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จักรใด ขับดันยุคไอที
หน่ึง

 

ปฏิสันถาร 

วันน้ี โยมญาติมิตรสาธุชน มีใจเปนกุศล มาทําบุญในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยพรอมกัน ดวยความสามัคคี 
ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป  

คุณพอ คุณแมมากับลูก บางทีก็มากับคุณปู คุณยา คุณ
ตา คุณยาย หรือญาติพี่นอง โรงเรียนก็มากัน ท้ังคณะผูบริหาร 
ครูอาจารย และลูกศิษย ญาติมิตรท้ังหลายก็มาทําบุญรวมกัน  

การทําบุญรวมกันน้ี ไดบุญหลายอยาง ทําบุญเฉพาะตัวก็
ไดบุญอยูแลว ทานบอกไววา ถาทําบุญดวยตนเอง ไดบุญข้ันท่ี
หน่ึง ถาชวนผูอื่นทําบุญดวย ก็ไดบุญเพ่ิมอีกเปนสองชั้น เพราะ
เปนการทําบุญของตนเองดวย แลวทําใหคนอื่นไดบุญดวย คน

                                                                          
หนึ่ง ธรรมกถา ของ พระพรหมคุณาภรณ  (ป. อ. ปยุตฺโต) ในงานทําบุญเขาพรรษา 
และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เดิมต้ังช่ือเรื่องวา “เอาวงกลม

มาหมุนพาเราไป  แตอยาใหตัวหมุนติดอยูในวงกลม”) 
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๒ 

๒ 

อื่นก็เลยพลอยไดบุญ ขยายบุญใหกวางขวางออกไป  
นอกจากน้ัน นํ้าใจท่ีรวมกันน้ัน ก็เปนบุญเปนกุศลอยูในตัว

แลว  คือ  มี เมตตาไมตรี  มี จิตหวังดีตอกัน  เปนตน  ชวยให
บรรยากาศมีความสุข สดช่ืน ร่ืนเริง สุภาพออนโยน เปนมิตร มี
ไมตรีจิตมาประกอบเขาดวย จึงเปนการเพ่ิมกําลังบุญ  

มองในแงพระศาสนา ก็คือมีกําลังผูท่ีมาคํ้าจุนอุดหนุนทํา
ใหพระพุทธศาสนาดํารงม่ันคงย่ิงข้ึน  

ฉะน้ัน เมื่อถึงวันสําคัญ พุทธศาสนิกชนจึงไมเพียงมา
ทําบุญเฉยๆ แตชวนกันมาทําบุญ และก็จึงขออนุโมทนาท้ังสอง
ช้ัน ท้ังในแงท่ีแตละทานมีใจศรัทธามาทําบุญ แลวก็มีใจปราถนา
ดีเมตตาไมตรีชวนญาติมิตรมาทําบุญดวยกัน  

ย่ิงกวาน้ัน วันน้ียังเปนวันท่ีทําบุญสองอยางดวย  
เมื่อก้ีน้ีวาทําบุญสองช้ัน คือ ดวยตนเอง แลวก็ชวนกันมา  
ทีน้ีก็ทําบุญสองอยาง คือ ทําบุญวันเขาพรรษา กับทําบุญ

วันอาสาฬหบูชา ซอนกัน มาทีเดียว ไดทําสองอยางเลย  



ภาค ๑ 

สังฆทานครั้งใหญ ที่คลุมไปถึงคอนป 

-  - 

วันอาสาฬหบูชา กับวันเขาพรรษา มาตอกัน 
ความจริง วันสําคัญสองอยางน้ี คนละวัน ตางวันกัน แต

เรารวมมาทําบุญในวันเดียวกัน  
วันน้ีแทๆ คือ วันอาสาฬหบูชา เปนวันทําการบูชาพระ

รัตนตรัยเพ่ือระลึกถึงเหตุการณสําคัญ คือการท่ีพระพุทธเจาทรง
แสดงปฐมเทศนา น่ีวันหน่ึง 

สวนอีกวันหน่ึง คือพรุงน้ี วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ สําหรับปน้ี
ก็เปนเดือน ๘ หลัง เปนวันเขาพรรษา   

ความจริง การทําบุญสองวันน้ี ตางกันคนละอยาง ญาติ
โยมท่ีรูเขาใจชัดเจนก็แยกไดถูก แตสําหรับบางทานท่ียังไมคุน ก็
ถือโอกาสทบทวน เปนการแยกใหเกิดความเขาใจชัดเจนวา  

ท่ีเราทําพิธีถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝนไปเมื้อก้ีน้ัน 
เปนการทําบุญในโอกาสเขาพรรษา คือสําหรับวันพรุงน้ี แตทําให
เสร็จไปเสียกอน  

สวนพิธีสําหรับวันอาสาฬหบูชา ก็คือท่ีกําลังจะทําตอไป 
ไดแก การเวียนเทียน  
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๔ 

๔ 

ทีน้ี การท่ีเราเอางานบุญสองอยางมาทําในวันเดียวกัน ก็
เพราะวาสองวันน้ีอยูใกลกัน ติดตอกัน แตพิธีก็แยกเปนสองตอน
คือ ถวายเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้าฝน ก็แยกไปตอนหนึ่ง 
แลวพิธีเวียนเทียนก็แยกไปอีกตอนหน่ึง ใหเห็นชัดกันไป ถึงจะ
เอามารวมกันก็ไมมีปญหาอะไร แตตองเขาใจใหชัด ก็เลยถือ
โอกาสพูดจาเลาใหฟง เปนเร่ืองของความรูเขาใจเล็กๆ นอยๆ  

เขาพรรษา มาถวายสังฆทานใหญ ทีเดียวได ๓ เดือน 
ทีน้ีจะเลาใหฟงท้ังสองวันนิดหนอย ก็ตองพูดเร่ืองวัน

เขาพรรษากอน ท้ังๆ ท่ีวันเขาพรรษาท่ีจริงเปนวันพรุงน้ี  
วันเขาพรรษา เปนวันสําคัญทางพระวินัย เปนเร่ืองของ

พระสงฆท่ีจะตองอยูประจําท่ีตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน ซ่ึง
เร่ิมตนในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘  

เมื่อพระสงฆปฏิบัติตามพระวินัย ญาติโยมพุทธบริษัทฝาย
คฤหัสถก็มาสนับสนุน ก็เลยเกิดประเพณีทําบุญข้ึนมา เปนการ
อุปถัมภพระสงฆเพ่ือใหทานมีกําลังท่ีจะปฏิบัติศาสนกิจ  

สาระของการทําบุญในวันสําคัญทางพระวินัย พูดงายๆ ก็
คือมาอุปถัมภพระสงฆ เชนวา พระสงฆอยูจําพรรษาจะตองมีผา
อาบนํ้าฝน โยมก็พากันนําผาอาบนํ้าฝนมาถวาย พระสงฆจํา
พรรษาตองมีการศึกษาเลาเรียน ทํากิจวัตรตางๆ เชน ทําวัตรสวด
มนต ซ่ึงบางทีก็เปนเวลาค่ําคืน ตองอาศัยแสงสวาง ญาติโยมก็
เอาเทียนพรรษามาถวาย  

อยางน้ีแหละ การทําบุญเขาพรรษาดวยการถวายเทียน
พรรษาและผาอาบนํ้าฝนก็เลยเกิดข้ึนมา  แลวก็ขยายเปน
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๕ 

๕ 

ประเพณีใหญโต มีการหลอเทียน มีการแหเทียน เปนเร่ืองสืบกัน
มาแตโบราณ  

การเขาพรรษา การจําพรรษา ท่ีจริงเปนเร่ืองของพระ แต
โยมมาสนับสนุนใหพระมีกําลังปฏิบัติศาสนกิจ  

การทําบุญวันเขาพรรษาน้ี เห็นชัดๆ วาเปนการมาบํารุง
สงฆ โยมมาถวายเครื่องสนับสนุนชวยความเปนอยูและการทํา
กิจของทานในระยะยาว จึงเปนการถวายสังฆทาน คร้ังใหญ หรือ
คร้ังพิเศษเลยทีเดียว 

ในฤดูเขาพรรษาจะมีพระมากเปนพิเศษ เพราะเรามี
ประเพณีบวชเรียน  ทําใหมีพระใหมเพ่ิมเขามา  แลวก็จะมี
การศึกษาเลาเรียนเปนพิเศษ  

แตเด๋ียวน้ี ประเพณีน้ีไดเสื่อมถอยลงไป ผูบวชท่ีจะอยูจํา
พรรษาเหลือนอยลง หลวงพอจังหวัดหน่ึงเคยเลาใหฟงวา ท่ี
จังหวัดของทานในเขตเทศบาลท้ังจังหวัด พรรษาน้ันไมมีผูบวช
อยูจําพรรษาเลยแมแตรูปเดียว  

น่ีก็คือประเพณีน้ีไดเสื่อมถอยลงไป กลายเปนวาบวชนอก
พรรษากันแคประมาณ ๑ เดือน บางทีก็สั้นกวาน้ัน เหลือ ๑๕ วัน
บาง ๗ วันบาง ประเพณีบอกวาบวชเรียน แตบวชแค ๗ วันน่ียัง
ไมทันไดเรียนอะไร   

เวลาน้ี โยมมีศรัทธามาก พากันมาถวายสังฆทานเปน
อันดับ ๑ เลย ท่ีจริงน้ัน อยางท่ีพูดเมื่อก้ี โยมทําบุญวันน้ีแหละคือ
สังฆทานท่ีแทจริง และเปนคร้ังใหญพิเศษดวย โยมไดทําไปแลว 
สบายใจไดเลย 
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๖ 

๖ 

ทําบุญ อยูแคสังฆทานไมพอ ตองตอใหครบสาม หรือ
สิบ  

เร่ืองถวายสังฆทานน้ัน ถาทําอยางวันน้ี ก็เต็มท่ีเลย แตถา
มาถวายสังฆทานกันแบบกระจัดกระจาย อยางท่ีพบบอยๆ น่ันสิ
เปนปญหามาก พระก็อยากจะฉลองศรัทธาโยม แตกําลังตัวเองก็
ไมพอ โดยเฉพาะกําลังในแงเวลา  

จึงตองท้ังขอทําความเขาใจ และขอความรวมมือโยมวา 
การทําบุญอุปถัมภพระน้ัน ไมใชเฉพาะดวยทาน หรือบํารุงดวย
วัตถุปจจัย ๔ เทาน้ัน แตเราสามารถอุปถัมภดวยการสนับสนุน
ศาสนกิจ คือ ใหพระมีเวลาไปทํางานของทาน ไปใหการศึกษา 
ไปอบรม ไปสั่งสอนตางๆ ถาโยมชวยอยางน้ี ก็เปนการทําบุญดวย  

