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คําปรารภ

วันศุกรท่ี ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีเพ่ิงผานมาน้ี เปนวาระ
ครบ ๑ ป แหงการถึงอนิจกรรมของ คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 
ในโอกาสน้ัน ลูกหลาน ญาติมิตร วิสาสิกบุคคล ไดรวมใจกันไปทํา
บุญเลี้ยงพระท่ีวัดญาณเวศกวัน อุทิศทานผูลวงลับ ในฐานะเปน
บุพการี หรือเปนท่ีเคารพรักนับถือ ผูไดบําเพ็ญบุพการมากมาย
ไพศาลไวแกวัดญาณเวศกวัน

เพียง ๒-๓ วัน กอนหนาวันทําบุญครบรอบปน้ัน “บ๋ิม” หลาน
ใหญของโยมท่ีลวงลับ (บุตรีของคุณเชษฐ บุตรคนโตของโยมคุณหญิง) ได
พบสมุดบันทึกเลมหน่ึง – Quiet Note Book มีขอความเขียนดวยลาย
มือของโยมคุณหญิงเอง แตไมมาก เพียง ๓-๔ หนา พรอมท้ังใบสอด
แทรก ๒-๓ แผน มีประวัติของทานเองเขียนไวสั้นๆ คําสั่งเก่ียวกับการ
จัดการศพและงานศพ โดยแหงหน่ึงเขียนบอกไวสั้นๆ วา

“หนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิง ขออนุญาตทาน  

เจาคุณพิมพ จาริกบุญ จารึกธรรม รูปแบบทํานองเดียวกับ

หนังสืออนุสรณลูกเชษฐ คําไวอาลัยขอกันแตวันแรกที่ตั้งศพ”
งานพระราชทานเพลิงศพน้ันผานลวงไปปหน่ึงแลว และในวาระ

น้ัน ก็ไดพิมพหนังสือ ตามทางพุทธกิจ ซึ่งรวมธรรมกถาคราวท่ีโยมคุณ
หญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนหัวหนานําคณะโยมเดินทางไป
นมัสการพุทธสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย เมื่อตนป ๒๕๒๘ เปน
หนังสืออนุสรณเลมหน่ึงดวย

เมื่อเร่ืองเปนอยางน้ี ก็ตกลงยุติวาจะพิมพ จาริกบุญ จารึกธรรม
สนองบุญเจตนาของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ โดยเปนท่ี
ระลึกในโอกาสแหงการทําบุญครบป ณ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒



(ข)

ในฐานะท่ีโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนผูตั้งกองทุน
อันเปนตนกําเนิดของ มูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพ่ือเชิดชูธรรม มูลนิธิน้ันจึง
ถือเปนโอกาสอันงามขอรับเปนเจาภาพในการพิมพหนังสือท่ีระลึกน้ี 
พรอมกันน้ัน ทางวัดญาณเวศกวันก็มองเห็นวาหนังสือเลมดังกลาว
ใกลจะขาดคราว ถึงวาระท่ีจะตองมีไวใหพรอมท่ีจะสนองฉันทะของผู
ท่ีจะศึกษา จึงรวมในการจัดพิมพจํานวนหน่ึงดวย

หนังสือ จาริกบุญ จารึกธรรม น้ีลวงกาลผานเวลามานาน นับวา
เปนหนังสือท่ีคอนไปขางเกา ในการพิมพคร้ังใหมน้ี จึงไดถือเปน
โอกาสท่ีจะทวนทานตรวจจัดแตงปรับแกในสวนของรูปแบบและราย
ละเอียดเล็กๆ นอยๆ เร่ิมแตเปลี่ยนแบบอักษรตัวพ้ืน เปนตนไป โดย
หวังวาจะชวยใหอานงายไดความชัดมากข้ึน พรอมกันน้ี ก็ไดจัดเปน
วาระท่ีจะบอกแจงเร่ืองราวของ “มูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพ่ือเชิดชูธรรม” 
ใหเปนท่ีรูเขาใจ ดังไดแสดงขอมูลเก่ียวกับมูลนิธิน้ันในสวนท่ีเปนสาระ
สําคัญไวทายเลม นอกจากน้ัน พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) ยังได
ทําแบบปกหนังสือใหใหมดวย อันจะชวยเปนท่ีสังเกตใหหมายรูไปถึง
ความเปลี่ยนแปลงในสวนท่ีประณีตข้ึนมา จึงขออนุโมทนาไว ณ ท่ีน้ี

ขออนุโมทนาทุกทานทุกหนวยท่ีไดมี นํ้าใจเปนบุญรวมกัน
ทํางานกุศลใหลุลวงสัมฤทธิ์ เพ่ืออุทิศแก โยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ ในวาระน้ี อันเปนการประกาศคุณความดีท้ังของทานผูได
จากลับไป และของทานผูท่ียังอยู แสดงหลักฐานไวใหเปนแบบอยางท่ี
ย่ังยืนสืบไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต)

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒



นําจาริกในงานพิมพ สูครั้งที่ ๑๐
จาริกบุญ-จารึกธรรม

หนังสือ จาริกบุญ-จารึกธรรม น้ี เป็นผลสืบเน่ืองจากการเดินทาง
และแสดงธรรมกถา ในการจาริกนมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ 
ตามคําอาราธนาของ ศาสตราจารย์ น.พ. สง่า นิลวรางกูล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มีความเป็นมาแต่แรกเร่ิมดังปรากฏใน “คําปรารภ” และ “อนุโมทนา” 
สําหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ได้นํามาพิมพ์
รวมไว้ท้ายเล่มน้ี

หลังจากพิมพ์ครั้งแรกน้ันแล้ว ได้มีผู้ศรัทธาขอพิมพ์เผยแพร่ต่อมา
เร่ือยๆ จนถึงครั้งที่ ๙ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑

 ใน ๕ ปครึ่งที่สะดุด หยุดจริง ๓ ป

ต่อจากนั้น การพิมพ์ได้สะดุดหยุดลง เน่ืองจากผู้เรียบเรียงเอง
ประสงค์จะเพ่ิมเติมเน้ือหาเล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะคิดว่าจะแทรกกาลานุกรม
(Chronology) แห่งพระพุทธศาสนา พอสังเขป สัก ๒-๓ หน้า ไว้ต้นเล่ม 
เพ่ือช่วยให้ญาติโยมผู้อ่านมองเห็นภาพความเป็นมาของพระพุทธศาสนา 
และอ่านเน้ือหาหนังสือได้เข้าใจชัดเจนมากข้ึน เมื่อมีผู้ศรัทธาขอพิมพ์ใหม่ 
จึงได้ยับย้ังไว้ ขอให้รอก่อน

แต่เวลาผ่านมาๆ ยาวนาน ผู้เรียบเรียงมีงานอ่ืนที่ต้องทําไม่ขาดสาย 
ไม่ได้โอกาสท่ีจะทํากาลานุกรม เป็นต้น ตามท่ีคิดหมาย ทางฝ่ายท่านผู้
ศรัทธา ก็แจ้งความประสงค์มาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะโยมมารวย ผดุงสิทธ์ิ ไม่
ทิง้เร่ือง ได้ถามข่าวมาเรือ่ยๆ แต่กระน้ันก็ยังต้องรอต่อมาเหมือนอย่างเดิม

ครั้นถึงช่วงในพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้เรียบเรียงได้ต้ังใจพยายามให้
การพิมพ์เดินหน้า คิดว่าถึงแม้เน้ือหายังไม่พร้อม ก็เตรียมส่วนประกอบเสริม
ไว้ก่อน และได้รับความร่วมศรัทธาจากคุณอภิวัฒน์ ธนะปุระ ครั้งอุปสมบท
อยู่ที่วัดญาณเวศกวัน เป็นพระภิกษุในนามฉายาว่าพระนาถวโร ได้ต้ังใจทํา
แบบปกไว้ให้เป็นอย่างดี เสร็จสิ้นต้ังแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔



(๒)

เน่ืองจากผู้เรียบเรียงได้ต้ังใจว่า ในการพิมพ์ครั้งใหม่ จะพยายามให้
มีแผนที่ประจําบท เพ่ือช่วยผู้อ่านให้รู้ตําแหน่งของสถานที่ที่คณะจาริกไปถึง
และกําลังกล่าวถึงในบทน้ันๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดย
เฉพาะระยะทางและเวลาเดินทาง จากและถึงจุดน้ันๆ

ในเรื่องน้ี ก็ได้รับความร่วมศรัทธาจากพระครรชิต คุณวโร ช่วย
เตรียมทาํแผนท่ี สิ้นเวลาไปครึ่งค่อนเดือนตุลาคม ๒๕๔๔ แม้จะยังไม่ยุติ แต่ก็
ได้เค้ารูปที่จะสานต่อให้สําเร็จต่อไป

เวลาผ่านต่อมาอีก ๑ ปี ไม่มีว่ีแววว่าจะพิมพ์จาริกบุญฯ ออกมาได้ 
ประจวบถึงระยะที่ผู้เรียบเรียง ซึ่งพิมพ์ดีดไม่เป็น แต่เมื่อได้ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การค้นพระไตรปิฎก และหนังสือค้นคว้าอ่ืนๆ เช่น สารานุกรมต่างๆ ของฝร่ัง 
ที่คุณสมบัติ วัฒนพงษ์ คอยขวนขวายส่งมาถวายจากเมืองชิคาโก (และคอย
เอาใส่ใจที่จะช่วยให้ได้ใช้คอมพิวเตอร์โดยสะดวก) ก็ทําให้ได้ใช้คอมพิวเตอร์
น้ันพิมพ์จดบันทึกข้อมูลทีละเล็กละน้อย จนพอจะค่อยๆ พิมพ์งานปลีกย่อย
ด้วยวิธีน้ิวช้ีจิ้มได้บ้างช้าๆ กะว่าถ้าหาช่วงจังหวะได้ ก็จะทํากาลานุกรม 
เป็นต้นน้ัน ไปตามโอกาส แม้จะกินเวลานานหน่อย

 เดินหนาใหม ไปไดไกล แตหยุดอีก

ครั้นถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้เรียบเรียงก็ได้โอกาสเริ่มงาน
ทํากาลานุกรม (Chronology) แห่งพระพุทธศาสนา ที่ว่าน้ัน

เดิมว่าน่าจะไม่ยืดยาวนัก สัก ๕–๑๐ หน้า ก็คงเพียงพอ แต่เมื่อทํา
ไป ก็ยืดขยายออกไปๆ จนในที่สุด กลายเป็นยาวมาก ได้จัดปรับจนถือว่ายุติ
ทีหน่ึงก่อน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ รวมเวลาทํา ๕ เดือนพอดี

แม้จะบีบอัดค่อนข้างแน่นแล้ว กาลานุกรมน้ันก็ยาวถึง ๑๓๐ หน้า 
เกิดเป็นปัญหาใหม่ว่า จะทําให้หนังสือหนาเกินไป เพราะเมื่อรวมกับของเดิม 
๓๗๕ หน้า จะกลายเป็นประมาณ ๕๐๐ หน้า

ยิ่งกวาน้ัน กาลานุกรมน้ี นอกจากมีตัวอักษรคอนขางเล็ก เน้ือแนนแลว 

ยังแบงเปน ๒ คอลัมน (ขางหน่ึงวาดวยเหตุการณของโลกสําหรับเทียบ อีกดาน

หน่ึงวาดวยเหตุการณในพระพุทธศาสนา) ทําใหหนาหนังสือเดิมดูเล็กเกินไป แตละ

คอลัมนแคบ จะอานไมคอยสะดวก ทําใหตองคิดวาจะปรับเปลี่ยนขนาดหนังสือใน

การพิมพคร้ังใหม ใหเปนขนาดใหญขึ้นหรือไม กลายเปนขอพิจารณาท่ีคางคาอยู



(๓)

หันมาดูด้านเน้ือหาเดิมของเล่มหนังสือ ที่จะต้องพิมพ์รวมด้วยกัน
กับกาลานุกรมที่เป็นข้อมูลใหม่น้ี และซึ่งก็จะถือโอกาสปรับปรุงตามโอกาส
ด้วย อันจะต้องประสานกลมกลืนกัน

ข้อมูลใหม่ที่ผู้เรียบเรียงพิมพ์เองนี้ บันทึกไว้ในระบบ PC ต่างจากข้อ
มูลของเน้ือเล่มเดิม ๓๗๕ หน้า ที่คณะของคุณบุบผา คณิตกุล ช่วยคัดลอก
จากแถบบันทึกเสียง และพระครูปลัดปิฎกวัฒน์ได้พิมพ์ไว้ในระบบ Apple 
Macintosh จึงเกิดความจําเป็นจะต้องแปลงข้อมูลจากระบบ Apple 
Macintosh มาสู่ระบบ PC ให้ประสานกัน

มองกว้างออกไป ในระยะเดียวกันน้ี มีการใช้คอมพิวเตอร์ในกิจอ่ืน
นอกจากกระบวนการพิมพ์ของโรงพิมพ์มากข้ึน และเป็นกิจที่ใช้เครื่องแบบ 
PC ที่ง่ายๆ ราคาถูกๆ ก็ได้ ทําให้ที่วัดมีแนวโน้มที่จะมีเคร่ืองแบบ PC มาก
กว่า เป็นเหตุนําสูก่า้วใหม่ของการทาํต้นฉบับหนังสอื โดยหนัมาใช้เครือ่งแบบ
PC น้ัน ซึ่งทําให้ต้องหาทางแปลงข้อมูลหนังสือเก่าๆ จากระบบ Macintosh
มาสู่ระบบ PC เพ่ือช่วยให้การปรับปรุงเน้ือหาหนังสือรุ่นก่อนๆ เป็นไปได้

ในช่วงน้ี พระครรชิต คุณวโร ได้ร่วมกับญาติโยมผู้ศรัทธาบางท่าน 
โดยเฉพาะคุณวีระ สันติบูรณ์ ทยอยแปลงข้อมูลหนังสือเล่มเก่าๆ ที่พระครู
ปลัดปิฎกวัฒน์พิมพ์ไว้ในระบบ Macintosh มาสู่ระบบ PC และเมื่อแปลงมา
แล้ว ก็ต้องมาจัดปรับรูปแบบ (format) ให้เรียบร้อยลงตัวอีก ซึ่งใช้เวลามาก
ทีเดียว

สําหรับหนังสือจาริกบุญฯ น้ี พระครรชิต คุณวโร ได้นําข้อมูลที่
คณุวีระ สนัติบูรณ์ ดําเนินการแปลงสูร่ะบบ PC แลว้ มาจัดปรบัรูปแบบและ
ตรวจทาน เวลาผ่านมาอีกประมาณ ๒ เดือน เมื่องานพ้ืนฐานเสร็จแล้ว ได้นํา
มามอบให้ต้ังแต่วันที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (หลงัแบบปกเสรจ็แลว้ ๑ ปี)

ขอ้มลูน้ี แมจ้ะเป็นของเดิม แต่ได้จัดปรับรูปแบบใหม่ให้จุขึ้น ทําให้
จํานวนหน้าลดลงจาก ๓๗๕ เหลือ ๓๔๕ หน้า ถ้าพิมพ์รวมกาลานุกรมลงไป
ด้วย ก็จะมีจํานวน ๔๗๕ หน้า

การพิจารณายังไม่ยุติ ผู้เรียบเรียงต้องละงานน้ี หันไปทํางานอ่ืนที่ไม่
รอเวลา  และทยอยเข้ามารออยู่แล้ว เวลาผ่านล่วงมาอีก ๑ ปีเศษ
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 ไดเสนกําหนดที่บังคับใหเสร็จ

เมื่อเวลาล่วงไปมาก ก็ทําให้ต้องคํานึงหนักข้ึนว่า ไม่ควรให้ญาติโยม
รอนานเกินไป

ครั้นสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ใกล้เข้ามา ก็บังเอิญให้มีโอกาสที่จะได้พิมพ์
หนังสือน้ีให้เสร็จ กล่าวคือคุณหมอตรวจพบว่า ในปัญหาสุขภาพของผู้เรียบ
เรียงน้ัน มีโรคท่ีพบใหม่ซึ่งอย่างหน่ึงชัดเจนว่าจะต้องผ่าตัด

เมื่อได้กําหนดวันผ่าตัดแล้ว ผู้เรียบเรียงจึงนํามาต้ังเป็นเง่ือนไขแก่
ตนว่า ก่อนถึงวันเข้ารับการผ่าตัด จะต้องทําหนังสือเล่มใดบ้างให้เสร็จ ซึ่ง
รวมท้ังจาริกบุญฯ น้ีด้วย

ถ้าการผ่าตัดลงตัวตามกําหนดจริง ผู้เรียบเรียงจะทําหนังสือเสร็จทัน
ไม่ครบ แต่เพราะมีเหตุการณ์เป็นไปให้ต้องเลื่อนการผ่าตัดหลายครั้ง จึงช่วย
ให้หนังสือเสร็จทันก่อนผ่าตัดครบตามต้ังใจได้ ๓ เล่ม คือ ตื่นกันเสียที จาก
ความเท็จ ของหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. ๑, รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนใหได
ผล, และ จาริกบุญ-จารึกธรรม น้ี ดังที่ปรากฏ

 จาริกบุญฯ ที่ถูกบังคับใหเสร็จ มีขอเสียหรือดอยอยางไร

เมื่อถือเอาเวลากําหนดมาบังคับให้เสร็จ ได้ตกลงว่า กาลานุกรมที่
ทําไว้ในปี ๒๕๔๕ จํานวน ๑๓๐ หน้า ต้องถูกกันออกไปก่อน คือยังไม่พิมพ์
รวมในครั้งน้ี

หลังจากเร่งหนังสือ ตื่นกันเสียทีฯ และ รูหลักกอนฯ ซึ่งก็ล้วนเป็น
งานที่แข่งกาลเสร็จแล้ว ก็คิดว่าจะต้องพิมพ์จาริกบุญฯ แบบคงตามเดิมไป
ก่อน โดยเพียงตรวจความเรียบร้อยของฉบับแปลงจากระบบ Macintosh 
มาสู่ระบบ PC ๓๔๕ หน้า ที่พระครรชิต คุณวโร ได้นํามามอบไว้ และปรับ
แก้แทรกเพ่ิมเพียงเท่าที่จําเป็น ซึ่งหวังว่าคงกินเวลาไม่มากนัก

ได้ยกเอาข้อมูล จาริกบุญฯ น้ันขึ้นมาเริ่มอ่าน ต้ังแต่คืนวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคราวนี้มุ่งแค่ดูความเรียบร้อยทั่วๆ ไป  และ
ซอยย่อหน้าให้อ่านสบายข้ึน

แต่พอทํางานจริง กลายเป็นว่า นอกจากตรวจตัวอักษร วรรคตอน 
ซอยย่อหน้า และปรบัปรงุสาํนวนความหลายแห่งแลว้ ยังแทรกเพ่ิมอีกมากที่
ทั้งแทรกเล็กน้อย และแทรกยืดยาว บางแห่งเติมเป็นหัวข้อใหม่ก็มี
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จนในที่สุด เมื่อตรวจชําระตลอดจบเล่มในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
คือใช้เวลาสิ้นไปอีก ๓๗ วัน หนังสือที่ลดจํานวนหน้าลงมาเหลือ ๓๔๕ หน้า 
กลับขยายข้ึนเป็น ๔๙๒ หน้า คือเพ่ิมขึ้นอีก ๑๔๗ หน้า

ระหว่างน้ี พระครรชิต คุณวโร ก็ได้ยกเรื่องการทําแผนที่ขึ้นมา
ดําเนินการต่อ พอถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ผู้เรียบเรียงตรวจชําระ
แทรกเพ่ิมเน้ือหาเสร็จ แผนที่ก็พอจะลงตัว พระครรชิต คุณวโร จึงนํามาใส่
ลงในหน้าว่างที่เตรียมไว้ต้นเล่ม ๑ ภาพ และต้นเร่ืองทั้ง ๑๑ บท รวมเป็น 
๑๒ ภาพ และจัดปรับกันอีก ๒-๓ วัน ก็ยุติ โดยจัดเตรียมช่องว่างล้อมกรอบ
สี่เหลี่ยมไว้ในส่วนล่าง เพ่ือให้ผู้เรียบเรียงใส่ข้อมูลที่ต้องการ

ผู้เรียบเรียงใช้เวลาตลอดวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ในการกรอกข้อ
มูลลงในกรอบบรรจุข้อความของแผนที่ประจําบทท้ัง ๑๑ โดยคราวนี้ถือว่า
เวลาจํากัด จึงให้เพียงระยะทาง และเวลาเดินทาง เป็นสําคัญ

อน่ึง ระยะทาง และเวลาเดินทาง ทีแ่สดงไว้น้ี แทบทัง้หมดได้จากบันทกึ
การเดินทางของผู้เรียบเรียงเอง ๒ ครั้ง นํามาเทียบเคียงและประกอบกัน คอื
การเดินทางคร้ังแรกในป ี ๒๕๒๘ และครัง้ทา้ยในปี ๒๕๓๘ (คอืครัง้ทีแ่สดง
ธรรมกถา “จาริกบุญ-จารึกธรรม” น้ี) โดยตรวจสอบกับแผนที่โลก ฉบับ 
Encarta World Atlas 2001 – WE และแผนที่ถนนของอินเดีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เรียบเรียงมิได้มีความชํานาญในการเดินทาง และ
เวลาทํางานน้ีก็กระช้ันกับกําหนดที่วางไว้ให้เข้ารับการผ่าตัด นับว่าเร่งด่วน 
จึงหวังว่า ท่านที่ชํานาญการ หากพบความบกพร่องเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ จะ
กรุณาบอกแจ้ง เพ่ือการปรับปรุง ให้ชัดเจน-แม่นยํา-สมบูรณ์ เท่าที่จะเป็นไป
ได้ ในการพิมพ์ครั้งต่อๆ ไป

 งานใหญที่ถาถือ ก็ยังคางตอไป หลังการพิมพครั้งที่ ๑๐

มีเร่ืองที่ควรเล่าไว้ เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของหนังสือน้ีชัดเจนย่ิง
ขึ้นไปอีกว่า ผู้เรียบเรียงได้รับนิมนต์เดินทางไปนมัสการพระรัตนตรัย ณ 
พุทธสถานในอินเดีย ครั้งแรก และแสดงธรรมกถาชุดแรก แก่คณะจาริก มี
โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นหัวหน้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
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ธรรมกถาชุดแรกน้ี ได้รบัการตีพิมพ์เป็นเลม่หนังสอืครัง้ที ่ ๑ ในช่ือว่า
ตามทางพทุธกจิ เมือ่เดือนสงิหาคม ๒๕๓๑ มคีวามหนา ๑๘๘ หน้า จดัเป็น ๙ บท

ตามทางพุทธกิจ น้ัน เมื่อเทียบกับจาริกบุญฯน้ี ที่เดิมมี ๑๑ บท 
๓๗๕ หน้า ก็นับว่ามีขนาดเล็ก ผู้เรียบเรียงได้คิดไว้นานแล้วว่า ถ้ามีโอกาส 
น่าจะนําเน้ือหาของตามทางพุทธกิจ มาแทรกรวมเข้ากับจาริกบุญฯน้ี ให้เป็น
หนังสือเล่มเดียวที่มีเน้ือความครบคลุม แต่ก็หาจังหวะเวลาที่เหมาะไม่ได้ 
ครั้นมาคราวนี้ การที่จะทําอย่างน้ัน ย่ิงถูกกาละและเหตุการณ์บีบรัดให้ไม่
อาจทําได้ จึงต้องทิ้งตามทางพุทธกิจน้ันไว้ต่างหากไปก่อน

มองอีกแง่หน่ึง การที่ตามทางพุทธกิจ กับจาริกบุญฯน้ี อยู่แยกเล่มกัน 
ก็มีส่วนดี คือมีทางเลือกให้แก่ผู้อ่าน จาริกบุญฯน้ีมีเน้ือหามากอยู่แล้ว และ
ค่อนข้างหนัก เหมาะแก่ผู้มีพ้ืนและมากเพียร (ถ้ารวม ๒ เล่มเข้าด้วยกัน จะ
ย่ิงหนัก จนอาจกลายเป็นอ้ือต้ือ) ส่วนท่านผู้ใดต้องการเพียงแค่พอรู้และได้
ภาพ ก็อาจเลือกเอา ตามทางพุทธกิจ

พร้อมนี ้กค็วรบอกด้วยว่า ปัจจัยประกอบอย่างหน่ึงทีท่าํให้จารกิบุญฯ 
น้ีมขีนาดหนาใหญ ่ กค็อื อย่างทีท่ราบแลว้ว่า หนังสอืน้ีเกิดจากธรรมกถาทีพู่ด
ในการพูดน้ัน มีการกล่าวซ้ําบ่อยๆ เพราะยํ้าตรงโน้น และทวนตรงนี้

ที่จริง เมื่อมาเป็นเล่มหนังสือ การทวนและย้ําอย่างน้ันไม่จําเป็น แต่
กลับจะทําให้ทั้งหนังสือก็หนา และการอ่านก็น่าเบ่ือ จึงได้คิดไว้ว่า เมื่อมี
โอกาสปรับแก้ ก็จะตัดส่วนที่ซ้ําซากออกไป

แต่ในการพิมพ์ครั้งน้ี เวลาที่บีบรัด ก็ปิดโอกาสน้ันเสีย คงตัดส่วน
ทวนซ้ําออกไปได้เพียงนิดหน่อยเท่าน้ัน และต้องขอให้ญาติโยมผู้อ่านยอมทน 
โดยทําใจว่าจะได้ทบทวนเน้ือความท่ีควรจํา และย้ําเรื่องราวที่สําคัญ

 สรุปขอเดน-ขอดอย ของจาริกบุญฯ ในการพิมพครั้งที่ ๑๐

เป็นอันว่า ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ น้ี จาริกบุญฯ มีทั้งส่วนที่เพ่ิมใหม่
และส่วนที่ต้ังใจแต่ยังไม่ได้ทํา

ส่วนที่คืบหน้า ซึ่งบางอย่างทําเกินกว่าที่ต้ังใจ เช่น
๑. แทรกเติมเน้ือหาเพ่ิมขึ้นมา ๑๔๗ หน้า
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๒. ซอยย่อหน้า ต้ังหัวข้อ ทั้งใหญ่และย่อย อีกมาก เพ่ือให้น่าอ่าน
และอ่านจับจุดจับความได้ง่าย

๓. มีแผนที่ประจํานําแต่ละบท บอกตําแหน่งของพุทธสถานที่คณะ
ไปถึง สัมพันธ์กับพุทธสถานแห่งอ่ืนโดยระยะและเวลาเดินทาง

ส่วนในแง่งานค้าง จาริกบุญฯ ที่พิมพ์ครั้งใหม่น้ี
ก) ยังไม่ได้นํากาลานุกรม (Chronology) ๑๓๐ หน้า ที่ทําไว้แล้ว

มารวมเข้าด้วย
ข) ยังไม่ได้นําเนื้อหาของตามทางพุทธกิจ มารวมกลืนเข้าเป็นเล่ม

เดียวกัน
ค) ยังไม่ได้ตัดเนื้อความที่ซ้ําๆ หลายแห่งออกไป
ง) แม้ว่าในแผนที่ประจําบทจะมีช่องข้อมูลซึ่งได้แสดงไว้บ้างแล้ว

แต่ยังมีข้อควรรู้ที่พึงทราบ อันน่าจะหาโอกาสเพ่ิมเติมต่อไป

 ในเรือ่งกาลานุกรมน้ัน แมว่้าจะยังร้ังรอไว้ มไิด้นํามาลงพิมพ์รวมใน
คราวน้ี แต่กป็รารถนาจะใหผู้อ่้านมองเหน็ลาํดับกาลครา่วๆ พอเป็นเคร่ืองช่วย
ความเข้าใจให้ชัดขึ้น จึงตกลงทํา “ลําดับกาลสังเขป แหงพระพุทธศาสนา”
แทรกไว้นําเรื่อง ก่อนแผนที่ประจําเล่ม เป็นงานปลีกย่อยลําดับสุดท้ายของ
การตรวจชําระเพ่ือการพิมพ์ครั้งน้ี

อย่างไรก็ดี เมื่องานส่วนหลักเสร็จสิ้นแล้ว การพิมพ์กลับมาล่าช้า
เพราะงานเล็กน้อยขั้นสุดท้าย เพราะเมื่องานก้าวมากับกาลถึงช่วงปลาย ก็
พอดีร่างกายเสื่อมทรุดลง เฉพาะอย่างย่ิงสมองแห้งลง ใช้ความคิดได้ยาก 
งานย่อยจึงกลับกินเวลายาว แต่ก็นับว่าเดชะบุญที่มาเจอจุดจอดตอนจะจบ 
หาไม่งานที่ทําคงเสร็จไม่ทันกําหนด

เมื่องานส่วนเน้ือเล่มลุล่วงแล้ว ก็ถึงวาระที่พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ 
(อินศร จินฺตาปญฺโญ) จะช่วยประสานงานกับโรงพิมพ์และผู้เก่ียวข้อง ในการ
ทําออกมาเป็นเล่มหนังสือที่จะแจกจ่ายและเผื่อแผ่กันอ่านต่อไป

ญาติโยมผูแ้จง้ความประสงคไ์ว้ว่าจะพิมพ์ นอกจากโยมมารวย ผดุงสทิธ์ิ
ที่จําได้ เพราะได้ยินว่าถามถึงบ่อยแล้ว ในเวลาที่ใกล้สุดน้ี ก็ได้รับหนังสือจาก
คุณโยมนาม พูนวัตถุ แจ้งบุญเจตนาที่จะร่วมบําเพ็ญธรรมทานน้ีด้วย



(๘)

ขออนุโมทนาทุกท่าน ผู้ได้เก้ือหนุนให้การพิมพ์หนังสือน้ี เดินหน้ามา
ถึงความสําเร็จ ดังได้กล่าวนามมาตามลําดับ

หวังว่าจาริกบุญ-จาริกธรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ น้ี จะช่วยส่งเสริม
บุญจริยาในการจารกินมสัการพระรตันตรยั ณ สงัเวชนียสถานและพุทธเจดีย์
ทั้งหลายในชมพูทวีป ช่วยเพ่ิมพูนความรู้เข้าใจในพระพุทธศาสนาและเรื่อง
ราวที่เก่ียวข้องอันพึงรู้ ตลอดจนอํานวยผลเพ่ือความเจริญมั่นคงแห่งพระ
สัทธรรม และความแผ่ขยายแห่งประโยชน์สุขของมหาชน ตลอดกาลนาน

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗
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ลําดับกาลสังเขป
แหง

พระพุทธศาสนา ในเหตุการณโลก
(/ = เทียบตามปกติ; ≠ ตางฝายตางนับ)

ก.พศ. ๒๐๐๐–๙๐๐/c.2600-1500 BC ยุคอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ
ก.พศ. ๙๐๐–๖๐๐/1500-1200 BC ชนเผาอารยัน เขาสูชมพูทวีป
ก.พศ. ๘๐-๐/623-543 ≠ 563-483 BC พุทธกาล
ก.พศ. ๑๗/500 BC จักรวรรดิเปอรเซีย เขาครองแควนโยนก/Bactria

พ.ศ. ๐/543 BC สังคายนา ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๑๐๐/443 BC สังคายนา ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๑๖๐ ≠ 329 BC อเลกซานเดอรมหาราช พิชิตแควนโยนก/Bactria

พ.ศ. ๑๖๘ ≠ 321 BC จันทรคุปต ตั้งราชวงศโมริยะ/Maurya

พ.ศ. ๒๑๘–๒๖๐ ≠ 271-232 BC รัชกาล อโศกมหาราช
พ.ศ. ๒๓๕-๖/309 ≠ 253-4 BC สังคายนา ครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๓๘๔–๔๐๙ หรือ ๕๐๐ ≠ 60-135  BC รัชกาลพญามิลินท/Menander

. เกิดพระพุทธรูปแบบคันธาระ

พ.ศ. ๓๕๐–๑๒๐๐/200 BC-650 CE ยุควัดถ้ําพระพุทธศาสนา ท่ีอชันตา/Ajanta

พ.ศ. ๕๓๕–๕๓๙/8-4 BC พระเยซคูรสิตประสูต ิตอมาชนมาย ุ๓๐ ไดเริม่ส่ังสอน
พ.ศ. ๖๒๑–๖๔๔/78-101 CE รชักาล กนษิกมหาราช กษัตรยิพทุธยิง่ใหญองคที ่๒
พ.ศ. ๖๔๓/100 CE สงัคายนา ครัง้ที ่๔ (ของนกิายสรวาสตวิาทนิ, มหายานยอมรบั)
พ.ศ. ๗๕๐–๑๐๐๐/2-4th cent. CE สรางพระพทุธรปูใหญ ทีพ่ามิยาน (Bamiyan/

Bamian) สูง ๕๓ & ๓๗ ม.

พ.ศ. ๘๖๓–๑๐๘๓/320-540 CE ยุคราชวงศคุปตะ
พ.ศ. ๙๔๕/402 CE หลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien) ผานพามิยาน จาริกมา

ทางตักศิลา ครั้งยังรุงเรือง

พ.ศ. ๑๐๐๐/500 CE ชนเผาหูณะ (White Huns) เขาครองโยนก/Bactria

ทาํลายตกัศลิา และรุกรานจนทําใหส้ินยุคราชวงศคุปตะ ในป ๑๐๘๓
พ.ศ. ๑๐๐๐ เศษ/600 CE มหาวทิยาลัยนาลนัทา ทีเ่จรญิมานาน เขาสูยคุรุงเรอืง-

เล่ืองลือ เปนสถาบนันานาชาติ



จาริกบญุ-จารึกธรรม

พ.ศ. ๑๑๔๙-๑๑๙๐/606-647 CE รชักาล หรรษวรรธนะ กษัตรยิพทุธยิง่ใหญองคที ่๓
พ.ศ. ๑๑๕๐–๑๔๐๐/600-850 CE ยคุถ้าํพทุธ-เชน-ฮนิด ูทีเ่อลโลรา/Ellora

พ.ศ. ๑๑๖๕/622 CE พระนบมุีฮัมมัด นาํสาวกอพยพจากมกักะฮ สูมะดนีะฮ เริม่
ฮจิเราะฮศกัราช ของอสิลาม

พ.ศ. ๑๑๗๓/630 CE พระถังซมัจัง๋/หลวงจีนเหีย้นจัง (Hsuan-tsang) เดนิทาง

ผานเอเชยีกลาง มาถงึพามิยาน ตอมาเรยีน-สอนทีน่าลนัทา
พ.ศ. ๑๒๑๔/671 CE หลวงจีนอี้จิง (I-ching) มาทางเรือจากกวางตุง กอนเขา

สูชมพูทวีป แวะอาณาจักรศรีวิชัย อนัมสีมุาตราเปนศนูยกลาง ในยคุที่
พทุธศาสนาเถรวาทยงัเปนหลักทีน่ัน่ (พระพุทธศาสนาตัง้มัน่ในชวา กอน
ค.ศต. ที ่5/กอน พ.ศ. ๑๐๐๐ คอืกอนเกดิอาณาจกัรศรวีชิยั) เปนครัง้แรก

ทีอ่าณาจักรศรีวิชัย ปรากฏชือ่ในเอกสารประวตัศิาสตร
พ.ศ. ๑๒๕๐/707 CE มุสลมิอาหรบัขึน้เหนือ พชิติโยนก/Bactria ตอขึน้เอเชยีกลาง

พ.ศ. ๑๒๕๕/712 CE มุสลิมอาหรับลงลางครองลุมน้ําสินธุ บุกตอถึงเมืองวลภี 
มหาวิทยาลัยวลภี ถูกทําลายป ๑๓๑๘/775

พ.ศ. ๑๓๕๐–๑๕๗๓/807-1030 CE เขายุคมสุลิมเตอรก รกุคบืมาทางปญจาบ
พ.ศ. ๑๗๔๙/1206 CE มสุลิมเตอรก ชนะตลอดถงึเบงกอล ตัง้รฐัสลุตานแหงเดลี

ม.นาลนัทา และทกุสถาบนัพทุธถกูทาํลาย พทุธศาสนาสูญส้ินจากอนิเดีย
พ.ศ. ๑๗๖๔/1221 CE เจงกิสขาน (Genghis Khan) นําทัพมองโกลลงมา

ตามแนวทางสายไหม ทําลายรัฐมุสลิมอาหรับและมุสลิมเตอรกแทบ
หมดส้ิน แตเวนไมไดเขามาอนิเดยี

พ.ศ. ๑๘๓๕/1292 CE (รัชกาลพอขุนรามคําแหงมหาราชแหงสุโขทัย) กุบไลขาน 

จักรพรรดิมองโกล สงทัพเรือมาลงโทษกษัตริยชวา ยามวุนวาย มีเจา
ชวาไปต้ังอาณาจักรใหมซ่ึงเจรญิข้ึนในช่ือวามัชปาหิต ทีม่หายานผสานกบั
ฮินดูนกิายไศวะ มัชปาหิตแทนทีอ่าณาจักรศรวีชิยั ทีรุ่งเรอืงมา ๕ ศตวรรษ

พ.ศ. ๑๙๔๑/1398 CE ตีมูร (Timur) นําทัพเตอรก-มองโกล ทําลายรฐั
สลุตานแหงเดล ี(Sultanate of Delhi) เหลือเปนอาณาจกัรเล็กๆ นอยๆ

พ.ศ. ๒๐๔๑/1498 CE วาสโกดากามา (Vasco da Gama) เดินเรือมาถึงอินเดีย 
เริ่มยุคที่ชาวตะวันตกมาคาขายและจับจองอาณานิคมทางตะวันออก



พ.ศ. ๒๐๖๗/1524 CE เกิดอาณาจักรมุสลิมสําคัญแหงแรกในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต ซ่ึงเจรญิข้ึนเปนรฐัสลุตานอาเจะฮ (Aceh/Acheh) ทีสุ่มาตรา;
ในชวงเวลานี ้ อาณาจักรฮนิดมัูชปาหิต ซ่ึงมีเรื่องแกงแยงราชสมบัติกัน
เองและไมสนใจการพาณิชยระหวางประเทศ ก็คอยๆ เส่ือมหายไป

พ.ศ. ๒๐๖๙/1526 CE บาเบอร ผูอางตนวาสืบสายจากเจงกิสขาน และจาก    

ตีมูร รุกรบชนะ ตั้งอาณาจักรมุสลิมมองโกล ของราชวงศมุขาล หรือ
โมกุล (Mughal/Mogul dynasty) ที่เดลี

พ.ศ. ๒๓๐๐/1757 CE อังกฤษยึดครองแควนเบงกอล และคืบหนามาเรื่อยๆ 

จนอินเดียทั้งประเทศเปนอาณานิคมในป ๒๔๐๑/1858
พ.ศ. ๒๔๐๖/1863 CE อังกฤษตั้งหนวยงาน Indian Archaeological 

Survey โดยมี เซอร อเลกซานเดอร คนันงิแฮม (Sir Alexander

Cunningham) เปนผูอาํนวยการคนแรก มบีทบาทสําคญัทีท่าํใหเรือ่งราว

ของพระพทุธศาสนา และเรือ่งพระเจาอโศกมหาราช ทีห่ายไปจากประวตัิ

ศาสตรของอนิเดยี กลับฟนขึน้มา

พ.ศ. ๒๔๓๔/1891 CE อนาคารกิธรรมปาละ (Anagarika Dharmapala) ชาวลังกา

ปฏญิาณตอพระศรีมหาโพธิ ์ที่พุทธคยา วาจะอุทิศชีวิตกอบกูพุทธสถาน

พ.ศ. ๒๔๙๐/1947 CE ชมพูทวีปไดเอกราช แยกเปน อินเดีย-ฮินดู
และ ปากีสถาน-มุสลิม

พ.ศ. ๒๔๙๙/1956 CE รฐับาลอนิเดยีจัดงานพทุธชยันตี รวมฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ

พ.ศ. ๒๔๙๙/1956 CE ดร.อมัเบดการ (B. R. Ambedkar) รมว.ยตุธิรรม ผูได

สมญัญาวาเปน “architect of the Indian constitution” นําคนวรรณะ

ศทูรประมาณ ๒ แสนคน ทาํพธิปีฏญิาณตนเปนพุทธมามกะ เปน

สัญญาณแหงการกลับฟนของพระพุทธศาสนาในอนิเดยี

หมายเหตุ: ไดทํากาลานกุรม (Chronology) ท่ีละเอียดกวาน้ีไว ยาว ๑๓๐ หนา เห็นวายืดยาวเกินไป 

จึงยังไมนํามารวมในท่ีนี้ แตเพ่ือใหผูอานมีเครื่องชวยในการศึกษา จึงทําลําดับกาลสังเขปน้ีข้ึน
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จาริกบุญ-จารึกธรรม

๑. ยอนทางเขาสูแดนพุทธภูมิ
ณ อโศการาม เมืองปัตนะ

อาทิตยที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๓๘ - ๑๑.๔๐ น.

ขอเจริญพรญาติโยมผูมีศรัทธาทุกทาน

บดันีโ้ยมกไ็ดเ้ดนิทางเขา้สูป่ระเทศอนิเดยีแลว้ เราไดเ้ดนิทางกันมา
เป็นระยะทางพอสมควร จนมาถึงถ่ินทีเ่รียกวา่ เป็นดินแดนพระพทุธ
ศาสนา

สถานทีซ่ึง่เรามาแวะชมอยู่นี ้เป็นทีส่าํคัญจดุหนึง่ คือ เป็นทีต่ัง้ของ
วัดอโศการาม ซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างขึ้น วัด    
อโศการามนัน้มีความสําคัญ คือ เป็นที่ทําสังคายนาครั้งที่ ๓ ที่พระเถระ 
๑,๐๐๐ รูป ประชุมกันทบทวนร้อยกรองพระธรรมวินัย โดยมีพระเจ้า
อโศกมหาราชทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก์ เม่ือพุทธศักราชประมาณ 
๒๓๔ หรือ ๒๓๕ ปี

ตวัเลขอาจมีผูถ้กเถยีงกันอยู่บา้ง แตโ่ดยทัว่ไปกถ็อืยุตปิระมาณนี้

วนันีเ้รามาถงึเมืองปตนะ และแวะนมัสการทีอ่โศการามนีเ้ป็นจดุแรก 
เมื่อมาถึงที่น้ีแล้ว ก็ขอถือโอกาสพูดถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับดินแดนพุทธ
ศาสนา ใหไ้ดภ้าพรวมกวา้งๆ ก่อน



๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ขอยํ้าใหโ้ยมกําหนดไวใ้นใจกอ่นวา่ ตอนนีเ้รากําลงัพดูกันถงึเร่ืองราว
หลงัพทุธกาล ในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช ซึง่ครองราชย์เม่ือประมาณ 
พ.ศ. ๒๑๘–๒๖๐

วดัอโศการาม คือทีต่รงนี ้มีความสาํคัญมากตอ่พระพุทธศาสนา คือ 
เม่ือเป็นทีท่าํสงัคายนา คร้ังที ่ ๓ มีการร้อยกรองพระธรรมวินัยเรียบร้อย
แล้ว ก็ถือว่าพระพุทธศาสนามีความม่ันคง

คร้ังนั้น พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงดําเนินงานก้าวหน้าไปอีกข้ัน
หนึ่ง คือทรงอุปถัมภ์การส่งพระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนาในดิน
แดนตา่งๆ ซึง่เราไดร้บัทราบมาตามตํานานวา่ มี ๙ สายดว้ยกัน

ในบรรดา ๙ สายนัน้ สายหน่ึงไดเ้ดินทางไปยังสุวรรณภูมิ ซึ่งเรา
เรียนกันมาว่าเป็นดินแดนแถบประเทศไทย คนไทยเราเชื่อกันว่า พระ
โสณะและพระอตุตระ ไดไ้ปขึน้ทีเ่มืองนครปฐม ในสมัยทีย่งัเป็นอาณาจกัร
ทวาราวดี ส่วนพม่าก็อ้างว่าท่านไปข้ึนที่เมืองสะเทิมในดินแดนของพม่า

เร่ืองอย่างนี้หาหลักฐานมาพิสูจน์กันยาก พูดกวา้งๆ วา่เป็นดนิ
แดนในย่านอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ข้อสําคัญก็คือว่า พระพุทธ
ศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศของเรา โดยเร่ิมต้นจากจุดนี้นี่เอง

สรุปว่า อโศการาม เป็นที่ทําสังคายนา และเป็นศูนย์กลางที่ได้ส่ง
พระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา ฉะนั้น จึงถือว่าประเทศไทยของ
เรา ได้รับพระพุทธศาสนาไปจากที่นี้

สถานท่ีน้ีจึงเป็นจุดสําคัญ เป็นท่ีเช่ือมต่อระหว่างพระพุทธศาสนาใน
อินเดีย กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย นับว่ามีความสําคัญมากทีเดียว

ฉะนัน้ การทีเ่รามาเร่ิมตน้ทีน่ี ่มองในแง่หนึง่ก็เป็นการด ีเพราะเป็น
จุดที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทย เรามาจากประเทศ
ไทย ถึงจุดตั้งต้นแล้ว จากจุดนี้เราก็โยงเข้าสู่ประเทศอินเดีย

เม่ือโยมมีความเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็มามองดูภาพรวมของประเทศ
อินเดีย หรือดินแดนชมพูทวีปกันอีกคร้ังหนึ่ง



๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

มองผานๆ ขามพุทธกาล สูยุคอโศก

ประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปนี้ เราเรียนรู้ความเป็นมาโดย
สัมพันธ์กับพุทธประวัติ คือประวัติของพระพุทธเจ้า โดยค่อยๆ ดําเนิน
ตามเหตุการณ์เร่ิมจากพุทธกาลเร่ือยมา

แต่ที่เราพูดถึงพระเจ้าอโศกนี้ ก็ยังย้อนไปไม่ถึงพุทธกาล พระเจา
อโศกมหาราช  ประสูติหลังพุทธกาลตั้งเกือบ ๒๐๐ ปี  เร่ิมครองราชย์
ประมาณ ๒๑๘ ป ีหลงัพทุธกาล

ถา้เราจะถงึยุคสมัยของพระพทุธเจา้จริง ก็ตอ้งย้อนถอยหลงัไปอกี

ชมพูทวีปในพุทธกาล
เราย้อนกลับไปสมัยพุทธกาล เม่ือก่อนพุทธศักราช คือเม่ือ 

๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว ตอนนั้นประเทศอินเดียเรียกว่า ชมพูทวีป
ชมพทูวปีเป็นดนิแดนทีก่วา้งใหญไ่พศาล ในสมยัก่อนพทุธกาลและ

ถึงพุทธกาลน้ัน มีอาณาจักรหรือแว่นแคว้นมากมาย ท่านนับไว้ ๑๖ 
ประเทศ หรือ ๑๖ แวน่แควน้ ใชคํ้าในภาษาบาลวีา่ มหาชนบท คือมีมหา
ชนบททัง้หมด ๑๖ ดว้ยกัน

คําวา่ “ชนบท” นัน้ ในภาษาบาล ี ไม่ไดห้มายความแค่วา่บ้านนอก 
แตค่ล้ายๆ กับคําวา่ “country” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ได้ ๒ ความ
หมาย ในความหมายทั่วไป country ก็คือประเทศ แต่ถ้าพูดว่า the 
country ก็หมายถึงบ้านนอก

“ชนบท” ในภาษาบาลีก็คล้ายกัน โดยทั่วไปแปลว่า ถิ่นที่อยู่ของ
มนุษย์ คือ แว่นแคว้น หรือประเทศ แต่เม่ือใช้ในความแวดล้อมบาง
อย่าง ก็เป็นชนบทในความหมายแบบไทย คือ บ้านนอก

ในสมัยพุทธกาลและก่อนนั้น ถือว่า อินเดีย หรือชมพูทวีปนี้ มี
แว่นแคว้นใหญ่อยู่ ๑๖ มหาชนบทด้วยกัน
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ว่าตามหลักฐานในพระไตรปิฎก ๑๖ มหาชนบทน้ันก็คือ องัคะ 
มคธ กาส ี โกศล วชัช ี มัลละ เจต ี วงัสะ กุร ุ ปญัจาละ มัจฉะ สุรเสนะ     
อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ (เช่น องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐)

นี่คือชื่อดินแดนในชมพูทวีปทั้งหมด ๑๖ ประเทศด้วยกัน
แวน่แควน้ดนิแดนเหลา่นี ้กลา่วไดว้า่เรียงจากตะวนัออกไปตะวันตก

เร่ิมด้วย อังคะ ซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันนี้เป็นบังคลาเทศ หรือตอ่
จากบังคลาเทศ เทยีบง่ายๆ ก็ไลม่าตัง้แตต่ะวนัออกของเมืองกัลกัตตา ที่
เคร่ืองบินเรามาลง นี่คือแคว้นที่ ๑

ตอ่จากนัน้ก็ถงึแควน้มคธ คือทีเ่รามายืนอยู่ขณะนี ้  แลว้ก็ไปกาสี
ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อพาราณสี เลยไปอีกก็ถึงเมืองสาวัตถีในแคว้นโกศล
ส่วนวัชชีเราจะไม่ได้แวะเข้าไป

นอกจากนั้น มัลละ เจตี เป็นต้น ก็ว่าเร่ือยไป จนถึงกุรุ ซึ่งอยู่แถว
เมืองเดลี ต่อจากนั้น ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี ก็เอาเดลี
เป็นจุดกําหนด ออกไปทางเหนือ ทางใต้ และข้างๆ

ส่วนคันธาระ กัมโพชะ ก็โน่น แถวปากีสถาน จนถึงอฟักานสิถาน 
เป็นอนัวา่ไลค่ร่าวๆ ไปตัง้แตต่ะวนัออก จนถึงตะวันตก นี้คือ อินเดียใน
สมัยโบราณ

เป็นธรรมดา เร่ืองของการเมือง ย่อมมีการแข่งขันแย่งชิงอํานาจ
ซึ่งกันและกัน ประเทศที่มีอํานาจมากกว่าก็บุกรุกทําสงครามขยายดิน
แดน จนกระทั่งกว่าจะมาถึงยุคพุทธกาล ใน ๑๖ แว่นแคว้นนั้น บาง
ประเทศก็หมดอํานาจไป หรือถูกยุบรวมเข้ากับแคว้นอื่น

จึงปรากฏว่า ในสมัยพุทธกาล ๑๖ แว่นแคว้นนั้นเหลือประเทศที่
ใหญ่โตอยู่จริงๆ ๔-๕ ประเทศเท่านั้น อย่างองัคะแถวบังคลาเทศกเ็ขา้ไป
อยู่ใตอ้าํนาจของมคธแลว้ มคธนีก้ลายเปน็แควน้ทีย่ิง่ใหญ่ สว่นกาส ี ทีมี่
เมืองหลวงคือเมืองพาราณสทีีเ่รากําลงัจะไป ก็ขึน้อยู่ใตอ้าํนาจของแควน้
โกศลไปแล้ว
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กาสีนี้มีเร่ืองมาในชาดกมากเหลือเกิน พอเริ่มเร่ืองก็ว่า อตีเต 
พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต คร้ังเมื่อพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติใน
เมืองพาราณส ี (ในแควน้กาส)ี แตพ่อถึงสมัยพทุธกาล กาสไีดต้กไปอยู่ใต้
อาํนาจของแควน้โกศลแลว้

แคว้นโกศล และวัชชี ก็เป็นแคว้นที่ใหญ่มาก และมีอํานาจมากใน
สมัยพุทธกาล

ตอ่ไปก็แควน้วงัสะ ซึง่จะไดย้นิชือ่มากในเรือ่งวาสฏิฐ ี หรือกามนติ
วังสะมีเมืองหลวงชื่อว่าโกสัมพี พอออกชื่อโกสัมพี โยมที่เรียนชั้นเตรียม
อุดมศึกษาสมัยก่อนก็นึกออก และอีกแคว้นหนึ่งคือ อวันตี ซึ่งมีเมือง
อุชเชนีเป็นเมืองหลวง ก็คือถิ่นของกามนิต-วาสิฏฐีนี่แหละ

แคว้นมหาอํานาจในตอนนั้นกล่าวได้ว่า ก็คือ มคธ วัชชี โกศล
วังสะ และอวันตี

อย่างไรก็ตาม แคว้นที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาล
จะอยู่ด้านนี้มาก ซึ่งเป็นด้านที่เรามาถึงก่อน คือด้านตะวันออกเฉียง
เหนือของอินเดีย ได้แก่แคว้นมคธ แคว้นวัชชี และแคว้นโกศล ซึ่งมี
เสียงกล่าวถึงบ่อยที่สุด

โดยเฉพาะแคว้นมคธมีชื่ออยู่ยั่งยืนที่สุด ส่วนแคว้นอื่นๆ ที่ว่าใหญ่
อยู่ในสมัยพุทธกาล พอถึงยุคหลังพุทธกาลก็ค่อยๆ หมดไป

ในสมัยพุทธกาลน้ัน จะเห็นว่า แคว้นมคธกับแคว้นวัชชีแข่ง
อํานาจกันมาก แคว้นโกศลก็รบกับแคว้นมคธนิดหน่อย แต่ต่อมา โกศล
หายไป วชัชก็ีหายไป

โดยเฉพาะทีน่า่สงัเกตก็คือ แควน้ทีมี่การปกครองตา่งแบบกัน คือ 
แคว้นมคธกับแคว้นวัชชี เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ

แคว้นมคธเป็นแคว้นที่ปกครองแบบราชาธิปไตย อยู่ติดกันกับ
แคว้นวัชชี ซึ่งปกครองแบบสามัคคีธรรม ฝร่ังเรียกว่า ปกครองแบบ 
republic หรือ สาธารณรัฐ
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ในการปกครองแบบสามัคคีธรรมนั้น ไม่ใช่มีผู้ปกครองเด็ดขาด
เพียงผู้เดียว แต่ใช้วิธีที่ว่ามีชนชั้นปกครองจํานวนหนึ่ง ซึ่งมากทีเดียว 
อาจถึง ๗,๗๐๗ องค์ หมุนเวียนกันขึ้นมาปกครอง เวลาจะบริหารราช
การแผ่นดินก็ต้องมีการประชุมในสภา ซึ่งมีหอประชุมที่เขาเรียกว่า 
สัณฐาคาร (บางทีเขียน สันถาคาร)

เม่ือมีเร่ืองราวที่จะตองตัดสินใจหรือวินิจฉัย เชนจะรบหรือไมรบกับ

ตางประเทศ หรือเกิดเร่ืองราวสําคัญขึ้น หรือมีราชการอะไรที่สําคัญจะตอง

ตัดสินวินิจฉัย อยางเชนเม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน กษัตริย

มัลละซึ่งปกครองแบบน้ี ก็ตองมาประชุมกันในสัณฐาคารเพ่ือพิจารณาวาจะ

ปฏิบัติอยางไรในการปลงพระสรีระของพระพุทธเจา อยางน้ีเปนตน

แคว้นวัชชีนี้ก็ปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งต้องประชุมกันใน 
สัณฐาคาร พวกกษัตริย์วัชชีมีชื่อเรียกกันว่า ลิจฉว ี ถ้าใครเป็นนักเรียน
สมัยก่อน ก็จะได้ยินชื่อลิจฉวีในเร่ืองสามัคคีเภทคําฉันท์ กษัตริย์ลิจฉวีนี้ 
ก็อยู่ในแคว้นวัชชี

ที่จริงในวัชชียังมีกษัตริย์พวกอื่นๆ อีก เช่น วิเทหา เป็นต้น แต่ที่มี
ชื่อมากปลายพุทธกาลก็มีลิจฉวีนี่แหละที่สําคัญ เป็นพวกที่เข้มแข็งมาก 
มีการปกครองอย่างเก่าแบบสามัคคีธรรม คือร่วมกันปกครอง

อย่างไรก็ตาม คําว่า “การปกครองแบบสามัคคีธรรม” นี้ เป็นการ
จับเอาสาระมาเรียกกันภายหลัง แต่ในคัมภีร์ ท่านเรียกราชาที่ร่วมกัน
ปกครองแบบนี้ว่า “คณราช” (เช่น วินย.อ.๑/๒๔๗; ม.อ.๓/๑๓; สํ.อ.๓/๑๐๒)

แคว้นวัชชีนี้แข่งอํานาจกันกับแคว้นมคธอย่างย่ิงทีเดียว แต่หลัง
พุทธกาลไม่นานก็ปรากฏว่า วัชชีได้สูญเสียอํานาจแก่แคว้นมคธ

ตอนต้นพุทธกาล มคธมีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพิมพิสาร 
คร้ันถึงปลายพุทธกาล พระเจ้าอชาตศัตรู ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้า   
พิมพิสาร ได้ส่งอํามาตย์ชื่อวัสสการพราหมณ์เข้าไปยุแหย่ ทําให้กษัตริย์  
ลิจฉวีที่ปกครองแคว้นวัชชีนั้นแตกความสามัคคีกันหมด
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เม่ือพระเจ้าอชาตศัตรูยกทัพไป พวกกษัตริย์วัชชี คือเจ้าลิจฉวีทั้ง
หลายมีความอ่อนแอ ไม่พร้อมใจกัน ไม่พร้อมที่จะรบ ก็เลยพ่ายแพ้ 
อาณาจักรวัชชีก็เลยพินาศ สูญสิ้นอํานาจ และตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้น
มคธสืบมา

นี้เป็นเหตุการณ์หลังพุทธกาลไม่นาน มคธจึงกลายเป็นแคว้นที่ยิ่ง
ใหญ่ แม้แต่แคว้นโกศลก็ได้สูญเสียอํานาจไป จนในที่สุดเหลือมคธอยู่
แคว้นเดียว เพราะฉะนั้นเม่ือมาถึงยุคพระเจ้าอโศก ซึ่งเป็นเวลาหลัง
พุทธกาลนานตั้ง ๒๐๐ กว่าปี มคธก็ได้กลายเป็นแคว้นเดียวที่ใหญ่ที่สุด

ในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช อาณาจักรมคธของพระเจา้อโศกใหญ่
กว้างยิ่งกว่าประเทศอินเดียในปัจจุบัน เป็นอินเดียยุคที่มีดินแดนกว้าง
ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ แตก็่ใหญ่ออกไปทางสองปีก คือ
ทางทิศตะวันออกนี้ และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ออกไปทาง           
ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน

ส่วนทางใต้ครอบคลุมไปไม่หมด เพราะพระเจ้าอโศกทรงหยุดแผ่
ขยายอาณาจักรหลังจากทําสงครามชนะแคว้นกลิงคะ (บางทีเขียน        
กาลิงคะ) คือถึงถ่ินที่ปัจจุบันเรียกว่าแคว้นโอริสสา (Orissa) แล้วก็หยุด
อยู่แค่นั้น เพราะทรงหันมายึดหลักพระพุทธศาสนา และได้ทรงเปลี่ยน
นโยบายใหม่ จากสังคามวิชัย คือเอาชนะด้วยสงคราม* มาเป็นธรรมวิชัย
คือเอาชนะด้วยธรรม

                                                                                                                                                                

* การเอาชนะดวยสงครามน้ี ในจารึก (พบในจารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๓) เรียกวา สายกวิชัย หรือ

สรสกวิชัย คือเปน violent conquest หรือ military conquest แตยังมีการถกเถียงกัน 

เน่ืองจากบางทานเห็นวา ศัพทนั้นอาจแปลอยางอ่ืนได
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วัชชีสูญอํานาจ - มคธขึ้นเปนศูนยอํานาจ
เท่าที่พูดมานี้เป็นการเล่าอย่างคร่าวๆ แต่อาตมาอยากจะให้ข้อ

สังเกตอีกนิดหน่อย คือเร่ืองความเจริญของแคว้นมคธที่เก่ียวข้องกับ
แควน้วชัช ี เพราะมคีวามสมัพนัธกั์บเร่ืองของเมืองทีเ่ราเดนิทางมาถงึขณะ
นี ้คือเมือง ปัตนะ

เมือง ปตนะ นี้ ชื่อเดิมคือ เมืองปาตลีบุตร ซึ่งได้มาเป็นเมืองหลวง
ของพระเจ้าอโศกมหาราช และเป็นที่ตั้งของวัดอโศการามที่เรานั่งอยู่ ซึ่ง
เป็นที่ทําสังคายนาครั้งที่ ๓ ดังได้กล่าวแล้ว

เมือง ปาตลีบุตร (บางทเีขยีน ปาฏลบีตุร) มีเร่ืองทีน่า่สนใจเชือ่มโยง
กับพุทธกาลนิดหน่อย คือในสมัยพุทธกาลนั้น เมืองปาตลีบุตรเพิ่งจะเร่ิม
ก่อสร้างในตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพาน

อาณาจกัรมคธในสมัยพทุธกาลมีเมืองหลวงชือ่วา่ เมืองราชคฤห ซึง่
เราจะไปในวันสองวันนี้ ราชคฤห์เป็นเมืองหลวงเดิมของแคว้นมคธใน
สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ และพระพุทธเจ้าก็ทรงประดิษฐานพระ
พุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์นั้น

เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เมืองราชคฤห์ก็ได้เป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพราะเป็นที่ทําสังคายนาคร้ังที่ ๑

สังคายนาคร้ังที่ ๑ ทําที่ราชคฤห์ เมืองหลวงเก่า ต่อมาสังคายนา
คร้ังที่ ๓ ทําที่เมืองปาตลีบุตร เมืองหลวงใหม่แห่งนี้ จึงขอให้ลองเชื่อม
โยงเรื่องราวดู

เมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยพุทธกาล ซึ่ง
เร่ิมในสมัยของพระเจา้พมิพสิาร ตอ่มาพระราชโอรสของพระเจ้าพมิพสิาร
คือพระเจ้าอชาตศัตรู ได้ปลงพระชนม์พระราชบิดา แล้วขึ้นครองราชย์ที่
เมืองราชคฤหน์ัน่แหละ จนถึงปลายพทุธกาลจงึมีเร่ืองราวของเมืองปาตลี
บตุรนีเ้กิดข้ึน ดังที่ท่านเล่าไว้ในมหาปรินิพพานสูตร
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ตอนนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดาํเนินในหนทางที่จะไปสูเ่มืองที่
จะปรินิพพาน คือเมืองกุสินารา และตอนที่เสด็จผ่านมาที่นี่ เมืองปาตลี-
บุตรมีชื่อว่า ปาตลิคาม คือยังเป็นหมู่บ้านปาตลิ ยังไม่ได้เป็นเมือง

เวลานั้น พระเจา้อชาตศัตรูกําลงัตอ้งการจะรุกรานแควน้วชัช ี เนือ่ง
จากพระองค์มีปญัหากับแคว้นวัชชี ก็ต้องสร้างความเข้มแข็งในชายแดน 
พระเจ้าอชาตศัตรูจึงได้ทรงดําเนินการสร้างปาตลิคาม คือหมู่บ้านแห่งนี้
ขึ้น ให้เป็นเมืองป้อม หรือเมืองหน้าด่าน เพื่อจะสู้รบกับแคว้นวัชชี นี่คือ
กําเนิดของเมืองปาตลีบุตร

พระเจา้อชาตศัตรูไดม้อบหมายใหม้หาอาํมาตย ์ ๒ ทา่น ชือ่ สนุธีะ
กับ วสัสการะ มาดาํเนนิการสรา้งเมอืงนี้

ในชว่งระยะทีกํ่าลงัสร้างเมืองนีอ้ยู่ พระพุทธเจ้าก็เสด็จมา และ
พระองค์ได้เสด็จผ่านไปในสถานที่ต่างๆ เม่ือพระองค์เสด็จผ่านประตู
เมือง เขาก็เรียกประตูเมืองนั้นว่า โคตมทวาร พระองค์เสด็จลงแม่น้ําที่
ท่าน้ําใด เขาก็เรียกท่าน้ํานั้นว่า โคตมติตถะ

พระพุทธเจา้ไดท้รงทาํนายไวว้า่ ปาตลบีตุรทีส่ร้างข้ึนใหม่เป็นเมือง
หน้าด่านนี้ ต่อไปจะเจริญรุ่งเรือง แต่ก็จะมีความพินาศด้วยภัย ๓ 
ประการ คือ ภัยจากไฟ จากน้าํ และจากความแตกสามคัคี

นีเ้ป็นเหตกุารณใ์นพทุธกาลท่ีตอ่เนือ่งมา ซึ่งทําให้เราได้เห็นกําเนิด
ของเมืองปาตลีบุตร

การทีพ่ระเจา้อชาตศัตรูแหง่แควน้มคธ มาสร้างเมืองหนา้ดา่นนีข้ึน้
เพื่อสู้กับวัชชี ก็เพราะถ่ินนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญ และพวกวัชชีหรือ
กษตัริยล์จิฉวก็ีมีปญัหากบัแควน้มคธ โดยเฉพาะพระเจา้อชาตศัตรูมาตลอด

มีเร่ืองเล่ามาว่า บนฝั่งแม่น้ําคงคาซึ่งยาวออกไปไกล มีดินแดนอยู่
ส่วนหนึ่งที่เคยเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างฝ่ายมคธกับฝ่ายวัชชี

ที่ภูเขาหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ํานี้ มีพืชอะไรชนิดหนึ่ง กล่าวกันว่า มี
กลิ่นหอมมาก และเม่ือถงึวาระทีน่้าํฝนชะลงมา ก็พาเอากลิน่หอมนีล้งมา
ในแมน่้าํ จงึเป็นที่ๆ  มีชือ่เสยีงอย่างมาก
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คร้ังหนึ่ง พระเจ้าอชาตศัตรูเตรียมยกพลมา เพื่อจะเอาพืชที่มี
กลิ่นหอมนี้ แต่พวกวัชชีก็มาชิงตัดหน้าเอาไปก่อน พระเจ้าอชาตศัตรู
เสด็จมาอีกทีไร พวกวัชชีก็มาตัดหน้าเอาไปทุกที จึงเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่
ทําให้พระเจ้าอชาตศัตรูพิโรธโกรธแค้นมาก

ความคิดที่อยากจะห้ําหั่นพวกวัชชีนั้นมีอยู่เร่ือยมา เป็นเร่ืองของ
การแย่งชิงอํานาจ และความหวาดกลัว เพราะพวกวัชชีนั้นเป็นระบบ
อํานาจแบบเก่า มีการปกครองแบบเดิม เม่ือมีความเข้มแข็ง ก็จะเป็นภัย
คุกคามต่อมคธ

เป็นธรรมดาที่ว่าคนที่หวังอํานาจก็จะต้องพยายามรุกรานหรือ
ปราบปรามอีกฝ่ายหน่ึงลงไปให้ได้ เพื่อแสดงความยิง่ใหญ่ของตน และ
บัน่ทอนกําลงัของฝา่ยตรงขา้ม จงึเกิดเป็นสภาพเหตกุารณใ์นสมัยก่อนจะ
สิน้พทุธกาลและตอ่จากสิน้พทุธกาลใหม่ๆ

เร่ืองการพิพาทกันระหว่างแคว้นวัชชีกับมคธปรากฏอยู่ในพุทธ
ประวตั ิดงัจะเหน็ไดจ้ากเรือ่ง อปรหิานยิธรรม

พระเจาอชาตศัตรูเคยสงวัสสการพราหมณไปเขาเฝาพระพุทธเจา 
ใหลองไปหยั่งดูวา ถาพระองคจะยกทัพไปปราบวัชชี พระพุทธเจาจะตรัส
วาอยางไร วัสสการพราหมณไดเขาไปทูลทํานองวา พระเจาอชาตศัตรูทรง
พระดําริจะยกทัพไปปราบแควนวัชชี

พระพุทธเจาไมตรัสอะไรโดยตรง แตตรัสใหรูเปนนัย โดยทรงหันไป
ตรัสถามพระอานนท มีใจความเปนสาระสําคัญวา สมัยหน่ึง พระองค์ได้
ทรงแสดงหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ไว้แก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ถึงเวลา
น้ัน พวกกษัตริย์ลิจฉวียังรักษาอปริหานิยธรรมกันดีอยู่หรือ (ที.ม.๑๐/๖๘)

พระอานนทท์ลูรับ พระพทุธเจา้ก็ตรัสวา่ ตราบใดทีก่ษตัริยล์จิฉวแีหง่
แควน้วชัชยีงัประพฤตปิฏิบตัม่ัินอยู่ในอปรหิานยิธรรม ๗ ประการ จะไม่มี
ใครเอาชนะได ้ คลา้ยกับจะทรงหา้มทพัไวก่้อน เพราะถ้าขนืรบก็จะสญูเสยี
มากมายดว้ยกันทัง้สองฝา่ย จงึทาํใหพ้ระเจา้อชาตศัตรูไม่กลา้ยกทพัไป
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ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูก็ทรงพระดําริอีก ว่าทําอย่างไรจะเอา
ชนะวัชชีได้ แล้วก็ปรากฏว่า วัสสการพราหมณ์ได้ถวายแผนการจะไป
ทําลายความสามัคคีของแควน้วชัชเีสยี และอาสาดาํเนนิการนี ้ โดยทาํ
อบุายเป็นวา่ถูกลงโทษ และถูกขับถูกเนรเทศออกจากแคว้นมคธไป

วัสสการพราหมณ์ทาํเป็นว่าหนภัียหนอีนัตรายไป และดว้ยความ
โกรธแค้นตอ่กษัตริยอ์ชาตศัตรู ก็เลยไปอาสารับราชการแผ่นดินในวัชชี 
กษัตริย์วัชชีหลงกลก็วางใจ

ตอ่มา วสัสการพราหมณก็์ใชก้ลอบุายเกลีย้กลอ่มยุแหย่ จนกระทัง่
กษัตริย์ลิจฉวีแตกแยกกันหมด นํามาซึ่งความอ่อนแอของวัชชี แล้วในที่
สดุ พระเจา้อชาตศัตรูก็ยกทพัมาต ีทาํใหว้ชัชแีตกพนิาศไป มคธก็หมดคู่แข่ง

ถาไมประมาท ก็ไมเสื่อม
ในสมัยพทุธกาล พระพทุธเจา้ทรงเตอืนใหไ้ม่ประมาทอยู่เสมอ การ

ทีท่รงแสดงอปริหานยิธรรม ก็เป็นการเตอืนชาววชัชวีา่ เธอทัง้หลายจะ
ตอ้งประพฤติปฏิบัติม่ันในธรรมเหล่านี้ ๗ ข้อ ซึ่งญาติโยมอาจรู้บ้าง ไม่รู้
บ้าง อาตมาขอพูดไว้เป็นตัวอย่าง

อปริหานิยธรรม แปลว่า ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เช่น
หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ เม่ือประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลกิ
ประชมุก็พร้อมใจกันเลกิ เม่ือมีกิจใดทีเ่ป็นของสว่นรวมเกิดข้ึน ก็ตอ้งลุก
ขึ้นมาช่วยกันจัดช่วยกันทํา ตลอดจนให้มีความเคารพนับถือสักการะ
อนุสาวรีย์ปูชนียสถาน ซึ่งเป็นหลักใจของบ้านเมือง หรือของสังคม

พระพุทธเจ้าตรัสแสดงหลักการเหล่านี้ไว้ และทรงสรุปว่า “ถ้า
ชาววัชชี คือกษตัริยล์จิฉวแีละประชาชนยึดม่ันในหลกัธรรมเหล่านีไ้ว ้ ก็จะ
ไม่มีความเสือ่ม จะมีแตค่วามเจริญอย่างเดยีว” (ที.ม.๑๐/๖๘)

นี่คือการที่พระองคตรัสเตือนอยูเสมอวา ใหพยายามตั้งตนอยูในธรรม

เหลาน้ี แตในที่สุดความเสื่อมก็เขามา เพราะกษัตริยลิจฉวีไมไดปฏิบัติตาม
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นอกจากนี ้ พระองคย์งัไดต้รัสในโอกาสอืน่อกี ใหเ้หน็วา่ เทา่ทีเ่ป็น
มา กษัตริย์ลิจฉวีนั้น เป็นผู้ที่แข็งแกร่ง มีความหม่ันขยันในการฝึกฝนตน
เอง เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เห็นแก่ความสุขสําราญ จะนอน
หมอนไม้ และหม่ันฝึกการรบตลอดเวลา

แต่พวกกษัตริย์ลิจฉวีเหล่านั้น เม่ืออาณาจักรของตนม่ันคงเข้ม
แข็งรุ่งเรืองขึ้น ก็จะเพลิดเพลินหลงมัวเมาในความสุขต่างๆ หาความสุข
จากการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยหรูหรา ความเสื่อมก็ค่อยๆ คืบคลานเข้า
มา จนพ่ายแพ้แก่มคธถึงความพินาศในที่สุด

ในพระสูตรนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสเร่ืองนี้ไว้ เพื่อเป็นพระดาํรัส
เตอืนพระภิกษุทั้งหลายให้ไม่ประมาท

คร้ังนั้น พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี ซึ่งเป็น
เมืองหลวงของแคว้นวัชชี พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้

ภิกษุท้ังหลาย เวลาน้ี กษัตริยลิจฉวีท้ังหลาย ยังนอน
หนุนหมอนไม ไมประมาท มีความเพียรในการฝกซอม
ศิลปะ พระเจาอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ราชาแหงมคธ ยอม
ไมไดชอง ไมไดโอกาส

แตในกาลขางหนา พวกกษัตริยลิจฉวี จะกลายเปนผู
สํารวย ออนแอ มีมือเทาออนนุม นอนบนเตียงฟูกฟู หนุน
หมอนใหญหนาออนนุม จนตะวันขึ้น แลวพระเจาอชาต
ศัตรูเวเทหิบุตร ราชาแหงมคธ ก็จะไดชอง ไดโอกาส

ภิกษุท้ังหลาย เวลาน้ี เหลาภิกษุยังนอนหนุนหมอน
ไม ไมประมาท มีความขะมักเขมนในการบําเพ็ญเพียร 
มารรายยอมไมไดชอง ไมไดโอกาส

แตในกาลนานไกลขางหนา เหลาภิกษุจะเปนผูสํารวย
ออนแอ มีมือเทาออนนุม นอนบนเตียงฟูกฟู หนุนหมอน
ใหญหนานุม จนตะวันข้ึน มารรายก็จะไดชอง ไดโอกาส
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เพราะเหตุดังน้ัน เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางน้ีวา เรา
จักเปนผูหนุนหมอนไม ไมประมาท มีความขะมักเขมน
ในการบําเพ็ญเพียร ภิกษุท้ังหลาย เธอพึงศึกษาอยางน้ี

 (สํ.นิ. ๑๖/๖๗๔-๖)

นี้คือเร่ืองราวต่างๆ ที่น่าศึกษา ให้เข้าใจถึงความเสื่อมและความ
เจริญของบา้นเมอืง ตลอดจนสงัคมตา่งๆ เป็นคตสิอนใจพทุธศาสนกิชน 
จากเรื่องราวที่เป็นมาในประวัติศาสตร์

ว่าจะไม่พูดยาว แต่ที่พูดมาก็มากแล้ว ทั้งนี้ต้องการให้เห็นภาพ
กว้ า งๆ  ของความ เ ป็นมา ในอดี ตว่ าดิ นแดนนี้ มี ความสําคัญ  
อย่างไร

เป็นอันว่า ปาตลิคาม ที่พระเจ้าอชาตศัตรูได้เร่ิมให้มหาอํามาตย์
มาสร้างข้ึนในตอนท้ายพุทธกาลนั้น ได้เป็นเมืองหน้าด่าน และมีชื่อว่า 
เมืองปาตลบุีตร

ตอ่มาหลงัพทุธกาล เม่ือสิน้วงศ์ของพระเจา้อชาตศัตรูแลว้ ก็มีการ
ย้ายเมืองหลวงจากราชคฤห์ มาอยู่ที่ปาตลีบุตร ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาที่
แคว้นวัชชีได้สิ้นอํานาจไปแล้ว แคว้นมคธก็เจริญสืบมา จนกระทั่ง      
ปาตลีบุตรได้มาเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าอโศก

มคธผานสูยุคอโศก
ปาตลีบตุรไดเ้ป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธก่อนพระเจา้อโศกตัง้นาน 

คือหลงัพทุธกาลไม่นาน แลว้ก็เป็นสบืมา พระเจา้อโศกนีมิ้ใชอ่ยู่ในวงศ์ของ
พระเจ้าอชาตศัตรู หรือพระเจ้าพิมพิสาร แม้จะอยู่แคว้นมคธและครอง
แคว้นมคธก็จริง แต่เป็นกษัตริย์วงศ์อื่น

เร่ืองมีว่า กษัตริย์วงศ์พระเจ้าพิมพิสาร ที่ครองแคว้นมคธนั้น ลูก
ฆ่าพอ่ตลอด พระเจา้อชาตศตัรูฆ่าพระเจา้พมิพสิาร ตอ่มาโอรสของพระ
เจา้อชาตศัตรู ชื่ออุทัยภัทร ก็ฆ่าพระบิดาอีก ต่อมาโอรสของพระเจ้า
อุทัยภัทรก็ฆ่าพระบิดาอีก
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ฆ่ากันมาหลายชั่วกษัตริย์ จนพวกอํามาตย์และราษฎรทนไม่ไหว 
ก็เลยยึดอํานาจ แล้วตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้น ราชวงศ์ใหม่ก็ปกครองกันมา 
ขยายอํานาจกว้างขวางข้ึน ต่อมาในอินเดีย แคว้นต่างๆ ก็ค่อยๆ หมด
อํานาจ จนเหลือแต่แคว้นมคธที่ยังย่ิงใหญ่

ระหวา่งทีก่ษตัริยย์คุหลงัๆ ครองราชย์กันตอ่มา ก็มีกษตัริยว์งศ์หนึง่
ชือ่วา่ วงศ์โมรยิะ ซึง่เปน็เจา้เผา่หนึง่ ไดเ้รืองอาํนาจข้ึน ในสมัยหลงั
พทุธกาลประมาณ ๑๐๐ กว่าปี

เจ้าเผ่าโมริยะนี้ ว่ากันว่าเป็นสายพระญาติของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
อาจจะเป็นได้ว่า ได้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าศากยะที่ถูกล้างเผ่า

ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงง แต่เร่ืองราวก็มีอยู่ ซึ่งต้องโยงเร่ืองไปหา
สมัยพทุธกาลว่า วงศ์ของพระพุทธเจ้าคือ วงศ์ศากยะ ซึ่งตอนท้ายได้ถูก
กษัตริย์แคว้นโกศลยกทัพไปปราบทําลายหมด

กษัตริย์แคว้นโกศลตอนนั้นชื่อว่า พระเจ้าวิทูฑภะ เป็นโอรสของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนท้ายพุทธกาล พระเจ้าวิทูฑภะยกทัพไปปราบ
แคว้นศากยะแล้วก็ทําลายแคว้นศากยะหมด

กษัตริย์สายศากยะท่ีหลงเหลืออยู่ อาจหนีไปอยู่ตามเชิงเขา
หิมาลัย ต่อมา ก็ได้ค่อยๆ รวบรวมพวกพ้องเผ่าพันธุ์ มีกําลังมากขึ้น       
โมริยะนี้ก็เป็นศากยะสายหนึ่ง

จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๑๖๑ ก็ได้มีคนสําคัญในวงศ์โมริยะเกิด
ขึน้ชือ่วา่จนัทรคุปต ซึง่ไดพ้ยายามทีจ่ะรวบรวมอาํนาจและชงิแควน้มคธนี้

เวลานั้น แคว้นมคธใหญ่มาก โมริยะเป็นเพียงชนเผ่าหนึ่งเท่านั้น
พวกโมรยิะ โดยจนัทรคุปตเ์ป็นหวัหนา้ ไดพ้ยายามเขา้มายึดอาํนาจแคว้น
มคธ แต่ก็ยังทําการไม่สําเร็จ

พอดีถึงยุคที่พระเจ้าอเลกซานเดอรมหาราช มีอํานาจข้ึนมาทาง  
กรีก ต้องการแผ่อํานาจไปทั่วโลก ก็ได้กรีฑาทัพตีมาตลอด จนถึงชาย
แดนประเทศอินเดีย และคิดว่าต้องตีประเทศอินเดียด้วย
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อเลกซานเดอรพักกําลังพลอยู่ชายแดนอินเดีย ที่เมืองตักศิลา
(บาลี = ตกฺกสิลา; สันสกฤต = ตกฺษศิลา; ฝร่ังเขียนตามกรีก = Taxila)

ที่ตักศิลานั้น อเลกซานเดอรมหาราชเตรียมวางแผนที่จะทํา
สงครามกับชมพูทวีป คือแคว้นมคธนี้ ซึ่งกําลังเป็นแคว้นมหาอาํนาจอยู่

พอดีประจวบเวลาเดียวกันกับปู่ของพระเจ้าอโศก คือพระเจ้า
จันทรคุปต ก็กําลังพยายามจะเข้ายึดอํานาจแคว้นมคธ จึงมีความคิดเกิด
ขึ้นว่า ถ้าทั้งสองฝ่ายมารวมเป็นพันธมิตรกัน แล้วช่วยกันรบ ก็จะเอา
ชนะแคว้นมคธได้

ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าอเลกซานเดอร์ก็คิดว่า 
ถ้าได้คนอินเดียเองมาช่วย การรบก็จะมีกําลังทําให้สําเร็จง่ายขึ้น ฝ่าย      
จันทรคุปต์ก็เช่นเดียวกัน คิดว่าถ้าได้อาศัยฝ่ายอเลกซานเดอร์มาช่วย ก็
จะสามารถรบชนะได้ เพราะตนมีกําลังไม่พอ ทั้งสองฝ่ายมีความคิดร่วม
กันอย่างนี้ ก็นัดพบกัน

พอพบกัน ก็เกิดมีปญัหาวา่ใครจะเคารพใครก่อน ทัง้สองฝา่ยตา่งก็
ถือตัวไ ม่ยอมเคารพก่อน  ฝ่ายจันทรคุปต์  (พวกกรีกเ รียกว่า  
Sandrocotus หรือ Sandracottos) เข้าไปในเขตอํานาจของพระเจ้า 
อเลกซานเดอร์ เพราะเขา้ไปพบในค่ายของเขา พระเจา้อเลกซานเดอร์ก็สัง่
จบั เอาจนัทรคุปตเ์ขา้คุกขงัไว ้แตมี่เร่ืองเลา่วา่ ตอ่มาจนัทรคุปตห์นอีอกไป
ได้ และมีนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่าเร่ืองที่จันทรคุปต์หนีออกมา

สว่นทางฝา่ยพระเจา้อเลกซานเดอร์เอง คิดไปคิดมาอย่างไรไม่ทราบ 
ก็ยกทพักลบัไป แลว้ก็ไปสวรรคตกลางทาง

ดนิแดนทีพ่ระเจา้อเลกซานเดอร์ตีได้ พระองค์ก็ทิ้งแม่ทัพนายกอง
ไว้ให้ปกครอง แม่ทัพนายกองเหล่านั้น ต่อมาก็ยกตัวข้ึนเป็นพระเจ้าแผ่น
ดิน เป็นแคว้นต่างๆ หลายแคว้น
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แคว้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงสืบต่อกันมา ซึ่งชาวพุทธรู้จักกันมาก ก็คือ 
แคว้นโยนก ของพระเจ้าเมนานเดอร์ (Menander บางทีเขียนเป็น 
Minedra บา้ง Menadra บา้ง) เรียกเปน็ภาษาบาลวีา่ พระเจามิลินท ซึง่
หันมานับถือพุทธศาสนาในสมัยพุทธศักราชประมาณ ๕๐๐ ปี (มิลินฺท.๒; 
แต่นักประวัติศาสตร์ฝร่ังว่าประมาณ พ.ศ. ๔๐๐)

พระเจ้ามิลินทเป็นกษัตริย์เชื้อชาติกรีก ในราชวงศ์ที่สืบมาจากแม่
ทัพกรีก ที่พระเจ้าอเลกซานเดอร์ทิ้งไว้ ครองราชย์ที่เมืองสาคละ

นักประวัติศาสตร์ว่าเป็นราชาแห่งประเทศแบกเตรีย (king of 
Bactria) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน 
ในคัมภีร์บาลีเรียกว่าแคว้นโยนก และถือกันว่าเป็นกษัตริย์อินเดียเชื้อ
สายกรีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (the greatest of the Indo-Greek kings —

Encycl. Britannica 1988, vol. 8, p.1)
พญามิลินท์นี่ เป็นเร่ืองสมัยหลังสืบมาอีกนาน คือยุคใกล้  พ.ศ. 

๕๐๐ แต่เป็นเรื่องที่โยงถึงกัน ก็เลยเอามาพูดแทรกไว้หน่อย
ขอย้อนกลบัไปเร่ืองเมือ่ก้ี สมัยก่อน พ.ศ. ๒๐๐ โนน่ ทีเ่ลา่ค้างอยู่
กลา่วฝา่ยพระเจา้จนัทรคุปต ์ เม่ือหนอีอกมาจากเง้ือมมือของพระ

เจา้อเลกซานเดอร์ไดแ้ลว้ ก็ตอ้งมาหาวธิยีดึอาํนาจแควน้มคธดว้ยตนเอง
ตอ่ไป และมีเร่ืองมีราวมากมาย เช่น คร้ังหนึ่งเคยนึกว่าตัวเองมีกําลัง
มากพอแล้ว ก็ยกทัพเข้าตีแคว้นมคธ ปรากฏว่าพ่ายแพ้ จันทรคุปต์เอง
เอาชีวิตแทบไม่รอด แล้วก็หนีซอกซอนไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เม่ือเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้น พอดีผ่านมาทางบ้านที่ยายคนหนึ่ง
กําลังทําขนมเบื้องให้หลานกิน ทนีีพ้อเอาลงจากเตา เรียกวา่ทอดเสร็จ
ใหม่ๆ ก็หยิบสง่ใหห้ลาน หลานรับมากําลังร้อนๆ กัดกร้วมลงไปตรงกลาง 
ก็ร้องไห้จ้าเพราะมันร้อนจัด ลวกเอาลิ้นเอาปากเข้า

เม่ือหลานร้องขึ้นมา ยายก็เลยด่าเอาว่า “เอ็งมันโง่เหมือนเจ้า        
จันทรคุปต์ ไปกัดไปกินได้ยังไงตรงกลางยังร้อนจัด มันต้องและเล็มกิน
จากขอบข้างนอกเข้ามาก่อน” ขอบมันบาง ก็เย็นเร็วกว่า
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พระเจา้จนัทรคุปต ์ กําลงัหนซีอกซอนมาในชนบทถึงหมู่บา้นนัน้พอดี
เม่ือได้ยินเสียงยายด่าหลานอย่างนี้ ก็ได้ความคิดข้ึนมาทันที จึงเปลี่ยน
แผนการรบใหม่ว่า จะไปรบโดยตรงบุกทะลวงเข้าไปคงไม่ไหว กําลังเรา
น้อยกว่า ต้องใช้วิธีแบบกินขนมเบื้อง คือเล็มจากขอบเข้ามา

จึงค่อยๆ ไปซ่องสุมกําลังใหม่ โดยทําสัมพันธไมตรีกับเผ่าเล็กเผ่า
น้อย รวมไพร่พลได้มากข้ึนแล้ว จึงเข้ามาตีอาณาจักรมคธ ด้วยวิธีล้อม
เข้ามาจากรอบนอกตามลําดับ

ในที่สุด พระเจ้าจนัทรคปุตก็์รบชนะแควน้มคธ แลว้ก็เข้าครอบ
ครองแผน่ดนิมคธ ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ คือราชวงศ์ โมริยะ ใน
ภาษาบาลี ส่วนในภาษาสันสกฤตเรียก เมารยะ และครองเมืองปาตลีบุตร
นี้สืบมา

โอรสของพระเจ้าจันทรคุปตนั้น มีพระนามว่าพินทุสาร โอรสของ
พระเจ้าพินทุสารมีนามว่าอโศก ก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชน่ีแหละ

พระเจา้อโศกมหาราช แตแ่รกก็เป็นกษตัริยท์ีด่รุา้ยมาก คือตอนเปน็
เจา้ชาย ไดไ้ปเป็นอปุราชทีเ่มืองอชุเชนทีีบ่อกชือ่เม่ือก้ี คร้ันพระราชบิดา
คือพระเจ้าพินทุสารสวรรคต เจ้าชายอโศกก็ได้ฆ่าพี่น้องหมดประมาณ 
๑๐๐ องค์ เหลือไว้เฉพาะพระอนุชาร่วมมารดาองค์เดียว ด้วยความ
กระหายอํานาจ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ผู้เดียว

พอข้ึนเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธได้แล้ว ไม่พอ ไม่หยุดอยู่แค่นั้น 
ก็แสวงอํานาจต่อไป เม่ือพร้อมแล้วก็ยกทัพไปรุกรานตีประเทศอื่น โดย
หวังจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อไปในประวัติศาสตร์ หรือผู้เดียวใน
ชมพูทวีป

ได้ตีลงไปจนกระทั่งถึงแคว้นกลิงคะ ซึ่งเป็นแคว้นที่ได้ชื่อว่ามี
นักรบที่เก่งกาจ มีกองทัพที่เข้มแข็ง มีความสามารถอย่างย่ิง ได้รบกันอยู่
เป็นเวลานาน เกิดความเสียหายมากมายด้วยกันทั้งสองฝ่าย ในที่สุดพระ
เจ้าอโศกก็ชนะ แคว้นกลิงคะก็แตกไป
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แต่การรบคร้ังนี้ เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงมาก คนตายกันเป็นแสน 
สูญหายเป็นแสน ถูกจับเป็นเชลยก็เป็นแสน ถึงตอนนี้นี่แหละที่พระเจ้า
อโศกทรงสลดพระทัย แล้วหันมานับถือพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นเหตุ
การณ์ที่สําคัญมาก ถึงขั้นเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว

เม่ือพระเจ้าอโศกมหาราชเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว  
ก็ได้เปลี่ยนนโยบายใหม่ จากการเอาชนะด้วยสงคราม มาสู่ธรรมวิชัย
แปลว่าชนะด้วยธรรม คือเอาชนะใจด้วยความดี ก็ได้สร้างสมความดีเป็น
การใหญ่ ทํางานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นอันมาก

ทรัพยและอํานาจ สูความหมายและคุณคาใหม
ในที่นี้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คือ คติเก่ียวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์

สินเงินทอง  ดังต่อไปนี้
ตามปกติพระเจ้าอโศกนี้ ก็เช่นเดียวกับกษัตริย์สมัยโบราณจํานวน

มาก ที่มุ่งแสวงหาความย่ิงใหญ่ให้แก่ตัวและบํารุงบําเรอความสุขส่วนตน 
อย่างที่เรียกว่า แสวงหาโภคะและอํานาจ หรือทรัพย์และอํานาจ เพื่อ
บํารุงบําเรอตัวเอง และเพื่อแสดงความย่ิงใหญ่ของตน

ทรัพย์และอํานาจ โดยทั่วไปมักจะมีความหมายอย่างนี้
ทีนี้ เม่ือพระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว 

ทางธรรมสอนวา่ ทรัพย์สนิเงินทองและความยิง่ใหญ ่ ทกุอย่างลว้นเปน็
อนจิจงั เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดข้ึน ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ไม่มีสาระที่แท้จริง 
ไม่ควรจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้ ไม่ควรหวังความสุข หรือความ
ประเสริฐจากทรัพย์สินเงินทองและอํานาจ

ฉะนั้น ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีความหมายที่แท้จริง
เม่ือทรัพย์สินเงินทองไม่มีความหมายแล้ว มองในแง่หนึ่ง ก็จะทํา

ให้เกิดความเบ่ือหน่าย เพราะว่าเม่ือมองเห็นทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียง
ของนอกกาย เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป เป็นอนิจจัง ไม่มีคุณค่าที่แท้จริง ถ้า
เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรเอาใจใส่ นี่คือท่าทีอย่างหนึ่งต่อทรัพย์สมบัติ



๒๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ถ้าพระเจ้าอโศกทรงมองเหน็อยา่งนัน้ พระองคก็์คงจะไม่เอาพระ
ทยัใสกั่บพระราชทรัพย์และอาํนาจต่อไป ซึ่งก็จะต้องตั้งคําถามว่า จะเป็น
การปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่

ปรากฏว่า พระเจ้าอโศกได้ทําสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างแก่
ชาวพทุธทีส่าํคัญคือ พระเจา้อโศกนัน้ ไม่ไดท้รงทิง้ทรัพย์และอาํนาจ แตไ่ด้
ทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพย์และอํานาจเสียใหม่

อย่างที่ได้กล่าวไว้เม่ือก้ีว่า ทรัพย์และอํานาจนั้น มีความหมาย
สําหรับปุถุชนจํานวนมาก คือเป็นเคร่ืองบํารุงบําเรอความสขุของตน และ
แสดงความย่ิงใหญ่

แต่พระเจ้าอโศกได้ทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพย์และอํานาจ
ใหม่เป็นว่า ทรัพย์และอํานาจนั้น สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือของธรรมได้ 
คือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ ทําความดีงาม และประโยชน์สุขให้
แก่ประชาชน

ด้วยความคิดเช่นนี้ พระเจ้าอโศกก็ทรงนําเอาทรัพย์และอํานาจที่
พระองค์เคยมีนั่นแหละมาใช้ แต่เปลี่ยนใหม่ คือแทนที่จะเอามาบํารุง
บาํเรอตนเอง ก็เอามาใชส้รา้งสรรค์ความดงีามและประโยชนส์ขุอยา่งทีว่า่

จึงได้ทรงสร้างโรงพยาบาลคน โรงพยาบาลสตัว ์ทัว่พระราชอาณา
จกัร สร้างถนนหนทางเชือ่มตอ่ใหก้วา้งขวางทัว่ถึง ปลกูตน้ไม้ ขดุบ่อน้าํ 
สร้างทีพ่กัคนเดนิทาง และสร้างอา่งเก็บน้าํ ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน ทาํ
ศิลาจารึกประกาศธรรม แถลงเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐในทางธรรม ที่
จะให้ผู้บริหารปกครองท้องถิ่นนําไปสั่งสอนประชาชน ตลอดจนอุปถัมภ์
พระศาสนาอย่างมากมาย

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบว่า พระธรรมวินัยของพระพุทธ
เจ้ามีทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็ได้ทรงสร้างวัดข้ึนทั้งหมด เรียก
ว่า “มหาวิหาร” จํานวน ๘๔,๐๐๐ วัด ทั่วมหาอาณาจักรของพระองค์ 
คือแคว้นมคธนี่แหละ แคว้นมคธเป็นศูนย์กลางของมหาอาณาจักรของ
พระเจ้าอโศก คือบริเวณแถบนี้ที่เรากําลังเดินทางกันอยู่
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ในแคว้นมคธนี้ มีวัดจํานวนมากมาย วัด ภาษาบาลีเรียกว่า วิหาร
มหาวิหารก็คือ วัดใหญ่

คําว่า “วิหาร” นี้ ถ้าแผลง ว. เป็น พ. ก็จะเป็น พิหาร เหมือน
อย่างในประเทศไทยเรานยิมแปลง ว. เป็น พ. เยอะแยะไป ในอนิเดยี ว. 
เป็น พ. ก็แผลงกันได้ วิหารก็กลายเป็นพิหาร แปลว่า “วัด”

ต่อมา เม่ืออาณาจักรของพระเจ้าอโศกมหาราชได้เสื่อมสลายลง
ไป ก็มีซากวัดวาอารามเหลืออยู่มากมาย เนื่องจากแคว้นมคธนี้เป็นดิน
แดนที่เต็มไปด้วยซากของวัด คือวิหาร หรือพิหาร

ฉะนั้น ต่อมาก็เลยเรียกชื่อดินแดนแถบนี้ ตั้งชื่อเป็นแคว้นหรือรัฐ
ว่า แควนพิหาร หรือรัฐวิหาร อย่างที่เรารู้จักกัน เป็นชื่อทางการใน
ปัจจุบัน ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีวัดมากมายเหลือเกิน ซึ่งพระเจ้าอโศก
สร้างไว้ ยังมีซากเหลืออยู่

พระเจ้าอโศกสร้างวิหารทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ แห่ง ทั่วราชอาณาจักร 
และวัดเหล่านั้นก็ได้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา

บางแห่งได้เจริญเติบโตจนเป็นมหาวิทยาลัย เช่นที่เรากําลังจะไป 
คือ นาลันทา ซึ่งเดิมก็เป็นวิหารหนึ่ง แล้วได้ขยายเป็นมหาวิหาร คือวัด
ใหญ่ โดยเกิดจากการรวมกันของวัดเล็กวัดน้อยที่เป็นศูนย์การศึกษา 
แล้วพัฒนาขึ้นมาจนเป็น มหาวิทยาลัยนาลันทา

ชือ่ในภาษาบาล ี เรียกวา่ นาลันทามหาวหิาร ก็คือวดัใหญน่ัน่เอง 
ซึ่งเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของวัดที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทา เม่ือ
เดนิทางกันตอ่ไป

นีคื้อความเปน็มาในอดตี ซึง่เก่ียวขอ้งกับเมืองทีเ่รียกวา่ปาตลบุีตร
พระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงใหค้วามหมายใหม่แก่ทรัพย์และอาํนาจ

แล้วก็ทรงจารึกไว้ในศิลาจารึกของพระองค์
ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกแห่งหนึ่ง มีข้อความจารึกไว้ว่า ยศ คือ

ความย่ิงใหญ่ของพระองค์นั้น จะไม่มีความหมายเลย ถ้าไม่เป็นไปเพื่อ
ช่วยให้ประชาชนได้ประพฤติธรรม
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หมายความวา พระเจ้าอโศกได้ทรงใช้ทรัพย์และอํานาจ เป็นเคร่ือง
มือแห่งธรรม เพื่อเผยแพร่ธรรมหรือสร้างสรรค์ธรรม ทําให้ความดีงาม
หรือธรรมนี้แผ่ขยายไปในหมู่มนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุข
อันแท้จริง อันนี้เป็นคติที่สําคัญมาก

ขอยกขอ้ความในศิลาจารึก คือ ธรรมโองการ ในจารึกศิลา ฉบับที่
๑๐ มาให้ดู ดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปยทัสสี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
ไมทรงถือวา ยศหรือเกียรติจะเปนสิ่งมีประโยชนมาก เวน
แตจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพ่ือความมุงหมายนี้วา 
ท้ังในบัดน้ีและเบ้ืองหนา ขอประชาชนท้ังหลายจงต้ังใจ
สดับฟงคําสอนธรรมของขาฯ และจงปฏิบัติตามหลัก
ความประพฤติทางธรรม
คําว่า “ยศ” ในภาษาบาลีนั้น แปลง่ายๆ ว่า ความย่ิงใหญ่ มี ๓ 

อย่าง คือ
๑. เกียรติยศ ยศ คือเกียรติ ได้แก่ความมีชื่อเสียง มีเกียรติคุณ
๒. อิสสริยยศ ยศ คือ ความเป็นใหญ่
๓. บริวารยศ ยศ คือ บริวาร

คนทีมี่ความคิดดีๆ  มีเจตนาด ี มีสตปิญัญาด ีแตถ่า้ไม่มีทรัพย์ ไม่มี
อาํนาจ ไม่มียศ ก็ไม่สามารถสร้างสรรคค์วามดงีามหรือประโยชน์สขุได้
มาก เราคิดข้ึนมาว่าจะทําการที่ดีเป็นประโยชน์สักอย่าง แต่ไม่มีเงิน ไม่มี
บริวาร ไม่มีอํานาจ จะทําได้แค่ไหน ทําได้นิดเดียวก็จบ แต่ถ้ามีทรัพย์ มี
อํานาจ มีบริวาร มีความคิดดี มีสติปัญญาดี ก็สามารถออกผลกระจาย
ขยายออกไปได้กว้างขวาง เหมือนดังพระเจ้าอโศกมหาราช

เรื่องพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ จึงเป็นคติเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ให้
หลกัแก่เราในดา้นการปฏิบตัติอ่ทรัพย์และอํานาจอย่างที่กล่าวมานี้
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ชาวพทุธมีคตวิา่ เม่ือเราไดเ้รียนรู้ธรรมแล้ววา่ ทรพัย์สนิเงินทอง 
และอํานาจนี้ เป็นของนอกกาย จึงไม่ควรยึดถือเป็นจุดหมายของชีวิต

ข้อน้ีหมายความว่า เราไม่ได้เห็นความหมายของทรัพย์และ
อํานาจในแง่ที่เป็นเร่ืองของความเห็นแก่ตัว หรือเป็นประโยชน์ส่วนตน 
และไม่ยึดติดตกเป็นทาสของมนั ใหเ้กิดก่อทกุขท์ัง้แก่ตนและผูอ้ืน่ แตเ่รา
มองอยา่งพระเจา้อโศก คือ คิดที่จะใช้มันเป็นเคร่ืองมือของธรรม

ไม่ใช่หมายความว่า ทรัพย์และอํานาจเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
แล้วก็เลยไม่เอาใจใส่ ไม่บริหาร ไม่ใช่อย่างนั้น เราต้องรู้จักเอามันมาใช้
เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและประโยชน์สุข อันนี้ถือว่า เป็นวิธี
ปฏิบัติอย่างถูกต้องของชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์

แต่ถ้าไม่อยากเกี่ยวข้องกับทรัพย์และอํานาจ ก็ออกบวชไปเลย 
จะได้ไปทําหน้าที่ทางธรรมอีกแบบหนึ่ง คือ นําธรรมที่เป็นตัวนามธรรม 
ได้แก่สติปัญญา ไปแจกจ่ายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดําเนิน
ชีวิตให้ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของเขา

ฉะนั้น จึงมีคติ ๒ อย่าง คือ
• ถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ ก็ให้ใช้ทรัพย์และอํานาจเป็นเคร่ืองมือของ

ธรรม ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความดีงาม หรือ
• ถ้าเบ่ือหน่ายไม่อยากเก่ียวข้องกับทรัพย์และอํานาจ ก็ออก

บวชไปเผยแพร่ธรรมให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ถ้ามิฉะนั้น จะกลายเป็นคนคร่ึงๆ กลางๆ มีทรัพย์มีอาํนาจแลว้

บอกวา่เบ่ือหนา่ย ไม่เอาเร่ืองเอาราว จะทาํอย่างไรก็ไม่ทาํ ไม่รบัผิดชอบ 
ทรัพย์และอํานาจนั้นเม่ือไม่ได้รับการบริหาร ไม่มีคนรับผิดชอบ ก็เสีย
หายหมด ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม และชีวิตของคนผู้นั้น
เองก็ไม่ได้เจริญงอกงามอะไรข้ึนมา

เร่ืองพระเจ้าอโศก อย่างน้อยก็ให้คติแก่เราอย่างนี้
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นอกจากนั้น ยังมีคติที่สําคัญ อันเนื่องมาจากสถานที่นี้เอง คือวัด    
อโศการาม ซึ่งเป็นที่ทําสังคายนาครั้งที่ ๓

เร่ืองของการทําสังคายนานั้น คือ
• สังคายนาอะไร ทางพระท่านเรียกว่า สังคายนาพระธรรมวินัย
• ธรรมวินัย คืออะไร ก็คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
• สังคายนาเพื่ออะไร ก็เพื่อให้คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้คง

อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่ เป็นหลักเป็นฐาน คนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าหลัก
คําสั่งสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไร และจะได้ประพฤติ
ปฏิบัติถูกต้อง เม่ือหลักธรรมวินัยเรียบร้อย บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว 
พระศาสนาก็จะเจริญม่ันคงและแพร่หลายต่อไป

มีขอ้นา่สงัเกตวา่ วตัถปุระสงค์ของการสงัคายนานัน้ ทา่นแสดงไว้วา่
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย แปลว่า เพื่อประโยชน์สุขแก่คน
จาํนวนมาก เพือ่เก้ือกูลแก่ชาวโลก

หมายความวา ทีท่าํสงัคายนาอะไรตา่งๆ เหล่านี้ และที่ให้พระ
ศาสนาเจริญม่ันคงนั้น วัตถุประสงค์ไม่ได้อยู่ที่ตัวพระศาสนาเอง พระ
ศาสนาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง พระศาสนาน้ันมีอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชน
จาํนวนมากและชาวโลก อนันีเ้ป็นจดุหมายของพระพทุธศาสนา

เป็นอันว่า ในการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน การที่เราทํานุบํารุง
พระพทุธศาสนานี ้ ก็เพือ่ใหพ้ระพทุธศาสนาอยูย่ัง่ยืน จะไดเ้กิดประโยชน์
สขุแก่ประชาชนจํานวนมาก และแก่ชาวโลก สืบต่อไปตลอดกาลนาน

คตอิกีอยา่งหน่ึง ก็คือ ตวัธรรมวินยัเอง ซึง่ประกอบดว้ย ๒ สว่น คือ 
ธรรม และ วินัย อันนี้ก็เป็นเร่ืองที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันต่อไป

ในตอนเร่ิมต้นนี้ อาตมาแนะนําเกร่ินไว้ก่อน พอเป็นเครื่องเชื่อม
เรื่องราวของสถานที่นี้กับความเป็นไปในพระพุทธศาสนา อย่างน้อยก็
อยากให้โยมได้ภาพรวมของดินแดนพระพุทธศาสนาแห่งนี้ ก็เข้าใจว่าคง
จะพอเห็นกันรางๆ แล้ว
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วนันี ้เรายังตอ้งเดนิทางกันตอ่ไป เพราะฉะนัน้ อาตมาจงึขอกลา่วไว้
เพียงเท่านี้ก่อน

แต่ขอตั้งข้อสังเกตไว้อีกอย่างหน่ึงว่า เม่ือเข้ามาสู่ดินแดนประเทศ
อินเดียถึงตรงนี้แล้ว ก็พอเห็นว่าญาติโยมส่วนมาก ยังมีหน้าตาย้ิมแย้ม
แจ่มใสดี อันนี้ก็เป็นนิมิตที่ดี แสดงว่าโยมได้ทําใจไว้ถูกต้องแล้ว

อย่างที่พูดไว้ก่อนเดินทางว่า มาเจออินเดียที่มีสภาพไม่สะดวก 
ลาํบาก สกปรก ไม่เรียบร้อย เจออะไรตา่ง  ๆ มากมาย อยา่งทีไ่ดเ้หน็กันอยู่
แลว้นี ้ถา้เตรียมใจมาไม่ด ี เราก็อาจจะหงุดหงิด หม่นหมองขุ่นมัวไป แตถ่า้
เราไดท้าํใจไวด้ ีเตรียมใจไวแ้ลว้ ใจเราพร้อมทีจ่ะรับ ทกุอย่างก็จะเรียบร้อยดี

นี้ก็แสดงว่า ใจของโยมทุกท่านได้เตรียมไว้ดีแล้ว พร้อมที่จะรับ
และรับได้ เม่ือใจของเรารับได้แล้ว ถ้ามันไม่เหลือกําลัง ก็สบายใจได้ 
เพราะฉะนัน้ โยมจงึยังย้ิมแย้มแจม่ใส ก็ขอใหท้กุทา่นย้ิมแย้มแจม่ใสตอ่ไป

อย่างไรก็ตาม ความลาํบากก็ไม่ไดม้ากอย่างทีคิ่ด อาตมาคาดวา่จะ
ลําบากกว่านี้ เช่น การขึ้นรถไฟ เป็นต้น แต่กลับปรากฏว่าสะดวกมาก 
การที่สะดวกมากกว่าที่คาดหมายนี้ ก็ต้องขออนุโมทนาคุณโยมหมอ      
สุเอ็ด คชเสนี ที่ท่านได้เตรียมไว้เป็นอย่างดี และท่านพระมหาสุทินที่ไป
รับพร้อมกับโยมคุณหมอตั้งแต่ต้น ตอนนี้ท่านมหาก็ขอเดินทางไป
พาราณสีก่อน จะไปพบกับเราข้างหน้าโน้น

ในโอกาสน้ี พอเราเดินทางมาถึงปตนะ ที่สถานีรถไฟ ก็มีพระสงฆ์
ที่ท่านเดินทางมาต้อนรับ ซึ่งมารับช่วงต่อจากท่านพระมหาสุทิน เร่ิม
ด้วยท่านพระมหาบุญธรรมที่ทําหน้าที่บรรยายให้โยมฟังนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่มา
ศึกษาและอยู่ในประเทศอินเดียจนมีความชํานาญ คืออยู่มาแล้วถึง ๑๘ 
ปี จึงเข้าใจ รอบรู้เร่ืองราวของประเทศและดินแดน รวมทั้งชีวิตของชุม
ชนที่นี่เป็นอย่างดี และยังมีพระสงฆ์จากเมืองพาราณสี มาร่วมสมทบอีก 
๙ รูป เม่ือตอนเช้านี้ และมีพระจากมัทราสอีก ๒ รูป
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รวมว่ามีพระสงฆ์ที่มาสมทบ ๑๒ รูปด้วยกัน และยังมีโยมมา         
สมทบอีกหลายท่าน รวมทั้งหมดก็ประมาณ ๑๕ บุคคลด้วยกัน ทําให้
คณะมีความอบอุ่น มีกําลังแข็งแรงย่ิงข้ึน ก็มาร่วมเป็นคณะ มาร่วมสุข
ร่วมทุกข์กันต่อไป

ขอให้โยมตั้งใจกันแบบชาวพุทธนะ ที่เดินทางกันนี้ เรามีใจตาม
หลักสังคหวัตถุว่า ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน พอมีใจอย่างนี้แล้ว และมองทุก
อย่างรอบตัวด้วยใจที่พร้อมจะยอมรับดังกล่าวมา ทุกอย่างก็จะดีงาม จิต
ใจของโยมก็สดใสเบิกบาน นับเป็นกุศลอย่างหน่ึง และก็ยังเป็นการ
ทดสอบใจของโยมเองด้วย ซึ่งโยมก็ทําได้สําเร็จ

นอกจากทดสอบแลว้ ก็ยงัเป็นการถวายเปน็พทุธบูชาดว้ย ขอใหโ้ยม
เอาใจน้อมอุทิศความเพียรพยายาม ความตั้งใจที่ดี มีศรัทธาเป็นต้น 
ถวายเป็นเคร่ืองบูชาพระรัตนตรัย โดยเฉพาะเป็นพุทธบูชา และการบูชา
พระพุทธเจ้าอย่างนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูชาด้วยการปฏิบัติ เป็นการ
บูชาที่ยอดเย่ียม อันจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญระยะยาว

ขอให้ปฏิบัติบูชานี้ จงอํานวยผลเป็นจตุรพิธพรชัย ให้โยมญาติ
มิตรคณะผู้ศรัทธาทุกท่าน เจริญด้วยกําลังกาย กําลังใจ ที่จะเดินทางไป
นมัสการสังเวชนียสถาน และสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ให้       
ลุล่วงไปด้วยดี และขอให้มีความสุขความเจริญ ประสบสิริสวัสดิพิพัฒน
มงคลย่ิงขึ้นไป มีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ ( สาธุ...)
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มาถึงถ่ินพระเจาอโศกแลว ตองรูไว

ศิลาจารึกอโศก เปนของพระเจาอโศกมหาราชแนหรือ
โยม: ขอนมัสการเรียนถามหลวงพ่อ คือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้า

อโศกมหาราชสร้างศิลาจารึก นอกจากแสดงพระราชอํานาจแล้วยังเป็น
การสอนประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงว่า ทรัพย์และอํานาจหรือยศนั้น 
เป็นสิ่งที่อนิจจังแล้ว มีหลักฐานอีกไหมที่แสดงว่า อันนี้เป็นศิลาจารึก
ของพระเจ้าอโศกมหาราช นอกจากคําที่จารึกไว้ เช่น อาจจะเป็น
รูปธรรมจักร พระเจ้าอโศกเป็นวงศ์โมริยะ ซึ่งแปลว่านกยูง มีอะไรเป็น
หลักฐานไหมที่ว่า ศิลาจารึกนี้พระเจ้าอโศกสร้างไว้

พระธรรมปฎก: เจริญพร ศิลาจารึกพระเจ้าอโศกนี้มีข้อความ
เขียนไว้สั่งสอนแนะนํา แสดงนโยบายของพระเจ้าอโศกแก่ประชาชน 
เช่น ขอให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ คล้ายๆ กํานันอะไรพวกนี้ นําเอาข้อความ
ต่อไปนี้ไปบอกแก่ประชาชนของตนๆ แสดงว่าพระองค์ใช้ศิลาจารึกเป็น
เคร่ืองมือในการส่ังสอนและบริหารราชการแผ่นดิน เพราะในสมัยนั้น ไม่
มีการใช้กระดาษแบบทุกวันนี้ ก็เลยใช้ศิลา ให้เจ้าหน้าที่เขียนไว้ตามที่
ต่างๆ เช่น โขดหิน เขา ภูผา เป็นต้น แล้วก็ให้มาอ่านไปบอกกัน

เร่ืองนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ประชาชนสมัยนั้นมีการศึกษา ใน 
Encyclopaedia Britannica เคยบอกว่า อินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกนี้ 
ประชาชนรู้หนังสือมากกว่ายุคปัจจุบัน จะจริงหรือไม่จริง แต่ฝรั่งเขาว่า
ไว้อย่างนั้น แสดงว่าในสมัยนั้นมีการศึกษาดี และวัดก็เป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาอยู่แล้ว

และที่คุณหมอถามอีกอย่างหนึ่งคือ มีเคร่ืองหมายอะไรที่แสดงว่า
พระเจ้าอโศกสร้างไว้
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ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกนี้ มีคําข้ึนต้นบอกไว้ชัดทุกคร้ังไป 
“สมเด็จพระเจาอยูหัวปยทัสส ี ผูเปนท่ีรกัแหงทวยเทพ ตรสัไววา” หรือ
ทาํนองนี ้และข้อความที่เล่าไว้ในจารึกหลายแห่งก็บอกเหตุการณ์ที่ทําให้
นักประวัติศาสตร์ม่ันใจว่า เป็นพระเจ้าอโศก เช่น เล่าถึงการสงครามกับ
แคว้นกลิงคะ

นอกจากข้อความในศิลาจารึกทั่วไปอย่างนี้แล้ว ก็ยังมีศิลาจารึก
บางแห่งที่ทําเป็นหลักหรือเป็นเสาไว้ประกาศ เช่น ที่สถานที่ที่พระพุทธ
เจ้าประสูติ ก็จะบอกว่า ณ สถานที่นี้ (คือลุมพินีวัน) พระพุทธศากยมุนี
ได้ประสูติ เป็นต้น และบนยอดเสาก็มีเครื่องหมายของพระองค์ เช่น หัว
สิงห์ และที่เป็นรูปธรรมจักรก็มี

ยอดเสาที่สมบูรณ์จริงๆ เราจะไปเห็นในพิพิธภัณฑ์ข้างหน้า และ
จะได้เห็นศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกเป็นตัวอย่างด้วย

อย่างไรก็ตาม ศิลาจารกึเหล่านี ้ เม่ือเวลาผา่นไป ก็ถกูทาํลายบ้าง
ถูกภัยธรรมชาติบ้าง ได้หักโค่น แตกกร่อน กระจัดกระจายไป คนยุค
หลังๆ ก็เอามาจัดตั้งอย่างที่เราเห็นกัน เพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของ
อดีต และยังจะได้ดูกันต่อไปอีก

การพิสูจน์ว่า รู้ได้อย่างไรว่าศิลาจารึกนี้เป็นของพระเจ้าอโศก
มหาราช คือพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้นั้น ที่จริงเป็นเร่ืองของนัก
ประวัติศาสตร์-โบราณคดี ที่เขาได้ศึกษาและวินิจฉัยกันไว้ ซึ่งเราคงต้อง
ไปฟังไปอ่านเรื่องที่เขารวบรวมเขียนไว้

แตถ่า้จะพดูรวบรัดเฉพาะหน้า วา่ตามทีอ่าตมภาพนกึเหน็ได ้ มีจดุ
สําคัญหนึ่ง ที่ศิลาจารึกมาบรรจบกับหลักฐานในคัมภีร์ ซึ่งทําให้เห็นว่า
องค์ “เทวานัมปิยะ ปิยทัสสี ราชา” หรือ “เทวานามปริยะ ปริยทรรศี 
ราชา” ในศิลาจารึกนั้น เป็นองค์เดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชในคัมภีร์
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ขอยกข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกมาให้ดูกัน

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศแกมหาอํามาตย
ท้ังหลาย ณ พระนครปาฏลีบุตร และ ณ นครอื่นๆ วา

สงฆ (อันขาฯ) ไดทําใหสามัคคีเปนอันเดียวกันแลว
(“สํเฆ สมเค กเฏ”) บุคคลใดๆ จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณีก็
ตาม ไมอาจทําลายสงฆได

ก็แล หากบุคคลผูใด จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณีก็ตาม 
จักทําสงฆใหแตกกัน บุคคลผูน้ันจักตองถูกบังคับใหนุง
หมผาขาว และไปอาศัยอยู ณ สถานท่ีอื่น (นอกวัด)

พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการนี้ใหทราบท่ัวกัน 
ท้ังในภิกษุสงฆ และในภิกษุณีสงฆ

ดวยประการฉะน้ี พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพได
ตรัสไวดังน้ี:- ก็ประกาศพระบรมราชโองการเชนน้ี ทาน
ท้ังหลายพึงนําไปติดไว ณ ทางสัญจรภายในเขตใกลเคียง
ของทานท้ังหลายฉบับหน่ึง และจงเก็บรักษาประกาศพระ
บรมราชโองการอันเดียวกันน้ีแล ไวในเขตใกลเคียงของ
อุบาสกท้ังหลายอีกฉบับหน่ึง

ทุกๆ วันอุโบสถ บรรดาอบุาสกเหลาน้ัน พึงทําตน
ใหมีความรูความเขาใจแนบแนนในประกาศพระบรมราช
โองการน้ี และทุกๆ วันอุโบสถ มหาอํามาตยทุกๆ คนพึง
ไปรวมในการรักษาอุโบสถดวยเปนประจํา เพ่ือจักไดเกิด
ความคุนเคยแนบสนิท และรูเขาใจท่ัวถึง ซึ่งประกาศพระ
บรมราชโองการน้ันแล

ท่ัวทุกหนทุกแหงท่ีอํานาจบริหารราชการของทาน
ท้ังหลายแผไปถึง ทานท้ังหลายพึงขับไล (บุคคลผูทําลาย
สงฆ) ออกไปเสีย
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และในทํานองเดียวกันน้ัน ทานท้ังหลายพึงขับไล 
(บุคคลท่ีทําลายสงฆ) ในเมืองดาน และในทองถิ่นท้ังหลาย
ออกไปเสีย โดยใหเปนไปตามขอความในประกาศนี้.
ธรรมโองการนี้ ในศิลาจารึกเองก็บอกไว้ว่าได้โปรดให้ติดประกาศ

ทัว่ไปทกุหนแหง่ แตเ่ฉพาะทีน่กัโบราณคดขีดุค้นพบแลว้ ๓ แหง่ (จารึก
หลักศิลา ฉบับยอยที่ ๑-๒-๓) มีข้อความยาวสั้นกว่ากันบ้าง แต่ทุก
แห่งมีตอนสําคัญ คือ ย่อหน้า ๒-๓ ที่มีความเร่ิมต้นว่า “สงฆ
(อันขาฯ) ไดทําใหสามัคคี”

สามแห่งที่พบจารึกนี้ คือ ที่สารนาถ ที่โกสัมพี และที่สาญจี 
การที่ในจารึกต่างแห่งบอกเหมือนกันว่า “ขาฯ ไดทําใหสงฆสามัคคี
กันแลว” แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ของส่วนรวมทั่วทั้งแว่นแคว้น 
ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะของที่นั้นๆ (สารนาถ วัดระยะทางผ่านโกสัมพี ไป
ถึงสาญจี = ๖๐๐ กิโลเมตร) และข้อความตอนท้ายๆ ของจารึกเอง 
ก็บอกให้มหาอํามาตย์ดําเนินการรักษาสามัคคีนี้ทั่วทุกหนแห่ง

การทําให้สงฆ์สามัคคี ก็แสดงว่าได้มีการแตกแยก และได้แก้
ปัญหาความแตกแยกนั้นเสร็จแล้ว นี่ก็คือการสังคายนาคร้ังที่ ๓ ที่
เมืองปาฏลีบุตร ที่พระเจ้าอโศกทรงอุปถัมภ์ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๕ ซึ่ง
คัมภีร์สมันตปาสาทิกาได้เล่าไว้ และบอกด้วยว่าพระที่ก่อปัญหา 
(ท่านว่าปลอมบวชเข้ามา) ได้ถูกบังคับให้นุ่งผ้าขาว (=ให้สึกออกไป) 
ดังความตอนหนึ่งในสมันตปาสาทิกานั้น (วินย .อ.๖๐) ว่า

ในวันท่ี ๗ พระราชา (อโศก) โปรดใหประชุม
ภิกษุสงฆท่ีอโศการาม…ทรงทราบวา พวกน้ีมิใชภิกษุ 
พวกน้ีเปนอัญเดียรถีย พระราชทานผาขาวแกบุคคล
เหลาน้ัน  ใหสึก เสีย…ลําดับน้ัน  พระราชาตรัสวา  
“พระคุณเจาผูเจริญ บัดน้ี พระศาสนาบริสุทธิ์แลว  ขอ
ภิกษุสงฆจงทําอุโบสถเถิด”
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พระราชทานอารักขาแลว  เสด็จคืนสูพระนคร 
สงฆซึ่งสามัคคีกันแลว ไดกระทําอุโบสถ
ตามศิลาจารึกแสดงว่า แม้สงฆ์จะสามัคคีกันได้แล้ว มาตรการที่

จะรักษาความสามัคคีนั้นให้หนักแน่นม่ันคง พร้อมทั้งป้องกันปัญหา
อันอาจจะมีขึ้นอีก ก็ยังดําเนินต่อไป โดยให้มหาอํามาตย์ดูแลรับผิด
ชอบตามความในจารึกนั้น

อโศกมหาราช - อโศกธรรม
เร่ืองหนึ่งที่น่าสนใจมาก เก่ียวกับศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก คือ 

นักปราชญ์เมืองฝร่ังและในอินเดียส่วนมาก อ่านหรือศึกษาศิลาจารึกนั้น
แลว มักลงความเห็นวา พระเจ้าอโศกมหาราช แมจะทรงเปนพุทธมามกะ
ที่มีศรัทธาแรงกล้าและเอาพระทัยใส่ในการดูแลรักษาพระพุทธศาสนา
อย่างย่ิง แต่ในเวลาที่ทรงเผยแผ่สั่งสอนธรรมในศิลาจารึก ได้ทรง
พยายามวางพระองค์เป็นกลางๆ ไม่ตรัสถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เลย แต่ทรงสอนธรรมที่เป็นหลักความประพฤติทั่วไปอันมีหรือเป็นที่
ยอมรับในทุกๆ ศาสนา

ยกตวัอย่าง T. W. Rhys Davids กลา่ววา่ (ในศิลาจารึกนัน้) “ไมมี
สักคําท่ีพูดถึงพระพุทธเจา หรือพุทธศาสนา…อริยสัจ ๔ ปฏิจจ           
สมุปบาท นิพพาน และหลกัธรรมสาํคญัขออืน่ๆ ของพุทธศาสนา ไม
ปรากฏในศิลาจารกึเลย”

แต่ถ้าพูดถึงจารึกที่กล่าวถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เช่น ศิลา
จารึกแหงไพรัต ว่า

…โยมมีความเคารพและเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธ
เจา พระธรรม และพระสงฆ มากเพียงใด…สิ่งใดก็ตามท่ี
พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสไวแลว สิ่งน้ันๆ ท้ังปวงลวน
เปนสุภาษิต
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ท่านผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็บอกว่า นั่นเป็นเร่ืองของความสัมพันธ์
ส่วนพระองค์กับพุทธศาสนา

หนังสือ The Cambridge History of India (5 vols.,1922-37)
เขยีนวา่ “เราไมไดฟงพระเจาอโศกตรสัถงึธรรมท่ีลกึซึง้หรอืหลกัพ้ืนฐาน
ของพุทธศาสนาเลย ไมมกีารกลาวถงึอรยิสจั ๔ มรรคมีองค ๘ ปฏิจจ       
สมุปบาท พระอจัฉรยิคุณของพระพุทธเจา (อีกทั้ง) ไมมีคํากลาวถึงหรือ
แสดงหลักแหงนิพพานเลย”

R.K. Mookerjee กล่าวไว้ในหนังสือ Asoka ว่า “ธรรมท่ีนํา
เสนออยางน้ัน ในธรรมโองการเหลาน้ี เปนเพียงอีกช่ือหน่ึงสําหรับเรียก
ชีวิตท่ีดีงามมีศีลธรรม และต้ังอยูบนฐานรวมของทุกศาสนา…สามารถ
นําไปใชไดและยอมรับไดท่ัวกันวาเปนสาระของทุกศาสนา…ดังน้ัน 
พระเจาอโศกจึงนับวาไดทรงวางฐานแหงศาสนาสากล (universal 
religion) และนาจะทรงเปนบุคคลแรกท่ีทําการน้ีในประวัติศาสตร”

คําที่ปราชญ์และท่านผู้รู้เหล่านี้ว่ามาก็น่าฟัง และดูคล้ายจะน่า
เชื่อ แต่พอพิเคราะห์ให้ชัดลงไป กลายเป็นต้องแยกว่า

ในส่วนของข้อมูลด้านศิลาจารึกเอง ต้องชื่นชมท่าน และเราได้
อาศัยท่านเหล่านี้มาก

แตใ่นขัน้ลงมตทิีโ่ยงมาสูพ่ระพทุธศาสนา ทา่นเหลา่นีจ้บัจดุจบัหลกั
ไม่ถกู ไดแ้ตม่องดหูลกัธรรมสําคัญๆ ทีไ่ดย้นิไดพ้ดูกันมาก พอไม่พบ ก็สรุป
ลงไปอย่างนัน้ แตถ่า้จบัจดุได ้ทศันะของทา่นเหลา่นี ้ทีว่า่จะเป็นพทุธตอ้ง
พูดถึงอริยสัจ สมาธิ นิพพาน เป็นต้นนั้น กลายเป็นทัศนะที่น่าขําขันไป

อย่างไรก็ตาม ผู้เห็นว่าธรรมในศิลาจารึกเป็นหลักพุทธศาสนา ก็มี
ไม่น้อย เช่น ผู้เขียนหัวข้อ “Inscriptions as historical source
material. Ancient India.” ใน Encyclopaedia Britannica ซึง่ไดก้ลา่ววา่
“คาํจารึกโองการของพระเจาอโศก เปนประกาศและขอกําหนดตาม
สารตัถะแหงพุทธศาสนา” (ขณะทีอ่กีบางทา่น ซึง่เขยีนหวัขอ้อืน่เก่ียวกับ
พระเจา้อโศก ใน Encycl. ชดุนัน้ เหน็วา่จารกึอโศกเป็นคําสอนกลางๆ)
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ท่านอื่นที่ม่ันใจว่า ธรรมในศิลาจารึกเป็นหลักในพระพุทธศาสนา
ก็เชน่ D. R. Bhandarkar และ H. C. Ray Chaudhuri โดยทีส่องทา่นนีถ้อื
วา่เป็นไปตามอดุมคตแิหง่จกักวตัตธิรรมราชา รวมท้ัง B. M. Barua ที่
เขียนไว้ในหนังสือ Asoka and His Inscriptions, Part I, p. 225 ว่า
“ธรรมของพระเจาอโศกสอดคลองกับหลักพุทธคิหิปฏิบัติท้ังหมดท้ังส้ิน”

ทีนี้ก็มาดูว่า จุดและหลักที่ต้องจับและแยกแยะให้ได้ เพื่อเข้าใจ
ธรรมในศิลาจารึกนั้น คืออะไร  

เร่ิมแรก ควรมองภาพทั่วไปก่อนว่า
๑) พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นพุทธศาสนิก แต่ทรงดํารงสถานะ

เป็นราชา คือเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง และเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่มากด้วย
๒) ทรงมีข้อพิเศษเฉพาะพระองค์ คือ ทรงหันมาทรงธรรมโดยมี

ความสลดพระทัยจากการทําสงคราม เป็นจุดเปลี่ยนอย่างแรง
๓) การใช้ธรรมในระดับกว้างใหญ่นี้ จะต้องมองที่หลักการทั่วไป

ซึ่งจะให้เห็นบรรยากาศทั้งหมด ไม่มัวมองหัวข้อย่อยหรือรายละเอียด
จากข้อ ๑) ในฐานะมหาราชผู้เป็นชาวพุทธ ผู้มีสถานะสูงสุดใน

ฝ่ายบ้านเมือง หรือในสังคมของชาวโลก เม่ือปกครองมหาอาณาจกัร จะ
ใชห้ลกัการปกครองอย่างไรจงึจะสมกับความเป็นชาวพทุธ หรือพระพุทธ
ศาสนาวางหลักการอะไรไว้ให้

โดยเฉพาะประสานกับข้อ ๒) ที่ทรงละเลิกสงครามแล้ว จะดํารงความ
เป็นมหาราชไว้ให้เหมาะสมและเป็นคุณแก่การปกครองนั้นได้อย่างไร

ถึงตอนนี้ หลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นคติใหญ่ ก็มาได้ทัน
ที เร่ิมด้วยพุทธพจน์ว่า (องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๗)

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ น้ี เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอม
เกิดขึ้นเพ่ือเก้ือกูลแกพหูชน เพ่ือความสุขของพหูชน เพ่ือ
ประโยชน เพ่ือเก้ือกูล แกชนเปนอันมาก เพ่ือความสุข
แกเทวะและมนุษยท้ังหลาย บุคคล ๒ เปนไฉน คือ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑
พระราชา ผูจักรพรรดิ ๑
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นี่คือได้บุคคลที่มีสถานะสูงสุดในโลก เทียบคู่กับองค์พระศาสดา
โดยมาเป็นผู้สนองธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ หรือฝ่ายบ้านเมือง เรียกง่ายๆ ว่า
คติจักกวัตติราชา จักรวรรดิราชา หรือคติพระเจาจักรพรรดิราช

พอจับจุดได้แล้ว หลักคําสอนในคตินี้ก็ตามมา ซึ่งหาได้มากมาย
เฉพาะอย่างย่ิงหลักการที่เป็นความหมาย หรือเป็นคําจํากัดความของ
การเป็นจักรวรรติราชานั้น ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกมากมายหลายแหง่
คือเปน็ธรรมราชา ผูมี้ชยัชนะดว้ยธรรม (ธมฺเมน อภิวิชิย  ธรรมวชิยั)
โดยไม่ต้องใช้ศาสตรา ยกบาลีมาดูเป็นตัวอย่าง (องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙/๙๐)

มา ภกิขฺเว ปญุญฺานํ ภายิตฺถ สขุสเฺสตํ ภกิขฺเว อธิวจนํ
ยทิทํ  ปุญฺญานิ…

ราชา อโหสึ จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต วชิติาวี
ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต...โส อมิ ํปฐวึ สาคร
ปริยนฺตํ อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสินฺติ

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยากลัวตอบุญเลย คําวา
บุญน้ี เปนชื่อของความสุข…

เราไดเปนจักรพรรดิราช ผูทรงธรรม เปนธรรมราชา 
ครองแผนดิน มีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขต ผูมีชัย
ชํานะ มถีิน่แควนถงึความมัน่คงสถาพร พรอมดวยรตันะ ๗
ประการ…เรามีชัยโดยธรรม ไมตองใชอาชญา ไมตองใช
ศาสตรา ครอบครองปฐพีมณฑลน้ี อนัมสีาครเปนขอบเขต .
พุทธพจน์ที่มีข้อความอย่างนี้ คือที่มาแห่งหลักการหรือนโยบาย

การปกครองอย่างใหม่ ทีเ่รียกวา่ “ธรรมวิชยั” ของพระเจา้อโศกมหาราช
ข้อความสําคัญที่ว่าเป็นดังคําจํากัดความของ “ธรรมวิชยั” คือ

ตอนที่ว่า “มีชัยโดยธรรม ไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา”
อย่างทีก่ลา่วแลว้ พทุธพจนส์ว่นนีต้รัสในโอกาสตา่งๆ เป็นอนัมาก

แตท่ีย่กมาใหด้ขูา้งบนนี ้ ตรัสโยงกับเร่ืองบุญ ซึง่เป็นหลกัสาํคัญในศิลา
จารึกอโศกนัน้ดว้ย
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ธรรมวิชัย: หลักการใหญที่นําเขาสูพุทธธรรม
ทีนี้ ก็มาดูข้อความแสดงนโยบายธรรมวิชัย ที่พระเจ้าอโศก

มหาราช ทรงนําออกมาสู่ปฏิบัติการจริง ดังที่พระองค์ประกาศไว้ใน
จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งคัดตัดมาพอเป็นตัวอย่าง

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ 
เม่ืออภิเษกแลวได ๘ พรรษา  ทรงมีชัยปราบแควนกลิงคะลง
ได จากแควนกลิงคะน้ัน ประชาชนจํานวนหนึ่งแสนหา
หม่ืนคนไดถูกจับไปเปนเชลย จํานวนประมาณหน่ึงแสน
คนถูกฆา และอีกหลายเทาของจํานวนน้ันไดลมตายไป

นับแตกาลน้ันมาจนบัดน้ี อันเปนเวลาท่ีแควนกลิงคะ
ไดถูกยึดครองแลว การทรงประพฤติปฏิบัติธรรม ความมี
พระทัยใฝธรรม และการทรงอบรมสั่งสอนธรรม ก็ไดเกิด
มีขึ้นแลวแกพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ

การที่ไดทรงปราบปรามแควนกลิงคะลงไดน้ัน ทํา
ใหพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงมีความสํานึกสลด
พระทัย…ในคราวยึดครองแควนกลิงคะน้ี จะมีประชาชน
ท่ีถูกฆาลมตายลง และถูกจับเปนเชลยเปนจํานวนเทาใดก็
ตาม แมเพียงหน่ึงในรอยสวน หรือหน่ึงในพันสวน (ของ
จํานวนที่กลาวนั้น) พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพยอมทรง
สํานึกวาเปนกรรมอันรายแรงยิ่ง…

สําหรับพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ชัยชนะท่ีทรงถือ
วาย่ิงใหญท่ีสุด ไดแก ธรรมวิชัย (ชัยชนะโดยธรรม) และ
ธรรมวิชัยน้ัน พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพไดทรงกระทํา
สําเร็จแลว ท้ัง ณ ท่ีน้ี (ในพระราชอาณาเขตของพระองคเอง) 
และในดินแดนขางเคียงท้ังปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน
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(= 9600 กม.)…*

ทุกหนทุกแหง (ประชาชนเหลานี้) พากันประพฤติปฏิบัติ
ตามคําสอนธรรมของพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ…

ดวยเหตุเพียงน้ี ชัยชนะนี้เปนอันไดกระทําสําเร็จแลว
ในท่ีทุกสถาน เปนชัยชนะอันมีปติเปนรส พรั่งพรอมดวย
ความเอิบอิ่มใจ เปนปติท่ีไดมาดวยธรรมวิชัย…

ชัยชนะอันแทจริงน้ัน จะตองเปนธรรมวิชัยเทาน้ัน 
ดวยวาธรรมวิชัยน้ันเปนไปไดท้ังในโลกบัดน้ี และโลก
เบ้ืองหนา

ขอปวงความยินดีแหงสัตวท้ังหลาย จงเปนความยินดี
ในความพากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะวาความยินดีน้ัน 
ยอมอํานวยผลท้ังในโลกบัดน้ี และในโลกเบ้ืองหนา.
แม้ว่าธรรมวิชัยอย่างนี้จะเป็นหลักการและนโยบายใหม่ แต่คําว่า

“ธรรมวิชัย” มิใช่เป็นคําใหม่ และมิใช่มีในพระไตรปิฎกเท่านั้น แต่มีใน
หลักรัฐศาสตร์โบราณของชมพูทวีปด้วย จึงควรเข้าใจความต่างให้ชัด

ในตาํราอรรถศาสตร ของพราหมณจ์าณกัยะ (เรียกวา่ เกาฏิลยะ
บา้ง วษิณคุุปตะบา้ง) ผูเ้ป็นทีป่รึกษาและมหาเสนาบดขีองพระเจา้จนัทรคปุต์
(พระอัยกาของพระเจ้าอโศกเอง, พ.ศ.๑๖๑) จัดแบ่งผู้ชนะสงคราม คือผู้
พิชิตหรือผู้มีชัย เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

                                                                                                                                                                

*
 ดนิแดนทางตะวนัตกทีร่ะบุในศลิาจารกึน้ี คอื แวนแควนของกษัตรยิ Ionian Greek พระนามวา

อนัติโยคะ (Antiochus II Theos of Syria) พระเจาตุลมยะ (Ptolemy II Philadelphus of 

Egypt) พระเจาอันเตกนิะ (Antigonus II Gonatas of Macedonia) พระเจามคะ (Magas of 

Cyrene) และพระเจาอลิกสุนทระ (Alexander of Epirus or Alexander of Corinth)

ปราชญตะวนัตกไดอาศยัศิลาจารกึน้ีชวยอยางมาก ในการเทยีบกาลเวลาในประวติัศาสตรแหง

อารยธรรม ตะวนัตก-ตะวนัออก
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๑. ธรรมวิชยี ผู้มีธรรมวิชัย คือ ผู้ชนะที่พอใจเพียงให้ผู้แพ้ยอมจง
รักภักดี โดยไม่ข่มเหงทําร้ายราชวงศ์และราษฎรของฝ่ายที่แพ้

๒. โลภวิชยี ผู้มีโลภวิชัย คือ ผู้ชนะที่มุ่งแย่งชิงเอาดินแดนและ
ทรัพย์สินของผู้แพ้

๓. อสุรวิชยี  ผู้มีอสูรวิชัย คือ ผู้ชนะที่โหดร้าย ยึดเอาทุกอย่าง
ทั้งทรัพย์สิน ดินแดน บุตรภรรยา และแม้แต่ชีวิตของผู้แพ้

จะเห็นชัดว่า ธรรมวิชัยของพราหมณ์จาณักยะ ก็คือการชนะด้วย
สงครามนั่นเอง เพียงแต่ปฏิบัติต่อผู้แพ้อย่างไม่โหดร้าย ดังนั้น ชัยชนะ
ทั้ง ๓ อย่างนี้ ยังไม่เป็นธรรมวิชัยในพระพุทธศาสนาเลย

พระเจ้าอโศกได้ละเลิกชัยชนะที่สอนกันมาแต่เดิมในประเพณีการ
ปกครองของสังคมพราหมณ์ โดยหันมารับหลักการธรรมวิชัย อันเป็น
ชัยในทางสันติ ที่ชนะใจด้วยความดี ซึ่งไม่ตอ้งใช้อาชญา ไม่ต้องใช้
ศาสตรา ตามคติจักกวัตติราชาของพระพุทธศาสนา

คติจักกวัตติราชานี้ แม้จะมาหลายแห่งในพระไตรปิฎก แต่มีพระ
สูตรที่ว่าด้วยเรื่องนี้โดยตรง คือจักกวัตติสูตร ซึ่งมีชื่อซ้ํากัน ๓ สูตร

เฉพาะอย่างย่ิงที่ยาวท่ีสุด รู้จักกันมากที่สุด และใช้เป็นหลัก คือ
สูตรที่มาในทีฆนิกาย (ที.ปา.๑๑/๓๓–๕๐) อันเป็นที่มาของหลักจักรวรรดิวัตร
๑๒ ประการ

ณ ที่นี้ จะไม่เข้าไปในเนื้อหาของพระสูตรนั้นโดยตรง แต่จะพูดให้
โยมได้ข้อสังเกตทั่วๆ ไป อย่างกว้างๆ เก่ียวกับเร่ืองนี้ทั้งหมด

หลักธรรมวิชัยตามคติจักกวัตติราชานี้ เป็นตัวอย่างคําสอนที่พระ
พุทธเจ้าทรงแนะนําไว้สําหรับผู้นําของสังคมคฤหัสถ์ ที่พระองค์ไม่ได้ทรง
จัดดําเนินการ ซึ่งเป็นส่วนที่ชาวบ้านจะต้องรับผิดชอบกันเอง อันต่าง
จากสังฆะที่พระองค์จัดตั้งบริหารตามหลักการแห่งธรรมวินัย
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อโศกธรรม หรือคหัฐวินัย
หลักธรรมที่ตรัสสอนหรือแสดงสําหรับสังคมคฤหัสถ์นี้ ไม่ว่าจะ

เป็นองค์จักรพรรดิราช หัวหน้าหมู่ชน หรือหัวหน้าครอบครัวทั่วไป รวม
ทั้งพระโพธิสัตว์ มีระดับและลักษณะที่พึงสังเกต ดังนี้

ก) โดยทัว่ไป กลา่วถงึประเภทของบุคคลทีพ่งึชว่ยเหลอืเก้ือกูลหรือ
ปฏิบตัใินการสมัพนัธต์อ่กันใหถ้กูตอ้ง เชน่ มารดาบิดา คนงาน
ฯลฯ ไม่ค่อยกล่าวถึงหัวข้อธรรม หรือหลักที่เป็นนามธรรม

ข) หลกัการทางธรรม วธิปีฏิบตั ิและจดุหมายของการปฏิบตั ิอยู่ใน
ขอบเขตแห่งบุญ ทาน และการลุถึงสวรรค (รวมทั้งพรหมโลก)

ขอยกคําสอนระดับนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น คร้ังหนึ่ง ตรัสแก่
พระเจ้าปเสนทิโกศล เก่ียวกับการเป็นอยู่ครอบครองทรัพย์สมบัติของ
คฤหบดีว่า

ดูกรมหาบพิตร ในถิ่นของอมนุษย มีสระโบกขรณี
ซึ่งมีนํ้าใส เย็น จืดสนิท สอาด มีทาท่ีขึ้นลงเรียบรอย นา
รื่นรมย (แต) นํ้าน้ันคนจะตักเอาไปก็ไมได จะด่ืมก็ไมได
จะอาบก็ไมได หรือจะทําการใดตามตองการก็ไมได
มหาบพิตร เมื่อเปนเชนน้ี นํ้าท่ีมิไดกินใชโดยชอบน้ัน พึง
ถึงความหมดสิ้นไปเปลา โดยไมถึงการบริโภค แมฉันใด

ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ไม
ทําตนใหเปนสุข ฯลฯ โภคะเหลาน้ันของเขา อันมิไดกิน
ใชโดยชอบ ยอมถึงความหมดสิ้นไปเปลา โดยไมถึงการ
บริโภค ฉันน้ันเหมือนกัน

ดูกรมหาบพิตร สวนสัตบุรุษ ไดโภคะอันโอฬารแลว 
ยอมทําตนใหเปนสุข ใหเอิบอิ่ม ยอมทํามารดาบิดา…
บุตรภรรยา…คนรับใชกรรมกรและคนสนองงาน…มิตร
สหายเพื่อนรวมกิจการ ใหเปนสุข ใหเอิบอิ่ม
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ยอมประดิษฐานไวในสมณพราหมณท้ังหลาย ซึ่ง
ทักษิณาอันมีผลสูงขึ้นไป มีจุดท่ีคํานึงหมายอันดี มีวิบาก
เปนสุข เปนไปเพ่ือสวรรค

โภคะเหลาน้ันของเขา ท่ีบริโภคอยูโดยชอบอยางน้ี 
ราชาท้ังหลายกม็ไิดรบิเอาไป โจรท้ังหลายก็มไิดลกัไป ไฟ
ก็มิไดไหมหมดไป นํ้าก็มิไดพัดพาไป อัปริยทายาทท้ัง
หลายก็มไิดขนเอาไป เมื่อเปนเชนน้ี โภคะเหลาน้ันของ
เขา ท่ีกินใชอยูโดยชอบ ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความ
หมดสิ้นไปเปลา

ดูกรมหาบพิตร เหมือนดังวา ในท่ีไมไกลคามหรือ
นิคม มีสระโบกขรณี ซึ่งมีนํ้าใส เย็น จืดสนิท สอาด มีทา
ท่ีขึ้นลงเรียบรอย นารื่นรมย นํ้าน้ันคนจะตักเอาไปก็ได
จะด่ืมก็ได จะอาบก็ได หรือจะทําการใดตามตองการก็ได
เมื่อเปนเชนน้ี นํ้าท่ีกินใชอยูโดยชอบน้ัน พึงถึงการ
บริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไปเปลา แมฉันใด สัตบุรุษได
โภคะอันโอฬารแลว ยอมทําตนใหเปนสุข ฯลฯ ฉันน้ัน
เหมือนกัน

พระผูมีพระภาคองคพระสุคตศาสดา ครั้นตรัส
ไวยากรณภาษิตน้ีจบแลว ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

นํ้ามใีนถิน่ท่ีของอมนุษย คนยอมอดนํ้าน้ัน อนัจะด่ืม
มไิด คนทรามไดทรัพยแลว ตนเองก็ไมบริโภค ท้ังก็ไมให
ปนแกใคร ฉันใดก็ฉันน้ัน สวนวิญชูน มีปญญา ได
โภคะแลว ยอมบริโภค และใชทํากิจการ เลี้ยงดูหมูญาติ 
เปนคนอาจหาญ ใครก็ไมติเตียน ยอมเขาถึงแดนสวรรค ฯ

(สํ.ส.๑๕/๓๘๗)
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พระโพธิสัตว์ก็มีจริยาแห่งการประพฤติธรรมทํานองเดียวกันนี้ ดัง
มีพุทธดํารัสว่า (ที.ปา.๑๑/๑๓๑)

ภิกษุท้ังหลาย ตถาคต ในปุริมชาติ ในปุริมภพ ในถิ่น
กําเนิดกอน เมื่อเปนมนุษยในบุพสมัย เปนผูมีสมาทานมั่น
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ถือปฏิบัติไมถอยหลัง ในกายสุจริต 
ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการแจกจายบําเพ็ญทาน ใน
การสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติชอบ
ตอมารดา ในการปฏิบัติชอบตอบิดา ในการปฏิบัติชอบ
ตอสมณะ ในการปฏิบัติชอบตอพราหมณ ในความเปนผู
เคารพตอผูใหญในสกุล และในธรรมอันเปนอธิกุศลอยาง
อื่นๆ เพราะกรรมน้ัน อันไดทํา ไดสั่งสม ไดพอกพูน เปน
กรรมอันไพบูลย เบ้ืองหนาแตกายแตกทําลายตายไป 
ตถาคตก็เขาถึงสุคติโลกสวรรค…
ความเป็นคนดี ที่มีคําเรียกว่า “สัตบุรุษ” มีความหมายสัมพันธ์

กับความดีงามและประโยชน์สุขของตระกูลวงศ์และชุมชนหรือหมู่ชน ดัง
พุทธพจน์ว่า (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๔๒)

ภิกษุท้ังหลาย คนดี (สัตบุรุษ) เกิดมาในหมูชน* ยอม
เปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุข แกชน
จํานวนมาก (คือ) ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล 
เพ่ือความสุข แกมารดาบิดา...แกบุตรภรรยา...แกคนรับใช
กรรมกรและคนสนองงาน...แกมิตรสหายเพื่อนรวมกิจ
การ...แกสมณพราหมณ

                                                                                                                                                                

*
คําบาลีคือ “กุล” ตามปกติแปลกันวา ตระกูล หรือสกุล แตคําน้ีท่ีจริงมีความหมายกวาง 

หมายถึงหมูชน หรอืชุมชน ก็ได เชน ในการศกึษาระดับสูงของชมพูทวปีสมัยโบราณ อยางของ

มหาวิทยาลัยนาลันทา มีตําแหนง กุลบดี หมายถึงหัวหนาใหญของสถานศึกษา; แมในภาษา

ฮินดีปจจุบัน ก็ยังมีคําน้ี ซึ่งใชในความหมายกวาง ต้ังแตครอบครัว หมูชน ไปจนถึงเผาชน
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เปรียบเหมือนมหาเมฆ ชวยใหขาวกลาเจริญงอกงาม 
เปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุข แกชน
จํานวนมาก
อีกพระสูตรหนึ่ง (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๒๘) เนื้อความเหมือนกับพระสูตร

ข้างบนนี้ แต่มีบุคคลที่จะได้รับประโยชน์เพิ่มเข้ามา ๓ พวก คือ “แก
บรรพชนผูลวงลับ...แกพระราชา...แกเทวดาท้ังหลาย...”

พระสูตรที่แสดงธรรมสําหรับสังคมคฤหัสถ์อย่างนี้ มีมากพอสม
ควร แต่ยกมาเป็นตัวอย่างเท่านี้คิดว่าเพียงพอแล้ว เพราะสาระก็ทํานอง
เดียวกัน

สาระนั้นก็คือ การอยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว ในชุมชน ใน
สังคม โดยเอาใจใส่ดูแลคนอื่นที่ตนเกี่ยวข้อง ประพฤติปฏิบัติดีทําหน้าที่
ต่อกัน ทําประโยชน์แก่กัน ไม่หวงแหนทรัพย์สมบัติ แต่นําออกมาใช้
ประโยชน์ด้วยทาน คือเผื่อแผ่ให้ปัน ในการบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือกันตาม
วิธีปฏิบัติข้างต้นนั้น นําชีวิตไปในทางแห่งสวรรค

รวมทั้งข้อเน้นที่จะให้ผลดีเกิดข้ึนเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และ
โลกหน้า ตามคติอิธโลก-ปรโลก ซึ่งพบได้ทั่วในพระไตรปิฎก

หลักธรรมสําหรับสังคมคฤหัสถ์ตามคําสอนในพระไตรปิฎกที่ว่ามา
นี้เอง คือแหล่งแห่งธรรมที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสอนในศิลาจารึก
ของพระองค์ ที่บางท่านเรียกว่าอโศกธรรม

พระสูตรใหญ่ที่เหมือนกับประมวลธรรมสําหรับชีวิตและสังคม
คฤหัสถ์ไว้ ก็คือสิงคาลกสูตร (บางทีเรียกว่า สิคาโลวาทสูตร, ที.ปา.๑๑/ 

๑๗๒) ที่ท่านให้ถือเป็นวินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย)
แม้จะตรัสธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติไว้หลายด้าน แต่หลักใหญ่ที่เป็น

เป้าหมายของพระสูตรน้ัน ก็คือหลักทิศ ๖ ท่ีรู้จักกันดี อันแสดงธรรมหรือ
หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน ระหวาง มารดาบิดา-บุตรธิดา อาจารย์-ศิษย์ สามี-
ภรรยา มิตร-มิตร นายงาน-คนงาน สมณพราหมณ์-กุลบุตร (พระสงฆ-ชาวบาน)



๔๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ในสิงคาลกสูตร นี้ ตลอดทั้งหมด ก็เช่นเดียวกับพระสูตรทั้งหลาย
ที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างบนนั้น ไม่กล่าวถึงหลักธรรมสําคัญอย่างอริยสัจ 
ปฏิจจสมุปบาท ฌาน นิพพาน ใดๆ ที่พวกนักปราชญ์ฝร่ังและอินเดีย
หลายท่านนั้นคาดหวังเลย แม้แต่ศีล ๕ ก็ยังไม่ปรากฏชื่อออกมาใน
สิงคาลกสูตร นี่คือเร่ืองธรรมดาที่พึงเข้าใจ

ชื่อเรียกนั้นเป็นสื่อสําหรับลัดความเข้าใจ คนที่รู้เร่ืองนั้นอยู่แล้ว 
พอออกชื่อมา เขาก็มองเห็นเนื้อหาทะลุตลอดหมด ไม่ต้องมาแจกแจง
กันอีก ชื่อเรียกหลักธรรมต่างๆ จึงมีไว้ใช้ให้สะดวกสําหรับการสอนและ
การศึกษาย่ิงข้ึนไป จุดสําคัญอยู่ที่เอ่ยชื่อให้ตรงกับสภาวะที่จะสื่อ ไม่ใช่
เร่ืองสําหรับมายึดว่าเป็นของใครๆ

ด้วยเหตุนี้แหละ เม่ือพระพุทธเจ้าทรงสอนคฤหัสถ์หรือคนนอก ที่
ชื่อเรียกจะไม่ช่วยในการสื่อแก่เขา พระองค์ก็ตรัสเนื้อหาของธรรมนั้นๆ 
ไป แม้จะต้องใช้เวลามากหน่อย การที่คนผู้มาอ่านทีหลังไม่พบชื่อของ
ธรรมนั้นๆ ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่ว่าแล้ว

แม้แต่ในจักกวัตติสูตร ที่เป็นแหล่งหลักของธรรมวิชัยและคติ
จักกวัตติราชานี้เอง ในตอนเดินเร่ือง ถึงจะกล่าวเนื้อหาของศีล ๕ แต่ก็
ไม่ออกชื่อ (ชื่อ กุสลกรรมบถ-อกุสลกรรมบถ ก็เอ่ยเฉพาะตอนที่ตรัส
แบบสรุปความแก่พระสงฆ์)

ในข้อปฏิบัติขององค์พระจักรพรรดิธรรมราชา ก็เน้นที่การคุ้ม
ครองประชาราษฎร์ คือเน้นที่คน โดยจําแนกเป็นหมู่เหล่าต่างๆ ๘ พวก

ถงึตรงนีก็้เลยขอแทรกขอ้ควรทราบจากจกักวตัตสิตูร ทีว่า่ชือ่ซ้าํ
กันอีกสูตรหนึ่ง (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓) ว่า พระพุทธเจ้า และพระเจ้าจักรพรรดิ
มีคําเรียกพระนามที่ตรงกันว่าทรงเป็น “ธรรมราชา” ซึ่งมีความหมาย
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ ๒ ชั้น คือ เป็น “ราชาผู้ทรงธรรม” และ
“ผู้มีธรรมเป็นราชา”
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สําหรับความหมายแรกนั้นชัดอยู่แล้ว แต่ความหมายที่ ๒ พระ
พทุธเจา้ทรงอธิบายวา่ “ธรรม” เป็นราชาของพระองค์ และของพระเจ้า
จักรพรรดิ คือ พระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงเคารพธรรม ยึด
ธรรมเป็นหลักนํา ถือธรรมเป็นใหญ่ เป็นธรรมาธิปไตย

แต่พร้อมนั้นก็ตรัสแสดง แงที่ตาง ระหว่างพระพุทธเจ้า กับพระ
เจ้าจักรพรรดิด้วย ซึ่งก็เป็นจุดสังเกตที่สําคัญ กล่าวคือ

พระเจาจักรพรรดิ จัดสรรการดูแลรักษาคุ้มครองที่เป็นธรรม แก่
ประชาชนหมู่เหล่าต่างๆ (ทรงจําแนกไว้ ๘ ประเภท คือ อันโตชน 
ขัตติยะ อนุยนต พลกาย พราหมณคหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ 
มิคปกษี) ยังจักรให้หมุนไปโดยธรรม ซึ่งคนสัตว์ที่มุ่งร้ายใดๆ ไม่อาจทํา
ให้หมุนกลับได้ แต่

พระสัมมาสัมพุทธเจา จัดสรรการดูแลรักษาคุ้มครองที่เป็นธรรม 
ให้แก่กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม โดยให้รู้ว่ากายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม อย่างไหนควรเสพ อย่างไหนไม่ควรเสพ ยังธรรมจักรให้หมุน
ไปโดยธรรม ซึ่งสมณะ พราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรือใครก็ตามในโลก 
ไม่อาจทําให้หมุนกลับได้*

แม้ในการบรรยายความเสือ่มของสงัคมมนษุย ์ ซึง่เป็นเนือ้หาสว่นที่
ยดืยาวของจกักวตัตสิตูรแรก ทา่นก็แสดงภาวะเส่ือมโทรมนัน้โดยชีถ้งึการ
ที่มนุษย์ไม่ดูแลรับผิดชอบทําหน้าที่ต่อกัน ขอให้ดูตัวอย่างสักตอน

ภิกษท้ัุงหลาย จักมสีมัยท่ีมนุษยเหลาน้ีมบุีตรอาย ุ๑๐ ป
เมือ่มนุษยมอีาย ุ ๑๐ ป เด็กหญงิมอีาย ุ ๕ ขวบ จักอาจมสีาม…ี

 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป คนท้ังหลายจัก
เปนผูไมปฏิบัติชอบตอมารดา ไมปฏิบัติชอบตอบิดา ไม
ปฏิบัติชอบตอสมณะ ไมปฏิบัติชอบตอพราหมณ ไม
ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล

                                                                                                                                                                

*
สวนจกักวัตติสตูร ท่ี ๓ (สํ.ม.๑๙/๕๐๕) มีใจความวา การปรากฏของพระเจาจักรพรรดิ ทําให

รัตนะ ๗ อยางท่ีเปนบุคคลและวัตถุปรากฏ แตการปรากฏของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําให

รัตนะ คือ โพชฌงค์ ๗ ปรากฏ
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อีกท้ังเขาเหลาน้ันก็จักไดรับการยกยองเชิดชู และได
รับการสรรเสริญ เหมือนดังท่ีคนผูปฏิบัติชอบตอมารดา 
ปฏิบัติชอบตอบิดา ปฏิบัติชอบตอสมณะ ปฏิบัติชอบตอ
พราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ได
รับการยกยองเชิดชู และไดรับการสรรเสริญ ในบัดน้ี

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิต
คิดเคารพยําเกรงวา น่ีแม น่ีนา น่ีพอ น่ีอา น่ีปา น่ีภรรยา
ของอาจารย หรือวาน่ีภรรยาของทานท่ีเคารพทั้งหลาย 
สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกัน เหมือนดังแพะ ไก 
สุนัขบาน สุนัขจ้ิงจอก ฉะน้ัน

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป สัตวเหลาน้ัน
ตางก็จักผูกความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย 
ความคิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน

มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับบุตรก็ดี 
บุตรกับบิดาก็ดี พ่ีชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพ่ีชาย
ก็ดี จักมีความแคนเคืองพลุงขึ้นมา มีความพยาบาท ความ
คิดราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา เสมือนนายพราน
เน้ือ เห็นเน้ือเขาแลว เกิดความอาฆาตพลุงขึ้น มีความ
พยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆาอยางแรงกลา ฉะน้ัน

(ที.ปา.๑๑/๔๖)

ดูพุทธพจนแลว อานธรรมโองการเทียบ
เห็นได้ชัดว่า ธรรมในศิลาจารึกอโศก ส่วนใหญ่ และที่กล่าวถึง

บ่อย เป็นเรื่องของการปฏิบัติชอบต่อกัน หรือต่อบุคคลประเภทต่างๆ ที่
แต่ละคนควรดูแลรับผิดชอบหรือช่วยเหลือกัน ซึ่งใกล้เคียงกันมากกับ
พระสูตรที่ยกมาให้ดูแล้ว จึงขอยกข้อความในศิลาจารึกนั้นมาให้ดูบ้าง



๔๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ขอเริม่ดว้ยจารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ซึง่ตรัสเลา่ความเป็นมาและ
วตัถปุระสงค์ของการทาํศิลาจารึกประกาศธรรมไวด้ว้ย อนัเป็นเรือ่งทีน่า่รู้

๑. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ตรัสไวดังน้ี :-

ตลอดกาลยาวนานลวงมาแลว ไดมีพระราชาหลายองค
ทรงปรารถนาวา ทําไฉนประชาชนท้ังหลายจะพึงเจริญกาว
หนาดวยความเจริญทางธรรม แตประชาชนก็หาไดเจริญกาว
หนาขึ้นดวยความเจริญทางธรรมตามสมควรไม…ก็แลดวย
อุบายวิธีอันใดหนอ ประชาชนท้ังหลายจะพึงประพฤติ
ปฏิบัติตาม…

๓. ในเรื่องน้ี สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรัก
แหงทวยเทพ ตรัสไวดังน้ี :-

ขาฯ ไดเกิดมีความคิดขึ้นวา ขาฯ จักจัดใหมีการประกาศ
ธรรม ขาฯ จักจัดใหมีการอบรมสั่งสอนธรรม ประชาชนท้ัง
หลาย ครั้นไดสดับธรรมน้ีแลว ก็จักพากันประพฤติปฏิบัติ
ตาม จักยกระดับตนเองสูงขึ้น และจักมีความเจริญกาวหนา
ขึ้นดวยความเจริญทางธรรมอยางมั่นคง

เพ่ือประโยชนน้ี ขาฯ จึงจัดใหมีการประกาศธรรม และ
สั่งใหมีการอบรมสั่งสอนธรรมขึ้นเปนหลายแบบหลายอยาง 
เพ่ือใหขาราชการท้ังหลาย ท่ีขาฯ ไดแตงต้ังไวดูแลประชาชน
จํานวนมาก จักไดชวยกันแนะนําสั่งสอนบาง ชวยอธิบาย
ขยายความใหแจมแจงออกไปบาง แมเจาหนาท่ีรัชชูกะ ขาฯ ก็
ไดแตงต้ังไวดูแลชีวิตหลายแสนชีวิต เจาหนาท่ีรัชชูกะเหลา
น้ัน ก็ไดรับคําสั่งจากขาฯ วา ทานท้ังหลายจงอบรมสั่งสอน
ประชาชนใหเปนผูประกอบดวยธรรมอยางน้ีๆ



๔๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

๔. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ตรัสไววา :-

เมื่อไดพิจารณาใครครวญในเร่ืองน้ี โดยถองแทแลวน่ัน
แล ขาฯ จึงใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมขึ้นไว แตงต้ัง
ธรรมมหาอํามาตยขึ้นไว และจัดใหมีการประกาศธรรม

๕. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ตรัสไวดังน้ี :-

แมตามถนนหนทาง ขาฯ ก็ไดใหปลูกตนไทรขึ้นไว เพ่ือ
จักไดเปนรมเงาใหแกสัตวและมนุษยท้ังหลาย ใหปลูกสวน
มะมวง ใหขุดบอนํ้าไวทุกระยะกึ่งโกรศะ* ใหสรางท่ีพักคน
เดินทางขึ้นไว และใหสรางอางเก็บนํ้าจํานวนมากมายขึ้นไว
ในท่ีตางๆ เพ่ือการใชสอยแหงสัตวและมนุษยท้ังหลาย

แตการใชประโยชนเชนน้ียังจัดวาเปนสิ่งเล็กนอย พระ
ราชาท้ังหลายในกาลกอนก็ดี ตัวขาฯ ก็ดี ตางก็ไดบํารุง
ประชาชนท้ังหลายใหมีความสุขดวยวิธีการบํารุงสุขประการ
ตางๆ แตท่ีขาฯ ไดกระทําการเชนน้ี ก็ดวยความมุงหมายขอน้ี 
คือ เพ่ือใหประชาชนท้ังหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรม…

๘. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ตรัสไวดังน้ี

กรรมดีใดๆ ก็ตาม ท่ีขาฯ ไดกระทําแลว ประชาชนท้ัง
หลายก็ไดพากันประพฤติปฏิบัติกรรมดีน้ันๆ ตามอยางแลว 
และยังคงดําเนินตามกรรมดีน้ันๆ อยูตอไป

                                                                                                                                                                

*
ผูรูอานจากศลิาจารกึวา “อฒ-โกสิกฺยาน”ิ และถอดรูปวา คาํแรกคือ อฑฒฺ แปลวาก่ึง, คร่ึง สวนคาํ

หลังวาเปน โกส จงึแปลวา คร่ึงโกสะ; เทียบตามมาตราฝายบาลี โกสะ=๑ กม. คร่ึงโกสะ=คร่ึงกม.
นบัวาใกลมาก; ทางฝายสันสกฤต โกส โกรฺศ บางวา=๔,๐๐๐ หสฺต (คบื)=๑ กม. บางวา=๘,๐๐๐

หสฺต =๒ กม. คร่ึงโกสะ จงึ=คร่ึงกม. หรอื ๑ กม. ตามลําดับ

บางทานใหลองเทยีบวา “อฒ” อาจจะเปน อฏ คอื ๘ จงึเปน ๘ โกส/โกรฺศ ถาอยางนี ้ก็จะ
เปน ๘ หรอื ๑๖ กม. ตามลําดับ ผูศกึษาพึงพิจารณา ในท่ีนี ้ยังไมพูดมากกวาน้ี



๔๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ดวยการกระทําเชนนั้น ประชาชนท้ังหลายก็ไดมีความเจริญ
งอกงามขึ้นแลว และยังจักเจริญงอกงามย่ิงๆ ขึ้นไปอีก ดวย:
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเชื่อฟงครูท้ังหลาย
- การปฏิบัติชอบตอทานผูเฒาชรา
- การปฏิบัติชอบตอพราหมณและสมณะ
- (การปฏิบัติชอบ) ตอคนยากจน และคนตกทุกข
- ตลอดถึงคนรับใช และคนงานท้ังหลาย
จารึกศิลา ฉบับที่ ๓ ระบุธรรมที่พึงเผยแพร่ ดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ตรัสไวดังน้ี

ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๑๒ ป ไดสั่งประกาศความ
ขอน้ีไววา ทุกหนทุกแหงในแวนแควนของขาฯ เจาหนาท่ี
ยกุตะ เจาหนาท่ีรชัชกูะ และเจาหนาท่ีปราเทศิกะ จงออก
เดินทาง(ตรวจตรา) ทุกๆ ๕ ป เพ่ือประโยชนอันน้ี คือเพ่ือ
การสั่งสอนธรรมน้ี พรอมไปกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
อยางอื่น

(เจาหนาท่ีเหลาน้ันพึงสั่งสอน) วา
- การเชื่อฟงมารดาบิดา เปนความดี
- การใหปนแกมิตรสหาย ญาติ แกพราหมณและสมณะ
เปนความดี

- การไมฆาสัตว เปนความดี
- การประหยัดใชจายแตนอย การสะสมแตนอย (เล้ียงชีวิต
แตพอดี?) เปนความดี



๔๘ จาริกบญุ-จารึกธรรม

จารึกศิลา ฉบับที่ ๙ กล่าวถึงธรรมที่พึงปฏิบัติดังนี้
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย

เทพ ตรัสวา ประชาชนท้ังหลาย ยอมประกอบพิธีมงคล
ตางๆ เปนอันมาก…อันเปนเรื่องหยุมหยิมไรสาระ และ
ไมประกอบดวยประโยชน…โดยนัยตรงขาม ยังมีพิธี
กรรมท่ีเรียกวา ธรรมมงคล ซึง่เปนพิธกีรรมมผีลมาก

ในธรรมมงคลน้ัน ยอมมกีจิตอไปน้ี คอื
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การแสดงความเคารพนับถือตอครูอาจารย
- การสํารวมตนตอสัตวท้ังหลาย
- การถวายทานแกสมณพราหมณ
ในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๑ นอกจากธรรมปฏิบัติที่คล้ายกับในจารึก

อื่นแล้ว มีข้อพึงสังเกตพิเศษ คือเร่ืองธรรมทาน และการบูชายัญ ที่จะ
พูดถึงเพิ่มเติมอีกข้างหน้า ดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพตรัสไวดังน้ี

ไมมีทานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) การ
แจกจายธรรม (ธรรมสังวภิาค) และความสมัพันธกนัโดยธรรม
(ธรรมสัมพันธ)์ อาศัยธรรม (ธรรมทาน เปนตน) น้ี ยอม
บังเกิดมีสิ่งตอไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเผือ่แผแบงปนแกมติร คนคุนเคย ญาติ และแกสมณพราหมณ
- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ

บิดาก็ดี บุตรก็ดี พ่ีนองชายก็ดี นาย (หรือสามี) ก็ดี
มิตรและคนคุนเคยก็ดี ตลอดถึงเพ่ือนบาน พึงกลาวคําน้ี 
(แกกัน) วา ‘น่ีเปนสิ่งดีงามแท น่ีเปนกิจควรทํา’



๔๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

บุคคลผูปฏิบัติเชนน้ี ยอมทําความสุขในโลกน้ีให
สําเร็จดวย และในโลกเบ้ืองหนา ยอมประสพบุญหาท่ีสุด
มิไดเพราะอาศัยธรรมทานน้ันดวย.
ธรรมแบบที่เป็นหัวข้อนามธรรม คือเป็นตัวคุณธรรม พบในจารึก

เพียง ๒ แห่ง คือ จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒ ดังนี้
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย

เทพตรัสไวดังน้ี:-
ธรรมเปนสิ่งดีงาม ก็สิ่งใดเลาชื่อวาธรรม ธรรมน้ัน

ไดแกสิ่งตอไปน้ี คือ
- การมีความเสียหายนอย (อัปปาทีนวะ?)*

- การมีความดีมาก (พหุกัลยาณะ)
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผแบงปน (ทาน)
- ความสัตย (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)**

อีกแห่งหนึ่งที่พบธรรมแบบที่เป็นหัวข้อนามธรรม คือเป็นตัวคุณ
ธรรม ได้แก่ จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ดังนี้

๗. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหง
ทวยเทพ ตรัสไวดังน้ี

เจาหนาท่ีชั้นผูใหญเหลาน้ี และพวกอื่นๆ อีกจํานวน
มาก ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีทําการจําแนกแจกทาน 
ท้ังในนามของขาฯ เอง และในนามแหงพระราชเทวีท้ัง
หลาย ท่ัวทุกฝายในของขาฯ

                                                                                                                                                                

*
คาํท่ีถอดจากศิลาจารกึวา “อปาสนิเว” ซ่ึงแปลกันไปตางๆ สุดแตจะโยงไปสูคาํศพัทใด เชน บางทาน

คิดวาคงเปน อัปปาสวะ ก็แปลวามีอาสวะ/กิเลสนอย ในท่ีนี้ เมื่อเทียบกับ “พหุกัลยาณะ”
เห็นวานาจะเปน “อัปปาทนีวะ” จงึแปลอยางน้ี; ** 

โสไจย ๑๐ เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕



๕๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เจาหนาท่ีชั้นผูใหญเหลาน้ี สามารถจัดดําเนินการใน
กิจตางๆ ท่ีมุงหมาย จนเปนท่ีนาพอใจได ดวยวิธีการมาก
หลาย ท้ังใน (พระนครหลวง) น้ี และในสวนตางๆ (ของ
ประเทศ)

อน่ึง ในสวนแหงโอรสของขาฯ และเจาชายอื่นๆ ซึ่ง
ประสูติแตพระราชเทวีท้ังหลาย ขาฯ ก็ไดสั่งใหกระทํา
การ (จําแนกแจกทาน) เชนน้ี โอรสของขาฯ เหลาน้ี จัก
เปนผูฝกใฝในการจําแนกแจกทาน อันจะเปนการชวยสง
เสริมหลักการทางธรรม และการประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรม หลักการทางธรรม และการประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรมเหลาน้ี กลาวคือ
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผแบงปน (ทาน)
- ความสัตย (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)
- ความสุภาพออนโยน (มัททวะ)
- ความเปนสาธุชน (สาธวะ)
จะพึงเจริญเพ่ิมพูนขึ้นในหมูประชาชน
ส่วนอีกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เป็นหัวข้อธรรมหรือคุณธรรมที่จะสอนโดย

ตรง แตก่ระตุน้เตอืนใหต้ระหนกัวา่ การทีจ่ะทาํใหส้าํเร็จตามจดุหมายที่ตั้ง
ไว้นั้น จะต้องทําตัวหรือปฏิบัติตนอย่างไร ได้แก่ จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๑ 
ซึ่งมีข้อความดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพตรัสไวดังน้ี :-

ธรรมโองการนี้ ขาฯ ไดใหจารึกขึ้นไว เมื่ออภิเษก
แลวได ๒๖ พรรษา ประโยชนในโลกน้ีและโลกหนา 
เปนสิ่งท่ีจะพึงปฏิบัติใหสําเร็จไดโดยยาก หากปราศจาก
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- ความเปนผูใครธรรมอยางย่ิงยวด (อัคค-ธัมมกามตา)
- การใชปญญาไตรตรองอยางย่ิงยวด (อัคค-ปริกขา)
- การต้ังใจฟงคําสั่งสอนอยางย่ิงยวด (อัคค-สุสสูสา)
- ความเกรงกลัว (ตอบาป) อยางย่ิงยวด (อัคค-ภยะ)
- ความอุตสาหะอยางย่ิงยวด (อัคค-อุสสาหะ)*

บัดน้ี ดวยอาศัยคาํสัง่สอนของขาฯ ความมุงหวังทาง
ธรรมและความฝกใฝใครธรรม ไดเจริญงอกงามขึ้นแลว
ทุกๆ วัน และจักเจริญงอกงามย่ิงขึ้นเรื่อยไป

เทียบกันแลว ควรสรุปได
จากหลักฐานและเร่ืองราวที่ยกมาดูกันนี้ จะเห็นว่า โดยทั่วไป      

พระเจ้าอโศกทรงสอนธรรม แบบไม่ออกชื่อของหลักธรรมหรือของหัว
ข้อธรรม (ถ้าทรงเรียกชื่อหัวข้อธรรมออกมา ราษฎรที่อยู่กระจายห่างกัน
ไปทั่ว ส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้เร่ืองหรือสื่อกันยาก)

พระองค์ตรัสออกชื่อธรรมเพียงไม่ก่ีอย่าง เม่ือจะเน้นออกมา 
เฉพาะที่เป็นคําที่รู้ๆ กัน หรือง่ายๆ แต่ที่ทรงสอนเอาจริงเอาจังและตรัส
อยู่เสมอ ก็คือธรรมที่เป็นการปฏิบัติต่อกันระหว่างคนในหมู่ชน ทํานอง
เดียวกับพระสูตรในพระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนคฤหัสถ์

กลายเป็นว่า พระเจ้าอโศกนั่นแหละทรงแม่นยําว่า ในฐานะพุทธ
มามกะ เม่ือเป็นราชาปกครองบ้านเมือง จะสอนธรรมส่วนไหนอย่างไร 
และคนที่ไม่เข้าใจเพราะจับจุดจับหลักไม่ได้ ก็คือท่านผู้รู้ทั้งชาวอินเดีย
และฝร่ังนั่นเอง

คงต้องพูดว่า พระเจ้าอโศกมิใช่จะทรงริเริ่มจัดตั้งหลักธรรมสากล
หรือศาสนาสากล ที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า universal religion แต่อย่างใด
                                                                                                                                                                

*
คาํศัพทในวงเล็บท้ังหมดนี ้ พึงทราบวา ไมใชรปูเดิมในศิลาจารกึ แตเปนการถอดรูปออกมา และ

เขียนเทียบเปนคําภาษาบาลี เพ่ือใหไดประโยชนในการศกึษามากข้ึน (เชน ขอ ๒ ท่ีถอดเปน “อคัค-

ปรกิขา” นัน้ คาํในจารกึเปน “อคาย ปลีขายา”) แตท่ีนีม่ใิชโอกาสทีจ่ะอธิบายมากกวาน้ี
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ที่แท้นั้น พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ในความเป็น universal ruler 
หรือ universal monarch ตามคติจักกวัตติ/จักรวรรติราชา
(Cakkavatti/Cakravartin) ดังที่ได้ทรงประกาศหลักธรรมวิชัย ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ความเป็นจักรพรรดิราชตามความในพระสูตรทั้งหลายนั้น

ความจริง พระพุทธศาสนาถือว่าธรรมเป็นสากลในตัวของมันเอง
อยู่แล้ว ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตถาคตจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตาม ธรรมก็
มีก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ตถาคตเพียงมาค้นพบธรรมนั้น แล้วนํามา
บอกเล่าประกาศให้รู้กัน จึงไม่มีปัญหาที่จะต้องมาพูดในเร่ืองนี้

เวลามีคนมาซกัถามพระพทุธเจา้ บางทเีขาทลูวา่ อาจารย์คนโนน้
เก่งอย่างนัน้ คนนัน้เก่งอย่างนี ้คนนีส้อนวา่อย่างนัน้ คนนัน้สอนวา่อย่างนี้
เขาเถยีงกันนกั แลว้พระองค์วา่ใครผดิใครถกู พระพทุธเจา้จะตรสัทาํนอง
นีว้า่ “เอาละ ทานพราหมณ เรือ่งท่ีคน ๒ ฝายน้ีพูดอางความรูกนั มวีาทะ
ขัดแยงกัน ใครจริง ใครเท็จน้ัน พักไวเถิด เราจักแสดงธรรมแกทาน” 
(องฺ.นวก.๒๓/๒๔๒) แล้วตรัสไปตามหลักตามสภาวะให้เขาพิจารณาเอาเอง

ทีนี้ก็มาถึงคําถามว่า ทําไมในพระสูตรที่แสดงแก่คฤหัสถ์ทั่วๆ ไป 
พระพทุธเจา้จงึไม่ตรัสออกชือ่หลกัธรรมหรอืชือ่หวัข้อธรรมสาํคัญๆ เชน่ 
อริยสจั และปฏิจจสมุปบาท เป็นตน้

แล้วก็เช่นเดียวกัน ทําไมพระจักรพรรดิธรรมราชา เม่ือทรงสอน
ธรรมแก่ประชาชนทั่วไป จึงไม่ตรัสออกชื่อหลักธรรมสําคัญเหล่านั้น

คําถามนีส้ว่นหนึง่ไดต้อบไปแลว้ ในแง่ทีว่า่ชือ่นัน้เขาใชส้ือ่กับคนทีรู่้
อยู่บ้างแล้ว เป็นต้น ตอนนี้จะตอบเน้นในแง่การทําหน้าที่ของพระ
จักรพรรดิราช

พระราชาทรงปกครองคนทั้งแผ่นดิน คนเหล่านั้นมีระดับการ
พัฒนาต่างๆ กัน แต่คนส่วนใหญ่ต้องถือว่าเป็นระดับพื้นฐาน คนเหล่า
นั้นยังไม่ได้คิดมุ่งคิดหมายที่จะเดินหน้าไปในธรรม (คือในการที่จะศึกษา
พัฒนาตนหรือแสวงหาคุณค่าที่สูงขึ้นไปแก่ชีวิต) มิใช่เป็นอย่างคนที่จะ
มาบวช ซึ่งมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะเดินหน้ามาแล้ว
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งานของผู้ปกครองที่มองอย่างครอบคลุมก่อน ก็คือ จะทําให้คน
ทั่วไปที่เป็นมวลรวมนี้ อยู่กันดีมีสุขสงบเรียบร้อยในความหมายเพียง
ระดับพื้นฐาน ที่จะไม่เบียดเบียนกันหรือเขวออกไปนอกลู่นอกทาง ให้
เป็นความพร้อมขั้นต้นของสังคม แล้วพร้อมกันนั้น ท่านผู้ปกครองก็จัด
สรรสภาพและระบบการต่างๆ ที่จะเอื้ออํานวยบริการเป็นต้น เพื่อสนอง
ความต้องการของคนที่จะพัฒนาสูงข้ึนไป

ถึงขั้นตอนนี้แหละ อย่างในมหาอาณาจักรของพระเจ้าอโศก
มหาราช วหิารคือวดัมากมาย พระองค์ก็ไดส้ร้างไว ้ และทรงอปุถมัภ์บาํรุง
พระสงฆ์ทั้งหลาย แถมยังทรงเก้ือหนุนไปถึงนักบวชในลัทธิอื่นๆ ด้วย วัด
และพระสงฆ์เป็นตน้นี ้ มองในแง่นี ้ ก็เหมือนเปน็บริการของระบบแหง่สงัคม
ที่ดี ที่จะมากระตุ้นและมาสนองความต้องการของคนหลากหลาย ที่จะ
ก้าวข้ึนไปสู่การพัฒนาชีวิตในระดับที่ประณีตสูงต่อๆ กันตามลําดับไป

พูดง่ายๆ ว่า รัฐจัดสภาพเอื้อพื้นฐานไว้ให้แล้ว วัดก็มาพบมาดู
และรับปรึกษาสิ ว่าใครจะรับธรรมขั้นไหนอย่างใดได้ ตอนนี้ก็พระนี่
แหละ ที่จะดูในแต่ละกรณีหรือสถานการณ์ว่าจะพูดจะเอ่ยถึงธรรมชื่อ
ใดๆ ตามที่เขาต้องการ หรือที่จะเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่เขา เหมือน
กับแบ่งหน้าที่และขั้นตอนการทํางานกันระหว่างรัฐกับวัด

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า แม้แต่ในพุทธกาล ถึงพระพุทธเจ้าและพระ
สาวกทั้งหลาย ตามปกติจะไม่ได้สอนข้อธรรมลึกๆ แก่คฤหัสถ์ทั่วไป 
เหมือนอย่างที่สอนแก่พระสงฆ์ที่มุ่งเข้ามาศึกษาโดยตรง แต่ในหมู่
มหาชนนอกภิกขุสังฆะนั้น ก็มีบางคนบางส่วนที่สนใจและก้าวไปมากใน
การศึกษาอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มที่จะแสวงหา

ดังที่บางท่าน อย่างจิตรคฤหบดีผู้เป็นอนาคามี ก็มีภูมิธรรมสูง ได้
รับยกย่องเป็นเอตทัคคะด้านเป็นอุบาสกธรรมกถึก สามารถอธิบายช่วย
แก้ความติดขัดในธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแม้แต่ที่เป็นเถระได้ (องฺ.เอก.  
๒๐/๑๕๑;  สํ.สฬ.๑๘/๕๓๙–๕๔๐) หรืออย่างอุบาสิกาขุชชุตตรา พระพุทธเจ้า
ก็ทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะด้านเป็นพหูสูต (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๒)
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แต่เม่ือพูดกว้างๆ ทั่วๆ ไป ในสังคมคฤหัสถ์โดยรวม ธรรมที่สอน
ตามปกติก็เป็นดังที่พูดมาแล้ว

หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมาก ไม่ต้องหาที่ไหนไกล ขนาดอนาถ-
บิณฑิกเศรษฐีที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ได้อุปถัมภ์พระศาสนา 
กล่าวได้ว่ามากที่สุด และเป็นโสดาบัน กว่าจะได้ฟังธรรมหลักใหญ่อย่าง
ที่ออกชื่อกันมานั้น ก็ตอนเจ็บหนักนอนอยู่บนเตียงจวนจะสิ้นชีพ

เร่ืองมีว่า คราวนั้น พระสารีบุตร พร้อมด้วยพระอานนท์ติดตาม 
(เรียกว่าเป็นปัจฉาสมณะ) ได้ไปเยี่ยมอนาถบิณฑิกเศรษฐี และได้ให้
โอวาทแก่ท่านเศรษฐี โดยมีสาระสําคัญว่าไม่ควรเอาอุปาทานไปยึดติด
ถือม่ันต่อสิ่งทั้งหลาย ดังคําสรุปท้ายโอวาทว่า (ม.อุ.๑๔/๗๒๐–๗๔๐)

ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงศึกษาอยางน้ีวา 
อารมณใดก็ตาม ท่ีเราไดเห็น ไดยิน ไดทราบ ไดแจงแกใจ 
ไดแสวงหา ไดคุนใจ เราจักไมยึดติดถือมั่นอารมณน้ัน 
และวิญญาณที่อาศัยอารมณน้ันจักไมมีแกเรา ดูกรคฤหบดี 
ทานพึงศึกษาอยางน้ีเถิด
อนาถบณิฑิกเศรษฐีฟงัโอวาทจบแล้ว ถงึกับรํ่าไห ้และไดก้ลา่ววา่

 …กระผมไดเขามาใกลชิดองคพระศาสดาและพระ
ภิกษุท้ังหลายผูเปนท่ีเจริญใจมาเปนเวลายาวนาน แต
กระน้ันก็ไมเคยไดสดับธรรมีกถาอยางน้ีเลย
พระอานนท์ตอบชี้แจงว่า

ดูกรคฤหบดี ธรรมีกถาอยางน้ี ไมสําแดงแกคนนุง
ขาวชาวคฤหัสถ จะสําแดงแตแกบรรพชิต
อนาถบณิฑิกเศรษฐีทราบอย่างนัน้แลว้ ไดก้ลา่วขอร้องวา่

ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ถาอยางน้ัน ขอธรรมีกถา
อยางน้ี จงสําแดงแกคนนุงขาวชาวคฤหัสถบางเถิด เพราะ
วา กุลบุตรจําพวกมีกิเลสธุลีในดวงตานอยก็มีอยู (แต) เพราะ
มิไดสดับธรรม ก็จะเสื่อมไป คนท่ีจะรูเขาใจธรรม จักมี
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หลังจากพระสารีบุตรและพระอานนท์กลับออกมาไม่นาน ท่าน
เศรษฐก็ีถงึแก่กรรม และเขา้ถึงดสุติภพ

หันกลับมาพูดถึงบทบาทของรัฐกับบทบาทของวัด ในการสอน
ธรรมให้การศึกษาแก่ประชาชน อย่างที่ว่าแล้ว รัฐจะเน้นการทําหน้าที่
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คนทั่วไปในสังคมมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การพัฒนา
ชีวิตของตน พร้อมทั้งจัดสรรโอกาสและจัดการให้คนเข้าถึงโอกาสน้ัน 
ด้วยการ ประสานเสรีภาพ เข้ากับระบบแห่งบริการ

ในสังคมชมพูทวีปแต่ยุคโบราณมา เท่าที่พอทราบกัน คนถึงจะนับ
ถือต่างกัน แต่การเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยได้แบ่งแยกกัน มีประเพณีทางปัญญา
ที่จะรับฟังคําสอนของลัทธิศาสนาต่างๆ นับได้ว่าเสรี

ในศิลาจารึกอโศกก็เน้นเร่ืองนี้ไว้ด้วย ดังความในจารึกศิลา ฉบับที่ 
๑๒ ว่า

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ยอมทรงยกยองนับถือศาสนิกชนแหงลัทธิศาสนาท้ัง
ปวง ท้ังท่ีเปนบรรพชิตและคฤหัสถ ดวยการพระราชทาน
สิ่งของ และการแสดงความยกยองนับถืออยางอื่นๆ

แตพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ยอมไมทรงพิจารณา
เห็นทานหรือการบูชาอันใด ท่ีจะเทียบไดกับสิ่งน้ีเลย สิ่ง
น้ีคืออะไร? สิ่งน้ันก็คือการท่ีจะพึงมีความเจริญงอกงาม
แหงสารธรรมในลัทธิศาสนาท้ังปวง

ก็ความเจริญงอกงามแหงสารธรรมน้ี มีอยูมากมาย
หลายประการ แตสวนท่ีเปนรากฐานแหงความเจริญงอกงาม
น้ัน ไดแกสิ่งน้ีคือ การสํารวมระวังวาจา (วจีคุปต์ิ) ระวัง
อยางไร? คือ ไมพึงมีการยกยองลัทธิศาสนาของตน และการ
ตําหนิลัทธิศาสนาของผูอื่น ในเมื่อมิใชโอกาสอันควร…
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การสงัสรรคกลมเกลียวกันน่ันแล เปนสิง่ดีงามแท จะ
ทําอยางไร? คือ จะตองรับฟง และยินดีรับฟงธรรมของ
กันและกัน จริงดังน้ัน พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงมี
ความปรารถนาวา เหลาศาสนิกชนในลัทธิศาสนาท้ังปวง 
พึงเปนผูมีความรอบรู (เปนพหูสตู) และมหีลกัศาสนธรรม
ท่ีดีงาม (กลัยาณาคม)

ชนเหลาใดก็ตาม ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในลทัธศิาสนา
ตางๆ กนั ชนเหลาน้ันพึงกลาว (ใหรูกันท่ัวไป) วา พระผู
เปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไมทรงถือวาทานหรือการบูชาอัน
ใดจะทัดเทียมกับสิ่งน้ีเลย สิ่งน้ีคืออะไร? สิ่งน้ีไดแกการท่ี
จะพึงมีความเจริญงอกงามแหงสารธรรมในลัทธิศาสนา
ท้ังปวง และ (ความเจริญงอกงามน้ี) พึงมีเปนอันมากดวย
นี้คือเสรีภาพทางศาสนาที่แท้จริง ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาจิต

ปัญญาอย่างสูง ซึ่งมนุษย์ยุคปัจจุบัน ที่ว่ามีอารยธรรมกันนัก และพูดกัน
นักถึง tolerance แต่ก็ยังขึ้นไม่ค่อยจะถึง

เม่ือว่าให้ถูกตามนี้ ถ้ามนุษย์พัฒนาถึงข้ันเป็นอารยะจริง ศาสนา
ไม่ใชเ่ป็นเร่ืองสว่นตวั อย่างทีฝ่ร่ังตดิตนักลนืไม่เขา้แลว้คายออกมาได้แค่
นัน้ แตเ่ป็นเร่ืองทีค่วรเอามาพดูจาศึกษาเอือ้ปัญญาแก่กัน ศาสนาจะเป็น
เร่ืองส่วนตัว ก็เฉพาะในขั้นที่ว่าใครก้าวไปถึงไหน ก็เป็นส่วนของคนนั้น

ความกลาหาญในทางสันติ
เร่ืองไม่จบแค่นั้น ยังต้องย้อนกลับไปท้วงติงมติของผู้รู้ทั้งฝร่ังและ

