก็เลยเวลามาแลว  

เคยพูดไวทีหนึ่งวา การที่จะเขาใจพุทธศาสนาใหไดดีนั้น 
ไมใชเพราะเรียนหลักคําสอนเทานั้น จะตองรูเหตุการณความ
เปนมาดวย อันนั้นจะชวยใหเราเขาใจไดดีขึ้น เพราะวา การที่
จะเขาใจคําสอนที่ เปนตัวหลักของพระพุทธศาสนานั้น 
องคประกอบอยางหน่ึงก็คือเราจะตองมีการตีความ คนเรานี้
อานอะไรก็ตาม เรียนอะไรก็ตาม เราจะมีการตีความดวย  

ทีนี้ การตีความ นั้น ก็มักจะอาศัยภูมิหลัง คือความรูใน
เหตุการณความเปนมาของเราเขาไปประกอบ  
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ยกตัวอยางงายๆ เม่ือเราไปอินเดีย เรามีภูมิหลัง มี
ประสบการณของเรา เราไปพบคนอินเดีย เราก็ตีความตามภูมิ
หลังของเรา ชาวอินเดียโคลงหัว เรานึกวาเขาปฏิเสธ นี่ก็คือ
ตีความตามภูมิหลังประสบการณที่เรามี แตอินเดียเขาโคลงหัว 
หมายความวา เขารับ ใชไหม มันตรงขาม  

เพราะฉะน้ัน เราตองเรียนรูเหตุการณ ความเปนไป ภูมิหลัง
วัฒนธรรมของอินเดียดวย เราจึงจะเขาใจถูกตอง 

อยางไรก็ตาม ความหมายทางคําสอนก็ตองเรียนดวย 
ตองประกอบกันทั้งคู ไมเชนนั้น การตีความก็อาจจะผิด เชน
อยางในเรื่องพระผูที่ตีความไปตามเหตุการณ หรือตาม
ประสบการณ  

ถาถามวาความหมายของ สมณะ คืออะไร สมณะใน
พุทธศาสนาคืออะไร อยางที่อาตมภาพเคยกลาวไวในวัน
มาฆบูชา สมณะมีความหมายวาอะไร ถาเราไมมีหลัก ก็
อาจจะยุง  

ภาพของความเปนสมณะอยูที่ไหน พวกหนึ่งอาจจะมอง
วา  พระไดแกผู มีฤทธิ์  มีปาฏิหาริย  อยูที่ขลัง  อยางนี้ก็ มี 
หมายถึงวา ถาเปนพระ เปนนักบวช ก็ตองเปนผูมีฤทธิ์ มี
ปาฏิหาริย พวกนี้ก็จะหวังฤทธิ์ หวังปาฏิหาริยจากพระ  

ทีนี้ บางคนในสมัยปจจุบัน อาจมองพระเปนนักเร่ียไรก็
ได ถาเห็นพระก็วา นักเร่ียไรมาแลว มีหวังจะเสียเงินอีกแลว  

นี่คือภาพของพระที่อยูในใจของคนที่ตางกันไป แตภาพ
ของพระในประวัติของพระพุทธศาสนาท่ีแทจริงคืออะไร คือผู
สงบ ผูไมมีภัยอันตรายใดๆ  



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๓๑๙

ย้ําความตามโอวาทปาติโมกขที่พูดกันในวันมาฆบูชา 
“น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต” ผูที่ทําราย
ผูอ่ืนไมชื่อวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนผูอ่ืนไมเปนสมณะ  

หมายความวา ภาพของสมณะในความหมายของเรา
ตามหลักของพระพุทธศาสนา คือผูไมมีภัยอันตราย ไปที่ไหนก็
มีแตทําใหเกิดความสงบ ความปลอดโปรงโลงใจ  

พระเปนเคร่ืองหมายของความไมมีภัย พระไปที่ไหน คน
ก็ รูสึกรมเย็น มีความปลอดโปรงโลงใจ ไมตองระแวงภัย 
เพราะฉะน้ัน ถาเราชวยกันรักษาภาพอันนี้ไวได สมณะใน
พระพุทธศาสนาก็อยูในความหมายที่แทจริง  

สิ่งเหลานี้เปนเร่ืองที่เราจะตองเรียนรูไว ทั้งเหตุการณ 
ความเปนมา และหลักคําสอนที่แทจริง เอามาใชเพื่อจะ
บํารุงรักษาพระพุทธศาสนาใหเจริญม่ันคงอยูตอไป  

การที่พระพุทธศาสนาจะเจริญม่ันคง เราตองรักษาตัว
หลักธรรมที่แทจริงไวใหได ตีความใหถูกตอง เขาใจใหถองแท 
ปฏิบัติตามใหถูกตรง  

นี่ก็คือคติจากทั้งหมดที่ไดผานมา ทั้งที่ดูรูเห็นดวยตา
ตนเอง และที่อาตมภาพไดกลาวเสริม  

บัดนี้ก็พอสมควรแกเวลา ตอแตนี้ไป ก็ขอใหโยมไดดู
สไลดเปนภาคที่ ๒ ของการประชุมในวันนี้ 
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๘ 

อินเดีย แดนเทวดา 

ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ ท่านผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน 

วันนี้ อาตมภาพไดรับนิมนตมาพูด โดยต้ังหัวขอวา 
“อินเดียในระหวางและหลังพุทธกาล” เร่ืองนี้เกิดสืบเนื่องมาจาก
การที่อาตมภาพไดเดินทางไปประเทศอินเดีย เม่ือ ๒-๓ เดือน
ที่แลวมา คุณหมอกาญจนา* ผูติดตอนิมนต ก็เลยสนับสนุนให
พูดเก่ียวกับประเทศอินเดีย เพราะเดินทางกลับมาใหมๆ  

อาตมภาพเองก็ไดชวยคิดชื่อใหเปนวาอินเดียระหวาง
และหลังพุทธกาล แตเม่ือต้ังชื่อไปแลว ก็มานึกอีกทีวา เร่ืองนี้ที่
จริงเปนเร่ืองของผูเชี่ยวชาญ ตองรูเร่ืองอินเดียมากทีเดียว และ
จะตองมาเลาประวัติศาสตรกันยืดยาว ไมใชเร่ืองที่จะพูดกันใน
ระยะเวลาสั้นๆ  

อาตมภาพนั้นเพิ่งเคยไปอินเดียจริงๆ คร้ังเดียวเทานั้นเอง 
เพราะฉะน้ัน จะไปรูเร่ืองอินเดียเขาถึงทุกสิ่งทุกอยางเปนไป
ไมได ก็ตองทําใจกันไวกอนวา ที่มาพูดวันนี้นั้น เปนการมาเลา
ความคิดคํานึง แสดงความคิดเห็นบางอยาง โดยที่วาไมตองไป
มุงเอาความจริงที่ลึกซึ้งทางประวัติศาสตรอะไร มุงเอาแตสิ่งที่
จะนํามาใชใหเปนประโยชน  
                                                                                 
*

 แพทยหญิงกาญจนา เกษสอาด โรงพยาบาลศิริราช 
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การที่อาตมภาพไดรับนิมนตไปอินเดียนั้น ก็เนื่องจากวา 
โยมผูหวังดีนิมนตใหไปพักผอน แตในการไปพักผอนนี้ ก็ไดไป
นมัสการสังเวชนียสถาน  พรอมทั้งสถานที่สําคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เม่ือไดไปเชนนี้แลว จะไดพักผอน หรือไมได
พักผอนก็ตาม ถือวาไดประโยชนคุมคาอยูในตัว 

เร่ืองการไปประเทศอินเดียนี้ แมวาอาตมภาพจะไปเปน
คร้ังแรก จะถือวารูจักนอยก็จริงในแงของการไดพบไดเห็น แต
ในแงของการสดับตรับฟงแลวละก็ ไดยินมานาน มีทานที่รูจัก
เปนพระบาง เปนคฤหัสถบาง โดยเฉพาะพระที่ทานไปศึกษา
เลาเรียนอยูประเทศอินเดียนานๆ กลับมาแลว ทานก็เลาใหฟง  

เพราะฉะนั้น ก็ไดยินเร่ืองประเทศอินเดียมาไมนอย
เหมือนกัน โดยมากจะเปนเสียงพูดในทางไมคอยดี เชน เม่ือ
พูดถึงดินแดนประเทศอินเดีย ก็พูดถึงความแหงแลง ความ
ยากจน ความสกปรก ความไมสะดวกสบายตางๆ อาหารที่
รับประทานไดยาก ไมถูกปากคนไทย  

ถาพูดถึงผูคน ก็วา คนอินเดียนั้น นอกจากจะยากจนแลว 
ก็ขี้เหนียว ใจแคบ อะไรตางๆ ก็พูดถึงวาแหงแลงทั้งแผนดิน 
แหงแลงทั้งน้ําใจ อันนี้ก็เปนเสียงที่ไดยินมากอน  

ก็เลยเปนอันวา ไดยินในทางไมคอยดีเก่ียวกับประเทศ
อินเดียไวมากทีเดียว บางทานที่เปนอาจารยผูใหญที่นับถือ ได
ยินอาตมภาพไปอินเดีย ทานบอกวา อินเดียไมใชเปนประเทศ
สําหรับไปพักผอน  ถาหากจะไปดูไปศึกษาละก็ได  เปน
ประโยชน ตัวทานเองเคยไปอินเดียมาแลว บอกวาเปนการ
เดินทางที่ลําบากยากแคนที่สุดในชีวิต ก็ไมมีความปรารถนา
จะไปอีก นอกจากวาเพ่ือการศึกษา  
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อันนี้ก็เปนเร่ืองที่ไดยินเก่ียวกับประเทศอินเดียมากอน 
กอนที่จะพูดถึงเ ร่ืองราวที่ตัวไปเห็นวาเปนอยางไร 

อยากจะขอแทรกสักนิดหนึ่ง ที่พูดเม่ือก้ีวาเดินทางไปนี้ ก็ไดไป
นมัสการสังเวชนียสถาน สังเวชนียสถานก็เปนที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา แปลกันวา สถานที่ตั้งแหงความสังเวช  

ถาเปนชาวพุทธไป ก็ตองมุงไปที่ สังเวชนียสถาน ๔ แหง 
คือ สถานที่พระพุทธเจาประสูติ สถานที่พระองคตรัสรู สถานที่
ทรงแสดงปฐมเทศนา และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ขอที่อยากจะพูดแทรกในที่นี้ ก็คือความหมายของคําวา 
สังเวช รูสึกวาเปนเร่ืองที่ตองแกไข ทําความเขาใจใหถูกตอง 

คําวา “สังเวช” ในภาษาไทย มักจะมองกันในแงของ
ความสลดหดหูใจ หรือไมก็หอเหี่ยวไปเลย ซึ่งความหมายเดิม
ในบาลีไมใชอยางนั้น  

“สังเวช” นี้ แปลวา กระตุนเตือน หรือเราใจ คือ เราใจให
คิดได หรือไดคิด ใหสํานึกที่จะเลิกละความผิดพลาด และให
หันมาอยากทําความดี ใหไมประมาท  

ความหมายของคําหลายคําในภาษาบาลี เด๋ียวนี้ตรงกัน
ขามกับความหมายในภาษาไทย ตองแกกันใหม เชน อยาง
พระพุทธพจนที่ตรัสถึงเร่ือง สังเวชนียสถาน ๔ นั้น  

ในพระไตรปฎก ในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจาได
ตรัสถึงสงัเวชนียสถาน ๔ โดยใชคําควบวาเปนทัศนียสถานดวย
วา ทสฺสนียานิ สํเวชนียานิ ฐานานิ สถานที่อันเปนทัศนียะ เปน
สังเวชนียะ ๔ ทีนี้ เอาเฉพาะคําหลัง ก็เหลือแตสังเวชนียะ 
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พระพุทธเจาตรัสโดยปรารภวา เม่ือพระองคทรงพระชนม
อยู พระภิกษุทั้งหลายเดินทางมาจากที่ไกลๆ มุงจะมาไดพบ
เห็นสนทนาปราศรัยกับพระภิกษุทั้งหลายผูเปนที่เจริญใจ (มโน
ภาวนีย) เพราะวาเม่ือมาเฝาพระพุทธเจาแลว ก็มีสาวกผูใหญ 
ซึ่งเปนผูบริสุทธิ์ทรงคุณธรรมตางๆ อยูดวยมากมาย แตเม่ือ
พระองคเสด็จดับขันธลวงลับไปแลว ก็จะไมไดโอกาสเชนนั้น ก็
เลยใหมาดูสถานที่ทั้ง ๔ นี้  

เม่ือมาดูแลว ก็อาจจะเกิดความรูสึกไดหลายอยาง 
อาจจะรูสึกในแงหนึ่ง คือ ปลง มองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะ
ความไมเที่ยงวา พระวรกายของพระองคก็ตกอยูในอํานาจของ
คติธรรมดา ตองแตกสลายเสื่อมโทรมไป  