การท่ีพระศาสนาจะดํารงอยูไดย่ังยืนนานน้ัน ทานหรือ
พวกวัตถุปจจัยน้ันเปนเพียงเคร่ืองอุดหนุนนะ โยมตองเขาใจ คือ
เปนเคร่ืองอุดหนุนเพ่ือใหพระมีกําลังทํางานท่ีเรียกวา ศาสนกิจ  

พระศาสนาอยูไดดวยศาสนกิจ ท่ีแท คืองานของพระท่ีไป
ใหการศึกษา อบรม สั่งสอน เผยแพรธรรมะน่ีแหละ  

เพราะฉะน้ัน โยมจะตองนึกไววา การท่ีเรามาถวายทาน ก็
เพ่ือใหพระสงฆไดมีกําลังไปทํางานเหลาน้ี  

ทีน้ี ถาทานมีพอแลว วัตถุปจจัยมีมากแลว โยมก็อุปถัมภ
ใหพระมีกําลังไปทํางานดวยการใหเวลา เปนตน โยมก็ไดบุญได
กุศลเพิ่มข้ึนไป  

แมแตเพียงทราบวาพระทานทํางานสอนในวัดก็ตาม ไป
สอนนอกวัดก็ตาม แลวโยมช่ืนใจดวย น่ีโยมก็ไดบุญแลว เรียกวา
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๗ 

๗ 

เปนปตตานุโมทนามัยกุศล  
ลองไปดูซิ หลักการทําบุญมีตั้ง ๑๐ อยาง ท่ีเรียกบุญกิริยา

วัตถุ ๑๐ ไมใชติดอยูแคทาน เมื่อไรก็ทานๆ ๆ ๆ แตศีล ภาวนา ไม
กาวหนาไปเลย  

แลวท่ีแบงยอยเปนบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ น้ัน ควรจะทํากันให
ครบ แลวบุญท่ีสําคัญมากในท่ีสุดก็มาบรรจบท่ีปญญา  

รวมแลวก็คือ เราทําบุญทางวัตถุ (ทาน) แลวก็บุญทางพฤติ-
กรรม กาย วาจา (ศีล) ตอดวยบุญทางจิตใจ (จิตตภาวนา) ไปเต็มกันท่ี
บุญทางปญญา (ปญญาภาวนา) 

ถาอยูแคทาน เราก็อยูแคข้ันวัตถุเทาน้ัน  
จริงอยู ถาเราทําทานอยางถูกตอง ก็ไมใชอยูแควัตถุอยาง

เดียว เวลาถวายทานเราก็ตองมีจิตใจ ตองมีเจตนา มีศรัทธา ใจ
จึงมาดวย ชวยทําใหพฤติกรรมตองดีไปเอง คือเปนพฤติกรรมท่ี
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือเก้ือกูล ทํานุบํารุง น่ีคือศีลก็มา และ
จิตใจก็ดี ตั้งแตมีเมตตาปรารถนาดี มีความเคารพ สดช่ืนเบิก
บานผองใส ทําทานพรอมกับไดบุญทางจิตใจ  

พอถวายทานแลว ก็ไดฟงพระสงฆแนะนําสั่งสอนให
ความรูธรรมะ ไดปญญารูเขาใจ แลวก็ไดพิจารณามองเห็น
ประโยชนของทานท่ีตัวไดบําเพ็ญไปวา พระทานไดอาศัยทานท่ี
เราถวายไปน้ีแลว ทานมีกําลังแลว ทานก็จะไปปฏิบัติธรรม จะไป
เลาเรียนศึกษา ไปบําเพ็ญสมถภาวนา วิปสสนาภาวนา เพราะ
ทานมีกําลังจากทานท่ีเราถวาย แลวทานก็ไปสั่งสอนญาติโยม
ประชาชน ทําใหพระศาสนาแผขยายไพศาล ชวยใหประชาชน
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๘ 

หรือสังคมอยูกันรมเย็นเปนสุข  
เมื่อมองเห็นวา ทานท่ีเราทําน่ี เรามองเห็นดวยปญญาวามี

ประโยชน มีคุณคามหาศาล โยมก็มีปติ ปลาบปลื้มใจ อยางน้ีจึง
จะไดบุญจริง เต็มความหมาย  

ไมใชนึกแควาไปถวายสังฆทาน พอถวายเสร็จก็จบ แลวก็
ไปนึกวาดภาพวาเด๋ียวเราคงจะถูกล็อตเตอร่ีท่ีหน่ึง รํ่ารวยไดเปน
เศรษฐี ไมใชแคน้ัน  

ตองมองใหกวาง อยางนอยใจตองดี ตองสดช่ืนเบิกบาน
ผองใส ใหไดความสุขต้ังแตเวลาท่ีถวายไปเลย แลวก็สุขย่ังยืน
ดวย นึกเมื่อไรก็มีปติ ปลาบปลื้มใจ อิ่มใจ มีความสุขทุกทีไป   

เพราะฉะน้ัน แมแตทําทาน ก็ตองใหไดครบ ใหไดท้ังศีล
พวงมากับทาน ดานจิตใจก็ไดสมาธิมาพวงกับทาน จนกระท่ัง
ปญญาก็พวงมากับทานเสร็จ น่ีคือถวายทานอยางถูกตอง 

บุญจะเพิ่มขยาย เม่ือใจแผกวาง และปญญาเห็นไกล 
แตบางคร้ังเราไมจําเปนตองถวายวัตถุก็ได อยางท่ีวา ถา

วัตถุมีเพียงพอแลว เราก็ทําบุญดวยการอุปถัมภศาสนกิจของ
พระสงฆ ใหรูเขาใจวา พระสงฆทานมีหนาท่ีอะไร เมื่อทานฉัน
อาหารแลว ทานมีกําลังกายแลวทานก็ไปทําหนาท่ีน้ัน เมื่อทาน
ทําหนาท่ีถูกตอง ใจของเราก็ช่ืนชมเบิกบาน เราก็อนุโมทนาดวย  

เราจะสงเสริมใหพระสงฆทําหนาท่ีของทานไดอยางไร เรา
จะชวยใหพระศาสนาเจริญข้ึน ใหธรรมะแพรหลายขยายไปได
อยางไร ถาเราคิดอยางน้ีแลว บุญจะเจริญเพ่ิมพูนไมรูจักจบเลย 
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๙ 

เรียกวากาวไปในบุญ แลวบุญก็จะเจริญงอกงามจนกระท่ังไพบูลย  
เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธอยาไดหยุดติดอยูแคบุญข้ันตน

อยางเดียว ตัวเองก็ตองกาวหนาตอไปในบุญใหสูงข้ึนไป แลวก็
ชักนําคนอื่นแผขยายบุญใหแผไพศาล แลวท้ังชีวิตของเราและ
สังคมก็จะดีงามมคีวามสุข  

บุญตองพัฒนา ไมใชเมื่อไรๆ ก็อยูแคน้ัน ไมไปไหนสักที  
เอาละ กลับมาเร่ืองเกา เปนอันวาวันน้ี ญาติโยมมาทําบุญ

เขาพรรษา ก็คือมาอุปถัมภศาสนกิจ เชน ใหพระมีผาอาบน้ําฝน 
ใหทานมีเทียนพรรษาคือดวงไฟแสงสวาง ท่ีจะไดใชศึกษาเลา
เรียนอานตํารับตํารา ทําวัตรเชา-ค่ํา สวดมนต ภาวนา ไดเรียนรู 
ไดเขาใจอะไรตางๆ แลว แสงสวางของวัตถุ ก็กลายเปนแสงสวาง
ของปญญา  

เราถวายวัตถุแสงเทียนหรือแสงประทีปน้ี มีความหมาย
ขยายไปถึงแสงแหงปญญาดวย ก็ขอใหโยมทุกทานไปกันใหถึง
ปญญา  

เปนอันวา เราไดมาทําบุญอุดหนุนพระสงฆใหทํากิจพระ
ศาสนา  การ ทํา บุญเข าพรรษา เปนการ ทํา บุญช ว งยาว 
หมายความวา วันน้ีเราถวายทานในวันเร่ิมตนพรรษา แลวทานก็
อาศัยทานท่ีเราถวายน่ีใชไปอยางนอย ๓ เดือน น่ีคือสังฆทาน
คร้ังใหญ โยมก็สบายใจปลื้มใจไดเต็มเปยมเลย  

เร่ืองเขาพรรษา ก็เอาแคพอเขาใจเทาน้ี 
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ทําบุญครบ ๕๐ ป ท่ีมีวันอาสาฬหบูชา 
ตอไปเร่ืองท่ีสอง ก็คือการทําบุญวันอาสาฬหบูชา ซ่ึงเปนตัว

วันจริงท่ีตรงในวันน้ี อันมีพิธีสําคัญอยูท่ีการเวียนเทียน ญาติโยม
จํานวนมากมุงมาเวียนเทียน  

เวียนเทียนน้ัน ไมใชเร่ืองของการเขาพรรษา แตเปนเร่ือง
ของอาสาฬหบูชา และเร่ืองวันอาสาฬหบูชามีความหมายวา
อยางไร ก็แทบจะไมตองอธิบาย เพราะถือวารูกันอยูแลว อาจจะ
พูดพาดพิงเพียงนิดหนอย   

อยางไรก็ตาม อาสาฬหบูชาคร้ังน้ีมีขอท่ีควรจะเอยถึงเปน
พิเศษหนอยหน่ึง คือวา วันน้ีตองถือวาเปนวันฉลองครบ ๕๐ ป 
ของการเกิดข้ึนแหงพิธีอาสาฬหบูชา หลายทานลืมหมดแลว  

วันอาสาฬหบูชาเพิ่งเกิดข้ึนมาได ๕๐ ป ครบคร่ึงศตวรรษ
วันน้ี จะถือเปนวันฉลองก็ได แตไมมีใครคิดฉลองเลย เร่ืองเปน
อยางไร  

แตกอนน้ีเคยเลาใหฟง ดูเหมือนจะเลาหลายคร้ังแลววา 
ประเพณีทําบุญบูชาน่ีปกติแตเดิมมาเรามีวันเดียว คือวันวิสาข-
บูชา คือ วันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา  

แลวเน่ืองกันกับวันวิสาขบูชา พอปรินิพพานแลว ก็เลยมี
อีกวันหน่ึงพวงมา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ท่ีเรียกวา 
“วันอัฏฐมีบูชา” คือวันแรม ๘ ค่ํา ตอจากวันวิสาขบูชา  

โบราณมีแค ๒ วันเทาน้ี แตปจจุบันวันอัฏฐมีบูชาแทบไมมี
ใครรูจักแลว เพราะแทบไมไดจัดกัน ก็เหลือเพียงวันวิสาขบูชา
เปนหลักมาตลอด  
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วิสาขบูชาน้ี ในประเทศพุทธศาสนาก็มีทุกประเทศ แมวา
บางประเทศจะไมไดถือจันทรคติ อยางญ่ีปุนเขานับวันวิสาขบูชา
ตามแบบปฏิทินสุริยคติ คือแบบเดือนมกราคม กุมภาพันธ ฯลฯ 
พฤษภาคม เขาไมไดนับเดือนหกอยางเรา  

