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พิมพ์ที่

นา้ ใจเมตตาแผ่ไว้
ซึมซ่านอยู่ในศรัทธามหาชน
ย้ อนหลังไปนับได้ ๓๐ ปี พอดี เมื่ อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๒๘ อาตมภาพได้ รั บ อาราธนาให้ เ ดิ นทางไปนมัสการพุท ธ
สังเวชนียสถาน และเยี่ ยมชมสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา
หลายแห่งในประเทศอินเดีย เป็ นครัง้ แรก
คณะบุญจาริ กครั ง้ นั ้นเป็ นคณะใหญ่ทีเดียว แต่ก็เรี ยบร้ อย
รื่ นรมย์ เป็ นอย่างดี ด้ วยมี พระครู กิตติวราภรณ์ (ทวี กิตฺติปญฺโ )
เมื่อยังเป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอก หรื อพูดง่ ายๆ ว่า กาลังทา Ph.D.
อยู่ที่ ม หาวิ ทยาลัย ฮินดูพาราณสี เป็ นผู้อานวยการการเดิ นทาง
และจัดเตรี ยมอานวยความสะดวกทุกอย่าง
โยมคุณหญิ งกระจ่างศรี รั ก ตะกนิ ษฐ ผู้นิม นต์ แ ละเป็ น
หัวหน้ าจัดการเดินทางบุญจาริ กครั ง้ นั ้น ซึ่งเป็ นโยมแม่อปุ ถัมภ์ของ
พระครู กิ ต ติ ว ราภรณ์ เ อง ก็ ไ ด้ จัด เตรี ย มการต่า งๆ ส าหรั บ การ
เดินทางในด้ านที่ไปจากเมืองไทยอย่างพรั่ งพร้ อมทุกประการ การ
จาริ กบุญครัง้ นั ้น ต้ นทางก็สดใสด้ วยศรั ทธา จดปลายทางก็ฉ่าชื่นด้ วย
เมตตาและไมตรี จึงอยู่ในขั ้นที่เรี ยกได้ วา่ สมบูรณ์
โยมคุณหญิ งกระจ่างศรี รั กตะกนิษฐ มีลูกศิษย์และญาติ
มิตรมากหลาย บางท่านที่ร่วมจาริ กครัง้ แรกพอใจจะไปอีก บางท่าน
ที่ยงั ไม่ได้ ไป ก็อยากจะไปบ้ าง เป็ นเหตุให้ โยมคุณหญิ งจัดการจาริ ก
บุญสูพ่ ทุ ธสถานในชมพูทวีปอีกเป็ นครั ง้ ที่ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๓๓ คือหลังจากครัง้ แรกไม่นานประมาณ ๕ ปี บุญจาริ กครั ง้ ที่ ๒
นี ้ถือได้ วา่ เป็ นการยืนยันความสาเร็ จของการจาริ กบุญครัง้ แรกนั ้น
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บุญจาริ กครั ง้ แรกเมื่อปี ๒๕๒๘ นั ้น นานมากแล้ ว ตั ้งแต่ก่อน
เกิดมีวดั ญาณเวศกวัน พระภิกษุที่ได้ รับนิมนต์มีเพียง ๒ รู ปจากวัด
พระพิเรนทร์ คือ พระครูวินยั ธรถวัลย์ สมจิตฺโต กับอาตมภาพ แต่ใน
การจาริ กครั ง้ ที่ ๒ แม้ โยมจะต้ องพยายามจากัดจานวน คณะก็
ใหญ่ ขึ ้นกว่าครั ง้ แรก ทั ้งพระภิกษุ ก็เพิ่มจานวนขึน้ เป็ น ๕ รู ป โดย
นิมนต์พระวัดญาณเวศกวัน หมดทัง้ สามรู ปในสมัยนั ้น มี พระครู
ปลัดสุวฒ
ั นพรหมคุณ กับหลวงลุง คือ พระครู สังฆรั กษ์ (ฉาย
ปญฺ าปทีโป) ร่ วมไปด้ วยกับอาตมภาพ คราวนั ้น พระอธิ การดุษฎี
เมธงฺกโุ ร จากจังหวัดชุมพร (เจ้ าอาวาสวัดทุง่ ไผ่ จ.ชุมพร ในปั จจุบนั )
ก็ได้ ร่วมขบวนจาริ กด้ วย และโยมก็เพิ่มจาก ๑๐ เป็ น ๑๓ คน
ในคณะบุญจาริ กนั ้น พระทุกรู ปไม่ค้ นุ เคยกับอินเดีย ไม่ร้ ู
เรื่ องการเดินทางในอินเดีย ฝ่ ายโยม นอกจากไม่ค้ นุ ถิ่นอินเดียแล้ ว
ก็เป็ นผู้สงู วัยค่อนข้ างมาก นอกจากนั ้นการจาริ กอินเดียในเวลานั ้น
มีความยากลาบาก ไม่สะดวกนานัปการ ต่างจากสมัยนี ้ ที่ได้ ทราบ
ว่ามี ค วามพรั่ ง พร้ อมเพิ่ ม ขึ น้ มากมาย แต่ เ พราะได้ ผ้ ูนาจาริ ก ที่
เชี่ยวชาญเรื่ องอินเดีย คือ พระครู กิตติวราภรณ์ ซึ่งเวลานั ้นยังเป็ น
พระครูปลัดทวี กิตฺติปญฺโ เป็ นผู้ที่ได้ อยู่ในอินเดียมายาวนาน และ
มีความสามารถ มีความชานาญ รู้ เข้ าใจกว้ างลึกทั ้งเรื่ องคนและ
เรื่ องถิ่น จึงนาการจาริ กให้ ได้ ผลดี และสะดวกไปหมด
แม้ ว่าคณะบุญจาริ กจะเดินทางอยู่ในอินเดียไม่นาน ก็พอ
มองเห็ น ได้ ว่ า พระครู กิ ต ติ ว ราภรณ์ ซึ่ ง อยู่ ใ นอิ น เดี ย มานาน
นอกจากมีประสบการณ์ มากมายและรู้ เข้ าใจเรื่ องราวที่นนั่ อย่างดี
แล้ ว ท่านยังได้ มีเมตตา มีไมตรี ช่วยเหลือเกื ้อกูลสงเคราะห์พระรุ่ น
น้ องและคฤหัสถ์ ที่ไปศึกษาในชมพูทวีปมามากรุ่ นมากรู ปมากคน
จึงปรากฏว่ามีพระและคฤหัสถ์มากหลายท่านที่กาลังศึกษาอยู่ใน
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ประเทศอินเดีย มาร่ วมต้ อนรับช่วยเหลือคณะจาริ กเป็ นอย่างดี น่า
ชื่นใจตั ้งแต่ต้น และหลายท่านได้ ร่วมสมทบขบวนบุญจาริ กด้ วย
อาตมภาพซาบซึ ้งใจและยังระลึกถึงน ้าใจเกื ้อกูลของท่านเหล่านั ้น
ทัง้ พระและคฤหัสถ์ แม้ ว่า เมื่ อจบการจาริ ก กลับ เมื องไทยแล้ ว
จะต้ องห่างกันไป แทบไม่มีโอกาสได้ ติดต่อถึงกันอีก บางท่านก็ยัง
ส่งรูปภาพบ้ างส่งหนังสือบ้ างไปให้ ทางไปรษณี ย์ เลยขอถือโอกาส
ขอบคุณขอบใจทุกท่านพ่วงไปกับพระครูกิตติวราภรณ์ ด้วย
ที่เล่าเรื่ องการจาริ กนี ้มา ถือได้ ว่า เป็ นเพียงตัวอย่างของ
การที่พระครู กิตติวราภรณ์ ได้ ช่วยเหลือเกื อ้ กูลคณะบุญจาริ กจาก
เมื อ งไทย ที่ ไ ด้ ไ ปเยี่ ย มเยื อ นนมั ส การพุท ธสถานในชมพูท วี ป
หมายความว่า พระครู กิตติวราภรณ์ คงจะได้ ใช้ น ้าใจเมตตาและ
ความรู้ความชานาญของท่านในเรื่ องถิ่นอินเดียนี ้ ช่วยนาคณะบุญ
จาริ กอีกมากมายหลายคณะให้ ได้ ปีติในบุญในธรรมกันไปแล้ ว
ในการจาริ ก ครั ง้ แรกเมื่ อ ปี ๒๕๒๘ นัน้ เมื่ อ ถึ ง อิ สิ ป ตน
มฤคทายวัน ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนาอันสาคัญยิ่ง ถื อ
ว่าเป็ นที่แรกประดิษฐานประกาศพระพุทธศาสนา เมื่ออาตมภาพ
จะกล่าวธรรมกถาแก่ญาติโยม ก็จึงนิมนต์ท่านพระครู กิตติวราภรณ์ เป็ นผู้กล่าวเกริ่ นนาธรรมกถา ที่ธัมเมกขสถูป สารนาถ
หลั ง จากบุ ญ จาริ กครั ง้ แรกจบลง และคณะกลั บ ถึ ง
เมืองไทยแล้ ว ต่อมาเมื่อรวบรวมธรรมกถาซึ่งอาตมภาพกล่าวใน
คราวเดินทางครั ง้ นั ้นพิมพ์เป็ นเล่มหนังสือชื่อ ตามทางพุทธกิ จ ก็ได้
นาคาเกริ่ นนานิมนต์ ของพระครู กิตติวราภรณ์ ณ พุทธสังเวชนี ย
สถานที่สาคัญนั ้น ลงตีพิมพ์ไว้ ด้วย เป็ นที่ระลึกถึงพระครู กิตติวราภรณ์ คูก่ นั กับบุญจาริ กครัง้ นั ้นสืบไป
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ที่จริ ง ไม่เฉพาะพุทธสถานและถิ่นแดนทั ้งหลายในอินเดีย
เท่า นัน้ พระครู กิ ตติ วราภรณ์ มี ป ระสบการณ์ ด้ านการจาริ ก มา
ยาวนาน ตัง้ แต่ ใ นประเทศไทยประชิ ด ประเทศต่ อ แดนอย่ า ง
เมี ยนม่าร์ ท่านก็ ได้ เดิ นธุดงค์มามากมาย บุก ป่ าฝ่ าดง ไปในถิ่ น
ทุร กันดาร พบชุม ชนชาวชายแดน ผ่านเขาสูง ต่ อแดน ผจญภัย
อย่างเสี่ยงชีวิต ดังที่ทา่ นเขียนเล่าไว้ แล้ ว
เหมือนว่าเมื่อมีวยั สูงขึ ้น ท่านจึงอยู่ประจาที่ ดังที่ทราบกัน
ว่ า ท่ า นเป็ นเจ้ าอาวาสวั ด ป่ าลิ ไ ลยก์ ในต าบลล าป า อ.เมื อ ง
จ.พัทลุง และด้ วยน ้าใจรั กงานรั กการบาเพ็ญประโยชน์ นอกจาก
ศาสนกิ จในการเผยแผ่ธรรม การบริ หาร การปกครอง ที่ ปฏิ บัติ
ชานาญอยู่เป็ นประจาตามปกติแล้ ว ท่านได้ นาประชาชนในการ
สร้ างถนนหนทาง ที่เรี ยกกันว่าเป็ นงานพัฒนาท้ องถิ่นพัฒนาชุมชน
ซึ่งหนักแรง ต้ องเหน็ดเหนื่อยตรากตรากลางฝุ่ นกลางแดดอย่าง
มาก เป็ นเหตุเริ่ มต้ นของโรคร้ าย ที่ทาให้ ท่านอาพาธยาวนาน แม้
จะบรรเทาได้ ข่าวว่าดีขึ ้นมาก แต่ก็ได้ เป็ นเหตุก่อความอ่อนแอแก่
ระบบของร่ างกาย จนในที่สดุ ท่านก็ได้ ถึงมรณภาพ
แม้ ว่าพระครู กิตติวราภรณ์ จะได้ ล่วงลับด้ วยมรณภาพจาก
ไป แต่เมตตาไมตรี ธรรม ความมี นา้ ใจช่วยเหลือเกื อ้ กูลบาเพ็ญ
ประโยชน์ ต่อบุคคลทัง้ พระและโยม กับทัง้ ต่อชุมชนและสัง คม
ส่วนรวม ท่านได้ ทาไว้ ให้ แล้ ว ถึงตัวบุคคลจากไป แต่คณ
ุ ประโยชน์
ที่ ไ ด้ ท าไว้ ยั ง อยู่ นอกจากวัต ถุ ส ถาน ที่ ท าง ทัง้ สัง หาริ ม ะและ
อสังหาริ มะแล้ ว ก็คือความทรงจาราลึกที่เคียงคูอ่ ยู่กบั ความซาบซึ ้ง
ศรัทธาในจิตใจของบุคคลและชุมชนข้ างหลัง ที่ยังอยู่ เป็ นอนุสรณ์
ที่ราลึกและอุทิศกุศลแก่องค์ทา่ น ยืนนานสืบไป
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ชีวิตของท่านพระครูท่คี วรดูเป็ นคติ
ท่านพระครู กิตติวราภรณ์ (ดร.ทวี) เป็ นพระภิกษุที่มีความ
สนใจ ใฝ่ ในการศึกษาค้ นคว้ า ได้ มีการเดินทางไปศึกษาเล่าเรี ยน
ทั ้งที่ประเทศศรี ลังกา และอินเดีย ตั ้งแต่ยังเยาว์วัย สนใจที่จะไป
พานักพักในถิ่ นที่แปลกใหม่ ตลอดจนได้ จาริ กเป็ นธุดงค์ข้ามแดน
ไปยังดินแดนทุรกันดาร ห่างไกลความเจริ ญ เช่น ข้ ามเขตแดนไทย
ไปพม่า อินเดีย เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการฝึ กหัดขัดเกลา และเรี ย นรู้
เรื่ องราวที่ท้าทาย ตลอดเวลา เป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีวาจา
ไพเราะอ่ อนหวาน เข้ ากั น ได้ กับ ทุก คน มี เ พื่ อนสนิ ท มิ ต รสหาย
กระจายอยู่ทวั่ โลก
เท่าที่กระผมได้ ร้ ู จัก ท่านพระครู เป็ นพระที่ปฏิบตั ิตนกับ
ทุก คนเสมอต้ นเสมอปลาย เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ให้ ความรั ก
ความเมตตา เอื ้ออาทร ต่อตัวกระผม เหมือนดั่งเป็ นพี่เป็ นน้ อง มี
การแวะเวียนเยี่ ยมเยี ยนพบปะกันเป็ นครั ง้ คราว เมื่ อได้ ทราบว่า
ท่านพระครู อาพาธด้ วยโรคร้ าย จะต้ องรั กษาตัวต่อเนื่องยาวนาน
มีค่าใช้ จ่ายในเรื่ องค่ารั กษามาก ได้ เคยนาปั จจัยจากนิตยภัตของ
ท่านเจ้ าคุณ อาจารย์ ไปถวาย ณ วัดเจ้ ามูล กรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นค่า
รั กษาพยาบาล ครั น้ เมื่อท่า นพระครู ไ ด้ รั บ แล้ ว ดูอาการตอนนั ้น
ท่านมีความสุข สดชื่น มี กาลังใจ ที่ได้ รับความเมตตานุเคราะห์
จากพระมหาเถระยามวิกฤติของชีวิตเช่นนั ้น
อี ก ประการหนึ่ ง ท่ า นพระครู เป็ นผู้ ที่ มี ค วามเสี ย สละ
ทางานเพื่อพระศาสนา ในการเกื ้อกูลและอนุเคราะห์ต่อประชาชน
ไม่หวังผลตอบแทน มี ใครนิมนต์ท่านพระครู ไปแสดงธรรมที่ไหน
เมื่อไร ถ้ าไม่ติดกิจธุระอื่นใด ท่านก็ยินดีตอบสนองด้ วยความเต็มใจ

ฉ
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พร้ อมกันนั ้นก็คิดโครงการใหม่ๆ ให้ เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชนสังคมใน
วงกว้ าง เช่น การสร้ างสะพานข้ ามทะเลน้ อย จากลาปา จังหวัดพัทลุง
ไปยังอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก็เป็ นผลงานที่เห็นได้ เด่นชัด
แม้ ว่าในระยะหลังๆ มา ท่านพระครู มีโรคภัยเข้ ามาเบียด
เบียน ล้ มป่ วย จากการตรากตราทางานหนัก จนต้ องพักจากงานที่
เคยทา แต่ไฟในการทางานก็ยังไม่มอดดับ ยังได้ เขียนหนังสือบอก
กล่าวเล่าเรื่ องราวของโรคที่เป็ นอยู่ให้ ผ้ คู นได้ เรี ยนรู้ ทาเป็ นวิทยาทาน
และมีการรักษาตัวจนเห็นผลดีขึ ้นในระดับหนึ่ง โดยการฉันอาหาร
ตามที่ คุณ หมอแนะนา ทาอย่ างเข้ มข้ นจริ ง จัง หาที่ มี อากาศดี
แม้ กระทัง่ ที่ทา่ นพระครูเคยเล่าให้ ฟังว่า เคยไปอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง
ที่มีเสียงเล่าลือกันมาว่าเป็ นถิ่นที่เหมาะที่จะพักฟื น้ สุขภาพกายได้
เป็ นอย่างดีก็ตามที
เคยได้ ไปพบกับท่านพระครู ครั ง้ หนึ่งที่จงั หวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
มิได้ มีการนัดหมายล่วงหน้ าแต่ประการใด ซึ่งตอนนั ้น ได้ มีโอกาส
เดินทางไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่จงั หวัดเชียงราย ครั น้ มีเวลาก็ได้
ไปเยี่ยมชมวัดท่าตอน จึงได้ ทราบจากพระที่วดั นั ้นว่า ท่านพระครู
กิตติวราภรณ์ ได้ มาพักอยู่ที่นั่นโดยไปพานักอาศัยอยู่ในที่ดินของ
วัดท่าตอน หลวงพ่อเจ้ าอาวาสวัดท่าตอน จัดที่พกั ให้ อย่างสัปปายะ
เพื่อเป็ นการรักษาตัวให้ หายจากโรคภัยที่เป็ นอยู่ โดยมีทีมงานดูแล
ท่านพระครูอย่างดี มีทั ้งลูกศิษย์ติดตามขับรถให้ และฝ่ ายแม่ครั วที่
จะต้ องทาอาหารปลอดสารพิษ และน ้าปานะถวายตรงตามเวลา
แต่ถึง กระนั ้นก็ตาม ท่านพระครู ก็หนีไปไม่พ้น มรณะ คือ
ความตาย อันมนุษย์ เช่นเราจะปกป้ อง หลบซ่อนตัวอย่างไร จะมี
สถานที่พกั ที่มีอากาศดีๆ มีอาหารที่ปลอดจากสารพิษ มีมิตรไมตรี
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จากเพื่อนพ้ องน้ องพี่มากมาย ไม่มีใครเลยจะหนีไปได้ จากเงื่อมมือ
ของพญามัจจุราชนี ้ได้ เลย
ชีวิตของท่านพระครู ที่ควรดูเป็ นคติที่ว่า ชีวิตของคนเรานี ้
ช่างน้ อยนิด ไม่ยาวนาน อยู่กนั ไปได้ ไม่เกินร้ อยปี ถึงจะมีการยื ้อแย่ง
แข็งขืนที่จะอยู่ตอ่ ไปอีกก็ไม่ได้ ธรรมชาติไม่เคยผ่อนปรนให้ กับใคร
คนส่วนใหญ่ ในโลกนี ้มี ชีวิตที่ต้องดิ ้นรนแสวงหา ไขว่คว้ าสิ่งต่างๆ
เข้ ามาในชีวิต แต่แล้ วก็เป็ นเพียงภาพลวงตา ไม่มีแก่นสารที่แท้ จริ ง
และวางทิ ้งไว้ ในโลกนี ้ จักมีก็แต่คณ
ุ งามความดี และบุญกุศลเท่านั ้น
ที่ ไ ด้ ท าไว้ ติ ด ตามตั ว ไปในเบื อ้ งหน้ า ส่ ว นเกี ย รติ ย ศ ศั ก ดิ์ ศ รี
ทรัพย์สิน เพื่อนมิตรติดตามตัวไปไม่ได้
ถ้ าหากพระครู กิตติวราภรณ์ จะพึงทราบด้ วยญาณวิถีใด
ท่านคงจักได้ ร่วมอนุโมทนาในการบุญกุศลที่ปวงญาติมิตร ลูกศิษย์
และสาธุ ชนทุก ท่านทุก คนได้ ก ระทา บ าเพ็ญ ให้ เ ป็ นไปในครั ง้ นี ้
ขอจงรื่ นรมย์ มีความสุขสงบในสัมปรายภพ สมตามเจตนาปรารภ
ของคณะเจ้ าภาพด้ วย เทอญ
พระครูปลัดสุวฒ
ั นพรหมคุณ
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สารบัญ
นา้ ใจเมตตาแผ่ไว ้ ซึมซ่านอยู่ในศรัทธามหาชน – พระพรหมคุณาภรณ์
ชีวติ ของท่านพระครู ทคี่ วรดูเป็ นคติ - พระครู ปลัดสุวฒั นพรหมคุณ
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๑
ใต้รม่ โพธิ์ตรัสร ้ ู
ขอเจริ ญ พรโยมซึ่ง ได้ มี ศรั ท ธาร่ วมเดิ นทางมานมัสการ
สถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา บัดนี ้คณะก็ได้ มาถึงสถานที่ซึ่ง
มีความสาคัญอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ ว่า เป็ นสังเวชนียสถาน
แห่งหนึง่ ในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ สังเวชนียสถาน ๔ นั ้น ก็คือ
๑. สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ แก่ ลุมพินี
วัน หรื อสวนลุมพินี
๒. สถานที่ พระสัม มาสัม พุทธเจ้ า ตรั สรู้ อนุต ตรสัม มาสัมโพธิญาณ คือ สถานที่นี ้
๓. สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงประกาศพระธรรมจักร
แสดงปฐมเทศนา ปั จจุบนั นี เ้ รี ยกว่า สารนาถ ซึ่งคณะ
จะได้ เดินทางไปนมัสการต่อไป
๔. สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพาน
ที่เมืองกุสินารา ซึ่งก็อยู่ในเส้ นทาง มีกาหนดการว่าจะ
ไปนมัสการเช่นเดียวกัน
บัดนี ้คณะได้ มาอยู่ภายใต้ ร่มพระศรี มหาโพธิ์ อันเป็ นที่ตรั สรู้
ซึง่ กล่าวได้ ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

๒
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นั ้นปั จจุบนั ได้ แผ่ไพศาลไปทัว่ โลก มีประชากรจานวนมากมายนับ
ถื อ เป็ นพุท ธศาสนิ ก ชนเป็ นจ านวนเกิ น ร้ อยล้ านคน แต่ ส ถิ ติ นี ้
ต่างกันไปบ้ าง เป็ นสามร้ อยล้ านบ้ างก็มี ร้ อยห้ าสิบ ล้ านบ้ างก็มี
ก็นบั ว่าเป็ นจานวนมากมาย อยู่กระจายกันไปทัว่ โลก ประชากรใน
พุทธศาสนาทั ้งหมดนั ้น กล่าวได้ ว่า เริ่ มต้ นไปจากจุดสาคัญ ณ ที่นี ้
คือ เริ่ มจากการตรั สรู้ หรื อสถานที่พระพุทธเจ้ าตรั สรู้ แล้ วแผ่ขยาย
เพิ่มจานวนออกไป
พระธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ้ าประกาศถึ ง ปั จจุ บั น นี ้ เรามี
พระไตรปิ ฎกเป็ นหลักฐาน เป็ นคัมภีร์สาคัญที่ชาวพุทธยึดถือเป็ น
หลักทัว่ โลก พระไตรปิ ฎกที่พิมพ์เป็ นภาษาไทยก็มีจานวน ๔๕ เล่ม
หรื อ นับ กั น มาแต่ โ บราณก็ มี จ านวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขั น ธ์
ทั ้งหมดนั ้นก็มีจดุ เริ่ มต้ นจากการตรั สรู้ ของพระพุทธเจ้ า ณ ภายใต้
พระศรี มหาโพธิ์นี ้
เพราะฉะนั ้น ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ ที่เราทั ้งหลายกาลังมานัง่
กันอยู่นี ้ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของพุทธศาสนา นับว่าเราทั ้งหลายได้ มา
สูส่ ถานที่ที่มีความสาคัญอย่างสูงสุดของศาสนาที่เราเคารพนับถือ
โยมแต่ละท่านได้ สละทุนทรั พย์เป็ นอันมาก จุดมุ่งหมายก็
เพื่อจะได้ ม านมัสการสถานที่สาคัญนี ้ ได้ ม าเคารพพระพุทธเจ้ า
เคารพพระรัตนตรัย เราทั ้งหลายเป็ นพุทธศาสนิกชน ได้ เคารพบูชา
พระรัตนตรัยกันตลอดมา จะเรี ยกว่าตั ้งแต่เกิดก็ได้ จนกระทัง่ บัดนี ้
แต่บดั นี ้เราได้ มาเคารพพระพุทธเจ้ าถึงสถานที่ที่พระองค์ได้ อุบัติ
ขึ น้ คื อ อุบัติ จ ากความเป็ นสิ ท ธั ต ถราชกุ ม าร หรื อ เป็ นมนุษ ย์
ธรรมดา เป็ นปุถุ ช น กลายเป็ นพระอรหั น ตสัม มาสัม พุท ธเจ้ า
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เพราะฉะนัน้ จึ ง ควรแก่ ก ารปลาบปลื ม้ ปี ติ ยิ น ดี ว่ า เราได้ ม าสู่
สถานที่สาคัญนี ้แล้ ว มาสู่จดุ เริ่ มต้ นของพระพุทธศาสนาแล้ ว มาสู่
จุดศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั ้งปวง
เมื่ อได้ ม าสู่สถานที่นี ้แล้ วโดยทางกาย ก็ขอให้ ใ จของเรา
ได้ มารวมด้ วย กายของเราได้ มาสู่สถานที่นี ้ก็ได้ บ รรยากาศอันร่ ม
รื่ นมีความชื่นบานร่ มเย็นสดใสทางกาย ในทางจิตใจเราก็ควรจะมี
ความเบิกบานผ่องใสเช่นเดียวกัน ซึ่งอันนั ้น จะเป็ นบุญเป็ นกุศล
เพราะเมื่อเรามี จิตใจเบิกบานผ่องใสแล้ ว นอกจากจะทาให้ ชีวิตมี
ความสดชื่นเบิกบานทั ้งกายทั ้งใจครบถ้ วนทุกประการแล้ ว ก็เป็ น
การปฏิบัติตามคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วย เพราะว่า
พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สสอนหลักธรรมที่เป็ นหัวใจ เป็ นหลักกลาง หรื อ
เป็ นข้ อสรุ ปของพระพุ ท ธศาสนาที่ เ ราเรี ยกว่ า หั ว ใจของ
พระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ
๑. สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ การไม่กระทาความชัว่ ทั ้งปวง
๒. กุ สลสฺ สู ปสมฺ ปทา การบ าเพ็ ญกุ ศลคื อความดี ให้ ถึ ง
พร้ อม
๓. สจิตฺตปริ โยทปนํ การทาจิตใจของตนให้ บริ สทุ ธิ์ผ่องใส
ในสามประการนี ้ บางอย่ า งก็ เ ป็ นข้ อปฏิ บั ติ ทั่ ว ๆ ไป
ภายนอก และเป็ นเรื่ องที่ อาศัย การดูความเป็ นไปในระยะเวลา
ยาวนาน แต่ข้อสาคัญที่เป็ นแก่นก็คือจิตใจของเรา จิตใจของเรา
ที่วา่ ก็ต้องมีความแช่มชื่นเบิกบานผ่องใส นี ้เป็ นศูนย์กลางของชีวิต
จิตใจแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสแล้ ว จะแสดงออกมาทางกาย วาจา
ออกมาในชีวิตความประพฤติ การดาเนินชีพทั ้งหมด
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ทีนี ้ การทาจิตใจของเราให้ ผ่องใสนั ้น สามารถทาได้ ทุก
ขณะทุกเวลา โดยเฉพาะเวลานี ้เป็ นโอกาสที่สมควรอย่างยิ่ งที่จะ
ทาจิตใจให้ แช่มชื่นเบิกบานแจ่มใส จิตที่แช่มชื่นเบิกบานแจ่มใส
นอกจากอาศั ย ศี ล ความประพฤติ ที่ ดี ง ามเป็ นปกติ เ รี ย บร้ อย
บริ สุทธิ์ หมดจดตามหลัก ค าสอนของพระสัม มาสัม พุท ธเจ้ าใน
ภายนอกแล้ ว ก็อาศัยการทาจิตใจให้ สงบ มีปัญญารู้ เท่าทันความ
เป็ นจริ งของสิ่งทั ้งหลาย
บัดนี ้ เรามาอยู่ในสถานที่อันสงบร่ มรื่ น มี จิตใจยึดเหนี่ยว
มุ่งแน่วไปด้ วยความเคารพบูชาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็เป็ น
ข้ อที่ควรจะช่วยทาให้ จิตใจของเรามี ความผ่องใสเบิกบานได้ ซึ่ง
นับเป็ นกุศลธรรมอันสาคัญ
ถ้ าเรานึกย้ อนกลับไปในอดีตเมื่อสมัยสองพันห้ าร้ อยกว่าปี
มาแล้ ว ครั ง้ ที่พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สรู้ พระสัมมาสัมโพธิ ญาณภายใต้
ร่ มพระศรี มหาโพธิ์ ณ บริ เวณนี ้
ตามข้ อความที่ ท่ า นได้ เล่ า ไว้ ในคั ม ภี ร์ พระไตรปิ ฎก
พระพุทธเจ้ าได้ ออกบรรพชา เสด็จจากกรุ ง กบิ ลพัสดุ์ สละราช
สมบัติออกมาทรงผนวช พระองค์เสด็จดาเนิน เดินทางมาโดยลาดับ
ได้ ศึกษาธรรมในสานักของอาจารย์อาฬารดาบส กาลามโคตร ออก
จากสานัก อาฬารดาบส กาลามโคตรแล้ ว ก็มาถึงสานัก อุททก
ดาบส รามบุตร ศึกษาใน ๒ สานักนี ้จนจบฌานสมาบัติ ๘ ประการ
พระองค์ ก็ ยั ง ทรงเห็ น ว่ า ไม่ ใ ช่ ท างตรั ส รู้ จึ ง ทรงค้ นคว้ าเพี ย ร
พยายามด้ ว ยพระองค์เ อง ในที ่ส ดุ ก็ไ ด้ เ สด็จ มายัง สถานที ่นี ้
เรี ยกว่าตาบลอุรุเวลาเสนานิคม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕

มี ความบรรยายไว้ ใ นพระไตรปิ ฎกแสดงถึง บรรยากาศ
อันสดชื่นว่า มี หมู่ไม้ เขียวขจีน่ารื่ นรมย์ใจ หาดทรายชายฝั่ งแม่น ้า
เนรั ญชรา เรี ยบสะอาด มี น ้าไหลใสกระจ่าง ท่าที่ลงอาบน ้าก็ราบ
โล่ ง ดู ง ามตา ความในพระไตรปิ ฎกนี อ้ าตมภาพไม่ ไ ด้ ดู ม า
โดยเฉพาะ แต่ก็เป็ นทานองนี ้
เมื่ อพระองค์ ไ ด้ ทรงเห็นสถานที่ อันเป็ นที่ น่ารื่ นรมย์ ดัง ที่
กล่าวแล้ ว เป็ นที่ควรแก่การบาเพ็ญเพียร จึงได้ ตดั สินพระทัยว่าจะ
บ าเพ็ ญ เพี ย รเพื่ อ การตรั สรู้ ณ ที่ นี ้ ต่ อ จากนัน้ พระองค์ ก็ เ สด็ จ
ประทับเริ่ มต้ นด้ วยบาเพ็ญทุกรกิ ริยา จนกระทัง่ เห็นว่ามิใช่ทางที่
ถูกต้ อง จึงทรงเปลี่ยนดาเนินวิธีใหม่ ที่เราเรี ยกว่าบาเพ็ญเพียรทาง
ใจ ทรงดาเนิ นในมัชฌิ ม าปฏิ ป ทา จนกระทั่ง ในที่ สุดก็ ไ ด้ ตรั ส รู้
อนุตตรสัม มาสัม โพธิ ญ าณ เมื่ อเพ็ญ เดื อนวิ สาขะ หรื อวันเพ็ญ
เดือน ๖ เมื่อพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา นี่แหละคือจุดเริ่ มต้ น
ถ้ าเรานึกถึงความเดิมในประวัติศาสตร์ นามาเทียบดูกับ
สถานที่ ที่เ ห็นอยู่ในปั จจุบัน โดยทาจิ ตใจให้ ย้อนไปในอดี ตตาม
ความที่ท่านบรรยายไว้ ก็จะเห็นว่าสถานที่นี ้เคยเป็ นที่น่ารื่ นรมย์
เป็ นที่เหมาะแก่ การบาเพ็ญ เพี ยร มี ความสงบวิเ วก แต่สิ่งที่ เป็ น
วัตถุเป็ นสภาพแวดล้ อมภายนอกนั ้น ย่อมมี ความเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา แม้ ว่าสภาพที่เป็ นอยู่บัดนี ้ อาจจะไม่ร่มรื่ น ไม่สงบ
สงัดอย่างในอดีต แต่ก็ขอให้ เราทาจิตใจเหมือนกับว่าได้ ดารงอยู่ใน
ที่ตอ่ พระพักตร์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ถ้ าทาความรู้ สึกได้ อย่าง
นี ้ ก็ จะเกิ ดความปี ติ ยิ นดี เพราะได้ ม าอยู่ ณ ที่ ที่พระองค์ ตรั ส รู้
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เหมือนกับมาเฝ้ าต่อพระพักตร์ ของพระองค์แล้ ว เมื่อทาได้ อย่างนี ้
จิตใจก็จะสงบเป็ นทางแห่งสมาธิ
ท่านกล่าวว่า เมื่ อจิ ตใจปลาบปลื ้มเอิบ อิ่มยิ นดีมีปี ติแล้ ว
จิตใจนั ้นก็จะผ่อนคลาย สงบ เกิดปั สสัทธิ เมื่ อเกิ ดปั สสัทธิ จิตใจ
ผ่อนคลายสงบแล้ ว ก็จะเกิดสมาธิ จิตใจตั ้งมั่นแน่วแน่ และเมื่อใช้
จิตที่เป็ นสมาธิ นั ้นพิจารณา ก็จะเกิดปั ญญารู้ แจ้ งความจริ งต่อไป
แต่ในเบื ้องต้ นขอให้ เกิดความสุข ความสงบทางจิตใจนี ้ก่อน ต่อแต่
นัน้ เมื่ อ พิ จ ารณาด้ วยปั ญญาก็ จ ะเห็ น อย่ า งที่ ก ล่ า วเมื่ อ กี ว้ ่ า
สภาพแวดล้ อมที่น่ารื่ นรมย์ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านั ้น
ครั น้ กาลเวลาล่วงเลยมาถึ ง บัดนี ้ ๒,๕๐๐ กว่าปี แล้ ว ก็ มี ความ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของสังขารทั ้งหลาย
ความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี ้ ก็เป็ นไปตามหลักคาสอน
ของพระพุทธเจ้ า คือหลักที่ เรี ยกว่า ไตรลั กษณ์ ได้ แ ก่ อนิ จจัง
ความไม่เที่ ยงแท้ แน่นอน ทุก ขัง ความที่คงทนอยู่ในสภาพเดิ ม
ไม่ได้ และอนัตตา ความมิ ใช่ตวั ตน เมื่ อพิจารณาได้ อย่างนี ้ ก็จะ
มองเห็นสภาวะของสิ่งทั ้งหลายตามความเป็ นจริ ง เมื่ อรู้ แจ้ งเข้ า
ใจความจริ ง เหล่านี แ้ ล้ ว ก็จะทาให้ จิตใจเป็ นอิ สระ นอกจากได้
ความสงบ ความสุขปี ติเอิบอิ่มทางจิตใจแล้ ว ก็ได้ ร้ ู เท่าทันธรรมดา
ของสังขารทั ้งหลายเกิดปั ญญาอีกด้ วย
เพราะฉะนั ้น ในการมา ณ สถานที่แห่งนี ้นั ้น เราสามารถ
เจริ ญไตรสิกขาได้ ครบบริ บูรณ์ ถ้ าหากมี ความเพียรพยายาม ใน
ด้ านศีล เราก็ชาระกายวาจาให้ บริ สทุ ธิ์ เป็ นที่แน่นอนว่าญาติโยม
มาในสถานที่ นีย้ ่ อมมี จิตใจประกอบด้ วยศรั ทธา ประกอบด้ ว ย
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ความเคารพเลื่อมใส มีปสาทะ มีความตั ้งใจดีอยู่แล้ ว จึงเป็ นการ
แน่นอนว่าจะได้ ดารงกายวาจาให้ อยู่ในศีล และเมื่ อปฏิบัติตาม
หลักดังที่อาตมภาพได้ กล่าวมา ทาจิตใจให้ อิ่มเอิบผ่องใส เริ่ มแต่มี
ปี ติ ความปลาบปลื ้มใจ จนกระทัง่ ถึงจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคง ก็คือ
ได้ เ จริ ญ สมาธิ ไ ปด้ วย และเมื่ อรู้ เข้ าใจความจริ ง พิ จารณาเห็น
ธรรมดาของสัง ขาร ก็ เ กิ ด ปั ญ ญาอี ก อย่ างหนึ่ง จึง ได้ ทัง้ ศี ล ทัง้
สมาธิ ทั ้งปั ญ ญา หรื อถ้ าจะกล่าวถึง ข้ อปฏิ บัติที่เป็ นด้ านจิตใจ
โดยเฉพาะ ในตอนนี ก้ ็ จ ะได้ ทัง้ ส่วนที่ เ ป็ นสมถะและส่วนที่ เ ป็ น
วิปัสสนา เป็ นเครื่ องพัฒนาหรื อเจริ ญจิตใจของตนเองให้ ก้าวหน้ า
ไปในพระธรรมคาสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เพราะฉะนัน้ ในวาระนี ้ ก็ เป็ นโอกาสอันดีง ามแล้ ว ที่ เรา
ทั ้งหลายได้ มาพร้ อมกันในสถานที่อันเป็ นที่เคารพบูชา เป็ นที่ตัง้
แห่งความเลื่ อมใส และเมื่ อใดเข้ าใจเกี่ ยวกับ เรื่ องสถานที่ด้วยดี
แล้ ว เตรี ยมจิตใจให้ พร้ อมแล้ ว ต่อแต่นี ้ไปเพื่อให้ เป็ นทางแห่งบุญ
แห่งกุศลมากขึ ้น เป็ นการเพิ่มพูน ‘สัคคมัคคะ’ ‘โมกขมัคคะ’ คือ
ทางแห่งสวรรค์ ทางแห่งพระนิพพาน ด้ วยการดาเนินตามปฏิปทา
ที่เป็ นคาสอนของพระพุทธเจ้ า อาตมภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยม
ทุกท่านได้ มาร่ วมกันปฏิบตั ิตามคาสอนในส่วนของการเจริ ญจิตตภาวนา การเจริ ญจิตใจให้ ก้าวหน้ าไปในคุณธรรม มีสมาธิ เป็ นต้ น
และในปั ญญาภาวนา การเจริ ญปั ญญา คือความรู้เข้ าใจความจริ ง
ดั ง นั น้ ต่ อ แต่ นี ไ้ ปก็ ข อเชิ ญ โยมได้ นั่ ง ท าจิ ต ตภาวนา
บาเพ็ญสมาธิกนั ชัว่ เวลาหนึง่ ขอกาหนดไว้ ๑ ชัว่ โมง
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ขอเจริ ญพรโยมทุกท่าน บัดนี ้คณะได้ เดินทางยาวไกล ขึน้
ภูเขามาจนถึงพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏสมใจแล้ ว
พูดได้ วา่ เราได้ มาเฝ้ าพระพุทธเจ้ าถึงที่ประทับของพระองค์
และเราก็ได้ กระทาสักการะบูชา สวดมนต์น้อมราลึกถึงพระคุณ
ของพระองค์ ทาจิตใจสงบผ่องใสเป็ นบุญเป็ นกุศลยิ่งขึ ้น เมื่อได้ มา
เฝ้ าพระพุทธเจ้ าในลักษณะเช่นนี ้ อาตมภาพก็อยากจะกล่าวถึ ง
การเฝ้ านั ้นให้ เห็นความหมายกว้ างขวางออกไป
ตามปกติ การเฝ้ าพระพุทธเจ้ านัน้ ก็ ต้องมี พระกายของ
พระพุทธเจ้ าอยู่ แต่ตามหลักที่ทา่ นกล่าวไว้ กายของพระพุทธเจ้ ามี
๒ อย่างคือ รู ป กาย กับ ธรรมกาย นี ้เป็ นคาสอนที่แ สดงไว้ ใ น
เถรวาท คือ นิกายที่เรานับถื อกันอยู่ ส่วนทางมหายานท่านแบ่ง
กายเป็ น ๓ มีธรรมกาย สัมโภคกาย และนิ รมานกาย
ในที่นี ้ จะกล่าวถึงคาสอนฝ่ ายนิกายเถรวาท ที่แสดงเรื่ อง
รูปกาย กับ ธรรมกาย
เรามาถึงที่พระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ ณ ที่นี ้ ก็คือมา ณ ที่
ประทับ ของพระพุทธเจ้ า เป็ นที่ เ คยมี พ ระรู ป กายของพระองค์
ปรากฏ ทรงดาเนิ นมาประทับในที่ นี ้ เสด็จ ลงจากที่ ประทับนี ไ้ ป
บ าเพ็ญ พุทธกิ จข้ างล่างในสถานที่ ต่างๆ แล้ ว เสด็จกลับ ขึ น้ มา
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๙

ประทับพักผ่อน และทรงกระทาธรรมปฏิสันถารแก่ผ้ ทู ี่ขึน้ มาเฝ้ า
อันนั ้นเป็ นด้ านรู ปกาย แต่บัดนี ้รู ปกายของพระองค์ไม่ปรากฏให้
เราเห็น เพราะได้ เสด็จดับขันธปริ นิพพานไปแล้ ว เวลาก็ล่วงมาถึง
๒,๕๐๐ ปี เศษ
เพราะฉะนั ้น แม้ เ ราจะมาถึงกุฏิข องพระองค์ เราจะเฝ้ า
พระรู ป กายของพระองค์ อย่ างที่ จะให้ เ ห็นเป็ นขันธ์ ๕ ครบถ้ วน
บริ บู ร ณ์ เป็ นร่ า งกายชัด ๆ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส่ ว นที่ เ ราจะเฝ้ าได้ นัน้ ก็ คื อ
พระธรรมกาย
ธรรมกาย ก็คือ กายที่เป็ นธรรม
คาว่า ‘กาย’ นั ้นแปลว่าประชุม หรื อกองก็ได้ เวลาเราพูดถึง
รู ปกาย รู ปกายก็คือประชุมแห่งรู ป ได้ แก่ ธาตุ ๔ ประชุมกันเข้ า
ปรากฏให้ เราเห็นได้ สัมผัสถูกต้ องได้
ส่วน ธรรมกาย ก็หมายถึงประชุมแห่งธรรม หรื อกองแห่ง
ธรรม พระพุทธเจ้ าตรั สรู้ แล้ ว พระองค์มีรูปกาย แต่รูปกายอย่าง
เดียวก็เป็ นเพียงเจ้ าชายสิทธัตถะ ต่อเมื่ อพระองค์มีพระธรรมกาย
เกิดขึ ้นจากการตรัสรู้ จึงได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
เมื่ อเป็ นพระพุทธเจ้ า พระองค์ก็ กลายเป็ นที่ป ระชุม แห่ง
ธรรมะด้ วย ที่ประชุมแห่งธรรมะ หมายความว่า ธรรมะนั ้นปรากฏ
อยู่ที่องค์ของเจ้ าชายสิทธัตถะ เมื่อพระองค์ตรัสธรรมะ ธรรมะนั ้นก็
พรั่งพรูออกมาจากพระโอษฐ์ ทาให้ พระกายของพระองค์ที่ปรากฏ
กลายเป็ นแดนหลั่งออกมาซึ่งธรรม ทาให้ สรรพสัตว์ได้ สดับธรรม
และพระสาวกก็ได้ เล่าเรี ยนคาสอนและตรั สรู้ ตาม พากันประจักษ์
แจ้ งธรรมกาย จึงมี พระอรหันต์เกิ ดขึน้ เป็ นจานวนมาก ธรรมกาย
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นั ้นเราสามารถเฝ้ าได้ และสามารถทาให้ ปรากฏขึ ้นในใจของเรา
พระนางมหาปชาบดี โคตมี ซึ่ง เป็ นพระน้ านาง และเป็ น
พระมารดาเลี ้ยงของพุทธเจ้ า ได้ อปุ สมบทเป็ นพระภิกษุณีรูปแรก
และพระองค์ก็เป็ นพระเถรี บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันตเถรี ในตอนที่
จะปริ นิพพาน พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ ไปทูลลาพระพุทธเจ้ า
แล้ วก็ตรัสข้ อความมากมาย
ตอนหนึง่ ได้ กราบทูลพระพุทธเจ้ าว่า “รูปกายของพระองค์
หม่อมฉันได้เลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา แต่ธรรมกายของหม่อมฉัน
พระองค์นี่แหละได้ทาให้เจริญเติบโต หม่อมฉันเป็ นพระมารดา
ของพระองค์ พระองค์ก็เป็ นพระบิดาของหม่อมฉัน”
พระนางมหาปชาบดี โคตมี ได้ ประกาศให้ ป รากฏแล้ วว่า
ด้ วยธรรมกายนั ้นเอง จึ งทาให้ พระพุทธเจ้ าซึ่งเป็ นโอรสเลี ้ยงของ
พระองค์ กลายเป็ นบิดาของพระองค์ เพราะเป็ นผู้ที่ทาให้ พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเติบโตขึ ้นด้ วยพระธรรมกาย
ธรรมกายนั ้นคืออะไร ที่ได้ เติบโตขึ ้นในพระนางปชาบดีโคตมี
ก็คือ ประชุมแห่งธรรมะ ซึ่งท่านอธิ บายว่า ได้ แก่โลกุตตรธรรม ๙ ซึ่ง
จะบรรลุได้ ด้วยโพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ประการ หรื อหมายถึงความรู้
ในอริ ยสัจ ๔ ผู้ใดได้ เจริ ญโพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็ย่อมได้
ตรั สรู้ อริ ยสัจ ๔ และนัน่ ก็คือทาให้ ธรรมกายเกิดขึ ้นในตน ได้ ทาให้
ธรรมกายเจริ ญเพิ่มพูนงอกงามขึ ้นจนบริ บรู ณ์
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการมีอะไรบ้ าง ก็มีสมั มัปปธาน
๔, สติปัฏฐาน ๔, อิทธิ บาท ๔, อินทรี ย์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗
และมรรคมีองค์ ๘ ประการ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนี ้ ผู้ใดได้
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เจริ ญขึ ้นมาสาเร็ จผล ก็เท่ากับว่าได้ เจริ ญธรรมกายขึ ้นในตนเอง
เมื่ อได้ มาในสถานที่นี ้ อันเป็ นที่ป ระทับของพระพุทธเจ้ า
เราก็สามารถจะเจริ ญธรรมกายให้ ปรากฏขึ ้นในจิตของตนเอง แต่
ความจริ ง นัน้ แม้ ไม่ ไ ด้ ม าในที่ นี ้ ก็ ส ามารถเจริ ญ ธรรมกายได้
เหมือนกัน หมายความว่า สามารถเฝ้ าพระพุทธเจ้ าได้ ในใจของตน
ด้ วยการเจริ ญธรรมกาย
อย่างไรก็ตาม การได้ มาในสถานที่ที่พระพุทธเจ้ าเคยทรง
อาศัยใช้ สอยอย่างพระคันธกุฎีนี ้ ก็เป็ นเครื่ องเจริ ญศรั ทธา ให้ จิตใจ
มีความสงบ มีความเลื่อมใส มีปีติเอิบอิ่มปลาบปลื ้มมากยิ่งขึ ้น จึง
เป็ นทางทาให้ เจริ ญธรรมกายง่ายยิ่ งขึน้ ด้ วย นี ้เป็ นตัวอย่างอย่าง
ง่ายๆ เพราะว่าศรัทธานั ้นก็เป็ นองค์ธรรมข้ อหนึง่ ในโพธิ ปักขิยธรรม
๓๗ ที่เรี ยกว่าเป็ นธรรมกาย กล่าวคือ ศรั ทธาอยู่ในอินทรี ย์ ๕ และ
อินทรี ย์ ๕ ก็อยู่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ นั ้นแหละ
อินทรี ย ์ ๕ ก็มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปั ญญา ศรั ทธาเป็ น
องค์ ธ รรมข้ อที่ ๑ ในอิ นทรี ย์ ๕ เพี ย งว่ าโยมมี ศรั ท ธาเกิ ดขึ น้ ก็
เป็ นอันว่าได้ เริ่ มเจริ ญธรรมกายข้ อ ๑ แล้ ว หรื อว่าถ้ ามีปีติเกิดขึน้ มี
ความปลาบปลื ม้ ใจ ก็อยู่ในโพชฌงค์ โพชฌงค์ ๗ นั ้น เป็ นส่วน
หนึง่ ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็เป็ นส่วนหนึ่งของธรรมกาย
ด้ วย หรื อมีจิตสงบเกิดขึ ้น อย่างเรามานัง่ ในที่นี ้ สวดมนต์บูชาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้ วนัง่ ทาจิตสงบ ทางกายก็สงบเพราะ
ได้ บรรยากาศเงี ย บสงบ เมื่ อกายเงี ย บสงบแล้ ว ก็พลอยทาให้
จิต ใจสงบด้ ว ย อาตมภาพเข้ าใจว่าโยมที่นั่งในที่นี ้ ก็คงมี จิตใจ
สงบ มีความปลาบปลื ้มใจเกิดขึ ้นไม่น้อยทีเดียว ความมีจิตใจสงบ
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นั ้นก็อยู่ในธรรมกายเหมือนกัน จึงเป็ นโอกาสช่วยให้ เราได้ เจริ ญ
โพธิปักขิยธรรมนี ้มากบ้ างน้ อยบ้ าง ชื่อว่าได้ บาเพ็ญ ธรรมกายหรื อ
เฝ้ าพระพุทธเจ้ าเป็ นส่วนพระธรรมกาย
บัดนี ้ เราได้ เข้ ามาอยู่ในสถานที่นี ้ มาถึงที่พระพุทธเจ้ าเคย
ทรงปรากฏรู ปกาย ถ้ าสามารถเจริ ญธรรมกายอย่างที่อาตภาพได้
กล่าวมาแล้ วด้ วย ก็เท่ากับว่าได้ ทั ้ง ๒ อย่าง ได้ เข้ าเฝ้ าเกี่ยวข้ องกับ
พระพุทธเจ้ าทั ้งโดยทางรูปกายและธรรมกาย
ยิ่งกว่านั ้น เมื่อเข้ ามาเฝ้ าใกล้ ชิดในส่วนที่เคยเป็ นที่ปรากฏ
ของพระรู ป กายแล้ ว ทาจิ ตใจให้ มี ศ รั ทธาปสาทะ มี ความสงบ
ปลาบปลื ้ม เป็ นต้ น ก็หวังได้ วา่ จะทาให้ มีกาลังกาย กาลังใจในการ
ที่จะเจริ ญธรรมกายให้ มากขึน้ ไปอีก ไม่ใช่เฉพาะเจริ ญได้ ในที่ นี ้
เท่านั ้น แต่ยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนว่า เมื่ อกลับไปจากที่นี่แล้ ว จะ
เจริ ญธรรมกายให้ เจริ ญงอกงามยิ่งๆ ขึ ้นไปจนกว่าจะไพบูลย์
เป็ นอันว่า ในวันนี ้ เราได้ มาในสถานที่ที่พระพุทธเจ้ าเคยใช้
สอย ซึ่งสถานที่พระองค์เคยใช้ สอยนี ้ ท่านบอกว่าเป็ นเจดีย์ชนิด
หนึง่ เจดีย์ก็เหมือนกับคาว่าอนุสาวรี ย์ เป็ นเครื่ องเตือนใจให้ ระลึก
ถึงพระพุทธเจ้ า เจดีย์ อย่ างนี ้เรี ยกว่า พุทธเจดี ย ์ แปลว่า เจดี ย์
เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้ า มี ๔ อย่าง คือ
ธาตุเจดีย์ เจดีย์บรรจุพระธาตุ
ธรรมเจดีย์ เจดีย์บรรจุพระธรรม
บริ โภคเจดี ย์ เจดีย์ คือสถานที่ พระองค์เ คยใช้ สอย หรื อ
บรรจุสิ่งที่พระพุทธเจ้ าใช้ สอย
อุทเทสิ กเจดี ย์ เจดีย์คือสิ่งที่สร้ างอุทิศต่อองค์พระพุทธเจ้ า
ได้ แก่ พระพุทธรูป
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พระคัน ธกุฎีนีก้ ็ จัดเข้ าในเจดี ย์ ลาดับ ที่ สาม คื อ บริ โ ภค
เจดีย์ หมายถึง สถานที่พระพุทธเจ้ าเคยทรงใช้ สอย เคยอยู่อาศัย
วั น นี เ้ ราได้ มาในที่ ที่ เ ป็ นพุ ท ธเจดี ย์ และได้ มาเฝ้ า
พระพุทธเจ้ าด้ วย ทั ้งโดยการเข้ ามาใกล้ ชิดในที่สถิตแห่งพระรู ปกาย
ของพระองค์ ทั ้งโดยการพยายามทาใจของเราให้ เฝ้ าพระธรรมกาย
ของพระองค์ ขออานิสงส์จงเพิ่มพูนด้ วยอานุภาพของพระรั ตนตรั ย
เพื่อให้ ทุกท่านเจริ ญด้ วยธรรมกายยิ่ งๆ ขึน้ ไป ทั ้งในบัดนี ้และใน
เบื ้องหน้ า ตลอดกาลนาน เทอญ

๓
ปฐมเทศนาที่สารนาถ
พระครู ปลัดทวี กิ ตฺติปญฺโญ* กล่าวนา
กราบเรี ยนพระเดชพระคุณที่เคารพ เจริ ญพรแด่ญาติโยม
ทุกท่าน ขณะนี ้เป็ นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ คณะของเราได้
เดินทางแสวงบุญมาถึงดินแดนประกาศสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็ นครั ง้ แรก สถานที่แห่งนี ้ในสมัย พุทธกาลเรี ยกว่า ป่ าอิ สิปตนมฤคทายวัน ปั จจุบนั เรี ยกว่า ‘สารนาถ’ สารนาถ และอิสิปตน
มฤคทายวันนั ้น ก็มีความหมายคล้ ายคลึงกัน
พระสถูป ใหญ่ ตรงหน้ าเรานี ้ สร้ างในสมัย พระเจ้ าอโศก
มหาราช มีชื่อเรี ยกว่า ‘ธัมเมกขสถูป’ ธัมม-อิกข-สถูป ธัมเมกขสถูป
แปลว่า สถานที่บคุ คลเห็นธรรม
ณ สถานที่ แ ห่ง นี ้ พระพุทธองค์ ไ ด้ ทรงแสดงธรรมโปรด
ปญั จวัคคีย์ ทัง้ ๕ คือ อัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ
และอัส สชิ ที่เราเรี ย กว่า ‘ธัมมจัก กัปปวัตตนสูตร’ เมื่ อวันเพ็ญ
กลางเดือน ๘ ก่อน พ.ศ ๑ ไป ๔๕ ปี
ณ สถานที่ แ ห่ ง นี ้ อาตมาจะกล่ า วโดยย่ นย่ อ ว่ า มี อ ะไร
เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกบ้ าง
*

มัคคุเทศก์ประจาการเดินทางในครัง้ นี้ ขณะนัน้ กาลังทาปริญญาเอกสาขาศาสนาและ
ปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองพาราณสี

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

๑. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงธรรมครัง้ แรก
๒. พระอรหันตสาวกเกิดขึ ้นครัง้ แรกที่สถานที่แห่งนี ้
๓. พระสงฆ์ซ่งึ เป็ นหนึ่งในไตรสรณาคมน์ก็ได้ เกิดขึน้ ครั ง้
แรก ณ สถานที่แห่งนี ้
๔. ณ สถานที่แห่งนี ้ พระพุทธองค์ทรงได้ สาวกซึ่งเป็ นพระ
อรหันต์ทั ้งหมด ๖๐ รูป เป็ นรุ่นแรก
๕. ณ สถานที่ แห่งนี ้ ถื อได้ ว่าพระพุทธเจ้ าได้ ประทับจา
พรรษา เป็ นพรรษาแรก หรื อปี แรก คือหลังจากที่พระ
พุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ ว ก็ได้
อยู่จากาลฝน ณ สถานที่แห่งนี ้ แม้ ในพระวินยั จะไม่ได้
บ่ง ชัดว่าพระองค์ อยู่จาพรรษาที่นี่ แต่ ใ นฤดูฝนปี นัน้
พระองค์ประทับอยู่ที่นี่
นอกจากนี ้ยังมี เหตุการณ์ ครั ง้ แรกเกิดขึน้ ในพรรษานั ้นอีก
คือ พระยสหรื อพระยสะ ซึง่ เป็ นบุตรของนางสุชาดา ได้ เดินออกมา
จากปราสาท ซึ่งไม่ไกลจากที่นี่ อยู่ทางขวามื อของเรา ใกล้ เมื อง
พาราณสี ห่างเพียง ๔-๕ กม. เดี๋ย วนี ้ก็ยังอยู่ เกิ ดความขัดข้ อง
วุน่ วายในจิตใจ จึงได้ เดินทางมายังป่ าที่นี่
ถ้ าเราย้ อนนึกไปในสมัยนั ้น ป่ าอิสิฯ เป็ นป่ าหวงห้ ามของ
พระเจ้ าพาราณสี เป็ นที่อยู่ของเนื ้อคือกวาง และเป็ นที่อยู่ของพวก
ฤษี หรื อพวกนักพรตซึ่งมี มาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเ กิ ดขึ น้
และ ณ สถานที่ แ ห่ง นี พ้ ระองค์ ไ ด้ โปรดพระยสจนได้ บ รรลุพระ
อรหัตตผล

๑๖

ตามทางพุทธกิจ

เท่านั ้นยังไม่พอ บิดา มารดาและภรรยาของพระยสก็ได้ มา
ฟั งธรรมด้ วย เพราะฉะนั ้น อุบาสกคนแรกผู้ถึงรั ตนะสามก็เกิดขึน้
ที่นี่ อุบาสิกาคนแรกผู้ถึงรั ตนะสามก็เกิดขึ ้นที่ป่าอิสิฯ นี ้อีกเช่นกัน
คือมารดาและภรรยาเก่าของพระยส
อุบ าสกผู้ ถึ ง รั ต นะสองอย่ า งแรก ซึ่ ง ประกาศนับ ถื อ ที่
บริ เวณพุทธคยาในสัปดาห์สุดท้ ายที่พระพุทธองค์เสวยวิมตุ ติสุข
อยู่ ได้ แก่ ตปุสสะ และภัลลิ กะ พานิ ช ทัง้ สองได้ ถึ งรั ตนะสอง คื อ
พุทธรัตนะและธรรมรัตนะ ที่ต้นราชายตนะ แต่ทว่าอุบาสก อุบาสิกา
ผู้ถึงรัตนะสามได้ เกิดขึ ้น ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวันแห่งนี ้
แค่นี ย้ ัง ไม่ พ อ พระยสยัง มี ส หายที่ รั ก ใคร่ ก ัน มาก คื อ
กิมพิละ สุพาหุ ปุณณชิ และควัมปติ สหายทั ้ง ๔ นี ้ก็ได้ มาฟั งธรรม
และก็ได้ มาบวชเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้ วย องค์สมเด็จ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าทรงประทานเอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทา คื อ
พระพุทธเจ้ าทรงบวชให้ เอง ๔ คนนี ้
แล้ วยังไม่พอ ยัง มี สหายอีก ๕๐ คนเดิ นตามสหายทั ้ง ๔
มาฟั งธรรมด้ วย พระพุทธองค์ก็ได้ ทรงแสดงธรรมเรื่ องอนุปพุ พิกถา
และอริ ย สัจธรรมในธรรมจัก กัปปวัตตนสูตร อาตมภาพใคร่ ข อ
อาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้ าคุณพระราชวรมุนีได้ แสดงโดย
ย่อถึงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และอนุปพุ พิกถาบ้ างพอสมควร
เพราะฉะนั ้น ที่ตรงนี ้อาตมานึกเอาเองว่ามีอะไรแรกๆ อยู่
ประมาณ ๑๐ แรก แรกสุดท้ ายคือ พระพุทธองค์ทรงส่งพระธรรม
ทูตชุดแรกออกจากที่นี่ ดังที่ตรัสว่า

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

“จรถ ภิกฺขเว … ภิ กษุทงั้ หลาย พวกเธอจงจาริ กไปเพื ่อ
ประโยชน์ สุข ของผู้ อื่ น ไปเพื ่อ ประกาศสัจ ธรรมอัน ไพเราะใน
เบื ้องต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ ”
พระพุทธศาสนาได้ ชื่อว่าเป็ นศาสนาแรกที่ส่งพระธรรมทูต
ออกไปประกาศศาสนา ถึง ๖๐ องค์ ได้ แก่ ปั ญจวัคคีย์ ๕ สหาย
พระยส ๕๔ พระยสอีก ๑ รวมเป็ น ๖๐ เมื่ อรวมทั ้งพระพุทธองค์
ด้ วยเป็ น ๖๑ พระพุทธองค์ตรัสสัง่ ไม่ให้ ไปในสถานที่เดียวกัน ให้ ไป
ทางละองค์ เ ดี ย วเท่ านัน้ เพราะพระสาวกมี น้อ ย เพราะฉะนัน้
สถานที่แ ห่งนี ม้ ี ความสาคัญ ยิ่ ง เป็ นที่ศาสนธรรม สัจธรรม และ
บรมธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ หมุนไป เป็ นไปอย่าง
ล้ อเกวี ย น หรื ออย่ างกงจัก รหมุนไปในจิตใจของเวไนยสัตว์ ผู้มี
กิเลสอันเบาบาง ผู้มีตณ
ั หาราคะ ทิฐิมานะอันน้ อย ก็ได้ ดวงตาเห็น
ธรรม ได้ บรรลุธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
อาตมภาพได้ กล่าวเพียงย่นย่อ เพื่อแนะนาให้ ร้ ู จักสถานที่
สาหรั บญาติโยมที่มาใหม่ แต่ธรรมะที่ลึกซึ ้งสุขุมคัมภีรภาพดังที่
พระพุทธองค์และองค์อรหันต์ได้ แสดงในครั ง้ พุทธกาลนั ้น เราจะได้
ฟั งจากพระเดชพระคุณโดยย่อเท่าที่เวลาจะอานวย กระผมในนาม
ของญาติโยม ขออาราธนาครับ