หรือจะมองในแงวา เกิดความรูสึกปติยินดี ทําใหเห็นวา 
โอ…นี่สถานที่ เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  แสดงวา 
พระพุทธเจาของเรามีอยูจริง พระองคไดเคยประทับในสถาน
ที่นี้ เรามาถึงสถานท่ีพระองคเคยประทับ เคยทรงใชสอย เคย
เสด็จมา เราก็เกิดความเอิบอ่ิมใจ ปลาบปลื้มปติยินดีขึ้นมา 
แลวก็มีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติดีงาม  

ไมวาจะนึกในแง ไหนก็ตาม  ถาทําให เ กิดความไม
ประมาท คิดขวนขวายจะทําความดีงามแลว ความรูสึกเราใจ
เตือนใจอยางนั้นทานเรียกวา “สังเวช”  

ถาหากเราประสบเร่ืองความเกิด ความแก ความเจ็บ 
ความตายแลว มีความรูสึกที่จะไมประมาทเรงขวนขวายทํา
ความดีงามนั้น เรียกวาเกิดความสังเวช  
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ถาเกิดความสลดหดหูใจ จะเปนคุณธรรมไดอยางไร มัน
ไมเปนกุศลแลว สลดหดหู่ใจนั้นเป็นกิเลส เรียกว่า นิวรณ์ 
เป็นถีนมิทธะ ไมดีแนๆ  

เพราะฉะน้ัน  อาตมภาพเลยพูดแทรกข้ึนมา  เ ร่ือง
ความหมายของคําวาสังเวช ขอผานไป 

เม่ือเดินทางไป สังเกตดูในหมูทานที่อยูในคณะเดินทาง
เอง สิ่งที่สะดุดความรูสึก ก็เปนเร่ืองความแหงแลงของแผนดิน 
ทั้งบนฟา และทั้งบนใบหนาคน หมายความวา บนผืนแผนดิน
นั้นก็หาน้ําไดยาก แหงแลง ตนไมเขียวๆ ก็ไมคอยจะมี ดูหนา
ผูคนที่ผานไป ตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ ก็แหงไปหมด นี่…เปนสิ่ง
ที่กระทบความรูสึกในเบื้องแรก มีขอทานมากมายเต็มไปหมด  

ในแมน้ํา แทนที่จะมีน้ํา ก็มีแตทราย เชน แมน้ําเนรัญชรา 
ที่พระพุทธเจาไปประทับและไดตรัสรูอยูบนริมฝงแมน้ํานี้ บัดนี้
ไมมีน้ําสักหยดเดียว มีแตทรายเต็มไปหมด บนภูเขาก็หาตนไม
ไดยาก มีแตหินแตทราย มีแตดินสีแดง อะไรพวกนี้  

อาตมภาพผานไปในสถานที่เหลานี้ จิตใจก็หวนนึกมาถึง
เมืองไทยอยูเสมอ มานึกถึงวา เอ… ประเทศไทยของเรานี้กําลัง
เดินไปสูสภาวะที่จะเปนอยางนั้นหรือไม เชน มีการตัดไม
ทําลายปา ตอไปเมืองไทยเราจะแหงแลงอยางนั้น น้ําจะเหลือ
แตทราย ภูเขาจะเหลือแตดินแดงหรือเปลา มีความรูสึกเชนนี้
อยูตลอดเวลา  

นี่ก็เปนความรูสึกที่ไดเกิดขึ้น เปนสิ่งที่เรียกวา ความรูสึก 
เพราะฉะนั้น ก็ไมตองพูดถึงเหตุผล หามไมได ยังไมใชเร่ืองถูก
เร่ืองผิด วากันไป เห็นแลวก็รูสึกอยางนั้น ไมวาใครที่ไปในคณะ 
ก็รูสึกคลายๆ กันอยางนี้  
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อยางไรก็ตาม เร่ืองความรูสึกอยางเดียวนี้ไมพอ เรา
จะตองพูดกันถึงเนื้อหาสาระเหตุผลตอไป  

อาตมภาพอยากพูดสรุปโดยรวบรัด เพราะเวลาเรามีนอย
ในเร่ืองภาวะของประเทศอินเดียตามหัวขอที่ตั้งไววา “อินเดีย
ในระหวางและหลังพุทธกาล” ถาพูดโดยยอ ก็มี ๒ ฝาย คือ สิ่ง
ที่ไมเหมือนเดิม กับ สิ่งที่เหมือนเดิม 

อินเดียที่ไมเหมือนเดิม  
อินเดียที่เหมือนเดิม 

เอาสิ่งที่ไมเหมือนเดิมกอน สิ่งที่ไมเหมือนเดิม โดยสภาพ
ธรรมชาติ ก็คลายกับที่ไดกลาวมาเม่ือก้ี คือ เร่ืองตนไม แมน้ํา 
ธรรมชาติแวดลอม ความอุดมสมบูรณตางๆ ที่เด๋ียวนี้ไมเปน
อยางนั้น  

ถาเรามองยอนไปในสมัยพุทธกาล โดยศึกษาจากคัมภีร  
วรรณคดีพุทธศาสนาที่กลาวถึง ก็เขาใจวา จะตองมีความอุดม
สมบูรณ ถึงแมจะไมสมบูรณมากนัก แตก็ตองดีกวาสมัยนี้  

เชนอยางกลาวถึงสถานที่ที่พระพุทธเจาประสูติ ก็เปนปา 
คือ ปาลุมพินี ดงไมสาละ บัดนี้ ไมเปนปาแลว มันเปนที่โลง  

อยางแมน้ําเนรัญชรา ที่พระพุทธเจาไปประทับทําความ
เพียรจนตรัสรูนั้น ก็มีคําบรรยายไวในพระไตรปฎก กลาวถึง
ธรรมชาติที่สวยงาม ตนไมที่รมร่ืนเขียวขจี มีทาน้ํา ในแมน้ํามี
น้ําใสแจว เปนที่รื่นรมยใจ พระโพธิสัตวเสวยขาวมธุปายาส
แลว ก็ไปลอยถาดที่แมน้ําเนรัญชรา  
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แตบัดนี้ แมน้ําเนรัญชรามีแตทราย พระพุทธเจาจะไป
ลอยถาดอยางไร เฉพาะเดือน ๖ ไมมีน้ําใหลอยถาดแนนอน 

พูดถึงสภาพผูคนที่มองเห็นโดยทั่วไปก็คือ สภาพความ
ยากจน และเร่ืองการศึกษา มีคนไมรูหนังสือมากมาย  

ถาเรามองกลับไปดูสภาพในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจา
ทรงต้ังคณะสงฆ มีภิกษุสงฆแลว ตอมาก็มีภิกษุณีสงฆ ภิกษุ
สงฆก็มีผูทรงความรู ภิกษุณีสงฆก็มีพระเถรีที่ทรงปญญา เปน
ถึงอัครสาวิกา มีอุบาสกเปนนักแสดงธรรมท่ีเกงกาจ แมแต
สาวิกาฝายอุบาสิกา เปนคฤหัสถ ก็มีผูที่เปนเอตทัคคะในทาง
พหูสูต เปนผูคงแกเรียน  

แสดงวาในสมัยพุทธกาล อยางนอยพุทธศาสนาก็ทําให
คนทั่วไป รวมทั้งสตรี ไดรับการศึกษาขึ้นมาเปนอันมาก  

คร้ันมาถึงสมัยพระเจาอโศก  ที่ เปนกษัตริยนับถือ
พระพุทธศาสนา ฝร่ังเขียนหนังสือสันนิษฐานวา สมัยนั้นมีการ
รูหนังสือเปนเปอรเซ็นตสูงเหลือเกิน แตมาในสมัยปจจุบัน 
อินเดียเสื่อมลงในดานการศึกษา มีการศึกษานอย โดยเฉพาะ
กอนที่จะปรับปรุงประเทศ ถึงแมตอนน้ีจะปรับปรุงประเทศแลว 
ก็ยังไมกาวหนาไปมากนัก เพราะฉะนั้น ในแงนี้ก็จะถือวาเปน
ความไมเหมือนกัน 

ตอไป ดานที่เหมือนเดิม ที่วาเหมือนเดิมก็คือ มีมาแต
กอนพุทธกาลอยางไร เด๋ียวนี้ก็มีอยางนั้น  

วาถึงในแงเหมือนเดิมนี้ ไมใชเปนสิ่งที่ดีหรอก เปนสิ่งที่
พระพุทธเจาพยายามแกไข แตมันก็ไมหมดสิ้นไป เหลืออยู
จนกระทั่งปจจุบันนี้  
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ดูตัวอยางเชน การบําเพ็ญตบะ ทราบวาที่อินเดียนั้น 
คนก็ยังบําเพ็ญทุกรกิริยา มีความเชื่อเหลานี้กันมาก นักบวชใน
ลัทธิตางๆ ก็ยังบําเพ็ญตบะกัน ยืนขาเดียวเหนี่ยวก่ิงไม นอน
บนหนาม อดอาหาร ถอนผมทีละเสนจนหมดศีรษะ ยืนกลาง
แดด อะไรตางๆ เพ่ือบรรลุโมกษะ ยังทํากันอยู โยคีในประเทศ
อินเดีย เวลาผานมาเปนพันๆ ป ก็ยังถืออยู ไมไดตางออกไป 

ถัดไปก็เร่ือง วรรณะ ที่เปนเคร่ืองแบงคนออกเปนชนชั้น 
มีกษัตริย มีพราหมณ มีแพศย มีศูทร เกิดมาอยางไรก็ตองอยู
ในสภาวะ ในฐานะนั้นๆ ตลอดชาติ  

พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นมา ก็พยายามแกไข ใหถือวา 
คนเราน้ีจะสูงจะตํ่า มิใชเพราะชาติกําเนิด แตเปนเพราะการ
กระทําความประพฤติ มีการต้ังคณะสงฆ ไมวาใครจะมาจาก
วรรณะไหน เม่ือมาบวชแลว ก็เปนสมณศากยบุตรเสมอกัน 
พยายามแกไขมา แตศาสนาเดิมเขาก็พยายามดํารงรักษา
ระบบนั้นไว จนกระทั่งตอมาภายหลัง พุทธศาสนาก็เสื่อม 
ระบบวรรณะก็กลับยิ่งเขมงวดกวาเกา กลับรุนแรงย่ิงขึ้น  

จนกระทั่งปจจุบันนี้ แมวาในทางกฎหมาย รัฐบาล
อินเดียจะใหถือวาไมมีชนชั้นวรรณะ แตในทางปฏิบัติ ก็ยังถือ
ชั้นวรรณะอยูตามเดิม เวลากี่พันปมาแลว อินเดียก็ยังคงอยู
อยางเดิมในเร่ืองวรรณะ 

อีกอยางหน่ึง  คือ  การบวงสรวงออนวอนเทพเจา 
อินเดียเปนประเทศที่เต็มไปดวยเทวดา มีเทพเจามากมาย มี
พระพรหม พระปชาบดี ตอมามีพระศิวะ พระนารายณ เปน
เทพใหญ แตกแยกกันเปนนิกายตางๆ  
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พวกหนึ่งถือพระศิวะ เปนนิกายไศวะ ก็นับถือวาพระศิวะ
ยิ่งใหญที่สุด อีกพวกหน่ึงนับถือพระวิษณุ ถือวาพระนารายณ
ยิ่งใหญกวา ก็เปนนิกายไวษณพ หรือ ไวษณวะ เปนตน  

แลวก็มีเทวดาตางๆ เล็กนอยลงไปมากมาย มีอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยเยอะแยะ เด๋ียวนี้ก็ยังมีการบวงสรวงออนวอนเทวดา
กันทั่วไป นี่ก็เหมือนเดิม 

สิ่งที่ไมเหมือนเดิมชัดๆ ก็คือ พุทธศาสนา เองนั้นแหละ 
เคยอยูในประเทศอินเดียเจริญรุงเรือง บัดนี้ก็สูญสิ้นไปจาก
ประเทศอินเดียเสียแลว นี่แสดงวาไมเหมือนแนๆ  

แตมีนักปราชญกลาววา ถึงแมพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไป
จากอินเดียแลวก็ตาม (เด๋ียวนี้อาจจะเร่ิมกลับไปบางแลวนิดๆ 
หนอยๆ) แตอิทธิพลของพุทธศาสนา สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอน
ไว หาไดสิ้นสูญไปไม กลับมีอิทธิพลตอศาสนาในทองถ่ินเดิม  

อยางศาสนาฮินดู ก็ตองปรับปรุงตัว ตองรับเอาคําสอน
ในพุทธศาสนาเขาไป ที่เห็นชัดๆ ไดแก หลักอหิงสา  

ศาสนาพราหมณที่มาเปนศาสนาฮินดูนั้น เดิมเปน
ศาสนาแหงการบูชายัญ ฆาสัตว ตลอดจนฆาคนบูชายัญ ทีนี้ 
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา สั่งสอนเร่ืองความเมตตากรุณา การ
ชวยเหลือกัน การงดเวนจากการเบียดเบียน คําสอนเหลานี้ ก็
ทําใหศาสนาพราหมณตองปรับปรุงตัวเอง กระทั่งภายหลัง
ศาสนาฮินดูกลายเปนศาสนาแหงการไมกินเนื้อสัตวไป  