ทีน้ีของเราก็มีวิสาขบูชามาตลอด ในสมัยอยุธยาจัดเปน
งานใหญ แตพอมารัตนโกสินทรหลังกรุงแตกแลว ชาวพุทธไทย
แตกกระสานซานเซ็น ประเพณีก็เลยเสื่อมหาย จนกระท่ังสมเด็จ
พระสังฆราชมี ในสมัยรัชกาลท่ี ๒ ทรงเสนอฟนฟูข้ึนมา ใหทํากัน
เปนการใหญ แตก็ไมไดเขมแข็งมั่นคงจนกระท่ังเด๋ียวน้ี  

เราตองยอมรับวา วิสาขบูชาของเราไมเขมแข็งมั่นคง
เหมือนในศรีลังกา ท่ีเขาสืบทอดมาแตโบราณจนปจจุบัน เขามี ๗ 
วัน ๗ คืน ทํากันเปนการใหญมาก  

เอาละ เปนอันวา ของไทยเราก็มีวิสาขบูชาเปนแกนมา
จนกระท่ังถึงรัชกาลท่ี ๔ ในหลวงรัชกาลท่ี ๔ ก็ทรงเปนผูนําจัดให
มีพิธีบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ ข้ึน ท่ีเรียกวา “มาฆบูชา”  

เวลาผานมาๆ จนกระท่ังถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลไทยไดจัด
งานบุญใหญเรียกวา “ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ” ท่ีชาวบานชอบ
เรียกวา ฉลองก่ึงพุทธกาล  

พอทําบุญฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษเสร็จ ทางคณะสงฆ
ตอนน้ันมีการปกครองแบบเกา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ซ่ึงมีคณะสังฆมนตรี  

ตอนน้ันสังฆมนตรีวาการองคการศึกษา ช่ือวาทานเจาคุณ
พระธรรมโกศาจารย อยูวัดมหาธาตุ ในกรุงเทพฯ แตเปนเจา
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คณะจังหวัดชลบุรี ทานก็เสนอข้ึนมาวา วันท่ีพระพุทธเจาทรง
แสดงปฐมเทศนาน้ี นาจะถือเปนเหตุการณสําคัญท่ีควรฉลอง 
หรือทําบุญบูชาดวย  

คณะสังฆมนตรีก็เสนอไปยังรัฐบาล ซ่ึงตอนน้ันมีจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลก็เห็นดวย และได
ประกาศใหมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนอีกวันหน่ึง คือ 
“วันอาสาฬหบูชา” เปนวันบูชาเน่ืองในการแสดงปฐมเทศนา
ประกาศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

น่ันคือ ปถัดจาก พ.ศ. ๒๕๐๐ ท่ีฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ก็
เปน พ.ศ. ๒๕๐๑ เมื่อนับมาถึงวันน้ีก็จึงครบ ๕๐ ป  

เพราะฉะน้ัน วันน้ีจึงเปนวันครบ ๕๐ ปของการมีพิธี          
อาสาฬหบูชา น่ีก็เลยเลาเปนความรูใหญาติโยมฟง  

เหตุการณของวันอาสาฬหบูชา เกิดมาแลว ๒๕๙๕ ป 
ทีน้ีพอมีเปนหลัก ๓ วันแลว คือ วันวิสาขบูชา มาฆบูชา   

อาสาฬหบูชา ก็เลยมาคิดกันวา เออ ๓ วันน้ี เรามาเรียกเปนวัน
พระรัตนตรัย แยกเปนแตละวันๆ ก็ดีนะ  

วันวิสาขบูชา น้ี  เปนวันท่ีพระพุทธเจาประสูติ  ตรัสรู 
ปรินิพพาน เปนวันเก่ียวกับองคพระพุทธเจา เพราะฉะน้ันนาจะ
เรียกวาเปนวันพระพุทธเจา ก็ดูสมเหตุสมผลดี   

ทีน้ีก็มาดูวา เออ… วันมาฆบูชาท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกขน้ัน ก็เปนการแสดงหลักใหญแหงคําสอนของ
พระพุทธเจา  คือหลักใหญแหงธรรมะ  หรือหลักการของ
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๑๓ 

๑๓ 

พระพุทธศาสนาทั้งหมด ฉะน้ัน นาจะถือวาวันมาฆบูชาเปนวัน
พระธรรม ก็เลยบอกวาใหวันมาฆบูชาเปนวันพระธรรม   

สวนวันอาสาฬหบูชาน่ี พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา
แกเบญจวัคคีย แลวหัวหนาเบญจวัคคีย ช่ือวาโกณฑัญญะ ได
ฟงแลวบรรลุธรรม ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “อัญญาสิ วต โภ 
โกณฑัญโญ” ท่ีแปลวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ก็เลยเติมช่ือให
ทาน เหมือนกับเปนสมญาวา อัญญาโกณฑัญญะ  (แตประเทศ
อื่นเขาเรียก อัญญาตโกณฑัญญะ เพ้ียนกันนิดหนอย)  

ทีน้ี ทานขอบวช ก็เลยเปนพระภิกษุองคแรก เราก็ถือวา 
เออ… ในวันอาสาฬหบูชาน่ีเกิดพระภิกษุองคแรก ซ่ึงเปนพระ
สาวกองคแรกในอริยสงฆนะ ถาอยางน้ันเราก็เรียกวันอาสาฬห-
บูชาเปนวันพระสงฆ ดูเขาเหตุผลดี  

ก็เลยคลายๆ ตกลงกันมา แตท่ีจริงก็ไมไดมีการตกลงเปน
ทางการหรอก แตคลายๆ ถือกันมาวา วันวิสาขบูชาเปนวัน
พระพุทธเจา วันมาฆบูชาเปนวันพระธรรม วันอาสาฬหบูชาเปน
วันพระสงฆ   

แตวากันไปแลว ท่ีจริง ตามเหตุการณในพุทธประวัติเอง
น้ัน วันของอาสาฬหบูชาเกิดกอนวันของมาฆบูชา เพราะวา
พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ก็คือเทศนคร้ังแรก จนกระท่ัง
มีสาวกองคแรกข้ึนมา ตอนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิ-
โมกขในวันมาฆบูชาน้ัน มีพระสงฆตั้ง ๑๒๕๐ รูปแลว   

ทีน้ีบางทานก็มาคิดวา เอ… วันอาสาฬหบูชาน่ี เปนวันท่ี
พระพุทธเจาทรงเทศนคร้ังแรก เปนวันประกาศธรรมะน่ี นาจะ
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๑๔ 

๑๔ 

เปนวันพระธรรม ก็เลยบอกวานาจะเอาวันอาสาฬหบูชาเปนวัน
พระธรรม ดูมีเหตุผลอยู ก็วาไป  

อยางไรก็ตาม ไมตองไปเถียงกันหรอก อันน้ีพระพุทธเจา
ไมไดทรงวามาหรอก เรามาวากันเอง ตกลงกันอยางไรก็ได ใหมัน
ไดความหมายดีก็แลวกัน เมื่อไดความหมายเปนประโยชน มี
คุณคา และใหเกิดผลในการปฏิบัติ เอามาใชไดละ ก็เปนดีท่ีสุด 

ทีน้ี เราก็มาถึงวันอาสาฬหบูชาละ จะเรียกเปนวันพระสงฆ 
ก็สุดแตเห็นเหมาะ เพราะสอดคลองเขาในชุดอยางท่ีวามาแลว 
จะถืออยางน้ันก็ถือไป  

แตถาพูดตามเหตุการณ ก็เรียกวาเปนวันประกาศพระ
ธรรมจักร และแสดงมัชฌิมาปฏิปทา หรือประกาศพระธรรมจักร 
แสดงทางสายกลาง อันน้ีคือตัวเหตุการณท่ีแท  

เมื่อก้ีบอกวา วันอาสาฬหบูชาน้ัน มาถึงวันน้ีครบ ๕๐ ป  
แตเหตุการณของอาสาฬบูชาน้ัน ๒๕๙๕ ปแลวนะ ไมใช ๕๐ ป 
ท่ีวา ๕๐ ป คือพูดตามท่ีเราไดจัดไดมีพิธีบูชากันมา 

 



ภาค ๒ 

จักรตัวใหม ที่ขับดันยุคไอที 

-  - 

ธรรมจักรหมุน ทางเปนมัชฌิมา ถึงพุทธศาสนาทันที 
ทีน้ี ก็มาพูดกันถึงวันอาสาฬหบูชาวา ในวันน้ัน

พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือเทศนคร้ังแรก เปนการเร่ิม
ประกาศพระพุทธศาสนา 

พระธรรมท่ีเทศนน้ันเปนพระสูตร เรียกวา ธัมมจักกัป-  
ปวัตตนสูตร แปลวา พระสูตรวาดวยการหมุนวงลอแหงธรรม  

เรียกกันงายๆ วาเปนวันประกาศพระธรรมจักร คือ ไม
จําเปนตองเรียกเต็มวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   

คําวา “ธรรมจักร” น้ี เปนท้ังเน้ือหาสาระของธัมมจักกัปป-
วัตตนสูตร และบางครั้งก็ใชเปนคําเรียกแทนพระสูตรน้ีท้ังสูตร
ดวย  

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ัน มีสาระสําคัญท่ีข้ึนตนดวย
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง และทางสายกลางน่ีโยง
ตอไปถึงอริยสัจ   

เมื่อพูดถึงทางสายกลางแลว ทางสายกลางน้ันก็นําไปสู
อริยสัจแนนอนอยูในตัว ก็เลยไมตองเอยช่ืออริยสัจออกมา พูด
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๑๖ 

๑๖ 

แควาทางสายกลางก็พอ  
เพราะฉะน้ัน เมื่อจะพูดใหกะทัดรัด ก็บอกวา วันอาสาฬห-

บูชา คือ วันประกาศพระธรรมจักรและแสดงมัชฌิมาปฏิปทา 
หรือวันประกาศพระธรรมจักรและช้ีทางสายกลาง  

เร่ืองธรรมจักรกับทางสายกลางน้ี เปนเร่ืองท่ีเน่ืองกัน วันน้ี
ก็จะคุยกับโยมเปนความรูเกร็ดๆ ไมตองลงลึกอะไรนัก  

แตจะรูจักธรรมจักร ก็ตองรูจักจักรกอน เพราะธรรมจักรก็
มาจากจักร 

พอจักรเกิดขึ้น อารยธรรมก็ขยับเคล่ือน 
“จักร” แปลวาอะไร พอพูดวาจักร เราก็นึกถึงวงกลมๆ 

อะไรเปนจักร มันก็ตองเปนวงกลมๆ และ จักรท่ีรูจักกันมาแตไหน
แตไร ก็คือ ลอ จําพวกลอเกวียน ลอรถ อะไรพวกน้ี น่ีแหละจักร
ของแทแตดั้งแตเดิม 