อินเดียเพิ่มอีกแง่หนึ่ง คือที่ผู้รู้เหล่านั้นบอกว่า พระเจ้าอโศกสอนธรรมที่
เป็นกลาง ซึ่งทุกศาสนายอมรับได้นั้น จริงหรือ

ในการพิจารณาแนวพระราชดําริของพระเจ้าอโศกมหาราชน้ัน 
นอกจากข้อสําคัญที่ ๑ คือสถานะแห่งความเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แล้ว 
ข้อที่ ๒ ก็สําคัญไม่น้อยกว่ากัน โดยเฉพาะในแง่ที่เป็นตัวกําหนดทิศทาง
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ข้อที่ ๒ นั้น ก็คือ จุดเปลี่ยนในพระชนมชีพของพระองค์ เม่ือ
สงครามพิชิตแคว้นกลิงคะ ทําให้ทรงสลดพระทัยต่อความทุกข์ยากเดือด
ร้อนของประชาชนน้ัน มันไม่เพียงทําให้ทรงละเลิกการรุกรานทํา
สงครามเทา่นัน้ แตก่ลายเป็นแรงเหวีย่งพระองค์ไปในทางตรงข้ามแทบจะ
สดุทาง คือทาํใหท้รงละเลกิการเบียดเบยีนทกุอยา่ง แม้กระท่ังการทาํลาย
ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อย และหันมามุ่งในการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์

ข้อที่ ๒ นี้ กลายเป็นตัวกํากับข้อที่ ๑ ด้วย โดยทําให้หลักการ    
ปกครองอาณาจักร (หรือเรียกใหเ้ขา้กับคําฝรัง่ คือ Empire วา่จกัรวรรด)ิ
เปลี่ยนจากอรรถศาสตร ของพราหมณ์จาณักยะ ที่นําทางนโยบายของ
พระอัยกาจันทรคุปต์ มาสู่จักกวัตติสูตร เป็นต้น ของพระพุทธเจ้า

จากวิชัยที่เป็นการชนะด้วยสงคราม ซึ่งอย่างดีที่สุดคือ ธรรมวิชัย
ตามความหมายของอรรถศาสตร อันหมายถึงการรบชนะอย่างมีธรรมท่ี
เมื่อชนะแล้วไม่ทําการทารุณโหดร้าย เพียงให้ยอมอยู่ใต้อํานาจ พระเจ้า
อโศกเปลี่ยนมาหาธรรมวิชัย ตามความหมายของ จักกวัตติสูตร อัน
หมายถึงชัยชนะด้วยธรรม คือการทําความดีสร้างสรรค์ประโยชน์สุข

อย่างไรก็ดี แม้ว่านโยบายธรรมวิชัย จะนําทางการปกครองอย่าง
ครอบคลุม แต่เห็นได้ว่ามีจุดเน้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึง
ต้องถามว่าหลักการใดนําทางการปกครองภายในของพระเจ้าอโศก

ไม่ต้องพูดถึงหลักการและประเพณีต่างๆ จนแม้กระทั่งเร่ืองปลกี
ยอ่ย ทีพ่ระเจา้อโศกทรงเลกิและเปลีย่นจากหลกัใน อรรถศาสตร เชน่

จากวิหารยาตรา ที่ราชาเสด็จไปทรงพักผ่อนหาความสนุกสําราญ
และล่าสัตว์ เปลี่ยนมาเป็นธรรมยาตรา ที่องค์ราชาเสด็จไปทรงนมัสการ
พระสงฆ์ ถวายทาน เย่ียมเยียนท่านผู้เฒ่าชราและราษฎรในชนบท สั่ง
สอนสนทนาธรรม พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือ
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จากสมาช* ที่เป็นงานชุมนุมของราษฎรเพื่อความสนกุสนานด้วย
การเสพสรุายาเมา เอาสตัวต์า่งๆ มาแข่งขันและตอ่สูกั้น เป็นตน้ เปลีย่นมา
เป็นวมิานทรรศน เป็นตน้ คือนทิรรศการสิง่ทีด่งีามสวยงามงดงามประณตี
มีศิลปะที่ชักนําจิตใจในทางแห่งคุณธรรมและเจริญจิตเจริญปัญญา

จากพิธีมงคล มาเป็นธรรมมงคล จากเภรีโฆษ คือเสียงกลองศึก  
มาเป็นธรรมโฆษ คือเสียงนัดหมายเชิญชวนมาฟังธรรมหรือทํากิจกรรม
ที่ดีงาม

พระเจ้าอโศกทรงดาํเนินไปไกลที่จะไม่ให้มีการเบียดเบยีนชวีติใดๆ 
เลย ถงึกับทรงทาํเป็นตวัอย่างในการเลกิเสวยเนือ้สตัว ์ อนัอาจเป็นทีม่า
ของอาหารมงัสวริตัขิองคนรุ่นหลงั ดงัความในจารกึศลิา ฉบับที ่๑ วา่

ธรรมโองการนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ี
รักแหงทวยเทพ ไดโปรดใหจารึกไว

ณ ถิ่นน้ี บุคคลไมพึงฆาสัตวมีชีวิตใดๆ เพ่ือการบูชายัญ
ไมพึงจัดงานชุมนุมเพ่ือการเลี้ยงรื่นเริง (สมาช) ใดๆ เพราะวา
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรง
มองเห็นโทษเปนอันมากในการชุมนุมเชนน้ัน ก็แลการ
ชุมนุมบางอยางท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรัก
แหงทวยเทพ ทรงเห็นชอบวาเปนสิ่งท่ีดี มีอยูอีกสวนหน่ึง 
(ตางหาก)

                                                                                                                                                                

*
 นีเ่ปนตัวอยางหน่ึงของคําและความท่ีควรเทียบ: “สมาช” ตรงกับท่ีในพระไตรปฎกใชวา “สมัชชา” 

ในคําวา สมัชชาภิจรณะ ซึ่งแปลกันมาวา “เท่ียวดูการเลน” อันเปนขอท่ี ๓ แหงอบายมุข ๖
ในสิงคาลกสูตร อันเปนวินัยของคฤหัสถ (ที.ปา.๑๑/๑๘๑) และทรงแสดงตัวอยางไว ดังท่ีทาน
แปลใหเขากับเรื่องของไทยวา ฟอนรํา ขับรอง ดนตรี เสภา เพลง เถิดเทิง (เวลาน้ี อาจจะ

ตองแปลใหมใหเขากับสภาพปจจุบัน)

พึงสังเกตวา รามายณะ ก็ดี อรรถศาสตร ก็ดี ใหสงเสริม สมาช นี้แกราษฎร โดยถือวา

จะชวยใหราษฎรเกิดความนิยมชมชอบตอรัฐ (ทําใหพลเมืองของรัฐท่ีแพหันมาชอบผูชนะ) 

พูดงายๆ วาใชเปนส่ิงกลอม แตพระเจาอโศกไมเห็นแกประโยชนตนแบบนี้ กลับใหเลิกเสีย
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แตกอนน้ี ในโรงครัวหลวงของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี
ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ สัตวไดถูกฆาเพื่อทําเปนอาหาร วันละ
หลายแสนตัว ครัน้มาในบดัน้ี เมือ่ธรรมโองการน้ีอนัพระองค
โปรดใหจารกึแลว สัตวเพียง ๓ ตัวเทาน้ันท่ีถูกฆา คือ นกยูง 
๒ ตัว และเน้ือ ๑ ตัว ถึงแมเน้ือน้ันก็มิไดถูกฆาเปนประจํา ก็
แลสัตวท้ังสามน้ี (ในกาลภายหนา) ก็จักไมถูกฆาอีกเลย
ในที่นี้ จะไม่พูดถึงเร่ืองซึ่งในระดับการแผ่นดินถือได้ว่าเป็นข้อ

ปลีกย่อยหรือเฉพาะอย่าง ที่ได้เอ่ยอ้างมาเหล่านี้
แต่พอดีว่า หลักการสําคัญที่นําทางการปกครองภายในของพระ

เจ้าอโศก ก็ปรากฏอยู่ในจารกึศลิา ฉบับที ่๑ นีด้ว้ย
เร่ืองนีค้นทัว่ไปอาจจะนกึไม่ถงึ นัน่ก็คือเรือ่งการบูชายัญ
ทีท่า่นผูรู้ห้ลายทา่น ทัง้ฝร่ังและอนิเดยีบอกวา่ พระเจา้อโศกสอน

ธรรมทีเ่ป็นกลาง ซึง่ทกุศาสนายอมรับไดน้ัน้ ทีจ่ริงก็รูกั้นอยู่วา่ ในชมพทูวปี
ตั้งแต่ก่อนมานานจนบัดนั้น ถึงจะมีศาสดาเจ้าลัทธิมากมาย แต่ศาสนาที่
ครอบงําสังคมอินเดีย ด้วยระบบวรรณะ และการบูชายัญเซ่นสรวงแด่
มวลเทพ ตามกําหนดแห่งพระเวท เป็นใหญ่อยู่ ก็คือศาสนาพราหมณ์ (ไม่
ต้องพูดว่าทุกศาสนายอมรับได้ แต่ควรจะถามว่าพราหมณ์รับได้ไหม)

สิ่งที่พ ระเจ้าอโศกทําอย่างสําคัญ  ก็คือ  การหามฆาสัตว
บูชายัญ  แล้วอย่างนี้ ศาสนาพราหมณ์จะยอมรับได้อ ย่างไร

การหามฆาสัตวบูชายัญ นี้ อโศกมหาราชทรงสอนและประกาศไว้
ในศิลาจารึกหลายวาระหลายฉบับ (เช่น จารึกศิลา ฉบับที่ ๑ ที่ ๔ และที่ 
๑๑) เป็นหลักการใหญ่ของพระองค์ พูดได้ว่าทรงเอาจริง เพราะเป็นจุด
เปลี่ยนของพระองค์เองที่จะเน้น

นี่คือการตีแสกหน้าของพราหมณ์ เป็นการหักล้างไม่เพียงลัทธิ
ความเชื่อของเขาเท่านั้น แต่สั่นสะเทือนสถานะและทําลายผลประโยชน์
ของพราหมณ์โดยตรง ดังที่พวกพราหมณ์ได้เก็บอัดความคั่งแค้นไว้
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ในที่สุด พราหมณ์ปุษยมิตรก็โค่นราชวงศ์โมริยะลง ตั้งราชวงศ์     
ศุงคะของพราหมณ์ขึ้นแทน แล้วที่ชัดก็คือพราหมณ์ปุษยมิตรที่ขึ้นเป็น
กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พราหมณ์นั้น นอกจากห้ําหั่นบีฑาชาวพุทธ
แล้ว ก็ได้รื้อฟื้นพิธีบูชายัญอันย่ิงใหญ่คืออัศวเมธขึ้นมาเพื่อประกาศ
ศักดานุภาพ การบูชายัญที่เงียบหายไปหลายร้อยปี ก็กลับเฟื่องฟูขึ้นอีก

ดังเป็นที่ทราบกันดีว่า ก่อนที่ฝร่ังอังกฤษผู้เข้ามายึดอินเดียเป็น
อาณานคิมปกครองไว ้ จะเปิดเผยเร่ืองพระเจ้าอโศกขึน้มานัน้ คนอนิเดยี
ไม่รู้จักพระเจ้าอโศกเลย แม้แต่พระนามก็ไม่เคยได้ยิน พระเจ้าอโศกถูก
อินเดียลืมสนิท เร่ืองพระเจ้าอโศกเหลืออยู่เพียงในคัมภีร์พุทธศาสนา

การที่เร่ืองพระเจ้าอโศกหายไปนั้น คงไม่ใช่เพียงเพราะการรุกราน
ทําลายของกองทัพมุสลิมเท่านั้น แต่ได้ถูกพราหมณ์พยายามทําให้สลาย
มาก่อน

ทั้งที่พระเจ้าอโศกไม่เพียงยกย่องพราหมณ์ให้รับราชการมี
ตําแหน่งสําคัญในการแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังได้เน้นไว้เสมอในศิลาจารึก 
ให้ปฏิบัติชอบและถวายทานแก่สมณพราหมณ์ เช่นเดียวกับที่พระพุทธ
เจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก แต่พราหมณ์ก็อดเคียดแค้นไม่ได้ในเม่ือพระ
เจ้าอโศกไม่ยอมรับอภิสิทธิ์ของพราหมณ์ตามระบบวรรณะ และที่สําคัญ
ที่สุดคือได้ทรงห้ามฆ่าสัตว์บูชายัญ (เท่ากับเลิกล้มพิธีบูชายัญ)

ดงันัน้ เร่ืองจงึเป็นมาอย่างทีท่า่นผูรู้ข้องอนิเดยีเองเขยีนไว ้ (R.K.
Mookerjee, Asoka, 105, 108-9) วา่ แม้แตพ่ระนาม “เทวานามปรยิะ”
ก็ได้ถูกนักไวยากรณ์พราหมณ์ในสมัยต่อมา พยายามอธิบายให้มีความ
หมายเปน็คนโง่เขลา เนือ่งจากอคติของพราหมณต์อ่พระมหากษตัริยช์าว
พทุธทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ

เสมือนวา่ พราหมณไ์ม่เพยีงขดุโค่นพระเจา้อโศกเทา่นัน้ แตอ่นิเดยีได้
ขุดหลุมฝังพระเจ้าอโศกและกลบให้ลับหายสนิท จนกระทั่งอังกฤษขุด
คุ้ยหลุมนั้นออกให้เห็นพระเจ้าอโศกในเวลาประมาณ ๑,๕๐๐ ปีต่อมา
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จึงกลายเป็นว่า ปฏิบัติการที่เป็นความกล้าหาญในทางสันติของ
พระเจ้าอโศกดังว่ามานี้ เป็นสิ่งที่ยากจะรักษาไว้ให้คงอยู่ได้ยั่งยืน

เลิกบูชายัญ เพียงเปนฐาน สูความงอกงามในธรรม
ย้อนกลับไปถามว่า การเลิกบูชายัญหรือไม่บูชายัญ เป็นหลักการ

ปกครองบ้านเมืองได้อย่างไร
เ ม่ือการบูชายัญเป็นหลักการย่ิงใหญ่ยอดสําคัญของสังคม

พราหมณ์ ทางพระพุทธศาสนาก็จึงยกการเลิกบูชายัญหรือไม่บูชายัญขึ้น
มาเป็นหลักการสําคัญของสังคมแทน โดยมีความหมายท่ีจะต้องทํา
ความเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้

ในการบําเพ็ญพุทธกิจ มีหลายครั้งหลายคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
ไปพบกับพราหมณ์ที่กําลังเตรียมการบูชายัญบ้าง กําลังประกอบบูชายัญ
บ้าง และมีทั้งพิธีบูชายัญขนาดย่อมส่วนบุคคล และพิธีระดับผู้ปกครอง
บ้านเมือง

ถ้าเป็นพิธีใหญ่ จะมีการฆ่าสัตว์บูชายัญจํานวนมาก และทาส
กรรมกรทัง้หลายมกัเดอืดร้อนมาก เม่ือพระพทุธเจา้เสดจ็ไปพบและสนทนา
กับเจ้าพิธี ในที่สุดเร่ืองก็จะจบลงโดยที่เขาเองให้ปล่อยสัตว์ล้มเลิกพิธี 
พร้อมทัง้รับหลกัการและวธิปีฏิบตัอิย่างใหม่ทีพ่ระองค์สอนไปดาํเนนิการ

สาระสําคัญของหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน โดยทั่วไปจะให้
ประกอบยัญกรรมในความหมายใหม่ (หรือเป็นการฟื้นความหมาย
ดั้งเดิมก่อนที่พวกพราหมณ์จะทําให้เพี้ยนไป) ซึ่งเน้นที่ทาน และต้องไม่มี
การเบียดเบียนชีวิต

ถ้าเป็นยัญพิธีใหญ่มากของผู้ปกครองบ้านเมือง คําสอนในเร่ือง
ยัญของพระพุทธเจ้า จะรวมถึงการจัดการบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย
และใหร้าษฎรเป็นอยู่ผาสกุก่อน แลว้จงึทาํยัญพธิ ีและบําเพญ็ทาน
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ดังเช่น ในกูฏทันตสูตร (ที.สี.๙/๑๙๙-๒๓๘) ที่ตรัสกับกูฏทันต
พราหมณ์ ผู้ปกครองพราหมณคาม ชื่อว่าขานุมัตต์ ซึ่งได้ให้เอาโคผู้ 
๗๐๐ ลูกโคผู้ ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐ ผูกไว้ที่
หลัก เตรียมพร้อมที่จะบูชามหายัญ พราหมณ์นั้นได้สนทนาสอบถาม
พระพุทธเจ้าถึงวิธีบูชายัญใหญใ่หไ้ดผ้ลมาก พระพทุธเจา้ทรงยกเรือ่งตวั
อย่างในอดตีมาให้เป็นแบบ

สาระสําคัญ คือ ให้จัดการบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยและให้
ราษฎรเป็นอยูผ่าสกุ ถ้าบ้านเมืองยังมีโจรผู้ร้ายเป็นต้น ไม่ให้เอาแต่ใช้วิธี
ปราบปรามรุนแรง แต่ให้ราษฎรที่ประกอบเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
และข้าราชการ ผู้ที่ตั้งใจหม่ันขยัน พึงได้รับการส่งเสริมให้ตรงจุด จน
บ้านเมืองม่ังค่ัง ราษฎรชื่นชมยินดี อยู่ปลอดภัย “บ้านเรือนไม่ต้องลง
กลอน ให้ลูกฟ้อนบนอก”*

เม่ือบ้านเมืองดีแล้ว ผู้ปกครองนั้นก็เรียกพบปรึกษาคนทุกหมู่
เหล่าในแผ่นดิน ทั้งอํามาตย์จนถึงชาวนิคมชนบท ขอความร่วมมือใน
การที่จะบูชายัญ ซึ่งไม่มีการฆ่าสัตว์และไม่ทําให้คนใดๆ เดือดร้อน มีแต่
การมอบให้ของง่ายๆ เล็กๆ น้อยๆ และราษฎรก็พากันร่วมทําตามด้วย 
แล้วต่อจากนั้นก็มีการบําเพ็ญทานแก่บรรพชิตผู้มีศีล การสร้างสรรค์
ประโยชน์ และพัฒนาชีวิตสูงข้ึนไปจนลุจุดหมายแห่งชีวิตที่ดี

                                                                                                                                                                

*
 หลักการน้ี คือธรรมชุดท่ีในคัมภีรบางแหงเรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ ไดแก
๑. สัสสเมธะ (ฉลาดบํารุงธัญญาหาร) ๒. ปุริสเมธะ (ฉลาดบํารุงขาราชการ)

๓. สัมมาปาสะ (ผสานใจประชาดวยอาชีพ) ๔. วาจาเปยยะ (มีวาจาดูดด่ืมใจ)

(๕) เกิดผล คือ นิรัคคฬะ (เกษมสุข) บานเรือนไมตองลงกลอน
หลักนี้เปนนัยพุทธ จาก มหายัญ 5 ของพราหมณ คือ

1. อัสสเมธะ (อัศวเมธ/ฆามาบูชายัญ) 2. ปุริสเมธะ (ฆาคนบูชายัญ)

3. สมัมาปาสะ (ยัญลอดบวง) 4. วาชเปยยะ (ยัญด่ืมเพ่ือชัย)

5. นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ (ยัญฆาครบทุกอยาง)
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ผลของการฟังวิธีบูชายัญแบบนี้ คือ กูฏทันตพราหมณ์ประกาศตน
เป็นอุบาสก พร้อมทั้งได้กราบทูลว่า

ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาขอปลอยโคผู ๗๐๐ 
ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ 
ขาพเจาใหชีวิตแกสตัวเหลาน้ัน ขอใหสตัวเหลาน้ันไดกนิ
หญาเขยีวสด จงด่ืมนํ้าเย็น จงรบัลมสดชืน่ท่ีพัดโชยมาให
สบายเถิด
เห็นได้ชัดว่า การห้ามหรือให้เลิกบูชายัญ และการเผื่อแผ่แบ่งปัน

ช่วยเหลือกันคือทานนี้ เป็นหลักการใหญ่ที่ย้ําเน้นของพระเจ้าอโศก จน
เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศแห่งศิลาจารึกของพระองค์

ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าอโศกยังทรงก้าวต่อขึ้นไปอีก สู่งานในข้ันที่เป็น
เป้าหมายแท้ของพระองค์ คือการสอนธรรมเพื่อให้ประชาชนประพฤติ
ธรรม เหมือนกับว่าทานนั้นเป็นฐาน เพื่อเตรียมวัตถุและสังคมให้เอื้อแก่
คนที่จะพัฒนาสูงข้ึนไป และตรงนี้เองจึงทรงเน้นธรรมทาน

ขอยกคําในจารึกศิลา ฉบับที่ ๙ ต่อด้วย ฉบับที ่๑๑ มายํ้าอีก ว่า
ฉบับท่ี ๙: …การใหทานเปนความดี ก็แตวาทาน หรือ

การอนุเคราะหที่เสมอดวยธรรมทาน หรือธรรมานุเคราะห
ยอมไมมี

ฉบับท่ี ๑๑: ไมมทีานใดเสมอดวยธรรมทาน ธรรม       
สงัวิภาค (การแจกจายธรรม) และธรรมสมัพันธ อาศัยธรรม 
(ธรรมทานเปนตน) น้ี ยอมบังเกิดมีสิ่งตอไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเผือ่แผแบงปนแกมติร คนคุนเคย ญาติ และ
แกสมณพราหมณ

- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ
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นี่คือหลักการใหญ่ที่เป็นแกนกลางแห่งแนวคิดภาคปฏิบัติของพระ
เจ้าอโศก การทําศิลาจารึกสั่งสอนธรรมก็ตั้งบนฐานของหลักการนี้ หลัก
การไม่บูชายัญ แต่หันมาสู่ทาน และให้คนทุกหมู่เหล่าเก้ือกูลปฏิบัติชอบ
ต่อกัน มารวมศูนย์ที่นี่

พร้อมนั้น จุดนี้ก็เป็นศูนย์รวมที่อโศกธรรมมาบรรจบกับแหล่งเดิม
ของหลักธรรมเดียวกันนั้น ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ขอให้ดูพุทธพจน์ใน
พระสูตรตอนต่อไปนี้

ภิกษุท้ังหลาย เราเปนพราหมณ ผูควรแกการขอ มีมือ
อันลางแลว (=พรอมท่ีจะประกอบยัญพิธี[แบบใหม]แหงการ
บริจาคธรรม) ทุกเวลา …

ภิกษุท้ังหลาย ทานมี ๒ อยางน้ี คือ อามิสทาน ๑ 
ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อยางน้ี ธรรมทานเปนเลิศ

ภิกษุท้ังหลาย การแจกจายมี ๒ อยางน้ี คือ การแจก
จายอามิส ๑ การแจกจายธรรม ๑ บรรดาการแจกจาย ๒ 
อยางน้ี การแจกจายธรรม (ธรรมสงัวภิาค) เปนเลิศ

ภิกษุท้ังหลาย การอนุเคราะหมี ๒ อยางน้ี คือ การ
อนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ 
บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางน้ี การอนุเคราะหดวย
ธรรม (ธรรมานุเคราะห) เปนเลิศ

 ภิกษท้ัุงหลาย ยญับูชา (ยาคะ) ม ี๒ อยางน้ี คอื ยญับูชาดวย
อามสิ ๑ ยญับูชาดวยธรรม ๑ บรรดายัญบูชา ๒ อยางน้ี ยัญบูชา
ดวยธรรม (ธรรมยาคะ) เปนเลิศ ฯ  (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐)

เร่ืองนี้ ว่าจะพูดพอเห็นแนว แต่กลายเป็นยาว ควรจบเสียที ขอ
ตั้งข้อสังเกตไว้อีกอย่างเดียว

งานทางธรรมที่พระเจ้าอโศกทรงเอาพระทัยใส่จริงจังมาก และย้ํา
อยู่เสมอ คือการที่จะให้คนผู้ร่วมสังคม เอาใจใส่กันและปฏิบัติต่อกันโดย
ชอบ แต่ไม่ใช่แค่คน ทรงเอาพระทัยใส่ต่อสัตว์อื่นทั่วไปหมด
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นอกจากห้ามฆ่าสัตว์บูชายัญ และให้สํารวมตนต่อสัตว์ทั้งหลาย 
คือทั้งไม่เบียดเบียนและเอื้ออาทรต่อสัตว์ทุกชนิดแล้ว ยังถึงกับตั้งโรง
พยาบาลสัตว์ และให้ปลูกสมุนไพรที่เป็นยาสําหรับสัตว์ เช่นเดียวกับที่ได้
จัดไว้สําหรับคน แล้วย่ิงกว่านั้นยังมีประกาศเก่ียวกับอภัยทานและการ
สงวนพันธุ์สัตว์อีกด้วย

การที่พระเจ้าอโศกทรงปฏิบัติในเรื่องนี้ถึงขนาดนี้ นอกจากเพราะ
จุดเน้นในการหันมาสู่ธรรมของพระองค์ ได้แก่การมีอวิหิงสาเมตตา
การุณย์ต่อสัตว์อย่างที่กล่าวแล้ว บางทีจะเป็นด้วยทรงพยายามปฏิบัติให้
ครบตามหลักจักรวรรดิวัตร ในจักกวัตติสูตร ซึ่งกําหนดให้พระเจ้า
จักรพรรดิจัดการคุ้มครองอันชอบธรรม แก่มนุษย์สัตว์ทุกหมู่เหล่า โดย
แยกไว้เป็น ๘ กลุ่ม อันมีมิคปกษี (เนื้อและนก คือทั้งสัตว์บกและสัตว์บิน
ที่ไม่มีภัย) เป็นกลุ่มสุดท้าย

ขอให้ดูบางตอนในจารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒ ดังนี้
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย

เทพตรัสไวดังน้ี :-
…ขาฯ ไดกระทําการอนุเคราะหแลวดวยประการ

ตางๆ แกเหลาสัตวทวิบาท สัตวจตุบาท ปกษิณชาติ และ
สัตวนํ้าท้ังหลาย ตลอดถึงการใหชีวิตทาน…
ต่อด้วยอีกบางตอนในจารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๕ ดังนี้

ขาฯ เมือ่อภิเษกแลวได ๒๖ พรรษา ไดออกประกาศ 
ใหสตัวท้ังหลายตอไปน้ี ปลอดภัยจากการถกูฆา กลาวคอื นก
แกว นกสาลิกา นกจากพราก หงส … เตา และกบ กระรอก 
กวางเร็ว … แรด นกพิราบขาว นกพิราบบาน และบรรดา
สัตวสี่เทาท้ังปวงท่ีมิใชสัตวสาํหรับปฏิโภค (ใชหนัง ใช
กระดกู ฯลฯ) และมใิชสตัวสาํหรบับรโิภค



๖๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

แมแพะ แมแกะ และแมหมู ท่ีกําลังมีทองก็ดี กําลัง
ใหนมอยูก็ดี ยอมเปนสัตวท่ีไมพึงฆา และแมลูกออนของ
สัตวเหลาน้ันท่ีอายุยังไมถึง ๖ เดือน ก็ไมพึงถูกฆาเชนกัน 
ไมพึงทําการตอนไก ไมพึงเผาแกลบท่ีมสีตัวมชีวิีตอาศัยอยู 
ไมพึงเผาปาเพ่ือการอันหาประโยชนมิได หรือเพ่ือการ
ทําลายสัตว ไมพึงเลี้ยงชีวิตดวยชีวิต

ไมพึงฆาและขายปลา ในวันเพ็ญท่ีคํารบจาตุรมาสท้ัง 
๓ และในวันเพ็ญแหงเดือนติษยะ คราวละ ๓ วัน คือ ใน
วันขึ้น ๑๔ ค่ํา ขึ้น ๑๕ ค่ํา แรม ๑ ค่ํา และทุกวันอุโบสถ 
เปนการเสมอไป อน่ึง ในวันดังกลาวมาน้ี ไมพึงฆาแม
เหลาสัตวชนิดอื่นๆ ในปาชางและในเขตสงวนปลาของ
ชาวประมง

…ตราบถึงบัดน้ี เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ พรรษา ขาฯ 
ไดสั่งใหมีการพระราชทานอภัยโทษแลวรวม ๒๕ ครั้ง.
ในการจบเร่ืองนี้ ก็มาดูกันว่า จากการบําเพ็ญธรรมทานของพระ

องค์ พระเจ้าอโศกได้ทรงประสบผลานิสงส์อย่างไร ซึ่งคงสรุปได้จากพระ
ดํารัสในจารึกศิลา ฉบับที่ ๔ ดังนี้

กาลยาวนานลวงแลว ตลอดเวลาหลายรอยป การฆา
สัตวเพ่ือบูชายัญ การเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย การไม
ปฏิบัติชอบตอหมูญาติ  การไมปฏิบัติชอบตอสมณ
พราหมณท้ังหลาย ไดพอกพูนขึ้นถายเดียว

แตมาในบัดน้ี ดวยการดําเนินงานทางธรรม (ธรรม
จรณะ) ของพระเจาอยูหัวปรยิทรรศี ผูเปนท่ีรกัแหงทวยเทพ
เสยีงกลองรบ (เภรีโฆษ) ไดกลายเปนเสียงประกาศธรรม 
(ธรรมโฆษ )  แล ท้ังการแสดงแกประชาชน  ซึ่ ง
วิมานทรรศน หัสดิทรรศน อัคนีขันธ และทิพยรูปอื่นๆ ก็
ไดมีขึ้นดวย
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- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ
- การไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย
- การปฏิบัติชอบตอหมูญาติ
- การปฏิบัติชอบตอสมณพราหมณท้ังหลาย
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเชื่อฟงทานผูเฒาผูใหญ
ซึง่ไมเคยมมีากอนตลอดเวลาหลายรอยป ไดเจรญิงอกงาม
ขึน้แลวในบัดน้ี เพราะการสั่งสอนธรรมของพระเจาอยูหัว
ปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ

ความดีงามน้ี และการปฏิบัติธรรมอยางอื่นๆ อีก
หลายประการ ไดเจริญงอกงามขึ้นแลว พระเจาอยูหัว
ปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ จักทําใหการปฏิบัติ
ธรรมน้ีเจริญย่ิงขึ้นไปอีก และพระราชโอรส พระราช
นัดดา พระราชปนัดดาของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปน
ท่ีรักแหงทวยเทพ ก็จักสงเสริมการปฏิบัติธรรมน้ี ให
เจริญย่ิงขึ้นตอไปจนตลอดกัลป

ท้ังจักสั่งสอนธรรม ดวยการต้ังมั่นอยูในธรรมและ
ในศีลดวยตนเอง เพราะวาการสั่งสอนธรรมน้ีแล เปนการ
กระทําอันประเสริฐสุด และการประพฤติธรรมยอมไมมี
แกผูไรศีล

ก็แลความเจริญงอกงาม และความไมเสื่อมถอยใน
การปฏิบัติธรรมน้ี ยอมเปนสิ่งท่ีดี

เพ่ือประโยชนน้ี จึงไดจารึกธรรมโองการน้ีขึ้นไว ขอ
ชนท้ังหลายจงชวยกันประกอบกิจ เพ่ือความเจริญงอก
งามแหงประโยชนน้ี และจงอยาไดมีวันกลาวถึงความ
เสื่อมเลย
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ธรรมโองการน้ี สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู
เปนท่ีรักแหงทวยเทพ โปรดใหจารึกไวแลว เมื่ออภิเษก
ได ๑๒ พรรษา.
เราไดม้าถงึเมืองปตนะ หรือปาตลบุีตร ศูนย์กลางแหง่มหาอาณาจกัร

ของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่ง
ชมพูทวีป (H.G. Wells ว่าย่ิงใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก) และ
พุทธศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา

เม่ือได้ทําความรู้จักกับพระเจ้าอโศกมหาราชมาอย่างนี้แล้ว ก็ขอ
ยุติไว้แค่ที่พอสมควร เพียงเท่านี้
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๒. เฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับ
พระคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์
อาทิตยที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๗.๔๕ น.

เจริญพรโยมผูศรัทธาทุกทาน

เราได้เดินทางมาบนเส้นทางบุญจาริกโดยลําดับ และขณะนี้ เรา
ได้มานั่งเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ที่ประทับของพระองค์ คือพระคันธกุฎี

เม่ือเช้านี้เรามาถึงเมืองปตนนะหรือเมืองปาตลีบุตร ซึ่งก็ได้เล่าให้
โยมฟังแล้วว่า เป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่ง เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ 
พระพุทธศาสนา เป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกจากชมพูทวีป 
ไปสู่ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เม่ือประมาณ ๒๓๕ ปีหลังพุทธกาล

หลังจากนั้น เราก็ได้เดินทางต่อมา จนถึงเมืองนาลันทา แล้วก็เดนิ
ทางมายังเมืองราชคฤห ์ตามลาํดบั ขณะนีเ้รามาถงึเมืองราชคฤหแ์ลว้

ราชคฤห: ศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนา
เมอืงราชคฤห นี ้ เป็นเมืองหลวงเก่าของแควน้มคธ เมืองปาตล-ี

บุตรมีความสําคัญในสมัยหลังพุทธกาล ในฐานะเป็นแหล่งที่คําสอนของ
พระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปสู่ประเทศต่างๆ

เม่ือเรามาถึงเมืองราชคฤห์นี้ ก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เพราะเปน็
ที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะแผ่
ออกไปจากเมืองปาตลบีตุรสูป่ระเทศตา่งๆ ได ้ก็ตอ้งมาเริม่ตน้ทีน่ีก่่อน
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เมืองทั้งสองน้ีมีความสําคัญด้วยกันทั้งคู่ ในทางการเมืองก็สําคัญ 
ในแง่ที่ว่าทั้งสองแห่งต่างก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธด้วยกัน ดังที่
กล่าวแล้วว่า ปาตลีบุตรเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธหลังพุทธกาล  
ส่วนราชคฤหนี้ เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยพุทธกาล ในทาง
การเมืองมีความเหมือนกันอย่างนี้

ส่วนในทางพระศาสนาก็เหมือนกันในแง่ของการเป็นศูนย์กลางที่
พระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป

สําหรับเมืองราชคฤหนี้ เป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา มีความสําคัญเก่ียวเนื่องกับพุทธประวัติ พระพุทธเจ้า
ก่อนตรัสรู้ก็เคยเสด็จมาที่นี่

ดังที่เราทราบกันว่า ในการเสด็จออกบรรพชานั้น เม่ือเสด็จมาที่
แม่น้ําอโนมาแล้ว อธิษฐานเพศบรรพชาและตัดพระเมาลีที่นั่น ต่อมาก็
เสด็จมาที่เมืองราชคฤห์นี้ พระเจ้าพิมพิสารได้ทอดพระเนตรเห็นพระ
โพธิสัตว์เสด็จบิณฑบาตอยู่ ก็ทรงมีความเลื่อมใส แล้วก็ได้ทรงสนทนา 
พร้อมทั้งได้รับพรคล้ายๆ เป็นคําปฏิญญาจากพระโพธิสัตว์ ที่ทรงรับว่า
เม่ือทรงค้นพบสัจธรรมแล้วจะเสด็จมายังเมืองราชคฤห์นี้

เม่ือพระพุทธเจ้าบรรลุโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็
ได้เสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์นี้

ในแง่หนึ่ง ก็เหมือนกับว่า ทรงปฏิบัติตามพระพุทธปฏิญญาที่ได้
ทรงให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสาร แต่อีกแง่หนึ่งมองในด้านงานพระศาสนา 
ก็ถือว่ามีความสําคัญ ในฐานะที่ เมืองนี้ เป็นนครหลวงของแคว้น
มหาอํานาจ พระพุทธเจ้าทรงเลือกว่าการที่จะให้พระพุทธศาสนาเจริญ
รุ่งเรืองนั้น ควรเร่ิมต้นที่ใด ก็ปรากฏว่า เมืองราชคฤห์ได้เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา โดยเสด็จมาทรงแสดงธรรมที่นี่ ทําให้พระ
เจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม และปฏิญาณพระองค์เป็นพุทธมามกะ
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ต่อจากนั้น เหตุการณ์สําคัญที่ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นในพระพุทธ
ศาสนาหลายอย่างก็ได้เกิดข้ึนที่นี่ เช่น การถวายวัดเวฬุวัน ที่เป็นวัดแห่ง
แรกของพระพุทธศาสนา ซึ่งพรุ่งนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ไปแวะเยี่ยมเยียนด้วย

ยิ่งกว่านั้นประจวบกับช่วงนี้จะถึงวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนที่วัดเวฬุวันนั้น จึงนับว่าเป็นเวลาอันเหมาะที่จะได้ไปนมัสการ
พระพุทธเจ้าที่วัดเวฬุวันนั้นด้วย

พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพุทธกิจที่เมืองราชคฤห์นี้ในพรรษาแรก 
พุทธกิจได้ดําเนินก้าวหน้าไปอย่างมาก ความก้าวหน้าที่ควรกล่าวไว้อีก
อย่างหน่ึง ได้แก่การได้พระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร และพระมหา   
โมคคัลลานะ หรือที่ชาวพุทธเรานิยมเรียกว่า พระโมคคัลลาน์-สารีบุตร 
ซึ่งมาเป็นกําลังสําคัญในการท่ีจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

จุดสําคัญแห่งความเป็นศูนย์กลางพุทธกิจของเมืองราชคฤห์ แห่ง
หนึ่ง ก็คือที่นี่ ที่พระคันธกุฏี* นี้ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพทุธเจา้ พระ
พทุธองค์เสดจ็มาประทบัทีน่ี ่ เรียกวา่ เป็นศูนย์กลางพทุธกิจ เพราะว่า 
กิจการพระพุทธศาสนาเร่ิมต้นไปจากองค์พระพุทธเจ้า ฉะนั้นการที่เรา
ได้มาที่นี่ จึงถือว่าเป็นจุดสุดยอดเลยทีเดียว นับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ
เมืองราชคฤห์อีกหน่ึง

เม่ือเราถือว่า เมืองราชคฤห์เป็นศูนย์กลางของการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา ก็ต้องถือว่า พระคันธกุฎีนี้ เป็นศูนย์กลางการทํางานใน
การประดิษฐานพระพุทธศาสนาด้วย

อีกประการหนึ่ง เมืองราชคฤห์ยังมีความสําคัญหลังพุทธกาลด้วย 
คือ เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสาวกทั้งหลายได้
เลือกเอาเมืองราชคฤห์นี้แหละเป็นที่ทําสังคายนาคร้ังท่ี ๑
                                                                                                                                                                

*
มกีารเรยีกซึง่คงเปนการติดปาก ในหมูผูจาริกตอๆ กันมา จนพระคันธกุฎ ีกลายเปนพระมูลคันธ-

กุฎไีปโดยไมมกีารแยกแยะ ในหนังสือน้ีเอง ฉบับพิมพคร้ังกอนๆ ผูเรยีบเรียงเองกไ็มไดสังเกตวา

ไดเรียกตามไปอยางน้ัน ขอขอบคุณทานเจาคุณพระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ) ท่ีไดเมตตา

ทักข้ึน ทําใหมาพลิก-เห็น จงึแกใหเปนคํากลางๆ (ด ู ‘คนัธกุฎ’ี ‘มหาคนัธกุฎ’ี ‘มลูคันธกุฎี’ ใน

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, ๒๕๕๑)
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การสังคายนานั้น ถือว่ามีความสําคัญมากที่สุด เป็นจุดเร่ิมต้นของ
พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล คือ

เม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ก็ถือว่า พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลาง
ของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์จึงเป็นการเร่ิมต้น
ของการที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่ออกไป แต่หลังพุทธกาลแล้ว พระ
พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า เม่ือพระองค์ล่วงลับไป พระธรรมวินัยที่พระองค์ได้
ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้ จะเป็นศาสดาแทนพระองค์

เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระสาวกทั้งหลาย มีพระ 
มหากัสสปะ เป็นประธาน ได้ปรารภว่า พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ อาจจะกระจัดกระจายและเลือนรางหายไปได้ จึงได้มีการ
ตกลงกัน โดยมีมติว่าจะประชุมกันทําสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัย
มาเป็นองค์พระศาสดาสืบแทนองค์พระพุทธเจ้า เป็นการเริ่มต้นเหตุ
การณ์คร้ังใหญ่หลังพุทธกาล จุดเร่ิมต้นหลังพุทธกาลก็เร่ิมต้นที่นี่

เพราะฉะน้ัน เมืองราชคฤห์จึงมีความสําคัญมากในแง่ของการเริ่ม
ต้นของพระพุทธศาสนา ทั้งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ 
และเป็นจุดเริ่มต้นของงานพระศาสนาคือสังคายนาหลังจากพระพุทธ
เจ้าปรินิพพานแล้ว

ศรัทธาและปญญา นําเขาเฝาพระพุทธเจา
บัดนี้เรามาถึงเมืองนี้ซึ่งมีความสําคัญดังได้กล่าวแล้ว และได้มา

ประชุมกันที่พระคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏแห่งนี้ ที่เป็นศูนย์กลางแห่ง
หนึ่งของการบําเพ็ญพุทธกิจ และศาสนกิจทั้งหมดในการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา

ฉะนั้น เม่ือเรามาถึงที่นี่แล้ว จึงควรจะได้มีความปลาบปลื้มใจ 
และอิ่มใจว่า เราได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับของพระองค์

พระพทุธเจา้ก็ไดต้รัสประทานพระโอวาทไว้วา่ แม้พระรูปกายของ
พระองคจ์ะลว่งลบัไป แตพ่ระธรรมวนิยัทีพ่ระองค์ทรงแสดงไวก็้ยงัคงอยู่
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คําสอนของพระพุทธเจ้านั้น มีทั้งในข้ันของศรัทธา และปญญา
ด้วยศรัทธานั้นในแง่หนึ่งเราก็อยากจะมาเฝ้านมัสการพระพุทธเจ้า ด้วย
การไปดู ไปรู้ ไปเห็น ไปเยือนสถานที่สําคัญที่เก่ียวกับพระองค์ เราเรียก
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับว่าเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่ง

เจดีย คือสิ่งที่เตือนใจให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า เจดีย์นั้นมีหลาย
อย่าง และอย่างหนึ่งก็คือ บริโภคเจดีย ซึ่งแปลว่า เจดีย์คือ สถานที่พระ
พุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย

พระคันธกุฎี เป็นสถานที่ที่พระองค์เคยประทับ เป็นเสนาสนะท่ี
พระองคเ์คยใชส้อย จงึจดัเป็นปรโิภคเจดยีห์รอืบริโภคเจดยีช์นดิหนึง่ดว้ย

เรามานมัสการพระองค์ที่นี่ คือมานมัสการบริโภคเจดีย์ แต่ที่
สําคัญก็คือ เป็นที่ที่พระองค์เคยประทับอยู่จริง

เม่ือมาถึงมาดูมาเห็นมากราบไหว้ด้วยตัวเองอย่างนี้แล้ว จิตใจของ
เราก็เกิดความรู้สึกปลาบปลื้มดื่มด่ําขึ้นมาว่า เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธ 
แม้จะห่างจากพระพุทธองค์โดยกาลเวลาถึง ๒,๕๐๐ กว่าปี และห่างโดย
สถานที่ คือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งห่างไกลจากประเทศอินเดีย
หรือชมพูทวีป

แม้จะมีความห่างไกลทั้งสองประการนั้น แต่บัดนี้ เราได้นําตัวเข้า
มาใกล้พระองค์ มาอยู่หน้าที่ประทับแล้ว เม่ือน้อมใจรําลึกถึงพระองค์ 
เราก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ ดังที่ได้กล่าวมา เป็นเคร่ืองเจริญศรัทธา 
และศรัทธานี้ก็จะน้อมนําจิตใจของเราให้เจริญงอกงามในธรรม แต่
ศรัทธาจะเกิดผลดังกล่าวได้ จะต้องสัมพันธ์กับปัญญา

ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ท่านให้เก้ือกูลต่อปัญญา เร่ิมแรกก็
ประกอบด้วยปัญญา และจะต้องนําไปสู่ปัญญาเสมอ

ศรัทธา ของเรา นําไปสู่ปัญญาเบื้องต้น โดยเป็นเคร่ืองเตือนใจเรา
ให้ระลึกถึงคําสอนของพระองค์ เม่ือเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธา 
ใจเราก็จะน้อมไปถึงคําสอนของพระองค์ จะไม่ติดอยู่แค่พระรูปกายของ
พระองค์เท่านั้น
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เราจะนึกไปถึงว่า อ้อ! พระองค์ทรงสอนเราไว้ ให้เราประพฤติ
ปฏิบัติดีงามอย่างนี้ๆ เม่ือเราระลึกถึงพระองค์แล้ว ก็มาระลึกถึงคําสอน
ของพระองค์ ทําให้มีผลในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรา

ยิง่กวา่นัน้ เม่ือเราปฏิบตั ินอกจากมีผลตอ่ชวีติของเราเองแล้ว ก็ยัง
มีผลต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อโลก เม่ือทุกคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ตามคําสั่งสอนของพระองค์ ก็จะทําให้โลกนี้มีสันติสุขสืบต่อไป

โดยนัยนี้ ศรัทธาจึงต้องนําไปสู่ปัญญา เร่ืองนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้
ตรัสเตอืนอยู่เสมอ อยา่งเชน่พระสาวกองค์หนึง่ในสมัยพทุธกาล เม่ือบวช
แลว้ก็มีความหลงใหลในพระรปูกายของพระพทุธเจา้ คือตดิใจในพระรูปโฉม
ของพระพุทธเจ้ามาก แม้มาบวชก็บวชด้วยความรู้สึกอย่างนั้น คืออยาก
อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า จะได้เข้าเฝ้าคอยติดตามพระองค์ได้เร่ือยไป

ท่านผู้นั้นคือ พระวักกลิ เม่ือบวชแล้วก็คอยติดตามพระองค์ไปโนน
ไปนี่ตลอดเวลา พระพุทธองค์ทรงมองเห็นความเป็นไปหรือพฤติกรรม
เหล่านี้ของพระวักกลิอยู่เสมอ ทรงปรารถนาประโยชน์แก่พระวักกลิ 
โดยทรงเห็นว่า ถ้าพระวักกลิมามัวแต่ติดใจอยู่กับพระรูปกายของพระ
องค์ ก็จะไม่ก้าวหน้าในธรรม จะอยู่แค่ในข้ันศรัทธา ควรให้ศรัทธานั้นนํา
สู่ปัญญาสืบต่อไป คือศรัทธานั้น ควรจะเป็นสื่อนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ชีวิตที่ดีงามของพระวักกลิเอง จนบรรลุถึงความเป็นอิสระด้วยปัญญา 
พระองค์จึงทรงรอเวลา

เม่ือพระพุทธเจ้าจะตรัสจะสอนอะไร พระองค์จะทรงตรวจดู
ความพร้อมของบุคคล เช่น ทรงตรวจดูความแก่ของอินทรีย์ หรือความ
สุกงอมของอินทรีย์ก่อน

ในกรณีของพระวักกลินี้ เหตุการณ์ก็ดําเนินมา จนกระทั่งวันหนึ่ง 
พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสออกไปเป็นการให้สติแก่พระวักกลิ
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แต่วิธีตรัสของพระองค์ บางคร้ังก็ทรงใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างรุนแรง
บ้าง เพื่อต้องการให้สะดุดหรือกระตุก เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่สะท้อน
ขึ้นมา หรือทําให้เกิดการคิดข้ึนใหม่ ที่จะก้าวต่อไปได้ อันจะนําไปสู่ผลที่
ดีงามสืบไปข้างหน้า

วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระวักกลิว่า (เช่น สํ.ข. ๑๗/๒๑๖)

ดูกรวักกลิ เธอจะตามดูไปทําไมกับรางท่ีเปอยเนาไดนี้  
ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม
พระองค์ยังตรัสไว้ ณ ที่อื่นอีกว่า ผู้ใด แม้จะจับมุมชายผ้าสังฆาฏิ

ของพระองค์ ติดตามพระองค์ไปทุกย่างพระบาท แต่ถ้าเขาถูกกิเลส
ครอบงําใจ ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากพระองค์ เพราะผู้นั้นไม่เห็นธรรม เม่ือ
ไม่เห็นธรรม ก็ไม่เห็นพระองค์

แต่ผู้ใด ถึงจะอยู่ห่างไกลพระองค์ตั้งร้อยโยชน์ แต่จิตใจม่ันคง ไม่
ถูกกิเลสครอบงํา ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์ เพราะผู้นั้นเห็นธรรม เม่ือเห็น
ธรรม ก็เห็นพระองค์ (ขุ.อิติ. ๒๕/๒๗๒)

พระดํารัสนี้เป็นพุทธพจน์ที่สําคัญ เรามักจํากันได้แต่ท่อนที่ว่า  
“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” หมายความวา เพียงแต่มาติดตามพระองค์ 
มองเห็นพระวรกายของพระองค์นี้ ไม่ใช่เป็นการเห็นพระองค์อย่างแท้
จริง แต่เม่ือใดเห็นธรรม เม่ือนั้นจึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า

ขอยํ้าพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเตือนไว้ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น
เรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” หมายความวา การเห็นองค์พระพุทธเจ้า
กับการเห็นธรรมนั้น มีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ถ้าผู้ใดจะติดตามพระองค์เพื่อดูพระวรกายแล้ว ผู้นั้นก็จะไม่ได้
เห็นอะไร นอกจากขันธ์ ๕ ที่มีความแตกดับเสื่อมสลายไปได้ ถ้าจะเห็น
พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ต้องเห็นธรรม

อันนี้เป็นคําตรัสเตือนสติที่สําคัญมาก และเป็นการโยงศรัทธาไปสู่
ปัญญา เป็นการใช้ศรัทธาให้เป็นประโยชน์
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ศรัทธาที่เกิดจากการมีความเลื่อมใสในองค์พระพุทธเจ้า อย่างที่
เรามานมัสการพระองค์ ณ สถานที่นี้ จะเป็นเคร่ืองเตือนใจเรา ให้ระลึก
ต่อไปถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า คือตัวธรรมะ และพยายามประพฤติ
ปฏิบัติให้เกิดผลต่อชีวิตอย่างแท้จริง

ธรรม เปนอิสระจากคน
คนถึงธรรม เปนอิสระจากสังขาร

ธรรมอย่างหน่ึงที่พระองค์ตรัสไว้ ที่พึงระลึกในเวลานี้ ก็คือ ธรรมในแง่
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย โดยเฉพาะความไม่เที่ยง คือภาวะที่เกิดขึ้น ต้ังอยู่ 
แล้วก็ดับไป การที่เรามา ณ สถานที่น้ี มองในแง่หน่ึงก็เป็นเคร่ืองเตือนใจของ
เราให้ระลึกถึงความจริงข้อน้ี

จะเห็นว่า สถานที่น้ี ซึ่งเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าน้ัน บัดน้ีเหลือแต่ซากเพียงนิดเดียวเท่าน้ัน และแม้แต่ซากเท่าที่มองเห็น
เหล่าน้ี ก็ยังต้องอาศัยการขุดการแต่งจึงปรากฏได้ เพราะผ่านกาลเวลายาว
นานต้ัง ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว สถานที่น้ีก็ทรุดโทรมแตกหักปรักพังไป ความ
เป็นอนิจจังก็เข้ามาครอบงําสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหลาย

ไม่เฉพาะแต่พระคันธกุฎีเท่าน้ัน พระพุทธเจ้าเองก็ทรงล่วงลับดับขันธ
ปรินิพพานไปแล้ว มองกว้างออกไป ที่ต้ังของพระคันธกุฎีน้ี คือเมืองราชคฤห์
ทั้งหมด ที่เคยเป็นเมืองหลวง เป็นราชธานีของมหาอาณาจักรอันย่ิงใหญ่ คือ
แคว้นมคธ เคยเต็มไปด้วยผู้คนประชาชนพลเมืองมากมาย บัดน้ีก็ไม่มีอะไร
เหลือเป็นร่องรอย ราชคฤห์ได้กลายเป็นที่รกร้าง ถิ่นห่างไกล อยู่ในชนบท 
เป็นบ้านนอกไป

น้ีคือความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราจะเห็นได้ในเรื่องของความเสื่อมและ
ความเจริญของสังคม ของประเทศชาติ ตลอดจนอารยธรรมท้ังหลาย ดังที่
สังคมอินเดียที่เป็นชมพูทวีปได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
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ประเทศอินเดียน้ี เคยเป็นดินแดนแห่งอารยธรรม มีความเจริญก้าว
หน้า เป็นศูนย์กลางทางความคิด สติปัญญา และวิทยาการต่างๆ มากมาย 
แต่บัดน้ี อินเดียก็เสื่อมลงไป อารยธรรมก็จบสิ้นสลายลงไปเป็นยุคๆ จน
กล่าวได้ว่า อินเดียที่เคยเป็นอู่เป็นแหล่งที่เกิดและที่ดํารงอยู่ของอารยธรรม 
ต่อมาก็ได้กลายเป็นสุสานของอารยธรรม

เวลาน้ีอินเดียกลายเป็นตู้โชว์ของอดีต คือไม่มีอะไรที่ดีงามย่ิงใหญ่ใน
ปัจจุบัน มีแต่เร่ืองของความรุ่งเรืองในอดีต

เวลาเรามาอินเดีย กม็าชมสิง่ทีเ่ป็นหลกัฐานแสดงความเจรญิในอดีตเทา่
น้ัน สว่นในปัจจุบันน้ี เราจะได้เห็นแต่สภาพทีน่่าสลดหดหูใ่จ ถา้เราทาํใจไมถ่กู ก็
จะมแีต่ความหดหู่เศรา้หมองขุน่มวั หรอืบางทกีร็าํคาญหงดุหงิดด้วย จึงต้องเตือน
กันอยู่เสมอว่า ถ้ามาอินเดียแล้วต้องทําใจให้ถูก

อันน้ีจึงเป็นคติเตือนใจ ให้มองเห็นความหมายหลายอย่าง นอกจาก
ให้คติในอนิจจังความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายแล้ว ยังทําให้เรามองตาม
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ถึงเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัย และได้
ความรู้จากการศึกษาสังคมของคนอินเดียด้วย

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาเคยเจริญ ผู้คนก็มีความศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

ต่อมา ถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาเจริญย่ิงข้ึน แผ่
ไพศาล ประชาชนก็มีความเจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

ครั้นมาถึง บัดนี้ ประเทศอินเดียเป็นอย่างไร สภาพที่เราเห็นมีแต่
ความยากจนข้นแค้น สกปรกรกรุงรัง ญาติโยมหลายคนอาจมีความไม่สบาย
ใจ ถ้าเราไม่ได้ทําใจตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะสงสัยข้องใจว่ามันเป็น
อย่างน้ีไปได้อย่างไร อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมความเจริญ เร่ือง
เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จะน้อมนํามาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ เป็นเร่ืองทางสติ
ปัญญาทั้งสิ้น
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ดูอย่างง่ายๆ ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นมาอันเกี่ยวข้องกับสถานที่น้ี 
จะเป็นพระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏน้ีก็ดี หรือกว้างออกไปข้างล่าง คือเมือง
ราชคฤห์ ตลอดจนดินแดนที่เราผ่านมา คือมหาอาณาจักรมคธทั้งหมด ที่เป็น
ชมพูทวีป มีเมืองปาตลีบุตรของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
เจริญรุ่งเรืองย่ิงกว่าที่เมืองราชคฤห์น้ี  เพราะในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
น้ัน ชมพูทวีปแห่งแคว้นมคธน้ีแผ่ไพศาล จนได้กล่าวแล้วว่าใหญ่กว่าประเทศ
อินเดียในปัจจุบัน หรือในยุคใดๆ ก็ตามของชมพูทวีป

ปัจจุบันน้ี ไม่ว่าเมืองราชคฤห์ หรือปาตลีบุตร หรือปัตนะ ก็มีแต่ความ
เสื่อมโทรมทั้งน้ัน ไม่มีอะไรที่แสดงถึงความเจริญ ถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ ไม่มี
นักค้นคว้า ไม่มีนักโบราณคดี มาเล่าขานบรรยายแสดงหลักฐาน คนก็ไม่รู้ว่า
เมืองราชคฤห์อยู่ที่ไหน ปาตลีบุตรอยู่ที่ไหน สิ่งเหล่าน้ีสูญหาย ปรักหักพัง 
ทลายไป หายไป พร้อมกับกาลเวลา แม้แต่มหาอาณาจักรต่างๆ ก็หมดไปได้

พระพุทธเจ้าทรงเตือนเรา สอนเราไว้แต่พุทธกาล ดังที่จารึกไว้ในพระ
ไตรปิฎก ตรัสเล่าเรื่องราวของอาณาจักรที่ย่ิงใหญ่ในอดีต บางพระสูตรก็ตรัส
ถึงเมืองใหญ่ๆ เช่นในมหาสุทัสสนสูตร พระองค์ได้ตรัสแสดงเรื่องของเมือง    
กุสาวดี อันย่ิงใหญ่ในอดีต ตรัสพรรณนาถึงความรุ่งเรืองงดงามความใหญ่โต
ของสิ่งก่อสร้างในพระราชวังต่างๆ แล้วท้ายที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่า บัดน้ี สิ่ง
เหล่าน้ันทั้งหมดได้สูญสลายสิ้นไปกับกาลเวลาแล้ว น่ีแหละคือความเป็นอนิจจัง

บางแห่งก็ตรัสถึงความเป็นไปในพระชนมชีพของพระองค์เองว่า พระ
องค์ได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระมหาสาวกและพระสาวก
มากมายแวดล้อมเป็นบริวาร พระวรกายของพระองค์ก็สง่างาม มี
ฉัพพรรณรังสีเป็นที่ช่ืนชม เสด็จไปทรงบําเพ็ญพุทธกิจในที่ต่างๆ ปรากฏเป็น
เหตุการณ์อันต่ืนตาต่ืนใจมากมาย

พระองค์ตรัสถึงความรุ่งเรืองและความสําเร็จในพระชนมชีพของพระ
องค์ แล้วลงท้ายก็ตรัสว่า ในที่สุดพระองค์ก็ต้องจากไป สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็น
สังขาร มีความไม่เที่ยง จะต้องสูญสิ้น หรือแตกดับไปเป็นธรรมดา
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ทั้งหมดน้ันคือการที่พระองค์ตรัสเตือนเราให้น้อมรําลึกถึงธรรม อัน
เป็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย

ฉะนั้น เม่ือเราได้มายังสถานที่ที่เก่ียวกับพระพุทธองค์อย่างนี้แล้ว 
ในแง่หนึ่งก็ให้มีความเจริญศรัทธาว่า เราได้มาเฝ้าถึงที่ประทับของพระ
องค์แล้ว ด้วยความเลื่อมใสที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แต่พร้อมกันนั้น ศรัทธาของชาวพุทธก็ไม่ตันอยู่แค่นั้น แต่จะนําไป
สู่ปญญาขั้นที่หนึ่ง คือทําให้ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัส
แสดงไว้ แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติ

เม่ือเราต้องการแสดงศรัทธาด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า และนําเอา
ดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ พระองค์ก็ตรัสเตือนว่า การบูชาด้วยดอก
ไม้ธูปเทียนที่เป็นอามิสบูชานี้ ยังไม่ใช่เป็นการบูชาที่มีผลมากอย่างแท้
จริง ถ้าจะบูชาให้ได้ผลอย่างแท้จริง ก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติ คือนําเอา
ธรรมของพระองคม์าใชป้ระโยชน ์ใหเ้กิดผลในชวีติของเราอย่างแทจ้ริง

ฉะนั้น ปฏิบัติบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธรรมบูชา คือ การบูชา
ด้วยธรรม ซึ่งตรงกับการปฏิบัติธรรมน่ันเอง ถ้าเราทําได้สําเร็จ ก็จะทํา
ให้การมานมัสการสถานที่สําคัญ มีสังเวชนียสถาน เป็นต้น เกิดผลเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง

นอกจากนั้น ก็น้อมนําจิตใจ มาระลึกนึกถึงธรรมในความหมาย
อย่างที่กล่าวเม่ือก้ี คือการระลึกถึงความจริงของสังขารทั้งหลายที่ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วจะได้ไม่ฝากชีวิตเอาไว้กับของที่ไม่เที่ยง
แท้แน่นอนเหล่านั้น

สิ่งเหล่าน้ีล่วงลับไป แตกดับไป ก็เห็นๆ กันอยู่ มองลงมาต้ังแต่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรินิพพานสิ้นไป มหาสาวกทั้งหลาย ๘๐ องค์ 
หรือพระสาวกก่ีองค์ก็ตาม ก็ปรินิพพานหมด อาณาจักรมคธในสมัยราชคฤห์
ก็สลายไป อาณาจักรมคธในสมัยปาตลีบุตรก็สลายไป
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แต่ อ้อ! ยังมีสิ่งที่คงอยู่ น่ันดูสิ แม้อาณาจักรเหล่าน้ีจะสิ้นไป สังคมจะ
สลายไป ผู้คนจะหมดไป แต่ภูเขายังอยู่ ดินยังอยู่ ฟ้ายังอยู่ สิ่งที่เห็นอยู่คือสิ่ง
เหล่าน้ี ดิน นํ้า ลม ไฟ ภูเขา ทะเล ยังมี ในทะเลก็ยังมีคลื่นซัดฝั่งอยู่ตลอด
เวลา

แม้อาณาจักรทั้งหลายจะผ่านพ้นล่มสลายลงไป สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์
จะหมดสิ้นไป แต่ธรรมชาติก็ยังทําหน้าที่ของมันต่อไป เช่น เราไปยืนอยู่ริม
ฝั่งทะเล จะเห็นคลื่นซัดฝั่ง ทําหน้าที่ของมันตลอดเวลา สองพันปี สามพันปี 
มันเคยทําอย่างไร มันก็ทําของมันอยู่อย่างน้ัน

กาลเวลาผ่านไป มนุษย์ล่วงลับไป อาณาจักรล่มสลายไป อารย
ธรรมต่างๆ สูญสิ้นไป คลื่นทะเลก็ยังซัดฝั่งอยู่ตามเดิม เหมือนดังว่าธรรม
ชาตินี่แหละยืนยงคงอยู่แท้จริง

แต่มองไปอีกทีหนึ่ง แม้แต่ธรรมชาติเหล่านี้ก็มีความเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ อย่างเช่น ภูเขา ดิน น้ํา ลม ไฟ มันก็ไม่ได้คงสภาพอยู่  ภูเขาก็
เปลี่ยนแปลงไป แต่อาศัยกาลเวลายาวนาน

ดังจะเห็นได้ง่าย ตามทางที่เราจะเดินทางต่อไปอีก ยังสถานที่อีก
มากมายในไม่ช้า เช่น สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ที่แม่น้ําเนรัญชรา
เม่ือไปเห็นที่นั่น เราก็จะได้คติธรรมที่ยิ่งชัดข้ึนมาว่า ที่นั่น ณ ริมฝั่งแม่
น้ําที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ แน่นอน ตัวสถานที่และบริเวณพร้อมทั้งสิ่ง
แวดล้อมย่อมเปลี่ยนไป แต่คงจะมีดิน มีน้ํา มีแม่น้ําอยู่ตรงนั้น กล่าวคือ 
แม่น้ําเนรัญชรา

อย่างไรก็ตาม หาเป็นเช่นนั้นไม่ แม่น้ําเนรัญชราปัจจุบัน ก็ไม่
เหมือนอย่างเก่า บัดน้ี มันไม่เป็นแม่น้ําแล้ว แต่เป็นแม่ทราย คือ น้ําไม่
เหลืออยู่ในสภาพที่จะให้เราได้เห็น เราจะเห็นแต่ทราย เม่ือเดินลงไป 
เราสามารถเดินข้ามแม่น้ําได้ เพราะมีแต่ทรายทั้งนั้น

นั่นคือความเปลี่ยนแปลงของสังขาร แม้แต่ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ดิน น้ํา ลม ไฟ ก็เปลี่ยนแปรสภาพของมันไปในรูปต่างๆ



๘๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ฉะน้ัน ไม่ว่าจะมองอะไร ก็เป็นอนิจจังทั้งสิ้น  มีแต่ความเปลี่ยนแปลง
ไป คติเหล่าน้ีก็มาสอนใจของเราว่า อย่าเอาชีวิต และความสุขของเราไปฝาก
ไว้กับสิ่งเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เราต้องเร่ง
สร้างความดีงาม สิ่งที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติธรรม 
ธรรมเท่าน้ันที่จะทําให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีงาม มีชีวิตที่ประเสริฐ

ถ้ามัวแต่เอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอก เช่นทรัพย์สินเงิน
ทอง ก็จะไม่ได้สาระที่แท้จริง เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะล่วงลับดับสลายไปสิ้น ทํา
อย่างไรเราจึงจะประสบสาระที่แท้จริงได้ ธรรมคือความจริงเท่าน้ันที่จะทําให้
เราเข้าถึงสาระอันน้ี

พระพุทธองค์ก็ทรงนําไว้เป็นแบบอย่างแล้ว โดยที่พระองค์ได้ทรง
เข้าถึงธรรม คือความจริง ที่ทําให้พระองค์ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเปลี่ยน
เป็นพระพุทธเจ้า

พระองค์ก็ทรงสั่งสอน ตรัสเตือนเราอยู่เสมอ ตามคติในพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งเป็นหลักการสําคัญที่เราสวดกันอยู่ แม้แต่ญาติโยมก็ได้ยิน
พระสงฆ์สวดอยู่บ่อยๆ เม่ือไปในงานพิธีที่วัด

ดังความในพระสูตรหนึ่งที่ตรัสวา อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ
เป็นต้น (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖) ซึ่งมีใจความว่า พระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าทั้ง
หลาย จะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตาม ความจริงที่เป็นภาวะตามธรรมดา ก็คงอยู่
ของมันอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริง คือหลกัทีเ่ป็นธรรม
นยิามนัน้ แลว้ก็ทรงนาํมาแสดง ชีแ้จง ทาํใหเ้ข้าใจไดง่้าย

อันน้ีแหละ คือตัวความจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงเพียรพยายามบําเพ็ญ
พุทธกิจ สั่งสอนเรา เพ่ือให้เราเข้าใจ และเข้าถึง ไม่ใช่จะอยู่แค่ติดตามไปดู
เห็นใกล้ชิดพระองค์เท่าน้ัน

การท่ีมีพระพุทธเจ้าน้ัน ความมุ่งหมายและประโยชน์ของพระองค์ที่
แท้ก็คือ การที่พระองค์เป็นผู้ที่จะนําเราในการพัฒนาตนให้เข้าถึงความจริงน้ัน
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ธรรม คือความจริงน้ันก็มีอยู่ เป็นอยู่ ปรากฏอยู่ตลอดเวลา ตาม
ธรรมดาของมัน แต่เราไม่มีดวงตาปัญญาที่จะมองเห็น พระองค์มีปัญญามา
ค้นพบธรรม และนําธรรมน้ันมาแสดง เราได้ฟังคําสอนของพระองค์ และ
มองตามที่พระองค์ทรงช้ีบอกเปิดเผยให้ แล้วเราก็สามารถเข้าถึงความจริง
น้ันได้

เมื่อเข้าถึงความจริงแล้ว เราก็เห็นธรรมอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรง
เห็นน่ันเอง เมื่อเห็นธรรมและเข้าถึงธรรมที่พระองค์เห็นแล้ว เราก็จะมีชีวิตที่
ดีงาม ประเสริฐ เข้าถึงสิ่งที่สูงสุดเช่นเดียวกับพระองค์  แล้วเราก็จะมีความ
สุขเป็นอิสระแท้จริง

พระพุทธเจ้าทรงมีหลักการสําคัญว่า ไม่ต้องการให้สาวกหรือผู้ใดมา
ติดยึดขึ้นต่อพระองค์ ความสัมพันธ์กับพระองค์มีเพียงแค่ว่า อาศัยพระองค์
เป็นสื่อที่ช่วยชักนําไปสู่สิ่งดีงาม คือเข้าถึงธรรมน่ันเอง

พระพุทธเจ้าทรงยํ้านัก ในเรื่องความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพระองค ์
เริม่ต้นด้วยศรัทธา เมือ่เรามศีรัทธาในพระพุทธองค์ กท็าํใหเ้ราเข้ามาหาและฟัง
คําสอนของพระองค์ จากการฟังคําสอนของพระองค์ ก็ทําให้เราพัฒนา
ปัญญาขึ้นมาเพ่ือเข้าถึงความจริงตามที่พระองค์ทรงเข้าถึงมาแล้ว ด้วย
ปัญญาของเราเอง เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงเข้าถึงแล้ว

เพราะฉะน้ัน ศรัทธาจึงนําไปสู่ปญญา และการพึ่งพาอาศัยก็เพ่ือนําไป
สู่อิสรภาพ น้ีคือประโยชน์ที่แท้จริงของการนับถือพระพุทธศาสนา

ฉะน้ัน เมื่อเราได้เดินทางมาถึงสถานที่น้ี และได้เจริญศรัทธา จึงเป็น
ประโยชน์มาก เมื่อศรัทธามีกําลังแรงกล้าขึ้น ก็จะทําให้เรามีกําลังใจเข้มแข็ง
ในการที่จะเล่าเรียนศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ทําให้การปฏิบัติของเราหนักแน่นจริงจัง
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เอาธรรมไปเปนหลักประกันชีวิตและสังคมไว
ใหเจริญอยางเดียวไมมีเส่ือม

อีกประการหน่ึงที่ควรจะเป็นข้อคิด ก็คือ การที่เราจะเข้าถงึธรรม
ด้วยอาศัยคําสอนของพระองค์ ให้บรรลุสิ่งประเสริฐแห่งชีวิตของเรานี้ 
ยอ่มเปน็กิจสว่นตวัของแตล่ะคน ซึง่เราทกุคนมีหนา้ทีส่าํหรับชวีติของตนๆ
เราควรจะตอ้งเข้าถงึสิง่ทีด่งีามท่ีประเสริฐสดุของชวีติ คือการเขา้ถึงธรรม
อันจะทําให้ได้รับผลแห่งอมตะ อันเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนา

แต่พร้อมกันนั้น อีกด้านหนึ่ง คือ ในด้านที่เก่ียวกับสังคม หรือการ
ดํารงอยู่ของหมู่มนุษย์ เราจะต้องรู้ตระหนักถึงความเป็นไปของสรรพสิ่ง
ที่เป็นสังขาร ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย มีความ
เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง

แต่ทีนี้ อนิจจัง ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวมนุษย์ และ
สังคมมนุษย์นั้น เรามีศัพท์เรียกพิเศษ

อธิบายว่า ที่จริง ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นของกลางๆ แต่เม่ือมัน
เปลีย่นแปลงไปในดา้นหนึง่ ก็ถกูใจมนษุย์ เม่ือเปลีย่นแปลงไปอกีดา้นหนึ่ง 
ก็ไม่ถูกใจมนุษย์ ทั้งที่ว่า ในแง่ของธรรมชาติ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นกลางๆ ไม่เข้าใครออกใคร คือ ธรรมชาตินี้ไม่ได้ดีไม่ได้ร้าย

เม่ือพูดในแง่ของกฎแห่งความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น มันก็
เป็นธรรมดาของธรรมชาติ ไม่ดีไม่ชั่ว แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นปรากฏ
แก่มนุษย์ในแง่ที่ว่า ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นที่ปรารถนา ความ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่เป็นที่ปรารถนา

ความเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนา เราเรียกว่า “ความเจริญ”
ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนา เราเรียกว่า “ความเสื่อม”

ความเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่าความเสื่อม หรือความเจริญนั้น เป็น
เร่ืองของมนุษย์ เก่ียวพันกับความต้องการของมนุษย์
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มนุษย์นี้เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่สําคัญในการท่ีจะทําให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลง และมนุษย์ที่จะมาเป็นเหตุปัจจัยน้ี ถ้าเป็นผู้ที่มีสติ
ปัญญา สามารถนําเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์สําหรับตน
ได้ และความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์ ที่เกิดจากการทําเหตุ
ปัจจัยให้ตรงกับผลอย่างนั้นได้นี้แหละ เรียกว่าความเจริญ

ฉะนั้น มนุษย์ที่มีสติปัญญา เม่ือเข้าถึงธรรมแล้ว จะได้ประโยชน์
อีกอย่างหน่ึง คือ เขาสามารถที่จะใช้ความรู้ในการเข้าถึงเหตุปัจจัยน้ัน 
มากระทําเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึง
ปรารถนา ที่เรียกว่า ความเจริญ

พร้อมกันน้ัน เขาก็สามารถรู้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงที่เรียกว่าความเสื่อม แล้วด้วยความรู้นั้น เขาก็สามารถป้องกันแก้ไข
กําจัดเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม และสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเจริญน้ันได้

คนที่มีปัญญา จึงสามารถทําให้สังคม รวมทั้งชีวิตของตน มีความ
สุขความเจริญดีงามขึ้นไปได้

อันนี้เป็นจุดสําคัญอย่างหนึ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า เหตุ
ปัจจัยที่เก่ียวกับตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมและความ
เจริญนี้ มนุษย์มีส่วนเข้าไปจัดการได้ และอันนี้ก็เป็นผลส่วนหนึ่งของการ
มีปัญญาที่เข้าถึงธรรม แล้วนาํความรู้ในธรรม โดยเฉพาะในเหตุปัจจัย 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์

พระพุทธเจ้าตรัสถึงกับว่า ถ้าเรารู้จักปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง เราจะ
สามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติของเราให้มีแต่ความเจริญ ไม่
มีความเสื่อมก็ได้

อย่างเช่นในหลักอปริหานิยธรรม พระองค์ได้ตรัสแสดง ธรรมเป็น
ทีต่ัง้แหง่ความไม่เสือ่ม หรือธรรมไม่เป็นทีต่ัง้แหง่ความเสือ่ม พระองค์ถึงกับ
ตรัสเป็นหลักประกันว่า ตราบใดที่พระภิกษุทั้งหลายยังประพฤติปฏิบัติ
ตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรม ก็พึงหวังได้แต่ความเจริญ ไม่มีเสื่อมเลย
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แม้ในด้านชาวบ้าน รวมถึงทางฝ่ายบ้านเมือง ก็ตรัสไว้ก่อนแล้ว 
คือ แก่พวกกษัตริย์ลิจฉวี แคว้นวัชชี ที่เราผ่านมาแล้ว พระองค์ตรัสว่า 
ถ้าหากกษัตริย์ลิจฉวี ชาวแคว้นวัชชี ยังตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ ชาววัชชีก็จะมีแต่ความเจริญ ไม่มี
ความเสื่อม ไม่มีใครจะสามารถมาทําลายได้ อันนี้ก็เป็นการนําธรรมมา
ใช้ประโยชน์อย่างหนึ่ง

เป็นอันว่า คําสอนของพระพุทธเจ้าในเร่ืองเก่ียวกับธรรมดาของ
สังขาร และการเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายนี้ มีคติที่เป็นประโยชน์
ต่อแต่ละชีวิตของแต่ละบุคคล คือสอนว่า เราจะมัวมาฝากความหวัง 
ฝากความสุขแห่งชีวิตของเรา ไว้กับสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารภายนอกอัน
ไม่เที่ยงแท้ ไม่เป็นสาระที่แท้จริงไม่ได้ เราควรจะเข้าถึงธรรมที่เป็นสาระ
เป็นแก่นสารที่แท้จริง ที่จะทําให้ชีวิตมีความประเสริฐ เลิศ มีความสุข 
ไร้ทุกข์ เข้าถึงความเป็นอิสระได้

พร้อมกันนั้น ในทางสังคม ก็สามารถน้อมนําเอาความรู้ในธรรมที่
หย่ังถึงเหตุปัจจัยของส่ิงทั้งหลายนี้ไปใช้ประโยชน์ ในการที่จะสร้างสรรค์
สังคม ทําให้สังคมมีความเจริญงอกงาม ด้วยการตั้งอยู่ในธรรม ที่เป็น
หลักสําคัญ คือ ความไมประมาท

สาระสําคัญในวันนี้ก็คือ การโยงจากภาพที่เราพบเห็น ไปหาคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งถ้าเราเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ก็จะได้รับ
ประโยชน์เป็นอันมาก

จุดที่จะต้องยํ้าก็มีสองส่วนอย่างที่กล่าวมา ส่วนหนึ่งเก่ียวกับชีวิต
ของแต่ละคน ที่จะให้เข้าถึงสิ่งที่ดีงาม ที่ประเสริฐ แล้วก็มาช่วยกันสร้าง
สรรค์สังคม ให้หมู่มนุษย์มีความสุขความเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป

อย่างที่พระองค์ทรงรับรองยืนยันไว้แล้วว่า ถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัย
แห่งความเสื่อมและความเจริญแล้วปฏิบัติตามนั้น โดยไม่มัวแต่ทอดทิ้ง
สติ ไม่มัวแต่ปล่อยปละละเลยลุ่มหลงมัวเมาเสีย เราก็สามารถจะทําให้มี
แต่ความเจริญ ไม่มีเสื่อมก็ได้
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นี่ก็คือการใช้ธรรมให้เป็นประโยชน์นั่นเอง และทั้งหมดนี้จะเกิด
ขึ้นได้สําเร็จ ต้องอาศัยปญญา ซึ่งจะพัฒนาขึ้นมา และงอกงามสมบูรณ์
บนฐานแห่งศรัทธาที่เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกทาง

วันนี้เราได้มา ณ ที่นี่แล้ว โดยศรัทธาเป็นตัวนําเรามา แล้วก็ได้มา
นมัสการสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ

เม่ือศรัทธาได้ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้ศรัทธานั้น
ยังประโยชน์ให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยมาเชื่อมต่อเข้ากับปญญาที่จะ
เข้าถึงธรรมดังที่กล่าวแล้ว คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่พระวักกลิ 
ก็จะเกิดผลต่อตัวเราด้วย

อย่างที่กล่าวแล้วว่า อย่ามัวแต่หลงอยู่แค่รูปกายของพระองค์เท่า
นั้น ผู้ใดถึงแม้แต่เกาะชายสังฆาฏิของพระองค์ ตามพระองค์ไปตลอด
เวลาทุกย่างพระบาท ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์ การที่จะเห็นองค์พระพุทธ
เจ้าก็คือ ต้องเห็นธรรม

การจะเห็นธรรมได้ ก็ต้องอาศัยพระพุทธองค์นั่นแหละ เพราะ
พระวรกายของพระพุทธเจ้าที่เสด็จเคลื่อนไหวไปในที่ต่างๆ นั้น ก็นําเอา
ธรรมไปด้วย และเอาไปประกาศ เม่ือเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เป็น
โอกาสให้ได้ฟังธรรมของพระองค์ จากการฟังธรรมของพระองค์ เราก็
สามารถเข้าถึงธรรม เม่ือเราเข้าถึงธรรมนั่นก็คือ ศรัทธานําไปสู่ปัญญา
ทําให้เกิดผลงอกงามอย่างที่กล่าวมา

จึงขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาด้วยศรัทธา 
ขอให้ทุกท่านมีปีติ มีความอิ่มใจว่า ถึงแม้ว่าเราจะทุกข์ยากลําบากแค่
ไหนก็ตาม (ซึ่งที่จริงเราก็มีความสะดวกมากทีเดียว) ในการเดินทางมา
ถึงที่นี่ เราได้สละเวลา สละเรี่ยวแรง สละกําลังกาย สละกําลังทรัพย์ มา
จนถึงจุดหมายแห่งนี้แล้ว อันเป็นจุดสุดยอดแห่งหนึ่งในการเดินทางของ
เรา เราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
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ขอให้ทุกท่านเกิดความสมใจปรารถนา มีปีติ อิ่มใจ ดังที่กล่าวมา
แล้ว ปีตินี้จะเป็นเครื่องบํารุงใจให้มีกําลังและเข้มแข็งม่ันคง

แท้จริง คนที่มีความปีติอิ่มใจน้ี สามารถอดอาหารได้นานๆ เพราะ
ว่ามีปีติเป็นภักษา ปีติเป็นความอิ่มชนิดหนึ่ง

คนเรารับประทานอาหาร ก็ได้ความอิ่ม แต่เป็นความอิ่มกาย เม่ือ
อิ่มกายแล้วก็ดํารงรักษาร่างกายไว้ได้ แม้ความอิ่มใจก็เหมือนกัน ความ
อิ่มใจก็หล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ทําให้อยู่ได้นานๆ โดยมีปีติเป็นภักษา เป็น
เคร่ืองหล่อเลี้ยงใจ

ความอิ่มใจนี้มีผลดียิ่งกว่าอาหารที่ทําให้มีความอิ่มกายเสียอีก ถึง
แม้อิ่มกาย แต่ถ้าใจไม่สบาย หน้าตาไม่สดชื่นผ่องใส ทั้งๆ ที่มีอาหารกิน
ดี แต่หน้าตาก็ไม่อิ่มเอิบ ไม่ผ่องใส แต่ถ้าอิ่มใจ ก็จะทําให้หน้าตาย้ิมย่อง
ผ่องใส มีความสุขที่แท้จริงได้

ถ้าโยมถือว่า ปีตินั้นเป็นส่วนของใจ เราต้องมีความอิ่มทางกาย
ด้วย ก็ขอให้ความอิ่มใจมาเป็นส่วนเติมเต็ม ให้ความอิ่มกายนี้ได้ผล
สมบูรณ์ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

จึงขอให้โยมทําใจให้เกิดปีติ เพื่อเป็นการปรุงแต่งในทางที่เป็น
กุศล เรียกว่าบุญญาภิสังขาร อย่าไปปรุงแต่งให้เป็นบาปเป็นอกุศล การ
มาถึงนี่ ทําให้มีโอกาสปรุงแต่งใจด้วยบุญญาภิสังขาร ทําใจให้เป็นบุญ
กุศล แล้วบุญกุศลนั้น ก็จะปรุงแต่งให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้า 
พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และประสบความสุข
ความเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป

ขออนุโมทนาโยมผู้ศรัทธาอีกคร้ังหนึ่ง ขอเอากําลังใจมาร่วมอวย
พรโดยอ้างคุณพระรัตนตรัย โดยเฉพาะเม่ือมาถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้า
เคยประทับ ณ ที่นี้แล้ว ก็ขออ้างพุทธานุภาพ เป็นเครื่องอํานวยพรแด่
โยมญาติมิตรทุกท่าน จงเจริญด้วยปีติสุขทั่วกัน ทุกเม่ือ เทอญ. 
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๓. ความย่ิงใหญ ท่ีทําใหท้ังเจริญและเสื่อม

นาลันทามหาวิหาร (Old Nalandà)

จันทรที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๗.๓๕ น.

เจริญพร โยมผูศรัทธา

วันนี้ ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียว เราได้ออกเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถาน
ที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา และบัดนี้ เราได้มาถึงสถานที่ที่มีความ
สําคัญอย่างย่ิง เป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
ในอดีต ที่ทางฝร่ังเขาเรียกกันว่า มหาวิทยาลัยนาลันทา (University of 
Nalanda) แต่ในทางประวัติศาสตร์ของเราเองที่สืบมาในพระพุทธ
ศาสนา เราเรียกกันว่า นาลันทามหาวิหาร

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมา ก็เกิดการศึกษาแกมวลชน
คําว่า “วิหาร” ก็แปลว่า วัดน่ันเอง แต่ในภาษาไทยเราอาจจะ     

สับสนหน่อย เพราะเราเอาคําว่า วิหาร ไปเรียกอาคารหลังหนึ่งในวัดที่คู่
กับโบสถ์ ความจริงนั้น  วิหาร หมายถึง ที่อยู่ของพระ เพราะคําว่า วิหาร 
แปลว่า ที่อยู่

เดิมทีนั้น วิหารคือที่อยู่ของพระ อาจจะเป็นที่อยู่เล็กๆ เช่นเป็น
อาคารหลังเดียวก็ได้ ต่อมา บริเวณที่อยู่อาศัยของพระทั้งหมด ก็เรียกว่า
วิหาร คําว่า วิหาร ก็เลยหมายถึง วัด เช่น เชตวันวิหาร ทีนี้ถ้าใหญ่ 
วิหารนั้นก็เป็นมหาวิหาร เช่นพระเชตวนัวิหารนี้ ถ้าเรียกเชตวันวิหารก็
ยังเล็กไป ก็เติมให้เป็นเชตวันมหาวิหาร สําหรับสถานที่นี้ (คือ นาลันทา) 
ก็ทํานองนั้นเหมือนกัน
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วัดนาลันทา นี้ ตามประวัติว่าเร่ิมต้นหลังพุทธกาล แต่เราก็ไม่
ทราบแน่นอนว่า จะมีมาแล้วในพุทธกาลด้วยหรือไม่ เม่ือพระพุทธ
ศาสนาเผยแพร่กว้างขวางออกไป ถึงยุคหนึ่ง เม่ือมีจํานวนวัดมากๆ บาง
ทีก็มีการรวมวัดหลายๆ วัดเข้าด้วยกัน

สําหรับนาลันทานี้ มีประวัติเท่าที่สืบกันมาได้ว่า ถึงยุคหนึ่งหลัง
พุทธกาล อาจจะใกล้ๆ กับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ได้มีการรวมวัด
ประมาณ ๖ วัดเข้าด้วยกัน โดยมีการล้อมกําแพง ๖ วัดน้ีให้อยู่ในเขต
เดียวกัน วัดซึ่งแต่ละวัดก็เรียกว่าวิหาร เม่ือมารวมกันอยู่ในกําแพงเดียว
กันตั้ง ๖ วัด ก็เลยกลายเป็นมหาวิหาร คือวัดใหญ่

ทีนี้ คําว่า “มหาวิหาร” คือวัดใหญ่ ก็หมายถึง แหล่งการศึกษาที่
สําคัญด้วย เพราะคําว่า วัด นั้น มีความหมายนอกจากเป็นสถานที่ทาง
พระพุทธศาสนา เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แล้ว ก็เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ด้วย

“วิหาร” หรือวัด จึงแปลได้ว่า ที่อยู่ของผู้ศึกษา (รวมทั้งผู้จบการ
ศึกษาแล้ว) ทั้งนี้เพราะว่า วัดในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น เป็นที่ฝึกฝน
อบรมบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนาก็เป็นการศึกษาอยู่แล้ว

เราทราบกันดีว่า ข้อปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว่า  
สิกขา แปลว่า การศึกษา ฉะนั้น ชีวิตของพระจึงอยู่ด้วยการศึกษา

เม่ือมีพระใหม่บวชเข้ามา เร่ิมต้น พอบวชเสร็จ พระอปุชัฌายก็์บอก
วา่ สีลํ สมมฺทกขฺาตํ, สมาธ ิ สมมฺทกขฺาโต, ปญฺญา สมมฺทกขฺาตา แลว้ก็สรุปให้
ทราบว่า พระจะต้องต้ังใจศกึษาตามสกิขา ๓ ประการน้ี คอื สกกฺจจฺ ํอธสีิลสิกขฺา 
สิกขฺติพฺพา, อธจิตฺิตสิกขฺา สิกขฺติพฺพา, อธปิญฺญาสิกขฺา สิกขฺติพฺพา นี่คือชีวิตของ
พระ พระอุปัชฌาย์บอกแล้วว่า เอานะ ให้ตั้งใจนะ ให้ฝึกฝนอบรมศึกษา
ตามหลัก อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
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ชีวิตของพระเป็นการศึกษาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น วัดจึงกลายเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา ยิ่งในสมัยพุทธกาล มีทั้งภิกษุและภิกษุณี จึงถือว่า 
พระพุทธศาสนาได้ช่วยให้คนได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วไป เป็น
การศึกษาของมวลชน ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทําให้สตรีก็มีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างดี

มีพระเถรีที่มีชื่อเสียง เป็นเอตทัคคะดานตางๆ เชน เปนธรรมกถิกา 
เป็นพหูสูต ตลอดจนท่านที่มีความรู้ความสามารถเป็นถึงอัครสาวิกา

นอกจากนั้น ที่สําคัญก็คือ การศึกษาในพระพุทธศาสนานี้เปิด
โอกาสแก่คนทุกวรรณะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จะเป็นคนวรรณะกษัตริย์
ก็ตาม วรรณะพราหมณ์ก็ตาม วรรณะแพศย์ก็ตาม วรรณะศูทรก็ตาม 
คือจะเป็นชนชั้นผู้ปกครอง หรือจะเป็นชนชั้นเจ้าพิธี เป็นนักวิชาการ 
เป็นพ่อค้า กรรมกร ตลอดจนเป็นคนรับใช้ก็ตาม เม่ือเข้ามาบวชแล้ว
ท่านเรียกว่า เป็นสมณศากยบุตรเสมอกันทั้งหมด

พระพุทธศาสนาเปิดรับคนจากทุกชั้นวรรณะและให้ความเสมอ
ภาค ทําให้ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน

เร่ืองนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญ เพราะว่าใน
ศาสนาพราหมณ์ เขาผูกขาดการศึกษา อย่างที่กล่าวว่า พราหมณ์เท่า
นั้นที่จะเป็นผู้รักษาทรงพระเวทไว้ เป็นผู้ที่รับถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดย
ถือเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ วรรณะที่จะเรียนพระเวทได้บ้างก็มีวรรณะ
กษัตริย์ รองลงไปก็วรรณะแพศย์ เช่นพวกพ่อค้า แต่วรรณะศูทรไม่มี
โอกาสศึกษาเลย พวกนอกวรรณะ คือ จัณฑาล เป็นอันไม่ต้องพูดถึง

สําหรับคนวรรณะศูทร แม้แต่เพียงจะฟังการสาธยายพระเวท ก็
ไม่มีโอกาส ในคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ (ภาษาเดิมเรียกวา มานวธรรมศาสตร์) 
ซึ่งเป็นคัมภีร์หรือตํารากฎหมายของพราหมณ์ มีบัญญัติห้ามไม่ให้
สาธยายพระเวทในที่มีคนวรรณะศูทรอยู่ด้วย (มนุสมฺฤติ, IV.99)
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ในกฎหมายธรรมสูตรของพราหมณ์ถึงกับมีบทลงโทษอย่างรุนแรง
ว่า ถ้าคนวรรณะศูทรฟังสาธยายพระเวท ให้เอาดีบุกหลอมหยอดหูมัน 
ถ้ามันสาธยายพระเวท ให้ตัดลิ้นมันเสีย ถ้ามันเรียนพระเวท ให้ผ่ากาย
มันเป็นสองซีก (เคาตมะ, XII.4-5-6) นี่ร้ายขนาดไหน

มีเร่ืองราวในชาดกเล่าว่า พระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนนอกวรรณะ คือ
เป็นคนจัณฑาล อยากจะเล่าเรียนศึกษา

สมัยก่อนพุทธกาลนั้น แหล่งเล่าเรียนศึกษาที่สําคัญก็คือ ตักกสิลา 
ซึ่งเป็นดินแดนทิศาปาโมกข์ ใครๆ ก็ไปเรียนกันที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า 
เป็นเศรษฐี เป็นมหากษัตริย์ เป็นเจ้าชาย ก็ต้องพากันไปเรียนที่สํานัก
ทิศาปาโมกข์ แต่เขาเปิดให้เรียนเฉพาะคนวรรณะสูงเท่านั้น ส่วนพวก
วรรณะศูทร ไม่มีโอกาสได้เรียน วรรณะจัณฑาลไม่ต้องพูดถึง

ทีนี้ตามเร่ืองราวที่กล่าวไว้เม่ือก้ีว่า พระโพธิสัตว์ได้เกิดในวรรณะ
จัณฑาล มีความใคร่ต่อการศึกษา อยากจะเรียนก็ไม่มีทางจะเล่าเรียน ก็
เลยปลอมตัวเข้าไปเรียนในสํานักทิศาปาโมกข์

เรียนๆ ไป มาถึงวันหนึ่ง ก็ไม่สามารถปิดบังชาติกําเนิดของตนได้ 
เพราะชาติกําเนิดนี้ มีเร่ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และชีวิตความ
เป็นอยู่ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เม่ือไปอยู่รวมกับเขานานๆ ก็ปิดไม่ไหว 
ลักษณะอาการบางอย่างก็ปรากฏออกมาจนเพื่อนจับได้

พอเพื่อนจับได้ว่าเป็นคนจัณฑาลมาร่วมสํานักเท่านั้นแหละ เพื่อน
ที่เคยอยู่ร่วมกัน รักใคร่กัน ก็กลับเป็นศัตรูทันที พากันจับพระโพธิสัตว์
ซ้อมใหญ่ พร้อมทั้งขับไล่ให้ออกจากสํานักไป

เร่ืองนี้ ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาที่เป็นมาในศาสนา
พราหมณ์นั้นมีการผูกขาดเหลือเกินด้วยลัทธิวรรณะนี้ เม่ือพระพุทธเจ้า
ทรงประกาศพระศาสนาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมา จึงถือเป็นการปฏิวัติสังคมที่
สําคัญ ทําให้มีการเปิดรับคนทุกวรรณะให้มีการศึกษาอย่างเสมอภาค 
การศึกษาก็เจริญขึ้น ด้วยอาศัยพระพุทธศาสนา แล้วก็วัดน่ีแหละที่เป็น
ศูนย์กลางการศึกษา
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วัดในพระพุทธศาสนา: ตนกําเนิดมหาวิทยาลัยของโลก
หลงัพทุธกาลแลว้ พระพทุธศาสนาเจริญขึน้อกี การศึกษาก็เจริญขึ้น

ด้วย อย่างที่กล่าวเม่ือก้ีว่า แหล่งกําเนิดของมหาวิทยาลัยนาลันทา ก็คือ
วัดเล็กๆ ต่างๆ ที่รวมกันเข้า โดยมีการสร้างกําแพงล้อมรอบประมาณ ๖ 
วัด รวมเป็นวัดเดียวก่อน แล้วกลายเป็นมหาวิหาร ต่อจากนั้น ก็ขยายตัว
ขึ้นมาเป็นลําดับตามยุคตามสมัย

เวลาที่แน่นอนแห่งการเกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ ยังไม่มี
ใครทราบชดั แตจ่ากหลกัฐานทีต่ารนาถ นกัประวตัศิาสตร์ชาวทเิบตเขียน
ไวว้า่ นาคารชนุ ปราชญค์นสาํคัญของมหายาน ผูต้ัง้ปรชัญามาธยมิก ได้อยู่
ที่นาลันทานี้มาก ก็แสดงว่า ในสมัยของนาคารชุน (ราว พ.ศ.๖๑๓-
๗๑๓) นาลันทามหาวิหารได้เกิดมีอยู่แล้ว

ทีนี้ พระราชามหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนา เม่ือมีพระมา
เล่าเรียนกันอยู่มาก ก็ทรงอุปถัมภ์บํารุง จนถึงยุคสมัยหนึ่ง พระมหา
กษัตริย์ ก็ให้ เอาภาษีที่ เ ก็บจากหมู่บ้านจํานวนหนึ่งแถบใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยนั้น มาบํารุงมหาวิทยาลัยนาลันทา พระที่มาเล่าเรียนก็
สะดวกสบาย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันได้เต็มที่ มหาวิทยาลัยนาลันทาก็
ขยายใหญ่โต จนกระทั่งเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ

เม่ือพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองข้ึน แผ่ไพศาลไปตามประเทศ
ต่างๆ ก็มีพระสงฆ์จากอาณาจักรหรือดินแดนอื่นๆ ที่นับถือพระพุทธ
ศาสนา เดินทางมาศึกษาที่นาลันทา

ตัวอย่างเช่น อาณาจักรศรีวิชัย ที่ปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ตลอดถึงตอนใต้ของประเทศไทย คือทางนครศรีธรรมราช 
ดินแดนเหล่านี้เวลานั้นล้วนอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัย ตอนนั้น ที่นั่นพระ
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ก็มีพระสงฆ์เดินทางจากศรีวิชัยมาเล่า
เรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทานี้

ทางฝ่ายจีนก็มีพระมาเรียน ที่สําคัญ คือ หลวงจีนเหี้ยนจัง หรือที่
เรารู้จักกันในนาม พระถังซัมจั๋ง (เขียน เฮ่ียนจัง,ถังซําจ๋ัง ก็มี ไมถือเปนยุติ)
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พระถังซัมจั๋งก็เดินทางมาเรียนที่นี่ จบแล้วยังแถมได้เป็นผู้บริหาร
ทา่นหน่ึงในมหาวทิยาลยันาลนัทานีด้ว้ย เป็นทีเ่ลือ่งลอือยู่ในประวตัศิาสตร์
แล้วท่านก็นําความรู้ทางพระพุทธศาสนากลับไปให้แก่ประเทศจีน

นอกจากนั้น ก็ยังมีพระจากประเทศทิเบตมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
นาลันทา หรือบางท่านที่เป็นปราชญ์ชาวอินเดียเอง ก็ได้รับนิมนต์ให้ไป
สอนในประเทศทิเบต บางท่านก็ไปสอนในประเทศจีน มหาวิทยาลัย     
นาลันทาจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษา

ขอย้อนกลับไปเร่ิมต้นเร่ืองนิดหน่อย เพื่อพูดถึงกําเนิดของ
มหาวิทยาลัยนาลันทา เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ในถิ่นกําเนิดของพระ
มหาสาวกองค์สําคัญ คือ พระสารีบุตร เร่ืองจึงโยงเข้าไปเก่ียวข้องใน
ฐานะสถานที่ที่เป็นอนุสรณ์ของพระสารีบุตรด้วย

เพราะเหตุวา พระสารีบุตร พระมหาสาวกผู้เป็นอัครสาวกเบ้ืองขวา
ของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะทางปัญญา ได้ถือ
กําเนิดที่หมู่บ้านนาลันทา เรียกว่า นาลันทคาม หรือนาลกะ ซึ่งอยู่ใน
บริเวณน้ี

เม่ือมหาวิทยาลัยนี้สร้างข้ึนแล้ว ก็ปรากฏว่า มีการสร้างอนุสรณ์
สําคัญ เรียกว่าเป็นสถูปหรือเป็นเจดีย ์คือสิ่งก่อสร้างใหญ่โตสูงที่สุดที่เรา
ขึ้นไปเม่ือก้ีนี้ นั่นคืออนุสรณ์สถานซึ่งเป็นอนุสาวรีย์หรือสถูปที่รําลึกถึง
พระมหาเถระ คือ พระสารีบุตรนี้

การที่มีมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดขึ้นที่นี่ ก็เป็นความพอเหมาะ
อย่างหน่ึง กล่าวคือ มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นศูนย์กลางการศึกษา ซึ่ง
เป็นเร่ืองทางปัญญา ก็พอดีตรงกับที่เกิดของพระสารีบุตร ผู้เป็นอัคร
สาวกเบ้ืองขวา ซึ่งเป็นผู้เลิศทางปัญญา เก่งกล้าสามารถในการสั่งสอน
ให้ความรู้ เพราะฉะนั้น กิจกรรมของมหาวิทยาลัยนี้จึงสอดคล้องกับ
ความเป็นเลิศของพระสารีบุตร คือเป็นแหล่งที่สร้างสรรค์ให้ปัญญา
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พระสารีบุตรนั้น ตั้งแต่เม่ือท่านดํารงอยู่ มีลักษณะสําคัญอย่าง
หนึ่งคือ ท่านเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนอบรมสั่งสอน อย่าลืมว่า พระ
สารีบุตรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นผู้บวชให้พระราหุล
สามเณรราหุล ซึ่งเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา ก็เป็นลูกศิษย์
ของพระสารีบุตร พระสารีบุตรเป็นผู้ดูแลให้การศึกษาอบรม

ว่าถึงประวัติโดยทั่วไป พระสารีบุตรท่านเอาใจใส่ดูแลเด็กๆ เช่น
เม่ือไปพบเด็กยากจน ท่านก็ชวนมาบวชเป็นสามเณร ดูแลอบรม ให้การ
ศึกษา แสดงถึงลักษณะของพระสารีบุตรที่ท่านชอบช่วยเหลือเด็กๆ ให้มี
การศึกษา ซึ่งเป็นวัตรปฏิบัติที่เราน่าจะนํามาใช้เป็นตัวอย่าง

ควรจะเน้นกันว่า พระเถระที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ท่าน
เอาใจใส่การศึกษาของเด็กและเยาวชนในรูปที่เป็นสามเณร โดยไปเอา
เดก็ๆ มาบวชเณร เดก็ๆ ทีท่า่นดแูล มีตัง้แตเ่ดก็ลกูเจา้ คือ พระราหลุ ไปจน
ถึงเด็กยากจนที่ท่านบังเอิญไปพบ เด็กบางคนไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งห่ม ท่านก็
ชวนมาบวชเณร แล้วก็ให้การศึกษา

อันนี้ เป็นจริยาวัตรที่ เป็นแบบอย่างของพระสารีบุตร และ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็เรียกได้ว่า เป็นอนุสรณ์สําหรับพระสารีบุตร

ทนีี ้หวนกลบัมาถึงเร่ืองมหาวทิยาลัยนาลนัทา ซึง่ไดเ้จริญรุ่งเรืองสืบ
ต่อมา จนกระทั่งเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ 
กล่าวคือ เราอาจจะมองความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
ในอินเดียนี้ โดยสัมพันธ์กับประวัติของมหาวิทยาลัยนาลันทา

มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ถ้าจะเทียบ
กับทางยุโรป ทางตะวันตกนั้นเขาบอกว่า มหาวิทยาลัยโบโลนยา 
(Bologna) และปารีส (Paris) เป็นมหาวิทยาลัยยุคแรก แต่เม่ือมาเทียบ
กับมหาวิทยาลัยนาลันทาแล้ว ก็กลายเป็นว่า มหาวิทยาลัยนาลันทาของ
เรานี้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก เกิดข้ึนก่อน
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ทีนี้ มหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดข้ึนแล้ว ก็เจริญสืบมาจนระยะ
หลังๆ มาถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ เศษ มหากษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา ต้องการทํานุบํารุงการศึกษา ก็ได้สร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา
ยุคหลังข้ึนมาอีกหลายแห่งด้วยกัน เช่น มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา โอทันต   
ปุรี ชคัททละ หรือวเรนทรี และโสมปุระ เป็นต้น

มีมหาวทิยาลยัอกีแหง่หนึง่ ทีรุ่ง่เรืองคู่กันกับมหาวทิยาลยันาลันทา
แต่ก็ไม่มีชื่อเสียงมากเท่ามหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น
ทางด้านเถรวาท

ขอชี้แจงแทรกหน่อยว่า ในสมัยหลังนี้ เม่ือพระพุทธศาสนาเจริญ
ขึ้นมา ก็มีการแยกตัวเป็นเถรวาทและมหายาน ที่เราเรียกกันว่าหินยาน
และมหายาน

ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยนาลันทานี้ ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่
เน้นหนักไปในการศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

ส่วนมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง อยู่ทางริมทะเลแถวอ่าวแคมเบย์ 
(Gulf of Cambay) เหนือบอมเบย์ขึ้นไป ชื่อว่า วลภ ีตามชื่อของเมืองที่
ต้ังอยู่ (เมืองวลภี ตั้ง พ.ศ. ๑๐๑๓ มหาวิทยาลัยนี้เรียกอีกอยางหน่ึงวา ทุฑฑา 

ตามพระนามเจาหญิงท่ีทรงริเร่ิมสรางวัด) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นทางเถรวาท
มหาวิทยาลัยวลภีนี้ ถูกทําลายหมดสิ้นไปก่อน ในระยะ 

พ.ศ.๑๓๕๐ ส่วนนาลันทาเจริญและเสื่อมต่อมาจนถึง พ.ศ.๑๗๐๐ จึงถูก
ทาํลายหมดไป ในชว่งเวลาเดยีวกันกับมหาวทิยาลยัอืน่ทัง้หมด มีวกิรมศลิา
เป็นต้น ที่สร้างในยุคหลัง

ยุคของมหาวิทยาลัยนาลันทาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั้ง
หลายนั้น เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาแบบมหายานเจริญรุ่งเรืองในอินเดีย

เป็นที่รู้ กันว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทรุ่งเรืองอยู่ราว ๕ 
ศตวรรษ ต่อมาก็ค่อยๆ เสื่อมไปจากอินเดีย แล้วก็ไปมีศูนย์กลางใหญ่อยู่
ที่ศรีลังกา แม้แต่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยพ่อขุนรามคําแหง 
ก็ได้ไปจากประเทศศรีลังกานี้ ดังที่เรียกว่า ลังกาวงศ
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ส่วนพระพุทธศาสนาแบบเดิม ที่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช ซึ่งเข้ามาถึงประเทศไทยเรา โดยมีหลักฐานอยู่ที่นครปฐมนั้น ก็
เลือนรางจางหายไป และได้อาศัยสายใหม่คือสายลังกาที่ว่านี ้ สืบต่อมา
เป็นสายปัจจุบัน

นาลันทากับความเส่ือมสูญของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย
เป็นอันว่า พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ได้เสื่อมไปจากอินเดีย ดัง

นั้น ในอินเดียยุคหลัง จึงมีแต่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรุ่งเรืองอยู่ 
และก็มีการผสมผสานกับศาสนาฮินดู

กล่าวคือ หลังพุทธกาลแล้ว ศาสนาพราหมณ์ได้ปรับปรุงตัวเป็น
การใหญ่ เพราะการเจริญข้ึนของพระพุทธศาสนาได้มีผลกระทบ
กระเทือนต่อศาสนาพราหมณ์เก่ามาก จนกระทั่งเห็นว่าตัวเองจะอยู่ไม่
ไหว จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงตัวของศาสนาพราหมณ์วิธีหนึ่ง คือมารับเอาหลัก
ธรรมคําสอนจากพระพุทธศาสนาไปใช้ จะเห็นว่า ในบางคัมภีร์ แม้แต่
คัมภีร์มหาภารตะ ที่เป็นคัมภีร์สําคัญมากของฮินดู ได้เอาหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนา เช่น คาถาในพระธรรมบทไปใส่ไว้ด้วย ถ้าอ่าน
คัมภีร์ภควัทคีตาที่เป็นคัมภีร์สําคัญของศาสนาฮินดูยุคหลังนี้ จะพบ
คาถาที่เห็นได้ว่าเอาไปจากพระธรรมบท

นอกจากเอาคําสอนไปแล้ว ก็ยังมีการตั้งวัดและคณะสงฆ์ขึ้นมา
เลียนแบบพระพุทธศาสนาโดยศังกราจารย์

ศังกราจารย นี ้มีผูก้ลา่ววา่ เคยเรียนทีม่หาวทิยาลยันาลนัทาดว้ย ถ้า
เป็นจริงอย่างนั้น ก็น่าสันนิษฐานว่าจะเป็นการเรียนโดยมีแผนการหรือ
ไม่ คือเรียนเพื่อมาเอาหลักธรรมคําสอนและวิธีการของพระพุทธศาสนา
ออกไปใช้ ดังเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของนักปราชญ์ที่ศึกษาเร่ืองอนิเดยีวา่
ศังกราจารย์นี ้ไดต้ัง้วดัและคณะสงฆ์ตามอย่างพระพทุธศาสนา
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จะต้องเข้าใจว่า ศาสนาพราหมณ์เดิมนั้นไม่มีวัด ไม่มีพระสงฆ์  
นักบวชคือพราหมณ์ของเขานั้นก็อยู่บ้านครองเรือน มีบุตรมีภรรยา หรือ
แม้พราหมณ์บางพวกที่ไม่ได้ครองเรือน ก็ไม่มีวัด ไม่มีการตั้งเป็นคณะ
สงฆ์

ต่อมา ตั้งแต่ยุคศังกราจารย์แล้ว พราหมณ์จึงมีการตั้งวัดข้ึนมา 
และมีนักบวชอยู่ เป็นการฟื้นฟูศาสนาฮินดู และอาจจะเป็นการพยายาม
ทาํให้เกิดความกลมกลืนด้วย

ยิ่งในสมัยหลังต่อมา อินเดียมีกษัตริย์ฮินดูปกครองมาก ชาวพุทธ
เป็นคนมีนิสัยใจคอชอบประสานเสรีอยู่แล้ว และชอบอยู่แบบกลมกลืน
กัน ก็เลยเข้ากันได้ แต่เป็นการเข้ากับเขาโดยเสียหลักของตัว นี้ก็เป็น
ปัญหาอย่างหนึ่ง

กษัตริย์ฮินดูโดยทั่วไป เม่ือขึ้นปกครอง ก็ไม่หรือไม่กล้าเบียดเบียน
พระพุทธศาสนา (ยกเว้นบางองค์ที่ทําลายอย่างรุนแรง) เพราะพระพุทธ
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากแล้ว เป็นที่นับถือทั่วไป และกษัตริย์ฮินดูบาง
พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่ดีมีพระทัยกว้าง จึงยังให้การอุปถัมภ์บํารุง 
มหาวิทยาลัยนาลันทาก็ได้รับการบํารุงด้วย แต่อาจจะเป็นการบํารุงใน
ฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ

ทั้งน้ีเพราะว่า นาลันทานั้นไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะ
สําหรับเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาเท่านั้น เม่ือเจริญก้าวหน้าขยายออก
ไปนานๆเข้า มหาวิทยาลัยนาลันทาก็ให้การศึกษาวิชาการทั่วไปด้วย 
เช่น ดาราศาสตร์ การแพทย์ กฎหมาย เป็นต้น และมีการรับคฤหัสถ์เข้า
มาเรียนด้วย

เม่ือการศึกษาขยายออกไป ก็ทําให้กลายเป็นเหมือนกิจการของ
รัฐ รัฐจึงต้องให้การอุปถัมภ์ ฉะนั้น กษัตริย์ฮินดูจึงต้องให้การอุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยนาลันทานี้ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ
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การที่กษัตริย์ฮินดูเข้ามาอุปถัมภ์นี้ อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พระ
ของเรา โดยเฉพาะผู้บริหาร มีความเกรงใจ แล้วก็โอนอ่อนผ่อนตามบ้าน
เมืองในเรื่องต่างๆ ดังที่ชาวพุทธมักจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นเสรีอยู่แล้ว ไปๆ 
มาๆ ก็ทําให้คําสอนต่างๆชักจะกลมกลืนกันไปเร่ือยๆกับของฮินดู จน
กระทั่งต่อมา ปรากฏว่า หลักปรัชญาและข้อปฏิบัติต่างๆในฝ่าย
มหายานเข้าไปประสานกลมกลืนกับฮินดูมากขึ้นๆ

ในยุคก่อนศังกราจารยไม่นานนัก ประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ เป็นต้น
มา ทางฝ่ายฮินดูได้สร้างหลักคําสอนใหม่ขึ้นมา บอกว่าพระนารายณซึ่ง
เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ จะอวตารลงมากู้และแก้ปัญหาของโลกเป็นระยะๆ 
แล้วคร้ังหนึ่งก็ได้อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า เสร็จแล้วพระพุทธเจ้า
ของเราก็กลายเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์

พราหมณ์บอกว่าบูชาพระพุทธเจ้าได้ ไม่เป็นไร เพราะพระพุทธ
เจ้าก็เป็นพระนารายณ์ที่อวตารลงมา ว่าแล้วเขาก็เอาพระพุทธรูปไปไว้
ในเทวาลัยของฮินดูด้วย โดยเอาพระนารายณ์ตั้งตรงกลาง แล้วเอาพระ
พุทธรูปไปวางไว้ข้างๆ เป็นการค่อยประสานกลมกลืนกันไป

แต่ที่เขาบูชาพระพุทธเจ้าเป็นนารายณอวตาร ดูเหมือนเป็นการ
ยกย่องนัน้ ถา้ศึกษาสกัหนอ่ย ก็จะรู้วา่เป็นการมุ่งร้าย เพราะเขาบอกวา่
พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อทําหน้าที่หลอกลวงคน

ลัทธิฮินดูบูชาพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารปางมายาโมหะ คือ
ปางหลอกลวงคน หลอกลวงอย่างไร คือเขาแต่งเป็นเร่ืองว่า มีมนุษย์
จํานวนมากที่เป็นพวกของอสูรร้าย เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเป็นเจ้าและต่อ
พระเวท พระนารายณ์ก็เลยอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อหลอกลวง
คนเหล่านี้เอามารวมเข้าด้วยกันไว้ เพื่อช่วยให้เทพเจ้าทําลายคนเหล่านี้
ได้สะดวก ทีเดียวหมดเลย

หมายความวา ฮินดูให้พระพุทธเจ้าเป็นพระเอกในบทบาทของผู้
หลอกลวง และถือว่าชาวพุทธก็คือพวกลูกน้องของอสูร
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ตั้งแต่ก่อนหน้าน้ัน ทางฝ่ายพุทธศาสนามหายาน ก็ได้มีการปรับ
ปรุงหลักปรัชญาและวิธีการสอน เพื่อที่จะสนองความต้องการของชาว
บ้าน เป็นการแข่งขันกับศาสนาฮินดู

มีการสร้างลัทธิพระโพธิสัตวแบบใหม่ขึ้นมา มีพระโพธิสัตว์ต่างๆ
เช่น พระอวโลกิเตศวร พระมัญชุศรี เป็นต้น เกิดข้ึน เพื่อให้ชาวบ้านมีที่
เคารพบูชาขอความช่วยเหลือได้ คล้ายกับเทพเจ้าของศาสนาฮินดู

ในช่วงประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ ก็ถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนา
เสื่อมลงมากแล้ว ต่อมาก็มีนิกายตันตระแบบที่เสื่อมลงไปอีก เสื่อมจน
กระทั่งถือว่าการเสพกามก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพานได้

ลัทธินี้กลมกลืนกับลัทธิตันตระของฮินดูจนไม่จําเป็นจะต้องแยก
จากกัน และได้เผยแพร่ไปในที่ต่างๆ นํามาซึ่งความเสื่อมโทรมแก่พระ
พุทธศาสนาเป็นอย่างย่ิง และทําให้พระพุทธศาสนาในยุคหลังนี้กลม
กลืนกับศาสนาฮินดูแทบจะโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้แน่นอนว่า มหาวิทยาลัยนาลันทาและมหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาตา่งๆ ไดเ้ป็นแหลง่พฒันาและเผยแพร่ลทัธเิหลา่นี้

ดงันัน้ นาลนัทา ศูนย์กลางการศึกษาของพระพุทธศาสนา ที่เคย
เป็นเแหล่งสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ในยุคแรก
มีนักปราชญ์ที่เป็นกําลังของพระพุทธศาสนามากมาย ดังเช่น นาคารชุน 
อสังคะ ทินนาค อารยเทพ ศีลภัทร ธรรมปาละ กุมารชีวะ และพระ     
ถังซัมจั๋ง เป็นต้น แต่เม่ือมาถึงยุคปลาย ก็กลับกลายเป็นปัจจัยแห่งความ
เสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาเสียเอง

มีข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหน่ึงว่า การที่มหาวิทยาลัยนาลันทา เป็น
ศูนย์กลางการศึกษา มีพระมาอยู่ศึกษามากมายจํานวนเป็นหม่ืนรูป อีก
ทั้งพระอาจารย์ที่สําคัญๆ มีความรู้ดี ก็มารวมกันอยู่ที่นี่ นานๆ เข้าก็ทํา
ให้เกิดผลเสียอีกด้านหนึ่ง

ผลดีนั้นก็มีแน่นอน อย่างที่ว่าเม่ือก้ี เป็นศูนย์กลางศึกษา แม้แต่
ระหว่างชาติ ใครๆ ก็ปรารถนาจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทา
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แต่ในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่ง ความเสื่อมโทรมก็ได้เกิดขึ้น 
กล่าวคือ พระจะมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทําให้วัดใน
ชนบทอ่อนแอ ไม่ค่อยจะมีพระอยู่ ถึงจะมีอยู่บ้างก็เป็นพระที่ไม่ค่อยมี
คุณภาพ

ยิ่งมาถึงยุคที่ฝ่ายฮินดูตั้งวัดข้ึนมาตามอย่างพระพุทธศาสนา โดย
ที่ศังกราจารยเน้นที่ชนบทแล้ว เม่ือวัดพุทธกับวัดฮินดูอยู่ใกล้ๆ กัน มี
อะไรๆ คล้ายๆ กัน ต่อมาวัดพุทธไม่ค่อยมีพระอยู่ วัดฮินดูก็เข้ามาช่วย
วัดพุทธบ้าง มาทําอะไรต่ออะไรช่วยกัน ไปกันได้ ต่อมาไม่มีพระอยู่ ฮินดู
ก็กลืนไปเลย

เร่ืองคงจะหรืออาจจะเป็นทํานองน้ี เพราะสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงที่ว่า วัดฮินดูเท่าที่มีอยู่ในยุคหลังต่อมา บางแห่งตั้งอยู่บนที่
ที่เคยเป็นวัดพุทธศาสนามาแต่เดิม เช่น วัดฮินดูนิกายไวษณพย่ิงใหญ่
มากในปัจจุบัน ชื่อวัดชคันนาถ ที่เมืองปุรี ในแคว้นโอริสสา ก็ตั้งซ้อนทับ
วัดพุทธศาสนาที่เป็นของเดิม

ที่ว่ามานี้ จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งแห่งความเสื่อมสูญของพระพุทธ
ศาสนาในอินเดีย คือความอ่อนแอของพระพุทธศาสนาในชนบท เพราะ
พระสงฆ์มารวมกันอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองสําคัญ โดยเฉพาะที่สถาบัน
ใหญ่ๆ อย่างที่มหาวิทยาลัยนาลันทานี้

นอกจากนั้น สําหรับการศึกษาภายในสถาบันเอง เม่ือพระได้รับ
การอุปถัมภ์บํารุงจากทางการบ้านเมืองแล้ว เป็นอยู่สบาย ไม่ค่อยต้อง
อาศัยประชาชน ก็เลยทําให้ขาดความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ห่างเหิน
ประชาชน ความสัมพันธ์กับชุมชนก็ลดน้อยลง

พร้อมกันนั้น ตัวพระเองก็หันมาสนใจศึกษาในเร่ืองจําพวก
ปรัชญา ถกเถียงกันอยู่ในเร่ืองทฤษฎีเหตุผลต่างๆ ทําให้เหินห่างจากการ
ปฏิบัติที่แท้จริง ทั้งจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องกับประชา
ชน และจากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนในไตรสิกขาอย่างแท้จริง
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อันน้ีก็เป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมอีกด้าน
หนึ่ง แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อว่าจะต้องเสื่อมไปหมด บางส่วนก็อาจจะยัง
คงดีอยู่ เอาเป็นว่า โดยความโน้มเอียงจะมีสภาพคล้ายๆ อย่างนี้

เป็นอันว่า พระในพระพุทธศาสนาได้หันไปสนใจเรื่องปรัชญา  
ถกเถยีงปัญหาทางอภิปรัชญากันมาก ความหา่งเหนิจากประชาชนเกิดข้ึน
ซึ่งเป็นเหตุนํามาซึ่งความเสื่อมแก่พระพุทธศาสนาด้วย และพระพุทธ
ศาสนาในยุคหลังๆ ของนาลันทานี้ ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของประวัติ
ศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย

จากที่เถรวาทเด่น ก็มาเป็นมหายานเด่น จากมหายานยุคต้นๆ ที่
เฟื่องด้วยปรีชา ก็มาเป็นมหายานที่มีลัทธิตันตระ แล้วต่อมาก็เป็น
ตันตระแบบเสื่อมโทรมมาก

อวสานมาถึง เมื่อทัพมุสลิมเตอรกลงดาบสุดทาย
ในที่สุด พอผ่าน พ.ศ.๑๗๐๐ ย่างเข้าพุทธศตวรรษใหม่ อวสานก็

เข้ามาด้วย กองทัพมุสลิมเตอรก ซึ่งบุกเข้าชมพูทวีปมาได้ประมาณ 
๒๐๐ ปี โดยเข้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางอัฟกานิสถาน ปากีสถาน 
รบราฆ่าฟัน ทําสงครามชิงดินแดนเรื่อยมา พอถึง ค.ศ.๑๒๐๖ 
(พ.ศ.๑๗๔๙) ก็ชนะตลอดจนสุดแดนภาคตะวันออกของอินเดีย ได้
ครอบครองตั้งแต่ปัญจาบไปจนถึงแคว้นพิหาร (เทียบปัจจุบันคือจด      
บังคลาเทศ) และได้สถาปนาอาณาจักรหรือรัฐสุลตานแหงเดลี (Delhi 
Sultanate) ขึ้นเป็นรัฐมุสลิมแรกแห่งอินเดีย   

กองทัพมุสลิมเตอร์กยาตราเข้าที่ไหน ก็ทําลายที่นั่น ทั้งฆ่า ปล้น
ทรัพย์ และบังคับให้เปลี่ยนศาสนา ศูนย์กลางใหญ่ๆ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทุกแห่ง มีนาลันทา และวิกรมศิลา เป็นต้น 
ถูกบุกทําลาย ทั้งฆ่าพระสงฆ์และเผาอาคารสถานที่
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ที่นาลันทา มีหอสมุดใหญ่ถึง ๓ อาคาร หลังหนึ่งชื่อว่ารัตนสาคร
สูง ๙ ชั้น อีก ๒ หลัง ชื่อรัตโนทธิ และรัตนรัญชกะ ตามประวัติว่าได้ถูก
เผา จะถูกเผาโดยพวกมุสลิมเตอร์ก หรือพวกอื่นแค่ไหนเท่าไร ก็เป็น
เร่ืองสําหรับนักศึกษาจะค้นคว้ากันไป

แต่มีคํากล่าวถึงการเผาหอสมุดหลังหนึ่งว่า กว่าจะหมดก็ไหม้อยู่
เป็นเดือน แสดงว่าใหญ่โตมโหฬารมาก

เร่ืองราวในประวัติศาสตร์ตอนนี้ มีนักประวัติศาสตร์มุสลิมเขียนไว้
เองด้วยความภาคภูมิใจ และชาวตะวันตกได้แปลมาว่า

 กลางเมืองน้ัน มีวิหารหน่ึง ซึ่งใหญโตและมั่นคง
แข็งแรงยิ่งกวาวิหารอื่นท้ังหลาย อันไมอาจบรรยาย หรือ
พรรณนาใหเห็นภาพได ดังน้ันสุลตานจึงเขียนแสดง
ความรูสึกท่ึงไววา:

“ถาบุคคลผูใดปรารถนาจะสรางอาคารท่ีใหญโต
อยางน้ี เขาจะมิอาจทําสําเร็จได หากมิใชทรัพยเปนแสน
เหรียญแดง และถึงแมจะใชชางท่ีชํานาญมีความสามารถ
ท่ีสุด ก็จะตองใชเวลาสรางถึง ๒๐๐ ป...”

แลวสุลตานก็ออกคําสั่ง ใหเอานํ้ามันจุดไฟเผาวิหารทุก
แหงเสียใหราบเรียบเสมอผืนแผนดิน . . . อิสลามหรือความ
ตาย (อยางใดอยางหน่ึง) เปนทางเลือกท่ีมหะมุดมอบใหแกคน
ท้ังหลาย...ผูท่ีอาศัยอยูในท่ีน้ันเปนพราหมณศีรษะโลน (คือ

พระภิกษุ) คนเหลาน้ันถูกสังหาร
ณ ท่ีน้ัน ไดพบหนังสอืจํานวนมากมาย และเมือ่ชาวนักรบ

มฮูมัมดัไดเห็น จึงใหเรียกหาคนมาอธิบายเน้ือความ แตคน
เหลาน้ันไดถูกฆาตายเสียหมดแลว ปรากฏวา เมืองท้ังหมด
น้ันคือสถานศึกษาแหงหน่ึง...ประชาชนท้ังหลายนั้น บางก็
ถูกเผา บางก็ถูกฆา...



๑๐๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ขอน้ีเปนหลักการแหงบรรพบุรุษท้ังหลายของขาฯ นับ
แตสมัยแหงอาซาดุลลา ฆาลิบ จนถึงบัดน้ี ใหเปลี่ยนคนท่ีไม
มีศรัทธาท้ังหลาย ใหหันมาถือพระผูเปนเจาพระองคเดียว
และพระศาสนาแหงมุซุลมาน ถาคนเหลาน้ันยอมรับนับถือ
ศาสนาของเรา ก็ถูกตอง และเปนการดี แตถาเขาไมยอมรับ
เราก็ลงดาบสังหารเขา...

กองทัพของมูฮัมมัดไดเริ่มฆาฟนสังหาร ท้ังขางขวา ท้ัง
ขางซาย โดยมิตองปรานี จนท่ัวผืนแผนดินอันสกปรกน้ัน
เพ่ืออิสลาม และโลหิตก็ไดหลั่งไหลดังสายธาร เหลานักรบ
ไดขนรวมเอาทองและเงินมากมายสุดจะคิดคํานวณได...

หลังจากฟาดฟนสังหารสุดจะคณนานับได มือของทาน
และเหลาสหายก็นับมูลคาแหงทรัพยสินท่ีไดขนรวมมา จน
เหน็บจนชาไป เมื่อไดมีชัยโดยสมบูรณแลว ทานก็กลับมา
เลาแถลงเรื่องราวแหงชัยชนะท่ีไดมาเพ่ืออิสลาม ทุกคน ไม
วาผูใหญผูนอย ก็ไดพรอมกันแสดงความชื่นชมยินดี และ
ขอบคุณพระเจา๑*

ถึงตอนนี้ นาลันทาก็สูญ พระพุทธศาสนาก็สิ้น พระที่ขนคัมภีร์หนี
ไป ก็เอาไปได้บ้าง มีหนีไปพม่าโดยทางเรือบ้าง หนีทางบกไปเนปาล        
ทิเบตบ้าง ต่างๆ ทางกันไป

พร้อมนี้ก็ไม่ควรมองข้ามพระสงฆ์อีกพวกหนึ่ง ที่อยู่วิเวกตามป่า
เขา ซึ่งอาจจะไม่สนใจเหตุการณ์ความเป็นไปในโลกภายนอก ไม่รู้สถาน
การณ์อะไรของบ้านเมือง เม่ือบ้านเมืองวิบัติเปลี่ยนแปรไปแล้ว ไม่ช้า
พระสงฆ์เหล่าน้ีก็สิ้นสูญหมดไปด้วย เพราะอยู่ไม่ได้
                                                                                                                                                                
* Elliot, The History of India As Told by Its Own Historians (Calcutta, 1952, Vol.

V, 39ff.) [คัดบางสวนมาอางใน A. K. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal

Banarsidass, 1980), pp. 506-508]
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ที่ร้ายกว่านั้นก็คือ ด้วยเหตุที่ขาดสายตา ในขณะที่พระสงฆ์เหล่านี้
ไม่รู้อะไรเลยนั่นเอง จู่ๆ วันหนึ่งก็มีทหารมากมายขี่ม้าถืออาวุธเข้ามา 
และโดยไม่มีโอกาสที่จะหนีหรือตั้งตัว ทหารพวกนั้นก็เข้าฟาดฟันไล่ฆ่า 
ทําให้พระเหล่านั้นถึงมรณะไปหมดสิ้น และสิ้นชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่ามี
อะไรเกิดข้ึน พวกที่มาฆ่าตนนั้นเป็นใคร และเขาฆ่าตนเพราะเหตุใด

ก็ถือว่าหมดยุคพระพุทธศาสนา เพราะสูญสิ้นไปจากอินเดียเม่ือ 
พ.ศ. ๑๗๐๐ เศษ ด้วยการฆ่าฟันทําลายอย่างที่ว่ามา

แต่ก่อนที่กองทัพมุสลิมจะเข้ามาทําลายนั้น พระพุทธศาสนาก็
อ่อนแออยู่แล้ว ด้วยการที่มีความเสื่อมโทรมในตัวเอง และการไปกลม
กลืนกับศาสนาฮินดู การทําลายของกองทัพมุสลิมนี้นับว่าเป็นการลง
ดาบสุดท้าย

รองรอยที่เหลืออยู และเคาการฟนฟู หลังหมดสิ้นไปแลว
ได้พูดถึงยุคเสื่อมของพระพุทธศาสนา ที่มีการกลมกลืนกับศาสนา

ฮินดู เห็นว่าควรจะบอกข้อควรรู้เพิ่มอีกเล็กน้อย
ศาสนาฮินดูนี้ ความหมายหนึ่งก็คือศาสนาพราหมณ์ที่ปรับปรุง

ใหม่นั่นเอง หมายความวา ในยุคหลังเม่ือพราหมณ์ปรับปรุงตัวใหม่แล้ว 
เราเรียกว่าศาสนาฮินดู เพื่อจะแยกให้เห็นความแตกต่าง

ศาสนาฮินดูนั้น มีคําสอนหลายส่วนที่ละม้ายคล้ายคลึงกับพระ
พุทธศาสนา หรือดึงไปจากพระพุทธศาสนา แม้แต่หลักอหิงสาที่คนฮินดู
ถือไม่กินเนื้อสัตว์ อะไรต่างๆเหล่านี้ ก็นับว่ามาจากอิทธิพลของพระพุทธ
ศาสนา (และอาจจะจากศาสนาเชนด้วย)

ศาสนาพราหมณ์นั้น เป็นศาสนาที่มีพิธีบูชายัญเป็นหลักปฏิบัติ
สําคัญย่ิง เอาสัตว์ทั้งหลายมาฆ่าบูชายัญ เช่น เอาแพะ ๕๐๐ ตัว แกะ 
๕๐๐ ตัว วัว ๕๐๐ ตัวมาฆ่าเอาอกเอาใจเทพเจ้า เม่ือทําถึงขนาดนี้จะว่า
ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ได้อย่างไร
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อย่างในสมัยพุทธกาล มีเร่ืองในพระสูตรหลายแห่ง กล่าวถึงพระ
พุทธเจ้าเสด็จที่โน้นที่นี้ ทรงพบกับกษัตริย์บ้าง พราหมณ์ผู้ใหญ่บ้าง ที่
กําลังเตรียมประกอบพิธีบูชามหายัญ ให้เอาสัตว์ต่างๆ อย่างละ ๕๐๐ 
ตัวบ้าง ๗๐๐ ตัวบ้าง มาผูกมัดไว้ พระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปทรงสนทนา
ไต่ถาม แล้วตรัสสอน ทําให้เขาเปลี่ยนความเชื่อถือ เลิกบูชายัญ แล้วแก้
มัดปล่อยพวกสัตว์เหล่านั้นไป เป็นต้น นี่ก็เป็นเร่ืองราวที่มีมาในพระสูตร 
(ดู กูฏทันตสูตร, ที.สี.๙/๑๙๙; ยัญญสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๔๙ อธิบายใน สํ.อ.๑/๑๗๗)

มาในสมัยหลังนี้ ศาสนาฮินดูกลายเป็นศาสนาที่คนไม่กินเนื้อสัตว์ 
จึงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตย่ิง แต่ปราชญ์เร่ืองอินเดียก็ยอมรับ
กันดีว่า พิธีบูชายัญที่ผ่อนเบาลงและการถืออหิงสา ได้รับอิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา

จึงอาจจะเป็นได้ว่า ฮินดูพยายามจะแข่งกับพระพุทธศาสนา โดย
จะแสดงให้เห็นว่า ที่พระพุทธศาสนาสอนหลักการไม่เบียดเบียนนั้น 
พวกฉันทําได้ยิ่งกว่าอีก อะไรทํานองนี้

ที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ คงจะต้องสืบสาวกันอีกมาก 
แต่จากความเป็นมาเท่าที่มองเห็นก็เป็นไปในลักษณะนี้

เปนอันวา พระพุทธศาสนาก็หมดไปจากประเทศอินเดีย ถือวาสูญสิ้น

ไปเลย ที่มีอยู่บ้างในปัจจุบันนี้เป็นการร้ือฟื้นขึ้นใหม่ โดยรับเข้ามาจาก
ประเทศอื่นๆ เช่น จากศรีลังกาบ้าง อย่างที่ท่านอนาคาริกธัมมปาละ 
เข้ามาฟื้นฟูพุทธคยา กว่าจะสําเร็จแสนยาก

พุทธคยาที่ชาวพุทธมานมัสการกันในปัจจุบันนี้ ที่จริงของเดิมหมด
สภาพไปนานนักหนาแล้ว โดยตกไปเป็นสมบัติที่นักบวชฮินดูยึดครองไว้
หมด อนาคาริกธัมมปาละต้องมาต่อสู้อยู่เป็นเวลานาน ใช้ความสามารถ 
ความเพียร ความอดทนอย่างมากมาย ชาวพุทธจึงเข้าไปนมัสการได้

เร่ืองของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ จึงเป็นหลักฐานที่แสดงความ
เจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา พร้อมกันนั้นก็เป็น
เครือ่งแสดงถึงความเสื่อมโทรมจนถึงสูญสิ้นของพระพุทธศาสนาด้วย
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สรุปได้ง่ายว่า นาลันทาก็สลายหมดไป พร้อมกับที่พระพุทธ
ศาสนาก็สูญสิ้นจากประเทศอินเดีย

พระพุทธศาสนาในมือของพุทธบริษัท
การสูญสิ้นของพระพุทธศาสนานี้ เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่า 

หลักสําคัญที่สุดที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ก็คือ พุทธบริษัททั้ง ๔
ของเรา จะต้องมีความม่ันคงในหลักการของพระพุทธศาสนา และจะ
ต้องสํานึกในความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา จะต้องยึด
ถือหลักการเป็นสําคัญ และพัฒนาตนเองให้เป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพ

เวลานี ้สิง่ทีน่า่เป็นหว่งมากก็คือ คนทีมี่ชือ่วา่เป็นพทุธศาสนิกชนมัก
มีความรู้สึกคล้ายๆ จะแบ่งกัน เช่น ชาวบ้านก็มองว่า ผู้ที่จะต้องรับผิด
ชอบพระพุทธศาสนาคือพระ

เวลามีพระทําอะไรไม่ดี โยมก็บอกว่า เออ พระพุทธศาสนานี่อะไร
กัน พระไม่ดี ไม่ได้ความ ไม่น่านับถือ ก็พาลจะเลิกนับถือพระพุทธ
ศาสนา หาได้คิดไม่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นของบริษัท ๔

ถ้าพระเสียแต่โยมยังอยู่ อุบาสก-อุบาสิกาก็ต้องรักษาพระพุทธ
ศาสนาไว้ ยามใดที่พระสงฆ์เพลี่ยงพลํ้า อุบาสก-อุบาสิกาต้องเป็นหลัก
กลับมาช่วยฟื้นฟูหนุนให้มีพระดีมารักษาพระพุทธศาสนา

คติอย่างหน่ึงก็คือ การวางท่าทีต่อสถานการณ์ของพระพุทธ
ศาสนาให้ถูกต้อง เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมา ชาวพุทธจะต้องมอง
อีกแบบหนึ่ง คือจะต้องมองว่า พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาวพุทธ 
เป็นสมบัติของประเทศชาติ ของสังคม และของเรา พระพุทธศาสนามี
คุณประโยชน์ตอ่ประเทศชาตขิองเรา ไดใ้หอ้ะไรๆ แก่สงัคมของเรามามาก
ทําให้สังคมของเรามีวัฒนธรรม มีความเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุขมานาน
แล้ว บัดน้ี พระพุทธศาสนาของเราตกต่ํา มีปัญหาเกิดข้ึนแล้ว เราชาว
พุทธจะต้องช่วยเหลือกัน เราจะช่วยพระพุทธศาสนาของเราอย่างไรดี



๑๑๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เม่ือเกิดมีปัญหา ไม่ควรจะคิดว่า เอ้อ พระไม่ดีแล้ว พระพุทธ
ศาสนาไม่ได้ความ แต่ควรจะคิดว่า เวลาน้ี พระพุทธศาสนาของเรา
เพลี่ยงพลํ้า เราจะช่วยได้อย่างไร คือ ชาวพุทธต้องมองในแง่ว่าเราจะ
ช่วยพระพุทธศาสนาของเราอย่างไร ถ้าตั้งท่าทีอย่างนี้ เราจะมีความเข้ม
แข็งข้ึน เท่าที่เป็นมาในอดีต ท่าทีของชาวพุทธเป็นอย่างนี้ เราจึงรักษา
พระพุทธศาสนาไว้ได้

ในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้น นอกจากมีจิตสํานึกที่จะไม่
ประมาท มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ
ด้วยแล้ว ตัวเราเองจะต้องมีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาได้ด้วย

พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักนี้ไว้ให้แล้วในมหาปรินิพพานสูตรว่า พระ
องค์จะปรินิพพาน ต่อเม่ือพุทธบริษัททั้ง ๔ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุก็ตาม 
ภิกษุณีก็ตาม อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม ไม่ใช่แต่เฉพาะพระสงฆ์ ต้อง
มีคุณสมบัติ ๓ ข้อต่อไปนี้คือ (ที.ม.๑๐/๑๐๒)

๑. ในด้านส่วนตัว แต่ละคนจะต้องมีความแกล้วกล้าม่ันใจใน
ธรรม ครบทั้ง ๒ ขั้นตอน คือ

๑)  รู้เข้าใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
๒)  ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นได้ถูกต้อง

๒. ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น ก็มีความรู้เพียงพอ และมีเมตตาธรรม 
มีน้ําใจเผื่อแผ่ สามารถแนะนําสั่งสอนธรรมนั้นแก่ผู้อื่นด้วย เช่น เป็นคุณ
พ่อคุณแม่ ก็เอาธรรมไปสั่งสอนลูก อบรมลูก เป็นครูอาจารย์ก็สัง่สอนลกู
ศิษย์ เป็นเพือ่นก็แนะนาํแก่เพือ่น เป็นผูใ้หญก็่แนะนาํแก่ผูน้อ้ย ผูใ้ตบ้งัคับ
บญัชา เป็นตน้ เป็นการทาํหนา้ทีต่อ่สงัคมและตอ่พระพทุธศาสนา

เป็นอันว่า คุณสมบัติประการที่สอง คือทําหน้าที่ต่อผู้อื่นด้วย
ความมีน้ําใจ และมีความสามารถที่จะแนะนําให้ความรู้ธรรมแก่เขาได้
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๓. ในแง่หลักการ ก็สามารถรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาไว้
ได้ เม่ือมีใครพูดจาผิดพลาด ปฏิบัติผิดพลาดเก่ียวกับพระพุทธศาสนา มี
วาทะกล่าวร้ายต่อพุทธศาสนา ทําให้พระธรรมวินัยคลาดเคลื่อน ต้อง
สามารถที่จะชี้แจงแก้ไขได้ ท่านเรียกว่า กําราบปรัปวาทได้

พุทธบริษัททุกคนถือว่ามีหน้าที่จะต้องศึกษา จนมีคุณสมบัติครบ 
๓ อย่างนี้ ขอยํ้าอีกทีหนึ่ง

๑. ในแงตนเอง ก็ทั้งรู้ และปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒. ในแงสัมพันธกับผูอื่น ก็มีความรู้ความสามารถ และมีน้ําใจ
เมตตาที่จะเผื่อแผ่ให้ความรู้ธรรมแก่เขา

๓. ในแงหลักการ ก็สามารถรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาชี้
แจงแก่ผู้ที่มาพูดกล่าวร้าย หรือแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อพระ
พุทธศาสนาได้

ถ้าทุกคนที่เป็นชาวพุทธ อยู่ในพุทธบริษัท ๔ เป็นอุบาสิกา เป็น
อบุาสก เป็นภิกษณุ ี เป็นภิกษ ุทีมี่ความสามารถเชน่นี ้แลว้ชว่ยกันรับผดิ
ชอบ ก็จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้แน่นอน เราจะไม่มีปัญหา

แต่เม่ือใดความเสื่อมเกิดข้ึน และรุกเข้ามาจนถึงจุดศูนย์กลาง 
กล่าวคือ แม้แต่ความรู้และการปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนของ
พระเองก็พลอยคลาดเคลื่อน หรือพระเองก็ไม่มีคุณสมบัติ เม่ือนั้นพระ
พุทธศาสนาก็จะเสื่อมโทรมลง

จากที่นาลันทา เราจะเห็นได้ว่า ความเสื่อมได้เข้ามาถึงตัวแกน 
คือศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ไม่ม่ันคงในหลักการของตน
เอง จนกระทั่งเข้าไปกลมกลืนกับลัทธิศาสนาอื่น จึงทําให้พระพุทธ
ศาสนาเสื่อมลงจนสูญสิ้น
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การที่พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย เราต้องมองปัจจัยหลายด้าน:

แม้ว่าเหตุสําคัญที่เป็นตัวตัดสินสุดท้ายคือ สงคราม (เรียกได้ไม่
เต็มปากว่าเป็นสงคราม เพราะแทบจะเป็นเพียงการรุกรานหรือบุก
ทําลายข้างเดียว) จากการทําลายของชาวมุสลิมเตอร์ก แต่ก่อนหน้านั้นก็
ได้มีความผุกร่อน ความโทรมของพระพุทธศาสนาเอง จากการที่เข้าไป
กลมกลืนกับศาสนาฮินดู รวมท้ังความวิปลาสคลาดเคลื่อนของวัตร
ปฏิบัติ ความรู้เข้าใจธรรม และความประพฤติทั่วไป

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมาก 
พุทธบริษัท ๔ ไม่มีความสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อกัน ไม่ร่วมมือกันเท่าที่
ควร พระก็ไม่ทําหน้าที่ด้วยดีต่อประชาชน และฝ่ายชาวบ้านก็เอาพระ
พุทธศาสนามาฝากไว้กับพระฝ่ายเดียว เป็นต้น จนในที่สุดพระพุทธ
ศาสนาก็เสื่อมจนสูญสิ้นไป

วันนี้เรามาในสถานที่นี้ คือ มหาวิทยาลัยนาลันทา ก็เท่ากับว่า เรา
มาดสูิง่ทีเ่ป็นอนสุรณ ์ซึง่มีความหมายวา่ เป็นเครือ่งเตอืนใจใหร้ะลกึถงึ

• ด้านหนึ่ง คือ ความรุ่งเรือง และความย่ิงใหญ่ของพระพุทธ
ศาสนา ที่เกิดข้ึน โดยอาศัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลันทา
นี้เป็นปัจจัย และพร้อมกันนั้น

• อกีดา้นหน่ึง ก็คือ ความเป็นมาทีมี่ทัง้ความเสือ่มและความเจรญิ
ทําให้รู้ว่าเจริญขึ้นมาอย่างไร แล้วก็เสื่อมสูญไปอย่างไร

เม่ือเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราก็จะได้ประโยชน์ ได้สติปัญญาในการท่ี
จะมารักษาพระพุทธศาสนาต่อไป คือ เอาอดีตมาเป็นบทเรียน

สิ่งที่เราได้ศึกษาและได้เห็นที่นาลันทานี้ ไม่ใช่แค่ว่ามาชื่นชม
ความเจริญ และความยิ่งใหญ่ในอดีตว่า โอ้โฮ นี่ใหญ่ตั้งขนาดน้ี แสดงว่า
ต้องเจริญมากมายหนอ แล้วก็จบเท่านั้น แค่นี้ไม่พอ ต้องมองในแง่ว่า 
จะได้คติมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันอย่างไร
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นี่แหละเป็นบทเรียนสําคัญ ที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการ
รักษาพระพุทธศาสนาในขณะนี้ ถ้าไม่สามารถโยงมาสู่ปัจจุบันได้ 
ประโยชน์นั้นก็น้อย คุณค่าในการมาที่นี่ ก็ไม่ค่อยมี

ฉะนั้นจึงขอให้โยมได้ประโยชน์จากเรื่องที่อาตมภาพเล่ามาให้ฟังนี้ 
สําหรับวันนี้เวลาจํากัด ท่านมหาบุญธรรม ท่านก็เตือนแล้ว จึงขอ
อนุโมทนาโยมอีกคร้ังหนึ่ง บัดน้ีโยมมาถึงที่นี่แล้ว และได้มาเห็นสิ่งที่เป็น
อนุสรณ์เตือนใจมากมาย

ถ้ามองในแง่ของความเจริญในอดีต โยมก็ได้ปีติ คือความอิ่มใจ ถ้า
มองในแง่ ว่าอ้อ ความเจริญนั้นหมดไปแล้วนี่ เหลือแต่ซาก โยมก็อาจจะ
สลดหดหู่ใจ

แต่ถ้าจะให้ได้ผลดี ก็คือใช้มันมากระตุ้นเร้าใจเรา ว่า เอ้อ ความ
เจริญอย่างนี้เคยมีมาในอดีต บัดน้ี ความเจริญนั้นสูญไปแล้ว เราจะต้อง
ทําใหม่ให้ได้

ในแง่ของความเสือ่มทาํลายไป ก็มาเตอืนใจวา่ เออ้ เราจะตอ้งได้บท
เรียนเอามาใช้ประโยชน์ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมอย่างนี้อีก

ถ้าคิดอย่างนี้ มองอย่างนี้ เราก็จะได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ประการ 
แล้วเราก็มาช่วยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้นไป

ขอให้โยมทุกท่าน มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังปัญญา ที่จะช่วยกัน
ปฏิบัติบําเพ็ญเพื่อความเจริญงอกงาม ความดี ความประเสริฐของชีวิต 
และได้ช่วยกันดํารงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองม่ันคง เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และชาวโลกตลอดไปชั่วกาลนาน เทอญ. 
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๔. หัวใจธรรม จากจุดศูนยกลาง
เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์

จันทรที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๓.๔๕ น.

ขอเจริญพร โยมทุกทานผูรวมในบุญจาริกครั้งน้ี
บัดน้ี เราได้เดินทางมาถึงพระเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธ

ศาสนา ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองราชคฤห์
เรามาที่เมืองราชคฤห์อีกคร้ังหนึ่ง ความจริงเม่ือวานนี้เราก็มา

แล้ว แต่เรามาแค่ที่พระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌ-
กูฏ แล้วเวลาก็มืดคํ่า เราจึงไม่สามารถจะมาถึงพระเวฬุวันได้ ทั้งๆ ที่อยู่
ใกล้กัน ต้องกลับไปพักผ่อนที่วัดไทยนาลันทา แล้วจึงย้อนมาใหม่

ตามคัมภีร์ท่านบอกว่า จากนาลันทา มาถึงราชคฤห์นี้ห่างกัน ๑ 
โยชน์ คิดเป็นมาตราปัจจุบันได้ ๑๖ กิโลเมตร เม่ือเทียบกับระยะทาง
ปัจจุบันนี้โดยทางรถยนต์ ก็ทราบจากท่านมหาบุญธรรมว่า ๑๓ 
กิโลเมตร แสดงว่า ตัวเลขใกล้เคียงกันมาก

อาจจะเป็นได้ว่า สมัยก่อนนี้เป็นทางเกวียนคดเคี้ยวกว่า อีก
อย่างหน่ึงก็เป็นการวัดคร่าวๆ เพราะฉะน้ัน จึบนับว่าใกล้เคียงความจริง
มาก ตัวเลขเก่าในคัมภีร์ ซึ่งนานตั้งเป็นพันปีแล้ว ตรงกับข้อเท็จจริงที่
เป็นปัจจุบัน แสดงว่า สถานที่ที่เรามานี้คงไม่ผิดแน่นอน

ว่าโดยระยะเวลา เราเดินทางจากนาลันทามาถึงราชคฤห์ใน
เวลาประมาณสัก ๒๐ นาที สาํหรับระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร หรือ ๑ 
โยชน์ ซึ่งตามตัวเลขโดยการคํานวณเท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร
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ราชคฤห: ศูนยอํานาจการเมือง เรื่องที่รอน
ก) ราชคฤห ถึง ปาตลีบุตร

เร่ืองเมืองราชคฤหนี้ อาตมาได้เคยพูดถึงแล้ว ๒-๓ คร้ังว่าเป็น
เมืองหลวงของแคว้นมคธ สมัยพุทธกาล และได้เล่าให้ฟังว่า ต่อมาได้
ย้ายไปสู่เมืองปาตลีบุตร

แต่ก่อนที่จะย้ายไปปาตลีบุตรนั้น ตามตํานานบางแห่งว่า ย้ายไป
เมืองเวสาลีก่อน

คัมภีร์บอกว่า พระเจ้าสุสูนาค (เรียกสุสุนาค บ้าง สิสุนาค บ้างก็มี; 
คัมภีร์สันสกฤตเรียกว่า ศิสุนาค) เป็นผู้ย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธจาก
ราชคฤหไ์ปทีเ่วสาล ี (แตห่ลกัฐานนีไ้ม่แนน่นกั หลกัฐานสว่นมากบอกว่า 
ย้ายจากราชคฤห์ไปปาตลีบุตรเลยในสมัยพระเจ้ากาลาโศกราช ซึ่งเป็น
โอรสของพระเจ้าสุสูนาค)

เวสาลี เป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชี เวลาเรียกเป็นภาษาไทยเรา
มักนิยมใช้รูปสันสกฤตว่า ไวศาลี โดยแผลงเป็น ไพศาลี

การที่พระเจ้าสุสูนาคแห่งแคว้นมคธ ย้ายเมืองหลวงจากราชคฤห์
ไปตั้งที่เวสาลีได้นั้น ก็เพราะว่า แคว้นมคธได้ปราบปรามพวกแคว้นวัชชี
ลงได้แล้ว และวัชชีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคธไป

เร่ืองนี้ก็เป็นเคร่ืองยืนยันว่า เวสาลีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
แคว้นมคธแล้ว พระเจ้าแผ่นดินมคธก็จึงย้ายเมืองหลวงได้ตามชอบใจ 
เม่ือชอบเมืองเวสาลี ก็ย้ายไปเมืองเวสาลี

เหตุผลอีกอย่างหน่ึง ที่พระเจ้าสุสูนาคย้ายเมืองหลวงจาก
ราชคฤห์ไปยังเวสาลีนั้น อาจเป็นได้ว่าเป็นเพราะพระเจ้าสุสูนาคเอง 
เป็นเชื้อสายเจ้าลิจฉวีในเมืองเวสาลีแห่งแคว้นวัชชีเก่า
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ขอเลา่ความยอ้นอกีคร้ังหนึง่วา่ กษตัริยใ์นวงศ์ของพระเจา้พมิพิสาร
นับจากพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นต้นมา ล้วนแต่ทําปตุฆาต คือฆ่าพระราช
บิดาทั้งสิ้น จนเรียกได้ว่าเป็นราชวงศ์แห่งปิตุฆาต โดยมีลําดับดังนี้

พระเจาพิมพิสาร ครองราชย ๕๒ ป

พระเจาอชาตศัตรู ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ครองราชย ๓๑ ป (แบง

เปนกอนพุทธปรินิพพาน ๗ ป และหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป)

พระเจาอุทยภัทร (หรืออุทายิภัทท) ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ครอง

ราชย ๑๖ ป

พระเจาอนรุทุธ ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว

พระเจามุณฑะ ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว

พระเจานาคทัสสก (หรือนาคทาสกะ) ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ครอง

ราชย ๒๔ ป

ในรัชกาลสุดท้ายนี้ อํามาตย์และราษฎรไม่พอใจวงศ์กษัตริย์ที่มี
แต่ปิตุฆาตตลอดมา จึงถอดพระเจ้านาคทัสสก์จากราชสมบัติ และ
อัญเชิญสุสูนาค ซึ่งเป็นอํามาตย์รับราชการอยู่ในราชคฤห์ แต่เป็นเชื้อ
สายเจ้าลิจฉวี ขึ้นครองราชย์ ตั้งราชวงศ์ใหม่ เรียกว่าไศศุนาค

พระเจาสุสูนาคครองราชยอยู ๑๘ ป แลว

โอรสชื่อกาลาโศกครองราชยตออีก ๒๘ ป

ในปีที่ ๑๐ แห่งรัชกาลนี้ ครบ ๑๐๐ ปีนับแต่พุทธปรินิพพาน ก็ได้
มีการสังคายนา คร้ังท่ี ๒ ที่เมืองเวสาลี

ตอนสังคายนาคร้ังที่ ๒ พระเจ้ากาลาโศกราช ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่น
ดิน ได้ทรงอุปถัมภ์การสังคายนา ซึ่งได้จัดที่เมืองเวสาลีนี้ ที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของแคว้นมคธแล้ว

ต่อมา พระเจ้ากาลาโศกราชนี่แหละ ก็เป็นผู้ย้ายเมืองหลวง จาก
เมืองเวสาล ี ไปทีเ่มืองปาตลบุีตร แสดงว่า มีการย้ายตัง้สองคร้ัง ยา้ยจาก
ราชคฤห์ ไปเวสาลี แล้วก็ย้ายจากเวสาลี ไปที่ปาตลีบุตร อีกทีหนึ่ง

ครองรวม ๘ ป
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ตอนที่พระเจ้ากาลาโศกราช อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๒ นั้น การ
สังคายนาก็จัดที่เมืองเวสาลี อาจจะเป็นได้ว่า หลังจากที่จัดสังคายนา
แล้ว พระเจ้ากาลาโศกราชจึงได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ปาตลีบุตร หรืออาจ
จะย้ายไปก่อน แต่เมืองเวสาลีก็เป็นเมืองใหญ่ และเร่ืองก็เกิดข้ึนที่นั่น 
พระสงฆ์จึงมาจัดการสังคายนาข้ึนที่เวสาลีนี้

(หลักฐานส่วนมากบอกว่า พระเจ้ากาลาโศกราช ย้ายเมืองหลวง
จากราชคฤห์ ไปยังปาตลีบุตร)

ที่ปาตลีบุตร เมืองหลวงใหม่นี้ มีมหากษัตริย์ปกครองต่อจากพระ
เจ้ากาลาโศกราช สืบมา คือ

ราชโอรส ๑๐ พระองคของพระเจากาลาโศก รวมกนัปกครอง ๒๒ ป

จากนั้น ราชวงศ์ไศศุนาคสิ้นสุดลง เข้าสู่ยุคของราชวงศ์นันทะ
ราชวงศนันทะ มีกษัตริยปกครองตอมา ๙ รัชกาล รวม ๒๒ ปี
ในรัชกาลสุดท้ายของราชวงศ์นี้ พระเจ้าอเลกซานเดอรมหาราช 

(Alexander the Great) กรีฑาทัพมาถึงเขตแดนชมพูทวีป แต่หยุดย้ัง
แค่ตักศิลา แล้วเลิกทัพไป

จันทรคุปต ล้มราชวงศ์นันทะ ตั้งราชวงศ์โมริยะ (สันสกฤตว่า         
เมารยะ) และครองราชย์อยู่นาน ๒๔ ป

จากนั้น พระเจ้าพินทุสาร ราชโอรส ครองราชย์ ๒๘ ป

สิ้นรัชกาลนี้ พ.ศ.๒๑๔ ก็ถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่ง
ครองราชย์ก่อนราชาภิเษก ๔ ปี แล้วครองต่อมาอีก ๔๒ ป จนสวรรคต
ใน พ.ศ.๒๖๐ (ตาํราฝา่ยตะวนัตกสว่นมากวา่สมัยอโศก=พ.ศ.๒๗๐–๓๑๒)

เป็นอันว่ามาบรรจบถึงยุคสมัยซึ่งได้เล่าไว้ที่เมืองปัตนะ
ขอแทรกขอสังเกตวา เรื่องระยะเวลาครองราชยของพระเจาพิมพิสารวา 

๕๒ ป โดยสวรรคตกอนพุทธปรินิพพาน ๗ ปนี้ ยังไมนาเชื่อนัก แตวาไปตาม

หลักฐานเทาที่มีกอน ถามีเวลาคงตองคนใหชัดมากขึ้น
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นี้เป็นภาพของเหตุการณ์สืบเนื่องจากพุทธกาล ที่มาสัมพันธ์กับ
เร่ืองราวในพระพุทธศาสนา

ข) เร่ืองของราชคฤห
ขอย้อนกลับมาพูดถึงเมืองราชคฤห เพราะเป็นเมืองหลวงสําคัญ

ในสมัยพุทธกาล
อย่างที่กล่าวแล้วว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงพบกับพระเจ้าพิมพิสาร

กษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นมคธ ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ที่เมืองนี้
ต่อมา พระเจ้าอชาตศัตรู ราชโอรส ก็ได้ปลงพระชนม์พระราช

บิดา คือพระเจ้าพิมพิสาร แล้วขึ้นครองราชย์
พระเจ้าอชาตศัตรู ห่างเหินจากพระพุทธศาสนาไปพักหน่ึง จน

กระทั่งตอนหลัง จึงหันมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ตลอดจนอุปถัมภ์การ
สังคายนา คร้ังที่ ๑ ซึ่งเป็นคร้ังแรกของพระพุทธศาสนา

เมืองราชคฤห์มีชื่อเรียกหลายชื่อ ชื่อหน่ึงเรียกว่า เบญจคีรีนคร
แปลว่า เมืองที่มีเขาทั้ง ๕ คือเขาคิชฌกูฏ ที่เราไปขึ้นเมื่อวาน แล้วก็มีเขา
ปณฑวะ รูปทรงเป็นบัณเฑาะว์ เขาเวภาระ ซึ่งเป็นที่ทําสังคายนาคร้ังที่ ๑ 
ณ ถ้ําสัตตบรรณคูหา เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ

เพราะเหตุที่เมืองนี้ตั้งอยู่ติดกับภูเขา ๕ ลูก ก็เลยเรียกชื่อว่า 
เบญจคีรีนคร และจากการที่มีภูเขา ๕ ลูกล้อมรอบอยู่ เป็นเหมือนคอก
ล้อมรอบเมือง เมืองนี้ก็จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งตามมาว่า คิริพพชะ
แปลว่า มีภูเขาเป็นคอก ก็คือมีภูเขาล้อมรอบนั่นเอง นี่ก็เป็นชื่อต่างๆ 
ของเมืองราชคฤห์ ซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องจดจําอะไร เป็นเพียงความรู้รอบ
ตัว พอให้ได้ยินไว้แล้วก็ผ่านๆ ไป

ข้อสําคัญก็คือว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนาที่เมืองนี้ พระองค์ทรงต้องมองเห็นการณ์ไกล อย่างที่กล่าวแล้ว
ว่า เวลานั้นมีแวน่แคว้นใหญ่ๆ หลายแคว้น



๑๒๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ขอทวนซ้ําอีกทีหนึ่ง ที่บอกว่า มีมหาชนบท หรือ ประเทศใหญ่อยู่
ถึง ๑๖ แคว้น และเม่ือมาถึงพุทธกาลก็มีแคว้นที่สําคัญอยู่ในแถบนี้ ๓ 
แคว้น คือ แคว้นมคธนี้ และแคว้นวัชชี แล้วก็แคว้นโกศล

พอสิ้นพุทธกาลไปแล้ว แคว้นโกศลก็ดี วัชชีก็ดี มาตกอยู่ใต้อํานาจ
ของแคว้นมคธหมด ฉะนั้น ราชคฤห ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมคธ จึงเป็น
ศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและอํานาจทางการเมือง

พระพุทธเจ้าเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่นี่ ถ้าพูดในแง่
การเมืองก็แสดงว่า ได้ที่ที่เหมาะที่สุดแล้ว เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จมา
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองราชคฤห์ ก็ทรงประกาศพระศาสนา 
เร่ิมตั้งแต่ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารก็
ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา เป็นองค์ศาสนูปถัมภก

ต่อจากนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงโปรดอัครสาวก ๒ ท่าน คือ พระ
สารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ

มาฆบูชา กับ หัวใจพระพุทธศาสนา
จากราชคฤหนั้น เวฬุวันแผความรมเย็นแหงมาฆบูชา

ย้อนกลับไปนิดหนึ่ง อาตมาเล่าข้ามไป คือเม่ือพระเจ้าพิมพิสาร
เลื่อมใสแล้ว ก็ได้ถวายวัดแห่งแรก คือ วัดเวฬุวัน นี้

“เวฬุวัน” แปลว่า ป่าไผ่ เรามาในที่นี้ ด้านนอกๆ ก็ยังเห็นต้นไผ่ที่
เดินผ่าน ไม่ทราบว่าไผ่นี้จะสืบมาจากพุทธกาล หรือเป็นไผ่ปลูกใหม่ แต่
จะอย่างไรก็ตาม ก็เป็นบรรยากาศทีท่าํใหห้วนระลกึไปถงึวดัเวฬุวนั ซึ่งมี
ความหมายว่าเป็นป่าไผ่ ในสมัยพุทธกาลคงจะมีต้นไผ่มากกว่าน้ีมากมาย

พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับที่นี่ในพรรษาที่ ๒ (พรรษาแรกจําที่
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน) ถือว่า เป็น วัดแรกในพระพุทธศาสนา



๑๒๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

เหตุการณ์สําคัญต่อมา ก็คือ ทรงได้อัครสาวกซ้ายขวา คือพระ     
สารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ

ตามประวัติเลาวา พระมหาโมคคัลลานะ บวชได ๗ วัน ก็ไดบรรลุ
อรหัตตผล สวนพระสารีบุตรนั้นมีปญญามาก ไดบรรลุอรหัตตผลทีหลัง 
นาสังเกตวา มีปญญามาก กลับบรรลุทีหลัง พระอรรถกถาจารย อธิบาย
วา เหมือนกับพระเจาแผนดิน หรือแมทัพใหญๆ เวลาจะเคล่ือนทัพไปก็ชา 
อืดอาด ไมเหมือนกับชาวบานทั่วไป จะไปไหนก็ไปไดปุบปบทันที

แสดงว่า พระสารีบุตร เพราะปัญญาของท่านมาก ท่านก็เลยคิด
เยอะ ไตร่ตรองพิจารณา ทวนหลัง ทวนหน้า สืบหาเหตุปัจจัยต่างๆ 
เหมือนพระราชาที่ว่า จะยกทัพ จะเคลื่อนย้ายพลกายไปที่ต่างๆ ก็ล่าช้า
หน่อย แต่เม่ือพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็คือลาภอันย่ิงใหญ่ของ
พระพุทธศาสนา เพราะเป็นกําลังสําคัญที่สุดของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระสารีบุตร นอกจากในฐานะท่ีเป็น
เอตทัคคะในทางมีปัญญามากแล้ว ยังตรัสอีกว่า พระสารีบุตรสามารถ
แสดงพระธรรมจักรได้แม้นเหมือนพระองค์ทีเดียว (เช่น ม.ม.๑๓/๖๐๙; ม.อุ. 
๑๔/๑๖๕; องฺ.เอก.๒๐/๑๔๕)

พระธรรมจักร นี้ เรารู้กันว่าเป็นพระสูตรสําคัญที่แสดงหลักการ
ของพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรสามารถแสดงพระธรรมจักรได้แม้น
เหมือนพระองค์ เพราะฉะน้ันจึงเป็นกําลังย่ิงใหญ่ของพระพุทธเจ้า เรียก
อย่างสมัยนี้ว่าเป็นมือขวา ตรงกับที่เรียกว่าเป็นอัครสาวกเบ้ืองขวา

พระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล∗ ๑๕ วัน หลังจากที่ได้บวช และได้
บรรลุธรรมนั้น ณ ถ้ําสุกรขาตา ที่เราผ่านไปตอนขึ้นเขาคิชฌกูฏเม่ือวาน
ก่อนจะถึงพระคันธกุฎี
                                                                                                                                                                

∗ ในภาษาไทยแตเดิม อยางใน ปฐมสมโพธกิถา ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส และ พระปฐมสมโพธ ิของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) เรยีกการรูแจงอรยิสัจจถึงได
บรรลุมรรคผลวา “ตรสัรู” เชนกลาวถึงการท่ีจะตรสัรูของนางสารพีราหมณ ีมารดาของพระสารีบุตร 

แตปจจบัุน คาํวา “ตรสัรู” นยิมวาใหใชเฉพาะพระพุทธเจา



๑๒๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ถ้ําสุกรขาตานั้น เป็นจุดที่พระสารีบุตรได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดง
ธรรมแก่ทีฆนขปริพาชก ขณะนั้นพระสารีบุตร นั่งอยู่เบื้องหลัง เรียกว่า
ถวายงานพัดอยู่ ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค์ของพระพุทธเจ้า เบ้ืองพระ
ปฤษฎางค์ก็คือข้างหลังนั่นเอง

ตอนนั้น พระสารีบุตรเป็นสัทธิวิหาริก เป็นลูกศิษย์ ก็จึงดูแล
ปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ พัดถวายพระพุทธเจ้า เม่ือพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่ปริพาชก พระสารีบุตรก็เลยได้ฟังด้วย เม่ือฟังจบพระสารีบุตรก็
ได้บรรลุอรหัตตผล

เหตุการณ์มาประจวบตอนนี้ ก็พอดีถึงวันเพ็ญเดือนสาม นับจากที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้มา ท่านว่าได้ ๙ เดือนพอดี

กล่าวคือ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ แล้วก็เสด็จมาที่
อิสิปตนมฤคทายวัน  

เม่ือแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่อิสิปตนมฤคทายวัน เมือง
พาราณสี จําพรรษาแรกที่นั่น หลังออกพรรษาแล้ว เสด็จต่อมายังแคว้น
มคธ มาถึงเมืองราชคฤห์นี้และทรงได้อัครสาวก พระองค์ทรงแสดงธรรม
โปรดทีฆนขปริพาชก และพระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตตผลที่นี่

รวมเวลาผ่านมา ๙ เดือน พอดี ถึงวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญเดือน 
๓ เป็นเวลาท่ีถือว่ามีความสําคัญ เนื่องจากสมัยก่อนนี้ถือปฏิทินทาง
จันทรคติ วันเพ็ญจึงมีความสําคัญอยู่โดยสามัญ

นอกจากนั้น อาจเป็นไปได้ว่าวันเพ็ญเดือน ๓ นั้น เป็นวันสําคัญ
ในศาสนาพราหมณ์ด้วย ปราชญ์บางท่านว่าเป็นวันศิวราตรี (แต่เท่าที่
พบหลักฐาน ศิวราตรีของพราหมณ์ คือวันเดือนดับ = แรม ๑๔ คํ่าเดือน
มาฆะ) จะอย่างไรก็ตาม ก็รวมความว่า เป็นวันที่มีความสําคัญในศาสนา
เดิมตามประเพณีของชาวชมพูทวีป



๑๒๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ตอนเย็นวันนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเขาคิชฌกูฏมายังพระ
เวฬุวันนี้ และปรากฏว่ามีพระอรหันต์มาประชุมกันที่พระเวฬุวันนี้ 
๑,๒๕๐ องค์ จึงเกิดเป็นการประชุมใหญ่ของพระสาวกข้ึน

ตอนนั้นยังอยู่ในระยะต้นพุทธกาล แค่ ๙ เดือนเท่านั้นเองหลัง
จากตรัสรู้ มีพระสาวกมาประชุมกันตั้ง ๑,๒๕๐ องค์ ก็ต้องถือว่าเป็น
การประชุมใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นมหาสันนิบาต

การประชุมใหญ่คร้ังนี้ มีลักษณะพิเศษ ที่ท่านเล่าไว้ว่า มีองค์
ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. วันนั้นเป็นวันเพ็ญมาฆปูรณมี พระจันทร์เต็มดวง
๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
๓. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น และท่านเหล่า

นั้นเป็นผู้ได้อภิญญา ๖
๔. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ ได้บวชโดยตรงจากพระ

พุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เอง

เนื่องจากมีองค์ประกอบ ๔ ประการ จึงเรียกการประชุมนี้ว่า          
จาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ

พระพุทธเจ้า ทรงเห็นว่า ความพรักพร้อมอย่างนี้เป็นโอกาสพิเศษ
ที่ดี เหมาะแก่การที่จะทรงแสดงธรรมเป็นพิเศษ ก็จึงได้ทรงแสดงโอวาท 
ตรัสหลักคําสอนที่เป็นหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า 
โอวาทปาติโมกข

โอวาท ก็คือ คํากล่าวสอน ปาติโมกข แปลว่า ที่เป็นหลัก หรือ
เป็นประธาน โอวาทปาติโมกข์ จึงแปลว่า คํากล่าวสอนที่เป็นหลักเป็น
ประธาน คือคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา

คําสอนนีมี้รวมทัง้หมด ๓ คาถาครึง่ พดูง่ายๆ วา่มี ๓ ตอน
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สาระของโอวาทปาติโมกข
วันนี้เราเดินทางมาที่นี้ ก็พอดีประจวบมาประชุมกันที่พระเวฬุวนั

ด้วย และวันพรุ่งนี้จะเป็นวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญเดือน ๓ ซื่งถือเป็น
วันมาฆบูชา ไหนๆ มาที่นี่ใกล้วันจริงแล้ว ก็ทําพิธีมาฆบูชากันเสียที่นี่เลย 
แล้วฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

อย่างที่กล่าวแล้ว ในวันมาฆบูชา หรือวันมาฆปูรณมี พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรม ที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข (โอวาทปาฏิโมกข ก็เขียนบาง) 
คือคําสอนแม่บท หรือคําสอนสําคัญที่เป็นหลักเป็นประธาน เราจึงควร
ศึกษาเรื่องโอวาทปาติโมกข์กันบ้าง ได้บอกโยมเม่ือก้ีน้ีว่า โอวาทปาติโมกข์
ประกอบด้วยคาถาสามคาถาก่ึง หรือจะเรียกว่าเป็น ๓ ตอนก็ได้

เร่ืองที่จะอธิบายนี้ อย่าเพิ่งถือเป็นเร่ืองหนักสมอง เวลาพูดให้ฟัง
อย่างนี้ ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกัน แต่ขอให้ฟังผ่านๆ ไว้ก่อน เดี๋ยวจึงค่อยจี้
จุดที่ต้องการให้โยมรู้อีกทีหนึ่ง

ลําดับความว่า ในคาถา ๓ ตอนนั้น

ก) คาถาท่ี ๑ ซึ่งเป็นตอนแรกว่า
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ฯ

คาถาแรกนี้ แสดงอะไรบ้าง ตอบสั้นๆว่า แสดงลักษณะของพระ
พุทธศาสนา ที่ต่างจากศาสนาพื้นเดิมที่มีอยู่

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนใหม่ เม่ือจะแสดงหลักการของพระพุทธ
ศาสนา จุดแรกก็คือ การแยกออกจากศาสนาเดิม ซึ่งจะเป็นข้อสําคัญที่
จะให้ชาวพุทธรู้จักตัวเอง คือรู้จักหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้อง 
มิฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเที่ยวปะปนกับลัทธิอื่นๆ
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คําสอนข้อแรก บอกว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลว่า ขันติคือ
ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างย่ิง

อธิบายว่า ในสมัยพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานั้น ขอ้
ปฏิบตัสิาํคัญในศาสนาพืน้เดมิก็คือ เขาชอบบําเพญ็ตบะ การบําเพญ็ตบะนี้
เป็นทีน่ยิมกันนกัหนาวา่ เป็นทางทีจ่ะทาํใหบ้รรลคุวามบริสทุธิห์ลดุพน้ ถึง
จุดหมายของศาสนา ศาสนาในยุคนั้นจึงมีการบําเพ็ญตบะกันมาก

พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานคําสอนใหม่ว่า การที่มาทรมานร่าง
กายของตนเองด้วยประการต่างๆ เช่น อดข้าว กลั้นลมหายใจ นอนบน
หนาม ลงอาบแช่น้ําในฤดูหนาว ยืนตากอยู่กลางแดดในฤดูร้อน อะไร
ทํานองนี้ ไม่ใช่หนทางที่จะทําให้ตรัสรู้ได้

ขอให้สังเกตว่า นักบวชเชน แม้แต่สมัยปัจจุบัน ก็ยังใช้วิธีบําเพ็ญ
ตบะอยู่ เช่น จะโกนผม เขาก็ไม่ใช้มีดโกน แต่เขาถอนผมออกมาทีละเส้นๆ

อยางที่เราพบ ที่เรียกวา สาธว ีที่มานั่งอยู่ในพิธีเม่ือเช้านี้ที่นาลันทา 
ที่แต่งชุดขาว แล้วมีอะไรปิดที่จมูกหรือปาก นั่นน่ะ เป็นนักบวชหญิงของ
เชน นิกายเศวตัมพร หรือ เสตัมพร แปลว่า นุ่งขาว ห่มขาว ถ้าเป็นอีก
นิกายหนึ่ง ก็เรียกว่า ทิคัมพร แปลว่า นุ่งทิศ คือนุ่งลมห่มฟ้า หมาย
ความว่าไม่นุ่งผ้าเลย

พระพุทธเจ้าตรัสว่า การบําเพ็ญตบะทรมานร่างกาย ไม่ใช่วิถีทาง
แห่งความหลุดพ้น ที่จะเข้าถึงจุดหมายของศาสนา การที่ตรัสคาถานี้ขึ้น
มา ก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้เข้าใจลักษณะที่แตกต่างของพระพุทธ
ศาสนาตั้งแต่ต้น เริ่มแต่ในด้านวิธีปฏิบัติ พระองค์จึงตรัสแทนใหม่ว่า     
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

“ขันติ” คือ การอดได้ ทนได้ นี่แหละ เป็นตบะอย่างย่ิง ตบะไม่
อยู่ที่การทรมานร่างกาย แต่อยู่ที่ขันติ คือความอดทน โดยใช้สติปัญญา 
ทําความเพียรด้วยความเข้มแข็งในจิตใจ โดยมุ่งม่ันที่จะทําการน้ันให้
สําเร็จด้วยความอดทน อย่างนี้จึงจะเป็นตบะจริง ไม่ต้องไปเที่ยวทรมาน
ร่างกายของตน



๑๒๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เม่ือตรัสอย่างนี้ ก็เป็นการบอกให้รู้ไปด้วยว่า การบําเพ็ญตบะ
อย่างที่เขานิยมทํากันนั้น ไม่มีในพระพุทธศาสนา

จากข้อปฏิบัติ พระพุทธเจ้าก็ก้าวไปสู่จุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา โดยตรัสว่า นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา แปลว่า พระพุทธเจ้าทั้ง
หลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรม คือนิพพานเป็นธรรมอันสูงสุด หรือ
เป็นธรรมอย่างย่ิง ข้อนี้ คือ การแสดงจุดหมายของพระศาสนาว่า ได้แก่ 
พระนิพพาน ไม่ใช่ลัทธิไปสู่พระพรหมอะไร

สมัยนั้น ศาสนาพราหมณ์เขาถือว่า จุดหมายของศาสนาคือ 
พรหมสหัพยตา ไดแ้ก่ภาวะทีร่วมเขา้กับพรหม คําสอนอย่างนีท้า่นคัดค้านไว้
ในพระสูตร เช่นอย่างเตวิชชสูตร ในพระไตรปิฎกทีฆนิกาย เป็นต้น ซึ่ง
พูดถึงเร่ืองพราหมณ์ที่พยายามจะเข้าถึงพรหม ไปอยู่ร่วมกับพระพรหม 
ด้วยวิธีต่างๆ แล้วพราหมณ์ก็เถียงกันเองว่าวิธีของใครถูกต้อง

การเข้ารวมกับพระพรหม หรือการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับ
พรหม หรือการเข้าถึงพรหมนั่น เป็นจุดหมายของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมี
อยู่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้น

พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า เราจะเข้ารวมกับพรหมได้ก็ด้วยการ
สร้างความเป็นพรหมให้มีในตัว หรือทําตัวให้เป็นพรหมหรือให้เหมือน
กันกับพรหม ด้วยการเจริญพรหมวิหารธรรม

อย่างไรก็ตาม การเข้ารวมกับพรหมก็ยังไม่ใช่อิสรภาพแท้จริง เรา
สามารถกล่าวเลยกว่านั้นไปอีก และพระองค์ก็ได้ตรัสแสดงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนาว่า ได้แก่ นิพพาน เป็นการบอกให้รู้ชัดไปเลย ไม่ใช่เพียง
ไปเข้ารวมกับพรหม

ตอ่ไป สิง่ทีป่รากฏของศาสนาขอ้สาํคัญอกีอย่างหนึง่ ก็คือ นกับวช
ในข้อนี้เราต้องชัดว่า คนประเภทใด มีลักษณะอย่างไร จัดว่าเป็น
บรรพชิตในพระพุทธศาสนา



๑๒๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักว่า คนที่จะเป็นบรรพชิตนั้น ไม่เป็นผู้
ทําร้ายผู้อื่น ถ้าเป็นผู้ที่ทําร้ายเบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะ 
หมายความวา นักบวช หรือ สมณะ หรือ บรรพชิต มีลักษณะสําคัญอยู่ที่
การไม่ทําร้ายคนอื่น ไม่เบียดเบียนใคร เป็นผู้ไม่มีภัยมีเวร เป็นแบบอย่าง
ของการนําสังคมไปสู่สันติ

ลักษณะสําคัญของพระภิกษุ หรือความเป็นบรรพชิตในพระพุทธ
ศาสนา ไม่ได้อยู่ที่การเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ ต่างจากใน
ศาสนาพราหมณ์ ที่นักบวชทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระพรหม กับ 
มนษุย ์ เป็นตวัแทนของเทพเจา้หรือของสวรรค์ในโลกมนษุย์ หรือเป็นผูผ้กู
ขาดพระเวท อันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้าสูงสุดเปิดเผยแก่พราหมณ์

ความเป็นนักบวช เป็นบรรพชิต เป็นสมณะ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นตัว
แทนสวรรค์ หรือเป็นเจ้าพิธี หรือการมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ หรือการปลีกตัวหลีกหนีสังคมไปเข้าฌานอยู่ในป่า เป็นต้น 
แต่อยู่ที่การทําสันติให้ปรากฏในชีวิตที่เป็นจริง

ข) คาถาที่ ๒ คือตอนกลาง
เม่ือทรงแสดงหลักและลักษณะสําคัญที่เป็นจุดปรากฏของศาสนา

แล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักข้ันปฏิบัติการของพระพุทธศาสนา 
โดยตรัสต่อไปว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

การไม่ทาํความชัว่ทัง้ปวง ๑ การทาํความด ีหรอืกุศลใหถ้งึพร้อม ๑
การทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ๑ นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้ แต่พระ
องค์ตรัสว่า พุทฺธานํ ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ไม่ว่าพระพุทธเจ้า
องค์ไหนก็สอนอย่างนี้หมด



๑๒๘ จาริกบญุ-จารึกธรรม

คาถานี้ เป็นคาถาที่ชาวพุทธรู้จักมากที่สุด และพระก็นิยมเอามา
ย้ํา เพราะเป็นหลักที่จะนําไปปฏิบัติ คาถาที่หนึ่งข้างต้นนั้น แสดง
ลักษณะสําคัญของพระพุทธศาสนา ส่วนคาถาที่สองนี้ เป็นคําสอนภาค
ปฏิบัติเลยว่า คนเราจะต้องทําอะไรบ้าง

๑. ไม่ทําชั่ว
๒. ทําความดี
๓. ทําใจให้ผ่องใส
สามอย่างนี้จํากันได้ดี เพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายมาก 

แต่อาจจะย้อนกลับมาพูดอีกทีหนึ่ง

ค) คาถาท่ี ๓ (กับคร่ึงคาถา) คือตอนท้าย
จากนัน้ก็ถงึทอ่นที ่๓ อกีคาถากับคร่ึงสดุทา้ย เรียกวา่อกีคาถาก่ึง มี

วา่
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

คําสอนส่วนนี้เป็นท่อนที่ถือกันว่า เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า 
สําหรับพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติ
ตวัอย่างไร คือ เม่ือไดคํ้าสอนทีจ่ะสอนเขาแล้ว ตวัผูท้ีจ่ะสอนเขา หรือนาํ
คําสอนไปเผยแผน่ี ้ควรจะดาํเนนิชวีติ และมีวตัรปฏิบตัอิย่างไร ก็มีหลกัวา่

อนูปวาโท การไม่กล่าวร้าย ๑
อนูปฆาโต การไม่ทําร้าย ๑

พระที่จะไปสอนเขานี่ ต้องเป็นตัวอย่าง ไม่กล่าวร้ายใคร ไม่ทํา
ร้ายใคร

ปาติโมกฺเข จ สํวโร แปลว่า ความสํารวมในปาติโมกข์



๑๒๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

“ปาติโมกข์” คือศีลหลักศีลใหญ่ ตามปกติหมายถึงวินัยแม่บท ได้
แก่ประมวลข้อกําหนดความประพฤติ ที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ในการดําเนินชีวิตของพระภิกษุ เพื่อรักษาแบบแผนหรือมาตรฐานแห่ง
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และเอื้อต่อการเจริญในไตรสิกขาของพระภิกษุ

ในเรื่องนี้ พระภิกษุจะต้องมีความสํารวมระวัง ตั้งใจที่จะดํารงตน
อยู่ในปาติโมกข์หรือในศีลแม่บท ที่ปัจจุบันนี้เรียกกันว่า ศีล ๒๒๗

มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ แปลว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
คือต้องรู้จักกินพอดี หมายความวา บริโภคด้วยความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์
โดยใช้ปัญญา กินเพื่อคุณค่าที่แท้แก่ชีวิต ไม่ใช่กินอาหารเพียงเพื่อจะ
เอร็ดอร่อย เพื่อตามใจอยาก ตามใจลิ้น

โดยเฉพาะพระสงฆ์ เป็นผู้ดําเนินชีวิตด้วยอาศัยญาติโยมเลี้ยง 
ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นจะต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่าย เป็นอยู่
ง่ายๆ ไม่มัววุ่นวายครุ่นคิดและใช้แรงงานใช้เวลาให้หมดไปกับการแสวง
หาสิ่งเสพบริโภค ไม่เฉพาะอาหารเท่านั้น ปัจจัย ๔ อื่นก็เช่นเดียวกัน คือ 
ไม่มามุ่งหาความสุขสําราญจากเรื่องของวัตถุนั่นเอง

การกินอาหาร เป็นเร่ืองใหญ่ของมนุษย์ ฉะนั้นท่านจึงจับจุดแรก 
ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ให้กินด้วยปัญญาที่รู้คุณค่าที่แท้
จริง ที่เป็นวัตถุประสงค์ของการกิน ว่าเรากินเพื่ออะไร คือกินเพื่อให้ร่าง
กายแข็งแรง มีสุขภาพดี จะได้ใช้ร่างกายนี้ดําเนินชีวิตที่ดีงาม อย่างที่
ท่านเรียกว่า เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ คือเพื่อเก้ือหนุนการที่จะมีชีวิต
ที่ดีงามประเสริฐ และจะได้ทําหน้าที่นําธรรมไปสั่งสอนประชาชนได้

นี้คือหลักการที่เรียกว่า มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้จักประมาณใน
การบริโภคอาหาร

ปนฺตฺจ สยนาสนํ รู้จักอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัด ไม่ใช่มัววุ่นวาย
ออกไปคลุกคลีกับหมู่ชาวบ้าน จนไม่รู้จักหาความสงบ ไม่ปลีกตัวออกไป
หาเวลาหาโอกาสพัฒนาจิตใจและปัญญา



๑๓๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

พระสงฆ์จะต้องให้เวลาแก่การพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาให้มาก 
เม่ือแสวงหาที่สงัดเป็นที่วิเวกได้แล้ว ก็มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่จะ
พัฒนาจิตใจ ด้วยการเจริญจิตภาวนา แล้วก็ก้าวไปสู่การทําปัญญาภาวนา

จุดสําคัญก็คือ จะต้องมีที่อยู่ที่เหมาะ รู้จักหลีกเร้น นับว่าเป็นข้อ
ปฏิบัติอย่างหน่ึงที่สําคัญ เม่ือจะไปทํางานสั่งสอนประชาชน เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับชาวบ้าน จะต้องไม่ละทิ้งการอยู่ในที่สงัด เพื่อเป็นฐานที่ม่ันคง
ภายใน จะได้ไม่ถูกดูดถูกกลืนเข้าไปในสภาพท่ียุ่งเหยิงของสังคมภายนอก

พระพุทธเจ้าเองทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ พระองค์เสด็จไปสั่ง
สอนประชาชน ต้องไปยุ่งเก่ียวเที่ยวเสด็จไปพบคนโน้นคนนี้ ไปโปรดคน
โน้นคนนี้ เป็นกษัตริย์บ้าง เป็นพราหมณ์บ้าง เป็นพ่อค้า เป็นชาวนา 
เป็นอะไรต่างๆ มากมาย แต่พระองค์ก็ไม่ละทิ้งความสงัด พอได้โอกาส
พระองค์ก็เสด็จไปประทับในที่วิเวก หาความสงบเป็นแบบอย่าง เพราะ
ฉะนั้นจึงไม่ให้ทิ้งข้อปฏิบัตินี้

อธิจิตฺเต จ อาโยโค พอได้ที่สงัดแล้วก็ประกอบในอธิจิต ใส่ใจใน
การฝึกฝนจิตใจย่ิงข้ึนไป พระสงฆ์ทําหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา เป็นผู้ที่
นําประชาชนในการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา แต่แบบอย่างที่สําคัญของ
พระ ก็คือเร่ืองทางด้านจิตใจ เร่ืองคุณธรรม

ในด้านนี้ พระสงฆ์ควรจะให้เขาเห็นแบบอย่างว่า เม่ือพระท่าน
พัฒนา มีจิตใจที่ประณีตงดงามแล้ว ดีอย่างไร ท่านมีความสุขทางจิตใจ 
โดยพึ่งพาอาศัยวัตถุน้อย ท่านอยู่ได้อย่างไร มีชีวิตที่เป็นสุขได้อย่างไร 
เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

ถ้าพระสงฆ์ไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ คําสอนก็อาจจะได้ผลน้อย 
แต่ถ้าพระสงฆ์ดําเนินชีวิตตามหลักที่ว่ามาในคาถาก่ึงสุดท้ายนี้ ก็จะเป็น
แนวทางและเป็นคติแก่ประชาชน พร้อมกันนั้นก็ทําให้ประชาชนมีความ
หวัง และมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ทําให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีต่อไปด้วย
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มาฆบูชา ข้ึนมาเปนวันสําคัญในพระพุทธศาสนา
ทั้งหมดนี้รวมเป็นสามคาถาก่ึง จัดเป็นสามตอน ขอทวนอีกคร้ัง
คาถาที่ ๑ แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา ที่เป็นจุด

แสดงออกหรือจุดปรากฏ ทางด้านข้อประพฤติปฏิบัติ จุดหมาย รวมทั้ง
ลักษณะของพระสงฆ์ หรือ บรรพชิต

คาถาที่ ๒ กล่าวถึงหลักคําสอน ที่เป็นบทสรุปของภาคปฏิบัติโดย
ตรง ที่เราเรียกกันว่า หัวใจพระพุทธศาสนา

ส่วนที่ ๓ ซึ่งยาวหน่อย แสดงข้อปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของพระ
ภิกษุผู้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม สั่งสอนประชาชนต่อไป

มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่า ในพระไตรปิฎก มีพระสูตรชื่อมหาปทาน
สูตร ในทีฆนิกาย เล่าเร่ืองประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ไว้ด้วยในมหาสันนิบาต ก็เลยมีคาถานี้ปรากฏ ๒ แห่ง 
คือในมหาปทานสูตรนั้น กับในคาถาธรรมบท

แต่มีข้อแตกต่างกันนิด คือ มีการสลับคาถา แห่งหนึ่งนั้น (มหา-
ปทานสูตร, ที.ม.๑๐/๕๔) เอาคาถา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขึ้นก่อน แล้วเอา
คาถา สพฺพปาปสสฺ อกรณํ เป็นคาถาที ่๒ สว่นอกีแหง่หนึง่ (คาถาธรรมบท, ขุ.ธ.
๒๕/๒๔) นั้น กลับเอาคาถา สพฺพปาปสฺส อกรณํ คือตัวหลักคําสอนขึ้น
ก่อน แล้วจึงแสดง ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา คือ ลักษณะทั่วไปของพระ
พุทธศาสนาเป็นลําดับที่สอง

อย่างไรก็ตาม อย่าไปถือเป็นเร่ืองสําคัญเลย ใจความก็ได้เท่ากัน
นั่นแหละ สลับกันไปสลับกันมา

นี่เป็นความรู้เบ้ืองต้น สําหรับให้โยมทราบคร่าวๆ เก่ียวกับพระ
โอวาทปาติโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆปูรณมี ซึ่งบัดนี้เรา
เรียกกันว่า วันมาฆบูชา

“วันมาฆบูชา” นั้น ไม่ใช่ศัพท์เดิม ในพุทธกาลไม่มีคํานี้ มีแต่คําว่า
มาฆปุณฺณมี เท่านั้นเอง
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“มาฆปณุณฺมี” (เขยีนอย่างไทยเปน็ มาฆปรุณมี บา้ง มาฆปรูณมี
บ้าง มาฆบูรณมี บ้าง) ประกอบเป็นคําในภาษาบาลีตามไวยากรณ์ เป็น 
มาฆปุณฺณมิย ํ แปลว่า ในดิถีเป็นที่เต็มดวงแห่งพระจันทร์ ในเดือนมาฆะ 
ที่เราเรียกกันว่า เดือน ๓