คนแขกโดยทั่วๆ ไป ชาวฮินดูไมกินเนื้อสัตว อาจเปนดวย
วาตองการแขงกับพระพุทธศาสนาใหเห็นวา ฉันถืออหิงสายิ่ง
กวาในพระพุทธศาสนาดวยซ้ําไป 
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นี้ก็เปนเร่ืองตางๆ ที่นํามากลาว แตภาพหนึ่งที่ปรากฏ
ขึ้นมา ก็คือความรูสึกที่วา อินเดียเปนตูโชวอดีต คือใครไป
อินเดียก็มุงจะไปดูภาพความเจริญซึ่งเปนอารยธรรมในอดีต 
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ป ๑,๐๐๐ กวาป ๕๐๐-๖๐๐ ปมาแลว คนที่
ตองการไปอินเดียเพื่อดูภาพปจจุบันนี้ หายาก  

หมายความวา ถาไมมีซากของอดีตที่แสดงวาอินเดียเคย
เจริญรุงเรือง มีอารยธรรม คนก็ไมรูจะไปประเทศอินเดียทําไม 
เพราะฉะนั้น ในแงนี้ก็เลยเรียกวาเปนตูโชวของอดีต 

อินเดียแคเซนเทวดา มาไทยไดแถมสุรา 
อยากจะพูดถึงเร่ืองที่ควรเนนสักนิดหนอยในเวลาอัน

จํากัด ตองยกประเด็นอันนาจะพูดขึ้นมาพูดเปนเร่ืองๆ  
ในบรรดาเร่ืองที่ผานมา ที่วาเหมือนและไมเหมือน ในคร้ัง

พุทธกาลกับปจจุบันนั้น ก็มีเร่ืองที่เดนในความรูสึกของอาตม
ภาพเม่ือเดินทางไปประเทศอินเดีย ๒ เร่ือง หรือ ๒ สิ่ง  

แต ๒ เร่ืองนี้ อาจจะเปนเร่ืองเดียวกันก็ได เพราะบางที ๒ 
อยาง แตเปนเร่ืองเดียวกันก็มี ในที่นี้ก็มี ๒ อยางที่เดนใน
ความรูสึก 

เร่ืองที่หนึ่ง คือ ความแหงแลง 
สอง ก็เร่ือง เทวดา 
ไปในอินเดีย  ภาพสองอยางนี้ มีมาก  ทําให เดนใน

ความรูสึก  
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เร่ืองความแหงแลงกับเทวดานั้น เปน ๒ อยางก็จริง แต
อาจสัมพันธเปนเร่ืองเดียวกันก็ได ถาเอามาบรรจบกัน ลองพูด
ดู  ก็อาจจะบอกวา ในประเทศอินเดียนั้น  

บนแผนดิน ก็เต็มไปดวยความยากจนแหงแลง  
บนผืนฟา ก็เต็มไปดวยเทวดาผูทรงฤทธิ์  
เ ม่ือเอามาบรรจบกันอยางนี้แลวจะไดความคิดวา

อยางไร 
ขอท่ีหนึ่ง บางทานก็อาจจะคิดวา ประเทศอินเดียก็มี

เทวดาย่ิงใหญ ทรงฤทธิ์อํานาจมาก มีทั้งพระพรหม พระศิวะ 
พระนารายณ ทําไมจึงปลอยประเทศอินเดียใหโทรม ทําไมไม
ชวยแกไขใหเปนประเทศที่ย่ิงใหญ อุดมสมบูรณ เพราะเทพที่
นั่นลวนใหญโต เปนผูสรางโลก เปนผูดลบันดาลทุกส่ิงทุก
อยาง คนอินเดียก็บวงสรวงบูชานับถือทานเหลือเกินดวย 
ทําไมทานปลอยประเทศอินเดียใหแหงแลง ยากไรอยางนั้น 
นี่ก็เปนแงที่หนึ่งที่อาจจะคิดข้ึนมา แงนี้ขอผานไปกอน 

ขอแทรกตรงนี้หนอยวา เชนอยาง พระพรหม นั้น เวลานี้
ในเมืองไทยก็นับถือเซนสรวงบูชาทานมาก  

คนบางคนที่รูเห็นพฤติกรรมของทานดี อาจจะตัดพอทาน
ขึ้นมาก็ไดวา ทานรับเครื่องเซนสังเวยในอินเดียมานาน จน
เวลานี้อินเดียแหงแลงหมด จะไมมีอะไรเซนไหวอีกแลว และ
ทั้งๆ ที่เขาก็ยังนับถือบูชาทานอยู ทานก็ละทิ้งเขาเสีย มารับ
เคร่ืองเซนสรวงบูชาตอที่เมืองไทย ปลอยใหอินเดียซูบโทรม
ผจญชะตากรรมไปตามลําพัง  
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ตอไปภายหนา พอเคร่ืองเซนสรวงบูชาที่เมืองไทยรอย
หรอ แผนดินไทยแหงแลงยากไรลง ทานก็คงละทิ้งแผนดินไทย
ไปหาเคร่ืองเซน ณ ที่ใหมในดินแดนอ่ืน เชนที่ทานไดทํามาแลว
กับอินเดีย 

แงที่ สอง  อาจจะมีความสัมพันธ เปนวงจรแบบ  
ปฏิจจสมุปบาท คือวา คนมีความหวังพึ่งเทวดามาก ก็สวด
ออนวอนรอความชวยเหลือ ไมทําการทํางาน ไมเพียร
พยายามดวยตนเอง เมื่อไมเพียรพยายามดวยตนเอง ก็ย่ิง
ยากจนขนแคนลง ย่ิงยากจนขนแคนลง ไมมีใครชวยเหลือได ก็
ย่ิงหวังพึ่งเทวดามากข้ึน หวังพึ่งเทวดามากขึ้น ไมทําอะไร มันก็ยิ่ง
ยากจน เพราะฉะน้ัน มันก็สนับสนุนซึ่งกันและกันใหยิ่งหนักลงๆ 
กลายเปนวงจรแบบปฏิจจสมุปบาทไป 

ก็เลยนึกวา คนอินเดียปลอบใจตัวด้วยเทวดา แลวก็มา
นึกถึงเมืองไทยวา เหมือนคนไทยปลอบใจตัวด้วยสุราและการพนัน  

นี่เปนขอคิดอันหนึ่ง คือเปนลักษณะของการปลอบใจตัว
อยูดวยความหวัง ที่ทําใหไมเพียรพยายามขวนขวายท่ีจะแกไข
ปรับปรุงทําการงาน เฝาแตรอคอยผลที่จะลอยมา อันนี้ก็จะ
เปนทางแหงความเสื่อม จะเปนการปลอบใจตัวดวยเทวดา หรือ
จะปลอบใจดวยสุราและการพนัน ก็จะมีผลออกมาคลายกัน 

ทีนี้ เม่ือมานึกถึง เมืองไทยเรานี่ มันจะหนักขึ้นไปอีก 
เด๋ียวจะเพิ่มการปลอบใจตัวดวยเทวดาเขามาอีกหนึ่ง ก็เปน
สาม คือ ปลอบใจตัว ทั้งด้วยเทวดา ทั้งด้วยสุราและการพนัน 
ถาอยางนี้ก็ไมรูวาจะพัฒนาประเทศกันไปไดอยางไร  

นี่ก็เปนขอคิดตางๆ ที่ไดเกิดขึ้น 
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เร่ืองเทวดาของอินเดีย ทานมีอิทธิฤทธิ์ตางๆ มากมาย
เหลือเกิน เทพเจา ๒ องค อาจจะรบกัน ยกทัพมามีพลนิกาย
เปนแสน เปนลาน เปนโกฎิ ยกทัพมาแลว ก็แสดงฤทธิ์กัน  

เทพองค ก. อาจจะดลบันดาลดวยอิทธิฤทธิ์ใหเทพองค 
ข. ตกจากสวรรคลงไปใตบาดาล เทพองค ข.นั้นตกไปใต
บาดาลแลว ก็แสดงฤทธิ์ บันดาลใหตัวใหญโตขึ้นมา สูงจาก
บาดาลขึ้นมาถึงสวรรค ตัวใหญมาก ก็จับเทพองค ก. เทพองค 
ก. ก็เอาพระขรรคขวางไปถูกเทพองค ข. เสียงดังเปร้ียงปราง 
พระเศียรขาดอะไรทํานองนี้ ก็เปนเร่ืองตื่นเตนสนุกสนาน
อัศจรรยคึกคักดี  

คนที่นับถือฟงเร่ืองเหลานี้ ก็ทําใหลืมความทุกขยากไปได
ชั่วคราว สนุกสนานต่ืนเตน ก็เลยมีความหวังกับเทพเจาผู
ยิ่งใหญ นี่ก็เปนเร่ืองของเทวดาที่มีมาในคติของฮินดู 

คําประกาศอิสรภาพของมนษุย แหงองคพุทธะ 
ในพุทธศาสนา เราก็กลาวถึงเรื่องเทวดาเหมือนกัน ดู

เหมือนวาในสมัยปจจุบันนี้ การเกี่ยวของกับเทวดาชักจะมาก
ขึ้น เรานาจะมาพูดถึงทัศนคติทาทีของพุทธศาสนาตอเทวดา
ใหชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเฉพาะวา มันตางจากความนับถือของ
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูอยางไร มิฉะนั้นแลว ชาวพุทธจะ
ไขวเขว การแยกการปฏิบัติใหถูกตอง เปนเร่ืองสําคัญมาก 

อยากจะยกพุทธพจนขอหนึ่งขึ้นมาอางไวกอน เ มื ่อ
พระพุทธเจาประสูติ ทานเลาวา พระองคไดเปลงอาสภิวาจา 
หรือวาจาอาจหาญ ประกาศวา  
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อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, 
เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส 

แปล: เราเปนอัครบุคคลแหงโลก เราเปนผูใหญยิ่งแหงโลก 
เราเปนผูประเสริฐสุดของโลก  

บางทานวา พระพุทธเจาทําไมไปประกาศพระองค
ยิ่งใหญอยางนี้ ที่จริงอาตมภาพมองวา นี่คือ การประกาศ
อิสรภาพของมนุษย์  

คําตางๆ ที่พระพุทธเจาประกาศในอาสภิวาจานั้น แต
กอนโนน เปนคําที่ศาสนาพราหมณเขาใชแสดงความย่ิงใหญ
ของพระผูเปนเจาทั้งนั้น  

หมายความวา กอนพุทธกาลนั้น คนทั้งหลายยอมตนตอ
เทพเจาไปหมด มีแตเทพเปนผูยิ่งใหญ เปนผูสรางโลก เปนผู
ดลบันดาลทุกอยาง มนุษยไดแตพากันบูชายัญ บวงสรวงออน
วอน ฝากชะตากรรมไวกับการดลบันดาลของเทพเจา 

เม่ือพระพุทธเจาอุบัติขึ้น พระองคก็ประกาศอิสรภาพวา
มนุษยนี่แหละสามารถฝกตนใหประเสริฐ เปนพระพุทธเจาที่
เลิศยิ่งกวาเทพเจาทั้งหลายทั้งหมด เทวดา มาร พรหม ตอง
บูชาพระพุทธเจาทั้งสิ้น นี่เปนการประกาศอิสรภาพของมนุษย  

แตเราไดคติอันนี้หรือเปลา นี้เปนขอที่นาพิจารณา  
หลักการในพระพุทธศาสนานั้น ทานเปลี่ยนจากการหวัง

พึ่งเทวดา มาเชื่อกรรม เช่ือกรรมก็คือเชื่อการกระทํา  
หมายความวา เราตองการผล ก็ตองทําเหตุ เราเชื่อการ

กระทําไหม ม่ันใจในการทําความดีไหม หรือจะเชื่อจะหวังการ
ออนวอน นี่เปนจุดตัดสินวาเปนพุทธ หรือเปนพราหมณ 
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ทาทีแบบพุทธตอเทวดา 
พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธเทวดา อันนี้เปนขอที่ตอง

พิจารณากันอันหนึ่ง แลวก็ไมไดใหเปนปฏิปกษตอเทวดา แต
ทานมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนในเร่ืองเทวดา คือใหอยูรวมกัน
กับเทวดาดวยไมตรีจิตมิตรภาพ ฐานเพื่อนรวมโลก เพื่อนรวม
ทุกข รวมเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น จะเหมือนญาติ 
หรือเหมือนมิตรรวมโลกก็แลวแต  

แลวทานก็สอนตัวอยางมากมายใหเราปฏิบัติใหถูกตอง
ในเร่ืองเทวดา แตบางทีเราก็ไมสังเกตวาทานสอนไวอยางไร  

อาตมภาพจะเลาเร่ืองที่ทานสอนไวสัก ๓ เร่ือง แลวจะ
สรุปเปนขอปฏิบัติของชาวพุทธตอเทวดาได 

เร่ืองที่หนึ่ง คือ มหาชนกชาดก หรือมหาชนกในทศชาติ 
มหาชนก แสดงวิริยบารมี คือความเพียรพยายาม ทานเลาวา 