ทีน้ีจักร หรือลอน่ี เมื่อเกิดข้ึนมาสมัยกอนน้ัน คนต่ืนเตน
มาก เพราะนําความสะดวกสบายและความเจริญมาให จน
กลายเปนสัญลักษณของความเจริญ ของความกาวหนางอกงาม
แหงอารยธรรมของมนุษย   

เมื่อมนุษยสามารถเดินทางดวยยานพาหนะ โดยมีลอ
ข้ึนมา ความเจริญก็เกิดข้ึนมากมายและรวดเร็ว ใชภาษาจีนแดง
วา แบบกาวกระโดดเลย  

เฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองธุรกิจการคา มีกองเกวียนคาราวาน
ไปในแวนแควนประเทศตางๆ สื่อสารกันไปไดท่ัวถึง หน่ึงละนะ 
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๑๗ 

๑๗ 

ดานการคาพาณิชย  
แลวความเจริญก็ตามมากับพาณิชยกรรมน้ัน เพราะ

นอกจากการคาขายแลว วัฒนธรรมและอะไรตออะไรก็ไปดวย 
ไมวาจะเปนการสื่อสาร การถายทอดความรู การเลาเรียน
วิทยาการตางๆ ในสมัยโบราณก็พวงไปกับการคาน่ีแหละมาก  

เพราะฉะน้ัน ลอรถจึงเปนเคร่ืองหมายของความเจริญ หรือ
เปนสัญลักษณแหงการพัฒนาอยางสูงของอารยธรรม   

แตไมใชเทาน้ัน เมื่อลอเกิดข้ึนแลว พอรถไปได มันไมแค
การคาพาณิชยหรือธุรกิจเทาน้ัน แตมันหมายถึงอํานาจของ
พระราชาดวย เพราะวา ตอนน้ีพระราชาก็มีรถศึกแลวละ 

แตกอนโนน ตองรบกันดวยชาง ดวยมา ดวยทหารราบ 
ตอนน้ีมีรถมาดวย มีรถศึกแลว อยางนอยก็มีรถขนเสบียงและ
บรรทุกยุทโธปกรณ การศึกสงคราม การแผขยายอํานาจ ก็ย่ิง
เกริกกองเกรียงไกร 

เพราะฉะน้ัน ก็กลายเปนวา การมีลอน่ีเอง ไดทําใหเกิด
ความเจริญกาวหนาเหลาน้ี ลอก็คือเคร่ืองหมายของรถน่ันเอง 
เพราะมันหมุนพารถไปใหคนสามารถแผขยายอํานาจได   

ตอมา “จักร” หรือลอ ก็เลยกลายเปนสัญลักษณแหง
อํานาจ หมายถึงการแผขยายไปแหงอํานาจ ลอรถศึกหมุนไปถึง
ไหน อาณาคืออํานาจปกครองบังคับ ก็แผขยายไปถึงน่ัน ก็เลยเกิด
คําวาอาณาจักรข้ึนมา    

“อาณาจักร” ก็คือ ดินแดนท่ีวงลอแหงอํานาจหมุนไปถึง 
เด๋ียวน้ีเราก็ยังใชอยู เราใชกันโดยไมรูเลยใชไหมวา อาณาจักรก็
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๑๘ 

๑๘ 

คือ วงลอแหงอํานาจ  
แตกอนน้ี ลอรถศึกพาอาณาคืออํานาจไป ลอรถไปถึงไหน 

อํานาจของพระราชาก็ไปถึงน่ัน อาณาจักร ก็คือ ดินแดนท่ีอยูใน
อํานาจของพระราชาพระองคน้ัน  

แลวอันน้ีก็จะโยงมาหาธรรมจักร   

ธรรมจักรหมุนมา พาอารยธรรมเขาสูวิถี 
พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวา ลอรถท่ีพาอํานาจไปน้ัน 

บางทีมันพาไปแตความเดือดรอน  พาสงครามไป  พาการ
เบียดเบียนไป พาเอาความเดือดรอนไปใหเขา เพราะฉะน้ันควร
คิดกันใหดี ควรจะใหวงลอน้ีเปนเคร่ืองนําเอาสิ่งท่ีสูงสงกวาน้ันไป
ดวย อะไรท่ีดีท่ีงามท่ีสูงท่ีประเสริฐ น่ันก็คือธรรม เพราะฉะน้ัน วง
ลอน้ีควรจะนําธรรมะไป น่ีแหละจึงไดเกิดคําวา “ธรรมจักร” ข้ึน   

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือพระสูตรแหงการหมุนวงลอ
ธรรมน้ี จึงเปนพระสูตรท่ีปฏิวัติความคิดมนุษย ท่ีประกาศข้ึนมา
ใหมวา ทานผูย่ิงใหญท้ังหลาย อยามัวคิดแตจะแผขยายอาณาท่ี
กออาชญากันเลย แตจงหันมาแผขยายธรรม คือความดีงามของ
มนุษยและปญญาท่ีรูซ้ึงเขาถึงธรรมชาติกันเถิด 

 เพราะฉะน้ัน แทนท่ีจะมีเพียงอาณาจักร ก็ใหมีธรรมจักร
ดวย พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมคร้ังแรก ก็เหมือนทรงหมุนวงลอ
แหงธรรม ใหวงลอธรรมะหมุนพาธรรมน้ันแผขยายไป  

เมื่อวงลอแหงธรรมน้ีหมุนไปถึงไหน ดินแดนแหงความ
รมเย็นเปนสุขดวยธรรมะ ก็จะแผขยายไปถึงน่ัน  
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๑๙ 

๑๙ 

ดังน้ัน “ธรรมจักร” จึงมีความหมาย ๒ อยาง เชนเดียวกับ
อาณาจักร  

หน่ึง หมายถึงวงลอแหงธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงหมุน คือ 
ธรรมะท่ีทรงประกาศ  

แลวสืบเน่ืองจากหนึ่ง วงลอน้ีหมุนไปเพ่ืออะไร ก็เพ่ือพาเอา
ธรรม คือความดีงาม ความรมเย็นเปนสุข แผขยายออกไป ใหเกิดมี  

สอง ดินแดนท่ีวงลอแหงธรรมน้ันหมุนไปถึง ซ่ึงกลายเปน
ดินแดนแหงธรรม  

เปนอันวา “ธรรมจักร” ก็เลยแปลไดวา  
๑. วงลอแหงธรรม หรือธรรมดุจวงลอ ท่ีถูกหมุน คือถูก

ประกาศ ถูกเผยแผสั่งสอน และ  
๒. ดินแดนท่ีวงลอแหงธรรมหมุนไปถึง หรือแผไปถึง  
ธรรมจักร จึงเปนท้ังธรรมท่ีทรงแสดง และเปนท้ังดินแดน

แหงธรรม  
พระพุทธเจาทรงประกาศธรรม ยังธรรมจักรใหหมุนออกไป 

และทรงสถาปนาธรรมจักร ดวยธรรมจักรท่ีหมุนออกไปน้ัน  
รวมความวา วันอาสาฬหบูชาน้ี เปนวันท่ีสําคัญมาก 

เพราะเปนวันแหงธรรมจักร คือวันท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศ
ธรรมจักร ซ่ึงเตือนใจเราวา พวกเราชาวพุทธในบัดน้ี ควร
พยายามสรางธรรมจักร คือ ดินแดนแหงธรรมใหเกิดข้ึน ใหเรามี
ครบ ท้ังอาณาจักร และธรรมจักร 

เมื่อมีลอ  จึงมีรถ  หรือมียานพาหนะ  และเมื่อมีรถ  มี
ยานพาหนะ ก็ตองมีทางไป และทางน้ันก็จะตองเปนทางท่ี
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ถูกตอง ท่ีจะพาไปดี ไปใหถึงท่ีหมาย 
ทางไปท่ีถูกตอง ซ่ึงพระพุทธเจาทรงช้ีบอก คือทางสาย

กลาง และธรรมจักรคือลอแหงธรรม ก็หมุนพารถไปตามทางสาย
กลางน้ี  

ท่ีวามาน้ันคือความหมายสําคัญ ท่ีเราจะตองเขาใจ เร่ือง 
“จักร” ท้ังหลาย จนถึงธรรมจักรน้ี เปนเร่ืองใหญมาก ท้ังสัมพันธ
กับและสําคัญตออารยธรรมของโลก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึง
ไดบอกวาวันน้ีจะเลาเปนเร่ืองเกร็ดๆ ใหโยมฟง   

“จักร” เล็กก็สําคัญ “จักร” ใหญก็อัศจรรย 
มาดูความหมายของศัพทกอน เมื่อก้ีพูดไปทีหน่ึงแลว  

“จักร” น้ี ไทยเราใชตามรูปสันสกฤต (จกฺร) แตในภาษาบาลี ทาน
เขียนสอง ก เปน จกฺก 

“จักร” คือวัตถุท่ีมีรูปทรงเปนมณฑล คือเปนรูปวงกลม แต
ถาแคเปนมณฑล ก็อาจจะเปนรูปทรงกลมท่ีอยูน่ิงๆ  

ทีน้ี จักร น้ัน นอกจากเปนมณฑล มีรูปทรงกลมๆ แลว ยังมี
ลักษณะอีกอยางหนึ่ง คือมันเคลื่อนไหวดวย และการเคลื่อนไหว
ของมันน้ัน มีอาการท่ีเปนวัฏฏะ คือหมุน หรือวน  

เพราะฉะน้ัน จักร จึงเปนวงท่ีวน หรือเปนวงกลมท่ีหมุนได 
เปนอันวา จักรมีลักษณะ ๒ อยางท่ีสําคัญ คือ หน่ึง รูปทรงมันกลม 
และ สอง มันมีอาการหมุนได  

รวมแลวก็เปนวงกลมท่ีหมุน ดังตัวอยางท่ีรูจักกันดีก็คือ วง
ลอ หรือลอน่ีเอง 
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ว งกลม ท่ีหมุ น ได น้ี แหละ สํ า คัญอย า ง ย่ิ ง  มั น เป น
เคร่ืองหมายของอารยธรรมมนุษยตลอดมา เรียกไดวาทุกยุคสมัย 
จนกระท่ังปจจุบันน้ี  

เดิมทีน้ัน จักรก็เปนวงกลมธรรมดา อยางลูกตาดําเราน้ีก็
เปนวงกลม เปนอักขิมณฑล แตคงจะเปนเพราะมันเคล่ือนไหว 
(กลอกไปกลอกมา มองกวาดและกราดไปไดท่ัวๆ รอบๆ) ก็
เรียกวาจักรอยางหน่ึง (เปนอักขิจักร) น่ีจักรเล็ก  

แลวก็มีจักรอื่นท่ีใหญข้ึนไปๆ จนถึง “จักรราศี” แลวก็
“จักรวาล” ก็เปนจักร  

จนกระท่ังเขามาในพุทธศาสนาแบบวัชรยาน เกิดเปนวงลอ
มหึมาแหงกาละ เรียกวา “กาลจักร” ท่ีโยงเขาดวยกันท้ังดานกาละ 
ดานเทศะ และดานจิต ท่ีนับถือเปนตันตระอันย่ิงใหญสืบมาใน
ทิเบต 

เอาละ น่ีเปนดานหน่ึง ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติ แต
ไปๆ มาๆ ชักจะเลยไปทางลึกลับ พอแคน้ีกอน  

ทีน้ี เรามาดูจักรท่ีเขามาสูการใชประโยชนของมนุษย  

“จักร” ถึงมือคน ก็เริ่มตนผันอารยธรรม 
ในสมัยพุทธกาล จักรไดถูกนํามาใชในความเปนอยูของ

มนุษยหลายอยาง อยางหน่ึงท่ีเดนมากก็คือ แปนหมุนของชาง
หมอในการปนหมอ  

ชางหมอ สมัยน้ันเรียกวากุมภการ เวลาปนหมอน้ันเขามี
แปนหมุน และเขาก็ปนหมอบนแปนหมุนน้ัน ซ่ึงเรียกวาจักร หรือ
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เรียกเต็มคําวา “กุมภการจักร” แปลวาจักรของชางหมอ ก็คือ
แปนหมุนของชางหมอน่ันแหละ เมื่อกอนดินอยูบนแปนหมุนแลว 
จะทําหมอโดยปนแตงแปลงรูปอยางไรก็งาย เปนเทคโนโลยี
พ้ืนฐานสมัยน้ัน 

เทคโนโลยีประเภทจักรคงจะมีอีกหลายอยาง ดังท่ีบางทีก็
พบในพระไตรปฎก อยางเร่ืองในพระวินัยวา สมัยน้ัน ภิกษุ
ท้ังหลายใชเถาวัลยบาง ประคดเอวบาง ผูกภาชนะตักนํ้า ตอมา
พระพุทธเจาไดทรงอนุญาตอุปกรณตางๆ จนถึงคันโพง ระหัด 
และจักรผันนํ้า ท่ีทานเรียกวา “จักรวัฏก” (วินย.๗/๙๕/๓๖, คําบาลีวา 
จกฺกวฏฏก, กลับกันกับท่ีไทยเราบัญญัติศัพทข้ึนมาใชวา วัฏจักร 
ซ่ึงมีความหมายอยางอื่น และไมมีในภาษาบาลี) 

เร่ืองเกาๆ แบบน้ี พอละ คนสมัยน้ีไมรูจักชางปนหมอแลว 
จักรวัฏก ก็ไมทันเห็น  

เอาจักรท่ีมีมาถึงปจจุบันน้ี ก็คือลอรถ ลอเกวียน เปน
เทคโนโลยีท่ีมีอายุยืนยาวท่ีสุด แมจะแปลงรูปมาเร่ือยๆ 

อยางท่ีวาเมื่อก้ี เมื่อมีลอเกิดข้ึน ลอก็หมุนพาเกวียนไป พา
รถไป ทําใหการเกษตรเจริญขยายกวางถึงกัน ทําใหการคา
พาณิชยรุงเรือง ทําใหการเมืองการทหารแผอํานาจรุกไปฉับไวเร็ว
ไกล เขาสูยุคท่ีคนสื่อสารคมนาคมกันไดกวางไกลไพศาล เรียกวา
เปนความเจริญของอารยธรรม  

เพราะฉะน้ัน จักรจึงเปนเคร่ืองหมายของความเจริญแหง
อารยธรรมมนุษย อยางท่ีบอกไปแลว ท่ีเดนก็คือ ทางดานอํานาจ
และความเจริญท้ังดานการเมืองและในเร่ืองบานเมือง จักรก็เขา
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มาอยูในคําสําคัญ ท่ีเรียกวา “อาณาจักร”  
คําวา “จักร” น้ี ตามศัพท ทานแปลวา “สิ่งท่ีบดแผนดินไป” 

คือเวลามันหมุนไป มันก็บดผืนแผนดินไป เปนความหมายในเชิง
แสดงอํานาจ ใชกําลัง กด ขม หรือทําลาย  

จากลอรถ จักรก็มาเปนอาวุธของเทพเจาผูย่ิงใหญ คือพระ
นารายณ เรียกวา จักราวุธ  

พระนารายณมีจักรเปนอาวุธ จักราวุธของพระนารายณน้ัน 
เปนวงกลมท่ีมีขอบเปนจักๆ น่ีคือ วงจักรบาลีสันสกฤต มามีจัก
ไทยเปนขอบ รวมกันนะ อยาเพ่ิงงง  

พูดอีกทีวา จักรท่ีมีขอบเปนจักๆ น้ี มาเปนอาวุธของพระ
นารายณ พระนารายณพิโรธ ไมพอพระทัยใคร ก็ขวางเปร้ียงไป
ตัดคอเลย น่ีเปนเคร่ืองหมายของอํานาจชัดเลย  

แลวก็มีการลงโทษชนิดหน่ึงในแดนของเปรต ซ่ึงใชจักร
หมุนบดบนศีรษะ  

รวมแลวก็เปนท้ังการมองและการใชจักร ในฐานะเปน
เคร่ืองมือของอํานาจและความรุนแรง เปนเร่ืองของอาณา แลวก็
อาชญา 

พระพุทธเจาทรงมองเห็นวา จักรน้ันคนเอามาใชกันมุงไป
แตในเร่ืองของอํานาจ เร่ืองความรุนแรง มีการเบียดเบียนกันมาก 
ไมเปนการสรางสรรคท่ีแทจริง ควรจะนํามาใชในทางของความดี
งาม การแสวงปญญา และการพัฒนามนุษย หรือพูดสั้นๆ วา ใช
ในเร่ืองของ “ธรรม”  

คําศัพทใหม และความคิดใหมวา “ธรรมจักร” จึงเกิดข้ึนมา
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อยางท่ีวาเมื่อก้ี  
เพราะฉะน้ัน เราจะตองเขาใจถึงความสําคัญของธรรมจักร 

โดยเฉพาะตองจับแนวคิดใหมน้ีใหได เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงหันเห
แนวทางของอารยธรรมมนุษย เอาละ ขอผานไป  

“จักร” ขับเคล่ือนอารยธรรม สูยุคใหมแหงอุตสาหกรรม 
เปนอันวา ในอดีตตอนน้ี จักรไดนํามนุษยเขาสูข้ันตอนแรก

ท่ีสําคัญของอารยธรรม ทําใหมีรถ มียานพาหนะ ท่ีจะเดินทางไป
ไดไกลๆ ท้ังในการคาพาณิชย เร่ืองธุรกิจ วัฒนธรรม และการแผ
อํานาจ แตก็ยังเรียกกันวาเปน ยุคเกษตรกรรม 

ตอมา มนุษยก็กาวเขาสูยุคใหมถัดตอมา ท่ีเรียกวา “ยุค 
อุตสาหกรรม” และกาวท่ีวาน้ันก็ตองอาศัยจักรน่ีแหละเปนตัว
ขับเคลื่อน  

คราวน้ี นอกจากจักรท่ีพารถไปบนถนนในท่ีแจงแลว ก็เกิด
จักรในรูปแบบหลากหลายข้ึนมา เปนสวนประกอบท่ีซับซอนใน
โรงงาน และในเคร่ืองยนตท้ังหลาย ไมวาจะเปนกงจักร ลูกโม 
รอก มอเตอร กังหัน ฯลฯ  

คราวน้ีจักรแบบพระนารายณ คือจักรท่ีมีขอบรอบตัวเปน
จักๆ หรือหยักๆ ก็ไดเขามามีบทบาทในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต
อยางมาก เรียกกันวา เฟอง  หรือฟนเฟอง ซ่ึงไดกลายเปน
สัญลักษณอยางหน่ึงของอุตสาหกรรม บางทีก็เปนสัญลักษณ
ของวิชาวิศวกรรม จําพวกท่ีเรียกไดวาจักรยนตรศาสตร 

เปนอันวา เร่ืองวงกลมน้ีสําคัญมาก วงกลมที่หมุนน่ีแหละ
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เปนตัวแกนเลย ถาไมมีวงจักรวงกลมอันน้ี อุตสาหกรรมก็คงไม
ไปไหน  

พูดไดวา ยุคอุตสาหกรรมกาวมาไดดวยมีวงกลมท่ีหมุนคือ
จักรน้ีเปนตัวขับเคลื่อน ท้ังจักรขอบเรียบ และจักรมีหยักท่ีขอบ 
หรือท่ีขอบเปนจักๆ  

วงกลมท่ีหมุนอันน้ี ซ่ึงตอนน้ีอาจจะมีรูปแปลกๆ ใหมๆ ก็
ขับเคลื่อนความเจริญมาจนกระท่ังใหมนุษยเดินทางไปไดแมแต
ในอวกาศ  

เคร่ืองบินท่ีเปนผลผลิตแหงความเจริญอยางสูงของยุค   
อุตสาหกรรม ก็มาผลักดันความเจริญทางดานการสื่อสาร
คมนาคม ไตมาตั้งแตเคร่ืองยนตใบพัด จนมาเปน turbojet  

เทอรโบเจตน้ีก็จักรอีกน่ันแหละ คือ แวนวงกลมแหวะเปน
ใบพัดท่ีจะหมุนอัดแกสไอนํ้ามันเพ่ิมแรงพุงขับเคลื่อนเคร่ืองยนต
ไป เปนเคร่ืองบินไอพน ไปจนถึงยานอวกาศ 

“จักร” พาอารยธรรม กาวขึ้นยุคใหมท่ีช่ือไอที 
อุตสาหกรรมเจริญเร่ือยมาจนกระท่ังเวลาน้ี ท่ีบอกกันวา

เรากาวผานพนยุคอุตสาหกรรมแลว มนุษยเจริญเขาสู ยุคท่ี
เรียกวา “ไอที” เปนยุคของเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร บางที
เรียกใหโกข้ึนอีกหนอยวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวเอกของยุคไอที ก็คือคอมพิวเตอร จนบางที แทนท่ีจะ
เรียกวายุคไอที ก็เรียกงายๆ วา ยุคคอมพิวเตอร 

ในคอมพิวเตอรน้ัน ก็รูกันวาตัวทํางานคือ CPU (central 
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processing unit)  
แตคอมพิวเตอร ถามี CPU อยางเดียว ก็อยูท่ีน่ันแหละ ไม

ไปไหน เหมือนคนมีแตสมอง พาไปไหนไมได คงจะคลายกับ
รถยนต ท่ีมีตัวทํางานคือเคร่ืองยนต ซ่ึงมักอยูในสวนหนาของรถ 
แตถึงจะมีเคร่ืองยนตดีพรอมอยางไร ถาไมมีลอ มันก็ทําหนาท่ี
เปนรถไปไมได หรือเหมือนเคร่ืองบินท่ีมีเคร่ืองยนต แตไมมีใบพัด 
ไมมีไอพน ก็ไมไปไหน  

เรามักจะลืมวา กงลอท่ีพาเรากาวไปสูความเจริญในยุคน้ี 
ก็คือจักรเหมือนกัน จักรตัวน้ีเขาเรียกกันวา disc หรือ disk  

ถึงตัว CPU เอง ก็ทํางานเปนจักรเหมือนกัน แตเปนจักรทาง
อิเล็กทรอนิกส คือนับจํานวน cycles เปน “จักร” ท่ีตามองไมเห็น  

หันมาดู Disk ดิสกน้ี ก็คือวงกลม หรือจานกลมๆ ท่ีใชกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร ตอนแรกมีแต diskette หรือ floppy disk 
และ hard disk ท่ีพวกโปรแกรมสําคัญท้ังหลาย ตั้งแต วินโดวส 
ออฟฟซ จนถึงพวก Web browsers มาเขาประจําท่ีในการ
ทํางานขับเคลื่อน แลวตอมาก็มี CD ท่ียอจาก Compact Disc 
และ DVD คือ Digital Video Disc มาเสริมชวย ก็ disk ท้ังน้ัน   

“จักร” บอกความเปนญาติมิตร วาลึกลงไปยังม่ัน 
ขอแทรกหนอย ไดลองไปดูในภาษามลายูวา ชาวมลายูเรียก 

disk เหลาน้ีวาอยางไร ปรากฏวา เขาเรียก disk ทุกอยางเปน “จักร” 

ท้ังน้ัน  
เร่ิมดวย floppy disk เขาเรียกวา จักระ-Felopi, hard disk 
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เรียกวา จักระ- Keras, CD และ DVD เรียกวา จักระ- Padat 
น่ีแสดงวา วัฒนธรรมศรีวิชัยฝงลึกมากในดินแดนมลายู 

พระพุทธศาสนาเจริญอยูในอาณาจักรศรีวิชัยท่ีย่ิงใหญคอนพันป 
(ตอนเจริญมาก แผคลุมอินโดนีเซีย ตลอดมาเลเซีย ข้ึนมาถึง
ภาคใตของประเทศไทย อยางนอยถึงสุราษฎรธานี) ภาษา
สันสกฤตจึงเขาไปอยูในภาษามลายูมากมาย  

เคยบอกญาติโยมและเด็กๆ วา ลองไปสืบคนซิวา ใน
ภาษาไทย กับในภาษามลายู รวมท้ังภาษายาวีท่ีพูดกันในภาคใต
ของเรา อันไหนจะมีภาษาบาลีสันสกฤตปะปนอยูมากกวากัน 
(ในภาษายาวีน้ี ก็ตั้งแตคําบอกช่ือกันวา “นามา สะยะ …”) 

การท่ีชาวมลายูรับเอาภาษาสันสกฤตเขาไปในภาษาของ
ตนน้ัน ก็เน่ืองมาจากการนับถือพระพุทธศาสนา เปนการต้ังใจรับ
เอาไปใชจนถึงข้ันเปนคานิยม โดยวิถีของศาสนาและการศึกษา 
ตลอดจนแมแตวิถีชีวิตในครอบครัว เชน ชอบตั้งช่ือลูกเปนภาษา
สันสกฤต  

การท่ีภาษาหน่ึงจะรับเอาอีกภาษาหน่ึงเขามาใชเปนภาษา
ของตนดวย ถาไมใชมาจากความนิยมนับถือในทางพระศาสนา
และการศึกษาอยางท่ีวาน้ันแลว จะติดตอคาขายกัน จะคบหากัน 
ถึงสัมผัสกันแสนนานก็เขาไดนอย  

ดูอยางภาษาจีนสิ คนไทย-คนจีนคบกันถึงไหน นานเทาไร 
แตภาษาไทยมีคําจีนท่ีรับเขามาใชไมก่ีคํา และก็มีแคคําชาวบาน 
อยางเรือ “สําปน” (คนไทยบางคนก็อาจจะไมยอม แลวก็บอกวา
เรียกตรงกันเอง) 
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ย่ิงภาษาสันสกฤตดวยแลว (ภาษาบาลีก็เชนกัน) ไมใชภาษา
ท่ีพอคาและชาวบานจะใชพูดจาสื่อสารกันเลย แมแตในอินเดีย
หรือชมพูทวีปเอง สันสกฤตก็เปนภาษาช้ันสูง ใชแตในศาสนา
และวรรณคดีเทาน้ัน คนอินเดียมาคาขายท่ีสุมาตรา ชวา และ 
มะละกา ไมไดพูดสันสกฤต แตสันสกฤต มากับพระพุทธศาสนา  

กลายเปนวา คนมลายูและคนไทยใชภาษาช้ันสูงของชมพู-
ทวีป ซ่ึงไมใชภาษาของสามัญชนคนอินเดียท่ัวไป  

คําสําคัญๆ ชาวมลายูยังนิยมหาคําสันสกฤตมาใช เชน 
“ภูมิปุตระ” ใชกันเปนคําทางการ โดยชาวมลายูท้ังในอินโดนีเซีย 
และในมาเลเซีย (“ภูมิปุตระ” หรือ “ภูมิปุตรา” เปนคําแสดงสถานะ
ท่ีช่ืนใจอยูในกฎหมายของมาเลเซีย เวลาเขียนดวยตัวอักษรฝร่ัง 
เขาสะกดเพ้ียนนิดหนอยเปน bumiputra บาง bumiputera บาง) 

ในอินโดนีเซีย ชาวมลายูท่ีน่ัน ถึงแมปจจุบันตัวเองจะเปน
มุสลิม  แตจะเปนเพราะยังภูมิ ใจในอารยธรรมศรีวิ ชัยของ
บรรพบุรุษท่ีเปนชาวพุทธ หรืออยางไรก็แลวแต ดูเหมือนวาจะนิยม
ใชคําท่ีมาจากสันสกฤตมากเปนพิเศษ ดังท่ีพระสงฆไทยผูไปอยูท่ี
น่ันเลาวา ถึงจะเปนมุสลิม พอมีบุตร ก็มีผูมาขอช่ือบาลีสันสกฤต
จากพระ 

รถยนตเกาหลีใต ย่ีหอ Hyundai รุน Elantra เขาไปขายใน
อินโดนีเซีย ตั้งช่ือใหเขากับคานิยมทางภาษาท่ีน่ันวา “พิมันตระ 
จักระ” (Bimantara Cakra) 

เอาละ กลับมาวาเร่ืองคอมพิวเตอรจักรกันตอ  
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“จักร” จะหมุนไปทางไหน อยูท่ีคนเปนเสรีทาส หรือเสรีไท 
เจาจักรประเภท disk พวกน้ีแหละท่ีเปนพาหะของความ

เจริญยุคไอที เราก็อาศัยเจาจักรใหมหรือคอมพิวเตอรจักรน้ัน 
หมุนพาเราทองเท่ียวไปใน space ใหม ท่ีเรียกวา cyberspace      

Cyberspace น่ีเปนอวกาศทางความคิด หรือเปนอวกาศ
แหงจินตนาการ ไมใชอวกาศท่ีแทจริง และเราก็อาศัยเจา disk
พวกน้ีพาเราไป เราก็ทองเท่ียวไปกับมัน โดยท่ีบางทีเราก็ไมรูวา
มันเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ไมเห็นคุณคาของมันเทาไรนัก  

เรามี Internet เปนเครือขายท่ีเช่ือมตอถึงกันท่ัวท้ังโลก 
แลวก็อยางท่ีวา  เราก็ใชคอมพิวเตอร จักรทองเ ท่ียวไปใน 
cyberspace จะดูจะหาจะคนควาอะไร จะติดตอพูดจาสื่อหากันก็
งายและสะดวกไปหมด แถมมีอะไรแปลกๆ ใหไดรูไดเห็นเยอะแยะ 
แลวเราก็สนุกสนานกันใหญ บางทีก็เลยมัวแตเพลิดเพลิน  

ท่ีหนักนัก ก็ถึงข้ันลุมหลง ติดอยูน่ัน เร่ืองอื่นๆ แมจะสําคัญก็
ปลอยเร่ือยเปอย เวลาผานไปๆ ไมคิดทําอะไร แมแตหนาท่ีการงาน
การเลาเรียนศึกษาของตัว ก็ละเลยจนเสื่อมเสีย ท่ีถึงกับชักพากัน
ออกนอกลูนอกทาง เสียหายเสียคนไปเลย ก็มีไมนอย 

คิดกันใหดี หันหนายอนไปมอง ก็จะพบวา พระพุทธเจาได
ตรัสไวแลว เร่ืองจักรน่ี มันเปนวงลอท่ีหมุนพาเราไป  

แตท่ีจริงก็ตัวเราน่ีแหละ ท่ีจะใหมันหมุนไปทางไหน ถาไม
ใชใหดี ไมดูทิศดูทาง เราอาจจะไปทางผิด 

เมื่อก้ีน้ี ไดบอกแลววา พระพุทธเจาทรงเตือนไวใหเราเดิน
ไปในทางท่ีถูกตอง เพราะพระองคทรงเห็นแลววาคนเดินทางผิด
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กันมาก ทางท่ีถูกตอง คือทางสายกลาง 
ทางผิดน้ัน เรียกวาทางสุดโตง มี ๒ ทาง ทางสุดโตงซาย 

กับทางสุดโตงขวา ทางหน่ึงไปแลวตกหลุม ตกเหวตาย อีกทาง
หน่ึงไปแลวก็วนเวียนอยูน่ัน ไมไปไหน เพราะวนเวียนแลว ไม
ออกไป หาทางออกไมได ก็จน ก็จม ก็จบอยูในน้ัน  

สองทางผิดท่ีพระพุทธเจาทรงบอกใหหลีกเสีย ไมใหไปน้ัน 
ไมวามนุษยในยุคสมัยไหนก็สามารถพลาดไปไดท้ังน้ัน  

ท่ีเปนกันมาแลวก็ตาม ท่ีเปนกันอยูก็ตาม วิถีชีวิตของมนุษย 
และการทํากิจกรรมดําเนินกิจการท้ังหลาย แมแตอารยธรรมของ
มนุษยก็อยางน้ีท้ังน้ัน เมื่อไมเขาสูวิถีท่ีถูกตองเปนทางสายกลาง 
ก็แลนไปในทางสุดโตง เปนทางซายบาง ทางขวาบาง ไมหมกอยู
ในกามสุขัลลิกานุโยค ก็ไถลเลยเถิดไปอัตตกิลมถานุโยค   

ดังเชน ในรัฐอยางหน่ึง หรือสังคมแบบหน่ึง ก็มุงไปในทาง
ของการเสพบริโภคเสรี ปลอยตามใจอยากกันเต็มท่ี ใครจะเปน
ทาสกาม เปนทาสกินอยางไร ก็เปนทาสของตัณหาไดอยางเสรี  

ขณะท่ีในรัฐอีกอยางหนึ่ง หรือสังคมอีกแบบหนึ่ง ก็จะบังคับ 
จะกําหนดใหตองทํา ตองเปนอยูอยางน้ันๆ หามคิด หามพูด
ขัดแยงหรือแตกตางออกมา ใหเปนทาสแหงวิหิงสากันอยาง
เต็มท่ี  

 วิถีชีวิต และวิถีสังคม ท่ีสุดโตง พวกเชิดตัณหา กับพวกชู
วิหิงสา ตางผงาด เผชิญหนา และผจญกัน ปดก้ันวิถีมัชฌิมา ทําทา
จะพาท้ังอารยธรรมของมนุษยและโลกแหงธรรมชาติไปสูอวสาน  
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“จักร” หมุนอยางไร “เครือขาย” จึงกลายเปน “ตาขาย” 
เวลาน้ีเราไดจักรคือ disks ท้ังหลาย มาพาเราทองเท่ียวไป

ใน cyberspace  โดยอาศัยเครือขาย Internet ท่ีเช่ือมตอทุกสวน
ทุกถ่ินแดนของโลกใหถึงกันไดหมดน้ี ถาเราไปถูกทาง ก็จะพา
ชีวิต สังคม ท้ังโลก และอารยธรรม ใหเจริญ รุงเรือง งดงาม เปน
สุข สดใส แตถาไปผิดทาง อารยธรรมแทนที่จะวิวัฒน ก็คงจะ
เปลี่ยนเปนวิบัติ หรืออาจจะย่ิงกวาน้ัน คือวินาศ 

เราไดฉุกคิด หรือย้ังใจพิจารณากันบางไหมวา ท่ีเราเปนกัน
อยู ทําอะไรกันอยูน้ี ชีวิตของเรา สังคมของเรา เดินทางถูกตอง
หรือเปลา ทางท่ีเรากําลังเดินไปน้ี เปนทางท่ีจะไปตกหลุมตกเหว
อยางท่ีวา หรือเปนทางท่ีจะไปวนเวียนติดตัน หรือเปลา  

บอกแลววา cyberspace เปนอวกาศในความคิด ไมใช
ของจริง จึงเขาทางของจินตนาการ แลวจินตนาการน่ี ถาไม
ประกอบดวยปญญา ก็เปนจินตนาการแหงความเพอฝน นําไปสู
ความลุมหลง เพลิดเพลิน มัวเมา ไมพัฒนาชีวิตของตน ใชเวลา
ของชีวิตใหเสียไปเปลา บางทีก็ตกเปนเหยื่อของผู ท่ีมาหา
ผลประโยชนโดยไมรูตัว อาจจะถึงกับทําลายชีวิต ทําลายความ
เจริญกาวหนา ทําลายอนาคตของตนเอง  

ไมเพียงเบียดเบียนและทําลายตัวเองเทาน้ัน ยังเอาความ
ประมาทและความลุมหลงมัวเมาของตนเองน้ัน ไปบ่ันทอน
ทําลายคนอื่นและทําสังคมใหเสื่อมโทรมดวย  

แทนท่ีจะเอาสิ่งเหลาน้ีมาใชเปนเคร่ืองมือพัฒนาชีวิต 
พัฒนาสังคม ก็กลับเอามันมาทําการราย ฉุดกระชากชีวิตของตัว
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ลงไปใหตกตํ่า และดึงสังคมลงสูอบาย  
เวลาน้ีเรากําลังประสบปญหาหนัก คือการท่ีไดกงลอวง

จักรตัวใหมมา แตคนมากมายเอามันมาหมุนพาตัวไปผิดทาง 
เขาทางสุดโตงไป  

เพราะฉะน้ัน เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา ก็คือถึงเวลาท่ีเรา
จะตองมาคิดเร่ืองน้ีกันใหจริงจังและชัดเจน เพราะวา วัน
อาสาฬห-บูชา อันเปนวันประกาศพระธรรมจักรและแสดงทาง
สายกลางน้ัน ก็คือวันท่ีเตือนใจเราใหมาพิจารณาวา การดําเนิน
ชีวิต การประกอบกิจกรรม และกระบวนการพัฒนาท้ังหลาย 
แมแตอารย-ธรรมของเรานี้ กําลังมุงหนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง
หรือไม  

เราจะตองมีจิตสํานึกตระหนักรูตัว เร่ิมตั้งแตมีสติท่ีจะ
เตือนตนเอง และใชวิจารณปญญา สํารวจตรวจตราใหรูวา อะไร
ผิด อะไรถูก อะไรเปนโทษ อะไรเปนคุณประโยชนท่ีแทจริง มิให
เคร่ืองมือสรางสรรคความดีงามและความเจริญ กลายเปนสื่อท่ี
ชักนําเอามาซ่ึงความช่ัวรายและความเสื่อมเสียหาย 

มิฉะน้ัน ระบบ Internet ท่ีเปน “เครือขาย” ซ่ึงเช่ือมตอให
หมูมนุษยติดตอถึงกัน ก็อาจจะกลายเปน “ตาขาย” ท่ีดักคนให
ตรึงติดนุงนังอยูกับมัน  

แลวการณก็ปรากฏวา เวลาน้ี เครือขายชักจะกลายเปนตา
ขายไปจริงๆ เสียดวย คนจํานวนมากเอาจักรหมุนพาตัวไปติดใน
ตาขายน้ี แลวก็ดิ้นไมหลุด บางก็พาตัวไปเจอภัย แลวก็จบลงดวย
ความทุกขเปนรายการสุดทาย  
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ระหวางน้ี กอนจะดับ ก็ดิ้นสนุกกันไปอยางไรสติ ดิ้นไปดิ้น
มาไมรูวาตัวเองน้ัน ท่ีจริงกําลังเอาตาขายพันตัว  

เหมือนรางแหดักปลาใหเขาไปติด ตอนแรกปลานึกวาจะได
กินเหยื่ออรอย พอเจอตาขายดัก ก็ดิ้นรน ดิ้นไปด้ินมา ก็ถูกแหพัน 
แลวก็รัด แลวก็ติดแนน เลยโดนเขาจับเอามาใสหมอแกง ก็จบกัน  

“จักร” นั้นไซร ไฉนตองหมุนไปในทางสายกลาง 
เพราะฉะน้ัน จึงควรคิดกันใหดี ในท่ีสุด ท่ีวาเจริญกัน

นักหนาน้ัน ก็ไปไมถึงไหน ถึงจะมีจักรตัวใหม แตตัวเราคือคนท่ี
ใชจักรน้ัน ก็เปนคนอยางเกาท่ีไมคอยไดพัฒนา พอไดจักร ก็เอา
มาหมุนพาตัวไปไดแคเขาในทางสุดโตง ไมขวาก็ซาย ไมซายก็
ขวา เวียนอยูเทาเดิม  

พระพุทธเจาทรงมาเตือนวา จักรน้ี ท่ียังกํ้าก่ึงอยู ไมรูวาจะ
เอาไปหมุนเขาทางดีหรือทางรายน้ัน ใหเราจัดการใหมีเคร่ือง
กํากับท่ีแนชัดลงไปเสียวาจะหมุนเขาในทางท่ีถูกตอง คือใหเปน
ธรรมจักร หรือมิฉะน้ันก็ใหมีธรรมจักรไปรวมเปนลอนําจักรอื่น   

ถาไดธรรมจักรมาใสแลว รถหรือยานพาหนะน้ัน ก็จะ
กลายเปนธรรมยาน หรือธรรมรถ ซ่ึงแนนอนวาจะพาเราเดินไป
ในทางสายกลาง ท่ีเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา”  

ทางสายกลาง หมายถึงทางท่ีถูก ซ่ึงจะนําไปใหถึงจุดหมาย 
มนุษยจะทําอะไรก็ยอมมีจุดหมาย ถาพูดรวมๆ ในระดับโลก ก็
คือจุดหมายของอารยธรรม ซ่ึงแนละ ก็ตองเปนจุดหมายที่ดี ท่ี
เ ย่ียมยอด เชน มุงใหเกิดสันติสุขแกมวลมนุษย และเมื่อมี
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จุดหมายแลว ก็ตองมีวิถีทางท่ีจะไปใหลุถึงจุดหมายน้ัน แลวทาง
ท่ีจะไปถึงจุดหมายน้ันแหละ เรียกวา “ทางสายกลาง” 

ทําไมทางท่ีจะนําไปใหถึงจุดหมายน้ัน จึงมีช่ือวาเปนทาง
สายกลาง  

เพ่ือรวบรัด ขอพูดแบบเขาใจกันงายๆ วา เหมือนอยางคน
มากมายมายิงลูกศรไปท่ีเปา ลูกศรท่ีไมถูกเปา จะพลาดออกไป
ขางๆ ท้ังหมด จะเปนขางซาย ขางขวา หรือขางไหนก็ตาม ก็คือ
ไมถูก สวนลูกศรท่ีถูกเปา ก็คือลูกท่ีว่ิงไปตรงกลาง อยูตรงกลาง  

ทางก็เหมือนกัน ทางท่ีผิดก็เฉออกขาง แตทางท่ีถูกจะแลน
ตรงไปเขาจุดกลาง 

ทีน้ี ขอท่ีสําคัญมากก็คือ จะเขาทางท่ีถูกตอง จับจุดกลาง
ใหพุงตรงไปสูจุดหมายได ก็ตองมีปญญา ตั้งแตรูจุดหมายน้ัน 
จับทิศทางไดชัด รูเขาใจกระบวนการ รูสภาพแวดลอมและอะไรๆ 
ท่ีเก่ียวของซ่ึงจะตองหลีกหลบพบผาน รูท่ีจะนํารถหรือยานไปให
ถึงจุดหมาย  

เพราะฉะน้ัน ทานจึงพูดสั้นๆ วา ทางสายกลางมีปญญา
เปนตัวนํา เรียกวาสัมมาทิฏฐิ แปลกันวาปญญาเห็นชอบ หรือ
เขาใจถูกตอง 

แลวก็แนละ เหมือนคนขับรถท่ีอาศัยลอท้ังหลาย ตองมีสติ
ท้ังน้ัน สติตองอยูกับตัวตลอดเวลา ตั้งตนแตไมเผลอลืมจุดหมาย 

เพราะฉะน้ัน เมื่อเอาคอมพิวเตอรจักรหมุนพาเราเขาสู
เครือขาย Internet จะทองเท่ียวไปใน cyberspace ก็เอา
ธรรมจักรมาหมุนนําเลย  
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ตอนน้ี ท้ังปญญาก็ชัดในวัตถุประสงค มองเห็นโลงประดา
เร่ืองราวขอมูลท่ีสนองจุดหมาย ท้ังสติก็อยูกํากับคอยกันขยะหรือ
เร่ืองเหลวไหลออกไป ไมท้ิงไมพลาดขอมูลท่ีเขาเร่ือง ไมเผลอ ไม
เขวหรือไถลออกนอกทาง  