ธรรมกถาว่าด้วยปฐมเทศนา
ขอเจริ ญ พร วันนี ค้ ณะได้ เ ดิ นทางมาถึ ง พุทธสัง เวชนี ย สถานลาดับที่ ๓ ในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ที่พระพุทธได้
ตรั ส ไว้ แ ล้ ว จุดมุ่ง หมายส าคัญ ของคณะเดิ น ทางนัน้ ก็ มุ่ง ที่ จ ะ
นมัสการสถานที่สาคัญ ทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนัน้ การ
มาถึงสถานที่นี ้จึงเป็ นการบรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่ง หรื อเป็ นที่แห่ง
หนึง่ ที่ทาให้ บรรลุความประสงค์ที่ได้ ตั ้งเอาไว้
เมื่ อได้ ทาการที่สมความมุ่ง หมายความสมหวัง คนเราก็
ย่อมมีจิตใจปลื ้มปี ติยินดี เป็ นเหตุให้ เกิ ดความสุข โดยเฉพาะเป็ น
สถานทีท่ ี่เราตั ้งความมุ่งหวังในทางที่เป็ นกุศล
อาศัยความมี ศรั ทธาในพระศาสนา มี กุศลเจตนา ความ
ปลาบปลื ้มยินดีที่เกิดขึ ้น จึงเป็ นปี ติอนั ประกอบด้ วยธรรม หรื อเป็ น
ปี ติ ในธรรม เรี ย กว่า ธรรมปี ติ ยิ่ ง ถ้ าได้ เ จริ ญ ธรรมข้ ออื่ นๆ ให้
เกิดขึ ้นในจิตใจของตนด้ วย เช่น สมาธิ ปั ญญา เป็ นต้ น ก็จะทาให้
ความปี ติในธรรมนั ้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ คือความเจริ ญงอกงาม
ในธรรมยิ่งๆ ขึ ้นไปอีก พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ วา่
“ธมฺ มปี ติ สุ ข ํ เสติ” แปลว่า ผู้อิ่มใจในธรรมย่อมนอนเป็ น
สุข หรื อว่าอยู่เป็ นสุข นอกจากอยู่เป็ นสุขแล้ วยังได้ เจริ ญธรรมข้ อ
อื่นๆ ยิ่งๆ ขึ ้นไปด้ วย อย่างที่ท่านบอกว่า เมื่อเกิดปี ติมีความอิ่มใจ
แล้ วก็มีปัสสัทธิ คือความสงบกายสงบใจ เมื่อมีปัสสัทธิ ก็มีสขุ เมื่อ
มี ความสุข ความสบายในใจของตน ต่อ จากนัน้ ก็ เ กิ ดสมาธิ ไ ด้
โดยง่าย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ว่าเฉพาะสถานที่สาคัญแห่งนี ้ เป็ นสังเวชนียสถานแห่งที่ ๓
คือสถานที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่พระภิกษุเบญจวัคคีย์ เป็ นการแสดงธรรมครั ง้ แรก และใน
บรรดาพระเบญจวัคคีย์นนั ้ องค์ หัวหน้ าคื อพระอัญญาโกณฑัญญะ
ก็ ไ ด้ ดวงตาเห็ น ธรรม ได้ อุ ป สมบทเป็ นพระภิ ก ษุ อ งค์ แ รกใน
พระพุทธศาสนา จึงถื อกันว่าได้ เกิ ดพระสงฆ์ที่นี่ เมื่อประดิษฐาน
พระสงฆ์ขึ ้นในพระศาสนา ก็ทาให้ พระรัตนตรัยครบถ้ วนบริ บรู ณ์
ในเรื่ องเกี่ ยวกับความสาคัญของวันนี ้ และข้ อความทั่วๆ
ไปนั ้น ท่านพระครู ทวีก็ได้ กล่าวนาไว้ แล้ ว ขอให้ โยมราลึกถึงสุตะ
คือความรู้ ที่ได้ สดับมา ซึ่งญาติโยมก็ได้ อ่านได้ ฟังมาเป็ นอันมาก
แล้ ว เพียงแต่วา่ มาทบทวนความรู้กนั อีกครัง้ หนึง่
องค์พ ระสถูป ที่ป ระดิษ ฐานอยู่เ บื ้องหน้ า นี ้ มีชื่อ ว่า
ธัมเมกขสถูป มีความหมายดังที่ท่านพระครู ทวีได้ อธิ บายไปแล้ ว
ธัมเมกขสถูป มาจากคาว่า ธัมม+อิ กข แปลง อิ เป็ น เอ เป็ น เอกข
อิ กข แปลว่า เห็น แปลงเป็ น เอกข ก็แปลว่า ผู้เห็น หรื อการเห็น
สถูป ก็ คือสถูป แปลอย่ างภาษาปั จจุบันก็ เป็ นทานองอนุสาวรี ย์
หมายถึงสิ่งที่ได้ ก่อพูนขึ ้นไว้ เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจให้ ราลึกถึง โดย
ปกติจะบรรจุพระธาตุ หรื อสิ่งสาคัญเข้ าไว้ ด้วย เพื่อเป็ นอนุสรณ์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ธัมเมกขสถูปนี ้ก็เป็ นสถูป หรื อสิ่งก่อสร้ างที่ได้ กระทาขึน้
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงผู้ได้ เห็นธรรม หรื อเป็ นเครื่ องราลึกถึงการเห็นธรรม
ซึ่งในที่นี ้ หมายถึง การเห็นธรรมครั ง้ แรก คือการที่พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึง่ เดิมชื่อเพียงว่า โกณฑัญญะ ได้ ฟังพระธรรมเทศนา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ ว ได้ ดวงตาเห็นธรรม มีใจความว่า
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“ยงฺ กิญฺจิ สมุทยธมฺ ม ํ สพฺพนฺ ต ํ นิโรธธมฺ ม ํ
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดมี ความเกิ ดขึ้ นเป็ นธรรมดา สิ่ งนัน้ ทัง้ ปวงล้วน
มี ความดับไปเป็ นธรรมดา”
พระโกณฑั ญ ญะได้ มองเห็ น เข้ าใจธรรมะนี ้ ซึ่ ง เป็ น
ความหมายโดยย่อของคาสอนของพระพุทธเจ้ าทั ้งหมด หรื อถ้ าจะ
กล่าวโดยเฉพาะ ก็คือความหมายโดยย่อของหลักปฏิจจสมุปบาท
นัน่ เอง เพราะเป็ นหลักแสดงเรื่ องเหตุเรื่ องผล ความเป็ นไปตามเหตุ
ตามผล เพราะเหตุที่พระโกณฑัญญะได้ ดวงตาเห็นธรรม เข้ าใจ
ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ า จึงเป็ นเหตุใ ห้ พระพุทธองค์ทรง
เปล่งอุทานในตอนท้ ายของปฐมเทศนานี ้ว่า
“อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ ”
“โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ”
คาว่า อัญญาสิ ที่แปลว่าได้ ร้ ูแล้ วนี ้ ก็ได้ มาประกอบเข้ ากับ
ชื่อของพระโกณฑัญ ญะ ทาให้ พระโกณฑัญ ญะได้ มี ชื่อเพิ่ ม ต่อ
ข้ างหน้ า ว่ า อัญ ญาโกณฑั ญ ญะ ถ้ าจะแปลก็ เ ป็ นท านองว่ า
อัญญาโกณฑัญญะผู้ได้ ร้ ูแล้ ว หรื อรู้ทวั่ เข้ าใจทัว่ ถึงธรรมะแล้ ว
ในพระไตรปิ ฎกฉบับสิงหฬ อักษรพม่า และอักษรโรมัน
ของฝรั่ งที่พิมพ์กัน เขาเรี ยกพระอัญญาโกณฑัญญะว่า อัญญาตโกณฑัญญะ มีเพี ้ยนกันไปนิดหน่อย ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกัน
แต่วา่ ประกอบรูปศัพท์ไวยากรณ์ บริ บูรณ์ อัญญาตะ แปลว่า ผู้ได้ ร้ ู
แล้ ว จึงเรี ยกว่า อัญญาตโกณฑัญ ญะ ของเราเรี ยกเพียง อัญญาโกณฑัญญะ นี่คือการเกิดขึ ้นของปฐมสาวก และการเกิดขึน้ ของ
พระรัตนตรัยที่ครบ ๓ อย่างบริ บรู ณ์
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ที นี ้ พระธรรมเทศนาที่ พ ระพุท ธองค์ ท รงแสดงในวัน นี ้
เรี ยกว่า ปฐมเทศนา ตามอาการที่ ว่าได้ แสดงเป็ นครั ง้ แรก แต่ตัว
หลักธรรมที่แ สดงนั ้นมี ชื่อเรี ย กเป็ นพระสูตรโดยเฉพาะ เรี ยกว่า
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้ วยการยัง
ธรรมจักรให้ เป็ นไป มาจากคาว่า ธัมม+จักก กับ ปวัตตน ปวัตตน
แปลว่า การทาให้ เป็ นไป หรื อแปลว่าหมุน ธัมมจักก ก็แปลว่า วง
ล้ อแห่งธรรม ยังวงล้ อแห่งธรรมให้ เป็ นไป ก็คือ หมุนวงล้ อธรรม
ท่านเปรี ยบธรรมะของพระพุทธเจ้ าเหมือนวงล้ อที่จะหมุน
คือวิ่งแล่นออกไป แพร่ หลายออกไปเพื่อประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษย์
พระพุทธเจ้ าได้ ทรงหมุนวงล้ อแห่งธรรมให้ เคลื่อนไปจากที่นี ้เป็ น
จุดเริ่ ม ต้ น ต่อจากนี ธ้ รรมะก็ แ พร่ หลายขยายออกไป ทาให้ เ กิ ด
ประโยชน์ เกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปั ญญา เกิดวิมตุ ติแก่คนทั ้งหลาย
อย่างกว้ างขวาง
อีกนัยหนึง่ ท่านบอกว่า ‘ธัมมจักก’ แปลว่า อาณาจักรแห่ง
ธรรม เพราะคาว่า ‘จักร’ นอกจากแปลว่า วงล้ อ แล้ ว จะแปลว่า
ดิ นแดนที่ ล้ อได้ หมุนไปถึ ง ก็ ไ ด้ อย่ างสมัย ปั จจุบันนี ้ เรามี คาว่ า
“อาณาจั ก ร” ก็ แ ปลว่ า ที่ ที่ ว งล้ อแห่ ง อ านาจได้ ห มุ น ไปถึ ง
อาณาจักรก็เข้ าใจกันในภาษาไทย พูดแล้ วรู้ ทันทีว่าหมายถึงอะไร
อย่างพุทธจักร จักร ในความหมายนี ้เป็ นดินแดนที่ล้อหมุนไปถึง
เพราะในสมัย โบราณ สิ่ ง ที่ เ ป็ นเครื่ องหมายของความเจริ ญ ที่
สาคัญก็คือล้ อ เพราะว่าล้ อเป็ นตัวนาพาหนะ หรื อเป็ นตัวนาที่ทา
ให้ เกิดยานพาหนะ และก็เกิดการเคลื่อนที่ได้ อย่างรวดเร็ ว
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กษัตริ ย์สมัยโบราณ เมื่ อเกิ ดมี ล้อมี รถขึน้ มาแล้ ว ก็ทาให้
สามารถแผ่ขยายอานาจไปได้ อย่างกว้ างขวาง และดินแดนที่ล้อรถ
หมุนไปถึง ก็เรี ยกว่า “อาณาจักร”
ทีนี ้ ทางโลกเขามีอาณาจักร ดินแดนที่อาณา คือ อานาจ
หรื ออาชญาแผ่ไปถึง อานาจแผ่ไปถึงอาจจะมี ความทุกข์ ความ
เดือดร้ อน มีการบังคับขู่เข็ญที่เรี ยกว่าอาชญา แต่พระพุทธเจ้ าทรง
อุบตั ิขึ ้นแล้ วมิได้ ทรงแผ่อานาจที่เป็ นไปพร้ อมด้ วยความเบียดเบียน
หรื อความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน พระองค์แผ่ความสุขความร่ มเย็น
ด้ วยอานาจธรรมะให้ เป็ นไปอย่างแพร่ หลายกว้ างขวาง ธรรมะแพร่
ไปถึ ง ไหน ความสุข ความร่ ม เย็ น ก็ แ ผ่ ไ ปถึ ง นั่น แล้ วดิ น แดนที่
ธรรมะแผ่ไปถึ งนี ้ เราก็ เ รี ย กว่า ธรรมจักร เหมื อนให้ เ ป็ นคู่กับ
อาณาจักร
เพราะฉะนั ้น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงแปลอีกอย่างหนึ่ง
ว่า พระสูตรว่าด้ วยการยังดินแดนแห่งธรรมให้ เป็ นไป หมายความ
ว่าเป็ นการประดิษฐานอาณาจักรแห่งธรรม ก็เลยแปลกัน ๒ อย่าง
แต่ความหมายแรก ก็คือ พระสูตรแห่งการหมุนวงล้ อแห่งธรรม ยัง
ธรรมะให้ เริ่ ม เคลื่อนที่ออกไป ธรรมะที่ พระพุทธเจ้ าเริ่ ม หมุนให้
เคลื่อนที่ไป ก็ต้องเป็ นหลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
จะกล่าวถึงเนื อ้ หาที่เป็ นตัวธรรมจักร คือเนื ้อหาของพระ
สูตรนี ้ก่อน ในพระสูตรนี ้ พระพุทธเจ้ าตรัสแสดงเริ่ มต้ นด้ วยคาว่า
“เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺ ตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา”
แปลว่า “ภิกษุ ทงั ้ หลาย ที่สุด ๒ อย่างนี้ อันบรรพชิตไม่
ควรเสพ”
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แล้ วก็ตรั สบรรยายต่อไปว่า คือ กามสุขัลลิกานุโยค การ
หมกมุ่นสยบอยู่ในกามสุขทั ้งหลายอย่างหนึ่ง และ อัตตกิลมถานุโยค
การหมกมุ่นในการทาตนเองให้ ลาบาก หรื อการทรมานตนอย่าง
หนึง่ ๒ อย่างนี ้บรรพชิตควรหลีกเลี่ยง
พระพุทธเจ้ าเองก็ได้ ทรงหลีกเลี่ยง ไม่เข้ าไปข้ องแวะการ
ดาเนินชีวิตหรื อปฏิปทาที่เอียงสุดโต่ง ๒ อย่างนี ้แล้ ว ทรงดาเนินใน
มัชฌิมาปฏิปทาหรื อทางสายกลาง
ทางสายกลาง นัน้ ก็ คื อ มรรคามี อ งค์ ๘ ประการอั น
ประเสริ ฐ เริ่ มต้ นด้ วยสัมมาทิฏฐิ ปั ญญาอันเห็นชอบ จนกระทัง่ จบ
ด้ ว ยสัม มาสมาธิ ความตั ้งจิต มั ่น ชอบ อัน นี ้เป็ นหลั ก แรกที่
พระพุทธเจ้ าตรัสในปฐมเทศนานี ้
ขอให้ สัง เกตว่ า พระพุท ธเจ้ า เริ่ ม ด้ ว ยข้ อปฏิ บัติ ที่ แ ยก
พระพุทธศาสนาออกจากความประพฤติ หรื อการดาเนินวิธีปฏิบตั ิ
ของนัก บวชสมั ย นัน้ หรื อ ความเป็ นอยู่ข องคนสมัย นัน้ ซึ่ ง มี ๒
อย่าง ที่ล้วนแต่เป็ นสุดโต่ง คือ คนทัว่ ๆ ไปพวกหนึ่งนั ้นดาเนินชีวิต
อยู่ในสังคมด้ วยความหมกมุ่นมัวเมาในความสุขสาราญในกาม
รู ป รส กลิ่ น เสีย ง โผฏฐั พพะ แล้ วอี กพวกหนึ่งก็ สละกามสุข นี ้
ออกไปบาเพ็ญ พรตอยู่ตามป่ าตามเขา เป็ นต้ น ทาตบะ ทรมาน
ตัวเองอย่างยิ่งยวด มีบรรยายไว้ มากมาย เช่น อย่างพวกฤษี โยคีที่
ไปอดอาหาร กลั ้นลมหายใจ นอนบนหนาม อาบนา้ ในฤดูหนาว
อะไรต่างๆ มากมาย ซึง่ พระพุทธเจ้ าได้ ทดลองมาแล้ ว
ปฏิ ป ทาการด าเนิ น ชี วิ ต ของคนสมั ย นั น้ เป็ นไปใน ๒
รู ปแบบนี ้มาก คนพวกนั ้นเข้ าใจว่าการดาเนินชีวิตอย่างนั ้นดีที่สุด
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แล้ ว ทาให้ ชีวิตมี ความหมาย มี ความสุขที่สมบูรณ์ พระพุทธเจ้ า
ทรงค้ นพบ ทรงได้ ผา่ นมาด้ วยการดาเนินชีวิตของพระองค์เองและ
ก็ทรงตระหนัก แล้ วว่า มิ ใ ช่ชีวิตที่ ดีง ามที่ จะให้ ป ระสบความสุข
อย่างแท้ จริ ง
กามสุขลั ลิ กานุโยคนั ้น พระองค์เองเคยได้ ประสบมาแล้ ว
เพราะว่ า พระองค์ เ ป็ นโอรสกษั ต ริ ย์ อยู่ ใ นรั ว้ ในวัง ได้ รั บ การ
ปรนเปรออย่างยิ่ งมาตลอดในชี วิตช่วงต้ น ๒๙ ปี ครั น้ เสด็จออก
บรรพชาแล้ ว ก็ได้ ทรงทดลองข้ อปฏิบตั ิของนักบวชต่างๆ ถึงกับทรง
บาเพ็ญ ตบะทุก รู ป แบบ บาเพ็ญ ทุก รกิริ ยาอีก ถึง ๖ ปี เป็ นด้ าน
อัตตกิ ลมถานุโยค เป็ นอันว่าพระองค์ได้ ทดลอง และดาเนินตามวิธี
ปฏิบตั ิของคนในยุคสมัยนั ้นมาครบถ้ วน
ในที่สดุ ก็ได้ ทรงเห็นว่ามิใช่ทางที่ถูกต้ อง จึงได้ ทรงบาเพ็ญ
ในมรรคาใหม่ที่พระองค์ได้ ทรงค้ นพบ ที่เรี ยกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
หรื อทางสายกลาง และได้ ตรัสรู้
เมื่อได้ ตรัสรู้ เช่นนี ้แล้ ว พอมาแสดงธรรมครัง้ แรกก็ ทรงนาเอา
ข้ อปฏิบัตินี ้มาชี ้แจง แยกให้ พระเบญจวัคคีย์ ซึ่งเป็ นคนชุดแรกที่
พระองค์เห็นว่าจะสามารถเข้ าใจธรรมะได้ ได้ ร้ ูได้ เข้ าใจสิ่งนี ้ด้ วย
เพราะฉะนั ้น จุดเริ่ มแรก ก็คือ แยกให้ เห็นความแตกต่าง
ของข้ อปฏิบัติว่า ข้ อปฏิบตั ิใดทาแล้ วผิดพลาดไม่ถูกต้ อง จะได้ ละ
เลิกเสีย แล้ วดาเนินในทางที่ถูกต้ องต่อไป เพราะฉะนั ้น จุดเริ่ มต้ น
อยู่ที่นี่
เมื่ อพระองค์ไ ด้ แยกให้ เห็นข้ อปฏิบัติอันเป็ นปฏิปทาหรื อ
ทางด าเนิ น ที่ ถู ก ต้ องแล้ ว ก็ ตรั สเข้ า สู่เ นื อ้ หาธรรมะ คื อตรั ส ถึ ง
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อริ ยสัจ ๔ ประการว่า คนเราที่ม่งุ หมายดาเนินชีวิตปฏิบตั ิไปต่างๆ
นั ้น จุดเป้ าสาคัญ ก็มุ่ง เข้ าสู่สัจธรรม โดยเข้ าใจว่าทาอย่ างนัน้ ๆ
แล้ ว จะเข้ าถึงความจริ งแท้ ชีวิตจะมี ความสุขแท้ จริ ง จะมี ชีวิตที่
สมบูรณ์ ทุกอย่างจะดีงามแท้ ทุกประการ ไม่มีปัญหา ไม่มีความ
ทุก ข์ ย ากเดื อ ดร้ อนอี ก ต่ อ ไป แต่ ด้ วยวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ที่ ผิ ด ก็ ไ ม่
สามารถบรรลุสจั ธรรมและไปยึดเอาอะไรต่างๆ ที่ไม่ถูกต้ องเป็ นสัจ
ธรรม พระองค์จงึ ชี ้ให้ เห็นว่า สัจธรรมคืออะไร
ทรงชี ้ให้ เห็นว่า สัจธรรม ได้ แก่ อริ ยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์
สมุทยั นิ โรธ มรรค แล้ วพระองค์ก็ชี ้ให้ เห็นว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค แต่ละอย่างนั ้นมี ความหมายเป็ นอย่างไร ให้ เ ห็นถึงทุกข์ ที่
เป็ นตัวปั ญหา คือปั ญ หาชีวิตของมนุษย์ หรื อปั ญหาของมนุษย์
ทั ้งหมด มนุษย์ที่เกิดมาดิ ้นรนกระทาการต่างๆ นั ้น ก็เพื่อแก้ ปัญหา
เพื่อให้ พ้นไปจากทุกข์ เพื่อประสบความสุข นี่เป็ นจุดเริ่ มต้ น
ต้ องเข้ าใจเสียก่อนว่า ตัวทุกข์ หรื อตัวปั ญหานั ้นคืออะไร
กันแน่ ถ้ าจับจุดตัวปั ญหา ตัวทุกข์ ผิดแล้ ว ต่อจากนั ้นก็จับเหตุผิด
ตั ง้ จุ ด หมายผิ ด จั บ ทางปฏิ บั ติ จั บ อะไรต่ อ อะไรผิ ด ไปหมด
เพราะฉะนั ้น ต้ องเข้ าใจเสียก่อนว่า ปั ญหาของเราคืออะไรกันแน่
เมื่ อเข้ าใจชัดเจนแล้ ว ก็ต้องสืบ สาวหาสาเหตุว่ามันเกิ ด
จากอะไร ต่อจากนั ้น พระองค์ก็แสดงให้ เห็นว่า เหตุของทุกข์ที่เรี ยกว่า
สมุทัยนั ้น ได้ แก่ ตัณหา หรื อสื บค้ นออกไปตามแนวปฏิ จจสมุป บาท ก็จะไปลงที่อวิชชา
และต่อจากนั ้นก็ทรงแสดงให้ เห็นว่า เป้ าหมายของชีวิตคือ
อะไร ก็แสดงนิโรธ การดับทุกข์ การไม่มีทกุ ข์เกิดขึ ้น ความพ้ นจาก
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ทุกข์ ความเป็ นอิสระ ได้ แก่ พระนิพพาน เมื่อรู้วา่ อะไรเป็ นจุดหมาย
และเห็นว่าทุกข์ หรื อปั ญหานั ้นแก้ ไขได้ เมื่ อแก้ ปัญหาได้ แล้ ว จะดี
อย่างไร
เมื่อเห็นที่หมายที่จะไป ที่จะนาไปให้ ถึงแล้ ว คนก็มีจุดมุ่ง
ไปสู่เป้ าหมายนั ้น แล้ วก็จะต้ องแสวงหาวิธีปฏิบตั ิ หรื อทางดาเนิน
ให้ เข้ าถึง เมื่อถึงตอนนี ้พระองค์ก็แสดงว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรื อ
มรรคามีองค์ ๘ ประการ ดังที่ได้ ตรั สแล้ วข้ างต้ นนัน่ แหละ เป็ นทาง
ที่จะนาไปสูค่ วามดับทุกข์หรื อเป้าหมายที่ต้องการนี ้
ตอนนี ้ก็กลับไปบรรจบกับมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ตรั ส
ไว้ ตอนแรกว่า ให้ แยกออกจากข้ อปฏิ บัติ ที่เรี ย กว่าทางสุดโต่ง ๒
อย่าง เป็ นอันว่าข้ อปฏิบตั ิที่เรี ยกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ตรั สตอนต้ น
นั ้นแหละ คือทางดาเนินให้ เข้ าสูจ่ ดุ มุ่งหมายซึ่งจะบรรลุถึงสัจธรรม
ดังที่ได้ ตรัสตอนหลังในอริ ยสัจ ๔ ประการ นี่ก็เป็ นใจความโดยย่อ
การตรัสเรื่ องธัมมจักกฯ เรื่ องอริ ยสัจ ๔ ประการ และเรื่ อง
มัชฌิมาปฏิปทานั ้น เราต้ องมองดูบรรยากาศสมัยนั ้น โดยเทียบกับ
ความเชื่อถือของคนในสมัยนั ้นแล้ ว จึงจะเข้ าใจถึงความอัศจรรย์
คือต้ องเข้ าใจถึงพื ้นเพที่เรี ยกว่าภูมิหลังของคน และความเชื่อถื อ
ในสมัยนั ้นด้ วย จึงจะเห็นความอัศจรรย์มากจนกระทัง่ เป็ นอย่างที่
ท่านกล่าวว่า เมื่ อพระพุทธเจ้ าตรั สปฐมเทศนาจบแล้ ว แผ่นดินก็
สะท้ านสะเทือนหวัน่ ไหวไปหมด เสียงกล่าวกระฉ่อนเลื่องลือตั ้งแต่
ภุม มเทวดา คื อ เทวดาขั น้ พื น้ ดิ น นี ไ้ ปจนถึ ง พรหมโลกชัน้ สูง สุด
เพราะเป็ นการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงความเชื่อถืออะไรต่างๆ ที่คนนับ
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ถือกันมา ซึ่งอาตมภาพอยากจะกล่าวต่อไปข้ างหน้ า ตอนนี ้จะยก
ไว้ ก่อน
ทีนี ้ หันมาดูตอนหลังจากที่พระพุทธเจ้ าได้ เทศนาเรื่ องนี ้ไป
แล้ ว ได้ เกิดพระสาวกขึ ้นแล้ ว ต่อจากนั ้นพระองค์ก็ได้ ทรงบาเพ็ญ
พุทธกิจ ได้ พระสาวกองค์อื่นๆ มาเพิ่มอย่างที่ท่านพระครู ทวีได้ เล่า
ถึงพระยส เป็ นต้ น
ในการแสดงธรรมต่อ ๆ มานั น้ ครั ง้ ที่ ๒ ที่ ๓ ได้ มี ธ รรม
เทศนาอื่นๆ แทรกเข้ ามาด้ วย คือเรื่ องอนุปพุ พิกถา ซึ่งในพระธรรม
เทศนาที่เ รี ย กว่า ธัม มจักกัปปวัตตนสู ตร นัน้ ให้ สัง เกตว่าทาไม
พระพุทธเจ้ าไม่ตรั สอนุปพุ พิ กถา แต่พอถึงครั ง้ ต่อๆ มา ทาไมถึง
ตรั ส อนุปุพพิกถาด้ วย มี ทาน ศี ล สัคคะ กามาที นวะ เนกขัมมา
นิ สัง สะ เมื่ อตรั สอนุปุพ พิ ก ถาจบแล้ ว จึง ทรงแสดงอริ ย สัจ ๔
ประการ
อนุปุพพิกถา มี ๕ อย่าง คือ
๑. ทาน การให้ การช่วยเหลือเอื อ้ เฟื ้อเผื่ อแผ่แ บ่ง ปั น
ในทางวัตถุสิ่งของ ต่อจากนั ้นก็
๒. ศีล ความประพฤติเรี ยบร้ อยถูกต้ องดีงาม เว้ นจากการ
เบี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น ในรู ป แบบต่ า งๆ การอยู่
ร่ วมกันด้ วยดีในหมู่มนุษย์ในสังคมนี ้
๓. สัคคะ สวรรค์ คือสภาพที่มีความสุข ความมีอารมณ์
เลิศ มีรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ สิ่งสัมผัสกายที่เลอ
เลิศ เมื่อบาเพ็ญทานแล้ ว ดาเนินชีวิตตามแนวของศีล
มี ความประพฤติ ดี ก็ ได้ ป ระสบผลดี สังคมก็มี ความ
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เรี ย บร้ อยดีง ามอยู่ร่ วมกันเป็ นสุข คนเอื ้อเฟื อ้ เผื่ อแผ่
แบ่งปั นกัน ช่วยเหลือกัน ทาแต่สิ่งที่ดีงามเป็ นบุญกุศล
ก็ได้ ประสบผลอานิสงส์ คือ สัคคะ มีความสุข นี่ก็เป็ น
ผลดีที่พงึ ปรารถนาน่าชื่นชม
๔. ต่อจากนั ้นพระองค์ก็ได้ แสดงว่า แม้ แต่สิ่งที่คนพอใจ
เป็ นอารมณ์ ที่เลิ ศดี ง ามเป็ นสวรรค์ มันก็ ยัง มี โ ทษ มี
ข้ อบกพร่ องทาให้ เกิ ดทุกข์ ได้ จึงทรงชี ้สูง ขึน้ ไปอีกว่า
สัคคะนั ้นก็มีโทษมี ปัญหา เพราะจิ ตใจยังไม่หลุดพ้ น
เพราะฉะนั ้น จึงตรั สให้ เห็นโทษเรี ยกว่า กามาทีนวะ
แปลว่า โทษของกาม เป็ นข้ อ ๔
๕. ต่อจากกามาทีนวะแล้ ว จะทาอย่างไร ในเมื่อกามยังมี
โทษ มี ข้ อบกพร่ อง มี ความทุก ข์ ป ะปนระคนอยู่ พอ
ผู้ ฟั งมองเห็ น โทษชั ด เจนดี แ ล้ ว พระองค์ ก็ ท รงชี ้
ทางออกว่ามีอยู่ โดยปลีกออกไปจากกาม สละความ
โลภความอยากได้ ใคร่ เอา ละเสี ย จากชี วิ ต และ
ความคิดที่พวั พันวุ่นวายอยู่กับเรื่ องที่จะได้ จะเอา จะ
หาวัตถุหาอะไรๆ ที่เ ป็ นเครื่ องปรนเปรอบ ารุ ง บาเรอ
ความสุขของตน ปลีกกาย ปลีกใจ ทาตัวให้ เป็ นอิสระ
ออกไปเสีย เรี ยกว่า เนกขัมมะ จากนั ้นก็แสดงคุณ หรื อ
อานิ สงส์ แ ห่ ง เนกขั ม มะนัน้ เป็ นข้ อสุด ท้ า ย เรี ย กว่ า
เนกขัมมานิสังสะ
เมื่ อพระพุทธเจ้ าได้ ทรงชี ้เรื่ องการดาเนินชีวิตที่ดีงามของ
มนุษย์ ผลดีที่จะพึงประสบ แต่ยังมีโทษ มี ข้อบกพร่ องที่คนจะต้ อง
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เกี่ ย วข้ องระคนอยู่ ความทุกข์ ที่ยัง ปะปนอยู่กั บความสุข ของคน
ทั ้งหลายอย่างนั ้นๆ และชี ้ทางออกให้ แล้ ว พระองค์ก็แสดงอริ ยสัจ
๔ ประการ
พระองค์ นาเอาอนุปุพพิ ก ถามาเป็ นธรรมะสาหรั บ ปูพืน้
ท่า นบอกว่ า การแสดงอนุปุพ พิ ก ถาก็ เ หมื อนกับ การเอาผ้ า มา
ซักฟอกให้ สะอาด พร้ อมที่จะรับน ้าย้ อม คือ อริ ยสัจ ๔ ประการ
ตอนนี ก้ ็ ม าถึ ง จุดที่ ว่า ทาไมในปฐมเทศนาพระพุทธเจ้ า
แสดงธั ม มจัก กฯ ขึ น้ สู่มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาเลย เข้ าถึ ง อริ ยสั จ ๔
ประการทันที แต่กับพวกพระยสและท่านผู้อื่น เช่น บิดาของพระยส
มารดาของพระยส ภรรยาของพระยส พระพุทธเจ้ าแสดงอนุปพุ พิกถาก่อน
อันนี ้เราก็ เห็นได้ ง่ ายว่า ท่านเบญจวัคคีย์ เป็ นนักบวชอยู่
แล้ ว สละชีวิตในทางโลกมาแล้ ว มาบาเพ็ญข้ อปฏิปทา เช่น การ
บาเพ็ญทุกรกิริยา มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องโทษของกามก่อนแล้ ว
จึง มาบวช แต่ว่ายัง ปฏิ บัติไ ม่ ถูก ต้ อง พระพุทธเจ้ าก็ ชีเ้ ลยว่าข้ อ
ปฏิ บัติใ ดผิ ดหรื อถูก และเข้ าสู่หลัก สัจธรรมทันที แต่สาหรั บ คน
ทัว่ ไปที่ยังครองเรื อนนั ้น จะต้ องทาความเข้ าใจเบื ้องต้ นเสียก่อน
เริ่ มตั ้งแต่การครองชีวิตที่ดีงามเรื่ อยมา ผลดีผลเสียของชีวิตในทาง
โลก เมื่อเข้ าใจดีแล้ วจึงแสดงอริ ยสัจทีหลัง
อันนี ้ก็เป็ นใจความโดยย่อ ของพระธรรมเทศนาในระยะ
ต้ นๆ ที่พระพุทธเจ้ าแสดงในบริ เวณสถานที่นี ้
อาตมภาพอยากจะพูดถึงเรื่ องความแตกต่างของพระพุทธศาสนาจากลัทธิศาสนาอืน่ ๆ ดังทีป่ รากฏในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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แต่ก่อนจะพูดเรื่ องนั ้น อยากจะเลยไปพูดถึงสถานที่ด้วยสักหน่อย
เพราะจะได้ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องให้ แง่คิดแก่เราในบางแง่บางด้ าน
สถานที่นี ้เรี ย กชื่ออย่างเดิมว่า อิสิปตนมิคทายวัน หรื อ
มฤคทายวัน ปั จจุบนั เรี ยกว่า สารนาถ เดี๋ยวจะเห็นว่าชื่อเดิมกับชื่อ
ใหม่นี ้มาบรรจบกันอย่างไร
อิ สิปตนะ นั ้นแปลว่า ที่ตกของฤษี อิ สิ แปลว่า ฤษี ปตนะ
แปลว่า เป็ นที่ตก ท่านเล่าว่า ฤษีมีฤทธิ์ เดินทางไปไหนก็เหาะ ผู้คน
พากันเห็นว่าฤษี เหาะมาจากไหนๆ ก็มาตกกันที่นี่หมด ก็เลยเรี ยก
ที่นี่ว่า ที่ ฤ ษี ตก หรื อ อิ สิ ป ตนะ ทาไมฤษี จึง มาตกที่ นี่ ความจริ ง
ไม่ใช่ท่านตกหรอก แต่ท่านมาเหาะลง คือที่นี่เป็ นที่ชุมนุมของฤษี
ฤษี พากันมาประชุม ในที่ นี ้ เพราะฉะนัน้ ท่านมาจากไหนๆ ก็ ม า
เหาะลงที่นี่ มาประชุมกันที่นี่ ที่นี่ก็เป็ นแหล่งของฤษี เลยทีเดียว ฤษี
พากันมาประชุม ณ ที่นี ้ คนธรรมดาก็เห็นว่าเป็ นที่ฤษีมาตกลง
อนึง่ ฤษีนั ้นตามปกติจะอยู่กันในป่ าหิมพานต์ ฤษี เหล่านั ้น
จะมาในถิ่นผู้คนหรื อมนุษย์ทวั่ ไปเป็ นครัง้ คราว เมื่อจะมาก็เหาะมา
เมื่อจะกลับไปก็เหาะไป ทีนี ้ เมื่อจะเหาะมา ก็มาลงที่ป่าแห่งนี ้ เมื่อ
จะกลับไป ก็มาเหาะขึ ้นจากที่ป่านี ้ หรื อจะแปลว่าชุมทางพระฤษีก็ได้
คาว่า ปตนะ หรื อ ตก บางทีแปลว่าที่ประชุมก็ได้ อย่างคา
ว่า สันนิ บาต ในคาว่า สันนิบาตชาติ สันนิบาตอะไรต่างๆ ก็แปลว่า
ที่ประชุม สันนิบาตนัน้ ความจริ งก็มาจากคาว่า ตกพร้ อม นิ ปาต
แปลว่า ตกลง ส ร่ วมกันหรื อพร้ อมกัน คือรวมกัน มาประชุมกัน
นั ้นเอง เพราะฉะนั ้น ป่ า อิ สิปตน ก็แปลว่า ที่ชมุ นุมของฤษี ก็ได้ ที่ที่
ฤษีมาเหาะลงก็ได้
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มฤคทายวัน หรื อมิ คทายวัน แปลว่า ป่ าเป็ นที่พระราชทาน
อภัยแก่เนื ้อ เนื ้อในที่นี ้ไม่ ได้ แปลว่าเนื ้อสัตว์ที่เรากิ น เนื ้อเป็ นสัตว์
ชนิดหนึง่ หมายความว่า กวางเนื ้อ คือ สัตว์จาพวกกวางอะไรพวกนี ้
แปลรวมกันว่า เป็ นสถานที่พระราชทานอภัยแก่เนื ้อ และ
เป็ นที่ประชุมของฤษีด้วย
เป็ นที่พระราชทานอภัยแก่เนื ้อ หมายความว่า พวกกวาง
เนื อ้ มาอยู่ ใ นบริ เวณนี จ้ ะไม่ ถู ก ท าอั น ตราย ไม่ ถู ก ฆ่ า จึ ง มี
ความหมายเป็ นสถานที่ที่มีความร่ มเย็น มีความสงบ เพราะว่าทั ้ง
ในความหมายว่าชุม ทางพระฤษี ฤษี เ ป็ นนักบวช เป็ นผู้บ าเพ็ญ
พรตภาวนาถื อ ศี ล ก็ เ ป็ นที่ ร่ มเย็ น มี เ มตตา มี ก รุ ณ า ดั ง นั น้
บรรยากาศของสถานที่ก็ต้องมีความรื่ นรมย์
อันนี ้ก็ไปสัมพันธ์ กับชื่อปั จจุบนั ที่เรี ยกว่า ‘สารนาถ’ สารนาถ
นั ้นท่านบอกว่ ามาจากคาว่า สารั งคนาถ สารั งคะ แปลว่า เนื อ้
เหมือนกัน คือกวางเนื ้อนี่แหละ เป็ นอีกศัพท์หนึ่ง นาถ ก็แปลว่า
ที่พึ่ง ที่พึ่งของเนื ้อ ถ้ าแปลอย่างง่ายๆ ก็หมายความว่า สถานที่นี ้
เป็ นที่พึ่งของเนื ้อ กวางเนื ้อมาอยู่ที่ นี่ไม่มีอนั ตราย แต่ว่ายังมีเรื่ อง
เบื ้องหลังมามากกว่านั ้นอีก
เรื่ องนี ้มาในชาดก การพระราชทานอภัยแก่เนื ้อเป็ นเรื่ อง
ของพระเจ้ าแผ่นดิน ก็มีเ รื่ องเล่ามาในชาดก (ชาดกที ่ ๑๒ เรื ่ อง
นิ โครธมิ คชาดก) ถึงเหตุที่ทาให้ พระเจ้ าแผ่นดินพระราชทานอภัย
แก่เนื ้อ
กล่าวไปถึงความหลังเมื่อพระพุทธเจ้ ายังเป็ นพระโพธิ สตั ว์
อุบัติเ ป็ นเนื อ้ หัวหน้ าฝูง สมัย นัน้ พระเจ้ าแผ่นดิ นเมื องพาราณสี
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เสวยเนื ้อเป็ นประจา โดยพ่อครัวจะต้ องนาเนื ้อในป่ าบริ เวณนี ้ไปฆ่า
ปรุ งอาหารถวายทุกวัน พวกเนื ้อเลยมาตกลงกันว่า ในเมื่อทางวัง
จะต้ องนาเนื ้อไปฆ่าถวายพระราชาทุกวันแล้ วจะทาอย่างไรดี ก็เลย
มาตกลงจัดลาดับกันเหมือนคล้ ายๆ เป็ นเวร แต่เวรนี ้ไม่มีการหมุน
กลับให้ ต้องมาทาเวรใหม่ คือตายแล้ วก็ผ่านไปเลย ก็จดั ลาดับกัน
เรี ยงรอไปเรื่ อยๆ ถึงวาระของเนื ้อตัวไหน ก็เป็ นอันว่าไปสู่เขียง แล้ ว
ก็ตายไป ตัวอื่นก็เข้ าลาดับต่อไป
วันหนึ่งมาถึ งวาระของแม่ เ นื ้อมี ครรภ์ ใกล้ จะคลอด พระ
โพธิสตั ว์ทราบเรื่ อง มีความสงสารแม่เนื ้อนี ้มาก ก็สละชีวิตของตน
ขอเข้ าลาดับแทน เมื่ อพระโพธิ สตั ว์เข้ าสู่ลาดับที่เขาจะต้ องเอาไป
ฆ่า ด้ วยความเสี ย สละนี ้ เรื่ องก็ ไ ปถึ ง พระเจ้ าแผ่ นดิ น พระเจ้ า
แผ่นดินได้ ทรงทราบ ทาให้ พญาเนื ้อได้ เข้ าเฝ้ า และได้ แสดงธรรม
แก่พระเจ้ าแผ่นดิน พระเจ้ าแผ่นดินเห็นความเสียสละของพญาเนื ้อ
แล้ วก็ได้ ฟังธรรมะคาสอนของพระโพธิ สัตว์ด้วย ก็ทาให้ พระองค์
เกิดความกรุ ณาขึน้ มา แทนที่จะฆ่าเนื ้อ ก็เกิดความสังเวชพระทัย
เกิดความกรุณามาก
ในที่สุดก็เลยพระราชทานอภัยแก่เนื ้อทั ้งหมด เป็ นเหตุให้
บริ เวณนี เ้ ป็ นที่ อ าศั ย ของเนื อ้ โดยไม่ ถู ก เบี ย ดเบี ย น โดยพระ
โพธิ สัตว์เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทาให้ ฝูงเนื ้อได้ รับการอภัยโทษ มี ความ
ปลอดภัย จึงเรี ยกกันว่า มิ คทายวัน แปลว่า ที่พระราชทานอภัยแก่
เนื ้อ นี ้ก็เป็ นเรื่ องราวหนึ่งที่มาในพระพุทธศาสนา ชาดกที่เล่าเรื่ อง
แสดงให้ เห็นคุณธรรม ความเสียสละ ความดีงามต่างๆ ที่เรี ยกว่า
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บารมี ที่พระพุทธเจ้ าได้ ทรงบาเพ็ญมา เรื่ องราวในพระพุทธศาสนา
จะแสดงถึงการบาเพ็ญคุณธรรมอย่างนี ้เสมอ
อาตมภาพหวนกลับไปนึกถึงเมื่ อวานนี ้ ที่ได้ ฟังนิทานทาง
ฝ่ ายฮินดูที่พระครู ทวีท่านเล่าให้ คณะเดินทางฟั งในรถ ก็มีข้อสังเกต
อย่างหนึ่ง โยมจะเห็นว่า นิทานทางฝ่ ายฮินดูนั ้น เต็มไปด้ วยเรื่ อง
ของกิเลส เรื่ องของความโกรธ ความโลภ ความหลง ความหึงหวง
ริ ษ ยาเบี ย ดเบี ย นกั น อะไรต่ า งๆ มากมาย ส่ ว นเรื่ อ งราวทาง
พระพุทธศาสนาจะแสดงถึงการบาเพ็ญคุณธรรมความเสียสละ
การให้ อภัยแก่กนั และกัน ความเมตตากรุ ณา ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
อะไรต่างๆ มากมาย ซึง่ แสดงถึงคติความคิดที่ตา่ งกันออกไป
นอกจากเรื่ องของกิเลสแล้ ว ก็ไปสัมพันธ์ กับเรื่ องฤทธิ์ เรื่ อง
ปาฏิหาริ ย์ ในทางนิทานของฮินดูจะเห็นว่า เทพเจ้ าต่างๆ นั ้นมีฤทธิ์
มากมาย แต่ฤทธิ์นั ้นจะเห็นว่าเอามาใช้ สนองกิเลส คือฤทธิ์ ที่แสดง
เพื่อสนองความโลภบ้ าง จะเอาโน่นเอานี่ เอาให้ ได้ มาด้ วยกาลังฤทธิ์
หรื อว่าโกรธคนนั ้นคนนี ้ก็ใช้ ฤทธิ์ ไปทาลายเขา เข่นฆ่าเบียดเบียน
เขา เช่น พระอิศวรหมกมุ่นในกามคุณจนมุสาวาทหลอกลวงพระ
ฤษีบ้าง ฤษีโกรธ สาปพระอิศวรบ้ าง พระอิศวรหึงหวงพระอุมาจน
ฆ่าลูกตัวเองบ้ าง สารพัดล้ วนแต่เรื่ องโลภ โกรธ หลงทั ้งสิ ้น
ในทางพระพุทธศาสนานั ้นตรงข้ าม จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่ อง
ฤทธิ์เลย เพราะเอาธรรมะนี่เองมาเป็ นฤทธิ์ เอากาลังคุณธรรมที่เรา
ได้ บ าเพ็ญ เป็ นตัวฤทธิ์ ถ้ าหากจะมี ฤ ทธิ์ เ ข้ ามา ก็ ป ระกอบกั บ
คุณ ธรรม แต่เ ห็นว่าใช้ น้อย เพราะว่าธรรมะเป็ นฤทธิ์ ใ นตัวเอง
เรี ยกว่า ธรรมฤทธิ์
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แม้ ในหลักการของพระพุทธศาสนาทั่วไป ก็ไ ม่สรรเสริ ญ
เรื่ องฤทธิ์ ฤทธิ์ จะต้ องเข้ ามาเป็ นเครื่ องประกอบคาสอนที่มีเหตุมี
ผลดีงาม หรื อการบาเพ็ญคุณธรรม เพราะฤทธิ์ นั ้นมักจะเป็ นเรื่ อง
ของการใช้ อานาจ และอานาจนั ้นก็มักจะเกี่ยวข้ องกับกิเลส ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง โดยเฉพาะโลภะ โทสะ แสดงมาก
ในคติ พุ ท ธศาสนา ไม่ ค่ อ ยเกี่ ย วข้ องกั บ เรื่ องฤทธิ์ ไม่
สนับ สนุนการใช้ ฤ ทธิ์ ชอบให้ ย อมกันด้ วยเหตุผล ด้ วยคุณธรรม
ความดี นอกจากว่ าพระพุทธเจ้ าจะต้ องไปปราบคนมี ฤ ทธิ์ จะ
ปราบคนมัวเมาในฤทธิ์ มาก พระองค์จึงจะเอาฤทธิ์ ไปปราบ อย่าง
พวกอุรุเวลกัสสปะชฎิ ล ตอนนั ้นเชื่อในฤทธิ์ ของเทพเจ้ า ฤทธิ์ ของ
พญานาคอะไรต่างๆ พระพุทธเจ้ าจึงต้ องปราบด้ วยฤทธิ์ เสียก่อน
ให้ พวกที่เชื่อในฤทธิ์ ยอมรั บแล้ ว พระองค์ก็ไม่ติดอยู่ในฤทธิ์ นั ้น ไม่
ถื อว่าเรื่ องฤทธิ์ สาคัญ พอเขายอมแล้ ว พระองค์ก็จะแสดงธรรม
ต่อไป คือเลยจากเรื่ องฤทธิ์ ไปอีกทีหนึ่ง นี่ เป็ นข้ อที่ควรพิจารณา
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา
อาตมภาพพูดถึงเรื่ องนี ้ขึ ้นมา ก็อยากจะให้ เป็ นคติว่า เรื่ อง
ของฤทธิ์ เป็ นเรื่ องที่ต้องระวัง เพราะว่ามันเอนเอียงไปสู่การสนอง
กิเลส ความโลภ ความโกรธได้ ง่าย ทีนี ้ ในอินเดียจะผิดหรื อจะถูก
อย่างไรก็แล้ วแต่ แต่เรามามองให้ ได้ ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ พบเห็น
เท่าที่ได้ สงั เกตปั จจุบัน และดูประวัติที่เป็ นมาในอดีต เห็นว่าชอบ
เพลิดเพลินมัวเมาด้ วยเรื่ องเหล่านี ้ตลอดมา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่ม่งุ คุณธรรม และความมีเหตุ
มี ผล แม้ แ ต่ธั มมจัก กัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้ าก็ ทรงแสดงแต่
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เรื่ องเหตุเรื่ องผล เรื่ องการที่จะเข้ าถึงสัจธรรมดับทุกข์ แก้ ปัญหา
ด้ วยความรู้ ความเข้ าใจ ด้ วยการบาเพ็ญคุณธรรม การแก้ ปัญหา
ด้ วยปั ญญา ไม่ใช่เอาเรื่ องฤทธิ์ เรื่ องปาฏิหาริ ย์มาใช้ ซึ่งมันต่างกับ
คติความเชื่อของคนในสมัยนั ้นหรื อนักบวชสมัยนั ้น ที่เชื่อในเรื่ อง
ฤทธิ์เรื่ องปาฏิหาริ ย์อะไรต่างๆ ที่จะให้ มันเกิดขึ ้นได้ ผลด้ วยอานาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ แต่พระพุทธเจ้ าเอาเหตุเอาผลเข้ ามาแทน
นอกจากนี ้ คนในสมัยนั ้น เมื่อมีเรื่ องเกี่ยวกับฤทธิ์ ก็นบั ถือ
โยงไปถึงพวกเทพเจ้ าต่างๆ พากันยกย่องสรรเสริ ญบรรดาเทพเจ้ า
ทัง้ หลายที่ ว่ ามี ฤ ทธิ์ มี อานาจมากสูง ส่ง คอยหวัง พึ่ง ให้ เ ทพเจ้ า
เหล่านั ้นดลบันดาล
แต่พระพุทธเจ้ าทรงดึงความสนใจลงมาสู่เรื่ องของมนุษย์
อริ ยสัจเป็ นเรื่ องของมนุษย์ มนุษย์เราสามารถแก้ ไขปั ญหา แก้ ไข
ความทุกข์ด้วยสติปัญญาของเรา ไม่ต้องไปรอเทพเจ้ าบันดาล ไม่
ต้ องไปรอพระศิวะ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ นิรมิตให้ เรา
ไม่ต้องรอไปบูชายัญวิงวอนให้ พระองค์บนั ดาลให้ มนุษย์เราแก้ ได้
นี่มนั เปลี่ยนจากความเชื่อถือของคนในสมัยนั ้น
สมัยนั ้นคนอยู่ในอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ เชื่อพระเวท
เชื่อพระพรหม เชื่อการบูชายัญ เป็ นความเชื่อที่สาคัญเหนียวแน่น
มาก พระเจ้ า แผ่ น ดิ น จะแสวงหาอ านาจอะไร ก็ ต้ องบู ช ายั ญ
ชาวบ้ านก็ บูชายัญเล็กๆ ลงมาตามลาดับ เซ่นสรวงกันไปต่างๆ
พระพุท ธเจ้ า ตรั ส บอกว่า คนเรานี่ แ หละใช้ สติ ปั ญ ญาบ าเพ็ ญ
คุณธรรมแก้ ปัญหาได้ นี่คือเป็ นไปตามหลักอริ ยสัจ เป็ นการเปลี่ยน
พลิกมาหมด ดึงจากเทพเจ้ ามาสูม่ นุษย์
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แล้ วมนุษย์นี่ ถ้ าบาเพ็ญคุณธรรมประพฤติดี ฝึ กฝนอบรม
ตนแล้ ว พัฒ นาตนเอง ก็ จะเป็ นผู้ป ระเสริ ฐจนกระทั่ง เราถื อว่ า
มนุษย์ ที่ฝึกตนดีแล้ ว พระพุทธเจ้ าเป็ นตัวอย่างของผู้ฝึกตนแล้ ว
เป็ นผู้ประเสริ ฐสุด แม้ แต่เทพเทวาพระพรหมก็ต้องบูชา
แทนที ่มนุษ ย์ จะต้องไปมัวบู ชาพระพรหม ตอนนี ้เทวดา
พระพรหมต้องมาบู ชาพระพุทธเจ้าซึ่ งเป็ นมนุษย์ นี ่มันพลิ กกลับ
หมด ทาไมฟ้ าดิ นจะไม่สนั่ สะเทือน เพราะความเชื ่อของคนในสมัย
นัน้ มันถูกปฏิ วตั ิ ไปหมดเลย ด้วยพระธรรมเทศนานี ้
ถ้ าเรารู้ภมู ิหลัง เราจะเห็นความอัศจรรย์ คนต้ องโจษจันกัน
ไป แม้ แต่เทพเจ้ าก็ต้องหวัน่ ไหวหมด พระพรหมก็ต้องหวัน่ ไหว ถูก
หัน่ บัลลังก์เลย ถูกทาลายที่นั่งแล้ ว สะเทือนสะท้ านสัน่ คลอนหมด
เลย เคยยิ่งใหญ่อย่างไร ก็ถกู ลดลงมาหมด มนุษย์แก้ ปัญหาตัวเอง
ได้ แต่ต้องใช้ สติปัญญา
ทีนี ้ เรามาพิจารณาเรื่ องราวความแตกต่างระหว่างพุทธ
ศาสนากับศาสนาฮินดู ในเมื่อคนอินเดียไม่มั่นอยู่ในคุณธรรม ไม่
เชื่ อการบ าเพ็ญ คุณ ธรรมของมนุษย์ ไม่ เ ชื่อในความมี เ หตุมี ผล
สติ ปัญ ญามนุษย์ มุ่ง อิทธิ ฤ ทธิ์ ปาฏิ หาริ ย์ เชื่อในเทพเจ้ าการดล
บันดาลต่างๆ และคอยรอหวังพึ่งอ้ อนวอนให้ เทพเจ้ าดลบันดาลให้
อาตมภาพก็เชื่อว่าอินเดียก็ไม่เหมาะกับพุทธธรรม และไม่สามารถ
รองรับพุทธศาสนาไว้ ได้
เดี๋ยวนี ้เราก็เห็นได้ ว่า หลัง จากพระพุทธศาสนาได้ สิ ้นไป
จากอินเดียแล้ ว ความเชื่อเรื่ องศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้ า การดลบันดาล ยิ่ง
หนักขึ ้นทุกที นี่ก็เป็ นสภาพของอินเดียที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งไกล
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ออกไปจากแนวทางพุทธศาสนา และทาให้ เขาเป็ นอย่างที่โยมได้
เห็นมาด้ วยกันตลอดทาง เขาเชื่ออะไรอย่างไร และเขาเป็ นอย่างไร
ก็ให้ พิจารณาดู อันนี ้พูดขึ ้นมาเพื่อให้ เกิดความไม่ประมาทด้ วย
เราอย่าประมาทว่าอินเดียรองรั บพุทธศาสนาไม่ ได้ แล้ ว
ไทยเรารองรั บได้ ไทยเราก็ไม่แน่นอนว่าจะรองรั บได้ ตลอดไป ถ้ า
หากว่าไม่สามารถยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาไว้ ได้ เรายังหัน
ไปหวัง ความส าเร็ จ จากฤทธิ์ จากปาฏิ ห าริ ย์ ความเชื่ อ การดล
บันดาลอยู่ ปล่อยให้ โ ลภะ โทสะ แสดงฤทธิ์ อานาจ ไม่ ช้าพุท ธ
ศาสนาก็ อ าจค่ อ ยๆ เสื่ อ มสู ญ ไปจากจิ ต ใจ เมื อ งไทยก็ จ ะไม่
สามารถรองรับพระพุทธศาสนาไว้ ได้ เหมือนกัน
นี ้ก็เป็ นคติอย่างหนึ่งที่อาจจะได้ จากเรื่ องนี ้ด้ วย นอกจาก
ความเจริ ญ ศรั ทธา ความมี จิตใจเบิกบานผ่องใสแล้ ว ก็ได้ ความ
เข้ าใจเหตุเข้ าใจผล หลักการคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วย
อาตมภาพก็ขออนุโมทนาโยมที่ได้ มาในสถานที่สาคัญทาง
พระพุทธศาสนานี ้ อย่ างน้ อยเราก็ ไ ด้ มี ความสงบทางด้ านกาย
บรรยากาศก็สงบแล้ ว จิตใจของเราก็พลอยมีความผ่องใส มีความ
สดชื่นเบิกบานเป็ นกุศลอย่างมาก นับเป็ นผลในทางจิตตภาวนา
อี ก ทั ง้ ก็ ไ ด้ เจริ ญปั ญญาภาวนา ด้ วยการสดั บ ค าสอนและ
คาอธิบายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ก็ขอให้ กศุ ลที่เกิดจากการนี ้ จงเป็ นเครื่ องเอื ้ออานวยผลให้
โยมทุกท่านเจริ ญในธรรมะคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายิ่งๆ
ขึ ้นไป และจงประสบจตุรพิธพร บรรลุความสาเร็ จในสิ่งที่ม่งุ หวัง
โดยชอบ ประกอบด้ วยธรรม ทุกท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