มหาชนกเดินทางไปในเรือเดินสมุทร แลวเรือแตก เม่ือ
เรือแตกกลางทะเลนั้น คนก็ระส่ําระสาย บางพวกก็ไดแตรองไห
เศราโศก บางพวกก็แสดงความทอแทหมดอาลัยตายอยากใน
ชีวิต บางพวกก็ออนวอนเทพเจาที่ตนนับถือขอใหมาชวย แต
มหาชนกโพธิสัตวหากระทําเชนนั้นไม ทานใชปญญาของ
มนุษยพิจารณาวา เม่ือปญหาเกิดขึ้นเชนนี้ เราจะแกปญหา
อยางไร แลวทานก็หาทางออก  

ในที่สุด ทานก็หาไดทอนไมทอนใหญมาอันหนึ่ง พอเรือ
แตกไมนาน คนอ่ืนตายหมด แตมหาชนกอาศัยทอนไมนั้นเกาะ
ลอยไปในทะเล  
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มหาชนกเพียรพยายามวายน้ําไปเร่ือย จนกระท่ังนาง
มณีเมขลา เทพธิดาประจํามหาสมุทร ไดมองเห็นและตามดู
พฤติกรรมของทาวมหาชนกนี้วา ทําไมจึงเพียรพยายามอยูได
อยางนั้น แลวก็เลยมาแกลงทดสอบดู นางเทพธิดาถามวา  

“ใครน่ันนะ มาเพียรพยายามวายนํ้าอยูกลางมหาสมุทร ทั้งๆ ที่
มองไมเห็นฝง ถาขืนพยายามอยางน้ีตอไปไมเห็นจุดหมาย ก็คงตาย
เสียเปลา” 

มหาชนกโพธิสัตวตอบวา 
“เราจะตายก็ไมเปนไร ถาเราไดเพียรพยายามทําหนาที่ของคน

แลว ถึงจะตาย ก็ตายไปอยางไมเปนหน้ีใคร ถาไดทํากิจหรือหนาที่ของ
ลูกผูชายแลว จะเปนอยางไร ก็ไมตองเสียใจ ไมตองเดือดรอนใจ”  

ทานวาอยางนี้ แลวก็โตตอบกันไปมา ในที่สุดนางมณี
เมขลาก็เลยชวยพาขึ้นฝงไป นี่เปนเร่ืองที่ ๑ เด๋ียวจะสรุปวา
ทานสอนอะไรบาง 

เร่ืองที่ ๒ มีกษัตริย ๒ เมือง ยกทัพมาต้ังเตรียมพรอมที่จะ
รบกัน ตอนนั้นก็มีเสียงเลาลือวา พระฤษีทานหนึ่ง ตั้งอาศรม
อยูริมแมน้ําคงคา ติดตอกับพระอินทรได แลวก็ถามพระอินทร
ไดวาเหตุการณภายหนาจะเปนอยางไร  

ในเม่ือมีเสียงเลาลืออยางนี้ กษัตริยทั้ง ๒ ฝาย ก็อยากจะ
รูวาใครจะชนะ ใครจะแพ ก็เลยหาโอกาสลอบไปถามพระฤษีนี้ 
ปรากฏวาไปถามคนละคร้ัง กษัตริยฝาย ก. ไปถาม พระฤษีก็
นัดใหมาวันนั้น ฉันจะพบกับพระอินทรกอน แลวคอยมาเอา
คําตอบ พอมารับคําตอบ ทานก็บอกวา กษัตริย ก. ชนะ ตอมา 
กษัตริย ข. มาถามบาง ฤษีก็บอกวา ทานจะแพ  
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ทีนี้ กษัตริยฝาย ก.ไดรับคําทํานายวาจะชนะ มาบอก
เสนาขาทหาร ก็เลยสนุกสนานเพลิดเพลินเลี้ยงดูกันใหญ หมู
ทหารเมามายหลับใหลกันเต็มที่  

ฝายกษัตริย ข. ไดรับคําทํานายวาจะแพ แตเปนกษัตริยที่
ไมยอมยอทอ ก็เลยยิ่งระวังตัวใหญ เตรียมทหารมากย่ิงขึ้น 
เพียรพยายามกระทําการดวยความรอบคอบ วางแผนอยางดี 
ผลที่สุด เม่ือรบกันจริง ก็ปรากฏวากษัตริยฝาย ข. ชนะ  

กษัตริยฝาย ก. ก็เสียใจ โกรธเคืองพระฤษีมาก วาฤษี
หลอกตม เม่ือหนีทัพไป วิ่งมาผานอาศรมพระฤษี ก็รองตะโกน
วา ฤษีโกหก  

ฝายพระฤษีก็นอยใจวา พระอินทรทําไมมาหลอกเรานะ 
ทําใหเราเสียชื่อในหมูมนุษย รอเวลาพระอินทรลงมา ก็เลยตอ
วาพระอินทร พระอินทรก็ใหคติออกมาบอกวา  

“ความเพียรพยายามของมนุษย์นั้น
แม้แต่เทวดาก็เกียดกันไม่ได้”  

นี่เปนคติอยางหนึ่งทางพุทธศาสนาในเร่ืองเทวดา 
เร่ืองที่ ๓ มีครอบครัวหนึ่งนับถือพุทธศาสนา พระภิกษุที่

ตระกูลนี้บํารุงอยูเปนประจํานั้น ไปอยูปฏิบัติธรรมในปา เทวดา
ที่อยูในบริเวณนั้นก็มีความอึดอัดใจ เพราะมีผูทรงศีลทรง
คุณธรรมมาอาศัยอยู ตนอยู จะทําอะไรก็ไมคอยสะดวก ก็เลย
อยากจะแกลง หาทางไลใหพระภิกษุองคนี้หนีไปเสีย แตตอง
ทําใหทานเสียศีลกอน จึงจะไลได  

ในที่สุด เทวดาก็ใชวิธีไปบีบค้ันเอาทางครอบครัวที่บํารุง 
โดยไปสิงในรางของลูกชายของตระกูลนั้น ทําใหคอบิด  
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แลวเทวดานั้นก็บอกแกอุบาสกพอบานวา ทานจะตองให
พระภิกษุรูปนั้นทําอยางนั้นๆ ซึ่งเปนการทําใหเสียศีล แลวฉัน
จึงจะออก  อุบาสกเปนผูม่ันคงในธรรม ก็ไมยอมปฏิบัติตาม 
ลูกฉันจะตายก็ยอมละ แตฉันจะไมยอมประพฤติละเมิดธรรม
เปนอันขาด ผลที่สุด ดวยอานุภาพของคุณธรรม ความม่ันใน
ธรรมของอุบาสกผูนั้น เทวดาก็เปนฝายแพไป 

เ ร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่ เปนเศรษฐีใหญในสมัย
พุทธกาล และเปนอุบาสกใหญในพระพุทธศาสนา ซึ่งเคยเลา
แลว ก็เหมือนกัน อันนั้นเทวดาที่อยูในเขตบานของทาน มา
ชวนใหเลิกทําบุญทําทาน เศรษฐีก็ไมยอม และขับไลเทวดา
ออกจากบาน เทวดาเดือดรอน ตองไปหาทางคืนดี เอาอกเอา
ใจทานเศรษฐีตางๆ ทานจึงยอมใหกลับเขาไปอยูในบานได 

อันนี้ก็เปนคติในทางพุทธศาสนา  
จะสรุปท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อเทวดา ก็มีดังนี้ 

ประการที่ ๑ ทานใหเราอยูรวมกับเทวดาอยางมิตร อยาง
ผูรวมทุกขรวมสุขในโลก ใหแผเมตตา มีไมตรีจิตตอกัน ไม
เบียดเบียนกัน ใหเกียรติตอกัน เคารพนับถือกันเหมือนอยาง
ญาติมิตร หรือผูใหญผูนอย แตไมใหไปหวังพึ่งออนวอนกันอยู  

มนุษยตองเพียรพยายามทํากิจของตนไป เราตองเพียร
ทํากิจหนาที่ของเราใหเต็มที่ ไมตองรอการออนวอน หรือหวัง
พึ่งเทวดา ถาเทวดามีคุณธรรมเปนเทวดาดี เขาเห็นควรชวย 
เขาก็จะมาชวยเอง นั่นก็เปนเร่ืองความดีของเขา ถาเทวดาไมดี 
ไมมีคุณธรรม ไมมีเทวดาดีมาชวย ก็ใหมันรูไป  
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ก็เหมือนกรณีมหาชนก ทานทําความเพียรของทานไป 
ไมตองคํานึงถึงเทวดาหรืออะไรทั้งนั้น เห็นโดยเหตุผลวา
ถูกตอง ควรทําแนนอน ก็ทําไป นางมณีเมขลาเปนเทวดายังมี
คุณธรรมอยู อดรนทนไมได ก็ตองมาชวย อันนั้นเปนเร่ืองของ
เทวดาเอง เม่ือเขามีคุณธรรม เขาก็มาชวย ไมมีคุณธรรม ก็ไม
มาชวย ก็แลวไป 

ประการที่ ๒ ที่บอกไวชัดในเร่ืองที่ ๒ คือเร่ืองความเพียร
พยายามของมนุษยนั้น แมแตเทวดาก็เกียดกันไมได  

อาตมภาพไปมองภาพอินเดียแลว ก็นึกถึงชาวยิว เปน
เร่ืองความคิดคํานึง อาจจริงหรือไมจริง ก็เลาใหกันฟง คนยิว
นั้นหวังพึ่งการกระทําของมนุษย แตคนอินเดียหวังพึ่งการ
กระทําของเทวดา รอคอยการชวยเหลือของเทวดา  

หวังพึ่งการกระทําของมนุษยอยางไร คือหวังพึ่งตัวเอง 
ไดทราบจากคนท่ีไปเมืองยิวมาวา คนเมืองยิวเขาฝกกันมา
อยางดี ทุกคนทําไดทุกอยาง จะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ตาม ถา
ลงเรือ ก็ขับเรือได ถาขึ้นรถ ก็ขับรถได ขึ้นเคร่ืองบิน ก็ขับ
เคร่ืองบินได มีกรณีตองใชชาง ตองซอมอะไร ทําไดทุกอยาง 
หมายความวา คนเดียวทําไดเหมือนกับคนชาติอ่ืน ๑๐ คน 
เพราะฉะน้ัน รบกับคนชาติอ่ืนมีกําลังมากกวา ๑๐ เทา ๒๐ 
เทา เขาก็เอาชนะได  

ที่จริง ยิวนับถือเทวดาเหมือนกัน แตเทวดาคือ พระยะโฮวา 
ทานใหแผนดินแหงสัญญาไวในกาลภายหนาอีกนาน ทีนี้จะมา
ชวยในอีกก่ีพันป กี่หม่ืนป ก็ไมรู ตอนนี้เธอตองชวยตัวเองไป
กอน เพราะฉะนั้น พวกยิวก็ตองชวยตัวเอง ก็เลยทํากันเต็มที่ 
ใชความเพียรของมนุษยสุดกําลัง ไมรอความหวังจากเทวดา  
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จุดสําคัญก็คือ มนุษยตองเพียรพยายามดวยตนเอง หวัง
พึ่งการกระทําของตน พระพุทธศาสนาสอนไวแลว ใหเชื่อการ
กระทํา ไมใชไปหวังพึ่งออนวอนพระเจาอยู 

ประการที่ ๓ ในเร่ืองการปฏิบัติตอเทวดาก็คือ ในบรรดา
เทวดาทั้งหลายนั้น อาจจะมีเทวดาที่ไมมีคุณธรรม เทวดา
มิจฉาทิฏฐิ เปนตน พวกนี้อาจจะมาลอหลอกมนุษย ใหมนุษย
ประพฤติผิดธรรม  หรือวามาชวยเหลือมนุษย เพียงหวัง
เคร่ืองเซนสังเวย เปนตน ถาหากเปนเชนนี้ ชาวพุทธก็ไมยอม  

ตองถือวาธรรมเปนสําคัญ ยึดเอาหลักการไว ไมยอม
แมแตเทวดา ถาหากเขาประพฤติผิดธรรม  

นี้เปนคติของพระพุทธศาสนาในเร่ืองเทวดา ซึ่งเราไมได
ปฏิเสธความมีอยู แตสอนใหปฏิบัติใหถูกตอง  

อยากพูดอีกอยางหน่ึงคือ ความจริง บทบาทของเทวดา
นั้น ก็คลายกับบทบาทของผูใหญ ในสังคมนั้นก็มีผูใหญและ
ผูนอย ในแงหนึ่งผูใหญก็เปรียบเหมือนเทวดา แตแบงออกไปก็
มี ผู้ใหญ่ที่เป็นแบบเทวดาฮินดู กับผู้ใหญ่แบบเทวดาพุทธ  

ถาเปนผูใหญแบบเทวดาฮินดู ก็เปนผูใหญแบบที่มองหา
เคร่ืองเซน อาจจะไมตองเปนเคร่ืองเซนสินบนอะไร อยางออนๆ 
ก็อาจจะเปนการเอาอกเอาใจการพะเนาพะนอ แคนี้ก็ถือเปน
เทวดารอเคร่ืองเซน เรียกวา เทวดาแบบฮินดู 