“จักร” จะขับเคล่ือนอารยธรรมได ตองหมุนไปดวยปญญา  
ท่ีจริงน้ัน ประดิษฐกรรมท้ังหลายเกิดมีข้ึน ก็เพ่ือประโยชน

แกชีวิตและสังคม แลวเราจะใชมันเพ่ือประโยชนแกชีวิตอยางไร 
ใชเพ่ือประโยชนแกสังคมอยางไร  

เอาเลย สืบคนเสาะหาส่ือสารกันเพ่ือขอมูลขาวสารที่ให
เกิดการศึกษา ท่ีสงเสริมการทําหนาท่ีการงาน ท่ีเอื้อตอการ
สรางสรรค ท่ีนําไปสูการพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ท้ังใชจักรน้ัน
ดวยปญญา และใชมันเพ่ือพัฒนาปญญา อยางน้ีละก็กาวไปได
ในทางสายกลาง จะมีแตความเจริญพัฒนา  

แตถาใชมันเพียงเพ่ือสนองความอยากเสพ ความใฝ
บริโภค หาชองทางบําเรอปรนเปรอ เอาแตความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน น่ันก็คือการท่ีเราอยูในเสนทางสายที่วนเวียนติดจม 
อยางนอยก็ใชเวลาใหหมดไปเปลา ความเจริญพัฒนาก็ไม
อาจจะเกิดข้ึนได  

ท่ีรายกวาน้ันก็คือ พวกท่ีใชจักรหมุนหาผลประโยชนใหแก
ตัวในแดน cyberspace น้ัน บางคนก็ใชทุกวิธีท่ีจะเอาคนอื่นเปน
เหย่ือ มีการหลอกลวงสารพัตร บางก็หมุนจักรไปเพียงเพ่ือหา
ชองทางทํารายผูอื่นพวกอื่นและทําการรายตางๆ รวมท้ังประดา
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อาชญากรรม น่ีคือทางสุดโตงท่ีพากันไปตกหลุม ตกเหว พาชีวิต
และสังคมใหเดือดรอน ถาหนักนักก็อาจถึงกับพินาศแหลกลาญ 

เปนอันวา มาถึงยุคน้ีท่ีเจริญนักหนา เราก็กาวกันไปดวย
วงกลมท่ีเรียกวาจักรน่ีแหละ เพียงแตวาในยุคน้ีเราเดินทางไปใน
ขอบเขตที่กวางขวางมากข้ึน เปนโลกาภิวัตน ท่ัวโลก ท่ัวจักรวาล 
และเขาสูแดนท่ีเปนนามธรรมมากข้ึน อยางท่ีวาเรามีโลก มี
จักรวาลแหงจินตนาการ  

ท่ี จ ริ ง  เมื่ ออ ยู ในแดนแห งความคิด  หรือแดนแห ง
จินตนาการ คนจะตองเปนมนุษยท่ีพัฒนาอยางมาก จึงจะทันกัน 
หรือเหมาะกัน เฉพาะอยางย่ิงควรมีการพัฒนาทางธรรมทาง
ปญญาอยางสูง  

ถาไดแคสนุกสนานเสพบริโภคหลงไหลเพลิดเพลิน และ
แยงชิงหาผลประโยชนกัน ก็ไมรูจะเจริญไปทําไม  

ก็รูกันอยูแลว ความลุมหลงเพลิดเพลินน้ีคือโมหะ เปน
อวิชชา แลวก็ตามมาดวยโลภะ และโทสะ ท่ีจะนําไปสูการ
เบียดเบียนกัน สูความทุกขและความพินาศ หมุนกลิ้งกันไปใน
สังสาร-จักร จมดิ่งลงไปในภวจักร ไมเห็นจะเปนอารยธรรมท่ีไหน 
มนุษยก็ยํ่าเทาเวียนวนอยูกับสภาพเกา ไมกาวไปในอะไรท่ีดีจริง
เลย  

ถามัวประมาทกันอยู คนเอาแตเสพผลของการพัฒนาใน
อารยธรรมท่ีผานมา โดยไมพัฒนาตัวคนเอง อารยธรรมก็จะกิน
ตัวกรอนลงไปๆ ความเสื่อมสลายก็มาถึงเอง   

มาเขาทางสายกลางกัน แลวจะไดพาอารยธรรมกาวไป
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ดวย พูดมาเสียยาว ท่ีจริง วันน้ีควรจะพูดกันนิดเดียว  
ขอทวนนิดหน่ึงวา องคประกอบอยางแรกอันสําคัญท่ี

พระพุทธเจาตรัสบอกไวในทางสายกลาง ก็คือ ใหมีสัมมาทิฏฐิ
เปนตัวนํา มีความรูเทาทัน มีความรูเขาใจใชปญญาและแสวง
ปญญา  

แมแตจะซ้ือคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึง ก็ตองวางแผนกอน 
เร่ิมตนก็มีสติถามตัวเองวา เราจะมีจะใชมันเพ่ืออะไรบาง ถาจะ
คํานึงถึงความสนุกสนานเพลิดเพลิน ก็ตองรูวาน่ันเปนเพียงสวน
ขางเคียง สวนเสริม สวนพวงหรือแถม แตจุดหมายท่ีแทก็คือ เรา
จะเอามันมาทําประโยชนแกชีวิต แกครอบครัว แกสังคมได
อยางไร พัฒนาชีวิตของเราไดอยางไร ใชแลวเราไดปญญาไหม 
ไดความรูไหม อยางนอยจะใชอยางไรใหคุมคาคุมราคา น่ี
วางแผนการใช ใชปญญา ใชดวยปญญา และใชเพ่ือปญญา  

แมแตใชแลวไดรูขาวสารขอมูล ก็ไมพอ ตองเขาใจเขาถึง
ขาวสารขอมูลเหลาน้ัน และเอาไปใชประโยชนได สนองความ
ตองการในทางท่ีเปนคุณเปนประโยชนได  

ถาใชแลวลุมหลง ชีวิตไมดีงาม ปญญาไมเจริญพัฒนา ก็
ตองสงสัยวาผิด ใชแลวไมเก้ือกูลแกครอบครัว แกเพ่ือนมนุษย 
แกสังคม ตองบอกวาผิดแน เดินทางผิด ไมใชทางสายกลางแลว  

ถาเดินอยูในทางท่ีถูกตอง ไปดวยธรรมจักร มีลอรถแหง
ธรรม เปนธรรมยาน เปนธรรมรถ และแลนไปในทางสายกลาง
แลว จะเขา Internet ทองเท่ียวไปใน cyberspace  ไปถึงไหน ก็
ไมผิดพลาด ไมเปนปญหา จะไดแตคุณประโยชน  
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เพราะฉะน้ัน มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลางของ
พระพุทธเจาน้ี จึงใชไดอยางดี ในยุค cyberspace น้ีดวย 
เพียงแตขอใหเรานึกถึง และยกข้ึนมาสูปญญา  

คิดวาวันน้ีพูดแคน้ีก็แลวกัน ไมตองขยายความมาก เปน
เ ร่ือง ท่ีว า เ ราจะตอง รู จักใชประโยชนจากวันสํา คัญทาง
พระพุทธศาสนาใหถูกตอง  

“ทางสายกลาง” พาคนถึงจุดหมาย นําอารยธรรมใหศรี

วิไล  
หลักมัชฌิมาปฏิปทาน้ีมีความหมายกวางไกล เพราะเปน

เร่ืองของปญญา ทางสายกลางคืออะไร คือ อริโย อัฏฐังคิโก มัคโค 

เสยยถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ฯลฯ หมายถึง มรรคามีองค ๘ 
ประการ อันประเสริฐ ไดแกสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ … 

เร่ิมดวยมีปญญาอันเห็นชอบ แลวมีสติกํากับคอยเตือน 
พอเจออะไร  สติก็มาเตือนทันที  ใหตรวจสอบกอนวา  เออ 
วัตถุประสงคของเร่ืองน้ีท่ีแทมันเพ่ืออะไร แลวเรากําลังจะใชมัน
ถูกทางหรือไม ท่ีใชไปแลว ใชถูกไหม จะใชตอไป ใชอยางไรจึงจะ
ถูก  

พอเราใช ถูกตอง  เราก็เดินไปในทางสายกลาง  เปน
มัชฌิมาปฏิปทา วงจักรลอรถแหงธรรมก็หมุนขับเคลื่อนธรรมรถ
พาเราไป  

ถาไปกับธรรมรถดวยธรรมจักร ก็ปลอดภัย ลุจุดหมาย ถึง
นิพพาน อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในอัจฉราสูตร (สํ.ส.๑๕/๑๔๓/ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยตฺุโต) 

 

๓๙ 

๓๙ 

๔๕) วา 

ทางนั้น ชื่อวาทางสายตรง ทิศน้ัน ชื่อวาทศิปลอดภยั รถ 
ชื่อวารถไรเสียง ประกอบดวยลอธรรมจักร มีหิริเปนฝา มี
สติเปนเกราะกั้น สารถี น่ันฤา เราบอกให คือธรรม มี
สัมมาทิฏฐินํามุงหนาไป บุคคลใดมียานเชนน้ี จะเปนสตรี
หรือบุรุษก็ตาม เขายอมใชยานน้ัน (ขับไป) ถึงในสํานักแหง
นิพพาน 

เมื่อไปถึงจุดหมายของทางสายกลางแลว ก็เปนคนท่ี
สมบูรณ มีชีวิตดีงาม เต็มอิ่ม เปนอิสระ  

บุคคลน้ัน ทานเรียกวาเปนผู ท่ีไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือ
ตัวเองอีกตอไป จึงเปนผูพรอมท่ีจะทําการทุกอยาง เพ่ือความดี
งามความรมเย็นเปนสุขท่ีแทจริงของมนุษยชาติ  

ชีวิตของเขา นับแตน้ัน ก็จะดําเนินตามพุทธคติท่ีวา “พะหุ-
ชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ โลกานุกัมปายะ” คือ เพ่ือประโยชน
เก้ือกูล เพ่ือความสุขของพหูชน เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก 

น่ีก็คือ จักรไดนําอารยธรรมไปสูจุดหมายท่ีแทจริง คือสันติ
สุขของมนุษยชาติ  

ขออนุโมทนาทุกทานท่ีไดมารวมทําบุญ ในวันอาสาฬห-
บูชาน้ี ซ่ึงเปนวันสําคัญท่ีขอยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา เปนวันประกาศ
พระธรรมจักรและแสดงทางสายกลาง  

แลวก็ขอชวนใหเราทั้งหลาย นําเอาวงลอธรรมจักรมาเปน
เคร่ืองขับเคลื่อนชีวิต สังคม และอารยธรรม ใหเดินไปในทางสาย
กลาง สูความดีงามความสุขความเจริญ ดังไดกลาวมา  



จักรใด ขับดันยุคไอที 
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