๔
ก ุสินารา ที่ปรินิพพาน
เจริ ญพร อาตมภาพจะขอโอกาสกล่าวธรรมกถาสั ้นๆ ใน
ระยะเวลาสาคัญที่เราได้ เดินทางมาถึง และได้ นมัสการสังเวชนีย
สถานลาดับสุดท้ ายในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง
เราเดินทางมาถึงที่นี่จะค่ามืดแล้ ว เวลาก็จากัด และโยมก็
อาจจะอ่อนเพลี ยร่ างกาย เนื่ องจากได้ ตรากตราในการเดิ นทาง
ควรแก่การพักผ่อน จึงจะกล่าวธรรมกถาเป็ นแง่คิดแต่เพียงสั ้นๆ
ถ้ าพิจารณาดูถึงสังเวชนียสถานที่คณะได้ เดินทางมาแล้ ว
ซึ่งมี ทั ้งหมด ๓ แห่ง นับเฉพาะที่มีในรายการก็ครบถ้ วน ณ แห่งนี ้
ขอให้ สงั เกตว่า ที่เราเดินทางมานั ้น เป็ นไปตามลาดับกาลในพุทธ
ประวัติ คื อ เริ่ ม ด้ วยสถานที่ ตรั สรู้ ที่ พุทธคยา จากนัน้ ก็ เ ดิ นทาง
ต่อมายังสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ซึ่ง
ปั จจุบนั เราเรี ยกกันว่า สารนาถ หรื อในพระบาลีเรี ยก ป่ าอิสิปตน
มิคทายวัน แล้ วบัดนี ้ก็มาถึงสถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน เป็ น
บรรจบครบสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง หรื อ ๓ แห่งในรายการที่คณะ
ได้ เดินทางมา
สถานที่ดบั ขันธปริ นิพพานนี ้ เป็ นที่ระลึกถึงการดาเนินพระ
พุทธกิจของพระพุทธเจ้ ามาถึงวาระสุดท้ าย เป็ นการสิ ้นสุดพระชนมชีพของพระองค์ เหตุการณ์ ที่เกี่ ยวกับการปริ นิพพานนั ้นมีกล่าวไว้
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อย่างค่อนข้ างพิสดารในพระสูตรๆ หนึ่ง ที่เรี ยกว่า มหาปริ นิพพาน
สูตร หรื อแปลว่าพระสูตรว่าด้ วยการเสด็จดับขันธปริ นิพพาน หรื อ
การปริ นิ พ พานอั น ยิ่ ง ใหญ่ ซึ่ ง หมายถึ ง การปริ นิ พ พานของ
พระพุทธเจ้ า
เหตุการณ์ โดยสรุ ป เริ่ มมาตัง้ แต่พระพุทธเจ้ าจาพรรษาที่
เมืองเวสาลี หลังจากออกพรรษาแล้ ว พระองค์ได้ เสด็จพุทธดาเนิน
มาตามลาดับ มีเหตุการณ์ เกี่ยวกับการที่ได้ ทรงปลงพระชนมายุ
สังขาร คือ ประกาศความตกลงพระทัยที่จะปริ นิพพานที่ปาวาลเจดี ย์ ใ นวัน เพ็ ญ เดื อ น ๓ ซึ่ ง ก็ ไ ปประจวบกั บ วั น ที่ เ ราเรี ย กว่ า
มาฆบู ชา ด้ วย คื อตรงกับ วันที่ ทรงแสดงโอวาทปาฏิ โ มกข์ ใ น
ตอนต้ นพุทธกาล แต่ตอนนี ้เป็ นปลายพุทธกาล ก่อนปริ นิพพาน ๓
เดือน จากนั ้นก็เสด็จมาโดยลาดับจนกระทัง่ ถึงที่นี่ แล้ วได้ เสด็จดับ
ขันธปริ นิพพานภายใต้ ร่มไม้ สาละ หรื อในเมืองไทยเรามักจะแปล
กันว่า ไม้ รังคูท่ ี่ สาลวโนทยาน ก็คือสวนป่ าไม้ สาละซึ่งเป็ นพระราช
อุทยานของกษัตริ ย์แคว้ นมัลละ เป็ นอันว่า สถานที่นี ้เป็ นส่วนหนึ่ง
อยู่ในดินแดนของอาณาจักรของกษัตริ ย์มลั ละ
พระพุทธองค์ได้ เสด็จดับขันธปริ นิพพานในวันเพ็ญเดือน ๖
หรื อวันวิ สาขปุรณมี ซึ่ง เราจั ดเข้ า เป็ นเหตุก ารณ์ หนึ่ ง ในบรรดา
เหตุการณ์ สาคัญ ๓ อย่างในวันที่เรี ยกว่า วิสาขบูชา นี ้เป็ นการ
กล่าวโดยสรุป
มีเรื่ องราวที่ควรจะยกมาเน้ นเป็ นพิเศษ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
พระคุณของพระพุทธเจ้ าด้ านพระมหากรุ ณาธิ คุณอันยิ่ งใหญ่ มี
เหตุการณ์ หลายตอนในระยะสุดท้ ายเมื่อจวนเจียนจะปริ นิพพาน
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กล่าวเฉพาะวันปริ นิพพาน ก็มีเหตุการณ์ หลายอย่างที่แสดงให้ เห็น
ถึงพระทัยของพระพุทธเจ้ าซึง่ ประกอบด้ วยความกรุ ณาอันยิ่งใหญ่
ต่อสรรพสัตว์ทั ้งหลาย มุ่งแต่จะบาเพ็ญประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นโดยไม่
คานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยยากลาบากของพระองค์เอง เช่นว่า
เมื่อเสด็จมาถึงถิ่นของนายจุนทะ นายจุนทกัมมารบุตรก็ได้
นิ ม นต์ พ ระพุ ท ธเจ้ า พร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ที่ ต ามเสด็ จ ให้ ไปฉั น
ภัตตาหารที่บ้านของเขา เขาได้ ถวายอาหารที่เรี ยกว่า สู กรมัทวะ
ซึ่งแปลกันว่า เนื ้อสุกรอ่อนบ้ าง ปราชญ์ บางพวกแปลว่า เป็ นเห็ด
ชนิดหนึง่ มีพิษบ้ าง
พระพุทธเจ้ าทรงทราบว่าอาหารนั ้นย่อยยาก จะเป็ นโทษ
แก่ร่างกาย แต่พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ก็จะปริ นิพพานอยู่แล้ ว
นายจุนทะก็มีความปรารถนาดี พระองค์มีพระประสงค์จะฉลอง
ศรัทธานายจุนทะ และอีกประการหนึง่ อาหารนั ้น ถ้ าพระองค์ไม่ฉัน
พระสงฆ์องค์อื่นก็จะต้ องฉัน แล้ วจะได้ รับความลาบากเดือดร้ อน
เพื่อตัดปั ญหา พระองค์จงึ ตรัสบอกให้ นาสูกรมัทวะมาถวายเฉพาะ
พระองค์ ส่วนพระองค์อื่นไม่ต้องฉัน พระองค์ฉันแทนหมด สาหรั บ
องค์อื่นก็ให้ ถวายอาหารอื่นไป พระองค์ได้ ฉันสูกรมัทวะนั ้นเสร็ จ
แล้ ว ที่ เ หลื อ ก็ ใ ห้ ฝั ง ดิ น เสี ย และด้ ว ยสูก รมั ท วะนี ก้ ็ เ ป็ นเหตุใ ห้
พระองค์ซงึ่ ประชวรอยู่แล้ ว ประชวรหนักยิ่งขึ ้น
ในวันนั ้น ได้ มีการประชวรอย่างรุ นแรงจวนจะปริ นิพพาน
หลายหนก่อนที่จะเดิ นทางมาถึ งสาลวโนทยาน แต่พระองค์ ก็ มี
ขันติธรรม ใช้ กาลังสติสมาธิระงับทุกขเวทนาไว้ ทาให้ โรคภัยไข้ เจ็บ
ระงับไปชั่วคราว เสด็จพระดาเนินต่อไป และในระหว่างที่เ สด็จ
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พุทธดาเนินมานั ้น ก็ยงั ทรงห่วงถึงนายจุนทะ เกรงว่านายจุนทะจะ
เกิ ดความเดื อดร้ อนใจว่าอาหารของเขาเป็ นเหตุให้ พระพุทธเจ้ า
ปริ นิพพาน แล้ วเขาจะไม่สบายใจเป็ นอย่างยิ่ง พระองค์จึงตรั สสั่ง
พระอานนท์ซึ่งติดตามเฝ้ าพยาบาลพระองค์อยู่ ให้ ละพระองค์ไว้
กลับไปปลอบใจนายจุนทะว่า อาหารที่เขาถวายแก่พระพุทธเจ้ า
นั ้นเป็ นอาหารครั ง้ สาคัญใน ๒ วาระที่มีผลอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ที่สุด
โอกาสครั ง้ สาคัญนั ้นก็คือโอกาสที่จะตรั สรู้ ครั ง้ หนึ่ง และโอกาสที่
จะเสด็จดับขันธปริ นิพพานครัง้ หนึง่
อาหารที่ถวายเมื่อตอนจะตรั สรู้ ก็คือ อาหารที่นางสุชาดา
ถวาย และที่จะปริ นิพพานก็คืออาหารที่นายจุนทะถวายนี่เอง ถื อ
ว่าเป็ นเหตุการณ์ครัง้ สาคัญ เพราะถ้ ามองในแง่ประวัติศาสตร์ พทุ ธ
ศาสนา ก็ ถื อ ว่ า เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ป รากฏในประวัติ ก ารณ์ ข อง
พระพุทธศาสนา ซึง่ ทุกคนในหมู่ชาวพุทธจะต้ องจดจา
พระองค์ได้ ตรั สสัง่ ให้ ปลอบใจนายจุนทะให้ เขาเห็นว่าเป็ น
การถวายอาหารครั ง้ สาคัญในพุทธประวัติ ให้ เขามีจิตยินดีปลาบ
ปลื ้มใจ และพระอานนท์ก็ได้ ปฏิบัติตามพระพุทธบัญชา เรื่ องนี ้ก็
แสดงถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ นอย่ า งมาก ที่ ท รงค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าห่วงพระองค์เอง
หลัง จากนัน้ ก็เ สด็จพุทธดาเนินต่อมาจนกระทั่งถึ งป่ าไม้
สาละ ทั ้งๆ มีทกุ ขเวทนาอย่างนั ้นแล้ ว ได้ ประทับบรรทมที่เรี ยกว่า
อนุฏฐานไสยา แปลว่าการนอนที่จะไม่ลกุ ขึ ้นอีก คือการนอนครั ง้
สุดท้ ายในชีวิต เมื่อเสด็จบรรทมแล้ ว พระองค์ก็ยังตรั สแสดงธรรม
แก่พระสงฆ์ตอ่ ไปเรื่ อยๆ
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ตอนนั ้นก็มีความในพุทธประวัติเล่าถึงปริ พาชกคนหนึ่ง ชื่อ
นายสุภทั ทะ ได้ ข่าวว่าพระพุทธเจ้ าจะปริ นิพพาน และตัวเองก็มี
ปั ญหาข้ อสงสัยอยากจะถาม เกรงว่าจะไม่มีโอกาสถามต่อไปอีก
จึงเข้ ามาจะขอถามปั ญหากับพระพุทธเจ้ า
ขณะนั ้นพระสงฆ์กาลังแวดล้ อมพระพุทธองค์อยู่ โดยเฉพาะ
พระอานนท์ก็ต้องเป็ นผู้จัดเรื่ องว่าใครควรจะเข้ าเฝ้ าได้ หรื อไม่ได้
หรื อควรจะทาอะไรในเวลานั ้นๆ เมื่อนายสุภทั ทะเข้ ามาขอทูลถาม
ปั ญหา พระอานนท์ก็เกรงว่าจะเป็ นการทาให้ พระพุทธเจ้ าลาบาก
พระวรกายซึ่งทรงประชวรหนักอยู่แล้ ว จึงห้ ามไม่ให้ เข้ าเฝ้ า เขาก็
ขอร้ องว่าเขามี โอกาสครั ง้ สุดท้ ายนี ้เท่านั ้น ปั ญหาที่จะถามก็เป็ น
ปั ญหาสาคัญในชีวิตของเขา จึงขอโอกาส พูดกันไปพูดกันมาเลย
กลายเป็ นทานองถกเถียง ก็ขอร้ องคะยัน้ คะยอกันอยู่ที่ตรงนั ้นเอง
จนเสียงนั ้นเข้ าไปถึงพระพุทธเจ้ า
ทรงทราบความ ก็ตรัสอนุญาตให้ สภุ ทั ทปริ พาชกเข้ าไปทูล
ถามปั ญ หา บอกพระอานนท์ ใ ห้ ป ล่อ ยเขาเข้ ามา นี่ ก็ แ สดงว่ า
พระองค์ไม่ได้ ทรงห่วงใยพระวรกายของพระองค์เอง ทรงคานึงถึง
แต่ประโยชน์ ที่จะได้ กับผู้อื่น สุภัททะก็ ได้ มี โอกาสเข้ าไปทูลถาม
ปั ญหากับพระพุทธเจ้ า แล้ วพระพุทธเจ้ าก็ทรงตอบอธิ บายชี ้แจงให้
สุภทั ทปริ พาชกสิ ้นความสงสัย
ปรากฏว่าสุภัททปริ พาชกนี ้ก็ได้ เข้ าถึงธรรมะ แล้ วก็ได้ ขอ
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็ นพระสาวกที่ทนั เห็นพระพุทธเจ้ า
เป็ นองค์ สุดท้ าย เรี ย กว่าเป็ น ‘ปั จฉิ ม สัก ขิ สาวก’ และเป็ นพระ
อรหันต์ด้วย ก็ จากันมาว่า ‘สุภัททะเป็ นปั จฉิ มสักขิ สาวก’ พระ
สาวกทันเห็นพระพุทธเจ้ าองค์สดุ ท้ าย นี่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ
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ต่อจากนั ้น พระพุทธเจ้ าก็ทรงบาเพ็ญพุทธกิจแก่พระสงฆ์
ต่อไปอีก ได้ ตรั สแสดงธรรมะต่างๆ ตอนท้ ายได้ ตรั สถามว่า ใน
พระสงฆ์ที่มาชุมนุมอยู่ ณ สถานที่ปริ นิพพาน องค์ไหนมีข้อสงสัย
อะไรบ้ าง แม้ แ ต่เล็กน้ อยก็ ขอให้ ถ าม เพราะยัง มี โ อกาสในตอน
สุด ท้ า ย ก็ ป รากฏว่ า ในพระสงฆ์ เ หล่ า นั น้ ไม่ มี ผ้ ู ใดมี ข้ อสงสั ย
เพราะว่าเป็ นพระอริ ยบุคคลทั ้งสิ ้น
ในที่สดุ เมื่อไม่มีพระสงฆ์องค์ใดถามปั ญหา พระพุทธเจ้ าก็
ได้ ตรั สปั จฉิ ม วาจา หรื อพระวาจาครั ง้ สุดท้ ายของพระพุทธเจ้ า
อย่างที่เราจากันแม่นว่า
“วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
แปลว่า “สังขารทัง้ หลายมี ความเสื ่อมสิ้ นไปเป็ นธรรมดา
เธอทัง้ หลายจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ผอู้ ืน่ ให้ถึงพร้ อมด้วย
ความไม่ประมาท”
แต่ก่อนหน้ าที่จะตรั สปั จฉิ มวาจานี ้ ก็มีพุทธพจน์ที่สาคัญ
ด้ วย จะเรี ยกว่าเป็ นการสัง่ เสียก็ได้ คือพระองค์ทรงคานึงถึงว่า เมื่อ
พระองค์ดบั ขันธปริ นิพพานไปแล้ ว พระสาวกทั ้งหลายโดยเฉพาะผู้
ที่เป็ นปุถชุ น ก็อาจจะนึกว่าบัดนี ้พระบรมศาสดาสิ ้นไปแล้ ว ใครจะ
เป็ นผู้นาต่อไป พระองค์จึงตรั สให้ หลักไว้ เพื่อให้ ส าวกทั ้งหลายมี
เครื่ องยึดเหนี่ยว มีแนวทางที่ให้ เกิดความมั่นใจ ไม่เกิดความลังเล
สงสัยโดยตรัสว่า
“มมจฺ จเยน…” ในเวลาที่เราล่วงลับไปแล้ ว ธรรมและวินัย
ใดที่เราได้ แสดงแล้ วบัญญัติแล้ วแก่เธอทั ้งหลาย ธรรมและวินยั นั ้น
แลจะเป็ นศาสดาของเธอทั ้งหลาย
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หมายความว่า พระองค์ ไม่ไ ด้ ทรงตั ้งบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งให้
เป็ นศาสดาแทนพระองค์ แต่ให้ ถือว่าพระธรรมวินยั นั ้นแหละ หรื อ
หลัก ธรรมที่พระองค์ ได้ แสดงไว้ วินัยที่ พระองค์ไ ด้ บัญญั ติไ ว้ นั่น
แหละ เป็ นศาสดาแทนพระองค์ ในพระพุทธศาสนาก็ถือหลักนี ้สืบ
ต่อกันมา
ส่วนพุทธปั จฉิมวาจานั ้น ก็เป็ นคาเตือนสาคัญที่ เราจะต้ อง
ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งเร่ ง เร้ าในการบ าเพ็ ญ ข้ อปฏิ บัติต ามค าสอนของ
พระพุทธเจ้ า คือหลักความไม่ประมาท หรื อ อัปปมาทธรรม นัน่ เอง
อัปปมาทธรรม นั ้น พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ บอ่ ยๆ ว่าเป็ นธรรม
ที่มีความสาคัญมาก พระองค์เปรี ยบความไม่ประมาทเหมือนกับ
รอยเท้ าช้ างที่ว่า รอยเท้ าทัง้ หลายทั ้งปวงบรรดามี ของสัตว์บก ก็
ย่อมประชุมลงได้ ไม่ใหญ่เกินกว่ารอยเท้ าช้ าง ฉันใด ธรรมทั ้งหลาย
ทั ้งปวงก็เช่นเดียวกัน ย่อมประชุมลงในความไม่ประมาท เพราะ
เมื่ อมี ความไม่ประมาทแล้ ว ก็ จึง มี การบาเพ็ญ ธรรมทั ้งหลายได้
ธรรมทั ้งหลายข้ ออื่นๆ นั ้น ถ้ าหากว่าเรามีความประมาท คื อ เรา
ละเลยไม่ปฏิบตั ิเสียอย่างเดียว มันก็ไม่เกิดผล ไม่มีประโยชน์ มีแต่
ชื่อ มีก็เหมือนไม่มี
ความประมาทนั ้น ก็คือ ความละเลยไม่ใส่ใจ ทอดทิ ้ง ถ้ า
ประมาทเสียแล้ ว ธรรมทั ้งหลายแม้ จะมีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์อย่างไร
เราจะรู้ จะเข้ าใจมั น ก็ ไ ม่ เ กิ ด ผลอะไรขึ น้ มา แต่ ถ้ ามี ค วามไ ม่
ประมาทแล้ ว เราก็ไม่ละเลย ไม่ทอดทิ ้ง เอาใจใส่ เพียรพยายาม
ปฏิบตั ิ สิ่งใดที่ควรเว้ นก็ต้องพยายามตั ้งใจงดเว้ น สิ่งใดที่ควรจะทา
ควรจะประพฤติ เราก็พยายามตั ้งใจเร่ งประพฤติปฏิบตั ิ โดยมีสติ
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ระมัดระวังกระตุ้นเตือนตนอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั ้น พระพุทธ
พจน์ครัง้ สุดท้ ายนี ้ ก็เป็ นการย ้าเรื่ อง อัปปมาทธรรม นี ้อีกครัง้ หนึง่
เราหวนมาพิ จ ารณาถึ ง ว่ า สั ง เวชนี ย สถานนัน้ ก็ เ ป็ น
สถานที่ๆ มีความหมายดังที่พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สไว้ ว่า เป็ นที่ตั ้งแห่ง
ความสังเวช ความสังเวช นั ้นก็คือ ทาให้ เกิดความสลดใจได้ คิด ได้
คิดอย่างไร เช่น พิจารณาถึงการปริ นิพพานของพระพุทธเจ้ าให้ เห็น
ในแง่หนึง่ ว่า
พระพุทธเจ้ า ทั ้งที่ทรงเป็ นพระบรมศาสดา เป็ นศาสดาเอก
ของโลก เป็ นศาสดาทั ้งของเทวดาและมนุษย์ทั ้งหลาย แต่พระองค์
ก็ทรงมีพระวรกายที่ประกอบด้ วยขันธ์ ๕ ซึง่ เป็ นสังขาร และสังขาร
ทั ้งหลายนั ้นก็ย่อมเป็ นไปตามหลักไตรลักษณ์ คือเป็ นของไม่เที่ยง
คงทนอยู่ไม่ได้ และมิใช่ตวั ตน สังขารนั ้นก็มีความเสื่อมสิ ้นไปเป็ น
ธรรมดา แม้ พระองค์จะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระวรกายของ
พระองค์ก็เป็ นไปตามหลักธรรมดาหรื อกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติอนั
นี ้ จึงได้ เสื่อมสิ ้นไป
เราทัง้ หลายที่ ดาเนิ นชีวิตกันอยู่นี ้ เมื่ อจะดาเนินตามคา
สอนของพระองค์ ก็ควรเข้ าใจถึงหลักการที่วา่ นี ้ และเมื่อเข้ าใจแล้ ว
ก็จะได้ มีความไม่ประมาทนั่นเอง หมายความว่า เมื่อได้ พิจารณา
ถึง ความเป็ นไปของสิ่ ง ทัง้ หลายที่ มี ความเปลี่ ยนแปลง มี ความ
เกิดขึ ้น ตั ้งอยู่ เสื่อมไป สลายไปอย่างนี ้แล้ ว ตราบใดที่ชีวิตยังดารง
อยู่ ก็จะได้ เร่ งรี บทาสิ่งที่ดีงาม ทากิจที่ควรทา เมื่อคานึงถึงธรรมคา
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็จะได้ ตั ้งใจรี บขวนขวายปฏิบัติ
เพื่อให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในธรรมนั ้นยิ่งๆ ขึ ้นไป
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นี เ้ ป็ นโอกาสอั น ส าคั ญ ที่ เ ราทั ง้ หลายได้ มานั่ ง อยู่ ณ
สถานที่เสด็จดับ ขันธปริ นิพพานอันเป็ นจุดสุดท้ าย เป็ นที่อวสาน
ของพระวรกายของพระพุทธเจ้ า เป็ นสถานที่สาคัญที่ จะให้ เกิ ด
ความสังเวช แล้ วจะได้ เป็ นเครื่ องกระตุ้นให้ เกิดความไม่ประมาท
ในการที่จะประพฤติปฏิบตั ิธรรมสืบต่อไป นี่เป็ นแง่คิดในด้ านหนึง่
อีกอย่างหนึง่ ก็คือ บัดนี ้เราได้ มาถึงสถานที่ปริ นิพพาน เป็ น
แห่ ง สุ ด ท้ าย ในระหว่ า งที่ เ ดิ น ทางมาโดยล าดั บ เราได้ เห็ น
สภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่นอันเป็ นที่ตั ้งของพุทธสังเวชนียสถาน
สภาพแวดล้ อมอันเป็ นที่ตั ้งของพุทธสังเวชนียสถานนี ้ ก็คือ
ดินแดนที่เรี ย กกันว่าประเทศอินเดียในปั จจุบัน โยมทุกท่านก็ไ ด้
เห็นมาแล้ วว่าสภาพปั จจุบนั ของประเทศอินเดีย เป็ นอย่างไร เท่าที่
อาตมภาพได้ ฟังนั ้น เข้ าใจว่าหลายท่านมีความรู้ สึกไม่ค่อยดีนกั ต่อ
ประเทศอินเดียในสภาพปั จจุบนั
ในด้ านหนึง่ คือทางเศรษฐกิจ ก็มีความรู้ สึกว่าเป็ นสถานที่
มี ค วามแร้ นแค้ น ยากจน สภาพภูมิ ป ระเทศก็ แ ห้ ง แล้ ง ไม่ อุด ม
สมบูรณ์ ไม่น่าอยู่ ไม่น่าดู ประชาชนทั ้งหลายก็มีหน้ าตาเหี่ยวแห้ ง
ความเป็ นอยู่ ถ้ าจะเรี ยกด้ วยคารุ นแรงก็ว่าสกปรก อะไรทานองนี ้
ซึ่งบางทีก็ถึงกับเป็ นเรื่ องน่ารั งเกียจ เป็ นความรู้ สึกที่เกิ ดขึน้ ในใจ
ห้ า มกัน ไม่ ไ ด้ เพี ย งแต่ ว่ าจะพูดออกมาหรื อ ไม่ บางท่ า นก็ เ กิ ด
ความรู้สกึ ย้ อนระลึกถึงเมืองไทย ซึ่งเมื่ออยู่ก็ม องเห็นด้ านโน้ นไม่ดี
ด้ านนี ้ไม่นา่ พอใจ แต่เมื่อได้ มาสัมผัสอินเดียแล้ ว ถึงกับอุทานออกมา
หลายครัง้ ว่า ได้ เห็นอินเดียแล้ ว ทาให้ รักเมืองไทยขึ ้นอีกเป็ นกอง
ถ้ าพิจารณาในแง่นี ้ มาคานึงถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระองค์ก็ได้ มาอุบตั ิในดินแดนนี ้ ในสมัยพุทธกาลอาจจะเป็ นได้ ว่า
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ดิ นแดนทางชมพูทวี ป ยัง มี ความอุดมสมบูร ณ์ ประชาชนอาจมี
ความเป็ นอยู่ดีกว่านี ้ก็ได้ เราก็ไม่ได้ เห็นชัดเจน ถึงแม้ ในปั จจุบัน
เองอินเดียก็อาจมี หลายอย่างที่เป็ นข้ อดี แต่เอาละพูดให้ ตรงตาม
ความรู้ สึกของโยมเท่าที่ได้ มองเห็น เท่าที่กระทบความรู้ สึกแต่ต้น
มา พูดกันในแง่ที่วา่ อินเดียนี ้ไม่ดี ไม่น่ารื่ นรมย์ เป็ นสถานที่มีสิ่งอัน
น่ารั งเกียจหลายอย่าง หลายท่านคงไม่อยากจะอยู่เป็ นต้ น พิสจู น์
ด้ วยความรู้สกึ เช่นนี ้
ถ้ าเรานาเอาความรู้ สึกที่ว่านั ้นมาพิจารณาเทียบเคียงว่านี่
เป็ นสถานที่ที่พระพุทธเจ้ าได้ อบุ ตั ิขึ ้น เรามาพิจารณาถึงการดาเนิ น
พระชนมชีพของพระองค์ รวมทั ้งพระปฏิปทา พระจริ ยาวัตรต่างๆ
ก็จะมีข้อคิดอันหนึง่ เกิดขึ ้น พระพุทธเจ้ าเองก็ได้ ตรัสไว้ วา่
พระองค์นั ้นเหมื อนกับดอกบัว ดอกบัวนั ้นเกิดขึน้ ในโคลน
ตม ในสิ่งสกปรก แต่แล้ วดอกบัวนั ้นก็งามบริ สทุ ธิ์ ส่งกลิ่นหอมอัน
น่ารื่ นรมย์ ใจ ทาให้ เกิ ดความสุ ขความสบายใจแก่ ผ้ ทู ี่ ได้ พบเห็น
และผู้ที่ได้ ดมได้ สดู กลิ่นของดอกไม้ นั ้น พระพุทธเจ้ าก็เช่นเดียวกัน
พระองค์ เ สด็ จ อุบัติ ใ นท่ า มกลางประชาชาวโลกซึ่ ง เป็ นปุถุ ช น
ประกอบด้ วยกิเลสมีโลภะ โทสะ โมหะ แต่พระองค์ไม่ติดในโลก ไม่
ติดในกิ เลสเหล่านั ้น พระองค์บริ สุทธิ์ หมดจดผ่องใส เบิกบาน นา
สันติและประโยชน์สขุ มาให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
ถ้ าเรามองดูพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ก็ได้ ดาเนิน
ปฏิปทามาเช่นนั ้น และพระองค์ก็ได้ นาคนที่ยังประกอบด้ วยโลภะ
โทสะ โมหะ นั ้น ให้ เข้ าใจคาสอน รู้ เข้ าใจชีวิตและโลกตามเป็ นจริ ง
ช่วยให้ เ ขาไถ่ถอนตนออกมาจากกิ เลสเหล่านั น้ ทาให้ เ ป็ นผู้เบิ ก
บานผ่องใส มีความสุขด้ วย
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ทีนี ้ ถ้ ามองพระพุทธศาสนาเป็ นส่วนรวม ก็อาจจะได้ แง่คิด
เป็ นเหมือนว่า พระพุทธศาสนาเกิดขึ ้นในดินแดนที่ไม่น่ารื่ นรมย์ ไม่
น่าพึงใจ เสร็ จแล้ วก็ไปเบิกบานในที่อื่น ทาให้ เกิดความรื่ นรมย์ใจ
แผ่ ค วามสุ ข ความรื่ นรมย์ ใ จนั น้ ให้ กว้ างขวางออกไปในโลก
ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึ่งที่ได้ รับเอาความสุข ความเบิกบาน
ความรื่ นรมย์อนั นี ้ไว้
ถ้ ามองในแง่ นี ้แล้ ว จะต้ องคิด ต้ องพิ จารณาต่อไปอีกว่า
ความรื่ น รมย์ หรื อ ความเบิ ก บานบัน เทิ ง ใจ ความผ่อ งใสนัน้ จะ
เกิดขึ ้นได้ อย่างไร จะเกิดขึ ้นได้ ก็ต้องอาศัยการประพฤติ ปฏิบตั ิตาม
หลักคาสอนของพระพุทธเจ้ า การบาเพ็ญตามพุทธจริ ยาวัตรของ
พระองค์
เพราะฉะนั ้น เราทั ้งหลายจะต้ องเข้ าใจธรรมะคาสั่งสอน
ของพระองค์ ใ ห้ ชัดแจ้ ง แล้ วก็ ศึก ษาพุทธจริ ย า แล้ ว บ าเพ็ญ ให้
ถูกต้ องตามหลักของพระองค์ อันประกอบด้ วยพระพุทธคุณ มีพระ
ปั ญญาคุณ พระกรุณาคุณ อีกทั ้งพระวิสทุ ธิคณ
ุ ด้ วย คือพระคุณทั ้ง
๒ ที่ เ ป็ นหลักได้ แ ก่ พระปั ญ ญาคุณ พระกรุ ณ าคุณ พร้ อมทัง้
พระคุณอีกอย่างหนึ่งที่เข้ ามาประกอบเป็ น ๓ กล่าวคือ พระวิ สทุ ธิ
คุณ อันเป็ นหลักสาหรับชาวพุทธจะประพฤติปฏิบตั ิตาม
ประเทศอินเดียที่หลายท่านรู้ สึกว่าไม่น่ารื่ นรมย์ ไม่น่าอยู่นี ้
มิได้ ปฏิบตั ิตามคาสอนของพระพุทธเจ้ า จึงเป็ นได้ เพียงดินแดนที่
พระพุทธศาสนาเกิดขึ ้น เสมือนโคลนตมซึง่ เป็ นที่เกิดของดอกบัว
ถ้ าหากว่าเราได้ บาเพ็ญตามพุทธจริ ยา และเข้ าใจคาสอน
ของพระองค์ ใ ห้ ถ่ องแท้ ประพฤติ ป ฏิบัติตามกันทั่วไปแล้ ว ก็ จะ
ได้ ผลคือความสุข ความเบิกบาน พระพุทธศาสนาก็จะไปเบิกบาน
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อยู่ในสถานที่เราได้ อาศัย คือในประเทศไทย ประเทศไทยก็คงจะมี
ความรุ่ งเรื องเบิกบานเช่นนั ้น ถ้ าหากว่าจะดารงอยู่ในคาสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าสืบต่อไป
แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถบาเพ็ญ หรื อดาเนินตามพุทธ
จริ ยา ไม่เข้ าใจคาสอนของพระองค์ และไม่ประพฤติป ฏิบตั ิตามคา
สอนนั ้น สภาพตรงข้ ามอันไม่น่าพึงใจก็จะเกิ ดขึน้ คือเมื องไทยก็
อาจจะกลายเป็ นเช่นเดียวกับประเทศอินเดียที่หลายท่านไม่ชอบใจ
อยู่ในบัดนี ้ เพราะฉะนั ้น ก็เป็ นข้ อคิดที่ว่า พวกเราทั ้งหลายจะต้ อง
ช่วยกันศึกษาพระธรรมคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ าให้ เข้ าใจถ่องแท้
แล้ วดาเนินตามพุทธจริ ยาวัตรให้ ถกู ต้ องตามจริ ง
นี ้ก็เป็ นข้ อคิดบางประการที่อาตมภาพนามากล่าวในที่นี ้
และที่พดู ถึงประเทศอินเดียในทางไม่ดีบ้างนั ้น ก็มิใช่จะกล่าวหาว่า
ประเทศอินเดียเลวทราม เป็ นแต่เมื่อความรู้ สึกที่ไม่ดีเกิดมีขึ ้นแล้ ว
ก็ ฉ วยเอามาใช้ ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการเจริ ญธรรม แต่ส รุ ป ว่ า
จะต้ องคานึงถึงพุทธปั จฉิ มวาจาที่พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สไว้ เป็ นครั ง้
สุดท้ ายว่า ให้ บาเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ ถึงพร้ อมด้ วย
ความไม่ประมาท ก็จะมีความเจริ ญก้ าวหน้ างอกงามในพระธรรม
คาสอนของพระองค์ยิ่ งๆ ขึน้ ไป แล้ วก็ จะได้ ประสบอานิสงส์ คือ
ความสุข ความเจริ ญทั ้งส่วนตนและส่วนรวมโดยทัว่ กัน
ในวันนี ้อาตมภาพก็เห็นว่าได้ กล่าวธรรมกถามาพอสมควร
แก่เวลา พรุ่ งนี ้เช้ าเรายังมีเวลาที่จะได้ ไปนมัสการสถานที่ในเขตนี ้
ส่วนที่เรี ยกว่า ‘มกุฏพันธนเจดี ย์’ ซึ่งเป็ นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรี ระอันอยู่ในที่ใกล้ ก็คงจะมีเวลาพูดคุยในเรื่ องธรรมะกันต่อไปอีก
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ขอเจริ ญพรโยมคณะผู้เดินทางนมัสการสังเวชนี ยสถาน
พุทธสังเวชนียสถานที่คณะนัง่ อยู่ในบัดนี ้ ก็เป็ นสถานที่สาคัญสืบ
เนื่ องมาจากสถานที่ ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จดับ ขันธปริ นิพพาน ซึ่ง
คณะได้ ไปนมัสการเมื่ อเย็น และได้ สวดมนต์ทาวัตรจนถึงตอนค่า
วานนี ้ ในเวลาที่เดินทางมาถึงใหม่ๆ
ที่ ว่ า สถานที่ นี เ้ ป็ นสถานที่ ส าคัญ สื บ เนื่ อ งจากสถานที่
ปริ นิพพานนั ้น ก็เพราะว่าเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ คือ
เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพานแล้ ว หลังจากนั ้นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องทั ้งฝ่ ายพระ และฝ่ ายคฤหัสถ์ ก็ได้ เตรี ยมการเกี่ยวกับการ
ถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ
ฝ่ ายพระนั ้น ในสถานที ่ป ริ นิพ พาน ตามประวัต ิก ็ว ่า
พระอนุรุ ท ธเถระเป็ นประธาน และมี พ ระผู้ใ หญ่ อื่น เช่ น พระ
อานนทเถระ เป็ นต้ น ในฝ่ ายคฤหัสถ์ นั ้นก็ไ ด้ แ ก่ กษั ตริ ย์ มัลละ
ทั ้งหลาย ผู้เป็ นเจ้ าเมื อง เจ้ าแคว้ นดินแดนแห่งนี ้ ท่านเหล่านั ้นก็ได้
ปรึ กษาหารื อกัน ทางฝ่ ายคฤหัสถ์คือเจ้ าเมืองมัลละทั ้งหลายก็เป็ น
เจ้ าการเป็ นผู้ดาเนินการ โดยอาศัยพระเถระ เช่น พระอนุรุทธเป็ นที่
ปรึ กษาว่าจะทาอย่างนั ้นได้ ไหม อย่างนี ้ได้ ไหม เราจากันมาตามที่
ได้ เล่าเรี ยนพุทธประวัติ เท่าที่พอจับความได้ สั ้นๆ ก็วา่
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พระพุทธเจ้ าได้ เสด็จดับขันธปริ นิพพานที่ สาลวโนทยาน
ดังที่ได้ กล่าวแล้ ว อยู่นอกประตูเมื องด้ านหนึ่ง เมื่ อจะถวายพระ
เพลิงก็ได้ นามาอีกด้ านหนึ่ง คือ ณ สถานที่นี ้ แต่ก่อนที่จะนามาสู่
สถานที่นี ้ ซึ่งเรี ยกว่า มกุฏพันธนเจดี ย์ ก็ได้ นาพุทธสรี ระ หรื อพระ
บรมศพนั ้นผ่านเข้ าประตูเมืองก่อน ทาเป็ นขบวนแห่ผ่านเข้ าทาง
ประตูเมืองด้ านเหนือ ผ่านกลางพระนครออกมาทางประตูเมืองอีก
ด้ านหนึ่ง แล้ วก็มายังสถานที่นี ้ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของตัวเมือง
กุสินารา
ตอนนั ้นเป็ นเวลาที่ปริ นิพพานได้ ๗ วันแล้ ว ก็ตกลงกันว่า
จะถวายพระเพลิง ทางกษัตริ ย์มัลละ ซึ่งเป็ นเจ้ าการก็ถวายพระ
เกียรติ โดยกษัตริ ย์มลั ละที่เป็ นประมุข ๔ พระองค์ได้ เป็ นผู้จดุ เพลิง
ถวายพุทธสรี ระ แต่ว่าจุดไม่ติด จึงได้ ถามพระอนุรุทธเถระ ผู้เรี ยก
ได้ วา่ ประธานที่ปรึ กษา หรื อเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ว่าเป็ นด้ วยเหตุใด
พระอนุรุ ท ธก็ ไ ด้ ก ล่ า วว่า เทวดาทัง้ หลายต้ อ งการที่ จะรอพระ
มหากัสสปเถระซึ่งเป็ นพระเถระที่ เ ป็ นผู้ใ หญ่ ที่สุด ไม่ ได้ อยู่ใ นที่
ประชุมนั ้นด้ วย ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการถวายพระเพลิงก็ต้องรอ
ขอท าความเข้ า ใจเล็ก น้ อยว่า พระสาวกชัน้ ผู้ใ หญ่ ข อง
พระพุทธเจ้ านั ้น มีหลายท่านที่ได้ ปริ นิพพานก่อนพระพุทธเจ้ า เช่น
ที่นาลันทาซึ่งคณะได้ ผ่านมาแล้ ว ท่านก็ได้ เล่าถึ งความหลังในครั ง้
พุทธกาลว่า
พระสารี บุตรเถระ เป็ นพระอัครสาวกข้ างขวา ซึ่งนับว่าเป็ น
ผู้ใหญ่ ที่สดุ ก็ปริ นิพพานก่อนพระพุทธเจ้ า หลังจากพระสารี บุตร
เถระนิพพานไปแล้ วไม่นานนัก พระโมคคัลลาน์ ซึ่งเป็ นอัครสาวก
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ฝ่ ายซ้ าย เป็ นรองลงไปก็ปริ นิพพานอีก เพราะฉะนั ้น พระผู้ใหญ่ซึ่ง
เป็ นล าดั บ รองลงมาก็ สิ น้ ไปเสี ย ก่ อ น ที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ก็ มี พระ
มหากัสสปเถระนี่แหละ
ทีนี ้ พระมหากัสสปเถระท่านไม่ได้ เดินทางร่ วมกับพระพุทธ
องค์ ท่านเป็ นพระที่ชอบอยู่ป่า ขณะนั ้นกาลังเดินทางมาจากเมือง
ปาวา ซึ่งเป็ นเมื องคู่กันกับเมืองกุ สินาราไม่ไกลกัน ตอนนั ้น พระ
มหากัสสปเถระก็ยังไม่ทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับการปริ นิพพาน เมื่ อ
เดินทางมาในระหว่างทาง ท่านกับคณะได้ เข้ าพักในร่ มไม้ ขณะนั ้น
ก็ได้ เห็นอาชีวกคนหนึ่ง อาชีวกก็เป็ นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา
พวกหนึง่ อาชีวกคนนั ้นถือดอกไม้ อย่างหนึง่ มา เป็ นดอกไม้ ที่แปลก
จากปรกติ เขาเรี ยกว่า ดอกมณฑารพ ตามตานานว่าเป็ นดอกไม้
สวรรค์ ซึ่งได้ ร่วงหล่นลงมาในเวลาที่พระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพาน พระมหากัสสปเถระเห็นอาชีวกถื อดอกไม้ นี ้มา ตาม
ตานานว่าถือต่างร่ ม เพราะเป็ นดอกไม้ ใหญ่มาก ก็ได้ ถามว่า
“ท่านได้ ดอกไม้ นี ้มาจากที่ไหน”
อาชีวกก็ได้ เล่าให้ พระมหากัสสปะฟั งว่า
“ข้ า พเจ้ า ได้ ม าจากสถานที่ ที่ พ ระสมณโคดมเสด็ จ ดับ
ขันธปริ นิพพาน ท่านไม่ร้ ูหรื อ พระสมณโคดมได้ ปริ นิพพานถึงบัดนี ้
๗ วันแล้ ว”
จากการที่อาชีวกได้ กล่าวคาตอบชี ้แจงแก่พระมหาเถระ
ครัง้ นี ้ พระสงฆ์ผ้ เู ป็ นบริ วารติดตามพระมหากัสสปะก็ได้ ทราบข่าว
ทัว่ กัน เมื่อได้ ทราบข่าวแล้ ว ในหมู่ของพระสงฆ์ทั ้งหมด ก็มีทั ้งพระ
ที่เป็ นอริ ยเจ้ า และพระที่เป็ นปุถุชน ท่านที่เป็ นพระอรหันต์ก็ได้ แต่
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ปลงธรรมสังเวช ส่วนพระที่เป็ นปุถชุ นก็มีความเศร้ าโศกเสียใจเป็ น
อันมาก พากันร้ องไห้ ฟมู ฟายต่างๆ
แต่ในหมู่พระเหล่านั ้น ปรากฏว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบวช
เมื่อตอนแก่ชื่อ สุภทั ทะ เราเรี ยก สุภทั ทวุฑฒบรรพชิ ต สุภทั ทะเป็ น
ชื่อ วุฑฒบรรพชิต แปลว่า บวชเมื่อแก่ ท่านผู้นี ้เป็ นคนละองค์กับ
สุภัททปริ พาชกที่ว่าได้ มาทูลถามปั ญ หากะพระพุทธเจ้ า และได้
บวชในวันที่พระพุทธเจ้ าเสด็จดับ ขันธปริ นิพพาน คนละองค์กัน
ต้ องแยกให้ ถูกต้ อง สุภทั ทะที่บวชเมื่อภายแก่อยู่ในคณะของพระ
มหากัสสปเถระนี ก้ ็ ไ ด้ ก ล่าวคาแซงขึ น้ มาในขณะเมื่ อพระภิ ก ษุ
ทั ้งหลายกาลังเศร้ าโศกเสียใจว่า
“ท่านทั ้งหลายอย่าเศร้ าโศกเสียใจไปเลย พระสมณโคดม
เสด็จปริ นิพพานนี ้ก็เป็ นการดีแ ล้ ว เมื่อท่านยังดารงพระชนม์อยู่
นั ้น ท่านตรัสจู้จี ้จุกจิก เดี๋ยวก็ห้ามไม่ให้ ทาสิ่งโน้ น เดี๋ยวก็ว่าควรจะ
ทาสิ่งนี ้ สิ่งโน้ นไม่ควรทา ห้ ามไม่ให้ ทา สิ่งนี ้ควรทา ก็บอกให้ ทา ต่อ
แต่นี ้ไป ในเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปริ นิพพานจากไปแล้ ว เราจะ
ทาอะไรก็ได้ ตามสะดวกใจ”
อันนี ้เป็ นคาของบุคคลซึ่งแทนที่จะเศร้ าโศกเสียใจในการ
ปริ นิพพานขององค์พระศาสดา ก็กลับดีใจ
ฝ่ ายพระมหากัสสปเถระนั ้น ท่านเป็ นพระเถระผู้ใหญ่ ท่าน
ก็ได้ มองเห็นทั ้งพระทั ้งหลายที่มีความเศร้ าโศกเสียใจและได้ สดับ
ทั ้งถ้ อยคาที่เป็ นการจ้ วงจาบพระพุทธเจ้ า ในส่วนที่เป็ นการเศร้ า
โศกเสียใจนั ้น ท่านได้ แสดงธรรมให้ พระภิกษุทั ้งหลายเข้ าใจถึงคติ
ธรรมดาของสั ง ขารตามหลัก ไตรลั ก ษณ์ ที่ มี ค วามไม่ เ ที่ ย งแท้
แน่นอนเป็ นต้ น แล้ วก็กล่าวโอวาทต่างๆ
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ส่วนที่ เ ป็ นค าจ้ วงจาบของพระสุภัท ทะนัน้ ท่านก็ ไ ด้ แ ต่
กาหนดใจเอาไว้ ว่า นี่ พระพุทธเจ้ าเสด็จปริ นิพพานไปใหม่ๆ ยังมี
บุคคลกล่าวถ้ อยคาที่เ ป็ นการจ้ วงจาบได้ ถึง เพียงนี ้ ถ้ ากาลเวลา
ล่ ว งไปนาน ก็ อ าจจะมี เ หตุก ารณ์ ที่ ไ ม่ ดี ไ ม่ ง าม การไม่ เ ชื่ อ ฟั ง
ถ้ อ ยค า การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามค าสอนของพระพุท ธเจ้ า เพิ่ ม ขึ น้ ได้
มากมาย เป็ นเรื่ องที่ จ ะต้ อ งน ามาพิ จ ารณาด าเนิ น การอะไร
บางอย่างที่จะให้ เกิดความมัน่ คงแก่พระศาสนา
โดยเฉพาะท่านเป็ นพระผู้ใหญ่รับผิดชอบหมู่คณะ ท่านจึง
ถือเรื่ องนี ้เป็ นสาคัญมาก แต่ว่ายังไม่กล่าวอะไร ก็เก็บไว้ ก่อน ได้ แต่
กล่าวโอวาทสัง่ สอนพระ และนาคณะเดินทางมายังสถานที่ที่เมือง
กุสินารา แล้ วก็เดินทางมาถึงที่จดั ทาการถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรี ระ คือที่ ‘มกุฏพันธนเจดีย์’ ที่เราทั ้งหลายนัง่ อยู่ในบัดนี ้
เมื่ อพระมหากัสสปเถระมาถึงแล้ ว ก็ดาเนินการเกี่ ยวกับ
การถวายพระเพลิงพุทธสรี ระต่อไป
พระมหากัสสปเถระได้ เข้ ามานมัสการอภิวาทกราบไหว้ พระ
บรมศพ ตามความในเรื่ องนั ้นว่า พระบาทของพระพุทธเจ้ าได้ ออกมา
จากเครื่ องห่อพระบรมศพมารั บอภิวาท คือการกราบไหว้ ของพระ
มหากัสสปะ เมื่ อพระมหากัสสปเถระได้ อภิวาทกราบไหว้ แสดง
ความเคารพต่อพระพุทธสรี ระเสร็ จแล้ ว ไฟก็ลกุ ติดมาเอง เรี ยกว่า
ไฟทิพย์ คือ ไฟเทวดานัน่ เอง การถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระก็ได้
ดาเนินไปจนกระทัง่ เสร็ จสิ ้น
เมื่ อถวายพระเพลิง พระพุทธสรี ร ะเสร็ จแล้ ว ก็ มีก ารเก็ บ
พระอัฐิ ธ าตุ หรื อเรี ย กว่ า พระบรมสารี ริ ก ธาตุ จากนัน้ ข่ า วก็
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แพร่ หลายออกไปถึงเมืองต่างๆ ที่พระพุทธเจ้ าได้ เคยเสด็จไป ซึ่ง
เป็ นถิ่ นที่ชาวเมื องและพระเจ้ าแผ่นดิน พระมหากษัตริ ย์ผ้ นู าของ
ประเทศมีความเคารพนับถือในพระองค์
เมื่ อ แต่ ละถิ่ น ได้ ทราบข่ า วคราวแล้ ว ก็ มี ค วามร าลึ ก ถึ ง
พระพุทธเจ้ า และอยากจะได้ พระบรมสารี ริกธาตุไว้ เป็ นอนุสรณ์
เครื่ องราลึกถึงพระองค์เป็ นเครื่ องสักการะบูชาต่อไป
เพราะความที่ต้องการพระบรมสารี ริ กธาตุนัน้ ก็ เกรงว่า
เมื องกุสินารานี ้จะยึดครอบครองไว้ ผ้ เู ดียว จะต้ องหาทางแบ่งกัน
จึง ส่ง ทูตส่ง กองทัพมาขอแบ่ง ส่วนพระสารี ริ ก ธาตุ ปรากฏว่ ามี
มาถึง ๗ นคร ความตอนนี ้ขอเล่าแต่เพียงย่นย่อว่า
เมื่ อทูต และกองทัพของนครต่างๆ มี แคว้ นมคธเป็ นต้ นที่
เป็ นมหาอานาจมาถึง ก็อยู่ข้างนอก แล้ วก็ขอเจรจาที่จะแบ่งส่วน
พระสารี ริกธาตุ
ทางฝ่ ายมัลลกษัตริ ย์ก็เกิดความหวงแหนขึน้ มาว่า การที่
พระพุทธเจ้ าเสด็จมาดับขันธปริ นิพพานที่เมืองของเรานี ้ แสดงว่า
พระองค์เห็นความสาคัญของเมื องเรา ต้ องการเหมื อนอย่างจะ
มอบพระพุทธสรี ระให้ เราก็ควรจะแสดงความเคารพ แสดงความ
เอาใจใส่ในพุทธสรี ระพระบรมสารี ริกธาตุนี ้เก็บไว้ บูชาให้ เป็ นหลัก
เป็ นฐาน ณ สถานที่นี ้ ก็เลยคิดว่าจะไม่ยอมแบ่งให้ ใคร
ที นี ้ ประเทศอื่ นๆ ที่ ส่ง ตัวแทนมา ก็ ชัก จะไม่ พอใจ ไปๆ
มาๆ ก็จะเกิดการรบพุง่ แย่งชิงกันขึ ้น
ในที่สดุ ก็ปรากฏว่ามีพราหมณ์ผ้ หู นึง่ ชื่อว่า ‘โทณพราหมณ์ ’
ซึง่ เป็ นที่เคารพนับถือของผู้นาประเทศต่างๆ เห็นว่า ถ้ าปล่อยไว้ จะ
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เกิดการรบราฆ่าฟั นอะไรกันซึ่งเป็ นการไม่ดี ก็เลยขอเข้ ามาเจรจา
ทาความตกลงในหมู่ทตู และกองทัพเหล่านั ้น โทณพราหมณ์ ก็เลย
ได้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แบ่งแจกพระบรมสารี ริกธาตุให้ เป็ นส่วนๆ เท่าๆ
กัน ประเทศต่างๆ ที่สง่ ทูต ส่งกองทัพ ส่งตัวแทนมา ก็ได้ รับเอาส่วน
แบ่ ง นั น้ ไปก่ อ พระสถู ป ไว้ ในดิ น แดนของตนเอง เพื่ อ เป็ นที่
สักการะบูชาต่อไป ความโดยย่อก็เป็ นทานองนี ้
มีจดุ ที่นา่ สนใจอย่างหนึง่ ว่า เมืองกุสินาราของแคว้ นมัลละ
นี ้เป็ นเมืองเล็กๆ ถ้ าเทียบกับประเทศมหาอานาจอื่นๆ ในสมัยนั ้น
อย่างที่ได้ กล่าวถึงในครั ง้ ก่อนๆ เช่น แคว้ นมคธ แคว้ นโกศล แคว้ น
วังสะ เป็ นต้ น พวกนั ้นเป็ นแคว้ นที่ใหญ่มีอานาจมาก
โดยเฉพาะแคว้ นมคธ และโกศลนั น้ มี ค วามเป็ นมา
เกี่ ย วข้ องกับ พุทธศาสนามาก แคว้ นมคธก็เ ป็ นที่ ที่พระพุทธเจ้ า
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ส่วนแคว้ นโกศล ซึ่งมีเมื องสาวัตถี
เป็ นเมื องหลวง ก็เป็ นที่ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จประทับ มากที่สุด ที่
พระเชตวัน กับบุพพาราม พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ าเกิดใน
เมืองสาวัตถีนั ้นมากที่สดุ
เพราะฉะนัน้ เมื อ งทัง้ ๒ นัน้ จึ ง มี ค วามส าคัญ ในพุท ธ
ศาสนามาก แต่ เ มื่ อ ปริ นิ พ พาน พระพุ ท ธเจ้ ากลั บ เสด็ จ มา
ปริ นิพพานที่เ มื องกุสินารา ซึ่ง สมัยนั ้นเป็ นเมื องหลวงของแคว้ น
มัลละ อันเป็ นแคว้ นที่มีอานาจน้ อยลงมากแล้ ว เป็ นแคว้ นเล็กๆ
ครั ง้ หนึ่ง ก่ อนที่ พระพุทธเจ้ าจะเสด็จดับ ขันธปริ นิพพาน
พระอานนท์ได้ ทลู ถามเป็ นทานองท้ วงพระองค์ว่า เหตุใดพระองค์
จึงได้ เสด็จมาดับขันธปริ นิพพานที่เมื องกุสินารา ซึ่งอยู่ในแคว้ น
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เล็กๆ ทาไมไม่เสด็จไปปริ นิพพานที่เมืองใหญ่ ๆ อย่างเมื องราชคฤห์
เมื อ งสาวัตถี เมื อ งเวสาลี อ ะไรต่ า งๆ เหล่า นี ้ ซึ่ ง เป็ นเมื องของ
ประเทศมหาอานาจ เป็ นประเทศยิ่ งใหญ่ แล้ วก็มีผ้ นู า มี กษัตริ ย์
ผู้ปกครองซึง่ เคารพนับถือพระองค์
พระพุทธเจ้ าก็ ไ ด้ ตรั สเป็ นทานองว่า อย่ าไปนึก ว่า เมื อ ง
กุสินาราเป็ นเมื องเล็กเมืองน้ อย ความจริ งเมื องกุสินาราเคยเป็ น
เมืองใหญ่ในอดีต ในอดีตเมืองกุสินารานี ้เคยเป็ นที่ประทับของพระ
มหาจักรพรรดิ์ชื่อว่าพระเจ้ ามหาสุทสั สนะ แล้ วพระพุทธเจ้ าก็ตรั ส
เรื่ องตานานเมื องกุสาวดี
คื อ ในครั ง้ โบราณ เมื อ งกุ สิ น าราเคยเป็ นเมื อ งหลวงที่
ประทับของพระเจ้ ามหาสุทสั สนะ มีชื่อว่าเมืองกุสาวดี เป็ นเมืองที่
ยิ่งใหญ่มาก แล้ วต่อมาก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย ข้ อนี ้
ถ้ ามองในแง่หนึ่งก็ให้ เห็นว่า พระพุทธเจ้ าทรงสอนไม่ให้ เกิดความ
ยึดติดในเรื่ องความยิ่ งใหญ่ อะไรเหล่านี ้ ให้ มองเห็นว่า สิ่งเหล่านี ้
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามหลักอนิจจัง มหานครที่เคยใหญ่ โตก็
กลายเป็ นเมืองเล็กได้ เมืองที่เคยเล็กในสมัยก่อน ก็กลับกลายเป็ น
เมืองใหญ่โตเจริ ญขึ ้นมาได้ อันนี ้ก็เป็ นไปตามหลักอนิจจัง
ท่านอธิ บายต่อไปอีกว่า การที่พระพุทธเจ้ าปริ นิพพานใน
เมืองเล็กจะเป็ นเครื่ องช่วยให้ พระบรมสารี ริกธาตุแพร่ หลายออกไป
ในที่หลายแห่ง เพราะว่าในที่สดุ แล้ ว เมืองกุสินาราจะต้ องยอมแบ่ง
แจกพระสารี ริ กธาตุให้ กับ แคว้ น อื่ นๆ แต่ถ้ าหากเป็ นแคว้ นใหญ่
อย่างแคว้ นมคธ ซึง่ มีอานาจมาก เขาคงเก็บไว้ พวกเดียวได้ แน่นอน
ไม่ยอมแบ่งให้ แก่ใคร นี่ก็เป็ นรายละเอียดส่วนปลีกย่อย รวมความ
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เป็ นอันว่าพระพุทธเจ้ าได้ เสด็จดับขันธปริ นิพพานที่เมืองกุสินารานี ้
และได้ มีการถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ ณ สถานที่นี ้
มี ข้อสังเกตอีก อย่างหนึ่ง ให้ โยมได้ นึกไว้ เ ป็ นข้ อคิด ก็คือ
พระพุทธเจ้ าปริ นิพพานในสาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้ สาละ ภายใต้
ร่ ม ไม้ ขอให้ นึ ก หวนย้ อนไปดูป ระวั ติ ใ นตอนต้ นพุ ท ธกาล คื อ
พระพุทธเจ้ าประสูติ ก็ประสูติที่ภายใต้ ร่มไม้ สาละ เช่นเดียวกัน ก็
เป็ นอันว่า พระพุทธเจ้ าประสูติภ ายใต้ ร่ มไม้ สาละ จะเป็ นต้ นรั ง
หรื อไม่ก็แ ล้ วแต่ เป็ นเรื่ องของนัก ปราชญ์ ยัง ไม่ยุติเด็ดขาดว่าไม้
อะไรแน่ แต่คงยุติแล้ วว่า ไม้ สาละนั ้นไม่ใช่ไม้ รัง เมืองไทยเราแปล
กันว่าไม้ รัง ตอนหลังว่าไม่ใช่ ก็เลยต้ องเรี ยกว่าไม้ สาละนัน่ แหละ
ที นี ้ พระพุ ท ธเจ้ าก็ ป ระสู ติ ภ ายใต้ ร่ มไม้ ส าละ เมื่ อ
ปริ นิพพานก็ปริ นิพพานภายใต้ ร่มไม้ สาละ นี ้ก็เป็ นข้ อสังเกตอย่าง
หนึง่ จะถือว่าเป็ นอัศจรรย์ก็ได้ จะถือว่าเป็ นเรื่ องของพระพุทธเจ้ าที่
ทรงมีพระชนม์ชีพเกี่ยวข้ องอยู่กบั ธรรมชาติก็ได้
เมื่ อตรั สรู้ ก็ตรั สรู้ ภายใต้ ร่มไม้ เหมือนกัน แต่เป็ นร่ มไม้ อีก
อย่างหนึ่ง คือไม้ อสั สัตถะ เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้ าตรั สรู้ ใต้ ร่มไม้
นั ้น ร่ ม ไม้ นัน้ ก็ เ ลยได้ ชื่อพิ เ ศษว่า ต้ นโพธิ์ เพราะค าว่า โพธิ์ นัน้
แปลว่า ‘ตรั สรู้ ’ หรื อความตรั สรู้ ต้ นโพธิ์ ก็คือต้ นไม้ ที่พระพุทธเจ้ า
ตรัสรู้ ความจริ งชื่อเดิมก็เรี ยกว่าไม้ อสั สัตถะ หรื ออัสสัตถพฤกษ์ ได้
ชื่อพิเศษจากการตรั สรู้ ของพระพุทธเจ้ าเป็ นต้ นโพธิ์ พระพุทธเจ้ า
ประสูติ ตรั สรู้ และปริ นิพพาน ก็ภายใต้ ร่มไม้ ทั ้งสิ ้น อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ก็เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติของพระองค์
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จะเห็ น ว่ า พุท ธศาสนิ ก ชนทัง้ หลาย เรามี ค วามเคารพ
เลื่ อมใสในพระองค์ และให้ ค วามส าคัญ แก่ เ หตุก ารณ์ ใ นพุท ธ
ประวัติเหล่านี ้เป็ นอย่างยิ่ ง แต่ไม่ควรนึกถึงเพียงแต่ความสาคัญ
เท่านัน้ ควรให้ เ ป็ นเครื่ องเตื อนใจเราด้ ว ย ให้ ร ะลึก อยู่ เ สมอถึ ง
ธรรมชาติของชีวิต และชีวิตที่เป็ นธรรมชาติ ตลอดจนว่า ชีวิตนี ้ไม่
ควรให้ หา่ งเหินเกินไปจากธรรมชาติ และชีวิตที่ดีงามนั ้นธรรมชาติ
จะช่วยเกื ้อกูลให้ มีความสุขได้ อย่างไร
พระสถูปที่เห็นอยู่ตรงหน้ า ก็เป็ นประจักษ์ หลักฐานถึงการ
ที่ชาวพุทธในสมัยโบราณได้ พยายามที่จะทาการต่างๆ เพื่อแสดง
ถึง ความเคารพบูชาพระพุทธเจ้ าผู้เ ป็ นพระบรมศาสดาของตน
อย่างที่ทา่ นพระครูทวีได้ เล่าให้ โยมฟั งแล้ วว่า ในสมัย พระเจ้าอโศก
มหาราช พระองค์ได้ สร้ างสถูปขึ ้นไว้ แล้ วต่อมาพระมหากษัตริ ย์ยุค
หลังคือ พระเจ้ากนิ ษกะมหาราชก็ได้ มาสร้ างสถูปใหญ่ครอบขึ ้นไป
อีกชั ้นหนึง่ อย่างที่เห็นในปั จจุบนั ซึง่ เวลานี ้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง
ถ้ าเรามองจากซากเหล่านี ้ ก็เห็นว่าตัวพระสถูปเดิมจะต้ อง
ใหญ่โตมากเหลือเกิน นี่ก็แสดงถึงว่า พระมหากษัตริ ย์พระองค์นั ้น
จะต้ องเห็นความสาคัญของสถานที่นี ้เป็ นอย่างมาก แล้ วก็มีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ าเป็ นอย่างยิ่ง
พระเจ้ าอโศกมหาราชนั ้น เป็ นกษัตริ ย์ที่ยิ่งใหญ่ ในหมู่ชาว
พุทธประเทศไทยรู้ จัก กันทั่วไป พระมหากษั ตริ ย์ ในยุคหลัง ก็ ไ ด้
พยายามดาเนิ นตามพระปฏิ ปทาของพระมหากษั ตริ ย์องค์นี ้ ใน
บรรดาพระมหากษัตริ ย์เหล่านั ้น พระเจ้ ากนิษกะองค์ที่ว่ามาสร้ าง
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สถูปใหญ่ครอบนี ้ กล่าวว่าเป็ นพระมหากษัตริ ย์องค์หนึ่งที่พยายาม
ดาเนินตามพระจริ ยาวัตรของพระเจ้ าอโศกมหาราช
พระเจ้ ากนิษกะมหาราชเป็ นกษัตริ ย์ที่อยู่ในอิน เดียภาคที่
ค่อนไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนือ ครองราชย์ อยู่ใ น พ.ศ.สัก ๖๐๐
เป็ นกษัตริ ย์ที่ได้ อุปถัมภ์พุทธศาสนาฝ่ ายมหายานมากกว่า ทาง
มหายานจึงรู้ จักพระเจ้ ากนิษกะมาก แต่เพราะเหตุที่พระองค์ไป
อุปถัมภ์ทางฝ่ ายมหายาน ในประวัติพทุ ธศาสนาฝ่ ายเถรวาท หรื อ
ฝ่ ายใต้ ก็เลยไม่ค่อยรู้ จักพระองค์ อย่างในประเทศไทยพูดถึงพระ
นามพระเจ้ ากนิษกะ จะไม่คอ่ ยมีคนรู้ นอกจากผู้ที่ร่ าเรี ยนศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ หรื อโบราณคดี หรื อเรื่ องเกี่ยวกับประเทศอินเดีย
พระเจ้ ากนิษกะได้ อปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก
คล้ ายๆ กับพระเจ้ าอโศก และก็ได้ เป็ นผู้อปุ ถัมภ์การสังคายนาครั ง้
หนึง่ ด้ วย เรี ยกว่าเป็ นการสังคายนาครั ง้ ที่ ๓ ของฝ่ ายมหายาน แต่
ทางฝ่ ายเถรวาทไม่นับ และการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระ
เจ้ ากนิษกะมหาราช ก็เป็ นเหตุให้ พระพุทธศาสนาเผยแพร่ ไปทาง
ภาคเหนือมาก หมายถึงทางฝ่ ายประเทศจีนเป็ นต้ น ซึ่งเป็ นฝ่ าย
มหายาน
นี่ก็เป็ นเรื่ องราวที่อยู่ในประวัติศาสตร์ พทุ ธศาสนา และมี
เรื่ องมาเกี่ยวข้ องกับพุทธสังเวชนียสถานนี ้ อาตมภาพจึงนามาเล่า
คร่ าวๆ เพื่ อให้ เ ห็ นภาพเลาๆ ของการที่ ว่ า พุทธศาสนิ ก ชนสมั ย
โบราณนัน้ ได้ สัก การะบู ช าสถานที่ ส าคัญ ทางพุท ธศาสนากั น
เพียงไร
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เราทัง้ หลายที่ เกิ ดมาภายหลัง ก็ เลยได้ อาศัย หลัก ฐานที่
เกิ ดจากการกระทา หรื อกุศลกรรมของชาวพุทธปางก่อนเหล่านี ้
พากันมีโอกาสมาถึงสถานที่นี ้ และมีโอกาสได้ ร้ ู ว่าพระพุทธเจ้ าได้
เสด็จไปที่ไหนบ้ าง มีเหตุการณ์ สาคัญเกี่ยวกับพระชนม์ชีพเกิดขึ ้น
ณ ที่ ใ ด ที่ นั น้ ๆ อยู่ ที่ จุ ด หรื อต าแหน่ ง ไหนในปั จจุบั น นี่ ก็ เ ป็ น
เรื่ องราวในด้ านประวัติศาสตร์
ทีนี ้ ข้ อที่ เ ป็ นแง่ คิดทางธรรมะ ก็ คือความเป็ นสัง เวชนี ย
สถาน ดัง ที่ อ าตมภาพได้ ก ล่ า วแล้ ว ซึ่ ง พระพุท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ว่ า
สถานที่เหล่านี ้เป็ นที่ตั ้งของความสังเวช
“สังเวช” ก็คือ การที่ทาให้ เกิ ดความสลดใจ ได้ คิด หรื อ
สานึก ได้ คาว่า ‘สลดใจ’ นี ้เป็ นคาหนึ่ง ที่ น่าสัง เกต อาตมภาพ
มองเห็นว่าคาว่า สังเวช นี่เราได้ เข้ าใจความหมายคลาดเคลื่อนกัน
ไปไม่น้อย คือ เดี๋ยวนี ้เราแปลคาว่า สังเวช เป็ นสลดใจ บางทีก็ร้ ู สึก
เป็ นทานองหดหู่ไ ปเสีย แล้ ว คาว่า สัง เวช คาเดี ย วกันนี แ้ หละที่
แผลงเป็ นภาษาไทยมาเป็ นคาว่า สมเพช ความจริ ง คาเดี ยวกั น
สังเวช สมเพช มาจากคาบาลีคาเดียวกัน และถ้ าเป็ นคานามใน
ภาษาบาลี ท่านใช้ วา่ สังเวค
คาว่า สังเวช นั ้น มีความหมายอย่างไรแน่ น่าจะพิจารณา
เพราะว่าเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ ธรรมะด้ วย จะต้ องเข้ าใจให้ ถูก ต้ อง
อย่างในคัมภีร์วิสทุ ธิมคั ค์ (วิสทุ ธิ.๓/๒๙๙) ก็มีการอธิบายความหมาย
ท่านไขความว่า สังเวช หมายความว่า ทาให้ เกิดกาลังใจ หรื อเร่ งเร้ า
กระตุ้นให้ เกิดแรงในใจขึ ้น (= สมุตฺเตชน)
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ตามที่ท่านอธิ บายอย่างนั ้น คาว่า สังเวช ก็มีความหมาย
หนึ่งว่า เป็ นการเข้ ามากระตุ้นเตือนจิต ให้ เราได้ เกิ ดความคิดหรื อ
จิตสานึก ความคิดอะไร
ถ้ าเป็ นสถานที่แห่งนี ้ก็ได้ ความคิดว่า อ้ อ...นี่ พระพุทธเจ้ า
ของเรา พระองค์ได้ เสด็จมาดับขันธปริ นิพพาน เขาได้ ถวายพระ
เพลิงพระสรี ระของพระองค์ พระองค์แม้ แต่เป็ นพระพุทธเจ้ า เป็ น
ศาสดาที่ยิ่งใหญ่ แต่พระสรี รกายก็เป็ นไปตามหลักธรรมดาของ
สังขาร มีการเกิ ดขึ ้น ตั ้งอยู่ ดับไป สูญสิ ้นไป เราทั ้งหลายนี ้ก็เป็ น
มนุษย์ปถุ ุชน เป็ นคนธรรมดาสามัญ และก็เป็ นศิษย์ ของพระองค์
ถ้ าว่าถึงชีวิตร่ างกาย เราก็แน่นอนว่าจะต้ องเป็ นไปตามคติเช่นนั ้น
แต่พระองค์ได้ สงั่ สอนเราไว้ หลักธรรมคาสอนของพระองค์
ให้ ประพฤติดีงาม เราจะปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์นั ้น ชีวิต
ของเราก็ดารงอยู่ชั่วคราวเป็ นไปตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จะประมาทอยู่ไม่ได้ จะต้ องเร่ งขวนขวาย ทาอย่างไรจึงจะประพฤติ
ปฏิบตั ิคาสอนของพระองค์ให้ ได้ เพียบพร้ อมบริ บูรณ์ เราจะมัวหลง
ระเริ ง หรื อปล่อยเวลาให้ ผ่านไปเปล่าๆ ไม่ได้ จะต้ องเร่ งขวนขวาย
ทาความดีนั ้นด้ วยความไม่ประมาท
การที่เหตุการณ์ ในพุทธประวัติ หรื อสถานที่เกี่ ยวข้ องกับ
พระองค์มากระตุ้นเตือนพวกเราให้ ได้ เกิดความคิดอย่างนี ้ แล้ วเร่ ง
ขวนขวายประกอบกรรมดีงาม เร่ งปฏิบตั ิธรรมนี ้แหละ อันนี ้เรี ยกว่า
สังเวช เรี ยกว่ากระตุ้นให้ เกิดความคิด ทาให้ ได้ คิดได้ สานึก เรี ยกว่า
สังเวช
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ถ้ าหากเพียงแต่เราเกิ ดความรู้ สึกสลดหดหู่ใจ เช่นไปเห็น
บุคคลที่ได้ รับทุกขเวทนา หรื อคนที่เสียชีวิต แล้ วบอกว่าเกิดความ
สังเวช โดยหมายถึ งว่าเพี ยงแต่เ กิ ดความสลดใจ ใจหดหู่ไปเสี ย
อย่างนั ้น ไม่ถกู ต้ องตามธรรมะ ไม่เรี ยกว่าสังเวชตามความหมายที่
พระพุทธเจ้ าสอนไว้ แต่กลายเป็ นนิวรณ์ ข้ อที่เรี ยกว่า ถีนะ ทาให้ ใจ
เศร้ าหมอง เป็ นอกุศลไปเสีย
สังเวชจะต้ องเกิดความรู้ สึกที่กระตุ้นให้ เราได้ เกิดความคิด
เกิดความสานึก แล้ วคิดที่จะเร่ งขวนขวายทากรรมดีต่อไป อย่างนี ้
เรี ยกว่าสังเวชที่ถูกต้ องแท้ จริ ง และก็จะสอดคล้ องกับคาอธิ บาย
ของพระอรรถกถาจารย์ที่วา่ ทาให้ เกิดแรงใจในการทาความดีด้วย
บัดนี ้ อาตมภาพเห็นว่า สัง เวช ได้ มี ความหมายเคลื่ อน
คลาดเลือนลางไปจากความหมายเดิมมากแล้ ว เราจึงจะต้ องทา
ความเข้ าใจกันให้ ถกู ต้ อง
ก็เป็ นอันว่า สถานที่นี ้ก็เป็ นสถานที่แห่งหนึ่งที่เ ราจะต้ อง
เกิดความสังเวชดังที่กล่าวมาแล้ ว และเมื่อสังเวชถูกต้ องอย่างนี ้ก็
จะไปสอดคล้ องกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ เป็ นปั จฉิมวาจา
ที่ว่า ให้ ไม่ประมาท หรื อให้ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผ้ อู ื่นให้
สาเร็ จด้ วยความไม่ประมาท
หมายความว่า พุทธศาสนิ กชนเมื่ อระลึกถึ ง คาสอนของ
พระพุทธเจ้ า ระลึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับพระองค์แล้ ว ก็จะต้ องเกิด
ความสานึกที่จะเร่ งขวนขวายทาความดี เร่ งขวนขวายปฏิบตั ิธรรม
ไม่ ปล่อยปละละเลยทอดทิ ้ง ไม่ ทากาลเวลาให้ ล่วงไปเสีย เปล่า
พยายามทาเวลาที่ผา่ นไปให้ มีประโยชน์มากที่สดุ เพื่อให้ เกิดความ
เจริ ญงอกงามในทางธรรม
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สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรี ระนี ้ ก็เป็ นเครื่ องหมายให้
เห็นชัดว่า พระรูปกายของพระพุทธเจ้ านั ้นได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว รู ปกาย
ของพระองค์ที่ประกอบด้ วยพุทธลักษณะต่างๆ ในที่สดุ ได้ ถูกเพลิง
แผดเผาสูญสิ ้นไป เหลือแต่เพียงพระสารี ริกธาตุ คือ พระอัฐิ หรื อ
กระดูกเท่านั ้น
ที่ถวายพระเพลิง ก็เป็ นเครื่ องหมายของการจบสิ ้นของพระ
รูปกาย ของพระพุทธเจ้ า
อาตมภาพได้ เคยกล่าวแล้ วว่า พระพุทธเจ้ านั ้นทรงมี พระ
กาย ๒ อย่าง ตามคติของพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท ก็คือมี รูปกาย
กับ ธรรมกาย
รู ป กายของพระพุทธเจ้ าเสื่ อมสิ น้ ไปตามกาลเวลา ตาม
ธรรมดาของสังขารที่เป็ นของปรุงแต่ง แต่ว่าธรรมกายของพระองค์
ไม่เสื่อมสิ ้นไปด้ วย ธรรมกายนั ้นมีอยู่ และเราทั ้งหลายสามารถเฝ้ า
สามารถเห็นได้ เสมอ คือ เมื่ อพระพุทธเจ้ าดับ ขันธปริ นิพพานไป
แล้ ว เราก็ไม่สามารถจะเฝ้ าพระองค์ในด้ านรู ปกายต่อไป แต่เรา
สามารถที่ จะเฝ้ าพระองค์ ใ นด้ านธรรมกาย ตลอดจนกระทั่ง ว่า
สามารถทาธรรมกายให้ เกิดขึ ้นปรากฏประจักษ์แก่จิตใจของเรา
มีพทุ ธพจน์ครัง้ หนึง่ ตรัสแก่พระภิกษุรูปหนึ่งที่มีความรั กใน
พระองค์มาก เฝ้ าติดตามพระองค์เพื่อจะดูพระรู ปพระโฉม ชมพุทธ
ลีลา ได้ แก่ พระภิกษุที่ชื่อว่า วักกลิ
พระวักกลินี ้หลังจากบวชมาแล้ ว พระพุทธเจ้ าเสด็จไปไหน
ก็จะตามไปเสมอ ต้ องการที่จะเฝ้ าดูความสง่างามของพระพุทธเจ้ า
จนกระทัง่ ถึงตอนหนึง่ พระพุทธเจ้ าก็ได้ ตรัสว่า
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“วักกลิ เธอจะดูไปทาไมร่ างกายที่เปื่ อยเน่าได้ นี ้ ผู้ใดเห็น
ธรรม ผู้นั ้นเห็นเรา”
พระพุทธเจ้ าตรั สดังนี ้ ซึ่งครั ง้ แรกก็ทาให้ พระวักกลิเสียใจ
มาก จะไปกระโดดภูเขาตาย พระพุทธเจ้ าก็ต้องเสด็จไปโปรด แล้ ว
ในที่สดุ พระวักกลิก็ได้ สาเร็ จเป็ นพระอรหันต์
พุทธพจน์ตอนนี ้ พระอรรถกถาจารย์ท่านได้ อธิ บายให้ เห็น
ความต่างกันระหว่างรูปกายกับธรรมกาย คือที่พระพุทธเจ้ าตรั สว่า
จะตามดูไปทาไมร่ างกายที่เปื่ อยเน่าได้ นี ้ คาว่ากายตอนนี ้หมายถึง
ส่วนรู ป กาย รู ป กายของพระพุทธเจ้ าก็ เ ป็ นสัง ขารของปรุ ง แต่ ง
เป็ นไปตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเกิดขึ ้น ตั ้งอยู่ ดับไป
เสื่อมสลายสิ ้นไป
ส่วนอีก ตอนที่พระพุทธเจ้ าตรั สว่า “ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ั น้
เห็น เรา ผูใ้ ดเห็น เรา ผู้นั น้ เห็น ธรรม” คาว่า เห็นเรา อันนี ค้ ื อ
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงธรรมกาย
ธรรมกายนั ้น อย่างที่อาตมภาพเคยเล่าให้ ฟังแล้ วว่า เมื่ อ
พระนางมหาปชาบดี โ คตมี เ ถรี จะปริ นิ พ พาน ก็ ไ ด้ ไ ปทูล ลา
พระพุทธเจ้ า พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ ทลู ตอนหนึง่ ว่า
“ดิ ฉัน เป็ นมารดาของพระองค์ พระองค์ ก็ เ ป็ นบิ ดาของ
หม่อมฉัน กล่าวคือ พระรู ปกายของพระองค์ นนั้ หม่อมฉันได้เลี ้ยง
ดู ใ ห้เ ติ บ โตมา ส่ วนธรรมกายของหม่ อ มฉันพระองค์ ก็ ไ ด้ทาให้
เจริ ญเติ บโตขึ้นมา”
ก็หมายความว่า ต่างฝ่ ายต่างได้ เลี ้ยงดู หรื อทาให้ อีกฝ่ าย
หนึง่ เจริ ญเติบโต รูปกายของพระพุทธเจ้ านั ้น พระนางมหาปชาบดี
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โคตมีเป็ นผู้เลี ้ยงให้ เติบโต แต่วา่ ธรรมกายของพระนางมหาปชาบดี
โคตมีนั ้น พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ทาให้ เจริ ญเติบโตขึ ้นมา
ธรรมกาย นั ้น ได้ แก่ โลกุตตรธรรมซึ่งจะเข้ าถึงได้ ด้วย
โพธิ ปักขิ ยธรรม ๓๗ ประการ มี สติปัฏฐาน ๔ เป็ นต้ น ตลอดจน
กระทั่ง อริ ยมรรคมี อ งค์ ๘ ประการ และความรู้ ในอริ ยสั จ ๔
ประการ เป็ นธรรมกาย
โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เมื่อปฏิบตั ิได้ ถูกต้ องก็ย่อม
นาไปสูค่ วามเข้ าใจอริ ยสัจ และการตรัสรู้
บุคคลที่เป็ นชาวพุทธย่อมคานึงถึงรู ปกายของพระพุทธเจ้ า
กวีหลายท่านพากันพรรณนาพุทธลักษณ์ เช่น เรื่ องมหาปุริสลักษณะ
๓๒ และเรื่ องฉัพพรรณรั งสี เป็ นต้ น ปรากฏอยู่ในวรรณคดีต่างๆ
หลายเรื่ อ ง แต่ เ มื่ อ เกิ ด มาภายหลั ง เราก็ ย่ อ มไม่ ส ามารถเฝ้ า
พระพุทธเจ้ าในด้ านรู ปกายได้ แม้ กระนั ้นก็ตาม เราก็สามารถเฝ้ า
ธรรมกายของพระองค์ ทาให้ ธรรมกายปรากฏประจักษ์ แก่ตวั เรา
แก่ใจของทุกๆ คนได้
รู ปกายเป็ นสิ่งที่มองเห็นด้ วยสายตาธรรมดา หรื อตาเนื ้อ
เราอาจจะต้ องเดินทางไปไกลๆ โดยพาหนะตามถนนหนทางที่เป็ น
วัตถุ เป็ นรู ปธรรม เพื่อดูรูปกาย แม้ ที่เราเดินทางมานี ้ก็เพื่อดูสิ่งที่
เกี่ ยวข้ องกับพระรู ปกายของพระพุทธองค์ มาดูสถานที่ที่พระรู ป
กายของพระองค์เคยเสด็จมาเกี่ยวข้ อง มาประทับ หรื อมาถูกพระ
เพลิงเผาผลาญในคราวถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ
แต่วา่ ธรรมกายนั ้น เราจะเดินทางไปด้ วยยานพาหนะที่เป็ น
รูปธรรมไม่ได้ แม้ กระนั ้น ท่านก็ได้ แสดงหนทางหรื อมรรคาอันเป็ น
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นามธรรมที่ จะนาให้ เ ดิ นทางเข้ าสู่ก ารเห็นธรรมกายได้ อย่ างที่
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า “ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั ้ เห็นเรา”
การเห็นในที่นี ้ หมายถึงการเห็นด้ วยดวงตาปั ญญา และ
ทางเดินที่จะไปเฝ้ าพระธรรมกายนั ้น ก็คือทางเดินที่เรี ยกว่า มรรค
มีองค์ ๘ ประการอันประเสริ ฐ ได้ แก่ การปฏิบตั ิ กล่าวคือการเจริ ญ
ธรรมะให้ เกิดขึ ้นในตัวเรา ในใจของเรา พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สทางอัน
นั ้นไว้ แล้ ว เป็ นข้ อปฏิบตั ิที่จะให้ ถึงการเห็นซึง่ ธรรมกาย
แม้ แต่การที่ ได้ มายังสถานที่ ที่พระพุทธเจ้ าเคยเกี่ ย วข้ อง
เคยปรากฏรูปกายของพระองค์นั ้น เมื่อได้ ทาใจให้ ถูกต้ อง มีโยนิโส
มนสิการแล้ ว ก็ย่อมเป็ นเครื่ องเกื ้อหนุนแก่การที่จะปฏิบตั ิเพื่อการ
เห็นธรรมกายได้
เพราะว่า เมื่อได้ เดินทางมายังสถานที่นี ้แล้ ว บังเกิดความ
สัง เวชตามหลั ก ที่ ถู ก ต้ อ งที่ ว่ า การกระตุ้ นจิ ต ส านึ ก ให้ ได้ เกิ ด
ความคิด มีความไม่ประมาท ก็ดี หรื อเป็ นเครื่ องเจริ ญศรั ทธาในคา
สอนของพระองค์แล้ ว มีฉนั ทะ มีวิริยะ ในการที่จะบาเพ็ญปฏิบตั ิ ก็
ดี เกิ ดมี ปีติมี ความเอิ บอิ่ม ปลาบปลื ้มใจว่าได้ ม าเฝ้ า ณ สถานที่
พระองค์เคยประทับ แล้ วมีจิตใจผ่องใสเบิกบาน เกิดความสุขสงบ
ในใจจนถึงเกิดเป็ นสมาธิ ก็ดี อันนั ้นล้ วนเป็ นเครื่ องเกื ้อหนุนให้ เรา
สามารถเดินทางไปเฝ้ าไปเห็นธรรมกายประจักษ์ แจ้ งในใจของตน
ได้ ทั ้งนั ้น
เพราะฉะนั ้น เมื่อเราได้ มายังสถานที่นี ้ด้ วยกุศลเจตนาแล้ ว
และเราก็เป็ นผู้ปฏิบตั ิตามคาสอนของพระพุทธเจ้ า เมื่อปรารถนา
จะบาเพ็ญข้ อปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามโอวาทของพระองค์ ก็ ควรจะได้
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พยายามดาเนินตามวิถีทางที่จะได้ ประจักษ์ แจ้ งในธรรมกายด้ วย
อย่ า งน้ อยเมื่ อ เกิ ด ศรั ท ธาขึ น้ หรื อมี ปี ติ ห รื อใจสงบผ่ อ งใส ก็
เป็ นอันว่าได้ เริ่ มทาธรรมกายให้ งอกงามขึ ้นในตนแล้ ว
อย่างที่อาตมภาพได้ กล่าวแล้ วว่า ศรั ทธานั ้นก็เป็ นธรรมข้ อ
หนึง่ ในโพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เป็ นธรรมะข้ อแรกในอินทรี ย์
๕ ซึ่ง ประกอบด้ วยศรัทธา วิ ริ ยะ สติ สมาธิ ปั ญญา ถ้ าเราได้
ศรั ทธาที่ถูกต้ องแล้ ว ก็เป็ นอันว่าได้ อินทรี ย์ ๕ ข้ อที่ ๑ ก็เป็ นองค์
ธรรมข้ อหนึง่ ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการ
ก่อเกิดธรรมกาย
ที นี ้ ถ้ าหากว่าเราเจริ ญ ธรรมะข้ ออื่ นๆ เช่นว่า มี ศรั ทธา
แล้ วเกิดฉันทะก็ดี หรื อเกิดสังเวชขึ ้นมาแล้ ว เกิดฉันทะในธรรมะ มี
ความใส่ใจพอใจในธรรมะของพระพุทธเจ้ าก็ดี เมื่อเกิดฉันทะความ
พอใจแล้ ว ก็เกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติธรรมให้
ยิ่งๆ ขึ ้นไป ฉันทะ วิริยะนี ้ก็เป็ นองค์ธรรมในอิทธิ บาท ๔ ประการ ก็
เป็ นหมวดธรรม ๑ หมวดในโพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ประการนั ้น หรื อ
มาถึงแล้ วเกิ ดมี ปีติ หรื อใจสงบผ่องใส ก็เป็ นจุดเริ่ มในการเจริ ญ
ธรรมกายได้ เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั ้น ในการมา ณ สถานที่นี ้ในวันนี ้ ถ้ าในใจของ
โยมได้ ประสบกับองค์ธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ได้ กล่าวมานี ้ ก็
พูดได้ ว่าโยมได้ เข้ ามาถึงในเขตที่เฝ้ าพระพุทธเจ้ าแล้ ว ทั ้งทางรู ป
กาย และทางธรรมกาย คือ ทางรู ปกายก็ได้ เข้ ามาถึงที่พระวรกาย
ของพระองค์เคยประทับ ทางนามกายก็ได้ ประสบองค์ธรรมที่เป็ น
ส่วนแห่งพระธรรมกาย คุ้มค่าในการที่ได้ เดินทางมา
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อาตมภาพขอทวนอีกทีว่า โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
นั ้น แบ่งเป็ นธรรม ๗ หมวด หรื อจัดเป็ น ๗ หมวด ได้ แก่
สติปัฏฐาน ๔ มี อะไรบ้ าง มี กายานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน,
เวทนานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน, จิ ตตานุปัสสนาสติ ปัฏฐาน, ธรรมานุปั สสนาสติ ปัฏฐาน
สัมมัปปธาน ๔ คือ ๑. สังวรปธาน ความเพียรในการ
หลีกเลี่ยง ระมัดระวังบาปอกุ ศลที่ยังไม่เกิด มิ ให้ เกิด ๒. ปหาน
ปธาน ความเพียรพยายามในการละอกุศลธรรมที่เกิดขึ ้นแล้ ว ทา
ให้ หมดสิ ้นไป ๓. ภาวนาปธาน ความเพียรพยายามในการเจริ ญ
หรื อทาให้ เกิดมี หมายความว่าเพียรปฏิบัติธรรม หรื อกุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดมี ให้ เกิดมีขึ ้น ๔. อนุรักขนาปธาน ความเพียรพยายาม
ในการรั กษากุศลธรรมที่เกิ ดขึ ้นแล้ ว ให้ ตั ้งมั่น และเจริ ญยิ่ งขึน้ ไป
จนไพบูลย์
ต่อไปก็มี อิทธิบาท ๔ ได้ แก่ ฉันทะ ความพอใจ ความรั ก
ความปรารถนาในธรรม วิ ริยะ ความเพียรพยายาม ความแกล้ ว
กล้ าในการที่จะปฏิ บัติธรรมนัน้ ไม่ ย่นระย่ อ ไม่ทอดธุระ จิ ตตะ
ความใส่ใจ ความฝั กใฝ่ เอาใจใส่ในการปฏิบตั ิในปฏิปทาที่ถูกต้ อง
และวิ มงั สา ความพิจารณาไตร่ ตรองตรวจสอบเพื่อจะได้ ใช้ ปัญญา
ดารงรั ก ษาข้ อปฏิ บัติใ ห้ เป็ นไปในทางที่ ถูก ต้ องตลอดสาย และ
ก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้นไป
ลาดับ ต่อไปจากนี โ้ ดยรวบรั ดก็มี อิน ทรี ย์ ๕, พละ ๕
อินทรี ย์ ๕ ก็คือ องค์ธรรมที่เป็ นเจ้ าการในการที่จะกาจัดหรื อข่ม
ธรรมะที่เป็ นอกุศลฝ่ ายตรงข้ าม และพละก็เป็ นธรรมที่จะเป็ นกาลัง