ต่อมา เรากําหนดให้วันมาฆปุณณมี หรือ วันเพ็ญเดือน ๓ นี้เป็น
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีการประกอบพิธีบูชาขึ้น ก็เลยเรียก
วันนี้ว่า วันมาฆบูชา แปลว่า วันที่มีการบูชาในเดือนมาฆะ ทิ้งคําว่า วัน
เพ็ญไว้ในฐานท่ีเข้าใจ การบูชาในเดือนมาฆะ ก็หมายถึง การบูชาในวัน
เพ็ญเดือนมาฆะ นั่นเอง

วันมาฆบูชา เพิ่ ง เกิดในรัชกาลที่  ๔  นี่ เ อง  คือ ในหลวง  
รัชกาลที่ ๔ ทรงศึกษาพระไตรปิฎก ศึกษาพระคัมภีร์มาก ทรงพบเหตุ
การณ์คร้ังนี้ ทรงมีพระราชดําริว่าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญ น่าจะยกขึ้นมา
กําหนดเป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนาด้วย ก็จึงโปรดให้จัดมีพิธีบูชาขึ้น

สมัยก่อนนี้ ในเมืองไทยเรามีวันวิสาขบูชา เท่านั้น เป็นวันสําคัญ 
ซึ่งคงจะมีการฉลองกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยามีการ
ฉลองใหญ่ ด้วยการบูชากันทั้งงานหลวงและงานราษฎร์ถึง ๓ วัน ๓ คืน 
ทํากันจริงจังใหญ่โตมาก แต่กาลล่วงมา ประเพณีวันวิสาขบูชาก็เลือนราง
ลงไป โดยเฉพาะอาจเปนเพราะการศึกสงครามตอนปลายยุคกรุงศรีอยุธยา

พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในหลวงก็ทรงยุ่งกับการ
สงคราม การที่จะป้องกันข้าศึก การปกป้องบ้านเมือง

พอปรับปรุงประเทศชาตไิดร้ม่เย็นเปน็สขุ มาถงึสมัยรชักาลที ่ ๒ 
บา้นเมอืงม่ันคงแลว้ ก็ทรงหันมาเอาพระทัยใสใ่นเร่ืองทางดา้นสันต ิ และ
งานในยามที่บ้านเมืองดี ก็จึงฟื้นฟูพระศาสนา รวมทั้งฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชา
ด้วย ให้มีการสมโภชประจําปีถึง ๓ วัน ๓ คืน เป็นการใหญ่ เหมือนใน
สมัยอยุธยา  แต่แล้วต่อมาก็เลือนรางลงไปอีก จนกระทั่งวิสาขบูชาเหลือ
งานวันเดียว
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ในประเทศศรีลังกา เขาให้ความสําคัญกับวิสาขบูชามาก มีพิธี
ใหญ่โตอย่างย่ิง (พระที่นั่งข้างหลังบอกว่า ในศรีลังกา เขาฉลองกันตั้ง ๑ 
เดือน) วิสาขบูชาจึงเป็นงานใหญ่โตมาก

เป็นอันว่า เมืองไทยเรา เดิมก็มีวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา ในแง่ที่เก่ียวกับพุทธประวัติวันเดียว นอกนั้นมีแต่วันที่เก่ียว
กับวินัย คือ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น ซึ่งเป็นเร่ืองที่เป็นไป
ตามคติความเป็นอยู่ของพระสงฆ์

มาในรัชกาลที่ ๔ ก็โปรดให้มีพิธีมาฆบูชาเพิ่มข้ึน แล้วก็มาถึง พ.ศ. 
๒๕๐๑ เม่ือฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษเสร็จแล้ว ทางคณะสงฆ์เห็นว่า วัน
แสดงปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็เป็นวันที่สําคัญมาก น่าจะ
ได้กําหนดให้มีพิธีบูชาใหญ่ ทางราชการก็เลยตกลงเห็นชอบกับคณะสงฆ์ 
ประกาศให้มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนมาอีก ๑ วัน คือ วัน
อาสาฬหบูชา เป็นวันล่าสุด เพิ่งมีเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๑ นี้เอง

นี้เป็นการเล่าถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีในประเทศไทย
โยมรู้อย่างนี้แล้ว จะได้ไม่แปลกใจว่า ในกิจการพุทธศาสนาระหว่าง
ประเทศนั้น เป็นที่รู้จักกันเฉพาะวันวิสาขบูชาเท่านั้น วันอื่นๆ คือวัน
มาฆบูชา และอาสาฬหบูชา ประเทศอื่นเขาไม่รู้ด้วย

วันน้ี เราใกล้มาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ และเดินทางมาถึง
เวฬุวัน ก็เลยมาทําพิธีมาฆบูชากัน เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมจาตุรงค-
สันนิบาต

อาตมาก็ได้กล่าวไปแล้วว่า โอวาทปาติโมกข มีความหมายอย่างไร 
และมีใจความคําสอนโดยย่อ คือ ตัวแท้ๆ ว่าอย่างไร
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หัวใจเดียว แตมีสี่หอง
ใน ๓ ส่วนนี้ ได้บอกแล้วว่า ส่วนที่ชาวพุทธรู้จักกันดีที่สุดคือ 

คาถาสั้นๆว่า
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

แปลอกีครัง้หน่ึงวา่: การไม่ทาํชัว่ทัง้ปวง หรือการไม่ทาํบาปทัง้ปวง 
การทํากุศลหรือความดีให้ถึงพร้อม การทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้เป็น
คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

อันนี้เรามักเรียกกันว่า หัวใจพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า หัวใจพระ
พุทธศาสนาน้ี พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสบอกไว้ เรามาเรียกกันเองในยุคหลัง

ทีนี้ ต่อมาชาวพุทธก็ชักเถียงกันว่า เอ อันไหนจะเป็นหัวใจพระ
พุทธศาสนากันแน่

บางท่านก็บอกว่า ก็อริยสัจ ๔ สิ
บางท่านก็บอกว่า ต้องพุทธพจน์ที่บอกว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลํ     
อภินิเวสาย (ธรรมทั้งปวงไม่ควรแก่การยึดม่ัน หรือ ธรรมทั้ง
ปวงไม่อาจยึดม่ันถือม่ันได้)
บางท่านก็เอาพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งที่ตรัสไว้ว่า ทั้งในกาลก่อน 
และบัดนี้ เราสอนเพียงอย่างเดียว คือ ทุกขและความดับทุกข
บอกว่า นี่แหละ หัวใจพุทธศาสนา

ชาวพุทธบางทีก็เลยเถียงกัน
ขอโอกาสชี้แจงว่า อย่ามัวไปเถียงกันเลย เพราะ คําว่า หัวใจพระ

พุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เดิม เรามากําหนดกันขึ้น
แต่ให้สังเกตว่า ในพุทธพจน์แห่งโอวาทปาติโมกข์นี้ มีคําสรุปท้าย

ว่า เอตํ พุทฺธาน สาสน ํ “นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”
คล้ายๆว่า เป็นคําสรุปของพระพุทธเจ้าเองว่า นี่เป็นคําสอนของพระ
พุทธเจ้า ทั้งพระองค์เองและพระพุทธเจ้าอื่นด้วย



๑๓๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ฉะนั้น การที่จะบอกว่าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ก็ไม่ได้
ผิดอะไรหรอก แต่เราอย่าไปยึดม่ันว่า ต้องคาถานี้เท่านั้น จึงจะเป็นหัวใจ
ของพระพุทธศาสนา เดี๋ยวจะยุ่ง มัวแต่เถียงกันวุ่นไป

ถ้าวิเคราะห์ออกไปแล้ว คาถานี้ ที่ว่า ไม่ทําชั่ว ทําดี ทําใจให้ผ่อง
ใส เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ก็เป็นการสรุปคําสอนภาคปฏิบัติ เป็นหัว
ใจได้ แต่เป็นหัวใจภาคปฏิบัติ คือ เป็นเร่ืองของการลงมือกระทํา

แต่คําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าจะมองให้ครบจริงๆ มีทั้งภาคที่
เป็นตัวหลักความรู้ และภาคปฏิบัติ

ถ้าเรียกด้วยภาษาสมัยนี้ ก็เรียกว่า ภาคทฤษฎีด้วย ภาคปฏิบัติ
ด้วย จึงจะครบ แต่ก็ไม่อยากใช้คําว่า ทฤษฎี เพราะทฤษฎีเป็นศัพท์สมัย
ใหม่ มีความหมายของเขาอีกแบบหนึ่ง เราอย่าไปยุ่งเลย

เป็นอันว่า คําสอนของพระพุทธเจ้า มิได้มีเฉพาะภาคปฏิบัติลงมือ
ทําอย่างเดียว ถ้าไปดูคําสอนที่กว้างออกไป ก็จะเห็นหลักที่เรียกว่า 
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ทุกข์ ก็ไม่ใช่ข้อปฏิบัติ ท่านบอกว่า ทุกข นั้น เป็นสิ่งที่ต้องรู้ หรือรู้
จัก สมุทัย เป็นสิ่งที่ต้องละ ก็ไม่ใช่ข้อปฏิบัติอีก นิโรธ เป็นสิ่งที่ต้องเข้าถึง 
ก็ไม่ใช่ตัวการปฏิบัติ สุดท้าย มรรค จึงเป็นข้อปฏิบัติ เป็นอันว่า ข้อ
ปฏิบัติมาอยู่ในอริยสัจข้อสุดท้าย คือข้อที่สี่

พอไปถึงอรรถกถา ท่านจะโยงให้เสร็จเลยว่า การไม่ทําชั่ว ทําดี 
ทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้น ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา

ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ที่ไหน เอามรรคมีองค์ ๘ มาสรุปก็เป็น ศีล 
สมาธิ ปัญญา ตกลงว่าคาถานี้ ที่ว่าไม่ทําชั่ว ทําดี ทําใจให้บริสุทธิ์ ก็อยู่
ในอริยสัจข้อ ๔ คือ มรรคนั่นเอง

ฉะนั้น หลักโอวาทปาติโมกข์นี้จึงเล็กกว่าหลักอริยสัจ เพราะไปอยู่
แค่ในข้อที่ ๔ ของอริยสัจ อริยสัจนั้นคลุมหมด มีข้อปฏิบัติพร้อมอยู่ด้วย 
ได้แก่ข้อที่ ๔ คือมรรค ซึ่งมีองค์ ๘ ประการ
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สรุปมรรคมีองค์ ๘ เหลือ ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปญญา พูดภาษา
ชาวบ้านให้ง่าย ก็บอกว่า ไม่ทําชั่ว ทําดี ทําใจให้ผ่องใส นี่แหละ คือการ
แปล ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างง่าย

เพราะฉะน้ัน วันมาฆบูชานี้ พูดในแง่หนึ่งก็คือ เป็นวันที่พระพุทธ
เจ้าทรงแสดงหลักคําสอนให้ง่าย โดยทรงยกเอา ศีล สมาธิ ปญญา มา
ตรัสในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

เม่ือโยมเห็นตําแหน่งแห่งที่ของคําสอนมาโยงกันอย่างนี้ ก็เลิก
เถียงกันได้ ไม่ต้องมาเถียงกันให้ยุ่ง แล้วยังรู้ด้วยว่าอันไหนอยู่ที่ไหน

ในพระสูตรหลายสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเล่าลําดับการตรัสรู้ของ
พระองค์ว่า พอได้ฌาน ๔ แล้ว จิตเป็นสมาธิ เป็นกัมมนียัง พร้อมที่จะ
ทํางาน พระองค์ก็โน้มจิตไป เพื่อรู้อริยสัจ ก็ตรัสรู้อริยสัจ

ความสําคัญของการตรัสรู้อริยสัจนี้ ทําให้ในหลวงรัชกาลที่ ๖ 
ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร คํา
ตอบก็คือ ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นคําตอบที่เอามาจากพุทธพจน์เอง

เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ ก็แสดงว่า อริยสัจ เป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ใช่ไหม เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็มาโยงกัน
เข้ากับเร่ืองการไม่ทําชั่ว ทําดี ทําจิตให้ผ่องใส ซึ่งเป็นหลักการที่อยู่ในข้อ
มรรค เพราะฉะน้ัน อริยสัจ ๔ จึงคลุมหมด

ว่าต่อไปถึงพุทธพจน์ที่ว่า “ทั้งในกาลก่อน และบัดนี้ เราสอนแต่
เรื่องความทุกข์ และความดับทุกข์”

ลองดูว่าทุกข์ และความดับทุกข์ อยู่ที่ไหนล่ะ ก็อยู่ในอริยสัจ นั่น
แหละ

ทุกข์และกําเนิดแห่งทุกข์ หรือ ทุกข์และเหตุเกิดแห่งทุกข์ ได้แก่
ทุกข์และทุกขสมุทัยนั้น ในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆ พระองค์ตรัส
รวมไว้ในข้อเดียวกัน คือ ข้อว่าด้วยทุกข์ ได้แก่ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ จัด
เข้าเป็นข้อหน่ึง
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ส่วนการดับทุกข์ ก็หมายถึงนิโรธและมรรค เอาทั้งความดับทุกข์
และวิธีดับทุกข์นั้นรวมไว้ด้วยกันเสร็จ

เพราะฉะน้ัน อริยสัจ ๔ ก็เลยจัดรวมเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ นี่ก็เป็น
วิธีพูดย่อ

ต่อไป สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย อันนี้เป็นการตรัสแสดงความ
จริงของสิ่งทั้งหลายในแง่ว่า เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเข้าไปยึดม่ันถือม่ันได้ 
เพราะมันเป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมัน ถ้าเป็นสังขาร มันก็เป็นไป
ตามเหตุปัจจัยของมัน เป็นต้น มันไม่เป็นไปตามความอยากความ
ปรารถนาของใคร ถ้าใครไปยึดม่ันจะให้เป็นตามใจของตัว โดยไม่ใช้
ปัญญาที่จะทําตามเหตุปัจจัย ก็จะถูกบีบค้ันฝืนใจกลายเป็นความทุกข์   

แล้วก็โยงมาสู่การปฏิบัติว่า เม่ือสิ่งทั้งหลายไม่อาจจะถือม่ันได้ เรา
ก็อย่าเอาตัณหาอุปาทานไปถือม่ันมัน แต่ต้องปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญา ก็
เลยโยงระหว่าง ตัวสภาวะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข กับ ข้อปฏิบัติอันจะไม่
ให้เกิดทุกข์ ที่เรียกว่า มรรค เข้าด้วยกัน

ฉะนั้น ไม่ว่าจะพูดแง่ไหน คําสอนในพระพุทธศาสนาก็โยงกันหมด 
ไม่ต้องเป็นห่วง ใครจะมาบอกว่า ไม่ทําชั่ว ทําดี ทําใจให้ผ่องใส เป็น    
หัวใจพระพุทธศาสนา โยมก็ไม่ต้องไปเถียง เถียงก็เสียเวลา เราก็บอกว่า
ถูกๆ ไม่ผิด ถ้าเขาบอกว่า อริยสัจ ๔ ก็ถูกอีกแหละ เพราะว่าเรารู้ในใจ 
เราโยงได้หมดแล้ว

เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก่อนจะเสด็จไปสั่งสอน ทรงปรารภว่า 
ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ยาก คนที่จะรู้ตามได้จะมีน้อย สิ่งที่พระองค์ได้
ตรัสรู้ ซึ่งคนอื่นจะรู้ตามได้ยากนี้ ได้แก่อะไร ตอนนั้น พระองค์ก็ตรัสไว้
เลยเหมือนกัน พระองค์ตรัสว่า ได้แก่ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และ
นิพพาน ก็สองอย่างเหมือนกัน

อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คือ ทุกข์ และ ทุกขสมุทัย
นิพพาน ก็คือ นิโรธ แล้วก็รวมเอาหรือเล็งเอามรรคเข้าไปด้วย 

เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงนิพพาน แต่ในที่นี้ตรัสเฉพาะสภาวธรรม
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เป็นอันว่า เวลาตรัสแสดงคําสอนของพระพุทธศาสนา ในส่วน
สาระสําคัญ อย่างที่เรียกว่าเอาเฉพาะหลักการแท้ๆ ตามสภาวะ ก็ทรง
ระบุอทิปัปจจยตาปฏจิจสมุปบาท และนพิพาน นีแ่หละคือหวัใจตวัจริงแท้
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง พระพุทธเจ้าตรัสปรารภกับพระองค์เอง ไม่
ต้องกลัวว่าใครจะเข้าใจหรือไม่

แต่ในเวลานํามาแสดงแก่ประชาชน ต้องแสดงในรูปอริยสัจ ก็คือ
เอาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน นั่นแหละ มาแสดงในรูป
ที่จะสื่อกับประชาชนได้ เรียกว่า เป็นอริยสัจ ๔ ประการ จึงถือว่า 
อริยสัจนั้น คือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในรูปลักษณะที่จะให้คนทั้ง
หลายรู้เข้าใจ และนําไปประพฤติปฏิบัติได้

เพราะฉะน้ัน อริยสัจ จึงเป็นวิธีสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วย วิธี
สอนต่างๆ ที่จะให้ได้ผลดี จะเห็นว่า แม้แต่ยุคปัจจุบันก็ต้องใช้หลัก
อริยสัจ ๔ แม้แต่พวกที่เป็นนักปลุกระดม ก็ต้องใช้วิธีตามแนวอริยสัจ ๔

วธีิอรยิสัจ ไดผลชะงดั ต้ังแตสอนนกัเรยีน จนถงึปลุกระดมคน
ขอนอกเร่ืองสักนิดหนึ่ง ใช้อย่างไร วิธีปลุกระดมตามแนววิธีของ

อริยสัจ ๔
๑. จาระไนปญหา จะต้องแจกแจงหรือแถลงก่อนว่า เดี๋ยวนี้อะไร

ต่ออะไรมันเสียหายร้ายแรง เลวทรามอย่างไร เช่น จะปฏิวัติสังคม ก็
ต้องพูดนําให้เห็นก่อนว่า ขณะนี้สังคมมันเลวร้าย มีปัญหาอย่างนั้นอย่าง
นี้ พูดจนกระทั่งคนเห็นว่าสังคมนี้ ไม่ไหวแล้ว

๒. ชีห้นาตวัการ พอพดูจาระไนปัญหาจนกระทัง่คนเหน็ดว้ยวา่ ไม่
ไหวจริงๆ เลวเต็มทีแล้ว จะต้องแก้ไข นักปลุกระดมก็พูดต่อไปว่า ทําไม
จงึเป็นอยา่งนี ้ ตวัการคืออะไร ใครเป็นตวัการ เอาแลว้สทินีี ้ พอชีต้วัการ
ว่าตัวการอยู่ที่นั่น พวกนั้นพวกนี้ อันนั้นอันนี้เป็นตัวการ นี่แหละตัวเหตุ
ละ พอชี้ตัวการแลว คนก็ฮึ่มลุกกรูกันเขามาจะลงมือ พรอมที่จะปฏิวัติเลย
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๓. หันไปจองจุดหมาย พอชี้ตัวการร้ายเสร็จ ก็บอกจุดหมายเลย
ว่า นี่ ถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วนะ มันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ บรรยายสภาพท่ี
เป็นจุดหมายว่า จะดีเลิศประเสริฐอย่างไร ฟ้าจะแจ่มจ้าเป็นสีทองผ่อง
อําไพอย่างนั้นๆ จนกระทั่งคนกระหาย อยากจะเข้าถึงจุดหมายที่บอกไว้

พอถึงขั้นนี้ คนก็พร้อมที่จะปฏิบัติการทุกอย่าง เพราะมองเห็น
และคิดหมายใฝ่ปรารถนาจุดหมายที่ดีงามแล้ว ก็อยากจะไปเต็มที แล้วก็
โยงมาด้วยว่า จะไปถึงจุดหมายนั้นได้ ก็ต้องกําจัดไอ้เจ้าตัวร้ายทั้งหลาย
ที่เป็นต้นเหตุให้หมด แล้วปัญหาต่างๆ ความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้ง
ปวงก็จะหมดไป

๔. สาธยายวิธีทาํการ พอคนพร้อมอย่างนี้แล้ว ก็บอกวิธีปฏิบัติ 
ตอนนี้ จะให้ลงมือทํา จะให้ทําอะไร ทําได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะยากจะเย็นจะ
ซับซ้อนอย่างไร เอาทุกอย่าง

นี่แหละวิธีสอนแบบอริยสัจ ใช้มา ๒๕๐๐ กว่าปี จนบัดนี้ไม่มีล้า
สมัย และใครทุกพวก ไม่ว่าจะฝ่ายดี ฝ่ายร้าย ต้องใช้ มีแต่ว่าจะใช้ใน
ทางดี หรือทางร้ายเท่านั้นเอง

ฉะนั้น ในวงการการศึกษาเวลานี้จึงยอมรับมาก ในเร่ืองวิธีสอน
แบบอริยสัจ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของวิธีสอนทุกอย่าง พระพุทธเจ้าทรง
นําเอาสัจธรรมมาแสดงแก่มนุษย์ ในรูปที่เรียกว่า อริยสัจ ๔

ที่จริง สาระสําคัญที่พระองค์ต้องการ คือเร่ือง อิทัปปจจยตา
ปฏจิจสมุปบาท และนพิพานนีเ่อง แตพ่อมาสือ่กับประชาชน ใชอ้รยิสัจ ๔
เพื่อให้เป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติได้

การสอนต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็น สิ่งที่ปรากฏ หรือสิ่งที่ง่ายไปหา
สิ่งที่ยาก หลักอริยสัจจึงสอนสวนทางโดยเริ่มด้วยผลที่ปรากฏเป็นปัญหา
ใหเห็นอยู ยอนลงไปหาเหตุที่จะตองแกไข เพื่อจะไดไปถึงจุดหมายที่ประสงค

ธรรมดาว่า ในสิ่งทั้งหลาย เหตุเกิดก่อนแล้วจึงมีผล แต่ในอริยสัจ
นี่ พูดถึงผลก่อน แล้วจึงสาวไปหาเหตุ
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คู่ท่ีหน่ึง - ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ  
คู่ท่ีสอง - นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ

ยกผลมาพูดก่อนเหตุ ทั้ง ๒ ชุด การที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ จะ
ต้องมีเหตุผลในการตรัส

นี่คือ อยูๆ ถาพระพุทธเจาตรัสถึงเหตุของทุกขกอน ก็จะไมมีใครฟง 

อยูๆ จะไปพูดถึงเหตุของทุกข โดยยังไมพูดถึงตัวทุกขไดอยางไร ก็ตองพูดถึง

ความทุกขท่ีเปนตัวปญหา ช้ีสภาพท่ีปรากฏ หรือปรากฏการณท่ีมองเห็นเสียกอน

พอเราพูดถึงเรื่องของเขาวา ออ คุณมีปญหาอยางนี้ มีทุกขอยางนี้ ก็

เกี่ยวของกับชีวิตของเขา เขาก็สนใจ พอเขาสนใจแลว ก็พูดตอไปวา นี่ ถาคุณ

จะแกไข คุณจะตองรูเหตุ และกําจัดเหตุของมันนะ ทีนี้ก็มาพูดถึงเหตุของมัน

นี่แหละ คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความประเสริฐ
ในลักษณะต่างๆ ในความเป็นพระศาสดานั้น นอกจากตรัสรู้ธรรมความ
จริงแล้ว จะต้องสามารถในวิธีการสั่งสอนด้วย

ความสําเร็จของพระพุทธเจ้า อยู่ที่ความสามารถทั้งสองด้านนี้ จึง
เรียกพระองค์ว่าเป็น สัมมาสัมพุทธะ

ถ้าตรัสรู้ธรรมที่เป็นสัจธรรมอย่างเดียว ก็เป็นแค่พระปจเจกพุทธ
เจ้า แต่เพราะสามารถในการสั่งสอนด้วย จึงเป็นสัมมาสัมพุทธะ

อริยสัจ ๔ นี้ เป็นหลักธรรมที่ประกาศความเป็นพระบรมศาสดา 
ที่ได้ทั้งตรัสรู้สัจธรรม และทรงสามารถในวิธีการสั่งสอนด้วย

เป็นอันว่า หัวใจพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็โยงกันได้
ทั้งหมด ขอให้เข้าใจเสียอย่างเดียว ถ้าโยมมีความเข้าใจอันนี้เป็นฐาน
แล้ว จะพูดอย่างไรก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์

ถ้าพูดกับคนที่ยังไม่สามารถเข้าใจลึกซึ้ง เราก็เอาในแง่ภาคปฏิบัติ
ว่า หัวใจพุทธศาสนาคือ ไม่ทําชั่ว ทําดี ทําใจให้ผ่องใส แค่นี้ก็พอแล้ว 
พอเขาเห็นด้วย ก็เอาไปใช้เร่ิมปฏิบัติได้เลย หลังจากนั้นจึงค่อยให้ภาค
หลักความจริง ว่าด้วยสัจธรรมที่ลึกซึ้งข้ึนไปตามลําดับ
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ละชั่ว ทําดี ยังไมพอ ตองตอดวยไมมีกิเลสเหลือในใจ
ขอย้อนกลับเข้ามาเร่ืองคาถาโอวาทปาติโมกข์อีกคร้ังหนึ่ง จะพูด

เฉพาะคาถาที่รู้จักกันทั่วไปที่ว่า ไมทําช่ัว ทําดี ทําใจใหผองใส ซึ่งบอก
แล้วว่าอยู่ในอริยสัจข้อที่ ๔ คือ มรรค เป็นรูปแบบหรือถ้อยคําสําหรับ
สื่อให้ง่ายสําหรับ ศีล สมาธิ ปญญา

ขอตั้งข้อสังเกตแถมอีกนิดหนึ่ง เวลาแปล ถ้าเราแปลว่า ละชั่ว 
แล้วก็ทําดี และทําใจให้ผ่องใส บางทีก็มีผู้เถียง ๒ อย่าง

๑) เถียงว่า อ้อ ถ้าละชั่ว ก็แสดงว่า ท่านมีชั่วอยู่แล้ว ท่านจึงต้อง
ละ ถ้าอย่างนั้น คําแปลนี้ก็ไม่สมบูรณ์ ที่จริงความชั่วนั้น ถ้าเรายังไม่ทํา 
ก็อย่าไปทํามันเลย ไม่ต้องรอว่าไปทํามาแล้วจึงคิดจะละ ฉะนั้น จึงควร
บอกว่า ไม่ทําชั่ว

๒) เถียงว่า ตัวบาลีเองก็ไม่มีคําว่า “ละ” บาลี  อกรณํ แปลว่า การ
ไม่กระทํา ไม่ได้แปลว่า ละ  

เพราะฉะน้ัน คําแปลที่ตรงที่สุด จึงต้องว่า ไม่กระทําความชั่ว 
หรือ ไม่ทําชั่ว ทําดีให้ถึงพร้อม และทําใจให้ผ่องใส

ข้อสังเกตในคําสอน ๓ ข้อนี้ มีมากมายเหลือเกิน แต่เป็นที่ยอมรับ
กันว่า คําสอนในพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติแค่นี้มีความสมบูรณ์มาก ใน
ศาสนาต่างๆ จะมีไม่ครบ ศาสนาทั่วไปจะมีแค่ละชั่ว หรือไม่ทําชั่ว แล้วก็
ทําดี ส่วนข้อว่าทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ มักจะไม่ถึง

การทําใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ที่จะสมบูรณ์นั้น ก็คือผ่องใสบริสุทธิ์
จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง

ถึงจะเว้นชั่ว และทําดี ก็ยังไม่ปลอดภัย บางทีเว้นชั่ว และทําดีนั้น 
ยังต้องมีอะไรคอยกํากับหรือบังคับ บางทีก็มีเคร่ืองเร้าล่อ บ้างก็อาศัย
แรงหนุนหลังบางอย่าง จะให้ม่ันให้แท้ ต้องเว้นชั่วและทําดีโดยมีใจที่
สะอาดปราศกิเลส ต้องถึงข้ันนี้ จึงจะหมดชั่วแน่ และดีนั้นจึงจะแท้
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ในบรรดากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองนั้น ตัวราก
เหง้าที่สุดก็คือ โมหะ ฉะนั้น การที่ว่าทําใจให้บริสุทธิ์ จึงหมายถึงบริสุทธิ์
จนกระทั่งหลุดพ้นจากโมหะ ไม่ใช่แค่โลภะ โทสะ เท่านั้น

เดี๋ยวจะว่า ใจบริสุทธิ์ ก็น่าจะมีได้ทั่วไป ทําใจให้ผ่องใสก็คล้ายๆ 
กับว่า ใจดี สบาย อย่างคนที่มีเมตตา กรุณา ก็น่าจะใจผ่องใส แต่ในพระ
พุทธศาสนานั้น ใจผ่องใสนี้ในที่สุดจะต้องถึงหมดอวิชชา ความไม่รู้เลยที
เดียว

ฉะนัน้ การทีจ่ติผอ่งใสทัว่ๆไป อยา่งใจดมีีเมตตา เป็นตน้ ยงัไม่พอ
ถา้มีใจผอ่งใสดว้ยเมตตากรณุา หรือดว้ยคุณธรรมอย่างเชน่ศรัทธา  แค่นี้
ยังไม่ม่ันคงยั่งยืน และจิตยังไม่สะอาดแท้ ยังอยู่แค่ข้อ ๒ คือทํากุศลให้
เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้น อันนี้จะต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจน

ตรงนี้อยากจะพูดเจาะเฉพาะนิดหน่อย คือ ที่บอกว่า ไม่ทําชั่ว ทํา
ดี ทําใจให้ผ่องใสนั้น ถ้าพูดในแง่ความประณีต พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 
จากหยาบมาหาละเอียด คือ

๑. ไม่ทําชั่ว นี่คือ หยาบที่สุด พอไม่ทําชั่วแล้ว
๒. ทําความดีให้ถึงพร้อม ก็ประณีตข้ึนมา เม่ือไม่ทําชั่ว ต่อนั้นไปก็

ตั้งใจทําความดีให้สมบูรณ์ ทําทุกอย่าง มีดีอะไรให้ทําก็ทํา เม่ือทํากุศล 
คือทําแต่ความดี ก็ประณีตข้ึน แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์

๓. ในขั้นที่ละเอียดประณีต ต้องทําใจให้บริสุทธิ์หมดจด อีกชั้น
หนึง่ จงึจะหลดุพน้จากความชัว่ และตัง้อยู่ในความดไีดจ้ริงแทแ้ละยัง่ยืน

หลักปฏิบัตินี้ ถ้าว่าโดยลําดับ ก็คือจากหยาบไปหาละเอียด 
เพราะฉะน้ันท่านจึงเทียบว่าเป็น ศีล สมาธิ ปญญา

ไม่ทําชั่ว ก็อยู่ในระดับศีล ทําดีให้ถึงพร้อม ก็อยู่ในระดับจิตใจ 
เรียกว่า สมาธิ แล้วก็ทําใจให้ผ่องใส คือทําใจให้บริสุทธิ์จากโมหะ การที่
โมหะจะหมดไป ก็ต้องมีปัญญา ในที่สุดจึงต้องถึงขั้นปญญา
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คําสอนที่มีความสมบูรณ์ต้องครบถ้วนทุกระดับอย่างนี้ จึงทําให้มี
ข้อสังเกตว่า คนทําความดีนั้นยังไม่สมบูรณ์ ถ้าตราบใดยังไม่ชําระใจให้
ผ่องใส มองในแง่หนึ่ง เราอาจจะเทียบกับเร่ืองคณิตศาสตร์

๑. ไม่ทําชั่ว ก็เป็นลบ ความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นเร่ืองที่ลบอยู่แล้ว
ในตัว เม่ือเราไปลบเจ้าตัวลบนั้น ก็กลายเป็นบวก ลบกับลบกลายเป็น
บวก อันนี้คือไม่ทําชั่ว

๒. ทําความดีให้ถึงพร้อม นี่เป็นบวก บวกๆ ให้มากขึ้นไป ตัวบวก
นี่บวกต่อไปก็เพิ่มเร่ือย คือเพิ่มพูนความดีให้ยิ่งข้ึนไปๆ

๓. ทําใจให้บริสุทธิ์ ตอนนี้เป็นความวางเลย ไม่บวกไม่ลบแล้ว
ถ้าบวกอยู่ ก็ยังไม่สมบูรณ์ ต้องบวกกันเร่ือยไป และบวกบางทีมี

ปัญหาเหมือนกัน เดี๋ยวจะอธิบาย ถ้าบวกมากนักบางทีก็เสียดุล พอเสีย
ดุลก็เกิดความยุ่งยาก

เพราะฉะน้ัน การทําความดีจึงต้องระวังเหมือนกัน หลักของพระ
พุทธศาสนาก็คือการแสดงความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ซึ่งต้อง
มองหลายชั้นหลายเชิง หลายแง่หลายมุม

การทําความดี ทํามากเกินไปแล้วเสียดุลก็เสีย ทําความดีแต่ทําไม่
ถูกที่ถูกทาง ก็เสียได้ ทําความดีแต่ไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติก็มี คือ 
เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ถูกหลัก โบราณเรียกว่า “ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม” แล้วเราทําไม่ได้ตามนั้น ก็เสียอีก ดังนั้น ปฏิบัติธรรม แม้จะเป็น
การทําความดี ก็ต้องระวัง

อีกอย่างหน่ึง ความดี หรือกุศลนั้น เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้ด้วย 
อกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ความดีก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดความชั่วได้ ความชั่วก็เป็นปัจจัยให้เกิดความดีได้

จะยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดสักข้อหนึ่งในเรื่องนี้ เพื่อจะให้เห็นความ
สมบูรณ์ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
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มาฆบูชา กับ วาเลนไทน์

ความรัก วัดระดับการพัฒนาของคน
พอดวีา่วนัพรุ่งนี ้ ซึง่เป็นวนัมาฆบูชาของปนีีไ้ปตรงกับวันวาเลนไทน

เข้า คือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
คนไทยเราปัจจุบันนิยมวันวาเลนไทน์ กันมาก โดยเฉพาะเด็กวัย

รุ่น เดี๋ยวนี้ให้ความสนใจแก่วันวาเลนไทน มากกว่าวันมาฆบูชา
เม่ือ ๒-๓ ปีก่อน เคยได้ยินว่า โรงเรียนฝึกหัดครู หรือ วิทยาลัยครู

แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ไม่ยอมจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา แต่ให้จัดในวัน
วาเลนไทน์ นี่แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกว่า เข้ามาครอบงํา
สังคมไทยแค่ไหน

พอดีปีนี้ วันมาฆบูชา กับ วันวาเลนไทน ตรงกัน เราก็เอาเรื่องนี้
มาโยงเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา

วาเลนไทน์นั้น เขาบอกว่าเป็นวันแห่งความรัก แต่ความรักของวัน
วาเลนไทน์นี่มีปัญหา อย่างน้อยก็คลุมเครือ ไม่รู้ความหมายว่าเป็นอย่าง
ไรกันแน่ สักแต่ถือตามๆ กันไปว่า เอาละ เป็นวันแห่งความรัก

ก็มีการแสดงออก โดยส่งสัญญาณแห่งความรัก มีการให้ดอกไม้สี
แดง อะไรต่างๆ โดยที่ว่า ผู้ที่ให้ ผู้ที่แสดงนั้น ก็ไม่ได้รู้เข้าใจความหมาย
ของความรัก ไม่รู้ว่าเป็นความรักแบบไหน และความรักนั้นมีประโยชน์ 
หรือเป็นโทษแก่ชีวิตของเราอย่างไร

ก่อนที่จะปฏิบัติ โดยเฉพาะจะตามเขา มันน่าจะมีความเข้าใจให้ดี 
อย่างน้อยถ้าจะให้วันวาเลนไทน์ มีคุณค่าและมีประโยชน์ ก็น่าจะใช้เป็น
โอกาสที่จะช่วยให้คนมีความเข้าใจในเรื่องความรัก

ไหนๆ จะเปน็วนัแหง่ความรัก คนก็ควรจะมีความเขา้ใจในความรัก 
และสอนให้คนปฏิบัติในเรื่องความรักให้ถูกต้อง
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แต่เท่าที่มองเห็นกันมา วันวาเลนไทน์ไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องนี้เลย 
ไมไดทําใหคนมีความประณีตขึ้นในเรื่องความรัก ดีไมดีจะยิ่งหลงไปกันใหญ

เรามาดูหลักในพระพุทธศาสนา ความรักนี้มาโยงเข้าหาหลักเร่ือง 
ไม่ทําชั่ว ทําดี และทําใจให้ผ่องใส ดูสิจะเป็นอย่างไร

ความรัก ถ้าแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบ่งง่ายๆ ก่อนว่า มี 
๒ แบบ

ความรักแบบท่ีหน่ึง คือ ความชอบใจอยากได้เขามาเพื่อทําให้ตัว
เรามีความสุข เป็นความปรารถนาต่อบุคคลหรือสิ่งที่จะเอามาบํารุง
บําเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้นเพราะว่า จะมาสนองความ
ต้องการ ช่วยบํารุงบําเรอ ทําให้เรามีความสุขได้ อะไรที่จะทําให้เรามี
ความสุข เราชอบใจ เราต้องการมัน นี่คือ ความรักแบบที่หนึ่ง ซึ่งมีมาก
มายทั่วไป

ความรักแบบท่ีสอง คือ ความอยากให้เขามีความสุข ความ
ตอ้งการใหค้นอืน่มีความสขุ หรอืความปรารถนาใหค้นอืน่อยู่ดมีีความสขุ  

ความรัก ๒ อย่างนี้ แทบจะตรงข้ามกันเลย แบบที่ ๑ ชอบใจ 
เพราะว่าจะเอาเขามาบําเรอความสุขของเรา แต่แบบที่ ๒ อยากให้เขา
เป็นสุข ความรักมี ๒ แบบอย่างนี้ ซึ่งเห็นได้ในชีวิตประจําวัน

ความรักที่เด็กหนุ่มสาวพูดกันมาก ก็คือ ความรักแบบที่ว่า ชอบใจ
อยากจะได้เขามาสนองความต้องการของตน ทําให้ตนมีความสุข

แต่ในครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหนึ่งให้เห็น คือ ความรัก
ระหว่างพ่อแม่กับลูก โดยเฉพาะ ความรักของพอแมตอลูก คือ ความ
อยากใหลูกเปนสุข

ฉะนั้น ตอนแรกจะต้องแยกระหว่างความรัก ๒ แบบนี้เสียก่อน 
ความรักชอบใจที่จะได้คนอื่นมาบําเรอความสุขของเรานี้ ทางพระเรียก
ว่า ราคะ ส่วนความรักที่อยากให้คนอื่นเป็นสุข ท่านเรียกว่า เมตตา
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ความรัก ๒ แบบนีไ้ม่เหมือนกัน แลว้อะไรจะตามมาจากความรกั
ทัง้ ๒ แบบนี ้ความรกั ๒ แบบนี ้มีลกัษณะตา่งกัน และมผีลตา่งกันดว้ย

ถ้ามีความรักแบบที่หนึ่ง ก็ต้องการได้ ต้องการเอาเพื่อตนเอง เม่ือ
ทกุคนตา่งคนตา่งอยากได ้ ความรักประเภทนี ้ ก็จะนาํมาซึง่ปัญหา คือ
ความเบยีดเบยีนแย่งชงิซึง่กันและกัน เขา้ลกัษณะเปน็ความเหน็แก่ตวั

ส่วนความรักแบบที่สอง อยากให้ผู้อื่นเป็นสุข เม่ืออยากให้ผู้อื่น
เป็นสุข ก็จะพยายามทําให้เขาเป็นสุข เหมือนพ่อแม่รักลูก ก็พยายามทํา
ให้ลูกเป็นสุข และเม่ือทําให้เขาเป็นสุขได้ ตัวเองก็จึงจะเป็นสุข

ความรักของพอแม คือ อยากทําให้ลูกเป็นสุข และมีความสุขเม่ือ
เห็นลูกเป็นสุข

ความรักแบบที่หนึ่งนั้น ต้องได้จึงจะเป็นสุข ซึ่งเป็นกระแสกิเลส
ของปุถุชนทั่วไป มนุษย์อยู่ในโลกนี้ เม่ือยังเป็นปุถุชนก็ต้องการได้
ต้องการเอา เม่ือได้เม่ือเอาแล้ว ก็มีความสุข แต่ถ้าต้องให้ต้องเสีย ก็เป็น
ทุกข์

วิถีของปุถุชนนี้ จะทําให้ไม่สามารถพัฒนาในเร่ืองของคุณธรรม 
เพราะว่าถ้าการให้เป็นทุกข์เสียแล้ว คุณธรรมก็มาไม่ได้ มนุษย์จะตอ้ง
เบียดเบียนกัน ความรกัแบบทีห่นึง่ จงึเพิม่ปัญหาสงัคม

แต่ถ้าเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให้ เม่ือไรการให้กลาย
เป็นความสุข เม่ือนั้นปัญหาสังคมจะลดน้อยลงไป หรือแก้ไขได้ทันที
เพราะมนุษย์จะเก้ือกูลกัน

ความรักแบบที่สอง ทําให้คนมีความสุขจากการให้ จึงเป็นความ
รักที่สร้างสรรค์และแก้ปัญหา

เม่ือมนุษย์มีความสุขจากการให้ จะเป็นความสุขแบบสองฝ่ายสุข
ด้วยกัน คือ เราผู้ให้ก็สุขเม่ือเห็นเขามีความสุข ส่วนผู้ได้รับก็มีความสุข
จากการได้รับอยู่แล้ว สองฝ่ายสุขด้วยกัน หรือร่วมกันสุข จึงเป็นความ
สุขแบบประสาน หรือสุขร่วมกัน
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ความสุขแบบนี้ดีแก่ชีวิตของตนเองด้วย คือ ตนเองก็มีทางได้
ความสุขเพิ่มข้ึน แล้วก็ดีต่อสังคม เพราะเป็นการเกื้อกูลกัน ทําให้อยู่ร่วม
กันด้วยดี

นี้แหละที่ว่า เป็นการแยกความหมายของความรักเป็น ๒ แบบ 
ฉะนั้น ในวันวาเลนไทน์นี้ เราน่าจะสอนคนให้รู้จักความรัก ๒ แบบ และ
ให้พัฒนาจากความรักแบบที่หนึ่งไปสู่ความรักแบบที่สอง คือ ให้ความ
รักแบบที่สองเกิดมีขึ้นมา เพื่อช่วยสร้างดุลยภาพในเร่ืองความรัก

มองเห็นง่ายๆ เช่น ระหว่างหนุ่มสาว ถ้ามีความรักแบบที่หนึ่ง
อย่างเดียว จะไม่ยั่งยืน ไม่ช้าไม่นานก็จะต้องเกิดปัญหาแน่นอน เพราะ
ว่า คนที่มีความรักแบบที่หนึ่งนั้น ต้องการจะเอาเขามาเป็นเครื่องบํารุง
บําเรอตัวเองเท่านั้น ถ้าเม่ือไรตนไม่ได้สมใจปรารถนา ก็จะเกิดโทสะ 
ความรักใคร่กลายเป็นความชิงชัง ปัญหาก็จะเกิดข้ึน

ฉะนั้น คนเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความรักแบบที่หนึ่งได้ ตามเรื่อง
ของปุถุชน แต่จะต้องรีบพัฒนาความรักแบบที่สองให้เกิดข้ึน

พออยู่เป็นคูครองกันแล้ว ถ้ามีความรักแบบที่สองเข้ามาหนุน ก็จะ
ทําให้อยู่กันได้ยั่งยืน ความรักแบบที่สองจะเป็นเคร่ืองผูกพันสําคัญที่ช่วย
ให้ชีวิตครองเรือนมีความม่ันคง ดังนั้น ปุถุชนอย่างน้อยก็ให้มีความรัก ๒ 
แบบนี้ มาดุลกัน ก็ยังดี ขอให้ได้แค่นี้ก็พอ

ในกรณีของสามีภรรยา ถ้ามี ความรักแบบแรก ที่จะเอาแต่ใจฝ่าย
ตัวเอง ก็คือ ตัวเองต้องการเขามาเพื่อบําเรอความสุขของตน ถ้าอย่างนี้
ก็ต้องตามใจตัว ไม่ช้าก็จะต้องเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท หรือเบ่ือ
หน่าย แล้วก็อยู่กันไม่ได้ ไม่ยั่งยืน

แต่ถ้ามี ความรักแบบที่สอง คือ อยากใหเ้ขาเป็นสุข เราก็จะมีน้ํา
ใจ พยายามทําให้เขาเป็นสุข ถ้ามีความรักแบบที่สองอยู่ ความรักก็จะ
ยั่งยืนแน่นอน เพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดว่า ทําอย่างไรจะให้อีกฝ่ายหน่ึงมี
ความสุข
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สามีก็คิดว่าทําอย่างไรจะให้ภรรยามีความสุข ภรรยาก็คิดแต่ว่า 
จะทําอย่างไรให้สามีมีความสุข คิดกันอย่างนี้ก็มีแต่ความเก้ือกูลกัน ก็ทํา
ให้ครอบครัวอยู่ยั่งยืน ชีวิตครองเรือนก็มีความสุขได้

วันวาเลนไทน์นั้น รู้สึกว่าเขาจะย้ํากันแต่ความรักประเภทที่หนึ่ง 
ซึ่งจะเป็นอันตรายมากกว่าดี จะไม่ช่วยให้คนพัฒนาชีวิตที่ดีงามข้ึนมาได้

นี้เป็นแง่ที่หนึ่ง ที่จะต้องยกข้ึนมาพูดให้เห็นว่า การพัฒนาคนใน
เร่ืองความรัก ให้รู้จักความรักทั้ง ๒ อย่าง อย่างน้อยก็ให้มีดุลยภาพใน
เร่ืองความรัก ๒ ข้อนี้ แล้วพัฒนายิ่งข้ึน จนกระทั่งให้คนเราอยู่กันด้วย
ความรักประเภทที่สอง

อย่างไรก็ดี ความรักประเภทที่สองนี้แม้จะดี เม่ือเปรียบเทียบกับ
ความรักประเภทที่หนึ่ง แต่ก็ยงัไม่สมบูรณ์ มีจุดอ่อนได้ จึงต้องมาพูดกัน
ต่อไป พระพุทธศาสนาสอนว่า คนจะต้องพัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นๆ

ความรักประเภทที่สอง เป็นคุณธรรม เป็นเมตตา ก็ดีเยอะแล้ว แต่
ในตอนเร่ิมต้น เมตตาจะยังแคบ เช่น พ่อแม่ก็จะรัก มีเมตตาเฉพาะลูก
ของตัวเอง มีขอบเขตจํากัด พอเป็นคนอื่นก็ไม่ค่อยจะมีเมตตา

เพราะฉะน้ัน เพื่อให้เป็นเมตตาแท้จริง จะต้องกําจัดความเห็นแก่
ตัวออกไป ความจํากัดขอบเขตของเมตตาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
พ่อแม่กับลูก นี้เป็นเพียงจุดเร่ิมต้น

ต่อไปท่านให้ขยายความรักนี้ไปยังเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
ทั่วไป พอความรักนี้ขยายไปยังเพื่อนมนุษย์ อย่างเป็นกลางๆ ได้เม่ือไร 
นั่นจึงเป็นเมตตาตัวแท้

ถา้เมตตายงัจาํกัดเฉพาะบุคคล ก็ยงัไม่ใชเ่มตตาทีบ่ริสทุธิ ์ ยงัไม่แท ้
พอแผ่ออกไปได้สู่เพื่อนมนุษย์ ต่อคนทั้งหลายทั้งปวง เป็นแบบเดียวกัน 
มีความรู้สึกเป็นไมตรี มีความรัก ปรารถนาให้เขาเป็นสุขได้ ตอนนี้ไม่
จํากัดขอบเขตแล้ว เป็นเมตตาแท้ๆ ที่บริสุทธ์
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ที่ท่านให้แผ่เมตตานั้น ท่านมุ่งอย่างนี้ คือเพื่อให้เราเจริญเมตตา 
ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวประกอบอยู่ด้วย เม่ือเมตตาขยายออกไป ก็เป็น
คุณธรรมที่ทําให้จิตใจมีความกว้างขวาง เห็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็น
เพื่อนร่วมโลกที่เราจะต้องปรารถนาดีทั่วกันทั้งหมด

อย่างในกรณียเมตตสูตร ท่านสอนบุคคลให้เจริญเมตตาไปถึงจุด
ที่จะมีน้ําใจรักเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นลูก มีความรัก มองเพื่อนมนุษย์
เหมือนเป็นลูกไปหมด

ลกัษณะของความรัก มีอยูอ่ยา่งหนึง่ คือมันนาํความสขุมาใหด้ว้ย

ความรักแบบที่หนึ่ง ก็ทําให้เกิดความสุข เม่ือได้สนองความ
ต้องการที่ตัวอยากได้สิ่งที่ทําให้ตัวมีความสุข

ส่วน ความรักประเภทที่สอง ก็ทําให้เกิดความสุข เม่ือได้สนอง
ความต้องการที่อยากให้เขามีความสุข

ฉะนั้น คนที่ทําจิตให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ได้หมด ก็จะมีความ
สุขได้มากเหลือเกิน คือเวลาเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุข หรือเราทําให้
เขามีความสุขได้ ตัวเราเองก็มีความสุขด้วย คนประเภทนี้ก็เลยมีโอกาส
ที่จะมีความสุขมากยิ่งข้ึน

คนที่พัฒนามาถึงระดับนี้ก็เช่น พระโสดาบัน เป็นต้น พระ
โสดาบันนั้นไม่มีมัจฉริยะ ไม่มีความตระหนี่ ไม่มีความหวงแหน มีความ
พร้อมที่จะให้ เพราะฉะนั้น คุณธรรมคือเมตตา ก็เจริญมากขึ้นด้วย

เนื่องจากมีความพร้อมที่จะให้ ไม่มีความหวงแหน ไม่มีความเห็น
แก่ตัว มีเมตตาประจําใจ ท่านก็จะมีความสุขจากการให้ได้ทั่วไป จึงมี
ลักษณะของพระโสดาบันอย่างหนึ่งคือ เป็นผู้พร้อมที่จะให้อยู่เสมอ จน
กระทั่งว่า ในวินัยของพระต้องบัญญัติไว้ว่า สงฆ์อาจมีมติตั้งให้ญาติโยม
บางท่าน เป็นพระเสขะ
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ทั้งนี้เพราะว่า พระภิกษุบางรูปเห็นแก่ได้ ญาติโยมคนไหนมี
ศรัทธามาก ชอบใหช้อบถวาย ก็ไปรับเร่ือย จนกระทัง่ตวัพระโสดาบันเอง
เม่ือให้อยู่เร่ือย ตัวท่านเองก็ลําบาก พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัย ให้สงฆ์
สมมติ หมายความวา ตกลงกันตั้งให้ครอบครัวที่มีลักษณะอย่างนี้ เป็น
เสขะ เป็นพระโสดาบัน เป็นอริยบุคคล ไม่ให้พระภิกษุไปรับของขบฉัน 
(เว้นแต่เจ็บไข้หรือได้รับนิมนต์)

อันนี้เป็นเกร็ดความรู้ แต่รวมความว่า พระโสดาบันนี้ มีลักษณะ
จิตใจที่มีเมตตา มีความพร้อมที่จะให้ ไม่มีความตระหนี่ ฉะนั้นท่านจะมี
ความสุขจากการให้อยู่เสมอ และลักษณะจิตใจแบบนี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีแก่ตัว
ท่านเองด้วย

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะเปรียบเทียบทุกข์ ระหว่างปุถุชน กับ
พระโสดาบันนี้ ทุกข์ของปุถุชนเหมือนภูเขาหิมาลัย ส่วนทุกข์ของพระ
โสดาบันเหลือเท่าก้อนกรวด

หมายความวา พระโสดาบันนี้ ทุกข์น้อยเหลือเกิน ใจมีความสุข
สบายตลอดเวลา เหลือทุกข์เท่าก้อนกรวด หรือเม็ดกรวดเท่านั้น

นี่คือผลอย่างหน่ึงของการที่ได้พัฒนาจิตใจ ด้วยการเจริญเมตตา 
เป็นต้น ทําให้จิตใจมีความสุขมากยิ่งข้ึนตามลําดับ

ถึงความรักจะดี กไ็มพอทีจ่ะเลีย้งลกูและอภบิาลโลก
ขอย้อนกลบัมาพดูอกีทวีา่ แม้เมตตาจะเป็นความด ี แตก็่ยงัมีโทษ

มีข้อเสีย หรือมีจุดอ่อนได้ ถ้าตราบใดเรายังไม่ไปถึงข้อที่ ๓ คือ ทําจิตให้
บริสุทธิ์

เมตตาก็ดแีลว้ เป็นคุณธรรมอย่างทีว่า่มา จะมีโทษไดอ้ยา่งไร เร่ืองนี้
ตอ้งค่อยๆพูดกันไป

เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวก่อน เมตตาถ้ามีไม่เป็น ก็เกิดโทษได้ ใน
ครอบครัวนั้น พ่อแม่อยากให้ลูกมีความสุขแน่นอน เม่ืออยากให้ลูกมี
ความสุข ก็จะดูแลเอาใจใส่ลูก
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แต่ถ้าแม่พ่อมีเมตตามากเกินไปจนไม่ลืมหูลืมตา ขาดปัญญา ก็
กลายเป็นเมตตาแบบมืดมัว ก็จะตั้งหน้าตั้งตาเอาอกเอาใจ และคอยตาม
ใจลูก เอาใจใส่บํารุง จนกลายเป็นปรนเปรอ เพราะคิดแต่จะให้ลูกมี
ความสขุ ก็เลยตามใจทกุอยา่ง ลกูอยากไดอ้ะไร ก็ให ้พอ่แม่ไม่หวงอยู่แลว้
อยากจะให้ เพราะการให้ของพ่อแม่นั้นเป็นความสุขของตัวเองด้วย

แต่การให้ที่เป็นการแสดงเมตตาสุดโต่งอย่างนี้ จะขาดคุณสมบัติที่
สําคัญ คือ ปัญญา แล้วมันจะกลายเป็นความรักแบบคิดสั้น ไม่ใช่ความ
รักที่คิดยาว

ความรักแบบคิดสั้น คือ มองแค่ประโยชน์เฉพาะหน้า ทําให้ลูกมี
ความสุขสมใจปรารถนา แต่ในระยะยาว เม่ือพ่อแม่โอ๋เกินไป ลูกอาจจะ
เสียได้  เพราะด้วยเมตตากรุณา พ่อแม่ก็เลยทําให้ทุกอย่าง เพราะไม่
อยากให้ลูกลําบาก ไม่อยากให้ลูกปวดเมื่อย ไม่อยากให้ลูกต้องใช้สมอง 
หรือใชกํ้าลงัอะไรทัง้นัน้ อะไรๆก็ทาํใหห้มด ลกูก็เลยกลายเป็นคนไม่รูจ้กัโต
ทําอะไรไม่เป็น

นอกจากว่าลูกจะเสียนิสัย ในการที่เป็นคนเอาแต่ใจตัว หรือเป็น
แต่นักเรียกร้องแล้ว ยังเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งคือ จะทําอะไรไม่เป็น จึง
กลายเป็นว่า ชีวิตของเขาในระยะยาว จะไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้
ดี เป็นความเสียหายต่อตนเองคือชีวิตของเขาตลอดไป

การทีพ่อ่แม่เอาแตร่กัใคร่เมตตา คิดอยู่อย่างนี ้ ก็เทา่กับวา่รักลกู
ระยะสั้น ระยะยาวไม่ได้รักจริง เพราะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเขาอยู่ได้ดีใน
ระยะยาว เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสธรรมแค่เมตตา

นี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสธรรมเป็นชุดๆ เพื่อให้มีดุลยภาพ ที่
จะต้องปฏิบัติให้ครบ ถ้าเราเอาธรรมมาแยกกระจายออกใช้เป็นข้อๆ 
อาจเป็นอันตราย

ในสังคมของเรา แม้แต่ในการเรียนการสอน ก็นิยมเอาธรรมมา
แยกออกเป็นข้อๆ เอาเมตตามาข้อหนึ่ง เอากรุณามาข้อหนึ่ง จนไม่รู้ว่า
ชุดของมันอยู่ที่ไหน
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การที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้เป็นชุดๆ นี้ มีเหตุผล เพราะธรรม
นั้นอยู่ในระบบองค์รวม ต้องปฏิบัติให้ครบ จึงจะมีความสมบูรณ์ในตัว 
ถ้าทําไม่ครบก็จะมีโทษ

เมตตากรุณานี้ ถ้าปฏิบัติไม่เข้าเป็นชุดและไม่ครบชุด ก็มีโทษได้ 
เช่นอย่างที่ว่าเม่ือก้ี คือตามใจลูก แล้วลูกก็ไม่รู้จักโต ทําอะไรไม่เป็น ไม่รู้
จักรับผิดชอบตัวเอง

เพราะฉะน้ัน พ่อแม่จะต้องก้าวไปสู่การใช้ปัญญา ซึ่งทําให้มีธรรม
ข้ออื่นมารับ มาทําให้เกิดดุลยภาพ ธรรมชุดนี้ ก็คือหลักที่เรียกว่า พรหม
วิหาร ๔ ซึ่งไม่ใช่มีแค่รัก เพราะมีแค่รักไม่พอ

พระพุทธศาสนาสอนให้ก้าวเป็นขั้นๆ จากรักที่ผิด มาสู่รักที่ถูก 
แตร่กัทีถ่กูก็ยงัไม่พอ ตอ้งก้าวตอ่ไปอกี โดยมีธรรมข้ออืน่มาชว่ยเสริม

พระพุทธเจ้าตรัสธรรมที่อยู่ในชุดของความรักต่อไปอีก ๓ ข้อ 
รวมเรียกว่า พรหมวิหาร ๔ ประการ คือ

๑. เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข ตัวที่
ว่ามาน้ีละ

๒.กรุณา ความพลอยหวั่นใจสะเทือนใจ สงสาร อยากให้เขาพ้น
จากความทุกข์

๓. มุทิตา ความพลอยยินดีด้วย เม่ือเขาได้ดีมีสุข เข้าสู่ทางที่ถูก
ต้อง หรือประสบความสําเร็จ

๔. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ข้อนี้ยากที่สุด เดี๋ยวจะอธิบาย
อีกที

เร่ืองพรหมวิหาร ๔ ที่ครบชุด มีดุลยภาพนี้ สําคัญมาก โดยเฉพาะ
ในโลกยคุปัจจบุนั เร่ิมตัง้แตใ่นครอบครัว เป็นธรรมทีจ่ะตอ้งปฏิบตัใิห้เกิด
สมดุล ต้องขออธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ๔ ข้อนี้ก่อน

๑. เมตตา แสดงออกต่อคนอื่น ในสถานการณ์ ที่เขาอยู่เป็นปกติ 
ถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไร อยู่สบายดี เราก็มีเมตตา ปรารถนาดี มีความ
เป็นมิตร
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เมตตา แปลว่า น้ําใจของมิตร เป็นคําเดียวกับคําว่า มิตตะ มา
จากรากศัพท์เดียวกัน มิตตะ แผลง อิ เป็น เอ ก็เป็นเมตตะ แล้วก็ทํา
ตามไวยากรณ์ กลายเป็น เมตตา แปลว่าน้ําใจของมิตร คือ คุณสมบัติ
ของมิตร ได้แก่ความปรารถนาดี มีความรัก

๒. กรุณา แสดงออกต่อคนอื่นในสถานการณ์ ที่เขาตกต่ํา เดือด
ร้อน เป็นทุกข์ คือ เม่ือสถานการณ์เปลี่ยนไป บุคคลนั้นพลาดพลั้งตกต่ํา
ลงไป เราก็ยา้ยจากเมตตา มาเปน็ขอ้ทีส่อง คือกรณุา

พึงสังเกตวิธีแยกระหว่าง ข้อหนึ่ง กับข้อสอง โยมหลายคน แยก
ไม่ออกว่า เมตตา กับ กรุณา ต่างกันอย่างไร วิธีแยกที่ง่ายที่สุด คือดูคน
ที่เราไปเก่ียวข้อง ถ้าคนนั้นเขาอยู่เป็นปกติ เราใช้เมตตา ถ้าคนนั้นเขา
ตกต่ํา เดือดร้อน เป็นทุกข์ เราใช้กรุณา

๓. มุทิตา แสดงออกต่อคนอื่นในสถานการณ์ ที่เขาขึ้นสูง ได้ดีมี
สุข ประสบความสําเร็จ ทําอะไรๆ ได้ถูกต้องดีแล้ว คือเม่ือสถานการณ์
เปลีย่นไปอกี คนนัน้ก้าวไปในทางทีน่า่พอใจ เราก็มาสูข่อ้ทีส่าม คือมทุติา

๑. เขาเป็นปกติ เรามีเมตตา
๒. เขาตกต่ํา เรามีกรุณา
๓. เขาข้ึนสูง เรามีมุทิตา
สถานการณ์ของเพื่อนมนุษย์ของเรา จะมี ๓ อย่างนี้ ตอนนี้ครบ

แล้ว นี่แหละจะต้องปฏิบัติให้ครบ
แต่ท่านบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอ ถ้าพอก็ไม่ต้องตรัสข้อที่ ๔ ขอยํ้าว่า

ข้อที่ ๔ นี่แหละสําคัญมาก
อ้าว แล้วในสถานการณ์ไหนล่ะ จะใช้ข้อที่ ๔ สามสถานการณ์

แรกก็ครบแล้วนี่ คนทั้งหลายน้ัน ถ้าไม่เป็นปกติ ก็ต้องตกต่ําเป็นทุกข์ 
ถ้าไม่ตกต่ําเป็นทุกข์ ก็ต้องได้ดีมีสุข แล้วจะเอาอย่างไรอีก สถานการณ์ที่
สี่นี่ ยากที่สุด
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มนุษยกับมนุษยรักกัน แตมนุษยทุกคนตองอยูใหดีกับธรรม
ตอนนี้แหละจะไขปัญหาที่ว่า ความรักเท่านั้นไม่พอที่จะให้โลกอยู่

ดี มีสุข

ธรรมสามข้อทีว่า่ไปแลว้นี ้ เป็นหลกัความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยกั์บ
มนษุย์ เม่ือเราอยูร่ว่มกัน คนตอ่คน คนนีต้อ่คนนัน้ ก็ใชธ้รรมสามข้อแรก

แตม่นษุยน์ัน้ ไม่ไดอ้ยู่ลาํพงักับมนษุย์เทา่นัน้ เบ้ืองหลังลกึลงไป สิ่ง
ที่รองรับโลกมนุษย์อยู่ทั้งโลกนี้ คืออะไร ก็คือธรรมชาติ และกฎธรรม
ชาติ หรือความเป็นจริงของธรรมชาติ ซึ่งเรียกสั้นๆ คําเดียวว่า “ธรรม”

มนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยสามข้อต้นนี้พอแล้ว แต่
ยังมีอีกข้อหนึ่ง คือ มนุษย์ไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมี
ความสัมพันธ์กับธรรม ที่เป็นความจริงของธรรมชาตินี้ด้วย และธรรมนี้
แหละรองรบักํากับอยู่เบ้ืองหลังความสัมพนัธร์ะหวา่งมนษุย์

เพราะฉะน้ัน จะต้องคํานึงถึงข้อนี้ด้วยว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์นั้นจะต้องระวังไม่ให้ไปกระทบเกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์กับ
ธรรม เพราะว่าธรรมนั้นรองรับโลกมนุษย์อีกทีหนึ่ง ถ้าโลกมนุษย์ปฏิบัติ
วิปริตผิดพลาดไป ไม่ตรงตามธรรมแล้ว โลกมนุษย์เองนั่นแหละจะเดือด
ร้อนเสียหาย

เพราะฉะนัน้ ถงึแม้มนษุยจ์ะสมัพนัธต์อ่กันดว้ยดใีนความสมัพนัธ ์๓ 
อย่างแรก แต่ถ้าเม่ือใดความสัมพันธ์นั้นไปก่อผลกระทบต่อธรรม เม่ือ
นั้น โลกมนุษย์เองก็จะเสื่อมโทรมประสบภัยพิบัติ

ด้วยเหตุที่กล่าวมานั้น พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราหยุดอยู่แค่ ๓ ข้อ
ต้น แต่ตรัสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมที่เป็นความเป็น
จริงของธรรมชาติเข้ามาอีกข้อหนึ่ง



๑๕๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ธรรมคือความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ คืออะไร คือการที่สิ่งทั้ง
หลายมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมัน เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน 
หลักการแห่งความจริงความถูกต้องความดีความงามต่างๆ ที่มีอยู่เป็น
หลักสัจธรรม สิ่งเหล่านี้แหละ มนุษย์จะต้องเก่ียวข้องในข้ันพื้นฐาน และ
โลกมนุษย์ทั้งหมด ที่มาสัมพันธ์กันด้วยธรรม ๓ ข้อต้นนั้น ก็ต้องตั้งอยู่
บนหลักการนี้ด้วย

ฉะนั้น เพื่อจะให้โลกมนุษย์อยู่ด้วยดี พระพุทธเจ้าจึงตรัสข้อที่ ๔ 
เข้ามา เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ไม่ไปกระทบเกิดผลเสียหาย 
ต่อความสัมพันธ์กับธรรม หรือความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินั้น

เม่ือมาถึงจุดนี้ ก็หมายความว่า พระพุทธเจ้าตรัสข้อที่ ๔ คือ 
อุเบกขา เข้ามา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรม กับกฎ
ธรรมชาติ หรือกับหลักการแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติ ให้คงอยู่
และเป็นไปด้วยดี เพื่อผลดีจะได้เกิดข้ึนแก่สังคมมนุษย์เอง เพราะว่า กฎ
ธรรมชาตินี้รองรับสังคมมนุษย์อยู่อีกชั้นหนึ่ง

เป็นอันว่า ในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ช่วยเหลือเอื้อ
เฟื้อกัน ในข้อ ๑ ถึง ๓ ส่งผลกระทบต่อความจริงความถูกต้องความดี
งามที่เป็นหลักการแห่งธรรมแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะต้องถูก
หยุดไว้ก่อน

ยกตัวอย่างที่เคยพูดบ่อยๆ เช่นว่า เด็กคนหนึ่ง ไปลักของเขา
ประสบความสําเร็จ ได้เงินมา ๒,๐๐๐ บาท หรือ ๓,๐๐๐ บาท นี่คือ
สถานการณ์อะไร ตอบว่าสถานการณ์ที่ ๓ คือเขาประสบความสําเร็จ 
ถ้าถือตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในคุณธรรม ๓ ข้อแรก ก็ต้อง
แสดงมุทิตา คือพลอยยินดีด้วย ช่วยส่งเสริมสนับสนุน

แต่ในกรณีนี้ ปรากฏว่า ถ้าไปแสดงความสนับสนุน ก็จะส่งผล
กระทบต่อธรรม ต่อหลักความจริงความถูกต้องความดีงาม ทําให้เสียกฎ 
เสียกติกา เสียธรรม นี่คือกรณีที่จะต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
และนี่คือสถานการณ์ที่ ๔



๑๕๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เป็นอันว่า สถานการณ์ที่ ๔ ก็คือ สถานการณ์ใดก็ตาม ไม่ว่าเขา
จะได้ดี ตกต่ํา ขึ้นสูง หรืออย่างไรก็ตาม ถ้าการปฏิบัติต่อเขาจะไป
กระทบเกิดผลเสียละเมิดต่อธรรม ต่อความจริง ต่อหลักการแห่งความ
ถูกต้องดีงาม (ที่เป็นกลางๆ อยู่ตามธรรมชาติ ก็ดี ที่มนุษย์ตกลงบัญญัติ
กันข้ึนในวสิยัแหง่ปัญญาของตนบนฐานแหง่ธรรมทีเ่ป็นธรรมชาตนิัน้ ก็ด)ี
เราต้องหยุด

ในสถานการณ์นี้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต้องหยุด ไม่เมตตา 
ไม่กรุณา ไม่มุทิตา แต่ต้องเปิดโอกาสให้ธรรมแสดงตัวออกมา แล้ว
ปฏิบัติตามธรรม เอาหลักการเข้าว่า นั่นก็คือ ต้องเอาความจริง เอา
ความถูกต้อง เอาหลักการ เอาเหตุผล ตลอดจนเอาความยุติธรรมเข้าว่า

เร่ืองผู้พิพากษา ก็ยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆ จําเลยทําความผิด ไป
ฆ่าคนตาย ผู้พิพากษาสงสาร กลัวว่าจําเลยนี้จะต้องไปรับโทษติดคุก
ลําบาก ก็เลยตัดสินให้พ้นผิด อย่างนี้เป็นการช่วยคนผิดด้วยกรุณา ก็เสีย
ธรรม นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปเป็นตัวทําลายหลักการของ
ความจริงความถูกต้องดีงาม

ถ้าทํากันอย่างนี ้โลกมนุษย์เองนั่นแหละจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่า โลก
มนุษย์นั้นบอกแล้วว่าต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักการแห่งความถูกต้อง
เป็นจริงของธรรมอีกชั้นหนึ่ง

ฉะนัน้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย์ จะตอ้งไม่ใหไ้ปกระทบก่อผล
เสียละเมิดต่อกฎธรรมชาติ หรือความเป็นจริงแห่งธรรม นี่คือข้อที่ ๔

ถึงตอนนี้โยมก็ตอบได้แล้วว่า สถานการณ์ที่ ๔ คืออะไร สถาน
การณ์ที่ ๔ ก็คือ กรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้น จะไปส่งผล
กระทบต่อธรรม คือตัวหลักการแห่งความเป็นจริง ความถูกต้องดีงาม 
ความเป็นเหตุเป็นผลที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่เป็นของกลางๆ ซึ่งเป็นตัว
หล่อเลี้ยงรักษารองรับสังคมมนุษย์ไว้อีกชั้นหนึ่ง



๑๕๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ถ้าตัวหลักการน้ีไม่อยู่แล้ว สังคมมนุษย์เอง แม้จะสัมพันธ์กันอย่าง
ดีด้วย ๓ ข้อแรก ก็อยู่ไม่ได้ จะต้องทลายแน่ นี่คือสถานการณ์ที่ ๔ ที่
สําคัญที่สุด

ถ้ามาถึงสถานการณ์นี้ ก็ต้องใช้ อุเบกขา คือ เฉยต่อคน เพื่อเอื้อ
ต่อธรรม ไม่เห็นแก่คน แต่เห็นแก่ธรรม วางตัวเป็นกลางต่อคน ไม่
ขวนขวายช่วยคน เพื่อจะได้ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงธรรม และเพื่อให้เป็น
ไปตามธรรม พูดสั้นๆ ว่า เพื่อรักษาธรรม

ดังนั้นใน ๓ ข้อแรก มนุษย์ก็สัมพันธ์กันด้วยดี เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ โดยมีน้ําใจช่วยเหลือเก้ือกูลกัน แต่พอถึงข้อที่ ๔ ก็คือ
มนุษย์จะต้องรักษาธรรมไว้

ย้ําอีกคร้ังหนึ่งว่า ธรรม คือหลักการแห่งความเป็นจริง ความถูก
ต้องดีงามที่เป็นไปตามเหตุและมีผลของกฎธรรมชาติแท้ๆ ตลอดจนหลัก
การที่มนุษย์เอามาบัญญัติขึ้นในสังคม เช่น เป็นกฎหมาย เป็นระเบียบ 
เป็นกติกาสังคม เป็นต้น อันถือว่าอยู่ในเร่ืองของหลักการ หรือตัวกฎ
เกณฑ์ จัดเป็นธรรมทั้งสิ้น

ฉะนั้น เม่ือทําอะไรลงไป ถ้ามีเร่ืองเกี่ยวข้องกับหลักการ เราจะ
ต้องถือหลักการ โดยหยุดข้อ ๑ ถึง ๓ ไว้ ท่านเรียกว่าใช้ อุเบกขา แล้ว
วางใจเป็นกลาง ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง เพื่ออะไร เพื่อให้ธรรม หรือ
กฎธรรมชาติ หรือหลักการแห่งความจริงความถูกต้อง มันทํางานของมัน 
มิฉะนั้นแล้ว มนุษย์จะเคลื่อนคลาดจากธรรมไปหมด และโลกหรือสังคม
มนุษย์ก็จะดํารงอยู่ไม่ได้



๑๕๘ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ใหรกักับรู มาเขาคูดูแลกัน ทัง้โลกจนถงึลูก จะสุขสันตแทจรงิ
ตกลงว่า นี่ครบแล้ว และเพราะฉะนั้น ความรักจึงยังไมพอ เร่ิม

ดว้ยพอ่แม่จะเอาแตร่กัลกูๆ ตามใจลกูเทา่นัน้ไม่ได ้ลกูจะไม่เตบิโต ไม่เจริญ
งอกงาม แต่ต้องใช้ เมตตา กรุณา มุทิตา นี้ โดยมีดุลยภาพกับ อุเบกขา

หมายความวา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหมู่มนุษย์นี้ จะต้องได้
ดุลยภาพ มีความสมดุลกับความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติ หรือความจริง
แห่งธรรมด้วย

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องวาง อุเบกขา ต่อลูก ใน ๓ สถานการณ์ โดยไม่
ให้ เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นตัวนําแสดง แต่วางใจเป็นกลางให้เขารับผิด
ชอบตัวเอง คือ

๑) เม่ือเด็กสมควรฝกหัดรับผิดชอบตัวเอง ถ้าเด็กสมควรจะต้องหัด
ทําอะไรต่ออะไรให้เป็น เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของเขาในระยะยาว พ่อ
แม่อย่าไปทําแทนให้หมด ต้องหัดให้เขารู้จักทําเอง นี่คือ รักลูกระยะยาว 
ถ้ารักระยะสั้น ก็ “ทําให้เขา” หมด แล้วต่อไปเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้ ถ้า
รักระยะยาว เราต้องรู้จักอุเบกขา วางเฉยบ้าง เพื่อให้โอกาสที่เขาจะ
พัฒนาตัวเอง ช่วยเขาโดยทําให้เขาดู แล้วก็ “ดูให้เขาทํา” ให้ถูกต้อง ให้
เขาฝึกทําหัดทําโดยเราเป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่ว่าอะไรๆ ก็ทําให้เขาหมด

๒) เม่ือเด็กสมควรรับผิดชอบตอการกระทาํของเขา ในวันข้างหน้า
เด็กจะต้องออกไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ออกไปอยู่ในสังคมที่มีกฎ
เกณฑ์กติกา ใครทําผิดก็ว่าไปตามผิด ใครทําถูกก็ว่าไปตามถูก ครอบ
ครัวจะต้องเตรียมเด็กไว้ให้พร้อมที่จะไปรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์กติกา
ของสังคม ในครอบครัวจึงต้องมีวินัย และให้เด็กรับผิดชอบการกระทํา
ของเขาตามกฎกติกานั้นๆ

๓) เม่ือลูกเติบโตรับผิดชอบตัวเองไดแลว เม่ือลูกจบการศึกษา มี
การมีงานทํา และมีครอบครัวของเขาเอง พ่อแม่จะต้องวางอุเบกขา 
คอยดูอยู่ห่างๆ ปล่อยให้เขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขา คอย
ชว่ยแนะนาํหรือพรอ้มทีจ่ะชว่ย เม่ือเขาเพลีย่งพลํ้าหรือตอ้งการคาํแนะนาํ



๑๕๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ทั้งนี้พ่อแม่ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในครอบครัวของเขา ไม่เข้า
ไปเจ้าก้ีเจ้าการจัดแจงว่า ลูกต้องอยู่อย่างนี้ๆ ต้องจัดนั่นจัดนี่อย่างนั้น
อย่างนี้ แล้วทําให้ครอบครวัของเขาอดึอดั ถา้ทาํอย่างนีก็้คือขาดอเุบกขา

ตกลงว่า ถ้าพ่อแม่ทําถูก มีอุเบกขาคุมกระบวนแล้ว ชีวิตของลูก
จะสมบูรณ์ ลูกจะเติบโตอย่างมีความสุขและเข้มแข็ง เป็นบุคคลที่มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง

ถ้าพ่อแม่ขาดอุเบกขา ลูกจะเสียหลายอย่าง คือ ไม่รู้จักโต ไม่รู้จัก
รับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง และต่อผู้อื่น หรือต่อสังคม อ่อนแอ มีชีวิตที่ไม่
สมบูรณ์ มักจะมีปัญหา แม้แต่กับพ่อแม่เองด้วย อันนี้ก็เป็นเร่ืองหนึ่ง

ฉะนั้น จะต้องก้าวจากความรักของเมตตา กรุณา มุทิตา ไปสู่เหตุ
ผล และความเป็นจริงของอุเบกขา โดยมีปัญญามาช่วยสร้างดุลยภาพใน
สถานการณ์ต่างๆ

สําหรับข้อ ๑ ถึง ๓ นั้น ไม่ต้องใช้ปัญญามาก คือเป็นเร่ืองที่ความ
รู้สึกมานํา ไม่ต้องอยู่กับความรู้และความคิดเหตุผลเป็นหลัก พอเห็นลูก
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็มีความรู้สึกที่จะแสดงความรักออกไปได้เลย เขา
อยู่ปกติ พ่อแม่ก็เมตตา เขาทุกข์ ก็กรุณา เขาสุข สําเร็จ ก็มุทิตาได้ง่าย
ทันที

แต่อุเบกขานี่ยาก ต้องมีปัญญา ต้องใช้ความรู้ความคิด ต้องรู้ว่า
อะไรที่เขาควรรับผิดชอบตัวเอง อะไรที่เขาควรจะหัด จะฝึก อะไรเป็น
ธรรม อะไรเป็นกฎระเบียบกติกา จึงจะวางอุเบกขาได้

นอกจากนั้น อุเบกขา นี้ ไม่ใช่เฉยเมิน หรือเฉยเมย แต่เป็นเฉย
มอง อุเบกขา แปลว่า เฉยมอง

ทีจ่ริง อเุบกขา แปลวา่ เขา้ไปมองอยู่ หรือมองอยูใ่กล้ๆ  คือเฉย แต่
มองดอูยูต่ลอดเวลา หมายความวา ถา้เขาเพลีย่งพลํ้า ก็พร้อมทีจ่ะชว่ย

ถ้าเฉยเมย หรือเฉยเมิน ท่านเรียกว่าเป็น อัญญาณุเบกขา แปลว่า 
เฉยโง่ เป็นอกุศล เป็นบาป เพราะฉะนั้น ถ้าใครเฉยไม่รู้เร่ือง ไม่เอาเร่ือง
เอาราวนี้ ท่านติเตียนเลย เป็นอัญญาณุเบกขา คือเฉยโง่



๑๖๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

การที่จะเฉยอย่างถูกต้อง ต้องมีปัญญา อุเบกขานี่สําคัญมาก ต้อง
มีปัญญาประกอบจึงปฏิบัติได้ อันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
เราจะต้องมีการพัฒนา

เวลานี้ การฉลองวันวาเลนไทน เป็นสักแต่ว่าอาการตื่นเต้นฟู่ฟ่า
กันไป ตามกระแสบริโภคนิยม และธุรกิจ ไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไร แม้
แต่คติที่จะให้คนมีความเจริญในการดําเนินชีวิตอย่างดี ถ้าขืนอยู่กัน
อย่างนี้ เด็กก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมา สังคมก็เลื่อนลอย เซ่อซ่า

มาฆบชูา พฒันาความรักแหงวาเลนไทน และใหดุลแหงธรรม
ฉะนั้น มาฆบูชา จะต้องเข้ามาช่วย แม้แต่หลักไม่ทําชั่ว ทําดี ทํา

ใจให้ผ่องใส ก็มาเป็นพื้นฐาน เราจะต้องพัฒนาคน จากความรักที่ผิด ไป
สู่ความรักที่ถูกต้อง และความรักก็ยังไม่พอ ต้องมีให้ครบชุด

ต้องมีพรหมวิหารครบ ๔ ทั้ง เมตตา กรุณา มุทิตา และต้องมี
อุเบกขาด้วย

แม้แต่ในระดับสังคม สังคมใดที่คนหนักใน เมตตา กรุณา มุทิตา
คือหนักในทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เขาก็อาจจะละทิ้งอุเบกขา 
สังคมก็เสียดุลยภาพ คือคนจะช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล มีเรื่องอะไรก็
ชว่ยเหลอืกัน จนกระทัง่มองขา้มหลักการ กฎเกณฑ์ และกตกิาของสงัคม

ในสังคมแบบนี้ คนจะช่วยกันระหว่างบุคคลจนไม่เอากฎเกณฑ์
กติกา จะทําลายกฎเกณฑ์ กติกา มองข้ามกฎเกณฑ์กติกาไปเลย แล้วก็
เสียความเป็นธรรม

ส่วนในสังคมที่เอียงสุดไปทางอุเบกขา ก็ไม่มีน้ําใจ ไม่ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ทําให้เกิดภาวะตัวใครตัวมัน เอาหลักเกณฑ์กติกาเข้าว่า เธอ
ทําไปตามกติกาก็แล้วกัน ถ้าเธอทําอะไรละเมิดกติกาเม่ือไร ฉันก็จัดการ 
แต่ระหว่างนั้นก็ไม่มีน้ําใจต่อกัน
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ในสังคมอย่างนี้ คนจะมีจิตใจไม่สบาย เครียด แล้วก็มีความทุกข์ 
มีโรคจิต มีโรคประสาทมาก ก็เสียไปอีกแบบหนึ่ง

ฉะนั้น สังคมจะต้องมีดุลยภาพ
ถ้าเป็นสังคมที่เอาแต่สามข้อแรก คือ มีความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลมาก ละทิ้งข้อที่ ๔ ก็จะมีผลเสียอย่างหนึ่งที่ว่า ทําให้คนไม่รู้จักพึ่ง
ตนเอง เพราะคอยหวังความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เร่ือย เดี๋ยวฉันเป็น
อะไร ไม่มีจะกิน หรือว่าลําบาก ก็ไปขอยืมเพื่อนได้ ไปขอพ่อแม่ได้ เดี๋ยว
คนนั้นก็มาช่วยเอง ก็ทําให้เกิดความประมาท สังคมก็ไม่เจริญไม่พัฒนา
เท่าที่ควร ก็เสีย

ส่วนในสังคมที่มีแต่อุเบกขา คนไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือกัน ตัวใคร
ตัวมัน ถ้าเอียงสุดจนเกินไป วันหนึ่งคนก็จะเกิดโทสะรุนแรงเพราะแค้น
ขึ้นมาว่า ไม่มีใครช่วยเราบ้างเลยหรือนี่ ถ้าอย่างนั้น หลักการก็อย่าเอา
มันเลย ทําลายเลย แล้วสังคมก็จะตั้งอยู่ไม่ได้

สังคมที่อยู่กันได้ ก็เพราะว่ามีทั้ง ๔ ข้อ แต่เวลานี้ ปัญหาก็คือว่า 
มันไม่พอดี เรียกว่าเสียดุล

ฉะนั้น ถ้าสังคมจะดี จะดํารงอยู่ได้ด้วยดี ก็จะต้องมีครบทั้ง ๔ ข้อ 
และเม่ือครบ ๔ ข้อแล้ว เราแต่ละคนที่ปฏิบัติตามนี้ ก็จะเป็นพรหม

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทุกคนเป็นพระพรหม ด้วยการปฏิบัติ
หลักธรรม ที่เรียกว่า พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมประจําใจของพรหม ก็
หมายความว่า ให้เราทุกคนนี่เป็นพระพรหม

ตอนแรกก็ให้พ่อแม่เป็นพรหมก่อน จึงตรัสว่า พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร
แปลว่า มารดาบิดาเป็นพรหม(ของลูก) จึงต้องให้พ่อแม่ปฏิบัติธรรมใน
ฐานะพระพรหมต่อลูกให้ครบชุดก่อน และพ่อแม่จะต้องทําให้ได้

ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้น ทุกคนต้องเป็นพรหมทั้งนั้น เพราะเราทุกคนมี
ส่วนในการสร้างสรรค์โลก และดูแลรักษาอภิบาลโลกนี้ไว้ให้อยู่ด้วยดี
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พระพรหมนั้นเป็นผู้สร้างโลก แต่พระพรหมของพราหมณ์รอโลก
มนุษย์พินาศแล้วจึงค่อยสร้างใหม่ ถ้าเราไม่เป็นพรหมเสียเอง เราก็ได้แต่
เป็นผู้ทําลายโลก แล้วรอให้พระพรหมมาสร้างโลกใหม่

แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยอมรับอย่างนั้น พระองค์ตรัสบอกว่าให้
เราทุกคนนี่แหละเป็นพรหม ถ้าเราทุกคนจะเป็นพรหม ก็คือเราปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ๔ ข้อนี้ได้ แล้วเราทุกคนก็เป็นพรหม เพราะเราเป็นผู้มี
ส่วนในการสร้างสรรค์โลก และหล่อเลี้ยงอภิบาลรักษาดูแลโลกนี้ไว้ให้อยู่
ในความสงบสุข

ถ้าเราปฏิบัติตามธรรม ๔ ข้อนี้ได้ เราก็เป็นพรหมกันทุกคน โลกนี้
ก็จะมีสันติสุขอย่างแน่นอน เร่ืองนี้รับประกันได้เลย

ดังนั้น เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้เราเป็นพรหม เราก็อย่าละ
เลยหลักธรรมนี้ โดยปฏิบัติให้ครบชุด จะได้แก้ปัญหาที่เวลานี้มีมาก ใน
เร่ืองการปฏิบตัธิรรมไมไ่ดด้ลุยภาพ ไม่ครบชดุ ไม่ทาํตามหลกัองคร์วม
อย่างที่ว่ามา

วันน้ีอาตมายกเอาธรรมเรื่องพรหมวิหาร มาเป็นตัวอย่าง เพื่อ
แสดงถึงการที่ว่า การปฏิบัติธรรม มีหลายขั้นหลายตอน แต่หลักการ
สําคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ ให้การปฏิบัติธรรมครบชุดเป็นองค์รวม ให้มีดุลย
ภาพอย่างที่ว่ามานี้ ถ้าเราทําได้ตามนี้แล้ว ก็มีโอกาสมากที่จะเจริญก้าว
หน้าในการปฏิบัติธรรม

ส่วนเรื่องความรัก ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของหลักที่ว่า ทําความดี
อย่างเดียวไม่พอ จะต้องก้าวไปสู่การทําใจให้บริสุทธิ์ด้วย คือต้องถึงขั้นมี
ปัญญาที่จะชําระกิเลส มิฉะนั้นความเห็นแก่ตัวก็จะไม่หมดไป

ถ้าความเห็นแก่ตัวไม่หมดไป การปฏิบัติต่างๆ ก็จะมีปัญหาอยู่
เร่ือย แม้แต่เร่ืองความรักนี้ก็มีหลายขั้นตอนอย่างที่กล่าวมา
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รวมความว่า ในเรื่องของความรัก ที่ยกขึ้นมาพูดเนื่องจากตรงกับ
วันวาเลนไทนนั้น เราจะอยู่แค่ความรักแบบวันวาเลนไทน์เท่านั้นไม่ได้ 
เพราะทั้งไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอ

ก็พอดีว่า เรามีวันมาฆบูชามาตรงกันหรือใกล้กัน ก็เอาธรรมของ
วันมาฆบูชานั้นมาช่วยแก้ปัญหา

อย่างน้อยให้หลักการของมาฆบูชา มาดุลความเพ้อฝันของวัน
วาเลนไทน แล้วจากนั้นก็ให้หลักแห่งมาฆบูชามาพัฒนาวันวาเลนไทน์
ให้มีสาระและความหมายที่ดีงามมากขึ้นต่อไป

มาฆบูชา ก็จะมาช่วย วันวาเลนไทน ใน ๒ ขั้น คือ

๑. ให้คนก้าวจากความรักที่ผิด มาสู่ความรักที่ถูก จากความรัก
แบบใจแคบ มาสู่ความรักที่มีน้ําใจ อย่างน้อยก็ให้ดุลกันไว้ แล้วก็พัฒนา
ต่อไป ซึ่งจะทําให้เกิดผลดี ที่เรามีความสุขเพิ่มขึ้น เช่นมีความสุขจาก
การให้ และสุขด้วยกันร่วมกัน อันเก้ือหนุนต่อชีวิตและสังคม

๒. แม้แต่ความรักที่ถูกต้องมีน้ําใจนั้น ก็จะพัฒนาต่อไปอีก สู่ดุลย
ภาพในวงกว้าง โดยมีอุเบกขาเข้ามาช่วย ด้วยการใช้ปัญญา ที่รู้จัก
พิจารณา แล้วปฏิบัติให้เกิดดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
และคนกับธรรม ตามหลักในองค์รวมแห่งธรรม ๔ ประการที่ว่ามา

เร่ืองน้ีพูดเพียงเป็นตัวอย่าง ก็กินเวลาญาติโยมเสียเยอะแยะเลย 
เดี๋ยวจะสายเกินไป เดินทางไปถึงคํ่ามืดแน่ พูดไปพูดมาก็ยาวกันใหญ่

แสดงธรรมวันนี้ ในเร่ืองโอวาทปาติโมกข์ โดยเจาะที่หัวข้อ ไม
ทําช่ัว ทําดี ทําใจใหผองใส เป็นการเสริมคุณค่าแก่วันสําคัญวันนี้ ไม่ว่าจะ
มองในแง่เป็นวันมาฆบูชา หรือวันวาเลนไทน์ก็ตาม
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อย่ามัวไปตื่นแต่วัฒนธรรมตะวันตก ถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักธรรมแล้ว วาเลนไทน ก็จะได้ประณีตข้ึน มนุษย์ก็จะพัฒนาขึ้น และ
เข้าสู่คําสอนของพระพุทธเจ้า คือเข้าสู่หลักของการที่ว่า ไม่ทําชั่ว ทําดี 
ทําใจให้ผ่องใส ซึ่งเป็นคําสอนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีความ
ครบถ้วนและมีดุลยภาพอย่างบริบูรณ์

อาตมาหวังว่า ญาติโยมทุกท่านคงจะได้มองเห็นความสําคัญของ
หลักธรรม ๓ ประการนี้ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งครอบคลุมข้อ
ปฏิบัติทั้งหมด และรวมอยู่ในองค์มรรค ๘ ประการ ที่เป็นวิถีชีวิตของ
ชาวพุทธ เม่ือเราปฏิบัติตามหลักมรรคแล้ว ก็จะได้ก้าวหน้าในธรรมของ
พระพุทธเจ้า จนถึงจุดหมาย คือพระนิพพานได้

วันนี้เป็นวันสุกดิบก่อนจะถึงวันมาฆบูชา เราก็มาประกอบพิธี
มาฆบูชาในวันนี้เลย เพราะมาถึงสถานที่นี้แล้ว

ขอให้ทุกท่านได้ซาบซึ้ง อิ่มใจว่าเรามากันด้วยศรัทธา และมี
ศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้า ในพระรัตนตรัย แล้วเราก็มาฟังธรรม
กัน เพือ่ใหศ้รัทธานัน้นาํไปสูป่ญัญาดว้ย

เม่ือได้ทั้งศรัทธาและปัญญา ก็จะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้
จริง เพราะปัญญาทําให้สามารถนําเอาธรรมไปปฏิบัติด้วยตนเอง ให้พึ่ง
ตนเองได้ อันจะก่อให้เกิดผลที่ตรงตามจุดหมายแท้จริง แล้วสิ่งที่เรียกว่า
ปฏิบัติบูชา ก็จะตามมา

การทําปฏิบัติบูชาก็คือ การบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูง
สุด ซึ่งจะทําให้สัมฤทธิ์ผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน

สําหรับวันนี้ เรามาถึงสถานที่นี้แล้ว ก็ทําบูชาให้ครบทั้ง ๒ อย่าง
เลย คือทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา
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สําหรับปฏิบัติบูชา ก็เอาธรรมที่กล่าวนี้ไปปฏิบัติ แต่ในส่วนเฉพาะ
หน้า เราก็จะได้เวียนเทียนกระทําประทักษิณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ในพระเวฬุวัน อันเป็นที่กําเนิดแห่งพิธีมาฆบูชานี้ ต่อไป

ขอให้โยมทุกท่านเจริญศรัทธา ขอให้มีจิตใจที่ประกอบด้วยความ
เบิกบานผ่องใส มีปีติ มีความอิ่มใจว่า เราได้มานมัสการพระพุทธเจ้าถึง
ที่ประทับอีกแห่งหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะก็คือ วัดแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็นวัดสําคัญ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ และประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนาด้วย

ขอใหโ้ยมทาํใจใหใ้กลช้ดิพระพทุธเจา้ นกึเหมือนวา่พระพทุธเจา้มา
ประทบัอยู่ใกล้ๆ  ทาํใจวา่ เราไดเ้ฝา้พระองค์ แลว้ก็มีความอิม่ใจ เบิกบาน
ใจ มีความสุข และให้กุศลพร้อมทั้งความสุขที่ได้เกิดข้ึนในวันนี้หล่อเลี้ยง
จิตใจ เป็นปัจจัยช่วยสร้างสรรค์ให้โยมมีชีวิตที่เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป

ในโอกาสนี ้ ขอตัง้จติอาํนวยพร ขอคุณพระรัตนตรยัอภิบาลรักษา
ให้โยมญาติมิตรทุกท่าน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีความงอกงาม พร้อม
ด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังปัญญา ที่จะดําเนินชีวิตประกอบกิจให้
ประสบความเจริญก้าวหน้า และความสาํเรจ็ มีความร่มเย็นเปน็สขุในธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วกันทุกท่าน ตลอดกาลทุกเม่ือ เทอญ.
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๕. โพธิพฤกษ - โพธิญาณ
ใต้ร่มพระศรีมหาโพธ์ิ พุทธคยา

อังคารท่ี ๑๔ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๘.๓๐ น.

ขอเจริญพร โยมญาติมิตรผูมีจิตศรัทธาทุกทาน
บัดนี้คณะบุญจาริกได้เดินทางมาถึงสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เรียกกันว่า พุทธคยา
สถานทีน่ีน้บัเนือ่งอยู่ในสงัเวชนยีสถานทัง้ ๔ ตอนน้ีเราจงึพดูได้

เต็มปากว่า เรามาถึงสังเวชนียสถานอย่างแท้จริง
ที่ผ่านมานั้น แม้จะเป็นสถานที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนา แต่ก็

ยังไม่จัดอยู่ในสังเวชนียสถาน ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้
สังเวชนียสถาน ๔ นั้น จําเพาะว่า ได้แก่
๑. ชาตสถาน

สถานที่พระพุทธเจ้า ประสูติ
๒.อภิสัมพุทธสถาน

สถานที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู
๓. ธมัมจักกัปปวัตตนสถาน

สถานที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา
๔. ปรินิพพุตสถาน

สถานที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ทั้ง ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่เก่ียวข้องกับพุทธประวัติ ตอนที่เป็นเหตุ

การณ์ใหญ่ๆ ในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
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ส่วนสถานที่อื่นเป็นที่เสด็จผ่านไป หรือไปประทับทรงบําเพ็ญพุทธ
กิจอย่างทั่วๆ ไป แม้จะสําคัญ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสังเวชนียสถาน

เราเดินทางมาถึงจุดนี้ ก็เข้าสู่สังเวชนียสถาน ในลําดับที่หนึ่ง
สําหรับการเดินทางของเรา แต่ถ้าว่าตามลําดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 
ก็อาจจะสับกันไปสับกันมาบ้าง เพราะเป็นเร่ืองของเส้นทางที่จะเดินทาง
ไปได้โดยสะดวก

สถานที่ตรัสรู้นี้ เราพูดได้ว่าคือจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา 
เพราะพระพุทธศาสนาเร่ิมต้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เม่ือพระ
พุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์จึงทรงนําเอาธรรมที่ตรัสรู้นี้ ไปเผยแผ่สั่ง
สอนต่อไป

สถานที่เราผ่านมานั้น เป็นประจักษ์หลักฐานของการบําเพ็ญพุทธ
กิจที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรม ทําให้พระศาสนาขยายกว้างขวางออก
ไป บางแห่งก็เป็นสถานที่เก่ียวกับเหตุการณ์หลังพุทธกาล คือ เป็นผล
งานของพระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา ที่ได้นําพระศาสนาสืบกันมา

พูดในแง่หนึ่ง เราเดินทางจากประเทศไทยมาถึงที่นี้ เหมือนกับเรา
เดินย้อนทาง

เราเร่ิมต้นจากประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดปลายทางที่พระพุทธ
ศาสนาแผ่ไปถึง

เราเดินทางมาถึงเมืองปตนะ หรือปาตลีบุตร ซึ่งเป็นจุดต้นแหล่งที่
พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงประเทศไทย นั่นก็หมายความว่า เราเดินทาง
จากประเทศไทย มาถึงแหล่งที่พระพุทธศาสนาได้แพร่ออกไป

พอมาถึงเมืองปาตลีบุตร เราก็ได้พบสถานที่ที่พระเจ้าอโศก
มหาราชได้ส่งพระสงฆ์เป็นศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา เราก็รู้ว่า อ้อ 
ที่ตั้งต้นของพระโสณะและอุตตระที่ไปถึงดินแดนประเทศไทยของเรา 
ตั้งแต่สมัยก่อนโน้น ที่เรียกว่า สุวรรณภูมินั้น เราได้มาถึงแล้ว คือดิน
แดนของพระเจ้าอโศกมหาราช
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จากนั้น เราเดินทางต่อมาอีกจากเมืองปาตลีบุตร เม่ือมาถึงเมือง
ราชคฤห ก็ยิ่งเป็นต้นทางมากข้ึน ปาตลีบุตรนั้น เป็นที่ส่งศาสนทูตไปก็
จริง แต่เป็นเหตุการณ์หลังพุทธกาลตั้ง ๒๐๐ กว่าปีแล้ว พุทธศาสนากว่า
จะไปถึงปาตลีบุตรนั้น ก็ต้องเร่ิมต้นไปจากเมืองราชคฤห์ก่อน

เมืองราชคฤหนี้ เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนา จากราชคฤห์นี่แหละ พระพุทธศาสนาจึงแพร่ขยายกว้างขวาง
ออกไป แล้วมามั่นคงเจริญย่ิงข้ึนที่ปตนะในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

เพราะฉะนั้น ราชคฤห์จึงเป็นจุดเชื่อมต่อ เป็นต้นทางของพุทธ
ศาสนาที่ไปถึงปาตลีบุตรอีกทีหนึ่ง ราชคฤห์นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระ
พุทธศาสนา เป็นจุดศูนย์กลางที่พระพุทธเจ้านําพระพุทธศาสนาไปเผย
แผ่แก่ประชาชน เร่ิมตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นไป

แตเ่ม่ือมองย้อนถอยไปอกี การทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงประดษิฐานพระ
พุทธศาสนาที่ราชคฤห์นั้นได้ ก็เพราะว่าได้ตรัสรู้ ณ สถานที่นี้ คือที่
พุทธคยา ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ินี้

เป็นอันว่า เราเดินทางมาตามลําดับๆ ในที่สุดก็มาถึงต้นแหล่ง 
หรือต้นทางของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ คือพระพุทธศาสนาที่
เดินทางเป็นขั้นๆ จนไปถึงประเทศไทยของเรา

บัดนี้ เรามาถึงจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้ว 
และเราก็ได้มานมัสการ ได้มาบูชาพระรัตนตรัย ได้มาทําวัตรสวดมนต์
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ไดแ้สดงออกซึง่น้าํใจศรัทธาของพทุธศาสนิกชน

จําเพาะพอดีวันนี้เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธ
ศาสนาดว้ย จงึควรจะไดมี้ความอิม่ใจ มีปตีมิากย่ิงขึน้วา่ เราไดม้านมัสการ
พระศรีมหาโพธ์ิ ในวันสําคัญอย่างย่ิงวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา

สําหรับพิธีมาฆบูชานี้ เม่ือวานนี้ก็ประจวบกับว่า คณะบุญจาริกได้
เดินทางถึงพระเวฬุวัน ซึ่งเป็นสถานที่ต้นกําเนิดของมาฆบูชา เราก็เลย
ถือว่า เม่ือถึงสถานที่นั้นแล้ว และเวลาก็จวนแล้ว ก็เลยได้ประกอบพิธี
เวียนเทียนมาฆบูชาเสียก่อนเลยที่นั่น
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แต่ถึงแม้มาที่นี่ มาถึงวันจริงเข้า จะทําพิธีอีกก็ไม่เป็นไร คือ เม่ือ
วานน้ีมาถงึสถานทีจ่ริง วนันีม้าถงึวนัจริง ได ้ ๒ อย่าง ไดจ้ริง ๒ คร้ัง ถึง
สถานที่จริงก็ทําไปทีหนึ่ง พอถึงวันจริงก็ทําอีกที ก็ไม่เป็นไร เร่ืองบุญนี่
ยิ่งทํามากเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น

เพราะฉะน้ัน เราก็มาเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโอกาส
มาฆบูชาอีกคร้ังหนึ่ง ที่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธ์ินี้ เป็นการเจริญบุญเจริญ
กุศลย่ิงขึ้น ขอเชิญน้อมใจรําลึกถึงพระพุทธคุณ โดยโยงไปหาการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า

ตรัสรูธรรม คือรูเรื่องธรรมดา
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น เกิดข้ึนอย่างไร เราก็เรียนพุทธ

ประวัติกันมาพอสมควรแล้ว ลําดับเหตุการณ์นั้น อาตมาคงไม่จําเป็นจะ
ต้องเล่าให้โยมฟังอีก แต่มีจุดเฉพาะสําคัญๆ ที่ควรสังเกต

จึงขอย้อนรําลึกไปถึงคําที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังว่า การตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้านั้น คือการค้นพบสัจธรรมความจริง และความจริงที่ว่านี้ 
เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดา ตามพุทธพจน์ที่ได้เคยอ้างไว้ว่า

ตถาคตท้ังหลาย จะเกิดขึ้นหรือไมเกิดก็ตาม หลัก
ความจริงก็ดํารงอยูตามธรรมดาของมันอยูแลว วาดังน้ีๆ

ตถาคต(คือพระพุทธเจา)ท้ังหลาย ไดคนพบความ
จริงน้ันแลว จึงนํามาเปดเผย แสดง ชี้แจงใหเขาใจงาย 
และวางเปนหลักลงวา ดังน้ีๆ  (อางแลว=องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖)

นี่คือพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
ว่าเป็นเรื่องของธรรมดาแห่งธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว

เพราะฉะน้ัน เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์จึงได้ทรงเปล่ง
อุทานว่า ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา เป็นต้น ซึ่งมีคําแปลเริ่มต้นว่า เม่ือใด
ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์
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คําว่า “พราหมณ์” ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่เขานับถือกันว่าประเสริฐ
บริสุทธ์ิซึ่งได้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายท่ีดีงามสูงสุด คือเป็นคําเก่าท่ีเขาใช้
และเข้าใจกันสืบมา พระองค์ทรงนํามาใช้เพื่อสื่อกับคนในสังคมเก่าน้ันได้

เมื่อใด ธรรมท้ังหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมีความ
เพียรพินิจอยู เมือ่น้ัน ความสงสยัท้ังปวงของพราหมณน้ัน 
ยอมสิน้ไป เพราะมารูท่ัวถงึธรรมพรอมท้ังเหตุ  (ขุ.อุ.๒๕/๓๘)

อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่แสดงหลักความจริงที่ตรัสรู้ส่วนหนึ่ง คือ 
แสดงถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ความจริงที่บอกว่ามีอยู่ตามธรรมดา ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้ 
คืออะไร ก็คือมาค้นพบความจริงของกฎธรรมชาติ แห่งความเป็นไปตาม
เหตปุจัจยั คือการทีผ่ลเกิดจากเหต ุ และเหตกุ่อใหเ้กิดผล ทีเ่รียกกันง่ายๆ
วา่ ปฏิจจสมปุบาท หรือเรียกเตม็วา่ อิทปัปจจยตาปฏิจจสมปุบาท นั่นเอง

ต่อจากนั้น พระองค์ก็ตรัสต่อไปเป็นคาถาที่ ๒ มีข้อความคล้ายๆ 
กันว่า (ขุ.อุ.๒๕/๓๙)

เมือ่ใด ธรรมท้ังหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมคีวามเพียร
พินิจอยู เมือ่น้ัน ความสงสยัของพราหมณน้ันยอมหมดสิน้
ไป เพราะไดรูธรรมอนัเปนท่ีสิน้ไปแหงปจจัยท้ังหลาย
อันนี้ก็คือการที่พระองค์ตรัสอ้างอิงไปถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นเหตุ

ปัจจัย ที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ ได้แก่ นิพพาน
ท่อนที่ ๑ แสดงหลักปฏิจจสมุปบาทอันว่าด้วยปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นจากเหตุปัจจัย
ท่อนที่ ๒ แสดงถึงพระนิพพานที่เป็นธรรมพ้นจากปัจจัยปรุงแต่ง
ท่อนที่ ๓ จากนั้น เม่ือได้ตรัสรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท และ

นิพพานแล้ว คาถาสุดท้ายก็แสดงการปฏิบัติมรรคาอันให้ได้ลุผลการตรัสรู้
ว่า พระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ ทําลายความมืดแห่งอวิชชาให้หมดไป 
ดุจดังดวงอาทิตย์อทุยัขึน้มาทอแสง ใหเ้หน็สิง่ทัง้หลายสวา่งกระจา่งแจ้ง
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เมือ่ใด ธรรมท้ังหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมคีวามเพียร
พินิจอยู เม่ือน้ัน พราหมณกาํจัดมารและเสนามารไดสถติอยู
ดุจอาทิตยกําจัดมืดสองฟาใหสวางเจิดจา (ขุ.อุ.๒๕/๔๐)

สามคาถานี้คือพุทธพจน์ที่เรียกว่าเป็นปฐมพุทธพจน์ คือพระ
ดํารัสคร้ังแรกของพระพุทธเจ้า ตามที่อรรถกถาอธิบายไว้

น่ีคือบอกวา พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงแห่งสภาวะท่ีมีอยู่ตามธรรมดา 
คือ กฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย และธรรมท่ีพ้นจากปัจจัย
คือนิพพาน พร้อมท้ังการปฏิบัติให้เกิดปัญญาเข้าถึงความจริงน้ัน

นี่แหละเป็นเร่ืองที่ดูคล้ายว่าง่ายๆ เพราะถ้าเราจะตอบชาวบ้าน 
เวลาเขาถามว่า พระพุทธศาสนาสอนอะไร หรือ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
เราตอบในความหมายหน่ึงง่ายๆ ก็บอกว่าตรัสรู้ธรรมดานี่เอง เพราะว่า
ตรัสรูธ้รรม ก็คือตรัสรู้ธรรมดา แตว่า่ธรรมดานีแ่หละ เป็นเร่ืองทีย่ากทีส่ดุ

ความจริงนั้นมีอยู่ เป็นของธรรมดา มันมีอยู่ตลอดกาล ไม่ว่าใคร
จะรู้หรือไม่รู้ ใครจะเห็นหรือไม่เห็น ความจริงก็มีอยู่อย่างนั้น

แต่เพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงที่เป็นธรรมดานี่แหละ เขาจึงดําเนิน
ชีวิตไม่ถูกต้อง แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาในชีวิตของตนเอง 
ปัญหาในสังคม และปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ทุกอย่างทุกประการ

แต่ถ้ามนุษย์รู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาน้ีเม่ือใด เม่ือนั้นเขาก็
ปฏิบัติถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง เม่ือปฏิบัติถูกต้อง ก็ไม่เกิดปัญหา ทุก
อย่างก็ดําเนินไปด้วยดี เรียบร้อย ชีวิตก็ดีงาม ประเสริฐ มีความสุข

ฉะนั้น ปัญหาของมนุษย์นี้ ในที่สุด เม่ือสืบสาวลึกลงไป ก็อยู่ที่การ
ไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงเท่านั้นเอง แล้วจึงมาถึงข้ันปฏิบัติไม่ถูกต้อง แล้วก็
เกิดปัญหา

ดังนั้น เม่ือมองในแง่หนึ่ง เร่ืองของการตรัสรู้นี้ก็เหมือนกับว่าไม่มี
อะไรมาก ก็คือการเข้าถึงธรรมดา หรือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา แต่
ตัวความจริง ตัวธรรม หรือธรรมดาอันนี้แหละ ที่เป็นสิ่งประเสริฐที่สุด 
ถ้าเราเข้าถึงความจริงเม่ือใด ทุกอย่างก็ลงตัวเรียบร้อย
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ขอให้ดูวิทยาศาสตรอย่างที่เรารู้จักกันนี้ ก็ไม่ได้ทําการพิเศษอะไร 
วิทยาศาสตร์ก็ค้นพบธรรมดานี่แหละ คือค้นพบความจริงตามธรรมดา
ของธรรมชาติ พูดสั้นๆ ว่าค้นพบธรรม และเป็นธรรมเพียงด้านเดียวคือ 
วุ่นอยู่แค่รูปธรรม แต่ก็เพียรพยายามทํากันมาเป็นกิจการใหญ่โต ลงทุน
ลงแรงไปไม่รู้เท่าไร เพื่อจะหาความจริงตามธรรมดานี่แหละ แล้วก็ค้น
พบกันมาทีละน้อยๆ

ไปๆ มาๆ วิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความจริงทางด้านวัตถุด้านเดียว 
และก็ยังไม่ทั่วตลอด ไม่ถึงที่สุด

แม้แต่ความจริงเพียงด้านวัตถุอย่างเดียว ก็ยังใช้เวลาและแรงงาน
กันไม่รู้ว่าเท่าไร และบัดนี้ก็ยังหาได้ถึงความจริงนั้นไม่

สิ่งที่ค้นพบในทางวิทยาศาสตร์สมัยหนึ่งว่าอย่างนี้ๆ นึกว่าค้นพบ
ความจริงแท้แล้ว แต่เวลาผ่านไปอีก ๒๐ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี นักวิทยา-
ศาสตร์รุ่นหลังที่มีเคร่ืองมือทันสมัยย่ิงขึ้น และมีประสบการณ์จากคนรุ่น
ก่อนทําไว้ให้มากกว่า ก็ค้นพบว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนค้นพบไว้
นั้นไม่จริงแท้เสียแล้ว เพราะว่ามองความจริงไม่ทั่วถึง มองเหตุปัจจัยที่
สัมพันธ์โยงกันไม่รอบด้าน ก็กลายเป็นว่า สิ่งที่ค้นพบเก่านั้น เป็นเท็จไป

เม่ือค้นพบความจริงใหม่ ก็ประกาศว่า อันนี้ถึงจะจริง ต่อไปก็ค้น
พบอีกว่า อันนั้นก็อาจจะไม่จริงอีก ก็เป็นอย่างนี้กันเรื่อยมา

จุดยอดปรารถนาหรือความต้องการสูงสุด ก็อันเดียว คือ ต้องการ
เข้าถึงความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานี่เอง ให้ได้พบกฎธรรมชาติ ให้ได้
หลักความจริงท่ีครอบคลุม แต่มนุษย์ก็วนเวียนอยู่กับแง่มุมต่างๆ ของมัน

สําหรับธรรมที่เปิดเผยไว้ด้วยปัญญาตรัสรู้ในพระพุทธศาสนานั้น 
เรามองเห็นกันว่า เป็นความจริงที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ความจริงที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น เป็นหลักการใหญ่ที่ไม่จํากัดเฉพาะด้านวัตถุ
อย่างเดียว และไม่จํากัดเฉพาะนามธรรม แต่ท่านมองครอบทุกอย่าง ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ที่เราเรียกกันว่า นามรูป
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เราถือว่า ชีวิตมนุษย์นี้ เป็นสุดยอดของสิ่งทั้งหลายบรรดามีในโลก 
ถ้าเราไปค้นพบแต่เพียงวัตถุ เราก็ได้เพียงด้านเดียวของธรรม และเข้ามา
ถึงตัวเราก็แค่ด้านร่างกายเท่านั้นเอง

ยิ่งกวาน้ัน ในเม่ือรูปธรรมกับนามธรรมมันอิงอาศัยกันอยู การรูเพียง

อยางหน่ึงอยางเดียว ก็ไมทําใหเขาใจแมแตอยางเดียวน้ันไดถูกตองถองแท

ชีวิตของมนุษย์นี้ เป็นสิ่งที่มีทุกอย่างรวมอยู่พร้อมในตัว จะว่าทาง
ด้านวัตถุ ก็คือส่วนที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งกลั่นกรองมา
สุดยอด จึงมาเป็นร่างกายของเรา นอกจากร่างกายแล้ว เรายังมีส่วนจิต
ใจอีก ซึ่งเป็นนามธรรม รวมเรียกว่า ขันธ์ ๕ มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มี
สังขาร มีวิญญาณ ทั้ง ๕ อย่างนี้ละ เป็นชีวิตของมนุษย์

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรม ตรัสรู้ความจริงแห่งกฎธรรมชาติ ที่
ครอบคลุมทั้งเร่ืองนามธรรมและรูปธรรม เพราะฉะนั้น จึงเป็นความจริง
ที่มีความสมบูรณ์ในตัว ไม่ใช่เป็นความจริงเฉพาะด้าน

เวลานี้ การค้นคว้าทางวิชาการต่างๆ ที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เจริญ
ก้าวหน้ามามาก แต่ไปเน้นเพียงด้านวัตถุ ก็จึงจํากัดตัวเองให้ค้นพบ
ความจริงไม่ทั่วถึง ยังจะต้องพิสูจน์ค้นคว้ากันต่อๆ ไป

จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ วิทยาศาสตร์เร่ิมหันมาสนใจเร่ืองจิตใจ 
เปลี่ยนจากแต่ก่อนนี้ที่ถือว่าจิตใจเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจน เป็นเร่ืองที่ขึ้นต่อ
ความรู้สึก ไม่เก่ียวกับความจริงในธรรมชาติ แล้วยังแถมแยกคนออก
เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติอีกด้วย เป็นกันมาตลอดประวัติ
ศาสตร์อารยธรรมตะวันตก จนกระทั่งเวลานี้จึงกลับหันมาสนใจเร่ือง
นามธรรม และถามเอาจริงเอาจังขึ้นมาว่า จิตใจคืออะไร

ถ้ามนุษย์จะเข้าถึงความจริงแท้ เขาหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าใจตัว
มนุษย์เอง ถ้าเข้าใจตัวมนุษย์เองแล้ว กล่าวได้ว่าเข้าใจหมดทุกอย่าง 
เพราะว่า ตัวมนุษย์นี้เป็นสุดยอดของส่ิงทั้งหลายบรรดามีในโลกและใน
สากลพิภพ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราค้นพบตัวเอง ให้รู้จัก
ตัวเอง ให้เข้าถึงความจริงที่มีอยู่ในขันธ์ ๕ นี้
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เม่ือใดเข้าถึงความจริงนี้แล้ว ก็จะทําให้เราปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย
ถูกต้อง ทั้งภายในและภายนอก ถ้าปฏิบัติต่อชีวิตจิตใจของตัวเองยังไม่
ถูกต้อง ก็ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายภายนอกให้ถูกต้องไม่ได้ด้วย และก็จะแก้
ปัญหาไม่จบไม่สิ้น

ปัญหาทุกอย่างนั้น มันโยงกันไปหมด มีเหตุปัจจัยถึงกัน ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ในที่สุดมนุษย์จะหนีไม่พ้น ที่จะต้องทําความเข้า
ใจตัวมนุษย์เองให้ชัดเจน

คนจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับชีวิตของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
ทั้งกายและใจ ทั้งนามธรรมและรูปธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงจับจุดของ
ความจริงนี้ คือค้นพบความจริงของชีวิตนี้ทั้งหมด ทั้งนามธรรมและ
รูปธรรม โดยมองเห็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่ครอบคลุม

เพราะฉะน้ัน โพธญิาณของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ให้ถึงสัจจะ ไม่มี
การเคลื่อนคลาดเปลี่ยนแปลง แม้เวลาจะผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปี
แล้ว ถึงปัจจุบันนี้ ก็ไม่เห็นว่าจะมีการคลาดเคลื่อนไป ยิ่งเวลาผ่านไป 
เราก็ยิ่งเห็นคุณค่าแห่งพระธรรมที่พระองค์ประกาศไว้มากข้ึนทุกที

ตรัสรูแลว จะประกาศธรรมแสนยาก
คนเปดปากปดหู ไมอยากฟงวาตัวตองทําอะไร

อย่างไรก็ตาม ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้ แม้จะเป็นเร่ือง
ธรรมดาง่ายๆ นี่แหละ แต่สําหรับคนทั่วไปผู้อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งแวด
ล้อม มีความคิดความเชื่อถือที่ถ่ายทอดกันมาจนกระทั่งมีการติดยึดถือ
ม่ันเป็นวัฒนธรรม เป็นศาสนา และเป็นอะไรต่างๆ แล้ว พอมีการยึดติด
ถือม่ันขึ้นมา ก็ทําให้เข้าถึงความจริงได้ยากมาก

บางที สิ่งที่เราเชื่อ สิ่งที่เรายึดถือนี่แหละ ก็กลับมาปิดบังตาหรือ
กีดก้ันตนเองไม่ให้ยอมรับยอมฟัง ไม่ยอมศึกษา และไม่สามารถเข้าถึง
ความจริงนั้นได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะนําธรรมมาแสดง
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จะเห็นได้ว่า เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้ทรงมารําพึง
ถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ แล้วพระองค์ก็โน้มพระทัยไปในทางที่จะไม่ทรง
สั่งสอน ตามที่เราเรียนในพุทธประวัติ เราแปลว่าท้อพระทัย ที่จริงไม่ใช่
แปลว่าท้อพระทัย ท้อพระทัยนั้นเป็นสํานวนพูดของชาวบ้าน

พระพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปในการที่จะไม่ทรงแสดงธรรม 
ทําไมจึงน้อมพระทัยที่จะไม่แสดง ก็เพราะทรงพิจารณาเห็นว่า ธรรมที่
ตรัสรู้นัน้ คนทัง้หลายทีวุ่น่วายอยู่ในความลุม่หลงมัวเมา เพลดิเพลินติดอยู่
ในสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะทางวัตถุ จะรู้ตามและเข้าใจตามได้ยาก

ธรรมที่รู้เข้าใจตามได้ยากนี้ พระองค์ตรัสสั้นๆ ว่าคือ อิทัปปจจยตา  
ปฏิจจสมุปบาท และ นิพพาน ดงัระบุในคาถาทีท่รงอทุานข้างตน้นัน้

หลักทั้งสองนี้ แสดงความจริงในธรรมชาติซึ่งยากที่คนทั้งหลายจะ
เข้าใจ เพราะมีสิ่งหุ้มห่อเคลือบคลุมปิดบังอย่างที่กล่าวเมื่อก้ีนี้ คือความ
ลุม่หลง ความเพลดิเพลิน ความมัวเมาตางๆ ตลอดจนความเชือ่ วัฒนธรรม 
และประเพณีที่ยึดติดถือม่ัน จึงยากที่จะมองทะลุออกไปและเข้าใจได้ 
พระองค์จึงน้อมพระทัยไปในการไม่แสดงธรรม

มีเร่ืองต่อมาว่า พระพรหมชื่อสหัมบดี ได้มาอาราธนาคือนิมนต์
พระพุทธเจ้า ว่ายังมีสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อย หวังว่าสัตว์เหล่านั้นคงพอ
เข้าใจได้บ้าง

หมายความวา ถ้าพูดถึงคนส่วนใหญ่ก็ยากที่จะเข้าใจ แต่คนที่มีสติ
ปัญญา และไม่มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาติดในอามิสวัตถุทั้งหลาย
มากมายนัก ก็พอมีอยู่บ้าง ท่านเหล่านั้นคงจะพอสามารถรับการแนะนํา
สั่งสอนให้เกิดความเข้าใจได้บ้าง

คําอาราธนาหรือนิมนต์นี้ทําให้พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะ
เสด็จออกมาทรงแสดงธรรมสั่งสอน

ในเรื่องนี้ มีจุดสังเกตที่พึงระลึกไว้เป็นข้อสําคัญ คือ
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๑. พุทธพจน์ที่ตรัสว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ เป็นสิ่งที่รู้เข้าใจตาม
ได้ยาก สัตว์ทั้งหลายที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่จะมองเห็นได้ยาก (ตรัส
ด้วยว่าเป็นธรรมทวนกระแส คือ ปฏิโสตคามี)

๒. พระองค์น้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรม แต่ได้เสด็จ 
ออกทรงสั่งสอนต่อเม่ือพรหมอาราธนา เพื่อเห็นแก่คนที่มีธุลีในดวงตา
น้อยพอที่จะปฏิบัติตามได้บ้าง

พทุธพจนแ์ละเหตกุารณต์อนนี ้ เป็นเคร่ืองเตอืนใจใหส้าํนกึตระหนกั
ไว้ว่า ธรรมนี้มิใช่สิ่งง่ายๆ และการที่มีการถ่ายทอดสืบต่อมาถึงเรานี้ก็
เป็นมาโดยยาก เราจะได้ไม่ประมาท เอาใจใส่ศึกษาด้วยความตั้งใจจริง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพุทธพจน์นี้จะเป็นเคร่ืองเตือนใจเรา ให้
สาํนกึตระหนักวา่ การท่ีจะเข้าใจตวัธรรมแท้ๆ  นี ้ถา้จะเอาใหถ้งึทีส่ดุแลว้ ก็
จะไดเ้พยีงคนสว่นนอ้ย แตพ่ทุธศาสนาก็มองมนษุยใ์นแง่ทีว่า่เปน็สตัวท์ีต่อ้ง
ฝึกต้องพัฒนากันไป ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะยังไปไม่ถึงที่สุด คือไม่ถึงความ
จริงสูงสุด แต่ก็จะช่วยให้เขาดีขึ้นกว่าเดิม แล้วก็ค่อยพัฒนากันต่อๆ ไป

เพราะฉะน้ัน เม่ือได้เสด็จออกสั่งสอน จึงทรงวางจุดหมายเพื่อ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่สอนจํากัดเพียงเพื่อประโยชน์ของคน
สว่นนอ้ย ดงัทีไ่ดเ้ป็นอดุมคตขิองพระพทุธศาสนาวา่ “พหชุนหติาย พหชุน-
สุขาย โลกานุกมฺปาย” (เพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชน เพื่อเห็นแก่ชาวโลก)

เม่ือมองในแง่นี้ เราก็สามารถทําให้พระพุทธศาสนาเกิดผลเป็น
ประโยชน์แก่มนุษย์จํานวนมากได้

ถ้าหันไปมองดูสภาพของอินเดียในสมัยพุทธกาล ก็จะเห็นความ
จริงที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยที่จะไม่ทรงสั่งสอน

อินเดียในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไร? ชมพูทวีปนั้นเต็มไปด้วย
สภาพแวดล้อมทีท่าํใหจ้ติใจของคนเหนิหา่งจากความจริง หา่งจากตวัธรรม

มองดูอย่างง่ายๆ คนในสมัยก่อนพุทธกาล คือก่อนพระพุทธเจ้า
อุบัติขึ้น ตกอยู่ใต้อํานาจคําสอนตามหลักลัทธิของศาสนาพราหมณ์ ให้มี
ความเชื่อในพระพรหม ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้สร้างสรรค์บันดาลโลก
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พระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมนี้ สร้างสรรค์บันดาลทุกอย่าง นอก
จากสร้างโลกและสร้างชีวิตมนุษย์ขึ้นมาแล้ว ยังแถมกําหนดมาเสร็จว่า 
ให้มนุษย์แบ่งกันเป็นวรรณะ ๔ คือ เป็นกษัตริย เป็นพราหมณ เป็นแพศย
เป็นศูทร เกิดมาอย่างไรก็ต้องอยู่อย่างนั้นตลอดชาติ

อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ เช่นในเร่ืองวรรณะนี้ มีความแน่น
หนัก ฝังลึกเหลือเกิน

วรรณะ ๔ นี้ จะเห็นได้ว่า เป็นเร่ืองที่ยึดถือกันจริงจังอย่างย่ิงจน
กระทัง่ถงึปัจจบุนั เวลานี ้การถือวรรณะ ๔ ก็ยงัครอบงําคนอนิเดยีอยู่

โยมผ่านมาเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจน ไปแค่ตโปทาราม ก็ได้เห็นคน
อินเดียมาอาบน้ําที่บ่อนํ้าร้อน แล้วแบ่งกันเป็นเขตๆ คนที่เป็นวรรณะสูง
ก็อาบตอนบน ส่วนคนวรรณะต่ําลงมาก็ยอมรับสถานะของตัวเอง อยู่ชั้น
ล่าง ยอมอาบนํ้าที่คนวรรณะสูงเขาใช้อาบแล้วมาอาบตัวเอง

สภาพความยึดติดถือม่ันนี้ฝังลึกมาก เพราะเชื่อว่า พระพรหม
ท่านสร้างมาอย่างนั้นจึงแก้ไขไม่ได้ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเจริญรุ่ง
เรือง พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมประกาศความจริง บอกให้เลิกถือ
วรรณะ แต่ในที่สุดพระพุทธศาสนาเองก็อยู่ไม่ได้ พระพุทธศาสนาก็
ปลาสนาการไปจากอินเดีย คนอินเดียก็นับถือวรรณะ ๔ กันต่อไป

อังกฤษเขามาปกครองตั้งนานก็แกไมตก อินเดียไดเอกราชปกครอง

แบบประชาธิปไตย มีกฎหมายรัฐธรรมนูญห้าม ก็ไม่สําเร็จ เวลานี้ก็ยัง
อยู่กันในสภาพน้ัน นี่ก็คือ ความฝังลึก

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาด้วยความยาก
ลําบากขนาดไหน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแห่งความเป็นจริงอย่างนี้

พร้อมกันนั้น อีกด้านหนึ่งที่สัมพันธ์กับเรื่องเดียวกัน มาจากเหตุ
เดียวกัน ก็คือ ความเชื่อในเทพเจ้าสูงสุดที่สร้างสรรค์บันดาลทุกสิ่งทุก
อย่าง พร้อมทั้งเทพเจ้าใหญ่น้อยอีกเยอะแยะมากมาย เป็นหม่ืน เป็น
แสน เทพเจ้าเหล่านั้นล้วนมีอํานาจ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นผู้ที่จะดล
บันดาลสิ่งต่างๆ
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มนุษย์อยากได้อะไร ก็ไปอ้อนวอนขอกับเทพเจ้าเหล่านั้น กลัวภัย
อันตรายต่างๆ ก็ไปเอาอกเอาใจขอให้ช่วยบําบัดปัดเป่า

เม่ือเชื่อถืออย่างนี้ คนอินเดียก็ได้ประดิษฐ์ประดอยวิธีเอาอกเอา
ใจเทพเจ้า จนเกิดเป็นการบวงสรวงอ้อนวอนต่างๆ

การบวงสรวงอ้อนวอนเหล่าน้ัน ได้ถูกทําให้ใหญ่โตข้ึน วิจิตรพิสดาร
มากข้ึน จนกระทั่งซับซ้อนมากมาย เป็นพิธีที่เรียกรวมๆ ว่า การบูชายัญ

การบูชายัญ ก็คือวิธีการเอาอกเอาใจเทพเจ้านั่นเอง แต่ในการเอา
อกเอาใจน้ัน เราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเทพเจ้าท่านจะพอใจแค่ไหน เราทํา
พิธีไปแค่นี้ เห็นว่าเหตุร้ายยังไม่หมดไป เราก็นึกว่าเทพเจ้าท่านยังไม่พอ
ใจ เราก็เอาใจมากขึ้นอีก หรืออยากจะได้สิ่งที่ปรารถนา คราวนี้ออ้นวอน
ไปแลว้ ทาํพธิบีชูายัญบวงสรวงไปเทา่นีย้งัไม่ได ้ แทนทีจ่ะคิดถึงเหตุผล 
แทนที่จะคิดสงสัยต่อเทพเจ้า ก็ไปคิดว่าตนเองคงยังเอาใจไม่พอ

เม่ือเอาใจไม่พอ ก็พยายามเอาใจให้มากข้ึนอีก พิธีบูชายัญบวง
สรวงจึงวิจิตรพิสดารขึ้นทุกที จนกระทั่งมีพิธีบูชายัญขนาดใหญ่ ที่มีการ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมาย อย่างละจํานวนห้าร้อยๆ โดยเฉพาะวัว ๕๐๐ 
แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ จนในที่สุดก็ถึงขั้นเอาคนบูชายัญ

ต่อมา ประเทศชาติเจริญมากขึ้น สังคมเจริญมากขึ้น ก็มีการออก
กฎหมายห้าม ในสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองก็มีการออกกฎหมายห้าม 
และเม่ือประเทศอินเดียได้เอกราชเป็นประชาธิปไตยแล้ว ก็มีกฎหมาย
ขึ้นมา ไม่ให้เอาคนไปฆ่าบูชายัญ เพราะการฆ่าคนก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว 
แม้กระน้ัน ความเชื่อทางศาสนาก็ยังเป็นเหตุให้คนพยายามทําเพราะ
อยากจะได้ผลประโยชน์จากการบูชายัญ

ที่กัลกัตตา (Calcutta, รัฐบาลให้เปลี่ยนเรียกว่า Kolkata ในปี 
2001/๒๕๔๔) พระที่นั่นเล่าว่า ยังมีคนพยายามฆ่ามนุษย์บูชายัญ คือมี
การลักพาหญิงสาวพรหมจารี เอาไปฆ่าสังเวยเจ้าแม่กาลี ที่เทวาลัยเจ้า
แม่กาลี เมืองกัลกัตตา เป็นคร้ังคราว อยู่ๆ หญิงสาวพรหมจารีก็หายไป
จากบาน กวาจะสืบหาไดก็ปรากฏวาถูกนําไปฆาสังเวยเจาแมกาลีเสียแลว
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เมืองกัลกัตตาเองน้ัน มีประวัติเก่ียวกับเจ้าแม่กาลี โดยที่ชื่อเมือง
เองก็บ่งบอกว่าเป็นถิ่นนับถือเจ้าแม่กาลี

คําว่า “กัลกัตตา” (Calcutta) มาจากภาษาเบงกาลีว่า Kalikata 
ซึ่งมีการสันนิษฐานหาความหมายกันหลายอย่าง บางท่านว่ามาจากคํา
ว่า กาลี+เกษตร (กาลีเกษตร = ดินแดนของเจ้าแม่กาลี) บางท่านก็ว่ามา
จาก กาลี+ฆาฏ (กาลีฆาฏ = ท่าน้ําของเจ้าแม่กาลี) บางท่านก็ว่าอย่าง
อื่นอีก ยังไม่ยุติ แต่คําแรกแน่นอนว่า คือเจ้าแม่กาลี

ที่ศาลเจ้าแม่กาลีนั้น มีแท่นบูชายัญ เขาบอกว่าเม่ือเอาคอคนไป
วางแลว้ เวลาตดัศีรษะ เลอืดจากคอคนจะพุง่ตรงไปทีป่ากเจา้แม่กาลพีอดี

เขาช่างประดิษฐ์ประดอยดีเหลือเกิน ถ้าเอาความคิดและความ
สามารถนี้มาประดิษฐ์สิ่งที่ดีงาม ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ จะได้คุณค่า
มหาศาล แต่แทนที่จะคิดอย่างนี้ เขากลับเอาไปประดิษฐ์ประดอยหา
ทางเอาใจเทพเจ้า เช่น เอาใจเจ้าแม่กาลี

นี่แหละ เป็นกันมาจนกระทั่งบัดนี้ แม้แต่กฎหมายลงโทษรุนแรง 
เขาก็ยังกล้า ยังพยายามหาทางหลีกเลี่ยง นี่คือสภาพแวดล้อมในสังคม
อินเดียที่สืบมาสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล แม้เวลานี้คนก็ยังลุ่มหลง
อยู่ในสิ่งเหล่านี้ ยังชอบอ้อนวอนขออํานาจดลบันดาลจากเทพเจ้า

จากเทพสูธรรม ธรรมกําหนดกรรม กรรมเรียกรองสิกขา
ก) จาก เทพสูงสุด เปน ธรรมสูงสุด

พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา ได้ตรัสรู้ ค้นพบความจริง เข้าถึงกฎธรรม
ชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย และอสังขตสภาวะที่ไม่ขึ้นต่อเหตุ
ปัจจัยนั้นแล้ว พระองค์ก็มาทรงแสดงธรรม เท่ากับทรงเที่ยวบอกแก่
ประชาชนทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายอย่ามัวแต่มองออกไปข้างนอกเลย 
อย่ามัวไปหวงัผลจากการดลบนัดาลของเทพเจา้โดยไปขอใหท้า่นชว่ยโนน่
ช่วยนี่กันเลย ที่แท้นั้นสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามความจริงของมันเอง ที่
เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ขอให้เราหันมามองดูความจริงกันเถิด
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คําสอนของพระพุทธเจ้ายํ้าเตือนว่า อย่ามัวแต่มองไปที่เทพเจ้า 
แล้วรํ่าร้องว่าเราจะเอาโน่นเอานี่โดยขอให้ท่านทําให้เลย ขอให้เรามา
มองดูความจริงที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละ ซึ่งเก่ียวข้องกับชีวิตของเราว่า 
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน

ผลที่เราต้องการจะเกิดข้ึนด้วยการกระทําของเราที่ตรงตามเหตุ 
ถ้าเราทําเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อม ผลก็จะเกิดข้ึนตามเหตุปัจจัยนั้น นี่
คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัย

รวมความว่า พระพุทธเจ้าทรงชี้ชวนประชาชน ให้หันเหเบนความ
สนใจจากการดลบันดาลของเทพเจ้า ซึ่งเป็นอํานาจภายนอกที่เลื่อนลอย 
ที่ตัวเองมองไม่เห็น และไม่สามารถบังคับควบคุม ให้หันมาดูความจริง
ของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน คือ ธรรม

ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือตัวความจริงนี้ เรียกง่ายๆ ด้วย
ศัพท์สั้นนิดเดียว เป็นคําๆ เดียว คือ ธรรม เท่านั้นเอง

จากเทพเจ้าที่ดลบันดาล พระพุทธเจ้าเบนความสนใจของประชา
ชนมาสู่ความจริงแห่งกฎธรรมชาติ คือธรรม เพราะฉะนั้น พุทธกิจสําคัญ
ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทํา สรุปได้ง่ายๆ คือ ทรงดึงประชาชนจากเทพมา
สู่ธรรม จากการถือว่าเทพสูงสุด มาเป็นธรรมสูงสุด

“จากเทพ-สู่ธรรม” นี้ คือเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดข้ึนในพุทธกาล 
เป็นการปฏิวัติสังคม ในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลของ
เทพเจ้า เม่ือประชาชนมัวหลงใหลวุ่นวายอยู่กับเร่ืองเทพเจ้า เอาแต่อ้อน
วอนขออํานาจเทพเจ้าให้บันดาลโน่นดลนี่ พระพุทธเจ้าก็ดึงให้เขามาสน
ใจตัวธรรมที่อยู่ในธรรมชาติ คือความจริงแห่งความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย

อันนี้แหละเป็นหลักการใหญ่ของพระพทุธศาสนา
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ข) จาก “ธรรม” เพงแคบเขามาที่ “กรรม”
ความเป็นเหตุเป็นผล หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้น สัมพันธ์

กับตัวมนุษย์อย่างไร อธิบายว่า มนุษย์ต้องการผล หรือต้องการ
ประโยชน์บางอย่างให้แก่ตนเอง ผลที่ต้องการนั้นต้องเกิดจากเหตุ เหตุ
นั้นคืออะไร ก็คือการกระทําของมนุษย์เอง เม่ือเราต้องการผล ก็ต้องทํา
เหตุ การทําเหตุด้วยตัวของมนุษย์เองนั้น ก็คือการกระทําของเขา

เป็นอันว่า การกระทําของมนุษย์นั่นเอง เป็นเหตุปัจจัยหลัก ที่จะ
นําผลที่เขาต้องการมาให้ การกระทําของมนุษย์นั้น เรียกว่า กรรม

เพราะฉะน้ัน ธรรม คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ัน ในส่วนที่
เก่ียวกับตัวมนุษย์ก็แคบลงมา  ได้แก่ กรรม   

จากธรรม ที่กํากับครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง มองแคบลงมาเฉพาะ
ส่วนที่เป็นเร่ืองของมนุษย์โดยตรง ก็เอาแค่กรรม

กรรม ก็ซ้อนอยู่ในธรรมนั่นเอง
ธรรม คือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย
กรรม คือการที่ผลซึ่งเกิดแก่คนเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เขาทํา

ธรรม บอกว่า ผลเกิดจากเหตุ
กรรม บอกว่า ผลที่มนุษย์ต้องการเกิดจากการทําเหตุ
การทําเหตุนั้น เรียกว่า “กรรม” ดังนั้นจึงพูดใหม่ให้สั้นว่า
กรรม บอกว่า ผลที่มนุษย์ต้องการเกิดจากกรรม
หมายความวา ผลที่เราต้องการ(และไม่ต้องการ) เกิดจากกรรมที่

ตรงกัน (เป็นเหตุปัจจัยหลัก หรือเป็นตัวเน้นสําหรับมนุษย์ คือไม่ตัดหรือ
มองข้ามปัจจัยทั้งหลายในขอบเขตแห่งธรรมที่กว้างกว่า)

รวมความว่า จากธรรม เม่ือเพ่งที่เร่ืองของมนุษย์ พระพุทธเจ้า
ทรงชี้แคบลงมาที่กรรม

พูดยักเย้ืองด้วยสํานวนต่างๆ ว่า ธรรมครอบคลุมกรรม หรือกรรม
ซ้อนรวมอยู่ในธรรม หรือกฎธรรมชาติ/กฎแหงธรรมครอบคลุมกฎแหง
กรรม หรือกฎแหงกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติ/กฎแหงธรรม
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ค) เพื่อให “กรรม” นําผลดี คนตองมีการ “ศึกษา”
พอมาถงึกรรมแลว้ จะมีอะไรตอ่ไป จดุสาํคัญก็คือ มนษุย์จะตอ้งทํา

กรรมให้สําเร็จผลที่ตนต้องการ ถ้าต้องการผลดี ก็ต้องทํากรรมดี ถ้าไม่
ต้องการผลชั่วหรือผลร้าย ก็ต้องหลีกเลี่ยงกรรมชั่วร้าย ก็เลยมีหลักว่า 
กรรมดีนําไปสู่ผลดี กรรมชั่วนําไปสู่ผลชั่ว ทํากรรมดีก็จะได้รับผลดี ทาํ
กรรมชัว่ก็จะไดร้บัผลชัว่

เม่ือมนุษย์จะตอ้งทํากรรมดีให้สําเร็จผลที่ตนต้องการ การที่ต้อง
ทํานั้นก็จะเรียกร้องเองให้เขาต้องเพียรพยายาม คือผลที่ต้องการทุก
อย่างนัน้เขาจะตอ้งเพยีรพยายามทาํเอา

เพราะฉะนัน้ เม่ือปฏิบตัถิกูตอ้งตามหลกักรรม ก็จะมีความเพียรมา
ด้วย คือ กรรม มากับความเพียรหรือวิริยะ   

ตรงนี้ ต้องย้ําด้วยพุทธพจน์ที่ว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง
ในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน ล้วนเป็นกรรมวาท (ตรัสหลักกรรม) 

เปนกิริยวาท (ตรัสหลักการที่จะตองทํา) และเป็นวิริยวาท (ตรัสหลักความ

เพียร) [ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๗๗]

เป็นธรรมดาว่า คนที่ทําการด้วยความเพียรพยายามก็จะเป็นคนที่
เข้มแข็ง และได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองย่ิงข้ึนๆ ตรงข้ามกับคนที่เอาแต่อ้อน
วอนร้องขอและคอยรอความช่วยเหลือ ซึ่งมีแต่จะอ่อนแอลงๆ และเวลา
ผ่านไปๆ ก็ไม่ได้พัฒนาตัวเอง

ถ้าสังคมมีคนที่เป็นนักอ้อนวอนอ่อนแออย่างนั้นมากๆ ก็จะเป็น
สังคมที่อ่อนแอ ยากที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปได้ จึงต้องเร่งรัดปลุกเร้าหมู่
ชนให้ไม่ประมาทที่จะทําการทั้งหลายด้วยความเพียร

แต่มนุษย์ที่เพียรพยายามทําเอานี้ ถ้าตัวเองไม่มีความรู้เข้าใจ ทั้งๆ 
ที่มีความเพียรพยายามทํา ทํากรรมไปแต่ทําเหตุไม่ตรงผล ถ้าเหตุไม่ตรง
ผล ผลที่ต้องการก็ไม่เกิดข้ึน
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ฉะนั้น การทํากรรมก็ยังไม่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้สําเร็จผล
ที่ต้องการ เพราะเราไม่รู้ว่าการกระทําใด จะนําไปสู่ผลอันใด นี่ก็คือการ
ขาดปัญญา เพราะฉะนั้นต้องมี ปัญญา เพื่อจะให้ทํากรรมได้ถูกต้อง ตรง
กับที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลดีแน่แท้จริง

แต่ทําอย่างไรจะให้เกิดปัญญาขึ้นมา ตอนนี้ตัดสินได้ว่ามนุษย์จะ
ต้องมีปัญญา คือจะต้องรู้เข้าใจ ว่ากรรมไหนนําไปสู่ผลอันไหนจะต้องทํา
กรรมใดอย่างไรจึงจะได้ผลที่ตนต้องการ ซึ่งก็คือเรียนรู้เหตุปัจจัยน่ันเอง 
จะได้ทําให้ตรงจุด

ฉะนั้น คนเราจะต้องมีปัญญา แต่จะทําให้มีปัญญาได้อย่างไร ก็
ต้องฝึกคนหรือพัฒนาคนข้ึนมา จึงมีหลักการของพระพุทธศาสนาว่า 
มนุษย์นี้ต้องมีการฝึกฝนพัฒนา แล้วก็เกิดหลักปฏิบัติขึ้นมา เรียกว่า 
สิกขา ซึ่งแปลว่าการศึกษา หรือการฝึกฝนพัฒนามนุษย์

การฝึกฝนพัฒนามนุษย์นี้ เป้าหมายสําคัญคือให้เกิดปัญญา เกิด
ปัญญาแล้วก็รู้ถึงความจริงแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย และรู้ตัวเหตุ
ตัวปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลที่ต้องการ คือรู้ธรรมนั่นเอง

เม่ือคนมีปัญญารู้เหตุปัจจัยได้ตรงชัดทั่วถ้วนดีแล้ว ตัวเองก็ทํา
กรรมได้สอดคล้องถูกต้อง ก็ทํากรรมให้เกิดผลดีงามที่ต้องการ และหลีก
เลี่ยงกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลที่ไม่ดีได้

เพราะฉะนั้น หลักการของพระพุทธศาสนา ในที่สุดก็มาถึงตัว
มนุษย์ว่าจะต้องมีสิกขา คือต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา อันนี้แหละ
เป็นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา

จากเทพ พระพุทธเจ้าดึงคนมาสู่ธรรม ในธรรมนั้นแฝงหลักกรรม
อยู่ว่า เพื่อจะให้กรรมได้ผลดี มนุษย์จะต้องพัฒนาปัญญาที่จะรู้เหตุ
ปัจจัยข้ึนมา แต่จะพัฒนาปัญญาข้ึนมาได้ ก็ต้องมีสิกขา และการที่จะให้
มีสิกขา คือมีการฝึกฝนพัฒนามนุษย์นั้น ก็เพื่อพัฒนาปญญานี้แหละ

เม่ือมนุษย์มีสิกขา ก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาได้ ซึ่งทําให้เห็นธรรมรู้
เหตุปัจจัย แล้วก็ทํากรรมได้ตรงที่จะให้เกิดผลดีที่พึงต้องการ
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อย่างไรก็ตาม จะต้องมองให้ทั่วตลอดว่า ปัญญาจะเกิดข้ึนได้นั้น 
มันต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ทุกด้านของชีวิต เร่ิมตั้งแต่มนุษย์จะ
ต้องมีพฤติกรรมที่ดีงามเพื่อเอื้อต่อการเจริญปัญญา ถ้าไม่มีพฤติกรรมที่
ดีงาม ปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกัน

ดังนั้น จึงต้องวางฐานด้านพฤติกรรมต่างๆ คือ ต้องจัดความ
ประพฤติทางกาย วาจา ให้ดี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์
ในสังคมที่จะเอื้อต่อการแสวงปัญญา

พรอมกันนั้น ในดานจิตใจ เพื่อตัวเองจะไดความรูมาเจริญปญญายิ่งข้ึน 

จะตองฝกฝนจิตใจเพื่อสรางสภาพจิตที่ดี เชน ใฝรู ขยัน อดทน แกลวกลา

โดยเฉพาะต้องสร้างจิตให้เกิดสมาธิ เพราะสมาธิเป็นแกนและเป็น
ฐานให้แก่คุณสมบัติอื่นๆ ทุกอย่างของจิต ทําให้จิตเป็นกัมมนีย เหมาะ
แก่งาน เป็นสนามที่ปัญญาจะทํางานได้สะดวก แล้วก็เอาจิตนั้นไปใช้เป็น
เวทีให้ปัญญาพิจารณาคิดสิ่งต่างๆ พอจิตม่ันคงเป็นสมาธิ ก็เอื้อต่อการ
เกิดปัญญา (สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ)

โดยนัยนี้ เพื่อจะให้เกิดปัญญานี้แหละ จึงต้องมีการพัฒนาในด้าน
พฤติกรรมที่เรียกว่า ศีล ด้วย และพัฒนาในด้านจิตใจโดยมีสมาธิเป็น
แกนด้วย ก็เลยกลายเป็นสิกขา ๓ ขึ้นมา มีศีล สมาธิ และปัญญา

ศีล พัฒนาด้านพฤติกรรมทางกายและวาจา พร้อมทั้งการใช้
อินทรีย์ เช่น ตา หู ในการสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ทางสังคมบ้าง ทาง
วัตถุบ้าง แล้วเอามาโยงประสานกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ และการ
พัฒนาปญญา มาช่วยกันเสริมกัน มนุษย์ก็จะเข้าถึงธรรมและได้
ประโยชน์จากธรรมมากข้ึนตามลําดับ

เม่ือมนุษย์เข้าถึงธรรม คือรู้ความจริงของเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้ว 
เขาก็รู้ว่าจะทํากรรมอย่างไรดี จะสร้างเหตุปัจจัยอะไรจึงจะได้ผลดี 
มนุษย์ก็ทํากรรมได้ถูกต้อง แล้วก็เกิดผลดีตามที่ปัญญาบอกให้ต้องการ 
กรรมก็ประณีตข้ึนไปตามลําดับ จนกระทั่งพ้นกรรมไปเลย นี่แหละคือ
หลักการใหญ่ๆ ของพระพุทธศาสนา
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อย่างไรก็ดี หลักการใหญ่ที่ครอบคลุมนี้ เป็นเร่ืองที่ว่าพูดง่ายแต่
ทํายาก โยมแค่รักษาศีลอย่างเดียว พัฒนาศีลก็แทบแย่แล้ว แต่ก็ขอให้
ได้ภาพรวมไว้ก่อน ถ้าได้ภาพรวมของพระพุทธศาสนาไว้แล้ว เราก็จะ
มองเห็นจุดหมายปลายทาง เห็นความสัมพันธ์ในการปฏิบัติของเราว่า 
อันไหนโยงไปอันไหน แล้วเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องดีขึ้น

มนุษยประเสริฐเพราะเปนสัตวที่ฝกได
หลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยธรรมก็เท่านี้แหละ แต่

ขยายไปสู่หลักปลีกย่อยต่างๆ จนละเอียดยิบ แล้วหลักปลีกย่อยเหล่านั้น
ก็โยงถึงกันหมดทุกอย่าง

ข้อสําคัญ พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงแต่หลักเท่านั้น แต่ทรงให้กําลัง
ใจพวกเราด้วยว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้นะ” อันนี้แหละเป็น
สิ่งสําคัญที่สุด พร้อมกันนั้น มองอีกด้านหนึ่ง พระองค์บอกว่า “มนุษย์
เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก”

คําวา่ “ฝกึได”้ นีท่าํใหเ้กิดกําลงัใจ แตคํ่าวา่ “ตอ้งฝกึ” ทาํใหส้าํนกึ
ในหน้าที่ ว่าเราเป็นคน จะต้องฝึกตน จะอยู่อย่างสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่ได้

จึงต้องยํ้าอีกทีหนึ่ง ถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์อื่นทั้ง
หลายว่า มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษที่ว่ามีการฝึกฝนพัฒนาได้เท่านั้นเอง ส่วน
สัตว์ชนิดอื่น มันฝึกฝนพัฒนาไม่ได้ ข้อแตกต่างมีอยู่ดังนี้

สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เราเรียกว่าเดรัจฉานนั้น มันอยู่ด้วยสัญชาต-
ญาณเป็นหลัก ในแง่สัญชาตญาณแล้วสัตว์เหล่านั้นเก่งกว่าเรา เราอย่า
ไปเทียบเลยในเร่ืองสัญชาตญาณ

มนุษย์เกิดมานี่อาศัยสัญชาตญาณได้น้อย ไม่ค่อยมีความสามารถ
อะไรติดตัวมา มีแต่ศักยภาพรอไว้ ที่จะพัฒนาได้มากมายด้วยการฝึก

ลองพิสูจน์ก็ได้ว่าเราแพ้สัตว์อื่นทั้งหลายในเร่ืองสัญชาตญาณ สตัว์
อย่างอืน่นัน้เกิดมา พอออกจากทอ้งพอ่ทอ้งแม ่ ก็มีชวีติอยู่ได ้ ชว่ยตัวเอง
ได้แทบจะทันที หลายชนิดทีเดียวเดินได้เลย ว่ายน้ําได้ หากินได้
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แต่มนุษย์นี้อ่อนแอมาก พอคลอดออกมาแล้ว ถ้าไม่มีใครเลี้ยงดู
ประคบประหงม ก็ไม่สามารถมีชวีติอยู่ได ้ ตอ้งมีคนเลีย้งด ู จนกระทัง่แม้แต่
อยู่มาได้ปีหนึ่งแล้ว ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ ถ้าใครทิ้งก็ตาย ต้องเลี้ยงกันอีก
หลายปี อาจเป็นสิบๆ ปี มนุษย์จึงจะอยู่รอด สามารถดําเนินชีวิตได้

การทีจ่ะดาํเนนิชวีติได ้ ก็คือ ระหวา่งทีเ่ขาเลีย้ง ตวัเองก็เรยีน คือ
เรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนาตนไป จนกระทั่งสามารถดําเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง

เป็นอันว่า โดยสัญชาตญาณ มนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอไร้ความ
สามารถที่สุด แต่มีข้อดีพิเศษก็คือ ฝึกได้เรียนรู้ได้

มนุษย์มีการเรียนรู้ คือการศึกษานั่นเอง เม่ือมีการเรียนรู้ คือมีการ
ศึกษา ก็ทําให้สามารถทําอะไรต่ออะไรขยายออกไปได้ สามารถรับถ่าย
ทอดความรู้จากคนรุ่นเก่า เช่นพ่อแม่บอก ครูอาจารย์บอก คนแวดล้อม
บอก ได้ความรู้เพิ่มข้ึนๆ สามารถเอาความรู้ที่สะสมมาเป็นเวลาพันๆ ปี 
มาอยู่ในคนเดียวได้ อันนี้เป็นข้อประเสริฐพิเศษของมนุษย์ ไม่เหมือน
สัตว์ทั้งหลายอื่น

สัตว์ทั้งหลายอื่นสะสมถ่ายทอดความรู้มาโดยทางสัญชาตญาณ 
แตม่นษุย์สะสมถ่ายทอดความรู้ดว้ยวธิเีรียนรู้ไดด้ว้ย ใครรู้จกัเพยีรเรียนรู้
ก็ยิง่รู้ยิง่พฒันา ใครไม่เพยีรไม่รูจ้กัเรียนรู้ ก็ไม่ไดค้วามรู้และพฒันาตวัไม่ได้

ความพิเศษของมนุษย์นั้น อยู่ที่การเรียนรูอย่างที่ว่าแล้ว การเรียน
รู้นี้ ก็คือการศึกษา การศึกษาเป็นเร่ืองของการฝึกฝนพัฒนาคน และองค์
ธรรมสําคัญในการศึกษาก็คือปญญานั่นเอง ปัญญาทําให้รู้ ทําให้คิด-พูด-
ทําได้ผล ทําให้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้อง แก้ปัญหาและทําการทั้ง
หลายได้สําเร็จ

ส่วนสัตว์ทั้งหลายอื่นอยู่ด้วยสัญชาตญาณ เคยอยู่มาอย่างไรก็อยู่
ไปอย่างนั้นตลอดชีวิต เกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้น

ส่วนมนุษย์นี้เกิดมาโดยไร้ความสามารถ แต่เม่ือได้เรียนรู้ก็ฝึกฝน
พัฒนาตนไปจนกระทั่งมีความสามารถพิเศษอย่างแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด
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ในทางกาย คนเกิดมาอย่างไร ก็ตายไปอย่างนั้น มาแต่ตัวก็ไปแต่
ตัว แต่ในทางจิตใจและปัญญา เกิดมาแล้ว กว่าจะตาย ถ้าได้เรียนรู้ฝึก
ฝนพัฒนา ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลิศประเสริฐอย่างมากมาย

การที่เรามีพระพุทธเจ้าไว้นี้ เป็นประจักษ์พยานของการพัฒนา
มนุษย์ ให้เห็นว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาได้สูงสุดจนเป็นพุทธะ

พุทธะ นั้นคือ การที่ธรรมแสดงภาวะที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย์ว่า 
มนุษย์นั้นพัฒนาสูงสุดได้ถึงขนาดน้ี ความเป็นพุทธะจึงเป็นตัวแบบ
สําหรับมนุษย์ทั้งหมด เรากล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ก็เพราะ
สามารถพัฒนาได้จนเป็นพุทธะ

ขอยํ้าว่า พระพุทธศาสนา ไม่ได้ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเฉยๆ
มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่ 
เราไปพูดกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ พูดด้วนๆ ขาดห้วนไป ต้องพูด
ให้เต็มว่า มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก เม่ือฝึกแล้วประเสริฐสุด

ทั้งนี้ ตามบาลีว่า ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ (ขุ.ธ.๒๕/๓๓) แปลว่า ใน
หมู่มนุษย์นั้น ผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด ประเสริฐสุดจนกระทั่งแม้แต่
เทวดาและพรหมก็น้อมนมัสการ

เพราะฉะน้ัน จึงมีพุทธพจน์มากมาย ที่ให้กําลังใจแก่มนุษย์ ว่า
อย่ามัวไหว้วอนรอความช่วยเหลือจากเทวดา ขอให้มนุษย์เราฝึกฝน
พัฒนาตนไป แล้วเทวดาพรหมทั้งหลายจะน้อมนมัสการเราเอง

เราไม่ได้ไปเรียกร้อง เราไม่ได้ไปดูถูกท่าน แต่เพราะคุณความดี
จากการได้บําเพ็ญการฝึกฝนพัฒนาตนนั่นแหละ เทพพรหมทั้งหลายก็
ยอมรับนับถือ หันมาน้อมนมัสการ

นี้เป็นการเตือนมนุษย์ไม่ให้มัวสยบอยู่ มนุษย์ในสมัยก่อนพทุธกาล
นัน้ มัวแตม่องไปข้างนอกตวั ไม่มองดตูวัเองวา่ เราจะต้องทาํอะไร มอง
แต่ว่าเราจะไปขอให้เทพเจ้าองค์ไหนช่วย มองไปหาพระพรหม มองไป
หาเทวดาว่า ท่านจะช่วยอะไรเราได้บ้าง แล้วก็ไปอ้อนวอน คิดแต่อย่าง
นั้น ไม่เอาใจใส่ที่จะฝึกฝนพัฒนาตน นี่แหละมนุษย์ชอบเป็นอย่างนี้
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ที่จริง ทําอย่างนั้นมันก็ง่ายดี มนุษย์ทั่วไปก็มีความโน้มเอียงที่จะ
ทําอย่างนั้น ขอคนอื่นง่ายกว่า ทําเองมันยาก เลยไม่คิดฝึกตนสักที คิด
แต่จะขอจากเทพเจ้า ขอให้พระพรหมช่วยดลบันดาล และหาทางเอาอก
เอาใจเทพเจ้า จนเกิดเป็นพิธีบูชายัญต่างๆ ใหญ่โต

พระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหานี้ ก็เรียกว่าปฏิวัติสังคม โดยดึงให้คนหัน
มาดูตัวเองว่า เราจะต้องทําอะไรบ้าง จากการท่ีดูว่าตัวจะต้องทําอะไร
บ้าง ก็เลยต้องชี้ไปที่ธรรม คือ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละ นี่เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

พระพุทธเจ้ามาสอนให้เราสนใจเร่ืองความสามารถพิเศษที่มีอยู่ใน
ตัวเอง ความพิเศษของมนุษย์นั้น คือการเป็นสัตวที่ฝกได

คนที่ฝึกได้ ภาษาบาลีเรียกว่า “ทัมมะ” พูดสั้นๆ ว่า ทัมม์
สัตว์ทั้งหลายอื่นโดยทั่วไปฝึกไม่ได้ สัตว์บางชนิดฝึกได้บ้างใน

ขอบเขตจํากัด แต่ฝึกตัวเองไม่ได้ ต้องให้คนฝึก
อันนี้เป็นข้อพิเศษ แม้สัตว์ที่ฝึกได้บ้าง ก็ยังต้องอาศัยคนฝึก ช้าง

ฝึกตัวเองได้ไหม ไม่ได้ ม้าฝึกตัวเองได้ไหม ไม่ได้ ลิงฝึกตัวเองได้ไหม ไม่
ได้ ต้องให้คนฝึกทั้งนั้น ท่านจึงว่า (ข.ุธ.๒๕/๓๓)

วรมสสฺตรา ทนฺตา อาชานยีา จ สนฺิธวา
เป็นต้น แปลว่า อัสดร สินธพ ม้าอาชาไนย ช้างหลวง ช้างพลาย 

เม่ือได้รับการฝึกแล้วก็ประเสริฐ เป็นสัตว์ที่เก่ง แต่มนุษย์ที่ฝึกแล้ว
ประเสริฐกว่านั้น คือ สัตว์ทั้งหลายนี่ฝึกไปถึงระดับหนึ่ง มันไปไม่ไหว
แล้ว มันได้แค่นั้น แต่มนุษย์ฝึกตัวเองได้ และฝึกได้ไม่มีที่สิ้นสุด จนเป็น
พุทธะได้ ประเสริฐเลิศที่สุด

ฉะนั้น มนุษย์จะต้องหันมาดูความพิเศษของตัวเองตรงนี้ แทนที่
จะไปติดอยู่กับคําว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ” แล้วหลงภูมิใจตัวเอง
ด้วยความหลง แล้วก็ติดตันอยู่แค่นั้น ไม่พัฒนา อย่าเอาเลย หันมาสนใจ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีกว่า ว่าความวิเศษและประเสริฐของมนุษย์นั้น 
อยู่ที่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ อันนี้มีประโยชน์กว่า
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ถ้าเรามาถือตามพุทธพจน์ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกนี ่
เราจะเหน็ทางปฏิบตัเิดนิหนา้ไป ทัง้ทีมี่พทุธพจนต์รัสไว ้ เรากลบัไม่เอา คํา
ตรัสของพระพุทธเจ้านี่ บางทีเราก็เพลินมองข้ามไปเหมือนกัน ถ้าเราจะ
เอาคําที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ” ก็ต้องต่อด้วยว่าเป็นสัตว์
ประเสริฐด้วยการฝึก จึงจะครบถ้วนใจความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

รวมความว่า พระพุทธเจ้าได้ชี้ธรรมให้ ได้แก่ความจริงแห่งความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นการดึงความสนใจจากเรื่องเทพมาสู่ธรรม ดึง
ความสนใจจากการรอคอยอํานาจดลบันดาลของเทพเจ้า มาสู่การทํา
ความเพียรพยายามด้วยกรรมที่ดีของตนเอง

เม่ือดึงมาแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ได้หยุดแค่นั้น แต่ทรงชี้มาที่ในตัว
มนุษย์อีกว่า อย่าท้อใจนะ ให้มีกําลังใจ เราเป็นสัตว์พิเศษที่ฝึกตนเองได้ 
พัฒนาได้ พอมาถึงตอนนี้มนุษย์ก็มีกําลังใจ

พระรัตนตรัย ตองรูจักใชใหเปนสรณะ
ตอนนี้ขอให้สังเกต มีคําว่า ธัมม/ทัมม ๒ ตัว
ตัวที่ ๑ ที่พระพุทธเจ้าดึงคนจากเทพสู่ธรรม เขียนอย่างบาลี คือ 

“ธัมม์”=“ธมฺม” นี่คือธรรม ที่พระพุทธเจ้าต้องการชี้ให้เราทุกคนเข้าใจ
ทีนี้หันมาดูที่ตัวเรา ก็เจอตัวที่ ๒ “ทัมม” เขียนเป็นบาลี = “ทมฺม”

แปลว่า ผู้ที่ฝึกได้ อยู่ที่ตัวเราเอง
เอาใจใส่แค่สองตัวนี่พอเลย ชาวพุทธจะเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง และ

เจริญก้าวหน้า
ตวัที ่ ๑ เป็นหลกัการใหญ่ ทีอ่ยู่ลอ้มรอบครอบตวัเราทัง้หมด ชวีติ

ของเราก็อยู่ใตอ้าํนาจของมัน ก็คือ ธมัมะ ธ ธง (=ธรรม) ไดแ้ก่ ความจริง
ของธรรมชาติ เฉพาะอย่างย่ิง ธรรมดาแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ส่วนตัวเราเองเป็นอย่างที่ ๒ คือ ทัมมะ ท ทหาร ทัมมะที่อยู่ทีต่วั
เราน้ี ทําให้เราม่ันใจในศักยภาพที่จะเข้าถึงและได้ประโยชน์จากธัมมะ 
(ธรรม) เม่ือเจาะจุดถูกแล้ว เราก็ฝึกตัวเองไป เราก็จะเข้าถึงธรรมตัวที่
หนึ่งที่เป็น ธ ธงได้ แล้วชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม
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มนุษย์ผู้ทัมมะ (ท ทหาร) ท่านแรก ฝึกฝนตนเอง พัฒนาปัญญา
ขึ้นมาจนบรรลุโพธิญาณ เข้าถึงธัมมะ/ธรรมะ (ธ ธง) เป็นพุทธะไปแล้ว 
ก็นาํเอาธมัมะ/ธรรมะ (ธ ธง) มาชีแ้จงประกาศส่ังสอนมนษุย์อืน่ใหรู้ต้าม

มนุษย์ผู้เป็นทัมมะ (ท ทหาร) คนอื่นต่อมา ก็สามารถเข้าถึง
ธัมมะ/ธรรมะ (ธ ธง) นั้นด้วย แล้วประกอบกันเข้าเป็นชุมชน หรือหมู่
ชนผู้พัฒนาตนเป็นพุทธะอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า ชุมชนนี้เป็นชุมชน
หรือหมู่ชนพิเศษ ได้ชื่อว่า สังฆะ

ถึงตอนนี้ เราก็ได้สิ่งที่เป็นหลักใหญ่ ๓ อย่าง เรียกว่าพระรตันตรยั
ซึง่เป็นองค์ประกอบของพระพทุธศาสนา พระรัตนตรัยก็เกิดข้ึน

หลักพระรัตนตรัยนี้ เอามาใช้เป็นเคร่ืองรําลึกเตือนใจ สําหรับ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อจะน้อมจิตเข้าสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา และจะได้ไม่เขว ถ้าเราระลึกถึงพระรัตนตรัยถูก
ต้องแล้ว ก็จะไม่พลาดไปจากพระพุทธศาสนา

ถ้าเราเข้าใจพระรัตนตรัยไม่ถูก ไม่รําลึกถึงพระรัตนตรัยให้เป็น
เคร่ืองเตือนใจตัวเอง บางทีเราก็เขวออกไป ดีไม่ดีเดี๋ยวก็ถูกดึง หรือดีด
ตัวเองออกไปสู่เทพอีกตามเคย แทนที่จะอยู่กับธรรมก็ออกไปสู่เทพอีก

หลักพระรัตนตรัย จากที่พูดมาก็ชัดเจนแล้วว่า มนุษย์ (ทัมมะ) นี้
พัฒนาตัวเองจนเข้าถึงธัมมะ/ธรรม ก็กลายเป็นพุทธะ

หลักพุทธะนี้ จะมาเตือนใจเรา ให้เราได้ประโยชน์เม่ือระลึกถึง
หลายอย่างหลายประการ

ประการที ่ ๑ เป็นเคร่ืองชีโ้ยงมาถึงตวัเราเอง เวลาระลกึถงึพระ
พทุธเจา้ ก็เตอืนใจเราใหร้ะลกึวา่ พระพทุธเจา้ก็เคยเป็นมนษุย์อย่างเรานี้
แหละ แต่ด้วยศักยภาพ หรือความสามารถที่คลี่บานออกมาได้ด้วยการ
ฝึกตัวเองนี้ พระองค์ก็พัฒนาพระองค์จนเป็นพุทธะไป ในตัวเราที่เป็น
มนุษย์ ก็มีศักยภาพอันนี้อยู่ ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ สามารถท่ีจะฝึกฝน
พัฒนาตัวไปให้เป็นอย่างพุทธะนั้น
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เม่ือระลึกอย่างนี้ ก็เกิดความมั่นใจในศักยภาพแห่งความเป็น
มนุษย์ที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งเรียกว่าเป็นศรัทธา ขั้นเบ้ืองต้น ที่จะเป็นพื้น
ฐานของการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนต่อไป

ประการที่ ๒ เม่ือระลึกอย่างนั้น ก็รู้ตระหนักพร้อมไปด้วยว่า ถึง
เราจะเป็นมนุษย์ มีศักยภาพนี้อยู่ แต่ถ้าเราไม่ศึกษา ไม่ฝึกฝนพัฒนาตน 
ก็จะไม่เกิดผลอะไร ความประเสริฐก็จะไม่เกิดข้ึน การที่ศักยภาพนั้นจะมี
ผลออกมา ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละจะต้องทํา คือต้องศึกษา ต้องฝึกฝน
พัฒนา เพราะฉะน้ัน จึงเท่ากับเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์ คือการ
ที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองนั้น ให้มีผลเป็นจริงข้ึนมา

ประการที ่๓ ก็ทาํใหเ้กิดกําลงัใจในการทีจ่ะพฒันาฝึกฝน เราอาจจะ
นกึวา่ยาก เม่ือยากเราก็จะทอ้ แตพ่อเราระลึกถงึพระพทุธเจา้ เราก็นกึวา่ 
มีตัวอย่างเป็นจริงนี่ มีผู้เข้าถึงความจริงเป็นพุทธะอย่างนี้ได้แล้ว มีผู้ที่
พฒันาตนสงูสดุอย่างนีไ้ดจ้ริง พอนกึถงึพระพทุธเจา้ทไีร เราก็เกิดกําลงัใจ
ว่า เราทําได้ เราทําได้แน่ เม่ือใดชักจะท้อใจ ระลึกถึงแบบอย่างแห่งการ
บําเพ็ญเพียรในประวัติของพระองค์ เราก็คึกคักเข้มแข็ง สู้ต่อไป

ประการที่ ๔ ได้แบบอย่างวิธีปฏิบัติ พระพุทธเจ้าทํามาอย่างไร 
ท่านเดินหน้านําทางให้เราแล้ว เราง่ายขึ้นแล้ว เราไม่ต้องไปเที่ยวลองผิด
ลองถูกอีกแล้ว ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เรา เราคงลําบากแย่ 
เราจะต้องลองผิดลองถูก เม่ือไรจะถึงสักที แต่นี่พระพุทธเจ้าทรงทํามา
ก่อน และยังแถมบอกวิธีให้มากมายด้วย เราก็ได้ตัวอย่างและวิธีการจาก
ประสบการณ์ของพระองค์ที่ได้ทรงนํามาตรัสบอกไว้ให้แล้ว ชี้ทางไว้ให้
แล้ว ลัดเข้ามา เราสะดวกสบายมากมาย

เพราะฉะน้ัน การระลึกถึงพระพุทธเจ้าจึงได้ประโยชน์ ๔ ประการ 
เป็นอย่างน้อย

๑. เกิดความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์ที่มีในตัวเองว่าจะฝึกฝน
พัฒนาได้
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๒. เตอืนใจใหร้ะลกึถงึหนา้ทีข่องเราเองทีจ่ะตอ้งฝกึฝนพฒันาตน
๓. ทําให้เราเกิดมีกําลังใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนอย่างนั้น
๔. ได้แบบอย่างวิธีปฏิบัติ ที่จะทําให้เราทําได้ง่ายขึ้น
เม่ือพระพุทธเจ้าชี้มาที่ตัวเรา ให้เราพร้อมที่จะศึกษาฝึกฝนพัฒนา

ตนแล้ว พระองค์ก็ชี้ต่อไปว่า การที่จะพัฒนาตนสําเร็จได้เราต้องเข้าถึง
ธรรม เธอจะต้องรู้และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรม เพราะการพัฒนา
ตัวของเรานี้ ต้องเป็นไปตามความจริงของธรรมชาติ ตามกฎแห่งเหตุ
ปัจจัยทั้งนั้น ถ้าเราพัฒนาตนเองไม่ตรงตามเหตุปัจจัย ไม่ทําให้ตรงตาม
กฎธรรมชาติ ไม่ตรงตามธรรม ก็ไม่สําเร็จ

เพราะฉะน้ัน เราจะต้องยึดถือธรรมเป็นสรณะ เอาธรรมเป็นมาตร
ฐาน เป็นเกณฑ์ ตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนจบ ในการดําเนินชีวิตที่ดีของเรา 
เราต้องปฏิบัติตามนี้แหละ

ธรรม ต้องเป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นเครื่องเตือนใจ 
และเป็นหลกัตลอดเวลา เร่ิมตัง้แตใ่นชวีติประจาํวนั มีประสบการณต์า่งๆ
เข้ามาทางตา หู ฯลฯ ก็ต้องมองในแง่ของธรรม คือมองตามเหตุปัจจัย

พอเริ่มเอาธรรมคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมาใช้เป็นหลัก เรา
ก็เร่ิมฝึกตัวเองแล้ว

แต่ก่อนนี้ เราเคยมองสิ่งทั้งหลายตามชอบใจ-ไม่ชอบใจ พอเจอ
อารมณ์อะไรเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้ามันสบาย ก็ชอบใจ ถ้า
ไม่สบาย ก็ไม่ชอบใจ อยู่ด้วยความชอบใจ-ไม่ชอบใจ แล้วก็คิดปรุงแต่ง
ไป ตามที่ยินดียินร้าย

มนุษย์ที่ไม่ฝึกฝนพัฒนา ท่านเรียกว่า อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน แปลว่า
ปุถุชนที่ไม่ได้สดับ ไม่ได้เรียนรู้ เป็นคนไม่มีหลัก ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น 
คือ มีการรับรู้ ด้วยความชอบและชัง ยินดีและยินร้าย

แตพ่อเริม่ฝกึตน จะเร่ิมเขา้สูค่วามเปน็อริยชน หรือเป็นอริยสาวก ก็
จะรับรู้โดยมองตามเหตุปัจจัย โดยใช้ปัญญา
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พอเริ่มมองเห็นตามเหตุปัจจัย คือมองตามความเป็นจริง ก็จะป้อง
กันและกําจัดความยินดียินร้ายชอบชังได้ จิตใจก็จะสบายโปร่งโล่ง
ปราศจากปัญหา พร้อมกันนั้น ก็จะได้เรียนรู้ ทําให้ปัญญาพัฒนา เกิด
ความรู้ความเข้าใจอะไรๆ มากขึ้น ไมใช่มองด้วยจิตที่วนเวียนจมอยู่ใน
โลภะ โทสะ โมหะ แล้วก็ตามมาด้วยปัญหา

นี่เป็นตัวอย่างเบ้ืองต้นของการเอาธรรมมาใช้ คือเป็นที่พึ่ง เป็น
สรณะ เป็นหลักแห่งการดําเนินชีวิตของเรา แม้แต่ในชีวิตประจําวัน

รวมความก็คือ ชีวิตของเราต้องเดินตามธรรม และเอาความรู้ใน
ธรรมมาใช้โดยตลอด จนกระทั่งในที่สุด เม่ือเข้าถึงธรรมจริงๆ เข้าถึงตัว
ความจริงที่เรียกว่าเป็นหลักการใหญ่แล้ว เราก็กลายเป็นพุทธะด้วย เช่น
เดียวกับพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัยเปนยอดสรณะ
ที่โยงเราไปยังปญญาซ่ึงเห็นอริยสัจ

แต่เพราะว่าเราไม่ได้ค้นพบธรรมด้วยตนเอง เราก็เลยไม่ได้เป็น
สัมมาสัมพุทธะ เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธะมาบอกมาแนะนําให้ เราจึง
เป็นผู้รู้ตาม เราก็เป็นอนุพุทธะไป แต่ก็เป็นพุทธะนั่นแหละ

เพราะฉะน้ัน ในพระสูตร พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงพระสาวกที่เป็น
พระอรหนัต วาเปนผูตรัสรูแลว คือเปน พทุธะ เชน คราวหน่ึง พระสารบีุตร

และพระมหาโมคคัลลานะ เป็นต้น มาเฝ้าพระพุทธเจ้า กําลังเดินเข้ามา 
พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทาน ใช้คําว่าท่านเหล่านั้นเป็น “พุทธะ”      
(ขุ.อุ. ๒๕/๔๒)

(ทรงใช้คํานี้ในการอธิบายเหตุที่ตรัสเรียกท่านเหล่านั้นว่าเป็น
พราหมณ ์ คือเปน็พราหมณแ์ท ้ ทีล่อยบาปใหห้มดหายไปไดจ้ริง ดว้ยการ
ปฏิบตั ิไม่ใชส่กัวา่เป็นพราหมณไ์ปตามชาตกํิาเนดิ ทีเ่กิดขึน้มาในวรรณะนัน้ 
แลว้ก็มาอาบน้าํล้างลอยบาปไปในแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ เช่นแม่น้ําคงคา)
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นั่นก็คือว่า ทุกคนเมื่อได้ฝึกตนจนกระทั่งเข้าถึงธรรมโดยสมบูรณ์
อย่างพระองค์ ก็เป็นพุทธะเช่นเดียวกับพระองค์เหมือนกัน

 เม่ือมนุษย์มีการฝึกฝนพัฒนาตน เขาก็เร่ิมใช้ความสามารถที่มีอยู่
ของเขาเดินหน้ามาเข้าถึงธรรม ตัวทัมม ท ทหาร (ทัมมะคือผู้ฝึกได้) ก็มา
ประสานกับตัวธัมม ธ ธง (ธัมมะคือธรรม) ตอนนี้ก็คือเขาเดินในทางของ
การที่จะเป็นพุทธะ

เม่ือเขาเดินทางที่จะเข้าถึงความเป็นพุทธะนี้ เขาจะเริ่มเป็นอริย
ชน และก้าวหน้าไปตามลําดับ คนที่พัฒนาขึ้นมาสําเร็จในระดับแรกที่
ท่านยอมรับ ก็คือเป็นโสดาบัน พอพัฒนามากขึ้นก็เป็นสกทาคามี พัฒนา
มากขึ้น ก็เป็นอนาคามี จนกระทั่งจบก็เป็นพระอรหันต์

ท่านเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในวิถีทางของการศึกษา ระหว่างที่ยังไม่จบ
การศึกษา ยังไม่บรรลุธรรมสูงสุดก็เรียกว่า เสขะ หรือ เสกขะ

เสขะ หรือเสกขะ ก็มาจาก สิกขา สิกขานั้นแปลง อิ เป็น เอ ก็
เป็นเสกขา แล้วทํา อา ให้สั้นเป็น อะ เป็นเสกขะ (ตัด “ก” ออกก็เป็น
เสขะ) ก็คือ คนผู้บําเพ็ญสิกขา หรือพูดง่ายๆ ว่านักศึกษานั่นเอง

ผู้บําเพ็ญสิกขา ก็เป็นเสกขะ และเร่ิมได้ชื่อว่าเข้าสู่ชุมชนที่จะเป็น
พุทธะแล้ว พอจบก็เป็นอเสกขะ ไม่ต้องศึกษาต่อไป ก็คือเป็นพุทธะ

คนที่กําลังศึกษาพัฒนาตนทั้งหลาย ก็พัฒนาอยู่ในระดับต่างๆ กัน 
เป็นโสดาบัน เป็นสกทาคามี เป็นอนาคามี ตลอดจนคนที่พัฒนาตน
ศึกษาจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นอเสขะ หรืออเสกขะ รวมกันแล้วก็
เกิดเป็นชุมชนข้ึนมา คือชุมชนของคนที่มีการศึกษาพัฒนาตน ชุมชนนี้
กําหนดให้เรียกชื่อว่า สังฆะ

สมาชิกของชุมชน ซึ่งเป็นนักศึกษาผู้บําเพ็ญสิกขา ได้สร้างชุมชนนี้
ขึน้ใหเ้ป็นจริง มีอยู่จริง เป็นไปได ้ และเราก็จะตอ้งเขา้มาร่วมในชมุชนน้ี
ด้วย เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้น

ถ้าเอาหลักสังฆะมาเตือนใจ เราก็จะได้เพิ่มกําลังใจท่ีโยงมาถึงตัวเอง
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๑. เรามองพุทธะว่า มีมนุษย์ผู้หนึ่งที่ได้พัฒนาตนสูงสุด กลายเป็น
พุทธะ ขึ้นเป็นแบบอย่าง

๒. เราเกิดกําลังใจที่จะพัฒนาอย่างนั้นให้สําเร็จ ด้วยการดําเนิน
ตามธัมมะ และเข้าถึงธัมมะ

๓. ตัวเราก็จะเข้าไปอยู่ร่วมในชุมชนที่เป็นสังฆะได้ ดังมีประจักษ์
พยานให้เห็นว่า เราก็จะเป็นได้อย่างนั้น

ถ้าเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างถูกต้อง เราจะเกิดกําลังใจและ
สํานึกในการปฏิบัติหน้าที่แห่งการฝึกฝนพัฒนาตน และเราจะปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องด้วย

อันนี้คือหลักพระรัตนตรัย ซึ่งมาเป็นไตรสรณะ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก
เตือนใจเรา ๓ ประการ

ตกลงว่า หลักพระรัตนตรัยนี้ ก็เป็นเครื่องนําเราเข้าสู่ธรรมนั่นเอง 
เม่ือเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้ เราก็จะเข้าสู่หลักการที่ว่า สิ่งทั้ง
หลายจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎแห่งธรรม คือ ความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย ตอนนี้แหละที่หลักอริยสัจจะมา

พอน้อมรําลึกถึงพระรัตนตรัยถูกต้องแล้ว หลักพระรัตนตรัยนี้จะ
โน้มนําไปสู่หลักอริยสัจ ๔ ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองใน
คาถาธรรมบทว่า

พหํุ  เว  สรณํ  ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
มนุษย์ทั้งหลาย ถูกภัยคุกคามแล้ว พากันยึดถือเจ้าป่า เจ้าเขา ต้น

ไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆ เป็นที่พึ่ง แต่สิ่งเหล่าน้ันมิใช่เป็นที่พึ่งอันเกษม 
บุคคลถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้ว จะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงหาได้ไม่

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ     สมฺมปฺปญ ฺญาย ปสฺสติ

(ขุ.ธ.๒๕/๒๔)
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ส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ มอง
เห็นด้วยสัมมาปัญญา ซึ่งอริยสัจ ๔ รู้เข้าใจทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความ
ดับทุกข์ และทางให้ถึงความดับทุกข์ นั้นจึงจะเป็นสรณะอันเกษม บุคคล
เข้าถึงสรณะนี้แล้ว จึงจะพ้นไปได้จากทุกข์ทั้งปวง

นี้แหละเป็นสิ่งสําคัญ พระพุทธเจ้าทรงให้หลักพระรัตนตรัยไว้
เพื่อโยงเราเข้าสู่ธรรมนั่นเอง ถ้าพระพุทธเจ้าจะชี้ไปที่ตัวธรรมทันที คน
จํานวนมากก็จะมองไม่ถึง

นอกจากนั้น ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยมาเชื่อมโยง คนมากมายก็จะ
ไปหลงสิ่งอื่นๆ อย่างที่ว่า เม่ือถูกภัยคุกคามแล้วก็ไปยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ อ้อนวอนขอผลดลบันดาลอย่างที่เป็นมาในสังคมอินเดีย จน
กระทั่งปัจจุบันก็วุ่นวายอยู่กับเร่ืองเหล่านี้ เทวดาอินเดียแทนที่จะน้อย
ลงกลับมากขึ้นทุกที

ท่านที่อยู่ในอินเดียบอกว่า ตอนนี้เทวดาในอินเดียไม่รู้ก่ีหม่ืน คน
ก็ตั้งใจหาทางอ้อนวอนกันอยู่ เอาอกเอาใจอย่างไรก็ไม่พอ นี่ถ้ากฎหมาย
ไม่ออกมา ฝร่ังไม่เข้ามาปกครอง จนมาต่อกับการปกครองแบบปัจจุบัน 
ป่านนี้อินเดียจะพัฒนาการบูชายัญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ จะมีอะไรย่ิงกว่า
ฆ่าคนบูชายัญอีกก็ไม่ทราบ เพราะการเอาใจเทพเจ้านั้นไม่มีทางสิ้นสุด 
เนื่องจากเราไม่รู้ใจเทพเจ้า ไม่รู้ว่าเทพเจ้าจะเอาอย่างไร ก็มีแต่จะย่ิงเอา
ใจเข้าไปๆ

เพราะฉะนั้น จึงเป็นหลักเตือนใจชาวพุทธว่า จะต้องคอย
ตะล่อมตัวเองให้เข้าสู่หลักพระพุทธศาสนา มิฉะนั้นเราจะเพี้ยน ความ
หวาดและความหวังอํานาจดลบันดาลเร้นลับภายนอกในรูปของเทพเจ้า
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นั้น เป็นทั้งสิ่งล่อและสิ่งกล่อม และการที่จะไปขอ
อํานาจดลบันดาลจากภายนอกนี่ก็ง่ายเหลือเกิน
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คนเราใจมันน้อมไปที่จะอ่อนแอและให้คนอื่นช่วยหรือทําให้ ส่วน
การที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเอง ทํากรรมด้วยตนเองนี้มันยาก แต่ความจริง
ที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแหละ 
หลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง จริงอย่างไรก็จริงอย่างนั้น ความอ่อนแอ
และการกล่อมใจด้วยความหวังในอํานาจดลบันดาลไม่ใช่การแก้ปัญหาที่
แท้จริง

มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว นี่คือจุดเร่ิมต้นของมนุษย์ พอ
ถูกภัยคุกคาม ก็มีความโน้มเอียงที่จะหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หันไปพึ่งสิ่ง
ภายนอก ขอให้สิ่งโน้นช่วยสิ่งนี้ช่วย แล้วพิธีอ้อนวอนตลอดดจนการบูชา
ยัญก็พัฒนาขึ้นมา

พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงธรรมแล้ว ก็มีพระทัยกอปรด้วยมหากรุณา 
จะช่วยให้หมู่มนุษย์เข้าถึงธรรมเหมือนพระองค์ด้วย แต่การจะนําคนเข้า
ถึงธรรมคือตัวความจริงนี้ ต้องมีตัวเชื่อมโยงให้ พระพุทธเจ้าก็เอาพระ
องค์เองมาเป็นตัวเชื่อม โดยเป็นสรณะ ข้อแรก

หลักพุทธะนั้น ก็มาเป็นสรณะ โดยคอยยํ้าเตือนให้เราระลึก
ตระหนักว่า พุทธะก็เกิดข้ึนจากมนุษย์นี่แหละ เราทุกคนเป็นมนุษย์
เหมือนกัน สามารถพัฒนาได้ เป็นพุทธะได้

พอมีพุทธะมาเป็นแบบให้ ก็ทําให้เรามองเห็นธรรมชาติของเราเอง
ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาตนได้ (เป็นทัมม์ ท ทหาร = ทัมมะ) แล้วก็มี
กําลังใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเอง ตามแบบอย่างของพุทธะนั้น โดยทํา
ตามธรรม จนเข้าถึงธรรม พุทธะก็โยงเราเข้ามาสู่ธรรม

พร้อมกันน้ัน เราสํานึกในการที่เราก็เป็นคนคนหนึ่ง มีตัวอย่าง
ของคนที่พัฒนาในระดับต่างๆ เข้าร่วมสังฆะกันได้เยอะแยะแล้ว ล้วนแต่
เป็นกัลยาณมิตรแก่กัน เราก็ต้องทําได้และเป็นได้อย่างนั้นด้วย เราก็มา
ปฏิบัติตามธรรม
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ถาคนไมประสานกับธรรม
ก็ไมมีทางแกปญหาชีวิตและสังคม

พอถึงจุดนี้ก็คือ เราถูกเชื่อมโยงเข้ามาหาธรรมแล้ว ธรรมนี้แหละ 
ก็ขยายเป็นอริยสัจ ๔

เม่ือก้ีนี้ เราถูกภัยคุกคาม ก็เที่ยวหาที่พึ่ง ตอนนี้เรามาหาธรรม
แล้ว เร่ิมต้นก็ลองพิจารณามองดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับ
ตัวเรา คือสิ่งรอบตัว ถ้าเราไม่รู้จักความจริงของมันและปฏิบัติต่อมันไม่
ถูกต้อง ทุกอย่างก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นได้ทั้งนั้น เรียกว่า ทุกข

จากนั้น เราก็รู้ต่อไปว่า เราจะแก้มันได้ เราจะเปลี่ยนมันพลิกมัน
จากเป็นทุกข์ ให้กลายเป็นไม่มีทุกข์ สิ่งทั้งหลายที่เราเก่ียวข้องนี้แหละ 
เม่ือเราไม่รู้เท่าทันมันตามเป็นจริงและปฏิบัติต่อมันไม่เป็น ก็เป็นทุกข์ทั้ง
นั้น พอเรารู้ทันมันและปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้อง ก็พลิกจากทุกข์เป็น
หายทุกข์ หมดทุกข์เป็นสุขไปเลย

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงเร่ิมจากทุกข์ที่เป็นจุดกระทบของคน 
แล้วนําเดินหน้าไปยังธรรม ที่จะทําให้เราพลิกทุกข์ให้หายลับไป

เร่ิมแรกก็ให้รู้จักสิ่งทั้งหลาย สิ่งที่เป็นปัญหาแก่เรานี้ เรารู้มันเสีย
ก่อน จับตัวมันให้ได้ เสร็จแล้วก็สืบสาวหาเหตุ รู้สมุทัยแล้ว ก็มองเห็นจุด
หมายของตัวและรู้ตัวเองว่าทําได้นะ ถึงตอนนี้ท่านก็บอกวิธีปฏิบัติที่จะ
พลิกมัน

พอปฏิบัติถูกต้อง ทุกข์นั้นก็หายไปเลย กลายเป็นว่าทุกข์นั้นไม่มี 
พอปฏิบัติประสานเข้ากับธรรม ในที่สุดทุกข์ก็ไม่มี เพราะทุกข์มันหายไป
เลย นั้นก็คือความสิ้นทุกข์ ดับทุกข์ หมดทุกข์ หรือไร้ทุกข์

เพราะฉะนั้น ท่านผู้ปฏิบัติสําเร็จตามธรรม เข้าถึงธรรมแท้จริง
แล้ว ทุกข์ไม่มี ทุกข์หายไป ทุกข์นั้นมีแต่ในธรรมชาติตามธรรมดาของ
มัน เป็นเรื่องของมันเอง
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สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เป็นธรรมดาตามธรรม
ชาติของมัน แต่มนุษย์ไม่รู้ ไม่เข้าใจความจริง ก็เลยตกเป็นทาส ถูกกฎ
ธรรมชาติครอบงํา ก็เกิดทุกข์ขึ้น พอรู้ความจริงเข้า จึงค่อยๆ คลาย 
ค่อยๆ พ้นออกมา ทุกข์ก็น้อยลง สุขมากขึ้น จนกระทั่งในที่สุดทุกข์หมด
ไปไม่เหลือ เราโปร่งโล่ง เป็นอิสระ อยู่เหนือมัน ส่วนทุกข์ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ก็เป็นเร่ืองของธรรมชาติไป

ใครจะไปแก้ทุกข์ในธรรมชาติได้ สิ่งทั้งหลายคือสังขารเป็นทุกข์นี่ 
ไม่มีใครไปแก้ได้ แต่เม่ือสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ตามธรรมชาติของมัน ทําไม
จึงมาเป็นทุกข์ในเราด้วยล่ะ แสดงว่าเราผิด เราไปเอาทุกข์มาใส่ตัวเอง 
แต่พอเรารู้เท่าทัน เราปฏิบัติถูก เข้าถึงความจริง เข้าถึงธรรมแล้ว ทุกข์
ที่มีในธรรมชาติ ก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติไป แต่ไม่เข้ามาครอบงําจิตของ
เรา เราก็ไม่ทุกข์ไปด้วย เราจึงเป็นอิสระหลุดพ้น

ในการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนนั้น คนจะปฏิบัติตามธรรมไปจน
กระทั่งถึงจุดหมาย แต่กว่าจะถึงจุดหมายหมดทุกข์เป็นอิสระนั้น มนุษย์
จะประเสริฐข้ึนไปตามลําดับ มีความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง และ
เป็นส่วนประกอบที่ดีงามของสังคม เป็นมนุษย์ที่เก้ือกูลต่อชาวโลก ชีวิต
ก็ดีงาม สังคมก็ดีงาม และช่วยสร้างสรรค์โลกนี้ให้น่าอยู่ไปด้วย

ถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีงาม
ขึ้น อย่างประสานกลมกลืนและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ถ้าดําเนินตาม
วิถีของมนุษย์ปุถุชนที่ไม่ฝึกตน ก็หันไปคิดจะแก้แต่ข้างนอก เอาชนะข้าง
นอก อย่างวิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังพิชิตธรรมชาติ คิดแต่จะจัดการกับโลก
ภายนอก ไม่เอาชนะธรรมชาติภายใน พ่ายแพ้ตกเป็นทาสแก่สภาพไร้
การพัฒนาในตัวเอง ก็จึงทําให้เกิดปัญหายุ่งยากเพิ่มข้ึน

ขอให้ดูสภาพที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าเกิดความขัดแย้ง
กันไปหมด ชีวิตคนก็ขัดแย้งกับชีวิตของสังคม ผลประโยชน์ของบุคคล
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสังคม ผลประโยชน์ของมนุษย์ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของธรรมชาติ
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คน-สังคม-ธรรมชาติ อยู่ร่วมกันด้วยดีไม่ได้ จะให้ฝ่ายหนึ่งได้ 
ฝ่ายหน่ึงก็เสีย

คนปัจจุบันวุ่นวายกับปัญหาสภาพแวดล้อมเสีย ปัญหาสังคมที่อยู่
กันอย่างหวาดระแวงแก่งแย่ง มองกันเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อ ชีวิตของ
คนก็ไม่มีความสุข เพราะมีความเครียดเร่าร้อนกระวนกระวายตลอด
เวลา ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่ามนุษย์เดินทางออกจากธรรม แทนที่จะเดิน
ทางเข้าใกล้และเข้าสู่ธรรม

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงว่า ถ้าจะเอาให้ถูกต้อง
จริง จะให้ชีวิตดีงามมีความสุข ทั้งชีวิตตนเอง ทั้งกายและใจ ทั้งสังคม 
ทั้งสิ่งแวดล้อม ให้อยู่กันได้ดี ตอนนี้พูดได้ว่า ไม่มีทางเลี่ยงแล้ว จะต้อง
เข้ามาสู่ทางของการเข้าถึงธรรม

เวลานี้ โลกมนุษย์เร่ิมสํานึกรู้มากขึ้นตามลําดับ ว่าวิธีแก้ปัญหา วิธี
สร้างความเจริญ และวิธีหาความสุขแบบที่เป็นอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย 
ที่สร้างอารยธรรมขึ้นมาอย่างที่เห็นกันอยู่นี้ มันผิดพลาด

ปัญหาที่แก้ได้ ไม่คุ้มกับปัญหาที่ทําให้เกิดข้ึนใหม่มากมาย เพราะ
ว่าอยู่กันไป ตัวมนุษย์เองก็ไม่มีความสุขมากขึ้น ชีวิต ทั้งกายและใจ ก็ไม่
ดีขึ้น สังคมก็วุ่นวายเดือดร้อนมากขึ้น สิ่งแวดล้อมก็ถูกผลาญ ถูกทําลาย 
สลายเสื่อมไปตามลําดับ

เม่ือได้บทเรียนมากขึ้น ก็ทําให้มนุษย์เร่ิมหันมาสนใจธรรม แต่
มองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับฝืนกระแส มันก็ยากเหมือนกัน แต่ถ้าเราจับ
จุดจากที่ว่าเม่ือก้ีได้ เราจะสบายใจ

ทัมม์ และ ธัมม์ สองตัวนี้ จับให้ได้ การที่จะให้ชีวิตดีงาม จะให้ทุก
สิ่งเป็นไปด้วยดี เราหลีกเลี่ยงความจริงไม่พ้นหรอก เราจะต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความจริง โดยใช้ปัญญาที่รู้ความจริงมาจัดการ ไม่มีวิธีทาง
อื่นที่ดีกว่านี้ เทพพรหมที่ไหนก็มาทําให้ไม่ได้
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อันนี้แน่นอน ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ วิทยาศาสตรที่พยายาม
แก้ปัญหา ก็โดยการพยายามจะเข้าถึงความจริงอันนี้ แต่ไปวุ่นอยู่กับ
ความจริงด้านเดียว เลยได้แต่เคร่ืองมือที่จะแก้ปัญหา แต่ไม่ได้แก้ไขคนที่
ก่อปัญหา คนที่เป็นปัญหา ก็เลยเอาเคร่ืองมือที่จะแก้ปัญหา ไปใช้ก่อ
ปัญหาให้หนักขึ้น

เพราะฉะน้ัน เราอย่ามัวไปหวังวิธีอื่นเลย พระพุทธเจ้าสอนเราไว้
นานแล้ว อย่างน้อยพระองค์ก็ดึงจากเทพมาสู่ธรรมแล้ว วิธีแน่นอนคือ
ต้องเข้าถึงธรรม และปฏิบัติไปตามธรรม

ความจริงอันนี้แน่นอน ธัมม์ ตัวที่ ๑ (ธรรม/ธัมมะ) เราหลีกเลี่ยง
ไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งใชมั้น และ ทมัม์ ตวัที ่๒ คือ มาดตูวัเราเองวา่เปน็ทมัม์ (ทมัมะ)
คือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ พัฒนาได้

เม่ือเรามีกําลังใจเพราะมีแบบอย่างให้ คือพุทธะ เราก็พัฒนาตัว
เองให้เกิดปัญญาเข้าถึงธรรม และปฏิบัติให้ได้ตามธรรม ให้สามารถนํา
ธรรมคือปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมมาใช้ประโยชน์ให้ได้ อันนี้เป็นทาง
ออกและความสําเร็จอนัเดยีวของมนษุย์ เราจะพอใจหรือไม่ก็แลว้แต ่ แต่
ไม่มีทางเลี่ยง

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสรู้นีเ้ป็นสจัธรรม เป็นความจริงทีไ่ม่มีใครกลา้
คัดค้านได้ หรืออาจจะกล้าคัดค้านแต่ก็คัดค้านไม่สําเร็จ เพราะต้องเข้า
ถึงธรรมและต้องใช้ธรรมนี้แน่นอน และตัวเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไป

เป็นอันว่า ชาวพุทธต้องเอาสองอย่างนี้ คือ หนึ่ง ตัวธัมม์ ธ ธง 
(ธัมมะ/ธรรม) สอง ตัวเราทัมม์ ท ทหาร (ทัมมะ) เอาเจ้าสองตัวนี่มา
ประสานกันให้สําเร็จ ก็จะบรรลุความเป็นพุทธะ และนําโลกสู่การแก้
ปัญหาได้จริง
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วันนี้เรามาถึงที่นี่แล้ว เรามาถึงที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นี่แหละคือ
จุดประสานของธัมมะ กับทัมมะ เรามาถึงจุดต้นแบบพุทธะ ต้นแบบนั้น
เกิดข้ึนที่นี่ จึงเป็นกําลังใจให้เกิดความแกล้วกล้าที่ว่าเราจะต้องทําหน้าที่
นี้ให้สําเร็จ แล้วก็ช่วยกันไปแก้ไขปัญหาโลก ปัญหาสังคม ปัญหาชีวิต ให้
สําเร็จ สร้างสังฆะ ขึ้นมาให้ได้

ถ้าเราทําใจได้ถูกต้อง หันมาพิจารณาความจริงนี้ แม้จะยาก แต่
เพราะเป็นสัจธรรม เราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเอง และเราจะต้องช่วย
กันกระตุ้นเตือนจิตสํานึกและสร้างความม่ันใจกําลังใจให้เกิดข้ึนให้ได้ 
กําลังในฝ่ายธรรมเวลานี้ เบา อ่อนแอ และขาดแคลน เพราะคนที่จะมี
ความม่ันใจในหลักสองประการนี้เดี๋ยวนี้มีน้อย คือ

๑. มั่นใจในธรรม คือความจริงของกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย ด้านนี้เราต้องสํารวจตัวเราเอง แม้แต่ชาวพุทธว่า เรามี
ความม่ันใจแค่ไหน

๒. มั่นใจตัวเราเอง ที่ฝึกได้พัฒนาได้ ที่จะเป็นพุทธะได้ เรามั่นใจ
แค่ไหน

นี่เป็นทางออกทางเดียวที่จะแก้ปัญหาของโลกมนุษย์นี้ได้ เราจะ
ต้องพยายามช่วยเหลือโลกมนุษย์ ด้วยการสร้างความม่ันใจน้ีขึ้นมา

บัดน้ีเรามาถึงจุดนี้แล้ว เหตุการณ์ที่ ธัมม์ กับ ทัมม์ มาประสาน
บรรจบกันได้เกิดข้ึนที่นี่ เพราะฉะนั้น ก็ขอให้เราสร้างความม่ันใจขึ้นใน
ตัวเราที่จะทําให้ได้อย่างนั้นด้วย โดยเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง

ขอให้ทุกท่านมีความม่ันใจ และมีกําลังใจ อย่างน้อยก็คอยระลึก
ถึงองค์พุทธะมาเตือนใจเราให้

๑. ม่ันใจในตัวเราที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ มี
ศักยภาพท่ีจะทําให้เจริญงอกงามสู่ความสมบูรณ์

๒. สํานึกในหน้าที่ของมนุษย์ว่าจะต้องศึกษา ฝึกฝนพัฒนาตน 
เพื่อให้มีชีวิตที่ดีงาม จะปล่อยปละละเลยไม่ได้
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๓. มีกําลังใจ เพราะเราได้เห็นแบบอย่าง คือองค์พระพุทธเจ้าที่
ทรงทําได้จริงอย่างนั้นแล้ว องค์พุทธะได้มาเกิดข้ึนที่นี่แล้ว เราก็จะทําได้
สําเร็จตามอย่างพระองค์

๔. ได้วิธีแบบอย่าง จากประสบการณ์ที่พระองค์บําเพ็ญไว้แล้ว
และทรงมอบให้ไว้แก่พวกเรา ทําให้สะดวกที่เราจะประพฤติปฏิบัติต่อไป

วันนี้ ได้แค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความเตือนใจ ๓ ประการนี้ 
ก็คุ้มค่าแล้ว

ฉะนั้น จึงขอให้เราเกิดความมั่นใจนี้ ระยะนี้เราจะต้องกระตุ้นกัน
มากหน่อย เพราะสังคมปัจจุบันนี้ มีสภาพแวดล้อมเป็นเหมือนที่พระ
พุทธเจ้าตรัสไว้ว่า โลกนี้หมกจมอยู่ในความหลงระเริงมัวเมา เพราะ
ฉะนั้น การที่จะเกิดแรงปลุกใจให้ดําเนินไปในกระแสธรรมจึงเป็นการ
ยาก พระองค์จึงน้อมพระทัยไปในการไม่สั่งสอน

แตเ่ราในฐานะเป็นลกูศิษย์ของพระพทุธเจา้ เราไดร้บัคําสอนของพระ
พุทธองค์ที่ถ่ายทอดกันมาแล้ว เราต้องถือว่า เรานี้อยู่ในพวกสัตว์ที่ฝึกได้ 
และมีธุลีในดวงตาน่าจะไม่มากนัก ถ้าเรามีธุลีไม่มากนัก เราก็จะชําระ
ล้างธุลีแลเห็นแสงสว่าง และจะดําเนินตามพุทธปฏิปทาต่อไปได้

ขออนุโมทนาโยมทุกท่าน ที่ได้มาร่วมในการเดินทางที่เรียกว่าเป็น
บุญจาริก คือการจาริกที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นการทําความดี เม่ือมาถึง
ที่นี่แล้ว ก็ได้ประกอบความดีหลายอย่างหลายประการ เป็นการทําบุญ
ทํากุศล มีทาน ศีล ภาวนา ซึ่งนําเข้าสู่หลักการสําคัญคือ ไตรสิกขา ได้
แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา

วันนี้เราเน้นกันที่ข้อสุดยอดเลย คือปัญญา เพื่อให้โยมรู้เข้าใจธัมม
และทัมมดังที่กล่าวมา อันจะเป็นหลักในการเข้าถึงประโยชน์อย่างสูงสุด 
ที่ธัมม์และทัมม์นั้นจะให้แก่เราได้ต่อไป
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ขอให้โยมปฏิบัติได้สําเร็จผลตามที่อาตมากล่าวมานี้ ขอให้เจริญ
ศรัทธา และให้ศรัทธาที่มีมาแล้วนั้นเพิ่มพูนย่ิงขึ้น โดยออกผลเป็นปีติ
เป็นความอิ่มใจปลาบปลื้มใจว่าเราได้มาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แลว้
ไดม้าถงึสงัเวชนยีสถานแหง่หนึง่แลว้ และไดม้าระลกึถึงคุณพระรัตนตรัย
ได้มาน้อมนําจิตรําลึกบูชาพระคุณของพระองค์ ได้ทําวัตรสวดมนต์

ทั้งหมดนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชา และขอให้พุทธบูชาที่เราได้
บําเพ็ญมานี้เป็นปฏิบัติบูชา ที่จะนําเราให้เข้าถึงธรรมที่พระองค์ทรงสั่ง
สอนต่อไป

ขอให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาทรงเป็นกําลังใจให้แก่เรา ในการ
ที่จะบําเพ็ญปฏิบัติกุศล ในการที่จะไม่ทําชั่ว ทําดี ทําใจให้ผ่องใส อัน
เป็นพุทธโอวาทในวันมาฆบูชานี้ เพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีงาม สามารถช่วยกัน
สร้างสรรค์โลก และสังคม ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไป

ขออํานาจแห่งศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย และบุญกุศลที่โยมทุก
ท่านได้บําเพ็ญในบุญจาริกคร้ังนี้ จงเป็นปัจจัยอํานวยจตุรพิธพร ให้ทุก
ท่านเจริญงอกงามด้วยกําลังกาย กําลังใจ กําลังปัญญา สามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบัติในทางแห่งมรรค คืออริยมรรคา เพื่อเข้าถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา มีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมา       
สัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่าน ตลอดกาลทุกเม่ือ เทอญ.
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๖. จุดเริ่มของแผนดินธรรม
ธัมเมกขสถูป สารนาถ

พุธที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๘ - ๑๘ น.