ทีนี้ เทวดาแบบพุทธ เปนอยางไร เทวดาแบบพุทธนั้น ก็
คอยดูแลสอดสองวา มีใครทําความดีบาง ใครทําความดี ก็เขา
ไปโอบอุมสนับสนุน ไมตองรอใหเขามาพะเนาพะนอเอาใจ  
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เหมือนอยางเร่ืองมหาชนก ก็เปนตัวอยางที่ไดสอนแลว
วาบทบาทของผูใหญในทางพุทธเปนอยางไร เทวดาที่ดีตอง
คอยสอดสองมนุษยที่ทําความดี แลวไปชวยเหลือเขาเอง ไมใช
รอใหมนุษยไปออนวอน หรือเซนสรวงสังเวยเอาอกเอาใจ 

เพราะฉะน้ัน ผูใหญก็เชนเดียวกัน ถาเราถือเทวดาตาม
คติฮินดู ตอไปผูใหญของเราก็จะเปนแบบเทวดาฮินดู คือเปน
ผูใหญที่รอการเอาใจ  

แตถาเราปฏิบัติใหถูกตามหลักพระพุทธศาสนา เราก็จะ
มีผูใหญในสังคมประเภทท่ีคอยสอดสองการกระทําความดีของ
ผูนอย แลวไปชวยโอบอุมสนับสนุน 

ความจริง เร่ืองนี้ก็เปนวงจรปฏิจจสมุปบาท มันยอนกลับ
ไป แลวก็ยอนกลับมา ถามนุษยคอยจะหวังพึ่งเทวดา เซนสรวง
บูชา ตอมาเราก็จะมีเทวดาชนิดที่ชอบเคร่ืองเซน หรือเทวดาที่
ชอบเคร่ืองเซนก็จะมาอยูใกลมนุษย เทวดาดีๆ ที่จะชวยเหลือผู
มีคุณธรรม ก็อาจจะหนีหายไป หรือเขามาไมถึง มันเปนวงจร
กลับไปอยางนี้  

ทีนี้ เม่ือเทวดามาคอยรอเคร่ืองเซน แลวจึงจะชวย ก็ยิ่ง
ทําใหมนุษยยิ่งเซนสรวงมากย่ิงขึ้น แลวเทวดาก็ชวยดวยเห็น
เคร่ืองเซน ไมใชชวยดวยเห็นความดี  แลวมนุษยก็บนกันหาวา
ทําดีแลว ไมไดดี คนไมทําดี ก็ไดดี วิปริตไปหมด  

ฉะนั้น จึงตองหาทางที่จะแหกวงลอมทําลายวงจรปฏิจจ-
สมุปบาทแบบนี้ออกไปเสีย 
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ในสังคมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน เม่ือผูใหญรอการเอาอกเอา
ใจ ก็จะมีผูนอยประเภทไมชอบทําการทํางาน ก็อยากมาคอย
เอาใจผูใหญ ผูนอยชอบเอาใจผูใหญ ตอไปเราก็จะไดแต
ผูใหญที่รอคอยการเอาอกเอาใจของผูนอย มันกลับไปกลับมา  

ทีนี้ จะแกจุดไหน ก็แกไดทั้งสิ้น มันก็ทําใหวงจรนี้ขาดไป 
ทั้งหมดนี้เปนคติตางๆ เก่ียวกับเร่ืองเทวดา แตโดยสรุปก็

ถือวา อาตมภาพไดไปอินเดียมา ซึ่งอินเดียนี้ก็เปนดินแดนแหง
แสนโกฏิเทวดา  

กอนพุทธกาลน้ัน เทวดาย่ิงใหญมาก ก็เปนเจานาย
มนุษย คร้ันมาถึงพุทธกาล พระพุทธเจาไดทําใหเทวดาลงมา
เปนมิตรของมนุษย มาอยูรวมกันฉันมิตร  

คร้ันภายหลังพุทธกาล ตอมาอีกไมนาน เทวดาก็เร่ิม
ขยายจํานวนมีมากมายขึ้น  แลว ก็ มีความยิ่ ง ใหญมาก 
จนกระทั่งในที่สุด แมพระพุทธเจาเองก็ไดกลายเปนนารายณ
อวตารปางหนึ่งไป  

เม่ือพระพุทธเจากลายเปนเพียงอวตารปางหน่ึงของพระ
นารายณ ผลที่สุด ศาสนาพราหมณหรือเทวดา ก็เลยเบียด
พุทธศาสนาตกจากประเทศอินเดียไป อยางที่ เปนอยูใน
ปจจุบันนี้  

วาระตอไป ก็ตองมาดูกันวา ประเทศไทยเรานี้กําลัง
เดินทางไปในวิถีเดียวกับอินเดียหรือเปลา ถาเปนเชนนั้น พุทธ
ศาสนาก็อาจถูกเทวดาเบียดตกไปจากแผนดินไทยเชนเดียวกัน 
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นี่เปนคติที่อาตมภาพวา เอาเร่ืองเดียวก็พอ ในการที่ได
ไปอินเดีย  

ขอใหมาชวยกันคิดวา ทําอยางไรจะใหเราปฏิบัติกันได
ถูกตองในเร่ืองของเทวดานี้ ซึ่งมีความหมายรวมมาถึงการ
ปฏิบัติตอการอยูรวมกันระหวางผูใหญกับผูนอยในสังคมดวย  

เม่ือปฏิบัติไดถูกตองแลว มนุษยก็จะอยูดี และเราก็จะ
ชอบใหเทวดาเปนผูรักษาคุณธรรมของเทวดาไวไดดวย  

เม่ือไดมาพูดถึงตรงนี้ ก็เปนเวลาพอสมควร 
ในที่สุดนี้ อาตมภาพขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวย

ชัยใหพรแดทานผูสนใจใฝธรรมทุกทานในที่ประชุมนี้ ขอจงเปน
ผูงอกงามดวยคุณธรรม และเจริญดวยประโยชนสุขจากการ
ปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกทาน เทอญ 

 
 



ผนวก ๑  
คําอนุโมทนา ในการพิมพคร้ังที่ ๔ 

(มงคลวารอายุ ๙๖ ป คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๓) 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนมงคลวารที่โยมคุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ มีอายุครบ ๘ รอบ เต็ม ๙๖ ป ลูกหลาน 
และบรรดาศิษย มองเห็นความสําคัญ คิดกันวา นอกจากทําบุญ
เล้ียงพระ เปนตน ตามประเพณีนิยมแลว ถาพิมพหนังสือเปนธรรม
ทานดวย ก็จะเปนมงคลท่ีเต็มอ่ิมเต็มใจและใหผลยืนยาว ในท่ีสุดก็
ไดขอยุติตกลงพิมพหนังสือ ตามทางพุทธกิจ สมความดําริที่เปนไป
ดวยน้ําใจกตัญู และมุทิตา 

หนังสือ ตามทางพุทธกิจ นี้ เปนที่รวบรวมธรรมกถาซึ่งอาตม
ภาพกลาวในคราวเดินทางนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน เม่ือ พ.ศ. 
๒๕๒๘ และโยมหัวหนาคณะผูอาราธนา ก็คือ โยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ  

ถาเปรียบการเดินทางเหมือนตนไม  ธรรมกถาท้ังหมดนี้ก็เปน
เหมือนผลไม กวาจะมีลูกไมออกมา ตั้งแตปลูก และรดน้ําดูแลให
ตนไมเติบโต แตกก่ิงกาน ออกใบ มีดอกออกชอ ก็ตองใชเวลานาน 
คงหนักและเหน่ือย (พรอมกับคงสนุกดวย) ไมนอย อันนั้นคือภาระ
ของโยม และถาจะใหเรื่องราวการจาริกนมัสการสังเวชนียสถานน้ัน
สมบูรณ ก็คือมีเรื่องราวที่โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เลา 
ตั้งแตเริ่มดําริ รวมคณะ และตระเตรียมการเดินทาง จนการจาริกที่
คอนขางยาว เริ่มตน ๒๓ กุมภาพันธ จบ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๘ รวม
เปน ๒๑ วัน เปนอันลุลวงตลอด กลับมาถึงจุดตั้งตนที่เมืองไทย 



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๓๔๕ 

คณะบุญจาริกคราวนั้น นอกจากพระ ๒ รูป ที่โยมนิมนตไป 
คือ พระครูวินัยธรถวัลย สมจิตฺโต (ตอนนั้นทานยังไมเปนพระครู) 
และอาตมภาพแลว คณะโยมมี ๑๐ ทาน เชน คุณโยมหมอจรูญ ผล
นิวาส อาจารย ดร.ทวีรัสม์ิ ธนาคม (จําผิดไปวา คุณประพัฒน 
ไวยาวัจกรวัดญาณเวศกวัน และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด ไป
ดวย  แตที่จริง  ไปในครั้ ง ท่ี  ๒  พ .ศ .  ๒๕๓๓ )  โยมเปนผู สูง วัย
คอนขางมาก แตไดผูนําจาริกท่ีเช่ียวชาญเรื่องอินเดีย คือ (ดร.) พระ
ครูกิตตวิราภรณ (ทวี กิตฺติปฺโ) ผูศึกษาและจาริกปฏิบัติศาสนกิจ
อยูในอินเดียยาวนาน ทําใหการจาริกไดผลดีและสะดวกไปหมด   

จําไดวา พอถึงอินเดียที่เมืองกัลกัตตา รอรถไฟออกกลางคืน 
ตอนบายไปชมพิพิธภัณฑกอน ไดยินวา อาจารย ดร.ทวีรัสม์ิ ธนาคม 
บอกเจอกล่ินที่นั่น แทบเปนลม อาตมภาพโชคดีที่จมูกไมมีคุณภาพ 
เลยผานไปได กลางคืนนั่งรถไฟไปยังจุดหมายแหงที่หนึ่ง คือสถานที่
ตรัสรู คณะโยมไดรับประทานอาหารเชาม้ือแรกที่วัดไทยพุทธคยา ได
ยินวา ขาวเมืองน้ัน ทั้งมีกรวดมาก และกล่ินก็ไมดี โยมบางทาน หรือ
หลายทาน รับประทานแทบไมได อาตมภาพจมูกไมดี ก็มีโชคอีก และ
คงเปนเพราะเหตุทํานองนี้ เม่ือเดินทางไปครั้งใหมในป ๒๕๓๓ โยม
คุณหญิงจะใหชาวคณะไดสัปปายะ จึงจัดเตรียมเสบียงไปพรอมจาก
เมืองไทย 

พอกลับถ่ินมาไดไมนานแค ๓ เดือน คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ผู
รวมคณะบุญจาริก ก็ไดคัดลอกธรรมกถาจากแถบบันทึกเสียง พิมพ
ตนฉบับ และจัดทําอารตเวิรคไวเสร็จเรียบรอย เตรียมพรอมสําหรับ
คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ที่ขอไววาจะพิมพในวันเกิด ณ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๒๘ แตรออาตมภาพจะตรวจชําระผานไป ๓ ป ก็ไมมี
เวลาทํา จนตองยอมพิมพไปกอน มาถึงบัดนี้เปนการพิมพครั้งท่ี ๓ 
ครั้งน้ีก็อีกนั่นแล พอจะพิมพก็แทบจะเปนการเรงดวน เลยยังไมไดจัด
ปรับอะไรตามท่ีคิดจะทํา ก็ไมเปนไร ไดทบทวนเรื่องกันไวอีกที เม่ือ
เวลาผานไปแลว ๒๕ ป  



ตามทางพุทธกิจ ๓๔๖

นี่คือเรื่องของกาลเวลาท่ีแทบทุกทานรูสึกกันวาแสนรวดเร็ว 
นับจากวาระที่ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส ไปที่วัดพระพิเรนทร หนุนการพิมพ พจนานุกรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท จนไดรวมญาติมิตรตั้ง ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน 
ถวายแกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งยังคงอยูจนบัดนี้ ผานเวลา
ที่วัดพระพิเรนทร ๔ ป มาตอที่ศาลากลางสระ ของคุณบุญเจิด และ
คุณสายใจ หลิมสุนทร ที่ลําลูกกา ปทุมธานี  

ระหวางเวลา ๓ ป ณ ที่ใหมนี้ พอดีเขาสูยุคการพิมพดวย
ระบบคอมพิวเตอร โยมคุณหญิงไดหนุนการใชคอมพิวเตอรทํางาน
หนังสือ โดยจัดการถวายเครื่อง Mac Plus และ Mac SE/HD พรอม
ทั้ง Laser Writer ซึ่งทําใหพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณไดทํางานใน
ระบบ desktop publishing ตั้งแตเริ่มตนยุคนี้ แลวก็พิมพหนังสือกัน
สืบมา จนถึงยุคของวัดญาณเวศกวัน  