๗๐

ตามทางพุทธกิจ

คุ้ม กั น ต้ า นทานไม่ ใ ห้ อกุ ศ ลธรรมเข้ า มาครอบง าตัว เราได้ ก็ มี
ศรัทธา วิ ริยะ สติ สมาธิ และปั ญญา นี ้เป็ นอินทรี ย์ ๕ และพละ ๕
ต่อไปก็ โพชฌงค์ ๗ ได้ แก่ สติ , ธรรมวิ จยะ, วิ ริยะ, ปี ติ ,
ปั สสัทธิ , สมาธิ , อุเบกขา
และองค์ ธ รรมหมวดสุ ด ท้ าย ได้ แก่ มรรคมี อ งค์ ๘
ประการ มีสมั มาทิ ฏฐิ ปั ญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความ
ดาริ ชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทาชอบ
หรื อถูกต้ อง สัมมาอาชี วะ การเลี ้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ การ
เพียรพยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั ้งจิตมั่น
ชอบ
นี แ้ หละคื อ องค์ ธ รรมที่ เ รี ยกว่ า โพธิ ปั ก ขิ ย ธรรม ๓๗
ประการ ท่านแสดงว่าเป็ นเครื่ องเข้ าถึงธรรมกาย เมื่อเราได้ เจริ ญ
องค์ธรรมข้ อไหนก็ตามเป็ นจุดตั ้งต้ น ก็จะเป็ นเครื่ องช่วยในการที่
จะทาธรรมกายให้ เจริ ญงอกงามขึ ้นในตัวเรา
จนกระทัง่ เมื่ อใดธรรมกายได้ งอกงามโดยสมบูรณ์ แล้ ว ก็
คือ การตรั สรู้ ธรรม หรื อเข้ าถึงธรรมะ ถือเป็ นความหมายโดยการ
เปรี ย บเที ยบว่า ได้ เข้ าเฝ้ าพระพุทธเจ้ าในทางธรรมกาย หรื อได้
ประจักษ์แจ้ งในธรรมกายของพระพุทธองค์นนั่ เอง
บัดนี ้ คณะก็ได้ เดินทางมายังสถานที่สาคัญสมปรารถนา
แล้ ว ก็ ห วัง ว่ า โยมทุก ท่ า นคงจะได้ เ จริ ญศรั ท ธา ได้ เจริ ญปี ติ
ปราโมทย์ และความสุขสงบใจ ได้ เจริ ญฉันทะ วิริยะ เป็ นต้ น อัน
เป็ นส่วนเบื ้องแรก ส่วนบุพภาคในการที่จะก้ าวหน้ าไปในธรรมกาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๑

ขอให้ ก ารที่ ไ ด้ เ ข้ ามาเกี่ ย วข้ องกับ สถานที่ อัน เป็ นที่ เ คย
ปรากฏแห่งพระรู ปกายของพระพุทธเจ้ านั ้น จงเป็ นเครื่ องอุดหนุน
ส่งเสริ ม เกื ้อกูลให้ ญาติโยมทุกท่านได้ เจริ ญก้ าวหน้ าไปในแนวทาง
มรรคาที่ จะยังธรรมกายให้ เจริ ญงอกงามขึน้ ไปจนไพบูลย์ ในจิ ต
ของตนๆ และขอให้ ความเจริ ญงอกงามในธรรมกายนี ้เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สขุ ของทุกท่าน นามาซึ่งผลอันพึงปรารถนา มีจตุรพิธพรชัย
เป็ นต้ น ตลอดกาลนาน เทอญ

๖
หัวใจพระพุทธศาสนา

การเดินทางวันนี ้ที่มาบรรจบวันมาฆบูชา อาตมภาพเห็น
ว่ า เป็ นช่ ว งเวลาที่ เ หมาะพอดี อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ การเดิ น ทางมา
นมัสการสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาของคณะที่ดาเนินถึง
ตอนนี ้ กล่าวได้ ว่า เราได้ จาริ กมาจบช่วงแรกซึ่งเป็ นตอนที่เราได้
นมัสการสถานที่ที่เรี ยกว่าพุทธสังเวชนีย สถาน อันเกี่ ย วข้ องกับ
พระพุท ธเจ้ า ในสมั ย ที่ พ ระองค์ ยั ง ด ารงพระชนม์ อ ยู่ คื อ สมั ย
พุทธกาล
จะเป็ นสถานที่ประสูติก็ดี ตรั สรู้ ก็ดี แสดงปฐมเทศนาก็ดี
และสถานที่เ สด็จดับ ขันธปริ นิพพานก็ ดี ล้ วนอยู่ใ นดินแดนชมพู
ทวีป ส่วนที่เราได้ เดิ นทางผ่านมาแล้ วทั ้งหมด แม้ ว่าเราจะไปไม่
ครบทุก แห่ง คื อ ตัดสถานที่ ป ระสูติ ได้ แ ก่ ลุม พินีวันออกไป แต่
ลุมพินีวนั นั ้นก็อยู่ในเขตใกล้ เคียง ถือว่าอยู่ในทางผ่านเหมื อนกัน
คือเลยจากเมืองสาวัตถีขึ ้นไปทางเหนือไม่มากเท่าไร
ไม่เฉพาะแต่สังเวชนียสถานทั ้ง ๔ เท่านั ้น แม้ สถานที่อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องในสมัยพุทธกาล เช่น เมืองนาลันทา เมืองสาวัตถี เป็ นต้ น
ถ้ าเราดูแ ผนที่ ป ระเทศอิ นเดี ย หรื อชมพูท วี ป ก็ จะเห็นว่าอยู่ใ น
ดินแดนอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั ้งสิ ้น
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เวลานี ้ เรากาลังเดินทางผ่านพ้ นออกมาจากเขตนั ้น แม้ ว่า
ต่อจากนี ้ไปเราจะยังมีการนมัสการสถานที่ทางพระพุทธศาสนาอีก
เช่ น ที่ ถ า้ อชั นตา เอลโลร่ า เลยออกไป นั่ น ก็ เ ป็ นเรื่ องของ
พระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาล
เพราะฉะนั ้น อาตมภาพจึงกล่าวว่า วันนี ้เป็ นจุดแบ่งแยก
การเดินทางเป็ น ๒ ส่วน คื อ ที่ ผ่านมาแล้ วเป็ นส่วนของสถานที่
สาคัญเกี่ ยวข้ องกับพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้ า เอง ซึ่งเป็ นเรื่ อง
สมัยพุทธกาล ส่วนต่อแต่นี ้ไปเป็ นเรื่ องสมัยหลังพุทธกาล
สาหรับสถานที่ที่เราผ่านมานั ้น เมื่อถึงวันมาฆบูชา ซึ่งเป็ น
วันสาคัญ พอดี เราก็ ลองมาทบทวนเรื่ องราวกันอี กครั ง้ หนึ่ง ใน
บรรดาสถานที่ ที่เรี ย กว่าสัง เวชนี ยสถานทัง้ ๔ นัน้ พระพุทธเจ้ า
เสด็จอุ บัติโ ดยรูปกายทีส่ วนลุ ม พินี ว ัน แล้ ว พระองค์ก็ ไ ด้ ดารง
พระชนมายุอยู่ ๘๐ พรรษา ในที่สดุ ก็ได้ ไปเสด็จดับขันธปริ นิพพาน
ที่เมืองกุสินารา เป็ นการสิ ้นสุดของพระรูปกายของพระพุทธเจ้ า คือ
รูปกายของพระองค์ได้ ดบั สลายไป ณ ที่นั ้น
ทีนี ้ หวนกลับ ไปในท่ามกลาง ย้ อนไปยังสถานที่ตรั สรู้ ที่
พุทธคยา อันนั ้นก็เป็ นสถานที่ที่พระองค์ เสด็จอุบตั โิ ดยธรรมกาย
ธรรมกายของพระพุทธเจ้ าอุบตั ิขึ ้นภายใต้ตน้ โพธิท์ พี ่ ุทธคยา
หลังจากนั ้นพระองค์ได้ แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรื อ
ปฐมเทศนา ก็ทาให้ ธรรมกายนั ้นปรากฏขึ ้นในบุคคลอื่น บุคคลแรก
ที่ ได้ เข้ าถึ งธรรมกายเมื่ อพระพุท ธเจ้ าตรั สเทศนา คื อ พระโกณฑัญญะ ที่เราเรี ยกว่าเป็ นปฐมสาวก
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ต่อ แต่ นี ไ้ ปพระพุท ธเจ้ าก็ ไ ด้ ท รงอาศัย พระรู ป กายของ
พระองค์ นัน้ แสดงธรรมวิ นัย สั่ง สอนประชาชน ทาให้ ป ระชาชน
เข้ าถึงธรรมกายจานวนมากมาย แผ่ขยายกว้ างออกไปตามลาดับ
แม้ ว่ า พระรู ป กายของพระองค์ จ ะได้ ดับ สลายไปตาม
กาลเวลา และตามคติธรรมดาของสังขารที่เมืองกุสินารา แต่ตอน
นั ้นพระธรรมวินยั ได้ ประดิษฐานมั่นคงแล้ ว ประชาชนจานวนมาก
จึงมีโอกาสเข้ าถึงธรรมกายกันเรื่ อยมา จนถึงปั จจุบนั นี ้เราทั ้งหลาย
ก็ ยั ง สามารถเข้ าเฝ้ าพระองค์ สามารถเห็ นพระองค์ ไ ด้ ใ นทาง
ธรรมกายนั ้น สมดังพุทธดารังที่วา่
“ดูกร วักกลิ ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั ้ เห็นเรา”
หมายความว่า การที่เราได้ เข้ าถึง ธรรมกาย นั ้นเอง คือได้
เห็ น องค์ พ ระพุ ท ธเจ้ า เพราะฉะนั น้ ความส าคั ญ ขององค์
พระพุทธเจ้ าหรื อการที่จะได้ เห็นพระพุทธเจ้ านั ้นก็อยู่ที่การเข้ าถึง
ธรรมกาย คือธรรมะคาสอนของพระองค์ หรื อการที่ ได้ หยั่ ง รู้ สัจ
ธรรมนัน่ เอง แม้ ถึงเราจะได้ เห็นรูปกายขององค์พระพุทธเจ้ า แต่ถ้า
เราไม่ เ ข้ าใจธรรมะ ก็ ไ ม่ ชื่ อ ว่ า เห็ น พระพุท ธเจ้ า อย่ า งแท้ จ ริ ง
พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสกับพระวักกลิด้วยว่า
“แม้ผู้ใดจะเกาะชายสังฆาฎิ ของเรา เดิ นตามเราไปทุกหน
ทุกแห่ง แต่ถ้าไม่เห็นธรรม ก็หาชือ่ ว่าเห็นเราไม่”
คือถึ ง แม้ ว่าจะเฝ้ าพระพุทธเจ้ าโดยรู ปกายอยู่ตลอดทุก
เวลา แต่ถ้ า ไม่ เ ข้ าใจธรรมะที่ ทรงสั่ง สอน ก็ ไ ม่ เ รี ย กว่าเห็นองค์
พระพุทธเจ้ าที่แท้ จริ ง
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เพราะฉะนั น้ โอกาสที่ จ ะเข้ าถึ ง ธรรมกายหรื อเฝ้ า
พระพุทธเจ้ าจึง ยัง มี อยู่เ สมอ พระพุทธเจ้ าได้ อาศัย รู ป กายของ
พระองค์นั ้นแหละเป็ นเครื่ องเผยแผ่ธรรมกายให้ แพร่ หลายออกไป
พระองค์ได้ ทารูปกายของพระองค์ให้ เป็ นของมีคา่ มีประโยชน์
ดังนั ้น แม้ พระองค์จะเสด็จดับขันธปริ นิพพานไปแล้ ว เราก็
เห็นความสาคัญของพระรูปกายของพระองค์ อันเป็ นที่รองรั บ เป็ น
ที่อาศัย เป็ นบ่อเกิ ดแห่งพระธรรมกาย จึงได้ พากันเดิน ทางมายัง
ประเทศอินเดียนี ้ ยอมเสียสละเวลาเสียทุนทรั พย์จานวนมากเพื่อ
จะมาดูสถานที่ เพื่อจะมาเฝ้ านมัสการสถานที่ที่พระรู ปกายของ
พระพุทธเจ้ าได้ เคยเกี่ยวข้ องอาศัย
บัดนี ้ เราก็ได้ ผ่านสถานที่เหล่านั ้นมาแล้ ว ในบรรดาสถานที่
เหล่ า นั น้ นอกจากสั ง เวชนี ย สถานแล้ ว ก็ มี ส ถานที่ บ างแห่ ง ที่
พระพุทธเจ้ าเคยไปประทับอยู่ ซึง่ ควรจะกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
อาตมภาพได้ กล่าวถึงเมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้ น
มคธว่า เมื่ อพระพุทธเจ้ าตรั สรู้ ที่พุทธคยาแล้ ว พระองค์ไ ด้ เ สด็จ
เดินทางไปพบพระเบญจวัคคีย์ ลูกศิษย์เก่าของพระองค์ แล้ วแสดง
ธรรมโปรด ได้ เบญจวัคคีย์เป็ นสาวกชุดแรกหรื อกลุ่มแรกที่เมื อง
พาราณสี ณ ป่ าอิสิปตนมิคทายวัน
หลังจากนั ้น พระองค์ก็เสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ในเมื องราชคฤห์ที่เป็ นเมื องหลวงของแคว้ นมคธ พระองค์ได้ ตรั ส
เทศนาส าคั ญ ๆ ระยะแรกของพุ ท ธกาลที่ นี่ เรื่ องราวที่ เ ป็ น
เหตุการณ์ใหญ่ๆ ของพุทธศาสนาก็เกิดขึ ้นที่เมืองราชคฤห์นี ้ แม้ แต่
เหตุการณ์ ที่เรี ยกว่า จาตุร งคสันนิ บาต คือการประชุมมี องค์ ๔
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ประการ ที่เราประกอบพิธีบูชาเรี ยกว่า มาฆบูชา อันมาตกถึงใน
วันนี ้ ก็เป็ นเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ ้นในเมืองราชคฤห์ ตามตานานกล่าว
ว่าเกิดขึ ้นหลังจากพระพุทธเจ้ าตรัสรู้แล้ วได้ ๙ เดือน
เมื่อพระเจ้ าพิมพิสาร พระราชาแห่งแคว้ นมคธได้ ถวายวัด
เวฬุวนั เป็ นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้ ว พระพุทธเจ้ าได้ ทรง
เผยแผ่ธรรมอยู่ ณ ที่เวฬุวนั และบริ เวณใกล้ เคียง เช่น ที่ภเู ขาคิชฌกูฏ
ที่เราได้ ไปนมัสการถึงพระคันธกุฎี และที่เขาลูกเดียวกันนั ้น ก็ได้
แสดงธรรมโปรดฑีฆนขะ ซึง่ พระสารี บตุ รก็ได้ อยู่ในสถานที่นั ้นด้ วย
ท่านกล่าวว่า พระสารี บุตรถวายงานพัดพระพุทธเจ้ าอยู่
ณ พระปฤษฎางค์ คื อข้ างหลัง พลอยได้ ฟัง พระธรรมเทศนาที่
พระพุทธเจ้ าแสดงแก่ฑีฆนขะ และด้ วยพระธรรมเทศนานั ้น พระ
สารี บตุ รก็ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ในวันนั ้นเอง
ก็ พ อดี ถึ ง วั น เพ็ ญ เดื อ น ๓ พระพุ ท ธเจ้ าเสด็ จ ลงจาก
ภูเขาคิชฌกูฏมายังพระเวฬุวนั ก็ประจวบเหตุการณ์ ว่าพระสาวก
ในรุ่นแรกๆ ทั ้งหมด เฉพาะที่เกิดขึ ้นบริ เวณใกล้ ๆ นครราชคฤห์นั ้น
คือพระสงฆ์สาวกที่เคยเป็ นชฎิลมาก่อน เป็ นลูกศิษย์ของอุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ อดีตชฎิล ๓ พี่น้อง รวมเป็ น
ภิกษุบริ วารถึง ๑,๐๐๐ รู ป กับอีกชุดหนึ่งที่เป็ นหมู่บริ วารของพระ
สารี บุตรและพระโมคคัลลานะรวมทัง้ หมด ๒๕๐ รู ป พระภิ ก ษุ
เหล่านี ้ได้ มาประชุมพร้ อมที่บริ เวณพระเวฬุวันมหาวิหารนั ้นโดย
มิได้ นัดหมายกัน และวันเพ็ญเดือน ๓ นั ้นก็เป็ นวันที่ถือว่าสาคัญ
กันมาแต่โบราณตามหลักศาสนาพราหมณ์ด้วย
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พระพุทธเจ้ าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็ นโอกาสอันสมควร ก็
เลยได้ ทรงแสดงธรรมที่เราถือกันว่าเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา
เรี ยกว่า โอวาทปาฏิโมกข์
โอวาทปาฏิโมกข์ ก็แปลว่าโอวาท หรื อคากล่าวสอนที่
เป็ นหลัก เป็ นประธาน อย่ า งที่ เ รี ย กว่าเป็ นหัวใจของพระพุทธ ศาสนา เป็ นหลักสาคัญให้ ยึดถื อปฏิบตั ิกัน แต่ที่ชุมนุมนั ้น เป็ นที่
ประชุมของพระอรหันตสาวก เป็ นผู้ที่มิต้องประพฤติปฏิบตั ิเพื่อให้
เข้ าถึงธรรมสาหรั บตนเอง คือเป็ นผู้ที่บรรลุประโยชน์ตนเองโดย
สมบูรณ์แล้ ว เพราะฉะนั ้น ท่านไม่มีภาระที่จะต้ องทาเพื่อตนเองอีก
ต่อไป ภาระที่จะทาจึงมี แต่การบาเพ็ญประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น คือการ
เผยแพร่ ธรรมะ
เพราะฉะนั ้น การที่พระพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงโอวาทปาฏิ โมกข์ หลัก ค าสอนส าคัญ ของพระพุท ธศาสนาแก่ พ ระอรหัน ต์
ทั ้งหลายนัน้ ก็มุ่งเพื่อให้ ท่านยึ ดเป็ นหลักในการนาไปเผยแผ่สั่ง
สอนผู้อื่นให้ เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนกว้ างขวางออกไป เป็ นการ
ซักซ้ อมความเข้ าใจกันในหมู่ผ้ ทู างาน
จึง ถื อกันว่า โอวาทปาฏิโ มกข์ เป็ นหลัก ธรรมที่ เป็ นหัวใจ
พระพุทธศาสนา สาหรั บนาไปใช้ ในการเผยแผ่ให้ ประชาชนเข้ าใจ
และประพฤติ ป ฏิ บัติ ใ ห้ ถูก ต้ อ ง ถ้ า มองในแง่ นัก เผยแผ่ ก็ ถื อว่ า
โอวาทปาฏิโมกข์นี ้เป็ นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้ วย
ที่ นี ้ หลั ก ธรรมที่ เ ป็ นโอวาทปาฏิ โ มกข์ นั น้ เป็ นอย่ า งไร
ประเดี๋ยวอาตมภาพจะได้ กล่าวต่อไป
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ตอนนี ้อยากจะพูดถึงความรู้ ทัว่ ไปเกี่ยวกับเรื่ องปาฏิโมกข์
อีกสักหน่อย คาว่า “ปาฏิโมกข์” นั ้น แม้ ญาติโยมเองก็อาจจะได้ ยิน
ได้ ฟังอยู่บ่อยครั ง้ เมื่อถึงวันเพ็ญ หรื อวันแรม ๑๕ ค่า คือวันเดือน
เต็ ม และวัน เดื อนดับ คื อ ในแต่ ละครึ่ ง เดื อ นนัน้ เราจะได้ ยิ น ว่ า
พระสงฆ์ลงอุโบสถสวดปาฏิโมกข์
แต่ใ นวันนี ้ หรื อในวันมาฆบูชา เรามี คาว่า โอวาทปาฏิ โมกข์ โยมอาจจะสงสัย ว่า ปาฏิ โ มกข์ ก็ มี อ ยู่แ ล้ ว ในพระวิ นัย ที่
พระสงฆ์ไปสวด แล้ วมีโอวาทปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชาอี ก ต่างกัน
อย่างไร ก็ขอชี ้แจงให้ เข้ าใจโดยย่นย่อ นักปราชญ์ ทางพระพุทธศาสนา
ที่เรี ยกว่าพระอรรถกถาจารย์ ท่านกล่าวว่า ปาฏิโมกข์มี ๒ อย่าง
คาว่า ปาฏิ โมกข์ นี ้ ต้ องเข้ าใจความหมายเสียก่อน เราเคย
ได้ ยินคาว่า มุข หรื อ ประมุข คาว่าปาฏิโมกข์ ก็มีรากศัพท์คล้ ายๆ
กั บ ค าว่ า ประมุข หรื อ มุ ข นั่น เอง มุข หรื อ ประมุข ก็ แ ปลว่ า เป็ น
หัว หน้ า หรื อ เป็ นใหญ่ เ ป็ นประธาน ปาฏิ โ มกข์ ก็ มี ค วามหมาย
ทานองนั ้น หมายถึงคาสอนที่เป็ นหลักเป็ นประธาน
ปาฏิโมกข์ สิ่งที่เป็ นหลักเป็ นประธานนั ้นมี ๒ อย่างๆ หนึ่ง
เรี ยก โอวาทปาฏิโมกข์ อย่างที่เรารู้ จักในวันมาฆบูชา และอย่างที่
๒ ท่านเรี ยก อาณาปาฏิโมกข์
โอวาทปาฏิ โมกข์ ก็แปลว่า ปาฏิโมกข์ที่เป็ นโอวาท ปาฏิ โมกข์ ที่เป็ นโอวาทก็ คือว่า สิ่ งที่เ ป็ นหลักเป็ นประธานในด้ านคา
กล่าวสอน หรื อคาสอนที่เป็ นหลักเป็ นประธาน
ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราเรี ยกว่า อาณาปาฏิ โมกข์ ก็แปลว่า
สิ่งที่เป็ นหลักเป็ นประธานด้ านอานาจ อาณา แปลว่า อานาจ สิ่งที่
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เป็ นหลักเป็ นประธานในอานาจ ก็คือวินยั ได้ แก่ ระเบียบวินยั ที่เป็ น
หลักเป็ นประธานสาหรับพระสงฆ์ได้ ยึดถือปฏิบตั ิ
ปาฏิ โ มกข์ ทัง้ ๒ อย่ างนี ้ มี ความสัม พันธ์ ต่อเนื่ องกันอยู่
ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงแต่ โอวาทปาฏิโมกข์ ในที่
ประชุมสงฆ์ตลอดเวลา ๒๐ พรรษาต้ น หมายความว่า โอวาทปาฏิ โมกข์ นี ้พระพุทธเจ้ ามิได้ ทรงแสดงเฉพาะในวันมาฆบูชานี ้เท่านั ้น
วันมาฆบูชาถือว่าเป็ นวันเริ่ มต้ น หรื อเป็ นครั ง้ สาคัญที่พระพุทธเจ้ า
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ต่อแต่นั ้นมาก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี ้
ในการประชุมสงฆ์อีกเรื่ อยมา ทรงปฏิบตั ิเช่นนี ้ตลอด ๒๐ พรรษา
ครัน้ เมื่อครบ ๒๐ พรรษาแล้ ว ตอนนั ้นคณะสงฆ์ขยายใหญ่
กว้ างขวางมากขึ ้น มีพระภิกษุบวชใหม่จานวนมาก ในจานวนพระ
ที่บ วชกันมากมายนี ้ มี ผ้ มู าจากชาติ ตระกูลต่างๆ กัน มี ความ
ประพฤติ ยิ่ ง หย่ อนกว่ ากั น ก็ ไ ด้ มี พ ระภิ ก ษุ บ างพวกที่ ป ระพฤติ
ปฏิบัติไม่ดีไม่งาม มี การทาความผิดเกิ ดขึน้ ก็มีการบัญญัติพระ
วิ นัย เรี ย กว่ า ‘สิ ก ขาบท’ มี ข้ อห้ า ม มี บ ทลงโทษต่ า งๆ ขึ น้ มา
พระพุทธเจ้ าก็ตรัสให้ รวมเอาบทบัญญัติเหล่านี ้มาให้ พระสงฆ์สวด
เอามาแสดงในวันเพ็ญ วันดับ ทุกกึ่งเดือน และพระองค์ก็ได้ งด
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ตั ้งแต่นั ้นมา
สิกขาบท หรื อระเบียบวินัยข้ อปฏิบัติทั ้งหลายที่นาเอามา
แสดงในระยะหลัง ตั ้งแต่พรรษาที่ ๒๐ ไปแล้ วนี ้ ท่านเรี ยก อาณาปาฏิโมกข์ เป็ นปาฏิโมกข์ฝ่ายพระวินยั ซึง่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอานาจ
เป็ นเรื่ อ งของการใช้ ก ารบัง คั บ หมายความว่ า ถ้ าฝ่ าฝื นจะมี
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ความผิ ด จะถู ก ลงโทษ เช่ น ถ้ าภิ ก ษุ ดื่ ม สุ ร า ก็ เ ป็ นอาบั ติ มี
ความผิด เป็ นต้ น นี่รวมอยู่ในอาณาปาฏิโมกข์
เป็ นอันว่า ปาฏิโมกข์ มี ๒ อย่าง อย่างที่ ๑ คือ โอวาท
ปาฏิ-โมกข์ เป็ นแต่หลักคาสอนที่จะกล่าวต่อไป ซึง่ เป็ นเรื่ องของวัน
มาฆบูชานี ้ ที่ใ ช้ สวดเป็ นหลัก อยู่ ๒๐ ปี ต่อจากนัน้ ก็มีอย่ างที่ ๒
อาณาปาฏิโมกข์ คือ บัญญัติทางพระวินยั ที่พระสงฆ์ใช้ สวดกันทุก
กึ่งเดือน ในวันเดือนเต็ม หรื อวันเพ็ญ และวันเดือนดับ คือแรม ๑๔, ๑๕
ค่า อย่างที่ปรากฏอยู่ทกุ วันนี ้ เรี ยกพระลงอุโบสถสวดปาฏิโมกข์
ขอย้ อนกลับไปเรื่ องโอวาทปาฏิโมกข์ หรื อคาสอนที่เป็ น
หลัก เป็ นประธาน ซึ่ง พระพุท ธเจ้ าได้ ทรงแสดงในวันมาฆบูช า
ขอให้ ความรู้เกี่ยวกับการประชุมนั ้นสักหน่อยหนึง่ คือเรื่ อง ‘จาตุรงคสันนิ บาต’
จาตุรงคสันนิ บาต นั ้นก็เกี่ ยวเนื่องกับ โอวาทปาฏิโ มกข์
หมายความว่า มีจาตุร งคสัน นิบ าตแล้ ว จึง มีโ อวาทปาฏิโ มกข์
จาตุรงคสันนิบาต ก็คือการประชุมที่ประกอบด้ วยองค์ ๔ ประการ
เมื่อมีการประชุมที่พร้ อมด้ วยองค์ ๔ ประการแล้ ว พระพุทธเจ้ าจึง
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
พูดอีก อย่างหนึ่ง ก็เ หมื อนกับ บอกว่า จาตุรงคสันนิบาต
เป็ นเหตุให้ มีโอวาทปาฏิโมกข์ หรื อจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็ว่า พระ
พุทธเจ้ าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในที่ประชุมจาตุรงคสันนิบาต
การประชุมจาตุรงคสันนิบาต หรื อการประชุมที่ประกอบด้ วย
องค์ ๔ ประการนั ้นเป็ นอย่างไร สันนิ บาต แปลว่าการประชุม หรื อ
ที่ประชุม จาตุรงค ก็มาจากคาว่า จตุ หรื อ จาตุร กับ องค หรื อ
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อังค องค ก็แปลว่าองค์ หรื อส่วนประกอบ จาตุร ก็มาจาก จตุ
แปลว่า สี่ จาตุรงค ก็แปลว่า มีองค์ ๔ จาตุรงคสันนิ บาต จึงแปลว่า
การประชุมหรื อที่ประชุมอันมีองค์ ๔ ประการ
ส่วนประกอบ ๔ ประการนั ้น มีดงั นี ้
ข้อหนึ่ ง พระภิก ษุ ทั ้งหลายที่มาประชุม นั ้น รวมทั ้งหมด
๑,๒๕๐ องค์ ล้ วนเป็ นเอหิภิกขุ คือ เป็ นผู้บวชด้ วยการอุปสมบทที่
เรี ยกว่า เอหิภิกขุอปุ สัมปทา
การบวชแบบเอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทา ก็ คื อ การบวชโดย
พระพุทธเจ้ าเอง ที่เรี ยก เอหิ ภิกขุ ก็เรี ยกตามคาที่พระพุทธเจ้ าใช้
ในการบวชพระภิกษุเหล่านั ้น มาจากคาว่า เอหิ กับ ภิ กขุ เป็ นคา
เริ่ มต้ นที่ตรัสในการบวชนั ้น แปลว่า “ดูกรภิกษุ จงมา” ความเต็มว่า
จงมาเป็ นภิ ก ษุ ป ระพฤติพรหมจรรย์ ถ้ าหากผู้นัน้ ยัง ไม่เ ป็ นพระ
อรหัน ต์ ก็ จ ะมี ต่ อไปอี ก ว่า เพื่ อ กระท าที่ สุด แห่ ง ทุก ข์ เ ถิ ด อะไร
ทานองนี ้ หมายความว่า พระพุทธเจ้ าทรงบวชให้ เองด้ วยคาว่า
เอหิภิกขุ ท่านจงมาเป็ นภิกษุเถิด เป็ นต้ น
พระภิ ก ษุ ทัง้ ๑,๒๕๐ รู ป เป็ นผู้ที่บ วชโดยพระพุทธเจ้ า
ประทานอุปสมบทให้ เอง คือเป็ นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ าที่ทรงบวชให้
โดยตรง นี ้เป็ นข้ อที่หนึง่
ข้อทีส่ อง พระภิกษุทั ้งหลายเหล่านั ้นเป็ นพระอรหันต์ทั ้งสิ ้น
แล้ วก็เป็ นผู้ที่ได้ อภิญญา ๖ ด้ วย หมายความว่า นอกจากเป็ นพระ
อรหันต์แล้ วยังมีความสามารถพิเศษชั ้นสูงสุดด้ วย พระอรหันต์นั ้น
ก็มีความสามารถไม่เ ท่ากัน เป็ นพระอรหันต์สกุ ขวิปัสสก ได้ เพียง
ความเข้ าใจอริ ยสัจเป็ นผู้หมดกิเลส สิ ้นความทุกข์แล้ ว แต่ถ้าไม่มี
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ความสามารถพิเศษ เช่น ไม่มีฤทธิ์ ไม่มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ระลึกชาติก่อนไม่ได้ ไม่มีทิพพจักขุ ไม่มีตาทิพย์ ไม่มีทิพพโสต ไม่มี
หูทิพย์ ไม่มีเจโตปริ ยญาณ กาหนดรู้ ใจคนอื่นไม่ได้ อย่างนี ้เป็ นต้ น
พระภิกษุเหล่านั ้นที่มาประชุมกันทั ้ง ๑,๒๕๐ องค์มีความสามารถ
พิเศษที่เรี ยกว่า อภิญญา ๖ เหล่านี ้
ข้อที ่สาม พระภิกษุทั ้ง ๑,๒๕๐ รู ปนั ้นมาประชุมกันโดย
มิได้ นดั หมาย
ข้อที ่สี่ วันนั ้นเป็ นวันมาฆปูรณมี คือ วันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค่า
กลางเดือน ๓ ซึง่ เป็ นวันสาคัญของศาสนาพราหมณ์แต่เดิมมาด้ วย
รวมเป็ นองค์ประกอบ ๔ ประการ ท่านจึงเรี ยกว่าจาตุรงคสันนิบาต แปลว่าการประชุมพร้ อมด้ วยองค์ ๔ ประการ และในที่
ประชุมที่พร้ อมด้ วยองค์ ๔ ประการนี ้แหละ พระพุทธเจ้ าก็ได้ ทรง
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หรื อคาสอนที่เป็ นหลักเป็ นประธานสาหรั บ
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะนาไปยึดถือในการดาเนินงานสัง่ สอน
ธรรมะ และจะเป็ นข้ อปฏิบตั ิขั ้นพื ้นฐานสาหรับพุทธศาสนิกชนต่อไป
ต่อไปนี ้ อาตมภาพก็ จะได้ ก ล่าวถึ ง ตัวคาสอนที่ เ รี ย กว่ า
โอวาทปาฏิโมกข์ ว่ามี เนื ้อหาสาระสาคัญอย่างไร วันนี ้ก็ถือว่า
โยมมาใช้ วันมาฆบูช าเล่า เรี ย นค าสอน หรื อ เหตุก ารณ์ ส าคัญ
เกี่ยวกับพุทธศาสนา อาจจะเป็ นเรื่ องหนักสักหน่อย แต่ก็เป็ นความรู้
ที่เป็ นประโยชน์ ในฐานะที่เราเป็ นพุทธศาสนิกชน ก็ควรจะเข้ าใจ
สิ่งที่เกี่ ยวข้ องกับพระพุทธศาสนานี ้ให้ ชัดเจนพอสมควรตามกาลัง
ของตน
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ในโอวาทปาฏิโมกข์ พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สเป็ นข้ อความเพียง
สั ้นๆ เราจึงเรี ยกกันว่าเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา หรื อหัวใจคาสอน
ของพระพุทธเจ้ า
คาว่าหัวใจนั ้น ปกติใช้ กับสิ่งที่เป็ นแก่นเป็ นตัวสาระสาคัญ
จริ งๆ เพราะฉะนั ้น ก็ไม่มีเรื่ องราวมากมายอะไร คือเป็ นข้ อความ
สั ้นๆ ทั ้งหมด ๓ คาถากึ่ง คือมี ๓ คาถากับอีกครึ่ งคาถา อาตมภาพ
จะแยกให้ ฟังเป็ น ๓ ตอน จะว่าให้ ฟังเป็ นภาษาบาลีก่อน
คาถาที ่ ๑ บอกว่า
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเห ยนฺโต ฯ
ต่อไป คาถาที ่ ๒
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ
คาถาที่ ๒ นี ้เรารู้จกั กันเป็ นส่วนมาก คือจากันแม่น
ต่อไปเป็ น คาถาที ่ ๓ ซึ่ง มี คาถากับอี ก ครึ่ ง คาถา หรื อ
เรี ยกว่าคาถากึ่ง ความว่า
อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ
โอวาทปาฏิ โ มกข์ มี เ ท่านี ้ ๓ คาถากึ่ ง แต่มี ความสาคัญ
อย่างมาก เดี๋ยวจะได้ กล่าวถึงเนื ้อความหรื ออธิบายย่อต่อไป
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มีความรู้ประกอบแทรกเข้ ามานิดหนึ่ง ท่านกล่าวว่าโอวาท
ปาฏิ โ มกข์ นี ้ พระพุทธเจ้ าทุก พระองค์ ใ นอดี ตจะต้ องแสดงในที่
ประชุมสงฆ์ครัง้ ใหญ่ๆ ทุกพระองค์มาทีเดียว
อย่างในมหาปทานสูตร ซึ่งเป็ นพระสูตรใหญ่พระสูตรหนึ่ง
มาในมหาวรรค แห่ ง ที ฆ นิ ก าย พระสุ ต ตั น ตปิ ฎก แสดงถึ ง
พระพุทธเจ้ าในอดีต เริ่ มตั ้งแต่ช่วงที่ใกล้ ชิดพระพุทธเจ้ าพระองค์
นี ้ มีพระวิ ปัสสี เป็ นต้ น พระวิปั สสี ก็มี การประชุมพระสาวกครั ง้
ใหญ่ที่เรี ยกว่ามหาสันนิบาตอย่างนี ้ แล้ วก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
มีเนื ้อความเช่นเดียวกัน แม้ พระพุทธเจ้ าองค์ต่อมา คือ พระสิขี
พระเวสสภู พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป ก็ แ สดง
โอวาทปาฏิโมกข์ในที่ประชุมด้ วยเช่นกัน
โอวาทปาฏิ โ มกข์ นอกจากจะมาในมหาปทานสูตรที่ ว่า
พระพุท ธเจ้ าทุก พระองค์ แ สดงในที่ ป ระชุม สาวกครั ้ง ใหญ่ ข อง
พระองค์แล้ ว ก็มาในพระธรรมบทด้ วย
ท่านแสดงลาดับต่างกันนิดหน่อย คือที่อาตมภาพเล่าให้
ฟั งเมื่อกีน้ นั ้ ตามมหาปทานสูตร เริ่ มด้ วยคาถา ขนฺ ตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
เป็ นคาถาที่หนึ่ง คาถา สพฺ พปาปสฺ ส อกรณํ เป็ นคาถาที่สอง แต่ในที่
อีกแห่งหนึง่ คือพระธรรมบทกลับกัน เอาคาถา สพฺ พปาปสฺ ส อกรณํ
เป็ นคาถาที่หนึง่ แล้ วเอาคาถา ขนฺ ตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา เป็ นคาถาที่
สอง อันนี ้เป็ นเพียงความรู้รอบตัว โยมไม่ต้องใส่ใจเป็ นสาคัญ
จะกล่าวถึงเนื ้อความในคาถาทั ้ง ๓ นั ้นต่อไป เอาตามลาดับ
ที่อาตมภาพยกมาพูดข้ างต้ นว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลตาม
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คาถาบาลีนั ้นเสียก่อนว่า ขันติ ความอดทน คือความอดกลั ้น เป็ น
ตบะอย่างยิ่ง
นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทธา พระพุทธเจ้ าทั ้งหลายกล่าว
นิพพานว่าเป็ นบรมธรรม หรื อเป็ นธรรมสูงสุด
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ผู้เบียดเบียนคนอื่น หรื อผู้ทาร้ าย
ผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็ นบรรพชิต เป็ นผู้บวชแล้ ว หรื อเป็ นนักบวช
สมโณ โหติ ปรํ วิเห ยนฺโต ผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็ น
สมณะ นี ้เป็ นคาถาที่ ๑
การที่จะเข้ าใจเนื ้อความของโอวาทปาฏิโมกข์ เราควรจะ
เข้ าใจสภาพแวดล้ อมในสมัยพุทธกาลด้ วย เราจึงจะเห็นคุณค่า
ของพระคาถาที่พระพุทธเจ้ าตรัสออกมา
คาถาที่ ๑ อาตมภาพเข้ าใจว่าพระพุทธเจ้ าแสดงลักษณะ
ทั่วไปของพระพุทธศาสนา เพื่ อให้ คนที่รั บ ฟั ง คาสอน ตลอดจน
สาวกที่จะไปเผยแผ่นัน้ สามารถแยกพระพุทธศาสนาออกจาก
ศาสนาอื่ น ๆ ที่ เ ผยแพร่ กั น อยู่ หรื อ เชื่ อ ถื อ กั น อยู่ ใ นสมั ย นัน้ มี
ศาสนาพราหมณ์ เป็ นต้ น
ในการเผยแผ่ นั น้ ความเข้ าใจลั ก ษณะทั่ ว ไปข อง
พระพุทธศาสนาย่อมเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะมีศาสนาอื่นๆ ที่เผยแพร่
กัน และประชาชนก็เชื่อถือเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะคนที่มาฟั ง
คาสอนนัน่ เอง เขามีความเชื่อในศาสนาของเขาอยู่เดิม พระสาวก
ที่ จ ะไปสั่ ง สอนจะต้ องสามารถแยกให้ เห็ น ลั ก ษณะของ
พระพุทธศาสนาว่าต่างจากศาสนาเหล่านั ้นอย่างไร
คาถาที ่ ๑ แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา เริ่ ม
ตั ้งแต่ข้อความในบาทที่ ๑ ว่า ขันติ ความอดทน คือความอดกลั ้น
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ทนทานเป็ นตบะอย่างยิ่ง หรื อเป็ นยอดตบะ เรามองดูสภาพแวดล้ อม
ของอินเดียอย่างที่โยมเดินทางมาในครัง้ นี ้ก็จะมีความเข้ าใจชัดเจน
มากขึ ้น เพราะว่าเราได้ มาอยู่ในสถานที่นี ้เอง ได้ เห็นได้ ยินแล้ วก็ได้
เรี ยนรู้ อย่างที่ทา่ นพระครูทวีได้ เล่าประสบการณ์ของท่านให้ ฟัง
อินเดี ยสมัย ก่อนพุทธกาลจนกระทั่ง ถึง สมัยพุทธกาล มี
ความนิยมในการบาเพ็ญตบะ ถือว่าตบะนั ้นเป็ นข้ อปฏิบตั ิสาคัญที่
จะเผาผลาญกิเลส ทาให้ คนพ้ นจากความทุกข์ ทาให้ เข้ าถึ งธรรมะ
ที่แ ท้ จริ ง ได้ เพราะฉะนัน้ นัก บวชทัง้ หลายก็ พากันบ าเพ็ญ ตบะ
ทัว่ ไปหมด คนทั ้งหลายเริ่ มตั ้งแต่ชาวบ้ านทัว่ ๆ ไปก็มีความนิยมนับ
ถือว่า ถ้ าเป็ นนักบวชแล้ ว ก็ต้องบาเพ็ญตบะ นักบวชบาเพ็ญตบะ
แล้ ว ประชาชนก็มีความเลื่อมใส
อย่างพระพุทธเจ้ าเอง เมื่อเสด็จออกบรรพชาแล้ ว ก็ ยังได้
ทดลองบาเพ็ญตบะอยู่ตามตานานว่าถึง ๖ ปี เป็ นเวลาตั ้งยาวนาน
พระเบญจวัคคีย์ก็เป็ นตัวแทนของคนในสมัยนั ้น ตอนพระพุทธเจ้ า
บาเพ็ญตบะก็พากันมาปฏิบตั ิอยู่ด้วยความเชื่อว่า พระพุทธเจ้ านี ้
จะได้ บรรลุธรรม แล้ วจะได้ สงั่ สอนตน ตนจะได้ มีสว่ นแห่งธรรมะบ้ าง
เสร็ จแล้ ว พอพระพุทธเจ้ าทรงละทิ ้งตบะ หรื อการบาเพ็ญ
ทุ ก รกิ ริ ยา โดยทรงเห็ น ว่ า มิ ใ ช่ ท างที่ ถู ก ต้ อง ทรงด าเนิ น ใน
มัชฌิมาปฏิปทา พวกเบญจวัคคีย์นั ้น ก็พากันคลายความเลื่อมใส
ถึงกับละทิ ้งเจ้ าชายสิทธัตถะหรื อพระโพธิ สัตว์ไปเสีย นั่นก็เพราะ
เขามีความเชื่อถือในเรื่ องตบะเป็ นอย่างยิ่ง
สภาพแวดล้ อมเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ อ ยู่ อ ย่ า งนี ้ แม้ ในสมั ย
ปั จจุบัน อินเดียก็ยังมี ความเชื่อเรื่ องตบะ การบาเพ็ญทุกรกิ ริย า
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การบาเพ็ญอัตตกิลมถานุโยค การทรมานตนให้ ลาบาก ยังทากัน
อยู่มากมาย
ในการเดิ นทางคราวนี ้ เราไม่ มี โ อกาสเดิ น ทางไปดูก าร
บาเพ็ญตบะเท่าใด แต่อาตมภาพก็ได้ ยินมาว่า การบาเพ็ญทุก ร
กิริยาเหล่านี ้ยังแพร่ หลายอยู่ในอินเดีย คนยังเชื่อถือกันมาก
พระพุทธเจ้ าเคยทรงบาเพ็ญตบะอย่างนั ้นมาแล้ ว แล้ วก็
ทรงละเลิกไป เพราะเห็นว่าไม่ใช่ทางปฏิบตั ิที่ถูกต้ อง แล้ วพระองค์
ก็ได้ ดาเนินในมัชฌิ มาปฏิป ทาจนกระทั่งบรรลุผลสาเร็ จ คือการ
ตรัสรู้ ได้ เข้ าถึงสัมมาสัมโพธิญาณเป็ นพระพุทธเจ้ า
เมื่อพระองค์เป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ ว พระองค์ก็ได้ ทรงสอนให้
คนทั ้งหลายมีความเข้ าใจที่ถูกต้ องว่า ตบะอย่างที่บาเพ็ญกันอัน
เป็ นทุกรกิ ริยานั ้น เป็ นการทรมานตนให้ เดือดร้ อนไปเปล่าๆ ไม่ใช่
ทางแห่งการพ้ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นเครื่ องเผาผลาญกิเลสที่แท้ จริ ง
คาว่า “ตบะ” นั ้น แปลว่าเครื่ องเผาผลาญกิ เลส จึงต้ อง
บาเพ็ญเพียรกันเป็ นการใหญ่ แต่การบาเพ็ญเพียรของนักบวชสมัย
โบราณนั ้น บาเพ็ญเพียรโดยการทรมานร่ างกาย เพราะเข้ าใจว่า
ร่ างกายนี ้ เดี๋ ย วอยากนั่น อยากนี่ ทาให้ เ ราต้ องปรนปรื อบ ารุ ง
บาเรอมัน ยิ่ งปรนเปรอตามอยาก กิ เลสก็ ยิ่งหนาแน่นเฟื่ องฟู จึง
ต้ องกดต้ องข่มทรมานมันเสีย ไม่ให้ กิเลสกาเริ บ
บ้ างก็เข้ าใจว่า เมื่อกดข่มทรมานตนเองแล้ วจะเกิดพลังไป
บีบบังคับเทพเจ้ าให้ โปรดปรานยอมตามใจตัว จึงเอาร่ างกายไป
เพียรพยายามทาสิ่งที่ทาได้ ยาก เช่น กลั ้นลมหายใจ แช่น ้าในฤดู
หนาว ยืนตากแดดกลางฤดูร้อน ยืนขาเดียว นอนบนหนาม อดข้ าว
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อดอาหารต่างๆ เป็ นต้ น เขานึก ว่าการเพี ยรพยายามเหล่านี ้เป็ น
การเผาผลาญกิเลส กิเลสจะเหือดแห้ งไป และเกิดพลังภายใน
พระพุ ท ธเจ้ าทรงทดสอบแล้ วว่ า นี่ มิ ใ ช่ ท างที่ ถู ก ต้ อง
พระองค์ตรั สให้ เขาเข้ าใจใหม่ว่า การเผากิเลส หรื อตบะนั ้น ไม่ใช่
จะสาเร็ จด้ วยการเพียรพยายามทาร่ างกายให้ เดือดร้ อนอย่างนั ้น
จะต้ องเข้ าใจตบะให้ ถกู ต้ องเสียใหม่ ตบะที่ถกู ต้ องก็คือขันตินี่เอง
ขันติธรรมนั ้นเป็ นตบธรรม เป็ นตบะอย่างไร ขันติคือความ
อดทน ความอดทนนัน้ หมายถึ ง ความทนทานต่ อ สิ่ ง ที่ เ ข้ ามา
กระทบกระทัง่ กระทบกระทัง่ กายก็มี เช่น ความลาบากตรากตรา
ต่างๆ ความร้ อน ความหนาว แสงแดดสายลมต่างๆ เป็ นเรื่ องที่จะ
ทาให้ เกิดความเดือดร้ อน กระทบกระทัง่ ใจก็มี เช่น วาจาเสียดแทง
ของผู้อื่น คากล่าวที่ เข้ ามากระทบกระทั่งใจ ความลบหลู่ดูหมิ่ น
อะไรต่างๆ จะต้ องมีความอดทน หรื อความทนทาน
แต่ความทนทานนั ้นจะต้ องมีเป้ าหมาย ไม่ใช่ว่าคงทนหรื อ
ทนทานไปเปล่าๆ ปลี ้ๆ คือ ถ้ าเราทนไปเฉยๆ อย่างไร้ เหตุผล เช่น
ร้ อนแดดก็ ทนได้ อะไรต่างๆ ทนไปเฉยๆ ก็ คงไม่ ไ ด้ อะไรขึ น้ มา
มากมาย นอกจากว่าไม่โวยวาย ไม่วนุ่ วาย ไม่ทะเลาะกัน ไม่มีเรื่ อง
เดือดร้ อนบานปลาย ก็เป็ นประโยชน์อยู่ บางทีก็กลายเป็ นโทษ เช่น
ทนแดดทนกระหายจนกลายเป็ นป่ วยไข้ ก็เป็ นการทรมานตนให้
ลาบากเปล่าอีกแบบหนึง่ นัน่ เอง
แต่ความอดทนที่จะมีความหมายแท้ จริ ง ก็หมายถึงว่า เรา
มีเป้ าหมาย หรื อมีทางดาเนินของเรา เช่นว่า เราดาเนินด้ วยความ
เข้ าใจในมรรคาที่เรี ยกว่าอริ ยมรรคมีองค์ ๘ ประการ มีสมั มาทิฏฐิ
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เป็ นต้ น เราก็ดาเนินแน่วแน่ในแนวทางของเราเพื่อจุดหมายที่เรา
มุ่งประสงค์อย่างแท้ จริ ง มีความพยายามเด็ดเดี่ยว มีความเพียร
เราก็อดทนกับสิ่งที่มากระทบกระทัง่ ยั่วยุ เย้ ายวน ไม่หวัน่ ไหว ไม่
ท้ อถอย ไม่หยุดเลิกเสีย และไม่หนั เหออกจากทาง ทาให้ สามารถ
เดินไปในแนวทางของเราได้ จนกระทัง่ บรรลุเป้ าหมาย ความอดทน
อย่างนี ้จะประกอบไปด้ วยกับความเพียร
เพราะฉะนั ้น ในบางคราวพระพุทธเจ้ าจะตรั สถึงคาว่าขันติ
หรื อความอดทนนี ้โดยมีความหมายถึงความเพียรด้ วย เช่น อย่าง
ในฆราวาสธรรม ๔ ประการ ที่เรี ยกว่า สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ อัน
นั ้น ขันติ ท่านบอกว่าหมายถึงความเพียร หรื อมุ่งเน้ นที่ความเพียร
ขั น ติ ความอดทนซึ่ ง พรั่ ง พร้ อมไปด้ วยความเพี ย ร ก็
หมายถึ งความอดทนต่อสิ่ง ที่เ ข้ ามากระทบกระทั่งยั่วเย้ า ไม่ย่ น
ระย่ อต่ออุป สรรคสิ่ง ขวางกัน้ ทัง้ หลาย มุ่ง หน้ าไปสู่จุดมุ่ง หมาย
เดินทางเรื่ อยไปไม่ลดละ ไม่ย่นระย่อท้ อถอย อันนี ้แหละคือตัวตบะ
เครื่ องแผดเผากิเลส จะทาให้ สามารถดาเนินในมรรคาของเรา ทา
ให้ เราบรรลุเป้าหมายของเราได้ อันนี ้คือตัวตบะที่แท้ จริ ง
ตบะอยู่ที่ขันตินี ้ ไม่ใช่ทรมานร่ างกายให้ ลาบากเดือดร้ อน
อย่างที่นักบวชทั ้งหลายสมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาลนิยมกัน
หรื อว่านิย มกันในอินเดี ยจวบจนทุกวันนี ้ นี่ ก็เ ป็ นความหมายใน
พระพุทธดารัสที่เรี ยกว่าโอวาทปาฏิโมกข์ ข้ อที่ ๑
ต่อไปข้ อที่สอง เมื่อตรัสถึงตบะที่แท้ จริ ง ซึ่งทาให้ เราดาเนิน
ในมรรคาไปจนบรรลุจุดหมายแล้ ว พระพุทธเจ้ าก็ตรั สให้ เห็นถึ ง
จุดหมายของพระพุทธศาสนาว่ าคื อ อะไร เพราะว่า หลัก การที่
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สาคัญของศาสนาก็คือ เมื่อเราจะเดินไป เราต้ องรู้ จุดหมายของเรา
พระพุทธศาสนาที่เรานับถือมีอะไรเป็ นจุดหมาย เราต้ องรู้ ถ้ าเราไม่
รู้ ก็จะมีการปฏิบตั ิที่เลื่อนลอย บางทีก็อาจจะงมงาย พระพุทธเจ้ า
ได้ ตรัสไว้ แล้ วในพระโอวาทปาฏิโมกข์ในจาตุรงคสันนิบาตนี ้ แสดง
ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาด้ วย ก็คือข้ อความต่อไปที่บอกว่า
นิพพ
ฺ านํ ปรมํ วทนฺติ พุทธฺ า พระพุทธเจ้าทัง้ หลายกล่าว
นิ พพานว่าเป็ นบรมธรรม อันนี ้ชัดเลยว่า จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาได้ แก่ พระนิ พพาน เพราะถ้ าไม่ เ ข้ าใจจริ ง แล้ วอาจเลื่ อน
เปื อ้ นไป เช่น บางทีก็เข้ าใจไปว่าสวรรค์นั ้นแหละคือจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา ถ้ าไม่ยืนอยู่ในจุดหมายนี ้แล้ ว มีทางเขวได้ ง่าย
สวรรค์เป็ นได้ เพียงส่วนหนึ่งในทางดาเนินที่ถูกต้ อง เราจะ
บรรลุสวรรค์ ด้วยการบ าเพ็ญบุญ บ าเพ็ญกุศลธรรม แต่จะต้ อง
เข้ าใจว่าสวรรค์นั ้นยังไม่ใช่จดุ หมายที่แท้ จริ งในพระพุทธศาสนา เรา
อาจเอาสวรรค์เป็ นที่พัก หรื อทางผ่านระหว่างทางก็ได้ แต่ถ้ามัว
เพลินที่พัก นี ้ ก็อาจทาให้ เราชักช้ า หรื อถึงกับ หลงทาง พลัดออก
จากทาง สูญเสียอิสรภาพ ลืมจุดมุ่งหมายไปเลย
จุดหมายที่แท้ จริ งนั ้นได้ แก่ พระนิพพาน ความมีจิตใจเบิก
บานบริ สทุ ธิ์ ผ่องใส ปลอดพ้ นจากกิเลส ดับกิเลสทั ้งหลายได้ พ้ น
จากความทุกข์ทั ้งปวง ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้ อนเข้ ามาบีบคั ้น
เข้ ามารบกวนจิตใจของเราได้ เรี ยกว่ามีจิตใจหลุดพ้ นเป็ นอิสระ มี
โลกธรรมเกิ ดขึน้ ก็ไม่หวั่นไหว เพราะจิตใจไม่มีกิเลสอันเป็ นที่ตัง้
ของความหวัน่ ไหวนั ้น นี ้ก็คือภาวะที่เรี ยกว่าพระนิพพาน ทาจิตใจ
ของเราให้ เบิกบานผ่องใสตลอดทุกเวลา
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ตั ้งต้ นแต่ระดับง่ายๆ คือ ดับกิ เลสได้ ชั่วคราว ปราศจาก
โลภะ โทสะ โมหะ ก็ทาให้ จิตใจของเราไม่มีความเศร้ าหมอง ไม่ มี
กิ เ ลสรบกวน จนกระทั่ง ขัน้ สุดท้ ายเป็ นสมุทเฉทปหาน ก็ คือละ
กิเลสได้ โดยสมบูรณ์ เป็ นพระอรหันต์ เป็ นผู้ที่มีจิตใจเบิกบานผ่อง
ใสตลอดเวลา ปราศจากความทุก ข์ โ ดยสมบูรณ์ เรี ยกว่า บรรลุ
ความเป็ นอิสระหลุดพ้ นจากกิเลสและความทุกข์ทั ้งปวง
อันนี ้ก็ได้ แก่ ความในบาทที่สองของพระคาถาที่ ๑ คือเมื่อ
ดาเนินตามมรรคาของพระพุทธศาสนา ก็จะบรรลุถึงเป้ าหมายนี ้
พระพุทธเจ้ าก็ได้ ตรั สให้ เห็นแล้ วว่า จุดหมายของพระพุทธศาสนา
เป็ นอย่ า งไร จากนัน้ ก็ ตรั ส ต่ อไปถึ ง ลัก ษณะอี ก อย่ า งหนึ่ ง ของ
พระพุทธศาสนา คือเรื่ องนักบวช
นักบวช ตามความหมายของพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างไร
นักบวชเป็ นที่ปรากฏชัดเจนของศาสนา เวลาคนมองศาสนา เขาก็
จะมองที่นกั บวชก่อน มองนักบวชแล้ วก็มองไปที่วดั แต่ถ้าวัดไม่มี
พระ ก็ไ ม่มีความหมาย พระหรื อนักบวชนี่แหละเป็ นหลักสาคัญ
ของศาสนา เป็ นลักษณะที่ปรากฏ
เพราะฉะนั ้น พระพุทธเจ้ าจึงตรัสถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาโยงเข้ ามาในตอนนี ้ว่า บุคคลที่เรี ยกว่านักบวชมี ลักษณะ
อย่างไร ความในคาถานี ้บอกว่า
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเห ยนฺโต
คนที ่ทาร้ ายผู้อื่นไม่ ชื่อว่ าเป็ นบรรพชิ ต คนที ่เบี ย ดเบี ย น
ผูอ้ ืน่ ไม่ชือ่ ว่าเป็ นสมณะ
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แสดงว่าลัก ษณะของนัก บวช หรื อบรรพชิ ต หรื อผู้ที่เ ป็ น
สมณะก็คือ ผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ปราศจากการทาร้ ายผู้อื่น เป็ นผู้
สงบระงับ สมณะ ก็ แ ปลว่าผู้ส งบจากกิ เ ลส หรื อสงบจากการ
เบียดเบียน บรรพชิ ต ก็แปลว่าผู้เว้ นจากบาป เว้ นจากการเบียดเบียน
เหมื อ นกั น อัน นี ก้ ็ เ ป็ นลั ก ษณะของบรรพชิ ต หรื อ สมณะ หรื อ
นักบวชตามความหมายในพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ก่อนนั ้นอาจจะ
ไม่เข้ าใจอย่างนี ้
ลักษณะของนัก บวชอย่างเช่นในพุทธกาล คนจานวนไม่
น้ อยก็จะมองไปที่ก ารบาเพ็ญตบะ โดยเข้ าใจว่าถ้ าเป็ นนัก บวช
หรื อเป็ นสมณะแล้ วต้ องบาเพ็ญตบะทรมานร่ างกายของตนให้
ลาบาก เป็ นต้ น หรื ออาจมีความหมายว่าจะต้ องไปบาเพ็ญพรตอยู่
ในป่ า ไปเป็ นฤษีชีไพร กินผักผลไม้ ไม่ย่งุ เกี่ยวกับผู้คน
อย่ า งลั ท ธิ ฤ ษี ชี ไ พรที่ มี ม าก่ อ นพุ ท ธกาล มี ใ นชาดก
มากมายหลายเรื่ อง ฤษี เยอะแยะไปหมด พระพุทธเจ้ าไม่ถื อว่า
นักบวชเหล่านั ้นเป็ นสมณะ หรื อบรรพชิตที่แท้ จริ ง ถ้ าหากไม่เข้ า
หลักที่กล่าวมา คือไม่เว้ นจากการเบียดเบียน ไม่มีความประพฤติ
สงบปราศจากการทาร้ ายผู้อื่น แม้ แต่มัวยุ่งแข่งฤทธิ์ กับเทวดา หรื อ
สาปแช่งคนโน้ นคนนี ้ หรื อว่าคนไม่น้อยก็อาจจะมองเพียงที่เครื่ อง
แต่งกาย คือลักษณะภายนอก ผ้ านุ่งห่ม เช่น การนุ่งหนังสือ การ
มุ่นมวยผมเป็ นชฎา อย่างพวกนักบวชชฎิล เป็ นต้ น
คนจานวนมากจะติดอยู่ที่ลกั ษณะภายนอก ที่เครื่ องนุ่งห่ม
และอาการกิ ริ ย าที่ ป ระพฤติ วัตรหรื อบ าเพ็ญ พรตต่ างๆ ว่าเป็ น
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นักบวช พระพุทธเจ้ าจึงตรั สบอกว่า อันนั ้นไม่ใช่ความหมายของ
สมณะหรื อบรรพชิตที่แท้ จริ ง
สรุ ปว่า พระพุทธเจ้ าแสดงลักษณะบรรพชิต หรื อนักบวช
ในพระพุทธศาสนาด้ วยความในบาทที่ ๓ และ ๔ ของคาถาที่ ๑ นี ้
เป็ นอันว่าจบความในคาถาที่ ๑ ของโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งแสดง
ลักษณะทัว่ ไปของพระพุทธศาสนา
พระสงฆ์ทาหน้ าที่ในการเผยแผ่พระศาสนา เมื่อไปสัง่ สอน
เขา ก็สามารถแยกลักษณะของพระพุทธศาสนาให้ เห็นว่าแตกต่าง
จากศาสนาอื่นอย่างไร ประชาชนที่มารั บฟั งก็แยกได้ ว่า หลักคาสอน
ที่ ถู ก ต้ องในพระพุ ท ธศาสนานั น้ ต่ า งไปจากที่ ค นเชื่ อ ถื อ กั น
โดยทั่วไปในศาสนาอื่นอย่างไร อันนี ้เป็ นความในคาถาที่ ๑ ของ
โอวาทปาฏิโมกข์
ต่อไปนี ้ก็จะแสดงความในคาถาที่ ๒
คาถาที ่ ๒ นี ้รู้จกั กันมาก มีความดังนี ้
บาทที่ ๑ สพฺ พปาปสฺ ส อกรณํ การไม่ทาความชัว่ ทัง้ ปวง
หรื อการไม่ทาบาปทัง้ ปวง
บาทที่ ๒ กุสลสฺ สูปสมฺ ปทา การบาเพ็ญกุศลคื อความดี ให้
ถึงพร้อม
บาทที่ ๓ สจิตฺตปริ โยทปนํ การทาจิ ตใจของตนให้ผ่องใส
บริ สทุ ธิ์
บาทที่ ๔ เอตํ พุทธาน สาสนํ นี ้คือคาสอนของพระพุทธะ
ทัง้ หลาย
อย่างที่อาตมภาพได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่า คาถาที่ ๒ นี ้
ชาวพุทธทัว่ ไปรู้ จักกันมาก เราเอามาพูดกันมากจนกระทัง่ บอกว่า
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นี ้แหละคือ หัวใจพระพุทธศาสนา คล้ ายๆ ว่าคาถานี ้คาถาเดียว
แทน ๓ คาถาของโอวาทปาฏิโมกข์ ทั ้งหมดทีเดียว คือ การละชั่ว
การทาความดี และการทาจิตใจให้ ผอ่ งใส
ทาไมจึงรู้จกั คาถานี ้มาก ก็เพราะคาถานี ้ใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ของคนทัว่ ไป
คาถาที่ ๑ นั ้น แสดงลักษณะของพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่
เห็นชัดถึงหลักปฏิบตั ิทวั่ ๆ ไป
พอถึงคาถาที่ ๒ พระพุทธเจ้ าก็แสดงหลักปฏิบตั ิทั ้งหมดใน
พระพุทธศาสนา สรุปโดยย่อลงในข้ อความเพียง ๓ ข้ อเท่านี ้ คือไม่
ทาชั่ว ทาดี และทาจิตใจให้ ผ่องใส สาหรั บพุทธศาสนิกชนทั่ วไป
สามารถยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิได้ คือเป็ นตัวหลักปฏิบตั ิที่พระสงฆ์
จะนาไปสอนประชาชนให้ ยึดถือบาเพ็ญตาม
ท่านลงท้ ายว่า เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี ้คือคาสอนของพระ
พุทธะทั ้งหลาย ขอให้ สงั เกตด้ วย ท่านบอกว่าเป็ นคาสอนของพระ
พุทธะทั ้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้ าองค์นี ้เท่านัน้ พระพุทธเจ้ า
ทุกองค์ก็จะสอนเป็ นอย่างเดียวกัน เหมือนกันหมดว่า ให้ เว้ นจาก
ความชัว่ คือไม่ทาชัว่ ให้ ทาความดี แล้ วก็ทาจิตใจให้ ผอ่ งใส
พระอรรถกถาจารย์ ขยายความบอกว่า ไม่ทาชัว่ ทาดี ทา
จิตใจให้ ผอ่ งใส นี ้ก็คือหลักที่เราเรี ยกว่า ไตรสิกขา หรื อ ศีล สมาธิ
ปั ญญา นัน่ เอง
พระพุท ธโฆสาจารย์ แ สดงไว้ ใ นคัม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ มั ค ค์ ต อน
เริ่ มต้ นทีเดียว บอกว่า หลักที่ว่าไม่ทาชั่ว ก็คือศีลนัน่ เอง การทาดี
ให้ ถึงพร้ อม หรื อบาเพ็ญคุณธรรมต่างๆ ได้ แก่ หลักอธิ จิตตสิกขา
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หรื อหลักสมาธิ หลักการทาใจให้ ผอ่ งใส ก็คือ อธิปัญญาสิกขา หรื อ
ปั ญญานัน่ เอง
รวมความว่ า โอวาทปาฏิ โ มกข์ คาถาที่ ๒ ได้ แ ก่ หลั ก
ไตรสิกขา หรื อศีล สมาธิ ปั ญญา ดังที่อาตมภาพกล่าวมาโดยย่อนี ้
ผ่านคาถาที่ ๒ สู่ คาถาที ่ ๓ อาตมภาพจะแปลให้ ฟัง
เสียก่อน แล้ วจึงจะอธิบายให้ เข้ าใจโดยย่อ ท่านบอกว่า
อนูปวาโท การไม่กล่าวร้าย หนึ่ง
อนูปฆาโต การไม่ทาร้าย หนึ่ง
ปาฏิโมกฺ เข จ สํวโร ความสารวมในพระปาฏิ โมกข์ หนึ่ ง
ให้ สงั เกตคาว่า ปาฏิโมกข์มาอีกแล้ ว
มตฺ ต ญฺ ญุ ต า จ ภตฺ ต สฺ มึ ความเป็ นผู้ รู้ จัก ประมาณใน
ภัตตาหาร หนึ่ง
ปนฺ ตญฺ จ สยนาสนํ ทีน่ งั่ ทีน่ อนอันสงัด หรื อการนอนนัง่ ในที ่
สงัด หนึ่ง
อธิจิตฺเต จ อาโยโค การประกอบความเพียรในอธิ จิต หรื อ
การฝึ กฝนพัฒนาจิ ตของตน อย่างหนึ่ง
เอตํ พุทธาน สาสนํ นีเ้ ป็ นคาสอนของพระพุทธะทัง้ หลาย
นี ้เป็ นข้ อความในท่อนที่ ๓ ของโอวาทปาฏิโมกข์ มีคาถา
กึ่ง คือคาถากับอีกครึ่ งคาถา
ท่านกล่าวว่าข้ อความท่อนที่ ๓ ของโอวาทปาฏิโมกข์นี ้เป็ น
หลัก ของนัก เผยแผ่พ ระศาสนา คื อ ผู้ ที่ จ ะทาหน้ าที่ เ ผยแผ่พระ
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ศาสนานั ้น พึงดารงตนอยู่ในหลักปฏิบตั ิที่กล่าวไว้ ในความท่อนนี ้
ขอโยงกับ ๒ ท่อนแรก
ท่อนที่ ๑ แสดงลักษณะทัว่ ไปของพระพุทธศาสนาให้ เห็น
ต่างจากลักษณะความเชื่อในศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะที่มีอยู่ในสมัย
พุทธกาล
ท่อนที่ ๒ แสดงหลักปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนาโดยย่อ
แล้ วท่อนที่ ๓ แสดงปฏิปทาของนัก เผยแพร่ พุทธศาสนา
หรื อผู้ที่จะทาหน้ าที่นาเอาพระพุทธศาสนาที่กล่าวแล้ วในท่อนที่ ๑
และที่ ๒ นั ้นไปสัง่ สอนผู้อื่นต่อไป
ผู้ที่จะทาหน้ าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานั ้น ควรจะปฏิบัติ
ตามปฏิปทา
หนึ่ ง คือ ไม่กล่าวร้ าย ข้ อนี ้เข้ ากับลักษณะของบรรพชิต
หรื อสมณะในพระพุทธศาสนาดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ไม่กล่าว
ร้ าย มุ่งแสดงแต่คาสอน แต่หลักความจริ ง ไม่พดู กล่าวร้ ายติเตียน
ผู้อื่น ไม่กล่าวร้ ายป้ ายสีศาสนาอื่นๆ ซึ่งพระพุทธเจ้ าเองก็ได้ ทรง
บาเพ็ญเป็ นตัวอย่างในพุทธปฏิปทา
มีพทุ ธจริ ยาหลายตอนซึง่ แสดงให้ เห็นถึงพระพุทธลักษณะ
ที่วา่ ทรงแสดงแต่หลักธรรม ไม่กล่าวร้ ายป้ ายสีใคร เห็นง่ายๆ อย่าง
ในตอนที่พระพุทธเจ้ าเสด็จประทับใต้ ต้นสาละคู่ ที่สาลวโนทยาน
หรื อป่ าไม่สาละ ในวันที่จะปริ นิพพานนั ้น มีสภุ ทั ทปริ พาชกเข้ ามา
ทูลถามปั ญหา
สุภทั ทปริ พาชกทูลถามพระพุทธเจ้ าในทานองว่ามีศาสนา
ต่างๆ สอนกันมากมาย แต่ละศาสนาก็ว่าศาสนาของตัวเองเป็ น
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ศาสนาที่ แ ท้ จ ริ ง มี คาสอนที่ ถูก ต้ อง ศาสนาอื่ นสอนผิ ดทัง้ หมด
สมณะหรื อ พระอรหัน ต์ มี แ ต่ใ นศาสนาของตน ศาสนาอื่ นไม่ มี
อรหันต์อะไร ดังนี ้เป็ นต้ น แล้ วเขาก็ถามพระพุทธเจ้ าว่าควรจะเชื่อ
อย่างไร
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า ไม่ต้องไปวิพากษ์ วิจารณ์ เราจะไม่พดู
ละว่าศาสนาไหนเขาเป็ นอย่างไร เขาสอนถูกต้ องหรื อไม่ถูกต้ อง
เราจะแสดงธรรม กล่าวแต่หลักการเท่านั ้น แล้ วพระพุทธเจ้ าก็ตรั ส
หลักที่ว่า มรรคามี องค์ ๘ ประการอันประเสริ ฐ คือข้ อปฏิบัติอัน
เป็ นทางสายกลาง มีปัญญาอันเห็นชอบ เป็ นต้ น มีในคาสอนใด ก็มี
สมณะมีพระอรหันต์ในคาสอนนั ้น เอาแต่หลักอย่างนี ้ ไม่ต้องไปว่า
ร้ ายใคร ไม่ต้องไปกล่าวติเตียนยกตนเองข่มผู้อื่น นี่ก็ตวั อย่างหนึง่
หรื ออย่างใน กาลามสูตร ซึ่งเป็ นสูตรที่มีชื่อเสียงมาก ตอน
นั ้นพระพุทธเจ้ าเสด็จไปถึงเกสปุตตนิคม อันเป็ นที่อยู่ของพวกชน
เผ่ากาลามะ ชาวกาลามะก็มาเฝ้ าพระพุทธเจ้ า แล้ วก็ทลู ถามว่า ที่
เกสปุตตนิคม หรื ออาเภอ หรื อเมื องเล็กๆ ที่ชื่อเกสปุตตะนี ้ มี เจ้ า
ลัทธิตา่ งๆ เดินทางผ่านมาเรื่ อยๆ เจ้ าลัทธิตา่ งๆ เมื่อมาถึง ต่างก็จะ
สัง่ สอนยกย่องลัทธิ ของตนเท่านั ้นว่ามีคาสอนที่ถูกต้ อง ลัทธิ อื่นๆ
สอนผิดทั ้งสิ ้น แล้ วนี่พระสมณโคดมมาจะว่าอย่างไร ก็คงจะถือว่า
ลัทธิของตัวถูกต้ อง ลัทธิอื่นผิดหมดอีกละซิ อะไรทานองนี ้
พระพุทธเจ้ าก็ตรั สบอกว่า “ท่านทั ้งหลาย ไม่ต้องพูดถึงว่า
ลัทธิไหนถูกไม่ถกู หรอก เอาละ เราจะให้ หลัก”
แล้ วพระพุทธเจ้ าก็ทรงแสดงหลักว่า นี่แน่ะ ชาวกาลามะ
ทั ้งหลาย จงอย่าเชื่อโดยเพียงแต่ได้ ฟังตามๆ กันมา ตามเสียงเล่า
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ลือ… เป็ นต้ น รวมความว่า อย่าให้ เชื่อง่ายๆ อย่าปลงใจเชื่อด้ วย
เหตุนั ้นๆ ทัง้ หมด ๑๐ ประการ เราเรี ยกว่าหลัก กาลามสูตร ๑๐
ประการ ถือว่าเป็ นหลักแห่งศรัทธา
แม้ แ ต่คาสอนของพระองค์ เ อง พระพุทธเจ้ าก็ ไ ม่ ไ ด้ ทรง
จากัด หรื อสอนยกตัวว่าของเรานี ้นะจึงจะถูกต้ อง คาสอนอย่างอื่น
ผิด จงเชื่ออย่างที่ฉนั บอก พระพุทธองค์ไม่ตรัสเลย พระองค์บอกว่า
ไม่ต้องเชื่อแม้ แต่คาสอนของเรา ให้ ท่านพิจารณาใช้ ปั ญญา ไม่
ต้ องถือว่า นี่ฉนั เป็ นศาสดามาพูด แล้ วท่านจะต้ องเชื่อ ให้ พิจารณา
วินิจฉัยด้ วยปั ญญาของตนเองว่า สิ่ งใดเป็ นอกุศลประพฤติแล้ วมี
โทษ สิ่งใดเป็ นกุศลประพฤติแล้ วเป็ นคุณเป็ นประโยชน์
หลักกาลามสูตรนี ้ถื อว่าเป็ นหลัก แห่ง ศรั ทธา และแสดง
ลัก ษณะของพุท ธศาสนาอี ก เหมื อ นกั น พวกที่ ไ ด้ ศึก ษาในทาง
เหตุผล คนสมัยใหม่อย่างพวกฝรั่ งที่มาเลื่อมใสพุทธศาสนา ก็มา
เลื่ อ มใสด้ ว ยกาลามสูต รนี เ้ ป็ นจ านวนมาก กาลามสูต รเลยมี
ชื่อเสียงในประเทศตะวันตก ทั ้งๆ ที่ในประเทศไทยเราสมัยก่อนไม่
ค่อยมีใครพูดถึงกัน หรื อไม่ร้ ูจกั ด้ วยซ ้า
ยังมี ตัวอย่างอื่นอีก เช่น มี นักบวช หรื อพวกพราหมณ์ มา
ทูลถามพระพุทธเจ้ าให้ ตดั สินว่าพวกศาสดาทั ้ง ๖ มี ปูรณกัสสปะ
มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร
และนิครนถนาฏบุตร ต่างก็สอนกันไปต่างๆ คนไหนสอนผิด คน
ไหนสอนถูก ให้ พระพุทธเจ้ าวินิจฉัย
พระพุทธองค์ก็บอกว่า อย่าไปพูดถึงว่าคนไหนสอนผิด คน
ไหนสอนถู ก เราจะแสดงธรรมะ แสดงหลัก การให้ ฟั ง ให้ ท่ า น
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พิจารณาเองว่าอันนี ้เป็ นหลักความจริ งไหม ถ้ าเห็นว่าเป็ นความ
จริ ง ก็พิจารณาเอาเองว่าใครสอนผิดสอนถูก พระพุทธเจ้ าจะตรั ส
แบบนี ้
พระองค์ได้ ทรงบาเพ็ญพุทธจริ ยาเป็ นตัวอย่างในการที่ไม่
กล่าวร้ ายใคร พระองค์แสดงแต่หลักความจริ ง เป็ นอันว่า ผู้ที่เผยแผ่
คาสอนหรื อหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั ้น ควรจะยึดหลักดังนี ้
ข้ อที่ ๑ อนูปวาโท คือ ไม่กล่าวร้ าย ไม่ให้ ร้ายใคร
ข้ อที่ ๒ อนู ป ฆาโต คื อไม่ ทาร้ าย เมื่ อเป็ นนัก บวชเป็ น
บรรพชิตก็ไม่ทาร้ ายอยู่แล้ ว ในการเผยแผ่ไม่ควรทาร้ ายเบียดเบียน
ใครๆ
ข้ อที่ ๓ ปาฏิ โมกฺเข จ สวโร แปลว่า สารวมในปาฏิโมกข์
สารวม แปลว่าระมัดระวัง คือสารวมระวังกวดขั นตนเองประพฤติ
ปฏิ บัติใ ห้ ถู ก ต้ องในปาฏิ โ มกข์ นัน้ ๆ อย่ างที่ อาตมภาพได้ ก ล่า ว
มาแล้ วว่ามี ๒ อย่าง ผู้ที่จะสั่งสอนเขา ก็ต้องถื อว่าเป็ นผู้นาใน
ศาสนา เมื่อเป็ นผู้นาผู้อื่นแล้ ว ก็ควรจะรักษาหลักการให้ ถูกต้ อง จึง
มี หน้ าที่ตามหลักคาสอนข้ อนี ้ว่า จะต้ องระวังตนกวดขันตนเอง
ควบคุมตนเองให้ อยู่ในหลักการโดยเคร่ งครั ด ทั ้งในส่วนที่เป็ นหลัก
คาสอนที่เป็ นประธาน ทั ้งระเบียบวินยั ที่เป็ นหลักเป็ นประธานด้ วย
ก็เลยมีคาสอนข้ อนี ้ที่วา่ ให้ สารวมในปาฏิโมกข์
ต่อไปข้ อที่ ๔ มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ แปลว่า เป็ นผู้ร้ ู จัก
ประมาณในการบริ โภคภัตตาหาร นี่ก็มองได้ หลายอย่าง ความรู้ จัก
ประมาณในภัต ตาหารนัน้ เป็ นคุณ ธรรมข้ อส าคัญ ยิ่ ง ส าหรั บ
บรรพชิ ต หรื อนั ก บวช สั ม พั น ธ์ กั บ การท าตนให้ เ ขาเลี ย้ งง่ า ย
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เพราะว่าพระสงฆ์ หรื อนักบวช เป็ นผู้มีอาชีวะหรื อการเลี ้ยงชีพ
เนื่องด้ วยผู้อื่น หมายความว่าไม่ได้ ทามาหาเลี ้ยงชีพด้ วยตนเอง
ต้ องอาศัยปั จจัย ๔ คือ ทานที่ญาติโยม ทายกทายิกาถวาย
ญาติโยมนั ้นเขาทามาหาเลี ้ยงชีพ กว่าจะได้ เงินได้ ปัจจัย ๔
มา บางที ลาบากยากเย็ นมาก แล้ วเขาต้ องเอาปั จจัย ๔ นัน้ มา
จัดแบ่งถวายให้ แก่นกั บวช ให้ แก่พระสงฆ์อีก
เพราะฉะนั ้น พระสงฆ์ก็ไม่ควรจะจุกจิกจู้จี ้ หรื อปรนเปรอ
เอาใจตนเองในเรื่ องปั จจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่ องอาหาร ควรทาตัวให้
ชาวบ้ านเขาเลี ้ยงง่าย เมื่ อตัวเองมี ความรู้ จักประมาณในอาหาร
แล้ ว จิตใจก็จะได้ ปลอดโปร่ ง ไม่ตัองมัวห่วงกังวลในเรื่ องอาหาร
และก็จะสามารถทาหน้ าที่ของตนได้ บริ บูรณ์ ด้วย จะไปไหนก็ไปได้
ง่ าย ถ้ ามั วห่ วงแต่ ความสุข สบายทางร่ างกาย มัว แต่ ห่ว งเรื่ อ ง
อาหารแล้ ว ก็คงไปไหนได้ ยาก จะทาหน้ าที่เผยแผ่พระศาสนาได้
อย่างไร
เพราะฉะนั ้น ท่านก็ให้ มีหลักในการรู้จกั ประมาณในอาหาร
เมื่อรู้ จักประมาณในภัตตาหารแล้ ว ก็เกื อ้ กูลแก่การบาเพ็ญธรรม
ข้ ออื่นๆ ทั ้งหมด มี ความสันโดษ มีการบาเพ็ญเพียร เป็ นต้ น ก็จะ
ทาให้ สะดวกทุกอย่างทุกประการ อันนี ้ก็กล่าวโดยย่อ
ต่อไปก็ ปนฺตญฺจ สยนาสน มีที่นงั่ ที่นอนอันสงัด หมายความ
ว่า นักบวชหรื อสมณะนักเผยแผ่พระศาสนานี ้ จะต้ องรู้ จักยินดีในที่
สงัดด้ วย ไม่ใช่ยินดีในการคลุกคลี ลักษณะที่ตรงข้ ามกับการยินดี
ในที่สงัดก็คือ การชอบคลุกคลี การชอบคลุกคลีกับหมู่คณะนั ้นทา
ให้ ไม่มีเวลาบาเพ็ญเพียร ทาให้ จิตใจฟุ้งซ่านวุน่ วายได้ ง่าย
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นัก บวชที่ จ ะท าหน้ าที่ ไ ด้ ดีนัน้ ไม่ ว่ าจะเป็ นการบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ตน เพื่อความก้ าวหน้ าในธรรรมก็ดี หรื อจะขบคิดธรรมะ
เพื่อที่จะนาไปสั่งสอนผู้อื่นก็ดี จะต้ องรู้ จักใฝ่ หาความสงัด จึงจะ
บาเพ็ญหน้ าที่ได้ ผลดี ก้ าวหน้ าเจริ ญงอกงามในธรรม
ต่อไปข้ อสุดท้ าย อธิ จิตฺเต จ อาโยโค เมื่ อยิ นดีในที่สงัด
แล้ ว ก็บาเพ็ญเพียรประกอบในอธิ จิต คือการฝึ กฝนพัฒนาจิตใจ
ตนเอง ซึง่ เป็ นหลักสาคัญของพระภิกษุ
สมณะนัน้ หลัก ส าคัญ อยู่ที่ก ารฝึ กจิ ต สาหรั บ ชาวบ้ า น
อาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่ องทางกายมาก เช่น วุ่นวายในการประกอบ
อาชีพ มีภาระในเรื่ องสังคม ในเรื่ องครอบครั ว เป็ นต้ น แต่พระภิกษุ
สงฆ์นั ้นได้ สละเว้ นวางจากสิ่งเหล่านั ้นมาแล้ ว เมื่ อสละมาแล้ ว ก็
มุ่งเน้ นการบ าเพ็ญ เพีย รทางด้ านจิ ตใจ พัฒนาจิ ตใจของตนเอง
เพื่อให้ ก้าวหน้ าในธรรม
เมื่ อบาเพ็ญเพียรในทางอธิ จิต พัฒนาจิตของตนดีแล้ ว ก็
จะเป็ นบาทฐานให้ มีความเจริ ญทางปั ญญา ได้ เจริ ญสมถะและ
วิปั สสนาแล้ ว ก็ จะเข้ าถึ ง จุดหมายที่ พระพุทธเจ้ าได้ แ สดงไว้ ใ น
คาถาที่ ๑ ที่บอกว่า “นิ พพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธเจ้ า
ทั ้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็ นธรรมสูงสุด หรื อบรมธรรม”
นอกจากบรรลุจดุ หมายที่เป็ นประโยชน์ตนสูงสุดแล้ ว ก็ทา
หน้ าที่ตอ่ ผู้อื่นได้ ดีด้วย
นอกจากนี ้ก็เป็ นตัวอย่างให้ เ ขาเห็นว่า การบาเพ็ญเพีย ร
ในทางจิตใจ ทาจิตใจของตนเองให้ ดี พัฒนาจิตใจนั ้นมีคณ
ุ ประโยชน์
อย่างไร ถ้ าพระสงฆ์ไม่เป็ นตัวอย่างในอธิ จิต ยังคงวุ่นวายทางโลก
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มากมายแล้ ว ชาวบ้ านจะเห็นดีได้ อย่างไรว่าการพัฒนาจิตใจนั ้นมี
ประโยชน์ จึงต้ องทาให้ เขาเห็นเป็ นตัวอย่างด้ วย
ตกลงว่า นี่ เ ป็ นปฏิ ป ทา เป็ นข้ อ ปฏิ บัติ เป็ นทางด าเนิ น
สาหรั บผู้ที่ทาหน้ าที่เผยแผ่พระศาสนา เป็ นผู้นาของประชาชนใน
การเดินทางเข้ าสู่ธรรมะ คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า จะพึงยึดถื อ
เป็ นหลักปฏิบตั ิตอ่ ไป
ที่ ก ล่ า วมานี ก้ ็ เ ป็ นค าอธิ บ ายโดยทั่ ว ไปและเบื อ้ งต้ น
เกี่ ยวกับโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงในวันจาตุรงค
สันนิบาต หรื อวันโอวาทปาฏิโมกข์ อาตมภาพได้ แสดงสาระสาคัญ
มาพอสมควรแก่เวลา
ในวัน มาฆบู ชา เมื่ อ ๒๕๒๗ ปี มาแล้ ว พระพุท ธเจ้ า ได้
แสดงคาสอนอันนี ้ และวันนี ้เราทั ้งหลายก็มาบรรจบวันมาฆบูชา
อีกครั ง้ หนึ่ง ในฐานะที่เ ป็ นลูก ศิษย์ เป็ นสาวก เป็ นผู้ดาเนิ นตาม
ปฏิปทาของพระพุทธเจ้ า รวมทั ้งพระอรหันต์ทั ้งหลายที่มาประชุม
ในมหาสันนิ บาตครั ง้ นั ้น พวกเราก็ ควรพิ จารณาใส่ใ จในคาสอน
ของพระพุทธเจ้ าที่ได้ ทรงแสดงไว้
นอกจากทาความเข้ าใจให้ ถูกต้ อง ให้ ร้ ู ว่าวันสาคัญที่ตน
นับถื ออยู่นัน้ มี ความหมายอย่ างไร มี เหตุการณ์ อะไรเกิ ดขึน้ บ้ าง
แล้ ว ก็จะได้ นาคาสอนมายึดถือปฏิบัติ นามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
แก่ ชี วิ ต ของตนเอง ตลอดจนบ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ูอื่ น ให้ เ กิ ด
ความสุข ความเจริ ญ และความสงบโดยทัว่ ไปในสังคม
เมื่ อทาได้ อย่างนี ้ ก็จะเป็ นการบูชาพระพุทธเจ้ าโดยการ
ปฏิบตั ิที่เรี ยกปฏิบตั ิบชู า ถ้ าทาทั ้ง ๒ อย่าง คือมีทั ้ง อามิ สบูชา การ
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บูชาด้ วยอามิส และ ปฏิ บตั ิ บูชา การบูชาด้ วยการปฏิบตั ิ ก็จะเป็ น
การบูชาที่ยอดเยี่ยมสมบุรณ์
สาหรั บ คฤหัสถ์ นั ้นเริ่ มด้ วยอามิ สบูชาเป็ นพื น้ ฐาน แล้ ว ก็
นาเข้ าสูป่ ฏิบตั ิบชู า สาหรั บพระสงฆ์นั ้นก็เน้ นที่ปฏิบตั ิบูชา นาหน้ า
ประชาชนให้ ก้าวหน้ าในปฏิบตั ิบชู ายิ่งๆ ขึ ้นไป
เราทั ้งหลาย เมื่ อถึงวันมาฆบูชาแล้ ว ก็ขอเชิญชวนให้ ทา
จิตใจให้ ผอ่ งใส นาเอาโอวาทปาฏิโมกข์นั ้นมาปฏิบตั ิ
อย่างน้ อยเราก็ทาได้ ในหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปที่อยู่ในคาถาที่ ๒
คือ สพฺพปาปสฺส อกรณ การไม่ทาความชัว่ ทั ้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา
การบ าเพ็ญกุศลคื อความดี ให้ ถึ งพร้ อม สจิ ตฺตปริ โยทปน การท า
จิตใจของตนให้ ผ่องใส ทาได้ ทัง้ ในเฉพาะเวลานี ซ้ ึ่งเป็ นปั จจุบัน
และก็ทาได้ ในระยะยาวต่อไป
ที่วา่ ทาได้ เฉพาะในเวลาบัดนี ้ ก็คือ หนึ่ง เราไม่ทาความชัว่
ทั ้งปวง ขณะนี ้เรานัง่ กันอยู่ในที่นี ้ เราเว้ นจากความชัว่ ไม่ทาความ
ชัว่ อะไรเลย ก็ดาเนินในข้ อที่ ๑ ได้ อย่างน้ อยก็บางส่วน
ข้ อที่ ๒ กุสลสฺสูปสมฺปทา บาเพ็ญความดี หรื อทาความดี
ให้ ถึงพร้ อม ขณะนี ้เราก็มาเจริ ญศรัทธา เจริ ญฉันทะในธรรม มาฟั ง
ธรรม ประกอบในบุญกิ ริยาวัตถุ ญาติโยมทัง้ หลายก็ ได้ ประกอบบุญ
ในการนี ้อยู่ตลอดเวลาในการเดินทางนี ้ ที่ได้ มานมัสการสังเวชนีย สถาน ก็ตั ้งใจเป็ นกุศลในเบื ้องต้ นอยู่แล้ ว นี่ก็คือการประกอบกุศล
เริ่ มตั ้งแต่กศุ ลเจตนา
นอกจากนัน้ ญาติ โ ยมยั ง ได้ อุป ถั ม ภ์ ใ ห้ พ ระสงฆ์ ไ ด้ ม า
นมัสการด้ วย และในการเดินทางก็ได้ บาเพ็ญทานเรื่ อยมา ทั ้งทาน
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ที่ เ ป็ นส่ ว นบุ พ ภาคให้ เ กิ ด การเดิ น ทาง โดยอุป ถั ม ภ์ ทุน รอนให้
พระสงฆ์ ส ามารถเดิ นทางได้ และเมื่ อ ขณะเดิ น ทางก็ ไ ด้ ถ วาย
ภัตตาหารอุปถัมภ์บารุงให้ กาลังในการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เป็ น
การบาเพ็ญบุญกิ ริยาวัตถุที่เป็ นส่วนบุญส่วนกุศล ทาความดี อยู่
เรื่ อยไป ทั ้งที่แสดงออกทางกาย ช่วยเหลือขวนขวาย ทางวาจา พูด
ดี และทางจิตใจที่บาเพ็ญศรัทธา เป็ นต้ น ดังที่ได้ กล่าวแล้ ว
ประการที่ ๓ ก็ทาจิตใจของเราให้ บริ สทุ ธิ์ ผ่องใสตามหลัก
สจิ ตฺตปริ โยทปน เมื่อจิตใจของเรามีศรั ทธาแล้ ว จิตใจนั ้นก็ผ่องใส
เบิ ก บาน ยิ่ ง ถ้ ามี ค วามร าลึ ก คื อ มี อนุส ติ ใ นพระพุท ธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ จิตใจก็สดชื่นร่ าเริ งบันเทิงในธรรม จัดเป็ น
การปฏิบตั ิตามหลักคาสอนในพระคาถาที่ ๒
ที่ได้ กล่าวมานี ้ เป็ นคาเชิญชวนให้ เราทั ้งหลายกระทาการ
บูช าในวัน มาฆบูช า เพื่ อ ให้ ส มกั บ ที่ วัน นี เ้ ป็ นวัน ส าคัญ ในทาง
พระพุทธศาสนา แม้ เราจะไม่ได้ มีการทาพิธีดงั ที่นิยมทากันมาตาม
ประเพณี แต่ด้วยวิธีปฏิบตั ิบชู านี ้ ย่อมถือว่าเป็ นการเฉลิมฉลองวัน
มาฆบูชาที่ไม่ยิ่งหย่อนว่าการกระทาอื่นใดทั ้งสิ ้น
แท้ จ ริ ง อาจจะเป็ นการบู ช าที่ เ ป็ นการพิ เ ศษด้ ว ยซ า้
เพราะว่า ด้ วยการที่ได้ มานมัสการสังเวชนียสถานแล้ วนี ้ จึงทาให้
จิตใจของเรามี ศรั ทธาเพิ่มพูนยิ่ งขึน้ มี ฉันทะในธรรมยิ่งขึน้ ญาติ
โยมอาจจะมีปีตี มีความปลาบปลื ้มใจ อันนี ้แหละเป็ นการบูชาที่มี
ความสาคัญมาก มีอานิสงส์อย่างพิเศษ ซึง่ เป็ นข้ อที่นา่ อนุโมทนา
อาตมภาพเห็นว่า ถ้ ามี เวลาก็น่าจะกล่าวความสื บเนื่อง
ต่อไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ สาคัญในพระพุทธศาสนาด้ วยให้ มากขึน้
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ไปอี ก เพื่อโยมจะได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องที่เ กี่ ยวข้ อง ให้
มองเห็นภาพเกี่ ยวกับพระพุทธศาสนากลมกลืนกับการที่ เ ราได้
เดินทางมาประเทศอินเดีย
คือว่า นอกจากเราจะเข้ าใจธรรมะ มีศรั ทธาในการบาเพ็ญ
ธรรมะ ประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้ ว เราก็ควรเข้ าใจเรื่ องราวความ
เป็ นมาของพระพุทธศาสนาด้ วย เพราะความเข้ าใจเช่นนั ้นจะทาให้
เรามองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาชัดยิ่ งขึน้ และการมองเห็น
ภาพ เห็นเหตุก ารณ์ ต่างๆ ชัด ก็ จะทาให้ เ กิ ดความเข้ าใจซึ่ง จะ
น าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ที่ ถู ก ต้ อ งยิ่ ง ขึ น้ ด้ ว ย เช่ น เราจะมี ทัศ นคติ ที่
ถูกต้ อง มีหลักในการวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิดมากยิ่งขึ ้น
แล้ วความเข้ าใจธรรมะที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความเข้ าใจใน
สภาพแวดล้ อมนี ้ จะนาไปสู่การปฏิบตั ิที่ดาเนินแน่วแน่ถูกทางใน
คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายิ่งๆ ขึ ้นไป
อาตมภาพได้ กล่าวมาแล้ วในแง่ของหลักธรรมคาสอน ใน
โอกาสหน้ าก็จะโยงกลับมาสู่เหตุก ารณ์ ใ นทางพระพุทธศาสนา
ต่อไป ตอนนี ้อยากจะขอหยุดพักผ่อน เพราะอาจจะต้ องดูว่าเวลา
ล่ว งเลยไปเท่ าใด สมควรจะให้ พ ระสงฆ์ ไ ด้ ฉั นภัตตาหาร แล้ ว
หลังจากนั ้นจะได้ พิจารณากันใหม่ เจริ ญพร