ขอเจริญพร โยมผูมีจิตศรัทธาทุกทาน
บัดน้ีคณะบุญจาริก ได้เดินทางมาถึง สังเวชนียสถาน แห่งที่ ๒ ใน

ลําดับของการเดินทาง คือ อิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นสถานที่         
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือการแสดงธรรมครั้งแรก ที่มีชื่อว่า 
พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

แตถ่า้นบัตามลาํดบัในพทุธประวตัก็ิเป็นสงัเวชนยีสถานแหง่ที ่ ๓ คือ 
ตามลําดับเหตุการณ์ ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน

“อิสิปตนมฤคทายวัน” นี้ คนทั่วไปในปัจจุบัน รวมทั้งทางการ
ของอินเดีย รู้จักกันในชื่อว่า สารนาถ

ฝนตกใหญ ทําใหเวลานอย
เรียนไดเพียงท่ีทางและถอยคํา
ก) ธรรมจักร ๒ ความหมาย

สถานที่แสดงปฐมเทศนานี้ นับว่ามีความสําคัญมาก เพราะถือเป็น
การประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือ เร่ิมประกาศพระศาสนานั่นเอง แต่
คําว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นชื่อของพระสูตรที่ทรงแสดงคร้ังแรก
นี้มีความหมายที่แปลได ้๒ อย่าง
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“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลง่ายๆ ว่า พระสูตรที่ว่าด้วยการ
หมุนวงล้อแห่งธรรม อาจจะแยกศัพท์ให้เห็นว่ามี ธมฺม+จกฺก รวมเป็น
ธรรมจักร ก็คือ วงล้อแห่งธรรม แล้วก็ ปวัตตนะ แปลว่า ให้เป็นไป คือ
หมุน และ สูตร ก็คือพระสูตร

เพราะฉะนั้น จึงแปลว่า พระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่ง
ธรรม

หมุนวงล้อแห่งธรรม หรือ หมุนธรรมจักร ก็หมายความว่า พระ
พุทธเจ้าได้ทําให้วงล้อแห่งธรรมนี้ หมุนเหมือนกับกลิ้งออกไป และหมุน
ออกไปนั้น ก็คือการที่พระพุทธศาสนาเริ่มแผ่ออกไปนั่นเอง

เพราะฉะน้ัน การแสดงธรรมครั้งนี้ จึงเป็นจุดเร่ิมของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือการประกาศธรรม

แต่คําว่า ธรรมจักร นั้น อาจจะมีความหมายได้อีกอย่างหน่ึง โดย
เทียบกับคําว่า อาณาจักร

“อาณาจักร” แปลว่า วงล้อแห่งอํานาจ พระเจ้าแผ่นดินหรือพระ
เจ้าจักรพรรดิก็หมุนวงล้อเหมือนกัน แต่หมุนวงล้อแห่งอํานาจหรือ
อาณาออกไป ทําให้พระราชอํานาจแผ่ขยายออกไปโดยครอบงําประเทศ
อื่นหรือดินแดนอื่นๆ เราจึงเรียกดินแดนที่วงล้อแห่งอํานาจของพระ
ราชาไปถึง ว่าเป็นอาณาจักร คือ ดินแดนที่พระราชอํานาจแผ่ไปถึง

ถ้ามองในแง่นี้ อาณาจักรเป็นดินแดนที่ทางฝ่ายบ้านเมืองเขาแผ่
อาํนาจไปถงึ ฉนัใด ธรรมจกัรก็เป็นดนิแดนทีธ่รรมแผไ่ป ฉนันัน้

ถา้แปลในความหมายนี ้ ธรรมจกัร ก็หมายถงึดนิแดนแห่งธรรมน่ัน
เอง ในเม่ือแปลว่า ดินแดนแห่งธรรม คําว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็
หมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการทําให้เกิดดินแดนแห่งธรรม หรือแผ่ดิน
แดนแห่งธรรมให้กว้างออกไป ในแง่นี้ก็เท่ากับว่า เป็นการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา
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รวมความว่า จะใช้ในความหมายไหนก็ได้ ก็เป็นการเริ่มประกาศ
ธรรมนั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นการเร่ิมเผยแผ่ธรรม หรือจะเป็นการเริ่มแผ่ดินแดน
แห่งธรรมออกไปก็ตาม ก็เริ่มด้วยการแสดงธรรมคร้ังแรก ที่เรียกว่าปฐม
เทศนา

เนื้อหาก็เป็นเรื่องของพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่มีในพระ
ไตรปิฎก

ข) วัด ที่เหลือแตซาก
แต่ก่อนที่จะพูดถึงเนื้อตัวของพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดง ก็

อยากจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องเสียก่อน
ที่อิสิปตนมฤคทายวัน หรือสารนาถนี้ มีโบราณวัตถุสถานสําคัญที่

เหลืออยู่และควรรู้ เร่ิมด้วยซากวัด ๕-๗ วัด
แต่จากการขุดค้นของนักโบราณคดี พบวัดทั้งหมดประมาณ ๓๐ 

วัด โดยมีหลักฐานและร่องรอยบ่งบอกว่า แทบทุกแห่งถูกทําลายด้วย
การบุกร้ือและเผา และมีการทําลายเช่นนั้นซ้ําๆ (คงเพื่อให้สิ้น?)

ตามประวัติศาสตร์ว่า ในช่วงใกล้ พ.ศ. ๑๗๐๐ ที่พระพุทธศาสนา
สญูสิน้จากชมพทูวปีนัน้ กองทพัมุสลมิเตอร์กมาบกุเมืองพาราณสี และได้
เวียนมาทําลายวัดวาอาราม กับทั้งไล่ฆ่าพระสงฆ์ที่สารนาถน้ีหลายครั้ง 
โดยปล้นและขนเอาทรัพย์สินสิ่งของมีค่าไปมากมาย

เขาเล่าตัวอย่างไว้ เช่น มูฮัมหมัดแห่งเมืองฆูร์ (Muhammad of 
Ghur ผู้พิชิตย่ิงใหญ่ที่ทําให้อาณาจักรมุสลิมเกิดข้ึนในชมพูทวีปเป็นครัง้
แรกในปีทีท่า่นม้วยมรณ ์ คือเกิดรัฐสลุตา่นแหง่เดลี ใน พ.ศ. ๑๗๔๙) ได้เคย
มาบุกทําลายสารนาถ และขนทรัพย์สินสิ่งมีค่าไป ๔๐๐ หลังอูฐ

ผู้ที่ทําลายสารนาถหมดส้ินปิดท้ายรายการ คือ อุปราชของท่าน    
มูฮัมหมัดแห่งเมืองฆูร์นั้น ชื่อว่ากุตาบ-อุดดิน
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(ในบริเวณน้ี มีวัดเชนอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นของใหม่ เพิ่งสร้างเมื่อ 
พ.ศ. ๒๓๖๗ ไม่พึงนํามาสับสน เพราะไม่เก่ียวกัน; และมีเจดีย์ทรงอย่าง
พุทธคยา ซึ่งก็เป็นของสมัยใหม่)

ค) หลักศิลาจารึกอโศก แหงที่เลื่องชื่อ
นอกจากวัด ของโบราณก็มีเสาหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก

มหาราช สูงราว ๕๐ ฟุต (หักลงมาแล้วเป็น ๔ ท่อน) ซึ่งเป็นหลักที่มีชื่อ
เสียงมาก เพราะหัวเสาเป็นรูปสิงห์ ๔ ตัว หันหัวแยกกันไป ๔ ทิศ ทูน
พระธรรมจักรอยู่บนหัวสิงห์ทั้งสี่

เม่ืออินเดียได้เอกราชใน พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว ได้นํารูปพระ
ธรรมจักรนี้ไปสถิตเป็นสัญลักษณ์ในกลางธงชาติอินเดีย และใช้รูปสิงห์ 
๔ ตัว หันหัวไป ๔ ทิศ นี้ เป็นตราแผ่นดินของประเทศอินเดียสืบมา

ความในจารึกหลกันี ้(จารกึหลกัศลิา ฉบับยอยที ่๑) เป็นประกาศห้าม 
มิให้มีการทําสงฆ์ให้แตกแยก (สังฆเภท) เนื้อความสําคัญว่า

ขาฯ ไดทําใหสงฆสามัคคีเปนหน่ึงเดียวแลว บุคคล
ใดๆ จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณีก็ตาม ไมอาจทําลายสงฆได

ก็แล หากบุคคลใด จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณี ก็ตาม 
จักทําสงฆใหแตกกัน บุคคลน้ันจักตองถูกบังคับใหนุงหม
ผาขาว และไปอาศัยอยู ณ สถานท่ีอื่น (นอกวัด)

พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการน้ีใหทราบท่ัวกัน
(ตําแหน่งที่เสาหลักศิลาจารึกนี้ตั้งอยู่ บางท่านว่าเป็นที่พระพุทธ

เจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แต่บางท่านว่าเป็นที่ทรงส่งพระสาวก ๖๐ รูป
ไปประกาศพระศาสนา แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อ; ค่อนข้างล่าสุด มีผู้
เสนอข้อสันนิษฐานว่า จุดที่แสดงปฐมเทศนาน่าจะเป็นที่ตั้งวิหารที่อยู่
ทางตะวันตกของเสาศิลาจารึก)

ในบริเวณสารนาถน้ี มีพระมูลคันธกุฎี คือกุฏิที่ประทับของพระ
พุทธเจ้าด้วย
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นอกจากนี ้สิง่ทีจ่ะเวน้ไม่กลา่วถงึมิได ้คือพระสถปู ๓ แหง่ ไดแ้ก่

ง) เจาขัณฑสีถูป
๑. เจาขัณฑีสถปู เป็นอนสุรณส์ถานทีพ่ระพทุธเจา้ทรงพบกับพระ

เบญจวคัคีย ์เม่ือเสดจ็มาโปรดหลังจากตรัสรูไ้ด ้๒ เดอืน

เป็นการพบกันอีก หลังจากเบญจวัคคีย์ละจากพระองค์ไปเมื่อทรง
เลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา เรียกแบบฝร่ังว่าเป็น Reunion

พระสถูปนี้ ผู้รู้สันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยคุปตะ (ราชวงศ์
คุปตะครองราว พ.ศ. ๘๖๓–๑๓๙๓) พระถังซัมจั๋ง หรือหลวงจีนเหี้ยน
จัง ซึ่งมาที่นี่เมื่อใกล้ พ.ศ. ๑๒๐๐ บรรยายว่าสูง ๓๐๐ ฟุต

ชื่อของพระสถูปนี้ไม่ชัดเจน พวกเราคนไทยอ่านจากท่ีเขาเขียนไว้
เป็นภาษาองักฤษวา่ “Chaukhandi” แลว้ก็พดูก็เขยีนกันมาวา่ “เจาคนัธี”
แต่ไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไร

เร่ืองนี้ยากที่จะสืบสาวให้ได้ความถ่องแท้ชัดเจน แต่ในแง่ตัว
หนังสือ Chaukhandi ของเขานี้ น่าจะเขียนเต็มรูปเป็น Chaukhaˆ∂i

เม่ือถือตามหลักการถ่ายถอดอักษร หรือจะว่าปริวรรตตัวอักษรก็แล้วแต่ 
(อย่างที่ฝร่ังเรียกว่า transliteration) Chaukhaˆ∂i ก็เป็น เจาขณัฑี

“เจาขัณฑี” แยกศัพทไ์ดเ้ป็น เจา (สี)่ + ขณัฑ (ทอ่น ชิน้) สว่น “อ”ี 
เป็นเร่ืองของไวยากรณ ์ทีแ่ปลวา่ “มี” รวมแลว้แปลวา่ มีสีท่อ่น สีต่อน สี่
ชิน้ สีเ่สีย่ง หรือ(แยกออก/แตกออกเปน็)สีช่อ่ง หรือสีโ่พรง ก็ได้

ความหมายอย่างนี้ น่าจะได้พิจารณาควบคู่กันไปกับการสํารวจ
ตรวจสอบสถานที ่ ซึง่คงตอ้งฝากทา่นทีอ่ยู่ใกลห้รือไดม้าบ่อยๆ ชว่ยทาํ
ความกระจา่ง เพราะเปน็ของถกูทาํลายแตกพงั มีสภาพเคลือ่นคลาดยกั
ยา้ยซบัซอ้นสบัสน
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แตว่า่ถึงสภาพท่ีเป็นอยู่ พระสถปูนี ้ สว่นนอกถกูร้ือขนไป เหลอืแต่
เนนิมูลวสัดขุา้งใน และบนยอดเนนิพระสถปูนัน้ มีหอคอยแปดเหล่ียมที่
สรา้งใหม่ทบัซอ้นขึน้ไป

หอคอยแปดเหลีย่มนี ้ เพิง่สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๑๓๑ ในสมัยอาณา
จกัรมุสลมิ โดยอกับารม์หาราช เพือ่เป็นอนสุรณแ์หง่การทีพ่ระราชบิดา 
คือ หุมายูน จกัรพรรดมุิขา่ลหรอืโมกุล องค์ที ่ ๒ (โอรสของบาเบอร์ 
กษัตริย์องค์แรกที่สถาปนาราชวงศ์มุข่าลหรือโมกุลนั้น) ได้เคยเสด็จมา
พาํนกัทีน่ี ่ในชว่งเวลาทีย่งัแย่งชงิอาํนาจกับศัตรูคู่สงคราม

จ) ธัมมราชกิสถูป
๒. ธัมมราชิกสถปู (แปลง่ายๆ ตามรูปศัพท์ว่า พระสถูปเนื่องด้วย

หรืออุทิศแด่ องค์พระธรรมราชา) นักโบราณคดีว่าเก่าแก่มาก สร้างก่อน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และมีหลักฐานว่าเป็นที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ

นอกจากถูกกองทัพมุสลิมทําลายในช่วง พ.ศ. ๑๗๐๐ แล้ว ส่วนที่
เหลือของธมัมราชกิสถูป ถกูทาํลายครัง้สดุทา้ยใน พ.ศ. ๒๓๓๗ เม่ือเจา้
เมืองพาราณสคีร้ังนัน้ สัง่ใหน้าํอฐิจากโบราณวัตถุสถานที่สารนาถ ไปสร้าง
ตึกรามบ้านช่องในตลาดเมืองพาราณสี ที่ตั้งชื่อว่า “ชคัตคัญช์”

ธมัมราชกิสถูปถูกร้ือทาํลายหมดสิน้ในคร้ังนัน้ ตา่งจากพระสถูปอืน่ที่
ยงัมีสว่นเหลอืบ้าง (คงเปน็เพราะธัมมราชกิสถปูนีส้รา้งดว้ยอฐิ ตา่งจาก     
ธัมเมกขสถูป ทีส่ร้างดว้ยหนิเป็นสว่นสาํคัญ)

แต่ขณะนี้ เรามานั่งกันอยู่เบ้ืองหน้าพระสถูปสําคัญ ที่เขาเรียกชื่อ
กันในบัดนี้ว่า Dhamekh Stupa ซึ่งในที่นี้จัดเป็นที่ ๓ ตามลําดับที่พูด
ถึง คือพูดถึงพระสถูปอื่นก่อนให้เสร็จไปแล้ว จึงมาจบที่จุดหมาย ซึ่งขอ
เรียกให้เป็นคําที่มีความหมายเท่าที่คิดได้ว่า “ธัมเมกขสถูป”
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ฉ) ธัมเมกขสถูป
๓. ธัมเมกขสถูป นี่ ชื่อและความหมายที่จริงแท้ว่าอย่างไร เราก็

ยังไม่จะแจ้งลงไป ได้แค่มาสันนิษฐานกัน

ตามคําของเขาที่เขียนกันมาว่า Dhamekh ถอดอักษรตรงๆ ก็
เป็น ธเมข ซึ่งมองไม่เห็นศัพท์เลย ไม่รู้จะแปลได้อย่างไร ต้องเป็นคํา
ที่เพี้ยน

เม่ือคิดอย่างค่อนข้างเดา แต่ให้มีเค้าและได้ความหมาย ก็มาลงที่ 
ธัมเมกขะ เป็น ธัมเมกขสถูป

ทีนี้ “ธัมเมกขสถูป” นั้น ก็คิดแปลตามศัพท์เอาวา่ เป็นพระสถปูที่
สร้างอทุศิแดท่า่นผูเ้หน็ธรรม เพราะคาํวา่ ธมัเมกขะ นั้นแยกศัพท์ออกไป
ได้ ให้มาจากคําว่า ธมฺม+อิกฺข

ธมฺม ก็แปลว่า ธรรม อิกฺข แปลว่า เห็น หรือผู้เห็น อิกฺข แปลง อิ 
เป็น เอ ดังที่เราจะเห็นอยู่เสมอ

อย่างที่แปลกันวันก่อน สิกขา แปลง อิ เป็น เอ ก็เป็นเสกขา แล้ว
สั้นลงเป็นเสกขะ

นี่ก็ อิกขะ แปลว่าเห็น แปลง อิ เป็น เอ เป็น เอกขะ แปลว่าผู้
เห็น

ธมฺม + เอกฺข ก็เป็น ธัมเมกขะ แปลว่า ผู้เห็นธรรม แล้วเติมคําว่า 
สถูปเข้าไป ก็แปลว่า พระสถูป ที่สร้างเพื่ออุทิศแด่ท่านผู้เห็นธรรม

ท่านผู้เห็นธรรม ในที่นี้ หมายถึงท่านผู้เห็นธรรมท่านแรก คือ พระ
อญัญาโกณฑัญญะ

แต่การที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะ จะเป็นผู้เห็นธรรมครั้งแรกได้
ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่า  ปฐมเทศนา คือ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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เพราะฉะน้ัน พระสถูปนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ ที่เป็นอนุสรณ์รําลึกถึง
การแสดงพระธรรมจักร หรือเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า อันนี้ก็
เป็นเร่ืองเดียวกัน

สาระสําคัญก็คือ ต้องการให้เป็นเคร่ืองรําลึกถึงเหตุการณ์สําคัญ
ในพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มเผยแผ่พระศาสนานั่นเอง

ธัมเมกขสถูปนี้ ถือกันมาว่าเป็นตําแหน่งที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 
ถึงแม้จะมีการเดาบ้าง สันนิษฐานบ้าง ว่าเป็นจุดอื่นอันนั้นอันโน้น ก็ยัง
ยุติไม่ได้ ก็จึงยังถือที่นี่เป็นหลักไว้

ธัมเมกขสถูป ถึงจะถูกทําลาย (และต่อมาถูกร้ือขนเอาวัสดุไปสร้าง
ตลาดเมืองพาราณสอีย่างทีเ่ลา่ข้างตน้) แตเ่หลอืรอดมาได้มาก คงเปน็เพราะ
โครงสร้างสว่นลา่งทีเ่ป็นแปดเหลีย่ม สร้างดว้ยศิลาลว้น (ทัง้ ๘ ดา้น มีช่อง
ที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปไว้) ส่วนบนเหนือขึ้นไปจึงเป็นอิฐ

ธัมเมกขสถูปน้ี นักโบราณคดีไม่รู้ชัดว่าเร่ิมสร้างเมื่อใด แต่มีการ
เติมขยายกันมา ๘ คร้ัง สูงกว่า ๙๘ ฟุต*

ช) อิสิปตนมฤคทายวัน ทําไมเป็น สารนาถ
ข้อควรทราบต่อไป คือ พระสถูปเป็นต้น ทั้งหมดนี้ ตั้งอยู่ในถิ่นที่

เรียกว่า ปาอิสิปตนมฤคทายวัน

“อิสิปตนะ” แปลว่า เป็นที่ขึ้นลงของพระฤษี ตัวศัพท์เองแปลว่า 
เป็นที่ตกลงของพระฤษี แต่ในอรรถกถา ท่านแปลว่า สถานที่เป็นที่ฤษี
ขึ้นลง

                                                                                                                                                                

* หนังสือใหมช่ือ Holy Places of the Buddha (Berkeley: Dharma Publishing, 1994) หนา 

๖๙ บอกวา ธัมเมกขสถปู สูง ๑๒๘ ฟุต และกลาวกันวามีฐานรากลึกลงไปใตดนิอีก ๑๐ ฟุต 

ความกวางท่ีฐานวดัเสนผาศูนยกลางได ๙๓ ฟุต
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หมายความวา ฤษชีอบมากันทีน่ี ่มาอะไร ก็มาประชมุกัน คือ มารวม
กันทีน่ีม่าก โดยถอืตามทีม่องเหน็วา่ ฤษเีหาะกันมาจากทางไหนๆ แล้วก็มา
หายตุบลงที่นี่ ก็เรียกว่า ฤษีตกลงมา คือเป็นที่ลงที่ขึ้นของฤษี ผู้เหาะกัน
ไปในที่ต่างๆ คนก็เลยเรียกชื่อสถานที่นี้ว่า เป็น อิสิปตนะ

พร้อมกันนั้นก็มีคําว่า “มฤคทายวัน” ต่อท้าย เพราะเป็นป่าที่
พระราชทานแก่เนื้อ มาจากศัพท์ต่างๆ คือ มิค (มฤค = เนื้อ) + ทาย (สิ่ง
ที่ให้หรือมอบให้) + วัน (ป่า)

แปลรวมความว่า ปา่ทีพ่ระราชทานใหเ้ป็นทีอ่ยู่ของหมู่เนือ้ หรือป่า
ที่พระราชทานอภัยแก่เนื้อ หรือป่าที่ให้เป็นที่อยู่อย่างไม่มีภัยแก่เนื้อ

“มิค” แปลว่าเนื้อ ในที่นี้ก็คือพวกกวางต่างๆ ซึ่งมีเร่ืองราวความ
เป็นมา ดังที่พระมหาสุทินได้เล่าในรถยนต์ที่เดินทางมาแล้ว อาตมาก็จะ
ไม่เล่าซ้ําอีก

ขอสรุปว่า โดยทั่วไปในคัมภีร์ ท่านอธิบายสั้นๆ เพียงว่าป่านี้เป็นที่
ให้อภัยแก่เนื้อ หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นป่าอภัยทาน แต่เรามักเอาความ
หมายนี้ไปโยงกับเร่ืองราวความเป็นมาในชาดกที่ชื่อว่านิโครธมิคชาดก
(ชา.อ.๑/๒๒๑)

ในชาดกที่ว่านั้น มีเร่ืองราวที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปล่าเนื้อในป่า
ซึ่งเป็นอุทยานนี้เป็นประจํา ทั้งเพื่อสนุกและเอาเป็นอาหารเสวย

พวกเนื้อก็เลยเห็นว่า ถ้าขืนให้พระเจ้าแผ่นดินล่าเนื้ออย่างนั้นทุก
วัน พวกตัวก็เดือดร้อนตลอดเวลา อยู่กันไม่เป็นสุข ก็เลยมาปรึกษากัน
เห็นควรให้ใช้วิธีทําความตกลงกับพระราชา จัดวาระลําดับกันให้จับไป
วันละตัวๆ และก็มีเร่ืองราวที่เก่ียวกับพระโพธิสัตว์ที่ช่วยแม่เนื้อว่า

วันหน่ึง ถึงวาระแม่เน้ือลูกอ่อนจะต้องเข้าลําดับ พระโพธิสัตว์ก็เอา
ตัวเองเข้าไปแทน ว่าขอให้ฆ่าตัวเอง ตนยอมสละชีพเพื่อจะสงวนชีวิตของ
เนื้อแม่ลูกอ่อนนั้นไว้ จะได้มีโอกาสเลี้ยงดูลูก เป็นการแสดงน้ําใจของ
พระโพธิสัตว์ ที่มีเมตตากรุณาอย่างสูงถึงกับยอมเสียสละชีวิตของตัวเอง
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เรื่องราวก็ทราบถึงพระราชา เป็นเหตุให้พระราชาพระราชทาน
อภัยแก่พวกเนื้อพวกกวางทั้งหลายในป่านั้นทั้งหมด เนื่องมาจากการเสีย
สละของพระโพธิสัตว์นั้น และป่าที่เป็นอุทยานนั้นก็ได้กลายเป็นที่ที่พระ
ราชทานอภัยหรือการอยู่อย่างไม่มีภัยแก่ประดาเนื้อ

ปัจจุบัน ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้ เรียกกันว่า สารนาถ
สันนิษฐานว่า ชาดกเร่ืองที่เล่ามานี้ เป็นที่มาของชื่อปัจจุบันนี้ด้วย 
เพราะคําว่าสารนาถนี้ เข้าใจกันว่าจะกร่อนมาจากคําว่า “สารังคนาถ” 
ซึ่งแปลว่า ที่พึ่งของเนื้อ (สารังค = เนื้อ + นาถ = ที่พึ่ง)

หมายความวา ในป่านี้ เนื้อทั้งหลายอยู่กันอย่างปลอดภัย มีความ
สุขสวัสดี เพราะได้พระโพธิสัตว์ (และพระราชา) เป็นที่พึ่ง

นี่คือเร่ืองราวความเป็นมา เก่ียวกับประวัติของสถานท่ี พอให้
ทราบเค้าความเท่านั้น ไม่ใช่เร่ืองที่เป็นสาระสําคัญ แต่ก็ควรทราบไว้เป็น
ความรู้ประกอบ

ฌ) พาราณสี ชื่อนี้ทําไมยืนยงนัก
นอกเหนือจากนี้ ก็ควรจะทราบกว้างออกไปว่า ป่าอิสิปตน-

มฤคทายวันนี้อยู่ในแขวงเมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี เป็นเมืองใหญ่ มีในสมัยพุทธกาล อย่างที่พระมหา

สุทินได้เล่าให้โยมฟังแล้วว่า คําว่า “พาราณสี” นั้น ตั้งชื่อขึ้นมาตามชื่อ
ของแม่น้ํา ๒ สาย ที่อยู่ในเขตของเมืองนี้ คือ แม่น้ําพรณา หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า วรุณา บวกกับอีกแม่น้ําหนึ่ง ชื่อว่า อสี รวมกัน ๒ ชื่อ ก็
เป็นพาราณสี

เมืองพาราณสีนั้น เป็นเมืองใหญ่ในสมัยพุทธกาล แต่ไม่ใช่เป็น
เมืองหลวงศูนย์กลางอํานาจอย่างราชคฤห์ และสาวัตถีที่เราจะไป เหตุที่
เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ในสมัยพุทธกาล เมืองพาราณสีได้เสื่อมอํานาจ
ลงไปแล้ว
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แต่ก่อนนั้น เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแคว้นใหญ่ ชื่อว่า
แคว้นกาสี ซึ่งเคยเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองมาในสมัยก่อนพุทธกาล มีพระเจ้า
แผ่นดินปกครอง มักจะเรียกว่า พระเจ้าพรหมทัต มีเร่ืองราวมาในชาดก
มาก เพราะเร่ืองชาดกมากมายเกิดขึ้นที่เมืองพาราณสี ของพระเจ้า
พรหมทัต

พระเจ้าพรหมทัตนั้น เป็นคล้ายๆ ชื่อตําแหน่ง คงจะเรียกชื่อตาม
พระราชวงศ์ หมายความวา กษัตริย์องค์ใดในราชวงศ์นี้ เม่ือขึ้นครองราชย์ 
ก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตหมด ไม่ใช่เป็นชื่อเฉพาะพระองค์

สมัยก่อนนั้น พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพาราณสี ของ
แคว้นกาสี ซึ่งเป็นแคว้นเอกราช แต่แคว้นกาสีนี้ได้ขับเค่ียวทําสงคราม
กับแคว้นโกศลตลอดมาเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งในที่สุดก็ได้เสีย
อํานาจให้แก่แคว้นโกศลไปตั้งแต่ก่อนถึงพุทธกาล

เพราะฉะน้ัน เมืองพาราณสี ก็เลยเป็นเมืองใหญ่ที่ไม่ใช่ราชธานีไป
เสียแล้วในสมัยพุทธกาล คือขึ้นต่อแคว้นโกศลน่ันเอง

อนึ่ง เมืองพาราณสีนี้ เรียกชื่อได้ ๒-๓ อย่าง บางทีก็เรียกว่า กาสี
นคร บางทีก็เรียกกาสีปุระ หรือกาสีบุรี

เร่ืองราวนี้เก่ียวกับสถานที่ พอให้ทราบความเป็นไปทางการบ้าน
การเมืองด้วย โยมจะได้มองสภาพแวดล้อมออก

สําหรับเมืองพาราณสีนั้น แม้ว่าจะหมดสภาพที่เป็นเมืองหลวง
ของแคว้นใหญ่ไปแล้ว แต่เพราะเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ ก็
ยังมีความสําคัญมาก

ยิ่งกว่านั้น เมืองพาราณสีนี้ยังเป็นเมืองที่แปลกพิเศษ คือ มีชื่อที่
ม่ันคง ปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกเมืองพาราณสี ต่างจากเมืองอื่นๆ ที่โดยมาก 
แม้แต่ชื่อก็ไม่เหลือ แม้จะเป็นแคว้นใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ก็จริง
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อย่างเมอืงราชคฤห ์ก็หมดชือ่ไปแล้ว ปจัจบุนันีเ้หลอืแตช่ือ่ทีเ่รียกกัน
ทางโบราณคดวีา่ Rajgir ซึง่เป็นคําทีเ่พีย้นไปหนอ่ย ถา้จะใหถ้กู ตอ้งเขยีน
ตามแนวสนัสกฤตเป็น Ràjagr ฺha (เขยีนอย่างบาลเีป็น Ràjagaha) ซึ่งเป็น
การเรียกไปตามโบราณคดี แต่ชื่อปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว

สาวัตถี ก็เรียกโดยการกําหนดเอาตามประวัติศาสตร์และตาม
โบราณคดี ในเมืองอินเดียนิยมเขียนตามรูปสันสกฤต เป็น øràvastã
(ศฺราวสฺตี) ถ้าเขียนแบบบาลีก็เป็น Sàvatthã ปัจจุบันก็เป็น Saheth-
Maheth อย่างนี้เป็นต้น

(เวลานี้ อินเดียเองได้ฟื้นชื่อเมืองเก่าๆ ขึ้นมาใช้หลายแห่งแล้ว 
เพื่อประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวเป็นต้น เช่น øràvastã นี้)

พาราณสีจึงเป็นเมืองพิเศษที่ว่า ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้ว มีชื่อ
อยา่งไรก็ยงัคงอยู่อยา่งนัน้ เหตทุีช่ือ่นีย้นืยงอยู่ได ้ คงเพราะเป็นเมืองสาํคัญ
ของพราหมณ์ บนฝั่งแม่น้ําคงคา ที่คงอยู่คู่กับศาสนาฮินดู สําคัญอย่างไร
ขอให้ลองไปชมชาวฮินดูอาบน้ําล้างบาปที่ฝั่งแม่น้ําคงคาของเมืองนี้

อย่างไรก็ตาม พาราณสีนี้ สมัยที่อังกฤษปกครอง ได้เรียกเพี้ยน
กันไป เป็น Banaras บ้าง Benaras บ้าง Benares บ้าง (นักภาษาว่ารูป
ที่ถูกเป็น Banåras)

แม้แต่สถาบันใหญ่ๆ อย่างมหาวิทยาลัยพาราณสี ก็เรียกชื่อ
ทางการว่า Banaras Hindu University และชื่อของมหาวิทยาลัย
สําคัญแห่งนี้ ก็บ่งชี้อยู่ในตัวถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาฮินดู กับ
เมืองพาราณสี

เวลาน้ี ทางการอินเดียเรียกชื่อเมืองพาราณสีแบบสันสกฤตว่า     
วาราณสี/Varanasi (Våråˆas¥)
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พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่
เมืองนี้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้ แต่หลังจากนั้น พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จ
มาบ่อย

ถึงตอนนี้ ที่อิสิปตนะ ซึ่งคณะบุญจาริกนั่งฟังธรรมกันอยู่ มีฝนตก
ลงมา จึงขอฟังความเห็นว่า โยมจะฟังต่อ หรือว่าจะหยุดไว้ก่อน

ปรากฏว่าฝนตกแรงขึ้นๆ จึงยุติธรรมกถาไว้แค่ทําความรู้จักกับ
เมืองพาราณสีเพียงเท่านี้
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๗. รักษาแผนดินไทย ใหเปนแผนดินธรรม

เยี่ยมพระนักศึกษาไทย ม.พาราณสี
พุธที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๙.๔๐ น.

ผู้แทนพระนักศึกษา: ถือว่าเป็นโอกาสดี เป็นมงคลที่พระเดชพระคุณได้
มาเย่ียมเยียน กระผมไม่มีปัญหาจะถาม แต่อยากจะขอความเมตตา
อนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณ ได้ให้พร ให้คําสั่งสอน คําเตือน เป็น
กําลังใจให้กับพวกกระผม ขอนิมนต์ครับ

พระธรรมปิฎก: ผมก็ไม่มีอะไรมาก เบ้ืองต้นก็ขอบคุณขอบใจในนํ้าใจ
ของทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจมีไมตรีต้อนรับ และในการต้อนรับก็มีการแสดง
ออกพร้อมทั้ง ๓ ประการ คือ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ตาม
หลักสาราณียธรรม คือ มีกายกรรมประกอบด้วยเมตตา วจีกรรม
ประกอบด้วยเมตตา และมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา จึงเป็นการ
ปฏิบัติตามธรรม

การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ เราทําเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน 
เป็นเร่ืองของการแสดงออกที่ไม่สงวนเฉพาะต่อพระด้วยกันเท่านั้น แต่
แสดงต่อญาติโยมด้วย เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวน้ําใจในหมู่ชาวพุทธ ทั่วพุทธ
บริษัททั้ง ๔ ทําให้มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน

ในฐานะที่เป็นพระ เท่ากับเป็นแกนในของพระศาสนา ถ้าเรา
รักษาหลักไว้ได้ ก็ทําให้ชาวพุทธมีความเป็นปึกแผ่นม่ันคง
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พาราณสี ที่พระไทยมาศึกษา

ชาวพุทธไทย ใสใจบุญดานทาน แตการศึกษาไมเอา
เป็นเร่ืองที่น่าพิจารณาว่า ทําอย่างไรเราจะเสริมกําลังให้พุทธ

บริษัทเข้มแข็งม่ันคงได้ พุทธบริษัทในเมืองไทยเองก็มีศรัทธาดี จะว่าถึง
ในหมู่ชาวพุทธ ญาติโยมไทยนี่มีศรัทธามาก เทียบที่อื่นก็ไม่มีประเทศ
ไหนเท่า โดยเฉพาะในเรื่องการถวายทาน การอุปถัมภ์บํารุง ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นความร่วมมือร่วมใจในระดับหนึ่ง คือ ในระดับของความเป็นอยู่ แต่
ในเรื่องของการงาน เราคงจะต้องช่วยกันอีกมากพอสมควร

ที่ว่านี้ เพราะว่า ญาติโยมในเมืองไทยนั้นหนักในเรื่องของทาน 
เร่ืองของการถวายอุปถัมภ์ เก่ียวกับความเป็นอยู่ทั่วๆ ไป แต่ในด้านกิจ
การที่ลึกลงไปกว่านั้น อย่างเรื่องการศึกษา ในเมืองไทย เท่าที่ดูแล้วยัง
ให้ความสนใจน้อยอยู่ ในเวลาที่ญาติโยมจะบํารุงก็มุ่งไปในเร่ืองของ
ความเป็นอยู่ทั่วไป ไม่ได้มุ่งในเรื่องของสิ่งที่ลึกลง ที่เป็นฐานของพระ
ศาสนา คือ การศึกษา ในด้านนี้ยังให้ความเอาใจใส่น้อย

แต่อีกด้านหนึ่ง ก็ต้องมองที่พระด้วยว่า พระเราไม่ค่อยได้ชักนําให้
ญาติโยมสนใจถึงสิ่งที่เป็นเร่ืองของงานพระศาสนาระยะยาว เร่ืองของ
การศึกษานี่ พุทธบริษัทในเมืองไทยเรายังให้ความสนใจกันน้อย

- แม้แต่รัฐ ก็ยังคอยตัด ไม่ให้เด็กได้เรียนศีลธรรม

เวลานี้ การศึกษาของพระศาสนา ยังเรียกว่า อยู่ในภาวะที่ไม่ค่อย
ม่ันคง การศึกษาของคฤหัสถ์ชาวพุทธ ฝ่ายอุบาสก และอุบาสิกา เร่ิมตั้ง
แต่เด็กและเยาวชนยังบกพร่องอ่อนแอและมีปัญหามาก ในฝ่ายโรงเรียน
ของรัฐ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็ยังมีภาวะที่เรียกว่า เป็น
สภาพที่ไม่พร้อม
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แต่ก่อนก็ได้ทราบกันแล้วว่า ทางกระทรวงฯ ถึงกับเคยจะเอาหลัก
สูตรพุทธศาสนาออกหมด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว และก็มีการเรียก
ร้องจากองค์กรชาวพุทธ จนกระทั่งทางกระทรวงฯ ต้องตั้งคณะ
กรรมการ แล้วก็มีการจัดทําหลักสูตรขึ้นมา

แต่ถึงแม้จะมีหลักสูตรเพิ่มเข้ามาแล้ว ก็มีปัญหามาก เช่น ไม่ค่อย
มีคนที่จะสอน ขาดครูที่เหมาะกับหน้าที่ ไม่มีกําลัง ไม่มีความพร้อม จน
กลายเป็นจุดอ่อนให้อีกฝ่ายหน่ึงที่ไม่พอใจ มีช่องที่จะพูดในเชิงหาโทษว่า
ไม่มีประโยชน์อะไร จัดทําไม่ได้ผล ก็หมายความว่า ไม่อยากให้มี

ที่ว่า “ไม่ม่ันคง” ก็คือว่า จะอยู่ได้แค่ไหน ฝ่ายที่ต้องการที่จะเอา
หลักสูตรพระพุทธศาสนาออกไป ในวงงานของรัฐ ก็คงมีอยู่

ถา้หากวา่ในระดบัเดก็และเยาวชน ไม่มีการศึกษาพระพทุธศาสนา
เพียงพอ ก็น่าเป็นห่วง แต่ก่อนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะสอนจริยธรรมสากล 
จนกระทั่งวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรงไม่มี มีแต่วิชาจริยธรรมต่างๆ

คําวา่ จริยธรรม นัน้ บคุคลในวงวชิาการใหค้วามหมายวา่ ไดแ้ก่หลกั
ความประพฤตทิีไ่ม่องิศาสนา

แท้จริง ความประพฤติดีงาม ก็คือศีลธรรมนั่นเอง แต่ที่ไม่อิง
ศาสนาใดทัง้สิน้ ก็เรียกวา่เป็นจริยธรรม และก็ใหค้วามหมายของศีลธรรม
ว่า คือหลักความประพฤติดีงามที่อิงศาสนา ดังนั้น เม่ือไม่ต้องการอิง
ศาสนา ต้องการจะเป็นสากล ก็เลยเรียกว่า จริยธรรม

อันนั้นเป็นแนวโน้มที่มีมาก่อน คือก่อนที่องค์กรชาวพุทธจะเรียก
ร้องกันขึ้นมา จนทําให้วิชาพุทธศาสนากลับเข้าไป แต่ความต้องการของ
ผู้ที่ให้มีจริยธรรมแบบที่เขาเรียกว่าสากลก็คงจะยังมีอยู่

เร่ืองนี้ก็อยู่ที่ชาวพุทธเอง จะต้องมีความ “เข้มแข็ง” ซึ่งก็พระนั่น
แหละจะต้องเป็นผู้นํา ว่าทําอย่างไรจะช่วยได้ คือ ทําให้เขาเห็นความ 
“จําเป็น” ว่า ต้องมีวิชาพระพุทธศาสนา
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ความ “จําเป็น” ก็เนื่องด้วยคุณค่า และประโยชน์ คือ ต้องทําให้
เขาเห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ ว่าวิชาพุทธศาสนานั้นมีประโยชน์อย่างไร 
ช่วยเหลือสังคมอย่างไร

การที่จะให้เขาเห็นคุณค่า ก็เกิดจาก “ความพร้อม” ของพวกเรา
ด้วย ถึงแม้จะมีผู้ที่ไม่ปรารถนาดี แต่ถ้าเรามีความพร้อม ก็จะทําให้เขา
ต้องยอมรับ

ทีนี้ ถ้าเราไม่พร้อม ก็เป็นข้ออ้างให้เขาหาเหตุมาพูดคัดค้านหรือ
กีดก้ันได้ต่างๆ นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าระยะยาวจะต้องช่วยกันหนุนให้
มาก คือสร้างความพร้อมในหมู่พุทธศาสนิกชน และในวงการศึกษาว่า 
เรามีบุคลากร มีอะไรที่จะสนองความต้องการได้

สําหรับครูในโรงเรียนทั่วๆ ไปนั้น การที่จะพร้อมต้องอาศัยเวลา
มากอยู่ แต่คนที่จะช่วยให้พร้อม ก็คือ คนจากวงการพระนั่นเอง ที่จะไป
เสริมกําลังให้เกิดความพร้อม

ที่ว่า “เข้มแข็ง” ก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่แค่เข้มแข็งในการเรียกร้อง 
หรือในการที่จะยืนยัน แต่ความเข้มแข็งที่แท้จริง คือเราต้องทําได้ผลดี มี
คุณภาพสูง จนเขาต้องยอมรับ เม่ือมีกําลังแห่งคุณค่าและกําลังปัญญาที่
เหนือกวาเขา ก็จะเขมแข็งจริง และทั้งหมดน้ีก็ตองมี “ความพรอม” น่ันเอง

นี้ก็เป็นเร่ืองหนึ่ง ที่เป็นเร่ืองส่วนรวม เร่ืองประโยชน์ของพระ
ศาสนา และประชาชน ที่จะต้องหาทางช่วยกัน

- ชาวพุทธไทย ไม่รู้ว่าความเป็นชาวพุทธอยู่ท่ีไหน
แคบเขา้มาอกี ก็คือเร่ืองของการศึกษาในหมู่พทุธศาสนกิชนทัว่ไป

ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการของพระพุทธศาสนา รู้สึกว่ายังง่อนแง่นอยู่
เวลานี ้ ประชาชนทีเ่ป็นพทุธศาสนกิชน ไม่ค่อยรูแ้ม้แตห่ลกัศรทัธา

เร่ิมแต่เร่ืองพระรัตนตรัย ว่ามีความหมายเป็นอย่างไร คําสอนสําคัญใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
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ข้อปฏิบัติพื้นฐานในหมู่ชาวพุทธก็ไม่มี จะเป็นชาวพุทธนี่ทําอย่าง
ไรก็ได้ คนที่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธไม่มีแกนทางความเชื่อและการปฏิบัติที่
จะยึดเหนี่ยวกันไว้

สภาพอย่างนี้เป็นกันมานานแล้ว เป็นเร่ืองที่จะต้องหาทางช่วยกัน
แก้ไข ว่าทําอย่างไรชาวพุทธจะมีหลักความเชื่อ หลักความประพฤติ 
และการปฏิบัติ ที่แสดงตัวออกมาให้เป็นที่ชดัเจน

ขณะนี้ ความเชื่อก็ไปกันต่างๆ ที่เขวเฉไฉออกไปก็มากมาย ซึ่ง
เป็นจุดอ่อนให้ภายนอกโจมตี หรือชักจูงให้ผิดพลาดย่ิงข้ึน และยิ่งมีภัย
จากภายนอกเข้ามาด้วย ก็ยิ่งผุกร่อนโทรมลงไป

นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่า พระเราคงจะต้องช่วยเหลือกันในแง่ดึงคน
เข้ามาหาหลักการ มิฉะนั้นจะไปกันใหญ่ เวลานี้อะไรมาก็จูงกันไป ชัก
กันไป เร่ือยเปื่อยไป จนหาหลักไม่ได้

- พระเณรไทยก็เคว้งคว้าง ไม่รู้จะตั้งต้นและจะตั้งตัวไว้ท่ีไหน
ทีนี้เข้ามาถึงวงการพระเอง การศึกษาของเราก็ไม่มีเอกภาพ อย่าง

ที่เราทราบกันอยู่ว่า มีหลายระบบ หลายหลักสูตร จนกระทั่งแม้แต่ท่าน
ที่ต้องการจะส่งเสริมการศึกษา จะเร่ิมต้น ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไร

เม่ือไม่นานมานี้ มีเจ้าคณะในบางจังหวัดท่านได้มาปรึกษา ท่าน
ปรารภว่า จังหวัดนั้นเร่ืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาห-
กรรมการผลิตต่างๆ กําลังจะเข้าไป สภาพที่อยู่กันมาแบบเดิมเป็นไป
ตามประเพณี ไม่มีความเจริญแบบสมัยใหม่เข้าไป ก็เป็นไปด้วยดี แต่
ตอนนี้การท่องเที่ยวเข้าไป อุตสาหกรรมแบบใหม่เข้าไป ชีวิตชาวบ้านจะ
เปลี่ยนไป

คนที่เคยอยู่ในท้องไร่ท้องนา ก็เลิก เด็กหนุ่มเด็กสาวทิ้งนา ไปโรง
งานอุตสาหกรรม ตอนเช้าก็จะมีรถมารับ หนุ่มสาวก็ขึ้นรถไป ไปอยู่โรง
งาน เย็นก็กลับมา ไม่มีใครเอาใจใส่การทําไร่ทํานาอย่างเก่า ชีวิตจะ
เปลี่ยนไปหมด
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นักท่องเที่ยวเข้ามา ก็นําเข้ามาทั้งสิ่งของและพฤติกรรมใหม่ๆ 
แปลกๆ ทําให้วิถีชีวิตมีปัญหา รวมไปถึงศีลธรรมด้วย เม่ือสิ่งใหม่ๆ เข้า
มานี่ พระจะช่วยรับมือได้อย่างไร ก็คุยกันว่าเร่ืองสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ 
ต้องทําให้พระเราพร้อมที่จะ

๑.  รักษาตัวเอง
๒.  ช่วยประชาชน
ในการที่จะฟื้นฟูเร่ิมจัดการศึกษานั้น เม่ือถามว่า ท่านจะเอา

ระบบไหน ท่านก็บอกว่า ต้องไปคิดดู ไม่รู้จะเอาอย่างไร แม้แต่จะคิดเร่ิม
การศึกษาด้วยความตั้งใจจะเอาจริง ก็ยังไม่รู้ว่าจะจับจุดไหนดี เพราะ
การศึกษาของเราสับสน ไม่มีเอกภาพ

- พระมาศึกษาในต่างแดนนี้
ถ้าก้าวให้ดี จะเป็นท่ีตั้งต้นความหวังแก่สงฆ์ไทย

ผมมาที่นี่ทีไร ก็มานึกถึงว่า ปกติความหวังของเราก็อยู่กับพระที่มี
การศึกษา ที่ได้เรียนรู้ ที่ได้ออกมาอยู่ข้างนอก ได้เห็นโลกกว้าง เห็นการ
ศึกษาในประเทศต่างๆ ที่เขาเจริญแล้วเป็นอย่างไร เป็นการช่วยขยาย
ความคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ ท่านที่มาในสายการศึกษาแบบนี้ จะเป็นผู้ที่
ช่วยแก้ไขปัญหา หรืออย่างน้อยก็ช่วยเสริมกําลัง

ดังนั้นในการมาวันนี้ เม่ือพบกัน ก็ขอถือโอกาสพูดเร่ืองนี้ ซึ่งถือว่า
เป็นเร่ืองสําคัญของการพระศาสนาในเมืองของเรา

ทุกทานที่มาน่ี ยอมมีความรักในพระศาสนา และเปนหวงเร่ืองกิจการ

ของคณะสงฆ แมวาบางทานอาจจะรูสึกไมสบายใจกับเร่ืองน้ีมากอน แตถึง

อยางไร ใจลึกๆ ก็ยังมีความรัก อยากจะใหการพระศาสนาเปนไปดวยดี

การที่จะพูดนี้ จึงเป็นการมากระตุ้นเตือนหรือช่วยเสริม ซึ่งทุก
ท่านเองก็มีความคิดอยู่แล้ว ในการที่จะต้องหาทางแก้ไขปัญหา แต่บาง
ทีเราก็สะท้อนใจว่า เอ... เราไม่มีอํานาจในการบริหาร แม้แต่บางที
สําเร็จกลับไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไร เลยบางทีก็ท้อใจ
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ในยุคนี้ เราไม่มีเวลาที่จะมาท้อใจ มีอะไรทําได้ก็ทํา ในส่วนของ
เรา มีเรื่องทําได้แค่ไหนก็ทําไป แต่อย่างน้อยก็ตระหนักรู้ในปัญหา และมี
ทิศทางที่จะช่วย ในหมู่ท่านที่มานี่ เม่ือมีใจร่วมกัน ก็จะเป็นแกน
ประสาน คงจะค่อยๆ แก้ปัญหาไปได้

- พระเณรท่ีเรียนสายใหม่ ช่วยตรึงสถานการณ์ไว้
ความจริง ที่ท่านมาเรียนแบบใหม่นี้ สามารถช่วยการพระศาสนา

ในยุคที่ผ่านมาน้ีได้มาก ถ้ามิฉะนั้นการพระศาสนาจะตกต่ําลงไปกว่านี้
อีกลิบลับ ขอให้นึกดูเถอะ

ในวงการสถาบันการศึกษาต่างๆ ถ้าไม่มีคนในวงการของเราไป
ตรึงไว้บ้าง ป่านนี้ก็จะลําบากมาก

ท่านที่สําเร็จการศึกษามาจากทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ และท่านที่มา
เรียนต่อที่นี่ กลับไป จะไปอยู่ในสมณเพศต่อหรือไม่ก็ตาม ก็ไปช่วยพยุง
สถานะของสถาบันสงฆ์ โดยไปอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ เช่น 
วิทยาลัยครู

ในทางบ้านเมือง เดีย๋วนีย้งัมีผูไ้ปตรงึไวไ้ดบ้า้ง ทาํใหเ้รายังมีบคุคลใน
สายของสถาบันสงฆ์คงอยู่ ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะหมดเลย ถ้าเอาเฉพาะการ
ศึกษาแผนเดิมของคณะสงฆ์ แทบจะไม่มีกําลังคนออกไปช่วยได้เลย

ฉะนั้น ในแง่นี้ ก็เรียกว่า ผู้เรียนในการศึกษาสายใหม่นี้ได้ช่วย
เหลือมาก แม้วา่ในเวลาจะมาเรียนนั้น หลายท่านต้องมาด้วยความดิ้น
รนของตัวเอง อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน มีเพียง
บางท่านที่ได้รับความสนับสนุนมา แต่เม่ือกลับไปแล้ว ก็ได้ไปช่วยตรึงไว้
อย่างที่ว่ามาเม่ือก้ี เป็นการช่วยเชิดชูรักษาสถานะไว้ได้บ้าง จึงเป็นการ
ทําประโยชน์แก่พระศาสนา

เพราะฉะนั้น เวลานี้จึงไม่ได้เป็นห่วงเรื่องที่ว่าใครเรียนแล้วจะอยู่
หรือจะไป และจะไปทิศไหนทางไหน ขอให้เรียนแล้วไปช่วย ไปทํางาน
ของตัวนั่นแหละ อย่างใดอย่างหนึ่ง
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เพียงแต่ขอให้มีจิตสํานึกในการพระศาสนาของเรา มีความรู้สึกรับ
ผิดชอบต่อพระศาสนา หรือมีจิตสํานึกในความมีส่วนร่วมในพระศาสนา
อยู่ด้วย เพียงเท่าน้ีก็จะช่วยได้มาก

การมีจิตสํานึก ความรู้สึกมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบนี้ 
นอกจากจะเป็นการช่วยสถาบันสงฆ์และช่วยพระศาสนาโดยอัตโนมัติ
แล้ว ยังจะช่วยรักษาตัวเองไว้ด้วย ให้มีความม่ันคงในหลักการของการ
ศึกษาที่แท้จริง

พาราณสี ถ่ินเริ่มตั้งหลัก แผ่ขยาย และสืบสายประเพณี
ในสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ที่ผู้จะศึกษาเล่าเรียนต้องดิ้นรน

ขวนขวายกันเองน้ี ท่านผู้มาศึกษาต้องแบกภาระ ทั้งในการรักษาภาพ
และสถานะของพระศาสนาและสถาบันสงฆ์ส่วนรวม และในการรักษา
ภาพและสถานะของกลุ่มของตนเองที่มาศึกษาสายนี้

เท่าที่เป็นมาได้ถึงบัดนี้ ท่านรุ่นก่อนๆ ได้ผจญปัญหาในรูปแบบ
ต่างๆ มาเป็นเรื่องระยะยาว แต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่พวกเราเอง จะมีความ
เขม้แข็งและมีจติใจทีมี่ความม่ันคง มีจติสาํนกึทีช่ดัเจน มีความเขม้แขง็ใน
จิตสํานึก ในความรู้สึกรับผิดชอบ และพยายามพัฒนาตนให้มีคุณภาพ

การมาอยู่ที่พาราณสี นี้ เป็นจุดเร่ิมที่สําคัญมากของการศึกษาของ
พระสงฆ์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอินเดียนี้

มหาวิทยาลัยสงฆ์ เร่ิมส่งพระนักศึกษามาเรียนที่นี่ จริงอยู่ก่อนนั้น
ก็มีการมาเรียนบ้าง แต่ยังประปราย ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นหลักเป็นฐาน 
เพิ่งมาเริ่มเอาจริงเอาจังและสืบต่อกันมาในสมัย พ.ศ.๒๕๐๗

สองมหาวิทยาลัยสงฆ์เร่ิมพร้อมกัน โดยติดต่อมาเป็นทางการ ส่ง
พระเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์มาเรียนที่พาราณสีนี่เป็นจุดเร่ิม แล้วก็มีการจัด
กันว่า จะอยู่กันอย่างไร ปฏิบัติกิจวัตรกันอย่างไร เพื่อรักษาภาวะของ
พระสงฆ์ของเรา โดยมีระเบียบวินัย แล้วก็ทําเป็นแบบแผนไว้เพื่อ
ประโยชน์แก่พระนักศึกษารุ่นหลัง
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พูดได้ว่า ที่นี่มีประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมา ถ้าเรารักษาไว้ ก็จะ
เป็นแกนกลางที่จะทําให้เกิดความมั่นคง คือ นอกจากจะเป็นการรักษา
หมู่คณะที่มาอยู่ที่นี่แล้ว ก็ยังเป็นการรักษาช่องทางเป็นต้นไว้ให้แก่พระ
สงฆ์ที่มาเรียนในอินเดียทั้งหมดด้วย

เราอาจจะได้ยินว่า มีข่าวทางเสียไปถึงเมืองไทยจากที่นั่นบ้างที่
โน่นบ้าง แต่ถ้ามีไวส้ักแหล่งหน่ึง ที่ม่ันคง มีประเพณีของการอยู่ในกฎ 
ในเกณฑ์ ในแบบแผนที่วางไว้ ก็จะได้เป็นที่อ้างอิงแห่งหนึ่ง

อย่างน้อย เม่ือมีใครพูดในทางไม่ดีขึ้นมา ก็เอาที่นี่เป็นที่อ้าง ก็จะ
รักษาไว้ได้ เป็นการช่วยพระสงฆ์ที่มาเรียนในอินเดียไว้ได้ทั้งหมด แต่ไม่
ได้หมายความว่า ที่อื่นจะเป็นอย่างไรก็ได้ ที่อื่นก็มีหน้าที่ช่วยรักษา
เหมือนกัน แต่ที่เน้นที่นี่ก็เพราะเป็นแห่งเร่ิมต้น โดยวางหลักไว้ดี และมี
ประเพณีสืบต่อกันมาด้วยดี

พูดง่ายๆ ว่า เม่ือพูดที่นี่ ก็ต้องว่าถึงที่นี่ก่อน และอีกอย่างหนึ่ง ใน
ฐานะที่ว่า พาราณสีนี้เป็นจุดเร่ิมต้นมาแต่เดิม ตั้งแต่รุ่นแรก ท่านเจ้าคุณ
วัดมกุฎฯ และทางมหาจุฬาฯ ก็มีอาจารย์อดิศักดิ์ อาจารย์จําลอง 
อาจารย์สิริวัฒน์ เร่ิมกันมา ๒๕๐๗ และมีแบบแผนกันมาตั้งแต่นั้น

ที่พูดมานี้ ไม่มีอะไรมาก ก็นึกถึง

๑. เร่ืองที่นี่เอง
๒. เร่ืองความรับผิดชอบเม่ือสําเร็จไปแล้ว คือที่เมืองไทย

การพระศาสนาในเมืองไทยนั้น เราจะช่วยได้อย่างไรในระยะยาว
เร่ืองที่จะต้องทํามีมาก ฐานใหญ่ก็มุ่งไปที่เร่ืองการศึกษานี่แหละ การมา
ที่นี่ก็ตรงจุด เพราะการที่จะให้พระศาสนาดํารงอยู่ได้ม่ันคงในระยะยาว
และการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็อยู่ที่การศึกษา การมาที่นี่เป็นการมา
ในวิถีทางของการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ตรงจุด
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ในด้านอื่นก็ไม่มีอะไรมาก นอกจากเรื่องนี้ ถ้าพูดไปก็เป็นเร่ืองของ
ปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการพระศาสนาในเมืองไทย เร่ืองการ
ศึกษาทางด้านนักธรรมบาลี เวลานี้ก็มีปัญหาในเรื่องของความไม่สนใจ 
คือพระเณรทั่วไปไม่สนใจ ไม่อยากจะเรียน

วันนั้น ท่านเจ้าคุณที่หนองคายมา ท่านเล่าให้ฟัง ผมจําตัวเลขไม่
ค่อยถนัด จําเลาๆ ได้ว่า เป็นตัวเลขท่ีน่ากลัว ท่านว่า มีตัวเลขพระเณรที่
ส่งเข้าสอบบาลีทั้งจังหวัดประมาณพันรูป แต่เวลาสอบจริง มาประมาณ 
๒๐๐ รูป คือมันห่างไกลกันมากเกินไป

ทีนี้ ตัวเลขเหล่านี้ เวลาแสดงออกมาในสถิติ มันก็เป็นตัวเลขหลัก
พัน ทําให้ดูเป็นว่าการศึกษาบาลีนี่เข้มแข็งเหลือเกิน มีพระเณรเรียน
สอบจังหวัดเดียวตั้งพัน แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึง
พูดว่า สภาพการศึกษาของเราน่าเป็นห่วง

พูดถึงการศึกษาของพระที่ คู่ กับสายบาลี ก็คือ ก่อนเข้า
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ได้แก่ปริยัติธรรมสามัญ เวลานี้ก็มีข้อขัดแย้งกันมาก

ฝ่ายหน่ึงก็หาว่า ปริยัติธรรมแผนใหม่ เรียนไปไม่รู้บาลีจริง ความรู้
บาลีอ่อนมาก บางท่านก็อยากจะให้เลิกปริยัติธรรมแผนใหม่

แตอ่กีฝา่ยหน่ึง คือปริยตัธิรรมแผนเดมิ พระเณรก็ไม่สนใจเรยีน
เพราะฉะนัน้ ในวงการพระสงฆ์ของเรานี ่ มีความขัดแย้งกันมาก ถ้า

เราอยู่ในภาวะนี้ เม่ือมองเป็นภาพรวม ก็จะเห็นว่าเราเสื่อมโทรมมาก
ปริยัติธรรมแผนใหม่นี่ มีปัญหาที่ว่า
๑. คุณภาพไม่ดี ไม่รู้บาลี จริงไหม ถ้าจริง มันก็ไม่ดีนั่นแหละ
๒. ไม่ได้รับการสนับสนุน
เม่ือมีการขัดแย้งกันเองในหมูพระดวยกัน ก็ทําให้เกิดความเสียหาย 

ในวงการของพระเรา ทําให้ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เอกภาพ
ในระบบก็ไม่มี แล้วยังขาดเอกภาพในน้ําใจอีก จิตใจก็ไม่รวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
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ความขัดแย้งนี้ทําให้อ่อนแอไปทั่ว และความอ่อนแอน้ีจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมโทรมระยะยาว ถ้าไม่รีบแก้ปัญหาให้หมดไปโดยเร็ว

ฉะนั้น จะต้องช่วยกันคิด ท่านที่มาอยู่ที่นี่ ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีการ
ศึกษาในระดับสูง และได้มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เม่ือมีโอกาสก็
ถกกันคุยกันในเร่ืองนี้ว่า เราจะช่วยกันหาทางแก้ปัญหาได้อย่างไร ก็คง
จะเป็นประโยชน์พอสมควร

อย่างที่พูดเม่ือก้ีแล้วว่า ในเวลาที่ผ่านมานี้ การที่ยังรักษาสถาน
การณ์ไว้ได้บ้าง โดยมองวงกว้างในสังคมไทย ท่านที่มาเรียนแบบนี้ ไม่ว่า
จะจบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ตาม หรือจบจากสายเปรียญก็ตาม แต่มา
เรียนแบบที่เรียกว่าสมัยใหม่ด้วย จบไปแล้ว ก็ได้ไปอยู่ในวงการต่างๆ 
ช่วยตรึงสถานการณ์ต่างๆ ไว้

แต่เราจะพอใจอยู่แค่นี้ไม่ได้ ต้องแก้ไขปัญหา ต้องปรับปรุง และ
พัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคิดร่วมกัน ไม่ใช่ปัญหาของใครผู้เดียว 
เพราะเวลานี้เราทําได้แค่ปรับทุกข์กัน เวลาพระรุ่นใหม่เจอกัน ก็ปรับ
ทุกข์กัน แต่ถ้าได้แค่ปรับทุกข์ ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ จึงต้องมองในกาล
ข้างหน้า ว่าจะทําอะไรกันบ้างเพิ่มข้ึน ให้เป็นจริงเป็นจัง

เป็นอันว่า วันนี้พูดถึงเร่ืองความสําคัญของการศึกษา และบทบาท
ของท่านที่ได้มาเรียนแบบใหม่นี้ว่า ได้ช่วยพระศาสนามาแล้ว อย่างน้อย
ก็ตรึงสถานการณ์ไว้ แต่การตรึงไว ก็ยังไม่ใช่ภาวะที่น่าพอใจแต่อย่างใด
จะต้องกาวตอไปให้ได้

ที่พาราณสีนี้ พระพุทธเจ้าทรงเริ่มเทศนาครั้งปฐม แล้วธรรมจักร
ก็หมุนไป พระพุทธศาสนาก็แผ่ไป ขยายไป ขอให้เป็นนิมิตว่าการศึกษา
ของพระไทยในต่างแดน ซึ่งเร่ิมต้นที่พาราณสีนี้ จะก้าวหน้า และช่วยนํา
พุทธศาสนศึกษาและพระพุทธศาสนา ให้แผ่ขยาย เจริญงอกงามต่อไป
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การศึกษานี้เป็นปัญหาพื้นฐานของพระศาสนา การที่จะแก้ปัญหา
และรักษาพระศาสนาให้ม่ันคงและเจริญต่อไปได้ ต้องอาศัยการศึกษา 
ถ้าไม่แก้จุดนี้ก็จะไปไม่ไหว

ขณะนี้ การศึกษาอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมาก ก็ขอฝากไว้อย่างนี้
ก่อน วันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับท่านที่มาศึกษาที่นี่โดยตรง แต่
พูดถึงปัญหาส่วนรวมของเราร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม เอาเปน็วา่ ไหนๆ ไดม้าเยีย่มแลว้ ก็ขอตัง้อกตัง้ใจเป็น
กัลยาณฉันทะ ร่วมส่งเสริมกําลังใจของทุกท่าน ขอให้ท่านนักศึกษาที่อยู่
ที่หอเสนนี้ก็ดี ที่อื่นๆ ก็ดี ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยพาราณสี ตลอดจนเผื่อแผ่
น้ําใจให้แก่ท่านที่มาศึกษาในอินเดียนี้ ทั่วชมพูทวีปทั้งหมด

ขอให้ทุกท่านมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังปัญญา และพร้อมทั้ง
กําลังทุนด้วย ที่จะศึกษาให้สําเร็จ และในระหว่างศึกษา ก็ขอให้มีความ
ปลอดโปร่งโล่งพ้นอุปสรรค และเม่ือสําเร็จการศึกษาด้วยดี ก็จะได้ไป
ช่วยกัน ทั้งในด้านของการพระศาสนาและประเทศชาติสังคม ให้มีความ
เจริญงอกงาม แก้ไขลุล่วงปัญหาต่างๆ ที่กําลังรุมล้อมสังคม และการ
พระศาสนาของเรา ให้นําไปสู่ความดีงาม และความร่มเย็นเป็นสุขของ
ชีวิตและสังคมสืบต่อไป

ขอทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัย ตลอดกาล
นาน เทอญ (สาธุ)



เมตตาที่มีปญญา จึงพาโลกสูสันติสุขได

เตอรกจากไหน จึงมาอยูตุรกี
ขณะนี้ เราอยู่ที่เมืองพาราณสี ที่บอกแล้วว่าเป็นศูนย์กลางใหญ่

และยืนยงของศาสนาฮินดู
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เรียก

ปจัจบุนัวา่สารนาถ ก็อยู่ในเขตเมืองพาราณสี หา่งจากตวัเมือง (และจาก
แม่น้ําคงคา) ขึ้นไปทางเหนือ เฉียงตะวันออกนิดๆ ราว ๖-๗ กม.

ได้เล่าเร่ืองไว้ที่สารนาถนั้นแล้วว่า ในช่วงใกล้ พ.ศ. ๑๗๐๐ ที่พระ
พุทธศาสนาสญูสิน้จากชมพทูวปี กองทพัมุสลมิเตอรกมาบุกเมืองพาราณสี 
และไดเ้วียนมาทําลายวัดวาอาราม ไล่ฆ่าพระสงฆ์ และปล้นขนเอาทรัพย์
สินสิ่งของมีค่าที่สารนาถน้ีไปมากมายหลายคร้ัง

ในระยะนีแ้หละ ทีอ่าณาจกัรมุสลมิแหง่แรก คือรฐัสุลตานแหงเดลี
(Sultanate of Delhi) ไดเ้กิดข้ึนในชมพูทวีป เม่ือ พ.ศ. ๑๗๔๙ อนัถอืไดว้า่
เป็นจดุกําหนดแหง่การสญูสิน้ไปของพระพทุธศาสนาจากประเทศอนิเดยี

ญาตโิยมไดยนิคําวา “เตอรก” บางทีกจ็ะสงสยัและแปลกใจวา่ เตอรก 
ตามปกติหมายถึงชาวประเทศเตอร์กี หรือที่ทางการไทยให้เรียกว่า      
“ตรุกี” (Turkey) ทีอ่ยู่คาบ ๒ ทวปี ทัง้เอเชยีและยโุรป คือสดุเขตตะวนัตก
เฉยีงใตข้องเอเชยี (สดุเขตตะวนัออกกลางดา้นตอ่ยุโรปดว้ย) และสดุเขต
ตะวนัออกเฉยีงใตข้องยุโรป มีเมืองหลวงคือ Ankara อยู่หา่งจากกรุงเทพฯ 
๗,๐๐๐ กม. เศษ

ถา้วดัจาก Ankara ถงึพาราณส ีก็ไกลต้ังเกือบ ๕,๐๐๐ กม. ในสมัย
โบราณนับวา่ไกลเหลอืเกิน คนมุสลมิเตอร์กยกทพัมารบไกลขนาดนีเ้ชยีว
หรือ พอสงสยัอย่างนี ้ก็ควรจะมาเรียนรู้กันหนอ่ย
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คนเตอร์กนัน้ ถิน่เดมิไม่ไดอ้ยู่ทีต่รุกี ไม่ไดอ้ยู่ทีต่ะวนัออกกลาง แต่
อยู่เหนอือนิเดยีข้ึนไป ทีอ่าเซียกลาง ถดัจากประเทศจนี ถดัจากทเิบตไป
ทางตะวนัตกจนตอ่จะตดิรัสเซยี

ตอนนีก็้จะตอ้งรู้วา่ พวกเตอรก์อยูท่ีอ่าเซียกลางแลว้ ไปอยา่งไรมา
อย่างไรจงึไปอยู่สดุเขตตะวนัออกกลาง หา่งไปตัง้ราว ๓,๐๐๐ กิโลเมตร

เร่ืองนีเ้ก่ียวกับความเป็นมาของศาสนาอสิลาม ซึง่จะเขา้ใจไดต้อ่เม่ือ
ทราบประวตัศิาสตรข์องศาสนาอสิลาม

แตก่่อนจะพดูเร่ืองนี ้ ตอ้งวางใจกันใหถ้กูตอ้งก่อน เดีย๋วจะวา่เป็น
เร่ืองละเอยีดออ่น หรือไปนึกวา่จะเปรยีบเทยีบระหวา่งศาสนา

ทีน่ีไ่ม่ใชแ่ม้แตศ่าสนาเปรียบเทยีบ ซึง่ไม่เปรียบเทยีบศาสนาอยูแ่ลว้ 
แตเ่ป็นการเรยีนรู้สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งรู้ตามทีมั่นเป็น แตพ่อดวีา่สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้ง
รูน้ัน้มาเป็นเร่ืองศาสนา เลยตอ้งสาํทบัความเขา้ใจว่า

๑) สิ่งทั้งหลายมีความแตกตา่งกันเป็นธรรมดา ความตา่งกันไม่ใช่
เป็นความดหีรือเลวกวา่กัน ในทีน่ีเ้ราศึกษาเพือ่ใหรู้ส้ิง่นัน้ๆ ศาสนานัน้ๆ 
ตามทีมั่นเป็นเทา่นัน้

(ไม่มีอะไรเหมือนกันจริง สิง่ทีว่า่เหมือนกันทีส่ดุ ก็ตา่งกันอย่างนอ้ย
โดยกาละ-เทศะ-สถานะแห่งความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ ทั้งความต่างและ
ความเหมือนจะหมดไปพร้อมกัน เม่ือเป็นอนัเดยีวกัน)

๒) ต้องแยกความรู้กับความรู้สึกออกจากกัน คือการฟังคราวน้ี
เป็นเร่ืองของความรู้ ถ้าจะมีเร่ืองกระทบกระทั่ง ก็ไม่พึงเกิดความรู้สึก
แค้นเคือง ถ้าจะมีความรู้สึก ก็ให้มีแต่เมตตาความรักความปรารถนาดี

หากไดฟ้งัเร่ืองราวกระทบกระทัง่แลว้ ยงัคงมีเมตตากรุณาอยูไ่ด ้ ก็
เป็นเคร่ืองทดสอบความเข้มแข็งหนักแน่นของจิตใจที่ม่ันคงในเมตตา
กรุณานั้นจริง โดยเฉพาะคนที่จะแก้ปัญหาให้โลกมีสันติสุขได้ จะต้อง
เป็นผู้เจริญถึงข้ันที่สามารถพูดความจริงกันได้อย่างเปิดใจ
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๓) การที่ต้องเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ นี้ ก็เพราะเรา
ตระหนกัวา่ การแก้ปญัหาตอ้งอาศัยปัญญา เร่ิมตัง้แตค่วามรู้ตอ่ขอ้มูลขอ้
เทจ็จริงใหถ้อ่งแทช้ดัเจนทีส่ดุ และเทา่ทนัตอ่สถานการณ ์โดยมองกว้างถึง
การแก้ปัญหาของส่วนรวม ตั้งแต่ชุมชนออกไปจนถึงทั้งโลก

ถงึจะมีเมตตา แตถ่า้ไม่รูเ้ขา้ใจ ไร้ปญัญา การแก้ปญัหากต็กอยู่ใต้
โมหาคต ิ จบัจดุไม่ถกู และหลงทาง ถา้ไม่พากันไปตาย อย่างดทีีส่ดุก็เป็น
เมตตาเพอ้เจอ้ นอกจากแก้ปญัหาไม่ได ้ยงัทาํใหป้ระมาทดว้ย

จงึตอ้งใหข้อ้ ๒) มาบรรจบกับขอ้ ๓) คือ ใหป้ญัญาทีรู่เ้ข้าใจ มารบัใช้
เจตนาทีป่ระกอบดว้ยเมตตาไมตร ี อนัมีความมุ่งหมายทีจ่ะแกป้ญัหาและ
เสริมสร้างความสมัครสมาน ใหค้นอยู่รว่มกันดว้ยไมตรีและใหโ้ลกมสีนัตสิขุ

ทนีี ้ เร่ืองศาสนาอสิลามนัน้ เม่ืออาตมภาพเรยีนทีม่หาจฬุาฯ ในชว่ง 
พ.ศ. ๒๕๐๒-๓ อาจารย์รงัสฤษดิ ์เชาวนศิร ิตอนน้ันเทา่ทีจ่าํได ้ทา่นเปน็ผู้
อาํนวยการอสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย (ชือ่-ตาํแหนง่อาจจะจาํถอ้ย
คําไม่ไดต้รงตวัอกัษรทัง้หมด แตท่า่นเป็นมุสลมิผูใ้หญ ่ นา่จะเป็นกรรมการ
กลางอสิลามแหง่ประเทศไทยดว้ย ไวด้ตูาํแหนง่ใหแ้นอ่กีท ี แตแ่นว่า่ตอ่มา
เป็นอธบิดกีรมการศาสนา) ไดม้าเปน็อาจารย์บรรยายประจําวชิา

อาตมภาพจําไดว้า่ ไดเ้ก็บสมุดจดวชิาศาสนาอสิลามนีไ้ว ้เชน่เดยีวกับ
วชิาอืน่ๆ แตพ่อวา่จะด ูกห็าไม่พบ จงึตอ้งวา่ไปตามตาํราทีค้่นได้

อิสลามรวมอาหรับ
ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนที่เป็นประเทศซาอุดีอาระเบียใน

ปัจจุบัน ศาสนิกคือผูน้บัถอืศาสนาอสิลามนัน้ เรียกวา่มุสลมิ
พระศาสดาของศาสนาอสิลามมีพระนามวา่มฮุมัมดั (มุฮํามัด ก็วา่) 

คําวา่พระศาสดาในทีน่ี ้ชาวมุสลมิใชคํ้าเรยีกวา่ “นบี” (Nabi)
พระนบีมุฮัมมัดประสูติที่เมืองมักกะฮ (Mecca) ที่มักเรียกกันว่า

เมกกะ เม่ือประมาณ ค.ศ. 570 คือ พ.ศ. ๑๑๑๓ (ไม่ไดต้วัเลขทีแ่นน่อน) ใน
ยคุทีด่นิแดนอาหรับมีชนเผา่ตา่งๆ แบ่งแยกกันค่อนขา้งมาก
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ทา่นกําพรา้บิดาตัง้แตย่งัไม่ประสตู ิ และกําพรา้มารดาเม่ือชนมาย ุ ๖ 
พรรษา ทา่นปู่ดแูลทา่นมาจนประมาณชนมาย ุ๘ พรรษา ตอ่นัน้มาทา่นอยู่
ในความดแูลของทา่นลงุ นามวา่อาบูตาลบิ ซึง่เป็นหวัหนา้เผา่ฮะชมิ

คร้ันชนมาย ุ๒๕ พรรษา ทา่นไดท้าํงานเปน็ผูด้แูลกิจการค้าขายของ
เศรษฐินหีม้ายนามวา่ขะดยีะฮ์ (Khadijah; เนือ่งจากหาสมุดจดวชิาไม่พบ 
การเขยีนสะกดตวัอกัษรอาจจะไมแ่ม่นยํานกั ตอ้งพึง่ตาํราฝร่ัง)

ตอ่มา เม่ือทา่นไดส้มรสกับทา่นขะดยีะฮ์แลว้ และมเีวลาหาความ
สงบมากขึน้ ประมาณ ค.ศ. 610/พ.ศ. ๑๑๕๓ เม่ือชนมายุ ๔๐ พรรษา มี
เร่ืองวา่ ขณะไปหาความสงบในถ้าํ ทา่นไดม้องเหน็วา่พระอลัเลาะฮฺเจา้ได้
มอบพระโองการใหท้า่นสัง่สอน

ตอ่แตน่ี ้ ทา่นไดร้บัพระววิรณพจนเ์พิม่มาเร่ือยๆ อนัรวมกันเปน็พระ
คัมภีร ์ “อลั-กรุอาน” ซึง่มีหลกัการสงูสดุวา่ มีพระเจา้พระองค์เดยีว คือ      
อลัเลาะฮ ฺ(Allah) และพระมุฮัมมัด เป็น นบี คือศาสดาผูป้ระกาศพระวจนะ
ของพระองค์ (ฝร่ังวา่ prophet)

เม่ือพระนบีมุฮัมมัดเผยแพร่คําสอนในเมืองมักกะฮ ได้มีผู้ไม่พอใจ
เป็นปฏิปักษ์มุ่งร้าย แต่ท่านลุงผู้เป็นหัวหน้าเผ่าได้ช่วยคุ้มครองท่าน จน
กระทั่งถึงประมาณ ค.ศ. 619/พ.ศ. ๑๑๖๒ ท่านลุงถึงมรณกรรม และใน
เวลาใกล้กันนั้น ท่านเศรษฐินีขะดียะฮ์ผู้ภรรยาก็ถึงมรณกรรม ท่านจึง
ขาดผู้คุ้มครอง

ท่านมองเห็นภัยจากการที่จะถูกบีบค้ันและห้ามสั่งสอน จึงพร้อม
ด้วยสาวกเวลานั้นประมาณ ๗๐ คน ตกลงตัดความสัมพันธ์สายเลือดกับ
เผ่าในเมืองมักกะฮ์ และในปี 622/๑๑๖๕ ได้พากันอพยพออกจากเมือง
มักกะฮ์ ไปอยู่ที่เมืองยาธริบ (Yathrib) ที่บัดนี้เรียกว่ามะดีนะฮ์ 
(Medina) ห่างข้ึนไปทางเหนือประมาณ ๔๐๐ กม.

เหตุการณ์สําคัญนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นแห่งศักราชของศาสนา   
อสิลาม ทีเ่รียกวา่ “ฮิจเราะฮ์” (hegira, hijrah, หรือ hijra; เป็นคําอาหรบั
แปลว่า “อพยพ” และศักราชของอิสลามจึงเท่ากับ พ.ศ.-๑๑๖๕)
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ในเมืองมะดีนะฮ์ ก็มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเผ่าต่างๆ มาก 
รวมทั้งพวกยิว พระนบีต้องสู้รบทั้งกับชาวเมืองมักกะฮ์ และขยายวง
สัมพันธ์ในเมืองมะดีนะฮ์

กองคาราวานการค้าของชาวเมืองมักกะฮ์ ต้องผ่านทางมะดีนะฮ์
พระนบีมุฮัมมัดได้ยกกําลังไปซุ่มและรบตัดกําลังพวกมักกะฮ์ ทําให้พวก
นั้นอ่อนกําลังลง และทางมะดีนะฮ์มีกําลังเพิ่มข้ึน พระนบีมุฮัมมัดมีชยั
ชนะคร้ังย่ิงใหญใ่นปี 624/๑๑๖๗ แม้ว่าปีต่อมาจะพ่ายแพ้

พวกมักกะฮ์ยกทัพใหญ่มีกําลัง ๑๐,๐๐๐ มาล้อมตีเมืองมะดีนะฮ์
ในปี 627/๑๑๗๐ แต่ท่านรบชนะทําให้พวกมักกะฮ์แตกพ่ายกลับไป

ในเมอืงมะดนีะฮ์เอง พระนบีก็ตอ้งใชเ้วลาในการผนกึกําลงั มีการ
ปราบพวกที่แข็งข้อ หรือไปเข้ากับพวกมักกะฮ์ โดยเฉพาะมีพวกยิวอยู่ ๓ 
เผ่า ซึ่งท่านได้ปราบปรามสําเร็จ เฉพาะอย่างย่ิงมียิวเผ่าหนึ่ง (Banu 
Qurayza) ที่กล่าวกันว่าคิดการร้ายต่อท่านระหว่างที่พวกมักกะฮ์มา
ล้อมตี ท่านจึงต้องปราบใหญ่โดยสังหารผู้ชายทั้งหมด และขายผู้หญิง
และเด็กเป็นทาสออกพ้นไปจากมะดีนะฮ์

คร้ันถึงเดือนมกราคม ปี 630/๑๑๗๓ เม่ือทางมักกะฮ์อ่อนกําลัง 
ตีมะดีนะฮ์ก็ไม่สําเร็จ และทางเศรษฐกิจก็เปลี้ยเพราะเส้นทางคาราวาน
ถูกตัด พระนบีมุฮัมมัดจงึยกกําลงัพล ๑๐,๐๐๐ ไปยงัมักกะฮ์ และฝ่าย
เมืองนั้นได้เปิดเมืองรับยอมอ่อนน้อมโดยดี ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า 
ฝ่ายศัตรูถูกสังหารเพียง ๒๘ คน และฝ่ายมุสลิมเสียชีวิตเพียง ๒ คน

พระนบีมุฮัมมัดใช้เวลา ๑๕–๒๐ วัน จัดการวางระบบบริหาร
ปกครองเมืองมักกะฮ โดยเฉพาะได้ทําลายรูปเคารพ (idols) ให้หมด
จากมหาวิหารกะบะฮ (บางทีให้เขียนเป็น กะอฺ บะฮฺ; Ka'bah; ฝร่ังมัก
เขียน Kaaba) และศาสนสถานใกล้เคียง แล้วกลับสู่มะดีนะฮ์
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ในช่วงนี้ พระนบีต้องออกรบกับชนเผ่าอื่นๆ ที่เข้มแข็ง เม่ือท่าน
ชนะ ต่อมาก็มีชนเผ่าต่างๆ ส่วนมากมาขอเข้าด้วย จนกระทั่งก่อนที่
พระนบีเสด็จสู่สวรรค์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ปี 632/๑๑๗๕ ท่านไม่เพียง
เป็นผู้ปกครองอาระเบียทั้งหมดเท่านั้น แต่ได้เคยยาตราทัพ ๓๐,๐๐๐ 
ไปกําราบชายแดนซีเรียแล้วด้วย

อิสลามแผไพศาล
คร้ันพระนบีมุฮัมมัดเสดจ็สูส่วรรค์แลว้ เนือ่งจากทา่นมีภริยา ๙ ท่าน 

แต่บุตรชายทั้งหมดเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารก ธิดาก็ยังมีชีวิตอยู่ท่าน
เดียว คือ ท่านฟาติมะฮ (Fatimah; ธิดาที่เกิดแต่ท่านขะดียะฮ์) ได้มี
ปัญหาว่าใครจะเป็นผู้สืบต่อ ซึ่งเรียกว่าเป็นกาหลิฟ (Caliph; Calif หรือ 
Khalifah; เขียนใกล้คําเดิม เป็น ขะลิฝะฮ์)

ถึงวาระนี้ ความแตกแยกก็เร่ิมตั้งต้น
ตามเร่ืองทีส่บืมาของฝา่ยหนึง่ (คือฝา่ยทีต่อ่มาเป็นนกิายสหุนี)่ เลา่วา่

พระนบีมุฮัมมัดมิได้แต่งตั้งผู้ใดให้เป็นผู้สืบตําแหน่ง เม่ือเร่ืองดําเนินไป 
ในที่สุด ชาวมุสลิมที่มะดีนะฮ์  ได้ตกลงเลือกท่านอาบูร บะกะร (Abu 
Bakr) ซึ่งเป็นสสุระ (พ่อตา) ผู้เป็นบิดาของภริยาที่โปรดที่สุดของพระนบี
มุฮัมมัด และใกลช้ดิชว่ยงานพระนบีมาโดยตลอด ขึน้เปน็กาหลฟิ ท่านแรก

แต่จากคําบอกของอีกฝ่ายหนึ่ง (คือฝ่ายที่ต่อมาเป็นนิกายชีอะฮ์)
ว่า องค์พระนบีได้กําหนดไว้แล้วให้ท่านอาลี (Ali) ผู้เป็นบุตรเขย ที่เป็น
สามีของท่านฟาติมะฮ เป็นผู้สืบต่อ แต่เม่ือฝ่ายท่านอาบูร์ บะกะร์ดําเนิน
การไปเช่นนั้นแล้ว ท่านอาลี ก็จําต้องยินยอมเพื่อเห็นแก่ความสามัคคี

แม้วา่กาหลิฟท่านแรก คือท่านอาบูร บะกะร ซึ่งขึ้นสู่ตําแหน่งเม่ือ
ชราแล้ว จะมีชีวิตต่อมาเพียง ๒ ปี แต่ท่านก็ได้สร้างความเจริญก้าวหน้า
แก่อิสลามอย่างมาก คือ นอกจากปราบชนหลายเผ่าที่ก่อการกําเริบ ไป
สามิภักดิต์อ่ผูอ้า้งตนข้ึนใหมเ่ป็นองคน์บี จนสยบเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านอาบูร 
บะกะร ได้กรีฑาทัพขึ้นเหนือ เข้ายึดครองบางส่วนของอิรัคตอนใต้ และ
เร่ิมเข้าไปในซีเรีย   
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เม่ือทา่นอาบูร ์ บะกะร์ สิน้ชพีในปี 634/๑๑๗๗ แลว้ ทา่นอมูาร์ 
(ต่อมาเรียกเป็น อูมาร ที่ ๑ = Umar I) ผู้เป็นสสุระ (พ่อตา) ที่เป็นบิดา
ของภริยาท่านที่ ๓ ขององค์พระนบี ได้ขึ้นเป็นกาหลิฟ องคที่ ๒

ปตีอ่มา ดา้นเหนอื ทา่นอมูาร เข้ายึดกรุงดามัสกสั (เมืองหลวงของ
ซีเรีย) จากจักรวรรดิโรมันตะวันออกคือบีแซนทีน (Byzantine Empire)
แล้วพอถึงปี 638/๑๑๘๑ ทา่นก็ยดึไดก้รุงเยรซูาเลม็ อนัถอืวา่เป็นนคร
ศักดิ์สิทธิ์ลําดับที่ ๓ ของอิสลาม (เป็นเมืองที่ชาวมุสลิมถือว่าองค์พระนบี
เสด็จสู่สวรรค์) และได้ครองปาเลสไตน์

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพมุสลิมรุกเข้าสู่จักรวรรดิ
เปอรเซีย ยึดได้อิรัก แล้วรุกตะวันออกต่อเข้าไปถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของอิหร่านปัจจุบัน ไม่ช้าจักรวรรดิเปอรเซียอันย่ิงใหญ่ ที่ยืนยงมานาน
กว่า ๔๐๐ ปี ก็ล่มสลาย

ดา้นตะวนัตก กองทพัมุสลมิเข้าตอียิีปต ยดึไดเ้มืองอเลกซานเดรีย 
(Alexandria) ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมกรีกสืบมาจนถึงยุคโรมัน 
และคืบเข้าไปจนตั้งเมืองหลวงแรกของมุสลิมในอียิปต์ นําอียิปต์เข้าสู่จุด
เร่ิมที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมอาหรับในสมัยต่อมา

ในปี 644/๑๑๘๗ หลงัจากครองแผน่ดนิได ้๑๐ ป ีทา่นอมูาร ที ่ ๑
ถูกทาสชาวเปอร์เซียสังหาร ท่านอูธมาน หรือ อุสมาน (Uthman) ผู้เป็น
บุตรเขยท่านหนึ่งขององค์พระนบี ขึ้นเป็นกาหลิฟ องคที่ ๓

แม้ว่าท่านอูธมาน จะได้แผ่ขยายจักรวรรดิอิสลามออกไปมากขึน้ 
แตช่ยัชนะชว่งนีไ้ดม้าโดยมีความสญูเสยีมากขึน้ และทรัพย์สนิทีย่ดึมาได้ก็
มีปริมาณน้อยลง ท่านได้หันเข้ามาจัดการวางระบบภายในให้แน่น
เหนยีวขึน้ แตแ่ลว้เหตกุารณภ์ายในไม่ราบร่ืน ตอ่มาเกิดกบฎในอยีปิตแ์ละ
ในอิรัค คร้ันถึงปี 656/๑๑๙๙ ไดมี้พวกกบฎจากอยีปิตย์กมาถงึมะดนีะฮ์ 
มีการรบกันบ้าง แตใ่นทีส่ดุทา่นถกูพวกกบฎสงัหาร
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ชีอะฮแยกออกมา
เม่ือท่านอูธมาน กาหลิฟ องค์ที่ ๓ สิน้ชพีนี ้เวลาผา่นมาตัง้แตอ่งค์

พระนบีเสด็จสู่สวรรค์นบัได ้๒๔ ป ีทา่นอาล ีบตุรเขย ซึง่พลาดจากการได้
เป็นกาหลิฟองค์แรก ถงึตอนนี ้ ก็ไดค้วามยอมรับทัง้จากชาวเมอืงมะดนีะฮ์ 
และจากพวกกบฎ ใหเ้ป็นกาหลิฟ องคที่ ๔

แต่ที่ดามัสกัส ผู้ปกครองซีเรีย ซึ่งเป็นญาติของท่านอูธมาน       
กาหลิฟองค์ที่ ๓ นั้น ไม่ยอมรับทา่นอาล ี อกีทัง้ไดเ้รียกร้องใหมี้การแก้
แค้นใหแ้ก่ทา่นอูธมาน ดว้ย

ตอนนี ้ก็ถงึจดุแตกหกั ในปี 657/๑๒๐๐ ทพั ๒ ฝา่ยไดม้าปะทะกัน 
แตย่งัเอาชนะกันไม่ได ้ จงึเจรจากัน โดยทา่นอาลตีอ้งยอมมีสถานะเสมอ
กับผูค้รองซเีรีย ในการทีจ่ะรอการเลอืกใหเ้ป็นกาหลฟิ

แต่สาวกส่วนหนึ่งของท่านอาลี (ต่อมาเรียกว่าพวกขารีไจต์ - 
Kharijite) โกรธแค้นมาก ถอืเป็นความอปัยศ ทีท่า่นอาลยีอมเชน่นัน้ ก็เลย
แยกตวัออกไปเปน็ศัตรู และลัน่วาจาวา่จะสงัหารทัง้ทา่นอาลแีละผูค้รอง    
ซเีรีย แลว้พวกนีก็้สงัหารทา่นอาลไีดจ้ริงในปี 661/๑๒๐๔

คร้ังนัน้ ทา่นฮะซัน (Hasan) บตุรคนโตของทา่นอาล ีและเปน็หลาน
ตาขององค์พระนบี ไดอ้า้งตนข้ึนเป็นกาหลฟิ แตแ่ลว้ก็ถกูกดดนัจากฝา่ย    
ซเีรียทีมี่จาํนวนเหนอืกวา่มากมาย ทาํใหต้อ้งสละตาํแหนง่

ณ กาลน้ีเอง ในปี 661/๑๒๐๔ ผู้ครองซีเรีย ที่ดามัสกัส นามว่า     
มูอะวยิะฮ (Muawiyah) ก็ประกาศตัง้ตวัข้ึนเป็นกาหลฟิใหม่ แลว้ย้ายนคร
หลวงของอสิลาม จากมะดีนะฮ มายังดามัสกัส กับทั้งเลิกการเลือกตั้ง
ประมุขคือกาหลิฟ เปลี่ยนมาเป็นการสืบราชวงศ์

ดังนั้น จึงเกิดราชวงศ์กาหลฟิทีด่ามัสกัส เรียกวา่ราชวงศอมัูยยัด
(Umayyad) ซึ่งปกครองจักรวรรดิอิสลามอยู่นานเกือบ ๑ ศตวรรษ คือ 
ตั้งแต่ ปี 661/๑๒๐๔ จนถงึ ป ี750/๑๒๙๓
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ความขัดแย้งยังไม่จบ สาวกทีจ่งรักภักดตีอ่ทา่นอาล ี ซึง่เรียกตวัว่า
เป็นชีอะฮ (Shi'ah แปลว่า ผู้ชอบธรรม) ไม่ยอมรับกาหลิฟที่ดามัสกัส 
และถือว่าท่านฮูเซ็น (Husayn) บุตรคนที่ ๒ ของท่านอาลี หลานตาคน
เลก็ขององค์นบี เป็นกาหลฟิ

แต่พวกดามัสกัสได้ยกทัพมาปราบ ท่านฮูเซ็นและกองกําลังที่จง
รักภักดี ซึ่งมีจํานวนไม่มาก ได้ถูกสังหารหมด ในวันที่ ๑๐ เดือนมูหะรัม 
(Muharram; เดือนแรกของปฏิทินอิสลาม) แห่งฮิจเราะฮ์ศักราช 61 
(AH 61) ตรงกับ ปี 680/๑๒๒๓

เหตกุารณน์ีท้าํใหส้าวกผูภั้กดตีอ่ทา่นอาลแีละตอ่บุตรของทา่น เกิด
ความเคียดแค้นเป็นอย่างยิ่ง และได้แตกแยกขาดออกไปอย่างแน่นอน 
อย่างทีเ่รียกวา่เป็นนกิายชอีะฮ (Shi'ah; เปน็บุคคลมักเรียกวา่ Shiite) โดย
ถอืวันท่ีท่านฮูเซน็ถกูสงัหารน้ัน เปน็วันจดัพิธีใหญป่ระจําปขีองนิกายชอีะฮ
เพือ่ระลกึถงึเหตกุารณน์ัน้ เรียกวา่ อะชรูา (Ashura) และแสดงความค่ัง
แค้นโดยทาํร้ายตนเองใหเ้ลอืดออกดว้ยการตอีกชกหวั เป็นตน้

(ในเมืองไทยเคยเรียกชีอะฮ์ว่านิกายเจาเซ็น ตามนามของท่าน
ฮูเซ็น;  เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเม่ือ ค.ศ. 680 นั้น ตรงกับ วันที่ ๑๐ ตุลาคม 
แต่วันที่ระลึกเลื่อนไปตามที่จะคํานวณในแต่ละปี)

นกิายชอีะฮ์ไม่ยอมรับกาหลฟิสามทา่นแรก แตย่อมรับเฉพาะทา่น
อาลแีละบุตรของทา่น วา่เป็นผูส้บืตอ่ทีถ่กูตอ้ง

สว่นมุสลมิฝา่ยขา้งมากทีด่ามัสกัส ไดช้ือ่วา่ สหุนี ่(Sunni; Sunnah; 
เป็นบุคคลมักเรียกวา่ Sunnite แปลว่า ผู้สืบสายประเพณี)

จงึกลายเป็นมุสลมิ ๒ นกิาย สบืมา

สุหน่ีนําอิสลามครองสเปน จอแดนจีน
ขณะนี้ จักรวรรดิอิสลามของกาหลิฟวงศอูมัยยัด ที่ดามัสกัส มี

อาํนาจย่ิงใหญ ่กลายเปน็คู่แขง่ของจกัรวรรดโิรมันตะวนัออก คือบแีซนทนี
(Byzantine, อังกฤษอาน ไบแซนทีน บางก็มี) ขึ้นแทนที่จักรวรรดิเปอร์เซีย
ที่ล่มไปตั้งแต่ยุคกาหลิฟที่มะดีนะฮ์ และยังได้แผ่ขยายดินแดนออกไปอีก
ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก
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ภายในเวลาเพยีง ๑ ศตวรรษ นบัแตศ่าสนาอสิลามเกิดขึน้ แค่ ค.ศ. 
700 เศษ ตน้ๆ (ก่อนถงึ พ.ศ. ๑๓๐๐) จักรวรรดิมุสลิมอาหรับแผ่ไป      
ตะวันตก ผ่านอาฟริกาเหนือ ขึ้นยุโรปไปครอบครองถึงสเปน (ปี
711/๑๒๕๔) ยัง้ทีฝ่รัง่เศส และขยายไปตะวนัออก ผา่นอฟักานสิถาน ลง
ขา้งลา่ง เข้าลุม่น้าํสนิธ ุ ครองแควน้สนิท ์ ทะลปุากีสถาน เข้าไปถงึภาค
ตะวนัตกของอนิเดีย ยนักันอยู่ในรัฐคูชราต กับขึน้เหนอืตามเสน้ทางสาย
ไหมเขา้อาเซียกลาง ไปจดเขตแดนประเทศจีน

ขยายความหน่อยว่า ที่จริง เวลานั้นประเทศปากีสถานเป็นต้นยัง
ไม่มี พดูรวมๆ ก็คือชมพทูวปี แตท่ีบ่รรยายนี ้ เป็นการพดูเทยีบกับถิน่แดน
ปจัจบุนั

ชนมุสลมิอาหรับเขา้ครองแควน้สนิทไ์ดต้ัง้แตป่ ี 712/๑๒๕๕ ครัน้
ถงึปี 775/๑๓๑๘ ก็ยกทัพมาทางเรือเข้าตีเมืองวลภี (อยู่ใตค้านธีนคร เมือง
หลวงของรัฐคูชราต หา่งลงไป ๑๗๕ กม.) ล้มราชวงศ์ไมตรกะ และทําลาย
ลา้งพระนครพนิาศลงโดยสิน้เชงิ

คร้ังนั้น มหาวิทยาลัยวลภี ก็ได้ถูกทําลายลงด้วยอย่างไม่
เหลือแม้แต่ซาก เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกที่ถูกทําลาย
(ถ้าไม่นับตักศิลา)

อนึ่ง ทัพอาหรับจะรุกคืบเข้าปัญจาบและแคชเมียร์/กัษมีร ์ แต่
ถูกหยุดย้ังไว้

ส่วนทางเหนือ ทัพมุสลิมอาหรับผ่านอัฟกานิสถาน ประมาณปี
712/๑๒๕๕ ก็พิชิตบากเตรีย/โยนก เข้าไปในอาเซียกลาง

ต่อมาได้รบกับกองทัพจีนแถบเตอร์กีสถาน ในยุทธการแห่งแม่น้ํา
ตาลาส (Battle of Talas) เม่ือป ี 751/๑๒๙๔  ทพัจนีพา่ยแพ ้ ทาํให้
จกัรวรรดจินีในอาเซยีกลางถึงอวสาน

มีเร่ืองนา่รู้แทรกหน่อยวา่ มุสลมิอาหรับจบัชา่งฝมืีอจนีเป็นเชลย
ไปแบกแดด ช่างจีนนักทํากระดาษ ไดท้าํกระดาษใหแ้ก่นายมุสลมิ และ
จากชาวมุสลมิ วธิทีาํกระดาษก็แพร่ไปในอาเซยี ยโุรป อาฟริกา
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อาเซยีกลาง แถบทีเ่รียกรวมๆ วา่ Turkistan (หรอื Turkestan) ตัง้
แตท่ะเลสาปแคสเปียน (Caspian Sea) จนถงึชายแดนจนี หรืออยู่ระหวา่ง
จนีกับรัสเซยีนีแ่หละ คือถิน่เดมิของพวกเตอรก  ซึง่มีบรรพบุรษุอยู่แถบ
เทอืกเขาอลัไต (Altai Mountains) บดันีก้ระจายอยู่แถว Kazakhstan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, มณฑล Xinjiang (Sinkiang) 
ของจนี, Azerbaijan และทีเ่ป็นกระจกุใหญท่ีส่ดุในปัจจบุนั คือ ประเทศ
เตอร์กี หรือตรุกี

เตอรก อยูใ่นอาเซยีกลาง แลว้ไปมากทีต่รุกี หา่งไปหลายพนักิโลเมตร
อยา่งไร จะไดเ้หน็คร่าวๆ ตอ่ไป

มุสลิมอาหรับพิชิตอาเซียกลางแล้ว ก็เปลี่ยนชนชาติเหล่านี้เป็น
มสุลมิ และให้ใช้อาระบิกเป็นภาษาราชการ

ถึงตอนนี้ก็พอดีจบยุคแผ่อํานาจของมุสลมิอาหรบั เหตกุารณแ์ถบ
นีเ้งียบไปราว ๓๐๐ ป ีก็จะเข้ายุคของมุสลมิเตอรกบา้ง

ทีเ่ป็นอยา่งนี ้ตอ้งหนักลบัไปดทูีต่น้ทาง คือดามสักัส
กาหลิบวงศอูมัยยัด แม้จะแผ่ขยายดินแดนและอิสลามเพิ่มได้อีก

มาก แต่พอมาตอนปลาย ต้องมัวปราบกบฎและการก่อกําเริบอยู่เร่ือยๆ 
ทั้งจากพวกขะรีจิ และพวกชีอะฮ์

ที่สําคัญย่ิงก็คือ เม่ือจักรวรรดิอิสลามแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว พอ
ถึงตอนนี้ กลายเป็นว่า ประชากรมุสลิมใหม่ที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ มีจํานวน
มากกว่าคนมุสลิมอาหรับ

พวกมุสลิมที่ไม่ใช่อาหรับนี้ จํานวนมากก็มาอยู่กับพวกขบถ และ
หลายพวกก็เรียกร้องสิทธิต่างๆ ให้เสมอภาคกับคนมุสลิมอาหรับ

จงัหวะนี ้ พวกมสุลมิอาหรบัทีแ่บกแดด (อริกั) ซึง่สบืสายจากทา่น
อบับาส ผูเ้ป็นลงุขององค์นบีมุฮัมมัด ถอืวา่พวกอมัูยยดัเป็นพวกนอกสาย
ทีไ่ดเ้ขน่ฆ่าบุตรนดัดาขององค์นบี จงึหนนุพวกมุสลมิใหม่ และพวกขบถ 
และเรียกร้องใหแ้ก้แค้นแทนบุตรนดัดาขององค์นบี
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คร้ันถึงปี 750/๑๒๙๓ มุสลิมอาหรับที่แบกแดดก็รบชนะและ
สังหารกาหลฟิพร้อมทัง้ราชวงศ์ทีด่ามัสกัส (ซเีรยี) แลว้ย้ายเมืองหลวง
มายังแบกแดด (อริกั) เร่ิมวงศกาหลฟิอบับาสดิ (Abbasids)

ในยุคแหง่วงศกาหลฟิอบับาสดิ ทีแ่บกแดด สภาพแวดลอ้มทาํใหม้ี
การประสานวฒันธรรมตา่งๆ เขา้ดว้ยกัน อารยธรรมเปอร์เซยี และแนว
คิดของกรกีไดป้รากฏอทิธพิล และเกิดแนวโน้มของบรรยากาศซึง่หนัไป
ฝกัใฝท่างปัญญา จงึเป็นยุคทีเ่จริญดว้ยศิลปวทิยา

ดังที่กาหลิฟองค์ที่ ๕ ได้รับยกย่องว่าย่ิงใหญ่ ทรงส่งเสริมศิลป
วิทยาวรรณคดี และเป็นปราชญ์เองด้วย คือ พระเจ้าฮารูน อัล ราษจิด 
(Harun al-Rashid, ครองราชย์ ปี 786-809/๑๓๒๙–๕๒) ในนิยาย
อาหรับราตรี ที่คนไทยจํานวนมากรู้จักดี

พร้อมกันนัน้ มีการแปลผลงานของกรีกเป็นภาษาอาหรับ การค้า
ขายขยายตวัอย่างย่ิง และไดเ้ป็นชอ่งทางถา่ยทอดความรู้ เชน่นําความรู้
จากอินเดียมาใช้-เผยแพร่ และชาวมุสลิมอาหรับก็พัฒนาความรู้นั้นๆ ขึ้น
อีก ทําให้เกิดยุคทองของศิลปวิทยาอิสลาม

ในยุคนี้ แบกแดด และ เชียงอาน ได้ชื่อว่าเป็น ๒ มหานครใหญ่ที่
สุดในโลก

จากยุคมุสลิมอาหรับ เขาสูยุคมุสลิมเตอรก
กาหลิฟเปนใหญ แลวกลายเปนหุนเชิดของสุลตาน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวงศกาหลิฟอับบาสิดนี้จะอยู่ยืนยาวถึง ๓๐๕ 
ปี (750-1055/๑๒๙๓–๑๕๙๘) แต่มีช่วงเวลาที่ทรงอํานาจแท้จริงเพียง
ประมาณศตวรรษเดียว

ปัญหาตั้งเค้าแต่ต้น เม่ือวงศกาหลิฟอูมัยยัดที่ดามัสกัสถูกทําลาย 
เจ้าชายองค์หนึ่งหนีไปสเปน และได้ตั้งวงศกาหลิฟอูมัยยัดที่สองขึ้นที่นั่น 
แล้วสืบกันมาจนถึงปี 1031/๑๕๗๔
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อีกสายหน่ึง ผู้สืบวงศ์ของท่านอาลี (บุตรของฮะซัน) ก็หนีไปตั้ง
อาณาจักรอิสระขึ้นที่มอรอคโค

ต่อมา เจา้ครองนครของอบับาสดิเอง ทีท่นูเิซยีและทีอ่ยีปิต ์ ก็แยก
ตวัตัง้เป็นอสิระ

ปรากฏวา่ ในชว่งป ี 929-1031/๑๔๗๒–๑๕๗๔ มีกาหลฟิแขง่กัน
๓ องค์ คือ กาหลฟิอบับาสดิทีแ่บกแดด กาหลฟิอมัูยยัดทีส่เปน และกาหลฟิ
ฟะติมิด (คือสายท่านอาลี) ที่อาฟริกาเหนือ ซึ่งต่อมาย้ายมาที่อียิปต์

รวมเป็นสุหนี่ ๒ และชีอะฮ์ ๑
อกีดา้นหน่ึง ในอาเซยีกลาง พวกเตอรกที่ได้รับอิสลามจากมุสลิม

อาหรับเม่ือเกือบ ๒๐๐ ปีก่อนนั้น คร้ันเวลาผ่านมา ก็เจริญเข้มแข็งขึ้น
แล้วก็เร่ิมขยายอํานาจแผ่อิสลามบ้าง จนในที่สุดมุสลิมเตอรกก็เข้าแทนที่
มุสลิมอาหรับ

เส้นทางเดินของมุสลิมเตอรก ก็คือย้อนทางมาของมุสลิมอาหรับ 
โดยทางสายไหม ลงมาในอัฟกานิสถาน แล้วไปตะวันออกกลาง เร่ิมแต่
อิหร่าน จากนั้นเข้าแบกแดด และไปที่อื่นๆ จนสุดแดนของอาหรับ จบที่
เตอรกี (ที่ราชการให้อ่านว่าตุรกี)

แต่เม่ือลงมาในอัฟกานิสถาน หรือส่วนเหนือสุดของปากีสถานใกล้
กับอัฟกานิสถานนั้นแล้ว แทนที่จะเลี้ยวขวาเข้าอิหร่านผ่านไปสู่ตะวัน
ออกกลาง ก็อาจจะมุ่งลงใต้และเลี้ยวซ้ายเข้าในอินเดีย

เส้นทางแผ่ขยายของมุสลิมเตอรก ก็คือสองทางที่ว่ามานี้ ได้แก่ไป
ตะวันออกกลาง หรือลงมาอินเดีย

คราวน้ีจะต้องรวบรัด ได้ความว่า กาหลฟิอบับาสิดทีแ่บกแดดได้
ออ่นกําลงัลง แลว้จากนัน้นบัแตป่ ี 945/๑๔๘๘ เป็นตน้มา ก็มีอาํนาจเพยีง
ในนาม โดยเป็นหุน่เชดิของนกัรบหรือนายทหารใหญ่

ในปี 977/๑๕๒๐ ไดเ้กิดอาณาจกัรมุสลิมเตอรก ที่ตั้งตัวเป็น
สุลต่านขึ้นในอัฟกานิสถาน ซึ่งแผ่อํานาจเข้าในอิหร่าน และยกทัพเข้า
มาตีอินเดียถึงปัญจาบและลุ่มน้ําสินธุ
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แต่ต่อมาถึงปี 1040/๑๕๘๓ มีเตอร์กอีกพวกหนึ่งที่สําคัญมาก
เรียกว่า เซลจูกเตอรก (Seljuq หรือ Seljuk Turks) รบชนะอาณาจักร
เตอร์กพวกนั้น แล้วรุกผ่านอิหร่านเข้ามายึดกรุงแบกแดดได้ในปี 
1055/๑๕๙๘ โดยอ้างตัวว่ามาปกป้องกาหลิฟสุหนี่ ให้พ้นจากอํานาจ
ของพวกชีอะฮ์

แล้วพวกเซลจูกเตอรกนี้ก็ขึ้นเป็นสุลต่าน เป็นผู้ครองอํานาจที่แท้
จริง อย่างที่ว่าเอากาหลิฟเป็นหุ่นเชิด และได้แผ่อํานาจออกไปอย่าง
กว้างขวาง จนกลายเป็นคู่ต่อสู้ของจักรวรรดิบีแซนทีน และก้ันปะทะ
ประเทศตะวันตก ทําให้เกิดสงครามครูเสดส์ ๒๐๐ ปี ระหว่างคริสต์กับ
อิสลาม (Crusades, 1095-1291/๑๖๓๘–๑๘๓๔)*

นอกจากทางด้านตะวันออกกลางนี้แล้ว ทางด้านชมพูทวีป มุสลิม
เตอร์กกลุ่มอื่นก็พยายามรุกเข้าไป และขับเค่ียวกับเจ้าถิ่นมาเร่ือยๆ จน
กระทั่งถึงปี 1206/๑๗๔๙ มุสลิมเตอร์กก็สามารถตั้งรัฐสุลตานแหงเดลี
ขึ้นเป็นอาณาจักรมุสลิมเร่ิมแรกในชมพูทวีป

พระพุทธศาสนาก็ได้สูญสิ้นไปจากอินเดียระหว่างการรุกราน
ทําลายคราวนี้ ดังได้เล่าไว้ตอนต้นแล้ว

                                                                                                                                                                

*
พวกเซลจูกเตอรกขับเค่ียวกับทัพชาวคริสตไมตลอดครูเสดส เพราะหมดอํานาจไปเม่ือใกล
ป 1200 และหมดส้ินไปเลยเพราะถูกพวกมองโกลกําจดัในป 1243/๑๗๘๖ ชาวมุสลิมท่ีรบกับชาว

คริสตตอมา คือ พวกราชวงศทหารทาส (Mamelukes หรือ Mamluks) ท่ีเปนสุลตานข้ึน

ในอียิปต เม่ือป 1250/๑๗๙๓ พวกราชวงศทหารทาสนี้ ขับไลชาวคริสตเสร็จส้ินในป 1291
ระหวางน้ัน เม่ือกาหลฟิวงศอบับาสดิท่ีแบกแดดถูกพวกมองโกลสงัหารในป 1258/๑๘๐๑ 

แลว พวกราชวงศทหารทาสนี้ นอกจากสามารถย้ังทัพมองโกลและรักษาอียิปตไวเปนท่ีมั่น
วัฒนธรรมอิสลามแหงสุดทายไดแลว ยังไดต้ังกาหลิฟข้ึนใหมในอียิปต เพ่ือเปนเจว็ดหรือหุน

เชิด จนตอมา แมจะพายแพแกจักรวรรดิออตโตมานเตอรก และกาหลิฟแหงอียิปตไดถูก
ถอดเมื่อป 1517/๒๐๖๐ แลว พวกราชวงศทหารทาสนี้ ก็ยังไดปกครองอียิปตตอมา โดย
อยูใตอํานาจของสุลตานออตโตมานเตอรก
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ในช่วงนี้เอง ราวปี 1207/๑๗๕๐ เจงกิสขาน (Genghis Khan
หรือ Jenghis Khan ชื่อเดิมว่า เตมูจิน/Temujin) ยกทัพมองโกล บุก
ตะลุยบดขย้ีอาณาจักรทั้งหลายตั้งแต่จีนภาคเหนือลงมา ยึดครองกรุง  
ปักก่ิงในปี 1215/๑๗๕๘ ตะลุยผ่านอาเซียกลาง ตลอดดินแดนแถบที่
เป็นอัฟกานิสถานปัจจุบัน

ณ จดุผา่นสาํคัญนี ้ เจงกสิขาน ไม่ลงมาทางอนิเดยี แตเ่ลีย้วขวาไป
ผ่านทะลุอิหร่าน เข้ายุโรปตะวันออก ทําลายบ้านเมืองและสังหารผู้คน
ไปจนจดรัสเซียตอนใต้

พวกมองโกลชนะและทาํลายแล้วก็มักผ่านเลยไป เม่ือเจงกิสขาน
สิ้นชีพในปี 1227/๑๗๗๐ แล้ว ขานที่เป็นบุตรหลานสืบต่อมาอีกไม่นาน 
ก็กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นหมดไป

โดยนยันี ้อาณาจกัรมุสลมิเตอร์กในอนิเดยี คือรฐัสุลตานแหงเดล ีก็
ได้รอดพ้นภัยจากพวกมองโกลนี้มา ขณะที่ทางด้านตะวันตก คือแถบ
ตะวันออกกลาง มุสลมิเตอร์กพวกเซลจกู ซึง่ออ่นกําลงัอยูก่่อนแลว้ ก็ถกู
พฆิาตพนิาศไป เชน่เดยีวกับกาหลฟิอบับาสดิมุสลมิอาหรับทีแ่บกแดด ซึง่
เป็นหุน่เชดิมานาน ก็สญูสิน้วงศ์แตบ่ดันัน้

ในช่องว่างนี้เอง มุสลิมเตอร์กกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นทหารรับจ้าง
ของพวกเซลจกูเตอร์ก มีถิ่นปกครองเล็กๆ อยูใ่นอนาโตเลยี (Anatolia 
บางทเีรียก Asia Minor คือเอเชยีนอ้ย ไดแ้ก่ตรุกีฟากทวปีเอเชยี) มีหวัหนา้
เรียกวา่ ออสมาน ที ่ ๑ ไดป้ระกาศตัง้อาณาจกัรออตโตมาน (Ottoman)
เป็นอิสระ เม่ือประมาณปี 1290/๑๘๓๓

ภายในเวลาศตวรรษเดียว อาณาจักรออตโตมาน ได้แผ่ขยายออก
ไปอย่างกว้างขวาง แม้ว่าในช่วงปี 1402/๑๙๔๕ จะถูกพวกมองโกล
ระลอกใหม่ นําโดยตีมูร (Timur หรือ Tamerlane; เป็น Tatar คือเป็น
ตาดมองโกล) มาพชิติ ทาํใหแ้ตกกระสานซ่านเซ็นกันไป ก็กลับผนึกกําลัง
ได้อีก แล้วเรืองอํานาจย่ิงข้ึน
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ในที่สุด ถึงปี 1453/๑๙๙๖ ออตโตมานเตอรกก็ได้ชนะสงคราม
ใหญ ่ ยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เมืองหลวงของ
จักรวรรดิบีแซนทีน (Byzantine) ได้ ทําให้จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่ม
สลายลง อันถือกันว่าเป็นจุดสิ้นสุดแห่งสมัยกลางของยุโรป (Middle 
Ages) ที่เคยเรียกว่าเป็นยุคมืด (Dark Ages) หรือมีช่วงต้นเป็นยุคมืด 
(คือเฉพาะช่วง 476-1000/๑๐๑๙–๑๕๔๓)

จักรวรรดิออตโตมานเตอรกไดย้กกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมือง
หลวงของตน และต่อมาก็ปราบราชวงศทหารทาสลง ยึดอียิปต์และซีเรีย
ได้ แล้วก็ได้อริกั ครองอํานาจเหนือมุสลิมอาหรับทั้งหมด ตลอดจนแผ่
อํานาจเข้าไปในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงฮังการี กลายเป็นมหา
อาณาจักรในยุโรป (รุ่งเรืองสุดในช่วงปี 1520-66/๒๐๖๓–๒๑๐๙)

มุสลิมเตอรก มุสลิมมองโกล รุงแลวเลือนลับ
คืนสูมุสลิมอาหรับ ที่เปนฐานเดิม

หันมาดูด้านอินเดีย ก่อนตีมูร (Timur) นําทัพมองโกลเข้าไปตีจน
ถึงพวกออตโตมานเตอรก ในช่วงปี 1402/๑๙๔๕ นัน้ เร่ิมแรก เขาตัง้
เมืองหลวงทีส่ะมาร์กานท์ (Samarkand) เม่ือประมาณ พ.ศ.๑๙๑๓

จากนั้น ตีมูรยกทัพลงมา ผ่านอัฟกานิสถาน เข้าในตะวันออก
กลาง ตั้งแต่อิหร่าน อิรัค ไปจนถึงเขตรัสเซีย เสร็จแล้วย้อนกลับมาบุก
เข้าชมพูทวีป ยึดกรุงเดลีได้ในปี 1398/๑๙๔๑ เฉพาะในเมืองสังหารคน
ไป ๘ หม่ืน

แม้ว่าตีมูรจะไม่อยู่ยึดครอง  แต่ก็ได้ทําลายรัฐสุลตานแหงเดลี 
(Delhi Sultanate) ให้พินาศถึงอวสาน เสร็จแล้วจึงเข้าไปตะวันออก
กลางอีกคร้ัง

แม้ว่ารัฐสุลตานแหงเดลี จะพินาศไปแลว แตก็มีสุลตานปกครอง
ดินแดนเล็กนอยแถบนั้นตอมา โดยยายไปตั้งเมืองหลวงที่อัครา (Agra)



๒๔๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

กระทั่งต่อมาอีกศตวรรษเศษ เจ้ามุสลิมมองโกล ชื่อว่า บาเบอร
(Babur หรือ Baber; คําอาหรับ=เสือ) ซึ่งสืบเชื้อสายจากเจงกิสข่าน และ
จากตีมูร ์อ้างสิทธิว่าอินเดียเป็นมรดกที่ตีมูร (Timur) บรรพบุรุษของเขา
ไดพ้ชิติไว ้แลว้ยกทพัจากอฟักานสิถาน เขา้มากําจดัสลุตา่นใหจ้บสิน้เชงิ

บาเบอรได้ชัยชนะในปี 1526/๒๐๖๙ แล้ว ก็ฟื้นเดลีขึ้นเป็นเมือง
หลวง ตั้งราชวงศ์มุสลมิมองโกลขึน้ครองอนิเดยีสบืตอ่มา เรียกวา่ราชวงศ์
มุขาล หรอืโมกลุ ซึ่งปกครองอินเดียย่ังยืนมา ๓๓๒ ปี

แต่ในที่สุด ถึงปี 1858/๒๔๐๑ อินเดียได้ตกเป็นอาณานิคมของ
อังกฤษ ราชวงศ์มุสลมิมองโกล ของโมกลุ ก็สิน้อาํนาจ

จนกระทั่งหลังสิ้นสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ชมพูทวีปได้เอกราชในปี
1947/๒๔๙๐ แต่แก้ปัญหาความต่างศาสนาไม่ได้ จึงแบ่งออกเป็น ๒
ประเทศ

• ให้ส่วนที่มีผู้นับถือศาสนาฮินดูมาก เป็นอินเดีย (India) และ
• ส่วนที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมาก เป็นปากีสถาน (Pakistan)

ย้อนไปดูด้านจกัรวรรดอิอตโตมานเตอรก ของมุสลิมเตอรก หลัง
จากรุ่งเรืองสุดในช่วงปี 1520-66/๒๐๖๓–๒๑๐๙ แล้ว ต่อมาก็เสื่อม
โทรมอ่อนแอลงเรื่อยๆ จนได้สมญาว่าเป็น “บุรุษอมโรคแห่งยุโรป”
("Sick Man of Europe")  

จดุพลาดสดุทา้ยทีท่าํใหจ้กัรวรรดอิอตโตมานเตอรกถงึอวสาน ก็คือ
การเข้าสูส่งครามโลกครัง้ที ่ ๑ โดยอยู่ขา้งเยอรมัน รว่มรบแล้ว ก็เลยร่วม
แพด้ว้ย

เฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้น ได้เกิดกระแส
ลัทธิชาตินิยมในหมู่ชาวอาหรับ ฝร่ังโดยเฉพาะอังกฤษก็เข้าหนุนชาว
อาหรับให้ลุกข้ึนกู้ชาติกู้แผ่นดินจากพวกเตอรก
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ทั้งพวกชาตินิยมอาหรับก็ลุกฮือก่อกบฎข้ึนภายใน และต้องทํา
สงครามข้างนอก ออตโตมานก็สลายในที่สุด

ส่วนอังกฤษเองก็เข้ายึดเยรูซาเล็ม และครอบครองปาเลสไตน ใน
ปี 1917/๒๔๖๐ แล้วจัดการดูแลมาจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒

หลังจากร่วมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ จักรวรรดิออตโตมาน
เตอรกแตกสลาย ดินแดนทั้งในยุโรป และอาหรับในตะวันออกกลาง
หลุดมือไปหมดแล้ว ก็ได้มีการจัดการปกครองประเทศกันใหม่

ในทีส่ดุถึงปี 1921/๒๔๖๔ สภามมีตปิระกาศชือ่ประเทศเป็นเตอรกี
(Turkey; ราชการไทยเรียก “ตุรกี”) ปี ๒๔๖๕ ยุบเลิกตําแหน่งสุลตาน
ปตีอ่มา ประกาศใหป้ระเทศเป็นสาธารณรฐัเตอรก ี โดยมมุีสตาฟา เคมาล
(เคมาล อะตาเตอร์ก) เป็นประธานาธิบดีคนแรก ทิ้งคอนสแตนติโนเปล
เมืองหลวงเก่า ตั้งแองกอราเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐใหม่

ปตีอ่มา ๒๔๖๗ ยบุเลกิตาํแหนง่กาหลฟิ ลม้ราชวงศ์ออตโตมาน และ
ขบัสมาชกิของราชวงศอ์อกจากเตอร์กีหมดส้ิน

คร้ันถงึปี ๒๔๗๑ ใหเ้ตอร์กีเป็นคามิยรัฐ หรือรฐัคามิยการ (secular
state) แท้ๆ  ลว้นๆ สตรเีอาผา้คลมุหนา้ออก ชาวเตอร์กหันไปแต่งกาย
อย่างชาวตะวันตก ใช้อักษรโรมันแทนอักษรอาหรับ และใช้ปฏิทินฝร่ัง
แทนฮิจเราะฮ

สุดท้าย ใน พ.ศ. ๒๔๗๓ ก็ให้เปลี่ยนชื่อเมืองคอนสแตนติโนเปล
เป็นอิสตันบุล (Constantinople  Istanbul) และชื่อเมืองหลวงใหม่
จากแองกอรา เป็นแองการา (Angora  Ankara)

โดยนยันี ้ จกัรวรรดิออตโตมาน (Ottoman Empire) ของมุสลิม
เตอรก ทีไ่ดเ้ป็นศูนย์อาํนาจของอิสลามมาเกินกว่า ๖ ศตวรรษ ตั้งแต่
1290/๑๘๓๓) ต่อจากพวกเซลจูกเตอร์ก ที่ต่อจากอาหรับ ก็ถึงอวสาน
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ตอ่นีไ้ป ศูนย์กลางของอสิลามกลบัไปอยู่ในหมูช่นชาวอาหรับแถบ
ตะวันออกกลาง คือสิ้นยุคมุสลิมเตอรก (และมุสลิมมองโกลในอินเดีย)

แม้จะยังมีมุสลิมอารยัน ซึ่งเป็นชนเผ่าใหญ่ของประเทศอิหร่าน ที่
มีประชากร ๙๕% นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ อันต่างออกไป

แต่เม่ือว่าโดยรวม ก็ถือว่า พลังแห่งประวัติศาสตร์กลับมาสู่ยุค
ของมุสลิมอาหรับ คล้ายยุคเร่ิมกําเนิดอิสลาม

นี่คือเร่ืองของประวัติศาสตร์ เป็นเร่ืองของสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แต่ก็
เป็นเหตุปัจจัยของปัจจุบัน กับทั้งยังส่งผลสืบเนื่องไปสู่อนาคต ตาม
ธรรมดาของเหตุปัจจัย เม่ือมันเกิดข้ึนแล้ว ถ้าข้อมูลที่ได้มาถูกต้อง มันก็
เป็นความจริงที่ไม่เข้าใครออกใคร และเป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องเรียนรู้

ที่ได้เล่ามา อาจจะกว้างและยืดยาวมากไปหน่อย ทั้งที่คิดจะพูด
ให้สั้น แต่ไม่เป็นไร ยิ่งละเอียด ก็คงช่วยให้ยิ่งเห็นภาพชัดขึ้น แต่ที่จริงนี่
ไม่ใช่ละเอียดเลย เพราะโดยกาละ เวลายาวเป็นพันปี และโดยเทศะ 
เหตุการณ์กินเนื้อที่ตลอดระยะทางหลายพันกิโลเมตร ควรหาความรู้จน
แจ้งชัด ให้เห็นภูมิหลังแห่งอดีตที่เป็นมา จะได้รู้จักเข้าใจเร่ืองนั้นสิ่งนั้น 
และมองปัจจุบันออก เท่าทันเรื่อง และเล็งข้างหน้าท่ีจะแก้ปัญหาได้ดีด้วย

ขอยํ้าเพียงว่า ความรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการแก้ปัญหา และ
สําหรับการจัดทําดําเนินการทุกอย่าง ถ้าจริงใจที่จะให้โลกมีสันติสุข ก็
ต้องรักความจริง และเห็นความสําคัญของความรู้

ข้อสําคัญ ต้องไม่ไหลไปตามความรู้สึกและความคิดเห็นที่เป็นไป
ตามความรู้สึก แต่มุ่งไปที่ความรู้จริงแท้ โดยมีเมตตาเป็นพื้นใจ และรู้
เพือ่เอาปญัญามาเปน็เครือ่งสนองกุศลเจตนา ท่ีประกอบดว้ยเมตตา เพื่อจะ
นําไปสู่จุดหมายที่เป็นการสร้างสรรค์สลายปัญหา ให้มนุษย์ลุถึงสันติสุข

เม่ือพูดมาเพียงนี้แล้ว ก็ขอผ่านเพื่อต่อไปเร่ืองข้างหน้า
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๘. ถาสังเวชเปน ก็จะไดเห็นธรรมกาย

มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา
ศุกรที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๐.๐๐ น.

ขอเจริญพรโยมผูศรัทธา
บัดนี้ คณะบุญจาริก ได้เดินทางมาโดยลําดับ เพื่อนมัสการ

สังเวชนียสถาน วันนี้เป็นวันที่ ๗ ของการเดินทาง

สว่นในดา้นของสงัเวชนยีสถาน วนันีเ้รามาถงึสถานท่ีปรินพิพาน
และใกล้ๆ เนื่องกันอยู่กับสถานท่ีปรินิพพาน คือ สถานท่ีถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระ ซึ่งเป็นส่วนที่ถือว่าผนวกอยู่กับสถานที่ปรินิพพานนั้น

สังเวชนียสถานแห่งนี้ นับในพุทธประวัติ ต้องถือเป็นที่ ๔ เป็น
ลําดับสุดท้าย

แม้ว่าเราจะได้เดินทางมาไม่เป็นไปตามลําดับทั้งหมด แต่เราก็
มาตามลําดับใน ๓ แห่งสุดท้าย คือ นับจากสถานที่ตรัสรู้เป็นต้นมา เรา
เดินทางตามลําดับที่ถูกต้องแท้จริง คือจากสถานที่ตรัสรู้ ที่พุทธคยา    
ต่อมาก็เดินทางถึงสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ 
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

มาลงท้ายสถานที่นี้ คือสถานที่ปรินิพพานภายใต้ร่มคู่ไม้สาละ 
ณ สาลวันอุทยาน ของมัลลกษัตริย์ ที่เมืองกุสินารา อันเป็นที่จบสิ้นของ
พทุธประวตั ิโดยนบัเฉพาะสว่นทีเ่ก่ียวกับพระชนมชพีของพระพทุธเจา้เอง
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ย่ิงเหน็ดเหน่ือยยากลําบาก
ก็ย่ิงมีเคร่ืองบูชาท่ีจะถวายเพิ่มมากๆ

ในการเดินทางมาอย่างนี้ เราได้มีความเพียรพยายาม และขันติ
ธรรม คือมีความอดทนเป็นอันมาก

ดังที่อาตมภาพได้เคยกล่าวแล้วว่า การที่เราเดินทางมาอย่างนี้ แม้
จะมีความลําบากเพียงใดก็ตาม ถ้าเรามาด้วยศรัทธา และถ้าวางใจถูก
ต้องแล้ว ก็จะไม่มีความลําบากใจ

ถึงแม้อาจจะมีความเหนี่อยกาย แต่ก็ไม่เหนื่อยใจ แม้จะเมื่อยกาย 
ก็ไม่เม่ือยใจ แต่ใจกลับย่ิงมีปีติ ถึงแม้บางทีกายจะหิวกระหาย แต่ใจก็
เอิบอิ่ม ทําให้มีความสุขเป็นอานิสงส์ด้วย เราลองคิดดูว่า

ประการแรก พระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในประเทศของเรา 
คือประเทศไทย อันได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนานั้น เรามี
ความเจริญทั้งในด้านวัตถุ และนามธรรม

ด้านวัตถุ เราก็มีพุทธศาสนาที่เป็นสถาบันใหญ่โต มีคณะสงฆ์ใหญ่ 
มีพระจํานวนตั้ง ๓-๔ แสนรูป มีวัดวาอาราม ๓ หม่ืนกว่าวัด และยังมี
ศิลปวัตถุ พุทธศาสนสถานต่างๆ มากมายทั่วประเทศ

ในทางนามธรรม คือ เร่ืองของชีวิตจิตใจ พระพุทธศาสนาก็ได้เป็น
รากฐานของวัฒนธรรมไทย ดังปรากฏพลังส่งผลออกมาทั้งในทางภาษา 
ทั้งวรรณคดี ทั้งเร่ืองของวิชาความรู้ และนิสัยใจคอของประชาชน และ
สิ่งเหล่านี้ได้สืบกันมาจากบรรพบุรุษของเรา จากบิดามารดาปู่ย่าตายาย 
เป็นเวลาหลายร้อยปี หรือแม้กระทั่งเป็นพันปี

ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายไปใน
ที่อื่นมากมาย จนกระทั่งบัดนี้ก็ถึงประเทศตะวันตก ดังที่กําลังได้รับ
ความสนใจในประเทศทางยุโรป ทางอเมริกา มีชาวพุทธจํานวนเพิ่มข้ึน
มาตามลําดับ
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ความเจริญแพร่หลายทั้งหมดนั้น ที่แผ่ขยายกว้างขวางไปอย่าง
ไพศาลนั้น จุดเร่ิมต้นก็มาจากชมพูทวีป คือดินแดนที่เราได้จาริกมาทั้ง
หมดนี่เอง บัดน้ีเราได้มาถึงสถานที่อันเป็นจุดกําเนิดของพระพุทธศาสนา 
อันเป็นจุดตั้งต้นของความเจริญงอกงามทั้งหมดนั้นแล้ว เราก็ควรจะมี
ความปีติอิ่มใจ มีความยินดีเป่ียมล้นด้วยกําลังใจ

ถ้ามองในแง่ของตัวสถานที่เอง ก็อาจจะเห็นเป็นว่า สถานที่เหล่า
นี้ไม่ค่อยมีความหรูหราโอ่อ่าอะไร แต่กลายเป็นที่ที่ปรักหักพัง ทรุดโทรม
ไปตามกาลเวลา

ในแง่นีก็้เป็นเครือ่งทาํใหเ้รายิง่ซึง้ใจในธรรม กลา่วคือ คําสอนของ
พระพุทธเจ้า ที่ตรัสแสดงไว้ทําให้เห็นความจริงตามพระธรรมนั้นย่ิงข้ึน

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้แล้วว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มี
ความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา สถานที่เหล่านี้แหละที่เคยเป็นจุด เป็น
แหล่ง เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรือง พระราชามหากษัตริย์ก็เคย
ยกทัพกันไปกันมาอยู่บริเวณน้ี อีกทั้งมีชุมชน มีมหานครต่างๆ มากมาย 
แต่บัดนี้สถานที่เหล่านี้ได้กลายเป็นป่าดง เป็นทุ่งนา เป็นสถานที่ห่างไกล 
กลายเป็นบ้านนอกไป

สภาพทัง้หมดนี ้ ชีช้ดัถงึความเปน็อนจิจงัของสิง่ทัง้หลาย ถา้เราทํา
ใจมองได้ตามนี้ เราก็จะได้ปัญญา เกิดความรู้เข้าใจซาบซึ้งในธรรม

ในส่วนที่เก่ียวกับพุทธประวัติ อันเก่ียวข้องกับความเจริญรุ่งเรือง 
และความแผ่ขยายตัวของพระพุทธศาสนา ทําให้เราเกิดปีติ มีความอิ่ม
ใจ และพร้อมกันนั้น การได้เห็นอนิจจัง ก็ทําให้เราได้ปัญญา ที่ทําให้เกิด
ความรู้เท่าทันความเป็นจริงของสังขาร

ทั้งหมดนี้ก็น้อมนําไปสู่การที่จะได้นําธรรมของพระพุทธเจ้า มา
เป็นเครื่องนําทางชีวิต และปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องสืบต่อไป
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อีกประการหนึ่ง การจาริกผ่านพบบุญสถานเหล่านั้น ก็จะทําให้
เจริญศรัทธาในพระพุทธเจ้า ในแง่ที่ทําให้มองเห็นว่า ในการที่พระองค์
ได้เสด็จจาริกไปน้ัน ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกายในการบําเพ็ญพุทธ
กิจมากมายเพียงใด จึงทําให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปได้ และด้วย
พระมหากรุณาของพระองค์ พระพุทธศาสนาจึงได้มาถึงเรา เราได้นับถือ
พระพุทธศาสนา สังคมของเราในประเทศไทยก็ได้อยู่ร่มเย็น มีสันติสุข 
เพราะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้า

เราได้เดินทางมาเพียงแค่นี้ ก็ได้เห็นความลําบากต่างๆ ทําให้คิด
ว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเดินทางจาริกด้วยพระบาทเปล่า 
ลําบากกว่าเรามากมาย เราเดินทางด้วยรถยนต์ยังขนาดนี้เลย พระพุทธ
เจ้าจะทรงลําบากพระวรกาย เหน็ดเหนื่อยขนาดไหน

ยกตัวอย่าง เช่นสถานที่นี้ ที่เราเดินทางมาถึง คือเมืองกุสินารา ถ้า
วัดจากเมืองราชคฤห์มา ตามคัมภีร์ ท่านบอกว่าเป็นระยะทาง ๒๕ 
โยชน์ ถ้าคํานวณดูตามตัวเลข โยชน์หนึ่งประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ก็จะได้
ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร นี้คือวัดแบบตรงมา ไม่ได้ผ่านที่โน่นที่นี่
มาตามลําดับอย่างของเรา

ของเราน้ี จากราชคฤห์ไปผ่านพาราณสี ที่อิสิปตนมฤคทายวัน
ก่อน แล้วจงึมานี่ ระยะทางของเราไกลกว่า แต่ของพระพุทธเจ้าถ้าวัด
จากเมืองราชคฤห์มานี่ ๒๕ โยชน์ ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร

ทีนี้ถอยหลังไปอีก พระพุทธเจ้าเสด็จจากสถานที่ตรัสรู้ ที่พุทธคยา 
ใกลเมืองราชคฤห แลวเสด็จมาที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ที่แสดงปฐมเทศนา

นั้น ตามคัมภีร์ว่า ๑๘ โยชน์ เป็นระยะทางที่คํานวณให้เป็นตัวเลข
ปัจจุบัน เป็นกิโลเมตร ประมาณ ๒๘๘ กิโลเมตร

แต่ตัวเลขทางรถยนต์ที่พระมหาสุทินบอก ประมาณ ๒๔๐ กม. 
ตัวเลขนี้ผิดกัน ๔๘ กม. ก็นับว่าใกล้เคียง เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีพาหนะ
อย่างสมัยใหม่ การเดินทางต้องใช้เกวียน ก็อาจจะคดเคี้ยวมากกว่านี้
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ในระยะทาง ๑๘ โยชน์นี้ พระพุทธเจ้าเสด็จเดินทางด้วยพระบาท
เปล่าภายในเวลา ๑๑ วัน พวกเราเดินทางด้วยรถยนต์ ๑๑ ชั่วโมงเศษ ก็
ลองคิดดูว่า พระพุทธเจ้าลําบากกว่าเราแค่ไหน

พระองค์บําเพ็ญพุทธกิจตลอดพระชนมชีพ เสด็จเดินทางไปที่โน่น
ที่นี่ จนกระทั่งมาจบลงที่นี่ เราก็ได้เดินทางมาตามรอยพระพุทธบาท 
ตามทางพุทธกิจ จนกระทั่งถึงที่สุดท้ายเช่นเดียวกัน

เร่ืองแทรกประดับความรู
ตรงนี้มีเร่ืองที่ขอแทรกเป็นความรู้ประกอบสักหน่อย ที่ว่าพระ

พุทธเจ้าเสด็จจากพุทธคยามายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใช้เวลา ๑๑ วัน
นั้น เป็นการพูดผ่านๆ เพื่อการเทียบเคียงให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ แต่
ญาติโยมบางท่านอาจจะอยากทราบรายละเอียดในเหตุการณ์จริงว่า 
พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาเดินทางเท่าไร อย่างไรแน่ ก็ขอบอกว่า เร่ืองตรง
นี้ เราไม่อาจรู้ชัดได้ ในพระไตรปิฎกไม่ได้เล่าจําเพาะไว้ และในอรรถ
กถาก็ว่าไว้แตกต่างกัน

พระไตรปิฎกตอนน้ี ก็คือ เล่ม ๔ พระวินัยปิฎก ท่านมุ่งจะเล่าถึงการ
เกิดมีการบวชและต้ังสังฆะ จึงลําดับเหตุการณ์ต้ังแต่ตรัสรู้เป็นต้นมา ผ่าน
เรื่องเบญจวัคคีย์บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา มาจนถึงมีการอุปสมบทโดย
สงฆ์ที่เรียกว่าญัตติจตุตถกรรมวาจาอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันน้ี แล้วก็จบ
ตอน (เรียกว่า “มหาขันธกะ”) ท่านคงมุ่งให้เห็นจุดสังเกตที่เด่นๆ เท่าน้ัน จึง
ไม่แสดงรายละเอียดตลอดทั้งหมด

ตามท่ีเล่าไว้ในพระไตรปิฎก ก็คือ พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงเสวย
วิมุตติสุขที่ใต้ร่มมหาโพธ์ิสัปดาห์หน่ึง ที่ใต้ร่มไทรอชปาลนิโครธสัปดาห์หน่ึง 
ที่ใต้ร่มไม้จิกมุจลินท์สัปดาห์หน่ึง ที่ใต้ร่มไม้เกดราชายตนะสัปดาห์หน่ึง (ที่ร่ม
ไม้เกดนี้ พาณิช ๒ คน คือ ตปุสสะและภัลลิกะ มาเฝ้า)
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จากน้ัน เสด็จกลับไปประทับใต้ร่มไทรอชปาลนิโครธ (ตรงน้ีไม่ได้บอก
ว่าประทับนานเท่าใด)  ทรงพิจารณาธรรมที่ตรัสรู้ว่าลึกซึ้งยากที่ใครจะรู้เข้า
ใจตามได้ แต่ทรงทราบและประทานโอกาสแก่การอาราธนาของพระพรหม 
แล้วทรงพิจารณาบุคคลที่ควรจะเสด็จไปทรงแสดงธรรมก่อน จนตกลงพระ
ทัยว่าจะทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ ซึ่งเวลานั้นอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ใกล้เมืองพาราณสี

ตรงน้ี ท่านบอกเพียงว่า “ครั้นพระองค์ประทับอยู่ที่อุรุเวลาตามควร
แก่พุทธาภิรมย์แล้ว จึงเสด็จจาริกไปทางพระนครพาราณสี” โดยระหว่าง
ทางจากต้นโพธ์ิไปยังตําบลคยา ได้ทรงพบกับอุปกาชีวก แล้วเสด็จจาริกไป
โดยลําดับจนถึงพาราณสี ถึงอิสิปตนมิคทายวัน เสด็จเข้าไปหาภิกษุเบญจ
วัคคีย์ (“อนุปุพฺเพน จาริกํ จรมาโน เยน พาราณสี อิสิปตนํ มิคทาโย เยน 
ปญ ฺจวคฺคิยา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ”, วินย.๔/๑๒/๑๕)

ถ้าว่าตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกดังนี้ จะทราบการเสวยวิมุตติ
สุขของพระพุทธเจ้าเพียง ๔ แห่ง คือ ๔ สัปดาห์ ไม่ทราบชัดว่าประทับ
อยู่ทีพ่ทุธคยานานเทา่ใด เสดจ็ออกจากท่ีนัน่วนัไหน เสดจ็ถึงป่าอสิปิตนะ
และทรงแสดงธรรมจักรวันใด รวมแล้วเสด็จพุทธดําเนินทั้งหมดก่ีวัน

ทั้งนี้ พึงสังเกตว่า ในพระไตรปิฎก ท่านมุ่งแสดงพระธรรมวินัย 
คือสาระเป้าหมายอยู่ที่หลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดง เร่ือง
ราวเหตุการณ์อะไรเกี่ยวข้องจึงพลอยปรากฏขึ้นมาด้วย ส่วนเรื่องราว
เหตุการณ์ที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเนื้อหาทางธรรม ท่านก็ไม่พูดถึง

ทีน้ีก็เป็นงานของอรรถกถาที่จะเล่าเรื่องประกอบหรือบอกราย
ละเอียด ตอนน้ีแหละ อรรถกถาแห่งพระวินัยปิฎก (สมันตปาสาทิกา, วินย.
อ.๓/๑๖) ก็เล่าเพ่ิมว่า เมื่อเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ร่มมหาโพธ์ิจบสัปดาห์แล้ว ก่อน
เสด็จไปประทับใต้ร่มไทรอชปาลนิโครธน้ัน ทรงเสวยวิมุตติสุข ณ ที่ ๓ แห่ง 
ที่มาเป็นอนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ และรัตนฆรเจดีย์ เป็นอันเพ่ิมอีก ๓ 
สัปดาห์ รวมเป็นเสวยวิมุตติสุข ๗ แห่ง ๗ สัปดาห์
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อย่างไรก็ดี ต่อจากน้ี สมันตปาสาทิกาซึ่งต้องถือว่าเป็นอรรถกถาเจ้า
ของเร่ืองที่จะพึงเล่าเรื่องราวและอธิบายความตอนน้ี แต่ท่านกลับรวบรัดผา่น
ไปเลย ไมใ่ห้รายละเอียดเพ่ิมจากทีก่ลา่วในพระไตรปิฎก ได้ความเพ่ิมเพียงใน
ตอนที่เสด็จถึงป่าอิสิปตนะแล้วว่า ทรงแสดงธรรมจักรในวันอาสาฬหบุรณมี 
และในวันแรม ๕ ค่ํา เบญจวัคคีย์บรรลุอรหัตตผล ในโลกจึงมีพระอรหันต์ ๖ 
องค์

ทีนี้ก็จึงต้องค้นหาในอรรถกถาอื่นๆ แล้วก็ปรากฏว่ามีบางแห่งเล่า
รายละเอียดเพิ่มอีก แต่กลายเป็นว่าเล่าคนละท่อนคนละตอน ไม่ได้
ความชัดเด็ดขาดลงไป ขอเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังเป็นความรู้

คัมภีร์สุมังคลวิลาสินีบอกว่า เม่ือจะเสด็จไปแสดงปฐมเทศนานั้น 
พระพุทธเจ้า (ในอดีต) พระองค์อื่นๆ เสด็จมาทางอากาศ แล้วเสด็จลงที่
อิสิปตนะเลย แต่พระพุทธเจ้าของพวกเราทรงเห็นอุปนิสัยของอุปกะ จึง
เสด็จพุทธดําเนินทาง ๑๘ โยชน์ดวยพระบาทเปล่า (อฏฺฐารสโยชนมคฺคํ 
ปทสาว อคมาสิ, ที.อ.๒/๕๐/๖๗)

ส่วนว่า อรรถกถาแห่งชาดก อรรถกถาแห่งอปทาน และอรรถกถา
แห่งพุทธวงส์ (ชา.อ.๑/๑๒๗, พุทธ.อ.๙๘๖/๔๒๒, อป.อ.๑/๔/๑๐๓) เล่าราย
ละเอียดต่างออกไปบ้างว่า เม่ือตกลงพระทัยว่าจะเสด็จไปโปรดเบญจ
วัคคีย์ที่พาราณสีแล้ว ประทับเที่ยวบิณฑบาตใกล้ควงโพธ์ิช่วงหนึ่ง จนถึง
รุ่งเช้าวันขึ้น ๑๔ คํ่า อาสาฬหมาส จึงเสด็จออกเดินทาง ๑๘ โยชน์ ทรง
พบอุปกะระหว่างทาง แล้วเสด็จถึงอิสิปตนะเย็นวันนั้น

เม่ือไม่บ่งชัดลงไปและไม่ตรงกันแท้ ก็เลยเท่ากับเปิดไว้ให้มีการ
สันนิษฐานประกอบ ก็เอามาเล่าให้ญาติโยมฟัง เป็นทางเจริญปัญญา 
โยมจะสันนิษฐานกันบ้างก็ได้ ส่วนที่อาตมาพูดไปนั้นก็ไม่ใช่เป็นการตัด
สิน แต่เป็นการพูดโดยประมาณ เท่ากับบอกว่าคร้ังนั้น หลังจากเสวย
วิมุตติสุขแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมีเวลาสําหรับการเสด็จไปป่าอิสิปตนะทั้ง
หมด ๑๑ วัน
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(เร่ืองที่อรรถกถากล่าวแย้งกันหรือค้านกันนี้ มีมากหลายแห่ง เป็น
เร่ืองของการศึกษา ไม่ใช่เร่ืองเสียหายอะไร ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ที่ท่าน
ค้านกันอย่างจัง ดังที่ในอรรถกถาแห่งอปทาน, อป.อ.๑/๔๘๐ เล่าว่า พระ
โพธิสัตว์เสด็จออกผนวชในวันที่เจ้าชายราหุลประสูติ และพร้อมกันนั้น
ท่านก็บอกด้วยว่า “ข้อความใดที่กล่าวในอรรถกถาแห่งชาดกว่า ในกาล
นั้น ราหุลกุมารประสูติแล้ว ๗ วัน ข้อความนั้นไม่มีในอรรถกถาทั้งหลาย
อื่น เพราะฉะน้ัน พึงถือเอาดังที่กล่าวมานี้”)

เอาละ บัดนี้ ถือว่าเราได้ทํากิจของเราเต็มที่แล้วในฐานะพุทธ      
ศาสนิกชนผู้มีศรัทธา คือได้มานมัสการพระพุทธเจ้าจนถึงที่ปรินิพพาน
ของพระองค์แล้ว เพราะฉะน้ันก็ขอให้เราได้มีปีติ ปลาบปลื้มใจว่า เราได้
ไปตลอดทางพุทธดําเนินที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป อย่างน้อยก็คือสถานที่ที่
มีเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติ คือที่ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน

ต่อจากนี้เราจึงจะย้อนไปที่ประสูติ เฉพาะตอนนี้ ก็ให้โยมเกิด
ความม่ันใจภูมิใจ มีความอิ่มใจในบุญกุศลที่ได้กระทํามา และทั้งหมดนี้ 
เราถือว่าเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า

หมายความวา ที่เราเดินทางจาริกนี้ ถวายเป็นพุทธบูชาทั้งหมด ถ้า
เราได้เหน็ดเหนื่อยพบความยากลําบากอะไรไปนี้ ก็ถือว่าย่ิงดี เพราะถ้า
เราได้เหน็ดเหนื่อยมาก ลําบากมาก ก็แสดงว่า เราได้บําเพ็ญความเพียร
อย่างสูง เราก็มีเคร่ืองบูชาถวายพระพุทธเจ้ามาก

ท่านผู้ใด ถ้าหากว่ามีความลําบากเหน็ดเหนื่อยอะไรในตอนนี้ ก็
ขอให้สบายใจทั้งหมดเต็มที่เลย ว่าย่ิงเราลําบากเท่าไร ก็แสดงว่า เราได้
บูชาพระพุทธเจ้ามากเท่านั้น นึกอย่างนี้สบายใจ อิ่มใจและก็ปลื้มใจ

ขอให้โยมได้บุญได้กุศลนี้โดยทั่วกัน
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เสนทางพุทธกิจ: พุทธคยา ถึง กุสินารา
เร่ืองราวในพุทธประวัติที่เก่ียวกับสังเวชนียสถานนี้ โยมควรได้

ทราบไว้ เพื่อเป็นเคร่ืองเจริญศรัทธา และประดับปัญญาบารมี
ในตอนที่ผ่านมา ได้เสียโอกาสไปบ้าง เพราะบางแห่ง ธรรมชาติไม่

อํานวย คือสถานที่แสดงปฐมเทศนามีฝนลูกเห็บ ก็เลยไม่ได้แสดงธรรม
เท่าที่ควร อาตมาก็จะรวบรัดเอามาพูดสรุปในท่ีนี้ เร่ืองที่พูดก็จึงมีเนื้อ
หามากมาย แต่เวลาจํากัด ก็เลยต้องมาคิดว่า จะพูดอย่างไรให้เหมาะแก่
กาลเวลานี้

อย่างไรก็ตาม อยากจะท้าวความสักนิดหนึ่ง เพราะว่าสถานที่นี้
เป็นที่ปรินิพพาน เป็นที่จบท้าย การแสดงธรรมก็เหมือนกับเป็นการสรุป
เรื่องราวของการท่ีพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกมา คือเก่ียวเน่ืองด้วยสถานที่
ท้ังหมดท่ีเราได้ผ่านมาแล้ว ซึ่งอาตมาอยากจะประมวลความอีกนิดหน่อย

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาโน้น ไกลออกไป ที่ได้บอกเม่ือก้ีนี้ว่า 
๒๕ โยชน์ คือประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร ณ สถานที่นั้น เม่ือพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จจาริกมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่เมืองพาราณสี 
และทรงแสดงปฐมเทศนา

ได้กล่าวแล้วว่า พระพุทธองค์เสด็จเดินทางมาภายในเวลาที่มีอยู่
ประมาณ ๑๑ วนั แต่ก่อนที่จะทรงเดินทางนั้น พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุข
ก่อนรวม ๗ สัปดาห์

เม่ือตรัสรู้นั้น เป็นวันเพ็ญเดือน ๖ จากวันเพ็ญเดือน ๖ นี่นับมา
อีก ๔๙ วัน แล้วก็มีเวลาสําหรับเดินทางอีก ๑๑ วัน รวมเป็น ๖๐ วัน 
เท่ากับ ๒ เดือน ก็มาพอดีกลางเดือน ๘

เป็นอนัวา่ ตรัสรู้กลางเดอืน ๖ เสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนั
กลางเดือน ๘ ก็ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่เบญจวัคคีย์ คือ ธัมมจักกัป-
ปวัตตนสูตร ณ วันเพ็ญเดือน ๘ ที่เรากระทําพิธีเรียกว่า อาสาฬหบูชา 
คือ วันแสดงปฐมเทศนา ตรงกับลําดับประเพณีที่เราทราบกันดีอยู่
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พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ณ ที่นั้นแล้ว ก็ได้บําเพ็ญพุทธ
กิจ เสด็จจาริกแสดงธรรมอีกเป็นเวลา ๔๕ พรรษา

ระหว่างนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จไปจําพรรษาหลายแห่ง จะลองสรุป
มาดูกัน

พรรษาแรก ก็คือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐม
เทศนา ซึ่งมีความสําคัญมาก คือ

๑. แสดงธรรมครั้งแรก เป็นปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัป-      
ปวัตตนสูตร

๒. ได้ปฐมสาวก คือพระสาวกองคแรก ไดแกพระอัญญาโกณฑัญญะ
ที่ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุองคแรกในพระ
พุทธศาสนา และ

๓. ทําให้เกิดมีสาวกที่เป็นองค์แรกของพระสงฆ์ด้วย จึงนับว่าเป็น
วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค ๓ กล่าวคือ เดิมนั้น มีแต่พระพุทธเจ้า และ
พระธรรม สองอย่าง พอพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บวช ก็ทําให้เกิดมี
องค์แรกในสงฆ์ เรียกว่าเป็นวันที่เกิดสังฆรัตนะขึ้นในโลก

ต่อจากนั้น เบญจวัคคีย์บวชตามกัน จนกระทั่งครบ และพระพุทธ
เจ้าก็ทรงจําพรรษาแรก ที่อิสิปตนมฤคทายวันนี้ มีสิ่งแรกๆ หรือมีที่หนึ่ง
เกิดข้ึนที่นี่หลายอย่าง

จากพรรษาที่หนึ่งแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ 
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจจนครบ ๔๕ พรรษา

ในระหว่าง ๔๕ พรรษานี้ ก็มีสถานที่จําพรรษามากมาย แต่โดย
สรุปแล้ว มีที่ที่พระพุทธเจ้าจําพรรษามากอยู่ ๓ - ๔ แห่ง

เริ่มแรก ก็เมืองราชคฤห์ ซึ่งเป็นแห่งที่พระพุทธเจ้าประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา ที่เราผ่านมาแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จจําพรรษาที่นั่น ๕ 
พรรษาด้วยกัน คือ พรรษาที่ ๒-๓-๔, ๑๗ และ ๒๐ การที่พระพุทธเจ้า
เสด็จมาที่เมืองพาราณสีมาแสดงปฐมเทศนา ก็เพื่อโปรดเบญจวัคคีย์เท่า
นั้น หลังออกพรรษาแล้วก็เสด็จไปราชคฤห์
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ความจริง พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยา ก็อยู่แถบเมืองราชคฤห์ 
ใกล้ทางโน้นอยู่แล้ว แต่เพราะทรงระลึกถึงเบญจวัคคีย์ที่เคยปฏิบัติพระ
องค์ และทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ ความเข้าใจ อย่างที่เรียกว่า มี
ธุลีในดวงตาน้อย และเป็นผู้มุ่งต่อการแสวงหาสัจธรรม พระองค์จึงได้
เสด็จมาโปรด

อีกอย่างหน่ึง ก็เหมือนกับเป็นการสร้างฐานความม่ันใจแก่คนทั้ง
หลายในความตรัสรู้ของพระองค์ เพราะว่าถ้าพระองค์ปล่อยเบญจวัคคีย์
ไว้ มองในแง่หนึ่ง เบญจวัคคีย์นี้สละละพระองค์มา ด้วยความเข้าใจ    
ว่า พระโพธิสัตว์คลายความเพียร เลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา หมดทางตรัสรู้
เสียแล้ว ถ้าพระองค์ปล่อยทิ้งไว้ เบญจวัคคีย์ก็อาจจะไปเที่ยวพูดว่า ท่าน
ผู้นี้เราเคยไปอยู่ด้วย เราเห็นท่านปฏิบัติมาแล้ว ท่านไม่ตรัสรู้หรอก ไม่มี
ทาง

พระองค์เสด็จมาโปรดเบญจวัคคีย์ ทําให้เบญจวัคคีย์ยอมรบัและรู้
แจ้งธรรมตามพระองค์แล้ว เบญจวัคคีย์ก็กลายเป็นสาวกที่ยิ่งสร้างม่ันใจ
ให้แก่ประชาชนในการประกาศพระศาสนา

ดงันัน้ การทีพ่ระองค์เสดจ็มาพาราณส ีณ ปา่อสิปิตนะนี ้พทุธกิจก็
คือมาโปรดเบญจวัคคีย์

เสร็จแล้วก็ได้โปรดท่านผู้อื่นอีกบ้าง โดยเฉพาะบุตรเศรษฐีในเมือง
พาราณสี ชื่อยสะ และเพื่อนของยสะอีก ๕๔ คน ทําให้เกิดมีพระอรหันต์
ขึ้นเป็นรุ่นแรกที่เมืองนี้ รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเป็น ๖๑ องค์

จากนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระสาวกชุดแรก ๖๐ องค์นี้ออก
ประกาศพระศาสนา กระจายออกไปจากเมืองพาราณสีนี่แหละ

จากนั้น พระพุทธเจ้าก็เสด็จสู่ราชคฤห์ ทรงแวะสํานักของชฎิล
ใหญ่ชื่ออุรุเวลกัสสป โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง (อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป คยา
กัสสป) พร้อมทั้งบริวาร รวมเป็น ๑,๐๐๐ องค์ เข้ามาอุปสมบท เป็น
พระภิกษุทั้งหมด
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แล้วเสด็จนําเข้าเมืองราชคฤห์ ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา
โดยมีพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสาวกองค์สําคัญ ในฐานะเป็นพระมหา
กษัตริย์และได้ถวายวัดแรกในพระพุทธศาสนา คือ วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นที่ที่
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นที่มาของพิธีมาฆบูชา ดังที่เราได้ผ่านมา
แล้ว และทรงจําพรรษาที่ ๒ ที่ราชคฤห์นี้ และยังได้อัครสาวก คือ พระ
สารีบุตร และพระมหาโมคคัลลาน์ ด้วย

จากนั้น พระพุทธเจ้าทรงจําพรรษาที่เมืองราชคฤห์ต่อเป็นพรรษา
ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ แล้วจึงเสด็จไปยังที่อื่นๆ และจําพรรษาที่โน้นบ้างที่
นี่บ้าง เร่ือยมา

มีสถานทีส่าํคัญทีจ่าํพรรษามากทีส่ดุ คือทีส่าวตัถี ณ วดัเชตวนั และ
บพุพาราม อนัเป็นเร่ืองทีส่บืเนือ่งมาจากการทีอ่นาถบิณฑิกเศรษฐี ไดเ้ดนิ
ทางไปทีร่าชคฤห ์เป็นการขยายพทุธกิจโดยเริม่ตน้จากราชคฤหน์ัน่เอง

อนาถบิณฑิกเศรษฐี นั้น เดินทางไปเยี่ยมเยือนราชคหเศรษฐี คือ
เศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์ที่เป็นเพื่อนกัน จึงไปพักที่เมืองราชคฤห์ แล้วก็
เลยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรม แล้วก็ได้ความเลื่อมใส

เม่ือกลบัไปสูส่าวตัถีแลว้ อนาถบิณฑิกเศรษฐก็ีไปสรา้งวัดเชตวัน ขึ้น
ที่เมืองสาวัตถี และนิมนต์พระพุทธเจ้าไปประทับ ต่อมาก็ปรากฏว่าพระ
พุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับที่พระเชตวันนี้มากที่สุด

ที่เชตวันนั้นเอง ต่อมานางวิสาขา มหาอุบาสิกาคนสําคัญ มีความ
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาก ก็ไปสร้างวัดข้ึนอีกวัดหนึ่งไม่ไกลกัน ใน
เมืองเดียวกัน คือ เมืองสาวัตถี วัดของนางวิสาขาชื่อว่าวัดบุพพาราม
พระพุทธเจ้าประทับที่วัดน้ีไม่น้อยเหมือนกัน

คร้ังแรก เสดจ็ไปประทบัทีว่ดัพระเชตวนั ในพรรษา ที ่๑๔ จากนัน้ก็
เสดจ็ไปทีอ่ืน่ แลว้จงึย้อนกลบัมาจาํพรรษาทีว่ดัเชตวนักับวดับุพพาราม ตั้ง
แต่พรรษาที่ ๒๑ ถึงพรรษาที่ ๔๔ ตลอดเลย
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เป็นเวลาทั้งหมดที่จําพรรษาในเมืองสาวัตถีนั้น ๒๕ พรรษา แบ่ง
เป็นที่พระเชตวัน ๑๙ พรรษา และที่บุพพาราม ของนางวิสาขา อีก ๖ 
พรรษา

จากนั้นก็เสด็จบนเส้นทางปรินิพพาน โดยไปจําพรรษาสุดท้าย คือ
พรรษาที่ ๔๕ ทีเ่วฬุวคาม ใกล้เมืองเวสาลี พรรษาสุดท้ายนี่แหละ เป็น
จุดสําคัญ

เร่ืองราวบนเส้นทางสู่ที่ปรินิพพาน ปรากฏอยู่ในพระสูตรสําคัญ
พระสูตรหนึ่ง เรียกว่า มหาปรินิพพานสูตร (ที.ม.๑๐/๖๗-๑๖๒)

โปรยธรรมบนเสนทางสูที่ปรินิพพาน
ก) ทางเสด็จ: ราชคฤห ์ถงึ กสิุนารา

มหาปรินิพพานสูตรนี้ เป็นพระสูตรใหญ่ เล่าเร่ืองเก่ียวกับการ
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า นับตั้งแต่เริ่มเสด็จมาสู่ที่จําพรรษาที่เมือง
เวสาลีนั้นเป็นต้นมา เล่าถึงเส้นทางเสด็จพุทธดําเนินมาโดยตลอดทีเดียว 
แต่รายละเอียดนั้นไม่อาจจะมาพูดกันในที่นี้ได้

เพื่อให้เห็นภาพเส้นทางพุทธกิจช่วงสุดท้ายที่จะปรินิพพานนี้ ขอ
เล่าถึงสถานที่ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่าน ตามที่ท่านบรรยายไว้ใน
มหาปรินิพพานสูตร

ก่อนเสด็จพุทธดําเนิน พระพุทธเจ้าประทับที่เขาคิชฌกูฏ เมือง
ราชคฤห ์ ณ ทีน่ัน้ วสัสการพราหมณไ์ดม้าเฝา้ตามพระบญัชาของพระเจา้
อชาตศัตรู และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ

จากนั้น เสด็จพุทธดําเนินไปตามลําดับ ผ่านราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา 
แล้วเสด็จต่อยังเมืองนาลันทา ประทับที่ปาวาทิกัมพวัน ณ ที่นั้น พระ     
สารีบุตรเข้าเฝ้า

จากนั้น เสด็จสู่ปาฏลิคาม ทรงพบกับมหาอํามาตย์สุนีธพราหมณ์ 
และวัสสการพราหมณ์ ที่มาสร้างปาฏลิคามน้ัน ให้เป็นเมืองหนา้ดา่น
ปอ้งกันพวกวชัช ี(ซึง่ตอ่มากลายเป็นเมืองปาตลบุีตรทีพ่ดูข้างตน้)
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จากนั้น เสด็จสู่โกฏิคาม แล้วเสด็จต่อสู่นาทิกคาม จากนั้นเสด็จ
เข้าเขตเมืองเวสาลี ประทับที่สวนมะม่วง (อัมพวัน) ของนางอัมพปาลี 
แล้วเสด็จต่อไปยังเวฬุวคาม

ณ เวฬุวคามนี้ พระพุทธเจ้าประทับจําพรรษาสุดทาย เม่ือเข้า
พรรษาแล้ว พระองค์ประชวรหนักใกล้สิ้นพระชนม์ ทรงพระดําริว่าควร
จะลาภิกษุสงฆ์ก่อนจะปรินิพพาน จึงทรงระงับอาพาธด้วยพระวิริยะแล้ว
อธิษฐานชีวิตสังขารดํารงพระชนม์อยู่ก่อน

เจ็ดเดือนต่อมา ณ วันเพ็ญเดือน ๓  เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมือง
เวสาลีแล้ว ทรงชวนพระอานนท์ไปยังปาวาลเจดีย์

ณ ที่นั้น ทรงปลงพระชนมายุสังขารว่า ต่อจากนั้น ๓ เดือนจะ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากเมืองเวสาลี ทอดพระเนตรเมืองเวสาลี
เป็นปัจฉิมทัศนแ์ล้ว

เสด็จไปยังภัณฑคาม แล้วเสด็จผ่านต่อไปยังหัตถีคาม อมัพคาม      
ชัมพุคาม และโภคนครตามลําดับ

จากนั้น เสด็จเข้าเขตเมืองปาวา ประทับที่สวนมะม่วง (อัมพวัน) 
ของนายจุนทะ บุตรช่างทอง นายจุนทะถวายสูกรมัทวะ ซึ่งเป็นเหตุให้
ทรงอาพาธอย่างแรง แต่ทรงอดกลั้นเวทนาไว้ เสด็จต่อไป ระหว่างทาง
ลงสรงสนานในแม่น้ํากกุธา

ทา้ยสดุ เสดจ็เขา้สูเ่มืองกุสนิารา โดยทรงข้ามแม่น้าํหิรัญวดี แล้ว
ประทับที่ใต้ร่มสาละคู่ในสาลวันของมัลลกษัตริย์ อันเป็นที่เสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน ที่คณะบุญจาริกได้มากระทําพุทธบูชากันแล้วนี้
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ข) ธรรมหลักใหญ่ ท่ีเป็น พหุลานุศาสนี
ณ โอกาสนี้ ควรจะกล่าวถึงหลักธรรมสําคัญบางอย่าง ที่พระพุทธ

เจ้าได้ตรัสไว้ บนเส้นทางสู่ที่ปรินิพพานนี้ ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรจะรําลึก
ไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า

ตามเส้นทางพุทธดําเนินมายังกุสินาราสู่ที่ปรินิพพาน พระองค์ได้
ทรงแสดงธรรมสําคัญหมวดหน่ึงอยู่เสมอ ที่เรียกว่าเป็นพหุลานุศาสนี
(คําสอนที่ตรัสบ่อยมาก) คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นตัวหลักแท้ๆ ของ
พระธรรมที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชาว่า ไม่ทําชั่ว ทําดี ทําใจให้ผ่องใส

ที่ว่านี้ เรากําลังพูดถึงเหตุการณ์ใกล้พุทธปรินิพพาน จึงพูดเฉพาะ
ลงไป แต่ที่จริง ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นพหุลานุศาสนีทั่วไป คือตรัสสอนอยู่
เสมอเรื่อยมา

ดังที่ท่านเล่าไว้ในสุภสูตรว่า หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว
คร้ังหนึ่งสุภมาณพได้ถามพระอานนท์ว่า พระพุทธเจ้ามีปกติตรัสช่ืนชมคุณ
ค่าของหลักธรรมพวกไหน ทรงส่งเสริมให้ประชาชนต้ังอยู่ในธรรมอะไร

พระอานนท์ตอบว่า พระพุทธเจ้าตามปกติตรัสช่ืนชมคุณค่าของหลัก
ธรรม ๓ หมวด คือ ศีล สมาธิ ปญญา และทรงส่งเสริมให้ประชาชนต้ังอยู่ใน
ธรรม ๓ หมวดน้ัน (ที.สี.๙/๓๑๗)

ค) พุทธบริษัท ๔ มีคุณสมบัติอย่างไร
จึงจะรักษาพระพุทธศาสนาได้

เหตุการณ์ที่สําคัญมากอย่างหนึ่งในช่วงนี้ก็คือ พอเสด็จมาถึง        
ปาวาลเจดีย์ ตอนนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน ๓ อีก ๓ เดือนจะปรินิพพาน 
พระพุทธเจ้าได้ทรงปลงพระชนมายุสังขาร
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ในการปลงพระชนมายุสังขารที่ตรัสว่า ต่อแต่นี้ไป ๓ เดือน เราจะ
ปรินิพพานนั้น สิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้จําไว้เป็นหลักปฏิบัติ ก็
คือ พระองค์ได้ทรงแสดงคุณสมบัติของพุทธบริษัท ๔ ทั้งภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก และอุบาสิกา ที่จะดํารงรักษาพระพุทธศาสนาได้

พระองค์ตรัสว่า พุทธบริษัททั้ง ๔ ต้องมีคุณสมบัติ ๓ ประการ
แล้ว พระองค์จึงจะปรินิพพาน หมายความวา เม่ือพุทธบริษัททั้ง ๔ มี
คุณสมบัต ิ๓ ประการนี ้จะสามารถสบืตอ่อายุพระศาสนาแทนพระองค์ได้

พูดอีกนัยหนึ่งว่า พระพุทธองค์จะทรงไว้วางพระทัยพุทธบริษัท ๔ 
ได้ ก็ต่อเม่ือพุทธบริษัททั้ง ๔ นั้น มีคุณสมบัติ ๓ ประการ

ตอนนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ก็เพราะทรง
เห็นว่า พุทธบริษัททั้ง ๔ ในเวลานั้น มีคุณสมบัติ ๓ ประการนี้แล้ว จะ
ช่วยกันสืบพระพุทธศาสนาได้ต่อไป คุณสมบัติ ๓ ประการนั้น คือ  (ที.ม.   
๑๐/๑๐๒; เคยพูดไว้แล้วในเรื่องท่ี ๓)

ประการที่ ๑ พุทธบริษัททั้ง ๔ เองนั้น จะเป็นภิกษุก็ตาม ภิกษุณี
ก็ตาม อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้รู้เข้าใจหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง คือ ทั้งรู้เข้าใจถูกต้อง และ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง มี ๒ ส่วนสําหรับตนเอง

ประการที่ ๒ สัมพันธ์กับผู้อื่น โดยที่ว่าทั้งมีความสามารถ และมี
น้ําใจ ที่จะเอาธรรมที่ตนได้รู้เข้าใจแล้วนั้น ไปสั่งสอนแนะนําผู้อื่นได้

ประการที่ ๓ ในแง่หลักการของพุทธศาสนา พุทธบริษัทนั้นจะ
ต้องมีความม่ันใจชัดเจนในหลักการของพระพุทธศาสนา จนกระทั่งว่า 
เม่ือใครมากล่าวติเตียน กล่าวจ้วงจาบ หรือกล่าวแสดงคําสอนผิดพลาด
ไป ก็สามารถกล่าวแก้ไขชี้แจง เรียกว่า กําราบปรัปวาทได้

นี่แหละคือคุณสมบัติ ๓ ประการ ที่พุทธบรษิัททุกคน ควรจะต้อง
ทําให้เกิดให้มีขึ้นในตน เพื่อจะได้ช่วยกันสืบต่อพระศาสนาไปได้
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ง) ถ้า มรรคมีองค์ ๘ ยังมีการปฏิบัติอยู่ ผู้เป็นอรหันต์ก็ยังมีได้
หลังจากได้ปลงพระชนมายุสังขารแล้ว ก็มีเรื่องราวตามลําดับมา

ในพุทธประวัติ จนกระทั่งเสด็จมาถึงกุสินารา อันเป็นที่ปรินิพพาน แม้
จะปรินิพพานอยู่แล้ว ขณะบรรทมอยู่บนเตียงปรินิพพาน พระองค์ก็ยัง
ไม่ละการบําเพ็ญพุทธกิจ ทั้งๆ ที่ประชวรอย่างหนัก อาพาธมากแล้ว

ตอนนัน้ก็มีสภัุททปรพิาชก ซึง่มีขอ้สงสยัอะไรบางอย่าง ตอ้งการจะ
รู้คําสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อแก้ความสงสัยของตน เม่ือได้ยินว่า พระ
พุทธเจ้าประชวรหนัก ก็กลัวจะเสียโอกาส จึงเข้ามาจะเฝ้าทูลถาม พอ
เขา้มา พระอานนทเ์กรงวา่จะเป็นการรบกวนพระพทุธเจา้ ก็หา้มไว้

พระพุทธเจ้าได้ทรงสดับเสียงพระอานนท์ กับสุภัททปริพาชก โต้
ตอบกันไปกันมา ก็ตรัสถามว่า อะไรกัน เม่ือพระอานนท์ทูลให้ทราบ 
พระองค์ก็ประทานโอกาสให้สุภัททปริพาชกเข้าไป ทั้งๆ ที่ประชวรหนัก
แล้ว นี้ก็แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เม่ือสุภัททปริพาชกเข้าไปเฝ้าทูลถาม พระองค์ก็ได้ตรัสตอบ ทรง
แสดงหลักธรรมโปรดปริพาชกนี้ จนกระทั่งได้เป็นพระสาวก ที่เรียกว่า 
ปัจฉิมสาวก คือสาวกองคสุดทายของพระพุทธเจา เรียกวาเปนสักขิสาวก
องค์สุดท้าย แปลว่า เป็นสาวกที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้าย และก็
ได้เป็นพระอรหันต์ด้วย

มีธรรมอยู่ส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งชาวพุทธควรจะยึดถือ
ไว้เป็นหลัก คือ พระองค์ได้ตรัสว่า ตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติ
ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ตราบนั้นโลกก็ยังไม่ว่างเปล่าจากพระ
อรหันต์

นี้เป็นพุทธพจน์ที่สําคัญคร้ังหนึ่ง ซึ่งเป็นการยํ้าว่า ตราบใดที่ยังมี
การนําเอาธรรมคือ มรรคมีองค ๘ ประการ มาประพฤติปฏิบัติกัน ก็ยังมี
โอกาสที่จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพาน

ดังนั้น การที่จะทําให้พระพุทธศาสนาและธรรมยังปรากฏอยู่ใน
โลก ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
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จ) พระพุทธเจ้าล่วงลับไป ชาวพุทธมี ธรรมวินัย เป็นศาสดา
ต่อจากนี้ที่สําคัญ คือการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เม่ือพระองค์ล่วง

ลับไปแล้ว พระธรรมวินัย ที่พระองค์ได้ทรงแสดงและบัญญัติไว้ จะเป็น
ศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลาย

พุทธพจน์นี้ เป็นการประทานหลักการสําคัญของสถาบันพระ
ศาสนา และตัดความเป็นห่วงว่า เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ใคร
จะมาทําหน้าที่แทนพระองค์ เป็นผู้นําของพุทธบริษัทต่อไป

พระพุทธเจ้าไม่ทรงตั้งบุคคลผู้ใด แต่ได้ทรงประกาศว่า ธรรมวินัย
คือ คําสั่งสอนของพระองค์นี่แหละ จะเป็นศาสดาของชาวพุทธ เพราะ
ฉะนั้น ชาวพุทธก็จะต้องนับถือธรรมวินัย ม่ันในธรรมวินัยอยู่เสมอ จะ
ต้องมีสติรําลึกเตือนตัวเองให้ศึกษาว่า ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้น
เป็นอย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติกันให้ถูก

ไม่ใช่เพียงแค่ว่า คอยเชื่อคอยฟังตามกันไป อย่างที่เรียกว่า 
ปรัมปรา ต่อไปนานๆ เข้า ก็จะคลาดเคลื่อน แต่จะต้องมีการศึกษาอยู่
เสมอ ให้รู้ชัดว่า พระธรรมวินัยนั้น คืออย่างไร ว่าอย่างไรกันแน่

ฉ) พระวาจาสุดท้าย ท่ีตรัสฝากไว้
ชาวพุทธจะต้องใส่ใจ ถือเป็นยอดสําคัญ

ในที่สุดพระองค์ก็ตรัสพุทธพจน์สําคัญ คือ ปจฉิมวาจา ได้แก่ พระ
วาจาสดุทา้ยก่อนปรนิพิพาน ซึง่หลงัจากนัน้แลว้ ไม่ตรัสอะไรอกีเลย

ปัจฉิมวาจานี้ ก็คือ พระบาลีที่ว่า:
หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา, 

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
“ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอพูดกับเธอทั้งหลายว่า 

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอท้ัง
หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”
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นี้เป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญอย่างย่ิง มารดาบิดาจะสิ้น จะจาก
ลูกไป ก็มีการสั่งเสีย วาจาสั่งเสียของบิดามารดานั้น เราย่อมถือว่ามี
ความสําคัญมาก

พระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 
พระองคต์รัสปัจฉมิวาจานีไ้ว ้ เราจะตอ้งใหค้วามสาํคัญเหมือนกับเป็นวาจา
สัง่เสยีของพอ่แม่ เพราะทรงเปน็พระบิดาของพระศาสนาทัง้หมด วาจาที่
ตรัสเตือนให้ไม่ประมาทน้ี จะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจัง

ปจัฉมิโอวาทในเร่ืองความไม่ประมาทนี ้ บางทเีราไม่ค่อยไดน้กึกันว่า
มีความสําคัญเพียงไร แต่ที่จริง เป็นหลักธรรมที่สําคัญอย่างย่ิง แต่วันนี้
ยังไม่มีโอกาส จงึจะเพยีงกลา่วพาดพงิอา้งองิไวก่้อน เม่ือใดไดจ้งัหวะ ก็จะ
อธบิายอกี เพราะเปน็เร่ืองใหญม่าก มีความสาํคัญอยา่งย่ิง

ช) อนิจจัง เพื่อให้ไม่ประมาท
ต้องประกบอนิจจัง ท่ีปลงให้สบายใจ

ตอนนี้จะพูดไว้แต่เพียงว่า หลักความไมประมาทนี้ พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้โดยสัมพันธ์กับความเป็นอนิจจัง

ก่อนจะทรงเตือนให้ไม่ประมาท พระองค์ได้ตรัสว่า สังขารทั้ง
หลายมีความเสือ่มสลายไปเปน็ธรรมดา ก็คือตรัสถงึความเป็นอนจิจงั

เม่ือสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ เราจะมัวนิ่งนอนใจวางใจ
อยู่ไม่ได้ จึงต้องไม่ประมาท

พระพุทธเจ้าตรัสหลักสําคัญนี้ไว้ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกัน 
ระหว่างความเป็น อนิจจัง กับ ความไม่ประมาท คือ เพราะส่ิงท้ังหลาย
ไม่เท่ียง เราจึงต้องไม่ประมาท และ เมื่อไม่ประมาทแล้ว เราก็จะ
สามารถใช้ความไม่เท่ียงให้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย

เป็นที่รู้กันดีว่า คนไทยชอบใช้อนิจจัง เพื่อปลงใจให้ผ่อนสบาย
คลายโศกหรือหายทุกข์ ซึ่งเป็นเร่ืองของการรู้เท่าทันความจริง ที่ทําให้
ปล่อยวางสลัดความยึดติดถือม่ันลงได้
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การรู้เท่าทันและความสบายใจหายทุกข์ได้นั้นดีแน่ แต่ก็ต้องระวัง
ไว้อย่างย่ิงทีเดียวว่า ถ้าสบายใจแล้วก็ปล่อยอะไรๆ ไปเรื่อยๆ สิ่งที่ควร
แก้ไขจัดทํา ก็ไม่กระตือรือร้นขวนขวาย ถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นความ
ประมาท ผิดหลักพุทธโอวาทที่เป็นปัจฉิมวาจานี้เต็มที่ ชาวพุทธจะต้อง
ไม่ทําเป็นอันขาด

ควรระลึกตระหนักว่า “ปล่อยวางได้” คือใจที่อยู่ด้วยปัญญารู้เท่า
ทันแล้วไม่ยึดติดถือม่ัน แต่ “ปล่อยปละละเลย” คือความประมาท

ส่วนที่ว่าความไม่เที่ยงนี้ จะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้
อย่างไร จะไดก้ลา่วในโอกาสอืน่ขา้งหนา้ แตใ่นวนันี ้ เราไดม้าถงึสถานที่ที่
พระพุทธองค์ได้ตรัสพุทธโอวาทน้ีไว้แล้ว ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 
ขอให้เราน้อมรําลึกถึงหลักคําสอนของพระองค์ดังได้กล่าวมา

การที่พระองค์ตรัสเรื่องความไมประมาท โดยโยงมาหาอนิจจัง ใน
กรณีนี้ เป็นการโยงไปถึงความเป็นอนิจจังที่ปรากฏแก่พระองค์เองที
เดียว คือ ความไม่เที่ยงแห่งสังขารของพระพุทธเจ้าว่า:

บัดนี้ แม้แต่พระองค์เองซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังต้อง
จากพุทธบริษัทไป เพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็น
ธรรมดา พระวรกายของพระองค์นั้น ก็จะต้องแตกดับไปตามคติธรรมดา
ของสังขาร ที่มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลาย
อื่นๆ โดยทั่วไป

ด้วยพุทธพจน์นี้ พุทธบริษัทก็จะมองเห็นความเป็นอนิจจังโดยนกึ
ถงึพระชนมชพีของพระพทุธเจา้เป็นเครือ่งเตอืนใจเรา แลว้ก็จะทาํใหเ้กิด
สังเวช คือความสังเวช เหมือนอย่างในคําที่บอกว่า เป็นสังเวชนียสถาน
นี้แหละ
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ฌ) อนิจจัง ให้สังเวช จะได้แข็งขันไม่ประมาท
การที่เราเดินทางมานี้ เป็นการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ตรัสแนะ

นําไว้ว่า ให้มานมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ และสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ก็
มาจบ ณ ที่ปรินิพพาน

เม่ือเรามาถึงสังเวชนียสถาน คือสถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช
แห่งที่ ๔ เราก็มากล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากไปตามธรรมดา
แห่งความไม่เที่ยง

การที่เราได้คติแห่งความไม่เที่ยง แล้วปลงใจให้เกิดความสังเวช 
จึงเป็นที่ชัดเจนที่สุด ณ ที่ปรินิพพานนี้

แต่สังเวชนั้น คืออย่างไร ต้องขอโอกาสทําความเข้าใจกันอีก
สังเวช คือ เป็นเคร่ืองกระตุ้นเตือนใจ กระตุ้นเตือนใจอย่างไร คือ

กระตุ้นเตือนใจให้ได้คิด ให้ได้สํานึก
สํานึกอะไร ก็คือให้ได้คิดให้ได้สํานึกถึงความจริงนั่นเอง กล่าวคือ

ความจริงแห่งพระไตรลักษณ์ อันได้แก่ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ซึ่งเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้

เม่ือเราได้เคร่ืองเตือนใจ กระตุ้นให้ได้ความคิด ให้ได้ความสํานึก 
โดยโยงไปหาหลักความจริง แล้วจะเกิดอะไรต่อไป

ก็ทําให้เกิดความตื่นตัว เห็นความสําคัญ และเกิดแรงกําลังที่จะ
ปฏิบัติธรรม คือเกิดความรู้สึกเข้มแข็งแรงกล้า เอาจริงเอาจัง ที่จะนําคํา
สอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตให้ดีงาม ให้ชีวิตน้ีมี
คุณค่าจนบรรลุถึงธรรมสูงสุด

คําว่า “สังเวช” นั้น ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า ไม่ได้มีความหมายว่า 
ให้สลดหดหู่ใจ ถ้าไปสลดหดหู่ใจแล้ว ก็กลายเป็นนิวรณ์ ซึ่งเป็นอกุศล 
ไม่ถูกต้อง เป็นพวกถีนมิทธะ

การทีส่งัเวชนัน้ ไม่ใชส่ลดหดหูใ่จ แตเ่ป็นการทาํใหเ้กิดกําลงัใจ
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พอเราได้คิด คือเราเห็นอนิจจัง เห็นความจริงของสังขารว่า พระ
พุทธเจ้าเองก็ยังต้องเสด็จจากไป ถึงแม้ตัวเราเอง และสิ่งทั้งหลายทุก
อย่าง ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน

เม่ือเราเห็นความจริงนั้นแล้ว ก็เกิดความรู้สึกกระตุ้นเตือนให้ไม่
ประมาท วา่ชวีติคนน้ีสัน้นะ เวลาก็นอ้ย ตอ้งเรง่ใชใ้หคุ้้มค่าเป็นประโยชน์
ถ้ากําลังหลงระเริงเพลิดเพลินมัวเมา หรือทําความชั่วอะไรอยู่ ก็ฉุกใจได้
คิดขึ้นมา แล้วหยุดได้ เลิกได้ หันมาขวนขวายทําส่ิงที่ควรทํา นี่แหละที่
ว่าสังเวชเกิดกําลัง ก็คือจะได้ไม่ประมาท

เราเกิดกําลังใจขึ้นมาจากการกระตุ้นเตือนของความสํานึกเห็น
ความจริงว่า โอ้ ความจริงเป็นอย่างนี้ ชีวิตของเราก็จะอยู่ตลอดไปไม่ได้ 
สิ่งทั้งหลายก็ไม่สามารถอยู่ไปตลอดกาล จะต้องมีความพลัดพรากจาก
กัน เพราะฉะนั้น เวลาที่มีอยู่นี้เราจะต้องรีบใช้ให้เป็นประโยชน์

ดว้ยการกระตุน้เตอืนของความสํานกึนี ้ เราก็เกิดกําลงัความเพยีรที่
จะรีบขวนขวายปฏิบตั ิโดยไม่นิง่นอนใจ ไม่ละเลย ไม่ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไป
เปลา่ ตอนนีแ้หละเราจะไดค้วามกระตอืรือร้น และความตัง้ใจจริง

คัมภีร์ต่างๆ เช่น วิสุทธิมรรค และอรรถกถา-ฎีกาทั้งหลาย มัก
แสดงให้เห็นว่า “สงฺเวช-” มีความหมายเท่ากับคําว่า “สมุตฺเตช-” ซึ่ง
แปลว่า ปลุกเร้า คึกคัก เกิดกําลังขึ้น แข็งขัน แกล้วกล้า (เช่น วิสุทธิ. 
๓/๒๙๙; ปฏิสํ.อ.๒/๑๘๖)

ถ้าเรารําลึกถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ตลอดจนกระทั่งการ
ปรินิพพานนี้ ให้เป็นเครื่องเตือนใจเรา ให้รําลึกต่อไปถึงความจริงของสิ่ง
ทั้งหลาย และเกิดกําลังความเข้มแข็งจริงจังที่จะประพฤติปฏิบัติตามคํา
สอนของพระองค์ อันนี้คือ ความสังเวชที่ถูกต้อง

ดังนั้น ตอนนี้เป็นโอกาสแล้ว เหตุการณ์ที่เสด็จปรินิพพานในที่นี้ 
เป็นเครื่องเตือนใจเรา ให้สํานึกถึงความจริงของสังขาร จึงขอให้เราได้
เกิดปัญญามองเห็นความจริง และด้วยปัญญานี้ เราจะไม่สลดหดหู่ใจ ไม่
เกิดความเศร้า
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ถึงแม้ถ้าจะมีความรู้สึกเป็นความเศร้าเกิดข้ึน ก็เอาความเศร้านั้น
มาเป็นเคร่ืองกระตุ้นจิตใจของเรา ให้เกิดกําลังใจเข้มแข็งข้ึนว่า เราจะ
ต้องแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการนําเอาธรรมของพระองค์
มาปฏิบัติ

พระพุทธเจ้าจากเราไปแล้ว แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้สูญสิ้นไป
ด้วย ธรรมก็ยังคงอยู่ เราจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดี เราจะต้องตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ต่อไป เราชาวพุทธนี่ละ จะช่วย
กันรักษาธรรม รักษาพระพุทธศาสนาให้ดํารงคงอยู่ยั่งยืนต่อไป

ปฏิบัติธรรมกาวหนาไป ธรรมกายเจริญเอง
แม้พระวรกาย หรือที่บาลีเรียกว่า รูปกายของพระพุทธเจ้าจะจาก

ไปแล้ว แตน่ามกายของพระองค์ในสว่นทีเ่รียกวา่ ธรรมกาย ก็ยงัคงอยู่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีใจความว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา; แตผู่้

ใดใจมากดว้ยกิเลส ไม่เหน็ธรรม แม้จะเกาะชายสังฆาฏิตดิตามเราไปตลอด
เวลา ผู้นั้นกับเราก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลกัน (สํ.ข.๑๗/๒๑๖; ขุ.สุ.๒๕/๒๗๒)

เพราะฉะน้ัน ถ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง เราก็ต้องเข้าถึง
ธรรม แม้เราจะมาถึงสถานที่นี้ เราก็มาในแง่ของสถานที่ที่เก่ียวข้องกับ
รูปกายของพระพุทธเจ้า

พูดมาถึงตอนนี้ก็เลยมีกาย ๒ อย่าง ดังที่บอกว่ารูปกายของพระ
พุทธเจ้าจากไปแล้ว แต่ธรรมกายหาจากไปไม่

เราเห็นพระรูปกายของพระองค์ ด้วยดวงตาเนื้อ แต่เราจะ
สามารถเห็นพระองค์ที่แท้จริง คือพระธรรมกาย ด้วยดวงตาปัญญา

รูปกายของพระองค์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง แตกสลายไปเป็น
ธรรมดา เพราะเป็นรูปธรรม แต่ธรรมกายนั้นคงอยู่ ถึงแม้รูปกายของ
พระองค์จะแตกสลายแล้ว ธรรมกายก็ยังหาแตกสลายไปด้วยไม่
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ชาวพุทธ เม่ือได้มาเรียนรู้พุทธประวัติ รําลึกถึงเหตุการณ์เก่ียวกับ
พระองค์แล้ว เราก็เห็นความเป็นไปเก่ียวกับพระรูปกายทีม่าจบสิน้ ณ 
สถานที่ปรินิพพาน แล้วมาถูกพระเพลิงเผาผลาญที่มกุฏพันธนเจดีย์ ที่
เรานั่งกันอยู่ คือที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนี้

พระรูปกายของพระองคกลายเปนเถาเปนอัฐิไปแลว แตพระธรรมกาย

ยังคงอยู พระองคไดสอนเราไวแลววา “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นเรา”
หมายความวา ถึงแม้ใครจะเกาะชายพระสังฆาฏิติดตามพระองค์ไป 

ก็เห็นแค่รูปกาย เราจะต้องมองเห็นธรรม จึงจะเห็นธรรมกายของพระองค์
แต่คําว่า รูปกาย และ ธรรมกาย นั้น จะต้องทําความเข้าใจกันให้

ชัดเจน
คําว่า กาย แปลว่า กอง คือที่ชุมนุม หรือที่ประชุม หมายความวา

เป็นที่มารวมกันของสิ่งต่างๆ เช่น รถกาย คือกองรถ พลกาย คือกองพล 
หรือกองทหาร เป็นต้น

เพราะฉะน้ัน รูปธรรมทั้งหลาย มีธาตุต่างๆ อย่างที่เรียกกันว่า ดิน 
น้ํา ลม ไฟ มาประชุมกันเข้า ก็รวมเป็นกาย เรียกว่ารูปกาย

รูปกาย ก็คือ กองแห่งรูป หรือที่ประชุมแห่งรูปธรรม มีดิน น้ํา ลม 
ไฟ เป็นต้น มารวมกันอยู่

ส่วนธรรมกาย ก็คือ กองแห่งธรรม หรือ ชุมนุมแห่งธรรม หรือ
ประชุมแห่งธรรม หรือที่มารวมกันของธรรมทั้งหลาย

พระพุทธเจ้านั้น ด้วยพระรูปกาย คือ พระวรกายของพระองค์ที่
ปรากฏอยู่ คนทั้งหลายก็ได้เข้าไปเฝ้า ได้เข้าไปพบเห็น ได้ดู ได้ฟัง

ส่วนพระธรรมกายของพระองค์ ก็หมายความว่า พระพุทธเจ้าเม่ือ
ตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้ค้นพบธรรมแล้ว พระองค์ก็กลายเป็นที่ประชุม
แห่งธรรม หรือที่ชุมนุมของธรรม เป็นที่ที่ธรรมทั้งหลายมากมายมารวม
กันอยู่
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เม่ือพระองค์แสดงธรรมที่ตรัสรู้นั้นออกไป พระองค์ก็กลายเป็น
แหล่ง ที่เปล่ง ที่หลั่งไหล ที่เผยแพร่ออกไป แห่งธรรมทั้งหลาย พระพุทธ
เจ้าก็จึงเป็นพระธรรมกาย ดังที่พระองค์ตรัสว่า (ที.ปา.๑๑/๕๕)

ดูกรวาเสฏฐะและภารัทวาช เธอท้ังหลาย มีชาติ-ชื่อ-
โคตร-ตระกูลตางๆ กัน ออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริก  
...เปนสมณศากยบุตรเสมอกัน, ผูใดมีศรัทธาท่ีปลูกฝงลง
แลวในตถาคต...ก็สามารถกลาวไดวา เราเปนบุตร เปน
โอรส เกิดจากพระโอษฐของพระผูมีพระภาคเจา เปนผู
เกิดจากธรรม อันธรรมนิรมิต เปนธรรมทายาท ขอน้ัน
เพราะอะไร? ก็เพราะวา คําวาธรรมกาย ก็ดี พรหมกายก็ดี 
ธรรมภูต ก็ดี พรหมภูต ก็ดี น้ีเปนชื่อของตถาคต
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดแม้จะเกาะมุมผ้าสังฆาฏิของพระองค์ ติด

ตามพระองค์ไปตลอดเวลา แต่จิตใจถูกกิเลสครอบงํา ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระ
องค์ ส่วนผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระองค์

เม่ือพระอรรถกถาจารย์จะอธิบายพุทธพจน์นี้ ก็ต้องใช้คําว่า   
รูปกาย กับ ธรรมกาย มาเทียบกัน คือ

เม่ือตามเสด็จเฝ้าดูองค์พระพุทธเจ้า ก็หมายถึงตามดูพระ       
รูปกาย ของพระองค์ ด้วย ตาเนื้อธรรมดา
เม่ือมองเห็นคือเข้าใจธรรมที่พระองค์ตรัสสอน ก็เท่ากับเห็น
ธรรมกาย ของพระองค์ ด้วย ตาปญญา

การมองเห็นธรรมกายด้วยตาปัญญา ก็มีความหมายทํานองเดียว
กับคําว่าได้ดวงตาเห็นธรรม หรือธรรมจักษุนั้นเอง

“ธรรมจักษุ” หรือดวงตาเห็นธรรมนั้น ก็คือการเห็นอริยสัจ ซึ่ง
โดยทั่วไปหมายถึงบรรลุโสดาปัตติมรรค แต่กว้างออกไปหมายถึงมรรค
ทั้ง ๓ ระดับใดระดับหนึ่ง ตั้งแต่โสดาปัตติมรรค ไปจนถึงอนาคามิมรรค 
แต่บางแห่งหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔ ได้ทั้งหมด คือตั้งแต่โสดาปัตติมรรค 
ถึงอรหัตตผล (เช่น ม.อ.๔/๒๕๐; สํ.อ.๓/๔๓; วินย.ฎีกา๔/๗๖)
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การเห็นธรรมกายในกรณีอย่างนี้ ก็คือการบรรลุโลกุตตรธรรม ๙ 
ขั้นใดข้ันหนึ่ง หมายความว่า เห็นธรรมกาย คือโลกุตตรธรรม ๙ (สํ.อ. 
๒/๓๔๓) ดวยตาปญญา ที่เห็นอริยสัจนั่นเอง (อุ.อ.๓๓๓; วินย.ฎีกา๔/๒๔๖)

ธรรมกาย ไม่ใช่ศัพท์จําเพาะที่มีความหมายเจาะจง แต่เป็นคํา
สําหรับใช้อธิบายความหมายพิเศษในบางกรณี ดังที่ตัวศัพท์เองก็มีความ
หมายกว้างว่า กองธรรม หรือชุมนุมธรรม อาจจะเป็นโสดาปัตติมรรค ก็
ได้ หรือขั้นหนึ่งข้ันใดในโลกุตตรธรรม ๙ ก็ได้ ตลอดจนถึงนิพพาน

บางแห่งใช้ในความหมายกว้างมาก ตรงตามศัพท์ที่แปลว่า “กอง
ธรรม” เช่น หมายถึงธรรมขันธ์ (แปลว่า กองธรรมเหมือนกัน) คือ ศีล
ขันธ์ สมาธิขันธ์ เป็นต้น (เถร.อ.๑/๑๖๗)

แต่รวมแล้วก็คือว่า ธรรมกาย เป็นคําศัพท์ที่ใช้บ้างเพียงน้อยแห่ง 
(ในพระไตรปฎกมีใชเพียง ๔ แหงเทานั้น) เพราะจะใช้ต่อเม่ือต้องการความ
หมายเชิงเปรียบเทียบบางอย่าง โดยเฉพาะในกรณีที่เทียบคู่กับรูปกาย

เหมือนอย่างทีเ่รามาพดูกันในการจาริกนมัสการสังเวชนยีสถาน ซึ่ง
เป็นเร่ืองเกี่ยวเน่ืองกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เก่ียวกับเหตุการณ์ใน
พระประวัติของพระองค์ เราก็พูดถึงพระรูปกายที่เสด็จจาริกไป โยง
มายังพระธรรมกายที่ตรัสสอนให้พวกเราเข้าใจเพื่อจะได้เข้าถึงพระองค์

อนึ่ง ธรรมกาย ในพระไตรปิฎกที่ว่ามีใช้ ๔ คร้ังนั้น
ใช้ในพุทธพจน์ที่ตรัสว่าเป็นพระนามหนึ่งของพระองค์ เป็น
ความร้อยแก้วคร้ังเดียว (ที่ยกมากล่าวแล้วข้างต้น)
นอกนั้นใช้ในคําประพันธ์ร้อยกรอง คือ เป็นคาถาพรรณนาคุณ
ความดี (อยู่ในคัมภีร์อปทาน ทั้งหมด) ดังนี้
- แหงหน่ึง กลาวถงึพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย ผูมีจติเปนอิสระ มี
ธรรมกายมากมาย (คือมีสภาวะแหงธรรมอเนกประการ เปนดังเรือน

ราง - ขุ.อป ๓๒/๒; อป.อ.๑/๒๔๕)

- อกีแหงหน่ึง เปนคําพรรณนาคุณของพระพทุธเจาปทุมุตตระ เชนวาทรง

เปนแหลงแหงรัตนะและทรงแสดงธรรมกาย ฯลฯ (ขุ.อป. ๓๒/๑๓๙)

- อีกแหงหน่ึง เปนดํารัสของพระนางมหาปชาบดีโคตมีท่ีจะพูดถึงตอไป



๒๗๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ต่อมาหลังพุทธกาลหลายร้อยปี พุทธศาสนามหายานได้ตั้งหลัก
เร่ืองตรีกาย (กาย ๓) ขึ้นมา ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระกาย ๓ อย่าง คือ

๑) ธรรมกาย ได้แก่กายธรรม หรือตัวธรรม หรือตัวความจริงแท้ที่
เป็นสภาวะ อันเป็นสาระแห่งสรรพส่ิงทั่วสากล (ที่จริงก็คือ ธรรมดา 
หรือธรรมธาตุ หรือตถตา เป็นต้นนั่นเอง)

๒) สัมโภคกาย ได้แก่กายเสวยสุข หมายถึงพระกายอันประณีตใน
พุทธเกษตร ที่แผ่ธรรมแก่พระโพธิสัตว์ และ

๓) นิรมานกาย ได้แก่ กายนิรมิต ที่เป็นกายหยาบ กายเนื้อ มีการ
เกิด แก่ เจ็บ ตายได้ อันปรากฏในโลกมนุษย์ เพื่อสั่งสอนธรรมแก่ชาว
โลก ดังเช่นพระพุทธเจ้าศากยมุนีนี้

หลักตรีกายนี้ ปรากฏในพระสูตรต่างๆ ของมหายาน เช่น ลังกา-
วตารสูตร เป็นต้น ซึ่งปราชญ์มหายานทราบกันดีว่าเป็นพระสูตรที่แต่ง
ขึ้นภายหลัง (Christmas Humphreys นายกพุทธสมาคมลอนดอน ผู้
ล่วงลับ  เขียนไว้ใน Dictionary ของเขา  ใช้คําว่า “จับใส่พระโอฐ”)*

และการอธิบายความหมายของกายทั้ง ๓ นี้ ก็ยังแปลกกันไปตามทัศนะ
ของนิกายย่อยต่างๆ ของมหายานเอง

แต่เร่ืองนี้เอามาเล่าเป็นความรู้ไว้เท่านั้น
ธรรมกาย (ตามความหมายเดิม) คือ กองธรรม หรือชุมนุมแห่ง

ธรรมนี้ ย่อมเกิดแก่บุคคลทุกคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธ
องค์จนกระทั่งตนเองเป็นที่ชุมนุมแห่งธรรมต่างๆ

หมายความวา ธรรมทั้งหลาย คือมรรค ผล นิพพาน มาประชุมหรือ
ชุมนุมกัน ในผู้ใด ด้วยดวงตาปัญญาที่มองเห็นอริยสัจ ก็เกิดเป็น
ธรรมกายขึ้นในผู้นั้น เหมือนอย่างที่พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ตรัสกะ
พระพุทธเจ้า เม่ือทูลลาจะปรินิพพานว่า
                                                                                                                                                                
* Christmas Humphreys, A Popular Dictionary of Buddhism (London: Curzon Press,

1976), p. 172: “The Suttas of the Theravada are presented as actual sermons of the

Buddha; those of the Mahayana are frankly later compilations put into his mouth.”