ผาน ๓ ปที่ศาลากลางสระ ก็มาเร่ิมยุคปจจุบันกันที่วัดญาณเว
ศกวันใน พ.ศ. ๒๕๓๒ พูดไดวา ที่นี่ โยมคุณหญิงกระจางศรี       
รักตะกนิษฐ ก็อุทิศเวลาเร่ียวแรงกําลังถวายแกวัด แกพระสงฆ และ
แกพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่ ไดนําญาติมิตรและลูกศิษยวางฐาน
ทางการเงินไวใหแกวัดจนเรียบรอยลงตัว นับไดวาม่ันคง โลงใจ อยูที่
พุทธบริษัทรุนใหมจะรักษาสืบสานกันใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่
สมพุทธานุศาสนีตอไป 

ตลอดเวลาท้ังหมดนี้ สําหรับตัวอาตมภาพเอง ก็ไดสืบตอ
อาการอาพาธตางๆ เรื่อยมา บางชวงก็เขาอยูในโรงพยาบาลเปน
ประจําทุกป เปนที่นาเหน่ือยหนายแมแตในการท่ีจะไดยินขาว แต
โยมก็มีน้ําใจเกื้อกูลตลอดมามิไดมีอาการท่ีบอกเลยวาเบื่อ 



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๓๔๗ 

บัดนี้ เม่ือถึงมงคลวารสําคัญที่ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะ
กนิษฐ มีอายุครบ ๘ รอบ อันเปนวาระใหญมีวัย ๙๖ ปนี้ จึงขอ
อนุโมทนาลูกหลาน ญาติมิตร ลูกศิษย เปนตน ที่ไดแสดงออกซ่ึง
น้ําใจกตัญูและมุทิตา ดังไดกลาวมาขางตน เปนบุญกุศลอันให
เกิดความรูสึกอบอุน และคุณแม คุณปา คุณยา คุณทวด นึกถึง
เม่ือไรก็ปลาบปล้ืมใจมีความสุข 

 พระพุทธเจาไดทรงสอนหลักธรรมแหงการรําลึกไว เรียกวา
อนุสติ มี ๑๐ ประการ ในจํานวนน้ี ขอ ๕ คือ จาคานุสติ ระลึกถึง
ทาน การให การสละ การเผ่ือแผทําประโยชน ที่ตนไดบริจาคได
บําเพ็ญแลว ระลึกเม่ือใด ก็จะเกิดปติปราโมทย จิตใจสงบสบาย 
และมีความสุข เม่ือประกอบกันไปกับการระลึกคุณพระรัตนตรัย ก็
จะมีความผองใสเบิกบาน  ทั้งมีความสุขซ้ึงใจ และเจริญงอกงามใน
ธรรมยิ่งข้ึนไป  

จึงขอใหโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เจริญในจาคานุ-
สติธรรม พรั่งพรอมดวยอานิสงสแหงบุญกุศล มีปราโมทย ความสงบ
เย็น ความรู ความตื่น ความสดช่ืนเบิกบาน และปติสุขครองใจ เสมอ
ไปทุกเม่ือ   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๗ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



ผนวก ๒  

คําปรารภ ในการพิมพคร้ังท่ี ๑ 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘ ในชวงระหวางวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ถึง ๑๕ 
มีนาคม ขาพเจาไดมีโอกาสเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน และ
เย่ียมชมสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแหงในประเทศ
อินเดีย เปนครั้งแรก 

การเดินทางคร้ังนี้ เกิดจากกุศลเจตนาของโยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ ซึ่งมีความประสงคจะใหขาพเจาพักผอนจากศาสนกิจ 
ดวยการเดินทางจาริกที่หวังวาจะเปนประโยชนเกื้อกูลแกศาสนกิจใน
ภายหนาตอไปดวย โยมคุณหญิงกระจางศรีไดอาราธนาและจัด
เตรียมการตางๆ สําหรับการเดินทางอยางพรั่งพรอมทุกประการ 
พรอมกันนั้นคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ก็ไดอุปถัมภในดานพาหนะ
คาเคร่ืองบินโดยสารท้ังหมด  

ในการเดินทาง นอกจากพระภิกษุ ๒ รูป คือ พระถวัลย สมจิตฺโต 
และขาพเจา พรอมดวยคณะญาติโยม ๑๐ ทาน ที่เดินทางไปจาก
ประเทศไทยแลว ยังมีพระภิกษุและคฤหัสถชาวไทยอีกหลายทาน ที่
กําลังศึกษาอยูในประเทศอินเดีย รวมสมทบเดินทางบุญจาริกดวย 
โดยหลายทานไดรวมเดินทางเพียงบางสวน ทานที่รวมเดินทางดวย
ตลอด คือ พระครูปลัดทวี กิตฺติปฺโ, Ph.D. แหงมหาวิทยาลัย
ฮินดูพาราณสี ซึ่งเปนผูอํานวยการการเดินทาง และจัดเตรียมอํานวย
ความสะดวกทุกอยาง  



เลาเร่ืองใหโยมฟง ๓๔๙ 

ณ พุทธสังเวชนียสถาน และสถานท่ีสําคัญหลายแหงท่ีไปถึง 
นอกจากคณะเดินทางจะไดทําวัตรสวดมนต และเจริญจิตตภาวนา
แลว ขาพเจาไดกลาวธรรมกถาท่ีสมควรแกสถานที่นั้นๆ ดวย เพ่ือ
เปนเครื่องเจริญศรัทธาและเพ่ิมพูนธรรมสุตะแกคณะบุญจาริกยิ่งๆ 
ข้ึนไป 

ภายหลังการเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลว โยมบางทานมี
จิตศรัทธาที่จะจัดพิมพธรรมกถาที่กลาวขางตน น้ันเผยแพร 
โดยเฉพาะคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ประสงคจะพิมพเปนธรรม
บรรณาการในวันทําบุญอายุมงคลครบรอบวันเกิดของทาน ณ วันที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘  

ทางดานตนฉบับ คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมีฉันทะและ
ความเสียสละชวยรับภาระจัดการลอกธรรมกถาทั้งหมดจากแถบ
บันทึกเสียง พิมพดีดตนฉบับท่ีตรวจแกเสร็จแลว และดําเนินการสง
เรียงพิมพ พรอมทั้งจัดอารตเวิรคไวเสร็จเรียบรอย นับไดวาพรอมที่
จะจัดพิมพได  

อยางไรก็ตาม ขาพเจาเองไดมีความคิดวา ควรจะจัดทํา
หนังสือ “ตามทางพุทธกิจ” นี้ใหมีเนื้อหาสาระสมบูรณ และสําเร็จ
ประโยชนแกผูอานมากท่ีสุด โดยเฉพาะใหความรูเกื้อกูลผูจะเดินทาง
ไปนมัสการสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาในอินเดียใหมากท่ีสุด 
จึงดําริวาจะรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาเพ่ิมเติมเขาในหนังสือนั้นใหมี
หมวดตอนตางๆ วาดวยความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
เก่ียวกับสถานท่ีนั้นๆ พรอมทั้งพระสูตรและพระพุทธพจนตางๆ ที่
ตรัส ณ สถานท่ีเหลานั้น จึงรั้งรอการจัดพิมพไวกอน เพ่ือจัดทํา
ตนฉบับสวนท่ีจะเพ่ิมใหสมบูรณ แตปรากฏวางานตางๆ ไดประดัง
ทวมทน จนไมมีเวลาท่ีจะเขียนสวนเพ่ิมเติมตามที่คิดหมาย ในที่สุด
วันเกิดของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ผานพน
ไปโดยมิไดมีการตีพิมพหนังสือตามทางพุทธกิจ 



ตามทางพุทธกิจ ๓๕๐

บัดนี้ วันเวลาไดลวงเลยไปอีกถึง ๓ ปเศษ จนผานพนวันเกิด
ของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยท่ีระหวาง
นี้ขาพเจาก็ยังไมมีเวลาและโอกาสท่ีจะเขียนเพ่ิมเติมเนื้อหาตางๆ ที่
ไดดําริไว ในที่สุดจึงคิดวา ไมควรรอเวลาตอไปอีก ควรจัดพิมพ
ธรรมกถาสวนที่มีอยูแลวนั้นออกไปครั้งหนึ่งกอน ตอไปภายหนาเม่ือ
มีเวลาเขียนเพ่ิมเติม จึงคอยจัดพิมพฉบับสมบูรณใหมภายหลัง เม่ือ
ตัดสินใจดังน้ีแลว จึงไดรื้อฟนงานเฉพาะสวนธรรมกถาเหลาน้ัน
ข้ึนมาดําเนินการตอ และจัดพิมพจนสําเร็จเปนรูปเลมดังปรากฏอยูนี้ 

อนึ่ง ในระหวางการจัดพิมพหนังสือนี้ยังคางอยู โยมมารดา
ของขาพเจาไดถึงแกกรรมลง ตอมา บุตรธิดา ไดตกลงกันวา จะจัด
งานปลงศพของทานในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ พรอมทั้งจะ
จัดพิมพหนังสือเปนธรรมทาน และเปนอนุสรณแหงงานจํานวนหนึ่ง
ดวย เม่ือพิจารณาเลือกหนังสือที่จะพิมพในโอกาสน้ัน ก็เห็นวา
หนังสือ “ตามทางพุทธกิจ” มีเน้ือหาสาระเหมาะกับงานเพราะ
นอกจากเปนเรื่องเก่ียวกับองคพระพุทธเจาและพุทธธรรมอันเปนที่
เคารพบูชาแลว เน้ือความสวนใหญก็เปนเรื่องเลา มีธรรมสอดแทรก
หรือบรรยายสลับ ซึ่งไมยากสําหรับผูอานท่ัวไป ควรแกการเผยแพร
ในวาระเชนนี้ จึงตกลงพิมพหนังสือ “ตามทางพุทธกิจ” เปนหนังสือ
อนุสรณสําหรับงาน… 

พระเทพเวท ี(ประยุทธ ปยุตฺโต) 
 สิงหาคม ๒๕๓๑ 

 



บันทึกของผูเขียน 
(ในการพมิพคร้ังที่ ๑) 

เรื่องตางๆ ที่รวบรวมตีพิมพในหนังสือเลมนี้ สวนใหญเปน
ธรรมกถาที่ขาพเจาไดแสดง ณ พุทธสังเวชนียสถาน และสถานท่ี
สําคัญทางพระพุทธศาสนาบางแหง เ ม่ือครั้งเดินทางจาริกไป
ประเทศอินเดีย ระยะตนป พ.ศ. ๒๕๒๘ อยางไรก็ตาม มีเรื่องที่
บรรยายภายหลังในประเทศไทยอยูดวย ๒ เรื่อง คือ คําบรรยาย
ทบทวนสรุปการเดินทาง และเรื่องอินเดียในระหวางและหลัง
พุทธกาล ซึ่งไดนํามาตีพิมพไวดวย เพราะเปนเรื่องที่สืบเน่ืองมาจาก
การเดินทางครั้งน้ัน 

เฉพาะเร่ืองสุดทาย คือ อินเดียในระหวางและหลังพุทธกาล 
หรืออินเดียแดนเทวดานั้น เปนธรรมกถาซึ ่งแสดงที่ชุมนุมพุทธ
ธรรม ศิริราช เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ คือหลังจากกลับจาก
ประเทศอินเดียแลวประมาณ ๓ เดือน มีเน้ือหาบางสวนซํ้าซอนกับ
ธรรมกถาคร้ังกอนๆ บาง เพราะเปนการเลาเรื่องและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันแกที่ประชุมตางแหง ตางกลุมผูฟงกัน 
แมธรรมกถาเร่ืองตนๆ บางเรื่องก็มีความบางตอนซํ้ากัน เนื่องจาก
ตองการเนนยํ้าบาง โยงเรื่องใหเช่ือมถึงกันบาง ขยายความเร่ืองให
เช่ือมถึงกันบาง ขยายความเร่ืองเดิมใหชัดเจนยิ่งข้ึนบาง 

การเดินทางในประเทศอินเดีย ไดรับความเอ้ือเฟอจาก พระครู
ปลัดทวี กิตฺติปฺโ แหงมหาวิทยาลัยพาราณสี เปนผูจัดเตรียม
รายการและอํานวยการการเดินทางโดยตลอด และในการกลาว
ธรรมกถา ณ ที่บางแหง ทานพระครูฯ ก็ไดเปนผูกลาวเกริ่นนํา
อาราธนาดวย โดยเฉพาะที่ธัมเมกขสถูป สารนาถ คําเกริ่นนํานิมนต
มีเนื้อความยาวเปนพิเศษ ผูจัดพิมพเห็นวามีสาระนาสนใจ จึงขอ
นํามาตีพิมพไวดวย 



ตามทางพุทธกิจ ๓๕๒

อนึ่ง ธรรมกถาและการสนทนากับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
พาราณสีนับวาเปนเรื่องพิเศษ มีเนื้อหาตางจากเรื่องอ่ืนๆ หลาย
อยาง โดยเฉพาะมีเรื่องเก่ียวกับสถานการณพระศาสนาในประเทศ
ไทยแทรกเขามา เชน เรื่อง พ.ร.บ. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงฆ และ
กรณีคริสตจักรมีแผนการไมดีไมงามตอพระพุทธศาสนา อาจทําให
รูสึกไมกลมกลืน พึงทําความเขาใจวา นักศึกษาไทยที่อยูในตางแดน
ยอมใหความสนใจและมีความหวงใยตอสภาวการณในประเทศท่ีเปน
บานเกิดของตน และพึงถือวาเปนเรื่องแทรกเขามาที่มีประโยชนและ
เสริมรสของหนังสือไปอีกแงหนึ่ง 