๗
บทเรียนจากอดีต
ขอเจริ ญพร โยมคณะบุญจาริ กทุกท่าน
อาตมภาพขอเรี ยกชื่ อ ไปพลางๆ ว่ า คณะบุ ญ จาริ ก
โดยทัว่ ไปนิยมเรี ยกกันว่า ผู้เดินทางแสวงบุญ แต่มานึกดูที่เรี ยกว่า
ผู้เดินทางแสวงบุญนี ้ ความหมายจะแคบไปหน่อย
คาว่า “บุญจาริ ก” นี ้ มีความหมายกว้ าง แปลว่า การจาริ ก
ที่เป็ นบุญ หรื อการจาริ กเพื่อบุญได้ ทั ้งนั ้น เพราะว่าผู้เดินทางนั ้น มี
ความเป็ นบุญตั ้งแต่ก่อนการเดินทางแล้ ว คือตั ้งใจเป็ นบุญ เป็ น
กุศลไปแล้ ว ว่าจะไปนมัสการสถานที่สาคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ า
แล้ วเมื่ อไป ก็ไปยังสถานที่เป็ นบุญ สถานที่ดีงาม ไปถึงแล้ วก็ไ ป
ทาบุญ ทาบุญเสร็ จแล้ วเดินทางกลับมา ระลึกขึ ้นจากจิตใจที่ผ่อง
ใส มีความสุข มีความปี ติปลาบปลื ้มเอิบอิ่มใจ เป็ นบุญอีก
ถ้ าได้ อย่างนี ้ ก็ เรี ย กว่าเป็ นการจาริ กบุญ เป็ นบุญ ตลอด
ตัง้ แต่ ต้น จนกระทั่ง แม้ ภายหลัง จบการเดิ น ทางแล้ ว ก็ ไ ด้ บุ ญ
เรื่ อยไป นึกขึ ้นมาเมื่อไร ก็เป็ นบุญเป็ นกุศลเมื่อนั ้น
แม้ โยมที่ไม่ได้ เดินทางไปด้ วย วันนี ้มาร่ วมฟั งร่ วมชมหลาย
ท่าน ก็ ทาบุญ ด้ วยกัน เพราะว่า แม้ ไ ม่ ได้ ไ ปด้ วยตนเอง ก็ ร่ วม
อนุโมทนากับโยมที่ได้ ไปทาบุญ นอกจากนั ้นก็ยังได้ ช่วยสนับสนุน
ในด้ านทุนอุปถัม ภ์ เป็ นต้ น ขอยกตัวอย่างเช่น โยมเล็ก เจ้ าของ
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บ้ านนี ้ ก็ได้ อุปถัมภ์ทุนช่วยเหลือในด้ านการเดินทางเป็ นอันมาก
โยมสร้ อยนั่งอยู่ในที่นี ้ ไม่ได้ ไป แต่ก็ได้ ถวายทุนช่วยเหลืออุปถัมภ์
ไป อย่างนี ้เป็ นต้ น ก็ถือว่าได้ บญ
ุ เหมือนกัน
และวันนี ้ เมื่อมาชมการเดินทางที่เป็ นบุญเป็ นกุศล ถ้ าทา
จิตใจด้ วยดี มีความปี ติอิ่มเอิบใจ มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน ก็ได้ บุญ
เพิ่มเติมอีก
ทีนี ้ เพื่อให้ การชมและการฟั งสไลด์ต่อไปนี ้ชัดเจน อาตมภาพ
ก็อยากจะทบทวนการเดินทางนิดหน่อย อาตมภาพได้ แจกแผนที่
ไป เข้ าใจว่าโยมมี อยู่แล้ ว เอามาดูสกั นิดเป็ นการทบทวน ถ้ าได้ ดู
แล้ ว เวลาฟั งก็ตาม เวลาชมสไลด์ก็ตาม เมื่ อพูดถึงขึน้ มา ก็จะ
มองเห็นภาพชัดเจนขึ ้นด้ วย
ขอทบทวนเส้ นทางตามแผนที่นี ้ อาตมภาพขีดไว้ เส้นสีแดง
เป็ นเส้ นทางรถยนต์ เส้นสีน้ าเงิน เป็ นทางเครื่ องบิน

ทวนสรุปการเดินทาง
เริ่ มแรก คณะเดินทางโดยเครื่ องบิน บริ ษัทการบินไทย ไป
ลงที่เมือง กัลกัตตา อยู่ทางขวามือสุดนั ้น เป็ นจุดเริ่ มต้ น เมื่อวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ตอนแรกแวะที่ วัดเบงกอลก่อน เป็ นวัดของพระ
ชาวเบงกอล แต่ว่าอยู่ในอินเดีย ไม่ได้ ค้างคืน ไปขึน้ รถไฟเดินทาง
ต่อไปในวันนั ้นเอง สู่เมื องคยา แล้ วก็ขึน้ รถยนต์ต่อไปพักที่ วัดไทย
พุทธคยา ชมสถานที่ตรั สรู้ ค้ างคืนที่วัดไทยพุทธคยาในคืนวันที่
๒๔ อีกหนึง่ คืน
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แล้ ววันที่ ๒๕ ก็เดินทางไปเมือง ราชคฤห์ แวะเยือนเวฬุวนั
และเขาคิชฌกูฏ เป็ นต้ น แล้ วเดินทางต่อไปยังเมือง นาลันทา ค้ าง
คืนที่นาลันทานั ้น ๑ คืน ชมนาลันทามหาวิหาร วัดใหญ่ที่ถือว่า
เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย แรกของโลก มี ท่ า นมหายอด เป็ นผู้ น าชม
ต่อจากนั ้นก็เ ดินทางกลับมาที่วดั ไทยพุทธคยาอีกครั ง้ นอนค้ างที่
วัดไทยพุทธคยาคื นวันที่ ๒๖
จากนั น้ วัน ที ่ ๒๗ หลัง จากชมแม่ น ้าเนรั ญชราตรงวัด
มหันต์ของฮินดูแล้ ว ก็เดินทางต่อไปยัง เมื องพาราณสี (วาราณสี )
หรื อเบนาเรส (Benares) ไปพักที่วดั ไทยสารนาถ ซึ่งพระครู ประกาศ
สมาธิ คณ
ุ ไปสร้ างไว้ แต่ตอนนี ้ท่านมรณภาพแล้ ว มีพระภิกษุชาว
อินเดียเป็ นผู้รักษาการอยู่ ที่วัดนี ้ได้ ค้างคืนถึง ๓ คืน คือคืนวันที่
๒๗, ๒๘ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑ มีนาคม
เช้ าวัน ที่ ๒๘ ไปชมเจาขัณ ฑี ส ถูป และสถานที่แ สดง
ปฐมเทศนาที่ สารนาถ หรื อป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ตอนบ่าย ชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว เดิ ม ชมสวนกวางและวั ด เชน ที่ อ ยู่ ใ นบริ เวณ
เดียวกัน
รุ่ งขึน้ วันที่ ๑ มีนาคม เช้ าไปล่องแม่น้ าคงคา ตรงท่าที่คน
มาล้ างบาปและเผาศพกั นมาก ตอนสายไปแวะเยี่ ย มวัดธิ เ บต
กลับมาฉันเพลที่วดั ตอนบ่ายไปเฝ้ ามหาราชาแห่งเมืองพาราณสีที่
รามานคร และไปที่ ม หาวิทยาลัย พาราณสี (Banaras Hindu
University) พบกับพระภิกษุนกั ศึกษาไทยแล้ ว ก็ไปเยี่ยมโพรเฟสเซอร์ รามัน อาจารย์คนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยด้ วย
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วันรุ่ ง ขึ น้ เดิ นทางไปยัง เมื องกาเซี ย หรื อที่เ ราเรี ย กตาม
ศัพท์ พุทธศาสนาว่า เมื องกุสิ นารา โดยผ่านเมื องโครั กขปูร หรื อ
โครักขปุระ หรื อโครักขบุรี ไปเมืองกุสินารา นอนค้ างที่นนั่ ๑ คืน คือ
คืนวันที่ ๒ มีนาคม ไปนมัสการสถานที่ปริ นิพพานของพระพุทธเจ้ า
ซึ่งมี สถูปปริ นิพพาน มีวิหารพระอนุฏฐานไสยา คือพระพุทธปาง
ปริ นิพพาน วันรุ่งขึ ้นก็ไปที่มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระพุทธเจ้ า
วันที่ ๓ มีนาคม คณะเดินทางต่อไปยัง เมื องสาวัตถี ตาม
ศัพท์สนั สฤตเขาเรี ยก ศราวัสตี เราเรี ยก สาวัตถี ในแผนที่เขียน
ตามแบบสันสฤตเป็ น ศราวัสตี ไปนอนค้ างที่ ว ัด ไทย ของท่าน
อาจารย์ประเสริ ฐ หรื อที่ชาวไทยในอินเดียเรี ยกว่า ฤาษี เสริ ฐ ได้ ไป
ชมพระเชตวันมหาวิหาร วัดสาคัญที่พระพุทธเจ้ าประทับอยู่นาน
ที่สดุ ถึง ๑๙ พรรษา
ในที่ใกล้ ๆ นั ้น ก็จะเป็ นเขตแดนระหว่างอินเดียกับเนปาล
มีสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งชื่อว่า ลุมพิ นี อันเป็ นสถานที่ประสูติ แต่
คณะไม่ได้ เดินทางไป เพราะการเดินทางโดยรถยนต์เข้ าไปจากเขต
อิน เดีย ลาบาก เราไม่ไ ด้ เ ดิน ทางโดยเครื ่ อ งบิน ซึ ่ง ต้ อ งไปลง
ที่กตั มัณฑุ แล้ วไปที่ลมุ พินีอีกต่อหนึ่ง เป็ นอันว่าคณะตัดรายการที่
ลุมพินี คือสถานที่ประสูติไปเสีย
ต่อจากสาวัตถี ก็เดินทางไปค้ างที่ เมื องลักเนา คราวนี ้มา
ข้ างล่าง เมืองลักเนานี ้เป็ นเมืองผ่านไปพักแรมเท่านั ้นเอง เป็ นคืน
วันที่ ๔ มีนาคม ค้ าง ๑ คืน แล้ วเดินทางต่อไป ผ่านเมืองกานปูระที่
อยู่ข้ างล่า ง แล้ วขึ น้ เลยผ่า นไปเฉยๆ ไปยัง เมื องอัครา ชมป้ อม
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เมื องอัครา (Agra Fort) วันรุ่ ง ขึน้ จึง ไปชมทัชมาฮาล ซึ่ง อยู่ที่
เมืองอัครานี ้ นี ้เป็ นวันที่ ๕ มีนาคม
ต่อจากนั ้น วันรุ่ งขึน้ ก็เดินทางไป เมื องชัยปุระ ซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ไปชมปราสาทแอมเบอร์ แต่เ ขาปิ ด เพราะ
ตอนนั ้นเป็ นเทศกาลโฮลี่ที่ชาวอินเดียพากันเล่นสนุกสนาน ซึ่งไม่
เหมาะสาหรั บผู้เดินทาง ได้ ค้างแรมที่นั่น ๑ คืน คงเป็ นคืนวันที่ ๖
มีนาคม ต่อจากนั ้นก็เดินทางไปยัง เดลี เมื องหลวงของประเทศ
อินเดีย ค้ างแรมที่นนั่ ๑ คืน ไปพักเฉยๆ เป็ นคืนวันที่ ๗ มีนาคม
ต่ อ จากเมื อ งเดลี เ ป็ นเส้ นทางที่ ขี ด ด้ วยหมึ ก สี น้ าเงิ น
หมายความว่าเดินทางโดยเครื่ องบิน เริ่ มด้ วยไปเมื องออรังคาบาด
ข้ างล่าง แต่เครื่ องบินแวะที่เมืองอุทยั ปุระด้ วย อาตมภาพก็เลยขีด
ไว้ ให้ ดวู ่าเครื่ องบินแวะ แต่เราไม่ได้ แวะ จากเมืองออรั งคาบาดนี ้
เราได้ ไปชม ถ้าเอลโลร่า ซึ่งเป็ นถ ้าจานวนหนึ่งมีมาก คือมี ทั ้งถา้
พุทธศาสนา ฮินดู เชน ชมได้ เพียงบางถา้ ก็ถึงเวลาค่า ไปค่าที่ถา้
ไกรลาสของฮินดูพอดี
วันรุ่ งขึน้ คณะสละเวลาทั ้งวันให้ แก่ ถ้าอชันตา ซึ่งเป็ นถา้
ของฝ่ ายพุทธศาสนาล้ วนๆ ค้ างที่ออรั งคาบาดทั ้งหมด ๒ คืน ตรง
กับวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม
จากนั ้นก็เดินทางกลับโดยเครื่ องบินมาเดลี ค้ างที่เดลี ๑
คืน คือคืนวันที่ ๑๐ แล้ วเดินทางต่อขึ ้นไปยัง แคว้นแคชเมียร์ โดย
ทางเครื่ องบินเช่นเดียวกัน ก็ไปลงที่เมืองศรี นคร ที่ คนไทยฟั งเสียง
แขกเรี ยกเป็ นศรี นาการ์ ที่จริ งก็คือ ศรี นคระ หรื อศรี นคร
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แวะที ่ เมื อ งศรี นคร นี ้ แล้ ว ไปชมภูเ ขา ชมหิม ะ โดย
เดินทางด้ วยรถยนต์ไ ปกุลมารค อยู่ทางซ้ ายมือที่ ขดี แดง ไปค้ าง
ในทะเลสาบบนเรื อ รวมทั ้งหมด ๒ คืน
ตอนแรกกะไว้ ว่ า จะค้ างที่ เ คชเมี ย ร์ เพี ย ง ๒ คื น ตาม
หมายกาหนดการเดิม แต่เมื่อไปขึ ้นเครื่ องบิน ปรากฏว่าเครื่ องบิน
เที่ยวนี ้ถูกยกเลิกไป ทาให้ คณะต้ องไปค้ างที่โ ฮเต็ล ริ มทะเลสาบ
ตามที่บริ ษัทการบินจัดให้ เพิ่มอีก ๑ คืน รวมเป็ นค้ างที่แคชเมียร์ ๓
คืน รายการที่เดลีก็เลยถูกตัดไป ๑ วัน
แล้ ววันที่ ๑๔ ก็เดินทางจากศรี นครกลับ เมื องนิ วเดลี และ
เดินทางกลับเมืองไทยเช้ าตรู่ของวันที่ ๑๕ มีนาคม
ทั ้งหมดนี ้ก็เป็ นรายการที่ผา่ นมา อาตมภาพคิดว่า จากที่ได้
ดูตามแผนที่ ก็จะทาให้ เห็นสถานที่ที่ไปได้ ชดั เจนขึ ้น เวลาทบทวน
ความทรงจาก็จะง่ายด้ วย
อาตมภาพขอเล่าสรุ ป นิดหนึ่ง ถึง สถานที่ที่เ ดินทางไปนี ้
อาตมภาพได้ กล่าวไว้ ครั ง้ หนึ่งว่า เราเดินทางไปนั ้น ระยะช่วงต้ น
เป็ นดินแดนที่อยู่ในเขตพุทธภูมิ
เขตพุ ทธภูมิ ในที่ นี ้ หมายถึง สถานที่ เกี่ ยวข้ องกับองค์
พระพุทธเจ้ าในสมัยพุทธกาล ดินแดนนี ้เราเดินทางจากกัลกัต ตา
เข้ าไปหา กัลกัตตาเองก็ยังไม่เข้ า ต้ องเริ่ มนับตั ้งแต่ พทุ ธคยาเป็ น
ต้ นไป จนกระทัง่ ถึงสาวัตถี ช่วงต้ นนี ้อยู่ในเขตพุทธภูมิ หรื อดินแดน
ที่มีพุทธสังเวชนียสถานและสถานที่เกี่ ยวข้ องกับพระพุทธเจ้ าใน
สมัยพุทธกาล ตั ้งแต่พระองค์ยงั มีพระชนม์อยู่
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ดินแดนที่เราเดินทางไปหลังจากนั ้นทั ้งหมด ไม่เกี่ ยวข้ อง
กับพระพุทธเจ้ าสมัยยังมีพระชนม์อยู่โดยตรง มีบ้างแต่ว่าเราไม่ได้
เกี่ ย วข้ องในการเดิ นทาง ก็ ถื อว่าต่อจากนัน้ ไปเป็ นดินแดนหลัง
พุทธกาล เช่นอย่างถ้าอชันตา เริ่ มตั ้งแต่ พ.ศ. ๓๐๐ – ๔๐๐ หรื อ
สามร้ อย ถึงสี่ร้อยปี หลังพุทธปริ นิพาน เป็ นเรื่ องพระพุทธศาสนา
ในยุคหลัง เมื่อพระสาวกได้ สืบต่อพระพุทธศาสนาส่งทอดกันมา
จุดสาคัญ ที่เ ราต้ องการไปดู ก็ คือช่วงแรก ที นี ้ในสถานที่
ช่วงแรกที่เ ป็ นดิ นแดนพุทธภูมิ ตั ้งแต่พุทธคยาไปสาวัตถี นั ้น ก็ มี
สถานที่ที่เรี ยกว่า สังเวชนียสถาน โดยตรง ๔ แห่ง ได้ แก่ สถานที่
ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปริ นิพพาน
ที่ประสูติ ก็คือที่ลุมพิ นีวนั ซึ่งคณะไม่ได้ ไป ที่ตรั สรู้ คือที่
พุทธคยา ซึ่งคณะไปถึงเป็ นแห่งแรก ที่แสดงปฐมเทศนา คือที่สารนาถ
ซึง่ เป็ นชื่อปั จจุบนั ของป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน และที่ปริ นิพพาน คือที่
กุสินารา หรื อในแผนที่นี ้เรี ยกว่า กาเซีย
ในสังเวชนียสถานทั ้ง ๔ แห่ง คณะได้ เดินทางไป ๓ แห่ง ก็
ตัดลุมพินีออกไป เหลือที่ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปริ นิพาน
แม้ วา่ จะเดินทางไปไม่ครบ ๔ แห่ง แต่ถ้ามองในแง่เกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้ าแท้ ๆ ก็ ถื อว่าครบ เพราะว่าตอนประสูตินัน้ ยังเป็ น
เจ้ าชายสิทธัตถะอยู่ พระพุทธเจ้ าแท้ ๆ ที่อบุ ตั ิเป็ นพุทธะจริ งก็ต้องที่
ตรั สรู้ นั่นคือที่เกิ ดของพระพุทธเจ้ า ก็ได้ ไปแสดงปฐมเทศนาเริ่ ม
ทางาน ตั ้งต้ นที่สารนาถ ปฏิบตั ิงานเรื่ อยไป จนกระทัง่ ปริ นิพพานที่
กุสินารา นี ้ก็เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระองค์พระพุทธเจ้ าแท้ ๆ
ทีนี ้ อาตมภาพเคยพูดถึงเรื่ อง รูปกาย กับ ธรรมกาย ตาม
หลักนี ้ก็อาจจะพูดแบ่งเป็ นว่า ในบรรดาสังเวชนียสถานทั ้ง ๔ แห่ง
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นั ้น ลุมพิ นี เป็ นที่อุบัติข องพระรู ป กาย ที่ ปริ นิพพานคือกุสินารา
เป็ นที่สิ ้นสุดแห่งพระรู ปกายของพระองค์ ส่วนธรรมกายนั ้นเริ่ มต้ น
เมื่อตรัสรู้ที่พทุ ธคยา คือเป็ นที่อบุ ตั ิของธรรมกาย
ถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าอุบัติโดยรู ปกายที ่ไหน ก็ ตอบว่าที ่
ลุมพินีวนั แต่ถ้าอุบตั ิ โดยธรรมกายทีไ่ หน ก็อบุ ตั ิ ทีพ่ ทุ ธคยา
ต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้ าปริ นิพพานที่กุสินารา เราถือเป็ นที่
สิ ้นสุดแห่งรูปกาย แต่สว่ นพระธรรมกายนั ้นไม่สิ ้นสุดไปด้ วย เพราะ
เมื่อก่อนจะเสด็จดับขันธปริ นิพพานที่กุสินารา พระองค์ได้ ตรั สแก่
พระอานนท์ ซึง่ อยู่ในสถานที่ปริ นิพพานโดยใกล้ ชิด ว่า
“ธรรมแลวิ นยั ใด ที ่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอ
ทัง้ หลาย ธรรมแลวิ นยั นัน้ แหละ จะเป็ นศาสดาของเธอทัง้ หลาย
เมื ่อเราล่วงลับไปแล้ว”
ก็หมายความว่า พระธรรมกายที่เราเรี ยกพระธรรมวินยั นั ้น
ดารงอยู่เป็ นตัวแทนของพระพุทธองค์สืบมา
พระธรรมกายนี ้ พระพุทธเจ้ าได้ ช่วยก่อให้ เกิดขึน้ ในผู้อื่น
เป็ นคนแรกก็คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ณ สถานที่แสดงปฐม
เทศนา หรื อสารนาถ หรื อป่ าอิ สิ ป ตนมฤคทายวั น แต่ เ มื่ อ
ปริ นิพพานนั ้น พระองค์ได้ ประดิษฐานพระธรรมวินยั ไว้ มั่ นคงแล้ ว
ทาให้ มีการขยายเผยแพร่ ธรรมกายแก่ผ้ อู ื่นสืบต่อออกไปมากมาย
เพราะฉะนั ้น แม้ พระองค์จะเสด็จดับขันธปริ นิพพานสูญ
สิ ้นสลายโดยรูปกายแล้ ว แต่ธรรมกายก็ยังสามารถที่จะอุบตั ิขึ ้นใน
ผู้อื่นสืบต่อมา หมายความว่า เมื่อผู้ใดได้ มองเห็นเข้ าถึงธรรมกาย
แล้ ว ก็ สามารถเฝ้ าพระพุทธเจ้ าได้ ตลอดเวลา และธรรมกายนี ้
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แหละเป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ พระพุ ท ธเจ้ าด ารงอยู่ กั บ เรา
เพราะว่าในบัดนี ้องค์พระพุทธเจ้ าที่มี พระชนม์ชีพอยู่ มีทั ้งรู ปกาย
และธรรมกายพร้ อมอยู่ในองค์นั ้น ก็ได้ สิ ้นสุดสลายไปที่กุสินารา
แล้ วต่อจากนั ้นมา เราก็ได้ อาศัยธรรมกายนี ้เองเป็ นเครื่ องสาหรั บ
เข้ าถึงพระพุทธเจ้ า
เราอาจจะมี รู ป เคารพ เป็ นพระพุทธรู ป ทาด้ วยทองค า
ทองแดง ทองเหลือง สาริ ด ตลอดจนกระทั่งหิน ปูน ไม้ ต่างๆ แต่
วั ต ถุ เ หล่ า นั น้ ถ้ าไม่ มี ธ รรมกายเป็ นเครื่ องยื น ยั น แล้ ว ก็ ไ ม่ มี
ความหมาย
อย่างที่เ ราเดินทางไปประเทศอินเดี ย ก็ ได้ พบเห็นวัตถุนี ้
จานวนมากมาย วัตถุเหล่านั ้น เมื่อพระธรรมปลาสนาการสูญสิ ้น
ไปจากแผ่นดิน ไม่มีคาสอนในทางพุทธศาสนาเหลืออยู่ ผู้คนที่นั ้น
เขาก็ไม่ร้ ูจกั
คนอิ น เดี ย จ านวนมากมายไม่ ร้ ู จั ก พระพุ ท ธเจ้ า เห็ น
พระพุทธรู ปก็ไม่ร้ ู ว่าอะไร กลายเป็ นของไม่มีค่า ไม่มีความหมาย
เป็ นเพียงทอง เป็ นเพียงดิน หิน ปูน ไม้ เท่านั ้น แล้ วบางทีเขาก็เอา
ไปใช้ ในทางที่ทาให้ เราเกิดความสะเทือนใจอีกด้ วย โดยกระทาการ
ที่เรี ยกว่าลบหลูด่ หู มิ่นอะไรต่างๆ นัน่ ก็เพราะเขาไม่ร้ ูจกั คุณค่า
เพราะฉะนัน้ จึ ง เป็ นเครื่ อ งเตื อ นใจพุท ธศาสนิ ก ชนว่ า
จะต้ องช่วยกันทาธรรมกายให้ ปรากฏยั่งยืนอยู่ตลอดไป เพื่อให้ เรา
สามารถเข้ าถึงพระรั ตนตรั ย สามารถเข้ าเฝ้ าพระพุทธเจ้ าได้ สิ่งที่
เราก่อสร้ างไว้ เช่น พระพุทธรู ป เป็ นต้ น ก็จะมี ค่ามี ความหมาย
ด้ วยธรรมกายปรากฏเป็ นเครื่ องยืนยันอยู่นี ้เอง
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นี่ก็เป็ นเรื่ องโดยย่อในฝ่ ายที่เกี่ยวกับพุทธสังเวชนียสถาน
ทีนี ้ นอกจากพุทธสังเวชนียสถานโดยตรงแล้ ว คณะยังได้
เดิ นทางไปเยี่ ยมเยี ย นสถานที่ เกี่ ยวข้ องกับ พระพุทธองค์อื่นๆ ที่
สาคัญก็คือ เมืองราชคฤห์ กับเมืองสาวัตถี
ที่เมืองราชคฤห์ คณะได้ เข้ าไปในสถานที่พระพุทธเจ้ าเคย
ปรากฏพระรู ปกาย ประทับอยู่ คือที่พระคันธกุฎี บนเขาคิชฌกูฏ
ได้ ไปทาวัตรสวดมนต์ กล่าวธรรมกถา ฟั งธรรมกถากันที่นนั่
อีกแห่งหนึ่งก็คือ สาวัตถี ที่เชตวัน ซึ่งอาตมภาพได้ กล่าว
แล้ วว่าเป็ นที่ ที่พระพุทธเจ้ าประทับอยู่นานที่ สุด แสดงธรรมมาก
ที่สดุ ที่นี่
สถานที่ ๒ แห่งนี ้ ควรจะกล่าวถึงมากเป็ นพิเศษ
ราชคฤห์เป็ นเมื องหลวงของแคว้ นมคธ สาวัตถี เป็ นเมื อง
หลวงของแคว้ นโกศล ๒ แคว้ นนี ้ เป็ นแคว้ นมหาอานาจที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ในครั ง้ พุทธกาล นอกจากมี ความสาคัญในทางการเมืองแล้ ว
ก็มีความสาคัญในทางพุทธศาสนามากที่สดุ ด้ วย
แคว้ นมคธนัน้ มี ความสาคัญ เกี่ ย วกับ พระพุท ธศาสนา
ตลอดมา เป็ นเวลาหลายร้ อยปี เริ่ มด้ ว ยเมื อ งราชคฤห์ เ ป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ มนั่ คง ครัน้ มัน่ คงแล้ ว ก็เป็ นแหล่งที่
จะกระจายเผยแพร่ คาสอนออกไป ส่วนเมื องสาวัตถี เป็ นเมื องที่
เมื่ อพระพุทธเจ้ าประดิษฐานพุทธศาสนามั่นคงดีแล้ ว ก็เสด็จไป
ประทับอยู่สบายๆ แล้ วแสดงพระธรรมเทศนาเรื่ อยไป
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ถ้ าจะเปรี ยบเทียบกัน ก็ว่าราชคฤห์เป็ นฐานที่มั่นคง เป็ น
เหมือนด่านหน้ าหรื อป้ อมค่ายที่พระพุทธเจ้ าทรงตั ้งกองทัพธรรม
แล้ วส่งกองทัพธรรมนั ้นดาเนินการขยายกระจายคาสอน
ส่วนเมืองสาวัตถีที่เชตวัน เป็ นแหล่งป้ อนข้ อมูลหรื อเตรี ยม
เสบี ย งให้ พระพุท ธเจ้ าเสด็จไปประทับ ที่ นัน้ แล้ วก็ แ สดงธรรม
ประทานเนื ้อหาคาสอนต่างๆ พระแม้ จะออกไปจากเมืองราชคฤห์
แต่ก็ได้ คาสอนจากสาวัตถี หรื อจากพระเชตวันนี ้
เพราะฉะนั ้น ๒ แห่งนี ้ ก็มีความสาคัญด้ วยกันทั ้งคู่
เราจะเห็นความเป็ นไปในประวัติศาสตร์ สนับสนุนเรื่ องที่
อาตมภาพกล่าวมานี ้ว่า ที่สาวัตถี พระพุทธเจ้ าประทับและแสดง
ธรรมมากก็จริ ง แต่ในด้ านเหตุการณ์ สาคัญเกี่ยวกับการแพร่ หลาย
หรื อขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ราชคฤห์เป็ นศูนย์กลางทั ้งหมด
ตอนแรก พระพุทธเจ้ าเสด็จไปเมื องราชคฤห์ ทรงแสดง
ธรรมแก่พระเจ้ าพิมพิสาร และทาให้ พระเจ้ าพิมพิสาร พร้ อมทั ้งข้ า
ราชบริ พารและประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา ต่อมาอัครสาวก
พระสารี บตุ ร พระโมคคัลลาน์ ก็ได้ ที่เมืองนี ้ ทรงบาเพ็ญพุทธกิจจน
ประดิษฐานพระพุทธศาสนามั่นคง แต่พระองค์ประทับที่นนั่ เพียง
๓ พรรษาเท่านั ้น ก็ทรงทางานเรี ยบร้ อย ต่อจากนั ้นก็ไว้ วางพระทัย
พระสาวกทั ้งหลายได้ ให้ ทางานกันไป
จนกระทั่ง เมื่ อ พระพุท ธเจ้ าเสด็จ ปริ นิ พพานแล้ ว เมื อ ง
ราชคฤห์หรื อแคว้ นมคธก็เป็ นสถานที่สาคัญในการทางานทางพุทธ
ศาสนาอีก คือเป็ นที่ทาการสังคายนา พอพระพุทธเจ้ าปริ นิพพาน
ได้ ๓ เดือน ก็มีการจัดสังคายนาครั ง้ ที่ ๑ จัดระเบียบคาสอนของ
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พระพุ ท ธเจ้ าให้ เป็ นหมวดหมู่ เป็ นอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น การ
สังคายนานั ้นก็ทาที่เมืองราชคฤห์ แคว้ นมคธนี ้
ต่อมาอีก ๒๐๐ กว่าปี มี พระเจ้ าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่เกิ ดขึน้
คือ พระเจ้าอโศกมหาราช ครองแคว้ นมคธ ตอนนั ้นเมืองหลวงของ
แคว้ นมคธ ได้ ย้ายจากราชคฤห์ไปอยู่ที่ เมื องปาตลี บุตร ปั จจุบัน
เรี ยกปตั นะ
เมืองปั ตนะนั ้นในแผนที่นี ้ก็มี เราไม่ได้ ไป อยู่เลยจากนา
ลัน ทาไปนิดเดียว เป็ นเมื องหลวงของแคว้ นมคธในยุคหลัง คือ
หลังจากราชวงศ์พระเจ้ าพิมพิสารแล้ ว ต่อมาก็ย้ายเมืองหลวงไป
อยู่ที่ปัตนะ หรื อปาตลีบุตรนี ้ พระเจ้ าอโศกครองราชย์ อยู่ที่เมื อง
ปาตลีบตุ ร ก็ได้ ทาสังคายนาครัง้ ที่ ๓ ส่งพระธรรมทูตออกประกาศ
พระศาสนาจากปาตลีบตุ รนี ้
เพราะฉะนัน้ มคธจึ ง เป็ นดิ น แดนที่ เ ผยแพร่ พ ระพุท ธศาสนา และทาหน้ าที่นี ้ตลอดมา พระศาสนทูตที่มายังเมืองไทย
มาสุวรรณภูมิ พระโสณะและพระอุตตระ ก็มาจากที่นี่ ในลังกา
พระมหินท์ พระสังฆมิ ตตาเถรี ก็มาจากที่นี่ มาจากแคว้ นมคธ
เพราะฉะนั ้น มคธจึงเป็ นถิ่นฐานสาคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็ น
อย่างมาก
จนกระทั่ง มาถึงท้ ายสุด ตอนพระพุทธศาสนาจะสูญสิ น้
จากอินเดีย ตอนนั ้น ราชวงศ์ที่ครองอินเดียคือ ราชวงศ์ปาละ ต่อ
จากปาละ ก็มีราชวงศ์เล็กชื่อ เสนะ เขามักรวมเรี ยกกันในทางศิลปะ
ว่า ปาลเสนะ ปาละเป็ นราชวงศ์ที่นบั ถือพุทธศาสนา ก็ครองราชย์
ที่เมืองปาตลีบตุ รเช่นกัน จนกระทัง่ มุสลิมบุกเข้ ามาทาลายหมด
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โดยนัยนี ้ มคธจึงสัมพันธ์ กับพระพุทธศาสนาตลอดมา
และเพราะเหตุที่ได้ เป็ นสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา จึงมีวดั
วาอารามมากเหลือเกิน บางวัดก็ใหญ่โตเป็ นมหาวิหาร ที่เรี ยกเป็ น
มหาวิทยาลัยในปั จจุบนั เช่น นาลันทาก็อยู่ในแคว้ นนี ้
เพราะเหตุที่มีวัดวาอารามมากนี ้ แม้ เมื่อพระพุทธศาสนา
จะสูญสิ ้นไปแล้ ว ก็มีซากวัดวาอารามเหลืออยู่ทวั่ ไป ต่อมา คาว่า
มคธ ได้ เลือนหายไปจากความทรงจาของชาวอินเดีย แต่เพราะเหตุ
ที่มีวิหารหรื อวัดมากมาย คาว่า วิหาร หรื อวัดนี ้ก็กลายเป็ นชื่อของ
แคว้ นหรื อรัฐนี ้แทนมคธ แต่คาว่า วิหาร ได้ แปลงมาเป็ น พิหาร
ตัว ว แผลงเป็ น พ ได้ เช่นคาว่า วงศ์ ก็แผลงเป็ น พงศ์ ได้ คา
ว่า วรรณ เป็ นพรรณ ได้ ตัว ว เป็ น พ ในภาษาไทยมีใช้ กันมากมาย
ปั จจุบนั ในแผนที่นี ้ก็เขียนไว้ ว่า “พิหาร” นี่คือชื่อรั ฐ หรื อแคว้ นนี ้ใน
ปั จจุบนั เดิมก็คือแคว้ นมคธ แต่เพราะเหตุที่มีซากวัดวาอารามมาก
เมื่ อชื่ อเดิ ม หายไป ก็ เ ลยเรี ย กตามสภาพที่ เ ป็ นมาทางประวัติ ศาสตร์ วา่ วิหาร หรื อ พิหาร