๒๘๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

พระรูปกายของพระองคน้ี หมอมฉันไดเลี้ยงดู ให
เจริญเติบโตมา สวนธรรมกายของหมอมฉันน้ี พระองคก็
ไดชวยใหเจริญเติบโตขึ้นแลว (ขุ.อป.๓๓/๑๕๗)

เป็นอันว่า ธรรมกายนั้นเข้าถึงได้ ด้วยปัญญาที่มองเห็นธรรม แล้ว
ก็ถึงตัวธรรม ธรรมที่รู้ที่บรรลุแล้วก็เหมือนดังมาประชุมกันอยู่ ก็เป็น
ธรรมกายขึ้นมา ก็เท่านั้นเอง

แต่ว่าเท่านั้นเองนี่แหละ ยากนักหนา แม้กระนั้นก็ไม่ยากเกินไป
สําหรับผู้มีศรัทธา และตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

ถ้าเราประพฤติปฏิบัติจนเกิดปัญญาเห็นธรรมขึ้นมา เราก็เข้าถึง
ธรรมกาย เราปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไป ธรรมต่างๆ เกิดมีเพิ่มขึ้นๆ 
ธรรมกายก็เจริญเติบใหญ่ขึ้นในเรา

เม่ือเราเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลาย ล่วงทะลุผ่านประดา
รูปธรรมที่เป็นรูปกาย ก็คือ “เห็นธรรมกาย” พูดสั้นๆ ว่า “เห็นธรรม”

เพราะฉะน้ัน จึงกล่าวว่า เม่ือเราเห็นธรรม ก็คือ เห็นองค์แท้ของ
พระพุทธเจ้า ตามคําตรัสที่ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

วันนี้เราชาวพุทธศาสนิกชน ได้มีศรัทธาจาริกกันมา จนกระทั่งถึง
สังเวชนียสถานอันดับสุดท้ายในลําดับของพุทธประวัติแล้ว และก็ได้มา
ถึงที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งพระรูปกายของพระพุทธเจ้า

แต่เราก็ระลึกได้ว่า พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้แล้วว่า ธรรมนั้น
ไม่สูญสลายไปด้วยกับพระรูปกายของพระองค์

เม่ือเราได้เจริญศรัทธามาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่นี้ อันเป็นที่เคยรอง
รับรูปกายของพระองค์ที่มาในพุทธประวัติแล้ว ก็ขอให้เป็นเคร่ืองเตือน
ใจเรา เพื่อให้น้อมเอาธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอน เรียกว่า “หลั่งไหล
ออกจากธรรมกาย” ของพระองค์นี้ มาประพฤติปฏิบัติ ให้ก่อขึ้น ให้มา
ชุมนุมข้ึน เป็นธรรมกายที่งอกงามเติบใหญ่ขึ้นในตัวเราสืบต่อไป



๒๘๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

อนึ่ง ธรรมที่กล่าวอ้างอิงในวันนี้ ก็หวังว่าจะได้ยกขึ้นเป็นข้อที่จะ
ได้นํามาอธิบายให้โยมฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้า โดยเฉพาะเรื่องความ
ไมประมาท ท่ีเป็นพุทธโอวาท เรียกว่าปจฉิมวาจา พร้อมท้ังหลักธรรมอ่ืนๆ

โดยเฉพาะอีกขอหน่ึง คือธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงท่ีปาอิสิปตน

มฤคทายวัน ที่เป็นปฐมเทศนา แสดงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง
นั้น ก็เป็นหลักสําคัญเหมือนกัน

ดังนั้น ถ้ามีโอกาส อย่างน้อยก็จะได้แสดง ๒ เร่ืองนี้ คือ
• เร่ืองทางสายกลาง ที่ทรงแสดง ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และ
• หลักความไมประมาท ที่ตรัส ณ สถานที่ปรินิพพานนี้
เราก็จะได้ธรรมที่นับว่า เป็นหลกัการใหญ่ๆ สาํคัญ ซึง่เนือ่งดว้ย

สถานที ่ทีเ่รียกวา่ สงัเวชนยีสถาน ๔
สาํหรับวนันี ้ เวลาจาํกัด จาํเป็นจะตอ้งเดนิทางตอ่ไป แตก็่ขอใหท้กุ

ทา่นมีความรู้สกึสมใจหวงัวา่ เราไดเ้ดนิทางมาถงึสงัเวชนยีสถานสาํคัญ อัน
เป็นลําดับที่ ๔ ในพุทธประวัติ และเป็นลําดับที่ ๓ ในการเดินทางของ
เรา เป็นสถานที่จบสิ้นของพุทธกิจในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้า

แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้จบสิ้นที่นี่ พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่
หลายม่ันคงต่อไป จนกระทั่งมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ ที่ประเทศไทย
เป็นตน้ และทัว่โลก เราจงึไดร้บัความร่มเย็นจากร่มพระธรรมของพระองค์

บัดน้ี เรามาถึงต้นแหล่งแห่งพระธรรมคําสอน คือต้นแหล่งแห่ง
พระพุทธศาสนานั้น ก็ขอให้เรามีปีติ มีความอิ่มใจ มีความปลาบปลื้มใจ 
และถือว่าเราทุกคนได้บําเพ็ญบุญกุศลอย่างดีแล้ว ด้วยความเพียรตามที่
เราได้ปฏิบัติมาเป็นพุทธบูชา

ดวยอํานาจแหงกุศลเจตนา ความต้ังใจดี ความมีศรัทธา เปนตน 
ในน้ําใจของโยมญาติมิตรทุกทาน จงประกอบเขากับคุณพระรัตนตรัย 
เปนคําอวยพรชัยแกทุกทาน เปนเคร่ืองอภิบาลรักษาใหทุกทานประสบ
ความสุขความเจริญยิ่งข้ึนไป และมีความรมเย็นงอกงามในพระธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.
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 ระยะทาง: = ๑๓๕ กม.   
 เดินทาง: รถยนต: = ๖.๐๓ ชม.*   

 
* เสียเวลามากที่จุดผานแดน;  
 นับเวลาเดินทางจริง: กุสินารา (+ ผานเมืองโครักขปูรอีกครั้ง ๕๓ กม) 

ถึงเขตแดนอินเดีย-เนปาล = ๒.๓๑ ชม. และจากเขตแดน ถึงลุมพินี = ๐.๔๕ ชม. 







๙. ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย
ลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล

เสารที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๘.๒๕ น.

ขอเจริญพรโยมผูมีศรัทธา
บัดน้ี คณะบุญจาริกก็ได้เดินทางมาถึง สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ 

เป็นที่สุดท้ายในการเดินทางของเรา แต่เป็นลําดับแรกในเหตุการณ์แห่ง
พุทธประวัติ คือสถานที่ประสูติ ซึ่งมีเคร่ืองหมายแสดงให้ทราบด้วยศิลา
จารึกของพระเจ้าอโศกที่ได้ประดิษฐานไว้ มีข้อความเพียงสั้นๆ ว่า

พระเจาอยูหัวปยทัสสี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ เมื่อ
อภิเษกได ๒๐ พรรษา ไดเสด็จมา และทรงกระทําการ
บูชา เพราะวาพระพุทธศากยมุนีไดประสูติ ณ ท่ีน้ี

ไดโปรดใหสรางรั้วศิลา และโปรดใหประดิษฐาน
เสาศิลาจารึกขึ้นไว
ต่อจากนี้มีข้อความอีกเล็กน้อย ศิลาจารึกนี้เป็นหลักฐานสําคัญที่

สุด ส่วนหลักฐานอื่นๆ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาภายหลังเป็นส่วนมาก
พวกอิฐต่างๆ ที่กองอยู่นั้น อาจจะเป็นพวกสถูปบ้าง เป็นซากของ

กุฏิบ้าง อีกอย่างหนึ่งก็คือ วิหารมายาเทวี ที่อยู่ในวงล้อมผ้าเหลืองที่เขา
กําลังจัดการขุดแต่ง เม่ืออาตมามาคร้ังก่อนโน้น เขายังไม่ได้รื้อ ยังเข้าไป
นมัสการได้ แต่เป็นวิหารที่ไม่ใช่ของชาวพุทธเอง คือเป็นของชาวฮินดู
สร้างขึ้น เท่าที่ทราบว่าเป็นของภายหลัง
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ทีจ่ริงนัน้ สถานทีป่ระสตู ิทางรัฐบาล หรือชาวพทุธทัง้หมด ควรจะ
ให้ความสําคัญมาก ทางสหประชาชาติ ในสมัยท่านเลขาธิการอูถั่น ได้
วางโครงการที่จะพัฒนาลุมพินีไว้ ตั้งแต่ประมาณ ๓๕ ปีมาแล้ว แต่เวลา
ล่วงมายาวนาน ท่านอูถั่นได้สิ้นชีวิตไป งานก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลย

เม่ืออาตมามาคร้ังแรกใน ๒๕๒๘ ก็ไม่มีอะไรที่เป็นการเปลี่ยน
แปลงชัดเจน มาอีกคร้ังหนึ่งประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ก็อยู่อย่างเดิม เพิ่ง
จะมาคร้ังนี้แหละที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง มีการเร่ิมต้น จึงนับว่าเป็น
ที่น่าอนุโมทนา แต่ก็ช้ามาก

ที่จริงนั้น ควรจะได้มีการปรับปรุงกันมานานแล้ว ควรจะเป็น
สถานที่ที่รื่นรมย์ เป็นรมณียสถานด้วย และเป็นปูชนียสถานด้วย มิ
ฉะนั้น ชาวพุทธมาก็จะเห็นเป็นที่น่าสังเวช แต่เป็นสังเวชในภาษาไทย 
ไม่ใช่สังเวชในภาษาบาลี หมายความวา เห็นแล้วก็สลดหดหู่ใจ

มาบัดนี้ ถ้ามีการปฏิสังขรณ์และมีการฟื้นฟู ด้วยการจัดสร้างตาม
แปลนใหญ่ที่วางไว้สมัยท่านอูถั่น ซึ่งเป็นมาสเตอร์แปลน (master 
plan) ต่อไปก็คงจะเป็นรมณียสถาน และเป็นปูชนียสถานที่ทําให้เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาได้อย่างดี

คติจากสังเวชนียสถาน
ที่ว่ามานั้นเป็นเร่ืองของสถานที่ ซึ่งก็มีความสําคัญ เพราะว่าเรา

ต้องการให้เกิดผลในทางจิตใจ คือให้เป็นสังเวชนียสถานอย่างแท้จริง 
หมายถึงเป็นที่ให้เกิด สังเวช ในความหมายว่า เป็นเคร่ืองกระตุ้นเตือน
ใจให้เกิดศรัทธาและปญญา

ทั้งนี้เพราะว่า เม่ือเรามาในสถานที่ที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน และ
สถานที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาทุกแห่ง สิ่งที่เราควรจะได้ โดยสรุป
ก็มี ๒ อย่าง คือ ศรัทธา กับ ปัญญา
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บางท่านก็อาจจะได้เฉพาะศรัทธา คือ ความเลื่อมใสและม่ันอก
ม่ันใจเข้มแข็งย่ิงขึ้น พร้อมทั้งเกิดปีติ มีความปลาบปลื้มใจที่เป็นผลจาก
ศรัทธานั้น นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งบางทีไม่ได้ คือ ปัญญา

อย่างไรก็ดี เม่ือได้ศรัทธาไป ก็ยังเรียกว่าได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์ 
ถ้าจะให้ดีก็ควรจะได้ปัญญาด้วย อย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่า ปัญญาที่
เกิดข้ึนนี้หมายถึง

ปญญาอยางท่ี ๑ คือ ความรู้เข้าใจ มองเห็นคติธรรมดาของสังขาร 
อันได้แก่ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ตามหลักพระไตร
ลกัษณ ์ซึง่จะทาํใหเ้ราเหน็ความจริง แลว้โนม้ธรรมมาปฏิบตัใินใจ ปัญญา
นี้จะโยงไปสู่ความสว่างชัดในธรรมดาของสังขาร พร้อมทั้งการที่จะเป็น
อยู่และทําการทั้งหลายด้วยความไม่ประมาท

ปญญาอยางท่ี ๒ คือ จากเหตุการณ์และสถานที่นั้นๆ ก็เชื่อมโยง
ต่อไปให้เราระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคําสอน
เหล่านั้น ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แต่ละแห่ง ตลอดจนพระ
ธรรมเทศนาต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในโอกาสนั้นๆ

ทั้งหมดนี้เป็นเร่ืองทางปัญญา ซึ่งจะได้มากได้น้อย ก็อยู่ที่การรู้จัก
ใช้โยนิโสมนสิการ คือการรู้จักคิด รู้จักพิจารณา

อย่างเราเดินทางมาครบ ๔ แห่งนี้ ความหมายของสังเวชนีย-
สถานแต่ละแห่งนั้น ก็มีต่างๆ กัน ถ้าจะประมวลสรุปแล้ว เราก็ได้แง่คิด
หลายแบบ จะยกตัวอย่างง่ายๆ

ทาํประโยชนของตนใหถูกใหดี จะเปนท่ีพึง่ของโลกได
เร่ิมต้น  สังเวชนียสถาน ๔ นั้น เราเห็นชัดว่า แห่งแรก  เป็นเร่ือง

เก่ียวกับการประสูติ คือ การเกิด แล้วต่อไป แห่งสุดท้าย เก่ียวกับการ
ปรินิพพาน ก็คือ การตาย

สองอย่างนี้ การเกิด กับการตาย เป็นของสามัญสําหรับทุกคน ไม่
ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้า ใครก็ตามที่มีชีวิต ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเกิด แล้ว
ต้องสิ้นสุดด้วยการตาย
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แต่พระพุทธเจ้าทรงมีเพิ่มอีก ๒ อย่าง คือระหว่างนั้น ท่ามกลาง
ระหว่างประสูติกับปรินิพพาน มีตรัสรู้กับแสดงปฐมเทศนา  อันเป็นส่วน
พิเศษที่ทําให้พระชนมชีพหรือชีวิตของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ประเสริฐ
ต่างจากคนทั้งหลาย

การตรัสรูนั้น ถ้ามองความหมาย ก็คือการที่พระพุทธเจ้าทรง
บรรลุจุดหมายที่ทรงประสงค์ เป็นความสําเร็จของพระองค์ ทําพระชนม
ชีพของพระองค์เองให้สมบูรณ์ เรียกว่า เป็นการทําประโยชน์ของตนเอง
ให้เสร็จสิ้น

ต่อมา การแสดงปฐมเทศนา คือการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น คือ 
การที่พระองค์มีอะไรมอบไว้ให้แก่ชาวโลก

ประโยชน์ ๒ ประการนี้ เรียกว่าหลัก อัตตัตถะ และปรัตถะ
การตรัสรู้ เป็นการบรรลุความสมบูรณ์แห่งอัตตัตถะ หรืออัตต

หิตะ ได้แก่ประโยชน์ตน
ส่วนการแสดงปฐมเทศนา เป็นจุดเร่ิมต้นของการบําเพ็ญปรัตถะ

หรือปรหิตะ คือ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ในการปฏิบัติธรรมนั้น หลักธรรมคู่นี้สําคัญมาก พระพุทธเจ้าทรง

ย้ําบ่อยๆ ว่า ให้บําเพ็ญทั้งอัตตัตถะ ประโยชน์ตน และปรัตถะ 
ประโยชน์ผู้อื่น

ทั้งสองอย่างนี้เนื่องกัน ผู้ที่จะบําเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อย่างดี 
ก็ต้องพัฒนาตน  ยิ่งเราบรรลุประโยชน์ตนมากขึ้นไปเท่าไร เราก็ยิ่ง
สามารถทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้น

ความดีงาม ความสามารถ ความมีสติปัญญา ที่เกิดจากการพัฒนา
ตนของเรานี้แหละ คือประโยชน์ตนที่แท้จริง

ถ้าเราได้พัฒนาตนเอง ทําประโยชน์ตนให้เจริญงอกงาม โดยมีสติ
ปัญญาความสามารถมากขึ้น ก็เท่ากับเป็นความดีงามความประเสริฐ
แห่งชีวิตของเราเอง พร้อมกันนั้น เราก็สามารถท่ีจะบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย
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ทั้งนี้เพราะว่า บุคคลที่มีสติปัญญา มีความสามารถ มีความสุข มี
ชีวิตที่สงบแล้ว จึงจะสามารถบําเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น เผื่อแผ่
ความดีงาม สติปัญญา ความรู้ และความสุขไปให้แก่คนอื่นได้เต็มที่

เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า ที่ทรงเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว คือ
ได้พัฒนาพระองค์เองให้มีคุณสมบัติทั้งปวงสมบูรณ์แล้ว จบกิจแห่งการ
เจริญศีลสมาธิปัญญา พร้อมด้วยพระปัญญา มหากรุณา และวิสุทธิคุณ 
มีความสุขเป็นคุณสมบัติประจําพระองค์อยู่แล้วตลอดเวลา ไม่ต้องแสวง
หาความสุขที่ไหน และไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพื่อพระองค์เองอีกต่อไป 
จึงอุทิศพระชนมชีพทั้งหมดให้แก่การบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนเพียงอย่างเดียว จนถึงที่สุดแห่งพุทธกาล

ผู้ใดยังไม่บรรลุประโยชน์ตน ผู้นั้นก็ยังทําประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ไม่
เต็มที่ ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ

ด้านหน่ึง ยังมีความสามารถที่จะทําประโยชน์นั้นได้ไม่สมบูรณ์  
เช่น ยังพัฒนาตนให้มีความสามารถต่างๆ ได้ไม่เพียงพอ และไม่รู้ชัดเจน
จะแจ้งลงไปแม้แต่ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์จริงแท้หรือไม่

อีกด้านหนึ่ง ยังมีห่วงกังวลเก่ียวกับตนเอง อย่างน้อย แม้แต่ไม่
ห่วงสุขทุกข์ของตัวแล้ว ก็ยังกังวลกับการที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเอง

ผู้ที่จะช่วยคนตกน้ํา ถ้าตัวเองว่ายน้ําไม่เป็น ถึงจะมีใจการุณย์
อย่างย่ิง จะช่วยเขาได้อย่างดี ก็แค่หาวัสดุอุปกรณ์มาฉุด ดึง ลาก พา จูง 
หรือโยนให้ ซ้ําร้าย ถ้าช่วยไม่เป็น กลับก่ออันตราย หรือไม่ปลอดภัย ทั้ง
แก่ตนเอง และแก่คนที่ตนคิดจะช่วยนั้น

เพราะฉะน้ัน ประโยชนตน (อัตตัตถะ) คือความพร้อมสมบูรณ์
ของตนเอง หรือความมีตนที่ได้พัฒนาอย่างดีเต็มที่แล้ว จึงเป็นฐานของ
การบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ด้วยเหตุนี้ จึงมีคุณสมบัติของพระอรหันต์ที่ว่า เป็นผู้ได้บรรลุ
ประโยชน์ตนแล้ว จนกระทั่งไม่ต้องทําอะไรเพื่อตัวเองอีก เพราะมีความ
สมบูรณ์ในตัว ทั้งสติปัญญา ทั้งความสุข ความสงบ ความเป็นอิสระ
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เม่ือมีภาวะที่พัฒนาดีแล้วเหล่านี้พร้อมในตัว ก็นําเอาความสุข
ความเปน็อสิระเป็นตน้นี ้ไปเผือ่แผแ่จกจา่ยแก่ผูอ้ืน่ดว้ยเมตตากรุณาตอ่ไป

อย่างไรก็ตาม พึงทราบว่า การทําประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้น ท่านถือว่า
เป็นการบําเพ็ญประโยชน์ตน คือเป็นอัตตัตถะอย่างหน่ึง เพราะเป็นการ
พัฒนาตนให้มีทั้งความดีงามและความสามารถมากขึ้น

ยิ่งเราพยายามช่วยเหลือทําประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าใด ไม่ว่าจะใน
ระดับบุคคล หรือในระดับชุมชนสังคมส่วนรวม เราก็ยิ่งมีความดีงามและ
แกร่งกล้าสามารถมากขึ้นเท่านั้น

การช่วยเหลือผู้อื่น หรือทําประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นวิธีปฏิบัติ
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลให้สมบูรณ์

เร่ืองนี้เห็นได้ง่ายๆ ดังที่เรามีพระโพธิสัตว์ไว้เป็นแบบอย่าง
เรารู้กันดวีา่ พระโพธสิตัวคือทา่นทีกํ่าลงับําเพญ็บารมี การบําเพญ็

บารมีมีหลายข้อหลายขั้น แต่ส่วนสําคัญก็คือการสละตนเอง ทั้งทรัพย์ 
อวัยวะ ตลอดถึงชีวิต เพื่อช่วยเหลือทําประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่

การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัวทั้งหมดนี้ ก็เป็นอัตตัตถะ คือ
เป็นการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติความดีงามความสามารถเพิ่มพูน
จนเต็มเป่ียมสมบูรณ์ พอแก่การบรรลุโพธิญาณ ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า

จึงเป็นความประสานกัน ระหว่างอัตตัตถะกับปรัตถะ หรือ
ระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่น ในระดับต้น หรือขั้นในระหว่าง 
คือสําหรับคนทั่วไป จนถึงพระโพธิสัตว์ ที่เหมือนกับว่าการทําปรัตถะ
เป็นส่วนหนึ่งของอัตตัตถะ แต่ที่จริงก็คืออิงอาศัยและหนุนเสริมกันไป

ความประสานกัน ระหว่างอัตตัตถะกับปรัตถะ หรือระหว่าง
ประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นนั้น มาบรรจบสมบูรณ์ ในขั้นสุดท้าย 
หรือในระดับสูงสุด คือท่านผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว ได้แก่พระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ทั้งหลาย ซึ่งจบกิจแห่งการพัฒนาตนแล้ว ไม่มีอะไรจะ
ต้องทําเพื่อตนต่อไปอีก อัตตัตถะที่สมบูรณ์หรือเต็มแล้วนั้น จึงมีไว้เพื่อ
ให้สามารถทําปรัตถะคือประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างดีที่สุดสืบไป



๒๘๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

พูดรวมตลอดว่า
 เม่ือพัฒนาตัวเองให้มีอัตตัตถะมากขึ้น ก็มีความพร้อมความ
สามารถที่จะทําปรัตถะบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากขึ้น

 ยิ่งบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นทําปรัตถะมากข้ึน ตนเองก็ยิ่ง
พัฒนามีสติปัญญาความรู้ความดีงามความสามารถที่เป็น     
อัตตัตถะมากขึ้น กระบวนธรรมดําเนินไปอย่างนี้ จนในที่สุด

 เม่ือพัฒนาตนจนมีอัตตัตถะเต็มบริบูรณ์แล้ว ก็พร้อมที่จะทํา 
ปรัตถะได้โดยสมบูรณ์

เพิม่อกีหนอ่ยวา่ ผูท้ีบ่าํเพญ็ประโยชน์ตนคือพฒันาตนใหมี้อตัตตัถะ
พร้อมดีแล้ว ก็เป็นอัตตนาถ คือพึ่งตนได้

ผู้ที่ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นบําเพ็ญปรัตถะได้ผล ก็เป็นปรนาถ คือ
เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่น

ถ้ามีอัตตัตถะเต็ม เป็นอัตตนาถสมบูรณ์แล้ว ทําปรัตถะได้เต็มที่ 
คือเป็นพระพุทธเจ้า ก็เป็นโลกนาถ คือเป็นที่พึ่งของชาวโลกทั้งหมด

ทุกคนควรเป็นทั้งอัตตนาถและปรนาถ โดยให้ความเป็นอัตตนาถ
และปรนาถ นั้น ประสานอิงอาศัยเสริมหนุนกัน ตามหลักการที่พระ
โลกนาถได้ตรัสแสดงไว้

สถานทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสรู้และประกาศปฐมเทศนา เป็นเคร่ืองหมาย
ของการที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วซึ่งความสมบูรณ์แห่งอัตตัตถะ คือ การ
บําเพ็ญประโยชน์ตนจนพัฒนาพระองค์เองสมบูรณ์แล้ว และการที่ทรง
ทําประโยชน์แก่ชาวโลก เป็นการบําเพ็ญปรัตถะ ถึงขั้นที่ทรงเป็นพระ
โลกนาถ อย่างที่ได้กล่าวมา

ฉะนั้น สังเวชนียสถาน ๔ จึงเป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่า 
ท่ามกลางคติธรรมดาแห่งชีวิตที่เราเกิดมาจนกระทั่งตายไป เราควรจะ
ได้ทํากิจ ๒ อย่างนี้ให้สําเร็จ
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กล่าวคือ สําหรับชีวิตของตัวเอง เราก็ควรจะเข้าถึงสิ่งที่ดีงาม 
ประเสริฐ พัฒนาตัวเราให้สมบูรณ์ที่สุด พร้อมกันนั้น เราก็ควรจะมีอะไร
ให้แก่โลกด้วย โดยบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น และแก่สังคม

นี่เป็นคติธรรมอย่างหนึ่งที่ควรจะได้จากสังเวชนียสถาน ๔ อัน
เป็นความหมายอย่างง่ายๆ นอกจากนั้น ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึน
ไปอีก ดังที่อาตมาได้กล่าวไปแล้ว

รปูกาย-ธรรมกาย ปรากฏและเปนไป ทีส่งัเวชนียสถาน ๔
ต่อไปนี้ จะพูดถึงความหมายอีกสักอย่างหนึ่ง ซึ่งได้พูดอ้างอิงไป

คร้ังหนึ่งแล้ว คือ เร่ือง รูปกาย และ ธรรมกาย
พระพุทธเจ้าประสูติ ณ สถานที่นี้ คือที่ลุมพินีวัน ก็คือการปรากฏ

ขึ้นแห่งพระรูปกายของพระพุทธเจ้า ที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
พระรูปกาย ของเจ้าชายสิทธัตถะนี้ มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะ

ว่า ด้วยอาศัยรูปกายน้ีแหละ ความเป็นพระพุทธเจ้าจึงเกิดข้ึนได้
เม่ือเจ้าชายสิทธัตถะทรงบําเพ็ญเพียร ก็อาศัยรูปกายนี้เอง

บําเพ็ญเพียร และต่อจากนั้น ก็ได้อาศัยรูปกายนี้รองรับการปฏิบัติจนได้
บรรลุธรรม ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายความวา ได้ทรงอาศัย
รูปกายนี้ ทําธรรมกายให้ปรากฏขึ้น

หลังตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรงใช้พระรูปกายนี้แหละ เสด็จจาริกไปเพื่อ
ช่วยทําให้ธรรมกายเกิดและเจริญขึ้นแก่ผู้อื่น

ธรรมกายของพระองค์ ปรากฏขึ้นที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่
พุทธคยา นั่นคือ การตรัสรู้ อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒

สังเวชนียสถานแห่งที่ ๑ คือ ที่ประสูติ เป็นที่ปรากฏข้ึนแห่งพระ
รูปกาย ส่วนสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ ที่ตรัสรู ก็เป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระ
ธรรมกาย
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“ธรรมกาย” ก็คือ ชุมนุม หรือกองแห่งธรรม ดังที่อาตมภาพได้
เคยอธิบายไปคร้ังหนึ่งแล้ว

เม่ือพระพุทธเจ้าอาศัยพระรูปกาย ทําพระธรรมกายให้ปรากฏ
แล้ว ก็เป็นส่วนแห่งประโยชน์ของพระองค์เอง

ต่อแต่นั้น พระองค์เสด็จไปยังป่าอิสิปตนะฯ อันเป็นสังเวชนีย-
สถานแหง่ที ่๓ และ ณ ทีน่ี ้พระองค์ก็ไดท้รงเผือ่แผธ่รรมกายนีใ้หเ้กิดขึน้แก่
ผูอ้ืน่ดว้ย โดยมีประจกัษพ์ยานบุคคล คือ อัญญาโกณทญัญะ ผูไ้ดด้วงตาเห็น
ธรรม ทําธรรมกายให้ปรากฏขึ้นเป็นท่านแรก ถัดจากพระพุทธเจ้า

นี่ก็คือการที่พระพุทธเจ้าได้ทําธรรมกายให้ปรากฏขึ้นแก่โลก โดย
เผื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่น

เม่ือธรรมกายปรากฏแล้ว และรูปกายได้ทําหน้าที่จนสมบูรณ์ ทํา
ธรรมกายให้ปรากฏไว้ในโลกพอสมควรแล้ว รูปกายนั้นก็ไปสิ้นสุดลง ณ 
สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ คือที่ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา

รูปกายทําหน้าที่ให้ธรรมกายปรากฏแก่ชาวโลกแล้ว รูปกายก็ดับ
ไป แต่ทิ้งธรรมกายไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไป ธรรมกายนี้ไม่
พลอยสูญสิ้นไปด้วย นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างรูปกายกับธรรมกาย

เป็นอันว่า ใน ๔ สถานนี้ เร่ิมแรกรูปกายปรากฏ ณ ที่ประสูติ 
อาศัยรูปกายนี้ไปทําให้ธรรมกายปรากฏขึ้นที่ต้นโพธ์ิตรัสรู้ที่พุทธคยา 
แล้วก็ทําธรรมกายนั้นให้แผ่ขยายออกไปเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ที่ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน คร้ันเม่ือทําหน้าที่จบครบถ้วนแล้ว รูปกายก็ดับลงที่
กุสินารา ปล่อยธรรมกายไว้ให้คงอยู่ต่อไป

นี้เป็นคติความหมายอีกอย่างหนึ่งของเรื่องสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง
เราจะต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองของธรรมกาย

ขอยํ้าว่า ธรรมกาย นั้น ในภาษาบาลีแปลว่า กอง หรือที่ชุมนุม ที่
ประชมุ ทีม่ารวมแหง่ธรรม สว่นรปูกาย ก็เป็นทีป่ระชมุหรือกองทีม่ารวม
แห่งรูปธรรม กล่าวคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ มาประชุมกันเข้าอย่างเป็นระบบ
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ธรรมกาย ก็มีความหมายทํานองเดียวกับรูปกาย ในแง่ที่ว่า ธรรม
นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ แต่มาเป็นประโยชน์แก่
มนุษย์ เม่ือมีการประชุมขึ้น โดยการรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติ เม่ือเรา
รู้เข้าใจธรรมต่างๆ ธรรมนั้นๆ ก็มารวมเข้าเป็นกายของเราด้วย

การที่มีคุณความดีมาประกอบกันขึ้นทีละอย่างๆ ก็ทําให้มีชุมนุม
หรือกองแห่งธรรมเกิดและเจริญในตัวเรามากขึ้น

เราเจริญเมตตา เราก็มีเมตตาเขา้มาอย่างหนึง่ เราบําเพญ็กรุณาๆ ก็
เข้ามาอีกอย่างหนึ่ง มุทิตาก็เข้ามาอีกอย่างหน่ึง อุเบกขาก็เข้ามาอีกอย่าง
หนึ่ง หรือถ้าบําเพ็ญอินทรีย์ เรามีศรัทธาๆ ก็มาองค์หนึ่ง มีวิริยะๆ ก็เข้า
มาอีกอย่างหนึ่ง มีสติๆ ก็เข้ามาอีกอย่างหน่ึง มีสมาธิๆ ก็เข้ามาอีกอย่าง
หนึง่ มีปญัญาๆ ก็เข้ามาอกีอย่างหนึง่ รวมเขา้เป็นธรรมกายของเรา

เม่ือปฏิบัติไป ธรรมกายก็ปรากฏและเจริญเติบใหญ่มากขึ้นตาม
ลําดับ จนกระทั่งเป็นธรรมกายที่ม่ันคง คือ มรรคผลนิพพาน

ถ้าเป็นธรรมกายในตอนแรกก็ยังไม่ม่ันคง เพราะว่าธรรมที่เรา
ประพฤติปฏิบัติ ที่เรารู้เข้าใจนี้ เป็นสิ่งที่สามารถเส่ือมได้ หมายความวา
บางทเีราไดธ้รรมข้อนีแ้ลว้ ตอ่มาเราก็เสือ่มไปจากธรรมข้อนัน้ ขึน้ๆ ลงๆ
ไม่แน่นอน จนกว่าเมื่อไรได้มรรคผลนิพพาน ธรรมกายนั้นจึงแน่นอน

ธรรมกายนี้ไม่มีรูปร่าง เพราะถ้าเป็นรูปร่างก็กลายเป็นรูปกาย รูป
กายก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นที่ประชุมแห่งรูปธรรม ส่วนธรรมกายนี้เป็นที่
ประชุมแห่งธรรม

“ธรรม” ในที่นี้ เป็นนาม เพราะฉะนั้น ธรรมกาย ก็คือ นามกาย
นั่นเอง แต่นามกายเป็นศัพท์ที่กว้าง

นักศึกษาธรรมทราบกันดีว่า ชีวิตของเรานี้ประกอบด้วยกายกับใจ 
หรือรูปกับนาม พูดให้เต็มว่ารูปธรรมและนามธรรม ส่วนที่เป็นรูปธรรม
ทั้งหมด ก็รวมเป็นรูปกาย/กองรูป ส่วนที่เป็นนามธรรมทั้งหมด ก็รวม
เป็นนามกาย/กองนาม
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แต่นามกายนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นกุศล และส่วนที่เป็นอกุศล ในที่นี้ 
เราเอาเฉพาะส่วนที่เป็นกุศล เรียกว่า “ธรรมกาย”

เป็นอันว่า ธรรมกายนี้ เราหมายถึง นามธรรม ส่วนที่เป็นกุศล 
โดยเฉพาะโลกุตตรกุศล คือ องค์ธรรมต่างๆ นั่นเองที่มาประชุมกันขึ้น 
ด้วยการรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญของเราดังที่กล่าวมา

ฉะนั้น เราจะต้องทําความเข้าใจเร่ืองของธรรมกายนี้ให้ชัดเจน
ด้วย เดี๋ยวจะหลงไป เห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างโน้นอย่างนี้

เร่ืองนี้ก็ยกข้ึนมาพูด โดยสัมพันธ์กับความหมายที่เก่ียวเนื่องกับ
สังเวชนียสถาน ๔ ประการ อย่างที่ได้กล่าวแล้ว

ทั้งนี้การที่จะหาประโยชน์ หรือทําความเข้าใจความหมายของ
สังเวชนียสถานได้มากเพียงใด ก็อยู่ทีโ่ยนิโสมนสิการ คือการรู้จักพินิจ
พิจารณา ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการ เราก็สามารถได้ประโยชน์ได้ความ
หมายเพิ่มจากนี้อีก และทั้งหมดนั้นก็อยู่ในหลัก ๒ ประการที่กล่าวมา 
คือ เน้นทีศ่รัทธา อย่างหนึ่ง กับปญญา อย่างหนึ่ง

วันนี้ก็ขอสรุปเร่ือง สังเวชนียสถาน ๔ ประการให้โยมฟังไว้พอเป็น
ตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็
หวังว่า ทุกท่านคงได้ประโยชน์จากสังเวชนียสถาน ๔ ได้คติที่จะนําไป
เป็นแนวทางความประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะให้เกิดผลดีงามแก่ชีวิตของตน 
ด้วยการดําเนินตามพุทธปฏิปทา ถ้าได้คติอย่างที่กล่าวนี้แม้เพียง ๒ 
ประการ ก็คิดว่า คงจะได้ผลดีมากพอสมควร

เม่ือได้กล่าวถึงความหมายของสังเวชนียสถาน ๔ ประการแล้ว ก็
อยากจะย้อนกลบัไปพดูถงึเร่ืองราวตา่งๆ ทีเ่ป็นหลกัธรรม อนัเก่ียวเนือ่ง
กับสังเวชนียสถาน ๔ ประการ ที่ควรจะพูดถึงในโอกาสก่อนๆ แต่เราไม่
มีเวลา เนื่องด้วยการเดินทาง และมีเหตุขัดข้องบางอย่างแทรกเข้ามา
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มีโยนิโสมนสิการ เร่ืองรายก็กลายเปนดี
ขอย้อนไปพูดเร่ืองเมื่อ ๓ หรือ ๔ วันก่อนโน้น (๑๔ ก.พ. ๒๕๓๘) 

ตั้งแต่ที่พุทธคยา
ตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจญาติโยม คือการเดินไปที่ดงคสิริ

ไปยังภูเขาและดูถ้ํา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระ
โพธิสัตว์ได้บําเพ็ญทุกรกิริยา

ที่เห็นใจโยม ก็เพราะว่า หนทางยาวไกล ผ่านหมู่บ้านในชนบท 
และขากลับต้องเดินตามคันนา เดินกันตั้งแต่บ่ายโมงเศษ กลับมาถึงรถก็
คํ่ามืดแล้ว ราว ๑ ทุ่ม รวมเดินกันนานถึง ๖ ชั่วโมง แทบไม่ได้หยุดเลย 
โยมหลายท่านจึงเหน็ดเหนื่อยมาก บางท่านก็ถึงกับได้รับทุกขเวทนา มี
ความเจ็บปวด

อย่างทีบ่อกโยมแล้ววา่ การเดนิทางทัง้หมดนี ้เราถวายเปน็พทุธบชูา ก็
เลยถือโอกาสเล่าแทรกเป็นเกร็ดนิดหน่อย พอทําให้บรรยากาศเบา
สบาย ว่าที่โยมเจ็บปวด ความจริงอาตมาก็เจ็บปวดเหมือนกัน

ที่เดินวันนั้น อาตมาก็เท้าแตกตั้งแต่ตอนเดินนั่นแหละ แล้วก็
ระบมเจ็บตลอดเวลาที่เดินช่วงปลายๆ และเจ็บตลอดมาตั้งแต่วันนั้น จน
กระทั่งวันนี้ก็ยังเดินกระย่องกระแย่งอยู่ เพราะเท้ายังระบม ยังพองอยู่ 
เป็นการอักเสบที่ต่อเนื่องหลายวันทีเดียว

เม่ือเดินทางต่อมา โยมหลายท่านยังมีความลําบากมากขึ้นอีก 
เนื่องจากมาท้องเสียท้องเดินกันเมื่อวานนี้ การที่ท้องเดินท้องเสียนี่ ก็
มองให้เป็นว่า เราได้บําเพ็ญวิริยบารมีอุทิศต่อพระพุทธเจ้า แต่ว่าไปแล้ว 
การที่เป็นโรคท้องร่วงนี้ ก็คล้ายกับพระพุทธเจ้าเหมือนกัน

พระพทุธเจา้เสดจ็ไปยังสถานทีป่รินพิพาน และการทีเ่สดจ็ดบัขนัธ-
ปรินิพพานนั้น ก็ด้วยโรคท้องร่วงนี่แหละ ท่านเรียกว่า ปักขันทิกาพาธ
พระองคท์รงทอ้งร่วงทอ้งเดนิ ถงึกับลงพระโลหติเลยทเีดยีว หนกักวา่เรา
มาก ทีโ่ยมทอ้งเดนิทอ้งเสยีกันนีไ่ม่ถงึกับเสยีชวีติ แค่หมดแรงเทา่นัน้เอง
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เพราะฉะน้ัน เม่ือได้ป่วยท้องเสียไปแล้ว มองอย่างนี้ก็จะกลับดีใจ
ว่า เรามายังที่ปรินิพพาน ก็ได้มีประสบการณ์เป็นคล้ายๆ อย่างพระพุทธ
เจ้า ที่ได้ปรินิพพานเพราะทรงอาพาธด้วยโรคนี้นั้นเอง พอนึกว่าเราก็ได้
เป็นด้วย หรือว่าเราเป็นนิดเดียว อย่างนี้แล้วก็สบายใจ หายทุกข์หาย
ร้อน กลับกลายเป็นดี

การคิดการมองอย่างนีแ้หละ เรียกวา่เป็นโยนโิสมนสิการ คือการทาํ
ในใจโดยแยบคาย พดูสัน้  ๆวา่ “ทาํใจเป็น” คือ รูจ้กันกึ รูจ้กัคิด รูจ้กัมอง รู้
จักพิจารณา ให้เห็นความจริง หรือทําให้เกิดกุศลได้ กลับร้ายกลายดี

สําหรับอาตมาเอง ที่จริงก็มีปัญหาเร่ืองคอ ก็เจ็บมาตั้งแต่วันที่ไป
เดินที่ดงคสิรินั้น เข้าใจว่าจะเป็นเพราะเคร่ืองแอร์ฯ ในรถ ที่เป่าศีรษะตั้ง
แต่วันแรก หลบอย่างไรก็ไม่พ้น ตอนหลัง ต้องใช้กระดาษปิด ลมเย็นที่
ลงมาจากเครื่องแอร์ฯ นั้น คงจะทําให้ดุลยภาพในร่างกายเสียไป

ในคืนของวันที่ไปดงคสิริกลับมาพักที่วัดไทยพุทธคยา ก็เจ็บคอ
มากหน่อย วันรุ่งขึ้นก็เจ็บตลอด ตอนจะพูดที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน นั้น
เจ็บมาก แต่พอถึงเวลา ก็ต้องพูด พอดีว่าฝนมาแรง ลูกเห็บตก ก็เลย
หยุดพูด ถ้าไม่มีเหตุให้ต้องหยุด ก็ต้องพูดเป็นชั่วโมง ถ้าพูดมากก็ไม่รู้ว่า
คืนนั้นจะเป็นอย่างไร เพราะแม้แต่อย่างนั้น คืนนั้นก็เจ็บคอมาก จน
กระทั่งพูดไม่ถนัดและกลืนน้ําลายลําบาก

เป็นอันว่า มองในแง่หนึ่ง ก็ดีไป แต่เวลานี้ก็หายแล้ว ฉะนั้นไม่
ต้องเป็นห่วง ก็ขอให้ทุกท่านสบายใจ

คิดว่า ตอนนี้ ที่ใครไม่สบาย เป็นโรคโน้นโรคนี้ ก็คงดีขึ้นแล้ว มอง
เสียว่าเราได้มาบําเพ็ญบารมีถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกันแล้ว ขอให้มีปีติ
อิ่มใจ

ต่อแต่นี้ก็ขอให้มีจิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใส มีความสุขสดชื่น ยิ่งๆ 
ขึ้นไป
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พระพุทธเจาตรัสรูเพราะโยนิโสมนสิการ
ขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่องดงคสิริ อีกคร้ังหนึ่ง ที่ดงคสิรินั้นถือ

กันว่า เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา และเราก็ได้ขึ้น
ไปแล้ว บนเขาที่เราขึ้นไปน้ันเป็นถ้ําเล็กๆ

โยมหลายท่านไม่ได้ขึ้นไป เพราะเหน็ดเหนื่อยร่างกาย บอบซ้ํา
จากการเดินเท้าทางไกล ขึ้นไปกันเพียงสักไม่ถึงคร่ึง เพราะฉะน้ัน ท่านที่
เหลือส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสได้เห็นว่าสภาพที่ถ้ํานั้นเป็นอย่างไร

แต่ที่จริงก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นหรอก สําหรับอาตมาไปดูก็ดีไป
อย่าง คือทําให้เห็นว่า ที่เขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วที่แท้ถ้ํานั้น
เป็นอย่างไร เท่านั้นเอง

สําหรับอาตมานั้น เห็นว่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องไปประทับ
ประจําอยู่ที่ถ้ํานั้น อาจจะเป็นเพียงจุดหนึ่งในหลายจุด เพราะว่าพระ
พุทธเจ้าไปบําเพ็ญเพียรอยู่บริเวณน้ัน เป็นเวลายาวนานมาก

หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ก็บําเพ็ญเพียรใช้เวลาตั้ง ๖ ปี 
เบ้ืองแรก พระองค์เสด็จไปเรียนฝึกปฏิบัติในสํานักของอาฬารดาบส      
กาลามโคตร (บาลีเรียก อาฬารกาลามะ) จบความรู้ของอาจารย์แล้ว ได้
รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์บริหารคณะด้วย

แต่พระโพธิสัตว์เห็นว่ายังไม่บรรลุจุดหมาย ก็เสด็จไปเรียนใน
สํานักของ อุททกดาบส รามบุตร (บาลีเรียก อุททกะรามบุตร) จนจบ
ความรู้อาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์เสมอกับท่านอุททกะรามบุตร

แต่ทรงเห็นว่ายังไม่บรรลุจุดหมาย จึงเสด็จปลีกออกมาหาที่
บาํเพญ็เพยีร จนมาถึงบริเวณแถบใกลด้งคสรินิี ้ ทีเ่รียกวา่ อุรุเวลาเสนา-
นิคม ทรงเห็นเป็นที่เหมาะ จึงหยุดประทับเพื่อบําเพ็ญเพียร

สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับบําเพ็ญเพียรนี้ ตามคํา
พรรณนาที่จารึกไว้ในพุทธประวัติ ปรากฏในพระไตรปิฎก เป็นพุทธ
ดํารัสตรัสไว้เอง มีข้อความทํานองน้ีว่า พระองค์ได้เสด็จไปที่ริมฝ่ังแม่น้ํา
เนรัญชรา แล้วทอดพระเนตรเห็นว่า
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ภูมิภาคถ่ินน้ีเปนท่ีรื่นรมย มีไพรสณฑชวนใจใหสด
ชื่นแจมใส ท้ังมีแมนํ้าไหลผาน นํ้าใสไหลเย็น และมีทา
นํ้า คือชายหาดที่ราบเรียบ ท้ังหมูบานท่ีจะภิกขาจารก็มีอยู
โดยรอบ นับเปนสถานท่ีควรบําเพ็ญเพียร (เช่น ม.มู.๑๒/๔๑๓)

จะเห็นได้ว่า สถานที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยบําเพ็ญเพียรนั้น
คือที่บริเวณฝ่ังน้ํา ซึ่งมีป่ามีหมู่ไม้ร่มร่ืน ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ที่ถ้ํา
แต่อย่างใด นี้ก็เป็นหลักฐานอย่างที่หนึ่ง เป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าคงจะ
เสด็จอยู่แถวๆ บริเวณน้ัน ทั่วๆ ไป

ยิ่งกว่านั้น อีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงการบําพญ็เพยีร
ของพระองค์ว่า พระองค์ประทับอยู่ในป่าทึบเปลี่ยว เป็นป่าที่รกชัฎ 
กลางคืนน่ากลัว พระองค์เสด็จไปบําเพ็ญเพียรใหม่ๆ หลังจากที่เคยอยู่
แต่ในร้ัวในวัง เวลาเข้าไปประทับในป่านั้นก็น่าหวาดหวั่นพร่ันพรึง

ตอนนั้นพระองค์ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ พระองค์ก็จะทรงฝึกพระองค์
เอง โดยทรงทดลองไปเผชิญกับความกลัว ก็เสด็จไปประทับในที่ที่น่า
หวาดกลัว น่าขนลุกขนพองมากๆ

เม่ือเข้าไปประทับในที่นั้นยามค่ําคืน บางครั้ง พอได้ยินเสียงกรอบ
แกรบ เช่น ลมพัดใบไม้ไหว พระองค์จะทรงตื่นตัวรับความกลัว โดยทรง
ดําริว่าได้พบแล้วกับสิ่งที่ต้องการรอพบอยู่ และทรงฝึกพระองค์เองให้
หายกลัว

พระองค์ทรงใช้วิธีการแก้ความหวาดกลัวว่า ความกลัวเกิดขึ้นในที่
ใด ในอิริยาบถใด จะยังไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกไปจากที่นั้น และอริยิาบถ
นั้น จนกว่าจะกําจัดความกลัวนั้นได้ อันนี้คือวิธีของพระพุทธเจ้า                
(ม.มู.๑๒/๓๐-๔๕)

เร่ืองนี้เป็นเคร่ืองแสดงว่า บริเวณที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปบําเพ็ญ
เพียรนั้นเป็นป่าทึบ แต่ปัจจุบันนี้เราแทบมองไม่เห็นป่าเลย ที่เราเดินกัน
ไปนั้น มีต้นไม้ไม่ก่ีต้น แม้แต่ภูเขา ก็เป็นภูเขาที่แทบจะโล้นเลย มีแต่
ก้อนหิน นี่คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดล้อม
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ทีนี้ลองมามองดูแถวๆ นี้ ณ ลุมพินีวัน ก็เช่นเดียวกัน ในสมัยที่
พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นดงสาละ

คําพรรณนาในคัมภีร์ พูดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ที่พระพุทธเจ้าประทับ
อยู่ตอนทรงพระเยาว์ คือเมืองของพระพุทธบิดา

เมืองกบิลพัสดุ์นั้น ตามคัมภีร์บรรยายว่า นอกเมือง เป็นป่าใหญ่
ต่อเนื่องไปจนจรดเขาหิมพานต์ แต่มาบัดนี้ มองดูเมืองกบิลพัสดุ์เร่ือย
ออกไปทางภูเขาหิมาลัย เท่าที่เราผ่านเห็นได้ แทบไม่มีต้นไม้เลย

นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดล้อม สถานที่บริเวณน้ี
เคยร่มร่ืนเป็นป่า เป็นพงพี ก็ไม่มีเหลือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรง
บําเพ็ญเพียร ที่ทําทุกรกิริยา ก็เช่นเดียวกัน

กล่าวต่อมา เม่ือพระพุทธเจ้าทรงได้บําเพ็ญเพียรไปจนถึงที่สุด
แล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ พระองค์ก็ได้ทรงมีโยนิโส
มนสิการ โดยได้ทรงดําริว่า หนทางอื่นคงจะมีอีก

นี่คือทรงตัดสินพระทัยว่า การบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระองค์
นั้น จะต้องไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง สิ่งที่เขาบําเพ็ญปฏิบัติกัน ในการบําเพ็ญ  
ทุกรกิริยา ทรมานตนเองนั้น พระองค์ได้ทรงทําอย่างเต็มที่ ไม่มีใครทําได้
ยิ่งกว่านั้นแล้ว แต่ก็หาทําให้บรรลุผล คือการตรัสรู้ไม่

เม่ือพระองค์ลงพระวินิจฉัยแล้ว ก็ทรงพระดําริว่า “หนทางอื่นคง
จะมี” และในตอนนั้น ก็ทรงหวนรําลึกไปถึงเม่ือคร้ังยังทรงพระเยาว์ 
คราวหน่ึงมีพิธีแรกนาขวัญ พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นหว้า ขณะที่พี่เลี้ยง
พากันไปดูพิธี พระองค์ทรงอาศัยความสงบสงัด ตั้งพระทัยถูกทางและ
ได้บรรลุปฐมฌาน

พระองค์ทรงดําริว่า อันนั้นอาจจะเป็นเบื้องต้นของหนทางในการ
ที่จะเข้าสู่จุดหมายที่ถูกต้องได้ พระองค์จึงทรงเปลี่ยนวิธีการใหม่ เลิก
บําเพ็ญทุกรกิริยา และทรงหันมาใช้วิธีปฏิบัติที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
คือทางสายกลาง ซึ่งเป็นวิธีการแห่งปัญญา
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ในการปฏิบัติตามทางสายกลางนัน้ เร่ืองราวไปปรากฏอยู่ในพระ
สตูรโน้นบ้าง พระสูตรนี้บ้าง กระจายออกไป เช่น บางแห่งทรงเล่าถึง
การที่พระองค์ได้ตรวจสอบการเกิดข้ึนแห่งธรรม ทั้งฝ่ายกุศลธรรมและ
อกุศลธรรมในพระทัยของพระองค์เองว่า เม่ือพระองค์มีสภาพจิตอย่าง
นั้นอย่างนี้ สภาวะนั้นๆ เกิดจากเหตุอะไร จะแก้ไขให้หมดไปได้อย่างไร

อีกตัวอย่างหน่ึง ทรงสืบสาวว่า สภาพจิตที่เกิดข้ึนเวลาน้ี ที่เป็นสขุ
เวทนา หรอืทกุขเวทนานัน้ เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร แลว้พระองค์ก็ทรงสบืสาว   
หาเหตปุจัจยั ดว้ยการตัง้คําถามแกพ่ระองคเ์อง แลว้ค้นหาสงัเกตวา่ ที่
เวทนานี้เกิดข้ึนนั้น เพราะอะไรมี เวทนานี้จึงมี เม่ือทรงพิจารณาสืบสาว
ไป ก็ทรงเห็นว่า เพราะผัสสะมี เวทนาจึงมี จากนั้นพระองค์ก็ทรงตั้งคํา
ถามแก่พระองค์เองต่อไปอีกว่า แล้วที่ผัสสะนี้มีล่ะ เพราะอะไรมี ผัสสะนี้
จึงมี ฯลฯ พระองค์ตรวจสอบสังเกตตามดูความเป็นไปในพระทัยของ
พระองค์เอง สืบสาวต่อไปๆ จนค้นพบความจริงตลอดสายของมัน

น้ีเปนตัวอยางวิธีการตางๆ ที่พระองคใชในการที่จะคนพบสัจธรรม

จนกระทั่งในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

เร่ืองนี้อาตมานํามาเล่า เพื่อจะให้เห็นคติเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม 
โยงไปหาหลักธรรม หรือสัจธรรมต่างๆ

สิ่งที่ต้องการยํ้าในที่นี้ ก็คือ ธรรมที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ การที่
พระพุทธเจ้า ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ทรงแก้ไขความหวาดกลัว ยาม
เสด็จประทับอยู่กลางป่า ด้วยการทําใจให้พร้อม และเผชิญหน้าหาความ
จริง วิธีการอย่างนี้เรียกว่า โยนิโสมนสิการ

เม่ือคร้ังทีพ่ระองค์ไดบ้าํเพญ็ทกุรกิรยิาจนเตม็ทีแ่ลว้ ไม่มีใครทาํได้
ยิง่กวา่นัน้แลว้ พระองคว์นิจิฉยัวา่ นีไ่ม่ใชท่างแหง่การตรัสรู ้ แลว้ทรงพระ
ดําริว่า “หนทางอื่นคงจะมี” (สิยา นุ โข อญฺโญ มคฺโค โพธาย - ม.มู. 
๑๒/๔๒๕) หมายความวา ความเปน็ไปไดอ้ยา่งอืน่คงจะมี ไม่ตดิตนัอยู่แค่นัน้
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การที่พระองค์ไม่ติดอยู่แค่นั้น แต่คิดหาทางออกว่า อาจจะมีทาง
อื่น อย่างนี้ก็เรียกว่า โยนิโสมนสิการ เหมือนกัน

การที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาค้นหาความจริง เช่น ตรวจสอบ
พระหฤทัยของพระองค์เองว่า เม่ือสภาพจิตอันนี้เกิดข้ึนมานั้น มันเกิด
ขึ้นได้อย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย และมันหมดหายไปอย่างไร 
เพราะอะไร การพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่า โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ นี่แหละ เป็นปัจจัยสําคัญในการตรัสรู้ของพระ
พุทธเจ้า จนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒
ประการ ได้แก่

 ๑. ปัจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ แปลว่าเสียงจากผู้อื่น เสียง
บอกเล่า คําแนะนําชี้แจง เช่น จากกัลยาณมิตร

 ๒. ปัจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ
สําหรับคนทั่วไป จะต้องอาศัยปรโตโฆสะเป็นสําคัญ คนทั่วไปที่จะ

โยนิโสมนสิการเองนั้น เป็นไปได้ยาก ส่วนมากต้องอาศัยการบอกเล่า คํา
แนะนําสั่งสอนจากคนอื่น มีเพียงบุคคลพิเศษจํานวนน้อย เช่น พระพุทธ
เจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่เป็นแบบอย่างในการค้นพบความจริง
ด้วยโยนิโสมนสิการ

เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชา พระพุทธเจ้าคร้ังเป็นเจ้า
ชายสิทธัตถะ ประสูติมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกับคนอื่น เจ้า
นายในวังก็ดี ประชาราษฎรทั้งหลายก็ดี เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
อย่างเดียวกับพระองค์ เขาก็เห็นความเป็นไปในโลก ความเป็นไปของสิ่ง
ทั้งหลาย และความเป็นไปของชีวิตผู้คน เขาก็ไม่เห็นอะไรแปลก เขาก็
อยู่กันมาอย่างนั้น

แต่เจ้าชายสิทธัตถะ ทั้งที่มองเห็นสิ่งเดียวกับที่คนอื่นเห็น มอง
เห็นความเป็นไปในชีวิตของคนต่างๆ ในสังคมนี้ อย่างเดียวกับที่คนอื่น
เขาประสบ แต่พระองค์มีความคิดที่แปลกกว่าคนอื่น
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ความคิดที่แปลกกว่าคนอื่น ที่มองเห็นความจริงซ้อนลึกลงไป 
และเห็นแง่มุมต่างๆ อย่างอื่น ที่เขาไม่เห็นกันนี่แหละ ทําให้พระองค์
เสด็จออกบรรพชา ความคิดอย่างนี้ก็เรียกว่า โยนิโสมนสิการ

ทา่นวา่ คนทีจ่ะมีโยนโิสมนสกิารขึน้มาอย่างนี ้ ตอ้งเปน็คนพเิศษ 
เชน่อย่างพระพทุธเจา้ และพระปจัเจกพทุธเจา้ การตรัสรู้จงึจะเกิดข้ึนได้

แต่สําหรับคนทั่วไป เม่ือได้อาศัย ปรโตโฆสะ เสียงแนะนําชักจูง
จากคนอื่นแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมนสิการข้ึนมาในตนได้

เม่ือได้รับคําแนะนาํให้รู้จักคิดพิจารณา เราเอาคําบอกเล่าสั่งสอน
ของท่านผู้อื่น เช่นอย่างของพระพุทธเจ้า มาพิจารณาไตร่ตรอง ก็เกิด
โยนิโสมนสิการของตนเอง แล้วเราก็สามารถเข้าใจ บรรลุธรรมได้

คิดปรุงแตง กับ คิดวิปสสนา
ในเรื่องโยนิโสมนสิการนี้ สิ่งที่สําคัญอย่างหน่ึง คือ เร่ืองของความ

คิด ได้แก่การรู้จักคิด รู้จักพิจารณา

บางทีเราไปสอนกันว่า ในทางพุทธศาสนา ในการปฏิบัติธรรมเช่น
อย่างวิปัสสนานี่ไม่ให้คิด การพูดอย่างนี้จะต้องระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจ
จะพลาดได้

พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ ก็ด้วยการคิด แต่หมายถึงการรู้จักคิด คือ
ต้องคิดเป็น อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อก้ีนี้ พระพุทธเจ้าทรงคิดตลอดเลย 
เช่นในการพิจารณาสภาพจิตของพระองค์เอง ทรงแยกความคิดเป็นฝ่าย
กุศล และฝ่ายอกุศล ทรงพิจารณาว่ามันเกิดข้ึนแล้ว มีผลดี หรือผลร้าย 
และมันเกิดข้ึนได้อย่างไร เพราะอะไรเป็นปัจจัย พระองค์คิดทั้งนั้นเลย 
แต่คิดคู่ไปกับการตรวจสอบสืบค้นของจริง

เพราะฉะน้ัน ต้องแยกว่า ความคิด มี ๒ อย่าง คือ ความคิดปรุง
แตง กับ ความคิดเชิงปญญา เช่นที่เรียกว่า สืบสาวหาเหตุปัจจัย
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เบ้ืองต้น ความคิดที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแนะนําให้เราคิด ทรงแนะ
นําให้เราละเสีย ก็คือ ความคิดปรุงแต่ง

ความคิดปรุงแต่ง คือคิดอย่างไร คือความคิดด้วยอํานาจความยิน
ดียินร้าย ใต้อิทธิพลของความชอบชัง

หมายความวา คนเรานี้ได้ประสบอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามาทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ เวลาประสบอารมณ์นั้น นอกจากการรับรู้แล้ว ก็จะมี
สิ่งหน่ึง คือความรู้สึกที่เรียกว่า เวทนา สิ่งใดท่ีเข้ามาแล้วเป็นที่สบาย 
เรียกว่า เกิดสุขเวทนา อันใดที่ไม่สบาย เรียกว่าเกิดทุกขเวทนา

สิ่งทั้งหลายที่เรารับรู้ทุกอย่าง จะมีความรู้สึกประกอบอยู่ด้วย 
เวลาเราเห็น ไม่ใช่เฉพาะว่าเห็นรูปร่าง เห็นสีเขียว สีขาว สีดํา สีแดง รูป
ร่างกลม ยาว เหลี่ยมเท่านั้น ทุกครั้งที่เราได้ดู ได้เห็นนั้น เรามีความรู้สึก
ด้วย คือมีความรู้สึกสบาย ไม่สบาย อันนี้แหละเป็นตัวสําคัญ

ความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนานี้ จะทําให้เราเกิดปฏิกิริยา ที่เรียกว่า
ความชอบ หรือไม่ชอบ หรือทีภ่าษาเก่าของพระ เรียกวา่ “ยนิดยีนิร้าย”
ถ้าเป็นสุขเวทนา สบาย เราก็ชอบใจ หรือยินดี ถ้าเป็นทุกขเวทนา เราก็
ไม่ชอบใจ หรือยินร้าย

โยมต้องแยกให้ได้ ๒ ตอน ที่ว่า สบาย กับยินดี หรือสบาย แล้ว
ชอบใจ นี่คนละตอนกัน

ตอนสบายเป็นเวทนา เป็นฝ่ายรับ ยังไม่ดีไม่ชั่ว ยังไม่เป็นกุศล 
หรืออกุศล สบาย ไม่สบาย สุข ทุกข์ อันนี้ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล ยัง
เป็นกลางๆ เป็นเวทนา

แต่เม่ือไรเกิดปฏิกิริยาว่าชอบหรือไม่ชอบ ยินดีหรือยินร้าย อันนี้
เรียกว่าเกิดตัณหา แล้ว ตัณหานี้เป็นปฏิกิริยา เป็นสภาพจิตที่เป็นสังขาร
แล้ว คือ ก้าวจากเวทนาไปเป็นสังขารแล้ว

 สุข-ทุกข์ สบาย-ไม่สบาย เป็น เวทนา
 แต่ยินดี-ยินร้าย ชอบใจ-ไม่ชอบใจ เป็น สังขาร
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เม่ือเกิดความชอบใจ หรือไม่ชอบใจ คือเกิดตัณหาขึ้นมาแล้ว จาก
นี้เราจะคิด ถ้าชอบใจ เราคิดตามอํานาจความชอบใจ ถ้าไม่ชอบใจเรา ก็
คิดตามอํานาจความไม่ชอบใจ ความคิดอย่างนี้เรียกว่าความคิดปรุงแตง
จะเกิดความเอนเอียง จะเกิดปัญหาแก่จิตใจ จะมีตัวตนที่รับกระทบ
อย่างนั้นอย่างนี้

แต่ถ้าเราคิดเชิงปัญญา คือ พิจารณาว่าอะไรเกิดข้ึนจึงเป็นอยา่งนี ้
อนันีเ้กิดขึน้เพราะอะไร สบืสาวหาเหตปุจัจยั อนันีไ้ม่ใชคิ่ดปรุงแตง่ อันนี้
เป็นการคิดเชิงปญญา เช่น คิดสืบสาวตามหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น 
เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงคิด ในตอนที่ตรัสรู้

เพราะฉะน้ัน ต้องแยกให้ถูกว่า ความคิดมี ๒ แบบ เราไม่ควรจะ
คิดเชิงปรุงแต่ง เพราะจะทําให้

๑. ไม่เกิดปัญญา ไม่เห็นตามเป็นจริง แต่เห็นตามอํานาจความยนิ
ดยีนิร้าย เป็นการสร้างภาพ และเกิดความลาํเอยีงไปตามความชอบชงั

๒. เกิดโทษต่อชีวิตจิตใจ ทําให้จิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง คับแคบ 
บีบค้ัน เร่าร้อน เครียด เป็นต้น พูดสั้นๆ ว่าเกิดทุกข์ รวมทั้งปัญหานานา 
ทั้งแก่ตนและกับผู้อื่น ที่เนื่องจากโลภะ โทสะ และโมหะ

อนึ่ง ปัญหาและความสับสนในเร่ืองนี้ เกิดขึ้นจากเหตุอีกอย่าง
หนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของถ้อยคํา หรือ
การใช้ถ้อยคําในความหมายเฉพาะของแต่ละท่าน คืออาจารย์บางท่าน
ใช้คําว่าความคิดนั้น ในความหมายอย่างเดียวว่าหมายถึงความคิดปรุง
แต่งเท่านั้น เม่ือพูดว่าความคิด ก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเอง

ในกรณีอย่างนี้ ก็เป็นเร่ืองของผู้อ่านหรือผู้ศึกษา ที่จะต้องเข้าใจ
ถ้อยคํานั้นไปตามความหมายที่ท่านต้องการ และไม่นําไปสับสนกับ
ความหมายในที่อื่น

อาตมายกเรื่องนี้มาพูด เพราะว่าเป็นคติที่เก่ียวเนื่องกับเร่ืองการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า



๓๐๔ จาริกบญุ-จารึกธรรม

พระพุทธเจาเสด็จมา ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย
ขอย้อนกลับมาสู่เร่ืองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือการเข้าถึงสัจ

ธรรมความจริง ดังที่ได้เคยพูดไปแล้วว่า ในพระพุทธศาสนานี้ เราถือ
ธรรมเป็นใหญ่

การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้ ตรัสรู้อะไร ได้บอกแล้วว่าตรัสรู้ความ
จริงที่มีอยู่ตามธรรมดา คือธรรม ซึ่งเป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายตาม
ธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติ

พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน ความจริงของสิ่งทั้งหลายก็
ดํารงอยู่อย่างนั้นเอง พระพุทธเจ้าของเรานี้ พระองค์มีปัญญา ทรงค้น
พบความจริงนั้นแล้ว ก็มาประกาศทําให้ปรากฏขึ้น

การค้นพบและประกาศธรรมคือความจริงนี้ ถือเป็นการปฏิวัติ 
เป็นการปฏิวัติทางความคิด การปฏิวัติทางความเชื่อ หรือการปฏิวัติทาง
ปัญญา ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ทั้งนี้เพราะว่า โลกสมัยก่อน ตามความเชื่อถือของคนในยุค
พุทธกาล ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นนั้น ไม่ได้ถืออย่างนี้ เขาไม่ได้ถือ
ธรรม เขาไม่ได้ถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นกฎธรรมชาติ
ตามธรรมดาของมัน แต่เขาถือว่ามันเป็นไปตามการดลบันดาลของเทพ
เจ้า มีเทพเจ้าอยู่เบ้ืองหลัง มีพระพรหม เป็นผู้สร้างผู้ปรุงแต่ง

เร่ืองการตรัสรู้นี้ ก็เลยโยงมาหาเรื่องการประสูติด้วย เร่ืองการ
ประสูติกับการตรัสรู้นี้มีความเก่ียวเนื่องกันในตอนนี้ด้วย จึงขอพูดย้อน
มาที่การประสูติอีกครั้งหนึ่ง วันนี้จะพูดโยงกันไปโยงกันมา เร่ืองประสูติ
บ้าง เร่ืองตรัสรู้บ้าง ถ้ามีเวลาก็พูดไปถึงเรื่องการประกาศปฐมเทศนา
และปรินิพพาน

เม่ือเจ้าชายสิทธัตถะประสูตินั้น มีเหตุการณ์สําคัญอย่างหนึ่ง 
ตํานานเล่าว่า เจ้าชายสิทธัตถะองค์น้อยประสูติแล้ว ก็ดําเนินไปเจ็ดก้าว
บนดอกบัว แล้วก็ได้เปล่งอาสภิวาจาว่า
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อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส.
แปลว่า: เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้

ประเสริฐสุดแห่งโลก
อันนี้เรียกว่าวาจาอาจหาญ ภาษาบาลีเรียกว่า อาสภิวาจา วาจานี้

มีความหมายอย่างไร
การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ หมายถึงการเกิดขึ้นของพระ

พุทธเจ้าที่จะมีตามมา ถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะเกิดข้ึน ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า 
การเกิดข้ึนของเจ้าชายสิทธัตถะนี้คือการเกิดมาเป็นมนุษย์ และมนุษย์ผู้
นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้า การเปล่งอาสภิวาจานี้ มีความหมายที่ถือว่าเป็น
การประกาศอิสรภาพของมนุษย์

ทําไมจึงว่า การประสูติเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ 
เพราะว่าก่อนหน้าน้ี มนุษย์ชาวชมพูทวีปนั้น ฝากโชคชะตาชีวิตไว้กับ
พระพรหมและเทพเจ้าทั้งหลาย ชาวอินเดียทั้งหลายเชื่อในพระพรหมว่า 
เป็นผู้สร้างโลก ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่าง

ชีวิตและสังคมมนุษย์จะเป็นอย่างไร แล้วแต่พระพรหมจะบันดาล 
เพราะฉะน้ัน คนเกิดมาก็ต้องเข้าอยู่ในวรรณะ ๔ ทันที เพราะว่าพระผู้
เป็นเจ้าคือพระพรหมทรงจัดสรรสังคมมนุษย์ไว้เสร็จแล้ว

พระพรหมนั้น ทรงจัดแบ่งมนุษย์ไว้เป็น ๔ พวก เรียกว่า วรรณะ 
๔ คือ

พระองค์สร้างมนุษย์จําพวกหนึ่งขึ้นมาจากพระโอษฐ์ คือปากของ
พระองค์ มนุษย์จําพวกนี้เกิดมาเรียกว่า พราหมณ

แล้วพระองค์ก็สร้างมนุษย์อีกจําพวกหนึ่งขึ้นมาจากพระพาหา คือ
แขนของพระองค์ พวกนีเ้กิดมาแลว้เป็นนกัรบนกัปกครอง เรียกวา่กษตัริย

ต่อนั้น พระองค์ก็สร้างมนุษย์อีกจําพวกหนึ่งขึ้นมาจากตะโพกของ
พระองค์ พวกนี้เดินทางเก่ง มาเป็นพ่อค้าพาณิช เที่ยวนํากองเกวียนไป
ค้าขายในที่ต่างๆ เรียกว่าวรรณะแพศย
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ท้ายสุด พระองค์ก็สร้างมนุษย์จําพวกที่สี่ขึ้นมาจากพระบาทของ
พระองค์ เกิดมาเป็นพวกรับใช้เขา เรียกว่าวรรณะศูทร

พระผูเ้ป็นเจา้สรา้งมาเสร็จหมด ทรงกําหนดใหค้นเกดิมาตอ้งอยู่ใน
วรรณะ ๔ เหลา่นี ้จะแก้ไขเปลีย่นแปลงไม่ได ้ ใครเกิดมาในวรรณะไหน ก็
ตอ้งอยู่ในวรรณะนัน้ และอยู่ใตก้ฎเกณฑ์ประจาํวรรณะนัน้ไปตลอดชวีติ

นอกจากนั้น เม่ือเกิดมาแล้ว ทุกคนก็ต้องอ้อนวอนเทพเจ้า บวง
สรวงเซ่นไหว้ ขอร้อง เอาอกเอาใจให้เทพเจ้าช่วยเหลือ ให้พ้นภัยหรือให้
ได้ลาภผลที่ต้องการ ดังนั้นคนทั้งหลาย ก็เอาใจเทพเจ้า ด้วยการทําพิธี
บวงสรวงอ้อนวอนกันไป

แต่จะทําอย่างไรให้เทพเจ้าพอใจ มันไม่มีจุดกําหนดว่าแค่ไหนเทพ
เจา้จะพอใจ ก็เลยปรงุแตง่วธิเีอาอกเอาใจเทพเจา้กันไปกันมา กลายเป็นพิธี
บูชายัญมากมาย และบูชากันไปกันมา พิธีบูชายัญก็ใหญ่โตขึ้นๆ

พราหมณ์นี่ เขาเป็นเจ้าพิธี เขาถือว่าเขาเป็นผู้ติดต่อกับพระเจ้า 
เพราะว่าเป็นบุคคลพิเศษชั้นสูงสุด สร้างมาจากปากของพระพรหม เขา
มีหน้าที่สื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และพระเจ้าก็ให้เขามีอํานาจที่
จะกล่าวสอนคนอื่น แล้วพระพรหมก็ถ่ายทอดความรู้ความต้องการของ
พระองค์มาทางพวกพราหมณ์นี้

พราหมณ์พวกนี้ก็มาเที่ยวกําหนดให้ชาวบ้านทําพิธีต่างๆ ว่าจะ
ต้องทําพิธีบูชายัญอย่างนั้นอย่างนี้ ประดิษฐ์ประดอยพิธีบูชายัญ จน
กระทั่งในที่สุดถึงกับฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บูชายัญ เอาอกเอาใจกันขนาดน้ัน

นี่เป็นสภาพของมนุษย์ในยุคพุทธกาล ที่เป็นไปตามอํานาจครอบ
งําของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอิทธิพลในสังคมอินเดียมาจนกระทั่งบัดนี้

อินเดียเป็นสังคมที่มอบความไว้วางใจไว้กับเทพเจ้า ฝากความ
หวังไว้กับการดลบันดาลของเทพเจ้า สังคมที่หวังพึ่งเทพเจ้าจะเป็นอย่าง
ไร ก็ให้ดูสังคมอินเดียเป็นตัวอย่าง



๓๐๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมา ทรงมองเห็นสภาพอย่างนี้ พระองค์
ทรงเห็นว่า สังคมอย่างนี้ไปไม่รอด และชีวิตก็ไปไม่รอด คือผู้คนมองออก
ไปแต่ข้างนอก คิดแต่ว่า เอ... พระเจ้าท่านจะว่าอย่างไร เราจะเอาอก
เอาใจท่านอย่างไรดี

แทนที่จะคิดว่า ตัวเราจะต้องทําอะไร และ เราจะต้องทําอะไรกับ
ตัวเรา สองอย่างนี้ คนไม่คิดเลย

เม่ือต้องการอะไร ก็คิดแต่เพียงว่า เราจะไปหาเทพเจ้าองค์ไหน 
เราจะไปเอาใจพระเจ้าอย่างไร เราจะขอท่านอย่างไร

เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมา อย่างที่ได้เคยเล่าให้โยมฟังแล้ว 
พระองค์ก็ทรงดึง จากเทพ สูธรรม คือชี้ให้มนุษย์ดูว่า นี่นะท่านทั้งหลาย 
อย่ามัวไปมองข้างนอก อย่ามัวแต่มองไปที่เทพเจ้า สิ่งทั้งหลายนั้นมัน
เป็นไปตามธรรมดาคือเหตุปัจจัยของมัน ผลเกิดจากเหตุ ถ้าเราต้องการ
ผลอะไร เราก็ทําเหตุเอา โดยศึกษาเหตุให้เข้าใจ แล้วก็ปฏิบัติตามเหตุ
นั้น ให้ดูที่ความจริง

อิสรภาพของมนุษย จะไดมาดวยการศึกษาท่ีถึงธรรม
เม่ือดูความจริงตามเหตุปัจจัยแล้ว มันก็เล็งมาที่ตัวเองว่าเราจะ

ต้องทําอะไร เพราะว่าเราต้องทําเหตุเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการ จะต้อง
ถามว่า เราจะต้องทําอะไร

นอกจากทําอะไรแล้ว เพื่อให้รู้เหตุปัจจัยที่จะทําให้ถูกต้องและมี
ความสามารถที่จะทําให้สําเร็จ เราจะต้องทําอะไรกับตัวเราด้วย โดย
การพัฒนาตัวเองให้มีสติปัญญาความสามารถ

เพราะฉะนัน้ ตามหลกัการของพระพทุธศาสนา จงึขอยํ้าอกีทวีา่
๑) พระพุทธเจ้าได้ชี้ไปที่ ธรรม คือ ความจริงแห่งเหตุปัจจัยตาม

กฎธรรมชาติ และ
๒) ในความจริงของกฎธรรมชาติที่สัมพันธกับตัวมนุษย เหตุปจจัยนั้น

ก็คือการกระทําของเราเอง การกระทําเหตุปจจัยของมนุษยนั้นเรียกวา กรรม



๓๐๘ จาริกบญุ-จารึกธรรม

จึงได้บอกว่า ภายในธรรมนั้น ก็มีกรรม
ธรรม เป็นกฎใหญ่ คือ ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ หรือความ

เป็นไปของเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งหมด
ส่วน กรรมนั้น ก็คือ กฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัย ในส่วนที่สัมพันธ์กับ

ชีวิตของมนุษย์ ที่มนุษย์เป็นผู้ทํา
กรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องทํา ต่างกับเร่ืองของการดลบันดาล ถ้า

เป็นการดลบันดาลของเทพเจ้า สิ่งที่มนุษย์ต้องทําคือการอ้อนวอน
การดลบันดาล ของเทพเจ้า คู่กับ การออนวอน
แต่การกระทํา ของมนุษย์ คู่กับ ความเพียร พยายาม เม่ือมนุษย์

จะทํา มนุษย์ก็ต้องเพียรพยายาม
สองหลักนี่ไปคนละทาง
เทพ สัมพันธ์กับมนุษย์ที่การดลบันดาล ซึ่งจะสําเร็จด้วยการที่

มนุษย์จะต้องอ้อนวอน
ส่วนธรรม นั้น สัมพันธ์กับมนุษย์ที่กรรม ซึ่งจะสําเร็จด้วยการที่

มนุษย์ต้องเพียรพยายามทํา
เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจา้จงึไดพ้ระนามวา่ กรรมวาท และวิรยิวาท
กรรมวาท คือ ผู้ประกาศหลักกรรม และ
วิริยวาท คือ ผู้ประกาศหลักความเพียร
สองอย่างนี้คู่กัน เป็นคําแสดงหลักการของพระพุทธศาสนา ใน

คัมภีร์ว่าไว้อย่างนี้ หลักกรรมต้องมากับความเพียร เพราะมนุษย์จะทํา
เหตุให้ได้ผล มนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายาม

แต่การที่มนุษย์จะทําความเพียรให้สําเร็จผล มนุษย์จะต้องรู้เหตุ
ปัจจัย เพราะว่าตัวการที่จะให้สําเร็จผลก็คือ กฎของธรรมชาติ ได้แก่
ธรรม ฉะนั้น ถ้ามนุษย์จะทําการให้ได้ผลดี มนุษย์จะต้องมีปัญญารู้ธรรม 
คือรู้ความเป็นไปของเหตุปัจจัย



๓๐๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

มนุษย์จะมีปัญญา รู้ธรรมได้ มนุษย์จะต้องพัฒนาตน คือต้องมี
สิกขา อันได้แก่การศึกษา เรียนรู้ เรียนทํา ฝึก หัด พัฒนา

ตรงนี้ก็พอดีว่า มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ คือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้
พัฒนาได้ เรียกว่าเป็นทัมมะ ซึ่งฝึกได้ จนกระทั่งรู้ธรรม

ในพระพทุธคุณของพระพทุธเจา้ มีพระคุณหนึง่วา่ อนตุตฺโร ปุริส-
ทมฺมสารถิ สังเกตไหมว่า ในข้อความนี้มีคําว่า “ทัมมะ” อยู่ อันนี้แหละ
คนไม่ค่อยดู

“ทัมมะ” นี่แหละ ตัวสําคัญละ พวกเรานี่เป็นทัมมะ ทั้งนั้น คือ
เป็นสัตว์ที่จะต้องฝึก และฝึกได้ด้วย ความวิเศษเก่งกล้าความประเสริฐ
ของเราอยู่ที่นี่ คืออยู่ที่ทัมมะ

ในพระพุทธคุณข้อที่ว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ พระพุทธเจ้าเป็น
สารถีฝึกคนที่จะต้องฝึกอย่างไม่มีใครย่ิงกว่า คือยอดเยี่ยม ก็คือเป็น
สารถีฝึกมนุษย์ทั้งหลายนี่เอง

ที่ว่าเป็น “สารถี” ก็คือ ฝึกให้เขาเดินในทางที่ถูกต้อง สารถีเป็นผู้
ฝึกนําให้สัตว์เดินไปในทางถูกต้อง

เราก็เป็นทัมมะ ซึ่งจะต้องฝึกตนไปจนกระทั่งเข้าถึงธรรม แล้ว
ชีวิตน้ีก็จะสมบูรณ์ ธรรมนี้ก็จะทําให้เรากลายเป็นพุทธะ อย่างที่เคยพูด
ไว้แล้วที่พุทธคยา

เป็นอันว่า ที่พระพุทธเจ้าประสูติตอนแรกเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนัน้
เปลง่อาสภวิาจา ก็คือประกาศอสิรภาพของมนษุย์ วา่ มนษุย์อย่าไปมัวขึ้น
ต่อพระพรหม อย่ามัวไปหวังอํานาจดลบันดาล และมัวแต่บูชายัญอยู่

แต่ให้มามองที่ธรรม คือตัวความจริงตามกฎธรรมชาติ และให้
พัฒนาปัญญาของตนข้ึนมา เพื่อมนุษย์จะได้เข้าถึงธรรม รู้ความจริง แลว้
มนษุย์ก็จะกลายเป็นสตัวป์ระเสริฐ เป็นพทุธะได ้เป็นผูท้ีแ่ม้แตเ่ทวดาและ
พระพรหมจะเคารพบูชา อย่างที่เราได้เห็นพุทธพจน์อยู่บ่อยๆ ว่า

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ  อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
เทวาปิ นํ นมสฺสนฺติ . . . . . . . . . . . . (องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔)



๓๑๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

พระคาถานี้บอกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่
แหละ แต่ได้ฝึกฝนพัฒนาพระองค์แล้ว มีพระทัยอบรมถึงที่แล้ว แม้เทพ
ทั้งหลายก็น้อมมนัสการ

อย่างนี้เป็นคาถาที่มีปรากฏบ่อย เป็นเคร่ืองให้กําลังใจแก่มนุษย์
ว่า เรานี้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก ถ้าเราฝึกดีแล้วก็จะเป็นพุทธะ 
ผู้ประเสริฐแท้จริงได้

อย่าไปมัวหวงัผลดลบันดาลดว้ยการออ้นวอน ซึง่ทาํใหล้ะเลยมไิด้
พิจารณาว่า ตนเองจะต้องทําอะไร และจะต้องทําอะไรกับตัวเอง

ถ้าทําตามธรรม เราก็จะได้มาคิดมาพิจารณาเหตุผลว่า เราจะต้อง
ทําอะไร แล้วก็จะได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเรานั้นให้สามารถท่ีจะทํา

มนุษย์นี้มักมีความอ่อนแอโดยมีใจโน้มเอียงไปในทางที่ไม่อยาก
เพียรพยายาม แต่อยากพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้มาช่วยทําให้ การอ้อน
วอนนั้นง่ายดี ง่ายกว่าจะเพียรพยายามด้วยตัวเอง ดังนั้น ถ้าไม่มีพระ
พุทธเจ้าเป็นสรณะ ไม่มีหลักเตือนใจ เราจะอ่อนแอและเขวอยู่เร่ือยไป

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมีพระรัตนตรัยไว้ ถ้ามิฉะนั้น เราก็ไม่จําเป็น
ต้องมีศรัทธา

การที่เรามีศรัทธา ก็เพื่อจะได้มีหลักเตือนใจ และมีกําลังใจ ที่จะ
ให้เราตั้งตัวได้และเดินหน้าไป อย่างน้อยก็ดึงไว้ ไม่ให้เขวออกไป

มิฉะนั้นแล้ว เดีย๋วก็จะเอาความออ่นแอ และความเหน็แก่ง่ายของ
ตวั มาพาใหห้นัไปหาความช่วยเหลือ คอยพึ่งปัจจัยภายนอกที่จะมาดล
บันดาลให้อยู่เร่ือย

พระพุทธศาสนา เป็นหลักที่ให้มนุษย์ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความจริงของธรรม
ชาติ พูดง่ายๆ ว่าต้องถึงธรรม

ถ้าเรารู้จักใช้คําสอนของพระพุทธเจ้า นํามาปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
เราก็จะก้าวหน้าพัฒนาไปเร่ือยๆ ไม่หยุดหย่อน จนในที่สุดก็จะเป็น
พุทธะได้เช่นเดียวกับพระองค์



๓๑๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

จะอาศัยสิ่งกลอมอยูสบายๆ
หรือจะใชความเพียรและปญญาท่ีเปนอิสระ

ขอพูดต่อไปอีกนิดหนึ่ง ในเร่ืองที่มนุษย์เรามีความโน้มเอียงชอบ
หาสิ่งที่จะพึ่งพา ไม่ชอบพึ่งตัวเอง

สิ่งที่จะพึ่งพา อย่างน้อยที่ทําให้เราสบายใจ อยู่ง่ายๆ เพลินไป
เร่ือยๆ ไม่ต้องทําความเพียร ก็ได้แก่ส่ิงกลอมทั้งหลาย เวลามีความ
ลําบาก มีความทุกข์ขึ้นมา ไม่อยากจะเพียรพยายามแก้ไข ก็ใช้สิ่งกล่อม

คนเรามีความโน้มเอยีงทีจ่ะอาศัยสิง่กลอ่ม สิง่กลอ่มนี ้อย่างเลวกมี็
อย่างดีก็มี

สิง่กลอ่มทีร่า้ยก็เชน่ สรุายาเมา สิง่เสพตดิ และการพนนั คนทีห่นั
ไปหาสิง่กลอ่มจาํพวกสุราเมรยัสิง่เสพตดิ ก็เพราะวา่ ใจไม่เขม้แข็งพอ ไม่
อยากสู้ชีวิต ไม่อยากเพียรพยายาม หรือติดตันอับจนจึงหาทางออกดว้ย
การเอาสิง่กลอ่มมาชว่ย มันก็ทาํใหเ้พลนิๆ ไป ก็อยูไ่ปได ้แตมี่จดุออ่น

สิ่งกล่อมทั้งหลายนั้น มีจุดออนท่ีสําคัญ คือ มันจะทําให้มนุษย์
หยุดชะงักการพัฒนาตนเอง สิ่งกล่อมไม่ว่าอย่างใดทั้งสิ้น ทําให้มนุษย์
หยุดนิ่ง เพลินอยู่ที่จุดนั้น จมอยู่ในสิ่งที่กล่อม หลบทุกข์ ลืมปัญหา 
สบายแค่ชั่วคราว

จุดออนท่ีสอง คือ ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีความสว่างแห่ง
ปัญญา ไม่มีปัญญาที่จะพัฒนาตนต่อไป คนก็เพลินอยู่กับสิ่งนั้น โดยสิ่ง
กล่อมที่ร้าย คือ พวกยาเสพติด สุรายาเมา ซึ่งเห็นได้ชัด นอกจากทําให้
สบายเพลินไป กลบทุกข์ หลบปัญหา พอให้พ้นเวลานั้นไปทีหนึ่ง และ
หยุดการพัฒนาแล้ว ยังทําให้เสื่อมทรุดลงด้วย แถมยังจะก่อปัญหาตาม
มาอีกมากมาย ทั้งแก่ชีวิตของตนและสังคม อย่างน้อยก็ได้แค่มากลบ
ความทุกข์ไว้ ทําให้ไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นไป

สิ่งกล่อมที่ดีกว่านั้น ได้แก่พวกการละเล่น การสนุกสนานบันเทงิ
ตา่งๆ ซึง่แม้จะทาํใหห้ลงเพลนิ ก็ยงัมีสว่นดอียู่บา้ง ถา้รู้จกัใชแ้ละรู้จัก
ประมาณ แต่ถ้าลุ่มหลงหมกมุ่นก็ก่อผลร้ายแก่ชีวิตและสังคมไม่น้อย



๓๑๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

สิ่งกล่อมที่ดีขึ้นไปกว่านั้น ก็เช่นพวกดนตรี ศิลปะ วรรณคดี
เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เพลิดเพลินในระดับที่ประณีตข้ึนมา ถ้ารู้จักใช้และรู้จัก
ประมาณก็เป็นประโยชน์ได้มาก

ในพระพุทธศาสนานี้ ดนตรีท่านก็ใช้เหมือนกัน แต่ขออย่างเดียว
ต้องมีสติ โดยเฉพาะในระดับศีล ๕ พระพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรเลย เพราะ
อย่างน้อยมันอาจจะกล่อม โดยช่วยดึงไว้ไม่ให้หลงไปหาสิ่งกล่อมที่เลว
ร้ายกว่า การหลงในสิ่งที่ดีก็ยังดีกว่าหลงในสิ่งที่เลวร้าย หลงในกุศลก็ยัง
ดีกว่าหลงในอกุศล หลงในบุญก็ยังดีกว่าหลงในบาป

เพราะฉะน้ัน พวกดนตรี ศิลปะ และวรรณคดี ก็อาจจะกล่อมคน
ไว้ในสิ่งที่ดี เช่นในบุญในกุศล

อีกอย่างหน่ึงก็คือ พอกล่อมไว้แล้ว ก็รีบหาสิ่งที่ดีกว่ามาให้ใน
ระหว่างนั้น คือ ในขณะที่ใจของเขาพอจะสงบความกระวนกระวายลง
ได้ ก็รีบเอาสิ่งที่ดีมาให้ เช่นอย่างวรรณคดีนี่ พออ่านเพลินๆ เราก็เอาคติ
ธรรมใส่เข้าไป เขาก็อาจจะได้ประโยชน์ ดนตรีก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้า
ก็เคยทรงแต่งเพลงธรรมให้แก่มาณพที่เขาเอาไปร้องเกี้ยวสาว

ดนตรีอยู่ในพระสูตรก็มี ในพระไตรปิฎกมีพระสูตรหนึ่งที่มีเพลง
และดนตรี เทพบุตรดีดพิณร้องเพลงเกี้ยวเทพธิดา ในเพลงนั้นก็
พรรณนาความรัก พร้อมไปด้วยกันกับการเอ่ยอ้างพระคุณของพระพุทธ
เจ้าและพระอรหันต์ (ที.ม.๑๐/๒๔๗)

ดนตรีที่กล่อมนี้ ถ้าเราใช้สิ่งที่ดีงามเข้ามาแทรก เช่น เร่ืองคนทําดี 
และธรรมในแง่และระดับต่างๆ ก็เป็นเคร่ืองโน้มน้อมดึงจิตใจของคนให้
มาสู่สิ่งที่ประณีตงดงามย่ิงข้ึน เป็นจุดเชื่อมต่อดึงคนข้ึนมาสู่สิ่งที่ดี

เพราะฉะนั้น สิ่งกล่อมในระดับที่ประณีตก็ใช้ประโยชน์ได้ ขอ
อย่างเดียวอย่าให้มัวหลงเพลินอยู่ แล้วผู้ที่ใช้ต้องมีอุบาย คือมีสติปัญญา 
แล้วก็ใช้เป็นเคร่ืองดึงเขาเข้าหรือขึ้นมาสู่สิ่งที่ดีงาม
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นอกจากการรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์แล้ว วิธีปฏิบัติสําคัญอีกอย่าง
หนึ่งต่อเร่ืองสิ่งกล่อมทั้งหลาย ก็คือ การมีวิธีฝึกเพื่อไม่ให้ติดหลงมัวเมา
จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ หรืออย่างน้อยไม่ให้ต้องมีชีวิตที่พึ่งพาสิ่งเหล่านี้มาก
เกินไป และจะได้สามารถเดินหน้าก้าวสู่สิ่งดีงามที่สูงข้ึนไป

วิธีฝึกอย่างนี้มีตัวอย่างที่สําคัญ เช่น การถือศีล ๘ โดยรักษา
อุโบสถ หมายความวา ๗ หรือ ๘ วัน ก็หันมาถือศีล ๘ คร้ังหนึ่ง

หลักการรักษาอุโบสถ กคื็อ ตามปกติเราก็ดําเนินชีวิตมีความสุข
โดยพึ่งพาสิ่งเสพที่เป็นวัตถุหรือสิ่งเร้าภายนอก เช่น อาหารอร่อย ดูการ
เล่น การบันเทิง ฟังเพลง ฟัง/เล่นดนตรี แต่งตัว นอนฟูกนุ่มหนา

พอถึงวันที่ ๘ ก็ถือศีล ๘ งดเว้นสิ่งเหล่านี้วันหนึ่ง โดยกินใช้
บริโภคเพียงแค่เพื่อคุณภาพชีวิต ฝึกให้มีชีวิตที่ดีงามและความสุขได้
อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกเหล่านั้น อย่างน้อยก็
เป็นการทําให้เกิดสติ ที่จะไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับสิ่งเสพ

นอกจากมีชีวิตและความสุขที่เป็นอิสระมากข้ึนแล้ว ก็จะได้เอา
เวลาที่จะวุ่นกับสิ่งเหล่านี้ไปใช้ทําสิ่งสร้างสรรค์ที่ดีงามอย่างอื่นบ้าง ไป
สนใจให้เวลาแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นบ้าง และพัฒนาตนให้ก้าวสู่สิ่งดีงามที่
สูงข้ึนไป ข้อปฏิบัติในการฝึก เช่นศีล ๘ นี้ จึงเป็นหัวต่อที่เชื่อมการ
พัฒนาพฤติกรรม กับการพัฒนาจิตใจและปัญญา

สิ่งกล่อมต่อไปก็คือ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าและอํานาจ
ดลบันดาลฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ ตลอดจนไสยศาสตร์

คนเราพอเกิดทุกข์ภัยพิบัติ มีความเดือดร้อน ก็หวังพึ่งเทพเจ้าวา่
วนันัน้ทา่นคงจะมาชว่ย ก็กลอ่มใจตวัเองใหล้มืทกุขล์มืปัญหา สบายใจ
อยู่ด้วยความหวัง

แต่มันจะมีพิษมีภัย ถ้าตัวเองมัวแต่เชื่ออย่างนั้น ก็นอนงอมืองอ
เท้ารอคอยเทพเจ้า อะไรที่ควรแก้ไขควรทําก็ไม่ทํา เลยแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
ก็อยู่สบายไปวันหนึ่งๆ แต่ตัวเองไม่พัฒนา และปัญหาจริงก็ถูกปล่อยไว้
ไม่ได้แก้ ในระยะยาวก็จะเสื่อมหรือถึงความวิบัติ
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มนุษย์จํานวนมากอยู่ด้วยสิ่งกล่อมประเภทน้ี คืออยู่ด้วยความหวัง
ว่าสักวันหนึ่งเทพเจ้าท่านจะมาช่วย

อย่างของอินเดียนี่เทพเจ้าเต็มไปหมด แล้วก็มีเทพนิยายว่า เทพ
เจ้าองค์นั้นเก่งอย่างนี้ องค์นี้เก่งอย่างนั้น มีอิทธิฤทธิ์ทําได้อย่างนั้นอย่าง
นี้ อย่างน้อยพวกประชาชนที่ฟังเทพนิยายเหล่านี้ ก็ตื่นเต้นไปกับฤทธิ์
ของเทพเจ้า เสร็จแล้วก็ชื่นบานสบายใจ ปลอบใจตัวเองให้คร้ึมๆ ไปชั้น
หนึ่ง พอจะให้ลืมสภาพแวดลอ้มที่มันบีบค้ันตัวเองและอยู่ด้วยความหวัง
ชะโลมใจ

ฝร่ังบางพวกและพวกถือลัทธิคอมมิวนิสม์มาเห็นศาสนาแบบนี้ ก็
เลยเรียกว่าพวกยาฝน แต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้น พวก
คอมมิวนิสต์นี่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนา ไปเห็นแต่ศาสนาอย่างนั้น ก็เลย
หาวา่ศาสนาเปน็ยาฝิน่ไป เพราะกลอ่มกันแบบนี ้แกก็ไม่ตอ้งทาํอะไร ไม่
ตอ้งเพยีรพยายาม พอลมืทกุข์ หลบปญัหา สบายใจได ้แตป่ญัหาตวัจริงก็
หมักหมมเข้าไปทุกที เร่ืองของการกล่อมนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียว

ศาสนาจํานวนมากต้องเอาความหวังในอํานาจดลบันดาลนี้มา
กล่อม แล้วใช้อุบายเข้ามาช่วย ใช้อุบายอย่างไร ก็บอกให้แกหวังไว้ว่า
เทพเจ้าจะมาช่วย เช่น สัญญาว่าเม่ือนั้นจะให้รางวัลนะ แต่ไม่รู้ว่าจะมา
เม่ือไร ระหว่างนี้แกต้องช่วยตัวเองไปก่อน

กลอ่มแบบน้ีหมายความวา่ ใหมี้ความหวังไวย้าวไกลขา้งหนา้ วา่
ต่อไปนะ อีกห้าร้อยหรือห้าพันปีจะมาช่วย แต่ตอนนี้ไม่ช่วยนะ ตอนนี้
พวกเธอต้องช่วยตัวเองไปก่อน หรืออย่างบางศาสนาก็สอนว่า พระเจ้า
จะช่วยแต่คนที่ช่วยตัวเอง ก็เป็นการกล่อมไว้ด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งก็
มาบังคับเอาว่าพวกเธอต้องช่วยตัวเอง ก็เป็นอุบายไป

ในที่สุดก็หนีไม่พ้น ที่ต้องให้ทุกคนต้องเพียรพยายามด้วยตนเอง 
นี้ก็คือการกล่อม และการหาทางแก้ผลเสียของการกล่อม
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อยาท้ิงความคิดปรุงแตงเสียทันที
ถาปรุงแตงดี ไดถึงฌานสมาบัติอยางสูง

ยงัมีการกลอ่มอกีอย่างหนึง่ ทีช่าวพทุธตอ้งระวงั ชาวพทุธปฏิบตัิ
ธรรมไป บางทีก็มากล่อมตัวเองด้วยธรรมที่ลึกซึ้งลงไปอีก คือ สมาธิ

สมาธินั้น เป็นองค์ธรรมแกนของสมถะ หรือเป็นตัวสมถะนั่นเอง 
ยังเป็นธรรมระดับปรุงแต่ง

พระพุทธเจ้าไม่ห้ามในการปรุงแต่ง ปรุงแต่งเป็น ก็ดีเป็น
ประโยชน์ มนุษย์เราอยู่ด้วยการปรุงแต่งมาก แต่ว่าให้ปรุงแต่งให้ดี

ได้พูดแล้วว่า การคิดมีสองอย่าง คือ การคิดปรุงแต่ง กับการคิด
เชิงปัญญา เช่น สืบสาวหาเหตุปัจจัย

การคิดแบบปรุงแต่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียว ที่ดีก็มี คือการ
คิดปรุงแต่งกุศลขึ้นมา

ยกหลกัมาวา่กัน ความคิดปรงุแตง่ ทา่นเรียกวา่อภิสงัขาร ซึง่มี ๓ 
อย่าง ปรงุแตง่ไม่ด ี เป็นบาป ก็เป็นอปุญญาภิสงัขาร ปรุงแตง่ด ี ก็เป็น    
ปุญญาภิสังขาร เหนือขึ้นไปอีก ปรุงแต่งสูงสุด ก็เป็นอาเนญชาภิสังขาร

การคิดปรุงแตงท่ีเปนตัวราย เรียกเปนภาษาพระวา อปุญญาภิสังขาร
คือปรุงแต่งความคิดและสภาพจิตที่ไม่ดี รวมทั้งปรุงแต่งใจให้เป็นทุกข์ 
บีบค้ันใจตัวเอง ปรุงแต่งความโลภ ความโกรธ เช่น เห็นอารมณ์ที่ไม่
สบายตาแล้วเกิดความชัง เกิดความยินร้าย เกิดความไม่สบายใจ เก็บ
เอาสิ่งโน้นถ้อยคําคนนี้มาปรุงแต่ง ทําให้ใจตัวเองมีความทุกข์ ปรุงแต่ง
ความกลุ้ม ความกังวลอะไรต่างๆ เหล่านี้ เรียกว่าปรุงแต่งอกุศล เป็น   
อปุญญาภิสังขาร

ส่วนการปรุงแต่งดี ปรุงแต่งเป็นบุญ ปรุงแต่งเป็นความสุข ทําให้
เกิดกุศล ทําให้สร้างสรรค์ ทําให้ความดีงามเจริญเพิ่มพูน ทําให้ใจสดชื่น
ผ่องใส อย่างท่ีโยมเดินทางบุญจาริกมา ได้เห็นได้ฟังแล้วคิดไปในทางกุศล
มีศรัทธาแรงขึ้น เกิดปีติปลาบปลื้มเป็นต้นนี้ เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร
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มนุษย์เราที่อยู่ในระดับของปุถุชน หนีไม่พ้นการปรุงแต่ง เพราะ
ฉะนั้น อย่าเพิ่งไปติเตียนการปรุงแต่งโดยสิ้นเชิง ให้ปรุงแต่งดีเถอะ ปรุง
แต่งเป็นบุญเป็นกุศล ทําใจให้มีสุข ปรุงแต่งใจให้สบาย ปรุงแต่งความดี
ท่านไม่ว่า ท่านเรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขาร

แม้กระทัง่เจริญสมาธิ ไดฌ้าน ก็เป็นปญุญาภิสงัขาร ยงัปรงุแตง่ดี
อยู่นั่นแหละ จนกระทั่งถึงอรูปฌานก็ก้าวไปอีกข้ันหนึ่ง เป็นอาเนญชา- 
ภิสงัขาร เป็นการปรุงแตง่ทีป่ระณตีขึน้ไป ก็ยงัไม่พน้การปรงุแตง่อยู่นัน่เอง

เพราะฉะน้ัน สมาธิที่เราบําเพ็ญกันนี่ อย่าว่าแต่สมาธิธรรมดาเล็ก
น้อยเลย แม้แต่สมาธิสูงเย่ียมยอดขนาดอรูปฌาน ได้สมาบัติสมบูรณ์
แล้ว ก็ยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ คือเป็นอาเนญชาภิสังขาร

การปรุงแต่งอย่างนี้ ก็ทําให้จิตพัฒนาไปถึงข้ันสูง แต่ก็ต้องระวัง 
ต้องมีสติอยู่เสมอ มิฉะนั้นมันก็จะเป็นการกล่อม

สมาธินี้ ในเม่ือมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง ก็ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองกล่อม
จิตใจได้ ดังนั้น คนที่บําเพ็ญปฏิบัติได้สมาธิแล้วก็อาจจะติดเพลินสมาธิ

พอได้สมาธิเข้าก็สบาย ติดเพลินแล้ว มีปัญหาอะไรต่ออะไรเกิดขึน้ 
ก็มานั่งสมาธิแล้วใจสบาย หายทุกข์หายร้อน ลืมปัญหา มีความสุข
เพลิดเพลินติดในความสุขนั้น นี่ก็กล่อมเหมือนกัน คือกล่อมด้วยสมาธิ 
เป็นแบบพวกโยคีฤษีดาบสก่อนพุทธกาล ได้ฌานสมาบัติแล้วก็เข้าสมาธิ 
เล่นฌานกีฬาอยู่ในป่า ไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร พระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วย

ก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติ เขาได้สมาธิกันสูงแล้ว โยคีในอินเดียนี่
เราก็ได้เรียนในพุทธประวัติมาแล้ว เช่น อาฬารดาบส กาลามโคตร ได้
อรูปฌานจนถึงข้ันอากญิจญัญายตนะ ทา่นอทุทกดาบส รามบุตร ยิง่ไดส้งู
กว่านั้น คือได้อรูปฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ จบสมาบัติ ๘ เลย

พระพุทธเจ้าไปเรียนกับดาบสจนจบความรู้ของเขา และบําเพ็ญ
ฌานได้ครบหมด จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ร่วมสํานัก พระพุทธเจ้า
ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทาง ก็เสด็จหลีกไป
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เราอย่าไปมัวเพลินว่า สมาธินี่ดีนะ สุขสงบดีเหลือเกิน ดีนั้นดีแน่
แต่ต้องใช้ให้ถูก ถ้าใช้ไม่เป็น สมาธิที่สุขสงบนั้นก็จะเป็นแค่สิ่งกล่อม ที่
เราใช้หนีปัญหาหลบทุกข์ แต่ไม่แก้ปัญหา ไม่ดับทุกข์ กิเลสไม่หมดไป 
ปัญหาไม่หมดไป ทุกข์ก็ไม่หมดไป ตราบใดอยู่ในสมาธิก็สบายไป ก็เลย
เพลินอยู่แค่นั้น ข้างนอกก็ไม่แก้ปัญหา ข้างในก็ไม่เดินหน้าสู่อธิปัญญา 
นั่นคือเอาสมาธิเป็นสิ่งกล่อม คือกล่อมใจตัวเองด้วย(ความสุขสงบของ)
สมาธิ สบาย แต่ตกอยู่ในความประมาท

เพราะฉะน้ัน ในทางธรรมท่านจึงเตือนไว้ ว่าธรรมทั้งหลายนั้น
ต้องรู้จักพิจารณา ต้องใช้โดยแยบคาย ไม่ใช้ในทางที่จะเกิดโทษ ไม่ทําให้
กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล

สมาธิ นั้นเข้ากันได้กับโกสัชชะ คือความเกียจคร้าน แม้ว่าตัวมัน
เองเป็นกุศล และเป็นกุศลที่สําคัญมาก แต่มันก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลได้ 
อย่างที่ท่านเตือนไว้ใหร้ะวงัวา่ ถา้สมาธแิรง แตค่วามเพยีรออ่น ความ
เกียจคร้านก็จะครอบงํา เพราะสมาธิเป็นพวกเดียวกับความเกียจคร้าน 
(สมาธิสฺส โกสชฺชปกฺขตฺตา - เช่น ที.อ.๒/๔๐๓; วิสุทธิ.๑/๑๖๕; ฯลฯ)

ที่ว่าโกสัชชะเข้าครอบงํา ก็คือตอนที่สุขสงบ สบาย ก็ติด เพลิน 
เร่ือยเฉื่อย อะไรที่ควรจะทําก็ปล่อยไว้ก่อน ปัญหาที่ค้างอยู่ก็ทิ้งไว้ไม่แก้ 
กิจหน้าที่โดยเฉพาะการเจริญไตรสิกขา ก็ไม่เร่งรัดดําเนินไป กลายเป็น   
ขี้เกียจ นี่คือกล่อมให้เพลินสบาย เพราะฉะน้ันกิเลสไม่หมด ทุกข์ไม่หมด 
และพัฒนาไม่ไป

พระพทุธเจา้จงึตรัสหลกัอนิทรียสมตากํากับไว ้คือใหป้รับอนิทรียใ์ห้
สมํ่าเสมอสมดุลกัน ให้วิริยะคือความเพียรควบคู่ไปด้วยกันกับสมาธินั้น
เชน่เดยีวกับทีต่อ้งใหศ้รัทธามีปญัญามาคู่กัน โดยมสีตคิอยดแูลตรวจตรา 
ไม่ใหเ้ผลอไม่ใหพ้ลาด ไม่ใหล้า้ไม่ใหล้้าํเกินกัน (วนิย.๕/๒; อง.ฺปญจฺก.๒๒/๓๒๖)

ขอยํ้าเป็นการทบทวนอีกคร้ังว่า สิ่งกล่อมนั้นไม่ใช่ว่าจะร้ายอย่าง
เดียว ถ้าใช้เป็น และรู้จักประมาณ ไม่ติดหลง ก็เป็นประโยชน์ได้ใน
ระดับหนึ่ง
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แต่สิ่งกล่อมระดับต่ํา คือสุรา ยาเสพติด และการพนัน ควรงดเว้น
โดยสิ้นเชิง

สิ่งกล่อมบางอย่าง เช่นยากล่อมประสาท บางครั้งก็ยังจําเป็นต้อง
ใช้ เช่น คนเป็นโรคนอนไม่หลับ อาจต้องใช้ยานอนหลับช่วย เพื่อแก้ไข
ให้พ้นปัญหาเฉพาะหน้า แต่เม่ือใช้ชั่วระยะหนึ่งให้หายอาการนั้นแล้วก็
ควรจะผ่านไป ไม่ควรจะให้ต้องอยู่ด้วยยานอนหลับตลอดไป คือไม่ให้
กลายเป็นติด

ระหว่างสิ่งกล่อมอย่างหยาบ กับสิ่งกล่อมอย่างประณีต การใช้สิ่ง
กล่อมอย่างประณีตย่อมดีกว่า เช่น เม่ือนอนไม่หลับ ถ้าใช้สมาธิทําให้
หลับได้ ย่อมดีกว่าใช้ยานอนหลับ เพราะมีโทษน้อยกว่า และเป็นอิสระ
โดยเป็นความสามารถของตัวเอง

ประโยชนของสิ่งกลอม โดยทั่วไปคือ ช่วยให้ได้พัก ช่วยให้สดชื่น
สงบลงได้ สบาย มีความสุข หลีกปัญหา หลบทุกข์ไปได้ชั่วคราว ใช้เป็น
เครื่องระงับความเร่าร้อนกระวนกระวาย ความระโหยโรยแรง หรือ
โทรมจากความเครียดฟุ้งซ่านหวาดหวั่นเป็นต้น เป็นเคร่ืองเตรียมตัวให้
กระชุ่มกระชวย มีแรงมีกําลังขึ้น และพร้อมที่จะลุกขึ้นเดินหน้าต่อไป

ขอเสียของสิ่งกลอม แม้แต่อย่างประณีตที่สุด ก็คือ ถ้าติด ถ้าหลง
เพลิน ก็จะอยู่ด้วยสิ่งกล่อม กลายเป็นตกอยู่ในความประมาท แล้วก็
กลายเป็นขัดขวางการพัฒนาตัวเอง และสะสมหมักหมมปัญหา นํามาซึ่ง
ความเสื่อมทั้งแก่ชีวิตและสังคม เป็นผู้ไม่ได้ประโยชน์แท้จริงที่พึงได้จาก
พระพุทธศาสนา

รวมแล้ว สิ่งที่คนเอามาใช้เป็นสิ่งกล่อมทั้งหมดนั้น อาจจะจัดกลุ่ม
จัดพวกได้คร่าวๆ ทํานองนี้ คือ
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พวกที่ ๑ สรุา ยาเสพติด การพนนั
- เปนสิง่กลอมราย ทีไ่มเพยีงทาํใหประมาท แตพาชวีติและสังคมใหออนแอ

เสียคณุภาพ ยิง่เส่ือมทรดุ พรอมนัน้กอ็าจถกูใชเปนเครือ่งมอืลอเหยือ่ เอา

เปรยีบ หรอืทาํลายเพือ่นมนษุยหรอืชาตปิระเทศทีถ่อืเปนคูแขงหรอืเปนศตัรู

พวกที ่๒ กีฬา การบันเทงิ
- เปนสิง่กลอมเส่ียง ถาใชไมถกู-ไมเปน อาจทาํใหลุมหลงมวัเมา หมกมุน ตดิ

เพลิน ประมาท บอยครัง้ และบอยขึน้ ทีส่ิ่งเหลานีถ้กูใช ทัง้ในแงทีพ่วงไปดวย

กนักบัพวกที ่๑ และในแงเปนส่ือของพวกที ่๑ นัน้ เฉพาะอยางยิง่ในการพนนั 

รวมทัง้ในการลาเหย่ือและหาผลประโยชน

แตถาใชถกู-ใชเปน กเ็ปนทีพ่กั ทีผ่อนคลาย ทาํใหหายเครยีด ตลอดจน

เปนเครื่องบริหารกาย บริหารสมอง และฝกนิสัย เชน ความมีใจนักกีฬา 

และการรูจักควบคุมตนเอง (แตดูเหมือนมกีารใชในทางทีท่าํใหเกดิผลตรง   
ขามมากขึน้)

พวกที ่๓ ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี
- เปนสิง่กลอมเส่ียง ถาใชไมถกู-ไมเปน อาจทาํใหลุมหลงมวัเมา หมกมุน ตดิ

เพลิน ประมาท แมกระทัง่ชักพาไปในทางตกต่าํ หรือปลุกเราในทางช่ัวรายทํา

ใหรุนแรง และอาจใชในความหมายอยางพวกที ่๒
แตถาใชถกู-ใชเปน กเ็ปนทีพ่กั ทีผ่อนคลาย ทาํใหหายเครยีดหายกลุม 

หายทอถอย สงบ สดชืน่ ชวยใหพรอมทีจ่ะกาวตอไป

- เปนสิ่งกลอมเกลา ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี ที่ประณีต งดงาม สราง

สรรค สามารถกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน ดีงาม งดงาม และกระตุนเตอืน 

ปลุกเรา โนมนาํใหกาวไปในการสรางสรรคพฒันาทัง้วฒันธรรม จิตใจ ปญญา 

และสังคม

พวกที ่๔ ไสยศาสตร์ อทิธฤิทธิป์าฏิหาริย ์อาํนาจดลบนัดาล
- เปนสิง่กลอมเส่ียง ชวยปลอบใจ ปลุกใจ ใหเกดิกาํลังใจ เขมแขง็ แกลวกลา 

แมแตถงึข้ันฮกึเหมิ หรอืเกดิความหวงั เปนทีพ่ึง่แกผูไมมทีางออกหรือหมด

ทางไปอยางอืน่ แตมกัทาํใหมวัโอเอ รอคอย พึง่พา อยูดวยความหวงั งอมอืงอ

เทา ประมาท ขาดการดิน้รนขวนขวาย ออนแอหรือตดิจม
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พวกที ่๕ สมาธิ
- เปนสิง่กลอมเส่ียง ถาใชไมถกู-ไมเปน แมจะมโีทษไมรายแรงแตอาจทาํใหตดิ

เพลิน เฉือ่ยชา ประมาท

แตถาใชถกู-ใชเปน กเ็ปนทีพ่กั ทีผ่อนคลาย ทาํใหหายเครยีดหายทกุข สุข 

สงบ สดชืน่ มกีาํลังทีจ่ะกาวตอไป

- เปนสิ่งกลอมเกลา ทําจิตใจใหสงบ ออนโยน ดีงาม งดงาม เขมแขง็ มัน่คง 

เปนแกนของการพฒันาจิตใจ

- เปนบาทฐานแหงโพธิ ถาใชถกูตองแทจรงิ จะทาํใหจิตใส สงบ มพีลัง พรอม
ทีจ่ะใชงานในการพฒันาชวีติ แมแตในข้ันสูงสุดแหงการพฒันาปญญาใหเปน

โพธญิาณ

อีกอย่างหน่ึง อาจถือเอาผลการใช้เป็นเครื่องตัดสิน ดังนี้
ก) อย่างต่ําสุด ทําให้สูญเสียเสื่อมโทรม เช่น แก่ทรัพย์สิน แก่สุขภาพ 

แก่ครอบครัว แก่สังคม มีอาชญากรรม เป็นต้น
ข) อย่างต่ํา เกิดความลุ่มหลง มัวเมา ติดเพลิน ประมาท
ค) อย่างกลาง เกิดภาวะพึ่งพา หรือขึ้นต่อมัน
ง) อย่างสูง เป็นเครื่องเก้ือหนุนให้เกิดความดีงามและความเจริญงอกงาม

ข้อที่ควรยอมรับได้จริง คือ ง) อย่างเดียว ซึ่งถือว่าเป็นการใช้
อย่างมีคุณค่า เป็นประโยชน์  พูดสั้นๆ ว่า ทําให้อกุศลธรรมลดน้อยลง  
และทําให้กุศลธรรมเพิ่มพูนขึ้น

เพื่อช่วยให้พ้นจากข้อเสียของส่ิงเหล่าน้ี และได้แต่คุณประโยชน์ให้
มากที่สุด จึงมีหลักในการฝึกฝนพัฒนาชีวิต ท่ีรับช่วงกันให้ก้าวสู่ขั้นสูงขึ้นไป

เร่ิมด้วยผู้ปฏิบัติในระดับศีล ๕ คือชาวบ้านพุทธทั่วไป สามารถงด
เวน้สิง่กลอ่มพวกท่ี ๑ (สรุา ยาเสพตดิ การพนนั) ไดท้ัง้หมด และใชส้ิง่
กลอ่มพวกที ่๒-๓ คือ กีฬา การบันเทงิ ดนตร ีและศิลปะ เป็นตน้ ในแง่ที่
จะเปน็สิง่กลอ่มเกลา เพื่อส่งเสริมความดีงาม และในทางที่เป็นการสร้าง
สรรค์ ได้อย่างเต็มที่



๓๒๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ก้าวต่อไป ผู้ปฏิบัติในระดับศีล ๘ จะหันไปสู่ความมีชีวิตที่เป็น
อิสระ ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญามากขึ้น โดยฝึกตนให้ลด
การพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคและวัตถุบํารุงบําเรอความสุข สามารถมากขึ้นๆ 
ที่จะเป็นอยู่ดีได้ง่าย และมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาหรือ
เที่ยววิ่งหา

สมาธิมีประโยชนมากมาย ตองใชใหคุมและใหครบ
ทําไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จหลีกไปจากสํานักของท่านอาฬารดาบส

และอุททกดาบส ทั้งที่ได้สมาธิถึงสมาบัติสูงสุด ก็เพราะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่
สมบูรณ์

แต่พระองค์ก็มิได้ทรงละทิ้งสมาธิ พระองค์ทรงใช้สมาธิเป็นบาท 
คือ เป็นเครื่องช่วยหนุนธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติสูงข้ึนไปให้ทํางานได้ผลดี 
เพราะสภาพจิตที่เป็นสมาธินั้นมีลักษณะที่เป็นคุณสมบัติสําคัญหลาย
อย่าง โดยเฉพาะ

๑. ทําให้จิตมีกําลัง
๒. ทําให้จิตใส
๓. ทําให้จิตสงบ
ข้อที่ ๓ นี้ทําให้คนติดมากคือ ทําให้จิตสงบแล้วก็สุข แล้วก็เลยติด

เพลิน เลยกลายเป็นกล่อมไป
คุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธินี้ ขอขยายความหน่อยว่า

๑. ทําใหจิตมีพลัง ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า เหมือน
สายธารที่ไหลลงจากภูเขา ซึ่งปิดช่องทางที่น้ําจะแยกกระจายออกไป
หมดแล้ว ไหลลงไปทางเดียว ย่อมมีกําลังแรงมาก (องฺ.ปญ ฺจก.๒๒/๕๑)

ถ้าจะทําในขณะนี้ ก็เหมือนกับคนขึ้นไปบนยอดเขา เอาน้ําขึ้นไป
ด้วยถังใหญ่ถังหน่ึง พอถึงยอดเนินเขาแล้วก็สาดนํ้าโครมลงไปอย่างไม่มี
ทิศทาง น้ํากระจายทั้งถังหายเงียบหมด ไม่เกิดอะไรขึ้น



๓๒๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ทีนี้เอาใหม่ แบกนํ้าถังเท่ากันขึ้นไป แต่คราวนี้เทน้ําถังเท่ากันนั้น
ลงในร่องในรางหรือในท่อ น้ําไหลไปทางเดียว ก็มีกําลังมาก สามารถพัด
พาสิ่งที่ขวางหน้า เช่นก่ิงไม้ไปได้ เหมือนกับจิตที่เป็นสมาธิ ซึ่งแน่วแน่ 
พุ่งไปทางเดียว ก็มีกําลังมาก

นี้เป็นคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิประการที่หนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยม
กันมาก อย่างพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ชอบเอา
จิตที่เป็นสมาธิไปใช้พัฒนาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่เป็นด้านพลังจิต

๒. ทําใหจิตใส ถ้าเราเอาภาชนะตักน้ําจากบ่อจากสระหรือหลุม
น้ําข้างทางที่ขุ่น มีฝุ่นละอองมีดินละลายปนอยู่ข้นคลั่ก มองไม่เห็นอะไร
เลย เอาไปตั้งไว้ในที่นิ่งสนิทไม่มีลมพัดไหว และที่นั้นก็ม่ันคงไม่หวั่นไหว 
ตัง้อยู่ไม่นาน ตะกอนก็ตกก้นหมด น้าํก็ใสแจว๋ มีอะไรในน้าํก็มองเหน็ชดัเจน

เปรียบเหมือนกับจิตของเรา ที่ฟุ้งซ่านพล่านอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆ 
มากมาย เร่ืองราวอารมณ์ต่างๆ เหล่านั้นวุ่นวาย บังกันไปบังกันมา มอง
อะไรไม่ชัดเจน แต่พอเราทําจิตให้เป็นสมาธิ เหลืออารมณ์เดียวที่
ต้องการ อารมณ์อื่นตกตะกอนนอนน่ิงหมด จิตก็ใสไม่มีอะไรบัง เราก็
มองเห็นสิ่งนั้นชัดเจน

ฉะนั้น จิตที่เป็นสมาธิจึงเอื้อต่อปัญญา ทําให้มองเห็นตามเป็นจริง 
ดังพุทธพจน์ที่ว่า สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ แปลว่า ผู้มีจิตตั้งม่ันเปน็สมาธิ
จะรู้เขา้ใจตามเป็นจริง (ส.ํข.๑๗/๒๗; ส.ํสฬ.๑๘/๑๔๗; ส.ํม.๑๙/๑๖๕๔; องฺ.เอกาทสก.  
๒๔/๒๐๙)

แต่ไม่ใช่ว่าเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเองนะ หลายคนเข้าใจผิด 
ถ้าอย่างนั้น อาฬารดาบสและอุททกดาบส ก็รู้แจ้งสัจธรรมหมดสิ เพราะ
ท่านได้สมาธิสูงลึกซึ้งถึงอรูปฌาน ถ้าเข้าใจว่าได้สมาธิแล้วจะเกิดปัญญา
เอง ก็ไม่ถูก

จิตที่เป็นสมาธิ เปรียบเหมือนน้ําที่ใส ปัญญาเหมือนนัยน์ตา เม่ือ
น้ําใส นัยน์ตาก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายในน้ําได้ชัด แต่ถึงแม้ว่าน้ําใส แต่ตา
ไม่มีหรือไม่มอง ก็ไม่เห็นอยู่นั่นเอง



๓๒๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

พระพุทธเจ้าตรัสอุปมาไว้ ขอยกพุทธพจน์มาให้ดูเอง ดังนี้
ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหวงนํ้า ท่ีใสแจว ไมขุน

มัวเลย คนตาดียืนอยูบนฝง ก็จะเห็นได แมซึ่งหอยโขง
หอยกาบ แมซึ่งกอนหิน กอนกรวด แมซึ่งฝูงปลา ท่ีกําลัง
แหวกวายอยูก็ตาม กําลังหยุดอยูก็ตาม ในหวงนํ้าน้ัน น่ัน
เพราะเหตุไร? ก็เพราะน้ําไมขุน แมฉนัใด ภิกษุก็ฉันน้ัน
ดวยจิตท่ีไมขุนมัว ก็จักรูไดซึ่งประโยชนตน จักรูไดซึ่ง
ประโยชนผูอื่น จักรูไดซึ่งประโยชนท้ังสองฝาย จัก
ประจักษแจงไดซึ่งคุณวิเศษล้ํามนุษยสามัญ กลาวคือญาณ
ทัสสนะ ท่ีสามารถทําใหเปนอริยชน... (องฺ.เอก. ๒๗/๔๐)

อนึ่ง จิตที่เป็นสมาธิเอื้อต่อการเกิดปัญญา ไม่ใช่หมายความว่า ทํา
ให้เกิดปัญญาขึ้นมาเอง ปัญญาเกิดจากสมาธิได้นั้น เพราะเรามีเร่ืองที่คิด
ที่มองที่พิจารณาอยู่แล้ว แต่เร่ืองโน้นเข้ามา เร่ืองนี้เข้ามา นึกโน่นนึกนี่ 
อารมณ์ต่างๆ มาบังกัน อารมณ์นั้นบังอารมณ์นี้ ก็เลยไม่เห็นชัดสักที แต่
พอจิตเป็นสมาธิ อารมณ์อื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องว่างหายไป เหลือแต่สิ่งที่
ต้องการมอง นี่คือจิตใส ก็จึงเห็นสิ่งนั้นชัดเจน

จะเห็นว่า บางคร้ังเราคิดปัญหาบางอย่างอยู่นาน ยังไม่ได้คําตอบ 
จนเปลี่ยนไปทําอะไรอื่นๆ ต่อมาขณะที่กําลังว่างๆ นั่งสงบในที่
บรรยากาศดี บางทีคําตอบในเรื่องนี้ก็ผุดโพลงขึ้นมา นี่เพราะจิตที่คิดอยู่
สงบแน่วแน่ลง ก็ใสกระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นมานั่นเอง

๓. ทําใหจิตสงบ ข้อนี้ชัดอยู่แล้ว จิตที่เป็นสมาธินั้นตั้งม่ันแน่วแน่
อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ต้องการ เป็นจิตที่อยู่ตัว ลงตัว เข้าที่ สมดุล ไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่ว้าวุ่น ไม่พล่าน ไม่ขุ่นมัว ไม่เดือดร้อน ไม่มีอะไรกวน ก็ย่อม
สงบ และมีความสุข ตอนนี้ถ้าจะพักผ่อน ก็พักผ่อนได้เต็มที่ และถ้าจะ
ติดเพลินก็อยู่ตอนนี้ จึงว่าต้องระวังจะเป็นตัวกล่อม



๓๒๔ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ประโยชน์ที่ต้องการของสมาธิอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าตรัสว่า เม่ือ
จิตเป็นสมาธิแล้ว จิตนั้นก็เป็น “กัมมนีย” คือเหมาะแก่งาน ใช้งานได้ดี 
มีประสิทธิภาพ แล้วแต่จะเอาไปใช้อะไร

แตง่านสาํคัญทีต่อ้งการในพระพทุธศาสนา ก็คือ งานทางปญัญา
เพราะจะบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาด้วยปัญญา แต่ปัญญาจะ
ทํางานได้ดี จะมองเห็นชัดเจน ก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิผ่องใส

ถ้าเราใช้จิตสมาธิเพื่อประโยชน์ทางปัญญาตามหลักพระพุทธ
ศาสนา คุณสมบัติทั้งสามด้านของจิตสมาธิก็มาเสริมกันเอง ให้ทํางานได้
ผลเต็มที่ คือ ลักษณะด้านที่ ๒ เป็นหลัก

หมายความวา จิตที่ใสเป็นสมาธิ เอื้อต่อการใช้ปัญญา และเอื้อต่อ
การมองเห็นด้วยปัญญา แล้วลักษณะที่ ๑ มาช่วย ทําให้จิตนั้นมีกําลัง
อีก การใช้ปัญญาในจิตที่มีกําลังด้วยก็ยิ่งชัดเจนและเดินหน้า แล้วยังมี
ลักษณะที่ ๓ ความสงบช่วยด้วย โดยไม่มีอะไรกวน ไม่มีอะไรที่จะมาทํา
ให้สั่นให้ไหวมาย่ัวมาล่อออกไป การใช้ปัญญาก็ยิ่งได้ผล

ดังนั้น ลักษณะของสมาธิ ๓ อย่างนี้ จะต้องใช้ให้ถูกต้อง เม่ือใดรู้
ธรรมแจ้งจบแล้ว การใช้ประโยชน์ก็มาอยู่ที่ลักษณะที ่ ๓ มาก เหมือน
อย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ประโยชน์จาก
สมาธิในแง่ที่สองที่จะต้องพัฒนาปัญญา เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว

เม่ือพระองค์เสด็จไปบําเพ็ญพุทธกิจมาเสร็จแล้ว ก็ทรงพักผ่อน
ด้วยการเข้าฌาน ดังที่เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร แปลว่า ธรรม
เคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน คือ สําหรับพักผ่อน เป็นการใช้สมาธิใน
ความหมายที่ ๓ แต่พระพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากกิเลสหมดแล้ว จึงไม่มี
ทางเป็นไปได้ที่จะทรงติดเพลินสมาธินั้น และไม่มีทางที่จะทรงประมาท

สําหรับพวกเราทั่วไป ยังต้องระวัง ถ้าติดเพลิน ใช้สมาธิเป็นตัว
กล่อม ก็จะกลายเป็นเครื่องฉุดดึงตัวเองไว้ ทําให้ไม่สามารถบรรลุธรรม 
ขัดขวางต่อการพัฒนา จึงได้บอกแต่ต้นว่า ตัวกล่อมนี้ ข้อเสียของมันก็
คือ มันทําให้หยุดการพัฒนา มันทําให้เราหยุดอยู่แค่นั้น ไม่ก้าวต่อไป



๓๒๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ดังนั้น ชาวพุทธหยุดไม่ได้ ต้องก้าวต่อไป โดยใช้สมาธิเป็นตัวเอื้อ 
ช่วยเก้ือหนุนให้เดินหน้าไปในไตรสิกขา

ขอย้อนกลับมาพูดถึงเร่ืองของการกล่อมด้วยการอ้อนวอนเทพเจ้า 
คนจํานวนมากกล่อมใจตัวเองด้วยเร่ืองนี้ จนกระทั่งศาสนาที่มองเห็นว่า 
มนุษย์จะหลงจมอยู่ด้วยความหวังพึ่ง ไม่พัฒนาต่อไป ก็ต้องใช้อุบายที่จะ
ทําให้มนุษย์เหล่านั้นหรือศาสนิกของตนต้องเพียรพยายามเอาเอง ไม่ใช่
รอคอยเทพเจ้าช่วยแล้วมัวนั่งงอมืองอเท้าอยู่อย่างเดียว ก็เลยต้องจํากัด
การช่วยว่าจะช่วยอีกนานหลายพันปีข้างหน้า หรือไม่รู้ว่าเม่ือไร ตอนนี้
ให้ดิ้นรนช่วยตัวเองไปก่อน หรือบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วย
ตัวเอง เป็นต้น แล้วแต่วิธีการของศาสนานั้นๆ

แต่ในพุทธศาสนานี้ ท่านไม่ให้มัวหวังผลอ้อนวอนนอนรอคอยการ
ดลบันดาลอย่างนั้นเลย เพราะสอนหลักให้ทําการด้วยความเพียร ซึ่งมี
ฐานอยู่ในหลักสิกขา ที่มีสาระว่าให้ฝึกฝนพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา อย่าง
จริงจังไม่ประมาท เพื่อทําตนให้เป็นที่พึ่งได้ มีชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบา 
และมีความสุขที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

หลายเร่ืองท่ีควรรูใหชัด
จะนอนคุดคูอยูดวยการออนวอนปรารถนา
หรือจะเดินหนาดวยอธิษฐาน

มีแง่คิดเข้ามาอย่างหน่ึงว่า บางทีการอ้อนวอนก็ไม่ใช่ไร้ผล เอาล่ะ
ซิ เดี๋ยวโยมก็บอกว่า เอ... ชักจะมาหนุนให้อ้อนวอนแล้ว

อันนี้เป็นเร่ืองของความจริงตามธรรมชาติ จึงลองมาวิเคราะห์กัน
ดู ที่ว่าการอ้อนวอนนี้ไม่ใช่ไร้ผลทีเดียวนั้น มีอะไรแฝงอยู่

การอ้อนวอนนั้น โดยตัวมันเองไม่ใช่สิ่งที่ให้ผล แต่ในการอ้อนวอน
นั้น มันได้ทําให้เกิดสภาพจิตอย่างหน่ึงข้ึน ซึ่งเป็นผลพ่วงมาโดยไม่รู้ตัว 
พวกที่อ้อนวอนนั้นทําไปโดยไม่รู้ แต่บางครั้งมันได้ผล
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ทําไมจึงบอกว่า บางครั้งมันได้ผล สิ่งที่แฝงมาโดยไม่รู้ตัวก็คือ
สภาพจิต เม่ือมีการอ้อนวอนนั้น จิตจะรวมในระดับหนึ่ง และทําให้เกิด
แรงความมุ่งหวัง แรงความมุ่งหวังนั้นทําให้จิตแน่วมุ่งดิ่งไป และมีพลัง
ขึ้นมาในแนวของสมาธินั่นเอง

จิตที่อ้อนวอนนั้น เม่ือความตั้งใจปรารถนาแรงมาก มันก็พุ่งดิ่งไป
ทางเดียว จิตก็แน่วตั้งม่ันขึ้นมา จิตที่ตั้งม่ันนี้แหละเป็นคุณประโยชน์ คน
อ่อนแอจึงอาศัยการอ้อนวอนมาช่วยตัว

ส่วนคนที่ไม่อ้อนวอนเลย แต่พร้อมกันนั้น ก็ไม่รู้จักรวมจิตด้วยวิธี
อื่น บางทีบอกว่าตัวเองเป็นคนมีปัญญา แต่เป็นคนที่พร่า จับจด  เม่ือจิต
พร่าจับจดไม่เอาอะไรมุ่งลงไปแน่นอน จิตก็ไม่ม่ัน ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ผล 
เลยกลับไปแพ้คนที่ตัวว่าโง่เขลางมงาย

เร่ืองความตั้งม่ันแน่วแน่ของจิตนี้สําคัญมาก คนอาจจะทําให้มัน
เกิดข้ึนมาโดยไม่รู้เข้าใจและไม่รู้ตัว แล้วจิตก็ทํางานให้อย่างที่เจ้าตัวไม่รู้
เข้าใจและไม่รู้ตัวด้วย เลยพูดงายๆ วามันลงในระดับจิตที่ไมรูตัวเลยทีเดียว

ที่จริง คนที่อ้อนวอนนั้น เขาก็รู้ตัวในการอ้อนวอนของเขา แต่ไม่
ใชรู่ด้ว้ยปัญญา คือแทนทีจ่ะมองเหน็การกระทาํเหตอุนัจะนําไปใหถ้งึผลท่ี
ตัวอยากได้ เขามองไปตันแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลัดข้ามไปยังผลที่อยากจะได้ 
แต่เพราะความที่ใจอยากแรงกล้า ประสานกับความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั้น เป็นศรัทธาอันดิ่ง ก็จ่อแน่วเกิดเป็นแรงที่ทําให้จิตมั่นและมุ่ง

ถ้าพูดในแง่การทํางานของจิต ที่จริงเป็นการปรุงแต่งในจิตสํานึกนี่
แหละ ปรุงแต่งอย่างแรงทีเดียว แต่แรงด้วยความรู้สึก ไม่ใช่แรงด้วย
ความรู้ ก่อนที่จะตกภวังค์สะสมเป็นวิบากต่อไป

รวมแล้ว การกระทําหลายอย่างที่เป็นไปนี้ เหมือนว่าเราไม่รู้ตัว 
แต่ได้กระทําไปเอง โดยความเคยชินในการดําเนินชีวิตประจําวันบ้าง 
โดยความเชื่อที่จูงนําตัวเองไปอย่างไม่รู้ตัวบ้าง โดยปัจจัยต่างๆ ชักพาให้
เป็นไปบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์ที่อยู่ในอวิชชา
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เม่ือทําการต่างๆ ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง มีผลพลอยได้ขึ้นมาบ้าง
นั้น หลายอย่างเหมือนเป็นไปเอง คือ มันพอดีไปจําเพาะถูกจุดถูกจงัหวะ
เข้า ปจัจยัทีต่รงเร่ืองเกิดขึน้ ก็เลยไดผ้ลหรอืตรงขา้มกับไดผ้ล

ทีนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราพัฒนาตนเพื่ออะไร ก็เพื่อให้
ทําการต่างๆ ได้ผล โดยเป็นไปอย่างรู้ตัว มองเห็นชัดเจนด้วยปัญญา มี
ความรู้เข้าใจ ด้วยการเห็นจริง ทําตรงตัวเหตุปัจจัย ดุจบังคับบัญชามัน
ได้ เม่ือทําโดยรู้เข้าใจมองเห็นความเป็นไป ก็ก้าวต่อได้ ไม่ใช่ว่าไปทําจับ
พลัดจับผลูพอดีตรงเข้า ก็เลยได้ผลข้ึนมา แล้วเม่ือไม่รู้เหตุผลที่เป็นไป ก็
จมวนอยู่แค่นั้น

สําหรับการอ้อนวอนนั้น ก็เป็นเร่ืองของมนุษย์ที่มีอวิชชา แต่
สภาพจติของเขาทีมี่อาการม่ันแนว่และไดผ้ลขึน้มาในการออ้นวอนนัน้ ก็
เป็นเร่ืองของกฎธรรมชาติ คือเป็นกรรม ได้แก่การกระทําอย่างหนึ่ง ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดผลขึ้นมา

อธิบายหน่อยหนึ่งว่า จิตของเขา เอาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการ
อ้อนวอนนั้นเป็นสื่อ แล้วมีแรงความมุ่งหวังขับดันไป ได้ความเชื่อต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มากํากับ ทําให้เกิดความแน่วแน่และความพุ่งดิ่ง ก็ทําให้จิตใน
ระดับของความไม่รู้ตัวนี้ จับม่ันมุ่งอยู่กับความปรารถนาอันนั้น ใจก็ครุ่น
พัวพันอยู่ที่จุดหมายนั้น แล้วเกิดแรงโน้มนําชักพาไปสู่ผลที่ต้องการ แม้
แต่โดยตนเองไม่รู้ตัว การอ้อนวอนในบางกรณีจึงได้ผล เป็นการจับพลัด
จับผลูแบบหนึ่ง

พวกไสยศาสตร์ทั่วๆ ไป ก็ใช้อะไรบางอย่างเป็นสื่อ สําหรับให้เป็น
ที่จับยึดของความเชื่อ ซึ่งเป็นแรงที่พาจิตให้มีพลังม่ันแน่วมุ่งดิ่งไป

ในทางพระพทุธศาสนา ทา่นจบัเอาสาระในเรือ่งนีอ้อกมา แล้วถือ
เอาส่วนที่ใช้ประโยชน์ที่จะมาสัมพันธ์กันได้กับการพัฒนามนุษย์

พุทธศาสนิกชนที่ยังอยู่ในระดับนี้ เราก็ต้องยอมรับความเป็น
ปุถุชนของเขา อย่างน้อยก็ควรจะใช้หลักนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ดี 
และให้มีทางเชื่อมต่อเข้าสู่การพัฒนาในไตรสิกขาได้
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พระพุทธศาสนาได้แยกสาระในเร่ืองนี้ออกมาให้เราแล้ว แต่บางที
เราก็จับไม่ได้ ก็เลยยังวุ่นกันอยู่

ในระบบการอ้อนวอนที่บางทีได้ผลนี่ มันมีแก่นแท้อยู่ นั้นก็คือตวั
ความมุ่งหวังและใฝ่ปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ทําให้จิต
รวมกําลงัพุง่ดิง่ไปในทางนัน้ สาระนีท้า่นเอาออกมา แล้วให้ชาวพุทธใช้ได้
เรียกวา่ อธษิฐาน

แต่ชาวพุทธทั่วไปก็แยกไม่ออกอีกนั่นแหละ ทั้งที่หยิบยกแยกออก
มาให้โดยเรียกว่า “อธิษฐาน” แล้ว ชาวพุทธในเมืองไทยเรากลับเอา
อธิษฐานไปปนกับความหมายในเชิงอ้อนวอนอีกตามเคย จะเห็นว่า คน
ไทยทั่วไป แยกไม่ออกว่า อธิษฐาน ต่างกับการออนวอน อย่างไร

ตอนนี้ ต้องการจะพูดให้แยกออกได้ก่อน ว่าในทางพระพุทธ
ศาสนานั้น ท่านเอาตัวแกนที่จะใช้ได้ออกมา คือ อธิษฐาน แล้วให้ชาว
พุทธนําไปใช้ได้

อธิษฐาน นี้ แปลว่า ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว คนเราจะทําอะไร ต้องมี
จุดหมาย หรือมีเป้าที่มุ่งเจาะเฉพาะลงไป

แม้แต่จะบําเพ็ญกุศลธรรม สิ่งที่ดีงามนั้น ไม่ใช่ว่าเราทําได้ทีเดียว
ทั้งหมด ทั้งชาติก็ทําไม่ไหว อย่าว่าแต่ปีสองปีหรือเดือนสองเดือนเลย 
ตลอดชาตินี้ เราจะทํากุศลหรือความดีทุกอย่างนี่ เราทําไม่ไหว

ไม่เฉพาะพวกเราหรอก แม้แตพ่ระโพธสิตัวจ์ะบําเพญ็ความด ี บาง
ทีทั้งชาติทําได้จริงจังข้อเดียว ไม่ใช่ว่าข้ออื่นไม่ทํา ทําดีทั่วๆ ไป แต่มีข้อ
เด่นที่มุ่งจริงจังอยู่ข้อสองข้อ

เพราะฉะน้ัน ในการเป็นพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งๆ นี้ จะต้องมีจุดที่
มุ่งม่ัน การทําดีต้องมีเป้าหมายว่า จะทําความดีอันไหนให้เป็นพิเศษ เรา
ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาก่อนว่า อันนี้เราควรจะทํา อันนี้เราจะ
ต้องทําให้ได้ เม่ือม่ันใจกับตัวเองแล้วก็อธิษฐานจิต
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การอธิษฐานจิต ก็คือ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว มุ่งม่ันลงไปว่าจะทําการนี้
เร่ืองนี้อันนี้ ให้สําเร็จให้จงได้ โดยตั้งใจเด็ดเดี่ยว

๑. ต่อคุณธรรมความดี หรือกุศลธรรมบางอย่างที่ต้องการจะทํา
๒. ต่อจุดมุ่งหมาย หมายความว่า เรามีจุดมุ่งหมายที่ดีงามว่า เรา

จะต้องไปให้ถึงสิ่งนั้นให้ได้ แล้วเราก็อธิษฐานจิต
การอธิษฐานจิตนี้ เป็นการทําให้จิตของเรา พุ่งตรงดิ่งไปสู่เป้า

หมายอันนั้น พูดเชิงภาพพจน์ว่าเป็นการสะสมแรงอัดลงไปถึงใน
ภวังคจิตเลยทีเดียว (คือจิตปรุงแต่งอย่างแรง โดยประกอบด้วยปัญญา 
ก่อนตกภวังค์ อย่างที่พูดข้างต้น) แล้วภวังคจิตอันเป็นวิบากคือเป็นผล
ของการปรุงแต่งนั้น ซึ่งเป็นแหล่งแห่งศักยภาพของเรา ก็เหมือนกับ
ทํางานให้เราเอง ที่จะชักจูงเรา นําพาวิถีชวีิตของเรา แม้แต่โดยไม่รู้ตัว 
ให้หันเหเข้าไปหาสิ่งนั้น เกิดความสนใจต่ออะไรๆ ที่เก่ียวกับสิ่งนั้น

สิ่งแวดล้อมที่เราเก่ียวข้อง เวลาเข้าไปสัมพันธ์ เราจะมีความโน้ม
เอียงท่ีจะเข้าไปหาสิ่งโน้นสิ่งน้ี โดยมีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่าน้ันไม่เหมือนกัน

จากจุดที่มีความรู้สึกหันเหโน้มเอียงต่อสิ่งเหล่านั้น ในเวลาที่เก่ียว
ข้องสัมพันธ์ เร่ิมแต่รับรู้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เราแต่ละคนจะมี
ปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันนี่แหละ วิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป
ตามแนวทางของตนๆ ทําให้ชีวิตของคนเราไม่เหมือนกัน  และนี่แหละ
คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไปตามกรรม

ฉะนั้น แรงความโน้มเอียงความสนใจเป็นต้นที่ว่ามานี้ จึงเป็นสิ่งที่
สําคัญ แม้แต่ตัวเราเองบางทีก็ไม่รู้ตัว คนหนึ่งมองสิ่งหนึ่งก็มีความรู้สึก
และเข้าใจอย่างหน่ึง อีกคนหนึ่งก็เข้าใจและรู้สึกอีกอย่างหน่ึง

จากจุดเร่ิมต้นที่มองและรู้สึกอย่างใด ก็จะทําให้เขามีปฏิกิริยาต่อ
สิ่งนั้นไปตามแบบหรือลักษณะเฉพาะของตน รวมถึงการที่เขาจะหันเห
ไปหา จะมุ่งไปในทิศทางนั้น จะทําความเพียรพยายามให้ได้ให้เป็นอย่าง
นั้น อย่างนี้เป็นต้น

นี่เป็นการพูดในระยะยาว
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ใชเวลาสักนิด กับเร่ืองภวังคจิต
เม่ือพูดถึงภวังค์คือภวังคจิต ก็ควรทราบเป็นพื้นไว้บ้าง เพราะใน

ภาษาไทยก็มีการพูดถึงบ่อยเหมือนกัน และบางทีก็เข้าใจกันเพี้ยนไป
หรือไม่ก็คลุมเครือ จึงขอเติมเรื่องนี้แทรกไว้

ที่จริง จิตของเราเกิดดับต่อเนื่องไปและสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา 
ถึงเราจะไม่รู้ตัว มันก็เป็นอย่างนั้น จะเรียกว่ามันทํางานหรือทําหน้าที่
ของมันตลอดเวลาก็ได้

จิตที่ทํางานคือสืบต่อกันไปในระดับที่ไม่รู้ตัวนั้น เป็นส่วนหลักหรือ
ส่วนใหญ่ของชีวิตของเรา จะเรียกว่าเป็นจิตยืนพื้นก็ได้ มีคําเรียกเฉพาะ
ว่า ภวังคจิต แปลว่า จิตที่เป็นองค์แห่งภพ

ที่ว่า จิตในระดับที่ไม่รู้ตัวนี้ทํางานอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสํานวน
พูด จะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการทํางานรู้เข้าใจคิดนึกในกระบวนการรับ
รู้อย่างที่ว่ากันทั่วไป แต่เป็นการทํางานในความหมายว่าเป็นการเกิดดับ
สืบต่อกันตามธรรมดาของมัน

เม่ือพูดในแง่ทั่วๆ ไป ให้รู้สึกเป็นตัวตนน้อยลง แทนที่จะใช้คําว่า
ภวังคจิต ท่านใช้คําว่าการสืบตอ่ของจิต ที่เป็นไปไม่ขาดสาย  (ในช่วงที่
ไม่อยู่ในกระบวนการรับรู้) เรียกเป็นคําศัพท์ว่า “จิตตสันดาน” (แต่คํานี้ 
ในภาษาไทยเราก็นํามาใช้ในความหมายที่เพี้ยนไปอีก หนีไม่พ้นปัญหา)

ข้อสําคัญ ภวังคจิต ที่ว่านั้น เป็นจิตส่วนวิบาก เม่ือมันสืบต่อกัน
ไป ก็คือการสืบทอดผลรวมแห่งกรรมของเราต่อเนื่องไปนั่นเอง เราจึง
พูดให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเป็นภาษารูปธรรมว่า กรรมของเราสั่งสมสืบมาใน
ภวังคจิตนี้ ที่สืบต่ออยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย

เร่ืองเก่ียวกับธรรมชาติของจิตนี้ พูดได้ยาก เพราะเม่ือจะให้คนทั่ว
ไปเข้าใจ ก็ต้องใช้ถ้อยคําเชิงรูปธรรม หรือสํานวนภาษาเหมือนอย่างเป็น
ตัวเป็นตน ซึ่งก็จะชวนให้เกิดความเข้าใจเกินเลยสภาวะไป อันเป็นความ
เข้าใจผิดไปอีกด้านหนึ่ง จึงถือว่าพูดกันพอให้เห็นเค้าเร่ืองเท่านั้น
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ภวังคจิต แปลวา่ จติทีเ่ป็นองค์แหง่ภพ (ถาใชศพัทเชงิปฏจิจสมปุบาท 

เพือ่ชวยใหชดัขึน้ กพ็ดูวาจิตทีเ่ปนเปนองคแหงอปุปตตภิพ) ซึง่เกิดดบัสบืตอ่
กันไปตลอดเวลา ตัง้แตเ่ร่ิมตน้จนจบชวีติของเรา คือตลอดชวีติ (พดูเป็น
คําศัพทว์า่ ตอ่จากปฏสินธ ิจนถึงจตุ)ิ พดูเป็นภาษารปูธรรมหรือภาษาตัว
ตนว่า เป็นจิตยืนพื้น ใกล้กับคําที่ท่านใช้ว่าเป็น “ปกติจิต”

ภวังคจิตน้ี เป็นจติทีเ่ป็นวบิาก เม่ือมันเกิดดบัสบืตอ่อยู่ตลอดชวีติ
ของเรา จึงเท่ากับเป็นผลรวมแห่งกรรมทั้งหมดของเรา พูดเป็นภาษา
รูปธรรมหรือภาษาตัวตนว่า เป็นที่เก็บสะสมผลกรรมของเรา หรือทุก
อย่างที่เกิดข้ึนเป็นไปในชีวิตของเรา หรือเป็นที่ประมวลผลแห่งการแก้ไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวเรา เท่าที่ทําได้และได้ทํามาทั้งหมดในชีวิต

พูดเชิงอนาคตว่า ภวังคจิต เป็นแหล่งแห่งศักยภาพ หรือเป็นศักย
ภาพท่ีแต่ละคนมีอยู่

ภวังคจิต เป็นชือ่ทีใ่ชเ้รียกในแง่การสบืตอ่ของชวีติ แตถ่า้พดูในแง่
การทํางานในกระบวนการรับรู้ตามปกตินี้ ก็เรียกว่า มโน คือ มนายตนะ 
หรือมโนทวาร นั่นเอง

ในฐานะเป็นมโน หรือเป็นมโนทวารนั้น มันเป็นที่เกิดหรือที่
ปรากฏของมโนวิญญาณ ที่ทํางานในระดับแห่งวิถีจิต

อนึง่ ในฐานะแหง่จติทีเ่ป็นวบิาก ภวังคจิตจงึเปน็กลางๆ ไม่ดไีม่ชั่ว 
คือไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศล เป็นจิตในภาวะที่กิเลสไม่ได้มาแสดงบท
บาท แม้จะมีคุณสมบัติตามที่ประมวลผลเป็นวิบากไว้ ก็เป็นจิตตาม
สภาวะของมัน คือไม่มีตัวแปลกปลอมภายนอกมายุ่มย่าม

ดังนั้น ท่านจึงว่า ภวังคจิตนี่แหละ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเป็น
ประภัสสร คือสะอาดผอ่งใส หมายความวา จติโดยสภาวะ คือตามภาวะ
ของมันเอง เป็นอย่างนั้น แต่มันมัวหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมา

ก็เพราะธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้น คือกิเลสมิใช่เป็นเนื้อเป็น
ตัวของมัน การชําระจิตด้วยการกําจัดกิเลสให้หมดไป จึงเป็นไปได้ ดัง
พุทธพจน์ที่ว่า (ยกมาให้ดูพอเห็นรูปเค้า)
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ปภสฺสรมิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ. ตญ ฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ 
อุปกฺกิลิฏฺฐนฺติ…จิตฺตภาวนา อตฺถีติ วทามีติ ฯ (องฺ.เอก.๒๐/๕๐–๕๓)

ภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผองใส แตจิตน้ันแล เศราหมอง
ดวยอุปกิเลสท่ีจรมา…

ภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผองใส และจิตน้ันแล หลุดพน
แลว จากอุปกิเลสท่ีจรมา. อริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว 
ยอมรูชัดตามเปนจรงิ ฉะน้ัน เราจึงกลาววา อรยิสาวกผูได
เรยีนสดับแลว ยอมมีการเจริญพัฒนาจิต (จิตตภาวนา)
เปรียบไดกับน้ํา ถึงจะขุนมัวสกปรกเพียงใด เราก็สามารถชําระใหใส

สะอาดได เพราะส่ิงที่ทําใหขุนมัวนั้นเปนของแปลกปลอม หมายความวา น้ํานั้น

โดยสภาวะของมันเอง ก็คือน้ํา ไมใชเปนของสกปรกนั้น พูดงายๆ วา เมื่อน้ํา

สกปรก ถึงจะเนาเหม็นอยางไร ถาคนมีปญญา ก็หาทางทําน้ํานั้นใหสะอาดได

อย่างไรก็ตาม ถึงจะเทียบจิตกับน้ํา ก็เป็นการเทียบได้ในแง่หนึ่ง
เท่านั้น ไม่ใช่เหมือนกันทีเดียว เพราะถึงอย่างไร ก็เป็นสภาวะต่างอย่าง
กัน ถึงจะเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่อันเดียวกัน เฉพาะอย่างย่ิงเป็นนามธรรม
กับรูปธรรม การเปรียบเทียบบางทีก็ต้องเทียบกับอันโน้นอันนี้ทีละแง่

ขอเทียบให้ฟังอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะในแง่ศักยภาพ ลองดูเมล็ด
พืช เช่นเม็ดมะม่วง เราเอาเม็ดมะม่วงเม็ดหนึ่งไปปลูก จากมะม่วงเม็ด
นั้น ต่อมามีต้นมะม่วงงอกขึ้นมาและเจริญงอกงาม มีก่ิง ก้าน ใบ ดอก 
และผล ซึ่งทั้งหมดก็มาจากมะม่วงเม็ดเดียวนั้น

จึงเหมือนกับว่าก่ิง ก้าน ใบ ดอก และผลมะม่วงทั้งหมด มีพร้อม
อยู่ในมะม่วงเม็ดเดียวนั้นแล้ว แต่ขณะที่มันเป็นเม็ดมะม่วงนั้น เราชี้บอก
ได้ไหมว่า ตรงไหนเป็นก่ิง ตรงไหนเป็นก้าน-ใบ-ดอก-ผล ตลอดจน
ลักษณะเฉพาะของมันที่สะสมมาแม้แต่ที่เร่ิมแปลกพันธุ์ ก็บอกไม่ได้ นี่
คือที่ใช้คําว่าศักยภาพ

เร่ืองภวังคจิต ที่ว่าเป็นผลรวมวิบากของเรา เม่ือเทียบในแง่หนึ่ง 
ก็พึงเข้าใจทํานองนี้
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คนไทยอธิษฐานเพื่อจะได vs. พระใหอธิษฐานเพื่อจะทํา
ย้อนกลับมาที่เร่ืองอ้อนวอน กับ อธิษฐาน อีกคร้ัง
การอธษิฐานจตินัน้ เป็นการตัง้เป้าใหกั้บจติใจ ซึง่เป็นสิง่ทีส่าํคัญ

มาก แต่การอธษิฐานนี้ต่างจากการออนวอน คือเพียงแต่จับเอาตัวเนื้อ
แท้ที่เป็นสาระในการอ้อนวอนนั้นมาใช้ ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่เลื่อนลอย

การออนวอน  อยู่กับสิ่งที่เลื่อนลอยฝันเพ้อไป มีความเชื่อและ
โมหะเปน็ฐาน แตอ่ธษิฐานโยงกับความจริง มุ่งไปหาสิง่ทีม่องเหน็ดว้ยปัญญา

การออนวอน เป็นการขอให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้ โดยตัว
เองไม่ต้องทํา มุ่งไปที่การจะได้จะเอา ไม่โยงไปสู่การกระทําของตนเอง 
แต่อธษิฐานมุ่งไปยังสิ่งที่จะทํา และนําไปสู่การกระทํา

สืบเนื่องจากข้อก่อนนั้น การออนวอน ก็คือต้องรอให้เขาทําให้ จึง
นําไปสู่การงอมืองอเท้า เกียจคร้าน และอ่อนแอ แต่อธษิฐานนําไปสู่
ความเพียรพยายาม และความเข้มแข็ง

นอกจากนั้น การออนวอน ไม่โยงไปหาการพัฒนาตนเอง ไม่เก่ียว
กับการพฒันาตน เพราะไปฝากความหวงัไวกั้บสิง่ภายนอก ใหป้จัจยัภาย
นอก เช่น เทพเจ้ามาช่วย แต่การอธษิฐานเป็นการพัฒนาตนเอง เพื่อจุด
หมายที่ตนมองเห็นและตัดสินใจด้วยปัญญา เป็นการที่ทําให้เราก้าวหน้า
ต่อไปในการพัฒนาแห่งสิกขา ดังนั้นจึงต่างกันอย่างตรงข้าม

พูดสั้นๆ ว่า นักปรารถนานักออนวอน  เชื่อการบันดาล
แตผูอธิษฐาน  เชื่อการกระทํา

แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็มีอธษิฐานเป็นบารมีข้อหนึ่งใน ๑๐ เรียกว่า
อธิษฐานบารมี ทั้งที่โดยทั่วไป พระโพธิสัตว์ก็ต้องมีปณิธานอยู่แล้ว คือ
เวลาจะทําความดีอะไรอย่างหนึ่ง ก็มีปณิธานว่าจะต้องมุ่งม่ันทําอย่าง
แน่วแน่ และด้วยปณิธานนั้นก็ทําให้พระองค์กระทําการได้สําเร็จ
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อย่างที่ได้บอกแล้วว่า มนุษย์เราทุกคนไม่สามารถทําความดี และ
ทําจุดหมายทุกอย่างให้สําเร็จได้ทั้งหมดคราวเดียว อย่าว่าแต่เราเลย 
พระโพธิสัตว์ก็ทําไม่ได้

ความดีต่างๆ นั้นมีมากมายเหลือเกิน เราต้องเลือกทํา และถ้าเรา
ทําไปเร่ือยๆ เป่ือยๆ ก็จับจด แล้วก็ไม่ได้ผลเป็นชิ้นเป็นอัน

ฉะนั้น ในการทําความดี ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง ก็
ต้องดูว่า พระองค์เม่ือก่อนที่จะตรัสรู้ คือยังเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ก็
ใช้ปณิธานคือตั้งจิตมุ่งม่ันที่จะทําการนั้นๆ ให้สําเร็จ และในการตั้ง
ปณิธานนั้น การอธิษฐานเป็นสิ่งสําคัญมาก

อธิษฐานจิต คือ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว มุ่งม่ัน ปักแน่วลงไปที่จุดเร่ิมต้นว่า 
จะต้องทําเป้าหมายนี้ให้สําเร็จ จะต้องทําความดีงามนี้ให้สําเร็จ แล้วอัน
นี้จะเป็นทางแห่งความสําเร็จที่แท้จริง เพราะจะเป็นแรงหรือพลังส่งที่
รวมจิตเข้าไปอย่างที่ได้กล่าวแล้ว

ในราตรีแห่งวันที่จะตรัสรู้ เม่ือพระโพธิสัตว์ลงประทับนั่งใต้ร่ม
มหาโพธ์ิ ก็ได้อธิษฐานพระทัยว่า ถ้าไม่บรรลุโพธิญาณ จะไม่ทรงลุกข้ึน 
แม้ว่าเลือดเนื้อจะแห้งเหือดไป (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑)

อันนี้เป็นเร่ืองที่ขอพูดแทรกเข้ามา เพื่อจะให้โยมได้ประโยชน์จาก
เร่ืองของการอธิษฐาน คืออย่าให้เลยไปเป็นการออนวอน เพราะการ
อ้อนวอนนั้นเป็นการฝากความหวัง และฝากชีวิตไว้กับปัจจัยภายนอก 
แล้วก็นําไปสู่ความลุ่มหลง การไม่พัฒนาตน ความเป็นอยู่อย่างเลื่อนลอย
และการกล่อมใจตัวไปวันๆ ทําให้งอมืองอเท้า ถ้าเป็นสังคม ต่อไปก็เสื่อม

เวลาน้ี คนไทยทั่วไปก็เข้าใจเคลื่อนคลาดผิดพลาดไปในความ
หมายของ “อธิษฐาน” มักนึกถึงอธิษฐานนั้น ในความหมายที่เป็นการ
อ้อนวอนปรารถนา เร่ืองก็เลยกลายเป็นว่า อธิษฐานของคนไทย กับ
อธิษฐานของพระ ไม่เหมือนกัน

พูดง่ายๆ ว่า คนไทยอธิษฐานเพื่อจะได
แต่ พระสอนให้อธิษฐานเพ่ือจะทํา
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คนไทยอย่าถอยกลับไปเป็นเหมือนอย่างในศาสนาพราหมณ์ก่อน
พระพุทธเจ้าอุบัติ ที่มนุษย์ฝากความหวังในความสําเร็จไว้กับการเซ่น
สรวงอ้อนวอน เอาชีวิตไปฝากไว้กับการดลบันดาลของเทพเจ้า ทําให้
เป็นคนอ่อนแอ เกิดผลเสียทั้งแก่ชีวิตและสังคม เช่น

๑. คนทั้งหลายต่างก็มัวรอคอยผลจากการดลบันดาลของอํานาจ
เร้นลับภายนอก ตกอยู่ในความประมาท และไม่พัฒนาตัวเอง

๒. ในทางสังคม เม่ือแต่ละคนมองมุ่งออกไปหาความช่วยเหลือให้
แก่ตนเองจากอํานาจบันดาลผลที่อยู่นอกชุมชน ก็เลยลืมที่จะใส่ใจ
เหลียวมองดูเพื่อนมนุษย์ผู้อยู่ร่วมชุมชนและสังคม ไม่แสวงหาความร่วม
มือและคิดพึ่งพากันในหมู่มนุษย์ ทําให้ไม่มีการร่วมกันแก้ปัญหา และ
ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนหรือสังคมของตน กลายเป็นเร่ืองของแต่ละคน
ที่จะเอาตัวรอด

ปัญหาต่างๆ เกิดข้ึน เพราะแต่ละคนก็หวังประโยชน์ส่วนตัว ทํา
อย่างไรฉันจะได้นั่นได้นี่จากเทพเจ้า ปัญหาของตัวก็รอให้เทวดาแก้ไข 
ปัญหาส่วนรวมก็ถูกทิ้งไว้

พระพุทธเจ้าเสด็จมาประกาศในทางที่ตรงกันข้าม พระองค์
มาสอนว่า มนุษย์เราสามารถทําการให้สําเร็จได้ด้วยความเพียรพยายาม
ของตนเอง แต่เราต้องรู้เหตุปัจจัย ต้องรู้ธรรม ต้องรู้ความจริงของกฎ
ธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาปัญญาขึ้นมา โดยเรียนรู้และฝึกฝนตนด้วย
สิกขา เม่ือเรามีปัญญา รู้ธรรม รู้เหตุปัจจัย ก็ใช้ความเพียรพยายามทํา
การด้วยกรรม ให้ตรงตามเหตุปัจจัยนั้น ก็ได้ผลดี

สังคมของเราๆ ก็มาช่วยกันสร้างสรรค์แก้ไขให้ดีได้ ชีวิตของเราๆ ก็
ปรับปรุงให้ดีได้ เราแก้ไขปัญหาชีวิตและร่วมกันแก้ปัญหาสังคมของเราได้

แต่ถ้าเราไปหวังพึ่งปัจจัยภายนอก ก็จบ ชีวิตของเราก็ไม่เพียร
พยายามทําดี มัวแต่คอยหวังผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการอ้อนวอน แต่
ละคนก็จะเอาเพื่อตน สังคมก็ยิ่งยํ่าแย่ลงไปตามลําดับ
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นี่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ให้แก่เราแล้ว ควรจะ
เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ อาตมาขอนําเร่ืองนี้มาพูด เพราะว่าธรรมมีแง่
มุมต่างๆ ที่เราจะต้องพิจารณาเยอะ ถ้าไปมองชั้นเดียวแล้วบางทีจะ
พลาด อย่างเรื่องสมาธิ เป็นต้น ที่พูดไปแล้ว ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

อย่างน้อยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนไว้ ให้เรารู้จักมองทุกสิ่งทุก
อย่างให้ตรงความจริงที่มีหลายแง่หลายมุม ที่เรียกว่า วิภัชชวาท แปล
ว่า จําแนกพูด คือรู้จักพิจารณาอย่างแยกแยะ เช่น มองเห็นว่าสิ่งทั้ง
หลายมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย แม้แต่กุศลธรรมที่เราว่าดีแล้ว มันก็มีแง่ที่
จะให้คุณและแง่ที่จะให้โทษ อย่างสมาธิเป็นต้น ที่กล่าวไปแล้ว จึงจะ
ต้องไม่มองในแง่เดียว ไม่ใช่ด้านดีอย่างเดียว หรือร้ายอย่างเดียว

การที่ว่า มันดีก็ได้ มันร้ายก็มี อย่างหนึ่งก็คือ การที่มันเป็นปัจจัย
แก่กันและกันได้ อกุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ กุศลธรรมก็เป็น
ปัจจัยแก่อกุศลได้ อันนี้แหละสําคัญมาก

เพราะฉะน้ัน จากสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเราใช้เป็น เราก็เอาสิ่งที่ไม่ดีมาทํา
ให้เป็นประโยชน์ได้ เอาอกุศลมาใช้เป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้ กุศลธรรมถ้า
เราใช้ไม่เป็น มันก็กลับเป็นปัจจัยแก่อกุศล อย่าไปภูมิใจหลงว่า เรานี้มีดี
แล้ว ก็ดีนี่แหละมันจะกลับเป็นตัวก่อผลร้าย ทําให้เกิดโทษได้

ถ้าเราใช้เป็น ไม่ประมาท ก็ใช้อกุศลทําให้เกิดผลดีขึ้นมาก็ได้ 
อย่างตัณหา พระพุทธเจ้าทรงเอามาใช้กับพระนันทะ เป็นอุบายชักจูง
พระนันทะให้รู้แจ้งธรรมเป็นพระอรหันต์ได้

แต่โยมที่มีศรัทธา หรือแม้แต่พระโสดาบัน ขนาดเป็นพระ
อริยบุคคลแล้ว ถ้าเกิดไปสันโดษผิดทางขึ้นมา สันโดษตัวนี้ ก็กลายเป็น
ทําให้พระโสดาบันประมาท เกิดเป็นอกุศลข้ึนมา ความสันโดษทําให้เกิด
ความประมาท

พระโสดาบันสันโดษในธรรมที่ได้บรรลุ พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่าน
เป็น ปมาทวิหาร ี แปลว่าผู้เป็นอยู่ด้วยความประมาท จะเป็นผู้เสื่อม 
ฉะนัน้ ธรรมนีจ่ะตอ้งมองกันหลายๆ แง่ และตอ้งมีหลกัทีจ่ะมองใหถ้กูตอ้ง
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ปญญา ทีช่ีน้าํ ใหเขามา และเดินหนาไปในทางสายกลาง
ตอนนีข้อโยงมาสูธ่รรมสาํคัญ คือ เร่ืองทางสายกลาง และความไม่

ประมาท เป็นการขอพดูในเร่ืองธรรมทีโ่ยงกับสงัเวชนียสถานทีไ่ดไ้ป คือ
- ตอนแสดงธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะฯ ได้แก่หลักทางสายกลาง
- ตอนมาถงึทีป่รินพิพาน ณ กุสนิารา ไดแ้ก่หลักความไม่ประมาท

 ธรรมเหลาน้ีโยงกันหมด
ก่อนจะพดูสองหลกัสองเรือ่งนัน้ ก็ขอยกตุก๊ตาขึน้มาก่อน
เม่ือเรามาประเทศ อินเดีย ก็ได้เห็นแล้วว่า ประเทศอินเดียนี้รก

รุงรัง สกปรก ไม่เป็นระเบียบแค่ไหน แต่ท่านมหาสุทินบอกว่า คน
อินเดียนี่ไม่เป็นโรคเส้นประสาท และอยู่สุขสบายดี

หันมาดูอีกด้านหนึ่ง คือ ฝร่ัง ประเทศฝร่ังมีความเจริญ มีความ
เป็นระเบียบ สังคมเขามีความก้าวหน้า มีเทคโนโลยีทันสมัย เขาจัดสรร
สิ่งทั้งหลายและสังคมให้เรียบร้อยได้พอสมควร แต่พร้อมกันนั้น ก็มี
ปัญหาโรคจิต และโรคประสาทอะไรต่างๆ มาก

ทั้งสองสังคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียของตนเอง สองอย่างนี้เป็นทาง
เลือกว่า อันไหนดีกว่ากัน เราควรจะเอาอย่างไหน อย่างใดอย่างหน่ึง
หรืออย่างไร

พระพุทธศาสนาบอกว่า มันไม่ใช่ทางเลือก ที่จะต้องเอาอย่างใด
อย่างหน่ึง เราสามารถทําสิ่งที่ดีกว่านี้ได้ สองอย่างนี้น่าจะเป็นสุดโต่ง
สองทางมากกว่า มันเป็น ที่สุด ๒ อยาง มากกว่าจะเป็นทางเลือก ในแง่
ของชาวพุทธ เราจะไม่ยอมถ้ามันยังมีส่วนเสียอยู่

ในส่วนอินเดียที่ใจสุขสบาย แต่สกปรกรกรุงรัง อย่างนี้เราคงจะไม่
เอา เรายังไม่ยอม ส่วนฝร่ังที่ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เป็นต้น แต่จิตใจครํ่าเครียดมีทุกข์มาก เราก็ไม่เอาเหมือนกัน

ชาวพุทธเราถือว่า คนเราพัฒนาได้ มันต้องมีดีกว่านี้ แสดงว่าทั้ง
สองทางนี้คงผิด มีอะไรที่มันพลาดไป
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ก็ตอ้งถามวา่ แลว้อะไรคือความพอด ี ทีพ่ระพทุธองค์ทรงสอนไว ้ ที่
เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง ก็คือทางแห่งความพอ
ดี พอดีมีความหมายอย่างไร หรือทางสายกลางมีความหมายอย่างไร

“ทางสายกลาง” ไม่ใช่หมายความว่า เขาอยู่กันสองฝ่าย เราก็ไป
อยู่ก่ึงกลางระหว่างสองฝ่ายนั้น บางคนคิดว่าอย่างนั้น มีอยู่สองฝ่าย เรา
ก็อยู่ตรงกลาง เรียกว่าสายกลาง

พวกหนึ่งกินเหล้ามากๆ พวกหนึ่งกินน้อยๆ เราก็กินกลางๆ อย่าง
นี้หรือเรียกว่าทางสายกลาง ถ้าหากว่ามีแต่คนทําชั่ว พวกหนึ่งทําชั่วมาก 
พวกหนึ่งทําชั่วน้อย เราก็เลยทําชั่วกลางๆ

อย่างนีไ้ม่ใช ่ทางสายกลาง แตเ่ป็น ครึง่ๆ กลางๆ ไม่เป็น มชัฌิมา-
ปฏิปทา ในพระพุทธศาสนา

ดังนั้น ต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดว่า ทางสายกลาง นั้น ไม่ใช่ไป
อยู่ก่ึงกลางระหว่างสองฝ่าย แต่ต้องมีหลักการที่แน่นอนชัดเจน ทางสาย
กลางมีหลักการอย่างไร เป็นเร่ืองที่สําคัญ

ทางสายกลาง นั้น มีหลักพื้นฐานอยู่อย่างหน่ึง ก่อนที่จะพูดถึง
หลักอื่นๆ ก็คือว่า ในทางสายกลางน้ี จะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็น
ชอบ หรือปัญญาเห็นชอบ เป็นข้อต้น ตรงนี้แหละสําคัญ เป็นตัวให้หลัก
พื้นฐานคือ ต้องมีปัญญา ต้องมีความรู้ ต้องเข้าใจถูกต้อง แต่ยังมีข้อปลีก
ย่อยที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆ อีก ในระบบที่เป็นทางสายกลางนี้

ตอนนี้ขอใหเปนขอสังเกตเบื้องตนกอนวา ปญญาเห็นชอบ หรือความ

เขาใจถูกตองนี้ เปนพื้นฐาน หรือเป็นตัวกําหนดท่ีสําคัญของทางสายกลาง
จะขอยกตัวอย่างหน่ึงเก่ียวกับเร่ืองทางสายกลาง ในชีวิตประจํา

วัน เช่น เร่ืองการกินอาหาร
การกินอาหารให้ถูกต้องก็เป็นเร่ืองทางสายกลางเหมือนกัน คือ 

การกินพอดี
กินพอดี ที่เป็นทางสายกลางนั้น วัดได้อย่างไร เอาอะไรเป็น

เกณฑ์วัด ถ้าเห็นอันนี้แล้ว ก็เป็นตัวอย่างของทางสายกลางแบบง่ายๆ
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“กินพอดี” คนจํานวนมากเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการกิน ขอให้
สังเกตดู เขาจะใช้ความอร่อยเป็นเกณฑ์ คนที่ยังไม่มีการศึกษา ยังไม่ได้
ฝึกฝนพัฒนา ไม่มีโยนิโสมนสิการ ไม่มีความรู้จักคิดพิจารณา ก็จะกิน
ตามอร่อย

เพราะว่า เม่ือกินนั้นลิ้นเป็นผู้เสพรส เป็นผู้ได้รับสัมผัส ก็จะได้
เวทนาคือความอร่อยหรือไม่อร่อย เขาต้องการเสพแต่รสอร่อย และ
ปฏิเสธรสที่ไม่อร่อย เพราะฉะนั้น ความอร่อยหรือไม่อร่อยก็จะเป็น
เกณฑ์วินิจฉัยในการกิน ถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่กิน ถ้าอร่อยก็กิน ยิ่งอร่อยก็
ยิ่งกิน อร่อยมากก็ยิ่งกินให้มาก

เม่ือเราเอาความอร่อยเป็นเกณฑ์ในการกินแล้ว จะเกิดผลอะไรขึ้น 
คือ ยิ่งอร่อยมากก็ยิ่งกินมาก เม่ืออร่อยมาก กินมาก ก็จะมีผลคือ เฉพาะ
หน้าในปัจจุบัน กินจนพุงกางกระทั่งอึดอัด อาหารไม่ย่อย ลุกไม่ขึ้น 
ระยะยาวก็คือ กินจนกระทั่งเสียสุขภาพ อ้วนเกินไป เป็นโรคไขมันใน
เส้นเลือด หรือเป็นโรคอะไรต่างๆ หลายอย่าง ซึ่งคุณหมอทราบดีว่า กิน
อาหารที่เอารสอร่อยเป็นเกณฑ์จะมีผลร้ายอย่างไร

อีกอย่างหน่ึง เม่ือกินเพราะรสอร่อย ก็เลยไม่คํานึงว่ามันมีโทษ 
หรือมีคุณแค่ไหนอย่างไร ไม่คํานึงถึงคุณค่าของอาหาร ว่าอาหารนี้จะ
เป็นโทษต่อร่างกายไหม อาหารนี้จะมีสารพิษสารเคมีปนไหม ปรุงแต่ง
กลิ่นสีรสอะไรหรือเปล่า ไม่ได้คํานึงถึงโทษภัย เอาแค่เสพรสอร่อย ในที่
สุดกลายเป็นว่ากินอาหารแพง สิ้นเปลืองมาก โก้เก๋ดีเย่ียมตามค่านิยม 
แต่ร่างกายทรุดโทรมเป็นโรค

ดังนั้น การใช้รสอร่อยเป็นเกณฑ์ในการกินจึงไม่ถูกต้อง อันนี้คือ
การกินตามชอบใจไม่ชอบใจ ซึ่งเป็นหลักเดียวกัน คือ หลักที่ว่า ประสบ
การณ์เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เอาเวทนาเป็นตัวตัดสิน วินิจฉัย
ด้วยความรู้สึก คือเวทนา ถ้าเป็นสุขเวทนา คืออร่อย ก็ชอบใจ เม่ือชอบ
ใจก็กิน ถ้าเป็นทุกขเวทนา คือไม่อร่อย ก็ไม่ชอบใจ เม่ือไม่ชอบใจ ก็ไม่
กิน นี่เรียกว่า กินดวยตัณหา
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มีวธิกิีนอกีอย่างหนึง่ คือ อย่างนอ้ย คนทีมี่การศึกษาจะเร่ิมถามตวั
เองว่า ที่เรากินนี้เพื่ออะไร อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของการกินอาหาร

เม่ือใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญดู ก็จะเริ่มรู้ว่า ที่เรากินนี้ก็เพื่อให้
ร่างกายดํารงอยู่ได้ เพื่อให้ร่างกายนี้ มีกําลังแข็งแรงสามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้ ซึ่งคําตอบอย่างรวบรัดก็คือ เพื่อสุขภาพนั่นเอง

วัตถุประสงค์ของการกินก็คือ ให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแลว้
ตอ่จากนัน้ก็จะมีอย่างอืน่ตามมาอกี เชน่ของพระทีว่า่ พรฺหมฺจรยิานุคฺคหาย
เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ หมายความวา เพื่อเก้ือหนุนการดําเนินชีวิตที่
ดีงามประเสริฐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมรรคได้ คือ เพื่อว่าเราจะได้
อาศัยร่างกายนี้ ไปดําเนินชีวิตที่ดีงาม ศึกษาเล่าเรียน พัฒนาชีวิต ทํา
คุณประโยชน์ สร้างสรรค์สิ่งดีงามมีคุณค่าต่อไป

พอเราหาจุดหมายของการกินได้ว่า อยู่ที่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี ว่านี้คือความต้องการที่แท้จริงของชีวิต พอเรากําหนดตัวนี้ได้ 
นี่คือเรารู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ หรือรู้ธรรม ก็เป็นปัญญา

พอเกดิตวัปัญญาก็มี สมัมาทิฐ ิคือความเหน็ชอบ ทีรู่เ้ขา้ใจความมุ่ง
หมายของการกินอย่างถูกต้อง แล้วความเข้าใจในจุดมุ่งหมายนี้ จะเป็น
ตัวปรับให้เกิดความพอดีในการกินได้ทันที คือกินตามความต้องการของ
ร่างกาย กินเพื่อสนองความต้องการของชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพดี

๑. มันจะจํากัดปริมาณในการกินให้ได้ผลแก่สุขภาพ ไม่ให้เป็น
การทําลายสุขภาพ เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรากินมากไป อาหารอร่อยก็จริง 
แต่มันจะไม่ย่อย เป็นโทษแก่ร่างกาย เราก็ไม่กินเกินปริมาณนั้น เราก็
จํากัดปริมาณในการกินได้ ปริมาณก็พอดีขึ้นมา

๒. ในด้านประเภทของส่ิงที่กิน ตัวปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายของ
การกิน ก็จะมาเป็นตัวปรับตัวจัด ให้เราเลือกกินสิ่งที่มีคุณค่าเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย การกินที่พอดีก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความ
มุ่งหมายของการกิน
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การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายที่เราเก่ียวข้องในชีวิตความเป็นอยู่
ประจําวัน ด้วยท่าทีแห่งปัญญา เร่ิมตั้งแต่การรับประทานอาหารไปที
เดียวนี้ เป็น โยนิโสมนสิการ ที่สําคัญในการศึกษา คือ การฝึกฝนพัฒนา
ชีวิตของตน

เพราะฉะน้ัน หลักปฏิบัติเบ้ืองต้นอย่างหน่ึงในพระพุทธศาสนา จึง
ได้แก่ โภชเนมัตตัญญุตา (ความรู้จักประมาณในการบริโภค หรือการ
กินพอดี) ซึ่งทางพระถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญมาก

พอพระใหม่บวชเข้ามา ก็จะต้องฝึกตนให้มีโภชเนมัตตัญญุตา
ด้วยการพิจารณา “ปฏิสังขา-โย” คือ รับประทานอาหาร ตลอดจนใช้
ปัจจัย ๔ ทุกอย่างด้วยการพิจารณารู้ตระหนักในความมุ่งหมาย เพื่อคุณ
ค่าที่แท้จริง ของการบริโภคใช้สอยนั้น เรียกว่า ปัจจเวกขณะ

พระในสมัยโบราณ ก่อนจะบวช เวลามาอยู่วัด ยังไม่ทันบวช จะ
ต้องท่อง “ปฏิสังขา-โย”  ซึ่งเป็นบทพิจารณาปัจจัย ๔ มี ๔ บท เช่น 
บทพิจารณาอาหาร แปลว่า:

เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว คือโยนิโสมนสิการนี่แหละ จึง
บริโภคอาหาร ว่าเราบริโภคอาหารนี้ มิใช่เพื่อมุ่งเอร็ดอร่อย สนุกสนาน
มัวเมา โก้เก๋อวดกัน เป็นต้น แต่รับประทานเพื่อยังชีวิตให้เป็นไป เพื่อให้
ร่างกายเป็นอยู่ได้ เพื่อบําบัดความหิว เพื่อให้อยู่ผาสุก เพื่ออนุเคราะห์
พรหมจรรย์ คือเพื่อเก้ือหนุนการดําเนินชีวิตที่ดีงามประเสริฐ หมายความ
วา เราจะได้อาศัยร่างกายนี้ดําเนินชีวิตที่ดีงามได้

อันนี้เป็นการฝึกพระตั้งแต่ต้น ให้ กินดวยปญญา ไมใชกินดวย
ตัณหา การกินเพื่อหวังรสอร่อยอย่างเดียวเป็นตัณหา แต่ถ้ากินด้วย
ปัญญาพิจารณาเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่แท้ของการกิน ก็เป็นการใช้
โยนิโสมนสิการ

สําหรับมนุษย์ปุถุชน เรายอมรับว่าเขายังมีตัณหาอยู่ การกินเพื่อ
รสอร่อย จึงยังต้องมี แต่ขอให้เอาหลักโภชเนมัตตัญญุตามาช่วยบ้าง 
เพื่อจะได้ปรับชีวิตให้สมดุลมากขึ้น
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อย่างน้อยก็มีสติควบคุมให้การกินนั้นไม่เกิดโทษ
๑. ไมเกิดโทษตอชีวิตของตนเอง ไมเสียสุขภาพ แตกลับชวยใหมีสุข

ภาพดี

๒. ทําใหประหยัดไปไดในตัว พรอมทั้งผลดีหลายอยางที่ตามมา เชน
- สุขภาพร่างกายของเรา ก็จะดี
- ภาวะด้านเศรษฐกิจของเรา ก็ดีขึ้นด้วย
- ทําให้การเบียดเบียนกันในสังคม ลดน้อยลง
- การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จะลดไปด้วย

การฝึกหรือศึกษาในขั้นทั่วๆ ไปนี้ ไม่ได้เรียกร้องอะไรมาก ขอให้
ตั้งท่าทีไว้เพียง ๒ ข้อ ก็พอ คือ

๑) ในฐานะปุถุชน การกินเพื่ออร่อยก็ยังมี แต่ต้องถือเอาการกิน
เพื่อจุดหมายที่แท้จริง คือเพื่อสุขภาพดีเป็นพื้นฐานก่อน คือการกินเพื่อ
ให้มีสุขภาพดีต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และต้องให้ได้ก่อน ส่วนการกินเพื่อ
อร่อยให้เป็นส่วนเสริม

๒) ด้วยการกินที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพดีนี้ อาหารก็จะเป็นเคร่ือง
เก้ือหนุนช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม และทําการสร้างสรรค์
อย่างอื่นที่เป็นจุดหมายอันสูงข้ึนไป ตรงตามชื่อของมันที่เรียกว่าเป็น 
“ปจจัย” คือ ไม่ใช่ให้การเสพรสอาหารกลายเป็นจุดหมายของชีวิต

นี่เป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิต ที่เรียกว่าเป็น ทางสายกลาง 
เร่ิมตั้งแต่การกินพอดี

โยมจะเห็นว่า ทางสายกลาง หรือการดําเนินชีวิตที่พอดีนั้น ต้องมี
ปัญญาที่เห็นชอบว่ากินเพื่ออะไรเป็นเคร่ืองชี้นํา พอเข้าใจแค่นี้ การปรับ
ให้พอดีก็เกิดข้ึน

ทางสายกลางเกิดข้ึน เพราะปัญญาที่รู้เข้าใจความจริง มาเป็นตัว
ปรับพฤติกรรม นั่นคือ พฤติกรรมของเราจะพอดีได้ ก็เพราะมีปัญญา
เป็นตัวปรับให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย
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เพราะฉะนั้น ทางสายกลางจึงเป็นทางที่พอดี ที่จะนําไปสู่จุด
หมายที่ถูกต้อง ที่จะทําชีวิตให้ดีงามไร้โทษไร้ทุกข์นั่นเอง นี้คือทางสาย
กลางในความหมายง่ายๆ

ความไดดุลพอดี ที่เปนลักษณะสําคัญของทางสายกลาง
ลักษณะของทางสายกลางอีกอย่างหนึ่งก็คือ ดุลยภาพ ในทางสาย

กลางนี้ มีความพอดีอย่างที่พูดไปแล้ว ซึ่งเกิดจากความได้สัดส่วนของ
องค์ประกอบทั้งหลายที่มาทํางานร่วมกันอย่างประสานกลมกลืนลงตัว 
ในสมัยปัจจุบัน เรียกว่าองค์รวม

สิ่งทั้งหลายย่อมเกิดจากส่วนประกอบทั้งนั้น ถ้าส่วนประกอบไม่
พอดีกันก็ยุ่ง เกิดปัญหา แต่ถ้าส่วนประกอบต่างๆ ประสานกันพอดีแล้ว 
ทุกอย่างก็ลงตัว กลมกลืนกันทั้งหมด และจะได้ผลดีด้วย

ดังตัวอย่างที่ได้พูดมาแล้วในเร่ือง พรหมวิหาร ซึ่งมี ๔ ข้อ ที่จะ
ต้องมีดุลยภาพ ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทําให้
พรหมวิหาร ๔ นี้เสียดุลไป แม้ว่าพรหมวิหารแต่ละข้อจะเป็นกุศลธรรม 
ก็ทําให้เกิดผลร้ายได้

เร่ืองนี้เราไม่ค่อยคิดกัน พรหมวิหาร ๔ ต้องปฏิบัตใิห้ได้สัดได้
ส่วนกันพอดีตามสถานการณ์

ถ้าใช้ผิดสถานการณ์ เช่น ในสถานการณ์ที่ควรใช้อุเบกขา กลับไป
ใช้เมตตากรุณา สถานการณ์ที่ควรจะใช้เมตตากรุณา กลับไปใช้อุเบกขา 
ก็ทําให้เกิดปัญหา ทั้งๆ ที่เมตตากรุณาและอุเบกขาเป็นกุศลธรรม แต่
เม่ือใช้ไม่เป็น ก็เสียหายไปหมด ชีวิตก็เสีย สังคมก็เสีย

ในเมืองไทยเรานี้ ตอนหลังๆ มีแนวโน้มที่จะดึงธรรมออกมาแยก
เป็นข้อๆ จนกระทั่งในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับเด็กนัก
เรียนในโรงเรียน ระยะหลังๆ นี้ ก็ทําอย่างนั้น
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ทําอย่างไร? คือดึงธรรมมาเป็นข้อๆ โดยมาถกเถียงกันว่าเราจะ
สอนเด็กให้มีธรรมข้อไหนบ้าง เมตตาดีนะ ก็เอามาสอน กรุณาดีนะ ก็
เอามาสอน แล้วขันติก็ดีนะ เอามาสอน เลือกเอามาเป็นข้อๆ

นีเ่ป็นการทาํไปดว้ยความไม่รู ้ ไม่เขา้ใจ ทาํใหช้วีติวุน่ และสงัคมป่ัน
ปว่น เพราะไมเ่ขา้ใจวา่พระพทุธเจา้ทรงวางหลกัธรรมเปน็ชดุๆ ทาํไม

พรหมวิหาร ๔ นั้นต้องมาทั้งชุด ถ้าเสียชุด ก็เสียหลัก แล้วผล
ร้ายต่างๆ ก็ตามมา การที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยที่ผ่านมา ก็เพราะ
เราปฏิบัติธรรมไม่ค่อยครบชุด เช่นได้บอกแล้วว่า พรหมวิหาร ๔ พ่อแม่
ต้องใช้ให้ครบ มิฉะนั้นลูกจะเสีย การรักลูกระยะสั้น บางทีก็ทําให้ลูกเสีย
ระยะยาว ถ้าพ่อแม่มีแต่ เมตตา กรุณา มุทิตา แต่อุเบกขาไม่มี ลูกก็ไม่รู้
จักโต ลูกทําอะไรไม่เป็น รับผิดชอบตัวเองไม่ได้

พ่อแม่มักมีความโน้มเอียงที่จะลําเอียงเข้าข้างลูก สมัยโบราณต้อง
ใช้วิธีให้ลูกห่างพ่อแม่เสียบ้าง เท่ากับให้พ่อแม่ใช้อุเบกขาโดยไม่รู้ตัว 
เช่น เอาลูกไปฝากวัด หรือ

ถอยหลงัไปอกี พอ่แม่ทีม่ั่งค่ังรํ่ารวยสมยัโบราณ ใหล้กูไปเรียนที่
เมืองตักศิลา ไปอยู่กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ พอไปอยู่กับอาจารย์ ทา่น
ไม่เขา้ขา้งแล้ว ตอ้งดแูลตวัเอง เจออเุบกขาเยอะ ทา่นให้เรียน ให้หดัทํางาน 
ให้รับผิดชอบอะไรต่างๆ เด็กก็รู้จักรับผิดชอบตัวเอง

เด็กสมัยนี้ บางทีอยู่กับพ่อแม่ตลอด พ่อแม่ตามใจ มีอะไรก็ทําให้
ทําแทนหมด เพราะกลัวลูกจะเหน็ดเหน่ือย ลูกเลยอ่อนแอ โตขึ้นมาทํา
อะไรไม่เป็น ต้องส่งไปเรียนต่างประเทศ พอไปเรียนต่างประเทศ ถูกฝร่ัง
อุเบกขาเข้า ก็เริ่มหัดรับผิดชอบตัวเองได้ รู้จักทําอะไรต่ออะไรเป็นขึ้น 
การมีอุเบกขา ชนิดที่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศของพ่อแม่ ทําให้ไม่ต้อง
มีเมตตากรุณาตลอดเวลา

ถ้าพ่อแม่ มี เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ได้สัดส่วนกันแล้ว 
ลูกก็จะโต รับผิดชอบตัวเองได้ มีความเจริญเติบโตอย่างถูกต้อง
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พระพรหมจะสร้างโลกได้ถูกต้อง พระพรหมจะทําหน้าที่ได้
สมบูรณ์ ต้องมีดุลยภาพของ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยเฉพาะ
ดังได้แยกไว้แล้ว มี ๔ ข้อ จัดได้เป็น ๒ ภาค คือ

ก) ภาค คน-คน ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นธรรมสําหรับ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือมนุษย์ต่อมนุษย์ โดย
คนปฏิบัติต่อกันเพื่อประโยชน์ของคน พูดสั้นๆ ว่า คนตอคน
เพ่ือคน

ข) ภาค คน-ธรรม ได้แก่ อุเบกขา เป็นธรรมสําหรับรักษาความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติ หรือตัว
ความจริงของธรรมชาติที่รองรับโลกมนุษย์ไว้อีกชั้นหนึ่ง โดย
คนปฏิบัติต่อกันเพื่อรักษาธรรม พูดสั้นๆ ว่า คนตอคน เพ่ือ
ธรรม

ถ้าเราเอาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยไม่คํานึงถึงความ
จริงของธรรมชาติ ชีวิตและสังคมมนุษย์นั้นเองก็จะเสียดุลยภาพ จะต้อง
รักษาไว้ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรม

มนุษย์มิใช่จะอยู่ด้วยกันโดยลําพังบนโลกมนุษย์ แต่มนุษย์บนโลก
ทั้งโลกดํารงอยู่บนฐานของธรรม ธรรมรักษาโลกไว้อีกชั้นหนึ่ง ฉะนั้นจะ
ต้องไปให้ถึงอุเบกขา อุเบกขาเป็นตัวรักษาธรรมไว้ รักษาตัวหลักการไว้

ถ้าพ่อแม่มีอุเบกขา ก็ช่วยให้ลูกเติบโต รู้จักรับผิดชอบตัวเอง รู้จัก
ทําอะไรเป็น อย่างที่ได้พูดไปแล้ว พ่อแม่จึงต้องรักษาอุเบกขา ต่อลูกใน 
๓ กรณี เร่ืองนี้ไม่ขอทวนอีก

ในสังคมก็เช่นเดียวกัน สังคมใดที่มนุษย์เอาแต่ เมตตา กรุณา ก็
จะช่วยกันจนกระทั่งลืมหลักการ มองข้ามกฎเกณฑ์ กติกา จึงเสียความ
ชอบธรรมในสังคม
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นอกจากนั้นยังเสียอีกด้านหนึ่งด้วย คือทาํให้คนหวังพึ่งกันเกินไป 
คนไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเอง ก็หวังพึ่งแต่คนอื่น ไม่กระตือรือร้นขวนขวาย 
กลายเป็นคนอ่อนแอเฉื่อยชา แล้วผลเสียก็เกิดแก่สังคม ทําให้สังคมไม่
เจริญก้าวหน้า

สงัคมทีค่นมีอุเบกขา มาก ก็จะตวัใครตวัมัน ไม่เอาใจใสกั่น ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ขาดความอบอุ่น ทําให้ชีวิตเคร่งเครียด มีความ
ทุกข์ เป็นโรคเส้นประสาทมาก แต่ทุกคนจะกระตือรือร้นขวนขวายดิ้น
รนมาก มีความเข้มแข็ง เป็นนักแข่งขัน และอยู่กันด้วยหลักการกฎ
เกณฑ์กติกา ไม่เห็นแก่หน้ากัน ก็ได้อย่าง เสียอย่าง กันอยู่อย่างนี้

โลกมนุษย์เรามักตกอยู่ในสภาพที่ว่า ถ้าไม่ตึงไป ก็หย่อนไป สุด
โต่งไปข้างโน้นที ข้างนี้ที พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพัฒนาตัวอยู่ตลอด
เวลา เพื่อจะปรับให้พอดี

ถึงตรงนี้ ก็เป็นอันว่าได้พูดถึงลักษณะสําคัญของความเป็นทาง
สายกลางมา ๒ ข้อแล้ว ใน ๓ ข้อ คือ

๑. ให้เห็นว่า ทางสายกลางต้องอาศัยปญญา ถ้าเรารู้เข้าใจจุดมุ่ง
หมายของการกระทํา ความรู้นั้น ก็จะเป็นตัวปรับพฤติกรรมให้พอดี เช่น
การกินอาหาร เป็นต้น

๒. จะต้องมีดุลยภาพ ระหว่างองค์ธรรมต่างๆ ที่เป็นองค์ร่วมใน
องค์รวมนั้น องค์ประกอบทั้งหลายจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กันพอดี

๓. ความสัมพันธระหว่างองค์ธรรมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยแก่กัน เช่น 
กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้ อกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ ซึ่งก็เป็นเรื่อง
สําคัญเหมือนกันในความเป็นทางสายกลาง
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“สันโดษดี” – สันโดษไมดี
ไมสันโดษไมดี – “ไม่สันโดษดี”

ทีนี้ก็จะพูดถึงเร่ืองหนึ่ง ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่พูดไปเม่ือก้ี ที่อาตมา
ได้ยกตัวอย่างว่า การที่คนอินเดียอยู่อย่างสกปรกรกรุงรัง แต่ก็มีความสุข
ดี ส่วนฝรั่งมีความเจริญก้าวหน้า จัดสรรสังคมเรียบร้อย แต่เคร่งเครียด 
มีทุกข์ เป็นโรคจิต โรคประสาทมาก มันเป็นอย่างไร

นี่เป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรม องค์ธรรมต่างๆ 
ทั้งหลายนั้นจะมองโดดเดี่ยวจากกันไปไม่ได้ เราจะมองธรรมข้อนั้นว่า 
มันดมัีนร้ายทนัทไีม่ได ้ เราตอ้งดวูา่มันไปสมัพนัธป์ระกอบกันเขา้กับธรรม
อื่นตัวไหน วันนั้นที่อาตมาคุยกับอาจารย์ ดร.อุดม และให้ท่านไปหาตัว
อย่าง ไม่ทราบวา่ทา่นหาใหห้รอืยัง เร่ืองนีก็้คลา้ยๆ กับเร่ืองวทิยาศาสตร์

จะขอยกตัวอย่างเท่าที่นึกได้ตอนนี้ คือวันนั้นคุยกัน อาตมาก็พูด
ถึงไฮโดรเจน ๒ อะตอม บวกออกซิเจน ๑ อะตอม กลายเป็น H2O ซึ่งก็
คือน้ํา สําหรับมนุษย์เรามันเป็นน้ําก็ดีสิ

แต่ถ้าออกซิเจนเกิดไปบวกกับคาร์บอนเข้า กลายเป็น CO2

คาร์บอน ๑ อะตอม ออกซิเจน ๒ อะตอม เท่านั้นเองแหละ กลายเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ ก็ชักจะเป็นพิษแก่มนุษย์ใช่ไหม

ทีนี้ ถ้าเกิดมีเพียงคาร์บอน ๑ + ออกซิเจน ๑ กลายเป็น CO คือ
คาร์บอนมอนอกไซด์ คราวนี้เป็นพิษอย่างร้ายเลยใช่ไหม

อย่างนี้เป็นตัวอย่างว่า ออกซิเจน เราจะวินิจฉัยว่าดีหรือร้ายทันที
ไม่ได้ ต้องดูว่ามันไปประกอบกับอะไร

องค์ธรรมต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน อย่าไปบอกว่ามันดี มันร้าย มัน
เป็นคุณหรือเป็นโทษทันที เราต้องดูตัวประกอบที่อยู่กับมันด้วย เช่น
ความสันโดษ ไม่ใช่ว่าจะตัดสินทันที ว่าดีหรือร้าย
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สันโดษ มีทั้งคุณและโทษ แล้วแต่จะไปประกอบอยู่กับอะไร เรา
บอกว่าความเป็นอยู่เรียบง่ายดี แต่ต้องระวัง ยกตัวอย่าง เช่น ความเป็น
อยู่ง่าย ถ้าไม่มากับความเพียร ถึงจะมีความสุขดี แต่อาจจะเสื่อมอย่าง
เดียวก็ได้

การที่ท่านให้เป็นอยู่ง่ายมีความสันโดษเพื่ออะไร ก็เพื่อให้เป็น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ เป็นตัวเอื้อตัวเก้ือหนุนตัวให้โอกาสแก่การเพียร
พยายามเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันประเสริฐที่มุ่งม่ันอยู่ในใจ ดังนั้น ความ
เป็นอยู่ง่าย จึงต้องควบมากับความเพียรมุ่งม่ัน

ถ้าเราไม่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ถ้าเราไม่สันโดษ เราจะหา
โอกาสที่จะเพียรพยายามปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงจุดหมายนั้นได้ยาก 
เพราะความห่วงกังวลหรือความวุ่นวายด้านอื่น จะมาแย่งเวลาเร่ียวแรง
และความคิดของเราไปเสีย

แต่ถ้าเรามีความเป็นอยู่ง่ายเฉยๆ แล้วไม่มีเจ้าตัวความเพียรเพื่อ
เข้าถึงจุดหมายอันประเสริฐเข้ามาผนวกอยู่ มันจะมีความโน้มเอียงที่จะ
เป็นตัวกล่อม ทําให้เพลินๆ สุขสบาย แล้วก็ติดจมอยู่กับที่ อย่างที่ว่า เรา
อยู่ง่ายๆ เป็นอย่างไรก็ได้ เอาอย่างไรก็ได้

ถ้าอยูงายอย่างนี้ ต่อไปก็จะโน้มไปสู่ความมักงาย พอมักง่ายแล้ว 
ทีนี้ อะไรที่ควรจะทํา ก็ไม่ทํา ไม่กระตือรือร้นขวนขวาย อยู่อย่างไรก็ได้
ทั้งนั้น เสื้อผ้าไม่ต้องซักก็ได้ บ้านยังไงก็อยู่ได้ งายไปงายมา กลายเปน
มักงาย ต่อไปถึงสกปรกอย่างไรก็อยู่ได้ ไม่มีระเบียบรุงรังอย่างไรก็อยู่ได้ 
ใครจะเป็นจะตายอย่างไรก็อยู่ได้ อย่างไรก็ได้ทั้งนั้น นี่แหละ อย่างไรก็
ได้ มันจะเป็นโทษ ต้องระวัง

เพราะฉะนั้น เร่ืองธรรมนี้ต้องระวัง ต้องมองหลายแง่หลายมุม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมต่างๆ นี้ เป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง ความ
สันโดษเป็นอยู่ง่ายในพระพุทธศาสนา จึงต้องมากับความเพียรเพื่อเข้า
ถึงจุดหมายอันประเสริฐ
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พระพุทธเจ้าทรงสันโดษเป็นอยู่ง่ายเพราะอะไร เพราะจะได้ระดม
พลังพุ่งเข้าสู่จุดหมายที่มุ่งม่ันได้เต็มที่ตลอดเวลา ความสันโดษเป็นอยู่
ง่าย จึงมากับการทําความเพียรอย่างย่ิง ถ้าไม่มีตัวประกอบนี้มาประกบ 
ความง่ายมันจะมากับความขี้เกียจ

ความสันโดษ เพื่ออะไร ถ้าเรามองธรรมในเชิงความสัมพันธ์ เรา
ต้องถามว่า สันโดษเพื่ออะไรแน่ หลายคนบอก สันโดษจะได้มีความสุข 
ถ้าอย่างนี้อันตราย นี่แหละจะนําไปสู่ความมักง่าย พระพุทธเจ้าไม่เคย
ตรัสว่า สันโดษเพื่อความสุข แต่สันโดษแล้วเป็นสุข อันนั้นถูกต้อง

สันโดษทาํใหเปนสุข แตไมใชสันโดษเพ่ือความสุข ความสุขเป็นผล
ตามมาของความสันโดษ เพราะว่าตามปกติ ความสุขของคนเราอยู่ที่
ความพอใจ สันโดษ เป็นความพอใจ เม่ือพอใจมันก็สุข เราไม่พอใจ ไม่มี
ความสันโดษ เราก็เร่าร้อน กระวนกระวาย เราก็ทะยานหา สิ่งที่มีอยู่ก็
ไม่ให้ความสุขแก่เรา ความสุขของเราก็อยู่ข้างหน้าที่สิ่งซึ่งยังไม่ได้ตลอด
ไป ในแง่นี้ความสันโดษก็ทําให้เป็นสุข แต่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์

ขอให้สังเกตว่า ธรรมทั่วๆ ไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหมวดเป็น
ชุด แต่บางทีพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ในคาถา จะต้องเข้าใจว่าคาถาเป็น
เคร่ืองแสดงคติสําหรับเน้นย้ําความหมายบางอย่างหรือเตือนใจในบางแง่
มุม จะเอาความหมายสมบูรณ์ทีเดียวไม่ได้

อย่างเช่นตรัสเป็นคาถาว่า “สนฺตุฏ ี ปรมํ ธนํ” (ขุ.ธ.๒๕/๒๕)

แปลวา ความสันโดษเป็นทรัพย์เย่ียมยอด
สันโดษที่ตรัสในคาถานี้ เป็นการจําเพาะลงไป ไม่บอกองค์ธรรมที่

เก่ียวข้อง
แต่ในเวลาที่ตรัสเป็นข้อความบรรยาย เป็นคําสอนยาวๆ เป็นร้อย

แก้ว สันโดษจะมาในชุดหรือมีตัวประกอบอื่นอยู่ด้วย ขอให้สังเกตว่า
สันโดษนั้นจะมากับความเพียร



๓๕๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

พระพุทธเจ้าตรัสสันโดษ ที่ไหน จะตรัสความเพียร ไว้ที่นั่น ตรัส
ศรัทธา ไว้ที่ไหน จะตรัสปัญญา ไว้ที่นั่น นี่คือตัวอย่างของธรรมที่โยงกัน 
ที่จะต้องมาประกอบกัน นอกจากจะเป็นระบบดุลยภาพแล้ว ก็เป็น
ความสัมพันธ์ในเชิงจุดหมายด้วย

อย่างศรัทธานี้ เพื่ออะไร ก็เพื่อปัญญา ศรัทธาต้องประกอบด้วย
ปัญญา และต้องเพื่อปัญญา ถ้ามิฉะนั้นศรัทธาก็เหลวไหลได้ ศรัทธา
เหลวไหลมีมากมาย บางทีงมงายไปเลย

เพราะฉะน้ัน ถ้าศรัทธามาลําพัง อย่าไปไว้ใจ สันโดษมาลําพัง ก็ไว้
ใจไม่ได้ ต้องดูว่ามากับอะไร สันโดษมากับความเพียร ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในหลักที่เรียกว่าอริยวงศ์ ๔ (เช่น องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘) ว่า

๑. ภิกษุสันโดษในจีวร ตามมีตามได้
๒. ภิกษุสันโดษในบิณฑบาต ตามมีตามได้
๓. ภิกษุสันโดษในเสนาสนะ ตามมีตามได้
๔. ภิกษุเป็นผู้ยินดีในปหานะและภาวนา (ยินดี ใสใจ เพียรพยายาม 

ในการละอกุศลและเจริญกุศล เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล)ุ ขอนี้สาํคัญที่สุด
สันโดษมา ๓ ข้อ พอข้อที่ ๔ เปลี่ยนเป็นความเพียร และแสดง

เป้าหมาย
ถามว่า สันโดษใน ๓ ข้อแรก สัมพันธ์กับสิ่งที่จะทําในข้อ ๔ อย่าง

ไร หรือถามสั้นๆ ว่าทําไมจึงสันโดษ
ก็ตอบว่า เพราะว่า สันโดษเป็นตัวช่วยสงวนเวลา แรงงาน และ

ความคิดไว้ ถ้าภิกษุไม่สันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คือไม่สันโดษ
ในวัตถุบํารุงบําเรอความสุข เที่ยวแสวงหาอาหารดีๆ ฉัน วุ่นวายอยู่กับ
เร่ืองวัตถุบําเรอความสุข

๑. เวลาหมดไปกับเร่ืองเหล่านี้
๒. แรงงานหมดไปเพราะมัววุ่นวายกับเร่ืองเหล่านี้
๓. มัวครุ่นคิดแต่ว่าทําอย่างไรจะได้สิ่งเหล่านี้มาเสพบริโภค เลย

ไม่เป็นอันได้เพียรพยายามทําหน้าที่
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แต่เม่ือภิกษุสันโดษในปัจจัย ๔ ตามมีตามได้ เวลาก็เหลือ แรง
งานก็เหลือ ความคิดก็เหลือ ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้นมา
ระดมทํากิจหน้าที่ของตน นอกจากนั้นยังใจสบาย แล้วก็สงบ ไม่ห่วง ไม่
พะวักพะวง ในเร่ืองวัตถุ หันไปมุ่งหน้าทํากิจหน้าที่และสร้างสรรค์ความ
ดีต่างๆ ได้อย่างแน่วแน่เต็มที่ ตอนนี้สันโดษก็มีผลตรงตามวัตถุประสงค์

เพราะฉะน้ัน สันโดษ จึงมาคู่กับ ความเพียร คือความเพียรใน
การทํากิจหน้าที่ของตน แม้แต่คฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าญาติโยมไปมัว
วุ่นวายอยู่กับการแสวงหาสิ่งเสพบํารุงบําเรอความสุขส่วนตัว ก็จะไม่มี
เวลา แรงงาน และความคิด ที่จะบําเพ็ญปฏิบัติทํางานสร้างสรรค์ จะวุ่น
วายไปในการแสวงหาความสุขส่วนตัว แล้วก็หมดเวลา หมดแรงงาน 
หมดความคิดกับเร่ืองเหล่านั้น กิจหน้าที่งานการสร้างสรรค์อันพึงทําก็ไม่
เป็นอันทํา

การทําความดี ทําประโยชน์สูงส่ง เป็นไปไม่ได้ ถ้าคนไม่สันโดษ 
ไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงส่งที่เป็นนามธรรม แม้แต่
การค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยความสันโดษ ถ้า
ไอนส์ไตนไ์ม่สนัโดษ ก็เอาความรูท้ีล่กึซึง้ทางวทิยาศาสตร์มาใหแ้ก่โลกไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ต้องย้ําว่า สันโดษ โดดเดี่ยว เพื่อความสุข ก็จบ
เหมือนกัน ก็ไม่ทําอะไร สันโดษแล้วพอใจ ฉันสุข-สบาย ก็เลยเข้ากับ
หลักที่ว่า ขี้เกียจ

เพราะฉะน้ัน สันโดษทาํใหคนขี้เกียจได ถ้าไม่มาผนวกกับธรรมที่
เป็นคู่กัน

พระพุทธเจ้าไม่ตรัสสันโดษไว้ลอยๆ สันโดษต้องมีต่อไปอีกว่า
สันโดษในอะไร พระพุทธเจ้าตรัสสันโดษไว้

- สําหรับภิกษุ ให้ใช้สันโดษกับปัจจัย ๔ - ฉะนั้น
- สําหรับชาวบ้าน สันโดษต้องมากับตัวต่อว่า สันโดษในวัตถุ

บํารุงบําเรอ หรือในการหาความสุขส่วนตัว
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ทีนี้ ยังมีกรณีที่พระพุทธเจ้าไม่ให้สันโดษ คือ “ความไม่สันโดษใน
กศุลธรรมทัง้หลาย”

ถา้เป็นกุศลธรรม เป็นการสร้างสรรค์ พฒันา ทาํการทีด่งีามแลว้ พระ
พทุธเจา้ไม่เคยใหส้นัโดษเลย

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ที่เราได้ตรัสรู้นี้ ได้เห็นคุณค่าของธรรม ๒ 
ประการ คือ

๑. ความไม่สันโดษ ในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความไม่ระย่อ ในการบําเพ็ญเพียร
พูดให้สั้นว่า “ไม่สันโดษในกุศลธรรม - เพียรพยายามไม่ระย่อ”
สองข้อนี้ เรียกว่า อุปญญาตธรรม แปลว่า ธรรมที่พระพุทธเจ้า

เห็นคุณ ธรรม ๒ ข้อชุดนี้ เป็นหลักทั้งในพระสูตรและอภิธรรม ในพระ
อภิธรรม มีในมาติกา ชุด ๒ (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑; อภิ.สํ.๓๔/๑๕)

เพราะฉะนั้น ชาวพุทธ ถ้าใครมาถามว่า พระพุทธเจ้าสอนให้
สันโดษใช่ไหม อย่าเพิ่งรีบตอบ

ต้องตอบเขาว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สันโดษในวัตถุบําเรอ
ความสุข แต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม

ตองเนนวา: ในสิ่งที่ดีงาม ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็น
ประโยชน์แล้ว ท่านไม่ยอมให้สันโดษเป็นอันขาด

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
ภิกษุท้ังหลาย เราไมสรรเสริญ แมแตความต้ังอยูได

ในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมตองพูดถึงความเสื่อมจากกุศล
ธรรมท้ังหลาย เราสรรเสริญเพียงอยางเดียว คือ ความกาว
หนาย่ิงขึ้นไปในกุศลธรรมท้ังหลาย (องฺ.ทสก.๒๔/๕๓)

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างเดียว คือ การไม่ยอมหยุดไม่ยอม
ถอยในการเจริญหรือพัฒนากุศลธรรม และมีคาถาในธรรมบทมาอ้าง
ด้วย คือ
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พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาที่ลงท้ายว่า
“วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยํ” (ขุ.ธ.๒๕/๒๙)

มีใจความวา - ภิกษุจะมีศีลวัตรดี จะได้เป็นพหูสูต จะได้ฌานได้
สมาธิ จะได้บรรลุความสุขจากเนกขัมมะ คือเป็นอนาคามี หรือจะอะไรก็
ตาม ตราบใดยังไม่สิ้นอาสวะ อย่าได้ถึงความวางใจ

พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น ขนาดเป็นอนาคามีแล้ว บรรลุธรรม
เบ้ืองสงูแลว้ ตราบใดยงัไม่สิน้อาสวะ อย่าหยุด อย่าวางใจ

เพราะฉะนั้น อาตมาจึงได้เล่าเรื่องพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้า
ตรัสวา่ พระอริยบคุคลทีเ่ป็นโสดาบัน เป็นตน้ ไดบ้รรลธุรรมเบือ้งสงูแลว้
เกิดความสันโดษ คือเกิดความพอใจในธรรมที่บรรลุแล้ว พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าพระอริยบุคคลนั้นเป็นปมาทวิหารี คือเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท

ให้สังเกตว่า ขนาดพระอริยบุคคล บรรลุธรรมเบ้ืองสูงแลว เกิด
สันโดษขึน้มา ยงัถกูตําหนวิาเปนผูอยูดวยความประมาท (ข.ุม.๑๙/๑๖๐๑)

ฉะนั้น ในเรื่องกุศลธรรม สิ่งดีงาม พระพุทธเจ้าไม่ให้เราหยุดเลย 
จึงเข้ากับหลักเร่ืองการศึกษาพัฒนาตนให้ก้าวหน้าเร่ือยไป

ถ้าเราเข้าใจหลักเร่ืองนี้แล้ว ความพอดีเป็นทางสายกลางก็จะเกิด
ขึ้น เป็นทางที่จะนําไปสู่จุดหมายที่ถูกต้อง มิฉะนั้น ธรรมต่างๆ จะคลาด
เคลื่อนวุ่นวายไปหมด แล้วแม้แต่กุศลธรรม ก็จะกลายเป็นเกิดโทษ

ทางสายกลางแหงความพอดี
มาลงท่ีธรรมานธุรรมปฏิบัติ เปนอันหน่ึงเดียว

ดังที่กล่าวแล้วว่า แม้แต่กุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลได้ อกุศล
ธรรมก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ จึงต้องรู้จักใช้และต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง อัน
นี้จะเข้าหลักที่เรียกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ปฏิบัติธรรมอย่างไรสมควรแก่ธรรม
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“ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม” ท่านอธิบายว่า ปฏิบัติธรรมน้อย
คล้อยแก่ธรรมใหญ่ หมายความวา ในคําว่าธรรมานุธรรมปฏิบัตินั้น 
ธรรม คือธรรมที่เป็นหลักการใหญ่ อนุธรรม คือธรรมข้อย่อย ธรรมข้อ
ย่อยต้องสอดคล้องกับธรรมที่เป็นหลักการใหญ่

ธรรมข้อย่อย เชน่ ความสนัโดษ ความเพยีร เป็นตน้ ตอ้งสอด
คล้องกับธรรมข้อใหญ่ เช่น การบําเพ็ญมรรค การเจริญไตรสิกขา การ
บรรลโุพธญิาณ การบรรลสุจัธรรม การเขา้ถึงนพิพาน นีคื่อหลกัธรรมใหญ่

ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหลาย ต้องเป็นไปเพื่อจุดหมายใหญ่นั้น 
ถ้าสันโดษไม่เป็นไปเพื่อจุดหมายนี้ ก็แสดงว่าไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
ธรรมานุธรรมปฏิบัติจะเกิดข้ึน เพราะมันได้สัดส่วน มีความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ธรรมในระบบทั้งหมดอย่างสอดคล้อง ลงตัว เป็นทางที่พอดี

วันนี้ อาตมาได้ยกตัวอย่างเร่ืองทางสายกลางมา แต่ยังไม่ได้กล่าว
ถึงเร่ืองความไมประมาท

ความไมประมาทจะมาเป็นตัวปรับอีกทีหนึ่ง ให้ความพอดีที่จะ
เป็นทางสายกลาง ดํารงอยู่ได้ ไม่ย่อหย่อนคลาดเคลื่อน

แต่ขณะนี้เวลาล่วงมาถึง ๑๑ โมง ๑๗ นาทีแล้ว เพราะฉะนั้น
อาตมาจะขอยกเร่ืองความไม่ประมาทไว้พูดในคร้ังต่อไป และสําหรับ
เร่ืองที่อาตมาพูดไว้เยอะแยะวันนี้ ถ้าโยมมีข้อสงสัยอะไร โยมก็บันทึกไว้
ด้วย แล้วจะมาคุยกันต่อไป

วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาที่โยมได้มา ณ ที่นี้ 
และฟังธรรมโดยตลอด ทั้งนี้เรามีอุปกรณ์ที่นําเรามา ก็คือ ศรัทธาในองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้มานมัสการสังเวชนียสถาน มาเฝ้าองค์พระ
พุทธเจ้า ถึงสถานอันเป็นที่แรกปรากฏแห่งพระรูปกายของพระองค์
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แม้ว่าพระรูปกายจะล่วงลับดับสิ้นไป แต่ดังได้กล่าวแล้วว่า พระ
ธรรมกายยังอยู่ และพระธรรมกายนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับเราทุกคน ถ้า
เราปฏิบัติ ธรรมกายก็เกิดข้ึนในเรา เราก็เพิ่มพูนขยายธรรมกายนั้นให้
เติบโตข้ึนไปเร่ือยๆ นั้นคือเราได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 
เหมือนกับว่าเราได้นําองค์พระพุทธเจ้ามาไว้กับตัวเรา

เพราะฉะน้ัน จึงขอให้โยมบรรลุผลสําเร็จนี้ คือ ให้อาศัยการที่เรา
มาเฝ้าในที่เคยดํารงพระรูปกายของพระพุทธองค์ เป็นสื่อนําเราเข้า
หาพระธรรมกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริง และขอให้
ธรรมกายที่แท้ คือ ประชุมแห่งธรรมในระดับต่างๆ นั้น ปรากฏเป็น
ผลขึ้นในจิตใจของโยม เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข สืบต่อไปตลอดกาล
นาน เทอญ
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๑๐. ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมท่ีสุขสมบูรณ

พระคันธกุฎี ที่พระเชตวัน เมืองสาวัตถี
อาทิตยที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๘.๒๐ น.

ขอเจริญพรโยมผูศรัทธา
บัดนี้คณะบุญจาริกได้เดินทางมาถึงวัดพระเชตวัน และได้มาทํา

วัตรสวดมนต์บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่พระ
คันธกุฎี ที่พระพุทธเจ้าได้เคยประทับอยู่เป็นเวลารวมถึง ๑๙ ปี ในพระ
เชตวันนี้ และในเมืองหลวงของแคว้นโกศล คือกรุงสาวัตถี

สาวัตถี ถ่ินปยชนเปยมศรัทธา
กรุงสาวัตถี นี้เป็นชื่อในภาษาบาลี ที่เมืองอินเดียนี้เขาเรียกตาม

ภาษาสันสกฤตว่า เมืองศราวัสตี
แต่ชื่อสาวัตถี ก็ดี ศราวัสตี ก็ดี เป็นชื่อที่เราร้ือฟื้นขึ้นมาในสมัย

ปจัจบุนั แตก่่อนทีจ่ะมีการร้ือฟืน้สถานทีส่าํคัญในทางพระพทุธศาสนานัน้
ชือ่นีไ้ดเ้ลอืนรางจางหายไปแลว้ คนอนิเดยีไม่รูจ้กั สาวตัถเีป็นเมืองทีถ่กูลมื
ไปแล้ว คนอินเดียเขาเรียกถิ่นนี้ว่า สะเหต-มะเหต (Saheth-Maheth)

สถานที่นี้ซึ่งเคยเป็นเมืองใหญ่ เป็นราชธานีของแคว้นมหาอํานาจ
ในสมัยโบราณ มาบัดนี้กลับกลายเป็นที่รกร้าง เป็นถิ่นกันดารห่างไกล 
อย่างที่โยมได้เดินทางมาถึงและได้เห็นตั้งแต่วานนี้ แม้แต่ถนนหนทางก็
เดินทางมาแสนยาก สภาพทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความเป็น
อนิจจังของสิ่งทั้งหลาย
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ชื่อสาวัตถีนี้ มีตํานานว่า เดิมเป็นที่อยู่ของฤษีชื่อว่า สวัตถะ
อีกนัยหนึ่ง ว่า เมืองนี้ชื่อ สาวัตถี เพราะมีสิ่งของเคร่ืองใช้เคร่ือง

อุปโภคบริโภคพร่ังพร้อมทุกอย่าง
อีกตํานานหน่ึง เล่าว่า พวกพ่อค้ากองเกวียนต่างๆ ที่เราเรียกว่า

คาราวาน (caravan) ได้เดินทางมาค้าขายที่นี่มาก เพราะเป็นเมืองใหญ่ 
และเม่ือมาถึงที่นี่ ก็มีการไถ่ถามว่ามีของอะไรมาขายบ้าง กองคาราวาน
ก็จะตอบไปว่า “มีทุกอย่าง”

คําว่า “มีทุกอย่าง” ภาษาบาลีว่า “สพฺพํ อตฺถิ” สพฺพํ ที่แปลว่า ทุก
อย่าง นั้น แปลงเป็น สาว (ภาษาสันสกฤตเป็น สรฺวํ) ส่วน อตฺถิ แปลว่า 
มี แลว้ สพพฺ ํอตฺถิ ก็กลายมาเป็น สาวัตถี

(อีกนัยหนึ่งว่า ชื่อ สาวัตถี เพราะเป็นที่อยู่ของฤษีชื่อ “สวัตถะ”; 
แต่ฝ่ายสันสกฤตว่า ชื่อ ศราวัสตี เพราะเป็นเมืองที่ราชาพระนามว่า 
“ศราวัสตะ” ทรงสร้างขึ้น)

นีเ่ป็นตาํนานเรือ่งราวทีเ่ป็นมาในอดตี เป็นประวตัขิองชือ่เมืองนี้
เมืองสาวัตถีนี้ ตามพระคัมภีร์ว่า อยู่ห่างจากเมืองราชคฤห์ ๔๕ 

โยชน์ ถ้าคิดเป็นตัวเลขปัจจุบัน โยชน์ละประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ก็ได้ 
๗๒๐ กิโลเมตร นี้ก็ว่าไปตามตัวเลขในคัมภีร์

เส้นทางสมัยก่อนเป็นทางเกวียน และต้องวกต้องแวะเมืองโน้น
เมืองนี้ ทําให้ระยะทางห่างออกไป แต่ถนนปัจจุบันก็อ้อมไปอ้อมมาไม่
น้อย โยมก็คํานวณเอาเอง เพราะเราก็เดินทางมาตามลําดับ แต่ถ้าวัด
ตามแผนที่ปัจจุบัน ลากตรงเป็นเส้นไม้บรรทัด ก็ได้ระยะทาง ๔๖๐ กม.

จะสังเกตเห็นว่า การวัดระยะทาง มักใช้เมืองราชคฤห์เป็นจุดศูนย์
กลางในการวัด แสดงว่าเมืองราชคฤห์มีความสําคัญมาก

เมืองสาวัตถี ดังได้กล่าวแล้วว่า เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับ
อยู่นานที่สุดในการบําเพ็ญพุทธกิจ คือเสด็จมาประทับที่สาวัตถีถึง ๒๕ 
พรรษา โดยแบ่งเป็น ๒ วัด คือ
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- ประทับทีว่ัดพระเชตวัน ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ๑๙ 
พรรษา และ

- ประทับทีว่ัดบุพพาราม ของนางวิสาขา อีก ๖ พรรษา
แต่ที่จริงยังมีวดัใหญใ่นเมืองสาวตัถีอกีวดัหนึง่ คือ วดัราชการาม

หรือ ราชิการาม (ในคัมภีร์เรียกว่า ราชการาม) ซึ่งเป็นวัดของพระเจ้า 
ปเสนทิโกศล

บคุคลสาํคัญมากในเมอืงสาวัตถี ทีคุ้่นเคยสนิทสนม เป็นผูอ้ปุถมัภ์
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ นอกจากพระเจ้าปเสนทิโกศล 
ก็มีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นหลัก

อาจจะเป็นด้วยเหตุที่เมืองสาวัตถีนี้ มีบุคคลที่มีความคุ้นเคยสนิท
สนมใกล้ชิดกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก จึงเป็นเหตุให้พระองค์
เสด็จมาประทับมาก ทั้งๆ ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประดิษฐานพระ
ศาสนาเบ้ืองต้นที่เมืองราชคฤห์ แต่กลับมาประทับที่นี่มากที่สุด

ด้านเมืองราชคฤห นั้น ต่อมามีเหตุการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลง 
พระเจ้าแผ่นดินองค์เดิมที่เร่ิมต้นในการประกาศพระศาสนา ซึ่งทรงมี
ความสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามาก คือพระเจ้าพิมพิสาร ถูกพระราช
โอรส คือพระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์เสีย

แม้ในระยะก่อนปลงพระชนม์ เจ้าชายอชาตศัตรูก็ได้สมคบกับ
พระเทวทัต ทําการต่างๆ เป็นที่วุ่นวายอยู่นาน เร่ืองราวในกรุงราชคฤห์ก็
คงจะไม่เป็นที่เรียบร้อยดีนัก

อันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ว่า เม่ือเศรษฐีและมหากษัตริย์ในเมือง
สาวัตถีมีศรัทธามาก พระพุทธเจ้าก็จึงเสด็จมาประทับที่นี่มาก

ในการบําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ๔๕ พรรษานั้น ได้กล่าว
แล้วว่าทรงจําพรรษาที่เมืองสาวัตถีรวม ๒๕ พรรษา ส่วนที่เมืองราชคฤห
ก็ได้ประทับอีก ๕ พรรษา สองเมืองก็รวมเข้าไป ๓๐ พรรษาแล้ว ยัง
เหลืออีกเพียง ๑๕ พรรษา
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พรรษาแรก ก็ประทับที่อิสิปตนมฤคทายวัน เร่ิมประกาศพระ
ศาสนา พรรษาสุดท้าย ก่อนจะปรินิพพานจําทีเ่วฬุวคาม เมืองเวสาลี 
ย้อนหลังไปก่อนนั้นอีก เสด็จไปประทับจําพรรษาที่ ๑๓ และ ๑๘-๑๙ 
ณ จาลิยบรรพต รวม ๓ พรรษา นับว่านานรองไปจาก ๒ เมืองที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น บวกอีก ๓ พรรษา ก็เป็น ๕ พรรษา รวมเป็น ๓๕ พรรษา

สว่นทีเ่หลอือกีเพยีง ๑๐ พรรษา พระองค์ประทบัเฉลีย่ไปแหง่ละ ๑
พรรษาหลายแห่ง จะไม่นํามาลําดับ เพราะว่าลําดับยากและจะจํายาก

ที่ว่ามานี้ เป็นการทําให้มองเห็นภาพการบําเพ็ญพุทธกิจของพระ
พุทธเจ้า ซึ่งประทับที่เมืองสาวัตถีนี้มากที่สุด เพราะฉะน้ัน พระธรรม
เทศนาของพระองค์จึงเกิดข้ึนที่นี่มากมาย

อย่างมงคลสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่เรารู้จักมากที่สุด เราสวดกันบ่อย 
เวลามีงานมงคลก็ต้องสวดมงคลสูตร ก็ตรัสที่นี่

พระสตูรทีต่รัสแสดงถงึกฎธรรมชาตวิา่ ธรรมคือหลกัความจริง เป็น
ธรรมนิยาม มันดํารงอยู่ตามธรรมดาของมัน ไม่ว่าตถาคตจะเกิดข้ึนหรือ
ไม่ก็ตาม ธรรมก็เป็นอย่างนั้น แต่พระองค์ทรงค้นพบแล้ว นํามาเปิดเผย
แสดงชี้แจงทําให้เข้าใจได้ง่าย พระสูตรนี้เรียกว่าธรรมนิยามสูตร หรือใน
พระไตรปิฎกท่านเรียกว่า อุปปาทสูตร ก็ตรัสที่นี่เหมือนกัน

แม้พระสูตรอื่นๆ อีกมากมาย บางทีไม่ได้ตรัสในเมืองนี้ แต่ก็อยู่ใน
แคว้นนี้ เช่นพระสูตรที่คนรู้จักกันมากชื่อว่า กาลามสูตร ก็ตรัสในแคว้น
โกศลนี่แหละ ที่เกสปุตตนิคม

อย่างไรก็ตาม อย่างทีก่ลา่วแล้ววา่ พระพทุธเจา้ไดป้ระดษิฐานพระ
พุทธศาสนาในแคว้นมคธ เพราะเมืองราชคฤห์เป็นเมืองใหญ่ พระพุทธ
เจ้าทรงมองเห็นการณ์ไกลในความสําคัญของเมืองราชคฤห์

จะเห็นว่า เหตุการณ์สําคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา เกิด
ขึ้นที่เมืองราชคฤห์ เร่ิมแต่การที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระ
พุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
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ต่อมา การสังคายนาครั้งแรก ก็ทําที่เมืองราชคฤห์
พระเจ้าอโศกมหาราชส่งศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา ก็ไป

จากแคว้นมคธ ซึ่งตอนนั้นย้ายเมืองหลวงจากราชคฤห์ไปปาตลีบุตรแล้ว
เหตกุารณใ์หญ่ๆ  ในพระพทุธศาสนา มีจดุตัง้ตน้ไปจากเมอืงหลวง

ของแควน้มคธ แตส่าวตัถีกลบัเป็นดนิแดนทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัมากทีส่ดุ
ทั้งนี้คงจะเป็นเพราะทรงมองเห็นความเหมาะสมของสาวัตถี ใน

ด้านที่จะใช้เป็นที่แสดงธรรมเพื่อให้มีคําสอนที่จะนําไปใช้ ไปปฏิบัติ ไป
เผยแผ่ จึงทรงเลือกสาวัตถีเป็นแหล่งในการที่จะสั่งสอน

(น่าสังเกตว่า ในตอนกลางและปลายพุทธกาล แคว้นโกศลที่มี   
สาวัตถีเป็นเมืองหลวง นับว่ามีความสงบสุข บรรยากาศเหมาะแก่การ
เป็นแหล่งสั่งสอนธรรม ส่วนราชคฤห์นอกจากมีการเปลี่ยนแผ่นดินแบบ
ไม่เป็นไปด้วยดี จากพระเจ้าพิมพิสารมาเป็นพระเจ้าอชาตศัตรูแล้ว ยังมี
การเเข่งอํานาจอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับแคว้นวัชชี)

ส่วนจุดที่เป็นต้นกําเนิดสาํคัญๆ ของเหตุการณ์ใหญ่ๆ ในทางพระ
ศาสนา และจุดสําคัญในการทํางานของคณะสงฆ์ ให้ไปใช้กรุงราชคฤห์
เป็นศูนย์กลาง เพราะมคธเปน็ศูนย์กลางอาํนาจและความเจริญในระยะยาว

รวมความว่า เมืองสองเมือง คือ สาวัตถี กับราชคฤห์ นี้ มีความ
สําคัญอย่างย่ิง เราควรจะได้ภาพน้ีไว้

พระพทุธเจา้ประทบัทีส่าวัตถมีาก เพราะบา้นเมืองสงบสขุ และมี
บคุคลทีท่รงใกลช้ดิคุ้นเคยมาก เชน่ นางวสิาขาทีเ่ราไดย้นิชือ่เป็นประจาํ

เร่ืองของนางวิสาขามหาอุบาสิกา มีมากมายในพระวินัย นาง
วิสาขาเป็นต้นเหตุของการบัญญัติอะไรต่างๆ ที่ทําให้พระสงฆ์ได้มีความ
สะดวกสบายขึ้นในเร่ืองปัจจัย ๔ เกิดมีอาหารฉันในชื่อต่างๆ แม้แต่ผ้า
อาบน้ําฝน นางวิสาขาก็เป็นผู้เริ่มต้นทั้งนั้น

นางวิสาขามีบทบาทสําคัญแม้แต่ในเวลาเกิดเหตุการณ์ในคณะ
สงฆ์ เช่นมีอธิกรณ์เกิดข้ึน อย่างที่เคยเล่าให้โยมฟัง
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เร่ืองรอนท่ีราชคฤห มาระงับไดที่สาวัตถี
นางภิกษุณีผู้เป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะ เป็นธิดาเศรษฐีใน

เมืองราชคฤห์ ต่อมาออกบวชแล้ว ครรภ์โตขึ้นมา ภิกษุณีทั้งหลายพากัน
ติเตียนว่า เธอทําไมทําอย่างนี้ เธอบวชเข้ามาแล้วทําไมประพฤติผิดล่วง
ละเมิดพระวินัย

เนือ่งจากมารดาของพระกุมารกัสสปะบวชในสาํนกัพระเทวทัต เม่ือ
เกิดเร่ืองราวแลว้ ภิกษณุทีัง้หลายจึงพากันเขา้ไปหาพระเทวทตั เพื่อขอให้
วินิจฉัย  พระเทวทัตกลัวหมูคณะของตัวเองจะขายหนา ก็บอกใหสึกไปเสีย

นางภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะคิดน้อยใจว่า เราบวชด้วย
ความศรัทธาอย่างย่ิง เป็นลูกผู้ดีมีเงินทองมากมาย อุตส่าห์สละทรัพย์
สมบัติ สละชีวิตมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว เราไม่ได้ทําความผิดเลย 
มีหรือจะมายอมง่ายๆ

เธอก็คิดขึ้นมาว่า เราบวชเพื่ออุทิศองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่
ได้บวชอุทิศพระเทวทัต คิดได้อย่างนี้ก็เลยไปปรึกษาภิกษุณีผู้ใหญ่ให้
ช่วยนําเร่ืองมาขอพระวินิจฉัยจากพระพุทธเจ้า

เร่ืองเกิดที่เมืองราชคฤห์ แต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถี 
คณะภิกษุณีจึงต้องพาภิกษุณีท่านนี้เดินทางไกลจากราชคฤห์มาเฝ้าพระ
พุทธเจ้าที่สาวัตถี

พระพุทธเจ้า ทั้งที่ทรงทราบว่านางภิกษุณีนี้บริสุทธิ์ แต่ก็ต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระวินัย จึงตั้งคณะผู้ตัดสินอย่างที่
เราเรียกในสมัยนี้ว่า ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ฝ่ายพระมีพระอุบาลีเป็น
ประธาน และทางฝ่ายอุบาสิกาก็มีนางวิสาขา มีอนาถบิณฑิกเศรษฐี มี
พระเจ้าปเสนทิโกศลด้วย

นางวิสาขาทําหน้าที่ตรวจสอบร่างกายนางภิกษุณี และได้สอบ
ถาม ด้วยความรู้เก่ียวกับการตั้งครรภ์ ในที่สุดก็ไปชี้แจงแก่ที่ประชุม โดย
ประมวลเร่ืองราวและทําให้วินิจฉัยได้ว่า ภิกษุณีมารดาของพระกุมาร
กัสสปะนั้นตั้งครรภ์มาตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว มีครรภ์ติดมา
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ก็จึงเป็นอันว่าภิกษุณีนั้นพ้นจากอธิกรณ์ พ้นคดี เป็นผู้บริสุทธิ์
ต่อมา ภิกษุณีท่านนั้นก็คลอดบุตรเป็นเด็กผู้ชาย ซึ่งพระเจ้า 

ปเสนทิโกศลทรงขอไปเลี้ยง ด้วยเสด็จเข้ามาในวัดได้ยินเสียงเด็กร้อง 
ทรงดําริว่าไม่สมควรจะให้อยู่ในวัด และการเลี้ยงดูเด็กก็ทําให้ภิกษุณี
ลําบาก จึงทรงขอไปเลี้ยงในวัง

เพราะเหตุที่อยู่ในวังจึงเรียกว่าเป็นกุมาร คําว่า “กุมาร” นี้มีความ
หมายเหมือนพระราชกุมาร เม่ือเติบโตข้ึนในวัง จึงมีชื่อเรียกว่ากุมาร
กัสสปะ

ต่อมากุมารกัสสปะออกบวช ได้บรรลุอรหัตตผล เป็นพระ
มหาสาวกสําคัญองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า เป็นเอตทัคคะในทางแสดง
ธรรมวจิติร และตอ่มาภิกษณุทีีเ่ป็นมารดาก็ไดบ้รรลอุรหตัตผลเหมือนกัน

น้ีเปนเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดขึ้นท่ีพระเชตวันในเมืองสาวัตถี เร่ืองในสาวัตถี
มีมากมายเหลือเกิน นี่เป็นเพียงตัวอย่าง

เคารพรัก-รมเย็น เปนบรรยากาศของสาวัตถี
นอกจากนางวสิาขาแลว้ ยงัมี อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผูส้ร้างวดัพระ   

เชตวนั ซึง่อปุถมัภ์บาํรุงพระสงฆ์เป็นอย่างย่ิง พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งของคน
ยากคนจนคนอนาถาทั้งหมด

ชื่อตัวของท่านเศรษฐีว่าสุทัตตะ แต่เพราะเหตุที่เป็นผู้เลี้ยงดูคน
ยากจนอนาถา เลยได้สมญานามว่า “อนาถบิณฑิกะ” ซึ่งแปลว่า ผู้มี
ก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา หมายความวา ท่านเป็นผู้เอาใจใส่คนยากไร้มาก 
คนอนาถาไม่มีเงินทอง ไม่มีอาหารกิน ก็ได้พึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐี

แม้องค์พระมหากษัตริย์เอง คือพระเจาปเสนทิโกศล ก็เป็นพระ
มหากษัตริย์ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าอย่างย่ิงยวด คงจะ
เทยีบคลา้ยๆ กับพระเจา้พมิพสิาร แตพ่ระเจา้พมิพสิารแหง่แควน้มคธนัน้
ทรงพระชนม์สัน้กวา่ เนือ่งจากถูกปลงพระชนมเ์สยีโดยพระราชโอรสเอง
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พระเจ้าปเสนทิโกศลมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามาก และมีอายุ
เท่ากับพระพุทธเจ้าด้วย คือประสูติปีเดียวกัน นับแบบไทยจัดเป็น
สหชาติโดยปี

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้แสดงความเคารพอย่างสูงในพระพุทธเจ้า 
คร้ังหนึ่ง เม่ือมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พอมาถึงก็เข้ามากอดจูบพระบาทของ
พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่า มหาบพิตรมีอะไรหรือจึงมาแสดงความ
เคารพรักอาตมาถึงอย่างนี้

พระเจ้าปเสนทิโกศลก็กราบทูลว่า พระพุทธองค์ได้ทําให้มหาชน
ตั้งอยู่ในกุศล ในคุณความดี

หมายความวา พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน
และแก่ประเทศของพระองค ์ ซึง่เปน็สว่นนอกเหนอืจากความเคารพส่วน
พระองค์ ที่ทรงมีความเคารพรักมีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตรัสแสดงเหตุผลต่างๆ ที่พระองค์มีความ
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหลายอย่างหลายประการ

พระดํารัสของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่แสดงความเคารพรักพระ
พุทธเจ้า และเหตุผลต่างๆ ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระองค์นั้น เม่ือ
พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสจบและลาเสด็จกลับไปแล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้
ตรัสบอกให้พระสงฆ์จําไว้ และให้เรียกข้อความที่พระเจ้าปเสนทิโกศล
ทูลพระองค์คร้ังนี้ว่า ธรรมเจดีย ซึ่งท่านได้จัดเป็นพระสูตรหนึ่ง เรียกว่า 
ธัมมเจติยสูตร หรือเรียกง่ายๆ ว่า ธรรมเจดีย์สูตร

ให้สังเกตว่า พระสูตรนี้เป็นคําตรัสของพระเจ้าปเสนทิโกศล เป็น
ตัวอย่างให้เห็นว่า พระสูตรไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระดํารัสที่
พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมด แม้แต่คําตรัสของพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเร่ือง
ของธรรมและพระพุทธเจ้าทรงยอมรับ ก็เป็นพระสูตรได้เหมือนกัน
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ธัมมเจติยสูตรน้ี เป็นพระสูตรท่ีน่าศึกษา แสดงให้เห็นลักษณะของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีข้อความเปรียบเทียบกับลัทธิศาสนาอ่ืนไปด้วยในตัว
ว่า ทําไมพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยๆ คล้ายๆ ว่ามี
ความรักมาก ก็อยากจะทรงสนทนาด้วย เพราะฉะน้ัน เม่ือมีโอกาสก็
เสด็จมาเฝ้า บางครั้ง พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์พระเจ้าปเสนทิโกศล
เป็นการส่วนพระองค์

พระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นเสวยจุ จึงทรงมีน้ําหนักมาก ทําให้อุ้ยอ้าย 
เวลาจะประทับนั่งก็ไม่สะดวก จะลุกก็ไม่ค่อยคล่องแคล่ว

คร้ังหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยเสร็จใหม่ก็เสด็จมาเฝ้าพระ
พุทธเจ้า เพราะเสวยมากก็ทรงอึดอัด พระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็น จึงได้
ตรัสพระคาถาว่า “บุคคลผูมีสติอยูเสมอ รูประมาณในอาหารท่ีไดมา 
จะมีเวทนาเบาบาง แกชา อายุยืน” (สํ.ส.๑๕/๓๖๖)

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงได้สติ เลยให้พระราชนัดดาของพระองค์ 
ซึ่งตามเสด็จมาเฝ้าด้วย เรียนคาถาของพระพุทธเจ้านี้ไว้ เวลาพระเจ้า   
ปเสนทิโกศลจะเสวยคร้ังใด พระราชนัดดาก็จะว่าคาถานี้ขึ้นมา พอพระ
ราชนัดดาว่าคาถานี้ขึ้น พระเจ้าปเสนทิโกศลก็จะสะดุด และทําให้เสวย
พอประมาณ ไม่เสวยมากไป

ต่อมาปรากฏว่า  พระเจ้าปเสนทิ โกศลทรงมีพระวรกาย
กระปร้ีกระเปร่าคล่องแคล่วขึ้น ทรงระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
และตรัสว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์พระองค์ด้วยประโยชน์
ทั้ง ๒ อย่าง ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ

หมายความวา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ประทานข้อปฏิบัติใน
การขัดเกลาพัฒนาจิตใจ ทําให้พระองค์ได้ประสบสัมปรายิกัตถะ คือ
ประโยชน์ลึกซึ้ง หรือประโยชน์เบ้ืองสูงแล้ว แต่ไม่แค่นั้น พระพุทธเจ้ายัง
ทรงอนุเคราะห์พระองค์ด้วยทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน์ปัจจุบันด้วย 
ซึ่งในที่นี้ได้แก่เร่ืองสุขภาพร่างกาย
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เร่ืองนี้เป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นความสนิทสนมของพระเจ้า 
ปเสนทิโกศลต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อาตมานําเร่ืองเหล่านี้มาเล่าให้ฟัง เพื่อเราจะได้มองเห็นสภาพ
แวดล้อมของถิ่นนี้ ที่มีความเก่ียวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความไมประมาท
คือ ความสามารถท่ีจะไมเสื่อม

การเมืองของชมพูทวีป: สืบสูอินเดียหลังพุทธกาล
ขอเล่าเลยต่อไปด้วย ดังที่ได้พูดให้โยมฟังแต่ต้นแล้วว่า ในสมัย

พุทธกาล ในบรรดาแคว้น ๑๖ แคว้น แคว้นที่ยิ่งใหญ่มีอํานาจมากก็มีแค่ 
๕ แคว้น หรือ ๕ รัฐ หรือ ๕ ประเทศ คือ

๑. มคธ มีราชคฤห์เป็นเมืองหลวง
๒. โกศล มีสาวัตถีเป็นเมืองหลวง
๓. วัชชี มีเวสาลีเป็นเมืองหลวง แต่ต่อมาถูกพระเจ้าอชาตศัตรูยก

ทัพไปกําจัด
๔. วังสะ มีโกสัมพีเป็นเมืองหลวง
๕. อวันตี มีอุชเชนีเป็นเมืองหลวง ดังที่คนไทยรู้จักกันมากใน

นิยายรัก เร่ืองกามนิต-วาสิฏฐี
สองแคว้นหลังนี้อยู่ไกลออกไปทางตะวันตก โดยเฉพาะแคว้น 

อวันตี อยู่ไกลมาก วัดจากราชคฤห์ ไม่คํานึงถึงถนนหนทาง ลัดฟ้า ตัด
ตรงเป็นเส้นไม้บรรทัด ถึงเมืองหลวงอุชเชนี ก็ ๘๑๕ กิโลเมตร และคง
เดนิทางยาก อยู่ในแถบเทอืกเขาวนิธยั (เขยีนตามศัพทแ์ท้ๆ  เป็น วนิธยะ)
เรียกกันว่าเป็นทักขิณาบถ หรืออย่างสันสกฤตว่าทักษิณาบถ คือดินแดน
หนใต้ เป็นปัจจันตชนบท เลยไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องมาก  ไม่ปรากฏว่าพระ
พุทธเจ้าเคยเสด็จไปที่อุชเชนี
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แต่ถึงจะเป็นแดนห่างไกล ก็เป็นถิ่นของพระมหาสาวกสําคัญท่าน
หนึ่ง คือพระมหากัจจายนะ ที่ว่ากันว่าเป็นที่มาของพระสังกัจจายน์

ศิษย์เอกของพระมหากัจจายนะนี้ ก็เป็นมหาสาวกด้วย คือพระ
โสณะกุฏิกัณณะ ซึ่งได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากบวชได้ ๑ 
พรรษา และนําคําของพระอุปัชฌาย์มากราบทูลถึงสภาพไม่เรียบร่ืน
คล่องสะดวกของปัจจันตชนบท เพื่อขอผ่อนผนัพุทธบัญญัติบางข้อ

ทั้งนี้ รวมทั้งข้อที่ต้องอุปสมบทด้วยสงฆ์ทสวรรค คือ ๑๐ รูป 
(พระโสณะเองบวชเณรแลว้ จะอปุสมบท ตอ้งรอถงึ ๓ ป ีจงึไดพ้ระภกิษุ
ครบจํานวน) เป็นเหตุให้ทรงมีพระพุทธานุญาตให้อุปสมบทในปัจจันต- 
ชนบทได้ด้วยสงฆ์ปัญจวรรค (โดยมีพระวินัยธรเป็นที่ครบ ๕)

ขอแทรกเป็นเกร็ดความรู้ สําหรับไว้ทายกันก็ได้ ว่า มีพระ
มหาสาวก ๒ ท่าน ชื่อว่า “โสณะ” เหมือนกัน แต่อยู่ไกลกันสุดแดนตรง
ข้าม ได้แก่พระโสณะกุฏิกัณณะ แห่งแคว้นอวันตีนี้ อยู่ทางสุดด้านซ้าย
ของแผนที่ (ทางตะวันตก เฉียงลงมาใต้ – อยู่ในเส้นทางบิน จากเมือง  
ไชปูร์ คือชัยปุระ ลงมาออรังคาบาด เกินคร่ึงทางเล็กน้อย)

อีกท่านหนึ่งคือ พระโสณะโกฬิวิสะ แห่งเมืองจัมปา ในแคว้น
อังคะ สุดด้านขวา (ใกล้กัลกัตตา หรือด้านบังคลาเทศ)

ในพุทธกาล แคว้นอวันตีมีพระราชาพระนามว่า จัณฑปัชโชต
ส่วนแคว้นวังสะ ซึ่งพระเจ้าอุเทนปกครอง ที่จริงก็ไม่ไกลนัก 

วัดตัดตรงจากราชคฤห์มาถึงโกสัมพี ก็แค่ ๔๐๕ กม. (โกสัมพี วัดตัด
ตรงต่อไปยังอุชเชนี ได้ ๖๒๐ กม.) แต่มีเร่ืองราวเก่ียวกับอํานาจการ
เมืองไม่มาก จึงตัดไป

พระพทุธเจา้ประทบัทีเ่มืองโกสมัพหีลายครัง้ สว่นมากประทบัทีว่ดั
โฆสติาราม รวมทัง้ทรงจาํพรรษาที ่๙ ทีน่ัน่ (เกิดกรณีสงฆแตกแยกกนั แลว

เสด็จไปจําพรรษาที่ ๑๐ ณ ปาริไลยก) นอกนั้นประทับที่พทริการาม และ
ที่สีสปาวัน (แปลกันว่าป่าไม้สีเสียดบ้าง ป่าไม้ประดู่ลายบ้าง) ซึ่งพบหลัก
ฐานเพียงแห่งละคร้ังเดียว
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เม่ือจาํกัดใหแ้คบเข้าเหลือ ๓ คือเอาแควน้อวนัตทีีมี่เมืองอชุเชนีเป็น
เมืองหลวง กับแคว้นวังสะที่มีเมืองโกสัมพีเป็นเมืองหลวงออกเสีย ก็
เหลอื ๓ แคว้น คือแควน้มคธ แควน้โกศล แควน้วชัชี

อาตมาเคยเล่าไปแล้วว่า แคว้นวัชชีนี้ต่อมาหมดอํานาจไป เพราะ
ความแตกสามัคคีกัน เนื่องจากวัสสการพราหมณ์เข้ามายุแหย่ ทําให้
มคธยกทัพมาตีได้โดยสะดวก

ส่วนโกศลเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่ เป็นมหาอํานาจ ก่อนจะถึง
พุทธกาล ได้ผนวกเอาแคว้นกาสีเข้ามาด้วย กาสีซึ่งมีพาราณสีเป็นเมือง
หลวง จึงตกเป็นส่วนหนึ่งของโกศล เลยหมดอํานาจไป พระเจ้าปเสนทิ
โกศลก็จัดการปกครองทั้งสองแคว้น

พระเจ้าปเสนทิโกศล มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าพิมพิสาร
เพราะทรงเป็นพี่เขย กล่าวคือเจ้าหญิงโกศลเทวีซึ่งเป็นน้องสาวหรือพระ
กนิษฐาของพระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร

พระนางโกศลเทวี ซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าอชาตศัตรู 
ทรงมีพระปรีชาสามารถ เป็นสตรีที่เป็นบัณฑิต จึงปรากฏคําเรียกพระ
นางว่าเป็น“เวเทหิ” (แปลว่า ผู้มีปรีชา หรือ เป็นบัณฑิต)

เม่ือองค์ราชาทรงเป็นพระญาติกันแล้ว แคว้นทั้งสองนี้ซึ่งอยู่ใน
ฐานะที่จะแข่งอํานาจกัน ก็อยู่กันโดยสงบ และมีความใกล้ชิดกันมาก 
ข้อนี้อาจจะเป็นโยงใยอย่างหนึ่งที่ว่า เม่ือพระเจ้าพิมพิสารมีความ
สัมพันธ์เลื่อมใสพระพุทธเจ้า ก็ทําให้พระเจ้าปเสนทิโกศลมีความเลื่อมใส
ง่าย เพราะมีความใกล้ชิดเป็นพระญาติกัน

เม่ือพระเจ้ามหาโกศล พระราชบิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศล 
พระราชทานพระราชธิดาไปอภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารแล้ว ก็ได้
พระราชทานหมู่บ้านในแคว้นกาสีหมู่บ้านหน่ึง ให้เป็นของขวัญในงาน
อภิเษกสมรสแก่แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสาร
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ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูซึ่งเป็นหลานของพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้
ปลงพระชนม์พระราชบิดาคือพระราชาพิมพิสาร พระนางโกศลเทวีซึ่ง
เป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร และเป็นพระกนิษฐาของพระเจ้า   
ปเสนทิโกศล ทรงเสียพระทัยมาก จนเป็นเหตุให้สิ้นพระชนม์ตามไป

พระเจ้าปเสนทิโกศลกริ้วพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นอย่างย่ิง จึงยึดเอา
หมู่บ้านกาสีที่ให้เป็นของขวัญนั้นคืนมา โดยทรงถือว่าผู้ฆ่าพ่อไม่มีสิทธิ์ได้
ทรัพย์สมบัติของพ่อ แล้วต่อมาก็ทรงทําสงครามกับพระเจ้าอชาตศัตรู 
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ

คร้ังสุดท้าย พระเจ้าปเสนทิโกศลชนะ จับเป็นพระเจ้าอชาตศัตรู
ได้ พอจับเป็นได้ ก็ไม่ฆ่าอีกเพราะเห็นเป็นพระนัดดา แต่ให้สละราช
สมบัติ และต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลคงจะเห็นพระทัย โปรดให้กลับไป
ครองราชสมบัติอีก และยังพระราชทานพระราชธิดาให้ไปด้วย จึงกลับมี
สัมพันธไมตรีกันอีก มคธกับโกศลก็เป็นไมตรีกันจนกระทั่งสิ้นรัชกาล

ในตอนปลายรัชกาล เจ้าชายวิทูฑภะซึ่งเป็นพระราชโอรสของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ยึดอํานาจพระเจ้าปเสนทิโกศล

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงม้าหนีไป โดยตั้งพระทัยจะไปขอกําลัง
พระเจ้าอชาตศัตรู ซึ่งเป็นพันธมิตรกันแล้วและก็เป็นหลานด้วย ให้มา
ช่วย ได้ทรงม้าตลอดเวลายาวนานและรีบร้อน ทรงเหน็ดเหน่ือยมาก 
โดยมีผู้ติดตามไปคนเดียว

พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปไม่ทัน ประตูเมืองปิดเสียก่อน เพราะ
ที่เมืองราชคฤห์นั้น พอคํ่าเขาก็ปิดประตูเมือง และไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่
ยอมให้เข้า จึงต้องประทับค้างแรมอยู่นอกเมือง

ขณะนั้น ทรงพระชรามากแล้ว มีพระชนมายุถึง ๘๐ พรรษา อีก
ทั้งอากาศก็หนาวมากและทรงเหน็ดเหน่ือยมาด้วย เลยเสด็จสวรรคตที่
หน้าประตูเมือง พอรุ่งเช้า ข่าวถึงพระเจ้าอชาตศัตรู ก็เสด็จมาอัญเชิญ
พระศพไปจัดพิธีถวายพระเพลิง
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เรื่องราวเป็นมาอย่างนี้ และต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูได้ยกทัพไปกําจัดแคว้นวัชชีสําเร็จ 
และอีกด้านหนึ่ง ก็ได้ผนวกแคว้นโกศลเข้าไปอยู่ใต้อํานาจแคว้นมคธ ตก
ลงทั้งแคว้นวัชชีและแคว้นโกศลก็เข้าไปรวมอยู่ในแคว้นมคธ

โดยนัยนี้ แคว้นมคธก็รุ่งเรือง เป็นแคว้นเดียวที่ยิ่งใหญ่ เป็น
มหาอํานาจสูงสุด และแผ่อํานาจต่อๆมา

ดังได้เคยเล่าให้โยมฟังแล้วว่า วงศ์กษัตริย์ของพระเจ้าพิมพิสาร
ครองราชย์สืบต่อมาถึง พ.ศ. ๗๒ อํามาตย์และราษฎรไม่พอใจที่กษัตริย์
วงศ์นี้เป็นวงศ์ปิตุฆาต ได้ถอดพระเจ้านาคทัสสก์ (นาคทาสก์ ก็ว่า) ออก
จากราชสมบัติ และสถาปนาพระเจ้าสุสูนาคขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งราชวงศ์
ใหม่ ชื่อว่าราชวงศ์ไศศุนาค

ในรัชกาลนี้เอง แคว้นมคธก็ปราบแคว้นอวันตีได้ ผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของมคธ

พระเจ้าสุสูนาคครองราชย์อยู่ ๑๘ ปี แล้วราชโอรสพระนามว่า 
กาลาโศกที่เป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ ๒ เม่ือ พ.ศ. ๑๐๐ ได้
ครองราชย์ต่ออีก ๒๘ ปี (สังคายนาครั้งที่ ๒ ในปีที่ ๑๐ ของรัชกาลนี้)

พระเจา้กาลาโศก (คัมภัรบ์าลเีรียกเพยีงวา่อโสก) มรีาชโอรส ๑๐ 
พระองค์ ซึง่ไดร้ว่มกันปกครองแผน่ดนิตอ่จากพระเจา้กาลาโศกอกี ๒๒ ปี

(หลักฐานตอนนี้ขัดแย้งกันบ้าง ที่กล่าวนี้ว่าตาม วินย.อ. ๑/๗๓ แต่
หนังสือ Encyclopaedia Britannica สันนิษฐานว่า พระเจ้ากาลาโศกถกูจบั
ปลงพระชนม์โดยกษัตริย์ที่ตั้งราชวงศ์ใหม่ คือราชวงศ์นันทะ - 
“Shaishunaga dynasty”, Encyclopaedia Britannica, 1988, vol. 10, p. 341)

ต่อจากนั้น ราชวงศ์ไศศุนาคได้สิ้นสุดลง เพราะพระเจ้ามหาปัทม- 
นันทะแย่งราชสมบัติได้ และตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์นันทะ กษัตริย์
พระองค์นี้เหี้ยมโหดมาก และได้ขยายอาณาจักรออกไปอีกกว้างไกล

ราชวงศ์นันทะ มีกษัตริย์ปกครองต่อมารวม ๙ รัชกาล นับเป็น
เวลาทั้งหมด ๒๒ ปี
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กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์นี้ พระนามว่าธนนันทะ ครอง
ราชย์ในช่วงที่พระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) 
กรีฑาทัพมาถึงเขตแดนชมพูทวีป และเตรียมการทําสงคราม

หลักฐานฝ่ายกรีกบันทึกไว้ว่า กองทัพมคธของราชวงศ์นันทะ มี     
รี้พลทหารราบ ๒๐๐,๐๐๐ ทหารม้า ๒๐,๐๐๐ กองทัพรถ ๒,๐๐๐ และ
กองทัพช้าง ๓,๐๐๐

ประวัติศาสตร์บันทึกว่า พระเจ้าอเลกซานเดอร์ ได้ยกทัพกลับ
ประเทศกรีก แตส่วรรคตกลางทาง โดยไม่ทราบเหตผุลวา่ทาํไมจงึไม่รบกับ
แคว้นมคธ แต่มีหลักฐานว่า เม่ืออเลกซานเดอร์ทําสงครามผ่านปัญจาบ
เข้ามา ทหารกรีกก็ไม่ยอมรบต่อไปอีก

นักประวัติศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่า ทหารกรีกเห็นกองทัพ
ของกษัตริย์นันทะแห่งมคธแล้วหวาดกลัว ไม่ยอมรบ (ดู Encycl. 

Britannica, 1988, vol.21, p. 36)
ในรัชกาลนี้เอง จันทรคุปต พระอัยกาของพระเจ้าอโศกมหาราช

ทําสงครามล้มราชวงศ์นันทะสําเร็จ เข้าครองมคธ ตั้งราชวงศ์ใหม่คือ 
ราชวงศ์โมริยะ หรือสันสกฤตว่า เมารยะ

พระเจ้าจันทรคุปต์ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวาง และ
ครอบครองอยู่นาน ๒๔ ปี จากนั้นพระเจ้าพินทุสาร ราชโอรส ครอง
ราชย์ต่อมาอีก ๒๘ ปี สิ้นรัชกาลนี้ ก็ถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช

เวลานั้น กรุงอุชเชนีเป็นเมืองหลวงของแคว้นอวันตี ซึ่งได้กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคธไปแล้ว พระเจ้าอโศกตอนเป็นราชกุมารไป
เป็นอุปราชอยู่ที่โน่น

พอพระเจ้าพินทุสาร พระราชบิดาสวรรคต อโศกกุมารก็เข้ามาจัด
การเข่นฆ่าพี่น้อง เหลือไว้แต่พระอนุชาร่วมพระมารดาองค์เดียว ขึ้น
ครองราชย์แต่ผู้เดียว แล้วทําสงครามขยายดินแดนออกไปอีก

แคว้นมคธก็ได้เป็นมหาอาณาจักรที่กว้างขวางย่ิงใหญ่ที่สุด ใน
ประวัติศาสตร์ของอินเดีย
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นี้เป็นเร่ืองราวเก่าๆ เอามาเล่าไว้ โยมจะได้ทราบความเป็นไป แต่
รวมความว่า พระเจ้าแผ่นดินที่มีพระนามว่าปเสนทิโกศลนี้ มีความ
สัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดย่ิง

มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลนี้มาก 
บางแห่งถึงกับรวมเป็นหมวดหนึ่ง (ได้แก่ โกสลสังยุตต์ ในพระไตรปิฎก
เล่ม ๑๕ คือ สคาถวรรค สังยุตตนิกาย)

ฉะนั้น บุคคลหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืม ก็คือพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่ง
มีความสําคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

เทา่ทีพ่ดูมานี ้คิดวา่โยมคงจะไดภ้าพทัว่ๆ ไปของแวน่แควน้ดนิแดนที่
เรามานัง่อยู่นี ้นีแ่หละคือศูนย์กลางของพระศาสนาแหง่หนึง่ทีส่าํคัญอยา่ง
ยิง่ ไดแ้ก่พระเชตวันทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัอยูท่ัง้หมด ๑๙ พรรษา รวม
กับบุพพารามของนางวสิาขามหาอบุาสกิาดว้ยอกี ๖ เป็น ๒๕ พรรษา

ส่วนราชการามของพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้น พระพุทธเจ้าได้แต่
เคยเสด็จไปประทับ แต่ไม่เคยจําพรรษา

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนมากมาย รวบ
รวมเป็นพระธรรมที่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ เราเรียนกันมาว่ามี ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์ จัดเป็นเล่มพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทย ๔๕ เล่ม

หลังจากทรงสั่งสอนธรรมเป็นเวลายาวนานถึง ๔๕ พรรษาแล้ว 
ในที่สุด เม่ือจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ได้ตรัสวาจาสุดท้ายเรียกว่า 
ปัจฉิมวาจาเพียงสั้นๆว่า

วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
แปลว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอ

ทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” (ที.ม.๑๐/๑๔๓)

ชาวพุทธจะต้องระลึกตระหนักตลอดเวลาว่า พระดํารัสสุดท้ายนี้
เป็นพุทธพจน์ที่สําคัญอย่างย่ิง
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จะเจริญอย่างเดียวไม่เส่ือมก็ได้ ปัจจัยสําคัญที่สุดคือตัวมนุษย์
และในตัวมนุษย์ ปัจจัยสําคัญท่ีสุด คือกรรมแห่งความไม่ประมาท

บัดน้ีเราก็ได้เดินทางมาจนกระทั่งครบพุทธสังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ 
แห่ง และยังผนวกเอาสถานที่สําคัญที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอย่างที่    
สาวัตถีนี้เข้าไปด้วย

เม่ือเดินทางครบถ้วนอย่างนี้แล้ว เราก็ควรนําเอาธรรมที่พระองค์
ได้ตรัสคร้ังสุดท้าย เม่ือจบพุทธกิจทั้งหมดนี้ มาสนทนากัน

เร่ืองอัปปมาทธรรม คือความไมประมาท นี้ ที่จริงพระพุทธเจ้าไม่
ได้ตรัสเฉพาะเป็นปัจฉิมวาจาเท่านั้น ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่เมือง
สาวัตถีนี้ ก็เคยตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศล

คราวนั้น ตรัสถึงความเจริญงอกงามและความมั่นคงของแว่น
แคว้น ซึ่งเป็นเร่ืองของฝ่ายบ้านเมืองว่า การที่บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรือง
ม่ันคงอยู่ได้ ต้องอาศัยพระราชา ซึ่งต้องมีกัลยาณมิตร เช่น มีมหา
อํามาตย์ มีข้าราชบริพาร ที่มีความสามารถ มีสติปัญญา เป่ียมด้วยคุณ
ธรรม ความซื่อสัตย์ และต้องมีความไมประมาท

พระพุทธองค์ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศล โดยทรงเน้นหลักความ
ไม่ประมาท (สํ.ส.๑๕/๓๘๔)

นอกจากนัน้ ในทีอ่ืน่ๆ พระองค์ยงัไดต้รัสอกีวา่ ความไมป่ระมาท
นั้นเป็นดุจรอยเท้าช้าง กล่าวคือรอยเท้าสัตว์บกทั้งหลาย ไม่มีรอยเท้าใด
ใหญ่เกินรอยเท้าช้าง รอยเท้าทุกอย่างลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมด ฉันใด 
ธรรมทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส ก็รวมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งสิ้น 
ฉันนั้น (สํ.ม.๑๙/๒๕๓)

ทําไมพระพุทธเจ้าทรงยํ้านักหนาในเรื่องความไม่ประมาท อยาก
จะเอามาพูดกัน ในแง่หนึ่งเท่ากับเป็นการสรุปรวมคําสอนของพระพุทธ
เจ้าไปด้วย เพราะว่าธรรมทุกข้อรวมลงได้ในความไม่ประมาท และเร่ือง
ความไม่ประมาทก็มีพุทธพจน์ที่ตรัสที่เมืองสาวัตถีด้วย
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ขอให้พิจารณาถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย ที่เราบอกว่ามี
ความไม่เที่ยง มีการเกิดข้ึนตั้งอยู่และดับไป

ในเรื่องของความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้ ก็รวมถึงสังคม
มนุษย์ด้วย สังคมมนุษย์ของเรา แม้แต่สังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว 
วงศ์ตระกูล ขยายไปจนกระทั่งเป็นชุมชน ถิ่นฐาน แว่นแคว้น ประเทศ
ชาติ และอารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมด เราจะเห็นว่าล้วนตกอยู่ในคตินี้ 
คือเจริญขึ้น แล้วก็เสื่อมลง เป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ความเจริญและความเสื่อม ที่เป็นเร่ืองของความไม่
เที่ยงเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นั้น เราก็เห็นได้ตามหลักคําสอนของพระพุทธ
เจ้า ว่ามันไม่ใช่เป็นไปอย่างเลื่อนลอย แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย

เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมและความเจริญเหล่านั้น ส่วนหนึ่ง ซึ่ง
สําคัญที่สุด ก็คือการกระทําของมนุษย์เอง หมายความวา มนุษย์นี้เป็น
เหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง ในบรรดาเหตุปัจจัยทั้งหลาย แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 
ขยายความวา ที่จะเจริญและจะเสื่อมไปนั้น เหตุปัจจัยอย่างอื่นก็มี แต่
เหตปุจัจยัทีส่าํคัญย่ิง ก็คือตวัมนษุย์เอง ซึง่ไดแ้ก่การกระทาํของมนษุยน์ัน้

การกระทําของมนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญมาก คือกรรมที่จะทําให้
เกิดความเสื่อมและความเจริญ

ปัจจัยในส่วนของมนุษย์ คือกรรมของมนุษย์นั้น เป็นปัจจัยใหญ่ที่
จะไปจัดการกับเหตุปัจจัยอื่นได้ด้วย รวมทัง้จดัการกับเหตปุจัจยัในธรรม
ชาต ิสิ่งทั้งหลายจะเป็นอย่างไร เป็นเพราะมนุษย์ไปจัดไปทํานั้นมากมาย

อย่างเร่ืองธรรมชาติแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทางเสื่อมก็ดี ทาง
เจริญก็ดี มนุษย์ทําได้มาก เช่นต้นไม้ มนุษย์จะไปปลูกก็ได้ จะไปตัดไป
โค่นก็ได้ ป่าไม้ที่หมดไปในยุคนี้ ส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์เป็นผู้ทําลาย

ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยในส่วนของมนุษย์จึงมีความหมายไม่เฉพาะการ
กระทําที่ตัวมนุษย์เอง หรือมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมถึงแรง
ผลักดันที่มนุษย์ไปจัดการสิ่งอื่นๆ ทั่วไปด้วย เช่นต่อธรรมชาติแวดล้อม 
ฉะนั้น เราจะต้องให้ความสําคัญแก่เหตุปัจจัยในส่วนของมนุษย์ให้มาก
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ทีนี้เรามามองด้านสังคมว่า สังคมมนุษย์มีความเสื่อมความเจริญ 
และความเสื่อมความเจริญนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัย และเหตุปัจจัยที่
สําคัญก็คือตัวมนุษย์เอง

ตัวมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความเสื่อมความเจริญ 
เพราะฉะนั้น ถ้าจะดูว่าสังคมหรือโลกจะเสื่อมหรือเจริญ ก็ต้องดูที่ตัว
มนุษย์เป็นสําคัญ เราก็คอยตรวจดูว่าตัวมนุษย์เวลานี้เป็นอย่างไร เป็น
มนุษย์ที่จะทําให้เสื่อมหรือทําให้เจริญ

ที่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่มนุษย์ เช่นว่า ถ้าสมัยใดมนุษย์มีความ
เข้มแข็ง มีความเอาใจใส่ ใช้สติปัญญา ตั้งใจทําการงาน มีความเพียร
พยายาม ตั้งใจเรียนรู้และสร้างสรรค์ สังคมตั้งแต่ครอบครัวขึ้นไปจนถึง
ประเทศชาติ ก็เจริญม่ันคง แต่สมัยใดมนุษย์เกียจคร้าน ไร้ความเพียร มี
แต่ความหลงมัวเมา ฝากชีวิตและความสุขไว้กับการเสพบริโภค ไม่ใฝ่รู้
และคิดถึงจุดหมายอะไรที่ดีงามสูงขึ้นไป เม่ือนั้น สังคมก็เส่ือม

จะเห็นว่า อารยธรรมต่างๆ ได้เป็นมาอย่างนี้ หลายอารยธรรมที่
เจริญขึ้นมานั้น สมัยก่อนก็ยังไม่มีความเจริญ คนอยู่กันลําบากยากแค้น 
ต้องเร่ร่อนหาที่ทํากิน แต่ปรากฏว่าบรรพบุรุษมีความขยันหม่ันเพียร ตั้ง
ใจสร้างสรรค์ความเจริญ อารยธรรมนั้นๆ ก็รุ่งเรืองขึ้นมา

แต่พอเจริญรุ่งเรืองแล้ว ถึงยุคที่มีความสุขสําราญ พร่ังพร้อมทุก
อย่าง คนในยุคนั้นก็เร่ิมหลงมัวเมาติดเพลินในความสุข ไม่ขยันหม่ัน
เพียร ไม่ตั้งใจทํากิจหน้าที่ สังคมก็กลับเสื่อมลงไป

พอเสื่อมแล้ว เจอความทุกข์ ก็กลับดิ้นรนขวนขวาย แล้วก็เจริญ
ขึ้นมาใหม่ เป็นอย่างนี้สลับกันไป (แต่บางสังคมหรือบางอารยธรรมก็
เสื่อมสิ้นหรือสูญไปเลย)

เราเลยได้เห็นวงจรแห่งความเจริญและความเสื่อมของสังคม
มนุษย์ เข้าหลักที่ว่า มนุษย์เม่ือถูกทุกข์บีบค้ันภัยคุกคาม ก็จะ
กระตือรือร้นขวนขวาย แล้วก็เจริญขึ้นมา แต่เม่ือไรมีความสุขสบาย ก็มี
ความโน้มเอียงไปในทางที่จะเพลิดเพลิน ลุ่มหลง มัวเมา เกียจคร้าน 
เฉื่อยชา แล้วก็กลับเสื่อมโทรมลงไป
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พูดสั้นๆว่า “เม่ือถูกทุกข์บีบค้ันถูกภัยคุกคาม จึงลุกขึ้นดิ้นรน
ขวนขวาย แต่พอสุขสบาย ก็หลงละเลิงมัวเมาเอาแต่นอนบําเรอ”

ความไมประมาท คือ ความสามารถท่ีจะไมเสื่อม
ความไมประมาท คือ ความสามารถจัดการกับอนิจจัง

ถามว่า มนุษย์จะต้องตกอยู่ในวงจรแห่งความเจริญและความ
เสื่อมนี้เร่ือยไปหรือ มนุษย์จะแก้ไขให้ตนเองพ้นวงจรนี้ไปไม่ได้หรือ 
มนุษย์จะเจริญโดยไม่เสื่อมไม่ได้หรือ

ถ้ามองดูตามหลักการของพระพุทธศาสนา จะต้องตอบว่า มนุษย์
ไม่จําเป็นต้องตกอยู่ใต้วงจรนี้เรื่อยไป มนุษย์มีความสามารถที่จะพ้นจาก
วงจรนี้ได้ มนุษย์สามารถเจริญได้โดยไม่เสื่อม เช่น ในพระสูตรหลายแห่ง
พระพุทธเจ้าตรัสแสดงข้อปฏิบัติที่จะทําให้เจริญอย่างเดียว ไม่มีความ
เสื่อมเลย

ดูคําสรุปว่า: วุฑฺฒิ เยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ แปลว่า ความเจริญ
อยา่งเดยีวเปน็อนัหวงัได ้ไม่มีความเสือ่ม (เช่น ที.ม.๑๐/๖๘-๗๕; อง.ฺปญจฺก.๒๒/๕๘;
อง.ฺสตฺตก.๒๓/๑๙-๒๕; อง.ฺอฏฐฺก.๒๓/๑๔๔-๕; และพงึดู ส.ํม.๑๙/๗๔๘; อง.ฺฉกกฺ.๒๒/๓๕๕)

หลักการในเร่ืองนี้ก็คือจะต้องไมประมาท ซึ่งเป็นเร่ืองของความ
พอดีอย่างหน่ึง

การเพียรขวนขวายเมื่อมีทุกข์ภัย และมัวเมาประมาทเมื่อสุข
สบายนี้แหละ คือปัจจัยที่ทําให้มนุษย์ตกอยู่ในวงจรของความเจริญและ
ความเสื่อม

แต่นี้เป็นปัจจัยแห่งความเสื่อมและความเจริญที่เป็นไปตามกิเลส
ของมนุษย์ปุถุชน เพราะมนุษย์ปุถุชนเป็นอย่างที่ว่ามานี้ จึงต้องตกอยู่
ภายใต้วงจรของความเสื่อมและความเจริญ

ในทางธรรม ท่านจึงสอนให้เราแก้ไขกิเลสนี้เสีย ถ้ามนุษย์ไม่ตกอยู่
ใต้อํานาจกิเลส ก็จะตระหนักรู้ในสิ่งที่ควรทํา โดยใช้สติปัญญาอยู่เสมอ
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เม่ือสติปัญญาบอกให้ รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่จะทําให้เสื่อม เราก็แก้
ไขป้องกัน อะไรเป็นปัจจัยที่จะทําให้เจริญ เราก็ทํา โดยไม่มัวผัดวัน
ประกันพรุ่ง ไม่ปล่อยปละละเลย เม่ือปฏิบัติอย่างนี้ เราก็จะรักษาความ
เจริญไว้ได้ และทําให้เจริญยิ่งข้ึนไป นี้แหละคือ ความไมประมาท

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจา้จงึตรัสเหมอืนกับจะให้เป็นหลกัประกันวา่ 
ถา้เราไม่ประมาทแลว้ เราไม่จาํเป็นจะตอ้งเสือ่ม อนันีเ้ป็นหลกัสาํคัญ

หลักธรรมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ หลักอปริหานิยธรรม 
แปลวา่ ธรรมไมเ่ป็นทีต่ัง้แหง่ความเสือ่ม ซึง่ดแูลว้เหมือนวา่จะคา้นหลกั
อนิจจัง ขอให้พิจารณาดู พระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ให้มองได้สองแง่

ในแง่หน่ึง พระองค์ตรัสแสดงหลกัอนจิจงัวา่ สิง่ทัง้หลายไม่เทีย่ง มี
ความเกิดข้ึนและแตกสลายไปเป็นธรรมดา ในแง่นี้ คือมองในแง่อนิจจัง
ตามกฎธรรมชาติ ก็เป็นความจริงอย่างนั้น ซึ่งเราอาจจะพูดทํานองว่า 
สิ่งทั้งหลายมันเจริญแล้วก็ย่อมต้องเสื่อมเป็นธรรมดา ดังที่เรามักจะพูด
กันอยู่ แต่อย่าลืมธรรมอีกหลักหนึ่ง

อีกแง่หนึ่ง พระองค์ตรัสแสดงหลักความไมประมาท ซึ่งทําให้เข้า
ใจว่า ถ้าเราไม่ประมาทเสียแล้ว เราก็ไม่จําเป็นต้องเสื่อม แต่เราจะเจริญ
ได้เร่ือยไป

สองหลักนี้เป็นปริศนาให้ชาวพุทธพิจารณาว่า มันจะไม่ขัดกันได้
อย่างไร เดี๋ยวจะว่าพระพุทธเจ้าทําไมตรัสอย่างนี้ ที่ว่าทําให้ดีแล้วไม่มี
เสื่อมเลยนั้น จะไม่ขัดกันหรือกับที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็น
อนิจจัง เกิดข้ึนแล้วก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดา

ขอบอกเลยว่า สองหลักนี้ไม่ขัดกันเลย และยังแถมสนับสนุนกัน
อีกด้วย

หลักหน่ึงเป็นกฎธรรมชาติ แสดงถึงคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่
เป็นอนิจจัง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย แต่อีกด้านหนึ่งก็ตรัสหลัก
ปฏิบัติไว้ว่า ถ้าเราไม่ประมาท ทําเหตุปัจจัยให้เจริญไว้ เราก็ไม่ต้องเสื่อม
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อันนี้จะขออธิบายสั้นๆ ว่า ความไม่เที่ยง มีการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ แล้ว
ดับไปนี้ เป็นกฎธรรมชาติ สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักนี้เรา
ไม่ได้เถียง มันก็เป็นของมันอย่างนั้น

แต่เม่ือความเปลี่ยนแปลงนั้นมาสัมพันธ์กับมนุษย์ ความเปลี่ยน
แปลงนั้นจะมีความหมายเป็นความเสื่อมและความเจริญ ซึ่งไม่ว่าจะ
เสื่อมหรือเจริญ มันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้น มันจะเสื่อมหรือเจริญ ก็คือไม่
เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงไป

อนิจจัง ที่ว่าไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปนั้น มันเป็นกลางๆ เป็นเรื่อง
ของกฎธรรมชาติ ไม่ดีไม่ชั่ว มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

แต่ทีนี้ สําหรับมนุษย์นั้น ความเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเราพอใจ 
เราเห็นว่ามันเป็นคุณประโยชน์แก่เราๆ ก็เรียกว่า ความเจริญ

ส่วนความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรา เป็นโทษ
แก่เราๆ เรียกว่า ความเส่ือม

แตท่ีจ่ริง เราจะเรยีกวา่เจริญก็ตาม เสือ่มก็ตาม ก็คืออนิจจงั ทัง้นัน้
ยิ่งกว่านั้น คําว่า “เสื่อม” และคําว่า “เจริญ” มีความหมายที่

บอกอยู่ในตัวว่าไม่นิ่ง คือ ที่ว่าเสื่อม ก็คือกําลังเปลี่ยนแปลงอยู่ (ในแนว
ทางหน่ึงหรือแบบหนึ่ง) และที่ว่าเจริญ ก็คือกําลังเปลี่ยนแปลงอยู่ (ใน
อีกแนวทางหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่ง)

หมายความวา ที่ว่าเสื่อมก็คือเปลี่ยนแปลง เสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็
คือเปลี่ยนแปลง เสื่อมแล้วเจริญก็คือเปลี่ยนแปลง เจริญแล้วเจริญต่อไป
ก็คือเปลี่ยนแปลง เจริญแล้วเสื่อมก็คือเปลี่ยนแปลง ต้องระวังจะเอา
ถ้อยคํามาหลอกตัวเอง

เป็นอันว่า คําว่าเสื่อมและเจริญนี้เป็นเรื่องของสมมติในสังคม
มนษุย์ แตส่มมตนิีแ่หละสาํคัญนกัสาํหรบัมนษุย์ เม่ือเราชอบสมมตใินดา้นที่
เรียกวา่เจรญิ เราก็ทาํใหมั้นเปลีย่นแปลงไปในทางทีเ่จริญ
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อย่างที่ว่าแล้ว มันเจริญแล้วเสื่อม ก็เป็นความเปลี่ยนแปลง มัน
เสื่อมแล้วเจริญ ก็เป็นความเปลี่ยนแปลง มันเจริญแล้วเจริญต่อไปอีก
หรือย่ิงข้ึนไปอีก ก็เป็นความเปลี่ยนแปลง มันเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปอีก
หรือย่ิงข้ึนไปอีก ก็เป็นความเปลี่ยนแปลง

รวมแล้ว มันก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ และไม่ว่ามันจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือ จะเปล่ียนแปลงไปทางไหน ก็แล้วแต่เหตุ
ปัจจัย ไม่มีอย่างไหนขัดหลักอนิจจังเลย

ฉะนั้น เราก็เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปในทางที่เราพอใจ โดยทํา
เหตุปัจจัยให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกว่า เจริญ และเราก็ทําเหตุ
ปัจจัยที่จะป้องกันความเปลี่ยนแปลงในทางที่เราเรียกว่า เส่ือม แค่นี้เรา
ก็สามารถป้องกันความเสื่อม และรักษาความเจริญไว้ได้

หลักธรรมทั้งสองหลักนี้จึงไม่ค้านกันเลย แต่สนับสนุนกันและกัน 
ถ้าเรามีความไม่ประมาทเสียอย่าง เราก็สามารถเอาประโยชน์จาก
อนิจจังได้ นี้คือความสามารถของมนุษย์

ความไมประมาท คือ หลักท่ีทําใหเราสามารถเอาประโยชนไดจากอนิจจัง

อนิจจังเป็นกฎธรรมชาติ บอกเราว่า สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่
นอน มีความเปลี่ยนแปลงไป แต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เราก็ใช้
ประโยชน์มันเสียเลย โดยการทําเหตุปัจจัยที่จะให้เปลี่ยนแปลงไปในทาง
เจริญ มันก็จะเจริญอยู่เร่ือยไป

ทั้งนี้ก็อยู่ที่มนุษย์จะต้องใช้สติปัญญาพิจาณาให้รู้เหตุปัจจัยแล้ว
จัดการกับเหตุปัจจัยนั้นๆ ด้วยความไม่ประมาท

สองหลักนี้ ใครจับสาระได้ ก็สามารถทําให้ไม่มีความเสื่อม มีแต่
ความเจริญ เรียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์จากอนิจจัง
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ความประมาท สําคัญอยางไร
จึงทําใหความไมประมาท กลายเปนธรรมย่ิงใหญ

ขอย้อนกลับมาที่เร่ืองความไม่ประมาทอีกที เพราะความไม่
ประมาทน้ีแหละ ที่จะทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากอนิจจัง

ความไมประมาท แปลว่าอะไร ตอ้งมาดทูีค่วามประมาทก่อน
“ความประมาท” แปลว่า ความขาดสติ ความละเลย ความทอด

ทิ้ง ความเพิกเฉย ความเฉื่อยชา ความไม่กระตือรือร้นขวนขวาย ความ
ผัดเพี้ยน ความไม่เอาเร่ืองเอาราว ความไม่ใส่ใจ ความนิ่งนอนใจ ความ
เร่ือยเปื่อย นี้เรียกว่าความประมาท

สิ่งที่ควรจะต้องทํา เห็นอยู่ ก็ผัดเพี้ยนไป ไว้พรุ่งนี้เถอะค่อยทํา นี่
เรียกว่าความประมาท หรือเอาแต่เพลิดเพลินมัวเมาหลงใหลในความสุข 
จึงละเลย ไม่ใส่ใจ ไม่ทําในสิ่งที่ควรทํา นี่ก็เรียกว่าความประมาท

ความประมาทน้ีสําคัญอย่างย่ิง ถ้าประมาทเสียอย่างเดียว อะไร
จะเกิดข้ึน

๑. ไมยอมเร่ิม คือ ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงอตุสา่หส์ัง่สอนมา ๔๕ 
พรรษา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีในคัมภีร์มากมายเท่าไร เรียนกันเท่า
ไร รู้และจําได้เท่าไร ประมาทเสียอย่างเดียว ก็ไม่ลงมือทํา ไม่เอามาใช้ 
มัวแต่รีรอผัดเพี้ยน หรือละเลย ธรรมเหล่านั้นก็นอนหลับอยู่ในคัมภีร์
หมด ไม่ได้รับการปฏิบัติ เพราะความประมาทตัวเดียวทําให้เสียหมด

ฉะนั้น ใครจะมาพูดว่ารู้ธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าประมาทเสีย
อย่างเดียว เขาก็ไม่ปฏิบัติเลย ความไม่ประมาทจึงทิ้งธรรมอื่นๆ เสียทั้ง
หมด ก็เพราะอย่างนี้

แต่ถ้าไม่ประมาทก็ตรงกันข้าม เรียนธรรมมาข้อหนึ่งก็ได้รับการ
ปฏิบัติข้อหนึ่ง เรียนมาสองข้อก็ได้รับการปฏิบัติสองข้อ เรียนมาเท่าไรก็
ได้รับการปฏิบัติทั้งหมด ความไม่ประมาทจึงครอบคลุมเหมือนเป็นรอย
เท้าช้าง เพราะทําให้ธรรมทุกข้อที่พระพุทธเจ้าสอน เท่าที่ได้เล่าเรียนมา 
ได้รับการปฏิบัติจริง ไม่ถูกทิ้งไปเลย
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๒. เดินหนาไปตกหลุม คือ มันไปดกัขา้งหนา้อกีท ีคนทีป่ฏิบตัธิรรม
หรือสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าไปในความดงีาม พอไปถงึจดุไดป้ระสบ
ความสําเร็จมีความสุข เป็นคนดีแล้ว ก็มักจะภูมิใจ พอใจในความดีงาม
ความสุขความสําเร็จ แล้วก็หยุดหรือเฉื่อยชาลง ตลอดจนหลงเพลินใน
ความดงีามความสขุสาํเร็จนัน้ ไม่ก้าวตอ่ไป อตุสา่หป์ฏิบตัธิรรม ทาํความ
ดีเจริญก้าวหน้ามาแล้ว ก็มาตกหลุมสําคัญคือหลุมความประมาทไปเสีย

นี่แหละความไม่ประมาท มันสําคัญตรงนี้ คือคนที่ไม่ดี เราก็
พยายามสอนให้เขาทําดี ยังไม่มีความสุข ก็พยายามสอนจ้ําจี้จ้ําไชให้
สร้างตัว พัฒนาชีวิต พัฒนาทุกอย่าง จะได้มีความสุข ยังไม่มีความสําเร็จ 
ก็ส่งเสริมกระตุ้นเร้าให้เขาขยันหม่ันเพียร ก็อุตส่าห์สอนกันมาจนกระทั่ง
เขาก็มีความสําเร็จมีความสุขมีความดีจริง แต่พอเขาดีมีความสุขมีความ
สําเร็จ เขาก็มาตกหลุมความประมาทเสียอีก

ความประมาทเป็นหลุมดักคนดี คนประสบความสําเร็จ และคนมี
ความสุข

เพราะฉะน้ัน บุคคล วงศ์ตระกูล สังคม ประเทศชาติที่มีความ
เจริญรุ่งเรือง เดี๋ยวก็มาตกหลุมนี้

พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในพระสูตรว่า แม้แต่พระอริยเจ้าปฏิบัติ
ธรรม ได้บรรลุธรรมพิเศษเบ้ืองสูง ก็มาภูมิใจว่า เรานี้ได้พยายามปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จแล้ว ได้บรรลุธรรมเบื้องสูงถึงเพียงนี้ เสร็จแล้วก็ 
“เกิดสันโดษขึ้นมา” คือเกิดความพอใจในความดีที่ตนได้บรรลุ

เ ม่ือพอใจภูมิใจอย่างนี้ ก็จะทําให้ เฉื่อย ไม่ขมีขมัน ไม่
กระตือรือร้นขวนขวาย

พระพุทธเจ้าเรียกพระอริยะนั้นว่า ปมาทวิหารี แปลว่า ผู้อยู่ด้วย
ความประมาท ถ้าหยุดแล้ว ก็หมายถึงเสื่อมลง ตราบใดที่ยังไม่บรรลุ
ธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์ อย่าได้นอนใจ พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า 
บุคคลผู้เดียวที่จะพ้นจากความประมาทคือพระอรหันต์ (ม.ม.๑๓/๒๒๙-
๒๓๒; สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓) แม้แต่พระอนาคามีก็ยังประมาทได้
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เพราะฉะน้ัน ความไม่ประมาทจึงเป็นยอดธรรมอย่างหนึ่ง มีพระ
อรหันต์เท่านั้นที่ไม่ประมาทเลย ถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนก็ต้องเร่งต้องเร้า
ต้องกระตุ้นเตือนกันอยู่ตลอดทุกเม่ือ ท่านจึงใช้ความไม่ประมาทน้ีเป็น
มาตรวดัการพฒันามนษุย์ คนเราทีว่า่เจริญแลว้ก็มักจะมาตดิตรงนี้

สาํหรับคนทีว่า่ด ี เชน่ พระโสดาบนับรรลธุรรมทีเ่ป็นความดเีบ้ืองสงู
เกิดความประมาท พอใจ หยุดหรือเฉื่อยลง ก็กลายเป็นผู้ประมาท

คนทีมี่ความสขุก็เหมือนกัน อาจจะสุขเพราะวา่ทาํปัจจยัภายนอกได้
ผลประสบความสาํเร็จ ไดส้ร้างทรพัย์สนิเงินทองขึน้พร่ังพร้อม เชน่ พอ่แม่เคย
ยากจนข้นแค้น ถูกทุกข์บีบค้ันภัยคุกคาม ก็กระตือรือร้นขวนขวาย เร่ง
รัดทําการงานหาเงินจนกระทั่งม่ังมีศรีสุข พอสบายแล้วบางคนก็ลืมตัว
มัวเมา แต่บางคนตัวเองเคยขยันมาจนชินเป็นนิสัย ก็เลยขยันต่อมา

แต่พอมีลูก ลูกนั้นเกิดมาท่ามกลางความสุขสบาย ไม่เคยสร้าง
นิสัยขยันหม่ันเพียรมาก่อน และพ่อแม่ก็ใช้พรหมวิหารไม่ครบ เอาแต่
เมตตา กรุณา มุทิตา ไม่ยอมใช้อุเบกขา ไม่ฝึกลูก ไม่หัดให้ลูกรับผิดชอบ 
ทําใหลูกอยางเดียว ไมดูใหลูกทํา ลูกก็เลยเพลิดเพลินมัวเมาเอาแต่สนุก 
แล้วก็เลยเสื่อมเพราะมัวเมาในความสุขจากความพร่ังพร้อมภายนอก

ไม่เฉพาะสุขภายนอกจากวัตถุที่พร่ังพร้อมเป็นต้น แม้แต่สุขภาย
ใน ก็ทําให้ประมาทได้

คนที่ปฏิบัติธรรมมาดี ก็มีความสุขทางจิตใจมากขึ้นๆ บางทีแค่รู้
จักใช้ธรรมมาทําใจ ก็ทําจิตใจให้สบายได้ หายทุกข์ แม้แต่ยามประสบ
เคราะห์ร้ายและภัยพิบัติ เกิดความพลัดพราก ความเสื่อมภายนอก แต่
ปรับใจได้ ทําใจได้ ก็มีความสุข

อย่างไรก็ตาม เม่ือปรับใจได้ มีความสุขสบาย ก็ทําให้ประมาทได้
เหมือนกัน เพราะฉะน้ันอย่าไปหลงว่าดีจริง แม้แต่ปรับใจได้ทําใจได้ ก็มี
จุดเสื่อมเหมือนกัน คือเกิดความสบายใจแล้ว เลยไม่กระตือรือร้น
ขวนขวาย ไดแ้ตส่ขุสบายสงบใจอยู่ขา้งใน แตป่ญัหาขา้งนอกมีอยู่ไม่แก้ไข
เพราะตัวเองสบายใจแล้ว เป็นอย่างไรก็เป็นไป เราทําใจได้แล้ว ก็ปล่อย



๓๘๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ฉะนั้นก็กลับไปแพ้คนที่เขาจิตใจไม่สบายมีความทุกข์เร่าร้อน 
กระวนกระวาย ปรับใจไม่ได้ ต้องดิ้นรนไปแก้ไขข้างนอก แม้ว่าเขาจะ
เสียอย่างหน่ึงคือใจเป็นทุกข์ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาภายนอกได้บ้าง เขา
ทุกขขางใน แตแกไขขางนอก ส่วนคนปรับใจได้ ขางในสบาย แตขางนอก
เปนไฟ ก็เลยดีคนละอย่าง เสียคนละอย่าง ดีไม่จริงทั้งคู่

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนหลักความไม่ประมาทมาดัก
ไว้ว่า ถ้าทําความสุขให้เกิดข้ึนแก่ตนได้ จะสุขจากปัจจัยภายนอกก็ตาม 
จากปัจจัยภายในก็ตาม จะต้องไม่ประมาททั้งน้ัน

จะต้องไม่หลงติดในความสุข ไม่ว่าประการใดๆ ทั้งสิ้น
แต่สําหรับคนจํานวนมาก เร่ืองนี้ไม่ง่ายเลย นี่แหละปัญหา

เรียบงาย แตระวัง อยาใหกลายเปนมักงาย
จะขอโยงเข้ามาหาเร่ืองที่ตั้งเป็นคําถามไว้ ดังที่ได้ยกตัวอย่างเรื่อง

อินเดีย กับฝร่ัง
คนอินเดีย อยู่อย่างไรก็ได้ ง่ายๆ แม้จะสกปรก รกรุงรัง ไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย ยากจนเข็ญใจ ขาดแคลนยากไร้ ก็สบายใจและมี
ความสุขดีพอสมควร อย่างน้อยก็ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาท

ส่วนฝรั่ง กระตือรือร้นขวนขวายเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา 
อยู่ไม่ได้กับความยากจน อยู่ไม่ได้กับสิ่งของน้อยๆ ต้องสร้างต้องทําขึ้น
มาให้พร่ังพร้อม แต่ชีวิตกลับมีความเครียด มีความกระวนกระวาย เป็น
โรคเส้นประสาทกันมาก

ก็เลยมีคําถามว่าอันนี้เป็นทางเลือก ๒ ทางที่ต้องเลือกเอาอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือที่จริงมันเป็นเพียงสุดโต่ง ๒ ทางที่เราจะต้องแก้ไขทั้งนั้น 
ไม่ใช่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าตอบตามหลักพระพุทธศาสนาก็ถือ
ว่าเป็นสุดโต่ง ไม่ถูกทั้งสอง จะต้องแก้ไขให้พอดี
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สังคมอินเดียนี้ ถ้าพิจารณาในแง่หนึ่ง เพราะการที่อยูงาย อย่างไร
ก็ได้ ก็เลยกลายเป็นมักงายไป มันเป็นความโน้มเอียงของจิตใจแบบ
ปุถุชนอยู่แล้วว่า พอใจสบาย หายบีบค้ันเสียแล้ว ก็มักปล่อยเรื่อยเฉื่อย 
นั่นแหละคือความประมาท อะไรที่ควรทํา ก็ไม่ทํา หรือผัดเพี้ยนไปก่อน

ฉะนั้น จึงได้บอกว่า ความง่าย แม้แต่ความเป็นอยู่เรียบง่ายอะไรนี้ 
มันไม่เป็นตัวตัดสินในตัวเอง ต้องระวังมาก มันต้องมาควบกับองค์ธรรม
ข้ออื่นด้วย มันต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะทําอะไรต่อไป

ถ้ามันมาเฉพาะตัวมันแล้ว มันมาทําให้เราเกิดความพอใจสบายใจ 
ตัวความพอใจสบายใจนี่แหละจะนํามนุษย์ปุถุชนไปสู่ความหยุด 
ความเฉื่อยชา และความประมาท และจะนําไปสู่ความเสื่อม

อย่างนี้ก็เรียกว่าปรับใจได้ หมายความวา เขาพอใจในสิ่งง่ายๆ แม้
แต่จะไม่มีอะไรก็อยู่กันได้ ปรับใจได้ พอใจสบายก็มีความสุข มองแคบๆ 
ก็ดูคล้ายว่าจะดี แต่ที่จริงอันนี้แหละจะนําไปสู่ความเกียจคร้าน ความ
มักง่าย ความเฉื่อยชา และความตกต่ํา

ถ้าหากเขาพอใจแล้วสบายดี ไม่ต้องการมีอะไรจริงๆ เขาก็คงไม่
ต้องมาเที่ยวขอรอขออยู่อย่างนี้ นี่อะไร พอใจอยู่ง่ายๆ สบายๆ แต่เจอ
ใครแบมือขอทุกที จะเอา แต่ตัวเองไม่ทํา อย่างนี้ไม่ถูกต้อง ต่อไปจะติด
เป็นนิสัย เอาง่ายเข้าว่า

มองในแง่ดีอย่างหน่ึงว่า คนอินเดียมีความทุกข์ยากมาก ถ้าแก
ปรับใจไม่ได้จะย่ิงทุกข์หนักหนามากมาย การที่แกมีสภาพจิตใจอย่างนี้ 
ก็ช่วยแกไว้ได้มากทีเดียว มองอย่างนี้ก็ดีอยู่ เราต้องยอมรับ แต่ก็ไม่ทํา
ให้พ้นโทษแห่งความประมาทไปได้

ขอให้ทําความเข้าใจด้วยว่า ตอนนี้เรากําลังพิจารณาเฉพาะด้าน
ปัจจัยภายในก่อน ส่วนปัจจัยภายนอกก็ต้องพิจารณาด้วย
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อย่างคนจนยากไร้ของอินเดียนี้ เขาอาจมีปัญหาด้านนอกด้วย
หลายอย่าง เช่น ความขาดโอกาส ความบีบค้ันครอบงําจากระบบสังคม 
โดยเฉพาะเร่ืองชนชั้นวรรณะ เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่สัมพันธ์กัน 
และพระพุทธเจ้าก็ทรงถือเป็นภาระที่จะต้องแก้ไข แต่ในที่นี้ จะยังไม่เอา
เข้ามาพิจารณา เดี๋ยวจะซับซ้อน เลยจะทําให้สับสน

อีกอย่างหน่ึง ที่พูดนี้มิได้หมายความว่าคนไทยดีกว่าคนอินเดีย
หรือดีกว่าฝร่ัง (อาจจะแย่กว่าก็ได้) แต่การเอาเรื่องที่พบเห็นข้างนอกมา
พูด จะมองเห็นและเข้าใจได้ง่าย จะได้เป็นคติเตือนใจแก่คนไทย

ระบบทุกขภัยประดิษฐ ดีกวาปลอยใหมักงาย
แตผลท่ีไดไมย่ังยืน

คนอีกพวกหนึ่งก็ยังเป็นปุถุชนเหมือนกัน พอถูกทุกข์บีบค้ันภัย
คุกคาม ก็กระตือรือร้นขวนขวายดิ้นรนพยายามแก้ไข

ยิ่งกว่านั้น การที่ถูกทุกข์บีบค้ันภัยคุกคามนี้ จะสามารถผลักดันให้
ความรู้สึกเดือดร้อนดิ้นรนย่ิงแรงข้ึนด้วยอํานาจกิเลส โดยเอาโลภะ 
โทสะ มาเร่งเร้า ทําให้ความรู้สึกบีบค้ันในจิตมันแรงขึ้น พอเอาโลภ เอา
โกรธมาผลักดันบีบค้ันจิตใจเข้า มันจะดิ้นกันใหญ่ มันเลยเร่งให้
กระตือรือร้นขวนขวายกันใหญ่

ปัจจุบันนี้ ที่เรียกว่าระบบแขงขัน ก็เป็นวิธีการเอาทุกข์บีบค้ัน ภัย
คุกคาม มาเร่งมาเร้า มาขับมาดัน มาเผาลน ทําให้คนกระตือรือร้น
ขวนขวาย เพราะระบบแข่งขันจะทําให้คนต้องตัวใครตัวมัน จะหวังพึ่ง
กันไม่ได้ แต่ละคนต้องคิดแต่ว่าจะต้องเดินหน้าให้ชนะเขา ต้องเลยหน้า
คนอื่น ถ้าไม่เร่งขวนขวาย ไม่กระตือรือร้นก็ตาย ไม่มีใครช่วยเหลือ เป็น
การเอาสภาพสังคมหรือเอาระบบมาบีบค้ันคน

ก็เป็นเร่ืองของการเอาทุกข์มาบีบค้ันเอาภัยมาคุกคามนั่นแหละ 
แต่มันกลายเป็นระบบสังคมและวิถีชีวิตของคนไปเลย
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สภาพอย่างนี้ขอใช้คําว่า “ระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์” ก็คือระบบ
แข่งขันตัวใครตัวมันที่คนสร้างข้ึนมา ซึ่งจะให้คนที่อยู่ในสังคมนั้นต้องถูก
ทุกข์บีบค้ันภัยคุกคาม และต้องดิ้นรนตลอดเวลา

ตรงขา้ม ในสงัคมทีใ่ชพ้รหมวหิาร อย่างไม่มีดลุยภาพ คนมีเมตตา
กรุณาดี ก็ช่วยเหลือกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี แต่เมื่อเอียงสุดไป
คือไม่มีอุเบกขามาคุม ก็กลายเป็นสังคมท่ีหวังพึ่งกันได้ง่าย อยู่สบาย ไม่มี
อะไรบีบค้ัน ก็จะทําให้คนไม่กระตือรือร้นขวนขวาย ทําให้โน้มไปในทางท่ี
จะตกอยูในความประมาท กลายเปนสูสังคมที่มีระบบทุกขภัยประดิษฐไมได

จงึจะตอ้งแก้ดว้ยความไม่ประมาทอยู่เสมอ ทัง้ไม่ประมาทโดยไม่ให้
เมตตากรุณาเกินเลยจนเสียอุเบกขา และไม่ประมาทโดยไม่ยอมปลอ่ย
ตวัใหต้ดิเพลินในความสขุสบายจนตกไปในความเร่ือยเปือ่ยเฉือ่ยชา

ตัวแกนของความไม่ประมาท ก็คือสติ ความไม่ประมาทนั้นท่าน
แปลว่า ความไม่อยู่ปราศจากสติ คือเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติเลย

สติ คืออะไร คือความระลึก คอยนึก เหมือนคอยจับตาดูอยู่ และ
คอยจับเอามาดู ทั้งตื่นตัว และคอยตรวจสอบ

ที่ว่าจับตาดู และจับเอามาดูนั้น เป็นการทํางานประสานกันของ
สติกับปัญญา สติเหมือนมือที่จับหรือเชือกที่ใช้ดึง ปัญญาเหมือนตาที่
มองดู เม่ือมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไป ที่จะทําให้เกิดผลกระทบในทางที่
เสียหายไม่ดีไม่งาม จะทําให้เกิดความเสื่อม สติที่ตื่นตัวคอยดูหรือ
จ้องอยู่ ก็จับเอามาส่งให้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาเหตุปัจจัยเป็นต้น
และหาทางแก้ไขป้องกัน

ถ้ามีอะไรที่จะเป็นโอกาสทําให้เกิดความดีงามความเจริญ สติก็รีบ
จับเอามาส่งให้ปัญญาพิจารณาหาทางปฏิบัติหรือดําเนินการ

ย้ําว่า สติสร้างความตื่นตัว และคอยตรวจสอบ
สติจะคอยตรวจสอบอยู่เสมอ คอยจับตา และคอยจับเอามาดู 

เพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลี่ยงพลํ้า เพราะสติที่คอยตรวจตราไว้ทําให้ไม่
ประมาท และปัญญาก็ได้โอกาสที่จะทํางาน



๓๘๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

แต่ถ้าเราขาดสติ เราจะพลาดอยู่เร่ือย โดยทําผิดพลาดบ้าง พลาด
โอกาสบ้าง ติดในความสุขสบายมัวหลงเพลิดเพลินก็เลยไม่สร้างและไม่
ใช้โอกาสเสียบ้าง

ข้อสําคัญ เม่ือสติไม่อยู่ ปัญญาก็มาไม่ได้ เม่ือสติไม่ทําหน้าที่  
ปัญญาก็ไม่มีโอกาสที่จะทํางาน เม่ือคนขาดสติ ปัญญาก็หายไปด้วย

เป็นอันว่า ในสังคมที่มีน้ําใจช่วยเหลือกันมากเกินไป จนกระทั่งไม่
เอาหลักเกณฑ์ ก็จะทําให้คนหวังพึ่งผู้อื่น คอยรับความช่วยเหลือ ไม่
กระตือรือร้นขวนขวาย ในที่สุดก็เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม

ในอกีสงัคมหนึง่ คนไม่ชว่ยเหลอืกัน ก็บบีค้ันวา่ใครไม่ดิน้ก็อยู่ไม่ได้
เพราะฉะน้ัน ก็ต้องช่วยตัวเอง ไม่มีใครมาเอาด้วย ตัวใครตัวมัน ดิ้นรน
ขวนขวายไป ก็กลบักลายเป็นเจรญิก้าวหนา้ ก็ดไีปอย่าง แตก็่เสยีดลุ

อีกอย่างหน่ึง ระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์นี้เป็นระบบกิเลส เม่ือเป็น
ระบบกิเลส มันก็ไม่มองผลดีผลเสีย ไม่ใช้ปัญญาที่เป็นกลาง ไม่นึกถึงใคร 
ไม่คํานึงว่าจะดีจะชั่ว เอาแต่ตัวเข้าว่า

หมายความวา ที่ดิ้นรนนั้นก็เพื่อปกป้องตัวเอง เพื่อเอาตัวรอด และ
มุ่งเพือ่ผลประโยชนข์องตวัเอง ดิน้รนขวนขวายไป แตเ่ป็นไปตามอาํนาจ
กิเลส มุ่งเพือ่ผลประโยชนข์องตวัเองเทา่นัน้ ก็ทาํใหเ้กิดการเบียดเบยีน
เอารัดเอาเปรียบกัน สงัคมก็ยิง่ตอ้งสร้างกฎเกณฑ์ขึน้มาก้ันเขตกัน

ในที่สุด ระยะยาวก็ไม่เป็นไปเพื่อความดีงามและความเจริญความ
สุขที่แท้จริงของสังคม แต่จะนําไปสู่ความวิบัติพินาศ

ระบบทุกขภัยประดิษฐนี้ แม้จะทําให้เกิดความไม่ประมาท แต่ไม่
เป็นทางสร้างสรรค์ประโยชน์สุขที่แท้จริง เพราะเป็นความไม่ประมาทที่
เกิดจากการใช้ทุกข์บีบค้ันภัยคุกคามตามประสาปุถุชน โดยเอากิเลสมา
เป็นตัวเร่งรัด ไม่ใช่ความไม่ประมาทที่แท้ แต่เป็นความไมประมาทเทียม
พระพุทธศาสนาจึงไม่ยอมรับ
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ถ้ามนุษย์ใช้ความไม่ประมาทเทียมแบบนี้ เขาก็มีทางไปอยู่ ๒ 
อย่าง คือ

ทางหน่ึง ก็ต้องรักษาระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์นี้ไว้ให้ม่ันคง โดยต้อง
ยอมแลกความเจริญ กับความทุกข์ความเครียดเป็นโรคจิตโรคประสาท
ของบุคคล และความตึงเครียดเบียดเบียนครอบงํากันในสังคม หรือมิ
ฉะนั้น

อีกทางหน่ึง พอเจริญพร่ังพร้อมในระดับหนึ่ง ระบบทุกข์ภัย
ประดษิฐ์ก็คุมไวไ้ม่อยู่ คนก็จะกลายเป็นนกัเสพ ลุม่หลงเพลดิเพลนิมัวเมา
และตกลงไปในวงจรแหง่ความเสือ่มและความเจริญแบบปุถชุนเชน่เดมิอกี

ถ้ามนุษย์อยู่ใต้อํานาจระบบนี้ วงจรแห่งความเสื่อมความเจริญ 
และวงจรแหง่ความทกุขค์วามเครียดก็มีเร่ือยไป แลว้ก็จะไม่สามารถเข้าถงึ
ความเจรญิแทแ้บบทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสสอนว่า ใหมี้แตค่วามเจรญิไม่มีเสือ่ม

เพราะฉะน้ัน การที่จะรักษาชีวิตและสังคมให้เจริญงอกงามย่ังยืน 
เราจะต้องใช้ความไม่ประมาทที่แท้ คือ ตื่นตัวที่จะทําการทุกอย่างด้วย
สติและปัญญา โดยไม่ต้องรอให้ถูกทุกข์ภัยมาบีบค้ันคุกคาม

มองอนิเดียกบัฝร่ัง ใหเห็นความแตกตางท่ีเปนคติแกไทย
ทวนยํ้ากันอีกที: ความไม่ประมาทแท้ ที่เป็นอยู่ด้วยสติปัญญาเป็น

อย่างไร? ต่างจากความไม่ประมาทเทียมของฝร่ังอย่างไร?
ความไมประมาทท่ีแทนั้น ก็คือการอยู่ด้วยสติและปัญญา หมาย

ความวา ไม่ต้องรอให้ทุกข์บีบค้ัน ไม่ต้องรอให้ภัยมาคุกคาม แล้วจึงลุกข้ึน
ดิ้นรนขวนขวาย แต่เอาสติมาบอก และเอาปัญญามาจัดการ

สติมีหน้าที่คอยนึก คอยระลึก ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สติเป็นตัวตื่น 
ดังบาลีว่า สติ โลกสฺมิ ชาคโร แปลว่า สติเป็นธรรมเคร่ืองตื่นในโลก (สํ.ส.   
๑๕/๒๑๘)
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ถ้าใครมีสติแล้วก็ไม่หลับใหล ไม่หลงใหล ทั้งไม่หลับใหลและไม่
หลงใหล ตื่นตัวอยู่เสมอ มีอะไรเกิดข้ึนเป็นไป ก็คอยนึก คอยระลึก คอย
สํารวจ คอยจับตา คอยจับเอามาดูอย่างที่ว่าแล้ว

เราอยู่ในสังคม ชีวิตของเราเก่ียวข้องกับอะไร และอะไรที่กําลัง
เกิดขึ้นๆ จะมีผลกระทบต่อความดีงามความเจริญและความสุขของเรา 
ของครอบครัว ของชุมชน ของสังคมของเรา ก็ระลึกสํารวจตรวจดูอยู่
เสมอ ตื่นตัวต่อสถานการณ์ พอนึกระลึกแล้วเจออันใดที่จะมีผลกระทบ
อย่างที่ว่า ก็ส่งต่อให้ปัญญาพิจารณา

สติ กับ ปัญญา ทํางานคู่กัน สติระลึกนึกเอามาแล้ว ก็ส่งให้
ปัญญาพิจารณา

ปัญญาก็ดูว่าอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมหรือความ
เจริญ ถ้าจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม ก็รีบหาทางจัดการป้องกันแก้
ไขทันที ไม่ปล่อยไว้ ส่วนอันไหนจะให้เกิดความเจริญ ก็รีบจัดทํา จัดสรร 
จัดการ ดําเนินการ หรือสร้างสรรค์ขึ้นมาเลย โดยไม่มีการผัดเพี้ยน

ลองคิดดูเถอะ ถ้าเราทําอย่างนี้ เราจะไม่สามารถรักษาความ
เจริญไว้ได้หรือ มันก็ต้องสามารถป้องกันความเส่ือมและรักษาความ
เจริญไว้ได้แน่ นี้แหละคือความไม่ประมาทที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นตัวพิสูจน์
ว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนได้สําเร็จหรือไม่ ความไม่ประมาทอย่าง
แท้นี้มนุษย์จะทําไหวไหม ทั้งในชีวิตส่วนตัวและสังคม

สังคมมนุษย์นี้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า สามารถที่จะไม่เสื่อม 
และมีแต่เจริญอย่างเดียว ถ้าไม่ประมาท แต่มนุษย์ทําได้ไหม ถ้าเป็น
ปุถุชนก็มีความโน้มเอียงที่จะตกไปในความประมาท พอทุกข์บีบค้ันภัย
คุกคามก็สะดุ้งตื่นเสียทีหนึ่ง ลุกข้ึนมากระโดดโลดเต้นวิ่งเลยทีเดียว แต่
พอภัยผ่านพ้น ทุกข์หายไป ก็เสวยสุขลุ่มหลงมัวเมาอีก ก็จึงเดินๆ ถอยๆ 
กันอยู่อย่างนี้
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บ้านเมือง เวลามีสงคราม มีกองทัพศัตรูมารุกราน ผู้คนก็ลุกข้ึนมา
กุลีกุจอ มีความสามัคคีกันเสียทีหนึ่ง รวมกําลังกันต่อสู้ แต่พอภัยผ่านไป
แล้ว สบาย ก็หันมาทะเลาะกันใหม่ เสวยสุขลุ่มหลงมัวเมาต่อไป  สงัคม
มนษุย์ มักเป็นกันอย่างนี ้จงึเอาดไีม่ได้

วงจรแห่งความเสื่อมและความเจริญนั้น ถ้าเราปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะพ้นไปได้ และจะสามารถรักษาความเจริญไว้

เร่ืองสังคมอินเดีย และสังคมฝร่ัง ที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่าง ก็เพื่อให้
เห็นว่า สังคมอินเดียนี้ คงจะเป็นสังคมที่ปรับใจได้เก่ง มีความสุขกับสิ่ง
ง่ายๆ แต่ปล่อยปละละเลยเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นขวนขวาย มีอะไรก็
ผัดเพี้ยนไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ

เรามาที่เมืองนี้ก็ได้ยินว่า ที่วัดไทยกุสินาราได้ลองมอบหมายงาน
ชิ้นเดียวกันให้คนไทยกับคนอินเดียทํา คนอินเดีย ๔ คนทํางานเสร็จใช้
เวลา ๔ วัน ส่วนคนไทย ๒ คนทําไม่ถึง ๑ วันก็เสร็จ

ความเฉื่อยชาอย่างนี้ คือ ความประมาท ความผัดเพี้ยนเวลา การ
ปล่อยปละละเลย นี้คือลักษณะของสังคมที่ตกอยู่ในความประมาท

น่าจะลองเอางานชิ้นเดียวกันอย่างเมื่อก้ีนั้น มอบหมายให้คนไทย
กับคนญ่ีปุ่นและคนฝร่ังทําดูบ้าง เราคงจะได้เห็นอะไรแปลกๆ เป็นความ
รู้ใหม่ที่น่าสนใจ

แม้แต่คนไทยนี้ ถ้าไม่ระวังให้ดี ก็จะกลายเป็นอย่างเดียวกับคน
อินเดียที่เราหัวเราะนั้นก็ได้ ตรงข้ามกับอินเดีย สังคมฝรั่ง เป็นสังคมที่
ตกอยู่ในความไม่ประมาทเทียม เขาใช้ระบบแข่งขันเป็นทุกข์ภัย
ประดิษฐ์มาบีบค้ันคน ในระยะยาว อย่างนี้ก็เสื่อมไปไม่รอดเหมือนกัน

ตอนนี้ (พ.ศ. ๒๕๓๘) อเมริกันร้องโอดครวญนักหนาว่า คน
อเมริกันรุ่นใหม่ ในยุคเสพสุขแห่งสังคมบริโภค กําลังเสื่อมถอย สํารวย 
เฉื่อยชาลงมาๆ ไม่มีนิสัยในการทํางาน ประเทศอเมริกากําลังหวั่นใจใน
การที่จะสูญเสียความยิ่งใหญ่ เป็นเร่ืองที่น่าจับตา
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ถามนุษยพฒันาจรงิ
กต็องพนวงจรแหงความเจริญแลวเสือ่ม

หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้สําคัญย่ิงนัก จึงจะต้องสํานึก
ตระหนักอยู่เสมอถึงความสําคัญของความไม่ประมาท เพราะเป็นธรรมที่
พระพุทธเจ้าตรัสดักไว้ในขั้นสุดท้าย

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทางวัตถุหรือทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองชาวบ้าน
หรือชาววัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกิจการบ้านเมืองหรือเร่ืองโลกุตตรธรรม ก็
ต้องใช้ความไม่ประมาททั้งนั้น

เพราะเหตุนี้แหละ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “คนไมประมาทจะ
บรรลุประโยชนหรือจุดหมาย ท้ังชนิดท่ีตามองเห็น และชนิดท่ีเลยตา
มองเห็น (คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ)” (สํ.ส.๑๕/๓๘๐; 
๓๘๕; องฺ.ปญฺจก.๒๒/๔๓; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑)

สําหรับการปกครองบานเมือง ก็ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า 
พระมหากษัตริย์ต้องมีกัลยาณมิตร และไมประมาท กิจการใดๆ ในบ้าน
เมืองอย่าปล่อยปละละเลย ต้องดูแลเอาใจใส่ เป็นแบบอย่างกระตุ้น
เตือนนําให้ประชาชนพากันไม่ประมาทไปด้วย ตลอดไปทั่วจนถึงชาวไร่
ชาวนา ชาวชนบท ยุ้งฉางเรือนคลังเป็นอย่างไร ต้องเอาใจใส่ตรวจตรา
สอดส่อง อะไรที่ต้องรู้ด้วยตัวเอง ก็ต้องให้ประจักษ์ด้วยตัวเอง

สาํหรับผูหวังบรรลุโลกุตรธรรม แม้แต่เป็นอริยบุคคลแล้ว ก็ไม่ให้
มัวสันโดษพอใจกับธรรมวิเศษที่ตนได้บรรลุแล้ว จะต้องเร่งขวนขวายเพ่ือ
ให้บรรลุธรรมสูงย่ิงขึ้นไป จนกว่าจะถึงที่สุดลุจุดหมาย ดังที่เคยว่าไปแล้ว

สาํหรับทุกคน เลยทีเดียว จะต้องสํานึกตระหนักในความจริงที่ว่า 
ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ชีวิตไม่เที่ยง สังขารจะต้องแตกสลาย เพราะฉะนั้น จะ
นิ่งนอนใจไม่ได้ ต้องเร่งรัดทําการที่ควรทํา ตั้งใจบําเพ็ญกิจหน้าที่ 
พัฒนาชีวิตให้บรรลุความดีงามประเสริฐเลิศล้ํา ที่ความเป็นมนุษย์จะ
อํานวยให้แก่เราได้
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ในที่สุดก็ตรัสว่า ความไม่ประมาท เป็นดุจรอยเท้าช้าง ที่ใหญ่
กว้างครอบคลุมธรรมอื่นหมด

แล้วยังตรัสเป็นปัจฉิมวาจา คือวาจาสุดท้ายด้วยว่า จงยังความไม่
ประมาทให้ถึงพร้อม

ชาวพุทธและมนุษย์ทุกคน จะต้องยึดถือความไม่ประมาทนี้เป็น
หลักสําคัญยวดย่ิง เพราะว่า ถึงแม้เราอาจจะก้าวหน้าในการปฏิบัต ิ เป็น
คนด ีประสบความสําเร็จ มีความสุข แต่ถ้าเราตกหลุมความประมาทเสีย 
ความเสื่อมความพลาดหรือแม้กระทั่งความวิบัติก็จะเข้ามา แม้แต่พระ
โสดาบันก็ยังเสื่อมจากธรรมที่ยังไม่บรรลุ

จึงต้องยํ้าพุทธพจน์ที่ตรัสว่า พระองค์ไม่สรรเสริญแม้แตค่วามตัง้
อยู่ได้ในกุศลธรรม ทรงสรรเสริญอย่างเดียวเฉพาะแต่ความก้าวหน้าย่ิง
ขึ้นไปในกุศลธรรม

พร้อมทั้งกํากับด้วยพระดํารัสที่ว่า การที่พระองค์บรรลุโพธญิาณ
ไดน้ัน้ ทรงประจกัษคุ์ณของธรรม ๒ อย่าง คือ ความไมสนัโดษในกุศล
ธรรม และความเพียรไมระยอ

พระองค์ตรัสสอนให้สันโดษในวัตถุบํารุงบําเรอความสุขส่วนตัว 
แต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกายวาจา  การ
พัฒนาปัญญาของตน การเข้าถึงสัจธรรม การสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม 
การทําประโยชน์สุขแก่สังคม อันนี้ต้องทํากันไปเร่ือย หยุดไม่ได้ ต้องทํา
เพิ่มย่ิงขึ้นไปจนกว่าจะไพบูลย์ นี่คือความไม่สันโดษในกุศลธรรม

ถ้าใครจับหลักนี้ได้ ก็เอาความสันโดษในวัตถุบําเรอความสุขส่วน
ตัว มาเป็นตัวเก้ือหนุนให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม มันก็เข้าคู่กันไป ก็จะมี
ความเพียรพยายามมาก พร้อมกันนี้เราก็ได้บําเพ็ญความไม่ประมาทไป
ด้วย
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ตอนนี้จะได้เห็นแล้วว่า หลักความจริงของธรรมชาติคือความเป็น
อนิจจังนั้น พระพุทธเจ้าตรัสมาประสานบรรจบกับความไม่ประมาทใน
พุทธโอวาทเป็นปัจฉิมวาจาว่า วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
แปลว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”

เม่ือเราไม่ประมาท ก็สามารถพลิกอนิจจังให้มาเป็นประโยชน์แก่
ชีวิตทันที ฉะนั้น จึงบอกว่า สังคมของเราไม่จําเป็นต้องเสื่อม พระองค์
ตรัสแล้วว่า ถ้าเราไม่ประมาท เราก็สามารถรักษาความเจริญไว้ได้

แต่ความไม่ประมาทที่แท้คืออะไร คือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่
ขาดสติ เพื่อจะได้ใช้ปัญญาอยู่เสมอ

ความไม่ประมาท คือการอยู่โดยไม่ปราศจากสติ เม่ือมีสติก็ตื่นตัว
รู้ทัน ตรวจตราทุกอย่าง พอสติมา ปัญญาก็ทํางานต่อ

ปัญญาทํางานอะไร ก็เอาเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกฎอนิจจังใน
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ กลายเป็นผู้ทําเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยน
แปลงที่เป็นอนิจจังในทางที่พึงปรารถนา ก็ทําให้เกิดความเจริญขึ้นมา 
อนิจจังก็เลยกลายเป็นดีแก่เรา

อนิจจังเป็นกฎธรรมชาติ คือเป็นอาการแห่งความเป็นไปของธรรม
ชาติทั้งหลายตามธรรมดาของมัน เป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว คําสอนว่า
อนิจจังไม่ดี ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่เคย
สอนอย่างนี้

บางคนไปเข้าใจว่าอนิจจังไม่ดี อนิจจังเป็นกฎธรรมชาติจึงไม่ดีไม่
ชั่ว เป็นของกลางๆ แต่มันมาดีหรือชั่วที่ตัวมนุษย์เอง ถ้าเราจัดผันมันเสีย 
รู้จักใช้ประโยชน์ เราก็ได้ประโยชน์จากอนิจจัง อนิจจังก็กลายเป็นดี
สําหรับเรา
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การปฏิบัติต่ออนิจจัง ก็มี ๒ ตอน คือ

- มีสติ ไม่ประมาท และ
- ใช้ปญญา พิจารณาดําเนินการ

การที่จะได้ ๒ ตอน ก็ต้องมีปัญญา ๒ ชั้น

เร่ิมต้นก็ต้องมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของอนิจจัง และด้วย
ความรู้เท่าทันนั้น เราก็ไม่ทุกข์ร้อนมากเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง

พร้อมนั้นอีกชั้นหนึ่ง ด้วยปัญญาที่รู้ถึงเหตุปัจจัยที่อยู่ภายในความ
เป็นอนิจจัง เราก็ทําการที่ควรทํากับเหตุปัจจัยนั้นๆ ให้สําเร็จ ด้วยความ
ไม่ประมาท

เหตุปัจจัยมีเท่าไร เราก็พิจารณารู้ทันว่า อ้อ มันเป็นไปได้แค่นี้ 
ตามเหตุปัจจัยนั้นๆ เหตุปัจจัยส่วนไหนเราทําได้ เราก็ทํา เราทําดีที่สุด
ได้แค่นี้ๆ เต็มที่ตามเหตุปัจจัย

เม่ือปฏิบัติธรรมอย่างนี้ คนก็ใช้ประโยชน์จากอนิจจังได้ด้วย 
พร้อมกันน้ัน เขาก็ไม่ทุกข์ร้อนเกินไปเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไป
ตามอนิจจัง



ไมประมาท

จึงสามารถธํารงทางสายกลาง

ความไมประมาท มาชวยปรับใหพอดี
จึงเปนทางสายกลาง

ที่ว่านี้ เป็นการยกมาให้โยมฟังในเรื่องของความไม่ประมาท เป็น
อันว่าเร่ืองความไม่ประมาทนี้ ว่าโดยหลักการใหญ่ๆ ก็คิดว่าพอสมควร 
แต่อยากจะพูดโยงไปหาข้อย่อยๆ บางอย่างด้วย

เทา่ทีพ่ดูมา สว่นหน่ึงก็เพือ่ใหเ้หน็วา่ ความไม่ประมาท โยงไปถึง
เร่ืองความพอดีที่เป็นทางสายกลาง ซึ่งวันก่อนก็ได้พูดไปแล้วว่า มีความ
สมัพนัธกั์นอยู่ ระหวา่งความไมประมาท กับความพอด ี คือ มชัฌมิาปฏิปทา
กล่าวคือ ความไม่ประมาทนี่แหละจะมาปรับให้เกิดความพอดี

ความไม่พอดีอย่างแรก หรืออย่างง่ายๆ ก็คือ เม่ือทุกข์ก็ดิ้นรน
ขวนขวาย แต่พอสบายก็นอนเสพสุขอย่างที่ว่าไปแล้ว

ความไม่พอดทีีซ่บัซอ้นลงไปอกีหนอ่ย คือ คนพวกหนึง่ ทัง้ทีเ่จริญ
พร่ังพร้อมกว่า แต่ยิ่งสร้างความเจริญด้วยจิตใจที่เครียดและเร่าร้อน
กระวนกระวาย สว่นอกีพวกหน่ึง ทัง้ทีย่ากไร้ลา้หลงั แตป่รับใจได ้ ไม่ค่อย
ทุกข์ร้อน ดจูะมีความสขุสบายด ีแตเ่ฉือ่ยชา นีคื่อสดุโตง่ทัง้สองพวก

ตั้งเป็นคําถามว่า ทางสายกลางแห่งความพอดี ที่จัดปรับด้วย
ความไม่ประมาท เป็นอย่างไร

ถ้าเราประมาท ก็ไม่มีทางพอดี การที่มีชีวิตสุดโต่ง เอยีงไปขา้งใด
ขา้งหน่ึง ก็เพราะไม่อยู่ดว้ยสตปิญัญา

พวกหนึง่ปลอ่ยตวั ละเลย ไม่มีสต ิไม่ตืน่ตวั ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ มัว
นิง่เฉย ไม่คิดจะทาํอะไร ไดแ้ตผ่ดัเพีย้น เร่ือยเปือ่ย เฉือ่ยชา กลอ่มใจดว้ย
ความหวงัทีเ่ลือ่นลอย ก็เลยเอยีงสดุไปข้างทีจ่ะจมอยู่ในปลกัแหง่โมหะ
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ส่วนอีกพวกหนึ่งก็ดิ้นรนพลุ่งพล่านทะยานไป บีบค้ันกันและกัน
ด้วยทุกข์ภัยจากการแข่งขันแย่งชิง ต่างก็รีบเร่งรุดไปข้างหน้า มุ่งแต่จะ
ให้เหนือกว่าคนอื่น ไม่มองถึงผลดีผลเสียที่ซับซ้อนและกว้างออกไป ก็
เลยเอียงสุดไปในข้างที่เร่าร้อนด้วยเพลิงแห่งโลภะและโทสะ โดยไม่พ้น
การพรางตาตัวด้วยโมหะ

อย่างเร่ืองของอินเดียกับฝร่ังที่ว่ามาแล้ว บทเรียนนี้ก็เอามาใช้ใน
เร่ืองการปรับให้พอดีด้วยความไม่ประมาทได้

ถ้าปรับใจให้สบายมีความสุขได้ แต่ปล่อยตัวละเลยเร่ือยเปื่อย
กลายเป็นว่าสบายใจแล้ว ก็เลยไม่เอาเรื่องเอาราวไม่กระตือรือร้น อันนี้ก็
แสดงว่าไม่พอดี

ทีนี้ ความไม่ประมาทก็มาปรับให้พอดีได้ เม่ือไม่ประมาท ถึงแม้
จะปรับใจสบายได้ แต่ปัญหาเราก็ไม่ทิ้ง เรียกว่า ข้างนอกแก้ไข ข้างใน
เป็นอิสระ คือคนที่ปฏิบตัิธรรมถูกต้อง จะไม่ทิ้งปัญหาข้างนอก เป็นแต่
กันปัญหาข้างนอกไม่ให้เข้ามาเป็นทุกข์ข้างใน ปัญหาข้างนอกก็เป็น
ปัญหาข้างนอกไป ไม่เข้ามาเป็นทุกข์ข้างในใจ

เม่ือกันปัญหา กันทุกข์ไว้ข้างนอก ก็ทําใจของตัวให้เป็นอิสระได้ 
ยังสุขสบายอยู่ แต่ไม่หยุดแค่นั้น ก็ก้าวออกไปจัดการแก้ไขปัญหาข้าง
นอกตามเหตุปจัจัย โดยไปศึกษาเหตุปัจจัย แล้วแก้ไขปัญหาด้วยการจัด
การให้ตรงเหตุปัจจัย

ขณะที่ข้างในใจสบาย ข้างนอกก็แก้ไขปัญหาได้ผลดีด้วย ทําให้ได้
ผลดีทั้งสองอย่าง คือ ดีทั้งข้างนอกข้างใน

เพราะฉะน้ัน ความไม่ประมาทจึงเป็นตัวปรับให้เกิดความพอดี ถ้า
อินเดียรู้จักปรับเสียหน่อย การที่ทําใจให้สบาย มีความสุขได้ ก็ดีแล้วใน
ส่วนนี้ แต่ว่าสบายแล้วอย่าไปปล่อยปัญหาข้างนอกทิ้งไว้ นี่แกมัวละเลย
ทอดทิ้งผัดเพี้ยน เฉื่อยชา รอเทวดาช่วยอยู่ ก็เลยแย่ ได้แค่เป็นความสุข
ของคนที่คร้านและแร้นแค้น
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เอาเป็นว่า ต้องมีสติ แล้วไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมผัดเพี้ยน ออกไป
จัดการแก้ไขปัญหาข้างนอกด้วย ความยากจน ความสกปรกไม่เป็น
ระเบียบ ไม่ปล่อย ต้องจัดการแก้ไขให้หมด มันก็เกิดความพอดี

ของฝรัง่ ก็เหมือนกัน สดุโตง่ไปอกีขา้ง ก็ตอ้งเอาความไม่ประมาท
มาปรับให้พอดี คือต้องหันมาหาความไม่ประมาทที่แท้ เลิกความไม่
ประมาทเทยีม ทีเ่อาระบบกิเลส ระบบทกุขภั์ยประดษิฐม์าบีบค้ันคน ทาํให้
เจรญิอย่างเคียดเครยีด เปลีย่นมาอยู่อย่างไมป่ระมาทดว้ยสตแิละปัญญา

สังคมไทย ถ้าจะสร้างสรรค์ความเจริญ เราน่าจะทําเป็นแบบอย่าง
ได้ ในฐานะที่เป็นพุทธสาวก เราชวนกันมาสร้างสรรค์ความเจริญที่พอดี
ให้ได้ มันน่าจะเป็นสังคมตัวอย่างได้สักสังคมหนึ่ง

เวลานี้ ไม่เห็นมีสังคมไหนพอดีสักสังคมหนึ่ง มีแต่เอียงไปทางโน้น
บ้าง เอียงมาทางนี้บ้าง แสดงถึงภาวะของมนุษย์ที่ไม่พัฒนา

ดุลยภาพในระบบความสัมพันธ
ทําใหชีวิตและสังคมอยูพอดี

อยากให้โยมมองเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นระบบความ
สัมพันธ์ ได้ยกตัวอย่างเร่ืองพรหมวิหาร ว่าเป็นระบบแห่งดุลยภาพ เป็น
เร่ืองของความพอดี คือ มัชฌิมา

การรักษาความเป็นมัชฌิมา ตอ้งมีฐานจากปัญญารู้เขา้ใจ เชน่วา่
กินเพือ่อะไร รูค้วามมุ่งหมายของการกิน ก็เอาปญัญาทีรู่ค้วามมุ่งหมาย
ของการกินมาปรับ ทําให้เกิดการกินพอดี เป็นมัชฌิมา นี่ก็เรื่องง่ายๆ

อีกแง่หนึ่ง ก็คือระบบดุลยภาพแห่งองค์รวมที่ว่า ธรรมทั้งหลาย
นั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นชุดๆ ต้องปฏิบัติให้ครบชุด ไม่ใช่ปฏิบัติ
กระจัดกระจาย เว้าๆ แหว่งๆ ได้โน่นขาดนี่ อันนี้ทําอันนั้นไม่ทํา

เอาแต่เมตตากรุณา สัมพันธ์กับบุคคลดี แต่ขาดความสัมพันธ์กับ
ธรรม อุเบกขาไม่เอาเสียนี่ หรือเอาแต่อุเบกขา เอาแต่ธรรม แต่ความ
สัมพันธ์กับบุคคลไม่เอา เอียงสุดไปข้างโน้นหรือมาข้างนี้ ไม่พอดีสักที
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ถ้าปรับให้ได้พรหมวิหารครบ ๔ อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ ให้
ได้ทั้งคนท้ังธรรม ก็จะเกิดดุลยภาพ

ดุลยภาพในระบบความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมาก คือ 
ความประสานปัจจัยแห่งธรรมที่มาประกอบกัน ที่บอกแล้วว่า ธรรม
เดียวกัน ออกผลต่างกันเมื่อองค์ประกอบร่วมเปล่ียนไป

เพราะฉะน้ัน จะต้องปฏิบัติธรรมโดยคํานึงถึงธรรมอื่นที่จะมาเป็น
องค์ประกอบร่วม คือต้องปฏิบัติธรรมแต่ละอย่างพร้อมกับธรรมอื่นที่
เป็นองค์ประกอบร่วมที่ถูกต้องของมัน

ต้องรู้ว่า ตัวนี้ต้องไปประกอบกับตัวโน้น เช่น ศรัทธา กับ ปญญา
นี่ก็เป็นความพอดีชนิดหนึ่ง

ศรัทธานั้น เป็นกุศลธรรม ท่านที่ชอบอภิธรรมย่อมทราบดี 
ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น เป็นกุศลธรรม เป็นโสภณเจตสิก

โสภณเจตสิก เป็นเจตสิกที่ดีโดยตัวของมันเอง แต่เวลาใช้ ถ้าเอา
ไปประกอบใช้ผิด ก็เกิดโทษ ฉะนั้นเวลาประกอบใช้ ถ้าจะทําให้เกิด
มัชฌิมาเป็นทางสายกลาง จะต้องดูตัวประกอบว่า ธรรมตัวนี้ไป
ประกอบกับธรรมตัวไหน

ถ้าไปประกอบผิดตัว ดังที่เคยยกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ที่ได้พูด
กับอาจารย์ ดร.อุดม ว่า เอาไฮโดรเจน ๒ บวกกับออกซิเจน ๑ เป็น 
H2O เกิดเป็นน้ํา เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเอาคาร์บอน ๑ บวกกับออกซิเจน 
๒ กลายเป็น CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์ กลายเป็นพิษ (แก่คน) ไปเลย 
หรือร้ายกว่านั้นอีก เอาคาร์บอน ๑ บวกกับออกซิเจน ๑ กลายเป็น CO 
คือคาร์บอนมอนอกไซด์ คนย่ิงแย่

ออกซิเจนเหมือนกัน แต่ไปประกอบกับธาตุคนละอย่าง และใน
สัดส่วนที่แตกต่าง เกิดดีเกิดเสียได้ องค์ธรรมก็คล้ายๆทํานองนั้น

องค์ธรรมนี้อาจจะดี แต่หากองค์ประกอบร่วมของมันเสีย หรือไป
ประกอบกับองค์ธรรมอื่นที่เป็นปฏิปักษ์กัน หรือแม้แต่ไปประกอบกับ
องค์ร่วมที่ดีแต่ผิดสัดส่วนไป อาจจะเกิดผลร้ายได้
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แม้แต่องค์ธรรมเดียวกันที่ดี ก็สามารถเป็นปัจจัยแก่องค์ธรรมที่ไม่
ดีได้ เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล ซึ่งท่านยกตัวอย่างไว้ในคัมภีร์ โดย
เฉพาะอภิธรรม

อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้ กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้ เช่น คน
ที่ศรัทธาทําความดี ทําบุญ ทํากุศล เกิดความภูมิใจว่า ตัวได้ปฏิบัติ 
บําเพ็ญธรรม ได้ก้าวหน้าในธรรม เกิดความสันโดษ พอใจ เกียจคร้าน
ขึ้นมา เฉื่อยชา ประมาท เป็นอกุศล เรียกว่า กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล 
หรือเกิดลําพองใจว่าเรานี้เก่งกว่าเหนือกว่าคนอื่น ได้ทําบุญมาก ก็เกิด
เป็นมานะ นี่ก็กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล อย่างนี้เป็นต้น

ฉะนั้น เร่ืองธรรมที่พอดี ต้องมองระบบสัมพันธ์แห่งความเป็นเหตุ
ปัจจัยต่อกัน การมาเป็นตัวประกอบร่วมก็อย่างศรัทธาที่ว่าเม่ือก้ี

ศรัทธาโดยตัวมันเองเป็นกุศล แต่ไปประกอบผิด ไปเข้ากับโมหะ
ก็กลายเป็นความงมงาย และถ้าเกิดวิริยะข้ึนมา อาจจะเอาความเชื่อถือ
ลัทธิศาสนาของตัวไปบีบค้ันเบียดเบียนคนอื่น กลายเปนเกิดโทษรุนแรงไป

เลย ลัทธิศาสนาตางๆ จึงเปนเหตุใหคนฆาฟนเบียดเบียน ทําสงครามกันได

ในพุทธศาสนาบอกว่า ศรัทธามา ต้องเอาปัญญาประกบทันที ตวั
ประกอบร่วมตอ้งมา พอศรทัธามา ปญัญาประกบ ก็ทาํใหศ้รัทธาตัง้อยู่บน
ฐานของเหตผุล มีวจิารณญาณ และศรัทธานัน้ตอ้งเป็นไปเพือ่ปัญญา

ปัญญาไม่มีศรัทธาช่วย กลายเป็นคนจับจด นั่นก็จะเอา นี่ก็จะเอา 
รู้อันนี้นิดแล้วไปรู้อันโน้นหน่อย ไม่เอาจริงสักเร่ืองหนึ่ง พอเอาศรัทธามา
ประกอบ ศรัทธาทําให้ใจพุ่งดิ่ง ทําให้จับเป้า จับจุดแน่ลงไป พอศรัทธา
จับให้ ปัญญาก็เจาะศึกษาเร่ืองนั้นอย่างจริงจังลงลึกเลย และพุ่งเป้า ทํา
ให้มีกําลังในการศึกษา ก็ทําให้เกิดปัญญาจริงจัง

ศรัทธาช่วยปัญญา ทั้งในแง่ที่จับจุดให้ ทําให้มีทิศทางแน่นอน 
และทาํใหมี้กําลงัเอาจรงิเอาจงั ศรัทธาจงึหนนุปัญญา ชว่ยใหเ้กิดปัญญา
และนําไปสู่ปัญญา จนกระทั่งศรัทธาหมดหน้าที่ ก็ยกส่งภาระให้ปัญญา
ในขั้นสุดท้าย อันนี้เรียกว่า องค์ธรรมที่มาประกอบกันนั้นสําคัญมาก
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เพราะฉะนัน้ เราจะมองธรรมโดดๆ ไม่ได ้ จะบอกวา่ธรรมขอ้นีก็้ดี
แลว้นะ ไม่ได ้บางทเีอาไปประกอบกับตวัผดิเข้า เกิดผลร้ายหนักเข้าไปอกี

ธรรมท่ีตรัสไวตางชุด ดุจเคร่ืองมือท่ีใชกับตางงาน
ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้เป็นชุดๆ นั้น ที่จริงมีความหมาย

หลายแง่ แต่พูดไปก็ยิ่งยาว ขอให้ดูในเชิงเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ กับสิ่ง
ของเคร่ืองใช้ที่เป็นรูปธรรม

อาชีพหลายอย่างมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานของตัว เช่น ศัลย
แพทย์มีมีด กรรไกร คีม เข็ม เทป ค้อน เป็นต้น ช่างไม้ก็มีมีด เลื่อย 
ค้อน สว่าน สิ่ว ฯลฯ ช่างไฟฟ้าก็มีมีด คีม เทป ไขควง เลื่อย ฯลฯ ช่าง
ทํารองเท้าก็มีมีด คีม ค้อน กรรไกร ฯลฯ

จะเห็นว่า งานต่างกันบางอาชีพมีอุปกรณ์ทั้งที่มีชื่อและเป็นชนิด
เดียวกัน และที่ต่างชื่อต่างชนิดกัน

แต่ละอาชีพมีอุปกรณ์สําคัญเป็นชุดของตน อุปกรณ์บางอย่างพอ
จะขาดได้ แต่บางอย่างขาดไม่ได้เลย ถ้าให้ดีควรมีครบทั้งชุด

ศัลยแพทย มีมีด คีม กรรไกร ชางทํารองเทา ก็มีมีด คีม กรรไกร 
แต่มีด และคีม เป็นต้น ของสองงานนั้น มีรูปลักษณะ ขนาด และคุณ
สมบัติอื่น เช่นความคม ความประณีต ไม่เหมือนกัน นอกจากนั้น ต่าง
ฝ่ายต่างก็มีอุปกรณ์อื่นที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องใช้

ทีนี้ ดูในการปฏิบัติธรรม โพชฌงค (ธรรมด้านการพัฒนาจิต
ปัญญาให้บรรลุโพธิ) มี ๗ รวมทั้งสติ วิริยะ และปัญญาที่เรียกชื่อพิเศษ
ว่าธัมมวิจยะ/ธรรมวิจัย

นาถกรณธรรม (หลักการสร้างที่พึ่ง ซึ่งเป็นธรรมสําหรับการ
พัฒนาตัวและดํารงตนในชีวิตประจําวันและในสังคม) ๑๐ ข้อ ก็มีสติ 
วิรยิะ และปัญญา รวมอยู่ด้วย
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ขอให้โยมไปศึกษาดูเถิด สติ วิริยะ และปญญา ในธรรมสองหมวด
นั้น มีความหมาย ความลึกละเอียด ตลอดจนแง่มุมระดับการใช้ ไม่
เหมือนและไม่เท่ากัน (โพชฌงค์ ๗ ดูแนวท่ี สํ.ม.๑๙/๓๗๓–๒๘๐ นาถกรณ-
ธรรม ๑๐ ดูแนวท่ี องฺ.ทสก.๒๔/๑๗)

โพชฌงค์ ๗ มีธรรมด้านจิตใจหลายข้อ คือ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ 
และอุเบกขา ซึ่งนาถกรณธรรม ๑๐ ไม่มี

นาถกรณธรรม ๑๐ ก็มีธรรมด้านชีวิตประจําวันและการอยู่ร่วม
สังคมหลายอย่าง ซึ่งโพชฌงค์ ๗ ไม่มี  (ได้แก่ มีศีล เป็นพหูสูต มีมิตรดี 
รู้จักฟังคนอื่น ใส่ใจดูว่ามีอะไรที่จะร่วมมือช่วยเหลือกัน รักธรรมใฝ่หา
ความรู้จริง และไม่เห็นแก่การเสพบริโภค)

ลึกลงไปอีก โพชฌงค์ ๗ เป็นเรื่องของภาวะจิตใจที่เป็นธรรมชาติ 
องค์ประกอบทั้ง ๗ ข้อ ทํางานประสานและเป็นปัจจัยหนุนกันไปตาม
กระบวนการที่เป็นกฎของธรรมชาติอันแน่นอน เม่ือองค์ทั้ง ๗ สมบูรณ์
พร้อม ก็เกิดผลคือการตรัสรู้ ซึ่งเป็นเร่ืองที่เป็นไปตามธรรมดาของมันที่
เป็นและจะต้องเป็นอย่างนั้นเอง

ส่วนนาถกรณธรรม ๑๐ เป็นเร่ืองของคุณสมบัติที่ออกสู่พฤติ
กรรมในสังคม ธรรม ๑๐ ข้อ ที่จัดเข้าชุดเข้าหมวดกันนั้น เป็นการจัด
ระบบข้ึนตามที่มันควรจะเป็นเท่านั้น อย่างที่เดี๋ยวนี้เรียกกันว่าจริยธรรม 
เป็นชุดเชิงสังคม คือไม่ใช่เร่ืองภายในของชีวิตเอง แต่เป็นความสัมพันธ์
ระหวา่งชวีติกับสงัคม การออกผลตอ้งดสูองชัน้ โดยเฉพาะในระดบัสงัคม

ดุลยภาพพื้นฐาน
ที่ประสานคน กับธรรมชาติและสังคม

หันไปพูดในเร่ืองใหญ่ๆ ที่เป็นระดับพื้นฐาน จะขอยกตัวอย่างอีก
คู่หนึ่งที่สําคัญมาก เป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนา คู่นี้คือชื่อของ
พระพุทธศาสนาเลยทีเดียว
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พระพุทธศาสนานี้ประกอบด้วยองค์หรือส่วนประกอบใหญ่ ๒ 
ส่วน ซึ่งเป็นชื่อเดิมแท้ของพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันนี้ ที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนานั้น ที่จริง คําว่า “พระ
พุทธศาสนา” เป็นคํานิยมในสมัยหลัง คําว่าพระพุทธศาสนาก็แปลว่า 
“คําสอนของพระพุทธเจ้า” เท่านั้นเอง ถ้าเอาความหมายตามตัวอักษร 
ก็แคบมาก ไม่ใช่ชื่อเดิมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด

ชื่อเดิมนั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าเรียกพระศาสนาของพระองค์ว่า
อะไรแน่

เดิมพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระศาสนานี้ว่า ธรรมวินัย บางคร้ัง
เรียกเน้นในภาคปฏิบัติว่า พรหมจริยะ

แต่ตอนนี้เราเอาชื่อว่า “ธรรมวินัย”
แม้แต่ตอนที่จะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า (ที.ม.๑๐/๑๔๑)

“ธรรมและวนัิย ท่ีเราแสดงแลว บัญญติัแลว แกเธอท้ัง
หลาย จะเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย เมือ่เราลวงลบัไป”
อันนี้แหละหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนา
พุทธพจน์นี้มีความสําคัญอย่างย่ิง แต่ในพุทธพจน์นี้ยังเรียกเน้นแต่

ละอย่างแยกเป็น ๒ คํา ถ้าดูโดยทั่วไป พระพุทธเจ้าตรัสเรียกรวม เป็น
คําเดียวว่า "ธรรมวินัย"

หลักนี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนานั้นต้องครบ ๒ อย่าง จึง
จะมีดุลยภาพ ถ้าเอาอย่างเดียว อาจจะเสียดุล เร่ืองธรรมวินัยต้องมีดุลย
ภาพระหว่างกัน แล้วมันจะเป็นตัวตรวจสอบกันด้วย ทําให้เกิดความพอ
ดี มิฉะนั้นอาจจะเอียงข้างไป

ธรรมและวินัยนี้เป็น ๒ ก็จริง แต่เวลามาเป็นชื่อเรียกพระพุทธ
ศาสนาในภาษาบาลี ท่านใช้เป็นเอกพจน์ เรียกว่า “ธมฺมวินโย” สองใน
ความเป็นหนึ่ง หรือ หนึ่งจากสองมารวมกันเข้า
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เหมือนชีวิตของเรา เป็นสภาพหนึ่งเดียวที่เกิดจากนามและรูป ซึ่ง
จะต้องมีดุลยภาพ นามและรูป ๒ อย่าง เวลารวมกันในภาษาบาลีเป็น
เอกพจน์ว่า “นามรูป” ท่านถือเป็นหนึ่ง

นามฺจ รูปฺจ รวมกันเข้าเป็น นามรูป
ธมฺโม จ วินโย จ รวมกันเข้าเป็น ธมฺมวินโย
เป็นอันหนึ่งอันเดียว จากสองเป็นหนึ่ง
ธรรม คืออะไร อนันีแ้หละโยมจะตอ้งมาทาํความชดัเจนกันหนอ่ย
ธรรมนั้น เป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจ้า

จะเกิดหรือไม่เกิด มันก็เป็นอย่างนั้น เช่นสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของมันอย่างนั้น แต่พระพุทธเจ้าทรงมีพระ
ปัญญา ทรงค้นพบความจริงนั้น แล้วนํามาเปิดเผย แสดง ชี้แจง ทําให้
เข้าใจง่าย แต่ธรรมก็อยู่อย่างนั้นแหละ

ฉะนั้น ธรรม ก็คือธรรมดา และสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดา
การที่จะเอาธรรม มาทําให้เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์นี้ ต้องมีวิธี

การ มนุษย์มีจํานวนมาก อยู่กันเป็นสังคม การที่จะเอาธรรมมาทําให้เกิด
ประโยชน์แก่แต่ละคน ก็ต้องให้แต่ละคนเข้าใจ ต้องเที่ยวสั่งสอนให้มี
ความรู้เข้าใจแต่ละคนไป ช้าเสียเวลา สิ้นเปลืองพลังงานมากมาย

ทําอย่างไรจะให้ธรรมเกิดประโยชน์แก่คนจํานวนมาก ที่อยู่ร่วม
กันเป็นสังคมนี้ ก็ต้องวางเป็นระบบ ต้องมีการจัดตั้ง จะได้เกิดโอกาส
และมีวิธีการที่จะทําให้คนจํานวนมากเข้าถึงธรรมนั้นได้

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนําเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้น
มาจัดตั้งวางระบบขึ้นสําหรับมนุษย์

การจัดตั้งวางระบบแบบแผน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ที่หมู่
มนุษย์จะเอาธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือได้ประโยชน์จากธรรม 
เรียกว่าเป็น วินัย (อย่าเข้าใจวินัยในความหมายแคบๆ แบบภาษาไทย)

การที่จะจัดตั้งวางระบบเป็นวินัยที่ได้ผล ก็ต้องรู้ถ่องแท้ในธรรม
ก่อน และวินัยที่จัดตั้งนั้นก็ต้องสอดคล้องกับธรรม



๔๐๔ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ท้ังน้ี ท่ีจัดตั้งวางวินัยน้ัน ก็เพื่อให้คนหมู่มากได้ประโยชน์จากธรรม
ดังนั้น ธรรมจึงเป็นทั้งฐาน เป็นทั้งจุดหมาย และเป็นบรรทัดฐาน

ของวินัย ที่เป็นระบบจัดตั้งทุกอย่างของสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง หรือระบบทางสังคม อย่างหน่ึง
อย่างใดก็ตาม

ความรู้ในความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา แล้วสามารถใช้ความรู้นั้น
มาจัดตั้งวางเป็นระบบสําหรับมนุษย์ได้นี้ เป็นความสามารถพิเศษของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มี

ทําไมเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน
พระปัจเจกพุทธเจ้า ก็ค้นพบธรรมเหมือนพระพุทธเจ้า รู้ เข้าถึง

ความจริง หมดกิเลส แต่ทําไม่ได้ตอนวางวินัย ได้แค่รู้ความจริง เข้าถึง
ธรรม แต่จัดวางวินัยไม่ได้ คือวางระบบแบบแผนข้ึนมาให้ธรรมนั้นเป็น
ประโยชน์แก่สังคมมนุษย์หรือหมู่มนุษย์จํานวนมากนั้นไม่ได้

ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ก็เพราะมีความรู้ความสามารถทั้ง 
๒ อย่าง

๑. มีปัญญา ที่เป็น โพธิญาณ อันสามารถเข้าถึงสัจธรรม รู้ความ
จริงที่มีอยู่ตามธรรมดา

๒. มีปัญญา ที่เป็น พลญาณ อันสามารถนําเอาความรู้ในความ
จริงนั้น มาประกาศและจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมู่มนุษย์ ยัง
ประโยชน์สุขให้แผ่ขยายออกไป เร่ิมจากสั่งสอนให้มนุษย์อื่นเข้าใจได้

ฉะนั้น วินัย จึงเกิดจากพระปรีชาสามารถส่วนพิเศษของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่กลั่นกรองธรรม นํามาจัดวางเป็นระเบียบชีวิต และ
ระบบสังคมของมนุษย์ เช่น การจัดตั้งชุมชน (คือสังฆะ) จัดโครงสร้างชุม
ชน จัดวางระบบวิธีเก่ียวกับการที่จะได้มา การครอบครอง การใช้ การ
แบ่งสรรแจกจ่ายวัตถุปัจจัย ๔ การกําหนดว่าจะกิน จะอยู่ อะไรอย่างไร 
วางระบบสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน จัดสภาพแวดล้อมที่จะให้เก้ือหนุน
ต่อการที่บุคคลจะพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าถึงและได้ประโยชน์จากธรรม
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ว่าตามภาษาปัจจุบันก็คือ การจัดตั้งวางระบบแบบแผนต่างๆ ใน
สังคมมนุษย์ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และ
ระบบทางสังคม ไม่ว่าอย่างใดๆ

พูดอีกสํานวนหนึ่ง หรือมองพลิกไปอีกดานหนึ่ง ระบบของธรรมและ
วินัย ก็คือระบบขององค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ คน-ธรรมชาติ-สังคม

คน เป็นตัวโยงระหว่างธรรมชาติกับสังคม เพราะคนเดียวกันนี้
มองด้านหนึ่ง เขาเป็นชีวิต ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ใน

เวลาเดียวกัน
มองอีกด้านหนึ่ง เขาเป็นบุคคล ที่เป็นสมาชิก หรือเป็นส่วนร่วม

ของสังคม
เม่ือใดคนที่เป็นตัวเชื่อมกลางนี้ เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ที่

เรียกว่า ธรรม ปัญญาที่พาเขาเข้าถึงธรรม ก็จะทําให้เขาสามารถมาจัด
วางระบบการอยู่ร่วมสังคม ให้เกิดผลดีแก่ชีวิตในธรรมชาติ และโยง
ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิต เข้ากับการดําเนินการด้านบุคคลใน
ทางสังคม ด้วยสิ่งที่เรียกว่า วินัย ได้อย่างสําเร็จผลด้วย

นี้คือ ดุลยภาพใหญ่ที่สําคัญย่ิง แต่จะต้องเอาไว้พูดเป็นเร่ืองต่าง
หาก ในโอกาสอันควร

ธรรมเปนบรรทัดฐานแหงความถูกตองของวินัย
วินยัเปนบรรทดัฐานแหงพฤติกรรมท่ีถูกตองตามธรรม