หนังสือนี้ สําเร็จเปนเลมข้ึนมา ดวยแรงฉันทะและความ
เสียสละของคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ เริ่มจากการลอกความจากแถบ
บันทึกเสียง การเตรียมการเบื้องตน เชน จัดทําอารตเวิรค ตลอดจน
ประสานงานท่ัวไป โดยไดรับความรวมศรัทธาจากคุณสมชัย ฟก
สุวรรณ ชวยเก็บศัพททําดัชนี และคุณบรรณนาท ไชยพาน ชวย
ออกแบบปก สวนงานข้ันสุดทายกอนสงโรงพิมพ  รวมท้ังการ
เรียงพิมพความตนเลม และดัชนี ดวยเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh 
สําเร็จดวยความเสียสละของพระมหาอินศร จินฺตาปฺโ 

ในการตี พิมพ  คุณชูเกียรติ  อุทกะพันธุ  ผูจัดการบริษัท 
อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด พรอมดวยพนักงานชาวโรงพิมพ
อมรินทร ไดใหความรวมมือเอาใจใสดําเนินการดวยความมีน้ําใจยิ่ง 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกทานที่ไดเอยนามขางตน ซึ่งไดชวย
ใหการพิมพหนังสือตามทางพุทธกิจน้ีสําเร็จเรียบรอยมาดวยดี 

 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 



โยมเล่าเรื่องให้ฟัง 

 

วัดญาณเวศกวัน 

ความเปนมาเทาท่ีระลึกได 
 



 
 
 

หนาวาง



วัดญาณเวศกวนั 
ความเปนมาเทาท่ีระลึกได 

ณ โอกาสท่ีวัดญาณเวศกวันไดรับพระราชทานผาพระกฐิน
ซ่ึงจะไดทอด ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย พลโท นายแพทย
ธํารงรัตน แกวกาญจน เปนผูรับพระราชทานมานั้น พระเดช
พระคุณพระพรหมคุณาภรณ ไดปรารภถึงการที่จะรวบรวมประวัติ
ของวัดญาณเวศกวัน เพ่ือพิมพไวเปนอนุสรณ และเปนบรรณาการ
แกบรรดาผูรวมงานกฐินในครั้งน้ีดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่นายินดีเปน
อยางย่ิง (เปนหวงแตสุขภาพและตาของทานซ่ึงรับการผาตัดมา
ใหมๆ เทาน้ัน) เพราะวัดญาณเวศกวันเปนวัดเล็ก คอนขางใหมตอ
ชุมชน ยังไมใครมีใครรูจักความเปนมาของวัดนี้มากนัก  

ในการน้ี นอกจากพระเดชพระคุณทานจะเขียนเองแลว ทาน
ยังมีเมตตาเปดโอกาสใหบรรดาโยมท่ีเกามากับวัดไดเขียนสวนหน่ึง
ดวย เปนการฟนอดีตซ่ึงโยมคงจะไมมีขอความที่จะไปเสริมของทาน
ได แตคงจะเปนเมตตาธรรมของทานท่ีจะเปดโอกาสโปรดใหญาติ
โยมไดยอนระลึกถึงกุศลกรรมในอดีตของตนเองอีกครั้งหน่ึง เพื่อ
ยังใหเกิดปติสุขแกตนเอง 

ดิฉันเปนโยมผูหนึ่งซ่ึงไดรับความเมตตาในครั้งนี้ดวย แตนา
เสียดายที่ไมสามารถจะระลึกอะไรไดมากนัก แมจะอาศัยทั้งภาพ
และความจําที่เหลืออยูบางก็ตาม เพราะปจจัยหลายอยางเปน



วัดญาณเวศกวัน: ความเปนมาเทาท่ีระลึกได ๓๕๖

อุปสรรค นอกจากความเสื่อมทั่วไปอันเปนธรรมชาติของวัยแลว 
ขณะน้ีสุขภาพยังไมคืนสูปกติหลังจากปวยมาเปนเวลานาน ทั้งยังมี
ปญหาอ่ืนสมทบอีกดวย เชน การยายที่อยูเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มี
ผลกระทบมาก ขาวของกระจัดกระจาย หายสูญไปก็มาก ตู
หนังสือบางตู ปรากฏวาถูกปลวกกินทั้งตู ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงได
จัดเอกสารสวนของวัดที่จัดวาสําคัญ เก็บบรรจุลงกลองพลาสติก
ขนาดใหญ นําไปเก็บไวที่ทานพระครูปลัด ดวยเกรงจะหนีปลวกไม
พน แตไมไดบันทึกวาเอกสารอะไรบาง  

ถึงอยางไรก็เปนที่แนนอนอยูแลววา สวนที่ดิฉันเขียนคงจะ
ไมมีสาระอะไรมากนัก เพราะบันทึกของพระเดชพระคุณทานก็
ยอมจะสมบูรณที่สุดอยูแลว จึงไดแตขอประทานอภัย ขอเขียนแต
เพียงเทาที่ระลึกไดจากสมองฝอๆ ของวัย ๙๐ เทาน้ัน 

วัดญาณเวศกวันเปนวัดราษฎรขนาดเล็ก พ่ึงจะไดรับ
อนุญาตใหกอตั้งเปนทางการเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีเนื้อที่
ในขณะน้ัน ๑๑ ไรเศษ ปจจุบันมีประมาณ  ๒๒ ไร ตั้งอยู ณ 
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพระเดช
พระคุณพระพรหมคุณาภรณ เปนเจาอาวาส มีพระสงฆจํานวนไม
แนนอน ขณะน้ีมี ๒๑ รูป เปนพระนวกะเปนสวนใหญ เหตุเพราะ
ยังอยูในพรรษา ถาเปนเวลานอกพรรษาก็จะมีพระประจําเพียง
จํานวนนอย ประมาณ ๑๑–๑๒ รูป เทาน้ัน  

วัดน้ีเปนวัดที่กําลังพัฒนา ซ่ึงก็คอยเปนคอยไปตามกําลัง
ของญาติโยมและแรงศรัทธา เชน ในปน้ีกําลังเริ่มกอสรางหอธรรม 
เพ่ือรวบรวมผลงานของทานไว ณ ที่เดียวกัน และเพ่ือสนับสนุน
การคนควาศึกษาธรรมของผูสนใจ 



โยมเลาเร่ืองใหฟง ๓๕๗ 

วัดญาณเวศกวัน เมื่อเทียบกับวัดทั่วๆ ไป นับวาเปนวัดที่
คอนขางใหม มีอายุเพียง ๑๐ ปเศษ มีประวัติความเปนมาอันควร
บันทึกไวดังนี้ 

เม่ือพูดถึงกําเนิดของวัดญาณเวศกวัน ก็เวนที่จะพูดถึงวัด
พระพิเรนทร ซ่ึงเปนตนกําเนิดใหเกิดวัดญาณเวศกวันเสียมิได  

วัดพระพิเรนทรเปนวัดเกาแก ตั้งอยูในใจกลางของเมือง
หลวง ในยานธุรกิจ ฉะนั้น จึงมีชุมชนในละแวกนั้นมาใชบริการ
ของวัดมากมาย จนเกินความพอเหมาะพอดีของวัดที่จะรับได แต
โดยความเปนวัดซ่ึงมีหนาที่จะตองใหการสงเคราะหแกชุมชนดวย
ความเมตตา จึงทําใหบรรยากาศของวัดเต็มไปดวยปญหา
นานาประการ เริ่มตั้งแตอาณาบริเวณของวัดซ่ึงมีเนื้อที่จํากัดขยาย
ไมออก เนื่องจากมีอาคารรานคาตั้งประชิดอยูทุกดาน เวนไวแต
ดานซ่ึงมีที่จําเพาะประตูวัดเทานั้น ภายในวัดก็แออัดไปดวยอาคาร
โรงเรือนเต็มเนื้อที่ อาทิ โบสถ วิหาร โรงธรรม โรงพิธี กุฏิพระ 
และอาคารจําเปนสําหรับพระ  

บรรยากาศภายในวัดเต็มไปดวยมลภาวะที่เปนปญหาตอ
สุขภาพของผูพํานักอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาต้ังแตบาย
ไปจนถึงกลางคืน อันเปนชวงเวลาที่เขาจัดงานพิธีตางๆ ความ
แออัดก็ย่ิงทวีมากขึ้น ทั้งคนที่มาใชบริการ ทั้งรถรา ทั้งเสียงจาก
พิธีกรรมตางๆ ของแตละศาลา ซ่ึงตางคนตางมุงในกิจของตน ทํา
ใหบรรยากาศทั่วไปเต็มไปดวยความวุนวายเซ็งแซ  

นอกจากนั้นแลว สิ่งที่เปนปญหาซํ้าเติมในการทําลายสุขภาพ
ของพระเดชพระคุณโดยตรง ก็คือบรรยากาศของกุฏิที่พักของทาน
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เอง แมจะเปนตึกสองช้ันขนาดไมเล็ก แตบรรยากาศรอบๆ ก็ไมนา
อยูเสียแลว  

กุฏินี้ตั้งอยูดานหลังสุด ติดกําแพงวัด ช้ันลางเปนที่พักอาศัย
ของลูกศิษย ดานบนเปนที่พํานักของทาน ดานหนาเปนทางผานไป
ยังกุฏิอื่นๆ ดานขวาเปนหองสุขาแถว ซ่ึงมีดานหลังชิดกําแพงวัด  

นอกกําแพงมีถนนซอยเล็กๆ เปนทางไปมาหนาตึกแถว ๒ 
ช้ัน ยาวตลอดแนวซอย สวนหน่ึงของตึกแถวน้ีเปนที่ตั้งของรานทํา
ทอง ซ่ึงมีหนาตางตรงกับหนาตางของทานพอดี การทําทองของเขา
ในเวลากลางคืนทํากันจนดึก  

เวลาทําทองเขาจะนั่งทําตรงหนาตางซ่ึงตรงกับหนาตางของ
ทาน เพ่ือระบายกลิ่นควันใหออกขางนอกทางเดียว เวลาทําทองเขา
จะใหเครื่องเปาพนไฟในการหลอมละลาย ใชน้ําประสานทองเปน
เครื่องประสาน ฉะนั้นเวลาทํางาน ไอนํ้าประสานทองก็จะพุงกระจาย
ตรงมายังหนาตางของทานที่อยูตรงกันขาม ฟุงกระจายมาอยางแรง 
ทําใหทานทํางานก็ไมได จําวัดก็ไมได ตองลุกหนีออกจากหอง มา
เดินที่ระเบียงขางหนา เพียงแตใหกลิ่นไอเบาบางลงบางเทาน้ัน  

การเปนอยูอยางนี้มาตลอดเวลานับสิบๆ ปที่ทานพํานักที่นี่ 
ไอน้ําประสานทองน้ีเปนอันตรายตอปอดมาก ทานมีอาการหายใจ
สั้นๆ อึดอัดอยูเปนประจํา และทวียิ่งขึ้นทุกวัน มีผูเลาวา เคยมีผู
ศรัทธาบางทานจะไปขอใหรานทําทองยายที่ แตทานก็บอกวา อยา
ไปรบกวนอาชีพของเขาเลย ก็เลยจบอยูเทาน้ัน สวนอาการปวย
ของทาน เดิมก็คิดวาเปนโรคภูมิแพแกไมหาย การหายใจไมเต็ม
ปอดเปนปญหามากข้ึนๆ  
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พวกเราญาติโยมพากันวิตก พยายามหาที่พํานักขางนอกเพ่ือ
ขอใหทานยายออกไป แตก็หาที่เหมาะไมไดสักที พอมีจังหวะวางก็
ออกไปดูตามวัดรางๆ ซ่ึงมีมากดวยกัน ไปกันทั้งทางบก ทางเรือ ก็
ไมไดที่เหมาะใจ เจาอาวาสบางวัดใน กทม. ไดทราบเรื่อง ก็ยินดีที่
จะจัดหาที่ถวายนมินตทานไปอยูดวย แตปรกติทานไมชอบรบกวน
ใครๆ อยูแลว ก็ไดแตอนุโมทนาขอบคุณไป  

ระหวาง น้ีอาการของทานก็มากขึ้นทุกที ความทราบถึง
นายแพทยโรจน สุวรรณสุทธิ แหง ร.พ.ศิริราช ผูที่ศรัทธาและ
เคารพทานมาก โดยคุณหญิงอุบล หุวะนันท เปนผูไปปรารภใหฟง 
คุณหมอโรจนตกใจมาก เขียนจดหมายดวนมาถวายทานอธิบายวา 
การสูดไอน้ําประสานทองเขาไปบอยๆ จะทําใหปอดเกิดพังผืดยึด 
และมีอาการหายใจไมเต็มปอด เปนอันตรายมาก จึงขอใหทานรีบ
ยายออกจากวัดทันที ใหรูสึกเหมือนไฟไหมบาน เพราะเมื่อเปน
แลวยากแกการรักษา ใหทานรีบยายออกโดยเร็วที่สุด  

ญาติโยมไดทราบความ ก็พากันวิตก จะตองเรงไปหาท่ีพัก
ช่ัวคราวถวายกอน…แตตองเปนที่เหมาะสําหรับสงฆ คือไมขัดตอ
พระวินัย ขณะยังหาไมได ก็อาราธนาทานใหเปนคนไขไปพลาง
กอน พักในโรงพยาบาลช่ัวคราว  

ตอมาไมนานนัก คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมากราบเรียน
พระเดชพระคุณทานวา คุณยงยุทธ ธนะปุระ พรอมดวยคุณชุติมา 
ภรรยา มีศรัทธาจะถวายที่ดิน ๒๕ ไร ที่เปนมรดกจากคุณพอคุณ
ยงยุทธ ที่ตําบลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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พวกเราดีใจกันมาก ไกลหนอยก็ไมวา พากันไปดู แตไดพบ
ปญหาหลายอยาง ที่สําคัญที่สุดคือ ดินเปร้ียว น้ําเปร้ียว ปลูก
ตนไมไมข้ึน คณะศิษยไดพยายามอยางมากท่ีจะชวยกันแกปญหา
ข อ น้ี  ไ ด เ ชิญอ า จ า ร ย ผู เ ช่ี ย ว ช าญท า งป ฐ พี วิ ท ย า  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาปรึกษาหาทางแกไข อาจารยคณะ
นั้นก็เสนอวิธีแกให แตก็ยาก ตองลงทุนลงแรงมาก เปนภาระใหญ
ที่ไมคุมคา  

คร้ันเม่ือพิจารณาทางดานภาวะแวดลอม ก็พบวา ทางดาน
ฟารมขางเคียงเขาเลี้ยงไกเปนฟารมใหญ มีไกจํานวนนับหม่ืน มีการ
ฉีดยา พนยา ฟุงไปไกล และเม่ือถึงฤดูท่ีมีลมผานมา ก็มีกลิ่นเหม็น
โชยมาดวย แมกระน้ัน ทานก็ยังไมปฏิเสธเสียทีเดียว ดวยเห็นวา
เจาของเขามีศรัทธามาก เขาอุตสาหปลูกเรือนช่ัวคราวดวยไมไผให
ทานทดลองไปอยู ทานก็เมตตาฉลองศรัทธาถึงสองครั้ง กลับมาก็
อาพาธท้ังสองคร้ัง ทานจึงจําตองปฏิเสธไปอยางเกรงใจ 

ตอมาไมนานนัก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ศรัทธาเกา
ของทาน มากราบเรียนวา มีเพ่ือนของเพ่ือนเขาปลูกศาลาใหญไว
กลางสระนํ้าในที่แปลงใหญของเขาที่ตําบลลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ไมมีใครใชประโยชนเลย ทิ้งวางไวเฉยๆ หากทานจะใช
เปนที่พักช่ัวคราวได เจาของเขาจะยินดีมาก ก็พากันไปดู เห็นวา
พอจะใชได เพราะในขณะนั้นมีพระสงฆในคณะของทานเพียง ๒ 
องค เทานั้น คือ พระครูปลัดปฎกวัฒน (ปจจุบัน) ศิษยของทาน 
และพระครูสังฆรักษ (ฉาย) ซ่ึงรักเคารพทานมาก ติดตามมาจาก
วัดพระพิเรนทรดวยกัน  
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ที่ศาลากลางสระนี้ก็เหมือนกัน ทานก็มิไดรับเสียทันที เพราะ
พระเดชพระคุณทานเปนผูที่ละเอียดรอบคอบมาก ไมตัดสินอะไร
งายๆ จึงตกลงวา ทานและคณะจะทดลองพักดูกอนระยะหน่ึง 
ครั้นรูสึกวาพอจะอยูไดทานจึงรับอาราธนา ผูเปนเจาของศาลา
ดังกลาว คือ คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูซ่ึงตอมาไดมาเปนศรัทธา
ใหญของทาน มีผลใหเกิดสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เปน
อนุสรณถึงคุณสายใจ หลิมสุนทร ภรรยาของทาน ผูถึงแกกรรมไป
ดวยโรคมะเร็ง และเปนผูที่มีศรัทธาอยางสูงในพระเดชพระคุณ
เปนอยางย่ิง ในระหวางที่เธอมีชีวิตอยู ไดเปนผูที่ดูแลเอาใจใสการ
เปนอยูของทานและคณะของพระเดชพระคุณอยางดีที่สุด มีความ
ตั้งใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรมดวยความเลื่อมใสศรัทธาในพระเดช
พระคุณอยางสูง  

ทั้งสามีภรรยาเจาของศาลา ย่ิงนานวันย่ิงเพ่ิมความเลื่อมใส
ศรัทธามากข้ึนๆ เอาใจใสดูแลการเปนอยูของทานอยางดีที่สุด แม
บานที่เธอพํานักจะอยูหางไกลจากศาลากลางสระสักเพียงใด แตทั้ง
ครอบครัวก็หาเวลามาดูแลการเปนอยูของทานไมเวนแตละวัน 
พยายามปรับปรุงสถานที่พํานักใหสัปปายะมากข้ึนเรื่อยๆ กอตรง
โนน สรางตรงน้ี พยายามถวายความสะดวกสบาย ทั้งสวยงามให
มากย่ิงข้ึน ดูแลใหความสะดวกสบายแกทุกคนแมแตญาติโยมทีม่า
กราบนมัสการที่เย่ียมทาน  

ทานและคณะพักอยูที่นี่อยางสะดวกสบายคอนขางนานถึง 
๓ พรรษา ในระหวางนี้ญาติโยมก็ยังมิไดหยุดที่จะเสาะหาที่ดิน
สรางวัดถาวรอยูเรื่อยๆ 
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ครั้นตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณหมอกาญจนาไดทราบขาว
วา บริษัทไทยประกันชีวิต มีที่ดินทิ้งวางเปลาอยูแปลงหน่ึงบนถนน
ขางพุทธมณฑล สาย ข มีเนื้อที่ราว ๑๑ ไรเศษ เตรียมไวจะสราง
ตึกสัมมนาคาร ๔ ช้ัน เพ่ือใชเปนที่สัมมนา แตติดขัดดวยทางพุทธ
มณฑลไมอนุญาตใหสรางตึกสูงเกิน ๑๕ เมตร โครงการนั้นจึงเปน
อันระงับไป ที่ดินแปลงนี้ทั้งๆ ที่ถมแตงเตรียมการไวแลว ก็เลยทิ้ง
ไปเฉยๆ  

เราไปดูกันแลว เห็นวาเปนที่สัปปายะมาก ลักษณะทั่วไปของ
ที่ดินแถบน้ันเปนสวน สงบ รมรื่น มีบานเรือนตั้งอยูหางๆ กัน มีผู
อยูอาศัยไมมาก รถราก็ไมคอยผานไปมามากนัก ทั้งปากซอยก็ยัง
มีปอมยามรักษาการของพุทธมณฑลดูแลการเขาออกของผูคนและ
ยวดยานอยูเปนประจําอีกดวย ทั้งสัปปายะ ทั้งปลอดภัย จึงเปนที่
ถูกใจของทุกคนอยางมาก  

พอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายที่ดินที่วังนอยได ที่ดินสวนที่
เคยถวายนั้นขายได ๕ ลาน พอดีที่กําลังตองการเปนทุนในการซ้ือ
ที่ดินแปลงนี้ เราตกลงกันในราคา ๕ ลาน ๘ แสน เศษเทาไรดิฉัน
จําไมได จําไดแตวาอาจารยลดา  รัตกสิกร เซ็นเช็คจายจํานวนที่
ขาดใหทันที อันที่จริงเจาของเขาเรียกแพงกวานี้มาก แตอาศัย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และคําวิงวอนจากศรัทธาหลาย
สาย เขาจึงตกลงขายใหในราคาดังกลาว  

ญาติโยมทุกคนที่เก่ียวของพากันดีใจ ชวนกันติดตามทานไป
ดูที่แปลงใหญ เห็นมีการขุดสระถมดินไวดีแลว มีตนไมประเภทข้ึน
เอง เชน ตนมะขามเทศ กระถิน ข้ึนสูงระเกะระกะท่ัวไปในระหวาง
พงหญาข้ึนสูง แตก็สัมผัสไดถึงความสงบที่ซอนอยูภายใน 
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คุณยงยุทธ ธนะปุระ ในฐานะที่เปนสถาปนิก ไดขออาสาวาง
แผนผังการกอสราง จัดแบงเขตที่ควรสําหรับวัดใหพอเหมาะพอดี
กับที่ดินที่มีอยู แตตอมาเมื่ออาณาเขตของวัดขยายออกมากขึ้นๆ 
แผนผังที่วางไวเดิมจําตองเปลี่ยนไปดังที่ปรากฏในปจจุบัน 

จังหวะน้ันชางพอเหมาะพอดี ที่ดิฉันจะไดมีโอกาสรวม
ทําบุญ เนื่องจากความจําเปนที่จะตองยายที่อยูหนีความอัดแอของ
สุขุมวิท ในที่ดินมีบานอยู ๓ หลัง เปนตึกหนึ่งหลัง อีก ๒ หลัง
เปนบานไม ทุกหลังจะตองรื้อออก ก็ดีแลวจะไดนําไมมาใช
ประโยชนขางหนา เพราะขณะน้ันไมหายาก และแพงมาก ทั้งหาที่
แกแกรงไมคอยได ไมจากบานทั้ง ๓ หลังจึงเปนประโยชนมาก 
เรือนไมหลังใหญเปนไมที่ดีมาก คุณพอดิฉันสั่งลองลงมาเองจาก
จังหวัดบุรีรัมย มีเสาไมเต็งรังตนโตๆ ไดนํามาใชเปนสะพานขามคู
คลองในวัด  

ไมดีๆ สวนมากคัดมาใชที่ วัด พ้ืนไมสัก ไมแดง กะไว
สําหรับพ้ืนกุฏิทั้งสอง คุณหมอจรูญขอถวายคาสรางกุฏิทั้งหมด 
คุณยงยุทธเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางกุฏิ ไมที่เหลือก็ได
นํามาใชทําอุปกรณที่จําเปนตางๆ เชน เตียง ตั่ง โตะ  

บังเอิญอีกที่ขณะน้ัน ดิฉันมีคนสวนซึ่งมีฝมือทางชางไมอยู
ด วย  จึ งทํ า ไดทุกอย า งที่ ต อ งการ  ดิฉัน เอง ก็รู สึ ก เปนสุ ข 
เพลิดเพลินไปกับงานเล็กๆ นอยๆ นี้ คนสวนนี้รับใชอยู ๗ ป ได
ทํางานไมถวายวัดไวมาก กอนจะลาออกไป จึงขอโอกาสนี้
อนุโมทนากับเขา 
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เมื่อกุฏิข้ึนแลว การกอสรางอื่นๆ ก็คอยๆ ตามมาตามลําดับ
ความจําเปน เชน โรงครัว หองสุขา หอระฆัง ศาลาสวดมนต 
กําแพง หอฉัน หองพักญาติโยม กุฏิใหญ โบสถ และหอธรรมที่
กําลังจะเริ่มข้ึน ทั้งอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเรื่อยๆ ตาม
เหตุการณและความจําเปน กลายเปนวัดญาณเวศกวัน ที่สงบรม
รื่น และงดงาม ทามกลางไมดอกไมใบไมยืนตนที่ยังความเปน
ธรรมชาติ ดังเชนที่ปรากฏในปจจุบัน 

คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ (วันที่คําเล่านี้มาถึงวัด) 

หมายเหตุ:  “วัดญาณเวศกวัน ความเป็นมาเท่าที่ระลึกได้” นี้ พิมพครั้งแรก ในโอกาส
ที่ พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน
มาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๗ 
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ประวัติหนังสือ ๔ เร่ือง ซึ่งรวมพิมพในเลมน้ี 
๑. เคร่ืองวัดการปฏิบัติธรรม 
 [ช่ือเดิม: เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ)] 
 พิมพ์ครั้งแรก   ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
 พิมพ์ครั้งปัจจุบัน  (ครั้งที่-รอสืบคน)  ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 - ปรับแกช่ือเรื่อง และเพ่ิมเติมเสริมความเล็กนอย 
๒. พัฒนาปญญา 
 พิมพ์ครั้งแรก   มกราคม ๒๕๓๑ 
 พิมพ์ฟื้นใหม่ ครั้งท่ี ๑ – ๒ พ.ค. ๒๕๖๐  
 พิมพ์ฟื้นใหม่ ครั้งท่ี ๒ (คงเดิม) - ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๓. โพชฌงค  
 พิมพ์ครั้งแรก   พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พิมพ์ครั้งปัจจุบัน  (ครั้งที่-รอสืบคน) ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
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