ภาพชีวิตในพุทธกาล
นอกจากนี ้ อาตมภาพก็อยากจะเล่าให้ เห็นภาพชีวิตของ
คนในยุคนั ้น เพื่อจะได้ เห็นภาพของมคธและโกศลเพิ่มขึ ้น พร้ อมทั ้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั ้งสองนั ้นเคยเล่าไปบ้ างแล้ วว่า พระเจ้ า
แผ่นดิน ๒ แคว้ นนี ้เป็ นญาติกนั โดยการแต่งงาน ทรงเป็ นพี่เขยของ
กันและกัน (อญฺ มญฺ ํ ภคินีปติกา) คือ พระกนิษฐภคินีของแต่ละ
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แคว้ นไปเป็ นมเหสีของพระมหากษัตริ ย์ อีกแคว้ นหนึ่ง พระเจ้าพิ มพิสาร แห่งแคว้ นมคธ มีมเหสีเป็ นน้ องสาวของพระเจ้าปเสนทิ โกศล
แห่งแคว้ นโกศล พระเจ้ าปเสนทิโกศลที่ครองกรุ งสาวัตถีแห่งแคว้ น
โกศลก็มีมเหสีเป็ นน้ องสาวของพระเจ้ าพิมพิสารแห่งแคว้ นมคธ
หรื ออย่า ง อนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี ซึ่ง เป็ นเศรษฐี ป ระจา
เมื อ งสาวัต ถี แ ห่ ง แคว้ น โกศลก็ ม ารู้ จัก พระพุท ธเจ้ า มานับ ถื อ
พระพุทธศาสนาที่กรุ งราชคฤห์ เพราะแกมีเพื่อ นเป็ นเศรษฐี ที่กรุ ง
ราชคฤห์ โดยต่างก็เป็ นพี่น้องเขยของกันและกัน (อญฺ มญฺ ํ ภคินี
ปติกา) คราวหนึง่ มาเยี่ยมเยียนเพื่อน ตอนนั ้นพระพุทธเจ้ าอุบตั ิขึ ้น
แล้ ว แกก็เลยได้ ร้ ู จักพระพุทธเจ้ าแล้ วก็เลื่อมใส ประกาศตนเป็ น
พุทธศาสนิ ก ชน เป็ นอุบ าสก แล้ วนิ ม นต์ พระพุทธเจ้ าเสด็จไปที่
แคว้ นโกศลไปประทับที่สาวัตถี เป็ นครั ง้ แรกที่ทาให้ พระพุทธเจ้ า
เสด็จไปสาวัตถี แล้ วแกก็ได้ สร้ าง เชตวัน ถวาย
อีก ท่านหนึ่งที่ มี ความสาคัญมากในพระพุทธศาสนาคื อ
มหาอุบาสิกาชื่อ วิ สาขา ท่านผู้นี ้ก็อยู่ที่สาวัตถี เช่นเดียวกัน มหา
อุบ าสิ ก าวิ สาขานัน้ พ่อชื่ อ ว่า ธนญชัย เศรษฐี ซึ่ง เป็ นลูก ของ
เมณฑกเศรษฐี ผู้เป็ นเศรษฐี ใหญ่คนหนึง่ ของแคว้ นมคธ
แคว้ นมคธนั ้นรุ่งเรื องมาก มีเศรษฐี มาก แต่ก่อนนี ้แคว้ นใด
จะแสดงความรุ่งเรื องของตน จะต้ องบอกได้ วา่ ตนมีเศรษฐี เยอะทีนี ้
แคว้ นมคธมี เ ศรษฐี เยอะ แคว้ นโกศลก็เ ลยขอเศรษฐี ไ ปคนหนึ่ง
ทานองขอยื มเพื่อจะไปประดับเกี ยรติของแคว้ น พระเจ้ าโกศลขอ
เศรษฐี คนหนึ่งจากแคว้ นมคธ ทางแคว้ นมคธก็ให้ ธนญชัยเศรษฐี
ซึง่ เป็ นลูกของเมณฑกเศรษฐี เดินทางไปยังแคว้ นโกศล
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ธนญชัยเศรษฐี ได้ ไปสร้ างเมืองใหม่ขึน้ ชื่อเมืองสาเกต อยู่
ใกล้ ๆ เมื อ งสาวัต ถี ธนญชัย เศรษฐี ก็ เ ป็ นบิ ด าของนางวิ ส าขา
วิสาขาก็เป็ นมหาอุบาสิกา ได้ สร้ างวัดสาคัญ ชื่อว่า วัดบุพพาราม
ที่พระพุทธเจ้ าได้ ประทับหลายพรรษา รวมทั ้งหมด ๖ พรรษา สลับ
ไปมากับเชตวันของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
อาตมภาพอยากจะเล่าเรื่ องทัว่ ไปเป็ นตัวอย่างให้ ฟังกันอีก
สักเรื่ อง ที่แสดงภาพชีวิตในสมัยพุทธกาลเกี่ยวข้ องกับเมืองสาวัตถี
และเมืองราชคฤห์นี ้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระภิกษุณีกบั พระภิกษุ พระ
ภิกษุณีรูปหนึง่ ซึง่ เป็ นพระอรหันต์เป็ นมารดาของพระภิกษุรูปหนึ่ง
ซึ่งเป็ นพระอรหันต์เหมื อนกัน โยมอาจจะสงสัยว่าเป็ นได้ อย่างไร
กัน พระภิกษุ ณี มีลูกเป็ นพระอรหันต์ อาตมภาพจะเล่าแทรกสัก
หน่อย เพื่อประดับให้ มองเห็นภาพชีวิตในสมัยพุทธกาลมากขึ ้น
ที่ก รุ ง ราชคฤห์ใ นสมัย พุทธกาล มี ตระกูลเศรษฐี ตระกูล
หนึง่ มีลกู สาวคนเดียว ลูกสาวคนนี ้เกิดมาแล้ วก็มีจิตใจโน้ มไปทาง
พระศาสนา ตอนนั ้นพระพุทธเจ้ าประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ ใน
แคว้ นมคธมัน่ คงแล้ ว แกก็มีจิตศรัทธาคิดจะบวชอยู่เรื่ อย
ทีนี ้เมื่ อเติบ โตพอสมควร เธอก็อ้อนวอนขอบิ ดามารดาที่
เป็ นเศรษฐี ว่ า อยากจะออกบวช ฝ่ ายเศรษฐี บิ ด ามารดาก็ ไ ม่
อนุญาต บอกว่าตระกูลของเรามีลกู คนเดียว ถ้ าลูกไปบวชแล้ วใคร
จะสืบต่อวงศ์ตระกูล ทรั พย์ สมบัติจะเอาไปไหน ก็ไม่ยอมให้ บวช
จะขอร้ องอย่างไรก็ ไม่สาเร็ จ แกก็เลยคาดหวังว่า เอาละต่ อไปมี
ครอบครัวแล้ วค่อยคิดใหม่ สามีของเราอาจจะเป็ นคนที่พดู ง่ายก็ได้
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ต่อมาแกก็แต่งงาน แต่งงานไปได้ ระยะหนึ่ง พอมีโอกาสก็
พูดกับสามี สามี ก็ตกลง เป็ นอันว่าให้ บวช สามี ก็เป็ นเจ้ าภาพใน
การบวชของภรรยาที่เป็ นธิ ดาเศรษฐี นี ้ แต่เขาก็มีความคุ้นเคยกับ
สานักภิกษุณีที่เป็ นฝ่ ายของพระเทวทัต ก็เลยพาไปบวชในสานัก
ภิกษุณีนั ้น
ภิกษุ ณีนั ้นตอนที่บวชแกไม่ร้ ู ตัวว่าแกได้ เริ่ มตั ้งครรภ์แล้ ว
นิดหน่อย บวชต่อมาครรภ์ก็โตขึ ้นๆ
ฝ่ ายภิกษุณีทั ้งหลายมองเห็นเรื่ องครรภ์ปรากฏชัดก็บอกว่า
นี่เธอยังไงกันนี่ มาบวชเป็ นภิกษุณี ทาไมมีครรภ์ละ่
พระภิ ก ษุ ณี องค์ นัน้ ก็ บอกว่า ฉันไม่ทราบเหมื อนกัน มัน
ยังไงกันแน่ แต่ฉนั รู้ตวั ว่าฉันบริ สทุ ธิ์แน่นอน
ก็เกิดเป็ นปั ญหาขึ ้นมา พระภิกษุณีทั ้งหลายก็บอกว่าเรื่ อง
นี ต้ ้ องชาระความให้ เสร็ จสิ น้ กันไป แล้ วก็ สั่งว่ างั น้ เราไปหาพระ
เทวทัต ให้ ตัดสิ นเรื่ อ ง ตกลงพระภิ ก ษุ ณี ทัง้ หลายก็ พ าเอา พระ
ภิ กษุณีธิดาเศรษฐี ไปหาพระเทวทัตให้ ตดั สินความ
ฝ่ ายพระเทวทัตได้ รับพิจารณา ก็คิดห่วงแต่ชื่อเสียงของตน
คิดว่าเรื่ องนี ้มันเกิ ดขึน้ ในฝ่ ายของเรา ถ้ าปรากฏข่าวออกไปเราก็
เสียชื่อหมด อ้ อ! ภิกษุ ณี ในฝ่ ายของเทวทัตมี ครรภ์ ! หมดแล้ ว
เสียหายหมด จิตใจไม่ได้ เอาเมตตากรุ ณาเป็ นที่ตัง้ นึกถึงแต่เรื่ อง
กลัวตัวเองเสียชื่อ ก็ไม่ได้ คิดอะไรมาก นึกอะไรก็ไม่ออก ความรู้ ก็
ไม่ชดั ว่าจะพิจารณาเรื่ องนี ้อย่างไรดี ก็เลยตัดสินเอาง่ายๆ ว่า พวก
เธอไปจัดการสึกกันไปเสียเถอะ อย่าให้ มันมีเรื่ องอื ้อฉาวขึ ้นมา ยก
เรื่ องปั ดไปเลย
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ฝ่ ายภิ กษุ ณี พวกนัน้ ก็ พูดกั บ ภิ กษุ ณี ลู ก เศรษฐี ว่ า นี่ พระ
เทวทัตท่านก็ได้ สงั่ ให้ สกึ แล้ วจะว่ายังไง
ฝ่ ายภิกษุณีธิดาเศรษฐี ก็เสียใจมาก บอกว่าดิฉันนี ้ก่อนจะ
บวชได้ ก็ยากเย็นเสียเหลือเกิน เป็ นผู้บวชด้ วยความตั ้งใจจริ ง แม้
บวชมาแล้ วก็พยายามตั ้งใจปฏิบตั ิธรรมเต็มที่ เพราะฉะนั ้น จะให้
เหตุก ารณ์ เ ล็ก น้ อยที่ ดิฉั นเองก็ เ ป็ นผู้บ ริ สุทธิ์ ม าทาลายชี วิต ฉั น
ทั ้งหมด ทาลายความตั ้งใจความเพียรพยายามของดิฉันทั ้งหมด
มันไม่สมควรเลย
เอาอย่ า งนี เ้ ถอะ ดิ ฉั น ไม่ ไ ด้ บวชในศาสนาของพระ
เทวทัตนะ ดิฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ า อย่างไรก็ขอให้ ได้
นาคดีนี ้ไปถวายพระพุทธเจ้ าตัดสินเถิด ขอให้ ถึงพระพุทธเจ้ าก่อน
พระภิ ก ษุ ณี พวกนัน้ ก็ เ ห็นใจบอกว่า ตกลงเราจะไปเฝ้ า
พระพุทธเจ้ า แต่ภิกษุณีสานักพระเทวทัตอยู่ในเมืองราชคฤห์ ส่วน
พระพุทธเจ้ าตอนนั ้นประทับอยู่ที่เชตวัน เมืองสาวัตถี คณะภิกษุณี
เหล่านั ้นจึงต้ องพากันเดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองสาวัตถี
ท่านกล่าวไว้ ใ นคัม ภี ร์ ว่าเป็ นระยะทางเดิ น ทัง้ หมด ๔๕
โยชน์ อาตมภาพเอามาเที ยบกับที่ เ ราเดินทาง เราเดิ นทางจาก
พุทธคยาไปราชคฤห์ ผ่านเมื องพาราณสีก่ อน ๒๓๐ กม. จาก
พาราณสี สารนาถ ไปโครักขปูระ ๑๘๐ กม. จากโครั กขปูระไปสาวัตถี
๑๗๒ กม. รวมเป็ น ๕๘๒ กม. นี่เ ป็ นระยะทางที่ พระภิก ษุ ณี
เหล่านั ้นเดินทางไป
แต่ถ้าเทียบกับที่คัมภีร์กล่าวไว้ ๔๕ โยชน์ อาตมภาพคิด
คร่ าว ๆ เป็ นไมล์ได้ ประมาณ ๔๕๐ ไมล์ ก็ได้ ๗๒๐ กม. ยาวกว่าที่

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๓

เราเดินทางคราวนี ้ อาจเป็ นได้ ว่าเส้ นทางการเดินสมัยโบราณเป็ น
เส้ นทางเกวี ย น อาจจะอ้ อมกว่า เหมื อนอย่ างสมัยปั จจุบันนี ไ้ ป
สุพรรณฯ เมื่ อ ๗-๘ ปี ก่อนไปเส้ นทางเก่า ทางรถยนต์ประมาณ
๑๖๐ กม. แต่เดี๋ยวนี ้เส้ นทางใหม่เหลือ ๑๒๐ กม. แล้ ว แต่เส้ นทาง
เดินทางใกล้ ไกลต่างกันได้ ตัวเลขนี ้ก็ไม่หา่ งกันมากนัก
ก็เป็ นอันว่า ท่านต้ องเดินทางกันเป็ นระยะทางยาวนานเลย
ทีเดียว แล้ วไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ า
เมื่ อไปถึ งพระเชตวันแล้ ว คณะพระภิก ษุ ณีเหล่านั ้นก็นา
พระภิกษุ ณีธิดาเศรษฐี เข้ าเฝ้ าพระพุทธเจ้ า กราบทูลเรื่ องทั ้งหมด
ถวาย พระพุทธเจ้ าทรงพิจารณาแล้ วก็ทรงทราบว่าเป็ นเรื่ องที่คง
ตั ้งครรภ์มาก่อนบวช แต่จะตัดสินไปเฉยๆ คงไม่เป็ นการดี คนอาจ
ติฉินนินทา ยิ่ งเป็ นพระภิก ษุ ณีที่เคยอยู่ในสานักพระเทวทัตด้ วย
คนก็อาจบอกว่า โอ! นี่พระพุทธเจ้ าเอาภิกษุ ณี ที่พระเทวทัตทิ ้ง
แล้ ว มาเลี ้ยงดู หรื อว่าเป็ นการสนับสนุนพวกที่แตกมาจากฝ่ ายโน้ น
มาเข้ าฝ่ ายนี ้ เป็ นการไม่ดี ต้ องทาให้ เรื่ องนี ้ปรากฏชัดในที่ประชุม
พระองค์จึงตรั สสัง่ พระอานนท์ให้ ไปเตรี ยมการเชิญบุคคล
สาคัญ มา ถ้ าว่า ถึง ชาติต ระกูล ภิก ษุ ณีนีก้ ็เ ป็ นผู้ใ หญ่ เ หมื อนกัน
เป็ นธิ ดาเศรษฐี ก็ให้ ไปเชิญพระเจ้ าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิ ก เศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกามายังที่ประชุม (คงเป็ นที่ธรรมสภา
ที่เราไปดูกนั วันนั ้น ที่ทา่ นฤาษี เสริ ฐไปแสดงท่านางจิญจมาณวิกา
คิดว่าคงเป็ นที่นั ้น เพราะเป็ นสถานที่ประชุมใหญ่) ฝ่ ายพระภิกษุก็
มอบพระอุบาลี ซึง่ เป็ นพระวินยั ธร ให้ เป็ นเจ้ าของเรื่ อง
วันรุ่ งขึ ้น นัดประชุมแล้ ว ก็พิจารณาเรื่ องในที่ประชุม พระ
อุบาลีเป็ นเจ้ าของเรื่ อง ได้ พิจารณาไต่สวนกัน พระอุบาลีก็มอบให้
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นางวิสาขามหาอุบาสิ กาพิจารณาความ นางวิสาขาก็ไปสืบสาว
ราวเรื่ องกับนางภิกษุณี ดูสภาพร่ างกาย สืบถามประวัติความเป็ น
มาแล้ ว ก็วินิจฉัยได้ วา่ จะต้ องตั ้งครรภ์มาก่อนอุปสมบท
จากนั ้นก็นาเอาเรื่ องราวที่ได้ ไต่สวนทั ้งหมดมาเล่าให้ พระ
อุบาลีฟัง และนาเข้ าที่ประชุมวินิจฉัยโดยพร้ อมหน้ า ตัดสินได้ ว่า
นางภิกษุณีธิดาเศรษฐี เป็ นผู้บริ สุทธิ์ ได้ ตั ้งครรภ์มาก่อนอุปสมบท
เป็ นอัน ว่ า เรื่ อ งราวเสร็ จ สิ น้ ไปด้ ว ยดี เป็ นที่ ป รากฏแจ่ ม ชัด แก่
มหาชน พระภิกษุณีนั ้นก็พ้นคดีไป
เมื่ อท่านพ้ นคดีแ ล้ ว ก็อยู่ปฏิบัติธ รรมเรื่ อยมา จนกระทั่ง
ครรภ์ แ ก่ ก็ ไ ด้ ค ลอดบุ ต ร แล้ ว ท่ า นก็ เ ลี ย้ งเด็ก อยู่ ใ นสานัก นาง
ภิกษุณีนั ้นเอง
อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิ โกศล เสด็จมาเฝ้ าพระพุทธเจ้ า
คือพระองค์เสด็จมาบ่อยๆ มาเฝ้ าพระพุทธเจ้ าเรื่ อย วันหนึ่งก็เสด็จ
มาทางสานักภิกษุ ณี ได้ ยินเสียงเด็กทารกร้ อง ก็ตรั สถามข้ าราช
บริ พารว่า เด็กทารกที่ไหนมาร้ องอยู่ในวัดในวา ข้ าราชบริ พารก็ทลู
ว่า นี่ก็คือเด็กทารกลูกของนางภิกษุ ณีองค์ นั ้น องค์ที่ได้ ตัดสินคดี
ในวันนั ้น
พระเจ้ าปเสนทิโกศลก็ตรั สว่า เรื่ องการเลี ้ยงดูเด็กเป็ นเรื่ อง
ยาก ท่านเป็ นภิกษุณี ท่านย่อมไม่สะดวกในเรื่ องปั จจัยการเป็ นอยู่
การที่จะเลี ้ยงเด็กย่อมไม่สะดวกทุกประการ เราควรช่วยเหลือท่าน
พระเจ้ าปเสนทิโกศลก็เลยไปขอเด็กทารกนั ้นมา บอกว่า
เราจะขอไปเลี ้ยงในวัง เป็ นอันว่าเด็กคนนั ้นก็เลยได้ ไปอยู่ในวัง ตั ้ง
ชื่อว่า กัสสปะ แต่เพราะเหตุที่กัสสปะเด็กน้ อยคนนี ้เติบโตขึ ้นในวัง
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เป็ นราชกุมาร เด็กที่เป็ นตระกูลเจ้ าเขาเรี ยก กุมาร พอเติบโตในวัง
คนทัง้ หลายก็ เลยเรี ย กว่า กุม ารกัสสปะ แปลว่า กัสสปะผู้เป็ น
กุมาร หมายความว่า กัสสปะลูกเจ้ านาย หรื อกัสสปะเด็กชาววัง
อะไรทานองนั ้น หรื ออย่างพระพุทธเจ้ าเวลาส่งของเล็กๆ น้ อยๆ ไป
ให้ เด็กคนนี ้ก็เรี ยก กุมารกัสสปะ ก็เลยเรี ยกกันมาว่า กุมารกัสสปะ
เวลาผ่านไป จนกระทั่งเด็กน้ อยอายุ ๗ ขวบ ก็ได้ มาบวช
เป็ นสามเณร ศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์องค์
หนึง่ ชื่อว่า พระกุมารกัสสปะ เป็ นผู้มีชื่อเสียงมาก สามารถในการ
แสดงธรรมจนได้ รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้ า เป็ นเอตทัคคะใน
บรรดาภิกษุ ผ้ แู สดงธรรมวิจิตร
อัน นี ้เป็ นฝ่ ายลูก อนาคตของฝ่ ายลูก ได้ พัฒ นามาจน
สมบูรณ์ ก็เป็ นผู้บรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้ ว
ส่วนนางภิกษุณีผ้ เู ป็ นมารดานั ้น ตั ้งแต่บตุ รของตนไปอยู่ใน
วังแล้ ว ก็เฝ้ าห่วงใย ร้ องไห้ คิดถึงแต่บุตรของตนตลอดเวลา แม้ จะ
ได้ ตัง้ ใจปฏิ บัติธ รรม แต่หากใจหนึ่ง ก็ คิดถึ งแต่ลูก จึงไม่ เป็ นอัน
ปฏิบตั ิธรรมได้ จริ งจัง มีกงั วล มีหว่ งเกิดขึ ้น ร่ าร้ องหาแต่ลกู เรื่ อยมา
ก็เลยไม่บรรลุมรรคผลอะไรทั ้งสิ ้น
อยู่ม านานจนกระทั ่ง วัน หนึ ่ง เดิน บิณ ฑบาต ตอนนั ้น
พระกุมารกัสสปะเป็ นพระอรหันต์แล้ ว พระภิกษุ ณีมารดามาเจอ
เข้ ากับลูก พอเจอเข้ า ด้ วยความดีใจเป็ นอย่างยิ่ง ก็ร้องเรี ยกว่าลูก
รั ก แล้ วก็โผเข้ าไปหา แต่อารามร้ อนรน พอโผเข้ าไปหา ก็ซวนเซ
แล้ วก็พลาดล้ มลงไป เขาว่ากันว่า มารดาพอนึกถึงลูกรั ก น ้านมจะ
ไหล ก็ปรากฏว่าน ้านมไหล เปื อ้ นจีวร แล้ วก็ไปจับลูก
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ฝ่ ายพระกุมารกัสสปะ ก็มีใจเมตตาการุ ณย์ต่อมารดา นึก
ถึงว่ามารดายังไม่ได้ บรรลุธรรม เป็ นเพราะความรั กความห่วงใยใน
ตัวเราผู้เป็ นบุตร เราจะช่วยอย่างไรดี ถ้ าหากว่ าให้ แม่มีจิตใจครุ่ น
กังวลอยู่กับความรั กความห่วงใยอยู่อย่างนี ้ ก็จะไม่ร้ ู จักได้ บรรลุ
มรรคผลแน่นอน เราจะต้ องใช้ วิธีการเป็ นอุบายสักอย่าง ทาให้ แม่
ตัดความรู้สกึ ผูกพันกังวลนี ้ให้ ได้
ท่านก็เลยพูดคาหนึ่งขึ ้นมา ซึ่งเป็ นคาที่ฟังแล้ วไม่น่าสบาย
ใจนัก แต่โดยเจตนาดีก็ทาเพื่อให้ แม่ตดั ความรู้ สึกผูกพันลงไป จะ
ได้ ปฏิบตั ิธรรมได้ ท่านพูดทานองว่า “แม่ ทาอะไรอยู่ ความรักแค่นี้
ก็ตดั ไม่ได้” อะไรทานองนี ้ ก็ทาให้ แม่ร้ ู สึกน้ อยใจขึ ้นมาว่า “ลูกเรา
เรานะอุตส่าห์ ตามหา ร้ องไห้ ห่วงมาไม่ รู้กี่ปีแล้ว พอเจอก็มาพูด
อย่ างนี ้ ไม่ เอาแล้ว เขายังไม่ รั กเรา เราอย่ าไปรักเขาเลย” เป็ น
ทานองนี ้ ทาให้ ตดั ความรู้สกึ ห่วงใยผูกพันลดน้ อยลงไปได้
ตั ้งแต่นั ้นก็ตั ้งใจปฏิบตั ิธรรม ต่อมาก็ได้ บรรลุพระอรหัตผล
เป็ นพระเถรี อรหันต์รูปหนึง่
เรื่ องก็จบลงด้ วยดี พระภิกษุณีมารดาก็ได้ เป็ นพระอรหันต์
พระภิกษุที่เป็ นลูกก็ได้ เป็ นพระอรหันต์ เลยมีเรื่ องพระภิกษุณีผ้ เู ป็ น
อรหันต์ เป็ นแม่ ของพระภิกษุ ผ้ เู ป็ นอรหันต์ เป็ นเรื่ องเป็ นไปได้ ที่
เกิดขึ ้นแล้ ว ดังที่ได้ เล่ามานี ้
เรื่ องนี ้ได้ เป็ นที่ปรารภของพระสงฆ์ในธรรมสภา จนกระทัง่
ทาให้ พระพุทธเจ้ าตรัสธรรมะอื่นๆ อีกอย่างหนึง่ ที่พระพุทธเจ้ าตรั ส
โดยปรารภเรื่ องนี ้ ก็คือเรื่ องการเกิดขึ ้นของป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน
ที่พระโพธิสตั ว์เกิดเป็ นกวาง คงจากันได้ ที่อาตมภาพเล่าให้ ฟัง แล้ ว
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ก็สละชี วิตตัวเองแทนแม่ เ นื อ้ กวางที่ ก าลัง ตัง้ ครรภ์ ใ หม่ ๆ รายนี ้
แหละ ทาให้ เกิ ดนิยายเกี่ ยวกับ ป่ าอิ สิปตนมฤคทายวัน ขึน้ นั่นก็
เรื่ องหนึง่
อีกเรื่ องหนึ่ง กรณี เดียวกันนี ้แหละ ก็เป็ นเหตุให้ พระพุทธเจ้ า
ตรัสพุทธภาษิตที่วา่ “อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ” ตนแลเป็ นที่พึ่งแห่ง
ตน พระพุทธเจ้ าทรงแสดงไขเนื ้อความอันนี ้ว่า แม้ แต่เป็ นลูกเป็ น
แม่ กัน แต่ใ นการบรรลุธรรมเบื อ้ งสูง ในการทาจิ ตใจให้ พ้นจาก
กิ เลส ถึงยัง ไง ตนก็เป็ นที่พึ่ งของตน คนอื่นจะมาช่วยไม่ได้ ลูก ก็
ช่วยแม่ไม่ได้ แม่ก็ช่วยลูกให้ พ้นจากกิเลสไม่ได้ ตนเองต้ องทาด้ วย
ตนเอง พระองค์ตรั สภาษิ ตนี ้ เพราะพระภิกษุ ท่านปรารภเรื่ องนี ้
สนทนากัน เรื่ องพระภิกษุณีธิดาเศรษฐี กับพระภิกษุกุมารกัสสปะ
พระพุทธเจ้ าทรงมาได้ ฟัง ก็เลยแสดงธรรมให้ เห็นว่า ตนต้ องเป็ นที่
พึง่ ของตนเองในการปฏิบตั ิธรรมขั ้นสุดท้ าย ที่จะให้ บรรลุมรรคผล
หรื อจะให้ พ้นกิเลส พ้ นจากทุกข์โดยสิ ้นเชิง
แต่อย่างไรก็ตาม คนเราก็เป็ นกัลยาณมิ ตร ช่วยเหลือกันได้
คื อ ช่ว ยให้ พึ่ ง ตนได้ อย่ า งในกรณี นี พ้ ระกุม ารกัส สปะก็ ไ ด้ ช่ ว ย
มารดาของท่านแล้ ว เป็ นกัลยาณมิ ตรให้ กับมารดา คือช่วยให้ แม่
พึ่งตนเองได้ ก็ช่วยเสริ มกัน แต่ในขั ้นสุดท้ ายแม่ต้องพึ่งตนเอง คือ
จิตใจจะหลุดพ้ น ต้ องหลุดพ้ นเอง นี ้ก็เป็ นที่มาของพุทธภาษิ ตที่เรา
รู้จกั กันมาก
พุทธศาสนิกชนมักพูดกันเสมอว่า “อตฺตา หิ อตตฺโน นาโถ”
ตนแลเป็ นที่พงึ่ ของตน ต้ องเข้ าใจว่าในขั ้นตอนสุดท้ ายแล้ วเราต้ อง
พึ่งตัวเอง คนอื่นอาจจะช่วยเกื อ้ กูลเพื่ อให้ เราพึ่งตนเองได้ ไม่ไ ด้
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หมายความว่ า จะตัด ไม่ ใ ห้ เ กี่ ย วข้ อง ไม่ ใ ห้ ช่ ว ยเหลื อ กั น คื อ มี
ขอบเขตว่า เรามาช่วยกันและกันให้ แต่ละคนพึ่งตนเองได้ แล้ วแต่
ละคนก็ต้องพึง่ ตนเอง
นี ้เป็ นเรื่ องหนึ่งที่อาตมภาพนามาเล่าจะให้ เห็นภาพชีวิตที่
เกิดขึ ้นในสมัยพุทธกาล เกี่ยวข้ องทั ้งเมืองราชคฤห์และเมืองสาวัตถี
แต่สาวัตถีก็ดี ราชคฤห์ก็ดีในปั จจุบนั จะเห็นว่ามีแต่ซาก ป่ าก็เหลือ
น้ อย เป็ นที่แห้ งแล้ งเสียมาก สาวัตถี ก็ยังเป็ นที่ช่มุ ชื ้นมีต้นไม้ มาก
หน่อย แต่วา่ ทั ้ง ๒ แห่งก็เป็ นเมืองร้ าง จะมีหมู่บ้านอะไรก็เป็ นเรื่ อง
ของชาวบ้ านเล็กๆ น้ อยๆ ในชนบทห่างไกล แสดงให้ เห็นคติความ
เปลี่ยนแปลงของสังขารทั ้งหลาย ที่ไม่เที่ยงแท้ แน่นอน อาณาจักรที่
เคยยิ่ งใหญ่เป็ นมหาอานาจ ก็ล่มสลายไป สูญสิ ้นไป เมืองใหม่ๆ
อาณาจักรใหม่ๆ ก็เกิดขึ ้น
แต่เมืองหนึ่งที่เราไปเยี่ยมที่สารนาถ ที่พระพุทธเจ้ าแสดง
ปฐมเทศนา เมืองนั ้นคือ เมื องพาราณสี เมืองพาราณสีเดี๋ยวนี ้ก็ยัง
มีความสาคัญอยู่ เพราะยังเป็ นดินแดนของศาสนาฮินดู ศาสนา
ฮินดูยัง คงรุ่ ง เรื องอยู่ และเมื องพาราณสี นั ้นตั ้งอยู่ที่แ ม่นา้ คงคา
แม่น ้าคงคาป็ นแม่น ้าศักดิ์สิทธิ์ ของฮินดู เดี๋ยวนี ้ชาวฮินดูก็ยังไปท่า
น ้าที่ เมื องพาราณสี ไปอาบนา้ ชาระบาปกัน เอาศพไปเผาที่ นั่น
เพื่อจะให้ คนตายไปสวรรค์ อย่างที่เราได้ ไปดูมาแล้ ว
พาราณสีมีความสาคัญในทางพระพุทธศาสนา แต่ในแง่
ของอดีต คืออยู่ในเรื่ องชาดก ถ้ าหากเป็ นสาวัตถี กับราชคฤห์แล้ ว
มีความสาคัญในครัง้ พุทธกาลเอง เรื่ องราวจะเกิดขึ ้นที่นนั่ มาก แต่
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ถ้ าเป็ นเรื่ องอดีตชาติของพระพุทธเจ้ า มักจะเป็ นเรื่ องที่เกิ ดขึน้ ที่
พาราณสี
ชาดกส่วนมากจะขึน้ ต้ นว่า “อตี เต พาราณสิ ย พฺรหฺมทตฺเต
....” เมื่อพระเจ้ าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี พระ
โพธิ สัตว์ อุบัติเป็ นนั่นเป็ นนี่ อย่ างเรื่ องกวางโพธิ สัตว์จะสละชีวิต
ให้ กับกวางแม่ลูกอ่อน หรื อแม่กวางที่กาลังตั ้งครรภ์ ก็เป็ นเรื่ องที่
เกิดขึ ้นที่เมืองพาราณสีเช่นเดียวกัน นี่ก็เป็ นเรื่ องสมัยพุทธกาล
ต่อไปนี ้จะข้ ามมาหลัง พุทธกาลให้ เ ห็นภาพวิ วัฒ นาการ
ของพระพุทธศาสนา จนกระทัง่ สิ ้นสุดไปพอคร่ าวๆ
ตอนนี เ้ ราก าลั ง จะผ่ า นออกจากพุ ท ธภู มิ คื อ ดิ น แดน
ช่วงแรกที่เราเดินทางไปนมัสการ ตั ้งแต่พุทธคยาไปถึงสาวัตถี ก็
เป็ นอันจบสิ ้นไป

พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล
คราวนี ้ก็มาถึงหลังพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้ าปริ นิพพาน
แล้ ว พระสาวกก็ได้ จัดการสังคายนาครั ง้ ที่ ๑ ขึ ้นที่เมื องราชคฤห์
ต่ อ จากนั น้ ก็ ถื อ ว่ า พระสาวกทั ง้ หลายมี ห น้ าที่ ใ นการสื บ ต่ อ
พระพุทธศาสนาทอดกันมาโดยลาดับ
หลังพุทธกาลแล้ ว พระพุทธศาสนาได้ เจริ ญรุ่ งเรื องขึ ้นมา
บ้ าง เสื่อมบ้ างเป็ นระยะๆ ช่วงแรกที่เจริ ญสูงสุด ก็คือในสมัย พระ
เจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์ โมริ ยะ (ฝรั่ งเรี ยกอย่างสันสกฤตว่า
Maurya/เมารยะ) ที่อาตมภาพกล่าวถึงครั ง้ หนึ่งแล้ ว พระเจ้ าอโศก
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มหาราชครองราชย์ที่เมืองปาตลีบุตร หรื อปั ตนะที่กล่าวถึงเมื่อกี ้นี ้
ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๖๐ เป็ นเวลาประมาณ ๔๒ ปี
แต่ฝรั่งเขาไม่นบั เหมือนเรา ฝรั่งเขานับเทียบออกมาได้ เป็ น
พ.ศ. ๒๗๐ ถึง พ.ศ. ๓๑๘ คือเรื่ องประวัติพทุ ธศาสนานี่ นับแบบ
เรากับ นับ แบบฝรั่ ง มันจะต่างกันสัก ๖๐ ปี แทบทั ้งหมด แม้ แ ต่
พระพุทธเจ้ าประสูติและปริ นิพพาน ของฝรั่ งก็ต่างจากของเรา ๖๐
ปี เพราะของเราคิดตัวเลขปี พุทธปริ นิพพาน เราบอกว่าก่อนคริ สต์
๕๔๓ ปี แต่ฝรั่งเขาเอา ๔๘๓ ปี จึงต่างกันอย่างนี ้ตลอด
พระเจ้ าอโศกครองราชย์ ร ะหว่าง พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ.
๒๖๐ ได้ ทาการสังคยานาครั ง้ ที่ ๓ ส่งพระสาวกออกประกาศพระ
ศาสนาอย่างที่กล่าวเมื่อกี ้ ต่อมาราชวงศ์พระเจ้ าอโศกสืบมาอีก ๗
ชัว่ พระเจ้ าแผ่นดิน คือมีลูกหลานของพระเจ้ าอโศกครองมาอีก ๗
องค์ ก็ถูกอามาตย์ ที่เป็ นพราหมณ์ จับ ปลงพระชนม์ เ สีย แล้ วตัง้
ราชวงศ์ ใหม่ชื่อ ราชวงศ์ ศุงคะ เป็ นราชวงศ์ฮินดู ซึ่งเดิม ก็เ ป็ น
อามาตย์ของพระเจ้ าแผ่นดินพุทธนัน่ เอง
ตอนก่ อนนัน้ เมื่ อพระเจ้ าอโศกอุป ถัม ภ์ พุทธศาสนา ก็ มี
อามาตย์เป็ นพวกพราหมณ์ ด้วย แต่พอฮินดูตั ้งราชวงศ์ของเขาขึน้
เขาก็ปราบชาวพุทธถึงกับทาพิธีบูชายัญ ดาเนินการปราบปราม
ชาวพุทธถึงกับให้ คา่ หัวแก่คนที่ไปฆ่าชาวพุทธมาได้ อะไรทานองนี ้
พุทธศาสนาก็ถกู กาจัดมาก กษัตริ ย์องค์นี ้ชื่อ พระเจ้าปุษยมิตร แต่
มีอานาจไม่กว้ างขวางมาก
ตอนนั ้น ในดินแดนที่เคยเป็ นแว่นแคว้ นของพระเจ้ าอโศก
ได้ มีพวกผู้มีอานาจอื่นๆ ตั ้งตัวเป็ นกษัตริ ย์ ขึน้ มา แตกเป็ นแคว้ น

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๑

เล็กแคว้ นน้ อย หลายแคว้ นก็ดารงพุทธศาสนาไว้ ได้ แคว้ นหนึ่งที่
ดารงพุทธศาสนาไว้ ด้วยดี คือแคว้ นของพระเจ้ามิลนิ ท์
โยมคงเคยได้ ยิ น ชื่อ พระเจ้ า มิ ลิน ท์ ที ่ถ ามปั ญ หาพระ
นาคเสน พระเจ้ ามิลินท์เป็ นกษัตริ ย์เชื ้อชาติกรี ก ในภาษากรี กเขา
เรี ยกว่าพระเจ้ าเมนันเดอร์ เมนันเดอร์ นี ้ครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๓๘๘
นี ้ว่าตามการคานวณทางประวัติศาสตร์ แต่ใน มิ ลินทปั ญหา ว่า
พ.ศ. ๕๐๐ อยู่ที่เมืองสาคละ ปั จจุบนั อยู่ที่ประเทศปากีสถาน
พระเจ้ ามิลินท์ครองแผ่นดินตั ้งแต่แคว้ นปั ญจาบไปจนถึง
ประเทศอัฟกานิสถาน ก็ใหญ่ พอสมควร เมื องสาคละที่เป็ นเมื อง
หลวงของพระเจ้ ามิลินท์ ก็อยู่ใกล้ ๆ เมืองศรี นครที่เราไปมาแล้ วใน
แคชเมียร์ ขอให้ โยมนึกภาพเมืองศรี นครนัน่ แหละ ใต้ เมืองศรี นคร
ลงไป ห่างสัก ๒๓๐ กม. ก็เป็ นเมืองสาคละ เมืองหลวงของพระเจ้ า
มิ ลินท์ พระเจ้ ามิ ลินท์นี ้ก็เป็ นผู้ครองดินแดนสาคัญแห่งหนึ่งที่ไ ด้
เชิดชูดวงประทีปแห่งพุทธศาสนาให้ คงอยู่ หลังจากพระเจ้ าอโศก
ต่อจากนั ้นผ่านมา ๒๐๐ ปี เศษ ก็มีพระเจ้ าแผ่นดินยิ่งใหญ่
องค์ ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ ร วบรวมแคว้ น เล็ก แคว้ น น้ อ ยเข้ า มาจัด เป็ นมหา
อาณาจักรได้ ในราว พ.ศ. ๖๐๐ พระเจ้ าแผ่นดินองค์นี ้ชื่อ พระเจ้า
กนิษกะมหาราช ครองราชย์ราว พ.ศ. ๖๐๐ ตั ้งเมืองหลวงอยู่ที่เมือง
ปุรุษปุระ หรื อปุรุษบุรี หรื อ เปษวาร์ อยู่ในปากีสถานปั จจุบนั
อันนี ้ขอให้ เ ปรี ยบเที ยบกับ เมื องศรี นครที่เ ราไปในแคว้ น
แคชเมียร์ เมืองปุรุษปุระของพระเจ้ ากนิษกะอยู่เลยเมืองศรี นครไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๐๐ กม.

๑๓๒

ตามทางพุทธกิจ

พระเจ้ ากนิษกะมหาราชเป็ นผู้อุปถัมภ์ พุทธศาสนาแบบ
มหายาน ทาให้ พทุ ธศาสนาแบบมหายานรุ่งเรื องขึ ้นมา
ในทางฝ่ ายของเรา หรื อในทางเถรวาท จะไม่ค่อยรู้ จักพระ
เจ้ ากนิษกะมหาราชเลย เพราะเราไม่นบั เข้ าในประวัติศาสตร์ หรื อ
ในตานานของเรา
พระเจ้ ากนิ ษกะอุ ป ถั ม ภ์ พุ ทธศาสนาแบบมหายาน จั ด
สัง คายนาครั ง้ ที่ ๓ ของพุท ธศาสนาแบบที่ เ จริ ญ ที่ นั่นเวลานัน้
เรี ยกว่าพวกนิกายสรวาสติวาทิน (บาลีเป็ น สัพพัตถิกวาที) แต่มี
มหายานร่ ว ม นิ ก ายสรวาสติ ว าทิ น สูญ ไปนานแล้ ว จึง นับ เป็ น
สังคายนาของฝ่ ายมหายานด้ วย เหมือนอย่างที่พระเจ้ าอโศกจัด
สังคายนาครั ง้ ที่เราเรี ยกว่าครั ง้ ที่ ๓ แต่มหายานเขาไปนับเอาของ
พระเจ้ ากนิ ษกะนี ้เป็ นครั ง้ ที่ ๓ ทาให้ พระพุทธศาสนาเผยแพร่ ไป
ทางจีน ทางมองโกเลีย ธิเบต ไปทางทิศเหนือโน้ นมากมาย
นี่เป็ นเรื่ องของพระเจ้ าแผ่นดินอีกองค์หนึ่ง ที่ชื่อว่ากนิษกะ ก็
ได้ สร้ างถาวรวัตถุในทางพุทธศาสนาไว้ มากเช่นเดียวกัน
หลังพระเจ้ ากนิษกะแล้ ว อาณาจักรก็ค่อยๆ แตกสลายลง
ไปอีกจนกระทัง่ ประมาณ พ.ศ. ๘๖๐ ผ่านพระเจ้ ากนิษกะมา ๒
ศตวรรษเศษ หลังจากชิงอานาจกันมากมาย ก็มีราชวงศ์หนึ่งตั ้งขึ ้น
รวบรวมแคว้ นน้ อยใหญ่เข้ ามาเป็ นมหาอาณาจักร ได้ แก่ ราชวงศ์
คุปตะ ราชวงศ์นี ้เป็ นราชวงศ์ฮินดู ที่ผ่านมาเมื่อกี ้กษัตริ ย์ยิ่งใหญ่
เป็ นพุทธ ตอนนี ้เป็ นฮินดู
กษั ตริ ย์ คุป ตะนี ้ แม้ จะเป็ นฮิ นดูก็ จริ ง แต่ต้องอาศัย ชาว
พุทธมาเป็ นมหาอามาตย์ เป็ นผู้วางแผนในการปกครอง เป็ นต้ น
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เพราะว่าตอนนัน้ ชาวพุทธเป็ นผู้มีการศึกษาดีมาก เพราะฉะนัน้
มหาอามาตย์สว่ นมากหรื อแทบทั ้งหมดของราชวงศ์คปุ ตะเป็ นพุทธ
ตอนปลายๆ นั ้นกษัตริ ย์คปุ ตะหลายองค์ก็เปลี่ยนมาเป็ นพุทธเลย
ราชวงศ์คปุ ตะครองอานาจอยู่ตั ้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๘๖๓
ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ตอนแรกก็ครองที่ปาตลีบุตรเหมือนกัน ที่เมื อง
หลวงเดียวกับพระเจ้ าอโศก แต่ต่อมาได้ ย้ายไปที่เมื องอโยธยาซึ่ง
อยู่ใกล้ เมื องกุสินารา เฉี ยงไปทางตะวันตกนิดหน่อย คนไทยเรา
เรี ย กเมื อ งหลวงเก่ า ของเราว่ า อยุ ธ ยา เลี ย นศัพท์ ม าจากของ
อินเดียนี ้เอง อโยธยาเป็ นเมื องหลวงของราชวงศ์คปุ ตะ อยู่ใกล้ ๆ
กับเมืองกุสินาราที่เราไปมาแล้ ว
ราชวงศ์คปุ ตะแม้ จะเป็ นฮินดู แต่อาศัยชาวพุทธมาก และ
ในเวลานั ้นพุทธศาสนาตั ้งมั่นคงแล้ ว จนกระทั่งว่าไม่มีใครจะทา
อะไรได้ เป็ นอันว่า แม้ ฮินดูจะมีอานาจขึ ้น พุทธศาสนาก็เจริ ญมา
ด้ วยกัน และราชวงศ์คุป ตะก็ใ ห้ การอุปถัมภ์พุทธศาสนาไปด้ วย
เช่นว่า มหาวิ ทยาลัย นาลันทา ตอนนัน้ รุ่ ง เรื องอยู่แ ล้ ว พระเจ้ า
แผ่นดินคุปตะก็ไ ด้ เป็ นผู้อุป ถัม ภ์ มหาวิทยาลัย นาลันทาแทบทุก
พระองค์ จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ราชวงศ์คปุ ตะก็สิ ้นสุดลง เหตุ
ที่สิ ้นสุดก็เพราะมีตา่ งชาติรุกราน ต่างชาตินี ้คือชนชาติฮ่ นั
ชนชาติฮนั่ บุกเข้ ามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
พอบุ ก เข้ ามาก็ ท าลายหมด ท าลายทุก อย่ า ง โดยเฉพาะด้ า น
ทาลายพุทธศาสนามาก ต้ นทางที่เริ่ มเข้ ามาก็คือ ตักศิ ลา
ตักศิลา ปั จจุบนั นี ้อยู่ในปากี สถาน ตักสิลาเคยรุ่ งเรื องมาก
เราได้ ยินจากในคัมภีร์พทุ ธศาสนาว่าเป็ นดินแดนทิศาปาโมกข์ พอ

๑๓๔
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หลังพุทธกาลไม่นานก็เป็ นที่ตั ้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา มีวัดวา
อารามมากมาย พอพวกฮัน่ บุกเข้ ามา ก็ทาลายตักสิลาราบไปเลย
เผาผลาญหมด พวกฮัน่ บุกเข้ ามาระยะ พ.ศ. ๑๐๔๓ – ๑๐๙๓ ก็ทา
ให้ อินเดียหวัน่ ไหว แตกเป็ นอาณาจักรเล็กๆ น้ อยๆ มากมาย แต่ว่า
ตอนนั ้นอินเดียยังพอต้ านศัตรูไว้ ได้ เข้ ามาไม่ได้ ลึกมาก ผลที่สดุ ฮัน่
ก็ต้องออกไป แต่วา่ ได้ ทาลายพุทธศาสนาย่อยยับไปมากทีเดียว
พอต้ านพวกฮัน่ ได้ แล้ ว พวกกษัตริ ย์ในอินเดียก็พยายามจะ
ชิงอานาจกันเอง จนกระทัง่ มีพระเจ้ าแผ่นดินองค์หนึ่งรวบรวมแว่น
แคว้ นได้ มากหน่อยชื่อ พระเจ้าหรรษวรรธนะ
พระเจ้ าหรรษวรรธนะเป็ นกษัตริ ย์ชาวพุทธ แต่พุทธศาสนาที่
เจริ ญรุ่งเรื องในยุคนั ้นเป็ นมหายานส่วนมากแล้ ว เพราะฉะนั ้น พระ
เจ้ าหรรษวรรธนะที่ ว่าเป็ นชาวพุทธ และได้ อุปถัมภ์พุทธศาสนา
อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ก็ ก ลายเป็ นอุป ถั ม ภ์ พุท ธศาสนาฝ่ ายมหายาน
ครองราชย์ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ เมืองหลวงตังอยู
้ ่ที่เมือง
กระโนช เทียบปั จจุบันอยู่ระหว่างทางเมืองลักเนาไปเมืองอัครา
พระเจ้ าหรรษวรรธนะได้ ฟืน้ ฟูอินเดียขึน้ มาหลังจากยุคที่
พวกฮัน่ บุก เป็ นพระเจ้ าแผ่นดินพุทธ ก็ได้ อปุ ถัมภ์พทุ ธศาสนามาก
และไม่เบียดเบียนศาสนาอื่นๆ แต่ตอนปลายรั ชกาลก็ปรากฏว่าถูก
ปลงพระชนม์ อามาตย์ พวกฮินดูพวกพราหมณ์ จัดการลอบปลง
พระชนม์ ครั ง้ แรกไม่สาเร็ จ พระเจ้ าหรรษวรรธนะก็ใจดี เธอปลง
พระชนม์ ฉันไม่สาเร็ จ มันเป็ นยังไง ไม่พอใจอะไรก็ว่ากันดีๆ ก็ยก
โทษให้ พอยกโทษให้ พวกนี ้ก็เลยสมคบกันใหม่ คราวที่ ๒ ปลงพระ
ชนม์สาเร็ จ พระเจ้ าหรรษวรรธนะก็สิ ้น พวกฮินดูจงึ รุ่งเรื องขึ ้นมาอีก
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เหตุการณ์ ผ่านมา อินเดียก็แตกเป็ นแคว้ นเล็กแคว้ นน้ อย
อีก แย่งชิงอานาจกันมากมาย แต่ไม่มีใครที่มีอานาจยิ่งใหญ่จริ งๆ
ในตอนนี ก้ ็ มี ร าชวงศ์ หนึ่ง อยู่ทางตะวันออก แถวๆ แคว้ นมคธที่
พอจะรวบรวมแคว้ นใหญ่ขึน้ มา คือ ราชวงศ์ ปาละ เช่น พระเจ้ า
ธรรมบาล ยุคนี ้ตกในราว พ.ศ. ๑๓๐๐ – ๑๖๘๕ พูดง่ายๆ ตีเสียว่า
๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ พระเจ้ าแผ่นดิ นก็ครองราชย์ ที่ เมืองปาตลีบุต ร
และเป็ นราชวงศ์พทุ ธ
วงศ์นี ้ได้ อปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนา อุดหนุนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั ้งแห่งเก่าที่นาลันทา และที่ตั ้งใหม่ มีมหาวิทยาลัยโอทันตปุระ วิกรมศิลา เป็ นต้ น อีกหลายแห่ง พุทธศาสนาก็รุ่ งเรื องมาได้
อีก แม้ วา่ จะเป็ นพุทธศาสนาแบบกลายๆ คือมหายานผสมฮินดู
ลื ม เล่ า ไปนิ ด หนึ่ ง ตอนยุ ค พระเจ้ า หรรษวรรธนะ มี
พระภิกษุที่มีชื่อเสียงมากรู ปหนึ่งเดินทางเข้ าไปในประเทศอินเดีย
แล้ วเล่าเรื่ องการเดินทางสืบสานพระศาสนาในอินเดียเอาไว้ ด้วย
คือ พระถังซาจัง๋ ในเรื่ องไซอิ๋ว หลายท่านรู้จกั ดี
พระถังซาจั๋งเดินทางเข้ ามาในสมัยพระเจ้ าหรรษวรรธนะ
ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ แล้ วก็เล่าเรื่ องราวไว้ มากมาย ขน
เอาพระไตรปิ ฎกจากไซที หรื อประเทศตะวันตกของจีน คืออินเดีย
นั่นเอง นาเอาพระไตรปิ ฎกหรื อคัม ภี ร์ พระพุทธศาสนากลับ ไป
เมื องเชียงอาน แล้ วไปแปลออกเป็ นภาษาจีน
พระถังซาจั๋งเป็ นปราชญ์ แห่งราชวงศ์ถัง เป็ นผู้มีชื่อเสียง
มาก ทางประวัติ ศ าสตร์ เ รี ย กหลวงจี น เหี ้ ย นจัง ท่ านเรี ย นที่
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มหาวิทยาลัยนาลันทาด้ วย และได้ เขียนเล่าเรื่ องเกี่ยวกับนาลันทา
ไว้ มากมาย
เมื่ อสิ ้นสุดยุคพระเจ้ าหรรษวรรธนะนั ้นมา จนถึง ราชวงศ์
ปาละ เพราะเหตุที่อินเดียแตกแยกเป็ นแคว้ นเล็กน้ อยมากมาย ก็
จึงชิงอานาจกันเองเกิดความอ่อนแอ พอดีตอนนี ้มุสลิมก็บุกเข้ ามา
มุสลิมบุกเข้ ามาเรื่ อยๆ ตั ้งแต่ พ.ศ. ๑๕๐๐ เข้ าทางตะวันตกเฉียง
เหนือ ตีเข้ ามาได้ ทีละน้ อยๆ จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. ๑๗๐๐ ก็ตีได้ ถึง
แคว้ นมคธ หรื อแคว้ นพิหารในปั จจุบนั
ตอนที่มสุ ลิมเข้ าตีมคธคราวนี ้ ราชวงศ์ปาละสิ ้นสุดไปแล้ ว
เพิ่งสิ ้นสุดไป มี ราชวงศ์ใหม่ เป็ นฮินดูชื่อ ราชวงศ์ เสนะ ราชวงศ์
เสนะก็ถูกมุสลิมทาลาย ทหารมุสลิมทาลายล้ า งเรี ยบ ไม่มีเหลือ
ถ้ าเป็ นวัดก็เป็ นอันว่าเผาหมด พระส่วนมากก็ถกู ฆ่า หรื อไม่ก็หนีไป
ตอนนั ้น นักประวัติศาสตร์ ของพวกมุสลิมเล่าไว้ ด้วยความ
ภาคภูมิใจว่า เขาไปไหนมาก็ได้ ทรัพย์สมบัติมากมาย และเขาก็เอา
ดาบไปฆ่าผู้คน เมื่อปราบเสร็ จแล้ วเขาก็ให้ เลือกเอาระหว่างดาบกับ
พระอัลเลาะห์ จะเอาอะไร ถ้ าเอาอัลเลาะห์ ก็อยู่ ถ้ าไม่เอาอัลเลาะห์
ก็ดาบ คือถูกฆ่า
เพราะฉะนั ้น ผลที่สดุ พุทธศาสนาก็สญ
ู สิ ้นจากอินเดียตั ้งแต่
พ.ศ. ๑๗๐๐ เป็ นต้ นมา นี่ก็คือประวัติศาสตร์ พทุ ธศาสนาโดยย่อ
อาตมภาพเล่าให้ เห็นภาพคร่ าวๆ โยมอาจจะยังเห็นไม่ชัด
นัก แต่คงพอทราบว่าเป็ นมาอย่างไร พุทธศาสนาในตอนหลังๆ แผ่
ไปทั่วอินเดียหมดแล้ ว พอถึงพระเจ้ าอโศก ก็แผ่ไปหมด พระเจ้ า
อโศกครองแผ่นดินที่กว้ างขวางเป็ นมหาอาณาจักร หลังพระเจ้ า
อโศกไม่นานก็เกิดถ ้าอย่างอชันตา ขึ ้นมา
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อชันตา ก็เกิดระหว่าง พ.ศ. ๔๐๐ – ๑๒๐๐ เป็ นถ ้าของ
พุทธศาสนาล้ วนๆ เป็ นถ ้าของฝ่ ายเถรวาทอยู่ ๕ ถ ้า นอกจากนั ้น
เป็ นมหายาน และที่อีกภูเขาหนึ่งคือ เอลโลร่ า หรื อภาษาอินเดีย
เขาเรี ยกว่าเอลลูร่า ก็สร้ างระหว่าง พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคที่มี
ถา้ พุทธศาสนาคื อ ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคถ า้ ฮิ นดู ราว ๑๑๕๐ –
๑๔๕๐ ยุคถ ้าของเชน ราว ๑๓๕๐ – ๑๕๕๐ หลังจากนั ้นก็หมด คง
ถึงยุคหนีสงครามถูกมุสลิมบุก
ส่วนมหาวิ ทยาลัย นาลันทา ก็ เป็ นสถาบันการศึก ษาที่
ยิ่งใหญ่ เริ่ มขึน้ มาเมื่ อประมาณ พ.ศ. ๘๕๐ รุ่ งเรื องในสมัยราชวงศ์
คุปตะ จนกระทัง่ พุทธศาสนาสิ ้นสูญจากอินเดียเมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๐
ก็ถกู เผาราบเรี ยบไป รวมแล้ วรุ่งเรื องอยู่นานเกือบ ๑,๐๐๐ ปี
เมื่ อมุสลิมได้ เข้ ามาครอบครองประเทศอินเดียแล้ ว ก็ มี
ราชวงศ์มสุ ลิมหลายราชวงศ์เหมือนกัน แต่ที่ยิ่งใหญ่ก็ครองอานาจ
กันมาตั ้งแต่ พ.ศ. ๑๗๐๐ - ๒๒๕๐
พอถึงประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ เศษ อังกฤษ พวกนักล่า
อาณานิคมจากตะวันตก ก็เข้ ามาแย่งชิงดินแดนในอินเดีย ผลที่สดุ
อังกฤษรบชนะกษัตริ ย์มสุ ลิม ครอบครองอินเดียตั ้งแต่ พ.ศ. ๒๒๕๐
มาจนถึงอินเดียได้ รับเอกราชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตั ้งแต่นั ้นมา ก็ถึง
ยุคอินเดียสมัยปั จจุบนั
นี่เป็ นประวัติศาสตร์ อินเดียโดยย่อ
เป็ นอันว่า พุทธศาสนาก็ได้ สิ ้นสูญไปแล้ ว เหลือแต่ศาสนา
อิ ส ลามสู้ กั บ ฮิ น ดูสื บ มา แต่ ทัง้ หมดก็ พ่ า ยแพ้ แ ก่ อัง กฤษ แล้ ว
ท้ ายที่สดุ อังกฤษก็เลิกราไปอีกทีหนึง่
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เราได้ เห็นความเป็ นไปในประวัติศาสตร์ ตลอดเวลาเป็ น
พันๆ ปี มี ร าชวงศ์ เ ล็ก ๆ น้ อย ๆ เกิ ดขึ น้ มากมาย แล้ วก็ แ ย่ ง ชิ ง
อานาจกันล้ มหายไป มีมหาอาณาจักรใหญ่ๆ เกิดขึ ้นมา แล้ วมหา
อาณาจักรน้ อยใหญ่เหล่านี ้ก็สิ ้นสูญไปตามกาลเวลาบ้ าง โดยการ
ทาลายบ้ าง มีอาณาจักรเล็กๆ เกิดขึ ้นกระจายไป แล้ วก็รวมกันได้
อีก แล้ วแตกสลายไปอีก หมุนเวียนเปลี่ยนไป เป็ นคติธรรมดา
ความเปลี่ยนแปลงที่เป็ นอนิจจังนี ้ ถ้ าหากพิจารณาในแง่
ของธรรมะคือ ไตรลักษณ์ ก็เป็ นเรื่ องที่ควรแก่การ สังเวช ใจด้ วย
เป็ นอันว่า ดิ น แดนทัง้ หมดที่ เ ราได้ ไ ปดูม า ล้ วนมี ความ
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั พุทธศาสนาทั ้งนั ้น เราจะเห็นหรื อไม่เห็นก็ตาม
อย่างที่อาตมภาพได้ บอกไว้ ว่า ส่วนนอกเหนือจากพุทธภูมิมาแล้ ว
คือเลยจากสาวัตถีออกมา เป็ นถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนาหลัง
พุทธกาล อชันตา เอลโลร่า ก็เกี่ยวชัด เดลีก็เกี่ยว เพราะที่นนั่ เป็ น
เมืองอินทปตั ถ์ อยู่ในแคว้ นกุรุ พระพุทธเจ้ าเคยแสดงมหาสติปัฏฐาน
สูตรที่นนั่
แม้ แต่ที่แคชเมียร์ หรื อกัษมีระ ซึ่งเราไปที่เมืองศรี นคร ที่
นัน่ พุทธศาสนาก็เคยแพร่ หลายอยู่ ประชาชนแถวนั ้นก็เคยนับถื อ
พุท ธศาสนา แต่ ปั จ จุบัน เป็ นมุส ลิ ม ไปเกื อ บทัง้ หมดแล้ ว พุท ธ
ศาสนาเคยรุ่ งเรื องที่นั่น เช่น เมืองสาคละของพระเจ้ ามิลินท์ ก็อยู่
ห่างจากที่นั่นประมาณ ๒๐๐ กว่ากิ โลเมตร หรื อ เมืองปุรุษะปุระ
ของพระเจ้ ากนิษกะ ก็อยู่ห่างจากนัน่ สัก ๓๐๐ กม. ดินแดนแถวๆ
นั ้น ล้ วนเคยเป็ นถิ่นของพระพุทธศาสนา จนกระทัง่ ถึงอัฟกานิสถาน
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และปากีสถานทั ้งหมด ก็เคยเป็ นประเทศพุทธศาสนามาก่อน แต่
ปั จจุบนั นี ้พุทธศาสนาแทบไม่มีเหลืออยู่เลย
ที่กษั มีระ เราได้ เลยเข้ าไปนิดหนึ่งในแดนหิ มพานต์ หิมพานต์
นั ้นก็เป็ นดินแดนที่มีเรื่ องราวในพุทธศาสนามาก เช่นเมื่ อคราวที่
พวกเจ้ าศากยะจะไปรบไปฆ่ากันระหว่างพี่น้อง ในสงครามใหญ่
ระหว่างโกลิย ะ กับศากยะ เมื่ อพระพุทธเจ้ าไปห้ ามทัพเสร็ จ
เจ้ าชายที่จะไปรบ ก็เปลี่ยนเป็ นบวช ก็ได้ บวชกันจานวนมากมาย
พระพุทธเจ้ าก็พาพระใหม่ เหล่านั ้นไปเที่ยวแดนหิมพานต์กันพัก
ใหญ่ เรื่ องราวในชาดกก็เยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่ องแดนหิมพานต์
ในคัมภีร์อรรถกถา ท่านพูดถึงแดนหิ มพานต์ ไว้ ว่า มีภูเขา
เป็ นเทื อกใหญ่ ๆ ทั ้งหมด ๗ เทื อก ล้ อมภูเขาคันธมาทน์ มี เ นื ้อที่
สามแสนโยชน์ มียอดทั ้งหมด ๘๔,๐๐๐ ยอด มีทะเลสาบใหญ่ที่ไม่
เคยร้ อนด้ วยแสงแดดเลย ๗ ทะเลสาบ
ปั จจุบันนี ้ ก็ ข อให้ ดูแ ผนที่ เ อาเองว่า หิ ม พานต์ นัน้ กว้ า ง
ใหญ่ขนาดไหน อาตมภาพเองก็ยังไม่ได้ ดูว่าเขาบอกไว้ ว่ามีเนื ้อที่กี่
ล้ านเอเคอร์ หรื อกี่ล้านไร่ อันนี ้เราไปมาแล้ ว โยมก็พดู ได้ ว่าเข้ าไป
ในดินแดนหิมพานต์แล้ วนิดหน่อย
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เหตุให้ พระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดีย
ข้ อที่ควรจะกล่าวในที่นี ้สักหน่อย เป็ นคติในทางธรรมะ ก็คือ
เรื่ องพระพุท ธศาสนาสู ญ สิ น้ ไปจากอิ น เดี ย ควรกล่ า วถึ ง เหตุ
ทัง้ หลายทีใ่ ห้พทุ ธศาสนาต้องสูญสิ้ นไปจากประเทศอิ นเดี ย ซึ่งเป็ น
เหตุการณ์ที่ชดั เจนเมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๐
๑. เหตุอันแรก ที่เราเห็นได้ พูดง่ายๆ ว่า ชาวพุทธเราใจ
กว้าง แต่ศาสนาอื ่นเขาไม่ ใจกว้างด้วย นี่ก็เป็ นเหตุสาคัญที่ทาให้
พระพุทธศาสนาสูญสิ ้นไป เพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ ้นนั ้น
ก็สอนแต่เพียงแต่หลักธรรมเป็ นกลางๆ ให้ คนประพฤติดี ทาความดี
จะนับถือหรื อไม่นบั ถือ ก็ไม่ได้ วา่ อะไร ถ้ าเป็ นคนดีแล้ วก็ไปสู่คติที่ดี
หมด ไม่ได้ จากัดว่าต้ องเป็ นชาวพุทธจึงจะไปสวรรค์ได้ หรื อว่าชาว
พุทธที่มานับถือแล้ วทาตัวไม่ดี ก็ไปนรกเหมือนกัน อะไรทานองนี ้
ที นี เ้ มื่ อ ชาวพุท ธได้ เ ป็ นใหญ่ เช่ น อย่ า งพระเจ้ า อโศก
มหาราชครองแผ่นดิน ก็อุปถัมภ์ทกุ ศาสนาเหมือนกันหมด แต่ผ้ ทู ี่
ได้ รับอุปถัมภ์เขาไม่ได้ ใจกว้ างตามด้ วย เพราะฉะนั ้น พวกอามาตย์
พราหมณ์ของราชวงศ์อโศกเอง ก็เป็ นผู้กาจัดราชวงศ์อโศก จะเห็น
ว่าอามาตย์ที่ชื่อ ปุษยมิตร ก็ได้ ปลงพระชนม์พระเจ้ าแผ่นดินที่เป็ น
หลานของพระเจ้ าอโศก แล้ วตั ้งราชวงศ์ใหม่ที่กาจัดชาวพุทธ อย่าง
ที่เล่าเมื่อกี ้ แต่ก็กาจัดไม่เสร็ จสิ ้น มีมาเรื่ อย จนกระทัง่ ถึงพระเจ้ า
หรรษวรรธนะครองราชย์ อามาตย์ที่เป็ นฮินดูก็กาจัดพระองค์เสีย
อีก ก็เป็ นมาอย่างนี ้ จนในที่สดุ มุสลิมก็เข้ ามาบุกกาจัดเรี ยบไปเลย
เมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๐ นี ้ก็เป็ นเหตุอนั หนึง่ ที่เห็นได้ ง่าย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๑