วินัย นั้น จัดสรรทั้งวัตถุปัจจัย จัดสรรสภาพแวดล้อม และจัด
ระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมและทํากิจการร่วมกัน จัดทําไม ก็เพื่อ
ให้มันเก้ือหนุนต่อการที่คนจะพัฒนาตัวให้เข้าถึงธรรม มีชีวิตที่ดีงาม ใน
สังคมที่มีสันติสุข ในโลกที่รื่นรมย์น่าอยู่อาศัย

การดําเนินสังฆกรรม การจัดกิจกรรมของหมู่คณะ วิธีดําเนินคดี
และลงโทษผู้กระทําผิด ระเบียบการบริหารการคณะสงฆ์ เป็นเพียงส่วน
ปลีกย่อยของวินัย
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จะเห็นว่า วินัยของสังฆะ/สงฆ์ ให้ความสําคัญแก่ปัจจัย ๔ เร่ือง
วัตถุ เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองระบบการบริหาร การปกครอง เร่ืองของ
ระเบียบสังคมทุกอย่าง ในฐานะเป็นฐานที่จะเกื้อหนุนให้คนเป็นอยู่อย่าง
สอดคล้องกับธรรม และได้ประโยชน์จากธรรม

บางคนมองแต่ธรรมอย่างเดียว เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเร่ืองจิตใจ 
ไม่เก่ียวกับสังคม เป็นเร่ืองเฉพาะตัว

บางคนพูดว่า ถ้าคนแต่ละคนดีแล้ว สังคมก็ดีเอง นี่เป็นการตอบ
แบบธรรม ถูกต้อง ถ้าทุกคนดีแล้ว สังคมก็ดีเอง อันนี้ไม่ผิด แต่เป็นการ
ตอบแบบกําป้ันทุบดิน ก็ใช่ซิ ถ้าทุกคนดี สังคมมันก็ดี แต่ปัญหาต่อไปว่า 
ทําอย่างไรจะให้แต่ละคนดี นี่คือปัญหาของวินัย

“ถ้าแต่ละคนดี สังคมก็จะดี” นี้เป็นเง่ือนไขของธรรม เป็นความ
จริงตามกฎธรรมชาติ

“ทําอย่างไรจะให้แต่ละคนดี” นี้เป็นเง่ือนไขของวินัย ที่เป็น
ปฏิบัติการทางสังคมของมนุษย์

ปฏิบัติการทางสังคมของมนุษย์ด้วยวินัยนั้น จะต้องให้เป็นไปตาม
ธรรม เร่ิมตั้งแต่รู้ถูกต้องว่า คนดีเป็นอย่างไร สังคมดีเป็นอย่างไร

ปญัหาของวินยัจบัจดุตรงทีว่า่ แลว้ “ทาํอย่างไรจะใหแ้ตล่ะคนด”ี 
ต่อด้วย  ได้รับประโยชน์ มีความสุข ฯลฯ

คําตอบก็คือ ต้องจัดวางระเบียบ ระบบ แบบแผน ระบบความ
สัมพันธ์และสภาพแวดล้อมที่เก้ือกูลขึ้น เพื่อจะได้ตะล่อมช่วยป้องกันคน
จากการทําชั่ว หรือทําในทางที่ผิดเสียหาย และสร้างสภาพที่เอื้อเก้ือ
หนุนต่อการทําความดี และต่อการดําเนินกระบวนการการศึกษาการ
พัฒนาตนของทุกบุคคลเพื่อให้มีชีวิตและสังคมที่มีสันติสุขเป็นอิสระ

พูดง่ายๆ ว่า เพื่อปิดก้ันโอกาสแห่งความชั่ว ส่งเสริมโอกาสแห่ง
ความดี การอยู่ร่วมกันดี และการพัฒนาชีวิตของทุกคน อย่างนี้คือวินัย

ฉะนั้น วินัยจึงมาช่วยในการที่ว่าทําอย่างไรจะให้แต่ละคนกลาย
เป็นคนดี ที่ก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการศึกษาพัฒนาที่เข้าถึงธรรม



๔๐๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ธรรมนั้น เป็นเร่ืองของความจริงตามธรรมชาติ ที่ชีวิตของคนต้อง
เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เป็นเร่ืองของชีวิตแต่ละชีวิต เป็นเร่ืองของ
การที่ทุกคนรับผิดชอบต่อกรรมของตัวเอง เป็นเรื่องของความรับผิดชอบ
ต่อกฎธรรมชาติ เช่นการที่ชีวิตของแต่ละคนต้องขึ้นต่อการทํางานของ
ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนของโลหิต ระบบความรู้
สึกนึกคิด จนถึงว่าไปตามคติธรรมดาของสังขาร คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ธรรมเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของตน
เองตามกฎธรรมชาติ แต่วินัยกําหนดให้บุคคลแต่ละคนนั้นรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพราะฉะน้ัน เม่ือมีพระภิกษุทําความผิด

๑. ในแง่ของธรรม ภิกษุนั้นรับผิดชอบต่อกรรมที่ตัวทํา ตามความ
เป็นไปของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ เม่ือทํากรรมชั่วก็มี
ผลชั่ว อันนั้นกรรมทางธรรม (ของธรรมชาติ) ว่าไป แต่

๒. ในแง่ของวนิยั ภิกษนุัน้ตอ้งรับผดิชอบตอ่ชมุชนสงฆ์ สงฆ์จะเอา
ตวัมาชาํระคด ีมาตดัสนิความผิด มาลงโทษ ในการนีส้งฆ์มีเคร่ืองมือ คือ
กรรมทางวนิยั ทีจ่ะใชจ้ดัการกับภิกษนุัน้ โดยไม่ตอ้งรอกรรมของธรรมชาติ

ถึงแม้วินัยจะเป็นเรื่องสมมติ แต่วินัยกํากับการกระทําของคน เม่ือ
คนทําอะไรก็ตาม การกระทําของเขาก็เป็นเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติ
วินัยจึงเป็นการเอาปัจจัยฝ่ายมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
(เฉพาะอย่างย่ิงปัญญา และเจตนาซึ่งมุ่งสู่จุดหมายที่ปัญญาชี้บอก) เข้า
ไปร่วมในกระบวนการของธรรมตามกฎธรรมชาติ ที่จะผลักดันกระบวน
เหตุปัจจัยให้ดําเนินไปในทางที่จะให้เกิดผลที่มนุษย์ต้องการ

เป็นอันว่ามี ๒ ส่วนซึ่งสัมพันธ์กันเชิงเหตุผลว่าเพื่ออะไร วินัยจัด
ตั้งเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้ธรรมบังเกิดผลในสังคมมนุษย์ วินัยเปิดช่องให้
ธรรมแสดงผล แต่วินัยนั้นจะมีผลจริง ก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรม

ถ้าวินัยไม่ตั้งอยู่บนฐานของธรรม ไม่ชอบธรรม ไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงแห่งเหตุปัจจัย วินัยนั้นก็ไม่ถูกต้อง ไม่ยั่งยืน ไม่เป็นจริง ไม่
มีผลแท้ ไร้ความหมาย
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ดังนั้น วินัยต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรม คือตั้งอยู่บนฐานของความ
จริงแห่งเหตุปัจจัย โดยสร้างฐานที่สอดคล้องขึ้นจากความรู้ในกฎธรรมชาติ

เพราะฉะน้ัน บุคคลที่จะจัดตั้งวินัยได้ถูกต้องเกิดผลดี จึงต้องมีคุณ
สมบัติพื้นฐาน ๒ ประการ คือ

๑. มีปญญา รู้แจ้งจริง เข้าถึงสัจธรรม ใครรู้ธรรม รู้ตัวความจริง 
เข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของกฎธรรมชาติได้เท่าไร การวางวินัยก็ยิ่ง
ได้ผลดีเท่านั้น

๒. มีเจตนา ดีงามบริสุทธิ์ คือต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่หวังผล
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มีโลภะ โทสะ เคลือบแฝง มุ่งเพื่อ
ความจริงความถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่มนุษย์ทั่วไป

พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ คือ
๑. ทรงมีพระปญญา ทรงเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรม

ชาติ ความรู้นี้ทําให้จัดโครงสร้าง ตั้งระบบ วางกฎระเบียบแบบแผนที่
สอดคล้องกับธรรม คือตัวความจริงของระบบความสัมพันธ์ในกฎธรรม
ชาติ ทําให้วินัยสอดคล้องกับธรรม

๒. ทรงมีพระมหากรุณา คือทรงมีพระหฤทัยที่ประกอบด้วยพระ
กรุณาย่ิงใหญ่ เป็นพระเจตนาบริสุทธิ์ ไม่มีอกุศลธรรม ไม่มีเจตนาร้าย
ต่อผู้ใด ไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนพระองค์ แต่ทรงกระทําเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ บนฐานแห่งพระวิสุทธิคุณ

ด้วยพระปัญญารู้แจ้งธรรม และด้วยพระเจตนาบริสุทธิ์ ประกอบ
ด้วยมหากรุณา ก็ทําให้พระพุทธองค์ทรงวางวินัยที่ได้ผล ซึ่งทําให้เกิด
ระบบคณะสงฆ์ขึ้นมา อันเป็นสถาบันที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

ฝร่ังยอมรับว่า ปัจจุบัน สถาบันที่ยั่งยืนที่สุดในโลก คือ “สังฆะ” 
หรือสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ยังไม่มีสถาบันใด องค์กรใด ที่ยั่งยืนเท่าสงฆ์ 
ที่อยู่มากว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว
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วินยักนัไว ไมใหเอาธรรมมาอางในทางท่ีผิด
วินัยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญย่ิงในการปฏิบัติตามธรรม ถ้าไม่มี

วินัยมาช่วยตรึงหรือกํากับ บางทีก็พาลจะเขวเข้าใจธรรมผิดไป เช่น บาง
คนบางท่านคิดว่า ธรรมสอนให้ไม่ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งใดๆ เราปฏิบัติธรรม
ก็อยู่ง่ายๆ สบายๆ อย่างไรก็ได้

แต่วินัยบอกว่า “อย่างไรก็ได้” ไม่ได้ วินัยไม่ยอมเด็ดขาด วินัย
กําหนดแจกแจงออกไปเลยว่า พระภิกษุจะต้องปฏิบัติกิจอย่างนั้นๆ จะ
อยู่อย่างสบาย จะบอกฉันสบายแล้ว ปรับใจได้แล้ว วินัยไม่ยอม วินัยไม่
เอาด้วย

เพราะฉะน้ัน วินัยที่เป็นรูปแบบจัดตั้งตามสมมตินี่แหละ เป็นตัว
ตรึง ที่ทําให้เรารู้ว่า การปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมอย่างแท้จริง
เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างไร อะไรเป็นมาตรฐาน ที่
ทําให้บอกได้ว่า ชีวิตของพระอริยะคืออย่างไร

พระอริยบุคคลที่ไม่มีความยึดม่ันถือม่ันในความหมายของธรรม
นั้น ไม่ใช่คนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร เฉยๆ เฉื่อยๆ ไม่เอาอะไรทั้งนั้น 
แตเ่ป็นคนทีเ่อาเร่ืองเอาราว เอาจริงเอาจงัอย่างย่ิงในความหมายของวนิยั

พระพุทธเจาตรัสสอนวา เธออยูงายๆ แตอยูงาย ไมใชมักงายนะ พระ

ภิกษุมีไตรจีวรคือจีวรแค่ ๓ ผืน นับว่าอยู่ง่ายแล้ว เธอสามารถดําเนิน
ชีวิตที่มีความสุขและบําเพ็ญกิจหน้าที่ ทั้งพัฒนาตนในไตรสิกขาและแผ่
ธรรมแก่ประชาชนได้เต็มที่ โดยอาศัยเครื่องนุ่งห่มเพียงแค่จีวร ๓ ผืน

คนมีไตรจีวรคือผ้าแค่ ๓ ผืนนั้น มองดูว่าเป็นผู้ไม่ยึดม่ันถือม่ัน ไม่
ใหค้วามสาํคัญแก่เร่ืองวตัถุ ผา้นุง่ผา้หม่ นีแ่หละตรงนีต้อ้งจบัเจตนารมณ์
ของวินัยให้ได้

พระภิกษุไม่ให้ความสําคัญแก่วัตถุ มีผ้านุ่งห่มเป็นสมบัติแค่ ๓ ผืน
ก็จริง แต่เม่ือเธอรับเอาจีวร ๓ ผืนนี้ โดยสมมติ คือตกลงยอมรับกันว่า
เป็นของตนแล้ว ต้องรับผิดชอบ วินัยมากํากับทันที
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จีวร ๓ ผืนนี่ พระจะบอก โอ้ย ของสมมติ เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เราไมยึดมั่นถือมั่น แลวปลอยปละละเลยไมได พระพุทธเจาบัญญัติ

วา ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้เพียงราตรีเดียว ต้องอาบัติปาจิตตีย์
เม่ือตกลงกนัแลว้วา่ เธอเป็นเจา้ของจวีรผนืนี ้ เธอตอ้งรับผดิชอบ แม้

แตร่าตรีเดยีวก็หา่งจากความรับผดิชอบไม่ได ้ (วนิย.๒/๑๐)  จวีรทีกํ่าหนดไว้
ใช้ประจําแล้ว ของใคร ผู้นั้นต้องใส่ใจรักษาให้ดี ขาดเป็นช่องทะลุแม้
เพียงเท่าหลังเล็บนิ้วก้อย เรียกว่าขาดอธิษฐาน ขืนปล่อยไว้ ไม่ปะชุน ไม่
แก้ไข เดี๋ยวก็มีความผิด เป็นอาบัติ (วินย.อ.๒/๑๖๘) อย่างนี้เป็นต้น

จะอ้างว่าไม่ยึดม่ันถือม่ัน ไม่มีทาง วินัยไม่ยอมให้
วินัยเต็มไปด้วยเรื่องของความรับผิดชอบ พระต้องมีความรับผิด

ชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อชีวิตตนเอง ต่อสังคม ต่อชุมชนของตัวเอง 
ภิกษุเอาของสงฆ์ไปใช้ ถ้าไม่เก็บไว้ที่ ต้องอาบัติ อะไรต่ออะไรดู
หยุมหยิมไปหมด

แต่มันส่งผลกลับมาเสริมธรรม มันเป็นเคร่ืองแสดงในเชิงรูปแบบ 
ให้เห็นชัดเจนว่า การปฏิบัติที่สอดคล้องถูกต้องตามธรรมอย่างแท้จริง
เป็นอย่างไร ทําให้เห็นความสอดคล้องกลมกลืนว่า พระภิกษุผู้เข้าถึง
ธรรมหรือฝึกฝนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรม เป็นผู้ที่ไม่ยึดม่ันถือม่ัน จึงไม่มี
อะไรที่จะทําเพื่อตนเอง จึงทําเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือแก่มวลมนุษย์ได้
เต็มที่ ท่านจึงทําจริงทําจังได้ตามวินัย เพราะไม่มีความยึดม่ันใน
ประโยชน์ส่วนตัว ก็จึงปฏิบัติตามวินัยที่วางไว้เพื่อประโยชน์สุขของส่วน
รวมได้ด้วยความเต็มใจ นี่คือผลย้อนกลับที่มาเสริม

ถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้ว จะกลายเป็นคนที่สามารถปฏิบัติตาม
วินัยได้จริงจังด้วย ธรรมกับวินัยนี้เป็นตัวดุลกันไว้ และส่งเสริมกัน

คนทีถ่งึธรรมแลว้ จะปฏิบตัติามวินยัไดเ้ตม็ที ่ และวนิยัก็เป็นกรอบ
กันไว ้ ไม่ใหป้ฏิบตัธิรรมเขว มิฉะนัน้ เดีย๋วจะกลายเปน็อย่างทีพ่ดูเม่ือก้ี วา่
เอ้อ เราปฏิบัติธรรม เราไม่ยึดม่ันถือม่ันอะไร ปล่อยตามเร่ืองตามราว 
อะไรจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน นี่แหละ วินัยกันไว้เลย ไม่มีทางเป็นไปได้
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มีตัวอย่างหน่ึง ในกรุงเทพฯ นี้เอง นานแล้ว มีโยมมาเล่าให้ฟังว่า 
ที่วัดหนึ่งมีพระอายุมากแล้ว คงสัก ๗๐ ได้ ท่านให้ผู้หญิงสาวๆ นวด 
บอกว่าไม่มีกิเลสแล้ว ไม่ยึดม่ันถือม่ัน ทําอะไรก็ไม่เป็นไร คงมีหลายคน
เชื่อ (แม้แต่ตัวเองก็อาจจะเชื่ออย่างนั้น ด้วยโมหะ)

นี่วินัยไม่ยอมแล้ว นี่ถ้าไม่มีวินัยไว้กัน พวกที่จะอ้างแบบนี้มีเยอะ
เลย ทําอย่างไรก็ได้ ไม่ยึดม่ันอะไรทั้งนั้น แต่วินัยเป็นตัวกันไว้เสร็จ ไม่มี
ทาง และคติพระอรหันต์ก็เสริมและสอดคล้องกับวินัย

ความไมยึดมั่นท่ีแท ตองดูจากคติพระอรหันต
คติพระอรหันต เป็นอย่างไร คติพระอรหันต์บอกแล้วว่า พระ

อรหันต์ คือ ผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว ไม่มี
อะไรต้องทําเพื่อตนเองอีก

ตรงที่ว่าไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตนเองอีก นี่แหละสําคัญนัก เพราะ
ฉะนั้น ต่อจากนี้ ชีวิตของพระอรหันต์ ซึ่งมีความสมบูรณ์ มีอิสรภาพ
สมบูรณ์ภายใน มีความสุขเต็มอิ่มภายใน มีความสุขอยู่กับตัวตลอดเวลา 
ไม่ต้องหาความสุขแล้ว

ด้วยความสมบูรณ์เต็มอิ่ม ไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองนี้ จึงอุทิศ
พลังชีวิตให้แก่มนุษยชาติได้หมด มีแต่จะทําการเพื่อผู้อื่นทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย จึงเหนือกว่า
พระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตวแสนจะเก่งแล้ว คือยอมสละชีวิตของตน เพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ แต่พระโพธิสัตว์นั้น ต้องทําความดีด้วยปณิธาน คือ
ต้องตั้งใจ ต้องมุ่งม่ัน อธิษฐานจิตไว้ว่าจะทําความดีนั้นๆ

แต่พระอรหันต์และพระพุทธเจา ท่านทําความดีโดยอัตโนมัติ 
เพราะเป็นธรรมดาของท่านเองที่จะทําอย่างนั้น พระอรหันต์และพระ
พุทธเจ้าเก่งกว่าพระโพธิสัตว์ตรงนี้ คือไม่ต้องตั้งจุดหมาย ไม่ต้องระดม
พลังจิตใจที่จะทํา แต่ท่านทําความดีโดยเป็นธรรมดาของท่านเอง เป็น
อัตโนมัติ เพราะไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกแล้ว



๔๑๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ในเม่ือพระอรหนัตไ์ม่มีอะไรตอ้งทาํเพือ่ตวัเองอกี ทา่นจะเอาธรรม
แห่งความไม่ยึดม่ันอันสูง มาอ้างทับวินัย เพียงที่จะให้คนนั้นคนนี้นวดให้
ทําไม ท่านจะคํานึงถึงผู้อื่นเท่านั้น ความสุขก็เต็มในตัว ไม่ต้องหาความ
สุขให้แก่ตัวแล้ว หลักการอะไรที่มีไว้ตั้งไว้เพื่อความดีงามและประโยชน์
สุขของหมู่มนุษย์หรือสังคม ท่านจะถือปฏิบัติอย่างมั่นคงจริงจัง

นี้คือคติพระอรหันต์ อันเป็นสุดยอดของการบําเพ็ญความดีอย่าง
บริสุทธิ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในการส่งพระสาวกไป
ประกาศพระศาสนา การดํารงรักษาพระศาสนา และการประกาศ
ปรารภในการสังคายนา คือวัตถุประสงค์ที่ว่า พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 
โลกานุกมฺปาย (วินย.๔/๓๒; ที.ปา.๑๑/๒๒๕)

คติชีวิตพระอรหันต์ ก็คือ ดํารงอยู่ ดําเนินชีวิต จาริกไป และทํา
กิจทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ชนจํานวนมาก ด้วย
เห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลก

พระอรหันต์มีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุประสงค์นี้ และอีกคติหนึ่งที่พ่วงมา
ด้วยกันก็คือ ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏฺฐานุคตึ อาปชฺชติ (เช่น องฺ.จตุกก.๒๑/๑๖๐; องฺ.
ปญฺจก.๒๒/๗๙) แปลว่า เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลัง หรือชนผู้จะเกิด
ตามมาภายหลังคืออนุชน จะได้ถือเป็นแบบอย่าง

รวมความว่า พระอรหันต์มีคติสําคัญ ๒ อย่าง คือ
๑. ทําเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจํานวนมาก ด้วยเห็นแก่ชาวโลก
๒. ประพฤติทุกอย่างเป็นหลักไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนที่จะ

เกิดภายหลัง

มีตัวอย่างน่าจําไว้เร่ืองหนึ่ง คือ พระมหากัสสปะมีอายุมาก แก่
กว่าพระพุทธเจ้าอีก และท่านถือธุดงค์ตลอดชีวิต

ธดุงค นัน้ ไม่ใชห่มายความวา่เทีย่วจาริกไปนะ คนมักจะเขา้ใจผิด
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ธุดงค คือ ข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส มีตั้ง ๑๓ ข้อ เช่นว่า ใช้แต่จีวร
บังสุกุล คือผ้าที่เขาทิ้ง ไปเที่ยวเก็บเอาของที่เขาทิ้งมา แล้วก็เอามาต้ม 
มาตัด มาเย็บ มาย้อม ไม่ใช้จีวรอย่างดีที่เขาถวาย หรืออีกข้อหนึ่งว่าถือ
นุ่งห่มแค่ไตรจีวร คือ ๓ ผืน เกินนั้นไม่ใช้ ไม่ยอมใชอ้ดเิรก อกีขอ้หนึง่วา่
ถอืออกบิณฑบาตเป็นประจาํ ไม่รบันมินต ์อกีขอ้หนึง่วา่ถือฉนัม้ือเดยีว อกี
ขอ้หนึง่วา่ถอือยู่ปา่ตลอดชวีติ ฯลฯ

เคยมีคนมาชมพระพุทธเจ้าว่า พระองค์เป็นผู้มีชีวิตที่ขัดเกลา อยู่
เรียบง่าย อยู่ปลีกหลีกเร้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอชมเราน่ีไม่ถูก การที่
สาวกเคารพยกย่องเรา ไม่ใช่เพราะเหตุนี้ ถ้าจะเคารพนับถือเพราะฉัน
อาหารน้อย ใช้จีวรน้อย อยู่ขัดเกลา สาวกของเราหลายองค์ถือปฏิบัติ
เคร่งครัด เข้มงวดกว่าเราเยอะ

แต่เรานี้ สาวกเคารพบูชา ก็เพราะว่าเป็นผู้ค้นพบทาง และเป็นผู้
ที่ชี้ทางให้แก่ผู้อื่น ช่วยให้สาวกทั้งหลายสามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้ 
พระองค์ตรัสว่า ในเร่ืองฉันอาหาร พระองค์ก็รับนิมนต์ไป เดี๋ยวที่โน่น
เดี๋ยวที่นี่ พระองค์เก่ียวข้องมากทีเดียวกับทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน ตั้ง
แต่พระมหากษัตริย์ไปทีเดียว ในเรื่องจีวร มีผู้ศรัทธาถวายจีวรดีๆ พระ
องค์ก็รับมาใช้เป็นต้น (ม.ม.๑๓/๓๑๙-๓๕๕)

พระมหากัสสปะถือธุดงค์หลายข้อ ต่อมาตอนท่านแก่แล้ว คร้ัง
หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า กัสสปะ เธอก็แก่แล้ว ผ้าบังสุกุลเนื้อหยาบ ใช้
ลําบาก น้ําหนักมาก เธอเปลี่ยนมารับผ้าที่คฤหบดีถวายเถอะ เนื้อผ้า
ละเอียด จะได้เบาหน่อย

แต่พระมหากัสสปะกราบทูลขอโอกาสว่า จะขอปฏิบัติไปตามเดิม 
พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่า เธอมีเหตุผลอะไรถึงจะปฏิบัติไปตามเดิม  
ท่านก็บอกว่า ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏฺฐานุคตึ อาปชฺเชยฺย (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑) เพื่อ
เป็นหลักให้คนที่เกิดมาภายหลังยึดถือเป็นแบบอย่าง นี่แหละพระ
อรหันต์ ท่านไม่ทําเพื่อตัวเองเลย
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เป็นอันว่า ในการรักษาวินัยและปฏิบัติกิจต่างๆ พระอรหันต์จะ
ประพฤติเป็นหลัก เพราะท่านต้องทําตัวเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ใครจะ
มาอ้างว่า ไม่ผิดวินัยเพราะเป็นพระอรหันต์ หมดกิเลสแล้วนี่ ฟังไม่ขึ้น

คร้ังหนึ่ง มีผู้หญิงศรัทธาในพระมหากัสสปะมาก ก็มาช่วยกวาดใน
กุฏิให้ พระมหากัสสปะท่านมาเจอ ท่านบอกว่าขอเชิญไป อย่ามาทําให้ 
เขาก็บอกว่า เขามาช่วยท่านเพราะเลื่อมใสศรัทธา ท่านบอกว่าจะเป็นที่
ติฉินนินทา ไม่ดี จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

นี่คือคติพระอรหันต์ในอดีตที่ท่านทํามา โดยยกตัวอย่างพระมหา
กัสสปะ ธดุงค์เป็นขอ้ปฏิบตัขิดัเกลากเิลส พระมหากัสสปะหมดกิเลสแลว้
จะไปขัดเกลากิเลสอะไรอีก ท่านไม่จําเป็นต้องไปถือธุดงค์ แต่ที่ท่านถือ
เพราะว่า ท่านรักษาหลักไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลัง

ยํ้า: วินัยเอาปจจัยพิเศษของมนุษย
เขาไปใสกระบวนธรรม

เวลามีเร่ืองมีราว คนทําความผิดความชั่วร้าย บางคนชอบพูดว่า 
ไม่ต้องไปยุ่งไปจัดการอะไร แล้วเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาเอง การ
พูดอย่างนี้ต้องระวังให้มาก ทั้งจะขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนา 
และทําให้ตกอยู่ในความประมาท

ในเรื่องนี้ วินัยของสงฆ์ก็ช่วยให้มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างที่บอก
แล้วว่าต้องแยกความรับผิดชอบเป็น ๒ ด้าน คือ

ดานธรรม แต่ละคนรับผิดชอบต่อกรรมของตน ตามกระบวนการ
ของกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง นี่เรียกว่ากรรม

แต่อีกด้านหนึ่ง คือ ดานวินัย เพื่อประโยชน์ของสังคม เขามีการ
บัญญัติจัดวางกฎระเบียบกติกา เพื่อให้ธรรมออกผลแก่หมู่มนุษย์ในเชิง
รูปธรรม คือให้สังคมมนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรม
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ดังนั้น เม่ือมีภิกษุทําความผิด จะไม่มีการพูดว่ารอให้ภิกษุนั้นรับ
ผลกรรมของตนเอง แต่ในทางวินัย มีกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นบัญญัติฝ่ายวินัย 
ซึ่งสงฆ์จะใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อดําเนินคดีและลงโทษเป็นต้น แก่ภิกษุที่ทํา
ความผิดนั้นทันที โดยไม่ต้องรอกรรมฝ่ายธรรมชาติ

(ยิ่งกว่านั้น เม่ือมีภิกษุทําความผิด ถ้าภิกษุอื่นๆ ปล่อยปละละเลย 
ไม่ดําเนินการ ภิกษุเหล่านั้นก็อาจจะมีความผิดไปด้วย)

จะตอ้งไปรอทาํไม เราจงใจทาํอะไรเม่ือไร ก็เป็นกรรมฝา่ยธรรมชาติ
นั่นแหละทันที วินัยหรือกฎที่สมมติไว้ จึงให้พระสงฆ์ทํากรรมใส่เหตุ
ปัจจัยใหม่เข้าไปช่วยหนุนหรือผลักดันให้กรรมแสดงผลบางอย่างออกมา 
อย่างน้อยผลข้างเคียงที่เก้ือกูลต่อสังคม ใครรอก็คือไม่รู้ธรรมนั่นเอง

วินัยนั้นถือสงฆ์เป็นใหญ่ มุ่งจะรักษาสงฆ์ที่เป็นส่วนรวมเป็นสําคัญ 
พระพุทธศาสนาเรานี้ ดํารงอยู่มาได้ยั่งยืนถึงบัดน้ี ก็เพราะพระสงฆ์ใน
อดีตได้ปฏิบัติตามหลักการที่ว่ามานี้

ที่จริงนั้น เม่ือมองลึกลงไปถึงขั้นสุดท้าย สังคมทั้งหมดก็ดี วินัยที่
เป็นระบบ ระบอบ ระเบียบต่างๆ ทั้งหลายก็ดี ก็ต้องเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยในกระบวนการของกฎธรรมชาติทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น ถ้าวินัยไม่เกิดจากความรู้เข้าใจความจริงของธรรม
ชาติแท้จริง และจัดตั้งวางไว้โดยไม่สอดคล้องกับธรรม วินัยก็จะรักษา
สังคมไว้ไม่ได้ วินัยก็จะก่อผลร้าย และสังคมก็จะไม่สามารถดํารงอยู่ด้วย
ดีหรืออาจถึงความวิบัติ

ได้กล่าวแล้วว่า วินัยนั้นเกิดจากปญญาพิเศษของมนุษย์ที่เข้าถึง
ความจริงของธรรม แล้วจัดตั้งวางระบบเป็นต้น เพื่อให้มนุษย์ได้
ประโยชน์จากธรรม

เพราะฉะน้ัน เม่ือพูดอีกสํานวนหนึ่ง วินัย ก็คือความสามารถ
พิเศษของมนุษย์ที่นําเอาปัจจัยธรรมชาติฝ่ายมนุษย์เข้าไปเป็นส่วนร่วม
ในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่มนุษย์
ในทางที่ดีงามพึงปรารถนา
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มนุษย์ที่มีปัญญา ได้พัฒนาดีแล้ว เม่ือเข้าไปเป็นส่วนร่วมใน
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ ย่อมเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิ
ภาพอย่างย่ิง ที่จะช่วยให้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยทั้งหมดดําเนินไปใน
ทางที่จะก่อให้เกิดผลดีที่พึงปรารถนาแก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์

เป็นอันว่า คติพระอรหันต์ มีข้อควรศึกษาหลายอย่าง รวมทั้งเร่ือง
ความไมยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆ เราดูจากวินัย เราจะได้คติมากมาย 
อย่างที่ว่าความไม่ยึดม่ันถือม่ัน ถ้าเราเอียงไปแง่เดียว เราอาจเข้าใจ
ธรรมผิดไปก็ได้

จะต้องระลึกว่า ความไม่ยึดม่ันถือม่ันที่จริงแท้นั้น ต้องเกิดจาก
ปัญญา มองเห็นความจริง ที่เป็นสัจธรรม และความไม่ยึดม่ันถือม่ันนั้น
จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ

ชาวพุทธ คือ ผูปลอยวางได
แตไมปลอยปละละเลย

สําหรับปุถุชน ความไม่ยึดม่ันถือม่ันเป็นเครื่องฝึกตนเท่านั้น จึงจะ
ต้องระวังมาก เพราะความไม่ยึดมั่นของปุถุชนที่เอามาปฏิบัตินั้น เรารับ
มาด้วยสัญญา ไม่ใช่ปัญญา

คือ เราฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่า สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ เป็นอนัตตา จะไปยึดม่ันถือม่ันไม่ได้ ถ้าเรายึดม่ันถือม่ันแล้ว มัน
เปลี่ยนแปลงไป เราก็เกิดความทุกข์บีบค้ันจิตใจ เพราะมันไม่เป็นไปตาม
ที่เราต้องการ เราฟังแล้วก็เลื่อมใส เห็นว่าเป็นความจริงอย่างนั้น และ
ชอบใจ นํามาปฏิบัติ

ในกรณีอย่างนี้ เรียกว่าได้ปัญญามานิดหน่อย แต่ตัวหลักปฏิบัติที่
รับมาเป็นเพียงสัญญาเท่านั้น และเราก็รับเอาหลักนั้นมาปฏิบัติตาม
สัญญาว่า เอ้อ ต่อไปนี้เราจะไม่ยึดม่ันถือม่ันอะไรนะ
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กลับไปบ้านก็บอกว่า นี่ไม่ใช่ลูกของเรา นี่ไม่ใช่ภรรยาของเรา นี่
ไม่ใช่เงินของเรา เราไมยึดม่ันถือม่ันอะไรทั้งนั้น ก็เลยไม่เอาเร่ืองเอาราว
อะไร นี่คือเกิดความประมาทแล้ว

การที่ไม่ยึดม่ันถือม่ันแล้ว ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรน้ี เป็นเพียง 
“ความยึดมั่นในความไมยึดม่ัน” เพราะความไม่ยึดม่ันตัวนี้ ไม่ใช่ความ
ไม่ยึดม่ันที่แท้ มันเป็นเพียงความไม่ยึดม่ันที่เกิดจากสัญญา แล้วเราก็เอา
ตัวความไม่ยึดม่ันนี้มาจับยึดเข้าไว้อีกที่หนึ่ง เลยเป็นความยึดม่ันในความ
ไม่ยึดม่ัน จึงว่า ต้องระวังให้ดี ถ้าเป็นปุถุชน จะทําได้แค่นี้

ความไม่ยึดม่ันที่แท้นั้น เกิดจากปัญญา เม่ือเราเห็นสิ่งทั้งหลาย
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว เรารู้ทันสัจธรรมแล้ว ความเป็นไปของ
มันก็ไม่เข้ามาบีบค้ันจิตใจของเรา จิตใจของเราเป็นอิสระ ต่อจากนั้นเรา
จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ตามเหตุตามผลด้วยปัญญา

หลกัการน้ีสาํคัญมาก ถา้เรามีทรพัย์ ก็ปฏิบตัติอ่ทรัพย์ใหถ้กูตอ้ง
ตามเหตุผล ทรัพย์มีเพื่ออะไร ก็นําไปใช้ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์นั้น 
ไมใช่ไปมัวยึดม่ันถือม่ันให้เป็นเหตุบีบค้ันจิตใจให้มีความทุกข์ แต่ก็ไม่ใช่
ปลอ่ยปละละเลยไม่เอาใจใสไ่ม่รบัผดิชอบ ตอ้งใชมั้นใหส้มคุณค่า ใหถ้กูตอ้ง
ตามความหมายของมัน ทรัพย์ก็เกิดประโยชน์แท้จริง

ถา้ทาํไดอ้ย่างนี ้ก็เรียกไดว้า่เป็น ชาวพุทธแท คอื ผูปลอยวางได แต
ไมปลอยปละละเลย

น่าจะถือเอาพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตามคตินี้ พระองค์ก็คงทรงพระดําริว่า ทรัพย์นี้เราจะไปยึดมั่นถือม่ันไม่
ได้ และมันก็ไม่ใช่ความหมาย ไม่ใช่สาระท่ีแท้จริงของชีวิต มันไม่
สามารถให้ความสุขที่แท้และยั่งยืนแก่ชีวิต เราเคยลุ่มหลงแสวงทรัพย์มา
เป็นเครื่องแสดงความยิ่งใหญ่ และบํารุงบําเรอความสุขสบายของตนเอง 
ต่อไปนี้ไม่เอาแล้ว เราจะไม่ลุ่มหลงมัวเมากับมัน
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แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งทรัพย์นั้น แต่เปลี่ยนมาปฏิบัติต่อทรัพย์ด้วย
เหตุผล โดยพลิกความหมายของทรัพย์ไปในทางใหม่ว่า ทรัพย์นั้นไม่ใช่มี
ความหมายที่จะเป็นเครื่องบําเรอให้เราเป็นสุข เพราะเรามีความสุขได้
เองแล้ว เราพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เรา
มีความสุขที่ประณีตกว่าแล้ว

ทรพัยสนิสมบติัเหลา่นี ้ กับทัง้อาํนาจ ไม่ใชเ่ป็นสิง่จาํเป็นสาํหรับ
ชีวิตของเรา แต่ถ้าเรารู้จักใช้ มันก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
ประโยชน์สุข เปนเครื่องมือของธรรมที่จะทําความดีให้แก่สังคม

นับแต่นั้นมา พระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ทรงให้ความหมายใหม่แก่
ทรัพยและอํานาจ โดยตรัสว่า ยศ คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้ จะไม่
มีความหมาย ถ้าไม่ช่วยให้ประชาชนปฏิบัติธรรม และได้โปรดให้จารึก
ข้อความนี้ไว้ในศิลาจารึก และพระองค์ก็ได้ใช้ทรัพย์และอํานาจนั้น ใน
การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ทําความดีเป็นการใหญ่ ตาม
นโยบายธรรมวิชัย

ถ้าพระเจ้าอโศกไม่มีทรัพย์ ไม่มีอํานาจ พระเจ้าอโศกก็ทําความดี
อย่างนั้นไม่สําเร็จ แต่ทรัพย์และอํานาจเมื่อใช้เป็น ใช้ถูก ก็กลายเป็น
อุปกรณ์สร้างสรรค์ประโยชน์สุขและความดีงาม ทําให้เกิดประโยชน์
มหาศาล รวมทั้งทําให้พระพุทธศาสนาไปถึงเราในประเทศไทยด้วย

เศรษฐกิจจะพอดี เมื่อมันทําหนาท่ีเปนปจจัย
เศรษฐกิจพาวิบัติ เมื่อมันถูกจัดเปนจุดหมาย

เป็นอันว่า วันนี้ ได้พูดเร่ืองธรรมวินัย ที่ผนวกประสานเป็นคู่กัน 
วินัยช่วยให้เราปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง และทําให้เราเห็นว่าพระพุทธ
ศาสนาก็ให้ความสําคัญแก่วัตถุ ให้ความสําคัญแก่ปัจจัย ๔ ให้ความ
สําคัญแก่เศรษฐกิจ ให้ความสําคัญแก่สังคม โดยมีความหมายโยงไปหา
ธรรม ไม่ใช่มีความสําคัญในตัวของมันเอง โดยเฉพาะมันไม่ใช่จุดหมาย 
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกว่าเศรษฐกิจสําคัญ แล้วหยุดอยู่แค่นั้น
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เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองวัตถุ เร่ืองปัจจัย ๔ เร่ืองสังคม ก็มีความ
สําคัญ โดยที่ว่าเม่ือทําให้ถูกต้อง มันจะเป็นตัวเอื้อต่อธรรม ความสําคัญ
ก็อยู่ที่ตอนโยงนี้แหละ ถ้าไม่โยงก็จะพลาดอีก

ถ้าแยกเดี่ยววินัยออกไป เหมือนอย่างคนที่บอกว่า วัตถุสําคัญ 
แล้วไปหยุดอยู่แค่นั้น ก็ผิด เราพูดว่าวัตถุสําคัญ ต้องจัดสรรให้ดี เพราะ
มันเป็นฐานที่จะทําให้เราก้าวไปสู่ธรรมได้

พูดมาถึงตอนนี้ ก็คงจับได้ชัดแล้วว่า ความสําคัญของวัตถุหรือ
เศรษฐกิจนั้นอยู่ที่จะต้องเอาไปโยงสัมพันธ์กับธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุปัจจัย ๔ หรือเศรษฐกิจกับธรรม ก็คือ 
มันเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนแก่ธรรม หมายความวา คุณค่าของมันอยู่ที่การที่
มันจะช่วยให้ธรรมเจริญงอกงาม เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของ
มนุษย์ หรือช่วยให้คนพัฒนาย่ิงข้ึนไปในธรรมนั้นเอง

ความสมัพนัธข์องวตัถทุีเ่อือ้ตอ่ธรรมนัน้ ก็คือความหมายของคําที่
เราใชกั้นเป็นประจาํอยู่แลว้ ซึง่เป็นคําง่ายๆ คือคําวา่ “ปจจัย” นัน่เอง

หมายความวา วตัถุ ปจัจยั เร่ืองเศรษฐกิจ มีความหมายทีแ่ทจ้ริง คือ
เป็นปจจยั ทีจ่ะเก้ือหนนุใหม้นษุย์พฒันาย่ิงขึน้ไป ในการสร้างสรรค์ชวีติ
และสงัคมใหด้งีามมีสนัตสิขุ นีคื้อฐานะของทรัพย์สนิเงินทอง และอาํนาจ

คําว่า “ปัจจัย” นี้ เราใช้กันอยู่แล้ว แต่บางทีก็ใช้เพลินๆ ไปโดย
ไม่รู้ตระหนักถึงความหมาย จึงต้องยกข้ึนมาทําความเข้าใจกันให้ชัดเจน 
เม่ือเข้าใจชัดเจนแล้ว ก็จะเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตลอด
สาย ตั้งแต่ธรรมต่อวัตถุ เป็นต้นไป

เม่ือเอาวัตถุเป็นปัจจัย ก็จะเจริญงอกงามในธรรมได้ แต่ถ้ากลับ
กัน ยึดเอาวัตถุเป็นจุดหมาย ชีวิตและสังคมก็จะต้องแปรปรวนวิปลาส 
เพราะกลับเอายอดเป็นฐาน และเอาฐานเป็นยอด

นา่สงัเกตวา่ เวลานีส้งัคมไทย และทัง้โลก ดเูหมือนจะยึดเอาวตัถเุสพ
หรืออามิสเป็นจุดหมาย ไม่ได้มองมันอย่างถูกต้องในฐานะเป็นปัจจัย



๔๒๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เม่ือจัดสรรวัตถุ จัดสรรปัจจัย ๔ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมให้
เรียบร้อย เข้าสู่วินัยแล้ว ก็เก้ือกูลต่อการก้าวไปในความดีงามและ
ประโยชน์สุข ช่วยให้การพัฒนาชีวิตและสังคมดําเนินไปในวิถีแห่งสุข
สันติและอิสรภาพ นี้คือธรรมมาแล้ว

เป็นอันว่า ธรรมกับวินัย ก็คู่กัน ถ้าเราสามารถใช้หลักการนี้ถูก
ต้อง เราก็จะมีความเจริญงอกงามในพระศาสนา และพระศาสนาจะเกิด
ประโยชน์แก่เราอย่างแท้จริง

สรุปว่า จะต้องจับหลักให้ครบ มองดูพุทธศาสนาอย่าให้เว้าๆ 
แหว่งๆ เวลานี้ น่ากลัวมาก เร่ืองมองดูพระพุทธศาสนาเว้าๆ แหว่งๆ ได้
ด้าน เสียแง่ ก็เลยไม่เกิดมัชฌิมา

มัชฌิมา คือ พอดี ความเป็นทางสายกลาง คือพอดีนี้ ได้แสดงมา
หลายแง่หลายมุมแล้ว และได้เอามาโยงกับความไมประมาท คือ ความ
ไม่ประมาทจะเป็นตัวปรับให้มัชฌิมาดํารงอยู่ได้

เร่ืองธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสในวันแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตน-
มฤคทายวนั ไดแ้ก่ มชัฌมิาปฏิปทา ก็มาบรรจบกับเร่ืองความไมประมาท
ที่ตรัสไว้เป็นปัจฉิมวาจา ในวันเสด็จดับขันธพระปรินิพพาน ที่กุสินารา 
แล้วเอามาโยงกับธรรมที่พระองค์ตรัสทั่วไปที่สาวัตถีนี้ ก็เข้ากันหมด

รูทุกข จึงดับทุกขได
ไมใชรูทุกขไป แลวกลายเปนทุกข

ธรรมของพระพทุธเจา้นัน้ ทกุอยา่ง ถา้เราจบัจดุถูกแลว้ มันอยูใ่น
ระบบความสมัพนัธ ์จงึโยงถงึกันหมดทกุอย่าง จบัทีน่ี ่ก็ถงึทีอ่ืน่ทัง้หมดดว้ย

ดงันัน้ ถา้จบัหลกัการนีไ้ด ้ ไม่วา่ใครจะพดูธรรมขอ้ไหนมา ก็จบัโยงได้
หมด วา่ธรรมนีอ้ยู่ทีจ่ดุนัน้ อยู่ในระดบันี ้ สมัพนัธส์ง่ผลต่อไปยังขอ้โนน้
มองเหน็ธรรมนัน้ในภาพรวมของระบบใหญ่ ความหมายในการปฏิบตัก็ิชดั
เจนโล่งไป อย่างพระพุทธเจ้า ที่ทรงมีวิธีสรุปธรรมมากมายหลายแบบ
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วิธีสรุปธรรมของพระพุทธเจ้า เช่น สรุปลงในอริยสัจ ๔ แล้วพระ
องค์ก็ยังโยงอริยสัจ ๔ ไปสู่ธรรมทุกสิ่งทุกประการ

ขอพูดอีกนิดให้เห็นตัวอย่างวิธีสรุปของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสรุปไว้
หลายนัย สรุปเป็น ๒ ก็ได้ เป็น ๓ ก็ได้ เป็น ๔ ก็ได้ ไม่ต้องมาเถียงกัน

บางคนไปยึดอย่างเดยีว แลว้ไปเถียงกับคนอืน่ ก็ยุง่อยูน่ัน่แหละ
ทั้งๆ ที่ว่าธรรมนั้นเป็นความจริงตามธรรมดาที่มีระบบของมัน และใน
ระบบสัมพันธ์นั้น ก็เอามาแสดงให้เห็นได้หลายอย่าง เป็นเร่ืองของวิธี
การจําแนก แต่ไม่ว่าจะแสดงอย่างไร มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดังตัวอย่าง เช่น พระพุทธเจ้าตรัสธรรมว่า ทั้งหมดรวมในอริยสัจ 
๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

จากอริยสัจนั้น พระองค์ก็โยงไปหาหลักอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
ประมวลธรรมทัง้ปวงใหเ้ขา้เป็นชดุเดยีวกันอกี โดยตรัสวา่ ทุกขํฺ อรยิสจจฺํ
ปริญฺเญยฺยํ เป็นต้น

นี่คือหลักกิจในอริยสัจ ๔ ซ่ึงถาไมรู ก็จะปฏิบัติตออริยสัจ ๔ ผิดพลาด

อริยสัจ ๔ จะรู้แต่อริยสัจไม่ได้ ต้องรู้กิจในอริยสัจด้วย มิฉะนั้นจะ
เสียดุลอีก ถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจผิด ก็พลาดไปเลย เพราะว่าอริยสัจ 
๔ แต่ละข้อนั้น เรามีหน้าที่ต่อมันต่างกันไป

หน้าที่เหล่านั้นตรัสไว้แล้วในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี่แหละ ซึ่งเรา
ก็สวดกันอยู่เร่ือยว่า “ทุกขอริยสัจนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องปริญญา” หน้าที่
ต่อทุกข์ คือ ปริญญา แปลว่า กําหนดรู้ รู้เท่าทัน หรือรู้จักตัวมันให้ชัด

 เรามีหนาท่ีรูทุกข เราไมมีหนาท่ีเปนทุกข
คุณหมอรู้โรค ก็ไม่ใช่คุณหมอเป็นโรค แต่คุณหมอต้องรู้โรค 
คุณหมอจึงจะบําบัดโรครักษาคนได้
คนที่รู้ปัญหา ก็ไม่ใช่คนเป็นปัญหา แต่คนต้องรู้ปัญหา คนจึง
จะแก้ปัญหาได้
คนที่รูทุกข ก็ไมใชคนเปนทุกข แตคนตองรูทุกข จึงจะดับทุกขได
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การรู้ทนัทกุข ์หรอืรู้จกัทกุข ์กับการเปน็ทกุข ์ไม่ใชอ่ย่างเดยีวกัน
การเป็นทุกข์ เป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่ต่ออริยสัจ ถ้าใครปฏิบัติ

หน้าที่ต่ออริยสัจผิด ก็ผิดพลาดออกนอกทาง
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครเป็นทุกข์ แต่ทรงสอนให้รู้ทันทุกข์ 

แค่กิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งนี้ หลายคนก็พลาด

เป็นอันว่า ทุกขเปนสภาวะสําหรับปญญารู เอาปัญญาเผชิญหน้า
กับมัน ทุกข์นี้เราต้องมีปริญญา คือรู้ทันมัน

ดูกันให้ครบ กิจในอริยสัจทั้ง ๔ ข้อ
๑. ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ

ทุกขอริยสัจ เป็นสิ่งที่พึงกําหนด - รู
๒. ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ

ทุกขสมุทัยอริยสัจ เปนส่ิงที่พึง - ละ
๓. ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ

ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนส่ิงที่ตองทําให - แจง ทําใหเปนจริง ลุถึง
๔. ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสัจ เปนส่ิงทีพ่งึ - เจรญิ ปฏบิตั ิลงมอืทาํ

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นในภาษาไทยว่า
๑. หน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่หนึ่ง คือ ทุกข ได้แก่ ปริญญา การ

กําหนดรู้ รู้จัก รู้เข้าใจ รู้ทัน
๒. หน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่สอง คือ สมุทัย ได้แก่ ปหานะ การละ

หรือกําจัด
๓. หน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่สาม คือ นิโรธ ได้แก่ สัจฉิกิริยา การ

ทําให้แจ้ง บรรลุ หรือทําให้เป็นจริง
๔. หน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่สี่ คือ     มรรค ได้แก่ ภาวนา การลง

มือปฏิบัติ
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การปฏิบัติอยู่ที่ข้อ ๔ เรียกว่า “ภาวนา” เราต้องปฏิบัติข้อเดียว 
คือ ข้อสี่-มรรค

นอกนัน้ เม่ือเราปฏิบตัไิปตามขอ้สีแ่ลว้ มันถงึเองหมด แตเ่รารู้ไว้

เขาถึงระบบสัมพันธของธรรมแลว
ก็จัดแยกจับโยงไดทั่วสรรพสิ่ง

จากหลักหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดหมวดธรรมขึ้น
อีกชุดหนึ่ง คือ

๑. ปริญไญยธรรม ธรรมที่พึง ปริญญา คือ พึงกําหนดรู้ ต้องรู้จัก 
รู้เท่าทัน เช่น ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ เป็นต้น ตลอดจนอายตนะ ๑๒ ธาตุ 
๑๘ ฯลฯ

๒.ปหาตัพพธรรม ธรรมที่ต้อง ปหาน คือ ต้องละ เช่น อกุศลมูล 
โลภะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ พวกบาปอกุศลต่างๆ ทั้งหลายทั้ง
ปวง ตลอดจนในที่สุดคือ อวิชชา

๓. สัจฉิกาตัพพธรรม ธรรมที่ต้อง สัจฉิกิริยา พึงทําให้แจ้ง ต้อง
บรรลุถึง เช่น สันติ ความสงบ วิสุทธิ ความบริสุทธิ์ ความสะอาด วิมุตติ 
ความหลุดพ้น ความเป็นอิสระ นิพพาน

๔. ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่ต้อง ภาวนา พึงปฏิบัติ พึงทําให้มีให้
เป็นขึ้นมา พึงเจริญ พึงพัฒนา ยกตัวอย่าง ศรัทธาก็ดี ศีลก็ดี ปัญญาก็ดี 
สมาธิก็ดี หิริโอตตัปปะเป็นต้นก็ดี ธรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติ จัด
เป็น ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่พึงเจริญ พึงพัฒนา

ภาเวตัพพธรรม ธรรมทีพ่งึทาํใหเ้กิดมี พงึปฏิบตั ิรวมเข้าดว้ยกันก็
มี ๓ หมวด เรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคมีองค์ ๘ หรือจะเป็น
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ก็ตาม รวมอยู่ในภาเวตัพพธรรมทั้งหมด
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ธรรมทั้งหมดบรรดามีนั้น จัดลงในชุด ๔ นี้ เป็นปริญไญยธรรม 
พวกหนึ่ง เป็นปหาตัพพธรรม พวกหนึ่ง เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม พวกหนึ่ง 
เป็นภาเวตัพพธรรม พวกหนึ่ง

พอจัดแล้ว ก็ประสานกับหลักอริยสัจ ๔ โยงไปสู่เร่ืองกิจต่อ
อริยสัจ

เม่ือปฏิบัติกิจต่ออริยสัจถูกต้อง ก็คือปฏิบัติต่อธรรม ๔ หมวดใน
ชุดท้ายน้ี

นี่เป็นตัวอย่างของการจัดแยกและจับโยง ซึ่งทําให้เห็นภาพรวม
ของธรรม ที่เราจะต้องเก่ียวข้อง และจะนําเราเข้าสู่ทางของพระพุทธ
ศาสนาอย่างถูกต้อง

เวลาตอนนี้ก็ ๑๐.๕๓ น. แล้ว พอสมควรแก่เวลา อาตมภาพได้
พูดเร่ืองธรรมมา ก็คิดว่าคงจะช่วยให้โยมผู้ศรัทธาได้เห็นภาพของพระ
พุทธศาสนา ทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมยุคพุทธกาล สภาพของแว่น
แคว้นที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป โดยโยงเข้าหาหลักธรรมที่พระองค์ตรัส

ทั้งนี้ ให้เห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมวินัย
และประชุมลงในการปฏิบัติด้วยความไมประมาท ย้อนกลับเข้าสู่
มัชฌิมาปฏิปทา ที่ดําเนินไปในไตรสิกขา อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ถูก
ต้องสมบรูณ์ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระพุทธเจ้าทรงประมวลเข้าไว้แล้วใน
อริยสัจ ๔ ประการ

คิดว่าโยมทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจ และจะทําให้มีผลในการ
ดําเนินชีวิต คือในการปฏิบัติธรรม อันจะทําให้ธรรมที่เจริญพัฒนาข้ึน
แล้วประชุมกันเป็นธรรมกายในตัวเรา อันเป็นกายที่ไม่มีรูปร่าง ไม่ต้อง
เห็นด้วยตา แต่เห็นด้วยปัญญาที่เห็นธรรม

เม่ือเราปฏิบัติธรรมหนึ่งข้อ ก็ได้เข้ามาข้อหนึ่ง ปฏิบัติอีกข้อก็ได้
เป็นสอง ปฏิบัติไปอีกก็ได้ ๓-๔-๕ หรือบางทีได้เป็นหมวดเป็นชุด มา
ชุมนุมรวมกันเป็น ธรรมกาย ซึ่งจะเจริญพัฒนาขยายใหญ่ขึ้นไปๆ
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แต่ในระยะแรกธรรมกายนี้ก็มีเสื่อมบ้าง เจริญบ้าง อันนั้นหายไป 
อันนี้เข้ามาใหม่ ธรรมกายยุบ-ธรรมกายพอง จนกระทั่งไปถึงมรรคผล
นิพพานเมื่อไร ก็จะเป็นธรรมกายที่แน่นแฟ้นม่ันคง

จึงขอให้โยมผู้ศรัทธาทุกท่านพัฒนาธรรมกาย ด้วยการปฏิบัติ
ธรรม จนกว่าจะเป็นธรรมกายอันม่ันคง ที่ยืนยงอยู่ตลอดไป คือมรรคผล
นิพพาน

ขอให้การเดินทางมาในสถานที่อันเป็นพุทธสถานสําคัญ โดย
เฉพาะสังเวชนียสถานนี้ เป็นปัจจัยทําให้ทุกท่านได้เจริญกุศลธรรม มี
ศรัทธายิ่งข้ึนไป ได้ปีติโสมนัส ความปลาบปลื้มใจ เป็นเครื่องนําไปสู่
ความงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอให้ทุกท่านเจริญพัฒนา ร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระ     
สัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกัน
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๑๑. รักษาธรรม คือรักษาความเปนไท
โรงแรมแอมบาสเดอร์ อชันตา ออรังคาบาด

ศุกรที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๗.๔๐ น.

วันน้ี คิดว่าเป็นธรรมกถาปิดรายการ เพราะว่ารายการไปเย่ียม
เยือนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ก็ถือว่าจบลงด้วยการไปชมถ้ํา
อชันตาในวันนี้ ต่อจากนี้ไปก็เป็นเร่ืองของการเตรียมตัวเดินทางกลับ
ประเทศไทย

วันพรุ่งนี้ก็จะไปที่เดลี ซึ่งแทบจะไม่มีเร่ืองอะไรที่เก่ียวกับพระ
พุทธศาสนา นอกจากเกร็ดความรู้ว่าเป็นถ่ินที่จัดอยู่ในแคว้นกุรุสมัย
โบราณ และมีสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปฏฐานสูตร แต่
สําหรับคณะของเรา ก็เป็นเพียงสถานที่ที่ไปขึ้นเคร่ืองบินกลับประเทศ
ไทยเท่านั้น

มีโยมบางท่านอยากจะฟังเร่ืองธรรมปฏิบัติกรรมฐาน แต่เวลาของ
เราน้อย จึงเห็นว่าควรจะฟังเร่ืองที่เก่ียวกับเฉพาะโอกาส จะจําเป็นกว่า 
เพราะฉะน้ันก็ควรจะพูดถึงเร่ืองที่เราไปเย่ียมเยือนมาก่อน ต่อจากนั้นถ้า
มีเวลาเหลือ ค่อยมาพูดกันในเร่ืองธรรมปฏิบัติ

สําหรับรายการที่เราได้ไปเยี่ยมเยือนมา คือถ้ําอชันตา และถ้ํา   
เอลโลรานี้ ก็ยังไม่มีเวลาและโอกาสที่จะพูดกับทุกท่านพร้อมกัน เม่ือมา
วันแรกหรือวันที่สอง ตอนที่ไปถํ้าอชันตา ก็ได้พูดบนรถคันที่ ๑ เพียง
เล็กน้อย ซึ่งยังไม่พร้อมเพรียงกัน อีกประการหนึ่งก็ได้พดูเพียงคร่าวๆ 
วันนี้ทุกท่านมาพร้อมกันแล้ว ก็ควรจะได้พูดเร่ืองนี้อีกสักหน่อยหนึ่ง
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ก็อย่างที่ได้พูดออกตัวไว้บนรถแล้วว่า เร่ืองถํ้าอชันตา และถ้ํา    
เอลโลรานี้ อาตมาเองก็มีความรู้น้อย เพราะเป็นเร่ืองของพระพุทธ
ศาสนายุคหลัง ไม่มีในคัมภีร์ และในเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพระ
พุทธศาสนาในประเทศอื่น แม้แต่อินเดียที่เป็นต้นแหล่ง

ในเมืองไทย เราเรียนพุทธประวัติกันก็แค่ความเป็นมาในพระ 
ชนมชีพและพุทธกิจของพระพุทธเจ้ามาถึงปริพพาน ต่อจากนั้นเราก็มา
เรียนเร่ืองการสังคายนากันเล็กๆ น้อยๆ พอให้รู้ว่ามีการสังคายนาสําคัญ
ก่ีคร้ัง แต่ละคร้ังปรารภเหตุอะไรและทําที่ไหน แล้วก็ก้าวข้ามไปเลย คือ
ไม่เล่าเรียนเหตุการณ์ระหว่างนั้น

ดังนั้น ประวัติพุทธศาสนาในอินเดีย พระสงฆ์ในประเทศไทยจึง
แทบไม่รู้เลย เป็นเรื่องราวที่ต้องอาศัยการค้นคว้าเอาเอง

แนะนําถํ้าอชันตา-เอลโลรา
สําหรับเร่ืองถ้ําอชันตา และถ้ําเอลโลรานี้ เป็นเร่ืองของพระพุทธ

ศาสนาในอินเดียยุคหลัง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาของอินเดียโดย
เฉพาะ เราก็ยิ่งมีความรู้น้อย

แต่ถึงจะรู้น้อย เราก็หาอ่านเอกสารต่างๆ เอาได้ และก็ไม่ใช่ว่า
อินเดียเขาจะรู้มากกว่าเรา เขาเองก็รู้น้อยเหมือนกัน เพราะชาวอินเดีย
แทบจะไม่มีความรู้เร่ืองเหล่านี้เลย ที่มีบ้างก็อาศัยฝร่ังมากกว่า

ทั้งนี้เพราะว่า ถ้ําอชันตา และถ้ําเอลโลรานี้ เป็นสถานที่สําคัญที่
ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน คิดว่าประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ปี จนกระทั่ง
กลายเป็นป่าที่รกชัฏไป เพราะมันอยู่ในภูเขาอยู่แล้ว เป็นถ้ํา และแถบ
นั้นสมัยก่อนก็สันนิษฐานกันว่าจะมีต้นไม้มาก

ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ (ค.ศ. ๑๘๑๙) ได้มีทหารอังกฤษสังกัดกองทัพที่
เมืองมัทราส ออกเดินทางมาล่าสัตว์ และมีเร่ืองเล่าว่า เม่ือล่าสัตว์ไป 
ตอนหนึ่งก็เข้าไปตามกวางซึ่งหนีเข้าไปในถ้ํา เม่ือตามมาก็เจอถํ้าอชันตา
นี้ เลยได้พบสิ่งประหลาดอัศจรรย์
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นี้ก็เป็นเร่ืองของคนอังกฤษ ที่มาเป็นผู้ปกครองอาณานิคมตอนที่
อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ การที่พวกอังกฤษได้มาค้นพบก็แสดง
ว่าชาวอินเดียไม่มีความรู้เร่ืองนี้เลย เม่ือชาวอังกฤษค้นพบแล้ว ก็ได้ทํา
การศึกษาค้นคว้าตามวิชาการแบบโบราณคดี

เร่ืองนี้ก็ทํานองเดียวกันกับสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เรียกว่าแทบทั้งหมดในประเทศอินเดีย ที่ถูกทอดทิ้งรกร้างไปหมดแล้ว 
จนคนอินเดียเองไม่รู้จักเลย

แม้แต่เร่ืองพระเจาอโศกมหาราช ที่ปัจจุบันรู้กันแล้วว่าย่ิงใหญ่ที่
สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย ก่อนที่อังกฤษจะมาปกครอง คนอินเดีย
ไม่รู้จักพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ทิ้งพระองค์หายไปกับอดีตแห่งประวัติ
ศาสตร์หมดแล้ว สถานที่สําคัญและหลักฐานทั้งหลาย เช่น หลักศิลา
จารึก เป็นต้น เหล่านี้ ล้วนแต่ถูกค้นพบโดยฝร่ังอังกฤษทั้งนั้น

ความรู้เรื่องราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในยุคเก่าๆ ถ้ามองในแง่
หนึ่งก็เป็นหนี้นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีของตะวัน
ตก คือพวกอังกฤษนี้มากมาย

เม่ือศึกษาค้นคว้ากันไป สําหรับถํ้าอชันตา-เอลโลรานี้ ก็ได้ความรู้
มาพอสมควร เร่ืองที่จะพูดต่อไปนี้ ส่วนหนึ่งก็จะพูดตามที่เขาได้ค้นคว้า
กันมา ซึ่งโดยมากก็เป็นเร่ืองของการสันนิษฐาน ยังไม่มีความรู้ทีช่ดัเจน
มากนัก อย่างไรก็ตาม การสนันษิฐานนัน้ก็มีเหตผุลอยูพ่อสมควร และ
เม่ือพูดไปตามนั้นก็จะเป็นเรื่องทางด้านประวัติศาสตร์ โดยหนักไปทาง
ศิลปะ และเร่ืองโบราณคดี

ท่านที่สนใจทางศิลปะ จะมีสิ่งที่น่าศึกษามากหน่อย ว่าเฉพาะ
ปัจจุบันนี้  ให้ความสําคัญในแง่ ศิลปะมาก  โดยเป็นเ ร่ืองของ
สถาปัตยกรรมบ้าง ประติมากรรมบ้าง เฉพาะอย่างย่ิงการแกะสลัก 
พร้อมทั้งจิตรกรรมคือภาพวาดต่างๆ รวมความว่า เขาให้ความสําคัญแก่
ถ้ําอชันตา-เอลโลรา โดยปรากฏความเด่นทางดานศิลปะมาก
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แต่อีกด้านหนึ่งที่มีความสําคัญ ก็คือดานศาสนา ซึ่งคนจะมองไม่
มากนัก และถึงจะมอง ก็มักมองแต่ในแง่ของเร่ืองภาพหรือสิ่งที่ปรากฏ
ทางโบราณคดี ซึ่งก็ยังศึกษากันไม่ได้มากเท่าไร

คิดว่า สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธ คือเร่ืองที่จะเป็นบทเรียน
มากกว่า บทเรียนสําหรับชาวพุทธนี้น่าจะเป็นประโยชน์มาก

แต่ก่อนจะพูดถึงบทเรียน ก็ต้องดูเร่ืองราวที่เป็นมาทางประวัติ
ศาสตร์ แล้วจึงมาเชื่อมโยงให้เห็นบทเรียน

อย่างไรก็ตาม บทเรียนเหล่าน้ีเราจะได้พอเป็นแนวคิดเท่านั้น ไม่
ใช่ถึงกับแน่นอนไปเลย เพราะเราไม่ได้รู้ความจริงชัดเจน และก็ไม่มีใครรู้
ชัดเจนด้วย เอาเป็นว่า บทเรียนเหล่าน้ี ถ้าจะเป็นแง่คิดให้เกิดประโยชน์
ในปัจจุบัน ที่จะเอามาใช้ในการเตือนสติให้ไม่ตกอยู่ในความประมาทได้ 
ก็เป็นสิ่งที่ดีงามน่าพอใจแล้ว

เรามาทําความเข้าใจกันเล็กน้อย เก่ียวกับเร่ืองของถ้ําเหล่านี้ก่อน 
ตามหลักฐานที่นักวิชาการหรือนักโบราณคดีเป็นต้นได้แสดงไว้ ซึ่งหลาย
ท่านก็ได้อ่านแล้ว

อชันตา และเอลโลรา เป็นชื่อของหมู่บ้าน ๒ แห่งใกล้เมือง     
ออรังคาบาด รัฐมหาราษฎร์ ในอินเดียภาคตะวันตก

อชันตา อยู่ห่างจากเมืองออรังคาบาด ไปทางตะวันออกเฉียง
เหนือ ๖๕ ไมล์ (๑๐๕ ก.ม.)

ส่วนเอลโลรา อยู่ใกล้เข้ามา คืออยู่ห่างจากเมืองออรังคาบาดนั้น
ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๘ ไมล์ (๒๙ ก.ม.)

ก) หมู่ถํ้าอชันตา
ที่ใกล้หมู่บ้านอชันตา ได้มีการค้นพบถ้ํา ซึ่งที่จริงคือวัดในพระ

พุทธศาสนา ที่เจาะและแกะสลักเข้าไปในภูเขา อยู่เรียงกันเป็นหมู่รวม 
๓๐ ถ้ํา เรียกกันว่า หมู่ถ้ําอชันตา  (Ajanta caves) เป็นถ้ํายุคแรก เก่า
แก่มาก มีกําเนิดเร่ิมแต่ก่อนคริสต์ศักราช ประมาณ ๒๐๐ หรือ ๑๕๐  ปี 
คือราว พ.ศ.๓๕๐ หรือ ๔๐๐ เป็นต้นมา
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อชันตา เป็นถ้ําเก่า เป็นถ้ําพุทธศาสนาล้วนๆ คือเดิมนั้นมีแต่
พุทธศาสนาที่สร้างศิลปกรรมถ้ํา ก็คือถ้ําอชันตา ที่อชันตานี้มีทั้งหมดที่
เขาแสดงไว้ ๓๐ ถ้ํา เร่ิมตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ หรือ ๔๐๐ อชันตานี้
เร่ิมจากประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ หรือ ๔๐๐ ก็มาจบประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐

ที่ต้องสังเกตอีกอย่างหน่ึงก็คือ ที่อชันตานั้น ที่ว่าเป็นถ้ําพุทธ
ศาสนาล้วนๆ ก็แบ่งเป็น ๒ ส่วนอีก คือ

ส่วนของหินยานหรือเถรวาท พูดง่ายๆว่าแบบสายของเรา คือพุทธ
ศาสนาที่ไปสู่เมืองไทย มีอยู่ ๖ ถ้ําด้วยกัน คือถ้ําที่ ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓ 
และ ๓๐ ซึ่งเป็นถ้ําที่เก่าแก่ที่สุด ประมาณ พ.ศ. ๓๕๐-๕๕๐ หรือ 
๔๐๐–๖๐๐ ถ้ําที่ ๓๐ นั้นไปไม่ถึง เห็นว่าไม่มีทางขึ้นไป หรือว่าจะมีการ
สลายหินถล่มไปแล้ว

เป็นอันว่ามี ๖ ถ้ํานี้เป็นของหินยาน
เหลือจากนั้น ๒๔ ถ้ํา เป็นของฝ่ายมหายาน หลายถํ้าก็เป็นแบบ

ผสมคือเป็นของหินยานแต่เดิม แล้วฝ่ายมหายานมาเติมแต่งทีหลัง เช่น
สร้างถ้ําไว้แล้ว ทางด้านสถาปัตยกรรม และประติมากรรมทําไว้แล้วเป็น
ส่วนใหญ่ ทางฝ่ายมหายานก็มาเติมด้านจิตรกรรมภาพวาด เพราะภาพ
วาดน้ีแน่นอนว่าจะต้องลบเลือนเร็ว

เม่ือผา่นไปหลายรอ้ยปเีข้า ภาพเก่าท่ีทางฝา่ยเถรวาทวาดไว้ก็อาจจะ
เลือนไป ฝ่ายมหายานก็ไปแต่งเติมวาดใหม่ หรือจะลบทําใหม่ก็ไม่ยาก

ของหินยานที่ว่ามี ๖ ถ้ํานั้นเก่ามาก อย่างที่บอกไว้แล้วว่า
ประมาณปี พ.ศ. ๓๕๐ หรือ ๔๐๐ มาถึงประมาณ พ.ศ. ๕๕๐ หรือ 
๖๐๐ เท่าน้ันเอง คือของเถรวาทนี้ทําอยู่ประมาณ ๒๐๐ ปี แล้วก็ขาด
ช่วงไปประมาณ ๔๐๐ ปี ทางฝ่ายมหายานจึงมาเร่ิม ไม่ใช่ต่อกันเลย

การที่ขาดช่วงไปประมาณ ๔๐๐ ปี ระหว่างเถรวาทกับมหายานนี้ 
เป็นเร่ืองที่แปลก คงเป็นเร่ืองที่ต้องศึกษาต่อไป ไม่รู้จะมีทางศึกษาค้น
คว้าได้สําเร็จหรือเปล่า ว่าทําไมหายขาดตอนไปถึง ๔๐๐ ปี แล้ว
มหายานจึงมาต่อ



๔๓๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

หมายความวา มหายานเข้ามาต่อประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ จนถึงราว 
พ.ศ. ๑๒๐๐ แล้วก็จบยุคไปเลย

ข) หมู่ถํ้าเอลโลรา

ที่ใกล้หมู่บ้านเอลโลรา ก็มีการค้นพบถํ้าอีกจาํนวนหนึ่ง ซึง่เป็นวดั
และศาสนสถานเจาะเขา้ไปในภูเขาเชน่เดยีวกัน แตท่าํขึน้ในสมัยหลงั และ
เป็นของศาสนาต่างๆ ๓ ศาสนา คือ พุทธ ฮินดู และเชน มีทั้งหมด ๓๔ 
ถ้ํา เรียกชื่อตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ว่า หมู่ถ้ําเอลโลรา (Ellora caves)

เอลโลรา เป็นหมู่ถ้ําใหม่ ตามที่นักปราชญ์สันนิษฐานกันว่า เร่ิม
เกิดมีขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ หรือ ๑๒๐๐ มาจนถึงประมาณ 
พ.ศ. ๑๔๐๐ ซึ่งเร่ืองนี้ก็ไม่เด็ดขาด

หมู่ถ้ํานี้มีถึง ๓ ศาสนา อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีทั้งหมด ๓๔ 
ถ้ํา และเป็นถํ้าพุทธอยู่ชุดแรก เร่ิมจากทิศใต้ คือถ้ําที่ ๑ ถึง ๑๒

ต่อไป ถ้ํา ๑๓ ถึง ๒๙ เป็นถํ้าของฮินดูต่อกันไปเลย ถ้ําพุทธกับ
ฮินดูนั้นต่อกันไป

ต่อจากนั้น แยกห่างออกไปทางเหนือ เป็นกลุ่มต่างหาก ถ้ําที่ ๓๐ 
ถึง ๓๔ เป็นถํ้าของศาสนาเชนหรือศาสนามหาวีระ ในพุทธศาสนาเรา
เรียกศาสนานี้ว่าเหล่านิครนถ์ ซึ่งมีนิครนถนาฏบุตรเป็นศาสดา แต่ใน
การศึกษาปัจจุบันนี้ เขาเรียกกันว่าศาสนาเชน

เป็นอันว่า หมู่ถ้ําเอลโลรานี้มี ๓ ศาสนา
ถ้ําของพระพุทธศาสนา ๑๒ ถ้ํา จากทิศใต้สุดเร่ิมประมาณ พ.ศ. 

๑๑๐๐ ไปจนถึงประมาณ ๑๓๐๐ หรือ ๑๓๕๐
ส่วนของฮินดูนั้นเร่ิมถัดมา คือหลังพระพุทธศาสนาประมาณ 

๑๐๐ ปี แล้วก็มาสิ้นสุดลงหลังพระพุทธศาสนาราว ๑ ศตวรรษ (ระยะ
หลังนี้ บางท่านกล่าวว่า ถ้ําที่ ๒๑ ของฮินดูชื่อถํ้าราเมศวร เป็นถ้ําเก่าที่
สุดของเอลโลรา)



๔๓๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ส่วนถํ้าของศาสนาเชนนั้นเกิดขึ้นหลังสุด ซึ่งมาคาบเกี่ยวกับฮินดู 
ศาสนาเชนนี้อาจจะมาเริ่มประมาณ พ.ศ. ๑๓๕๐ ถึง ๑๔๕๐ ของ
ศาสนาเชนนี้มีอยู่ ๕ ถ้ําด้วยกัน

ที่ให้ทราบเวลา ก็เพื่อจะได้รู้ว่า เร่ิมต้นนั้นเป็นของพุทธศาสนา
ก่อน แล้วจึงมีศาสนาฮินดูมา ต่อท้ายด้วยศาสนาเชน

ในส่วนของพระพุทธศาสนา ถ้ําที่เอลโลรานี้มีแต่ฝ่ายมหายาน อัน
นี้เป็นข้อควรกําหนดไว้ เพราะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทราบจากเอลโลราที่
เราได้ไปชมก่อน คือเราไปดูของใหม่ที่เอลโลราแล้วจึงย้อนไปดูของเก่า
ที่อชันตา

- ข้อสังเกต เทียบระหว่างอชันตา กับเอลโลรา

อชันตา เป็นถ้ําเก่าแก่มาก เร่ิมตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ หรือ 
๔๐๐ มาจบประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐

ต่อจากนั้นจึงมีถ้ําที่เอลโลรา (ยุคของถ้ําท่ีเอลโลรา คาบเก่ียวกับ

อชันตาในตอนปลายๆ เล็กนอย) ถ้ําแรกที่อชันตา ก่อนถํ้าแรกที่เอลโลรา
ประมาณ ๘๐๐ ปี เก่าแก่กว่ากันมากมาย

ที่ต้องสังเกตอีกอย่างหน่ึงก็คือ ที่อชันตา เป็นถ้ําพุทธศาสนา
ล้วนๆ ส่วนที่เอลโลรา เป็นถ้ําของ ๓ ศาสนา คือ พุทธ ฮินดู และเชน

ที่จริงนั้น วัดถํ้าแบบนี้ในแถบนี้ ยังมีที่ภูเขาอื่นอีกบ้าง แต่ไม่มาก 
และไม่มีชื่อเสียงเท่าที่อชันตา และเอลโลรา

นี้เป็นความรู้ทั่วไปเบ้ืองต้น ที่ควรจะทราบ
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ถาแยกเปน ก็มองเห็นพุทธศาสนา

ถํ้ากับชีวิตของพระสงฆในพระพุทธศาสนา
สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นข้อสังเกต และมาเชื่อมโยงกับเร่ืองบท

เรียน คือ วัดถํ้าเหล่านี้แสดงถึงความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธ
ศาสนาด้วยอย่างแน่นอน แต่เรื่องความเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม
ความเจริญนั้น เรายังไม่อาจจะค้นคว้าให้ชัดเจน อาจจะเป็นความมืดอยู่
ตลอดไปก็ได้

แต่อย่างน้อยเราก็พบความแตกต่าง อย่างที่บอกว่า เร่ิมต้นเป็น
เถรวาทมาก่อน แล้วก็มาสู่ยุคมหายาน เถรวาทเริ่มเป็นส่วนแรกของ   
อชันตา แล้วเถรวาทก็หยุดหายไปที่นั่น เว้นอีกหลายร้อยปี มหายานมา
เร่ิมที่อชันตาบ้าง และได้ไปเริ่มที่เอลโลราด้วย

มหายานเริ่มต้นแล้ว ก็มีศาสนาฮินดู และก็มีศาสนาเชนมาต่อ 
เร่ืองเหล่าน้ีเป็นข้อที่น่าสังเกต

ข้อสังเกตในเรื่องระหว่างศาสนาก่อน การอยู่ถ้ํานี้เป็นเร่ือง
ธรรมดาสําหรับพระในพระพุทธศาสนา ดังมีพระวินัยเก่ียวกับสถานที่
สําหรับพระอยู่อาศัย ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้

เวลามีพระบวชใหม่พระอุปัชฌาย์จะ “บอกอนุศาสน์” คือ แสดง
คําสอนเบื้องต้นสําหรับพระใหม่ ซึ่งต้องบอกทันทีเม่ือบวชเสร็จ ว่าพระ
จะดําเนินชีวิตอย่างไร และมีข้อห้ามอะไรสําคัญที่ทําไม่ได้ ถ้าทําแล้วจะ
ขาดจากความเป็นพระ

ทีนี้ ในเร่ืองของชีวิตความเป็นอยู่ของพระ ท่านก็จะบอกเรื่อง 
นิสัย ๔ คือปัจจัยเคร่ืองอาศัย หรือปัจจัย ๔ นั่นเอง ซึ่งสําหรับพระ เรียก
ว่า นิสัย

ปัจจัย ๔ ที่พระอาศัยเรียกว่า นิสัย ๔ มี
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๑. บิณฑบาต
๒. จีวร
๓. เสนาสนะ
๔. เภสัช เรียกเต็มว่า คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
ข้อเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยนั้น พระอุปัชฌาย์จะบอกว่า สําหรับ

พระภิกษุนั้นสถานที่อยู่พื้นฐานที่สุดได้แก่ รุกฺขมูลเสนาสนํ (รุกขะมูละ
เสนาสะนัง) คือโคนไม้ พระจะจาริกไปเรื่อยและพักตามโคนไม้ และต่อ
มามีพุทธบัญญัติสําหรับฤดูฝน ไม่ให้จําพรรษาตามโคนไม้ ต้องพักอาศัย
ในที่คุ้มฝนได้

พระพุทธเจ้าของเรา โดยเฉพาะในระยะแรกก็ทรงอยู่โคนไม้ เม่ือ
จาริกไปในสถานที่ต่างๆ คํ่าที่ไหนก็พักที่นั่น บางทีก็ทรงพักในโรงช่าง
หม้อ เป็นต้น การถือข้อปฏิบัติในการอยู่โคนไม้เป็นประจํา (ยกเว้นฤดู
ฝน ซึ่งพระวินัยบัญญัติห้ามไว้) จัดเป็นธุดงค์อย่างหนึ่ง

ธุดงค คือข้อปฏิบัติเพื่อฝึกตนในการขัดเกลากิเลส มี ๑๓ ข้อ เช่น 
การถืออยู่โคนไม้คือรุกขมูลนี้ ก็เป็นธุดงค์หนึ่ง ถือใช้จีวรเพียงสามผนืชดุ
เดยีว ไม่ใชผ้า้ทีเ่รียกวา่อดเิรก ก็เป็นธดุงค์หนึง่ ถือใช้จีวรที่ไปเก็บเอาผ้าที่
เขาทิ้งแล้วเอามาต้ม มาตัด มาเย็บ มาย้อมใช้เอง เรียกว่าผ้าบังสุกุล ไม่
รับจีวรที่ญาติโยมถวาย ก็เป็นธุดงค์หนึ่ง ฉันแต่อาหารบิณฑบาตอย่าง
เดียว ไม่รับนิมนต์ ก็เป็นธุดงค์หนึ่ง ฯลฯ

ปัจจุบันเรามาใช้แบบเข้าใจผิดว่าธุดงค์เป็นการออกเดินทางจาริก
ไป ความเข้าใจผิดนี้อาจจะเกิดจากการถือธุดงค์ข้อรุกขมูลนี้ก็ได้ คือเม่ือ
ออกพรรษาแล้ว พระสมัยก่อนนิยมถือธุดงค์ข้อรุกขมูลนี้ และท่านก็เดิน
ทางจาริกไปเรื่อยๆ ระหว่างทางก็พักแรมตามโคนไม้

พูดอีกอยางหนึ่งวา การถือธุดงคขอรุกขมูล (เรียกเต็มวา รุกขมูลิกังคะ)
ทําใหพระมีโอกาสเดินทางจาริกไปเรื่อยๆ ไปๆ มาๆ ชาวบานเขาใจแคบๆ วา

ธุดงคคือเดินทางจาริกไป
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ดงัไดก้ลา่วแลว้วา่ ไดมี้บญัญตัหิา้มไม่ใหจ้าํพรรษาใตร้ม่ไม้ การถือ
ธดุงค์ขอ้นีจ้งึมีระยะเวลาจาํกัด ไม่ไดถ้อืตลอดปี แตร่วมความวา่ รกุขมูลนี้
เป็นที่อยู่พื้นฐานและดั้งเดิมของพระ เม่ืออยู่โคนไม้ตลอดเวลาไม่ได้ ก็
ต้องมีกําหนดว่า พระภิกษุจะอยู่ในเสนาสนะคือที่อยู่ประเภทใดได้บ้าง

พระอุปัชฌาย์ก็จะบอกต่อไปว่า มีเสนาสนะที่พระจะอยู่อาศัยได้
เป็นส่วนที่เรียกว่าอดิเรก คือส่วนที่พิเศษออกไป หรือส่วนที่เพิ่มเข้ามา 
ได้แก่ วิหาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมิยํ คุหา

วิหาโร คือวิหาร แปลว่าที่อยู่ ตรงตัวเลย ก็คือสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัย หรือที่พัก ตรงกับที่เราเรียกในปัจจุบันว่า กุฏินั่นเอง (เดิม กุฏิ
แปลว่ากระท่อม) แต่ในภาษาไทยเรานํามาใชค่้อยๆ เพีย้นไปๆ จนเขา้ใจ
เป็นวา่ วหิารคืออาคารทีส่ร้างคู่กับโบสถ์

ต่อมาเม่ืออยู่กันมากๆ วิหารก็เป็นกลุ่มข้ึน แล้วพลอยเรียกทั้งกลุ่ม
นั้นเป็นวิหารด้วย คําว่า “วิหาร” ก็เลยหมายถึงวัด เช่น เชตวันวิหาร 
เวฬุวันวิหาร เป็นต้น ซึ่งเร่ิมนิยมใช้ในยุคท้ายๆ ของพระไตรปิฎก

เป็นอันว่า วิหารนี้ ในความหมายกว้างก็หมายถึงวัดทั้งวัด คือกลุ่ม
ที่อยู่ของพระ ถ้าเป็นวัดใหญ่ๆ ก็เรียกว่า มหาวิหาร เช่น เชตวันมหา
วิหาร เวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งหมายถึงความใหญ่ทั้งในแง่ของสถานที่และ
ความสําคัญ

แต่ที่น่าสังเกต คือ ในเมืองไทยเรา ทําไมวิหาร จึงมาเป็นชื่อของ
อาคารหลังที่คู่กับโบสถ์ เข้าใจว่าเป็นเพราะเราเคารพพระพุทธเจ้ามาก 
แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้ว เราก็อยากสร้างที่อยู่ถวายพระองค์ 
ให้เหมือนกับว่าพระองค์ก็ประทับอยู่ด้วยกับพระสงฆ์ในวัดของเรา และ
เราก็มีพระพุทธรูปมากมาย ที่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า เราก็เลย
สร้างที่ประทับถวายพระองค์ไว้ในวัด และเพื่อให้เป็นที่สําคัญ ก็สร้าง
อย่างดีและให้คู่กับโบสถ์
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จะเห็นว่า เรานําเอาพระพุทธรูปที่เกินใช้เกินจําเป็น หรือสร้าง
พิเศษข้ึนมาเป็นที่บูชา ก็ไปเก็บไว้ในวิหาร บางทีเราก็สร้างวิหารถวาย
พระพุทธรูปองค์สําคัญโดยเฉพาะเลยทีเดียว

เป็นอันว่า ในปัจจุบันสําหรับเมืองไทย “วิหาร” คือ อาคารที่สร้าง
อุทิศถวายพระพุทธเจ้า เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระองค์ โดยมีพระ
พุทธรูปเป็นองค์แทน

ต่อไป อฑฺฒโยโค คือเรือนมุงคร่ึงเดียว คล้ายๆ เพิงหมาแหงน คือ 
เรือนที่มุงข้างหน้าสูง ข้างหลังต่ํา ที่เป็นหลังคาเทลงไปข้างเดียว

ต่อไป ปาสาโท แปลทับศัพท์คือ ปราสาท แต่คําว่า “ปราสาท” 
ในอินเดียหมายถึง เรือนชั้น ซึ่งอาจมีหลายชั้น

สมัยก่อน พวกเศรษฐีมักอยู่ปราสาท ดังมีเร่ืองในคัมภีร์มากมาย 
ในชั้นอรรถกถา กล่าวถึงธิดาเศรษฐีอยู่ปราสาท ๗ ชั้น บางแห่งกล่าวถึง
พระโพธิสัตว์ว่าอยู่ในปราสาท ๙ ชั้น (ม.อ.๓/๑๕๙)

พระก็อยู่ปราสาทได้ อย่างวัดบุพพารามของนางวิสาขา ก็มี
ปราสาทท่ีนางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้า เรียกว่า มิคารมาตุปราสาท

หมฺมิยํ แปลกันมาว่าเรือนโล้น อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึง
ปราสาทคือเรือนชั้นที่มีหลังคาโล้น ก็คงจะแบบตึกปัจจุบันที่ชั้นบนสุด
เป็นดาดฟ้า (แต่อรรถกถาบางแห่งอธิบายว่า เป็นปราสาทที่มีเรือนยอด
อยู่บนชั้นสูงสุดก็ได้)

คุหา คือถ้ํา เป็นเสนาสนะท่ีอยู่ของพระประเภทที่ ๕
ถ้ํานี่แหละ เป็นที่มาของเร่ืองอชันตา และเอลโลรา
เป็นอันว่า พระตั้งแต่พุทธกาลเป็นต้นมา อาศัยพุทธบัญญัติใน

วินัยที่อนุญาตไว้ให้พระภิกษุอยู่อาศัยในเสนาสนะได้ ๕ ประเภท คือ 
วิหาร (กุฏิ) อัฑฒโยค (เรือนมุงคร่ึงเดียว) ปราสาท (เรือนชั้น) หัมมิยะ
(เรือนโล้น) และคุหา (ถ้ํา) ดังที่อธิบายมานี้ (วินย.๗/๒๐๐)



๔๓๘ จาริกบญุ-จารึกธรรม

บางท่านต้องการวิเวก แสวงหาที่สงบเงียบห่างไกล ก็ไปอยู่ถ้ํา 
บางองค์ก็ไปอยู่ป่า

จากพุทธบัญญัติในพระวินัยเก่ียวกับที่อยู่อาศัยของพระภิกษุและ
การที่พระจํานวนมากชอบหาที่อยู่ที่วิเวก จึงเป็นเร่ืองธรรมดาที่จะมีพระ
สงฆ์ในพระพุทธศาสนาจํานวนหนึ่งอยู่ถ้ํามาตลอด

อาจเป็นไปได้ว่า เม่ือท่านอยู่ไปนานๆ ท่านที่อยู่ถ้ํานั้น บางท่านก็
เป็นคนมีฝมืีอ บางท่านอาจจะเป็นช่างเก่า บางท่านก็เป็นอํามาตย์ เป็น
คนชั้นสูงมาบวช มีกําลังมีความสามารถ ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
อาศัยความคิดสร้างสรรค์ ก็มีการแกะสลักอะไรต่างๆ ทําให้สวยงามขึ้น
มา วิวัฒนาการอย่างนี้คงจะค่อยเป็นค่อยไป

ทีนี้ก็อาจจะมีพระราชามหากษัตริย์ และมหาอํามาตย์หรือเศรษฐี
เป็นต้น ที่มีความเลื่อมใสและมองเห็นว่า การทําอย่างนี้ดี ก็มาสนับสนุน 
ต่อมาก็มีการอุปถัมภ์ พระราชาหรือพวกขุนนางใหญ่ตลอดจนเศรษฐี ก็
อาจจะออกทุนออกรอนในการที่จะแกะสลักถํ้าเหล่านี้ ให้เป็นที่งดงาม
และเต็มไปด้วยศิลปกรรม

การสร้างสรรค์อย่างนี้คงจะใช้เวลานาน อย่างที่ว่าเม่ือก้ีนี้ พระอยู่
กันเป็นเวลาร้อยๆ ปี วิวัฒนาการจะเป็นอย่างไรก็ไม่ชัดเจน ก็ได้แต่
สันนิษฐานกันไป

หลังพุทธกาลนานนักหนา คามวาสี-อรัญญวาสีจึงมีข้ึนมา
อย่างไรก็ตาม มีข้อที่น่าคิดอย่างหน่ึง คือว่า เม่ือกาลผ่านมา พระ

ทีแ่สวงวเิวก ชอบอยู่ในทีส่งบหลกีเร้น อยู่ปา่ อยู่ถ้าํนี ่ ก็มีจาํนวนมาก ใน
ขณะทีพ่ระอกีไม่นอ้ยก็อยู่แตใ่นวดัทีอ่ยู่ในเมอืงหรือในชมุชนในหมูบ่า้น

การหมุนเวียนถ่ายเทระหว่างความเป็นอยู่ ๒ แบบนี้ ที่เปลี่ยน
สลับไปในวิถีแห่งการฝึกตนและการบําเพ็ญกิจ หรือตามสมัครใจ (เช่น 
ถือธุดงค์ข้ออารัญญิกังคะ คืออยู่ป่า ในระยะสั้น หรือยาว หรือตลอด
ชีวิต ก็ได้) อย่างในสมัยพุทธกาล คงลดลงไปๆ



๔๓๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

สภาพนี้ดําเนินมาจนกระทั่งว่า พระในพระพุทธศาสนายุคหลัง
พุทธกาลมาถึงลังกา ค่อยๆ แบ่งเป็นสองฝ่ายชัดข้ึนๆ จนมีคําเรียกแยก
กัน ฝ่ายหน่ึงเรียกว่าพระคามวาสี อีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่าพระอรัญญวาสี

ในพุทธกาล และในสมัยแห่งพระไตรปิฎก คําว่า คามวาสี และ
อรัญญวาสี ยังไม่มี

แม้แต่ในยุคคัมภีร์มิลินทปัญหา ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ คําว่า 
คามวาสี และอรัญญวาสี ก็ยังไม่ปรากฏ

แม้กระทั่งในยุคอรรถกถา คือใกล้ พ.ศ. ๑๐๐๐ เม่ือคําทั้งสองนี้
เกิดข้ึนแล้ว คามวาส ีและอรัญญวาสี ก็ยังเป็นถ้อยคําที่ใช้ในความหมาย
ค่อนข้างเป็นสามัญ คือ เพียงแต่บอกว่าเป็นผู้เกิดอยู่ อาศัยอยู่ มักจะอยู่ 
หรือเวลานั้นอยู่ ในบ้าน หรือในป่า และใช้กับใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นพระ 
หรือชาวบ้าน หรือแม้แต่สัตว์ดิรัจฉาน

ยกตวัอย่าง เชน่ คามวาสิกตฺเถร (วสุิทฺธิ.๑/๑๒๐) คามวาสี ปุรโิส (ม.อ. 
๑/๘๑) คามวาสิกมนุสฺส (วินย.อ.๑/๒๕๘) คามวาสินี มิคโปติกา (ชา.อ.๑/๒๓๔)

อรญ ฺญวาสิตฺเถร (สํ.อ.๒/๓๐๐) อรญ ฺญวาสิโน ภิกฺขู (วินย .๒/๑๖๖)
อรญ ฺญวาสี (ตาปส - เถร.อ.๑/๘๗) อรญ ฺญวาสิโน ทุพฺพลมนุสฺสา (ม.อ.๒/๑๔๔)
อรญ ฺญวาส ึติรจฉฺานคตํ (ชา.อ.๗/๓๓๐) อรญ ฺญวาสี ปพฺพเตยยฺมิโค (ชา.อ.๑/๒๓๔)

พูดง่ายๆ ว่า พระยังไม่แบ่งหรือแยกกันออกไป และมิได้เป็นศัพท์
เฉพาะ

พระคามวาสี คือ พระอยู่วัดใกล้บ้าน วัดกลางหมู่บ้าน และวัด
กลางเมือง ส่วนพระอรัญญวาสี คือพระที่อยู่ป่า ทั้งถ้อยคําและคติการ
ถือนี้ เกิดหลังพุทธกาลนานมาก ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงหลังพุทธกาล
ประมาณ ๑ พันปี ยังไม่มีการแบ่ง

ในสมัยพุทธกาลถือว่า พระบวชเขา้มาแลว้ก็มีชวีติแหง่การฝกึฝน
พัฒนาตน ย่อมต้องการที่สงัด เพื่อจะได้ฝึกฝนตนเอง ด้วยการบําเพ็ญ
จิตตภาวนาเป็นต้นได้เต็มที่ จึงไปอยู่ป่าเป็นคร้ังคราว



๔๔๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

พระบางรปูอยู่ประจําในป่าในระยะแรกแลว้ พอมีความสามารถก็
ออกมา เขา้มาอยูใ่กล้ๆ  พระพทุธเจา้ หรืออยู่กับพระสาวกผู้ใหญ่ บําเพ็ญ
ศาสนกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน และในสมัยก่อนนั้น แผ่นดินก็มีผืนป่า
มากมาย พระก็จาริกย้ายไปๆ เร่ืองอยู่บ้านอยู่ป่าจึงไม่ได้แยกเด็ดขาด

แม้แต่บางท่านที่ถือธุดงค์เคร่งครัด อย่างพระมหากัสสปะ ซึ่งถือ
ธุดงค์ข้ออยู่ป่าเป็นวัตรตลอดชีวิต ก็มีช่วงระยะที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า 
ส่วนบางองค์ถืออยู่ป่าเป็นธุดงค์เหมือนกัน แต่ถืออยู่แค่สามเดือน เจ็ด
เดือน ปีหนึ่ง สองปี ก็ได้ ท่านไม่ได้ห้าม เพราะพระพุทธศาสนามี
ลักษณะยืดหยุ่นมาก

เป็นอันว่า ในยุคพุทธกาล การอยู่ป่าอยู่เขา มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายมาก

ต่อมาหลังพุทธกาล การมีชีวิตแบบชํานาญพิเศษก็ค่อยๆ เกิดข้ึน 
อาจจะเกิดจากเร่ืองที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว พระสงฆ์ก็มี
ภาระเพิ่มข้ึนในการรักษาพระศาสนา เพราะว่าเม่ือพระพุทธเจ้าดํารงอยู่
นั้น ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้แสดงธรรมวินัยเอง จึงทรงเป็นมาตรฐานที่
จะวัดความถูกต้องของธรรมวินัย ความเชื่อ คําสั่งสอน และการ
ประพฤติปฏิบัติทั้งหมด

แต่เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์ก็มีหน้าที่สําคัญเพิ่ม
เข้ามา คือการทรงจําพระธรรมวินัย รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้า เม่ือ
จะรักษาคําสอน ก็ต้องมีการเล่าเรียน

การเล่าเรียนคําสอนสืบทอดกันมา กลายเป็นศาสนกิจใหญ่ที่
สําคัญมาก และหลังพุทธกาลแล้ว ได้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย รวบ
รวมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่ มีถึง ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ ต่อมาก็จัดรวมเป็นพระไตรปิฎก มีพระวินัย พระสูตร และ
พระอภิธรรม อย่างที่นํามาพิมพ์ในเมืองไทยได้ตั้ง ๔๕ เล่ม มากมาย
เหลอืเกิน นบัแตมี่การสงัคายนามา พระก็มีภาระในการทรงจาํมากขึน้



๔๔๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

เม่ือมีการทรงจํา ก็ต้องมีครูอาจารย์ที่เป็นหัวหน้า และมีการเล่า
เรียน พระสงฆ์ก็แบ่งหน้าที่การงานกัน เช่น พระชุดนี้กลุ่มนี้ รักษาคํา
สอนส่วนนี้ เช่นในพระสูตร พระกลุ่มนี้รักษาทีฆนิกาย พระกลุ่มนี้รักษา
มัชฌิมนิกาย พระกลุ่มนี้รักษานิกายอื่นๆ ว่ากันมา

ต่อมาก็เลยทําให้มีความชํานาญพิเศษ และแบ่งกันเป็นกลุ่ม มีหัว
หน้าทรงจําและอธิบายคําสอน ทีนี้การเล่าเรียนปริยัติก็เลยกลายเป็น
เร่ืองใหญ่ พระจํานวนหนึ่งก็เลยกลายเป็นพระที่มีหน้าที่ในด้านการเล่า
เรียนสั่งสอนคัมภีร์ เม่ือมีภาระหน้าที่ในการเล่าเรียน ก็จะต้องอยู่เป็น
กลุ่มเป็นก้อน รวมตัวกัน ก็เลยมีศัพท์ที่เรียกว่า คันถธุระขึ้นมา

คันถธุระ ก็คือธุระในการเล่าเรียนพระคัมภีร์ คันถ แปลว่า คัมภีร์ 
ธุระ แปลว่า ธุระ

ในการเล่าเรียนพระคัมภีร์นั้น พระที่อยู่ในฝ่ายคันถธุระ มักจะ
เป็นพระคามวาสี อยู่วัดในบ้านในเมือง

ส่วนพระอีกพวกหนึ่ง มุ่งในการปฏิบัติกรรมฐาน ก็ออกไปอยู่ป่า
หาวิเวก เพราะว่าการปฏิบัติในเร่ืองกรรมฐานนั้น เหมาะที่จะอยู่ในที่
สงัด หลีกเร้น ค่อนข้างจะปลีกตัว ก็เลยเกิดมีธุระอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า 
วิปสสนาธุระ คือธุระในการเจริญวิปัสสนา (แต่ในที่นี้ก็รวมไปถึงการ
ปฏิบัติในแนวทางนี้ทั้งหมด ตั้งแต่สมถะเป็นต้นไปด้วย เพราะวิปัสสนา
ถือเป็นจุดยอด) เม่ือขวนขวายในวิปัสสนาธุระ ไปอยู่ป่า ก็เลยเป็น
อรัญญวาสี

จึงกลายเป็นว่า ในเร่ืองของภาระการงาน ก็แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
คันถธุระ ธรุะในการเล่าเรียนพระคัมภีร์ และวิปสสนาธุระ คือธุระในการ
บําเพ็ญกรรมฐาน โดยเฉพาะวิปัสสนา

ส่วนในด้านตัวพระภิกษุ ก็แบ่งเป็น ๒ พวก คือ พระคามวาสีอยู่
วัดในบ้านในเมือง และพระอรัญญวาสีอยู่ป่า พระที่อยู่ถ้ําก็เป็นประเภท
เดียวกับพระอยู่ป่า ในแง่ที่ว่าเป็นผู้หลีกเร้นแสวงหาความสงบ
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อย่างที่ว่าแล้ว ในยุคอรรถกถา จวน พ.ศ. ๑๐๐๐ มี คามวาสี และ
อรัญญวาสี เพียงในความหมายที่เป็นถ้อยคําสามัญ ยังไม่มีการแบ่ง
คลา้ยเป็นฝา่ย แตใ่นลงักาตอ่นัน้มาไม่นาน ความเปน็อยู่ของพระ ทศันคติ
ของคน และความหมายของถ้อยคํา ก็ค่อยๆ จับตัวแน่นชัดข้ึนๆ จน
กลายเป็นว่ามีพระ ๒ ฝ่ายในลังกาทวีป

พระนักปราชญ์ของศรีลังกา นามว่าท่านราหุล (Walpola 
Rahula) เขียนไว้ในหนังสือชื่อ History of Buddhism in Ceylon
(1956) ว่ามีหลักฐานกล่าวถึงพระอรัญญวาสี ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๖ แห่ง
คริสต์ศก (ราว พ.ศ. ๑๑๐๐) เป็นต้นมา

แตท่ี่นับว่ามพีระ ๒ ฝา่ยน้ีชัดแลว้ ก็คอืในรชักาลพระเจา้ปรกักมพาหุ 
ที่ ๑ มหาราช (ค.ศ. 1153-1186/พ.ศ. ๑๖๙๖–๑๗๒๙) ผู้ทรงฟื้นฟูการ
พระศาสนาครั้งใหญ่ ได้รวมพระสงฆ์ลังกา ๓ นิกายเข้าเป็นอันเดียว แต่
มีวิถีชีวิตที่ต่างกันเป็น ๒ แบบชัดข้ึนแล้ว คร้ังนั้น พระพุทธศาสนาใน
ลังกาทวีปมีกิตติศัพท์ขจรขจายออกไปในต่างแดนกว้างไกล

ดังทราบกันดีในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ว่า 
พอขุนรามคาํแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัย ได้ทรงรับพระพุทธศาสนา
และพระสงฆ์ลังกาวงศ์ อันสืบเนื่องจากสมัยแห่งพระเจ้าปรักกมพาหุนี้
เข้ามา ดังที่เป็นพระพุทธศาสนาของไทยในปัจจุบัน

ระบบพระสงฆ์ ๒ แบบ คือ คามวาสี และอรัญญวาส ี ก็เขา้มาจาก   
ศรีลงักา สูป่ระเทศไทยดว้ยพร้อมนัน้ และสบืสายประเพณตีอ่มาจนบัดนี้

มองวัดถํ้า เห็นความคลี่คลาย หรือความคลาดเคล่ือน
เถรวาท-มหายาน-ฮินดู-เชน ทยอยมา เปนปริศนายังคาง

เป็นที่น่าสังเกตว่า ต่อมา จากการท่ีมีการทําศิลปกรรมต่างๆ ใน
ถ้ํานี้ เป็นไปได้ไหมว่า วัดในถ้ําเหล่านี้ได้วิวัฒนาการมาอีก จนกระทั่งวัด
ในถ้ําก็ชักจะกลายเป็นอย่างวัดบ้าน
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ข้อสันนิษฐานอย่างนี้ เราก็ไม่รู้ชัดเจนว่ามีความเป็นไปอย่างไร 
เช่นว่า ต่อมาถิ่นใกล้ๆ ภูเขาเหล่านี้ก็อาจจะเจริญขึ้นมา ประจวบกับเกิด
มีบ้านเมืองขึ้นมาไม่ไกล และประชาชนก็เป็นชุมชนใหญ่ จึงมีประชาชน
จํานวนมากไปวัดที่ถ้ําเหล่านี้

เม่ือพระสงฆ์มีความเก่ียวข้องกับประชาชนมากขึ้น งานเผยแผ่สั่ง
สอนก็เพิ่มข้ึน เรียกอย่างภาษาปัจจุบันว่าบริการประชาชนมากขึ้น เม่ือมี
การแสดงธรรม มีการสัง่สอนและกิจธรุะทีเ่ก่ียวกับประชาชนมากข้ึน ก็
อาจมีการผลติอะไรขึน้มาเป็นสือ่ เพือ่ถา่ยทอดคําสอนของพระพทุธเจา้

อาจเป็นเพราะเหตุนี้ จึงมีการเขียนภาพพุทธประวัติ และแกะ
สลักเร่ืองในพุทธประวัติ ตลอดจนภาพวาดเก่ียวกับนิทานชาดกต่างๆ ซึ่ง
เป็นเร่ืองของคติธรรมสอนประชาชน พร้อมทั้งสนองความต้องการความ
สวยงามเชิงศิลปะ

แสดงว่า วัดถํ้าเหล่านี้ได้กลายเป็นที่ๆ ประชาชนมาทําบุญทํากุศล 
หาธรรม หาความสงบใจ เป็นที่บํารุงขวัญ บํารุงจิตใจของประชาชน ดัง
สภาพของสถานที่แสดงว่า ถ้ําเหล่านี้จะต้องเป็นที่ที่ประชาชนไปมา
เสมอ และกลายเป็นว่าถ้ําเหล่านี้ไม่ใช่เป็นที่วิเวกต่อไปแล้ว แต่กลาย
เป็นที่ที่คล้ายๆ วัดบ้านเหมือนกัน และอาจจะมีบ้านเมืองมาอยู่ใกล้ๆ 
แถวนั้นด้วย อันนี้เราไม่สามารถรู้ชัดเจนได้

ข้อสันนิษฐานที่ว่ามาถ้าเป็นอย่างนี้จริง ก็แสดงถึงความเปลี่ยน
แปลงในด้านวิถีชีวิตของพระด้วย และมันจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่
จะนําไปสู่ความเสื่อมด้วยหรือเปล่า ก็เป็นเร่ืองที่น่าตั้งข้อสังเกต อาจจะ
เป็นทั้งส่วนหนึ่งของความเสื่อม และเป็นส่วนหน่ึงของความเจริญก็ได้ 
แต่นี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนา

ได้บอกแล้วว่า วัดถํ้ารุ่นแรกเป็นของพระเถรวาทมาสร้างข้ึน คือ
เป็นของพระแบบเก่า ได้แก่พระหินยาน หรือเถรวาท
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ต่อมาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทน้ี ได้เสื่อมไปจากอินเดียเสีย
ก่อน แค่ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐-๖๐๐ ปี นี้ก็เสื่อมมากแล้ว แต่ไปตั้งหลัก
ม่ันในลังกา

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทของเรา ที่มีมาถึงปัจจุบันนี้ ไทยเรา
รับมาจากสายลังกาอีกที

เดิมนั้นรับสายพระเจ้าอโศกซึ่งเก่ามาก เม่ือคราวสังคายนาครั้งที่ 
๓ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๔ หรือ ๒๓๕ ที่พระเจ้าอโศกส่งศาสนทูตไป
ประกาศพระศาสนา และตํานานว่าไปถึงสุวรรณภูมิ คือดินแดนแถบ
ประเทศไทยของเราด้วย แต่ยุคนั้นยังเป็นดินแดนทวาราวดี นักประวัติ
ศาสตร์ว่า คนไทยยังมาไม่ถึง

พระพุทธศาสนายุคพระเจ้าอโศกที่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ ได้สืบ
ต่อกันมานาน แต่ไม่ทราบเรื่องราวมากนัก

จนกระทั่งมาถึงพุทธศาสนาของไทยแบบปัจจุบันนี้ ซึ่งเพิ่งเร่ิมใน
สมัยสุโขทัย (ราว พ.ศ. ๑๘๐๐) คร้ังนั้นเรานําพระพุทธศาสนามาจาก
ลังกา เพราะตอนนั้นลังกาเป็นที่ม่ันของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
ส่วนในอินเดียนั้นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบของเราได้เสื่อมไปแล้ว

ในอินเดียนั้น พอถึง พ.ศ. ๖๐๐ ก็เข้าสู่ยุคมหายานแล้ว พระพุทธ
ศาสนาแบบมหายานเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ประมาณหลังจาก พ.ศ. ๕๐๐ 
เม่ือถึง พ.ศ. ๖๐๐ ก็ถือว่าเป็นมหายานชัดเจนแล้ว และเป็นยุคมหายาน
เร่ือยมา

ดังได้เห็นแลว้ว่า ถ้ําเหล่านี้มียุคเถรวาทอยู่แค่ถึงประมาณ พ.ศ. 
๕๕๐ ต่อจากนั้นก็ขาดตอนไปเลย

ทางฝ่ายมหายาน ตอนต้นไม่สนใจเร่ืองถ้ําเหล่านี้หรืออย่างไรไม่
ทราบ จึงได้ปล่อยไว้ตั้ง ๔๐๐ ปี แล้วต่อมาเกิดนึกอย่างไรไม่ทราบ ก็
มาสร้างถํ้าเหล่านี้เพิ่มข้ึน
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ตอนที่เป็นถ้ํามหายานน้ี มีความวิจิตรพิสดารมากขึ้น เพราะตอน
นี้ในด้านฝีมือและอุปกรณ์ต่างๆ ย่อมเก่งและพร่ังพร้อมมากขึ้นเป็น
ธรรมดา นอกจากนั้น อาจเป็นได้ว่าพระยุคแรกของเถรวาทยังโน้มน้อม
ไปในทางความสงบ มีความวิเวก หลีกเร้นมากกว่า ต่อมา เม่ือถึงยุค
มหายาน อาจจะมีการสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น มีการ
เก่ียวข้องกับชาวบ้านมากขึ้น ตลอดจนมีความประสานกลมกลืนกับ
ศาสนาฮินดูมากขึ้นๆ

แม้ว่าที่อชันตา จะยังไม่มีถ้ําของฮินดู แต่พอมาที่เอลโลราก็มีถ้ํา
ของฮินดู แล้วก็เชน

ตอนนี้แหละ ที่อยากตั้งข้อสังเกตอีกหน่อยหนึ่ง ได้บอกแล้วว่า 
สําหรับพระในพระพุทธศาสนานั้น เร่ืองการอยู่ถ้ําเป็นวิถีชีวิตของท่าน
เอง โดยเป็นทางเลือกอย่างหน่ึงในความเป็นอยู่ที่ว่า ถ้ําเป็นเสนาสนะ
อย่างหน่ึงใน ๕ อย่างตามพระพุทธานุญาต

แต่เป็นที่น่าประหลาดใจมากว่า ทําไมฮินดูจึงมาสร้างถํ้าเหล่านี้ขึ้น 
เพราะว่าฮินดูนั้นไม่มีเรื่องของการที่จะอยู่ถ้ํา ไม่มีวิถีชีวิตแบบนี้ และไม่
มีพระสงฆ์ที่จะมาอยู่ถ้ํา และเขาสร้างถํ้าขึ้นทําไม อันนี้เป็นปริศนาที่น่า
พิจารณา

พระนั้นสร้างวัดถํ้าเพราะตัวจะอยู่ แม้ญาติโยม พระราชา มหา
กษัตริย์ อํามาตย์มาสร้างก็เพื่อถวายให้พระอยู่ แต่ฮินดูมาสร้างทําไม 
เม่ือมาสร้าง มันก็กลายเป็นเทวาลัย เป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นเทวสถาน 
ไม่ใช่ที่อยู่ของคน ไม่เก่ียวกับเร่ืองของนักบวชหรือคนที่จะมาอยู่อาศัย นี่
ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าสร้างทําไม

ในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่า เพื่อจะแข่งข่มพระพุทธศาสนา และ
แสดงความย่ิงใหญ่ อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ แต่ก็เป็นเพียงจุดสังเกตอย่าง
หนึ่ง
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วัดถ้ํา พุทธก็มี ฮินดูก็ทํา
เกิดจากเงื่อนงํา หรือส่ือความหมายอะไร

แต่ที่สําคัญกว่านั้น ก็คือ คติ ความแตกต่าง ที่ปรากฏอยู่ในถ้ํา
เหล่านี้ ระหว่างพระพุทธศาสนา กับศาสนาฮินดู และเชนด้วย ซึ่งแสดง
ไปถึงหลักการของตัวศาสนา อันนี้แหละเป็นข้อพิจารณา และมีอะไร
แฝงอยู่ในนี้หลายอย่างทีเดียว

เร่ิมต้นก็คือ เราจะเห็นว่า ในการสร้างถํ้าเหล่านี้ ศิลปกรรมต่างๆ 
ในพระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องของมนุษย เป็นเรื่องของการอยู่กับธรรม
ชาติ เป็นเ ร่ืองของคุณธรรม โดยเฉพาะประเภทที่ เ รียกกันว่า 
“มนุษยธรรม” เราสร้างถํ้าเหล่านี้และมีภาพพุทธประวัติ มีภาพนิทาน
ชาดก เพื่อสั่งสอนคติธรรม

คติธรรมเหล่านี้ มาจากนิทานชาดกเป็นต้น เป็นเร่ืองของการอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ อยู่กับป่ากับเขากับต้นไม้ อยู่กับสิงสาราสัตว์ นิทาน
ชาดกเล่าเร่ืองคติธรรม ที่แสดงถึงความอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างมนุษย์
ดวยกัน และมนุษยกับสัตวทั้งหลาย โดยเนนในเรื่องใหมีเมตตากรุณาตอกัน

เช่นอย่างนิโครธมิคชาดก ที่เราพูดกันที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ก็
ดูเหมือนจะมีในนี้ด้วย

ชาดกนี้เล่าถึงความเสียสละของเนื้อโพธิสัตว์ที่ว่า ตอนนั้นพวกเนือ้
ในอทุยาน หาทางแก้ปญัหาไม่ใหเ้นือ้ทัง้หลายตอ้งหวาดผวา อยู่กันด้วย
ความเสียวสะดุ้งกลัวและการบาดเจ็บพิกลพิการ เพราะพระราชาเสด็จ
เข้ามาล่าเป็นประจําแทบทุกวัน ก็เลยตกลงกันว่า จะยอมสละชีวิตให้แก่
พระราชา โดยจัดวาระกันเข้ามา ยอมให้ถูกฆ่าวันละตัวๆ

มาคราวหนึ่งก็ถึงวาระของแม่เนื้อลูกอ่อน หรือแม่กวางลูกอ่อน 
กวางโพธิสัตว์ก็เลยสละชีวิต ขอเข้าไปแทนลําดับนั้น ให้แม่เนื้ออยู่เพื่อ
จะเลี้ยงลูกต่อไป



๔๔๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

เม่ือเร่ืองไปถึงพระราชา ก็เป็นเหตุให้พระราชาแปลกใจ ก็เลยมี
การสนทนากัน เนื้อโพธิสัตว์ก็ได้โอกาสแสดงธรรมแก่พระราชา ทําให้
พระราชามีพระทัยเมตตากรุณา ก็เลยให้อภัยแก่เนื้อ ไม่ฆ่าอีกต่อไป

เร่ืองอย่างนี้แสดงถึงคติธรรมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
การมีคุณธรรมโดยเฉพาะเมตตากรุณาตอ่สตัวท์ัง้หลาย และความเสยีสละ
ซึง่เป็นคตขิองพระพทุธศาสนาทีป่รากฏอยู่มากมาย ในคัมภีรช์าดกเปน็ตน้

ทีนี้ พอเรามาดูของฮินดู ก็เห็นชัด ภาพของฮินดูก็คือเทพเจาต่างๆ 
ที่แผลงฤทธ์ิ มีมือให้มากที่สุด มีแขนให้มากที่สุด มีฤทธิ์ให้มากที่สุด มี
อาวุธที่ร้ายแรงที่สุด เอามาฆ่ากัน เอามาปราบปรามสังหารศัตรู ให้
ความรู้สึกฮึกเหิมใจบ้าง การปลอบใจอุ่นใจบ้าง และการที่จะสนองความ
ต้องการของผู้เซ่นสรวงอ้อนวอน โดยมีลักษณะที่เด่นคือ

๑. เต็มไปด้วยเร่ืองฤทธิ์เร่ืองปาฏิหาริย์ เร่ืองเหนือธรรมชาติ ต่าง
จากพระพุทธศาสนา ที่อยู่กับความเป็นจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ 
เป็นเร่ืองของมนุษย์ และมนุษยธรรม

ของฮินดูนั้น เป็นเร่ืองอย่างที่ฝร่ังเรียกว่า supernatural คือ 
เหนือธรรมชาติ เทวดานี่เก่ง ไม่อยู่ธรรมดา ไม่เป็นธรรมชาติ มีฤทธิ์
ปาฏิหาริย์มากมาย ให้มนุษย์ตื่นเต้นกับความพิลึกพิลั่นเหนือสภาพ
สามัญของชีวิตจริง มองเลยข้ามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไป อยู่กับความฝัน
และความหวังในอิทธิฤทธิ์และอํานาจดลบันดาลของเทพเจ้า

๒. เนื่องกันกับข้อ ๑. ก็คือ ถ้ําพุทธ โดยเฉพาะยุคเดิม แสดงวิถี
ชีวิตเรียบง่าย ที่อยู่ด้วยกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แต่ถ้ําฮินดูเน้นทั้ง
ความใหญ่โตโอ่อ่าของสถานที่และความยิ่งใหญ่ของเทวอํานาจ

๓. เต็มไปด้วยเร่ืองของกิเลส เทพเจ้าเหล่านั้น มีโลภะมีโทสะมาก 
มาปราบกัน มาข่มกัน มาทําร้ายกัน แสดงความเก่งกล้าสามารถ ต่าง
จากพระพุทธศาสนาที่เน้นเร่ืองคุณธรรม ความดีงาม ความบริสุทธิ์ 
ความเมตตากรุณาที่จะช่วยเหลือกัน ความเสียสละ และการแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา และความเพียรพยายามของมนุษย์



๔๔๘ จาริกบญุ-จารึกธรรม

โยมได้ดูได้เห็นมากับตาของตนเองแล้ว คิดว่าที่พูดนี้คงชัดเจนแก่
ทุกท่าน อย่างชนิดที่ว่าเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลย

คติเหล่านี้แสดงความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนา กับศาสนา
ฮินดูว่า พระพุทธศาสนานั้นเป็นเร่ืองของธรรมชาติ และเป็นเรื่องของ
การที่มนุษย์พยายามพัฒนาตนเองตามแนวทางของคุณธรรม พยายาม
ฝึกฝนตนเอง บําเพ็ญความเสียสละและช่วยเหลือกันเองในหมู่มนุษย์
ด้วยคุณธรรม

แต่ของฮินดูนั้นเป็นเร่ืองของเทพเจ้า การนับถือเทพเจ้าก็คือการ
หวงัผลจากอาํนาจดลบนัดาลของเทพเจา้ การหวงัอาํนาจดลบนัดาลจาก
เทพเจ้าก็นําไปสู่ความเพ้อฝัน ด้วยการรอคอยอํานาจดลบันดาลของ
ท่าน อะไรจะสําเร็จก็อยู่ที่เทพเจ้าบันดาลให้ ตัวเองไม่ต้องคิดทําอะไร

นอกจากจะรอเทพเจ้ามาบันดาลให้ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการฝันเพ้อ
ไปแล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยเทพนิยายน่าตื่นเต้น เม่ือได้ฟังเร่ืองราวของเทพ
เจ้าที่ยิ่งใหญ่ว่า พระนารายณ์เก่งอย่างนั้น พระอิศวรเก่งอย่างนี้ ก็ทําให้
ฮึกเหิม คร้ึมใจ หรือกรุ่มกร่ิมอยู่ในใจ เป็นเคร่ืองปลอบใจหรือกลอ่มให้
สบายใจอยู่กับความฝนัหรือจนิตนาการ

๑. ก็สบายใจ รู้สึกอุ่นใจ ว่าท่านจะมาช่วย ไม่ตอ้งดิน้รนขวนขวาย 
นอนรอความหวังไป

๒. ก็รู้สึกตื่นเต้นภูมิใจไปกับท่านว่า ท่านมีฤทธิ์ มีอํานาจ เก่ง
ขนาดนี้ เราก็คร้ึมใจในความเก่งของท่าน ช่วยให้มองข้ามหรือลืมปัญหา
ที่บีบค้ันครอบงําอยู่เฉพาะหน้าไปได้ และหนุนให้อุ่นใจสบายใจ อยู่กับ
ความฝันและความหวังได้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน หรือไม่ก็ฮึกเหิมไปเลย

รวมแล้ว ในทางหนึ่งก็สบายใจ ไม่ต้องคิดขวนขวายอะไร ไม่ต้อง
ดิ้นรน ก็ปลอบใจตัวเอง สบายไปทีหนึ่งๆ ดีเหมือนกัน หรือไม่อีกทาง
หนึ่งก็ฮึกเหิม พร้อมที่จะทําอะไรๆ ตามความเชื่อถือและคําสั่งบัญชา
หรือชี้นํา อันนี้เป็นเร่ืองที่น่าสังเกต แต่เป็นสภาพที่พระพุทธศาสนา
พยายามแก้ไข



๔๔๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

จากเทพสูงสุด สูธรรมสูงสุด
มนุษยพนอํานาจพรหม สูความเปนพุทธ

อย่างที่เคยพูดว่า อินเดียมีสภาพเป็นอย่างนี้มาแล้วตั้งแต่ก่อน
พุทธกาล อาตมาพูดไว้ที่ลุมพินีว่า เม่ือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา มี
สัญลักษณ์การประสูติของพระพุทธเจ้า คือ อาสภิวาจา ที่พระองค์ได้
เปล่งข้ึนว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เป็นต้น แปลว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก 
เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก”

พระวาจานี้ เม่ือเรารู้ภูมิหลังของสังคมอินเดีย เราก็บอกว่า เป็น
วาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้นมา

หมายความวา พระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของมนุษย์ ที่มองเห็นว่า 
แต่ก่อนนี้ คนมุ่งแต่จะรอความหวังจากการดลบันดาลของเทพเจ้า เชื่อ
ว่าพระพรหมผู้สร้างบันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง สร้างมนุษย์มาในวรรณะ ๔ 
มนุษย์จะเป็นอะไรอย่างไร ก็อยู่ใต้อํานาจดลบันดาลนั้น ต้องอ้อนวอน
เอาใจเทพเจ้า ด้วยการบูชายัญบวงสรวงต่างๆ ความเชื่อและการเป็นอยู่
อย่างนี้ ไม่ใช่วิถีทางที่จะนํามนุษย์ไปสู่ความเกษมสวัสดี

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงดึงประชาชนให้หันกลับมา โดยตรัสว่า
ให้มองดูความจริงของกฎธรรมชาติว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ของมัน ไม่ใช่เป็นไปตามการดลบันดาลของสิ่งภายนอก เราจะตอ้งศึกษา
ใหรู้เ้หตปุจัจยั แลว้ทาํเหตปุจัจยัดว้ยความเพยีรพยายามของเรา เม่ือเรา
ต้องการผล ก็ต้องทําเหตุปัจจัยให้ตรง ให้พร้อม และให้พอ

นี่คือการประกาศหลักธรรมและหลักกรรม ซึ่งก็คือการที่พระพุทธ
เจ้าทรงประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์

ในพระวาจาที่ใช้นั้น คําว่า เชฏโ เดิมเขาใช้สําหรับพระพรหม
เป็นคําแสดงคุณสมบัติของพระพรหมว่าเป็น เชฏโ คือ ผู้เป็นใหญ่ พระ
พุทธเจ้าทรงเอามาใช้สําหรับพุทธ



๔๕๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

คําว่า “พุทธ” นี้ไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคล แต่เป็นคําแสดงภาวะ
อุดมคติของมนุษย์ มนุษย์ที่ได้พัฒนาตนสูงสุด มีปัญญารู้ธรรม บรรลุ
ความหลุดพ้นเป็นอิสระแล้ว เราเรียกว่าเป็น พุทธ

พุทธนี้แหละเป็น เชฏโ เป็นผู้เป็นใหญ่ พระพุทธเจ้าทรงนําเอา
คําเรียกแสดงสถานะของพระพรหม มาใช้สําหรับพระพุทธเจ้า

เพราะฉะน้ัน จึงหมายความว่า พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพให้
แก่มนุษย์ ให้มนุษย์เลิกฝากความหวังและโชคชะตาทั้งของชีวิตและ
สังคมไว้กับพระพรหม เลิกขึ้นต่อเทพเจ้า และหันมากระทําการต่างๆ 
ด้วยการจัดการกับเหตุปัจจัย โดยใช้ความเพียรพยายามของตน ด้วย
ปัญญาแห่งพุทธะที่หย่ังรู้ความจริงแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้น

ฮินดูฟน พุทธศาสนาฟุบ
นับแต่พุทธกาลที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว พราหมณ์ก็เสื่อม

อํานาจ เสียอิทธิพล เสียผลประโยชน์ จึงได้ปรับปรุงพัฒนาตนข้ึน
หลงัพทุธกาล พวกพราหมณไ์ดเ้อาคําสอนในพระพทุธศาสนาเข้าไป

ใช้ในศาสนาฮินดู เช่น เอาหลักในธรรมบทไปบรรจุไว้ในภควัทคีตา และแม้
ในมหากาพย์มหาภารตะ เช่น ธรรมบทคาถาที่ ๒๒๓ (อกฺโกเธน ชิเน โกธํ 
ฯเปฯ - พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ ฯลฯ) ก็ไปอยู่ใน อุทโยค
บรรพ ในมหาภารตะ (แต่เปลี่ยนจากบาลี เป็นสันสกฤต)

ภควัทคีตา เป็นคัมภีร์สําคัญของศาสนาฮินดู ที่เขาถือว่าเป็น
สุดยอด เกิดข้ึนภายหลังพุทธกาล ๖๐๐-๗๐๐ ปี (Encycl. Britannica,

1988, vol. 2, p. 183 ว่าคงเรียบเรียงขึ้นใน ค.ศต. ที่ ๑ หรือ ๒) และจัด
รวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของมหากาพย์มหาภารตะ ซึ่งก็เรียบเรียงขึ้นหลัง
พุทธกาลเช่นกัน (จัดรวมเข้าในบรรพ ๖ คือ ตอนหรือบทที่ ๖)

ถ้าไปตรวจดูจะเห็นว่า มีพุทธพจน์ในพระธรรมบทเข้าไปเป็นต้น
ความคิดรวมอยู่ในนั้น (เช่น ธรรมบทคาถาที่ ๑๖๐, ๑๖๕, ๓๗๙ เป็นที่
มาของบางโศลกในภควัทคีตา, ๖.๕-๖; ดู Joshi, 333)



๔๕๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

แสดงว่าเขามาเอาไป คือหลักธรรมอะไรต่างๆ ที่ดี ก็เลือกเอาไป 
แต่รักษาหลักการของตนไว้ คือ เร่ืองความย่ิงใหญ่ของเทพเจ้า เร่ือง
วรรณะ เร่ืองอาตมัน เร่ืองการบูชายัญ เป็นต้น

ตอนนี้ก็มีข้อสังเกตที่น่าจะโยงเข้ามาหาการที่ฮินดูมาสร้างถ้ําเหล่า
นี้ในระยะประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๓๐๐ (ประมาณน้ัน)

เป็นไปได้ไหมว่า ระยะนั้นคือยุคที่ฮินดูพยายามขยายอํานาจ
ที่จริงฮินดูหาทางฟื้นอํานาจมาทุกตอน ขอย้อนหลังกลับไปเล่า

เร่ืองว่า เม่ือพุทธศาสนาเจริญขึ้นมา พราหมณ์ก็เสื่อมอํานาจ จนกระทั่ง
หลังพุทธกาลพระพุทธศาสนารุ่ ง เ รืองมาก ยิ่ งได้พระเจ้าอโศก 
(พ.ศ.๒๑๘–๒๖๐) อุปถัมภ์ด้วย พระพุทธศาสนาก็แพร่หลายไปทั่ว

แต่พระเจ้าอโศกเป็นชาวพุทธ ไม่เบียดเบียนศาสนาอื่นๆ ไม่ว่า
ศาสนาไหนก็ให้ความคุ้มครองทั่วหมด พวกพราหมณ์ก็มาเป็นอํามาตย์ 
อยู่ในราชสํานักด้วย

แม้ว่าพระเจ้าอโศกจะทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนา แต่ข้อสําคัญ พระ
เจ้าอโศกประกาศห้ามการฆ่าสัตว์บูชายัญ และเน้นนักย้ําบ่อยในเร่ืองนี้ 
ดังปรากฏชัดในศิลาจารึกราชโองการ อีกทั้งไม่ให้อภิสิทธิ์แก่พราหมณ์ 
จึงเป็นการบีบค้ันใจของพราหมณ์เป็นอย่างย่ิง

เม่ือพระเจา้อโศกสวรรคตลว่งไปถงึหลานถงึเหลน พวกพราหมณท์ี่
รับราชการอยู่ในวังก็ได้คิดการใหญ่ ได้จับหลานหรือเหลนของพระเจ้า
อโศกปลงพระชนม์ แล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ เรียกว่าราชวงศ์ศุงคะ ขึ้นครอง
อํานาจ (นับแบบฝรั่งราว พ.ศ. ๓๐๐; นับอย่างเรา ราว พ.ศ. ๓๖๐)

ราชวงศ์ศุงคะของพราหมณ์นี้ ได้ล้างผลาญชาวพุทธ ถึงกับมีคํา
เล่าในประวัติศาสตร์ว่า ให้กําหนดค่าหัวชาวพุทธ เอากันขนาดนั้นเลย 
คือกําจัดชาวพุทธเป็นการใหญ่

แต่ชาวพุทธรอดมาได้ เพราะหลังสมัยพระเจ้าอโศกมาถึงรุ่นหลาน
เหลนแลว้นี ้ราชวงศ์ศุงคะไม่สามารถจะรักษาอาณาจกัรทัง้หมดไวไ้ด้



๔๕๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

อาณาจักรของพระเจ้าอโศกนั้น ยิ่งใหญ่ไพศาล มีอาณาเขตมาก
กว่ายุคปัจจุบันอีก พอสิ้นสมัยพระเจ้าอโศกไปไม่นาน อาณาจักรของ
พระองค์ก็ค่อยๆ แตกสลาย พวกราชวงศ์ศุงคะก็ไม่สามารถจะมีอํานาจ
ไปทั่วดินแดนเก่าของพระเจ้าอโศก อาณาจักรอื่นๆ ก็ยังรักษาพระพุทธ
ศาสนาไว้อยู่

ตัวอย่างเช่นดินแดนแคว้นโยนก (Bactria) ของกษัตริย์เชื้อ
ชาติกรีก ซึ่งสืบมาถึงพระเจ้าเมนานเดอร ที่ภาษาบาลีเรียกว่าพระ
เจ้ามิลินทะ ก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่ ต่อมาพวกสืบสายของกรีกนี่แหละ
ที่ได้สร้างพระพุทธรูปข้ึนมาเป็นพวกแรก

ขอย้อนกลับไปพูดในเร่ืองเก่า เม่ือพราหมณ์มีอํานาจขึ้นมา ก็ใช้
อิทธิพลการเมืองด้วย พร้อมกับที่อีกด้านหนึ่งก็เอาคําสอนในพระพุทธ
ศาสนาไปใช้แล้วปรับตัวขึ้นมา

เราเ รียกศาสนาพราหมณที่ปรับตัวใหม่นี้ว่า ศาสนาฮินดู
พราหมณ์กับฮินดู จึงเรียกแทนกันได้ เป็นศาสนาเดียวกัน

แต่เรามักจะเรียกศาสนาพราหมณ์ ในความหมายว่าเป็นศาสนา
เดิม ส่วนศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวใหม่แล้ว เรียกว่าศาสนาฮินดู

เพราะฉะนั้น ศาสนาฮินดูจึงเป็นคําเรียกศาสนาพราหมณ์หลัง
พุทธกาลแล้ว ถ้าก่อนพุทธกาลไม่เรียกว่าฮินดู นี้เป็นข้อสังเกตทั่วไป แต่
ไม่ถือเป็นเด็ดขาดพูดในแง่หนึ่ง ก็บอกได้ว่า ศาสนาฮินดูเกิดหลังพระ
พุทธศาสนา คือเป็นศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวขึ้นมาใหม่

เคาอวสานแหงพุทธศาสนา ยกมาดูกันแคนี้ก็มองเห็น
ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๒๔๓ มีบุคคลสําคัญคนหนึ่งในศาสนา

ฮินดูเกิดข้ึน ชื่อว่า ศังกราจารย์
ศังกราจารยเป็นฮินดูนิกายไศวะ (นับถือพระศิวะ) เกิดที่เกราลา 

(Kerala) ในอินเดียภาคใต้ ในยุคที่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเสื่อมไป
จากอินเดียนานแล้ว และพระพุทธศาสนาแบบมหายานก็ได้เจริญจนถึง
ขีดสุด และกําลังเร่ิมเสื่อมลง
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ศงักราจารย์ไดม้าเปน็ศิษย์ของโควนิทะ ซึง่เปน็ศิษย์ของเคาฑปาทะ
อาจารย์ศาสนาฮินดูนิกายเวทานตะ

นักปราชญ์ปัจจุบันทราบกันดีว่า เคาฑปาทะ ได้นําเอาคําสอนของ
พระพุทธศาสนามหายานมาใช้ เคาฑปาทะและศังกราจารย์ได้ชื่อว่า
เป็นต้นตํารับศาสนาฮินดูแบบอไทวตะเวทานตะ

ปรัชญาฮินดูนิกายนี้ของศังกราจารย์ ได้ความคิดมาจากพุทธ
ศาสนามหายานนิกายมาธยมิก ของนาคารชุน (นาคารชุนเป็นปราชญ์ยิ่ง
ใหญ่ผู้หนึ่งของมหายาน มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ พ.ศ. ๖๙๓-๗๙๓ 
ก่อนศังกราจารย์หลายร้อยปี)

ศังกราจารย์ได้แนวคิดเร่ืองมายา ศูนยตา และการแบ่งสัจธรรม
เป็น ๒ ระดับคือ โวหารสัจจะ (โวหารสัจจะ เป็นคําเดิมในพระไตรปิฎก 
ตรงกับที่เราใช้ว่า สมมติสัจจะ) กับ ปรมัตถสัจจะ เป็นต้น มาจากคํา
สอนของนาคารชุน และนํามาใช้เป็นฐานแห่งปรัชญาของตน จนพวก
ฮินดูนิกายไวษณวะ หรือไวศณพ (นับถือพระวิษณุคือพระนารายณ์) ซึ่ง
เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายไศวะ เรียกศังกราจารย์ว่าเป็น “ปรัจฉันนเพาทธะ” 
แปลว่า ชาวพุทธแอบแฝง หรือชาวพุทธซ่อนตัว

เม่ือศังกราจารย์แข็งกล้าขึ้นมาแล้ว ก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์พยายาม
ล้มล้างพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ได้เขียนผลงานเจาะจงโจมตีพระ
พุทธศาสนา ถึงกับเรียกพระพุทธศาสนาว่าเป็นลัทธไิวนาศิกะ (ลัทธิที่ก่อ
ความพินาศ) หรือสรรพไวนาศิกะ (ก่อความพินาศหมดสิ้น) และกล่าวว่า
พระพุทธเจ้าสอนธรรมด้วยโทสะ เพื่อจะทําให้ประชาชนหลงผิด

(ควรเทียบกับวิธีของพวกไวษณพที่บอกว่า พระพุทธเจ้าเป็น
อวตารของพระนารายณ ์ซึง่มาทาํหนา้ทีห่ลอกคนของอสรูคือพวกชาวพทุธ)

ศังกราจารย์ได้เขียนวิจารณ์โจมตีคําสอนของพระพุทธศาสนา
อย่างมากมาย ทั้งนิกายสรวาสติวาท นิกายวิชญาณวาท แต่พอถึงนิกาย
ศูนยวาทของมาธยมิก เขากลับตัดบทเอาง่ายๆ ว่าไม่ควรแก่การ
พิจารณา หรือไม่คุ้มควรแก่การที่จะปฏิเสธ
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ในเรื่องนี้ L.M. Joshi อาจารย์ในมหาวิทยาลัยปัญจาบ วิจารณ์วา่ 
อาจารยข์องอาจารย์ของศังกราจารย์ไดค้วามคิดมาใสป่รัชญาของตนจาก
มหายาน ศังกราจารย์มาเจอปรัชญาแห่งลัทธิของตนเข้าในคําสอนมาธย
มิกของนาคารชุน รู้ตระหนักอยู่ว่าตัวเป็นหนี้คําสอนแบบศูนยตานี้มาก
มาย ก็เลยทําเฉยผ่านไปเงียบๆ

L.M. Joshi เรียกการกระทําของชาวฮินดู เช่น ศังกราจารย์นี้ว่า
เป็น philosophical plunder (การปล้นสะดมทางปัญญา)

Arnold J. Toynbee เขยีนไวว้า่

ศาสนาฮินดูฉกฉวยขโมยพุทธปรชัญาท่ีแกหงอมแลว
ไป ก็เพ่ือเอามาเปนอาวุธ ท่ีจะขับไลคูแขงทางปรัชญา 
ออกไปเสียจากถิ่นกําเนิดท่ีรวมกันในสินธุโลก (Joshi, 338)
นอกจากปฏิบัติการด้านคําสอนหรือปรัชญาแล้ว ศังกราจารย์ได้

ตั้งคณะสงฆ์ฮินดูขึ้นตามแบบพระพุทธศาสนา
ในศาสนาพราหมณ-์ฮินดเูดมิ เขาไม่มีนกับวชอย่างพระสงฆ์ของเรา 

นักบวชก็คือพราหมณ์ที่อยู่บ้าน มีลูกมีเมีย ครองเรือน ศังกราจารย์ตั้ง
คณะสงฆ์ฮินดูขึ้นมาแล้ว ก็ได้ตั้งวัดเลียนแบบพระพุทธศาสนาด้วย โดย
ตั้งวัดฮินดูแบบไศวะ (เรียกว่า “มัฐ”) ขึ้นใน ๔ ทิศ ทั้งใต ้ (วัดศฤงเครี) 
ตะวันออก (ปุรี) ตะวันตก (ทวารกะ) และเหนือ (พทรีนาถ)

บางวดัก็ตัง้ข้ึนซอ้นทบับนวัดพทุธศาสนาเก่า เชน่ วดัทีพ่ทรนีาถ ซึ่ง
แม้แต่พระพุทธรูปของเดิมก็ยังมีอยู่

เร่ืองนี้สวามีวิเวกานันทะ (พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๔๕) ผู้นํายุคปัจจุบัน
ของฮินดใูนนกิายของศังกราจารย์ ก็ยงัไดก้ลา่วไวว้า่

วัด(ฮนิดู)ท่ีชคนันาถน้ัน เปนวัดพุทธเกา พวกเรายึด
เอาวัดน้ีและวัดอื่นมา แลวทําใหเปนฮินดูเสีย เรายังจะตอง
ทําอยางน้ีอีกมาก  (Joshi, 351)
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อาตมาเคยเล่าที่นาลันทาแล้วว่า พุทธศาสนายุคหลังนี้ พอเจริญ
มากขึ้น พระสงฆ์ก็ไปรวมตัวกันที่ศูนย์กลางใหญ่ๆ เช่นที่มหาวิทยาลัย  
นาลันทา เป็นต้น ได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์เป็นต้นแล้ว ก็
มัวแต่ยุ่งอยู่กับเร่ืองราวกิจการภายในของตัวเอง ขาดความสัมพันธ์กับ
ประชาชน และชนบทก็อ่อนแอถูกทอดทิ้ง

ข้อนี้ก็อาจจะเป็นช่องว่างหน่ึงที่ว่า เม่ือวัดพุทธในชนบทอ่อนแอ 
พวกฮินดูก็เข้าครอง เพราะเขาทําให้คล้ายๆ กันอยู่แล้ว ก็อาจจะเข้ามา
ช่วย มาทําหน้าที่แทนบ้าง อะไรบ้าง ต่อมาก็กลืนหมดไป

เร่ืองที่ศาสนาฮินดูกลืนพระพุทธศาสนาน้ี อาจแยกได้เป็น ๒ 
อย่าง คือ กลืนในทางหลักคําสอน และกลืนในทางสังคม แต่จะอย่างไรก็
ตาม รวมแล้วก็คือกลืน

L.M. Joshi หลังจากศึกษาเร่ืองทํานองนี้มากมายแล้ว ได้เขียน
สรุปไว้ว่า

นักปราชญนักวิชาการมากหลายทาน รวมท้ัง V.A. 
Smith, S. Radhakrishnan, B.M. Barua, P.C. Bagchi, R.C. 
Majumdar, R.C. Mitra, Sylvain Levi และทานอืน่ๆ ได
แสดงความเห็นวา ปจจัยสาํคญัท่ีสดุตอความเสือ่มของพระ
พุทธศาสนาในอนิเดีย กค็อื การกลมกลนืของพุทธศาสนา
เขากับศาสนาฮินดู แบบทีละนอย คอยเปนคอยไป อยาง
แทบไมรูตัว (Joshi, 322)
อย่างไรก็ตาม เหตุปัจจัยไม่ใช่มีเท่านี้ การกาํจัดดวยกาํลังโดยวิธี

รุนแรง ก็เป็นเหตุที่สําคัญไม่น้อยกว่ากัน
นอกจากนั้น การที่พระสงฆ์มารวมศูนย์อยู่ในเมืองใหญ่ๆ ต่อมา

พอมุสลิมเตอรกยกทัพมากําจัด เม่ือฆ่าและทําลายที่ศูนย์กลางหมดแล้ว 
ชนบทก็ไม่มีเหลือ ก็เลยหมดกําลัง อันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งแห่ง
ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนา



๔๕๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

แต่ก่อนที่มุสลิมเตอร์กจะยกทัพเข้ามาคร้ังสุดท้าย ประมาณ พ.ศ. 
๑๗๐๐ พระพุทธศาสนาในอินเดียยังมีเวลาที่จะเสื่อมอีกนาน

ขอย้อนกลับมาพูดถึงว่า เม่ือศังกราจารย์ได้ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมา
เลียนแบบพระพุทธศาสนานั้น ลองมาเทียบเวลากันดูว่า ถํ้าของฮินดูก็
สร้างขึ้นในช่วงเวลาระยะนั้น เป็นไปได้ไหมว่า เร่ืองนี้มีความสัมพันธ์กัน
กับการที่ฮินดูได้ทําการเลียนแบบพระพุทธศาสนา นี้ก็เป็นเพียงข้อ
สันนิษฐาน อาจจะเชื่อมโยงกันได้

ตอนนี้ขอแทรกเรื่องศังกราจารย์อีกนิดหนึ่งว่า โปรเฟสเซอร์     
เซงกะกุ  มาเยดะ  แห่งมหาวิทยาลัยโตเ กียว  ได้ เ ขียนไว้ ใน  
Encyclopaedia Britannica (1988) หัวข้อเร่ือง ศังกราจารย (øaïkara) 
ตอนหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจว่า

ศังกราจารยเท่ียวเผยแพรคําสอน โตวาทะไปท่ัว
อนิเดีย เขาไมยอมเขาไปสอนชาวเมอืง เวลาน้ันพุทธศาสนา
ยังมีกาํลังมากอยูในเมือง แมวาจะเริ่มเสื่อมลงแลว และ
ศาสนาเชนก็แพรหลายในหมูพอคาวาณิช ชาวเมืองก็ยัง
แสวงหาความสุขสะดวกสบาย พวกนักเสพสุขอยูกันใน
เมือง ศังกราจารยเท่ียวเผยแพรคําสอนแกนักบวช และ
ปญญาชน ตามทองถิน่หมูบาน (vol.10, p. 419)

ข้อความนี้ น่าจะเอามาโยงกับสภาพฝ่ายพุทธศาสนาที่เล่าข้างต้น
ว่า พระสงฆ์มารวมอยู่ที่ศูนย์กลางใหญ่ๆ และการที่ศังกราจารย์ตั้งวัด
ฮินดูซ้อนทับวัดพุทธเดิม
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วัดถ้ํา: พุทธ เชน ฮินดู
เปลือกดูคลาย เนื้อในคนละอยาง

น่าสังเกตด้วยว่า วัดถํ้าของฮินดูที่เอลโลราก็เป็นพวกไศวะ
เหมือนกันกับศังกราจารย์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ศังกราจารย์จะตั้งคณะ
สงฆ์และวัดฮินดูขึ้นแล้ว ก็ยังอยู่ในระยะต้นๆ คงยังไม่แพร่หลายไปทั่ว 
แม้นักบวชฮินดูมีขึ้นแบบใหม่ ก็คงยังมีจํานวนน้อย

เพราะฉะน้ัน วัดถํ้าฮินดูที่เอลโลรา โดยสถานะหลัก เม่ือสร้างข้ึน
มาแล้ว ก็เป็นเพยีงเทวสถาน หรือเทวาลัย คือเป็นที่อยู่ของเทวดามาก
กว่า ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดที่ถ้ําไกรลาส (สันสกฤต = ไกลาส) มันไม่ใช่ที่อยู่
ของคน และรูปร่างก็ไม่เป็นถ้ําแล้ว เพราะตัดเจาะภูเขาออกมา ไม่
เหมือนอย่างถ้ําพุทธแบบเดิม

แบบเดิมนั้นเขาตัดเจาะเข้าไปเป็นถ้ํา คือ ข้างบนก็ยังมีภูเขาเป็น
หลังคา แต่ที่ไกรลาสมันไม่ใช่เป็นถ้ําแล้ว เขาตัดภูเขาลงมาเลย กลาย
เป็นช่องว่างตรงขึ้นไปบนฟ้า กลายเป็นเทวาลัยที่อยู่ตรงกลางภูเขาไป
เลย เป็นคนละลักษณะ กลายเป็นที่สําหรับผู้คนมาเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้า 
ไม่ใช่ที่อยู่ของพระสงฆ์ผู้แสวงวิเวก เปลี่ยนแปลงไปหมด นี่คือความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่สําคัญ

ทีนี้จะขอพูดถึงเชนบ้าง ลองเทียบกับฮินดูนิดหน่อย ศาสนาเชน
ของมหาวีระนั้น ก็เป็นศาสนาที่มีมาตั้งแต่พุทธกาล อาจจะก่อนพระ
พุทธเจ้านิดหน่อย เรียกง่ายๆ ว่าร่วมสมัย ศาสนาเชนนี้ อยู่ๆ ก็มาโผล่ที่
ภูเขาอยู่ในหมู่ถ้ําเอลโลราด้วย

อย่างไรก็ดี ถ้ําของเชนนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สังเกตได้ 
พวกเชนนี้ เราเรียกว่าพวกนิครนถ์

คําว่า นิครนถ นั้นแปลว่า ไม่มีกิเลสเคร่ืองผูกรัด หมายความว่า 
ไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้น แม้แต่ผ้าก็ไม่ต้องนุ่ง เพราะฉะนั้น พวกเชน หรือ
นิครนถ์นี่ เขาถือว่าเขาไม่ยึดติดถือม่ันในอะไร เขาก็เลยไม่นุ่งผ้า
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จะเห็นว่า ศาสดามหาวีระ หรือเชน นั้นไม่นุ่งผ้า ถ้ําของเชนก็
สร้างแบบของพทุธเหมือนกัน รปูของมหาวรีะนัน้เหมอืนพระพทุธรูปเลย
ชาวพทุธมาถา้ไม่รูจ้กัแยก ก็นกึวา่เปน็พระพทุธรูป เหมือนกันหมดทกุอย่าง
มีอย่างเดียวที่ต่างคือ ไม่นุ่งผ้า เสียดายที่โยมไม่ได้ไป ก็เลยไม่ได้เห็น

เพราะฉะน้ัน จุดสังเกต ถ้าไปที่ถ้ําเชน จะเห็นรูปมหาวีระ หรือ     
นิครนถนาฏบุตร ที่ว่าเหมือนพระพุทธรูปเลย แต่ไม่นุ่งผ้า

ทีนี้ มาถึงรุ่นลูกศิษย์ ศาสนาเชนได้แตกเป็น ๒ นิกาย เพราะอีก
นิกายหนึ่งคงคิดว่า ถ้าไม่นุ่งผ้าเห็นจะไม่ไหว ก็เลยนุ่งผ้าขึ้นมา แต่นุ่งผ้า
ขาว เลยเกิดเป็น ๒ นิกาย

นิกายหนึ่งเป็นทิคัมพร นุ่งลมห่มฟ้า และอีกนิกายหนึ่ง เศวตัมพร
นุ่งผ้าขาว อย่างที่ได้ไปเห็นนักบวชหญิงสาธวี ที่ไปนั่งในพิธีที่นาลันทา ผู้
หญิง ๒ คน เป็นนักบวชของนิครนถนาฏบุตร นิกายเศวตัมพร นุ่งผ้าขาว 
ไม่ถึงกับแก้ผ้า

อันนี้ก็เป็นเร่ืองของศาสนาเชน ที่ได้มาสร้างถํ้าที่เอลโลราด้วยใน
ยุคหลังๆ ที่บอกเม่ือก้ีว่า หลัง พ.ศ. ๑๓๐๐ ขึ้นมา

ในเรื่องนี้ มีคติอย่างหนึ่งให้เราพิจารณาว่า พระพุทธศาสนาก็สอน
ให้ไม่ยึดติดถือม่ันเหมือนกัน ศาสนาเชนเขาไม่ยึดติดถือม่ัน อยู่อย่าง
ธรรมชาติ ถึงขนาดที่ไม่นุ่งผ้า

แต่พระพุทธศาสนาเป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ความ
ไมยึดติดถือม่ันน้ัน หมายถึงภาวะจิตใจที่เปนอิสระ ไมเปนทาสของวัตถุหรือ

สิ่งของทั้งหลาย แตดวยปญญาที่รูเขาใจความจริงน้ัน ก็รูเหตุรูผลในสมมติ

และปฏิบัติต่อสมมติให้ถูกต้อง ด้วยความรู้เท่าทัน โดยทําตามเหตุผล
ฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะที่ให้คนทําอะไรเข้มแข็ง

จริงจังมีความรับผิดชอบ อย่างที่อาตมาได้เคยพูดไปทีหนึ่งแล้วว่า ความ
ไม่ยึดม่ันถือม่ัน ไม่ใช่ความไม่เอาเรื่องเอาราว ฉะนั้น ถ้าเราศึกษาพระ
พุทธศาสนาให้ครบ เราจะเห็นได้จากด้านพระวินัยมาประกอบว่า พระ
พุทธศาสนาที่แท้เป็นอย่างไร
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ถา้ศึกษาดา้นธรรม แลว้จบัผดิจบัถกูไม่รูจ้ริง เราอาจจะมองในแง่ที่
ธรรมสอนว่า ทกุอย่างไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา ไม่ควรยึดม่ันถือม่ัน 
ควรปล่อยวาง อะไรต่ออะไรก็เป็นไปตามธรรมดาของมัน ก็เลยปล่อยมัน
ไปตามเร่ือง ไม่เอาเรื่องเอาราว แล้วคิดว่านี่คือไม่ยึดติดถือม่ัน

บางทีศึกษาธรรมแบบมองเอียงไปข้างเดียว เลยโน้มเอียงที่จะเข้า
ใจไปทางนั้น ไม่มีเครื่องกํากับให้มองให้ตรงพอดี

แต่พอมาศึกษาพระวินัยแล้ว จะได้เคร่ืองช่วยกํากับการมองที่จะ
ทําให้เห็นทั่วชัดจริง

พระวินัยนั้น อย่างที่พูดแล้ว แสดงให้เห็นแบบอย่างแห่งชีวิตของ
พระ และช่วยให้เราได้ชีวิตของพระไว้เป็นแบบอย่าง

หมายความวา ชีวิตของพระที่อยู่ตามวินัยนั้น ท่านจัดไว้ตามแบบ
อย่าง และให้เป็นแบบอย่าง

เอาอะไรเป็นแบบ ก็เอาชีวิตของท่านที่หลุดพ้นนั่นแหละเป็นแบบ 
วินัยแสดงตัวแบบให้รู้ว่าการดําเนินชีวิตของพระที่เป็นอยู่ในโลกนี้อย่าง
ถูกต้องเป็นอย่างไร คือ ด้านหน่ึงยอมรับความจริงของสมมติ และ
ดําเนินชีวิตตามแบบแผนที่ดีงามเป็นแบบอย่าง ขณะที่อีกด้านหนึ่งเข้า
ถึงความจริงของปรมัตถ มีความโล่งเบาเบิกบานไม่ยึดติดเป็นอิสระ

อย่างพระมีจีวรแค่ ๓ ผืน แต่ท่านต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่
ท่านมีซึ่งตนเก่ียวข้องอยู่นั้น  ถ้าจีวรอธิษฐาน คือผืนที่กําหนดไว้สําหรับ
ตัว เกิดขาด มีรูโหว่เท่าหลังเล็บนิ้วก้อย แล้วปล่อยไว้ ไม่ปะชุน ก็ขาด
อธิษฐาน แล้วก็ขาดครอง ก็ต้องอาบัติ มีความผิด จะเห็นว่ามีความรับ
ผิดชอบมากขนาดไหน

ที่พูดนี้ เหมือนว่าตรงข้ามกับที่เข้าใจมาก่อน ที่อาจจะคิดว่า ไม่ยึด
ม่ัน คือไม่เอาเร่ืองเอาราว จีวรก็ไม่ใช่ของเราจริง เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา จีวรจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน สกปรกก็ช่างมัน มันจะขาดจะเป่ือย 
ก็เร่ืองของมัน ซึ่งถ้าเข้าใจอย่างนั้น ก็ผิดเต็มที่
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คนอินเดียดูท่าเหมือนจะไม่ยึดม่ันถือม่ัน เป็นคนอยู่ง่าย อย่างไรก็
ได้ ผ้าจะขาดอย่างไร จะสกปรกอย่างไร ก็ชั่ง อย่างนี้ดีไหม แต่วินัยของ
พระไม่ยอมให้เลย อย่างที่ว่าเม่ือก้ี แม้แต่ขาดรูโหว่เพียงเท่าหลังเล็บนิ้ว
ก้อย ไม่รีบปะชุน ก็ไม่ได้ สกปรกไม่ได้

ระวังกันหน่อย เดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิด เห็นพระองค์ไหนอยู่สกปรก 
รกรุงรัง จีวรสกปรก ไม่ซัก แสดงว่าท่านไม่ยึดม่ันถือม่ันแล้ว ก็เลย
เลื่อมใส จะไปกันใหญ่ นี่แหละ ธรรมวินัย จึงคู่กัน

พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับการปฏิบัติของเชน ที่ว่าไม่นุ่งผ้า แสดง
ว่าไม่ยึดม่ันถือม่ัน พระพุทธศาสนาบอกว่า เราต้องเข้าถึงความจริงของ
สิ่งทั้งหลาย ซึ่งทําให้เรามีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุเหล่า
นั้น แต่เรายอมรับความจริงโดยเหตุผลอย่างรู้เท่าทันว่า สิ่งที่มนุษย์ได้
วางกันเป็นสมมตินี้ ก็เป็นไปตามความมุ่งหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
สังคม ต้องปฏิบัติไปตามเหตุผลด้วยปัญญา

เพราะฉะนั้น พระอรหันต์ก็จึงเป็นผู้นําในการปฏิบัติตามสมมติ 
กลายเป็นว่าพระอรหันต์ถือสมมติสําคัญ เอาจริงเอาจังในเรื่องสมมติ แต่
ทําด้วยความรู้เท่าทัน สมมติเป็นเร่ืองที่จะต้องรู้เท่าทัน แล้วปฏิบัติด้วย
ความรู้เท่าทัน

หลายท่านเข้าใจสมมติเป็นเหลวไหลไป แต่สมมติไม่ใช่หมายความ
ว่าเป็นเรื่องเหลวไหล ตรงข้าม สมมติ คือ สํ (ร่วมกัน) + มติ = มติร่วม
กัน ได้แก่ ข้อตกลง การยอมรับร่วมกัน หรือสิ่งที่เห็นร่วมกันแล้วกําหนด
วางเป็นข้อที่จะหมายรู้หรือที่จะปฏิบัติไปตามนั้น

ด้วยเหตุนี้ สมมติ แม้จะไม่มีสภาวะที่เป็นความจริงแท้ แต่เป็น
ความจริงที่มีผลอันสําคัญตามตกลง จึงจะต้องกําหนดวางสมมตินั้นด้วย
ปัญญา แล้วปฏิบัติให้สมตามสมมติด้วยปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลอย่างจริงจัง



๔๖๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ดูของขางเคียงใหทั่ว จะเห็นของตัววาเปนอยางไร
เม่ือมองจากคําสอนในพุทธศาสนา แล้วดูศาสนาฮินดู กับศาสนา

เชน จะเห็นศาสนาทั้งสองนั้นเป็นสุดโตงสองอย่าง
ฝ่ายหนึ่ง คือศาสนาฮินด ู ไปสนใจใส่ใจอยู่กับเร่ืองซูเปอร์แนทจูรัล

(supernatural) คือ เรื่องเหนือธรรมชาติ เรื่องเทพเจ้า ฤทธิ์เดช
ปาฏิหาริย์ การดลบันดาล มองข้ามเรื่องธรรมชาติ

พวกฮินดูถือว่า เร่ืองสําคัญคือเทวดานี่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมดา 
บันดาลทุกอย่างได้ จะเอาอะไรให้เป็นอย่างไรก็ได้ ไม่ต้องเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย แม้จะมีเร่ืองสัตว์อยู่บ้างก็ไม่ใช่สัตว์ธรรมดา แต่เป็นสัตว์พิเศษ
และวิเศษ เช่น เป็นพาหนะของเทพเจ้า ไม่ใช่ชีวิตที่อยู่กันในท่ามกลาง
ธรรมชาติ ประกอบด้วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่พึงมีความสัมพันธ์กัน
ด้วยคุณธรรม นี้เป็นความแตกต่างในแบบที่ว่าศาสนาฮินดูนั้นมองเลย
เหนือธรรมชาติไป

ส่วนพวกเชนนั้น บอกว่าฉันอยู่ตามธรรมชาติ แต่กลายเป็นว่าไม่
เอาเรื่องตามสมมติของมนุษย์ ปล่อยตัวจนกระทั่งไม่นุ่งผ้าไปเลย

พระพทุธศาสนาน้ี ถา้มองในแง่เทยีบกับสองศาสนานัน้ ก็จะเหน็
ความเป็นทางสายกลางแบบง่ายๆ อย่างหนึ่ง แต่ที่จริงมีความหมายลึก
ซึ้งลงไปอีก ขอยํ้าทวนไปถึงหลักการที่พูดมาอีกคร้ังหนึ่งว่า เราจะเห็น
หลักการของพระพุทธศาสนาเม่ือเทียบกับศาสนาฮินดู และเชน คือ

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้อยู่กับความเป็นจริง ให้ดําเนินชีวิต
ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฏของมัน คือ
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย แล้วปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยด้วยความมีเหตุ
มีผล เรียกว่า ปฏิบัติตามธรรม

ธรรม คือ ตัวหลักความจริง หรือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาสอนให้อยู่กับธรรม อยู่กับความเป็นจริง 
ไม่หนีความจริง ไม่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ
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๒. ให้หวังผลจากการกระทําที่ถูกต้อง ให้สําเร็จด้วยความเพียร
พยายามของตน ไม่ใช่มัวหวังผลจากการดลบันดาลของเทพเจ้า แล้วรอ
คอยความช่วยเหลือ เรียกว่า ทําตามหลักกรรม

๓. ให้มนุษย์ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติ มีความพร้อม มี
พฤติกรรมดีงาม มีจิตใจเจริญงอกงาม มีความสามารถที่จะมีความสุข 
เป็นตน้ และมปีญัญาทีรู้่ความจริง เขา้ใจธรรม แลว้พึง่ตน สามารถทําการที่
ถูกต้องเองได้ ไม่ต้องบูชายัญ เรียกว่า เจริญสิกขา

ขั้นท่ีหน่ึง ของฮินดูนั้นเขาอยู่กับเทพที่เหนือธรรมชาติ แต่ของพระ
พุทธศาสนาอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติ เรียกว่า ธรรม

ขั้นท่ีสอง ของฮินดูเขาหวังผลจากการดลบันดาลของเทพเจ้าผู้มีอิทธิ
ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ส่วนของพระพุทธศาสนาให้หวังผลจากการกระทําด้วย
ความเพียรพยายาม เรียกว่า กรรม (พระพุทธเจ้าจึงเป็นกรรมวาท และ        
วิริยวาท = ผู้ถือหลักกรรมคือการกระทํา และถือหลักความเพียร)

ขั้นท่ีสาม ของฮินดูเขาบอกความต้องการของตนและเอาใจเทพเจ้า
ด้วยการบูชายัญ แต่ของพระพุทธศาสนาให้ฝึกฝนพัฒนาตนที่จะรู้ทันเข้า
ถึงและเอาประโยชน์จากจริงของธรรมชาติ เรียกว่า สิกขา

เม่ือมองผลรวมในระดับสังคม: ถ้ามนุษย์ไม่มัวมองหาเทวดา แต่
หันมาเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ช่วยกันระดมแรง
ระดมปัญญาแก้ปัญหา ชีวิตและสังคมมนุษย์จะดีขึ้นมากมาย

พระพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์ที่พัฒนาแล้วนี่แหละ จะมาช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามข้ึนมา ที่มนุษย์ช่วยกันเองได้ สังคมอย่างนี้จึงจะ
ดีที่สุด ดีกว่าจะไปรอให้เทพเจามาช่วย

หมายความวา มนุษย์เราเองนี่แหละ พัฒนากันให้ดีแล้ว จะช่วยกัน
ได้ดีที่สุด จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ ไม่ต้องรอคอยอํานาจของ
พระพรหม ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือของเทพเจ้า นี้ก็คือระบบ
กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นสังคมของคนที่พัฒนาแล้ว คือสังฆะนั่นเอง
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สังฆะนี่เป็นระบบที่ถือว่า เม่ือมนุษย์เราพัฒนากันดีแล้ว ทั้งด้าน
พฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ทั้งด้านความสัมพันธ์กับชีวิตของ
ตนเอง ความสัมพันธ์กันในสังคม และความสัมพันธ์กับธรรมชาติ มนุษย์
เรานี้แหละจะช่วยกันเองได้ดีที่สุด เป็นทางสายกลาง ตรงข้ามกับสังคมที่
เป็นสุดโตงสองทาง คือ

๑. สังคมที่มนุษย์แต่ละคนต่างก็เห็นแก่ตัว ต่างคนต่างจะเอาให้
แก่ตน มุ่งให้ตัวอยู่รอดและเหนือเขา แล้วก็แย่งชิงเบียดเบียนเอาเปรียบ
ข่มเหงกัน

๒. สังคมที่มนุษย์ไม่พัฒนาตัว มองข้ามหัวเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มัว
หวังพึ่งอํานาจของเทพเจ้า ต่างกลุ่มต่างพวก นับถือเทพเจ้าคนละองค์ 
แล้วหันมาทะเลาะและทําลายมนุษย์ด้วยกันเอง

มีบทเรียนมากมายจากประวัติศาสตร์ว่า มนุษย์ทําลายกันเอง 
เบียดเบียนล้างผลาญกันเองเพราะนับถือเทพเจ้าคนละองค์ แม้แต่นับถือ
เทพเจ้าองค์เดียวกันก็ยังแบ่งกันและทําลายกันอีก

พวกนี้บอกว่า พวกฉันเท่านั้นเป็นที่โปรดของเทพเจ้า อีกพวกหนึ่ง
ไม่ได้รับการโปรด หรือนิกายหนึ่งว่าอีกนิกายหนึ่งเป็นพวกทรยศต่อ
พระเจ้า เสร็จแล้วก็ทําลายล้าง รบกัน นอกจากนั้น ใครไม่นับถือเทวดา 
ก็ยังไปบังคับเขา ไปฆ่าเขาอีก

เม่ือเป็นอย่างนี้ มนุษย์ก็มารบกันทําลายกันเพราะเทวดา เพราะ
ไปนับถือเทวดาคนละองค์ หรือนับถือคนละแบบ อย่างนี้เป็นต้น

แตพ่ทุธศาสนาสอนวา่ ใหม้นษุยพ์ฒันาตวัเอง และชว่ยกันและกัน
ให้พัฒนา โดยให้แต่ละมนุษย์นั้น มีเจตนา มุ่งดีด้วยเมตตาต่อเพื่อนร่วม
โลก และมีปญญา รูค้วามจริงของธรรมชาติ

มนุษย์ที่พัฒนาแล้วนี่แหละ จะช่วยกันเองได้ดีที่สุด การช่วยให้
มนษุย์พฒันาตวัแลว้มาชว่ยกันเอง จะดกีวา่มัวไปหวงัและรอคอยการช่วย
เหลือจากเทพเจ้า แล้วมาฆ่ากันเองระหว่างมนุษย์
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อันนี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งมาประสานกับหลัก
พระรัตนตรัยที่พูดไปแล้ว กล่าวคือ

ด้วยการเข้าถึงธรรม ที่มีอยู่ตามธรรมดา มนุษย์ก็พัฒนาขึ้นเป็น
พุทธะ

มนุษย์ที่พัฒนาตนเองเป็นพุทธะแล้ว และที่จะเป็นพุทธะ ก็มา
ช่วยกันสร้างและรวมกันเป็นสังฆะ คือเป็นสังคมของคนพัฒนาแล้วที่
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ซึ่งจะช่วยเหลือกันเองได้ดีที่สุด

นี้เป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่เราไม่ควรจะละทิ้ง ละ
เลย หรือหลงลืม แม้แต่ความเข้าใจในพระรัตนตรัย ถ้าไม่มองเห็นหลัก
การตามความหมายที่ว่ามานี้ ก็จะมองกันอย่างเลือนรางมาก

ถาจะยังเปนพุทธ ตองรักษาหลักการไว

พระรัตนตรัย: สื่อเชื่อมตอ และสงเขาสูทาง
เดี๋ยวนี้ความหมายของพระรัตนตรัยก็ไม่ค่อยเข้าใจกันว่าเป็นอย่าง

ไร ก็เลยนับถือเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรไป
การนับถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิมีข้อน่าพิจารณาอีกอย่างหนึ่ง คือ เม่ือก้ี

บอกแลว้วา่ การทีเ่ราไปนบัถอืเทพเจ้าอะไรตา่งๆ หวงัผลจากการบนัดาล
ของเทพเจา้เหลา่นัน้ เม่ือเชือ่วา่ทา่นมีฤทธิ ์ มีอาํนาจ ก็ทาํใหรู้ส้กึวา่สบาย
ใจดีเหมือนกัน เคยบอกว่าเป็นเครื่องกล่อม แต่ก็ไม่ใช่เสียไปทั้งหมด

ในพระพุทธศาสนาเอง ก็มีเครื่องกลอมเป็นขั้นๆ ดังได้กล่าวแล้ว
ว่าแม้แต่สมาธิก็ใช้เป็นเคร่ืองกล่อมได้อย่างหน่ึง

แต่ทําอย่างไรเราจะใช้เคร่ืองกล่อมอย่างรู้เท่าทัน และไม่ให้เกิด
โทษ ก็ต้องรู้บทบาทและขอบเขตของสิ่งกล่อมว่า มันเป็นการช่วยแก้
ปัญหาขั้นที่ ๑ คือ ขณะที่กําลังว้าวุ่น สับสน พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย 
หรือระโหยโรยแรง ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้เลย ก็ใช้สิ่งกล่อมมาช่วยทําให้
สงบ ชุ่มชื่น ได้พักฟื้นตัว หรือปลุกปลอบให้ฟื้นกําลังขึ้นมาก่อน
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สิ่งกลอมก็ทําหนาท่ีเปนเครื่องจัดปรับใหเขาท่ีอยางหน่ึง
เม่ือกล่อมแล้ว ทําให้สบายใจ ก็อุ่นใจสดชื่นขึ้นมา พออุ่นใจข้ึนมา

แล้ว มันจะเสียตอนที่ว่าจะนอนใจ พออุ่นใจ สบายใจ ก็นอนใจ ทีนี้มัน
ไม่ใช่นอนใจอย่างเดียว กายมันก็จะนอนด้วย คือไม่กระตือรือร้น
ขวนขวาย ก็กลายเป็นตกหลุมความประมาท คราวนี้ก็เสื่อม

ในกรณีที่ความนับถือหรือเชื่อถือในสิ่งเหล่านั้น แม้เป็นสิ่งกล่อม 
แต่ไม่ใช่กล่อมอย่างเดียว ยังช่วยปลุกใจด้วย ทําให้มีกําลังใจเข้มแข็ง 
และเสริมความเพียรพยายามที่จะทําการอย่างจริงจัง อันนี้ท่านไม่ว่า 
สําหรับมนุษย์ที่อยู่ในระดับปุถุชน ยังต้องการสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจ ข้อ
สําคัญอย่าให้กลายเป็นฮึกเหิมทําการอันขาดสติหรือเสียหลักกรรม

การนับถือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ถ้าตราบใดยังไม่เสียหลัก
กรรม ก็ยังไม่ตกจากพระพุทธศาสนา แต่ถ้าผิดหลักกรรมเม่ือไร ก็หลุด
จากพระพุทธศาสนาทันที

หลักกรรมนี้เป็นหลักตัดสินสําหรับมนุษย์ เพราะว่ากรรมคือธรรม
สวนที่โยงมาหามนุษย ที่ว่าไม่เสียหลักกรรมอย่างไร คือถ้าเราไปเชื่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์แล้ว เราหวังผลจากการดลบันดาล ไม่เพียรพยายามกระทํา
การตามเหตุปัจจัย ไม่กระทําการ นั่นคือเสียหลักกรรม

ถ้าเชื่อถือแล้ว ทําให้มีความม่ันคงในการกระทํา ทําการเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ก็ยังไม่หลุดไปจากหลักกรรม คือยังหวังผลจากการกระทําและ
พยายามทําการให้สําเร็จด้วยความเพียร แต่ถ้าเม่ือใดเลิกหวังผลจากการ
กระทํา ไปหวังผลจากการดลบันดาลการอ้อนวอนนอนรอคอย ก็เป็นอัน
ว่าพลาดหลักกรรมแล้ว

ถ้ายังหวังผลจากการกระทําด้วยความเพียรพยายาม ก็ยังมีหลัก
กรรมอยู่ อันนี้เป็นตัวตัดสินที่สําคัญ

ฉะนัน้ ชาวพทุธ บางทีแม้จะนบัถอืพระรตันตรยัแบบสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
ในฐานะที่ยังเป็นปุถุชน พอให้มีอะไรมาเป็นเคร่ืองรวมใจ ก็อนุโลมได้ ให
เปนการนับถือในชวงตอท่ีจะเขาหรือขึ้นสูพระพุทธศาสนา



๔๖๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ทัง้นีเ้พราะวา่ ปถุชุนยอ่มยังมีความหวาดหวัน่ทีเ่ป็นความออ่นแอ
อย่างหน่ึง เนือ่งจากไม่รูค้วามจรงิ ถา้ไปเจออะไรเขา้ ทีน่า่ตืน่ตระหนก
หวาดกลัวอย่างฉับพลันทันที ใจจะหวั่นไหว ตระหนก ตื่นเต้น ใจรวมไม่
ทัน สติไม่มา ปัญญาหาย สมาธิไม่มี จิตใจอาจจะเตลิดไปเลย

ทีนี้ ถ้าใจรวมไม่ติด ไม่ตั้งม่ัน เตลิด ขวัญหาย คุมสติไม่อยู่เสียแล้ว 
มันก็เสีย ทําอะไรไม่ถูก ไม่ได้ผล บางทีทําอะไรไม่ได้เลย ฉะนั้น จึงต้องมี
อะไรมาเป็นเคร่ืองช่วยรวมใจ พอให้ตั้งเป็นศูนย์รวมได้ พอตั้งหลัก ตั้งตัว
ได้ สติคุมอยู่ มีสมาธิขึ้นมา ก็เริ่มทําการได้

ในกรณีอย่างนี้ ถ้าสิ่งใดมาช่วยให้จิตรวมได้ ให้สติอยู่ จิตไม่เตลิด
ไป ก็ยังพออาศัย แต่ขออย่างเดียว คืออย่าให้กล่อมจนกระทั่งว่า อุ่นใจ
และนอนใจ แล้วก็นอนรอเลย ไม่เพียรทํา ถ้าอย่างนั้นละผิดแน่

เป็นอันว่า ถ้ามันช่วยให้เรารวมใจให้มีกําลังได้แล้ว เรายิ่งมีกําลงั
ใจทาํการดว้ยความเพยีรมากย่ิงขึน้ ก็เรียกวา่ไม่เสยีหลกักรรม

เร่ืองจิตเตลิด คุมสติไม่อยู่นี้สําคัญ จึงต้องไม่ประมาท เพราะเป็น
เร่ืองลงถึงจิตไร้สํานึกเลยทีเดียว ไม่อยู่ในระดับที่จะคิดเหตุผล เช่นเข้า
ป่า พอได้ยินว่า เสือมา! ไม่ต้องคิดเลยว่าเสือคืออะไร มันเป็นอันตราย
อย่างไร มันจะทําอะไรเราได้ ไม่ทันคิดด้วยซ้ํา ตัวสั่นงันงกทันที นี่คือ
ออกจากจิตไร้สํานึก

ในการแก้ปัญหาอย่างนี้ จะมัวคิดเหตุผลอยู่ไม่สําเร็จ สิ่งที่จะแก้ ก็
ต้องลงถึงจิตไร้สํานึกเหมือนกัน

ในกรณีอย่างนี้ ถ้ามีปัญญารู้ชัดว่าจะทําอะไร จะแก้ไขเหตุการณ์
อย่างไร ยิ่งรู้เท่าไรก็ยิ่งม่ันใจเท่านั้น การที่จะอกสั่นขวัญหายก็ไม่มี 
เหมือนคนที่รู้ว่าตัวอยู่ในที่ปลอดภัย อาการขวัญหายก็ไม่เกิดข้ึน นี่ก็ฉับ
พลันทันที เป็นเร่ืองลึกถึงจิตไร้สํานึกเหมือนกัน

แต่ถ้าไม่มีความรู้นี้ ความม่ันใจก็ต้องอาศัยศรัทธา และสิ่งที่
ศรัทธาหรือเชื่อนั้น ก็ต้องลงถึงจิตไร้สํานึกเช่นเดียวกัน
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พอเกิดเหตุร้ายแรงปัจจุบันทันด่วน คนที่ปัญญายังไม่ถึง ใจไม่เข้ม
แข็งพอ สติก็คว้าอะไรไม่ทัน เลยคว้างหรือเตลิด ทําอะไรไม่ถูก ตอนนี้ 
ศรัทธาก็ทําให้จิตไม่เตลิดไป แต่รวมอยู่ได้ แล้วสติก็มาได้ ก็ไม่เตลิดไป 
เพราะศรัทธาทําให้สติมีจุดจับ การนับถือพระรัตนตรัยในขั้นนี้จึงมีความ
สําคัญอยู่เหมือนกัน

แต่ก็เป็นเร่ืองสําคัญด้วยเช่นกันว่า จะหยุดอยู่ในระดับนี้ไม่ได้ จะ
ต้องเดินหน้าจากข้ันม่ันใจด้วยศรัทธา ไปสู่ความม่ันคงด้วยปญญา

ได้พูดนอกเรื่องออกไปหน่อย รวมความก็คือ ในพระพุทธศาสนานี้
จะต้องไม่ทิ้งหลักการสําคัญ ๔ ประการ

หลักที่ ๑. ธรรมเป็นหลักใหญ่ที่เคยพูดไปแล้วว่า เม่ือพระพุทธเจ้า
อุบัติขึ้น สิ่งแรกที่พระองค์ทํา ก็คือ ดึงคนจากเทพสู่ ธรรม ดึงจากการ
มองไปที่ปัจจัยภายนอก สิ่งที่เหนือธรรมชาติ คือ เทพเจ้าที่จะมาดล
บันดาล ให้หันมามองความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย คือ
ธรรม ได้แก่ตัวความจริงของธรรมชาติ

หลักที่ ๒. แทนที่จะหวังผลจากการไปอ้อนวอน ก็ให้มากระทํา
การด้วยความเพียรพยายาม คือ กรรม ได้แก่การกระทําของมนุษย์ให้
สําเร็จผลด้วยความเพียร

หลักที่ ๓. เพื่อให้กระทําการได้ผล โดยถูกต้องตรงตามเหตุปัจจัย 
ก็ต้องให้รู้เข้าใจถึงธรรมด้วยการพัฒนาคนขึ้นมา คือ สิกขา

หลักที่ ๔. เม่ือมนุษย์พัฒนาด้วยสิกขาขึ้นมาแล้ว ก็จะมาเป็น
กัลยาณมิตรกัน อยู่ในสังฆะ ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามข้ึนมาได้ 
คือสังคมแห่งกัลยาณมิตร

ชาวพุทธเรา ถ้าไม่ม่ันในหลักการเดิม ก็จะเอียงและพร่า แล้วก็จะ
เขวออกไปนอกทาง วันนี้ก็จึงยกเร่ืองนี้ขึ้นมาพูดยํ้าไว้อีกคร้ังหนึ่ง

ถือว่า เร่ืองถ้ําอชันตา-เอลโลราให้คติธรรมสําคัญในทํานองที่
กล่าวมานี้ ให้เห็นว่า ความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนา
อาจจะมีความเก่ียวข้องกับเหตุปัจจัยเหล่านี้ อย่างน้อยก็ควรจะทราบ
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาฮินดู
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ตนโพธ์ิ พระสถูป พระพุทธรูป ทยอยมา
อชันตา-เอลโลรา แถมมีโพธิสัตวรูปดวย

ในเรื่องถ้ําเหล่าน้ี ยังมีสิ่งที่ควรรู้ซ่อนอยู่อีก ดังได้พูดไปแล้วว่า ถ้ํา
พระพุทธศาสนายุคแรกเป็นเถรวาท แล้วต่อมายุคหลังเป็นมหายาน

ความแตกต่างที่จะเห็นได้ชัดระหว่างถํ้าเถรวาท กับถํ้ามหายาน ก็
คือ ในพุทธศาสนาเถรวาทยุคแรกนั้นไม่มีพระพุทธรูป เหมือนในสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งยังไม่มีพระพุทธรูป เพราะว่าชาวอินเดียแต่
โบราณนับถือพระพุทธเจ้ามาก จนไม่กล้าสร้างรูป ไม่ใช่หมายความว่า   
รังเกียจรูป แต่เคารพมาก จึงไม่กล้าสร้างรูป

ตอมา พวกกรีกท่ีสืบสายมาจากแมทัพตางๆ ที่พระเจาอเลกซานเดอร

ตั้งทิ้งไว้ ได้มาเป็นมหากษัตริย์ปกครองดินแดนถ่ินแคว้นต่างๆ ในอินเดีย
สืบกันมา พวกเชื้อสายกรีกเหล่านี้ก็มีความนิยมตามแนววัฒนธรรมเดิม
ของตนเองในการสร้างรูปเคารพ เม่ือนับถือพระพุทธศาสนาก็เลยสร้าง
พระพุทธรูปข้ึนมา ประมาณกันว่าราว พ.ศ. ๕๐๐ ได้เร่ิมมีการสร้างพระ
พุทธรูปข้ึนมาโดยศิลปะแบบกรีก

ถํ้าของเถรวาทนั้น เม่ือก้ีนี้บอกแล้วว่าสร้างประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ 
ถึง ๕๐๐ หรือ ๕๕๐ ในยุคนั้นเริ่มต้นก็ยังไม่มีพระพุทธรูป มีแต่พระสถูป

ตอ่มาตอนหลังๆ เม่ือถงึยุคมหายาน ก็มีพระพุทธรปู ชดัเจน แตถ่้ํา
ยุคแรกๆ เอง ต่อมาก็มีการไปสร้างพระพุทธรูปเติมเข้าในภายหลัง

ที่ว่าไม่มีพระพุทธรูปนั้นหมายถึงเถรวาทยุคแรก แต่เถรวาทยุคต่อ
มาก็มีพระพุทธรูปเหมือนกัน

ยิ่งกว่านี้ ยังมีตํานาน แต่ไม่ใช่ตํานานของเก่าแท้ ที่บอกว่า มีการ
สร้างพระพุทธรูปแกนจันทนตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ แต่มิใช่เป็นหลัก
ฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ

อย่างไรก็ตาม ในสมัยเดมินัน้ ถงึแม้ไม่มีพระพทุธรูป ก็มีสิง่ทีเ่ป็น
อนสุรณ ์เป็นเคร่ืองเตอืนใจ เป็นทีร่ะลกึแทนพระพทุธเจา้ เชน่ ตนโพธิ์
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ยกตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่พระเชตวัน อนาถบิณฑิก-
เศรษฐีระลึกถึงพระพุทธเจ้า ก็คิดว่า ทําอย่างไรดีจะได้มีอะไรเป็นองค์
แทนพระพุทธเจ้า พระอานนท์ก็เลยได้ปลูกต้นโพธิ์ขึ้นต้นหนึ่ง ต้นโพธิ์
นั้นอยู่ที่พระเชตวัน เรียกว่า อานันทโพธ ิ คือต้นโพธิ์ของพระอานนท์ 
สําหรับเป็นเครื่องระลึกถึงแทนองค์พระพุทธเจ้า

อย่างไรก็ตาม เร่ืองพระพุทธรูปยังไม่สําคัญเท่าไร อันนั้นเป็นเร่ือง
ประวัติศาสตร์เท่านั้น เพราะว่าเม่ือเวลาผ่านมา ชาวพุทธเถรวาทก็มี
พระพุทธรูปตามสมัย

ที่สําคัญก็คือคติพระโพธิสัตว ที่โยมไปทุกถํ้าของมหายาน จะมี
พระโพธิสัตว์เป็นเหมือนองครักษ์อยู่ ๒ ข้างของพระพุทธรูป และโดยทั่ว
ไปจะมีองค์ขวา ชื่อว่าปทมปาณี กับองค์ซ้าย ชื่อว่าวัชรปาณี

ที่ว่าปทมปาณี ก็มาจาก ปัทม หรือปทุม  แปลว่าดอกบัว + ปาณี
แปลวา่มือ ปัทมปาณี จึงแปลว่า มีดอกบัวอยู่ในมือ

ส่วนวัชรปาณี ก็แปลว่า มีวัชระคือสายฟ้าอยู่ในมือ
นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ๒ องค์ ที่เป็นเหมือนองค์รักษ์อยู่ ๒ ข้างของ

พระพุทธรูปในถํ้าของมหายาน
ปทมปาณีนั้น เป็นนามหนึ่งของพระอวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นพระ

โพธิสัตว์แห่งมหากรุณา ส่วนวัชรปาณีเป็นพระโพธิสัตว์แห่งฤทธานุภาพ 
(ในชุด ๓ จะมีพระมัญชุศรี พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา อีกองค์หนึ่ง)

คติพระโพธิสัตว์นี้แหละที่เป็นเร่ืองน่าสังเกต และเป็นเรื่องที่
สันนิษฐานวา เปนวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนายุคที่จะเริ่มกลมกลืนเขากับ

ศาสนาฮินดู ซึ่งอาจจะเป็นเร่ืองของการเสียหลักของพระพุทธศาสนา
เสียหลักอย่างไร ก็อย่างที่กล่าวแล้วว่า ศาสนาฮินดูหรือศาสนา

พราหมณนั้น ถือเร่ืองเทพเจาเป็นใหญ่ และมีพิธีบูชายัญ หมายความวา
ตัวเทพเจ้าเองเป็นสิ่งสูงสุด มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และอํานาจดลบันดาล 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเหล่านั้น คือการอ้อนวอนเพื่อขอผล
ให้แก่ตนเอง



๔๗๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

คร้ันมาในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือเดิมแท้นี้ พระพุทธเจ้า
ได้ดึงจากเทพมาสู่ธรรม โดยถือคติของกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกฎธรรมชาติ คือการ
กระทําเหตุ นั่นคือหลักกรรม

ต่างจากศาสนาพราหมณ์ ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพ
คือการเซ่นสรวงอ้อนวอน เอาอกเอาใจ บูชายัญ

ความสัมพันธ์ตามหลักพระพุทธศาสนา ระหว่างมนุษย์กับธรรม 
คือกรรมน้ี โยมคงแยกได้นะ ของเขามีเทพ แล้วมนุษย์สัมพันธ์กับเทพ
โดยวิธีบูชายัญ ส่วนของพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธศาสนาสอนธรรม 
คือตัวกฎธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรม คือ กรรม ได้
แก่การกระทําตามเหตุผลด้วยความรู้ธรรมนั้น

ถ้าเราย่ิงรู้ธรรมด้วยปญญามากเท่าไร เราก็พัฒนากรรมของเราให้
ดีขึ้นเท่านั้น เราพัฒนากรรมด้วยการที่มีสิกขา คือการเรียนรู้ฝึกฝน
พัฒนาตน พระพุทธศาสนาแบบเดิมมีหลักการมาอย่างนี้

พระโพธิสัตว: เสริมพลังเดินหนา หรือพาเขวออกจากทาง
ต่อมาพระพุทธศาสนายุคหลังต้องแข่งกับฮินดูมากขึ้น ฮินดูมีเทพ

เจ้าไว้ให้ชาวบ้านอ้อนวอนบวงสรวง ศาสนาพราหมณ์นั้นก็เป็นอย่างนี้มา
ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เขามีพิธีบูชายัญขนาดเอาคนบูชายัญ

สภาพความเชื่อแบบนี้ล้างยากมาก คนจํานวนมากก็ชอบที่จะให้
คนอ่ืนมาช่วย ย่ิงเป็นอํานาจย่ิงใหญ่อัศจรรย์มาช่วย ก็ย่ิงครึ้มใจ ส่วนเรื่อง
ท่ีจะเพียรพยายามด้วยตัวเองโดยใช้ปัญญาน้ันมันแสนยาก มนุษย์จํานวน
มากจึงมีความโน้มเอียงที่จะหันไปหาการอ้อนวอนขอผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เป็นไปได้ว่า พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนี้ ได้พยายามเริ่มเอา
อกเอาใจประชาชน ด้วยการสนองความต้องการแบบนี้ขึ้นมาบ้าง โดย
คิดว่า ทําอย่างไรดี จะหาอะไรมาช่วยปลอบขวัญประชาชนให้เขามีสิ่งที่
จะมาช่วยบ้าง
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ทีนี้ก็คิดไปถึงคติพระโพธิสัตว์ คือเรามีคติโพธิสัตว์อยู่เดิมก่อน
แล้ว พระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ หมายถึงท่านผู้บําเพ็ญ
บารมีมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์นั้นตั้งใจบําเพ็ญความดี
อย่างยอดย่ิง อย่างสูงสุด โดยไม่ยอมแก่ความลําบากยากแค้น และ
สามารถเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเองเพื่อบําเพ็ญความดี

ในการบําเพ็ญความดีนั้น สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้
อื่น อย่างที่เห็นในชาดกต่างๆ ที่พระโพธิสัตว์เสียสละตัวเอง เสียสละ
ทรัพย์สินสมบัติ เสียสละเลือดเนื้ออวัยวะ และเสียสละแม้แต่ชีวิต เพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์อื่นได้

ก็เป็นอันว่า พระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมี มีความเสียสละที่จะช่วยผู้
อื่น แต่คติโพธิสัตว์เดิมนั้นมีความหมายสําหรับชาวพุทธอย่างไร

คติโพธิสัตว์เดิม มีความหมายต่อชาวพุทธว่า พระโพธิสัตว์เป็น
แบบอย่างแก่เราทุกคนในการทําความดี ให้ชาวพุทธเอาอย่างพระ
โพธิสัตว์ในการที่จะทําความดี และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวเอง
เลย ยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเอง เพื่อทําความดี และเพื่อช่วย
เหลือผู้อื่นได้ เป็นคติที่สอนเพื่อให้ทําตามอย่างพระโพธิสัตว์

แต่มหายานทําไปทํามา คนกลายเป็นมองคติโพธิสัตว์ใหม่ ในแง่
ว่า พระโพธิสัตว์ท่านมีมหากรุณาและอานุภาพย่ิงใหญ่ที่จะช่วยเหลือ
สัตว์ทั้งหลาย เลยทําให้เกิดจุดเน้นไปว่า ถ้ามนุษย์เราหวังความช่วย
เหลือ เราก็ไปหาพระโพธิสัตว์ขอให้ท่านช่วยได้ คล้ายกับไปขอผลจาก
เทวดา ตกลงก็เลยมี คติโพธิสัตวแบบมหายาน ขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม พระโพธิสัตว์ที่เราพูดถึงทั่วไปแต่เดิม คือพระ
โพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น พระ
โพธิสัตว์ก็ได้สิ้นชีวิตไปก่อนหมดแล้ว พระโพธิสัตว์ของเถรวาทมุ่งเอา
โพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งได้ทําความดีไว้เป็นแบบอย่าง
ให้เราทําอย่างนั้นบ้าง แต่ท่านสิ้นชีวิตไปหมดแล้ว แม้แต่องค์พระพุทธ
เจ้าเองก็ได้ปรินิพพานไปแล้ว
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มหายานก็คิดว่า แล้วจะทําอย่างไรให้มีพระโพธิสัตว์ที่ยังรอช่วยผู้
คนอยู่ได้

ถึงตอนนี้ ก็นึกได้ถึงหลักการแต่เดิมที่ว่า ความเป็นพระพุทธเจ้าไม่
ได้ผูกขาดอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ใครบําเพ็ญบารมีจนครบ
บริบูรณ์ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าก็มีเรื่อยไป เพราะฉะนั้น พระ
พุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าอีกมากมาย ก็ยังบําเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์
อยู่ คือยังช่วยเหลือสัตว์โลกอยู่

ถ้าอย่างนั้น เราก็เอาพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้
ข้างหน้ามาสิ จะได้มาช่วยมนุษย์ในปัจจุบันได้

ตกลงมหายานก็เลยไม่เอาพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์
ปจจุบัน แตหันไปหาพระโพธิสัตวที่ยังไมตรัสรู ยังไมเปนพุทธะ ซ่ึงยังบําเพ็ญ

บารมีอยู่ แล้วเอามาให้ชาวพุทธนับถือ จะได้มาช่วยเหลือคนทั้งหลายได้
ตอนนี้ก็เท่ากับว่า ทางพุทธศาสนามหายานนี้ ได้คู่แข่งที่จะมาชด

เชยความเชื่อแบบอ้อนวอนเทพเจ้าแล้ว คือมีพระโพธิสัตว์มาช่วย สัตว์
ทั้งหลายที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถขอร้องพระโพธิสัตว์อย่าง
พระอวโลกิเตศวร ผู้เต็มไปด้วยพระมหากรุณาให้มาช่วยเรา

เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธก็ไปขอร้อง ไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์แบบ
ใหม่นี้ ท่านก็มาช่วยเหลือ คราวนี้คุณไม่ต้องไปอ้อนวอนเทพเจ้าฮินดูนะ 
ไม่ต้องไปอ้อนวอนพระพรหม ไม่ต้องไปอ้อนวอนพระนารายณ์ แต่คุณ
มาหาพระโพธิสัตว์ก็ได้ พระโพธิสัตว์ก็ช่วยได้

เป็นอันว่า พุทธศาสนามหายาน ก็มีพระโพธิสัตวมาแขงกับเทพ
เจาฮินดู

แต่ก็อีกนั่นแหละ ของพุทธนี่แข่งไม่ได้เต็มที่ เพราะว่าเทพเจ้าของ
ฮินดูนั้น เขาแสดงกิเลสได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโลภะ โทสะ ว่ากันได้เต็มที่
เลย เทพเจ้าสามารถใช้ฤทธิ์ประหัตประหารคนอื่น ยกทัพทําสงครามกัน
ก็ได้ แต่พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนา ท่านบําเพ็ญคุณธรรม มีแต่
ความดี ไม่มีการทําร้ายใคร
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ทีนี้ มนุษย์ที่เป็นปุถุชนนี้ มันมีเร่ืองโกรธแค้นกัน อยากจะทําร้ายผู้
อื่นบ้าง อยากจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวให้เต็มที่โดยไม่ต้องคํานึงถึง
ความเดือดร้อนของใครบ้าง เม่ือมาหาเทพเจ้าๆ ก็สนองความต้องการได้
เต็มที่ จะฆ่าจะทําลายศัตรูก็ได้ แต่ถ้ามาหาพระโพธิสัตว์ ท่านมีคุณธรรม 
มีแต่เมตตากรุณา ท่านไม่ทําสิ่งที่ร้าย

เพราะฉะนั้น การอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ก็
ไม่สามารถแทนเทพเจ้าของฮินดูได้จริง เพราะจํากัดด้วยขอบเขตของ
คุณธรรม ถึงตอนนี้ก็คือ พระพุทธศาสนานอกจากเสียหลักแล้ว ยังเสีย
เปรียบเขาด้วย

คติโพธิสัตว์เดิมนั้น คือเป็นแบบอย่างให้ทุกคนจะต้องเพียร
พยายามทําความดีให้ได้อย่างนั้นๆ แม้แต่เสียสละตนเองหรือชีวิตของ
ตนเพื่อทําความดีอย่างเต็มที่

แต่ตอนนี้ ตามคติโพธิสัตว์ใหม่ แบบมหายาน กลายเป็นว่า มี
พระโพธิสัตว์ผู้เสียสละคอยช่วยเหลือเราอยู่แล้ว เราก็ไปขอความช่วย
เหลือจากพระโพธิสัตว์ เราไม่ต้องทํา

เม่ือเป็นอย่างนี้ ความหมายของพระโพธิสัตว์ก็พลิกไปเลย
ถ้าเรามาดูในปัจจุบันน้ีที่นับถือกัน อย่างเจ้าแม่กวนอิม ก็คือพระ

โพธสิตัวอ์วโลกิเตศวร ซึง่เป็นพระโพธสิตัวเ์ดมิทีเ่กิดมีขึน้ในอนิเดยีตามหลกั
มหายานอย่างที่ว่าเม่ือก้ี ต่อมาเม่ือเข้าไปในเมืองจีน แปลชื่อเป็นภาษา
จีนแล้ว ศัพท์กร่อนลงมาเหลือแค่กวนอิม และเพศก็กลายเป็นหญิงไป

ตามเร่ืองที่เคยเล่าหลายคร้ังแล้ว ตํานานหน่ึงเล่าว่า คร้ังหนึ่งพระ
ราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีนประชวรหนัก ไม่มีแพทย์หลวงหรือแพทย์
ราษฎร์ที่ไหนจะรักษาได้ ก็เลยร้อนถึงพระอวโลกิเตศวรกวนอิมนี้ จะมา
ช่วยรักษา แต่ในราชสํานักนั้นผู้ชายเข้าไปไม่ได้ พระอวโลกิเตศวรก็เลย
ต้องแปลงร่างเป็นสตรี แล้วก็เข้าไปรักษาพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนให้
หาย เสร็จแล้วแปลงร่างกลับไม่ได้ ก็เลยเป็นผู้หญิงสืบมา
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ปราชญ์สันนิษฐานว่า คติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือกวนอิมนี้
เข้าไปจีนราว พ.ศ. ๖๐๐ ซึ่งก็เป็นระยะแรกๆ ของการเกิดคติโพธิสัตว์
แบบมหายาน

นาสังเกตวา พระโพธิสัตวพระองคตางๆ ของมหายานน้ี พัฒนา
ขึ้นในระยะเดียวกับท่ีพระศิวะ (อิศวร) และวิษณุ (นารายณ) กําลังเริ่ม
ปรากฏองคเดนขึ้นมาในศาสนาฮินดู (พระพรหมดอยลง) และเปนยุค
เดียวกันกับท่ีศาสนาคริสตก็กําลังเกิดขึ้นดวย

แต่รวมแล้ว ก็เป็นคติที่แข่งกับฮินดู ซึ่งมีการอ้อนวอนขอผล ถ้า
เราไม่ระวังรักษาหลักการให้ดี พระพุทธศาสนาก็จะโน้มเอียงไปทาง
ศาสนาฮินดู เม่ือมหายานมาเป็นอย่างนี้ ก็ต้องถือว่าเสียหลัก และการที่
เสียหลักนี้ ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้กลืนกับศาสนาฮินดูได้ต่อมา

การที่เสียหลักก็คือ ย้ายจุดเน้นจากการที่ใช้ความเพียรพยายาม
ทํากรรมดีต่างๆ ด้วยฉันทะวิริยะอุตสาหะ ไปเป็นลัทธิอ้อนวอนขอผล
อะไรต่างๆ ก็เลยไปใกล้กับศาสนาฮินดู

ไปๆ มาๆ ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ ฮินดูก็เริ่มแต่งเร่ืองเอาพระพุทธเจ้า
เป็นพระนารายณ์อวตารปางที่ ๙ ไปเลย

เดี๋ยวนี้ฮินดูที่นับถือพระวิษณุ สร้างเทวาลัย บางแห่งวางรูปพระ
นารายณ์ไว้ตรงกลางแล้ว ก็เอารูปพระพุทธเจ้าไปวางไว้ข้างๆ เป็น
บริวารเลย

ที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการ ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
เรื่องที่มีในถ้ําที่อชันตา-เอลโลราด้วยก็เป็นได้ แต่วันนี้อาตมาเล่าโดย
สัมพันธ์กับเร่ืองของประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาทั่วไป
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บทเรียนที่มักถูกลืม
• นารายณอวตาร

ไหนๆ ได้พูดพาดพิงถึงการที่ฮินดูเอาพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์
อวตารไว้ ก็ควรจะพูดให้เข้าใจชัดเจนขึ้นสักนิด

เร่ืองนารายณ์อวตารนี้ เกิดขึ้นในยุคคัมภีร์ปุราณะของฮินดู 
“ปุราณะ” แปลง่ายๆ ว่า เร่ืองโบราณ ก็คล้ายกับคําว่าตํานาน แต่เป็น
ตํานานของฮินดูโดยเฉพาะ

คัมภีร์ปุราณะมีทั้งหมด ๑๘ คัมภีร์ แต่ก่อนเคยเข้าใจกันว่าเก่าแก่
มาก แต่เวลานี้รู้กันลงตัวหมดแล้วว่า แต่งขึ้นเร่ิมแรกในคริสต์ศตวรรษ ที่ 
๔ (ราว พ.ศ. ๘๕๐) และแต่งกันเร่ือยๆ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๐ 
(ราว พ.ศ. ๑๔๕๐) แต่ปราชญ์บางท่านว่าถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ (ราว 
พ.ศ. ๒๐๕๐)

เร่ืองเอาพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระนารายณ์ ที่เรียกว่า 
พุทธาวตาร นั้น ปรากฏข้ึนระหว่าง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐

คัมภีร์ปุราณะ คัมภีร์แรกที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์
อวตาร คือ “วิษณุปุราณะ” ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แต่งในช่วง พ.ศ. ๙๔๓-
๑๐๔๓ และบรรยายไว้ยืดยาว

ชาวฮินดูเอาพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารเพื่ออะไร ไม่ควรเดา 
ถ้าต้องการรู้ชัด ก็อ่านข้อความในคัมภีร์ปุราณะที่เป็นต้นแหล่ง ก็จะได้
ความแน่นอน ขอยกข้อความในคัมภีร์วิษณุปุราณะตอนสําคัญมาให้ดู 
ตอนหนึ่งว่า

พวกอสรู มปีระหลาทะ เปนหัวหนา ไดขโมยเคร่ือง
บูชายัญของเทพยดาท้ังหลายไป แตเหลาอสรูเกงกลามาก... 
เทพยดาปราบไมได
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พระวษิณุเจา (พระนารายณ) จึงทรงนิรมติบุรษุแหง
มายา (นกัหลอกลวง) ขึน้มา เพ่ือใหไปชกัพาเหลาอสรูออก
ไปใหพนจากทางแหงพระเวท...

บุรุษแหงมายาน้ัน นุงหมผาสีแดง และสอนเหลา
อสูรวาการฆาสัตวบูชายัญเปนบาป...ทําใหพวกอสูรเปน
ชาวพุทธ และชกัพาใหหมูชนอืน่ๆ ออกนอกศาสนา พากนั
ละท้ิงพระเวท ติเตียนเทพยดาและพราหมณทัง้หลาย สลดั
ท้ิงสทัธรรมท่ีเปนเกราะปองกันตัว เทพยดาท้ังหลายจึงเขา
โจมตีและฆาอสรูเหลาน้ันได  (O’ Flaherty, 189)

อีกแห่งหนึ่งกล่าวว่า
ในการสงครามระหวางเทพยดากับเหลาอสรู เทพยดา

ไดปราชัย และมาขอใหองคพระเปนเจา (พระวิษณุ = 

นารายณ) ทรงเปนท่ีพ่ึง องคพระเปนเจาจึงไดทรงมาอบัุติเปน
ราชโอรสของพระเจาสทุโธทนะ มาทรงเปนองคมายาโมหะ
(ผูหลอกลวง) และทรงชกัพาใหเหลาอสรูพากันหลงผดิไปเสยี 
ไปนับถอืพุทธศาสนา และละท้ิงพระเวท แลวพระองคกไ็ด
ทรงเปนอรหนัต และทาํใหคนอืน่ๆ เปนอรหันต พวกนอก
พระศาสนาจึงไดเกดิมขีึน้ (idem, 288)

ญาตโิยมอาจสงสยัวา่ ทาํไมจะไปลอ่ใหอ้สรูออกนอกศาสนาเสยีละ่
ทําให้เขานับถือไม่ดีหรือ ตอบง่ายๆว่า เขาหมายถึงออกนอกศาสนาฮินดู

พราหมณ์หรือฮินดูถือว่า อสูรเป็นศัตรูของเทวดา เม่ืออสูรอยู่ใน
ศาสนาฮินดู มารู้พระเวท ทําพิธีบูชายัญ เป็นต้น ก็จะมีฤทธิ์มีอํานาจ 
เทวดาก็ปราบไม่ได้ เหมือนอย่างเร่ืองข้างต้น พระนารายณ์จึงอวตาร
เป็นพระพุทธเจ้า มาหลอกอสูรกับพวกออกไปเสียจากศาสนาฮินดู (ให้
เลิกนับถือพระเวท เลิกบูชายัญ เป็นต้น) แล้วจะได้หมดฤทธิ์หมดพลัง
อํานาจ เสร็จแล้วพวกเทวดาจะได้สามารถปราบหรือกําจัดอสูรได้สําเร็จ
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หมายความวา พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมา
หลอกเหล่าอสูร ซึ่งเป็นศัตรูของเทวดา ให้หลงผิดเลิกนับถือพระเวท 
เลิกบูชายัญ เป็นต้น แล้วอสูรจะได้หมดฤทธานุภาพ คือมาช่วยให้เทวดา
ปราบอสูรได้สําเร็จ และก็หมายความว่า ชาวพุทธทั้งหมดนี้คือพวกอสูร 
ซึ่งจะต้องถูกปราบถูกกําจัดต่อไป

คัมภีร์ภาควตปุราณะ ซึ่งเป็นปุราณะที่สําคัญที่สุดกล่าวว่า

เมื่อกลียุคเริ่มขึ้นแลว  องคพระวิษณุเจา  (พระ
นารายณ) จะลงมาอบัุติเปนพระพุทธเจา โอรสของราชา
อญัชนะ (ทีจ่รงิเปนพระอยักาของพระพทุธเจา) เพ่ือชกัพาเหลา
ศัตรูของเทพยดาท้ังหลายใหหลงผิดไปเสีย...มาสอน
อธรรมแกเหลาอสูร...ทําใหพวกมันออกไปเสียจากพระ
ศาสนา...พระองคจะทรงสั่งสอนเหลาชนผูไมสมควรแก
ยญัพิธ ีใหหลงผดิออกไป

ขอนอบนอมแดองคพุทธะ ผูบริสุทธิ์ ผูหลอกลวง
เหลาอสรู  (idem, 188)

ที่ว่ากลียุคนั้น ทางฮินดูถือว่ามีเคร่ืองหมายแสดงให้รู้คือ เม่ือใด 
การแบ่งแยกวรรณะทั้ง ๔ เร่ิมผ่อนคลายเสื่อมสลายลง ก็แสดงว่า กําลัง
เร่ิมเข้าสู่กลียุค และ

คัมภีร์ปุราณะกล่าวบรรยายไว้ด้วยว่า เม่ือพระวิษณุอวตารเป็น
พระพุทธเจ้ามาหลอกอสูรและพวก ให้หลงผิดออกไปจากศาสนาฮินดู
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเม่ือสิ้นกลียุคแล้ว พระองค์ก็จะอวตารลงมาอีกครั้ง
หนึ่ง เป็นอวตารปางที่ ๑๐ (พระพุทธเจ้า เขาจัดเป็นอวตารปางที่ ๙) 
ชื่อกัลกี (กัลกยาวตาร) เพื่อกําจัดกวาดล้างฆ่าเหล่าอสูรนั้นให้หมดสิ้น 
แล้วเสด็จกลับคืนสู่สรวงสวรรค์ ต่อแต่นั้น โลกก็จะกลับเข้าสู่ยุคทอง
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คัมภีร์มหาภารตะ ก็ได้เขียนเติมแทรกข้อความต่อไปนี้ไว้

เมือ่เริม่กลยีคุ องคพระวิษณุเจาจะลงมาอุบัติเปนพระ
พุทธเจา ผูเปนโอรสของราชาสทุโธทนะ และจะเปนสมณะ
โลน ออกสัง่สอนดวยภาษามคธ ชกัพาเหลาประชาชนให
หลงผิด ประชาชนเหลาน้ันก็จะกลายเปนคนหัวโลนไป
ดวย และนุงหมผาเหลอืง พราหมณกเ็ลกิทําพิธเีซนสรวง 
และหยุดสาธยายพระเวท...

ลําดับน้ัน เมื่อสิ้นกลียุค พราหมณนามวากัลกี ผูเปน
บุตรแหงวิษณุยสะ จะมาถือกําเนิด และกําจัดเหลาพวก    
อนารยชนคนนอกศาสนาเหลาน้ันเสีย  (idem, 202)

อกีคัมภีรห์นึง่เขยีนไว ้ใหรู้ส้กึเป็นประวตัศิาสตร ์(แบบเทยีมๆ) วา่

บัดน้ี องคพระวิษณุเจา มีพระทัยรําลึกถึงกลียุค จึง
ไดเสด็จลงมาอุบัติเปนพระโคตมะ ศากยมุนี และสอน
ธรรมของพุทธศาสนาเปนเวลา ๑๐ ป ครั้งน้ัน ราชา         
สุทโธทนะครองราชย ๒๐ ป แลว ราชาศากยสิงหะครอง
ราชย ๓๐ ป ในตอนตนแหงกลียุคน้ัน วิถีแหงพระเวทได
ถูกทําลาย และประชาชนไดไปนับถือพุทธศาสนากัน
หมด เหลาชนผูถือองคพระวิษณุเปนสรณะ ไดถูกชักพา
ใหหลงผิดไปแลว (idem, 203)

• ศิวะอวตาร
วิธีการน้ี ต่อมา พวกฮินดูนิกายไศวะ สายศังกราจารย์ ซึ่งเป็น

ปฏิปักษ์กับพวกไวษณพ ก็ได้นํามาใช้ด้วย โดยสอนว่าศังกราจารยเป็น
อวตารของพระศิวะ (พระอิศวร) เพื่อมากําจัดพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธ
ศาสนา ดังข้อความใน “ศังกรทิควิชยะ” ว่า



๔๗๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

เทพยดาท้ังหลาย ไดมารองทุกขแดองคพระศิวะ
เปนเจาวา พระวิษณุไดเขาสิงสูในรางของพระพุทธเจาใน
โลกมนุษย เพ่ือประโยชนของตน บัดน้ี เหลาชนผูเกลียด
ชังพระศาสนา ผูดูหมิ่นพราหมณ ดูหมิ่นธรรมแหง
วรรณะ และอาศรมธรรม ไดมีจํานวนมากเต็มผืนแผนดิน 
ไมมีบุคคลใดประกอบยัญพิธี เพราะคนท้ังหลายไดกลาย
ไปเปนคนนอกพระศาสนา (=นอกศาสนาฮินดู) คือเปน
พุทธ เปนพวกกาปาลิก เปนตน ทําใหเหลาเทพยดาท้ัง
หลายไมไดเสวยเครื่องเซนสังเวย

องคพระศิวะ เปนเจา (ไดทรงสดับแลว) ก็ไดโปรด
เห็นชอบกับเหลาเทพยดา เสด็จอวตารลงมาเปนศังกรา
จารย เพ่ือกูคําสอนแหงพระเวท ใหฟนคืนกลับมา เพ่ือให
สากลโลกมีความสุข และทําลายความประพฤติชั่วให
หมดสิ้นไป  (idem, 209)

ตามที่ยกมาให้ดูให้ฟังนี้ ก็คงจะเห็นได้เองว่า เร่ืองนารายณ์อวตาร
แสดงความรู้สึกและเจตนาท่ีแท้ของฮินดู ต่อพุทธศาสนาอย่างไร เช่น จะ
เห็นว่า เขาถือว่าการเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนาหมายถึงการเริ่มต้นของ
กลียุค เขาถือว่าชาวพุทธเป็นพวกอสูร และพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนนี้ 
ไม่ได้มาสอนด้วยเจตนาดี แต่ตั้งใจมาชักจูงอสูรคือชาวพุทธให้หลงผิด

บางท่านไม่ทราบเรื่องชัด เห็นว่าฮินดูนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระ
นารายณ์อวตาร ก็คือนับถือเท่ากับเป็นพระเจ้าของเขา ก็เลยกลายเป็น
ไม่รู้ทัน ขอให้มองง่ายๆ

๑. มองในแง่กาลเวลา พระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงไปแล้วตั้งพัน
กว่าปี ฮินดูเพิ่งจะมาว่าเป็นนารายณ์อวตารลงมา ไม่เข้าเร่ืองกัน

๒. มองในแง่ของพระพุทธศาสนาเอง เร่ืองพระนารายณ์ อวตาร
มาเป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นใครก็ตาม ขัดกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับเร่ืองเทพเจ้าย่ิงใหญ่ที่สร้าง
สรรค์ดลบันดาลโลกและชีวิต
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๓. มองในแง่ของฮินดูที่อยู่ข้างนอกว่ามีท่าทีต่อพระพุทธศาสนา
อย่างไร ก็ชัดว่าไม่ได้คิดในทางที่ดี พระพุทธเจ้ากลายเป็นผู้หลอกลวง 
เอาชาวพทุธทีเ่ขาวา่เป็นพวกอสรูไปแยกไว ้เพือ่ใหเ้ทวดามากําจดัตอ่ไป

น่าสงสัยด้วยว่า ชาวฮินดูที่กําจัดพระพุทธศาสนาและสังหารชาว
พุทธในยุคต่างๆ ต่อมา จะอาศัยคํากล่าวในคัมภีร์อย่างนี้ไปเป็นข้ออ้าง
ด้วยบ้างหรือเปล่า

นอกจากนั้น คําในคัมภีร์ปุราณะ เช่นที่ยกมานี้ ฟ้องถึงสภาพใน
เวลานั้นว่า พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรือง มีผู้นับถือมาก และศาสนา
พราหมณ์เสื่อมถอย จึงเป็นเหตุให้ฮินดูมุ่งม่ันหาทางกําจัด

• ปุษยมิตร-มิหิรกุละ-ศาศางกะ โคนในระหวาง
G.C. Pande เขียนไว้ว่า

การโจมตีพุทธศาสนาในดานหลักคาํสอน ไมสามารถ
อธบิายความเสือ่มของพระพุทธศาสนา (หมายความวา ถึงจะมีการ
โจมตหีลักธรรมของพระพุทธศาสนา ก็ไมเปนเหตุใหพระพุทธศาสนาเส่ือมไปได)
ความเปนศัตรูตอพระพุทธศาสนาของพวกพราหมณน้ัน 
ไมไดจํากัดอยูเพียงแคการโจมตีหลักธรรม  (Joshi, 313)

พระพุทธศาสนาในอินเดีย ได้เผชิญกับการทําลายล้างด้วยการใช้
กําลังรุนแรงหลายยุคหลายสมัย ขอยกเหตุการณ์ที่สําคัญมาให้ดูให้ฟัง
เฉพาะการทําลายฆ่าฟันโดยกษัตริย์หรือราชานอกพุทธศาสนา เช่น

กษัตริยปุ์ษยมิตร (ประมาณ พ.ศ. ๓๕๖-๓๙๒ นับคร่าวๆ ว่าราว 
พ.ศ. ๔๐๐; ร่วมสมัยหรือใกล้กับพระเจ้าเมนานเดอร์ หรือมิลินทะ
กษัตริย์พุทธแห่งแคว้นโยนก หรือ Bactria ซึ่งครองราชย์ที่เมืองสาคละ 
หรือสากละ ในปัญจาบปัจจุบัน) เป็นพราหมณ์ รับราชการเป็นเสนาบดี
อยู่กับราชาองค์สุดท้ายของราชวงศ์โมริยะ หรือเมารยะ ที่สืบต่อจาก
พระเจ้าอโศกมหาราช ปุษยมิตรได้สังหารราชาแห่งโมริยวงศ์นั้น แล้วตั้ง
ตัวเป็นกษัตริย์ ขึ้นครองราชย์ ตั้งราชวงศ์ใหม่ ชื่อราชวงศ์ ศุงคะ
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มีเร่ืองบันทึกไว้ว่า ปุษยมิตรได้รื้อฟื้นประกอบพิธีอัศวเมธ ฆ่าม้า
บูชายัญ ที่พระพุทธศาสนาติเตียน และซบเซาเงียบหายไปนาน นอก
จากนั้นได้ทําลายพระพุทธศาสนา เผาวัด กําจัดพระภิกษุสงฆ์ โดยถึงกับ
ให้ค่าศีรษะแก่ผู้ฆ่าพระภิกษุได้ รูปละ ๑๐๐ ทินาร์ (Dutt,164) แต่เร่ือง
ของปุษยมิตรอยู่ในยุคที่มีเอกสารน้อย จึงไม่มีรายละเอียด

กษัตริยมิ์หิรกุละ (หรือ มหิรคุละ) เป็นชนเผ่าฮ่ันขาว หรือหูณะ ที่
บุกเข้าอินเดียมาทางอิหร่านและอัฟกานิสถาน ครองราชย์ พ.ศ. ๑๐๕๐ 
เศษ ทีเ่มืองสาคละ หรือสากละ ในปัญจาบปัจจบุนั มีเร่ืองเล่าวา่ มิหริกุละ 
ซึง่เปน็ฮินดนูกิายไศวะ (นบัถอืพระศิวะ คืออศิวร) พโิรธ ทีท่างพระสงฆ์สง่
พระผูน้อ้ยมาอธบิายคําสอนในพทุธศาสนา

หลวงจีนเหี้ยนจัง คือ พระถังซัมจั๋ง เขียนเล่าไว้ว่า มิหิรกุละได้สั่ง
ให้กําจัดพุทธศาสนาให้หมดสิ้นจากดินแดนของพระองค์ทุกแห่ง เป็น
เหตุให้มิหิรกุละถูกตอบโต้ โดยพระเจ้าพาลาทิตย์ กษัตริย์ราชวงศ์คุปตะ
แห่งมคธ และได้ทําสงครามกัน มิหิรกุละถูกจับได้และจําขังไว้

ตอ่มา มิหริกุละหนไีด ้ และไปลีภั้ยอยู่ในแควน้กัษมีระ (แคชเมียร์)
แล้วสังหารกษัตริย์กัษมีระเสีย ขึ้นเป็นกษัตริย์เอง แล้วร้ือฟื้นแผนการ
กําจัดพระพุทธศาสนา โดยล้มล้างพระสถูปทั้งหลาย ทําลายวัด ๑,๖๐๐ 
วัด สังหารพุทธศาสนิกชน ๙๐๐ โกฏิ แต่ในที่สุด ได้กระทําอัตวินิบาต
กรรม โดยโจนเข้ากองไฟ (เร่ืองหาอ่านได้ เช่น Joshi, 321; Smith, 177; 

Encycl. Britannica, 1988, vol. 20, p. 592)
ศาศางกะ เป็นกษัตริย์ฮินดูนิกายไศวะเช่นเดียวกัน ครองราชย์ใน

แคว้นเคาฑะ ในเบงกอลปัจจุบันภาคกลาง ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ ได้
ปลงพระชนม์กษัตริย์พุทธพระนามว่าราชยวรรธนะ

ศาศางกะได้ทําลายพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย แม้แต่เหรียญ
เงินตราของกษัตริย์นี้ ก็เขียนกํากับชื่อราชาไว้ว่า “ผู้ปราบพุทธศาสนา” 
(เร่ืองของศาศางกะก็หาอ่านได้มากเช่นเดียวกัน)
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หลวงจีนเหี้ยนจังบันทึกไว้ว่า ศาศางกะได้สังหารพระภิกษุในแถบ
กุสินารา (กุศีนคร) หมดสิ้น ทําให้สงฆ์พินาศไป และเป็นราชาที่ไปโค่น
ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ที่พุทธคยาลง และขุดรากขึ้นมาเผา กับทั้งนําเอา
พระพุทธรูปออกไปจากพระวิหารทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหา
โพธิ์นั้น นําเอาศิวลึงคไปไว้แทน

นักบวชไศวะที่สําคัญคือ กุมาริละ และศังกราจารย ก็ไม่ใช่เที่ยวสั่ง
สอนโจมตีพระพุทธศาสนาเท่านั้น เม่ือเดินทางไปไหนก็พยายามชักจูง
ชวนกษัตริย์และคนชั้นสูงที่มีอํานาจ ให้เลิกอุปถัมภ์บํารุงวัดและพระ
พุทธศาสนา ทําให้พระพุทธศาสนาที่กําลังเสื่อมอยู่แล้วอ่อนแอย่ิงข้ึน จน
ช่วงท้าย พระพุทธศาสนาก็เหลืออยู่เพียงในแคว้นพิหารและเบงกอล
ปัจจุบัน โดยมีกษัตริย์ปาละอุปถัมภ์อยู่

• ทัพมุสลิมเตอรก ลางปดรายการ
ท้ายสุด ประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐ กองทัพมุสลิมเตอรกบุกเข้ามา

แถบพิหารและเบงกอลนั้น แล้วทําลายพระพุทธศาสนา ด้วยการเผาวัด 
ฆ่าพระภิกษุสงฆ์จนหมดสิ้น พระพุทธศาสนาก็สูญไปจากประเทศอินเดีย 
ดังที่เคยเล่าข้างต้นแล้ว

(ผู้เขียนคํา “Hinduism” ใน Encyclopaedia Britannica, 1988
เขียนว่า ตอนมุสลิมบุกเข้ามานั้น พระพุทธศาสนาก็กําลังถูกกลืนกลับ
เข้าไปในศาสนาฮินดู "reabsorption into Hinduism")

ที่อาตมานําเร่ืองการทําลายพระพุทธศาสนาในอินเดียมาเล่านี้ ไม่
ไดมุ่้งทีจ่ะใหไ้ปโกรธแค้น เพราะจดุเนน้ของเราอยู่ทีภ่ยัภายใน คือความ
ย่อหย่อน อ่อนแอ เสื่อมโทรม ในหมู่พุทธบริษัท ที่เกิดจากความเชื่อถือ
และการประพฤติปฏิบัติที่ออกนอกลู่นอกทาง ผิดจากหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า แม้กระทั่งไม่ได้เรียนรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร

ความเสื่อมโทรมที่เป็นภัยภายในนี้แหละ คืออันตรายที่ร้ายแรงที่
สุด ถึงไม่มีภัยภายนอกมาทําลาย ก็ทําลายตัวหมดไปเอง
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เพราะฉะน้ัน จะต้องระลึกถึงคําเตือนของพระพุทธเจ้าเสมอ ให้ไม่
ประมาท ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนธรรม พร้อมทั้งแก้ไข   
ปรัปวาท ถ้ายังรักษาธรรมไว้ได้ ความเป็นไทก็ยังย่ังยืน จะรักษาความ
เปนไท ก็ตองรักษาธรรม

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดข้ึนแก่พระพุทธศาสนา ทั้ง
ดีและร้าย เราก็ต้องรู้ไว้ การไม่ยอมเรียนรู้ ทั้งที่มีข้อมูลให้รู้ คงไม่เป็น
การปฏิบัติที่ถูกต้องสําหรับชาวพุทธอย่างแน่นอน แต่จะกลายเป็นความ
ประมาท

การที่คิดแต่โทษภัยภายนอก ไม่มองดูตัวเอง ก็เป็นสุดโต่งไป แต่
การไม่ยอมรับรู้สถานการณ์ ไม่ระวังป้องกันภัยภายนอก คิดว่ามีเพียงแต่
ภัยภายใน ก็เป็นสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่ง ควรจะเรียนรู้เข้าใจ อยู่กับความ
เป็นจริง และทําการด้วยปัญญาและเมตตา โดยไม่ประมาท

๑๗๐๐ ป หลักการแคนี้ รักษาไมได
ทีนี้ขอย้อนไปพูดถึงพระพุทธศาสนา โดยประวัติส่วนรวมใน

อินเดียทั้งหมด ว่าพระพุทธศาสนาในอินเดียนี้แบ่งได้เป็นยุคๆ
ยุคที่ ๑ ประมาณ ๕๐๐ ปีแรก เป็นยุคของพระพุทธศาสนาแบบ 

เถรวาท คือแบบที่มาถึงเรานี้ รุ่งเรืองอยู่ประมาณ ๕๐๐ ปี
ยุคที ่๒ ต่อจากนั้นเป็นยุคของมหายาน ตั้งแต่ประมาณหลัง พ.ศ. 

๕๐๐ ไปจนถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ แต่เป็นมหายานที่ยังหนักแน่นอยู่
ยคุที ่๓ หลงั พ.ศ. ๑๐๐๐ มหายานเริม่เสือ่มลง และราว พ.ศ. ๑๒๐๐

ก็เกิดพุทธศาสนามหายานแบบลัทธิตันตระ ซึ่งมีเรื่องเวทมนตร์คาถามาก

ยุคที่ ๔ หลัง พ.ศ. ๑๕๐๐ เป็น ตันตระยุคเสื่อมโทรม และทราม
มาก จนถึงกับให้พระพุทธเจ้ามีศักติ ทํานองว่าเป็นชายา ฝร่ังแปลว่า 
consort มีการเสพสุรา และเสพกาม ถือเป็นการบรรลุนิพพานได้



๔๘๔ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ฮินดูตอนนั้น ก็เหลวเละมาก ฮินดูก็มีตันตระ พุทธก็มีตนัตระ แขง่
กันมา แตก็่คือกลายเป็นเหมือนๆ กัน แลว้ก็กลมกลนืกันนัน่เอง และ
ระหว่างนี้แหละที่พุทธศาสนาได้ กลมกลืนกับศาสนาฮินดู จนหมด
ความหมายพิเศษของตนเอง

ความเสื่อมทรามทั้งด้านกามและไสยศาสตร์เด่นมาก ตั้งแต่ พ.ศ. 
๑๕๐๐ จนมาถึง พ.ศ. ๑๗๐๐ ก็พอดีมุสลิมเตอรกยกทัพเข้ามา กวาด
ล้างทําลายเสียเรียบหมดเลย

มีเร่ืองเล่าไว้ว่า เม่ือมุสลิมเตอร์กยกกองทัพมาฆ่าเผาๆ นั้น พระที่
อยู่ในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาต่างๆ ก็หนี ที่ถูกฆ่าก็มรณะไป ที่หนีได้ก็
ลงเรือไปพม่าบ้าง หนีขึ้นเหนือไปเนปาลบ้าง ไปทิเบตบ้าง

ที่ทิเบตมีหลักฐานเหลืออยู่ เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่นาลันทา หรือ
มหาวทิยาลยัพทุธศาสนาแถบนัน้ถกูทาํลาย เม่ือกองทพัมุสลมิเตอร์กยกเขา้
มา อนัแสดงถงึความเชือ่ในอทิธปิาฏิหาริยแ์ละเวทมนตร์วา่เป็นอยา่งไร

มีตัวอย่างหลักฐานค้างอยู่ที่ทิเบตเล่าว่า พระองค์หนึ่งมีเวทมนตร์
คาถาขลังและมีพัดกายสิทธิ์ ก็บอกว่า เดี๋ยวพอกองทัพมันมานะ ฉันจะ
ใช้พัดนี้โบก กองทัพมันจะแตกกระจัดกระจาย กระเจิงไปหมด (แต่ผลที่
แท้ก็คือพระเองถูกฆ่าหมด น้อยนักหนีรอดไปได้)

แสดงวา่ ตอนนัน้พระพทุธศาสนาเสือ่มโทรม เตม็ไปดว้ยความเช่ือ
ในเรื่องไสยศาสตร์ เวทมนตร์คาถา กลายเป็นมนตรยาน

ตันตระนั้น เป็นเร่ืองของมนตรยาน (ถือกันว่า  “ตันตระ”
“มนตรยาน” และ “วัชรยาน” ใช้แทนกันได้) ชื่อมนตรยานก็บอกอยู่
แล้วว่า เป็นลัทธิเวทมนตร์ ถือว่าสามารถบรรลุถึงจุดหมายได้ด้วยเวท
มนตร์ เชื่อจนหมกมุ่นในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย์ พุทธศาสนาเสื่อมไปถึง
ขนาดนี้ นอกจากอิทธิฤทธิ์จะรักษาตัวไม่ได้แล้ว ก็กลมกลืนกับศาสนา
ฮินดูได้สะดวกง่ายอย่างดี
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เร่ืองเหล่านี้เป็นคติสอนใจชาวพุทธอย่างดีว่า จะต้องไม่ยอมถูกล่อ
เร้าชักจูงให้เขวออกไปจากหลักการของพระพุทธศาสนา

พุทธบริษัททั้งหมด เร่ิมแต่พระ จะต้องศึกษาให้ตระหนักในบท
เรียนแห่งอดีต และรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีความชัดเจน ม่ัน
ใจ และตั้งม่ันในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า

เฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองเทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ อิทธิปาฏิหาริย์ ไสย
ศาสตร์นั้น มีสาระสําคัญอย่างเดียวกัน คือ การหวังพ่ึงอํานาจดล
บันดาลภายนอก ซึ่งเป็นความเชื่อและการปฏิบัติ ที่มีผลเสียและขัดต่อ
หลักการของพระพุทธศาสนาหลายอย่าง โดยเฉพาะ

๑. ทําให้เป็นคนอ่อนแอ ไม่ทําการให้สําเร็จด้วยความเพียร
พยายามของตน ขัดหลักกรรม

๒. ทําให้ชีวิตเสื่อมถอย ไม่พัฒนา เพราะไม่เรียนรู้ฝึกฝนปรับปรุง
ตนในการที่จะแก้ปัญหาและฝึกปรือความสามารถจากการกระทํา ขัด
หลักไตรสิกขา

๓. ทําให้ปล่อยเวลาล่วงผ่านไป ผัดเพี้ยน เฉื่อยชา อยู่กับความ
เลือ่นลอย เนือ่งจากรอคอยผลจากการดลบันดาลของผู้อืน่ ไม่เร่งรัดกระตอื
รือร้นขวนขวาย ไม่กระทําในสิ่งที่ควรทํา ขัดหลักความไมประมาท

๔. ทําให้ต้องเอาชีวิตและความสุขของตนไปฝากไว้กับอํานาจ
บันดาลผลภายนอก ที่ตัวเองไม่มีทางรู้ได้ว่าจะสําเร็จเม่ือไรอย่างไร ขึ้น
ต่อเขา ขัดหลักพึ่งตนและความเปนอิสระ

นอกจากนั้น ในแง่สังคม เม่ือคนมัวมองหาเทวดาและอํานาจภาย
นอกมาช่วย มัวแต่จะรักษาความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะไม่เอาใจใส่
กันและกันในหมู่มนุษย์เอง ไม่แสวงหาความร่วมมือในการที่จะช่วยกัน
แก้ปัญหาและทําการต่างๆ แต่ละคนจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัว 
สังคมก็ยิ่งเสื่อม อย่างน้อยก็พัฒนาประชาธิปไตยไม่สําเร็จ
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อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาไม่บังคับความเชื่อ และยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างๆกัน

ถ้าคนยังไม่พร้อม แต่ยินดีที่จะเริ่มก้าวเดิน เม่ือยังอยู่ที่จุดเร่ิมต้น
หรือช่วงต่อกับความเชื่อถือและการปฏิบัติเก่าๆ ยังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
แม้แต่นับถือพระรัตนตรัยแล้วก็ยังนับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราก็จะต้องมี
เกณฑ์ในการที่จะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น

ชาวพุทธที่ยังเชื่อพระรัตนตรัยแบบส่ิงศักดิ์สิทธิ์ จะต้องมีเกณฑ์
อยา่งทีก่ลา่วแลว้วา่ การปฏิบตัเิก่ียวกับความศกัดิส์ทิธิใ์นพระพทุธศาสนา

๑. ตอ้งไม่ใหเ้สยีหลกักรรม หมายความวา่ ถา้เชือ่แลว้เปน็เครือ่ง
รวมใจให้เกิดสมาธิตั้งม่ันได้ ในยามเกิดเหตุภัยร้ายแรงฉุกเฉิน ใจหาย
กระวนกระวาย หายกระสับกระส่าย ตั้งสติได้ แล้วมีสมาธิ ทําให้ตั้งใจ
ทําการด้วยความเข้มแข็งจริงจัง เรียกว่าไม่เสียหลักกรรม ก็พอใช้ได้

๒. ต้องไม่ให้เสียหลักสิกขา คือ ไม่เสียหลักการฝึกฝนพัฒนาตน 
แม้จะนับถืออย่างท่ีว่า ก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ไม่ไปฝากความหวัง ฝาก
ชะตาไวกับอํานาจดลบันดาลอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยเหลาน้ัน จนกระทั่งไมไดคิด

วาตัวจะตองทําอะไร และจะตองทําอะไรกับตัวเอง อันน้ีเปนหลักท่ีทิ้งไมได

๓. ต้องไม่ให้เสียหลักความไม่ประมาท ต้องไม่มีชีวิตอยู่ด้วยการ
รอคอยแล้วปล่อยปละละเลยสิ่งที่ควรทํา ไม่เร่งเพียรพยายาม จมอยู่ใน
ความประมาท

๔. ต้องไม่ให้เสียหลักการพ่ึงตนและอิสรภาพ ต้องไม่มัวหวังพึ่ง 
แล้วเอาความหวังความสุขโชคชะตาไปฝากไว้กับสิ่งภายนอก แต่ต้อง
พยายามทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ และมีอิสรภาพมากขึ้น

๕. ต้องให้เป็นความศักด์ิสิทธ์ิที่พ่วงอยู่กับคุณธรรมและความ
บริสุทธ์ิ ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แบบฤทธิ์ของเทพเจ้าที่เต็มไปด้วยกิเลส ที่มุ่ง
สนองโลภะและโทสะ แตป่ฏิบตัติามหลกัพทุธศาสนาทีว่า่ ความศักดิส์ทิธิ์
ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความบริสุทธิ์ เมตตากรุณา และปัญญา แล้วก็ใช้
หลักที่เคยพูดไว้แล้วว่าให้ อธิษฐาน แทนการอ้อนวอน
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แต่ต้องเป็นอธิษฐานในความหมายที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา 
คือ การตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทําการเพื่อบรรลุจุดหมายดีงามอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่ชัดเจน การอธิษฐานจิตจะทําให้เกิดสมาธิ และนําไปสู่ความสําเร็จ
ได้อย่างดี

ถ้าเราหวังผลจากพวกเวทมนตร์คาถา ก็คือไปทางลัทธิฮินดู อย่าง
ประเทศเขมรมีชื่อเก่งเหลือเกินในเร่ืองเวทมนตร์คาถา แล้วประเทศ
เขมรเป็นอย่างไร รักษาประเทศไว้ไม่ได้ คนไม่อยู่กับเหตุผล ไม่อยู่กับ
ความเป็นจริง อันนี้ไปไม่ไหว

อินเดียก็เป็นมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าเกิดข้ึนมาก็
ทรงแก้ไขเร่ืองนี้ แต่นานเข้าพระพุทธศาสนาของเราในอินเดียเสียหลัก
ของตัวเอง ก็เสื่อมลงไป อินเดียก็เป็นฮินดูไปตามเดิม

อย่างไรก็ดี จะต้องให้ความสําคัญแก่หลักสังฆะ และการสร้าง      
ชุมชนแหงกัลยาณมิตรให้มาก เพราะการที่มนุษย์ไม่ไปมัวหวังพึ่งอํานาจ
บันดาลภายนอกนั้น นอกจากหมายถึงความเพียรพยายามทําการด้วย
ตนเอง และฝึกฝนพัฒนาตนแล้ว ก็หมายถึงการช่วยเหลือกันในหมู่
มนุษย์เองด้วย

การที่มนุษย์ที่มีการศึกษาพัฒนาตนดี มีความเห็นแก่ตัวน้อย มา
ช่วยเหลือกันภายในขอบเขตแห่งความสมเหตุสมผลและชอบธรรมน่ี
แหละ ที่จะเป็นหลักการดํารงรักษาสร้างสรรค์สนัติสุขแก่สังคมอย่างแท้
จริง และไม่มีอํานาจอะไรที่ไหนจะช่วยมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์ช่วยตัวเอง
และช่วยกันเอง

แต่ถ้ามนุษย์เราไม่ช่วยกัน ก็จะกลายเป็นเหตุบีบค้ัน ทําให้คนที่
อับจนต้องหันไปพึ่งอํานาจเร้นลับภายนอกต่อไป เพราะฉะนั้น จะต้อง
เน้นหลักสังฆะ และการสร้างสรรค์สังคมกัลยาณมิตร บนฐานของหลัก
พรหมวิหาร ๔ และ สังคหวัตถุ ๔ ไว้อย่างจริงจังด้วย
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พุทธศาสนาในเมืองไทย ถ้ารักษาหลักไว้ไม่ได้ ก็คงไปเหมือนกัน 
การมาอินเดียคร้ังนี้ เป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่ง อย่างน้อยช่วยให้มอง
เห็นในเร่ืองเหล่านี้ และให้เราพยายามรักษาหลักการของพระพุทธ
ศาสนาไว้ให้ได้ อย่าให้เสียหลัก

พร้อมทั้งมาทบทวนกันว่า หลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไร
กันแน่ เพื่อจะได้วัดและตรวจสอบ แล้วก็แก้ไขปรับปรุงเร่ืองความเชื่อ
ถือ และการประพฤติปฏิบัติในหมู่ชาวพุทธ

คูตาง คือคูเติม เสริมความรูธรรมใหเต็ม
วันนี้เรามาปิดรายการกันด้วยเรื่องถํ้าอชันตา-เอลโลรา แต่ไม่ได้

พูดเฉพาะแค่เร่ืองตัวถ้ําเท่านั้น ยังได้โยงมาหาความเป็นมาเป็นไปของ
พระพุทธศาสนาในอินเดียทั้งหมดโดยย่อ แล้วก็โยงมาหาหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นบทเรียนที่เราควรจะได้จากความเป็น
มาของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทั้งหมด

อาตมาขอฝากเป็นปัญหาไว้ขบคิดว่า พระพุทธศาสนานี้มีอะไรที่
มองด ูคลายๆ ขดักนัเปนตรงขาม แตทีจ่รงิเสริมกนั ถา้โยมตแีตกก็จะเขา้ใจ
พระพทุธศาสนาชดั และปฏิบตัไิดถ้กู วนันีฝ้ากไว้ ๔ ขอ้ แตพ่ดูไปแลว้ ๒ ขอ้

ขอ ๑. ที่พูดไปแล้วคือ เร่ืองอนิจจัง กับความไม่ประมาท
พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่า สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มี

ความเกิดข้ึนเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เกิดข้ึนแล้ว ก็ต้องดับไป
แต่อีกหลักธรรมหน่ึงบอกว่า ถ้าเราไม่ประมาทแล้ว จะมีแต่ความ

เจริญเท่าน้ัน ไม่มีทางเสื่อมเลย
คําสอนทั้งสองน้ีเป็นพุทธพจน์ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ และนี่ขัดกันไหม 

ที่จริงไม่ขัดกัน แถมสนับสนุนกันด้วย แต่สนับสนุนกันอย่างไร ถ้าไม่
สามารถมองพระพุทธศาสนาได้ครบ ๒ ด้านนี้แล้ว จะพลาด



๔๘๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ในแง่ความจริง คือหลักอนิจจังว่า สิ่งทั้งหลายเกิดดับเป็นธรรมดา 
แต่ในแง่การปฏิบัติของมนุษย์ คือความไม่ประมาท จะรักษาความเจริญ
ไว้ได้ ไม่ให้เสื่อม ๒ อย่างนี้ไม่ขัดกัน แถมสนับสนุนกันด้วย

ข้อ ๒.  ก็คือหลักคู่กัน ระหว่างธรรม กับ วินัย
อย่างที่ว่า เราศึกษาธรรมแล้วก็ได้สติ เช่น หลักอนิจจังเตือนใจให้

ตื่นตัวคอยระลึกนึกไว้โดยรู้ตระหนักว่า อะไรๆ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะโดย
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นไปตามพระไตรลักษณ์ ก็ตาม หรือจะ
โดยเป็นของสมมติบัญญัติ ก็ตาม เป็นสิ่งที่เราไม่อาจยึดม่ันถือม่ันได้ จะ
ต้องรู้จักปล่อยวาง ธรรมสอนเราอย่างนั้น

แต่วินัยบอกว่า ต้องมีความรับผิดชอบเอาจริงเอาจัง แม้แต่สิ่ง
เล็กๆ น้อยๆ ที่สมมติตกลงกัน ก็ต้องยอมรับและทําตามสมมติเต็มที่ 
อย่างที่ว่าเม่ือก้ี เช่นอย่างภิกษุนี้ จีวรขาดเป็นรู ก็ต้องรีบจัดการแก้ไขปะ
ชุนเสีย จะปล่อยปละละเลยไม่ได้

หลักของวินัย ถือสงฆเปนใหญ แม้แต่พระอรหันต์ก็เคารพสงฆ์ 
เวลามีเร่ืองของส่วนรวมเกิดข้ึน ไม่เข้าที่ประชุม ไปอยู่ป่าเสีย ที่ประชุม
ลงโทษพระอรหันต์  ดังมีเร่ืองอยู่ในประวัติศาสตร์

พระอรหันต์จะเข้านิโรธสมาบัติ มีหลักปฏิบัติข้อหนึ่งว่าต้อง
เตรียมใจไว้ ถ้าสงฆ์เรียกเมื่อไร ต้องออกจากนิโรธสมาบัติทันที กิจการ
ของส่วนรวม การใดท่ีเป็นเร่ืองของสุข ทุกข์ หรือเก่ียวกับความเจริญ
ความเสื่อมเสียของส่วนรวม จะต้องเอาใจใส่เป็นผู้นํา

พระอรหนัตมี์ลกัษณะเปน็แบบนัน้ เชน่ เม่ือพระพทุธเจา้วางวนิยั
ให้สงฆ์สวดปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือน พระมหากัปปินะซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้
ใหญ่รูปหนึ่ง มาพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าวางวินัยข้อนี้ เราจะต้องไปหรือ
เปล่า เราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว จะต้องไปตรวจสอบวินัยอะไรกัน พระพุทธ
เจ้าเสด็จไปหาพระมหากัปปินะด้วยพระองค์เองทันทีเลย ตรัสว่า เธอ
เป็นพระอรหันต์นี่แหละ ต้องไปเป็นผู้นํา ถ้าเธอไม่ไปแล้วใครจะไป



๔๙๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เพราะฉะนั้น พระอรหันต์จึงมีคติที่ถือประโยชน์สุขของส่วนรวม
เป็นสําคัญ ถ้ามีอะไรเป็นเร่ืองกระทบกระเทือนต่อส่วนรวมเกิดข้ึน พระ
อรหันต์จะเป็นผู้นํา เช่น พระมหากัสสปะริเร่ิมชวนพระอรหันต์ทั้งหลาย
ทําสังคายนา

ในเมืองไทย มีการยึดถือกันมาในทํานองว่า พระองค์ไหนไม่เอา
เร่ืองเอาราว อะไรเกิดข้ึนไม่เอาใจใส่ คือไม่มีกิเลส อันนี้คือความไม่เข้า
ใจหลักการแห่งความเป็นคู่กัน ระหว่าง ธรรม กับวินัย

รวมความว่า พระพุทธศาสนาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ธรรม กับ
วินัย ถ้าเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ครบ ต้องทั้งธรรมและวินัย

วินัยแสดงชีวิตของพระอรหันต์ในโลกที่เป็นจริงของมนุษย์ที่อยู่ใน
สมมต ิพระอรหนัตคื์อผูท้ีรู่ค้วามจริงของปรมัตถ ์แตเ่ขา้ถงึความจริงนั้นจน
กระทั่งจิตไม่ยึดติดถือม่ัน และเพราะจิตไม่ยึดม่ันถือม่ันนั่นแหละ จึง
ปฏิบัติต่อสมมติได้อย่างถูกต้องที่สุดตามเหตุผล ด้วยความรับผิดชอบ
จริงจัง นี่คล้ายๆ ขัดกัน แต่ ๒ อย่างตรงข้าม มาเสริมกัน ต้องตีให้แตก

ข้อ ๓. หลกัพทุธสอน ใหรู้ท้นัทกุข์ แต ่ใหป้ฏิบตัเิปน็สุข
พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแหง่ความรูเ้ทา่ทนัทกุข ์ แตใ่หมี้ชวีติที่

เป็นสุข หน้าที่ต่อทุกข์อยู่ในหลักอริยสัจ ที่ทรงแสดงในปฐมเทศนาว่า 
ทุกขัง ปริญเญยยัง ทุกข์นั้นเรามีหน้าที่ปริญญา คือรู้ทันมัน ทุกข์เป็น
เร่ืองสําหรับปัญญารู้ หน้าที่ต่ออริยสัจนี้ ถ้าผิดแล้วก็ปฏิบัติพลาดทันที 
พระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ ไม่ได้ตรัสไว้ลอยๆ แต่ตรัสหน้าที่ไว้ด้วย  หน้าที่
ต่อทุกข์คือรู้เท่านั้น เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ รูจักทุกข ไมใชเปนทุกข เม่ือ
ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ก็มีแต่ห่างทุกข์ และเป็นสุขมากขึ้น

ในพระสูตรหนึ่ง (เทวทหสูตร, ม.อุ.๑๔/๑-๒๗) พระพุทธเจ้าทรงโต้กับ
พวกนิครนถ์ ซึ่งมีลัทธิที่ถือว่า คนเราจะสุขจะทุกข์อย่างไร ก็เพราะกรรม
เกา ทีท่าํไวใ้นชาตปิางก่อน เราจะพน้ทกุขไ์ดก็้โดยตอ้งไมท่าํกรรมใหม่
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พวกนิครนถ์ถือว่า ร่างกายนี้มันยุ่ง อยากเสพโน่นเสพน่ี ถ้าเราไป
ตามใจมัน ก็ทํากรรมใหม่อยู่เร่ือย เราก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ เพราะฉะนั้น
ต้องทรมานมัน พวกนิครนถ์ก็จึงบําเพ็ญตบะให้กิเลสเหือดหาย เพื่อทํา
กรรมเก่าให้หมดสิ้นไป และไม่ทํากรรมใหม่

ลัทธินิครนถ์นี้ พระพุทธเจ้าทรงโต้แย้งไว้ยาวทีเดียว และได้ตรัส
หลักปฏิบัติต่อทุกข์-สุข ไว้ ๔ ประการ คือ

๑. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์
๒. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. แม้ในสุขที่ชอบธรรม ก็ไม่หลงสยบ
๔. เพียรกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป

=ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตย่ิงข้ึนไป
(จนถึงบรมสุข คือสันติหรือนิพพาน)

อันนี้คือหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติต่อสุข-ทุกข์

ข้อ ๔. เร่ือง อัตตา-อนัตตา เป็นหลักทางปัญญาที่สําคัญย่ิง
(อัตตา แปลว่า ตัวตน, อนัตตา ก็คือ ไม่มีตัวตน ไม่เป็นอัตตา)
นี่ก็คือ เม่ือว่ากันตามสภาวะ คือในธรรมดาของธรรมชาตินั้น ไม่มี

อัตตาตัวตนที่ไหนมาเป็นเจ้าของครอบครองสั่งการบัญชาอะไรๆ ให้เป็น
ไปอย่างที่ต้องการตามความอยากความปรารถนาของตัวตนนั้นได้ แต่สิ่ง
ทั้งหลายจะเป็นอย่างไร ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน

คนที่มีปัญญารู้ความจริงตามสภาวะที่ว่านี้ เม่ือต้องการให้อะไร
เป็นหรือไม่เป็นอย่างไร ก็ศึกษาให้รู้เข้าใจเหตุปัจจัยแล้วปฏิบัติจัดทําให้
ตรงตามเหตุปัจจัยน้ันๆ จึงทั้งทําการสําเร็จผล และใจคนก็เป็นอิสระ

แตถาไมมีปญญา ก็เอาอัตตาตัวตนมาอยากมายึดจะใหอะไรๆ เปน-ไม

เปนอยางน้ันอยางน้ีตามที่ตองการ แลวอะไรๆ ก็ไมเปนไปตามที่อยากที่ยึด

คือตัณหาอุปาทานน้ัน จึงท้ังทําการไมไดผล และใจคนก็ถูกบีบค้ัน เปนทุกข

ปัญญารู้อนัตตาจึงทั้งให้ทําการสําเร็จผล และให้ใจคนเป็นอิสระ
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คําสรุปหลักอนัตตาที่สั้นๆ ง่ายๆ ใช้ได้ทั้งในการเรียนรู้ฝึกจิตใจ 
และในการดําเนินชีวิตทํากิจปฏิบัติการ คือ: “สิ่งท้ังหลายไม่เป็นไปตาม
ใจอยากของตัว แต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน”

ที่พูดมานั้นคือหลักอนัตตาซึ่งว่าตามสภาวะ แต่ในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์ที่อยู่กันในสังคม ก็ให้รู้ทันด้วยว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้
ไว้ พูดเหมือนอย่างล้อกันง่ายๆ ว่า อัตตาที่ไมมี คือตัวตนที่รู้ว่าสมมติขึ้น
มาใช้พูดจาสื่อสารกันนั้น ใช้มันไปเถอะ ได้ประโยชน์ดีจริงๆ

พระพทุธศาสนาจึงมีคําสอนวา่ดว้ยอตัตาหรือตวัตนนีม้ากมาย เชน่
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ    ตนเป็นที่พึ่งของตน
อตฺตทีปา อตฺตสรณา      จงมีตนเป็นเกาะ จงมีตนเป็นที่พึ่ง
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ        ความบริสทุธิ ์ไม่บริสทุธิเ์ป็นของเฉพาะตวั
อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยุเช
หากรู้วา่ตวันีเ้ป็นทีร่กั ก็ไม่ควรเอาตวันัน้ไปเกลอืกกลัว้กับความชัว่

ฯลฯ

เร่ืองตัวเร่ืองตนนี้พระพุทธศาสนาสอนไว้มากมาย ในระดับตัวตน
สมมติน่ี ท่ีมันไม่มีน่ีแหละ ท่านพูดเต็มท่ีเลย ให้ใช้ ให้ปฏิบัติ ให้พัฒนามัน 
จะเป็นประโยชน์ยวดยิ่ง ท่านไม่มาเท่ียวพูดยุ่งในระดับสมมติ ว่าไม่มีอัตตา

แตใ่นระดบัปรมัตถ วา่ตามสภาวะ ก็ใหรู้เ้ทา่ทนัวา่อตัตาไมใ่ชเ่ป็น
ของจริง ถ้ามันมีขึ้น เกิดยึดถือขึ้นเมื่อไร เป็นเกิดโทษทุกที ปัญหาจะมา

ลงท้ายก็ทวนกันอีกที
อัตตา เป็นเร่ืองของตัณหา-อุปาทาน ว่ากันไปบนฐานของอวิชชา
อนัตตา มาเองด้วยปัญญา ที่มองเข้าไปในปัจจยาการ พอได้เห็น

อะไรๆ ว่าเป็นระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย ภาพอัตตาก็หายไป 
เหลือไว้แต่ถ้อยคําที่สื่อสารพูดจาด้วยความรู้เข้าใจ
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อาตมาพูดมาเลยเวลาไปมากมาย วาจะพูดปริศนาท้ิงไวนิดหนอย 
ก็อธิบายเสียยืดยาว ไดใชเวลาของโยมไปมากมายแลว ความจริงโยมบาง
ทานฝากคําถามใสยามไวใหตอบดวย แตไมมีเวลาตอบอีกแลว เพราะเปน
เวลาสมควรที่โยมจะไดรับประทานอาหารและพักผอนกันบาง

ในโอกาสน้ี ขออนุโมทนาโยมทุกท่านอีกคร้ังหนึ่ง ที่ได้มีจิต
ประกอบด้วยศรัทธา มาจาริกในทางดีงามเป็นบุญเป็นกุศล ที่เรียกว่า
“บุญจาริก” คือจาริกที่เป็นบุญ เพื่อนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ และ
นอกจากน้ันก็ยังได้ไปเยือนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระเชต
วัน เมืองสาวัตถี และตลอดมา จนลงท้ายที่ถ้ําอชันตา-เอลโลรา นี้

โยมก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธเจ้า และประวัติ
ศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาพอสมควร

ถ้าได้น้อมนําโยงเรื่องราวและสิ่งที่เราได้ผ่านมานี้ พร้อมด้วยความ
รูเ้ขา้ใจความเป็นมา ไปบรรจบกับหลกัการของพระพทุธศาสนา ก็คิดว่า
จะได้คติธรรม และบทเรยีนตา่งๆ ทีจ่ะเอาไปใชป้ฏิบตั ิทัง้ในชวีติของตน 
และในการดํารงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
สังคม และมวลมนุษย์ ให้เกิดมีผลดีงามอย่างกว้างขวางย่ังยืน

อาตมภาพขออนุโมทนา และด้วยการท่ีมีจิตศรัทธาเป็นบุญเป็นกุศล
น้ี ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นมงคลย่ิงขึน้ไป เร่ิมแตไ่ดเ้จริญ
ดว้ยปีต ิ อิม่ใจปลืม้ใจในการเดินทางมาจาริก ได้ทําพุทธบูชา ธรรมบูชา 
สังฆบูชา ตลอดระยะทางอันยาวไกล ขอให้บุญท่ีเจริญขึ้นในจิต ขอให้ปีติที่
งอกงามในใจ จงขยายเพิ่มพูน นํามาซึ่งความสุขในเบื้องหน้าย่ิงข้ึนไป

ขอทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เจริญก้าวหน้างอกงาม
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ในการประกอบกิจหน้าที่การงาน 
บรรลุประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและแก่สังคม ร่มเย็นงอกงามในธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วกันทุกท่านทุกเม่ือ เทอญ



Sumatra = 473,970 ตร.กม.
(เทียบ: ญี่ปุน = 369,881 ตร.กม.)
Java = 132,090 ตร.กม.
(เทียบ: กรีซ =  131,945 ตร.กม.)
Bali = 5,700 ตร.กม.
(เทียบ: บรูไน =  5,765 ตร.กม.)
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ภาคผนวก
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ผนวก ๑

อนิโดจีน—ยอนอดตี เคียงคู—อนิโดนีเซีย
   

ในหนงัสอืนี ้ (หนา ๒๓๓–๒๕๑) ไดป้รารภเร่ืองทพัมุสลมิเตอร์ก ทีย่ก
มาตชีมพทูวปี และตัง้รฐัสลุตา่นขึน้ทีเ่ดล ี เม่ือ ค.ศ.1206/พ.ศ.๑๗๔๙ โดย
บอกให้ทราบว่า การทาํลายลา้งคร้ังนัน้ เป็นจุดกําหนดแห่งการสูญสิ้นไป
ของพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย และได้เล่าความเป็นมาของ
ชาวมุสลิมเตอร์กนั้นไว้ อันสืบเนื่องจากการเกิดข้ึนของศาสนาอิสลาม ที่
นับตามฮิจเราะฮ์ศักราช เริ่มแต่ ค.ศ.622/พ.ศ.๑๑๖๕

ท้ังน้ี ไดเลาไวเพียงเทาท่ีเก่ียวกับชมพูทวีป
เน่ืองจากประวัติศาสตร์ของชมพูทวีปในอดีต เช่ือมโยงเก่ียวข้องกับ

ประเทศไทยและดินแดนข้างเคียงโดยรอบมาช้านาน จึงเห็นควรเล่าเร่ือง
ของดินแดนแถบนี้ไว้ด้วย เป็นส่วนประกอบเสริมการศึกษาหาความรู้ 
แต่ในที่นี้จะเน้นเฉพาะดินแดนที่ได้รับอิทธิพลจากชมพูทวีปนั้นตลอดมา
จนถึงยุคที่เปลี่ยนเข้าสู่ศาสนาอิสลาม ได้แก่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ จะพูดไว้เพียงคร่าวๆ ก่อน

จีน-อินเดีย แล้วเกิดม ีอนิโดจนี-อนิโดนเีซยี
จนี และอนิเดีย เป็นอูอ่ารยธรรมใหญ ่ ทีเ่จรญิตอ่เนือ่งมายาวนาน

หลายพนัปี อกีทัง้สองประเทศนีก็้ตัง้อยู่ไม่หา่งไกลกันนกั จงึมีการเดนิทาง
ตดิตอ่ค้าขายถงึกันมาแตโ่บราณ
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ในช่วงที่ทางตะวันตกเร่ิมต้นคริสต์ศักราช พระพุทธศาสนากําลัง
เจริญรุ่งเรืองมากในชมพทูวปี และแผม่าถงึประเทศจนี ดงัทีพ่ระเจา้ม่ิงตี่
แหง่ราชวงศ์ฮ่ันไดท้รงรับนบัถือพระพทุธศาสนาเม่ือ ค.ศ.65/พ.ศ.๖๐๘ และ
ในอนิเดยีเอง ไม่ก่ีปหีลงัจากนัน้ คือใน ค.ศ.78/พ.ศ.๖๒๑ ก็เข้าสูร่ชัสมัยของ
พระเจา้กนษิกมหาราช (มีนครหลวงชือ่ปรุษุปุระ คือ Peshawar) องค์พทุธ
ศาสนูปถมัภกทีถ่อืกันวา่ย่ิงใหญม่าก ถดัจากพระเจา้อโศกมหาราช

ในยุคแหง่ความรุ่งเรืองนี ้ ผูเ้ดนิทางระหวา่งจนีกับอนิเดยี นอกจาก
พวกพอ่ค้าวาณชิแลว้ ก็มีพระภิกษทุีเ่ป็นธรรมาจารย ์และหลวงจนี ทีจ่าริก
ไปเผยแผ ่มาศึกษาและสบืพระพทุธศาสนา มากข้ึนตามลาํดบั

จีนกับอินเดียนั้น แม้ว่าดินแดนจะไม่ห่างไกลกันนัก แต่มีภูเขา
หมิาลยัขวางอยู ่ การเดนิทางบกไปมาระหว่าง ๒ ประเทศนี ้ จงึตอ้งออ้ม
ไกลไปโดยทางท่ีเรียกกันมาว่าทางสายไหม (Silk Road; เส้นทางนี้ขยาย
ไปเชื่อมกับถนนของจักรวรรดิโรมัน/Roman roads ด้วย) ผ่านแผ่นดิน
ที่แห้งแล้งกันดารแห่งเอเชียกลาง ข้ามภูเขาและทะเลทราย ยากลําบาก
อย่างย่ิง ทั้งยังมีภัยจากโจรผู้ร้าย ตลอดจนบางกาลบางสมัยมีสงคราม
และการสู้รบระหว่างคนต่างถิ่นต่างเผ่า เป็นอุปสรรคมาก

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการค้นหาทางเดินเรือข้ึนมาเป็นทางเลือก และ
การจาริกทางทะเลก็ได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนตามลําดับ

ทางบกนัน้ ถา้จากจนีมาอนิเดีย ก็ผา่นเอเชยีกลาง ออ้มวกเขา้มา
ทางแควน้โยนกและหรือแควน้คันธาระ (คือ อฟักานสิถาน และปากสีถาน ใน
ปจัจบุนั) โดยเฉพาะผา่นเมอืงตกัศิลา แลว้ลงมาทางตะวันออกตามลําดบั

แต่ทางทะเล มีแผ่นดินเป็นแหลมใหญ่หรือคาบสมุทรค่ันขวาง
ระหว่างจีนกับอินเดียนั้น (ดูแผนท่ีจะเหน็ชดั) ซึง่สมัยก่อนถอยหลงัไป
ประมาณคร่ึงศตวรรษนีเ้อง ยงัมีคําเรียกรวมๆ วา่ “อนิโดจีน” หรือคาบ
สมุทรอนิโดจนี (Indochina/Indochine/Indochinese peninsula) ซึง่
แปลวา่ ผนืแผน่ดนิหรือคาบสมทุรทีอ่ยู่ระหวา่งอนิเดียกับจนี
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อนิโดจีน∗ นีป้ระกอบดว้ย (เรียงตอ่จากจนีลงมา) เวยีดนาม ลาว 
กมัพูชา ไทย พมา มลายู (ตอ่มาขยายเปน็มาเลเซีย)

จากผนืแผน่ดนินี ้ มองลงไปในทะเล มีหมู่เกาะทีอ่ยูใ่นเสน้ทางผา่น 
หรือใกลท้างผา่น อนัชวนใหแ้วะอกีมาก เชน่ สมุาตรา ชวา เป็นตน้ ซึง่สว่น
ใหญ่รวมอยู่ในอาณาจกัรทีป่จัจบุนัเรียกชือ่ตามสายตาของฝร่ังวา่ประเทศ
อนิโดนเีซยี (Indonesia) ซึง่แปลวา่ “แดนหมู่เกาะอนิเดยี” (มาจากคํา
กรีก-ละตนิ: Indo- [อนิเดยี] + nês [เกาะ] + -ia [ดนิแดน, ประเทศ])

นอกจากค้าขายแลว้ พอ่ค้าวาณชิเป็นตน้ ทีเ่ดนิทางผา่นไปมานัน้ 
บางทก็ีแวะพาํนกัอยูน่านๆ ตลอดจนตัง้ถิน่ฐานอยู่เป็นหลกัแหล่ง กลายเปน็
เจา้ถิน่เสยีเอง จงึปรากฏวา่ ตอ่มา ไดเ้กิดมีบา้นเมอืง ตลอดจนอาณาจกัร
ตา่งๆ ขึน้มา ตามชายฝัง่ทะเล และใกลท้ะเล บนเสน้ทางพาณชิย์เหลา่นี้

ผูท้ีส่ร้างบ้านตัง้เมืองเหลา่นี ้ มีทัง้ชาวชมพทูวปีทีเ่ป็นผูน้าํตัง้ตวัขึน้
เป็นใหญ่ และคนทอ้งถิน่ทีจ่ดัตัง้บ้านเมืองขึน้ตามระบบแบบแผนของชมพู
ทวปี ทีถ่อืวา่เป็นผูเ้จริญ ดงัทีต่าํราฝา่ยตะวนัตกเรียกแวน่แควน้เหลา่นีว้า่ 
Indianized kingdoms คือเป็นอาณาจกัรเยีย่งอย่างอนิเดยี

อนิโดจีน ยอนอดีตถึง ทวารวดี
ในดินแดนที่เป็นประเทศเวียดนามปัจจุบัน ก็เกิดอาณาจักรจมัปา

ของพวกจาม ขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที ่2 (ราว พ.ศ.๗๐๐; อาณาจกัรจมัปาเร่ิม
ถกูพวกอนันมัคือเวยีดนามโจมตใีนปี 939/๑๔๙๒ และถกูพวกอนันมันัน้
ทาํลายสิน้สลายไปในปี 1471/๒๐๑๔)

ในดนิแดนทีเ่ป็นประเทศกมัพูชาปจัจบุนั ก็เกิดอาณาจกัรฟนูนั (Funan
ชือ่ทีจ่นีเรียก; สนันษิฐานกันวา่คือ “พนม”) ขึน้ใน ค.ศต. 1 (ราว พ.ศ.๖๐๐)
                                                                                                                                                                

∗ ไมพึงสับสนกับ “อนิโดจนีของฝร่ังเศส/French Indochina” ท่ีมเีพียง ลาว กัมพูชา และเวยีดนาม อนั

เกิดข้ึนโดยทางการเมือง และมีอยูเฉพาะต้ังแตป 1893/๒๔๓๖ ถึง 1954/๒๔๙๗ แลวก็สลายไป
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ตอ่มาอาณาจกัรฟนูนัไดเ้สือ่มลง จนถกูแทนทีโ่ดยอาณาจกัรเจนละ 
(เป็นคําจนีเรยีกอกีเชน่กัน; สนันษิฐานกันวา่ คําจริงคือ “จนัทระ”) ซึง่รุ่งเรือง
ใน ค.ศต. 6 และ 7 แลว้เลอืนรางไป เกิดมีอาณาจกัรเลก็ๆ นอ้ยๆ มากมาย
อยูร่าว ๒๐๐ ป ีจงึถงึยุคขอมย่ิงใหญ ่ คืออาณาจกัรพระนคร/Angkor ทีค่น
ไทยคุน้กับคําวา่ “นครวดั นครธม/Angkor Wat & Angkor Thom” ซึง่
เจริญในชว่ง ค.ศต. 9 ถงึกลาง ค.ศต. 15 แลว้ค่อยๆ หดสลายเพราะความ
เขม้แข็งขึน้มาของสโุขทยัและอยุธยา จนสิน้สดุลงดว้ยการเกิดอาณาจกัร
เขมรทีพ่นมเปญ/Phnom Penh ในกลาง ค.ศต. 15 นัน้

ส่วนลาว อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน ไม่ติดทะเลเลย ไม่อยู่ในเส้นทาง
ที่จะต้องผ่านต้องแวะ และภาวะของประเทศ เขตแดน ในสมัยโบราณ ก็
เป็นเร่ืองต่างจากปัจจุบัน Indianized kingdoms ก็ขยายจากทางฝั่ง
ทะเลเข้ามา ไม่ต้องพูดแยกต่างหาก

ไทย และพมา สว่นทีใ่กลม้าทางทะเล ในอดตีกาลนานไกล เป็นดนิแดน
ของชนชาติมอญสมัยโบราณ และมีเร่ืองราวบ่งบอกวา่ไดต้ดิตอ่กับชมพู
ทวปีมาตั้งแต่ก่อน ค.ศ. คือเกิน ๒,๐๐๐ ปีแล้ว เม่ือเสร็จสังคายนาคร้ังที ่๓ 
ใน พ.ศ.๒๓๕/309 BC (นับแบบฝรั่งเป็น 249 BC) ได้แก่การที่พระเจ้า
อโศกมหาราชได้ทรงอุปถัมภ์การส่งพระศาสนทูตสายที่ ๙ มีพระโสณะ
และพระอุตตระเป็นหัวหน้า มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิ ซึ่ง
ทางไทยว่าได้แก่จังหวัดนครปฐม และพม่าว่าคือเมืองสะเทิม

หนังสือ The Oxford Illustrated Encyclopedia (1993) ถึง
กับบอกว่า “ดินแดนส่วนที่เป็นแหลมของประเทศไทยปัจจุบัน น่าจะ
เป็นส่วนแรกสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการติดต่ออย่างสืบ
เนื่องกับอินเดีย โดยพวกพ่อค้าฮินดูจากอินเดียใต้” (ที่ว่านี้คงหมายถึง
ยุคหลังจากพระเจ้าอโศกด้วยซ้ํา และฝร่ังบางทีใช้คําว่า “ฮินดู” แบบ
คลุมๆ โดยรวมพุทธศาสนาเข้าไปด้วย)
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มอญในแถบลุม่แม่น้าํเจา้พระยาตอนลา่ง (ตลอดถึงโคราช) ไดเ้จริญ
ขึน้เปน็อาณาจักรทวารวดี (เคยเรียกกันมาว่า “ทวาราวดี”) และรุ่งเรือง
อยู่นาน ตั้งแต่ ค.ศต. 6 จนถึงปลาย ค.ศต. 11 เทียบว่าราว พ.ศ.
๑๐๐๐–๑๖๐๐ โดยเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลาย และ
เป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งชมพูทวีป (บางตําราว่าเป็นดุจหน้าต่าง
ที่มองดูอินเดีย)

ต่อจากนั้น อาณาจักรมอญก็ถูกอาณาจักรที่เจริญขึ้นมาใหม่พิชิต
ได้บา้ง กลืนไปบ้าง จนสิ้นยุคทวารวดีใน ค.ศต. ที่ 13 คือราว พ.ศ. ๑๘๐๐

เริ่มด้วยรามัญรัฐในแดนพม่า ที่เมืองสะเทิม (เรียกเป็นบาลีว่า 
สุธัมมนคร/สุธรรมนคร ฝร่ังเขียน Thaton) ถูกพระเจ้าอนุรุทธ หรือ 
อโนรธามังช่อ (ฝร่ังเขียน Anawrahta) มหาราชแห่งมรัมมะ คือพุกาม ได้
แก่พม่า จากเมืองอริมัททนะ ยกมาตีได้ในปี 1057/๑๖๐๐ (คัมภีร์
สาสนวงส์นับแบบพม่าเป็น พ.ศ.๑๖๐๑)

อาณาจักรทวารวดีส่วนอื่นๆ ค่อยๆ อ่อนแรงลงไป เม่ืออาณาจักร
ขอมโบราณรุ่งเรืองขึ้นในช่วง ค.ศต. 11 จนถึงปลาย ค.ศต. 13 คือราว
พ.ศ.๑๕๐๐ เศษ ถึง พ.ศ.๑๘๐๐ โดยเฉพาะในดินแดนประเทศไทย 
อาณาจักรทวารวดีได้เลือนหายไป โดยถ่ายทอดศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่อาณาจักรไทย เริ่มด้วยสุโขทัยที่เจริญขึ้นมาแทนที่ เร่ิมแต่
พ.ศ.๑๘๐๐

อนิโดจนี ส่วนล่างกับอดีตเด่นดังที่ ลังกาสุกะ
ตอ่จากนัน้ ใตล้งไป ก็ถงึแผน่ดนิทีเ่รียกวา่แหลมมลายู ซึง่มีหลกัฐาน

วา่ไดเ้กิดอาณาจักรทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาขึน้เม่ือประมาณ ค.ศ.100/พ.ศ. 
๖๕๐ (บางตาํราว่าเปน็ฮินดกู่อนเป็นพทุธ) เรียกกันมาวา่อาณาจกัรลงักาสุกะ



๕๐๐

เป็นธรรมดาว่า Indianized kingdoms/อาณาจักรเยี่ยงอินเดีย
เหล่านี้ จะตั้งชื่อเป็นภาษาจําพวกสันสกฤต ตามอย่างชื่อรัฐหรือเมืองใน
ชมพูทวีป ที่เป็นถิ่นเดิมของตน หรือที่ตนชื่นชอบ (เหมือนกับที่พบได้ทั่ว
ไป ไม่ว่าในตะวันออกหรือตะวันตก ดังชื่อเมืองมากมายในอเมริกา ที่ตั้ง
ตามชื่อเมืองในยุโรป) แต่เนื่องจากผ่านกาลเวลามานานมาก คําเรียก
นั้นๆ ก็กร่อนหรือเพี้ยนไป จนส่วนมากยากที่จะระบุชื่อเดิมที่แท้จริงได้*

ลงักาสุกะนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าชื่อเดิมแท้คืออะไร รูปคําที่เขียนก็มีแผก
กัน เป็น Lankasuka บ้าง Langkasuka บ้าง Lengkasuka บ้าง บาง
แหล่งว่าเป็นอันเดียวกับ Alang-kah-suka บางแหล่งว่าคือท่ีเพี้ยนมาเป็น
Lakawn Suka เร่ืองราวฝ่ายจีนเรียกว่า Lang-ya-hsiu บา้ง Lang-hsi-
chia บา้ง (ยกมาใหอานกนัเอง เพราะผูเขยีนไมถนดัการอานหรือการเทยีบเสียงภาษาจีน)

บางท่านว่า ลังกาสุกะอาจจะเป็น อาณาจักรอิลังคาโสกะ
(Ilangasoka) ที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า ในยุคต่อมา (อีกนานหลาย
ศตวรรษ) พระเจ้าราเชนทร แห่งอาณาจักรโจละ ในอินเดียใต้ ได้ปราบ    
อิลังคาโสกะลง ในคราวยกทัพมาทําสงครามกับอาณาจักรศรีวิชัย เพื่อ
ชําระเส้นทางพาณิชย์ ให้ทางฝ่ายอินเดียค้าขายกับเมืองจีนได้สะดวก
โดยไม่ถูกแทรกแซง และโจละชนะศรีวิชัยในปี 1025/๑๕๖๘

ที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะนี้ ยังพูดได้เพียงกว้างๆ ว่าอยู่ในส่วน
เหนือของแหลมมลายู แต่ไม่ลงตัวว่าเป็นจุดใดแน่

นิทานปรัมปราสืบมาในมาเลเซียเล่าว่า ราชาผู้สร้างอาณาจักร
ลังกาสุกะ มาจากชมพูทวีปเม่ือ ค.ศ.100 เศษ (ใกล้เคียง พ.ศ.๗๐๐) มี
พระนามที่เรียกสั้นๆ ว่า พระเจ้ามหาวังสะ
                                                                                                                                                                

*
 ขอยกตัวอยาง เมืองในดนิแดนแถบน้ี ท่ีช่ือเดิมมีคาํวา “สิงห” หลายเมือง กวาจะถึงปจจบัุน ได

กลายเปน “สิงค” ไปเปนสวนมาก เชน อาณาจักรสิงหสารี (ในพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา
เรียกวา “สิงหัดสาหรี”) ในชวาตะวันออก ท่ีเปนตนเดิมของอาณาจักรมัชปาหิต ปรากฏใน

ตําราปจจุบันเปน Singhasari บาง Singasari บาง Singosari บาง เมืองสิงหราชา ใน
เกาะบาหลี เอกสารปจจุบันเขียนเปน Singaraj สิงหปุระ กลายมาเปน สิงคโปร/Singapore
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ตํานานหรือนิทานน้ี เล่ากันไปเล่ากันมา ในเมืองไทยกลายเป็น
เร่ืองสับสนถึงกับว่า ราชบุตรของพระเจ้ามหาวังสะ หรือท้าวมหาวงศนี้ 
ได้เปลี่ยนไปนับถืออิสลาม เพราะหมอมุสลิมช่วยรักษาให้หายโรค และ
เปลี่ยนพระนามเป็น “สุลต่าน มูฮําหมัด ชาห์”

เร่ืองที่เล่าอย่างนั้น ไม่อาจเป็นไปได้ เพราะพระเจ้ามหาวังสะสร้าง
อาณาจักรลังกาสุกะก่อนศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในดินแดนอาหรับถึง
ประมาณ ๕๐๐ ปี และหลังจากนั้นอีกราว ๗๐๐ ปี (ราว พ.ศ.๒๐๐๐) 
ศาสนาอสิลามจงึมาแพร่ขยายในดนิแดนแถบนี้

ลงักาสุกะนบัถอืพระพทุธศาสนาอยู ่๑๑๐๐–๑๓๐๐ ป ีจงึถงึยุคของ
ศาสนาอสิลาม (ราชาองค์แรกทีเ่ปลีย่นไปนบัถอือสิลาม ตามตาํนานทีพ่บ
ใชพ้ระนามวา่ “สลุตา่น อสิมาอลิ ชาห”์ ไม่ใช ่“สลุตา่น มูฮําหมัด ชาห”์)

อนึ่ง ตามตํานานฝ่ายมาเลเซีย อาณาจักรลังกาสุกะนั้น อยู่ทางฝั่ง
ตะวันตก ลึกเข้าไปในป่าเขาของรัฐเคดาห (Kedah) ที่โบราณคงเรียก
แบบสันสกฤต (อาจจะเป็นคําว่า “กฏาหะ”) แล้วได้คืบขยายมาทาง
ตะวันออก จนออกทะเลที่ปตตานี

อย่างไรก็ดี มีบันทึกฝ่ายจีนว่า ลังกาสุกะตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออก (อาจเป็นได้ว่า จีนมาพบหรือติดต่อ เม่ือลังกาสุกะขยายมาถึง
ฝั่งทะเลตะวันออกน้ันแล้ว)

บางตาํราบอกสัน้ๆ วา่ ลังกาสุกะตัง้อยู่ใกลป้ตตานี (in the vicinity 
of Pattani/Patani) บางทา่นอา้งวา่อยู่ทีป่ตตานีเลยทเีดยีว

[คําว่า “ปตตานี” เองก็น่าศึกษา นักประวัติศาสตร์เวลาเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ใช้ว่า Pattani บ้าง Patani บ้าง และมีการสันนิษฐานกัน
มาต่างๆ ว่าจะเพี้ยนจากคําโน้นคํานี้ ซึ่งก็ไม่ยุติ คงจะได้รับฟังกันต่อไป 
นอกจากนั้น มีข้อน่ารู้ว่า ถิ่นฐานแห่งหนึ่งในมาลุกุ/Maluku หรือหมู่
เกาะโมลุกกะ/Moluccas ของอินโดนีเซีย ก็มีชื่อว่า Patani ด้วย]
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หนังสือ The Hutchinson Dictionary of World History (1999)
บอกหนกัแนน่วา่ ในชว่งสมัยหนึง่ เคดาห ์ (Kedah ปจัจบุนัเปน็รัฐหนึง่ใน
มาเลเซยี) สงิโครา (Singgora คือ สงขลา) และลคิอร์ (Ligor คือ 
นครศรีธรรมราช) เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพุทธศาสนายุคโบราณชื่อ
ลงักาสุกะ

ยอ้นกลบัไปสูย่คุตน้  ๆ อกีวา่ หลงัจากตัง้ข้ึนและเจริญมาเพยีงศตวรรษ
เศษ ลังกาสุกะ ซึ่งมีคนสายมอญ-เขมรเป็นพื้น ไดต้กไปอยู่ใตอ้าํนาจของ
อาณาจกัรฟนูนั (ในแดนเขมร) ซึง่ก็นบัถอืพระพทุธศาสนาเชน่เดยีวกัน

หลงัจากถกูฟนูนัปกครองราว ๓๐๐ ป ี เม่ืออาณาจกัรฟนูนัลม่ลงใน     
ค.ศต. 6 ลงักาสุกะเป็นอสิระขึน้มาได ้ แตไ่ม่นานนกั (ไม่รูเ้วลาชดั แต่โดย
มากว่า ก่อน ค.ศ.800 คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๔) ลงักาสุกะ ก็เชน่
เดยีวกับดนิแดนอืน่สว่นมากบนแหลมมลาย ู ตอ้งขึน้ตอ่อาณาจกัรศรวีชิยัอัน
ยิ่งใหญ่ ที่แผ่อํานาจมาจากสุมาตรา (ปัจจุบันอยู่ในอินโดนีเซีย)

ดนิแดนบนแหลมมลายเูหลา่นี ้ รวมทัง้ลงักาสุกะ อยู่ใตอ้าํนาจของ
ศรีวิชัยหลายศตวรรษ จนกระทั่งศรีวิชัยเสื่อมลง จึงพากันเป็นอิสระได้
แต่แล้วก็เข้าสู่ยุคที่มัชปาหิตขึ้นมาเป็นใหญ่อีก

(นักประวัติศาสตร์ยังมีมติไม่ลงกันเด็ดขาดว่า มัชปาหิตได้คุม
อํานาจในดินแดนแถบนี้แค่ใด บางมติถึงกับบอกว่า แผ่นดินแหลมมลายู
ทัง้หมดถกูมชัปาหติทาํลาย แตไ่ม่ไดเ้ขา้ครอบครอง อาจเปน็ไดว้า่ มัชปาหิต
ไม่ได้เข้าปกครองเอง แต่เอาเป็นเมืองข้ึน; หลักฐานที่มักอ้างกันก็คือ 
พงศาวดารของชวา ชือ่วา่ “นครกฤตาคม” ที่แต่งในปี 1365/๑๙๐๘)

ลงักาสุกะปรากฏชือ่คร้ังสดุทา้ย ในพงศาวดารนครกฤตาคม (แหล่ง
ข้อมูลหลายแห่งเขียนกันต่างๆ เป็น Nagarakertagama บ้าง
Nagarakartagama บ้าง Nagarakrtagama บา้ง คงจะคลาดเคลือ่น
มาจาก Nagarakritagama จึงเขียนอย่างที่ให้ไว้นี้) อันว่าด้วยสงคราม
ระหว่างศรีวิชัย กับมัชปาหิต แลว้ก็หายไปจากประวตัศิาสตร์
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นครกฤตาคมนั้น กล่าวถึงลังกาสุกะในฐานะเป็นรัฐหนึ่งบนฝั่ง
ทะเลด้านตะวันตก ซึ่งขึ้นต่ออํานาจของมัชปาหิต (อาจเป็นไดว้า่เวลาน้ัน
อยูใ่นระยะชว่งชงิอาํนาจกัน จงึตา่งก็อา้งความเปน็ใหญ)่

ต่อจากมัชปาหิต ก็ถึงยุคของรัฐสุลตานแหงมะละกา ซึ่งมีอํานาจสูง
สุดในคร่ึงหลังของ ค.ศต.15 (ราว พ.ศ.๒๐๐๐–๒๐๕๐) โดยได้คุมดิน
แดนแหลมมลายูทั้งหมด ตลอดไปถึงสุมาตราตะวันออกส่วนใหญ่

ถึงตอนนี้ ไม่ว่าลังกาสุกะจะยังอยู่หรือไม่ หรือจะได้เปลี่ยนไปเป็น
อะไรแล้วก็ตาม ถิ่นแดนนั้นก็คงเป็นอันได้อยู่ใต้กํากับของมะละกานี้

อนิโดนเีซยี: ที่สุมาตรา ย้อนไปถึง ศรีวิชัย
ตรงนี ้ พกัเร่ืองบนผนืแผน่ดนิอนิโดจีนไวก่้อน แลว้มองออกไปทาง

ดา้นหมู่เกาะทัง้หลายในทะเล คือทางอนิโดนเีซยีบา้ง
เกาะแถบนี ้ ทีเ่ป็นดนิแดนสาํคัญในประวัตศิาสตร์ ไดแ้ก่ สมุาตรา

และชวา (พว่งบาหลเีขา้ดว้ย) แตค่วามเปน็ไปในยุคแรกของดนิแดนเหลา่นี ้
ไม่มีเร่ืองมาถึงคนรุ่นหลงั จนกระทัง่หลวงจนีทีจ่าริกไปศกึษาสบืพระพทุธ
ศาสนาในชมพทูวปี ไดเ้ดนิทางผา่นมาแวะระหวา่งทาง และบันทกึเร่ืองไว้

หลวงจีนที่รู้จักกันดีที่สุด คือ ฟาเหียน (Fa-hsien/Faxian) เห้ียนจัง
หรือยวนฉางหรือถังซัมจั๋งหรือโมกษเทวะ (Hsuan-tsang/Yuan-
tsang/Xuanzang) และอี้จิง (I-ching/I-tsing/Yijing)

ท่านแรกคือ หลวงจีนฟาเหียน จาริกออกจากจีนในปี 399/๙๔๒ 
อยู่ในอินเดีย ๖ ปี (405-411/๙๔๘–๙๕๔) ในรัชกาลของพระเจ้าจันทร-
คุปต์ ที่ ๒ (คือพระเจ้าวิกรมาทิตย์ ที่ทรงมีกวีคนเด่นชื่อว่ากาลิทาส ผู้
นิพนธ์เร่ืองศกุนตลา) แห่งราชวงศ์คปุตะ ขาไปเดนิทางบก ขามากลับทาง
เรือ แวะหาความรูแ้ละคัมภีรท์ีล่งักา ๒ ป ีแลว้เดนิทางตอ่ เรือถกูพายทุะเล
พดัพาไปขึน้ฝัง่บนเกาะหนึง่ทีไ่ม่ไดต้ัง้ใจไป สนันษิฐานกันวา่เป็นเกาะชวา
แลว้เดนิทางตอ่จนถงึมาตภูุมิ รวมอยู่ในทะเลกว่า ๒๐๐ วนั
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บันทึกของหลวงจีนฟาเหียน ชว่ยใหท้ราบวา่ เวลานัน้ ไดมี้การเดนิ
ทางค้าขายกันแลว้ ระหวา่งดนิแดนแถบนีกั้บเมืองจนี แตไ่ม่ไดบ้อกเร่ืองราว
ทีใ่หเ้หน็ความสาํคัญทางศาสนาและวฒันธรรม

กระนั้นก็ตาม ม่ันใจกันว่าพระพุทธศาสนาได้มาถึงถิ่นแดนแถบนี้
ตัง้แต ่ค.ศต. ตน้ๆ เนือ่งจากไดมี้พระภิกษหุลายรูปจารกิมาเผยแผ ่โดยเฉพาะ
เร่ืองของพระคุณวรมัน ผู้ออกบวชจากราชตระกูล ซึ่งบ่งชี้ว่า พระพุทธ
ศาสนาได้ตั้งม่ันในชวานานแล้วก่อน ค.ศต. 5 (ก่อนหลวงจีนฟาเหียนมา)

ท่านท่ีสอง พระถงัซมัจ๋ัง ออกจากเสฉวนในป ี 629/๑๑๗๒ ถงึท่ีหมาย
ในชมพทูวปีปี 633/๑๑๗๖ กลบัสูจ่นีถงึเมืองเชยีงอาน (หรอืฉางอนั) ในปี 
645/๑๑๘๘ ผจญภัยแตท่างบกทัง้ขาไปและกลบั จงึไม่มีเร่ืองเลา่ดา้นนี้

ทา่นทีส่ามคือ หลวงจนีอีจ้งิ ลงเรอืออกจากกวางตุงในปี 671/๑๒๑๔ 
ใช้เวลาน้อยกว่า  ๒๐ วัน ก็มาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย  ที่
ปาเลมบัง ในเกาะสมุาตรา แลว้พาํนกัอยู่ระยะหนึง่ ก่อนเดนิทางตอ่ สู่
ชมพูทวีป เพื่อไปยังที่หมายสําคัญ คือศูนย์การศึกษานานาชาติ ณ 
มหาวทิยาลยันาลนัทา

หลวงจนีอีจ้งิแวะพกัทีศ่รีวิชัย  คร้ังหลัง ยาวหนอ่ย นานถงึ ๖ ป ีคือ 
689-95/๑๒๓๒–๑๒๓๘

ตามบันทกึของหลวงจนีอีจ้งิแสดงวา่ เวลานัน้พระพทุธศาสนาเจริญ
มากในศรวีชิยั จนอาณาจกัรนัน้เป็นศูนย์กลางสาํคัญแหง่หนึง่ในการศึกษา
พระพทุธศาสนา ซึง่ทา่นไดเ้ขียนชืน่ชมไวว้า่ ผูจ้ะเลา่เรยีนพระพทุธศาสนา
ใหไ้ดผ้ลด ี ควรมาเร่ิมศึกษาทีน่ัน่ และมหาราชาแหง่ศรวีชิยัก็อปุถมัภ์บาํรุง
ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในการเดนิทางแก่ทา่นเป็นอย่างดี

จากบันทกึทีห่ลวงจนีอีจ้งิเขียนไว ้ อาณาจักรศรีวิชัยจึงได้ปรากฏ
ชื่อเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ ขณะที่กําลังรุ่งเรืองมาก มีอํานาจ
ควบคุมชองแคบมะละกา (Strait of Malacca/Melaka; คือชอ่งทะเล
ระหว่างแผ่นดินแหลมมลายูกับสุมาตรา) ตลอดจนช่องแคบซุนดา
(Sunda Strait; คือระหวา่งสมุาตรากับชวา) ทั้งหมด



๕๐๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

โดยนยันี ้ศรวีชิยั นอกจากเปน็ศูนย์กลางใหญข่องการค้าขายกับจีน
และอินเดียแล้ว ก็ควบคุมเส้นทางพาณิชย์ระหว่างจีน (เวลาน้ันอยูใ่น
ยคุราชวงศ์ถัง) กับนานาชาตทิีอ่ยู่ตอ่ออกไปทางตะวนัตกทัง้หมด

ในช่วงใกล้กับที่หลวงจีนอี้จิงจาริกมานั้น อาณาจักรลังกาสุกะ
ตลอดจนรัฐทั้งหลายบนแผ่นดินแหลมมลายูแทบทั้งหมด ได้ตกไปอยู่ใต้
อาํนาจของอาณาจักรศรีวิชัย

สงิคโปรก็เป็นเมืองหนา้ดา่นแห่งหนึง่ทีศ่รวีชิยัตัง้ขึน้ไว ้ ดงัทีไ่ดเ้ป็นจดุ
หนึ่งที่พระเจ้าราเชนทร์แห่งโจละโจมตี เม่ือยกมาทําสงครามกับศรีวิชัย
ในปี 1025/๑๕๖๘ มีผู้สันนิษฐานด้วยว่า ชื่อเมืองว่า “สิงหปุระ” ที่
เพี้ยนมาเป็นสิงคโปร์ ก็เป็นนามที่พระเจ้าราเชนทรทรงตั้งข้ึน

(บ้างก็ว่า ชื่อดังกล่าวนั้น มหาราชาแห่งศรวีชิยัที่ตั้งเมืองนี้ขึ้น ได้
ทรงตั้งไว้ และที่ว่าอย่างอื่นก็มีอีก ส่วนชื่อพื้นถิ่นของเกาะนี้มาจากภาษา
ชวา เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Tumasik หรือ Temasek)

ศรีวิชัย ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในสุมาตราภาคใต้ รุ่งเรืองย่ิงใหญ่อยู่ราว 
๕ ศตวรรษ จนกระทั่งเม่ือพ่ายแพ้แก่พระเจ้าราเชนทร์แห่งโจละ ที่ยก
มาตีในปี 1025/๑๕๖๘ แล้ว ก็อ่อนแอและเสื่อมลงเรื่อยมา จนถูกอาณา
จักรมัชปาหิต ที่มีศูนย์กลางอยู่ในชวา แซงขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่ใน        
ค.ศต. 13 รวมมีอายุนับแต่ ค.ศต. 7 อยู่ได้ ๗ ศตวรรษ

อสิลาม เริ่มเข้าที่สุมาตรา
เม่ือหลวงจีนอี้จิงมาถึงศรีวิชัยในปี 671/๑๒๑๔ นั้น ศาสนา      

อิสลามกําลังเกิดขึ้นใหม่ๆ ในแดนอาหรับ นับตามฮิจเราะฮ์ศักราชเป็นปี
ที่ ๔๙ เข้าสู่ยุคกาหลิฟราชวงศ์อูมัยยัด ที่ดามัสกัส ในซีเรีย ได้ ๑๐ ปี อัน
เป็นช่วงเวลาที่อาหรับและอิสลามกําลังแผ่ขยายอย่างรวดเร็วย่ิง

อีกเพียงประมาณ ๓๐ ปีหลังจากนั้น ทัพมุสลิมอาหรับก็บุกเข้าลุ่ม
แม่น้ําสินธุ รบชนะ และเข้าครอบครองดินแดนเข้ามาเร่ือยๆ
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ทัพมุสลิมอาหรับเข้าตีดินแดนที่ปัจจุบันเป็นแคว้นสินธ์ หรือสินท์ 
(Sindh หรือ Sind = Sindhu คือ สนิธ)ุ โดยยกเขา้บุกทางเรือก่อน แตไ่ม่
สาํเร็จ จงึโจมตทีางบก และเขา้ครองดนิแดนในปี 712/๑๒๕๕ แลว้ตอ่มา
ในปี 775/๑๓๑๘ ก็ยกทัพมาทางเรือเข้าตีเมืองวลภี ได้ทําลายทั้ง
เมืองวลภีนครหลวง และมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ชื่อว่าวลภี หมดสิ้น 
พระเจ้าศีลาทิตย์ที่ ๖ ได้ถูกสังหาร เป็นอันสิ้นราชวงศ์ไมตรกะ

จากแควน้สนิธน์ัน้ ทพัมุสลมิอาหรบัพยายามเดนิหนา้เขา้สูป่ญัจาบ
และแคชเมียร์ (กัศมีระ) ต่อไปอีก แต่ในแถบนี้ เจ้าถิ่นเข้มแข็งมาก 
สามารถสะกัดก้ันไว้ได้ ดินแดนของมุสลิมอาหรับในอินเดียจึงถูกจํากัด
อยู่แค่นั้น ขยายออกไปไม่ได้อีกเลย จนสิ้นยุคของมุสลิมอาหรับ

ประวัติศาสตร์จําหมายว่า การที่ทัพมุสลมิอาหรับพิชิตแคว้นสินธ์/
สินธุ์ได้ในปี 711/๑๒๕๔ นี้ เป็นนิมิตหมายแห่งการที่ศาสนาอิสลามเข้า
สู่แดนภารตะ และพร้อมกันนั้น แคว้นสินธ์ที่พิชิตได้คราวนี้ ก็เป็นจุด
กําหนดสุดเขตแดนด้านตะวันออกที่มุสลิมอาหรับแผ่อํานาจไปถึงด้วย

การแผ่ไปของอิสลามและขยายแดนอาํนาจของมุสลมิ ในเอเชยีใต้
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เร่ิมขึ้นใหม่ และดําเนินไปอย่างกว้างขวาง
ยิ่งใหญ่แท้จริง หลังจากนี้ประมาณ ๓ ศตวรรษ ในยุคของมุสลิมเตอรก

ดังกล่าวแล้วว่า ทัพมุสลิมเตอรกรุกรบบุกเข้ามาในชมพูทวีป จนได้
ตั้งรัฐสุลตานแหงเดลี (Delhi Sultanate) ขึ้น เม่ือ ค.ศ.1206/
พ.ศ.๑๗๔๙

การเขา้ครองของมุสลิมเตอรก เร่ิมดว้ยสงครามใหญใ่นปี 1001/
๑๕๔๔ ซึง่คราวนีพ้ชิติแควน้ปญจาบก่อน* และเม่ือตัง้รฐัสลุตานแหงเดลี
แลว้ ก็ขยายออกไปเรือ่ยๆ ไดเ้ข้าครองแควน้คชูราต (Gujarat) ซึง่อยู่ถดั
จากแควน้สนิธมาทางตะวนัออก ในปี 1297/๑๘๔๐
                                                                                                                                                                

*
 สงครามใหญครัง้น้ี (ระหวางสุลตานมะหะหมดุ กับราชาไชยบาล ในป 1001/๑๕๔๔ และครัง้ตอมา

กับราชาอานันทบาล ในป 1008/๑๕๕๑) เปนเรือ่งท่ีสยดสยองมาก ผูสนใจอาจจะอานไวเปนความรู
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จากนัน้ เพยีงถงึปี 1310/๑๘๕๓ สลุตานแหงเดลก็ีเขา้ยึดเมืองมทรุา 
(Madura บดันีเ้รียก Madurai) ทีอ่ยู่เกือบปลายสุดภาคใตข้องอนิเดยีได้

จากคูชราต ซึ่งเป็นรัฐบนฝั่งทะเลตะวันตกของอินเดีย (มีเมืองท่า
สําคัญ โดยเฉพาะสุราต/Surat และภารุจ/Bharuch ที่โบราณเรียกว่า
ภารุกัจฉ์ อันมีชื่อเสียงมากมาแต่พุทธกาล ใกล้อ่าวแคมเบย์/Cambay)
และจากอินเดียภาคใตนั้น ศาสนาอิสลามก็มากับพ่อค้าชาวอินเดีย สู่
อินโดนีเซีย ตั้งแต่ คศ.ต. 13 คือ พ.ศ.๑๘๐๐ เศษ เป็นต้นมา โดยเร่ิมที่
สุมาตราภาคเหนือ

การมาของศาสนาอิสลามสู่ดินแดนอันเป็นเกาะและชายทะเล
แถบนี้ มีลักษณะอันเป็นที่สังเกตว่า มากับเหล่าพ่อค้าวาณิช มิใช่มากับ
กองทัพเหมือนอย่างการแผ่ขยายบนผืนแผ่นดิน ในชมพูทวีป เป็นต้น

ความจริง พ่อค้าชาวอาหรับ ตลอดจนชาวเปอร์เซีย (เปอร์เซีย 
หรืออหิรา่น ไม่ใชช่าวอาหรบั แตเ่ป็นคนอารยัน) จากตะวันออกกลาง ได้
เดินทางค้าขายทางทะเลมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว แต่ส่วนมากมา
แค่อินเดีย ส่วนน้อยจึงเลยมาแถบสุมาตราและชวา (ตลอดจนไปถึงจีน)

แตท่ีส่าํคัญก็คือ ในยุคก่อนศาสนาอสิลามเกิดขึน้ แดนอาหรบัมีชน
เผา่ใหญ่-นอ้ยมากมาย และเตม็ไปดว้ยสงครามระหวา่งเผา่ (tribal warfare)
คร้ันเม่ืออิสลามเกิดข้ึนในปี 622/๑๑๖๕ แล้ว พระศาสดานบีมูฮัมมัด
ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการสู้รบรวมชนชาวอาหรับให้เป็นอันเดียวกัน

แม้ในยุคของกาหลิฟที่สืบต่อมา ตลอดจนในยุคของสุลต่านทั้ง
หลาย การแผ่อิสลามและการขยายดินแดนมุสลิม ที่เป็นงานอันมุ่งออก
ไปบนผืนแผ่นดิน ก็เป็นภาระใหญ่ที่ดําเนินมาอีกหลายศตวรรษ

ดงันัน้ การแผม่าของอสิลามทางแถบนี ้ ทีเ่ป็นเร่ืองก่อน คศ.ต. 13
(ราว พ.ศ.๑๘๐๐) แม้จะมีร่องรอยอยู่บ้าง ก็จึงสันนิษฐานว่าเป็นเร่ืองราย
ย่อย เป็นการส่วนบุคคลหรือภายในหมู่ในกลุ่ม ยังไม่เป็นงานเป็นการ
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ตามทีมี่หลกัฐาน ศาสนาอสิลามเร่ิมตน้ในอนิโดนเีซยีเม่ือสุด คศ.ต. 
13 ทีส่มุาตราภาคเหนือ โดยมีรัฐพาณิชมุสลิมเล็กๆ ของชนชาวอาเจะห
๒ แห่ง ชือ่สมุทรปาไซ (Samudra-Pasai) และเปอรล์กั (Perlak) ทัง้นี ้สลุตา่น
ท่านแรกคือ Sultan Malik al Saleh แห่งปาไซ (ต่อจากน้ีอีก ๒๐๐ ปีเศษ
จึงเกิดรฐัสลุตานแหงอาเจะฮ/Aceh ทีย่ิง่ใหญ ่ขึน้ในสมุาตราภาคเหนือนี)้

มลายู ขยายจากสุมาตรา ข้ึนยังมาเลเซีย
ไดก้ลา่วแลว้วา่ ศรวีชิยัทีมี่ศูนย์กลางอยู่ในสมุาตราภาคใต ้หลงัจาก

พา่ยแพแ้ก่แควน้โจละแหง่อนิเดยีใต ้ในปี 1025/๑๕๖๘ แลว้ ก็ออ่นกําลงัลง
เร่ือยๆ อาณาจักรตา่งๆ ทีอ่ยู่ใตอ้าํนาจ ทัง้ในสมุาตราเอง ทัง้ในชวา และบน
แผ่นดินแหลมมลายู ต่างก็ทยอยแยกตัวออกไปเป็นอิสระ

โดยเฉพาะทีโ่ดดเดน่ข้ึนมาจนแทนทีศ่รวีชิยั ก็คืออาณาจกัรมัชปาหติ
ในชวา ซึง่มีอาํนาจปกครองปาเลมบัง ทีเ่คยเป็นศูนย์กลางของศรวีชิยัดว้ย

ในสุมาตราเอง ทางภาคตะวันตก เป็นถิ่นชื่อว่า มลายู (Malayu/
Melayu) หรือชัมพี (Jambi; เมืองหลวงก็ชือ่ชมัพ)ี ของชนชาติที่เรียกว่า
มีนังกะเบา (Minangkabau) ซึ่งมีคนอินเดียอพยพเข้าไปตั้งถ่ินฐานอยู่ตั้ง
แต่ ค.ศต. 2 (ราว พ.ศ. ๗๐๐) จึงเป็นดินแดนที่นับถือศาสนาฮินดู

เม่ือศรีวิชัยรุ่งเรืองตั้งแต่ ค.ศต. 7 (พ.ศ.๑๒๐๐ เศษ) เป็นต้นมา 
ชัมพีก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยนั้น และราว ค.ศ.1100/พ.ศ. 
๑๖๔๓ ไดเ้ป็นศูนย์กลางของอาณาจกัรศรีวิชัยอยูห่นหนึง่

(บางท่านสันนิษฐานว่า เม่ือศรีวิชัยที่ปาเล็มบังเปลี้ยลงเพราะถูก
พระเจ้าราเชนทรแห่งโจละมาโจมตีในปี 1025/๑๕๖๘ ศูนย์อํานาจ
ของศรีวิชัยจึงย้ายร่นลึกเข้าไปอยู่ ณ ชัมพี ที่เป็นแดนมลายูนี้)

เม่ือศรวีชิยัเสือ่มลงๆ จนถงึ ค.ศต. 14 ชาวมีนงักะเบาก็ไดต้ัง้อาณา-
จักรชัมพีของตนข้ึน แต่ขาดโอกาสที่จะสร้างฐานกําลังนาวีให้แข็งแกร่ง
อย่างศรวีชิยัในอดีต จงึกลายเป็นชอ่งวา่งใหมั้ชปาหิตในชวายิง่ใหญข่ึน้มา
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เม่ือมัชปาหิตเรืองอํานาจมาก ชัมพีก็ตกอยู่ใต้อํานาจของมัชปาหิต
แหง่ชวาด้วย เช่นเดียวกับดินแดนศรวีชิยัในอดตี ทีห่มดอาํนาจไปแล้ว

เม่ือจะสิ้น ค.ศต. 14 ทั้งชัมพี และปาเลมบังคือศูนย์เดิมของศรวีชิยั
ไดพ้ยายามตัง้ตวัเปน็อสิระ แตไ่ม่สาํเร็จ โดยเฉพาะเจา้ปรเมศวร ผู้ครอง
ปาเลมบงั ไดป้ระกาศในปี 1389/๑๙๓๒ ทาํนองวา่จะไม่ขึน้ตอ่มัชปาหติ
แล้วถูกพวกชวาแหง่มัชปาหิตขบัไล ่ หนไีปตัง้ตวัทีส่งิคโปร ก็ถกูตามไป
กําจดั ตอ้งหนตีอ่ไปขึ้นแผ่นดินแหลมมลายู แล้วเปลี่ยนตัวเป็นมุสลิม ตั้ง
อาณาจักรมะละกาขึ้นมา โดยสถาปนาตนเป็นสุลตานอิสกันดารชาห

มีงานวิจัยทางประวัติศาสตร์กล่าวถงึมตวิา่ ดนิแดนท่ีเรียกวา่มลายู 
(Malayu/Melayu) ในสุมาตรานั้น มิใช่เฉพาะส่วนของอาณาจักรชัมพี
(ซึ่งยังเป็น Province หนึ่งของอินโดนีเซียปัจจุบัน) เท่านั้น แต่รวมตลอด
ทั้งปาเล็มบังด้วย พูดคร่าวๆ ว่า สมุาตราเป็นถิ่นแท้แต่เดิมของมลายู

ดังนั้น การที่เจ้าชายปรเมศวรจากสุมาตรา ไปตั้งรัฐสุลตานแหง      
มะละกาขึ้นบนแผ่นดินด้านปลายแหลมน้ัน จึงเป็นการนําเอาความเป็น 
“มลายู” ไปสถาปนา หรือไปขยาย บนแผ่นดินซึ่งเรียกในบัดนี้ว่าแหลม
มลายู หรือคาบสมุทรมาเลย์ (Malay Peninsula)*

ต่อมา รัฐสุลตานแหงมะละกาบนคาบสมุทรมาเลย์ ก็เรืองอํานาจ
เป็นใหญข่ึน้แทนทีมั่ชปาหิต ซึง่เม่ือสิน้ ค.ศต. 14 (ราว พ.ศ.๑๙๕๐) ก็เสือ่ม
ลงๆ จนเลือนหายไปในช่วงต้น ค.ศต. 16 (ประมาณปี  1527/๒๐๗๐)

เอกสารบางแห่งกล่าวว่า ในเส้ียวแรกของ ค.ศต. 15 (คือในช่วงปี 
1401-1425/๑๙๔๔–๑๙๖๘ มัชปาหิตถูกกองเรือจีนโจมตี การสู้รบกัน
ทําให้เกิดทุพภิกขภัยตามมา แล้วมัชปาหิตก็เสื่อมลงๆ ดํารงอิสรภาพอยู่
ได้อีกราว ๕๐ ปี ก็ตกไปอยู่ใต้อํานาจของรัฐสุลตานแหงมะละกา
                                                                                                                                                                
*
มีการพยายามสืบคนกันในเรื่องนี้ เชน งานวิจัยของ Professor Leonard Y. 

Andaya เร่ือง The Search for the ‘Origins’ of Melayu ที่พิมพใน Journal of 

Southeast Asian Studies ในอังกฤษ ฉบับ October 2001

บางมติถึงกับวา แหลงเดิมของมลายูเริ่มที่บอรเนียว แลวจึงมาพัฒนาที่สุมาตรา
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ในยุคของอาณาจักรมะละกานี้ ศาสนาอิสลามซึ่งก่อนนั้นแพร่ไป
ช้าๆ ก็ได้เปลี่ยนเป็นแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว ก่อนจะถึงปี 1500/๒๐๔๓ 
อิสลามก็ได้ตั้งหลักม่ันแล้วใน ยะฮอร์ เคดาห์ เปรัก ปะหัง และตรังกานู 
(Johor, Kedah, Perak, Pahang, Terengganu)

แต่แล้ว เม่ือเข้าสู่ยุคอาณานิคม อาณาจักรมะละกาก็สิ้นอํานาจไป 
โดยถูกโปรตุเกสเข้าครอบครองใน ค.ศ.1511/พ.ศ.๒๐๕๔

ถึงตอนนั้น ช่องว่างแห่งอํานาจเกิดข้ึน อาณาจักรมุสลิมย่ิงใหญ่ชื่อ
ว่าอาเจะฮ/Aceh ก็เรืองอํานาจขึ้นมาที่สุมาตราภาคเหนือ

เวลาผ่านมาถึงบัดนี้ คือใน ค.ศต. 16 (พ.ศ. ๒๐๐๐ เศษ) กษัตริย์
มีนังกะเบาแห่งชัมพี ที่เป็นแหล่งเดิมของมลายู ก็ได้เปลี่ยนเป็นมุสลิม 
ดินแดนนี้จึงเข้าสู่ยุคของศาสนาอิสลาม

จะเหน็วา่ ศูนย์อาํนาจ หรอืความย่ิงใหญ่เคลือ่นย้ายไปหมุนเป็นวง
เร่ิมจากศรีวิชัยที่สุมาตรา ย้ายสู่มัชปาหิตในชวา แล้วเลื่อนไปมะละกาบน
แหลมมลายู ครบแล้วก็เหมือนมาตั้งต้นใหม่ที่สุมาตราอีก

ข้อต่างคือ เม่ือเร่ิมรอบแรก ใน ค.ศต. 7 สุมาตราเป็นดินแดนที่
นับถือพระพุทธศาสนา คร้ันเร่ิมรอบใหม่ ใน ค.ศต. 16 สุมาตราเป็นดิน
แดนแห่งศาสนาอิสลาม

เม่ือได้พูดถึงสุมาตราแล้ว คราวนี้ ก็หันไปดูทางด้านชวาบ้าง

ชวา ข้ึนมาลํ้า สุมาตรา
บนเกาะชวา ที่อยู่ต่อลงไปทางใต้ ถัดจากสุมาตรา โดยมีช่องแคบ

ซุนดา (Sunda Strait) ค่ันอยู่ มีอาณาจักรที่เจริญมาแต่โบราณ ซึ่งอาจ
จะเก่าแก่กว่าศรีวิชัย อย่างน้อยก็เคียงข้างหรือแข่งคู่กันมา แต่ไม่ใหญ่โต
เท่า จึงไม่ปรากฏชื่อเด่น
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เพือ่รวบรัด ขอเลา่สัน้ๆ วา่ อย่างทีก่ลา่วแล้ว เม่ือหลวงจนีฟาเหียน
เดินทางกลับเมืองจีนทางทะเล ตอนต้น ค.ศต. 5 (ราว พ.ศ.๙๕๖) เรือที่
ท่านโดยสารมาถูกคลื่นซัดไปขึ้นฝั่งเกาะหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นชวา และ
พระคุณวรมัน ที่ออกบวชจากราชวงศ์ ซึ่งมาจากกัศมีระ/แคชเมียร์ ก็ได้
เขียนเร่ืองราวในยุคเดียวกันนี้บอกไว้ เก่ียวกับการที่ท่านได้มาสั่งสอน

บันทึกที่ว่านั้น ทําให้คนยุคหลังรู้ว่า การเดินทางค้าขายระหว่าง
จีนกับชวาได้มีมานานแล้ว และพระพุทธศาสนาก็ได้ตั้งม่ันอยู่แล้วที่นั่น 
ซึ่งคงนานแล้วก่อนที่ท่านทั้งสองไปถึง

มีศิลาจารึกบอกไว้ให้ทราบว่า แถวๆ เมืองจาการ์ตา (Jakarta) 
ปัจจุบันนี้ ย้อนไปเม่ือ ค.ศต. 5-6/พ.ศต. ๑๐–๑๑ เคยมีอาณาจักร
โบราณเก่าแก่ที่สุดแห่งชวาตะวันตก ชื่อว่า ตรุมา (Taruma; เรียกเต็ม
ว่า ตรุมานคร/Tarumanegara บันทึกฝ่ายจีนเรียกว่า โตโลมา/ To-lo-
ma) ซึ่งเป็นดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา (บางตําราว่าเป็นฮินดู) มี
ราชาที่เข้มแข็งที่สุด พระนามว่าปูรณวรมัน แต่เร่ืองราวของอาณาจักรนี้ 
นักประวัติศาสตร์ไม่อาจหารายละเอียดมาเล่าได้

คร้ันถึงต้น ค.ศต. 7 (ยุคเดียวกับศรีวิชัยในสุมาตรา) ก็ได้มีอาณา
จักรสําคัญเกิดข้ึนแล้วในชวาหลายแห่ง ทั้งอาณาจักรค้าขายชายฝั่งทะเล 
และอาณาจักรกสิกรรมทํานาข้าวลึกเข้าไปในผืนแผ่นดิน

โดยเฉพาะในชวาภาคกลางและภาคตะวันออก เม่ือต้น ค.ศต. 8
(ราว พ.ศ.๑๒๕๐) มีอาณาจักรกสิกรรมรุ่งเรืองอยู่ ชื่อว่ามาตาราม
(Mataram) เป็นถิ่นนับถือศาสนาฮินดู มีกษัตริย์ในสายราชวงศ์สัญชัย

บางตําราว่า เม่ือถึงครึ่งหลังของ ค.ศต. 8 (ราว พ.ศ.๑๓๐๐) อาณา
จักรมาตาราม ได้เสื่อมลงไป โดยมีอาณาจักรใหม่ของชาวพุทธแห่ง
ราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra) เจริญขึ้นมาบนที่ราบเกทุ (Kedu Plain) 
ที่อยู่ใกล้เคียง
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อย่างไรก็ดี เร่ืองราวตอนนี้ นักประวัติศาสตร์ว่าไว้ต่างกัน บาง
พวกว่า อาณาจักรมาตารามนั่นเองมีกษัตริย์เป็นราชวงศ์ไศเลนทร คือ
เป็นอาณาจักรเดียวกัน และกล่าวว่ากษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทรนี้ ตอนต้น
นับถือศาสนาฮินดู แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นนับถือพระพุทธศาสนา

(ถ้ายอมรับว่าเป็นอาณาจักรเดียวกันตามมตินี้ ก็น่าพิจารณาว่า 
เม่ือเลิกนับถือฮินดูแล้วมานับถือพุทธศาสนา จะสร้าง Borobudur ก่อน
แล้วไปสร้าง Prambanan ทีหลัง ตามเร่ืองที่จะเล่าต่อไปนี้ ได้อย่างไร)

กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร ได้สร้างมหาสถูปยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่า 
Borobudur (สันนิษฐานกันว่าอาจเลือนมาจากคําว่า “บรมพุทโธ”) ขึ้น
เม่ือราว 800/๑๓๕๐ (บางตาํราวา่สร้างตอนกลาง ค.ศต. 9; อยูห่า่งจาก
เมือง Jogjakarta/Yogyakarta ประมาณ ๖๘ กม.)

มหาสถูป Borobudur นี้ ใหญ่เพียงใด ขอพูดไว้เพียงว่า สร้าง
ด้วยหินภูเขาไฟประมาณ ๒ ล้านตารางฟุต บนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้าน
ละ ๑๒๑ เมตร (๔๐๓ ฟุต) สูงข้ึนไปเป็นรูปทรงแบบปิระมิด มีลานเป็น
ขั้นลดหลั่นกันขึ้นไป ๘ ชั้น และในแปดชั้นนั้น ๕ ชั้นล่างเป็นลานสี่
เหลี่ยม ๓ ชั้นบนเป็นลานวงกลม และบนลานกลมชั้นสูงสุด มีพระสถูป
ตั้งสูงข้ึนไปอีก ๓๑.๕ เมตร

ส่วนอาณาจกัรมาตาราม ทีเ่สื่อมลงไป ต่อมาก็ตั้งขึ้นใหม่อีกในตอน
กลาง ค.ศต. 9 แลว้เจริญตอ่มาอกีหลายศตวรรษ

โดยเฉพาะในตอนต้น ค.ศต. 10 (900-930/๑๔๔๓–๗๓) มาตาราม
ซึ่งเป็นอาณาจักรฮินดู ได้สร้างมหาเทวสถาน เรียกว่า ปรัมพนัน/ 
Prambanan (เขียนปรัมพนัม/Prambanam ก็มี) ขึ้นมา เพื่อเป็นที่บูชา
พระศิวะ อันนับว่าเป็นศิวเทวาลัยใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

มหาสถูป Borobudur ฝ่ายพุทธศาสนา ของราชวงศ์ไศเลนทร
กับมหาเทวสถาน ปรัมพนัน ฝ่ายฮินดู ของอาณาจกัรมาตารามนี้ ใหญ่
มหึมาทั้งสองแห่ง และอยู่ใกล้กันด้วย (ห่างกันไม่ถึง ๘๐ กม.) จึงเป็นที่
สังเกต และเป็นแหล่งศึกษาเชิงเปรียบเทียบสําหรับนักค้นคว้า
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เร่ืองของราชวงศ์ไศเลนทรนี้ นอกจากที่เก่ียวกับการสร้างมหา
สถูป Borobudur แล้ว ก็ไม่ค่อยรู้อะไรกันอีก หรือรู้กันแบบไม่ค่อยชัด

นกัประวตัศิาสตร์เหน็กันวา่ พระเจ้าชยัวรมันที ่๒ (Jayavarman II; 
น่าสังเกตว่าชัยวรมันที่ ๑ ไม่ปรากฏ) ผู้สถาปนาอาณาจกัรขอมโบราณ 
ซึง่มีเชือ้สายทางวงศ์กษัตริยแ์หง่ฟนูนัดว้ย มาจากราชสาํนกัแหง่ไศเลนทร
ในตอนปลาย ค.ศต. 8 เม่ือประมาณปี 790/๑๓๓๓ และได้ประกาศอาณา
จักรขอม เป็นอิสระจากไศเลนทร ในปี 802/๑๓๔๕

เท่าที่พูดกันอันสําคัญอีกตอนหนึ่งคือเร่ืองที่ว่า ในช่วงกลาง ค.ศต.
9 (ราว พ.ศ.๑๔๐๐) ขณะทีร่าชวงศ์มาตารามเขา้ครองดนิแดนของไศเลนทร
ในชวา กษตัริยร์าชวงศ์ไศเลนทรนี ้ ก็ไดไ้ปเปน็ใหญค่รองอาณาจกัรศรวีชิยั
ในสุมาตรา โดยมีอํานาจครองดินแดนแหลมมลายูส่วนใหญ่ด้วย จน
กระทั่งศรวีชิยัทีร่าชวงศ์ไศเลนทรปกครองนัน้ เสือ่มไปในกลาง ค.ศต. 11

ในยุคที่ศรีวิชัยในสุมาตราเสื่อมลงช่วงต้นๆ คือใน ค.ศต. 11 ได้เกิด
มีอาณาจักรใหม่ขึ้นในชวาตะวันออก ชื่อว่ากาทิรี (Kadiri; ปัจจุบันเรียก
ว่า Kediri) มีเมืองหลวงชื่อว่าดาหา (Daha; อ่านอย่างบาลี-สันสกฤตว่า 
ทหะ เหมือนในคําว่าเทวทหะ)

ขอแทรกว่า ตรงนี้ตําราทั้งหลายว่าต่างกันจนสับสน เม่ือตรวจ
สอบสบืค้นไป ก็พอเชือ่มความตามแหลง่ขอ้มูล ๒-๓ แหง่ไดว้า่ เป็นเร่ืองสบื
มาจากอาณาจกัรมาตารามนีเ้อง ซึง่หลงัจากตัง้ขึน้ใน ค.ศต. 8 โดยพระเจา้    
สญชยั (ครองราชย์ป ี732-778/ ๑๒๗๕–๑๓๒๑) แลว้ ก็มีอาํนาจขยายออก
ไปตัง้แตช่วาภาคกลาง ถงึภาคตะวนัออก

ตอ่มาตน้ ค.ศต. 10 ศูนย์อาํนาจของมาตาราม ไดเ้คลือ่นย้ายไปทาง
ตะวนัออก

เวลาผา่นไป ไดเ้กิดภัยพบิตั ิ ถกูศรวีชิยัทีข่ดัแย้งกันมาทาํลายบา้ง 
ถกูกบฎทาํลายบา้ง จนกระทัง่ปี 1019/๑๕๖๒ เกิดมีราชาองค์สาํคัญของ
มาตาราม (มีพระนามเขยีนกันวา่ Airlangga บ้าง Erlangga บ้าง) รวม
กําลงัฟืน้อาณาจกัรใหเ้ขม้แข็ง แลว้แบ่งอาณาจกัรใหโ้อรส ๒ องค์ครอง
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คร้ังนัน้ มาตารามหายไป แยกเป็น ๒ อาณาจกัร คือ กาทริ ี กับชงัคละ
ทาํใหแ้ตกกันและออ่นแอลง กระทัง่ราชาชยาภัย (ครองราชย ์ 1135-57) 
รวมชังคละเข้ากับกาทิรีได้ (ตามเร่ืองที่เล่ามาว่า โอรสและธิดาของ ๒ 
แดนนั้น คือ อิเหนากับบุษบาอภิเษกสมรส อิเหนาจึงครองเป็นอันเดียว)

กาทริขียายดนิแดนออกไปไดม้าก แตก็่ยงัไม่สามารถเขา้คุมสมุาตรา
ที่ศรีวิชัยครองอยู่ได้ แล้วในที่สุด ถึงปี 1222/๑๗๖๕ ได้มีกบฎโค่น
พระเจ้า กฤตชยั (ตาํราภาษาองักฤษเขยีน Kertajaya นา่จะเพีย้นจาก
Kritajaya) ราชาองค์สุดท้ายของอาณาจักรกาทิรีลง และตั้งอาณาจักร
ใหม่ขึ้นมาแทนที่ ชื่อว่าสิงหสารี (Singhasari/Singasari/Singosari; ใน  
อิเหนา เรียกว่า “สิงหัดส่าหรี”)

อาณาจักรสิงหสารีแห่งชวาตะวันออก เป็นดินแดนที่นับถือพระ
พุทธศาสนา ได้รุ่งเรืองเด่นในรัชกาลพระเจ้ากฤตนคร (ภาษาอังกฤษ
เขียนกันว่า Kertanagara น่าจะเพี้ยนจาก Kritanagara; 1268-1292/
๑๘๑๑–๑๘๓๕) โดยมอีาํนาจควบคุมดนิแดนเปน็อนัมากในสมุาตรา ที่
เคยอยู่ใต้การปกครองของศรีวิชัย

ต่อมา ในปี 1289/๑๘๓๒ จักรพรรดิกุบไลข่าน เมืองจีน ทรง
พิโรธว่าทางสิงหสารีปฏิบัติต่อราชทูตของพระองค์อย่างไม่ควรแก่เกียรติ
ยศ จึงเตรียมจะส่งกองทัพมาลงโทษ

แต่ระหว่างนั้น ในปี 1292/๑๘๓๕ อาณาจักรกาทิรีคู่แข่ง ที่ถูก
สิงหสารีปราบลงก่อนนั้น ได้ก่อการกบฎ มายึดพระราชวัง และได้
สังหารพระเจ้ากฤตนครเสีย ทําให้อาณาจักรสิงหสารีสิ้นสลาย

คราวนัน้ (ป ี1292/๑๘๓๕) เจา้ชายวชิยั โอรสของพระเจา้กฤตนคร
หลบหนไีปได ้ คร้ันทพัมองโกลมาถงึ เจา้ชายวชิยัก็หนัไปรว่มกับทพัมองโกล
นั้นกําจัดกษัตริย์แห่งกาทิรีได้ เสร็จแล้วเจ้าชายวิชัยก็หันมาสู้กับพวก     
มองโกล และสามารถขับไลท่พัมองโกลออกไปจากชวาสาํเร็จ
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จากนัน้ เจา้ชายวชิยัไดต้ัง้อาณาจกัรแห่งชวาตะวนัออกขึน้ใหม่ ชือ่วา่
มัชปาหิต ในปี 1293/๑๘๓๖ ซึ่งได้เจริญขึ้นเป็นใหญ่ที่สุดในแถบนี้ โดย
ครองดินแดนที่เป็นอินโดนีเซียบัดนี้ และแผ่นดินแหลมมลายูเป็นอัน
มาก ตลอดทั้งสิงคโปร์

(เป็นอันจับความรวมได้ว่า มาตารามหายมาเป็นกาทิรี แล้วกาทิรี 
ถูกแทนที่ด้วยสิงหสารี และสิงหสารีก็เปลี่ยนเป็นมัชปาหิต)

มัชปาหิต* ทีช่วา รุง่เรืองอยู่นาน แตน่บัจากปี 1389/๑๙๓๒ อาํนาจก็
เร่ิมถกูท้าทาย ดังได้เล่าแล้วว่า ทางด้านสุมาตรา เจ้าชายปรเมศวรแห่ง
แดนศรีวิชัยเดมิ คิดตัง้ตวัเป็นอสิระ แม้วา่มัชปาหิตจะขบัไลผู่ท้า้ทายนัน้พน้
ไป และตามไปกําจดัทีส่งิคโปรจนเสร็จ แตเ่จา้ชายปรเมศวรก็ไม่ลดละ หนตีอ่
ไปตัง้ตวัไดท้ีม่ะละกา กลายเป็นสลุตานอสิกนัดารชาห ทาํใหเ้กิดรฐัสลุตาน
แหงมะละกาขึน้ ดงัเลา่ข้างตน้ เม่ือป ี1402-03/๑๙๔๕-๔๖

มัชปาหิตเสื่อมอํานาจ จนในที่สุดก็ถูกชนมุสลิมโค่นลงในปี 1478/ 
๒๐๒๑ (บางตาํราวา่ปี 1486/๒๐๒๙) แตย่งัไม่หมดกาํลงัสิน้เชงิ กระทัง่ถึงตน้
ค.ศต. 16 อาํนาจทีย่งัเหลอือยู่บา้งนัน้จงึถูกกําจดัสิน้ไปในราวปี 1527/๒๐๗๐

ในช่วงที่ชนมุสลมิเข้าครองนัน้ ชาวฮินดมัูชปาหิต ทัง้เจา้นาย ขนุนาง 
และประดาคนชัน้สงู ไดพ้ากันอพยพหนภัียไปยึดเอาบาหลเีป็นทีม่ั่นสดุทา้ย

เกาะบาหล ี (Bali คือพล ี ทีแ่ปลวา่ มีกําลงั แข็งแรง) อยูห่า่งไปทาง
ตะวนัออกของเกาะชวา โดยขา้มชอ่งแคบเพยีงประมาณ ๒ กม. และบาหลี
เป็นถิน่แดนเดยีวในอนิโดนเีซยีปัจจบุนั ทีน่บัถือศาสนาฮินด ู ซึง่เป็นฮินดู
แบบบาหลี (Balinese Hinduism) มีพทุธศาสนาแทรกเสริม ผสมผสานกับ
ลทัธนิบัถือบรรพบุรษุผสีางและไสยเวท ถอืระบบวรรณะของฮินด ู แม้จะ
หย่อนกวา่ในอนิเดยี ชาวบาหลสีว่นใหญ ่ราว ๙ ใน ๑๐ เป็นคนวรรณะศทูร
                                                                                                                                                                
* การเขียนเทยีบเสยีงช่ือตางๆ ในภาษาของอินโดนีเซีย เปนคาํไทยนัน้ ทาํไดยากมาก เพราะเรามกัอานผาน

ภาษาอังกฤษ เวนแตคําจากบาลี-สันสกฤต ซ่ึงอาจบอกคําเดิมไดทันท ี (เชน สิงหสารี, สิงหราชา ฯลฯ 

ซ่ึงในอินโดนเีซียบดันีก็้ยังออกเสยีงอยางนัน้) แตกระน้ัน หลายคําก็เพีย้นเสยีงไปไกลเกินทีจ่ะคาดเดา

มชีือ่สาํคญั ๒-๓ ชือ่ ทีแ่มจะไดพยายามสบืและสอบคนต้ังแตกอนเขยีน จนเขียนภาคผนวกนีจ้บ ก็

ยังไมยุติ โดยเฉพาะ Majapahit และ Mataram ซ่ึงในที่นี้ยังเขียนเปนมัชปาหิต และ มาตาราม

โดยถือหลักวา เมื่อยังหาคําเดิมที่มั่นใจวาถูกแทไมได ก็ใชตามของเกาไปกอน
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ถึงตอนนี้ ก็ควรตามไปดูบนผืนแผ่นดินแหลมมลายู คืออาณาจักร
มะละกาที่เคยว่าไว้นั้น

(แตก็่จะยอ้นมาทีช่วาอกีท ีเพราะจะมีอาณาจกัรมาตารามเกิดขึน้ใหม่
ในยุคเป็นแดนมุสลมิในกาลขา้งหนา้ หลงัสิน้มาตารามเก่าไป ๕๐๐ กวา่ปี)

มะละกา ที่แดนมาเลเซีย ข้ึนมาเป็นใหญ่เหนือ ชวา
(เขาสูยุคอิสลาม)

บนผืนแผ่นดินแหลมมลายู หรือคาบสมุทรมาเลย ที่ประเทศ
มาเลเซยีปจัจบุนัตัง้อยูน่ี ้ ในภาคเหนอืของดนิแดนมาเลเซยีนัน้ ตลอดถงึ
ตอนล่างของประเทศไทย เม่ือ ค.ศต. ต้นๆ คือ เกือบ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว 
ได้มีอาณาจักรที่นับถือพระพุทธศาสนา (และศาสนาฮินดู) ที่ฝร่ังเรียกว่า 
Indianized states ขนาดย่อมๆ ทยอยเกิดข้ึนและเสื่อมไป รวมแล้ว
อาจจะถงึ ๓๐ อาณาจักร โดยเฉพาะอาณาจกัรลงักาสกุะ ทีเ่ลา่แลว้ข้างตน้

ตอ่มา เม่ืออาณาจกัรใหญ่ๆ  เจริญข้ึนมาบนแหลมอนิโดจีน และใน
เกาะทางอนิโดนีเซยี อาณาจกัรเลก็  ๆ เหลา่นี ้ ก็ถกูอาณาจกัรใหญ่ๆ  เหลา่นัน้
ครอบครอง เชน่ อาณาจักรฟนูนั แลว้ก็ศรวีชิยั จนถงึมัชปาหิต และอยุธยา

ไดเ้ลา่มาถงึอาณาจกัรมัชปาหิต ในเกาะชวา และเรือ่งของมัชปาหติ
นัน้ ก็มาต่อกับเร่ืองบนแผ่นดินมาเลเซีย ด้วยเร่ืองอาณาจักรมะละกา ที่
เคยเล่าไปบ้างแล้ว ซึ่งในที่นี้ ขอทบทวนเพื่อเชื่อมความสักหน่อย ดังนี้

เม่ืออาณาจกัรศรวีชิยั ทีป่าเลม็บัง ในสมุาตรา เสือ่มลง และอาณา
จกัรมัชปาหิต ในชวา ไดเ้ป็นใหญ่แลว้ คร้ันถงึปี 1389/๑๙๓๒ ราชาองค์
สาํคัญของมัชปาหิตสวรรคต เจา้ปรเมศวร ผู้ครองปาเลมบัง ได้ประกาศ
ตัวจะแยกเป็นอิสระ จึงถูกทางมัชปาหิตขับไล่ ได้หนีมาขึ้นที่สิงคโปร

ดงักลา่วแล้ววา่ สิงคโปรเป็นเมืองหนา้ดา่นแห่งหนึง่ของศรวีชิยั  ตอ่
มาเมือ่ศรวีชิยัเสือ่มอาํนาจลง สิงคโปรก็ขึ้นต่อมัชปาหิต แลว้จากนัน้ไดข้ึน้
ตอ่อยุธยา จนกระทัง่อาณาจกัรมะละกาใหญข่ึน้ สิงคโปรก็ตกเป็นของ     
มะละกา ในตอนต้น ค.ศต. 15



๕๑๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

(ตอ่จากนี ้เขา้สูย่คุอาณานคิม สงิคโปรถกูโปรตุเกสเข้าครองใน ค.ศต.
16 แล้วหลุดไปเปน็ของฮอลันดาในค.ศต. 17 จนกระทั่งอังกฤษเอาเป็น
ศูนย์บัญชากิจการอาณานิคมในปี 1819/๒๓๖๒ แล้วเดินทางยาวไกล
มาเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธมาเลเซีย/Federation of Malaysia ในปี 
1963/๒๕๐๖ และในทีส่ดุไดเ้ป็นเอกราชสมบรูณต์ัง้เป็นสาธารณรฐัสงิคโปร  
/Republic of Singapore ในปี 1965/๒๕๐๘)

เลา่เร่ืองตอ่ไปว่า ในปี 1390/๑๙๓๓ เจา้ปรเมศวรได้เข้ายึดอํานาจที่
สิงคโปร โดยสงัหารเจา้เมืองเสยี แลว้ครองสงิคโปรอยู่ได ้๓-๕ ป ีก็ถกูพระ
ราชบญัชาจากอยุธยาให้ขับไล่ ต้องหนีต่อไปยังแผ่นดินแหลมมลาย ู (บาง
ตําราบอกว่า มัชปาหิตได้ตามมาทําลายสิงคโปรพินาศไปในคราวน้ี)

เจา้ปรเมศวรไปถงึเมืองมะละกา (Melacca; ปจัจบุนัเขยีน Melaka)
ราวปี 1400/๑๙๔๓

มะละกาเป็นเมืองค้าขายชายฝั่งทะเล เวลาน้ันมีพ่อค้ามุสลิมจาก
อินเดียมาตั้งหลักแหล่งกันมาก จึงเจริญด้วยเศรษฐกิจการพาณิชย์

นักประวัติศาสตร์ทราบเรื่องคร่าวๆ ว่า เจา้ปรเมศวรไดต้ัง้ตวัขึน้
เป็นใหญ่ทีน่ัน่ และเปลีย่นศาสนาจากฮินดเูขา้อสิลาม กลายเปน็มุสลมิ 
เฉลิมพระนามว่าสุลตานอิสกันดารชาห ปกครองรฐัสลุตานแหงมะละกา
เร่ิมแตป่ ี1402/๑๙๔๕ หรือ 1403/๑๙๔๖

รัฐสุลตานแหงมะละกานี้ ถือว่าเป็นความภูมิใจและเป็นแหล่งเอก
ลกัษณท์างวฒันธรรมของประเทศมาเลเซยี และเนื่องจากเจ้าปรเมศวรมา
จากดินแดนมลายูแห่งสุมาตรา จึงนําความเป็นมลายูมาดว้ย เหมือนกับ
เป็นผูน้าํความเปน็มลายูมาสถาปนาในแผ่นดนิมาเลเซยี

(คําว่า “มลายู” ก็เป็นศัพท์ที่คงต้องสืบค้นที่มากันต่อไป แต่ที่    
ชัดเจนคือเปนชื่อของถิ่นที่เป็นฮินดู-พุทธมานาน มีคําจารึกหน่ึงอันเก่าแก่
เม่ือปี 1347/๑๘๙๐ เขียนว่า “เมลายุปุระ”)



๕๑๘ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เนื่องจากเวลานั้น อาณาจักรสยามแห่งอยุธยากําลังมีอํานาจมาก 
สุลตานแหงมะละกาจึงหันไปพึ่งจีน เพื่อให้ตนพ้นจากอิทธิพลของอยุธยา
และจากการขอความคุ้มครองนั้น ในปี 1405/๑๙๔๘ พระจักรพรรดิจีน
ก็ได้ทรงยกย่องสุลตานแหงมะละกาให้เป็นราชาธิบดี กับทั้งต่อมาในปี 
1411/๑๙๕๔ สุลตานแหงมะละกาก็ได้เดินทางไปกับกองทัพเรือของจีน
เพื่อถวายเคร่ืองราชบรรณาการแด่พระจักรพรรดิที่กรุงปักก่ิง

แต่กระน้ัน อีก ๓๔ ปีต่อมา คือในปี 1445/๑๙๘๘ และ
1456/๑๙๘๙ ทางกรุงศรอียุธยาก็ไดส้ง่กองทพัมาตมีะละกา เป็นการลง
โทษที่มะละกาไม่ส่งเคร่ืองราชบรรณาการ แต่ถึงตอนนั้นมะละกาเข้ม
แข็งมากแล้ว จึงตีต้านทัพศรีอยุธยาแตกกลับไปทั้ง ๒ คร้ัง

รัฐสุลตานแหงมะละกาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างย่ิง จนได้เป็น
ศูนย์กลางพาณิชย์ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในทางการ
เมืองก็แผ่อํานาจไปอย่างกว้างขวาง ทั้งข้ึนไปทางเหนือบนผืนแผ่นดินจน
ถึงปตตานี และลงไปตามชายฝ่ังทะเลถึงสุมาตราภาคตะวันตก

ดินแดนแถบนี้ (แม้ถึงถิ่นที่เคยเป็นลังกาสุกะ อย่างน้อยบางส่วน)
ได้เปลี่ยนเข้าอิสลามนานแล้ว ก่อนรัฐสุลตานแหงมะละกาเกิดข้ึน (อาจ
จะเปลี่ยนในยุคเดียวกับอาเจะห; ดู หนา ๕๐๔) แต่ตอนนั้น อิสลามยัง
ขยายไปเชื่องช้า จนกระทั่งเม่ือเข้ายุคที่มะละกายิง่ใหญ่ และไดเ้ป็นศูนย์
กลางสาํคัญในการเผยแพร่ อสิลามจงึแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางจริงจัง

ในยุคมะละกานี้เอง พลเมืองที่ส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นมุสลิม ได้เร่ิม
เรียกตนวา่เป็นคนมาเลย์ หรือมลายู และตอ่มา คําวา่ มาเลย หรือมลายู นี้
(อย่างที่บอกแล้วว่าความเป็นมลายูนั้น มากับเจ้าปรเมศวร จากศรีวิชัย
เดิม) ก็ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของคนนับถืออิสลามและพูดภาษามาเลย์
แบบเฉพาะของพวกตัว

อย่างไรก็ตาม รัฐสุลตานแหงมะละกายิ่งใหญ่อยู่ได้ไม่ถึงศตวรรษ 
ก็ถึ งกาลอวสาน  เ ม่ือโปรตุ เกสเข้ามายึดเป็นอาณานิคมได้ ในปี
1511/๒๐๕๔ ชนชัน้ปกครองตอ้งหนภัียลกึเข้ามาในแผน่ดนิจนไปตัง้หลกั
แหลง่อยู่ทีย่ะฮอร  



๕๑๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

โปรตเุกสครองมะละกาอยู่ได้ศตวรรษเศษ ก็ต้องเสียมะละกานั้นให้
แก่ฮอลันดา เม่ือปี 1641/๒๑๘๔

ทางฝา่ยองักฤษไดป้นีงั (Penang/Pinang) จากสลุตา่นแหง่เคดาห์
(sultan of Kedah) ในป ี1786/๒๓๒๙ ตอ่มาเมือ่ตัง้ฐานท่ีสงิคโปรในป ี1819
/๒๓๖๒ แลว้ ก็คืบหนา้มาตามลาํดบั ถงึปี 1824/๒๓๖๗ ก็ไดม้ะละกา และใน
ท่ีสดุป ี1895/๒๔๓๘ ก็ตัง้อาณานิคมท่ีเรยีกว่า Federated Malay States

อังกฤษให้เป็นเอกราชในปี 1957/๒๕๐๐ เรียกชื่อประเทศว่า
Federation of Malaya ซึง่ตอ่มาในปี 1963/๒๕๐๖ ขยายเปน็สหพนัธ ์        
มาเลเซีย (Federation of Malaysia) แต่สิงคโปร์ถอนตัวออกไปในปี
1965/๒๕๐๘

มะละกา ลับหาย สุมาตรา-ชวา เฟ่ืองฟูข้ึนมาใหม่
เม่ือทางด้านบนแผ่นดินที่มาเป็นมาเลเซีย รัฐสุลตานแหงมะละกา

สลายลงโดยตกเป็นของโปรตเุกสในปี 1511/๒๐๕๔ อย่างทีก่ลา่วแลว้ 
ทางด้านเกาะในทะเลที่มาเป็นอินโดนีเซีย ก็มีผูอ้าศัยชอ่งวา่งแห่งอาํนาจ
นัน้ ตัง้รัฐสุลตานแหงอาเจะห (Sultanate of Aceh/Acheh/Atjeh/Achin)
ขึ้นที่สุมาตราภาคเหนือ ในปี 1524/๒๐๖๗

รัฐสุลตานแหงอาเจะหนี้ เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งมาก มีอํานาจ
ควบคุมเมืองทา่ในสมุาตรา ฝัง่ตะวนัตกทกุแหง่ และฝัง่ตะวันออกสว่นมาก
ตลอดถึงรัฐเคดาห์ รัฐเปรัก และรัฐปะหังบนแหลมมลายู กับทัง้สามารถ
ยืนหยัดสู้กับพวกโปรตุเกสท่ีพยายามจะเข้ายึดครอง และไม่เพียงรักษา
เอกราชอยู่ไดเ้ทา่นัน้ แตก่ลายเปน็ฝา่ยรุก ทาํใหโ้ปรตเุกสแทบตัง้รับไม่ไหว

อาเจะหเป็นชนพวกแรกในดนิแดนแถบนี ้ ทีเ่ปลีย่นมานบัถืออสิลาม
(เปลีย่นมาก่อนนีก้วา่ ๒๐๐ ป;ี ด ูหนา ๕๐๔) และในยุคทีอ่าเจะหรุง่เรืองนี ้อสิลาม
ก็เฟือ่งฟดูว้ย จาํนวนผูน้บัถือเพิม่ข้ึนมาก มีการแปลคัมภีรอ์ลักุรอา่น/Qur`an
สูภ่าษามาเลย์เป็นคร้ังแรก ในช่วงปี 1640-1661/๒๑๘๓–๒๒๐๔



๕๒๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

อยา่งไรก็ด ี ตอ่มากส็ิน้ยุคของโปรตเุกส โดยพวกดทัช ์ (Dutch) คือ
ฮอลนัดาเขา้มาแทนที ่ คราวนี ้ รัฐสุลตานแหงอาเจะห ซึ่งยืนยงอยู่มาได้
หลายศตวรรษ แม้จะสู้รบเต็มที่นานกว่า ๒๕ ปี ก็ต้านทานไม่ไหว ในที่
สุดก็ถึงอวสาน ต้องตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาในปี 1903/๒๔๔๖

ทีน้ี มองดูเกาะใหญถัดลงไปทางใต ตอจากสุมาตรา คือ ชวา วา
เปนอยางไร

ใน ค.ศต. 16 เม่ือรัฐสุลตานแหงมะละกา ที่มาเลเซีย ล่มไปนั้น ที่
ชวาได้มีรัฐมุสลิมอิสระเกิดข้ึนแล้วหลายอาณาจักร

ในบรรดารัฐเหล่านี้ รัฐสําคัญที่ยิ่งใหญ่สุดท้าย ซึ่งแผ่อํานาจไปจน
คุมชวาได้เกือบหมดทั้งเกาะ อันควรกล่าวถึงไว้เล็กน้อย คือ รัฐสุลตาน
แหงมาตาราม ที่ทําให้นาม “มาตาราม” ของอาณาจักรฮินดู-พุทธ อัน
หายไปเม่ือหลังปี 1019/๑๕๖๒ กลบัมีขึน้ใหม่ และสืบอายุยืนยาวต่อไป
เกือบ ๒๐๐ ปี (1584/๒๑๒๗-1755/๒๒๙๘)

มาตารามใหม่นี้ เดิมเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรชื่อว่าปชัง 
(Pajang-ปะชัง) แต่ผู้นําได้ปราบปชังลงได้ แล้วขึ้นเป็นราชาองค์แรก มี
พระนามว่า เสนาปติ อิงคะลคะ (Senapati Ingalaga; อ่านแบบไทยก็คือ 
เสนาบดี อิงคลัค) และต่อมาเรียกกันว่า อาทิวิโชโย (Adiwijoyo คืออาทิ
วชิยะ เรียกแบบไทยเปน็ อาทวิชิยั แปลวา่ ผูมี้ชยัชนะเปน็ตน้แรก หรือผูเ้ร่ิม
ตน้แหง่ชยัชนะ คือเป็นผูเ้ร่ิมสร้างชยัชนะใหแ้ก่ประเทศชาต)ิ

แต่ราชาสําคัญที่ปรากฏนามใน พ.ศ.๒๑๕๘ ใช้คํานําพระนามเป็น
สุลต่าน (คือ Sultan Agung/สลุตา่นอากุง, ครอง 1613-1645) ซึง่ไดป้รับ
ศาสนาอสิลามใหเ้ข้ากับวฒันธรรมประเพณดีัง้เดมิทีเ่ป็นฮินดแูบบชวา รวม
ทั้งจัดทําปฏิทินขึ้นใหม่ที่เข้ากับวิถีปฏิบัติทั้งอย่างอิสลามและแบบชวา

(มีเร่ืองเล่ากันมาในอินโดนีเซียว่า เม่ือราชาองค์แรกที่ยังเป็นพุทธ
หรือฮินดูสวรรคต โอรสสององค์รบชิงราชย์กัน องค์พี่ที่ชนะเปลี่ยนเป็น
มุสลิม องค์น้องหนีไปบาหลี และลั่นวาจาว่า อีก ๕๐๐ ปี จะกลับมา)



๕๒๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

อนึ่ง ขอพูดแทรกว่า ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น การแผ่ขยายเข้ามา
ของศาสนาอิสลามในดินแดนแถบที่เป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียนี้ 
ดําเนินไปกับวิถีของการค้าขาย มิใช่มากับกองทัพอย่างที่เป็นไปบนแผ่น
ดินใหญ่เช่นชมพูทวีป ดังนั้น โดยทั่วไปจึงเป็นการแผ่ขยายโดยทางสันติ

อย่างไรก็ดี นักประวัติศาสตร์ได้ชี้ลึกลงไปให้เห็นข้อพึงสังเกต 
เฉพาะอยา่งย่ิงทีเ่กาะชวานี ้ (ซึง่โยงมาใหเ้ขา้ใจปัจจบุนัดว้ย) วา่ แตเ่ดมิมา
ในยุคของศรีวิชัย และมัชปาหิต ชาวชนบท โดยเฉพาะตามชายฝั่งทะเล 
ซึ่งอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญ ยังเข้าไม่ค่อยถึงพุทธศาสนา
และศาสนาฮินดู ไม่ซึมซาบนักในวัฒนธรรมที่มากับศาสนาทั้งสองนั้น

ในภาวะเช่นนี้ พ่อค้ามุสลิมจากอินเดียและอาหรับก็เข้ามาค้าขาย
ตลอดจนเขา้ตัง้ถิน่ฐานอยู่ตามชายฝัง่ทะเล คนเหลา่นีมี้ฐานะดตีามวิถขีอง
พาณิชย์ นําชุมชนใหม่ๆ ให้เจริญขยายตัวรวดเร็ว พร้อมนั้นก็เผยแพร่
ศาสนาอิสลามแก่ชาวบ้านชาวถิ่น ซึ่งไม่เพียงเข้ามาตามทางแห่งศรัทธา
เท่านั้น แต่เพื่อได้โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในวงธุรกิจการค้าขายด้วย

ต่อมาก็เกิดอาณาจักรใหม่ๆ ขึ้นแถบชายทะเล ปรากฏว่าอาณา
จักรมุสลิมที่เกิดใหม่เหล่านี้ ได้นําวิธีบังคับเข้ามาใช้ด้วย ในการทําให้คน
นับถืออิสลาม และได้ดําเนินการตามวิธีนี้ ทั้งที่ชวาภาคตะวันตก และ
แม้บนเกาะสุมาตราภาคใต้ถึงปาเล็มบัง

ต่อมา อาณาจักรมุสลิมใหม่ๆ นี้ ก็ผนวกการบังคับคนให้นับถือ
ศาสนานั้น เขากับการเมืองการทหารในการขยายดินแดน ดังที่อาณาจักร    

เดมัก (Demak) ได้ยกทัพบุกลึกเข้ามายังส่วนในของชวา เม่ือกลาง ค.ศต.
16 (ราว พ.ศ.๒๑๐๐)

ปฏิบัติการนี้ แม้จะยังไม่ประสบความสําเร็จ แต่ทําให้อาณาจักร
ในแผน่ดนิ (inland หรือ interior kingdom) ทีอ่ยู่ลกึเขา้มา ซึง่ยังแนบแนน่
ในวัฒนธรรมเดิม และถือตัวว่าเป็นพวกชวาแท้ เกิดความขัดเคืองมาก



๕๒๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

เหตกุารณถ์งึจดุเดอืด เม่ืออาณาจกัรมาตาราม ในชวาภาคกลาง ที่
แม้จะนบัถืออสิลาม แตส่บืวฒันธรรมเดมิ เรืองอาํนาจขึน้มา และในกลาง
ค.ศต. 17 (ราว พ.ศ. ๒๒๐๐; คงกลัวด้วยว่าพวกรฐัชายฝัง่ทะเลจะไปทาํลาย
พวกตน) ไดอ้อกหนา้นาํทพัมาทาํลายรัฐมุสลมิแถบชายฝัง่ทะเลใหแ้หลกไป

การณค์ร้ังนีเ้ป็นเหตใุหศ้าสนาอสิลามแถบนัน้ชะงัก หยุดแผข่ยายตวั
มาอกีนาน แลว้ยังมาเจอกับสถานการณใ์หม่อกีแบบหนึง่ ในยุคทีพ่วกดทัช ์
เขา้มา จนกระทัง่สิน้ ค.ศต. 19 (หลงั พ.ศ.๒๔๕๐) จงึฟืน้กําลงัเฟือ่งฟไูดใ้หม่

พวกดทัช ์ (ฮอลนัดา หรอืเนเธอรแ์ลนด)์ ไดเ้ขา้ตัง้ฐานในชวาตัง้แตป่ ี
1602/๒๑๔๕ นบัแตน่ัน้มา มาตารามก็ตอ้งตอ่สูกั้บการขยายตวัของลทัธิ
อาณานคิม ซึง่ระยะแรกมาตารามยงัเป็นตอ่ แตห่ลงัสิน้สลุตา่นองค์ที ่ ๓ 
แลว้ มาตารามก็มีแตเ่สือ่มอาํนาจ และสญูเสยีดนิแดนไปเรือ่ยๆ

พอถึงปี 1749/๒๒๙๒ มาตารามก็กลายเป็นเมืองขึ้นของบริษทั
อนิเดยีตะวนัออกของฮอลันดา (Dutch East India Company) จากนัน้อกี 
๖ ป ีเกิดศึกสบืราชยกั์นเองภายใน เม่ือป ี1755/๒๒๙๘ ทาํใหแ้บ่งออกเปน็
เขตตะวนัตก กับตะวนัออก กลายเป็น ๒ แดน คือ Surakarta กับ
Yogyakarta/Jogjakarta/Djokjakarta และอกี ๒ ปตีอ่มาก็ถกูจดัแบง่เป็น 
๓ เขต มาตารามก็ถงึวาระแหง่อวสาน

คร้ันถึงปี 1799/๒๓๔๒ เนื่องจากบริษัทอินเดียตะวันออกของ
ฮอลันดา ได้ล้มละลายลง และถูกยุบ รัฐบาลฮอลันดา/เนเธอร์แลนด์จึง
เข้าครอบครองควบคุมสมบัติของบริษัทนั้นทั้งหมด แล้วดินแดนแถบนี้ก็
ถกูเรยีกรวมกันวา่เป็น หมูเกาะอนิเดียตะวนัออกของฮอลนัดา (Dutch East
Indies; ถอืวา่เป็นอาณานิคมของเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้แตป่ ี1816/๒๓๕๙)

ตอ่มา ระหวา่งสงครามโลกคร้ังที ่๒ ญีปุ่น่ไดเ้ขา้ยึดครองหมู่เกาะนีใ้น
ป ี 1942/๒๔๘๕ และไดส้นบัสนนุใหช้าวถ่ินเรยีกรอ้งอสิรภาพ แลว้เกิดการ
ดิน้รนขวนขวายจนถงึป ี 1945/๒๔๘๘ ขบวนการชาตนิิยมมีซกูารโ์น (Sukarno)
เป็นผูน้าํ ไดป้ระกาศอสิรภาพ แตก็่ยงัตอ่สูกั้นอกี ๔ ป ี เนเธอร์แลนดจ์ึง
ยอมให้เป็นเอกราช ในปี 1949/๒๔๙๒ เรียกว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia) โดยมซีกูารโ์นเปน็ประธานาธิบดคีนแรก



๕๒๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

คนไทยผูเ้ดนิทางไปอนิโดนีเซยีทีส่งัเกต ไดบ้อกความรูส้กึประทบัใจวา่
ชาวบ้านอนิโดนีเซยีทัว่ๆ ไปทีไ่ดพ้บ มีอาการกิรยิาแสดงน้าํใจไมตรีตอ่ชาว
พทุธทีเ่ป็นอาคนัตกุะเป็นอนัด ีทัง้นีพ้อจะเหน็วา่ อนิโดนเีซยีมีบรรยากาศ
แห่งความรู้สึกผูกพันและภูมิใจต่อความรุ่งเรืองของศรีวิชัยเป็นต้น ที่เป็น
อดีตแห่งชนชาติของตน พร้อมทั้งต่อบรรพบุรุษชาวพุทธที่เคยมี

ถ้อยคําที่ใช้กันทั่วไปในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในภาษาเขียน 
ตลอดจนชื่อคนที่นิยมตั้งกัน ก็เป็นคําจากบาลี-สันสกฤตมาก

แม้แตอ่ดุมการณแหงชาติของอนิโดนเีซยี ทีต่ราไวใ้นรัฐธรรมนญู ป ี
1945/๒๔๘๘ ตั้งแต่ประกาศอิสรภาพของชาติ ซึ่งยังใช้อยู่จนบัดนี้ (เคย
เปลี่ยนใช้ฉบับอื่นเม่ือปี 1950/๒๔๙๓ แต่พอถึงปี 1959/๒๕๐๒ ก็กลับ
ประกาศใชอ้ย่างเดมิ) ก็เรียกวา่ “ปญจศลี” (Pancasila; คือหลกัการ ๕ ขอ้ ซึง่
เป็นศีล ๕ ทางการเมือง ไม่ใชศี่ล ๕ ในความหมายอย่างเดมิทีเ่รารู้กัน)

เร่ืองของดนิแดนมาเลเซยี และอนิโดนเีซยี เทา่ทีเ่ก่ียวกับความเป็น
มาของพระพทุธศาสนา และฮินด ูจนถงึอสิลาม เหน็วา่ควรเลา่ไวเ้ทา่นีก่้อน

หมายเหต:ุ เรื่องที่เขียนใน ภาคผนวก ๑ นี้ ผูเรียบเรียงมิไดมีความเช่ียวชาญชํานิ

ชํานาญ และไมคิดเอาจริงจังที่จะใชเวลาใหมาก เพียงแตเห็นวาเปนเรื่องเกี่ยวของ 

ที่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะชาวพุทธ ควรตองรูในระดับหนึ่ง จึงเก็บมาเลาไว

คราวๆ แตกระนั้นก็ไดกินเนื้อที่ไปมากเกินคาด

มหีลายจุดหลายประเด็นที่นักประวัติศาสตรยังตองคนควาหาความชัดเจน ที่

จะทําใหกระจาง ทานผูใดสนใจก็นาจะรวมสืบคนตอไปดวย

เรื่องของไทยเราเอง ในแงของถิ่นแดนเฉพาะแหงเฉพาะที่ มีหลายจุดหลาย

ดานทีรู่กนันอย และหาขอมลูยาก การทีจ่ะสบืคน ตองใชเวลามาก

เนื่องจากคิดเพียงจะเลาคราวๆ ไมไดมุงจะใหเปนงานวิชาการอะไร จึงไมได

อางอิงแหลงขอมูลเปนตนไว (เก็บขอมูลใหอยูในคลังไปกอน)

คาํทีเ่ขยีนสะกดหลายแบบ ไดใหรปูทีต่างไว เทาทีค่วรรู เพือ่สะดวกแกทานผู

สนใจที่จะคนตอไดสะดวก (เชน Aceh/Acheh/Atjeh/Achin)

ขอบคุณทานพระเถระผูเผยแผธรรมในอินโดนีเซีย แมวาขอมูลเกี่ยวกับชื่อ

ถิ่นเปนตน ที่ทานชวยหาสงมาจะไมทัน แตคงจะไดใชในการพิมพขางหนา (เรื่อง

ปรัมปราที่ทานเลาเรื่องหนึ่ง เห็นวาเหมาะ ไดนําลงคราวนี้ดวย)



ผนวก ๒

ความเปนมาเดมิ: การพมิพคร้ังท่ี ๑
~  ~

คณะบุญจารกิ

ก) พระสงฆ ที่ไดรับนิมนต และที่รวมจาริก
๑. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓. พระครสูงัฆรกัษฉ์าย ปญญฺาปทีโป
๒. พระครปูลดัปิฎกวัฒน์ (อินศร) ๔. พระบุญรอด สปุสนฺโน

 ข) ผูรวมคณะบุญจาริก
 ๕. ศ. น.พ. สง่า นิลวรางกรู ๒๒. คณุรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์
 ๖. คณุจันทนา นิลวรางกรู ๒๓. น.ส. แจม่ใจ รมิดุสติ
 ๗. พ.ญ. พัชรา วิสตุกลุ ๒๔. คณุดวงกมล สวิุชชากุล
 ๘. พ.ญ. คณุหญงิสา่หรี จติตินันท์ ๒๕. คณุธงชัย มณพิีมพ์
 ๙. พ.ญ. พิรชั แป้นพัฒน์ ๒๖. คณุพรชัย เลาหะวัฒนะ
๑๐. พ.ญ. ประไพศร ีสงกุมาร ๒๗. น.ส. สมนา พูนพิพัฒน์
๑๑. พ.ญ. ลนีา องอาจยุทธ์ ๒๘. ร.อ. ฉตัรกมล สว่างเนตร
๑๒. คณุอุณาศรี จนัทสตุ ๒๙. คณุวรเดช อมรวรพิพัฒน์
๑๓. คณุประเสริฐ ชีพบริสทุธ์ิ ๓๐. น.อ. ประภัสร์ ย่ังยืน
๑๔. น.ส. ธิดา ธงชัย ๓๑. คณุดวงกมล นภสนิธุวงศ์
๑๕. น.พ. ปรีดา มาลาสทิธ์ิ ๓๒. คณุประภาศรี บุณยประสทิธ์ิ
๑๖. ดร. อุดม จนัทรารักษศ์รี ๓๓. น.พ. ธานี บุณยประสทิธ์ิ
๑๗. น.ส. บุญลอ้ม ทองแตง ๓๔. คณุนพพร บุณยประสทิธ์ิ
๑๘. คณุเชาวลกัษณ ์พฤกษะวัน ๓๕. อาจารย์อวบ สาณะเสน
๑๙. คณุปรญิญ ์จงวัฒนา ๓๖. คณุวิสตุา สาณะเสน
๒๐. คณุประไพพิศ โตวิจติร ๓๗. อาจารย์พงษศ์กัด์ิ อารยางกูร
๒๑. คณุพิศมยั วิทยวิโรจน์ ๓๘. คณุวิภาวี บุณยประสทิธ์ิ
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คําปรารภ – พิมพคร้ังที่ ๑
การไปนมสัการสงัเวชนียสถาน ณ ประเทศอนิเดยีน้ัน เปน็สิง่ท่ีผมตัง้ปณธิานและปฏิญญา

วา่ ในช่ัวชีวติน้ีตอ้งไปทําการสกัการะบชูาคุณพระศรรีตันตรยัยังสถานท่ีศักดิส์ทิธิเ์หลา่น้ีใหไ้ด ้นอก
จากสงัเวชนียสถานแลว้ อนิเดยียังเปน็อูอ่ารยธรรม ศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลปกรรมท่ีถ้าํ  
อชันตา ซ่ึงถือวา่เปน็หน่ึงในสิง่มหศัจรรย์ของโลก ท่ีผูส้นใจงานศิลปมกักลา่วอา้งองิอยู่เสมอ

นับเปน็เวลา ๓ ป ีท่ีศรทัธาอนัแนว่แน่สมัฤทธผิล เมือ่พระเดชพระคุณพระธรรมปฎิก ไดใ้ห้
ความเมตตาอย่างหาท่ีสดุมิได ้ดว้ยการเปน็ผูนํ้าคณะไปจาริกบญุ และแสดงธรรมกถา ตลอดการเดนิทาง

ศาสตราจารย์ น.พ.สุเอ็ด คชเสนี หน่ึงในครูแพทย์ผู้ประเสริฐ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือ
ของผม ได้กรุณารับเป็นธุระประสานงาน และอํานวยความสะดวก และอาจารย์ยังได้ร่วมเดิน
ทางไปกับคณะอีกด้วย จึงทําให้พบกับอุปสรรคน้อยกว่าท่ีคาดคิด

ด้วยบารมีของพระเดชพระคุณ ความกรุณาของท่านอาจารย์สุเอ็ด คชเสนี และพระ
ครูปลัดปิฎกวัฒน์ (อินศร) พระครูสังฆรักษ์ฉาย ปญฺญาปทีโป พระบุญรอด สุปสนฺโน ตลอดจน
พระภิกษุไทยท่ีศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยพาราณสีได้ร่วมเดินทางไปด้วย ทําให้การ “จาริกบุญ-
จารึกธรรม” ในครั้งน้ีสําเร็จได้สมบูรณ์สมดังเจตนารมณ์

ตลอดการเดนิทาง ธรรมกถาของพระเดชพระคณุพระธรรมปฎิก (ป. อ. ปยุตโฺต) ไดพ้รรณนา
สภาพสงัคม ภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ของอินเดยีในสมยัพทุธกาล แจกแจงข้อธรรมะทีพ่ระพทุธองค์
ทรงแสดง ณ สงัเวชนยีสถาน ยังความรู้สกึเหมอืนไดม้าเฝา้พระพุทธองค์ เพ่ิมศรทัธาปสาทะ เปน็
พลงัให้เจริญจิตตภาวนา จนถึงขั้นอิ่มเอิบปีติและซาบซ้ึงในรสพระธรรม บางครั้งเกิดธรรมปีติ
จนนํ้าตาไหล นอกจากน้ี ธรรมประยุกตท่ี์พระเดชพระคณุแสดง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจ เกดิความสวา่ง
ในดวงใจจนสามารถนําไปใช้ในการดาํเนินชีวติในสงัคมปัจจบุนัไดเ้ปน็อย่างด ีการสาํรวมอนิทรย์ี อดทน
ต่อการเจ็บปวดในขณะเดินไปบนพ้ืนทรายอันร้อนระอุ จนทําให้เท้าของท่านพระเดชพระคุณ
อักเสบ แต่กระน้ันก็ไม่ได้แสดงอาการให้ผู้ใดล่วงรู้ กอปรกับจริยวัตรอันงดงามและสํารวมเป็น
แบบอย่างท่ีดีงาม ทําให้ศรัทธาของกระผมท่ีมีต่อพระเดชพระคุณเพิ่มพูนมากย่ิงขึ้น

หนังสือเล่มน้ี เกิดขึ้นได้ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก (ป. อ. 
ปยุตฺโต) ท่ีได้รวบรวม เรียงลําดับ ตรวจตรา แก้ไข จนเป็นหนังสือท่ีทรงคุณค่าเป็นอย่างย่ิง นับ
เป็นมงคลอันสูงส่งของกระผมท่ีได้รับเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุ และเพื่อแจกเป็นธรรม
บรรณาการ  แก่ทุกท่าน ท่ีได้แสดงมุทิตาจิตแก่กระผม

กระผมขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาท่ีพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก (ป. อ. 
ปยุตฺโต) ได้มอบให้แก่กระผมในครั้งน้ี และขอบพระคุณท่านพระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (อินศร) ท่ี
ได้กรุณาจัดหารวบรวมและพิมพ์ต้นฉบับ และช่วยเหลือประสานงานจนสําเร็จเป็นรูปเล่ม สุด
ท้ายขอขอบคุณ คุณบุบผา คณิตกุล ท่ีได้กรุณาถอดเทปบันทึกเสียง

หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยเน้ือหาสาระท่ีได้จากการไปจาริกบุญตามทางพุทธกิจ 
ตลอดจนข้อธรรมะที่พระเดชพระคุณแสดงเพ่ือจารึกธรรมตลอดการเดินทางน้ัน จะยัง
ประโยชน์เป็นเอนกอนันต์แก่ผู้ตั้งใจศึกษา และน้อมนําไปปฏิบัติ จักได้นําพาชีวิต และสังคมให้
ดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง และเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

ศ.นพ. สงา นิลวรางกูร



๕๒๖ จาริกบญุ-จารึกธรรม

อนุโมทนา – พิมพครั้งท่ี ๑

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงา่ นลิวรางกูร มีศรัทธาและความต้ังใจจริงจงัมากมา
หลายปแีลว้ ท่ีจะเดนิทางไปนมัสการสงัเวชนยีสถาน และสถานท่ีสาํคญัทางพระพทุธศาสนา
ในประเทศอนิเดีย อันเปน็แดนพุทธภมิู พร้อมด้วยคณุจนัทนา นลิวรางกรู และญาติมิตร
หลายท่าน ซ่ึงลว้นมีศรัทธาและสมานฉนัทะท่ีจะร่วมเดนิทาง นอกจากนัน้ คณุหมอมีเจตนา
อันเปน็กศุลว่า คณะทีเ่ดินทางไปควรจะได้สดับฟังธรรมกถา ณ ท่ีท่ีไปนมัสการนัน้ๆด้วย 
เพ่ือจะได้เจรญิศรัทธาและเสรมิปญัญา อันจะทําให้การจารกิมีคณุคา่อย่างแท้จริง จงึได้
นมินต์อาตมภาพ เดินทางไปแสดงธรรมแกค่ณะบญุจารกิด้วย แต่อาตมภาพมภีารกจิบบี
รดัตัวมาก ไม่อาจจะเดนิทางไปได้ จนถงึ พ.ศ. ๒๕๓๘ คอืปท่ีีแลว้นี ้จงึได้ตกลงรบันมินต์

คณะบุญจาริกได้เดินทางไปอินเดียเพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้น ระหว่างวันเสาร์ท่ี 
๑๑ ถึง วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ คณะซ่ึงประกอบด้วยอุบาสก อุบาสิกา ๓๓ 
ท่าน ได้นิมนต์พระสงฆ์เดินทางไป ๔ รูป ได้เดินทางด้วยศรัทธาเป็นแรงใจ และบําเพ็ญ
ขันติธรรม กระทําพุทธบูชาสําเร็จสมความมุ่งหมาย พร้อมท้ังได้ฟังธรรมกถาเสริม
ปัญญาบารมี รวม ๑๑ ครั้ง ประมาณ ๑๓ ชั่วโมง

เม่ือกลับเมืองไทยแล้ว  คุณหมอได้แสดงศรัทธาเจตนาว่าจะพิมพ์ ธรรมกถาท้ัง
หมด ท่ีแสดงแก่คณะบุญจาริกนั้น เป็นเล่มหนังสือ เพ่ือเผยแพร่เป็นธรรมทาน แต่เวลา
ล่วงไปๆ ก็ยังไม่อาจกําหนดหมายว่าจะพิมพ์ ผูกรัดตัว ค้างอยู่มากมาย

มาบัดนี้ คุณหมอสง่า จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ นี้ 
และ ณ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี นิมมานนิตย์ พร้อมด้วยชาวสาขาวิชา
วักกะวิทยา แห่งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะจัดงาน
แสดงมุทิตาจิตแก่คุณหมอสง่า ในวาระอายุครบ ๕ รอบ ในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙ 
คุณหมอมีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือธรรมกถาดังกล่าว ให้ทันในโอกาสน้ี แต่ก็เป็น
ช่วงเวลาท่ีอาตมภาพยังมีงานเร่งบีบรัดตัวอยู่มาก

ระหว่างนี้ คุณบุบผา คณิตกุล และคณะ ได้ช่วยคัดลอกธรรมกถาจากแถบ
บันทึกเสียงไว้จนเสร็จเรียบร้อย ส่งมาถวายไว้นาน รอการตรวจแก้อยู่ ในท่ีสุดเม่ือเวลา
กระชั้นเข้า อาตมภาพจึงได้เร่งตรวจแก้บทลอกเทป ในเวลาอันเร่งด่วน จนเสร็จพอจะ
พิมพ์เผยแพร่ได้ และได้ตกลงต้ังชื่อหนังสือว่า “จาริกบุญ-จารึกธรรม”

ดงัได้กลา่วแลว้วา่ หนงัสอื จาริกบุญ-จารึกธรรม นี ้ จดัทําในเวลากระชัน้ชดิมาก 
กลา่วคอื เพ่ิงจะเร่ิมตรวจแกบ้ทลอกเทป เม่ือวันท่ี ๒๐ สงิหาคม ๒๕๓๙ งานผา่นกระบวนการ
จัดทําในข้ันตอนต่างๆ จนเป็นต้นแบบท่ีส่งโรงพิมพ์ได้ และทางโรงพิมพ์สหธรรมิกได้มา
รบัไปดําเนนิการพิมพ์ ในวันพุธท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๓๙  ซ่ึงเปน็วันท่ีจดังานมุทิตาจตินัน่เอง
แม้ว่าจะไม่ทันแจกเป็นเล่มหนังสือในวันงาน แต่ก็เสร็จทันเข้าโรงพิมพ์ในวันนั้น และยัง
ทันก่อนวันเกษียณอายุ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ จึงถือว่าเป็นอันสําเร็จด้วยดี



๕๒๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

ในการทํางานท่ีกระชั้นมากนี้ ทางฝ่ายงานพิมพ์ พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (อินศร     
จินฺตาปญฺโญ) ต้องรับภาระหนักมากในการแก้ปรู๊ฟ จัดปรับรูปแบบ ทําต้นแบบและรูป
เล่มจนเสร็จท้ังหมด ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีท่านท่ีเอ้ือเฟ้ือเสียสละเวลามาช่วย
ลอกเทปส่วนท่ียังขาดอยู่บางส่วนบ้าง ช่วยพิมพ์ข้อมูลส่วนเพ่ิมบ้าง ช่วยตรวจปรู๊ฟข้ัน
ต้น ขั้นสุดท้ายบ้าง โดยเฉพาะ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระสุรเดช กนฺตวโร และคุณ
การุณย์ หรรษชัยนันท์ จึงขออนุโมทนา พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ และทุกท่านท่ีออกนาม
มา ไว้ ณ ท่ีนี้ เป็นอย่างมาก พร้อมท้ังขออนุโมทนาโรงพิมพ์สหธรรมิก ท่ีได้ช่วยดําเนิน
การตีพิมพ์เป็นเล่มให้สําเร็จในเวลาอันรวดเร็วย่ิง

อนึ่ง ขออนุโมทนาอาจารย์อวบ สาณะเสน ท่ีได้ออกแบบปก ช่วยให้หนังสือ
สําเร็จเป็นเล่มโดยสมบูรณ์และมีคุณค่าย่ิงข้ึน

เนื่องจากเป็นงานรีบด่วนมาก หนังสือนี้จึงจะยังมีข้อท่ีเป็นการขาดความ
สมบูรณ์อยู่หลายประการ โดยเฉพาะ
๑) มีความปะปนระหวางภาษาพูดกับภาษาเขียน ซ่ึงยังไมไดปรับปรุงใหเสมอกันโดยตลอด

๒) ยังมีขอความซํ้าๆ อยูมาก ทั้งที่กลาวตางวาระกัน และแมในธรรมกถาคร้ังเดียวกัน

๓) ชื่อบทและช่ือหัวขอตางๆ บางสวนยังสื่อสาระไดไมเทาท่ีควร จําตองปลอยผานไปกอน

๔) หลักฐานท่ีมา  ยังไมไดแสดงใหครบถวนทุกแหง

๕) ขอมูลพเิศษเสรมิบางอยาง ท่ีคิดวานาจะนํามาแสดงแทรกไวในท่ีน้ันๆบาง ในภาคผนวกบาง ไมมีเวลาเพยีงพอท่ีจะทํา

แต่กระน้ัน กห็วังว่าหนงัสอื จาริกบุญ-จารึกธรรม คงจะอํานวยประโยชนไ์ด้พอสมควร
ขออนุโมทนาบุญจริยาของศาสตราจารย์ นายแพทย์สง่า นิลวรางกูร ในการเดิน

ทางจาริกนมัสการ กระทําพุทธบูชา ณ พุทธสถานสําคัญ ท้ังด้วยตนเอง และด้วยการท่ี
ได้เป็นแกนกลางเกื้อหนุนให้ญาติมิตรท้ังหลาย ได้ไปบําเพ็ญบุญจาริกร่วมกัน และใน
การบําเพ็ญธรรมทานคร้ังนี้ ท่ีป็นกุศลส่วนพิเศษ อันจะมาเสริมบุญญานิสงส์ ท่ีเกิดจาก
การบําเพ็ญกิจกรณีย์ในการช่วยเหลือเกื้อหนุนชีวิตและสุขภาพของประชาชนคนไข้มาก
มาย ตลอดกาลยาวนาน

ในมงคลวารแห่งการมีอายุครบ ๕ รอบ และเกษียณอายุราชการนี้ ขออาราธนา
คุณพระรัตนตรัย อวยพรให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์สง่า นิลวรางกูร และคุณจันทนา 
นิลวรางกูร พร้อมด้วยบุตร ธิดา ญาติมิตร เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พร่ังพร้อมด้วยกําลัง
กาย กําลังใจ กําลังปัญญา และกําลังสามัคคี ท่ีจะดําเนินชีวิตและกิจกรณีย์ ให้ก้าวหน้า 
ถึงความสําเร็จ ประสบความสุข ท้ังสามิสสุข และนิรามิสสุข บรรลุเกษมสันติ ร่มเย็น
งอกงามในธรรม ตลอดกาลนาน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๑ กันยายน ๒๕๓๙
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อง.ฺฉกฺก. องคฺุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก
อง.ฺติก. องคฺุตฺตรนิกาย ติกนิปาต ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
อง.ฺทสก. องคฺุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต ขุ.เถร.ี ขุทฺทกนิกาย เถรคีาถา
อง.ฺทุก. องคฺุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
อง.ฺนวก. องคฺุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
อง.ฺป ฺจก. องคฺุตฺตรนิกาย ป ฺจกนิปาต ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
อง.ฺสตฺตก. องคฺุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต ขุ.พทฺุธ. ขุทฺทกนิกาย พทฺุธวสํ
อป.อ. อปทาน อฏกถา ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนกิาย มหานิทฺเทส

(วิสทุธฺชนวิลาสนีิ) ขุ.วมิาน. ขุทฺทกนิกาย วมิานวตฺถุ
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ ขุ.ส.ุ ขุทฺทกนิกาย สตฺุตนิปาต
อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา ขทุทฺก.อ. ขทุทฺกปา อฏกถา
อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ปรมตฺถโชติกา)
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺฺติ จรยิา.อ. จรยิาปฏก อฏกถา
อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก (ปรมตฺถทปีนี)
อภิ.ว.ิ อภิธมฺมปฏก วภิงคฺ ชา.อ. ชาตกฏกถา
อภิ.ส.ํ อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงคฺณี เถร.อ. เถรคาถา อฏกถา
อติิ.อ. อติิวุตฺตก อฏกถา (ปรมตฺถทปีนี)

(ปรมตฺถทปีนี) เถร.ีอ. เถรคีาถา อฏกถา
อ.ุอ. อทุาน อฏกถา (ปรมตฺถทปีนี)

(ปรมตฺถทปีนี)
                                                                                                                                                                

∗
 คมัภีรท่ีสําคัญไดนาํมาลงไวท้ังหมด แมวาบางคมัภีรจะมิไดมกีารอางองิในหนังสือน้ี



๕๓๐ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ท.ีอ. ทฆีนิกาย อฏกถา วินย.อ. วินย อฏกถา
(สมุงฺคลวิลาสนีิ) (สมนฺตปาสาทกิา)

ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค วินย.ฏกีา วินยฏกถา ฏกีา
ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค (สารตฺถทปีนี)
ที.ส.ี ทีฆนิกาย สลีกฺขนฺธวคฺค วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏกถา
ธ.อ. ธมมฺปทฏกถา (สมโฺมหวิโนทนี)
นิท.ฺอ. นิทเฺทส อฏกถา วิมาน.อ. วิมานวตฺถ ุอฏกถา

(สทธฺมมฺปชฺโชติกา) (ปรมตฺถทปีนี)
ปฺจ.อ. ปฺจปกรณ อฏกถา วิสทุธฺ.ิ วิสทุธฺมิคคฺ

(ปรมตฺถทปีนี) วิสทุธฺ.ิฏกีา วิสทุธฺมิคคฺ มหาฏกีา
ปฏิส.ํอ. ปฏิสมภิฺทามคคฺ อฏกถา (ปรมตฺถมฺชุสา)

(สทธฺมมฺปกาสนีิ) สงฺคณี อ. ธมมฺสงฺคณี อฏกถา
เปต.อ. เปตวตฺถ ุอฏกถา (อฏสาลนีิ)

(ปรมตฺถทปีนี) สงฺคห. อภิธมมฺตฺถสงฺคห
พุทธฺ.อ. พุทธฺวํส อฏกถา สงฺคห.ฏกีา อภิธมมฺตฺถสงฺคห ฏกีา

(มธรุตฺถวิลาสนีิ) (อภิธมมฺตฺถวิภาวินี)
ม.อ. มชฺฌมินิกาย อฏกถา ส.ํอ. สยํตฺุตนิกาย อฏกถา

(ปป ฺจสทูนี) (สารตฺถปกาสนีิ)
ม.อ.ุ มชฺฌมินิกาย อปุรปิณณฺาสก ส.ํข. สยุํตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
ม.ม. มชฺฌมินิกาย มชฺฌมิปณณฺาสก ส.ํนิ. สยุํตฺตนิกาย นิทานวคฺค
ม.มู. มชฺฌมินิกาย มูลปณณฺาสก ส.ํม. สยุํตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
มงฺคล. มงฺคลตฺถทปีนี ส.ํส. สยุํตฺตนิกาย สคาถวคฺค
มลินฺิท. มลินฺิทป ฺหา ส.ํสฬ. สยุํตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
วนิย. วนิยปฏก สตฺุต.อ. สตฺุตนิปาต อฏกถา

(ปรมตฺถโชติกา)



มูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม
∼  ∼

กองทุน ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนผูนํา ตั้งเปนหลักฐานในวาระที่

พญ. จรูญ ผลนิวาส มีอายุครบ ๗ รอบ ๘๔ ป วันพุธท่ี ๑๗ มิ.ย. ๒๕๔๑

มูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม

(รับจดทะเบียนจัดต้ัง วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ก. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
๑. คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คนท่ี ๑

๒. แพทยหญิงจรูญ ผลนิวาส ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คนท่ี ๒

ข. ท่ีปรึกษามูลนิธิ
๑. พญ. กาญจนา เกษสอาด

๒. นายบุญเจิด หลิมสุนทร

๓. นางประไพศรี บุญพจนสุนทร

๔. นางสาวกานดา อารยางกูร

๕. นางบุบผา คณิตกุล

๖. นางจันทนา นิลวรางกูร

๗. นางนัฏกร อาชะวะบูล

ค. คณะกรรมการชุดแรกของมูลนิธิ
๑. ทพญ. กฤษณา โรหิตรัตนะ ประธานกรรมการ

๒. นางลัคนา กนกพันธรางกูร รองประธานกรรมการคนท่ี ๑

๓. ม.ล. จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการคนท่ี ๒

๔. นางลัดดา รักตะกนิษฐ กรรมการ

๕. นางปรียา สีบุญเรือง กรรมการ

๖. นางอรรัตน คุณาวงษกฤต กรรมการ

๗. นางสาวสุวิมล คุปตาภรณ  กรรมการและเหรัญญิก

๘. นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ กรรมการและเลขานุการ



๕๓๒ จาริกบญุ-จารึกธรรม

ความเปนมา

ก. ตั้งกองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ โดยความพรอมใจของคุณหมอจรูญ 

ผลนิวาส และญาติมิตร ลูกศิษย คนใกลชิด ไดตั้งกองทุนข้ึน โดยเปดบัญชี 

“ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม” ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และ

ถวายใหพระธรรมปฎกลงนามเปนหลักฐาน ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

ในวันทําบุญอายุ ๗ รอบ ๘๔ ป โยมหมอจรูญ ผลนิวาส

ข. ทุนสมทบสําคัญ ในกองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม
วันหนึ่ง ไดมีจดหมายจากคุณชมพูนุท กมลโชติ (ในเอกสารตอมาเปน 

“ชมภูนุท”) ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๔๗ แจงวา เธอไดทําพินัยกรรมบริจาคเงินใน

บัญชีเงินฝากของเธอทั้งหมดที่ธนาคารแหงหนึ่ง ใหแก “กองทุน ป. อ. ปยุตโต 

เพื่อเชิดชูธรรม” หลังจากนั้น ณ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๔๙ คุณชมพูนุท กมลโชติ 

ไดถึงแกกรรม และในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๐ ก็มีหนังสือแจงจากผูจัดการ

มรดก นําสงเงินตามพินัยกรรมนั้นมาเขาในกองทุน ป.อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชู

ธรรม จํานวน ๔,๖๒๒,๓๐๙.๘๖

“กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” นี้ มีการใชจายครั้งแรก โดยใช
ทุนบริจาคตามพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ เพื่ออุปถัมภการพิมพ

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เปนประเดิม ในตนป พ.ศ. ๒๕๕๕

ค. ตั้งเป็น มูลนิธิ ป.อ.ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม
ในเดอืนสิงหาคม ๒๕๕๙ ญาตโิยมผูศรทัธาซ่ึงชวยงานชวยกจิการวดัโดย

เฉพาะในดานการเงินเรือ่ยมา มคีวามเหน็ชอบพรอมกนัวานาจะดาํเนนิการใหกอง

ทนุทีโ่ยมอปุถมัภรุนเกาแรกตัง้วดัจัดไวนัน้ ไดมสีถานะเปนหลักฐานมัน่คง ครัง้นัน้ 

นายพงษสวสัดิ ์ อกัษรสวาสดิ ์ ไดรบัมอบอาํนาจใหยืน่คาํรองขอจดทะเบยีนจัดตัง้ 

มลูนธิ ิ ป.อ.ปยตุโฺต เพือ่เชดิชธูรรม และตอมา ตามประกาศนายทะเบยีนมลูนธิิ

จังหวดันครปฐม ณ วนัที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงนามโดย ผูวาราชการ

จังหวดันครปฐม นายทะเบยีนมลูนธิจัิงหวดันครปฐม ไดอนญุาตใหรบัจดทะเบยีน

จัดตัง้ “มลูนธิ ิป.อ.ปยตุโฺต เพือ่เชดิชธูรรม” ตัง้แตวนัที ่๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ประวัติ

คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ

เล่าไว้ด้วยลายมือ

บัตรประชาชน 3 1009-00080 73 0

เกิด ปขาล วันจันทร 12 ต.ค. 2457 ที่ อ.บานดอน จ.สุราษฎรธานี

ประถมศึกษา ร.ร.ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี

มัธยมศึกษา ร.ร.สตรีมหาพฤฒาราม  - ร.ร.เบญจมราชาลัย –

ร.ร.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ

อุดมศึกษา อนุปริญญา คุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

BSHE คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส

การรับราชการ ครูโท ร.ร.การเรือนพระนคร 1 ก.ย. 82

2486 - อาจารยโท

2489 - ครูใหญโท

2498 - อ.จ.ใหญเอก

2506 - อ.จ.ชั้นพิเศษ ผูอํานวยการวิทยาลัยครูการเรือน

2518 - เกษียณอายุ (๓๐ ก.ย.)

เกียรติคุณ
และเหรียญตรา 25 ม.ค.12 บัตรเกียรติคุณสภาสังคมสงเคราะห

หมายเหตุ: ประวตัทิีเ่ขียนลายมือบอกไวน้ี ้อยูใ่นสมดุบนัทกึท่ีคณุ “บิม๋” พบเมือ่ใกล้วนัทํา
บญุอุทิศในวาระครบ ๑ ปกีารถงึอนจิกรรม มีเร่ืองในชวีติชว่งต้น ซ่ึงอาจนาํไป
เขียนเสรมิเตมิประวัตใินหนงัสือท่ีพิมพ์เผยแพรไ่ปแลว้ก่อนนี ้ซึง่ยงัไมส่มบรูณ์
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