ยังมีเหตุอื่นอีก ชาวพุทธเองก็เป็ นเหตุด้วย อย่าไปว่าแต่คน
อื่นเขา
ข้ อที่หนึ่ง ความใจกว้ างของชาวพุทธนั ้น บางทีก็กว้ างเลย
เถิ ดไป จนกลายเป็ นใจกว้ างลืมหลัก หรื อใจกว้ างอย่างไม่มีหลัก
ไม่ยืนหลักของตัวไว้ กว้ างไปกว้ างมา เลยกลายเป็ นกลมกลืนกับ
เขา จนศาสนาของตัวเองหายไปเลย ที่หายไปให้ เห็นอย่างชัดเจนก็
คือ ไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดู
ตอนที่มุสลิมยังไม่เข้ ามา ศาสนาพุทธเราก็อ่อนมากแล้ ว
เพราะไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดูมาก ปล่อยให้ ความเชื่ อถือของ
ฮินดูเข้ ามาปะปน อย่างในถ ้าอชันตานั ้น เป็ นที่แสดงประวัติพทุ ธ
ศาสนาได้ อย่างดี จะเห็นได้ ตั ้งแต่เจริ ญจนถึงเสื่อม
ตอนต้ นจะเห็นว่า เดิมก็บริ สทุ ธิ์ ดี เป็ นพุทธศาสนาเถรวาท
ต่อมาก็ ก ลายเป็ นมหายาน มี ค ติ ความเชื่ อของทางฮิ นดูเ ข้ ามา
ปะปนมากขึ ้น ผลที่สดุ พุทธหมด จะเห็นได้ ที่เอลโลร่ า ผลที่สดุ เหลือ
แต่ถ ้าฮินดู ถ ้าพุทธถูกกลืนหมด
เพราะฉะนั ้น ก็เป็ นคติสอนใจอันหนึ่งที่ว่า ใจกว้างจนลืม
หลัก ไม่ยืนรั กษาหลักของตัวเองไว้ กลมกลืนจนกระทัง่ ตัวเองสูญ
หายไป
ในความใจกว้ างและกลมกลืนนั ้น มีเรื่ องหนึ่งที่น่าจะกล่าว
ไว้ คื อ ลัก ษณะการกลมกลื นกั บ ศาสนาฮิ นดู ศาสนาฮิ นดูนัน้ มี
ลักษณะสาคัญคือ การเชื่อเรื่ องฤทธิ์ เรื่ องปาฏิหาริ ย์ เรื่ องการดล
บันดาลอย่างนั ้น สาปกันอย่างนั ้น เอาฤทธิ์ มาใช้ ทาลายกันต่าง ๆ
โดยมากเป็ นเรื่ องของโลภะ โทสะ โมหะ พุทธศาสนาในยุคหลังก็
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ทาให้ คนไปหวังพึ่งเรื่ องฤทธิ์ เรื่ องเทพเจ้ าอะไรต่ออะไรมากขึ ้น จน
ลืมหลักของตัวเอง
๒. ในทางพุทธศาสนานั ้น จะเห็นว่า พระพุทธเจ้ าก็มีฤทธิ์
เหมือนกัน เป็ นปาฏิหาริ ย์อย่างหนึ่งในบรรดาปาฏิหาริ ย์ ๓ แต่ต้อง
ยืนหลักไว้ เสมอว่า ปาฏิหาริ ย์ที่สาคัญที่สดุ คือ อนุศาสนี ปาฏิ หาริ ย์
ปาฏิหาริ ย์ที่เป็ นหลักคาสอน ไม่ใช่ปาฏิหาริ ย์ที่เป็ นการแสดงฤทธิ์
ต่างๆ
ในทางพุทธศาสนาให้ ถือการกระทาของเราเป็ นหลัก ส่วน
ฤทธิ์ ห รื อ เทพเจ้ า นัน้ จะมาเป็ นตัว ประกอบ หรื อ ช่ว ยเสริ ม การ
กระทาของเรา จะต้ องเอาการกระทาของตัวเองเป็ นหลักเสียก่อน
ถ้ าหากว่าเราไม่เอาการกระทาหรื อกรรมเป็ นหลัก เราก็จะไปหวัง
พึ่งการดลบันดาลของเทพเจ้ า หวังพึ่งฤทธิ์ ของผู้อื่นมาทาให้ ไม่
ต้ องกระทาด้ วยตนเอง ก็งอมืองอเท้ า มันก็มีแต่ความเสื่อมไป
จุดที่เสื่อมก็คือ ตอนที่ ชาวพุทธลืมหลักกรรม ไม่เอาการ
กระทาของตัวเองเป็นหลัก ไปหวังพึง่ เทพเจ้า ไปหวังพึง่ ฤทธิ์ พึง่
ปาฏิหาริย์
ตราบใดที่เรายืนหลักได้ คือเอากรรม เอาการกระทาเป็ น
หลักแล้ ว ถ้ าจะไปนับถือฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย์บ้าง ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย์นั ้นก็
มาประกอบมาเสริ มการกระทา ก็ยังพอยอม แต่ถ้าใครใจแข็งพอก็
ไม่ต้องพึง่ ฤทธิ์ ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริ ย์อะไรทั ้งสิ ้น เพราะพุทธศาสนา
นั ้น ถ้ าเราเอากรรมหรื อการกระทาเป็ นหลักแล้ ว ก็จะยืนหยัดอยู่ได้
เสมอ ยกตัวอย่ างเรื่ อง อนาถบิณ ฑิ ก เศรษฐี ซึ่ง เป็ นชาวพุทธใน
สมัยพุทธกาล

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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อนาถบิ ณฑิ กเศรษฐี นั ้น ที่บ้านหรื อที่ปราสาทของท่าน ก็มี
เทวดามาอยู่ เทวดานี ้มี ความลาบากมาก เพราะพระพุทธเจ้ ากับ
พระสงฆ์เสด็จมาที่บ้านของท่านเศรษฐี บ่อยๆ ด้ วยความเคารพ
พระสงฆ์ เทวดาก็ต้องฝื นใจลงมาจากซุ้มประตูบ้าน ลงมาข้ างล่าง
เทวดามี ความรู้ สึก เดื อดร้ อนร าคาญใจ ก็ เ ลยมายุ แ หย่
อนาถบิณ ฑิ ก เศรษฐี ว่า ท่านก็ จนลงทุก วัน เพราะถวายทานแก่
พระพุทธเจ้ าและพระสงฆ์ อย่าเลย อย่าทาลายทรั พย์ สมบัติเลย
เลิกนับถือพระพุทธเจ้ าเถอะ เลิกถวายทาน เทวดานี ้มาสอนให้ ทา
ไม่ดี เทวดาก็มีทั ้งเทวดาดี และเทวดาไม่ดี
ทีนี ้ อนาถบิณฑิกเศรษฐี นั ้น เป็ นผู้มั่นในพระรั ตนตรั ยแล้ ว
มั่นในคุณธรรม ไม่เอาด้ วย บอกเทวดาว่า ท่านเป็ นใครกัน เรื่ อง
อะไรมาชวนข้ าพเจ้ าในเรื่ อ งไม่ เ ข้ า ท่าเข้ าทาง เทวดาก็ บ อกว่ า
ข้ า พเจ้ า อยู่ ที่ ซ้ ุ ม ประตูบ้ า นท่ า นนี่ แ หละ มี ค วามหวัง ดี ต่ อ ท่ า น
อยากให้ ทา่ นร่ ารวย ไม่ยากจนเพราะการสละทรัพย์สมบัติ
เศรษฐี ก็บอกว่า ต่อแต่นี ้ไปท่านอย่าอยู่ที่นี่เลยนะ ไปอยู่ที่
อื่นดีกว่า อยู่ที่นี่คงไม่ดี เพราะความเห็นไม่ตรงกัน ท่านไม่ตั ้งอยู่ใน
ธรรม มาชักชวนในทางไม่ถกู ต้ อง
เทวดาก็ เ ดื อดร้ อนเพราะเจ้ าของบ้ านไล่ เลยต้ อ งไปหา
เทวดาผู้ใ หญ่ ให้ มาอ้ อนวอนอนาถบิณ ฑิ ก เศรษฐี เที่ ยวได้ ไปหา
เทพเจ้ าใหญ่ ๆ จนถึงพระอินทร์ ให้ มาช่วยอ้ อนวอนเศรษฐี ขอให้
อนุญาตให้ กลับเข้ าบ้ านได้ ตามเดิม
ผลที่สดุ พระอินทร์ ก็บอกว่า พระอินทร์ เองก็ช่วยไม่ได้ อยู่ที่
ตัวเศรษฐี เขาจะยอมไม่ยอม แต่เอาละ ลองหาอุบายไปให้ เขายอม
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ดูซิ พระอินทร์ ก็ได้ แต่แนะนาอุบายให้ บอกว่า นี่ลองไปหาดูซิที่ไหน
มีขมุ ทรัพย์ดีๆ ไปบอกเศรษฐี
เทวดาไปเจอขุมทรั พย์แห่งหนึ่ง ก็เลยเอามาบอกเศรษฐี ว่า
ท่านเศรษฐี ครั บ ที่นั่นมีขุมทรั พย์ ใหญ่ อยู่ ท่านมีทางที่จะได้ ทรั พย์
สมบัติม าทาบุญ อี ก เยอะ เศรษฐี บ อกว่า เทวดาแนะนาอย่ างนี ้
พอใช้ ได้ ก็เลยอนุญาตให้ อยู่บ้านได้ ตอ่ ไป
หมายความว่า เทวดากับมนุษย์ นั ้น อยู่ในระดับใกล้ กัน
ใครจะต้ องยอมใคร ก็อยู่ที่ว่าใครมีคุณธรรมสูงกว่า ถ้ าใครมั่นใน
คุณธรรมมากกว่า อีกฝ่ ายหนึง่ ก็ต้องยอม เพราะฉะนั ้น พระพุทธเจ้ า
จึงสอนให้ คนเรามั่นใจในกรรม มั่นใจในการกระทาความดี ของ
ตนเอง แล้ วเทวดาก็ต้องยอมเรา
มี เ รื่ อ งในชาดกว่ า เทวดาทานายแล้ วมนุษ ย์ ก็ ยัง ฝื นได้
แม้ แต่พระอินทร์ ทานาย โดยฤาษี เป็ นสื่อให้ บอกพระเจ้ าแผ่นดิน ๒
ฝ่ ายที่จะรบกัน ฝ่ ายนี ้จะชนะ ฝ่ ายนั ้นจะแพ้ ฝ่ ายที่ได้ รับคาทานาย
จากพระอินทร์ ว่าจะชนะ ก็ประมาทมัวเมา สนุกสนาน ฝ่ ายที่ไ ด้
รับคาทานายว่าแพ้ เกิดหัวหน้ าคือมหากษัตริ ย์เป็ นคนไม่ประมาท
มีจิตใจเข้ มแข็ง เตรี ยมการต่อสู้เต็มที่ เหตุการณ์ ก็กลายเป็ นว่าฝ่ าย
ที่ได้ รับคาทานายว่าแพ้ กลับเป็ นฝ่ ายชนะ ฝ่ ายที่ว่าจะชนะกลับเป็ น
ฝ่ ายแพ้ อย่างนี ้ก็มี
ฝ่ ายที ่แ พ้ ก ็ไ ปด่า พระฤาษี บอกว่า ฤาษี โ กหก ฤาษี ก็
น้ อยใจไปต่อว่าพระอินทร์ ว่า ทาไมท่านแกล้ งข้ าพเจ้ า พระอินทร์
บอกว่าไม่ได้ แกล้ ง แล้ วก็กล่าวคติออกมาว่า “ความเพียรพยายาม
ของมนุษย์ นนั้ เทวดาก็เกี ยดกันไม่ได้”

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๕

เพราะฉะนั ้น ในทางพุทธศาสนาถือการกระทํา หรื อกรรม
เป็ นสาคัญ เทวดาจะต้ องมาเสริ มมาช่วยการกระทาที่ดี ของเรา
ฤทธิ ์จะต้ องมาประกอบการกระทา เอาการกระทา เอาความเพียร
พยายามหรื อเอาการกระทาที่ดีเป็ นหลัก ไม่ใช่ว่าละเลยการกระทา
ปล่อยทิ ้งกรรม แล้ วไปมัวหวังพึ่งอานาจพึ่งฤทธิ์ รอการดลบันดาล
ของเทพเจ้ าต่างๆ เสียหลักนี ้เมื่อไร พุทธศาสนาก็เสื่อม
นี ้ก็เป็ นตัวอย่างอันหนึ่ง แสดงให้ เห็นว่า เมื่ อจับหลักของ
ตัวไม่ถกู เสียหลักแล้ ว ก็กลายเป็ นการกลมกลืนกับฮินดู กลมกลืน
ไปมา ผลที่สดุ ตัวเองก็หายไปหมดเลย กลายเป็ นเชื่อเทวดาโน่นนี่
มาดลบันดาลต่างๆ โดยไม่ต้องทา ไม่ต้องเพียรพยายาม
๓. อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ค วรระวัง คื อ พอมี ภัย หรื อ เรือ่ ง
กระทบกระเทือ นส่วนรวม ชาวพุทธไม่น้อยมีลกั ษณะทีว่ างเฉย
ไม่เอาเรือ่ ง แล้วเห็นลักษณะนี้เป็ นดีไป เห็นว่าใครไม่เอาเรื่ องเอา
ราว มี อะไรเกิ ดขึน้ ก็เฉยๆ ไม่เอาเรื่ อง กลายเป็ นดี ไม่มีกิเลส เห็น
อย่างนี ้ไปก็มี
ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าไปยุ่ง ก็แสดงว่ามีกิเลส อันนี ้อาจจะ
พลาดจากคติพทุ ธศาสนาไปเสียแล้ ว และจะกลายเป็ นเหยื่อเขา
ในทางพุ ท ธศาสนานั น้ ผู้ ไม่ มี กิ เ ลส ท่ า นยุ่ ง กั บ เรื่ องที่
กระทบกระเทือนกิจการส่วนร่ วม แต่การยุ่งของท่านมีลกั ษณะที่ไม่
เป็ นไปด้ วยกิเลส คือ ทาด้ วยจิตใจที่บริ สทุ ธิ์ ซึ่งพระพุทธเจ้ าก็ได้ ทา
เป็ นคติไว้ แล้ ว ตั ้งแต่สมัยพุทธกาล
อาตมภาพขอยกตัวอย่าง เรื่ องที่เกิ ดขึน้ เมื่อพระพุทธเจ้ า
ดารงพระชนม์อยู่เอง สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ าตรั สไล่พระภิกษุ กลุ่ม
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หนึง่ ที่ทาเสียงอึกทึก แล้ วได้ ปรารภกับ พระสารี บุตร และพระโมคคัลลาน์ ว่า “นี่แน่ะ… สารี บุตรและโมคคัลลาน์ เธอเห็นอย่างไร
เมื่อเราไล่พระสงฆ์กลุม่ นั ้น”
พระสารี บตุ รก็กราบทูลว่า
“ต่อไปนี ้พระองค์จกั เป็ นผู้ขวนขวายน้ อย (เป็ นศัพท์ทางพระ
หมายความว่า จะทรงเลิกยุ่งเกี่ยวกับกิจการส่วนรวม การปกครอง
คณะสงฆ์จะไม่เอาแล้ ว วางมือเสียที ) พระองค์จกั เป็ นผู้ขวนขวาย
น้ อย ข้ าพระองค์ทั ้งสอง สารี บุตรและพระโมคคัลลาน์ก็จกั เป็ นผู้
ขวนขวายน้ อยด้ วย”
พระพุทธเจ้ าก็ตรั สห้ ามไม่ให้ คิดอย่างนั ้น แล้ วก็ตรั สถาม
พระโมคคัลลาน์ตอ่ ไปว่า “เธอ..โมคคัลลาน์จะเห็นอย่างไร”
พระโมคคัลลาน์ก็ได้ กราบทูลว่า
“ถ้ าพระองค์ผ้ เู ป็ นธรรมสามี หมายความว่าเป็ นเจ้ าของ
ธรรม เป็ นหัวหน้ าผู้ประดิษฐานธรรมะ เป็ นประมุขของพระศาสนา
จะมี ความขวนขวายน้ อย วางมือจากการปกครองคณะสงฆ์แล้ ว
ไม่เอาธุระแล้ ว ข้ าพระองค์ทั ้งสอง โมคคัลลาน์และสารี บุตรจะทา
หน้ าที่นั ้นต่อไป”
พระพุทธเจ้ าก็อนุโมทนาว่า
“ดีแล้ ว… โมคคัลลาน์ ควรจะเป็ นเช่นนั ้น”
นี่ ก็ เ ป็ นคติ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า พระอรหัน ต์ เ ป็ นตัว อย่ า งของผู้ ที่
จะต้ องเอาใจใส่กิจการของส่วนรวม ไม่ใช่ไม่ย่งุ ไม่เกี่ยว


ม.ม. ๑๓/๑๘๙/๑๙๗
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มี ค ติ ร ายอื่ น เป็ นตัว อย่ า งต่ อ มาอี ก เรื่ อ ยๆ เช่ น พระ
มหากัสสปะ แม้ จะเป็ นพระอรหันต์ฝ่ายป่ า ท่านอยู่ป่าเรื่ อย ออกไป
ธุดงค์ เป็ นเอตทัคคะทางธุดงค์ ดูคล้ ายๆ กับไม่ย่งุ เกี่ยวกับใคร แต่
ที่จริ ง ถ้ าเป็ นกิจการส่วนรวม ท่านต้ องยุ่งต้ องเอาใจใส่
เราจะเห็น ว่า เมื่ อคราวที่ พ ระพุท ธเจ้ า ปริ นิ พพาน พระ
มหากัสสปะเป็ นผู้นาเลยทีเดียว ในการทาสังคายนา โดยที่ท่านได้
ปรารภว่า พระพุทธเจ้ าปริ นิพพานแล้ ว มีผ้ กู ล่าวจ้ วงจาบพระธรรม
วินยั คือ พระสุภทั ทวุฑฒบรรพชิต จึงจะต้ องรี บทาสังคายนาวาง
หลัก การไว้ ใ ห้ แ น่ น อน ไม่ ใ ห้ คนที่ คิ ด ร้ ายได้ ช่อ งที่ จ ะประพฤติ
ไขว้ เขวออกไป
และถ้ าสืบต่อไปอีก การทาสังคายนานี ้ ใครเป็ นผู้ริเริ่ มไว้
ก่อน ก็คือพระสารี บุตร พระสารี บุตรนั ้นเคยทาสังคายนาไว้ เป็ น
ตัวอย่างก่อนพระพุทธเจ้ าปริ นิพพานด้ วยซ ้า ทาไว้ ตอนที่ นิครนถนาฏบุตรสิ ้นชีพ ตอนนั ้นสาวกของนิครนถ์แ ตกกัน พระสารี บตุ รก็
ปรารภว่า เห็นไหมสาวกในบางศาสนา พอศาสดาสิ ้น เขาก็แตกกัน
ไม่มีหลักมี เกณฑ์ เพราะฉะนั ้น เราควรจะทาสังคายนาพระธรรม
วินัยไว้ เป็ นหลัก เป็ นฐาน เป็ นแบบแผนอันเดี ยวกัน จะได้ ยึดถื อ
ปฏิ บัติต่อไป ก็ จึง ได้ ทาสั ง คายนาเป็ นตัวอย่ างไว้ ปรากฏอยู่ใ น
พระไตรปิ ฎก เรี ยกว่า สังคีติสตู ร
ส่วนพระมหากัสสปะเป็ นพระป่ า พอพระพุทธเจ้ าปริ นิพ พานก็เป็ นหัวหน้ าจัดประชุมทาสังคายนาเป็ นครั ง้ แรก เป็ นคติแก่
พระอรหันต์สมัยต่อๆ มา ที่จะต้ องยุ่งเกี่ยวกับกิจการส่วนรวม เช่น


ที.ปา. ๑๑/๒๒๑-๓๖๓/๒๒๒-๒๘๗
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พระอุปคุตตเถระ ท่านไปจาพรรษาบาเพ็ญฌานอยู่ในที่ไกลผู้คน
ตอนนั ้นพระศาสนาเดือดร้ อน มี การประชุมครั ง้ ใหญ่ของพระเจ้ า
อโศก ต้ องการความพร้ อมเพรี ยงของผู้ที่จะทากิจการส่วนรวม
พระอรหั น ต์ ทั ง้ หลายก็ ป ระชุ ม กั น พิ จ ารณาว่ า มี พ ระ
อรหันต์อุปคุตนี ้ไปทาสมาธิ บาเพ็ญฌานปลีกตัวเงี ยบอยู่ ก็มีม ติ
ลงโทษเลย มติที่ประชุมให้ ลงโทษเรี ยกว่า ทาทัณฑกรรมแก่ พระ
อรหันต์อุปคุต ให้ มารั บหน้ าที่ในการปกป้ องดูแลกิ จการสมโภช
มหาวิหารของพระเจ้ าอโศก
หรื ออย่างตอนที่ พระเจ้ามิลิน ท์ ก าลัง เบียดเบีย นพุทธ
ศาสนา และทุกศาสนาด้ วยการท้ าโต้ วาทีทวั่ ไปหมด ใครๆ ก็แพ้ ไป
หมดสิ ้น พุทธศาสนาก็จะแย่ เพราะไม่มีปราชญ์ ไปสู้พระเจ้ ามิลินท์
พระผู้ใหญ่ทั ้งหลายก็มาประชุมกันหาทางแก้ ไขว่า จะต้ องหาคนดี
มีปัญญามาสู้พระเจ้ ามิลินท์
เวลานั ้น มีพระอรหันต์องค์หนึ่งไปอยู่ในป่ า ไม่มาร่ วมในที่
ประชุม ที่ประชุมก็ลงโทษพระอรหันต์องค์นั ้นเลย ทาทัณฑกรรมให้
พระอรหันต์ องค์ นีม้ ารั บ มอบหน้ าที่ จากที่ ประชุม โดยที่ ป ระชุม
ร่ วมกันหา และกาหนดตัวบุคคลที่จะเอามาสู้พระยามิลินท์ แล้ วให้
พระอรหันต์องค์นี ้คอยเป็ นอาจารย์ให้ การศึกษา เตรี ยมพร้ อมเพื่อ
จะได้ มาสู้กบั พระเจ้ ามิลินท์ ก็เลยได้ พระนาคเสน มา
นี่เป็ นตัวอย่าง
คือกิ จการส่วนรวมเป็ นเรื่ องที่จะต้ องร่ วมกันพิจารณาเอา
ใจใส่ นี ้เป็ นคติทางพุทธศาสนา แต่ในบางยุคบางสมัย เราไปถือว่า
ไม่เอาธุระ จะมีเรื่ องราวกระทบกระเทือน มีภัยเกิ ดกับส่วนรวม ก็
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ไม่ยุ่งไม่เกี่ ยวอะไรต่างๆ แล้ วเห็นเป็ นว่าไม่มีกิเลสไปก็มี อย่างนี ้
เป็ นทางหนึง่ ของความเสื่อมในพระพุทธศาสนา
๔. อีกอย่างหนึ่ง คือ การฝากศาสนาไว้กบั พระ ชาวพุทธ
จานวนมากทีเดียว ชอบฝากศาสนาไว้ กับพระอย่างเดียว แทนที ่จะ
ถื อตามคติ ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ าตรั สว่าพระศาสนานั ้นอยู่
ด้ วยบริ ษัททั ้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่ใช่บริ ษัทใด
บริ ษัทหนึง่ แต่จะต้ องช่วยกัน
ทีนี ้พวกเรามักจะมองว่าพระศาสนาเป็ นเรื่ องของพระ บางที
เมื่อมีพระประพฤติไม่ดี ชาวบ้ านบางคนบอกว่าไม่อยากนับถือแล้ ว
พุทธศาสนา อย่างนี ้ก็มี แทนที่จะเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็ นของ
เรา พระองค์นีป้ ระพฤติ ไ ม่ดี เราต้ องช่วยกันแก้ ต้ องเอาออกไป
แทนที่จะคิดอย่างนั ้น กลับกลายเป็ นว่า เรายกศาสนาให้ พระองค์
นั ้น พระองค์ที่ไม่ดีก็เลยดีใจ กลายเป็ นเจ้ าของศาสนา เรายกให้
แล้ ว บอกไม่เอาแล้ วศาสนานี ้ เป็ นอย่างนี ้ก็มี นี่เป็ นทัศนคติที่ผิด
ชาวพุทธเราทั่วไปไม่น้อยมี ความคิดแบบนี ้ ทาเหมื อนกับ
ว่าพระพุทธศาสนาเป็ นเรื่ องของพระ เราก็ไม่ต้องรู้ด้วย
ยิ่งกว่านั ้น ชาวพุทธมักไม่มีข้อปฏิ บตั ิ ประจาตัว ของตัวเอง
อย่างในศาสนาอื่น ยกตัวอย่างชาวมุสลิม เขาต้ องมีละหมาดวันละ
๕ ครัง้ เป็ นข้ อปฏิบตั ิที่แสดงว่าเป็ นศาสนิกของศาสนานั ้นๆ
แต่ชาวพุทธคฤหัสถ์ของเราไม่ค่อยมีข้อปฏิบตั ิของตัวเองที่
ชัด ออกมาว่ า ถ้ าเป็ นชาวพุท ธจะต้ อ งปฏิ บัติ ตัว ต้ องรั ก ษาข้ อ
ปฏิบตั ิอะไรบ้ าง ดังนั ้น เมื่อไม่มีพระเป็ นหลัก ศาสนาก็หมด
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ตอนนั ้นมุสลิมมา ฆ่าพระหมด ชาวพุทธที่เป็ นคฤหัสถ์ไม่มี
หลัก เลยถูกฮินดูกลืนหมด เพราะฉะนั ้น ที่ว่าสูญสิ ้นนั ้น คือ หนึ ง่
ถูกเขาปราบทาลาย สอง ถูกเขากลืนไปง่ายๆ นี่เป็ นเพราะฝาก
ศาสนาไว้ กบั พระอย่างเดียว นี่เป็ นอีกข้ อหนึง่
นอกนี ้ก็มีเบ็ดเตล็ดอีกหลายอย่าง เช่นที่เขาบอกว่า ทาง
อินเดียอาจจะถื อว่าพุทธศาสนาเป็ นศาสนาของคนต่างชาติ เขา
เลยพยายามกาจัดอยู่เรื่ อย
พระพุทธเจ้ า ก็ มี นั ก ปราชญ์ สันนิ ษฐานว่ า เป็ นเชื อ้ ชาติ
มงโกล คือแบบพวกเรานี ้ ไม่ใช่เชื ้อชาติอินเดียอย่างนั ้น เพราะเกิด
ในถิ่นที่ปัจจุบนั เรี ยกว่าเนปาล คนเนปาลก็รูปร่ างหน้ าตาเหมือนคน
ไทยเป็ น มงโกลเหมือนกัน* พวกอินเดียเลยไม่ชอบ เพราะฉะนั ้น
พระเจ้าอโศก แม้ จะยิ่งใหญ่ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าฝรั่ งไม่มา
ขุดค้ นโบราณสถานแสดงหลักฐานให้ ปรากฏแล้ ว อินเดียไม่ร้ ู จัก
เลย เขาลืมกันหมดเรี ยบร้ อยแล้ ว จนกระทัง่ ฝรั่ งมาขุดค้ นโบราณวัตถุ
เจอ พระเจ้ า อโศกจึ ง ปรากฏเกี ย รติ ย ศขึ น้ มาว่ า เป็ นกษั ต ริ ย์ ผ้ ู
ยิ่งใหญ่
หรื ออย่างพระเจ้ ากนิษกะมหาราช ก็เป็ นมงโกลอีก ไม่ใช่
ชาวอินเดียแท้ มหาอามาตย์ที่ปรึ กษาของราชวงศ์คุปตะ ส่วนมาก
เป็ นชาวพุทธ ราชวงศ์คปุ ตะ เลือกชาวพุทธ เพราะเป็ นผู้มีความรู้ ดี
และมหาอามาตย์ พวกนั น้ เป็ นต่ างชาติ ทัง้ นัน้ ไม่ ใ ช่ชาวอิ นเดี ย
อาจจะเป็ นได้ วา่ กษัตริ ย์ฮินดู หรื อชาวอินเดีย พยายามที่จะตัดรอน
พุทธศาสนา เพราะถือว่าไม่ใช่ชาวอินเดียที่แท้ จริ ง
*

บางท่านว่า คนเนปาลปัจจุบนั ไม่ใช่เผ่ าศากยะดัง้ เดิม แต่เป็ นชนเผ่ าใหม่ในถิ่นเก่ า
หมายความว่า ศากยะเป็ นอารยัน
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อีกข้ อหนึ่งที่โน้ มไปทางที่ทาให้ เกิดการกลมกลืนได้ ง่าย ก็
คือ ตอนที่ พระพุทธศาสนารุ่ ง เรื องอยู่แล้ ว และราชวงศ์ ฮิ นดูขึ น้
ครองราชย์ มีอานาจเข้ มแข็ง เป็ นผู้อปุ ถัมภ์พทุ ธศาสนา ชาวพุทธก็
ใจอ่อนเพราะความใจกว้ างอยู่แล้ ว ก็เอาใจผู้ปกครอง มักจะผ่อน
ปรนประนีประนอมจนเสียหลักของตัว เช่นว่า อย่างนี ้ก็ได้ อย่างนั ้น
ก็ได้ ยังไงก็ได้ ไปๆ มาๆ เลยกลายเป็ นหายไปเลย กลมกลืนกันไป
หมด แต่ ไ ปรวมอยู่ข้ างในศาสนาฮิ น ดู พระพุทธเจ้ ากลายเป็ น
อวตารปางหนึง่ ของพระนารายณ์
อีกข้ อหนึ่งก็คือ พระ พอได้ รับการอุปถัมภ์มาก มีความสุข
สบาย บางส่ว นก็มี ค วามประพฤติย ่อ หย่อ น และอาจจะเหิน
ห่า งจากประชาชนทั่วๆ ไป เพราะว่ า ได้ รั บ ความอุป ถั ม ภ์ จ าก
พระมหากษัตริ ย์ เป็ นต้ น
อย่างที่ม หาวิทยาลัย นาลันทา ที่ว่ารุ่ งเรื องนั ้น มี ความ
เสื่อมอยู่ด้วยในตัว พระเจ้ าแผ่นดินยกหมู่บ้านที่อยู่รอบบริ เวณนั ้น
เก็บ ภาษี ถวายบารุ งมหาวิ ทยาลัย นาลันทา พระสงฆ์ก็เ ลยไม่ไ ด้
เกี่ ยวข้ องกับประชาชน อาศัยการอุปถัมภ์ของพระเจ้ าแผ่นดินอยู่
สบาย เรี ยนหนังสือไป เป็ นนักปรั ชญาอะไรต่ออะไร ถกเถียงกันไป
ห่างประชาชน นานๆ เข้ า พุทธศาสนาก็หมดความหมายไปจาก
ประชาชน
ต่อจากนั ้นก็มาถึง คติการก่อสร้างสิง่ ใหญ่โต ให้ สงั เกตว่า
เมื่ อมี การสร้ างสิ่งใหญ่โตมากๆ ไม่ช้าศาสนาจะค่อยๆ สิ ้น มักจะ
เป็ นเช่นนี ้มาตลอด อชันตา เอลโลร่า ก็เป็ นตัวอย่างอันหนึง่
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การสร้ างสิ่ ง อะไรใหญ่ ๆ โตๆ มั ก จะเป็ นระยะที่ ว่ า
ต่อจากนัน้ ไม่นานนัก มัก จะเกิ ดความเสื่ อมขึ น้ มา ก็ เ ป็ นเรื่ องที่
จะต้ องพิจารณารายละเอียดว่าเป็ นเพราะอะไร แต่อย่างไรก็ตาม
ในการสร้ างสิ่ ง ใหญ่ โ ตจะต้ อ งคานึ ง เสมอว่ า จะต้ องมี คนไว้ ใ ช้
สิ่ ง ก่ อสร้ างนัน้ เอาไว้ รั ก ษาบ้ าง เอาไว้ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ บ้ า ง
เพราะสร้ างขึ ้นมาทาไม ถ้ าไม่ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
ทีนี ้ คนที่จะใช้ ก็ต้องเป็ นคนที่มีธรรมะ เป็ นผู้ปฏิบัติตาม
ธรรมะ เพราะฉะนั ้น เมื่อสร้ างสิ่งก่อสร้ างใหญ่โต ก็ต้องสร้ างคนไป
ด้ วย สร้ างคนดีที่จะมาใช้ มารักษาสิ่งที่สร้ างนั ้น
การลื ม สร้ างคนนี ้ อาจเป็ นเหตุ หนึ่งที่ ทาให้ พุทธศาสนา
เสื่อมโทรมลงไป เพราะฉะนั ้น สิ่งก่อสร้ างที่ใหญ่ โตนั ้น เมื่ อเหลือ
หลงมา ก็กลายเป็ นเหยื่อของผู้อื่นต่อไป หนึง่ ก็กลายเป็ นสิ่งไม่มี
ค่า สอง เขาก็เอาไปใช้ ในศาสนาของเขา ถ้ าไม่ใช้ เขาก็เอามาลบ
หลู่ให้ เป็ นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจแก่พวกเรา อย่างที่ได้ ไปเห็น
กันหลายๆ แห่ง

คติจากอนิจจัง
รวมความทัง้ หมดนี ้ เมื่ อพระพุทธศาสนาสูญ สิ น้ ไป ก็ ดี
ถาวรวัตถุสญ
ู สิ ้นไป ก็ดี มหาอาณาจักรน้ อยใหญ่สญ
ู สิ ้นทาลายไป
ก็ดี ก็ได้ คติธรรมตามหลักอนิจจัง ที่เป็ นไตรลักษณ์ หลักอนิจจังนัน้
ให้คติ ๒ อย่างในทางธรรมะ
คติที ่ ๑ ก็คือว่า ทาให้ เราปลงธรรมสังเวช การปลงธรรม
สังเวช ก็คือ เป็ นเครื่ องกระตุ้นเตือนภายในใจของเราให้ คิดได้
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ให้คิดได้ คือให้ เห็นคติธรรมดาของสังขาร ที่มีการเกิดขึน้
ตั ้งอยู่ เสื่อมสลาย และสูญสิ ้นไป ถ้ าเรารู้ เข้ าใจคติธรรมดาอย่างนี ้
แล้ ว ใจเราก็จะได้ ไม่เศร้ าโศกเสียใจ มีใจผ่องใสเบิกบานอยู่ได้
เราไปเห็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่เคยรุ่ งเรื องอยู่นานถึง
๑๗๐๐ ปี ยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่ทาไมเดี๋ยวนี ้สูญสิ ้นไป เหลือแต่ซาก
บางแห่งซากก็ไม่มีเหลือ อย่างวังของพระเจ้ าปเสนทิโกศล ซากก็
หาไม่ได้ วัดบุพพารามที่นางวิสาขาสร้ างขึ ้น ก็ถูกแม่น ้าอจิรวดีพัด
พาไปหมด ไม่มีเหลือเลยแม้ แต่ซาก ถ้ าใจของเราไม่ร้ ู เท่าทันไตร
ลักษณ์ เราก็อาจจะเศร้ าโศกมัวหมองก็ได้
เพราะฉะนั ้น เมื่ อรู้ ธรรมดาของสังขารอย่ างนี ้แล้ ว ถึงจะ
มองเห็นความเกิดขึ ้นเสื่อมสูญไป ใจเราก็ผอ่ งใสเบิกบานอยู่ได้ เป็ น
อิสระ อันนี ้ก็เป็ นการปรับใจภายใน ทาใจได้ ดี นี ้เป็ นประการหนึง่
ต่อไป คติที ่ ๒ ก็คือว่า เป็ นเครื่ องเตือนใจให้ได้คิด โดย เป็ น
บทเรียนให้ไม่ประมาท เพราะสิ่งอย่างนี ้ หรื อความเสื่อมความสูญ
สิ ้นนั ้น ไม่ควรให้ เกิดขึ ้นบ่อยๆ ไม่ควรให้ เกิดขึ ้นอีก และไม่ควรให้
เกิดขึ ้นโดยง่าย คือ ไม่ควรปล่อยหรื อไม่ควรยอมให้ เกิดขึ ้น
เพราะฉะนั ้น สิ่ง ใดที่ เกิ ดขึน้ มาในอดีต แล้ วเป็ นเหตุแห่ง
ความเสื่อม สิ่งนั ้นเราควรหลีกเลี่ยง สิ่งใดเป็ นเหตุแห่งความเจริ ญ
เราก็ชว่ ยกันสร้ างสรรค์ตอ่ ไป นี่เป็ นคติของความไม่ประมาท
พระพุทธเจ้ าเมื่อสอน มักสอนทั ้ง ๒ อย่างนี ้ คือ สอนข้ อที่
หนึง่ เพื่อให้ ใจของเราเป็ นอิสระอยู่ได้ ผ่องใสเบิกบาน ไม่เศร้ าโศก
และก็สอนข้ อที่สอง เพื่อให้ บทเรี ยนที่จะทาให้ เกิดความไม่ประมาท
โดยแสดงออกมาเป็ นการกระทาที่จะปรั บปรุ งภายนอกให้ มันดี ให้
มันเจริ ญงอกงามต่อไปด้ วย

๑๕๔

ตามทางพุทธกิจ

บางทีเราได้ อนั เดียว พวกหนึ่ง ได้ แต่ปรั บใจภายใน ทาใจ
ไม่ใ ห้ เ ศร้ าโศก แล้ วก็ไม่ ปรั บปรุ งข้ างนอก เกิ ดความประมาท ก็
ปล่อยปละละเลย ก็เสื่อมอีกๆ มีแต่เสื่อมเรื่ อยไปจนสูญหมด ส่วน
อีกบางพวก ก็เอาแต่ไม่ประมาท จะต้ องแก้ ไขปรั บปรุ ง โดยที่ในใจ
ก็อาจจะเศร้ าหมอง
เพราะฉะนัน้ ต้ องให้ ได้ ทั ้ง ๒ อย่าง เมื่ อชาวพุทธปฏิ บัติ
ธรรมไม่ครบ พุทธศาสนาเองก็จะเสื่อม
หนึง่ ใจต้ องเป็ นอิสระ ผ่องใสเบิกบานเสมอ
สอง ต้ องได้ ความไม่ประมาท ที่จะกระทาการเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสื่อม และสร้ างความดีงาม ความเจริ ญก้ าวหน้ าสืบต่อไป
นี ้ก็เป็ นคติที่ได้ จากเรื่ อง สังเวชนียสถาน ที่ผ่านมา ก็เข้ ากับ
คติคาว่า สังเวช ที่อาตมภาพได้ กล่าวมาแล้ วว่า
สังเวช นั ้นแปลว่า กระตุ้นใจให้ ได้ ความคิด คิดอะไร
- คิดรูเ้ ท่าทันความจริง ปลงใจวางใจได้ อย่างหนึง่
- คิดทีจ่ ะไม่ประมาท ที่จะเร่ งป้ องกัน และแก้ ไขปรั บปรุ ง ให้ มี
แต่ความเจริ ญงอกงามมัน่ คง และความดีงาม อย่างหนึง่
นี่ อินเดียก็ผ่านไปแล้ ว ความเสื่อม ความพินาศสูญสิ ้นก็
ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว เป็ นบทธรรม และบทสอนธรรมอันยิ่งใหญ่
พระพุทธศาสนาก็อยู่ในประเทศไทย ในโลกเขาก็ยังถือว่า
พุท ธศาสนานี เ้ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งในประเทศไทย ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางพุทธศาสนา ก็นบั ว่าเรามีโชคดีที่เป็ นที่รองรั บ เป็ นแหล่ง
ใหญ่ ข องพระพุทธศาสนา แม้ ว่าบ้ านเมื องของเรา พุทธศาสนา
บางครั ง้ จะเจริ ญ บ้ า ง เสื่ อ มบ้ างเป็ นคติ ธ รรมดา แต่ เ ราก็ ต้ อ ง
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พยายามช่วยกันรักษาไว้ สืบต่อไป
เราจะเห็นว่า บางคราวพุทธศาสนาในเมื องเสื่ อมไป แต่
พระในป่ าก็ยังช่วยรั กษาพุทธศาสนาไว้ แต่พระในป่ าก็ต้องเตือน
ท่านเหมือนกันว่า
ต้องเอาธุระกับการส่วนรวมด้วย อย่ าถื อคติไม่ ยุ่งไม่ เกีย่ ว
และต้องสอนต้องชักจูงชาวบ้านให้มที ศั นคติทางธรรมทีถ่ ูกต้อง เอา
กิจเอาการของส่วนรวม อะไรเข้ามากระทบกระเทือนพระศาสนา ก็
ต้องขวนขวายป้องกัน แก้ไข พระพุทธศาสนาจึงจะรั กษาอยู่ ได้
ด้ วยดี
เอาละ อาตมภาพจะปิ ดรายการละ เป็ นอันว่า พุทธศาสนา
ในเมืองไทยนี ้ ก็ให้ เราช่วยกันรั กษาไว้ แต่การที่จะรั กษาด้ วยดีนั ้น
เราก็ต้องเรี ยนคติที่ได้ รับจากอดีต มีบทเรี ยนมาช่วยด้ วย
ความรู้ ในอดีตนั่นแหละจะมาช่วยเรา อาตมภาพกล่าวไว้
อย่างหนึง่ แล้ ว ก็ขอกล่าวต่อไป ไหนๆ ก็เลยเวลามาแล้ ว เคยพูดไว้
ทีหนึ่งว่า การที่จะเข้ าใจพุทธศาสนาให้ ได้ ดี นั ้น ไม่ใช่เพราะเรี ยน
หลักคาสอนเท่านั ้น จะต้ องรู้ เหตุการณ์ ความเป็ นมาด้ วย อันนั ้นจะ
ช่วยให้ เราเข้ าใจได้ ดีขึน้ เพราะว่า การที่ จะเข้ าใจคาสอนที่เ ป็ น
ตัวการหลักของพระพุทธศาสนานั ้น องค์ประกอบอย่างหนึ่งก็คือ
เราจะต้ องมีการตีความ คนเรานี ้อ่านอะไรก็ตาม เรี ยนอะไรก็ตาม
เราจะมีการตีความด้ วย
ทีนี ้ การตี ความ นั ้น ก็มักจะอาศัยภูมิหลัง คือความรู้ ใน
เหตุการณ์ ความเป็ นมาของเราเข้ าไปประกอบ ยกตัวอย่างง่ายๆ
เมื่ อเราไปอินเดีย เรามี ภมู ิ หลัง มีประสบการณ์ ของเรา เราไปพบ
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คนอินเดี ย เราก็ ตีความตามภูมิหลังของเรา ชาวอินเดีย โคลงหัว
เรานึกว่าเขาปฏิเสธ นี่ก็คือตีความตามภูมิหลังประสบการณ์ ที่เรามี
แต่อินเดียเขาโคลงหัว หมายความว่า เขารั บ ใช่ไหม มันตรงข้ าม
เพราะฉะนั ้น เราต้ องเรี ยนรู้ เหตุการณ์ ความเป็ นไป ภูมิหลังวัฒนธรรม
ของอินเดียด้ วย เราจึงจะเข้ าใจถูกต้ อง
อย่างไรก็ตาม ความหมายทางคาสอนก็ต้องเรี ยนด้ วย ต้ อง
ประกอบกันทั ้งคู่ ไม่เช่นนั ้น การตีความก็อาจจะผิด เช่นอย่างใน
เรื่ องพระผู้ที่ตีความไปตามเหตุการณ์ หรื อตามประสบการณ์ ถ้ า
ถามว่าความหมายของ สมณะ คืออะไร สมณะในพุทธศาสนาคือ
อะไร อย่ า งที่ อ าตมภาพเคยกล่ า วไว้ ใ นวัน มาฆบู ช า สมณะมี
ความหมายว่าอะไร ถ้ าเราไม่มีหลัก ก็อาจจะยุ่ง
ภาพของความเป็ นสมณะอยู่ที่ไหน พวกหนึง่ อาจจะมองว่า
พระได้ แก่ผ้ มู ีฤทธิ์ มีปาฏิหาริ ย์ อยู่ที่ขลัง อย่างนี ้ก็มี หมายถึงว่า ถ้ า
เป็ นพระ เป็ นนักบวช ก็ต้องเป็ นผู้มีฤทธิ์ มีปาฏิหาริ ย์ พวกนี ้ก็จะ
หวังฤทธิ์ หวังปาฏิหาริ ย์จากพระ
ทีนี ้ บางคนในสมัยปั จจุบนั อาจจะมองพระเป็ นนักเรี่ ยไรก็
ได้ ถ้ าเห็นพระก็วา่ นักเรี่ ยไรมาแล้ ว มีหวังจะเสียเงินอีกแล้ ว
นี่คือภาพของพระที่อยู่ในใจของคนที่ต่างกันไป แต่ภาพ
ของพระในประวัติของพระพุทธศาสนาที่แท้ จริ งคืออะไร คือผู้สงบ
ผู้ไม่มีภัยอันตรายใดๆ ตามโอวาทปาฏิโ มกข์ ที่เ ราพูดกันในวัน
มาฆบูชา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเห ยนฺโต ผู้ที่
ทาร้ ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็ นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็ นสมณะ
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หมายความว่า ภาพของสมณะในความหมายของเราตาม
หลักของพระพุทธศาสนา คือผู้ไม่มีภยั อันตราย ไปที่ไหนก็มีแต่ทา
ให้ เกิดความสงบ ความปลอดโปร่ งโล่งใจ
พระเป็ นเครื่ องหมายของความไม่มีภยั พระไปที่ไหน คนก็
รู้ สึกร่ มเย็น มีความปลอดโปร่ งโล่งใจ ไม่ต้องระแวงภัย เพราะฉะนั ้น
ถ้ าเราช่วยกันรั กษาภาพอันนี ้ไว้ ได้ สมณะในพระพุทธศาสนาก็อยู่
ในความหมายที่แท้ จริ ง
สิ่ ง เหล่า นี เ้ ป็ นเรื่ อ งที่ เ ราจะต้ องเรี ย นรู้ ไว้ ทัง้ เหตุก ารณ์
ความเป็ นมา และหลักคาสอนที่แท้ จริ ง เอามาใช้ เพื่อจะบารุ งรั กษา
พระพุทธศาสนาให้ เจริ ญมัน่ คงอยู่ตอ่ ไป
การที่ พระพุทธศาสนาจะเจริ ญ มั่ นคง เราต้ องรั ก ษาตัว
หลัก ธรรมที่ แ ท้ จริ ง ไว้ ใ ห้ ไ ด้ ตี ความให้ ถูก ต้ อง เข้ าใจให้ ถ่ องแท้
ปฏิบตั ิตามให้ ถกู ตรง
นี่ ก็ คื อ คติ จ ากทัง้ หมดที่ ไ ด้ ผ่ า นมา ทัง้ ที่ ดูร้ ู เห็ น ด้ วยตา
ตนเอง และที่อาตมภาพได้ กล่าวเสริ ม
บัดนี ้ก็พอสมควรแก่เวลา ต่อแต่นี ้ไป ก็ขอให้ โยมได้ ดสู ไลด์
เป็ นภาคที่ ๒ ของการประชุมในวันนี ้

๘
อินเดีย แดนเทวดา

ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ ท่านผูป้ ฏิบตั ิงาน และนักศึกษาผูส้ นใจใฝ่ ธรรมทุกท่าน

วั น นี ้ อาตมภาพได้ รั บ นิ ม นต์ ม าพู ด โดยตั ง้ หั ว ข้ อว่ า
“อินเดียในระหว่างและหลังพุทธกาล” เรื่ องนี ้เกิดสืบเนื่องมาจากการ
ที่อาตมภาพได้ เดินทางไปประเทศอินเดีย เมื่อ ๒-๓ เดือนที่แล้ วมา
คุณหมอกาญจนา* ผู้ติดต่อนิมนต์ ก็เลยสนับสนุนให้ พูดเกี่ ยวกับ
ประเทศอินเดีย เพราะเดินทางกลับมาใหม่ๆ
อาตมภาพเองก็ได้ ช่วยคิดชื่อให้ เป็ นว่าอินเดียระหว่างและ
หลังพุทธกาล แต่เมื่อตั ้งชื่อไปแล้ ว ก็มานึกอีกทีว่า เรื่ องนี ้ที่จริ งเป็ น
เรื่ องของผู้เชี่ยวชาญ ต้ องรู้ เรื่ องอินเดียมากทีเดียว และจะต้ องมา
เล่ า ประวั ติ ศ าสตร์ กั น ยื ด ยาวนาน ไม่ ใ ช่ เ รื่ องที่ จ ะพู ด กั น ใน
ระยะเวลาสั ้นๆ อาตมภาพนั ้นเพิ่งเคยไปอินเดียจริ งๆ ครั ง้ เดียวเท่า
นั ้นเอง เพราะฉะนั ้น จะไปรู้เรื่ องอินเดียเข้ าถึงทุกสิ่งทุกอย่างเป็ นไป
ไม่ได้ ก็ต้องทาใจกันไว้ ก่อนว่า ที่มาพูดวันนี ้นั ้น เป็ นการมาเล่า
ความคิดคานึง แสดงความคิดเห็นบางอย่าง โดยที่ว่าไม่ต้องไปมุ่ง
เอาความจริ ง ที่ ลึก ซึง้ ทางประวัติศาสตร์ อะไร มุ่ง เอาแต่สิ่ง ที่ จะ
นามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
*

แพทย์หญิงกาญจนา เกษสอาด โรงพยาบาลศิริราช

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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การที่อาตมภาพได้ รับนิมนต์ไปอินเดียนั ้น ก็เนื่องจากว่า
โยมผู้หวัง ดี นิม นต์ ใ ห้ ไ ปพัก ผ่อน แต่ใ นการไปพัก ผ่อนนี ้ ก็ ไ ด้ ไ ป
นมัสการสังเวชนียสถาน พร้ อมทั ้งสถานที่สาคัญในทางพระพุทธศาสนาด้ วย เมื่อได้ ไปเช่นนี ้แล้ ว จะได้ พกั ผ่อน หรื อไม่ได้ พกั ผ่อนก็
ตาม ถือว่าได้ ประโยชน์ค้ มุ ค่าอยู่ในตัว
เรื่ องการไปประเทศอินเดียนี ้ แม้ ว่าอาตมภาพจะไปเป็ น
ครัง้ แรก จะถือว่ารู้จกั น้ อยก็จริ งในแง่ของการได้ พบได้ เห็น แต่ในแง่
ของการสดับตรั บฟั งแล้ วละก็ ได้ ยินมานาน มีท่านที่ร้ ู จักเป็ นพระ
บ้ าง เป็ นคฤหัสถ์ บ้าง โดยเฉพาะพระที่ท่านไปศึกษาเล่าเรี ยนอยู่
ประเทศอินเดียนานๆ กลับมาแล้ ว ท่านก็เล่าให้ ฟัง
เพราะฉะนั น้ ก็ ไ ด้ ยิ น เรื่ องประเทศอิ น เดี ย มาไม่ น้ อย
เหมือนกัน โดยมากจะเป็ นเสียงพูดในทางไม่ค่อยดี เช่น เมื่อพูดถึง
ดินแดนประเทศอินเดีย ก็พดู ถึงความแห้ งแล้ ง ความยากจน ความ
สกปรก ความไม่สะดวกสบายต่างๆ อาหารที่รับประทานได้ ยาก
ไม่ถูกปากคนไทย ถ้ าพูดถึงผู้คน ก็ว่า คนอินเดียนั ้น นอกจากจะ
ยากจนแล้ ว ก็ขี ้เหนียว ใจแคบ อะไรต่างๆ ก็พดู ถึงว่าแห้ งแล้ งทั ้ง
แผ่นดิน แห้ งแล้ งทั ้งน ้าใจ อันนี ้ก็เป็ นเสียงที่ได้ ยินมาก่อน
ก็เ ลยเป็ นอันว่า ได้ ยิ นในทางไม่ ค่อยดี เ กี่ ย วกับ ประเทศ
อินเดียไว้ มากทีเดียว บางท่านที่เป็ นอาจารย์ผ้ ใู หญ่ที่นบั ถือ ได้ ยิน
อาตมภาพไปอินเดีย ท่านบอกว่า อินเดียไม่ใช่เป็ นประเทศสาหรั บ
ไปพักผ่อน ถ้ าหากจะไปดูไปศึกษาละก็ได้ เป็ นประโยชน์ ตัวท่าน
เองเคยไปอินเดียมาแล้ ว บอกว่าเป็ นการเดินทางที่ลาบากยากแค้ น
ที่ สุด ในชี วิ ต ก็ ไ ม่ มี ค วามปรารถนาจะไปอี ก นอกจากว่ า เพื่ อ
การศึกษา อันนี ้ก็เป็ นเรื่ องที่ได้ ยินเกี่ยวกับประเทศอินเดียมาก่อน
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ก่ อ นที่ จ ะพู ด ถึ ง เรื่ องราวที่ ตั ว ไปเห็ น ว่ า เป็ นอย่ า งไร
อยากจะขอแทรกสัก นิ ดหนึ่ง ที่ พูดเมื่ อกี ว้ ่าเดิ นทางไปนี ้ ก็ไ ด้ ไ ป
นมัสการสัง เวชนี ย สถาน สัง เวชนี ย สถาน ก็ เ ป็ นที่ ส าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา แปลกันว่า สถานที่ตั ้งแห่งความสังเวช
ถ้ าเป็ นชาวพุทธไป ก็ต้องมุ่งไปที่ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ
สถานที่พระพุทธเจ้ าประสูติ สถานที่พระองค์ตรั สรู้ สถานที่พระองค์
ทรงแสดงปฐมเทศนา และสถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน
ข้ อที่อยากจะพูดแทรกในที่นี ้ ก็คือความหมายของคาว่า
สังเวช รู้สกึ ว่าเป็ นเรื่ องที่ต้องแก้ ไข ทาความเข้ าใจให้ ถกู ต้ อง
คาว่า สังเวช ในภาษาไทย มักจะมองกันในแง่ของความ
สลดหดหู่ใจ หรื อไม่ก็ห่อเหี่ย วไปเลย ซึ่งความหมายเดิม ในบาลี
ไม่ใช่อย่างนั ้น
“สังเวช” นี ้ แปลว่า กระตุ้นเตือน หรื อเร้ าใจ คือ เร้ าใจให้
คิดได้ หรื อได้ คิด ให้ สานึกที่จะเลิกละความผิดพลาดและให้ หนั มา
อยากทาความดี ให้ ไม่ประมาท
ความหมายของคาหลายคาในภาษาบาลี เดี๋ยวนี ้มันตรงกัน
ข้ ามกับความหมายในภาษาไทย ต้ องแก้ กันใหม่ เช่น อย่างพระ
พุทธพจน์ที่ตรั สถึงเรื่ อง สังเวชนียสถาน ๔ นั ้น ในพระไตรปิ ฎก ใน
มหาปริ นิพพานสูตร พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สถึงสังเวชนียสถาน ๔ โดย
ใช้ คาควบว่าเป็ นทัศนียสถานด้ วยว่า ทสฺสนียานิ สํเวชนียานิ านานิ
สถานที่อนั เป็ นทัศนียะ เป็ นสังเวชนียะ ๔ ทีนี ้ เราเอาเฉพาะคาหลัง
ก็เหลืออยู่แต่สงั เวชนียะ
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พระพุทธเจ้ าตรัสโดยปรารภว่า เมื่อพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
พระภิ ก ษุ ทัง้ หลายเดิ น ทางมาจากที่ ไ กลๆ มุ่ง จะมาได้ พ บเห็ น
สนทนาปราศรั ยกับพระภิกษุทั ้งหลายผู้เป็ นที่เจริ ญใจ (มโนภาวนีย์)
เพราะว่าเมื่ อมาเฝ้ าพระพุทธเจ้ าแล้ ว ก็ มีสาวกผู้ใ หญ่ ซึ่ง เป็ นผู้
บริ สทุ ธิ์ ทรงคุณธรรมต่างๆ อยู่ด้วยมากมาย แต่เมื่อพระองค์เสด็จ
ดับ ขั น ธ์ ล่ ว งลับ ไปแล้ ว ก็ จ ะไม่ ไ ด้ โ อกาสเช่ น นัน้ ก็ เ ลยให้ ม าดู
สถานที่ทั ้ง ๔ นี ้
เมื่อมาดูแล้ ว ก็อาจจะเกิดความรู้ สึกได้ หลายอย่าง อาจจะ
รู้ สึกในแง่หนึ่ง คือ ปลง มองเห็นไตรลักษณ์ โดยเฉพาะความไม่
เที่ยงว่า พระวรกายของพระองค์ก็ตกอยู่ในอานาจของคติธรรมดา
ต้ องแตกสลายเสื่อมโทรมไป
หรื อจะมองในแง่ว่า เกิ ดความรู้ สึก ปี ติยินดี ทาให้ เห็นว่า
โอ…นี่ ส ถานที่ เ ป็ นหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ แสดงว่ า
พระพุทธเจ้ าของเรามีอยู่จริ ง พระองค์ได้ เคยประทับในสถานที่นี ้
เรามาถึงสถานที่พระองค์เคยประทับ เคยทรงใช้ สอย เคยเสด็จมา
เราก็เกิ ดเอิบอิ่มใจ ปลาบปลื ้มปี ติยินดีขึน้ มา แล้ วก็มีกาลังใจใน
การประพฤติปฏิบตั ิดีงาม
ไม่วา่ จะนึกในแง่ไหนก็ตาม ถ้ าทาให้ เกิดความไม่ประมาท
คิดขวนขวายจะทาความดีงามแล้ ว ความรู้ สึกเร้ าใจเตือนใจอย่าง
นั ้นท่านเรี ยกว่า ‘ความสังเวช’
ถ้ า หากเราประสบเรื่ อ งความเกิ ด ความแก่ ความเจ็ บ
ความตายแล้ ว มีความรู้สกึ ที่จะไม่ประมาทเร่ งขวนขวายทาความดี
งามนั ้น เรี ยกว่าเกิดความสังเวช

๑๖๒

ตามทางพุทธกิจ

ถ้ าหากว่าเกิดความสลดหดหู่ใจ จะเป็ นคุณธรรมได้ อย่างไร
มันไม่เป็ นกุศลแล้ ว สลดหดหู่ใจนัน้ เป็ นกิเลส เรียกว่า นิวรณ์ เป็ น
ถีนมิทธะ ไม่ดีแน่ๆ
เพราะฉะนั ้น อาตมภาพเลยพูดแทรกขึ ้นมา เรื่ องความหมาย
ของคาว่าสังเวช ขอผ่านไป
เมื่อเดินทางไป สังเกตดูในหมู่ทา่ นที่อยู่ในคณะเดินทางเอง
สิ่งที่สะดุดความรู้ สึก ก็เป็ นเรื่ องทั ้งของความแห้ งแล้ งของแผ่นดิน
ทั ้งบนฟ้าและทั ้งบนใบหน้ าคน หมายความว่า บนผืนแผ่นดินนั ้นก็
หาน ้าได้ ยาก แห้ งแล้ ง ต้ นไม้ เ ขี ย วๆ ก็ ไม่ ค่อยจะมี ดูหน้ าผู้คนที่
ผ่านไป ตั ้งแต่เล็กจนเป็ นผู้ใหญ่ ก็แห้ งไปหมด นี่ …เป็ นสิ่งที่กระทบ
ความรู้สกึ ในเบื ้องแรก มีขอทานมากมายเต็มไปหมด
ในแม่น ้า แทนที่จะมี น ้า ก็มีแต่ทราย เช่น แม่น ้าเนรั ญชรา
ที่พระพุทธเจ้ าไปประทับและได้ ตรัสรู้อยู่บนริ มฝั่ งแม่ น ้านี ้ บัดนี ้ไม่มี
น ้าสักหยดเดียว มี แต่ทรายเต็ม ไปหมด บนภูเขาก็ไม่มีต้นไม้ หา
ต้ นไม้ ได้ ยาก มีแต่หินแต่ทราย มีแต่ดินสีแดง อะไรพวกนี ้
อาตมภาพผ่านไปในสถานที่เหล่านี ้ จิตใจก็หวนนึกมาถึง
เมืองไทยอยู่เสมอ มานึกถึงว่า เอ…ประเทศไทยของเรานี ้กาลังเดิน
ไปสูส่ ภาวะจะเป็ นอย่างนั ้นหรื อไม่ เช่น มีการตัดไม้ ทาลายป่ า เป็ น
ต้ น ต่อไปเมื องไทยเราจะแห้ งแล้ งอย่ างนั ้น น ้าจะเหลือแต่ทราย
ภูเขาจะเหลือแต่ดินแดงหรื อเปล่า มีความรู้สกึ เช่นนี ้อยู่ตลอดเวลา
นี่ก็เป็ นความรู้ สึกที่ได้ เกิดขึ ้น เป็ นสิ่งที่เรี ยกว่า ความรู้ สึก
เพราะฉะนั ้น ก็ไม่ต้องพูดถึงเหตุผล ห้ ามไม่ได้ ยังไม่ใช่เรื่ องถูกเรื่ อง
ผิด ว่ากันไป เห็นแล้ วก็ร้ ู สึกอย่างนั ้น ไม่ว่าใครที่ไปในคณะ ก็ร้ ู สึก
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คล้ ายๆ กันอย่างนี ้ อย่างไรก็ตาม เรื่ องความรู้สกึ อย่างเดียวนี ้ไม่พอ
เราจะต้ องพูดกันถึงเนื ้อหาสาระเหตุผลต่อไป
อาตมภาพอยากพูดสรุ ปโดยรวบรั ด เพราะเวลาเรามีน้อย
ถึ ง ภาวะของประเทศอิ น เดี ย ตามหัว ข้ อที่ ตัง้ ไว้ ว่ า “อิ น เดี ย ใน
ระหว่างและหลังพุทธกาล” ถ้ าพูดโดยย่อแล้ ว ก็มี ๒ ฝ่ าย คือ สิ่งที่
ไม่เหมือนเดิม กับ สิ่งที่เหมือนเดิม

อินเดียที่ไม่เหมือนเดิม อินเดียที่เหมือนเดิม
เอาสิ่งที่ไม่เหมื อนเดิมก่อน สิ่งที่ไม่เหมื อนเดิม โดยสภาพ
ธรรมชาติ ก็ คล้ ายกับ ที่ ไ ด้ ก ล่าวมาเมื่ อกี ้ คื อ เรื่ องต้ นไม้ แม่ น า้
ธรรมชาติแวดล้ อม ความอุดมสมบูรณ์ ต่างๆ ที่เดี๋ยวนี ้มันไม่เป็ น
อย่างนั ้น
ถ้ าเรามองย้ อนไปในสมัยพุทธกาล โดยศึกษาจากคัมภีร์
วรรณคดีพุทธศาสนาที่ กล่าวถึง ก็ เข้ าใจว่า จะต้ องมี ความอุดม
สมบูรณ์ ถึงแม้ จะไม่สมบูรณ์มากนัก แต่ก็ต้องดีกว่าสมัยนี ้
เช่นอย่างกล่าวถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้ าประสูติ ก็เป็ นป่ า
คือ ป่ าลุมพินี ดงไม้ สาละ บัดนี ้ มันไม่เป็ นป่ าแล้ ว มันเป็ นที่โล่ง
อย่างแม่น ้าเนรั ญชรา ที่พระพุทธเจ้ าไปประทับทาความ
เพียรจนตรัสรู้นั ้น ก็มีคาบรรยายไว้ ในพระไตรปิ ฎก กล่าวถึงธรรมชาติ
ที่สวยงาม ต้ นไม้ ที่ร่มรื่ นเขี ยวขจี มีท่าน ้า มีแม่น ้า กระจ่าง ใสแจ๋ว
เป็ นที่รื่นรมย์ ใจ พระพุทธเจ้ าเสวยข้ าวมธุป ายาสแล้ ว ก็ไ ปลอย
ถาดที่ แ ม่ น า้ เนรั ญ ชรา แต่ บัด นี ้ แม่ น า้ เนรั ญ ชราก็ มี แ ต่ ท ราย
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พระพุทธเจ้ าจะไปลอยถาดอย่างไร เฉพาะเดือน ๖ ไม่มีน ้าให้ ลอย
ถาดแน่นอน
พูดถึ ง สภาพผู้คนที่ ม องเห็นโดยทั่วไปก็ คือ สภาพความ
ยากจน และเรื่ องการศึกษา มีคนไม่ร้ ูหนังสือมากมาย
ถ้ าเรามองกลับไปดูสภาพในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ า
ทรงตั ้งคณะสงฆ์ มีภิกษุสงฆ์แล้ ว ต่อมาก็มีภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ก็
มี ผ้ ทู รงความรู้ ภิ กษุ ณีสงฆ์ ก็มีพระเถรี ที่ทรงปั ญญา เป็ นถึงอัคร
สาวิกา มี อุบาสกเป็ นนักแสดงธรรมที่เก่งกาจ แม้ แต่สาวิกาฝ่ าย
อุบาสิกา เป็ นคฤหัสถ์ ก็มีผ้ ทู ี่เป็ นเอตทัคคะในทางพหูสตู เป็ นผู้คง
แก่เรี ยน แสดงว่าในสมัยพุทธกาล อย่างน้ อยพุทธศาสนาก็ทาให้
คนทัว่ ไป รวมทั ้งสตรี ได้ รับการศึกษาขึ ้นมาเป็ นอันมาก
ครั ้น มาถึ ง สมั ย พระเจ้ าอโศก ที่ เ ป็ นกษั ต ริ ย์ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา ฝรั่ งเขี ย นหนังสือสันนิษฐานว่า สมัยนั ้นมี การรู้
หนังสือเป็ นเปอร์ เซ็นต์สูงเหลือเกิ น แต่มาในสมัยปั จจุบนั อินเดีย
เสื่อมลงในด้ านการศึกษา มี การศึกษาน้ อย โดยเฉพาะก่อนที่จะ
ปรั บ ปรุ ง ประเทศ ถึ ง แม้ ตอนนี จ้ ะปรั บปรุ ง ประเทศแล้ ว ก็ ยัง ไม่
ก้ าวหน้ าไปมากนัก เพราะฉะนั ้น ในแง่ นี ้ก็จะถื อว่าเป็ นความไม่
เหมือนกัน
ต่อไป ด้ านที่เหมือนเดิม ที่ว่าเหมือนเดิมก็คือ มีมาแต่ก่อน
พุทธกาลอย่างไร เดี๋ยวนี ้ก็มีอย่างนั ้น
ว่าถึง ในแง่เ หมื อนเดิม นี ้ ไม่ใ ช่เ ป็ นสิ่ งที่ ดีหรอก เป็ นสิ่ ง ที่
พระพุ ท ธเจ้ าพยายามแก้ ไข แต่ มั น ก็ ไ ม่ ห มดสิ น้ ไป เหลื อ อยู่
จนกระทัง่ ปั จจุบันนี ้ เช่น การบาเพ็ญตบะ ทราบว่าที่อินเดียนั ้น
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คนก็ยังบาเพ็ญทุกรกิ ริ ยา มี ความเชื่อเหล่านี ้กันมาก นักบวชใน
ลัทธิ ต่างๆ ก็ยังบาเพ็ญตบะกัน ยืนขาเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้ นอนบน
หนาม อดอาหาร ถอนผมที ละเส้ นจนหมดศี ร ษะ ยื นกลางแดด
อะไรต่างๆ เพื่อบรรลุโมกษะ ยังทากันอยู่ โยคีในประเทศอินเดีย ยัง
ถือมาเป็ นพันๆ ปี ไม่ได้ ตา่ งออกไป
ถัดไปก็เรื่ อง วรรณะ ที่เป็ นเครื่ องแบ่งคนออกเป็ นชนชั ้น มี
กษั ตริ ย์ มี พราหมณ์ มี แ พศย์ มี ศูทร เกิ ดมาอย่ างไรก็ ต้องอยู่ใ น
สภาวะ ในฐานะนั ้นๆ ตลอดชาติ
พระพุทธเจ้ าอุบตั ิขึ ้นมา ก็พยายามแก้ ไข ให้ ถือว่า คนเรานี ้
จะสูงจะต่า มิใช่เพราะชาติกาเนิด แต่เป็ นเพราะการกระทาความ
ประพฤติ มีการตั ้งคณะสงฆ์ ไม่ว่าใครจะมาจากวรรณะไหน เมื่ อ
มาบวชแล้ ว ก็เป็ นสมณศากยบุตรเสมอกัน พยายามแก้ ไขมา แต่
ศาสนาเดิมเขาก็พยายามดารงรั กษาระบบนัน้ ไว้ จนกระทัง่ ต่อมา
ภายหลังพุทธศาสนาก็เสื่อม ระบบวรรณะก็กลับยิ่ งเข้ มงวดกว่า
เก่า กลับรุนแรงยิ่งขึ ้น
จนกระทัง่ ปั จจุบนั นี ้ แม้ ว่าในทางกฎหมาย รั ฐบาลอินเดีย
จะให้ ถือว่าไม่มีชนชั ้นวรรณะ แต่ในทางปฏิบตั ิ ก็ยังถือชั ้นวรรณะ
อยู่ตามเดิม เวลากี่พนั ปี มาแล้ ว อินเดียก็ยังคงอยู่อย่างเดิมในเรื่ อง
วรรณะ
อีกอย่างหนึง่ คือ การบวงสรวงอ้ อนวอนเทพเจ้ า อินเดีย
เป็ นประเทศที่เต็มไปด้ วยเทวดา มีเทพเจ้ ามากมาย มีพระพรหม
พระปชาบดี ต่ อ มามี พ ระศิ ว ะ พระนารายณ์ เป็ นเทพใหญ่
แตกแยกกันเป็ นนิกายต่างๆ
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พวกหนึง่ ถือพระศิวะ ก็เป็ นนิกายไศวะ ก็นบั ถือว่าพระศิวะ
ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุด อี ก พวกหนึ่ง นับ ถื อพระวิ ษณุ ถื อว่าพระนารายณ์
ยิ่งใหญ่กว่า ก็เป็ นนิกายไวษณพ หรื อ ไวษณวะ เป็ นต้ น
แล้ วก็ มีเ ทวดาต่างๆ เล็ก น้ อยลงไปมากมาย มี อิทธิ ฤ ทธิ์
ปาฏิหาริ ย์เยอะแยะ เดี๋ยวนี ้ก็ยังมีการบวงสรวงอ้ อนวอนเทวดากัน
ทัว่ ไป นี่ก็เหมือนเดิม
สิ่งที่ไม่เหมื อนเดิมชัดๆ ก็คือ พุทธศาสนา เองนั ้นแหละ
เคยอยู่ ใ นประเทศอิ น เดี ย เจริ ญ รุ่ ง เรื อง บั ด นี ก้ ็ สู ญ สิ น้ ไปจาก
ประเทศอินเดียเสียแล้ ว นี่แสดงว่าไม่เหมือนแน่ๆ
แต่มีนัก ปราชญ์ กล่าวว่า ถึ งแม้ พุทธศาสนาจะสูญสิ ้นไป
จากอิ นเดี ย แล้ วก็ ตาม (เดี๋ ย วนี อ้ าจจะเริ่ ม กลับ ไปบ้ างแล้ วนิ ด ๆ
หน่อยๆ) แต่อิทธิ พลของพุทธศาสนา สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนไว้
หาได้ สิ ้นสูญไปไม่ กลับมีอิทธิพลต่อศาสนาในท้ องถิ่นเดิม
อย่างศาสนาฮินดู ก็ต้องปรั บปรุ งตัว ต้ องรั บเอาคาสอนใน
พุทธศาสนาเข้ าไป ที่เห็นชัดๆ ได้ แก่ หลักอหิ งสา
ศาสนาพราหมณ์ ที่มาเป็ นศาสนาฮินดูนั ้น เดิมเป็ นศาสนา
แห่ง การบูช ายัญ ฆ่าสัตว์ ตลอดจนกระทั่ง ฆ่าคนบูชายัญ ที นี ้
พระพุทธศาสนาเกิ ดขึ ้นมา สั่งสอนเรื่ องความเมตตากรุ ณา ความ
ช่วยเหลือกัน การงดเว้ นจากการเบียดเบียน คาสอนเหล่านี ้ ก็ทาให้
ศาสนาพราหมณ์ ต้องปรั บปรุ งตัวเอง กระทัง่ ภายหลังศาสนาฮินดู
กลายเป็ นศาสนาแห่งการไม่กินเนื ้อสัตว์ไป
คนแขกโดยทั่วๆ ไป ชาวฮิ นดูไม่กิ นเนื ้อสัตว์ อาจจะเป็ น
ด้ วยว่าต้ องการแข่งกับพุทธศาสนาให้ เห็นว่า ฉันถืออหิงสายิ่งกว่า
ในพุทธศาสนาด้ วยซ ้าไป
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นี ก้ ็ เ ป็ นเรื่ องต่ างๆ ที่ นามากล่ าว แต่ ภาพหนึ่ ง ที่ ป รากฏ
ขึ ้นมา ก็คือความรู้ สึกที่ว่า อินเดียเป็ นตูโ้ ชว์อดีต คือใครไปอินเดีย
ก็มุ่งจะไปดูภาพความเจริ ญซึ่ง เป็ นอารยธรรมในอดีต ๒,๐๐๐๓,๐๐๐ ปี ๑,๐๐๐ กว่าปี ๕๐๐-๖๐๐ ปี มาแล้ ว คนที่ต้องการไปที่
อินเดียเพื่อดูภาพปั จจุบนั นี ้หายาก
หมายความว่า ถ้ าไม่มีซากของอดีตที่แสดงว่าอินเดียเคย
เจริ ญรุ่ ง เรื อง มี อารยธรรม คนก็ ไ ม่ร้ ู จะไปประเทศอิ นเดี ยทาไม
เพราะฉะนั ้น ในแง่นี ้ก็เลยเรี ยกว่าเป็ นตู้โชว์ของอดีต

อินเดียแค่เซ่นเทวดา มาไทยได้ แถมสุรา
อยากจะพูดถึงเรื่ องที่ควรเน้ นสักนิดหน่อยในเวลาอันจากัด
ต้ องยกประเด็นอันน่าจะพูดขึ ้นมาพูดเป็ นเรื่ องๆ ทีนี ้ ในบรรดาเรื่ อง
ที่ผา่ นมา ที่วา่ เหมือนและไม่เหมือน อะไรต่างๆ ในครั ง้ พุทธกาลกับ
ครั ง้ ปั จจุบัน นัน้ ก็ มี เ รื่ อ งที่ เ ด่ นในความรู้ สึก ของอาตมภาพเมื่ อ
เดินทางไปประเทศอินเดีย ๒ เรื่ อง หรื อ ๒ สิ่ง
แต่ ๒ เรื่ องนี ้ อาจจะเป็ นเรื่ องเดียวกันก็ได้ เพราะบางที ๒
อย่าง แต่เป็ นเรื่ องเดียวกันก็มี ในที่นี ้ก็มี ๒ อย่างที่เด่นในความรู้สกึ
เรื่ องที่หนึง่ คือ ความแห้ งแล้ ง
สองก็เรื่ อง เทวดา
ไปในอินเดีย ภาพสองอย่างนี ้มีมาก ทาให้ เด่นในความรู้สกึ
เรื่ องความแห้ งแล้ งกับเทวดานั ้น เป็ น ๒ อย่างก็ จริ ง แต่
อาจสัมพันธ์เป็ นเรื่ องเดียวกันก็ได้ ถ้ าเอามาบรรจบกัน ลองพูดดู ก็

๑๖๘

ตามทางพุทธกิจ

อาจจะบอกว่า ในประเทศอินเดียนัน้ บนแผ่นดิน ก็เต็มไปด้ว ย
ความแห้งแล้งยากจน บนผืนฟ้า ก็เต็มไปด้วยเทวดาผูท้ รงฤทธิ์
เมื่อเอามาบรรจบกันอย่างนี ้แล้ วจะได้ ความคิดว่าอย่างไร
ข้อ ทีห่ นึ ่ง บางท่านก็ อาจจะคิ ดว่า ประเทศอิ นเดี ย ก็ มี
เทวดายิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์ อานาจมาก มีทั ้งพระพรหม พระศิวะ พระ
นารายณ์ ทาไมจึงปล่อยประเทศอินเดียให้ โทรม ทาไมไม่ช่วยแก้ ไข
ให้ เป็ นประเทศที่ยิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ เพราะเทพที่นนั่ ล้ วนใหญ่โต
เป็ นผู้ส ร้ างโลก เป็ นผู้ด ลบัน ดาลทุ ก สิ่ ง ทุก อย่ า ง คนอิ น เดี ย ก็
บวงสรวงบูชานับถือท่านเหลือเกินด้ วย ทาไมท่านปล่อยประเทศ
อินเดียให้ มนั แห้ งแล้ ง ยากไร้ อย่างนั ้น นี่ก็เป็ นแง่ที่ หนึ่งที่อาจจะคิด
ขึ ้นมา แง่นี ้ขอผ่านไปก่อน
ขอแทรกตรงนี ้หน่อยว่า เช่นอย่าง พระพรหม นั ้น เวลานี ้
ในเมื อ งไทยก็ นับ ถื อ เซ่น สรวงบูชาท่า นมาก คนบางคนที่ ร้ ู เห็ น
พฤติ ก รรมของท่ า นดี อาจจะตัด พ้ อ ท่ านขึ น้ มาก็ ไ ด้ ว่า ท่า นรั บ
เครื่ องเซ่นสังเวยในอินเดียมานาน จนเวลานี ้อินเดียแห้ งแล้ งหมด
จะไม่มีอะไรเซ่นไหว้ อีกแล้ ว และทั ้งๆ ที่เขาก็ยังนับถือบูชาท่านอยู่
ท่านก็ละทิ ้งเขาเสีย มารับเครื่ องเซ่นสรวงบูชาต่อที่เมืองไทย ปล่อย
ให้ อินเดียซูบโทรมผจญชะตากรรมไปตามลาพัง
ต่อไปภายหน้ า พอเครื่ องเซ่นสรวงบูชาที่เมืองไทยร่ อยหรอ
แผ่นดิ นไทยแห้ งแล้ ง ยากไร้ ลง ท่านก็คงละทิ ้งแผ่นดินไทยไปหา
เครื่ องเซ่น ณ ที่ ใ หม่ ใ นดิ น แดนอื่ น เช่ น ที่ ท่า นได้ ท ามาแล้ ว กั บ
อินเดีย
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แง่ทสี ่ อง อาจจะมีความสัมพันธ์เป็ นวงจรแบบปฏิจจสมุป บาท คือว่า คนมีความหวังพึ่งเทวดามาก ก็สวดอ้ อนวอนรอความ
ช่วยเหลือ ไม่ทาการทางาน ไม่เพียรพยายามด้ วยตนเอง เมื่ อไม่
เพียรพยายามด้ วยตนเอง ก็ยิ่งยากจนข้ นแค้ นลง ยิ่งยากจนข้ นแค้ น
ลง ไม่มีใครช่วยเหลือได้ ก็ยิ่งหวังพึ่งเทวดามากขึน้ หวังพึ่งเทวดามาก
ขึ ้น ไม่ทาอะไร มันก็ยิ่งยากจน เพราะฉะนั ้น มันก็สนับสนุนซึ่งกันและ
กันให้ ยิ่งหนักลงๆ กลายเป็ นวงจรแบบปฏิจจสมุปบาทไป
ก็เลยนึกว่า คนอินเดียปลอบใจตัวด้วยเทวดา แล้ วก็มานึก
ถึงเมืองไทยว่า เหมือนคนไทยปลอบใจตัวด้วยสุราและการพนัน
นี่เป็ นข้ อคิดอันหนึ่ง คือเป็ นลักษณะของการปลอบใจตัว
อยู่ด้วยความหวัง ที่ ทาให้ ไม่ เพี ยรพยายามขวนขวายที่ จะแก้ ไ ข
ปรั บปรุ งทาการงาน เฝ้ าแต่รอคอยผลที่จะลอยมา อันนี ้ก็จะเป็ น
ทางแห่ง ความเสื่อม จะเป็ นการปลอบใจตัวด้ วยเทวดา หรื อจะ
ปลอบใจด้ วยสุราและการพนัน ก็จะมีผลออกมาคล้ ายๆ กัน
ที นี ้ เมื่ อมานึก ถึ ง เมือ งไทยเรานี ่ มัน จะหนั ก ขึ้น ไปอี ก
เดี๋ยวจะเพิ่มการปลอบใจตัวด้ วยเทวดาเข้ ามาอีกหนึ่ง ก็เป็ นสาม
คือ ปลอบใจตัว ทัง้ ด้วยเทวดา ทัง้ ด้วยสุราและการพนัน ถ้ าอย่าง
นี ้ก็ไม่ร้ ูวา่ จะพัฒนาประเทศกันได้ อย่างไร
นี่ก็เป็ นข้ อคิดต่างๆ ที่ได้ เกิดขึ ้นมา
อย่ า งเรื่ องเทวดาของอิ น เดี ย ท่ า นมี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ต่ า งๆ
มากมายเหลือเกิน เทพเจ้ า ๒ องค์ อาจจะมารบกัน ยกทัพมามีพล
นิกายเป็ นแสน เป็ นล้ าน เป็ นโกฎิ ยกทัพมาแล้ ว ก็แสดงฤทธิ์กนั

๑๗๐

ตามทางพุทธกิจ

เทพองค์ ก. อาจจะดลบันดาลด้ วยอิทธิ ฤทธิ์ ให้ เทพองค์ ข.
ตกจากสวรรค์ลงไปใต้ บาดาล เทพองค์ ข.นั ้นตกไปใต้ บาดาลแล้ วก็
แสดงฤทธิ์ บันดาลให้ ตัวใหญ่ โ ตขึน้ มา สูง จากบาดาลขึ น้ มาถึ ง
สวรรค์ ตัวใหญ่มาก ก็จบั เทพองค์ ก. เทพองค์ ก. ก็เอาพระขรรค์
ขว้ างไปถูกเทพองค์ ข. เสียงดังเปรี ย้ งปร้ าง พระเศียรขาดอะไร
ทานองนี ้ ก็เป็ นเรื่ องตื่นเต้ นสนุกสนานอัศจรรย์คกึ คักดี
คนที่นับถื อฟั งเรื่ องเหล่านี ้ ก็ทาให้ ลืมความทุกข์ยากไปได้
ชัว่ คราว สนุกสนานตื่นเต้ น ก็เลยมีความหวังกับเทพเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่ นี่
ก็เป็ นเรื่ องของเทวดาที่มีมาในคติของฮินดู

คาประกาศอิสรภาพของมนุษย์ แห่งองค์พุทธะ
ในพุทธศาสนา เราก็ ก ล่า วถึ ง เรื่ อ งเทวดาเหมื อ นกัน ดู
เหมือนว่าในสมัยปั จจุบันนี ้ การเกี่ยวข้ องกับเทวดาชักจะมากขึน้
เราน่าจะมาพูดถึงทัศนคติทา่ ทีของพุทธศาสนาต่อเทวดาให้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะว่า มันต่างจากความนับถือของศาสนาพราหมณ์
หรื อฮินดูอย่ างไร มิ ฉะนั ้นแล้ ว ชาวพุทธจะไขว้ เขว การแยกการ
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง เป็ นเรื่ องสาคัญมาก
อยากจะยกพุ ท ธพจน์ ข้ อหนึ่ ง ขึ น้ มาอ้ างไว้ ก่ อ น เมื ่ อ
พระพุทธเจ้ าประสูติ ท่านเล่าว่า พระองค์ได้ เปล่ง อาสภิวาจา หรื อ
วาจาอันอาจหาญ ประกาศว่า
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏฺโ หมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโ หมสฺมิ
โลกสฺส
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แปลว่า เราเป็ นอัครบุคคลแห่งโลก เราเป็ นผูใ้ หญ่ย่ิงแห่งโลก
เราเป็ นผูป้ ระเสริฐสุดของโลก
บางท่านว่า พระพุทธเจ้ าทาไมไปประกาศพระองค์ยิ่งใหญ่
อย่างนี ้นะ ที่จริ งอาตมภาพมองว่า นี่คือ การประกาศอิสรภาพของ
มนุ ษย์
คาต่างๆ ที่พระพุทธเจ้ าประกาศในอาสภิวาจานั ้น แต่ก่อน
โน้ น เป็ นคาที่ศาสนาพราหมณ์เขาใช้ แสดงความยิ่งใหญ่ของพระผู้
เป็ นเจ้ าทั ้งนั ้น
หมายความว่า ก่อนพุทธกาลนั ้น คนทั ้งหลายยอมตนต่อ
เทพเจ้ าไปหมด มี แต่เทพเป็ นผู้ยิ่งใหญ่ เป็ นผู้สร้ างโลก เป็ นผู้ดล
บันดาลทุกอย่ าง มนุษย์ ไ ด้ แต่พากันบูชายัญ บวงสรวงอ้ อนวอน
ด้ วยประการต่างๆ ฝากชะตากรรมไว้ กบั การดลบันดาลของเทพเจ้ า
เมื่ อพระพุทธเจ้ าอุบัติขึน้ พระองค์ก็ประกาศอิสรภาพว่า
มนุษย์นี่แหละสามารถฝึ กตนให้ ประเสริ ฐ เป็ นพระพุทธเจ้ าที่เลิศยิ่ง
กว่ า เทพเจ้ าทั ง้ หลายทั ง้ หมด เทวดา มาร พรหม ต้ องบู ช า
พระพุทธเจ้ าทั ้งสิ ้น นี่เป็ นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์
แต่เราได้ คติอนั นี ้หรื อเปล่า นี ้เป็ นข้ อที่นา่ พิจารณา
หลักการในพระพุทธศาสนานั ้น ท่านเปลี่ยนจากการหวัง
พึง่ เทวดา มาเชื่อกรรม เชื่อกรรมก็คือเชื่อการกระทา
หมายความว่า เราต้ องการผล ก็ต้องทาเหตุ เราเชื่อการ
กระทาไหม มัน่ ใจในการทาความดีไหม หรื อจะเชื่อจะหวังการอ้ อน
วอน นี เ้ ป็ นเรื่ องส าคั ญ นี่ เ ป็ นจุด ตั ด สิ น ว่ า เป็ นพุท ธ หรื อเป็ น
พราหมณ์
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ท่าทีแบบพุทธต่อเทวดา
พระพุทธศาสนาไม่ ไ ด้ ป ฏิ เ สธเทวดา อันนี เ้ ป็ นข้ อที่ ต้อ ง
พิจารณากันอันหนึ่ง แล้ วก็ไม่ได้ ให้ เป็ นปฏิปักษ์ ต่อเทวดา แต่ท่าน
มีหลักการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในเรื่ องเทวดา คือให้ อยู่ร่วมกันกับเทวดา
ด้ วยไมตรี จิตมิตรภาพ ฐานเพื่อนร่ วมโลก เพื่อนร่ วมทุกข์ ร่ วมเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ด้ วยกันหมดทั ้งสิ ้น จะเหมือนญาติ หรื อเหมือนมิตร
ร่ วมโลกก็ แล้ วแต่ แล้ วท่านก็ สอนตัวอย่ างมากมายให้ ชาวพุทธ
ปฏิบัติให้ ถูกต้ องในเรื่ องเทวดา แต่บางทีเราก็ไม่ได้ สังเกตว่าท่ าน
สอนไว้ อย่างไร
อาตมภาพจะเล่าเรื่ องที่ทา่ นสอนไว้ สกั ๓ เรื่ อง แล้ วจะสรุ ป
เป็ นข้ อปฏิบตั ิของชาวพุทธต่อเทวดาได้
เรื่ องที่หนึง่ คือ เรื่ อง มหาชนกชาดก หรื อมหาชนกในทศชาติ
มหาชนก แสดงวิรยิ บารมี คือความเพียรพยายาม ท่านเล่าว่า
มหาชนกเดินทางไปในเรื อเดินสมุทร แล้ วเรื อแตก เมื่อเรื อ
แตกกลางทะเลนั ้น คนก็ระส่าระสาย บางพวกก็ได้ แต่ร้องไห้ เศร้ า
โศก บางพวกก็แสดงความท้ อแท้ หมดอาลัยตายอยากในชีวิต บาง
พวกก็ อ้ อ นวอนเทพเจ้ า ที่ ต นนั บ ถื อ ขอให้ ม าช่ ว ย แต่ ม หาชนก
โพธิสตั ว์หากระทาเช่นนั ้นไม่ ท่านใช้ ปัญญาของมนุษย์พิจารณาว่า
เมื่ อปั ญหาเกิ ดขึ น้ เช่น นี ้ เราจะแก้ ปั ญหาอย่ างไร แล้ วท่านก็ หา
ทางออก
ในที่สุด ท่านก็ หาได้ ท่อนไม้ ท่อนใหญ่ ม าอันหนึ่ง พอเรื อ
แตกไม่นาน คนอื่นก็ตายหมด แต่มหาชนกอาศัยท่อนไม้ นั ้นเกาะ
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ลอยไปในทะเล เพียรพยายามว่ายไปเรื่ อยไม่ร้ ู จักสิ ้นสุด จนกระทัง่
นางมณี เมขลา เทพธิ ดาประจามหาสมุทร ได้ มองเห็น และตามดู
พฤติกรรมของท้ าวมหาชนกนี ้ว่า ทาไมจึงเพียรพยายามอยู่ได้ อย่าง
นั ้น แล้ วก็เลยมาแกล้ งทดสอบดู นางเทพธิดาถามว่า
“ใครนั่นน่ะ มาเพีย รพยายามว่ายน ้าอยู่กลางมหาสมุทร
ทั ้งๆ ที่มองไม่เห็นฝั่ ง ถ้ าขืนพยายามอย่างนี ้ต่อไปไม่เห็นจุดหมาย
ก็คงตายเสียเปล่า”
มหาชนกโพธิสตั ว์ก็ตอบว่า
“เราจะตายก็ไ ม่เป็ นไร ถ้ าเราได้ เ พีย รพยายามทาหน้ าที่
ของคนแล้ ว ถึงจะตาย ก็ตายไปอย่างไม่เป็ นหนี ้ใคร ถ้ าได้ ทากิ จ
หรื อหน้ าที่ของลูกผู้ชายแล้ ว จะเป็ นอย่างไร ก็ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้อง
เดือดร้ อนใจ”
ท่า นว่ าอย่ า งนี ้ แล้ ว ก็ โ ต้ ต อบกั นไปมา ในที่ สุดนางมณี
เมขลาก็เลยช่วยพาขึน้ ฝั่ งไป นี่เป็ นเรื่ องที่ ๑ เดี๋ยวจะสรุ ปว่าท่าน
สอนอะไรบ้ าง
เรื่ องที่ ๒ มีกษัตริ ย์ ๒ เมือง ยกทัพมาตั ้งเตรี ยมพร้ อมที่จะ
รบกัน ตอนนั ้นก็มีเสียงเล่าลือว่า พระฤษี ท่านหนึ่ง ตั ้งอาศรมอยู่ริม
แม่ นา้ คงคา ติ ดต่ อกับ พระอิ นทร์ ไ ด้ แล้ วก็ ถ ามพระอิ นทร์ ไ ด้ ว่ า
เหตุการณ์ภายหน้ าจะเป็ นอย่างไร
ในเมื่อมีเสียงเล่าลืออย่างนี ้ กษัตริ ย์ทั ้ง ๒ ฝ่ าย ก็อยากจะรู้
ว่าใครจะชนะ ใครจะแพ้ ก็เลยหาโอกาสลอบไปถามพระฤษี นี ้
ปรากฏว่าไปถามคนละครัง้ กษัตริ ย์ฝ่าย ก. ไปถาม พระฤษี ก็นดั ให้
มาวันนั ้น ฉันจะพบกับพระอินทร์ ก่อน แล้ วค่อยมาเอาคาตอบ พอ
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มารับคาตอบ ท่านก็บอกว่า กษัตริ ย์ ก. ชนะ ต่อมา กษัตริ ย์ ข. มา
ถามบ้ าง ฤษีก็บอกว่า ท่านจะแพ้
ทีนี ้ กษัตริ ย์ฝ่าย ก.ได้ รับคาทานายว่าจะชนะ มาบอกเสนา
ข้ าทหาร ก็เลยสนุกสนานเพลิดเพลินเลี ้ยงดูกันใหญ่ หมู่ทหารเมา
มายหลับไหลกันเต็มที่ ฝ่ ายกษัตริ ย์ ข. ได้ รับคาทานายว่าจะแพ้ แต่
เป็ นกษัตริ ย์ที่ไม่ยอมย่อท้ อ ก็เลยยิ่งระวังตัวใหญ่ เตรี ยมทหารมาก
ยิ่งขึ ้น เพียรพยายามกระทาการด้ วยความรอบคอบ วางแผนอย่างดี
ผลที่สดุ เมื่อรบกันจริ ง ก็ปรากฏว่ากษัตริ ย์ฝ่าย ข. ชนะ
กษัตริ ย์ฝ่าย ก. ก็เสียใจ โกรธเคืองพระฤษี มาก ว่าฤษี
หลอกต้ ม เมื่อหนีทพั ไป วิ่งม้ าผ่านอาศรมพระฤษี ก็ร้องตะโกนว่า
ฤษีโกหก
ฝ่ ายพระฤษี ก็น้อยใจว่า พระอินทร์ ทาไมมาหลอกเรานะ
ทาให้ เราเสียชื่อในหมู่มนุษย์ รอเวลาพระอินทร์ ลงมา ก็เลยต่อว่า
พระอินทร์ พระอินทร์ ก็ให้ คติออกมาบอกว่า “ความเพียรพยายาม
ของมนุ ษย์นนั ้ แม้แต่เทวดาก็เกียดกันไม่ได้”
นี่เป็ นคติทางพุทธศาสนาในเรื่ องเทวดาอย่างหนึง่
เรื่ องที่ ๓ มีครอบครั วหนึ่งที่นบั ถือพุทธศาสนา พระภิกษุที่
ตระกู ล นี บ้ ารุ ง อยู่ เ ป็ นประจ านัน้ ท่า นไปอยู่ ป ฏิ บัติธ รรมในป่ า
เทวดาที่อยู่ในบริ เวณนั ้นก็มีความอึดอัดใจ เพราะมี ผ้ ทู รงศีลทรง
คุณ ธรรมมาอาศัย อยู่ ตนอยู่ จะทาอะไรก็ไ ม่ ค่อยสะดวก ก็ เ ลย
อยากจะแกล้ ง หาทางไล่ให้ พระภิกษุองค์นี ้หนีไปเสีย แต่ต้องทาให้
ท่านเสียศีลก่อน จึงจะไล่ได้
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ในที่สุด เทวดาก็ใช้ วิธีไปบีบคั ้นเอาทางครอบครั วที่บารุ ง
โดยไปสิงในร่ างของลูกชายของตระกูลนั ้น ทาให้ คอบิด แล้ วก็บอก
แก่อบุ าสกพ่อบ้ านว่า ท่านจะต้ องให้ พระภิกษุรูปนั น้ ทาอย่างนั ้นๆ
ซึ่งเป็ นการทาให้ เสียศีล แล้ วฉันจึงจะออก อุบาสกเป็ นผู้มั่นคงใน
ธรรมะก็ ไม่ ยอมปฏิบัติตาม ลูก ฉันจะตายก็ ยอมละ แต่ฉันจะไม่
ยอมประพฤติละเมิดธรรมเป็ นอันขาด ผลที่สดุ ด้ วยอานุภาพของ
คุณธรรม ความมัน่ ในธรรมของอุบาสกผู้นั ้น เทวดาก็เป็ นฝ่ ายแพ้ ไป
เรื่ อ งอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี ที่ เ ป็ นเศรษฐี ใ หญ่ ใ นสมั ย
พุทธกาล และเป็ นอุบาสกใหญ่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเคยเล่าแล้ ว
ก็เหมือนกัน อันนั ้นเทวดาที่อยู่ในเขตบ้ านของท่าน มาชวนให้ เลิก
ทาบุญทาทานอะไร เศรษฐี ก็ไม่ยอม และขับไล่เทวดาออกจากบ้ าน
เทวดาเดือดร้ อน ต้ องไปหาทางคืนดี เอาอกเอาใจท่านเศรษฐี ต่างๆ
ท่านจึงยอมให้ กลับเข้ าไปอยู่ในบ้ านได้
อันนี ้ก็เป็ นคติในทางพุทธศาสนา
จะสรุปท่าทีของพุทธศาสนาทีม่ ี ต่อเทวดา ก็มีดงั นี ้
ประการที ่ ๑ ท่านให้ เราอยู่ร่วมกับเทวดาอย่างมิตร อย่างผู้
ร่ วมทุ ก ข์ ร่ วมสุ ข ในโลก ให้ แผ่ เ มตตา มี ไ มตรี จิ ต ต่ อ กั น ไม่
เบียดเบียนกัน ให้ เกียรติต่อกัน เคารพนับถือกันเหมือนอย่างญาติ
มิตร หรื อผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อย แต่ไม่ให้ ไปหวังพึง่ อ้ อนวอนกันอยู่
มนุษย์ต้องเพียรพยายามทากิจของตนไป เราต้ องเพียรทา
กิ จ หน้ าที่ ข องเราให้ เ ต็ ม ที่ ไม่ ต้ องรอการอ้ อนวอน หรื อหวัง พึ่ ง
เทวดา ถ้ าเทวดามีคณ
ุ ธรรมเป็ นเทวดาดี เขาเห็นควรช่วย เขาก็จะ
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มาช่ ว ยเอง นั่น ก็ เ ป็ นเรื่ องความดี ข องเขา ถ้ าเทวดาไม่ ดี ไม่ มี
คุณธรรม ไม่มีเทวดาดีมาช่วย ก็ให้ มนั รู้ไป
ก็เหมือนอย่างกรณี มหาชนก ท่านทาความเพียรของท่าน
ไป ไม่ต้องคานึงถึงเทวดาหรื ออะไรทั ้งนั ้น เห็นโดยเหตุผลว่าถูกต้ อง
ควรทาแน่นอน ก็ทาไป นางมณี เมขลาเป็ นเทวดายัง มีคณ
ุ ธรรมอยู่
อดรนทนไม่ได้ ก็ต้องมาช่วย อันนั ้นเป็ นเรื่ องของเทวดาเอง เมื่อเขา
มีคณ
ุ ธรรม เขาก็มาช่วย ไม่มีคณ
ุ ธรรม ก็ไม่มาช่วย ก็แล้ วไป
ประการที ่ ๒ ที่บอกไว้ ชัดในเรื่ องที่ ๒ คือเรื่ องความเพียร
พยายามของมนุษย์นั ้น แม้ แต่เทวดาก็เกียดกันไม่ได้
อาตมภาพไปมองภาพอินเดียแล้ ว ก็นกึ ถึงชาวยิว เป็ นเรื่ อง
ความคิดคานึง อาจจริ งหรื อไม่จริ งก็เล่าให้ กันฟั ง คนยิวนั ้นหวังพึ่ง
การกระทาของมนุษย์ แต่คนอินเดียหวังพึ่งการกระทาของเทวดา
รอคอยการช่วยเหลือของเทวดา
หวังพึ่งการกระทาของมนุษย์อย่างไร คือหวังพึ่งตัวเอง ได้
ทราบจากคนที่ไปเมื องยิ ว มาว่า คนเมื องยิ วเขาฝึ กกันมาอย่างดี
ทุกคนทาได้ ทกุ อย่าง จะเป็ นผู้หญิ งหรื อผู้ชายก็ตาม ถ้ าลงเรื อก็ขับ
เรื อได้ ถ้ าขึน้ รถก็ขับ รถได้ ขึน้ เครื่ องบินก็ ขับเครื่ องบิ นได้ มี กรณี
ต้ องมี ช่าง ต้ องซ่อมอะไร ทาได้ ทกุ อย่าง หมายความว่า คนเดียว
ทาได้ เหมือนกับคนชาติอื่น ๑๐ คน เพราะฉะนั ้น รบกับคนชาติอื่น
มีกาลังมากกว่า ๑๐ เท่า ๒๐ เท่า เขาก็เอาชนะได้
ที่จริ ง ยิวนับถื อเทวดาเหมือนกัน แต่เทวดาคือ พระยะโฮวา
ท่านให้ แผ่นดินแห่ง สัญ ญาไว้ ใ นกาลภายหน้ าอีก นาน ที นี ้จะมา
ช่วยในอีกกี่พนั ปี กี่ หมื่นปี ก็ไม่ร้ ู ตอนนี ้เธอต้ องช่วยตัวเองไปก่อน
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เพราะฉะนัน้ พวกยิ วก็ต้องช่วยตัวเอง ก็เลยทากันเต็มที่ ใช้ ความ
เพียรของมนุษย์อย่างสุดกาลัง ไม่รอความหวังจากเทวดา
จุดสาคัญก็คือ มนุษย์ ต้องเพียรพยายามด้ วยตนเอง หวัง
พึ่ง การกระท าของตน พระพุทธศาสนาสอนไว้ แ ล้ ว ให้ เ ชื่ อการ
กระทา ไม่ใช่ไปหวังพึง่ อ้ อนวอนพระเจ้ าอยู่
ประการที ่ ๓ ในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อเทวดาก็คือ ในบรรดา
เทวดาทั ้งหลายนั ้น อาจจะมีเทวดาที่ไม่มีคณ
ุ ธรรม เทวดามิจฉาทิฏฐิ
เป็ นต้ น พวกนี ้อาจจะมาล่อหลอกมนุษย์ ให้ ม นุษย์ ประพฤติ ผิด
ธรรม หรื อว่ามาช่วยเหลือมนุษย์เพียงหวังเครื่ องเซ่นสังเวย เป็ นต้ น
ถ้ าหากเป็ นเช่นนี ้ ชาวพุทธก็ไม่ยอม
ต้ องถื อว่าธรรมะเป็ นสาคัญ ยึดเอาหลักการไว้ ไม่ยอม
แม้ แต่เทวดา ถ้ าหากเขาประพฤติผิดธรรม
นี ้ก็เป็ นคติของพระพุทธศาสนาในเรื่ องเทวดา ซึ่งเราไม่ได้
ปฏิเสธความมีอยู่ แต่วา่ สอนให้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
อยากพูดอีกอย่างหนึ่งคือ ความจริ งบทบาทของเทวดานั ้น
ก็คล้ ายกับบทบาทของผู้ใหญ่ ในสังคมนั ้นก็มีผ้ ใู หญ่และผู้น้อย ใน
แง่หนึง่ ผู้ใหญ่ก็เปรี ยบเหมือนเทวดา แต่แบ่งออกไปก็มีผ้ ใู หญ่ที่เป็ น
แบบเทวดาฮินดู กับผู้ใหญ่แบบเทวดาพุทธ
ถ้ าเป็ นผู้ใหญ่ แบบเทวดาฮินดู ก็เป็ นผู้ใหญ่ แบบที่มองหา
เครื่ องเซ่น อาจจะไม่ต้องเป็ นเครื่ องเซ่นสินบนอะไร อย่างอ่อนๆ ก็
อาจจะเป็ นการเอาอกเอาใจการพะเน้ าพะนอ แค่นี ้ก็ถือเป็ นเทวดา
รอเครื่ องเซ่น เรี ยกว่า เทวดาแบบฮิ นดู
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ทีนี ้ เทวดาแบบพุทธเป็ นอย่ างไร เทวดาแบบพุทธนัน้ ก็
คอยดูแลสอดส่องว่า มีใครทาความดีบ้าง ใครทาความดี ก็เข้ าไป
โอบอุ้มสนับสนุน ไม่ต้องรอให้ เขามาพะเน้ าพะนอเอาใจ
เหมือนอย่างเรื่ องมหาชนก ก็เป็ นตัวอย่างที่ได้ สอนแล้ วว่า
บทบาทของผู้ใ หญ่ ใ นทางพุทธเป็ นอย่ างไร เทวดาที่ ดีต้องคอย
สอดส่องมนุษย์ ที่ทาความดี แล้ วไปช่วยเหลือเขาเอง ไม่ใช่รอให้
มนุษย์ไปอ้ อนวอน หรื อเซ่นสรวงสังเวยเอาอกเอาใจ
เพราะฉะนัน้ ผู้ใหญ่ ก็ เ ช่นเดี ยว ถ้ าเราถื อเทวดาตามคติ
ฮินดู ต่อไปผู้ใหญ่ของเราก็จะเป็ นแบบเทวดาฮินดู คือเป็ นผู้ใหญ่ที่
รอการเอาใจ แต่ถ้าเราปฏิบตั ิให้ ถกู ตามหลักพุทธศาสนา เราก็จะมี
ผู้ใ หญ่ ใ นสัง คมประเภทที่ คอยสอดส่อ งการกระท าความดี ข อง
ผู้น้อย แล้ วไปช่วยโอบอุ้มสนับสนุน
ความจริ ง เรื่ องนี ้ก็เป็ นวงจรปฏิจจสมุปบาท มันย้ อนกลับ
ไป แล้ วก็ย้อนกลับมา ถ้ าหากว่ามนุษย์ นั ้นคอยจะหวังพึ่งเทวดา
เซ่นสรวงบูชา ต่อมาเราก็ จะมี เ ทวดาชนิ ดที่ ชอบเครื่ องเซ่น หรื อ
เทวดาที่ ช อบเครื่ อ งเซ่ น ก็ จ ะมาอยู่ ใ กล้ ม นุษ ย์ เทวดาดี ๆ ที่ จ ะ
ช่วยเหลื อผู้มีคุณ ธรรม ก็ อาจจะหนีหายไป หรื อเข้ ามาไม่ถึง มัน
เป็ นวงจรกลับไปอย่างนี ้
ทีนี ้ เมื่อเทวดามาคอยรอเครื่ องเซ่น แล้ วจึงจะช่วย ก็ยิ่งทา
ให้ มนุ ษ ย์ ยิ่ ง เซ่ น สรวงมากยิ่ ง ขึ น้ แล้ วเทวดาก็ ช่ ว ยด้ วยเห็ น
เครื่ องเซ่น ไม่ใช่ชว่ ยด้ วยเห็นความดี แล้ วมนุษย์ก็บ่นกันหาว่าทาดี
แล้ วไม่ได้ ดี คนไม่ทาดีก็ได้ ดี วิปริ ตไปหมด
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ฉะนั ้น จึงต้ องหาทางที่จะแหกวงล้ อมทาลายวงจรปฏิจจสมุปบาทแบบนี ้ออกไปเสีย
ในสังคมเดี๋ยวนี ้ก็เหมือนกัน เมื่อผู้ใหญ่รอการเอาอกเอาใจ
ก็จะมี ผ้ นู ้ อยประเภทไม่ชอบทาการทางาน ก็อยากมาคอยเอาใจ
ผู้ใหญ่ ผู้น้อยชอบเอาใจผู้ใหญ่ ต่อมาเราก็จะได้ แต่ผ้ ใู หญ่ที่รอคอย
การเอาอกเอาใจของผู้น้อย มันกลับไปกลับมา
ทีนี ้ จะแก้ จดุ ไหนก็แก้ ได้ ทั ้งสิ ้น มันก็ทาให้ วงจรนี ้ขาดไป
ทั ้งหมดนี ้เป็ นคติต่างๆ เกี่ ยวกับเรื่ องเทวดา แต่โดยสรุ ปก็
ถื อว่า อาตมภาพได้ ไ ปอิ นเดี ยมา ซึ่งอิ นเดี ยนี ก้ ็เ ป็ นดิ นแดนแห่ง
แสนโกฏิเทวดา
ก่อนพุทธกาลนั ้น เทวดายิ่งใหญ่มาก ก็เป็ นเจ้ านายมนุษย์
ครัน้ มาถึงพุทธกาล พระพุทธเจ้ าได้ ทาให้ เทวดาลงมาเป็ นมิตรของ
มนุษย์ มาอยู่ร่วมกันฉันมิตร
ครัน้ ภายหลังพุทธกาล ต่อมาอีกไม่นาน เทวดาก็เริ่ มขยาย
จานวนมีมากมายขึ ้น แล้ วก็มีความยิ่งใหญ่มาก จนกระทัง่ ในที่สดุ
แม้ พระพุทธเจ้ าเองก็ได้ กลายเป็ นนารายณ์ อวตารปางหนึ่งไป เมื่อ
พระพุทธเจ้ ากลายเป็ นเพียงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ ผล
ที่สดุ ศาสนาพราหมณ์ หรื อเทวดา ก็เลยเบียดพุทธศาสนาตกจาก
ประเทศอินเดียไป อย่างที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี ้
วาระต่ อ ไป ก็ ต้ องมาดู กั น ว่ า ประเทศไทยเรานี ก้ าลั ง
เดิ นทางไปในวิ ถี เ ดี ยวกับ อิ นเดี ย หรื อเปล่า ถ้ าเป็ นเช่นนั ้น พุทธ
ศาสนาก็อาจถูกเทวดาเบียดตกไปจากแผ่นดินไทยเช่นเดียวกัน
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นี่เป็ นคติที่อาตมภาพว่า เอาเรื่ องเดียวก็พอ ในการที่ได้ ไป
อินเดี ย ขอให้ ม าช่วยกันคิ ดว่า ทาอย่างไรจะให้ เราปฏิ บัติกันได้
ถูกต้ องในเรื่ องของเทวดานี ้ เป็ นต้ น ซึ่งมีความหมายรวมมาถึงการ
ปฏิบตั ิตอ่ การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กบั ผู้น้อยในสังคมด้ วย
เมื่อปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องแล้ ว มนุษย์ก็จะอยู่ดี และเราก็จะชอบ
ให้ เทวดาเป็ นผู้รักษาคุณธรรมของเทวดาไว้ ได้ ด้วย
เมื่อได้ มาพูดถึงตรงนี ้ ก็เป็ นเวลาพอสมควร
ในที่สดุ นี ้ อาตมภาพขออาราธนาคุณพระรั ตนตรั ยอวยชัย
ให้ พรแด่ทา่ นผู้สนใจใฝ่ ธรรมทุกท่านในที่ประชุมนี ้ ขอจงเป็ นผู้งอก
งามด้ วยคุณธรรม และเจริ ญด้ วยประโยชน์สขุ จากการปฏิบตั ิธรรม
โดยทัว่ กันทุกท่าน เทอญ

ภาคผนวก

คําปรารภ ในการพิมพ์ ครัง้ ที่ ๑
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕
มีนาคม ข้ าพเจ้ าได้ มีโอกาสเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถานและเยี่ยม
ชมสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งในประเทศอินเดียเป็ น
ครัง้ แรก
การเดินทางครัง้ นี ้ เกิดจากกุศลเจตนาของโยมคุณหญิ งกระจ่าง
ศรี รักตะกนิษฐ ซึง่ มีความประสงค์จะให้ ข้าพเจ้ าพักผ่อนจากศาสนกิจ
ด้ วยการเดินทางจาริ กที่หวังว่าจะเป็ นประโยชน์เกื ้อกูลแก่ศาสนกิจใน
ภายหน้ า ต่อ ไปด้ ว ย โยมคุ ณ หญิ ง กระจ่ า งศรี ไ ด้ อ าราธนาและจั ด
เตรี ยมการต่างๆ สาหรับการเดินทางอย่างพรั่งพร้ อมทุกประการ พร้ อม
กัน นัน้ คุ ณ โยมหมอจรู ญ ผลนิ ว าส ก็ ไ ด้ อุ ป ถัม ภ์ ใ นด้ า นพาหนะค่ า
เครื่ องบินโดยสารทังหมด
้
ในการเดินทาง นอกจากพระภิกษุ ๒ รูป คือ พระถวัลย์ สมจิตฺโต
และข้ า พเจ้ า พร้ อมด้ วยคณะญาติโ ยม ๑๐ ท่า น ที่ เดิ นทางไปจาก
ประเทศไทยแล้ ว ยังมีพระภิกษุ และคฤหัสถ์ ชาวไทยอี กหลายท่าน ที่
กาลังศึกษาอยู่ในประเทศอิ น เดีย ร่ วมสมทบเดินทางบุญจาริ กด้ ว ย
โดยหลายท่านได้ ร่วมเดินทางเพียงบางส่วน ท่านที่ร่วมเดินทางด้ วย
ตลอด คือ พระครู ปลัดทวี กิตฺติปญฺโ Ph.D. แห่งมหาวิทยาลัยฮินดู
พาราณสี ซึง่ เป็ นผู้อานวยการการเดินทางและจัดเตรี ยมอานวยความ
สะดวกทุกอย่าง
ณ พุทธสังเวชนียสถาน และสถานที่สาคัญหลายแห่งที่ไปถึง
นอกจากคณะเดินทางจะได้ ทาวัตรสวดมนต์ และเจริ ญจิ ตตภาวนา
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แล้ วข้ าพเจ้ าได้ กล่าวธรรมกถาที่สมควรแก่สถานที่นนๆ
ั ้ ด้ วย เพื่อเป็ น
เครื่ องเจริ ญศรัทธาและเพิ่มพูนธรรมสุตะแก่คณะบุญจาริ กยิ่งๆ ขึ ้นไป
ภายหลังการเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ วโยมบางท่านมี
จิตศรัทธาที่จะจัดพิมพ์ธรรมกถาที่กล่าวข้ างต้ นนันเผยแพร่
้
โดยเฉพาะ
คุณโยมหมอจรู ญ ผลนิวาส ประสงค์จะพิมพ์เป็ นธรรมบรรณาการใน
วันท าบุ ญอายุมงคลครบรอบวันเกิ ดของท่าน ณ วันที่ ๑๗ มิ ถุนายน
๒๕๒๘
ทางด้ านต้ น ฉบับ คุณ พนิ ตา อัง จัน ทรเพ็ ญ ได้ มี ฉันทะและ
ความเสีย สละช่ ว ยรั บภาระจัด การลอกธรรมกถาทัง้ หมดจากแถบ
บันทึกเสียง พิมพ์ ดีดต้ นฉบับที่ตรวจแก้ เสร็ จแล้ ว และดาเนินการส่ง
เรี ยงพิมพ์ พร้ อมทังจั
้ ดอาร์ ตเวิร์คไว้ เสร็ จเรี ยบร้ อยนับได้ ว่าพร้ อมที่จะ
จัดพิมพ์ได้
อย่า งไรก็ ต าม ข้ า พเจ้ า เองได้ มี ค วามคิ ด ว่ า ควรจะจั ด ท า
หนังสือ “ตามทางพุทธกิ จ ” นี ้ให้ มีเนื ้อหาสาระสมบูรณ์ และสาเร็ จ
ประโยชน์แก่ผ้ อู ่านมากที่สดุ โดยเฉพาะให้ ความรู้ เกื ้อกูลผู้จะเดินทาง
ไปนมัสการสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาในอินเดียให้ มากที่ สุด
จึงดาริ ว่าจะรวบรวมเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพิ่มเติมเข้ าในหนังสือ นันให้
้ มี
หมวดตอนต่า งๆ ว่า ด้ ว ยความรู้ ทางภูมิ ศ าสตร์ แ ละประวัติ ศ าสตร์
เกี่ยวกับสถานที่นนๆ
ั ้ พร้ อมทังพระสู
้
ตรและพระพุทธพจน์ต่างๆ ที่ตรัส
ณ สถานที่เหล่านัน้ จึงรัง้ รอการจัดพิมพ์ไว้ ก่อน เพื่อจัดทาต้ นฉบับส่วน
ที่จะเพิ่มให้ สมบูรณ์ แค่ปรากฏว่างานต่างๆ ได้ ประดังท่วมท้ น จนไม่มี
เวลาที่จะเขียนส่วนเพิ่มเติมตามที่คิดหมาย ในที่สดุ วันเกิดของคุณโยม
หมอจรู ญ ผลนิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ ผ่านพ้ นไปโดยมิ ไ ด้ มีการ
ตีพิมพ์หนังสือตามทางพุทธกิจ
บัดนี ้ วันเวลาได้ ลว่ งเลยไปอีกถึง ๓ ปี เศษ จนผ่านพ้ นวันเกิ ด
ของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ประจาปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยที่ระหว่างนี ้
ข้ าพเจ้ าก็ยงั ไม่มีเวลาและโอกาสที่จะเขียนเพิ่มเติมเนื ้อหาต่างๆ ที่ได้
ดาริ ไว้ ในที่สดุ จึงคิดว่า ไม่ควรรอเวลาต่อไปอีก ควรจัดพิมพ์ธรรมกถา
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ส่วนที่มีอยูแ่ ล้ วนันออกไปครั
้
ง้ หนึง่ ก่อน ต่อไปภายหน้ าเมื่อมีเวลาเขียน
เพิ่มเติม จึงค่อยจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ ใหม่ภายหลังเมื่อตัดสินใจดังนี ้
แล้ ว จึงได้ รือ้ ฟื น้ งานเฉพาะส่วนธรรมกถาเหล่านันขึ
้ ้นมาดาเนินการต่อ
และจัดพิมพ์จนสาเร็ จเป็ นรูปเล่มดังปรากฏอยูน่ ี ้
อนึ่ง ในระหว่างการจัดพิมพ์ หนังสือ นี ้ยังค้ างอยู่ โยมมารดา
ของข้ าพเจ้ าได้ ถึงแก่กรรมลง ต่อมา บุตรธิดา ได้ ตกลงกันว่า จะจัดงาน
ปลงศพของท่านในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ พร้ อมทังจะจั
้ ดพิม พ์
หนังสือเป็ นธรรมทาน และเป็ นอนุสรณ์ แห่งงานจานวนหนึ่งด้ วย เมื่ อ
พิจารณาเลือกหนังสือที่จะพิมพ์ในโอกาสนัน้ ก็เห็นว่าหนังสือ “ตาม
ทางพุทธกิ จ ” มี เนื ้อหาสาระเหมาะกับงานเพราะนอกจากเป็ นเรื่ อ ง
เกี่ ย วกับ องค์ พ ระพุท ธเจ้ าและพุท ธธรรมอัน เป็ นที่ เ คารพบู ช าแล้ ว
เนื ้อความส่วนใหญ่ก็เป็ นเรื่ องเล่า มีธรรมสอดแทรกหรื อบรรยายสลับ
ซึง่ ไม่ยากสาหรับผู้อ่านทัว่ ไป ควรแก่การเผยแพร่ในวาระเช่นนี ้จึงตกลง
พิมพ์หนังสือ “ตามทางพุทธกิ จ” เป็ นหนังสืออนุสรณ์สาหรับงาน …
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
สิงหาคม ๒๕๓๑

บันทึกของผู้เขียน
(ในการพิมพ์ครัง้ ที่ ๑)
เรื่ อ งต่างๆ ที่ร วบรวมตี พิม พ์ ในหนังสือ เล่ม นี ้ ส่ว นใหญ่ เป็ น
ธรรมกถาที่ข้า พเจ้ าได้ แสดง ณ พุท ธสัง เวชนี ยสถาน และสถานที่
สาคัญทางพระพุทธศาสนาบางแห่ง เมื่อครัง้ เดินทางจาริ กไปประเทศ
อินเดีย ระยะต้ นปี พ.ศ. ๒๕๒๘ อย่างไรก็ ตาม มี เรื่ องที่บรรยาย
ภายหลังในประเทศไทยอยู่ด้วย ๒ เรื่ อง คือ คาบรรยายทบทวนสรุ ป
การเดินทาง และเรื่ องอินเดียในระหว่างและหลังพุทธกาล ซึ่งได้ นามา
ตีพิมพ์ไว้ ด้วย เพราะเป็ นเรื่ องที่สบื เนื่องมาจากการเดินทางครัง้ นัน้
เฉพาะเรื่ องสุดท้ าย คือ อินเดียในระหว่างและหลังพุทธกาล
หรื ออินเดียแดนเทวดานั ้น เป็ นธรรมกถาซึ่งแสดงที่ชุมนุมพุทธธรรม
ศิริราช เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ คือหลังจากกลับจากประเทศ
อินเดียแล้ วประมาณ ๓ เดือน มีเนื ้อหาบางส่วนซ ้าซ้ อนกับธรรมกถา
ครัง้ ก่อนๆ บ้ าง เพราะเป็ นการเล่าเรื่ องและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องเดียวกันแก่ที่ประชุมต่างแห่ง ต่างกลุม่ ผู้ฟังกัน แม้ ธรรมกถาเรื่ อง
ต้ นๆ บางเรื่ องก็มีความบางตอนซ ้ากัน เนื่องจากต้ องการเน้ นย ้าบ้ าง
โยงเรื่ องให้ เชื่อ มถึงกันบ้ าง ขยายความเรื่ องให้ เชื่อมถึ งกันบ้ าง ขยาย
ความเรื่ องเดิมให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นบ้ าง
การเดินทางในประเทศอินเดีย ได้ รับความเอื ้อเฟื อ้ จาก พระครู
ปลัดทวี กิตฺติปญฺโ แห่งมหาวิทยาลัยพาราณสี เป็ นผู้จัดเตรี ยมรายการ
และอานวยการการเดินทางโดยตลอด และในการกล่าวธรรมกถา ณ ที่
บางแห่ง ท่า นพระครู ฯ ก็ ได้ เ ป็ นผู้ กล่า วเกริ่ น นาอาราธนาด้ วย โดย
เฉพาะที่ธัมเมกขสถูป สารนาถ คาเกริ่ นนานิมนต์มีเนื ้อความยาวเป็ น
พิเศษ ผู้จดั พิมพ์เห็นว่ามีสาระน่าสนใจ จึงขอนามาตีพิมพ์ไว้ ด้วย
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อนึ่ง ธรรมกถาและการสนทนากับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
พาราณสีนบั ว่าเป็ นเรื่ องพิเศษ มีเนื ้อหาต่างจากเรื่ องอื่น ๆ หลายอย่าง
โดยเฉพาะมีเรื่ องเกี่ยวกับสถานการณ์พระศาสนาในประเทศไทยแทรก
เข้ า มา เช่ น เรื่ อ ง พ.ร.บ. เกี่ ย วกับ มหาวิ ท ยาลัย สงฆ์ และกรณี
คริ สต์จักรมี แผนการไม่ดีไม่งามต่อ พระพุทธศาสนา อาจทาให้ ร้ ู สกึ ไม่
กลมกลืน พึงทาความเข้ าใจว่า นักศึกษาไทยที่อ ยู่ในต่างแดนย่อมให้
ความสนใจและมีความห่วงใยต่อสภาวการณ์ ในประเทศที่เป็ นบ้ านเกิด
ของตน และพึงถือว่าเป็ นเรื่ องแทรกเข้ ามาที่มีประโยชน์ และเสริ มรส
ของหนังสือไปอีกแง่หนึง่
หนัง สื อ นี ส้ าเร็ จ เป็ นเล่ม ขึ น้ มา ด้ ว ยแรงฉั น ทะและความ
เสียสละของคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ เริ่ มจากการลอกความจากแถบ
บันทึกเสียง การเตรี ยมการเบื ้องต้ น เช่น จัดทาอาร์ ตเวิร์ค ตลอดจน
ประสานงานทัว่ ไป โดยได้ รับความร่วมศรัทธาจากคุณสมชัย ฟั กสุวรรณ
ช่วยเก็บศัพท์ทาดัชนี และคุณบรรณนาท ไชยพาน ช่วยออกแบบปก
ส่วนงานขันสุ
้ ดท้ ายก่อนส่งโรงพิมพ์ รวมทังการเรี
้
ยงพิมพ์ความต้ นเล่ม
และดัชนี ด้ วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ Macintosh สำเร็ จด้ วยควำมเสีย
สละของพระมหำอินศร จินฺตาปญฺโ
ในการตี พิ ม พ์ คุ ณ ชู เ กี ย รติ อุ ท กะพั น ธุ์ ผู้ จั ด การบริ ษั ท
อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง กรุ๊ พ จากัด พร้ อมด้ วยพนักงานชาวโรงพิมพ์อมริ นทร์
ได้ ให้ ความร่วมมือเอาใจใส่ดาเนินการด้ วยความมีน ้าใจยิ่ง
ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้ เอ่ยนามข้ างต้ น ซึง่ ได้ ช่วยให้
การพิมพ์หนังสือตามทางพุทธกิจนี ้สาเร็ จเรี ยบร้ อยมาด้ วยดี
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑

