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นํ าจาริกในงานพิมพ สูครั้งที่ ๑๐
จาริกบุญ-จารึกธรรม

หนังสือ จารกิบุญ-จารึกธรรม น้ี เปนผลสืบเนื่องจากการเดินทาง
และแสดงธรรมกถา ในการจาริกนมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ 
ตามคํ าอาราธนาของ ศาสตราจารย น.พ. สงา นิลวรางกูล เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มีความเปนมาแตแรกเร่ิมดังปรากฏใน “คํ าปรารภ” และ “อนุโมทนา” 
ส ําหรับการพิมพคร้ังที่ ๑ เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไดนํ ามาพิมพ
รวมไวทายเลมน้ี

หลังจากพิมพคร้ังแรกน้ันแลว ไดมีผูศรัทธาขอพิมพเผยแพรตอมา
เร่ือยๆ จนถึงคร้ังที่ ๙ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑
 ใน ๕ ปครึ่งที่สะดุด หยุดจริง ๓ ป

ตอจากนั้น การพิมพไดสะดุดหยุดลง เน่ืองจากผูเรียบเรียงเอง
ประสงคจะเพิ่มเติมเน้ือหาเล็กๆ นอยๆ โดยเฉพาะคิดวาจะแทรกกาลานุกรม
(Chronology) แหงพระพุทธศาสนา พอสังเขป สัก ๒-๓ หนา ไวตนเลม 
เพ่ือชวยใหญาติโยมผูอานมองเห็นภาพความเปนมาของพระพุทธศาสนา 
และอานเนื้อหาหนังสือไดเขาใจชัดเจนมากขึ้น เม่ือมีผูศรัทธาขอพิมพใหม 
จงึไดยับยั้งไว ขอใหรอกอน

แตเวลาผานมาๆ ยาวนาน ผูเรียบเรียงมีงานอื่นที่ตองทํ าไมขาด
สาย ไมไดโอกาสที่จะทํ ากาลานุกรม เปนตน ตามที่คิดหมาย ทางฝายทานผู
ศรัทธา กแ็จงความประสงคมาเปนระยะๆ โดยเฉพาะโยมมารวย ผดุงสิทธิ์ 
ไมทิง้เร่ือง ไดถามขาวมาเร่ือยๆ แตกระนั้นก็ยังตองรอตอมาเหมือนอยางเดิม

คร้ันถงึชวงในพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูเรียบเรียงไดต้ังใจพยายามให
การพิมพเดินหนา คิดวาถึงแมเน้ือหายังไมพรอม ก็เตรียมสวนประกอบเสริม
ไวกอน และไดรับความรวมศรัทธาจากคุณอภิวัฒน ธนะปุระ คร้ังอุปสมบท
อยูที่วัดญาณเวศกวัน เปนพระภิกษุในนามฉายาวาพระนาถวโร ไดต้ังใจทํ า
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แบบปกไวใหเปนอยางดี เสร็จสิ้นต้ังแตวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔
เน่ืองจากผูเรียบเรียงไดต้ังใจวา ในการพิมพคร้ังใหม จะพยายามให

มีแผนทีป่ระจํ าบท เพ่ือชวยผูอานใหรูตํ าแหนงของสถานที่ที่คณะจาริกไปถึง
และกํ าลังกลาวถึงในบทนั้นๆ พรอมทั้งใหความรูขอมูลที่เกี่ยวของ โดย
เฉพาะระยะทางและเวลาเดินทาง จากและถึงจุดน้ันๆ

ในเร่ืองนี้ ก็ไดรับความรวมศรัทธาจากพระครรชิต คุณวโร ชวย
เตรยีมทํ าแผนที่ สิน้เวลาไปครึ่งคอนเดือนตุลาคม ๒๕๔๔ แมจะยังไมยุติ แตก็
ไดเคารูปที่จะสานตอใหสํ าเร็จตอไป

เวลาผานตอมาอีก ๑ ป ไมมีวี่แวววาจะพิมพจาริกบุญฯ ออกมาได 
ประจวบถึงระยะที่ผูเรียบเรียง ซึ่งพิมพดีดไมเปน แตเม่ือไดใชคอมพิวเตอร
ในการคนพระไตรปฎก และหนังสือคนควาอ่ืนๆ เชน สารานุกรมตางๆ ของ
ฝร่ัง ที่คุณสมบัติ วัฒนพงษ คอยขวนขวายสงมาถวายจากเมืองชิคาโก 
(และคอยเอาใสใจที่จะชวยใหไดใชคอมพิวเตอรโดยสะดวก) ก็ทํ าใหไดใช
คอมพิวเตอรน้ันพิมพจดบันทึกขอมูลทีละเล็กละนอย จนพอจะคอยๆ พิมพ
งานปลีกยอยดวยวิธีน้ิวช้ีจิ้มไดบางชาๆ กะวาถาหาชวงจังหวะได ก็จะทํ า
กาลานุกรม เปนตนนั้น ไปตามโอกาส แมจะกินเวลานานหนอย
 เดนิหนาใหม ไปไดไกล แตหยุดอีก

คร้ันถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผูเรียบเรียงก็ไดโอกาสเริ่มงาน
ทํ ากาลานุกรม (Chronology) แหงพระพุทธศาสนา ที่วาน้ัน

เดิมวานาจะไมยืดยาวนัก สัก ๕–๑๐ หนา ก็คงเพียงพอ แตเม่ือทํ า
ไป กย็ดืขยายออกไปๆ จนในที่สุด กลายเปนยาวมาก ไดจัดปรับจนถือวายุติ
ทหีนึง่กอน เม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ รวมเวลาทํ า ๕ เดือนพอดี

แมจะบีบอัดคอนขางแนนแลว กาลานุกรมน้ันก็ยาวถึง ๑๓๐ หนา 
เกดิเปนปญหาใหมวา จะทํ าใหหนังสือหนาเกินไป เพราะเม่ือรวมกับของเดิม 
๓๗๕ หนา จะกลายเปนประมาณ ๕๐๐ หนา

ยิ่งกวาน้ัน กาลานุกรมน้ี นอกจากมีตัวอักษรคอนขางเล็ก เน้ือแนน
แลว ยงัแบงเปน ๒ คอลัมน (ขางหน่ึงวาดวยเหตุการณของโลกสํ าหรับ
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เทยีบ อีกดานหนึ่งวาดวยเหตุการณในพระพุทธศาสนา) ทํ าใหหนาหนังสือ
เดิมดูเล็กเกินไป แตละคอลัมนแคบ จะอานไมคอยสะดวก ทํ าใหตองคิดวา
จะปรบัเปลี่ยนขนาดหนังสือในการพิมพคร้ังใหม ใหเปนขนาดใหญขึ้นหรือไม 
กลายเปนขอพิจารณาที่คางคาอยู

หันมาดูดานเนื้อหาเดิมของเลมหนังสือ ที่จะตองพิมพรวมดวยกัน
กับกาลานุกรมที่เปนขอมูลใหมน้ี และซึ่งก็จะถือโอกาสปรับปรุงตามโอกาส
ดวย อันจะตองประสานกลมกลืนกัน

ขอมูลใหมที่ผูเรียบเรียงพิมพเองน้ี บันทึกไวในระบบ PC ตางจาก
ขอมูลของเนื้อเลมเดิม ๓๗๕ หนา ที่คณะของคุณบุบผา คณิตกุล ชวยคัด
ลอกจากแถบบันทึกเสียง และพระครูปลัดปฎกวัฒนไดพิมพไวในระบบ
Apple Macintosh จึงเกิดความจํ าเปนจะตองแปลงขอมูลจากระบบ 
Apple Macintosh มาสูระบบ PC ใหประสานกัน

มองกวางออกไป ในระยะเดียวกันนี้ มีการใชคอมพิวเตอรในกิจอ่ืน
นอกจากกระบวนการพิมพของโรงพิมพมากขึ้น และเปนกิจที่ใชเคร่ืองแบบ 
PC ทีง่ายๆ ราคาถูกๆ ก็ได ทํ าใหที่วัดมีแนวโนมที่จะมีเคร่ืองแบบ PC มาก
กวา เปนเหตุนํ าสูกาวใหมของการท ําตนฉบบัหนงัสอื โดยหนัมาใชเคร่ืองแบบ
PC น้ัน ซึง่ท ําใหตองหาทางแปลงขอมูลหนังสือเกาๆ จากระบบ Macintosh
มาสูระบบ PC เพ่ือชวยใหการปรับปรุงเน้ือหาหนังสือรุนกอนๆ เปนไปได

ในชวงน้ี พระครรชิต คุณวโร ไดรวมกับญาติโยมผูศรัทธาบางทาน 
โดยเฉพาะคุณวีระ สันติบูรณ ทยอยแปลงขอมูลหนังสือเลมเกาๆ ที่พระครู
ปลัดปฎกวัฒนพิมพไวในระบบ Macintosh มาสูระบบ PC และเมื่อแปลง
มาแลว ก็ตองมาจัดปรับรูปแบบ (format) ใหเรียบรอยลงตัวอีก ซึ่งใชเวลา
มากทีเดียว

สํ าหรับหนังสือจาริกบุญฯ น้ี พระครรชิต คุณวโร ไดนํ าขอมูลที่
คณุวรีะ สนัติบรูณ ดํ าเนินการแปลงสูระบบ PC แลว มาจดัปรับรูปแบบและ
ตรวจทาน เวลาผานมาอีกประมาณ ๒ เดือน เม่ืองานพื้นฐานเสร็จแลว ได
นํ ามามอบใหต้ังแตวนัที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (หลงัแบบปกเสรจ็แลว ๑ ป)

ขอมูลนี ้ แมจะเปนของเดิม แตไดจัดปรับรูปแบบใหมใหจุขึ้น ทํ าให
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จ ํานวนหนาลดลงจาก ๓๗๕ เหลือ ๓๔๕ หนา ถาพิมพรวมกาลานุกรมลงไป
ดวย ก็จะมีจํ านวน ๔๗๕ หนา

การพิจารณายังไมยุติ ผูเรียบเรียงตองละงานนี้ หันไปทํ างานอื่นที่
ไมรอเวลา  และทยอยเขามารออยูแลว เวลาผานลวงมาอีก ๑ ปเศษ
 ไดเสนกํ าหนดที่บังคับใหเสร็จ

เม่ือเวลาลวงไปมาก ก็ทํ าใหตองคํ านึงหนักขึ้นวา ไมควรใหญาติโยม
รอนานเกินไป

คร้ันสิน้ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใกลเขามา ก็บังเอิญใหมีโอกาสที่จะไดพิมพ
หนงัสอืนี้ใหเสร็จ กลาวคือคุณหมอตรวจพบวา ในปญหาสุขภาพของผูเรียบ
เรียงนั้น มีโรคที่พบใหมซึ่งอยางหน่ึงชัดเจนวาจะตองผาตัด

เม่ือไดกํ าหนดวันผาตัดแลว ผูเรียบเรียงจึงนํ ามาต้ังเปนเงื่อนไขแก
ตนวา กอนถึงวันเขารับการผาตัด จะตองทํ าหนังสือเลมใดบางใหเสร็จ ซึ่ง
รวมทั้งจาริกบุญฯ น้ีดวย

ถาการผาตัดลงตัวตามกํ าหนดจริง ผูเรียบเรียงจะทํ าหนังสือเสร็จ
ทนัไมครบ แตเพราะมีเหตุการณเปนไปใหตองเลื่อนการผาตัดหลายครั้ง จึง
ชวยใหหนังสือเสร็จทันกอนผาตัดครบตามตั้งใจได ๓ เลม คือ ตืน่กันเสียที 
จากความเท็จ ของหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. ๑, รูหลักกอน แลวศึกษาและสอนให
ไดผล, และจารกิบุญ-จารึกธรรม น้ี ดังที่ปรากฏ
 จารกิบุญฯ ที่ถูกบังคับใหเสร็จ มีขอเสียหรือดอยอยางไร

เม่ือถือเอาเวลากํ าหนดมาบังคับใหเสร็จ ไดตกลงวา กาลานุกรมที่
ท ําไวในป ๒๕๔๕ จํ านวน ๑๓๐ หนา ตองถูกกันออกไปกอน คือยังไมพิมพ
รวมในครั้งน้ี

หลงัจากเรงหนังสือ ตืน่กันเสียทีฯ และ รูหลักกอนฯ ซึง่ก็ลวนเปน
งานทีแ่ขงกาลเสร็จแลว ก็คิดวาจะตองพิมพจาริกบุญฯ แบบคงตามเดิมไป
กอน โดยเพียงตรวจความเรียบรอยของฉบับแปลงจากระบบ Macintosh 
มาสูระบบ PC ๓๔๕ หนา ที่พระครรชิต คุณวโร ไดนํ ามามอบไว และปรับ
แกแทรกเพ่ิมเพียงเทาที่จํ าเปน ซึ่งหวังวาคงกินเวลาไมมากนัก
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ไดยกเอาขอมูล จาริกบุญฯ น้ันขึ้นมาเร่ิมอาน ต้ังแตคืนวันที่ ๔ 
กมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคราวนี้มุงแคดูความเรียบรอยทั่วๆ ไป  และ
ซอยยอหนาใหอานสบายขึ้น

แตพอทํ างานจริง กลายเปนวา นอกจากตรวจตัวอักษร วรรคตอน 
ซอยยอหนา และปรบัปรงุส ํานวนความหลายแหงแลว ยงัแทรกเพ่ิมอีกมากที่
ทัง้แทรกเล็กนอย และแทรกยืดยาว บางแหงเติมเปนหัวขอใหมก็มี

จนในที่สุด เม่ือตรวจชํ าระตลอดจบเลมในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
คอืใชเวลาสิ้นไปอีก ๓๗ วัน หนังสือที่ลดจํ านวนหนาลงมาเหลือ ๓๔๕ หนา 
กลบัขยายขึ้นเปน ๔๙๒ หนา คือเพ่ิมขึ้นอีก ๑๔๗ หนา

ระหวางน้ี พระครรชิต คุณวโร ก็ไดยกเร่ืองการทํ าแผนที่ขึ้นมา
ดํ าเนินการตอ พอถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ผูเรียบเรียงตรวจชํ าระ
แทรกเพ่ิมเน้ือหาเสร็จ แผนที่ก็พอจะลงตัว พระครรชิต คุณวโร จึงนํ ามาใส
ลงในหนาวางที่เตรียมไวตนเลม ๑ ภาพ และตนเร่ืองทั้ง ๑๑ บท รวมเปน 
๑๒ ภาพ และจัดปรับกันอีก ๒-๓ วัน ก็ยุติ โดยจัดเตรียมชองวางลอมกรอบ
สีเ่หลีย่มไวในสวนลาง เพ่ือใหผูเรียบเรียงใสขอมูลที่ตองการ

ผูเรียบเรียงใชเวลาตลอดวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ในการกรอกขอ
มูลลงในกรอบบรรจุขอความของแผนที่ประจํ าบททั้ง ๑๑ โดยคราวนี้ถือวา
เวลาจ ํากัด จึงใหเพียงระยะทาง และเวลาเดินทาง เปนสํ าคัญ

อนึง่ ระยะทาง และเวลาเดนิทาง ทีแ่สดงไวน้ี แทบทัง้หมดไดจากบนัทกึ
การเดินทางของผูเรียบเรียงเอง ๒ คร้ัง นํ ามาเทียบเคียงและประกอบกัน 
คอื การเดินทางคร้ังแรกในป ๒๕๒๘ และครัง้ทายในป ๒๕๓๘ (คอืครัง้ทีแ่สดง
ธรรมกถา “จาริกบุญ-จารึกธรรม” น้ี) โดยตรวจสอบกับแผนที่โลก ฉบับ 
Encarta World Atlas 2001 – WE และแผนที่ถนนของอินเดีย เปนตน

อยางไรก็ตาม ผูเรียบเรียงมิไดมีความชํ านาญในการเดินทาง และ
เวลาท ํางานนี้ก็กระช้ันกับกํ าหนดที่วางไวใหเขารับการผาตัด นับวาเรงดวน 
จงึหวงัวา ทานที่ชํ านาญการ หากพบความบกพรองเกี่ยวกับขอมูลแผนที่ จะ
กรุณาบอกแจง เพ่ือการปรับปรุง ใหชัดเจน-แมนยํ า-สมบูรณ เทาที่จะเปน
ไปได ในการพิมพคร้ังตอๆ ไป



(๖)

 งานใหญที่ถาถือ ก็ยังคางตอไป หลังการพิมพครั้งที่ ๑๐
มีเร่ืองที่ควรเลาไว เพ่ือใหเขาใจความเปนมาของหนังสือนี้ชัดเจนยิ่ง

ขึ้นไปอีกวา ผูเรียบเรียงไดรับนิมนตเดินทางไปนมัสการพระรัตนตรัย ณ 
พุทธสถานในอินเดีย คร้ังแรก และแสดงธรรมกถาชุดแรก แกคณะจาริก มี
โยมคณุหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนหัวหนา เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๘

ธรรมกถาชุดแรกน้ี ไดรับการตีพิมพเปนเลมหนงัสอืครัง้ที่ ๑ ในช่ือวา
ตามทางพทุธกจิ เม่ือเดือนสงิหาคม ๒๕๓๑ มีความหนา ๑๘๘ หนา จดัเปน ๙ บท

ตามทางพุทธกิจ น้ัน เม่ือเทียบกับจาริกบุญฯน้ี ที่เดิมมี ๑๑ บท ๓๗๕ 
หนา ก็นับวามีขนาดเล็ก ผูเรียบเรียงไดคิดไวนานแลววา ถามีโอกาส นาจะ
นํ าเน้ือหาของตามทางพุทธกิจ มาแทรกรวมเขากับจาริกบุญฯน้ี ใหเปน
หนังสือเลมเดียวที่มีเน้ือความครบคลุม แตก็หาจังหวะเวลาที่เหมาะไมได 
คร้ันมาคราวนี้ การที่จะทํ าอยางน้ัน ยิ่งถูกกาละและเหตุการณบีบรัดใหไม
อาจทํ าได จึงตองทิ้งตามทางพุทธกิจน้ันไวตางหากไปกอน

มองอีกแงหนึ่ง การที่ตามทางพุทธกิจ กับจาริกบุญฯน้ี อยูแยกเลม
กนั ก็มีสวนดี คือมีทางเลือกใหแกผูอาน จาริกบุญฯน้ีมีเน้ือหามากอยูแลว 
และคอนขางหนัก เหมาะแกผูมีพ้ืนและมากเพียร (ถารวม ๒ เลมเขาดวยกัน 
จะยิง่หนัก จนอาจกลายเปนอื้อต้ือ) สวนทานผูใดตองการเพียงแคพอรูและ
ไดภาพ ก็อาจเลือกเอาตามทางพุทธกิจ

พรอมนี้ กค็วรบอกดวยวา ปจจยัประกอบอยางหนึง่ทีท่ ําใหจารกิบญุฯ 
น้ีมีขนาดหนาใหญ กค็อื อยางทีท่ราบแลววา หนงัสอืนีเ้กดิจากธรรมกถาทีพู่ด
ในการพูดน้ัน มีการกลาวซํ้ าบอยๆ เพราะยํ้ าตรงโนน และทวนตรงนี้

ทีจ่ริง เม่ือมาเปนเลมหนังสือ การทวนและยํ้ าอยางน้ันไมจํ าเปน แต
กลบัจะท ําใหทั้งหนังสือก็หนา และการอานก็นาเบื่อ จึงไดคิดไววา เม่ือมี
โอกาสปรับแก ก็จะตัดสวนที่ซํ้ าซากออกไป

แตในการพิมพคร้ังน้ี เวลาที่บีบรัด ก็ปดโอกาสนั้นเสีย คงตัดสวน
ทวนซํ้ าออกไปไดเพียงนิดหนอยเทาน้ัน และตองขอใหญาติโยมผูอานยอมทน 
โดยท ําใจวาจะไดทบทวนเนื้อความที่ควรจํ า และยํ้ าเร่ืองราวที่สํ าคัญ



(๗)

 สรุปขอเดน-ขอดอย ของจาริกบุญฯ ในการพิมพครั้งที่ ๑๐
เปนอันวา ในการพิมพคร้ังที่ ๑๐ น้ี จาริกบุญฯ มีทั้งสวนที่เพ่ิมใหม

และสวนที่ต้ังใจแตยังไมไดทํ า
สวนทีค่ืบหนา ซึ่งบางอยางทํ าเกินกวาที่ต้ังใจ เชน
๑. แทรกเติมเน้ือหาเพิ่มขึ้นมา ๑๔๗ หนา
๒. ซอยยอหนา ต้ังหัวขอ ทั้งใหญและยอย อีกมาก เพ่ือใหนาอาน

และอานจับจุดจับความไดงาย
๓. มีแผนทีป่ระจํ านํ าแตละบท บอกตํ าแหนงของพุทธสถานที่คณะ

ไปถงึ สมัพันธกับพุทธสถานแหงอ่ืนโดยระยะและเวลาเดินทาง
สวนในแงงานคาง จาริกบุญฯ ทีพิ่มพคร้ังใหมน้ี
ก) ยังไมไดนํ ากาลานุกรม (Chronology) ๑๓๐ หนา ที่ทํ าไวแลว

มารวมเขาดวย
ข) ยังไมไดนํ าเน้ือหาของตามทางพุทธกิจ มารวมกลืนเขาเปนเลม

เดียวกัน
ค) ยงัไมไดตัดเน้ือความที่ซํ้ าๆ หลายแหงออกไป
ง) แมวาในแผนที่ประจํ าบทจะมีชองขอมูลซึ่งไดแสดงไวบางแลว

แตยังมีขอควรรูที่พึงทราบ อันนาจะหาโอกาสเพิ่มเติมตอไป
 ในเร่ืองกาลานกุรมน้ัน แมวาจะยงัร้ังรอไว มิไดนํ ามาลงพิมพรวมใน

คราวนี ้ แตกป็รารถนาจะใหผูอานมองเหน็ล ําดับกาลคราวๆ พอเปนเครือ่งชวย
ความเขาใจใหชัดขึ้น จึงตกลงทํ า “ลํ าดับกาลสังเขป แหงพระพุทธศาสนา”
แทรกไวนํ าเร่ือง กอนแผนที่ประจํ าเลม เปนงานปลีกยอยลํ าดับสุดทายของ
การตรวจชํ าระเพ่ือการพิมพคร้ังน้ี

อยางไรก็ดี เม่ืองานสวนหลักเสร็จสิ้นแลว การพิมพกลับมาลาชา
เพราะงานเล็กนอยขั้นสุดทาย เพราะเม่ืองานกาวมากับกาลถึงชวงปลาย ก็
พอดีรางกายเสื่อมทรุดลง เฉพาะอยางยิ่งสมองแหงลง ใชความคิดไดยาก 
งานยอยจึงกลับกินเวลายาว แตก็นับวาเดชะบุญที่มาเจอจุดจอดตอนจะจบ 
หาไมงานที่ทํ าคงเสร็จไมทันกํ าหนด



(๘)

เม่ืองานสวนเนื้อเลมลุลวงแลว ก็ถึงวาระที่พระครูปลัดปฎกวัฒน 
(อินศร จินฺตาปฺโ) จะชวยประสานงานกับโรงพิมพและผูเกี่ยวของ ในการ
ท ําออกมาเปนเลมหนังสือที่จะแจกจายและเผื่อแผกันอานตอไป

ญาติโยมผูแจงความประสงคไววาจะพิมพ นอกจากโยมมารวย ผดุงสทิธิ์
ทีจ่ ําได เพราะไดยินวาถามถึงบอยแลว ในเวลาที่ใกลสุดน้ี ก็ไดรับหนังสือ
จากคณุโยมนาม พูนวัตถุ แจงบุญเจตนาที่จะรวมบํ าเพ็ญธรรมทานนี้ดวย

ขออนุโมทนาทุกทาน ผูไดเกื้อหนุนใหการพิมพหนังสือนี้ เดินหนามา
ถงึความสํ าเร็จ ดังไดกลาวนามมาตามลํ าดับ

หวังวาจารกิบุญ-จาริกธรรม ฉบบัพิมพคร้ังที่ ๑๐ น้ี จะชวยสงเสริม
บญุจริยาในการจาริกนมัสการพระรัตนตรัย ณ สงัเวชนียสถานและพทุธเจดยี
ทั้งหลายในชมพูทวีป ชวยเพ่ิมพูนความรูเขาใจในพระพุทธศาสนาและเรื่อง
ราวที่เกี่ยวของอันพึงรู ตลอดจนอํ านวยผลเพื่อความเจริญม่ันคงแหงพระ
สทัธรรม และความแผขยายแหงประโยชนสุขของมหาชน ตลอดกาลนาน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗



(๙)

สารบัญ

น ําจาริกในงานพิมพ………………………………………………………………………………………..(๑)
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………(๙)
ล ําดับกาลสังเขป…………………………………………………………………………………………..(๑๗)

จาริกบุญ-จารึกธรรม…………………..………………..๑
๑ ยอนทางเขาสูแดนพุทธภูมิ ..........................................................๑

มองผานๆ ขามพุทธกาล สูยุคอโศก............................................๓
ชมพูทวีปในพุทธกาล .........................................................................๓
วชัชีสูญอํ านาจ - มคธขึ้นเปนศูนยอํ านาจ .............................................๙
ถาไมประมาท ก็ไมเส่ือม..................................................................๑๒
มคธผานสูยุคอโศก .........................................................................๑๔
ทรพัยและอํ านาจ สูความหมายและคุณคาใหม .................................๑๙
มาถงึถิ่นพระเจาอโศกแลว ตองรูไว ..........................................๒๗
ศลิาจารึกอโศก เปนของพระเจาอโศกมหาราชแนหรือ ........................๒๗
อโศกมหาราช - อโศกธรรม ..............................................................๓๑
ธรรมวิชัย: หลักการใหญที่นํ าเขาสูพุทธธรรม .....................................๓๕
อโศกธรรม หรือคหัฐวินัย .................................................................๓๗
ดพูุทธพจนแลว อานธรรมโองการเทียบ .............................................๔๔
เทียบกันแลว ควรสรุปได .................................................................๕๑
ความกลาหาญในทางสันติ ..............................................................๕๖
เลิกบูชายัญ เพียงเปนฐาน สูความงอกงามในธรรม ............................๖๑

๒ เฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับ ..................................................... ๖๙
ราชคฤห: ศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนา .................................๖๙
ศรัทธาและปญญา นํ าเขาเฝาพระพุทธเจา ........................................๗๒



(๑๐)

ธรรม เปนอิสระจากคน
คนถึงธรรม เปนอิสระจากสังขาร ..................................................๗๖

เอาธรรมไปเปนหลักประกันชีวิตและสังคมไว
ใหเจริญอยางเดียวไมมีเส่ือม .......................................................๘๓

๓ ความยิ่งใหญ ที่ทํ าใหทั้งเจริญและเสื่อม........................................ ๘๙
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็เกิดการศึกษาแกมวลชน .........................๘๙
วดัในพระพุทธศาสนา: ตนกํ าเนิดมหาวิทยาลัยของโลก ......................๙๓
นาลันทากับความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ................๙๗
อวสานมาถึง เมื่อทัพมุสลิมเตอรกลงดาบสุดทาย ............................ ๑๐๒
รองรอยที่เหลืออยู และเคาการฟนฟู หลังหมดสิ้นไปแลว .................. ๑๐๕
พระพุทธศาสนาในมือของพุทธบริษัท ............................................ ๑๐๗

๔ หัวใจธรรม จากจุดศูนยกลาง .................................................๑๑๓
ราชคฤห: ศูนยอํ านาจการเมือง เร่ืองที่รอน ..................................... ๑๑๔
ก) ราชคฤห ถึง ปาตลีบุตร ..................................................................... ๑๑๔
ข) เรื่องของราชคฤห ............................................................................ ๑๑๗
มาฆบชูา กับ หัวใจพระพุทธศาสนา ...................................... ๑๑๘
จากราชคฤหนั้น เวฬุวันแผความรมเย็นแหงมาฆบูชา ....................... ๑๑๘
สาระของโอวาทปาฏิโมกข ............................................................ ๑๒๑
ก) คาถาที่ ๑ ซ่ึงเปนตอนแรก .................................................................. ๑๒๒
ข) คาถาที่ ๒ คือตอนกลาง ..................................................................... ๑๒๕
ค) คาถาที่ ๓ (กับคร่ึงคาถา) คือตอนทาย ..................................................... ๑๒๖
มาฆบูชา ขึ้นมาเปนวันสํ าคัญในพระพุทธศาสนา ............................ ๑๒๘
หัวใจเดียว แตมีส่ีหอง................................................................... ๑๓๑
วธิีอริยสัจ ไดผลชะงัด ตั้งแตสอนนักเรียน จนถึงปลุกระดมคน .......... ๑๓๖
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มาฆบูชา กับ วาเลนไทน .................................................... ๑๔๒
ความรัก วัดระดับการพัฒนาของคน .............................................. ๑๔๒
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(๑๑)
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๕ โพธิพฤกษ - โพธิญาณ ....................................................... ๑๖๕
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ถาคนไมประสานกับธรรม
กไ็มมีทางแกปญหาชีวิตและสังคม ............................................ ๑๙๗

๖ จุดเริ่มของแผนดินธรรม ........................................................๒๐๕
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ข) วัด ทีเ่หลือแตซาก........................................................................... ๒๐๗
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(๑๒)
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(๑๓)
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(๑๔)

ทางสายกลางแหงความพอดี
มาลงที่ธรรมานุธรรมปฏิบัติ เปนอันหนึ่งเดียว .............................๓๕๐
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สาวัตถี ถิ่นปยชนเปยมศรัทธา .......................................................๓๕๓
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ความไมประมาท คือความสามารถที่จะไมเส่ือม
ความไมประมาท คือความสามารถจัดการกับอนิจจัง..................๓๗๒

ความประมาท สํ าคัญอยางไร
จึงทํ าใหความไมประมาท กลายเปนธรรมยิ่งใหญ ...........................๓๗๖

เรียบงาย แตระวัง อยาใหกลายเปนมักงาย.....................................๓๗๙
ระบบทุกขภัยประดิษฐ ดีกวาปลอยใหมักงาย
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ถามนุษยพัฒนาจริง ก็ตองพนวงจรแหงความเจริญแลวเสื่อม ...........๓๘๗
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ธรรมที่ตรัสไวตางชุด ดุจเครื่องมือท่ีใชกับตางงาน ...........................๓๙๖
ดุลยภาพพื้นฐาน
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(๑๕)

ธรรมเปนบรรทัดฐานแหงความถูกตองของวินัย
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ชาวพทุธ คือ ผูปลอยวางได แตไมปลอยปละละเลย ........................ ๔๑๓
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ไมใชรูทุกขไป แลวกลายเปนทุกข .............................................. ๔๑๗
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๑๑รักษาธรรม คือรักษาความเปนไท ............................................๔๒๓
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ก) หมูถํ้ าอชันตา ................................................................................ ๔๒๖
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(๑๖)
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(๑๗)

ล ําดับกาลสังเขป
แหง

พระพุทธศาสนา ในเหตุการณโลก
(/ = เทียบตามปกติ; ≠ ตางฝายตางนับ)

ก.พศ. ๒๐๐๐–๙๐๐/c.2600-1500 BC ยคุอารยธรรมลุมแมนํ้ าสินธุ
ก.พศ. ๙๐๐–๖๐๐/1500-1200 BC ชนเผาอารยัน เขาสูชมพูทวีป
ก.พศ. ๘๐-๐/623-543 ≠ 563-483 BC พทุธกาล
ก.พศ. ๑๗/500 BC จักรวรรดิเปอรเซีย เขาครองแควนโยนก/Bactria
พ.ศ. ๐/543 BC สงัคายนา ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๑๐๐/443 BC สงัคายนา ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๑๖๐ ≠ 329 BC อเลกซานเดอรมหาราช พชิิตแควนโยนก/Bactria
พ.ศ. ๑๖๘ ≠ 321 BC จนัทรคุปต ตัง้ราชวงศโมริยะ/Maurya
พ.ศ. ๒๑๘–๒๖๐ ≠ 271-232 BC รชักาล อโศกมหาราช
พ.ศ. ๒๓๕-๖/309 ≠ 253-4 BC สงัคายนา ครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๓๘๔–๔๐๙ หรือ ๕๐๐ ≠ 160-135  BC รชักาล พญามิลินท/Menander
. เกดิพระพุทธรูปแบบคันธาระ
พ.ศ. ๓๕๐–๑๒๐๐/200  BC-650 CE ยคุวดัถํ้ าพระพุทธศาสนา ที่อชันตา/Ajanta
พ.ศ.๕๓๕–๕๓๙/8-4  BC พระเยซคูรสิตประสตู ิ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 ที่พามยิาน (Bamiyan/

Bamian) สูง ๕๓ & ๓๗ ม.
พ.ศ. ๘๖๓–๑๐๘๓/320-540 CE ยุคราชวงศคปุตะ
พ.ศ. ๙๔๕/402 CE หลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien) ผานพามิยาน จาริกมาทาง

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

ท ําลายตกัศลิา และรุกรานจนทํ าใหส้ินยุคราชวงศคุปตะ ในป ๑๐๘๓



(๑๘)

พ.ศ. ๑๐๐๐ เศษ/600 CE มหาวทิยาลยันาลนัทา ทีเ่จรญิมานาน เขาสูยคุรุงเรอืง-
เล่ืองลือ เปนสถาบนันานาชาติ

พ.ศ. ๑๑๔๙-๑๑๙๐/606-647 CE รชักาล หรรษวรรธนะ กษัตรยิพทุธยิง่ใหญองคที ่๓
พ.ศ. ๑๑๕๐–๑๔๐๐/600-850 CE ยคุถํ ้าพทุธ-เชน-ฮนิด ูที่เอลโลรา/Ellora
พ.ศ. ๑๑๖๕/622 CE พระนบีมุฮัมมดั น ําสาวกอพยพจากมกักะฮ สูมะดนีะฮ เริม่

ฮจิเราะฮศกัราช ของอสิลาม
พ.ศ. ๑๑๗๓/630 CE พระถงัซมัจัง๋/หลวงจนีเหีย้นจงั (Hsuan-tsang) เดนิทาง

ผานเอเชยีกลาง มาถงึพามยิาน ตอมาเรยีน-สอนที่นาลนัทา
พ.ศ. ๑๒๑๔/671 CE หลวงจีนอีจ้ิง (I-ching) มาทางเรือจากกวางตุง กอนเขาสู

ชมพูทวีป แวะอาณาจักรศรีวิชัย อนัมีสมุาตราเปนศนูยกลาง ในยคุที่
พทุธศาสนาเถรวาทยงัเปนหลักทีน่ัน่ (พระพทุธศาสนาตัง้มัน่ในชวา กอน
ค.ศต. ที ่5/กอน พ.ศ. ๑๐๐๐ คอืกอนเกดิอาณาจกัรศรวีชิยั) เปนครัง้แรก
ทีอ่าณาจักรศรีวิชัย ปรากฏชือ่ในเอกสารประวตัศิาสตร

พ.ศ. ๑๒๕๐/707 CE มสุลิมอาหรบัขึน้เหนอื พชิติโยนก/Bactria ตอขึน้เอเชยีกลาง
พ.ศ. ๑๒๕๕/712 CE มุสลิมอาหรับลงลางครองลุมนํ้ าสินธุ บุกตอถึงเมืองวลภี 

มหาวิทยาลัยวลภี ถกูทํ าลายป ๑๓๑๘/775
พ.ศ. ๑๓๕๐–๑๕๗๓/807-1030 CE เขายุคมสุลิมเตอรก รกุคบืมาทางปญจาบ
พ.ศ. ๑๗๔๙/1206 CE มสุลิมเตอรก ชนะตลอดถงึเบงกอล ตัง้รฐัสลุตานแหงเดลี

ม.นาลนัทา และทกุสถาบนัพทุธถกูท ําลาย พทุธศาสนาสญูสิน้จากอนิเดยี
พ.ศ. ๑๗๖๔/1221 CE เจงกิสขาน (Genghis Khan) นํ าทัพมองโกลลงมา ตาม

แนวทางสายไหม ทํ าลายรัฐมุสลิมอาหรับและมุสลิมเตอรกแทบหมด
ส้ิน แตเวนไมไดเขามาอนิเดยี

พ.ศ. ๑๘๓๕/1292 CE (รัชกาลพอขุนรามคํ าแหงมหาราชแหงสุโขทัย) กุบไลขาน 
จักรพรรดิมองโกล สงทัพเรือมาลงโทษกษัตริยชวา ยามวุนวาย มีเจา
ชวาไปตัง้อาณาจกัรใหมซ่ึงเจรญิขึน้ในช่ือวามัชปาหติ ทีม่หายานผสานกบั
ฮินดูนกิายไศวะ มัชปาหติแทนทีอ่าณาจกัรศรวีชิยั ทีรุ่งเรอืงมา ๕ ศตวรรษ

พ.ศ. ๑๙๔๑/1398 CE ตีมูร (Timur) นํ าทัพเตอรก-มองโกล ทํ าลายรฐัสลุตาน
แหงเดล ี(Sultanate of Delhi) เหลือเปนอาณาจกัรเล็กๆ นอยๆ



(๑๙)

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

พ.ศ. ๒๐๖๗/1524 CE เกิดอาณาจักรมุสลิมสํ าคัญแหงแรกในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต ซ่ึงเจรญิขึน้เปนรฐัสลุตานอาเจะฮ (Aceh/Acheh) ทีสุ่มาตรา;
ในชวงเวลานี ้ อาณาจกัรฮนิดูมัชปาหติ ซ่ึงมีเรื่องแกงแยงราชสมบัติกัน
เองและไมสนใจการพาณิชยระหวางประเทศ ก็คอยๆ เส่ือมหายไป

พ.ศ. ๒๐๖๙/1526 CE บาเบอร ผูอางตนวาสืบสายจากเจงกิสขาน และจากตีมูร 
รุกรบชนะ ตั้งอาณาจักรมุสลิมมองโกล ของราชวงศมุขาล หรือโมกุล 
(Mughal/Mogul dynasty) ที่เดลี

พ.ศ. ๒๓๐๐/1757 CE อังกฤษยดึครองแควนเบงกอล และคืบหนามาเรื่อยๆ 
จนอินเดียทั้งประเทศเปนอาณานิคมในป ๒๔๐๑/1858

พ.ศ. ๒๔๐๖/1863 CE อังกฤษตั้งหนวยงาน Indian Archaeological Survey 
โดยม ีเซอร อเลกซานเดอร คนันงิแฮม (Sir Alexander Cunningham)
เปนผูอํ านวยการคนแรก มบีทบาทส ําคญัทีท่ ําใหเรือ่งราวของพระพทุธ
ศาสนา และเรือ่งพระเจาอโศกมหาราช ทีห่ายไปจากประวตัศิาสตรของ
อนิเดยี 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 รฐับาลอนิเดยีจัดงานพทุธชยนัตี รวมฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ
พ.ศ. ๒๔๙๙/1956 CE ดร.อมัเบดการ (B. R. Ambedkar) รมว.ยตุธิรรม ผูได

สมญัญาวาเปน “architect of the Indian constitution” นํ าคนวรรณะ
ศทูรประมาณ ๒ แสนคน ท ําพธิีปฏญิาณตนเปนพทุธมามกะ เปน
สัญญาณแหงการกลบัฟนของพระพทุธศาสนาในอนิเดยี

หมายเหตุ: ไดท ํากาลานกุรม (Chronology) ทีล่ะเอียดกวาน้ีไว ยาว ๑๓๐ หนา เหน็วายืดยาวเกินไป จึง
ยังไมนํ ามารวมในที่น้ี แตเพ่ือใหผูอานมีเครื่องชวยในการศึกษา จึงทํ าลํ าดับกาลสังเขปนี้ข้ึน



(๒๐)

[188] สงัเวชนยีสถาน 4∗ (สถานทีเ่ปนท่ีต้ังแหงความสงัเวช, สถานท่ี
เน่ืองดวยพทุธประวติั ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเปนเครื่องเตือนใจให
เกิดความไมประมาท จะไดเรงขวนขวายประกอบกุศลกรรม และสํ าหรับ
ผูศรัทธาจะไดจาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ กระทํ าสักการะบูชา อันจะ
นํ าใหเขาถึงสุคติโลกสวรรค — Sa§vejanãyaññhàna: places apt to 
cause the feeling of urgency; places made sacred by the 
Buddha’s association; places to be visited with reverence; 
the four Buddhist Holy Places)
1. ชาตสถาน (ท่ีพระพทุธเจาประสติู คือ อุทยานลมุพนีิ — Jàtaññhàna:
birthplace of the Buddha)
2. อภิสัมพุทธสถาน (ท่ีพระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ 
ควงโพธิ์ท่ีตํ าบลพุทธ-คยา — Abhisambuddhaññhàna: place where 
the Buddha attained the Enlightenment)
3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี 
เรียกปจจุบันวาสารนาถ — Dhamma-cakkappavattanaññhàna: place 
where the Buddha preached the First Sermon)
4. ปรนิิพพตุสถาน (ท่ีพระพทุธเจาเสด็จปรนิิพพาน คือ ท่ีสาลวโนทยาน
เมืองกุสินารา — Parinibbutaññhàna: place where the Buddha 
passed away into Parinibbàna)
D.II.140. ที.ม.10/131/163.

                                                                                                                                                                

∗ (คดัจาก พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม ฉบบัพมิพคร้ังที ่๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา ๑๔๔
ดตูามหวัขอทีอ่าง)



(๒๑)
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จาริกบุญ-จารึกธรรม

๑ ยอนทางเขาสูแดนพุทธภูมิ
ณ อโศการาม เมืองปตนะ

อาทิตยที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๓๘ - ๑๑.๔๐ น.

ขอเจริญพรญาติโยมผูมีศรัทธาทุกทาน

บัดนีโ้ยมกไ็ดเดนิทางเขาสูประเทศอนิเดยีแลว เราไดเดนิทางกนั
มาเปนระยะทางพอสมควร จนมาถงึถิน่ทีเ่รยีกวา เปนดนิแดนพระพทุธ
ศาสนา

สถานทีซ่ึง่เรามาแวะชมอยูนี ้ เปนทีส่ ําคัญจุดหนึง่ คือ เปนทีต่ัง้
ของวัดอโศการาม ซึ่งเปนวัดท่ีพระเจาอโศกมหาราชไดทรงสรางขึ้น 
วัดอโศการามนัน้มีความสํ าคัญ คือ เปนที่ทํ าสังคายนาครั้งท่ี ๓ ท่ีพระ
เถระ ๑,๐๐๐ รูป ประชุมกันทบทวนรอยกรองพระธรรมวินัย โดยมีพระ
เจาอโศกมหาราชทรงเปนองคศาสนูปถัมภก เมื่อพุทธศักราชประมาณ 
๒๓๔ หรือ ๒๓๕ ป

ตวัเลขอาจมผูีถกเถยีงกนัอยูบาง แตโดยทัว่ไปกถ็อืยตุปิระมาณนี้
วันนีเ้รามาถงึเมอืงปตนะ และแวะนมสัการทีอ่โศการามนีเ้ปนจุด

แรก เม่ือมาถึงที่น้ีแลว กข็อถอืโอกาสพดูถงึเร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับดนิแดนพทุธ
ศาสนา ใหไดภาพรวมกวางๆ กอน

ขอยํ ้าใหโยมก ําหนดไวในใจกอนวา ตอนนีเ้ราก ําลงัพูดกนัถงึเรือ่ง
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ราวหลงัพุทธกาล ในสมยัพระเจาอโศกมหาราช ซึง่ครองราชยเมือ่ประมาณ 
พ.ศ. ๒๑๘–๒๖๐

วัดอโศการาม คือทีต่รงน้ี มคีวามส ําคัญมากตอพระพุทธศาสนา
คือ เมือ่เปนทีทํ่ าสงัคายนา ครัง้ท่ี ๓ มีการรอยกรองพระธรรมวินัยเรียบ
รอยแลว ก็ถือวาพระพุทธศาสนามีความมั่นคง

ครั้งนั้น พระเจาอโศกมหาราชไดทรงดํ าเนินงานกาวหนาไปอีก
ขั้นหนึ่ง คือทรงอปุถมัภการสงพระศาสนทตูไปประกาศพระศาสนาในดนิ
แดนตางๆ ซึง่เราไดรบัทราบมาตามต ํานานวา ม ี๙ สายดวยกนั

ในบรรดา ๙ สายนัน้ สายหนึง่ไดเดินทางไปยังสุวรรณภูม ิซึ่งเรา
เรียนกันมาวาเปนดินแดนแถบประเทศไทย คนไทยเราเชื่อกันวา พระ
โสณะและพระอตุตระ ไดไปขึน้ทีเ่มอืงนครปฐม ในสมยัทียั่งเปนอาณาจกัร
ทวาราวดี สวนพมาก็อางวาทานไปขึ้นที่เมืองสะเทิมในดินแดนของพมา

เรื่องอยางนี้หาหลักฐานมาพิสูจนกันยาก พูดกวางๆ วาเปนดนิ
แดนในยานอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตขอสํ าคัญก็คือวา พระพุทธ
ศาสนาไดเขามาสูประเทศของเรา โดยเริ่มตนจากจุดนี้นี่เอง

สรุปวา อโศการาม เปนที่ทํ าสังคายนา และเปนศูนยกลางที่ได
สงพระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา ฉะนั้น จึงถือวาประเทศไทยของ
เรา ไดรับพระพุทธศาสนาไปจากที่นี้

สถานที่นี้จึงเปนจุดสํ าคัญ เปนที่เชื่อมตอระหวางพระพุทธ
ศาสนาในอินเดีย กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย นับวามีความ
สํ าคัญมากทีเดียว

ฉะนัน้ การท่ีเรามาเริม่ตนทีน่ี ่ มองในแงหนึง่กเ็ปนการด ี เพราะ
เปนจุดท่ีพระพุทธศาสนาจะเผยแพรเขาสู ประเทศไทย เรามาจาก
ประเทศไทย ถึงจุดตั้งตนแลว จากจุดนี้เราก็โยงเขาสูประเทศอินเดีย

เมื่อโยมมีความเขาใจอยางนี้แลว ก็มามองดูภาพรวมของ
ประเทศอินเดีย หรือดินแดนชมพูทวีปกันอีกครั้งหนึ่ง
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มองผานๆ ขามพุทธกาล สูยุคอโศก

ประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปนี้ เราเรียนรูความเปนมาโดย
สัมพันธกับพุทธประวัติ คือประวัติของพระพุทธเจา โดยคอยๆ ดํ าเนิน
ตามเหตุการณเริ่มจากพุทธกาลเรื่อยมา

แตท่ีเราพูดถึงพระเจาอโศกนี้ ก็ยังยอนไปไมถึงพุทธกาล พระ
เจาอโศกมหาราช  ประสูติหลังพุทธกาลตั้งเกือบ ๒๐๐ ป  เริม่ครอง
ราชยประมาณ ๒๑๘ ป หลงัพุทธกาล

ถาเราจะถงึยุคสมยัของพระพทุธเจาจรงิ กต็องยอนถอยหลงัไปอกี

ชมพูทวีปในพุทธกาล
เรายอนกลับไปสมัยพุทธกาล เมื่อกอนพุทธศักราช คือเมื่อ 

๒๕๐๐ กวาปมาแลว ตอนนั้นประเทศอินเดียเรียกวา ชมพูทวีป
ชมพูทวีปเปนดินแดนที่กวางใหญไพศาล ในสมัยกอนพุทธกาล

และถงึพุทธกาลนัน้ มอีาณาจกัรหรอืแวนแควนมากมาย ทานนบัไว ๑๖ 
ประเทศ หรอื ๑๖ แวนแควน ใชคํ าในภาษาบาลวีา มหาชนบท คือมมีหา
ชนบททัง้หมด ๑๖ ดวยกนั

คํ าวา “ชนบท” นัน้ ในภาษาบาล ีไมไดหมายความแควาบานนอก 
แตคลายๆ กับค ําวา “country” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งใชได ๒ ความ
หมาย ในความหมายทั่วไป country ก็คือประเทศ แตถาพูดวา the 
country ก็หมายถึงบานนอก

“ชนบท” ในภาษาบาลีก็คลายกัน โดยทั่วไปแปลวา ถิ่นที่อยูของ
มนุษย คือ แวนแควน หรือประเทศ แตเมื่อใชในความแวดลอมบาง
อยาง ก็เปนชนบทในความหมายแบบไทย คือ บานนอก

ในสมัยพุทธกาลและกอนนั้น ถือวา อินเดีย หรือชมพูทวีปนี้ มี
แวนแควนใหญอยู ๑๖ มหาชนบทดวยกัน ตามหลักฐานในพระไตรปฎก 
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วาม ีองัคะ มคธ กาส ีโกศล วัชช ีมลัละ เจต ีวังสะ กรุ ุปญจาละ มจัฉะ
สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ (เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐)

นี่คือชื่อดินแดนในชมพูทวีปทั้งหมด ๑๖ ประเทศดวยกัน
แวนแควนดนิแดนเหลานี ้ กลาวไดวาเรยีงจากตะวนัออกไปตะวนั

ตก เริ่มดวย อังคะ ซึ่งตั้งอยูในดินแดนที่ปจจุบันนี้เปนบังคลาเทศ หรือ
ตอจากบังคลาเทศ  เทียบงายๆ ก็ไลมาตั้งแตตะวันออกของเมืองกัลกัต
ตา ท่ีเครื่องบินเรามาลง นี่คือแควนที่ ๑

ตอจากนัน้กถ็งึแควนมคธ คือทีเ่รามายนือยูขณะนี ้  แลวกไ็ปกาสี
ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อพาราณสี เลยไปอีกก็ถึงเมืองสาวัตถีในแควนโกศล
สวนวัชชีเราจะไมไดแวะเขาไป

นอกจากนั้น มัลละ เจตี เปนตน ก็วาเรื่อยไป จนถึงกุรุ ซึ่งอยู
แถวเมืองเดลี ตอจากนั้น ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี ก็
เอาเดลีเปนจุดกํ าหนด ออกไปทางเหนือ ทางใต และขางๆ

สวนคันธาระ กัมโพชะ ก็โนน แถวปากสีถาน จนถงึอาฟกาน-ิ
สถาน เปนอนัวาไลคราวๆ ไปตัง้แตตะวันออก จนถึงตะวันตก นี้คือ 
อินเดียในสมัยโบราณ

เปนธรรมดา เรื่องของการเมือง ยอมมีการแขงขันแยงชิง
อํ านาจซึ่งกันและกัน ประเทศที่มีอํ านาจมากกวาก็บุกรุกทํ าสงคราม
ขยายดินแดน จนกระทั่งกวาจะมาถึงยุคพุทธกาล ใน ๑๖ แวนแควนนั้น 
บางประเทศก็หมดอํ านาจไป หรือถูกยุบรวมเขากับแควนอื่น

จึงปรากฏวา ในสมัยพุทธกาล ๑๖ แวนแควนนั้นเหลือประเทศที่
ใหญโตอยูจริงๆ ๔-๕ ประเทศเทานั้น อยางองัคะแถวบังคลาเทศกเ็ขาไป
อยูใตอ ํานาจของมคธแลว มคธนีก้ลายเปนแควนทีย่ิ่งใหญ สวนกาสี ท่ีมี
เมอืงหลวงคอืเมอืงพาราณสท่ีีเราก ําลงัจะไป กข็ึน้อยูใตอ ํานาจของแควน
โกศลไปแลว

กาสีนี้มีเรื่องมาในชาดกมากเหลือเกิน พอเริ่มเรื่องก็วา อตีเต 
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พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต ครั้งเมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติใน
เมืองพาราณส ี (ในแควนกาส)ี แตพอถงึสมยัพทุธกาล กาสไีดตกไปอยูใต
อ ํานาจของแควนโกศลแลว

แควนโกศล และวัชชี ก็เปนแควนที่ใหญมาก และมีอํ านาจมาก
ในสมัยพุทธกาล

ตอไปกแ็ควนวงัสะ ซึง่จะไดยินชือ่มากในเรือ่งวาสฏิฐี หรอืกามนติ
วังสะมีเมืองหลวงชื่อวาโกสัมพี พอออกชื่อโกสัมพี โยมที่เรียนชั้นเตรียม
อุดมศึกษาสมัยกอนก็นึกออก และอีกแควนหนึ่งคือ อวันตี ซึ่งมีเมือง
อุชเชนีเปนเมืองหลวง ก็คือถิ่นของกามนิต-วาสิฏฐีนี่แหละ

แควนมหาอํ านาจในตอนนั้นกลาวไดวา ก็คือ มคธ วัชชี โกศล
วังสะ และอวันตี

อยางไรก็ตาม แควนที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาในยุค
พุทธกาลจะอยูดานนี้มาก ซึ่งเปนดานที่เรามาถึงกอน คือดานตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย ไดแกแควนมคธ แควนวัชชี และแควนโกศล ซึ่ง
มีเสียงกลาวถึงบอยที่สุด

โดยเฉพาะแควนมคธมีชื่ออยูย่ังยืนที่สุด สวนแควนอื่นๆ ท่ีวาใหญ
อยูในสมัยพุทธกาล พอถึงยุคหลังพุทธกาลก็คอยๆ หมดไป

ในสมัยพุทธกาลนั้น จะเห็นวา แควนมคธกับแควนวัชชีแขง
อํ านาจกันมาก แควนโกศลก็รบกับแควนมคธนิดหนอย แตตอมา โกศล
หายไป วัชชกีห็ายไป

โดยเฉพาะทีน่าสงัเกตกคื็อ แควนทีม่กีารปกครองตางแบบกนั คือ 
แควนมคธกับแควนวัชชี เปนเรื่องที่นาสนใจ

แควนมคธเปนแควนที่ปกครองแบบราชาธิปไตย อยูติดกันกับ
แควนวัชชี ซึ่งปกครองแบบสามัคคีธรรม ฝรั่งเรียกวา ปกครองแบบ 
republic หรือ สาธารณรัฐ

ในการปกครองแบบสามัคคีธรรมนั้น ไมใชมีผูปกครองเด็ดขาด
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เพียงผูเดียว แตใชวิธีท่ีวามีชนชั้นปกครองจํ านวนหนึ่ง ซึ่งมากทีเดียว 
อาจถึง ๗,๗๐๗ องค หมุนเวียนกันขึ้นมาปกครอง เวลาจะบริหารราช
การแผนดินก็ตองมีการประชุมในสภา ซึ่งมีหอประชุมท่ีเขาเรียกวา 
สัณฐาคาร (บางทีเขียน สันถาคาร)

เมื่อมีเรื่องราวที่จะตองตัดสินใจหรือวินิจฉัยกัน เชนจะรบหรือ
ไมรบกับตางประเทศ หรือเกิดเรื่องเกิดราวสํ าคัญขึ้น หรือมีราชการ
อะไรที่สํ าคัญจะตองตัดสินวินิจฉัย อยางเชน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน กษัตริยมัลละซึ่งปกครองแบบนี้ ก็ตองมาประชุมกันใน
สัณฐาคารเพ่ือพิจารณาวา จะปฏิบัติอยางไรในการปลงพระสรีระของ
พระพุทธเจา อยางนี้เปนตน

แควนวัชชีนี้ก็ปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งตองประชุมกันใน 
สัณฐาคาร พวกกษัตริยวัชชีมีชื่อเรียกกันวา ลิจฉว ี ถาใครเปนนักเรียน
สมัยกอน ก็จะไดยินชื่อลิจฉวีในเรื่องสามัคคีเภทคํ าฉันท กษัตริยลิจฉวีนี้ 
ก็อยูในแควนวัชชี

ท่ีจริงในวัชชียังมีกษัตริยพวกอื่นๆ อีก เชน วิเทหา เปนตน แต
ท่ีมีชื่อมากปลายพุทธกาลก็มีลิจฉวีนี่แหละที่สํ าคัญ เปนพวกที่เขมแข็ง
มาก มีการปกครองอยางเกาแบบสามัคคีธรรม คือรวมกันปกครอง

อยางไรก็ตาม คํ าวา “การปกครองแบบสามัคคีธรรม” นี้ เปน
การจับเอาสาระมาเรียกกันภายหลัง แตในคัมภีร ทานเรียกราชาที่รวม
กันปกครองแบบนี้วา “คณราช” (เชน วินย.อ.๑/๒๔๗; ม.อ.๓/๑๓; สํ.อ.๓/๑๐๒)

แควนวัชชีนี้แขงอํ านาจกันกับแควนมคธอยางย่ิงทีเดียว แต
หลังพุทธกาลไมนานก็ปรากฏวา วัชชีไดสูญเสียอํ านาจแกแควนมคธ

ตอนตนพุทธกาล มคธมีพระเจาแผนดินพระนามวาพิมพิสาร 
ครั้นถึงปลายพุทธกาล พระเจาอชาตศัตรู ซึ่งเปนโอรสของพระเจา
พิมพิสาร ไดสงอํ ามาตยชื่อวัสสการพราหมณเขาไปยุแหย ทํ าใหกษัตริย
ลิจฉวีท่ีปกครองแควนวัชชีนั้นแตกความสามัคคีกันหมด
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เมื่อพระเจาอชาตศัตรูยกทัพไป พวกกษัตริยวัชชี คือเจาลิจฉวี
ท้ังหลายมีความออนแอ ไมพรอมใจกัน ไมพรอมที่จะรบ ก็เลยพายแพ 
อาณาจักรวัชชีก็เลยพินาศ สูญสิ้นอํ านาจ และตกเปนเมืองขึ้นของ
แควนมคธสืบมา

นี้เปนเหตุการณหลังพุทธกาลไมนาน มคธจึงกลายเปนแควนที่
ย่ิงใหญ แมแตแควนโกศลก็ไดสูญเสียอํ านาจไป จนในที่สุดเหลือมคธอยู
แควนเดียว เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงยุคพระเจาอโศก ซึ่งเปนเวลาหลัง
พุทธกาลนานตั้ง ๒๐๐ กวาป มคธก็ไดกลายเปนแควนเดียวที่ใหญท่ีสุด

ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช อาณาจักรมคธของพระเจาอโศก
ใหญกวางย่ิงกวาประเทศอินเดียในปจจุบัน เปนอินเดียยุคที่มีดินแดน
กวางใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรของประเทศ แตก็ใหญออกไปทางสอง
ปก คือทางทิศตะวันออกนี้ และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ออกไปทาง
ปากีสถาน และอาฟกานิสถาน

สวนทางใตครอบคลุมไปไมหมด เพราะพระเจาอโศกทรงหยุด
แผขยายอาณาจักรหลังจากทํ าสงครามชนะแควนกลิงคะ (บางทีเขียน 
กาลิงคะ) คือถึงถิ่นที่ปจจุบันเรียกวาแควนโอริสสา (Orissa) แลวก็หยุด
อยูแคนั้น เพราะทรงหันมายึดหลักพระพุทธศาสนา และไดทรงเปลี่ยน
นโยบายใหม จากสังคามวิชัย คือเอาชนะดวยสงคราม* มาเปนธรรมวิชัย
คือเอาชนะดวยธรรม

                                                                                                                                                                

* การเอาชนะดวยสงครามนี้ ในจารึก (พบในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓) เรียกวา สายกวิชัย หรือ
สรสกวิชัย คือเปน violent conquest หรือ military conquest แตยังมีการถกเถียงกัน 
เน่ืองจากบางทานเห็นวา ศัพทน้ันอาจแปลอยางอื่นได



๘ จาริกบุญ-จารึกธรรม

Chittagong

อชันตา
เอลโลรา

วลภี

Bombay

Surat

Pune

Bangalore

SRI JAYAWARDENEPURA

อนิเดีย

ปากีสถาน เนปาล ภูฐาน

ศรีลังกา

มหาสมุทรอินเดีย

มหาสมุทรอินเดีย
Bay of Bengal

Arabian Sea

ทเิบตYam
una

Ga
nge

s
Be

tw
a

Son
Narmada

Indu
s

Ganges

Calcutta

Balrampur
Lucknow

Jaipur

สาญจี

มถุรา
DELHI

DHAKHA
บังคลาเทศ

KATHMANDU
THIMPHUAgra Kanpur

Najpur

Hyderabad

Bhopal

AurangabadGodavari

Tapi

Ma
han

adi

Gh
agh

ara

Ravi

พุทธคยา
ราชคฤห
ปาตลีบุตร
เวสาลี

กุสินารา
  ลุมพิน ีสาวัตถีสังกัสสะ

พาราณสี
สารนาถ

นาลันทาโกสัมพี

Ganges

Bet
wa

Ken Son

Gandak

Sun Kosi

Kos
i D

har

ปาตลีบุตร 
Patna

ราชคฤห
นาลันทา

พุทธคยา

เวสาล ี

กสุินารา

ลมุพินีสาวัตถีสงักสัสะ

โกสมัพี
สารนาถ

พาราณสี

Ayodhya

BalrampurLucknowKannauj
Gorakhpur

Allahabad

Kanpur

KATHMANDU

Yamuna
Ghaghara

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  กัลกัตตา (Calcutta/Kolkata)   
ระยะทาง: ๑,๖๒๐ กม.
เดินทาง: เครื่องบิน = ๐๒.๓๐ ชม. (๑๒:๐๐-๑๔:๓๐ น.)

 กัลกัตตา  ปตนะ/ปาตลีบุตร (Patna/Pātaliputra)
ระยะทาง: =  ๖๑๔ กม. (ทางรถยนต; วดัเสนตรง = ๔๗๐ กม.)
เดินทาง: รถไฟ: = ๑๒.๐๐ ชม. (๒๑:๐๐-๐๘:๕๕ น.)



๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัชชีสูญอํ านาจ - มคธขึ้นเปนศูนยอํ านาจ
เทาท่ีพูดมานี้เปนการเลาอยางคราวๆ แตอาตมาอยากจะใหขอ

สังเกตอีกนิดหนอย คือเรื่องความเจริญของแควนมคธที่เกี่ยวของกับ
แควนวัชช ีเพราะมคีวามสมัพันธกบัเรือ่งของเมอืงทีเ่ราเดนิทางมาถงึขณะ
นี ้คือเมือง ปตนะ

เมือง ปตนะ นี ้ ชื่อเดิมคือ เมืองปาตลีบุตร ซึ่งไดมาเปนเมือง
หลวงของพระเจาอโศกมหาราช และเปนที่ตั้งของวัดอโศการามท่ีเรานั่ง
อยู ซึ่งเปนที่ทํ าสังคายนาครั้งท่ี ๓ ดังไดกลาวแลว

เมอืง ปาตลบีตุร (บางทีเขยีน ปาฏลบุีตร) มเีรือ่งทีน่าสนใจเชือ่ม
โยงกับพุทธกาลนิดหนอย คือในสมัยพุทธกาลนั้น เมืองปาตลีบุตรเพ่ิงจะ
เริ่มกอสรางในตอนที่พระพุทธเจาใกลจะปรินิพพาน

อาณาจกัรมคธในสมยัพทุธกาลมเีมอืงหลวงชือ่วา เมอืงราชคฤห
ซึง่เราจะไปในวันสองวันนี้ ราชคฤหเปนเมืองหลวงเดิมของแควนมคธใน
สมัยที่พระพุทธเจาประทับอยู และพระพุทธเจาก็ทรงประดิษฐานพระ
พุทธศาสนาที่เมืองราชคฤหนั้น

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เมืองราชคฤหก็ไดเปนศูนย
กลางการเผยแพรพระพุทธศาสนา เพราะเปนที่ทํ าสังคายนาครั้งท่ี ๑

สังคายนาครั้งท่ี ๑ ทํ าท่ีราชคฤห เมืองหลวงเกา ตอมา
สังคายนาครั้งท่ี ๓ ทํ าท่ีเมืองปาตลีบุตร เมืองหลวงใหมแหงนี้ จึงขอให
ลองเชื่อมโยงเรื่องราวดู

เมืองราชคฤหเปนเมืองหลวงของแควนมคธในสมัยพุทธกาล ซึ่ง
เริม่ในสมยัของพระเจาพิมพิสาร ตอมาพระราชโอรสของพระเจาพิมพิสาร
คือพระเจาอชาตศัตรู ไดปลงพระชนมพระราชบิดา แลวขึ้นครองราชย
ท่ีเมืองราชคฤหนั่นแหละ จนถึงปลายพุทธกาลจึงมีเรื่องราวของเมือง
ปาตลบุีตรนี้เกิดขึ้น ดังท่ีทานเลาไวในมหาปรินิพพานสูตร
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ตอนนัน้ พระพทุธเจาเสดจ็พุทธด ําเนนิในหนทางทีจ่ะไปสูเมอืงที่
จะปรินิพพาน คือเมืองกุสินารา และตอนที่เสด็จผานมาที่นี่ เมืองปาตลี-
บุตรมีชื่อวา ปาตลิคาม คือยังเปนหมูบานปาตลิ ยังไมไดเปนเมือง

เวลานั้น พระเจาอชาตศัตรูกํ าลังตองการจะรุกรานแควนวัชชี 
เนือ่งจากพระองคมปีญหากับแควนวัชชี ก็ตองสรางความเขมแข็งในชาย
แดน พระเจาอชาตศัตรูจึงไดทรงดํ าเนินการสรางปาตลิคาม คือหมูบาน
แหงนี้ขึ้น ใหเปนเมืองปอม หรือเมืองหนาดาน เพ่ือจะสูรบกับแควนวัชชี 
นี่คือกํ าเนิดของเมืองปาตลีบุตร

พระเจาอชาตศตัรไูดมอบหมายใหมหาอ ํามาตย ๒ ทาน ชือ่ สนุธีะ
กบั วัสสการะ มาด ําเนนิการสรางเมอืงนี้

ในชวงระยะทีก่ ําลงัสรางเมอืงนีอ้ยู พระพุทธเจาก็เสด็จมา และ
พระองคไดเสด็จผานไปในสถานที่ตางๆ เมื่อพระองคเสด็จผานประตู
เมือง เขาก็เรียกประตูเมืองนั้นวา โคตมทวาร พระองคเสด็จลงแมนํ้ าท่ี
ทานํ้ าใด เขาก็เรียกทานํ้ านั้นวา โคตมติตถะ

พระพุทธเจาไดทรงทํ านายไววา ปาตลีบุตรท่ีสรางขึ้นใหมเปน
เมอืงหนาดานนี ้ ตอไปจะเจริญรุงเรือง แตก็จะมีความพินาศดวยภัย ๓ 
ประการ คือ ภัยจากไฟ จากนํ ้า และจากความแตกสามคัคี

นี้เปนเหตุการณในพุทธกาลที่ตอเนื่องมา ซึ่งทํ าใหเราไดเห็น
ก ําเนิดของเมืองปาตลีบุตร

การท่ีพระเจาอชาตศตัรแูหงแควนมคธ มาสรางเมอืงหนาดานนีข้ึน้
เพ่ือสูกับวัชชี ก็เพราะถิ่นนี้เปนจุดยุทธศาสตรสํ าคัญ และพวกวัชชีหรือ
กษัตรยิลจิฉวีกม็ปีญหากบัแควนมคธ โดยเฉพาะพระเจาอชาตศตัรมูาตลอด

มีเรื่องเลามาวา บนฝงแมนํ้ าคงคาซึ่งยาวออกไปไกล มีดินแดน
อยูสวนหนึ่งท่ีเคยเปนเสนแบงเขตระหวางฝายมคธกับฝายวัชชี

ท่ีภูเขาหนึ่งท่ีอยูริมแมนํ้ านี้ มีพืชอะไรชนิดหนึ่ง กลาวกันวา มี
กลิ่นหอมมาก และเมือ่ถงึวาระทีน่ํ ้าฝนชะลงมา กพ็าเอากลิน่หอมนีล้งมา
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ในแมนํ ้า จึงเปนที่ๆ  มชีือ่เสยีงอยางมาก
ครั้งหนึ่ง พระเจาอชาตศัตรูเตรียมยกพลมา เพ่ือจะเอาพืชท่ีมี

กลิ่นหอมนี้ แตพวกวัชชีก็มาชิงตัดหนาเอาไปกอน พระเจาอชาตศัตรู
เสด็จมาอีกทีไร พวกวัชชีก็มาตัดหนาเอาไปทุกที จึงเปนเหตุการณหนึ่งท่ี
ทํ าใหพระเจาอชาตศัตรูพิโรธโกรธแคนมาก

ความคิดท่ีอยากจะหํ้ าหั่นพวกวัชชีนั้นมีอยูเรื่อยมา เปนเรื่อง
ของการแยงชิงอํ านาจ และความหวาดกลัว เพราะพวกวัชชีนั้นเปน
ระบบอํ านาจแบบเกา มีการปกครองแบบเดิม เมื่อมีความเขมแข็ง ก็จะ
เปนภัยคุกคามตอมคธ

เปนธรรมดาที่วาคนที่หวังอํ านาจก็จะตองพยายามรุกรานหรือ
ปราบปรามอีกฝายหนึ่งลงไปใหได เพ่ือแสดงความยิง่ใหญของตน และ
บ่ันทอนก ําลงัของฝายตรงขาม จึงเกดิเปนสภาพเหตกุารณในสมยักอนจะ
สิน้พทุธกาลและตอจากสิน้พทุธกาลใหมๆ

เรื่องการพิพาทกันระหวางแควนวัชชีกับมคธปรากฏอยูในพุทธ
ประวตั ิดงัจะเหน็ไดจากเรือ่ง อปรหิานยิธรรม

พระเจาอชาตศัตรูเคยสงวัสสการพราหมณไปเขาเฝาพระพุทธเจา 
ใหลองไปหยัง่ดวูา ถาพระองคจะยกทพัไปปราบวชัช ี พระพทุธเจาจะตรัส
วาอยางไร วัสสการพราหมณไดเขาไปทลูท ํานองวา พระเจาอชาตศตัรทูรง
พระด ํารจิะยกทพัไปปราบแควนวัชช ี พระพุทธเจากไ็มตรสัอะไรโดยตรง 
แตตรสัใหรูเปนนยั โดยทรงหนัไปถามพระอานนทวา

“อานนท สมัยหนึ่งเราไดแสดงหลักอปริหานิยธรรม 
๗ ประการ ไวแกเจาลิจฉวีทั้งหลาย เวลานี้ พวกกษัตริย
ลิจฉวียังรักษาอปริหานิยธรรมกันดีอยูหรือ”
พระอานนททูลรบั พระพทุธเจากต็รสัวา ตราบใดท่ีกษัตรยิลจิฉวี

แหงแควนวัชชยัีงประพฤตปิฏบัิตมิัน่อยูในอปรหิานยิธรรม ๗ ประการ จะ
ไมมใีครเอาชนะได คลายกบัจะทรงหามทัพไวกอน เพราะถาขนืรบกจ็ะสญู
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เสยีมากมายดวยกนัทัง้สองฝาย จึงทํ าใหพระเจาอชาตศตัรไูมกลายกทัพไป
ตอมาพระเจาอชาตศัตรูก็ทรงพระดํ าริอีก วาทํ าอยางไรจะเอา

ชนะวัชชีได แลวก็ปรากฏวา วัสสการพราหมณไดถวายแผนการจะไป
ทํ าลายความสามคัคขีองแควนวัชชเีสยี และอาสาด ําเนนิการนี ้ โดยท ํา
อบุายเปนวาถูกลงโทษ และถูกขับถูกเนรเทศออกจากแควนมคธไป

วัสสการพราหมณทํ าเปนวาหนภียัหนอีนัตรายไป และดวยความ
โกรธแคนตอกษตัรยิอชาตศตัรู ก็เลยไปอาสารับราชการแผนดินในวัชชี 
กษัตริยวัชชีหลงกลก็วางใจ

ตอมา วัสสการพราหมณกใ็ชกลอบุายเกลีย้กลอมยแุหย จนกระทัง่
กษัตริยลิจฉวีแตกแยกกันหมด นํ ามาซึ่งความออนแอของวัชชี แลวในท่ี
สดุ พระเจาอชาตศตัรูกย็กทพัมาตี ทํ าใหวัชชแีตกพินาศไป มคธกห็มดคูแขง

ถาไมประมาท ก็ไมเส่ือม
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงเตือนใหไมประมาทอยูเสมอ 

การท่ีทรงแสดงอปรหิานยิธรรม กเ็ปนการเตอืนชาววชัชวีา เธอทัง้หลาย
จะตองประพฤติปฏิบัติมั่นในธรรมเหลานี้ ๗ ขอ ซึ่งญาติโยมอาจรูบาง 
ไมรูบาง อาตมาขอพูดไวเปนตัวอยาง

อปริหานิยธรรม แปลวา ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม 
เชนหมั่นประชุมกันเนืองนิตย เมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อ
เลกิประชมุกพ็รอมใจกนัเลกิ เมือ่มกีจิใดท่ีเปนของสวนรวมเกดิขึน้ กต็อง
ลุกขึ้นมาชวยกันจัดชวยกันทํ า ตลอดจนใหมีความเคารพนับถือสักการะ
อนุสาวรียปูชนียสถาน ซึ่งเปนหลักใจของบานเมือง หรือของสังคม

พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักการเหลานี้ไว และทรงสรุปวา “ถา
ชาววัชชี คือกษตัรยิลจิฉวีและประชาชนยดึมัน่ในหลกัธรรมเหลานีไ้ว กจ็ะ
ไมมคีวามเสือ่ม จะมแีตความเจรญิอยางเดียว” (ที.ม.๑๐/๖๘)

นี่คือการที่พระองคตรัสเตือนอยูเสมอวา ใหพยายามตั้งตนอยู
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ในธรรมเหลานี้ แตในที่สุดความเสื่อมก็เขามา เพราะกษัตริยลิจฉวีไมได
ปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ พระองคยังไดตรสัในโอกาสอืน่อกี ใหเหน็วา เทาท่ีเปน
มา กษัตริยลิจฉวีนั้น เปนผูท่ีแข็งแกรง มีความหมั่นขยันในการฝกฝนตน
เอง เปนอยูดวยความไมประมาท ไมเห็นแกความสุขสํ าราญ จะนอน
หมอนไม และหมั่นฝกการรบตลอดเวลา

แตพวกกษัตริยลิจฉวีเหลานั้น เมื่ออาณาจักรของตนมั่นคงเขม
แข็งรุงเรืองขึ้น ก็จะเพลิดเพลินหลงมัวเมาในความสุขตางๆ หาความสุข
จากการเปนอยูอยางฟุมเฟอยหรูหรา ความเสื่อมก็คอยๆ คืบคลานเขา
มา จนพายแพแกมคธถึงความพินาศในที่สุด

ในพระสตูรนัน้ พระพทุธเจาไดตรสัเรือ่งนีไ้ว เพ่ือเปนพระด ํารสั
เตอืนพระภิกษุท้ังหลายใหไมประมาท

ครั้งนั้น พระพุทธองคประทับอยูท่ีปามหาวัน เมืองเวสาลี ซึ่ง
เปนเมืองหลวงของแควนวัชชี พระองคไดตรัสไวดังนี้

“ภิกษุทั้งหลาย เวลานี้ กษัตริยลิจฉวีทั้งหลาย ยัง
นอนหนุนหมอนไม ไมประมาท มีความเพียรในการฝกซอม
ศิลปะ พระเจาอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ราชาแหงมคธ ยอมไม
ไดชอง ไมไดโอกาส

“แตในกาลขางหนา พวกกษัตริยลิจฉวี จะกลายเปน
ผูสํ ารวย ออนแอ มีมือเทาออนนุม นอนบนเตียงฟูกฟู หนุน
หมอนใหญหนาออนนุม จนตะวันขึ้น แลวพระเจาอชาตศัตรู
เวเทหิบุตร ราชาแหงมคธ ก็จะไดชอง ไดโอกาส

“ภิกษุทั้งหลาย เวลานี้ เหลาภิกษุยังนอนหนุนหมอน
ไม ไมประมาท มีความขะมักเขมนในการบํ าเพ็ญเพียร มาร
รายยอมไมไดชอง ไมไดโอกาส

“แตในกาลนานไกลขางหนา เหลาภิกษุจะเปนผู
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สํ ารวย ออนแอ มีมือเทาออนนุม นอนบนเตียงฟูกฟู หนุน
หมอนใหญหนาออนนุม จนตะวันขึ้น มารรายก็จะไดชอง ได
โอกาส

“เพราะเหตุดังนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
เราจักเปนผูหนุนหมอนไม ไมประมาท มีความขะมักเขมนใน
การบํ าเพ็ญเพียร ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงศึกษาอยางนี้”

 (สํ.นิ. ๑๖/๖๗๔-๖)
นี้คือเรื่องราวตางๆ ท่ีนาศึกษา ใหเขาใจถึงความเสื่อมและความ

เจรญิของบานเมอืง ตลอดจนสงัคมตางๆ เปนคตสิอนใจพทุธศาสนกิชน 
จากเรื่องราวที่เปนมาในประวัติศาสตร

คิดวาจะไมพูดยาว แตท่ีพูดมาก็มากแลว ท้ังนี้ตองการจะใหเห็น
ภาพกวางๆ เกี่ยวกับความเปนมาของอดีตวา ดินแดนนี้มีความสํ าคัญ 
อยางไร

เปนอันวา ปาตลิคาม ท่ีพระเจาอชาตศัตรูไดเริ่มใหมหาอํ ามาตย
มาสรางขึ้นในตอนทายพุทธกาลนั้น ไดเปนเมืองหนาดาน และมีชื่อวา 
เมอืงปาตลบุีตร

ตอมาหลงัพุทธกาล เมือ่สิน้วงศของพระเจาอชาตศตัรแูลว ก็มี
การยายเมืองหลวงจากราชคฤห มาอยูท่ีปาตลีบุตร ซึ่งตอนนั้นเปนเวลา
ท่ีแควนวัชชีไดสิ้นอํ านาจไปแลว แควนมคธก็เจริญสืบมา จนกระทั่ง
ปาตลีบุตรไดมาเปนเมืองหลวงของพระเจาอโศก

มคธผานสูยุคอโศก
ปาตลีบุตรไดเปนเมืองหลวงของแควนมคธกอนพระเจาอโศกตั้ง

นาน คือหลงัพุทธกาลไมนาน แลวกเ็ปนสบืมา พระเจาอโศกนีม้ใิชอยูใน
วงศของพระเจาอชาตศัตรู หรือพระเจาพิมพิสาร แมจะอยูแควนมคธ
และครองแควนมคธก็จริง แตเปนกษัตริยวงศอื่น
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เรื่องมีวา กษัตริยวงศพระเจาพิมพิสาร ท่ีครองแควนมคธนั้น 
ลูกฆาพอตลอด พระเจาอชาตศตัรฆูาพระเจาพิมพิสาร ตอมาโอรสของ
พระเจาอชาตศัตรู ชื่ออุทัยภัทร ก็ฆาพระบิดาอีก ตอมาโอรสของพระ
เจาอุทัยภัทรก็ฆาพระบิดาอีก

ฆากันมาหลายชั่วกษัตริย จนพวกอํ ามาตยและราษฎรทนไมไหว 
ก็เลยยึดอํ านาจ แลวตั้งราชวงศใหมขึ้น ราชวงศใหมก็ปกครองกันมา 
ขยายอํ านาจกวางขวางขึ้น ตอมาในอินเดีย แควนตางๆ ก็คอยๆ หมด
อํ านาจ จนเหลือแตแควนมคธที่ยังย่ิงใหญ

ระหวางท่ีกษัตรยิยุคหลงัๆ ครองราชยกนัตอมา กม็กีษัตรยิวงศ
หนึง่ ชือ่วา วงศโมรยิะ ซึง่เปนเจาเผาหนึง่ ไดเรอืงอ ํานาจขึน้ ในสมยัหลงั
พุทธกาลประมาณ ๑๐๐ กวาป

เจาเผาโมริยะนี้ วากันวาเปนสายพระญาติของพระพุทธเจา ซึ่ง
อาจจะเปนไดวา ไดสืบเชื้อสายมาจากเจาศากยะที่ถูกลางเผา

ถาพูดอยางนีอ้าจจะงง แตเรือ่งราวกม็อียู ซึง่ตองโยงเรือ่งไปหา
สมยัพทุธกาลวา วงศของพระพุทธเจาคือ วงศศากยะ ซึ่งตอนทายไดถูก
กษัตริยแควนโกศลยกทัพไปปราบทํ าลายหมด

กษัตริยแควนโกศลตอนนั้นชื่อวา พระเจาวิทูฑภะ เปนโอรสของ
พระเจาปเสนทิโกศล ตอนทายพุทธกาล พระเจาวิทูฑภะยกทัพไปปราบ
แควนศากยะแลวก็ทํ าลายแควนศากยะหมด

กษัตริยสายศากยะที่หลงเหลืออยู อาจหนีไปอยูตามเชิงเขา
หิมาลัย ตอมา ก็ไดคอยๆ รวบรวมพวกพองเผาพันธุ มีกํ าลังมากขึ้น 
โมริยะนี้ก็เปนศากยะสายหนึ่ง

จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๑๖๑ ก็ไดมีคนสํ าคัญในวงศโมริยะเกิด
ขึน้ชือ่วาจนัทรคปุต ซึง่ไดพยายามทีจ่ะรวบรวมอ ํานาจและชงิแควนมคธนี้

เวลานั้น แควนมคธใหญมาก โมริยะเปนเพียงชนเผาหนึ่งเทา
นั้น พวกโมริยะ โดยจนัทรคปุตเปนหวัหนา ไดพยายามเขามายดึอ ํานาจ
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แควนมคธ แตก็ยังทํ าการไมสํ าเร็จ
พอดีถึงยุคที่พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช มีอํ านาจขึ้นมาทาง

กรีก ตองการแผอํ านาจไปทั่วโลก ก็ไดกรีฑาทัพตีมาตลอด จนถึงชาย
แดนประเทศอินเดีย และคิดวาตองตีประเทศอินเดียดวย จึงไดพักกํ าลัง
พลอยูชายแดนประเทศอินเดีย ท่ีเมืองตักศิลา (บาลี = ตกฺกสิลา;
สันสกฤต = ตกฺษศิลา; ฝรั่งเขียนตามกรีก = Taxila)

ท่ีตักศิลานั้น อเลกซานเดอรมหาราชเตรียมวางแผนที่จะทํ า
สงครามกับชมพูทวีป คือแควนมคธนี้ ซึ่งกํ าลังเปนแควนมหาอ ํานาจอยู

พอดีประจวบเวลาเดียวกันกับปูของพระเจาอโศก คือพระเจา
จันทรคุปต ก็กํ าลังพยายามจะเขายึดอํ านาจแควนมคธ จึงมีความคิด
เกิดขึ้นวา ถาท้ังสองฝายมารวมเปนพันธมิตรกัน แลวชวยกันรบ ก็จะ
เอาชนะแควนมคธได

ท้ังสองฝายมีผลประโยชนรวมกัน พระเจาอเลกซานเดอรก็คิด
วา ถาไดคนอินเดียเองมาชวย การรบก็จะมีกํ าลังทํ าใหสํ าเร็จงายขึ้น 
ฝายจันทรคุปตก็เชนเดียวกัน คิดวาถาไดอาศัยฝายอเลกซานเดอรมา
ชวย ก็จะสามารถรบชนะได เพราะตนมีกํ าลังไมพอ ท้ังสองฝายมีความ
คิดรวมกันอยางนี้ ก็นัดพบกัน

พอพบกนั กเ็กดิมปีญหาวาใครจะเคารพใครกอน ท้ังสองฝาย
ตางก็ถือตัวไมยอมเคารพกอน ฝายจันทรคุปต (พวกกรีกเรียกวา 
Sandrocotus หรือ Sandracottos) เขาไปในเขตอํ านาจของพระเจา 
อเลกซานเดอร เพราะเขาไปพบในคายของเขา พระเจาอเลกซานเดอรก็
สัง่จับ เอาจนัทรคปุตเขาคุกขงัไว แตมเีรือ่งเลาวา ตอมาจนัทรคปุตหนี
ออกไปได และมีนิยายอิงประวัติศาสตรเลาเรื่องที่จันทรคุปตหนีออกมา

สวนทางฝายพระเจาอเลกซานเดอรเอง คิดไปคิดมาอยางไรไม
ทราบ กย็กทพักลบัไป แลวกไ็ปสวรรคตกลางทาง

ดนิแดนที่พระเจาอเลกซานเดอรตีได พระองคก็ท้ิงแมทัพนาย
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กองไวใหปกครอง แมทัพนายกองเหลานั้น ตอมาก็ยกตัวขึ้นเปนพระเจา
แผนดิน เปนแควนตางๆ หลายแควน

แควนหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงสืบตอกันมา ซึ่งชาวพุทธรูจักกันมาก ก็
คือ แควนโยนก ของพระเจาเมนานเดอร (Menander บางทีเขียนเปน 
Minedra บาง Menadra บาง) เรยีกเปนภาษาบาลวีา พระเจามลิินท ซึง่
หันมานับถือพุทธศาสนาในสมัยพุทธศักราชประมาณ ๕๐๐ ป (มิลินฺท.๒; 
แตนักประวัติศาสตรฝรั่งวาประมาณ พ.ศ. ๔๐๐)

พระเจามิลินทเปนกษัตริยเชื้อชาติกรีก ในราชวงศท่ีสืบมาจาก
แมทัพกรีก ท่ีพระเจาอเลกซานเดอรท้ิงไว ครองราชยท่ีเมืองสาคละ

นักประวัติศาสตรวาเปนราชาแหงประเทศแบกเตรีย (king of 
Bactria) ซึ่งปจจุบันอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอาฟกานิสถาน 
ในคัมภีรบาลีเรียกวาแควนโยนก และถือกันวาเปนกษัตริยอินเดียเชื้อ
สายกรีกท่ีย่ิงใหญท่ีสุด (the greatest of the Indo-Greek kings —
Encycl. Britannica 1988, vol. 8, p.1)

พญามิลินทนี่ เปนเรื่องสมัยหลังสืบมาอีกนาน คือยุคใกล  พ.ศ. 
๕๐๐ แตเปนเรื่องที่โยงถึงกัน ก็เลยเอามาพูดแทรกไวหนอย

ขอยอนกลบัไปเรือ่งเมือ่กี ้สมยักอน พ.ศ. ๒๐๐ โนน ท่ีเลาคางอยู
กลาวฝายพระเจาจันทรคปุต เมือ่หนอีอกมาจากเงือ้มมอืของพระ

เจาอเลกซานเดอรไดแลว กต็องมาหาวธิยึีดอ ํานาจแควนมคธดวยตนเอง
ตอไป และมีเรื่องมีราวมากมาย เชน ครั้งหนึ่งเคยนึกวาตัวเองมีกํ าลัง
มากพอแลว ก็ยกทัพเขาตีแควนมคธ ปรากฏวาพายแพ จันทรคุปตเอง
เอาชีวิตแทบไมรอด แลวก็หนีซอกซอนไปจนถึงหมูบานแหงหนึ่ง

เมื่อเขาไปในหมูบานแหงนั้น พอดีผานมาทางบานที่ยายคนหนึ่ง
กํ าลังทํ าขนมเบ้ืองใหหลานกิน ทีนีพ้อเอาลงจากเตา เรยีกวาทอดเสรจ็
ใหมๆ  กห็ยบิสงใหหลาน หลานรบัมากํ าลังรอนๆ กัดกรวมลงไปตรงกลาง 
ก็รองไหจาเพราะมันรอนจัด ลวกเอาลิ้นเอาปากเขา
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เมื่อหลานรองขึ้นมา ยายก็เลยดาเอาวา “เอ็งมันโงเหมือนเจา
จันทรคุปต ไปกัดไปกินไดยังไงตรงกลางยังรอนจัด มันตองและเล็มกิน
จากขอบขางนอกเขามากอน” ขอบมันบาง ก็เย็นเร็วกวา

พระเจาจันทรคปุต ก ําลงัหนซีอกซอนมาในชนบทถงึหมูบานนัน้พอ
ด ี เมื่อไดยินเสียงยายดาหลานอยางนี้ ก็ไดความคิดขึ้นมาทันที จึง
เปลี่ยนแผนการรบใหมวา จะไปรบโดยตรงบุกทะลวงเขาไปคงไมไหว 
กํ าลังเรานอยกวา ตองใชวิธีแบบกินขนมเบื้อง คือเล็มจากขอบเขามา

จึงคอยๆ ไปซองสุมกํ าลังใหม โดยทํ าสัมพันธไมตรีกับเผาเล็ก
เผานอย รวมไพรพลไดมากขึ้นแลว จึงเขามาตีอาณาจักรมคธ ดวยวิธี
ลอมเขามาจากรอบนอกตามลํ าดับ

ในทีส่ดุ พระเจาจันทรคปุตกร็บชนะแควนมคธ แลวกเ็ขาครอบ
ครองแผนดนิมคธ ตั้งตัวเปนกษัตริยราชวงศใหม คือราชวงศ โมริยะ ใน
ภาษาบาลี สวนในภาษาสันสกฤตเรียก เมารยะ และครองเมืองปาตลี
บุตรนี้สืบมา

โอรสของพระเจาจันทรคุปตนั้น มีพระนามวาพินทุสาร โอรส
ของพระเจาพินทุสารมีนามวาอโศก ก็คือพระเจาอโศกมหาราชนี่แหละ

พระเจาอโศกมหาราช แตแรกกเ็ปนกษตัรยิท่ีดรุายมาก คือตอน
เปนเจาชาย ไดไปเปนอปุราชทีเ่มอืงอชุเชนท่ีีบอกชือ่เมือ่กี ้ ครัน้พระราช
บิดา คือพระเจาพินทุสารสวรรคต เจาชายอโศกก็ไดฆาพ่ีนองหมด
ประมาณ ๑๐๐ องค เหลือไวเฉพาะพระอนุชารวมมารดาองคเดียว ดวย
ความกระหายอํ านาจ ก็ตั้งตัวเปนกษัตริยย่ิงใหญผูเดียว

พอขึ้นเปนกษัตริยของแควนมคธไดแลว ไมพอ ไมหยุดอยูแคนั้น 
ก็แสวงอํ านาจตอไป เมื่อพรอมแลวก็ยกทัพไปรุกรานตีประเทศอื่น โดย
หวังจะเปนกษัตริยท่ีย่ิงใหญท่ีสุดตอไปในประวัติศาสตร หรือผูเดียวใน
ชมพูทวีป

ไดตีลงไปจนกระทั่งถึงแควนกลิงคะ ซึ่งเปนแควนที่ไดชื่อวามี
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นักรบที่เกงกาจ มีกองทัพท่ีเขมแข็ง มีความสามารถอยางย่ิง ไดรบกัน
อยูเปนเวลานาน เกิดความเสียหายมากมายดวยกันทั้งสองฝาย ในที่สุด
พระเจาอโศกก็ชนะ แควนกลิงคะก็แตกไป

แตการรบครั้งนี้ เปนภัยพิบัติท่ีรายแรงมาก คนตายกันเปนแสน 
สูญหายเปนแสน ถูกจับเปนเชลยก็เปนแสน ถึงตอนนี้นี่แหละที่พระเจา
อโศกทรงสลดพระทัย แลวหันมานับถือพระพุทธศาสนา นับวาเปนเหตุ
การณท่ีสํ าคัญมาก ถึงขั้นเปลี่ยนประวัติศาสตรเลยทีเดียว

เมื่อพระเจาอโศกมหาราชเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแลว  
ก็ไดเปลี่ยนนโยบายใหม จากการเอาชนะดวยสงคราม มาสูธรรมวิชัย
แปลวาเอาชนะดวยธรรม คือเอาชนะใจกันดวยความดี ก็ไดสรางสม
ความดีเปนการใหญ มีการทํ างานเพ่ือสรางสรรคประโยชนสุขแกประชา
ชนเปนอันมาก

ทรัพยและอํ านาจ สูความหมายและคุณคาใหม
ในที่นี้มีขอสังเกตอยางหนึ่ง คือ คติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทรัพย

สินเงินทอง  ดังตอไปนี้
ตามปกติพระเจาอโศกนี้ ก็เชนเดียวกับกษัตริยสมัยโบราณ

จํ านวนมาก ท่ีมุงจะแสวงหาความยิ่งใหญใหแกตนเอง และตองการ
บํ ารุงบํ าเรอความสุขสวนตน อยางท่ีเรียกวา แสวงหาโภคะและอํ านาจ 
หรือแสวงหาทรัพยและอํ านาจ เพ่ือบํ ารุงบํ าเรอตัวเอง และเพื่อแสดง
ความยิ่งใหญของตน

ทรัพยและอํ านาจ โดยทั่วไปมักจะมีความหมายอยางนี้
ทีนี้ เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนาแลว 

ทางธรรมสอนวา ทรพัยสนิเงนิทองและความยิง่ใหญ ทุกอยางลวนเปน
อนจิจัง เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมีสาระที่แทจริง 
ไมควรจะเอาชีวิตไปฝากไวกับสิ่งเหลานี้ ไมควรหวังความสุข หรือความ
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ประเสริฐจากทรัพยสินเงินทองและอํ านาจ
ฉะนั้น ทรัพยสินเงินทองก็ไมมีความหมายที่แทจริง
เมื่อทรัพยสินเงินทองไมมีความหมายแลว มองในแงหนึ่ง ก็จะ

ทํ าใหเกิดความเบื่อหนาย เพราะวาเมื่อมองเห็นทรัพยสินเงินทองเปน
เพียงของนอกกาย เกิดขึ้นแลวก็ดับไป เปนอนิจจัง ไมมีคุณคาท่ีแทจริง 
ถาเปนอยางนี้เราก็ไมควรเอาใจใส นี่คือทาทีอยางหนึ่งตอทรัพยสมบัติ

ถาพระเจาอโศกทรงมองเหน็อยางนัน้ พระองคกค็งจะไมเอาพระ
ทัยใสกบัพระราชทรพัยและอ ํานาจตอไป ซึ่งก็จะตองตั้งคํ าถามวา จะเปน
การปฏิบัติท่ีถูกตองหรือไม

ปรากฏวา พระเจาอโศกไดทํ าสิ่งหนึ่งท่ีถือไดวาเปนแบบอยางแก
ชาวพุทธทีส่ ําคัญคือ พระเจาอโศกนัน้ ไมไดทรงท้ิงทรพัยและอ ํานาจ แตได
ทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและอํ านาจเสียใหม

อยางท่ีไดกลาวไวเมื่อกี้วา ทรัพยและอํ านาจนั้น มีความหมาย
สํ าหรับปุถุชนจํ านวนมาก คือเปนเครื่องบํ ารุงบํ าเรอความสุขของตน 
และแสดงความยิง่ใหญ

แตพระเจาอโศกไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและอํ านาจ
ใหมเปนวา ทรัพยและอํ านาจนั้น สามารถใชเปนเครื่องมือของธรรมได 
คือใชเปนเครื่องมือในการสรางสรรค ทํ าความดีงาม และประโยชนสุข
ใหแกประชาชน

ดวยความคิดเชนนี้ พระเจาอโศกก็ทรงนํ าเอาทรัพยและอํ านาจ
ท่ีพระองคเคยมีนั่นแหละมาใช แตเปลี่ยนใหม คือแทนที่จะเอามาบํ ารุง
บํ าเรอตนเอง กเ็อามาใชสรางสรรคความดงีามและประโยชนสขุอยางท่ีวา

จึงไดทรงสรางโรงพยาบาลคน โรงพยาบาลสตัว ท่ัวพระราช
อาณาจกัร สรางถนนหนทางเชือ่มตอใหกวางขวางท่ัวถงึ ปลกูตนไม ขดุ
บอนํ ้า สรางท่ีพักคนเดินทาง และสรางอางเก็บนํ ้า ใหการศึกษาแก
ประชาชน ทํ าศิลาจารกึประกาศธรรม แถลงเรื่องที่เปนนโยบายของรัฐ
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ในทางธรรม ท่ีจะใหผูบริหารปกครองทองถิ่นนํ าไปสั่งสอนประชาชน 
ตลอดจนอุปถัมภพระศาสนาอยางมากมาย

พระเจาอโศกมหาราชทรงทราบวา พระธรรมวินัยของพระพุทธ
เจามีท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ก็ไดทรงสรางวัดขึ้นทั้งหมด เรียก
วา “มหาวิหาร” จํ านวน ๘๔,๐๐๐ วัด ท่ัวมหาอาณาจักรของพระองค 
คือแควนมคธนี่แหละ แควนมคธเปนศูนยกลางของมหาอาณาจักรของ
พระเจาอโศก คือบริเวณแถบนี้ท่ีเรากํ าลังเดินทางกันอยู

ในแควนมคธนี้ มีวัดจํ านวนมากมาย วัด ภาษาบาลีเรียกวา 
วิหาร มหาวิหารก็คือ วัดใหญ

คํ าวา “วิหาร” นี้ ถาแผลง ว. เปน พ. ก็จะเปน พิหาร เหมอืน
อยางในประเทศไทยเรานยิมแปลง ว. เปน พ. เยอะแยะไป ในอนิเดยี ว. 
เปน พ. ก็แผลงกันได วิหารก็กลายเปนพิหาร แปลวา “วัด”

ตอมา เมื่ออาณาจักรของพระเจาอโศกมหาราชไดเสื่อมสลาย
ลงไป ก็มีซากวัดวาอารามเหลืออยูมากมาย เนื่องจากแควนมคธนี้เปน
ดินแดนที่เต็มไปดวยซากของวัด คือวิหาร หรือพิหาร

ฉะนั้น ตอมาก็เลยเรียกชื่อดินแดนแถบนี้ ตั้งชื่อเปนแควนหรือ
รัฐวา แควนพิหาร หรือรัฐวิหาร อยางท่ีเรารูจักกัน เปนชื่อทางการใน
ปจจุบัน ท่ีเปนอยางนี้ก็เพราะมีวัดมากมายเหลือเกิน ซึ่งพระเจาอโศก
สรางไว ยังมีซากเหลืออยู

พระเจาอโศกสรางวิหารท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ แหง ท่ัวราชอาณา
จักร และวัดเหลานั้นก็ไดเปนศูนยกลางทางการศึกษา

บางแหงไดเจริญเติบโตจนเปนมหาวิทยาลัย เชนที่เรากํ าลังจะ
ไป คือ นาลันทา ซึ่งเดิมก็เปนวิหารหนึ่ง แลวไดขยายเปนมหาวิหาร คือ
วัดใหญ โดยเกิดจากการรวมกันของวัดเล็กวัดนอยที่เปนศูนยการศึกษา 
แลวพัฒนาขึ้นมาจนเปน มหาวิทยาลัยนาลันทา

ชือ่ในภาษาบาล ี เรยีกวา นาลนัทามหาวหิาร กคื็อวัดใหญนัน่เอง 
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ซึ่งเราจะไดเห็นความยิ่งใหญของวัดท่ีเรียกวามหาวิทยาลัยนาลันทา 
เมื่อเดนิทางกนัตอไป

นีคื้อความเปนมาในอดตี ซึง่เกีย่วของกบัเมอืงทีเ่รยีกวาปาตลบุีตร
พระเจาอโศกมหาราชไดทรงใหความหมายใหมแกทรัพยและ

อ ํานาจ แลวก็ทรงจารึกไวในศิลาจารึกของพระองค
ศิลาจารึกของพระเจาอโศกแหงหนึ่ง มีขอความจารึกไววา ยศ

คือความยิ่งใหญของพระองคนั้น จะไมมีความหมายเลย ถาไมเปนไป
เพ่ือชวยใหประชาชนไดประพฤติธรรม

หมายความวา พระเจาอโศกไดทรงใชทรัพยและอํ านาจ เปน
เครื่องมือแหงธรรม เพ่ือเผยแพรธรรมหรือสรางสรรคธรรม ทํ าใหความ
ดีงามหรือธรรมนี้แผขยายไปในหมู มนุษย เพ่ือสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนสุขอันแทจริง อันนี้เปนคติท่ีสํ าคัญมาก

ขอยกขอความในศลิาจารกึ คือ ธรรมโองการ ในจารกึศิลา ฉบบั
ท่ี ๑๐ มาใหดู ดังนี้

“สมเด็จพระเจาอยูหัวปยทัสสี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
ไมทรงถือวา ยศหรือเกียรติจะเปนสิ่งมีประโยชนมาก เวนแตจะ
ทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพ่ือความมุงหมายนี้วา ท้ังในบัดน้ี
และเบื้องหนา ขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟงคํ าสอน
ธรรมของขาฯ และจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติทางธรรม”
คํ าวา “ยศ” ในภาษาบาลีนั้น แปลงายๆ วา ความยิ่งใหญ มี ๓ 

อยาง คือ
๑. เกียรติยศ ยศ คือเกียรติ ไดแกความมีชื่อเสียง มีเกียรติคุณ
๒. อิสสริยยศ ยศ คือ ความเปนใหญ
๓. บริวารยศ ยศ คือ บริวาร
คนทีม่คีวามคดิดีๆ  มเีจตนาด ีมสีตปิญญาด ีแตถาไมมทีรพัย ไม

มอี ํานาจ ไมมยีศ กไ็มสามารถสรางสรรคความดงีามหรอืประโยชนสขุได
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มาก เราคิดขึ้นมาวาจะทํ าการท่ีดีเปนประโยชนสักอยาง แตไมมีเงิน ไม
มีบริวาร ไมมีอํ านาจ จะทํ าไดแคไหน ทํ าไดนิดเดียวก็จบ แตถามีทรัพย 
มีอํ านาจ มีบริวาร มีความคิดดี มีสติปญญาดี ก็สามารถออกผล
กระจายขยายออกไปไดกวางขวาง เหมือนดังพระเจาอโศกมหาราช

เรื่องพระเจาอโศกมหาราชนี ้ จึงเปนคตเิปนแบบอยางท่ีด ี ท่ีให
หลกัแกเราในดานการปฏบัิตติอทรัพยและอํ านาจอยางท่ีกลาวมานี้

ชาวพุทธมคีตวิา เมือ่เราไดเรยีนรูธรรมแลววา ทรพัยสนิเงนิทอง 
และอํ านาจนี้ เปนของนอกกาย จึงไมควรยึดถือเปนจุดหมายของชีวิต

ขอนี้หมายความวา เราไมไดเห็นความหมายของทรัพยและ
อํ านาจในแงท่ีเปนเรื่องของความเห็นแกตัว หรือเปนประโยชนสวนตน 
และไมยึดติดตกเปนทาสของมนั ใหเกดิกอทกุขท้ังแกตนและผูอืน่ แตเรา
มองอยางพระเจาอโศก คือ คิดท่ีจะใชมันเปนเครื่องมือของธรรม

ไมใชหมายความวา ทรัพยและอํ านาจเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา แลวก็เลยไมเอาใจใส ไมบริหาร ไมใชอยางนั้น เราตองรูจักเอา
มันมาใชเปนเครื่องมือสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามและประโยชนสุข อันนี้ถือวา 
เปนวิธีปฏิบัติอยางถูกตองของชาวพุทธที่เปนคฤหัสถ

แตถาไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํ านาจ ก็ออกบวชไปเลย 
จะไดไปทํ าหนาท่ีทางธรรมอีกแบบหนึ่ง คือ นํ าธรรมที่เปนตัวนามธรรม 
ไดแกสติปญญา ไปแจกจายแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนทั่วไปดํ าเนิน
ชีวิตใหถูกตองเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมของเขา

ฉะนั้น จึงมีคติ ๒ อยาง คือ
• ถาอยูเปนคฤหัสถ ก็ใหใชทรัพยและอํ านาจเปนเครื่องมือ

ของธรรม ใหเปนประโยชนในการสรางสรรคความดีงาม 
หรือ

• ถาเบ่ือหนายไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํ านาจ ก็ออก
บวชไปเผยแพรธรรมใหเปนประโยชนแกประชาชน
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ถามิฉะนั้น จะกลายเปนคนครึ่งๆ กลางๆ มีทรัพยมีอ ํานาจแลว
บอกวาเบ่ือหนาย ไมเอาเรือ่งเอาราว จะท ําอยางไรกไ็มทํ า ไมรบัผิดชอบ 
ทรัพยและอํ านาจนั้นเมื่อไมไดรับการบริหาร ไมมีคนรับผิดชอบ ก็เสีย
หายหมด ไมเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและสังคม และชีวิตของคนผูนั้น
เองก็ไมไดเจริญงอกงามอะไรขึ้นมา

เรื่องพระเจาอโศก อยางนอยก็ใหคติแกเราอยางนี้
นอกจากนั้น ยังมีคติท่ีสํ าคัญ อันเนื่องมาจากสถานที่นี้เอง คือ

วัดอโศการาม ซึ่งเปนที่ทํ าสังคายนาครั้งท่ี ๓
เรื่องของการทํ าสังคายนานั้น คือ

• สังคายนาอะไร ทางพระทานเรียกวา สังคายนาพระธรรมวินัย
• ธรรมวินัย คืออะไร ก็คือ คํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา
• สังคายนาเพื่ออะไร ก็เพ่ือใหคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา ไดคง

อยูเปนหมวดเปนหมู เปนหลักเปนฐาน คนรุนหลังจะไดรูวาหลัก
คํ าสั่งสอนที่แทจริงของพระพุทธเจาคืออะไร และจะไดประพฤติ
ปฏิบัติถูกตอง เมื่อหลักธรรมวินัยเรียบรอย บริสุทธิ์บริบูรณ
แลว พระศาสนาก็จะเจริญมั่นคงและแพรหลายตอไป
มขีอนาสงัเกตวา วัตถปุระสงคของการสงัคายนานัน้ ทานแสดง

ไววา พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย แปลวา เพ่ือประโยชนสุข
แกคนจ ํานวนมาก เพ่ือเกือ้กลูแกชาวโลก

หมายความวา ท่ีทํ าสงัคายนาอะไรตางๆ เหลานี้ และที่ใหพระ
ศาสนาเจริญมั่นคงนั้น วัตถุประสงคไมไดอยูท่ีตัวพระศาสนาเอง พระ
ศาสนาไมไดอยูเพ่ือตัวเอง พระศาสนานั้นมีอยูเพ่ือประโยชนสุขแกชน
จํ านวนมากและชาวโลก อนันีเ้ปนจุดหมายของพระพทุธศาสนา

เปนอันวา ในการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน การท่ีเราทํ านุบํ ารุง
พระพุทธศาสนานี้ กเ็พ่ือใหพระพทุธศาสนาอยูย่ังยืน จะไดเกดิประโยชน
สขุแกประชาชนจํ านวนมาก และแกชาวโลก สืบตอไปตลอดกาลนาน
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คตอิกีอยางหนึง่ กคื็อ ตวัธรรมวนิยัเอง ซึง่ประกอบดวย ๒ สวน
คือ ธรรม และ วินัย อันนี้ก็เปนเรื่องที่เราจะตองทํ าความเขาใจกันตอไป

ในตอนเริ่มตนนี้ อาตมาแนะนํ าเกริ่นไวกอน พอเปนเครื่องเชื่อม
เรื่องราวของสถานที่นี้กับความเปนไปในพระพุทธศาสนา อยางนอยก็
อยากใหโยมไดภาพรวมของดินแดนพระพุทธศาสนาแหงนี้ ก็เขาใจวาคง
จะพอเห็นกันลางๆ แลว

วันนี ้เรายงัตองเดนิทางกนัตอไป เพราะฉะนัน้ อาตมาจึงขอกลาว
ไวเพียงเทานี้กอน

แตขอตั้งขอสังเกตไวอีกอยางหนึ่งวา เมื่อเขามาสูดินแดน
ประเทศอินเดียถึงตรงนี้แลว ก็พอเห็นวาญาติโยมสวนมาก ยังมีหนาตา
ย้ิมแยมแจมใสดี อันนี้ก็เปนนิมิตท่ีดี แสดงวาโยมไดทํ าใจไวถูกตองแลว

อยางท่ีพูดไวกอนเดินทางวา มาเจออินเดียที่มีสภาพไมสะดวก 
ล ําบาก สกปรก ไมเรยีบรอย เจออะไรตางๆ มากมาย อยางท่ีไดเหน็กนัอยู
แลวนี ้ถาเตรยีมใจมาไมด ีเรากอ็าจจะหงดุหงดิ หมนหมองขุนมวัไป แตถา
เราไดทํ าใจไวดี เตรยีมใจไวแลว ใจเราพรอมทีจ่ะรบั ทุกอยางกจ็ะเรยีบรอยดี

นี้ก็แสดงวา ใจของโยมทุกทานไดเตรียมไวดีแลว พรอมที่จะรับ
และรับได เมื่อใจของเรารับไดแลว ถามันไมเหลือกํ าลัง ก็สบายใจได 
เพราะฉะนัน้ โยมจึงยังย้ิมแยมแจมใส กข็อใหทุกทานยิม้แยมแจมใสตอไป

อยางไรกต็าม ความล ําบากกไ็มไดมากอยางท่ีคิด อาตมาคาดวา
จะลํ าบากกวานี้ เชน การขึ้นรถไฟ เปนตน แตกลับปรากฏวาสะดวก
มาก การท่ีสะดวกมากกวาท่ีคาดหมายนี้ ก็ตองขออนุโมทนาคุณโยม
หมอสุเอ็ด คชเสนี ท่ีทานไดเตรียมไวเปนอยางดี และทานพระมหาสุทิน
ท่ีไปรับพรอมกับโยมคุณหมอตั้งแตตน ตอนนี้ทานมหาก็ขอเดินทางไป
พาราณสีกอน จะไปพบกับเราขางหนาโนน

ในโอกาสนี้ พอเราเดินทางมาถึงปตนะ ท่ีสถานีรถไฟ ก็มีพระ



๒๖ จาริกบุญ-จารึกธรรม

สงฆท่ีทานเดินทางมาตอนรับ ซึ่งมารับชวงตอจากทานพระมหาสุทิน 
เริ่มดวยทานพระมหาบุญธรรมที่ทํ าหนาท่ีบรรยายใหโยมฟงนี้ ซึ่งเปนผูท่ี
มาศึกษาและอยูในประเทศอินเดียจนมีความชํ านาญ คืออยูมาแลวถึง 
๑๘ ป จึงเขาใจ รอบรูเรื่องราวของประเทศและดินแดน รวมท้ังชีวิต
ของชุมชนที่นี่เปนอยางดี และยังมีพระสงฆจากเมืองพาราณสี มารวม
สมทบอีก ๙ รูป เมื่อตอนเชานี้ และมีพระจากมัทราสอีก ๒ รูป

รวมวามีพระสงฆท่ีมาสมทบ ๑๒ รูปดวยกัน และยังมีโยมมา 
สมทบอีกหลายทาน รวมท้ังหมดก็ประมาณ ๑๕ บุคคลดวยกัน ทํ าให
คณะมีความอบอุน มีกํ าลังแข็งแรงย่ิงขึ้น ก็มารวมเปนคณะ มารวมสุข
รวมทุกขกันตอไป

ขอใหโยมตั้งใจกันแบบชาวพุทธนะ ท่ีเดินทางกันนี้ เรามีใจตาม
หลักสังคหวัตถุวา รวมสุขรวมทุกขกัน พอมีใจอยางนี้แลว และมองทุก
อยางรอบตัวดวยใจที่พรอมจะยอมรับดังกลาวมา ทุกอยางก็จะดีงาม 
จิตใจของโยมก็สดใสเบิกบาน นับเปนกุศลอยางหนึ่ง และก็ยังเปนการ
ทดสอบใจของโยมเองดวย ซึ่งโยมก็ทํ าไดสํ าเร็จ

นอกจากทดสอบแลว กยั็งเปนการถวายเปนพทุธบชูาดวย ขอให
โยมเอาใจนอมอุทิศความเพียรพยายาม ความตั้งใจท่ีดี มีศรัทธาเปนตน 
ถวายเปนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย โดยเฉพาะเปนพุทธบูชา และการ
บูชาพระพุทธเจาอยางนี้ ก็เปนสวนหนึ่งของการบูชาดวยการปฏิบัติ 
เปนการบูชาท่ียอดเยี่ยม อันจะนํ ามาซึ่งความสุขความเจริญระยะยาว

ขอใหปฏิบัติบูชานี้ จงอํ านวยผลเปนจตุรพิธพรชัย ใหโยมญาติ
มิตรคณะผูศรัทธาทุกทาน เจริญดวยกํ าลังกาย กํ าลังใจ ท่ีจะเดินทางไป
นมัสการสังเวชนียสถาน และสถานที่สํ าคัญทางพระพุทธศาสนา ใหลุ
ลวงไปดวยดี และขอใหมีความสุขความเจริญ ประสบสิริสวัสดิพิพัฒน
มงคลยิ่งขึ้นไป มีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ตลอดกาลนาน เทอญ ( สาธุ...)
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มาถึงถิ่นพระเจาอโศกแลว ตองรูไว

ศิลาจารึกอโศก เปนของพระเจาอโศกมหาราชแนหรือ
โยม: ขอนมัสการเรียนถามหลวงพอ คือวัตถุประสงคท่ีพระเจา

อโศกมหาราชสรางศิลาจารึก นอกจากแสดงพระราชอํ านาจแลวยังเปน
การสอนประชาชนทั่วไปใหเขาใจถึงวา ทรัพยและอํ านาจหรือยศนั้น 
เปนสิ่งท่ีอนิจจังแลว มีหลักฐานอีกไหมที่แสดงวา อันนี้เปนศิลาจารึก
ของพระเจาอโศกมหาราช นอกจากคํ าท่ีจารึกไว เชน อาจจะเปน
รูปธรรมจักร พระเจาอโศกเปนวงศโมริยะ ซึ่งแปลวานกยูง มีอะไรเปน
หลักฐานไหมที่วา ศิลาจารึกนี้พระเจาอโศกสรางไว

พระธรรมปฎก: เจริญพร ศิลาจารึกพระเจาอโศกนี้มีขอความ
เขียนไวสั่งสอนแนะนํ า แสดงนโยบายของพระเจาอโศกแกประชาชน 
เชน ขอใหคนที่เปนเจาหนาท่ี คลายๆ กํ านันอะไรพวกนี้ นํ าเอาขอความ
ตอไปนี้ไปบอกแกประชาชนของตนๆ แสดงวาพระองคใชศิลาจารึกเปน
เครื่องมือในการสั่งสอนและบริหารราชการแผนดิน เพราะในสมัยนั้น 
ไมมีการใชกระดาษแบบทุกวันนี้ ก็เลยใชศิลา ใหเจาหนาท่ีเขียนไวตามท่ี
ตางๆ เชน โขดหิน เขา ภูผา เปนตน แลวก็ใหมาอานไปบอกกัน

เรื่องนี้ก็เปนเหตุหนึ่งท่ีทํ าใหประชาชนสมัยนั้นมีการศึกษา ใน 
Encyclopaedia Britannica เคยบอกวา อินเดียในสมัยพระเจาอโศกนี้ 
ประชาชนรูหนังสือมากกวายุคปจจุบัน จะจริงหรือไมจริง แตฝรั่งเขาวา
ไวอยางนั้น แสดงวาในสมัยนั้นมีการศึกษาดี และวัดก็เปนศูนยกลาง
การศึกษาอยูแลว

และที่คุณหมอถามอีกอยางหนึ่งคือ มีเครื่องหมายอะไรที่แสดง
วาพระเจาอโศกสรางไว

ศิลาจารึกของพระเจาอโศกนี้ มีคํ าขึ้นตนบอกไวชัดทุกครั้งไป 
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“สมเดจ็พระเจาอยูหัวปยทัสสผีูเปนท่ีรกัแหงทวยเทพ ตรสัไววา” หรอืท ํานองนี้
และขอความที่เลาไวในจารึกหลายแหงก็บอกเหตุการณท่ีทํ าใหนัก
ประวัติศาสตรมั่นใจวา เปนพระเจาอโศก เชน เลาถึงการสงครามกับ
แควนกลิงคะ

นอกจากขอความในศิลาจารึกท่ัวไปอยางนี้แลว ก็ยังมีศิลาจารึก
บางแหงท่ีทํ าเปนหลักหรือเปนเสาไวประกาศ เชน ท่ีสถานที่ท่ีพระพุทธ
เจาประสูติ ก็จะบอกวา ณ สถานที่นี้ (คือลุมพินีวัน) พระพุทธศากยมุนี
ไดประสูติ เปนตน และบนยอดเสาก็มีเครื่องหมายของพระองค เชน 
หัวสิงห และที่เปนรูปธรรมจักรก็มี

ยอดเสาที่สมบูรณจริงๆ เราจะไปเห็นในพิพิธภัณฑขางหนา และ
จะไดเห็นศิลาจารึกของพระเจาอโศกเปนตัวอยางดวย

อยางไรกต็าม ศิลาจารกึเหลานี ้เมือ่เวลาผานไป กถ็กูทํ าลายบาง
ถูกภัยธรรมชาติบาง ไดหักโคน แตกกรอน กระจัดกระจายไป คนยุค
หลังๆ ก็เอามาจัดตั้งอยางท่ีเราเห็นกัน เพ่ือแสดงใหเห็นเปนตัวอยาง
ของอดีต และยังจะไดดูกันตอไปอีก

การพิสูจนวา รูไดอยางไรวาศิลาจารึกนี้เปนของพระเจาอโศก
มหาราช คือพระเจาอโศกมหาราชสรางไวนั้น ท่ีจริงเปนเรื่องของนัก
ประวัติศาสตร-โบราณคดี ท่ีเขาไดศึกษาและวินิจฉัยกันไว ซึ่งเราคงตอง
ไปฟงไปอานเรื่องที่เขารวบรวมเขียนไว

แตถาจะพูดรวบรดัเฉพาะหนา วาตามท่ีอาตมภาพนกึเหน็ได มจุีด
สํ าคัญหนึ่ง ท่ีศิลาจารึกมาบรรจบกับหลักฐานในคัมภีร ซึ่งทํ าใหเห็นวา
องค “เทวานัมปยะ ปยทัสสี ราชา” หรือ “เทวานามปริยะ ปริยทรรศี 
ราชา” ในศิลาจารึกนั้น เปนองคเดียวกับพระเจาอโศกมหาราชในคัมภีร

ขอยกขอความตอนหนึ่งในศิลาจารึกมาใหดูกัน
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ได
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มีพระบรมราชโองการใหประกาศแกมหาอํ ามาตยท้ังหลาย ณ 
พระนครปาฏลีบุตร และ ณ นครอ่ืนๆ วา

สงฆ (อันขาฯ) ไดทํ าใหสามัคคีเปนอันเดียวกันแลว (“สํเฆ 
สมเค กเฏ”) บุคคลใดๆ จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณีก็ตาม ไมอาจ
ทํ าลายสงฆได

ก็แล หากบุคคลผูใด จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณีก็ตาม จักทํ า
สงฆใหแตกกัน บุคคลผูน้ันจักตองถูกบังคับใหนุงหมผาขาว และ
ไปอาศัยอยู ณ สถานที่อ่ืน (นอกวัด)

พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการนี้ใหทราบท่ัวกัน ท้ังใน
ภิกษุสงฆ และในภิกษุณีสงฆ

ดวยประการฉะนี้ พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพไดตรัสไวดัง
น้ี:- ก็ประกาศพระบรมราชโองการเชนน้ี ทานท้ังหลายพึงนํ าไป
ติดไว ณ ทางสัญจรภายในเขตใกลเคียงของทานท้ังหลายฉบับ
หน่ึง และจงเก็บรักษาประกาศพระบรมราชโองการอันเดียวกัน
น้ีแล ไวในเขตใกลเคียงของอุบาสกทั้งหลายอีกฉบับหนึ่ง

ทุกๆ วันอุโบสถ บรรดาอุบาสกเหลาน้ัน พึงทํ าตนใหมี
ความรูความเขาใจแนบแนนในประกาศพระบรมราชโองการนี้ 
และทุกๆ วันอุโบสถ มหาอํ ามาตยทุกๆ คนพึงไปรวมในการ
รักษาอุโบสถดวยเปนประจํ า เพ่ือจักไดเกิดความคุนเคยแนบ
สนิท และรูเขาใจทั่วถึง ซ่ึงประกาศพระบรมราชโองการนั้นแล

ท่ัวทุกหนทุกแหงที่อํ านาจบริหารราชการของทานท้ังหลาย
แผไปถึง ทานท้ังหลายพึงขับไล (บุคคลผูทํ าลายสงฆ) ออกไป
เสีย และในทํ านองเดียวกันน้ัน ทานท้ังหลายพึงขับไล (บุคคลท่ี
ทํ าลายสงฆ) ในเมืองดาน และในทองถิ่นท้ังหลายออกไปเสีย 
โดยใหเปนไปตามขอความในประกาศนี้.
ธรรมโองการนี้ ในศิลาจารึกเองก็บอกไววาไดโปรดใหติด
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ประกาศทัว่ไปทุกหนแหง แตเฉพาะทีน่กัโบราณคดขีดุคนพบแลว ๓ แหง
(จารึกหลักศิลา ฉบับยอยที่ ๑-๒-๓) มีขอความยาวสั้นกวากันบาง 
แตทุกแหงมีตอนสํ าคัญ คือ ยอหนา ๒-๓ ท่ีมีความเริ่มตนวา 
“สงฆ (อันขาฯ) ไดทํ าใหสามัคคี”

สามแหงท่ีพบจารึกนี้ คือ ท่ีสารนาถ ท่ีโกสัมพี และที่สาญจี 
การท่ีในจารึกตางแหงบอกเหมือนกันวา “ขาฯ ไดทํ าใหสงฆสามัคคีกัน
แลว” แสดงวาเปนเหตุการณใหญของสวนรวมท่ัวท้ังแวนแควน ไม
ใชเรื่องเฉพาะของที่นั้นๆ (สารนาถ วัดระยะทางผานโกสัมพี ไปถึง
สาญจี = ๖๐๐ กิโลเมตร) และขอความตอนทายๆ ของจารึกเอง ก็
บอกใหมหาอํ ามาตยดํ าเนินการรักษาสามัคคีนี้ท่ัวทุกหนแหง

การทํ าใหสงฆสามัคคี ก็แสดงวาไดมีการแตกแยก และไดแก
ปญหาความแตกแยกนั้นเสร็จแลว นี่ก็คือการสังคายนาครั้งท่ี ๓ ท่ี
เมืองปาฏลีบุตร ท่ีพระเจาอโศกทรงอุปถัมภ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕ ซึ่ง
คัมภีรสมันตปาสาทิกาไดเลาไว และบอกดวยวาพระที่กอปญหา 
(ทานวาปลอมบวชเขามา) ไดถูกบังคับใหนุงผาขาว (=ใหสึกออกไป) 
ดังความตอนหนึ่งในสมันตปาสาทิกานั้น (วินย.อ.๖๐) วา

ในวันที่ ๗ พระราชา (อโศก) โปรดใหประชุมภิกษุ
สงฆทีอ่โศการาม … ทรงทราบวา พวกนีม้ใิชภิกษ ุ พวกนี้
เปนอัญเดียรถีย พระราชทานผาขาวแกบุคคลเหลานั้น 
ใหสึกเสีย … ลํ าดับนั้น พระราชาตรัสวา “พระคุณเจาผู
เจริญ บัดนี้ พระศาสนาบริสุทธิ์แลว ขอภิกษุสงฆจงทํ า
อุโบสถเถิด” พระราชทานอารักขาแลว เสด็จคืนสูพระ
นคร สงฆซึ่งสามัคคีกันแลว ไดกระทํ าอุโบสถ
ตามศิลาจารึกแสดงวา แมสงฆจะสามัคคีกันไดแลว มาตรการ

ท่ีจะรักษาความสามัคคีนั้นให หนักแนนมั่นคง พรอมทั้งปองกัน
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ปญหาอันอาจจะมีขึ้นอีก ก็ยังดํ าเนินตอไป โดยใหมหาอํ ามาตยดูแล
รับผิดชอบตามความในจารึกนั้น

อโศกมหาราช - อโศกธรรม
เรื่องหนึ่งท่ีนาสนใจมาก เกี่ยวกับศิลาจารึกของพระเจาอโศก 

คือ นักปราชญเมืองฝรั่งและในอินเดียสวนมาก อานหรือศึกษาศิลา
จารึกนั้นแลว มักลงความเห็นวา พระเจาอโศกมหาราช แมจะทรงเปน
พุทธมามกะที่มีศรัทธาแรงกลาและเอาพระทัยใสในการดูแลรักษาพระ
พุทธศาสนาอยางย่ิง แตในเวลาที่ทรงเผยแผสั่งสอนธรรมในศิลาจารึก 
ไดทรงพยายามวางพระองคเปนกลางๆ ไมตรัสถึงหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาเลย แตทรงสอนธรรมที่เปนหลักความประพฤติท่ัวไปอันมีหรือ
เปนที่ยอมรับในทุกๆ ศาสนา

ยกตวัอยาง T. W. Rhys Davids กลาววา (ในศลิาจารกึนัน้) “ไมมี
สักคํ าท่ีพูดถึงพระพุทธเจา หรือพุทธศาสนา … อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท 
นิพพาน และหลกัธรรมส ําคญัขออ่ืนๆ ของพทุธศาสนา ไมปรากฏในศลิาจารกึเลย”

แตถาพูดถึงจารึกท่ีกลาวถึงพุทธศาสนาอยางชัดเจน เชน ศิลา
จารึกแหงไพรัต วา

“…โยมมีความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจา 
พระธรรม และพระสงฆ มากเพียงใด…สิ่งใดก็ตามที่พระผูมี
พระภาคพุทธเจาตรัสไวแลว สิ่งนั้นๆ ท้ังปวงลวนเปนสุภาษิต”
ทานผูเชี่ยวชาญเหลานี้ก็บอกวา นั่นเปนเรื่องของความสัมพันธ

สวนพระองคกับพุทธศาสนา
หนังสือ The Cambridge History of India (5 vols.,1922-37)

เขยีนวา “เราไมไดฟงพระเจาอโศกตรสัถงึธรรมทีลึ่กซ้ึงหรอืหลักพ้ืนฐานของพทุธ-
ศาสนาเลย ไมมกีารกลาวถงึอรยิสจั ๔ มรรคมอีงค ๘ ปฏจิจสมปุบาท พระอจัฉรยิ-
คุณของพระพุทธเจา (อีกทั้ง) ไมมีคํ ากลาวถึงหรือแสดงหลักแหงนิพพานเลย”
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R.K. Mookerjee กลาวไวในหนังสือ Asoka วา “ธรรมที่นํ าเสนอ
อยางน้ัน ในธรรมโองการเหลาน้ี เปนเพียงอีกชื่อหน่ึงสํ าหรับเรียกชีวิตท่ีดีงาม
มีศีลธรรม และตั้งอยูบนฐานรวมของทุกศาสนา…สามารถนํ าไปใชไดและยอม
รับไดท่ัวกันวาเปนสาระของทุกศาสนา…ดังนั้น พระเจาอโศกจึงนับวาไดทรง
วางฐานแหงศาสนาสากล (universal religion) และนาจะทรงเปนบุคคลแรก
ท่ีทํ าการน้ีในประวัติศาสตร”

คํ าท่ีปราชญและทานผูรูเหลานี้วามาก็นาฟง และดูคลายจะนา
เชื่อ แตพอพิเคราะหใหชัดลงไป กลายเปนตองแยกวา

ในสวนของขอมูลดานศิลาจารึกเอง ตองชื่นชมทาน และเราได
อาศัยทานเหลานี้มาก

แตในขัน้ลงมตท่ีิโยงมาสูพระพทุธศาสนา ทานเหลานีจั้บจุดจับหลกั
ไมถกู ไดแตมองดหูลกัธรรมส ําคัญๆ ท่ีไดยินไดพูดกนัมาก พอไมพบ กส็รปุ
ลงไปอยางนัน้ แตถาจับจุดได ทัศนะของทานเหลานี ้ท่ีวาจะเปนพทุธตอง
พูดถึงอริยสัจ สมาธิ นิพพาน เปนตนนั้น กลายเปนทัศนะที่นาขํ าขันไป

อยางไรก็ตาม ผูเห็นวาธรรมในศิลาจารึกเปนหลักพุทธศาสนา
ก็มีไมนอย เชน ผูเขียนหัวขอ “Inscriptions as historical source
material. Ancient India.” ใน Encyclopaedia Britannica ซึง่ไดกลาววา
“ค ําจารกึโองการของพระเจาอโศก เปนประกาศและขอกํ าหนดตามสารตัถะแหง
พุทธศาสนา” (ขณะทีอ่กีบางทาน ซึง่เขยีนหวัขออืน่เกีย่วกบัพระเจาอโศก
ใน Encycl. ชดุนัน้ เหน็วาจารึกอโศกเปนคํ าสอนกลางๆ)

ทานอื่นที่มั่นใจวา ธรรมในศิลาจารึกเปนหลักในพระพุทธศาสนา
กเ็ชน D. R. Bhandarkar และ H. C. Ray Chaudhuri โดยท่ีสองทานนี้
ถอืวาเปนไปตามอดุมคตแิหงจักกวัตตธิรรมราชา รวมท้ัง B. M. Barua
ท่ีเขียนไวในหนังสือ Asoka and His Inscriptions, Part I, p. 225 วา
“ธรรมของพระเจาอโศกสอดคลองกับหลักพุทธคิหิปฏิบัติท้ังหมดทั้งสิ้น”

ทีนี้ก็มาดูวา จุดและหลักท่ีตองจับและแยกแยะใหได เพ่ือเขาใจ
ธรรมในศิลาจารึกนั้น คืออะไร  
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เริ่มแรก ควรมองภาพทั่วไปกอนวา
๑) พระเจาอโศกมหาราช เปนพุทธศาสนิก แตทรงดํ ารงสถานะ

เปนราชา คือเปนผูปกครองบานเมือง และเปนราชาที่ย่ิงใหญมากดวย
๒) ทรงมีขอพิเศษเฉพาะพระองค คือ ทรงหันมาทรงธรรมโดยมี

ความสลดพระทัยจากการทํ าสงคราม เปนจุดเปลี่ยนอยางแรง
๓) การใชธรรมในระดับกวางใหญนี้ จะตองมองที่หลักการท่ัวไป

ซึ่งจะใหเห็นบรรยากาศทั้งหมด ไมมัวมองหัวขอยอยหรือรายละเอียด
จากขอ ๑) ในฐานะมหาราชผูเปนชาวพุทธ ผูมีสถานะสูงสุดใน

ฝายบานเมือง หรือในสังคมของชาวโลก เมื่อปกครองมหาอาณาจกัร
จะใชหลกัการปกครองอยางไรจึงจะสมกบัความเปนชาวพทุธ หรือพระ
พุทธศาสนาวางหลักการอะไรไวให

โดยเฉพาะประสานกับขอ ๒) ท่ีทรงละเลิกสงครามแลว จะ
ดํ ารงความเปนมหาราชไวใหเหมาะสมและเปนคุณแกการปกครองนั้นได
อยางไร

ถึงตอนนี้ หลักคํ าสอนของพระพุทธเจา ท่ีเปนคติใหญ ก็มาได
ทันที เริ่มดวยพุทธพจนวา

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ นี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิด
ขึ้นเพ่ือเกื้อกูลแกพหูชน เพ่ือความสุขของพหูชน เพ่ือ
ประโยชน เพ่ือเกื้อกูล แกชนเปนอันมาก เพ่ือความสุขแก
เทวะและมนุษยทั้งหลาย บุคคล ๒ เปนไฉน คือ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑
พระราชา ผูจักรพรรดิ ๑

(องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๗)
นี่คือไดบุคคลที่มีสถานะสูงสุดในโลก เทียบคูกับองคพระศาสดา

โดยมาเปนผูสนองธรรมฝายคฤหัสถ หรือฝายบานเมือง เรียกงายๆ วา
คติจกักวัตติราชา จักรวรรติราชา หรือคติพระเจาจักรพรรดิราช

พอจับจุดไดแลว หลักคํ าสอนในคตินี้ก็ตามมา ซึ่งหาไดมากมาย
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เฉพาะอยางย่ิงหลักการท่ีเปนความหมาย หรือเปนคํ าจํ ากัดความของ
การเปนจักรวรรติราชานั้น ซึ่งปรากฏในพระไตรปฎกมากมายหลายแหง
คือเปนธรรมราชา ผูมชียัชนะดวยธรรม (ธมเฺมน อภิวิ ชิย  ธรรมวชิยั) โดย
ไมตองใชศาสตรา ยกบาลีมาดูเปนตัวอยาง

มา ภิกขฺเว ปฺุาน ํภายติถฺ สขุสเฺสต ํภิกขฺเว อธวิจนํ
… ยทิทํ  ปฺุานิ …

ราชา อโหสึ จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต
วิชติาวี ชนปทตถฺาวรยิปฺปตโฺต สตตฺรตนสมนนฺาคโต ... โส อิมํ
ปวึ สาครปริยนฺตํ อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย
อชฺฌาวสินฺติ

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยากลัวตอบุญเลย คํ าวา
บุญนี้ เปนชื่อของความสุข…

เราไดเปนจักรพรรดิราช ผูทรงธรรม เปนธรรมราชา 
ครองแผนดิน มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต ผูมีชัยชํ านะ 
มถีิน่แควนถงึความม่ันคงสถาพร พรอมดวยรตันะ ๗ ประการ
… เรามีชัยโดยธรรม ไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา 
ครอบครองปฐพมีณฑลนี ้อันมสีาครเปนขอบเขต ฯ

 (องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙/๙๐)
พุทธพจนท่ีมีขอความอยางนี้ คือที่มาแหงหลักการหรือนโยบาย

การปกครองอยางใหม ท่ีเรยีกวา “ธรรมวชัิย” ของพระเจาอโศกมหาราช
ขอความสํ าคัญท่ีวาเปนดังคํ าจํ ากัดความของ “ธรรมวชัิย” คือ

ตอนที่วา “มีชัยโดยธรรม ไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา”
อยางท่ีกลาวแลว พุทธพจนสวนนีต้รสัในโอกาสตางๆ เปนอนัมาก

แตท่ียกมาใหดขูางบนนี ้ ตรสัโยงกบัเรือ่งบญุ ซึง่เปนหลกัส ําคัญในศิลา
จารกึอโศกนัน้ดวย



๓๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมวิชัย: หลักการใหญที่นํ าเขาสูพุทธธรรม
ทีนี้ก็มาดูขอความแสดงนโยบายธรรมวิชัย ท่ีพระเจาอโศก

มหาราช ทรงนํ าออกมาสูปฏิบัติการจริง ดังท่ีพระองคประกาศไวใน
จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งคัดตัดมาพอเปนตัวอยาง

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
เมื่ออภิเษกแลวได ๘ พรรษา  ทรงมีชัยปราบแควนกลิงคะลงได 
จากแควนกลิงคะนั้น ประชาชนจํ านวนหนึ่งแสนหาหมื่นคนได
ถูกจับไปเปนเชลย จํ านวนประมาณหนึ่งแสนคนถูกฆา และอีก
หลายเทาของจํ านวนน้ันไดลมตายไป

นับแตกาลน้ันมาจนบัดน้ี อันเปนเวลาท่ีแควนกลิงคะไดถูก
ยึดครองแลว การทรงประพฤติปฏิบัติธรรม ความมีพระทัยใฝ
ธรรม และการทรงอบรมสั่งสอนธรรม ก็ไดเกิดมีขึ้นแลวแกพระ
ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ

การท่ีไดทรงปราบปรามแควนกลิงคะลงไดน้ัน ทํ าใหพระผู
เปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงมีความสํ านึกสลดพระทัย … ใน
คราวยึดครองแควนกลิงคะนี้ จะมีประชาชนที่ถูกฆาลมตายลง 
และถูกจับเปนเชลยเปนจํ านวนเทาใดก็ตาม แมเพียงหนึ่งในรอย
สวน หรือหน่ึงในพันสวน (ของจํ านวนที่กลาวนั้น) พระผูเปนท่ี
รักแหงทวยเทพยอมทรงสํ านึกวาเปนกรรมอันรายแรงย่ิง …

สํ าหรับพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ชัยชนะที่ทรงถือวาย่ิง
ใหญท่ีสุด ไดแก ธรรมวิชัย (ชัยชนะโดยธรรม) และธรรมวิชัย
น้ัน พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพไดทรงกระทํ าสํ าเร็จแลว ท้ัง ณ 
ท่ีน้ี (ในพระราชอาณาเขตของพระองคเอง) และในดินแดนขาง
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เคียงทั้งปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน (= 9600 กม.)…*

ทุกหนทุกแหง (ประชาชนเหลาน้ี) พากันประพฤติปฏิบัติ
ตามคํ าสอนธรรมของพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ …

ดวยเหตุเพียงนี้ ชัยชนะนี้เปนอันไดกระทํ าสํ าเร็จแลวในที่
ทุกสถาน เปนชัยชนะอันมีปติเปนรส พรั่งพรอมดวยความเอิบ
อ่ิมใจ เปนปติท่ีไดมาดวยธรรมวิชัย …

ชัยชนะอันแทจริงนั้น จะตองเปนธรรมวิชัยเทาน้ัน ดวยวา
ธรรมวิชัยน้ันเปนไปไดท้ังในโลกบัดน้ี และโลกเบื้องหนา

ขอปวงความยินดีแหงสัตวท้ังหลาย จงเปนความยินดีใน
ความพากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะวาความยินดีน้ัน ยอม
อํ านวยผลทั้งในโลกบัดน้ี และในโลกเบื้องหนา.
แมวาธรรมวิชัยอยางนี้จะเปนหลักการและนโยบายใหม แตคํ า

วา “ธรรมวิชัย” มิใชเปนคํ าใหม และมิใชมีในพระไตรปฎกเทานั้น แตมี
ในหลักรัฐศาสตรโบราณของชมพูทวีปดวย จึงควรเขาใจความตางใหชัด

ในต ําราอรรถศาสตร ของพราหมณจาณกัยะ (เรยีกวา เกาฏลิยะ
บาง วิษณคุุปตะบาง) ผูเปนทีป่รกึษาและมหาเสนาบดขีองพระเจาจันทรคปุต
(พระอัยกาของพระเจาอโศกเอง, พ.ศ.๑๖๑) จัดแบงผูชนะสงคราม คือผู
พิชิตหรือผูมีชัย เปน ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ธรรมวิชยี ผูมีธรรมวิชัย คือ ผูชนะที่พอใจเพียงใหผูแพยอม
จงรักภักดี โดยไมขมเหงทํ ารายราชวงศและราษฎรของฝายที่แพ
                                                                                                                                                                

* ดินแดนทางตะวนัตกทีร่ะบใุนศลิาจารกึน้ี คือ แวนแควนของกษตัริย Ionian Greek พระนามวา
อันตโิยคะ (Antiochus II Theos of Syria) พระเจาตลุมยะ (Ptolemy II Philadelphus of 
Egypt) พระเจาอนัเตกินะ (Antigonus II Gonatas of Macedonia) พระเจามคะ (Magas of 
Cyrene) และพระเจาอลิกสุนทระ (Alexander of Epirus or Alexander of Corinth)

ปราชญตะวนัตกไดอาศัยศิลาจารกึน้ีชวยอยางมาก ในการเทยีบกาลเวลาในประวตัศิาสตรแหง
อารยธรรม ตะวนัตก-ตะวนัออก
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๒. โลภวิชยี  ผูมีโลภวิชัย คือ ผูชนะที่มุงแยงชิงเอาดินแดนและ
ทรัพยสินของผูแพ

๓. อสุรวิชยี  ผูมีอสูรวิชัย คือ ผูชนะที่โหดราย ยึดเอาทุกอยาง
ท้ังทรัพยสิน ดินแดน บุตรภรรยา และแมแตชีวิตของผูแพ

จะเห็นชัดวา ธรรมวิชัยของพราหมณจาณักยะ ก็คือการชนะ
ดวยสงครามนั่นเอง เพียงแตปฏิบัติตอผูแพอยางไมโหดราย ดังนั้น ชัย
ชนะทั้ง ๓ อยางนี้ ยังไมเปนธรรมวิชัยในพระพุทธศาสนาเลย

พระเจาอโศกไดละเลิกชัยชนะที่สอนกันมาแตเดิมในประเพณี
การปกครองของสังคมพราหมณ โดยหันมารับหลักการธรรมวิชัย อัน
เปนชัยในทางสันติ ท่ีชนะใจดวยความดี ซึ่งไมตองใชอาชญา ไมตองใช
ศาสตรา ตามคติจกักวัตติราชาของพระพุทธศาสนา

คติจักกวัตติราชานี้ แมจะมาหลายแหงในพระไตรปฎก แตมี
พระสูตรท่ีวาดวยเรื่องนี้โดยตรง คือจักกวัตติสูตร ซึ่งมีชื่อซํ้ ากัน ๓ สูตร

เฉพาะอยางย่ิงท่ียาวที่สุด รูจักกันมากที่สุด และใชเปนหลัก คือ
สูตรท่ีมาในทีฆนิกาย (ที.ปา.๑๑/๓๓–๕๐) อันเปนที่มาของหลักจักรวรรดิวัตร
๑๒ ประการ

ณ ท่ีนี้ จะไมเขาไปในเนื้อหาของพระสูตรนั้นโดยตรง แตจะพูด
ใหโยมไดขอสังเกตท่ัวๆ ไป อยางกวางๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ังหมด

หลักธรรมวิชัยตามคติจักกวัตติราชานี้ เปนตัวอยางคํ าสอนที่
พระพุทธเจาทรงแนะนํ าไวสํ าหรับผูนํ าของสังคมคฤหัสถ ท่ีพระองคไมได
ทรงจัดดํ าเนินการ ซึ่งเปนสวนที่ชาวบานจะตองรับผิดชอบกันเอง อัน
ตางจากสังฆะที่พระองคจัดตั้งบริหารตามหลักการแหงธรรมวินัย

อโศกธรรม หรือคหัฐวินัย
หลักธรรมที่ตรัสสอนหรือแสดงสํ าหรับสังคมคฤหัสถนี้ ไมวาจะ

เปนองคจักรพรรดิราช หัวหนาหมูชน หรือหัวหนาครอบครัวท่ัวไป รวม
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ท้ังพระโพธิสัตว มีระดับและลักษณะที่พึงสังเกต ดังนี้
ก) โดยทัว่ไป กลาวถงึประเภทของบคุคลท่ีพึงชวยเหลอืเกือ้กลูหรอื

ปฏบัิตใินการสมัพันธตอกนัใหถกูตอง เชน มารดาบิดา คนงาน
ฯลฯ ไมคอยกลาวถึงหัวขอธรรม หรือหลักท่ีเปนนามธรรม

ข) หลกัการทางธรรม วิธปีฏบัิต ิและจดุหมายของการปฏบัิต ิอยูใน
ขอบเขตแหงบุญ ทาน และการลุถึงสวรรค (รวมท้ังพรหมโลก)

ขอยกคํ าสอนระดับนี้มาใหดูเปนตัวอยาง เชน ครั้งหนึ่ง ตรัสแก
พระเจาปเสนทิโกศล เกี่ยวกับการเปนอยูครอบครองทรัพยสมบัติของ
คฤหบดีวา

ดูกรมหาบพิตร ในถิ่นของอมนุษย มีสระโบกขรณี ซึ่งมี
นํ้ าใส เย็น จืดสนิท สอาด มีทาที่ขึ้นลงเรียบรอย นารื่นรมย 
(แต) นํ้ านั้นคนจะตักเอาไปก็ไมได จะด่ืมก็ไมได จะอาบก็ไม
ได หรือจะทํ าการใดตามตองการก็ไมได มหาบพิตร เมื่อเปน
เชนนี้ นํ้ าที่มิไดกินใชโดยชอบนั้น พึงถึงความหมดสิ้นไป
เปลา โดยไมถึงการบริโภค แมฉันใด

ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ไมทํ า
ตนใหเปนสุข ฯลฯ โภคะเหลานั้นของเขา อันมิไดกินใชโดย
ชอบ ยอมถึงความหมดสิ้นไปเปลา โดยไมถึงการบริโภค 
ฉันนั้นเหมือนกัน

ดูกรมหาบพิตร สวนสัตบุรุษ ไดโภคะอันโอฬารแลว 
ยอมทํ าตนใหเปนสุข ใหเอิบอ่ิม ยอมทํ ามารดาบิดา…บุตร
ภรรยา…คนรับใชกรรมกรและคนสนองงาน…มิตรสหาย
เพื่อนรวมกิจการ ใหเปนสุข ใหเอิบอ่ิม ยอมประดิษฐานไว
ในสมณพราหมณทั้งหลาย ซึ่งทักษิณาอันมีผลสูงขึ้นไป มี
จุดที่คํ านึงหมายอันดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค
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โภคะเหลานั้นของเขา ที่บริโภคอยูโดยชอบอยางนี้ 
ราชาทั้งหลายกม็ไิดรบิเอาไป โจรทัง้หลายกม็ไิดลกัไป ไฟกม็ิ
ไดไหมหมดไป นํ้ าก็มไิดพัดพาไป อัปริยทายาททั้งหลายก็มไิด
ขนเอาไป เมื่อเปนเชนนี้ โภคะเหลานั้นของเขา ที่กินใชอยู
โดยชอบ ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไปเปลา

ดูกรมหาบพิตร เหมือนดังวา ในที่ไมไกลคามหรือนิคม 
มีสระโบกขรณี ซึ่งมีนํ้ าใส เย็น จืดสนิท สอาด มีทาที่ขึ้นลง
เรียบรอย นารื่นรมย นํ้ านั้นคนจะตักเอาไปก็ได จะด่ืมก็ได
จะอาบก็ได หรือจะทํ าการใดตามตองการก็ได เมื่อเปนเชนนี้ 
นํ้ าที่กินใชอยูโดยชอบนั้น พึงถึงการบริโภค ไมถึงความหมด
สิ้นไปเปลา แมฉันใด สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมทํ า
ตนใหเปนสุข ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกัน

พระผู มีพระภาคองค พระสุคตศาสดา ครั้นตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้จบแลว ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

นํ ้ามใีนถิน่ที่ของอมนษุย คนยอมอดนํ ้านัน้ อันจะด่ืมมไิด
คนทรามไดทรัพยแลว ตนเองก็ไมบริโภค ทั้งก็ไมใหปนแก
ใคร ฉันใดก็ฉันนั้น สวนวิญูชน มีปญญา ไดโภคะแลว 
ยอมบริโภค และใชทํ ากิจการ เลี้ยงดูหมูญาติ เปนคนอาจ
หาญ ใครก็ไมติเตียน ยอมเขาถึงแดนสวรรค ฯ

(สํ.ส.๑๕/๓๘๗)
พระโพธิสัตวก็มีจริยาแหงการประพฤติธรรมทํ านองเดียวกันนี้ 

ดังมีพุทธดํ ารัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต ในปุริมชาติ ในปุริมภพ ในถิ่น

กํ าเนิดกอน เมื่อเปนมนุษยในบุพสมัย เปนผูมีสมาทานมั่น
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ถือปฏิบัติไมถอยหลัง ในกายสุจริต 
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ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการแจกจายบํ าเพ็ญทาน ใน
การสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติชอบตอ
มารดา ในการปฏิบัติชอบตอบิดา ในการปฏิบัติชอบตอ
สมณะ ในการปฏิบัติชอบตอพราหมณ ในความเปนผูเคารพ
ตอผูใหญในสกุล และในธรรมอันเปนอธิกุศลอยางอ่ืนๆ 
เพราะกรรมนั้น อันไดทํ า ไดสั่งสม ไดพอกพูน เปนกรรมอัน
ไพบูลย เบ้ืองหนาแตกายแตกทํ าลายตายไป ตถาคตก็เขา
ถึงสุคติโลกสวรรค…

(ที.ปา.๑๑/๑๓๑)
ความเปนคนดี ท่ีมีคํ าเรียกวา “สัตบุรุษ” มีความหมายสัมพันธ

กับความดีงามและประโยชนสุขของตระกูลวงศและชุมชนหรือหมูชน 
ดังพุทธพจนวา

ภิกษุทั้งหลาย คนดี (สัตบุรุษ) เกิดมาในหมูชน* ยอม
เปนไปเพื่อประโยชน เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุข แกชน
จํ านวนมาก (คือ) ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพ่ือเกื้อกูล 
เพ่ือความสุข แกมารดาบิดา...แกบุตรภรรยา...แกคนรับใช
กรรมกรและคนสนองงาน...แกมิตรสหายเพื่อนรวมกิจ
การ...แกสมณพราหมณ เปรียบเหมือนมหาเมฆ ชวยให
ขาวกลาเจริญงอกงาม เปนไปเพื่อประโยชน เพ่ือเกื้อกูล 
เพ่ือความสุข แกชนจํ านวนมาก

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๒)

                                                                                                                                                                

* คํ าบาลีคือ “กุล” ตามปกติแปลกันวา ตระกูล หรือสกุล แตคํ าน้ีที่จริงมีความหมายกวาง 
หมายถงึหมูชน หรอืชุมชน ก็ได เชน ในการศกึษาระดบัสูงของชมพูทวปีสมยัโบราณ อยางของ
มหาวิทยาลัยนาลันทา มีตํ าแหนง กุลบดี หมายถึงหัวหนาใหญของสถานศึกษา; แมในภาษา
ฮินดีปจจุบัน ก็ยังมีคํ าน้ี ซึ่งใชในความหมายกวาง ตั้งแตครอบครัว หมูชน ไปจนถึงเผาชน
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อีกพระสูตรหนึ่ง (องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๘) เนื้อความเหมือนกับพระสูตร
ขางบนนี้ แตมีบุคคลที่จะไดรับประโยชนเพ่ิมเขามา ๓ พวก คือ “แก
บรรพชนผูลวงลับ...แกพระราชา...แกเทวดาทั้งหลาย...”

พระสูตรท่ีแสดงธรรมสํ าหรับสังคมคฤหัสถอยางนี้ มีมากพอสม
ควร แตยกมาเปนตัวอยางเทานี้คิดวาเพียงพอแลว เพราะสาระก็
ทํ านองเดียวกัน

สาระนั้นก็คือ การอยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว ในชุมชน ใน
สังคม โดยเอาใจใสดูแลคนอื่นที่ตนเกี่ยวของ ประพฤติปฏิบัติดีทํ าหนาท่ี
ตอกัน ทํ าประโยชนแกกัน ไมหวงแหนทรัพยสมบัติ แตนํ าออกมาใช
ประโยชนดวยทาน คือเผื่อแผใหปน ในการบํ ารุงเลี้ยงชวยเหลือกันตาม
วิธีปฏิบัติขางตนนั้น นํ าชีวิตไปในทางแหงสวรรค

รวมท้ังขอเนนที่จะใหผลดีเกิดขึ้นเปนประโยชนท้ังในโลกนี้และ
โลกหนา ตามคติอิธโลก-ปรโลก ซึ่งพบไดท่ัวในพระไตรปฎก

หลักธรรมสํ าหรับสังคมคฤหัสถตามคํ าสอนในพระไตรปฎกท่ีวา
มานี้เอง คือแหลงแหงธรรมที่พระเจาอโศกมหาราชทรงสอนในศิลา
จารึกของพระองค ท่ีบางทานเรียกวาอโศกธรรม

พระสูตรใหญท่ีเหมือนกับประมวลธรรมสํ าหรับชีวิตและสังคม
คฤหัสถไว ก็คือสิงคาลกสูตร (บางทีเรียกวา สิคาโลวาทสูตร, ที.ปา.๑๑/ 
๑๗๒) ท่ีทานใหถือเปนวินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย)

แมจะตรัสธรรมที่เปนขอปฏิบัติไวหลายดาน แตหลักใหญท่ีเปน
เปาหมายของพระสูตรนั้น ก็คือหลักทิศ ๖ ท่ีรูจักกันดี อันแสดงธรรม
หรือหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอกัน ระหวาง มารดาบิดา-บุตรธิดา อาจารย-
ศิษย สามี-ภรรยา มิตร-มิตร นายงาน-คนงาน สมณพราหมณ-กุลบุตร
(พระสงฆ-ชาวบาน)

ในสิงคาลกสูตร นี้ ตลอดทั้งหมด ก็เชนเดียวกับพระสูตรท้ัง
หลายที่ยกมาเปนตัวอยางขางบนนั้น ไมกลาวถึงหลักธรรมสํ าคัญอยาง
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อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ฌาน นิพพาน ใดๆ ท่ีพวกนักปราชญฝรั่งและ
อินเดียหลายทานนั้นคาดหวังเลย แมแตศีล ๕ ก็ยังไมปรากฏชื่อออกมา
ในสิงคาลกสูตร นี่คือเรื่องธรรมดาที่พึงเขาใจ

ชื่อเรียกนั้นเปนสื่อสํ าหรับลัดความเขาใจ คนที่รูเรื่องนั้นอยูแลว 
พอออกชื่อมา เขาก็มองเห็นเนื้อหาทะลุตลอดหมด ไมตองมาแจกแจง
กันอีก ชื่อเรียกหลักธรรมตางๆ จึงมีไวใชใหสะดวกสํ าหรับการสอนและ
การศึกษาย่ิงขึ้นไป จุดสํ าคัญอยูท่ีเอยชื่อใหตรงกับสภาวะที่จะสื่อ ไมใช
เรื่องสํ าหรับมายึดวาเปนของใครๆ

ดวยเหตุนี้แหละ เมื่อพระพุทธเจาทรงสอนคฤหัสถหรือคนนอก 
ท่ีชื่อเรียกจะไมชวยในการสื่อแกเขา พระองคก็ตรัสเนื้อหาของธรรม
นั้นๆ ไป แมจะตองใชเวลามากหนอย การท่ีคนผูมาอานทีหลังไมพบชื่อ
ของธรรมนั้นๆ ก็เปนเรื่องธรรมดาอยางท่ีวาแลว

แมแตในจักกวัตติสูตร ท่ีเปนแหลงหลักของธรรมวิชัยและคติ
จักกวัตติราชานี้เอง ในตอนเดินเรื่อง ถึงจะกลาวเน้ือหาของศีล ๕ แตก็
ไมออกชื่อ (ชื่อ กุสลกรรมบถ-อกุสลกรรมบถ ก็เอยเฉพาะตอนที่ตรัส
แบบสรุปความแกพระสงฆ)

ในขอปฏิบัติขององคพระจักรพรรดิธรรมราชา ก็เนนที่การคุม
ครองประชาราษฎร คือเนนที่คน โดยจํ าแนกเปนหมูเหลาตางๆ ๘ พวก

ถงึตรงนีก้เ็ลยขอแทรกขอควรทราบจากจกักวตัตสิตูร ท่ีวาชือ่ซํ ้า
กันอีกสูตรหนึ่ง (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓) วา พระพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ
มีคํ าเรียกพระนามที่ตรงกันวาทรงเปน “ธรรมราชา” ซึ่งมีความหมาย
ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงไว ๒ ชั้น คือ เปน “ราชาผูทรงธรรม”
และ “ผูมีธรรมเปนราชา”

สํ าหรับความหมายแรกนั้นชัดอยูแลว แตความหมายที่ ๒ พระ
พุทธเจาทรงอธบิายวา “ธรรม” เปนราชาของพระองค และของพระเจา
จักรพรรดิ คือ พระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ ทรงเคารพธรรม ยึด
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ธรรมเปนหลักนํ า ถือธรรมเปนใหญ เปนธรรมาธิปไตย
แตพรอมนั้นก็ตรัสแสดง แงที่ตาง ระหวางพระพุทธเจา กับพระ

เจาจักรพรรดิดวย ซึ่งก็เปนจุดสังเกตท่ีสํ าคัญ กลาวคือ
พระเจาจักรพรรดิ จัดสรรการดูแลรักษาคุมครองที่เปนธรรม 

แกประชาชนหมูเหลาตางๆ (ทรงจํ าแนกไว ๘ ประเภท คือ อันโตชน 
ขัตติยะ อนุยนต พลกาย พราหมณคหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ 
มิคปกษี) ยังจักรใหหมุนไปโดยธรรม ซึ่งคนสัตวท่ีมุงรายใดๆ ไมอาจทํ า
ใหหมุนกลับได แต

พระสัมมาสัมพุทธเจา จัดสรรการดูแลรักษาคุมครองที่เปน
ธรรม ใหแกกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม โดยใหรูวากายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม อยางไหนควรเสพ อยางไหนไมควรเสพ ยัง
ธรรมจักรใหหมุนไปโดยธรรม ซึ่งสมณะ พราหมณ เทพ มาร พรหม 
หรือใครก็ตามในโลก ไมอาจทํ าใหหมุนกลับได*

แมในการบรรยายความเสือ่มของสงัคมมนษุย ซึง่เปนเนือ้หาสวนที่
ยืดยาวของจักกวัตติสูตรแรก ทานก็แสดงภาวะเสื่อมโทรมนั้นโดยชี้ถึง
การท่ีมนุษยไมดูแลรับผิดชอบทํ าหนาท่ีตอกัน ขอใหดูตัวอยางสักตอน

ภิกษทุัง้หลาย จักมสีมยัทีม่นษุยเหลานีม้บุีตรอาย ุ๑๐ ป
เมือ่มนษุยมอีายุ ๑๐ ป เด็กหญิงมอีาย ุ๕ ขวบ จักอาจมสีามี…

 ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป คนทั้งหลาย
จักเปนผูไมปฏิบัติชอบตอมารดา ไมปฏิบัติชอบตอบิดา ไม
ปฏิบัติชอบตอสมณะ ไมปฏิบัติชอบตอพราหมณ ไม
ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล

อีกทั้งเขาเหลานั้นก็จักไดรับการยกยองเชิดชู และไดรับ
                                                                                                                                                                

* สวนจกักวัตติสตูร ที ่ ๓ (สํ.ม.๑๙/๕๐๕) มีใจความวา การปรากฏของพระเจาจักรพรรดิ ทํ าให
รัตนะ ๗ อยางที่เปนบุคคลและวัตถุปรากฏ แตการปรากฏของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทํ าให
รัตนะ คือโพชฌงค ๗ ปรากฏ



๔๔ จาริกบุญ-จารึกธรรม

การสรรเสริญ เหมือนดังที่คนผูปฏิบัติชอบตอมารดา ปฏิบัติ
ชอบตอบิดา ปฏิบัติชอบตอสมณะ ปฏิบัติชอบตอพราหมณ 
ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ไดรับการยกยอง
เชิดชู และไดรับการสรรเสริญ ในบัดนี้

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิต
คิดเคารพยํ าเกรงวา นี่แม นี่นา นี่พอ นี่อา นี่ปา นี่ภรรยา
ของอาจารย หรือวานี่ภรรยาของทานที่เคารพทั้งหลาย 
สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกัน เหมือนดังแพะ ไก สุนัข
บาน สุนัขจ้ิงจอก ฉะนั้น

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป สัตวเหลานั้น
ตางก็จักผูกความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย 
ความคิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน

มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับบุตรก็ดี 
บุตรกับบิดาก็ดี พ่ีชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพ่ีชายก็
ดี จักมีความแคนเคืองพลุงขึ้นมา มีความพยาบาท ความ
คิดราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา เสมือนนายพราน
เนื้อ เห็นเนื้อเขาแลว เกิดความอาฆาตพลุงขึ้น มีความ
พยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆาอยางแรงกลา ฉะนั้น

(ที.ปา.๑๑/๔๖)

ดูพุทธพจนแลว อานธรรมโองการเทียบ
เห็นไดชัดวา ธรรมในศิลาจารึกอโศก สวนใหญ และที่กลาวถึง

บอย เปนเรื่องของการปฏิบัติชอบตอกัน หรือตอบุคคลประเภทตางๆ ท่ี
แตละคนควรดูแลรับผิดชอบหรือชวยเหลือกัน ซึ่งใกลเคียงกันมากกับ
พระสูตรท่ียกมาใหดูแลว จึงขอยกขอความในศิลาจารึกนั้นมาใหดูบาง

ขอเริม่ดวยจารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ซึง่ตรสัเลาความเปนมาและ



๔๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัตถปุระสงคของการท ําศิลาจารกึประกาศธรรมไวดวย อนัเปนเรือ่งทีน่ารู
๑. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 

ตรัสไวดังนี้ :-
ตลอดกาลยาวนานลวงมาแลว ไดมีพระราชาหลายองคทรง

ปรารถนาวา ทํ าไฉนประชาชนทั้งหลายจะพึงเจริญกาวหนาดวย
ความเจริญทางธรรม แตประชาชนก็หาไดเจริญกาวหนาขึ้นดวย
ความเจริญทางธรรมตามสมควรไม…ก็แลดวยอุบายวิธีอันใดหนอ 
ประชาชนทั้งหลายจะพึงประพฤติปฏิบัติตาม …

๓. ในเรื่องนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหง
ทวยเทพ ตรัสไวดังนี้ :-

ขาฯ ไดเกิดมีความคิดขึ้นวา ขาฯ จักจัดใหมีการประกาศธรรม 
ขาฯ จักจัดใหมีการอบรมสั่งสอนธรรม ประชาชนทั้งหลาย ครั้นได
สดับธรรมนี้แลว ก็จักพากันประพฤติปฏิบัติตาม จักยกระดับตนเอง
สูงขึ้น และจักมีความเจริญกาวหนาขึ้นดวยความเจริญทางธรรม
อยางมั่นคง

เพ่ือประโยชนน้ี ขาฯ จึงจัดใหมีการประกาศธรรม และสั่งใหมี
การอบรมสัง่สอนธรรมขึน้เปนหลายแบบหลายอยาง เพ่ือใหขาราชการ
ท้ังหลาย ท่ีขาฯ ไดแตงตั้งไวดูแลประชาชนจํ านวนมาก จักไดชวย
กันแนะน ําสัง่สอนบาง ชวยอธบิายขยายความใหแจมแจงออกไปบาง
แมเจาหนาท่ีรัชชูกะ ขาฯ ก็ไดแตงตั้งไวดูแลชีวิตหลายแสนชีวิต เจา
หนาท่ีรัชชูกะเหลาน้ัน ก็ไดรับคํ าสั่งจากขาฯ วา ทานท้ังหลายจง
อบรมสั่งสอนประชาชนใหเปนผูประกอบดวยธรรมอยางนี้ๆ

๔. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
ตรัสไววา :-

เมือ่ไดพิจารณาใครครวญในเรือ่งนี ้ โดยถองแทแลวนัน่แล ขาฯ 



๔๖ จาริกบุญ-จารึกธรรม

จึงใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมขึ้นไว แตงตั้งธรรมมหา-
อํ ามาตยขึ้นไว และจัดใหมีการประกาศธรรม

๕. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
ตรัสไวดังนี้ :-

แมตามถนนหนทาง ขาฯ ก็ไดใหปลูกตนไทรขึ้นไว เพ่ือจักได
เปนรมเงาใหแกสัตวและมนุษยท้ังหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ใหขุด
บอน้ํ าไวทุกระยะกึ่งโกรศะ* ใหสรางที่พักคนเดินทางขึ้นไว และให
สรางอางเก็บนํ้ าจํ านวนมากมายขึ้นไวในท่ีตางๆ เพ่ือการใชสอยแหง
สัตวและมนุษยท้ังหลาย

แตการใชประโยชนเชนน้ียังจัดวาเปนสิ่งเล็กนอย พระราชาทั้ง
หลายในกาลกอนก็ดี ตัวขาฯ ก็ดี ตางก็ไดบํ ารุงประชาชนทั้งหลาย
ใหมีความสุขดวยวิธีการบํ ารุงสุขประการตางๆ แตท่ีขาฯ ไดกระทํ า
การเชนน้ี ก็ดวยความมุงหมายขอน้ี คือ เพ่ือใหประชาชนทั้งหลาย
ประพฤติปฏิบัติตามธรรม…

๘. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
ตรัสไวดังนี้

กรรมดีใดๆ ก็ตาม ท่ีขาฯ ไดกระทํ าแลว ประชาชนทั้งหลายก็
ไดพากันประพฤติปฏิบัติกรรมดีน้ันๆ ตามอยางแลว และยังคง
ดํ าเนินตามกรรมดีน้ันๆ อยูตอไป ดวยการกระทํ าเชนน้ัน ประชาชน
ท้ังหลายก็ไดมีความเจริญงอกงามขึ้นแลว และยังจักเจริญงอกงาม

                                                                                                                                                                

* ผูรูอานจากศลิาจารกึวา “อฒ-โกสิกฺยานิ” และถอดรปูวา คํ าแรกคอื อฑฒฺ แปลวาก่ึง, ครึง่ สวนค ํา
หลังวาเปน โกส จงึแปลวา ครึง่โกสะ; เทยีบตามมาตราฝายบาลี โกสะ=๑ กม. ครึง่โกสะ=ครึง่กม.
นับวาใกลมาก; ทางฝายสันสกฤต โกส โกรฺศ บางวา=๔,๐๐๐ หสฺต (คืบ)=๑ กม. บางวา=๘,๐๐๐
หสฺต =๒ กม. ครึง่โกสะ จงึ=ครึง่กม. หรอื ๑ กม. ตามลํ าดับ

บางทานใหลองเทยีบวา “อฒ” อาจจะเปน อฏ คือ ๘ จงึเปน ๘ โกส/โกรฺศ ถาอยางนี ้ก็จะ
เปน ๘ หรอื ๑๖ กม. ตามลํ าดับ ผูศึกษาพึงพิจารณา ในทีน้ี่ ยังไมพูดมากกวาน้ี



๔๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ย่ิงๆ ขึ้นไปอีก ดวย:
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเชื่อฟงครูท้ังหลาย
- การปฏิบัติชอบตอทานผูเฒาชรา
- การปฏิบัติชอบตอพราหมณและสมณะ
- (การปฏิบัติชอบ) ตอคนยากจน และคนตกทุกข
- ตลอดถึงคนรับใช และคนงานทั้งหลาย

จารึกศิลา ฉบับที่ ๓ ระบุธรรมที่พึงเผยแพร ดังนี้
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 

ตรัสไวดังนี้
ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๑๒ ป ไดสั่งประกาศความขอน้ีไว

วา ทุกหนทุกแหงในแวนแควนของขาฯ เจาหนาท่ียุกตะ เจาหนาท่ี
รชัชกูะ และเจาหนาท่ีปราเทศิกะ จงออกเดินทาง(ตรวจตรา) 
ทุกๆ ๕ ป เพ่ือประโยชนอันน้ี คือเพ่ือการสั่งสอนธรรมนี้ พรอม
ไปกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางอื่น

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

- การไมฆาสัตว เปนความดี
- การประหยัดใชจายแตนอย การสะสมแตนอย (เล้ียงชีวิต
แตพอดี?) เปนความดี
จารึกศิลา ฉบับที่ ๙ กลาวถึงธรรมที่พึงปฏิบัติดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
ตรัสวา ประชาชนทั้งหลาย ยอมประกอบพิธีมงคลตางๆ เปนอัน



๔๘ จาริกบุญ-จารึกธรรม

มาก…อันเปนเรื่องหยุมหยิมไรสาระ และไมประกอบดวย
ประโยชน…โดยนัยตรงขาม ยังมีพิธีกรรมที่เรียกวาธรรมมงคล
ซ่ึงเปนพิธกีรรมมผีลมาก ในธรรมมงคลน้ัน ยอมมกิีจตอไปนี ้คอื
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การแสดงความเคารพนับถือตอครูอาจารย
- การสํ ารวมตนตอสัตวท้ังหลาย
- การถวายทานแกสมณพราหมณ
ในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๑ นอกจากธรรมปฏิบัติท่ีคลายกับในจารึก

อื่นแลว มีขอพึงสังเกตพิเศษ คือเรื่องธรรมทาน และการบูชายัญ ท่ีจะ
พูดถึงเพ่ิมเติมอีกขางหนา ดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ
ตรัสไวดังนี้

ไมมทีานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) การแจกจาย
ธรรม (ธรรมสงัวิภาค) และความสมัพนัธกันโดยธรรม (ธรรมสมัพันธ)
อาศัยธรรม (ธรรมทานเปนตน) น้ี ยอมบังเกิดมีสิ่งตอไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเผือ่แผแบงปนแกมติร คนคุนเคย ญาต ิและแกสมณพราหมณ
- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ

บิดาก็ดี บุตรก็ดี พ่ีนองชายก็ดี นาย (หรือสามี) ก็ดี มิตร
และคนคุนเคยก็ดี ตลอดถึงเพื่อนบาน พึงกลาวคํ าน้ี (แกกัน) วา 
‘น่ีเปนสิ่งดีงามแท น่ีเปนกิจควรทํ า’

บุคคลผูปฏิบัติเชนน้ี ยอมทํ าความสุขในโลกนี้ใหสํ าเร็จดวย 
และในโลกเบื้องหนา ยอมประสพบุญหาท่ีสุดมิไดเพราะอาศัย
ธรรมทานนั้นดวย.



๔๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมแบบที่เปนหัวขอนามธรรม คือเปนตัวคุณธรรม พบใน
จารึกเพียง ๒ แหง คือ จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒ ดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ
ตรัสไวดังนี้ :-

ธรรมเปนสิ่งดีงาม ก็สิ่งใดเลาชื่อวาธรรม ธรรมน้ันไดแกสิ่ง
ตอไปนี้ คือ
- การมีความเสียหายนอย (อัปปาทีนวะ?)*
- การมีความดีมาก (พหุกัลยาณะ)
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผแบงปน (ทาน)
- ความสัตย (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)
อีกแหงหนึ่งท่ีพบธรรมแบบที่เปนหัวขอนามธรรม คือเปนตัวคุณ

ธรรม ไดแก จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ดังนี้
๗. สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 

ตรัสไวดังนี้
เจาหนาท่ีชั้นผูใหญเหลาน้ี และพวกอื่นๆ อีกจํ านวนมาก 

ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีทํ าการจํ าแนกแจกทาน ท้ังในนาม
ของขาฯ เอง และในนามแหงพระราชเทวีท้ังหลาย ท่ัวทุกฝาย
ในของขาฯ เจาหนาท่ีชั้นผูใหญเหลาน้ี สามารถจัดดํ าเนินการใน
กิจตางๆ ท่ีมุงหมาย จนเปนท่ีนาพอใจได ดวยวิธีการมากหลาย 
ท้ังใน (พระนครหลวง) น้ี และในสวนตางๆ (ของประเทศ)

                                                                                                                                                                

* คํ าทีถ่อดออกมาจากศลิาจารกึวา “อปาสินเว” และไดแปลกนัไปตางๆ สุดแตจะโยงไปสูคํ าศัพทใด 
เชน บางทานคิดวาคงเปน อัปปาสวะ ก็แปลวามีอาสวะ/กิเลสนอย ในที่น้ี เม่ือเทียบกับ 
“พหุกัลยาณะ” เหน็วานาจะเปน “อัปปาทนีวะ” จงึแปลอยางนี้
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อน่ึง ในสวนแหงโอรสของขาฯ และเจาชายอื่นๆ ซ่ึง
ประสูติแตพระราชเทวีท้ังหลาย ขาฯ ก็ไดสั่งใหกระทํ าการ 
(จํ าแนกแจกทาน) เชนน้ี โอรสของขาฯ เหลาน้ี จักเปนผูฝกใฝใน
การจํ าแนกแจกทาน อันจะเปนการชวยสงเสริมหลักการทาง
ธรรม และการประพฤติปฏิบัติตามธรรม หลักการทางธรรม 
และการประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหลาน้ี กลาวคือ
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผแบงปน (ทาน)
- ความสัตย (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)
- ความสุภาพออนโยน (มัททวะ)
- ความเปนสาธุชน (สาธวะ)
จะพึงเจริญเพิ่มพูนขึ้นในหมูประชาชน
สวนอีกแหงหนึ่ง ไมใชเปนหัวขอธรรมหรือคุณธรรมที่จะสอน

โดยตรง แตกระตุนเตอืนใหตระหนกัวา การท่ีจะท ําใหส ําเรจ็ตามจุดหมาย
ท่ีตั้งไวนั้น จะตองทํ าตัวหรือปฏิบัติตนอยางไร ไดแก จารึกหลักศิลา 
ฉบับที่ ๑ ซึ่งมีขอความดังนี้

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ
ตรัสไวดังนี้ :-

ธรรมโองการนี้ ขาฯ ไดใหจารึกขึ้นไว เมื่ออภิเษกแลวได 
๒๖ พรรษา ประโยชนในโลกนี้และโลกหนา เปนสิ่งที่จะพึง
ปฏิบัติใหสํ าเร็จไดโดยยาก หากปราศจาก
- ความเปนผูใครธรรมอยางย่ิงยวด (อัคค-ธัมมกามตา)
- การใชปญญาไตรตรองอยางย่ิงยวด (อัคค-ปริกขา)
- การตั้งใจฟงคํ าสั่งสอนอยางย่ิงยวด (อัคค-สุสสูสา)
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- ความเกรงกลัว (ตอบาป) อยางย่ิงยวด (อัคค-ภยะ)
- ความอุตสาหะอยางย่ิงยวด (อัคค-อุสสาหะ)*

บดัน้ี ดวยอาศยัค ําสัง่สอนของขาฯ ความมุงหวงัทางธรรม
และความฝกใฝใครธรรม ไดเจริญงอกงามขึ้นแลวทุกๆ วัน และ
จักเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยไป

เทียบกันแลว ควรสรุปได
จากหลักฐานและเรื่องราวที่ยกมาดูกันนี้ จะเห็นวา โดยทั่วไป      

พระเจาอโศกทรงสอนธรรม แบบไมออกชื่อของหลักธรรมหรือของหัว
ขอธรรม (ถาทรงเรียกชื่อหัวขอธรรมออกมา ราษฎรท่ีอยูกระจายหาง
กันไปทั่ว สวนใหญก็คงไมรูเรื่องหรือสื่อกันยาก)

พระองคตรัสออกชื่อธรรมเพียงไมกี่อยาง เมื่อจะเนนออกมา 
เฉพาะที่เปนคํ าท่ีรูๆ กัน หรืองายๆ แตท่ีทรงสอนเอาจริงเอาจังและตรัส
อยูเสมอ ก็คือธรรมที่เปนการปฏิบัติตอกันระหวางคนในหมูชน ทํ านอง
เดียวกับพระสูตรในพระไตรปฎก ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนคฤหัสถ

กลายเปนวา พระเจาอโศกนั่นแหละทรงแมนยํ าวา ในฐานะ
พุทธมามกะ เมื่อเปนราชาปกครองบานเมือง จะสอนธรรมสวนไหน
อยางไร และคนที่ไมเขาใจเพราะจับจุดจับหลักไมได ก็คือทานผูรูท้ังชาว
อินเดียและฝรั่งนั่นเอง

คงตองพูดวา พระเจาอโศกมิใชจะทรงริเริ่มจัดตั้งหลักธรรม
สากลหรือศาสนาสากล ท่ีใชภาษาอังกฤษวา universal religion แต
อยางใด ท่ีแทนั้น พระองคทรงตั้งพระทัยไวในความเปน universal 
ruler หรือ universal monarch ตามคติจักกวัตติ/จักรวรรติราชา
                                                                                                                                                                

* คํ าศัพทในวงเลบ็ทัง้หมดนี ้ พึงทราบวา ไมใชรปูเดมิในศลิาจารกึ แตเปนการถอดรปูออกมา และ
เขียนเทียบเปนคํ าภาษาบาล ีเพ่ือใหไดประโยชนในการศกึษามากข้ึน (เชน ขอ ๒ ทีถ่อดเปน “อัคค-
ปรกิขา” น้ัน คํ าในจารกึเปน “อคาย ปลีขายา”) แตทีน่ี่มิใชโอกาสทีจ่ะอธบิายมากกวาน้ี
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(Cakkavatti/Cakravartin) ดังท่ีไดทรงประกาศหลักธรรมวิชัย ซึ่งเปน
ตัวบงชี้ความเปนจักรพรรดิราชตามความในพระสูตรท้ังหลายนั้น

ความจริง พระพุทธศาสนาถือวาธรรมเปนสากลในตัวของมัน
เองอยูแลว ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม 
ธรรมก็มีก็เปนของมันอยูอยางนั้น ตถาคตเพียงมาคนพบธรรมนั้น แลว
นํ ามาบอกเลาประกาศใหรูกัน จึงไมมีปญหาที่จะตองมาพูดในเรื่องนี้

เวลามคีนมาซกัถามพระพทุธเจา บางทีเขาทลูวา อาจารยคนโนน
เกงอยางนัน้ คนนัน้เกงอยางนี ้คนนีส้อนวาอยางนัน้ คนนัน้สอนวาอยางนี้
เขาเถยีงกนันกั แลวพระองควาใครผดิใครถกู พระพุทธเจาจะตรสัท ํานอง
นีว้า “เอาละ ทานพราหมณ เรือ่งทีค่น ๒ ฝายนีพู้ดอางความรูกนั มวีาทะ
ขัดแยงกัน ใครจริง ใครเท็จนั้น พักไวเถิด เราจักแสดงธรรมแกทาน” (องฺ.
นวก.๒๓/๒๔๒) แลวตรัสไปตามหลักตามสภาวะใหเขาพิจารณาเอาเอง

ทีนี้ก็มาถึงคํ าถามวา ทํ าไมในพระสูตรท่ีแสดงแกคฤหัสถท่ัวๆ ไป 
พระพทุธเจาจึงไมตรสัออกชือ่หลกัธรรมหรอืชือ่หวัขอธรรมส ําคัญๆ เชน 
อรยิสจั และปฏจิจสมปุบาท เปนตน

แลวก็เชนเดียวกัน ทํ าไมพระจักรพรรดิธรรมราชา เมื่อทรงสอน
ธรรมแกประชาชนทั่วไป จึงไมตรัสออกชื่อหลักธรรมสํ าคัญเหลานั้น

คํ าถามนีส้วนหนึง่ไดตอบไปแลว ในแงท่ีวาชือ่นัน้เขาใชสือ่กบัคนที่
รูอยูบางแลว เปนตน ตอนนี้จะตอบเนนในแงการทํ าหนาท่ีของพระ
จักรพรรดิราช

พระราชาทรงปกครองคนทั้งแผนดิน คนเหลานั้นมีระดับการ
พัฒนาตางๆ กัน แตคนสวนใหญตองถือวาเปนระดับพื้นฐาน คนเหลา
นั้นยังไมไดคิดมุงคิดหมายที่จะเดินหนาไปในธรรม (คือในการที่จะศึกษา
พัฒนาตนหรือแสวงหาคุณคาท่ีสูงขึ้นไปแกชีวิต) มิใชเปนอยางคนที่จะ
มาบวช ซึ่งมีเปาหมายที่ตั้งไววาจะเดินหนามาแลว

งานของผูปกครองที่มองอยางครอบคลุมกอน ก็คือ จะทํ าใหคน
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ท่ัวไปที่เปนมวลรวมนี้ อยูกันดีมีสุขสงบเรียบรอยในความหมายเพียง
ระดับพื้นฐาน ท่ีจะไมเบียดเบียนกันหรือเขวออกไปนอกลูนอกทาง ให
เปนความพรอมขั้นตนของสังคม แลวพรอมกันนั้น ทานผูปกครองก็จัด
สรรสภาพและระบบการตางๆ ท่ีจะเอื้ออํ านวยบริการเปนตน เพ่ือสนอง
ความตองการของคนที่จะพัฒนาสูงขึ้นไป

ถึงขั้นตอนนี้แหละ อยางในมหาอาณาจักรของพระเจาอโศก
มหาราช วิหารคือวัดมากมาย พระองคกไ็ดสรางไว และทรงอปุถมัภบํ ารงุ
พระสงฆท้ังหลาย แถมยังทรงเกื้อหนุนไปถึงนักบวชในลัทธิอื่นๆ ดวย วัด
และพระสงฆเปนตนนี ้มองในแงนี ้กเ็หมอืนเปนบรกิารของระบบแหงสงัคม
ท่ีดี ท่ีจะมากระตุนและมาสนองความตองการของคนหลากหลาย ท่ีจะ
กาวขึ้นไปสูการพัฒนาชีวิตในระดับที่ประณีตสูงตอๆ กันตามลํ าดับไป

พูดงายๆ วา รัฐจัดสภาพเอื้อพื้นฐานไวใหแลว วัดก็มาพบมาดู
และรับปรึกษาสิ วาใครจะรับธรรมขั้นไหนอยางใดได ตอนนี้ก็พระนี่
แหละ ท่ีจะดูในแตละกรณีหรือสถานการณวาจะพูดจะเอยถึงธรรมชื่อ
ใดๆ ตามท่ีเขาตองการ หรือที่จะเหมาะสมเปนประโยชนแกเขา เหมือน
กับแบงหนาท่ีและขั้นตอนการทํ างานกันระหวางรัฐกับวัด

ดังนั้น จึงเห็นไดวา แมแตในพุทธกาล ถึงพระพุทธเจาและพระ
สาวกทั้งหลาย ตามปกติจะไมไดสอนขอธรรมลึกๆ แกคฤหัสถท่ัวไป 
เหมือนอยางท่ีสอนแกพระสงฆท่ีมุ งเขามาศึกษาโดยตรง แตในหมู
มหาชนนอกภิกขุสังฆะนั้น ก็มีบางคนบางสวนที่สนใจและกาวไปมากใน
การศึกษาอยางเปนเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะกลุมท่ีจะแสวงหา

ดังท่ีบางทาน อยางจิตรคฤหบดีผูเปนอนาคามี ก็มีภูมิธรรมสูง 
ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะดานเปนอุบาสกธรรมกถึก สามารถอธิบาย
ชวยแกความติดขัดในธรรมแกภิกษุท้ังหลายแมแตท่ีเปนเถระได (องฺ.
เอก.๒๐/๑๕๑;  สํ.สฬ.๑๘/๕๓๙–๕๔๐) หรืออยางอุบาสิกาขุชชุตตรา พระพุทธ
เจาก็ทรงยกยองเปนเอตทัคคะดานเปนพหูสูต (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๒)
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แตเมื่อพูดกวางๆ ท่ัวๆ ไป ในสังคมคฤหัสถโดยรวม ธรรมที่
สอนตามปกติก็เปนดังท่ีพูดมาแลว

หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมาก ไมตองหาที่ไหนไกล ขนาดอนาถ-
บิณฑิกเศรษฐีท่ีใกลชิดพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ ไดอุปถัมภพระศาสนา 
กลาวไดวามากท่ีสุด และเปนโสดาบัน กวาจะไดฟงธรรมหลักใหญอยาง
ท่ีออกชื่อกันมานั้น ก็ตอนเจ็บหนักนอนอยูบนเตียงจวนจะสิ้นชีพ

เรื่องมีวา คราวนั้น พระสารีบุตร พรอมดวยพระอานนทติดตาม 
(เรียกวาเปนปจฉาสมณะ) ไดไปเย่ียมอนาถบิณฑิกเศรษฐี และไดให
โอวาทแกทานเศรษฐี โดยมีสาระสํ าคัญวาไมควรเอาอุปาทานไปยึดติด
ถือมั่นตอสิ่งท้ังหลาย ดังคํ าสรุปทายโอวาทวา

ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงศึกษาอยางนี้วา 
อารมณใดก็ตาม ที่เราไดเห็น ไดยิน ไดทราบ ไดแจงแกใจ 
ไดแสวงหา ไดคุนใจ เราจักไมยึดติดถือมั่นอารมณนั้น และ
วิญญาณที่อาศัยอารมณนั้นจักไมมีแกเรา ดูกรคฤหบดี 
ทานพึงศึกษาอยางนี้เถิด
อนาถบณิฑกิเศรษฐฟีงโอวาทจบแลว ถงึกบัรํ ่าไห และไดกลาววา

 …กระผมไดเขามาใกลชิดองคพระศาสดาและพระภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนที่เจริญใจมาเปนเวลายาวนาน แตกระนั้นก็ไม
เคยไดสดับธรรมีกถาอยางนี้เลย
พระอานนทตอบชี้แจงวา

ดูกรคฤหบดี ธรรมีกถาอยางนี้ ไมสํ าแดงแกคนนุงขาว
ชาวคฤหัสถ จะสํ าแดงแตแกบรรพชิต
อนาถบณิฑกิเศรษฐทีราบอยางนัน้แลว ไดกลาวขอรองวา

ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอธรรมีกถา
อยางนี้ จงสํ าแดงแกคนนุงขาวชาวคฤหัสถบางเถิด เพราะ



๕๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วา กุลบุตรจํ าพวกมีกิเลสธุลีในดวงตานอยก็มีอยู (แต) 
เพราะมิไดสดับธรรม ก็จะเส่ือมไป คนที่จะรูเขาใจธรรม จักมี

(ม.อุ.๑๔/๗๒๐–๗๔๐)
หลังจากพระสารีบุตรและพระอานนทกลับออกมาไมนาน ทาน

เศรษฐกีถ็งึแกกรรม และเขาถงึดสุติภพ
หันกลับมาพูดถึงบทบาทของรัฐกับบทบาทของวัด ในการสอน

ธรรมใหการศึกษาแกประชาชน อยางท่ีวาแลว รัฐจะเนนการทํ าหนาท่ี
ขั้นพื้นฐาน เพ่ือใหคนทั่วไปในสังคมมีความพรอมที่จะกาวสูการพัฒนา
ชีวิตของตน พรอมทั้งจัดสรรโอกาสและจัดการใหคนเขาถึงโอกาสนั้น 
ดวยการ ประสานเสรีภาพ เขากับระบบแหงบริการ

ในสังคมชมพูทวีปแตยุคโบราณมา เทาท่ีพอทราบกัน คนถึงจะ
นับถือตางกัน แตการเปนอยูก็ไมคอยไดแบงแยกกัน มีประเพณีทาง
ปญญาท่ีจะรับฟงคํ าสอนของลัทธิศาสนาตางๆ นับไดวาเสรี

ในศิลาจารึกอโศกก็เนนเรื่องนี้ไวดวย ดังความในจารึกศิลา 
ฉบับที่ ๑๒ วา

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
ยอมทรงยกยองนับถือศาสนิกชนแหงลัทธิศาสนาทั้งปวง ท้ังที่
เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ดวยการพระราชทานสิ่งของ และการ
แสดงความยกยองนับถืออยางอื่นๆ

แตพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ยอมไมทรงพิจารณาเห็น
ทานหรือการบูชาอันใด ท่ีจะเทียบไดกับสิ่งนี้เลย สิ่งนี้คือ             
อะไร? สิ่งนั้นก็คือการท่ีจะพึงมีความเจริญงอกงามแหงสาร
ธรรมในลัทธิศาสนาทั้งปวง

ก็ความเจริญงอกงามแหงสารธรรมนี้ มีอยูมากมายหลาย
ประการ แตสวนท่ีเปนรากฐานแหงความเจริญงอกงามนั้น ได
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แกสิ่งนี้คือ การสํ ารวมระวังวาจา (วจีคุปติ์) ระวังอยางไร? คือ
ไมพึงมีการยกยองลัทธิศาสนาของตน และการตํ าหนิลัทธิ
ศาสนาของผูอ่ืน ในเมื่อมิใชโอกาสอันควร …

การสงัสรรคกลมเกลยีวกนัน่ันแล เปนสิง่ดงีามแท จะท ํา
อยางไร? คือ จะตองรับฟง และยินดีรับฟงธรรมของกันและกัน
จริงดังนั้น พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงมีความปรารถนาวา 
เหลาศาสนิกชนในลัทธิศาสนาทั้งปวง พึงเปนผูมีความรอบรู 
(เปนพหสูตู) และมหีลักศาสนธรรมทีด่งีาม (กลัยาณาคม)

ชนเหลาใดก็ตาม ซ่ึงมศีรทัธาเล่ือมใสในลทัธศิาสนาตางๆ กัน 
ชนเหลาน้ันพึงกลาว (ใหรูกันท่ัวไป) วา พระผูเปนท่ีรักแหงทวย
เทพ ไมทรงถือวาทานหรือการบูชาอันใดจะทัดเทียมกับสิ่งนี้เลย 
สิ่งนี้คืออะไร? สิ่งนี้ไดแกการท่ีจะพึงมีความเจริญงอกงามแหง
สารธรรมในลัทธิศาสนาทั้งปวง และ (ความเจริญงอกงามนี้) 
พึงมีเปนอันมากดวย
นี้คือเสรีภาพทางศาสนาที่แทจริง ท่ีจะเอื้อตอการพัฒนาจิต

ปญญาอยางสูง ซึ่งมนุษยยุคปจจุบัน ท่ีวามีอารยธรรมกันนัก และพูด
กันนักถึง tolerance แตก็ยังขึ้นไมคอยจะถึง

เมื่อวาใหถูกตามนี้ ถามนุษยพัฒนาถึงขั้นเปนอารยะจริง ศาสนา
ไมใชเปนเรือ่งสวนตวั อยางท่ีฝรัง่ตดิตนักลนืไมเขาแลวคายออกมาไดแค
นัน้ แตเปนเรือ่งทีค่วรเอามาพดูจาศึกษาเอือ้ปญญาแกกนั ศาสนาจะเปน
เรื่องสวนตัว ก็เฉพาะในขั้นที่วาใครกาวไปถึงไหน ก็เปนสวนของคนนั้น

ความกลาหาญในทางสันติ
เรื่องไมจบแคนั้น ยังตองยอนกลับไปทวงติงมติของผูรูท้ังฝรั่ง

และอินเดียเพิ่มอีกแงหนึ่ง คือที่ผูรูเหลานั้นบอกวา พระเจาอโศกสอน
ธรรมที่เปนกลาง ซึ่งทุกศาสนายอมรับไดนั้น จริงหรือ
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ในการพิจารณาแนวพระราชดํ าริของพระเจาอโศกมหาราชนั้น 
นอกจากขอสํ าคัญท่ี ๑ คือสถานะแหงความเปนผูปกครองที่ย่ิงใหญแลว 
ขอที่ ๒ ก็สํ าคัญไมนอยกวากัน โดยเฉพาะในแงท่ีเปนตัวกํ าหนดทิศทาง

ขอที่ ๒ นั้น ก็คือ จุดเปลี่ยนในพระชนมชีพของพระองค เมื่อ
สงครามพิชิตแควนกลิงคะ ทํ าใหทรงสลดพระทัยตอความทุกขยาก
เดือดรอนของประชาชนนั้น มันไมเพียงทํ าใหทรงละเลิกการรุกรานทํ า
สงครามเทานัน้ แตกลายเปนแรงเหวีย่งพระองคไปในทางตรงขามแทบจะ
สดุทาง คือท ําใหทรงละเลกิการเบียดเบียนทกุอยาง แมกระทัง่การทํ าลาย
ชีวิตสัตวเล็กสัตวนอย และหันมามุงในการชวยเหลือเอื้อประโยชน

ขอที่ ๒ นี้ กลายเปนตัวกํ ากับขอที่ ๑ ดวย โดยทํ าใหหลักการ
ปกครองอาณาจกัร (หรอืเรยีกใหเขากบัค ําฝรัง่ คือ Empire วาจักรวรรด)ิ
เปลี่ยนจากอรรถศาสตร ของพราหมณจาณักยะ ท่ีนํ าทางนโยบายของ
พระอัยกาจันทรคุปต มาสูจักกวัตติสูตรเปนตน ของพระพุทธเจา

จากวิชัยที่เปนการชนะดวยสงคราม ซึ่งอยางดีท่ีสุดคือธรรมวิชัย
ตามความหมายของอรรถศาสตร อันหมายถึงการรบชนะอยางมีธรรม
ท่ีเมื่อชนะแลวไมทํ าการทารุณโหดราย เพียงใหยอมอยูใตอํ านาจ  พระ
เจาอโศกเปลี่ยนมาหาธรรมวิชัยตามความหมายของจักกวัตติสูตร อัน
หมายถึงชัยชนะดวยธรรม คือการทํ าความดีสรางสรรคประโยชนสุข

อยางไรก็ดี แมวานโยบายธรรมวิชัยจะนํ าทางการปกครองอยาง
ครอบคลุม แตเห็นไดวามีจุดเนนอยูท่ีความสัมพันธระหวางประเทศ จึง
ตองถามวาหลักการใดนํ าทางการปกครองภายในของพระเจาอโศก

ไมตองพดูถงึหลกัการและประเพณตีางๆ จนแมกระทัง่เรือ่งปลกี
ยอย ท่ีพระเจาอโศกทรงเลกิและเปลีย่นจากหลกัในอรรถศาสตร เชน

จากวิหารยาตรา ท่ีราชาเสด็จไปทรงพักผอนหาความสนุก
สํ าราญและลาสัตว เปลี่ยนมาเปนธรรมยาตรา ท่ีองคราชาเสด็จไปทรง
นมัสการพระสงฆ ถวายทาน เย่ียมเยียนทานผูเฒาชราและราษฎรใน
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ชนบท สั่งสอนสนทนาธรรม พรอมทั้งพระราชทานความชวยเหลือ
จากสมาช* ท่ีเปนงานชมุนมุของราษฎรเพือ่ความสนกุสนานดวย

การเสพสรุายาเมา เอาสตัวตางๆ มาแขงขนัและตอสูกนั เปนตน เปลีย่นมา
เปนวมิานทรรศน เปนตน คือนทิรรศการสิง่ท่ีดงีามสวยงามงดงามประณตี
มีศิลปะที่ชักนํ าจิตใจในทางแหงคุณธรรมและเจริญจิตเจริญปญญา

จากพิธีมงคล มาเปนธรรมมงคล จากเภรีโฆษ คือเสียงกลองศึก  
มาเปนธรรมโฆษ คือเสียงนัดหมายเชิญชวนมาฟงธรรมหรือทํ ากิจกรรม
ท่ีดีงาม

พระเจาอโศกทรงด ําเนนิไปไกลทีจ่ะไมใหมกีารเบียดเบียนชวิีตใดๆ 
เลย ถงึกบัทรงท ําเปนตวัอยางในการเลกิเสวยเนือ้สตัว อนัอาจเปนทีม่า
ของอาหารมงัสวิรตัขิองคนรุนหลงั ดงัความในจารกึศลิา ฉบบัที ่๑ วา

ธรรมโองการนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหง
ทวยเทพ ไดโปรดใหจารึกไว

ณ ถ่ินน้ี บุคคลไมพึงฆาสัตวมีชีวิตใดๆ เพ่ือการบูชายัญ ไมพึง
จัดงานชุมนุมเพื่อการเล้ียงรื่นเริง (สมาช) ใดๆ เพราะวาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงมองเห็นโทษ
เปนอันมากในการชุมนุมเชนน้ัน ก็แลการชุมนุมบางอยางที่สมเด็จ
พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงเห็นชอบวา

                                                                                                                                                                

* น่ีเปนตวัอยางหนึง่ของค ําและความทีค่วรเทยีบ: “สมาช” ตรงกบัทีใ่นพระไตรปฎกใชวา “สมัชชา” 
ในคํ าวา สมัชชาภิจรณะ ซึ่งแปลกันมาวา “เที่ยวดูการเลน” อันเปนขอที่ ๓ แหงอบายมุข ๖
ในสิงคาลกสูตร อันเปนวินัยของคฤหัสถ (ที.ปา.๑๑/๑๘๑) และทรงแสดงตัวอยางไว ดังที่ทาน
แปลใหเขากับเรื่องของไทยวา ฟอนรํ า ขับรอง ดนตรี เสภา เพลง เถิดเทิง (เวลานี้ อาจจะ
ตองแปลใหมใหเขากับสภาพปจจุบัน)

พึงสังเกตวา รามายณะ ก็ดี อรรถศาสตร ก็ดี ใหสงเสริม สมาช น้ีแกราษฎร โดยถือวา
จะชวยใหราษฎรเกิดความนิยมชมชอบตอรัฐ (ทํ าใหพลเมืองของรัฐที่แพหันมาชอบผูชนะ) 
พูดงายๆ วาใชเปนส่ิงกลอม แตพระเจาอโศกไมเห็นแกประโยชนตนแบบนี้ กลับใหเลิกเสีย
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เปนสิ่งที่ดี มีอยูอีกสวนหนึ่ง (ตางหาก)
แตกอนน้ี ในโรงครัวหลวงของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปน

ท่ีรักแหงทวยเทพ สัตวไดถูกฆาเพ่ือทํ าเปนอาหาร วันละหลายแสน
ตวั ครัน้มาในบดัน้ี เมือ่ธรรมโองการนีอั้นพระองคโปรดใหจารกึแลว
สัตวเพียง ๓ ตัวเทาน้ันท่ีถูกฆา คือ นกยูง ๒ ตัว และเนื้อ ๑ ตัว ถึง
แมเน้ือน้ันก็มิไดถูกฆาเปนประจํ า ก็แลสัตวท้ังสามนี้ (ในกาลภาย
หนา) ก็จักไมถูกฆาอีกเลย
ในที่นี้ จะไมพูดถึงเรื่องซึ่งในระดับการแผนดินถือไดวาเปนขอ

ปลีกยอยหรือเฉพาะอยาง ท่ีไดเอยอางมาเหลานี้
แตพอดีวา หลักการสํ าคัญท่ีนํ าทางการปกครองภายในของพระ

เจาอโศก ก็ปรากฏอยูในจารกึศลิา ฉบบัที ่๑ นีด้วย
เรือ่งนีค้นทัว่ไปอาจจะนกึไมถงึ นัน่กคื็อเรือ่งการบูชายญั
ท่ีทานผูรูหลายทาน ท้ังฝรัง่และอนิเดยีบอกวา พระเจาอโศกสอน

ธรรมทีเ่ปนกลาง ซึง่ทุกศาสนายอมรบัไดนัน้ ท่ีจรงิกร็ูกนัอยูวา ในชมพทูวีป
ตั้งแตกอนมานานจนบัดนั้น ถึงจะมีศาสดาเจาลัทธิมากมาย แตศาสนาที่
ครอบงํ าสังคมอินเดีย ดวยระบบวรรณะ และการบูชายัญเซนสรวงแด
มวลเทพ ตามกํ าหนดแหงพระเวท เปนใหญอยู ก็คือศาสนาพราหมณ (ไม
ตองพูดวาทุกศาสนายอมรับได แตควรจะถามวาพราหมณรับไดไหม)

ส่ิงที่พระเจาอโศกทํ าอยางสํ าคัญ ก็ คือ การห ามฆาสัตว บูชายัญ
แลวอย างนี้ ศาสนาพราหมณจะยอมรับได อย างไร

การหามฆาสัตวบูชายัญ นี้ อโศกมหาราชทรงสอนและประกาศ
ไวในศิลาจารึกหลายวาระหลายฉบับ (เชน จารึกศิลา ฉบับที่ ๑ ที่ ๔ 
และที่ ๑๑) เปนหลักการใหญของพระองค พูดไดวาทรงเอาจริง เพราะ
เปนจุดเปลี่ยนของพระองคเองที่จะเนน

นี่คือการตีแสกหนาของพราหมณ เปนการหักลางไมเพียงลัทธิ
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ความเชื่อของเขาเทานั้น แตสั่นสะเทือนสถานะและทํ าลายผลประโยชน
ของพราหมณโดยตรง ดังท่ีพวกพราหมณไดเก็บอัดความค่ังแคนไว

ในที่สุด พราหมณปุษยมิตรก็โคนราชวงศโมริยะลง ตั้งราชวงศ
ศุงคะของพราหมณขึ้นแทน แลวท่ีชัดก็คือพราหมณปุษยมิตรท่ีขึ้นเปน
กษัตริยองคแรกของราชวงศพราหมณนั้น นอกจากหํ้ าหั่นบีฑาชาวพุทธ
แลว ก็ไดรื้อฟนพิธีบูชายัญอันยิ่งใหญคืออัศวเมธขึ้นมาเพื่อประกาศ
ศักดานุภาพ การบูชายัญท่ีเงียบหายไปหลายรอยป ก็กลับเฟองฟูขึ้นอีก

ดังเปนที่ทราบกันดีวา กอนที่ฝรั่งอังกฤษผูเขามายึดอินเดียเปน
อาณานคิมปกครองไว จะเปดเผยเรือ่งพระเจาอโศกขึน้มานัน้ คนอนิเดยี
ไมรูจักพระเจาอโศกเลย แมแตพระนามก็ไมเคยไดยิน พระเจาอโศกถูก
อินเดียลืมสนิท เรื่องพระเจาอโศกเหลืออยูเพียงในคัมภีรพุทธศาสนา

การท่ีเรื่องพระเจาอโศกหายไปนั้น คงไมใชเพียงเพราะการรุก
รานทํ าลายของกองทัพมุสลิมเทานั้น แตไดถูกพราหมณพยายามทํ าให
สลายมากอน

ท้ังท่ีพระเจาอโศกไมเพียงยกยองพราหมณใหรับราชการมี
ตํ าแหนงสํ าคัญในการแผนดินเทานั้น แตยังไดเนนไวเสมอในศิลาจารึก 
ใหปฏิบัติชอบและถวายทานแกสมณพราหมณ เชนเดียวกับที่พระพุทธ
เจาตรัสไวในพระไตรปฎก แตพราหมณก็อดเคียดแคนไมไดในเมื่อพระ
เจาอโศกไมยอมรับอภิสิทธิ์ของพราหมณตามระบบวรรณะ และที่สํ าคัญ
ท่ีสุดคือไดทรงหามฆาสัตวบูชายัญ (เทากับเลิกลมพิธีบูชายัญ)

ดงันัน้ เรือ่งจึงเปนมาอยางท่ีทานผูรูของอนิเดยีเองเขยีนไว (R.K.
Mookerjee, Asoka, 105, 108-9) วา แมแตพระนาม “เทวานามปรยิะ”
ก็ไดถูกนักไวยากรณพราหมณในสมัยตอมา พยายามอธิบายใหมีความ
หมายเปนคนโงเขลา เนือ่งจากอคตขิองพราหมณตอพระมหากษตัรยิชาว
พุทธทีโ่ดดเดนทีส่ดุ

เสมอืนวา พราหมณไมเพียงขดุโคนพระเจาอโศกเทานัน้ แตอนิเดยี
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ไดขุดหลุมฝงพระเจาอโศกและกลบใหลับหายสนิท จนกระทั่งอังกฤษขุด
คุยหลุมนั้นออกใหเห็นพระเจาอโศกในเวลาประมาณ ๑,๕๐๐ ปตอมา

จึงกลายเปนวา ปฏิบัติการท่ีเปนความกลาหาญในทางสันติของ
พระเจาอโศกดังวามานี้ เปนสิ่งท่ียากจะรักษาไวใหคงอยูไดย่ังยืน

เลิกบูชายัญ เพียงเปนฐาน สูความงอกงามในธรรม
ยอนกลับไปถามวา การเลิกบูชายัญหรือไมบูชายัญ เปนหลัก

การปกครองบานเมืองไดอยางไร
เมื่อการบูชายัญเปนหลักการย่ิงใหญยอดสํ าคัญของสังคม

พราหมณ ทางพระพุทธศาสนาก็จึงยกการเลิกบูชายัญหรือไมบูชายัญ
ขึ้นมาเปนหลักการสํ าคัญของสังคมแทน โดยมีความหมายที่จะตองทํ า
ความเขาใจตามท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงไว

ในการบํ าเพ็ญพุทธกิจ มีหลายครั้งหลายคราวที่พระพุทธเจา
เสด็จไปพบกับพราหมณท่ีกํ าลังเตรียมการบูชายัญบาง กํ าลังประกอบ
บูชายัญบาง และมีท้ังพิธีบูชายัญขนาดยอมสวนบุคคล และพิธีระดับผู
ปกครองบานเมือง

ถาเปนพิธีใหญ จะมีการฆาสัตวบูชายัญจํ านวนมาก และทาส
กรรมกรท้ังหลายมกัเดอืดรอนมาก เมือ่พระพทุธเจาเสดจ็ไปพบและสนทนา
กับเจาพิธี ในที่สุดเรื่องก็จะจบลงโดยที่เขาเองใหปลอยสัตวลมเลิกพิธี 
พรอมทัง้รบัหลกัการและวธิปีฏบัิตอิยางใหมท่ีพระองคสอนไปด ําเนนิการ

สาระสํ าคัญของหลักการท่ีพระพุทธเจาตรัสสอน โดยทั่วไปจะให
ประกอบยัญกรรมในความหมายใหม (หรือเปนการฟนความหมาย
ดั้งเดิมกอนที่พวกพราหมณจะทํ าใหเพ้ียนไป) ซึ่งเนนที่ทาน และตองไมมี
การเบียดเบียนชีวิต

ถาเปนยัญพิธีใหญมากของผูปกครองบานเมือง คํ าสอนในเรื่อง
ยัญของพระพุทธเจา จะรวมถึงการจัดการบานเมืองใหสงบเรียบรอย
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และใหราษฎรเปนอยูผาสกุกอน แลวจึงทํ ายัญพิธ ีและบ ําเพ็ญทาน
ดังเชน ในกูฏทันตสูตร (ที.สี.๙/๑๙๙-๒๓๘) ท่ีตรัสกับกูฏทันต

พราหมณ ผูปกครองพราหมณคาม ชื่อวาขานุมัตต ซึ่งไดใหเอาโคผู 
๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐ ผูกไวท่ี
หลัก เตรียมพรอมที่จะบูชามหายัญ พราหมณนั้นไดสนทนาสอบถาม
พระพุทธเจาถึงวิธีบูชายัญใหญใหไดผลมาก พระพุทธเจาทรงยกเรือ่งตวั
อยางในอดตีมาใหเปนแบบ

สาระสํ าคัญ คือ ใหจัดการบานเมืองใหสงบเรียบรอยและให
ราษฎรเปนอยูผาสกุ ถาบานเมืองยังมีโจรผูรายเปนตน ไมใหเอาแตใชวิธี
ปราบปรามรุนแรง แตใหราษฎรท่ีประกอบเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
และขาราชการ ผูท่ีตั้งใจหมั่นขยัน พึงไดรับการสงเสริมใหตรงจุด จน
บานเมืองมั่งค่ัง ราษฎรชื่นชมยินดี อยูปลอดภัย “บานเรือนไมตองลง
กลอน ใหลูกฟอนบนอก”*

เมื่อบานเมืองดีแลว ผูปกครองนั้นก็เรียกพบปรึกษาคนทุกหมู
เหลาในแผนดิน ท้ังอํ ามาตยจนถึงชาวนิคมชนบท ขอความรวมมือใน
การท่ีจะบูชายัญ ซึ่งไมมีการฆาสัตวและไมทํ าใหคนใดๆ เดือดรอน มีแต
การมอบใหของงายๆ เล็กๆ นอยๆ และราษฎรก็พากันรวมทํ าตามดวย 
แลวตอจากนั้นก็มีการบํ าเพ็ญทานแกบรรพชิตผูมีศีล การสรางสรรค
ประโยชน และพัฒนาชีวิตสูงขึ้นไปจนลุจุดหมายแหงชีวิตท่ีดี
                                                                                                                                                                

* หลักการนี้ คือธรรมชุดที่ในคัมภีรบางแหงเรียกวาราชสังคหวัตถุ ๔ ไดแก
๑. สัสสเมธะ (ฉลาดบํ ารุงธัญญาหาร) ๒. ปุริสเมธะ (ฉลาดบํ ารุงขาราชการ)
๓. สัมมาปาสะ (ผสานใจประชาดวยอาชีพ) ๔. วาจาเปยยะ (มีวาจาดูดด่ืมใจ)
(๕) เกิดผล คือ นิรัคคฬะ (เกษมสุข) บานเรือนไมตองลงกลอน
หลักน้ีเปนนัยพุทธ จาก มหายัญ 5 ของพราหมณ คือ
1. อัสสเมธะ (อัศวเมธ/ฆามาบูชายัญ) 2. ปุริสเมธะ (ฆาคนบูชายัญ)
3. สมัมาปาสะ (ยัญลอดบวง) 4. วาชเปยยะ (ยัญดืม่เพ่ือชัย)
5. นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ (ยัญฆาครบทุกอยาง)
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ผลของการฟงวิธีบูชายัญแบบนี้ คือ กูฏทันตพราหมณประกาศ
ตนเปนอุบาสก พรอมทั้งไดกราบทูลวา

ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาขอปลอยโคผู ๗๐๐ 
ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ 
ขาพเจาใหชวิีตแกสตัวเหลานัน้ ขอใหสตัวเหลานัน้ไดกนิหญา
เขยีวสด จงด่ืมนํ ้าเยน็ จงรบัลมสดชืน่ทีพั่ดโชยมาใหสบายเถดิ
เห็นไดชัดวา การหามหรือใหเลิกบูชายัญ และการเผื่อแผแบง

ปนชวยเหลือกันคือทานนี้ เปนหลักการใหญท่ีย้ํ าเนนของพระเจาอโศก 
จนเรียกไดวาเปนบรรยากาศแหงศิลาจารึกของพระองค

ย่ิงกวานั้น พระเจาอโศกยังทรงกาวตอขึ้นไปอีก สูงานในขั้นที่
เปนเปาหมายแทของพระองค คือการสอนธรรมเพื่อใหประชาชน
ประพฤติธรรม เหมือนกับวาทานนั้นเปนฐาน เพ่ือเตรียมวัตถุและสังคม
ใหเอื้อแกคนที่จะพัฒนาสูงขึ้นไป และตรงนี้เองจึงทรงเนนธรรมทาน

ขอยกคํ าในจารึกศิลา ฉบับที่ ๙ ตอดวย ฉบับที ่๑๑ มาย้ํ าอีก วา
ฉบับที ่๙: …การใหทานเปนความดี ก็แตวาทาน หรือการ

อนุเคราะหท่ีเสมอดวยธรรมทาน หรอืธรรมานเุคราะห ยอมไมมี
ฉบับที ่ ๑๑: ไมมทีานใดเสมอดวยธรรมทาน ธรรมสงัวภิาค

(การแจกจายธรรม) และธรรมสมัพนัธ อาศัยธรรม (ธรรมทาน
เปนตน) น้ี ยอมบังเกิดมีสิ่งตอไปนี้ คือ
- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเผือ่แผแบงปนแกมติร คนคุนเคย ญาต ิและแกสมณพราหมณ
- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ
นี่คือหลักการใหญท่ีเปนแกนกลางแหงแนวคิดภาคปฏิบัติของ

พระเจาอโศก การทํ าศิลาจารึกสั่งสอนธรรมก็ตั้งบนฐานของหลักการนี้ 
หลักการไมบูชายัญ แตหันมาสูทาน และใหคนทุกหมูเหลาเกื้อกูลปฏิบัติ
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ชอบตอกัน มารวมศูนยท่ีนี่
พรอมนั้น จุดนี้ก็เปนศูนยรวมท่ีอโศกธรรมมาบรรจบกับแหลง

เดิมของหลักธรรมเดียวกันนั้น ท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไว ขอใหดูพุทธพจน
ในพระสูตรตอนตอไปนี้

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

ภิกษุทั้งหลาย ทานมี ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑ 
ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ

ภิกษุทั้งหลาย การแจกจายมี ๒ อยางนี้ คือ การแจก
จายอามิส ๑ การแจกจายธรรม ๑ บรรดาการแจกจาย ๒ 
อยางนี้ การแจกจายธรรม (ธรรมสังวภิาค) เปนเลิศ

ภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะหมี ๒ อยางนี้ คือ การ
อนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ 
บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวยธรรม
(ธรรมานุเคราะห) เปนเลิศ

 ภิกษทุัง้หลาย ยญับูชา (ยาคะ) ม ี๒ อยางนี ้คือ ยญับูชา
ดวยอามสิ ๑ ยญับูชาดวยธรรม ๑ บรรดายญับูชา ๒ อยางนี้
ยัญบูชาดวยธรรม (ธรรมยาคะ) เปนเลิศ ฯ  (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐)

เรื่องนี้ วาจะพูดพอเห็นแนว แตกลายเปนยาว ควรจบเสียที ขอ
ตั้งขอสังเกตไวอีกอยางเดียว

งานทางธรรมที่พระเจาอโศกทรงเอาพระทัยใสจริงจังมาก และ
ย้ํ าอยูเสมอ คือการที่จะใหคนผูรวมสังคม เอาใจใสกันและปฏิบัติตอกัน
โดยชอบ แตไมใชแคคน ทรงเอาพระทัยใสตอสัตวอื่นทั่วไปหมด

นอกจากหามฆาสัตวบูชายัญ และใหสํ ารวมตนตอสัตวท้ังหลาย 
คือทั้งไมเบียดเบียนและเอื้ออาทรตอสัตวทุกชนิดแลว ยังถึงกับตั้งโรง
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พยาบาลสัตว และใหปลูกสมุนไพรที่เปนยาสํ าหรับสัตว เชนเดียวกับที่
ไดจัดไวสํ าหรับคน แลวย่ิงกวานั้นยังมีประกาศเกี่ยวกับอภัยทานและ
การสงวนพันธุสัตวอีกดวย

การท่ีพระเจาอโศกทรงปฏิบัติในเรื่องนี้ถึงขนาดนี้ นอกจาก
เพราะจุดเนนในการหันมาสูธรรมของพระองค ไดแกการมีอวิหิงสา
เมตตาการุณยตอสัตวอยางท่ีกลาวแลว บางทีจะเปนดวยทรงพยายาม
ปฏิบัติใหครบตามหลักจักรวรรดิวัตร ในจักกวัตติสูตร ซึ่งกํ าหนดใหพระ
เจาจักรพรรดิจัดการคุมครองอันชอบธรรม แกมนุษยสัตวทุกหมูเหลา 
โดยแยกไวเปน ๘ กลุม อันมีมิคปกษี (เนื้อและนก คือทั้งสัตวบกและ
สัตวบินที่ไมมีภัย) เปนกลุมสุดทาย

ขอใหดูบางตอนในจารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒ ดังนี้
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ

ตรัสไวดังนี้ :-
… ขาฯ ไดกระทํ าการอนุเคราะหแลวดวยประการตางๆ 

แกเหลาสัตวทวิบาท สัตวจตุบาท ปกษิณชาติ และสัตวน้ํ าท้ัง
หลาย ตลอดถึงการใหชีวิตทาน …
ตอดวยอีกบางตอนในจารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๕ ดังนี้

ขาฯ เมือ่อภเิษกแลวได ๒๖ พรรษา ไดออกประกาศ ใหสตัว
ท้ังหลายตอไปนี ้ปลอดภยัจากการถูกฆา กลาวคอื นกแกว นกสาลกิา
นกจากพราก หงส … เตา และกบ กระรอก กวางเรว็ … แรด นก
พิราบขาว นกพิราบบาน และบรรดาสัตวสี่เทาท้ังปวงที่มิใชสัตว
ส ําหรบัปฏิโภค (ใชหนงั ใชกระดกู ฯลฯ) และมใิชสตัวส ําหรบับรโิภค

แมแพะ แมแกะ และแมหมู ท่ีกํ าลังมีทองก็ดี กํ าลังใหนม
อยูก็ดี ยอมเปนสัตวท่ีไมพึงฆา และแมลูกออนของสัตวเหลาน้ัน
ท่ีอายุยังไมถึง ๖ เดือน ก็ไมพึงถูกฆาเชนกัน ไมพึงทํ าการตอนไก 
ไมพึงเผาแกลบทีม่สีตัวมชีวีติอาศยัอยู ไมพึงเผาปาเพ่ือการอันหา
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ประโยชนมิได หรือเพ่ือการทํ าลายสัตว ไมพึงเลี้ยงชีวิตดวยชีวิต
ไมพึงฆาและขายปลา ในวันเพ็ญที่คํ ารบจาตุรมาสทั้ง ๓ 

และในวันเพ็ญแหงเดือนติษยะ คราวละ ๓ วัน คือ ในวันขึ้น 
๑๔ คํ่ า ขึ้น ๑๕ คํ่ า แรม ๑ คํ่ า และทุกวันอุโบสถ เปนการเสมอ
ไป อน่ึง ในวันดังกลาวมานี้ ไมพึงฆาแมเหลาสัตวชนิดอ่ืนๆ ใน
ปาชางและในเขตสงวนปลาของชาวประมง

… ตราบถึงบัดน้ี เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ พรรษา ขาฯ ได
สั่งใหมีการพระราชทานอภัยโทษแลวรวม ๒๕ ครั้ง.
ในการจบเรื่องนี้ ก็มาดูกันวา จากการบํ าเพ็ญธรรมทานของพระ

องค พระเจาอโศกไดทรงประสบผลานิสงสอยางไร ซึ่งคงสรุปไดจาก
พระดํ ารัสในจารึกศิลา ฉบับที่ ๔ ดังนี้

กาลยาวนานลวงแลว ตลอดเวลาหลายรอยป การฆาสัตว
เพ่ือบูชายัญ การเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย การไมปฏิบัติชอบตอ
หมูญาติ การไมปฏิบัติชอบตอสมณพราหมณท้ังหลาย ไดพอก
พูนขึ้นถายเดียว

แตมาในบัดน้ี ดวยการดํ าเนินงานทางธรรม (ธรรมจรณะ)
ของพระเจาอยูหัวปรยิทรรศ ี ผูเปนท่ีรกัแหงทวยเทพ เสยีงกลองรบ
(เภรีโฆษ) ไดกลายเปนเสียงประกาศธรรม (ธรรมโฆษ) แลท้ัง
การแสดงแกประชาชน ซ่ึงวิมานทรรศน หัสดิทรรศน อัคนีขันธ 
และทิพยรูปอื่นๆ ก็ไดมีขึ้นดวย
- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ
- การไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย
- การปฏิบัติชอบตอหมูญาติ
- การปฏิบัติชอบตอสมณพราหมณท้ังหลาย
- การเชื่อฟงมารดาบิดา
- การเชื่อฟงทานผูเฒาผูใหญ
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ซ่ึงไมเคยมมีากอนตลอดเวลาหลายรอยป ไดเจรญิงอกงามขึน้แลว
ในบัดน้ี เพราะการสั่งสอนธรรมของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู
เปนท่ีรักแหงทวยเทพ

ความดีงามนี้ และการปฏิบัติธรรมอยางอื่นๆ อีกหลาย
ประการ ไดเจริญงอกงามขึ้นแลว พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู
เปนท่ีรักแหงทวยเทพ จักทํ าใหการปฏิบัติธรรมน้ีเจริญย่ิงขึ้นไป
อีก และพระราชโอรส พระราชนัดดา พระราชปนัดดาของพระ
เจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ก็จักสงเสริมการ
ปฏิบัติธรรมน้ี ใหเจริญย่ิงขึ้นตอไปจนตลอดกัลป

ท้ังจักสั่งสอนธรรม ดวยการตั้งมั่นอยูในธรรมและในศีล
ดวยตนเอง เพราะวาการสั่งสอนธรรมนี้แล เปนการกระทํ าอัน
ประเสริฐสุด และการประพฤติธรรมยอมไมมีแกผูไรศีล

ก็แลความเจริญงอกงาม และความไมเสื่อมถอยในการ
ปฏิบัติธรรมน้ี ยอมเปนสิ่งที่ดี

เพ่ือประโยชนน้ี จึงไดจารึกธรรมโองการนี้ขึ้นไว ขอชนทั้ง
หลายจงชวยกันประกอบกิจ เพ่ือความเจริญงอกงามแหง
ประโยชนน้ี และจงอยาไดมีวันกลาวถึงความเสื่อมเลย

ธรรมโองการนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรัก
แหงทวยเทพ โปรดใหจารึกไวแลว เมื่ออภิเษกได ๑๒ พรรษา.
เราไดมาถงึเมอืงปตนะ หรอืปาตลบุีตร ศูนยกลางแหงมหาอาณาจกัร

ของพระเจาอโศกมหาราช กษัตริยผูย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรแหง
ชมพูทวีป (H.G. Wells วาย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรของโลก) และ
พุทธศาสนูปถัมภกที่ย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา

เมื่อไดทํ าความรูจักกับพระเจาอโศกมหาราชมาอยางนี้แลว ก็
ขอยุติไวแคท่ีพอสมควร เพียงเทานี้
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๒ เฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับ
พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห
อาทิตยที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๗.๔๕ น.

เจริญพรโยมผูศรัทธาทุกทาน
เราไดเดินทางมาบนเสนทางบุญจาริกโดยลํ าดับ และขณะนี้ 

เราไดมานั่งเฝาพระพุทธเจาอยู ณ ท่ีประทับของพระองค คือพระมูล
คันธกุฎี

เมื่อเชานี้เรามาถึงเมืองปตนะหรือเมืองปาตลีบุตร ซึ่งก็ไดเลาให
โยมฟงแลววา เปนสถานที่สํ าคัญแหงหนึ่ง เปนศูนยกลางการเผยแพร 
พระพุทธศาสนา เปนแหลงท่ีพระพุทธศาสนาเผยแพรออกจากชมพูทวีป 
ไปสูประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยดวย อันนั้นเปนเหตุการณท่ีเกิด
ขึ้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราช เมื่อประมาณ ๒๓๕ ปหลังพุทธกาล

หลังจากนั้น เราก็ไดเดินทางตอมา จนถึงเมืองนาลันทา แลวก็
เดนิทางมายงัเมอืงราชคฤห ตามล ําดบั ขณะนีเ้รามาถงึเมอืงราชคฤหแลว

ราชคฤห: ศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนา
เมอืงราชคฤห นี ้ เปนเมอืงหลวงเกาของแควนมคธ เมอืงปาตล-ี

บุตรมีความสํ าคัญในสมัยหลังพุทธกาล ในฐานะเปนแหลงท่ีคํ าสอนของ
พระพุทธศาสนาเผยแพรออกไปสูประเทศตางๆ

เมื่อเรามาถึงเมืองราชคฤหนี้ ก็ย่ิงมีความสํ าคัญมากขึ้น เพราะ
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เปนทีป่ระดษิฐานพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว กอนที่พระพุทธศาสนาจะ
แผออกไปจากเมอืงปาตลีบุตรสูประเทศตางๆ ได กต็องมาเร่ิมตนทีน่ีก่อน

เมืองทั้งสองนี้มีความสํ าคัญดวยกันทั้งคู ในทางการเมืองก็
สํ าคัญ ในแงท่ีวาท้ังสองแหงตางก็เปนเมืองหลวงของแควนมคธดวยกัน 
ดังท่ีกลาวแลววา ปาตลีบุตรเปนเมืองหลวงของแควนมคธหลังพุทธกาล  
สวนราชคฤหนี้ เปนเมืองหลวงของแควนมคธในสมัยพุทธกาล ในทาง
การเมืองมีความเหมือนกันอยางนี้

สวนในทางพระศาสนาก็เหมือนกันในแงของการเปนศูนยกลาง
ท่ีพระพุทธศาสนาเผยแพรออกไป

สํ าหรับเมืองราชคฤหนี้ เปนที่พระพุทธเจาเสด็จมาประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา มีความสํ าคัญเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ พระพุทธเจา
กอนตรัสรูก็เคยเสด็จมาท่ีนี่

ดังท่ีเราทราบกันวา ในการเสด็จออกบรรพชานั้น เมื่อเสด็จมาท่ี
แมนํ้ าอโนมาแลว อธิษฐานเพศบรรพชาและตัดพระเมาลีท่ีนั่น ตอมาก็
เสด็จมาท่ีเมืองราชคฤหนี้ พระเจาพิมพิสารไดทอดพระเนตรเห็นพระ
โพธิสัตวเสด็จบิณฑบาตอยู ก็ทรงมีความเลื่อมใส แลวก็ไดทรงสนทนา
กับพระโพธิสัตว พรอมทั้งไดรับพรคลายๆ เปนคํ าปฏิญญาจากพระ
โพธิสัตว ท่ีทรงรับวา เมื่อทรงคนพบสัจธรรมแลวจะเสด็จมายังเมือง
ราชคฤหนี้

เมื่อพระพุทธเจาบรรลุโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว 
ก็ไดเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤหนี้

ในแงหนึ่ง ก็เหมือนกับวา ทรงปฏิบัติตามพระพุทธปฏิญญาท่ีได
ทรงใหไวแกพระเจาพิมพิสาร แตอีกแงหนึ่งมองในดานกิจการของพระ
พุทธศาสนา ก็ถือวามีความสํ าคัญ ในฐานะที่เมืองนี้เปนเมืองใหญ เปน
ศูนยกลางของกิจการบานเมือง พระพุทธเจาทรงเลือกวาการท่ีจะให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองนั้น ควรเริ่มตนที่ใด ก็ปรากฏวา เมือง
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ราชคฤหไดเปนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา โดยเสด็จมาทรงแสดง
ธรรมที่นี่ ทํ าใหพระเจาพิมพิสารไดดวงตาเห็นธรรม และปฏิญาณพระ
องคเปนพุทธมามกะ

ตอจากนั้น เหตุการณสํ าคัญท่ีถือวาเปนจุดเริ่มตนในพระพุทธ
ศาสนาหลายอยางก็ไดเกิดขึ้นที่นี่ เชน การถวายวัดเวฬุวัน ท่ีเปนวัดแหง
แรกของพระพุทธศาสนา ซึ่งพรุงนี้ก็เขาใจวาจะไดไปแวะเยี่ยมเยียนดวย

ย่ิงกวานั้นประจวบกับชวงนี้จะถึงวันมาฆบูชา ซึ่งเปนเหตุการณ
ท่ีเกิดขึ้นที่วัดเวฬุวันนั้น จึงนับวาเปนเวลาอันเหมาะที่จะไดไปนมัสการ
พระพุทธเจาท่ีวัดเวฬุวันนั้นดวย

พระพุทธเจาทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจท่ีเมืองราชคฤหนี้ในพรรษาแรก 
พุทธกิจไดดํ าเนินกาวหนาไปอยางมาก ความกาวหนาท่ีควรกลาวไวอีก
อยางหนึ่ง ไดแกการไดพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร และพระมหา
โมคคัลลานะ หรือที่ชาวพุทธเรานิยมเรียกวา พระโมคคัลลาน-สารีบุตร 
ซึ่งมาเปนกํ าลังสํ าคัญในการที่จะเผยแพรพระพุทธศาสนาตอไป

จุดสํ าคัญท่ีเปนสุดยอด แหงความเปนศูนยกลางพุทธกิจของ
เมืองราชคฤหก็คือที่นี่ ท่ีพระมูลคันธกุฏี นี้ ซึ่งเปนที่ประทับของพระ
พุทธเจา พระพทุธองคเสดจ็มาประทบัทีน่ี ่เรยีกวา เปนศนูยกลางพุทธกจิ
เพราะวา กิจการพระพุทธศาสนาเริ่มตนไปจากองคพระพุทธเจา ฉะนั้น
การท่ีเราไดมาท่ีนี่ จึงถือวาเปนจุดสุดยอดเลยทีเดียว นับวาเปนจุดศูนย
กลางของเมืองราชคฤหอีกทีหนึ่ง

เมื่อเราถือวา เมืองราชคฤหเปนศูนยกลางของการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา ก็ตองถือวา พระมูลคันธกุฎีนี้ เปนศูนยกลางการ
ทํ างานในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาอีกชั้นหนึ่ง

อีกประการหนึ่ง เมืองราชคฤหยังมีความสํ าคัญหลังพุทธกาล
ดวย คือ เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระสาวกทั้ง
หลายไดเลือกเอาเมืองราชคฤหนี้แหละเปนที่ทํ าสังคายนาครั้งที่ ๑ การ



๗๒ จาริกบุญ-จารึกธรรม

สังคายนานั้น ถือวามีความสํ าคัญมากท่ีสุด เปนจุดเริ่มตนของพระพุทธ
ศาสนาหลังพุทธกาล คือ

เมื่อพระพุทธเจาประทับอยู ก็ถือวา พระพุทธเจาเปนศูนยกลาง
ของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจของพระองคจึงเปนการเริ่มตน
ของการที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพรออกไป แตหลังพุทธกาลแลว พระ
พุทธเจาไดตรัสไววา เมื่อพระองคลวงลับไป พระธรรมวินัยที่พระองคได
ทรงแสดงไวและบัญญัติไว จะเปนศาสดาแทนพระองค

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระสาวกทั้งหลาย มีพระ 
มหากัสสปะ เปนประธาน ไดปรารภวา พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงไว อาจจะกระจัดกระจายและเลือนลางหายไปได จึงไดมีการ
ตกลงกัน โดยมีมติวาจะประชุมกันทํ าสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัย
มาเปนองคพระศาสดาสืบแทนองคพระพุทธเจา เปนการเริ่มตนเหตุ
การณครั้งใหญหลังพุทธกาล จุดเริ่มตนหลังพุทธกาลก็เริ่มตนที่นี่

เพราะฉะนั้น เมืองราชคฤหจึงมีความสํ าคัญมากในแงของการ
เริ่มตนของพระพุทธศาสนา ท้ังในสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู 
และเปนจุดเริ่มตนของงานพระศาสนาคือสังคายนาหลังจากพระพุทธ
เจาปรินิพพานแลว

ศรัทธาและปญญา นํ าเขาเฝาพระพุทธเจา
บัดนี้เรามาถึงเมืองนี้ซึ่งมีความสํ าคัญดังไดกลาวแลว และไดมา

ประชุมกันที่พระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏแหงนี้ท่ีเปนศูนยกลาง
ของการบํ าเพ็ญพุทธกิจ และศาสนกิจท้ังหมดในการประดิษฐานพระ
พุทธศาสนา

ฉะนั้น เมื่อเรามาถึงท่ีนี่แลว จึงควรจะไดมีความปลาบปลื้มใจ 
และอิ่มใจวา เราไดมาเฝาพระพุทธเจาถึงท่ีประทับของพระองค

พระพทุธเจากไ็ดตรสัประทานพระโอวาทไววา แมพระรปูกายของ
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พระองคจะลวงลบัไป แตพระธรรมวนิยัทีพ่ระองคทรงแสดงไวกยั็งคงอยู
คํ าสอนของพระพุทธเจานั้น มีท้ังในขั้นของศรัทธา และปญญา

ดวยศรัทธานั้นในแงหนึ่งเราก็อยากจะมาเฝานมัสการพระพุทธเจา ดวย
การไปดู ไปรู ไปเห็น ไปเยือนสถานที่สํ าคัญท่ีเกี่ยวกับพระองค เราเรียก
สถานที่ท่ีพระพุทธเจาเคยเสด็จประทับวาเปนเจดียชนิดหนึ่ง

เจดีย คือสิ่งท่ีเตือนใจใหเราระลึกถึงพระพุทธเจา เจดียนั้นมี
หลายอยาง และอยางหนึ่งก็คือ บริโภคเจดีย ซึ่งแปลวา เจดียคือ สถาน
ท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย

พระคันธกุฎี เปนสถานที่ท่ีพระองคเคยประทับ เปนเสนาสนะที่
พระองคเคยใชสอย จึงจัดเปนปรโิภคเจดยีหรอืบรโิภคเจดยีชนดิหนึง่ดวย

เรามานมัสการพระองคท่ีนี่ คือมานมัสการบริโภคเจดีย แตท่ี
สํ าคัญก็คือ เปนที่ท่ีพระองคเคยประทับอยูจริง

เมื่อมาถึงมาดูมาเห็นมากราบไหวดวยตัวเองอยางนี้แลว จิตใจ
ของเราก็เกิดความรูสึกปลาบปลื้มดื่มดํ่ าขึ้นมาวา เราในฐานะที่เปนชาว
พุทธ แมจะหางจากพระพุทธองคโดยกาลเวลาถึง ๒,๕๐๐ กวาป และ
หางโดยสถานที่ คือเปนผูท่ีอยูในประเทศไทย ซึ่งหางไกลจากประเทศ
อินเดียหรือชมพูทวีป

แมจะมีความหางไกลทั้งสองประการนั้น แตบัดนี้ เราไดนํ าตัว
เขามาใกลพระองค มาอยูหนาท่ีประทับแลว เมื่อนอมใจรํ าลึกถึงพระ
องค เราก็มีความรูสึกปลาบปลื้มใจ ดังท่ีไดกลาวมา เปนเครื่องเจริญ
ศรัทธา และศรัทธานี้ก็จะนอมนํ าจิตใจของเราใหเจริญงอกงามในธรรม 
แตศรัทธาจะเกิดผลดังกลาวได จะตองสัมพันธกับปญญา

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทานใหเกื้อกูลตอปญญา เริ่มแรกก็
ประกอบดวยปญญา และจะตองนํ าไปสูปญญาเสมอ

ศรัทธาของเรานํ าไปสูปญญาเบ้ืองตน โดยเปนเครื่องเตือนใจ
เราใหระลึกถึงคํ าสอนของพระองค เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจาดวย
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ศรัทธา ใจเราก็จะนอมไปถึงคํ าสอนของพระองค จะไมติดอยูแคพระรูป
กายของพระองคเทานั้น เราจะนึกไปถึงวา ออ! พระองคทรงสอนเราไว 
ใหเราประพฤติปฏิบัติดีงามอยางนี้ๆ เมื่อเราระลึกถึงพระองคแลว ก็
มาระลึกถึงคํ าสอนของพระองค ทํ าใหมีผลในทางปฏิบัติ เปนประโยชน
แกชีวิตของเรา

ย่ิงกวานัน้ เมือ่เราปฏบัิติ นอกจากมผีลตอชวิีตของเราเองแลว ก็
ยังมีผลตอสังคม ตอเพื่อนมนุษย ตอโลก เมื่อทุกคนประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบตามคํ าสั่งสอนของพระองค ก็จะทํ าใหโลกนี้มีสันติสุขสืบตอไป

โดยนัยนี้ ศรัทธาจึงตองนํ าไปสูปญญา เรื่องนี้ พระพุทธเจาก็ได
ตรสัเตอืนอยูเสมอ อยางเชนพระสาวกองคหนึง่ในสมยัพทุธกาล เมือ่บวช
แลวกม็คีวามหลงใหลในพระรปูกายของพระพทุธเจา คือตดิใจในพระรปูโฉม
ของพระพุทธเจามาก แมมาบวชก็บวชดวยความรูสึกอยางนั้น คืออยาก
อยูใกลชิดกับพระพุทธเจา จะไดเขาเฝาคอยติดตามพระองคไดเรื่อยไป

ทานผูนั้นคือ พระวักกลิ เมื่อบวชแลวก็คอยติดตามพระองคไป
โนนไปนี่ตลอดเวลา พระพุทธองคทรงมองเห็นความเปนไปหรือพฤติ
กรรมเหลานี้ของพระวักกลิอยูเสมอ ทรงปรารถนาประโยชนแกพระวัก
กลิ โดยทรงเห็นวา ถาพระวักกลิมามัวแตติดใจอยูกับพระรูปกายของ
พระองค ก็จะไมกาวหนาในธรรม จะอยูแคในขั้นศรัทธา ควรใหศรัทธา
นั้นนํ าสูปญญาสืบตอไป คือศรัทธานั้น ควรจะเปนสื่อนํ าไปสูการปฏิบัติ
เพ่ือชีวิตท่ีดีงามของพระวักกลิเอง จนบรรลุถึงความเปนอิสระดวย
ปญญา พระองคจึงทรงรอเวลา

เมื่อพระพุทธเจาจะตรัสจะสอนอะไร พระองคจะทรงตรวจดู
ความพรอมของบุคคล เชน ทรงตรวจดูความแกของอินทรีย หรือความ
สุกงอมของอินทรียกอน

ในกรณีของพระวักกลินี้ เหตุการณก็ดํ าเนินมา จนกระทั่งวัน
หนึ่ง พระพุทธเจาก็ไดตรัสออกไปเปนการใหสติแกพระวักกลิ
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แตวิธีตรัสของพระองค บางครั้งก็ทรงใชถอยคํ าท่ีคอนขางรุน
แรงบาง เพ่ือตองการใหสะดุดหรือกระตุก เพ่ือทํ าใหเกิดความรูสึกท่ี
สะทอนขึ้นมา หรือทํ าใหเกิดการคิดขึ้นใหม ท่ีจะกาวตอไปได อันจะนํ า
ไปสูผลที่ดีงามสืบไปขางหนา

วันหนึ่ง พระพุทธเจาไดตรัสแกพระวักกลิวา
“ดูกรวักกลิ เธอจะตามดูไปทํ าไมกับรางที่เปอยเนาได

นี ้ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม”
(เชน สํ.ข. ๑๗/๒๑๖)

พระองคยังตรัสไว ณ ท่ีอื่นอีกวา ผูใด แมจะจับมุมชายผา
สังฆาฏิของพระองค ติดตามพระองคไปทุกยางพระบาท แตถาเขาถูก
กิเลสครอบงํ าใจ ก็ชื่อวาอยูหางไกลจากพระองค เพราะผูนั้นไมเห็น
ธรรม เมื่อไมเห็นธรรม ก็ไมเห็นพระองค

แตผูใด ถึงจะอยูหางไกลพระองคตั้งรอยโยชน แตจิตใจมั่นคง 
ไมถูกกิเลสครอบงํ า ก็ชื่อวาอยูใกลพระองค เพราะผูนั้นเห็นธรรม เมื่อ
เห็นธรรม ก็เห็นพระองค (ขุ.อิติ. ๒๕/๒๗๒)

พระดํ ารัสนี้เปนพุทธพจนท่ีสํ าคัญ เรามักจํ ากันไดแตทอนที่วา  
“ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา” หมายความวา เพียงแตมาติดตามพระองค 
มองเห็นพระวรกายของพระองคนี้ ไมใชเปนการเห็นพระองคอยางแท
จริง แตเมื่อใดเห็นธรรม เมื่อนั้นจึงจะชื่อวาเห็นพระพุทธเจา

ขอยํ้ าพุทธพจนท่ีพระองคตรัสเตือนไว “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็น
เรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม” หมายความวา การเห็นองคพระพุทธเจา
กับการเห็นธรรมนั้น มีความหมายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ถาผูใดจะติดตามพระองคเพ่ือดูพระวรกายแลว ผูนั้นก็จะไมได
เห็นอะไร นอกจากขันธ ๕ ท่ีมีความแตกดับเสื่อมสลายไปได ถาจะเห็น
พระพุทธเจาท่ีแทจริงก็ตองเห็นธรรม

อันนี้เปนคํ าตรัสเตือนสติท่ีสํ าคัญมาก และเปนการโยงศรัทธา
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ไปสูปญญา เปนการใชศรัทธาใหเปนประโยชน
ศรัทธาที่เกิดจากการมีความเลื่อมใสในองคพระพุทธเจา อยางท่ี

เรามานมัสการพระองค ณ สถานที่นี้ จะเปนเครื่องเตือนใจเรา ใหระลึก
ตอไปถึงคํ าสอนของพระพุทธเจา คือตัวธรรมะ และพยายามประพฤติ
ปฏิบัติใหเกิดผลตอชีวิตอยางแทจริง

ธรรม เปนอิสระจากคน
คนถึงธรรม เปนอิสระจากสังขาร

ธรรมอยางหนึ่งท่ีพระองคตรัสไว ท่ีพึงระลึกในเวลานี้ ก็คือ 
ธรรมในแงความจริงของสิ่งท้ังหลาย โดยเฉพาะความไมเท่ียง คือภาวะ
ท่ีเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป การท่ีเรามา ณ สถานที่นี้ มองในแงหนึ่งก็
เปนเครื่องเตือนใจของเราใหระลึกถึงความจริงขอนี้

จะเห็นวา สถานที่นี้ ซึ่งเคยเปนที่ประทับขององคพระสัมมาสัม
พุทธเจานั้น บัดนี้เหลือแตซากเพียงนิดเดียวเทานั้น และแมแตซากเทาท่ี
มองเห็นเหลานี้ ก็ยังตองอาศัยการขุดการแตงจึงปรากฏได เพราะผาน
กาลเวลายาวนานตั้ง ๒,๕๐๐ กวาปแลว สถานที่นี้ก็ทรุดโทรมแตกหัก
ปรักพังไป ความเปนอนิจจังก็เขามาครอบงํ าสิ่งท่ีเปนสังขารท้ังหลาย

ไมเฉพาะแตพระคันธกุฎีเทานั้น พระพุทธเจาเองก็ทรงลวงลับ
ดับขันธปรินิพพานไปแลว มองกวางออกไป ท่ีตั้งของพระคันธกุฎีนี้ คือ
เมืองราชคฤหท้ังหมด ท่ีเคยเปนเมืองหลวง เปนราชธานีของมหาอาณา
จักรอันยิ่งใหญ คือแควนมคธ เคยเต็มไปดวยผูคนประชาชนพลเมือง
มากมาย บัดนี้ก็ไมมีอะไรเหลือเปนรองรอย ราชคฤหไดกลายเปนที่รก
ราง ถิ่นหางไกล อยูในชนบท เปนบานนอกไป

นี้คือความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราจะเห็นไดในเรื่องของความเสื่อม
และความเจริญของสังคม ของประเทศชาติ ตลอดจนอารยธรรมทั้ง
หลาย ดังท่ีสังคมอินเดียที่เปนชมพูทวีปไดเปลี่ยนแปลงไปแลว
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ประเทศอินเดียนี้ เคยเปนดินแดนแหงอารยธรรม มีความเจริญ
กาวหนา เปนศูนยกลางทางความคิด สติปญญา และวิทยาการตางๆ 
มากมาย แตบัดนี้ อินเดียก็เสื่อมลงไป อารยธรรมก็จบสิ้นสลายลงไป
เปนยุคๆ จนกลาวไดวา อินเดียที่เคยเปนอูเปนแหลงท่ีเกิดและที่ดํ ารง
อยูของอารยธรรม ตอมาก็ไดกลายเปนสุสานของอารยธรรม

เวลานี้อินเดียกลายเปนตูโชวของอดีต คือไมมีอะไรที่ดีงามย่ิง
ใหญในปจจุบัน มีแตเรื่องของความรุงเรืองในอดีต

เวลาเรามาอนิเดยี กม็าชมสิง่ท่ีเปนหลกัฐานแสดงความเจรญิใน
อดตีเทานัน้ สวนในปจจุบันนี้ เราจะไดเหน็แตสภาพทีน่าสลดหดหูใจ ถาเรา
ทํ าใจไมถกู กจ็ะมแีตความหดหูเศราหมองขุนมวั หรอืบางทกีร็ ําคาญหงดุหงดิ
ดวย จึงตองเตือนกันอยูเสมอวา ถามาอินเดียแลวตองทํ าใจใหถูก

อันนี้จึงเปนคติเตือนใจ ใหมองเห็นความหมายหลายอยาง นอก
จากใหคติในอนิจจังความไมเท่ียงของสังขารท้ังหลายแลว ยังทํ าใหเรา
มองตามหลักคํ าสอนของพระพุทธศาสนา ถึงเรื่องความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย และไดความรูจากการศึกษาสังคมของคนอินเดียดวย

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาเคยเจริญ ผูคนก็มีความ
ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

ตอมา ถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาเจริญย่ิง
ขึ้น แผไพศาล ประชาชนก็มีความเจริญท้ังดานวัตถุและจิตใจ

ครั้นมาถึงบัดนี้ ประเทศอินเดียเปนอยางไร สภาพที่เราเห็นมี
แตความยากจนขนแคน สกปรกรกรุงรัง ญาติโยมหลายคนอาจมีความ
ไมสบายใจ ถาเราไมไดทํ าใจตามคํ าสอนของพระพุทธเจา ก็จะสงสัย
ของใจวามันเปนอยางนี้ไปไดอยางไร อะไรเปนเหตุปจจัยใหเกิดความ
เสื่อมความเจริญ เรื่องเหลานี้เปนสิ่งท่ีจะนอมนํ ามาพิจารณาใหเกิด
ประโยชน เปนเรื่องทางสติปญญาท้ังสิ้น

ดูอยางงายๆ วา สิ่งท้ังหลายที่เกิดมีขึ้นมาอันเกี่ยวของกับสถาน
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ท่ีนี้ จะเปนพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏนี้ก็ดี หรือกวางออกไปขางลาง 
คือเมืองราชคฤห ตลอดจนดินแดนที่เราผานมา คือมหาอาณาจักรมคธ
ท้ังหมด ท่ีเปนชมพูทวีป มีเมืองปาตลีบุตรของพระเจาอโศกมหาราช
เปนศูนยกลาง ซึ่งเจริญรุงเรืองยิ่งกวาท่ีเมืองราชคฤหนี้  เพราะในสมัย
พระเจาอโศกมหาราชนั้น ชมพูทวีปแหงแควนมคธนี้แผไพศาล จนได
กลาวแลววาใหญกวาประเทศอินเดียในปจจุบัน หรือในยุคใดๆ ก็ตาม
ของชมพูทวีป

ปจจุบันนี้ ไมวาเมืองราชคฤห หรือปาตลีบุตร หรือปตนะ ก็มี
แตความเสื่อมโทรมทั้งนั้น ไมมีอะไรที่แสดงถึงความเจริญ ถาไมมี
ประวัติศาสตร ไมมีนักคนควา ไมมีนักโบราณคดี มาเลาขานบรรยาย
แสดงหลักฐาน คนก็ไมรูวาเมืองราชคฤหอยูท่ีไหน ปาตลีบุตรอยูท่ีไหน 
สิ่งเหลานี้สูญหาย ปรักหักพัง ทลายไป หายไป พรอมกับกาลเวลา แม
แตมหาอาณาจักรตางๆ ก็หมดไปได

พระพุทธเจาทรงเตือนเรา สอนเราไวแตพุทธกาล ดังท่ีจารึกไว
ในพระไตรปฎก ตรัสเลาเรื่องราวของอาณาจักรท่ีย่ิงใหญในอดีต บาง
พระสูตรก็ตรัสถึงเมืองใหญๆ เชนในมหาสุทัสสนสูตร พระองคไดตรัส
แสดงเรื่องของเมืองกุสาวดี อันยิ่งใหญในอดีต ตรัสพรรณนาถึงความรุง
เรืองงดงามความใหญโตของสิ่งกอสรางในพระราชวังตางๆ แลวทายที่
สุดพระองคก็ตรัสวา บัดนี้ สิ่งเหลานั้นทั้งหมดไดสูญสลายสิ้นไปกับกาล
เวลาแลว นี่แหละคือความเปนอนิจจัง

บางแหงก็ตรัสถึงความเปนไปในพระชนมชีพของพระองคเองวา 
พระองคไดตรัสรูเปนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระมหาสาวกและ
พระสาวกมากมายแวดลอมเปนบริวาร พระวรกายของพระองคก็สงา
งาม มีฉัพพรรณรังสีเปนที่ชื่นชม เสด็จไปทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจในท่ีตางๆ 
ปรากฏเปนเหตุการณอันตื่นตาตื่นใจมากมาย

พระองคตรัสถึงความรุงเรืองและความสํ าเร็จในพระชนมชีพ
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ของพระองค แลวลงทายก็ตรัสวา ในที่สุดพระองคก็ตองจากไป สิ่ง
เหลานี้ลวนเปนสังขาร มีความไมเท่ียง จะตองสูญสิ้น หรือแตกดับไป
เปนธรรมดา ท้ังหมดนั้นคือการที่พระองคตรัสเตือนเราใหนอมรํ าลึกถึง
ธรรม อันเปนความจริงของสิ่งท้ังหลาย

ฉะนั้น เมื่อเราไดมายังสถานที่ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธองคอยางนี้
แลว ในแงหนึ่งก็ใหมีความเจริญศรัทธาวา เราไดมาเฝาถึงท่ีประทับของ
พระองคแลว ดวยความเลื่อมใสที่มีตอองคพระสัมมาสัมพุทธเจา

แตพรอมกันนั้น ศรัทธาของชาวพุทธก็ไมตันอยูแคนั้น แตจะนํ า
ไปสูปญญาขั้นที่หนึ่ง คือทํ าใหระลึกถึงคํ าสอนของพระพุทธเจาท่ีไดตรัส
แสดงไว แลวนํ ามาประพฤติปฏิบัติ

เมื่อเราตองการแสดงศรัทธาดวยการบูชาพระพุทธเจา และนํ า
เอาดอกไมธูปเทียนมากราบไหว พระองคก็ตรัสเตือนวา การบูชาดวย
ดอกไมธูปเทียนที่เปนอามิสบูชานี้ ยังไมใชเปนการบูชาท่ีมีผลมากอยาง
แทจริง ถาจะบูชาใหไดผลอยางแทจริง ก็ตองบูชาดวยการปฏิบัติ คือนํ า
เอาธรรมของพระองคมาใชประโยชน ใหเกดิผลในชวิีตของเราอยางแทจรงิ

ฉะนั้น ปฏิบัติบูชา เรียกอีกอยางหนึ่งวา ธรรมบูชา คือ การบูชา
ดวยธรรม ซึ่งตรงกับการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ถาเราทํ าไดสํ าเร็จ ก็จะทํ า
ใหการมานมัสการสถานที่สํ าคัญ มีสังเวชนียสถาน เปนตน เกิดผลเกิด
ประโยชนอยางแทจริง

นอกจากนั้น ก็นอมนํ าจิตใจ มาระลึกนึกถึงธรรมในความหมาย
อยางท่ีกลาวเม่ือกี้ คือการระลึกถึงความจริงของสังขารท้ังหลายที่ไม
เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวจะไดไมฝากชีวิตเอาไวกับของที่ไมเท่ียง
แทแนนอนเหลานั้น

สิ่งเหลานี้ลวงลับไป แตกดับไป ก็เห็นๆ กันอยู มองลงมาตั้งแต
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ปรินิพพานสิ้นไป มหาสาวกทั้งหลาย 
๘๐ องค หรือพระสาวกกี่องคก็ตาม ก็ปรินิพพานหมด อาณาจักรมคธใน
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สมัยราชคฤหก็สลายไป อาณาจักรมคธในสมัยปาตลีบุตรก็สลายไป
แต ออ! ยังมีสิ่งท่ีคงอยู นั่นดูสิ แมอาณาจักรเหลานี้จะสิ้นไป 

สังคมจะสลายไป ผูคนจะหมดไป แตภูเขายังอยู ดินยังอยู ฟายังอยู สิ่ง
ท่ีเห็นอยูคือสิ่งเหลานี้ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ภูเขา ทะเล ยังมี ในทะเลก็ยังมี
คลื่นซัดฝงอยูตลอดเวลา

แมอาณาจักรท้ังหลายจะผานพนลมสลายลงไป สิ่งท่ีมนุษย
สรางสรรคจะหมดสิ้นไป แตธรรมชาติก็ยังทํ าหนาท่ีของมันตอไป เชน 
เราไปยืนอยูริมฝงทะเล จะเห็นคลื่นซัดฝง ทํ าหนาท่ีของมันตลอดเวลา 
สองพันป สามพันป มันเคยทํ าอยางไร มันก็ทํ าของมันอยูอยางนั้น

กาลเวลาผานไป มนุษยลวงลับไป อาณาจักรลมสลายไป อารย
ธรรมตางๆ สูญสิ้นไป คลื่นทะเลก็ยังซัดฝงอยูตามเดิม เหมือนดังวา
ธรรมชาตินี่แหละยืนยงคงอยูแทจริง

แตมองไปอีกทีหนึ่ง แมแตธรรมชาติเหลานี้ก็มีความเปลี่ยน
แปลงอยูเสมอ อยางเชน ภูเขา ดิน นํ้ า ลม ไฟ มันก็ไมไดคงสภาพอยู 
ภูเขาก็เปลี่ยนแปลงไป แตอาศัยกาลเวลายาวนาน

ดังจะเห็นไดงาย ตามทางที่เราจะเดินทางตอไปอีก ยังสถานที่
อีกมากมายในไมชา เชน สถานที่ท่ีพระพุทธเจาตรัสรู ท่ีแมนํ้ าเนรัญชรา
เมื่อไปเห็นที่นั่น เราก็จะไดคติธรรมที่ย่ิงชัดขึ้นมาวา ท่ีนั่น ณ ริมฝงแม
นํ้ าท่ีพระพุทธเจาเคยประทับ แนนอน ตัวสถานที่และบริเวณพรอมทั้งสิ่ง
แวดลอมยอมเปลี่ยนไป แตคงจะมีดิน มีนํ้ า มีแมนํ้ าอยูตรงนั้น กลาวคือ 
แมนํ้ าเนรัญชรา

อยางไรก็ตาม หาเปนเชนนั้นไม แมนํ้ าเนรัญชราปจจุบัน ก็ไม
เหมือนอยางเกา บัดนี้ มันไมเปนแมนํ้ าแลว แตเปนแมทราย คือ นํ้ าไม
เหลืออยูในสภาพที่จะใหเราไดเห็น เราจะเห็นแตทราย เมื่อเดินลงไป 
เราสามารถเดินขามแมนํ้ าได เพราะมีแตทรายทั้งนั้น

นั่นคือความเปลี่ยนแปลงของสังขาร แมแตธรรมชาติ สิ่งแวด
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ลอม ดิน นํ้ า ลม ไฟ ก็เปลี่ยนแปรสภาพของมันไปในรูปตางๆ
ฉะนั้น ไมวาจะมองอะไร ก็เปนอนิจจังท้ังสิ้น  มีแตความเปลี่ยน

แปลงไป คติเหลานี้ก็มาสอนใจของเราวา อยาเอาชีวิต และความสุข
ของเราไปฝากไวกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งเปนของไมเท่ียง เปนทุกขัง อนิจจัง 
อนัตตา เราตองเรงสรางความดีงาม สิ่งท่ีประเสริฐใหเกิดขึ้นแกชีวิต
ของเราดวยการปฏิบัติธรรม ธรรมเทานั้นที่จะทํ าใหเราเขาถึงสิ่งท่ีดีงาม 
มีชีวิตท่ีประเสริฐ

ถามัวแตเอาชีวิตของเราไปฝากไวกับสิ่งภายนอก เชนทรัพยสิน
เงินทอง ก็จะไมไดสาระที่แทจริง เพราะสิ่งเหลานี้จะลวงลับดับสลายไป
สิ้น ทํ าอยางไรเราจึงจะประสบสาระที่แทจริงได ธรรมคือความจริงเทา
นั้นที่จะทํ าใหเราเขาถึงสาระอันนี้

พระพุทธองคก็ทรงนํ าไวเปนแบบอยางแลว โดยที่พระองคได
ทรงเขาถึงธรรม คือความจริง ท่ีทํ าใหพระองคซึ่งเปนมนุษยผูหนึ่ง
เปลี่ยนเปนพระพุทธเจา

พระองคก็ทรงสั่งสอน ตรัสเตือนเราอยูเสมอ ตามคติในพระ
พุทธศาสนา ซึ่งเปนหลักการสํ าคัญท่ีเราสวดกันอยู แมแตญาติโยมก็ได
ยินพระสงฆสวดอยูบอยๆ เมื่อไปในงานพิธีท่ีวัด

ดังขอความในพระสูตรหนึ่งท่ีตรัสวา อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว 
ตถาคตาน ํเปนตน (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖) ซึ่งมีใจความวา พระตถาคตหรือพระ
พุทธเจาท้ังหลาย จะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม ความจริงท่ีเปนภาวะตาม
ธรรมดา ก็คงอยูของมันอยางนั้น พระพุทธเจาทรงคนพบความจริง คือ
หลกัท่ีเปนธรรมนยิามนัน้ แลวกท็รงน ํามาแสดง ชีแ้จง ทํ าใหเขาใจไดงาย

อันนี้แหละ คือตัวความจริง ท่ีพระพุทธเจาทรงเพียรพยายาม
บํ าเพ็ญพุทธกิจ สั่งสอนเรา เพ่ือใหเราเขาใจ และเขาถึง ไมใชจะอยูแค
ติดตามไปดูเห็นใกลชิดพระองคเทานั้น

การท่ีมีพระพุทธเจานั้น ความมุงหมายและประโยชนของพระ
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องคท่ีแทก็คือ การท่ีพระองคเปนผูท่ีจะนํ าเราในการพัฒนาตนใหเขาถึง
ความจริงนั้น

ธรรม คือความจริงนั้นก็มีอยู เปนอยู ปรากฏอยูตลอดเวลา 
ตามธรรมดาของมัน แตเราไมมีดวงตาปญญาท่ีจะมองเห็น พระองคมี
ปญญามาคนพบธรรม และนํ าธรรมนั้นมาแสดง เราไดฟงคํ าสอนของ
พระองค และมองตามที่พระองคทรงชี้บอกเปดเผยให แลวเราก็
สามารถเขาถึงความจริงนั้นได

เมื่อเขาถึงความจริงแลว เราก็เห็นธรรมอันเดียวกับที่พระพุทธ
เจาทรงเห็นนั่นเอง เมื่อเห็นธรรมและเขาถึงธรรมที่พระองคเห็นแลว 
เราก็จะมีชีวิตท่ีดีงาม ประเสริฐ เขาถึงสิ่งท่ีสูงสุดเชนเดียวกับพระองค  
แลวเราก็จะมีความสุขเปนอิสระแทจริง

พระพุทธเจาทรงมีหลักการสํ าคัญวา ไมตองการใหสาวกหรือผู
ใดมาติดยึดขึ้นตอพระองค ความสัมพันธกับพระองคมีเพียงแควา อาศัย
พระองคเปนสื่อที่ชวยชักนํ าไปสูสิ่งดีงาม คือเขาถึงธรรมนั่นเอง

พระพุทธเจาทรงยํ้ านัก ในเรื่องความสัมพันธของเราที่มีตอพระ
องค เริม่ตนดวยศรทัธา เมือ่เรามศีรทัธาในพระพทุธองค กทํ็ าใหเราเขามา
หาและฟงคํ าสอนของพระองค จากการฟงคํ าสอนของพระองค ก็ทํ าให
เราพัฒนาปญญาขึ้นมาเพื่อเขาถึงความจริงตามท่ีพระองคทรงเขาถึงมา
แลว ดวยปญญาของเราเอง เชนเดียวกับที่พระองคไดทรงเขาถึงแลว

เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงนํ าไปสูปญญา และการพึ่งพาอาศัยก็เพ่ือ
นํ าไปสูอิสรภาพ นี้คือประโยชนท่ีแทจริงของการนับถือพระพุทธศาสนา

ฉะนั้น เมื่อเราไดเดินทางมาถึงสถานที่นี้ และไดเจริญศรัทธา 
จึงเปนประโยชนมาก เมื่อศรัทธามีกํ าลังแรงกลาขึ้น ก็จะทํ าใหเรามี
กํ าลังใจเขมแข็งในการที่จะเลาเรียนศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคํ าสั่งสอน
ของพระพุทธเจา ทํ าใหการปฏิบัติของเราหนักแนนจริงจัง
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เอาธรรมไปเปนหลักประกันชีวิตและสังคมไว
ใหเจริญอยางเดียวไมมีเส่ือม

อกีประการหนึง่ท่ีควรจะเปนขอคดิ กคื็อ การท่ีเราจะเขาถงึธรรม
ดวยอาศัยคํ าสอนของพระองค ใหบรรลุสิ่งประเสริฐแหงชีวิตของเรานี้ 
ยอมเปนกจิสวนตวัของแตละคน ซึง่เราทุกคนมหีนาท่ีส ําหรบัชวิีตของตนๆ
เราควรจะตองเขาถงึสิง่ท่ีดงีามท่ีประเสรฐิสดุของชวิีต คือการเขาถงึธรรม
อันจะทํ าใหไดรับผลแหงอมตะ อันเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา

แตพรอมกันนั้น อีกดานหนึ่ง คือ ในดานที่เกี่ยวกับสังคม หรือ
การดํ ารงอยูของหมูมนุษย เราจะตองรูตระหนักถึงความเปนไปของ
สรรพสิ่งท่ีเปนสังขาร วาเปนเรื่องของธรรมชาติท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย 
มีความเปลี่ยนแปลงเปนอนิจจัง

แตทีนี้ อนิจจัง ท่ีเปนความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวมนุษย และ
สังคมมนุษยนั้น เรามีศัพทเรียกพิเศษ

อธิบายวา ท่ีจริง ความเปลี่ยนแปลงนั้นเปนของกลางๆ แตเมื่อ
มนัเปลีย่นแปลงไปในดานหนึง่ กถ็กูใจมนษุย เมือ่เปลีย่นแปลงไปอกีดาน
หนึ่ง ก็ไมถูกใจมนุษย ท้ังท่ีวา ในแงของธรรมชาติ มันเปนการเปลี่ยน
แปลงที่เปนกลางๆ ไมเขาใครออกใคร คือ ธรรมชาตินี้ไมไดดีไมไดราย

เมื่อพูดในแงของกฎแหงความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น 
มันก็เปนธรรมดาของธรรมชาติ ไมดีไมชั่ว แตความเปลี่ยนแปลงนั้น
ปรากฏแกมนุษยในแงท่ีวา ความเปลี่ยนแปลงบางอยางเปนที่ปรารถนา 
ความเปลี่ยนแปลงบางอยางไมเปนที่ปรารถนา

ความเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนา เราเรียกวา “ความเจริญ”
ความเปลี่ยนแปลงที่ไมปรารถนา เราเรียกวา “ความเสื่อม”

ความเปลี่ยนแปลง ท่ีเรียกวาความเสื่อม หรือความเจริญนั้น 
เปนเรื่องของมนุษย เกี่ยวพันกับความตองการของมนุษย

มนุษยนี้เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งท่ีสํ าคัญในการที่จะทํ าใหเกิด
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ความเปลี่ยนแปลง และมนุษยท่ีจะมาเปนเหตุปจจัยนี้ ถาเปนผูท่ีมีสติ
ปญญา สามารถนํ าเอาความรูในความจริงของธรรมชาติมาใชใหเปน
ประโยชน ก็จะทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงคสํ าหรับตน
ได และความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค ท่ีเกิดจากการทํ าเหตุ
ปจจัยใหตรงกับผลอยางนั้นไดนี้แหละ เรียกวาความเจริญ

ฉะนั้น มนุษยท่ีมีสติปญญา เมื่อเขาถึงธรรมแลว จะได
ประโยชนอีกอยางหนึ่ง คือ เขาสามารถท่ีจะใชความรูในการเขาถึงเหตุ
ปจจัยนั้น มากระทํ าเหตุปจจัยที่จะทํ าใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่
พึงปรารถนา ท่ีเรียกวา ความเจริญ

พรอมกันนั้น เขาก็สามารถรูเขาใจเหตุปจจัยที่จะทํ าใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกวาความเสื่อม แลวดวยความรูนั้น เขาก็สามารถปอง
กันแกไขกํ าจัดเหตุปจจัยแหงความเสื่อม และสรางเหตุปจจัยแหงความ
เจริญนั้นได

คนที่มีปญญา จึงสามารถทํ าใหสังคม รวมท้ังชีวิตของตน มี
ความสุขความเจริญดีงามขึ้นไปได

อันนี้เปนจุดสํ าคัญอยางหนึ่งในคํ าสอนของพระพุทธเจาท่ีวา 
เหตุปจจัยที่เกี่ยวกับตัวมนุษย ซึ่งเปนเหตุปจจัยแหงความเสื่อมและ
ความเจริญนี้ มนุษยมีสวนเขาไปจัดการได และอันนี้ก็เปนผลสวนหนึ่ง
ของการมีปญญาท่ีเขาถึงธรรม แลวนํ าความรูในธรรม โดยเฉพาะใน
เหตุปจจัย มาใชใหเปนประโยชน

พระพุทธเจาตรัสถึงกับวา ถาเรารูจักปฏิบัติธรรมใหถูกตอง เรา
จะสามารถสรางสรรคสังคมและประเทศชาติของเราใหมีแตความเจริญ 
ไมมีความเสื่อมก็ได

อยางเชนในหลักอปริหานิยธรรม พระองคไดตรัสแสดง ธรรม
เปนทีต่ัง้แหงความไมเสือ่ม หรอืธรรมไมเปนทีต่ัง้แหงความเสือ่ม พระองค
ถึงกับตรัสเปนหลักประกันวา ตราบใดที่พระภิกษุท้ังหลายยังประพฤติ
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ปฏิบัติตั้งอยูในอปริหานิยธรรม ก็พึงหวังไดแตความเจริญ ไมมีเสื่อมเลย
แมในดานชาวบาน รวมถึงทางฝายบานเมือง ก็ตรัสไวกอนแลว 

คือ แกพวกกษัตริยลิจฉวี แควนวัชชี ท่ีเราผานมาแลว พระองคตรัสวา 
ถาหากกษัตริยลิจฉวี ชาวแควนวัชชี ยังตั้งอยูในอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ ท่ีพระองคไดทรงแสดงไว ชาววัชชีก็จะมีแตความเจริญ ไมมี
ความเสื่อม ไมมีใครจะสามารถมาทํ าลายได อันนี้ก็เปนการนํ าธรรมมา
ใชประโยชนอยางหนึ่ง

เปนอันวา คํ าสอนของพระพุทธเจาในเรื่องเกี่ยวกับธรรมดาของ
สังขาร และการเขาถึงความจริงของสิ่งท้ังหลายนี้ มีคติท่ีเปนประโยชน
ตอแตละชีวิตของแตละบุคคล คือสอนวา เราจะมัวมาฝากความหวัง 
ฝากความสุขแหงชีวิตของเรา ไวกับสิ่งท้ังหลายที่เปนสังขารภายนอก
อันไมเท่ียงแท ไมเปนสาระที่แทจริงไมได เราควรจะเขาถึงธรรมที่เปน
สาระเปนแกนสารที่แทจริง ท่ีจะทํ าใหชีวิตมีความประเสริฐ เลิศ มีความ
สุข ไรทุกข เขาถึงความเปนอิสระได

พรอมกันนั้น ในทางสังคม ก็สามารถนอมนํ าเอาความรูในธรรม
ท่ีหยั่งถึงเหตุปจจัยของสิ่งท้ังหลายนี้ไปใชประโยชน ในการท่ีจะสราง
สรรคสังคม ทํ าใหสังคมมีความเจริญงอกงาม ดวยการตั้งอยูในธรรม ท่ี
เปนหลักสํ าคัญ คือ ความไมประมาท

สาระสํ าคัญในวันนี้ก็คือ การโยงจากภาพที่เราพบเห็น ไปหาคํ า
สอนของพระพุทธเจา ซึ่งถาเราเขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง ก็จะไดรับ
ประโยชนเปนอันมาก

จุดท่ีจะตองยํ้ าก็มีสองสวนอยางท่ีกลาวมา สวนหนึ่งเกี่ยวกับ
ชีวิตของแตละคน ท่ีจะใหเขาถึงสิ่งท่ีดีงาม ท่ีประเสริฐ แลวก็มาชวยกัน
สรางสรรคสังคม ใหหมูมนุษยมีความสุขความเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป

อยางท่ีพระองคทรงรับรองยืนยันไวแลววา ถาเราเขาใจเหตุ
ปจจัยแหงความเสื่อมและความเจริญแลวปฏิบัติตามนั้น โดยไมมัวแต
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ทอดทิ้งสติ ไมมัวแตปลอยปละละเลยลุมหลงมัวเมาเสีย เราก็สามารถ
จะทํ าใหมีแตความเจริญ ไมมีเสื่อมก็ได

นี่ก็คือการใชธรรมใหเปนประโยชนนั่นเอง และทั้งหมดนี้จะเกิด
ขึ้นไดสํ าเร็จ ตองอาศัยปญญา ซึ่งจะพัฒนาขึ้นมา และงอกงามสมบูรณ
บนฐานแหงศรัทธาท่ีเปนไปอยางเหมาะสมถูกทาง

วันนี้เราไดมา ณ ท่ีนี่แลว โดยศรัทธาเปนตัวนํ าเรามา แลวก็ได
มานมัสการสถานที่ท่ีพระพุทธเจาเคยประทับ

เมื่อศรัทธาไดทํ าหนาท่ีของมันอยางดีเชนนี้แลว ก็ขอใหศรัทธา
นั้นยังประโยชนใหสมบูรณย่ิงๆ ขึ้นไป โดยมาเชื่อมตอเขากับปญญาท่ีจะ
เขาถึงธรรม ดังท่ีกลาวมา แลวคํ าสอนของพระพุทธเจาท่ีตรัสแกพระ
วักกลิ ก็จะเกิดผลตอตัวเราดวย

อยางท่ีกลาวแลววา อยามัวแตหลงอยูแครูปกายของพระองค
เทานั้น ผูใดถึงแมแตเกาะชายสังฆาฏิของพระองค ตามพระองคไป
ตลอดเวลาทุกยางพระบาท ก็ไมชื่อวาเห็นพระองค การท่ีจะเห็นองค
พระพุทธเจาก็คือ ตองเห็นธรรม

การจะเห็นธรรมได ก็ตองอาศัยพระพุทธองคนั่นแหละ เพราะ
พระวรกายของพระพุทธเจาท่ีเสด็จเคลื่อนไหวไปในที่ตางๆ นั้น ก็นํ าเอา
ธรรมไปดวย และเอาไปประกาศ เมื่อเราเขาเฝาพระพุทธเจาแลว ก็เปน
โอกาสใหไดฟงธรรมของพระองค จากการฟงธรรมของพระองค เราก็
สามารถเขาถึงธรรม เมื่อเราเขาถึงธรรมนั่นก็คือ ศรัทธานํ าไปสูปญญา
ทํ าใหเกิดผลงอกงามอยางท่ีกลาวมา

จึงขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทาน ท่ีไดเดินทางมาดวย
ศรัทธา ขอใหทุกทานมีปติ มีความอิ่มใจวา ถึงแมวาเราจะทุกขยาก
ลํ าบากแคไหนก็ตาม (ซึ่งท่ีจริงเราก็มีความสะดวกมากทีเดียว) ในการ
เดินทางมาถึงท่ีนี่ เราไดสละเวลา สละเรี่ยวแรง สละกํ าลังกาย สละ
กํ าลังทรัพย มาจนถึงจุดหมายแหงนี้แลว อันเปนจุดสุดยอดแหงหนึ่งใน
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การเดินทางของเรา เราไดบรรลุวัตถุประสงคแลว
ขอใหทุกทานเกิดความสมใจปรารถนา มีปติ อิ่มใจ ดังท่ีกลาว

มาแลว ปตินี้จะเปนเครื่องบํ ารุงใจใหมีกํ าลังและเขมแข็งมั่นคง
แทจริง คนที่มีความปติอิ่มใจนี้ สามารถอดอาหารไดนานๆ 

เพราะวามีปติเปนภักษา ปติเปนความอิ่มชนิดหนึ่ง
คนเรารับประทานอาหาร ก็ไดความอิ่ม แตเปนความอิ่มกาย 

เมื่ออิ่มกายแลวก็ดํ ารงรักษารางกายไวได แมความอิ่มใจก็เหมือนกัน 
ความอิ่มใจก็หลอเลี้ยงชีวิตของเรา ทํ าใหอยูไดนานๆ โดยมีปติเปน
ภักษา เปนเครื่องหลอเลี้ยงใจ

ความอิ่มใจนี้มีผลดีย่ิงกวาอาหารที่ทํ าใหมีความอิ่มกายเสียอีก 
ถึงแมอิ่มกาย แตถาใจไมสบาย หนาตาไมสดชื่นผองใส ท้ังๆ ท่ีมีอาหาร
กินดี แตหนาตาก็ไมอิ่มเอิบ ไมผองใส แตถาอิ่มใจ ก็จะทํ าใหหนาตายิ้ม
ยองผองใส มีความสุขท่ีแทจริงได

ถาโยมถือวา ปตินั้นเปนสวนของใจ เราตองมีความอิ่มทางกาย
ดวย ก็ขอใหความอิ่มใจมาเปนสวนเติมเต็ม ใหความอิ่มกายนี้ไดผล
สมบูรณ เปนชีวิตท่ีสมบูรณท้ังกายและใจ

จึงขอใหโยมทํ าใจใหเกิดปติ เพ่ือเปนการปรุงแตงในทางที่เปน
กุศล เรียกวาบุญญาภิสังขาร อยาไปปรุงแตงใหเปนบาปเปนอกุศล การ
มาถึงนี่ ทํ าใหมีโอกาสปรุงแตงใจดวยบุญญาภิสังขาร ทํ าใจใหเปนบุญ
กุศล แลวบุญกุศลนั้น ก็จะปรุงแตงใหชีวิตของเรามีความเจริญกาวหนา 
พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปในธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจา และประสบความสุข
ความเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป

ขออนุโมทนาโยมผูศรัทธาอีกครั้งหนึ่ง ขอเอากํ าลังใจมารวม
อวยพรโดยอางคุณพระรัตนตรัย โดยเฉพาะเมื่อมาถึงสถานที่ท่ีพระพุทธ
เจาเคยประทับ ณ ท่ีนี้แลว ก็ขออางพุทธานุภาพ เปนเครื่องอํ านวยพร
แดโยมญาติมิตรทุกทาน จงเจริญดวยปติสุขท่ัวกัน ทุกเมื่อ เทอญ.
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๓ ความยิ่งใหญ ที่ทํ าใหทั้งเจริญและเสื่อม

นาลันทามหาวิหาร (Old Nalandà)
จันทรที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๗.๓๕ น.

เจริญพร โยมผูศรัทธา
วันนี้ ตั้งแตเชาเลยทีเดียว เราไดออกเดินทางมาเยี่ยมเยียน

สถานที่สํ าคัญทางพระพุทธศาสนา และบัดนี้ เราไดมาถึงสถานที่ท่ีมี
ความสํ าคัญอยางย่ิง เปนหลักฐานแสดงถึงความรุงเรืองของพระพุทธ
ศาสนาในอดีต ท่ีทางฝรั่งเขาเรียกกันวา มหาวิทยาลัยนาลันทา
(University of Nalanda) แตในทางประวัติศาสตรของเราเองที่สืบมา
ในพระพุทธศาสนา เราเรียกกันวา นาลันทามหาวิหาร

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็เกิดการศึกษาแกมวลชน
คํ าวา “วิหาร” ก็แปลวา วัดนั่นเอง แตในภาษาไทยเราอาจจะ

สับสนหนอย เพราะเราเอาคํ าวา วิหาร ไปเรียกอาคารหลังหนึ่งในวัดท่ีคู
กับโบสถ ความจริงนั้น  วิหาร หมายถึง ท่ีอยูของพระ เพราะคํ าวา 
วิหาร แปลวา ท่ีอยู

เดิมทีนั้น วิหารคือที่อยูของพระ อาจจะเปนที่อยูเล็กๆ เชนเปน
อาคารหลังเดียวก็ได ตอมา บริเวณท่ีอยูอาศัยของพระทั้งหมด ก็เรียก
วาวิหาร คํ าวา วิหาร ก็เลยหมายถึง วัด เชน เชตวันวิหาร ทีนี้ถาใหญ 
วิหารนั้นก็เปนมหาวิหาร เชนพระเชตวันวิหารนี้ ถาเรียกเชตวันวิหารก็
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ยังเล็กไป ก็เติมใหเปนเชตวันมหาวิหาร สํ าหรับสถานที่นี้ (คือ นาลันทา) 
ก็ทํ านองนั้นเหมือนกัน

วัดนาลันทา นี้ ตามประวัติวาเริ่มตนหลังพุทธกาล แตเราก็ไม
ทราบแนนอนวา จะมีมาแลวในพุทธกาลดวยหรือไม เมื่อพระพุทธ
ศาสนาเผยแพรกวางขวางออกไป ถึงยุคหนึ่ง เมื่อมีจํ านวนวัดมากๆ 
บางทีก็มีการรวมวัดหลายๆ วัดเขาดวยกัน

สํ าหรับนาลันทานี้ มีประวัติเทาท่ีสืบกันมาไดวา ถึงยุคหนึ่งหลัง
พุทธกาล อาจจะใกลๆ กับสมัยพระเจาอโศกมหาราช ไดมีการรวมวัด
ประมาณ ๖ วัดเขาดวยกัน โดยมีการลอมกํ าแพง ๖ วัดนี้ใหอยูในเขต
เดียวกัน วัดซึ่งแตละวัดก็เรียกวาวิหาร เมื่อมารวมกันอยูในกํ าแพงเดียว
กันตั้ง ๖ วัด ก็เลยกลายเปนมหาวิหาร คือวัดใหญ

ทีนี้ คํ าวา “มหาวิหาร” คือวัดใหญ ก็หมายถึง แหลงการศึกษา
ท่ีสํ าคัญดวย เพราะคํ าวา วัด นั้น มีความหมายนอกจากเปนสถานที่
ทางพระพุทธศาสนา เปนที่อยูของพระสงฆแลว ก็เปนศูนยกลางการ
ศึกษาดวย

“วิหาร” หรือวัด จึงแปลไดวา ท่ีอยูของผูศึกษา (รวมท้ังผูจบ
การศึกษาแลว) ท้ังนี้เพราะวา วัดในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น เปนที่
ฝกฝนอบรมบุคคล ใหมีความเจริญงอกงามเขาถึงจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนาก็เปนการศึกษาอยูแลว

เราทราบกันดีวา ขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนาเรียกวา  
สิกขา แปลวา การศึกษา ฉะนั้น ชีวิตของพระจึงอยูดวยการศึกษา

เมือ่มพีระใหมบวชเขามา เริ่มตน พอบวชเสร็จ พระอปุชฌายก็
บอกวา สีลํ สมมฺทกขฺาต,ํ สมาธ ิสมมฺทกขฺาโต, ปฺา สมมฺทกขฺาตา แลวก็
สรปุใหทราบวา พระจะตองตัง้ใจศึกษาตามสกิขา ๓ ประการนี ้คอื สกกฺจฺจํ 
อธสีิลสกิขฺา สิกขฺติพพฺา, อธจิิตตฺสิกขฺา สิกขฺติพพฺา, อธปิฺาสกิขฺา สิกขฺติพพฺา
นี่คือชีวิตของพระ พระอุปชฌายบอกแลววา เอานะ ใหตั้งใจนะ ใหฝก
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ฝนอบรมศึกษาตามหลัก อธิศีล อธิจิต อธิปญญา
ชีวิตของพระเปนการศึกษาท้ังสิ้น เพราะฉะนั้น วัดจึงกลายเปน

ศูนยกลางการศึกษา ย่ิงในสมัยพุทธกาล มีท้ังภิกษุและภิกษุณี จึงถือวา 
พระพุทธศาสนาไดชวยใหคนไดรับการศึกษาอยางกวางขวางท่ัวไป เปน
การศึกษาของมวลชน ซึ่งมีท้ังผูหญิงและผูชาย ทํ าใหสตรีก็มีโอกาสได
รับการศึกษาอยางดี

มีพระเถรีท่ีมีชื่อเสียง เปนเอตทัคคะในดานตางๆ เชน เปน
ธรรมกถึก เปนพหูสูต ตลอดจนทานที่มีความรูความสามารถเปนถึงอัคร
สาวิกา

นอกจากนั้น ท่ีสํ าคัญก็คือ การศึกษาในพระพุทธศาสนานี้เปด
โอกาสแกคนทุกวรรณะ พระพุทธเจาตรัสไววา จะเปนคนวรรณะกษัตริย
ก็ตาม วรรณะพราหมณก็ตาม วรรณะแพศยก็ตาม วรรณะศูทรก็ตาม 
คือจะเปนชนชั้นผูปกครอง หรือจะเปนชนชั้นเจาพิธี เปนนักวิชาการ 
เปนพอคา กรรมกร ตลอดจนเปนคนรับใชก็ตาม เมื่อเขามาบวชแลว
ทานเรียกวา เปนสมณศากยบุตรเสมอกันทั้งหมด

พระพุทธศาสนาเปดรับคนจากทุกชั้นวรรณะและใหความเสมอ
ภาค ทํ าใหทุกคนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน

เรื่องนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสํ าคัญ เพราะวาใน
ศาสนาพราหมณ เขาผูกขาดการศึกษา อยางท่ีกลาววา พราหมณเทา
นั้นที่จะเปนผูรักษาทรงพระเวทไว เปนผูท่ีรับถายทอดสืบตอกันมาโดย
ถือเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ วรรณะที่จะเรียนพระเวทไดบางก็มีวรรณะ
กษัตริย รองลงไปก็วรรณะแพศย เชนพวกพอคา แตวรรณะศูทรไมมี
โอกาสศึกษาเลย พวกนอกวรรณะ คือ จัณฑาล เปนอันไมตองพูดถึง

สํ าหรับคนวรรณะศูทร แมแตเพียงจะฟงการสาธยายพระเวท ก็
ไมมีโอกาส ในคัมภีรมนูธรรมศาสตร (ภาษาเดิมเรียกวา มานวธรรม
ศาสตร) ซึ่งเปนคัมภีรหรือตํ ารากฎหมายของพราหมณ มีบัญญัติหามไม
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ใหสาธยายพระเวทในที่มีคนวรรณะศูทรอยูดวย
ในกฎหมายของพราหมณบางคัมภีร ถึงกับมีบทลงโทษไวอยาง

รุนแรงวา ถาคนวรรณะศูทรฟงการสาธยายพระเวท ใหเอาตะกั่วหลอม
หยอดหูมัน ถาหากมันสาธยายพระเวท ใหตัดลิ้นมันเสีย ถาหากมัน
เรียนพระเวท ใหผากายมันเปนสองซีก นี่รายแรงขนาดไหน

มีเรื่องราวในชาดกเลาวา พระโพธิสัตวเกิดเปนคนนอกวรรณะ 
คือเปนคนจัณฑาล อยากจะเลาเรียนศึกษา

สมัยกอนพุทธกาลนั้น แหลงเลาเรียนศึกษาท่ีสํ าคัญก็คือ ตักก 
สิลา ซึ่งเปนดินแดนทิศาปาโมกข ใครๆ ก็ไปเรียนกันที่นั่น ไมวาจะเปน
พอคา เปนเศรษฐี เปนมหากษัตริย เปนเจาชาย ก็ตองพากันไปเรียนที่
สํ านักทิศาปาโมกข แตเขาเปดใหเรียนเฉพาะคนวรรณะสูงเทานั้น สวน
พวกวรรณะศูทร ไมมีโอกาสไดเรียน วรรณะจัณฑาลไมตองพูดถึง

ทีนี้ตามเรื่องราวที่กลาวไวเมื่อกี้วา พระโพธิสัตวไดเกิดใน
วรรณะจัณฑาล มีความใครตอการศึกษา อยากจะเรียนก็ไมมีทางจะเลา
เรียน ก็เลยปลอมตัวเขาไปเรียนในสํ านักทิศาปาโมกข

เรียนๆ ไป มาถึงวันหนึ่ง ก็ไมสามารถปดบังชาติกํ าเนิดของตน
ได เพราะชาติกํ าเนิดนี้ มีเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และชีวิต
ความเปนอยูตั้งแตขั้นพื้นฐาน เมื่อไปอยูรวมกับเขานานๆ ก็ปดไมไหว 
ลักษณะอาการบางอยางก็ปรากฏออกมาจนเพื่อนจับได

พอเพ่ือนจับไดวาเปนคนจัณฑาลมารวมสํ านักเทานั้นแหละ 
เพ่ือนที่เคยอยูรวมกัน รักใครกัน ก็กลับเปนศัตรูทันที พากันจับพระ
โพธิสัตวซอมใหญ พรอมทั้งขับไลใหออกจากสํ านักไป

เรื่องนี้ ก็เปนตัวอยางท่ีชี้ใหเห็นวา การศึกษาท่ีเปนมาในศาสนา
พราหมณนั้นมีการผูกขาดเหลือเกินดวยลัทธิวรรณะนี้ เมื่อพระพุทธเจา
ทรงประกาศพระศาสนาตั้งคณะสงฆขึ้นมา จึงถือเปนการปฏิวัติสังคมท่ี
สํ าคัญ ทํ าใหมีการเปดรับคนทุกวรรณะใหมีการศึกษาอยางเสมอภาค 
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การศึกษาก็เจริญขึ้น ดวยอาศัยพระพุทธศาสนา แลวก็วัดนี่แหละที่เปน
ศูนยกลางการศึกษา

วัดในพระพุทธศาสนา: ตนกํ าเนิดมหาวิทยาลัยของโลก
หลงัพุทธกาลแลว พระพทุธศาสนาเจรญิขึน้อกี การศึกษากเ็จรญิ

ขึ้นดวย อยางท่ีกลาวเม่ือกี้วา แหลงกํ าเนิดของมหาวิทยาลัยนาลันทา ก็
คือวัดเล็กๆ ตางๆ ท่ีรวมกันเขา โดยมีการสรางกํ าแพงลอมรอบ
ประมาณ ๖ วัด รวมเปนวัดเดียวกอน แลวกลายเปนมหาวิหาร ตอจาก
นั้น ก็ขยายตัวขึ้นมาเปนลํ าดับตามยุคตามสมัย

เวลาที่แนนอนแหงการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ ยัง
ไมมใีครทราบชดั แตจากหลกัฐานที่ตารนาถ นกัประวตัศิาสตรชาวทิเบต
เขยีนไววา นาคารชนุ ปราชญคนส ําคัญของมหายาน ผูตัง้ปรชัญามาธยมกิ
ไดอยู ท่ีนาลันทานี้มาก ก็แสดงวา ในสมัยของนาคารชุน (ราว 
พ.ศ.๖๑๓-๗๑๓) นาลันทามหาวิหารไดเกิดมีอยูแลว

ทีนี้ พระราชามหากษัตริยท่ีนับถือพระพุทธศาสนา เมื่อมีพระมา
เลาเรียนกันอยูมาก ก็ทรงอุปถัมภบํ ารุง จนถึงยุคสมัยหนึ่ง พระมหา
กษัตริย ก็ให เอาภาษี ท่ีเก็บจากหมู บ านจํ านวนหนึ่งแถบใกลเคียง
มหาวิทยาลัยนั้น มาบํ ารุงมหาวิทยาลัยนาลันทา พระที่มาเลาเรียนก็
สะดวกสบาย ตั้งใจศึกษาเลาเรียนกันไดเต็มท่ี มหาวิทยาลัยนาลันทาก็
ขยายใหญโต จนกระทั่งเปนสถาบันการศึกษานานาชาติ

เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองขึ้น แผไพศาลไปตามประเทศ
ตางๆ ก็มีพระสงฆจากอาณาจักรหรือดินแดนอื่นๆ ท่ีนับถือพระพุทธ
ศาสนา เดินทางมาศึกษาท่ีนาลันทา

ตัวอยางเชน อาณาจักรศรีวิชัย ท่ีปจจุบันเปนประเทศอินโดนี
เซีย และมาเลเซีย ตลอดถึงตอนใตของประเทศไทย คือทาง
นครศรีธรรมราช ดินแดนเหลานี้เวลานั้นลวนอยูในอาณาจักรศรีวิชัย 
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ตอนนั้น ท่ีนั่นพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก ก็มีพระสงฆเดินทาง
จากศรีวิชัยมาเลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทานี้

ทางฝายจีนก็มีพระมาเรียน ท่ีสํ าคัญ คือ หลวงจีนเหี้ยนจัง หรือ
ท่ีเรารูจักกันในนาม พระถังซัมจั๋ง (เขียน เฮี่ยนจัง,ถังซํ าจั๋ง ก็มี ไมถือเปนยุติ)

พระถงัซมัจ๋ังกเ็ดนิทางมาเรยีนทีน่ี ่ จบแลวยังแถมไดเปนผูบรหิาร
ทานหนึง่ในมหาวทิยาลยันาลนัทานีด้วย เปนทีเ่ลือ่งลอือยูในประวตัศิาสตร
แลวทานก็นํ าความรูทางพระพุทธศาสนากลับไปใหแกประเทศจีน

นอกจากนั้ น  ก็ ยั งมีพระจากประเทศทิ เบตมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยนาลันทา หรือบางทานที่เปนปราชญชาวอินเดียเอง ก็ได
รับนิมนตใหไปสอนในประเทศทิเบต บางทานก็ไปสอนในประเทศจีน 
มหาวิทยาลัยนาลันทาจึงเปนศูนยกลางของการศึกษา

ขอยอนกลับไปเริ่มตนเรื่องนิดหนอย เพ่ือพูดถึงกํ าเนิดของ
มหาวิทยาลัยนาลันทา เนื่องจากสถานที่นี้อยู ในถิ่นกํ าเนิดของพระ
มหาสาวกองคสํ าคัญ คือ พระสารีบุตร เรื่องจึงโยงเขาไปเกี่ยวของใน
ฐานะสถานที่ท่ีเปนอนุสรณของพระสารีบุตรดวย

เพราะเหตุวา พระสารีบุตร พระมหาสาวกผูเปนอัครสาวกเบ้ือง
ขวาของพระพุทธเจา ท่ีไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะทางปญญา ได
ถือกํ าเนิดท่ีหมูบานนาลันทา เรียกวา นาลันทคาม หรือนาลกะ ซึ่งอยูใน
บริเวณนี้

เมื่อมหาวิทยาลัยนี้สรางขึ้นแลว ก็ปรากฏวา มีการสราง
อนุสรณสํ าคัญ เรียกวาเปนสถูปหรือเปนเจดีย คือสิ่งกอสรางใหญโตสูง
ท่ีสุดท่ีเราขึ้นไปเมื่อกี้นี้ นั่นคืออนุสรณสถานซึ่งเปนอนุสาวรียหรือสถูปที่
รํ าลึกถึงพระมหาเถระ คือ พระสารีบุตรนี้

การท่ีมีมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดขึ้นที่นี่ ก็เปนความพอเหมาะ
อยางหนึ่ง กลาวคือ มหาวิทยาลัยนาลันทาเปนศูนยกลางการศึกษา ซึ่ง
เปนเรื่องทางปญญา ก็พอดีตรงกับที่เกิดของพระสารีบุตร ผูเปนอัคร
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สาวกเบื้องขวา ซึ่งเปนผูเลิศทางปญญา เกงกลาสามารถในการสั่งสอน
ใหความรู เพราะฉะนั้น กิจกรรมของมหาวิทยาลัยนี้จึงสอดคลองกับ
ความเปนเลิศของพระสารีบุตร คือเปนแหลงท่ีสรางสรรคใหปญญา

พระสารีบุตรนั้น ตั้งแตเมื่อทานดํ ารงอยู มีลักษณะสํ าคัญอยาง
หนึ่งคือ ทานเอาใจใสการศึกษาเลาเรียนอบรมสั่งสอน อยาลืมวา พระ
สารีบุตรนี่แหละที่พระพุทธเจาทรงมอบหมายใหเปนผูบวชใหพระราหุล
สามเณรราหุล ซึ่งเปนสามเณรองคแรกในพระพุทธศาสนา ก็เปนลูก
ศิษยของพระสารีบุตร พระสารีบุตรเปนผูดูแลใหการศึกษาอบรม

วาถึงประวัติโดยทั่วไป พระสารีบุตรทานเอาใจใสดูแลเด็กๆ เชน
เมื่อไปพบเด็กยากจน ทานก็ชวนมาบวชเปนสามเณร ดูแลอบรม ใหการ
ศึกษา แสดงถึงลักษณะของพระสารีบุตรท่ีทานชอบชวยเหลือเด็กๆ ใหมี
การศึกษา ซึ่งเปนวัตรปฏิบัติท่ีเรานาจะนํ ามาใชเปนตัวอยาง

ควรจะเนนกันวา พระเถระที่เปนอัครสาวกของพระพุทธเจา 
ทานเอาใจใสการศึกษาของเด็กและเยาวชนในรูปที่เปนสามเณร โดยไป
เอาเดก็ๆ มาบวชเณร เดก็ๆ ท่ีทานดแูล มตีัง้แตเดก็ลกูเจา คือ พระราหลุ
ไปจนถึงเด็กยากจนที่ทานบังเอิญไปพบ เด็กบางคนไมมีเสื้อผาจะนุงหม 
ทานก็ชวนมาบวชเณร แลวก็ใหการศึกษา

อันนี้เปนจริยาวัตรท่ีเปนแบบอยางของพระสารีบุตร และ
มหาวิทยาลัยแหงนี้ ก็เรียกไดวา เปนอนุสรณสํ าหรับพระสารีบุตร

ทีนี ้หวนกลบัมาถงึเรือ่งมหาวทิยาลยันาลนัทา ซึง่ไดเจรญิรุงเรอืง
สืบตอมา จนกระทั่งเปนสัญลักษณแหงยุคสมัยของพระพุทธศาสนาก็วา
ได กลาวคือ เราอาจจะมองความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธ
ศาสนาในอินเดียนี้ โดยสัมพันธกับประวัติของมหาวิทยาลัยนาลันทา

มหาวิทยาลัยนาลันทาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกท่ีสุด ถาจะ
เทียบกับทางยุโรป ทางตะวันตกนั้นเขาบอกวา มหาวิทยาลัยโบโลนยา 
(Bologna) และปารีส (Paris) เปนมหาวิทยาลัยยุคแรก แตเมื่อมาเทียบ
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กับมหาวิทยาลัยนาลันทาแลว ก็กลายเปนวา มหาวิทยาลัยนาลันทาของ
เรานี้ เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในโลก เกิดขึ้นกอน

ทีนี้ มหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดขึ้นแลว ก็เจริญสืบมาจนระยะ
หลังๆ มาถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ เศษ มหากษัตริยท่ีมีความเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา ตองการทํ านุบํ ารุงการศึกษา ก็ไดสรางมหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนายุคหลังขึ้นมาอีกหลายแหงดวยกัน เชน มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา
โอทันตปุรี ชคัททละหรือวเรนทรี และโสมปุระ เปนตน

มมีหาวทิยาลยัอกีแหงหนึง่ ท่ีรุงเรอืงคูกนักบัมหาวทิยาลยันาลนัทา
แตก็ไมมีชื่อเสียงมากเทามหาวิทยาลัยนาลันทา เปนมหาวิทยาลัยที่เนน
ทางดานเถรวาท

ขอชี้แจงแทรกหนอยวา ในสมัยหลังนี้ เมื่อพระพุทธศาสนา
เจริญขึ้นมา ก็มีการแยกตัวเปนเถรวาทและมหายาน ท่ีเราเรียกกันวา
หินยานและมหายาน

ปรากฏวา มหาวิทยาลัยนาลันทานี้ ไดกลายเปนมหาวิทยาลัยที่
เนนหนักไปในการศึกษาพุทธศาสนาฝายมหายาน

สวนมหาวทิยาลยัอกีแหงหนึง่ อยูทางรมิทะเลแถวอาวแคมเบย 
(Gulf of Cambay) เหนือบอมเบยขึ้นไป ชื่อวา วลภี ตามช่ือของเมือง
ท่ีตั้งอยู (เมืองวลภี ตั้ง พ.ศ. ๑๐๑๓ มหาวิทยาลัยนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
ทุฑฑา ตามพระนามเจาหญิงท่ีทรงริเริ่มสรางวัด) เปนมหาวิทยาลัยที่
เนนทางเถรวาท

มหาวิทยาลัยวลภีนี้ ถูกทํ าลายหมดสิ้นไปกอน ในระยะ 
พ.ศ.๑๓๕๐ สวนนาลันทาเจริญและเสื่อมตอมาจนถึง พ.ศ.๑๗๐๐ จึงถูก
ทํ าลายหมดไป ในชวงเวลาเดยีวกนักบัมหาวทิยาลยัอืน่ทัง้หมด มีวกิรมศลิา
เปนตน ท่ีสรางในยุคหลัง

ยุคของมหาวิทยาลัยนาลันทาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั้ง
หลายนั้น เปนยุคที่พระพุทธศาสนาแบบมหายานเจริญรุงเรืองในอินเดีย



๙๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เปนที่รู กันวาพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทรุงเรืองอยูราว ๕ 
ศตวรรษ ตอมาก็คอยๆ เสื่อมไปจากอินเดีย แลวก็ไปมีศูนยกลางใหญ
อยูท่ีศรีลังกา แมแตพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยพอขุนราม
คํ าแหง ก็ไดไปจากประเทศศรีลังกานี้ ดังท่ีเรียกวา ลังกาวงศ

สวนพระพุทธศาสนาแบบเดิม ท่ีมาตั้งแตสมัยพระเจาอโศก
มหาราช ซึ่งเขามาถึงประเทศไทยเรา โดยมีหลักฐานอยูท่ีนครปฐมนั้น ก็
เลือนลางจางหายไป และไดอาศัยสายใหมคือสายลังกาท่ีวานี ้ สืบตอมา
เปนสายปจจุบัน

นาลันทากับความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย
เปนอันวา พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ไดเสื่อมไปจากอินเดีย 

ดังนั้น ในอินเดียยุคหลัง จึงมีแตพระพุทธศาสนาฝายมหายานรุงเรือง
อยู และก็มีการผสมผสานกับศาสนาฮินดู

กลาวคือ หลังพุทธกาลแลว ศาสนาพราหมณไดปรับปรุงตัวเปน
การใหญ เพราะการเจริญขึ้นของพระพุทธศาสนาไดมีผลกระทบ
กระเทือนตอศาสนาพราหมณเกามาก จนกระทั่งเห็นวาตัวเองจะอยูไม
ไหว จึงตองมีการเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงตัวของศาสนาพราหมณวิธีหนึ่ง คือมารับเอาหลัก
ธรรมคํ าสอนจากพระพุทธศาสนาไปใช จะเห็นวา ในบางคัมภีร แมแต
คัมภีรมหาภารตะ ท่ีเปนคัมภีรสํ าคัญมากของฮินดู ไดเอาหลักธรรมคํ า
สอนของพระพุทธศาสนา เชน คาถาในพระธรรมบทไปใสไวดวย ถา
อานคัมภีรภควัทคีตาท่ีเปนคัมภีรสํ าคัญของศาสนาฮินดูยุคหลังนี้ จะพบ
คาถาที่เห็นไดวาเอาไปจากพระธรรมบท

นอกจากเอาคํ าสอนไปแลว ก็ยังมีการตั้งวัดและคณะสงฆขึ้นมา
เลียนแบบพระพุทธศาสนาโดยศังกราจารย

ศงักราจารย นี ้มผูีกลาววา เคยเรยีนทีม่หาวทิยาลยันาลนัทาดวย
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ถาเปนจริงอยางนั้น ก็นาสันนิษฐานวาจะเปนการเรียนโดยมีแผนการ
หรือไม คือเรียนเพ่ือมาเอาหลักธรรมคํ าสอนและวิธีการของพระพุทธ
ศาสนาออกไปใช ดังเปนที่ยอมรับกันทั่วไปของนักปราชญท่ีศึกษาเรื่อง
อนิเดยีวา ศังกราจารยนี ้ไดตัง้วัดและคณะสงฆตามอยางพระพทุธศาสนา

จะตองเขาใจวา ศาสนาพราหมณเดิมนั้นไมมีวัด ไมมีพระสงฆ  
นักบวชคือพราหมณของเขานั้นก็อยูบานครองเรือน มีบุตรมีภรรยา 
หรือแมพราหมณบางพวกที่ไมไดครองเรือน ก็ไมมีวัด ไมมีการตั้งเปน
คณะสงฆ

ตอมา ตั้งแตยุคศังกราจารยแลว พราหมณจึงมีการตั้งวัดขึ้นมา 
และมีนักบวชอยู เปนการฟนฟูศาสนาฮินดู และอาจจะเปนการพยายาม
ทํ าใหเกิดความกลมกลืนดวย

ย่ิงในสมัยหลังตอมา อินเดียมีกษัตริยฮินดูปกครองมาก ชาว
พุทธเปนคนมีนิสัยใจคอชอบประสานเสรีอยูแลว และชอบอยูแบบกลม
กลืนกัน ก็เลยเขากันได แตเปนการเขากับเขาโดยเสียหลักของตัว นี้ก็
เปนปญหาอยางหนึ่ง

กษัตริยฮินดูโดยทั่วไป เมื่อขึ้นปกครอง ก็ไมหรือไมกลาเบียด
เบียนพระพุทธศาสนา (ยกเวนบางองคท่ีทํ าลายอยางรุนแรง) เพราะ
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากแลว เปนที่นับถือทั่วไป และกษัตริย
ฮินดูบางพระองคก็เปนกษัตริยท่ีดีมีพระทัยกวาง จึงยังใหการอุปถัมภ
บํ ารุง มหาวิทยาลัยนาลันทาก็ไดรับการบํ ารุงดวย แตอาจจะเปนการ
บํ ารุงในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาของประเทศ

ท้ังนี้เพราะวา นาลันทานั้นไมไดเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะ
สํ าหรับเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาเทานั้น เมื่อเจริญกาวหนาขยายออก
ไปนานๆเขา มหาวิทยาลัยนาลันทาก็ใหการศึกษาวิชาการท่ัวไปดวย 
เชน ดาราศาสตร การแพทย กฎหมาย เปนตน และมีการรับคฤหัสถ
เขามาเรียนดวย
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เมื่อการศึกษาขยายออกไป ก็ทํ าใหกลายเปนเหมือนกิจการของ
รัฐ รัฐจึงตองใหการอุปถัมภ ฉะนั้น กษัตริยฮินดูจึงตองใหการอุปถัมภ
มหาวิทยาลัยนาลันทานี้ ในฐานะเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ

การท่ีกษัตริยฮินดูเขามาอุปถัมภนี้ อาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีทํ าให
พระของเรา โดยเฉพาะผูบริหาร มีความเกรงใจ แลวก็โอนออนผอน
ตามบานเมืองในเรื่องตางๆ ดังท่ีชาวพุทธมักจะเปนคนที่ยืดหยุนเสรีอยู
แลว ไปๆ มาๆ ก็ทํ าใหคํ าสอนตางๆชักจะกลมกลืนกันไปเรื่อยๆกับของ
ฮินดู จนกระทั่งตอมา ปรากฏวา หลักปรัชญาและขอปฏิบัติตางๆใน
ฝายมหายานเขาไปประสานกลมกลืนกับฮินดูมากขึ้นๆ

ในยุคกอนศังกราจารยไมนานนัก ประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ เปนตน
มา ทางฝายฮินดูไดสรางหลักคํ าสอนใหมขึ้นมา บอกวาพระนารายณซึ่ง
เปนเทพผูย่ิงใหญ จะอวตารลงมากูและแกปญหาของโลกเปนระยะๆ 
แลวครั้งหนึ่งก็ไดอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา เสร็จแลวพระพุทธเจา
ของเราก็กลายเปนอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ

พราหมณบอกวาบูชาพระพุทธเจาได ไมเปนไร เพราะพระพุทธ
เจาก็เปนพระนารายณท่ีอวตารลงมา วาแลวเขาก็เอาพระพุทธรูปไปไว
ในเทวาลัยของฮินดูดวย โดยเอาพระนารายณตั้งตรงกลาง แลวเอาพระ
พุทธรูปไปวางไวขางๆ เปนการคอยประสานกลมกลืนกันไป

แตท่ีเขาบูชาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตาร ดูเหมือนเปนการ
ยกยองนัน้ ถาศึกษาสกัหนอย กจ็ะรูวาเปนการมุงราย เพราะเขาบอกวา
พระนารายณอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา เพ่ือทํ าหนาท่ีหลอกลวงคน

ลัทธิฮินดูบูชาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารปางมายาโมหะ 
คือปางหลอกลวงคน หลอกลวงอยางไร คือเขาแตงเปนเรื่องวา มี
มนุษยจํ านวนมากที่เปนพวกของอสูรราย เปนปฏิปกษตอพระเปนเจา
และตอพระเวท พระนารายณก็เลยอวตารลงมาเปนพระพุทธเจา เพ่ือ
หลอกลวงคนเหลานี้เอามารวมเขาดวยกันไว เพ่ือชวยใหเทพเจาทํ าลาย
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คนเหลานี้ไดสะดวก ทีเดียวหมดเลย
หมายความวา ฮินดูใหพระพุทธเจาเปนพระเอกในบทบาทของผู

หลอกลวง และถือวาชาวพุทธก็คือพวกลูกนองของอสูร
ตั้งแตกอนหนานั้น ทางฝายพุทธศาสนามหายาน ก็ไดมีการปรับ

ปรุงหลักปรัชญาและวิธีการสอน เพ่ือที่จะสนองความตองการของชาว
บาน เปนการแขงขันกับศาสนาฮินดู

มกีารสรางลทัธพิระโพธสิตัวแบบใหมขึน้มา มพีระโพธสิตัวตางๆ
เชน พระอวโลกิเตศวร พระมัญชุศรี เปนตน เกิดขึ้น เพ่ือใหชาวบานมีท่ี
เคารพบูชาขอความชวยเหลือได คลายกับเทพเจาของศาสนาฮินดู

ในชวงประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ ก็ถือวาเปนยุคที่พระพุทธศาสนา
เสื่อมลงมากแลว ตอมาก็มีนิกายตันตระแบบที่เสื่อมลงไปอีก เสื่อมจน
กระทั่งถือวาการเสพกามก็เปนขอปฏิบัติเพ่ือเขาถึงพระนิพพานได

ลัทธินี้กลมกลืนกับลัทธิตันตระของฮินดูจนไมจํ าเปนจะตองแยก
จากกัน และไดเผยแพรไปในที่ตางๆ นํ ามาซึ่งความเสื่อมโทรมแกพระ
พุทธศาสนาเปนอยางย่ิง และทํ าใหพระพุทธศาสนาในยุคหลังนี้กลมกลืน
กับศาสนาฮินดูแทบจะโดยสมบูรณ

ท้ังนี้แนนอนวา มหาวิทยาลัยนาลันทาและมหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาตางๆ ไดเปนแหลงพัฒนาและเผยแพรลทัธเิหลานี้

ดงันัน้ นาลนัทา ศูนยกลางการศึกษาของพระพุทธศาสนา ท่ีเคย
เปนเแหลงสรางสรรคความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา ในยุค
แรกมีนักปราชญท่ีเปนกํ าลังของพระพุทธศาสนามากมาย ดังเชน 
นาคารชุน อสังคะ ทินนาค อารยเทพ ศีลภัทร ธรรมปาละ กุมารชีวะ 
และพระถังซัมจ๋ัง เปนตน แตเมื่อมาถึงยุคปลาย ก็กลับกลายเปนปจจัย
แหงความเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาเสียเอง

มีขอที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่งวา การท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา 
เปนศูนยกลางการศึกษา มีพระมาอยูศึกษามากมายจํ านวนเปนหมื่นรูป 
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อีกท้ังพระอาจารยท่ีสํ าคัญๆ มีความรูดี ก็มารวมกันอยูท่ีนี่ นานๆ เขาก็
ทํ าใหเกิดผลเสียอีกดานหนึ่ง

ผลดีนั้นก็มีแนนอน อยางท่ีวาเมื่อกี้ เปนศูนยกลางศึกษา แมแต
ระหวางชาติ ใครๆก็ปรารถนาจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทา

แตในขณะเดียวกัน อีกดานหนึ่ง ความเสื่อมโทรมก็ไดเกิดขึ้น 
กลาวคือ พระจะมุงเขาสูตัวเมืองที่เปนศูนยกลางการศึกษา ทํ าใหวัดใน
ชนบทออนแอ ไมคอยจะมีพระอยู ถึงจะมีอยูบางก็เปนพระที่ไมคอยมี
คุณภาพ

ย่ิงมาถึงยุคที่ฝายฮินดูตั้งวัดขึ้นมาตามอยางพระพุทธศาสนา 
โดยที่ศังกราจารยเนนที่ชนบทแลว เมื่อวัดพุทธกับวัดฮินดูอยูใกลๆ กัน 
มีอะไรๆ คลายๆ กัน ตอมาวัดพุทธไมคอยมีพระอยู วัดฮินดูก็เขามาชวย
วัดพุทธบาง มาทํ าอะไรตออะไรชวยกัน ไปกันได ตอมาไมมีพระอยู
ฮินดูก็กลืนไปเลย

เรื่องคงจะหรืออาจจะเปนทํ านองนี้ เพราะสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงท่ีวา วัดฮินดูเทาท่ีมีอยูในยุคหลังตอมา บางแหงตั้งอยูบน
ท่ีท่ีเคยเปนวัดพุทธศาสนามาแตเดิม เชน วัดฮินดูนิกายไวษณพยิ่งใหญ
มากในปจจุบัน ชื่อวัดชคันนาถ ท่ีเมืองปุรี ในแควนโอริสสา ก็ตั้งซอนทับ
วัดพุทธศาสนาที่เปนของเดิม

ท่ีวามานี้ จึงเปนอีกเหตุหนึ่งแหงความเสื่อมสูญของพระพุทธ
ศาสนาในอินเดีย คือความออนแอของพระพุทธศาสนาในชนบท เพราะ
พระสงฆมารวมกันอยูในเมืองใหญหรือเมืองสํ าคัญ โดยเฉพาะที่สถาบัน
ใหญๆ อยางท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทานี้

นอกจากนั้น สํ าหรับการศึกษาภายในสถาบันเอง เมื่อพระไดรับ
การอุปถัมภบํ ารุงจากทางการบานเมืองแลว เปนอยูสบาย ไมคอยตอง
อาศัยประชาชน ก็เลยทํ าใหขาดความสัมพันธกับชาวบาน หางเหิน
ประชาชน ความสัมพันธกับชุมชนก็ลดนอยลง
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พรอมกันนั้น ตัวพระเองก็หันมาสนใจศึกษาในเรื่องจํ าพวก
ปรัชญา ถกเถียงกันอยูในเรื่องทฤษฎีเหตุผลตางๆ ทํ าใหเหินหางจาก
การปฏิบัติท่ีแทจริง ท้ังจากการปฏิบัติในชีวิตประจํ าวันที่เกี่ยวของกับ
ประชาชน และจากการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนในไตรสิกขาอยางแทจริง

อันนี้ก็เปนขอสันนิษฐานเกี่ยวกับเหตุปจจัยแหงความเสื่อมอีก
ดานหนึ่ง แตก็ไมจํ าเปนตองเชื่อวาจะตองเสื่อมไปหมด บางสวนก็อาจ
จะยังคงดีอยู เอาเปนวา โดยความโนมเอียงจะมีสภาพคลายๆ อยางนี้

เปนอันวา พระในพระพุทธศาสนาไดหันไปสนใจเรื่องปรัชญา  
ถกเถยีงปญหาทางอภปิรชัญากนัมาก ความหางเหนิจากประชาชนเกดิขึน้
ซึ่งเปนเหตุนํ ามาซึ่งความเสื่อมแกพระพุทธศาสนาดวย และพระพุทธ
ศาสนาในยุคหลังๆ ของนาลันทานี้ ก็ถือไดวาเปนตัวแทนของประวัติ
ศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย

จากท่ีเถรวาทเดน ก็มาเปนมหายานเดน จากมหายานยุคตนๆ 
ท่ีเฟองดวยปรีชา ก็มาเปนมหายานที่มีลัทธิตันตระ แลวตอมาก็เปน
ตันตระแบบเสื่อมโทรมมาก

อวสานมาถึง เมื่อทัพมุสลิมเตอรกลงดาบสุดทาย
ในที่สุด พอผาน พ.ศ.๑๗๐๐ ยางเขาพุทธศตวรรษใหม อวสานก็

เขามาดวย กองทัพมุสลิมเตอรก ซึ่งบุกเขาชมพูทวีปมาไดประมาณ 
๒๐๐ ป โดยเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางอัฟกานิสถาน ปากีสถาน 
รบราฆาฟน ทํ าสงครามชิงดินแดนเรื่อยมา พอถึง ค.ศ.๑๒๐๖ 
(พ.ศ.๑๗๔๙) ก็ชนะตลอดจนสุดแดนภาคตะวันออกของอินเดีย ไดครอบ
ครองตั้งแตปญจาบไปจนถึงแควนพิหาร (เทียบปจจุบันคือจดบังคลา
เทศ) และไดสถาปนาอาณาจักรหรือรัฐสุลตานแหงเดลี (Delhi 
Sultanate) ขึ้นเปนรัฐมุสลิมแรกแหงอินเดีย   

กองทัพมุสลิมเตอรกยาตราเขาท่ีไหน ก็ทํ าลายที่นั่น ท้ังฆา 
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ปลนทรัพย และบังคับใหเปลี่ยนศาสนา ศูนยกลางใหญๆ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทุกแหง มีนาลันทาและวิกรมศิลา เปนตน 
ถูกบุกทํ าลาย ท้ังฆาพระสงฆและเผาอาคารสถานที่

ท่ีนาลันทา มีหอสมุดใหญถึง ๓ อาคาร หลังหนึ่งชื่อวารัตน
สาคร สูง ๙ ชั้น อีก ๒ หลัง ชื่อรัตโนทธิ และรัตนรัญชกะ ตามประวัติ
วาไดถูกเผา จะถูกเผาโดยพวกมุสลิมเตอรก หรือพวกอื่นแคไหนเทาไร 
ก็เปนเรื่องสํ าหรับนักศึกษาจะคนควากันไป

แตมีคํ ากลาวถึงการเผาหอสมุดหลังหนึ่งวา กวาจะหมดก็ไหม
อยูเปนเดือน แสดงวาใหญโตมโหฬารมาก

เรื่องราวในประวัติศาสตรตอนนี้ มีนักประวัติศาสตรมุสลิมเขียน
ไวเองดวยความภาคภูมิใจ และชาวตะวันตกไดแปลมาวา

 “กลางเมืองนั้น มีวิหารหน่ึง ซ่ึงใหญโตและมั่นคงแข็งแรง
ย่ิงกวาวิหารอ่ืนท้ังหลาย อันไมอาจบรรยาย หรือพรรณนาให
เห็นภาพได ดังนั้นสุลตานจึงเขียนแสดงความรูสึกท่ึงไววา:

“‘ถาบุคคลผูใดปรารถนาจะสรางอาคารที่ใหญโตอยางนี้ 
เขาจะมิอาจทํ าสํ าเร็จได หากมิใชทรัพยเปนแสนเหรียญแดง 
และถึงแมจะใชชางที่ชํ านาญมีความสามารถที่สุด ก็จะตองใช
เวลาสรางถึง ๒๐๐ ป . . .’

“แลวสุลตานก็ออกคํ าสั่ง ใหเอาน้ํ ามันจุดไฟเผาวิหารทุกแหง
เสียใหราบเรียบเสมอผืนแผนดิน . . . อิสลามหรือความตาย (อยาง
ใดอยางหนึ่ง) เปนทางเลือกท่ีมหะมุดมอบใหแกคนท้ังหลาย . . . ผู
ท่ีอาศัยอยูในท่ีน้ันเปนพราหมณศีรษะโลน (คือพระภิกษุ) คนเหลา
น้ันถูกสังหาร

ณ ท่ีน้ัน ไดพบหนงัสอืจ ํานวนมากมาย และเมือ่ชาวนกัรบมฮูมัมดั
ไดเห็น จึงใหเรียกหาคนมาอธิบายเน้ือความ แตคนเหลาน้ันไดถูกฆา
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ตายเสียหมดแลว ปรากฏวา เมืองทั้งหมดนั้นคือสถานศึกษาแหง
หน่ึง . . . ประชาชนทั้งหลายนั้น บางก็ถูกเผา บางก็ถูกฆา . . .

ขอน้ีเปนหลักการแหงบรรพบุรุษทั้งหลายของขาฯ นับแตสมัย
แหงอาซาดุลลา ฆาลิบ จนถึงบัดน้ี ใหเปลี่ยนคนท่ีไมมีศรัทธาท้ัง
หลาย ใหหันมาถือพระผูเปนเจาพระองคเดียว และพระศาสนาแหง
มุซุลมาน ถาคนเหลาน้ันยอมรับนับถือศาสนาของเรา ก็ถูกตอง
และเปนการดี แตถาเขาไมยอมรับ เราก็ลงดาบสังหารเขา . . .

กองทัพของมูฮัมมัดไดเริ่มฆาฟนสังหาร ท้ังขางขวา ท้ังขาง
ซาย โดยมิตองปรานี จนทั่วผืนแผนดินอันสกปรกนั้น เพ่ืออิสลาม
และโลหิตก็ไดหล่ังไหลดังสายธาร เหลานักรบไดขนรวมเอาทองและ
เงินมากมายสุดจะคิดคํ านวณได . . .

หลังจากฟาดฟนสังหารสุดจะคณนานับได มือของทานและ
เหลาสหายก็นับมูลคาแหงทรัพยสินท่ีไดขนรวมมา จนเหน็บจนชาไป
เมื่อไดมีชัยโดยสมบูรณแลว ทานก็กลับมาเลาแถลงเรื่องราวแหงชัย
ชนะที่ไดมาเพื่ออิสลาม ทุกคน ไมวาผูใหญผูนอย ก็ไดพรอมกัน
แสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณพระเจา”๑*

ถึงตอนนี้ นาลันทาก็สูญ พระพุทธศาสนาก็สิ้น พระที่ขนคัมภีร
หนีไป ก็เอาไปไดบาง มีหนีไปพมาโดยทางเรือบาง หนีทางบกไปเนปาล 
ทิเบตบาง ตางๆ ทางกันไป

พรอมนี้ก็ไมควรมองขามพระสงฆอีกพวกหนึ่ง ท่ีอยูวิเวกตามปา
เขา ซึ่งอาจจะไมสนใจเหตุการณความเปนไปในโลกภายนอก ไมรูสถาน
การณอะไรของบานเมือง เมื่อบานเมืองวิบัติเปลี่ยนแปรไปแลว ไมชา

                                                                                                                                                                

* 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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พระสงฆเหลานี้ก็สิ้นสูญหมดไปดวย เพราะอยูไมได
ท่ีรายกวานั้นก็คือ ดวยเหตุท่ีขาดสายตา ในขณะที่พระสงฆ

เหลานี้ไมรูอะไรเลยนั่นเอง จูๆ วันหนึ่งก็มีทหารมากมายขี่มาถืออาวุธ
เขามา และโดยไมมีโอกาสที่จะหนีหรือตั้งตัว ทหารพวกนั้นก็เขาฟาดฟน
ไลฆา ทํ าใหพระเหลานั้นถึงมรณะไปหมดสิ้น และสิ้นชีวิตไปโดยไมรูเลย
วามีอะไรเกิดขึ้น พวกท่ีมาฆาตนนั้นเปนใคร และเขาฆาตนเพราะเหตุใด

ก็ถือวาหมดยุคพระพุทธศาสนา เพราะสูญสิ้นไปจากอินเดียเมื่อ 
พ.ศ. ๑๗๐๐ เศษ ดวยการฆาฟนทํ าลายอยางท่ีวามา

แตกอนที่กองทัพมุสลิมจะเขามาทํ าลายนั้น พระพุทธศาสนาก็
ออนแออยูแลว ดวยการท่ีมีความเสื่อมโทรมในตัวเอง และการไปกลม
กลืนกับศาสนาฮินดู การทํ าลายของกองทัพมุสลิมนี้นับวาเปนการลง
ดาบสุดทาย

รองรอยที่เหลืออยู และเคาการฟนฟู หลังหมดสิ้นไปแลว
ไดพูดถึงยุคเสื่อมของพระพุทธศาสนา ท่ีมีการกลมกลืนกับ

ศาสนาฮินดู เห็นวาควรจะบอกขอควรรูเพ่ิมอีกเล็กนอย
ศาสนาฮินดูนี้ ความหมายหนึ่งก็คือศาสนาพราหมณท่ีปรับปรุง

ใหมนั่นเอง หมายความวา ในยุคหลังเมื่อพราหมณปรับปรุงตัวใหมแลว 
เราเรียกวาศาสนาฮินดู เพ่ือจะแยกใหเห็นความแตกตาง

ศาสนาฮินดูนั้น มีคํ าสอนหลายสวนที่ละมายคลายคลึงกับพระ
พุทธศาสนา หรือดึงไปจากพระพุทธศาสนา แมแตหลักอหิงสาท่ีคนฮินดู
ถือไมกินเนื้อสัตว อะไรตางๆเหลานี้ ก็นับวามาจากอิทธิพลของพระพุทธ
ศาสนา (และอาจจะจากศาสนาเชนดวย)

ศาสนาพราหมณนั้น เปนศาสนาที่มีพิธีบูชายัญเปนหลักปฏิบัติ
สํ าคัญย่ิง เอาสัตวท้ังหลายมาฆาบูชายัญ เชน เอาแพะ ๕๐๐ ตัว แกะ 
๕๐๐ ตัว วัว ๕๐๐ ตัวมาฆาเอาอกเอาใจเทพเจา เมื่อทํ าถึงขนาดนี้จะวา
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ไมกินเนื้อสัตว ไมเบียดเบียนสัตวไดอยางไร
อยางในสมัยพุทธกาล มีเรื่องในพระสูตรหลายแหง กลาวถึง

พระพุทธเจาเสด็จท่ีโนนที่นี้ ทรงพบกับกษัตริยบาง พราหมณผูใหญบาง 
ท่ีกํ าลังเตรียมประกอบพิธีบูชามหายัญ ใหเอาสัตวตางๆ อยางละ ๕๐๐ 
ตัวบาง ๗๐๐ ตัวบาง มาผูกมัดไว พระพุทธเจาก็เสด็จเขาไปทรงสนทนา
ไตถาม แลวตรัสสอน ทํ าใหเขาเปลี่ยนความเชื่อถือ เลิกบูชายัญ แลว
แกมัดปลอยพวกสัตวเหลานั้นไป เปนตน นี่ก็เปนเรื่องราวที่มีมาในพระ
สูตร (ดู กูฏทันตสูตร, ที.สี.๙/๑๙๙; ยัญญสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๔๙ อธิบายใน สํ.อ.๑/๑๗๗)

มาในสมัยหลังนี้ ศาสนาฮินดูกลายเปนศาสนาที่คนไมกินเนื้อ
สัตว จึงเปนความเปลี่ยนแปลงที่นาสังเกตย่ิง แตปราชญเรื่องอินเดียก็
ยอมรับกันดีวา พิธีบูชายัญท่ีผอนเบาลงและการถืออหิงสา ไดรับอิทธิ
พลมาจากพระพุทธศาสนา

จึงอาจจะเปนไดวา ฮินดูพยายามจะแขงกับพระพุทธศาสนา 
โดยจะแสดงใหเห็นวา ท่ีพระพุทธศาสนาสอนหลักการไมเบียดเบียนนั้น 
พวกฉันทํ าไดย่ิงกวาอีก อะไรทํ านองนี้

ท่ีวานี้ก็เปนเรื่องของประวัติศาสตร คงจะตองสืบสาวกันอีกมาก 
แตจากความเปนมาเทาท่ีมองเห็นก็เปนไปในลักษณะนี้

เปนอันวา พระพุทธศาสนาก็หมดไปจากประเทศอินเดีย ถือวา
สูญสิ้นไปเลย ท่ีมีอยูบางในปจจุบันนี้เปนการรื้อฟนขึ้นใหม โดยรับเขา
มาจากประเทศอื่นๆ เชน จากศรีลังกาบาง อยางท่ีทานอนาคาริกธัมม
ปาละ เขามาฟนฟูพุทธคยา กวาจะสํ าเร็จแสนยาก

พุทธคยาท่ีชาวพุทธมานมัสการกันในปจจุบันนี้ ท่ีจริงของเดิม
หมดสภาพไปนานนักหนาแลว โดยตกไปเปนสมบัติท่ีนักบวชฮินดูยึด
ครองไวหมด อนาคาริกธัมมปาละตองมาตอสูอยูเปนเวลานาน ใชความ
สามารถ ความเพียร ความอดทนอยางมากมาย ชาวพุทธจึงเขาไป
นมัสการได
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เรื่องของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ จึงเปนหลักฐานที่แสดงความ
เจริญรุงเรืองและความยิ่งใหญของพระพุทธศาสนา พรอมกันนั้นก็เปน
เครือ่งแสดงถึงความเสื่อมโทรมจนถึงสูญสิ้นของพระพุทธศาสนาดวย

สรุปไดงายวา นาลันทาก็สลายหมดไป พรอมกับที่พระพุทธ
ศาสนาก็สูญสิ้นจากประเทศอินเดีย

พระพุทธศาสนาในมือของพุทธบริษัท
การสูญสิ้นของพระพุทธศาสนานี้ เปนเครื่องเตือนใจชาวพุทธ

วา หลักสํ าคัญท่ีสุดท่ีจะรักษาพระพุทธศาสนาไวไดก็คือ พุทธบริษัทท้ัง ๔
ของเรา จะตองมีความมั่นคงในหลักการของพระพุทธศาสนา และจะ
ตองสํ านึกในความมีสวนรวมรับผิดชอบตอพระพุทธศาสนา จะตองยึด
ถือหลักการเปนสํ าคัญ และพัฒนาตนเองใหเปนชาวพุทธที่มีคุณภาพ

เวลานี ้ สิง่ท่ีนาเปนหวงมากก็คือ คนทีม่ชีือ่วาเปนพทุธศาสนกิชน
มักมีความรูสึกคลายๆ จะแบงกัน เชน ชาวบานก็มองวา ผูท่ีจะตองรับ
ผิดชอบพระพุทธศาสนาคือพระ

เวลามีพระทํ าอะไรไมดี โยมก็บอกวา เออ พระพุทธศาสนานี่
อะไรกัน พระไมดี ไมไดความ ไมนานับถือ ก็พาลจะเลิกนับถือพระพุทธ
ศาสนา หาไดคิดไมวาพระพุทธศาสนาเปนของบริษัท ๔

ถาพระเสียแตโยมยังอยู อุบาสก-อุบาสิกาก็ตองรักษาพระพุทธ
ศาสนาไว ยามใดท่ีพระสงฆเพลี่ยงพลํ้ า อุบาสก-อุบาสิกาตองเปนหลัก
กลับมาชวยฟนฟูหนุนใหมีพระดีมารักษาพระพุทธศาสนา

คติอยางหนึ่งก็คือ การวางทาทีตอสถานการณของพระพุทธ
ศาสนาใหถูกตอง เวลาเกิดเหตุการณท่ีไมดีขึ้นมา ชาวพุทธจะตองมอง
อีกแบบหนึ่ง คือจะตองมองวา พระพุทธศาสนาเปนสมบัติของชาวพุทธ 
เปนสมบัติของประเทศชาติ ของสังคม และของเรา พระพุทธศาสนามี
คุณประโยชนตอประเทศชาตขิองเรา ไดใหอะไรๆ แกสงัคมของเรามามาก
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ทํ าใหสังคมของเรามีวัฒนธรรม มีความเจริญรุงเรือง มีสันติสุขมานาน
แลว บัดนี้ พระพุทธศาสนาของเราตกตํ่ า มีปญหาเกิดขึ้นแลว เราชาว
พุทธจะตองชวยเหลือกัน เราจะชวยพระพุทธศาสนาของเราอยางไรดี

เมื่อเกิดมีปญหา ไมควรจะคิดวา เออ พระไมดีแลว พระพุทธ
ศาสนาไมไดความ แตควรจะคิดวา เวลานี้ พระพุทธศาสนาของเรา
เพลี่ยงพลํ้ า เราจะชวยไดอยางไร คือ ชาวพุทธตองมองในแงวาเราจะ
ชวยพระพุทธศาสนาของเราอยางไร ถาตั้งทาทีอยางนี้ เราจะมีความ
เขมแข็งขึ้น เทาท่ีเปนมาในอดีต ทาทีของชาวพุทธเปนอยางนี้ เราจึง
รักษาพระพุทธศาสนาไวได

ในการท่ีจะรักษาพระพุทธศาสนานั้น นอกจากมีจิตสํ านึกท่ีจะไม
ประมาท มีความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน และมีความรูสึกรวมเปนเจา
ของดวยแลว ตัวเราเองจะตองมีคุณสมบัติท่ีจะรักษาพระศาสนาไดดวย

พระพุทธเจาไดตรัสหลักนี้ไวใหแลวในมหาปรินิพพานสูตรวา 
พระองคจะปรินิพพาน ตอเมื่อพุทธบริษัททั้ง ๔ ไมวาจะเปนภิกษุก็ตาม 
ภิกษุณีก็ตาม อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม ไมใชแตเฉพาะพระสงฆ 
ตองมีคุณสมบัติ ๓ ขอตอไปนี้คือ (ที.ม.๑๐/๑๐๒)

๑. ในดานสวนตัว แตละคนจะตองมีความแกลวกลามั่นใจใน
ธรรม ครบทั้ง ๒ ขั้นตอน คือ

๑)  รูเขาใจหลักธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจา
๒)  ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นไดถูกตอง

๒. ในความสัมพันธกับผูอื่น ก็มีความรูเพียงพอ และมีเมตตา
ธรรม มีนํ้ าใจเผ่ือแผ สามารถแนะนํ าสั่งสอนธรรมนั้นแกผูอื่นดวย เชน 
เปนคุณพอคุณแม ก็เอาธรรมไปสั่งสอนลูก อบรมลูก เปนครูอาจารยก็
สัง่สอนลกูศิษย เปนเพือ่นกแ็นะน ําแกเพ่ือน เปนผูใหญกแ็นะน ําแกผูนอย
ผูใตบังคับบญัชา เปนตน เปนการท ําหนาท่ีตอสงัคมและตอพระพทุธศาสนา

เปนอันวา คุณสมบัติประการที่สอง คือทํ าหนาท่ีตอผูอื่นดวย
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ความมีนํ้ าใจ และมีความสามารถที่จะแนะนํ าใหความรูธรรมแกเขาได
๓. ในแงหลักการ ก็สามารถรักษาหลักการของพระพุทธศาสนา

ไวได เมื่อมีใครพูดจาผิดพลาด ปฏิบัติผิดพลาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
มีวาทะกลาวรายตอพุทธศาสนา ทํ าใหพระธรรมวินัยคลาดเคลื่อน ตอง
สามารถที่จะชี้แจงแกไขได ทานเรียกวา กํ าราบปรัปวาทได

พุทธบริษัททุกคนถือวามีหนาท่ีจะตองศึกษา จนมีคุณสมบัติครบ 
๓ อยางนี้ ขอยํ้ าอีกทีหนึ่ง

๑. ในแงตนเอง ก็ท้ังรู และปฏิบัติไดถูกตอง
๒. ในแงสัมพันธกับผูอื่น ก็มีความรูความสามารถ และมีนํ้ าใจ

เมตตาท่ีจะเผ่ือแผใหความรูธรรมแกเขา
๓. ในแงหลักการ ก็สามารถรักษาหลักการของพระพุทธศาสนา

ชี้แจงแกผูท่ีมาพูดกลาวราย หรือแกไขความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนตอ
พระพุทธศาสนาได

ถาทุกคนที่เปนชาวพุทธ อยูในพุทธบริษัท ๔ เปนอุบาสิกา เปน
อบุาสก เปนภกิษุณ ีเปนภกิษุ ท่ีมคีวามสามารถเชนนี ้แลวชวยกนัรบัผดิ
ชอบ ก็จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไวไดแนนอน เราจะไมมีปญหา

แตเมื่อใดความเสื่อมเกิดขึ้น และรุกเขามาจนถึงจุดศูนยกลาง 
กลาวคือ แมแตความรูและการปฏิบัติตอพระพุทธศาสนาที่เปนสวนของ
พระเองก็พลอยคลาดเคลื่อน หรือพระเองก็ไมมีคุณสมบัติ เมื่อนั้นพระ
พุทธศาสนาก็จะเสื่อมโทรมลง

จากท่ีนาลันทา เราจะเห็นไดวา ความเสื่อมไดเขามาถึงตัวแกน 
คือศูนยกลางของพระพุทธศาสนา พระสงฆไมมั่นคงในหลักการของตน
เอง จนกระทั่งเขาไปกลมกลืนกับลัทธิศาสนาอื่น จึงทํ าใหพระพุทธ
ศาสนาเสื่อมลงจนสูญสิ้น

การท่ีพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย เราตองมองปจจัยหลาย
ดาน แมวาเหตุสํ าคัญท่ีเปนตัวตัดสินสุดทายคือ สงคราม (เรียกไดไมเต็ม
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ปากวาเปนสงคราม เพราะแทบจะเปนเพียงการรุกรานหรือบุกทํ าลาย
ขางเดียว) จากการทํ าลายของชาวมุสลิมเตอรก แตกอนหนานั้นก็ไดมี
ความผุกรอน ความโทรมของพระพุทธศาสนาเอง จากการท่ีเขาไปกลม
กลืนกับศาสนาฮินดู รวมท้ังความวิปลาสคลาดเคลื่อนของวัตรปฏิบัติ 
ความรูเขาใจธรรม และความประพฤติท่ัวไป

โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางชาวพุทธซึ่งเปนขอที่สํ าคัญมาก 
พุทธบริษัท ๔ ไมมีความสัมพันธท่ีรับผิดชอบตอกัน ไมรวมมือกันเทาท่ี
ควร พระก็ไมทํ าหนาท่ีดวยดีตอประชาชน และฝายชาวบานก็เอาพระ
พุทธศาสนามาฝากไวกับพระฝายเดียว เปนตน จนในที่สุดพระพุทธ
ศาสนาก็เสื่อมจนสูญสิ้นไป

วันนี้เรามาในสถานที่นี้ คือ มหาวิทยาลัยนาลันทา ก็เทากับวา 
เรามาดสูิง่ท่ีเปนอนสุรณ ซึง่มคีวามหมายวา เปนเครือ่งเตอืนใจใหระลกึถงึ

• ดานหนึ่ง คือ ความรุงเรือง และความยิ่งใหญของพระพุทธ
ศาสนา ท่ีเกิดขึ้น โดยอาศัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลัน
ทานี้เปนปจจัย และพรอมกันนั้น

• อกีดานหนึง่ กคื็อ ความเปนมาทีม่ท้ัีงความเสือ่มและความเจรญิ
ทํ าใหรูวาเจริญขึ้นมาอยางไร แลวก็เสื่อมสูญไปอยางไร

เมื่อเขาใจอยางนี้แลว เราก็จะไดประโยชน ไดสติปญญาในการ
ท่ีจะมารักษาพระพุทธศาสนาตอไป คือ เอาอดีตมาเปนบทเรียน

สิ่งท่ีเราไดศึกษาและไดเห็นที่นาลันทานี้ ไมใชแความาชื่นชม
ความเจริญ และความยิ่งใหญในอดีตวา โอโฮ นี่ใหญตั้งขนาดนี้ แสดง
วาตองเจริญมากมายหนอ แลวก็จบเทานั้น แคนี้ไมพอ ตองมองในแงวา 
จะไดคติมาใชประโยชนในปจจุบันอยางไร

นี่แหละเปนบทเรียนสํ าคัญ ท่ีเราจะเอามาใชประโยชนในการ
รักษาพระพุทธศาสนาในขณะนี้ ถาไมสามารถโยงมาสู ปจจุบันได 
ประโยชนนั้นก็นอย คุณคาในการมาที่นี่ ก็ไมคอยมี
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ฉะนั้นจึงขอใหโยมไดประโยชนจากเรื่องที่อาตมภาพเลามาใหฟง
นี้ สํ าหรับวันนี้เวลาจํ ากัด ทานมหาบุญธรรม ทานก็เตือนแลว จึงขอ
อนุโมทนาโยมอีกครั้งหนึ่ง บัดนี้โยมมาถึงท่ีนี่แลว และไดมาเห็นสิ่งท่ีเปน
อนุสรณเตือนใจมากมาย

ถามองในแงของความเจริญในอดีต โยมก็ไดปติ คือความอิ่มใจ 
ถามองในแง วาออ ความเจริญนั้นหมดไปแลวนี่ เหลือแตซาก โยมก็
อาจจะสลดหดหูใจ

แตถาจะใหไดผลดี ก็คือใชมันมากระตุนเราใจเรา วา เออ 
ความเจริญอยางนี้เคยมีมาในอดีต บัดนี้ ความเจริญนั้นสูญไปแลว เรา
จะตองทํ าใหมใหได

ในแงของความเสือ่มท ําลายไป กม็าเตือนใจวา เออ เราจะตองได
บทเรียนเอามาใชประโยชน ปองกันไมใหเกิดความเสื่อมอยางนี้อีก

ถาคิดอยางนี้ มองอยางนี้ เราก็จะไดประโยชนท้ัง ๒ ประการ 
แลวเราก็มาชวยกันทํ านุบํ ารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป

ขอใหโยมทุกทาน มีกํ าลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังปญญา ท่ีจะชวย
กันปฏิบัติบํ าเพ็ญเพ่ือความเจริญงอกงาม ความดี ความประเสริฐของ
ชีวิต และไดชวยกันดํ ารงรักษาพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองมั่นคง 
เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน และชาวโลกตลอดไปชั่วกาลนาน เทอญ.
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๔ หวัใจธรรม จากจุดศูนยกลาง
เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห

จันทรที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๓.๔๕ น.

ขอเจริญพร โยมทุกทานผูรวมในบุญจาริกครั้งนี้

บัดนี้ เราไดเดินทางมาถึงพระเวฬุวัน วัดแหงแรกในพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งตั้งอยูท่ีเมืองราชคฤห

เรามาที่เมืองราชคฤหอีกครั้งหนึ่ง ความจริงเมื่อวานนี้เราก็มา
แลว แตเรามาแคท่ีพระมูลคันธกุฎี กุฏิเดิมของพระพุทธเจา ท่ีเขาคิชฌ
กูฏ แลวเวลาก็มืดค่ํ า เราจึงไมสามารถจะมาถึงพระเวฬุวันได ท้ังๆท่ีอยู
ใกลกัน ตองกลับไปพักผอนที่วัดไทยนาลันทา แลวจึงยอนมาใหม

ตามคัมภีรทานบอกวา จากนาลันทา มาถึงราชคฤหนี้หางกัน ๑ 
โยชน คิดเปนมาตราปจจุบันได ๑๖ กิโลเมตร เมื่อเทียบกับระยะทาง
ปจจุบันนี้โดยทางรถยนต ก็ทราบจากทานมหาบุญธรรมวา ๑๓ 
กิโลเมตร แสดงวา ตัวเลขใกลเคียงกันมาก

อาจจะเปนไดวา สมัยกอนนี้เปนทางเกวียนคดเคี้ยวกวา อีก
อยางหนึ่งก็เปนการวัดคราวๆ เพราะฉะนั้น จึบนับวาใกลเคียงความจริง
มาก ตัวเลขเกาในคัมภีร ซึ่งนานตั้งเปนพันปแลว ตรงกับขอเท็จจริงท่ี
เปนปจจุบัน แสดงวา สถานที่ท่ีเรามานี้คงไมผิดแนนอน

วาโดยระยะเวลา เราเดินทางจากนาลันทามาถึงราชคฤหใน
เวลาประมาณสัก ๒๐ นาที สํ าหรับระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร หรือ ๑ 
โยชน ซึ่งตามตัวเลขโดยการคํ านวณเทากับ ๑๖ กิโลเมตร
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ราชคฤห: ศูนยอํ านาจการเมือง เรื่องที่รอน
ก) ราชคฤห ถึง ปาตลีบุตร

เรื่องเมืองราชคฤหนี้ อาตมาไดเคยพูดถึงแลว ๒-๓ ครั้งวาเปน
เมืองหลวงของแควนมคธ สมัยพุทธกาล และไดเลาใหฟงวา ตอมาได
ยายไปสูเมืองปาตลีบุตร

แตกอนที่จะยายไปปาตลีบุตรนั้น ตามตํ านานบางแหงวา ยาย
ไปเมืองเวสาลีกอน

คัมภีรบอกวา พระเจาสุสูนาค (เรียกสุสุนาค บาง สิสุนาค บาง
ก็มี; คัมภีรสันสกฤตเรียกวา ศิสุนาค) เปนผูยายเมืองหลวงของแควน
มคธจากราชคฤหไปทีเ่วสาล ี (แตหลกัฐานนีไ้มแนนนกั หลกัฐานสวนมาก
บอกวา ยายจากราชคฤหไปปาตลีบุตรเลยในสมัยพระเจากาลาโศกราช 
ซึ่งเปนโอรสของพระเจาสุสูนาค)

เวสาลี เปนเมืองหลวงของแควนวัชชี เวลาเรียกเปนภาษาไทย
เรามักนิยมใชรูปสันสกฤตวา ไวศาลี โดยแผลงเปน ไพศาลี

การท่ีพระเจาสุสูนาคแหงแควนมคธ ยายเมืองหลวงจาก
ราชคฤหไปตั้งท่ีเวสาลีไดนั้น ก็เพราะวา แควนมคธไดปราบปรามพวก
แควนวัชชีลงไดแลว และวัชชีก็กลายเปนสวนหนึ่งของแควนมคธไป

เรื่องนี้ก็เปนเครื่องยืนยันวา เวสาลีไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
แควนมคธแลว พระเจาแผนดินมคธก็จึงยายเมืองหลวงไดตามชอบใจ 
เมื่อชอบเมืองเวสาลี ก็ยายไปเมืองเวสาลี

เหตุผลอีกอยางหนึ่ง ท่ีพระเจาสุสูนาคยายเมืองหลวงจาก
ราชคฤหไปยังเวสาลีนั้น อาจเปนไดวาเปนเพราะพระเจาสุสูนาคเอง 
เปนเชื้อสายเจาลิจฉวีในเมืองเวสาลีแหงแควนวัชชีเกา

ขอเลาความยอนอกีครัง้หนึง่วา กษัตรยิในวงศของพระเจาพมิพสิาร
นับจากพระเจาอชาตศัตรูเปนตนมา ลวนแตทํ าปตุฆาต คือฆาพระราช
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บิดาท้ังสิ้น จนเรียกไดวาเปนราชวงศแหงปตุฆาต โดยมีลํ าดับดังนี้
พระเจาพิมพิสาร ครองราชย ๕๒ ป
พระเจาอชาตศัตรู ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ครองราชย ๓๑ ป 

(แบงเปนกอนพุทธปรินิพพาน ๗ ป และหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป)
พระเจาอุทยภัทร (หรืออุทายิภัทท) ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ครอง

ราชย ๑๖ ป
พระเจาอนรุทุธ ปลงพระชนมพระราชบดิาแลว
พระเจามุณฑะ ปลงพระชนมพระราชบดิาแลว
พระเจานาคทัสสก (หรือนาคทาสกะ) ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว 

ครองราชย ๒๔ ป
ในรัชกาลสุดทายนี้ อํ ามาตยและราษฎรไมพอใจวงศกษัตริยท่ีมี

แตปตุฆาตตลอดมา จึงถอดพระเจานาคทัสสกจากราชสมบัติ และ
อัญเชิญสสุูนาค ซึ่งเปนอํ ามาตยรับราชการอยูในราชคฤห แตเปนเชื้อ
สายเจาลิจฉวี ขึ้นครองราชย ตั้งราชวงศใหม เรียกวาไศศุนาค

พระเจาสุสูนาคครองราชยอยู ๑๘ ป แลว
โอรสชื่อกาลาโศกครองราชยตออีก ๒๘ ป
ในปท่ี ๑๐ แหงรัชกาลนี้ ครบ ๑๐๐ ปนับแตพุทธปรินิพพาน ก็

ไดมีการสังคายนา ครั้งที่ ๒ ท่ีเมืองเวสาลี
ตอนสังคายนาครั้งท่ี ๒ พระเจากาลาโศกราช ซึ่งเปนพระเจา

แผนดิน ไดทรงอุปถัมภการสังคายนา ซึ่งไดจัดท่ีเมืองเวสาลีนี้ ท่ีไดเปน
สวนหนึ่งของแควนมคธแลว

ตอมา พระเจากาลาโศกราชนี่แหละ ก็เปนผูยายเมืองหลวง 
จากเมอืงเวสาลี ไปทีเ่มอืงปาตลบุีตร แสดงวา มกีารยายตัง้สองครัง้ ยาย
จากราชคฤห ไปเวสาลี แลวก็ยายจากเวสาลี ไปที่ปาตลีบุตร อีกทีหนึ่ง

ตอนที่พระเจากาลาโศกราช อุปถัมภสังคายนาครั้งท่ี ๒ นั้น 
การสังคายนาก็จัดท่ีเมืองเวสาลี อาจจะเปนไดวา หลังจากท่ีจัด

ครองรวม ๘ ป
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สังคายนาแลว พระเจากาลาโศกราชจึงไดยายเมืองหลวงไปที่ปาตลีบุตร 
หรืออาจจะยายไปกอน แตเมืองเวสาลีก็เปนเมืองใหญ และเรื่องก็เกิด
ขึ้นที่นั่น พระสงฆจึงมาจัดการสังคายนาขึ้นที่เวสาลีนี้

(หลักฐานสวนมากบอกวา พระเจากาลาโศกราช ยายเมือง
หลวงจากราชคฤห ไปยังปาตลีบุตร)

ท่ีปาตลีบุตร เมืองหลวงใหมนี้ มีมหากษัตริยปกครองตอจาก
พระเจากาลาโศกราช สืบมา คือ

ราชโอรส ๑๐ พระองคของพระเจากาลาโศก รวมกนัปกครอง ๒๒ ป
จากนั้น ราชวงศไศศุนาคสิ้นสุดลง เขาสูยุคของราชวงศนันทะ
ราชวงศนนัทะ มีกษัตริยปกครองตอมา ๙ รัชกาล รวม ๒๒ ป
ในรัชกาลสุดทายของราชวงศนี้ พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช 

(Alexander the Great) กรีฑาทัพมาถึงเขตแดนชมพูทวีป แตหยุดย้ัง
แคตักศิลา แลวเลิกทัพไป

จันทรคุปต ลมราชวงศนันทะ ตั้งราชวงศโมริยะ (สันสกฤตวา
เมารยะ) และครองราชยอยูนาน ๒๔ ป

จากนั้น พระเจาพินทุสาร ราชโอรส ครองราชย ๒๘ ป
สิ้นรัชกาลนี้ พ.ศ.๒๑๔ ก็ถึงสมัยของพระเจาอโศกมหาราช ซึ่ง

ครองราชยกอนราชาภิเษก ๔ ป แลวครองตอมาอีก ๔๒ ป จนสวรรคต
ใน พ.ศ.๒๖๐ (ต ําราฝายตะวนัตกสวนมากวาสมยัอโศก=พ.ศ.๒๗๐–๓๑๒)

เปนอันวามาบรรจบถึงยุคสมัยซึ่งไดเลาไวท่ีเมืองปตนะ
ขอแทรกขอสังเกตนิดหนอยวา เรื่องระยะเวลาครองราชยของ

พระเจาพิมพิสารวา ๕๒ ป โดยสวรรคตกอนพุทธปรินิพพาน ๗ ปนี้ 
อาตมาเองยังไมคอยเชื่อนัก แตวาไปตามหลักฐานเทาท่ีมีกอน ถามีเวลา
คงตองคนใหชัดมากขึ้น

นี้เปนภาพของเหตุการณสืบเนื่องจากพุทธกาล ท่ีมาสัมพันธกับ
เรื่องราวในพระพุทธศาสนา
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ข) เรื่องของราชคฤห
ขอยอนกลับมาพูดถึงเมืองราชคฤห เพราะเปนเมืองหลวง

สํ าคัญในสมัยพุทธกาล
อยางท่ีกลาวแลววา พระพทุธเจาไดทรงพบกบัพระเจาพิมพสิาร

กษัตริยผูปกครองแควนมคธ รวมสมัยกับพระพุทธเจา ท่ีเมืองนี้
ตอมา พระเจาอชาตศัตรู ราชโอรส ก็ไดปลงพระชนมพระราช

บิดา คือพระเจาพิมพิสาร แลวขึ้นครองราชย
พระเจาอชาตศัตรู หางเหินจากพระพุทธศาสนาไปพักหนึ่ง จน

กระทั่งตอนหลัง จึงหันมาอุปถัมภพระพุทธศาสนา ตลอดจนอุปถัมภการ
สังคายนา ครั้งท่ี ๑ ซึ่งเปนครั้งแรกของพระพุทธศาสนา

เมืองราชคฤหมีชื่อเรียกหลายชื่อ ชื่อหนึ่งเรียกวา เบญจคีรีนคร
แปลวา เมืองที่มีเขาทั้ง ๕ คือเขาคิชฌกูฏ ท่ีเราไปขึ้นเมื่อวาน แลวก็มี
เขาปณฑวะ รูปทรงเปนบัณเฑาะว เขาเวภาระ ซึ่งเปนที่ทํ าสังคายนาครั้ง
ท่ี ๑ ณ ถํ้ าสัตตบรรณคูหา เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ

เพราะเหตุท่ีเมืองนี้ตั้งอยูติดกับภูเขา ๕ ลูก ก็เลยเรียกชื่อวา 
เบญจคีรีนคร และจากการที่มีภูเขา ๕ ลูกลอมรอบอยู เปนเหมือนคอก
ลอมรอบเมือง เมืองนี้ก็จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งตามมาวา คิริพพชะ
แปลวา มีภูเขาเปนคอก ก็คือมีภูเขาลอมรอบนั่นเอง นี่ก็เปนชื่อตางๆ 
ของเมืองราชคฤห ซึ่งก็ไมจํ าเปนจะตองจดจํ าอะไร เปนเพียงความรู
รอบตัว พอใหไดยินไวแลวก็ผานๆ ไป

ขอสํ าคัญก็คือวา พระพุทธเจาไดเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนาที่เมืองนี้ พระองคทรงตองมองเห็นการณไกล อยางท่ีกลาวแลว
วา เวลานั้นมีแวนแควนใหญๆ หลายแควน

ขอทวนซํ้ าอีกทีหนึ่ง ท่ีบอกวา มีมหาชนบท หรือ ประเทศใหญ
อยูถึง ๑๖ แควน และเมื่อมาถึงพุทธกาลก็มีแควนที่สํ าคัญอยูในแถบนี้ 
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๓ แควน คือ แควนมคธนี้ และแควนวัชชี แลวก็แควนโกศล
พอสิ้นพุทธกาลไปแลว แควนโกศลก็ดี วัชชีก็ดี มาตกอยูใต

อํ านาจของแควนมคธหมด ฉะนั้น ราชคฤห ซึ่งเปนเมืองหลวงของมคธ 
จึงเปนศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรืองและอํ านาจทางการเมือง

พระพุทธเจาเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่นี่ ถาพูดใน
แงการเมืองก็แสดงวา ไดท่ีท่ีเหมาะที่สุดแลว เมื่อพระพุทธเจาเสด็จมา
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองราชคฤห ก็ทรงประกาศพระศาสนา 
เริ่มตั้งแตทรงแสดงธรรมโปรดพระเจาพิมพิสาร และพระเจาพิมพิสารก็
ไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา เปนองคศาสนูปถัมภก

ตอจากนั้น พระพุทธเจาก็ไดทรงโปรดอัครสาวก ๒ ทาน คือ 
พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ

มาฆบูชา กับ หัวใจพระพุทธศาสนา

จากราชคฤหนั้น เวฬุวันแผความรมเย็นแหงมาฆบูชา
ยอนกลับไปนิดหนึ่ง อาตมาเลาขามไป คือเมื่อพระเจาพิมพิสาร

เลื่อมใสแลว ก็ไดถวายวัดแหงแรก คือ วัดเวฬุวัน นี้
“เวฬุวัน” แปลวา ปาไผ เรามาในท่ีนี้ ดานนอกๆ ก็ยังเห็นตนไผ

ท่ีเราเดินผาน ไมทราบวาไผนี้จะสืบมาจากพุทธกาล หรือเปนไผปลูกใหม 
แตจะอยางไรกต็าม กเ็ปนบรรยากาศทีทํ่ าใหเราหวนระลกึไปถงึวัดเวฬวัุน
ซึ่งมีความหมายวาเปนปาไผ ในสมัยพุทธกาลคงจะมีตนไผมากกวานี้
มากมาย

พระพุทธเจาไดเสด็จประทับที่นี่ในพรรษาที่ ๒ (พรรษาแรกจํ าท่ี
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน) ถือวา เปน วดัแรกในพระพุทธศาสนา

เหตุการณสํ าคัญตอมา ก็คือ ทรงไดอัครสาวกซายขวา คือพระ
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สารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ
ตามประวัติเลาวา พระมหาโมคคัลลานะ บวชได ๗ วัน ก็ได

บรรลุอรหัตตผล สวนพระสารีบุตรนั้นมีปญญามาก ไดบรรลุอรหัตตผล
ทีหลัง นาสังเกตวา มีปญญามาก กลับบรรลุทีหลัง

พระอรรถกถาจารย อธิบายวา เหมือนกับพระเจาแผนดิน หรือ
แมทัพใหญๆ เวลาจะเคลื่อนทัพไปก็ชา อืดอาด ไมเหมือนกับชาวบานทั่ว
ไป จะไปไหนก็ไปไดปุบปบทันที

แสดงวา พระสารีบุตร เพราะปญญาของทานมาก ทานก็เลย
คิดเยอะ ไตรตรองพิจารณา ทวนหลัง ทวนหนา สืบหาเหตุปจจัยตางๆ 
เหมือนพระราชาที่วา จะยกทัพ จะเคลื่อนยายพลกายไปที่ตางๆ ก็ลาชา
หนอย แตเมื่อพระสารีบุตรตรัสรูแลว ก็คือลาภอันยิ่งใหญของพระพุทธ
ศาสนา เพราะเปนกํ าลังสํ าคัญท่ีสุดของพระพุทธเจา

พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญพระสารีบุตร นอกจากในฐานะที่เปน
เอตทัคคะในทางมีปญญามากแลว ยังตรัสอีกวา พระสารีบุตรสามารถ
แสดงพระธรรมจักรไดแมนเหมือนพระองคทีเดียว (เชน ม.ม.๑๓/๖๐๙; ม.อุ. 
๑๔/๑๖๕; องฺ.เอก.๒๐/๑๔๕)

พระธรรมจักร นี้ เราก็รูกันวาเปนพระสูตรท่ีสํ าคัญ แสดงหลัก
การของพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรสามารถแสดงพระธรรมจักรได
แมนเหมือนพระองคทีเดียว เพราะฉะนั้น จึงเปนกํ าลังย่ิงใหญของพระ
พุทธเจา เรียกอยางสมัยนี้วาทํ างานเปนมือขวา ตรงกับที่เรียกวาเปน
อัครสาวกเบ้ืองขวา

พระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล ๑๕ วัน หลังจากท่ีไดบวช และได
บรรลุธรรมนั้น ณ ถํ้ าสุกรขาตา ท่ีเราผานไปตอนขึ้นเขาคิชฌกูฏเมื่อ
วาน กอนจะถึงพระคันธกุฎี

ถํ้ าสุกรขาตานั้น เปนจุดท่ีพระสารีบุตรไดฟงพระพุทธเจาแสดง
ธรรมแกทีฆนขปริพาชก ขณะนั้นพระสารีบุตร นั่งอยูเบ้ืองหลัง เรียกวา
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ถวายงานพัดอยู ณ เบ้ืองพระปฤษฎางคของพระพุทธเจา เบ้ืองพระ
ปฤษฎางคก็คือขางหลังนั่นเอง

ตอนนั้น พระสารีบุตรเปนสัทธิวิหาริก เปนลูกศิษย ก็จึงดูแล
ปฏิบัติพระอุปชฌาย พัดถวายพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดง
ธรรมแกปริพาชก พระสารีบุตรก็เลยไดฟงดวย เมื่อฟงจบพระสารีบุตร
ก็ไดบรรลุอรหัตตผล

เหตุการณมาประจวบตอนนี้ ก็พอดีถึงวันเพ็ญเดือนสาม นับ
จากท่ีพระพุทธเจาตรัสรูมา ทานวาได ๙ เดือนพอดี

กลาวคือ พระพุทธเจาตรัสรูในวันเพ็ญเดือน ๖ แลวก็มาท่ีอิสิ-
ปตนมฤคทายวัน  

เมื่อแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่ีอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง
พาราณสี จํ าพรรษาแรกท่ีนั่น หลังออกพรรษาแลว เสด็จตอมายังแควน
มคธ มาถึงเมืองราชคฤหนี้และทรงไดอัครสาวก พระองคทรงแสดง
ธรรมโปรดทีฆนขปริพาชก และพระสารีบุตรไดตรัสรูท่ีนี่

รวมเวลาผานมา ๙ เดือน พอดี ถึงวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญ
เดือน ๓ เปนเวลาที่ถือวามีความสํ าคัญ เนื่องจากสมัยกอนนี้ถือปฏิทิน
ทางจันทรคติ วันเพ็ญจึงมีความสํ าคัญอยูโดยสามัญ

นอกจากนั้น อาจเปนไปไดวาวันเพ็ญเดือน ๓ นั้น เปนวันสํ าคัญ
ในศาสนาพราหมณดวย ปราชญบางทานวาเปนวันศิวราตรี (แตเทาท่ี
พบหลักฐาน ศิวราตรีของพราหมณ คือวันเดือนดับ = แรม ๑๔ ค่ํ า
เดือนมาฆะ) จะอยางไรก็ตาม ก็รวมความวา เปนวันที่มีความสํ าคัญใน
ศาสนาเดิมตามประเพณีของชาวชมพูทวีป

ตอนเย็นวันนั้น พระพุทธเจาเสด็จลงจากเขาคิชฌกูฏมายังพระ
เวฬุวันนี้ และปรากฏวามีพระอรหันตมาประชุมกันที่พระเวฬุวันนี้ 
๑,๒๕๐ องค จึงเกิดเปนการประชุมใหญของพระสาวกขึ้น

ตอนนั้นยังอยูในระยะตนพุทธกาล แค ๙ เดือนเทานั้นเองหลัง
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จากตรัสรู มีพระสาวกมาประชุมกันตั้ง ๑,๒๕๐ องค ก็ตองถือวาเปน
การประชุมใหญ เรียกไดวาเปนมหาสันนิบาต

การประชุมใหญครั้งนี้ มีลักษณะพิเศษ ท่ีทานเลาไววา มีองค
ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. วันนั้นเปนวันเพ็ญมาฆปูรณมี พระจันทรเต็มดวง
๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย
๓. พระภิกษุเหลานั้นลวนเปนพระอรหันตท้ังสิ้น และทานเหลา

นั้นเปนผูไดอภิญญา ๖
๔. พระภิกษุเหลานั้นลวนเปนเอหิภิกขุ ไดบวชโดยตรงจากพระ

พุทธเจา คือ พระพุทธเจาทรงบวชใหเอง
เนื่องจากมีองคประกอบ ๔ ประการ จึงเรียกการประชุมนี้วา 

จาตรุงคสันนิบาต แปลวา การประชุมท่ีพรอมดวยองค ๔ ประการ
พระพุทธเจา ทรงเห็นวา ความพรักพรอมอยางนี้เปนโอกาส

พิเศษที่ดี เหมาะแกการท่ีจะทรงแสดงธรรมเปนพิเศษ ก็จึงไดทรงแสดง
โอวาท ตรัสหลักคํ าสอนที่เปนหลักการสํ าคัญของพระพุทธศาสนา ท่ี
เรียกวา โอวาทปาฏิโมกข

โอวาท ก็คือ คํ ากลาวสอน ปาฏิโมกข แปลวา ท่ีเปนหลัก หรือ
เปนประธาน โอวาทปาฏิโมกข จึงแปลวา คํ ากลาวสอนที่เปนหลักเปน
ประธาน คือคํ าสอนสํ าคัญของพระพุทธศาสนา

คํ าสอนนีม้รีวมท้ังหมด ๓ คาถาครึง่ พูดงายๆ วามี ๓ ตอน

สาระของโอวาทปาฏิโมกข
วันนีเ้ราเดนิทางมาทีน่ี ้ กพ็อดปีระจวบมาประชมุกนัทีพ่ระเวฬวัุน

ดวย และวันพรุงนี้จะเปนวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญเดือน ๓ ซื่งถือเปน
วันมาฆบูชา ไหนๆ มาท่ีนี่ใกลวันจริงแลว ก็ทํ าพิธีมาฆบูชากันเสียที่นี่
เลย แลวฟงธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
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อยางท่ีกลาวมาแลววา ในวันมาฆบูชา หรือ วันมาฆปูรณมี พระ
พุทธเจาทรงแสดงธรรม ท่ีเรียกวา โอวาทปาฏิโมกข (เขียน โอวาท
ปาติโมกขก็ได) เราจึงควรจะศึกษาเรื่อง โอวาทปาฏิโมกขกันบาง ได
บอกโยมเมื่อกี้นี้วา โอวาทปาฏิโมกขประกอบดวยคาถาสามคาถากึ่ง 
หรือจะเรียกวาเปน ๓ ตอนก็ได

เรื่องที่จะอธิบายนี้ อยาเพ่ิงถือเปนเรื่องหนักสมอง เวลาพูดให
ฟงอยางนี้ ก็รูสึกวายากเหมือนกัน แตขอใหฟงผานๆ ไวกอน เดี๋ยวจึง
คอยจี้จุดท่ีตองการใหโยมรูอีกทีหนึ่ง

ลํ าดับความวา ในคาถา ๓ ตอนนั้น

ก) คาถาที่ ๑ ซึ่งเปนตอนแรกวา
ขนตฺี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นพฺิพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ฯ

คาถาแรกนี้ แสดงอะไรบาง ตอบสั้นๆวา แสดงลักษณะของ
พระพุทธศาสนา ท่ีตางจากศาสนาพื้นเดิมท่ีมีอยู

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม เมื่อจะแสดงหลักการของพระพุทธ
ศาสนา จุดแรกก็คือ การแยกออกจากศาสนาเดิม ซึ่งจะเปนขอสํ าคัญท่ี
จะใหชาวพุทธรูจักตัวเอง คือรูจักหลักคํ าสอนของพระพุทธเจาใหถูกตอง 
มิฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาคํ าสอนของพระพุทธเจาไปเที่ยวปะปนกับลัทธิอื่นๆ

คํ าสอนขอแรก บอกวา ขนตฺ ีปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลวา ขันติ
คือความอดกลั้นเปนตบะอยางย่ิง

อธิบายวา ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมานั้น ขอ
ปฏบัิตสิ ําคัญในศาสนาพืน้เดมิกคื็อ เขาชอบบ ําเพ็ญตบะ การบํ าเพ็ญตบะนี้
เปนทีน่ยิมกนันกัหนาวา เปนทางทีจ่ะท ําใหบรรลคุวามบรสิทุธิห์ลดุพน ถึง
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จุดหมายของศาสนา ศาสนาในยุคนั้นจึงมีการบํ าเพ็ญตบะกันมาก
พระพุทธเจาไดทรงประทานคํ าสอนใหมวา การท่ีมาทรมานราง

กายของตนเองดวยประการตางๆ เชน อดขาว กลั้นลมหายใจ นอนบน
หนาม ลงอาบแชนํ้ าในฤดูหนาว ยืนตากอยูกลางแดดในฤดูรอน อะไร
ทํ านองนี้ ไมใชหนทางที่จะทํ าใหตรัสรูได

ขอใหสังเกตวา นักบวชเชน แมแตสมัยปจจุบัน ก็ยังใชวิธี
บํ าเพ็ญตบะอยู เชน จะโกนผม เขาก็ไมใชมีดโกน แตเขาถอนผมออกมา
ทีละเสนๆ

อยางท่ีเราพบ ท่ีเรียกวา สาธวี ท่ีมานั่งอยูในพิธีเมื่อเชานี้ท่ีนา
ลันทา ท่ีแตงชุดขาว แลวมีอะไรปดท่ีจมูกหรือปาก นั่นนะ เปนนักบวช
หญิงของเชน นิกายเศวตัมพร หรือ เสตัมพร แปลวา นุงขาว หมขาว 
ถาเปนอีกนิกายหนึ่ง ก็เรียกวา ทิคัมพร แปลวา นุงทิศ คือนุงลมหมฟา 
หมายความวาไมนุงผาเลย

พระพุทธเจาตรัสวา การบํ าเพ็ญตบะทรมานรางกาย ไมใชวิถี
ทางแหงความหลุดพน ท่ีจะเขาถึงจุดหมายของศาสนา การท่ีตรัสคาถา
นี้ขึ้นมา ก็เพ่ือที่จะใหเกิดความรูเขาใจลักษณะที่แตกตางของพระพุทธ
ศาสนาตั้งแตตน เริ่มแตในดานวิธีปฏิบัติ พระองคจึงตรัสแทนใหมวา 
ขนตฺี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

“ขันติ” คือ การอดได ทนได นี่แหละ เปนตบะอยางย่ิง ตบะไม
อยูท่ีการทรมานรางกาย แตอยูท่ีขันติ คือความอดทน โดยใชสติปญญา 
ทํ าความเพียรดวยความเขมแข็งในจิตใจ โดยมุงมั่นที่จะทํ าการนั้นให
สํ าเร็จดวยความอดทน อยางนี้จึงจะเปนตบะจริง ไมตองไปเที่ยวทรมาน
รางกายของตน เมื่อตรัสอยางนี้ ก็เปนการบอกใหรูไปดวยวา การ
บํ าเพ็ญตบะอยางท่ีเขานิยมทํ ากันนั้น ไมมีในพระพุทธศาสนา

จากขอปฏิบัติ พระพุทธเจาก็กาวไปสูจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา โดยตรัสวา นพฺิพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา แปลวา พระพุทธเจาท้ัง
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หลายตรัสวานิพพานเปนบรมธรรม คือนิพพานเปนธรรมอันสูงสุด หรือ
เปนธรรมอยางย่ิง ขอนี้ คือ การแสดงจุดหมายของพระศาสนาวา ได
แก พระนิพพาน ไมใชลัทธิไปสูพระพรหมอะไร

สมัยนั้น ศาสนาพราหมณเขาถือวา จุดหมายของศาสนาคือ 
พรหมสหพัยตา ไดแกภาวะทีร่วมเขากบัพรหม คํ าสอนอยางนีท้านคดัคานไว
ในพระสูตร เชนอยางเตวิชชสูตร ในพระไตรปฎกทีฆนิกาย เปนตน ซึ่ง
พูดถึงเรื่องพราหมณท่ีพยายามจะเขาถึงพรหม ไปอยูรวมกับพระพรหม 
ดวยวิธีตางๆ แลวพราหมณก็เถียงกันเองวาวิธีของใครถูกตอง

การเขารวมกับพระพรหม หรือการเขาถึงความเปนหนึ่งเดียว
กับพรหม หรือการเขาถึงพรหมนั่น เปนจุดหมายของศาสนาพราหมณ 
ซึ่งมีอยูกอนพระพุทธเจาของเราอุบัติขึ้น

พระพุทธเจาตรัสสอนวา เราจะเขารวมกับพรหมไดก็ดวยการ
สรางความเปนพรหมใหมีในตัว หรือทํ าตัวใหเปนพรหมหรือใหเหมือนกัน
กับพรหม ดวยการเจริญพรหมวิหารธรรม

อยางไรก็ตาม การเขารวมกับพรหมก็ยังไมใชอิสรภาพแทจริง 
เราสามารถกลาวเลยกวานั้นไปอีก และพระองคก็ไดตรัสแสดงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนาวา ไดแก นิพพาน เปนการบอกใหรูชัดไปเลย ไมใช
เพียงไปเขารวมกับพรหม

ตอไป สิง่ท่ีปรากฏของศาสนาขอส ําคัญอกีอยางหนึง่ กคื็อ นกับวช
ในขอนี้เราตองชัดวา คนประเภทใด มีลักษณะอยางไร จัดวาเปน
บรรพชิตในพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจาตรัสไวเปนหลักวา คนที่จะเปนบรรพชิตนั้น ไมเปน
ผูทํ ารายผูอื่น ถาเปนผูท่ีทํ ารายเบียดเบียนคนอื่น ไมชื่อวาเปน สมณะ 
หมายความวา นักบวช หรือ สมณะ หรือ บรรพชิต มีลักษณะสํ าคัญอยูท่ี
การไมทํ ารายคนอื่น ไมเบียดเบียนใคร เปนผูไมมีภัยมีเวร เปนแบบ
อยางของการนํ าสังคมไปสูสันติ
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ลักษณะสํ าคัญของพระภิกษุ หรือความเปนบรรพชิตในพระพุทธ
ศาสนา ไมไดอยูท่ีการเปนสื่อกลางระหวางเทพเจากับมนุษย ตางจากใน
ศาสนาพราหมณ ท่ีนักบวชทํ าหนาท่ีเปนสื่อกลางระหวางพระพรหม กับ 
มนษุย เปนตวัแทนของเทพเจาหรอืของสวรรคในโลกมนษุย หรอืเปนผูผูก
ขาดพระเวท อันเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ท่ีเทพเจาสูงสุดเปดเผยแกพราหมณ

ความเปนนักบวช เปนบรรพชิต เปนสมณะ ไมไดอยูท่ีการเปน
ตัวแทนสวรรค หรือเปนเจาพิธี หรือการมีอํ านาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย หรือการปลีกตัวหลีกหนีสังคมไปเขาฌานอยูในปา เปนตน 
แตอยูท่ีการทํ าสันติใหปรากฏในชีวิตท่ีเปนจริง

ข) คาถาที่ ๒ คือตอนกลาง
เมื่อทรงแสดงหลักและลักษณะสํ าคัญท่ีเปนจุดปรากฏของ

ศาสนาแลว พระพุทธเจาก็ทรงแสดงหลักขั้นปฏิบัติการของพระพุทธ
ศาสนา โดยตรัสตอไปวา

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

การไมทํ าความชัว่ท้ังปวง ๑ การทํ าความด ีหรอืกศุลใหถงึพรอม 
๑ การทํ าใจใหบริสุทธิ์ผองใส ๑ นี้เปนคํ าสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย

พระองคไมไดตรัสวา เปนคํ าสอนของพระพุทธเจาองคนี้ แต
พระองคตรัสวา พุทฺธาน ํ ของพระพุทธเจาท้ังหลาย คือ ไมวาพระพุทธ
เจาองคไหนก็สอนอยางนี้หมด

คาถานี้ เปนคาถาที่ชาวพุทธรูจักมากท่ีสุด และพระก็นิยมเอา
มาย้ํ า เพราะเปนหลักท่ีจะนํ าไปปฏิบัติ คาถาที่หนึ่งขางตนนั้น แสดง
ลักษณะสํ าคัญของพระพุทธศาสนา สวนคาถาที่สองนี้ เปนคํ าสอนภาค
ปฏิบัติเลยวา คนเราจะตองทํ าอะไรบาง

๑. ไมทํ าชั่ว
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๒. ทํ าความดี
๓. ทํ าใจใหผองใส
สามอยางนี้จํ ากันไดดี เพราะฉะนั้นอาตมาก็ไมตองอธิบายมาก 

แตอาจจะยอนกลับมาพูดอีกทีหนึ่ง

ค) คาถาที่ ๓ (กับครึ่งคาถา) คือตอนทาย
จากนัน้กถ็งึทอนที ่๓ อกีคาถากบัครึง่สดุทาย เรยีกวาอกีคาถากึง่ 

มวีา
อนปูวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตตฺฺตุา จ ภตฺตสฺมึ ปนตฺจฺ สยนาสนํ
อธจิติฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

คํ าสอนสวนนี้เปนทอนที่ถือกันวา เปนคํ าสอนของพระพุทธเจา 
สํ าหรับพระสงฆท่ีทํ าหนาท่ีเผยแผพระศาสนา วาควรจะประพฤติปฏิบัติ
ตวัอยางไร คือ เมือ่ไดคํ าสอนทีจ่ะสอนเขาแลว ตวัผูท่ีจะสอนเขา หรอืน ํา
คํ าสอนไปเผยแผนี ้ควรจะด ําเนนิชวิีต และมวัีตรปฏบัิตอิยางไร กม็หีลกัวา

อนูปวาโท การไมกลาวราย ๑
อนปูฆาโต การไมทํ าราย ๑
พระที่จะไปสอนเขานี่ ตองเปนตัวอยาง ไมกลาวรายใคร ไมทํ า

รายใคร
ปาติโมกฺเข จ สํวโร แปลวา สํ ารวมตนในปาฏิโมกข
“ปาฏิโมกข” คือ วินัยแมบท ไดแกประมวลขอกํ าหนดความ

ประพฤติ ท่ีเปนระเบียบกฎเกณฑขอบังคับในการดํ าเนินชีวิตของพระ
ภิกษุ เพ่ือรักษาแบบแผนหรือมาตรฐานแหงความเปนอยูท่ีเหมาะสม 
และเอื้อตอการเจริญในไตรสิกขาของพระภิกษุ

ในเรื่องนี้ พระภิกษุจะตองมีความสํ ารวมระวัง ตั้งใจท่ีจะดํ ารง
ตนอยูในปาฏิโมกขหรือในศีลแมบท ท่ีปจจุบันนี้เราเรียกกันวา ศีล ๒๒๗
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มตตฺฺตุา จ ภตฺตสฺม ึ แปลวา ความเปนผูรูจักประมาณใน
อาหาร คือตองรูจักกินพอดี หมายความวา บริโภคดวยความรูเขาใจวัตถุ
ประสงคโดยใชปญญา ไมใชกินอาหารเพียงเพ่ือจะเอร็ดอรอย เพ่ือตาม
ใจอยาก ตามใจลิ้น

โดยเฉพาะพระสงฆ เปนผูดํ าเนินชีวิตดวยอาศัยญาติโยมเลี้ยง 
ตองอาศัยผูอื่นเปนอยู เพราะฉะนั้นจะตองทํ าตัวใหเขาเลี้ยงงาย เปนอยู
งายๆ ไมมัววุนวายครุนคิดและใชแรงงานใชเวลาใหหมดไปกับการแสวง
หาสิ่งเสพบริโภค ไมเฉพาะอาหารเทานั้น ปจจัย ๔ อื่นก็เชนเดียวกัน 
คือ ไมมามุงหาความสุขสํ าราญจากเรื่องของวัตถุนั่นเอง

การกินอาหาร เปนเรื่องใหญของมนุษย ฉะนั้นทานจึงจับจุด
แรก ใหรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร ใหกินดวยปญญาท่ีรูคุณคาท่ี
แทจริง ท่ีเปนวัตถุประสงคของการกิน วาเรากินเพื่ออะไร คือกินเพื่อให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี จะไดใชรางกายนี้ดํ าเนินชีวิตท่ีดีงาม อยาง
ท่ีทานเรียกวา เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย คือเพื่อเกื้อหนุนการที่จะมี
ชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ และจะไดทํ าหนาท่ีนํ าธรรมไปสั่งสอนประชาชนได

นี้คือหลักการท่ีเรียกวา มตตฺฺตุา จ ภตฺตสฺม ึรูจักประมาณใน
การบริโภคอาหาร

ปนตฺจฺ สยนาสน ํรูจักอยูในที่นั่งท่ีนอนอันสงัด ไมใชมัววุนวาย
ออกไปคลุกคลีกับหมูชาวบาน จนไมรูจักหาความสงบ ไมปลีกตัวออกไป
หาเวลาหาโอกาสพัฒนาจิตใจและปญญา

พระสงฆจะตองใหเวลาแกการพัฒนาทางดานจิตใจและปญญา
ใหมาก เมื่อแสวงหาที่สงัดเปนที่วิเวกไดแลว ก็เปนบรรยากาศที่เอื้อตอ
การท่ีจะพัฒนาจิตใจ ดวยการเจริญจิตภาวนา แลวก็กาวไปสูการทํ า
ปญญาภาวนา

จุดสํ าคัญก็คือ จะตองมีท่ีอยูท่ีเหมาะ รูจักหลีกเรน นับวาเปน
ขอปฏิบัติอยางหนึ่งท่ีสํ าคัญ เมื่อจะไปทํ างานสั่งสอนหมูประชาชน เขา
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ไปยุงเกี่ยวกับชาวบาน จะตองไมละทิ้งการอยูในที่สงัด เพ่ือเปนฐานที่
มั่นคงอยูภายใน จะไดไมถูกดูดถูกกลืนเขาไปในสภาพที่ยุงเหยิงของ
สังคมภายนอก

พระพุทธเจาเองทรงเปนแบบอยางในเรื่องนี้ พระองคเสด็จไป
สั่งสอนประชาชน ตองไปยุงเกี่ยวเท่ียวเสด็จไปพบคนโนนคนนี้ ไปโปรด
คนโนนคนนี้ เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบาง เปนพอคา เปนชาวนา 
เปนอะไรตางๆ มากมาย แตพระองคก็ไมละทิ้งความสงัด พอไดโอกาส
พระองคก็เสด็จไปประทับในที่วิเวก หาความสงบเปนแบบอยาง เพราะ
ฉะนั้นจึงไมใหท้ิงขอปฏิบัตินี้

อธจิติฺเต จ อาโยโค พอไดท่ีสงัดแลวก็ประกอบในอธิจิต ใสใจใน
การฝกฝนจิตใจยิ่งขึ้นไป พระสงฆทํ าหนาท่ีเผยแผพระศาสนา เปนผูท่ี
นํ าประชาชนในการพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา แตแบบอยางท่ีสํ าคัญของ
พระ ก็คือเรื่องทางดานจิตใจ เรื่องคุณธรรม

ในดานนี้ พระสงฆควรจะใหเขาเห็นแบบอยางวา เมื่อพระทาน
พัฒนา มีจิตใจท่ีประณีตงดงามแลว ดีอยางไร ทานมีความสุขทางจิตใจ 
โดยพึ่งพาอาศัยวัตถุนอย ทานอยูไดอยางไร มีชีวิตท่ีเปนสุขไดอยางไร 
เปนแบบอยางแกประชาชน

ถาพระสงฆไมประพฤติปฏิบัติอยางนี้ คํ าสอนก็อาจจะไดผลนอย 
แตถาพระสงฆดํ าเนินชีวิตตามหลักท่ีวามาในคาถากึ่งสุดทายนี้ ก็จะเปน
แนวทางและเปนคติแกประชาชน พรอมกันนั้นก็ทํ าใหประชาชนมีความ
หวัง และมีความศรัทธาเลื่อมใสตอพระสงฆในพระพุทธศาสนา ทํ าให
ปฏิบัติหนาท่ีไดผลดีตอไปดวย

มาฆบูชา ขึ้นมาเปนวันสํ าคัญในพระพุทธศาสนา
ท้ังหมดนี้รวมเปนสามคาถากึ่ง จัดเปนสามตอน ขอทวนอีกครั้ง
คาถาที่ ๑ แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา ท่ีเปนจุด
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แสดงออกหรือจุดปรากฏ ทางดานขอประพฤติปฏิบัติ จุดหมาย รวมท้ัง
ลักษณะของพระสงฆ หรือ บรรพชิต

คาถาที่ ๒ กลาวถึงหลักคํ าสอน ท่ีเปนบทสรุปของภาคปฏิบัติ
โดยตรง ท่ีเราเรียกกันวา หัวใจพระพุทธศาสนา

สวนที่ ๓ ซึ่งยาวหนอย แสดงขอปฏิบัติในการดํ าเนินชีวิตของ
พระภิกษุผูทํ าหนาท่ีในการเผยแผธรรม สั่งสอนประชาชนตอไป

มีขอสังเกตนิดหนึ่งวา ในพระไตรปฎก มีพระสูตรชื่อมหาปทาน
สูตร ในทีฆนิกาย เลาเรื่องประวัติของพระวิปสสีพุทธเจา ซึ่งทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกขไวดวยในมหาสันนิบาต ก็เลยมีคาถานี้ปรากฏ ๒ แหง 
คือในมหาปทานสูตรนั้น กับในคาถาธรรมบท

แตมีขอแตกตางกันนิด คือ มีการสลับคาถา แหงหนึ่งนั้น (มหา-
ปทานสูตร, ที.ม.๑๐/๕๔) เอาคาถา ขนตฺ ีปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขึ้นกอน แลวเอา
คาถา สพฺพปาปสสฺ อกรณํ เปนคาถาทีส่อง สวนอกีแหงหนึง่ (คาถาธรรมบท,
ขุ.ธ.๒๕/๒๔) นั้น กลับเอาคาถา สพฺพปาปสฺส อกรณํ คือตัวหลักคํ าสอนขึ้น
กอน แลวจึงแสดง ขนตฺ ีปรมํ ตโป ตีติกฺขา คือ ลักษณะทั่วไปของพระ
พุทธศาสนาเปนลํ าดับที่สอง

อยางไรก็ตาม อยาไปถือเปนเรื่องสํ าคัญเลย ใจความก็ไดเทา
กันนั่นแหละ สลับกันไปสลับกันมา

นี่เปนความรูเบ้ืองตน สํ าหรับใหโยมทราบคราวๆ เกี่ยวกับพระ
โอวาทปาฏิโมกข ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในวันมาฆปูรณมี ซึ่งบัดนี้เรา
เรียกกันวา วนัมาฆบูชา

“วันมาฆบูชา” นั้น ไมใชศัพทเดิม ในพุทธกาลไมมีคํ านี้ มีแตคํ า
วามาฆปุณฺณมี เทานั้นเอง

“มาฆปณุณฺมี” (เขยีนอยางไทยเปน มาฆปรุณม ีบาง มาฆปรูณมี
บาง มาฆบูรณมี บาง) ประกอบเปนคํ าในภาษาบาลีตามไวยากรณ เปน 
มาฆปุณฺณมิยํ แปลวา ในดิถีเปนที่เต็มดวงแหงพระจันทร ในเดือนมาฆะ 
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ท่ีเราเรียกกันวา เดือน ๓
ตอมา เรากํ าหนดใหวันมาฆปุณณมี หรือ วันเพ็ญเดือน ๓ นี้

เปนวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีการประกอบพิธีบูชาขึ้น ก็เลย
เรียกวันนี้วา วันมาฆบูชา แปลวา วันที่มีการบูชาในเดือนมาฆะ ท้ิงคํ าวา 
วันเพ็ญไวในฐานที่เขาใจ การบูชาในเดือนมาฆะ ก็หมายถึง การบูชาใน
วันเพ็ญเดือนมาฆะ นั่นเอง

วันมาฆบูชา เพ่ิงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ นี่เอง คือในหลวง 
รัชกาลที่ ๔ ทรงศึกษาพระคัมภีร ศึกษาพระไตรปฎกมาก ทรงพบเหตุ
การณครั้งนี้ และทรงมีพระราชดํ าริวาเปนเหตุการณท่ีสํ าคัญ นาจะยก
ขึ้นมากํ าหนดเปนวันสํ าคัญในพระพุทธศาสนาดวย ก็จึงโปรดใหจัดมีพิธี
บูชาขึ้นมา

สมัยกอนนี้ ในเมืองไทยเรามีวันวิสาขบูชา เทานั้น เปนวันสํ าคัญ 
ซึ่งคงจะมีการฉลองกันมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ตอมาในสมัยอยุธยามีการ
ฉลองใหญ ดวยการบูชากันทั้งงานหลวงและงานราษฎรถึง ๓ วัน ๓ คืน 
ทํ ากันจริงจังใหญโตมาก แตกาลลวงมา ประเพณีวันวิสาขบูชาก็เลือน
ลางลงไป โดยเฉพาะอาจเปนเพราะการศึกสงคราม ตอนปลายยุคกรุง
ศรีอยุธยา

พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในหลวงก็ทรงยุงกับการ
สงคราม การท่ีจะปองกันขาศึก การปกปองบานเมือง

พอปรบัปรงุประเทศชาตไิดรมเย็นเปนสขุ มาถงึสมยัรชักาลที ่ ๒ 
บานเมอืงมัน่คงแลว กท็รงหนัมาเอาพระทยัใสในเรือ่งทางดานสนัต ิ และ
งานในยามที่บานเมืองดี ก็จึงฟนฟูพระศาสนา รวมท้ังฟนฟูพิธีวิสาขบูชา
ดวย ใหมีการสมโภชประจํ าปถึง ๓ วัน ๓ คืน เปนการใหญ เหมือนใน
สมัยอยุธยา  แตแลวตอมาก็เลือนลางลงไปอีก จนกระทั่งวิสาขบูชา
เหลืองานวันเดียว

ในประเทศศรีลังกา เขาใหความสํ าคัญกับวิสาขบูชามาก มีพิธี
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ใหญโตอยางย่ิง (พระที่นั่งขางหลังบอกวา ในศรีลังกา เขาฉลองกันตั้ง 
๑ เดือน) วิสาขบูชาจึงเปนงานใหญโตมาก

เปนอันวา เมืองไทยเรา เดิมก็มีวิสาขบูชาเปนวันสํ าคัญทางพระ
พุทธศาสนา ในแงท่ีเกี่ยวกับพุทธประวัติวันเดียว นอกนั้นมีแตวันที่เกี่ยว
กับวินัย คือ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไป
ตามคติความเปนอยูของพระสงฆ

มาในรัชกาลที่ ๔ ก็โปรดใหมีพิธีมาฆบูชาเพ่ิมขึ้น แลวก็มาถึง 
พ.ศ. ๒๕๐๑ เมื่อฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษเสร็จแลว ทางคณะสงฆเห็นวา 
วันแสดงปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็เปนวันที่สํ าคัญมาก นา
จะไดกํ าหนดใหมีพิธีบูชาใหญ ทางราชการก็เลยตกลงเห็นชอบกับคณะ
สงฆ ประกาศใหมีวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีก ๑ วัน คือ
วันอาสาฬหบูชา เปนวันลาสุด เพ่ิงมีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ นี้เอง

นี้เปนการเลาถึงวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีในประเทศไทย
โยมรูอยางนี้แลว จะไดไมแปลกใจวา ในกิจการพุทธศาสนาระหวาง
ประเทศนั้น เปนที่รูจักกันเฉพาะวันวิสาขบูชาเทานั้น วันอื่นๆ คือวัน
มาฆบูชา และอาสาฬหบูชา ประเทศอื่นเขาไมรูดวย

วันนี้ เราใกลมาฆบูชาท่ีจะมาถึงในวันพรุงนี้ และเดินทางมาถึง
เวฬุวัน ก็เลยมาทํ าพิธีมาฆบูชากัน เปนการระลึกถึงเหตุการณสํ าคัญท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข ในที่ประชุมจาตุรงค-
สันนิบาต

อาตมาก็ไดกลาวไปแลววา โอวาทปาฏิโมกข มีความหมายอยาง
ไร และมีใจความคํ าสอนโดยยอ คือ ตัวแทๆ วาอยางไร

หัวใจเดียว แตมีส่ีหอง
ใน ๓ สวนนี้ ไดบอกแลววา สวนที่ชาวพุทธรูจักกันดีท่ีสุดคือ 

คาถาสั้นๆวา
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สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

แปลอกีครัง้หนึง่วา การไมทํ าชัว่ท้ังปวง หรอืการไมทํ าบาปทัง้ปวง 
การทํ ากุศลหรือความดีใหถึงพรอม การทํ าจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส นี้เปน
คํ าสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย

อันนี้เรามักเรียกกันวา หัวใจพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกวา หัวใจ
พระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจาก็ไมไดตรัสบอกไว เรามาเรียกกันเองใน
ยุคหลัง

ทีนี้ ตอมาชาวพุทธก็ชักเถียงกันวา เอ อันไหนจะเปนหัวใจพระ
พุทธศาสนากันแน

• บางทานก็บอกวา ก็อริยสัจ ๔ สิ
• บางทานก็บอกวา ตองพุทธพจนท่ีบอกวา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ 

อภินิเวสาย (ธรรมทั้งปวงไมควรแกการยึดมั่น หรือ ธรรม
ท้ังปวงไมอาจยึดมั่นถือมั่นได)

• บางทานก็เอาพุทธพจนอีกแหงหนึ่งท่ีตรัสไววา ท้ังในกาล
กอน และบัดนี้ เราสอนเพียงอยางเดียว คือ ทุกขและ
ความดับทุกข บอกวา นี่แหละ หัวใจพุทธศาสนา

ชาวพุทธบางทีก็เลยเถียงกัน
ขอโอกาสชี้แจงวา อยามัวไปเถียงกันเลย เพราะ คํ าวา หัวใจ

พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจาไมไดตรัสไวเดิม เรามากํ าหนดกันขึ้น
แตใหสังเกตวา ในพุทธพจนแหงโอวาทปาฏิโมกขนี้ มีคํ าสรุป

ทายวา เอตํ พุทฺธาน สาสน ํ “นี่เปนคํ าสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย”
คลายๆวา เปนคํ าสรุปของพระพุทธเจาเองวา นี่เปนคํ าสอนของพระ
พุทธเจา ท้ังพระองคเองและพระพุทธเจาอื่นดวย

ฉะนั้น การท่ีจะบอกวาอันนี้เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ก็ไม
ไดผิดอะไรหรอก แตเราอยาไปยึดมั่นวา ตองคาถานี้เทานั้น จึงจะเปน
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หัวใจของพระพุทธศาสนา เดี๋ยวจะยุง มัวแตเถียงกันวุนไป
ถาวิเคราะหออกไปแลว คาถานี้ ท่ีวา ไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าใจให

ผองใส เปนหัวใจของพุทธศาสนา ก็เปนการสรุปคํ าสอนภาคปฏิบัติ เปน
หัวใจได แตเปนหัวใจภาคปฏิบัติ คือ เปนเรื่องของการลงมือกระทํ า

แตคํ าสอนของพระพุทธเจา ถาจะมองใหครบจริงๆ มีท้ังภาคที่
เปนตัวหลักความรู และภาคปฏิบัติ

ถาเรียกดวยภาษาสมัยนี้ ก็เรียกวา ภาคทฤษฎีดวย ภาคปฏิบัติ
ดวย จึงจะครบ แตก็ไมอยากใชคํ าวา ทฤษฎี เพราะทฤษฎีเปนศัพทสมัย
ใหม มีความหมายของเขาอีกแบบหนึ่ง เราอยาไปยุงเลย

เปนอันวา คํ าสอนของพระพุทธเจา มิไดมีเฉพาะภาคปฏิบัติลง
มือทํ าอยางเดียว ถาไปดูคํ าสอนที่กวางออกไป ก็จะเห็นหลักท่ีเรียกวา 
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

ทุกข ก็ไมใชขอปฏิบัติ ทานบอกวา ทุกข นั้น เปนสิ่งท่ีตองรู 
หรือรูจัก สมุทัย เปนสิ่งท่ีตองละ ก็ไมใชขอปฏิบัติอีก นิโรธ เปนสิ่งท่ี
ตองเขาถึง ก็ไมใชตัวการปฏิบัติ สุดทาย มรรค จึงเปนขอปฏิบัติ เปนอัน
วา ขอปฏิบัติมาอยูในอริยสัจขอสุดทาย คือขอที่สี่

พอไปถึงอรรถกถา ทานจะโยงใหเสร็จเลยวา การไมทํ าชั่ว ทํ าดี 
ทํ าใจใหบริสุทธิ์ผองใสนั้น ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา

ศีล สมาธิ ปญญา อยูท่ีไหน เอามรรคมีองค ๘ มาสรุปก็เปน 
ศีล สมาธิ ปญญา ตกลงวาคาถานี้ ท่ีวาไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหบริสุทธิ์ ก็
อยูในอริยสัจขอ ๔ คือ มรรคนั่นเอง

ฉะนั้น หลักโอวาทปาฏิโมกขนี้จึงเล็กกวาหลักอริยสัจ เพราะไป
อยูแคในขอที่ ๔ ของอริยสัจ อริยสัจนั้นคลุมหมด มีขอปฏิบัติพรอมอยู
ดวย ไดแกขอที่ ๔ คือมรรค ซึ่งมีองค ๘ ประการ

สรุปมรรคมีองค ๘ เหลือ ๓ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา พูดภาษา
ชาวบานใหงาย ก็บอกวา ไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส นี่แหละ คือการ
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แปล ศีล สมาธิ ปญญา อยางงาย
เพราะฉะนั้น วันมาฆบูชานี้ พูดในแงหนึ่งก็คือ เปนวันที่พระ

พุทธเจาทรงแสดงหลักคํ าสอนใหงาย โดยทรงยกเอา ศีล สมาธิ ปญญา
มาตรัสในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

เมื่อโยมเห็นตํ าแหนงแหงท่ีของคํ าสอนมาโยงกันอยางนี้ ก็เลิก
เถียงกันได ไมตองมาเถียงกันใหยุง แลวยังรูดวยวาอันไหนอยูท่ีไหน

ในพระสูตรหลายสูตร พระพุทธเจาตรัสเลาลํ าดับการตรัสรูของ
พระองควา พอไดฌาน ๔ แลว จิตเปนสมาธิ เปนกัมมนียัง พรอมที่จะ
ทํ างาน พระองคก็โนมจิตไป เพ่ือรูอริยสัจ ก็ตรัสรูอริยสัจ

ความสํ าคัญของการตรัสรูอริยสัจนี้ ทํ าใหในหลวงรัชกาลที่ ๖ 
ทรงพระราชนิพนธหนังสือขึ้นเลมหนึ่งชื่อวา พระพุทธเจาตรัสรูอะไร คํ า
ตอบก็คือ ตรัสรูอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนคํ าตอบที่เอามาจากพุทธพจนเอง

เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจ ก็แสดงวา อริยสัจ เปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ใชไหม เพราะเปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสรู ก็มาโยงกัน
เขากับเรื่องการไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าจิตใหผองใส ซึ่งเปนหลักการท่ีอยูใน
ขอมรรค เพราะฉะนั้น อริยสัจ ๔ จึงคลุมหมด

วาตอไปถึงพุทธพจนท่ีวา “ทัง้ในกาลกอน และบัดนี้ เราสอนแต
เร่ืองความทุกข และความดับทุกข”

ลองดูวาทุกข และความดับทุกข อยูท่ีไหนละ ก็อยูในอริยสัจ
นั่นแหละ

ทุกขและกํ าเนิดแหงทุกข หรือ ทุกขและเหตุเกิดแหงทุกข ไดแก
ทุกขและทุกขสมุทัยนั้น ในเวลาที่พระพุทธเจาตรัสสั้นๆ พระองคตรัส
รวมไวในขอเดียวกัน คือ ขอวาดวยทุกข ไดแกทุกขและเหตุแหงทุกข 
จัดเขาเปนขอหนึ่ง

สวนการดับทุกข ก็หมายถึงนิโรธและมรรค เอาทั้งความดับ
ทุกขและวิธีดับทุกขนั้นรวมไวดวยกันเสร็จ
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เพราะฉะนั้น อริยสัจ ๔ ก็เลยจัดรวมเปน ๒ หัวขอใหญ นี่ก็เปน
วิธีพูดยอ

ตอไป สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย อนันี้เปนการตรัสแสดง
ความจริงของสิ่งท้ังหลายในแงวา เปนสิ่งท่ีไมอาจจะเขาไปยึดมั่นถือมั่น
ได เพราะมันเปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน ถาเปนสังขาร มันก็เปน
ไปตามเหตุปจจัยของมัน เปนตน มันไมเปนไปตามความอยากความ
ปรารถนาของใคร ถาใครไปยึดมั่นจะใหเปนตามใจของตัว โดยไมใช
ปญญาท่ีจะทํ าตามเหตุปจจัย ก็จะถูกบีบคั้นฝนใจกลายเปนความทุกข   

แลวก็โยงมาสูการปฏิบัติวา เมื่อสิ่งท้ังหลายไมอาจจะถือมั่นได 
เราก็อยาเอาตัณหาอุปาทานไปถือมั่นมัน แตตองปฏิบัติตอมันดวย
ปญญา ก็เลยโยงระหวาง ตัวสภาวะอันเปนที่ตั้งแหงทุกข กับ ขอปฏิบัติ
อันจะไมใหเกิดทุกข ท่ีเรียกวา มรรค เขาดวยกัน

ฉะนั้น ไมวาจะพูดแงไหน คํ าสอนในพระพุทธศาสนาก็โยงกัน
หมด ไมตองเปนหวง ใครจะมาบอกวา ไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส 
เปนหัวใจพระพุทธศาสนา โยมก็ไมตองไปเถียง เถียงก็เสียเวลา เราก็
บอกวาถูกๆ ไมผิด ถาเขาบอกวา อริยสัจ ๔ ก็ถูกอีกแหละ เพราะวาเรา
รูในใจ เราโยงไดหมดแลว

เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว กอนจะเสด็จไปสั่งสอน ทรงปรารภ
วา ธรรมที่พระองคตรัสรูนี้ยาก คนที่จะรูตามไดจะมีนอย สิ่งท่ีพระองค
ไดตรัสรู ซึ่งคนอื่นจะรูตามไดยากนี้ ไดแกอะไร ตอนนั้น พระองคก็ตรัส
ไวเลยเหมือนกัน พระองคตรัสวา ไดแก อิทปัปจจยตาปฏิจจสมุปบาท
และนิพพาน กส็องอยางเหมือนกัน

อิทปัปจจยตาปฏิจจสมุปบาท กคื็อ ทุกข และ ทุกขสมุทัย
นิพพาน ก็คือ นิโรธ แลวก็รวมเอาหรือเล็งเอามรรคเขาไปดวย 

เพราะเปนขอปฏิบัติท่ีจะใหถึงนิพพาน แตในที่นี้ตรัสเฉพาะสภาวธรรม
เปนอันวา เวลาตรัสแสดงคํ าสอนของพระพุทธศาสนา ในสวน
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สาระสํ าคัญ อยางท่ีเรียกวาเอาเฉพาะหลักการแทๆ ตามสภาวะ ก็ทรง
ระบุอทิปัปจจยตาปฏจิจสมปุบาท และนพิพาน นีแ่หละคอืหวัใจตัวจรงิแท
ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเอง พระพุทธเจาตรัสปรารภกับพระองคเอง ไม
ตองกลัววาใครจะเขาใจหรือไม

แตในเวลานํ ามาแสดงแกประชาชน ตองแสดงในรูปอริยสัจ ก็
คือเอาอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน นั่นแหละ มาแสดงใน
รูปที่จะสื่อกับประชาชนได เรียกวา เปนอริยสัจ ๔ ประการ จึงถือวา 
อริยสัจนั้น คือสัจจธรรมที่พระพุทธเจาแสดงในรูปลักษณะที่จะใหคนทั้ง
หลายรูเขาใจ และนํ าไปประพฤติปฏิบัติได

เพราะฉะนั้น อริยสัจ จึงเปนวิธีสอนของพระพุทธเจาไปดวย วิธี
สอนตางๆ ท่ีจะใหไดผลดี จะเห็นวา แมแตยุคปจจุบันก็ตองใชหลัก
อริยสัจ ๔ แมแตพวกท่ีเปนนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีตามแนวอริยสัจ ๔

วธีิอรยิสจั ไดผลชะงดั ต้ังแตสอนนกัเรยีน จนถงึปลุกระดมคน
ขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่ง ใชอยางไร วิธีปลุกระดมตามแนววิธี

ของอริยสัจ ๔
๑. จาระไนปญหา จะตองแจกแจงหรือแถลงกอนวา เดี๋ยวนี้

อะไรตออะไรมันเสียหายรายแรง เลวทรามอยางไร เชน จะปฏิวัติสังคม 
ก็ตองพูดนํ าใหเห็นกอนวา ขณะนี้สังคมมันเลวราย มีปญหาอยางนั้น
อยางนี้ พูดจนกระทั่งคนเห็นวาสังคมนี้ ไมไหวแลว

๒. ชีห้นาตวัการ พอพดูจาระไนปญหาจนกระทัง่คนเหน็ดวยวา ไม
ไหวจริงๆ เลวเต็มทีแลว จะตองแกไข นักปลุกระดมก็พูดตอไปวา ทํ าไม
จึงเปนอยางนี ้ตวัการคืออะไร ใครเปนตวัการ เอาแลวสทีินี ้พอชีต้วัการ
วาตัวการอยูท่ีนั่น พวกนั้นพวกนี้ อันนั้นอันนี้เปนตัวการ นี่ละตัวเหตุละ 
พอชี้ตัวการแลว คนก็ฮึ่มกระหื่นขึ้นมาจะลงมือ พรอมที่จะปฏิวัติเลย

๓. หันไปจองจุดหมาย พอชี้ตัวการรายเสร็จ ก็บอกจุดหมาย
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เลยวา นี่ ถาเราแกไขเสร็จแลวนะ มันจะดีอยางนั้นอยางนี้ บรรยาย
สภาพที่เปนจุดหมายวา จะดีเลิศประเสริฐอยางไร จนกระทั่งคน
กระหาย อยากจะเขาถึงจุดหมายอันนั้น

พอถึงขั้นนี้ คนก็พรอมที่จะปฏิบัติการทุกอยาง เพราะมองเห็น
และคิดหมายใฝปรารถนาจุดหมายที่ดีงามแลว ก็อยากจะไปเต็มที แลว
ก็โยงมาดวยวา จะไปถึงจุดหมายนั้นได ก็ตองกํ าจัดไอเจาตัวรายทั้ง
หลายที่เปนตนเหตุใหหมด แลวปญหาตางๆ ความทุกข ความเดือดรอน
ท้ังปวงก็จะหมดไป

๔. สาธยายวิธีทํ าการ พอคนพรอมอยางนี้แลว ก็บอกวิธีปฏิบัติ 
ตอนนี้ จะใหลงมือทํ า จะใหทํ าอะไร ทํ าไดท้ังนั้น ไมวาจะยากจะเย็นจะ
ซับซอนอยางไร เอาทุกอยาง

นี่แหละวิธีสอนแบบอริยสัจ ใชมา ๒๕๐๐ กวาป จนบัดนี้ไมมีลา
สมัย และใครทุกพวก ไมวาจะฝายดี ฝายราย ตองใช มีแตวาจะใชใน
ทางดี หรือทางรายเทานั้นเอง

ฉะนั้น ในวงการการศึกษาเวลานี้จึงยอมรับมาก ในเรื่องวิธีสอน
แบบอริยสัจ ถือไดวาเปนตนแบบของวิธีสอนทุกอยาง พระพุทธเจาทรง
นํ าเอาสัจธรรมมาแสดงแกมนุษย ในรูปที่เรียกวา อริยสัจ ๔

ท่ีจรงิ สาระส ําคัญท่ีพระองคตองการ คือเรือ่ง อทิปัปจจยตา
ปฏจิจสมปุบาท และนพิพานนีเ่อง แตพอมาสือ่กบัประชาชน ใชอรยิสจั ๔
เพ่ือใหเปนสิ่งท่ีเขาปฏิบัติได

การสอนนั้นตองเริ่มจากสิ่งท่ีมองเห็น สิ่งท่ีปรากฏ หรือสิ่งท่ีงาย
ไปหาสิ่งท่ียาก จึงเริ่มดวยปญหา ท้ังๆ ท่ีหลักอริยสัจนั้น สวนยอนจาก
ผลมาหาเหตุ

ธรรมดาวา ในสิ่งท้ังหลาย เหตุเกิดกอนแลวจึงมีผล แตใน
อริยสัจนี่ พูดถึงผลกอน แลวจึงสาวไปหาเหตุ

• คูท่ีหนึ่ง ทุกขเปนผล สมุทัยเปนเหตุ  
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• คูท่ีสอง นิโรธเปนผล มรรคเปนเหตุ
ยกผลมาพูดกอนเหตุ ท้ังสองชุด การท่ีพระพุทธเจาตรัสอยางนี้ 

จะตองมีเหตุผลในการตรัส
ขออธิบายวา อยูๆ ถาพระพุทธเจาจะไปตรัสถึงเหตุของทุกข

กอน ก็จะไมมีใครฟง อยูๆ จะไปพูดถึงเหตุของทุกข โดยยังไมพูดถึงตัว
ทุกขไดอยางไร ก็ตองพูดถึงปญหา พูดถึงตัวความทุกข ชี้ถึงสภาพที่
ปรากฏ หรือปรากฏการณท่ีมองเห็นเสียกอน

พอเราพูดถึงเรื่องของเขาวา ออ คุณมีปญหาอยางนี้ มีทุกข
อยางนี้ ก็เกี่ยวของกับชีวิตของเขา เขาก็สนใจ พอเขาสนใจแลว ก็พูด
ตอไปวา อาว ถาคุณจะแกไข คุณจะตองรูเหตุ และกํ าจัดเหตุของมันนะ 
ทีนี้ก็มาพูดถึงเหตุของมัน

นี่แหละ คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งมีความ
ประเสริฐในลักษณะตางๆ ในความเปนพระศาสดานั้น นอกจากตรัสรู
ธรรมความจริงแลว จะตองสามารถในวิธีการสั่งสอนดวย

ความสํ าเร็จของพระพุทธเจา อยูท่ีความสามารถทั้งสองดานนี้ 
จึงเรียกพระองควาเปน สัมมาสัมพุทธะ

ถาตรัสรูธรรมที่เปนสัจธรรมอยางเดียว ก็เปนแคพระปจเจก-
พุทธเจา แตเพราะสามารถในการสั่งสอนดวย จึงเปนสัมมาสัมพุทธะ

อริยสัจ ๔ นี้ เปนหลักธรรมที่ประกาศความเปนพระบรม
ศาสดา ท่ีไดท้ังตรัสรูสัจธรรม และทรงสามารถในวิธีการสั่งสอนดวย

เปนอันวา หัวใจพระพุทธศาสนา ไมวาจะพูดอยางไรก็โยงกันได
ท้ังหมด ขอใหเขาใจเสียอยางเดียว ถาโยมมีความเขาใจอันนี้เปนฐาน
แลว จะพูดอยางไรก็ได แลวแตสถานการณ

ถาพูดกับคนที่ยังไมสามารถเขาใจลึกซึ้ง เราก็เอาในแงภาค
ปฏิบัติวา หัวใจพุทธศาสนาคือ ไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส แคนี้ก็พอ
แลว พอเขาเห็นดวย ก็เอาไปใชเริ่มปฏิบัติไดเลย หลังจากนั้นจึงคอยให
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ภาคหลักความจริง วาดวยสัจธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามลํ าดับ

ละช่ัว ทํ าดี ยังไมพอ ตองตอดวยไมมีกิเลสเหลือในใจ
ขอยอนกลับเขามาเรื่องคาถาโอวาทปาฏิโมกขอีกครั้งหนึ่ง จะ

พูดเฉพาะคาถาที่รูจักกันทั่วไปที่วา ไมทํ าช่ัว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส ซึ่ง
บอกแลววาอยูในอริยสัจขอที่ ๔ คือ มรรค เปนรูปแบบหรือถอยคํ า
สํ าหรับสื่อใหงายสํ าหรับ ศีล สมาธิ ปญญา

ขอตั้งขอสังเกตแถมอีกนิดหนึ่ง เวลาแปล ถาเราแปลวา ละชั่ว 
แลวก็ทํ าดี และทํ าใจใหผองใส บางทีก็มีผูเถียง ๒ อยาง

๑) เถียงวา ออ ถาละชั่ว ก็แสดงวา ทานมีชั่วอยูแลว ทานจึง
ตองละ ถาอยางนั้น คํ าแปลนี้ก็ไมสมบูรณ ท่ีจริงความชั่วนั้น ถาเรายัง
ไมทํ า ก็อยาไปทํ ามันเลย ไมตองรอวาไปทํ ามาแลวจึงคิดจะละ ฉะนั้น 
จึงควรบอกวา ไมทํ าชั่ว

๒)  เถียงวา ตัวบาลีเองก็ไมมีคํ าวา “ละ” บาลี  อกรณํ แปลวา 
การไมกระทํ า ไมไดแปลวา ละ  

เพราะฉะนั้น คํ าแปลที่ตรงท่ีสุด จึงตองวา ไมกระทํ าความชั่ว 
หรือ ไมทํ าชั่ว ทํ าดีใหถึงพรอม และทํ าใจใหผองใส

ขอสังเกตในคํ าสอน ๓ ขอนี้ มีมากมายเหลือเกิน แตเปนที่ยอม
รับกันวา คํ าสอนในพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติแคนี้มีความสมบูรณมาก 
ในศาสนาตางๆ จะมีไมครบ ศาสนาทั่วไปจะมีแคละชั่ว หรือไมทํ าชั่ว 
แลวก็ทํ าดี สวนขอวาทํ าใจใหบริสุทธิ์ผองใสนี่ มักจะไมถึง

การทํ าใจใหผองใสบริสุทธิ์ ท่ีจะสมบูรณนั้น ก็คือผองใสบริสุทธิ์
จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง

ถึงจะเวนชั่ว และทํ าดี ก็ยังไมปลอดภัย บางทีเวนชั่ว และทํ าดี
นั้น ยังตองมีอะไรคอยกํ ากับหรือบังคับ บางทีก็มีเครื่องเราลอ บางก็
อาศัยแรงหนุนหลังบางอยาง จะใหมั่นใหแท ตองเวนชั่วและทํ าดีโดยมี
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ใจท่ีสะอาดปราศกิเลส ตองถึงขั้นนี้ จึงจะหมดชั่วแน และดีนั้นจึงจะแท
ในบรรดากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่ทํ าใหจิตใจเศราหมองนั้น ตัว

รากเหงาท่ีสุดก็คือ โมหะ ฉะนั้น การท่ีวาทํ าใจใหบริสุทธิ์ จึงหมายถึง
บริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพนจากโมหะ ไมใชแคโลภะ โทสะ เทานั้น

เดี๋ยวจะวา ใจบริสุทธิ์ ก็นาจะมีไดท่ัวไป ทํ าใจใหผองใสก็คลายๆ 
กับวา ใจดี สบาย อยางคนที่มีเมตตา กรุณา ก็นาจะใจผองใส แตใน
พระพุทธศาสนานั้น ใจผองใสนี้ในที่สุดจะตองถึงหมดอวิชชา ความไมรู
เลยทีเดียว

ฉะนัน้ การท่ีจิตผองใสทัว่ๆไป อยางใจดมีเีมตตา เปนตน ยังไมพอ
ถามใีจผองใสดวยเมตตากรณุา หรอืดวยคณุธรรมอยางเชนศรทัธา  แคนี้
ยังไมมั่นคงยั่งยืน และจิตยังไมสะอาดแท ยังอยูแคขอ ๒ คือทํ ากุศลให
เพ่ิมพูนขึ้นเทานั้น อันนี้จะตองทํ าความเขาใจกันใหชัดเจน

ตรงนี้อยากจะพูดเจาะเฉพาะนิดหนอย คือ ท่ีบอกวา ไมทํ าชั่ว 
ทํ าดี ทํ าใจใหผองใสนั้น ถาพูดในแงความประณีต พระพุทธเจาไดทรง
แสดง จากหยาบมาหาละเอียด คือ

๑. ไมทํ าชั่ว นี่คือ หยาบที่สุด พอไมทํ าชั่วแลว
๒. ทํ าความดีใหถึงพรอม ก็ประณีตขึ้นมา เมื่อไมทํ าชั่ว ตอนั้น

ไปก็ตั้งใจทํ าความดีใหสมบูรณ ทํ าทุกอยาง มีดีอะไรใหทํ าก็ทํ า เมื่อทํ า
กุศล คือทํ าแตความด ีก็ประณีตขึ้น แตก็ยังไมสมบูรณ

๓. ในขั้นที่ละเอียดประณีต ตองทํ าใจใหบริสุทธิ์หมดจด อีกชั้น
หนึง่ จึงจะหลดุพนจากความชัว่ และตัง้อยูในความดไีดจรงิแทและยัง่ยืน

หลักปฏิบัตินี้ ถาวาโดยลํ าดับ ก็คือจากหยาบไปหาละเอียด 
เพราะฉะนั้นทานจึงเทียบวาเปน ศีล สมาธิ ปญญา

ไมทํ าชั่ว ก็อยูในระดับศีล ทํ าดีใหถึงพรอม ก็อยูในระดับจิตใจ 
เรียกวา สมาธิ แลวก็ทํ าใจใหผองใส คือทํ าใจใหบริสุทธิ์จากโมหะ การท่ี
โมหะจะหมดไป ก็ตองมีปญญา ในที่สุดจึงตองถึงขั้นปญญา
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คํ าสอนที่มีความสมบูรณตองครบถวนทุกระดับอยางนี้ จึงทํ าให
มีขอสังเกตวา คนทํ าความดีนั้นยังไมสมบูรณ ถาตราบใดยังไมชํ าระใจ
ใหผองใส มองในแงหนึ่ง เราอาจจะเทียบกับเรื่องคณิตศาสตร

๑. ไมทํ าชั่ว ก็เปนลบ ความชั่วเปนสิ่งท่ีไมดี เปนเรื่องที่ลบอยู
แลวในตัว เมื่อเราไปลบเจาตัวลบนั้น ก็กลายเปนบวก ลบกับลบกลาย
เปนบวก อันนี้คือไมทํ าชั่ว

๒. ทํ าความดีใหถึงพรอม นี่เปนบวก บวกๆ ใหมากขึ้นไป ตัว
บวกนี่บวกตอไปก็เพ่ิมเรื่อย คือเพิ่มพูนความดีใหย่ิงขึ้นไปๆ

๓. ทํ าใจใหบริสุทธิ์ ตอนนี้เปนความวางเลย ไมบวกไมลบแลว
ถาบวกอยู ก็ยังไมสมบูรณ ตองบวกกันเรื่อยไป และบวกบางที

มีปญหาเหมือนกัน เดี๋ยวจะอธิบาย ถาบวกมากนักบางทีก็เสียดุล พอ
เสียดุลก็เกิดความยุงยาก

เพราะฉะนั้น การทํ าความดีจึงตองระวังเหมือนกัน หลักของ
พระพุทธศาสนาก็คือการแสดงความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ซึ่ง
ตองมองหลายชั้นหลายเชิง หลายแงหลายมุม

การทํ าความดี ทํ ามากเกินไปแลวเสียดุลก็เสีย ทํ าความดีแตทํ า
ไมถูกท่ีถูกทางก็เสียได ทํ าความดีแตไมเปนธรรมานุธรรมปฏิบัติก็มี คือ 
เปนการปฏิบัติธรรมไมถูกหลัก โบราณเรียกวา “ปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม” แลวเราทํ าไมไดตามนั้น ก็เสียอีก ดังนั้น ปฏิบัติธรรม แมจะเปน
การทํ าความดีก็ตองระวัง

อีกอยางหนึ่ง ความดี หรือกุศลนั้น เปนปจจัยใหเกิดอกุศลได
ดวย อกุศลก็เปนปจจัยใหเกิดกุศลไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ความดีก็
เปนปจจัยใหเกิดความชั่วได ความชั่วก็เปนปจจัยใหเกิดความดีได

จะยกตัวอยางใหงายที่สุดสักขอหนึ่งในเรื่องนี้ เพ่ือจะใหเห็น
ความสมบูรณในการแสดงธรรมของพระพุทธเจา
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มาฆบูชา กับ วาเลนไทน

ความรัก วัดระดับการพัฒนาของคน
พอดวีาวันพรุงนี ้ ซึง่เปนวันมาฆบชูาของปนีไ้ปตรงกบัวนัวาเลนไทน

เขา คือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
คนไทยเราปจจุบันนิยมวันวาเลนไทน กันมาก โดยเฉพาะเด็กวัย

รุน เดี๋ยวนี้ใหความสนใจแกวันวาเลนไทน มากกวาวันมาฆบูชา
เมื่อ ๒-๓ ปกอน เคยไดยินวา โรงเรียนฝกหัดครู หรือ 

วิทยาลัยครูแหงหนึ่งในตางจังหวัด ไมยอมจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา 
แตใหจัดในวันวาเลนไทน นี่แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกวา 
เขามาครอบงํ าสังคมไทยแคไหน

พอดีปนี้ วันมาฆบูชา กับวันวาเลนไทน ตรงกัน เราก็เอาเรื่องนี้
มาโยงเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา

วาเลนไทนนั้น เขาบอกวาเปนวันแหงความรัก แตความรักของ
วันวาเลนไทนนี่มีปญหา อยางนอยก็คลุมเครือ ไมรูความหมายวาเปน
อยางไรกันแน สักแตถือตามๆ กันไปวา เอาละ เปนวันแหงความรัก

ก็มีการแสดงออก โดยสงสัญญาณแหงความรัก มีการใหดอกไม
สีแดง อะไรตางๆ โดยที่วา ผูท่ีให ผูท่ีแสดงนั้น ก็ไมไดรูเขาใจความ
หมายของความรัก ไมรูวาเปนความรักแบบไหน และความรักนั้นมี
ประโยชน หรือเปนโทษแกชีวิตของเราอยางไร

กอนที่จะปฏิบัติ โดยเฉพาะจะตามเขา มันนาจะมีความเขาใจให
ดี อยางนอยถาจะใหวันวาเลนไทน มีคุณคาและมีประโยชน ก็นาจะใช
เปนโอกาสที่จะชวยใหคนมีความเขาใจในเรื่องความรัก

ไหนๆ จะเปนวันแหงความรกั คนกค็วรจะมคีวามเขาใจในความรกั 
และสอนใหคนปฏิบัติในเรื่องความรักใหถูกตอง แตเทาท่ีมองเห็นกันมา
วันวาเลนไทนไมไดชวยอะไรในเรื่องนี้เลย ไมไดทํ าใหคนมีความประณีต
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ขึ้นในเรื่องความรัก ดีไมดีจะยิ่งหลงไปกันใหญ
เรามาดูหลักในพระพุทธศาสนา ความรักนี้มาโยงเขาหาหลัก

เรื่อง ไมทํ าชั่ว ทํ าดี และทํ าใจใหผองใส ดูสิจะเปนอยางไร
ความรัก ถาแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบงงายๆ กอนวา 

มี ๒ แบบ
ความรักแบบที่หนึ่ง คือ ความชอบใจอยากไดเขามาเพ่ือทํ าให

ตัวเรามีความสุข เปนความปรารถนาตอบุคคลหรือสิ่งท่ีจะเอามาบํ ารุง
บํ าเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้นเพราะวา จะมาสนองความ
ตองการ ชวยบํ ารุงบํ าเรอ ทํ าใหเรามีความสุขได อะไรที่จะทํ าใหเรามี
ความสุข เราชอบใจ เราตองการมัน นี่คือ ความรักแบบที่หนึ่ง ซึ่งมีมาก
มายทั่วไป

ความรักแบบที่สอง  คือ ความอยากใหเขามีความสุข ความ
ตองการใหคนอืน่มคีวามสขุ หรอืความปรารถนาใหคนอืน่อยูดมีคีวามสขุ  

ความรัก ๒ อยางนี้ แทบจะตรงขามกันเลย แบบที่ ๑ ชอบใจ 
เพราะวาจะเอาเขามาบํ าเรอความสุขของเรา แตแบบที่ ๒ อยากใหเขา
เปนสุข ความรักมี ๒ แบบอยางนี้ ซึ่งเห็นไดในชีวิตประจํ าวัน

ความรักท่ีเด็กหนุมสาวพูดกันมาก ก็คือ ความรักแบบที่วา ชอบ
ใจอยากจะไดเขามาสนองความตองการของตน ทํ าใหตนมีความสุข

แตในครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหนึ่งใหเห็น คือ ความรัก
ระหวางพอแมกับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือ ความ
อยากใหลูกเปนสุข

ฉะนั้น ตอนแรกจะตองแยกระหวางความรัก ๒ แบบนี้เสียกอน 
ความรักชอบใจที่จะไดคนอื่นมาบํ าเรอความสุขของเรานี้ ทางพระเรียก
วา ราคะ สวนความรักท่ีอยากใหคนอื่นเปนสุข ทานเรียกวา เมตตา

ความรกั ๒ แบบนีไ้มเหมอืนกนั แลวอะไรจะตามมาจากความรกั
ท้ัง ๒ แบบนี ้ความรกั ๒ แบบนี ้มลีกัษณะตางกนั และมผีลตางกนัดวย
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ถามีความรักแบบที่หนึ่ง ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง 
เมือ่ทกุคนตางคนตางอยากได ความรกัประเภทนี ้ กจ็ะน ํามาซึง่ปญหา คือ
ความเบียดเบียนแยงชงิซึง่กนัและกนั เขาลกัษณะเปนความเหน็แกตวั

สวนความรักแบบที่สอง อยากใหผูอื่นเปนสุข เมื่ออยากใหผูอื่น
เปนสุข ก็จะพยายามทํ าใหเขาเปนสุข เหมือนพอแมรักลูก ก็พยายามทํ า
ใหลูกเปนสุข และเมื่อทํ าใหเขาเปนสุขได ตัวเองก็จึงจะเปนสุข

ความรักของพอแม คือ อยากทํ าใหลูกเปนสุข และมีความสุข
เมื่อเห็นลูกเปนสุข

ความรักแบบที่หนึ่งนั้น ตองไดจึงจะเปนสุข ซึ่งเปนกระแสกิเลส
ของปุถุชนทั่วไป มนุษยอยูในโลกนี้ เมื่อยังเปนปุถุชนก็ตองการได
ตองการเอา เมื่อไดเมื่อเอาแลว ก็มีความสุข แตถาตองใหตองเสีย ก็
เปนทุกข

วิถีของปุถุชนนี้ จะทํ าใหไมสามารถพัฒนาในเรื่องของคุณธรรม 
เพราะวาถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษยจะตอง
เบียดเบียนกนั ความรักแบบทีห่นึง่ จึงเพ่ิมปญหาสงัคม

แตถาเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให เมื่อไรการให
กลายเปนความสขุ เมือ่นัน้ปญหาสงัคมจะลดนอยลงไป หรอืแกไขไดทันที
เพราะมนุษยจะเกื้อกูลกัน

ความรักแบบที่สอง ทํ าใหคนมีความสุขจากการให จึงเปนความ
รักท่ีสรางสรรคและแกปญหา

เมื่อมนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสองฝาย
สุขดวยกัน คือ เราผูใหก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผูไดรับก็มีความ
สุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน หรือรวมกันสุข จึงเปน
ความสุขแบบประสาน หรือสุขรวมกัน

ความสุขแบบนี้ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทางได
ความสุขเพ่ิมขึ้น แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกัน ทํ าใหอยู
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รวมกันดวยดี
นี้แหละที่วา เปนการแยกความหมายของความรักเปน ๒ แบบ 

ฉะนั้น ในวันวาเลนไทนนี้ เรานาจะสอนคนใหรูจักความรัก ๒ แบบ และ
ใหพัฒนาจากความรักแบบที่หนึ่งไปสูความรักแบบที่สอง คือ ใหความ
รักแบบที่สองเกิดมีขึ้นมา เพ่ือชวยสรางดุลยภาพในเรื่องความรัก

มองเห็นงายๆ เชน ระหวางหนุมสาว ถามีความรักแบบที่หนึ่ง
อยางเดียว จะไมย่ังยืน ไมชาไมนานก็จะตองเกิดปญหาแนนอน เพราะ
วา คนที่มีความรักแบบที่หนึ่งนั้น ตองการจะเอาเขามาเปนเครื่องบํ ารุง
บํ าเรอตัวเองเทานั้น ถาเมื่อไรตนไมไดสมใจปรารถนา ก็จะเกิดโทสะ 
ความรักใครกลายเปนความชิงชัง ปญหาก็จะเกิดขึ้น

ฉะนั้น คนเราอาจจะเริ่มตนดวยความรักแบบที่หนึ่งได ตาม
เรื่องของปุถุชน แตจะตองรีบพัฒนาความรักแบบที่สองใหเกิดขึ้น

พออยูเปนคูครองกันแลว ถามีความรักแบบที่สองเขามาหนุน ก็
จะทํ าใหอยูกันไดย่ังยืน ความรักแบบที่สองจะเปนเครื่องผูกพันสํ าคัญท่ี
ชวยใหชีวิตครองเรือนมีความมั่นคง ดังนั้น ปุถุชนอยางนอยก็ใหมีความ
รัก ๒ แบบนี้ มาดุลกัน ก็ยังดี ขอใหไดแคนี้ก็พอ

ในกรณีของสามีภรรยา ถามีความรักแบบแรกท่ีจะเอาแตใจ
ฝายตัวเอง ก็คือ ตัวเองตองการเขามาเพ่ือบํ าเรอความสุขของตน ถา
อยางนี้ก็ตองตามใจตัว ไมชาก็จะตองเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท หรือ
เบ่ือหนาย แลวก็อยูกันไมได ไมย่ังยืน

แตถามีความรักแบบที่สอง คือ อยากใหเขาเปนสุข เราก็จะมี
นํ้ าใจ พยายามทํ าใหเขาเปนสุข ถามีความรักแบบที่สองอยู ความรักก็
จะยั่งยืนแนนอน เพราะตางฝายตางก็คิดวา ทํ าอยางไรจะใหอีกฝาย
หนึ่งมีความสุข

สามีก็คิดวาทํ าอยางไรจะใหภรรยามีความสุข ภรรยาก็คิดแตวา 
จะทํ าอยางไรใหสามีมีความสุข คิดกันอยางนี้ก็มีแตความเกื้อกูลกัน ก็
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ทํ าใหครอบครัวอยูย่ังยืน ชีวิตครองเรือนก็มีความสุขได
วันวาเลนไทนนั้น รูสึกวาเขาจะยํ้ ากันแตความรักประเภทที่หนึ่ง 

ซึ่งจะเปนอันตรายมากกวาดี จะไมชวยใหคนพัฒนาชีวิตท่ีดีงามขึ้นมาได
นี้เปนแงท่ีหนึ่ง ท่ีจะตองยกขึ้นมาพูดใหเห็นวา การพัฒนาคนใน

เรื่องความรัก ใหรูจักความรักท้ัง ๒ อยาง อยางนอยก็ใหมีดุลยภาพใน
เรื่องความรัก ๒ ขอนี้ แลวพัฒนายิ่งขึ้น จนกระทั่งใหคนเราอยูกันดวย
ความรักประเภทที่สอง

อยางไรก็ดี ความรักประเภทที่สองนี้แมจะดี เมื่อเปรียบเทียบ
กับความรักประเภทที่หนึ่ง แตก็ยังไมสมบูรณ มีจุดออนได จึงตองมาพูด
กันตอไป พระพุทธศาสนาสอนวา คนจะตองพัฒนาขึ้นไปเปนขั้นๆ

ความรักประเภทที่สอง เปนคุณธรรม เปนเมตตา ก็ดีเยอะแลว 
แตในตอนเริ่มตน เมตตาจะยังแคบ เชน พอแมก็จะรัก มีเมตตาเฉพาะ
ลูกของตัวเอง มีขอบเขตจํ ากัด พอเปนคนอื่นก็ไมคอยจะมีเมตตา

เพราะฉะนั้น เพ่ือใหเปนเมตตาแทจริง จะตองกํ าจัดความเห็น
แกตัวออกไป ความจํ ากัดขอบเขตของเมตตาที่เปนความสัมพันธ
ระหวางพอแมกับลูก นี้เปนเพียงจุดเริ่มตน

ตอไปทานใหขยายความรักนี้ไปยังเพ่ือนมนุษยและสัตวท้ังหลาย
ท่ัวไป พอความรักนี้ขยายไปยังเพ่ือนมนุษย อยางเปนกลางๆ ไดเมื่อไร 
นั่นจึงเปนเมตตาตัวแท

ถาเมตตายังจํ ากดัเฉพาะบคุคล กยั็งไมใชเมตตาท่ีบรสิทุธิ์ ยังไมแท 
พอแผออกไปไดสูเพ่ือนมนุษย ตอคนทั้งหลายทั้งปวง เปนแบบเดียวกัน 
มีความรูสึกเปนไมตรี มีความรัก ปรารถนาใหเขาเปนสุขได ตอนนี้ไม
จํ ากัดขอบเขตแลว เปนเมตตาแทๆ ท่ีบริสุทธ

ท่ีทานใหแผเมตตานั้น ทานมุงอยางนี้ คือเพื่อใหเราเจริญเมตตา 
ท่ีไมมีความเห็นแกตัวประกอบอยูดวย เมื่อเมตตาขยายออกไป ก็เปน
คุณธรรมที่ทํ าใหจิตใจมีความกวางขวาง เห็นเพื่อนมนุษยท้ังหลายเปน
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เพ่ือนรวมโลกท่ีเราจะตองปรารถนาดีท่ัวกันทั้งหมด
อยางในกรณียเมตตสูตร ทานสอนบุคคลใหเจริญเมตตาไปถึงจุด

ท่ีจะมีนํ้ าใจรักเพ่ือนมนุษยอยางเปนลูก มีความรัก มองเพื่อนมนุษย
เหมือนเปนลูกไปหมด

ลกัษณะของความรกั มอียูอยางหนึง่ คือมนัน ําความสขุมาใหดวย
• ความรักแบบที่หนึ่ง ก็ทํ าใหเกิดความสุข เมื่อไดสนองความ

ตองการที่ตัวอยากไดสิ่งท่ีทํ าใหตัวมีความสุข
• สวนความรักประเภทที่สอง ก็ทํ าใหเกิดความสุข เมื่อได

สนองความตองการที่อยากใหเขามีความสุข
ฉะนั้น คนที่ทํ าจิตใหมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยไดหมด ก็จะมีความ

สุขไดมากเหลือเกิน คือเวลาเห็นเพื่อนมนุษยมีความสุข หรือเราทํ าให
เขามีความสุขได ตัวเราเองก็มีความสุขดวย คนประเภทนี้ก็เลยมีโอกาส
ท่ีจะมีความสุขมากย่ิงขึ้น

คนที่พัฒนามาถึงระดับนี้ก็เชน พระโสดาบัน เปนตน พระ
โสดาบันนั้นไมมีมัจฉริยะ ไมมีความตระหนี่ ไมมีความหวงแหน มีความ
พรอมที่จะให เพราะฉะนั้น คุณธรรมคือเมตตา ก็เจริญมากขึ้นดวย

เนื่องจากมีความพรอมที่จะให ไมมีความหวงแหน ไมมีความ
เห็นแกตัว มีเมตตาประจํ าใจ ทานก็จะมีความสุขจากการใหไดท่ัวไป จึง
มีลักษณะของพระโสดาบันอยางหนึ่งคือ เปนผูพรอมที่จะใหอยูเสมอ จน
กระทั่งวา ในวินัยของพระตองบัญญัติไววา สงฆอาจมีมติตั้งใหญาติโยม
บางทาน เปนพระเสขะ

ท้ังนี้เพราะวา พระภิกษุบางรูปเห็นแกได ญาติโยมคนไหนมี
ศรทัธามาก ชอบใหชอบถวาย กไ็ปรบัเรือ่ย จนกระทัง่ตวัพระโสดาบนัเอง
เมื่อใหอยูเรื่อย ตัวทานเองก็ลํ าบาก พระพุทธเจาจึงบัญญัติวินัย ใหสงฆ
สมมติ หมายความวา ตกลงกันตั้งใหครอบครัวท่ีมีลักษณะอยางนี้ เปน
เสขะ เปนพระโสดาบัน เปนอริยบุคคล ไมใหพระภิกษุไปรับของขบฉัน 



๑๔๘ จาริกบุญ-จารึกธรรม

(เวนแตเจ็บไขหรือไดรับนิมนต)
อันนี้เปนเกร็ดความรู แตรวมความวา พระโสดาบันนี้ มีลักษณะ

จิตใจท่ีมีเมตตา มีความพรอมที่จะให ไมมีความตระหนี่ ฉะนั้นทานจะมี
ความสุขจากการใหอยูเสมอ และลักษณะจิตใจแบบนี้ ก็เปนสิ่งท่ีดีแกตัว
ทานเองดวย

พระพุทธเจาตรัสวา ถาจะเปรียบเทียบทุกข ระหวางปุถุชน กับ
พระโสดาบันนี้ ทุกขของปุถุชนเหมือนภูเขาหิมาลัย สวนทุกขของพระ
โสดาบันเหลือเทากอนกรวด

หมายความวา พระโสดาบันนี้ ทุกขนอยเหลือเกิน ใจมีความสุข
สบายตลอดเวลา เหลือทุกขเทากอนกรวด หรือเม็ดกรวดเทานั้น

นี่คือผลอยางหนึ่งของการท่ีไดพัฒนาจิตใจ ดวยการเจริญ
เมตตา เปนตน ทํ าใหจิตใจมีความสุขมากย่ิงขึ้นตามลํ าดับ

ถงึความรกัจะด ีกไ็มพอทีจ่ะเลีย้งลกูและอภบิาลโลก
ขอยอนกลบัมาพดูอกีทีวา แมเมตตาจะเปนความด ีแตกยั็งมโีทษ

มีขอเสีย หรือมีจุดออนได ถาตราบใดเรายังไมไปถึงขอที่ ๓ คือ ทํ าจิต
ใหบริสุทธิ์

เมตตากด็แีลว เปนคณุธรรมอยางท่ีวามา จะมโีทษไดอยางไร เรือ่ง
นีต้องคอยๆพูดกันไป

เริ่มตั้งแตในครอบครัวกอน เมตตาถามีไมเปน ก็เกิดโทษได  ใน
ครอบครัวนั้น    พอแมอยากใหลูกมีความสุขแนนอน เมื่ออยากใหลูกมี
ความสุข ก็จะดูแลเอาใจใสลูก

แตถาแมพอมีเมตตามากเกินไปจนไมลืมหูลืมตา ขาดปญญา ก็
กลายเปนเมตตาแบบมืดมัว ก็จะตั้งหนาตั้งตาเอาอกเอาใจ และคอย
ตามใจลูก เอาใจใสบํ ารุง จนกลายเปนปรนเปรอ เพราะคิดแตจะใหลูกมี
ความสขุ กเ็ลยตามใจทกุอยาง ลกูอยากไดอะไร กใ็ห พอแมไมหวงอยูแลว
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อยากจะให เพราะการใหของพอแมนั้นเปนความสุขของตัวเองดวย
แตการใหท่ีเปนการแสดงเมตตาสุดโตงอยางนี้ จะขาดคุณ

สมบัติท่ีสํ าคัญ คือ ปญญา แลวมันจะกลายเปนความรักแบบคิดสั้น ไม
ใชความรักท่ีคิดยาว

ความรักแบบคิดสั้น คือ มองแคประโยชนเฉพาะหนา ทํ าใหลูก
มีความสุขสมใจปรารถนา แตในระยะยาว เมื่อพอแมโอเกินไป ลูกอาจ
จะเสียได  เพราะดวยเมตตากรุณา พอแมก็เลยทํ าใหทุกอยาง เพราะไม
อยากใหลูกลํ าบาก ไมอยากใหลูกปวดเมื่อย ไมอยากใหลูกตองใชสมอง 
หรอืใชก ําลงัอะไรทัง้นัน้ อะไรๆกทํ็ าใหหมด ลกูกเ็ลยกลายเปนคนไมรูจักโต
ทํ าอะไรไมเปน

นอกจากวาลูกจะเสียนิสัย ในการท่ีเปนคนเอาแตใจตัว หรือเปน
แตนักเรียกรองแลว ยังเพ่ิมมาอีกอยางหนึ่งคือ จะทํ าอะไรไมเปน จึง
กลายเปนวา ชีวิตของเขาในระยะยาว จะไมสามารถรับผิดชอบตัวเอง
ไดดี เปนความเสียหายตอตนเองคือชีวิตของเขาตลอดไป

การท่ีพอแมเอาแตรกัใครเมตตา คิดอยูอยางนี ้ กเ็ทากบัวารกัลกู
ระยะสั้น ระยะยาวไมไดรักจริง เพราะไมไดชวยใหชีวิตของเขาอยูไดดีใน
ระยะยาว เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไมไดตรัสธรรมแคเมตตา

นี้เปนเหตุใหพระพุทธเจาตรัสธรรมเปนชุดๆ เพ่ือใหมีดุลยภาพ 
ท่ีจะตองปฏิบัติใหครบ ถาเราเอาธรรมมาแยกกระจายออกใชเปนขอๆ 
อาจเปนอันตราย

ในสังคมของเรา แมแตในการเรียนการสอน ก็นิยมเอาธรรมมา
แยกออกเปนขอๆ เอาเมตตามาขอหนึ่ง เอากรุณามาขอหนึ่ง จนไมรูวา
ชุดของมันอยูท่ีไหน

การที่พระพุทธเจาตรัสธรรมไวเปนชุดๆ นี้ มีเหตุผล เพราะ
ธรรมนั้นอยูในระบบองครวม ตองปฏิบัติใหครบ จึงจะมีความสมบูรณใน
ตัว ถาทํ าไมครบก็จะมีโทษ
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เมตตากรุณานี้ ถาปฏิบัติไมเขาเปนชุดและไมครบชุด ก็มีโทษได 
เชนอยางท่ีวาเมื่อกี้ คือตามใจลูก แลวลูกก็ไมรูจักโต ทํ าอะไรไมเปน ไม
รูจักรับผิดชอบตัวเอง

เพราะฉะนั้น พอแมจะตองกาวไปสูการใชปญญา ซึ่งทํ าใหมี
ธรรมขออื่นมารับ มาทํ าใหเกิดดุลยภาพ ธรรมชุดนี้ ก็คือหลักท่ีเรียกวา 
พรหมวิหาร ๔ ซึ่งไมใชมีแครัก เพราะมีแครักไมพอ

พระพุทธศาสนาสอนใหกาวเปนขั้นๆ จากรักท่ีผิด มาสูรักท่ีถูก 
แตรกัท่ีถกูกยั็งไมพอ ตองกาวตอไปอกี โดยมธีรรมขออืน่มาชวยเสรมิ

พระพุทธเจาตรัสธรรมที่อยูในชุดของความรักตอไปอีก ๓ ขอ 
รวมเรียกวา พรหมวิหาร ๔ ประการ คือ

๑. เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข 
ตัวท่ีวามานี้ละ

๒. กรุณา ความพลอยหวั่นใจสะเทือนใจ สงสาร อยากใหเขาพน
จากความทุกข

๓. มุทิตา ความพลอยยินดีดวย เมื่อเขาไดดีมีสุข เขาสูทางท่ีถูก
ตอง หรือประสบความสํ าเร็จ

๔. อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง ขอนี้ยากท่ีสุด เดี๋ยวจะ
อธิบายอีกที

เรื่องพรหมวิหาร ๔ ท่ีครบชุด มีดุลยภาพนี้ สํ าคัญมาก โดย
เฉพาะในโลกยคุปจจุบัน เริม่ตัง้แตในครอบครวั เปนธรรมทีจ่ะตองปฏบัิติ
ใหเกิดสมดุล ตองขออธิบายใหเห็นความแตกตางระหวาง ๔ ขอนี้กอน

๑. เมตตา แสดงออกตอคนอื่นในสถานการณ ท่ีเขาอยูเปนปกติ 
ถาเขาไมไดเดือดรอนอะไร อยูสบายดี เราก็มีเมตตา ปรารถนาดี มี
ความเปนมิตร

เมตตา แปลวา นํ้ าใจของมิตร เปนคํ าเดียวกับคํ าวา มิตตะ มา
จากรากศัพทเดียวกัน มิตตะ แผลง อิ เปน เอ ก็เปนเมตตะ แลวก็ทํ า
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ตามไวยากรณ กลายเปน เมตตา แปลวานํ้ าใจของมิตร คือ คุณสมบัติ
ของมิตร ไดแกความปรารถนาดี มีความรัก

๒. กรุณา แสดงออกตอคนอื่นในสถานการณ ท่ีเขาตกตํ่ า เดือด
รอน เปนทุกข คือ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไป บุคคลนั้นพลาดพลั้งตกตํ่ า
ลงไป เรากย็ายจากเมตตา มาเปนขอทีส่อง คือกรุณา

พึงสังเกตวิธีแยกระหวาง ขอหนึ่ง กับขอสอง โยมหลายคน 
แยกไมออกวา เมตตา กับ กรุณา ตางกันอยางไร วิธีแยกท่ีงายที่สุด คือ
ดูคนที่เราไปเกี่ยวของ ถาคนนั้นเขาอยูเปนปกติ เราใชเมตตา ถาคนนั้น
เขาตกต่ํ า เดือดรอน เปนทุกข เราใชกรุณา

๓. มทุิตา แสดงออกตอคนอื่นในสถานการณ ท่ีเขาขึ้นสูง ไดดีมี
สุข ประสบความสํ าเร็จ ทํ าอะไรๆ ไดถูกตองดีแลว คือเมื่อสถานการณ
เปลีย่นไปอกี คนนัน้กาวไปในทางทีน่าพอใจ เรากม็าสูขอทีส่าม คือมุทติา

๑. เขาเปนปกติ เราเมตตา
๒. เขาตกตํ่ า เรากรุณา
๓. เขาขึ้นสูง เรามุทิตา
สถานการณของเพ่ือนมนุษยของเรา จะมี ๓ อยางนี้ ตอนนี้

ครบแลว นี่แหละจะตองปฏิบัติใหครบ
แตทานบอกวาแคนี้ยังไมพอ ถาพอก็ไมตองตรัสขอที่ ๔ ขอยํ้ า

วาขอที่ ๔ นี่แหละสํ าคัญมาก
อาว แลวในสถานการณไหนละ จะใชขอที ่ ๔ สามสถานการณ

แรกก็ครบแลวนี่ คนทั้งหลายนั้น ถาไมเปนปกติ ก็ตองตกตํ่ าเปนทุกข 
ถาไมตกตํ่ าเปนทุกข ก็ตองไดดีมีสุข แลวจะเอาอยางไรอีก สถานการณ
ท่ีสี่นี่ ยากท่ีสุด

มนุษยกับมนุษยรักกัน แตมนุษยทุกคนตองอยูใหดีกับธรรม
ตอนนี้แหละจะไขปญหาที่วา ความรักเทานั้นไมพอที่จะใหโลก
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อยูดี มีสุข
ธรรมสามขอทีว่าไปแลวนี ้ เปนหลกัความสมัพันธระหวางมนษุยกบั

มนษุย เมือ่เราอยูรวมกนั คนตอคน คนนีต้อคนนัน้ กใ็ชธรรมสามขอแรก
แตมนษุยนัน้ ไมไดอยูล ําพังกบัมนษุยเทานัน้ เบ้ืองหลงัลกึลงไป

สิ่งท่ีรองรับโลกมนุษยอยูท้ังโลกนี้ คืออะไร ก็คือธรรมชาติ และกฎธรรม
ชาติ หรือความเปนจริงของธรรมชาติ ซึ่งเรียกสั้นๆ คํ าเดียววา “ธรรม”

มนุษยมีความสัมพันธระหวางมนุษยดวยสามขอตนนี้พอแลว 
แตยังมีอีกขอหนึ่ง คือ มนุษยไมไดสัมพันธเฉพาะกับมนุษยเทานั้น แตยัง
มีความสัมพันธกับธรรม ท่ีเปนความจริงของธรรมชาตินี้ดวย และธรรม
นีแ้หละรองรบัก ํากบัอยูเบ้ืองหลงัความสมัพันธระหวางมนษุย

เพราะฉะนั้น จะตองคํ านึงถึงขอนี้ดวยวา ความสัมพันธระหวาง
มนุษยนั้นจะตองระวังไมใหไปกระทบเกิดผลเสียตอความสัมพันธกับ
ธรรม เพราะวาธรรมนั้นรองรับโลกมนุษยอีกทีหนึ่ง ถาโลกมนุษยปฏิบัติ
วิปริตผิดพลาดไป ไมตรงตามธรรมแลว โลกมนุษยเองนั่นแหละจะเดือด
รอนเสียหาย

เพราะฉะนั้น ถึงแมมนุษยจะสัมพันธตอกันดวยดีในความ
สมัพันธ ๓ อยางแรก แตถาเมื่อใดความสัมพันธนั้นไปกอผลกระทบตอ
ธรรม เมื่อนั้น โลกมนุษยเองก็จะเสื่อมโทรมประสบภัยพิบัติ

ดวยเหตุท่ีกลาวมานั้น พระพุทธเจาจึงไมใหเราหยุดอยูแค ๓ 
ขอตน แตตรัสแสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมที่เปนความ
เปนจริงของธรรมชาติเขามาอีกขอหนึ่ง

ธรรมคือความเปนจริงของกฎธรรมชาติ คืออะไร คือการที่สิ่ง
ท้ังหลายมีอยูเปนอยูตามธรรมดาของมัน เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน 
หลักการแหงความจริงความถูกตองความดีความงามตางๆ ท่ีมีอยูเปน
หลักสัจธรรม สิ่งเหลานี้แหละ มนุษยจะตองเกี่ยวของในขั้นพื้นฐาน และ
โลกมนุษยท้ังหมด ท่ีมาสัมพันธกันดวยธรรม ๓ ขอตนนั้น ก็ตองตั้งอยู
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บนหลักการนี้ดวย
ฉะนั้น เพ่ือจะใหโลกมนุษยอยูดวยดี พระพุทธเจาจึงตรัสขอที่ ๔ 

เขามา เพ่ือใหความสัมพันธระหวางมนุษย ไมไปกระทบเกิดผลเสียหาย 
ตอความสัมพันธกับธรรม หรือความเปนจริงของกฎธรรมชาตินั้น

เมื่อมาถึงจุดนี้ ก็หมายความวา พระพุทธเจาตรัสขอที่ ๔ คือ 
อุเบกขา เขามา เพ่ือรักษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรม กับกฎ
ธรรมชาติ หรือกับหลักการแหงความเปนจริงของธรรมชาติ ใหคงอยู
และเปนไปดวยดี เพ่ือผลดีจะไดเกิดขึ้นแกสังคมมนุษยเอง เพราะวา กฎ
ธรรมชาตินี้รองรับสังคมมนุษยอยูอีกชั้นหนึ่ง

เปนอันวา ในกรณีท่ีความสัมพันธระหวางบุคคลที่ชวยเหลือเอื้อ
เฟอกัน ในขอ ๑ ถึง ๓ สงผลกระทบตอความจริงความถูกตองความดี
งามท่ีเปนหลักการแหงธรรมแลว ความสัมพันธระหวางมนุษยจะตองถูก
หยุดไวกอน

ยกตัวอยางท่ีเคยพูดบอยๆ เชนวา เด็กคนหนึ่ง ไปลักของเขา
ประสบความสํ าเร็จ ไดเงินมา ๒,๐๐๐ บาท หรือ ๓,๐๐๐ บาท นี่คือ
สถานการณอะไร ตอบวาสถานการณท่ี ๓ คือเขาประสบความสํ าเร็จ 
ถาถือตามหลักความสัมพันธระหวางมนุษยในคุณธรรม ๓ ขอแรก ก็
ตองแสดงมุทิตา คือพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน

แตในกรณีนี้ ปรากฏวา ถาไปแสดงความสนับสนุน ก็จะสงผล
กระทบตอธรรม ตอหลักความจริงความถูกตองความดีงาม ทํ าใหเสีย
กฎ เสียกติกา เสียธรรม นี่คือกรณีท่ีจะตองหยุดความสัมพันธระหวาง
มนุษย และนี่คือสถานการณท่ี ๔

เปนอันวา สถานการณท่ี ๔ ก็คือ สถานการณใดก็ตาม ไมวา
เขาจะไดดี ตกตํ่ า ขึ้นสูง หรืออยางไรก็ตาม ถาการปฏิบัติตอเขาจะไป
กระทบเกิดผลเสียละเมิดตอธรรม ตอความจริง ตอหลักการแหงความ
ถูกตองดีงาม (ท่ีเปนกลางๆ อยูตามธรรมชาติ ก็ดี ท่ีมนุษยตกลงบัญญัติ
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กนัขึน้ในวสิยัแหงปญญาของตนบนฐานแหงธรรมทีเ่ปนธรรมชาตนิัน้ กด็)ี
เราตองหยุด

ในสถานการณนี้ ความสัมพันธระหวางมนุษยตองหยุด ไม
เมตตา ไมกรุณา ไมมุทิตา แตตองเปดโอกาสใหธรรมแสดงตัวออกมา
แลวปฏิบัติตามธรรม เอาหลักการเขาวา นั่นก็คือ ตองเอาความจริง 
เอาหลักการ เอาเหตุผล ตลอดจนเอาความยุติธรรมเขาวา

เรื่องผูพิพากษา ก็ยกตัวอยางใหฟงบอยๆ จํ าเลยทํ าความผิด 
ไปฆาคนตาย ผูพิพากษาสงสาร กลัววาจํ าเลยนี้จะตองไปรับโทษติดคุก
ลํ าบาก ก็เลยตัดสินใหพนผิด อยางนี้เปนการชวยคนผิดดวยกรุณา ก็
เสียธรรม นี้คือความสัมพันธระหวางบุคคล ไปเปนตัวทํ าลายหลักการ
ของความจริงความถูกตองดีงาม

ถาทํ ากันอยางนี้ โลกมนุษยเองนั่นแหละจะอยูไมได เพราะวา 
โลกมนุษยนั้นบอกแลววาตองตั้งอยูบนฐานของหลักการแหงความถูก
ตองเปนจริงของธรรมอีกชั้นหนึ่ง

ฉะนัน้ ความสมัพันธระหวางมนษุย จะตองไมใหไปกระทบกอผล
เสียละเมิดตอกฎธรรมชาติ หรือความเปนจริงแหงธรรม นี่คือขอที่ ๔

ถึงตอนนี้โยมก็ตอบไดแลววา สถานการณท่ี ๔ คืออะไร สถาน
การณท่ี ๔ ก็คือ กรณีท่ีความสัมพันธระหวางมนุษยนั้น จะไปสงผล
กระทบตอธรรม คือตัวหลักการแหงความเปนจริง ความถูกตองดีงาม 
ความเปนเหตุเปนผลที่มีอยูในธรรมชาติ ท่ีเปนของกลางๆ ซึ่งเปนตัว
หลอเลี้ยงรักษารองรับสังคมมนุษยไวอีกชั้นหนึ่ง

ถาตัวหลักการนี้ไมอยูแลว สังคมมนุษยเอง แมจะสัมพันธกัน
อยางดีดวย ๓ ขอแรก ก็อยูไมได จะตองทลายแน นี่คือสถานการณท่ี ๔ 
ท่ีสํ าคัญท่ีสุด

ถามาถึงสถานการณนี้ ก็ตองใชอุเบกขา คือ เฉยตอคน เพ่ือเอื้อ
ตอธรรม ไมเห็นแกคน แตเห็นแกธรรม วางตัวเปนกลางตอคน ไม
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ขวนขวายชวยคน เพ่ือจะไดไมกาวกายแทรกแซงธรรม และเพื่อใหเปน
ไปตามธรรม พูดสั้นๆ วา เพ่ือรักษาธรรม

ดังนั้นใน ๓ ขอแรก มนุษยก็สัมพันธกันดวยดี เปนความ
สัมพันธระหวางมนุษย โดยมีนํ้ าใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน แตพอถึงขอที่ ๔ 
ก็คือมนุษยจะตองรักษาธรรมไว

ย้ํ าอีกครั้งหนึ่งวา ธรรม คือหลักการแหงความเปนจริง ความ
ถูกตองดีงามท่ีเปนไปตามเหตุและมีผลของกฎธรรมชาติแทๆ ตลอดจน
หลักการท่ีมนุษยเอามาบัญญัติขึ้นในสังคม เชน เปนกฎหมาย เปน
ระเบียบ เปนกติกาสังคม เปนตน อันถือวาอยูในเรื่องของหลักการ หรือ
ตัวกฎเกณฑ จัดเปนธรรมทั้งสิ้น

ฉะนั้น เมื่อทํ าอะไรลงไป ถามีเรื่องเกี่ยวของกับหลักการ เราจะ
ตองถือหลักการ โดยหยุดขอ ๑ ถึง ๓ ไว ทานเรียกวาใช อุเบกขา แลว
วางใจเปนกลาง ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง เพ่ืออะไร เพ่ือใหธรรม 
หรือกฎธรรมชาติ หรือหลักการแหงความจริงความถูกตอง มันทํ างาน
ของมัน มิฉะนั้นแลว มนุษยจะเคลื่อนคลาดจากธรรมไปหมด และโลก
หรือสังคมมนุษยก็จะดํ ารงอยูไมได

ใหรกักบัรู มาเขาคูดูแลกนั ทัง้โลกจนถงึลูก จะสขุสันตแทจรงิ
ตกลงวา นี่ครบแลว และเพราะฉะนั้น ความรักจึงยังไมพอ เริ่ม

ดวยพอแมจะเอาแตรกัลกูๆ ตามใจลกูเทานัน้ไมได ลกูจะไมเตบิโต ไมเจรญิ
งอกงาม แตตองใช เมตตา กรุณา มุทิตา นี้ โดยมีดุลยภาพกับอุเบกขา

หมายความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลในหมูมนุษยนี้ จะตอง
ไดดุลยภาพ มีความสมดุลกับความสัมพันธกับกฎธรรมชาติ หรือความ
จริงแหงธรรมดวย

พอแมมีหนาท่ีตองวาง อุเบกขา ตอลูก ใน ๓ สถานการณ โดย
ไมใหเมตตา กรุณา มุทิตา เปนตัวนํ าแสดง แตวางใจเปนกลางใหเขารับ
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ผิดชอบตัวเอง คือ
๑) เม่ือเด็กสมควรฝกหัดรับผิดชอบตัวเอง ถาเด็กสมควรจะตอง

หัดทํ าอะไรตออะไรใหเปน เพ่ือประโยชนแกชีวิตของเขาในระยะยาว 
พอแมอยาไปเที่ยวทํ าแทนใหหมด ตองหัดใหเขารูจักทํ าเอง นี่คือ รักลูก
ระยะยาว ถารักระยะสั้น ก็ทํ าใหเขาหมด แลวเขาจะชวยตัวเองไมไดตอ
ไป ถารักระยะยาว เราตองรูจักอุเบกขา วางเฉยบาง เพ่ือใหโอกาสที่
เขาจะพัฒนาตัวเอง ชวยเขาโดยดูใหเขาทํ าใหถูกตอง และเปนที่ปรึกษา 
ไมใชวาอะไรๆ ก็ทํ าใหเขาหมด

๒) เม่ือเด็กสมควรรับผิดชอบตอการกระทํ าของเขา ในวันขาง
หนาเด็กจะตองออกไปอยูในโลกแหงความเปนจริง ออกไปอยูในสังคมท่ี
มีกฎเกณฑกติกา ใครทํ าผิดก็วาไปตามผิด ใครทํ าถูกก็วาไปตามถูก 
ครอบครัวจะตองเตรียมเด็กไวใหพรอมที่จะไปรับผิดชอบตอกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ในครอบครัวจึงตองมีวินัย และใหเด็กรับผิดชอบการ
กระทํ าของเขาตามกฎกติกานั้นๆ

๓) เม่ือลูกเติบโตรับผิดชอบตัวเองไดแลว เมื่อลูกจบการศึกษา มี
การมีงานทํ า และมีครอบครัวของเขาเอง พอแมจะตองวางอุเบกขา 
คอยดูอยูหางๆ ปลอยใหเขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขา คอย
ชวยแนะน ําหรอืพรอมทีจ่ะชวย เมือ่เขาเพลีย่งพลํ ้าหรอืตองการค ําแนะน ํา
แตไมเขาไปกาวกายในครอบครัวของเขา ไมเขาไปเจากี้เจาการจัดแจง
วา ลูกอยูกันอยางนั้นอยางนี้นะ จัดอะไรๆ อยางนั้นอยางนี้ แลวทํ าให
ครอบครวัของเขาอดึอดั ไมมคีวามสขุ ถาทํ าอยางนีเ้รยีกวา ขาดอเุบกขา

ตกลงวา ถาพอแมทํ าถูก มีอุเบกขาคุมกระบวนแลว ชีวิตของ
ลูกจะสมบูรณ ลูกจะเติบโตอยางมีความสุขและเขมแข็ง เปนบุคคลที่มี
ความสมบูรณในตัวเอง

ถาพอแมขาดอุเบกขา ลูกจะเสียหลายอยาง คือ ไมรูจักโต ไมรู
จักรับผิดชอบทั้งตอตัวเอง และตอผูอื่น หรือตอสังคม ออนแอ มีชีวิตท่ี
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ไมสมบูรณ มักจะมีปญหา แมแตกับพอแมเองดวย อันนี้ก็เปนเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้น จะตองกาวจากความรักของเมตตา กรุณา มุทิตา ไปสู

เหตุผล และความเปนจริงของอุเบกขา โดยมีปญญามาชวยสรางดุลย
ภาพในสถานการณตางๆ

สํ าหรับขอ ๑ ถึง ๓ นั้น ไมจํ าเปนตองใชปญญามาก คือ เปน
เรื่องของความรูสึก ไมตองใชความรูและความคิดเหตุผล พอพอแมเห็น
ลูกเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็มีความรูสึกท่ีจะแสดงความรักออกไป ไดเลย 
เขาอยูปกติ เราก็เมตตา เขาทุกข เราก็กรุณา เขาสุข สํ าเร็จ เราก็
มุทิตาไดงายทันที

แตอุเบกขานี่ยาก ตองมีปญญา ตองใชความรูความคิด ตองรู
วาอะไรที่เขาควรรับผิดชอบตัวเอง อะไรที่เขาควรจะหัด จะฝก อะไร
เปนธรรม อะไรเปนกฎระเบียบกติกา จึงจะวางอุเบกขาได

นอกจากนั้น อุเบกขา นี้ ไมใชเฉยเมิน หรือ เฉยเมย แตเปนเฉย
มอง อุเบกขา แปลวา เฉยมอง

ท่ีจรงิ อเุบกขา แปลวา เขาไปมองอยู หรอืมองอยูใกลๆ  คือเฉย 
แตมองดอูยูตลอดเวลา หมายความวา ถาเขาเพลีย่งพลํ ้า กพ็รอมทีจ่ะชวย

ถาเฉยเมย หรือเฉยเมิน ทานเรียกวาเปน อัญญาณุเบกขา แปล
วา เฉยโง เปนอกุศล เปนบาป เพราะฉะนั้น ถาใครเฉยไมรูเรื่อง ไมเอา
เรื่องเอาราวนี้ ทานติเตียนเลย เปนอัญญาณุเบกขา คือเฉยโง

การท่ีจะเฉยอยางถูกตอง ตองมีปญญา อุเบกขานี่สํ าคัญมาก 
ตองมีปญญาประกอบจึงปฏิบัติได อันนี้แหละเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็น
วาเราจะตองมีการพัฒนา

เวลานี้ การฉลองวันวาเลนไทน เปนสักแตวาอาการตื่นเตนฟูฟา
กันไป ไมไดหลักไดเกณฑอะไรเลย แมแตคติท่ีจะใหคนมีความเจริญใน
การดํ าเนินชีวิตอยางดี ถาขืนอยูกันอยางนี้ เด็กก็ไมไดพัฒนาอะไรขึ้นมา 
สังคมก็เซอซา เสื่อมถอย
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มาฆบชูา พฒันาความรกัแหงวาเลนไทน และใหดุลแหงธรรม
ฉะนั้น มาฆบูชา จะตองเขามาชวย แมแตหลักไมทํ าชั่ว ทํ าดี 

ทํ าใจใหผองใสก็มาเปนพื้นฐาน เราจะตองพัฒนาคน จากความรักท่ีผิด 
ไปสูความรักท่ีถูกตอง และความรักก็ยังไมพอ ตองมีใหครบชุด

ตองมีพรหมวิหารครบ ๔ ท้ัง เมตตา กรุณา มุทิตา และตองมี
อุเบกขาดวย

แมแตในระดับสังคม สังคมใดท่ีคนหนักใน เมตตา กรุณา มุทิตา
คือหนักในทางความสัมพันธระหวางบุคคล เขาก็อาจจะละทิ้งอุเบกขา 
สังคมก็เสียดุลยภาพ คือคนจะชวยเหลือกันระหวางบุคคล มีเรื่องอะไรก็
ชวยเหลอืกนั จนกระทัง่มองขามหลกัการ กฎเกณฑ และกตกิาของสงัคม

ในสังคมแบบนี้ คนจะชวยกันระหวางบุคคลจนไมเอากฎเกณฑ
กติกา จะทํ าลายกฎเกณฑ กติกา มองขามกฎเกณฑกติกาไปเลย แลวก็
เสียความเปนธรรม

สวนในสังคมท่ีเอียงสุดไปทางอุเบกขา ก็ไมมีนํ้ าใจ ไมชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทํ าใหเกิดภาวะตัวใครตัวมัน เอาหลักเกณฑกติกาเขาวา เธอ
ทํ าไปตามกติกาก็แลวกัน ถาเธอทํ าอะไรละเมิดกติกาเม่ือไรฉันจัดการ 
แตระหวางนั้นก็ไมมีนํ้ าใจตอกัน

ในสังคมอยางนี้ คนจะมีจิตใจไมสบาย เครียด แลวก็มีความ
ทุกข มีโรคจิต มีโรคประสาทมาก ก็เสียไปอีกแบบหนึ่ง

ฉะนั้น สังคมจะตองมีดุลยภาพ
ถาเปนสังคมท่ีเอาแตสามขอแรก คือ มีความสัมพันธระหวาง

บุคคลมาก ละทิ้งขอที่ ๔ ก็จะมีผลเสียอยางหนึ่งท่ีวา ทํ าใหคนไมรูจักพ่ึง
ตนเอง เพราะคอยหวังความชวยเหลือจากคนอื่นไดเรื่อย เดี๋ยวฉันเปน
อะไร ไมมีจะกิน หรือวาลํ าบาก ก็ไปขอยืมเพ่ือนได ไปขอพอแมได เดี๋ยว
คนนั้นก็มาชวยเอง ก็ทํ าใหเกิดความประมาท สังคมก็ไมเจริญไมพัฒนา
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เทาท่ีควร ก็เสีย
สวนในสังคมท่ีมีแตอุเบกขา คนไมเอาใจใสชวยเหลือกัน ตัวใคร

ตัวมัน ถาเอียงสุดจนเกินไป วันหนึ่งคนก็จะเกิดโทสะรุนแรงเพราะแคน
ขึ้นมาวา ไมมีใครชวยเราบางเลยหรือนี่ ถาอยางนั้น หลักการก็อยาเอา
มันเลย ทํ าลายเลย แลวสังคมก็จะตั้งอยูไมได

สังคมที่อยูกันได ก็เพราะวามีท้ัง ๔ ขอ แตเวลานี้ ปญหาก็คือ
วา มันไมพอดี เรียกวาเสียดุล

ฉะนั้น ถาสังคมจะดี จะดํ ารงอยูไดดวยดี ก็จะตองมีครบทั้ง ๔ 
ขอ และเมื่อครบ ๔ ขอแลว เราแตละคนที่ปฏิบัติตามนี้ ก็จะเปนพรหม

พระพุทธเจาทรงสอนใหเราทุกคนเปนพระพรหม ดวยการ
ปฏิบัติหลักธรรม ท่ีเรียกวา พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจํ าใจของ
พรหม ก็หมายความวา ใหเราทุกคนนี่เปนพระพรหม

ตอนแรกก็ใหพอแมเปนพรหมกอน จึงตรัสวา พฺรหฺมาติ มาตา-
ปตโร แปลวา มารดาบิดาเปนพรหม(ของลกู) จึงตองใหพอแมปฏบัิติธรรม
ในฐานะพระพรหมตอลูกใหครบชุดกอน และพอแมจะตองทํ าใหได

ทีนี้ไมใชแคนั้น ทุกคนตองเปนพรหมทั้งนั้น เพราะเราทุกคนมี
สวนในการสรางสรรคโลก และดูแลรักษาอภิบาลโลกนี้ไวใหอยูดวยดี

พระพรหมนั้นเปนผูสรางโลก แตพระพรหมของพราหมณรอ
โลกมนุษยพินาศแลวจึงคอยสรางใหม ถาเราไมเปนพรหมเสียเอง เราก็
ไดแตเปนผูทํ าลายโลก แลวรอใหพระพรหมมาสรางโลกใหม

แตพระพุทธเจาไมทรงยอมรับอยางนั้น พระองคตรัสบอกวาให
เราทุกคนนี่แหละเปนพรหม ถาเราทุกคนจะเปนพรหม ก็คือเราปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ๔ ขอนี้ได แลวเราทุกคนก็เปนพรหม เพราะเราเปนผูมี
สวนในการสรางสรรคโลก และหลอเลี้ยงอภิบาลรักษาดูแลโลกนี้ไวให
อยูในความสงบสุข
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ถาเราปฏิบัติตามธรรม ๔ ขอนี้ได เราก็เปนพรหมกันทุกคน โลก
นี้ก็จะมีสันติสุขอยางแนนอน เรื่องนี้รับประกันไดเลย

ดังนั้น เมื่อพระพุทธเจาตรัสสอนไวใหเราเปนพรหม เราก็อยา
ละเลยหลักธรรมนี้ โดยปฏิบัติใหครบชุด จะไดแกปญหาที่เวลานี้มีมาก 
ในเรือ่งการปฏบัิตธิรรมไมไดดลุยภาพ ไมครบชดุ ไมทํ าตามหลกัองครวม
อยางท่ีวามา

วันนี้อาตมายกเอาธรรมเรื่องพรหมวิหาร มาเปนตัวอยาง เพ่ือ
แสดงถึงการท่ีวา การปฏิบัติธรรม มีหลายขั้นหลายตอน แตหลักการ
สํ าคัญอยางหนึ่ง ก็คือ ใหการปฏิบัติธรรมครบชุดเปนองครวม ใหมีดุลย
ภาพอยางท่ีวามานี้ ถาเราทํ าไดตามนี้แลว ก็มีโอกาสมากที่จะเจริญกาว
หนาในการปฏิบัติธรรม

สวนเรื่องความรัก ก็เปนตัวอยางหนึ่งของหลักท่ีวา ทํ าความดี
อยางเดียวไมพอ จะตองกาวไปสูการทํ าใจใหบริสุทธิ์ดวย คือตองถึงขั้น
มีปญญาท่ีจะชํ าระกิเลส มิฉะนั้นความเห็นแกตัวก็จะไมหมดไป

ถาความเห็นแกตัวไมหมดไป การปฏิบัติตางๆ ก็จะมีปญหาอยู
เรื่อย แมแตเรื่องความรักนี้ก็มีหลายขั้นตอนอยางท่ีกลาวมา

รวมความวา ในเรื่องของความรัก ท่ียกขึ้นมาพูดเนื่องจากตรง
กับวนัวาเลนไทนนั้น เราจะอยูแคความรักแบบวันวาเลนไทนเทานั้นไมได 
เพราะทั้งไมปลอดภัย และไมเพียงพอ

ก็พอดีวา เรามีวันมาฆบูชามาตรงกันหรือใกลกัน ก็เอาธรรม
ของวันมาฆบูชานั้นมาชวยแกปญหา

อยางนอยใหหลักการของมาฆบูชามาดุลความเพอฝนของวัน
วาเลนไทน แลวจากนั้นก็ใหหลักแหงมาฆบูชามาพัฒนาวันวาเลนไทนให
มีสาระและความหมายที่ดีงามมากขึ้นตอไป
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มาฆบูชาก็จะมาชวยวนัวาเลนไทน ใน ๒ ขั้น คือ
๑. ใหคนกาวจากความรักท่ีผิด มาสูความรักท่ีถูก จากความรัก

แบบใจแคบ มาสูความรักท่ีมีนํ้ าใจ อยางนอยก็ใหดุลกันไว แลวก็พัฒนา
ตอไป ซึ่งจะทํ าใหเกิดผลดี ท่ีเรามีความสุขเพ่ิมขึ้น เชนมีความสุขจาก
การให และสุขดวยกันอยางรวมกัน อันเกื้อหนุนตอชีวิตและสังคม

๒. แมแตความรักท่ีถูกตองมีนํ้ าใจนั้น ก็จะพัฒนาตอไปอีก สู
ดุลยภาพในวงกวาง โดยมีอุเบกขาเขามาชวย ดวยการใชปญญา ท่ีรูจัก
พิจารณา แลวปฏิบัติใหเกิดดุลยภาพในความสัมพันธระหวางคนกับคน 
และคนกับธรรม ตามหลักในองครวมแหงธรรม ๔ ประการที่วามา

เรือ่งนีพู้ดเพียงเปนตวัอยาง กก็นิเวลาญาตโิยมเสยีเยอะแยะเลย 
เดี๋ยวจะสายเกินไป เดินทางไปถึงค่ํ ามืดแน พูดไปพูดมาก็ยาวกันใหญ

แสดงธรรมวันนี้ ในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข โดยเจาะที่หัวขอ 
ไมทํ าช่ัว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส เปนการเสริมคุณคาแกวันสํ าคัญวันนี้ ไม
วาจะมองในแงเปนวันมาฆบูชา หรือวันวาเลนไทนก็ตาม

อยามัวไปตื่นแตวัฒนธรรมตะวันตก ถาเราปฏิบัติใหถูกตองตาม
หลักธรรมแลว วาเลนไทน ก็จะไดประณีตขึ้น มนุษยก็จะพัฒนาขึ้น และ
เขาสูคํ าสอนของพระพุทธเจา คือเขาสูหลักของการที่วา ไมทํ าชั่ว ทํ าดี 
ทํ าใจใหผองใส ซึ่งเปนคํ าสอนที่มีความสมบูรณในตัวเอง มีความ
ครบถวนและมีดุลยภาพอยางบริบูรณ

อาตมาหวังวา ญาติโยมทุกทานคงจะไดมองเห็นความสํ าคัญ
ของหลักธรรม ๓ ประการนี้ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว ซึ่งครอบคลุม
ขอปฏิบัติท้ังหมด และรวมอยูในองคมรรค ๘ ประการ ท่ีเปนวิถีชีวิตของ
ชาวพุทธ เมื่อเราปฏิบัติตามหลักมรรคแลว ก็จะไดกาวหนาในธรรมของ
พระพุทธเจา จนถึงจุดหมาย คือพระนิพพานได
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วันนี้เปนวันสุกดิบกอนจะถึงวันมาฆบูชา เราก็มาประกอบพิธี
มาฆบูชาในวันนี้เลย เพราะมาถึงสถานที่นี้แลว

ขอใหทุกทานไดซาบซึ้ง อิ่มใจวาเรามากันดวยศรัทธา และมี
ศรัทธาในคํ าสอนของพระพุทธเจา ในพระรัตนตรัย แลวเราก็มาฟง
ธรรมกนั เพ่ือใหศรทัธานัน้น ําไปสูปญญาดวย

เมือ่ไดท้ังศรทัธาและปญญา ก็จะเกิดประโยชนตอชีวิตอยางแท
จริง เพราะปญญาทํ าใหสามารถนํ าเอาธรรมไปปฏิบัติดวยตนเอง ใหพ่ึง
ตนเองได อันจะกอใหเกิดผลที่ตรงตามจุดหมายแทจริง แลวสิ่งท่ีเรียก
วาปฏิบัติบูชา ก็จะตามมา

การทํ าปฏิบัติบูชาก็คือ การบูชาพระพุทธเจาดวยการบูชาอยาง
สูงสุด ซึ่งจะทํ าใหสัมฤทธิ์ผลแหงการปฏิบัติหนาท่ีของพุทธศาสนิกชน

สํ าหรับวันนี้ เรามาถึงสถานที่นี้แลว ก็ทํ าบูชาใหครบทั้ง ๒ 
อยางเลย คือทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา

สํ าหรับปฏิบัติบูชา ก็เอาธรรมที่กลาวนี้ไปปฏิบัติ แตในสวน
เฉพาะหนา เราก็จะไดเวียนเทียนกระทํ าประทักษิณองคพระสัมมาสัม
พุทธเจา ในพระเวฬุวัน อันเปนที่กํ าเนิดแหงพิธีมาฆบูชานี้ ตอไป

ขอใหโยมทุกทานเจริญศรัทธา ขอใหมีจิตใจท่ีประกอบดวย
ความเบิกบานผองใส มีปติ มีความอิ่มใจวา เราไดมานมัสการพระพุทธ
เจาถึงท่ีประทับอีกแหงหนึ่งแลว โดยเฉพาะก็คือ วัดแรกในพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งเปนวัดสํ าคัญ เปนศูนยกลางการเผยแผ และประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาดวย

ขอใหโยมทํ าใจใหใกลชดิพระพุทธเจา นกึเหมอืนวาพระพุทธเจามา
ประทบัอยูใกลๆ  ทํ าใจวา เราไดเฝาพระองค แลวกม็คีวามอิม่ใจ เบิกบาน
ใจ มีความสุข และใหกุศลพรอมทั้งความสุขท่ีไดเกิดขึ้นในวันนี้หลอเลี้ยง
จิตใจ เปนปจจัยชวยสรางสรรคใหโยมมีชีวิตท่ีเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
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ในโอกาสนี้ ขอตัง้จิตอ ํานวยพร ขอคณุพระรตันตรยัอภบิาลรกัษา
ใหโยมญาติมิตรทุกทาน เจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความงอกงาม พรอม
ดวยกํ าลังกาย กํ าลังใจ และกํ าลังปญญา ท่ีจะดํ าเนินชีวิตประกอบกิจให
ประสบความเจรญิกาวหนา และความส ําเรจ็ มคีวามรมเย็นเปนสขุในธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.
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๕ โพธิพฤกษ - โพธิญาณ
ใตรมพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

อังคารที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๘.๓๐ น.

ขอเจรญิพร โยมญาติมิตรผูมีจิตศรัทธาทุกทาน

บัดนี้คณะบุญจาริกไดเดินทางมาถึงสถานที่ตรัสรูของพระพุทธ
เจา คือ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ท่ีเรียกกันวา พุทธคยา

สถานทีน่ีน้บัเนือ่งอยูในสงัเวชนยีสถานทัง้ ๔ ตอนนีเ้ราจึงพูดได
เต็มปากวา เรามาถึงสังเวชนียสถานอยางแทจริง

ท่ีผานมานั้น แมจะเปนสถานที่สํ าคัญในทางพระพุทธศาสนา 
แตก็ยังไมจัดอยูในสังเวชนียสถาน ท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงไว

สังเวชนียสถาน ๔ นั้น จํ าเพาะวา ไดแก
๑. ชาตสถาน

สถานที่พระพุทธเจา ประสูติ
๒. อภิสัมพุทธสถาน

สถานที่พระพุทธเจา ตรัสรู
๓. ธมัมจกักปัปวตัตนสถาน

สถานที่พระพุทธเจา ทรงแสดงปฐมเทศนา
๔. ปรินิพพุตสถาน

สถานที่พระพุทธเจา เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ท้ัง ๔ แหงนี้ เปนสถานที่เกี่ยวของกับพุทธประวัติ ตอนที่เปน
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เหตุการณใหญๆ ในพระชนมชีพของพระพุทธเจาอยางแทจริง สวน
สถานที่อื่นเปนที่เสด็จผานไป หรือไปประทับทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจอยาง
ท่ัวๆ ไป แมจะมีความสํ าคัญ แตก็ยังไมถือวาเปนสังเวชนียสถาน

เราเดินทางมาถึงจุดนี้ ก็เขาสูสังเวชนียสถาน ในลํ าดับที่หนึ่ง
สํ าหรับการเดินทางของเรา แตถาวาตามลํ าดับเหตุการณในพุทธประวัติ 
ก็อาจจะสับกันไปสับกันมาบาง เพราะเปนเรื่องของเสนทางที่จะเดินทาง
ไปไดโดยสะดวก

สถานที่ตรัสรูนี้ เราพูดไดวาคือจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา 
เพราะพระพุทธศาสนาเริ่มตนจากการตรัสรูของพระพุทธเจา เมื่อพระ
พุทธเจาตรัสรูแลว พระองคจึงทรงนํ าเอาธรรมที่ตรัสรูนี้ ไปเผยแผสั่ง
สอนตอไป

สถานที่เราผานมานั้น เปนประจักษหลักฐานของการบํ าเพ็ญ
พุทธกิจท่ีพระองคไดทรงแสดงธรรม ทํ าใหพระศาสนาขยายกวางขวาง
ออกไป บางแหงก็เปนสถานที่เกี่ยวกับเหตุการณหลังพุทธกาล คือ เปน
ผลงานของพระสงฆ และอุบาสกอุบาสิกา ท่ีไดนํ าพระศาสนาสืบกันมา

พูดในแงหนึ่ง เราเดินทางจากประเทศไทยมาถึงท่ีนี้ เหมือนกับ
เราเดินยอนทาง

เราเริ่มตนจากประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนจุดปลายทางที่พระ
พุทธศาสนาแผไปถึง

เราเดินทางมาถึงเมืองปตนะ หรือปาตลีบุตร ซึ่งเปนจุดตน
แหลงท่ีพระพุทธศาสนาแผไปถึงประเทศไทย นั่นก็หมายความวา เรา
เดินทางจากประเทศไทย มาถึงแหลงท่ีพระพุทธศาสนาไดแพรออกไป

พอมาถึงเมืองปาตลีบุตร เราก็ไดพบสถานที่ท่ีพระเจาอโศก
มหาราชไดสงพระสงฆเปนศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา เราก็รูวา 
ออ ท่ีตั้งตนของพระโสณะและอุตตระที่ไปถึงดินแดนประเทศไทยของ
เรา ตั้งแตสมัยกอนโนน ท่ีเรียกวา สุวรรณภูมินั้น เราไดมาถึงแลว คือ
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ดินแดนของพระเจาอโศกมหาราช
จากนั้น เราเดินทางตอมาอีกจากเมืองปาตลีบุตร เมื่อมาถึง

เมืองราชคฤห ก็ย่ิงเปนตนทางมากขึ้น ปาตลีบุตรนั้น เปนที่สงศาสนทูต
ไปก็จริง แตเปนเหตุการณหลังพุทธกาลตั้ง ๒๐๐ กวาปแลว พุทธ
ศาสนากวาจะไปถึงปาตลีบุตรนั้น ก็ตองเริ่มตนไปจากเมืองราชคฤหกอน

เมืองราชคฤหนี้ เปนที่พระพุทธเจาทรงประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนา จากราชคฤหนี่แหละ พระพุทธศาสนาจึงแพรขยายกวางขวาง
ออกไป แลวมามั่นคงเจริญย่ิงขึ้นที่ปตนะในสมัยพระเจาอโศกมหาราช

เพราะฉะนั้น ราชคฤหจึงเปนจุดเชื่อมตอ เปนตนทางของพุทธ
ศาสนาที่ไปถึงปาตลีบุตรอีกทีหนึ่ง ราชคฤหนั้นเปนที่ประดิษฐานพระ
พุทธศาสนา เปนจุดศูนยกลางที่พระพุทธเจานํ าพระพุทธศาสนาไปเผย
แผแกประชาชน เริ่มตั้งแตพระเจาแผนดินเปนตนไป

แตเมือ่มองยอนถอยไปอกี การท่ีพระพทุธเจาจะทรงประดษิฐาน
พระพุทธศาสนาที่ราชคฤหนั้นได ก็เพราะวาไดตรัสรู ณ สถานที่นี้ คือที่
พุทธคยา ท่ีใตตนพระศรีมหาโพธิ์นี้

เปนอันวา เราเดินทางมาตามลํ าดับๆ ในที่สุดก็มาถึงตนแหลง 
หรือตนทางของธรรมที่พระพุทธเจาทรงเผยแผ คือพระพุทธศาสนาที่
เดินทางเปนขั้นๆ จนไปถึงประเทศไทยของเรา

บัดนี้ เรามาถึงจุดศูนยกลางของพระพุทธศาสนาที่แทจริงแลว 
และเราก็ไดมานมัสการ ไดมาบูชาพระรัตนตรัย ไดมาทํ าวัตรสวดมนต
สรรเสรญิคุณพระรตันตรยั ไดแสดงออกซึง่นํ ้าใจศรทัธาของพทุธศาสนกิชน

จํ าเพาะพอดีวันนี้เปนวันมาฆบูชา เปนวันสํ าคัญในทางพระพุทธ
ศาสนาดวย จึงควรจะไดมคีวามอิม่ใจ มปีตมิากย่ิงขึน้วา เราไดมานมสัการ
พระศรีมหาโพธิ์ ในวันสํ าคัญอยางย่ิงวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา

สํ าหรับพิธีมาฆบูชานี้ เมื่อวานนี้ก็ประจวบกับวา คณะบุญจาริก
ไดเดินทางถึงพระเวฬุวัน ซึ่งเปนสถานที่ตนกํ าเนิดของมาฆบูชา เราก็
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เลยถือวา เมื่อถึงสถานที่นั้นแลว และเวลาก็จวนแลว ก็เลยไดประกอบ
พิธีเวียนเทียนมาฆบูชาเสียกอนเลยที่นั่น

แตถึงแมมาท่ีนี่ มาถึงวันจริงเขา จะทํ าพิธีอีกก็ไมเปนไร คือ 
เมือ่วานนีม้าถงึสถานทีจ่รงิ วันนีม้าถงึวันจรงิ ได ๒ อยาง ไดจรงิ ๒ ครัง้
ถึงสถานที่จริงก็ทํ าไปทีหนึ่ง พอถึงวันจริงก็ทํ าอีกที ก็ไมเปนไร เรื่องบุญ
นี่ย่ิงทํ ามากเทาไร ย่ิงดีเทานั้น

เพราะฉะนั้น เราก็มาเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องใน
โอกาสมาฆบูชาอีกครั้งหนึ่ง ท่ีใตรมพระศรีมหาโพธิ์นี้ ก็จะเจริญบุญ
เจริญกุศลยิ่งขึ้น เราจึงชวนกันมานอมนํ าใจรํ าลึกถึงพระพุทธคุณ โดย
โยงไปหาการตรัสรูของพระพุทธเจา

ตรัสรูธรรม คือรูเรื่องธรรมดา
การตรัสรูของพระพุทธเจานั้น เกิดขึ้นอยางไร เราก็เรียนพุทธ

ประวัติกันมาพอสมควรแลว ลํ าดับเหตุการณนั้น อาตมาคงไมจํ าเปนจะ
ตองเลาใหโยมฟงอีก แตมีจุดเฉพาะสํ าคัญๆ ท่ีควรสังเกต

จึงขอยอนรํ าลึกไปถึงคํ าท่ีอาตมาเคยเลาใหฟงวา การตรัสรูของ
พระพุทธเจานั้น คือการคนพบสัจธรรมความจริง และความจริงท่ีวานี้ 
เปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมดา ตามพุทธพจนท่ีไดเคยอางไววา

“ตถาคตทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไมเกิดก็ตาม หลัก
ความจริงก็ดํ ารงอยูตามธรรมดาของมันอยูแลว วาดังนี้ๆ

ตถาคต(คือพระพุทธเจา)ทั้งหลาย ไดคนพบความจริง
นั้นแลว จึงนํ ามาเปดเผย แสดง ชี้แจงใหเขาใจงาย และวาง
เปนหลักลงวา ดังนี้ๆ”  (อางแลว=องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖)

นี่คือพุทธพจนท่ีตรัสแสดงหลักความจริงท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรู
วาเปนเรื่องของธรรมดาแหงธรรมชาติท่ีมีอยูแลว

เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคจึงไดทรง
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เปลงอุทานวา ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา เปนตน ซึ่งมีคํ าแปลเริ่มตนวา 
เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ คํ าวา “พราหมณ” ในที่นี้
หมายถึง ทานผูบํ าเพ็ญปฏิบัติเพ่ือเขาถึงจุดหมายที่ดีงามสูงสุด คือ เปน
คํ าเกาท่ีเขาใชกันสืบมา พระองคก็นํ ามาใชดวย

“เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมีความ
เพียรเพงอยู เมือ่นัน้ ความสงสยัทัง้ปวงของพราหมณนัน้ ยอม
สิน้ไป เพราะมารูทัว่ถงึธรรมพรอมทัง้เหต”ุ   (ขุ.อุ.๒๕/๓๘)
อันนี้เปนพุทธพจนท่ีแสดงหลักความจริงท่ีตรัสรูสวนหนึ่ง คือ 

แสดงถึงกฎธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย
ความจริงท่ีบอกวามีอยูตามธรรมดา ท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบนี้ 

คืออะไร ก็คือมาคนพบความจริงของกฎธรรมชาติ แหงความเปนไปตาม
เหตปุจจัย คือการทีผ่ลเกดิจากเหต ุและเหตกุอใหเกดิผล ท่ีเรยีกกนังายๆ
วา กฎปฏจิจสมปุบาท หรอืเรยีกเตม็วา อิทปัปจจยตาปฏจิจสมปุบาท นัน่เอง

ตอจากนั้น พระองคก็ตรัสตอไปเปนคาถาที่สอง มีขอความ
คลายๆ กันวา

“เมือ่ใด ธรรมทัง้หลายปรากฏแกพราหมณ ผูมคีวามเพียร
เพงอยู เมือ่นัน้ ความสงสยัของพราหมณนัน้ยอมหมดสิน้ไป
เพราะไดรูธรรมอนัเปนทีส่ิน้ไปแหงปจจัยทัง้หลาย” (ขุ.อุ.๒๕/๓๙)
อันนี้ก็คือการที่พระองคตรัสอางอิงไปถึงธรรมอันเปนที่สิ้นเหตุ

ปจจัย ท่ีปจจัยปรุงแตงไมได ไดแก พระนิพพาน
ทอนที่หนึ่ง แสดงหลักปฏิจจสมุปบาทอันวาดวยปรากฏการณท่ี

เกิดขึ้นจากเหตุปจจัย
ทอนที่สอง แสดงถึงพระนิพพานที่เปนธรรมพนจากปจจัยปรุง

แตง
ทอนที่สาม คือ ตอจากนั้น เมื่อไดตรัสรูอิทัปปจจยตาปฏิจจ- 

สมุปบาท พรอมทั้งพระนิพพานแลว คาถาสุดทายก็แสดงถึงผลของการ
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ตรัสรูวา พระปญญาตรัสรูของพระองค ทํ าลายความมืดแหงอวิชชาให
หมดไป เหมือนอยางดวงอาทิตยอทัุยขึน้มาทอแสง ทํ าใหเหน็สิง่ท้ังหลาย
ในโลกนีส้วางกระจางชดัเจน

“เมือ่ใด ธรรมทัง้หลายปรากฏแกพราหมณ ผูมคีวามเพียร
เพงอยู เมือ่นัน้ พราหมณนัน้ยอมก ําจัดมารและเสนามารเสยี
ได ดุจอาทิตยกํ าจัดมืดสองฟาใหสวางเจิดจา” (ขุ.อุ.๒๕/๔๐)
สามคาถานี้คือพุทธพจนท่ีเรียกวาเปนปฐมพุทธพจน ตามที่

อรรถกถาอธิบายไว
เปนอันวา พระพุทธเจาตรัสรูความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา คือ 

กฎธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย พรอมทั้งธรรมที่พนจาก
ปจจัยปรุงแตง คือ นิพพาน

นี่แหละเปนเรื่องที่ดูคลายวางายๆ เพราะถาเราจะตอบชาวบาน 
เวลาเขาถามวา พระพุทธศาสนาสอนอะไร หรือพระพุทธเจาตรัสรูอะไร
เราตอบในความหมายหนึ่งงายๆ ก็บอกวาตรัสรูธรรมดานี่เอง เพราะวา
ตรสัรูธรรมกคื็อตรสัรูธรรมดา แตวาธรรมดานีแ่หละ เปนเรือ่งทีย่ากท่ีสดุ

ความจริงนั้นมีอยู เปนของธรรมดา มันมีอยูตลอดกาล ไมวา
ใครจะรูหรือไมรู ใครจะเห็นหรือไมเห็น ความจริงก็มีอยูอยางนั้น

แตเพราะมนุษยไมรู ความจริงท่ีเปนธรรมดานี่แหละ เขาจึง
ดํ าเนินชีวิตไมถูกตอง แลวก็ทํ าใหเกิดปญหาตางๆ ท้ังปญหาในชีวิตของ
ตนเอง ปญหาในสังคม และปญหาตอสิ่งแวดลอม ทุกอยางทุกประการ

แตถามนุษยรูความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดานี้เมื่อใด เมื่อนั้นเขาก็
ปฏิบัติถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อปฏิบัติถูกตอง ก็ไมเกิดปญหา ทุก
อยางก็ดํ าเนินไปดวยดี เรียบรอย ชีวิตก็ดีงาม ประเสริฐ มีความสุข

ฉะนั้น ปญหาของมนุษยนี้ ในที่สุด เมื่อสืบสาวลึกลงไป ก็อยูท่ี
การไมรูไมเขาใจความจริงเทานั้นเอง แลวจึงมาถึงขั้นปฏิบัติไมถูกตอง 
แลวก็เกิดปญหา
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ดงันั้น เมื่อมองในแงหนึ่ง เรื่องของการตรัสรูนี้ก็เหมือนกับวาไม
มีอะไรมาก ก็คือการเขาถึงธรรมดา หรือความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา 
แตตัวความจริง ตัวธรรม หรือธรรมดาอันนี้แหละ ท่ีเปนสิ่งประเสริฐท่ี
สุด ถาเราเขาถึงความจริงเมื่อใด ทุกอยางก็ลงตัวเรียบรอย

แมแตวทิยาศาสตรอยางท่ีเรารูจักกันนี้ ก็ไมไดทํ าการพิเศษอะไร 
วิทยาศาสตรก็คนพบธรรมดานี่แหละ คือคนพบความจริงตามธรรมดา
ของธรรมชาติ พูดสั้นๆ วาคนพบธรรม และเปนธรรมเพียงดานเดียวคือ 
วุนอยูแครูปธรรม แตก็เพียรพยายามทํ ากันมาเปนกิจการใหญโต ลงทุน
ลงแรงไปไมรูเทาไร เพ่ือจะหาความจริงตามธรรมดานี่แหละ แลวก็คน
พบกันมาทีละนอยๆ

ไปๆ มาๆ วิทยาศาสตรก็คนพบความจริงทางดานวัตถุดานเดียว 
และก็ยังไมท่ัวตลอด ไมถึงท่ีสุด

แมแตความจริงเพียงดานวัตถุอยางเดียว ก็ยังใชเวลาและแรง
งานกันไมรูวาเทาไร และบัดนี้ก็ยังหาไดถึงความจริงนั้นไม

สิ่งท่ีคนพบในทางวิทยาศาสตรสมัยหนึ่งวาอยางนี้ๆ นึกวาคน
พบความจริงแทแลว แตเวลาผานไปอีก ๒๐ ป ๕๐ ป ๑๐๐ ป นักวิทยา-
ศาสตรรุนหลังท่ีมีเครื่องมือทันสมัยยิ่งขึ้น และมีประสบการณจากคนรุน
กอนทํ าไวใหมากกวา ก็คนพบวาสิ่งท่ีนักวิทยาศาสตรรุนกอนคนพบไว
นั้นไมจริงแทเสียแลว เพราะวามองความจริงไมท่ัวถึง มองเหตุปจจัยที่
สัมพันธโยงกันไมรอบดาน ก็กลายเปนวา สิ่งท่ีคนพบเกานั้น เปนเท็จไป

เมื่อคนพบความจริงใหม ก็ประกาศวา อันนี้ถึงจะจริง ตอไปก็
คนพบอีกวา อันนั้นก็อาจจะไมจริงอีก ก็เปนอยางนี้กันเรื่อยมา

จุดยอดปรารถนาหรือความตองการสูงสุด ก็อันเดียว คือ 
ตองการเขาถึงความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดานี่เอง แตมนุษยก็วนเวียนอยู
กับแงมุมตางๆของมัน

สํ าหรับธรรมที่เปดเผยไวดวยปญญาตรัสรูในพระพุทธศาสนา
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นั้น เรามองเห็นกันวา เปนความจริงท่ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ความ
จริงท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบนั้น เปนหลักการใหญท่ีไมจํ ากัดเฉพาะดาน
วัตถุอยางเดียว และไมจํ ากัดเฉพาะนามธรรม แตทานมองครอบทุก
อยาง ท้ังรูปธรรมและนามธรรม ท่ีเราเรียกกันวา นามรูป

เราถือวา ชีวิตมนุษยนี้ เปนสุดยอดของสิ่งท้ังหลายบรรดามีใน
โลก ถาเราไปคนพบแตเพียงวัตถุ เราก็ไดเพียงดานเดียวของธรรม และ
เขามาถึงตัวเราก็แคดานรางกายเทานั้นเอง

ย่ิงกวานั้น ในเมื่อรูปธรรมกับนามธรรมมันอิงอาศัยกันอยู การรู
เพียงอยางหนึ่งอยางเดียว ก็ไมทํ าใหเขาใจแมแตอยางเดียวนั้นไดถูก
ตองถองแท

ชีวิตของมนุษยนี้ เปนสิ่งท่ีมีทุกอยางรวมอยูพรอมในตัว จะวา
ทางดานวัตถุ ก็คือสวนที่เรียกกันงายๆ วา ดิน นํ้ า ลม ไฟ ซึ่งกลั่นกรอง
มาสุดยอด จึงมาเปนรางกายของเรา นอกจากรางกายแลว เรายังมี
สวนจิตใจอีก ซึ่งเปนนามธรรม รวมเรียกวา ขันธ ๕ มีรูป มีเวทนา มี
สัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ ท้ัง ๕ อยางนี้ละ เปนชีวิตของมนุษย

พระพุทธเจาทรงคนพบธรรม ตรัสรูความจริงแหงกฎธรรมชาติ 
ท่ีครอบคลุมท้ังเรื่องนามธรรมและรูปธรรม เพราะฉะนั้น จึงเปนความ
จริงท่ีมีความสมบูรณในตัว ไมใชเปนความจริงเฉพาะดาน

เวลานี้ การคนควาทางวิชาการตางๆ ท่ีวาเปนวิทยาศาสตร
เจริญกาวหนามามาก แตไปเนนเพียงดานวัตถุ ก็จึงจํ ากัดตัวเองใหคน
พบความจริงไมท่ัวถึง ยังจะตองพิสูจนคนควากันตอๆ ไป

จนกระทั่งมาถึงปจจุบันนี้ วิทยาศาสตรเริ่มหันมาสนใจเรื่องจิต
ใจ เปลี่ยนจากแตกอนนี้ท่ีถือวาจิตใจเปนเรื่องที่ไมชัดเจน เปนเรื่องที่ขึ้น
ตอความรูสึก ไมเกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ แลวยังแถมแยกคน
ออกเปนสวนหนึ่งตางหากจากธรรมชาติอีกดวย เปนกันมาตลอดประวัติ
ศาสตรอารยธรรมตะวันตก จนกระทั่งเวลานี้จึงกลับหันมาสนใจเรื่อง
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นามธรรม และถามเอาจริงเอาจังขึ้นมาวา จิตใจคืออะไร
ถามนุษยจะเขาถึงความจริงแท เขาหนีไมพนที่จะตองเขาใจตัว

มนุษยเอง ถาเขาใจตัวมนุษยเองแลว กลาวไดวาเขาใจหมดทุกอยาง 
เพราะวา ตัวมนุษยนี้เปนสุดยอดของสิ่งท้ังหลายบรรดามีในโลกและใน
สากลพิภพ ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหเราคนพบตัวเอง ใหรูจัก
ตัวเอง ใหเขาถึงความจริงท่ีมีอยูในขันธ ๕ นี้

เมื่อใดเขาถึงความจริงนี้แลว ก็จะทํ าใหเราปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลาย
ถูกตอง ท้ังภายในและภายนอก ถาปฏิบัติตอชีวิตจิตใจของตัวเองยังไม
ถูกตอง ก็ปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายภายนอกใหถูกตองไมไดดวย และก็จะแก
ปญหาไมจบไมสิ้น

ปญหาทุกอยางนั้น มันโยงกันไปหมด มีเหตุปจจัยถึงกัน ท้ัง
รูปธรรมและนามธรรม ในที่สุดมนุษยจะหนีไมพน ท่ีจะตองทํ าความเขา
ใจตัวมนุษยเองใหชัดเจน

คนจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง ซึ่งประกอบ
ดวยทั้งกายและใจ ท้ังนามธรรมและรูปธรรม พระพุทธเจาไดทรงจับจุด
ของความจริงนี้ คือคนพบความจริงของชีวิตนี้ท้ังหมด ท้ังนามธรรมและ
รูปธรรม โดยมองเห็นระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่ครอบคลุม

เพราะฉะนั้น โพธิญาณของพระองคจึงเปนสิ่งท่ีใหถึงสัจจะ ไมมี
การเคลื่อนคลาดเปลี่ยนแปลง แมเวลาจะผานมาสองพันหารอยกวาป
แลว ถึงปจจุบันนี้ ก็ไมเห็นวาจะมีการคลาดเคลื่อนไป ย่ิงเวลาผานไป 
เราก็ย่ิงเห็นคุณคาแหงพระธรรมที่พระองคประกาศไวมากขึ้นทุกที

ตรัสรูแลว จะประกาศธรรมแสนยาก
คนเปดปากปดหู ไมอยากฟงวาตัวตองทํ าอะไร

อยางไรก็ตาม ความจริงท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนี้ แมจะเปนเรื่อง
ธรรมดางายๆ นี่แหละ แตสํ าหรับคนทั่วไปผูอยูใตอิทธิพลของสิ่งแวด
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ลอม มีความคิดความเชื่อถือที่ถายทอดกันมาจนกระทั่งมีการติดยึดถือ
มั่นเปนวัฒนธรรม เปนศาสนา และเปนอะไรตางๆ แลว พอมีการยึดติด
ถือมั่นขึ้นมา ก็ทํ าใหเขาถึงความจริงไดยากมาก

บางที สิ่งท่ีเราเชื่อ สิ่งท่ีเรายึดถือนี่แหละ ก็กลับมาปดบังตา
หรือกีดกั้นตนเองไมใหยอมรับยอมฟง ไมยอมศึกษา และไมสามารถเขา
ถึงความจริงนั้นได เพราะฉะนั้นจึงเปนการยากที่จะนํ าธรรมมาแสดง

จะเห็นไดวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคไดทรงมา
รํ าพึงถึงธรรมที่พระองคตรัสรู แลวพระองคก็โนมพระทัยไปในทางที่จะ
ไมทรงสั่งสอน ตามท่ีเราเรียนในพุทธประวัติ เราแปลวาทอพระทัย ท่ี
จริงไมใชแปลวาทอพระทัย ทอพระทัยนั้นเปนสํ านวนพูดของชาวบาน

พระพุทธเจาทรงนอมพระทัยไปในการที่จะไมทรงแสดงธรรม 
ทํ าไมจึงนอมพระทัยที่จะไมแสดง ก็เพราะทรงพิจารณาเห็นวา ธรรมที่
ตรสัรูนัน้ คนทัง้หลายทีวุ่นวายอยูในความลุมหลงมวัเมา เพลดิเพลนิติดอยู
ในสิ่งตางๆ โดยเฉพาะทางวัตถุ จะรูตามและเขาใจตามไดยาก

ธรรมที่รูเขาใจตามไดยากนี้ พระองคตรัสสั้นๆ วาคือ อิทัป-
ปจจยตาปฏจิจสมปุบาท และ นพิพาน ดงัระบุในคาถาทีท่รงอทุานขางตนนัน้

หลักท้ังสองนี้ แสดงความจริงในธรรมชาติซึ่งยากที่คนทั้งหลาย
จะเขาใจ เพราะมีสิ่งหุมหอเคลือบคลุมปดบังอยางท่ีกลาวเม่ือกี้นี้ คือ
ความลุมหลง ความเพลดิเพลนิ ความมวัเมาตางๆ ตลอดจนความเชือ่
วัฒนธรรม และประเพณีท่ียึดติดถือมั่น จึงยากที่จะมองทะลุออกไปและ
เขาใจได พระองคจึงนอมพระทัยไปในการไมแสดงธรรม

มีเรื่องตอมาวา พระพรหมชื่อสหัมบดี ไดมาอาราธนาคือนิมนต
พระพุทธเจา วายังมีสัตวท่ีมีธุลีในดวงตานอย หวังวาสัตวเหลานั้นคงพอ
เขาใจไดบาง

หมายความวา ถาพูดถึงคนสวนใหญก็ยากท่ีจะเขาใจ แตคนที่มี
สติปญญา และไมมีความลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมาติดในอามิสวัตถุท้ัง
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หลายมากมายนัก ก็พอมีอยูบาง ทานเหลานั้นคงจะพอสามารถรับการ
แนะนํ าสั่งสอนใหเกิดความเขาใจไดบาง

คํ าอาราธนาหรือนิมนตนี้ทํ าใหพระพุทธเจาทรงตัดสินพระทัยที่
จะเสด็จออกมาทรงแสดงธรรมสั่งสอน

ในเรื่องนี้ มีจุดสังเกตท่ีพึงระลึกไวเปนขอสํ าคัญ คือ
๑. พุทธพจนท่ีตรัสวา ธรรมที่พระองคตรัสรู เปนสิ่งท่ีรูเขาใจ

ตามไดยาก สัตวท้ังหลายที่ลุมหลงเพลิดเพลินอยูจะมองเห็นไดยาก
(ตรัสดวยวาเปนธรรมทวนกระแส คือ ปฏิโสตคามี)

๒. พระองคนอมพระทัยไปในทางที่จะไมแสดงธรรม แตไดเสด็จ 
ออกทรงสั่งสอนตอเมื่อพรหมอาราธนา เพ่ือเห็นแกคนที่มีธุลีในดวงตา
นอยพอที่จะปฏิบัติตามไดบาง

พุทธพจนและเหตกุารณตอนนี ้ เปนเครือ่งเตอืนใจใหส ํานกึตระหนกั
ไววา ธรรมนี้มิใชสิ่งงายๆ และการที่มีการถายทอดสืบตอมาถึงเรานี้ก็
เปนมาโดยยาก เราจะไดไมประมาท เอาใจใสศึกษาดวยความตั้งใจจริง

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาพุทธพจนนี้จะเปนเครื่องเตือนใจเรา ให
ส ํานกึตระหนกัวา การท่ีจะเขาใจตวัธรรมแทๆ  นี ้ถาจะเอาใหถงึท่ีสดุแลว ก็
จะไดเพียงคนสวนนอย แตพุทธศาสนากม็องมนษุยในแงท่ีวาเปนสตัวท่ีตอง
ฝกตองพัฒนากันไป ถึงแมคนสวนใหญจะยังไปไมถึงท่ีสุด คือไมถึงความ
จริงสูงสุด แตก็จะชวยใหเขาดีขึ้นกวาเดิม แลวก็คอยพัฒนากันตอๆ ไป

เพราะฉะนั้น เมื่อไดเสด็จออกสั่งสอน จึงทรงวางจุดหมายเพื่อ
ประโยชนของคนสวนใหญ ไมใชสอนจํ ากัดเพียงเพ่ือประโยชนของคน
สวนนอย ดงัท่ีไดเปนอดุมคตขิองพระพทุธศาสนาวา “พหชุนหติาย พหชุน-
สุขาย โลกานุกมฺปาย” (เพ่ือประโยชนสุขแกพหูชน เพ่ือเห็นแกชาวโลก)

เมื่อมองในแงนี้ เราก็สามารถทํ าใหพระพุทธศาสนาเกิดผลเปน
ประโยชนแกมนุษยจํ านวนมากได

ถาหันไปมองดูสภาพของอินเดียในสมัยพุทธกาล ก็จะเห็นความ
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จริงท่ีทํ าใหพระพุทธเจาทรงนอมพระทัยที่จะไมทรงสั่งสอน
อินเดียในสมัยพุทธกาลเปนอยางไร? ชมพูทวีปนั้นเต็มไปดวย

สภาพแวดลอมทีทํ่ าใหจิตใจของคนเหนิหางจากความจรงิ หางจากตัวธรรม
มองดูอยางงายๆ คนในสมัยกอนพุทธกาล คือกอนพระพุทธเจา

อุบัติขึ้น ตกอยูใตอํ านาจคํ าสอนตามหลักลัทธิของศาสนาพราหมณ ใหมี
ความเชื่อในพระพรหม ซึ่งเปนเทพเจาสูงสุด ผูสรางสรรคบันดาลโลก

พระผูเปนเจาหรือพระพรหมนี้ สรางสรรคบันดาลทุกอยาง 
นอกจากสรางโลกและสรางชีวิตมนุษยขึ้นมาแลว ยังแถมกํ าหนดมา
เสร็จวา ใหมนุษยแบงกันเปนวรรณะ ๔ คือ เปนกษัตริย เปนพราหมณ
เปนแพศย เปนศูทร เกิดมาอยางไรก็ตองอยูอยางนั้นตลอดชาติ

อิทธิพลของศาสนาพราหมณ เชนในเรื่องวรรณะนี้ มีความแนน
หนัก ฝงลึกเหลือเกิน

วรรณะ ๔ นี้ จะเห็นไดวา เปนเรื่องที่ยึดถือกันจริงจังอยางย่ิง
จนกระทัง่ถงึปจจุบัน เวลานี ้การถอืวรรณะ ๔ กยั็งครอบง ําคนอนิเดยีอยู

โยมผานมาเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจน ไปแคตโปทาราม ก็ไดเห็นคน
อินเดียมาอาบนํ้ าท่ีบอนํ้ ารอน แลวแบงกันเปนเขตๆ คนที่เปนวรรณะสูง
ก็อาบตอนบน สวนคนวรรณะตํ่ าลงมาก็ยอมรับสถานะของตัวเอง อยู
ชั้นลาง ยอมอาบนํ้ าท่ีคนวรรณะสูงเขาใชอาบแลวมาอาบตัวเอง

สภาพความยึดติดถือมั่นนี้ฝงลึกมาก เพราะเชื่อวา พระพรหม
ทานสรางมาอยางนั้นจึงแกไขไมได พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเจริญรุง
เรือง พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมประกาศความจริง บอกใหเลิกถือ
วรรณะ แตในที่สุดพระพุทธศาสนาเองก็อยูไมได พระพุทธศาสนาก็
ปลาสนาการไปจากอินเดีย คนอินเดียก็นับถือวรรณะ ๔ กันตอไป

อังกฤษเขามาปกครองตั้งนานก็แกไมตก อินเดียไดเอกราชปก
ครองแบบประชาธิปไตย มีกฎหมายรัฐธรรมนูญหาม ก็ไมสํ าเร็จ เวลานี้
ก็ยังอยูกันในสภาพนั้น นี่ก็คือ ความฝงลึก
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จะเหน็ไดวา พระพทุธเจาทรงประกาศพระศาสนาดวยความยาก
ลํ าบากขนาดไหน ทามกลางสภาพแวดลอมแหงความเปนจริงอยางนี้

พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งท่ีสัมพันธกับเรื่องเดียวกัน มาจากเหตุ
เดียวกัน ก็คือ ความเชื่อในเทพเจาสูงสุดท่ีสรางสรรคบันดาลทุกสิ่งทุก
อยาง พรอมทั้งเทพเจาใหญนอยอีกเยอะแยะมากมาย เปนหมื่น เปน
แสน เทพเจาเหลานั้นลวนมีอํ านาจ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เปนผูท่ีจะดล
บันดาลสิ่งตางๆ

มนุษยอยากไดอะไร ก็ไปออนวอนขอกับเทพเจาเหลานั้น กลัว
ภัยอันตรายตางๆ ก็ไปเอาอกเอาใจขอใหชวยบํ าบัดปดเปา

เมื่อเชื่อถืออยางนี้ คนอินเดียก็ไดประดิษฐประดอยวิธีเอาอก
เอาใจเทพเจา จนเกิดเปนการบวงสรวงออนวอนตางๆ

การบวงสรวงออนวอนเหลานั้น ไดถูกทํ าใหใหญโตมากขึ้น 
วิจิตรพิสดารมากขึ้น จนกระทั่งซับซอนมากมาย เปนพิธีท่ีเรียกรวมๆ 
วา การบูชายัญ

การบูชายัญ ก็คือวิธีการเอาอกเอาใจเทพเจานั่นเอง แตในการ
เอาอกเอาใจนั้น เราจะไปรูไดอยางไรวาเทพเจาทานจะพอใจแคไหน เรา
ทํ าพิธีไปแคนี้ เห็นวาเหตุรายยังไมหมดไป เราก็นึกวาเทพเจาทานยังไม
พอใจ เราก็เอาใจมากขึ้นอีก หรืออยากจะไดสิ่งท่ีปรารถนา คราวนี้ออน
วอนไปแลว ทํ าพิธบูีชายัญบวงสรวงไปเทานียั้งไมได แทนทีจ่ะคดิถงึเหตุ
ผล แทนที่จะคิดสงสัยตอเทพเจา ก็ไปคิดวาตนเองคงยังเอาใจไมพอ

เมื่อเอาใจไมพอ ก็พยายามเอาใจใหมากขึ้นอีก พิธีบูชายัญบวง
สรวงจึงวิจิตรพิสดารขึ้นทุกที จนกระทั่งมีพิธีบูชายัญขนาดใหญ ท่ีมีการ
ฆาสัตวตัดชีวิตมากมาย อยางละจํ านวนหารอยๆ โดยเฉพาะวัว ๕๐๐ 
แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ จนในที่สุดก็ถึงขั้นเอาคนบูชายัญ

ตอมา ประเทศชาติเจริญมากขึ้น สังคมเจริญมากขึ้น ก็มีการ
ออกกฎหมายหาม ในสมัยที่อังกฤษเขามาปกครองก็มีการออกกฎหมาย
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หาม และเมื่อประเทศอินเดียไดเอกราชเปนประชาธิปไตยแลว ก็มี
กฎหมายขึ้นมา ไมใหเอาคนไปฆาบูชายัญ เพราะการฆาคนก็ผิด
กฎหมายอยูแลว แมกระนั้น ความเชื่อทางศาสนาก็ยังเปนเหตุใหคน
พยายามทํ าเพราะอยากจะไดผลประโยชนจากการบูชายัญ

ท่ีเมืองกัลกัตตา พระที่นั่นเลาวา ยังมีคนพยายามบูชายัญดวย
การฆามนุษยอยู คือจะมีการลักพาหญิงสาวพรหมจารี เอาไปฆาสังเวย
เจาแมกาลี ท่ีเทวาลัยเจาแมกาลี ท่ีเมืองกัลกัตตา เปนครั้งเปนคราว 
อยูๆ หญิงสาวพรหมจารีก็หายไปจากบาน กวาจะสืบหาไดก็ปรากฏวา
ถูกนํ าไปฆาสังเวยเจาแมกาลีเสียแลว

เมืองกัลกัตตาเองนั้น มีประวัติเกี่ยวกับเจาแมกาลี โดยที่ชื่อ
เมืองเองก็บงบอกวาเปนถิ่นนับถือเจาแมกาลี

คํ าวา “กัลกัตตา” (Calcutta) มาจากภาษาเบงกาลีวา 
Kalikata ซึ่งมีการสันนิษฐานหาความหมายกันหลายอยาง บางทานวา
มาจากคํ าวา กาลี+เกษตร (กาลีเกษตร = ดินแดนของเจาแมกาลี) บาง
ทานก็วามาจาก กาลี+ฆาฏ (กาลีฆาฏ = ทานํ้ าของเจาแมกาลี) บาง
ทานก็วาอยางอื่นอีก ยังไมยุติ แตคํ าแรกแนนอนวา คือเจาแมกาลี

ท่ีศาลเจาแมกาลีนั้น มีแทนบูชายัญ เขาบอกวาเมื่อเอาคอคนไป
วางแลว เวลาตดัศีรษะ เลอืดจากคอคนจะพุงตรงไปทีป่ากเจาแมกาลพีอดี

เขาชางประดิษฐประดอยดีเหลือเกิน ถาเอาความคิดและความ
สามารถนี้มาประดิษฐสิ่งท่ีดีงาม ท่ีเปนประโยชนแกมนุษย จะไดคุณคา
มหาศาล แตแทนที่จะคิดอยางนี้ เขากลับเอาไปประดิษฐประดอยหา
ทางเอาใจเทพเจา เชน เอาใจเจาแมกาลี

นี่แหละ เปนกันมาจนกระทั่งบัดนี้ แมแตกฎหมายลงโทษรุนแรง 
เขาก็ยังกลา ยังพยายามหาทางหลีกเลี่ยง นี่คือสภาพแวดลอมในสังคม
อินเดียที่สืบมาสูปจจุบัน ตั้งแตกอนพุทธกาล แมเวลานี้คนก็ยังลุมหลง
อยูในสิ่งเหลานี้ ยังชอบออนวอนขออํ านาจดลบันดาลจากเทพเจา
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จากเทพสูธรรม ธรรมกํ าหนดกรรม กรรมเรียกรองสิกขา
ก) จาก เทพสูงสุด เปน ธรรมสูงสุด

พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมา ไดตรัสรู คนพบความจริง เขาถึงกฎ
ธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย และอสังขตสภาวะที่ไมขึ้นตอ
เหตปุจจัยนัน้แลว พระองคกม็าทรงแสดงธรรม เทากบัทรงเท่ียวบอกแก
ประชาชนทั้งหลายวา ทานทั้งหลายอยามัวแตมองออกไปขางนอกเลย 
อยามวัไปหวงัผลจากการดลบนัดาลของเทพเจาโดยไปขอใหทานชวยโนน
ชวยนี่กันเลย ท่ีแทนั้นสิ่งท้ังหลายมันเปนไปตามความจริงของมันเอง ท่ี
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ขอใหเราหันมามองดูความจริงกันเถิด

คํ าสอนของพระพุทธเจาย้ํ าเตือนวา อยามัวแตมองไปที่เทพเจา 
แลวรํ่ ารองวาเราจะเอาโนนเอานี่โดยขอใหทานทํ าใหเลย ขอใหเรามา
มองดูความจริงท่ีอยูรอบตัวเรานี่แหละ ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตของเราวา 
สิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ผลที่เราตองการจะเกิดขึ้นดวย
การกระทํ าของเราที่ตรงตามเหตุ ถาเราทํ าเหตุปจจัยใหตรงใหพรอม 
ผลก็จะเกิดขึ้นตามเหตุปจจัยนั้น นี่คือความเปนไปตามเหตุปจจัย

รวมความวา พระพุทธเจาทรงชี้ชวนประชาชน ใหหันเหเบน
ความสนใจจากการดลบันดาลของเทพเจา ซึ่งเปนอํ านาจภายนอกที่
เลื่อนลอย ท่ีตัวเองมองไมเห็น และไมสามารถบังคับควบคุม ใหหันมาดู
ความจริงของสิ่งท้ังหลายที่เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คือธรรม

ความเปนไปตามเหตุปจจัย หรือตัวความจริงนี้ เรียกงายๆ ดวย
ศัพทสั้นนิดเดียว เปนคํ าๆ เดียว คือ ธรรม เทานั้นเอง

จากเทพเจาท่ีดลบันดาล พระพุทธเจาเบนความสนใจของ
ประชาชนมาสูความจริงแหงกฎธรรมชาติ คือธรรม เพราะฉะนั้น พุทธ
กิจสํ าคัญท่ีพระพุทธเจาทรงกระทํ า สรุปไดงายๆ คือ ทรงดึงประชาชน
จากเทพมาสูธรรม จากการถือวาเทพสูงสุด มาเปนธรรมสูงสุด
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“จากเทพ-สูธรรม” นี้ คือเหตุการณใหญท่ีเกิดขึ้นในพุทธกาล 
เปนการปฏิวัติสังคม ในขณะที่สังคมมุงหวังผลจากการดลบันดาลของ
เทพเจา เมื่อประชาชนมัวหลงใหลวุนวายอยูกับเรื่องเทพเจา เอาแต
ออนวอนขออํ านาจเทพเจาใหบันดาลโนนดลนี่ พระพุทธเจาก็ดึงใหเขา
มาสนใจตัวธรรมท่ีอยูในธรรมชาติ คือความจริงแหงความเปนไปตาม
เหตุปจจัย อันนี้แหละเปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา
ข) จาก “ธรรม” เพงแคบเขามาที่ “กรรม”

ความเปนเหตุเปนผล หรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น 
สัมพันธกับตัวมนุษยอยางไร อธิบายวา มนุษยตองการผล หรือตองการ
ประโยชนบางอยางใหแกตนเอง ผลที่ตองการนั้นตองเกิดจากเหตุ เหตุ
นั้นคืออะไร ก็คือการกระทํ าของมนุษยเอง เมื่อเราตองการผล ก็ตองทํ า
เหตุ การทํ าเหตุดวยตัวของมนุษยเองนั้น ก็คือการกระทํ าของเขา

เปนอันวา การกระทํ าของมนุษยนั่นเอง เปนเหตุปจจัยหลัก ท่ี
จะนํ าผลที่เขาตองการมาให การกระทํ าของมนุษยนั้น เรียกวา กรรม

เพราะฉะนั้น ธรรม คือความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น ในสวนที่
เกี่ยวกับตัวมนุษยก็แคบลงมา  ไดแก กรรม   

จากธรรม ท่ีกํ ากับครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง มองแคบลงมา
เฉพาะสวนที่เปนเรื่องของมนุษยโดยตรง ก็เอาแคกรรม

กรรม ก็ซอนอยูในธรรมนั่นเอง
• ธรรม คือการที่สิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย
• กรรม คือการที่ผลซึ่งเกิดแกคนเปนไปตามเหตุปจจัยที่เขาทํ า
ธรรม บอกวา ผลเกิดจากเหตุ
กรรม บอกวา ผลที่มนุษยตองการเกิดจากการทํ าเหตุ
การทํ าเหตุนั้น เรียกวา “กรรม” ดังนั้นจึงพูดใหมใหสั้นวา
กรรม บอกวา ผลที่มนุษยตองการเกิดจากกรรม
หมายความวา ผลที่เราตองการ(และไมตองการ) เกิดจากกรรมท่ี
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ตรงกัน (เปนเหตุปจจัยหลัก หรือเปนตัวเนนสํ าหรับมนุษย คือไมตัดหรือ
มองขามปจจัยทั้งหลายในขอบเขตแหงธรรมที่กวางกวา)

รวมความวา จากธรรม เมื่อเพงท่ีเรื่องของมนุษย พระพุทธเจา
ทรงชี้แคบลงมาที่กรรม

พูดยักเย้ืองดวยสํ านวนตางๆ วา ธรรมครอบคลุมกรรม หรือ
กรรมซอนรวมอยูในธรรม หรือกฎธรรมชาติ/กฎแหงธรรมครอบคลุมกฎ
แหงกรรม หรือกฎแหงกรรมเปนสวนหนึ่งของกฎธรรมชาติ/กฎแหงธรรม
ค) เพื่อให “กรรม” นํ าผลดี คนตองมีการ “ศึกษา”

พอมาถงึกรรมแลว จะมอีะไรตอไป จุดส ําคัญกคื็อ มนษุยจะตอง
ทํ ากรรมใหสํ าเร็จผลที่ตนตองการ ถาตองการผลดี ก็ตองทํ ากรรมดี ถา
ไมตองการผลชั่วหรือผลราย ก็ตองหลีกเลี่ยงกรรมชั่วราย ก็เลยมีหลัก
วา กรรมดีนํ าไปสูผลดี กรรมชั่วนํ าไปสูผลชั่ว ทํ ากรรมดีก็จะไดรับผลดี 
ทํ ากรรมชัว่กจ็ะไดรบัผลชัว่

เมือ่มนษุยจะตองทํ ากรรมดีใหสํ าเร็จผลที่ตนตองการ การท่ีตอง
ทํ านั้นก็จะเรียกรองเองใหเขาตองเพียรพยายาม คือผลที่ตองการทุก
อยางนัน้เขาจะตองเพียรพยายามท ําเอา

เพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏบัิตถิกูตองตามหลกักรรม ก็จะมีความเพียร
มาดวย คือ กรรม มากับความเพียรหรือวิริยะ   

ตรงนี้ ตองยํ้ าดวยพุทธพจนท่ีวา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ท้ังในอดีต ในอนาคต และในปจจุบัน ลวนเปนกรรมวาท (ตรัสหลักกรรม) 
เปนกิริยวาท (ตรัสหลักการที่จะตองทํ า) และเปนวิริยวาท (ตรัสหลักความ
เพียร) [ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๗๗]

เปนธรรมดาวา คนที่ทํ าการดวยความเพียรพยายามก็จะเปนคน
ท่ีเขมแข็ง และไดฝกฝนพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นๆ ตรงขามกับคนที่เอาแต
ออนวอนรองขอและคอยรอความชวยเหลือ ซึ่งมีแตจะออนแอลงๆ และ
เวลาผานไปๆ ก็ไมไดพัฒนาตัวเอง
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ถาสังคมมีคนที่เปนนักออนวอนออนแออยางนั้นมากๆ ก็จะเปน
สังคมท่ีออนแอ ยากท่ีจะพัฒนากาวหนาไปได จึงตองเรงรัดปลุกเราหมู
ชนใหไมประมาทที่จะทํ าการท้ังหลายดวยความเพียร

แตมนุษยท่ีเพียรพยายามทํ าเอานี้ ถาตัวเองไมมีความรูเขาใจ 
ท้ังๆ ท่ีมีความเพียรพยายามทํ า ทํ ากรรมไปแตทํ าเหตุไมตรงผล ถาเหตุ
ไมตรงผล ผลที่ตองการก็ไมเกิดขึ้น

ฉะนั้น การทํ ากรรมก็ยังไมทํ าใหเกิดความมั่นใจวาจะไดสํ าเร็จ
ผลที่ตองการ เพราะเราไมรูวาการกระทํ าใด จะนํ าไปสูผลอันใด นี่ก็คือ
การขาดปญญา เพราะฉะนั้นตองมีปญญา เพ่ือจะใหทํ ากรรมไดถูกตอง 
ตรงกับที่จะเปนเหตุใหเกิดผลดีแนแทจริง

แตทํ าอยางไรจะใหเกิดปญญาขึ้นมา ตอนนี้ตัดสินไดวามนุษยจะ
ตองมีปญญา คือจะตองรูเขาใจ วากรรมไหนนํ าไปสูผลอันไหนจะตองทํ า
กรรมใดอยางไรจึงจะไดผลที่ตนตองการ ซึ่งก็คือเรียนรูเหตุปจจัยนั่นเอง 
จะไดทํ าใหตรงจุด

ฉะนั้น คนเราจะตองมีปญญา แตจะทํ าใหมีปญญาไดอยางไร ก็
ตองฝกคนหรือพัฒนาคนขึ้นมา จึงมีหลักการของพระพุทธศาสนาวา 
มนุษยนี้ตองมีการฝกฝนพัฒนา แลวก็เกิดหลักปฏิบัติขึ้นมา เรียกวา 
สิกขา ซึ่งแปลวาการศึกษา หรือการฝกฝนพัฒนามนุษย

การฝกฝนพัฒนามนุษยนี้ เปาหมายสํ าคัญคือใหเกิดปญญา เกิด
ปญญาแลวก็รูถึงความจริงแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย และรูตัวเหตุ
ตัวปจจัยที่จะทํ าใหเกิดผลที่ตองการ คือรูธรรมนั่นเอง

เมื่อคนมีปญญารูเหตุปจจัยไดตรงชัดท่ัวถวนดีแลว ตัวเองก็ทํ า
กรรมไดสอดคลองถูกตอง ก็ทํ ากรรมใหเกิดผลดีงามท่ีตองการ และหลีก
เลี่ยงกรรมที่เปนเหตุปจจัยที่จะทํ าใหเกิดผลที่ไมดีได

เพราะฉะนั้น หลักการของพระพุทธศาสนา ในที่สุดก็มาถึงตัว
มนุษยวาจะตองมีสิกขา คือตองมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนา อันนี้แหละ
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เปนหลักสํ าคัญของพระพุทธศาสนา
จากเทพ พระพุทธเจาดึงคนมาสูธรรม ในธรรมนั้นแฝงหลัก

กรรมอยูวา เพ่ือจะใหกรรมไดผลดี มนุษยจะตองพัฒนาปญญาท่ีจะรูเหตุ
ปจจัยขึ้นมา แตจะพัฒนาปญญาขึ้นมาได ก็ตองมีสิกขา และการที่จะให
มีสิกขา คือมีการฝกฝนพัฒนามนุษยนั้น ก็เพ่ือพัฒนาปญญานี้แหละ

เมื่อมนุษยมีสิกขา ก็พัฒนาปญญาขึ้นมาได ซึ่งทํ าใหเห็นธรรมรู
เหตุปจจัย แลวก็ทํ ากรรมไดตรงท่ีจะใหเกิดผลดีท่ีพึงตองการ

อยางไรก็ตาม จะตองมองใหท่ัวตลอดวา ปญญาจะเกิดขึ้นไดนั้น 
มันตองอาศัยองคประกอบตางๆ ทุกดานของชีวิต เริ่มตั้งแตมนุษยจะ
ตองมีพฤติกรรมท่ีดีงามเพ่ือเอื้อตอการเจริญปญญา ถาไมมีพฤติกรรมท่ี
ดีงาม ปญญาก็ไมเกิดเหมือนกัน

ดังนั้น จึงตองวางฐานดานพฤติกรรมตางๆ คือ ตองจัดความ
ประพฤติทางกาย วาจา ใหดี เพ่ือสรางสภาพแวดลอมและความ
สัมพันธในสังคมท่ีจะเอื้อตอการแสวงปญญา

พรอมกันนั้น ในดานจิตใจ เพ่ือตัวเองจะไดความรูมาเจริญ
ปญญาย่ิงขึ้น จะตองฝกฝนจิตใจเพ่ือสรางสภาพจิตท่ีดี เชน ใฝรู ขยัน 
อดทน แกลวกลา

โดยเฉพาะตองสรางจิตใหเกิดสมาธิ เพราะสมาธิเปนแกนและ
เปนฐานใหแกคุณสมบัติอื่นๆ ทุกอยางของจิต ทํ าใหจิตเปนกัมมนีย
เหมาะแกงาน เปนสนามที่ปญญาจะทํ างานไดสะดวก แลวก็เอาจิตนั้นไป
ใชเปนเวทีใหปญญาพิจารณาคิดสิ่งตางๆ พอจิตมั่นคงเปนสมาธิ ก็เอื้อ
ตอการเกิดปญญา (สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ)

โดยนัยนี้ เพ่ือจะใหเกิดปญญานี้แหละ จึงตองมีการพัฒนาใน
ดานพฤติกรรมท่ีเรียกวา ศีล ดวย และพัฒนาในดานจิตใจโดยมีสมาธิ
เปนแกนดวย ก็เลยกลายเปนสิกขา ๓ ขึ้นมา มีศีล สมาธิ และปญญา

ศีล พัฒนาดานพฤติกรรมทางกายและวาจา พรอมทั้งการใช
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อินทรีย เชน ตา หู ในการสัมพันธกับสภาพแวดลอม ทางสังคมบาง 
ทางวัตถุบาง แลวเอามาโยงประสานกับการพัฒนาทางดานจิตใจ และ
การพัฒนาปญญา มาชวยกันเสริมกัน มนุษยก็จะเขาถึงธรรมและได
ประโยชนจากธรรมมากขึ้นตามลํ าดับ

เมื่อมนุษยเขาถึงธรรม คือรูความจริงของเหตุปจจัยทั้งหลาย
แลว เขาก็รูวาจะทํ ากรรมอยางไรดี จะสรางเหตุปจจัยอะไรจึงจะไดผลดี 
มนุษยก็ทํ ากรรมไดถูกตอง แลวก็เกิดผลดีตามท่ีปญญาบอกใหตองการ 
กรรมก็ประณีตขึ้นไปตามลํ าดับ จนกระทั่งพนกรรมไปเลย นี่แหละคือ
หลักการใหญ ๆ ของพระพุทธศาสนา

อยางไรก็ดี หลักการใหญท่ีครอบคลุมนี้ เปนเรื่องที่วาพูดงายแต
ทํ ายาก โยมแครักษาศีลอยางเดียว พัฒนาศีลก็แทบแยแลว แตก็ขอให
ไดภาพรวมไวกอน ถาไดภาพรวมของพระพุทธศาสนาไวแลว เราก็จะ
มองเห็นจุดหมายปลายทาง เห็นความสัมพันธในการปฏิบัติของเราวา 
อันไหนโยงไปอันไหน แลวเราจะปฏิบัติไดถูกตองดีขึ้น

มนุษยประเสริฐเพราะเปนสัตวที่ฝกได
หลักการใหญของพระพุทธศาสนาที่วาดวยธรรมก็เทานี้แหละ 

แตขยายไปสูหลักปลีกยอยตางๆ จนละเอียดยิบ แลวหลักปลีกยอย
เหลานั้นก็โยงถึงกันหมดทุกอยาง

ขอสํ าคัญ พระพุทธเจาไมไดแสดงแตหลักเทานั้น แตทรงให
กํ าลังใจพวกเราดวยวา “มนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาไดนะ” อันนี้
แหละเปนสิ่งสํ าคัญท่ีสุด พรอมกันนั้น มองอีกดานหนึ่ง พระองคบอกวา 
“มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก”

คํ าวา “ฝกได” นีทํ่ าใหเกดิก ําลงัใจ แตคํ าวา “ตองฝก” ทํ าใหส ํานกึ
ในหนาท่ี วาเราเปนคน จะตองฝกตน จะอยูอยางสัตวท้ังหลายอื่นไมได

จึงตองยํ้ าอีกทีหนึ่ง ถึงความแตกตางระหวางมนุษยกับสัตวอื่น
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ท้ังหลายวา มนุษยเปนสัตวพิเศษที่วามีการฝกฝนพัฒนาไดเทานั้นเอง 
สวนสัตวชนิดอื่น มันฝกฝนพัฒนาไมได ขอแตกตางมีอยูดังนี้

สัตวท้ังหลายอื่นที่เราเรียกวาเดรัจฉานนั้น มันอยูดวยสัญชาต-
ญาณเปนหลัก ในแงสัญชาตญาณแลวสัตวเหลานั้นเกงกวาเรา เราอยา
ไปเทียบเลยในเรื่องสัญชาตญาณ

มนษุยเกดิมานีอ่าศยัสญัชาตญาณไดนอย ไมคอยมีความสามารถ
อะไรติดตัวมา มีแตศักยภาพรอไว ท่ีจะพัฒนาไดมากมายดวยการฝก

ลองพิสูจนก็ไดวาเราแพสัตวอื่นทั้งหลายในเรื่องสัญชาตญาณ 
สตัวอยางอืน่นัน้เกดิมา พอออกจากทองพอทองแม กม็ชีวิีตอยูได ชวยตัว
เองไดแทบจะทันที หลายชนิดทีเดียวเดินไดเลย วายนํ้ าได หากินได

แตมนุษยนี้ออนแอมาก พอคลอดออกมาแลว ถาไมมีใครเลี้ยงดู
ประคบประหงม กไ็มสามารถมชีวิีตอยูได ตองมคีนเลีย้งด ู จนกระทัง่แมแต
อยูมาไดปหนึ่งแลว ก็ยังชวยตัวเองไมได ถาใครทิ้งก็ตาย ตองเลี้ยงกัน
อีกหลายป อาจเปนสิบๆ ป มนุษยจึงจะอยูรอด สามารถดํ าเนินชีวิตได

การท่ีจะด ําเนนิชวิีตได กคื็อ ระหวางท่ีเขาเลีย้ง ตวัเองก็เรยีน คือ
เรียนรู ฝกหัด พัฒนาตนไป จนกระทั่งสามารถดํ าเนินชีวิตไดดวยตนเอง

เปนอันวา โดยสัญชาตญาณ มนุษยเปนสัตวท่ีออนแอไรความ
สามารถที่สุด แตมีขอดีพิเศษก็คือ ฝกไดเรียนรูได

มนุษยมีการเรียนรู คือการศึกษานัน่เอง เมื่อมีการเรียนรู คือมี
การศึกษา ก็ทํ าใหสามารถทํ าอะไรตออะไรขยายออกไปได สามารถรับ
ถายทอดความรูจากคนรุนเกา เชนพอแมบอก ครูอาจารยบอก คนแวด
ลอมบอก ไดความรูเพ่ิมขึ้นๆ สามารถเอาความรูท่ีสะสมมาเปนเวลา
พันๆ ป มาอยูในคนเดียวได อันนี้เปนขอประเสริฐพิเศษของมนุษย ไม
เหมือนสัตวท้ังหลายอื่น

สัตวท้ังหลายอื่นสะสมถายทอดความรูมาโดยทางสัญชาตญาณ 
แตมนษุยสะสมถายทอดความรูดวยวิธเีรยีนรูไดดวย ใครรูจักเพียรเรยีนรู
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กย่ิ็งรูย่ิงพัฒนา ใครไมเพียรไมรูจักเรยีนรู กไ็มไดความรูและพฒันาตวัไมได
ความพิเศษของมนุษยนั้น อยูท่ีการเรียนรูอยางท่ีวาแลว การ

เรียนรูนี้ ก็คือการศึกษา การศึกษาเปนเรื่องของการฝกฝนพัฒนาคน 
และองคธรรมสํ าคัญในการศึกษาก็คือปญญานั่นเอง ปญญาทํ าใหรู ทํ า
ใหคิด-พูด-ทํ าไดผล ทํ าใหปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไดถูกตอง แกปญหาและ
ทํ าการท้ังหลายไดสํ าเร็จ

สวนสัตวท้ังหลายอื่นอยูดวยสัญชาตญาณ เคยอยูมาอยางไรก็
อยูไปอยางนั้นตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น

สวนมนุษยนี้เกิดมาโดยไรความสามารถ แตเมื่อไดเรียนรูก็ฝก
ฝนพัฒนาตนไปจนกระทั่งมีความสามารถพิเศษอยางแทบจะไมมีท่ีสิ้นสุด 
ในทางกาย เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น มาแตตัวก็ไปแตตัว แตใน
ทางจิตใจและปญญา เกิดมาแลวกวาจะตาย ถาไดเรียนรูฝกฝนพัฒนา 
ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลิศประเสริฐอยางมากมาย

การท่ีเรามีพระพุทธเจาไวนี้ เปนประจักษพยานของการพัฒนา
มนุษย ใหเห็นวามนุษยนี้สามารถพัฒนาไดสูงสุดจนเปนพุทธะ

พุทธะ นั้นคือ การท่ีธรรมแสดงภาวะที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย
วา มนุษยนั้นพัฒนาสูงสุดไดถึงขนาดนี้ ความเปนพุทธะจึงเปนตัวแบบ
สํ าหรับมนุษยท้ังหมด เรากลาววา มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐ ก็เพราะ
สามารถพัฒนาไดจนเปนพุทธะ

ขอยํ้ าวา พระพุทธศาสนา ไมไดถือวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ
เฉยๆ มนุษยนั้นเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวหา
ประเสริฐไม เราไปพูดกันวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐ พูดดวนๆ ขาด
หวนไป ตองพูดใหเต็มวา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก เมื่อฝก
แลวประเสริฐสุด

ท้ังนี้ ตามบาลีวา ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ (ขุ.ธ.๒๕/๓๓) แปลวา ใน
หมูมนุษยนั้น ผูท่ีฝกแลวเปนผูประเสริฐสุด ประเสริฐสุดจนกระทั่งแมแต
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เทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ
เพราะฉะนั้น จึงมีพุทธพจนมากมาย ท่ีใหกํ าลังใจแกมนุษย วา

อยามัวไหววอนรอความชวยเหลือจากเทวดา ขอใหมนุษยเราฝกฝน
พัฒนาตนไป แลวเทวดาพรหมทั้งหลายจะนอมนมัสการเราเอง

เราไมไดไปเรียกรอง เราไมไดไปดูถูกทาน แตเพราะคุณความดี
จากการไดบํ าเพ็ญการฝกฝนพัฒนาตนนั่นแหละ เทพพรหมทั้งหลายก็
ยอมรับนับถือ หันมานอมนมัสการ

นี้เปนการเตือนมนุษยไมใหมัวสยบอยู  มนุษยในสมัยกอน
พุทธกาลนัน้ มวัแตมองไปขางนอกตวั ไมมองดตูวัเองวา เราจะตองท ําอะไร
มองแตวาเราจะไปขอใหเทพเจาองคไหนชวย มองไปหาพระพรหม มอง
ไปหาเทวดาวา ทานจะชวยอะไรเราไดบาง แลวก็ไปออนวอน คิดแต
อยางนั้น ไมเอาใจใสท่ีจะฝกฝนพัฒนาตน นี่แหละมนุษยชอบเปนอยางนี้

ท่ีจริง ทํ าอยางนั้นมันก็งายดี มนุษยท่ัวไปก็มีความโนมเอียงที่จะ
ทํ าอยางนั้น ขอคนอื่นงายกวา ทํ าเองมันยาก เลยไมคิดฝกตนสักที คิด
แตจะขอจากเทพเจา ขอใหพระพรหมชวยดลบันดาล และหาทางเอาอก
เอาใจเทพเจา จนเกิดเปนพิธีบูชายัญตางๆ ใหญโต

พระพุทธเจามาแกปญหานี้ ก็เรียกวาปฏิวัติสังคม โดยดึงใหคน
หันมาดูตัวเองวา เราจะตองทํ าอะไรบาง จากการท่ีดูวาตัวจะตองทํ า
อะไรบาง ก็เลยตองชี้ไปที่ธรรม คือ ความเปนไปตามเหตุปจจัยนี่แหละ 
นี่เปนการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ

พระพุทธเจามาสอนใหเราสนใจเรื่องความสามารถพิเศษที่มีอยู
ในตัวเอง ความพิเศษของมนุษยนั้น คือการเปนสัตวที่ฝกได

คนที่ฝกได ภาษาบาลีเรียกวา “ทัมมะ” พูดสั้นๆ วา ทัมม
สัตวท้ังหลายอื่นโดยทั่วไปฝกไมได สัตวบางชนิดฝกไดบางใน

ขอบเขตจํ ากัด แตฝกตัวเองไมได ตองใหคนฝก
อันนี้เปนขอพิเศษ แมสัตวท่ีฝกไดบาง ก็ยังตองอาศัยคนฝก 
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ชางฝกตัวเองไดไหม ไมได มาฝกตัวเองไดไหม ไมได ลิงฝกตัวเองไดไหม 
ไมได ตองใหคนฝกท้ังนั้น ทานจึงวา

วรมสสฺตรา ทนตฺา อาชานยีา จ สินธฺวา  (ขุ.ธ.๒๕/๓๓)
เปนตน แปลวา อัสดร สินธพ มาอาชาไนย ชางหลวง ชาง

พลาย เมื่อไดรับการฝกแลวก็ประเสริฐ เปนสัตวท่ีเกง แตมนุษยท่ีฝก
แลวประเสริฐกวานั้น คือ สัตวท้ังหลายนี่ฝกไปถึงระดับหนึ่ง มันไปไม
ไหวแลว มันไดแคนั้น แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดไมมีท่ีสิ้นสุด จน
เปนพุทธะได ประเสริฐเลิศที่สุด

ฉะนั้น มนุษยจะตองหันมาดูความพิเศษของตัวเองตรงนี้ แทนที่
จะไปติดอยูกับคํ าวา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐ” แลวหลงภูมิใจตัวเอง
ดวยความหลง แลวก็ติดตันอยูแคนั้น ไมพัฒนา อยาเอาเลย หันมาสน
ใจท่ีพระพุทธเจาตรัสไวดีกวา วาความวิเศษและประเสริฐของมนุษยนั้น 
อยูท่ีความเปนสัตวท่ีฝกได อันนี้มีประโยชนกวา

ถาเรามาถือตามพุทธพจนวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝก
นี ่ เราจะเหน็ทางปฏบัิตเิดนิหนาไป ท้ังท่ีมพุีทธพจนตรสัไว เรากลบัไมเอา 
คํ าตรัสของพระพุทธเจานี่ บางทีเราก็เพลินมองขามไปเหมือนกัน ถาเรา
จะเอาคํ าท่ีวา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐ” ก็ตองตอดวยวาเปนสัตว
ประเสริฐดวยการฝก จึงจะครบถวนใจความที่พระพุทธเจาตรัสไว

รวมความวา พระพุทธเจาไดชี้ธรรมให ไดแกความจริงแหง
ความเปนไปตามเหตุปจจัย เปนการดึงความสนใจจากเรื่องเทพมาสู
ธรรม ดึงความสนใจจากการรอคอยอํ านาจดลบันดาลของเทพเจา มาสู
การทํ าความเพียรพยายามดวยกรรมที่ดีของตนเอง

เมื่อดึงมาแลว พระพุทธเจาไมไดหยุดแคนั้น แตทรงชี้มาท่ีในตัว
มนุษยอีกวา อยาทอใจนะ ใหมีกํ าลังใจ เราเปนสัตวพิเศษที่ฝกตนเองได 
พัฒนาได พอมาถึงตอนนี้มนุษยก็มีกํ าลังใจ
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พระรัตนตรัย ตองรูจักใชใหเปนสรณะ
ตอนนี้ขอใหสังเกต มีคํ าวา ธัมม/ทัมม ๒ ตัว
ตัวท่ี ๑ ท่ีพระพุทธเจาดึงคนจากเทพสูธรรม เขียนเปนภาษา

บาลี = “ธมฺม” นี่คือธรรม ท่ีพระพุทธเจาตองการชี้ใหเราทุกคนเขาใจ
ทีนี้หันมาดูท่ีตัวเรา ก็เจอตัวท่ี ๒ “ทัมม” เขียนอยางบาลี =  

“ทมฺม” แปลวา ผูท่ีฝกได อยูท่ีตัวเราเอง
เอาใจใสแคสองตัวนี่พอเลย ชาวพุทธจะเขาสูทางท่ีถูกตอง และ

เจริญกาวหนา
ตวัท่ี ๑ เปนหลกัการใหญ ท่ีอยูลอมรอบครอบตวัเราท้ังหมด ชวิีต

ของเรากอ็ยูใตอ ํานาจของมัน กคื็อ ธมัมะ ธ ธง (=ธรรม) ไดแก ความจรงิ
ของธรรมชาติ เฉพาะอยางย่ิง ธรรมดาแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย

สวนตัวเราเองเปนอยางท่ี ๒ คือ ทัมมะ ท ทหาร ทัมมะที่อยูท่ี
ตวัเรานี ้ ทํ าใหเรามัน่ใจในศักยภาพทีจ่ะเขาถงึและไดประโยชนจากธัมมะ 
(ธรรม) เมื่อเจาะจุดถูกแลว เราก็ฝกตัวเองไป เราก็จะเขาถึงธรรมตัวท่ี
หนึ่งท่ีเปน ธ ธงได แลวชีวิตของเราก็จะเปนชีวิตท่ีดีงาม

มนุษยผูทัมมะ (ท ทหาร) ทานแรก ฝกฝนตนเอง พัฒนาปญญา
ขึ้นมาจนบรรลุโพธิญาณ เขาถึงธัมมะ/ธรรมะ (ธ ธง) เปนพุทธะไปแลว 
กน็ ําเอาธมัมะ/ธรรมะ (ธ ธง) มาชีแ้จงประกาศสัง่สอนมนษุยอืน่ใหรูตาม

มนุษยผูเปนทัมมะ (ท ทหาร) คนอื่นตอมา ก็สามารถเขาถึง
ธมัมะ/ธรรมะ (ธ ธง) นั้นดวย แลวประกอบกันเขาเปนชุมชน หรือหมู
ชนผูพัฒนาตนเปนพุทธะอยางเดียวกับพระพุทธเจา ชุมชนนี้เปนชุมชน
หรือหมูชนพิเศษ ไดชื่อวา สังฆะ

ถึงตอนนี้ เราก็ไดสิ่งท่ีเปนหลักใหญ ๓ อยาง เรียกวาพระ
รัตนตรยั ซึง่เปนองคประกอบของพระพทุธศาสนา พระรตันตรยักเ็กดิขึน้

หลักพระรัตนตรัยนี้ เอามาใชเปนเครื่องรํ าลึกเตือนใจ สํ าหรับ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพ่ือจะนอมจิตเขาสูการปฏิบัติใหถูกตองตาม
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หลักพระพุทธศาสนา และจะไดไมเขว ถาเราระลึกถึงพระรัตนตรัยถูก
ตองแลว ก็จะไมพลาดไปจากพระพุทธศาสนา

ถาเราเขาใจพระรัตนตรัยไมถูก ไมรํ าลึกถึงพระรัตนตรัยใหเปน
เครื่องเตือนใจตัวเอง บางทีเราก็เขวออกไป ดีไมดีเดี๋ยวก็ถูกดึง หรือดีด
ตัวเองออกไปสูเทพอีกตามเคย แทนที่จะอยูกับธรรมก็ออกไปสูเทพอีก

หลักพระรัตนตรัย จากท่ีพูดมาก็ชัดเจนแลววา มนุษย (ทัมมะ) 
นี้พัฒนาตัวเองจนเขาถึงธัมมะ/ธรรม ก็กลายเปนพุทธะ

หลักพุทธะนี้ จะมาเตือนใจเรา ใหเราไดประโยชนเมื่อระลึกถึง
หลายอยางหลายประการ

ประการที ่ ๑ เปนเครือ่งชีโ้ยงมาถงึตวัเราเอง เวลาระลกึถงึพระ
พุทธเจา กเ็ตอืนใจเราใหระลกึวา พระพทุธเจากเ็คยเปนมนษุยอยางเรานี้
แหละ แตดวยศักยภาพ หรือความสามารถที่คลี่บานออกมาไดดวยการ
ฝกตัวเองนี้ พระองคก็พัฒนาพระองคจนเปนพุทธะไป ในตัวเราท่ีเปน
มนุษย ก็มีศักยภาพอันนี้อยู ท่ีเปนสัตวท่ีฝกได สามารถท่ีจะฝกฝน
พัฒนาตัวไปใหเปนอยางพุทธะนั้น

เมื่อระลึกอยางนี้ ก็เกิดความมั่นใจในศักยภาพแหงความเปน
มนุษยท่ีมีอยูในตัวเอง ซึ่งเรียกวาเปนศรัทธา ขั้นเบื้องตน ท่ีจะเปนพื้น
ฐานของการที่จะฝกฝนพัฒนาตนตอไป

ประการที่ ๒ เมื่อระลึกอยางนั้น ก็รูตระหนักพรอมไปดวยวา 
ถึงเราจะเปนมนุษย มีศักยภาพนี้อยู แตถาเราไมศึกษา ไมฝกฝนพัฒนา
ตน ก็จะไมเกิดผลอะไร ความประเสริฐก็จะไมเกิดขึ้น การท่ีศักยภาพนั้น
จะมีผลออกมา ก็อยูท่ีตัวเรานี่แหละจะตองทํ า คือตองศึกษา ตองฝกฝน
พัฒนา เพราะฉะนั้น จึงเทากับเตือนใหระลึกถึงหนาท่ีของมนุษย คือการ
ท่ีจะตองฝกฝนพัฒนาตัวเองนั้น ใหมีผลเปนจริงขึ้นมา

ประการที ่๓ กทํ็ าใหเกดิก ําลงัใจในการทีจ่ะพฒันาฝกฝน เราอาจ
จะนกึวายาก เมือ่ยากเรากจ็ะทอ แตพอเราระลกึถงึพระพทุธเจา เรากน็กึ
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วา มตีวัอยางเปนจรงินี ่มผูีเขาถงึความจรงิเปนพทุธะอยางนีไ้ดแลว มผูีท่ี
พัฒนาตนสงูสดุอยางนีไ้ดจรงิ พอนกึถงึพระพทุธเจาทีไร เรากเ็กดิก ําลงัใจ
วา เราทํ าได เราทํ าไดแน เมื่อใดชักจะทอใจ ระลึกถึงแบบอยางแหง
การบํ าเพ็ญเพียรในประวัติของพระองค เราก็คึกคักเขมแข็ง สูตอไป

ประการที่ ๔ ไดแบบอยางวิธีปฏิบัติ พระพุทธเจาทํ ามาอยางไร 
ทานเดินหนานํ าทางใหเราแลว เรางายขึ้นแลว เราไมตองไปเที่ยวลอง
ผิดลองถูกอีกแลว ถาไมมีพระพุทธเจาเปนตัวอยางใหเรา เราคงลํ าบาก
แย เราจะตองลองผิดลองถูก เมื่อไรจะถึงสักที แตนี่พระพุทธเจาทรงทํ า
มากอน และยังแถมบอกวิธีใหมากมายดวย เราก็ไดตัวอยางและวิธีการ
จากประสบการณของพระองคท่ีไดทรงนํ ามาตรัสบอกไวใหแลว ชี้ทางไว
ใหแลว ลัดเขามา เราสะดวกสบายมากมาย

เพราะฉะนั้น การระลึกถึงพระพุทธเจาจึงไดประโยชน ๔ 
ประการ เปนอยางนอย

๑. เกิดความมั่นใจในศักยภาพของมนุษยท่ีมีในตัวเองวาจะฝก
ฝนพัฒนาได

๒. เตอืนใจใหระลกึถงึหนาท่ีของเราเองทีจ่ะตองฝกฝนพัฒนาตน
๓. ทํ าใหเราเกิดมีกํ าลังใจท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนอยางนั้น
๔. ไดแบบอยางวิธีปฏิบัติ ท่ีจะทํ าใหเราทํ าไดงายขึ้น
เมื่อพระพุทธเจาชี้มาท่ีตัวเรา ใหเราพรอมที่จะศึกษาฝกฝน

พัฒนาตนแลว พระองคก็ชี้ตอไปวา การท่ีจะพัฒนาตนสํ าเร็จไดเราตอง
เขาถึงธรรม เธอจะตองรูและตองปฏิบัติใหเปนไปตามธรรม เพราะการ
พัฒนาตัวของเรานี้ ตองเปนไปตามความจริงของธรรมชาติ ตามกฎ
แหงเหตุปจจัยทั้งนั้น ถาเราพัฒนาตนเองไมตรงตามเหตุปจจัย ไมทํ าให
ตรงตามกฎธรรมชาติ ไมตรงตามธรรม ก็ไมสํ าเร็จ

เพราะฉะนั้น เราจะตองยึดถือธรรมเปนสรณะ เอาธรรมเปน
มาตรฐาน เปนเกณฑ ตลอดเลยตั้งแตตนจนจบ ในการดํ าเนินชีวิตท่ีดี
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ของเรา เราตองปฏิบัติตามนี้แหละ
ธรรม ตองเปนสรณะ เปนที่พ่ึง เปนที่ระลึก เปนเครื่องเตือนใจ 

และเปนหลกัตลอดเวลา เริม่ตัง้แตในชวิีตประจ ําวัน มปีระสบการณตางๆ
เขามาทางตา หู ฯลฯ ก็ตองมองในแงของธรรม คือมองตามเหตุปจจัย

พอเริ่มเอาธรรมคือความเปนไปตามเหตุปจจัยมาใชเปนหลัก 
เราก็เริ่มฝกตัวเองแลว

แตกอนนี้ เราเคยมองสิ่งท้ังหลายตามชอบใจ-ไมชอบใจ พอเจอ
อารมณอะไรเขามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ถามันสบาย ก็ชอบใจ ถา
ไมสบาย ก็ไมชอบใจ อยูดวยความชอบใจ-ไมชอบใจ แลวก็คิดปรุงแตง
ไป ตามท่ียินดียินราย

มนุษยท่ีไมฝกฝนพัฒนา ทานเรียกวา อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน แปลวา
ปุถุชนท่ีไมไดสดับ ไมไดเรียนรู เปนคนไมมีหลัก ก็จะเปนอยางนี้ท้ังนั้น 
คือ มีการรับรู ดวยความชอบและชัง ยินดีและยินราย

แตพอเริม่ฝกตน จะเริม่เขาสูความเปนอรยิชน หรอืเปนอรยิสาวก
ก็จะรับรูโดยมองตามเหตุปจจัย โดยใชปญญา

พอเริ่มมองเห็นตามเหตุปจจัย คือมองตามความเปนจริง ก็จะ
ปองกันและกํ าจัดความยินดียินรายชอบชังได จิตใจก็จะสบายโปรงโลง
ปราศจากปญหา พรอมกันนั้น ก็จะไดเรียนรู ทํ าใหปญญาพัฒนา เกิด
ความรูความเขาใจอะไรๆ มากขึ้น ไมใชมองดวยจิตท่ีวนเวียนจมอยูใน
โลภะ โทสะ โมหะ แลวก็ตามมาดวยปญหา

นี่เปนตัวอยางเบ้ืองตนของการเอาธรรมมาใช คือเปนที่พ่ึง เปน
สรณะ เปนหลักแหงการดํ าเนินชีวิตของเรา แมแตในชีวิตประจํ าวัน

รวมความก็คือ ชีวิตของเราตองเดินตามธรรม และเอาความรู
ในธรรมมาใชโดยตลอด จนกระทั่งในท่ีสุด เมื่อเขาถึงธรรมจริงๆ เขาถึง
ตัวความจริงท่ีเรียกวาเปนหลักการใหญแลว เราก็กลายเปนพุทธะดวย 
เชนเดียวกับพระพุทธเจา
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พระรัตนตรัยเปนยอดสรณะ
ที่โยงเราไปยังปญญาซึ่งเห็นอริยสัจ

แตเพราะวาเราไมไดคนพบธรรมดวยตนเอง เราก็เลยไมไดเปน
สัมมาสัมพุทธะ เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธะมาบอกมาแนะนํ าให เราจึง
เปนผูรูตาม เราก็เปนอนุพุทธะไป แตก็เปนพุทธะนั่นแหละ

เพราะฉะนั้น ในพระสูตร พระพุทธเจาจึงตรัสถึงพระสาวกที่เปน
พระอรหนัต วาเปน ผูตรสัรูแลว คือเปน พุทธะ เชน คราวหนึง่พระสารี-
บุตรและพระมหาโมคคัลลานะ เปนตน มาเฝาพระพุทธเจา กํ าลังเดิน
เขามา พระพุทธเจาทรงเปลงพระอุทาน ใชคํ าวาทานเหลานั้นเปนพุทธะ
(ขุ.อุ.๒๕/๔๒)

(ทรงใชคํ านี้ในการอธิบายเหตุท่ีตรัสเรียกทานเหลานั้นวาเปน
พราหมณ คือเปนพราหมณแท ท่ีลอยบาปใหหมดหายไปไดจรงิ ดวยการ
ปฏบัิต ิไมใชสกัวาเปนพราหมณไปตามชาติก ําเนดิ ท่ีเกดิขึน้มาในวรรณะนัน้ 
แลวกม็าอาบนํ ้าลางลอยบาปไปในแมนํ้ าศักดสิทธิ์ เชนแมนํ้ าคงคา)

นั่นก็คือวา ทุกคนเมื่อไดฝกตนจนกระทั่งเขาถึงธรรมโดย
สมบูรณอยางพระองค ก็เปนพุทธะเชนเดียวกับพระองคเหมือนกัน

 เมื่อมนุษยมีการฝกฝนพัฒนาตน เขาก็เริ่มใชความสามารถที่มี
อยูของเขาเดินหนามาเขาถึงธรรม ตัวทัมม ท ทหาร (ทัมมะคือผูฝกได) 
ก็มาประสานกับตัวธัมม ธ ธง (ธัมมะคือธรรม) ตอนนี้ก็คือเขาเดินใน
ทางของการที่จะเปนพุทธะ

เมื่อเขาเดินทางที่จะเขาถึงความเปนพุทธะนี้ เขาจะเริ่มเปนอริย
ชน และกาวหนาไปตามลํ าดับ คนที่พัฒนาขึ้นมาสํ าเร็จในระดับแรกที่
ทานยอมรับ ก็คือเปนโสดาบัน พอพัฒนามากขึ้นก็เปนสกทาคามี
พัฒนามากขึ้น ก็เปนอนาคามี จนกระทั่งจบก็เปนพระอรหันต

ทานเหลานี้ท้ังหมดอยูในวิถีทางของการศึกษา ระหวางท่ียังไม
จบการศึกษา ยังไมบรรลุธรรมสูงสุดก็เรียกวา เสขะ หรือ เสกขะ
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เสขะ หรือเสกขะ ก็มาจาก สิกขา สกิขานั้นแปลง อิ เปน เอ ก็
เปนเสกขา แลวทํ า อา ใหสั้นเปน อะ เปนเสกขะ (ตัด “ก” ออกก็เปน
เสขะ) ก็คือ คนผูบํ าเพ็ญสิกขา หรือพูดงายๆ วานักศึกษานั่นเอง

ผูบํ าเพ็ญสิกขา ก็เปนเสกขะ และเริ่มไดชื่อวาเขาสูชุมชนที่จะ
เปนพุทธะแลว พอจบก็เปนอเสกขะ ไมตองศึกษาตอไป ก็คือเปนพุทธะ

คนที่กํ าลังศึกษาพัฒนาตนทั้งหลาย ก็พัฒนาอยูในระดับตางๆ 
กัน เปนโสดาบัน เปนสกทาคามี เปนอนาคามี ตลอดจนคนที่พัฒนาตน
ศึกษาจนสํ าเร็จเปนพระอรหันต เปนอเสขะ หรืออเสกขะ รวมกันแลวก็
เกิดเปนชุมชนขึ้นมา คือชุมชนของคนที่มีการศึกษาพัฒนาตน ชุมชนนี้
กํ าหนดใหเรียกชื่อวา สังฆะ

สมาชิกของชุมชน ซึ่งเปนนักศึกษาผูบํ าเพ็ญสิกขา ไดสรางชุม
ชนนีข้ึน้ใหเปนจรงิ มอียูจรงิ เปนไปได และเรากจ็ะตองเขามารวมในชมุ
ชนนี้ดวย เพ่ือสรางสรรคชีวิตและสังคมท่ีดีงามขึ้น

ถาเราเอาหลักสังฆะมาเตือนใจ เราก็จะไดเพ่ิมกํ าลังใจท่ีโยงมา
ถึงตัวเอง

๑. เรามองพุทธะวา มีมนุษยผูหนึ่งท่ีไดพัฒนาตนสูงสุด กลาย
เปนพุทธะ ขึ้นเปนแบบอยาง

๒. เราเกิดกํ าลังใจท่ีจะพัฒนาอยางนั้นใหสํ าเร็จ ดวยการดํ าเนิน
ตามธัมมะ และเขาถึงธัมมะ

๓ . ตัวเราก็จะเขาไปอยู ร วมในชุมชนที่เปนสังฆะได ดังมี
ประจักษพยานใหเห็นวา เราก็จะเปนไดอยางนั้น

ถาเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอยางถูกตอง เราจะเกิดกํ าลังใจ
และสํ านึกในการปฏิบัติหนาท่ีแหงการฝกฝนพัฒนาตน และเราจะปฏิบัติ
ตามหลักคํ าสอนของพระพุทธเจาไดถูกตองดวย

อันนี้คือหลักพระรัตนตรัย ซึ่งมาเปนไตรสรณะ เปนที่พ่ึง ท่ี
ระลึกเตือนใจเรา ๓ ประการ
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ตกลงวา หลักพระรัตนตรัยนี้ ก็เปนเครื่องนํ าเราเขาสูธรรมนั่น
เอง เมื่อเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอยางนี้ เราก็จะเขาสูหลักการท่ีวา สิ่ง
ท้ังหลายจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎแหงธรรม คือ ความเปนไปตาม
เหตุปจจัย ตอนนี้แหละที่หลักอริยสัจจะมา

พอนอมรํ าลึกถึงพระรัตนตรัยถูกตองแลว หลักพระรัตนตรัยนี้
จะโนมนํ าไปสูหลักอริยสัจ ๔ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวเองใน
คาถาธรรมบทวา

พหํุ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
มนุษยท้ังหลาย ถูกภัยคุกคามแลว พากันยึดถือเจาปา เจาเขา 

ตนไมศักดิ์สิทธิ์อะไรตางๆ เปนที่พ่ึง แตสิ่งเหลานั้นมิใชเปนที่พ่ึงอันเกษม 
บุคคลถือเอาสิ่งเหลานั้นเปนที่พ่ึงแลว จะพนไปจากทุกขท้ังปวงหาไดไม

โย จ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณํ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ      สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ

(ขุ.ธ.๒๕/๒๔)
สวนผูใดมาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ มอง

เห็นดวยสัมมาปญญา ซึ่งอริยสัจ ๔ รูเขาใจทุกข เหตุเกิดแหงทุกข
ความดับทุกข และทางใหถึงความดับทุกข นั้นจึงจะเปนสรณะอันเกษม
บุคคลเขาถึงสรณะนี้แลว จึงจะพนไปไดจากทุกขท้ังปวง

นี้แหละเปนสิ่งสํ าคัญ พระพุทธเจาทรงใหหลักพระรัตนตรัยไว
เพ่ือโยงเราเขาสูธรรมนั่นเอง ถาพระพุทธเจาจะชี้ไปที่ตัวธรรมทันที คน
จํ านวนมากก็จะมองไมถึง

นอกจากนั้น ถาไมมีพระรัตนตรัยมาเชื่อมโยง คนมากมายก็จะ
ไปหลงสิ่งอื่นๆ อยางท่ีวา เมื่อถูกภัยคุกคามแลวก็ไปยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ ออนวอนขอผลดลบันดาลอยางท่ีเปนมาในสังคมอินเดีย จน
กระทั่งปจจุบันก็วุนวายอยูกับเรื่องเหลานี้ เทวดาอินเดียแทนที่จะนอย
ลงกลับมากขึ้นทุกที
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ทานที่อยูในอินเดียบอกวา ตอนนี้เทวดาในอินเดียไมรูกี่หมื่น คน
ก็ตั้งใจหาทางออนวอนกันอยู เอาอกเอาใจอยางไรก็ไมพอ นี่ถากฎหมาย
ไมออกมา ฝรั่งไมเขามาปกครอง จนมาตอกับการปกครองแบบปจจุบัน 
ปานนี้อินเดียจะพัฒนาการบูชายัญไปถึงไหนแลวก็ไมรู จะมีอะไรยิ่งกวา
ฆาคนบูชายัญอีกก็ไมทราบ เพราะการเอาใจเทพเจานั้นไมมีทางสิ้นสุด 
เนื่องจากเราไมรูใจเทพเจา ไมรูวาเทพเจาจะเอาอยางไร ก็มีแตจะยิ่ง
เอาใจเขาไปๆ

เพราะฉะนั้น จึงเปนหลักเตือนใจชาวพุทธวา จะตองคอย
ตะลอมตัวเองใหเขาสูหลักพระพุทธศาสนา มิฉะนั้นเราจะเพ้ียน ความ
หวาดและความหวังอํ านาจดลบันดาลเรนลับภายนอกในรูปของเทพเจา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ นั้น เปนทั้งสิ่งลอและสิ่งกลอม และการที่จะไป
ขออํ านาจดลบันดาลจากภายนอกนี่ก็งายเหลือเกิน

คนเราใจมันนอมไปที่จะออนแอและใหคนอื่นชวยหรือทํ าให 
สวนการท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนเอง ทํ ากรรมดวยตนเองนี้มันยาก แต
ความจริงท่ีสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยก็เปนความจริงอยูอยางนั้น
แหละ หลักการนี้ไมเคยเปลี่ยนแปลง จริงอยางไรก็จริงอยางนั้น ความ
ออนแอและการกลอมใจดวยความหวังในอํ านาจดลบันดาลไมใชการแก
ปญหาที่แทจริง

มนุษยท้ังหลายถูกภัยคุกคามแลว นี่คือจุดเริ่มตนของมนุษย พอ
ถูกภัยคุกคาม ก็มีความโนมเอียงที่จะหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หันไปพึ่งสิ่ง
ภายนอก ขอใหสิ่งโนนชวยสิ่งนี้ชวย แลวพิธีออนวอนตลอดดจนการ
บูชายัญก็พัฒนาขึ้นมา

พระพุทธเจาทรงเขาถึงธรรมแลว ก็มีพระทัยกอปรดวยมหา
กรุณา จะชวยใหหมูมนุษยเขาถึงธรรมเหมือนพระองคดวย แตการจะ
นํ าคนเขาถึงธรรมคือตัวความจริงนี้ ตองมีตัวเชื่อมโยงให พระพุทธเจาก็
เอาพระองคเองมาเปนตัวเชื่อม โดยเปนสรณะ ขอแรก
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หลักพุทธะนั้น ก็มาเปนสรณะ โดยคอยยํ้ าเตือนใหเราระลึก
ตระหนักวา พุทธะก็เกิดขึ้นจากมนุษยนี่แหละ เราทุกคนเปนมนุษย
เหมือนกัน สามารถพัฒนาได เปนพุทธะได

พอมพุีทธะมาเปนแบบให ก็ทํ าใหเรามองเห็นธรรมชาติของเรา
เองที่เปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาตนได (เปนทัมม ท ทหาร = ทัมมะ) แลวก็
มีกํ าลังใจท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนเอง ตามแบบอยางของพุทธะนั้น โดยทํ า
ตามธรรม จนเขาถึงธรรม พุทธะก็โยงเราเขามาสูธรรม

พรอมกันนั้น เราสํ านึกในการที่เราก็เปนคนคนหนึ่ง มีตัวอยาง
ของคนที่พัฒนาในระดับตางๆ เขารวมสังฆะกันไดเยอะแยะแลว ลวน
แตเปนกัลยาณมิตรแกกัน เราก็ตองทํ าไดและเปนไดอยางนั้นดวย เราก็
มาปฏิบัติตามธรรม

ถาคนไมประสานกับธรรม
ก็ไมมีทางแกปญหาชีวิตและสังคม

พอถึงจุดนี้ก็คือ เราถูกเชื่อมโยงเขามาหาธรรมแลว ธรรมนี้
แหละ ก็ขยายเปนอริยสัจ ๔

เมื่อกี้นี้ เราถูกภัยคุกคาม ก็เท่ียวหาที่พ่ึง ตอนนี้เรามาหาธรรม
แลว เริ่มตนก็ลองพิจารณามองดูความจริงของสิ่งท้ังหลายที่เกี่ยวของ
กับตัวเรา คือสิ่งรอบตัว ถาเราไมรูจักความจริงของมันและปฏิบัติตอมัน
ไมถูกตอง ทุกอยางก็เกิดเปนปญหาขึ้นไดท้ังนั้น เรียกวา ทุกข

จากนั้น เราก็รูตอไปวา เราจะแกมันได เราจะเปลี่ยนมันพลิก
มันจากเปนทุกข ใหกลายเปนไมมีทุกข สิ่งท้ังหลายที่เราเกี่ยวของนี้
แหละ เมื่อเราไมรูเทาทันมันตามเปนจริงและปฏิบัติตอมันไมเปน ก็เปน
ทุกขท้ังนั้น พอเรารูทันมันและปฏิบัติตอมันอยางถูกตอง ก็พลิกจากทุกข
เปนหายทุกข หมดทุกขเปนสุขไปเลย

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงเริ่มจากทุกขท่ีเปนจุดกระทบของ
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คน แลวนํ าเดินหนาไปยังธรรม ท่ีจะทํ าใหเราพลิกทุกขใหหายลับไป
เริ่มแรกก็ใหรูจักสิ่งท้ังหลาย สิ่งท่ีเปนปญหาแกเรานี้ เรารูมัน

เสียกอน จับตัวมันใหได เสร็จแลวก็สืบสาวหาเหตุ รูสมุทัยแลว ก็มอง
เห็นจุดหมายของตัวและรูตัวเองวาทํ าไดนะ ถึงตอนนี้ทานก็บอกวิธี
ปฏิบัติท่ีจะพลิกมัน

พอปฏิบัติถูกตอง ทุกขนั้นก็หายไปเลย กลายเปนวาทุกขนั้นไมมี 
พอปฏิบัติประสานเขากับธรรม ในที่สุดทุกขก็ไมมี เพราะทุกขมันหายไป
เลย นั้นก็คือความสิ้นทุกข ดับทุกข หมดทุกข หรือไรทุกข

เพราะฉะนั้น ทานผูปฏิบัติสํ าเร็จตามธรรม เขาถึงธรรมแทจริง
แลว ทุกขไมมี ทุกขหายไป ทุกขนั้นมีแตในธรรมชาติตามธรรมดาของ
มัน เปนเรื่องของมันเอง

สิ่งท้ังหลายเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เปนธรรมดาตามธรรม
ชาติของมัน แตมนุษยไมรู ไมเขาใจความจริง ก็เลยตกเปนทาส ถูกกฎ
ธรรมชาติครอบงํ า ก็เกิดทุกขขึ้น พอรูความจริงเขา จึงคอยๆ คลาย 
คอยๆ พนออกมา ทุกขก็นอยลง สุขมากขึ้น จนกระทั่งในท่ีสุดทุกขหมด
ไปไมเหลือ เราโปรงโลง เปนอิสระ อยูเหนือมัน สวนทุกขท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ ก็เปนเรื่องของธรรมชาติไป

ใครจะไปแกทุกขในธรรมชาติได สิ่งท้ังหลายคือสังขารเปนทุกข
นี่ ไมมีใครไปแกได แตเมื่อสิ่งท้ังหลายเปนทุกขตามธรรมชาติของมัน 
ทํ าไมจึงมาเปนทุกขในเราดวยละ แสดงวาเราผิด เราไปเอาทุกขมาใส
ตัวเอง แตพอเรารูเทาทัน เราปฏิบัติถูก เขาถึงความจริง เขาถึงธรรม
แลว ทุกขท่ีมีในธรรมชาติ ก็เปนทุกขตามธรรมชาติไป แตไมเขามา
ครอบงํ าจิตของเรา เราก็ไมทุกขไปดวย เราจึงเปนอิสระหลุดพน

ในการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนนั้น คนจะปฏิบัติตามธรรมไปจน
กระทั่งถึงจุดหมาย แตกวาจะถึงจุดหมายหมดทุกขเปนอิสระนั้น มนุษย
จะประเสริฐขึ้นไปตามลํ าดับ มีความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง 
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และเปนสวนประกอบที่ดีงามของสังคม เปนมนุษยท่ีเกื้อกูลตอชาวโลก 
ชีวิตก็ดีงาม สังคมก็ดีงาม และชวยสรางสรรคโลกนี้ใหนาอยูไปดวย

ถาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ก็จะทํ าใหทุกสิ่งทุกอยางดี
งามขึ้น อยางประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แตถาดํ าเนิน
ตามวิถีของมนุษยปุถุชนที่ไมฝกตน ก็หันไปคิดจะแกแตขางนอก เอา
ชนะขางนอก อยางวิทยาศาสตรท่ีมุงหวังพิชิตธรรมชาติ คิดแตจะจัด
การกับโลกภายนอก ไมเอาชนะธรรมชาติภายใน พายแพตกเปนทาสแก
สภาพไรการพัฒนาในตัวเอง ก็จึงทํ าใหเกิดปญหายุงยากเพ่ิมขึ้น

ขอใหดูสภาพที่ปรากฏในปจจุบันนี้ จะเห็นไดวาเกิดความขัดแยง
กันไปหมด ชีวิตคนก็ขัดแยงกับชีวิตของสังคม ผลประโยชนของบุคคล
ขัดแยงกับผลประโยชนของสังคม ผลประโยชนของมนุษยขัดแยงกับผล
ประโยชนของธรรมชาติ คน-สังคม-ธรรมชาติอยูรวมกันดวยดีไมได จะ
ใหฝายหนึ่งได ฝายหนึ่งก็เสีย

คนปจจุบันวุนวายกับปญหาสภาพแวดลอมเสีย ปญหาสังคมท่ี
อยูกันอยางหวาดระแวงแกงแยง มองกันเปนคูแขงหรือเปนเหยื่อ ชีวิต
ของคนก็ไมมีความสุข เพราะมีความเครียดเรารอนกระวนกระวาย
ตลอดเวลา ท้ังหมดนี้ก็เพราะวามนุษยเดินทางออกจากธรรม แทนที่จะ
เดินทางเขาใกลและเขาสูธรรม

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะตองยอมรับความจริงวา ถาจะเอาใหถูกตอง
จริง จะใหชีวิตดีงามมีความสุข ท้ังชีวิตตนเอง ท้ังกายและใจ ท้ังสังคม 
ท้ังสิ่งแวดลอม ใหอยูกันไดดี ตอนนี้พูดไดวา ไมมีทางเลี่ยงแลว จะตอง
เขามาสูทางของการเขาถึงธรรม

เวลานี้ โลกมนุษยเริ่มสํ านึกรูมากขึ้นตามลํ าดับ วาวิธีแกปญหา 
วิธีสรางความเจริญ และวิธีหาความสุขแบบที่เปนอยูในหมูมนุษยท้ัง
หลาย ท่ีสรางอารยธรรมขึ้นมาอยางท่ีเห็นกันอยูนี้ มันผิดพลาด

ปญหาที่แกได ไมคุ มกับปญหาที่ทํ าใหเกิดขึ้นใหมมากมาย 
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เพราะวาอยูกันไป ตัวมนุษยเองก็ไมมีความสุขมากขึ้น ชีวิต ท้ังกายและ
ใจ ก็ไมดีขึ้น สังคมก็วุนวายเดือดรอนมากขึ้น สิ่งแวดลอมก็ถูกผลาญ 
ถูกทํ าลาย สลายเสื่อมไปตามลํ าดับ

เมื่อไดบทเรียนมากขึ้น ก็ทํ าใหมนุษยเริ่มหันมาสนใจธรรม แต
มองในแงหนึ่งก็เหมือนกับฝนกระแส มันก็ยากเหมือนกัน แตถาเราจับ
จุดจากท่ีวาเมื่อกี้ได เราจะสบายใจ

ทัมม และธัมม สองตัวนี้ จับใหได การท่ีจะใหชีวิตดีงาม จะให
ทุกสิ่งเปนไปดวยดี เราหลีกเลี่ยงความจริงไมพนหรอก เราจะตองปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับความจริง โดยใชปญญาท่ีรูความจริงมาจัดการ ไมมีวิธี
ทางอื่นที่ดีกวานี้ เทพพรหมที่ไหนก็มาทํ าใหไมได

อันนี้แนนอน ไมมีใครสามารถปฏิเสธได วิทยาศาสตรท่ีพยายาม
แกปญหา ก็โดยการพยายามจะเขาถึงความจริงอันนี้ แตไปวุนอยูกับ
ความจริงดานเดียว เลยไดแตเครื่องมือที่จะแกปญหา แตไมไดแกไขคน
ท่ีกอปญหา คนที่เปนปญหา ก็เลยเอาเครื่องมือที่จะแกปญหา ไปใชกอ
ปญหาใหหนักขึ้น

เพราะฉะนั้น เราอยามัวไปหวังวิธีอื่นเลย พระพุทธเจาสอนเรา
ไวนานแลว อยางนอยพระองคก็ดึงจากเทพมาสูธรรมแลว วิธีแนนอน
คือตองเขาถึงธรรม และปฏิบัติไปตามธรรม

ความจริงอันนี้แนนอน ธัมมตัวท่ี ๑ (ธรรม/ธัมมะ) เราหลีกเลี่ยง
ไมไดท่ีจะตองใชมนั และทมัมตวัท่ี ๒ คือ มาดตูวัเราเองวาเปนทมัม (ทัมมะ)
คือเปนสัตวท่ีฝกได พัฒนาได

เมื่อเรามีกํ าลังใจเพราะมีแบบอยางให คือพุทธะ เราก็พัฒนาตัว
เองใหเกิดปญญาเขาถึงธรรม และปฏิบัติใหไดตามธรรม ใหสามารถนํ า
ธรรมคือปญญาท่ีรูความจริงของธรรมมาใชประโยชนใหได อันนี้เปน
ทางออกและความส ําเรจ็อนัเดยีวของมนษุย เราจะพอใจหรอืไมกแ็ลวแต
แตไมมีทางเลี่ยง
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สิง่ท่ีพระพทุธเจาตรสัรูนีเ้ปนสจัธรรม เปนความจรงิท่ีไมมใีครกลา
คัดคานได หรืออาจจะกลาคัดคานแตก็คัดคานไมสํ าเร็จ เพราะตองเขา
ถงึธรรมและตองใชธรรมนี้แนนอน และตัวเราก็ตองพัฒนาตัวเองขึ้นไป

เปนอันวา ชาวพุทธตองเอาสองอยางนี้ คือ หนึ่ง ตัวธัมม ธ ธง 
(ธมัมะ/ธรรม) สอง ตัวเราทัมม ท ทหาร (ทัมมะ) เอาเจาสองตัวนี่มา
ประสานกันใหสํ าเร็จ ก็จะบรรลุความเปนพุทธะ และนํ าโลกสูการแก
ปญหาไดจริง

วันนี้เรามาถึงท่ีนี่แลว เรามาถึงท่ีท่ีพระพุทธเจาตรัสรู นี่แหละ
คือจุดประสานของธัมมะ กับทัมมะ เรามาถึงจุดตนแบบพุทธะ ตนแบบ
นั้นเกิดขึ้นที่นี่ จึงเปนกํ าลังใจใหเกิดความแกลวกลาท่ีวาเราจะตองทํ า
หนาท่ีนี้ใหสํ าเร็จ แลวก็ชวยกันไปแกไขปญหาโลก ปญหาสังคม ปญหา
ชีวิต ใหสํ าเร็จ สรางสังฆะขึ้นมาใหได

ถาเราทํ าใจไดถูกตอง หันมาพิจารณาความจริงนี้ แมจะยาก 
แตเพราะเปนสัจธรรม เราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเอง และเราจะตอง
ชวยกันกระตุนเตือนจิตสํ านึกและสรางความมั่นใจกํ าลังใจใหเกิดขึ้นให
ได กํ าลังในฝายธรรมเวลานี้ เบา ออนแอ และขาดแคลน เพราะคนที่
จะมีความมั่นใจในหลักสองประการนี้เดี๋ยวนี้มีนอย คือ

๑. มั่นใจในธรรม คือความจริงของกฎธรรมชาติแหงความเปน
ไปตามเหตุปจจัย ดานนี้เราตองสํ ารวจตัวเราเอง แมแตชาวพุทธวา เรา
มีความมั่นใจแคไหน

๒. มั่นใจตัวเราเอง ท่ีฝกไดพัฒนาได ท่ีจะเปนพุทธะได เรามั่น
ใจแคไหน

นี่เปนทางออกทางเดียวที่จะแกปญหาของโลกมนุษยนี้ได เราจะ
ตองพยายามชวยเหลือโลกมนุษย ดวยการสรางความมั่นใจนี้ขึ้นมา

บัดนี้เรามาถึงจุดนี้แลว เหตุการณท่ีธัมม กับ ทัมม มาประสาน
บรรจบกันไดเกิดขึ้นที่นี่ เพราะฉะนั้น ก็ขอใหเราสรางความมั่นใจขึ้นใน
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ตัวเราท่ีจะทํ าใหไดอยางนั้นดวย โดยเอาองคพระพุทธเจาเปนแบบอยาง
ขอใหทุกทานมีความมั่นใจ และมีกํ าลังใจ อยางนอยก็คอยระลึก

ถึงองคพุทธะมาเตือนใจเราให
๑. มั่นใจในตัวเราท่ีเปนมนุษย ซึ่งเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได มี

ศักยภาพที่จะทํ าใหเจริญงอกงามสูความสมบูรณ
๒. สํ านึกในหนาท่ีของมนุษยวาจะตองศึกษา ฝกฝนพัฒนาตน 

เพ่ือใหมีชีวิตท่ีดีงาม จะปลอยปละละเลยไมได
๓. มีกํ าลังใจ เพราะเราไดเห็นแบบอยางคือองคพระพุทธเจาท่ี

ทรงทํ าไดจริงอยางนั้นแลว องคพุทธะไดมาเกิดขึ้นที่นี่แลว เราก็จะทํ าได
สํ าเร็จตามอยางพระองค

๔. ไดวิธีแบบอยาง จากประสบการณท่ีพระองคบํ าเพ็ญไวแลว
และทรงมอบใหไวแกพวกเรา ทํ าใหสะดวกที่เราจะประพฤติปฏิบัติตอไป

วันนี้ ไดแคระลึกถึงพระพุทธเจาใหเกิดความเตือนใจ ๓ 
ประการนี้ ก็คุมคาแลว

ฉะนั้น จึงขอใหเราเกิดความมั่นใจนี้ ระยะนี้เราจะตองกระตุน
กันมากหนอย เพราะสังคมปจจุบันนี้ มีสภาพแวดลอมเปนเหมือนที่พระ
พุทธเจาตรัสไววา โลกนี้หมกจมอยูในความหลงระเริงมัวเมา เพราะ
ฉะนั้น การท่ีจะเกิดแรงปลุกใจใหดํ าเนินไปในกระแสธรรมจึงเปนการ
ยาก พระองคจึงนอมพระทัยไปในการไมสั่งสอน

แตเราในฐานะเปนลกูศิษยของพระพทุธเจา เราไดรบัค ําสอนของ
พระพุทธองคท่ีถายทอดกันมาแลว เราตองถือวา เรานี้อยูในพวกสัตวท่ี
ฝกได และมีธุลีในดวงตานาจะไมมากนัก ถาเรามีธุลีไมมากนัก เราก็จะ
ชํ าระลางธุลีแลเห็นแสงสวาง และจะดํ าเนินตามพุทธปฏิปทาตอไปได

ขออนุโมทนาโยมทุกทาน ท่ีไดมารวมในการเดินทางที่เรียกวา
เปนบุญจาริก คือการจาริกท่ีเปนบุญเปนกุศล เปนการทํ าความดี เมื่อมา
ถึงท่ีนี่แลว ก็ไดประกอบความดีหลายอยางหลายประการ เปนการทํ า



๒๐๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

บุญทํ ากุศล มีทาน ศีล ภาวนา ซึ่งนํ าเขาสูหลักการสํ าคัญคือ ไตรสิกขา
ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา

วันนี้เราเนนกันที่ขอสุดยอดเลย คือปญญา เพ่ือใหโยมรูเขาใจ
ธัมมและทัมมดังท่ีกลาวมา อันจะเปนหลักในการเขาถึงประโยชนอยาง
สูงสุด ท่ีธัมมและทัมมนั้นจะใหแกเราไดตอไป

ขอใหโยมปฏิบัติไดสํ าเร็จผลตามที่อาตมากลาวมานี้ ขอใหเจริญ
ศรัทธา และใหศรัทธาที่มีมาแลวนั้นเพิ่มพูนยิ่งขึ้น โดยออกผลเปนปติ
เปนความอิม่ใจปลาบปลืม้ใจวาเราไดมาถึงสถานที่พระพุทธเจาตรัสรูแลว
ไดมาถงึสงัเวชนยีสถานแหงหนึง่แลว และไดมาระลกึถงึคุณพระรตันตรยั
ไดมานอมนํ าจิตรํ าลึกบูชาพระคุณของพระองค ไดทํ าวัตรสวดมนต

ท้ังหมดนี้ขอถวายเปนพุทธบูชา และขอใหพุทธบูชาท่ีเราได
บํ าเพ็ญมานี้เปนปฏิบัติบูชา ท่ีจะนํ าเราใหเขาถึงธรรมที่พระองคทรงสั่ง
สอนตอไป

ขอใหเราระลึกถึงพระพุทธเจามาทรงเปนกํ าลังใจใหแกเรา ใน
การท่ีจะบํ าเพ็ญปฏิบัติกุศล ในการท่ีจะไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส อัน
เปนพุทธโอวาทในวันมาฆบูชานี้ เพ่ือจะไดมีชีวิตท่ีดีงาม สามารถชวยกัน
สรางสรรคโลก และสังคม ใหมีความรมเย็นเปนสุขสืบตอไป

ขออํ านาจแหงศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย และบุญกุศลที่โยมทุก
ทานไดบํ าเพ็ญในบุญจาริกครั้งนี้ จงเปนปจจัยอํ านวยจตุรพิธพร ใหทุก
ทานเจริญงอกงามดวยกํ าลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังปญญา สามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบัติในทางแหงมรรค คืออริยมรรคา เพ่ือเขาถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา มีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัมมา
สัมพุทธเจาโดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.
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๖ จดุเริ่มของแผนดินธรรม
ธัมเมกขสถูป สารนาถ

พุธที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๘ - ๑๘ น.

ขอเจริญพร โยมผูมีจิตศรัทธาทุกทาน

บัดนี้คณะบุญจาริก ไดเดินทางมาถึง สังเวชนียสถาน แหงท่ี ๒ 
ในลํ าดับของการเดินทาง คือ อิสิปตนมฤคทายวัน อันเปนสถานที่พระ
พุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือการแสดงธรรมครั้งแรก ท่ีมีชื่อวา 
พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

แตถานบัตามล ําดบัในพทุธประวตักิเ็ปนสงัเวชนยีสถานแหงท่ี ๓ 
คือ ตามลํ าดับเหตุการณ ไดแก ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน

“อิสิปตนมฤคทายวัน” นี้ คนทั่วไปในปจจุบัน รวมท้ังทางการ
ของอินเดีย รูจักกันในชื่อวา สารนาถ

ฝนตกใหญ ทํ าใหเวลานอย
เรียนไดเพียงที่ทางและถอยคํ า
ก) ธรรมจักร ๒ ความหมาย

สถานที่แสดงปฐมเทศนานี้ นับวามีความสํ าคัญมาก เพราะถือ
เปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือ เริ่มประกาศพระศาสนานั่นเอง 
แตคํ าวา ธมัมจักกัปปวัตตนสูตร ซึง่เปนชื่อของพระสูตรท่ีทรงแสดงครั้ง
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แรกนี้มีความหมายที่แปลได ๒ อยาง
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลงายๆ วา พระสูตรท่ีวาดวยการ

หมุนวงลอแหงธรรม อาจจะแยกศัพทใหเห็นวามี ธมฺม+จกฺก รวมเปน
ธรรมจักร ก็คือ วงลอแหงธรรม แลวก็ ปวัตตนะ แปลวา ใหเปนไป คือ
หมุน และสูตร ก็คือพระสูตร

เพราะฉะนั้น จึงแปลวา พระสูตรท่ีวาดวยการหมุนวงลอแหง
ธรรม

หมุนวงลอแหงธรรม หรือ หมุนธรรมจักร ก็หมายความวา พระ
พุทธเจาไดทํ าใหวงลอแหงธรรมนี้ หมุนเหมือนกับกลิ้งออกไป และหมุน
ออกไปนั้น ก็คือการที่พระพุทธศาสนาเริ่มแผออกไปนั่นเอง

เพราะฉะนั้น การแสดงธรรมครั้งนี้ จึงเปนจุดเริ่มของการเผย
แผพระพุทธศาสนา หรือการประกาศธรรม

แตคํ าวา ธรรมจักร นั้น อาจจะมีความหมายไดอีกอยางหนึ่ง 
โดยเทียบกับคํ าวา อาณาจักร

“อาณาจักร” แปลวา วงลอแหงอํ านาจ พระเจาแผนดินหรือ
พระเจาจักรพรรดิก็หมุนวงลอเหมือนกัน แตหมุนวงลอแหงอํ านาจหรือ
อาณาออกไป ทํ าใหพระราชอํ านาจแผขยายออกไปโดยครอบงํ าประเทศ
อื่นหรือดินแดนอื่นๆ เราจึงเรียกดินแดนที่วงลอแหงอํ านาจของพระ
ราชาไปถึง วาเปนอาณาจักร คือ ดินแดนที่พระราชอํ านาจแผไปถึง

ถามองในแงนี้ อาณาจักรเปนดินแดนที่ทางฝายบานเมืองเขา
แผอ ํานาจไปถงึ ฉนัใด ธรรมจกัรกเ็ปนดนิแดนทีธ่รรมแผไป ฉนันัน้

ถาแปลในความหมายนี ้ ธรรมจกัร กห็มายถงึดนิแดนแหงธรรม
นั่นเอง ในเมื่อแปลวา ดินแดนแหงธรรม คํ าวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ก็หมายถึงพระสูตรท่ีวาดวยการทํ าใหเกิดดินแดนแหงธรรม หรือแผดิน
แดนแหงธรรมใหกวางออกไป ในแงนี้ก็เทากับวา เปนการประดิษฐาน
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พระพุทธศาสนา
รวมความวา จะใชในความหมายไหนก็ได ก็เปนการเริ่ม

ประกาศธรรมนั่นเอง
ไมวาจะเปนการเริ่มเผยแผธรรม หรือจะเปนการเริ่มแผดินแดน

แหงธรรมออกไปก็ตาม ก็เริ่มดวยการแสดงธรรมครั้งแรก ท่ีเรียกวา
ปฐมเทศนา

เนื้อหาก็เปนเรื่องของพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่ีมีในพระ
ไตรปฎก

ข) วัด ที่เหลือแตซาก
แตกอนที่จะพูดถึงเนื้อตัวของพระสูตรท่ีพระพุทธเจาแสดง ก็

อยากจะพูดถึงสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของเสียกอน
ท่ีอิสิปตนมฤคทายวัน หรือสารนาถนี้ มีโบราณวัตถุสถานสํ าคัญ

ท่ีเหลืออยูและควรรู เริ่มดวยซากวัด ๕-๗ วัด
แตจากการขุดคนของนักโบราณคดี พบวัดท้ังหมดประมาณ ๓๐ 

วัด โดยมีหลักฐานและรองรอยบงบอกวา แทบทุกแหงถูกทํ าลายดวย
การบุกรื้อและเผา และมีการทํ าลายเชนนั้นซํ้ าๆ (คงเพ่ือใหสิ้น?)

ตามประวัติศาสตรวา ในชวงใกล พ.ศ. ๑๗๐๐ ท่ีพระพุทธ
ศาสนาสญูสิน้จากชมพูทวีปนัน้ กองทพัมสุลมิเตอรกมาบกุเมอืงพาราณส ี
และไดเวียนมาทํ าลายวัดวาอาราม กับทั้งไลฆาพระสงฆท่ีสารนาถนี้
หลายครั้ง โดยปลนและขนเอาทรัพยสินสิ่งของมีคาไปมากมาย

เขาเลาตัวอยางไว เชน มูฮัมหมัดแหงเมืองฆูร (Muhammad 
of Ghur ผูพิชิตย่ิงใหญท่ีทํ าใหอาณาจักรมุสลิมเกิดขึ้นในชมพูทวีปเปน
ครัง้แรกในปท่ีทานมวยมรณ คือเกดิรฐัสลุตานแหงเดลี ใน พ.ศ. ๑๗๔๙) ได
เคยมาบุกทํ าลายสารนาถ และขนทรัพยสินสิ่งมีคาไป ๔๐๐ หลังอูฐ
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ผูท่ีทํ าลายสารนาถหมดสิ้นปดทายรายการ คือ อุปราชของทาน
มูฮัมหมัดแหงเมืองฆูรนั้น ชื่อวากุตาบ-อุดดิน

(ในบริเวณนี้ มีวัดเชนอยูแหงหนึ่ง ซึ่งเปนของใหม เพ่ิงสราง
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ ไมพึงนํ ามาสับสน เพราะไมเกี่ยวกัน; และมีเจดียทรง
อยางพุทธคยา ซึ่งก็เปนของสมัยใหม)

ค) หลักศิลาจารึกอโศก แหงที่เล่ืองชื่อ
นอกจากวัด ของโบราณก็มีเสาหลักศิลาจารึกของพระเจาอโศก

มหาราช สูงราว ๕๐ ฟุต (หักลงมาแลวเปน ๔ ทอน) ซึ่งเปนหลักท่ีมีชื่อ
เสียงมาก เพราะหัวเสาเปนรูปสิงห ๔ ตัว หันหัวแยกกันไป ๔ ทิศ ทูน
พระธรรมจักรอยูบนหัวสิงหท้ังสี่

เมื่ออินเดียไดเอกราชใน พ.ศ. ๒๔๙๐ แลว ไดนํ ารูปพระ
ธรรมจักรนี้ไปสถิตเปนสัญลักษณในกลางธงชาติอินเดีย และใชรูปสิงห 
๔ ตัว หันหัวไป ๔ ทิศ นี้ เปนตราแผนดินของประเทศอินเดียสืบมา

ความในจารกึหลกันี ้ (จารกึหลกัศลิา ฉบบัยอยที่ ๑) เปนประกาศ
หาม มิใหมีการทํ าสงฆใหแตกแยก (สังฆเภท) เนื้อความสํ าคัญวา

ขาฯ ไดทํ าใหสงฆสามัคคีเปนหน่ึงเดียวแลว บุคคลใดๆ จะ
เปนภิกษุ หรือภิกษุณีก็ตาม ไมอาจทํ าลายสงฆได

ก็แล หากบุคคลใด จะเปนภิกษุ หรือภิกษุณี ก็ตาม จักทํ า
สงฆใหแตกกัน บุคคลน้ันจักตองถูกบังคับใหนุงหมผาขาว และ
ไปอาศัยอยู ณ สถานที่อ่ืน (นอกวัด)

พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการนี้ใหทราบท่ัวกัน

(ตํ าแหนงท่ีเสาหลักศิลาจารึกนี้ตั้งอยู บางทานวาเปนที่พระพุทธ
เจาทรงแสดงปฐมเทศนา แตบางทานวาเปนที่ทรงสงพระสาวก ๖๐ รูป
ไปประกาศพระศาสนา แตท้ังนี้ก็เปนเพียงความเชื่อ; คอนขางลาสุด มีผู
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เสนอขอสันนิษฐานวา จุดท่ีแสดงปฐมเทศนานาจะเปนที่ตั้งวิหารท่ีอยู
ทางตะวันตกของเสาศิลาจารึก)

ในบริเวณสารนาถนี้ มีพระมูลคันธกุฎี คือกุฏิท่ีประทับของพระ
พุทธเจาดวย

ง) เจาขณัฑสีถปู
นอกจากนี ้สิง่ท่ีจะเวนไมกลาวถงึมไิด คือพระสถปู ๓ แหง ไดแก
๑. เจาขณัฑีสถปู เปนอนสุรณสถานทีพ่ระพทุธเจาทรงพบกับพระ

เบญจวัคคยี เมือ่เสดจ็มาโปรดหลงัจากตรสัรูได ๒ เดอืน
เปนการพบกันอีก หลังจากเบญจวัคคียละจากพระองคไปเมื่อ

ทรงเลิกบํ าเพ็ญทุกรกิริยา เรียกแบบฝรั่งวาเปน Reunion
พระสถูปนี้ ผูรู สันนิษฐานกันวาสรางในสมัยคุปตะ (ราชวงศ

คุปตะครองราว พ.ศ. ๘๖๓–๑๓๙๓) พระถังซัมจ๋ัง หรือหลวงจีนเหี้ยนจัง 
ซึ่งมาที่นี่เมื่อใกล พ.ศ. ๑๒๐๐ บรรยายวาสูง ๓๐๐ ฟุต

ชือ่ของพระสถปูนีไ้มชดัเจน พวกเราคนไทยอานจากท่ีเขาเขยีนไว
เปนภาษาองักฤษวา “Chaukhandi” แลวกพู็ดกเ็ขยีนกนัมาวา “เจาคนัธี”
แตไมรูวาจะแปลอยางไร

เรื่องนี้ยากท่ีจะสืบสาวใหไดความถองแทชัดเจน แตในแงตัว
หนังสือ Chaukhandi ของเขานี้ นาจะเขียนเต็มรูปเปน Chaukhaö¶i

เมื่อถือตามหลักการถายถอดอักษร หรือจะวาปริวรรตตัวอักษรก็แลวแต 
(อยางท่ีฝรั่งเรียกวา transliteration) Chaukhaö¶i ก็เปน เจาขณัฑี

“เจาขณัฑี” แยกศัพทไดเปน เจา (สี)่ + ขณัฑ (ทอน ชิน้) สวน “อ”ี 
เปนเรือ่งของไวยากรณ ท่ีแปลวา “ม”ี รวมแลวแปลวา มสีีท่อน สีต่อน สี่
ชิน้ สีเ่สีย่ง หรอื(แยกออก/แตกออกเปน)สีช่อง หรอืสีโ่พรง กไ็ด

ความหมายอยางนี้ นาจะไดพิจารณาควบคูกนัไปกบัการส ํารวจ
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ตรวจสอบสถานที ่ ซึง่คงตองฝากทานทีอ่ยูใกลหรอืไดมาบอยๆ ชวยท ํา
ความกระจาง เพราะเปนของถกูทํ าลายแตกพงั มสีภาพเคลือ่นคลาดยกั
ยายซบัซอนสบัสน

แตวาถงึสภาพทีเ่ปนอยู พระสถปูนี ้ สวนนอกถกูรือ้ขนไป เหลอื
แตเนนิมลูวัสดขุางใน และบนยอดเนนิพระสถปูนัน้ มหีอคอยแปดเหลีย่มที่
สรางใหมทับซอนขึน้ไป

หอคอยแปดเหลีย่มนี ้เพ่ิงสรางขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๑๓๑ ในสมยัอาณา
จักรมสุลมิ โดยอกับารมหาราช เพ่ือเปนอนสุรณแหงการท่ีพระราชบิดา 
คือ หุมายนู จักรพรรดมิขุาลหรอืโมกลุ องคท่ี ๒ (โอรสของบาเบอร 
กษัตริยองคแรกที่สถาปนาราชวงศมุขาลหรือโมกุลนั้น) ไดเคยเสด็จมา
พํ านกัท่ีนี ่ในชวงเวลาทียั่งแยงชงิอ ํานาจกบัศตัรคููสงคราม

จ) ธัมมราชกิสถปู
๒. ธัมมราชกิสถปู (แปลงายๆ ตามรูปศัพทวา พระสถูปเนื่อง

ดวย หรืออุทิศแด องคพระธรรมราชา) นักโบราณคดีวาเกาแกมาก 
สรางกอนสมัยพระเจาอโศกมหาราช และมีหลักฐานวาเปนที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ

นอกจากถูกกองทัพมุสลิมทํ าลายในชวง พ.ศ. ๑๗๐๐ แลว สวน
ท่ีเหลือของธมัมราชกิสถปู ถกูทํ าลายครัง้สดุทายใน พ.ศ. ๒๓๓๗ เมือ่เจา
เมอืงพาราณสคีรัง้นัน้ สัง่ใหน ําอฐิจากโบราณวัตถุสถานที่สารนาถ ไป
สรางตึกรามบานชองในตลาดเมืองพาราณสี ท่ีตั้งชื่อวา “ชคัตคัญช”

ธมัมราชกิสถปูถกูรือ้ท ําลายหมดสิน้ในครัง้นัน้ ตางจากพระสถปูอืน่
ท่ียังมสีวนเหลอืบาง (คงเปนเพราะธมัมราชกิสถปูนีส้รางดวยอฐิ ตางจาก
ธัมเมกขสถูป ท่ีสรางดวยหนิเปนสวนส ําคัญ)

แตขณะนี้ เรามานั่งกันอยูเบ้ืองหนาพระสถูปสํ าคัญ ท่ีเขาเรียก
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ชื่อกันในบัดนี้วา Dhamekh Stupa ซึ่งในที่นี้จัดเปนที่ ๓ ตามลํ าดับที่
พูดถึง คือพูดถึงพระสถูปอื่นกอนใหเสร็จไปแลว จึงมาจบที่จุดหมาย ซึ่ง
ขอเรียกใหเปนคํ าท่ีมีความหมายเทาท่ีคิดไดวา “ธัมเมกขสถูป”

ฉ) ธัมเมกขสถูป
๓. ธัมเมกขสถูป นี่ ชื่อและความหมายที่จริงแทวาอยางไร เรา

ก็ยังไมจะแจงลงไป ไดแคมาสันนิษฐานกัน
ตามคํ าของเขาที่เขียนกันมาวา Dhamekh ถอดอักษรตรงๆ 

ก็เปน ธเมข ซึ่งมองไมเห็นศัพทเลย ไมรูจะแปลไดอยางไร ตองเปน
คํ าท่ีเพ้ียน

เมื่อคิดอยางคอนขางเดา แตใหมีเคาและไดความหมาย ก็มาลง
ท่ี ธัมเมกขะ เปน ธัมเมกขสถูป

ทีนี้ “ธัมเมกขสถูป” นั้น ก็คิดแปลตามศัพทเอาวา เปนพระสถปู
ท่ีสรางอทิุศแดทานผูเหน็ธรรม เพราะค ําวา ธมัเมกขะ นั้นแยกศัพทออก
ไปได ใหมาจากคํ าวา ธมฺม+อิกฺข

ธมฺม ก็แปลวา ธรรม อิกฺข แปลวา เห็น หรือผูเห็น อิกฺข แปลง 
อ ิเปน เอ ดังท่ีเราจะเห็นอยูเสมอ

อยางท่ีแปลกันวันกอน สิกขา แปลง อิ เปน เอ ก็เปนเสกขา 
แลวสั้นลงเปนเสกขะ

นี่ก็ อิกขะ แปลวาเห็น แปลง อิ เปน เอ เปน เอกขะ แปล
วาผูเห็น

ธมฺม + เอกฺข ก็เปน ธัมเมกขะ แปลวา ผูเห็นธรรม แลวเติมคํ า
วา สถูปเขาไป ก็แปลวา พระสถูป ท่ีสรางเพ่ืออุทิศแดทานผูเห็นธรรม

ทานผูเห็นธรรม ในที่นี้ หมายถึงทานผูเห็นธรรมทานแรก คือ 
พระอญัญาโกณฑัญญะ
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แตการท่ีทานอัญญาโกณฑัญญะ จะเปนผู เห็นธรรมครั้งแรก
ได ก็เพราะวาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมที่เรียกวา ปฐมเทศนา คือ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เพราะฉะนั้น พระสถูปนี้จึงเปนสัญลักษณ ท่ีเปนอนุสรณรํ าลึก
ถึงการแสดงพระธรรมจักร หรือเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจา อันนี้ก็
เปนเรื่องเดียวกัน

สาระสํ าคัญก็คือ ตองการใหเปนเครื่องรํ าลึกถึงเหตุการณ
สํ าคัญในพุทธประวัติ ท่ีพระพุทธเจาทรงเริ่มเผยแผพระศาสนานั่นเอง

ธัมเมกขสถูปนี้ ถือกันมาวาเปนตํ าแหนงท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา 
ถึงแมจะมีการเดาบาง สันนิษฐานบาง วาเปนจุดอื่นอันนั้นอันโนน ก็ยัง
ยุติไมได ก็จึงยังถือที่นี่เปนหลักไว

ธัมเมกขสถูป ถึงจะถูกทํ าลาย (และตอมาถูกรื้อขนเอาวัสดุไป
สรางตลาดเมอืงพาราณสอียางท่ีเลาขางตน) แตเหลอืรอดมาไดมาก คงเปน
เพราะโครงสรางสวนลางท่ีเปนแปดเหลีย่ม สรางดวยศลิาลวน (ท้ัง ๘ ดาน
มีชองที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปไว) สวนบนเหนือขึ้นไปจึงเปนอิฐ

ธัมเมกขสถูปนี้ นักโบราณคดีไมรูชัดวาเริ่มสรางเม่ือใด แตมี
การเติมขยายกันมา ๘ ครั้ง สูงกวา ๙๘ ฟุต*

ช) อิสิปตนมฤคทายวัน ทํ าไมเปน สารนาถ
ขอควรทราบตอไป คือ พระสถูปเปนตน ท้ังหมดนี้ ตั้งอยูในถิ่น

ท่ีเรียกวา ปาอิสิปตนมฤคทายวัน

                                                                                                                                                                

* หนงัสือใหมช่ือ Holy Places of the Buddha (Berkeley: Dharma Publishing, 1994) หนา 
๖๙ บอกวา ธัมเมกขสถปู สูง ๑๒๘ ฟุต และกลาวกนัวามีฐานรากลกึลงไปใตดินอกี ๑๐ ฟุต 
ความกวางทีฐ่านวดัเสนผาศูนยกลางได ๙๓ ฟุต
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“อิสิปตนะ” แปลวา เปนที่ขึ้นลงของพระฤษี ตัวศัพทเองแปล
วา เปนที่ตกลงของพระฤษี แตในอรรถกถา ทานแปลวา สถานที่เปนที่
ฤษีขึ้นลง

หมายความวา ฤษีชอบมากนัทีน่ี ่มาอะไร กม็าประชมุกนั คือ มา
รวมกนัทีน่ีม่าก โดยถอืตามทีม่องเหน็วา ฤษีเหาะกนัมาจากทางไหนๆ แลว
ก็มาหายตุบลงที่นี่ ก็เรียกวา ฤษีตกลงมา คือเปนที่ลงที่ขึ้นของฤษี ผู
เหาะกันไปในที่ตางๆ คนก็เลยเรียกชื่อสถานที่นี้วา เปน อิสิปตนะ

พรอมกันนั้นก็มีคํ าวา “มฤคทายวัน” ตอทาย เพราะเปนปาท่ี
พระราชทานแกเนื้อ มาจากศัพทตางๆ คือ มิค (มฤค = เนื้อ) + ทาย
(สิ่งท่ีใหหรือมอบให) + วัน (ปา)

แปลรวมความวา ปาท่ีพระราชทานใหเปนทีอ่ยูของหมูเนือ้ หรอื
ปาท่ีพระราชทานอภัยแกเนื้อ หรือปาท่ีใหเปนที่อยูอยางไมมีภัยแกเนื้อ

“มิค” แปลวาเนื้อ ในที่นี้ก็คือพวกกวางตางๆ ซึ่งมีเรื่องราว
ความเปนมา ดังท่ีพระมหาสุทินไดเลาในรถยนตท่ีเดินทางมาแลว 
อาตมาก็จะไมเลาซํ้ าอีก

ขอสรุปวา โดยทั่วไปในคัมภีร ทานอธิบายสั้นๆ เพียงวาปานี้
เปนที่ใหอภัยแกเนื้อ หรือพูดงายๆ วาเปนปาอภัยทาน แตเรามักเอา
ความหมายนี้ไปโยงกับเรื่องราวความเปนมาในชาดกที่ชื่อวานิโครธมิค-
ชาดก (ชา.อ.๑/๒๒๑)

ในชาดกที่วานั้น มีเรื่องราวที่พระเจาแผนดินเสด็จไปลาเนื้อใน
ปาซึ่งเปนอุทยานนี้เปนประจํ า ท้ังเพ่ือสนุกและเอาเปนอาหารเสวย

พวกเนื้อก็เลยเห็นวา ถาขืนใหพระเจาแผนดินลาเนื้ออยางนั้น
ทุกวัน พวกตัวก็เดือดรอนตลอดเวลา อยูกันไมเปนสุข ก็เลยมาปรึกษา
กันเห็นควรใหใชวิธีทํ าความตกลงกับพระราชา จัดวาระลํ าดับกันใหจับ
ไปวันละตัวๆ และก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตวท่ีชวยแมเนื้อวา
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วันหนึ่ง ถึงวาระแมเนื้อลูกออนจะตองเขาลํ าดับ พระโพธิสัตวก็
เอาตัวเองเขาไปแทน วาขอใหฆาตัวเอง ตนยอมสละชีพเพ่ือจะสงวน
ชีวิตของเนื้อแมลูกออนนั้นไว จะไดมีโอกาสเลี้ยงดูลูก เปนการแสดงนํ้ า
ใจของพระโพธิสัตว ท่ีมีเมตตากรุณาอยางสูงถึงกับยอมเสียสละชีวิต
ของตัวเอง

เรื่องราวก็ทราบถึงพระราชา เปนเหตุใหพระราชาพระราชทาน
อภัยแกพวกเนื้อพวกกวางทั้งหลายในปานั้นทั้งหมด เนื่องมาจากการ
เสียสละของพระโพธิสัตวนั้น และปาท่ีเปนอุทยานนั้นก็ไดกลายเปนที่ท่ี
พระราชทานอภัยหรือการอยูอยางไมมีภัยแกประดาเนื้อ

ปจจุบัน ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวันนี้ เรียกกันวา สารนาถ
สันนิษฐานวา ชาดกเร่ืองที่เลามานี้ เปนที่มาของชื่อปจจุบันนี้ดวย 
เพราะคํ าวาสารนาถนี้ เขาใจกันวาจะกรอนมาจากคํ าวา “สารังคนาถ” 
ซึ่งแปลวา ท่ีพ่ึงของเนื้อ (สารังค = เนื้อ + นาถ = ท่ีพ่ึง)

หมายความวา ในปานี้ เนื้อทั้งหลายอยูกันอยางปลอดภัย มีความ
สุขสวัสดี เพราะไดพระโพธิสัตว (และพระราชา) เปนที่พ่ึง

นี่คือเรื่องราวความเปนมา เกี่ยวกับประวัติของสถานที่ พอให
ทราบเคาความเทานั้น ไมใชเรื่องที่เปนสาระสํ าคัญ แตก็ควรทราบไว
เปนความรูประกอบ

ฌ) พาราณสี ชื่อนี้ทํ าไมยืนยงนัก
นอกเหนือจากนี้ ก็ควรจะทราบกวางออกไปวา ปาอิสิปตน-

มฤคทายวันนี้อยูในแขวงเมืองพาราณสี
เมืองพาราณส ี เปนเมืองใหญ มีในสมัยพุทธกาล อยางท่ีพระ

มหาสุทินไดเลาใหโยมฟงแลววา คํ าวา “พาราณสี” นั้น ตั้งชื่อขึ้นมา
ตามชื่อของแมนํ้ า ๒ สาย ท่ีอยูในเขตของเมืองนี้ คือ แมนํ้ าพรณา หรือ
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เรียกอีกอยางหนึ่งวา วรุณา บวกกับอีกแมนํ้ าหนึ่ง ชื่อวา อสี รวมกัน ๒ 
ชื่อ ก็เปนพาราณสี

เมืองพาราณสีนั้น เปนเมืองใหญในสมัยพุทธกาล แตไมใชเปน
เมืองหลวงศูนยกลางอํ านาจอยางราชคฤห และสาวัตถีท่ีเราจะไป เหตุท่ี
เปนอยางนั้นก็เพราะวา ในสมัยพุทธกาล เมืองพาราณสีไดเสื่อมอํ านาจ
ลงไปแลว

แตกอนนั้น เมืองพาราณสี เปนเมืองหลวงของแควนใหญ ชื่อ
วาแควนกาสี ซึ่งเคยเปนแควนที่รุงเรืองมาในสมัยกอนพุทธกาล มีพระ
เจาแผนดินปกครอง มักจะเรียกวา พระเจาพรหมทัต มีเรื่องราวมาใน
ชาดกมาก เพราะเรื่องชาดกมากมายเกิดขึ้นที่เมืองพาราณสี ของพระ
เจาพรหมทัต

พระเจาพรหมทัตนั้น เปนคลายๆ ชื่อตํ าแหนง คงจะเรียกชื่อ
ตามพระราชวงศ หมายความวา กษัตริยองคใดในราชวงศนี้ เมื่อขึ้นครอง
ราชย ก็เรียกวาพระเจาพรหมทัตหมด ไมใชเปนชื่อเฉพาะพระองค

สมัยกอนนั้น พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพาราณสี ของ
แควนกาสี ซึ่งเปนแควนเอกราช แตแควนกาสีนี้ไดขับเคี่ยวทํ าสงคราม
กับแควนโกศลตลอดมาเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งในที่สุดก็ไดเสีย
อํ านาจใหแกแควนโกศลไปตั้งแตกอนถึงพุทธกาล

เพราะฉะนั้น เมืองพาราณสี ก็เลยเปนเมืองใหญท่ีไมใชราชธานี
ไปเสียแลวในสมัยพุทธกาล คือขึ้นตอแควนโกศลนั่นเอง

อนึ่ง เมืองพาราณสีนี้ เรียกชื่อได ๒-๓ อยาง บางทีก็เรียกวา 
กาสีนคร บางทีก็เรียกกาสีปุระ หรือกาสีบุรี

เรื่องราวนี้เกี่ยวกับสถานที่ พอใหทราบความเปนไปทางการ
บานการเมืองดวย โยมจะไดมองสภาพแวดลอมออก

สํ าหรับเมืองพาราณสีนั้น แมวาจะหมดสภาพที่เปนเมืองหลวง
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ของแควนใหญไปแลว แตเพราะเปนศูนยกลางของศาสนาพราหมณ ก็
ยังมีความสํ าคัญมาก

ย่ิงกวานั้น เมืองพาราณสีนี้ยังเปนเมืองที่แปลกพิเศษ คือ มีชื่อ
ท่ีมั่นคง ปจจุบันนี้ก็ยังเรียกเมืองพาราณสี ตางจากเมืองอื่นๆ ท่ีโดยมาก 
แมแตชื่อก็ไมเหลือ แมจะเปนแควนใหญ เปนเมืองใหญก็จริง

อยางเมืองราชคฤห กห็มดชือ่ไปแลว ปจจุบันนีเ้หลอืแตชือ่ทีเ่รยีก
กนัทางโบราณคดวีา Rajgir ซึง่เปนค ําท่ีเพ้ียนไปหนอย ถาจะใหถกู ตอง
เขยีนตามแนวสนัสกฤตเปน Ràjagrฺha  (เขยีนอยางบาลเีปน Ràjagaha)
ซึ่งเปนการเรียกไปตามโบราณคดี แตชื่อปจจุบันนี้ไมมีแลว

สาวัตถ ี ก็เรียกโดยการกํ าหนดเอาตามประวัติศาสตรและตาม
โบราณคดี ในเมืองอินเดียนิยมเขียนตามรูปสันสกฤต เปน øràvastã
(ศฺราวสฺตี) ถาเขียนแบบบาลีก็เปน Sàvatthã ปจจุบันก็เปน Saheth-
Maheth อยางนี้เปนตน

(เวลานี้ อินเดียเองไดฟนชื่อเมืองเกาๆ ขึ้นมาใชหลายแหงแลว 
เพ่ือประโยชนทางดานการทองเที่ยวเปนตน เชน øràvastã นี้)

พาราณสีจึงเปนเมืองพิเศษที่วา ตั้งแตหลายพันปมาแลว มีชื่อ
อยางไรกยั็งคงอยูอยางนัน้ เหตท่ีุชือ่นียื้นยงอยูได คงเพราะเปนเมอืงส ําคัญ
ของพราหมณ บนฝงแมนํ้ าคงคา ท่ีคงอยูคูกับศาสนาฮินดู สํ าคัญอยาง
ไร ขอใหลองไปชมชาวฮินดูอาบนํ้ าลางบาปที่ฝงแมนํ้ าคงคาของเมืองนี้

อยางไรก็ตาม พาราณสีนี้ สมัยที่อังกฤษปกครอง ไดเรียกเพ้ียน
กันไป เปน Banaras บาง Benaras บาง Benares บาง (นักภาษาวา
รูปที่ถูกเปน BanŒras)

แมแตสถาบันใหญๆ อยางมหาวิทยาลัยพาราณสี ก็เรียกชื่อ
ทางการวา Banaras Hindu University และชื่อของมหาวิทยาลัย
สํ าคัญแหงนี้ ก็บงชี้อยู ในตัวถึงความสัมพันธระหวางศาสนาฮินดู
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กับเมืองพาราณสี
เวลานี้ ทางการอินเดียเรียกชื่อเมืองพาราณสีแบบสันสกฤตวา 

วาราณสี/Varanasi (VŒrŒöas´)
พระพุทธเจาไดทรงแสดงพระธรรมเทศนา ท่ีเรียกวาปฐมเทศนา

ท่ีเมืองนี้ ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันนี้ แตหลังจากนั้น พระองคก็ไมได
เสด็จมาบอย

ถึงตอนนี้ ท่ีอิสิปตนะ ซึ่งคณะบุญจาริกนั่งฟงธรรมกันอยู มีฝน
ตกลงมา จึงขอฟงความเห็นวา โยมจะฟงตอ หรือวาจะหยุดไวกอน

ปรากฏวาฝนตกแรงขึ้นๆ จึงยุติธรรมกถาไวแคทํ าความรูจักกับ
เมืองพาราณสีเพียงเทานี้
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๗ รักษาแผนดินไทย ใหเปนแผนดินธรรม

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

ผูแทนพระนักศึกษา: ถือวาเปนโอกาสดี เปนมงคลที่พระเดชพระคุณได
มาเย่ียมเยียน กระผมไมมีปญหาจะถาม แตอยากจะขอความเมตตา
อนุเคราะหจากพระเดชพระคุณ ไดใหพร ใหคํ าสั่งสอน คํ าเตือน เปน
กํ าลังใจใหกับพวกกระผม ขอนิมนตครับ

พระธรรมปฎก: ผมก็ไมมีอะไรมาก เบ้ืองตนก็ขอบคุณขอบใจในนํ้ าใจ
ของทุกทาน ท่ีไดตั้งใจมีไมตรีตอนรับ และในการตอนรับก็มีการแสดง
ออกพรอมทั้ง ๓ ประการ คือ ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ ตาม
หลักสาราณียธรรม คือ มีกายกรรมประกอบดวยเมตตา วจีกรรม
ประกอบดวยเมตตา และมโนกรรมประกอบดวยเมตตา จึงเปนการ
ปฏิบัติตามธรรม

การประพฤติปฏิบัติอยางนี้ เราทํ าเปนแบบอยางแกประชาชน 
เปนเรื่องของการแสดงออกที่ไมสงวนเฉพาะตอพระดวยกันเทานั้น แต
แสดงตอญาติโยมดวย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้ าใจในหมูชาวพุทธ ท่ัว
พุทธบริษัททั้ง ๔ ทํ าใหมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน

ในฐานะที่เปนพระ เทากับเปนแกนในของพระศาสนา ถาเรา
รักษาหลักไวได ก็ทํ าใหชาวพุทธมีความเปนปกแผนมั่นคง
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พาราณสี ที่พระไทยมาศึกษา

ชาวพุทธไทย ใสใจบุญดานทาน แตการศึกษาไมเอา
เปนเรื่องที่นาพิจารณาวา ทํ าอยางไรเราจะเสริมกํ าลังใหพุทธ

บริษัทเขมแข็งมั่นคงได พุทธบริษัทในเมืองไทยเองก็มีศรัทธาดี จะวาถึง
ในหมูชาวพุทธ ญาติโยมไทยนี่มีศรัทธามาก เทียบที่อื่นก็ไมมีประเทศ
ไหนเทา โดยเฉพาะในเรื่องการถวายทาน การอุปถัมภบํ ารุง ซึ่งจัดไดวา
เปนความรวมมือรวมใจในระดับหนึ่ง คือ ในระดับของความเปนอยู แต
ในเรื่องของการงาน เราคงจะตองชวยกันอีกมากพอสมควร

ท่ีวานี้ เพราะวา ญาติโยมในเมืองไทยนั้นหนักในเรื่องของทาน 
เรื่องของการถวายอุปถัมภ เกี่ยวกับความเปนอยูท่ัวๆ ไป แตในดานกิจ
การที่ลึกลงไปกวานั้น อยางเร่ืองการศึกษา ในเมืองไทย เทาท่ีดูแลวยัง
ใหความสนใจนอยอยู ในเวลาที่ญาติโยมจะบํ ารุงก็มุงไปในเรื่องของ
ความเปนอยูท่ัวไป ไมไดมุงในเรื่องของสิ่งท่ีลึกลง ท่ีเปนฐานของพระ
ศาสนา คือ การศึกษา ในดานนี้ยังใหความเอาใจใสนอย

แตอีกดานหนึ่ง ก็ตองมองที่พระดวยวา พระเราไมคอยไดชักนํ า
ใหญาติโยมสนใจถึงสิ่งท่ีเปนเรื่องของงานพระศาสนาระยะยาว เรื่อง
ของการศึกษานี่ พุทธบริษัทในเมืองไทยเรายังใหความสนใจกันนอย

- แมแตรัฐ ก็ยังคอยตัด ไมใหเด็กไดเรียนศีลธรรม
เวลานี้ การศึกษาของพระศาสนา ยังเรียกวา อยูในภาวะที่ไม

คอยมั่นคง การศึกษาของคฤหัสถชาวพุทธ ฝายอุบาสก และอุบาสิกา 
เริ่มตั้งแตเด็กและเยาวชนยังบกพรองออนแอและมีปญหามาก ในฝาย
โรงเรียนของรัฐ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็ยังมีภาวะที่เรียกวา 
เปนสภาพที่ไมพรอม

แตกอนก็ไดทราบกันแลววา ทางกระทรวงฯ ถึงกับเคยจะเอา
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หลักสูตรพุทธศาสนาออกหมด ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลว และก็มีการ
เรียกรองจากองคกรชาวพุทธ จนกระทั่งทางกระทรวงฯ ตองตั้งคณะ
กรรมการ แลวก็มีการจัดทํ าหลักสูตรขึ้นมา

แตถึงแมจะมีหลักสูตรเพ่ิมเขามาแลว ก็มีปญหามาก เชน ไม
คอยมีคนที่จะสอน ขาดครูท่ีเหมาะกับหนาท่ี ไมมีกํ าลัง ไมมีความพรอม 
จนกลายเปนจุดออนใหอีกฝายหนึ่งท่ีไมพอใจ มีชองที่จะพูดในเชิงหาโทษ
วาไมมีประโยชนอะไร จัดทํ าไมไดผล ก็หมายความวา ไมอยากใหมี

ท่ีวา “ไมมั่นคง” ก็คือวา จะอยูไดแคไหน ฝายที่ตองการที่จะ
เอาหลักสูตรพระพุทธศาสนาออกไป ในวงงานของรัฐ ก็คงมีอยู

ถาหากวาในระดบัเดก็และเยาวชน ไมมกีารศึกษาพระพุทธศาสนา
เพียงพอ ก็นาเปนหวง แตกอนนี้ก็มีแนวโนมวาจะสอนจริยธรรมสากล 
จนกระทั่งวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรงไมมี มีแตวิชาจริยธรรมตางๆ

คํ าวา จรยิธรรม นัน้ บุคคลในวงวชิาการใหความหมายวา ไดแก
หลกัความประพฤตท่ีิไมองิศาสนา

แทจริง ความประพฤติดีงาม ก็คือศีลธรรมนั่นเอง แตท่ีไมอิง
ศาสนาใดทัง้สิน้ กเ็รยีกวาเปนจรยิธรรม และกใ็หความหมายของศลีธรรม
วา คือหลักความประพฤติดีงามท่ีอิงศาสนา ดังนั้น เมื่อไมตองการอิง
ศาสนา ตองการจะเปนสากล ก็เลยเรียกวา จริยธรรม

อันนั้นเปนแนวโนมท่ีมีมากอน คือกอนที่องคกรชาวพุทธจะเรียก
รองกันขึ้นมา จนทํ าใหวิชาพุทธศาสนากลับเขาไป แตความตองการของ
ผูท่ีใหมีจริยธรรมแบบที่เขาเรียกวาสากลก็คงจะยังมีอยู

เรื่องนี้ก็อยูท่ีชาวพุทธเอง จะตองมีความ “เขมแข็ง” ซึ่งก็พระ
นั่นแหละจะตองเปนผูนํ า วาทํ าอยางไรจะชวยได คือ ทํ าใหเขาเห็น
ความ “จํ าเปน” วา ตองมีวิชาพระพุทธศาสนา

ความ “จํ าเปน” ก็เนื่องดวยคุณคา และประโยชน คือ ตองทํ า
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ใหเขาเห็นคุณคา เห็นประโยชน วาวิชาพุทธศาสนานั้นมีประโยชนอยาง
ไร ชวยเหลือสังคมอยางไร

การท่ีจะใหเขาเห็นคุณคา ก็เกิดจาก “ความพรอม” ของพวก
เราดวย ถึงแมจะมีผูท่ีไมปรารถนาดี แตถาเรามีความพรอม ก็จะทํ าให
เขาตองยอมรับ

ทีนี้ ถาเราไมพรอม ก็เปนขออางใหเขาหาเหตุมาพูดคัดคานหรือ
กีดกั้นไดตางๆ นี่เปนเรื่องหนึ่งท่ีคิดวาระยะยาวจะตองชวยกันหนุนให
มาก คือสรางความพรอมในหมูพุทธศาสนิกชน และในวงการศึกษาวา 
เรามีบุคลากร มีอะไรที่จะสนองความตองการได

สํ าหรับครูในโรงเรียนทั่วๆ ไปนั้น การท่ีจะพรอมตองอาศัยเวลา
มากอยู แตคนที่จะชวยใหพรอม ก็คือ คนจากวงการพระนั่นเอง ท่ีจะไป
เสริมกํ าลังใหเกิดความพรอม

ท่ีวา “เขมแข็ง” ก็เชนเดียวกัน ไมใชแคเขมแข็งในการเรียก
รอง หรือในการที่จะยืนยัน แตความเขมแข็งท่ีแทจริง คือเราตองทํ าได
ผลดี มีคุณภาพสูง จนเขาตองยอมรับ เมื่อมีกํ าลังแหงคุณคาและกํ าลัง
ปญญาท่ีเหนือกวาเขา ก็จะเขมแข็งจริง และทั้งหมดนี้ก็ตองมี “ความ
พรอม” นั่นเอง

นี้ก็เปนเรื่องหนึ่ง ท่ีเปนเรื่องสวนรวม เรื่องประโยชนของพระ
ศาสนา และประชาชน ท่ีจะตองหาทางชวยกัน

- ชาวพุทธไทย ไมรูวาความเปนชาวพุทธอยูที่ไหน
แคบเขามาอกี กคื็อเรือ่งของการศกึษาในหมูพุทธศาสนกิชนทัว่ไป

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนา รูสึกวายังงอนแงนอยู
เวลานี ้ประชาชนทีเ่ปนพทุธศาสนกิชน ไมคอยรูแมแตหลักศรัทธา

เริ่มแตเรื่องพระรัตนตรัย วามีความหมายเปนอยางไร คํ าสอนสํ าคัญใน
พระพุทธศาสนาเปนอยางไร
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ขอปฏิบัติพ้ืนฐานในหมูชาวพุทธก็ไมมี จะเปนชาวพุทธนี่ทํ า
อยางไรก็ได คนที่ชื่อวาเปนชาวพุทธไมมีแกนทางความเชื่อและการ
ปฏิบัติท่ีจะยึดเหนี่ยวกันไว

สภาพอยางนี้เปนกันมานานแลว เปนเรื่องที่จะตองหาทางชวย
กันแกไข วาทํ าอยางไรชาวพุทธจะมีหลักความเชื่อ หลักความประพฤติ 
และการปฏิบัติ ท่ีแสดงตัวออกมาใหเปนที่ชัดเจน

ขณะนี้ ความเชื่อก็ไปกันตางๆ ท่ีเขวเฉไฉออกไปก็มากมาย ซึ่ง
เปนจุดออนใหภายนอกโจมตี หรือชักจูงใหผิดพลาดย่ิงขึ้น และยิ่งมีภัย
จากภายนอกเขามาดวย ก็ย่ิงผุกรอนโทรมลงไป

นี่ก็เปนเรื่องหนึ่งท่ีวา พระเราคงจะตองชวยเหลือกันในแงดึงคน
เขามาหาหลักการ มิฉะนั้นจะไปกันใหญ เวลานี้อะไรมาก็จูงกันไป ชักกัน
ไป เรื่อยเปอยไป จนหาหลักไมได

- พระเณรไทยก็เควงควาง ไมรูจะต้ังตนและจะตั้งตัวไวที่ไหน
ทีนี้เขามาถึงวงการพระเอง การศึกษาของเราก็ไมมีเอกภาพ 

อยางท่ีเราทราบกันอยูวา มีหลายระบบ หลายหลักสูตร จนกระทั่งแม
แตทานที่ตองการจะสงเสริมการศึกษา จะเริ่มตน ก็ไมรูวาจะเอาอยางไร

เมื่อไมนานมานี้ มีเจาคณะในบางจังหวัดทานไดมาปรึกษา ทาน
ปรารภวา จังหวัดนั้นเรื่องอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และอุตสาห-
กรรมการผลิตตางๆ กํ าลังจะเขาไป สภาพที่อยูกันมาแบบเดิมเปนไป
ตามประเพณี ไมมีความเจริญแบบสมัยใหมเขาไป ก็เปนไปดวยดี แต
ตอนนี้การทองเที่ยวเขาไป อุตสาหกรรมแบบใหมเขาไป ชีวิตชาวบาน
จะเปลี่ยนไป

คนที่เคยอยูในทองไรทองนา ก็เลิก เด็กหนุมเด็กสาวทิ้งนา ไป
โรงงานอุตสาหกรรม ตอนเชาก็จะมีรถมารับ หนุมสาวก็ขึ้นรถไป ไปอยู
โรงงาน เย็นก็กลับมา ไมมีใครเอาใจใสการทํ าไรทํ านาอยางเกา ชีวิตจะ
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เปลี่ยนไปหมด
นักทองเที่ยวเขามา ก็นํ าเขามาท้ังสิ่งของและพฤติกรรมใหมๆ 

แปลกๆ ทํ าใหวิถีชีวิตมีปญหา รวมไปถึงศีลธรรมดวย เมื่อสิ่งใหมๆ เขา
มานี่ พระจะชวยรับมือไดอยางไร ก็คุยกันวาเรื่องสํ าคัญอยางหนึ่งก็คือ 
ตองทํ าใหพระเราพรอมที่จะ

๑.  รักษาตัวเอง
๒.  ชวยประชาชน
ในการท่ีจะฟนฟูเริ่มจัดการศึกษานั้น เมื่อถามวา ทานจะเอา

ระบบไหน ทานก็บอกวา ตองไปคิดดู ไมรูจะเอาอยางไร แมแตจะคิด
เริ่มการศึกษาดวยความตั้งใจจะเอาจริง ก็ยังไมรู วาจะจับจุดไหนดี 
เพราะการศึกษาของเราสับสน ไมมีเอกภาพ

- พระมาศึกษาในตางแดนนี้ ถากาวใหดี จะเปนที่ต้ังตนความหวังแกสงฆไทย
ผมมาท่ีนี่ทีไร ก็มานึกถึงวา ปกติความหวังของเราก็อยูกับพระที่

มีการศึกษา ท่ีไดเรียนรู ท่ีไดออกมาอยูขางนอก ไดเห็นโลกกวาง เห็น
การศึกษาในประเทศตางๆ ท่ีเขาเจริญแลวเปนอยางไร เปนการชวย
ขยายความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู ทานที่มาในสายการศึกษาแบบนี้ จะ
เปนผูท่ีชวยแกไขปญหา หรืออยางนอยก็ชวยเสริมกํ าลัง

ดังนั้นในการมาวันนี้ เมื่อพบกัน ก็ขอถือโอกาสพูดเรื่องนี้ ซึ่งถือ
วาเปนเรื่องสํ าคัญของการพระศาสนาในเมืองของเรา

ทุกทานที่มานี่ ยอมมีความรักในพระศาสนา และเปนหวงเร่ือง
กิจการของคณะสงฆ แมวาบางทานอาจจะรูสึกไมสบายใจกับเรื่องนี้มา
กอน แตถึงอยางไร ใจลึกๆ ก็ยังมีความรัก อยากจะใหการพระศาสนา
เปนไปดวยดี

การท่ีจะพูดนี้ จึงเปนการมากระตุนเตือนหรือชวยเสริม ซึ่งทุก
ทานเองก็มีความคิดอยูแลว ในการท่ีจะตองหาทางแกไขปญหา แตบาง
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ทีเราก็สะทอนใจวา เอ... เราไมมีอํ านาจในการบริหาร แมแตบางที
สํ าเร็จกลับไปแลว ก็ไมรูวาจะไปทํ าอะไร เลยบางทีก็ทอใจ

ในยุคนี้ เราไมมีเวลาที่จะมาทอใจ มีอะไรทํ าไดก็ทํ า ในสวนของ
เรา มีเรื่องทํ าไดแคไหนก็ทํ าไป แตอยางนอยก็ตระหนักรูในปญหา และ
มีทิศทางที่จะชวย ในหมูทานที่มานี่ เมื่อมีใจรวมกัน ก็จะเปนแกน
ประสาน คงจะคอยๆ แกปญหาไปได

- พระเณรที่เรียนสายใหม ชวยตรึงสถานการณไว
ความจริง ท่ีทานมาเรียนแบบใหมนี้ สามารถชวยการพระ

ศาสนาในยุคที่ผานมานี้ไดมาก ถามิฉะนั้นการพระศาสนาจะตกตํ่ าลงไป
กวานี้อีกลิบลับ ขอใหนึกดูเถอะ

ในวงการสถาบันการศึกษาตางๆ ถาไมมีคนในวงการของเราไป
ตรึงไวบาง ปานนี้ก็จะลํ าบากมาก

ทานที่สํ าเร็จการศึกษามาจากทางมหาวิทยาลัยสงฆ และทานที่
มาเรียนตอที่นี่ กลับไป จะไปอยูในสมณเพศตอหรือไมก็ตาม ก็ไปชวย
พยุงสถานะของสถาบันสงฆ โดยไปอยูในมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ 
เชน วิทยาลัยครู

ในทางบานเมอืง เดีย๋วนียั้งมผูีไปตรงึไวไดบาง ทํ าใหเรายงัมบุีคคล
ในสายของสถาบันสงฆคงอยู ถามิฉะนั้นแลวจะหมดเลย ถาเอาเฉพาะ
การศึกษาแผนเดิมของคณะสงฆ แทบจะไมมีกํ าลังคนออกไปชวยไดเลย

ฉะนั้น ในแงนี้ ก็เรียกวา ผูเรียนในการศึกษาสายใหมนี้ไดชวย
เหลือมาก แมวาในเวลาจะมาเรียนนั้น หลายทานตองมาดวยความดิ้น
รนของตัวเอง อาจจะเรียกไดวาไมไดรับการสงเสริมสนับสนุน มีเพียง
บางทานที่ไดรับความสนับสนุนมา แตเมื่อกลับไปแลว ก็ไดไปชวยตรึงไว
อยางท่ีวามาเมื่อกี้ เปนการชวยเชิดชูรักษาสถานะไวไดบาง จึงเปนการ
ทํ าประโยชนแกพระศาสนา
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เพราะฉะนัน้ เวลานีจึ้งไมไดเปนหวงเร่ืองทีว่าใครเรยีนแลวจะอยู
หรือจะไป และจะไปทิศไหนทางไหน ขอใหเรียนแลวไปชวย ไปทํ างาน
ของตัวนั่นแหละ อยางใดอยางหนึ่ง

เพียงแตขอใหมีจิตสํ านึกในการพระศาสนาของเรา มีความรูสึก
รับผิดชอบตอพระศาสนา หรือมีจิตสํ านึกในความมีสวนรวมในพระ
ศาสนาอยูดวย เพียงเทานี้ก็จะชวยไดมาก

การมีจิตสํ านึก ความรูสึกมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบนี้ 
นอกจากจะเปนการชวยสถาบันสงฆและชวยพระศาสนาโดยอัตโนมัติ
แลว ยังจะชวยรักษาตัวเองไวดวย ใหมีความมั่นคงในหลักการของการ
ศึกษาท่ีแทจริง

พาราณสี ถิ่นเริ่มต้ังหลัก แผขยาย และสืบสายประเพณี
ในสถานการณยุคปจจุบัน ท่ีผูจะศึกษาเลาเรียนตองดิ้นรน

ขวนขวายกันเองนี้ ทานผูมาศึกษาตองแบกภาระ ท้ังในการรักษาภาพ
และสถานะของพระศาสนาและสถาบันสงฆสวนรวม และในการรักษา
ภาพและสถานะของกลุมของตนเองที่มาศึกษาสายนี้

เทาท่ีเปนมาไดถึงบัดนี้ ทานรุนกอนๆ ไดผจญปญหาในรูปแบบ
ตางๆ มาเปนเรื่องระยะยาว แตท้ังหมดนี้ก็อยูท่ีพวกเราเอง จะมีความ
เขมแขง็และมจิีตใจท่ีมคีวามมัน่คง มจิีตส ํานกึท่ีชดัเจน มคีวามเขมแขง็ใน
จิตสํ านึก ในความรูสึกรับผิดชอบ และพยายามพัฒนาตนใหมีคุณภาพ

การมาอยูท่ีพาราณสี นี้ เปนจุดเริ่มท่ีสํ าคัญมากของการศึกษา
ของพระสงฆในตางประเทศ โดยเฉพาะในอินเดียนี้

มหาวิทยาลัยสงฆ เริ่มสงพระนักศึกษามาเรียนที่นี่ จริงอยูกอน
นั้นก็มีการมาเรียนบาง แตยังประปราย ไมตอเนื่อง ไมเปนหลักเปนฐาน 
เพ่ิงมาเริ่มเอาจริงเอาจังและสืบตอกันมาในสมัย พ.ศ.๒๕๐๗
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สองมหาวิทยาลัยสงฆเริ่มพรอมกัน โดยติดตอมาเปนทางการ 
สงพระเจาหนาท่ีครูอาจารยมาเรียนที่พาราณสีนี่เปนจุดเริ่ม แลวก็มีการ
จัดกันวา จะอยูกันอยางไร ปฏิบัติกิจวัตรกันอยางไร เพ่ือรักษาภาวะ
ของพระสงฆของเรา โดยมีระเบียบวินัย แลวก็ทํ าเปนแบบแผนไวเพ่ือ
ประโยชนแกพระนักศึกษารุนหลัง

พูดไดวา ท่ีนี่มีประเพณีท่ีดีงามสืบตอกันมา ถาเรารักษาไว ก็จะ
เปนแกนกลางที่จะทํ าใหเกิดความมั่นคง คือ นอกจากจะเปนการรักษา
หมูคณะที่มาอยูท่ีนี่แลว ก็ยังเปนการรักษาชองทางเปนตนไวใหแกพระ
สงฆท่ีมาเรียนในอินเดียทั้งหมดดวย

เราอาจจะไดยินวา มีขาวทางเสียไปถึงเมืองไทยจากที่นั่นบางท่ี
โนนบาง แตถามีไวสักแหลงหนึ่ง ท่ีมั่นคง มีประเพณีของการอยูในกฎ 
ในเกณฑ ในแบบแผนที่วางไว ก็จะไดเปนที่อางอิงแหงหนึ่ง

อยางนอย เมื่อมีใครพูดในทางไมดีขึ้นมา ก็เอาที่นี่เปนที่อาง ก็
จะรักษาไวได เปนการชวยพระสงฆท่ีมาเรียนในอินเดียไวไดท้ังหมด แต
ไมไดหมายความวา ท่ีอื่นจะเปนอยางไรก็ได ท่ีอื่นก็มีหนาท่ีชวยรักษา
เหมือนกัน แตท่ีเนนที่นี่ก็เพราะเปนแหงเริ่มตน โดยวางหลักไวดี และมี
ประเพณีสืบตอกันมาดวยดี

พูดงายๆ วา เมื่อพูดท่ีนี่ ก็ตองวาถึงท่ีนี่กอน และอีกอยางหนึ่ง 
ในฐานะที่วา พาราณสีนี้เปนจุดเริ่มตนมาแตเดิม ตั้งแตรุนแรก ทานเจา
คุณวัดมกุฎฯ และทางมหาจุฬาฯ ก็มีอาจารยอดิศักดิ์ อาจารยจํ าลอง 
อาจารยสิริวัฒน เริ่มกันมา ๒๕๐๗ และมีแบบแผนกันมาตั้งแตนั้น

ท่ีพูดมานี้ ไมมีอะไรมาก ก็นึกถึง
๑. เรื่องที่นี่เอง
๒. เรื่องความรับผิดชอบเมื่อสํ าเร็จไปแลว คือที่เมืองไทย
การพระศาสนาในเมืองไทยนั้น เราจะชวยไดอยางไรในระยะ
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ยาว เรื่องที่จะตองทํ ามีมาก ฐานใหญก็มุงไปที่เรื่องการศึกษานี่แหละ 
การมาที่นี่ก็ตรงจุด เพราะการที่จะใหพระศาสนาดํ ารงอยูไดมั่นคงใน
ระยะยาว และการที่จะแกไขปญหาตางๆ ก็อยูท่ีการศึกษา การมาที่นี่
เปนการมาในวิถีทางของการศึกษา ซึ่งถือวาเปนภารกิจท่ีตรงจุด

ในดานอื่นก็ไมมีอะไรมาก นอกจากเรื่องนี้ ถาพูดไปก็เปนเรื่อง
ของปญหาตางๆ มากมาย โดยเฉพาะการพระศาสนาในเมืองไทย เรื่อง
การศึกษาทางดานนักธรรมบาลี เวลานี้ก็มีปญหาในเรื่องของความไม
สนใจ คือพระเณรทั่วไปไมสนใจ ไมอยากจะเรียน

วันนั้น ทานเจาคุณที่หนองคายมา ทานเลาใหฟง ผมจํ าตัวเลข
ไมคอยถนัด จํ าเลาๆ ไดวา เปนตัวเลขที่นากลัว ทานวา มีตัวเลขพระ
เณรที่สงเขาสอบบาลีท้ังจังหวัดประมาณพันรูป แตเวลาสอบจริง มา
ประมาณ ๒๐๐ รูป คือมันหางไกลกันมากเกินไป

ทีนี้ ตัวเลขเหลานี้ เวลาแสดงออกมาในสถิติ มันก็เปนตัวเลข
หลักพัน ทํ าใหดูเปนวาการศึกษาบาลีนี่เขมแข็งเหลือเกิน มีพระเณร
เรียนสอบจังหวัดเดียวตั้งพัน แตความจริงมันไมเปนอยางนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงพูดวา สภาพการศึกษาของเรานาเปนหวง

พูดถึงการศึกษาของพระที่คู กับสายบาลี ก็คือ กอนเขา
มหาวิทยาลัยสงฆ ไดแกปริยัติธรรมสามัญ เวลานี้ก็มีขอขัดแยงกันมาก

ฝายหนึ่งก็หาวา ปริยัติธรรมแผนใหม เรียนไปไมรูบาลีจริง 
ความรูบาลีออนมาก บางทานก็อยากจะใหเลิกปริยัติธรรมแผนใหม

แตอกีฝายหนึง่ คือปรยัิตธิรรมแผนเดมิ พระเณรกไ็มสนใจเรยีน
เพราะฉะนัน้ ในวงการพระสงฆของเรานี่ มคีวามขดัแยงกนัมาก

ถาเราอยูในภาวะนี้ เมื่อมองเปนภาพรวม ก็จะเห็นวาเราเส่ือมโทรมมาก
ปริยัติธรรมแผนใหมนี่ มีปญหาที่วา
๑. คุณภาพไมดี ไมรูบาลี จริงไหม ถาจริง มันก็ไมดีนั่นแหละ
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๒. ไมไดรับการสนับสนุน
เมื่อมีการขัดแยงกันเองในหมูพระดวยกัน ก็ทํ าใหเกิดความเสีย

หาย ในวงการของพระเรา ทํ าใหไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เอก
ภาพในระบบก็ไมมี แลวยังขาดเอกภาพในนํ้ าใจอีก จิตใจก็ไมรวมเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน

ความขัดแยงนี้ทํ าใหออนแอไปทั่ว และความออนแอนี้จะนํ ามา
ซึ่งความเสื่อมโทรมระยะยาว ถาไมรีบแกปญหาใหหมดไปโดยเร็ว

ฉะนั้น จะตองชวยกันคิด ทานที่มาอยูท่ีนี่ ก็ลวนแตเปนผูมีการ
ศึกษาในระดับสูง และไดมาอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอน เมื่อมีโอกาสก็
ถกกันคุยกันในเรื่องนี้วา เราจะชวยกันหาทางแกปญหาไดอยางไร ก็คง
จะเปนประโยชนพอสมควร

อยางท่ีพูดเมื่อกี้แลววา ในเวลาที่ผานมานี้ การท่ียังรักษาสถาน
การณไวไดบาง โดยมองวงกวางในสังคมไทย ทานที่มาเรียนแบบนี้ ไม
วาจะจบจากมหาวิทยาลัยสงฆก็ตาม หรือจบจากสายเปรียญก็ตาม แต
มาเรียนแบบที่เรียกวาสมัยใหมดวย จบไปแลว ก็ไดไปอยูในวงการตางๆ 
ชวยตรึงสถานการณตางๆ ไว

แตเราจะพอใจอยูแคนี้ไมได ตองแกไขปญหา ตองปรับปรุง 
และพัฒนาใหดีขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่ตองคิดรวมกัน ไมใชปญหาของใครผู
เดียว เพราะเวลานี้เราทํ าไดแคปรับทุกขกัน เวลาพระรุนใหมเจอกัน ก็
ปรับทุกขกัน แตถาไดแคปรับทุกข ก็แกปญหาอะไรไมได จึงตองมองใน
กาลขางหนา วาจะทํ าอะไรกันบางเพ่ิมขึ้น ใหเปนจริงเปนจัง

เปนอันวา วันนี้พูดถึงเรื่องความสํ าคัญของการศึกษา และบท
บาทของทานที่ไดมาเรียนแบบใหมนี้วา ไดชวยพระศาสนามาแลว อยาง
นอยก็ตรึงสถานการณไว แตการตรึงไว ก็ยังไมใชภาวะที่นาพอใจแต
อยางใด จะตองกาวตอไปใหได
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ท่ีพาราณสีนี้ พระพุทธเจาทรงเริ่มเทศนาครั้งปฐม แลว
ธรรมจักรก็หมุนไป พระพุทธศาสนาก็แผไป ขยายไป ขอใหเปนนิมิตวา
การศึกษาของพระไทยในตางแดน ซึ่งเริ่มตนที่พาราณสีนี้ จะกาวหนา 
และชวยนํ าพุทธศาสนศึกษาและพระพุทธศาสนา ใหแผขยาย เจริญ
งอกงามตอไป

การศึกษานี้เปนปญหาพื้นฐานของพระศาสนา การท่ีจะแก
ปญหาและรักษาพระศาสนาใหมั่นคงและเจริญตอไปได ตองอาศัยการ
ศึกษา ถาไมแกจุดนี้ก็จะไปไมไหว

ขณะนี้ การศึกษาอยูในภาวะที่นาเปนหวงมาก ก็ขอฝากไวอยาง
นี้กอน วันนี้ไมไดพูดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับทานที่มาศึกษาท่ีนี่โดยตรง แต
พูดถึงปญหาสวนรวมของเรารวมกัน

อยางไรกต็าม เอาเปนวา ไหนๆ ไดมาเย่ียมแลว กข็อตัง้อกตัง้ใจ
เปนกัลยาณฉันทะ รวมสงเสริมกํ าลังใจของทุกทาน ขอใหทานนักศึกษา
ท่ีอยูท่ีหอเสนนี้ก็ดี ท่ีอื่นๆ ก็ดี ท่ีอยูในมหาวิทยาลัยพาราณสี ตลอดจน
เผ่ือแผนํ้ าใจใหแกทานที่มาศึกษาในอินเดียนี้ ท่ัวชมพูทวีปทั้งหมด

ขอใหทุกทานมีกํ าลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังปญญา และพรอมทั้ง
กํ าลังทุนดวย ท่ีจะศึกษาใหสํ าเร็จ และในระหวางศึกษา ก็ขอใหมีความ
ปลอดโปรงโลงพนอุปสรรค และเมื่อสํ าเร็จการศึกษาดวยดี ก็จะไดไป
ชวยกัน ท้ังในดานของการพระศาสนาและประเทศชาติสังคม ใหมีความ
เจริญงอกงาม แกไขลุลวงปญหาตางๆ ท่ีกํ าลังรุมลอมสังคม และการ
พระศาสนาของเรา ใหนํ าไปสูความดีงาม และความรมเย็นเปนสุขของ
ชีวิตและสังคมสืบตอไป

ขอทุกทานจงมีความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัย ตลอดกาล
นาน เทอญ (สาธุ)
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เมตตาที่มีปญญา จึงพาโลกสูสันติสุขได

เตอรกจากไหน จึงมาอยูตุรกี
ขณะนี้ เราอยูท่ีเมืองพาราณสี ท่ีบอกแลววาเปนศูนยกลางใหญ

และยืนยงของศาสนาฮินดู
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา 

เรยีกปจจุบันวาสารนาถ กอ็ยูในเขตเมอืงพาราณส ีหางจากตวัเมอืง (และ
จากแมนํ้ าคงคา) ขึ้นไปทางเหนือ เฉียงตะวันออกนิดๆ ราว ๖-๗ กม.

ไดเลาเรื่องไวท่ีสารนาถนั้นแลววา ในชวงใกล พ.ศ. ๑๗๐๐ ท่ี
พระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากชมพูทวีป กองทัพมุสลิมเตอรกมาบุกเมือง
พาราณส ี และไดเวียนมาทํ าลายวัดวาอาราม ไลฆาพระสงฆ และปลน
ขนเอาทรัพยสินสิ่งของมีคาท่ีสารนาถนี้ไปมากมายหลายครั้ง

ในระยะนีแ้หละ ท่ีอาณาจกัรมสุลมิแหงแรก คือรฐัสลุตานแหงเดลี
(Sultanate of Delhi) ไดเกิดขึ้นในชมพูทวีป เมือ่ พ.ศ. ๑๗๔๙ อนัถอืไดวา
เปนจุดก ําหนดแหงการสญูสิน้ไปของพระพทุธศาสนาจากประเทศอนิเดยี

ญาตโิยมไดยินค ําวา “เตอรก” บางทีกจ็ะสงสยัและแปลกใจวา 
เตอรก ตามปกตหิมายถงึชาวประเทศเตอรก ีหรอืทีท่างการไทยใหเรยีกวา 
“ตรุก”ี (Turkey) ท่ีอยูคาบ ๒ ทวีป ท้ังเอเชยีและยโุรป คือสดุเขตตะวนั
ตกเฉียงใตของเอเชยี (สดุเขตตะวันออกกลางดานตอยโุรปดวย) และสดุ
เขตตะวันออกเฉยีงใตของยโุรป มเีมอืงหลวงคอื Ankara อยูหางจาก
กรงุเทพฯ ๗,๐๐๐ กม. เศษ

ถาวัดจาก Ankara ถงึพาราณส ี กไ็กลตัง้เกอืบ ๕,๐๐๐ กม. ใน
สมยัโบราณนบัวาไกลเหลอืเกนิ คนมสุลมิเตอรกยกทัพมารบไกลขนาดนี้
เชยีวหรอื พอสงสยัอยางนี ้กค็วรจะมาเรยีนรูกนัหนอย

คนเตอรกนัน้ ถิน่เดมิไมไดอยูท่ีตรุก ีไมไดอยูท่ีตะวันออกกลาง แต
อยูเหนอือนิเดยีขึน้ไป ท่ีอาเซยีกลาง ถดัจากประเทศจนี ถดัจากทิเบตไป
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ทางตะวนัตกจนตอจะตดิรสัเซยี
ตอนนีก้จ็ะตองรูวา พวกเตอรกอยูท่ีอาเซยีกลางแลว ไปอยางไร

มาอยางไรจึงไปอยูสดุเขตตะวันออกกลาง หางไปตัง้ราว ๓,๐๐๐ กโิลเมตร
เรือ่งนีเ้กีย่วกบัความเปนมาของศาสนาอสิลาม ซึง่จะเขาใจไดตอ

เมือ่ทราบประวตัศิาสตรของศาสนาอสิลาม
แตกอนจะพดูเรือ่งนี ้ตองวางใจกนัใหถกูตองกอน เดีย๋วจะวาเปน

เรือ่งละเอยีดออน หรอืไปนกึวาจะเปรยีบเทียบระหวางศาสนา
ท่ีนีไ่มใชแมแตศาสนาเปรยีบเทียบ ซึง่ไมเปรยีบเทียบศาสนาอยู

แลว แตเปนการเรยีนรูสิง่ท่ีจํ าเปนตองรูตามท่ีมนัเปน แตพอดวีาสิง่ท่ีจํ า
เปนตองรูนัน้มาเปนเรือ่งศาสนา เลยตองส ําทับความเขาใจวา

๑) สิง่ท้ังหลายมคีวามแตกตางกนัเปนธรรมดา ความตางกนัไมใช
เปนความดหีรอืเลวกวากนั ในทีน่ีเ้ราศกึษาเพ่ือใหรูสิง่นัน้ๆ ศาสนานัน้ๆ 
ตามท่ีมนัเปนเทานัน้

(ไมมอีะไรเหมอืนกนัจรงิ สิง่ท่ีวาเหมอืนกนัทีส่ดุ กต็างกนัอยาง
นอยโดยกาละ-เทศะ-สถานะแหงความสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ ท้ังความตาง
และความเหมอืนจะหมดไปพรอมกนั เมือ่เปนอนัเดยีวกนั)

๒) ตองแยกความรูกับความรูสึกออกจากกัน คือการฟงคราวนี้
เปนเรื่องของความรู ถาจะมีเรื่องกระทบกระทั่ง ก็ไมพึงเกิดความรูสึก
แคนเคือง ถาจะมีความรูสึก ก็ใหมีแตเมตตาความรักความปรารถนาดี

หากไดฟงเรือ่งราวกระทบกระทัง่แลว ยังคงมเีมตตากรณุาอยูได 
ก็เปนเครื่องทดสอบความเขมแข็งหนักแนนของจิตใจท่ีมั่นคงในเมตตา
กรุณานั้นจริง โดยเฉพาะคนที่จะแกปญหาใหโลกมีสันติสุขได จะตอง
เปนผูเจริญถึงขั้นที่สามารถพูดความจริงกันไดอยางเปดใจ

๓) การที่ตองเรียนรูเรื่องราวความเปนมาตางๆ นี้ ก็เพราะเรา
ตระหนกัวา การแกปญหาตองอาศยัปญญา เริม่ตัง้แตความรูตอขอมลูขอ
เท็จจรงิใหถองแทชดัเจนทีส่ดุ และเทาทันตอสถานการณ โดยมองกวาง
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ถึงการแกปญหาของสวนรวม ตั้งแตชุมชนออกไปจนถึงท้ังโลก
ถงึจะมเีมตตา แตถาไมรูเขาใจ ไรปญญา การแกปญหากต็กอยูใต

โมหาคต ิ จับจุดไมถกู และหลงทาง ถาไมพากนัไปตาย อยางดท่ีีสดุกเ็ปน
เมตตาเพอเจอ นอกจากแกปญหาไมได ยังทํ าใหประมาทดวย

จึงตองใหขอ ๒) มาบรรจบกบัขอ ๓) คือ ใหปญญาท่ีรูเขาใจ มารบั
ใชเจตนาทีป่ระกอบดวยเมตตาไมตร ีอนัมคีวามมุงหมายทีจ่ะแกปญหาและ
เสรมิสรางความสมคัรสมาน ใหคนอยูรวมกนัดวยไมตรแีละใหโลกมสีนัตสิขุ

ทีนี ้ เรือ่งศาสนาอสิลามนัน้ เมือ่อาตมภาพเรยีนทีม่หาจฬุาฯ ใน
ชวง พ.ศ. ๒๕๐๒-๓ อาจารยรงัสฤษดิ ์เชาวนศิร ิตอนนัน้เทาท่ีจํ าได ทาน
เปนผูอ ํานวยการอสิลามวทิยาลยัแหงประเทศไทย (ชือ่-ต ําแหนงอาจจะจ ํา
ถอยคํ าไมไดตรงตัวอักษรท้ังหมด แตทานเปนมุสลิมผูใหญ นาจะเปน
กรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทยดวย ไวดตู ําแหนงใหแนอกีที แตแน
วาตอมาเปนอธบิดกีรมการศาสนา) ไดมาเปนอาจารยบรรยายประจ ําวิชา

อาตมภาพจ ําไดวา ไดเกบ็สมดุจดวิชาศาสนาอสิลามนีไ้ว เชนเดยีว
กบัวิชาอืน่ๆ แตพอวาจะด ูกห็าไมพบ จึงตองวาไปตามต ําราท่ีคนได

อิสลามรวมอาหรับ
ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนที่เปนประเทศซาอุดีอาระเบียใน

ปจจุบัน ศาสนกิคือผูนบัถอืศาสนาอสิลามนัน้ เรยีกวามุสลมิ
พระศาสดาของศาสนาอสิลามมพีระนามวามฮัุมมดั (มุฮํ ามดั กว็า) 

คํ าวาพระศาสดาในทีน่ี ้ชาวมสุลมิใชคํ าเรยีกวา “นบี” (Nabi)
พระนบีมุฮัมมัดประสูติท่ีเมืองมักกะฮ (Mecca) ท่ีมักเรียกกันวา

เมกกะ เมือ่ประมาณ ค.ศ. 570 คือ พ.ศ. ๑๑๑๓ (ไมไดตวัเลขทีแ่นนอน) ใน
ยุคทีด่นิแดนอาหรบัมชีนเผาตางๆ แบงแยกกนัคอนขางมาก

ทานก ําพราบิดาตัง้แตยังไมประสตู ิ และก ําพรามารดาเม่ือชนมาย ุ
๖ พรรษา ทานปูดแูลทานมาจนประมาณชนมาย ุ๘ พรรษา ตอนัน้มาทาน



๒๓๔ จาริกบุญ-จารึกธรรม

อยูในความดแูลของทานลงุ นามวาอาบตูาลบิ ซึง่เปนหวัหนาเผาฮะชมิ
ครัน้ชนมาย ุ ๒๕ พรรษา ทานไดทํ างานเปนผูดแูลกจิการคาขาย

ของเศรษฐนิหีมายนามวาขะดยีะฮ (Khadijah; เนือ่งจากหาสมดุจดวิชาไม
พบ การเขยีนสะกดตวัอกัษรอาจจะไมแมนย ํานกั ตองพึง่ต ําราฝรัง่)

ตอมา เมือ่ทานไดสมรสกบัทานขะดยีะฮแลว และมเีวลาหาความ
สงบมากขึน้ ประมาณ ค.ศ. 610/พ.ศ. ๑๑๕๓ เมือ่ชนมาย ุ๔๐ พรรษา มี
เรือ่งวา ขณะไปหาความสงบในถํ ้า ทานไดมองเหน็วาพระอลัเลาะฮเฺจาได
มอบพระโองการใหทานสัง่สอน

ตอแตนี ้ ทานไดรบัพระววิรณพจนเพ่ิมมาเรือ่ยๆ อนัรวมกนัเปน
พระคมัภรี “อลั-กรุอาน” ซึง่มหีลกัการสงูสดุวา มพีระเจาพระองคเดยีวคอื
อลัเลาะฮ ฺ (Allah) และพระมฮุมัมดั เปนนบ ี คือศาสดาผูประกาศพระวจนะ
ของพระองค (ฝรัง่วา prophet)

เมื่อพระนบีมุฮัมมัดเผยแพรคํ าสอนในเมืองมักกะฮ ไดมีผูไมพอ
ใจเปนปฏิปกษมุงราย แตทานลุงผูเปนหัวหนาเผาไดชวยคุมครองทาน 
จนกระทั่งถึงประมาณ ค.ศ. 619/พ.ศ. ๑๑๖๒ ทานลุงถึงมรณกรรม และ
ในเวลาใกลกันนั้น ทานเศรษฐินีขะดียะฮผูภรรยาก็ถึงมรณกรรม ทานจึง
ขาดผูคุมครอง

ทานมองเห็นภัยจากการที่จะถูกบีบคั้นและหามสั่งสอน จึง
พรอมดวยสาวกเวลานั้นประมาณ ๗๐ คน ตกลงตัดความสัมพันธสาย
เลือดกับเผาในเมืองมักกะฮ และในป 622/๑๑๖๕ ไดพากันอพยพออก
จากเมืองมักกะฮ ไปอยูท่ีเมืองยาธริบ (Yathrib) ท่ีบัดนี้เรียกวามะดีนะฮ 
(Medina) หางขึ้นไปทางเหนือประมาณ ๔๐๐ กม.

เหตุการณสํ าคัญนี้ ถือเปนการเริ่มตนแหงศักราชของศาสนา
อสิลาม ท่ีเรยีกวา “ฮจิเราะฮ” (hegira, hijrah, หรอื hijra; เปนค ําอาหรบั
แปลวา “อพยพ” และศักราชของอิสลามจึงเทากับ พ.ศ.-๑๑๖๕)

ในเมืองมะดีนะฮ ก็มีปญหาความขัดแยงระหวางเผาตางๆ มาก 
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รวมท้ังพวกยิว พระนบีตองสูรบทั้งกับชาวเมืองมักกะฮ และขยายวง
สัมพันธในเมืองมะดีนะฮ

กองคาราวานการคาของชาวเมอืงมกักะฮ ตองผานทางมะดนีะฮ
พระนบีมฮุมัมดัไดยกกํ าลังไปซุมและรบตัดกํ าลังพวกมักกะฮ ทํ าใหพวก
นั้นออนกํ าลังลง และทางมะดีนะฮมีกํ าลังเพ่ิมขึ้น พระนบีมฮุมัมดัมชียั
ชนะครัง้ย่ิงใหญในป 624/๑๑๖๗ แมวาปตอมาจะพายแพ

พวกมักกะฮยกทัพใหญมีกํ าลัง ๑๐,๐๐๐ มาลอมตีเมืองมะดีนะฮ
ในป 627/๑๑๗๐ แตทานรบชนะทํ าใหพวกมักกะฮแตกพายกลับไป

ในเมอืงมะดนีะฮเอง พระนบกีต็องใชเวลาในการผนกึก ําลงั มกีาร
ปราบพวกที่แข็งขอ หรือไปเขากับพวกมักกะฮ โดยเฉพาะมีพวกยิวอยู 
๓ เผา ซึ่งทานไดปราบปรามสํ าเร็จ เฉพาะอยางย่ิงมียิวเผาหนึ่ง (Banu 
Qurayza) ท่ีกลาวกันวาคิดการรายตอทานระหวางท่ีพวกมักกะฮมาลอม
ตี ทานจึงตองปราบใหญโดยสังหารผูชายทั้งหมด และขายผูหญิงและ
เด็กเปนทาสออกพนไปจากมะดีนะฮ

ครั้นถึงเดือนมกราคม ป 630/๑๑๗๓ เมื่อทางมักกะฮออนกํ าลัง 
ตีมะดีนะฮก็ไมสํ าเร็จ และทางเศรษฐกิจก็เปลี้ยเพราะเสนทางคาราวาน
ถูกตัด พระนบีมฮุมัมดัจึงยกก ําลงัพล ๑๐,๐๐๐ ไปยงัมักกะฮ และฝาย
เมืองนั้นไดเปดเมืองรับยอมออนนอมโดยดี ประวัติศาสตรบันทึกไววา 
ฝายศัตรูถูกสังหารเพียง ๒๘ คน และฝายมุสลิมเสียชีวิตเพียง ๒ คน

พระนบีมุฮัมมัดใชเวลา ๑๕–๒๐ วัน จัดการวางระบบบริหาร
ปกครองเมืองมักกะฮ โดยเฉพาะไดทํ าลายรูปเคารพ (idols) ใหหมด
จากมหาวิหารกะบะฮ (บางทีใหเขียนเปน กะอฺ บะฮฺ; Ka'bah; ฝรั่งมัก
เขียน Kaaba) และศาสนสถานใกลเคียง แลวกลับสูมะดีนะฮ

ในชวงนี้ พระนบีตองออกรบกับชนเผาอื่นๆ ท่ีเขมแข็ง เมื่อทาน
ชนะ ตอมาก็มีชนเผาตางๆ สวนมากมาขอเขาดวย จนกระทั่งกอนที่
พระนบีเสด็จสูสวรรคในวันที่ ๘ มิถุนายน ป 632/๑๑๗๕ ทานไมเพียง
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เปนผูปกครองอาระเบียทั้งหมดเทานั้น แตไดเคยยาตราทัพ ๓๐,๐๐๐ ไป
กํ าราบชายแดนซีเรียแลวดวย

อิสลามแผไพศาล
ครัน้พระนบมีฮุมัมดัเสดจ็สูสวรรคแลว เนือ่งจากทานมภีรยิา ๙ 

ทาน แตบุตรชายทั้งหมดเสียชีวิตตั้งแตยังเปนทารก ธิดาก็ยังมีชีวิตอยู
ทานเดียว คือ ทานฟาติมะฮ (Fatimah; ธิดาท่ีเกิดแตทานขะดียะฮ) ได
มีปญหาวาใครจะเปนผูสืบตอ ซึ่งเรียกวาเปนกาหลิฟ (Caliph; Calif 
หรือ Khalifah; เขียนใกลคํ าเดิม เปน ขะลิฝะฮ)

ถึงวาระนี้ ความแตกแยกก็เริ่มตั้งตน
ตามเรือ่งทีส่บืมาของฝายหนึง่ (คือฝายทีต่อมาเปนนกิายสหุนี)่ เลา

วา พระนบีมฮุมัมดัมิไดแตงตั้งผูใดใหเปนผูสืบตํ าแหนง เมื่อเรื่องดํ าเนิน
ไป ในที่สุด ชาวมุสลิมท่ีมะดีนะฮ  ไดตกลงเลือกทานอาบูร บะกะร 
(Abu Bakr) ซึ่งเปนสสุระ (พอตา) ผูเปนบิดาของภริยาที่โปรดที่สุดของ
พระนบมีฮุมัมดั และใกลชดิชวยงานพระนบมีาโดยตลอด ขึน้เปนกาหลฟิ
ทานแรก

แตจากคํ าบอกของอกีฝายหนึง่ (คือฝายทีต่อมาเปนนกิายชอีะฮ)
วา องคพระนบีไดกํ าหนดไวแลวใหทานอาลี (Ali) ผูเปนบุตรเขย ท่ีเปน
สามีของทานฟาติมะฮ เปนผูสืบตอ แตเมื่อฝายทานอาบูร บะกะรดํ าเนิน
การไปเชนนั้นแลว ทานอาลี ก็จํ าตองยินยอมเพื่อเห็นแกความสามัคคี

แมวากาหลิฟทานแรก คือทานอาบูร บะกะร ซึ่งขึ้นสูตํ าแหนง
เมื่อชราแลว จะมีชีวิตตอมาเพียง ๒ ป แตทานก็ไดสรางความเจริญ
กาวหนาแกอิสลามอยางมาก คือ นอกจากปราบชนหลายเผาท่ีกอการ
ก ําเรบิ ไปสามภิกัดิต์อผูอางตนขึน้ใหมเปนองคนบ ีจนสยบเรยีบรอยแลว
ทานอาบูร บะกะร ไดกรีฑาทัพขึ้นเหนือ เขายึดครองบางสวนของอิรัค
ตอนใต และเริ่มเขาไปในซีเรีย   
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เมือ่ทานอาบรู บะกะร สิน้ชพีในป 634/๑๑๗๗ แลว ทานอมูาร 
(ตอมาเรียกเปน อูมาร ที่ ๑ = Umar I) ผูเปนสสุระ (พอตา) ท่ีเปนบิดา
ของภริยาทานที่ ๓ ขององคพระนบี ไดขึ้นเปนกาหลิฟ องคที่ ๒

ปตอมา ดานเหนอื ทานอมูาร เขายึดกรงุดามสักสั (เมอืงหลวง
ของซีเรีย) จากจักรวรรดิโรมันตะวันออกคือบีแซนทีน (Byzantine 
Empire) แลวพอถงึป 638/๑๑๘๑ ทานกยึ็ดไดกรงุเยรซูาเลม็ อนัถอืวา
เปนนครศักดิ์สิทธิ์ลํ าดับที่ ๓ ของอิสลาม (เปนเมืองที่ชาวมุสลิมถือวา
องคพระนบีเสด็จสูสวรรค) และไดครองปาเลสไตน

ดานตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพมุสลิมรุกเขาสู จักรวรรดิ
เปอรเซีย ยึดไดอีรัค แลวรุกตะวันออกตอเขาไปถึงภาคตะวันตกเฉียงใต
ของอิหรานปจจุบัน ไมชาจักรวรรดิเปอรเซียอันยิ่งใหญ ท่ียืนยงมานาน
กวา ๔๐๐ ป ก็ลมสลาย

ดานตะวนัตก กองทพัมสุลมิเขาตีอยิีปต ยึดไดเมอืงอเลกซานเดรยี 
(Alexandria) ซึ่งเคยเปนศูนยกลางอารยธรรมกรีกสืบมาจนถึงยุคโรมัน 
และคืบเขาไปจนตั้งเมืองหลวงแรกของมุสลิมในอียิปต นํ าอียิปตเขาสู
จุดเริ่มท่ีจะเปนศูนยกลางแหงวัฒนธรรมอาหรับในสมัยตอมา

ในป 644/๑๑๘๗ หลงัจากครองแผนดนิได ๑๐ ป ทานอมูาร ที ่๑
ถูกทาสชาวเปอรเซียสังหาร ทานอูธมาน หรือ อุสมาน (Uthman) ผูเปน
บุตรเขยทานหนึ่งขององคพระนบี ขึ้นเปนกาหลิฟ องคที่ ๓

แมวาทานอูธมาน จะไดแผขยายจักรวรรดิอิสลามออกไปมาก
ขึน้ แตชยัชนะชวงนีไ้ดมาโดยมคีวามสญูเสยีมากขึน้ และทรพัยสนิทียึ่ดมา
ไดก็มีปริมาณนอยลง ทานไดหันเขามาจัดการวางระบบภายในใหแนน
เหนยีวขึน้ แตแลวเหตกุารณภายในไมราบรืน่ ตอมาเกดิกบฎในอยิีปตและ
ในอิรัค ครั้นถึงป 656/๑๑๙๙ ไดมพีวกกบฎจากอยิีปตยกมาถงึมะดนีะฮ มี
การรบกนับาง แตในทีส่ดุทานถกูพวกกบฎสังหาร
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ชีอะฮแยกออกมา
เมือ่ทานอูธมาน กาหลิฟ องคท่ี ๓ สิน้ชพีนี ้ เวลาผานมาตัง้แต 

องคพระนบีเสด็จสูสวรรคนบัได ๒๔ ป ทานอาลี บุตรเขย ซึง่พลาดจาก
การไดเปนกาหลิฟองคแรก ถงึตอนนี ้ กไ็ดความยอมรบัทัง้จากชาวเมอืง
มะดนีะฮ และจากพวกกบฎ ใหเปนกาหลิฟ องคที่ ๔

แตท่ีดามัสกัส ผูปกครองซีเรีย ซึ่งเปนญาติของทานอูธมาน 
กาหลิฟ องคท่ี ๓ นั้น ไมยอมรับทานอาล ี อกีท้ังไดเรยีกรองใหมกีารแก
แคนใหแกทานอูธมาน ดวย

ตอนนี ้กถ็งึจุดแตกหกั ในป 657/๑๒๐๐ ทัพ ๒ ฝายไดมาปะทะ
กนั แตยังเอาชนะกนัไมได จึงเจรจากนั โดยทานอาลตีองยอมมสีถานะ
เสมอกบัผูครองซเีรยี ในการท่ีจะรอการเลอืกใหเปนกาหลฟิ

แตสาวกสวนหนึ่งของทานอาลี (ตอมาเรยีกวาพวกขารไีจต - 
Kharijite) โกรธแคนมาก ถอืเปนความอปัยศ ท่ีทานอาลยีอมเชนนัน้ ก็
เลยแยกตวัออกไปเปนศัตรู และลั่นวาจาวาจะสังหารทั้งทานอาลีและผู
ครองซเีรยี แลวพวกนีก้ส็งัหารทานอาลไีดจรงิในป 661/๑๒๐๔

ครัง้นัน้ ทานฮะซนั (Hasan) บุตรคนโตของทานอาล ี และเปน
หลานตาขององคพระนบ ีไดอางตนขึน้เปนกาหลฟิ แตแลวกถ็กูกดดนัจาก
ฝายซเีรยีทีม่จํี านวนเหนอืกวามากมาย ทํ าใหตองสละต ําแหนง

ณ กาลนี้เอง ในป 661/๑๒๐๔ ผูครองซีเรีย ท่ีดามัสกัส นามวา 
มูอะวยิะฮ (Muawiyah) กป็ระกาศตัง้ตวัขึน้เปนกาหลฟิใหม แลวยายนคร
หลวงของอสิลาม จากมะดีนะฮ มายังดามัสกัส กับทั้งเลิกการเลือกตั้ง
ประมุขคือกาหลิฟ เปลี่ยนมาเปนการสืบราชวงศ

ดงันัน้ จึงเกดิราชวงศกาหลฟิท่ีดามสักสั เรยีกวาราชวงศอมัูยยัด
(Umayyad) ซึ่งปกครองจักรวรรดิอิสลามอยูนานเกือบ ๑ ศตวรรษ คือ 
ตั้งแต ป 661/๑๒๐๔ จนถงึ ป 750/๑๒๙๓
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ความขดัแยงยังไมจบ สาวกทีจ่งรกัภกัดตีอทานอาล ี ซึง่เรยีกตวั
วาเปนชีอะฮ (Shi'ah แปลวา ผูชอบธรรม) ไมยอมรับกาหลิฟท่ีดามัสกัส 
และถือวาทานฮูเซ็น (Husayn) บุตรคนที่ ๒ ของทานอาลี หลานตาคน
เลก็ขององคนบ ีเปนกาหลฟิ

แตพวกดามัสกัสไดยกทัพมาปราบ ทานฮูเซ็นและกองกํ าลังท่ีจง
รักภักดี ซึ่งมีจํ านวนไมมาก ไดถูกสังหารหมด ในวันที่ ๑๐ เดือนมูหะรัม 
(Muharram; เดือนแรกของปฏิทินอิสลาม) แหงฮิจเราะฮศักราช 61 
(AH 61) ตรงกับ ป 680/๑๒๒๓

เหตุการณนี้ทํ าใหสาวกผูภักดีตอทานอาลีและตอบุตรของทาน 
เกดิความเคยีดแคนเปนอยางย่ิง และไดแตกแยกขาดออกไปอยางแนนอน 
อยางท่ีเรยีกวาเปนนกิายชอีะฮ (Shi'ah; เปนบคุคลมกัเรยีกวา Shiite) 
โดยถอืวันทีท่านฮเูซน็ถกูสงัหารนัน้ เปนวันจัดพิธใีหญประจ ําปของนกิาย
ชอีะฮเพ่ือระลกึถงึเหตกุารณนัน้ เรยีกวา อะชรูา (Ashura) และแสดง
ความคัง่แคนโดยท ํารายตนเองใหเลอืดออกดวยการตอีกชกหวั เปนตน

(ในเมืองไทยเคยเรียกชีอะฮวานิกายเจาเซ็น ตามนามของ
ทานฮูเซ็น;  เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 680 นั้น ตรงกับ วันที่ ๑๐ 
ตุลาคม แตวันที่ระลึกเลื่อนไปตามที่จะคํ านวณในแตละป)

นกิายชอีะฮไมยอมรบักาหลฟิสามทานแรก แตยอมรบัเฉพาะทาน
อาลแีละบตุรของทาน วาเปนผูสบืตอทีถ่กูตอง

สวนมุสลิมฝายขางมากท่ีดามัสกัส ไดชื่อวา สุหนี่ (Sunni;
Sunnah; เปนบคุคลมกัเรยีกวา Sunnite แปลวา ผูสืบสายประเพณี)

จึงกลายเปนมสุลมิ ๒ นกิาย สบืมา

สุหนี่นํ าอิสลามครองสเปน จอแดนจีน
ขณะนี้ จักรวรรดิอิสลามของกาหลิฟวงศอูมัยยัด ท่ีดามัสกัส มี

อ ํานาจยิง่ใหญ กลายเปนคูแขงของจักรวรรดโิรมนัตะวนัออก คือบีแซนทนี
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(อังกฤษอาน ไบแซนทีน บางก็มี) ขึ้นแทนที่จักรวรรดิเปอรเซียที่ลมไป
ตั้งแตยุคกาหลิฟท่ีมะดีนะฮ และยังไดแผขยายดินแดนออกไปอีกท้ังทาง
ตะวันออกและตะวันตก

ภายในเวลาเพยีง ๑ ศตวรรษ นบัแตศาสนาอสิลามเกดิขึน้ แค 
ค.ศ. 700 เศษ ตนๆ (กอนถงึ พ.ศ. ๑๓๐๐) จักรวรรดิมุสลิมอาหรับแผไป
ตะวันตก ผานอาฟริกาเหนือ ขึ้นยุโรปไปครอบครองถึงสเปน (ป
711/๑๒๕๔) ย้ังท่ีฝรัง่เศส และขยายไปตะวนัออก ผานอาฟกานสิถาน ลง
ขางลาง เขาลุมนํ ้าสนิธ ุ ครองแควนสนิท ทะลปุากสีถาน เขาไปถงึภาค
ตะวันตกของอนิเดยี ยันกนัอยูในรฐัคูชราต กบัขึน้เหนอืตามเสนทางสาย
ไหมเขาอาเซยีกลาง ไปจดเขตแดนประเทศจีน

ขยายความหนอยวา ท่ีจริง เวลานั้นประเทศปากีสถานเปนตน
ยังไมมี พูดรวมๆ กคื็อชมพทูวีป แตท่ีบรรยายนี ้ เปนการพูดเทียบกบัถิน่
แดนปจจุบัน

ชนมสุลมิอาหรบัเขาครองแควนสนิทไดตัง้แตป 712/๑๒๕๕ ครัน้
ถงึป 775/๑๓๑๘ ก็ยกทัพมาทางเรือเขาตีเมืองวลภี (อยูใตคานธนีคร เมอืง
หลวงของรฐัคูชราต หางลงไป ๑๗๕ กม.) ลมราชวงศไมตรกะ และทํ าลาย
ลางพระนครพนิาศลงโดยสิน้เชงิ

ครั้งนั้น มหาวิทยาลัยวลภี ก็ไดถูกทํ าลายลงดวยอยางไม
เหลือแมแตซาก เปนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงแรกท่ีถูกทํ าลาย
(ถาไมนับตักศิลา)

อนึ่ง ทัพอาหรับจะรุกคืบเขาปญจาบและแคชเมียร/กัษมีร แต
ถูกหยุดย้ังไว

สวนทางเหนือ ทัพมุสลิมอาหรับผานอาฟกานิสถาน ประมาณป
712/๑๒๕๕ ก็พิชิตบากเตรีย/โยนก เขาไปในอาเซียกลาง

ตอมาไดรบกับกองทัพจีนแถบเตอรกีสถาน ในยุทธการแหงแม
นํ้ าตาลาส (Battle of Talas) เมือ่ป 751/๑๒๙๔  ทัพจีนพายแพ ทํ าให
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จักรวรรดิจีนในอาเซยีกลางถึงอวสาน
มเีรือ่งนารูแทรกหนอยวา มสุลมิอาหรบัจับชางฝมอืจีนเปนเชลย

ไปแบกแดด ชางจีนนักทํ ากระดาษ ไดทํ ากระดาษใหแกนายมสุลมิ และ
จากชาวมสุลมิ วิธทํี ากระดาษกแ็พรไปในอาเซยี ยุโรป อาฟรกิา

อาเซยีกลาง แถบทีเ่รยีกรวมๆ วา Turkistan (หรอื Turkestan) 
ตัง้แตทะเลสาปแคสเปยน (Caspian Sea) จนถงึชายแดนจนี หรอือยู
ระหวางจีนกบัรสัเซยีนีแ่หละ คือถิน่เดมิของพวกเตอรก  ซึง่มบีรรพบรุษุอยู
แถบเทือกเขาอัลไต (Altai Mountains) บัดนี้กระจายอยูแถว 
Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, มณฑล 
Xinjiang (Sinkiang) ของจนี, Azerbaijan และท่ีเปนกระจกุใหญท่ีสดุใน
ปจจุบัน คือ ประเทศเตอรก ีหรอืตรุกี

เตอรก อยูในอาเซยีกลาง แลวไปมากทีต่รุก ี หางไปหลายพนั
กโิลเมตรอยางไร จะไดเหน็คราวๆ ตอไป

มุสลิมอาหรับพิชิตอาเซยีกลางแลว กเ็ปลีย่นชนชาตเิหลานีเ้ปน
มสุลมิ และใหใชอาระบิกเปนภาษาราชการ

ถึงตอนนี้ก็พอดีจบยุคแผอํ านาจของมุสลิมอาหรับ เหตุการณ
แถบนีเ้งยีบไปราว ๓๐๐ ป กจ็ะเขายุคของมุสลมิเตอรกบาง

ท่ีเปนอยางนี ้ตองหนักลบัไปดท่ีูตนทาง คือดามสักสั
กาหลิบวงศอูมัยยัด แมจะแผขยายดินแดนและอิสลามเพิ่มไดอีก

มาก แตพอมาตอนปลาย ตองมัวปราบกบฎและการกอกํ าเริบอยูเรื่อยๆ 
ท้ังจากพวกขะรีจิ และพวกชีอะฮ

ท่ีสํ าคัญย่ิงก็คือ เมื่อจักรวรรดิอิสลามแผขยายไปอยางรวดเร็ว 
พอถึงตอนนี้ กลายเปนวา ประชากรมุสลิมใหมท่ีไมใชชาวอาหรับ มี
จํ านวนมากกวาคนมุสลิมอาหรับ

พวกมุสลิมท่ีไมใชอาหรับนี้ จํ านวนมากก็มาอยูกับพวกขบถ และ
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หลายพวกก็เรียกรองสิทธิตางๆ ใหเสมอภาคกับคนมุสลิมอาหรับ
จังหวะนี ้พวกมสุลมิอาหรบัทีแ่บกแดด (อรีคั) ซึง่สบืสายจากทาน

อบับาส ผูเปนลงุขององคนบมีฮุมัมดั ถอืวาพวกอมูยัยดัเปนพวกนอกสาย
ท่ีไดเขนฆาบุตรนดัดาขององคนบ ี จึงหนนุพวกมสุลมิใหม และพวกขบถ 
และเรยีกรองใหแกแคนแทนบตุรนดัดาขององคนบี

ครั้นถึงป 750/๑๒๙๓ มุสลิมอาหรับที่แบกแดดก็รบชนะและ
สังหารกาหลฟิพรอมทัง้ราชวงศท่ีดามสักสั (ซเีรยี) แลวยายเมอืงหลวง
มายังแบกแดด (อรีคั) เริม่วงศกาหลฟิอบับาสดิ (Abbasids)

ในยคุแหงวงศกาหลฟิอบับาสดิ ท่ีแบกแดด สภาพแวดลอมท ําใหมี
การประสานวฒันธรรมตางๆ เขาดวยกนั อารยธรรมเปอรเซยี และแนว
คิดของกรกีไดปรากฏอทิธพิล และเกดิแนวโนมของบรรยากาศซึง่หนัไป
ฝกใฝทางปญญา จึงเปนยคุทีเ่จรญิดวยศลิปวทิยา

ดังท่ีกาหลิฟองคท่ี ๕ ไดรับยกยองวาย่ิงใหญ ทรงสงเสริมศิลป
วิทยาวรรณคดี และเปนปราชญเองดวย คือ พระเจาฮารูน อัล ราษจิด 
(Harun al-Rashid, ครองราชย ป 786-809/๑๓๒๙–๕๒) ในนิยาย
อาหรับราตรี ท่ีคนไทยจํ านวนมากรูจักดี

พรอมกนันัน้ มกีารแปลผลงานของกรีกเปนภาษาอาหรบั การคา
ขายขยายตวัอยางย่ิง และไดเปนชองทางถายทอดความรู เชนนํ าความรู
จากอินเดียมาใช-เผยแพร และชาวมุสลิมอาหรับก็พัฒนาความรูนั้นๆ ขึ้น
อีก ทํ าใหเกิดยุคทองของศิลปวิทยาอิสลาม

ในยุคนี้ แบกแดด และเชียงอาน ไดชื่อวาเปน ๒ มหานครใหญท่ี
สุดในโลก

จากยุคมุสลิมอาหรับ เขาสูยุคมุสลิมเตอรก
กาหลิฟเปนใหญ แลวกลายเปนหุนเชิดของสุลตาน

อยางไรก็ตาม แมวาวงศกาหลิฟอับบาสิดนี้จะอยูยืนยาวถึง ๓๐๕ 



๒๔๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ป (750-1055/๑๒๙๓–๑๕๙๘) แตมีชวงเวลาที่ทรงอํ านาจแทจริงเพียง
ประมาณศตวรรษเดียว

ปญหาตั้งเคาแตตน เมื่อวงศกาหลิฟอูมัยยัดท่ีดามัสกัสถูกทํ าลาย 
เจาชายองคหนึ่งหนีไปสเปน และไดตั้งวงศกาหลิฟอูมัยยัดท่ีสองขึ้นที่นั่น 
แลวสืบกันมาจนถึงป 1031/๑๕๗๔

อีกสายหนึ่ง ผูสืบวงศของทานอาลี (บุตรของฮะซัน) ก็หนีไปตั้ง
อาณาจักรอิสระขึ้นที่มอรอคโค

ตอมา เจาครองนครของอบับาสดิเองทีทู่นเิซยีและทีอ่ยิีปต กแ็ยก
ตวัตัง้เปนอสิระ

ปรากฏวา ในชวงป 929-1031/๑๔๗๒–๑๕๗๔ มกีาหลฟิแขงกนั
๓ องค คือ กาหลฟิอบับาสดิท่ีแบกแดด กาหลฟิอมัูยยัดท่ีสเปน และกาหลฟิ
ฟะติมิด (คือสายทานอาลี) ท่ีอาฟริกาเหนือ ซึ่งตอมายายมาที่อียิปต

รวมเปนสุหนี่ ๒ และชีอะฮ ๑
อีกดานหนึ่ง ในอาเซียกลาง พวกเตอรกท่ีไดรับอิสลามจาก

มุสลิมอาหรับเมื่อเกือบ ๒๐๐ ปกอนนั้น ครั้นเวลาผานมา ก็เจริญเขม
แข็งขึ้น แลวก็เริ่มขยายอํ านาจแผอิสลามบาง จนในที่สุดมุสลิมเตอรกก็
เขาแทนที่มุสลิมอาหรับ

เสนทางเดินของมุสลิมเตอรก ก็คือยอนทางมาของมุสลิมอาหรับ 
โดยทางสายไหม ลงมาในอาฟกานิสถาน แลวไปตะวันออกกลาง เริ่มแต
อิหราน จากนั้นเขาแบกแดด และไปที่อื่นๆ จนสุดแดนของอาหรับ จบที่
เตอรกี (ท่ีราชการใหอานวาตุรกี)

แตเมื่อลงมาในอาฟกานิสถาน หรือสวนเหนือสุดของปากีสถาน
ใกลกับอาฟกานิสถานนั้นแลว แทนที่จะเลี้ยวขวาเขาอิหรานผานไปสู
ตะวันออกกลาง ก็อาจจะมุงลงใตและเลี้ยวซายเขาในอินเดีย

เสนทางแผขยายของมุสลิมเตอรก ก็คือสองทางที่วามานี้ ไดแก
ไปตะวันออกกลาง หรือลงมาอินเดีย
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คราวนีจ้ะตองรวบรดั ไดความวา กาหลฟิอบับาสดิท่ีแบกแดดได
ออนก ําลงัลง แลวจากนัน้นบัแตป  945/๑๔๘๘ เปนตนมา กม็อี ํานาจเพียง
ในนาม โดยเปนหุนเชดิของนกัรบหรอืนายทหารใหญ

ในป 977/๑๕๒๐ ไดเกดิอาณาจกัรมุสลิมเตอรก ท่ีตั้งตัวเปน
สุลตานขึ้นในอาฟกานิสถาน ซึ่งแผอํ านาจเขาในอิหราน และยกทัพเขา
มาตีอินเดียถึงปญจาบและลุมนํ้ าสินธุ

แตตอมาถึงป 1040/๑๕๘๓ มีเตอรกอีกพวกหนึ่งท่ีสํ าคัญมาก
เรียกวา เซลจูกเตอรก (Seljuq หรือ Seljuk Turks) รบชนะอาณาจักร
เตอรกพวกนั้น แลวรุกผานอิหรานเขามายึดกรุงแบกแดดไดในป 
1055/๑๕๙๘ โดยอางตัววามาปกปองกาหลิฟสุหนี่ ใหพนจากอํ านาจ
ของพวกชีอะฮ

แลวพวกเซลจูกเตอรกนี้ก็ขึ้นเปนสุลตาน เปนผูครองอํ านาจที่
แทจริง อยางท่ีวาเอากาหลิฟเปนหุนเชิด และไดแผอํ านาจออกไปอยาง
กวางขวาง จนกลายเปนคูตอสูของจักรวรรดิบีแซนทีน และกั้นปะทะ
ประเทศตะวันตก ทํ าใหเกิดสงครามครูเสดส ๒๐๐ ป ระหวางคริสตกับ
อิสลาม (Crusades, 1095-1291/๑๖๓๘–๑๘๓๔)*

นอกจากทางดานตะวันออกกลางนี้แลว ทางดานชมพูทวีป
                                                                                                                                                                

* พวกเซลจูกเตอรกขับเคี่ยวกับทัพชาวคริสตไมตลอดครูเสดส เพราะหมดอํ านาจไปเมื่อใกล
ป 1200 และหมดสิน้ไปเลยเพราะถกูพวกมองโกลก ําจดัในป 1243/๑๗๘๖ ชาวมสุลิมทีร่บกบัชาว
คริสตตอมา คือ พวกราชวงศทหารทาส (Mamelukes หรือ Mamluks) ที่เปนสุลตานข้ึน
ในอียิปต เม่ือป 1250/๑๗๙๓ พวกราชวงศทหารทาสน้ี ขับไลชาวคริสตเสร็จส้ินในป 1291

ระหวางนัน้ เม่ือกาหลฟิวงศอบับาสดิทีแ่บกแดดถกูพวกมองโกลสังหารในป 1258/๑๘๐๑ 
แลว พวกราชวงศทหารทาสน้ี นอกจากสามารถยั้งทัพมองโกลและรักษาอียิปตไวเปนที่ม่ัน
วัฒนธรรมอิสลามแหงสุดทายไดแลว ยังไดตั้งกาหลิฟข้ึนใหมในอียิปต เพ่ือเปนเจว็ดหรือหุน
เชิด จนตอมา แมจะพายแพแกจักรวรรดิออตโตมานเตอรก และกาหลิฟแหงอียิปตไดถูก
ถอดเม่ือป 1517/๒๐๖๐ แลว พวกราชวงศทหารทาสน้ี ก็ยังไดปกครองอียิปตตอมา โดย
อยูใตอํ านาจของสุลตานออตโตมานเตอรก
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มุสลิมเตอรกกลุมอื่นก็พยายามรุกเขาไป และขับเคี่ยวกับเจาถิ่นมา
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงป 1206/๑๗๔๙ มุสลิมเตอรกก็สามารถตั้งรัฐ
สุลตานแหงเดลีขึ้นเปนอาณาจักรมุสลิมเริ่มแรกในชมพูทวีป

พระพุทธศาสนาก็ไดสูญสิ้นไปจากอินเดียระหวางการรุกราน
ทํ าลายคราวนี้ ดังไดเลาไวตอนตนแลว

ในชวงนี้เอง ราวป 1207/๑๗๕๐ เจงกิสขาน (Genghis Khan
หรือ Jenghis Khan ชื่อเดิมวา เตมูจิน/Temujin) ยกทัพมองโกล บุก
ตะลุยบดขยี้อาณาจักรท้ังหลายตั้งแตจีนภาคเหนือลงมา ยึดครองกรุง
ปกกิ่งในป 1215/๑๗๕๘ ตะลุยผานอาเซียกลาง ตลอดดินแดนแถบที่
เปนอาฟกานิสถานปจจุบัน

ณ จุดผานส ําคัญนี ้เจงกสิขาน ไมลงมาทางอนิเดยี แตเลีย้วขวา
ไป ผานทะลุอิหราน เขายุโรปตะวันออก ทํ าลายบานเมืองและสังหารผู
คนไปจนจดรัสเซียตอนใต

พวกมองโกลชนะและท ําลายแลวกม็กัผานเลยไป เมือ่เจงกสิขาน
สิ้นชีพในป 1227/๑๗๗๐ แลว ขานท่ีเปนบุตรหลานสืบตอมาอีกไมนาน 
ก็กลมกลืนเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นหมดไป

โดยนยันี ้อาณาจกัรมสุลมิเตอรกในอนิเดยี คือรฐัสลุตานแหงเดลี
ก็ไดรอดพนภัยจากพวกมองโกลนี้มา ขณะที่ทางดานตะวันตก คือแถบ
ตะวันออกกลาง มสุลมิเตอรกพวกเซลจกู ซึง่ออนก ําลงัอยูกอนแลว กถ็กู
พิฆาตพินาศไป เชนเดยีวกบักาหลฟิอบับาสดิมสุลมิอาหรบัทีแ่บกแดด ซึง่
เปนหุนเชดิมานาน กส็ญูสิน้วงศแตบัดนัน้

ในชองวางนี้เอง มุสลิมเตอรกกลุมหนึ่ง ซึ่งเคยเปนทหารรับจาง
ของพวกเซลจกูเตอรก มีถิ่นปกครองเล็กๆ อยูในอนาโตเลยี (Anatolia 
บางทีเรยีก Asia Minor คือเอเชยีนอย ไดแกตรุกฟีากทวีปเอเชยี) มหีวั
หนาเรยีกวา ออสมาน ท่ี ๑ ไดประกาศตัง้อาณาจกัรออตโตมาน (Ottoman)
เปนอิสระ เมื่อประมาณป 1290/๑๘๓๓
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ภายในเวลาศตวรรษเดียว อาณาจักรออตโตมาน ไดแผขยาย
ออกไปอยางกวางขวาง แมวาในชวงป 1402/๑๙๔๕ จะถูกพวกมองโกล
ระลอกใหม นํ าโดยตีมูร (Timur หรือ Tamerlane; เปน Tatar คือเปน
ตาดมองโกล) มาพิชติ ทํ าใหแตกกระสานซานเซ็นกันไป ก็กลับผนึก
กํ าลังไดอีก แลวเรืองอํ านาจยิ่งขึ้น

ในที่สุด ถึงป 1453/๑๙๙๖ ออตโตมานเตอรกก็ไดชนะสงคราม
ใหญ ยึดกรุงคอนสแตนติโนเปล (Constantinople) เมืองหลวงของ
จักรวรรดิบีแซนทีน (Byzantine) ได ทํ าใหจักรวรรดิโรมันตะวันออกลม
สลายลง อันถือกันวาเปนจุดสิ้นสุดแหงสมัยกลางของยุโรป (Middle 
Ages) ท่ีเคยเรียกวาเปนยุคมืด (Dark Ages) หรือมีชวงตนเปนยุคมืด 
(คือเฉพาะชวง 476-1000/๑๐๑๙–๑๕๔๓)

จักรวรรดิออตโตมานเตอรกไดยกกรุงคอนสแตนติโนเปลเปน
เมืองหลวงของตน และตอมาก็ปราบราชวงศทหารทาสลง ยึดอียิปตและ
ซีเรียได แลวก็ไดอีรัค ครองอํ านาจเหนือมุสลิมอาหรับท้ังหมด ตลอดจน
แผอํ านาจเขาไปในยุโรปตะวันออกเฉียงใต จนถึงฮังการี กลายเปนมหา
อาณาจักรในยุโรป (รุงเรืองสุดในชวงป 1520-66/๒๐๖๓–๒๑๐๙)

มุสลิมเตอรก มุสลิมมองโกล รุงแลวเลือนลับ
คืนสูมุสลิมอาหรับ ที่เปนฐานเดิม

หันมาดูดานอินเดีย กอนตีมูร (Timur) นํ าทัพมองโกลเขาไปตี
จนถึงพวกออตโตมานเตอรก ในชวงป 1402/๑๙๔๕ นัน้ เริม่แรก เขาต้ัง
เมอืงหลวงทีส่ะมารกานท (Samarkand) เมือ่ประมาณ พ.ศ.๑๙๑๓

จากนั้น ตีมูรยกทัพลงมา ผานอาฟกานิสถาน เขาในตะวันออก
กลาง ตั้งแตอิหราน อิรัค ไปจนถึงเขตรัสเซีย เสร็จแลวยอนกลับมาบุก
เขาชมพูทวีป ยึดกรุงเดลีไดในป 1398/๑๙๔๑ เฉพาะในเมืองสังหารคน
ไป ๘ หมื่น
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แมวาตีมูรจะไมอยูยึดครอง แตก็ไดทํ าลายรัฐสุลตานแหงเดลี 
(Delhi Sultanate) ใหพินาศถึงอวสาน เสร็จแลวจึงเขาไปตะวันออก
กลางอีกครั้ง

แมวารัฐสุลตานแหงเดลี จะไดพินาศไปแลว แตก็มีสุลตาน
ปกครองดินแดนเล็กนอยแถบนั้นตอมา โดยยายไปตั้งเมืองหลวงอยู
ท่ีอัครา (Agra)

กระทั่งตอมาอีกศตวรรษเศษ เจามุสลิมมองโกล ชื่อวา บาเบอร
(Babur หรือ Baber; คํ าอาหรับ=เสือ) ซึ่งสืบเชื้อสายจากเจงกิสขาน และ
จากตีมูร อางสิทธิวาอินเดียเปนมรดกที่ตีมูร (Timur) บรรพบุรุษของเขา
ไดพิชติไว แลวยกทัพจากอาฟกานิสถาน เขามาก ําจัดสลุตานใหจบสิน้เชงิ

บาเบอรไดชัยชนะในป 1526/๒๐๖๙ แลว ก็ฟนเดลีขึ้นเปนเมือง
หลวง ตั้งราชวงศมุสลมิมองโกลขึน้ครองอนิเดยีสบืตอมา เรยีกวา
ราชวงศมุขาล หรอืโมกลุ ซึ่งปกครองอินเดียยั่งยืนมา ๓๓๒ ป

แตในที่สุด ถึงป 1858/๒๔๐๑ อินเดียไดตกเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ ราชวงศมุสลมิมองโกล ของโมกลุ กส็ิน้อ ํานาจ

จนกระทั่งหลังสิ้นสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ชมพูทวีปไดเอกราชในป
1947/๒๔๙๐ แตแกปญหาความตางศาสนาไมได จึงแบงออกเปน ๒
ประเทศ

• ใหสวนที่มีผูนับถือศาสนาฮินดูมาก เปนอินเดีย (India) และ
• สวนที่มีผูนับถือศาสนาอิสลามมาก เปนปากีสถาน (Pakistan)

ยอนไปดูดานจักรวรรดิออตโตมานเตอรก ของมุสลิมเตอรก หลัง
จากรุงเรืองสุดในชวงป 1520-66/๒๐๖๓–๒๑๐๙ แลว ตอมาก็เสื่อม
โทรมออนแอลงเรื่อยๆ จนไดสมญาวาเปน “บุรุษอมโรคแหงยุโรป”
("Sick Man of Europe")  

จุดพลาดสุดทายทีทํ่ าใหจักรวรรดิออตโตมานเตอรกถงึอวสาน ก็
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คือ การเขาสูสงครามโลกครัง้ที ่๑ โดยอยูขางเยอรมนั รวมรบแลว กเ็ลย
รวมแพดวย

เฉพาะอยางย่ิง ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๑ นั้น ไดเกิดกระแส
ลัทธิชาตินิยมในหมูชาวอาหรับ ฝรั่งโดยเฉพาะอังกฤษก็เขาหนุนชาว
อาหรับใหลุกขึ้นกูชาติกูแผนดินจากพวกเตอรก

ท้ังพวกชาตินิยมอาหรับก็ลุกฮือกอกบฎขึ้นภายใน และตองทํ า
สงครามขางนอก ออตโตมานก็สลายในที่สุด

สวนอังกฤษเองก็เขายึดเยรูซาเล็ม และครอบครองปาเลสไตน
ในป 1917/๒๔๖๐ แลวจัดการดูแลมาจนสิ้นสงครามโลกครั้งท่ี ๒

 หลังจากรวมแพในสงครามโลกครั้งท่ี ๑ จักรวรรดิออตโตมาน
เตอรกแตกสลาย ดินแดนทั้งในยุโรป และอาหรับในตะวันออกกลาง
หลุดมือไปหมดแลว ก็ไดมีการจัดการปกครองประเทศกันใหม

ในทีส่ดุถงึป 1921/๒๔๖๔ สภามมีตปิระกาศชือ่ประเทศเปนเตอรกี
(Turkey; ราชการไทยเรียก “ตุรกี”) ป ๒๔๖๕ ยุบเลิกตํ าแหนงสุลตาน
ปตอมา ประกาศใหประเทศเปนสาธารณรฐัเตอรกี โดยมมีสุตาฟา เคมาล
(เคมาล อะตาเตอรก) เปนประธานาธิบดีคนแรก ท้ิงคอนสแตนติโนเปล
เมืองหลวงเกา ตั้งแองกอราเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐใหม

ปตอมา ๒๔๖๗ ยุบเลกิต ําแหนงกาหลฟิ ลมราชวงศออตโตมาน
และขบัสมาชกิของราชวงศออกจากเตอรกหีมดสิน้

ครัน้ถงึป ๒๔๗๑ ใหเตอรกเีปนคามยิรฐั หรอืรฐัคามยิการ
(secular state) แทๆ  ลวนๆ สตรีเอาผาคลมุหนาออก ชาวเตอรกหันไป
แตงกายอยางชาวตะวันตก ใชอักษรโรมันแทนอักษรอาหรับ และใช
ปฏิทินฝรั่งแทนฮิจเราะฮ

สุดทาย ใน พ.ศ. ๒๔๗๓ ก็ใหเปลี่ยนชื่อเมืองคอนสแตนติโนเปล
เปนอิสตันบุล (Constantinople Istanbul) และชื่อเมืองหลวงใหมจาก
แองกอรา เปนแองการา (Angora Ankara)



๒๔๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

โดยนยันี ้ จกัรวรรดอิอตโตมาน (Ottoman Empire) ของมุสลิม
เตอรก ท่ีไดเปนศนูยอ ํานาจของอิสลามมาเกินกวา ๖ ศตวรรษ ตั้งแต
1290/๑๘๓๓) ตอจากพวกเซลจูกเตอรก ท่ีตอจากอาหรับ ก็ถึงอวสาน

ตอนีไ้ป ศูนยกลางของอสิลามกลบัไปอยูในหมูชนชาวอาหรบัแถบ
ตะวันออกกลาง คือสิ้นยุคมุสลิมเตอรก (และมุสลิมมองโกลในอินเดีย)

แมจะยังมีมุสลิมอารยัน ซึ่งเปนชนเผาใหญของประเทศอิหราน
ท่ีมีประชากร ๙๕% นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ อันตางออกไป

แตเมื่อวาโดยรวม ก็ถือวา พลังแหงประวัติศาสตรกลับมาสูยุค
ของมุสลิมอาหรับ คลายยุคเริ่มกํ าเนิดอิสลาม

นี่คือเรื่องของประวัติศาสตร เปนเรื่องของสิ่งท่ีผานไปแลว แต
ก็เปนเหตุปจจัยของปจจุบัน กับทั้งยังสงผลสืบเนื่องไปสูอนาคต ตาม
ธรรมดาของเหตุปจจัย เมื่อมันเกิดขึ้นแลว ถาขอมูลที่ไดมาถูกตอง มันก็
เปนความจริงท่ีไมเขาใครออกใคร และเปนหนาท่ีของคนที่จะตองเรียนรู

ท่ีไดเลามา อาจจะกวางและยืดยาวมากไปหนอย ท้ังท่ีคิดจะพูด
ใหสั้น แตไมเปนไร ย่ิงละเอียด ก็คงชวยใหย่ิงเห็นภาพชัดขึ้น แตท่ีจริงนี่
ไมใชละเอียดเลย เพราะโดยกาละ เวลายาวเปนพันป และโดยเทศะ 
เหตุการณกินเนื้อที่ตลอดระยะทางหลายพันกิโลเมตร

ขอยํ้ าเพียงวา ความรูเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการแกปญหา และ
สํ าหรับการจัดทํ าดํ าเนินการทุกอยาง ถาจริงใจท่ีจะใหโลกมีสันติสุข ก็
ตองรักความจริง และเห็นความสํ าคัญของความรู

ขอสํ าคัญ ตองมีเมตตาเปนพื้นใจ และรูเพ่ือเอาปญญามาเปน
เครือ่งสนองกศุลเจตนา ท่ีประกอบดวยเมตตา เพ่ือจะนํ าไปสูจุดหมายที่
เปนการสรางสรรค ใหมนุษยลุถึงสันติสุข

เมื่อพูดมาเพียงนี้แลว ก็ขอผานเพ่ือตอไปเรื่องขางหนา
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๘ ถาสังเวชเปน ก็จะไดเห็นธรรมกาย

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

ขอเจริญพรโยมผูศรัทธา

บัดนี้ คณะบุญจาริก ไดเดินทางมาโดยลํ าดับ เพ่ือนมัสการ
สังเวชนียสถาน วันนี้เปนวันที่ ๗ ของการเดินทาง

สวนในดานของสงัเวชนยีสถาน วันนีเ้รามาถงึสถานทีป่รนิพิพาน
และใกลๆ เนื่องกันอยูกับสถานที่ปรินิพพาน คือ สถานที่ถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระ ซึ่งเปนสวนที่ถือวาผนวกอยูกับสถานที่ปรินิพพานนั้น

สังเวชนียสถานแหงนี้ นับในพุทธประวัติ ตองถือเปนที่ ๔ เปน
ลํ าดับสุดทาย

แมวาเราจะไดเดินทางมาไมเปนไปตามลํ าดับทั้งหมด แตเราก็
มาตามลํ าดับใน ๓ แหงสุดทาย คือ นับจากสถานที่ตรัสรูเปนตนมา เรา
เดินทางตามลํ าดับที่ถูกตองแทจริง คือจากสถานที่ตรัสรู ท่ีพุทธคยา ตอ
มาก็เดินทางถึงสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ 
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

มาลงทายสถานที่นี้ คือสถานที่ปรินิพพานภายใตรมคูไมสาละ 
ณ สาลวันอุทยาน ของมัลลกษัตริย ท่ีเมืองกุสินารา อันเปนที่จบสิ้นของ
พุทธประวตั ิโดยนบัเฉพาะสวนทีเ่กีย่วกบัพระชนมชพีของพระพทุธเจาเอง
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ยิ่งเหน็ดเหนื่อยยากลํ าบาก
ก็ยิ่งมีเครื่องบูชาที่จะถวายเพิ่มมากๆ

ในการเดินทางมาอยางนี้ เราไดมีความเพียรพยายาม และขันติ
ธรรม คือมีความอดทนเปนอันมาก

ดังท่ีอาตมภาพไดเคยกลาวแลววา การท่ีเราเดินทางมาอยางนี้ 
แมจะมีความลํ าบากเพียงใดก็ตาม ถาเรามาดวยศรัทธา และถาวางใจ
ถูกตองแลว ก็จะไมมีความลํ าบากใจ

ถึงแมอาจจะมีความเหนี่อยกาย แตก็ไมเหนื่อยใจ แมจะเมื่อย
กาย ก็ไมเมื่อยใจ แตใจกลับยิ่งมีปติ ถึงแมบางทีกายจะหิวกระหาย แต
ใจก็เอิบอิ่ม ทํ าใหมีความสุขเปนอานิสงสดวย เราลองคิดดูวา

ประการแรก พระพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรืองในประเทศของเรา 
คือประเทศไทย อันไดชื่อวาเปนดินแดนของพระพุทธศาสนานั้น เรามี
ความเจริญท้ังในดานวัตถุ และนามธรรม

ดานวัตถุ เราก็มีพุทธศาสนาที่เปนสถาบันใหญโต มีคณะสงฆ
ใหญ มีพระจํ านวนตั้ง ๓-๔ แสนรูป มีวัดวาอาราม ๓ หมื่นกวาวัด และ
ยังมีศิลปวัตถุ พุทธศาสนสถานตางๆ มากมายทั่วประเทศ

ในทางนามธรรม คือ เรื่องของชีวิตจิตใจ พระพุทธศาสนาก็ได
เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทย ดังปรากฏพลังสงผลออกมาทั้งในทาง
ภาษา ท้ังวรรณคดี ท้ังเรื่องของวิชาความรู และนิสัยใจคอของประชา
ชน และสิ่งเหลานี้ไดสืบกันมาจากบรรพบุรุษของเรา จากบิดามารดา
ปูยาตายาย เปนเวลาหลายรอยป หรือแมกระทั่งเปนพันป

ไมใชเฉพาะประเทศไทย พระพุทธศาสนาไดเจริญแพรหลายไป
ในที่อื่นมากมาย จนกระทั่งบัดนี้ก็ถึงประเทศตะวันตก ดังท่ีกํ าลังไดรับ
ความสนใจในประเทศทางยุโรป ทางอเมริกา มีชาวพุทธจํ านวนเพ่ิมขึ้น
มาตามลํ าดับ
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ความเจริญแพรหลายทั้งหมดนั้น ท่ีแผขยายกวางขวางไปอยาง
ไพศาลนั้น จุดเริ่มตนก็มาจากชมพูทวีป คือดินแดนที่เราไดจาริกมาทั้ง
หมดนี่เอง บัดนี้เราไดมาถึงสถานที่อันเปนจุดกํ าเนิดของพระพุทธ
ศาสนา อันเปนจุดตั้งตนของความเจริญงอกงามทั้งหมดนั้นแลว เราก็
ควรจะมีความปติอิ่มใจ มีความยินดีเปยมลนดวยกํ าลังใจ

ถามองในแงของตัวสถานที่เอง ก็อาจจะเห็นเปนวา สถานที่
เหลานี้ไมคอยมีความหรูหราโออาอะไร แตกลายเปนที่ท่ีปรักหักพัง ทรุด
โทรมไปตามกาลเวลา

ในแงนีก้เ็ปนเครือ่งท ําใหเรายิง่ซึง้ใจในธรรม กลาวคือ คํ าสอนของ
พระพุทธเจา ท่ีตรัสแสดงไวทํ าใหเห็นความจริงตามพระธรรมนั้นยิ่งขึ้น

พระพุทธเจาไดตรัสแสดงไวแลววา สังขารท้ังหลายไมเท่ียง มี
ความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา สถานที่เหลานี้แหละที่เคยเปนจุด เปน
แหลง เปนศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรือง พระราชามหากษัตริยก็
เคยยกทัพกันไปกันมาอยูบริเวณนี้ อีกท้ังมีชุมชน มีมหานครตางๆ มาก
มาย แตบัดนี้สถานที่เหลานี้ไดกลายเปนปาดง เปนทุงนา เปนสถานที่
หางไกล กลายเปนบานนอกไป

สภาพทัง้หมดนี้ ชีช้ดัถงึความเปนอนจิจังของสิง่ท้ังหลาย ถาเรา
ทํ าใจมองไดตามนี้ เราก็จะไดปญญา เกิดความรูเขาใจซาบซึ้งในธรรม

ในสวนที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ อันเกี่ยวของกับความเจริญรุง
เรือง และความแผขยายตัวของพระพุทธศาสนา ทํ าใหเราเกิดปติ มี
ความอิ่มใจ และพรอมกันนั้น การไดเห็นอนิจจัง ก็ทํ าใหเราไดปญญา ท่ี
ทํ าใหเกิดความรูเทาทันความเปนจริงของสังขาร

ท้ังหมดนี้ก็นอมนํ าไปสูการท่ีจะไดนํ าธรรมของพระพุทธเจา มา
เปนเครื่องนํ าทางชีวิต และปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายใหถูกตองสืบตอไป

อีกประการหนึ่ง การจาริกผานพบบุญสถานเหลานั้น ก็จะทํ าให
เจริญศรัทธาในพระพุทธเจา ในแงท่ีทํ าใหมองเห็นวา ในการท่ีพระองค
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ไดเสด็จจาริกไปนั้น ไดทรงเสียสละอุทิศพระวรกายในการบํ าเพ็ญพุทธ
กิจมากมายเพียงใด จึงทํ าใหพระพุทธศาสนาแผขยายไปได และดวย
พระมหากรุณาของพระองค พระพุทธศาสนาจึงไดมาถึงเรา เราไดนับ
ถือพระพุทธศาสนา สังคมของเราในประเทศไทยก็ไดอยูรมเย็น มีสันติ
สุข เพราะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจา

เราไดเดินทางมาเพียงแคนี้ ก็ไดเห็นความลํ าบากตางๆ ทํ าให
คิดวา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงเดินทางจาริกดวยพระบาท
เปลา ลํ าบากกวาเรามากมาย เราเดินทางดวยรถยนตยังขนาดนี้เลย 
พระพุทธเจาจะทรงลํ าบากพระวรกาย เหน็ดเหนื่อยขนาดไหน

ยกตัวอยาง เชนสถานที่นี้ ท่ีเราเดินทางมาถึง คือเมืองกุสินารา
ถาวัดจากเมืองราชคฤหมา ตามคัมภีร ทานบอกวาเปนระยะทาง ๒๕ 
โยชน ถาคํ านวณดูตามตัวเลข โยชนหนึ่งประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ก็จะได
ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร นี้คือวัดแบบตรงมา ไมไดผานที่โนนที่นี่มาตาม
ลํ าดับอยางของเรา

ของเรานี้ จากราชคฤหไปผานพาราณสี ท่ีอิสิปตนมฤคทายวัน
กอน แลวจึงมานี่ ระยะทางของเราไกลกวา แตของพระพุทธเจาถาวัด
จากเมืองราชคฤหมานี่ ๒๕ โยชน ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร

ทีนี้ ถอยหลังไปอีก พระพุทธเจาเสด็จจากสถานที่ตรัสรูท่ีพุทธค
ยา ใกลเมืองราชคฤห แลวเสด็จมาท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ท่ีแสดง
ปฐมเทศนานั้น ตามคัมภีรวา ๑๘ โยชน เปนระยะทางที่คํ านวณใหเปน
ตัวเลขปจจุบัน เปนกิโลเมตร ประมาณ ๒๘๘ กิโลเมตร

แตตัวเลขทางรถยนตท่ีพระมหาสุทินบอก ประมาณ ๒๔๐ กม. 
ตัวเลขนี้ผิดกัน ๔๘ กิโลเมตร ก็นับวาใกลเคียง เพราะวาสมัยกอนไมมี
พาหนะอยางสมัยใหม การเดินทางตองใชเกวียน ก็อาจจะคดเคี้ยวมาก
กวานี้

ในระยะทาง ๑๘ โยชนนี้ พระพุทธเจาเสด็จเดินทางดวยพระ
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บาทเปลา ๑๑ วัน พวกเราเดินทางดวยรถยนต ๑๑ ชั่วโมงเศษ ก็ลอง
คิดดูวา พระพุทธเจาลํ าบากกวาเราแคไหน

พระองคบํ าเพ็ญพุทธกิจตลอดพระชนมชีพ เสด็จเดินทางไปที่
โนนที่นี่ จนกระทั่งมาจบลงที่นี่ เราก็ไดเดินทางมาตามรอยพระพุทธบาท 
ตามทางพุทธกิจ จนกระทั่งถึงท่ีสุดทายเชนเดียวกัน

บัดนี ้ถอืวาเราไดทํ ากจิของเราเตม็ท่ีแลวในฐานะพทุธศาสนกิชนผู
มีศรัทธา คือไดมานมัสการพระพุทธเจาจนถึงท่ีปรินิพพานของพระองค
แลว เพราะฉะนั้นก็ขอใหเราไดมีปติ ปลาบปลื้มใจวา เราไดไปตลอดทาง
พุทธดํ าเนินที่พระพุทธเจาเสด็จไป อยางนอยก็คือสถานที่ท่ีมีเหตุการณ
สํ าคัญในพุทธประวัติ คือที่ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

ตอจากนี้เราจึงจะยอนไปที่ประสูติ เฉพาะตอนนี้ ก็ใหโยมเกิด
ความมั่นใจภูมิใจ มีความอิ่มใจในบุญกุศลที่ไดกระทํ ามา และทั้งหมดนี้ 
เราถือวาเปนเครื่องบูชาพระคุณของพระพุทธเจา

หมายความวา ท่ีเราเดินทางจาริกนี้ ถวายเปนพุทธบูชาท้ังหมด 
ถาเราไดเหน็ดเหนื่อยพบความยากลํ าบากอะไรไปนี้ ก็ถือวาย่ิงดี เพราะ
ถาเราไดเหน็ดเหนื่อยมาก ลํ าบากมาก ก็แสดงวา เราไดบํ าเพ็ญความ
เพียรอยางสูง เราก็มีเครื่องบูชาถวายพระพุทธเจามาก

ทานผูใด ถาหากวามีความลํ าบากเหน็ดเหนื่อยอะไรในตอนนี้ ก็
ขอใหสบายใจทั้งหมดเต็มท่ีเลย วาย่ิงเราลํ าบากเทาไร ก็แสดงวา เราได
บูชาพระพุทธเจามากเทานั้น นึกอยางนี้สบายใจ อิ่มใจและก็ปลื้มใจ

ขอใหโยมไดบุญไดกุศลนี้โดยทั่วกัน

เสนทางพุทธกิจ: พุทธคยา ถึง กุสินารา
เรื่องราวในพุทธประวัติท่ีเกี่ยวกับสังเวชนียสถานนี้ โยมควรได

ทราบไว เพ่ือเปนเครื่องเจริญศรัทธา และประดับปญญาบารมี
ในตอนที่ผานมา ไดเสียโอกาสไปบาง เพราะบางแหง ธรรม
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ชาติไมอํ านวย คือสถานที่แสดงปฐมเทศนามีฝนลูกเห็บ ก็เลยไมไดแสดง
ธรรมเทาท่ีควร อาตมาก็จะรวบรัดเอามาพูดสรุปในที่นี้ เรื่องที่พูดก็จึงมี
เนื้อหามากมาย แตเวลาจํ ากัด ก็เลยตองมาคิดวา จะพูดอยางไรให
เหมาะแกกาลเวลานี้

อยางไรก็ตาม อยากจะทาวความสักนิดหนึ่ง เพราะวาสถานที่นี้
เปนที่ปรินิพพาน เปนที่จบทาย การแสดงธรรมก็เหมือนกับเปนการสรุป
เรื่องราวของการที่พระพุทธเจาไดเสด็จจาริกมา คือเกี่ยวเนื่องดวย
สถานที่ท้ังหมดที่เราไดผานมาแลว ซึ่งอาตมาอยากจะประมวลความอีก
นิดหนอย

พระพุทธเจาตรัสรูท่ีพุทธคยาโนน ไกลออกไป ท่ีไดบอกเมื่อกี้นี้
วา ๒๕ โยชน คือประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร ณ สถานที่นั้น เมื่อพระพุทธ
เจาตรัสรูแลว ก็ไดเสด็จจาริกมาที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ท่ีเมือง
พาราณสี และทรงแสดงปฐมเทศนา

ไดกลาวแลววา พระพทุธองคเสดจ็เดนิทางมา ประมาณ ๑๑ วัน
แตกอนที่จะเดินทางนั้น พระองคไดเสวยวิมุตติสุขกอนรวม ๗ สัปดาห

เมื่อตรัสรูนั้น เปนวันเพ็ญเดือน ๖ จากวันเพ็ญเดือน ๖ นี่นับมา
อีก ๔๙ วัน แลวก็เดินทางอีก ๑๑ วัน รวมเปน ๖๐ วัน เทากับ ๒ เดือน 
ก็มาพอดีกลางเดือน ๘

เปนอนัวา ตรสัรูกลางเดือน ๖ เสดจ็มาถงึปาอสิปิตนมฤคทายวนั
กลางเดือน ๘ ก็ทรงแสดงปฐมเทศนาแกเบญจวัคคีย คือ ธัมมจักกัป-
ปวัตตนสูตร ณ วันเพ็ญเดือน ๘ ท่ีเรากระทํ าพิธีเรียกวา อาสาฬหบูชา 
คือ วันแสดงปฐมเทศนา ตรงกับลํ าดับประเพณีท่ีเราทราบกันดีอยู

พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ณ ท่ีนั้นแลว ก็ไดบํ าเพ็ญ
พุทธกิจ เสด็จจาริกแสดงธรรมอีกเปนเวลา ๔๕ พรรษา

ระหวางนั้น พระพุทธเจาเสด็จไปจํ าพรรษาหลายแหง จะลอง
สรุปมาดูกัน
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พรรษาแรก ก็คือที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐม
เทศนา ซึ่งมีความสํ าคัญมาก คือ

๑. แสดงธรรมครั้งแรก เปนปฐมเทศนา เรียกวา ธัมมจักกัป-
ปวัตตนสูตร

๒. ไดปฐมสาวก คือพระสาวกองคแรก ไดแก พระอัญญา-  
โกณฑัญญะ ท่ีไดดวงตาเห็นธรรม และไดขออุปสมบทเปนพระภิกษุองค
แรกในพระพุทธศาสนา และ

๓. ทํ าใหเกิดมีสาวกที่เปนองคแรกของพระสงฆดวย จึงนับวา
เปนวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค ๓ กลาวคือ เดิมนั้น มีแตพระพุทธเจา 
และพระธรรม สองอยาง พอพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดบวช ก็ทํ าใหเกิด
มีองคแรกในสงฆ เรียกวาเปนวันที่เกิดสังฆรัตนะขึ้นในโลก

ตอจากนั้น เบญจวัคคียบวชตามกัน จนกระทั่งครบ และพระ
พุทธเจาก็ทรงจํ าพรรษาแรก ท่ีอิสิปตนมฤคทายวันนี้ มีสิ่งแรกๆ หรือมีท่ี
หนึ่งเกิดขึ้นที่นี่หลายอยาง

จากพรรษาท่ีหนึ่งแลว พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปยังสถานที่
ตางๆ ทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจจนครบ ๔๕ พรรษา

ในระหวาง ๔๕ พรรษานี้ ก็มีสถานที่จํ าพรรษามากมาย แตโดย
สรุปแลว มีท่ีท่ีพระพุทธเจาจํ าพรรษามากอยู ๓ - ๔ แหง

เริ่มแรก ก็เมืองราชคฤห ซึ่งเปนแหงท่ีพระพุทธเจาประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา ท่ีเราผานมาแลว พระพุทธเจาเสด็จจํ าพรรษาท่ีนั่น ๕ 
พรรษาดวยกัน คือ พรรษาท่ี ๒-๓-๔, ๑๗ และ ๒๐ การท่ีพระพุทธเจา
เสด็จมาที่เมืองพาราณสีมาแสดงปฐมเทศนา ก็เพ่ือโปรดเบญจวัคคียเทา
นั้น หลังออกพรรษาแลวก็เสด็จไปราชคฤห

ความจริง พระพุทธเจาตรัสรู ท่ีพุทธคยา ก็อยู แถบเมือง
ราชคฤห ใกลทางโนนอยูแลว แตเพราะทรงระลึกถึงเบญจวัคคียท่ีเคย
ปฏิบัติพระองค และทรงเห็นวาเปนผูท่ีมีพ้ืนความรู ความเขาใจ อยางท่ี
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เรียกวา มีธุลีในดวงตานอย และเปนผูมุงตอการแสวงหาสัจธรรม พระ
องคจึงไดเสด็จมาโปรด

อีกอยางหนึ่ง ก็เหมือนกับเปนการสรางฐานความมั่นใจแกคน
ท้ังหลายในความตรัสรูของพระองค เพราะวา ถาพระองคปลอยเบญจ
วัคคียไว มองในแงหนึ่ง เบญจวัคคียนี้ สละละพระองคมาดวยความเขา
ใจวา พระโพธิสัตวคลายความเพียร เลิกบํ าเพ็ญทุกรกิริยา หมดทาง
ตรัสรูเสียแลว ถาพระองคปลอยทิ้งไว เบญจวัคคียก็อาจจะไปเที่ยวพูด
วา ทานผูนี้เราเคยไปอยูดวย เราเห็นทานปฏิบัติมาแลว ทานไมตรัสรู
หรอก ไมมีทาง

พระองคเสด็จมาโปรดเบญจวัคคีย ทํ าใหเบญจวัคคียยอมรับ
และตรัสรูตามแลว เบญจวัคคียก็กลายเปนสาวกที่ย่ิงสรางมั่นใจใหแก
ประชาชนในการประกาศพระศาสนา

ดังนั้น การท่ีพระองคเสด็จมาพาราณสี ณ ปาอิสิปตนะนี้ พุทธ
กิจก็คือมาโปรดเบญจวัคคีย

เสร็จแลวก็ไดโปรดทานผูอื่นอีกบาง โดยเฉพาะบุตรเศรษฐีใน
เมืองพาราณสี ชื่อยสะ และเพื่อนของยสะอีก ๕๔ คน ทํ าใหเกิดมีพระ
อรหันตขึ้นเปนรุนแรกที่เมืองนี้ รวมท้ังพระพุทธเจาดวยเปน ๖๑ องค

จากนั้น พระพุทธเจาก็ทรงสงพระสาวกชุดแรก ๖๐ องคนี้ออก
ประกาศพระศาสนา กระจายออกไปจากเมืองพาราณสีนี่แหละ

จากนั้น พระพุทธเจาก็เสด็จสูราชคฤห ทรงแวะสํ านักของชฎิล
ใหญชื่ออุรุเวลกัสสป โปรดชฎิล ๓ พ่ีนอง (อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป คยา
กัสสป) พรอมทั้งบริวาร รวมเปน ๑,๐๐๐ องค เขามาอุปสมบท เปน
พระภิกษุท้ังหมด

แลวเสด็จนํ าเขาเมืองราชคฤห ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา
โดยมีพระเจาพิมพิสาร เปนสาวกองคสํ าคัญ ในฐานะเปนพระมหา
กษัตริยและไดถวายวัดแรกในพระพุทธศาสนา คือ วัดเวฬุวัน ซึ่งเปนที่ท่ี



๒๕๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข เปนที่มาของพิธีมาฆบูชา ดังท่ีเราไดผานมา
แลว และทรงจํ าพรรษาท่ี ๒ ท่ีราชคฤหนี้ และยังไดอัครสาวก คือพระ
สารีบุตร และพระมหาโมคคัลลาน ดวย

จากนั้น พระพุทธเจาทรงจํ าพรรษาที่เมืองราชคฤหตอเปน
พรรษาที่ ๒ ท่ี ๓ และที่ ๔ แลวจึงเสด็จไปยังท่ีอื่นๆ และจํ าพรรษาท่ี
โนนบางท่ีนี่บาง เรื่อยมา

มสีถานทีส่ ําคัญท่ีจํ าพรรษามากท่ีสดุ คือที่สาวตัถี ณ วัดเชตวัน
และบุพพาราม อนัเปนเรือ่งทีส่บืเนือ่งมาจากการท่ีอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ได
เดนิทางไปทีร่าชคฤห เปนการขยายพทุธกจิโดยเริม่ตนจากราชคฤหนัน่เอง

อนาถบิณฑิกเศรษฐี นั้น เดินทางไปเยี่ยมเยือนราชคหเศรษฐี 
คือเศรษฐีแหงเมืองราชคฤหท่ีเปนเพ่ือนกัน จึงไปพักท่ีเมืองราชคฤห 
แลวก็เลยไดไปเฝาพระพุทธเจา ไดฟงธรรม แลวก็ไดความเลื่อมใส

เมือ่กลบัไปสูสาวัตถีแลว อนาถบณิฑกิเศรษฐกีไ็ปสรางวดัเชตวนั
ขึ้นที่เมืองสาวัตถี และนิมนตพระพุทธเจาไปประทับ ตอมาก็ปรากฏวา
พระพุทธเจาไดเสด็จไปประทับที่พระเชตวันนี้มากท่ีสุด

ท่ีเชตวันนั้นเอง ตอมานางวิสาขา มหาอุบาสิกาคนสํ าคัญ มี
ความเลื่อมใสในพระพุทธเจามาก ก็ไปสรางวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งไมไกลกัน 
ในเมืองเดียวกัน คือ เมืองสาวัตถี วัดของนางวิสาขาชื่อวาวัดบุพพาราม
พระพุทธเจาประทับที่วัดนี้ไมนอยเหมือนกัน

ครัง้แรก เสดจ็ไปประทบัทีวั่ดพระเชตวัน ในพรรษา ท่ี ๑๔ จากนัน้
กเ็สดจ็ไปทีอ่ืน่ แลวจึงยอนกลบัมาจ ําพรรษาทีวั่ดเชตวันกบัวัดบุพพาราม
ตั้งแตพรรษาท่ี ๒๑ ถึงพรรษาที่ ๔๔ ตลอดเลย

เปนเวลาทั้งหมดที่จํ าพรรษาในเมืองสาวัตถีนั้น ๒๕ พรรษา 
แบงเปนที่พระเชตวัน ๑๙ พรรษา และที่บุพพาราม ของนางวิสาขา อีก 
๖ พรรษา

จากนั้นก็เสด็จบนเสนทางปรินิพพาน โดยไปจํ าพรรษาสุดทาย 
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คือพรรษาที่ ๔๕ ท่ีเวฬุวคาม ใกลเมืองเวสาลี พรรษาสุดทายนี่แหละ 
เปนจุดสํ าคัญ

เรื่องราวบนเสนทางสูท่ีปรินิพพาน ปรากฏอยูในพระสูตรสํ าคัญ
พระสูตรหนึ่ง เรียกวา มหาปรินิพพานสูตร (ที.ม.๑๐/๖๗-๑๖๒)

โปรยธรรมบนเสนทางสูที่ปรินิพพาน
ก) ทางเสด็จ: ราชคฤห ถงึ กสิุนารา

มหาปรินิพพานสูตรนี้ เปนพระสูตรใหญ เลาเรื่องเกี่ยวกับการ
ปรินิพพานของพระพุทธเจา นับตั้งแตเริ่มเสด็จมาสูท่ีจํ าพรรษาท่ีเมือง
เวสาลีนั้นเปนตนมา เลาถึงเสนทางเสด็จพุทธดํ าเนินมาโดยตลอดที
เดียว แตรายละเอียดนั้นไมอาจจะมาพูดกันในที่นี้ได

เพ่ือใหเห็นภาพเสนทางพุทธกิจชวงสุดทายที่จะปรินิพพานนี้ ขอ
เลาถึงสถานที่ตางๆ ท่ีพระพุทธเจาเสด็จผาน ตามท่ีทานบรรยายไวใน
มหาปรินิพพานสูตร

กอนเสด็จพุทธดํ าเนิน พระพุทธเจาประทับที่เขาคิชฌกูฏ เมือง
ราชคฤห ณ ท่ีนัน้ วัสสการพราหมณไดมาเฝาตามพระบญัชาของพระเจา
อชาตศัตรู และพระพุทธเจาไดทรงแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ

จากนั้น เสด็จพุทธดํ าเนินไปตามลํ าดับ ผานราชอุทยานอัมพ-
ลัฏฐิกา แลวเสด็จตอยังเมืองนาลันทา ประทับที่ปาวาทิกัมพวัน ณ ท่ีนั้น 
พระสารีบุตรเขาเฝา

จากนั้น เสด็จสู ปาฏลิคาม ทรงพบกับมหาอํ ามาตยสุนีธ
พราหมณ และวัสสการพราหมณ ท่ีมาสรางปาฏลิคามนั้น ใหเปนเมือง
หนาดานปองกนัพวกวัชช ี(ซึง่ตอมากลายเปนเมอืงปาตลบุีตรท่ีพูดขางตน)

จากนั้น เสด็จสูโกฏิคาม แลวเสด็จตอสูนาทิกคาม จากนั้นเสด็จ
เขาเขตเมืองเวสาลี ประทับที่สวนมะมวง (อัมพวัน) ของนางอัมพปาลี 
แลวเสด็จตอไปยังเวฬุวคาม
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ณ เวฬุวคามนี้ พระพุทธเจาประทับจํ าพรรษาสุดทาย เมื่อเขา
พรรษาแลว พระองคประชวรหนักใกลสิ้นพระชนม ทรงพระดํ าริวาควร
จะลาภิกษุสงฆกอนจะปรินิพพาน จึงทรงระงับอาพาธดวยพระวิริยะแลว
อธิษฐานชีวิตสังขารดํ ารงพระชนมอยูกอน

เจ็ดเดือนตอมา ณ วันเพ็ญเดือน ๓  เสด็จเขาไปบิณฑบาตใน
เมืองเวสาลีแลว ทรงชวนพระอานนทไปยังปาวาลเจดีย

ณ ท่ีนั้น ทรงปลงพระชนมายุสังขารวา ตอจากนั้น ๓ เดือนจะ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระพุทธเจาเสด็จออกจากเมืองเวสาลี ทอดพระเนตรเมือง
เวสาลีเปนปจฉิมทัศนแลว

เสดจ็ไปยงัภณัฑคาม แลวเสดจ็ผานตอไปยงัหตัถคีาม อมัพคาม
ชัมพุคาม และโภคนครตามลํ าดับ

จากนั้น เสด็จตอเขาเขตเมืองปาวา ประทับที่สวนมะมวง (อัมพ
วัน) ของนายจุนทะ บุตรชางทอง นายจุนทะถวายสูกรมัทวะ ซึ่งเปนเหตุ
ใหทรงอาพาธอยางแรง แตทรงอดกลั้นเวทนาไว เสด็จตอไป ระหวาง
ทางลงสรงสนานในแมนํ้ ากกุธา

ทายสดุ เสดจ็เขาสูเมอืงกุสินารา โดยทรงขามแมนํ ้าหิรัญวดี แลว
ประทับที่ใตรมสาละคูในสาลวันของมัลลกษัตริย อันเปนที่เสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน ท่ีคณะบุญจาริกไดมากระทํ าพุทธบูชากันแลวนี้
ข) ธรรมหลักใหญ ที่เปน พหุลานุศาสนี

ณ โอกาสนี้ ควรจะกลาวถึงหลักธรรมสํ าคัญบางอยาง ท่ีพระ
พุทธเจาไดตรัสไว บนเสนทางสูท่ีปรินิพพานนี้ ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรจะ
รํ าลึกไว เพ่ือเปนเครื่องเตือนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคํ าสอน
ของพระพุทธเจา

ตามเสนทางพุทธดํ าเนินมายังกุสินาราสูท่ีปรินิพพาน พระองค
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ไดทรงแสดงธรรมสํ าคัญหมวดหนึ่งอยูเสมอ ท่ีเรียกวาเปนพหุลานุศาสนี
(คํ าสอนที่ตรัสบอยมาก) คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนตัวหลักแทๆ ของ
พระธรรมที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชาวา ไมทํ าชั่ว ทํ าดี ทํ าใจใหผองใส

ท่ีวานี้ เรากํ าลังพูดถึงเหตุการณใกลพุทธปรินิพพาน จึงพูด
เฉพาะลงไป แตท่ีจริง ศีล สมาธิ ปญญา เปนพหุลานุศาสนีทั่วไป คือตรัส
สอนอยูเสมอเร่ือยมา

ดังทีท่านเลาไวในสภุสตูรวา หลังจากพระพทุธเจาปรนิพิพานแลว
ครั้งหนึ่งสุภมาณพไดถามพระอานนทวา พระพุทธเจามีปกติตรัสช่ืนชมคุณ
คาของหลักธรรมพวกไหน ทรงสงเสริมใหประชาชนตั้งอยูในธรรมอะไร

พระอานนทตอบวา พระพุทธเจาตามปกติตรัสช่ืนชมคุณคาของ
หลักธรรม ๓ หมวด คือ ศลี สมาธิ ปญญา และทรงสงเสริมใหประชาชนตั้ง
อยูในธรรม๓ หมวดนั้น (ที.สี.๙/๓๑๗)

ค) พุทธบริษัท ๔ มีคุณสมบัติอยางไร จึงจะรักษาพระพุทธศาสนาได
เหตุการณท่ีสํ าคัญมากอยางหนึ่งในชวงนี้ก็คือ พอเสด็จมาถึง 

ปาวาลเจดีย ตอนนั้นเปนวันเพ็ญเดือน ๓ อีก ๓ เดือนจะปรินิพพาน 
พระพุทธเจาไดทรงปลงพระชนมายุสังขาร

ในการปลงพระชนมายุสังขารท่ีตรัสวา ตอแตนี้ไป ๓ เดือน เรา
จะปรินิพพานนั้น สิ่งหนึ่งท่ีพุทธศาสนิกชนควรจะไดจํ าไวเปนหลักปฏิบัติ 
ก็คือ พระองคไดทรงแสดงคณุสมบัติของพุทธบริษัท ๔ ท้ังภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก และอุบาสิกา ท่ีจะดํ ารงรักษาพระพุทธศาสนาได

พระองคตรัสวา พุทธบริษัททั้ง ๔ ตองมีคุณสมบัติ ๓ ประการ
แลว พระองคจึงจะปรินิพพาน หมายความวา เมื่อพุทธบริษัททั้ง ๔ มี
คุณสมบตั ิ๓ ประการนี ้จะสามารถสบืตออายพุระศาสนาแทนพระองคได

พูดอีกนัยหนึ่งวา พระพุทธองคจะทรงไววางพระทัยพุทธบริษัท 
๔ ได ก็ตอเมื่อพุทธบริษัททั้ง ๔ นั้น มีคุณสมบัติ ๓ ประการ
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ตอนนั้น พระพุทธเจาไดทรงปลงพระชนมายุสังขาร ก็เพราะ
ทรงเห็นวา พุทธบริษัททั้ง ๔ ในเวลานั้น มีคุณสมบัติ ๓ ประการนี้แลว 
จะชวยกันสืบพระพุทธศาสนาไดตอไป คุณสมบัติ ๓ ประการนั้น คือ  
(ที.ม.๑๐/๑๐๒; เคยพูดไวแลวในเรื่องที่ ๓)

ประการที่ ๑ พุทธบริษัททั้ง ๔ เองนั้น จะเปนภิกษุก็ตาม ภิกษุณี
ก็ตาม อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม เปนผูรูเขาใจหลักธรรมคํ าสอนของ
พระพุทธเจา และปฏิบัติตามไดถูกตอง คือ ท้ังรูเขาใจถูกตอง และ
ปฏิบัติไดถูกตอง มี ๒ สวนสํ าหรับตนเอง

ประการที่ ๒ สัมพันธกับผูอื่น โดยที่วาท้ังมีความสามารถ และ
มีนํ้ าใจ ท่ีจะเอาธรรมที่ตนไดรูเขาใจแลวนั้น ไปสั่งสอนแนะนํ าผูอื่นได

ประการที่ ๓ ในแงหลักการของพุทธศาสนา พุทธบริษัทนั้นจะ
ตองมีความมั่นใจชัดเจนในหลักการของพระพุทธศาสนา จนกระทั่งวา 
เมื่อใครมากลาวติเตียน กลาวจวงจาบ หรือกลาวแสดงคํ าสอนผิดพลาด
ไป ก็สามารถกลาวแกไขชี้แจง เรียกวา กํ าราบปรัปวาทได

นี่แหละคือคุณสมบัติ ๓ ประการ ท่ีพุทธบริษัททุกคน ควรจะ
ตองทํ าใหเกิดใหมีขึ้นในตน เพ่ือจะไดชวยกันสืบตอพระศาสนาไปได
ง) ถามรรคมีองค ๘ ยังมีการปฏิบัติอยู ผูเปนอรหันตก็ยังมีได

หลังจากไดปลงพระชนมายุสังขารแลว ก็มีเรื่องราวตามลํ าดับ
มาในพุทธประวัติ จนกระทั่งเสด็จมาถึงกุสินารา อันเปนที่ปรินิพพาน 
แมจะปรินิพพานอยูแลว ขณะบรรทมอยูบนเตียงปรินิพพาน พระองคก็
ยังไมละการบํ าเพ็ญพุทธกิจ ท้ังๆ ท่ีประชวรอยางหนัก อาพาธมากแลว

ตอนนัน้กม็สุีภทัทปรพิาชก ซึง่มขีอสงสยัอะไรบางอยาง ตองการ
จะรูคํ าสอนของพระพุทธเจา เพ่ือแกความสงสัยของตน เมื่อไดยินวา 
พระพุทธเจาประชวรหนัก ก็กลัวจะเสียโอกาส จึงเขามาจะเฝาทูลถาม 
พอเขามา พระอานนทเกรงวาจะเปนการรบกวนพระพทุธเจา กห็ามไว
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พระพุทธเจาไดทรงสดับเสียงพระอานนท กับสุภัททปริพาชก 
โตตอบกันไปกันมา ก็ตรัสถามวา อะไรกัน เมื่อพระอานนททูลใหทราบ 
พระองคก็ประทานโอกาสใหสุภัททปริพาชกเขาไป ท้ังๆ ท่ีประชวรหนัก
แลว นี้ก็แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อสุภัททปริพาชกเขาไปเฝาทูลถาม พระองคก็ไดตรัสตอบ 
ทรงแสดงหลักธรรมโปรดปริพาชกนี้ จนกระทั่งไดเปนพระสาวก ท่ีเรียก
วา ปจฉิมสาวก คือสาวกองคสุดทายของพระพุทธเจา เรียกวา เปนสักขิ
สาวกองคสุดทาย แปลวา เปนสาวกที่ทันเห็นพระพุทธเจาองคสุดทาย 
และก็ไดเปนพระอรหันตดวย

มีธรรมอยูสวนหนึ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ซึ่งชาวพุทธควรจะยึด
ถือไวเปนหลัก คือ พระองคไดตรัสวา ตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติ
ตามอริยมรรคมีองค ๘ ประการ ตราบนั้นโลกก็ยังไมวางเปลาจากพระ
อรหันต

นี้เปนพุทธพจนท่ีสํ าคัญครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนการยํ้ าวา ตราบใดที่ยัง
มีการนํ าเอาธรรมคือ มรรคมีองค ๘ ประการ มาประพฤติปฏิบัติกัน ก็
ยังมีโอกาสที่จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพาน

ดังนั้น การท่ีจะทํ าใหพระพุทธศาสนาและธรรมยังปรากฏอยูใน
โลก ก็อยูท่ีการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
จ) พระพุทธเจาลวงลับไป ชาวพุทธมีธรรมวินัย เปนศาสดา

ตอจากนี้ท่ีสํ าคัญ คือการที่พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อพระองค
ลวงลับไปแลว พระธรรมวินัย ท่ีพระองคไดทรงแสดงและบัญญัติไว จะ
เปนศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลาย

พุทธพจนนี้ เปนการประทานหลักการสํ าคัญของสถาบันพระ
ศาสนา และตัดความเปนหวงวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว 
ใครจะมาทํ าหนาท่ีแทนพระองค เปนผูนํ าของพุทธบริษัทตอไป
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พระพุทธเจาไมทรงตั้งบุคคลผูใด แตไดทรงประกาศวา ธรรม
วินัย คือ คํ าสั่งสอนของพระองคนี่แหละ จะเปนศาสดาของชาวพุทธ 
เพราะฉะนั้น ชาวพุทธก็จะตองนับถือธรรมวินัย มั่นในธรรมวินัยอยู
เสมอ จะตองมีสติรํ าลึกเตือนตัวเองใหศึกษาวา ธรรมวินัยของพระพุทธ
เจานั้นเปนอยางไร แลวประพฤติปฏิบัติกันใหถูก

ไมใชเพียงแควา คอยเชื่อคอยฟงตามกันไป อยางท่ีเรียกวา 
ปรัมปรา ตอไปนานๆ เขา ก็จะคลาดเคลื่อน แตจะตองมีการศึกษาอยู
เสมอ ใหรูชัดวา พระธรรมวินัยนั้น คืออยางไร วาอยางไรกันแน
ฉ) พระวาจาสุดทาย ที่ฝากไว ชาวพุทธจะตองใสใจ ถือเปนยอดสํ าคัญ

ในที่สุดพระองคก็ตรัสพุทธพจนสํ าคัญ คือ ปจฉิมวาจา ไดแก 
พระวาจาสดุทายกอนปรนิพิพาน ซึง่หลงัจากนัน้แลว ไมตรสัอะไรอกีเลย

ปจฉิมวาจานี้ ก็คือ พระบาลีท่ีวา:
หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน 

สมฺปาเทถ
“ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เราขอพูดกับเธอทั้งหลายวา สังขารท้ัง

หลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม
ประมาทใหถึงพรอม”

นี้เปนหลักธรรมที่มีความสํ าคัญอยางย่ิง มารดาบิดาจะสิ้น จะ
จากลูกไป ก็มีการสั่งเสีย วาจาสั่งเสียของบิดามารดานั้น เรายอมถือวา
มีความสํ าคัญมาก

พระพุทธเจาเปนพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 
พระองคตรสัปจฉมิวาจานีไ้ว เราจะตองใหความส ําคัญเหมอืนกบัเปนวาจา
สัง่เสยีของพอแม เพราะทรงเปนพระบดิาของพระศาสนาทัง้หมด วาจาท่ี
ตรัสเตือนใหไมประมาทนี้ จะตองนํ ามาประพฤติปฏิบัติกันอยางจริงจัง

ปจฉมิโอวาทในเรือ่งความไมประมาทนี ้ บางทีเราไมคอยไดนกึกนั
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วามีความสํ าคัญเพียงไร แตท่ีจริง เปนหลักธรรมที่สํ าคัญอยางย่ิง แต
วันนี้ยังไมมีโอกาส จึงจะเพยีงกลาวพาดพิงอางองิไวกอน เมือ่ใดไดจังหวะ
กจ็ะอธบิายอกี เพราะเปนเรือ่งใหญมาก มคีวามส ําคัญอยางย่ิง
ช) อนิจจัง เพื่อใหไมประมาท ตองประกบอนิจจัง ที่ปลงใหสบายใจ

ตอนนี้จะพูดไวแตเพียงวา หลักความไมประมาทนี้ พระพุทธเจา
ตรัสไวโดยสัมพันธกับความเปนอนิจจัง

กอนจะทรงเตือนใหไมประมาท พระองคไดตรัสวา สังขารท้ัง
หลายมคีวามเสือ่มสลายไปเปนธรรมดา กคื็อตรสัถงึความเปนอนจิจัง

เมื่อสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจัง ไมเท่ียงแท เราจะมัวนิ่งนอนใจวาง
ใจอยูไมได จึงตองไมประมาท

พระพุทธเจาตรัสหลักสํ าคัญนี้ไว แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงกัน 
ระหวางความเปน อนิจจัง กับ ความไมประมาท คือ เพราะสิ่งทั้งหลาย
ไมเที่ยง เราจึงตองไมประมาท และ เม่ือไมประมาทแลว เราก็จะสามารถ
ใชความไมเที่ยงใหเปนประโยชนไดอีกดวย

เปนที่รูกันดีวา คนไทยชอบใชอนิจจัง เพ่ือปลงใจใหผอนสบาย
คลายโศกหรือหายทุกข ซึ่งเปนเรื่องของการรูเทาทันความจริง ท่ีทํ าให
ปลอยวางสลัดความยึดติดถือมั่นลงได

การรูเทาทันและความสบายใจหายทุกขไดนั้นดีแน แตก็ตอง
ระวังไวอยางย่ิงทีเดียววา ถาสบายใจแลวก็ปลอยอะไรๆ ไปเรื่อยๆ สิ่งท่ี
ควรแกไขจัดทํ า ก็ไมกระตือรือรนขวนขวาย ถาอยางนี้ก็กลายเปนความ
ประมาท ผิดหลักพุทธโอวาทที่เปนปจฉิมวาจานี้เต็มท่ี ชาวพุทธจะตอง
ไมทํ าเปนอันขาด

ควรระลึกตระหนักวา “ปลอยวางได” คือใจที่อยูดวยปญญารู
เทาทันแลวไมยึดติดถือมั่น แต “ปลอยปละละเลย” คือความประมาท

สวนที่วาความไมเท่ียงนี้ จะใชใหเปนประโยชนแกชีวิตของเรา
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ไดอยางไร จะไดกลาวในโอกาสอืน่ขางหนา แตในวันนี ้ เราไดมาถงึสถานที่ท่ี
พระพุทธองคไดตรัสพุทธโอวาทนี้ไวแลว ซึ่งมีความสํ าคัญเปนอยางย่ิง 
ขอใหเรานอมรํ าลึกถึงหลักคํ าสอนของพระองคดังไดกลาวมา

การท่ีพระองคตรัสเรื่องความไมประมาท โดยโยงมาหาอนิจจัง
ในกรณีนี้ เปนการโยงไปถึงความเปนอนิจจังท่ีปรากฏแกพระองคเองที
เดียว คือ ความไมเท่ียงแหงสังขารของพระพุทธเจาวา:

บัดนี้ แมแตพระองคเองซึ่งเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ยังตอง
จากพุทธบริษัทไป เพราะวาสังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสลายไปเปน
ธรรมดา พระวรกายของพระองคนั้น ก็จะตองแตกดับไปตามคติ
ธรรมดาของสังขาร ท่ีมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป เชนเดียวกับสิ่ง
ท้ังหลายอื่นๆ โดยทั่วไป

ดวยพุทธพจนนี้ พุทธบริษัทก็จะมองเห็นความเปนอนิจจังโดย
นกึถงึพระชนมชพีของพระพทุธเจาเปนเครือ่งเตอืนใจเรา แลวกจ็ะท ําใหเกดิ
สังเวช คือความสังเวช เหมือนอยางในคํ าท่ีบอกวา เปนสังเวชนียสถาน
นี้แหละ
ฌ) อนิจจัง ใหสังเวช จะไดแข็งขันไมประมาท

การท่ีเราเดินทางมานี้ เปนการปฏิบัติตามท่ีพุทธเจาไดตรัสแนะ
นํ าไววา ใหมานมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ และสังเวชนียสถานทั้ง ๔ 
ก็มาจบ ณ ท่ีปรินิพพาน

เมื่อเรามาถึงสังเวชนียสถาน คือสถานที่เปนที่ตั้งแหงความ
สังเวชแหงท่ี ๔ เราก็มากลาวถึงการท่ีพระพุทธเจาเสด็จจากไปตาม
ธรรมดาแหงความไมเท่ียง

การท่ีเราไดคติแหงความไมเท่ียง แลวปลงใจใหเกิดความสังเวช 
จึงเปนที่ชัดเจนที่สุด ณ ท่ีปรินิพพานนี้

แตสังเวชนั้น คืออยางไร ตองขอโอกาสทํ าความเขาใจกันอีก
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สังเวช คือ เปนเครื่องกระตุนเตือนใจ กระตุนเตือนใจอยางไร 
คือกระตุนเตือนใจใหไดคิด ใหไดสํ านึก

สํ านึกอะไร ก็คือใหไดคิดใหไดสํ านึกถึงความจริงนั่นเอง กลาว
คือความจริงแหงพระไตรลักษณ อันไดแกความเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ซึ่งเปนธรรมดาของทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนอยางนี้

เมื่อเราไดเครื่องเตือนใจ กระตุนใหไดความคิด ใหไดความสํ านึก 
โดยโยงไปหาหลักความจริง แลวจะเกิดอะไรตอไป

ก็ทํ าใหเกิดความตื่นตัว เห็นความสํ าคัญ และเกิดแรงกํ าลังท่ีจะ
ปฏิบัติธรรม คือเกิดความรูสึกเขมแข็งแรงกลา เอาจริงเอาจัง ท่ีจะนํ า
คํ าสอนของพระองคมาประพฤติปฏิบัติ หรือดํ าเนินชีวิตใหดีงาม ใหชีวิต
นี้มีคุณคาจนบรรลุถึงธรรมสูงสุด

คํ าวา “สังเวช” นั้น ไดเคยกลาวไวแลววา ไมไดมีความหมายวา 
ใหสลดหดหูใจ ถาไปสลดหดหูใจแลว ก็กลายเปนนิวรณ ซึ่งเปนอกุศล 
ไมถูกตอง เปนพวกถีนมิทธะ

การท่ีสงัเวชนัน้ ไมใชสลดหดหูใจ แตเปนการท ําใหเกดิก ําลงัใจ พอ
เราไดคิด คือเราเห็นอนิจจัง เห็นความจริงของสังขารวา พระพุทธเจา
เองก็ยังตองเสด็จจากไป ถึงแมตัวเราเอง และสิ่งท้ังหลายทุกอยาง ก็
เปนอยางนั้นเหมือนกัน

เมือ่เราเหน็ความจรงินัน้แลว กเ็กดิความรูสกึกระตุนเตอืนใหไม
ประมาท วาชวิีตคนนีส้ัน้นะ เวลากน็อย ตองเรงใชใหคุมคาเปนประโยชน
ถากํ าลังหลงระเริงเพลิดเพลินมัวเมา หรือทํ าความชั่วอะไรอยู ก็ฉุกใจได
คิดขึ้นมา แลวหยุดได เลิกได หันมาขวนขวายทํ าสิ่งท่ีควรทํ า นี่แหละที่
วาสังเวชเกิดกํ าลัง ก็คือจะไดไมประมาท

เราเกิดกํ าลังใจขึ้นมาจากการกระตุนเตือนของความสํ านึกเห็น
ความจริงวา โอ ความจริงเปนอยางนี้ ชีวิตของเราก็จะอยูตลอดไปไมได 
สิ่งท้ังหลายก็ไมสามารถอยูไปตลอดกาล จะตองมีความพลัดพรากจาก
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กัน เพราะฉะนั้น เวลาที่มีอยูนี้เราจะตองรีบใชใหเปนประโยชน
ดวยการกระตุนเตอืนของความส ํานกึนี ้เรากเ็กดิก ําลงัความเพียรที่

จะรบีขวนขวายปฏบัิต ิโดยไมนิง่นอนใจ ไมละเลย ไมปลอยเวลาใหผานไป
เปลา ตอนนีแ้หละเราจะไดความกระตอืรอืรน และความตัง้ใจจรงิ

คัมภีรตางๆ เชน วิสุทธิมรรค และอรรถกถา-ฎีกาท้ังหลาย มัก
แสดงใหเห็นวา “สงฺเวช-” มีความหมายเทากับคํ าวา “สมุตฺเตช-” ซึ่ง
แปลวา ปลุกเรา คึกคัก เกิดกํ าลังขึ้น แข็งขัน แกลวกลา (เชน วิสุทธิ. 
๓/๒๙๙; ปฏิสํ.อ.๒/๑๘๖)

ถาเรารํ าลึกถึงเหตุการณในพุทธประวัติ ตลอดจนกระทั่งการ
ปรินิพพานนี้ ใหเปนเครื่องเตือนใจเรา ใหรํ าลึกตอไปถึงความจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย และเกิดกํ าลังความเขมแข็งจริงจังท่ีจะประพฤติปฏิบัติตามคํ า
สอนของพระองค อันนี้คือ ความสังเวชท่ีถูกตอง

ดังนั้น ตอนนี้เปนโอกาสแลว เหตุการณท่ีเสด็จปรินิพพานในที่นี้ 
เปนเครื่องเตือนใจเรา ใหสํ านึกถึงความจริงของสังขาร จึงขอใหเราได
เกิดปญญามองเห็นความจริง และดวยปญญานี้ เราจะไมสลดหดหูใจ 
ไมเกิดความเศรา

ถึงแมถาจะมีความรูสึกเปนความเศราเกิดขึ้น ก็เอาความเศรา
นั้นมาเปนเครื่องกระตุนจิตใจของเรา ใหเกิดกํ าลังใจเขมแข็งขึ้นวา เรา
จะตองแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจาดวยการนํ าเอาธรรมของพระ
องคมาปฏิบัติ

พระพุทธเจาจากเราไปแลว แตพระพุทธศาสนาไมไดสูญสิ้นไป
ดวย ธรรมก็ยังคงอยู เราจะตองเปนลูกศิษยท่ีดี เราจะตองตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติตามคํ าสอนของพระองคตอไป เราชาวพุทธนี่ละ จะชวย
กันรักษาธรรม รักษาพระพุทธศาสนาใหดํ ารงคงอยูย่ังยืนตอไป
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ปฏิบัติธรรมกาวหนาไป ธรรมกายเจริญเอง
แมพระวรกาย หรือที่บาลีเรียกวา รูปกายของพระพุทธเจาจะ

จากไปแลว แตนามกายของพระองคในสวนทีเ่รยีกวา ธรรมกาย กยั็งคงอยู
พระพุทธเจาตรัสไวมีใจความวา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา;

แตผูใดใจมากดวยกเิลส ไมเหน็ธรรม แมจะเกาะชายสงัฆาฏติดิตามเราไป
ตลอดเวลา ผูนั้นกับเราก็ชื่อวาอยูหางไกลกัน (สํ.ข.๑๗/๒๑๖; ขุ.สุ.๒๕/๒๗๒)

เพราะฉะนั้น ถาเราจะเห็นพระพุทธเจาท่ีแทจริง เราก็ตองเขา
ถึงธรรม แมเราจะมาถึงสถานที่นี้ เราก็มาในแงของสถานที่ท่ีเกี่ยวของ
กับรูปกายของพระพุทธเจา

พูดมาถึงตอนนี้ก็เลยมีกาย ๒ อยาง ดังท่ีบอกวารูปกายของพระ
พุทธเจาจากไปแลว แตธรรมกายหาจากไปไม

เราเห็นพระรูปกายของพระองค ดวยดวงตาเนื้อ แตเราจะ
สามารถเห็นพระองคท่ีแทจริง คือพระธรรมกาย ดวยดวงตาปญญา

รูปกายของพระองคนั้น เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง แตกสลายไปเปน
ธรรมดา เพราะเปนรูปธรรม แตธรรมกายนั้นคงอยู ถึงแมรูปกายของ
พระองคจะแตกสลายแลว ธรรมกายก็ยังหาแตกสลายไปดวยไม

ชาวพุทธ เมื่อไดมาเรียนรูพุทธประวัติ รํ าลึกถึงเหตุการณเกีย่ว
กบัพระองคแลว เรากเ็หน็ความเปนไปเกีย่วกบัพระรปูกายทีม่าจบสิน้ ณ 
สถานที่ปรินิพพาน แลวมาถูกพระเพลิงเผาผลาญทีม่กุฏพันธนเจดีย ท่ี
เรานั่งกันอยู คือที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนี้

พระรูปกายของพระองคกลายเปนเถาเปนอัฐิไปแลว แตพระ
ธรรมกายยังคงอยู พระองคไดสอนเราไวแลววา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น
เห็นเรา”

หมายความวา ถึงแมใครจะเกาะชายพระสังฆาฏิติดตามพระองค
ไป ก็เห็นแครูปกาย เราจะตองมองเห็นธรรม จึงจะเห็นธรรมกายของ
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พระองค
แตคํ าวา รูปกาย และ ธรรมกาย นั้น จะตองทํ าความเขาใจกัน

ใหชัดเจน
คํ าวา กาย แปลวา กอง คือที่ชุมนุม หรือที่ประชุม หมายความวา

เปนที่มารวมกันของสิ่งตางๆ เชน รถกาย คือกองรถ พลกาย คือกอง
พล หรือกองทหาร เปนตน

เพราะฉะนั้น รูปธรรมทั้งหลาย มีธาตุตางๆ อยางท่ีเรียกกันวา 
ดิน นํ้ า ลม ไฟ มาประชุมกันเขา ก็รวมเปนกาย เรียกวารูปกาย

รูปกาย ก็คือ กองแหงรูป หรือที่ประชุมแหงรูปธรรม มีดิน นํ้ า 
ลม ไฟ เปนตน มารวมกันอยู

สวนธรรมกาย กคื็อ กองแหงธรรม หรือ ชุมนุมแหงธรรม หรือ
ประชุมแหงธรรม หรือที่มารวมกันของธรรมทั้งหลาย

พระพุทธเจานั้น ดวยพระรูปกาย คือ พระวรกายของพระองคท่ี
ปรากฏอยู คนทั้งหลายก็ไดเขาไปเฝา ไดเขาไปพบเห็น ไดดู ไดฟง

สวนพระธรรมกายของพระองค ก็หมายความวา พระพุทธเจา
เมื่อตรัสรูแลว พระองคไดคนพบธรรมแลว พระองคก็กลายเปนที่
ประชุมแหงธรรม หรือที่ชุมนุมของธรรม เปนที่ท่ีธรรมทั้งหลายมากมาย
มารวมกันอยู

เมื่อพระองคแสดงธรรมที่ตรัสรูนั้นออกไป พระองคก็กลายเปน
แหลง ท่ีเปลง ท่ีหลั่งไหล ท่ีเผยแพรออกไป แหงธรรมทั้งหลาย พระ
พุทธเจาก็จึงเปนพระธรรมกาย ดังท่ีพระองคตรัสวา

“ดูกรวาเสฏฐะและภารัทวาช เธอทั้งหลาย มีชาติ-ชื่อ
-โคตร-ตระกูล ตางๆ กัน ออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริก
...เปนสมณศากยบุตรเสมอกัน, ผูใดมีศรัทธาที่ปลูกฝงลง
แลวในตถาคต...ก็สามารถกลาวไดวา เราเปนบุตร เปนโอรส 
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เกิดจากพระโอษฐของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูเกิดจาก
ธรรม อันธรรมนิรมิต เปนธรรมทายาท ขอนั้นเพราะอะไร? 
ก็เพราะวา คํ าวาธรรมกาย ก็ดี พรหมกายก็ดี ธรรมภูต ก็ดี 
พรหมภูต ก็ดี นี้เปนชื่อของตถาคต” (ท.ีปา.๑๑/๕๕)
พระพุทธเจาตรัสวา ผูใดแมจะเกาะมุมผาสังฆาฏิของพระองค 

ติดตามพระองคไปตลอดเวลา แตจิตใจถูกกิเลสครอบงํ า ก็ไมชื่อวาเห็น
พระองค สวนผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นพระองค

เมื่อพระอรรถกถาจารยจะอธิบายพุทธพจนนี้ ก็ตองใชคํ าวา
รูปกาย กับ ธรรมกาย มาเทียบกัน คือ

เมื่อตามเสด็จเฝาดูองคพระพุทธเจา ก็หมายถึงตามดูพระ
รูปกายของพระองค ดวยตาเนื้อธรรมดา

เมื่อมองเห็นคือเขาใจธรรมที่พระองคตรัสสอน ก็เทากับ
เห็นธรรมกายของพระองค ดวยตาปญญา

การมองเห็นธรรมกายดวยตาปญญา ก็มีความหมายทํ านอง
เดียวกับคํ าวาไดดวงตาเห็นธรรม หรือธรรมจักษุนั้นเอง

“ธรรมจักษุ” หรือดวงตาเห็นธรรมนั้น ก็คือการเห็นอริยสัจ ซึ่ง
โดยทั่วไปหมายถึงบรรลุโสดาปตติมรรค แตกวางออกไปหมายถึงมรรค
ท้ัง ๓ ระดับใดระดับหนึ่ง ตั้งแตโสดาปตติมรรค ไปจนถึงอนาคามิมรรค 
แตบางแหงหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔ ไดท้ังหมด คือตั้งแตโสดาปตติมรรค 
ถึงอรหัตตผล (เชน ม.อ.๔/๒๕๐; สํ.อ.๓/๔๓; วินย.ฎีกา๔/๗๖)

การเห็นธรรมกายในกรณีอยางนี้ ก็คือการบรรลุโลกุตตรธรรม 
๙ ขั้นใดขั้นหนึ่ง หมายความวา เห็นธรรมกาย คือโลกุตตรธรรม ๙ (สํ.อ. 
๒/๓๔๓) ดวยตาปญญา ท่ีเห็นอริยสัจนั่นเอง (อุ.อ.๓๓๓; วินย.ฎีกา๔/๒๔๖)

ธรรมกาย ไมใชศัพทจํ าเพาะที่มีความหมายเจาะจง แตเปนคํ า
สํ าหรับใชอธิบายความหมายพิเศษในบางกรณี ดังท่ีตัวศัพทเองก็มีความ
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หมายกวางวา กองธรรม หรือชุมนุมธรรม อาจจะเปนโสดาปตติมรรค 
ก็ได หรือขั้นหนึ่งขั้นใดในโลกุตตรธรรม ๙ ก็ได ตลอดจนถึงนิพพาน

บางแหงใชในความหมายกวางมาก ตรงตามศัพทท่ีแปลวา 
“กองธรรม” เชน หมายถึงธรรมขันธ (แปลวา กองธรรมเหมือนกัน) คือ 
ศีลขันธ สมาธิขันธ เปนตน (เถร.อ.๑/๑๖๗)

แตรวมแลวก็คือวา ธรรมกาย เปนคํ าศัพทท่ีใชบางเพียงนอย
แหง (ในพระไตรปฎก มีใชเพียง ๔ แหงเทานั้น) เพราะจะใชตอเมื่อ
ตองการความหมายเชิงเปรียบเทียบบางอยาง โดยเฉพาะในกรณีท่ี
เทียบคูกับรูปกาย

เหมือนอยางท่ีเรามาพูดกันในการจาริกนมัสการสังเวชนียสถาน
ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจา เกี่ยวกับเหตุการณ
ในพระประวัติของพระองค เราก็พูดถึงพระรูปกายท่ีเสด็จจาริกไป โยง
มายังพระธรรมกายท่ีตรัสสอนใหพวกเราเขาใจเพ่ือจะไดเขาถึงพระองค

อนึ่ง ธรรมกาย ในพระไตรปฎกท่ีวามีใช ๔ ครั้งนั้น
ใชในพุทธพจนท่ีตรัสวาเปนพระนามหนึ่งของพระองค เปน

ความรอยแกวครั้งเดียว (ท่ียกมากลาวแลวขางตน)
นอกนั้นใชในคํ าประพันธรอยกรอง คือ เปนคาถาพรรณนา

คุณความดี (อยูในคัมภีรอปทานทั้งหมด) ดังนี้
- แหงหนึง่ กลาวถงึพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย ผูมจิีตเปน
อิสระ มีธรรมกายมากมาย (คือมีสภาวะแหงธรรมอเนก
ประการ เปนดังเรือนราง - ขุ.อป ๓๒/๒; อป.อ.๑/๒๔๕)

- อกีแหงหนึง่ เปนค ําพรรณนาคณุของพระพทุธเจาปทมุตุตระ
เชนวาทรงเปนแหลงแหงรัตนะและทรงแสดงธรรมกาย 
ฯลฯ (ขุ.อป. ๓๒/๑๓๙)

- อีกแหงหนึ่ง เปนดํ ารัสของพระนางมหาปชาบดีโคตมีท่ีจะ
พูดถึงตอไป
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ตอมาหลังพุทธกาลหลายรอยป พุทธศาสนามหายานไดตั้งหลัก
เรื่องตรีกาย (กาย ๓) ขึ้นมา วาพระพุทธเจาทรงมีพระกาย ๓ อยาง คือ

๑) ธรรมกาย ไดแกกายธรรม หรือตัวธรรม หรือตัวความจริง
แทท่ีเปนสภาวะ อันเปนสาระแหงสรรพสิ่งท่ัวสากล (ท่ีจริงก็คือ 
ธรรมดา หรือธรรมธาตุ หรือตถตา เปนตนนั่นเอง)

๒) สัมโภคกาย ไดแกกายเสวยสุข หมายถึงพระกายอันประณีต
ในพุทธเกษตร ท่ีแผธรรมแกพระโพธิสัตว และ

๓) นิรมานกาย ไดแก กายนิรมิต ท่ีเปนกายหยาบ กายเนื้อ มี
การเกิด แก เจ็บ ตายได อันปรากฏในโลกมนุษย เพ่ือสั่งสอนธรรมแก
ชาวโลก ดังเชนพระพุทธเจาศากยมุนีนี้

หลักตรีกายนี้ ปรากฏในพระสูตรตางๆ ของมหายาน เชน 
ลังกาวตารสูตร เปนตน ซึ่งปราชญมหายานทราบกันดีวาเปนพระสูตรท่ี
แตงขึ้นภายหลัง (Christmas Humphreys นายกพุทธสมาคมลอนดอน 
ผูลวงลับ  เขียนไวใน Dictionary ของเขา  ใชคํ าวา “จับใสพระโอฐ”)*
และการอธิบายความหมายของกายท้ัง ๓ นี้ ก็ยังแปลกกันไปตามทัศนะ
ของนิกายยอยตางๆ ของมหายานเอง

แตเรื่องนี้เอามาเลาเปนความรูไวเทานั้น

ธรรมกาย (ตามความหมายเดิม) คือ กองธรรม หรือชุมนุมแหง
ธรรมนี้ ยอมเกิดแกบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติตามคํ าสั่งสอนของพระพุทธ
องคจนกระทั่งตนเองเปนที่ชุมนุมแหงธรรมตางๆ

หมายความวา ธรรมทั้งหลาย คือมรรค ผล นิพพาน มาประชุม
หรือชุมนุมกัน ในผูใด ดวยดวงตาปญญาท่ีมองเห็นอริยสัจ ก็เกิดเปน
                                                                                                                                                                
* 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.”
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ธรรมกายขึ้นในผูนั้น เหมือนอยางท่ีพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ตรัสกะ
พระพุทธเจา เมื่อทูลลาจะปรินิพพานวา

“พระรูปกายของพระองคนี้ หมอมฉันไดเลี้ยงดู ให
เจริญเติบโตมา สวนธรรมกายของหมอมฉันนี้ พระองคก็ได
ชวยใหเจริญเติบโตขึ้นแลว” (ขุ.อป.๓๓/๑๕๗)
เปนอันวา ธรรมกายนั้นเขาถึงได ดวยปญญาท่ีมองเห็นธรรม 

แลวก็ถึงตัวธรรม ธรรมที่รูท่ีบรรลุแลวก็เหมือนดังมาประชุมกันอยู ก็
เปนธรรมกายขึ้นมา ก็เทานั้นเอง

แตวาเทานั้นเองนี่แหละ ยากนักหนา แมกระนั้นก็ไมยากเกินไป
สํ าหรับผูมีศรัทธา และตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

ถาเราประพฤติปฏิบัติจนเกดิปญญาเหน็ธรรมขึน้มา เรากเ็ขาถงึ
ธรรมกาย เราปฏิบัติธรรมกาวหนาไป ธรรมตางๆ เกิดมีเพ่ิมขึ้นๆ 
ธรรมกายก็เจริญเติบใหญขึ้นในเรา

เมื่อเราเห็นความจริงแหงธรรมทั้งหลาย ลวงทะลุผานประดา
รูปธรรมที่เปนรูปกาย ก็คือ “เห็นธรรมกาย” พูดสั้นๆ วา “เห็นธรรม”

เพราะฉะนั้น จึงกลาววา เมื่อเราเห็นธรรม ก็คือ เห็นองคแท
ของพระพุทธเจา ตามคํ าตรัสที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา”

วันนี้เราชาวพุทธศาสนิกชน ไดมีศรัทธาจาริกกันมา จนกระทั่ง
ถึงสังเวชนียสถานอันดับสุดทายในลํ าดับของพุทธประวัติแลว และก็ได
มาถึงท่ีเปนที่สิ้นสุดแหงพระรูปกายของพระพุทธเจา

แตเราก็ระลึกไดวา พระพุทธองคไดตรัสสอนไวแลววา ธรรมนั้น
ไมสูญสลายไปดวยกับพระรูปกายของพระองค

เมื่อเราไดเจริญศรัทธามาเฝาพระพุทธเจาถึงท่ีนี้ อันเปนที่เคย
รองรับรูปกายของพระองคท่ีมาในพุทธประวัติแลว ก็ขอใหเปนเครื่อง
เตือนใจเรา เพ่ือใหนอมเอาธรรมที่พระองคทรงสั่งสอน เรียกวา “หลั่ง
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ไหลออกจากธรรมกาย” ของพระองคนี้ มาประพฤติปฏิบัติ ใหกอขึ้น ให
มาชุมนุมขึ้น เปนธรรมกายที่งอกงามเติบใหญขึ้นในตัวเราสืบตอไป

อนึ่ง ธรรมที่กลาวอางอิงในวันนี้ ก็หวังวาจะไดยกขึ้นเปนขอที่
จะไดนํ ามาอธิบายใหโยมฟงตอไปในโอกาสขางหนา โดยเฉพาะเรื่อง
ความไมประมาท ท่ีเปนพุทธโอวาท เรียกวาปจฉิมวาจา พรอมทั้งหลัก
ธรรมอื่นๆ

โดยเฉพาะอีกขอหนึ่ง คือธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน ท่ีเปนปฐมเทศนา แสดงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ทาง
สายกลางนั้น ก็เปนหลักสํ าคัญเหมือนกัน

ดังนั้น ถามีโอกาส อยางนอยก็จะไดแสดง ๒ เรื่องนี้ คือ
• เรื่องทางสายกลาง ท่ีทรงแสดง ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 

และ
• หลักความไมประมาท ท่ีตรัส ณ สถานที่ปรินิพพานนี้
เราก็จะไดธรรมที่นับวา เปนหลกัการใหญๆ  ส ําคัญ ซึง่เนือ่งดวย

สถานที ่ท่ีเรยีกวา สงัเวชนยีสถาน ๔
ส ําหรบัวันนี ้ เวลาจํ ากดั จํ าเปนจะตองเดนิทางตอไป แตกข็อให

ทุกทานมคีวามรูสกึสมใจหวงัวา เราไดเดนิทางมาถงึสงัเวชนยีสถานส ําคัญ
อันเปนลํ าดับที่ ๔ ในพุทธประวัติ และเปนลํ าดับที่ ๓ ในการเดินทาง
ของเรา เปนสถานที่จบสิ้นของพุทธกิจในพระชนมชีพของพระพุทธเจา

แตพระพทุธศาสนาไมไดจบสิน้ทีน่ี ่ พระพทุธศาสนาไดเจรญิแพร
หลายมั่นคงตอไป จนกระทั่งมาถึงพวกเราในปจจุบันนี้ ท่ีประเทศไทย
เปนตน และทัว่โลก เราจึงไดรบัความรมเย็นจากรมพระธรรมของพระองค

บัดนี้ เรามาถึงตนแหลงแหงพระธรรมคํ าสอน คือตนแหลงแหง
พระพุทธศาสนานั้น ก็ขอใหเรามีปติ มีความอิ่มใจ มีความปลาบปลื้มใจ 
และถือวาเราทุกคนไดบํ าเพ็ญบุญกุศลอยางดีแลว ดวยความเพียรตาม
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ท่ีเราไดปฏิบัติมาเปนพุทธบูชา
ดวยอํ านาจแหงกุศลเจตนา ความตั้งใจดี ความมีศรัทธา 

เปนตน ในนํ้ าใจของโยมญาติมิตรทุกทาน จงประกอบเขากับคุณพระ
รัตนตรัย เปนคํ าอวยพรชัยแกทุกทาน เปนเครื่องอภิบาลรักษาใหทุก
ทานประสบความสุขความเจริญย่ิงขึ้นไป และมีความรมเย็นงอกงามใน
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.
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๙ ทีป่ระกาศอิสรภาพของมนุษย
ลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล

เสารที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๘.๒๕ น.

ขอเจริญพรโยมผูมีศรัทธา

บัดนี้ คณะบุญจาริกก็ไดเดินทางมาถึง สังเวชนียสถานแหงท่ี ๔ 
เปนที่สุดทายในการเดินทางของเรา แตเปนลํ าดับแรกในเหตุการณแหง
พุทธประวัติ คือสถานที่ประสูติ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงใหทราบดวยศิลา
จารึกของพระเจาอโศกที่ไดประดิษฐานไว มีขอความเพียงสั้นๆ วา

“พระเจาอยูหัวปยทัสสี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ เมื่อ
อภิเษกได ๒๐ พรรษา ไดเสด็จมา และทรงกระทํ าการบูชา 
เพราะวาพระพุทธศากยมุนีไดประสูติ ณ ท่ีน้ี

“ไดโปรดใหสรางรั้วศิลา และโปรดใหประดิษฐานเสา
ศิลาจารึกขึ้นไว”
ตอจากนี้มีขอความอีกเล็กนอย ศิลาจารึกนี้เปนหลักฐานสํ าคัญ

ท่ีสุด สวนหลักฐานอื่นๆ เปนสิ่งท่ีสรางขึ้นมาภายหลังเปนสวนมาก
พวกอิฐตางๆ ท่ีกองอยูนั้น อาจจะเปนพวกสถูปบาง เปนซาก

ของกุฏิบาง อีกอยางหนึ่งก็คือ วิหารมายาเทวี ท่ีอยูในวงลอมผาเหลืองที่
เขากํ าลังจัดการขุดแตง เมื่ออาตมามาครั้งกอนโนน เขายังไมไดรื้อ ยัง
เขาไปนมัสการได แตเปนวิหารท่ีไมใชของชาวพุทธเอง คือเปนของชาว
ฮินดูสรางขึ้น เทาท่ีทราบวาเปนของภายหลัง
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ท่ีจรงินัน้ สถานทีป่ระสตู ิทางรฐับาล หรอืชาวพุทธทัง้หมด ควร
จะใหความสํ าคัญมาก ทางสหประชาชาติ ในสมัยทานเลขาธิการอูถั่น
ไดวางโครงการท่ีจะพัฒนาลุมพินีไว ตั้งแตประมาณ ๓๕ ปมาแลว แต
เวลาลวงมายาวนาน ทานอูถั่นไดสิ้นชีวิตไป งานก็ไมไดคืบหนาอะไรเลย

เมื่ออาตมามาครั้งแรกใน ๒๕๒๘ ก็ไมมีอะไรที่เปนการเปลี่ยน
แปลงชัดเจน มาอีกครั้งหนึ่งประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ก็อยูอยางเดิม เพ่ิง
จะมาครั้งนี้แหละที่เห็นวามีการเปลี่ยนแปลง มีการเริ่มตน จึงนับวาเปน
ท่ีนาอนุโมทนา แตก็ชามาก

ท่ีจริงนั้น ควรจะไดมีการปรับปรุงกันมานานแลว ควรจะเปน
สถานที่ท่ีรื่นรมย เปนรมณียสถานดวย และเปนปูชนียสถานดวย มิ
ฉะนั้น ชาวพุทธมาก็จะเห็นเปนที่นาสังเวช แตเปนสังเวชในภาษาไทย 
ไมใชสังเวชในภาษาบาลี หมายความวา เห็นแลวก็สลดหดหูใจ

มาบัดนี้ ถามีการปฏิสังขรณและมีการฟนฟู ดวยการจัดสราง
ตามแปลนใหญท่ีวางไวสมัยทานอูถั่น ซึ่งเปนมาสเตอรแปลน (master 
plan) ตอไปก็คงจะเปนรมณียสถาน และเปนปูชนียสถานที่ทํ าใหเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาไดอยางดี

คติจากสังเวชนียสถาน
ท่ีวามานั้นเปนเรื่องของสถานที่ ซึ่งก็มีความสํ าคัญ เพราะวาเรา

ตองการใหเกิดผลในทางจิตใจ คือใหเปนสังเวชนียสถานอยางแทจริง 
หมายถึงเปนที่ใหเกิด สังเวช ในความหมายวา เปนเครื่องกระตุนเตือน
ใจใหเกิดศรัทธาและปญญา

ท้ังนี้เพราะวา เมื่อเรามาในสถานที่ท่ีเรียกวาสังเวชนียสถาน 
และสถานที่สํ าคัญในทางพระพุทธศาสนาทุกแหง สิ่งท่ีเราควรจะได โดย
สรุปก็มี ๒ อยาง คือ ศรัทธา กับ ปญญา

บางทานก็อาจจะไดเฉพาะศรัทธา คือ ความเลื่อมใสและมั่นอก
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มั่นใจเขมแข็งย่ิงขึ้น พรอมทั้งเกิดปติ มีความปลาบปลื้มใจท่ีเปนผลจาก
ศรัทธานั้น นั่นก็เปนสวนหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งบางทีไมได คือ ปญญา

อยางไรก็ดี เมื่อไดศรัทธาไป ก็ยังเรียกวาไดผลบาง แตไม
สมบูรณ ถาจะใหดีก็ควรจะไดปญญาดวย อยางท่ีอาตมาไดกลาวแลววา 
ปญญาท่ีเกิดขึ้นนี้หมายถึง

ปญญาอยางที่ ๑ คือ ความรูเขาใจ มองเห็นคติธรรมดาของ
สังขาร อันไดแก ความไมเท่ียง ความเปนทุกข เปนอนัตตา ตามหลัก
พระไตรลกัษณ ซึง่จะท ําใหเราเหน็ความจรงิ แลวโนมธรรมมาปฏบัิตใินใจ
ปญญานี้จะโยงไปสูความสวางชัดในธรรมดาของสังขาร พรอมทั้งการท่ี
จะเปนอยูและทํ าการท้ังหลายดวยความไมประมาท

ปญญาอยางที่ ๒ คือ จากเหตุการณและสถานที่นั้นๆ ก็เชื่อม
โยงตอไปใหเราระลึกถึงคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา และปฏิบัติตามคํ า
สอนเหลานั้น ท่ีมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แตละแหง ตลอดจน
พระธรรมเทศนาตางๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวในโอกาสนั้นๆ

ท้ังหมดนี้เปนเรื่องทางปญญา ซึ่งจะไดมากไดนอย ก็อยูท่ีการรู
จักใชโยนิโสมนสิการ คือการรูจักคิด รูจักพิจารณา

อยางเราเดินทางมาครบ ๔ แหงนี้ ความหมายของสังเวชนีย-
สถานแตละแหงนั้น ก็มีตางๆ กัน ถาจะประมวลสรุปแลว เราก็ไดแงคิด
หลายแบบ จะยกตัวอยางงายๆ

ท ําประโยชนของตนใหถกูใหดี จะเปนทีพ่ึง่ของโลกได
เริ่มตน  สังเวชนียสถาน ๔ นั้น เราเห็นชัดวา แหงแรก  เปน

เรื่องเกี่ยวกับการประสูติ คือ การเกิด แลวตอไป แหงสุดทาย เกี่ยวกับ
การปรินิพพาน ก็คือ การตาย

สองอยางนี้ การเกิด กับการตาย เปนของสามัญสํ าหรับทุกคน 
ไมใชเฉพาะพระพุทธเจา ใครก็ตามท่ีมีชีวิต ก็ตองเริ่มตนดวยการเกิด 
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แลวตองสิ้นสุดดวยการตาย
แตพระพุทธเจาทรงมีเพ่ิมอีก ๒ อยาง คือระหวางนั้น 

ทามกลางระหวางประสูติกับปรินิพพาน มีตรัสรูกับแสดงปฐมเทศนา 
อันเปนสวนพิเศษที่ทํ าใหพระชนมชีพหรือชีวิตของพระพุทธเจา เปนสิ่งท่ี
ประเสริฐตางจากคนทั้งหลาย

การตรัสรูนั้น ถามองความหมาย ก็คือการที่พระพุทธเจาทรง
บรรลุจุดหมายที่ทรงประสงค เปนความสํ าเร็จของพระองค ทํ าพระชนม
ชีพของพระองคเองใหสมบูรณ เรียกวา เปนการทํ าประโยชนของตน
เองใหเสร็จสิ้น

ตอมา การแสดงปฐมเทศนา คือการบํ าเพ็ญประโยชนเพ่ือผูอื่น 
คือ การท่ีพระองคมีอะไรมอบไวใหแกชาวโลก

ประโยชน ๒ ประการนี้ เรียกวาหลัก อัตตัตถะ และปรัตถะ
การตรัสรู เปนการบรรลุความสมบูรณแหงอัตตัตถะ หรือ

อัตตหิตะ ไดแกประโยชนตน
สวนการแสดงปฐมเทศนา เปนจุดเริม่ตนของการบ ําเพ็ญปรัตถะ

หรือปรหิตะ คือ ประโยชนเพ่ือผูอื่น
ในการปฏิบัติธรรมนั้น หลักธรรมคูนี้สํ าคัญมาก พระพุทธเจา

ทรงยํ้ าบอยๆ วา ใหบํ าเพ็ญท้ังอัตตัตถะ ประโยชนตน และปรัตถะ 
ประโยชนผูอื่น

ท้ังสองอยางนี้เนื่องกัน ผูท่ีจะบํ าเพ็ญประโยชนใหผูอื่นไดอยางดี 
ก็ตองพัฒนาตน  ย่ิงเราบรรลุประโยชนตนมากขึ้นไปเทาไร เราก็ย่ิง
สามารถทํ าประโยชนเพ่ือผูอื่นไดมากขึ้นเทานั้น

ความดีงาม ความสามารถ ความมีสติปญญา ท่ีเกิดจากการ
พัฒนาตนของเรานี้แหละ คือประโยชนตนที่แทจริง

ถาเราไดพัฒนาตนเอง ทํ าประโยชนตนใหเจริญงอกงาม โดยมี
สติปญญาความสามารถมากขึ้น ก็เทากับเปนความดีงามความประเสริฐ
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แหงชีวิตของเราเอง พรอมกันนั้น เราก็สามารถที่จะบํ าเพ็ญประโยชน
เพ่ือผูอื่นไดดีขึ้นดวย

ท้ังนี้เพราะวา บุคคลที่มีสติปญญา มีความสามารถ มีความสุข 
มีชีวิตท่ีสงบแลว จึงจะสามารถบํ าเพ็ญประโยชน ชวยเหลือผูอื่น เผ่ือ
แผความดีงาม สติปญญา ความรู และความสุขไปใหแกคนอื่นไดเต็มท่ี

เหมือนอยางพระพุทธเจา ท่ีทรงเปนผูบรรลุประโยชนตนแลว 
คือไดพัฒนาพระองคเองใหมีคุณสมบัติท้ังปวงสมบูรณแลว จบกิจแหง
การเจริญศีลสมาธิปญญา พรอมดวยพระปญญา มหากรุณา และวิสุทธิ
คุณ มีความสุขเปนคุณสมบัติประจํ าพระองคอยูแลวตลอดเวลา ไมตอง
แสวงหาความสุขท่ีไหน และไมมีอะไรที่จะตองทํ าเพ่ือพระองคเองอีกตอ
ไป จึงอุทิศพระชนมชีพท้ังหมดใหแกการบํ าเพ็ญพุทธกิจเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชนเพียงอยางเดียว จนถึงท่ีสุดแหงพุทธกาล

ผูใดยังไมบรรลุประโยชนตน ผูนั้นก็ยังทํ าประโยชนแกผูอื่นไดไม
เต็มท่ี ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ

ดานหนึ่ง ยังมีความสามารถที่จะทํ าประโยชนนั้นไดไมสมบูรณ  
เชน ยังพัฒนาตนใหมีความสามารถตางๆ ไดไมเพียงพอ และไมรูชัดเจน
จะแจงลงไปแมแตวาอะไรจะเปนประโยชนจริงแทหรือไม

อีกดานหนึ่ง ยังมีหวงกังวลเกี่ยวกับตนเอง อยางนอย แมแตไม
หวงสุขทุกขของตัวแลว ก็ยังกังวลกับการที่จะตองฝกฝนพัฒนาตนเอง

ผูท่ีจะชวยคนตกนํ้ า ถาตัวเองวายนํ้ าไมเปน ถึงจะมีใจการุณย
อยางย่ิง จะชวยเขาไดอยางดี ก็แคหาวัสดุอุปกรณมาฉุด ดึง ลาก พา 
จูง หรือโยนให ซํ้ าราย ถาชวยไมเปน กลับกออันตราย หรือไมปลอดภัย 
ท้ังแกตนเอง และแกคนที่ตนคิดจะชวยนั้น

เพราะฉะนั้น ประโยชนตน (อัตตัตถะ) คือความพรอมสมบูรณ
ของตนเอง หรือความมีตนที่ไดพัฒนาอยางดีเต็มท่ีแลว จึงเปนฐานของ
การบํ าเพ็ญประโยชนเพ่ือผูอื่น
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ดวยเหตุนี้ จึงมีคุณสมบัติของพระอรหันตท่ีวา เปนผูไดบรรลุ
ประโยชนตนแลว จนกระทั่งไมตองทํ าอะไรเพื่อตัวเองอีก เพราะมีความ
สมบูรณในตัว ท้ังสติปญญา ท้ังความสุข ความสงบ ความเปนอิสระ

เมื่อมีภาวะที่พัฒนาดีแลวเหลานี้พรอมในตัว ก็นํ าเอาความสุข
ความเปนอสิระเปนตนนี ้ไปเผ่ือแผแจกจายแกผูอืน่ดวยเมตตากรณุาตอไป

อยางไรก็ตาม พึงทราบวา การทํ าประโยชนแกผูอื่นนั้น ทานถือ
วาเปนการบํ าเพ็ญประโยชนตน คือเปนอัตตัตถะอยางหนึ่ง เพราะเปน
การพัฒนาตนใหมีท้ังความดีงามและความสามารถมากขึ้น

ย่ิงเราพยายามชวยเหลือทํ าประโยชนแกผูอื่นเทาใด ไมวาจะใน
ระดับบุคคล หรือในระดับชุมชนสังคมสวนรวม เราก็ย่ิงมีความดีงาม
และแกรงกลาสามารถมากขึ้นเทานั้น

การชวยเหลือผูอื่น หรือทํ าประโยชนสวนรวม จึงเปนวิธีปฏิบัติ
สวนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลใหสมบูรณ

เรื่องนี้เห็นไดงายๆ ดังท่ีเรามีพระโพธิสัตวไวเปนแบบอยาง
เรารูกนัดวีา พระโพธสิตัวคือทานทีก่ ําลงับํ าเพ็ญบารม ี การบํ าเพ็ญ

บารมีมีหลายขอหลายขั้น แตสวนสํ าคัญก็คือการสละตนเอง ท้ังทรัพย 
อวัยวะ ตลอดถึงชีวิต เพ่ือชวยเหลือทํ าประโยชนแกผูอื่นไดอยางเต็มท่ี

การบํ าเพ็ญบารมีของพระโพธสิตัวท้ังหมดนี้ ก็เปนอัตตัตถะ คือ
เปนการพัฒนาตนเอง ใหมีคุณสมบัติความดีงามความสามารถเพิ่มพูน
จนเต็มเปยมสมบูรณ พอแกการบรรลุโพธิญาณ ท่ีจะเปนพระพุทธเจา

จึงเปนความประสานกัน ระหวางอัตตัตถะกับปรัตถะ หรือ
ระหวางประโยชนตนกับประโยชนผูอื่น ในระดับตน หรือขั้นในระหวาง 
คือสํ าหรับคนทั่วไป จนถึงพระโพธิสัตว ท่ีเหมือนกับวาการทํ าปรัตถะ
เปนสวนหนึ่งของอัตตัตถะ แตท่ีจริงก็คืออิงอาศัยและหนุนเสริมกันไป

ความประสานกัน ระหวางอัตตัตถะกับปรัตถะ หรือระหวาง
ประโยชนตนกับประโยชนผูอื่นนั้น มาบรรจบสมบูรณ ในขั้นสุดทาย 
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หรือในระดับสูงสุด คือทานผูบรรลุประโยชนตนแลว ไดแกพระพุทธเจา
และพระอรหันตท้ังหลาย ซึ่งจบกิจแหงการพัฒนาตนแลว ไมมีอะไรจะ
ตองทํ าเพ่ือตนตอไปอีก อัตตัตถะที่สมบูรณหรือเต็มแลวนั้น จึงมีไวเพ่ือ
ใหสามารถทํ าปรัตถะคือประโยชนเพ่ือผูอื่นไดอยางดีท่ีสุดสืบไป

พูดรวมตลอดวา
 เมื่อพัฒนาตัวเองใหมีอัตตัตถะมากขึ้น ก็มีความพรอมความ
สามารถที่จะทํ าปรัตถะบํ าเพ็ญประโยชนแกผูอื่นไดมากขึ้น
 ย่ิงบํ าเพ็ญประโยชนแกผูอืน่ท ําปรตัถะมากขึน้ ตนเองกย่ิ็งพัฒนา
มีสติปญญาความรูความดีงามความสามารถที่เปนอัตตัตถะ
มากขึ้น กระบวนธรรมดํ าเนินไปอยางนี้ จนในที่สุด
 เมื่อพัฒนาตนจนมีอัตตัตถะเต็มบริบูรณแลว ก็พรอมที่จะทํ า 
ปรัตถะไดโดยสมบูรณ

เพ่ิมอกีหนอยวา ผูท่ีบํ าเพ็ญประโยชนตนคอืพฒันาตนใหมีอตัตตัถะ
พรอมดีแลว ก็เปนอัตตนาถ คือพึ่งตนได

ผูท่ีทํ าประโยชนแกผูอื่นบํ าเพ็ญปรัตถะไดผล ก็เปนปรนาถ คือเปน
ท่ีพ่ึงแกผูอื่น

ถามีอัตตัตถะเต็ม เปนอัตตนาถสมบูรณแลว ทํ าปรัตถะไดเต็มท่ี 
คือเปนพระพุทธเจา ก็เปนโลกนาถ คือเปนที่พ่ึงของชาวโลกทั้งหมด

ทุกคนควรเปนทั้งอัตตนาถและปรนาถ โดยใหความเปนอัตตนาถและ
ปรนาถ นั้น ประสานอิงอาศัยเสริมหนุนกัน ตามหลักการท่ีพระโลกนาถได
ตรัสแสดงไว

สถานที่พระพุทธเจาตรัสรูและประกาศปฐมเทศนา เปนเครื่อง
หมายของการที่พระองคทรงบรรลุแลวซึ่งความสมบูรณแหงอัตตัตถะ
คือ การบํ าเพ็ญประโยชนตนจนพัฒนาพระองคเองสมบูรณแลว และ
การท่ีทรงทํ าประโยชนแกชาวโลก เปนการบํ าเพ็ญปรัตถะ ถึงขั้นที่ทรง
เปนพระโลกนาถ อยางท่ีไดกลาวมา



๒๘๖ จาริกบุญ-จารึกธรรม

ฉะนั้น สังเวชนียสถาน ๔ จึงเปนเครื่องเตือนใจชาวพุทธวา 
ทามกลางคติธรรมดาแหงชีวิตท่ีเราเกิดมาจนกระทั่งตายไป เราควรจะ
ไดทํ ากิจ ๒ อยางนี้ใหสํ าเร็จ

กลาวคือ สํ าหรับชีวิตของตัวเอง เราก็ควรจะเขาถึงสิ่งท่ีดีงาม 
ประเสริฐ พัฒนาตัวเราใหสมบูรณท่ีสุด พรอมกันนั้น เราก็ควรจะมีอะไร
ใหแกโลกดวย โดยบํ าเพ็ญประโยชนแกผูอื่น และแกสังคม

นี่เปนคติธรรมอยางหนึ่งท่ีควรจะไดจากสังเวชนียสถาน ๔ อัน
เปนความหมายอยางงายๆ นอกจากนั้น ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งย่ิงขึ้น
ไปอีก ดังท่ีอาตมาไดกลาวไปแลว

รปูกาย-ธรรมกาย ปรากฏและเปนไป ทีสั่งเวชนยีสถาน ๔
ตอไปนี้ จะพูดถึงความหมายอีกสักอยางหนึ่ง ซึ่งไดพูดอางอิงไป

ครั้งหนึ่งแลว คือ เรื่อง รูปกาย และ ธรรมกาย
พระพุทธเจาประสูติ ณ สถานที่นี้ คือที่ลุมพินีวัน ก็คือการ

ปรากฏขึ้นแหงพระรูปกายของพระพุทธเจา ท่ีเปนเจาชายสิทธัตถะ
พระรูปกาย ของเจาชายสิทธัตถะนี้ มีความสํ าคัญอยางย่ิง 

เพราะวา ดวยอาศัยรูปกายนี้แหละ ความเปนพระพุทธเจาจึงเกิดขึ้นได
เมื่อเจาชายสิทธัตถะทรงบํ าเพ็ญเพียร ก็อาศัยรูปกายนี้เอง

บํ าเพ็ญเพียร และตอจากนั้น ก็ไดอาศัยรูปกายนี้รองรับการปฏิบัติจนได
บรรลุธรรม ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา หมายความวา ไดทรงอาศัย
รูปกายนี้ ทํ าธรรมกายใหปรากฏขึ้น

หลังตรัสรูแลว ก็ไดทรงใชพระรูปกายนี้แหละ เสด็จจาริกไปเพื่อ
ชวยทํ าใหธรรมกายเกิดและเจริญขึ้นแกผูอื่น

ธรรมกายของพระองคปรากฏขึ้นที่ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ ท่ี
พุทธคยา นั่นคือ การตรัสรู อันเปนสังเวชนียสถานแหงท่ี ๒

สังเวชนียสถานแหงท่ี ๑ คือ ที่ประสูติ เปนที่ปรากฏขึ้นแหงพระ
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รูปกาย สวนสังเวชนียสถานแหงท่ี ๒ ที่ตรัสรู ก็เปนที่ปรากฏขึ้นแหง
พระธรรมกาย

“ธรรมกาย” กคื็อ ชุมนุม หรือกองแหงธรรม ดังท่ีอาตมภาพได
เคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแลว

เมื่อพระพุทธเจาอาศัยพระรูปกาย ทํ าพระธรรมกายใหปรากฏ
แลว ก็เปนสวนแหงประโยชนของพระองคเอง

ตอแตนั้น พระองคเสด็จไปยังปาอิสิปตนะฯ อันเปนสังเวชนีย-
สถานแหงท่ี ๓ และ ณ ท่ีนี ้พระองคกไ็ดทรงเผือ่แผธรรมกายนีใ้หเกดิขึน้
แกผูอืน่ดวย โดยมปีระจกัษพยานบคุคล คือ อัญญาโกณทญัญะ ผูไดดวงตา
เห็นธรรม ทํ าธรรมกายใหปรากฏขึ้นเปนทานแรก ถัดจากพระพุทธเจา

นี่ก็คือการที่พระพุทธเจาไดทํ าธรรมกายใหปรากฏขึ้นแกโลก 
โดยเผื่อแผออกไปยังผูอื่น

เมื่อธรรมกายปรากฏแลว และรูปกายไดทํ าหนาท่ีจนสมบูรณ 
ทํ าธรรมกายใหปรากฏไวในโลกพอสมควรแลว รูปกายนั้นก็ไปสิ้นสุดลง 
ณ สังเวชนียสถานแหงท่ี ๔ คือที่ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา

รูปกายทํ าหนาท่ีใหธรรมกายปรากฏแกชาวโลกแลว รูปกายก็
ดับไป แตท้ิงธรรมกายไวใหเปนประโยชนแกชาวโลกตอไป ธรรมกายนี้
ไมพลอยสูญสิ้นไปดวย นี่คือความสัมพันธระหวางรูปกายกับธรรมกาย

เปนอันวา ใน ๔ สถานนี้ เริ่มแรกรูปกายปรากฏ ณ ท่ีประสูติ 
อาศัยรูปกายนี้ไปทํ าใหธรรมกายปรากฏขึ้นที่ตนโพธิ์ตรัสรูท่ีพุทธคยา 
แลวก็ทํ าธรรมกายนั้นใหแผขยายออกไปเปนประโยชนแกชาวโลก ท่ีปา
อิสิปตนมฤคทายวัน ครั้นเมื่อทํ าหนาท่ีจบครบถวนแลว รูปกายก็ดับลงที่
กุสินารา ปลอยธรรมกายไวใหคงอยูตอไป

นี้เปนคติความหมายอีกอยางหนึ่งของเรื่องสังเวชนียสถาน ๔ 
แหง เราจะตองทํ าความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกาย

ขอยํ้ าวา ธรรมกาย นั้น ในภาษาบาลีแปลวา กอง หรือที่ชุมนุม
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ท่ีประชมุ ท่ีมารวมแหงธรรม สวนรูปกาย กเ็ปนทีป่ระชมุหรอืกองทีม่ารวม
แหงรูปธรรม กลาวคือ ดิน นํ้ า ลม ไฟ มาประชุมกันเขาอยางเปนระบบ

ธรรมกาย ก็มีความหมายทํ านองเดียวกับรูปกาย ในแงท่ีวา 
ธรรมนั้นเปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ แตมาเปนประโยชน
แกมนุษย เมื่อมีการประชุมขึ้น โดยการรูเขาใจและประพฤติปฏิบัติ เมื่อ
เรารูเขาใจธรรมตางๆ ธรรมนั้นๆ ก็มารวมเขาเปนกายของเราดวย

การท่ีมีคุณความดีมาประกอบกันขึ้นทีละอยางๆ ก็ทํ าใหมีชุมนุม
หรือกองแหงธรรมเกิดและเจริญในตัวเรามากข้ึน

เราเจรญิเมตตา เรากม็เีมตตาเขามาอยางหนึง่ เราบ ําเพ็ญกรณุาๆ
ก็เขามาอีกอยางหนึ่ง มุทิตาก็เขามาอีกอยางหนึ่ง อุเบกขาก็เขามาอีก
อยางหนึ่ง หรือถาบํ าเพ็ญอินทรีย เรามีศรัทธาๆ ก็มาองคหนึ่ง มีวิริยะๆ 
ก็เขามาอีกอยางหนึ่ง มีสติๆ ก็เขามาอีกอยางหนึ่ง มีสมาธิๆ ก็เขามาอีก
อยางหนึง่ มปีญญาๆ กเ็ขามาอกีอยางหนึง่ รวมเขาเปนธรรมกายของเรา

เมื่อปฏิบัติไป ธรรมกายก็ปรากฏและเจริญเติบใหญมากขึ้นตาม
ลํ าดับ จนกระทั่งเปนธรรมกายท่ีมั่นคง คือ มรรคผลนิพพาน

ถาเปนธรรมกายในตอนแรกก็ยังไมมั่นคง เพราะวาธรรมที่เรา
ประพฤติปฏิบัติ ท่ีเรารูเขาใจนี้ เปนสิ่งท่ีสามารถเสื่อมได หมายความวา
บางทีเราไดธรรมขอนีแ้ลว ตอมาเรากเ็สือ่มไปจากธรรมขอนัน้ ขึน้ๆ ลงๆ
ไมแนนอน จนกวาเมื่อไรไดมรรคผลนิพพาน ธรรมกายนั้นจึงแนนอน

ธรรมกายนี้ไมมีรูปราง เพราะถาเปนรูปรางก็กลายเปนรูปกาย 
รูปกายก็บอกอยูแลววาเปนที่ประชุมแหงรูปธรรม สวนธรรมกายนี้เปน
ท่ีประชุมแหงธรรม

“ธรรม” ในที่นี้ เปนนาม เพราะฉะนั้น ธรรมกาย ก็คือ นามกาย
นั่นเอง แตนามกายเปนศัพทท่ีกวาง

นักศึกษาธรรมทราบกันดีวา ชีวิตของเรานี้ประกอบดวยกายกับ
ใจ หรือรูปกับนาม พูดใหเต็มวารูปธรรมและนามธรรม สวนที่เปน
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รูปธรรมทั้งหมด ก็รวมเปนรูปกาย/กองรูป สวนที่เปนนามธรรมทั้งหมด 
ก็รวมเปนนามกาย/กองนาม

แตนามกายนั้นมีท้ังสวนที่เปนกุศล และสวนที่เปนอกุศล ในที่นี้ 
เราเอาเฉพาะสวนที่เปนกุศล เรียกวา “ธรรมกาย”

เปนอันวา ธรรมกายนี้ เราหมายถึง นามธรรม สวนที่เปนกุศล 
โดยเฉพาะโลกุตตรกุศล คือ องคธรรมตางๆ นั่นเองที่มาประชุมกันขึ้น 
ดวยการรูเขาใจและประพฤติปฏิบัติบํ าเพ็ญของเราดังท่ีกลาวมา

ฉะนั้น เราจะตองทํ าความเขาใจเรื่องของธรรมกายนี้ใหชัดเจน
ดวย เดี๋ยวจะหลงไป เห็นเปนรูปเปนรางอยางโนนอยางนี้

เรื่องนี้ก็ยกขึ้นมาพูด โดยสัมพันธกับความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
สังเวชนียสถาน ๔ ประการ อยางท่ีไดกลาวแลว

ท้ังนี้การท่ีจะหาประโยชน หรือทํ าความเขาใจความหมายของ
สังเวชนียสถานไดมากเพียงใด ก็อยูท่ีโยนิโสมนสิการ คือการรูจักพินิจ
พิจารณา ถาเรามีโยนิโสมนสิการ เราก็สามารถไดประโยชนไดความ
หมายเพิ่มจากนี้อีก และทั้งหมดนั้นก็อยูในหลัก ๒ ประการที่กลาวมา 
คือ เนนที่ศรัทธา อยางหนึ่ง กับปญญา อยางหนึ่ง

วันนี้ก็ขอสรุปเรื่อง สังเวชนียสถาน ๔ ประการใหโยมฟงไวพอ
เปนตัวอยางเทานั้น ไมไดหมายความวาจะครอบคลุมท้ังหมด แตอยาง
นอยก็หวังวา ทุกทานคงไดประโยชนจากสังเวชนียสถาน ๔ ไดคติท่ีจะ
นํ าไปเปนแนวทางความประพฤติปฏิบัติ เพ่ือจะใหเกิดผลดีงามแกชีวิต
ของตน ดวยการดํ าเนินตามพุทธปฏิปทา ถาไดคติอยางท่ีกลาวนี้แม
เพียง ๒ ประการ ก็คิดวา คงจะไดผลดีมากพอสมควร

เมื่อไดกลาวถึงความหมายของสังเวชนียสถาน ๔ ประการแลว 
กอ็ยากจะยอนกลบัไปพดูถงึเรือ่งราวตางๆ ท่ีเปนหลกัธรรม อนัเกีย่วเนือ่ง
กับสังเวชนียสถาน ๔ ประการ ท่ีควรจะพูดถึงในโอกาสกอนๆ แตเราไม
มีเวลา เนื่องดวยการเดินทาง และมีเหตุขัดของบางอยางแทรกเขามา
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มีโยนิโสมนสิการ เรื่องรายก็กลายเปนดี
ขอยอนไปพูดเรื่องเมื่อ ๓ หรือ ๔ วันกอนโนน (๑๔ ก.พ. 

๒๕๓๘) ตั้งแตท่ีพุทธคยา
ตอนนั้นมีเหตุการณท่ีนาเห็นใจญาติโยม คือการเดินไปที่ดงคสิริ

ไปยังภูเขาและดูถํ้ า ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่ท่ีพระพุทธเจาตอนเปนพระ
โพธิสัตวไดบํ าเพ็ญทุกรกิริยา

ท่ีเห็นใจโยม ก็เพราะวา หนทางยาวไกล ผานหมูบานในชนบท 
และขากลับตองเดินตามคันนา เดินกันตั้งแตบายโมงเศษ กลับมาถึงรถ
ก็ค่ํ ามืดแลว ราว ๑ ทุม รวมเดินกันนานถึง ๖ ชั่วโมง แทบไมไดหยุด
เลย โยมหลายทานจึงเหน็ดเหนื่อยมาก บางทานก็ถึงกับไดรับ
ทุกขเวทนา มีความเจ็บปวด

อยางท่ีบอกโยมแลววา การเดนิทางทัง้หมดนี ้เราถวายเปนพุทธบชูา
ก็เลยถือโอกาสเลาแทรกเปนเกร็ดนิดหนอย พอทํ าใหบรรยากาศเบา
สบาย วาท่ีโยมเจ็บปวด ความจริงอาตมาก็เจ็บปวดเหมือนกัน

ท่ีเดินวันนั้น อาตมาก็เทาแตกตั้งแตตอนเดินนั่นแหละ แลวก็
ระบมเจ็บตลอดเวลาที่เดินชวงปลายๆ และเจ็บตลอดมาตั้งแตวันนั้น 
จนกระทั่งวันนี้ก็ยังเดินกระยองกระแยงอยู เพราะเทายังระบม ยังพอง
อยู เปนการอักเสบที่ตอเนื่องหลายวันทีเดียว

เมื่อเดินทางตอมา โยมหลายทานยังมีความลํ าบากมากขึ้นอีก 
เนื่องจากมาทองเสียทองเดินกันเมื่อวานนี้ การท่ีทองเดินทองเสียนี่ ก็
มองใหเปนวา เราไดบํ าเพ็ญวิริยบารมีอุทิศตอพระพุทธเจา แตวาไปแลว 
การท่ีเปนโรคทองรวงนี้ ก็คลายกับพระพุทธเจาเหมือนกัน

พระพทุธเจาเสดจ็ไปยงัสถานทีป่รนิพิพาน และการทีเ่สดจ็ดบัขนัธ-
ปรินิพพานนั้น ก็ดวยโรคทองรวงนี่แหละ ทานเรียกวา ปกขันทิกาพาธ
พระองคทรงทองรวงทองเดนิ ถงึกบัลงพระโลหติเลยทเีดยีว หนกักวาเรา
มาก ท่ีโยมทองเดนิทองเสยีกนันีไ่มถงึกบัเสยีชวิีต แคหมดแรงเทานัน้เอง
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เพราะฉะนั้น เมื่อไดปวยทองเสียไปแลว มองอยางนี้ก็จะกลับดี
ใจวา เรามายังท่ีปรินิพพาน ก็ไดมีประสบการณเปนคลายๆ อยางพระ
พุทธเจา ท่ีไดปรินิพพานเพราะทรงอาพาธดวยโรคนี้นั้นเอง พอนึกวาเรา
ก็ไดเปนดวย หรือวาเราเปนนิดเดียว อยางนี้แลวก็สบายใจ หายทุกข
หายรอน กลับกลายเปนดี

การคิดการมองอยางนีแ้หละ เรยีกวาเปนโยนโิสมนสกิาร คือการ
ทํ าในใจโดยแยบคาย พูดสัน้ๆ วา “ทํ าใจเปน” คือ รูจักนกึ รูจักคิด รูจักมอง รู
จักพิจารณา ใหเห็นความจริง หรือทํ าใหเกิดกุศลได กลับรายกลายดี

สํ าหรับอาตมาเอง ท่ีจริงก็มีปญหาเรื่องคอ ก็เจ็บมาตั้งแตวันที่
ไปเดินที่ดงคสิรินั้น เขาใจวาจะเปนเพราะเครื่องแอรฯ ในรถ ท่ีเปาศีรษะ
ตั้งแตวันแรก หลบอยางไรก็ไมพน ตอนหลัง ตองใชกระดาษปด ลมเย็น
ท่ีลงมาจากเครื่องแอรฯ นั้น คงจะทํ าใหดุลยภาพในรางกายเสียไป

ในคืนของวันที่ไปดงคสิริกลับมาพักท่ีวัดไทยพุทธคยา ก็เจ็บคอ
มากหนอย วันรุงขึ้นก็เจ็บตลอด ตอนจะพูดท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน นั้น
เจ็บมาก แตพอถึงเวลา ก็ตองพูด พอดีวาฝนมาแรง ลูกเห็บตก ก็เลย
หยุดพูด ถาไมมีเหตุใหตองหยุด ก็ตองพูดเปนชั่วโมง ถาพูดมากก็ไมรูวา
คืนนั้นจะเปนอยางไร เพราะแมแตอยางนั้น คืนนั้นก็เจ็บคอมาก จน
กระทั่งพูดไมถนัดและกลืนนํ้ าลายลํ าบาก

เปนอันวา มองในแงหนึ่งก็ดีไป แตเวลานี้ก็หายแลว ฉะนั้นไม
ตองเปนหวง ก็ขอใหทุกทานสบายใจ คิดวาตอนนี้ ท่ีใครไมสบาย เปน
โรคโนนโรคนี้ ก็คงดีขึ้นแลว มองเสียวาเราไดมาบํ าเพ็ญบารมีถวายเปน
พุทธบูชาดวยกันแลว ขอใหมีปติอิ่มใจ ตอแตนี้ก็ขอใหมีจิตใจราเริงเบิก
บานผองใส มีความสุขสดชื่น ย่ิงๆ ขึ้นไป

พระพุทธเจาตรัสรูเพราะโยนิโสมนสิการ
ขอยอนกลับไปกลาวถึงเรื่องดงคสิริ อีกครั้งหนึ่ง ท่ีดงคสิรินั้น

ถือกันวา เปนสถานที่ท่ีพระพุทธเจาทรงบํ าเพ็ญทุกรกิริยา และเราก็ได
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ขึ้นไปแลว บนเขาที่เราขึ้นไปนั้นเปนถํ้ าเล็กๆ
โยมหลายทานไมไดขึ้นไป เพราะเหน็ดเหนื่อยรางกาย บอบซํ้ า

จากการเดินเทาทางไกล ขึ้นไปกันเพียงสักไมถึงครึ่ง เพราะฉะนั้น ทานที่
เหลือสวนใหญจึงไมมีโอกาสไดเห็นวาสภาพที่ถํ้ านั้นเปนอยางไร

แตท่ีจริงก็ไมจํ าเปนจะตองไปเห็นหรอก สํ าหรับอาตมาไปดูก็ดี
ไปอยาง คือทํ าใหเห็นวา ท่ีเขาเชื่อกันวาอยางนั้นอยางนี้ แลวท่ีแทถํ้ า
นั้นเปนอยางไร เทานั้นเอง

สํ าหรับอาตมานั้น เห็นวาไมใชวาพระพุทธเจาจะตองไปประทับ
ประจํ าอยูท่ีถํ้ านั้น อาจจะเปนเพียงจุดหนึ่งในหลายจุด เพราะวาพระ
พุทธเจาไปบํ าเพ็ญเพียรอยูบริเวณนั้น เปนเวลายาวนานมาก

หลังจากเสด็จออกบรรพชาแลว ก็บํ าเพ็ญเพียรใชเวลาตั้ง ๖ ป 
เบ้ืองแรก พระองคเสด็จไปเรียนฝกปฏิบัติในสํ านักของอาฬารดาบส 
กาลามโคตร (บาลีเรียก อาฬารกาลามะ) จบความรูของอาจารยแลว 
ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยบริหารคณะดวย

แตพระโพธิสัตวเห็นวายังไมบรรลุจุดหมาย ก็เสด็จไปเรียนใน
สํ านักของ อุททกดาบส รามบุตร (บาลีเรียก อุททกะรามบุตร) จนจบ
ความรูอาจารย ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยเสมอกับทานอุททกะรามบุตร

แตทรงเห็นวายังไมบรรลุจุดหมาย จึงเสด็จปลีกออกมาหาที่
บํ าเพ็ญเพียร จนมาถงึบรเิวณแถบใกลดงคสรินิี ้ ท่ีเรยีกวา อุรุเวลาเสนา-
นิคม ทรงเห็นเปนที่เหมาะ จึงหยุดประทับเพื่อบํ าเพ็ญเพียร

สถานที่ท่ีพระพุทธเจาเสด็จมาประทับบํ าเพ็ญเพียรนี้ ตามคํ า
พรรณนาที่จารึกไวในพุทธประวัติ ปรากฏในพระไตรปฎก เปนพุทธ
ดํ ารัสตรัสไวเอง มีขอความทํ านองนี้วา พระองคไดเสด็จไปที่ริมฝงแมนํ้ า
เนรัญชรา แลวทอดพระเนตรเห็นวา

“ถิ่นนี้มีภูมิภาคอันรื่นรมย มีหมูไมรมรื่นทํ าใจใหสดใส
ชื่นบาน ทั้งมีแมนํ้ าไหลผาน นํ้ าใสไหลเย็น และมีทานํ้ า คือ
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ชายหาดที่ราบเรียบ ทั้งหมูบานที่จะภิกขาจารก็มีอยูโดยรอบ 
นับเปนสถานที่ควรบํ าเพ็ญเพียร” (เชน ม.มู.๑๒/๔๑๓)
จะเห็นไดวา สถานที่พระพุทธเจาตัดสินพระทัยบํ าเพ็ญเพียรนั้น

คือที่บริเวณฝงนํ้ า ซึ่งมีปามีหมูไมรมรื่น ไมจํ าเปนจะตองเขาไปอยูท่ีถํ้ า
แตอยางใด นี้ก็เปนหลักฐานอยางท่ีหนึ่ง เปนไปไดวาพระพุทธเจาคงจะ
เสด็จอยูแถวๆ บริเวณนั้น ท่ัวๆ ไป

ย่ิงกวานัน้ อกีแหงหนึง่พระพทุธเจาไดตรสัเลาถงึการบํ าพ็ญเพียร
ของพระองควา พระองคประทับอยูในปาทึบเปลี่ยว เปนปาท่ีรกชัฎ 
กลางคืนนากลัว พระองคเสด็จไปบํ าเพ็ญเพียรใหมๆ หลังจากท่ีเคยอยู
แตในรั้วในวัง เวลาเขาไปประทับในปานั้นก็นาหวาดหวั่นพรั่นพรึง

ตอนนั้นพระองคก็ยังเปนปุถุชนอยู พระองคก็จะทรงฝกพระ
องคเอง โดยทรงทดลองไปเผชิญกับความกลัว ก็เสด็จไปประทับในที่ท่ี
นาหวาดกลัว นาขนลุกขนพองมากๆ

เมื่อเขาไปประทับในที่นั้นยามคํ่ าคืน บางครั้ง พอไดยินเสียง
กรอบแกรบ เชน ลมพัดใบไมไหว พระองคจะทรงตื่นตัวรับความกลัว 
โดยทรงดํ าริวาไดพบแลวกับสิ่งท่ีตองการรอพบอยู และทรงฝกพระองค
เองใหหายกลัว

พระองคทรงใชวิธีการแกความหวาดกลัววา ความกลัวเกิดขึ้น
ในที่ใด ในอิริยาบถใด จะยังไมยอมเคลื่อนยายออกไปจากที่นั้น และ
อริยิาบถนัน้ จนกวาจะก ําจัดความกลวันัน้ได อนันีคื้อวิธขีองพระพทุธเจา
(ม.มู.๑๒/๓๐-๔๕)

เรื่องนี้เปนเครื่องแสดงวา บริเวณที่พระพุทธเจาไดเสด็จไป
บํ าเพ็ญเพียรนั้นเปนปาทึบ แตปจจุบันนี้เราแทบมองไมเห็นปาเลย ท่ีเรา
เดินกันไปนั้น มีตนไมไมกี่ตน แมแตภูเขา ก็เปนภูเขาที่แทบจะโลนเลย มี
แตกอนหิน นี่คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดลอม

ทีนี้ลองมามองดูแถวๆ นี้ ณ ลุมพินีวัน ก็เชนเดียวกัน ในสมัยที่
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พระพุทธเจาประสูติ เปนดงสาละ
คํ าพรรณนาในคัมภีร พูดถึงเมืองกบิลพัสดุ ท่ีพระพุทธเจา

ประทับอยูตอนทรงพระเยาว คือเมืองของพระพุทธบิดา
เมืองกบิลพัสดุนั้น ตามคัมภีรบรรยายวา นอกเมือง เปนปา

ใหญตอเนื่องไปจนจรดเขาหิมพานต แตมาบัดนี้ มองดูเมืองกบิลพัสดุ
เรื่อยออกไปทางภูเขาหิมาลัย เทาท่ีเราผานเห็นได แทบไมมีตนไมเลย

นี่เปนความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดลอม สถานที่บริเวณ
นี้เคยรมรื่นเปนปา เปนพงพี ก็ไมมีเหลือ สถานที่ท่ีพระพุทธเจาทรง
บํ าเพ็ญเพียร ท่ีทํ าทุกรกิริยา ก็เชนเดียวกัน

กลาวตอมา เมื่อพระพุทธเจาทรงไดบํ าเพ็ญเพียรไปจนถึงท่ีสุด
แลว ทรงเห็นวาไมใชหนทางแหงการตรัสรู พระองคก็ไดทรงมีโยนิโส
มนสิการ โดยไดทรงดํ าริวา หนทางอื่นคงจะมีอีก

นี่คือทรงตัดสินพระทัยวา การบํ าเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระ
องคนั้น จะตองไมใชทางท่ีถูกตอง สิ่งท่ีเขาบํ าเพ็ญปฏิบัติกัน ในการ
บํ าเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานตนเองนั้น พระองคไดทรงทํ าอยางเต็มท่ี ไมมี
ใครทํ าไดย่ิงกวานั้นแลว แตก็หาทํ าใหบรรลุผล คือการตรัสรูไม

เมื่อพระองคลงพระวินิจฉัยแลว ก็ทรงพระดํ าริวา “หนทางอื่น
คงจะมี” และในตอนนั้น ก็ทรงหวนรํ าลึกไปถึงเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว 
คราวหนึ่งมีพิธีแรกนาขวัญ พระองคประทับอยูใตตนหวา ขณะที่พ่ีเลี้ยง
พากันไปดูพิธี พระองคทรงอาศัยความสงบสงัด ตั้งพระทัยถูกทางและ
ไดบรรลุปฐมฌาน

พระองคทรงดํ าริวา อันนั้นอาจจะเปนเบื้องตนของหนทางใน
การท่ีจะเขาสูจุดหมายที่ถูกตองได พระองคจึงทรงเปลี่ยนวิธีการใหม 
เลิก บํ าเ พ็ญทุกรกิริยา และทรงหันมาใช  วิธีปฏิ บัติ ท่ี เรียกว า 
มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ซึ่งเปนวิธีการแหงปญญา

ในการปฏบัิตติามทางสายกลางนัน้ เรือ่งราวไปปรากฏอยูในพระ
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สตูรโนนบาง พระสูตรนี้บาง กระจายออกไป เชน บางแหงทรงเลาถึง
การท่ีพระองคไดตรวจสอบการเกิดขึ้นแหงธรรม ท้ังฝายกุศลธรรมและ
อกุศลธรรมในพระทัยของพระองคเองวา เมื่อพระองคมีสภาพจิตอยาง
นั้นอยางนี้ สภาวะนั้นๆ เกิดจากเหตุอะไร จะแกไขใหหมดไปไดอยางไร

อีกตัวอยางหนึ่ง ทรงสืบสาววา สภาพจิตท่ีเกิดขึ้นเวลานี้ ท่ีเปน
สขุเวทนา หรอืทกุขเวทนานัน้ เกดิขึน้ไดอยางไร แลวพระองคกท็รงสบื
สาวหาเหตปุจจัย ดวยการตัง้คํ าถามแกพระองคเอง แลวคนหาสงัเกตวา
ท่ีเวทนานี้เกิดขึ้นนั้น เพราะอะไรมี เวทนานี้จึงมี เมื่อทรงพิจารณาสืบ
สาวไป ก็ทรงเห็นวา เพราะผัสสะม ีเวทนาจึงมี จากนั้นพระองคก็ทรงตั้ง
คํ าถามแกพระองคเองตอไปอีกวา แลวท่ีผัสสะนี้มีละ เพราะอะไรมี
ผัสสะนี้จึงมี ฯลฯ พระองคตรวจสอบสังเกตตามดูความเปนไปในพระทัย
ของพระองคเอง สืบสาวตอไปๆ จนคนพบความจริงตลอดสายของมัน

นี้เปนตัวอยางวิธีการตางๆ ท่ีพระองคใชในการท่ีจะคนพบสัจ
ธรรม จนกระทั่งในที่สุดพระองคก็ไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ

เรื่องนี้อาตมานํ ามาเลา เพ่ือจะใหเห็นคติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ธรรม โยงไปหาหลักธรรม หรือสัจธรรมตางๆ

สิ่งท่ีตองการยํ้ าในท่ีนี้ ก็คือ ธรรมที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ
การท่ีพระพุทธเจา ตอนเปนพระโพธิสัตว ไดทรงแกไขความหวาดกลัว 
ยามเสด็จประทับอยูกลางปา ดวยการทํ าใจใหพรอม และเผชิญหนาหา
ความจริง วิธีการอยางนี้เรียกวา โยนิโสมนสิการ

เมือ่ครัง้ท่ีพระองคไดบํ าเพ็ญทุกรกริยิาจนเตม็ท่ีแลว ไมมใีครท ําได
ย่ิงกวานัน้แลว พระองควินจิฉยัวา นีไ่มใชทางแหงการตรสัรู แลวทรงพระ
ดํ าริวา “หนทางอื่นคงจะมี” (สิยา นุ โข อฺโ มคฺโค โพธาย - ม.มู. 
๑๒/๔๒๕) หมายความวา ความเปนไปไดอยางอืน่คงจะม ีไมตดิตนัอยูแคนัน้

การท่ีพระองคไมติดอยูแคนั้น แตคิดหาทางออกวา อาจจะมี
ทางอื่น อยางนี้ก็เรียกวา โยนิโสมนสิการ เหมือนกัน
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การท่ีพระองคไดทรงพิจารณาคนหาความจริง เชน ตรวจสอบ
พระหฤทัยของพระองคเองวา เมื่อสภาพจิตอันนี้เกิดขึ้นมานั้น มันเกิด
ขึ้นไดอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย และมันหมดหายไปอยางไร 
เพราะอะไร การพิจารณาอยางนี้ก็เรียกวา โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ นี่แหละ เปนปจจัยสํ าคัญในการตรัสรูของพระ
พุทธเจา จนกระทั่งพระองคไดตรัสไววา ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ มี ๒ 
ประการ ไดแก

 ๑. ปจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ แปลวาเสียงจากผูอื่น เสียง
บอกเลา คํ าแนะนํ าชี้แจง เชน จากกัลยาณมิตร

 ๒. ปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ
สํ าหรับคนทั่วไป จะตองอาศัยปรโตโฆสะเปนสํ าคัญ คนทั่วไปที่

จะโยนิโสมนสิการเองนั้น เปนไปไดยาก สวนมากตองอาศัยการบอกเลา 
คํ าแนะนํ าสั่งสอนจากคนอื่น มีเพียงบุคคลพิเศษจํ านวนนอย เชน พระ
พุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา ท่ีเปนแบบอยางในการคนพบความ
จริงดวยโยนิโสมนสิการ

เริ่มตั้งแตกอนที่จะเสด็จออกบรรพชา พระพุทธเจาครั้งเปนเจา
ชายสิทธัตถะ ประสูติมาทามกลางสิ่งแวดลอมอยางเดียวกับคนอื่น เจา
นายในวังก็ดี ประชาราษฎรทั้งหลายก็ดี เกิดมาอยูทามกลางสิ่งแวด
ลอมอยางเดียวกับพระองค เขาก็เห็นความเปนไปในโลก ความเปนไป
ของสิ่งท้ังหลาย และความเปนไปของชีวิตผูคน เขาก็ไมเห็นอะไรแปลก 
เขาก็อยูกันมาอยางนั้น

แตเจาชายสิทธัตถะ ท้ังท่ีมองเห็นสิ่งเดียวกับที่คนอื่นเห็น มอง
เห็นความเปนไปในชีวิตของคนตางๆ ในสังคมนี้ อยางเดียวกับที่คนอื่น
เขาประสบ แตพระองคมีความคิดท่ีแปลกกวาคนอื่น

ความคิดท่ีแปลกกวาคนอื่น ท่ีมองเห็นความจริงซอนลึกลงไป 
และเห็นแงมุมตางๆ อยางอื่น ท่ีเขาไมเห็นกันนี่แหละ ทํ าใหพระองค
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เสด็จออกบรรพชา ความคิดอยางนี้ก็เรียกวา โยนิโสมนสิการ
ทานวา คนทีจ่ะมโียนโิสมนสกิารขึน้มาอยางนี ้ ตองเปนคนพเิศษ 

เชนอยางพระพทุธเจา และพระปจเจกพุทธเจา การตรสัรูจึงจะเกดิขึน้ได
แตสํ าหรับคนทั่วไป เมื่อไดอาศัย ปรโตโฆสะ เสียงแนะนํ าชักจูง

จากคนอื่นแลว ก็จะเปนปจจัยใหเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาในตนได
เมือ่ไดรบัค ําแนะน ําใหรูจักคิดพิจารณา เราเอาค ําบอกเลาสัง่สอน

ของทานผูอื่น เชนอยางของพระพุทธเจา มาพิจารณาไตรตรอง ก็เกิด
โยนิโสมนสิการของตนเอง แลวเราก็สามารถเขาใจ บรรลุธรรมได

คิดปรุงแตง กับ คิดวิปสสนา
ในเรื่องโยนิโสมนสิการนี้ สิ่งท่ีสํ าคัญอยางหนึ่ง คือ เรื่องของ

ความคิด ไดแกการรูจักคิด รูจักพิจารณา
บางทีเราไปสอนกันวา ในทางพุทธศาสนา ในการปฏิบัติธรรม

เชนอยางวิปสสนานี่ไมใหคิด การพูดอยางนี้จะตองระมัดระวัง มิฉะนั้น
อาจจะพลาดได

พระพุทธเจาท่ีตรัสรู ก็ดวยการคิด แตหมายถึงการรูจักคิด คือ
ตองคิดเปน อยางท่ียกตัวอยางเม่ือกี้นี้ พระพุทธเจาทรงคิดตลอดเลย 
เชนในการพิจารณาสภาพจิตของพระองคเอง ทรงแยกความคิดเปน
ฝายกุศล และฝายอกุศล ทรงพิจารณาวามันเกิดขึ้นแลว มีผลดี หรือผล
ราย และมันเกิดขึ้นไดอยางไร เพราะอะไรเปนปจจัย พระองคคิดท้ังนั้น
เลย แตคิดคูไปกับการตรวจสอบสืบคนของจริง

เพราะฉะนั้น ตองแยกวา ความคิดมี ๒ อยาง คือ ความคิดปรุง
แตง กับ ความคิดเชิงปญญา เชนที่เรียกวา สืบสาวหาเหตุปจจัย

เบ้ืองตน ความคิดท่ีพระพุทธเจาไมทรงแนะนํ าใหเราคิด ทรง
แนะนํ าใหเราละเสีย ก็คือ ความคิดปรุงแตง

ความคิดปรุงแตง คือคิดอยางไร คือความคิดดวยอํ านาจความ
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ยินดียินราย ใตอิทธิพลของความชอบชัง
หมายความวา คนเรานี้ไดประสบอารมณตางๆ ท่ีเขามาทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ เวลาประสบอารมณนั้น นอกจากการรับรูแลว ก็จะมี
สิ่งหนึ่ง คือความรูสึกท่ีเรียกวา เวทนา สิ่งใดท่ีเขามาแลวเปนที่สบาย 
เรียกวา เกิดสุขเวทนา อันใดที่ไมสบาย เรียกวาเกิดทุกขเวทนา

สิ่งท้ังหลายที่เรารับรูทุกอยาง จะมีความรูสึกประกอบอยูดวย 
เวลาเราเห็น ไมใชเฉพาะวาเห็นรูปราง เห็นสีเขียว สีขาว สีดํ า สีแดง 
รูปรางกลม ยาว เหลี่ยมเทานั้น ทุกครั้งท่ีเราไดดู ไดเห็นนั้น เรามีความ
รูสึกดวย คือมีความรูสึกสบาย ไมสบาย อันนี้แหละเปนตัวสํ าคัญ

ความรูสึกท่ีเรียกวาเวทนานี้ จะทํ าใหเราเกิดปฏิกิริยา ท่ีเรียกวา
ความชอบ หรอืไมชอบ หรอืทีภ่าษาเกาของพระ เรยีกวา “ยินดยิีนราย”
ถาเปนสุขเวทนา สบาย เราก็ชอบใจ หรือยินดี ถาเปนทุกขเวทนา เราก็
ไมชอบใจ หรือยินราย

โยมตองแยกใหได ๒ ตอน ท่ีวา สบาย กับยินดี หรือสบาย 
แลวชอบใจ นี่คนละตอนกัน

ตอนสบายเปนเวทนา เปนฝายรับ ยังไมดีไมชั่ว ยังไมเปนกุศล 
หรืออกุศล สบาย ไมสบาย สุข ทุกข อันนี้ไมเปนกุศล ไมเปนอกุศล ยัง
เปนกลางๆ เปนเวทนา

แตเมื่อไรเกิดปฏิกิริยาวาชอบหรือไมชอบ ยินดีหรือยินราย อัน
นี้เรียกวาเกิดตัณหา แลว ตัณหานี้เปนปฏิกิริยา เปนสภาพจิตท่ีเปน
สังขารแลว คือ กาวจากเวทนาไปเปนสังขารแลว

 สุข-ทุกข สบาย-ไมสบาย เปน เวทนา
 แตยินดี-ยินราย ชอบใจ-ไมชอบใจ เปน สังขาร

เมื่อเราเกิดความชอบใจ หรือไมชอบใจ คือเกิดตัณหาขึ้นมา
แลว จากนี้เราจะคิด ถาชอบใจ เราคิดตามอํ านาจความชอบใจ ถาไม
ชอบใจเรา ก็คิดตามอํ านาจความไมชอบใจ ความคิดอยางนี้เรียกวา
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ความคิดปรุงแตง จะเกิดความเอนเอียง จะเกิดปญหาแกจิตใจ จะมีตัว
ตนที่รับกระทบอยางนั้นอยางนี้

แตถาเราคิดเชิงปญญา คือ พิจารณาวาอะไรเกิดขึ้นจึงเปน
อยางนี ้อนันีเ้กดิขึน้เพราะอะไร สบืสาวหาเหตปุจจัย อนันีไ้มใชคิดปรงุแตง
อันนี้เปนการคิดเชิงปญญา เชน คิดสืบสาวตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
เปนตน เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาทรงคิด ในตอนที่ตรัสรู

เพราะฉะนั้น ตองแยกใหถูกวา ความคิดมี ๒ แบบ เราไมควร
จะคิดเชิงปรุงแตง เพราะจะทํ าให

๑. ไมเกิดปญญา ไมเห็นตามเปนจริง แตเห็นตามอํ านาจความ
ยินดยิีนราย เปนการสรางภาพ และเกดิความล ําเอยีงไปตามความชอบชงั

๒. เกิดโทษตอชีวิตจิตใจ ทํ าใหจิตใจขุนมัว เศราหมอง คับแคบ 
บีบคั้น เรารอน เครียด เปนตน พูดสั้นๆ วาเกิดทุกข รวมท้ังปญหา
นานา ท้ังแกตนและกับผูอื่น ท่ีเนื่องจากโลภะ โทสะ และโมหะ

อนึ่ง ปญหาและความสับสนในเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากเหตุอีกอยาง
หนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องของความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของถอยคํ า หรือ
การใชถอยคํ าในความหมายเฉพาะของแตละทาน คืออาจารยบางทาน
ใชคํ าวาความคิดนั้น ในความหมายอยางเดียววาหมายถึงความคิดปรุง
แตงเทานั้น เมื่อพูดวาความคิด ก็คือความคิดปรุงแตงนั่นเอง

ในกรณีอยางนี้ ก็เปนเรื่องของผูอานหรือผูศึกษา ท่ีจะตองเขา
ใจถอยคํ านั้นไปตามความหมายที่ทานตองการ และไมนํ าไปสับสนกับ
ความหมายในที่อื่น

อาตมายกเรื่องนี้มาพูด เพราะวาเปนคติท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
การตรัสรูของพระพุทธเจา

พระพุทธเจาเสด็จมา ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย
ขอยอนกลับมาสูเรื่องการตรัสรูของพระพุทธเจา คือการเขาถึง

สัจธรรมความจริง ดังท่ีไดเคยพูดไปแลววา ในพระพุทธศาสนานี้ เราถือ
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ธรรมเปนใหญ
การท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนี้ ตรัสรูอะไร ไดบอกแลววาตรัสรู

ความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา คือธรรม ซึ่งเปนความจริงของสิ่งท้ังหลาย
ตามธรรมชาติ เปนกฎธรรมชาติ

พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น ความจริงของสิ่งท้ังหลาย
ก็ดํ ารงอยูอยางนั้นเอง พระพุทธเจาของเรานี้ พระองคมีปญญา ทรงคน
พบความจริงนั้นแลว ก็มาประกาศทํ าใหปรากฏขึ้น

การคนพบและประกาศธรรมคือความจริงนี้ ถือเปนการปฏิวัติ 
เปนการปฏิวัติทางความคิด การปฏิวัติทางความเชื่อ หรือการปฏิวัติ
ทางปญญา ซึ่งเปนการปฏิวัติท่ีย่ิงใหญท่ีสุด

ท้ังนี้เพราะวา โลกสมัยกอน ตามความเชื่อถือของคนในยุค
พุทธกาล กอนที่พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นนั้น ไมไดถืออยางนี้ เขาไมไดถือ
ธรรม เขาไมไดถือวาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยที่เปนกฎธรรม
ชาติตามธรรมดาของมัน แตเขาถือวามันเปนไปตามการดลบันดาลของ
เทพเจา มีเทพเจาอยูเบ้ืองหลัง มพีระพรหม เปนผูสรางผูปรุงแตง

เรื่องการตรัสรูนี้ ก็เลยโยงมาหาเรื่องการประสูติดวย เรื่องการ
ประสูติกับการตรัสรูนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันในตอนนี้ดวย จึงขอพูดยอน
มาท่ีการประสูติอีกครั้งหนึ่ง วันนี้จะพูดโยงกันไปโยงกันมา เรื่องประสูติ
บาง เรื่องตรัสรูบาง ถามีเวลาก็พูดไปถึงเรื่องการประกาศปฐมเทศนา
และปรินิพพาน

เมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูตินั้น มีเหตุการณสํ าคัญอยางหนึ่ง 
ตํ านานเลาวา เจาชายสิทธัตถะองคนอยประสูติแลว ก็ดํ าเนินไปเจ็ดกาว
บนดอกบัว แลวก็ไดเปลงอาสภิวาจาวา

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส.
แปลวา: เราเปนผูเลิศแหงโลก เราเปนพี่ใหญแหงโลก เราเปนผู

ประเสริฐสุดแหงโลก
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อันนี้เรียกวาวาจาอาจหาญ ภาษาบาลีเรียกวา อาสภิวาจา
วาจานี้มีความหมายอยางไร

การประสูติของเจาชายสิทธัตถะ หมายถึงการเกิดขึ้นของพระ
พุทธเจาท่ีจะมีตามมา ถาไมมีเจาชายสิทธัตถะเกิดขึ้น ก็ไมมีพระพุทธเจา 
การเกิดขึ้นของเจาชายสิทธัตถะนี้คือการเกิดมาเปนมนุษย และมนุษยผู
นี้จะไดเปนพระพุทธเจา การเปลงอาสภิวาจานี้ มีความหมายที่ถือวา
เปนการประกาศอิสรภาพของมนุษย

ทํ าไมจึงวา การประสูติเปนการประกาศอิสรภาพของมนุษย 
เพราะวากอนหนานี้ มนุษยชาวชมพูทวีปนั้น ฝากโชคชะตาชีวิตไวกับ
พระพรหมและเทพเจาท้ังหลาย ชาวอินเดียทั้งหลายเชื่อในพระพรหมวา 
เปนผูสรางโลก ปรุงแตงทุกสิ่งทุกอยาง

ชีวิตและสังคมมนุษยจะเปนอยางไร แลวแตพระพรหมจะบัน
ดาล เพราะฉะนั้น คนเกิดมาก็ตองเขาอยูในวรรณะ ๔ ทันที เพราะวา
พระผูเปนเจาคือพระพรหมทรงจัดสรรสังคมมนุษยไวเสร็จแลว

พระพรหมนั้น ทรงจัดแบงมนุษยไวเปน ๔ พวก เรียกวา 
วรรณะ ๔ คือ

พระองคสรางมนุษยจํ าพวกหนึ่งขึ้นมาจากพระโอษฐ คือปาก
ของพระองค มนุษยจํ าพวกนี้เกิดมาเรียกวา พราหมณ

แลวพระองคกส็รางมนษุยอกีจํ าพวกหนึง่ขึน้มาจากพระพาหา คือ
แขนของพระองค พวกนีเ้กดิมาแลวเปนนกัรบนกัปกครอง เรยีกวากษตัรยิ

ตอนั้น พระองคก็สรางมนุษยอีกจํ าพวกหนึ่งขึ้นมาจากตะโพก
ของพระองค พวกนี้เดินทางเกง มาเปนพอคาพาณิช เท่ียวนํ ากอง
เกวียนไปคาขายในที่ตางๆ เรียกวาวรรณะแพศย

ทายสุด พระองคก็สรางมนุษยจํ าพวกท่ีสี่ขึ้นมาจากพระบาท
ของพระองค เกิดมาเปนพวกรับใชเขา เรียกวาวรรณะศูทร

พระผูเปนเจาสรางมาเสรจ็หมด ทรงก ําหนดใหคนเกดิมาตองอยู
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ในวรรณะ ๔ เหลานี ้จะแกไขเปลีย่นแปลงไมได ใครเกดิมาในวรรณะไหน
กต็องอยูในวรรณะนัน้ และอยูใตกฎเกณฑประจ ําวรรณะนัน้ไปตลอดชวิีต

นอกจากนั้น เมื่อเกิดมาแลว ทุกคนก็ตองออนวอนเทพเจา บวง
สรวงเซนไหว ขอรอง เอาอกเอาใจใหเทพเจาชวยเหลือ ใหพนภัยหรือให
ไดลาภผลที่ตองการ ดังนั้นคนทั้งหลาย ก็เอาใจเทพเจา ดวยการทํ าพิธี
บวงสรวงออนวอนกันไป

แตจะทํ าอยางไรใหเทพเจาพอใจ มันไมมีจุดกํ าหนดวาแคไหน
เทพเจาจะพอใจ กเ็ลยปรงุแตงวิธเีอาอกเอาใจเทพเจากนัไปกนัมา กลาย
เปนพิธีบูชายัญมากมาย และบูชากันไปกันมา พิธีบูชายัญก็ใหญโตขึ้นๆ

พราหมณนี่ เขาเปนเจาพิธี เขาถือวาเขาเปนผูติดตอกับพระเจา 
เพราะวาเปนบุคคลพิเศษชั้นสูงสุด สรางมาจากปากของพระพรหม เขา
มีหนาท่ีสื่อสารระหวางพระเจากับมนุษย และพระเจาก็ใหเขามีอํ านาจที่
จะกลาวสอนคนอื่น แลวพระพรหมก็ถายทอดความรูความตองการของ
พระองคมาทางพวกพราหมณนี้

พราหมณพวกนี้ก็มาเท่ียวกํ าหนดใหชาวบานทํ าพิธีตางๆ วาจะ
ตองทํ าพิธีบูชายัญอยางนั้นอยางนี้ ประดิษฐประดอยพิธีบูชายัญ จน
กระทั่งในที่สุดถึงกับฆาสัตวฆามนุษยบูชายัญ เอาอกเอาใจกันขนาดนั้น

นี่เปนสภาพของมนุษยในยุคพุทธกาล ท่ีเปนไปตามอํ านาจครอบ
งํ าของศาสนาพราหมณ ซึ่งมีอิทธิพลในสังคมอินเดียมาจนกระทั่งบัดนี้

อินเดียเปนสังคมที่มอบความไววางใจไวกับเทพเจา ฝากความ
หวังไวกับการดลบันดาลของเทพเจา สังคมท่ีหวังพ่ึงเทพเจาจะเปน
อยางไร ก็ใหดูสังคมอินเดียเปนตัวอยาง

พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นมา ทรงมองเห็นสภาพอยางนี้ พระ
องคทรงเห็นวา สังคมอยางนี้ไปไมรอด และชีวิตก็ไปไมรอด คือผูคน
มองออกไปแตขางนอก คิดแตวา เอ... พระเจาทานจะวาอยางไร เราจะ
เอาอกเอาใจทานอยางไรดี



๓๐๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

แทนที่จะคิดวา ตัวเราจะตองทํ าอะไร และ เราจะตองทํ าอะไร
กับตัวเรา สองอยางนี้ คนไมคิดเลย

เมื่อตองการอะไร ก็คิดแตเพียงวา เราจะไปหาเทพเจาองคไหน 
เราจะไปเอาใจพระเจาอยางไร เราจะขอทานอยางไร

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นมา อยางท่ีไดเคยเลาใหโยมฟง
แลว พระองคก็ทรงดึงจากเทพสูธรรม คือชี้ใหมนุษยดูวา นี่นะทานทั้ง
หลาย อยามัวไปมองขางนอก อยามัวแตมองไปที่เทพเจา สิ่งท้ังหลาย
นั้นมันเปนไปตามธรรมดาคือเหตุปจจัยของมัน ผลเกิดจากเหตุ ถาเรา
ตองการผลอะไร เราก็ทํ าเหตุเอา โดยศึกษาเหตุใหเขาใจ แลวก็ปฏิบัติ
ตามเหตุนั้น ใหดูท่ีความจริง
อิสรภาพของมนุษย จะไดมาดวยการศึกษาที่ถึงธรรม

เมื่อดูความจริงตามเหตุปจจัยแลว มันก็เล็งมาที่ตัวเองวาเราจะ
ตองทํ าอะไร เพราะวาเราตองทํ าเหตุเพ่ือใหไดผลที่เราตองการ จะตอง
ถามวา เราจะตองทํ าอะไร

นอกจากทํ าอะไรแลว เพ่ือใหรูเหตุปจจัยที่จะทํ าใหถูกตองและมี
ความสามารถที่จะทํ าใหสํ าเร็จ เราจะตองทํ าอะไรกับตัวเราดวย โดย
การพัฒนาตัวเองใหมีสติปญญาความสามารถ

เพราะฉะนัน้ ตามหลกัการของพระพทุธศาสนา จึงขอยํ ้าอกีทีวา
๑) พระพุทธเจาไดชี้ไปทีธ่รรม คือ ความจริงแหงเหตุปจจัยตาม

กฎธรรมชาติ และ
๒) ในความจริงของกฎธรรมชาติท่ีสัมพันธกับตัวมนุษย เหตุ

ปจจัยนั้นก็คือการกระทํ าของเราเอง การกระทํ าเหตุปจจัยของมนุษย
นั้นเรียกวากรรม

จึงไดบอกวา ภายในธรรมนั้น ก็มีกรรม
ธรรม เปนกฎใหญ คือ ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ หรือ

ความเปนไปของเหตุปจจัยในระบบความสัมพันธของธรรมชาติท้ังหมด
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สวน กรรมนั้น ก็คือ กฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ในสวนที่สัมพันธ
กับชีวิตของมนุษย ท่ีมนุษยเปนผูทํ า

กรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยตองทํ า ตางกับเรื่องของการดลบันดาล ถา
เปนการดลบันดาลของเทพเจา สิ่งท่ีมนุษยตองทํ าคือการออนวอน

การดลบันดาล ของเทพเจา คูกับการออนวอน
แตการกระทํ า ของมนุษย คูกับความเพียรพยายาม เมื่อมนุษย

จะทํ า มนุษยก็ตองเพียรพยายาม
สองหลักนี่ไปคนละทาง
เทพสัมพันธกับมนุษยท่ีการดลบันดาล ซึ่งจะสํ าเร็จดวยการท่ี

มนุษยจะตองออนวอน
สวนธรรมนั้นสัมพันธกับมนุษยท่ีกรรม ซึ่งจะสํ าเร็จดวยการท่ี

มนุษยตองเพียรพยายามทํ า
เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาจึงไดพระนามวา กรรมวาท และวริยิวาท
กรรมวาท คือ ผูประกาศหลักกรรม และ
วิริยวาท คือ ผูประกาศหลักความเพียร
สองอยางนี้คูกัน เปนคํ าแสดงหลักการของพระพุทธศาสนา ใน

คัมภีรวาไวอยางนี้ หลักกรรมตองมากับความเพียร เพราะมนุษยจะทํ า
เหตุใหไดผล มนุษยจะตองมีความเพียรพยายาม

แตการท่ีมนุษยจะทํ าความเพียรใหสํ าเร็จผล มนุษยจะตองรูเหตุ
ปจจัย เพราะวาตัวการท่ีจะใหสํ าเร็จผลก็คือ กฎของธรรมชาติ ไดแก
ธรรม ฉะนั้น ถามนุษยจะทํ าการใหไดผลดี มนุษยจะตองมีปญญารูธรรม 
คือรูความเปนไปของเหตุปจจัย

มนุษยจะมีปญญา รูธรรมได มนุษยจะตองพัฒนาตน คือจะตอง
มีสิกขา อันไดแกการฝกฝนพัฒนา

ตรงนี้ก็พอดีวา มนุษยนั้นเปนสัตวท่ีประเสริฐ คือเปนสัตวท่ีฝก
ไดพัฒนาได เรียกวาเปนทัมมะ ซึ่งฝกได จนกระทั่งรูธรรม
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ในพระพทุธคณุของพระพทุธเจา มพีระคณุหนึง่วา อนตุตฺโร ปริุส-
ทมฺมสารถิ สังเกตไหมวา ในขอความนี้มีคํ าวา “ทัมมะ” อยู อันนี้แหละ
คนไมคอยดู

“ทัมมะ” นี่แหละ ตัวสํ าคัญละ พวกเรานี่เปนทัมมะ ท้ังนั้น คือ
เปนสัตวท่ีจะตองฝก และฝกไดดวย ความวิเศษเกงกลาความประเสริฐ
ของเราอยูท่ีนี่ คืออยูท่ีทัมมะ

ในพระพุทธคุณขอที่วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ พระพุทธเจา
เปนสารถีฝกคนที่จะตองฝกอยางไมมีใครยิ่งกวา คือยอดเยี่ยม ก็คือเปน
สารถีฝกมนุษยท้ังหลายนี่เอง

ท่ีวาเปน “สารถี” ก็คือ ฝกใหเขาเดินในทางที่ถูกตอง สารถีเปน
ผูฝกนํ าใหสัตวเดินไปในทางถูกตอง

เราก็เปนทัมมะ ซึ่งจะตองฝกตนไปจนกระทั่งเขาถึงธรรม แลว
ชีวิตนี้ก็จะสมบูรณ ธรรมนี้ก็จะทํ าใหเรากลายเปนพุทธะ อยางท่ีเคยพูด
ไวแลวท่ีพุทธคยา

เปนอันวา ท่ีพระพุทธเจาประสูติตอนแรกเปนเจาชายสิทธัตถะ
นัน้เปลงอาสภวิาจา กคื็อประกาศอสิรภาพของมนษุย วา มนษุยอยาไปมวั
ขึ้นตอพระพรหม อยามัวไปหวังอํ านาจดลบันดาล และมัวแตบูชายัญอยู

แตใหมามองที่ธรรม คือตัวความจริงตามกฎธรรมชาติ และให
พัฒนาปญญาของตนขึ้นมา เพ่ือมนุษยจะไดเขาถึงธรรม รูความจริง 
แลวมนษุยกจ็ะกลายเปนสตัวประเสรฐิ เปนพุทธะได เปนผูท่ีแมแตเทวดา
และพระพรหมจะเคารพบูชา อยางท่ีเราไดเห็นพุทธพจนอยูบอยๆ วา

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ  อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
เทวาป นํ นมสฺสนฺติ . . . . . . . . (องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔)

พระคาถานี้บอกวา พระสัมมาสัมพุทธเจานี้ ท้ังท่ีเปนมนุษยนี่
แหละ แตไดฝกฝนพัฒนาพระองคแลว มีพระทัยอบรมถึงท่ีแลว แมเทพ
ท้ังหลายก็นอมมนัสการ
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อยางนี้เปนคาถาที่มีปรากฏบอย เปนเครื่องใหกํ าลังใจแกมนุษย
วา เรานี้เปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝก ถาเราฝกดีแลวก็จะเปน
พุทธะ ผูประเสริฐแทจริงได

อยาไปมวัหวังผลดลบนัดาลดวยการออนวอน ซึง่ทํ าใหละเลยมไิด
พิจารณาวา ตนเองจะตองทํ าอะไร และจะตองทํ าอะไรกับตัวเอง

ถาทํ าตามธรรม เราก็จะไดมาคิดมาพิจารณาเหตุผลวา เราจะ
ตองทํ าอะไร แลวก็จะไดฝกฝนพัฒนาตัวเรานั้นใหสามารถที่จะทํ า

มนุษยนี้ มักมีความออนแออยางหนึ่ง คือ มีใจโนมเอียงไปใน
ทางท่ีไมอยากจะเพียรพยายาม แตอยากจะพึ่งพาปจจัยภายนอกใหมา
ชวยทํ าให การออนวอนมันงายดี งายกวาการท่ีจะทํ าความเพียรดวยตัว
เอง เพราะฉะนั้น ถาไมมีพระพุทธเจาเปนสรณะ ไมมีหลักท่ีจะใหกํ าลังใจ 
เราจะออนแอและเขวเรื่อยไป

ดวยเหตุนี้ เราจึงตองมีพระรัตนตรัยไว ถามิฉะนั้น เราก็ไมจํ า
เปนตองมศีรัทธา

การท่ีเรามีศรัทธา ก็เพ่ือจะไดมีกํ าลังใจ ท่ีจะใหเราอยูในหลัก
และเริ่มเดินหนาได อยางนอยก็ดึงไว ไมใหเขวออกไป

มิฉะนั้นแลว เดีย๋วกจ็ะเอาความออนแอ และความเหน็แกงาย
ของตวั มาพาใหหนัไปหาความชวยเหลือ คอยพึ่งปจจัยภายนอกที่จะ
มาดลบันดาลใหอยูเรื่อย

พระพุทธศาสนา เปนหลักท่ีใหมนุษยศึกษาฝกฝนพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ แตท้ังนี้ตองเปนการศึกษาท่ีตั้งอยูบนฐานแหงความจริงของ
ธรรมชาติ พูดงายๆ วาตองถึงธรรม

ถาเรารูจักใชคํ าสอนของพระพุทธเจา นํ ามาปฏิบัติตามอยูเสมอ 
เราก็จะกาวหนาพัฒนาไปเรื่อยๆ ไมหยุดหยอน จนในที่สุดก็จะเปนพุทธะ
ไดเชนเดียวกับพระองค
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จะอาศัยสิ่งกลอมอยูสบายๆ
หรือจะใชความเพียรและปญญาที่เปนอิสระ

ขอพูดตอไปอีกนิดหนึ่ง ในเรื่องที่มนุษยเรามีความโนมเอียงชอบ
หาสิ่งท่ีจะพึ่งพา ไมชอบพึ่งตัวเอง

สิ่งท่ีจะพึ่งพา อยางนอยที่ทํ าใหเราสบายใจ อยูงายๆ เพลินไป
เรื่อยๆ ไมตองทํ าความเพียร ก็ไดแกส่ิงกลอมท้ังหลาย เวลามีความ
ลํ าบาก มีความทุกขขึ้นมา ไมอยากจะเพียรพยายามแกไข ก็ใชสิ่งกลอม

คนเรามคีวามโนมเอยีงทีจ่ะอาศยัสิง่กลอม สิง่กลอมนี ้อยางเลว
กม็ี อยางดีก็มี

สิง่กลอมทีร่ายกเ็ชน สรุายาเมา สิง่เสพตดิ และการพนนั คนที่
หนัไปหาสิง่กลอมจ ําพวกสุราเมรยัสิง่เสพตดิ กเ็พราะวา ใจไมเขมแขง็พอ
ไมอยากสูชีวิต ไมอยากเพียรพยายาม หรือติดตันอับจนจึงหาทางออก
ดวยการเอาสิง่กลอมมาชวย มนักทํ็ าใหเพลนิๆ ไป กอ็ยูไปได แตมจุีดออน

สิ่งกลอมทั้งหลายนั้น มจีดุออนที่สํ าคัญ คือ มันจะทํ าใหมนุษย
หยุดชะงักการพัฒนาตนเอง สิ่งกลอมไมวาอยางใดท้ังสิ้น ทํ าใหมนุษย
หยุดนิ่ง เพลินอยูท่ีจุดนั้น จมอยูในสิ่งท่ีกลอม หลบทุกข ลืมปญหา 
สบายแคชั่วคราว

จุดออนที่สอง คือ ไมประกอบดวยปญญา ไมมีความสวางแหง
ปญญา ไมมีปญญาท่ีจะพัฒนาตนตอไป คนก็เพลินอยูกับสิ่งนั้น โดยสิ่ง
กลอมที่ราย คือ พวกยาเสพติด สุรายาเมา ซึ่งเห็นไดชัด นอกจากทํ าให
สบายเพลินไป กลบทุกข หลบปญหา พอใหพนเวลานั้นไปทีหนึ่ง และ
หยุดการพัฒนาแลว ยังทํ าใหเสื่อมทรุดลงดวย แถมยังจะกอปญหาตาม
มาอีกมากมาย ท้ังแกชีวิตของตนและสังคม อยางนอยก็ไดแคมากลบ
ความทุกขไว ทํ าใหไมมีปญญาท่ีจะแกปญหาใหเสร็จสิ้นไป

สิ่งกลอมที่ดีกวานั้น ไดแกพวกการละเลน การสนุกสนาน
บันเทงิตางๆ ซึง่แมจะท ําใหหลงเพลนิ กยั็งมสีวนดอียูบาง ถารูจักใชและ
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รูจักประมาณ แตถาลุมหลงหมกมุนก็กอผลรายแกชีวิตและสังคมไมนอย
สิ่งกลอมที่ดีขึ้นไปกวานั้น ก็เชนพวกดนตรี ศิลปะ วรรณคดี

เปนตน ซึ่งชวยใหเพลิดเพลินในระดับที่ประณีตขึ้นมา ถารูจักใชและรูจัก
ประมาณก็เปนประโยชนไดมาก

ในพระพุทธศาสนานี้ ดนตรีทานก็ใชเหมือนกัน แตขออยาง
เดียวตองมีสติ โดยเฉพาะในระดับศีล ๕ พระพุทธเจาไมวาอะไรเลย 
เพราะอยางนอยมันอาจจะกลอม โดยชวยดึงไวไมใหหลงไปหาสิ่งกลอม
ท่ีเลวรายกวา การหลงในสิ่งท่ีดีก็ยังดีกวาหลงในสิ่งท่ีเลวราย หลงใน
กุศลก็ยังดีกวาหลงในอกุศล หลงในบุญก็ยังดีกวาหลงในบาป

เพราะฉะนั้น พวกดนตรี ศิลปะ และวรรณคดี ก็อาจจะกลอม
คนไวในสิ่งท่ีดี เชนในบุญในกุศล

อีกอยางหนึ่งก็คือ พอกลอมไวแลว ก็รีบหาสิ่งท่ีดีกวามาใหใน
ระหวางนั้น คือ ในขณะที่ใจของเขาพอจะสงบความกระวนกระวายลง
ได ก็รีบเอาสิ่งท่ีดีมาให เชนอยางวรรณคดีนี่ พออานเพลินๆ เราก็เอา
คติธรรมใสเขาไป เขาก็อาจจะไดประโยชน ดนตรีก็เหมือนกัน พระพุทธ
เจาก็เคยทรงแตงเพลงธรรมใหแกมาณพที่เขาเอาไปรองเกี้ยวสาว

ดนตรีอยูในพระสูตรก็มี ในพระไตรปฎกมีพระสูตรหนึ่งท่ีมีเพลง
และดนตรี เทพบุตรดีดพิณรองเพลงเกี้ยวเทพธิดา ในเพลงนั้นก็
พรรณนาความรัก พรอมไปดวยกันกับการเอยอางพระคุณของพระพุทธ
เจาและพระอรหันต (ที.ม.๑๐/๒๔๗)

ดนตรีท่ีกลอมนี้ ถาเราใชสิ่งท่ีดีงามเขามาแทรก เชน เรื่องคน
ทํ าดี และธรรมในแงและระดับตางๆ ก็เปนเครื่องโนมนอมดึงจิตใจของ
คนใหมาสูสิ่งท่ีประณีตงดงามย่ิงขึ้น เปนจุดเชื่อมตอดึงคนขึ้นมาสูสิ่งท่ีดี

เพราะฉะนั้น สิ่งกลอมในระดับที่ประณีตก็ใชประโยชนได ขอ
อยางเดียวอยาใหมัวหลงเพลินอยู แลวผูท่ีใชตองมีอุบาย คือมีสติ
ปญญา แลวก็ใชเปนเครื่องดึงเขาเขาหรือขึ้นมาสูสิ่งท่ีดีงาม
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นอกจากการรูจักใชใหเปนประโยชนแลว วิธีปฏิบัติสํ าคัญอีก
อยางหนึ่งตอเรื่องสิ่งกลอมทั้งหลาย ก็คือ การมีวิธีฝกเพ่ือไมใหติดหลง
มัวเมาจมอยูกับสิ่งเหลานี้ หรืออยางนอยไมใหตองมีชีวิตท่ีพ่ึงพาสิ่งเหลา
นี้มากเกินไป และจะไดสามารถเดินหนากาวสูสิ่งดีงามท่ีสูงขึ้นไป

วิธีฝกอยางนี้มีตัวอยางท่ีสํ าคัญ เชน การถือศีล ๘ โดยรักษา
อุโบสถ หมายความวา ๗ หรือ ๘ วัน ก็หันมาถือศีล ๘ ครั้งหนึ่ง

หลักการรักษาอุโบสถ ก็คือ ตามปกติเราก็ดํ าเนินชีวิตมีความสุข
โดยพึ่งพาสิ่งเสพที่เปนวัตถุหรือสิ่งเราภายนอก เชน อาหารอรอย ดู
การเลน การบันเทิง ฟงเพลง ฟง/เลนดนตรี แตงตัว นอนฟูกนุมหนา

พอถึงวันที่ ๘ ก็ถือศีล ๘ งดเวนสิ่งเหลานี้วันหนึ่ง โดยกินใช
บริโภคเพียงแคเพ่ือคุณภาพชีวิต ฝกใหมีชีวิตท่ีดีงามและความสุขได
อยางเปนอิสระ โดยไมตองขึ้นตอวัตถุเสพภายนอกเหลานั้น อยางนอยก็
เปนการทํ าใหเกิดสติ ท่ีจะไมลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมาอยูกับสิ่งเสพ

นอกจากมีชีวิตและความสุขท่ีเปนอิสระมากขึ้นแลว ก็จะไดเอา
เวลาที่จะวุนกับสิ่งเหลานี้ไปใชทํ าสิ่งสรางสรรคท่ีดีงามอยางอื่นบาง ไป
สนใจใหเวลาแกเพ่ือนมนุษยคนอื่นบาง และพัฒนาตนใหกาวสูสิ่งดีงามท่ี
สูงขึ้นไป ขอปฏิบัติในการฝก เชนศีล ๘ นี้ จึงเปนหัวตอที่เชื่อมการ
พัฒนาพฤติกรรม กับการพัฒนาจิตใจและปญญา

สิ่งกลอมตอไปก็คือ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจาและ
อํ านาจดลบันดาลฤทธิ์เดชปาฏิหาริย ตลอดจนไสยศาสตร

คนเราพอเกิดทุกขภัยพิบัติ มีความเดือดรอน ก็หวังพ่ึงเทพเจา
วาวันนัน้ทานคงจะมาชวย กก็ลอมใจตวัเองใหลมืทุกขลมืปญหา สบายใจ
อยูดวยความหวัง

แตมันจะมีพิษมีภัย ถาตัวเองมัวแตเชื่ออยางนั้น ก็นอนงอมืองอ
เทารอคอยเทพเจา อะไรที่ควรแกไขควรทํ าก็ไมทํ า เลยแกไขปญหาไมได 
ก็อยูสบายไปวันหนึ่งๆ แตตัวเองไมพัฒนา และปญหาจริงก็ถูกปลอยไว
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ไมไดแก ในระยะยาวก็จะเสื่อมหรือถึงความวิบัติ
มนุษยจํ านวนมากอยูดวยสิ่งกลอมประเภทนี้ คืออยูดวยความ

หวังวาสักวันหนึ่งเทพเจาทานจะมาชวย
อยางของอินเดียนี่เทพเจาเต็มไปหมด แลวก็มีเทพนิยายวา 

เทพเจาองคนั้นเกงอยางนี้ องคนี้เกงอยางนั้น มีอิทธิฤทธิ์ทํ าไดอยางนั้น
อยางนี้ อยางนอยพวกประชาชนที่ฟงเทพนิยายเหลานี้ ก็ตื่นเตนไปกับ
ฤทธิ์ของเทพเจา เสร็จแลวก็ชื่นบานสบายใจ ปลอบใจตัวเองใหครึ้มๆ 
ไปชั้นหนึ่ง พอจะใหลืมสภาพแวดลอมที่มันบีบคั้นตัวเองและอยูดวย
ความหวังชะโลมใจ

ฝรั่งบางพวกและพวกถือลัทธิคอมมิวนิสมมาเห็นศาสนาแบบนี้
ก็เลยเรียกวาพวกยาฝน แตพระพุทธศาสนาไมใชอยางนั้น พวก
คอมมิวนิสตนี่ไมรูจักพระพุทธศาสนา ไปเห็นแตศาสนาอยางนั้น ก็เลย
หาวาศาสนาเปนยาฝนไป เพราะกลอมกนัแบบนี ้แกกไ็มตองท ําอะไร ไม
ตองเพียรพยายาม พอลมืทุกข หลบปญหา สบายใจได แตปญหาตวัจรงิ
ก็หมักหมมเขาไปทุกที เรื่องของการกลอมนี้จึงเปนปญหาใหญทีเดียว

ศาสนาจํ านวนมากตองเอาความหวังในอํ านาจดลบันดาลนี้มา
กลอม แลวใชอุบายเขามาชวย ใชอุบายอยางไร ก็บอกใหแกหวังไววา
เทพเจาจะมาชวย เชน สัญญาวาเมื่อนั้นจะใหรางวัลนะ แตไมรูวาจะมา
เมื่อไร ระหวางนี้แกตองชวยตัวเองไปกอน

กลอมแบบนีห้มายความวา ใหมคีวามหวงัไวยาวไกลขางหนา วา
ตอไปนะ อีกหารอยหรือหาพันปจะมาชวย แตตอนนี้ไมชวยนะ ตอนนี้
พวกเธอตองชวยตัวเองไปกอน หรืออยางบางศาสนาก็สอนวา พระเจา
จะชวยแตคนที่ชวยตัวเอง ก็เปนการกลอมไวดานหนึ่ง แตอีกดานหนึ่งก็
มาบังคับเอาวาพวกเธอตองชวยตัวเอง ก็เปนอุบายไป

ในที่สุดก็หนีไมพน ท่ีตองใหทุกคนตองเพียรพยายามดวยตนเอง 
นี้ก็คือการกลอม และการหาทางแกผลเสียของการกลอม
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อยาทิ้งความคิดปรุงแตงเสียทันที
ถาปรุงแตงดี ไดถึงฌานสมาบัติอยางสูง

ยังมกีารกลอมอกีอยางหนึง่ ท่ีชาวพุทธตองระวงั ชาวพุทธปฏบัิติ
ธรรมไป บางทีก็มากลอมตัวเองดวยธรรมที่ลึกซึ้งลงไปอีก คือ สมาธิ

สมาธินั้น เปนองคธรรมแกนของสมถะ หรือเปนตัวสมถะนั่น
เอง ยังเปนธรรมระดับปรุงแตง

พระพุทธเจาไมหามในการปรุงแตง ปรุงแตงเปน ก็ดีเปน
ประโยชน มนุษยเราอยูดวยการปรุงแตงมาก แตวาใหปรุงแตงใหดี

ไดพูดแลววา การคิดมีสองอยาง คือ การคิดปรุงแตง กับการ
คิดเชิงปญญา เชน สืบสาวหาเหตุปจจัย

การคิดแบบปรุงแตงนั้นก็ไมใชวาจะเสียอยางเดียว ท่ีดีก็มี คือ
การคิดปรุงแตงกุศลขึ้นมา

ยกหลกัมาวากนั ความคิดปรงุแตง ทานเรยีกวาอภสิงัขาร ซึง่ม ี
๓ อยาง ปรงุแตงไมด ีเปนบาป กเ็ปนอปญุญาภสิงัขาร ปรงุแตงด ีกเ็ปน
ปุญญาภิสังขาร เหนือขึ้นไปอีก ปรุงแตงสูงสุด ก็เปนอาเนญชาภิสังขาร

การคิดปรุงแตงท่ีเปนตัวราย ทานเรียกเปนภาษาพระวา อปุญ-
ญาภิสังขาร คือปรุงแตงความคิดและสภาพจิตท่ีไมดี รวมท้ังปรุงแตงใจ
ใหเปนทุกข บีบคั้นใจตัวเอง ปรุงแตงความโลภ ความโกรธ เชน เห็น
อารมณท่ีไมสบายตาแลวเกิดความชัง เกิดความยินราย เกิดความไม
สบายใจ เก็บเอาสิ่งโนนถอยคํ าคนนี้มาปรุงแตง ทํ าใหใจตัวเองมีความ
ทุกข ปรุงแตงความกลุม ความกังวลอะไรตางๆ เหลานี้ เรียกวาปรุง
แตงอกุศล เปนอปุญญาภิสังขาร

สวนการปรุงแตงดี ปรุงแตงเปนบุญ ปรุงแตงเปนความสุข ทํ า
ใหเกิดกุศล ทํ าใหสรางสรรค ทํ าใหความดีงามเจริญเพ่ิมพูน ทํ าใหใจ
สบาย สดชื่นผองใส อยางท่ีโยมเดินทางบุญจาริกมา ไดเห็นไดฟงแลว
คิดไปในทางกุศล มีศรัทธาแรงขึ้น เกิดปติปลาบปลื้ม เปนตนนี้ ทาน
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เรียกวา ปญุญาภิสังขาร
มนุษยเราที่อยูในระดับของปุถุชน หนีไมพนการปรุงแตง เพราะ

ฉะนั้น อยาเพ่ิงไปติเตียนการปรุงแตงโดยสิ้นเชิง ใหปรุงแตงดีเถอะ 
ปรุงแตงเปนบุญเปนกุศล ทํ าใจใหมีสุข ปรุงแตงใจใหสบาย ปรุงแตง
ความดีทานไมวา ทานเรียกวาเปนปุญญาภิสังขาร

แมกระทัง่เจรญิสมาธิไดฌาน กเ็ปนปุญญาภสิงัขาร ยังปรงุแตงดี
อยูนั่นแหละ จนกระทั่งถึงอรูปฌานก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง เปนอาเนญชา- 
ภสิงัขาร เปนการปรงุแตงท่ีประณตีขึน้ไป กยั็งไมพนการปรงุแตงอยูนัน่เอง

เพราะฉะนั้น สมาธิท่ีเราบํ าเพ็ญกันนี่ อยาวาแตสมาธิธรรมดา
เล็กนอยเลย แมแตสมาธิสูงเย่ียมยอดขนาดอรูปฌาน ไดสมาบัติ
สมบูรณแลว ก็ยังเปนการปรุงแตงอยู คือเปนอาเนญชาภิสังขาร

การปรุงแตงอยางนี้ ก็ทํ าใหจิตพัฒนาไปถึงขั้นสูง แตก็ตอง
ระวัง ตองมีสติอยูเสมอ มิฉะนั้นมันก็จะเปนการกลอม

สมาธินี้ ในเมื่อมันเปนสิ่งท่ีปรุงแตง ก็ถูกนํ ามาใชเปนเครื่อง
กลอมจิตใจได เพราะฉะนั้น คนที่บํ าเพ็ญปฏิบัติไดสมาธิแลวก็อาจจะ
เพลินกับสมาธิ

พอไดสมาธิเขาก็สบาย ติดเพลินแลว มีปญหาอะไรตออะไรเกดิ
ขึน้ กม็านัง่สมาธแิลวใจสบาย หายทกุขหายรอน ลมืปญหา มคีวามสขุ
เพลิดเพลินติดในความสุขนั้น นี่ก็กลอมเหมือนกัน คือกลอมดวยสมาธิ 
เปนแบบพวกโยคีฤษีดาบสกอนพุทธกาล ไดฌานสมาบัติแลวก็เขาสมาธิ 
เลนฌานกีฬาอยูในปา ไมยุงเกี่ยวกับใคร พระพุทธเจาไมเห็นดวย

กอนที่พระพุทธเจาอุบัติ เขาไดสมาธิกันสูงแลว โยคีในอินเดียนี่
เราก็ไดเรียนในพุทธประวัติมาแลว เชน อาฬารดาบส กาลามโคตร ได
อรปูฌานจนถงึขัน้อากญิจัญญายตนะ ทานอทุทกดาบส รามบุตร ย่ิงไดสงู
กวานั้น คือไดอรูปฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ จบสมาบัติ ๘ เลย

พระพุทธเจาไปเรียนกับดาบสจนจบความรูของเขา และบํ าเพ็ญ
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ฌานไดครบหมด จนไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยรวมสํ านัก พระพุทธเจา
ทรงเห็นวาไมใชทาง ก็เสด็จหลีกไป

เราอยาไปมัวเพลินวา สมาธินี่ดีนะ สุขสงบดีเหลือเกิน ดีนั้นดี
แน แตตองใชใหถูก ถาใชไมเปน สมาธิท่ีสุขสงบนั้นก็จะเปนแคสิ่งกลอม 
ท่ีเราใชหนีปญหาหลบทุกข แตไมแกปญหา ไมดับทุกข กิเลสไมหมดไป 
ปญหาไมหมดไป ทุกขก็ไมหมดไป ตราบใดอยูในสมาธิก็สบายไป ก็เลย
เพลินอยูแคนั้น ขางนอกก็ไมแกปญหา ขางในก็ไมเดินหนาสูอธิปญญา 
นั่นคือเอาสมาธิเปนสิ่งกลอม คือกลอมใจตัวเองดวย(ความสุขสงบของ)
สมาธิ สบาย แตตกอยูในความประมาท

เพราะฉะนั้น ในทางธรรมทานจึงเตือนไว วาธรรมทั้งหลายนั้น
ตองรูจักพิจารณา ตองใชโดยแยบคาย ไมใชในทางที่จะเกิดโทษ ไมทํ า
ใหกุศลเปนปจจัยแกอกุศล

สมาธิ นัน้เขากันไดกับโกสัชชะ คือความเกียจคราน แมวาตัวมัน
เองเปนกุศล และเปนกุศลที่สํ าคัญมาก แตมันก็เปนปจจัยแกอกุศลได 
อยางท่ีทานเตือนไวใหระวังวา ถาสมาธแิรง แตความเพียรออน ความ
เกยีจครานกจ็ะครอบง ํา เพราะสมาธิเปนพวกเดียวกับความเกียจคราน 
(สมาธิสฺส โกสชฺชปกฺขตฺตา - เชน ที.อ.๒/๔๐๓; วิสุทธิ.๑/๑๖๕; ฯลฯ)

ท่ีวาโกสัชชะเขาครอบงํ า ก็คือตอนที่สุขสงบ สบาย ก็ติด เพลิน 
เรื่อยเฉื่อย อะไรที่ควรจะทํ าก็ปลอยไวกอน ปญหาที่คางอยูก็ท้ิงไวไมแก 
กิจหนาท่ีโดยเฉพาะการเจริญไตรสิกขา ก็ไมเรงรัดดํ าเนินไป กลายเปน
ขี้เกียจ นี่คือกลอมใหเพลินสบาย เพราะฉะนั้นกิเลสไมหมด ทุกขไมหมด 
และพัฒนาไมไป

พระพุทธเจาจึงตรสัหลกัอนิทรยีสมตาก ํากบัไว คือใหปรบัอนิทรยี
ใหสมํ ่าเสมอสมดลุกนั ใหวิรยิะคือความเพยีรควบคูไปดวยกนักบัสมาธินัน้
เชนเดยีวกบัทีต่องใหศรทัธามปีญญามาคูกนั โดยมีสติคอยดแูลตรวจตรา 
ไมใหเผลอไมใหพลาด ไมใหลาไมใหลํ ้าเกนิกนั (วนิย.๕/๒; องฺ.ปจฺก.๒๒/๓๒๖)
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ขอยํ้ าเปนการทบทวนอีกครั้งวา สิ่งกลอมนั้นไมใชวาจะราย
อยางเดียว ถาใชเปน และรูจักประมาณ ไมติดหลง ก็เปนประโยชนได
ในระดับหนึ่ง

แตสิ่งกลอมระดับตํ่ า คือสุรา ยาเสพติด และการพนัน ควรงด
เวนโดยสิ้นเชิง

สิ่งกลอมบางอยาง เชนยากลอมประสาท บางครั้งก็ยังจํ าเปน
ตองใช เชน คนเปนโรคนอนไมหลับ อาจตองใชยานอนหลับชวย เพ่ือ
แกไขใหพนปญหาเฉพาะหนา แตเมื่อใชชั่วระยะหนึ่งใหหายอาการนั้น
แลวก็ควรจะผานไป ไมควรจะใหตองอยูดวยยานอนหลับตลอดไป คือไม
ใหกลายเปนติด

ระหวางสิ่งกลอมอยางหยาบ กับสิ่งกลอมอยางประณีต การใช
สิ่งกลอมอยางประณีตยอมดีกวา เชน เมื่อนอนไมหลับ ถาใชสมาธิทํ าให
หลับได ยอมดีกวาใชยานอนหลับ เพราะมีโทษนอยกวา และเปนอิสระ
ดวยความสามารถของตัว

ประโยชนของสิ่งกลอมโดยทั่วไปคือ ชวยใหไดพัก ชวยใหสดชื่น
สงบลงได สบาย มีความสุข หลีกปญหา หลบทุกขไปไดชั่วคราว ใชเปน
เครื่องระงับความเรารอนกระวนกระวาย ความระโหยโรยแรง หรือ
โทรมจากความเครียดฟุงซานหวาดหวั่นเปนตน เปนเครื่องเตรียมตัวให
กระชุมกระชวย มีแรงมีกํ าลังขึ้น และพรอมที่จะลุกขึ้นเดินหนาตอไป

ขอเสียของสิ่งกลอมแมแตอยางประณีตท่ีสุด ก็คือ ถาติด ถา
หลงเพลิน ก็จะอยูดวยสิ่งกลอม กลายเปนตกอยูในความประมาท แลว
ก็กลายเปนขัดขวางการพัฒนาตัวเอง และสะสมหมักหมมปญหา นํ ามา
ซึ่งความเสื่อมทั้งแกชีวิตและสังคม เปนผูไมไดประโยชนแทจริงท่ีพึงได
จากพระพุทธศาสนา

รวมแลว สิ่งท่ีคนเอามาใชเปนสิ่งกลอมทั้งหมดนั้น อาจจะจัด
กลุมจัดพวกไดคราวๆ ทํ านองนี้ คือ
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พวกที่ ๑ สรุา ยาเสพตดิ การพนนั เปนสิง่กลอมราย ท่ีไมเพียงท ําให
ประมาท แตพาชวิีตและสงัคมใหออนแอเสยีคณุภาพ ย่ิงเสือ่มทรดุลงไป 
พรอมนั้นก็อาจถูกใชเปนเครื่องมือลอเหยื่อเอาเปรียบหรือทํ าลายเพ่ือน
มนษุย หรอืชาตปิระเทศทีถ่อืเปนคูแขงหรอืเปนศตัรู
พวกที ่๒ กฬีา การบันเทงิ

- เปนสิง่กลอมเสีย่ง ถาใชไมถกู-ไมเปน อาจท ําใหลุมหลงมวัเมา 
หมกมุน ตดิเพลนิ ประมาท
บอยครัง้ และบอยขึน้ ท่ีสิง่เหลานีถ้กูใช ท้ังในแงท่ีพวงไปดวย
กนักบัพวกที ่๑ และในแงเปนสือ่ของพวกที ่๑ นัน้ เฉพาะอยาง
ย่ิงในการพนนั รวมท้ังในการลาเหยือ่และหาผลประโยชน
แตถาใชถกู-ใชเปน กเ็ปนทีพั่ก ท่ีผอนคลาย ทํ าใหหายเครยีด 
ตลอดจนเปนเครื่องบริหารกาย บริหารสมอง และฝกนิสัย 
เชน ความมีใจนักกีฬา และการรูจักควบคุมตนเอง (แตดู
เหมือนมกีารใชในทางทีทํ่ าใหเกดิผลตรงขามมากขึน้)

พวกที ่๓ ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี
- เปนสิง่กลอมเสีย่ง ถาใชไมถกู-ไมเปน อาจท ําใหลุมหลงมวัเมา 

หมกมุน ตดิเพลนิ ประมาท แมกระทัง่ชกัพาไปในทางตกตํ ่า 
หรือปลุกเราในทางชั่วรายทํ าใหรุนแรง และอาจใชในความ
หมายอยางพวกที ่๒
แตถาใชถกู-ใชเปน กเ็ปนทีพั่ก ท่ีผอนคลาย ทํ าใหหายเครยีด
หายกลุม หายทอถอย สงบ สดชืน่ ชวยใหพรอมทีจ่ะกาวตอไป

- เปนสิ่งกลอมเกลา ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี ท่ีประณีต 
งดงาม สรางสรรค สามารถกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน ดี
งาม งดงาม และกระตุนเตอืน ปลกุเรา โนมน ําใหกาวไปใน
การสรางสรรคพัฒนาทัง้วัฒนธรรม จิตใจ ปญญา และสงัคม

พวกที ่๔ ไสยศาสตร อทิธฤิทธิป์าฏหิารยิ อ ํานาจดลบนัดาล
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- เปนสิง่กลอมเสีย่ง ชวยใหเกดิก ําลงัใจ เขมแขง็ แกลวกลา แม
แตถงึขัน้ฮกึเหมิ หรอืเกดิความหวงั เปนทีพ่ึ่งแกผูไมมทีาง
ออกหรอืหมดทางไปอยางอืน่
แตมกัทํ าใหมวัโอเอ รอคอย พ่ึงพา อยูดวยความหวัง งอมอื
งอเทา ประมาท ขาดการดิน้รนขวนขวาย ออนแอหรอืตดิจม

พวกที ่๕ สมาธิ
- เปนสิง่กลอมเสีย่ง ถาใชไมถกู-ไมเปน แมจะมโีทษไมรายแรง

แตอาจท ําใหตดิเพลนิ เฉือ่ยชา ประมาท
แตถาใชถกู-ใชเปน กเ็ปนทีพั่ก ท่ีผอนคลาย ทํ าใหหายเครยีด
หายทกุข สขุ สงบ สดชืน่ มกี ําลงัท่ีจะกาวตอไป

- เปนสิ่งกลอมเกลา ทํ าจิตใจใหสงบ ออนโยน ดีงาม งดงาม 
เขมแขง็ มัน่คง เปนแกนของการพฒันาจติใจ

- เปนบาทฐานแหงโพธิ ถาใชถกูตองแทจรงิ จะท ําใหจิตใส 
สงบ มพีลงั พรอมทีจ่ะใชงานในการพฒันาชวิีต แมแตในขัน้
สงูสดุแหงการพัฒนาปญญาใหเปนโพธญิาณ

อีกอยางหนึ่ง อาจถือเอาผลการใชเปนเครื่องตัดสินดังนี้
ก) อยางตํ่ าสุด ทํ าใหสูญเสียเสื่อมโทรม เชน แกทรัพยสิน แก

สุขภาพ แกครอบครัว แกสังคม มีอาชญากรรมเปนตน
ข) อยางตํ่ า เกิดความลุมหลง มัวเมา ติดเพลิน ประมาท
ค) อยางกลาง เกิดภาวะพึ่งพาหรือขึ้นตอมัน
ง) อยางสูง เปนเครื่องเกื้อหนุนใหเกิดความดีงามและความ

เจริญงอกงาม
ขอที่ควรยอมรับไดจริง คือ ง) อยางเดียว ซึ่งถือวาเปนการใช

อยางมีคุณคา เปนประโยชน  พูดสั้นๆ วา ทํ าใหอกุศลธรรมลดนอยลง  
และทํ าใหกุศลธรรมเพิ่มพูนขึ้น

เพ่ือชวยใหพนจากขอเสียของสิ่งเหลานี้ และไดแตคุณประโยชน
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ใหมากท่ีสุด จึงมีหลักในการฝกฝนพัฒนาชีวิต ท่ีรับชวงกันใหกาวสูขั้น
สูงขึ้นไป

เริ่มดวยผูปฏิบัติในระดับศีล ๕ คือชาวบานพุทธทั่วไป สามารถ
งดเวนสิง่กลอมพวกที ่๑ (สรุา ยาเสพตดิ การพนนั) ไดท้ังหมด และใชสิง่
กลอมพวกท่ี ๒-๓ คือ กฬีา การบันเทงิ ดนตร ีและศลิปะ เปนตน ในแงท่ี
จะเปนสิง่กลอมเกลา เพ่ือสงเสริมความดีงาม และในทางที่เปนการสราง
สรรค ไดอยางเต็มท่ี

กาวตอไป ผูปฏิบัติในระดับศีล ๘ จะหันไปสูความมีชีวิตท่ีเปน
อิสระ ซึ่งเนนการพัฒนาดานจิตใจและปญญามากขึ้น โดยฝกตนใหลด
การพ่ึงพาสิ่งเสพบริโภคและวัตถุบํ ารุงบํ าเรอความสุข สามารถมากขึ้นๆ 
ท่ีจะเปนอยูดีไดงาย และมีความสุขอยูในตัวเองโดยไมตองพึ่งพาหรือ
เท่ียวว่ิงหา

สมาธิมีประโยชนมากมาย ตองใชใหคุมและใหครบ
ทํ าไมพระพุทธเจาจึงเสด็จหลีกไปจากสํ านักของทานอาฬาร

ดาบสและอุททกดาบส ท้ังท่ีไดสมาธิถึงสมาบัติสูงสุด ก็เพราะไมใชวิธี
ปฏิบัติท่ีสมบูรณ

แตพระองคก็มิไดทรงละทิ้งสมาธิ พระองคทรงใชสมาธิเปนบาท 
คือ เปนเครื่องชวยหนุนธรรมที่เปนขอปฏิบัติสูงขึ้นไปใหทํ างานไดผลดี 
เพราะสภาพจิตท่ีเปนสมาธินั้นมีลักษณะที่เปนคุณสมบัติสํ าคัญหลาย
อยาง โดยเฉพาะ

๑. ทํ าใหจิตมีกํ าลัง
๒. ทํ าใหจิตใส
๓. ทํ าใหจิตสงบ
ขอที่ ๓ นี้ทํ าใหคนติดมากคือ ทํ าใหจิตสงบแลวก็สุข แลวก็เลย

ติดเพลิน เลยกลายเปนกลอมไป
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คุณสมบัติของจิตท่ีเปนสมาธินี้ ขอขยายความหนอยวา
๑. ทํ าใหจิตมีพลัง ในเรื่องนี้ พระพุทธเจาตรัสอุปมาวา เหมือน

สายธารที่ไหลลงจากภูเขา ซึ่งปดชองทางที่นํ้ าจะแยกกระจายออกไป
หมดแลว ไหลลงไปทางเดียว ยอมมีกํ าลังแรงมาก (องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑)

ถาจะทํ าในขณะนี้ ก็เหมือนกับคนขึ้นไปบนยอดเขา เอานํ้ าขึ้นไป
ดวยถังใหญถังหนึ่ง พอถึงยอดเนินเขาแลวก็สาดนํ้ าโครมลงไปอยางไมมี
ทิศทาง นํ้ ากระจายทั้งถังหายเงียบหมด ไมเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้เอาใหม แบกนํ้ าถังเทากันขึ้นไป แตคราวนี้เทนํ้ าถังเทากัน
นั้นลงในรองในรางหรือในทอ นํ้ าไหลไปทางเดียว ก็มีกํ าลังมาก 
สามารถพัดพาสิ่งท่ีขวางหนา เชนกิ่งไมไปได เหมือนกับจิตท่ีเปนสมาธิ 
ซึ่งแนวแน พุงไปทางเดียว ก็มีกํ าลังมาก

นี้เปนคุณสมบัติของจิตท่ีเปนสมาธิประการที่หนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยม
กันมาก อยางพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาตั้งแตกอนพุทธกาล ชอบเอา
จิตท่ีเปนสมาธิไปใชพัฒนาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยท่ีเปนดานพลังจิต

๒. ทํ าใหจิตใส ถาเราเอาภาชนะตักนํ้ าจากบอจากสระหรือหลุม
นํ้ าขางทางท่ีขุน มีฝุนละอองมีดินละลายปนอยูขนคลั่ก มองไมเห็นอะไร
เลย เอาไปตั้งไวในที่นิ่งสนิทไมมีลมพัดไหว และที่นั้นก็มั่นคงไมหว่ันไหว 
ตัง้อยูไมนาน ตะกอนกต็กกนหมด นํ ้ากใ็สแจว มอีะไรในนํ ้ากม็องเหน็ชดัเจน

เปรียบเหมือนกับจิตของเรา ท่ีฟุงซานพลานอยูดวยอารมณ
ตางๆ มากมาย เรื่องราวอารมณตางๆ เหลานั้นวุนวาย บังกันไปบังกัน
มา มองอะไรไมชัดเจน แตพอเราทํ าจิตใหเปนสมาธิ เหลืออารมณเดียว
ท่ีตองการ อารมณอื่นตกตะกอนนอนนิ่งหมด จิตก็ใสไมมีอะไรบัง เราก็
มองเห็นสิ่งนั้นชัดเจน

ฉะนั้น จิตท่ีเปนสมาธิจึงเอื้อตอปญญา ทํ าใหมองเห็นตามเปน
จริง ดังพุทธพจนท่ีวา สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาต ิ แปลวา ผูมีจิตตั้งมั่น
เปนสมาธจิะรูเขาใจตามเปนจรงิ (สํ.ข.๑๗/๒๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๔๗; สํ.ม.๑๙/๑๖๕๔; 
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องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙)
แตไมใชวาเกิดสมาธิแลวจะเกิดปญญาเองนะ หลายคนเขาใจ

ผิด ถาอยางนั้น อาฬารดาบสและอุททกดาบส ก็รูแจงสัจจธรรมหมดสิ 
เพราะทานไดสมาธิสูงลึกซึ้งถึงอรูปฌาน ถาเขาใจวาไดสมาธิแลวจะเกิด
ปญญาเอง ก็ไมถูก

จิตท่ีเปนสมาธิ เปรียบเหมือนนํ้ าท่ีใส ปญญาเหมือนนัยนตา 
เมื่อนํ้ าใส นัยนตาก็มองเห็นสิ่งท้ังหลายในนํ้ าไดชัด แตถึงแมวานํ้ าใส 
แตตาไมมีหรือไมมอง ก็ไมเห็นอยูนั่นเอง

พระพุทธเจาตรัสอุปมาไว ขอยกพุทธพจนมาใหดูเอง ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงนํ้ า ที่ใสแจว ไมขุน

มัวเลย คนตาดียืนอยูบนฝง ก็จะเห็นได แมซึ่งหอยโขง หอย
กาบ แมซึ่งกอนหิน กอนกรวด แมซึ่งฝูงปลา ที่กํ าลังแหวก
วายอยูก็ตาม กํ าลังหยุดอยูก็ตาม ในหวงนํ้ านั้น นั่นเพราะ
เหตุไร? ก็เพราะนํ้ าไมขุน แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ดวยจิตที่
ไมขุนมัว ก็จักรูไดซึ่งประโยชนตน จักรูไดซึ่งประโยชนผูอ่ืน
จักรูไดซึ่งประโยชนทั้งสองฝาย จักประจักษแจงไดซึ่งคุณ
วิเศษลํ้ ามนุษยสามัญ กลาวคือญาณทัสสนะ ที่สามารถทํ า
ใหเปนอริยชน...” (องฺ.เอก. ๒๗/๔๐)

อนึ่ง จิตท่ีเปนสมาธิเอื้อตอการเกิดปญญา ไมใชหมายความวา 
ทํ าใหเกิดปญญาขึ้นมาเอง ปญญาเกิดจากสมาธิไดนั้น เพราะเรามีเรื่อง
ท่ีคิดพิจารณาหรือมองอยูแลว เราพยายามมองเพงพินิจมัน แตอารมณ
ตางๆ มันมาบังกัน อารมณนั้นบังอารมณนี้ ก็เลยไมเห็นชัดสักที แตพอ
จิตเปนสมาธิ อารมณอื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของวางหายไป เหลือแตสิ่งท่ี
ตองการมอง นี่คือจิตใส เรามองอยูก็จึงเห็นสิ่งนั้นชัดเจน

จะเห็นวา บางครั้งเราคิดปญหาบางอยางอยูนาน ยังไมไดคํ า
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ตอบ จนเปลี่ยนไปทํ าอะไรอื่นๆ ตอมาขณะที่กํ าลังวางๆ นั่งสงบในที่
บรรยากาศดี บางทีคํ าตอบในเรื่องนี้ก็ผุดโพลงขึ้นมา นี่เพราะจิตท่ีคิดอยู
สงบแนวแนลง ก็ใสกระจางแจมแจงขึ้นมานั่นเอง

๓. ทํ าใหจิตสงบ ขอนี้ชัดอยูแลว จิตท่ีเปนสมาธินั้นตั้งมั่นแนว
แนอยูกับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ตองการ เปนจิตท่ีอยูตัว ลงตัว เขาท่ี สมดุล 
ไมฟุงซาน ไมวาวุน ไมพลาน ไมขุนมัว ไมเดือดรอน ไมมีอะไรกวน ก็
ยอมสงบ และมีความสุข ตอนนี้ถาจะพักผอน ก็พักผอนไดเต็มท่ี และถา
จะติดเพลินก็อยูตอนนี้ จึงวาตองระวังจะเปนตัวกลอม

ประโยชนท่ีตองการของสมาธิอยูท่ีไหน พระพุทธเจาตรัสวา 
เมื่อจิตเปนสมาธิแลว จิตนั้นก็เปน “กัมมนีย” คือเหมาะแกงาน ใชงาน
ไดดี มีประสิทธิภาพ แลวแตจะเอาไปใชอะไร

แตงานส ําคัญท่ีตองการในพระพทุธศาสนา กคื็อ งานทางปญญา
เพราะจะบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาดวยปญญา แตปญญาจะ
ทํ างานไดดี จะมองเห็นชัดเจน ก็ตองอาศัยจิตท่ีเปนสมาธิผองใส

ถาเราใชจิตสมาธิเพ่ือประโยชนทางปญญาตามหลักพระพุทธ
ศาสนา คุณสมบัติท้ังสามดานของจิตสมาธิก็มาเสริมกันเอง ใหทํ างาน
ไดผลเต็มท่ี คือ ลักษณะดานที่ ๒ เปนหลัก

หมายความวา จิตท่ีใสเปนสมาธิ เอื้อตอการใชปญญา และเอื้อ
ตอการมองเห็นดวยปญญา แลวลักษณะที่ ๑ มาชวย ทํ าใหจิตนั้นมี
กํ าลังอีก การใชปญญาในจิตท่ีมีกํ าลังดวยก็ย่ิงชัดเจนและเดินหนา แลว
ยังมีลักษณะที่ ๓ ความสงบชวยดวย โดยไมมีอะไรกวน ไมมีอะไรที่จะ
มาทํ าใหสั่นใหไหวมายั่วมาลอออกไป การใชปญญาก็ย่ิงไดผล

ดังนั้น ลักษณะของสมาธิ ๓ อยางนี้ จะตองใชใหถูกตอง เมื่อใด
รูธรรมแจงจบแลว การใชประโยชนก็มาอยูท่ีลักษณะที่ ๓ มาก เหมือน
อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคก็ไมจํ าเปนตองใชประโยชนจาก
สมาธิในแงท่ีสองที่จะตองพัฒนาปญญา เพราะวาพระองคไดตรัสรูแลว
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เมื่อพระองคเสด็จไปบํ าเพ็ญพุทธกิจมาเสร็จแลว ก็ทรงพักผอน
ดวยการเขาฌาน ดังท่ีเรียกวาเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร แปลวา ธรรม
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน คือ สํ าหรับพักผอน เปนการใชสมาธิใน
ความหมายที่ ๓ แตพระพุทธเจาทรงหลุดพนจากกิเลสหมดแลว จึงไมมี
ทางเปนไปไดท่ีจะทรงติดเพลินสมาธินั้น และไมมีทางท่ีจะทรงประมาท

สํ าหรับพวกเราทั่วไป ยังตองระวัง ถาติดเพลิน ใชสมาธิเปนตัว
กลอม ก็จะกลายเปนเครื่องฉุดดึงตัวเองไว ทํ าใหไมสามารถบรรลุธรรม 
ขัดขวางตอการพัฒนา จึงไดบอกแตตนวา ตัวกลอมนี้ ขอเสียของมันก็
คือ มันทํ าใหหยุดการพัฒนา มันทํ าใหเราหยุดอยูแคนั้น ไมกาวตอไป

ดังนั้น ชาวพุทธหยุดไมได ตองกาวตอไป โดยใชสมาธิเปนตัว
เอื้อ ชวยเกื้อหนุนใหเดินหนาไปในไตรสิกขา

ขอยอนกลับมาพูดถึงเรื่องของการกลอมดวยการออนวอนเทพ
เจา คนจํ านวนมากกลอมใจตัวเองดวยเรื่องนี้ จนกระทั่งศาสนาที่มอง
เห็นวา มนุษยจะหลงจมอยูดวยความหวังพ่ึง ไมพัฒนาตอไป ก็ตองใช
อุบายที่จะทํ าใหมนุษยเหลานั้นหรือศาสนิกของตนตองเพียรพยายามเอา
เอง ไมใชรอคอยเทพเจาชวยแลวมัวนั่งงอมืองอเทาอยูอยางเดียว ก็เลย
ตองจํ ากัดการชวยวาจะชวยอีกนานหลายพันปขางหนา หรือไมรูวาเมื่อ
ไร ตอนนี้ใหดิ้นรนชวยตัวเองไปกอน หรือบอกวาพระเจาจะชวยเฉพาะ
คนที่ชวยตัวเอง เปนตน แลวแตวิธีการของศาสนานั้นๆ

แตในพุทธศาสนานี้ ทานไมใหมัวหวังผลออนวอนนอนรอคอย
การดลบันดาลอยางนั้นเลย เพราะสอนหลักใหทํ าการดวยความเพียร 
ซึ่งมีฐานอยูในหลักสิกขา ท่ีมีสาระวาใหฝกฝนพัฒนาตนอยูตลอดเวลา 
อยางจริงจังไมประมาท เพ่ือทํ าตนใหเปนที่พ่ึงได มีชีวิตท่ีปลอดโปรงโลง
เบา และมีความสุขท่ีเปนอิสระอยางแทจริง
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หลายเรื่องที่ควรรูใหชัด

จะนอนคุดคูอยูดวยการออนวอนปรารถนา
หรือจะเดินหนาดวยอธิษฐาน

มีแงคิดเขามาอยางหนึ่งวา บางทีการออนวอนก็ไมใชไรผล เอา
ละซิ เดี๋ยวโยมก็บอกวา เอ... ชักจะมาหนุนใหออนวอนแลว

อันนี้เปนเรื่องของความจริงตามธรรมชาติ จึงลองมาวิเคราะห
กันดู ท่ีวาการออนวอนนี้ไมใชไรผลทีเดียวนั้น มีอะไรแฝงอยู

การออนวอนนั้น โดยตัวมันเองไมใชสิ่งท่ีใหผล แตในการออน
วอนนั้น มันไดทํ าใหเกิดสภาพจิตอยางหนึ่งขึ้น ซึ่งเปนผลพวงมาโดยไมรู
ตัว พวกท่ีออนวอนนั้นทํ าไปโดยไมรู แตบางครั้งมันไดผล

ทํ าไมจึงบอกวา บางครั้งมันไดผล สิ่งท่ีแฝงมาโดยไมรูตัวก็คือ
สภาพจิต เมื่อมีการออนวอนนั้น จิตจะรวมในระดับหนึ่ง และทํ าใหเกิด
แรงความมุงหวัง แรงความมุงหวังนั้นทํ าใหจิตแนวมุงดิ่งไป และมีพลัง
ขึ้นมาในแนวของสมาธินั่นเอง

จิตท่ีออนวอนนั้น เมื่อความตั้งใจปรารถนาแรงมาก มันก็พุงดิ่ง
ไปทางเดียว จิตก็แนวตั้งมั่นขึ้นมา จิตท่ีตั้งมั่นนี้แหละเปนคุณประโยชน 
คนออนแอจึงอาศัยการออนวอนมาชวยตัว

สวนคนที่ไมออนวอนเลย แตพรอมกันนั้น ก็ไมรูจักรวมจิตดวย
วิธีอื่น บางทีบอกวาตัวเองเปนคนมีปญญา แตเปนคนที่พรา จับจด  
เมื่อจิตพราจับจดไมเอาอะไรมุงลงไปแนนอน จิตก็ไมมั่น ทํ าอะไรก็ไม
คอยไดผล เลยกลับไปแพคนที่ตัววาโงเขลางมงาย

เรื่องความตั้งมั่นแนวแนของจิตนี้สํ าคัญมาก คนอาจจะทํ าใหมัน
เกิดขึ้นมาโดยไมรูเขาใจและไมรูตัว แลวจิตมันก็ทํ างานใหอยางท่ีเจาตัว
ไมรูเขาใจและไมรูตัวดวย เลยพูดงายๆ วามันลงในระดับจิตท่ีไมรูตัวเลย
ทีเดียว
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ท่ีจริง คนที่ออนวอนนั้น เขาก็รูตัวในการออนวอนของเขา แต
ไมใชรูดวยปญญา คือแทนทีจ่ะมองเหน็การกระท ําเหตอุนัจะน ําไปใหถงึผล
ท่ีตัวอยากได เขามองไปตันแคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลัดขามไปยังผลที่อยากจะได 
แตเพราะความที่ใจอยากแรงกลา ประสานกับความเชื่อตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั้น เปนศรัทธาอันดิ่ง ก็จอแนวเกิดเปนแรงที่ทํ าใหจิตมั่นและมุง

ถาพูดในแงการทํ างานของจิต ท่ีจริงเปนการปรุงแตงในจิต
สํ านึกนี่แหละ ปรุงแตงอยางแรงทีเดียว แตแรงดวยความรูสึก ไมใช
แรงดวยความรู กอนที่จะตกภวังคสะสมเปนวิบากตอไป

รวมแลว การกระทํ าหลายอยางท่ีเปนไปนี้ เหมือนวาเราไมรูตัว 
แตไดกระทํ าไปเอง โดยความเคยชินในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันบาง 
โดยความเชื่อที่จูงนํ าตัวเองไปอยางไมรูตัวบาง โดยปจจัยตางๆ ชักพา
ใหเปนไปบาง ซึ่งเปนเรื่องของมนุษยท่ีอยูในอวิชชา

เมื่อทํ าการตางๆ ไดผลบาง ไมไดผลบาง มีผลพลอยไดขึ้นมา
บางนั้น หลายอยางเหมือนเปนไปเอง คือ มันพอดีไปจํ าเพาะถูกจุดถกู
จังหวะเขา ปจจัยทีต่รงเรือ่งเกดิขึน้ กเ็ลยไดผลหรอืตรงขามกบัไดผล

ทีนี้ พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเราพัฒนาตนเพื่ออะไร ก็เพ่ือให
ทํ าการตางๆ ไดผล โดยเปนไปอยางรูตัว มองเห็นชัดเจนดวยปญญา มี
ความรูเขาใจ ดวยการเห็นจริง ทํ าตรงตัวเหตุปจจัย ดุจบังคับบัญชามัน
ได เมื่อทํ าโดยรูเขาใจมองเห็นความเปนไป ก็กาวตอได ไมใชวาไปทํ าจับ
พลัดจับผลูพอดีตรงเขา ก็เลยไดผลขึ้นมา แลวเมื่อไมรูเหตุผลที่เปนไป 
ก็จมวนอยูแคนั้น

สํ าหรับการออนวอนนั้น ก็เปนเรื่องของมนุษยท่ีมีอวิชชา แต
สภาพจติของเขาทีม่อีาการมัน่แนวและไดผลขึน้มาในการออนวอนนัน้ ก็
เปนเรื่องของกฎธรรมชาติ คือเปนกรรม ไดแกการกระทํ าอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัยที่ทํ าใหเกิดผลขึ้นมา

อธิบายหนอยหนึ่งวา จิตของเขา เอาสิ่งท่ีเปนเปาหมายของ
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การออนวอนนั้นเปนสื่อ แลวมีแรงความมุงหวังขับดันไป ไดความเชื่อ
ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากํ ากับ ทํ าใหเกิดความแนวแนและความพุงดิ่ง ก็ทํ าให
จิตในระดับของความไมรูตัวนี้ จับมั่นมุงอยูกับความปรารถนาอันนั้น ใจ
ก็ครุ นพัวพันอยู ท่ีจุดหมายนั้น แลวเกิดแรงโนมนํ าชักพาไปสู ผลที่
ตองการ แมแตโดยตนเองไมรูตัว การออนวอนในบางกรณีจึงไดผล 
เปนการจับพลัดจับผลูแบบหนึ่ง

พวกไสยศาสตรท่ัวๆ ไป ก็ใชอะไรบางอยางเปนสื่อ สํ าหรับให
เปนที่จับยึดของความเชื่อ ซึ่งเปนแรงที่พาจิตใหมีพลังมั่นแนวมุงดิ่งไป

ในทางพระพทุธศาสนา ทานจบัเอาสาระในเรือ่งนีอ้อกมา แลวถือ
เอาสวนที่ใชประโยชนท่ีจะมาสัมพันธกันไดกับการพัฒนามนุษย

พุทธศาสนิกชนที่ยังอยูในระดับนี้ เราก็ตองยอมรับความเปน
ปุถุชนของเขา อยางนอยก็ควรจะใชหลักนี้ใหเปนประโยชนในทางที่ดี 
และใหมีทางเชื่อมตอเขาสูการพัฒนาในไตรสิกขาได

พระพุทธศาสนาไดแยกสาระในเรื่องนี้ออกมาใหเราแลว แตบาง
ทีเราก็จับไมได ก็เลยยังวุนกันอยู

ในระบบการออนวอนที่บางทีไดผลนี่ มันมีแกนแทอยู นั้นก็คือ
ตวัความมุงหวังและใฝปรารถนาอยางแรงกลาตอสิง่ใดสิง่หนึง่ ท่ีทํ าใหจิต
รวมก ําลงัพุงดิง่ไปในทางนัน้ สาระนีท้านเอาออกมา แลวใหชาวพุทธใช
ได เรยีกวา อธษิฐาน

แตชาวพุทธทั่วไปก็แยกไมออกอีกนั่นแหละ ท้ังท่ีหยิบยกแยก
ออกมาใหโดยเรียกวา “อธิษฐาน” แลว ชาวพุทธในเมืองไทยเรากลับ
เอาอธิษฐานไปปนกับความหมายในเชิงออนวอนอีกตามเคย จะเห็นวา 
คนไทยทั่วไป แยกไมออกวา อธิษฐาน ตางกับการออนวอนอยางไร

ตอนนี้ ตองการจะพูดใหแยกออกไดกอน วาในทางพระพุทธ
ศาสนานั้น ทานเอาตัวแกนที่จะใชไดออกมา คือ อธิษฐาน แลวใหชาว
พุทธนํ าไปใชได
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อธษิฐาน นี้ แปลวา ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว คนเราจะทํ าอะไร 
ตองมีจุดหมาย หรือมีเปาท่ีมุงเจาะเฉพาะลงไป

แมแตจะบํ าเพ็ญกุศลธรรม สิ่งท่ีดีงามนั้น ไมใชวาเราทํ าไดที
เดียวทั้งหมด ท้ังชาติก็ทํ าไมไหว อยาวาแตปสองปหรือเดือนสองเดือน
เลย ตลอดชาตินี้ เราจะทํ ากุศลหรือความดีทุกอยางนี่ เราทํ าไมไหว

ไมเฉพาะพวกเราหรอก แมแตพระโพธิสัตวจะบํ าเพ็ญความดี 
บางทีท้ังชาติทํ าไดจริงจังขอเดียว ไมใชวาขออื่นไมทํ า ทํ าดีท่ัวๆ ไป แต
มีขอเดนที่มุงจริงจังอยูขอสองขอ

เพราะฉะนั้น ในการเปนพระโพธิสัตวชาติหนึ่งๆ นี้ จะตองมีจุด
ท่ีมุงมั่น การทํ าดีตองมีเปาหมายวา จะทํ าความดีอันไหนใหเปนพิเศษ 
เราตองใชปญญาไตรตรองพิจารณากอนวา อันนี้เราควรจะทํ า อันนี้เรา
จะตองทํ าใหได เมื่อมั่นใจกับตัวเองแลวก็อธิษฐานจิต

การอธิษฐานจิต กคื็อ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว มุงมั่นลงไปวาจะท ําการนี้
เรื่องนี้อันนี้ ใหสํ าเร็จใหจงได โดยตั้งใจเด็ดเดี่ยว

๑. ตอคุณธรรมความดี หรือกุศลธรรมบางอยางท่ีตองการจะทํ า
๒. ตอจุดมุงหมาย หมายความวา เรามีจุดมุงหมายที่ดีงามวา 

เราจะตองไปใหถึงสิ่งนั้นใหได แลวเราก็อธิษฐานจิต
การอธิษฐานจิตนี้ เปนการทํ าใหจิตของเรา พุงตรงดิ่งไปสูเปา

หมายอันนั้น พูดเชิงภาพพจนวาเปนการสะสมแรงอัดลงไปถึงใน
ภวังคจิตเลยทีเดียว (คือจิตปรุงแตงอยางแรง โดยประกอบดวยปญญา 
กอนตกภวังค อยางท่ีพูดขางตน) แลวภวังคจิตอันเปนวิบากคือเปนผล
ของการปรุงแตงนั้น ซึ่งเปนแหลงแหงศักยภาพของเรา ก็เหมือนกับ
ทํ างานใหเราเอง ท่ีจะชักจูงเรา นํ าพาวิถีชีวิตของเรา แมแตโดยไมรูตัว 
ใหหันเหเขาไปหาสิ่งนั้น เกิดความสนใจตออะไรๆ ท่ีเกี่ยวกับสิ่งนั้น

สิ่งแวดลอมที่เราเกี่ยวของ เวลาเราเขาไปสัมพันธ เราจะมี
ความโนมเอียงที่จะเขาไปหาสิ่งโนนสิ่งนี้ โดยจะมีความรูสึกตอสิ่งเหลา
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นั้นไมเหมือนกัน
จากจุดท่ีมีความรูสึกหันเหโนมเอียงตอสิ่งเหลานั้น ในเวลาที่

เกี่ยวของสัมพันธ เริ่มแตรับรูดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่ีเราแตละคน
จะมีปฏิกิริยาตอสิ่งเหลานั้นไมเหมือนกันนี่แหละ วิถีชีวิตของเราจะ
เปลี่ยนไปตามแนวทางของตนๆ ทํ าใหชีวิตของคนเราไมเหมือนกัน  
และนี่แหละคือสิ่งท่ีเรียกวาเปนสวนหนึ่งของความเปนไปตามกรรม

ฉะนั้น แรงความโนมเอียงความสนใจเปนตนที่วามานี้ จึงเปนสิ่ง
ท่ีสํ าคัญ แมแตตัวเราเองบางทีก็ไมรูตัว คนหนึ่งมองสิ่งหนึ่งก็มีความรู
สึกและเขาใจอยางหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็เขาใจและรูสึกอีกอยางหนึ่ง

จากจุดเริ่มตนที่มองและรูสึกอยางใด ก็จะทํ าใหเขามีปฏิกิริยา
ตอสิ่งนั้นไปตามแบบหรือลักษณะเฉพาะของตน รวมถึงการท่ีเขาจะหัน
เหไปหา จะมุงไปในทิศทางนั้น จะทํ าความเพียรพยายามใหไดใหเปน
อยางนั้น อยางนี้เปนตน

นี่เปนการพูดในระยะยาว

ใชเวลาสักนิด กับเรื่องภวังคจิต
เมื่อพูดถึงภวังคคือภวังคจิต ก็ควรทราบเปนพื้นไวบาง เพราะใน

ภาษาไทยก็มีการพูดถึงบอยเหมือนกัน และบางทีก็เขาใจกันเพี้ยนไป
หรือไมก็คลุมเครือ จึงขอเติมเรื่องนี้แทรกไว

ท่ีจริง จิตของเราเกิดดับตอเนื่องไปและสืบตอกันอยูตลอดเวลา 
ถึงเราจะไมรูตัว มันก็เปนอยางนั้น จะเรียกวามันทํ างานหรือทํ าหนาท่ี
ของมันตลอดเวลาก็ได

จิตท่ีทํ างานคือสืบตอกันไปในระดับที่ไมรูตัวนั้น เปนสวนหลัก
หรือสวนใหญของชีวิตของเรา จะเรียกวาเปนจิตยืนพื้นก็ได มีคํ าเรียก
เฉพาะวา ภวังคจิต แปลวา จิตท่ีเปนองคแหงภพ

ท่ีวา จิตในระดับที่ไมรูตัวนี้ทํ างานอยูตลอดเวลานั้น เปนสํ านวน
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พูด จะตองเขาใจวาไมใชเปนการทํ างานรูเขาใจคิดนึกในกระบวนการรับ
รูอยางท่ีวากันทั่วไป แตเปนการทํ างานในความหมายวาเปนการเกิดดับ
สืบตอกันตามธรรมดาของมัน

เมื่อพูดในแงท่ัวๆ ไป ใหรูสึกเปนตัวตนนอยลง แทนที่จะใชคํ าวา
ภวังคจิต ทานใชคํ าวาการสืบตอของจิต ท่ีเปนไปไมขาดสาย  (ในชวงท่ี
ไมอยูในกระบวนการรับรู) เรียกเปนคํ าศัพทวา “จิตตสันดาน” (แตคํ านี้ 
ในภาษาไทยเราก็นํ ามาใชในความหมายที่เพ้ียนไปอีก หนีไมพนปญหา)

ขอสํ าคัญ ภวังคจิต ท่ีวานั้น เปนจิตสวนวิบาก เมื่อมันสืบตอกัน
ไป ก็คือการสืบทอดผลรวมแหงกรรมของเราตอเนื่องไปนั่นเอง เราจึง
พูดใหเขาใจกันงายขึ้นเปนภาษารูปธรรมวา กรรมของเราสั่งสมสืบมาใน
ภวังคจิตนี้ ท่ีสืบตออยูตลอดเวลาโดยที่เราไมรูตัวเลย

เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตนี้ พูดไดยาก เพราะเมื่อจะใหคน
ท่ัวไปเขาใจ ก็ตองใชถอยคํ าเชิงรูปธรรม หรือสํ านวนภาษาเหมือนอยาง
เปนตัวเปนตน ซึ่งก็จะชวนใหเกิดความเขาใจเกินเลยสภาวะไป อันเปน
ความเขาใจผิดไปอีกดานหนึ่ง จึงถือวาพูดกันพอใหเห็นเคาเรื่องเทานั้น

ภวงัคจติ แปลวา จิตท่ีเปนองคแหงภพ (ถาใชศัพทเชงิปฏจิจ-
สมปุบาท เพ่ือชวยใหชดัขึน้ กพู็ดวาจิตท่ีเปนเปนองคแหงอปุปตตภิพ) ซึง่
เกดิดบัสบืตอกนัไปตลอดเวลา ตัง้แตเริม่ตนจนจบชวิีตของเรา คือตลอด
ชวิีต (พูดเปนค ําศัพทวา ตอจากปฏสินธ ิจนถงึจุต)ิ พูดเปนภาษารปูธรรม
หรือภาษาตัวตนวา เปนจิตยืนพื้น ใกลกับคํ าท่ีทานใชวาเปน “ปกติจิต”

ภวงัคจติน้ี เปนจิตท่ีเปนวิบาก เมือ่มนัเกดิดบัสบืตออยูตลอดชวิีต
ของเรา จึงเทากับเปนผลรวมแหงกรรมท้ังหมดของเรา พูดเปนภาษา
รูปธรรมหรือภาษาตัวตนวา เปนที่เก็บสะสมผลกรรมของเรา หรือทุก
อยางท่ีเกิดขึ้นเปนไปในชีวิตของเรา หรือเปนที่ประมวลผลแหงการแก
ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวเรา เทาท่ีทํ าไดและไดทํ ามาท้ังหมดในชีวิต

พูดเชิงอนาคตวา ภวังคจิต เปนแหลงแหงศักยภาพ หรือเปน
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ศักยภาพที่แตละคนมีอยู
ภวงัคจติ เปนชือ่ทีใ่ชเรยีกในแงการสบืตอของชวิีต แตถาพูดในแง

การทํ างานในกระบวนการรับรูตามปกตินี้ ก็เรียกวา มโน คือ มนายตนะ 
หรือมโนทวาร นั่นเอง

ในฐานะเปนมโน หรือเปนมโนทวารนั้น มันเปนที่เกิดหรือที่
ปรากฏของมโนวิญญาณ ท่ีทํ างานในระดับแหงวิถีจิต

อนึง่ ในฐานะแหงจิตท่ีเปนวิบาก ภวงัคจติจึงเปนกลางๆ ไมดีไม
ชั่ว คือไมเปนกุศลและไมเปนอกุศล เปนจิตในภาวะที่กิเลสไมไดมาแสดง
บทบาท แมจะมีคุณสมบัติตามท่ีประมวลผลเปนวิบากไว ก็เปนจิตตาม
สภาวะของมัน คือไมมีตัวแปลกปลอมภายนอกมายุมยาม

ดังนั้น ทานจึงวา ภวังคจิตนี่แหละ ท่ีพระพุทธเจาตรัสวาจิตเปน
ประภสัสร คือสะอาดผองใส หมายความวา จิตโดยสภาวะ คือตามภาวะ
ของมันเอง เปนอยางนั้น แตมันมัวหมองดวยอุปกิเลสที่จรมา

ก็เพราะธรรมชาติของจิตเปนอยางนั้น คือกิเลสมิใชเปนเนื้อเปน
ตัวของมัน การชํ าระจิตดวยการกํ าจัดกิเลสใหหมดไป จึงเปนไปได ดัง
พุทธพจนท่ีวา (ยกมาใหดูพอเห็นรูปเคา)

ปภสฺสรมิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ. ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ 
อุปกฺกิลิฏนฺติ … จิตฺตภาวนา อตฺถีติ วทามีติ ฯ

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผองใส แตจิตนั้นแล เศราหมองดวย
อุปกิเลสที่จรมา…

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผองใส และจิตนั้นแล หลุดพนแลว 
จากอุปกิเลสที่จรมา. อริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว ยอมรูชัด
ตามเปนจรงิ ฉะนัน้ เราจึงกลาววา อรยิสาวกผูไดเรยีนสดบัแลว
ยอมมีการเจริญพัฒนาจิต (จิตตภาวนา)  (องฺ.เอก.๒๐/๕๐–๕๓)

เปรียบไดกับนํ้ า ถึงจะขุนมัวสกปรกเพียงใด เราก็สามารถชํ าระ
ใหใสสะอาดได เพราะสิ่งท่ีทํ าใหขุนมัวนั้นเปนของแปลกปลอม หมาย
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ความวา นํ้ านั้นโดยสภาวะของมันเอง ก็คือนํ้ า ไมใชเปนของสกปรกนั้น 
พูดงายๆ วา เมื่อนํ้ าสกปรก ถึงจะเนาเหม็นอยางไร ถาคนมีปญญา ก็
หาทางทํ านํ้ านั้นใหสะอาดได

อยางไรก็ตาม ถึงจะเทียบจิตกับนํ้ า ก็เปนการเทียบไดในแงหนึ่ง
เทานั้น ไมใชเหมือนกันทีเดียว เพราะถึงอยางไร ก็เปนสภาวะตางอยาง
กัน ถึงจะเหมือนกัน แตก็ไมใชอันเดียวกัน เฉพาะอยางย่ิงเปนนามธรรม
กับรูปธรรม การเปรียบเทียบบางทีก็ตองเทียบกับอันโนนอันนี้ทีละแง

ขอเทียบใหฟงอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะในแงศักยภาพ ลองดู
เมล็ดพืช เชนเม็ดมะมวง เราเอาเม็ดมะมวงเม็ดหนึ่งไปปลูก จากมะมวง
เม็ดนั้น ตอมามีตนมะมวงงอกขึ้นมาและเจริญงอกงาม มีกิ่ง กาน ใบ 
ดอก และผล ซึ่งท้ังหมดก็มาจากมะมวงเม็ดเดียวนั้น

จึงเหมือนกับวากิ่ง กาน ใบ ดอก และผลมะมวงท้ังหมด มี
พรอมอยูในมะมวงเม็ดเดียวนั้นแลว แตขณะที่มันเปนเม็ดมะมวงนั้น เรา
ชี้บอกไดไหมวา ตรงไหนเปนกิ่ง ตรงไหนเปนกาน-ใบ-ดอก-ผล ตลอด
จนลักษณะเฉพาะของมันที่สะสมมาแมแตท่ีเริ่มแปลกพันธุ ก็บอกไมได 
นี่คือที่ใชคํ าวาศักยภาพ

เรื่องภวังคจิต ท่ีวาเปนผลรวมวิบากของเรา เมื่อเทียบในแง
หนึ่ง ก็พึงเขาใจทํ านองนี้

คนไทยอธิษฐานเพื่อจะได - พระใหอธิษฐานเพื่อจะทํ า
ยอนกลับมาที่เรื่องออนวอน กับอธิษฐาน อีกครั้ง
การอธษิฐานจิตนัน้ เปนการตัง้เปาใหกบัจิตใจ ซึง่เปนสิง่ท่ีส ําคัญ

มาก แตการอธิษฐานนี้ตางจากการออนวอน คือเพียงแตจับเอาตัวเนื้อ
แทท่ีเปนสาระในการออนวอนนั้นมาใช ไมใชอยูกับสิ่งท่ีเลื่อนลอย

การออนวอน อยูกับสิ่งท่ีเลื่อนลอยฝนเพอไป มีความเชื่อและ
โมหะเปนฐาน แตอธษิฐานโยงกบัความจรงิ มุงไปหาสิง่ท่ีมองเหน็ดวยปญญา
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การออนวอนเปนการขอใหเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทํ าให โดยตัว
เองไมตองทํ า มุงไปที่การจะไดจะเอา ไมโยงไปสูการกระทํ าของตนเอง 
แตอธิษฐานมุงไปยังสิ่งท่ีจะทํ า และนํ าไปสูการกระทํ า

สืบเนื่องจากขอกอนนั้น การออนวอนก็คือตองรอใหเขาทํ าให 
จึงนํ าไปสูการงอมืองอเทา เกียจคราน และออนแอ แตอธิษฐานนํ าไปสู
ความเพียรพยายาม และความเขมแข็ง

นอกจากนั้น การออนวอนไมโยงไปหาการพัฒนาตนเอง ไม
เกีย่วกบัการพฒันาตน เพราะไปฝากความหวงัไวกบัสิง่ภายนอก ใหปจจัย
ภายนอก เชน เทพเจามาชวย แตการอธิษฐานเปนการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือจุดหมายที่ตนมองเห็นและตัดสินใจดวยปญญา เปนการที่ทํ าใหเรา
กาวหนาตอไปในการพัฒนาแหงสิกขา ดังนั้นจึงตางกันอยางตรงขาม

พูดสั้นๆ วา นกัปรารถนานักออนวอน เช่ือการบันดาล แตผู
อธษิฐาน เช่ือการกระทํ า

แมแตพระโพธิสัตวก็มอีธิษฐานเปนบารมีขอหนึ่งใน ๑๐ เรียกวา
อธษิฐานบารม ี ท้ังท่ีโดยทั่วไป พระโพธิสัตวก็ตองมีปณิธานอยูแลว คือ
เวลาจะทํ าความดีอะไรอยางหนึ่ง ก็มีปณิธานวาจะตองมุงมั่นทํ าอยาง
แนวแน และดวยปณิธานนั้นก็ทํ าใหพระองคกระทํ าการไดสํ าเร็จ

อยางท่ีไดบอกแลววา มนุษยเราทุกคนไมสามารถทํ าความดี 
และทํ าจุดหมายทุกอยางใหสํ าเร็จไดท้ังหมดคราวเดียว อยาวาแตเรา
เลย พระโพธิสัตวก็ทํ าไมได

ความดีตางๆ นั้นมีมากมายเหลือเกิน เราตองเลือกทํ า และถา
เราทํ าไปเรื่อยๆ เปอยๆ ก็จับจด แลวก็ไมไดผลเปนชิ้นเปนอัน

ฉะนั้น ในการทํ าความดี ถาเราเอาพระพุทธเจาเปนแบบอยาง 
ก็ตองดูวา พระองคเมื่อกอนที่จะตรัสรู คือยังเปนพระโพธิสัตว พระองค
ก็ใชปณิธานคือตั้งจิตมุงมั่นที่จะทํ าการนั้นๆ ใหสํ าเร็จ และในการตั้ง
ปณิธานนั้น การอธิษฐานเปนสิ่งสํ าคัญมาก
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อธษิฐานจิต คือ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว มุงมั่น ปกแนวลงไปที่จุดเริ่มตน
วา จะตองทํ าเปาหมายนี้ใหสํ าเร็จ จะตองทํ าความดีงามนี้ใหสํ าเร็จ แลว
อันนี้จะเปนทางแหงความสํ าเร็จท่ีแทจริง เพราะจะเปนแรงหรือพลังสง
ท่ีรวมจิตเขาไปอยางท่ีไดกลาวแลว

ในราตรีแหงวันที่จะตรัสรู เมื่อพระโพธิสัตวลงประทับนั่งใตรม
มหาโพธิ์ ก็ไดอธิษฐานพระทัยวา ถาไมบรรลุโพธิญาณ จะไมทรงลุกขึ้น 
แมวาเลือดเนื้อจะแหงเหือดไป (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑)

อันนี้เปนเรื่องที่ขอพูดแทรกเขามา เพ่ือจะใหโยมไดประโยชน
จากเรื่องของการอธิษฐาน คืออยาใหเลยไปเปนการออนวอน เพราะ
การออนวอนนั้นเปนการฝากความหวัง และฝากชีวิตไวกับปจจัยภาย
นอก แลวก็นํ าไปสูความลุมหลง การไมพัฒนาตน ความเปนอยูอยาง
เลื่อนลอย และการกลอมใจตัวไปวันๆ ทํ าใหงอมืองอเทา ถาเปนสังคม 
ตอไปก็เสื่อม

เวลานี้ คนไทยทั่วไปก็เขาใจเคลื่อนคลาดผิดพลาดไปในความ
หมายของ “อธิษฐาน” มักนึกถึงอธิษฐานนั้น ในความหมายที่เปนการ
ออนวอนปรารถนา เรื่องก็เลยกลายเปนวา อธิษฐานของคนไทย กับ
อธิษฐานของพระ ไมเหมือนกัน

พูดงายๆ วา คนไทยอธิษฐานเพื่อจะได แตพระสอนใหอธิษฐาน
เพือ่จะทํ า

คนไทยอยาถอยกลับไปเปนเหมือนอยางในศาสนาพราหมณ
กอนพระพุทธเจาอุบัติ ท่ีมนุษยฝากความหวังในความสํ าเร็จไวกับการ
เซนสรวงออนวอน เอาชีวิตไปฝากไวกับการดลบันดาลของเทพเจา ทํ า
ใหเกิดผลเสียทั้งแกชีวิตและสังคม เชน

๑ . คนทั้งหลายตางก็มัวรอคอยผลจากการดลบันดาลของ
อํ านาจเรนลับภายนอก ตกอยูในความประมาท และไมพัฒนาตัวเอง

๒. ในทางสังคม เมื่อแตละคนมองมุงออกไปหาความชวยเหลือ



๓๓๒ จาริกบุญ-จารึกธรรม

ใหแกตนเองจากอํ านาจบันดาลผลที่อยูนอกชุมชน ก็เลยลืมท่ีจะใสใจ
เหลียวมองดูเพ่ือนมนุษยผูอยูรวมชุมชนและสังคม ไมแสวงหาความรวม
มือและคิดพ่ึงพากันในหมูมนุษย ทํ าใหไมมีการรวมกันแกปญหา และ
รวมกันสรางสรรคชุมชนหรือสังคมของตน กลายเปนเรื่องของแตละคน
ท่ีจะเอาตัวรอด

ปญหาตางๆ เกิดขึ้น เพราะแตละคนก็หวังประโยชนสวนตัว ทํ า
อยางไรฉันจะไดนั่นไดนี่จากเทพเจา ปญหาของตัวก็รอใหเทวดาแกไข 
ปญหาสวนรวมก็ถูกท้ิงไว

พระพุทธเจาเสด็จมาประกาศในทางที่ตรงกันขาม พระองค
มาสอนวา มนุษยเราสามารถทํ าการใหสํ าเร็จไดดวยความเพียร
พยายามของตนเอง แตเราตองรูเหตุปจจัย ตองรูธรรม ตองรูความจริง
ของกฎธรรมชาติ ดวยการพัฒนาปญญาขึ้นมา โดยเรียนรูและฝกฝนตน
ดวยสิกขา เมื่อเรามีปญญา รูธรรม รูเหตุปจจัย ก็ใชความเพียรพยายาม
ทํ าการดวยกรรม ใหตรงตามเหตุปจจัยนั้น ก็ไดผลดี

สังคมของเราๆ ก็มาชวยกันสรางสรรคแกไขใหดีได ชีวิตของ
เราๆ ก็ปรับปรุงใหดีได เราแกไขปญหาชีวิตและรวมกันแกปญหาสังคม
ของเราได

แตถาเราไปหวังพ่ึงปจจัยภายนอก ก็จบ ชีวิตของเราก็ไมเพียร
พยายามทํ าดี มัวแตคอยหวังผลประโยชนสวนตัวดวยการออนวอน แต
ละคนก็จะเอาเพื่อตน สังคมก็ย่ิงย่ํ าแยลงไปตามลํ าดับ

นี่เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงสอนไวใหแกเราแลว ควร
จะเอามาใชใหเปนประโยชน อาตมาขอนํ าเรื่องนี้มาพูด เพราะวาธรรมมี
แงมุมตางๆ ท่ีเราจะตองพิจารณาเยอะ ถาไปมองชั้นเดียวแลวบางทีจะ
พลาด อยางเร่ืองสมาธิ เปนตน ท่ีพูดไปแลว ซึ่งมีท้ังขอดีและขอเสีย

อยางนอยพระพุทธเจาก็ไดทรงสั่งสอนไว ใหเรารูจักมองทุกสิ่ง
ทุกอยางใหตรงความจริงท่ีมีหลายแงหลายมุม ท่ีเรียกวา วิภัชชวาท
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แปลวา จํ าแนกพูด คือรูจักพิจารณาอยางแยกแยะ เชน มองเห็นวาสิ่ง
ท้ังหลายมีท้ังสวนดีและสวนเสีย แมแตกุศลธรรมที่เราวาดีแลว มันก็มี
แงท่ีจะใหคุณและแงท่ีจะใหโทษ อยางสมาธิเปนตน ท่ีกลาวไปแลว จึง
จะตองไมมองในแงเดียว ไมใชดานดีอยางเดียว หรือรายอยางเดียว

การท่ีวา มันดีก็ได มันรายก็มี อยางหนึ่งก็คือ การท่ีมันเปน
ปจจัยแกกันและกันได อกุศลธรรมก็เปนปจจัยแกกุศลได กุศลธรรมก็
เปนปจจัยแกอกุศลได อันนี้แหละสํ าคัญมาก

เพราะฉะนั้น จากส่ิงท่ีไมดี ถาเราใชเปน เราก็เอาสิ่งท่ีไมดีมาทํ า
ใหเปนประโยชนได เอาอกุศลมาใชเปนปจจัยแกกุศลก็ได กุศลธรรมถา
เราใชไมเปน มันก็กลับเปนปจจัยแกอกุศล อยาไปภูมิใจหลงวา เรานี้มีดี
แลว ก็ดีนี่แหละมันจะกลับเปนตัวกอผลราย ทํ าใหเกิดโทษได

ถาเราใชเปน ไมประมาท ก็ใชอกุศลทํ าใหเกิดผลดีขึ้นมาก็ได 
อยางตัณหา พระพุทธเจาทรงเอามาใชกับพระนันทะ เปนอุบายชักจูง
พระนันทะใหตรัสรู ใหเปนพระอรหันตได

แตโยมท่ีมีศรัทธา หรือแมแตพระโสดาบัน ขนาดเปนพระ
อริยบุคคลแลว ถาเกิดไปสันโดษผิดทางขึ้นมา สันโดษตัวนี้ ก็กลายเปน
ทํ าใหพระโสดาบันประมาท เกิดเปนอกุศลขึ้นมา ความสันโดษทํ าใหเกิด
ความประมาท

พระโสดาบันสันโดษในธรรมที่ไดบรรลุ พระพุทธเจาตรัสวาทาน
เปน ปมาทวิหารี แปลวาผูเปนอยูดวยความประมาท จะเปนผูเสื่อม 
ฉะนัน้ ธรรมนีจ่ะตองมองกนัหลายๆ แง และตองมหีลกัท่ีจะมองใหถกูตอง

ปญญา ทีช้ี่น ํา ใหเขามาและเดนิหนาไปในทางสายกลาง
ตอนนีข้อโยงมาสูธรรมส ําคัญ คือ เรือ่งทางสายกลาง และความ

ไมประมาท เปนการขอพดูในเรือ่งธรรมทีโ่ยงกบัสงัเวชนยีสถานท่ีไดไป คือ
- ตอนแสดงธรรมจักรท่ีปาอิสิปตนะฯ ไดแกหลักทางสายกลาง
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- ตอนมาถงึท่ีปรนิพิพาน ณ กสุนิารา ไดแกหลักความไมประมาท
ธรรมเหลานี้โยงกันหมด
กอนจะพดูสองหลกัสองเรือ่งนัน้ กข็อยกตุกตาขึน้มากอน
เมื่อเรามาประเทศอินเดีย ก็ไดเห็นแลววา ประเทศอินเดียนี้รก

รุงรัง สกปรก ไมเปนระเบียบแคไหน แตทานมหาสุทินบอกวา คน
อินเดียนี่ไมเปนโรคเสนประสาท และอยูสุขสบายดี

หันมาดูอีกดานหนึ่งคือ ฝรั่ง ประเทศฝรั่งมีความเจริญ มีความ
เปนระเบียบ สังคมเขามีความกาวหนา มีเทคโนโลยีทันสมัย เขาจัดสรร
สิ่งท้ังหลายและสังคมใหเรียบรอยไดพอสมควร แตพรอมกันนั้น ก็มี
ปญหาโรคจิต และโรคประสาทอะไรตางๆ มาก

ท้ังสองสังคมมีท้ังขอดีและขอเสียของตนเอง สองอยางนี้เปน
ทางเลือกวา อันไหนดีกวากัน เราควรจะเอาอยางไหน อยางใดอยาง
หนึ่งหรืออยางไร

พระพุทธศาสนาบอกวา มันไมใชทางเลือก ท่ีจะตองเอาอยางใด
อยางหนึ่ง เราสามารถทํ าสิ่งท่ีดีกวานี้ได สองอยางนี้นาจะเปนสุดโตง
สองทางมากกวา มันเปนท่ีสุดสองอยาง มากกวาจะเปนทางเลือก ในแง
ของชาวพุทธ เราจะไมยอมถามันยังมีสวนเสียอยู

ในสวนอินเดียที่ใจสุขสบาย แตสกปรกรกรุงรัง อยางนี้เราคงจะ
ไมเอา เรายังไมยอม สวนฝรั่งท่ีวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
เปนตน แตจิตใจครํ่ าเครียดมีทุกขมาก เราก็ไมเอาเหมือนกัน

ชาวพุทธเราถือวา คนเราพัฒนาได มันตองมีดีกวานี้ แสดงวา
ท้ังสองทางนี้คงผิด มีอะไรที่มันพลาดไป

กต็องถามวา แลวอะไรคอืความพอด ี ท่ีพระพทุธองคทรงสอนไว 
ท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง ก็คือทางแหงความ
พอดี พอดีมีความหมายอยางไร หรือทางสายกลางมีความหมายอยางไร

“ทางสายกลาง” ไมใชหมายความวา เขาอยูกันสองฝาย เราก็
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ไปอยูกึ่งกลางระหวางสองฝายนั้น บางคนคิดวาอยางนั้น มีอยูสองฝาย 
เราก็อยูตรงกลาง เรียกวาสายกลาง

พวกหนึ่งกินเหลามากๆ พวกหนึ่งกินนอยๆ เราก็กินกลางๆ 
อยางนี้หรือเรียกวาทางสายกลาง ถาหากวามีแตคนทํ าชั่ว พวกหนึ่งทํ า
ชั่วมาก พวกหนึ่งทํ าชั่วนอย เราก็เลยทํ าชั่วกลางๆ

อยางนีไ้มใชทางสายกลาง แตเปนครึง่ๆ กลางๆ ไมเปนมัชฌมิา-
ปฏิปทาในพระพุทธศาสนา

ดังนั้น ตองทํ าความเขาใจกันใหชัดวา ทางสายกลาง นั้น ไมใช
ไปอยูกึ่งกลางระหวางสองฝาย แตตองมีหลักการท่ีแนนอนชัดเจน ทาง
สายกลางมีหลักการอยางไร เปนเรื่องที่สํ าคัญ

ทางสายกลางนั้น มีหลักพ้ืนฐานอยูอยางหนึ่ง กอนที่จะพูดถึง
หลักอื่นๆ ก็คือวา ในทางสายกลางนี้ จะเห็นวาสัมมาทิฏฐ ิ ความเห็น
ชอบ หรือปญญาเห็นชอบ เปนขอตน ตรงนี้แหละสํ าคัญ เปนตัวใหหลัก
พ้ืนฐานคือ ตองมีปญญา ตองมีความรู ตองเขาใจถูกตอง แตยังมีขอ
ปลีกยอยที่เปนองคประกอบอื่นๆ อีก ในระบบที่เปนทางสายกลางนี้

ตอนนี้ขอใหเปนขอสังเกตเบ้ืองตนกอนวา ปญญาเห็นชอบ หรือ
ความเขาใจถูกตองนี้ เปนพื้นฐาน หรือเปนตัวกํ าหนดที่สํ าคัญของทาง
สายกลาง

จะขอยกตัวอยางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทางสายกลาง ในชีวิต
ประจํ าวัน เชน เรื่องการกินอาหาร

การกินอาหารใหถูกตองก็เปนเรื่องทางสายกลางเหมือนกัน คือ 
การกินพอดี

กินพอดี ท่ีเปนทางสายกลางนั้น วัดไดอยางไร เอาอะไรเปน
เกณฑวัด ถาเห็นอันนี้แลว ก็เปนตัวอยางของทางสายกลางแบบงายๆ

กินพอดี คนจํ านวนมากเอาอะไรเปนเกณฑในการกิน ขอให
สังเกตดู เขาจะใชความอรอยเปนเกณฑ คนที่ยังไมมีการศึกษา ยังไมได
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ฝกฝนพัฒนา ไมมีโยนิโสมนสิการ ไมมีความรูจักคิดพิจารณา ก็จะกิน
ตามอรอย

เพราะวา เมื่อกินนั้นลิ้นเปนผูเสพรส เปนผูไดรับสัมผัส ก็จะได
เวทนาคือความอรอยหรือไมอรอย เขาตองการเสพแตรสอรอย และ
ปฏิเสธรสที่ไมอรอย เพราะฉะนั้น ความอรอยหรือไมอรอยก็จะเปน
เกณฑวินิจฉัยในการกิน ถามันไมอรอยก็ไมกิน ถาอรอยก็กิน ย่ิงอรอยก็
ย่ิงกิน อรอยมากก็ย่ิงกินใหมาก

เมื่อเราเอาความอรอยเปนเกณฑในการกินแลว จะเกิดผลอะไร
ขึ้น คือ ย่ิงอรอยมากก็ย่ิงกินมาก เมื่ออรอยมาก กินมาก ก็จะมีผลคือ 
เฉพาะหนาในปจจุบัน กินจนพุงกางกระทั่งอึดอัด อาหารไมยอย ลุกไม
ขึ้น ระยะยาวก็คือ กินจนกระทั่งเสียสุขภาพ อวนเกินไป เปนโรคไขมัน
ในเสนเลือด หรือเปนโรคอะไรตางๆ หลายอยาง ซึ่งคุณหมอทราบดีวา 
กินอาหารที่เอารสอรอยเปนเกณฑจะมีผลรายอยางไร

อีกอยางหนึ่ง เมื่อกินเพราะรสอรอย ก็เลยไมคํ านึงวามันมีโทษ 
หรือมีคุณแคไหนอยางไร ไมคํ านึงถึงคุณคาของอาหาร วาอาหารนี้จะ
เปนโทษตอรางกายไหม อาหารนี้จะมีสารพิษสารเคมีปนไหม ปรุงแตง
กลิ่นสีรสอะไรหรือเปลา ไมไดคํ านึงถึงโทษภัย เอาแคเสพรสอรอย ในที่
สุดกลายเปนวากินอาหารแพง สิ้นเปลืองมาก โกเกดีเย่ียมตามคานิยม 
แตรางกายทรุดโทรมเปนโรค

ดังนั้น การใชรสอรอยเปนเกณฑในการกินจึงไมถูกตอง อันนี้คือ
การกินตามชอบใจไมชอบใจ ซึ่งเปนหลักเดียวกัน คือ หลักท่ีวา ประสบ
การณเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เอาเวทนาเปนตัวตัดสิน วินิจฉัย
ดวยความรูสึก คือเวทนา ถาเปนสุขเวทนา คืออรอย ก็ชอบใจ เมื่อชอบ
ใจก็กิน ถาเปนทุกขเวทนา คือไมอรอย ก็ไมชอบใจ เมื่อไมชอบใจ ก็ไม
กิน นี่เรียกวา กินดวยตัณหา

มวิีธกีนิอกีอยางหนึง่ คือ อยางนอย คนทีม่กีารศึกษาจะเริม่ถาม



๓๓๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ตวัเองวา ท่ีเรากินนี้เพ่ืออะไร อะไรเปนวัตถุประสงคของการกินอาหาร
เมื่อใชปญญาพิจารณาใครครวญดู ก็จะเริ่มรูวา ท่ีเรากินนี้ก็เพ่ือ

ใหรางกายดํ ารงอยูได เพ่ือใหรางกายนี้ มีกํ าลังแข็งแรงสามารถดํ ารง
ชีวิตอยูได ซึ่งคํ าตอบอยางรวบรัดก็คือ เพ่ือสุขภาพนั่นเอง

วัตถุประสงคของการกินก็คือ ใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
แลวตอจากนัน้กจ็ะมอียางอืน่ตามมาอกี เชนของพระบอกวา พรฺหมฺจรยิา-
นคฺุคหาย เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย หมายความวา เพ่ือเกื้อหนุนการ
ดํ าเนินชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามมรรคได คือเพื่อ
วาเราจะไดอาศัยรางกายนี้ ไปดํ าเนินชีวิตท่ีดีงาม ทํ าคุณประโยชน 
สรางสรรคสิ่งท่ีมีคุณคาตอไป

พอเราหาจดุหมายของการกนิไดวา อยูท่ีเพ่ือใหรางกายแขง็แรง
มีสุขภาพดี วานี้คือความตองการที่แทจริงของชีวิต พอเรากํ าหนดตัวนี้
ได นี่คือเรารูเขาใจความจริงของธรรมชาติ หรือรูธรรม ก็เปนปญญา

พอเกดิตวัปญญากม็ ี สัมมาทฐิ ิ คือความเหน็ชอบ ท่ีรูเขาใจความ
มุงหมายของการกินอยางถูกตอง แลวความเขาใจในจุดมุงหมายนี้ จะ
เปนตัวปรับใหเกิดความพอดีในการกินไดทันที คือกินตามความตองการ
ของรางกาย กินเพื่อสนองความตองการของชีวิต เพ่ือใหมีสุขภาพดี

๑. มันจะจํ ากัดปริมาณในการกินใหไดผลแกสุขภาพ ไมใหเปน
การทํ าลายสุขภาพ เพราะเรารูวา ถาเรากินมากไป อาหารอรอยก็จริง 
แตมันจะไมยอย เปนโทษแกรางกาย เราก็ไมกินเกินปริมาณนั้น เราก็
จํ ากัดปริมาณในการกินได ปริมาณก็พอดีขึ้นมา

๒. ในดานประเภทของสิ่งท่ีกิน ตัวปญญาท่ีรูความมุงหมายของ
การกิน ก็จะมาเปนตัวปรับตัวจัด ใหเราเลือกกินสิ่งท่ีมีคุณคาเปน
ประโยชนตอรางกาย การกินที่พอดีก็เกิดขึ้นดวยปญญาท่ีรูเขาใจความ
มุงหมายของการกิน

การปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายที่เราเกี่ยวของในชีวิตความเปนอยู
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ประจํ าวัน ดวยทาทีแหงปญญา เริ่มตั้งแตการรับประทานอาหารไปที
เดียวนี้ เปนโยนิโสมนสิการท่ีสํ าคัญในการศึกษา คือ การฝกฝนพัฒนา
ชีวิตของตน

เพราะฉะนั้น หลักปฏิบัติเบ้ืองตนอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
จึงไดแก โภชเนมตัตัญุตา (ความรูจักประมาณในการบริโภค หรือการ
กินพอดี) ซึ่งทางพระถือวาเปนเรื่องสํ าคัญมาก

พอพระใหมบวชเขามา ก็จะตองฝกตนใหมีโภชเนมัตตัญุตา
ดวยการพิจารณา “ปฏิสังขา-โย” คือ รับประทานอาหาร ตลอดจนใช
ปจจัย ๔ ทุกอยางดวยการพิจารณารูตระหนักในความมุงหมายที่แทจริง
ของการบริโภคใชสอยนั้น เรียกวาปจจเวกขณะ

พระในสมัยโบราณ กอนจะบวช เวลามาอยูวัด ยังไมทันบวช จะ
ตองทองบทปฏิสังขา-โย ซึ่งเปนบทพิจารณาปจจัย ๔ มี ๔ บท เชน บท
พิจารณาอาหาร แปลวา:

เราพิจารณาโดยแยบคายแลว คือโยนิโสมนสิการนี่แหละ จึง
บริโภคอาหาร วาเราบริโภคอาหารนี้ มิใชเพ่ือมุงเอร็ดอรอย สนุกสนาน
มัวเมา โกเกอวดกัน เปนตน แตรับประทานเพื่อยังชีวิตใหเปนไป เพ่ือให
รางกายเปนอยูได เพ่ือบํ าบัดความหิว เพ่ือใหอยูผาสุก เพ่ืออนุเคราะห
พรหมจรรย คือเพื่อเกื้อหนุนการดํ าเนินชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ หมายความ
วา เราจะไดอาศัยรางกายนี้ดํ าเนินชีวิตท่ีดีงามได

อันนี้เปนการฝกพระตั้งแตตน ใหกินดวยปญญา ไมใชกินดวย
ตัณหา การกินเพื่อหวังรสอรอยอยางเดียวเปนตัณหา แตถากินดวย
ปญญาพิจารณาเพ่ือใหบรรลุจุดหมายที่แทของการกิน ก็เปนการใช
โยนิโสมนสิการ

สํ าหรับมนุษยปุถุชน เรายอมรับวาเขายังมีตัณหาอยู การกิน
เพ่ือรสอรอย จึงยังตองมี แตขอใหเอาหลักโภชเนมัตตัญุตามาชวย
บาง เพ่ือจะไดปรับชีวิตใหสมดุลมากขึ้น อยางนอยก็มีสติควบคุมใหการ
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กินนั้นไมเกิดโทษ
๑. ไมเกิดโทษตอชีวิตของตนเอง ไมเสียสุขภาพ แตกลับชวยให

มีสุขภาพดี
๒. ทํ าใหประหยัดไปไดในตัว พรอมทั้งผลดีหลายอยางท่ีตามมา 

เชน
- สุขภาพรางกายของเราก็จะดี
- ภาวะดานเศรษฐกิจของเราก็ดีขึ้นดวย
- ทํ าใหการเบียดเบียนกันในสังคมลดนอยลง
- การทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติจะลดไปดวย

การฝกหรือศึกษาในขั้นทั่วๆ ไปนี้ ไมไดเรียกรองอะไรมาก ขอให
ตั้งทาทีไวเพียง ๒ ขอ ก็พอ คือ

๑) ในฐานะปุถุชน การกินเพื่ออรอยก็ยังมี แตตองถือเอาการกิน
เพ่ือจุดหมายที่แทจริง คือเพื่อสุขภาพดีเปนพื้นฐานกอน คือการกินเพื่อ
ใหมีสุขภาพดีตองมาเปนอันดับหนึ่ง และตองใหไดกอน สวนการกินเพื่อ
อรอยใหเปนสวนเสริม

๒) ดวยการกินที่ถูกตอง เพ่ือสุขภาพดีนี้ อาหารก็จะเปนเครื่อง
เกื้อหนุนชวยใหเราสามารถดํ าเนินชีวิตท่ีดีงาม และทํ าการสรางสรรค
อยางอื่นที่เปนจุดหมายอันสูงขึ้นไป ตรงตามชื่อของมันที่เรียกวาเปน
ปจจัย คือไมใชใหการเสพรสอาหารกลายเปนจุดหมายของชีวิต

นี่เปนตัวอยางของการดํ าเนินชีวิต ท่ีเรียกวาเปนทางสายกลาง 
เร่ิมตั้งแตการกินพอดี

โยมจะเห็นวา ทางสายกลาง หรือการดํ าเนินชีวิตท่ีพอดีนั้น 
ตองมีปญญาท่ีเห็นชอบวากินเพื่ออะไรเปนเครื่องชี้นํ า พอเขาใจแคนี้ 
การปรับใหพอดีก็เกิดขึ้น

ทางสายกลางเกิดขึ้น เพราะปญญาท่ีรูเขาใจความจริง มาเปน
ตัวปรับพฤติกรรม นั่นคือ พฤติกรรมของเราจะพอดีได ก็เพราะมีปญญา
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เปนตัวปรับใหเขากับจุดมุงหมาย
เพราะฉะนั้น ทางสายกลางจึงเปนทางที่พอดี ท่ีจะนํ าไปสูจุด

หมายที่ถูกตอง ท่ีจะทํ าชีวิตใหดีงามไรโทษไรทุกขนั่นเอง นี้คือทางสาย
กลางในความหมายงายๆ

ความไดดุลพอดี ที่เปนลักษณะสํ าคัญของทางสายกลาง
ลักษณะของทางสายกลางอีกอยางหนึ่งก็คือดุลยภาพ ในทาง

สายกลางนี้ มีความพอดีอยางท่ีพูดไปแลว ซึ่งเกิดจากความไดสัดสวน
ขององคประกอบทั้งหลายที่มาทํ างานรวมกันอยางประสานกลมกลืนลง
ตัว ในสมัยปจจุบัน เรียกวาองครวม

สิ่งท้ังหลายยอมเกิดจากสวนประกอบทั้งนั้น ถาสวนประกอบไม
พอดีกันก็ยุง เกิดปญหา แตถาสวนประกอบตางๆ ประสานกันพอดีแลว 
ทุกอยางก็ลงตัว กลมกลืนกันทั้งหมด และจะไดผลดีดวย

ดังตัวอยางท่ีไดพูดมาแลวในเรื่อง พรหมวิหาร ซึ่งมี ๔ ขอ ท่ีจะ
ตองมีดุลยภาพ ถาเราไมปฏิบัติตามคํ าสอนของพระพุทธเจา ทํ าให
พรหมวิหาร ๔ นี้เสียดุลไป แมวาพรหมวิหารแตละขอจะเปนกุศลธรรม 
ก็ทํ าใหเกิดผลรายได

เรื่องนี้เราไมคอยคิดกัน พรหมวิหาร ๔ ตองปฏิบัติใหไดสัดได
สวนกันพอดีตามสถานการณ

ถาใชผิดสถานการณ เชน ในสถานการณท่ีควรใชอุเบกขา กลับ
ไปใชเมตตากรุณา สถานการณท่ีควรจะใชเมตตากรุณา กลับไปใช
อุเบกขา ก็ทํ าใหเกิดปญหา ท้ังๆ ท่ีเมตตากรุณาและอุเบกขาเปนกุศล
ธรรม แตเมื่อใชไมเปน ก็เสียหายไปหมด ชีวิตก็เสีย สังคมก็เสีย

ในเมืองไทยเรานี้ ตอนหลังๆ มีแนวโนมท่ีจะดึงธรรมออกมา
แยกเปนขอๆ จนกระทั่งในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สํ าหรับ
เด็กนักเรียนในโรงเรียน ระยะหลังๆ นี้ ก็ทํ าอยางนั้น คือดึงธรรมมาเปน
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ขอๆ โดยมาถกเถียงกันวาเราจะสอนเด็กใหมีธรรมขอไหนบาง เมตตาดี
นะ ก็เอามาสอน กรุณาดีนะ ก็เอามาสอน แลวขันติก็ดีนะ เอามาสอน 
เลือกเอามาเปนขอๆ

นีเ่ปนการท ําไปดวยความไมรู ไมเขาใจ ทํ าใหชวิีตวุน และสงัคม
ปนปวน เพราะไมเขาใจวาพระพุทธเจาทรงวางหลกัธรรมเปนชดุๆ ทํ าไม

พรหมวิหาร ๔ นั้นตองมาทั้งชุด ถาเสียชุด ก็เสียหลัก แลวผล
รายตางๆ ก็ตามมา การท่ีเปนปญหาอยูในสังคมไทยที่ผานมา ก็เพราะ
เราปฏิบัติธรรมไมคอยครบชุด เชนไดบอกแลววา พรหมวิหาร ๔ พอแม
ตองใชใหครบ มิฉะนั้นลูกจะเสีย การรักลูกระยะสั้น บางทีก็ทํ าใหลูกเสีย
ระยะยาว ถาพอแมมีแตเมตตา กรุณา และมุทิตา แตอุเบกขาไมมี ลูกก็
ไมรูจักโต ลูกทํ าอะไรไมเปน รับผิดชอบตัวเองไมได

พอแมมักมีความโนมเอียงที่จะลํ าเอียงเขาขางลูก สมัยโบราณ
ตองใชวิธีใหลูกหางพอแมเสียบาง เทากับใหพอแมใชอุเบกขาโดยไมรูตัว 
เชน เอาลูกไปฝากวัด หรือ

ถอยหลงัไปอกี พอแมท่ีมัง่ค่ังรํ ่ารวยสมยัโบราณ ใหลกูไปเรยีนที่
เมืองตักศิลา ไปอยูกับอาจารยทิศาปาโมกข พอไปอยูกับอาจารย ทาน
ไมเขาขางแลว ตองดแูลตวัเอง เจออเุบกขาเยอะ ทานใหเรียน ใหหดั
ทํ างาน ใหรับผิดชอบอะไรตางๆ เด็กก็รูจักรับผิดชอบตัวเอง

เด็กสมัยนี้ บางทีอยูกับพอแมตลอด พอแมตามใจ มีอะไรก็ทํ า
ใหทํ าแทนหมด เพราะกลัวลูกจะเหน็ดเหนื่อย ลูกเลยออนแอ โตขึ้นมา
ทํ าอะไรไมเปน ตองสงไปเรียนตางประเทศ พอไปเรียนตางประเทศ ถูก
ฝรั่งอุเบกขาเขา ก็เริ่มหัดรับผิดชอบตัวเองได รูจักทํ าอะไรตออะไรเปน
ขึ้น การมีอุเบกขาชนิดท่ีสงลูกไปเรียนตางประเทศของพอแม ทํ าใหไม
ตองมีเมตตากรุณาตลอดเวลา

ถาพอแม มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ไดสัดสวนกัน
แลว ลูกก็จะโต รับผิดชอบตัวเองได มีความเจริญเติบโตอยางถูกตอง
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พระพรหมจะสรางโลกไดถูกตอง พระพรหมจะทํ าหนาท่ีได
สมบูรณ ตองมีดุลยภาพของเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยเฉพาะ
ดังไดแยกไวแลว มี ๔ ขอ จัดไดเปน ๒ ภาค คือ

ก) ภาค คน-คน ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา เปนธรรมสํ าหรับ
รักษาความสัมพันธระหวางบุคคล หรือมนุษยตอมนุษย 
โดยคนปฏิบัติตอกันเพื่อประโยชนของคน พูดสั้นๆ วา คน
ตอคนเพื่อคน

ข) ภาค คน-ธรรม ไดแก อุเบกขา เปนธรรมสํ าหรับรักษาความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมที่เปนกฎธรรมชาติ หรือตัว
ความจริงของธรรมชาติท่ีรองรับโลกมนุษยไวอีกชั้นหนึ่ง 
โดยคนปฏิบัติตอกันเพื่อรักษาธรรม พูดสั้นๆ วา คนตอคน
เพ่ือธรรม

ถาเราเอาแตความสัมพันธระหวางมนุษย โดยไมคํ านึงถึงความ
จริงของธรรมชาติ ชีวิตและสังคมมนุษยนั้นเองก็จะเสียดุลยภาพ จะ
ตองรักษาไวท้ังความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรม

มนุษยมิใชจะอยูดวยกันโดยลํ าพังบนโลกมนุษย แตมนุษยบน
โลกท้ังโลกดํ ารงอยูบนฐานของธรรม ธรรมรักษาโลกไวอีกชั้นหนึ่ง 
ฉะนั้นจะตองไปใหถึงอุเบกขา อุเบกขาเปนตัวรักษาธรรมไว รักษาตัว
หลักการไว

ถาพอแมมีอุเบกขา ก็ชวยใหลูกเติบโต รูจักรับผิดชอบตัวเอง รู
จักทํ าอะไรเปน อยางท่ีไดพูดไปแลว พอแมจึงตองรักษาอุเบกขาตอลูก
ใน ๓ กรณี เรื่องนี้ไมขอทวนอีก

ในสังคมก็เชนเดียวกัน สังคมใดท่ีมนุษยเอาแตเมตตา กรุณา ก็
จะชวยกันจนกระทั่งลืมหลักการ มองขามกฎเกณฑ กติกา จึงเสียความ
ชอบธรรมในสังคม
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นอกจากนัน้ยงัเสยีอกีดานหนึง่ดวย คือท ําใหคนหวงัพ่ึงกนัเกนิไป 
คนไมรู จักรับผิดชอบตัวเอง ก็หวังพ่ึงแตคนอื่น ไมกระตือรือรน
ขวนขวาย กลายเปนคนออนแอเฉื่อยชา แลวผลเสียก็เกิดแกสังคม ทํ า
ใหสังคมไมเจริญกาวหนา

สงัคมท่ีคนมอีเุบกขามาก กจ็ะตวัใครตวัมนั ไมเอาใจใสกนั ความ
สัมพันธระหวางบุคคลก็ขาดความอบอุน ทํ าใหชีวิตเครงเครียด มีความ
ทุกข เปนโรคเสนประสาทมาก แตทุกคนจะกระตือรือรนขวนขวายดิ้น
รนมาก มีความเขมแข็ง เปนนักแขงขัน และอยูกันดวยหลักการกฎ
เกณฑกติกา ไมเห็นแกหนากัน ก็ไดอยางเสียอยางกันอยูอยางนี้

โลกมนุษยเรามักตกอยูในสภาพที่วา ถาไมตึงไป ก็หยอนไป สุด
โตงไปขางโนนที ขางนี้ที พระพุทธเจาจึงสอนใหเราพัฒนาตัวอยูตลอด
เวลา เพ่ือจะปรับใหพอดี

ถึงตรงนี้ ก็เปนอันวาไดพูดถึงลักษณะสํ าคัญของความเปนทาง
สายกลางมา ๒ ขอแลว ใน ๓ ขอ คือ

๑. ใหเห็นวา ทางสายกลางตองอาศัยปญญา ถาเรารูเขาใจจุด
มุงหมายของการกระทํ า ความรูนั้น ก็จะเปนตัวปรับพฤติกรรมใหพอดี 
เชนการกินอาหาร เปนตน

๒. จะตองมีดุลยภาพ ระหวางองคธรรมตางๆ ท่ีเปนองครวมใน
องครวมนั้น องคประกอบทั้งหลายจะตองไดสัดสวนสัมพันธกันพอดี

๓. ความสัมพันธระหวางองคธรรมตางๆ ท่ีเปนปจจัยแกกัน 
เชน กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได อกุศลก็เปนปจจัยแกกุศลได ซึ่งก็เปน
เรื่องสํ าคัญเหมือนกันในความเปนทางสายกลาง

สันโดษดี – สันโดษไมดี
ไมสันโดษไมดี - ไมสันโดษดี

ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหนึ่ง ท่ีสัมพันธกับเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ ท่ี



๓๔๔ จาริกบุญ-จารึกธรรม

อาตมาไดยกตัวอยางวา การท่ีคนอินเดียอยูอยางสกปรกรกรุงรัง แตก็มี
ความสุขดี สวนฝรั่งมีความเจริญกาวหนา จัดสรรสังคมเรียบรอย แต
เครงเครียด มีทุกข เปนโรคจิต โรคประสาทมาก มันเปนอยางไร

นี่เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางองคธรรม องคธรรมตางๆ 
ท้ังหลายนั้นจะมองโดดเดี่ยวจากกันไปไมได เราจะมองธรรมขอนั้นวา 
มนัดมีนัรายทนัทไีมได เราตองดวูามนัไปสมัพันธประกอบกนัเขากบัธรรม
อื่นตัวไหน วันนั้นที่อาตมาคุยกับอาจารย ดร.อุดม และใหทานไปหาตัว
อยาง ไมทราบวาทานหาใหหรอืยงั เรือ่งนีก้ค็ลายๆ กบัเรือ่งวิทยาศาสตร

จะขอยกตัวอยางเทาท่ีนึกไดตอนนี้ คือวันนั้นคุยกัน อาตมาก็พูด
ถงึไฮโดรเจน ๒ อะตอม บวกออกซิเจน ๑ อะตอม กลายเปน H2O ซึ่ง
ก็คือนํ้ า สํ าหรับมนุษยเรามันเปนนํ้ าก็ดีสิ

แตถาออกซิเจนเกิดไปบวกกับคารบอนเขา กลายเปน CO2

คารบอน ๑ อะตอม ออกซิเจน ๒ อะตอม เทานั้นเองแหละ กลายเปน
คารบอนไดออกไซด ก็ชักจะเปนพิษแกมนุษยใชไหม

ทีนี้ ถาเกิดมีเพียงคารบอน ๑ + ออกซิเจน ๑ กลายเปน CO 
คือคารบอนมอนอกไซด คราวนี้เปนพิษอยางรายเลยใชไหม

อยางนี้เปนตัวอยางวา ออกซิเจน เราจะวินิจฉัยวาดีหรือราย 
ทันทีไมได ตองดูวามันไปประกอบกับอะไร

องคธรรมตางๆ ก็เชนเดียวกัน อยาไปบอกวามันดี มันราย มัน
เปนคุณหรือเปนโทษทันที เราตองดูตัวประกอบที่อยูกับมันดวย เชน
ความสันโดษ ไมใชวาจะตัดสินทันที วาดีหรือราย

สันโดษ มีท้ังคุณและโทษ แลวแตจะไปประกอบอยูกับอะไร เรา
บอกวาความเปนอยูเรียบงายดี แตตองระวัง ยกตัวอยาง เชน ความ
เปนอยูงาย ถาไมมากับความเพียร ถึงจะมีความสุขดี แตอาจจะเสื่อม
อยางเดียวก็ได

การท่ีทานใหเปนอยูงายมีความสันโดษเพ่ืออะไร ก็เพ่ือใหเปน
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สภาพแวดลอมที่เอื้อ เปนตัวเอื้อตัวเกื้อหนุนตัวใหโอกาสแกการเพียร
พยายามเพื่อเขาถึงจุดหมายอันประเสริฐท่ีมุงมั่นอยูในใจ ดังนั้น ความ
เปนอยูงาย จึงตองควบมากับความเพียรมุงมั่น

ถาเราไมมีความเปนอยูท่ีเรียบงาย ถาเราไมสันโดษ เราจะหา
โอกาสที่จะเพียรพยายามปฏิบัติการเพ่ือเขาถึงจุดหมายนั้นไดยาก 
เพราะความหวงกังวลหรือความวุนวายดานอื่น จะมาแยงเวลาเรี่ยวแรง
และความคิดของเราไปเสีย

แตถาเรามีความเปนอยูงายเฉยๆ แลวไมมีเจาตัวความเพียร
เพ่ือเขาถึงจุดหมายอันประเสริฐเขามาผนวกอยู มันจะมีความโนมเอียง
ท่ีจะเปนตัวกลอม ทํ าใหเพลินๆ สุขสบาย แลวก็ติดจมอยูกับที่ อยางท่ี
วา เราอยูงายๆ เปนอยางไรก็ได เอาอยางไรก็ได

ถาอยูงายอยางนี้ ตอไปก็จะโนมไปสูความมักงาย พอมักงาย
แลว ทีนี้ อะไรที่ควรจะทํ า ก็ไมทํ า ไมกระตือรือรนขวนขวาย อยูอยาง
ไรก็ไดท้ังนั้น เสื้อผาไมตองซักก็ได บานยังไงก็อยูได งายไปงายมา 
กลายเปนมักงาย ตอไปถึงสกปรกอยางไรก็อยูได ไมมีระเบียบรุงรัง
อยางไรก็อยูได ใครจะเปนจะตายอยางไรก็อยูได อยางไรก็ไดท้ังนั้น นี่
แหละ อยางไรก็ได มันจะเปนโทษ ตองระวัง

เพราะฉะนั้น เรื่องธรรมนี้ตองระวัง ตองมองหลายแงหลายมุม
ความสัมพันธระหวางองคธรรมตางๆ นี้ เปนสิ่งสํ าคัญอยางย่ิง ความ
สันโดษเปนอยูงายในพระพุทธศาสนา จึงตองมากับความเพียรเพ่ือเขา
ถึงจุดหมายอันประเสริฐ

พระพุทธเจาทรงสันโดษเปนอยูงายเพราะอะไร เพราะจะได
ระดมพลังพุงเขาสูจุดหมายที่มุงมั่นไดเต็มท่ีตลอดเวลา ความสันโดษเปน
อยูงาย จึงมากับการทํ าความเพียรอยางย่ิง ถาไมมีตัวประกอบนี้มา
ประกบ ความงายมันจะมากับความขี้เกียจ

ความสันโดษเพ่ืออะไร ถาเรามองธรรมในเชิงความสัมพันธ เรา
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ตองถามวา สันโดษเพ่ืออะไรแน หลายคนบอก สันโดษจะไดมีความสุข 
ถาอยางนี้อันตราย นี่แหละจะนํ าไปสูความมักงาย พระพุทธเจาไมเคย
ตรัสวา สันโดษเพ่ือความสุข แตสันโดษแลวเปนสุข อันนั้นถูกตอง

สนัโดษทํ าใหเปนสุข แตไมใชสันโดษเพื่อความสุข ความสุขเปน
ผลตามมาของความสันโดษ เพราะวาตามปกติ ความสุขของคนเราอยูท่ี
ความพอใจ สันโดษ เปนความพอใจ เมื่อพอใจมันก็สุข เราไมพอใจ ไมมี
ความสันโดษ เราก็เรารอน กระวนกระวาย เราก็ทะยานหา สิ่งท่ีมีอยูก็
ไมใหความสุขแกเรา ความสุขของเราก็อยูขางหนาท่ีสิ่งซึ่งยังไมไดตลอด
ไป ในแงนี้ความสันโดษก็ทํ าใหเปนสุข แตมันไมใชวัตถุประสงค

ขอใหสังเกตวา ธรรมทั่วๆ ไป พระพุทธเจาตรัสไวเปนหมวด
เปนชุด แตบางทีพระพุทธเจาตรัสธรรมไวในคาถา จะตองเขาใจวา
คาถาเปนเครื่องแสดงคติสํ าหรับเนนยํ้ าความหมายบางอยางหรือเตือน
ใจในบางแงมุม จะเอาความหมายสมบูรณทีเดียวไมได

อยางเชนตรัสเปนคาถาวา “สนฺตุฏี ปรมํ ธนํ” (ขุ.ธ.๒๕/๒๕)
แปลวา ความสันโดษเปนทรัพยเย่ียมยอด
สันโดษที่ตรัสในคาถานี้ เปนการจํ าเพาะลงไป ไมบอกองคธรรม

ท่ีเกี่ยวของ
แตในเวลาที่ตรัสเปนขอความบรรยาย เปนคํ าสอนยาวๆ เปน

รอยแกว สันโดษจะมาในชุดหรือมีตัวประกอบอื่นอยูดวย ขอใหสังเกต
วา สันโดษนั้นจะมากับความเพียร

พระพุทธเจาตรัสสันโดษท่ีไหน จะตรัสความเพียรไวท่ีนั่น ตรัส
ศรัทธาไวท่ีไหน จะตรัสปญญาไวท่ีนั่น นี่คือตัวอยางของธรรมที่โยงกัน 
ท่ีจะตองมาประกอบกัน นอกจากจะเปนระบบดุลยภาพแลว ก็เปนความ
สัมพันธในเชิงจุดหมายดวย

อยางศรัทธานี้ เพ่ืออะไร ก็เพ่ือปญญา ศรัทธาตองประกอบ
ดวยปญญา และตองเพ่ือปญญา ถามิฉะนั้นศรัทธาก็เหลวไหลได 
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ศรัทธาเหลวไหลมีมากมาย บางทีงมงายไปเลย
เพราะฉะนั้น ถาศรัทธามาลํ าพัง อยาไปไวใจ สันโดษมาลํ าพัง ก็

ไวใจไมได ตองดูวามากับอะไร สันโดษมากับความเพียร ดังท่ีพระพุทธ
เจาตรัสไวในหลักท่ีเรียกวาอริยวงศ ๔ (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘) วา

๑. ภิกษุสันโดษในจีวร ตามมีตามได
๒. ภิกษุสันโดษในบิณฑบาต ตามมีตามได
๓. ภิกษุสันโดษในเสนาสนะ ตามมีตามได
๔. ภิกษุเปนผูยินดีในปหานะและภาวนา (ยินดี ใสใจ เพียร

พยายาม ในการละอกุศลและเจริญกุศล เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ) 
อันนี้สํ าคัญท่ีสุด

สันโดษมา ๓ ขอ พอขอที่ ๔ เปลี่ยนเปนความเพียร และแสดง
เปาหมาย

ถามวา สันโดษใน ๓ ขอแรก สัมพันธกับสิ่งท่ีจะทํ าในขอ ๔ 
อยางไร หรือถามสั้นๆ วาทํ าไมจึงสันโดษ

ก็ตอบวา เพราะวา สันโดษเปนตัวชวยสงวนเวลา แรงงาน 
และความคิดไว ถาภิกษุไมสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คือไม
สันโดษในวัตถุบํ ารุงบํ าเรอความสุข เท่ียวแสวงหาอาหารดีๆ ฉัน วุนวาย
อยูกับเรื่องวัตถุบํ าเรอความสุข

๑. เวลาหมดไปกับเรื่องเหลานี้
๒. แรงงานหมดไปเพราะมัววุนวายกับเรื่องเหลานี้
๓. มัวครุนคิดแตวาทํ าอยางไรจะไดสิ่งเหลานี้มาเสพบริโภค เลย

ไมเปนอันไดเพียรพยายามทํ าหนาท่ี
แตเมื่อภิกษุสันโดษในปจจัย ๔ ตามมีตามได เวลาก็เหลือ แรง

งานก็เหลือ ความคิดก็เหลือ ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้นมา
ระดมทํ ากิจหนาท่ีของตน นอกจากนั้นยังใจสบาย แลวก็สงบ ไมหวง ไม
พะวักพะวง ในเรื่องวัตถุ หันไปมุงหนาทํ ากิจหนาท่ีและสรางสรรคความ



๓๔๘ จาริกบุญ-จารึกธรรม

ดีตางๆ ไดอยางแนวแนเต็มท่ี ตอนนี้สันโดษก็มีผลตรงตามวัตถุประสงค
เพราะฉะนั้น สันโดษจึงมาคูกับความเพียร คือความเพียรในการ

ทํ ากิจหนาท่ีของตน แมแตคฤหัสถก็เชนเดียวกัน ถาญาติโยมไปมัววุน
วายอยูกับการแสวงหาสิ่งเสพบํ ารุงบํ าเรอความสุขสวนตัว ก็จะไมมี
เวลา แรงงาน และความคิด ท่ีจะบํ าเพ็ญปฏิบัติทํ างานสรางสรรค จะ
วุนวายไปในการแสวงหาความสุขสวนตัว แลวก็หมดเวลา หมดแรงงาน 
หมดความคิดกับเรื่องเหลานั้น กิจหนาท่ีงานการสรางสรรคอันพึงทํ าก็
ไมเปนอันทํ า

การทํ าความดี ทํ าประโยชนสูงสง เปนไปไมได ถาคนไมสันโดษ 
ไมตองพูดถึงการปฏิบัติเพ่ือเขาถึงจุดหมายสูงสงท่ีเปนนามธรรม แมแต
การคนควาหาความรูของนักวิทยาศาสตรก็ตองอาศัยความสันโดษ ถา
ไอนสไตนไมสนัโดษ กเ็อาความรูท่ีลกึซึง้ทางวิทยาศาสตรมาใหแกโลกไมได

อยางไรก็ตาม ตองยํ้ าวา สันโดษโดดเดี่ยว เพ่ือความสุข ก็จบ
เหมือนกัน ก็ไมทํ าอะไร สันโดษแลวพอใจ ฉันสุข-สบาย ก็เลยเขากับ
หลักท่ีวา ขี้เกียจ

เพราะฉะนั้น สันโดษทํ าใหคนขี้เกียจได ถาไมมาผนวกกับธรรม
ท่ีเปนคูกัน

พระพุทธเจาไมตรัสสันโดษไวลอยๆ สันโดษตองมีตอวาสันโดษ
ในอะไร พระพุทธเจาตรัสสันโดษไว

- สํ าหรับภิกษุ ใหใชสันโดษกับปจจัย ๔ ฉะนั้น
- สํ าหรับชาวบาน สันโดษตองมากับตัวตอวา สันโดษในวัตถุ

บํ ารุงบํ าเรอ หรือในการหาความสุขสวนตัว
ทีนี้ ยังมีกรณีท่ีพระพุทธเจาไมใหสันโดษ คือ ความไมสันโดษใน

กศุลธรรมทัง้หลาย ถาเปนกศุลธรรมแลว พระพุทธเจาไมเคยใหสนัโดษเลย
พระพุทธเจาตรัสไววา ท่ีเราไดตรัสรูนี้ ไดเห็นคุณคาของธรรม 

๒ ประการ คือ
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๑. ความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความไมระยอในการบํ าเพ็ญเพียร
สองขอนี้ เรียกวา อุปญญาตธรรม แปลวา ธรรมที่พระพุทธเจา

เห็นคุณ ธรรม ๒ ขอชุดนี้ เปนหลักท้ังในพระสูตรและอภิธรรม ในพระ
อภิธรรม มีในมาติกา ชุด ๒ (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑; อภิ.สํ.๓๔/๑๕)

เพราะฉะนั้น ชาวพุทธ ถาใครมาถามวา พระพุทธเจาสอนให
สันโดษใชไหม อยาเพ่ิงรีบตอบ ตองตอบเขาวา พระพุทธเจาทรงสอนให
สันโดษในวัตถุบํ าเรอความสุข แตใหไมสันโดษในกุศลธรรม

ตองเนนวา ในสิ่งท่ีดีงาม ในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามเปน
ประโยชนแลว ทานไมยอมใหสันโดษเปนอันขาด

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญ แมแตความตั้งอยูได

ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมตองพูดถึงความเสื่อมจากกุศล
ธรรมทั้งหลาย เราสรรเสริญเพียงอยางเดียว คือ ความกาว
หนายิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลาย” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๓)
พระพุทธเจาทรงสรรเสรญิอยางเดียว คือ การไมยอมหยดุในการ

เจริญหรือพัฒนากุศลธรรม และมีคาถาในธรรมบทมาอางดวย คือ พระ
พุทธเจาตรัสพระคาถาที่ลงทายวา “วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยํ”
(ขุ.ธ.๒๕/๒๙) ภิกษุจะมีศีลวัตรดี จะไดเปนพหูสูต จะไดฌานไดสมาธิ จะได
บรรลุความสุขจากเนกขัมมะ คือเปนอนาคามี หรือจะอะไรก็ตาม ตราบ
ใดยังไมสิ้นอาสวะ อยาไดถึงความวางใจ

พระพุทธเจาตรัสอยางนั้น ขนาดเปนอนาคามีแลว บรรลุธรรม
เบ้ืองสงูแลว ตราบใดยงัไมสิน้อาสวะ อยาหยดุ อยาวางใจ

เพราะฉะนั้น อาตมาจึงไดเลาเรื่องพระสูตรหนึ่งท่ีพระพุทธเจา
ตรสัวา พระอรยิบคุคลทีเ่ปนโสดาบนั เปนตน ไดบรรลธุรรมเบือ้งสงูแลว
เกิดความสันโดษ คือเกิดความพอใจในธรรมที่บรรลุแลว พระพุทธเจา
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ตรัสวาพระอริยบุคคลนั้นเปนปมาทวิหารี คือเปนผูอยูดวยความประมาท
ใหสงัเกตวา ขนาดพระอรยิบคุคล บรรลธุรรมเบือ้งสงูแลว เกดิ

สนัโดษขึน้มา ยังถกูต ําหนวิาเปนผูอยูดวยความประมาท (ขุ.ม.๑๙/๑๖๐๑)
ฉะนั้น ในเรื่องกุศลธรรม สิ่งดีงาม พระพุทธเจาไมใหเราหยุด

เลย จึงเขากับหลักเรื่องการพัฒนาตนใหกาวหนาเรื่อยไป
ถาเราเขาใจหลักเรื่องนี้แลว ความพอดีเปนทางสายกลางก็จะ

เกิดขึ้น เปนทางที่จะนํ าไปสูจุดหมายที่ถูกตอง มิฉะนั้น ธรรมตางๆ จะ
คลาดเคลื่อนวุนวายไปหมด แลวแมแตกุศลธรรม ก็จะทํ าใหเกิดโทษ

ทางสายกลางแหงความพอดี
มาลงทีธ่รรมานธุรรมปฏบัิติ เปนอนัหนึง่เดียว

ดังท่ีกลาวแลววา แมแตกุศลธรรมก็เปนปจจัยแกอกุศลได 
อกุศลธรรมก็เปนปจจัยแกกุศลได จึงตองรูจักใชและตองปฏิบัติใหถูก
ตอง อันนี้จะเขาหลักท่ีเรียกวา ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือปฏิบัติธรรมสม
ควรแกธรรม ปฏิบัติธรรมอยางไรสมควรแกธรรม

ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ทานอธิบายวา ปฏิบัติธรรมนอย
คลอยแกธรรมใหญ หมายความวา ในคํ าวาธรรมานุธรรมปฏิบัตินั้น 
ธรรม คือธรรมที่เปนหลักการใหญ อนุธรรม คือธรรมขอยอย ธรรมขอ
ยอยตองสอดคลองกับธรรมที่เปนหลักการใหญ

ธรรมขอยอย เชน ความสนัโดษ ความเพียร เปนตน ตองสอด
คลองกับธรรมขอใหญ เชน การบํ าเพ็ญมรรค การเจริญไตรสิกขา การ
บรรลโุพธญิาณ การบรรลสุจัธรรม การเขาถงึนพิพาน นีคื่อหลกัธรรมใหญ

ธรรมที่เปนขอปฏิบัติท้ังหลาย ตองเปนไปเพื่อจุดหมายใหญนั้น 
ถาสันโดษไมเปนไปเพื่อจุดหมายนี้ ก็แสดงวาไมเปนธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
ธรรมานุธรรมปฏิบัติจะเกิดขึ้น เพราะมันไดสัดสวน มีความสัมพันธ
ระหวางองคธรรมในระบบทั้งหมดอยางลงตัว เปนทางที่พอดี
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วันนี้ อาตมาไดยกตัวอยางเร่ืองทางสายกลางมา แตยังไมได
กลาวถึงเรื่องความไมประมาท

ความไมประมาทจะมาเปนตวัปรบัอกีทีหนึง่ ใหความพอดท่ีีจะเปน
ทางสายกลาง ดํ ารงอยูได ไมยอหยอนคลาดเคลื่อน

แตขณะนี้เวลาลวงมาถึง ๑๑ โมง ๑๗ นาทีแลว เพราะฉะนั้น
อาตมาจะขอยกเรื่องความไมประมาทไวพูดในครั้งตอไป และสํ าหรับ
เรื่องที่อาตมาพูดไวเยอะแยะวันนี้ ถาโยมมีขอสงสัยอะไร โยมก็บันทึกไว
ดวย แลวจะมาคุยกันตอไป

วันนี้ก็คิดวาพอสมควรแกเวลา ขออนุโมทนาที่โยมไดมา ณ ท่ีนี้ 
และฟงธรรมโดยตลอด ท้ังนี้เรามีอุปกรณท่ีนํ าเรามา ก็คือ ศรัทธาใน
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดมานมัสการสังเวชนียสถาน มาเฝาองค
พระพุทธเจา ถึงสถานอันเปนที่แรกปรากฏแหงพระรูปกายของพระองค

แมวาพระรูปกายจะลวงลับดับสิ้นไป แตดังไดกลาวแลววา พระ
ธรรมกายยังอยู และพระธรรมกายนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับเราทุกคน ถา
เราปฏิบัติ ธรรมกายก็เกิดขึ้นในเรา เราก็เพ่ิมพูนขยายธรรมกายนั้นให
เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ นั้นคือเราไดเห็นองคพระพุทธเจาอยางแทจริง 
เหมือนกับวาเราไดนํ าองคพระพุทธเจามาไวกับตัวเรา

เพราะฉะนั้น จึงขอใหโยมบรรลุผลสํ าเร็จนี้ คือ ใหอาศัยการที่
เรามาเฝาในท่ีเคยดํ ารงพระรูปกายของพระพุทธองค เปนสื่อนํ าเรา
เขาหาพระธรรมกายขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีแทจริง และขอ
ใหธรรมกายที่แท คือ ประชุมแหงธรรมในระดับตางๆ นั้น ปรากฏ
เปนผลขึ้นในจิตใจของโยม เพ่ือความรมเย็นเปนสุข สืบตอไปตลอด
กาลนาน เทอญ
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๑๐ ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ

พระคันธกุฎี ที่พระเชตวัน เมืองสาวัตถี
อาทิตยที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๐๘.๒๐ น.

ขอเจริญพรโยมผูศรัทธา

บัดนี้คณะบุญจาริกไดเดินทางมาถึงวัดพระเชตวัน และไดมาทํ า
วัตรสวดมนตบูชาพระคุณของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ท่ีพระ
คันธกุฎี ท่ีพระพุทธเจาไดเคยประทับอยูเปนเวลารวมถึง ๑๙ ป ในพระ
เชตวันนี้ และในเมืองหลวงของแควนโกศล คือกรุงสาวัตถี

สาวัตถี ถิ่นปยชนเปยมศรัทธา
กรุงสาวัตถ ีนี้เปนชื่อในภาษาบาลี ท่ีเมืองอินเดียนี้เขาเรียกตาม

ภาษาสันสกฤตวา เมืองศราวัสตี
แตชื่อสาวัตถ ีก็ดี ศราวัสต ีก็ดี เปนชื่อที่เรารื้อฟนขึ้นมาในสมัย

ปจจุบัน แตกอนทีจ่ะมกีารรือ้ฟนสถานทีส่ ําคัญในทางพระพทุธศาสนานัน้
ชือ่นีไ้ดเลอืนลางจางหายไปแลว คนอนิเดยีไมรูจัก สาวัตถเีปนเมอืงทีถ่กูลมื
ไปแลว คนอินเดียเขาเรียกถิ่นนี้วา สะเหต-มะเหต (Saheth-Maheth)

สถานที่นี้ซึ่งเคยเป นเมืองใหญ เป นราชธานีของแควน
มหาอํ านาจในสมัยโบราณ มาบัดนี้กลับกลายเปนที่รกราง เปนถิ่น
กันดารหางไกล อยางท่ีโยมไดเดินทางมาถึงและไดเห็นตั้งแตวานนี้ แม
แตถนนหนทางก็เดินทางมาแสนยาก สภาพทั้งหมดนี้เปนสิ่งท่ีแสดงให
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เห็นความเปนอนิจจังของสิ่งท้ังหลาย
ชื่อสาวัตถีนี้ มีตํ านานวา เดิมเปนที่อยูของฤษีชื่อวา สวัตถะ
อีกนัยหนึ่ง วา เมืองนี้ชื่อ สาวัตถี เพราะมีสิ่งของเครื่องใช

เครื่องอุปโภคบริโภคพรั่งพรอมทุกอยาง
อีกตํ านานหนึ่ง เลาวา พวกพอคากองเกวียนตางๆ ท่ีเราเรียกวา

คาราวาน (caravan) ไดเดินทางมาคาขายที่นี่มาก เพราะเปนเมืองใหญ 
และเมื่อมาถึงท่ีนี่ ก็มีการไถถามวามีของอะไรมาขายบาง กองคาราวาน
ก็จะตอบไปวา “มีทุกอยาง”

คํ าวา “มีทุกอยาง” ภาษาบาลีวา “สพฺพํ อตฺถิ” สพฺพํ ท่ีแปลวา 
ทุกอยาง นั้น แปลงเปน สาว (ภาษาสันสกฤตเปน สรฺวํ) สวน อตฺถิ แปล
วา มี แลว สพฺพํ อตฺถิ ก็กลายมาเปน สาวัตถี

(อีกนัยหนึ่งวา ชื่อสาวัตถี เพราะเปนที่อยูของฤษีชื่อ “สวัตถะ”; 
แตฝายสันสกฤตวา ชื่อศราวัสตี เพราะเปนเมืองที่ราชาพระนามวา 
“ศราวัสตะ” ทรงสรางขึ้น)

นีเ่ปนต ํานานเรือ่งราวทีเ่ปนมาในอดตี เปนประวตัขิองชือ่เมอืงนี้
เมืองสาวัตถีนี ้ ตามพระคัมภีรวา อยูหางจากเมืองราชคฤห ๔๕ 

โยชน ถาคิดเปนตัวเลขปจจุบัน โยชนละประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ก็ได 
๗๒๐ กิโลเมตร นี้ก็วาไปตามตัวเลขในคัมภีร

เสนทางสมัยกอนเปนทางเกวียน และตองวกตองแวะเมืองโนน
เมืองนี้ ทํ าใหระยะทางหางออกไป แตถนนปจจุบันก็ออมไปออมมาไม
นอย โยมก็คํ านวณเอาเอง เพราะเราก็เดินทางมาตามลํ าดับ แตถาวัด
ตามแผนที่ปจจุบัน ลากตรงเปนเสนไมบรรทัด ก็ไดระยะทาง ๔๖๐ กม.

จะสังเกตเห็นวา การวัดระยะทาง มักใชเมืองราชคฤหเปนจุด
ศูนยกลางในการวัด แสดงวาเมืองราชคฤหมีความสํ าคัญมาก

เมืองสาวัตถี ดังไดกลาวแลววา เปนเมืองที่พระพุทธเจาประทับ
อยูนานที่สุดในการบํ าเพ็ญพุทธกิจ คือเสด็จมาประทับที่สาวัตถีถึง ๒๕ 
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พรรษา โดยแบงเปน ๒ วัด คือ ประทับทีว่ัดพระเชตวัน ซึ่งอนาถบิณฑิก
เศรษฐีสรางถวาย ๑๙ พรรษา และประทับทีว่ัดบุพพาราม ของนาง
วิสาขา อีก ๖ พรรษา

แตท่ีจรงิยังมวัีดใหญในเมอืงสาวตัถอีกีวัดหนึง่ คือ วดัราชการาม
หรือ ราชิการาม (ในคัมภีรเรียกวา ราชการาม) ซึ่งเปนวัดของพระเจา 
ปเสนทิโกศล

บุคคลส ําคัญมากในเมอืงสาวตัถี ท่ีมคีวามคุนเคยสนทิสนม เปนผู
อปุถมัภองคพระสมัมาสมัพุทธเจาและคณะสงฆ นอกจากพระเจาปเสนทิ-
โกศล ก็มีทานอนาถบิณฑิกเศรษฐ ีและนางวสิาขามหาอุบาสิกา เปนหลัก

อาจจะเปนดวยเหตุท่ีเมืองสาวัตถีนี้ มีบุคคลที่มีความคุนเคย
สนิทสนมใกลชิดกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจามาก จึงเปนเหตุใหพระ
องคเสด็จมาประทับมาก ท้ังๆ ท่ีวาพระพุทธเจาไดทรงประดิษฐานพระ
ศาสนาเบื้องตนที่เมืองราชคฤห แตกลับมาประทับที่นี่มากท่ีสุด

ดานเมืองราชคฤห นั้น ตอมามีเหตุการณเกิดความเปลี่ยนแปลง 
พระเจาแผนดินองคเดิมท่ีเริ่มตนในการประกาศพระศาสนา ซึ่งทรงมี
ความสนิทสนมกับพระพุทธเจามาก คือพระเจาพิมพิสาร ถูกพระราช
โอรส คือพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมเสีย

แมในระยะกอนปลงพระชนม เจาชายอชาตศัตรูก็ไดสมคบกับ
พระเทวทัต ทํ าการตางๆ เปนที่วุนวายอยูนาน เรื่องราวในกรุงราชคฤห
ก็คงจะไมเปนที่เรียบรอยดีนัก

อันนี้อาจจะเปนเหตุหนึ่งท่ีวา เมื่อเศรษฐีและมหากษัตริยใน
เมืองสาวัตถีมีศรัทธามาก พระพุทธเจาก็จึงเสด็จมาประทับที่นี่มาก

ในการบํ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา ๔๕ พรรษานั้น ไดกลาว
แลววาทรงจํ าพรรษาที่เมืองสาวัตถีรวม ๒๕ พรรษา สวนที่เมือง
ราชคฤหก็ไดประทับอีก ๕ พรรษา สองเมืองก็รวมเขาไป ๓๐ พรรษา
แลว ยังเหลืออีกเพียง ๑๕ พรรษา
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พรรษาแรก ก็ประทับที่อิสิปตนมฤคทายวัน เริ่มประกาศพระ
ศาสนา พรรษาสุดทาย กอนจะปรินิพพานจํ าท่ีเวฬุวคาม เมืองเวสาลี 
ยอนหลังไปกอนนั้นอีก เสด็จไปประทับจํ าพรรษาท่ี ๑๓ และ ๑๘-๑๙ ณ 
จาลิยบรรพต รวม ๓ พรรษา นับวานานรองไปจาก ๒ เมืองที่กลาวมา
แลวขางตน บวกอีก ๓ พรรษา ก็เปน ๕ พรรษา รวมเปน ๓๕ พรรษา

สวนทีเ่หลอือกีเพียง ๑๐ พรรษา พระองคประทบัเฉลีย่ไปแหงละ
๑ พรรษาหลายแหง จะไมนํ ามาลํ าดับ เพราะวาลํ าดับยากและจะจํ ายาก

ท่ีวามานี้ เปนการทํ าใหมองเห็นภาพการบํ าเพ็ญพุทธกิจของ
พระพุทธเจา ซึ่งประทับที่เมืองสาวัตถีนี้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้น พระ
ธรรมเทศนาของพระองคจึงเกิดขึ้นที่นี่มากมาย

อยางมงคลสูตรซึ่งเปนพระสูตรท่ีเรารูจักมากท่ีสุด เราสวดกัน
บอย เวลามีงานมงคลก็ตองสวดมงคลสูตร ก็ตรัสที่นี่

พระสตูรท่ีตรสัแสดงถงึกฎธรรมชาตวิา ธรรมคอืหลกัความจรงิ 
เปนธรรมนิยาม มันดํ ารงอยูตามธรรมดาของมัน ไมวาตถาคตจะเกิดขึ้น
หรือไมก็ตาม ธรรมก็เปนอยางนั้น แตพระองคทรงคนพบแลว นํ ามา
เปดเผยแสดงชี้แจงทํ าใหเขาใจไดงาย พระสูตรนี้เรียกวาธรรมนิยาม-
สูตร หรือในพระไตรปฎกทานเรียกวา อุปปาทสูตร ก็ตรัสที่นี่เหมือนกัน

แมพระสูตรอื่นๆ อีกมากมาย บางทีไมไดตรัสในเมืองนี้ แตก็อยู
ในแควนนี้ เชนพระสูตรท่ีคนรูจักกันมากชื่อวา กาลามสูตร ก็ตรัสใน
แควนโกศลนี่แหละ ท่ีเกสปุตตนิคม

อยางไรกต็าม อยางท่ีกลาวแลววา พระพทุธเจาไดประดษิฐานพระ
พุทธศาสนาในแควนมคธ เพราะเมืองราชคฤหเปนเมืองใหญ พระพุทธ
เจาทรงมองเห็นการณไกลในความสํ าคัญของเมืองราชคฤห

จะเห็นวา เหตุการณสํ าคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา เกิด
ขึ้นที่เมืองราชคฤห เริ่มแตการท่ีพระพุทธเจาทรงเลือกประดิษฐานพระ
พุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห แควนมคธ ตอมาการสังคายนาครั้งแรกก็
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ทํ าท่ีเมืองราชคฤห พระเจาอโศกมหาราชสงศาสนทูตไปประกาศพระ
ศาสนา ก็ออกไปจากแควนมคธ ซึ่งตอนนั้นยายเมืองหลวงจากราชคฤห
ไปปาตลีบุตรแลว

เหตกุารณใหญๆ  ในพระพทุธศาสนา มจุีดตัง้ตนไปจากเมอืงหลวง
ของแควนมคธ แตสาวัตถกีลบัเปนดนิแดนทีพ่ระพทุธเจาประทบัมากทีส่ดุ

ท้ังนี้คงจะเปนเพราะทรงมองเห็นความเหมาะสมของสาวัตถี ใน
ดานที่จะใชเปนที่แสดงธรรมเพ่ือใหมีคํ าสอนที่จะนํ าไปใช ไปปฏิบัติ ไป
เผยแผ จึงทรงเลือกสาวัตถีเปนแหลงในการที่จะสั่งสอน

(นาสังเกตวา ในตอนกลางและปลายพุทธกาล แควนโกศลที่มี
สาวัตถีเปนเมืองหลวง นับวามีความสงบสุข บรรยากาศเหมาะแกการ
เปนแหลงสั่งสอนธรรม สวนราชคฤหนอกจากมีการเปลี่ยนแผนดินแบบ
ไมเปนไปดวยดี จากพระเจาพิมพิสารมาเปนพระเจาอชาตศัตรูแลว ยังมี
การเเขงอํ านาจอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะกับแควนวัชชี)

สวนจุดท่ีเปนตนก ําเนดิส ําคัญๆ ของเหตกุารณใหญๆ  ในทางพระ
ศาสนา และจุดสํ าคัญในการทํ างานของคณะสงฆ ใหไปใชกรุงราชคฤห
เปนศนูยกลาง เพราะมคธเปนศนูยกลางอ ํานาจและความเจรญิในระยะยาว

รวมความวา เมืองสองเมือง คือ สาวัตถี กับราชคฤห นี้ มีความ
สํ าคัญอยางย่ิง เราควรจะไดภาพนี้ไว

พระพทุธเจาประทบัที่สาวตัถีมาก เพราะบานเมอืงสงบสขุ และมี
บุคคลทีท่รงใกลชดิคุนเคยมาก เชน นางวิสาขาทีเ่ราไดยินชือ่เปนประจ ํา

เรื่องของนางวสิาขามหาอุบาสิกา มีมากมายในพระวินัย นาง
วิสาขาเปนตนเหตุของการบัญญัติอะไรตางๆ ท่ีทํ าใหพระสงฆไดมีความ
สะดวกสบายขึ้นในเรื่องปจจัย ๔ เกิดมีอาหารฉันในชื่อตางๆ แมแตผา
อาบนํ้ าฝน นางวิสาขาก็เปนผูเริ่มตนทั้งนั้น

นางวิสาขามีบทบาทสํ าคัญแมแตในเวลาเกิดเหตุการณในคณะ
สงฆ เชนมีอธิกรณเกิดขึ้น อยางท่ีเคยเลาใหโยมฟง
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เรื่องรอนที่ราชคฤห มาระงับไดที่สาวัตถี
นางภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปะ เปนธิดาเศรษฐีใน

เมืองราชคฤห ตอมาออกบวชแลว ครรภโตขึ้นมา ภิกษุณีท้ังหลายพา
กันติเตียนวา เธอทํ าไมทํ าอยางนี้ เธอบวชเขามาแลวทํ าไมประพฤติผิด
ลวงละเมิดพระวินัย

เนื่องจากมารดาของพระกุมารกัสสปะบวชในสํ านักพระเทวทัต
เมือ่เกดิเรือ่งราวแลว ภกิษุณท้ัีงหลายจงึพากนัเขาไปหาพระเทวทตั เพ่ือ
ขอใหวินิจฉัย  พระเทวทัตกลัวหมูคณะของตัวเองจะขายหนา ก็บอกให
สึกไปเสีย

นางภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะคิดนอยใจวา เราบวช
ดวยความศรัทธาอยางย่ิง เปนลูกผูดีมีเงินทองมากมาย อุตสาหสละ
ทรัพยสมบัติ สละชีวิตมาบวชในพระพุทธศาสนาแลว เราไมไดทํ าความ
ผิดเลย มีหรือจะมายอมงายๆ

เธอก็คิดขึ้นมาวา เราบวชเพ่ืออุทิศองคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ไมไดบวชอุทิศพระเทวทัต คิดไดอยางนี้ก็เลยไปปรึกษาภิกษุณีผูใหญให
ชวยนํ าเรื่องมาขอพระวินิจฉัยจากพระพุทธเจา

เรื่องเกิดท่ีเมืองราชคฤห แตพระพุทธเจาประทับอยูท่ีสาวัตถี 
คณะภิกษุณีจึงตองพาภิกษุณีทานนี้เดินทางไกลจากราชคฤหมาเฝาพระ
พุทธเจาท่ีสาวัตถี

พระพุทธเจา ท้ังท่ีทรงทราบวานางภิกษุณีนี้บริสุทธิ์ แตก็ตอง
ดํ าเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของพระวินัย จึงตั้งคณะผูตัดสินอยางท่ี
เราเรียกในสมัยนี้วา ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ฝายพระมีพระอุบาลีเปน
ประธาน และทางฝายอุบาสิกาก็มีนางวิสาขา มีอนาถบิณฑิกเศรษฐี มี
พระเจาปเสนทิโกศลดวย

นางวิสาขาทํ าหนาท่ีตรวจสอบรางกายนางภิกษุณี และไดสอบ
ถาม ดวยความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภ ในที่สุดก็ไปชี้แจงแกท่ีประชุม
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โดยประมวลเรื่องราวและทํ าใหวินิจฉัยไดวา ภิกษุณีมารดาของพระ
กุมารกัสสปะนั้นตั้งครรภมาตั้งแตกอนบวชแลว มีครรภติดมา ก็เลยเปน
อันวาพนจากอธิกรณ พนคดี เปนผูบริสุทธิ์

ตอมา ภิกษุณีทานนั้นก็คลอดบุตรเปนเด็กผูชาย ซึ่งพระเจา 
ปเสนทิโกศลทรงขอไปเลี้ยง ดวยเสด็จเขามาในวัดไดยินเสียงเด็กรอง 
ทรงดํ าริวาไมสมควรจะใหอยูในวัด และการเลี้ยงดูเด็กก็ทํ าใหภิกษุณี
ลํ าบาก จึงทรงขอไปเลี้ยงในวัง

เพราะเหตุท่ีอยูในวังจึงเรียกวาเปนกุมาร คํ าวา “กุมาร” นี้มี
ความหมายเหมือนพระราชกุมาร เมื่อเติบโตขึ้นในวัง จึงมีชื่อเรียกวา
กุมารกัสสปะ

ตอมากุมารกัสสปะออกบวช ไดบรรลุอรหัตตผล เปนพระ
มหาสาวกสํ าคัญองคหนึ่งของพระพุทธเจา เปนเอตทัคคะในทางแสดง
ธรรมวิจิตร และตอมาภกิษุณท่ีีเปนมารดากไ็ดบรรลอุรหตัตผลเหมอืนกนั

นี้เปนเรื่องหนึ่งท่ีเกิดขึ้นที่พระเชตวันในเมืองสาวัตถี เรื่องใน  
สาวัตถีมีมากมายเหลือเกิน นี่เปนเพียงตัวอยาง

เคารพรัก-รมเย็น เปนบรรยากาศของสาวัตถี
นอกจากนางวสิาขาแลว ยังมีอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ผูสรางวัดพระ

เชตวัน ซึง่อปุถมัภบํ ารงุพระสงฆเปนอยางย่ิง พรอมทั้งเปนที่พ่ึงของคน
ยากคนจนคนอนาถาทั้งหมด

ชื่อตัวของทานเศรษฐีวาสุทัตตะ แตเพราะเหตุท่ีเปนผูเลี้ยงดูคน
ยากจนอนาถา เลยไดสมญานามวา “อนาถบิณฑิกะ” ซึ่งแปลวา ผูมี
กอนขาวเพ่ือคนอนาถา หมายความวา ทานเปนผูเอาใจใสคนยากไรมาก 
คนอนาถาไมมีเงินทอง ไมมีอาหารกิน ก็ไดพ่ึงอนาถบิณฑิกเศรษฐี

แมองคพระมหากษัตริยเอง คือพระเจาปเสนทิโกศล ก็เปนพระ
มหากษัตริยท่ีมีความเคารพนับถือในพระพุทธเจาอยางย่ิงยวด คงจะ
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เทียบคลายๆ กบัพระเจาพิมพิสาร แตพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธนัน้
ทรงพระชนมสัน้กวา เนือ่งจากถกูปลงพระชนมเสยีโดยพระราชโอรสเอง

พระเจาปเสนทิโกศลมีความเคารพในพระพุทธเจามาก และมี
อายุเทากับพระพุทธเจาดวย คือประสูติปเดียวกัน นับแบบไทยจัดเปน
สหชาติโดยป

พระเจาปเสนทิโกศลไดแสดงความเคารพอยางสูงในพระพุทธ
เจา ครั้งหนึ่ง เมื่อมาเฝาพระพุทธเจา พอมาถึงก็เขามากอดจูบพระบาท
ของพระพุทธเจา

พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา มหาบพิตรมีอะไรหรือจึงมาแสดง
ความเคารพรักอาตมาถึงอยางนี้

พระเจาปเสนทิโกศลก็กราบทูลวา พระพุทธองคไดทํ าใหมหาชน
ตั้งอยูในกุศล ในคุณความดี

หมายความวา พระพุทธเจาไดทรงบํ าเพ็ญประโยชนแกประชาชน
และแกประเทศของพระองค ซึง่เปนสวนนอกเหนอืจากความเคารพสวน
พระองค ท่ีทรงมีความเคารพรักมีความใกลชิดกับพระพุทธเจาอยูแลว

พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสแสดงเหตุผลตางๆ ท่ีพระองคมี
ความเลื่อมใสในพระพุทธเจาหลายอยางหลายประการ

พระดํ ารัสของพระเจาปเสนทิโกศลที่แสดงความเคารพรักพระ
พุทธเจา และเหตุผลตางๆ ท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาตอพระองคนั้น เมื่อ
พระเจาปเสนทิโกศลตรัสจบและลาเสด็จกลับไปแลว พระพุทธเจาก็ได
ตรัสบอกใหพระสงฆจํ าไว และใหเรียกขอความที่พระเจาปเสนทิโกศล
ทูลพระองคครั้งนี้วา ธรรมเจดีย ซึ่งทานไดจัดเปนพระสูตรหนึ่ง เรียกวา 
ธัมมเจติยสูตร หรือเรียกงายๆ วา ธรรมเจดียสูตร

ใหสังเกตวา พระสูตรนี้เปนคํ าตรัสของพระเจาปเสนทิโกศล 
เปนตัวอยางใหเห็นวา พระสูตรไมไดหมายความวาจะตองเปนพระดํ ารัส
ท่ีพระพุทธเจาตรัสทั้งหมด แมแตคํ าตรัสของพระเจาแผนดินที่เปนเรื่อง
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ของธรรมและพระพุทธเจาทรงยอมรับ ก็เปนพระสูตรไดเหมือนกัน
ธัมมเจติยสูตรนี้ เปนพระสูตรท่ีนาศึกษา แสดงใหเห็นลักษณะ

ของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีขอความเปรียบเทียบกับลัทธิศาสนาอื่นไป
ดวยในตัววา ทํ าไมพระเจาปเสนทิโกศลจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระ
พุทธศาสนา

พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จมาเฝาพระพุทธเจาบอยๆ คลายๆ วา
มีความรักมาก ก็อยากจะทรงสนทนาดวย เพราะฉะนั้น เมื่อมีโอกาสก็
เสด็จมาเฝา บางครั้ง พระพุทธเจาก็ทรงอนุเคราะหพระเจาปเสนทิโกศล
เปนการสวนพระองค

พระเจาปเสนทิโกศลนั้นเสวยจุ จึงทรงมีนํ้ าหนักมาก ทํ าใหอุย
อาย เวลาจะประทับนั่งก็ไมสะดวก จะลุกก็ไมคอยคลองแคลว

ครั้งหนึ่ง พระเจาปเสนทิโกศลเสวยเสร็จใหมก็เสด็จมาเฝาพระ
พุทธเจา เพราะเสวยมากก็ทรงอึดอัด พระพุทธเจาทรงสังเกตเห็น จึงได
ตรัสพระคาถาวา “บคุคลผูมีสติอยูเสมอ รูประมาณในอาหารที่ไดมา จะมี
เวทนาเบาบาง แกชา อายุยืน” (สํ.ส.๑๕/๓๖๖)

พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดสติ เลยใหพระราชนัดดาของพระ
องค ซึ่งตามเสด็จมาเฝาดวย เรียนคาถาของพระพุทธเจานี้ไว เวลาพระ
เจาปเสนทิโกศลจะเสวยครั้งใด พระราชนัดดาก็จะวาคาถานี้ขึ้นมา พอ
พระราชนัดดาวาคาถานี้ขึ้น พระเจาปเสนทิโกศลก็จะสะดุด และทํ าให
เสวยพอประมาณ ไมเสวยมากไป

ตอมาปรากฏวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงมีพระวรกาย
กระปรี้กระเปราคลองแคลวขึ้น ทรงระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา
และตรัสวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหพระองคดวยประโยชน
ท้ัง ๒ อยาง ท้ังทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ

หมายความวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ประทานขอปฏิบัติใน
การขัดเกลาพัฒนาจิตใจ ทํ าใหพระองคไดประสบสัมปรายิกัตถะ คือ
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ประโยชนลึกซึ้ง หรือประโยชนเบ้ืองสูงแลว แตไมแคนั้น พระพุทธเจา
ยังทรงอนุเคราะหพระองคดวยทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนปจจุบันดวย 
ซึ่งในที่นี้ไดแกเรื่องสุขภาพรางกาย

เรื่องนี้เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นความสนิทสนมของพระเจา 
ปเสนทิโกศลตอพระสัมมาสัมพุทธเจา

อาตมานํ าเรื่องเหลานี้มาเลาใหฟง เพ่ือเราจะไดมองเห็นสภาพ
แวดลอมของถิ่นนี้ ท่ีมีความเกี่ยวของกับพระสัมมาสัมพุทธเจา

ความไมประมาท คือความสามารถที่จะไมเสื่อม

การเมืองของชมพูทวีป: สืบสูอินเดียหลังพุทธกาล
ขอเลาเลยตอไปดวย ดังท่ีไดพูดใหโยมฟงแตตนแลววา ในสมัย

พุทธกาล ในบรรดาแควน ๑๖ แควน แควนที่ย่ิงใหญมีอํ านาจมากก็มีแค 
๕ แควน หรือ ๕ รัฐ หรือ ๕ ประเทศ คือ

๑. มคธ มีราชคฤหเปนเมืองหลวง
๒. โกศล มีสาวัตถีเปนเมืองหลวง
๓. วัชชี มีเวสาลีเปนเมืองหลวง แตตอมาถูกพระเจาอชาตศัตรู

ยกทัพไปกํ าจัด
๔. วังสะ มีโกสัมพีเปนเมืองหลวง
๕. อวันตี มีอุชเชนีเปนเมืองหลวง ดังท่ีคนไทยรูจักกันมากใน

นิยายรัก เรื่องกามนิต-วาสิฏฐี
สองแควนหลังนี้อยูไกลออกไปทางตะวันตก โดยเฉพาะแควน 

อวันตีอยูไกลมาก วัดจากราชคฤห ไมคํ านึงถึงถนนหนทาง ลัดฟา ตัด
ตรงเปนเสนไมบรรทัด ถึงเมืองหลวงอุชเชนี ก็ ๘๑๕ กิโลเมตร และคง
เดนิทางยาก อยูในแถบเทอืกเขาวนิธยั (เขยีนตามศพัทแทๆ  เปน วินธยะ)
เรียกกันวาเปนทักขิณาบถ หรืออยางสันสกฤตวาทักษิณาบถ คือดิน
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แดนหนใต เปนปจจันตชนบท เลยไมมีเรื่องเกี่ยวของมาก  ไมปรากฏวา
พระพุทธเจาเคยเสด็จไปที่อุชเชนี

แตถึงจะเปนแดนหางไกล ก็เปนถิ่นของพระมหาสาวกสํ าคัญ
ทานหนึ่ง คือพระมหากัจจายนะ ท่ีวากันวาเปนที่มาของพระสังกัจจายน

ศิษยเอกของพระมหากัจจายนะนี้ ก็เปนมหาสาวกดวย คือพระ
โสณะกุฏิกัณณะ ซึ่งไดเดินทางมาเฝาพระพุทธเจาหลังจากบวชได ๑ 
พรรษา และนํ าคํ าของพระอุปชฌายมากราบทูลถึงสภาพไมเรียบรื่น
คลองสะดวกของปจจันตชนบท เพ่ือขอผอนผันพุทธบัญญัติบางขอ

ท้ังนี้ รวมท้ังขอที่ตองอุปสมบทดวยสงฆทสวรรค คือ ๑๐ รูป 
(พระโสณะเองบวชเณรแลว จะอปุสมบท ตองรอถงึ ๓ ป จึงไดพระภกิษุ
ครบจํ านวน) เปนเหตุใหทรงมีพระพุทธานุญาตใหอุปสมบทในปจจันต- 
ชนบทไดดวยสงฆปญจวรรค (โดยมีพระวินัยธรเปนที่ครบ ๕)

ขอแทรกเปนเกร็ดความรู สํ าหรับไวทายกันก็ได วา มีพระ
มหาสาวก ๒ ทาน ชื่อวา “โสณะ” เหมือนกัน แตอยูไกลกันสุดแดนตรง
ขาม ไดแกพระโสณะกุฏิกัณณะ แหงแควนอวันตีนี้ อยูทางสุดดานซาย
ของแผนที่ (ทางตะวันตก เฉียงลงมาใต – อยูในเสนทางบิน จากเมือง
ไชปูรคือชัยปุระ ลงมาออรังคาบาด เกินครึ่งทางเล็กนอย)

อีกทานหนึ่งคือ พระโสณะโกฬิวิสะ แหงเมืองจัมปา ในแควน
อังคะ สุดดานขวา (ใกลกัลกัตตา หรือดานบังคลาเทศ)

ในพุทธกาล แควนอวันตีมีพระราชาปกครอง พระนามวา 
จัณฑปชโชต

สวนแควนวังสะ ซึ่งพระเจาอุเทนปกครอง ท่ีจริงก็ไมไกลนัก 
วัดตัดตรงจากราชคฤหมาถึงโกสัมพี ก็แค ๔๐๕ กม. (โกสัมพี วัดตัด
ตรงตอไปยังอุชเชนี ได ๖๒๐ กม.) แตมีเรื่องราวเกี่ยวกับอํ านาจ
การเมืองไมมาก จึงตัดไป

พระพทุธเจาประทบัทีเ่มอืงโกสมัพีหลายครัง้ สวนมากประทบัที่
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วัดโฆสติาราม รวมท้ังทรงจํ าพรรษาท่ี ๙ ท่ีนัน่ (เกดิกรณสีงฆแตกแยกกนั
แลวเสด็จไปจํ าพรรษาท่ี ๑๐ ณ ปาริไลยก) นอกนั้นประทับที่พทริการาม 
และที่สีสปาวัน (แปลกันวาปาไมสีเสียดบาง ปาไมประดูลายบาง) ซึ่งพบ
หลักฐานเพียงแหงละครั้งเดียว

เมือ่จํ ากดัใหแคบเขาเหลอืสาม คือเอาแควนอวนัตท่ีีมเีมอืงอชุเชนี
เปนเมืองหลวง กับแควนวังสะที่มีเมืองโกสัมพีเปนเมืองหลวงออกเสียก็
เหลอื ๓ แควน คือแควนมคธ แควนโกศล แควนวชัชี

อาตมาเคยเลาไปแลววา แควนวัชชีนี้ตอมาหมดอํ านาจไป 
เพราะความแตกสามัคคีกัน เนื่องจากวัสสการพราหมณเขามายุแหย 
ทํ าใหมคธยกทัพมาตีไดโดยสะดวก

สวนโกศลเปนแควนที่ย่ิงใหญ เปนมหาอํ านาจ กอนจะถึง
พุทธกาล ไดผนวกเอาแควนกาสีเขามาดวย กาสีซึ่งมีพาราณสีเปนเมือง
หลวง จึงตกเปนสวนหนึ่งของโกศล เลยหมดอํ านาจไป พระเจาปเสนทิ
โกศลก็จัดการปกครองทั้งสองแควน

พระเจาปเสนทิโกศล มีความสัมพันธอันดีกับพระเจาพิมพิสาร
เพราะทรงเปนพี่เขย กลาวคือเจาหญิงโกศลเทวีซึ่งเปนนองสาวหรือพระ
กนิษฐาของพระเจาปเสนทิโกศล เปนมเหสีของพระเจาพิมพิสาร

พระนางโกศลเทวี ซึ่งเปนพระราชมารดาของพระเจาอชาต-
ศัตรู ทรงมีพระปรีชาสามารถ เปนสตรีท่ีเปนบัณฑิต จึงปรากฏคํ าเรียก
พระนางวาเปน“เวเทหิ” (แปลวา ผูมีปรีชา หรือ เปนบัณฑิต)

เมื่อองคราชาทรงเปนพระญาติกันแลว แควนทั้งสองนี้ซึ่งอยูใน
ฐานะที่จะแขงอํ านาจกัน ก็อยูกันโดยสงบ และมีความใกลชิดกันมาก 
ขอนี้อาจจะเปนโยงใยอยางหนึ่งท่ีวา เมื่อพระเจาพิมพิสารมีความ
สัมพันธเลื่อมใสพระพุทธเจา ก็ทํ าใหพระเจาปเสนทิโกศลมีความเลื่อมใส
งาย เพราะมีความใกลชิดเปนพระญาติกัน

เมื่อพระเจามหาโกศล พระราชบิดาของพระเจาปเสนทิโกศล 
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พระราชทานพระราชธิดาไปอภิเษกสมรสกับพระเจาพิมพิสารแลว ก็ได
พระราชทานหมูบานในแควนกาสีหมูบานหนึ่ง ใหเปนของขวัญในงาน
อภิเษกสมรสแกแควนมคธของพระเจาพิมพิสาร

ตอมาพระเจาอชาตศัตรูซึ่งเปนหลานของพระเจาปเสนทิโกศล 
ไดปลงพระชนมพระราชบิดาคือพระราชาพิมพิสาร พระนางโกศลเทวี
ซึ่งเปนพระมเหสีของพระเจาพิมพิสาร และเปนพระกนิษฐาของพระ
เจาปเสนทิโกศล ทรงเสียพระทัยมาก จนเปนเหตุใหสิ้นพระชนมตามไป

พระเจาปเสนทิโกศลกริ้วพระเจาอชาตศัตรูเปนอยางย่ิง จึงยึด
เอาหมูบานกาสีท่ีใหเปนของขวัญนั้นคืนมา โดยทรงถือวาผูฆาพอไมมี
สิทธิ์ไดทรัพยสมบัติของพอ แลวตอมาก็ทรงทํ าสงครามกับพระเจา
อชาตศรัตรู ผลัดกันแพผลัดกันชนะ

ครั้งสุดทาย พระเจาปเสนทิโกศลชนะ จับเปนพระเจาอชาต
ศัตรูได พอจับเปนได ก็ไมฆาอีกเพราะเห็นเปนพระนัดดา แตใหสละราช
สมบัติ และตอมาพระเจาปเสนทิโกศลคงจะเห็นพระทัย โปรดใหกลับไป
ครองราชสมบัติอีก และยังพระราชทานพระราชธิดาใหไปดวย จึงกลับมี
สัมพันธไมตรีกันอีก มคธกับโกศลก็เปนไมตรีกันจนกระทั่งสิ้นรัชกาล

ในตอนปลายรัชกาล เจาชายวิทูฑภะซึ่งเปนพระราชโอรสของ
พระเจาปเสนทิโกศล ไดยึดอํ านาจพระเจาปเสนทิโกศล

พระเจาปเสนทิโกศลทรงมาหนีไป โดยตั้งพระทัยจะไปขอกํ าลัง
พระเจาอชาตศัตรู ซึ่งเปนพันธมิตรกันแลวและก็เปนหลานดวย ใหมา
ชวย ไดทรงมาตลอดเวลายาวนานและรีบรอน ทรงเหน็ดเหนื่อยมาก 
โดยมีผูติดตามไปคนเดียว

พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปไมทัน ประตูเมืองปดเสียกอน 
เพราะที่เมืองราชคฤหนั้น พอคํ่ าเขาก็ปดประตูเมือง และไมวาใครทั้งนั้น
ไมยอมใหเขา จึงตองประทับคางแรมอยูนอกเมือง

ขณะนั้น ทรงพระชรามากแลว มีพระชนมายุถึง ๘๐ พรรษา 
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อีกท้ังอากาศก็หนาวมากและทรงเหน็ดเหนื่อยมาดวย เลยเสด็จสวรรคต
ท่ีหนาประตูเมือง พอรุงเชา ขาวถึงพระเจาอชาตศัตรู ก็เสด็จมา
อัญเชิญพระศพไปจัดพิธีถวายพระเพลิง

เรื่องราวเปนมาอยางนี้ และตอมาหลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว พระเจาอชาตศัตรูไดยกทัพไปกํ าจัดแควนวัชชีสํ าเร็จ 
และอีกดานหนึ่ง ก็ไดผนวกแควนโกศลเขาไปอยูใตอํ านาจแควนมคธ ตก
ลงทั้งแควนวัชชีและแควนโกศลก็เขาไปรวมอยูในแควนมคธ

โดยนัยนี้ แควนมคธก็รุงเรือง เปนแควนเดียวที่ย่ิงใหญ เปน
มหาอํ านาจสูงสุด และแผอํ านาจตอๆมา

ดงัไดเคยเลาใหโยมฟงแลววา วงศกษัตรยิของพระเจาพิมพิสาร
ครองราชยสืบตอมาถึง พ.ศ. ๗๒ อํ ามาตยและราษฎรไมพอใจที่กษัตริย
วงศนี้เปนวงศปตุฆาต ไดถอดพระเจานาคทัสสก (นาคทาสก ก็วา) ออก
จากราชสมบัติ และสถาปนาพระเจาสุสูนาคขึ้นเปนกษัตริยตั้งราชวงศ
ใหม ชื่อวาราชวงศไศศุนาค

ในรัชกาลนี้เอง แควนมคธก็ปราบแควนอวันตีได ผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งของมคธ

พระเจาสุสูนาคครองราชยอยู ๑๘ ป แลวราชโอรสพระนามวา 
กาลาโศกท่ีเปนองคอุปถัมภการสังคายนาครั้งท่ี ๒ เมื่อ พ.ศ. ๑๐๐ ได
ครองราชยตออีก ๒๘ ป (สังคายนาครั้งท่ี ๒ ในปท่ี ๑๐ ของรัชกาลนี้)

พระเจากาลาโศก (คัมภรับาลเีรยีกเพียงวาอโสก) มรีาชโอรส ๑๐ 
พระองค ซึง่ไดรวมกนัปกครองแผนดนิตอจากพระเจากาลาโศกอกี ๒๒ ป

(หลักฐานตอนนี้มีความขัดแยงกันบาง ท่ีกลาวนี้วาตาม วินย.อ. 
๑/๗๓ แตหนังสือ Encyclopaedia Britannica สันนิษฐานวา พระเจา   
กาลาโศกถกูจับปลงพระชนมโดยกษตัรยิท่ีตัง้ราชวงศใหม คือราชวงศนนัทะ
- “Shaishunaga dynasty”, Encyclopaedia Britannica, 1988, vol. 10, p. 341)

ตอจากนั้น ราชวงศไศศุนาคไดสิ้นสุดลง เพราะพระเจามหาปทม- 
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นันทะแยงราชสมบัติได และตั้งราชวงศใหมคือราชวงศนันทะ กษัตริย
พระองคนี้เหี้ยมโหดมาก และไดขยายอาณาจักรออกไปอีกกวางไกล

ราชวงศนันทะ มีกษัตริยปกครองตอมารวม ๙ รัชกาล นับเปน
เวลาทั้งหมด ๒๒ ป

กษัตริยองคสุดทายของราชวงศนี้ พระนามวาธนนันทะ ครอง
ราชยในชวงท่ีพระเจาอเลกซานเดอรมหาราช (Alexander the Great) 
กรีฑาทัพมาถึงเขตแดนชมพูทวีป และเตรียมการทํ าสงคราม

หลักฐานฝายกรีกบันทึกไววา กองทัพมคธของราชวงศนันทะ มี
รี้พลทหารราบ ๒๐๐,๐๐๐ ทหารมา ๒๐,๐๐๐ กองทัพรถ ๒,๐๐๐ และ
กองทัพชาง ๓,๐๐๐

ประวัติศาสตรบันทึกวา พระเจาอเลกซานเดอร ไดยกทัพกลับ
ประเทศกรกี แตสวรรคตกลางทาง โดยไมทราบเหตผุลวาทํ าไมจึงไมรบกบั
แควนมคธ แตมีหลักฐานวา เมื่ออเลกซานเดอรทํ าสงครามผานปญจาบ
เขามา ทหารกรีกก็ไมยอมรบตอไปอีก

นักประวัติศาสตรบางทานสันนิษฐานวา ทหารกรีกเห็นกองทัพ
ของกษัตริยนันทะแหงมคธแลวหวาดกลัว ไมยอมรบ (ดู Encycl. 
Britannica, 1988, vol.21, p. 36)

ในรัชกาลนี้เอง จนัทรคุปต พระอัยกาของพระเจาอโศกมหาราช
ทํ าสงครามลมราชวงศนันทะสํ าเร็จ เขาครองมคธ ตั้งราชวงศใหมคือ 
ราชวงศโมริยะ หรือสันสกฤตวา เมารยะ

พระเจาจันทรคุปตขยายดินแดนออกไปอยางกวางขวาง และ
ครอบครองอยูนาน ๒๔ ป จากนั้นพระเจาพินทุสาร ราชโอรส ครอง
ราชยตอมาอีก ๒๘ ป สิ้นรัชกาลนี้ ก็ถึงสมัยของพระเจาอโศกมหาราช

เวลานั้น กรุงอุชเชนีเปนเมืองหลวงของแควนอวันตี ซึ่งไดกลาย
เปนสวนหนึ่งของแควนมคธไปแลว พระเจาอโศกตอนเปนราชกุมารไป
เปนอุปราชอยูท่ีโนน
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พอพระเจาพินทุสาร พระราชบิดาสวรรคต อโศกกุมารก็เขามา
จัดการเขนฆาพ่ีนอง เหลือไวแตพระอนุชารวมพระมารดาองคเดียว ขึ้น
ครองราชยแตผูเดียว แลวทํ าสงครามขยายดินแดนออกไปอีก

แควนมคธก็ไดเปนมหาอาณาจักรท่ีกวางขวางย่ิงใหญท่ีสุด ใน
ประวัติศาสตรของอินเดีย

นี้เปนเรื่องราวเกาๆ เอามาเลาไว โยมจะไดทราบความเปนไป 
แตรวมความวา พระเจาแผนดินที่มีพระนามวาปเสนทิโกศลนี้ มีความ
สัมพันธกับพระพุทธเจาอยางใกลชิดย่ิง

มีพระสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงแกพระเจาปเสนทิโกศลนี้
มาก บางแหงถึงกับรวมเปนหมวดหนึ่ง (ไดแก โกสลสังยุตต ในพระไตร
ปฎกเลม ๑๕ คือ สคาถวรรค สังยุตตนิกาย)

ฉะนั้น บุคคลหนึ่งท่ีเราไมควรจะลืม ก็คือพระเจาปเสนทิโกศล 
ซึ่งมีความสํ าคัญในประวัติศาสตรพุทธศาสนา

เทาท่ีพูดมานี ้คิดวาโยมคงจะไดภาพทัว่ๆ ไปของแวนแควนดนิแดน
ท่ีเรามานั่งอยูนี้ นี่แหละคือศูนยกลางของพระศาสนาแหงหนึ่งท่ีสํ าคัญ
อยางย่ิง ไดแกพระเชตวนัท่ีพระพทุธเจาประทบัอยูท้ังหมด ๑๙ พรรษา 
รวมกับบพุพารามของนางวสิาขามหาอบุาสกิาดวยอกี ๖ เปน ๒๕ พรรษา

สวนราชการามของพระเจาปเสนทิโกศลนั้น พระพุทธเจาไดแต
เคยเสด็จไปประทับ แตไมเคยจํ าพรรษา

พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนมากมาย รวบ
รวมเปนพระธรรมที่ไดจัดเปนหมวดหมู เราเรียนกันมาวามี ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ จัดเปนเลมพระไตรปฎกฉบับอักษรไทย ๔๕ เลม

หลังจากทรงสั่งสอนธรรมเปนเวลายาวนานถึง ๔๕ พรรษาแลว 
ในที่สุด เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ไดตรัสวาจาสุดทายเรียกวา 
ปจฉิมวาจาเพียงสั้นๆวา

วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
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แปลวา “สังขารท้ังหลาย มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา 
เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม” (ที.ม.๑๐/๑๔๓)

ชาวพุทธจะตองระลึกตระหนักตลอดเวลาวา พระดํ ารัสสุดทาย
นี้ เปนพุทธพจนท่ีสํ าคัญอยางย่ิง

จะเจริญอยางเดียวไมเสื่อมก็ได ปจจัยสํ าคัญที่สุดคือตัวมนุษย
และในตัวมนุษย ปจจัยสํ าคัญที่สุด คือกรรมแหงความไมประมาท

บัดนี้เราก็ไดเดินทางมาจนกระทั่งครบพุทธสังเวชนียสถาน ท้ัง 
๔ แหง และยังผนวกเอาสถานที่สํ าคัญท่ีพระพุทธเจาเคยประทับอยางท่ี
สาวัตถีนี้เขาไปดวย

เมื่อเดินทางครบถวนอยางนี้แลว เราก็ควรนํ าเอาธรรมที่พระ
องคไดตรัสครั้งสุดทาย เมื่อจบพุทธกิจท้ังหมดนี้ มาสนทนากัน

เรื่องอัปปมาทธรรม คือความไมประมาท นี้ ท่ีจริงพระพุทธเจา
ไมไดตรัสเฉพาะเปนปจฉิมวาจาเทานั้น ขณะที่พระองคประทับอยูท่ีเมือง
สาวัตถีนี้ ก็เคยตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศล

คราวนั้น ตรัสถึงความเจริญงอกงามและความมั่นคงของแวน
แควน ซึ่งเปนเรื่องของฝายบานเมืองวา การท่ีบานเมืองจะเจริญรุง
เรืองมั่นคงอยูได ตองอาศัยพระราชา ซึ่งตองมีกัลยาณมิตร เชน มีมหา
อํ ามาตย มีขาราชบริพาร ท่ีมีความสามารถ มีสติปญญา เปยมดวยคุณ
ธรรม ความซื่อสัตย และตองมีความไมประมาท

พระพุทธองคตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศล โดยทรงเนนหลัก
ความไมประมาท (สํ.ส.๑๕/๓๘๔)

นอกจากนัน้ ในทีอ่ืน่ๆ พระองคยังไดตรสัอกีวา ความไมประมาท
นั้นเปนดุจรอยเทาชาง กลาวคือรอยเทาสัตวบกทั้งหลาย ไมมีรอยเทา
ใดใหญเกินรอยเทาชาง รอยเทาทุกอยางลงในรอยเทาชางไดท้ังหมด 
ฉันใด ธรรมทุกอยางท่ีพระพุทธเจาตรัส ก็รวมลงในความไมประมาทได
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ท้ังสิ้น ฉันนั้น (สํ.ม.๑๙/๒๕๓)
ทํ าไมพระพุทธเจาทรงยํ้ านักหนาในเรื่องความไมประมาท อยาก

จะเอามาพูดกัน ในแงหนึ่งเทากับเปนการสรุปรวมคํ าสอนของพระพุทธ
เจาไปดวย เพราะวาธรรมทุกขอรวมลงไดในความไมประมาท และเรื่อง
ความไมประมาทก็มีพุทธพจนท่ีตรัสที่เมืองสาวัตถีดวย

ขอใหพิจารณาถึงความเปนไปของสิ่งท้ังหลาย ท่ีเราบอกวามี
ความไมเท่ียง มีการเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไป

ในเรื่องของความไมเท่ียงเกิดขึ้นตั้งอยูดับไปนี้ ก็รวมถึงสังคม
มนุษยดวย สังคมมนุษยของเรา แมแตสังคมท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัว 
วงศตระกูล ขยายไปจนกระทั่งเปนชุมชน ถิ่นฐาน แวนแควน ประเทศ
ชาติ และอารยธรรมของมนุษยท้ังหมด เราจะเห็นวาลวนตกอยูในคตินี้ 
คือเจริญขึ้น แลวก็เสื่อมลง เปนอยางนี้กันมาเรื่อยตลอดเวลา

อยางไรก็ตาม ความเจริญและความเสื่อม ท่ีเปนเรื่องของความ
ไมเท่ียงเปลี่ยนแปลงเหลานี้นั้น เราก็เห็นไดตามหลักคํ าสอนของพระ
พุทธเจา วามันไมใชเปนไปอยางเล่ือนลอย แตมันเปนไปตามเหตุปจจัย

เหตุปจจัยแหงความเสื่อมและความเจริญเหลานั้น สวนหนึ่ง ซึ่ง
สํ าคัญท่ีสุด ก็คือการกระทํ าของมนุษยเอง หมายความวา มนุษยนี้เปน
เหตุปจจัยอยางหนึ่ง ในบรรดาเหตุปจจัยทั้งหลาย แตไมใชท้ังหมด 
ขยายความวา ท่ีจะเจริญและจะเสื่อมไปนั้น เหตุปจจัยอยางอื่นก็มี แต
เหตปุจจัยทีส่ ําคัญย่ิง กคื็อตวัมนษุยเอง ซึง่ไดแกการกระท ําของมนษุยนัน้

การกระทํ าของมนุษยเปนปจจัยที่สํ าคัญมาก คือกรรมที่จะทํ าให
เกิดความเสื่อมและความเจริญ

ปจจัยในสวนของมนุษย คือกรรมของมนุษยนั้น เปนปจจัยใหญ
ท่ีจะไปจดัการกบัเหตปุจจัยอืน่ไดดวย รวมท้ังจัดการกบัเหตปุจจัยในธรรม
ชาติ สิ่งท้ังหลายจะเปนอยางไร เปนเพราะมนุษยไปจัดไปทํ านั้นมากมาย

อยางเรื่องธรรมชาติแวดลอมที่เปลี่ยนไปในทางเสื่อมก็ดี ทาง
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เจริญก็ดี มนุษยทํ าไดมาก เชนตนไม มนุษยจะไปปลูกก็ได จะไปตัดไป
โคนก็ได ปาไมท่ีหมดไปในยุคนี้ สวนใหญก็เกิดจากมนุษยเปนผูทํ าลาย

ดวยเหตุนี้ ปจจัยในสวนของมนุษยจึงมีความหมายไมเฉพาะการ
กระทํ าท่ีตัวมนุษยเอง หรือในสวนของมนุษยกับมนุษยดวยกันเองเทา
นั้น แตรวมถึงแรงผลักดันที่มนุษยไปจัดการสิ่งอื่นๆ ท่ัวไปดวย เชน ตอ
ธรรมชาติแวดลอม เปนตน เพราะฉะนั้น เราจะตองใหความสํ าคัญแก
เหตุปจจัยในสวนของมนุษยใหมาก

ทีนี้เรามามองดานสังคมวา สังคมมนุษยมีความเสื่อมความ
เจริญ และความเสื่อมความเจริญนี้เปนไปตามเหตุปจจัย และเหตุปจจัย
ท่ีสํ าคัญก็คือตัวมนุษยเอง

ตัวมนุษยเปนปจจัยสํ าคัญท่ีทํ าใหเกิดความเสื่อมความเจริญ 
เพราะฉะนั้น ถาจะดูวาสังคมหรือโลกจะเสื่อมหรือเจริญ ก็ตองดูท่ีตัว
มนุษยเปนสํ าคัญ เราก็คอยตรวจดูวาตัวมนุษยเวลานี้เปนอยางไร เปน
มนุษยท่ีจะทํ าใหเสื่อมหรือทํ าใหเจริญ

ท่ีวาจะเจริญหรือเสื่อมอยูท่ีมนุษย เชนวา ถาสมัยใดมนุษยมี
ความเขมแข็ง มีความเอาใจใส ใชสติปญญา ตั้งใจทํ าการงาน มีความ
เพียรพยายาม ตั้งใจเรียนรูและสรางสรรค สังคมตั้งแตครอบครัวขึ้นไป
จนถึงประเทศชาติ ก็เจริญมั่นคง แตสมัยใดมนุษยเกียจคราน ไรความ
เพียร มีแตความหลงมัวเมา ฝากชีวิตและความสุขไวกับการเสพบริโภค 
ไมใฝรูและคิดถึงจุดหมายอะไรที่ดีงามสูงขึ้นไป เมื่อนั้น สังคมก็เสื่อม

จะเห็นวา อารยธรรมตางๆ ไดเปนมาอยางนี้ อารยธรรมหลาย
อารยธรรมที่เจริญขึ้นมานั้น สมัยกอนก็ยังไมมีความเจริญ คนอยูกัน
อยางลํ าบากยากแคน ตองเรรอนหาที่ทํ ากิน แตปรากฏวาบรรพบุรุษมี
ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจสรางสรรคความเจริญ อารยธรรมนั้นๆ ก็รุง
เรืองขึ้นมา

แตพอเจริญรุงเรืองแลว ถึงยุคที่มีความสุขสํ าราญ พรั่งพรอม
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ทุกอยาง คนในยุคนั้นก็เริ่มหลงมัวเมาติดเพลินในความสุข ไมขยันหมั่น
เพียร ไมตั้งใจทํ ากิจหนาท่ี สังคมก็กลับเสื่อมลงไป

พอเสื่อมแลว เจอความทุกข ก็กลับดิ้นรนขวนขวาย แลวก็
เจริญขึ้นมาใหม เปนอยางนี้สลับกันไป (แตบางสังคมหรือบางอารย
ธรรมก็เสื่อมสิ้นหรือสูญไปเลย)

เราเลยไดเห็นวงจรแหงความเจริญและความเสื่อมของสังคม
มนุษย เขาหลักท่ีวา มนุษยเมื่อถูกทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม ก็จะ
กระตือรือรนขวนขวาย แลวก็เจริญขึ้นมา แตเมื่อไรมีความสุขสบาย ก็
มีความโนมเอียงไปในทางที่จะเพลิดเพลิน ลุมหลง มัวเมา เกียจคราน 
เฉื่อยชา แลวก็กลับเสื่อมโทรมลงไป

พูดสั้นๆวา เมื่อถูกทุกขบีบคั้นถูกภัยคุกคาม ก็ลุกขึ้นดิ้นรน
ขวนขวาย เมื่อสุขสบาย ก็หลงระเริงมัวเมานอนเสพหาความสุข

ความไมประมาท คือความสามารถที่จะไมเส่ือม
ความไมประมาท คือความสามารถจัดการกับอนิจจัง

ถามวา มนุษยจะตองตกอยูในวงจรแหงความเจริญและความ
เสื่อมนี้เรื่อยไปหรือ มนุษยจะแกไขใหตนเองพนวงจรนี้ไปไมไดหรือ 
มนุษยจะเจริญโดยไมเสื่อมไมไดหรือ

ถามองดูตามหลักการของพระพุทธศาสนา จะตองตอบวา 
มนุษยไมจํ าเปนตองตกอยูใตวงจรนี้เรื่อยไป มนุษยมีความสามารถที่จะ
พนจากวงจรนี้ได มนุษยสามารถเจริญไดโดยไมเสื่อม เชน ในพระสูตร
หลายแหงพระพุทธเจาตรัสแสดงขอปฏิบัติท่ีจะทํ าใหเจริญอยางเดียว 
ไมมีความเสื่อมเลย

ดูคํ าสรุปวา: วุฑฺฒิ เยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ แปลวา ความเจริญ
อยางเดยีวเปนอนัหวงัได ไมมคีวามเสือ่ม (เชน ท.ีม.๑๐/๖๘-๗๕; องฺ.ปจฺก.๒๒/๕๘;
องฺ.สตตฺก.๒๓/๑๙-๒๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔-๕; และพึงด ูสํ.ม.๑๙/๗๔๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๕)
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หลักการในเรื่องนี้ก็คือจะตองไมประมาท ซึ่งเปนเรื่องของ
ความพอดีอยางหนึ่ง

การเพียรขวนขวายเมื่อมีทุกขภัย และมัวเมาประมาทเมื่อสุข
สบายนี้แหละ คือปจจัยที่ทํ าใหมนุษยตกอยูในวงจรของความเจริญและ
ความเสื่อม

แตนี้เปนปจจัยแหงความเสื่อมและความเจริญท่ีเปนไปตาม
กิเลสของมนุษยปุถุชน เพราะมนุษยปุถุชนเปนอยางท่ีวามานี้ จึงตองตก
อยูภายใตวงจรของความเสื่อมและความเจริญ

ในทางธรรม ทานจึงสอนใหเราแกไขกิเลสนี้เสีย ถามนุษยไมตก
อยูใตอํ านาจกิเลส ก็จะตระหนักรูในสิ่งท่ีควรทํ า โดยใชสติปญญาอยู
เสมอ เมื่อรูวาอะไรเปนปจจัยที่จะทํ าใหเสื่อม เราก็แกไขปองกัน อะไร
เปนปจจัยที่จะนํ าความเจริญมาให เราก็ทํ า โดยไมมัวผัดวันประกันพรุง 
ไมปลอยปละละเลย เมื่อปฏิบัติอยางนี้ เราก็จะสามารถรักษาความ
เจริญไวได และทํ าใหเจริญย่ิงขึ้นไป นี้แหละคือความไมประมาท

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาจึงตรสัเหมอืนกบัจะใหเปนหลกัประกนั
วา ถาเราไมประมาทแลว เราไมจํ าเปนจะตองเสือ่ม อนันีเ้ปนหลกัส ําคัญ

หลักธรรมหนึ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสไว คือ หลักอปริหานิยธรรม 
แปลวา ธรรมไมเปนทีต่ัง้แหงความเสือ่ม ซึง่ดแูลวเหมอืนวาจะคานหลกั
อนิจจัง ขอใหพิจารณาดู พระพุทธเจาตรัสธรรมไวใหมองไดสองแง

ในแงหนึง่ พระองคตรสัแสดงหลกัอนจิจงัวา สิง่ท้ังหลายไมเท่ียง 
มีความเกิดขึ้นและแตกสลายไปเปนธรรมดา ในแงนี้ คือมองในแง
อนิจจังตามกฎธรรมชาติ ก็เปนความจริงอยางนั้น ซึ่งเราอาจจะพูด
ทํ านองวา สิ่งท้ังหลายมันเจริญแลวก็ยอมตองเสื่อมเปนธรรมดา ดังท่ี
เรามักจะพูดกันอยู แตอยาลืมธรรมอีกหลักหนึ่ง

อีกแงหนึ่ง พระองคตรัสแสดงหลักความไมประมาท ซึ่งทํ าให
เขาใจวา ถาเราไมประมาทเสียแลว เราก็ไมจํ าเปนตองเสื่อม แตเราจะ
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เจริญไดเรื่อยไป
สองหลักนี้เปนปริศนาใหชาวพุทธพิจารณาวา มันจะไมขัดกันได

อยางไร เดี๋ยวจะวาพระพุทธเจาทํ าไมตรัสอยางนี้ ท่ีวาทํ าใหดีแลวไมมี
เสื่อมเลยนั้น จะไมขัดกันหรือกับที่พระองคตรัสไววาสิ่งท้ังหลายเปน
อนิจจัง เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปเปนธรรมดา

ขอบอกเลยวา สองหลักนี้ไมขัดกันเลย และยังแถมสนับสนุนกัน
อีกดวย

หลักหนึ่งเปนกฎธรรมชาติ แสดงถึงคติธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย
ท่ีเกิดขึ้น แลวก็เปลี่ยนแปลงไป เปนอนิจจัง แตอีกดานหนึ่งพระองคก็
ตรัสหลักปฏิบัติวา ถาเราไมประมาทเสียแลว เราก็ไมจํ าเปนตองเสื่อม

อันนี้จะขออธิบายสั้นๆ วา ความไมเท่ียง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู 
แลวดับไปนี้ เปนกฎธรรมชาติ สิ่งท้ังหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
หลักนี้เราไมไดเถียง มันก็เปนของมันอยางนั้น

แตเมื่อความเปลี่ยนแปลงนั้นมาสัมพันธกับมนุษย ความเปลี่ยน
แปลงนั้นจะมีความหมายเปนความเสื่อมและความเจริญ ซึ่งไมวาจะ
เสื่อมหรือเจริญ มันก็เปนอนิจจังท้ังนั้น มันจะเสื่อมหรือเจริญก็คือไม
เท่ียง มีความเปลี่ยนแปลงไป

อนิจจังท่ีวาไมเท่ียง เปลี่ยนแปลงไปนั้น มันเปนกลางๆ เปน
เรื่องของกฎธรรมชาติ ไมดีไมชั่ว มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

แตทีนี้ สํ าหรับมนุษยนั้น ความเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเราพอใจ 
เราเห็นวามันเปนคุณประโยชนแกเราๆ ก็เรียกวาความเจริญ

สวนความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งไมเปนที่พอใจแกเรา เปน
โทษแกเราๆ เรียกวาความเสื่อม

แตท่ีจรงิ เราจะเรยีกวาเจรญิกต็าม เสือ่มกต็าม กคื็ออนจิจงัท้ังนัน้
ย่ิงกวานั้น คํ าวา “เสื่อม” และคํ าวา “เจริญ” มีความหมายที่

บอกอยูในตัววาไมนิ่ง คือ ท่ีวาเสื่อม ก็คือกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยู (ในแนว
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ทางหนึ่งหรือแบบหนึ่ง) และที่วาเจริญ ก็คือกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยู (ใน
อีกแนวทางหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่ง)

หมายความวา ท่ีวาเสื่อมก็คือเปลี่ยนแปลง เสื่อมแลวเสื่อมตอไป
ก็คือเปลี่ยนแปลง เสื่อมแลวเจริญก็คือเปลี่ยนแปลง เจริญแลวเจริญตอ
ไปก็คือเปลี่ยนแปลง เจริญแลวเสื่อมก็คือเปลี่ยนแปลง ตองระวังจะเอา
ถอยคํ ามาหลอกตัวเอง

เปนอันวา คํ าวาเสื่อมและเจริญนี้เปนเรื่องของสมมตใินสงัคม
มนษุย แตสมมตนิีแ่หละส ําคัญนกัส ําหรบัมนษุย เมือ่เราชอบสมมตใินดานที่
เรยีกวาเจรญิ เรากทํ็ าใหมนัเปลีย่นแปลงไปในทางทีเ่จรญิ

อยางท่ีวาแลว มันเจริญแลวเสื่อม ก็เปนความเปลี่ยนแปลง มัน
เสื่อมแลวเจริญ ก็เปนความเปลี่ยนแปลง มันเจริญแลวเจริญตอไปอีก
หรือยิ่งขึ้นไปอีก ก็เปนความเปลี่ยนแปลง มันเสื่อมแลวเสื่อมตอไปอีก
หรือยิ่งขึ้นไปอีก ก็เปนความเปลี่ยนแปลง

รวมแลว มันก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ และไมวามันจะ
เปลี่ยนแปลงไปทางไหน หรือเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ก็แลวแตเหตุ
ปจจัย ไมมีอยางไหนขัดหลักอนิจจังเลย

ฉะนั้น เราก็เปลี่ยนแปลงใหมันเปนไปในทางที่เราพอใจ โดยทํ า
เหตุปจจัยใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกวา เจริญ และเราก็ปองกัน
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่เราเรียกวา เส่ือม แคนี้เราก็สามารถปองกัน
ความเสื่อมและรักษาความเจริญไวได

หลักธรรมทั้งสองหลักนี้จึงไมคานกันเลย แตสนับสนุนกันและ
กัน ถาเรามีความไมประมาทเสียอยาง เราก็สามารถเอาประโยชนจาก
อนิจจังได นี้คือความสามารถของมนุษย

ความไมประมาท คือหลักที่ทํ าใหเราสามารถเอาประโยชนจาก
อนิจจังได

อนิจจังเปนกฎธรรมชาติ บอกเราวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียงแทแน
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นอน มีความเปลี่ยนแปลงไป แตเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย เราก็ใช
ประโยชนมันเสียเลย โดยการทํ าเหตุปจจัยที่จะใหเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เจริญ มันก็จะเจริญอยูเรื่อยไป

ท้ังนี้ก็อยูท่ีมนุษยจะตองใชสติปญญาพิจาณาใหรูเหตุปจจัยแลว
จัดการกับเหตุปจจัยนั้นๆ ดวยความไมประมาท

สองหลักนี้ ใครจับสาระได ก็สามารถทํ าใหไมมีความเสื่อม มีแต
ความเจริญ เรียกวาใชประโยชนจากอนิจจังได

ความประมาท สํ าคัญอยางไร
จึงทํ าใหความไมประมาท กลายเปนธรรมยิ่งใหญ

ขอยอนกลับมาที่เรื่องความไมประมาทอีกที เพราะความไม
ประมาทนี้แหละ ท่ีจะทํ าใหเราสามารถใชประโยชนจากอนิจจัง

ความไมประมาท แปลวาอะไร ตองมาดท่ีูความประมาทกอน
“ความประมาท” แปลวา ความขาดสติ ความละเลย ความทอด

ท้ิง ความเพิกเฉย ความเฉื่อยชา ความไมกระตือรือรนขวนขวาย ความ
ผัดเพ้ียน ความไมเอาเรื่องเอาราว ความไมใสใจ ความนิ่งนอนใจ ความ
เรื่อยเปอย นี้เรียกวาความประมาท

สิ่งท่ีควรจะตองทํ า เห็นอยู ก็ผัดเพ้ียนไป ไวพรุงนี้เถอะคอยทํ า 
นี่เรียกวาความประมาท หรือเอาแตเพลิดเพลินมัวเมาหลงใหลในความ
สุข จึงละเลย ไมใสใจ ไมทํ าในสิ่งท่ีควรทํ า นี่ก็เรียกวาความประมาท

ความประมาทนี้สํ าคัญอยางย่ิง ถาประมาทเสียอยางเดียว 
อะไรจะเกิดขึ้น

๑. ไมยอมเริม่ คือ ธรรมทีพ่ระพทุธเจาทรงอตุสาหสัง่สอนมา ๔๕ 
พรรษา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ มีในคัมภีรมากมายเทาไร เรียนกันเทา
ไร รูและจํ าไดเทาไร ประมาทเสียอยางเดียว ก็ไมลงมือทํ า ไมเอามาใช 
มัวแตรีรอผัดเพ้ียน หรือละเลย ธรรมเหลานั้นก็นอนหลับอยูในคัมภีร



๓๗๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมด ไมไดรับการปฏิบัติ เพราะความประมาทตัวเดียวทํ าใหเสียหมด
ฉะนั้น ใครจะมาพูดวารูธรรมอยางนั้นอยางนี้ ถาประมาทเสีย

อยางเดียว เขาก็ไมปฏิบัติเลย ความไมประมาทจึงท้ิงธรรมอื่นๆ เสียทั้ง
หมด ก็เพราะอยางนี้

แตถาไมประมาทก็ตรงกันขาม เรียนธรรมมาขอหนึ่งก็ไดรับการ
ปฏิบัติขอหนึ่ง เรียนมาสองขอก็ไดรับการปฏิบัติสองขอ เรียนมาเทาไรก็
ไดรับการปฏิบัติท้ังหมด ความไมประมาทจึงครอบคลุมเหมือนเปนรอย
เทาชาง เพราะทํ าใหธรรมทุกขอที่พระพุทธเจาสอน เทาท่ีไดเลาเรียนมา 
ไดรับการปฏิบัติจริง ไมถูกท้ิงไปเลย

๒. เดินหนาไปตกหลมุ คือ มนัไปดกัขางหนาอกีที คนทีป่ฏบัิตธิรรม
หรอืสรางสรรคความเจรญิ กาวหนาไปในความดงีาม พอไปถงึจุดไดประสบ
ความสํ าเร็จมีความสุข เปนคนดีแลว ก็มักจะภูมิใจ พอใจในความดีงาม
ความสุขความสํ าเร็จ แลวก็หยุดหรือเฉื่อยชาลง ตลอดจนหลงเพลินใน
ความดงีามความสขุส ําเรจ็นัน้ ไมกาวตอไป อตุสาหปฏบัิตธิรรม ทํ าความ
ดีเจริญกาวหนามาแลว ก็มาตกหลุมสํ าคัญคือหลุมความประมาทไปเสีย

นี่แหละความไมประมาท มันสํ าคัญตรงนี้ คือคนที่ไมดี เราก็
พยายามสอนใหเขาทํ าดี ยังไมมีความสุข ก็พยายามสอนจํ้ าจ้ีจ้ํ าไชให
สรางตัว พัฒนาชีวิต พัฒนาทุกอยาง จะไดมีความสุข ยังไมมีความ
สํ าเร็จ ก็สงเสริมกระตุนเราใหเขาขยันหมั่นเพียร ก็อุตสาหสอนกันมา
จนกระทั่งเขาก็มีความสํ าเร็จมีความสุขมีความดีจริง แตพอเขาดีมีความ
สุขมีความสํ าเร็จ เขาก็มาตกหลุมความประมาทเสียอีก

ความประมาทเปนหลุมดักคนดี คนประสบความสํ าเร็จ และคน
มีความสุข

เพราะฉะนั้น บุคคล วงศตระกูล สังคม ประเทศชาติท่ีมีความ
เจริญรุงเรือง เดี๋ยวก็มาตกหลุมนี้

พระพุทธเจาก็ตรัสไวในพระสูตรวา แมแตพระอริยเจาปฏิบัติ
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ธรรม ไดบรรลุธรรมพิเศษเบื้องสูง ก็มาภูมิใจวา เรานี้ไดพยายามปฏิบัติ
ประสบความสํ าเร็จแลว ไดบรรลุธรรมเบื้องสูงถึงเพียงนี้ เสร็จแลวก็ 
“เกิดสันโดษขึ้นมา” คือเกิดความพอใจในความดีท่ีตนไดบรรลุ

เมื่อพอใจภูมิใจอยางนี้ ก็จะทํ าใหเฉื่อย ไมขมีขมัน ไม
กระตือรือรนขวนขวาย

พระพุทธเจาเรียกพระอริยะนั้นวา ปมาทวิหารี แปลวา ผูอยู
ดวยความประมาท ถาหยุดแลว ก็หมายถึงเสื่อมลง ตราบใดที่ยังไม
บรรลุธรรมสูงสุดเปนพระอรหันต อยาไดนอนใจ พระพุทธเจาตรัสเตือน
ไววา บุคคลผูเดียวที่จะพนจากความประมาทคือพระอรหันต (ม.ม. 
๑๓/๒๒๙-๒๓๒;สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓) แมแตพระอนาคามีก็ยังประมาทได

เพราะฉะนั้น ความไมประมาทจึงเปนยอดธรรมอยางหนึ่ง มี
พระอรหันตเทานั้นที่ไมประมาทเลย ถาเปนมนุษยปุถุชนก็ตองเรงตอง
เราตองกระตุนเตือนกันอยูตลอดทุกเมื่อ ทานจึงใชความไมประมาทนี้
เปนมาตรวัดการพัฒนามนษุย คนเราท่ีวาเจรญิแลวกม็กัจะมาตดิตรงนี้

ส ําหรบัคนทีว่าด ี เชน พระโสดาบนับรรลธุรรมทีเ่ปนความดเีบ้ือง
สงู เกิดความประมาท พอใจ หยุดหรือเฉื่อยลง ก็กลายเปนผูประมาท

คนทีม่คีวามสขุกเ็หมอืนกนั อาจจะสขุเพราะวาทํ าปจจัยภายนอก
ไดผลประสบความส ําเรจ็ ไดสรางทรพัยสนิเงนิทองขึน้พรัง่พรอม เชน พอแม
เคยยากจนขนแคน ถูกทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม ก็กระตือรือรนขวนขวาย 
เรงรัดทํ าการงานหาเงินจนกระทั่งมั่งมีศรีสุข พอสบายแลวบางคนก็ลืม
ตัวมัวเมา แตบางคนตัวเองเคยขยันมาจนชินเปนนิสัย ก็เลยขยันตอมา

แตพอมีลูก คราวนี้แหละ ลูกนั้นเกิดมาทามกลางความสุขสบาย 
ไมเคยสรางนิสัยขยันหมั่นเพียรมากอน และพอแมก็ใชพรหมวิหารไม
ครบ เอาแตเมตตา กรุณา มุทิตา ไมยอมใชอุเบกขา ไมฝกลูก ไมหัดให
ลูกรับผิดชอบ ท ําใหลูกอยางเดียว ไมดูใหลูกทํ า ลกูก็เลยเพลิดเพลินหลง
มัวเมาในความสุข แลวก็เลยเสื่อมเพราะมัวเมาในความสุขจากความ
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พรั่งพรอมภายนอก
ไมเฉพาะสุขภายนอกจากวัตถุท่ีพรั่งพรอมเปนตน แมแตสุขภาย

ใน ก็ทํ าใหประมาทได
คนที่ปฏิบัติธรรมมาดี ก็มีความสุขทางจิตใจมากขึ้นๆ บางทีแครู

จักใชธรรมมาทํ าใจ ก็ทํ าจิตใจใหสบายได หายทุกข แมแตยามประสบ
เคราะหรายและภัยพิบัติ เกิดความพลัดพราก ความเสื่อมภายนอก แต
ปรับใจได ทํ าใจได ก็มีความสุข

อยางไรก็ตาม เมื่อปรับใจได มีความสุขสบาย ก็ทํ าใหประมาท
ไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยาไปหลงวาดีจริง แมแตปรับใจไดทํ าใจได
ก็มีจุดเสื่อมเหมือนกัน คือเกิดความสบายใจแลว เลยไมกระตือรือรน
ขวนขวาย ไดแตสขุสบายสงบใจอยูขางใน แตปญหาขางนอกมอียูไมแกไข
เพราะตัวเองสบายใจแลว เปนอยางไรก็เปนไป เราทํ าใจไดแลว ก็ปลอย

ฉะนั้นก็กลับไปแพคนที่เขาจิตใจไมสบายมีความทุกขเรารอน 
กระวนกระวาย ปรับใจไมได ตองดิ้นรนไปแกไขขางนอก แมวาเขาจะ
เสียอยางหนึ่งคือใจเปนทุกข แตก็สามารถแกปญหาภายนอกไดบาง เขา
ทุกขขางใน แตแกไขขางนอก สวนคนปรับใจได ขางในสบาย แตขางนอก
เปนไฟ ก็เลยดีคนละอยาง เสียคนละอยาง ดีไมจริงท้ังคู

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสสอนหลักความไมประมาทมา
ดักไววา ถาทํ าความสุขใหเกิดขึ้นแกตนได จะสุขจากปจจัยภายนอกก็
ตาม จากปจจัยภายในก็ตาม จะตองไมประมาททั้งนั้น

จะตองไมหลงติดในความสุข ไมวาประการใดๆ ท้ังสิ้น
แตสํ าหรับคนจํ านวนมาก เรื่องนี้ไมงายเลย นี่แหละปญหา

เรียบงาย แตระวัง อยาใหกลายเปนมักงาย
จะขอโยงเขามาหาเรื่องที่ตั้งเปนคํ าถามไว ดังท่ีไดยกตัวอยาง

เรื่องอินเดีย กับฝรั่ง
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คนอินเดียอยูอยางไรก็ได งายๆ แมจะสกปรก รกรุงรัง ไมเปน
ระเบียบเรียบรอย ยากจนเข็ญใจ ขาดแคลนยากไร ก็สบายใจและมี
ความสุขดีพอสมควร อยางนอยก็ไมคอยเปนโรคเสนประสาท

สวนฝรั่ งกระตือรือรนขวนขวายเอาจริงเอาจังในการแกไข
ปญหา อยูไมไดกับความยากจน อยูไมไดกับสิ่งของนอยๆ ตองสรางตอง
ทํ าขึ้นมาใหพรั่งพรอม แตชีวิตกลับมีความเครียด มีความกระวน
กระวาย เปนโรคเสนประสาทกันมาก

ก็เลยมีคํ าถามวาอันนี้เปนทางเลือก ๒ ทางท่ีตองเลือกเอาอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือที่จริงมันเปนเพียงสุดโตง ๒ ทางท่ีเราจะตองแกไขท้ัง
นั้น ไมใชเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ถาตอบตามหลักพระพุทธศาสนาก็
ถือวาเปนสุดโตง ไมถูกท้ังสอง จะตองแกไขใหพอดี

สังคมอินเดียนี้ ถาพิจารณาในแงหนึ่ง เพราะการที่อยูงาย อยาง
ไรก็ได ก็เลยกลายเปนมักงายไป มันเปนความโนมเอียงของจิตใจแบบ
ปุถุชนอยูแลววา พอใจสบายเสียแลว ก็มักปลอยเรื่อยเฉื่อย นั่นแหละ
คือความประมาท อะไรที่ควรทํ า ก็ไมทํ า หรือผัดเพ้ียนไปกอน

ฉะนั้น จึงไดบอกวา ความงาย แมแตความเปนอยูเรียบงาย
อะไรนี้ มันไมเปนตัวตัดสินในตัวเอง ตองระวังมาก มันตองมาควบกับ
องคธรรมขออื่นดวย มันตองมีวัตถุประสงคท่ีจะทํ าอะไรตอไป

ถามันมาเฉพาะตัวมันแลว มันมาทํ าใหเราเกิดความพอใจสบาย
ใจ ตัวความพอใจสบายใจนี่แหละจะนํ าไปสูความหยุด ความเฉื่อยชา 
และความประมาท และจะนํ าไปสูความเสื่อม

อยางนี้ก็เรียกวาปรับใจได หมายความวา เขาพอใจในสิ่งงายๆ 
แมแตจะไมมีอะไรก็อยูกันได ปรับใจได พอใจสบายก็มีความสุข มอง
แคบๆ ก็ดูคลายวาจะดี แตท่ีจริงอันนี้แหละจะนํ าไปสูความเกียจคราน 
ความมักงาย ความเฉื่อยชา และความตกตํ่ า

ถาหากเขาพอใจแลวสบายดี ไมตองการมีอะไรจริงๆ เขาก็คงไม
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ตองมาเที่ยวขอรอขออยูอยางนี้ นี่อะไร พอใจอยูงายๆ สบายๆ แตเจอ
ใครแบมือขอทุกที จะเอา แตตัวเองไมทํ า อยางนี้ไมถูกตอง ตอไปจะติด
เปนนิสัย เอางายเขาวา

มองในแงดีอยางหนึ่งวา คนอินเดียมีความทุกขยากมาก ถาแก
ปรับใจไมไดจะยิ่งทุกขหนักหนามากมาย การท่ีแกมีสภาพจิตใจอยางนี้ ก็
ชวยแกไวไดมากทีเดียว มองอยางนี้ก็ดีอยู เราตองยอมรับ แตก็ไมทํ าให
พนโทษแหงความประมาทไปได

ขอใหทํ าความเขาใจดวยวา ตอนนี้เรากํ าลังพิจารณาเฉพาะดาน
ปจจัยภายในกอน สวนปจจัยภายนอกก็ตองพิจารณาดวย

อยางคนจนยากไรของอินเดียนี้ เขาอาจมีปญหาดานนอกดวย
หลายอยาง เชน ความขาดโอกาส ความบีบคั้นครอบงํ าจากระบบสังคม 
โดยเฉพาะเรื่องชนชั้นวรรณะ เปนตน ซึ่งเปนอีกดานหนึ่งท่ีสัมพันธกัน 
และพระพุทธเจาก็ทรงถือเปนภาระที่จะตองแกไข แตในที่นี้ จะยังไมเอา
เขามาพิจารณา เดี๋ยวจะซับซอน เลยจะทํ าใหสับสน

อีกอยางหนึ่ง ท่ีพูดนี้มิไดหมายความวาคนไทยดีกวาคนอินเดีย
หรือดีกวาฝรั่ง (อาจจะแยกวาก็ได) แตการเอาเรื่องที่พบเห็นขางนอกมา
พูด จะมองเห็นและเขาใจไดงาย จะไดเปนคติเตือนใจแกคนไทย

ระบบทุกขภัยประดิษฐ ดีกวาปลอยใหมักงาย
แตผลที่ไดไมยั่งยืน

คนอีกพวกหนึ่งก็ยังเปนปุถุชนเหมือนกัน พอถูกทุกขบีบคั้นภัย
คุกคาม ก็กระตือรือรนขวนขวายดิ้นรนพยายามแกไข

ย่ิงกวานั้น การท่ีถูกทุกขบีบคั้นภัยคุกคามนี้ จะสามารถผลักดัน
ใหความรูสึกเดือดรอนดิ้นรนยิ่งแรงขึ้นดวยอํ านาจกิเลส โดยเอาโลภะ 
โทสะ มาเรงเรา ทํ าใหความรูสึกบีบคั้นในจิตมันแรงขึ้น พอเอาโลภ เอา
โกรธมาผลักดันบีบคั้นจิตใจเขา มันจะดิ้นกันใหญ มันเลยเรงให
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กระตือรือรนขวนขวายกันใหญ
ปจจุบันนี้ ท่ีเรียกวาระบบแขงขัน ก็เปนวิธีการเอาทุกขบีบคั้น 

ภัยคุกคาม มาเรงมาเรา มาขับมาดัน มาเผาลน ทํ าใหคนกระตือรือรน
ขวนขวาย เพราะระบบแขงขันจะทํ าใหคนตองตัวใครตัวมัน จะหวังพ่ึง
กันไมได แตละคนตองคิดแตวาจะตองเดินหนาใหชนะเขา ตองเลยหนา
คนอื่น ถาไมเรงขวนขวาย ไมกระตือรือรนก็ตาย ไมมีใครชวยเหลือ เปน
การเอาสภาพสังคมหรือเอาระบบมาบีบคั้นคน

ก็เปนเรื่องของการเอาทุกขมาบีบคั้นเอาภัยมาคุกคามนั่นแหละ 
แตมันกลายเปนระบบสังคมและวิถีชีวิตของคนไปเลย

สภาพอยางนี้ขอใชคํ าวา “ระบบทุกขภัยประดิษฐ” ก็คือระบบ
แขงขันตัวใครตัวมันที่คนสรางขึ้นมา ซึ่งจะใหคนที่อยูในสังคมนั้นตองถูก
ทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม และตองดิ้นรนตลอดเวลา

ตรงขาม ในสงัคมท่ีใชพรหมวหิาร อยางไมมดีลุยภาพ คนมเีมตตา
กรุณาดี ก็ชวยเหลือกัน มีความสัมพันธระหวางบุคคลดี แตเมื่อเอียงสุด
ไป คือไมมีอุเบกขามาคุม ก็กลายเปนสังคมท่ีหวังพ่ึงกันไดงาย อยูสบาย 
ไมมีอะไรบีบคั้น ก็จะทํ าใหคนไมกระตือรือรนขวนขวาย ทํ าใหโนมไปใน
ทางท่ีจะตกอยูในความประมาท กลายเปนสูสังคมท่ีมีระบบทุกขภัย
ประดิษฐไมได

จึงจะตองแกดวยความไมประมาทอยูเสมอ ท้ังไมประมาทโดยไม
ใหเมตตากรุณาเกินเลยจนเสียอุเบกขา และไมประมาทโดยไมยอม
ปลอยตวัใหตดิเพลนิในความสขุสบายจนตกไปในความเรือ่ยเปอยเฉือ่ยชา

ตัวแกนของความไมประมาท ก็คือสติ ความไมประมาทนั้นทาน
แปลวา ความไมอยูปราศจากสติ คือเปนอยูอยางไมขาดสติเลย

สติ คืออะไร คือความระลึก คอยนึก เหมือนคอยจับตาดูอยู 
และคอยจับเอามาดู ท้ังตื่นตัว และคอยตรวจสอบ

ท่ีวาจับตาดู และจับเอามาดูนั้น เปนการทํ างานประสานกันของ
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สติกับปญญา สติเหมือนมือที่จับหรือเชือกที่ใชดึง ปญญาเหมือนตาที่
มองดู เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเปนไป ท่ีจะทํ าใหเกิดผลกระทบในทางที่
เสียหายไมดีไมงาม จะทํ าใหเกิดความเสื่อม สติท่ีตื่นตัวคอยดูหรือ
จองอยู ก็จับเอามาสงใหปญญาวิเคราะหพิจารณาเหตุปจจัยเปนตน
และหาทางแกไขปองกัน

ถามีอะไรที่จะเปนโอกาสทํ าใหเกิดความดีงามความเจริญ สติก็
รีบจับเอามาสงใหปญญาพิจารณาหาทางปฏิบัติหรือดํ าเนินการ

ย้ํ าวา สติสรางความตื่นตัว และคอยตรวจสอบ
สติจะคอยตรวจสอบอยูเสมอ คอยจับตา และคอยจับเอามาดู 

เพราะฉะนั้นเราจะไมเพลี่ยงพลํ้ า เพราะสติท่ีคอยตรวจตราไวทํ าใหไม
ประมาท และปญญาก็ไดโอกาสที่จะทํ างาน

แตถาเราขาดสติ เราจะพลาดอยูเรื่อย โดยทํ าผิดพลาดบาง 
พลาดโอกาสบาง ติดในความสุขสบายมัวหลงเพลิดเพลินก็เลยไมสราง
และไมใชโอกาสเสียบาง

ขอสํ าคัญ เมื่อสติไมอยู ปญญาก็มาไมได เมื่อสติไมทํ าหนาท่ี  
ปญญาก็ไมมีโอกาสที่จะทํ างาน เมื่อคนขาดสติ ปญญาก็หายไปดวย

เปนอันวา ในสังคมท่ีมีนํ้ าใจชวยเหลือกันมากเกินไป จนกระทั่ง
ไมเอาหลักเกณฑ ก็จะทํ าใหคนหวังพ่ึงผูอื่น คอยรับความชวยเหลือ ไม
กระตือรือรนขวนขวาย ในที่สุดก็เปนเหตุใหเกิดความเสื่อม

ในอกีสงัคมหนึง่ คนไมชวยเหลอืกนั กบี็บคัน้วาใครไมดิน้กอ็ยูไมได
เพราะฉะนั้น ก็ตองชวยตัวเอง ไมมีใครมาเอาดวย ตัวใครตัวมัน ดิ้นรน
ขวนขวายไป กก็ลบักลายเปนเจรญิกาวหนา กด็ไีปอยาง แตกเ็สยีดลุ

อีกอยางหนึ่ง ระบบทุกขภัยประดิษฐนี้เปนระบบกิเลส เมื่อเปน
ระบบกิเลส มันก็ไมมองผลดีผลเสีย ไมใชปญญาท่ีเปนกลาง ไมนึกถึง
ใคร ไมคํ านึงวาจะดีจะชั่ว เอาแตตัวเขาวา

หมายความวา ท่ีดิ้นรนนั้นก็เพ่ือปกปองตัวเอง เพ่ือเอาตัวรอด 
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และมุงเพ่ือผลประโยชนของตวัเอง ดิน้รนขวนขวายไป แตเปนไปตาม
อ ํานาจกเิลส มุงเพ่ือผลประโยชนของตวัเองเทานัน้ กทํ็ าใหเกดิการเบียด
เบียนเอารดัเอาเปรยีบกนั สงัคมกย่ิ็งตองสรางกฎเกณฑขึน้มากัน้เขตกนั

ในที่สุด ระยะยาวก็ไมเปนไปเพื่อความดีงามและความเจริญ
ความสุขท่ีแทจริงของสังคม แตจะนํ าไปสูความวิบัติพินาศ

ระบบทุกขภัยประดิษฐนี้ แมจะทํ าใหเกิดความไมประมาท แตไม
เปนทางสรางสรรคประโยชนสุขท่ีแทจริง เพราะเปนความไมประมาทที่
เกิดจากการใชทุกขบีบคั้นภัยคุกคามตามประสาปุถุชน โดยเอากิเลสมา
เปนตัวเรงรัด ไมใชความไมประมาทที่แท แตเปนความไมประมาทเทียม
พระพุทธศาสนาจึงไมยอมรับ

ถามนุษยใชความไมประมาทเทียมแบบนี้ เขาก็มีทางไปอยู ๒ 
อยาง คือ

ทางหนึ่ง ก็ตองรักษาระบบทุกขภัยประดิษฐนี้ไวใหมั่นคง โดย
ตองยอมแลกความเจริญ กับความทุกขความเครียดเปนโรคจิตโรค
ประสาทของบุคคล และความตึงเครียดเบียดเบียนครอบงํ ากันในสังคม 
หรือมิฉะนั้น

อีกทางหนึ่ง พอเจริญพรั่งพรอมในระดับหนึ่ง ระบบทุกขภัย
ประดษิฐกคุ็มไวไมอยู คนกจ็ะกลายเปนนกัเสพ ลุมหลงเพลดิเพลนิมวัเมา
และตกลงไปในวงจรแหงความเสือ่มและความเจรญิแบบปถุชุนเชนเดมิอกี

ถามนุษยอยูใตอํ านาจระบบนี้ วงจรแหงความเสื่อมความเจริญ 
และวงจรแหงความทุกขความเครยีดกม็เีรือ่ยไป แลวกจ็ะไมสามารถเขาถงึ
ความเจรญิแทแบบทีพ่ระพทุธเจาตรสัสอนวา ใหมแีตความเจรญิไมมเีสือ่ม

เพราะฉะนั้น การท่ีจะรักษาชีวิตและสังคมใหเจริญงอกงาม
ย่ังยืน เราจะตองใชความไมประมาทที่แท คือ ตื่นตัวท่ีจะทํ าการทุก
อยางดวยสติและปญญา โดยไมตองรอใหถูกทุกขภัยมาบีบคั้นคุกคาม
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มองอนิเดียกบัฝรัง่ ใหเหน็ความแตกตางทีเ่ปนคตแิกไทย
ทวนยํ้ ากันอีกที: ความไมประมาทแท ท่ีเปนอยูดวยสติปญญา

เปนอยางไร? ตางจากความไมประมาทเทียมของฝรั่งอยางไร?
ความไมประมาทที่แทนั้น ก็คือการอยูดวยสติและปญญา หมาย

ความวา ไมตองรอใหทุกขบีบคั้น ไมตองรอใหภัยมาคุกคาม แลวจึงลุก
ขึ้นดิ้นรนขวนขวาย แตเอาสติมาบอก และเอาปญญามาจัดการ

สติมีหนาท่ีคอยนึก คอยระลึก ตื่นตัวอยูตลอดเวลา สติเปนตัว
ตื่น ดังบาลีวา สติ โลกสฺมิ ชาคโร แปลวา สติเปนธรรมเครื่องตื่นในโลก 
(สํ.ส.๑๕/๒๑๘)

ถาใครมีสติแลวก็ไมหลับใหล ไมหลงใหล ท้ังไมหลับใหลและไม
หลงใหล ตื่นตัวอยูเสมอ มีอะไรเกิดขึ้นเปนไป ก็คอยนึก คอยระลึก 
คอยสํ ารวจ คอยจับตา คอยจับเอามาดูอยางท่ีวาแลว

เราอยูในสังคม ชีวิตของเราเกี่ยวของกับอะไร และอะไรที่กํ าลัง
เกิดขึ้นๆ จะมีผลกระทบตอความดีงามความเจริญและความสุขของเรา 
ของครอบครัว ของชุมชน ของสังคมของเรา ก็ระลึกสํ ารวจตรวจดูอยู
เสมอ ตื่นตัวตอสถานการณ พอนึกระลึกแลวเจออันใดท่ีจะมีผลกระทบ
อยางท่ีวา ก็สงตอใหปญญาพิจารณา

สติกับปญญา ทํ างานคูกัน สติระลึกนึกเอามาแลว ก็สงให
ปญญาพิจารณา

ปญญาก็ดูวาอันนี้จะเปนเหตุปจจัยแหงความเสื่อมหรือความ
เจริญ ถาจะเปนเหตุปจจัยแหงความเสื่อม ก็รีบหาทางจัดการปองกันแก
ไขทันที ไมปลอยไว สวนอันไหนจะใหเกิดความเจริญ ก็รีบจัดทํ า จัดสรร 
จัดการ ดํ าเนินการ หรือสรางสรรคขึ้นมาเลย โดยไมมีการผัดเพ้ียน

ลองคิดดูเถอะ ถาเราทํ าอยางนี้ เราจะไมสามารถรักษาความ
เจริญไวไดหรือ มันก็ตองสามารถปองกันความเสื่อมและรักษาความ
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เจริญไวไดแน นี้แหละคือความไมประมาทที่แทจริง ซึ่งจะเปนตัวพิสูจน
วามนุษยจะสามารถพัฒนาตนไดสํ าเร็จหรือไม ความไมประมาทอยาง
แทนี้มนุษยจะทํ าไหวไหม ท้ังในชีวิตสวนตัวและสังคม

สังคมมนุษยนี้ พระพุทธเจาก็ตรัสไวแลววา สามารถที่จะไม
เสื่อม และมีแตเจริญอยางเดียว ถาไมประมาท แตมนุษยทํ าไดไหม ถา
เปนปุถุชนก็มีความโนมเอียงที่จะตกไปในความประมาท พอทุกขบีบคั้น
ภัยคุกคามก็สะดุงตื่นเสียทีหนึ่ง ลุกขึ้นมากระโดดโลดเตนว่ิงเลยทีเดียว 
แตพอภัยผานพน ทุกขหายไป ก็เสวยสุขลุมหลงมัวเมาอีก ก็จึงเดินๆ 
ถอยๆ กันอยูอยางนี้

บานเมือง เวลามีสงคราม มีกองทัพศัตรูมารุกราน ผูคนก็ลุกขึ้น
มากุลีกุจอ มีความสามัคคีกันเสียทีหนึ่ง รวมกํ าลังกันตอสู แตพอภัย
ผานไปแลว สบาย ก็หันมาทะเลาะกันใหม เสวยสุขลุมหลงมัวเมาตอไป  
สงัคมมนษุย มกัเปนกนัอยางนี ้จึงเอาดไีมได

วงจรแหงความเสื่อมและความเจริญนั้น ถาเราปฏิบัติตามหลัก
คํ าสอนของพระพุทธเจา เราก็จะพนไปได และจะสามารถรักษาความ
เจริญไว

เรื่องสังคมอินเดียและสังคมฝร่ัง ท่ีไดยกมาเปนตัวอยาง ก็เพ่ือ
ใหเห็นวา สังคมอินเดียนี้ คงจะเปนสังคมท่ีปรับใจไดเกง มีความสุขกับ
สิ่งงายๆ แตปลอยปละละเลยเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนขวนขวาย มีอะไร
ก็ผัดเพ้ียนไปเรื่อยๆ ไมตองรีบ

เรามาที่เมืองนี้ก็ไดยินวา ท่ีวัดไทยกุสินาราไดลองมอบหมาย
งานชิ้นเดียวกันใหคนไทยกับคนอินเดียทํ า คนอินเดีย ๔ คนทํ างานเสร็จ
ใชเวลา ๔ วัน สวนคนไทย ๒ คนทํ าไมถึง ๑ วันก็เสร็จ

ความเฉื่อยชาอยางนี้ คือความประมาท ความผัดเพ้ียนเวลา 
การปลอยปละละเลย นี้คือลักษณะของสังคมท่ีตกอยูในความประมาท

นาจะลองเอางานชิ้นเดียวกันอยางเม่ือกี้นั้น มอบหมายใหคน
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ไทยกับคนญี่ปุนและคนฝรั่งทํ าดูบาง เราคงจะไดเห็นอะไรแปลกๆ เปน
ความรูใหมท่ีนาสนใจ

แมแตคนไทยนี้ ถาไมระวังใหดี ก็จะกลายเปนอยางเดียวกับคน
อินเดียที่เราหัวเราะนั้นก็ได ตรงขามกับอินเดีย สังคมฝรั่งเปนสังคมท่ีตก
อยูในความไมประมาทเทียม เขาใชระบบแขงขันเปนทุกขภัยประดิษฐมา
บีบคั้นคน ในระยะยาว อยางนี้ก็เสื่อมไปไมรอดเหมือนกัน

ตอนนี้ (พ.ศ. ๒๕๓๘) อเมริกันรองโอดครวญนักหนาวา คน
อเมริกันรุนใหม ในยุคเสพสุขแหงสังคมบริโภค กํ าลังเสื่อมถอย สํ ารวย 
เฉื่อยชาลงมาๆ ไมมีนิสัยในการทํ างาน ประเทศอเมริกากํ าลังหว่ันใจใน
การท่ีจะสูญเสียความยิ่งใหญ เปนเรื่องที่นาจับตา

ถามนษุยพฒันาจรงิ กต็องพนวงจรแหงความเจรญิแลวเส่ือม
หลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวนี้สํ าคัญย่ิงนัก จึงจะตองสํ านึก

ตระหนักอยูเสมอถึงความสํ าคัญของความไมประมาท เพราะเปนธรรม
ท่ีพระพุทธเจาตรัสดักไวในขั้นสุดทาย

ไมวาจะเปนเรื่องทางวัตถุหรือทางจิตใจ ไมวาจะเปนเรื่องชาว
บานหรือชาววัด ไมวาจะเปนเรื่องกิจการบานเมืองหรือเรื่องโลกุตตร
ธรรม ก็ตองใชความไมประมาททั้งนั้น

เพราะเหตุนี้แหละ พระพุทธเจาจึงตรัสวา “คนไมประมาทจะ
บรรลุประโยชนหรือจุดหมาย ทั้งชนิดที่ตามองเห็น และชนิดที่เลยตามอง
เห็น (คือ ท้ังทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ)” (สํ.ส.๑๕/๓๘๐; ๓๘๕; องฺ.
ปฺจก.๒๒/๔๓; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑)

สํ าหรับการปกครองบานเมือง ก็ตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา 
พระมหากษัตริยตองมีกัลยาณมิตร และไมประมาท กิจการใดๆ ในบาน
เมืองอยาปลอยปละละเลย ตองดูแลเอาใจใส เปนแบบอยางกระตุน
เตือนนํ าใหประชาชนพากันไมประมาทไปดวย ตลอดไปทั่วจนถึงชาวไร
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ชาวนา ชาวชนบท ยุงฉางเรือนคลังเปนอยางไร ตองเอาใจใสตรวจตรา
สอดสอง อะไรที่ตองรูดวยตัวเอง ก็ตองใหประจักษดวยตัวเอง

สํ าหรับผูหวังบรรลุโลกุตรธรรม แมแตเปนอริยบุคคลแลว ก็ไม
ใหมัวสันโดษพอใจกับธรรมวิเศษที่ตนไดบรรลุแลว จะตองเรงรัด
ขวนขวายเพื่อใหบรรลุธรรมที่สูงย่ิงขึ้นไป จนกวาจะถึงท่ีสุดบรรลุจุด
หมาย ดังท่ีเคยวาไปแลว

สํ าหรับทุกคนเลยทีเดียว จะตองสํ านึกตระหนักในความจริงท่ีวา 
ทุกสิ่งเปนอนิจจัง ชีวิตไมเท่ียง สังขารจะตองแตกสลาย เพราะฉะนั้น 
จะนิ่งนอนใจไมได ตองเรงรัดทํ าการท่ีควรทํ า ตั้งใจบํ าเพ็ญกิจหนาท่ี 
พัฒนาชีวิตใหบรรลุความดีงามประเสริฐเลิศลํ้ า ท่ีความเปนมนุษยจะ
อํ านวยใหแกเราได

ในที่สุดก็ตรัสวา ความไมประมาท เปนดุจรอยเทาชาง ท่ีใหญ
กวางครอบคลุมธรรมอื่นหมด

แลวยังตรัสเปนปจฉิมวาจา คือวาจาสุดทายดวยวา จงยังความ
ไมประมาทใหถึงพรอม

ชาวพุทธและมนุษยทุกคน จะตองยึดถือความไมประมาทนี้เปน
หลักสํ าคัญยวดยิ่ง เพราะวา ถึงแมเราอาจจะกาวหนาในการปฏิบัต ิเปน
คนดี ประสบความสํ าเร็จ มีความสุข แตถาเราตกหลุมความประมาทเสีย 
ความเสื่อมความพลาดหรือแมกระทั่งความวิบัติก็จะเขามา แมแตพระ
โสดาบันก็ยังเสื่อมจากธรรมที่ยังไมบรรลุ

จึงตองยํ้ าพุทธพจนท่ีตรสัวา พระองคไมสรรเสรญิแมแตความตัง้
อยูไดในกศุลธรรม ทรงสรรเสริญอยางเดียวเฉพาะแตความกาวหนาย่ิง
ขึ้นไปในกุศลธรรม

พรอมทั้งกํ ากับดวยพระดํ ารัสที่ว า การท่ีพระองคบรรลุ
โพธญิาณไดนัน้ ทรงประจกัษคุณของธรรม ๒ อยาง คือ ความไมสนัโดษ
ในกุศลธรรม และความเพียรไมระยอ
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พระองคตรัสสอนใหสันโดษในวัตถุบํ ารุงบํ าเรอความสุขสวนตัว 
แตไมใหสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมวาจะเปนการฝกกายวาจา  
การพัฒนาปญญาของตน การเขาถึงสัจธรรม การสรางสรรคชีวิตท่ีดี
งาม การทํ าประโยชนสุขแกสังคม อันนี้ตองทํ ากันไปเรื่อย หยุดไมได 
ตองทํ าเพ่ิมย่ิงขึ้นไปจนกวาจะไพบูลย นี่คือความไมสันโดษในกุศลธรรม

ถาใครจับหลักนี้ได ก็เอาความสันโดษในวัตถุบํ าเรอความสุข
สวนตัว มาเปนตัวเกื้อหนุนใหไมสันโดษในกุศลธรรม มันก็เขาคูกันไป ก็
จะมีความเพียรพยายามมาก พรอมกันนี้เราก็ไดบํ าเพ็ญความไม
ประมาทไปดวย

ตอนนี้จะไดเห็นแลววา หลักความจริงของธรรมชาติคือความ
เปนอนิจจังนั้น พระพุทธเจาตรัสมาประสานบรรจบกับความไมประมาท
ในพุทธโอวาทเปนปจฉิมวาจาวา วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ 
แปลวา “สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้ง
หลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”

เมื่อเราไมประมาท ก็สามารถพลิกอนิจจังใหมาเปนประโยชนแก
ชีวิตทันที ฉะนั้น จึงบอกวา สังคมของเราไมจํ าเปนตองเสื่อม พระองค
ตรัสแลววา ถาเราไมประมาท เราก็สามารถรักษาความเจริญไวได

แตความไมประมาทที่แทคืออะไร คือการมีชีวิตความเปนอยูท่ี
ไมขาดสติ เพ่ือจะไดใชปญญาอยูเสมอ

ความไมประมาท คือการอยูโดยไมปราศจากสติ เมื่อมีสติก็ตื่น
ตัวรูทัน ตรวจตราทุกอยาง พอสติมา ปญญาก็ทํ างานตอ

ปญญาทํ างานอะไร ก็เอาเหตุปจจัยที่เปนไปตามกฎอนิจจังใน
ธรรมชาติมาใชประโยชน กลายเปนผูทํ าเหตุปจจัยใหเกิดความเปลี่ยน
แปลงที่เปนอนิจจังในทางที่พึงปรารถนา ก็ทํ าใหเกิดความเจริญขึ้นมา 
อนิจจังก็เลยกลายเปนดีแกเรา

อนิจจังเปนกฎธรรมชาติ คือเปนอาการแหงความเปนไปของ
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ธรรมชาติท้ังหลายตามธรรมดาของมัน เปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว คํ าสอน
วาอนิจจังไมดี ไมมีในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไมเคย
สอนอยางนี้

บางคนไปเขาใจวาอนิจจังไมดี อนิจจังเปนกฎธรรมชาติจึงไมดี
ไมชั่ว เปนของกลางๆ แตมันมาดีหรือชั่วท่ีตัวมนุษยเอง ถาเราจัดผันมัน
เสีย รูจักใชประโยชน เราก็ไดประโยชนจากอนิจจัง อนิจจังก็กลายเปน
ดีสํ าหรับเรา

การปฏิบัติตออนิจจังก็มี ๒ ตอน คือ มีสติไมประมาท และใช
ปญญาพิจารณาดํ าเนินการ

การท่ีจะได ๒ ตอน ก็ตองมีปญญา ๒ ชั้น
เริ่มตนก็ตองมีปญญารูเทาทันความจริงของอนิจจัง และดวย

ความรูเทาทันนั้น เราก็ไมทุกขรอนมากเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
พรอมนั้นอีกชั้นหนึ่ง ดวยปญญาท่ีรูถึงเหตุปจจัยที่อยูภายใน

ความเปนอนิจจัง เราก็ทํ าการท่ีควรทํ ากับเหตุปจจัยนั้นๆ ใหสํ าเร็จ ดวย
ความไมประมาท

เหตุปจจัยมีเทาไร เราก็พิจารณารูทันวา ออ มันเปนไปไดแคนี้ 
ตามเหตุปจจัยนั้นๆ เหตุปจจัยสวนไหนเราทํ าได เราก็ทํ า เราทํ าดีท่ีสุด
ไดแคนี้ๆ ตามเหตุปจจัย เราก็ใชประโยชนจากอนิจจังไดดวย พรอมกัน
นั้น เราก็ไมทุกขรอนเกินไปเพราะความเปลี่ยนแปลงแหงอนิจจัง
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ไมประมาท จึงสามารถธํ ารงทางสายกลาง

ความไมประมาท มาชวยปรับใหพอดี
จึงเปนทางสายกลาง

ท่ีวานี้ เปนการยกมาใหโยมฟงในเรื่องของความไมประมาท 
เปนอันวาเรื่องความไมประมาทนี้ วาโดยหลักการใหญๆ ก็คิดวาพอสม
ควร แตอยากจะพูดโยงไปหาขอยอยๆ บางอยางดวย

เทาท่ีพูดมา สวนหนึง่กเ็พ่ือใหเหน็วา ความไมประมาท โยงไปถงึ
เรื่องความพอดีท่ีเปนทางสายกลาง ซึ่งวันกอนก็ไดพูดไปแลววา มีความ
สมัพันธกนัอยู ระหวางความไมประมาท กบัความพอดี คือ มชัฌมิาปฏิปทา
กลาวคือ ความไมประมาทนี่แหละจะมาปรับใหเกิดความพอดี

ความไมพอดีอยางแรก หรืออยางงายๆ ก็คือ เมื่อทุกขก็ดิ้นรน
ขวนขวาย แตพอสบายก็นอนเสพสุขอยางท่ีวาไปแลว

ความไมพอดท่ีีซบัซอนลงไปอกีหนอย คือ คนพวกหนึง่ ท้ังท่ีเจรญิ
พรั่งพรอมกวา แตย่ิงสรางความเจริญดวยจิตใจท่ีเครียดและเรารอน
กระวนกระวาย สวนอกีพวกหนึง่ ท้ังท่ียากไรลาหลงั แตปรบัใจได ไมคอย
ทุกขรอน ดจูะมคีวามสขุสบายด ีแตเฉือ่ยชา นีคื่อสดุโตงท้ังสองพวก

ตั้งเปนคํ าถามวา ทางสายกลางแหงความพอดี ท่ีจัดปรับดวย
ความไมประมาท เปนอยางไร

ถาเราประมาท ก็ไมมีทางพอดี การท่ีมีชีวิตสุดโตง เอยีงไปขาง
ใดขางหนึง่ กเ็พราะไมอยูดวยสตปิญญา

พวกหนึง่ปลอยตวั ละเลย ไมมสีต ิ ไมตืน่ตวั ไมทันตอเหตุการณ 
มวันิง่เฉย ไมคิดจะท ําอะไร ไดแตผัดเพ้ียน เรือ่ยเปอย เฉือ่ยชา กลอมใจ
ดวยความหวงัท่ีเลือ่นลอย กเ็ลยเอยีงสดุไปขางท่ีจะจมอยูในปลกัแหงโมหะ

สวนอีกพวกหนึ่งก็ดิ้นรนพลุงพลานทะยานไป บีบคั้นกันและกัน
ดวยทุกขภัยจากการแขงขันแยงชิง ตางก็รีบเรงรุดไปขางหนา มุงแตจะ
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ใหเหนือกวาคนอื่น ไมมองถึงผลดีผลเสียที่ซับซอนและกวางออกไป ก็
เลยเอียงสุดไปในขางท่ีเรารอนดวยเพลิงแหงโลภะและโทสะ โดยไมพน
การพรางตาตัวดวยโมหะ

อยางเร่ืองของอินเดียกับฝรั่งท่ีวามาแลว บทเรียนนี้ก็เอามาใช
ในเรื่องการปรับใหพอดีดวยความไมประมาทได

ถาปรับใจใหสบายมีความสุขได แตปลอยตัวละเลยเรื่อยเปอย
กลายเปนวาสบายใจแลว ก็เลยไมเอาเรื่องเอาราวไมกระตือรือรน อันนี้
ก็แสดงวาไมพอดี

ทีนี้ ความไมประมาทก็มาปรับใหพอดีได เมื่อไมประมาท ถึงแม
จะปรับใจสบายได แตปญหาเราก็ไมท้ิง เรียกวา ขางนอกแกไข ขางใน
เปนอิสระ คือคนที่ปฏิบัติธรรมถูกตอง จะไมท้ิงปญหาขางนอก เปนแต
กันปญหาขางนอกไมใหเขามาเปนทุกขขางใน ปญหาขางนอกก็เปน
ปญหาขางนอกไป ไมเขามาเปนทุกขขางในใจ

เมื่อกันปญหา กันทุกขไวขางนอก ก็ทํ าใจของตัวใหเปนอิสระได 
ยังสุขสบายอยู แตไมหยุดแคนั้น ก็กาวออกไปจัดการแกไขปญหาขาง
นอกตามเหตุปจจัย โดยไปศึกษาเหตุปจจัย แลวแกไขปญหาดวยการจัด
การใหตรงเหตุปจจัย

ขณะที่ขางในใจสบาย ขางนอกก็แกไขปญหาไดผลดีดวย ทํ าให
ไดผลดีท้ังสองอยาง คือ ดีท้ังขางนอกขางใน

เพราะฉะนั้น ความไมประมาทจึงเปนตัวปรับใหเกิดความพอดี 
ถาอินเดียรูจักปรับเสียหนอย การท่ีทํ าใจใหสบาย มีความสุขได ก็ดีแลว
ในสวนนี้ แตวาสบายแลวอยาไปปลอยปญหาขางนอกทิ้งไว นี่แกมัวละ
เลยทอดทิ้งผัดเพ้ียน เฉื่อยชา รอเทวดาชวยอยู ก็เลยแย ไดแคเปน
ความสุขของคนที่ครานและแรนแคน

เอาเปนวา ตองมีสติ แลวไมยอมปลอย ไมยอมผัดเพ้ียน ออก
ไปจัดการแกไขปญหาขางนอกดวย ความยากจน ความสกปรกไมเปน
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ระเบียบ ไมปลอย ตองจัดการแกไขใหหมด มันก็เกิดความพอดี
ของฝรัง่กเ็หมอืนกนั สดุโตงไปอกีขาง กต็องเอาความไมประมาท

มาปรับใหพอดี คือตองหันมาหาความไมประมาทที่แท เลิกความไม
ประมาทเทยีม ท่ีเอาระบบกเิลส ระบบทกุขภยัประดษิฐมาบีบคัน้คน ทํ าให
เจรญิอยางเคียดเครยีด เปลีย่นมาอยูอยางไมประมาทดวยสตแิละปญญา

สังคมไทย ถาจะสรางสรรคความเจริญ เรานาจะทํ าเปนแบบ
อยางได ในฐานะที่เปนพุทธสาวก เราชวนกันมาสรางสรรคความเจริญ
ท่ีพอดีใหได มันนาจะเปนสังคมตัวอยางไดสักสังคมหนึ่ง

เวลานี้ ไมเห็นมีสังคมไหนพอดีสักสังคมหนึ่ง มีแตเอียงไปทาง
โนนบาง เอียงมาทางนี้บาง แสดงถึงภาวะของมนุษยท่ีไมพัฒนา

ดุลยภาพในระบบความสัมพันธ
ทํ าใหชีวิตและสังคมอยูพอดี

อยากใหโยมมองเห็นธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวเปนระบบความ
สัมพันธ ไดยกตัวอยางเร่ืองพรหมวิหาร วาเปนระบบแหงดุลยภาพ เปน
เรื่องของความพอดี คือมัชฌิมา

การรกัษาความเปนมชัฌมิา ตองมฐีานจากปญญารูเขาใจ เชน
วากนิเพือ่อะไร รูความมุงหมายของการกนิ กเ็อาปญญาท่ีรูความมุงหมาย
ของการกินมาปรับ ทํ าใหเกิดการกินพอดี เปนมัชฌิมา นี่ก็เรื่องงายๆ

อีกแงหนึ่ง ก็คือระบบดุลยภาพแหงองครวมท่ีวา ธรรมทั้งหลาย
นั้น พระพุทธเจาตรัสไวเปนชุดๆ ตองปฏิบัติใหครบชุด ไมใชปฏิบัติ
กระจัดกระจาย เวาๆ แหวงๆ ไดโนนขาดนี่ อันนี้ทํ าอันนั้นไมทํ า

เอาแตเมตตากรุณา มีความสัมพันธระหวางบุคคลดี แตขาด
ความสัมพันธกับธรรม อุเบกขาไมเอาเสียนี่ หรือเอาแตอุเบกขา เอาแต
ธรรม แตความสัมพันธระหวางบุคคลไมเอา เอียงสุดไปขางโนนหรือมา
ขางนี้ เลยไมพอดีสักที ถาปรับใหไดพรหมวิหารครบ ๔ อยางถูกตอง
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ตามสถานการณ ก็จะเกิดดุลยภาพ
ดุลยภาพในระบบความสัมพันธอีกอยางหนึ่งท่ีสํ าคัญมาก คือ 

ความประสานปจจัยแหงธรรมที่มาประกอบกัน ท่ีบอกแลววา ธรรม
เดียวกัน ออกผลตางกันเมื่อองคประกอบรวมเปลี่ยนไป

เพราะฉะนั้น จะตองปฏิบัติธรรมโดยคํ านึงถึงธรรมอื่นที่จะมา
เปนองคประกอบรวม คือตองปฏิบัติธรรมแตละอยางพรอมกับธรรมอื่น
ท่ีเปนองคประกอบรวมท่ีถูกตองของมัน

ตองรูวา ตัวนี้ตองไปประกอบกับตัวโนน เชน ศรัทธา กับ 
ปญญา นี่ก็เปนความพอดีชนิดหนึ่ง

ศรัทธานั้น เปนกุศลธรรม ทานที่ชอบอภิธรรมยอมทราบดี 
ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เปนตน เปนกุศลธรรม เปนโสภณเจตสิก

โสภณเจตสิก เปนเจตสิกท่ีดีโดยตัวของมันเอง แตเวลาใช ถา
เอาไปประกอบใชผิด ก็เกิดโทษ ฉะนั้นเวลาประกอบใช ถาจะทํ าใหเกิด
มัชฌิมาเปนทางสายกลาง จะตองดูตัวประกอบวา ธรรมตัวนี้ไป
ประกอบกับธรรมตัวไหน

ถาไปประกอบผิดตัว ดังท่ีเคยยกตัวอยางทางวิทยาศาสตรท่ีได
พูดกับอาจารย ดร.อุดม วา เอาไฮโดรเจน ๒ บวกกับออกซิเจน ๑ เปน 
H2O เกิดเปนนํ้ า เปนประโยชน แตถาเอาคารบอน ๑ บวกกับออกซิเจน 
๒ กลายเปน CO2 คือคารบอนไดออกไซด กลายเปนพิษ (แกคน) ไป
เลย หรือรายกวานั้นอีก เอาคารบอน ๑ บวกกับออกซิเจน ๑ กลายเปน 
CO คือคารบอนมอนอกไซด คนยิ่งแย

ออกซิเจนเหมือนกัน แตไปประกอบกับธาตุคนละอยาง และใน
สัดสวนที่แตกตาง เกิดดีเกิดเสียได องคธรรมก็คลายๆทํ านองนั้น

องคธรรมนี้อาจจะดี แตหากองคประกอบรวมของมันเสีย หรือ
ไปประกอบกับองคธรรมอื่นที่เปนปฏิปกษกัน หรือแมแตไปประกอบกับ
องครวมท่ีดีแตผิดสัดสวนไป อาจจะเกิดผลรายได
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แมแตองคธรรมเดียวกันที่ดี ก็สามารถเปนปจจัยแกองคธรรมที่
ไมดีได เรียกวากุศลเปนปจจัยแกอกุศล ซึ่งทานยกตัวอยางไวในคัมภีร 
โดยเฉพาะอภิธรรม

อกุศลเปนปจจัยแกกุศลก็ได กุศลเปนปจจัยแกอกุศลก็ได เชน 
คนที่ศรัทธาทํ าความดี ทํ าบุญ ทํ ากุศล เกิดความภูมิใจวา ตัวไดปฏิบัติ 
บํ าเพ็ญธรรม ไดกาวหนาในธรรม เกิดความสันโดษ พอใจ เกียจคราน
ขึ้นมา เฉื่อยชา ประมาท เปนอกุศล เรียกวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศล 
หรือเกิดลํ าพองใจวาเรานี้เกงกวาเหนือกวาคนอื่น ไดทํ าบุญมาก ก็เกิด
เปนมานะ นี่ก็กุศลเปนปจจัยแกอกุศล อยางนี้เปนตน

ฉะนั้น เรื่องธรรมที่พอดี ตองมองระบบสัมพันธแหงความเปน
เหตุปจจัยตอกัน การมาเปนตัวประกอบรวมก็อยางศรัทธาที่วาเมื่อกี้

ศรัทธาโดยตัวมันเองเปนกุศล แตไปประกอบผิด ไปประกอบกับ
โมหะเขา ก็กลายเปนความงมงาย และถาเกิดมีวิริยะขึ้นมา อาจจะเอา
ความเชื่อถือลัทธิศาสนาของตัวไปบีบคั้นเบียดเบียนคนอื่นก็ได กลาย
เปนเกิดโทษรุนแรงไปเลย ลัทธิศาสนาตางๆ จึงเปนเหตุใหคนฆาฟน
เบียดเบียน ทํ าสงครามกัน

ในพุทธศาสนาบอกวา ศรัทธามา ตองเอาปญญาประกบทันที 
ตวัประกอบรวมตองมา พอศรทัธามา ปญญาประกบ กทํ็ าใหศรทัธาตัง้อยู
บนฐานของเหตผุล มวิีจารณญาณ และศรทัธานัน้ตองเปนไปเพือ่ปญญา

ปญญาไมมีศรัทธาชวย กลายเปนคนจับจด นั่นก็จะเอา นี่ก็จะ
เอา รูอันนี้นิดแลวไปรูอันโนนหนอย ไมเอาจริงสักเรื่องหนึ่ง พอเอา
ศรัทธามาประกอบ ศรัทธาทํ าใหใจพุงดิ่ง ทํ าใหจับเปา จับจุดแนลงไป 
พอศรัทธาจับให ปญญาก็เจาะศึกษาเรื่องนั้นอยางจริงจังลงลึกเลย และ
พุงเปา ทํ าใหมีกํ าลังในการศึกษา ก็ทํ าใหเกิดปญญาจริงจัง

ศรัทธาชวยปญญา ท้ังในแงท่ีจับจุดให ทํ าใหมีทิศทางแนนอน 
และท ําใหมกี ําลงัเอาจรงิเอาจัง ศรทัธาจงึหนนุปญญา ชวยใหเกดิปญญา
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และนํ าไปสูปญญา จนกระทั่งศรัทธาหมดหนาท่ี ก็ยกสงภาระใหปญญา
ในขั้นสุดทาย อันนี้เรียกวา องคธรรมที่มาประกอบกันนั้นสํ าคัญมาก

เพราะฉะนัน้ เราจะมองธรรมโดดๆ ไมได จะบอกวาธรรมขอนีก้ด็ี
แลวนะ ไมได บางทีเอาไปประกอบกบัตวัผิดเขา เกดิผลรายหนกัเขาไปอกี

ธรรมที่ตรัสไวตางชุด ดุจเครื่องมือที่ใชกับตางงาน
ท่ีวาพระพุทธเจาตรัสธรรมไวเปนชุดๆ นั้น ท่ีจริงมีความหมาย

หลายแง แตพูดไปก็ย่ิงยาว ขอใหดูในเชิงเปรียบเทียบอยางงายๆ กับสิ่ง
ของเครื่องใชท่ีเปนรูปธรรม

อาชีพหลายอยางมีอุปกรณท่ีใชในการทํ างานของตัว เชน ศัลย
แพทยมีมีด กรรไกร คีม เข็ม เทป คอน เปนตน ชางไมก็มีมีด เลื่อย 
คอน สวาน สิ่ว ฯลฯ ชางไฟฟาก็มีมีด คีม เทป ไขควง เลื่อย ฯลฯ ชาง
ทํ ารองเทาก็มีมีด คีม คอน กรรไกร ฯลฯ

จะเห็นวา งานตางกันบางอาชีพมีอุปกรณท้ังท่ีมีชื่อและเปนชนิด
เดียวกัน และที่ตางชื่อตางชนิดกัน

แตละอาชีพมีอุปกรณสํ าคัญเปนชุดของตน อุปกรณบางอยาง
พอจะขาดได แตบางอยางขาดไมไดเลย ถาใหดีควรมีครบทั้งชุด

ศัลยแพทยมีมีด คีม กรรไกร ชางท ํารองเทาก็มีมีด คีม  กรรไกร 
แตมีด และคีม เปนตน ของสองงานนั้น มีรูปลักษณะ ขนาด และคุณ
สมบัติอื่น เชนความคม ความประณีต ไมเหมือนกัน นอกจากนั้น ตาง
ฝายตางก็มีอุปกรณอื่นที่อีกฝายหนึ่งไมตองใช

ทีนี้ ดูในการปฏิบัติธรรม โพชฌงค (ธรรมดานการพัฒนาจิต
ปญญาใหบรรลุโพธิ) มี ๗ รวมท้ังสติ วิริยะ และปญญาท่ีเรียกชื่อพิเศษ
วาธัมมวิจยะ/ธรรมวิจัย

นาถกรณธรรม (หลักการสรางท่ีพ่ึง ซึ่งเปนธรรมสํ าหรับการ
พัฒนาตัวและดํ ารงตนในชีวิตประจํ าวันและในสังคม) ๑๐ ขอ ก็มีสติ 
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วิริยะ และปญญา รวมอยูดวย
ขอใหโยมไปศึกษาดูเถิด สติ วิริยะ และปญญา ในธรรมสอง

หมวดนั้น มีความหมาย ความลึกละเอียด ตลอดจนแงมุมระดับการใช 
ไมเหมือนและไมเทากัน (โพชฌงค ๗ ดูแนวที ่สํ.ม.๑๙/๓๗๓–๒๘๐ นาถกรณ-
ธรรม ๑๐ ดูแนวที่ องฺ.ทสก.๒๔/๑๗)

โพชฌงค ๗ มีธรรมดานจิตใจหลายขอ คือ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ 
และอุเบกขา ซึ่งนาถกรณธรรม ๑๐ ไมมี

นาถกรณธรรม ๑๐ ก็มีธรรมดานชีวิตประจํ าวันและการอยูรวม
สังคมหลายอยาง ซึ่งโพชฌงค ๗ ไมมี  (ไดแก มีศีล เปนพหูสูต มีมิตรดี 
รูจักฟงคนอื่น ใสใจดูวามีอะไรที่จะรวมมือชวยเหลือกัน รักธรรมใฝหา
ความรูจริง และไมเห็นแกการเสพบริโภค)

ลึกลงไปอีก โพชฌงค ๗ เปนเรื่องของภาวะจิตใจท่ีเปนธรรม
ชาติ องคประกอบทั้ง ๗ ขอ ทํ างานประสานและเปนปจจัยหนุนกันไป
ตามกระบวนการที่เปนกฎของธรรมชาติอันแนนอน เมื่อองคท้ัง ๗ 
สมบูรณพรอม ก็เกิดผลคือการตรัสรู ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปตามธรรมดา
ของมันที่เปนและจะตองเปนอยางนั้นเอง

สวนนาถกรณธรรม ๑๐ เปนเรื่องของคุณสมบัติท่ีออกสูพฤติ
กรรมในสังคม ธรรม ๑๐ ขอ ท่ีจัดเขาชุดเขาหมวดกันนั้น เปนการจัด
ระบบขึ้นตามที่มันควรจะเปนเทานั้น อยางท่ีเดี๋ยวนี้เรียกกันวาจริยธรรม 
เปนชุดเชิงสังคม คือไมใชเรื่องภายในของชีวิตเอง แตเปนความสัมพันธ
ระหวางชวิีตกบัสงัคม การออกผลตองดสูองชัน้ โดยเฉพาะในระดบัสงัคม

ดุลยภาพพื้นฐาน
ที่ประสานคน กับธรรมชาติและสังคม

หันไปพูดในเรื่องใหญๆ ท่ีเปนระดับพื้นฐาน จะขอยกตัวอยางอีก
คูหนึ่งท่ีสํ าคัญมาก เปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา คูนี้คือชื่อของ
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พระพุทธศาสนาเลยทีเดียว
พระพุทธศาสนานี้ประกอบดวยองคหรือสวนประกอบใหญ ๒ 

สวน ซึ่งเปนชื่อเดิมแทของพระพุทธศาสนา
ปจจุบันนี้ ท่ีเราเรียกกันวาพระพุทธศาสนานั้น ท่ีจริง คํ าวา 

“พระพุทธศาสนา” เปนคํ านิยมในสมัยหลัง คํ าวาพระพุทธศาสนาก็แปล
วา “คํ าสอนของพระพุทธเจา” เทานั้นเอง ถาเอาความหมายตามตัว
อักษร ก็แคบมาก ไมใชชื่อเดิมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด

ชื่อเดิมนั้นคืออะไร พระพุทธเจาเรียกพระศาสนาของพระองค
วาอะไรแน

เดิมพระพุทธเจาทรงเรียกพระศาสนานี้วา ธรรมวินัย บางครั้ง
เรียกเนนในภาคปฏิบัติวา พรหมจริยะ

แตตอนนี้เราเอาชื่อวา “ธรรมวินัย”
แมแตตอนที่จะปรินิพพาน พระพุทธเจาก็ตรัสวา

“ธรรมและวนิยั ทีเ่ราไดแสดงแลวและบัญญัตแิลวแกเธอ
ทัง้หลาย จะเปนศาสดาของเธอทัง้หลาย เมือ่เราลวงลบัไป”

(ที.ม.๑๐/๑๔๑)
อันนี้แหละหลักการใหญของพระพุทธศาสนา
พุทธพจนนี้มีความสํ าคัญอยางย่ิง แตในพุทธพจนนี้ยังเรียกเนน

แตละอยางแยกเปน ๒ คํ า ถาดูโดยทั่วไป พระพุทธเจาตรัสเรียกรวม 
เปนคํ าเดียววา "ธรรมวินัย"

หลักนี้แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนานั้นตองครบ ๒ อยาง จึง
จะมีดุลยภาพ ถาเอาอยางเดียว อาจจะเสียดุล เรื่องธรรมวินัยตองมี
ดุลยภาพระหวางกัน แลวมันจะเปนตัวตรวจสอบกันดวย ทํ าใหเกิด
ความพอดี มิฉะนั้นอาจจะเอียงขางไป

ธรรมและวินัยนี้เปน ๒ ก็จริง แตเวลามาเปนชื่อเรียกพระพุทธ
ศาสนาในภาษาบาลี ทานใชเปนเอกพจน เรียกวา “ธมฺมวินโย” สองใน



๓๙๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ความเปนหนึ่ง หรือ หนึ่งจากสองมารวมกันเขา
เหมือนชีวิตของเรา เปนสภาพหนึ่งเดียวที่เกิดจากนามและรูป 

ซึ่งจะตองมีดุลยภาพ นามและรูป ๒ อยาง เวลารวมกันในภาษาบาลี
เปนเอกพจนวา “นามรูป” ทานถือเปนหนึ่ง

นามฺจ รูปฺจ รวมกันเขาเปน นามรูป
ธมฺโม จ วินโย จ รวมกันเขาเปน ธมฺมวินโย
เปนอันหนึ่งอันเดียว จากสองเปนหนึ่ง
ธรรม คืออะไร อนันีแ้หละโยมจะตองมาท ําความชดัเจนกนัหนอย
ธรรมนั้น เปนความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธ

เจาจะเกิดหรือไมเกิด มันก็เปนอยางนั้น เชนสิ่งท้ังหลายก็เปนไปตาม
เหตุปจจัยในระบบความสัมพันธของมันอยางนั้น แตพระพุทธเจาทรงมี
พระปญญา ทรงคนพบความจริงนั้น แลวนํ ามาเปดเผย แสดง ชี้แจง 
ทํ าใหเขาใจงาย แตธรรมก็อยูอยางนั้นแหละ

ฉะนั้น ธรรม ก็คือธรรมดา และสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมดา
การที่จะเอาธรรม มาทํ าใหเกิดประโยชนแกหมูมนุษยนี้ ตองมี

วิธีการ มนุษยมีจํ านวนมาก อยูกันเปนสังคม การท่ีจะเอาธรรมมาทํ าให
เกิดประโยชนแกแตละคน ก็ตองใหแตละคนเขาใจ ตองเที่ยวสั่งสอนให
มีความรูเขาใจแตละคนไป ชาเสียเวลา สิ้นเปลืองพลังงานมากมาย

ทํ าอยางไรจะใหธรรมเกิดประโยชนแกคนจํ านวนมาก ท่ีอยูรวม
กันเปนสังคมนี้ ก็ตองวางเปนระบบ ตองมีการจัดตั้ง จะไดเกิดโอกาส
และมีวิธีการท่ีจะทํ าใหคนจํ านวนมากเขาถึงธรรมนั้นได

พระพุทธเจาจึงไดทรงนํ าเอาความรูในความจริงของธรรมชาติ
นั้นมาจัดตั้งวางระบบขึ้นสํ าหรับมนุษย

การจัดตั้งวางระบบแบบแผน เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ท่ีหมู
มนุษยจะเอาธรรมมาใชใหเปนประโยชน หรือไดประโยชนจากธรรม 
เรียกวาเปน วินัย (อยาเขาใจวินัยในความหมายแคบๆ แบบภาษาไทย)



๔๐๐ จาริกบุญ-จารึกธรรม

การท่ีจะจัดตั้งวางระบบเปนวินัยที่ไดผล ก็ตองรูถองแทในธรรม
กอน และวินัยที่จัดตั้งนั้นก็ตองสอดคลองกับธรรม อีกท้ังท่ีจัดตั้งวาง
วินัยนั้นก็เพ่ือชวยใหคนหมูมากไดประโยชนจากธรรม

ดังนั้น ธรรมจึงเปนทั้งฐาน เปนทั้งจุดหมาย และเปนบรรทัด
ฐานของวินัย ท่ีเปนระบบจัดตั้งทุกอยางของสังคมมนุษย ไมวาจะเปน
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง หรือระบบทางสังคม 
อยางหนึ่งอยางใดก็ตาม

ความรูในความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา แลวสามารถใชความรู
นั้นมาจัดตั้งวางเปนระบบสํ าหรับมนุษยไดนี้ เปนความสามารถพิเศษ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งพระปจเจกพุทธเจาไมมี

ทํ าไมเปนพระพุทธเจาเหมือนกัน แตไมเหมือนกัน
พระปจเจกพุทธเจา ก็คนพบธรรมเหมือนพระพุทธเจา รู เขาถึง

ความจริง หมดกิเลส แตทํ าไมไดตอนวางวินัย ไดแครูความจริง เขาถึง
ธรรม แตจัดวางวินัยไมได คือวางระบบแบบแผนขึ้นมาใหธรรมนั้น
กลายเปนประโยชนแกสังคมมนุษยหรือหมูมนุษยจํ านวนมากนั้นไมได

ท่ีเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาได เพราะวามีความรูความสามารถ
ท้ัง ๒ อยาง

๑. มีปญญา ท่ีเปนโพธิญาณ อันสามารถเขาถึงสัจธรรม รูความ
จริงท่ีมีอยูตามธรรมดา

๒. มีปญญา ท่ีเปนพลญาณ อันสามารถนํ าเอาความรูในความ
จริงนั้น มาประกาศและจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมูมนุษย ยัง
ประโยชนสุขใหแผขยายออกไป เริ่มจากสั่งสอนใหมนุษยอื่นเขาใจได

ฉะนั้น วินัย จึงเกิดจากพระปรีชาสามารถสวนพิเศษของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ท่ีกลั่นกรองธรรม นํ ามาจัดวางเปนระเบียบชีวิต และ
ระบบสังคมของมนุษย เชน การจัดตั้งชุมชน (คือสังฆะ) การจัดโครง
สรางของชุมชนนั้น การจัดวางระบบวิธีเกี่ยวกับการที่จะไดมา การ



๔๐๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ครอบครอง การใช การแบงสรรแจกจายวัตถุปจจัย ๔ เปนตน การ
กํ าหนดวาจะกิน จะอยู อะไรอยางไร การวางระบบสัมพันธในการอยู
รวมกัน การจัดสภาพแวดลอม วาทํ าอยางไรใหเกื้อหนุนตอการที่บุคคล
จะพัฒนาตัวเองเพ่ือเขาถึงและไดประโยชนจากธรรม

วาตามภาษาปจจุบันก็คือ การจัดตั้งวางระบบแบบแผนตางๆ 
ในสังคมมนุษย เชน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และ
ระบบทางสังคม ไมวาอยางใดๆ

พูดอีกสํ านวนหนึ่ง หรือมองพลิกไปอีกดานหนึ่ง ระบบของ
ธรรมและวินัย ก็คือระบบขององคประกอบ ๓ อยาง กลาวคือ คน 
ธรรมชาติ และสังคม

คน เปนตัวโยงระหวางธรรมชาติกับสังคม เพราะคนเดียวกันนี้
มองดานหนึ่ง เขาเปนชีวิต ท่ีเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ แตใน

เวลาเดียวกัน
มองอีกดานหนึ่ง เขาเปนบุคคล ท่ีเปนสมาชิก หรือเปนสวนรวม

ของสังคม
เมื่อใดคนที่เปนตัวเชื่อมกลางนี้ เขาถึงความจริงของธรรมชาติ

ท่ีเรียกวา ธรรม ปญญาท่ีพาเขาเขาถึงธรรม ก็จะทํ าใหเขาสามารถมา
จัดวางระบบการอยูรวมสังคม ใหเกิดผลดีแกชีวิตในธรรมชาติ และโยง
ประโยชนท่ีเปนจุดหมายของชีวิต เขากับการดํ าเนินการดานบุคคลใน
ทางสังคม ดวยสิ่งท่ีเรียกวา วินัย ไดอยางสํ าเร็จผลดวย

นี้คือ ดุลยภาพใหญท่ีสํ าคัญย่ิง แตจะตองเอาไวพูดเปนเรื่องตาง
หาก ในโอกาสอันควร

ธรรมเปนบรรทัดฐานแหงความถูกตองของวินัย
วนิยัเปนบรรทดัฐานแหงพฤตกิรรมทีถ่กูตองตามธรรม

วินัย นั้น จัดสรรทั้งวัตถุปจจัย จัดสรรสภาพแวดลอม และจัด



๔๐๒ จาริกบุญ-จารึกธรรม

ระบบความสัมพันธในการอยูรวมและทํ ากิจการรวมกัน จัดทํ าไม ก็เพ่ือ
ใหมันเกื้อหนุนตอการที่คนจะพัฒนาตัวใหเขาถึงธรรม มีชีวิตท่ีดีงาม ใน
สังคมท่ีมีสันติสุข ในโลกท่ีรื่นรมยนาอยูอาศัย

การดํ าเนินสังฆกรรม การจัดกิจกรรมของหมูคณะ วิธีดํ าเนิน
คดีและลงโทษผูกระทํ าผิด ระเบียบการบริหารการคณะสงฆ เปนเพียง
สวนปลีกยอยของวินัย

จะเห็นวา วินัยของสงฆใหความสํ าคัญแกปจจัย ๔ เรื่องวัตถุ 
เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องระบบการบริหาร การปกครอง เรื่องของระเบียบ
สังคมทุกอยาง ในฐานะเปนฐานที่จะเกื้อหนุนใหคนเปนอยูอยางสอด
คลองกับธรรมและไดประโยชนจากธรรม

บางคนมองแตธรรมอยางเดียว เห็นวาพุทธศาสนาเปนเรื่องจิต
ใจ ไมเกี่ยวกับสังคม เปนเรื่องเฉพาะตัว

บางคนพูดวา ถาคนแตละคนดีแลว สังคมก็ดีเอง นี่เปนการ
ตอบแบบธรรม ถูกตอง ถาทุกคนดีแลว สังคมก็ดีเอง อันนี้ไมผิด แต
เปนการตอบแบบกํ าปนทุบดิน ก็ใชซิ ถาทุกคนดี สังคมมันก็ดี แตปญหา
ตอไปวา ทํ าอยางไรจะใหแตละคนดี นี่คือปญหาของวินัย

ถาแตละคนดี สังคมก็จะดี นี้เปนเงื่อนไขของธรรม เปนความ
จริงตามกฎธรรมชาติ

ทํ าอยางไรจะใหแตละคนดี นี้เปนเงื่อนไขของวินัย ท่ีเปนปฏิบัติ
การทางสังคมของมนุษย

ปฏิบัติการทางสังคมของมนุษยดวยวินัยนั้น จะตองใหเปนไป
ตามธรรม เริ่มตั้งแตรูถูกตองวา คนดีเปนอยางไร สังคมดีเปนอยางไร

ปญหาของวนิยัมาจับจุดตรงท่ีวา แลวทํ าอยางไรจะใหแตละคนดี
ตอดวย  ไดรับประโยชน มีความสุข ฯลฯ

คํ าตอบก็คือ ตองจัดวางระเบียบ ระบบ แบบแผน ระบบความ
สัมพันธและสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลขึ้น เพ่ือจะไดตะลอมชวยปองกันคน



๔๐๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

จากการทํ าชั่ว หรือทํ าในทางที่ผิดเสียหาย และสรางสภาพที่เอื้อเกื้อ
หนุนตอการทํ าความดี และเอื้อตอการพัฒนาตนเองของมนุษยท่ีจะเขา
ถึงชีวิตและสังคมท่ีมีสันติสุขเปนอิสระ

พูดอยางงายวา เพ่ือปดกั้นจํ ากัดโอกาสแหงความชั่ว และสง
เสริมโอกาสแหงความดี อยางนี้คือวินัย

ฉะนั้น วินัยจึงมาชวยในการที่วาทํ าอยางไรจะใหแตละคนกลาย
เปนคนดีขึ้นมา โดยมีเครื่องชักนํ าใหเขาเขาสูธรรม

ธรรมนั้น เปนเรื่องของความจริงตามธรรมชาติ ท่ีชีวิตของคน
แตละคนจะตองเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เชน เปนเรื่องของชีวิตแต
ละชีวิต เปนเรื่องของการที่ทุกคนรับผิดชอบตอกรรมของตัวเอง เปน
เรื่องของความรับผิดชอบตอกฎธรรมชาติ การท่ีชีวิตของแตละคนตอง
ขึ้นตอการทํ างานของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียน
ของโลหิต ระบบความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ซึ่งรวมลงในคติธรรมดาของ
สังขาร คือ เกิด แก เจ็บ ตาย

ธรรมเปนเรื่องของแตละบุคคล ท่ีตองรับผิดชอบตอชีวิตของ
ตนเองตามกฎธรรมชาติ แตวนิัยกํ าหนดใหบุคคลแตละคนนั้นรับผิดชอบ
ตอสังคม เพราะฉะนั้น เมื่อมีพระภิกษุทํ าความผิด

๑. ในแงของธรรม ภิกษุนั้นรับผิดชอบตอกรรมที่ตัวทํ า ตาม
ความเปนไปของกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เมื่อทํ ากรรม
ชั่วก็มีผลชั่ว อันนั้นกรรมทางธรรม(ของธรรมชาติ)วาไป แต

๒. ในแงของวนิยั ภกิษุนัน้ตองรบัผดิชอบตอชมุชนสงฆ สงฆจะเอา
ตวัมาช ําระคด ีมาตดัสนิความผดิ มาลงโทษ ในการนีส้งฆมเีครือ่งมอื คือ
กรรมทางวนิยั ท่ีจะใชจัดการกบัภกิษุนัน้ โดยไมตองรอกรรมของธรรมชาติ

ถึงแมวินัยจะเปนเรื่องสมมติ แตวินัยกํ ากับการกระทํ าของคน 
เมือ่คนท ําอะไรกต็าม การกระท ําของเขากเ็ปนเหตปุจจัยตามกฎธรรมชาติ
วินัยจึงเปนการเอาปจจัยฝายมนุษย ซึ่งเปนปจจัยที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
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(เฉพาะอยางย่ิงปญญา และเจตนาซึ่งมุงสูจุดหมายที่ปญญาชี้บอก) เขา
ไปรวมในกระบวนการของธรรม ท่ีจะผลักดันกระบวนเหตุปจจัยให
ดํ าเนินไปในทางที่จะใหเกิดผลที่มนุษยตองการ

เปนอันวามี ๒ สวนซึ่งสัมพันธกันเชิงเหตุผลวาเพ่ืออะไร วินัย
จัดตั้งเพ่ืออะไร ก็เพ่ือจะใหธรรมบังเกิดผลในสังคมมนุษย วินัยเปดชอง
ใหธรรมแสดงผล แตวินัยนั้นจะมีผลจริง ก็ตองตั้งอยูบนฐานของธรรม

ถาวินัยไมตั้งอยูบนฐานของธรรม ไมชอบธรรม ไมถูกตองตาม
ความเปนจริงแหงเหตุปจจัย วินัยนั้นก็ไมถูกตอง ไมย่ังยืน ไมเปนจริง 
ไมมีผล ไรความหมาย

ดังนั้น วินัยตองตั้งอยูบนฐานของธรรม คือตั้งอยูบนฐานของ
ความจริงแหงเหตุปจจัย โดยสรางฐานท่ีสอดคลองขึ้นจากความรูในกฎ
ธรรมชาติ

เพราะฉะนั้น บุคคลที่จะจัดตั้งวินัยไดถูกตองเกิดผลดี จึงตองมี
คุณสมบัติพ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ

๑. มีปญญารูแจงจริง เขาถึงสัจธรรม ใครรูธรรม รูตัวความ
จริง เขาถึงความจริงแหงธรรมดาของกฎธรรมชาติไดเทาไร การวาง
วินัยก็ย่ิงไดผลดีเทานั้น

๒. มีเจตนาดีงามบริสุทธิ์ คือตองมีเจตนาบริสุทธิ์ ไมหวังผล
ประโยชนสวนตัว ไมเห็นแกตัว ไมมีโลภะ โทสะ เคลือบแฝง มุงเพ่ือ
ประโยชนสุขแกหมูมนุษยท่ัวไป

พระพุทธเจาทรงเปนแบบอยางในเรื่องนี้ คือ
๑. ทรงมีพระปญญา ทรงเขาถึงความจริงแหงธรรมดาของ

ธรรมชาติ ความรูนี้ทํ าใหจัดโครงสราง ตั้งระบบ วางกฎระเบียบแบบ
แผนที่สอดคลองกับธรรม คือตัวความจริงของระบบความสัมพันธในกฎ
ธรรมชาติ ทํ าใหวินัยสอดคลองกับธรรม

๒. ทรงมีพระมหากรุณา คือทรงมีพระหฤทัยที่ประกอบดวย
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เมตตา กรุณา ไมมีอกุศลธรรม ไมมีเจตนารายตอผูใด ไมไดหวังผล
ประโยชนสวนพระองค แตทรงกระทํ าเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษย 
บนฐานแหงพระวิสุทธิคุณ

ดวยพระปญญารู แจงธรรม และดวยพระเจตนาบริสุทธิ์ 
ประกอบดวยมหากรุณา ก็ทํ าใหพระพุทธองคทรงวางวินัยที่ไดผล ซึ่งทํ า
ใหเกิดระบบคณะสงฆขึ้นมา อันเปนสถาบันที่ย่ังยืนที่สุดในโลก

ฝรั่งยอมรับวา ปจจุบันสถาบันที่ย่ังยืนที่สุดในโลก คือ “สังฆะ” 
หรือสงฆในพระพุทธศาสนา ยังไมมีสถาบันใด องคกรใด ท่ีย่ังยืนเทา
สงฆ สองพันหารอยกวาปแลว ยังอยูได

วนิยักนัไว ไมใหเอาธรรมมาอางในทางทีผ่ดิ
วินัยเปนองคประกอบที่สํ าคัญย่ิงในการปฏิบัติตามธรรม ถาไมมี

วินัยมาชวยตรึงหรือกํ ากับ บางทีก็พาลจะเขวเขาใจธรรมผิดไป เชน 
บางคนบางทานคิดวา ธรรมสอนใหไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆ เราปฏิบัติ
ธรรมก็อยูงายๆ สบายๆ อยางไรก็ได

แตวินัยบอกวา “อยางไรก็ได” ไมได วินัยไมยอมเด็ดขาด วินัย
กํ าหนดแจกแจงออกไปเลยวา พระภิกษุจะตองปฏิบัติกิจอยางนั้นๆ จะ
อยูอยางสบาย จะบอกฉันสบายแลว ปรับใจไดแลว วินัยไมยอม วินัยไม
เอาดวย

เพราะฉะนั้น วินัยที่เปนรูปแบบจัดตั้งตามสมมตินี่แหละ เปนตัว
ตรึง ท่ีทํ าใหเรารูวา การปฏิบัติท่ีถูกตองสอดคลองกับธรรมอยางแทจริง
เปนอยางไร พระพุทธเจามีพระประสงคอยางไร อะไรเปนมาตรฐาน ท่ี
ทํ าใหบอกไดวา ชีวิตของพระอริยะคืออยางไร

พระอริยบุคคลที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่นในความหมายของธรรม
นั้น ไมใชคนที่ไมเอาเรื่องเอาราวอะไร เฉยๆ เฉื่อยๆ ไมเอาอะไรทั้งนั้น 
แตเปนคนทีเ่อาเรือ่งเอาราว เอาจรงิเอาจงัอยางย่ิงในความหมายของวนิยั
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พระพุทธเจาตรัสสอนวา เธออยูงายๆ แตอยูงายๆ ไมใชมักงาย
นะ พระภิกษุนั้นมีไตรจีวร คือมีจีวรแค ๓ ผืน นับวาอยูงายแลว เธอ
สามารถดํ าเนินชีวิตท่ีมีความสุขและบํ าเพ็ญกิจหนาท่ี ท้ังพัฒนาตนใน
ไตรสิกขาและแผธรรมแกประชาชนไดเต็มท่ี โดยอาศัยเครื่องนุงหม
เพียงจีวรแค ๓ ผืน

คนมีไตรจีวรคือผาแค ๓ ผืนนั้น มองดูวาเปนผูไมยึดมั่นถือมั่น 
ไมใหความส ําคัญแกเรือ่งวัตถ ุผานุงผาหม นีแ่หละตรงนีต้องจับเจตนารมณ
ของวินัยใหได

พระภิกษุไมใหความสํ าคัญแกวัตถุ มีผานุงหมเปนสมบัติแค ๓ 
ผืนก็จริง แตเมื่อเธอรับเอาจีวร ๓ ผืนนี้ โดยสมมติ คือตกลงยอมรับกัน
วาเปนของตนแลว ตองรับผิดชอบ วินัยมากํ ากับทันที

จีวร ๓ ผืนนี่ พระจะบอก โอย ของสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เราไมยึดมั่นถือมั่น แลวปลอยปละละเลยไมได พระพุทธเจา
บัญญัติวา ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรแมเพียงราตรีเดียว ตองอาบัติ
ปาจิตตีย

เมือ่ตกลงกนัแลววา เธอเปนเจาของจีวรผืนนี ้ เธอตองรบัผดิชอบ 
แมแตราตรเีดยีวกห็างจากความรบัผดิชอบไมได (วนิย.๒/๑๐)  จีวรท่ีก ําหนด
ไวใชประจํ าแลว ของใคร ผูนั้นตองใสใจรักษาใหดี ขาดเปนชองทะลุแม
เพียงเทาหลังเล็บนิ้วกอย เรียกวาขาดอธิษฐาน ขืนปลอยไว ไมปะชุน 
ไมแกไข เดี๋ยวก็มีความผิด เปนอาบัติ (วินย.อ.๒/๑๖๘) อยางนี้เปนตน

จะอางวาไมยึดมั่นถือมั่น ไมมีทาง วินัยไมยอมให
วินัยเต็มไปดวยเรื่องของความรับผิดชอบ พระตองมีความรับ

ผิดชอบตอทุกสิ่งทุกอยาง ตอชีวิตตนเอง ตอสังคม ตอชุมชนของตัวเอง 
ภิกษุเอาของสงฆไปใช ถาไมเก็บไวท่ี ตองอาบัติ อะไรตออะไรดู
หยุมหยิมไปหมด

แตมันสงผลกลับมาเสริมธรรม มันเปนเครื่องแสดงในเชิงรูป
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แบบ ใหเห็นชัดเจนวา การปฏิบัติท่ีสอดคลองถูกตองตามธรรมอยางแท
จริงเปนอยางไร ทํ าใหเห็นความสอดคลองกลมกลืนวา พระภิกษุผูเขา
ถึงธรรมหรือฝกฝนปฏิบัติเพ่ือเขาถึงธรรม เปนผูท่ีไมยึดมั่นถือมั่น จึงไม
มีอะไรที่จะทํ าเพ่ือตนเอง จึงทํ าเพ่ือประโยชนแกสงฆหรือแกมวลมนุษย
ไดเต็มท่ี ทานจึงทํ าจริงทํ าจังไดตามวินัย เพราะไมมีความยึดมั่นใน
ประโยชนสวนตัว ก็จึงปฏิบัติตามวินัยที่วางไวเพ่ือประโยชนสุขของสวน
รวมไดดวยความเต็มใจ นี่คือผลยอนกลับที่มาเสริม

ถาปฏิบัติธรรมถูกตองแลว จะกลายเปนคนที่สามารถปฏิบัติ
ตามวินัยไดจริงจังดวย ธรรมกับวินัยนี้เปนตัวดุลกันไว และสงเสริมกัน

คนทีถ่งึธรรมแลว จะปฏบัิตติามวินยัไดเตม็ท่ี และวนิยักเ็ปนกรอบ
กนัไว ไมใหปฏบัิตธิรรมเขว มฉิะนัน้ เดีย๋วจะกลายเปนอยางท่ีพูดเมือ่กี้ วา
เออ เราปฏิบัติธรรม เราไมยึดมั่นถือมั่นอะไร ปลอยตามเรื่องตามราว 
อะไรจะเปนอยางไรก็ชางมัน นี่แหละ วินัยกันไวเลย ไมมีทางเปนไปได

มีตัวอยางหนึ่ง ในกรุงเทพฯ นี้เอง นานแลว มีโยมมาเลาใหฟง
วา ท่ีวัดหนึ่งมีพระอายุมากแลว คงสัก ๗๐ ได ทานใหผูหญิงสาวๆ นวด 
บอกวาไมมีกิเลสแลว ไมยึดมั่นถือมั่น ทํ าอะไรก็ไมเปนไร คงมีหลายคน
เชื่อ (แมแตตัวเองก็อาจจะเชื่ออยางนั้น ดวยโมหะ)

นี่วินัยไมยอมแลว นี่ถาไมมีวินัยไวกัน พวกท่ีจะอางแบบนี้มี
เยอะเลย ทํ าอยางไรก็ได ไมยึดมั่นอะไรทั้งนั้น แตวินัยเปนตัวกันไวเสร็จ 
ไมมีทาง และคติพระอรหันตก็เสริมและสอดคลองกับวินัย

ความไมยึดมั่นที่แท ตองดูจากคติพระอรหันต
คติพระอรหันต เปนอยางไร คติพระอรหันตบอกแลววา พระ

อรหันต คือ ผูบรรลุประโยชนตนแลว มีประโยชนตนสมบูรณแลว ไมมี
อะไรตองทํ าเพ่ือตนเองอีก

ตรงท่ีวาไมมีอะไรตองทํ าเพ่ือตนเองอีก นี่แหละสํ าคัญนัก 
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เพราะฉะนั้น ตอจากนี้ ชีวิตของพระอรหันต ซึ่งมีความสมบูรณ มีอิสร
ภาพสมบูรณภายใน มีความสุขเต็มอิ่มภายใน มีความสุขอยูกับตัวตลอด
เวลา ไมตองหาความสุขแลว

ดวยความสมบูรณเต็มอิ่ม ไมมีอะไรตองทํ าเพ่ือตัวเองนี้ จึงอุทิศ
พลังชีวิตใหแกมนุษยชาติไดหมด มีแตจะทํ าการเพ่ือผูอื่นทั้งสิ้น

ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจา และพระอรหันตท้ังหลาย จึงเหนือกวา
พระโพธิสัตว

พระโพธิสัตวแสนจะเกงแลว คือยอมสละชีวิตของตน เพ่ือ
ประโยชนแกผูอื่นได แตพระโพธิสัตวนั้น ตองทํ าความดีดวยปณิธาน คือ
ตองตั้งใจ ตองมุงมั่น อธิษฐานจิตไววาจะทํ าความดีนั้นๆ

แตพระอรหันตและพระพุทธเจา ทานทํ าความดีโดยอัตโนมัติ 
เพราะเปนธรรมดาของทานเองที่จะทํ าอยางนั้น พระอรหันตและพระ
พุทธเจาเกงกวาพระโพธิสัตวตรงนี้ คือไมตองตั้งจุดหมาย ไมตองระดม
พลังจิตใจท่ีจะทํ า แตทานทํ าความดีโดยเปนธรรมดาของทานเอง เปน
อัตโนมัติ เพราะไมมีอะไรตองทํ าเพ่ือตัวเองอีก

ในเมือ่พระอรหนัตไมมอีะไรตองท ําเพ่ือตวัเองอกี ทานจะเอาธรรม
แหงความไมยึดมั่นอันสูง มาอางทับวินัย เพียงที่จะใหคนนั้นคนนี้นวดให
ทํ าไม ทานจะคํ านึงถึงผูอื่นเทานั้น ความสุขก็เต็มในตัว ไมตองหาความ
สุขใหแกตัวแลว หลักการอะไรที่มีไวตั้งไวเพ่ือความดีงามและประโยชน
สุขของหมูมนุษยหรือสังคม ทานจะถือปฏิบัติอยางมั่นคงจริงจัง

นี้คือคติพระอรหันต อันเปนสุดยอดของการบํ าเพ็ญความดี
อยางบริสุทธิ์ ซึ่งพระพุทธเจาตรัสอยูเสมอ ไมวาจะในการสงพระสาวก
ไปประกาศพระศาสนา การดํ ารงรักษาพระศาสนา และการประกาศ
ปรารภในการสังคายนา คือวัตถุประสงคท่ีวา พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 
โลกานุกมฺปาย (วินย.๔/๓๒; ที.ปา.๑๑/๒๒๕)

คติชีวิตพระอรหันต ก็คือ ดํ ารงอยู ดํ าเนินชีวิต จาริกไป และ
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ทํ ากิจท้ังหลาย เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกชนจํ านวนมาก 
ดวยเห็นแกประโยชนสุขของชาวโลก

พระอรหันตมีชีวิตอยูเพ่ือวัตถุประสงคนี้ และอีกคติหนึ่งท่ีพวง
มาดวยกันก็คือ ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏฐานุคตึ อาปชฺชติ (เชน องฺ.จตุกก.๒๑/๑๖๐;
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙) แปลวา เพ่ือเปนแบบอยางแกชนรุนหลัง หรือชนผูจะ
เกิดตามมาภายหลังคืออนุชน จะไดถือเปนแบบอยาง

รวมความวา พระอรหันตมีคติสํ าคัญ ๒ อยาง คือ
๑. ทํ าเพ่ือประโยชนสุขแกคนจํ านวนมาก ดวยเห็นแกชาวโลก
๒. ประพฤติทุกอยางเปนหลักไว เพ่ือเปนแบบอยางแกคนที่จะ

เกิดภายหลัง
มีตัวอยางนาจํ าไวเรื่องหนึ่ง คือ พระมหากัสสปะมีอายุมาก แก

กวาพระพุทธเจาอีก และทานถือธุดงคตลอดชีวิต
ธดุงคนัน้ ไมใชหมายความวาเท่ียวจารกิไปนะ คนมกัจะเขาใจผิด
ธุดงค คือ ขอปฏิบัติขัดเกลากิเลส มีตั้ง ๑๓ ขอ เชนวา ใชแต

จีวรบังสุกุล คือผาท่ีเขาทิ้ง ไปเท่ียวเก็บเอาของที่เขาทิ้งมา แลวก็เอามา
ตม มาตัด มาเย็บ มายอม ไมใชจีวรอยางดีท่ีเขาถวาย หรืออีกขอหนึ่ง
วาถือนุงหมแคไตรจีวร คือ ๓ ผืน เกินนั้นไมใช ไมยอมใชอดเิรก อกีขอ
หนึง่วาถอืออกบณิฑบาตเปนประจ ํา ไมรบันมินต อกีขอหนึง่วาถอืฉนัมือ้
เดยีว อกีขอหนึง่วาถอือยูปาตลอดชวิีต ฯลฯ

เคยมีคนมาชมพระพุทธเจาวา พระองคเปนผูมีชีวิตท่ีขัดเกลา 
อยูเรียบงาย อยูปลีกหลีกเรน พระพุทธเจาตรัสวา เธอชมเรานี่ไมถูก 
การท่ีสาวกเคารพยกยองเรา ไมใชเพราะเหตุนี้ ถาจะเคารพนับถือ
เพราะฉันอาหารนอย ใชจีวรนอย อยูขัดเกลา สาวกของเราหลายองค
ถือปฏิบัติเครงครัด เขมงวดกวาเราเยอะ

แตเรานี้ สาวกเคารพบูชา ก็เพราะวาเปนผูคนพบทาง และเปน
ผูท่ีชี้ทางใหแกผูอื่น ชวยใหสาวกทั้งหลายสามารถบรรลุธรรมสูงสุดได 
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พระองคตรัสวา ในเรื่องฉันอาหาร พระองคก็รับนิมนตไป เดี๋ยวที่โนน
เดี๋ยวที่นี่ พระองคเกี่ยวของมากทีเดียวกับทั้งพระสงฆและชาวบาน ตั้ง
แตพระมหากษัตริยไปทีเดียว ในเรื่องจีวร มีผูศรัทธาถวายจีวรดีๆ พระ
องคก็รับมาใชเปนตน (ม.ม.๑๓/๓๑๙-๓๕๕)

พระมหากัสสปะถือธุดงคหลายขอ ตอมาตอนทานแกแลว ครั้ง
หนึ่งพระพุทธเจาตรัสวา กัสสปะ เธอก็แกแลว ผาบังสุกุลเนื้อหยาบ ใช
ลํ าบาก นํ้ าหนักมาก เธอเปลี่ยนมารับผาท่ีคฤหบดีถวายเถอะ เนื้อผา
ละเอียด จะไดเบาหนอย

แตพระมหากัสสปะกราบทูลขอโอกาสวา จะขอปฏิบัติไปตาม
เดิม พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา เธอมีเหตุผลอะไรถึงจะปฏิบัติไปตามเดิม  
ทานก็บอกวา ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏฐานุคตึ อาปชฺเชยฺย (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑) เพ่ือเปน
หลักใหคนที่เกิดมาภายหลังยึดถือเปนแบบอยาง นี่แหละพระอรหันต 
ทานไมทํ าเพ่ือตัวเองเลย

เปนอันวา ในการรักษาวินัยและปฏิบัติกิจตางๆ พระอรหันตจะ
ประพฤติเปนหลัก เพราะทานตองทํ าตัวเปนแบบอยางแกผูอื่น ใครจะ
มาอางวา ไมผิดวินัยเพราะเปนพระอรหันต หมดกิเลสแลวนี่ ฟงไมขึ้น

ครั้งหนึ่ง มีผูหญิงศรัทธาในพระมหากัสสปะมาก ก็มาชวยกวาด
ในกุฏิให พระมหากัสสปะทานมาเจอ ทานบอกวาขอเชิญไป อยามาทํ า
ให เขาก็บอกวา เขามาชวยทานเพราะเลื่อมใสศรัทธา ทานบอกวาจะ
เปนที่ติฉินนินทา ไมดี จะเปนตัวอยางท่ีไมดี

นี่คือคติพระอรหันตในอดีตท่ีทานทํ ามา โดยยกตัวอยางพระมหา
กสัสปะ ธดุงคเปนขอปฏบัิตขิดัเกลากเิลส พระมหากสัสปะหมดกเิลสแลว
จะไปขัดเกลากิเลสอะไรอีก ทานไมจํ าเปนตองไปถือธุดงค แตท่ีทานถือ
เพราะวา ทานรักษาหลักไว เพ่ือเปนแบบอยางแกอนุชนคนรุนหลัง
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ยํ้ า: วินัยเอาปจจัยพิเศษของมนุษยเขาไปใสกระบวนธรรม
เวลามีเรื่องมีราว คนทํ าความผิดความชั่วราย บางคนชอบพูด

วา ไมตองไปยุงไปจัดการอะไร แลวเขาก็จะไดรับผลกรรมของเขาเอง 
การพูดอยางนี้ตองระวังใหมาก ท้ังจะขัดกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนา และทํ าใหตกอยูในความประมาท

ในเรื่องนี้ วินัยของสงฆก็ชวยใหมีวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง อยางท่ี
บอกแลววาตองแยกความรับผิดชอบเปน ๒ ดาน คือ

ดานธรรม แตละคนรับผิดชอบตอกรรมของตน ตามกระบวน
การของกฎธรรมชาติท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง นี่เรียกวากรรม

แตอีกดานหนึ่ง คือ ดานวินัย เพ่ือประโยชนของสังคม เขามี
การบัญญัติจัดวางกฎระเบียบกติกา เพ่ือใหธรรมออกผลแกหมูมนุษยใน
เชิงรูปธรรม คือใหสังคมมนุษยไดประโยชนจากธรรม

ดังนั้น เมื่อมีภิกษุทํ าความผิด จะไมมีการพูดวารอใหภิกษุนั้นรับ
ผลกรรมของตนเอง แตในทางวินัย มีกรรมตางๆ ซึ่งเปนบัญญัติฝาย
วินัย ซึ่งสงฆจะใชเปนเครื่องมือเพื่อดํ าเนินคดีและลงโทษเปนตน แก
ภิกษุท่ีทํ าความผิดนั้นทันที โดยไมตองรอกรรมฝายธรรมชาติ

(ย่ิงกวานั้น เมื่อมีภิกษุทํ าความผิด ถาภิกษุอื่นๆ ปลอยปละละ
เลย ไมดํ าเนินการ ภิกษุเหลานั้นก็อาจจะมีความผิดไปดวย)

จะตองไปรอท ําไม เราจงใจทํ าอะไรเมือ่ไร กเ็ปนกรรมฝายธรรม
ชาตินัน่แหละทนัท ี วินยัหรอืกฎท่ีสมมตไิว จึงใหพระสงฆทํ ากรรมใสเหตุ
ปจจัยใหมเขาไปชวยหนุนหรือผลักดันใหกรรมแสดงผลบางอยางออกมา 
อยางนอยผลขางเคียงที่เกื้อกูลตอสังคม ใครรอก็คือไมรูธรรมนั่นเอง

วินัยนั้นถือสงฆเปนใหญ มุงจะรักษาสงฆท่ีเปนสวนรวมเปน
สํ าคัญ พระพุทธศาสนาเรานี้ ดํ ารงอยูมาไดย่ังยืนถึงบัดนี้ ก็เพราะพระ
สงฆในอดีตไดปฏิบัติตามหลักการท่ีวามานี้
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ท่ีจริงนั้น เมื่อมองลึกลงไปถึงขั้นสุดทาย สังคมท้ังหมดก็ดี วินัย
ท่ีเปนระบบ ระบอบ ระเบียบตางๆ ท้ังหลายก็ดี ก็ตองเปนไปตามเหตุ
ปจจัยในกระบวนการของกฎธรรมชาติท้ังนั้น

เพราะฉะนั้น ถาวินัยไมเกิดจากความรูเขาใจความจริงของ
ธรรมชาติแทจริง และจัดตั้งวางไวโดยไมสอดคลองกับธรรม วินัยก็จะ
รักษาสังคมไวไมได วินัยก็จะกอผลราย และสังคมก็จะไมสามารถดํ ารง
อยูดวยดีหรืออาจถึงความวิบัติ

ไดกลาวแลววา วินัยนั้นเกิดจากปญญาพิเศษของมนุษยท่ีเขาถึง
ความจริงของธรรม แลวจัดตั้งวางระบบเปนตน เพ่ือใหมนุษยได
ประโยชนจากธรรม

เพราะฉะนั้น เมื่อพูดอีกสํ านวนหนึ่ง วินัย ก็คือความสามารถ
พิเศษของมนุษยท่ีนํ าเอาปจจัยฝายมนุษยเขาไปเปนสวนรวมในกระบวน
การแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เพ่ือใหบังเกิดผลดีแกมนุษยในทางที่ดี
งามพึงปรารถนา

มนุษยท่ีมีปญญา ไดพัฒนาดีแลว เมื่อเขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ยอมเปนปจจัยที่มีประสิทธิ
ภาพอยางย่ิง ท่ีจะชวยใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยทั้งหมดดํ าเนินไปใน
ทางท่ีจะกอใหเกิดผลดีท่ีพึงปรารถนาแกชีวิตและสังคมของมนุษย

เปนอันวา คติพระอรหันต มีขอควรศึกษาหลายอยาง รวมท้ัง
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นอะไรตางๆ เราดูจากวินัย เราจะไดคติมาก
มาย อยางท่ีวาความไมยึดมั่นถือมั่น ถาเราเอียงไปแงเดียว เราอาจเขา
ใจธรรมผิดไปก็ได

จะตองระลึกวา ความไมยึดมั่นถือมั่นที่จริงแทนั้น ตองเกิดจาก
ปญญา มองเห็นความจริง ท่ีเปนสัจธรรม และความไมยึดมั่นถือมั่นนั้น
จะเปนไปเองโดยอัตโนมัติ
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ชาวพุทธ คือ ผูปลอยวางได แตไมปลอยปละละเลย
สํ าหรับปุถุชน ความไมยึดมั่นถือมั่นเปนเครื่องฝกตนเทานั้น จึง

จะตองระวังมาก เพราะความไมยึดมั่นของปุถุชนที่เอามาปฏิบัตินั้น เรา
รับมาดวยสัญญา ไมใชปญญา

คือ เราฟงคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจาวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียง 
เปนทุกข เปนอนัตตา จะไปยึดมั่นถือมั่นไมได ถาเรายึดมั่นถือมั่นแลว 
มันเปลี่ยนแปลงไป เราก็เกิดความทุกขบีบคั้นจิตใจ เพราะมันไมเปนไป
ตามท่ีเราตองการ เราฟงแลวก็เลื่อมใส เห็นวาเปนความจริงอยางนั้น 
และชอบใจ นํ ามาปฏิบัติ

ในกรณีอยางนี้ เรียกวาไดปญญามานิดหนอย แตตัวหลักปฏิบัติ
ท่ีรับมาเปนเพียงสัญญาเทานั้น และเราก็รับเอาหลักนั้นมาปฏิบัติตาม
สัญญาวา เออ ตอไปนี้เราจะไมยึดมั่นถือมั่นอะไรนะ

กลับไปบานก็บอกวา นี่ไมใชลูกของเรา นี่ไมใชภรรยาของเรา นี่
ไมใชเงินของเรา เราไมยึดม่ันถือมั่นอะไรทั้งนั้น ก็เลยไมเอาเรื่องเอาราว
อะไร นี่คือเกิดความประมาทแลว

การท่ีไมยึดมั่นถือมั่นแลว ไมเอาเรื่องเอาราวอะไรนี้ เปนเพียง 
“ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น” เพราะความไมยึดมั่นตัวนี้ ไมใชความ
ไมยึดมั่นที่แท มันเปนเพียงความไมยึดมั่นที่เกิดจากสัญญา แลวเราก็
เอาตัวความไมยึดมั่นนี้มาจับยึดเขาไวอีกท่ีหนึ่ง เลยเปนความยึดมั่นใน
ความไมยึดมั่น จึงวา ตองระวังใหดี ถาเปนปุถุชน จะทํ าไดแคนี้

ความไมยึดมั่นที่แทนั้น เกิดจากปญญา เมื่อเราเห็นสิ่งท้ังหลาย
เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแลว เรารูทันสัจธรรมแลว ความเปนไปของ
มันก็ไมเขามาบีบคั้นจิตใจของเรา จิตใจของเราเปนอิสระ ตอจากนั้นเรา
จะปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ตามเหตุตามผลดวยปญญา

หลกัการนีส้ ําคัญมาก ถาเรามทีรพัย กป็ฏบัิตติอทรพัยใหถกูตอง
ตามเหตุผล ทรัพยมีเพ่ืออะไร ก็นํ าไปใชใหเกิดผลตามวัตถุประสงคนั้น 
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ไมใชไปมัวยึดมั่นถือมั่นใหเปนเหตุบีบคั้นจิตใจใหมีความทุกข แตก็ไมใช
ปลอยปละละเลยไมเอาใจใสไมรบัผดิชอบ ตองใชมนัใหสมคณุคา ใหถกูตอง
ตามความหมายของมัน ทรัพยก็เกิดประโยชนแทจริง

ถาทํ าไดอยางนี ้ กเ็รยีกไดวาเปน ชาวพุทธแท คือ ผูปลอยวางได 
แตไมปลอยปละละเลย

นาจะถือเอาพระเจาอโศกมหาราชเปนแบบอยางในการปฏิบัติ
ตามคตินี้ พระองคก็คงทรงพระดํ าริวา ทรัพยนี้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นไม
ได และมันก็ไมใชความหมาย ไมใชสาระที่แทจริงของชีวิต มันไม
สามารถใหความสุขท่ีแทและยั่งยืนแกชีวิต เราเคยลุมหลงแสวงทรัพย
มาเปนเครื่องแสดงความยิ่งใหญ และบํ ารุงบํ าเรอความสุขสบายของตน
เอง ตอไปนี้ไมเอาแลว เราจะไมลุมหลงมัวเมากับมัน

แตพระองคก็ไมไดท้ิงทรัพยนั้น แตเปลี่ยนมาปฏิบัติตอทรัพย
ดวยเหตุผล โดยพลิกความหมายของทรัพยไปในทางใหมวา ทรัพยนั้นไม
ใชมีความหมายที่จะเปนเครื่องบํ าเรอใหเราเปนสุข เพราะเรามีความสุข
ไดเองแลว เราพัฒนาจิตใจดวยการปฏิบัติตามคํ าสอนของพระพุทธเจา 
เรามีความสุขท่ีประณีตกวาแลว

ทรพัยสนิสมบตัิเหลานี ้ กบัทัง้อ ํานาจ ไมใชเปนสิง่จํ าเปนส ําหรบั
ชีวิตของเรา แตถาเรารูจักใช มันก็เปนอุปกรณในการสรางสรรค
ประโยชนสุข เปนเครื่องมือของธรรมท่ีจะทํ าความดีใหแกสังคม

นับแตนั้นมา พระเจาอโศกมหาราชก็ไดทรงใหความหมายใหม
แกทรัพยและอํ านาจ โดยตรัสวา ยศ คือความยิ่งใหญของพระองคนี้ จะ
ไมมีความหมาย ถาไมชวยใหประชาชนปฏิบัติธรรม และไดโปรดให
จารึกขอความนี้ไวในศิลาจารึก และพระองคก็ไดใชทรัพยและอํ านาจนั้น 
ในการสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน ทํ าความดีเปนการใหญ 
ตามนโยบายธรรมวิชัย

ถาพระเจาอโศกไมมีทรัพย ไมมีอํ านาจ พระเจาอโศกก็ทํ าความ
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ดีอยางนั้นไมสํ าเร็จ แตทรัพยและอํ านาจเมื่อใชเปน ใชถูก ก็กลายเปน
อุปกรณสรางสรรคประโยชนสุขและความดีงาม ทํ าใหเกิดประโยชน
มหาศาล รวมท้ังทํ าใหพระพุทธศาสนาไปถึงเราในประเทศไทยดวย

เศรษฐกิจจะพอดี เมื่อมันทํ าหนาที่เปนปจจัย
เศรษฐกิจพาวิบัติ เมื่อมันถูกจัดเปนจุดหมาย

เปนอันวา วันนี้ ไดพูดเรื่องธรรมวินัย ท่ีผนวกประสานเปนคูกัน 
วินัยชวยใหเราปฏิบัติธรรมไดถูกตอง และทํ าใหเราเห็นวาพระพุทธ
ศาสนาก็ใหความสํ าคัญแกวัตถุ ใหความสํ าคัญแกปจจัย ๔ ใหความ
สํ าคัญแกเศรษฐกิจ ใหความสํ าคัญแกสังคม โดยมีความหมายโยงไปหา
ธรรม ไมใชมีความสํ าคัญในตัวของมันเอง โดยเฉพาะมันไมใชจุดหมาย 
เดี๋ยวจะเขาใจผิดอีกวาเศรษฐกิจสํ าคัญ แลวหยุดอยูแคนั้น

เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องวัตถุ เรื่องปจจัย ๔ เรื่องสังคม ก็มีความ
สํ าคัญ โดยที่วาเมื่อทํ าใหถูกตอง มันจะเปนตัวเอื้อตอธรรม ความสํ าคัญ
ก็อยูท่ีตอนโยงนี้แหละ ถาไมโยงก็จะพลาดอีก

ถาแยกเดี่ยววินัยออกไป เหมือนอยางคนที่บอกวา วัตถุสํ าคัญ 
แลวไปหยุดอยูแคนั้น ก็ผิด เราพูดวาวัตถุสํ าคัญ ตองจัดสรรใหดี เพราะ
มันเปนฐานที่จะทํ าใหเรากาวไปสูธรรมได

พูดมาถึงตอนนี้ ก็คงจับไดชัดแลววา ความสํ าคัญของวัตถุหรือ
เศรษฐกิจนั้นอยูท่ีจะตองเอาไปโยงสัมพันธกับธรรม

ความสัมพันธระหวางวัตถุปจจัย ๔ หรือเศรษฐกิจกับธรรม ก็
คือ มันเปนเครื่องเกื้อหนุนแกธรรม หมายความวา คุณคาของมันอยูท่ี
การท่ีมันจะชวยใหธรรมเจริญงอกงาม เปนประโยชนแกชีวิตและสังคม
ของมนุษย หรือชวยใหคนพัฒนายิ่งขึ้นไปในธรรมนั้นเอง

ความสมัพันธของวตัถท่ีุเอือ้ตอธรรมนัน้ กคื็อความหมายของค ํา
ท่ีเราใชกนัเปนประจ ําอยูแลว ซึง่เปนค ํางายๆ คือค ําวา “ปจจยั” นัน่เอง
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หมายความวา วัตถ ุปจจัย เรือ่งเศรษฐกจิ มคีวามหมายทีแ่ทจรงิ 
คือเปนปจจยั ท่ีจะเกือ้หนนุใหมนษุยพัฒนายิง่ขึน้ไป ในการสรางสรรคชวิีต
และสงัคมใหดงีามมีสนัตสิขุ นีคื้อฐานะของทรพัยสนิเงนิทอง และอ ํานาจ

คํ าวา “ปจจัย” นี้ เราใชกันอยูแลว แตบางทีก็ใชเพลินๆ ไปโดย
ไมรูตระหนักถึงความหมาย จึงตองยกขึ้นมาทํ าความเขาใจกันใหชัดเจน 
เมื่อเขาใจชัดเจนแลว ก็จะเปนชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมไดถูกตองตลอด
สาย ตั้งแตธรรมตอวัตถุ เปนตนไป

เมื่อเอาวัตถุเปนปจจัย ก็จะเจริญงอกงามในธรรมได แตถากลับ
กัน ยึดเอาวัตถุเปนจุดหมาย ชีวิตและสังคมก็จะตองแปรปรวนวิปลาศ 
เพราะกลับเอายอดเปนฐาน และเอาฐานเปนยอด

นาสงัเกตวา เวลานีส้งัคมไทย และทัง้โลก ดเูหมอืนจะยดึเอาวัตถุ
เสพหรืออามิสเปนจุดหมาย ไมไดมองมันอยางถูกตองในฐานะเปนปจจัย

เมื่อจัดสรรวัตถุ จัดสรรปจจัย ๔ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม
ใหเรียบรอย เขาสูวินัยแลว ก็เกื้อกูลตอการกาวไปในความดีงามและ
ประโยชนสุข ชวยใหการพัฒนาชีวิตและสังคมดํ าเนินไปในวิถีแหงสุข
สันติและอิสรภาพ นี้คือธรรมมาแลว

เปนอันวา ธรรมกับวินัยก็คูกัน ถาเราสามารถใชหลักการนี้ถูก
ตอง เราก็จะมีความเจริญงอกงามในพระศาสนา และพระศาสนาจะเกิด
ประโยชนแกเราอยางแทจริง

สรุปวา จะตองจับหลักใหครบ มองดูพุทธศาสนาอยาใหเวาๆ 
แหวงๆ เวลานี้ นากลัวมาก เรื่องมองดูพระพุทธศาสนาเวาๆ แหวงๆ ได
ดาน เสียแง ก็เลยไมเกิดมัชฌิมา

มัชฌิมา คือ พอดี ความเปนทางสายกลาง คือพอดีนี้ ไดแสดง
มาหลายแงหลายมุมแลว และไดเอามาโยงกับความไมประมาท คือ 
ความไมประมาทจะเปนตัวปรับใหมัชฌิมาดํ ารงอยูได

เรือ่งธรรมทีพ่ระพทุธเจาตรสัในวนัแสดงปฐมเทศนาทีป่าอสิปิตน-
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มฤคทายวนั ไดแก มชัฌมิาปฏปิทา กม็าบรรจบกบัเรือ่งความไมประมาท
ท่ีตรัสไวเปนปจฉิมวาจา ในวันเสด็จดับขันธพระปรินิพพาน ท่ีกุสินารา 
แลวเอามาโยงกับธรรมที่พระองคตรัสทั่วไปที่สาวัตถีนี้ ก็เขากันหมด

รูทุกข จึงดับทุกขได
ไมใชรูทุกขไป แลวกลายเปนทุกข

ธรรมของพระพทุธเจานัน้ ทุกอยาง ถาเราจับจุดถกูแลว มนัอยูใน
ระบบความสมัพันธ จึงโยงถงึกนัหมดทกุอยาง จับทีน่ี ่กถ็งึท่ีอืน่ทัง้หมดดวย

ดงันัน้ ถาจับหลกัการนีไ้ด ไมวาใครจะพดูธรรมขอไหนมา กจั็บโยง
ไดหมด วาธรรมนีอ้ยูท่ีจุดนัน้ อยูในระดบันี ้สมัพันธสงผลตอไปยงัขอโนน
มองเหน็ธรรมนัน้ในภาพรวมของระบบใหญ ความหมายในการปฏบัิตกิช็ดั
เจนโลงไป อยางพระพุทธเจา ท่ีทรงมีวิธีสรุปธรรมมากมายหลายแบบ

วิธีสรุปธรรมของพระพุทธเจา เชน สรุปลงในอริยสัจ ๔ แลว
พระองคก็ยังโยงอริยสัจ ๔ ไปสูธรรมทุกสิ่งทุกประการ

จะขอพูดใหโยมฟงอีกนิด ใหเห็นตัวอยางวิธีสรุปของพระพุทธ
เจา ท่ีพระองคสรุปไวหลายนัย สรุปเปน ๒ ก็ได สรุปเปน ๓ ก็ได สรุป
เปน ๔ ก็ได ไมตองมาเถียงกัน

บางคนไปยดึอยางเดียว แลวไปเถยีงกบัคนอืน่ กยุ็งอยูนัน่แหละ
ท้ังๆ ท่ีวาธรรมนั้นเปนความจริงตามธรรมดาท่ีมีระบบของมัน และใน
ระบบสัมพันธนั้น ก็เอามาแสดงใหเห็นไดหลายอยาง เปนเรื่องของวิธี
การจํ าแนก แตไมวาจะแสดงอยางไร มันก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดังตัวอยาง เชน พระพุทธเจาตรัสธรรมวา ท้ังหมดรวมใน
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

จากอริยสัจนั้น พระองคก็โยงไปหาหลักอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเปนการ
ประมวลธรรมทัง้ปวงใหเขาเปนชดุเดยีวกนัอกี โดยตรสัวา ทกุขฺ ํอรยิสจจํฺ
ปริฺเญยฺยํ เปนตน
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นี่คือหลักท่ีเรียกวากิจในอริยสัจ ๔ ถาใครจะปฏิบัติตออริยสัจ ๔ 
ใหถูกตอง ไมรูหลักกิจในอริยสัจ ก็พลาด

อริยสัจ ๔ จะรูแตอริยสัจไมได ตองรูกิจในอริยสัจดวย มิฉะนั้น
จะเสียดุลอีก ถาปฏิบัติหนาท่ีตออริยสัจผิด ก็พลาดไปเลย เพราะวา
อริยสัจ ๔ แตละขอเรามีหนาท่ีตอมัน

หนาท่ีเหลานั้นตรัสไวแลวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี่แหละ ซึ่ง
เราก็สวดกันอยูเรื่อยวา ทุกขอริยสัจนั้นเปนสิ่งท่ีจะตองปริญญา หนาท่ี
ตอทุกข คือ ปริญญา แปลวากํ าหนดรู

 เรามีหนาที่รูทุกข เราไมมีหนาที่เปนทุกข
 คุณหมอรูโรค ก็ไมใชคุณหมอเปนโรค แตคุณหมอตองรูโรค 
คุณหมอจึงจะบํ าบัดโรครักษาคนได

 คนที่รูปญหา ก็ไมใชคนเปนปญหา แตคนตองรูปญหา คนจึง
จะแกปญหาได

 คนที่รูทุกข ก็ไมใชคนเปนทุกข แตคนตองรูทุกข คนจึงจะดับ
ทุกขได

การรูทันทกุข หรอืรูจักทุกข กบัการเปนทกุข ไมใชอยางเดียวกนั
การเปนทุกข เปนการปฏิบัติผิดหนาท่ีตออริยสัจ ถาใครปฏิบัติ

หนาท่ีตออริยสัจผิด ก็ผิดพลาดออกนอกทาง
พระพุทธเจาไมเคยสอนใหใครเปนทุกข แตทรงสอนใหรูทันทุกข 

แคกิจในอริยสัจขอที่หนึ่งนี้ หลายคนก็พลาด

เปนอันวา ทุกขเปนสภาวะสํ าหรับปญญารู เอาปญญาเผชิญ
หนากับมัน ทุกขนี้เราตองมีปริญญา คือรูทันมัน

ดูกันใหครบ กิจในอริยสัจท้ัง ๔ ขอ
๑. ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺเยฺยํ

ทุกขอริยสัจ เปนสิ่งท่ีพึงกํ าหนด-รู
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๒. ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ
ทุกขสมุทัยอริยสัจ เปนส่ิงที่พึง-ละ

๓. ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ
ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนส่ิงที่ตองทํ าให-แจง ทํ าใหเปนจริง บรรลุถึง

๔. ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ
ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสัจ เปนส่ิงทีพ่งึ-เจรญิ ปฏบิตั ิลงมอืท ํา

พูดใหเขาใจงายขึ้นในภาษาไทยวา
๑. หนาท่ีตออริยสัจขอที่หนึ่ง คือทุกข ไดแก ปริญญา การ

กํ าหนดรู รูจัก รูเขาใจ รูทัน
๒. หนาท่ีตออริยสัจขอที่สอง คือสมุทัย ไดแก ปหานะ การละ

หรือกํ าจัด
๓. หนาท่ีตออริยสัจขอที่สาม คือนิโรธ ไดแก สัจฉิกิริยา การทํ า

ใหแจง บรรลุ หรือทํ าใหเปนจริง
๔. หนาท่ีตออริยสัจขอที่สี่ คือมรรค ไดแก ภาวนา การลงมือ

ปฏิบัติ
การปฏิบัติอยูท่ีขอ ๔ เรียกวา “ภาวนา” เราตองปฏิบัติขอเดียว 

คือ ขอสี่-มรรค
นอกนัน้ เมือ่เราปฏบัิตไิปตามขอสีแ่ลว มนัถงึเองหมด แตเรารูไว

เขาถึงระบบสัมพันธของธรรมแลว
ก็จัดแยกจับโยงไดทั่วสรรพส่ิง

จากหลักหนาท่ีตออริยสัจนี้ พระพุทธเจาก็ทรงจัดหมวดธรรม
ขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ

๑. ปริญไญยธรรม ธรรมที่พึงปริญญา คือ พึงกํ าหนดรู ตองรู
จัก รูเทาทัน เชน ขันธ ๕ ไตรลักษณ เปนตน ตลอดจนอายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘ ฯลฯ
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๒. ปหาตัพพธรรม ธรรมที่ตองปหาน คือ ตองละ เชน อกุศล
มูล โลภะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ พวกบาปอกุศลตางๆ ท้ัง
หลายทั้งปวง ตลอดจนในที่สุดคือ อวิชชา

๓. สัจฉิกาตัพพธรรม ธรรมที่ตองสัจฉิกิริยา พึงทํ าใหแจง ตอง
บรรลุถึง เชน สันติ ความสงบ วิสุทธิ ความบริสุทธิ์ ความสะอาด 
วิมุตติ ความหลุดพน ความเปนอิสระ พระนิพพาน

๔. ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่ตองภาวนา พึงปฏิบัติ พึงทํ าใหมีให
เปนขึ้นมา พึงเจริญ พึงพัฒนา ยกตัวอยาง ศรัทธาก็ดี ศีลก็ดี ปญญาก็
ดี สมาธิก็ดี หิริโอตตัปปะเปนตนก็ดี ธรรมตางๆ เหลานี้เปนขอปฏิบัติ 
จัดเปน ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่พึงเจริญ

ภาเวตพัพธรรม ธรรมทีพึ่งทํ าใหเกดิม ีพึงปฏบัิต ิรวมเขาดวยกัน
ก็มี ๓ หมวด เรียกงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา มรรคมีองค ๘ หรือจะ
เปนโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ก็ตาม รวมอยูในภาเวตัพพธรรมทั้งหมด

ธรรมทั้งหมดบรรดามีนั้น จัดลงในชุด ๔ นี้ เปนปริญไญยธรรม
พวกหนึ่ง เปนปหาตัพพธรรมพวกหนึ่ง เปนสัจฉิกาตัพพธรรมพวกหนึ่ง 
เปนภาเวตัพพธรรมพวกหนึ่ง

พอจัดแลว ก็ประสานกับหลักอริยสัจ ๔ โยงไปสูเรื่องกิจตอ
อริยสัจ

เมื่อปฏิบัติกิจตออริยสัจถูกตอง ก็คือปฏิบัติตอธรรม ๔ หมวดใน
ชุดทายนี้

นี่เปนตัวอยางของการจัดแยกและจับโยง ซึ่งทํ าใหเห็นภาพรวม
ของธรรม ท่ีเราจะตองเกี่ยวของ และจะนํ าเราเขาสูทางของพระพุทธ
ศาสนาอยางถูกตอง

เวลาตอนนี้ก็ ๑๐.๕๓ น. แลว พอสมควรแกเวลา อาตมภาพได
พูดเรื่องธรรมมา ก็คิดวาคงจะชวยใหโยมผูศรัทธาไดเห็นภาพของพระ
พุทธศาสนา ท้ังในแงของสภาพแวดลอมยุคพุทธกาล สภาพของแวน
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แควนที่พระพุทธเจาเสด็จไป โดยโยงเขาหาหลักธรรมที่พระองคตรัส
ท้ังนี้ ใหเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาที่เปนหลักธรรมวินัย

และประชุมลงในการปฏิบัติดวยความไมประมาท ยอนกลับเขาสู 
มัชฌิมาปฏิปทา ท่ีดํ าเนินไปในไตรสิกขา อันจะทํ าใหปฏิบัติหนาท่ีถูกตอง
สมบูรณตอทุกสิ่งทุกอยาง ท่ีพระพุทธเจาทรงประมวลเขาไวแลวใน
อริยสัจ ๔ ประการ

คิดวาโยมทั้งหลายคงจะมีความเขาใจ และจะทํ าใหมีผลในการ
ดํ าเนินชีวิต คือในการปฏิบัติธรรม อันจะทํ าใหธรรมที่เจริญพัฒนาขึ้น
แลวประชุมกันเปนธรรมกายในตัวเรา อันเปนกายที่ไมมีรูปราง ไมตอง
เห็นดวยตา แตเห็นดวยปญญาท่ีเห็นธรรม

เมื่อเราปฏิบัติธรรมหนึ่งขอ ก็ไดเขามาขอหนึ่ง ปฏิบัติอีกขอก็ได
เปนสอง ปฏิบัติไปอีกก็ได ๓-๔-๕ หรือบางทีไดมาเปนหมวดเปนชุด 
ธรรมกายก็เจริญพัฒนาขยายใหญขึ้นไปเรื่อยๆ

แตในระยะแรกธรรมกายนี้ก็มีเสื่อมบางเจริญบาง อันนั้นหายไป 
อันนี้เขามาใหม ธรรมกายยุบ-ธรรมกายพอง จนกระทั่งไปถึงมรรคผล
นิพพานเมื่อไร ก็จะเปนธรรมกายที่แนนแฟนมั่นคง

จึงขอใหโยมผูศรัทธาทุกทานพัฒนาธรรมกาย ดวยการปฏิบัติ
ธรรม จนกวาจะเปนธรรมกายอันมั่นคง ท่ียืนยงอยูตลอดไป คือมรรค
ผลนิพพาน

ขอใหการเดินทางมาในสถานที่อันเปนพุทธสถานสํ าคัญ โดย
เฉพาะสังเวชนียสถานนี้ เปนปจจัยทํ าใหทุกทานไดเจริญกุศลธรรม มี
ศรัทธายิ่งขึ้นไป ไดปติโสมนัส ความปลาบปลื้มใจ เปนเครื่องนํ าไปสู
ความงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา

ขอใหทุกทานเจริญพัฒนา รมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ย่ิงขึ้นไป ตลอดกาลนาน
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๑๑ รกัษาธรรม คือรักษาความเปนไท
โรงแรมแอมบาสเดอร อชันตา ออรังคาบาด

ศุกรที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๓๘  - ๑๗.๔๐ น.

วันนี้ คิดวาเปนธรรมกถาปดรายการ เพราะวารายการไปเยี่ยม
เยือนสถานที่สํ าคัญทางพระพุทธศาสนา ก็ถือวาจบลงดวยการไปชมถํ้ า
อชันตาในวันนี้ ตอจากนี้ไปก็เปนเรื่องของการเตรียมตัวเดินทางกลับ
ประเทศไทย

วันพรุงนี้ก็จะไปที่เดลี ซึ่งแทบจะไมมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพระ
พุทธศาสนา นอกจากเกร็ดความรูวาเปนถิ่นที่จัดอยูในแควนกุรุสมัย
โบราณ และมีสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงมหาสติปฏฐานสูตร แต
สํ าหรับคณะของเรา ก็เปนเพียงสถานที่ท่ีไปขึ้นเครื่องบินกลับประเทศ
ไทยเทานั้น

มีโยมบางทานอยากจะฟงเรื่องธรรมปฏิบัติกรรมฐาน แตเวลา
ของเรานอย จึงเห็นวาควรจะฟงเรื่องที่เกี่ยวกับเฉพาะโอกาส จะจํ าเปน
กวา เพราะฉะนั้นก็ควรจะพูดถึงเรื่องที่เราไปเยี่ยมเยือนมากอน ตอจาก
นั้นถามีเวลาเหลือ คอยมาพูดกันในเรื่องธรรมปฏิบัติ

สํ าหรับรายการที่เราไดไปเย่ียมเยือนมา คือถํ้ าอชันตา และถํ้ า
เอลโลรานี้ ก็ยังไมมีเวลาและโอกาสที่จะพูดกับทุกทานพรอมกัน เมื่อมา
วันแรกหรือวันที่สอง ตอนที่ไปถํ้ าอชันตา ก็ไดพูดบนรถคันที่ ๑ เพียง
เล็กนอย ซึ่งยังไมพรอมเพรียงกัน อีกประการหนึ่งก็ไดพูดเพียงคราวๆ 
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วันนี้ทุกทานมาพรอมกันแลว ก็ควรจะไดพูดเรื่องนี้อีกสักหนอยหนึ่ง
ก็อยางท่ีไดพูดออกตัวไวบนรถแลววา เรื่องถํ้ าอชันตา และถํ้ า

เอลโลรานี้ อาตมาเองก็มีความรูนอย เพราะเปนเรื่องของพระพุทธ
ศาสนายุคหลัง ไมมีในคัมภีร และในเมืองไทยเราก็ไมคอยรูเรื่องพระ
พุทธศาสนาในประเทศอื่น แมแตอินเดียที่เปนตนแหลง

ในเมืองไทย เราเรียนพุทธประวัติกันก็แคความเปนมาในพระ 
ชนมชีพและพุทธกิจของพระพุทธเจามาถึงปริพพาน ตอจากนั้นเราก็มา
เรียนเรื่องการสังคายนากันเล็กๆนอยๆ พอใหรูวามีการสังคายนาสํ าคัญ
กี่ครั้ง แตละครั้งปรารภเหตุอะไรและทํ าท่ีไหน แลวก็กาวขามไปเลย คือ
ไมเลาเรียนเหตุการณระหวางนั้น

ดังนั้น ประวัติพุทธศาสนาในอินเดีย พระสงฆในประเทศไทยจึง
แทบไมรูเลย เปนเรื่องราวที่ตองอาศัยการคนควาเอาเอง

แนะนํ าถํ้ าอชันตา-เอลโลรา
สํ าหรับเรื่องถํ้ าอชันตา และถํ้ าเอลโลรานี ้ เปนเรื่องของพระ

พุทธศาสนาในอินเดียยุคหลัง ซึ่งเรียกไดวาเปนพุทธศาสนาของอินเดีย
โดยเฉพาะ เราก็ย่ิงมีความรูนอย

แตถึงจะรูนอย เราก็หาอานเอกสารตางๆ เอาได และก็ไมใชวา
อินเดียเขาจะรูมากกวาเรา เขาเองก็รูนอยเหมือนกัน เพราะชาวอินเดีย
แทบจะไมมีความรูเรื่องเหลานี้เลย ท่ีมีบางก็อาศัยฝรั่งมากกวา

ท้ังนี้เพราะวา ถํ้ าอชันตา และถํ้ าเอลโลรานี้ เปนสถานที่สํ าคัญท่ี
ถูกทอดทิ้งมาเปนเวลานาน คิดวาประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ป จนกระทั่ง
กลายเปนปาท่ีรกชัฏไป เพราะมันอยูในภูเขาอยูแลว เปนถํ้ า และแถบ
นั้นสมัยกอนก็สันนิษฐานกันวาจะมีตนไมมาก

ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ (ค.ศ. ๑๘๑๙) ไดมีทหารอังกฤษสังกัดกองทัพท่ี
เมืองมัทราส ออกเดินทางมาลาสัตว และก็มีเรื่องเลาวา เมื่อลาสัตวไป 
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ตอนหนึ่งก็เขาไปตามกวางซึ่งหนีเขาไปในถํ้ า ก็ตามมาและเจอถํ้ าอชันตา
นี้ เลยไดพบสิ่งประหลาดอัศจรรย

นี้ก็เปนเรื่องของคนอังกฤษ ท่ีมาเปนผูปกครองอาณานิคมตอน
ท่ีอินเดียตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ การท่ีพวกอังกฤษไดมาคนพบก็
แสดงวาชาวอินเดียไมมีความรูเรื่องนี้เลย เมื่อชาวอังกฤษคนพบแลว ก็
ไดทํ าการศึกษาคนควาตามวิชาการแบบโบราณคดี

เรื่องนี้ก็ทํ านองเดียวกันกับสถานที่สํ าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เรียกวาแทบทั้งหมดในประเทศอินเดีย ท่ีถูกทอดทิ้งรกรางไปหมดแลว 
จนคนอินเดียเองไมรูจักเลย

แมแตเรื่องพระเจาอโศกมหาราช ท่ีปจจุบันรูกันแลววาย่ิงใหญท่ี
สุดในประวัติศาสตรของอินเดีย กอนที่อังกฤษจะมาปกครอง คนอินเดีย
ไมรูจักพระเจาอโศกมหาราช แตท้ิงพระองคหายไปกับอดีตแหงประวัติ
ศาสตรหมดแลว สถานที่สํ าคัญและหลักฐานทั้งหลาย เชน หลักศิลา
จารึก เปนตน เหลานี้ ลวนแตถูกคนพบโดยฝรั่งอังกฤษท้ังนั้น

ความรูเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุคเกาๆ ถามองใน
แงหนึ่งก็เปนหนี้นักวิชาการ นักประวัติศาสตร และนักโบราณคดีของ
ตะวันตก คือพวกอังกฤษนี้มากมาย

เมื่อศึกษาคนควากันไป สํ าหรับถํ้ าอชันตา-เอลโลรานี้ ก็ไดความ
รูมาพอสมควร เรื่องที่จะพูดตอไปนี้ สวนหนึ่งก็จะพูดตามท่ีเขาไดคน
ควากันมา ซึ่งโดยมากก็เปนเรื่องของการสันนิษฐาน ยังไมมคีวามรูท่ีชดั
เจนมากนกั อยางไรกต็าม การสนันิษฐานนั้นก็มีเหตุผลอยูพอสมควร 
และเมื่อพูดไปตามนั้นก็จะเปนเรื่องทางดานประวัติศาสตร โดยหนักไป
ทางศิลปะ และเรื่องโบราณคดี

ทานที่สนใจทางศิลปะ จะมีสิ่งท่ีนาศึกษามากหนอย วาเฉพาะ
ป จจุ บันนี้ ให ความสํ าคัญในแง  ศิลปะมาก โดยเป นเรื่องของ
สถาปตยกรรมบาง ประติมากรรมบาง เฉพาะอยางย่ิงการแกะสลัก 
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พรอมทั้งจิตรกรรมคือภาพวาดตางๆ รวมความวา เขาใหความสํ าคัญ
แกถํ้ าอชันตา-เอลโลรา โดยปรากฏความเดนทางดานศิลปะมาก

แตอีกดานหนึ่งท่ีมีความสํ าคัญ ก็คือดานศาสนา ซึ่งคนจะมองไม
มากนัก และถึงจะมอง ก็มักมองแตในแงของเรื่องภาพหรือสิ่งท่ีปรากฏ
ทางโบราณคดี ซึ่งก็ยังศึกษากันไมไดมากเทาไร

คิดวา สิ่งท่ีจะเปนประโยชนแกชาวพุทธ คือเรื่องที่จะเปนบท
เรียนมากกวา บทเรียนสํ าหรับชาวพุทธนี้นาจะเปนประโยชนมาก

แตกอนจะพูดถึงบทเรียน ก็ตองดูเรื่องราวที่เปนมาทางประวัติ
ศาสตร แลวจึงมาเชื่อมโยงใหเห็นบทเรียน

อยางไรก็ตาม บทเรียนเหลานี้เราจะไดพอเปนแนวคิดเทานั้น 
ไมใชถึงกับแนนอนไปเลย เพราะเราไมไดรูความจริงชัดเจน และก็ไมมี
ใครรูชัดเจนดวย เอาเปนวา บทเรียนเหลานี้ ถาจะเปนแงคิดใหเกิด
ประโยชนในปจจุบัน ท่ีจะเอามาใชในการเตือนสติใหไมตกอยูในความ
ประมาทได ก็เปนสิ่งท่ีดีงามนาพอใจแลว

เรามาทํ าความเขาใจกันเล็กนอย เกี่ยวกับเรื่องของถํ้ าเหลานี้
กอน ตามหลักฐานที่นักวิชาการหรือนักโบราณคดีเปนตนไดแสดงไว ซึ่ง
หลายทานก็ไดอานแลว

อชันตา และเอลโลรา เปนชื่อของหมูบาน ๒ แหงใกลเมือง
ออรังคาบาด รัฐมหาราษฎร ในอินเดียภาคตะวันตก

อชันตาอยูหางจากเมืองออรังคาบาด ไปทางตะวันออกเฉียง
เหนือ ๖๕ ไมล (๑๐๕ ก.ม.)

สวนเอลโลรา อยูใกลเขามา คืออยูหางจากเมืองออรังคาบาด
นั้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๘ ไมล (๒๙ ก.ม.)

ก) หมูถ้ํ าอชันตา
ท่ีใกลหมูบานอชันตา ไดมีการคนพบถํ้ า ซึ่งท่ีจริงคือวัดในพระ
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พุทธศาสนา ท่ีเจาะและแกะสลักเขาไปในภูเขา อยูเรียงกันเปนหมูรวม 
๓๐ ถํ้ า เรียกกันวา หมูถํ้ าอชันตา (Ajanta caves) เปนถํ้ ายุคแรก เกา
แกมาก มีกํ าเนิดเริ่มแตกอนคริสตศักราช ประมาณ ๒๐๐ หรือ ๑๕๐  ป 
คือราว พ.ศ.๓๕๐ หรือ ๔๐๐ เปนตนมา

อชันตาเปนถํ้ าเกา เปนถํ้ าพุทธศาสนาลวนๆ คือเดิมนั้นมีแต
พุทธศาสนาที่สรางศิลปกรรมถํ้ า ก็คือถํ้ าอชันตา ท่ีอชันตานี้มีท้ังหมดท่ี
เขาแสดงไว ๓๐ ถํ้ า เริ่มตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ หรือ ๔๐๐อชันตานี้
เริ่มจากประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ หรือ ๔๐๐ ก็มาจบประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐

ท่ีตองสังเกตอีกอยางหนึ่งก็คือ ท่ีอชันตานั้น ท่ีวาเปนถํ้ าพุทธ
ศาสนาลวนๆ ก็แบงเปน ๒ สวนอีก คือ

สวนของหีนยานหรือเถรวาท พูดงายๆวาแบบสายของเรา คือ
พุทธศาสนาที่ไปสูเมืองไทย มีอยู ๖ ถํ้ าดวยกัน คือถํ้ าท่ี ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๓ และ ๓๐ ซึ่งเปนถํ้ าท่ีเกาแกท่ีสุด ประมาณ พ.ศ. ๓๕๐-๕๕๐ หรือ 
๔๐๐–๖๐๐ ถํ้ าท่ี ๓๐ นั้นไปไมถึง เห็นวาไมมีทางขึ้นไป หรือวาจะมีการ
สลายหินถลมไปแลว

เปนอันวามี ๖ ถํ้ านี้เปนของหีนยาน
เหลือจากนั้น ๒๔ ถํ้ า เปนของฝายมหายาน หลายถํ้ าก็เปนแบบ

ผสมคือเปนของหีนยานแตเดิม แลวฝายมหายานมาเติมแตงทีหลัง เชน
สรางถํ้ าไวแลว ทางดานสถาปตยกรรม และประติมากรรมทํ าไวแลว
เปนสวนใหญ ทางฝายมหายานก็มาเติมดานจิตรกรรมภาพวาด เพราะ
ภาพวาดนี้แนนอนวาจะตองลบเลือนเร็ว

เมือ่ผานไปหลายรอยปเขา ภาพเกาท่ีทางฝายเถรวาทวาดไวกอ็าจ
จะเลือนไป ฝายมหายานก็ไปแตงเติมวาดใหม หรือจะลบทํ าใหมก็ไมยาก

ของหีนยานที่วามี ๖ ถํ้ านั้นเกามาก อยางท่ีบอกไวแลววา
ประมาณป พ.ศ. ๓๕๐ หรือ ๔๐๐ มาถึงประมาณ พ.ศ. ๕๕๐ หรือ ๖๐๐ 
เทานั้นเอง คือของเถรวาทนี้ทํ าอยูประมาณ ๒๐๐ ป แลวก็ขาดชวงไป
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ประมาณ ๔๐๐ ป ทางฝายมหายานจึงมาเริ่ม ไมใชตอกันเลย
การท่ีขาดชวงไปประมาณ ๔๐๐ ป ระหวางเถรวาทกับมหายาน

นี้ เปนเรื่องที่แปลก คงเปนเรื่องที่ตองศึกษาตอไป ไมรูจะมีทางศึกษาคน
ควาไดสํ าเร็จหรือเปลา วาทํ าไมหายขาดตอนไปถึง ๔๐๐ ป แลว
มหายานจึงมาตอ

หมายความวา มหายานเขามาตอประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ จนถึง
ราว พ.ศ. ๑๒๐๐ แลวก็จบยุคไปเลย

ข) หมูถ้ํ าเอลโลรา
ท่ีใกลหมูบานเอลโลรา กม็กีารคนพบถํ ้าอกีจํ านวนหนึง่ ซึง่เปนวัด

และศาสนสถานเจาะเขาไปในภเูขาเชนเดยีวกนั แตทํ าขึน้ในสมยัหลงั และ
เปนของศาสนาตางๆ ๓ ศาสนา คือ พุทธ ฮินดู และเชน มีท้ังหมด ๓๔ 
ถํ้ า เรียกชื่อตามหมูบานที่อยูใกลวา หมูถํ้ าเอลโลรา (Ellora caves)

เอลโลรา เปนหมูถํ้ าใหม ตามท่ีนักปราชญสันนิษฐานกันวา เริ่ม
เกิดมีขึ้นตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ หรือ ๑๒๐๐ มาจนถึงประมาณ 
พ.ศ. ๑๔๐๐ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไมเด็ดขาด

หมูถํ้ านี้มีถึง ๓ ศาสนา อยางท่ีทราบกันดีอยูแลววา มีท้ังหมด 
๓๔ ถํ้ า และเปนถํ ้าพุทธอยูชุดแรก เริ่มจากทิศใต คือถํ้ าท่ี ๑ ถึง ๑๒

ตอไป ถํ้ า ๑๓ ถึง ๒๙ เปนถํ ้าของฮินดูตอกันไปเลย ถํ้ าพุทธกับ
ฮินดูนั้นตอกันไป

ตอจากนั้น แยกหางออกไปทางเหนือ เปนกลุมตางหาก ถํ้ าท่ี 
๓๐ ถึง ๓๔ เปนถํ ้าของศาสนาเชนหรือศาสนามหาวีระ ในพุทธศาสนา
เราเรียกศาสนานี้วาเหลานิครนถ ซึ่งมีนิครนถนาฏบุตรเปนศาสดา แต
ในการศึกษาปจจุบันนี้ เขาเรียกกันวาศาสนาเชน

เปนอันวา หมูถํ้ าเอลโลรานี้มี ๓ ศาสนา
ถํ้ าของพระพุทธศาสนา ๑๒ ถํ้ า จากทิศใตสุดเริ่มประมาณ พ.ศ. 
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๑๑๐๐ ไปจนถึงประมาณ ๑๓๐๐ หรือ ๑๓๕๐
สวนของฮินดูนั้นเริ่มถัดมา คือหลังพระพุทธศาสนาประมาณ 

๑๐๐ ป แลวก็มาสิ้นสุดลงหลังพระพุทธศาสนาราว ๑ ศตวรรษ (ระยะ
หลังนี้ บางทานกลาววา ถํ้ าท่ี ๒๑ ของฮินดูชื่อถํ้ าราเมศวร เปนถํ้ าเกาท่ี
สุดของเอลโลรา)

สวนถํ้ าของศาสนาเชนนั้นเกิดขึ้นหลังสุด ซึ่งมาคาบเกี่ยวกับ
ฮินดู ศาสนาเชนนี้อาจจะมาเริ่มประมาณ พ.ศ. ๑๓๕๐ ถึง ๑๔๕๐ ของ
ศาสนาเชนนี้มีอยู ๕ ถํ้ าดวยกัน

ท่ีใหทราบเวลา ก็เพ่ือจะไดรูวา เริ่มตนนั้นเปนของพุทธศาสนา
กอน แลวจึงมีศาสนาฮินดูมา ตอทายดวยศาสนาเชน

ในสวนของพระพุทธศาสนา ถํ้ าท่ีเอลโลรานี้มีแตฝายมหายาน 
อันนี้เปนขอควรกํ าหนดไว เพราะเปนสิ่งท่ีควรจะตองทราบจากเอลโลรา
ท่ีเราไดไปชมกอน คือเราไปดูของใหมท่ีเอลโลราแลวจึงยอนไปดูของเกา
ท่ีอชันตา

- ขอสังเกต เทียบระหวางอชันตา กับเอลโลรา
อชันตาเปนถํ้ าเกาแกมาก เริ่มตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ หรือ 

๔๐๐ มาจบประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐
ตอจากนั้นจึงมีถํ้ าท่ีเอลโลรา (ยุคของถํ้ าท่ีเอลโลรา คาบเกี่ยว

กับอชันตาในตอนปลายๆ เล็กนอย)ถํ้ าแรกท่ีอชันตา กอนถํ้ าแรกท่ีเอลโล
ราประมาณ ๘๐๐ ป เกาแกกวากันมากมาย

ท่ีตองสังเกตอีกอยางหนึ่งก็คือ ท่ีอชันตา เปนถํ้ าพุทธศาสนา
ลวนๆ สวนที่เอลโลรา เปนถํ้ าของ ๓ ศาสนา คือ พุทธ ฮินดู และเชน

ท่ีจริงนั้น วัดถํ้ าแบบนี้ในแถบนี้ ยังมีท่ีภูเขาอื่นอีกบาง แตไม
มาก และไมมีชื่อเสียงเทาท่ีอชันตาและเอลโลรา

นี้เปนความรูท่ัวไปเบื้องตน ท่ีควรจะทราบ
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ถาแยกเปน ก็มองเห็นพุทธศาสนา

ถํ้ ากับชีวิตของพระสงฆในพระพุทธศาสนา
สิ่งท่ีควรจะไดพิจารณาเปนขอสังเกต และมาเชื่อมโยงกับเรื่อง

บทเรียน คือ วัดถํ้ าเหลานี้แสดงถึงความเจริญและความเสื่อมของพระ
พุทธศาสนาดวยอยางแนนอน แตเรื่องความเปนเหตุปจจัยแหงความ
เสื่อมความเจริญนั้น เรายังไมอาจจะคนควาใหชัดเจน อาจจะเปนความ
มืดอยูตลอดไปก็ได

แตอยางนอยเราก็พบความแตกตาง อยางท่ีบอกวา เริ่มตนเปน
เถรวาทมากอน แลวก็มาสูยุคมหายาน เถรวาทเริ่มเปนสวนแรกของอ
ชันตา แลวเถรวาทก็หยุดหายไปที่นั่น เวนอีกหลายรอยป มหายานมา
เริ่มท่ีอชันตาบาง และไดไปเริ่มท่ีเอลโลราดวย

มหายานเริ่มตนแลว ก็มีศาสนาฮินดู และก็มีศาสนาเชนมาตอ 
เรื่องเหลานี้เปนขอที่นาสังเกต

ขอสังเกตในเรื่องระหวางศาสนากอน การอยูถํ้ านี้เปนเรื่อง
ธรรมดาสํ าหรับพระในพระพุทธศาสนา ดังมีพระวินัยเกี่ยวกับสถานที่
สํ าหรับพระอยูอาศัย ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติไว

เวลามีพระบวชใหมพระอุปชฌายจะ “บอกอนุศาสน” คือ 
แสดงคํ าสอนเบื้องตนสํ าหรับพระใหม ซึ่งตองบอกทันทีเมื่อบวชเสร็จ 
วาพระจะดํ าเนินชีวิตอยางไร และมีขอหามอะไรสํ าคัญท่ีทํ าไมได ถาทํ า
แลวจะขาดจากความเปนพระ

ทีนี้ ในเรื่องของชีวิตความเปนอยูของพระ ทานก็จะบอกเรื่อง 
นิสัย ๔ คือปจจัยเครื่องอาศัย หรือปจจัย ๔ นั่นเอง ซึ่งสํ าหรับพระ 
เรียกวา นิสัย

ปจจัย ๔ ท่ีพระอาศัยเรียกวา นิสัย ๔ มี
๑. บิณฑบาต
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๒. จีวร
๓. เสนาสนะ
๔. เภสัช เรียกเต็มวา คิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ขอเสนาสนะคือที่อยูอาศัยนั้น พระอุปชฌายจะบอกวา สํ าหรับ

พระภิกษุนั้นสถานที่อยูพ้ืนฐานที่สุดไดแก รุกฺขมูลเสนาสนํ (รุกขะมูละ
เสนาสะนัง) คือโคนไม พระจะจาริกไปเรื่อยและพักตามโคนไม และตอ
มามีพุทธบัญญัติสํ าหรับฤดูฝน ไมใหจํ าพรรษาตามโคนไม ตองพักอาศัย
ในที่คุมฝนได

พระพุทธเจาของเรา โดยเฉพาะในระยะแรกก็ทรงอยูโคนไม 
เมื่อจาริกไปในสถานที่ตางๆ ค่ํ าท่ีไหนก็พักท่ีนั่น บางทีก็ทรงพักในโรง
ชางหมอ เปนตน การถือขอปฏิบัติในการอยูโคนไมเปนประจํ า (ยกเวน
ฤดูฝน ซึ่งพระวินัยบัญญัติหามไว) จัดเปนธุดงคอยางหนึ่ง

ธุดงค คือขอปฏิบัติเพ่ือฝกตนในการขัดเกลากิเลส มี ๑๓ ขอ 
เชน การถืออยูโคนไมคือรุกขมูลนี้ ก็เปนธุดงคหนึ่ง ถือใชจีวรเพียงสาม
ผืนชดุเดยีว ไมใชผาท่ีเรยีกวาอดเิรก กเ็ปนธดุงคหนึง่ ถือใชจีวรท่ีไปเก็บ
เอาผาท่ีเขาทิ้งแลวเอามาตม มาตัด มาเย็บ มายอมใชเอง เรียกวาผา
บังสุกุล ไมรับจีวรท่ีญาติโยมถวาย ก็เปนธุดงคหนึ่ง ฉันแตอาหาร
บิณฑบาตอยางเดียว ไมรับนิมนต ก็เปนธุดงคหนึ่ง ฯลฯ

ปจจุบันเรามาใชแบบเขาใจผิดวาธุดงคเปนการออกเดินทาง
จาริกไป ความเขาใจผิดนี้อาจจะเกิดจากการถือธุดงคขอรุกขมูลนี้ก็ได 
คือเมื่อออกพรรษาแลว พระสมัยกอนนิยมถือธุดงคขอรุกขมูลนี้ และ
ทานก็เดินทางจาริกไปเรื่อยๆ ระหวางทางก็พักแรมตามโคนไม

พูดอีกอยางหนึ่งวา การถือธุดงคขอรุกขมูล (เรียกเต็มวา รุกข-
มูลิกังคะ) ทํ าใหพระมีโอกาสเดินทางจาริกไปเรื่อยๆ ไปๆ มาๆ ชาวบาน
เขาใจแคบๆ วาธุดงคคือเดินทางจาริกไป

ดงัไดกลาวแลววา ไดมบัีญญตัหิามไมใหจํ าพรรษาใตรมไม การถอื
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ธดุงคขอนีจึ้งมรีะยะเวลาจ ํากดั ไมไดถอืตลอดป แตรวมความวา รกุขมลู
นี้เปนที่อยูพ้ืนฐานและดั้งเดิมของพระ เมื่ออยูโคนไมตลอดเวลาไมได ก็
ตองมีกํ าหนดวา พระภิกษุจะอยูในเสนาสนะคือที่อยูประเภทใดไดบาง

พระอุปชฌายก็จะบอกตอไปวา มีเสนาสนะที่พระจะอยูอาศัยได
เปนสวนที่เรียกวาอดิเรก คือสวนที่พิเศษออกไป หรือสวนที่เพ่ิมเขามา 
ไดแก วหิาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท หมฺมิยํ คุหา

วิหาโร คือวิหาร แปลวาท่ีอยู ตรงตัวเลย ก็คือสิ่งกอสรางซึ่ง
เปนที่อยูอาศัย หรือที่พัก ตรงกับที่เราเรียกในปจจุบันวา กุฏินั่นเอง 
(เดิม กุฏิ แปลวากระทอม) แตในภาษาไทยเรานํ ามาใชคอยๆ เพ้ียนไปๆ 
จนเขาใจเปนวา วิหารคืออาคารทีส่รางคูกบัโบสถ

ตอมาเมื่ออยูกันมากๆ วิหารก็เปนกลุมขึ้น แลวพลอยเรียกทั้ง
กลุมนั้นเปนวิหารดวย คํ าวา “วิหาร” ก็เลยหมายถึงวัด เชน เชตวัน
วิหาร เวฬุวันวิหาร เปนตน ซึ่งเริ่มนิยมใชในยุคทายๆ ของพระไตรปฎก

เปนอันวา วิหารนี้ ในความหมายกวางก็หมายถึงวัดท้ังวัด คือ
กลุมท่ีอยูของพระ ถาเปนวัดใหญๆ ก็เรียกวา มหาวิหาร เชน เชตวัน
มหาวิหาร เวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งหมายถึงความใหญท้ังในแงของสถานที่
และความสํ าคัญ

แตท่ีนาสังเกต คือ ในเมืองไทยเรา ทํ าไมวิหาร จึงมาเปนชื่อ
ของอาคารหลังท่ีคูกับโบสถ เขาใจวาเปนเพราะเราเคารพพระพุทธเจา
มาก แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลว เราก็อยากสรางท่ีอยูถวาย
พระองค ใหเหมือนกับวาพระองคก็ประทับอยูดวยกับพระสงฆในวัดของ
เรา และเราก็มีพระพุทธรูปมากมาย ท่ีเปนองคแทนของพระพุทธเจา 
เราก็เลยสรางท่ีประทับถวายพระองคไวในวัด และเพื่อใหเปนที่สํ าคัญ ก็
สรางอยางดีและใหคูกับโบสถ

จะเห็นวา เรานํ าเอาพระพุทธรูปที่เกินใชเกินจํ าเปน หรือสราง
พิเศษขึ้นมาเปนที่บูชา ก็ไปเก็บไวในวิหาร บางทีเราก็สรางวิหารถวาย
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พระพุทธรูปองคสํ าคัญโดยเฉพาะเลยทีเดียว
เปนอันวา ในปจจุบันสํ าหรับเมืองไทย “วิหาร” คือ อาคารที่

สรางอุทิศถวายพระพุทธเจา เพ่ือใหเปนที่ประทับของพระองค โดยมี
พระพุทธรูปเปนองคแทน

ตอไป อฑฺฒโยโค คือเรือนมุงครึ่งเดียว คลายๆ เพิงหมาแหงน 
คือ เรือนที่มุงขางหนาสูง ขางหลังตํ่ า ท่ีเปนหลังคาเทลงไปขางเดียว

ตอไป ปาสาโท แปลทับศัพทคือ ปราสาท แตคํ าวา “ปราสาท” 
ในอินเดียหมายถึง เรือนชั้น ซึ่งอาจมีหลายชั้น

สมัยกอน พวกเศรษฐีมักอยูปราสาท ดังมีเรื่องในคัมภีรมาก
มาย ในชั้นอรรถกถา กลาวถึงธิดาเศรษฐีอยูปราสาท ๗ ชั้น บางแหง
กลาวถึงพระโพธิสัตววาอยูในปราสาท ๙ ชั้น (ม.อ.๓/๑๕๙)

พระก็อยูปราสาทได อยางวัดบุพพารามของนางวิสาขา ก็มี
ปราสาทที่นางวิสาขาสรางถวายพระพุทธเจา เรียกวา มคิารมาตุปราสาท

หมฺมิยํ แปลกันมาวาเรือนโลน อรรถกถาอธิบายวา หมายถึง
ปราสาทคือเรือนชั้นที่มีหลังคาโลน ก็คงจะแบบตึกปจจุบันที่ชั้นบนสุด
เปนดาดฟา (แตอรรถกถาบางแหงอธิบายวา เปนปราสาทที่มีเรือนยอด
อยูบนชั้นสูงสุดก็ได)

คุหา คือถํ้ า เปนเสนาสนะที่อยูของพระประเภทที่ ๕
ถํ้ านี่แหละ เปนที่มาของเรื่องอชันตา และเอลโลรา
เปนอันวา พระตั้งแตพุทธกาลเปนตนมา อาศัยพุทธบัญญัติใน

วินัยที่อนุญาตไวใหพระภิกษุอยูอาศัยในเสนาสนะได ๕ ประเภท คือ 
วิหาร (กฏุิ) อัฑฒโยค (เรือนมุงครึ่งเดียว) ปราสาท (เรือนชั้น) หัมมิยะ
(เรือนโลน) และคุหา (ถํ ้า) ดังท่ีอธิบายมานี้ (วินย.๗/๒๐๐)

บางทานตองการวิเวก แสวงหาที่สงบเงียบหางไกล ก็ไปอยูถํ้ า 
บางองคก็ไปอยูปา

จากพุทธบัญญัติในพระวินัยเกี่ยวกับที่อยู อาศัยของพระภิกษุ
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และการที่พระจํ านวนมากชอบหาที่อยูท่ีวิเวก จึงเปนเรื่องธรรมดาที่จะมี
พระสงฆในพระพุทธศาสนาจํ านวนหนึ่งอยูถํ้ ามาตลอด

อาจเปนไปไดวา เมื่อทานอยูไปนานๆ ทานที่อยูถํ้ านั้น บางทาน
ก็เปนคนมีฝมือ บางทานอาจจะเปนชางเกา บางทานก็เปนอํ ามาตย 
เปนคนชั้นสูงมาบวช มีกํ าลังมีความสามารถ ก็ใชเวลาใหเปนประโยชน 
อาศัยความคิดสรางสรรค ก็มีการแกะสลักอะไรตางๆ ทํ าใหสวยงามขึ้น
มา วิวัฒนาการอยางนี้คงจะคอยเปนคอยไป

ทีนี้ก็อาจจะมีพระราชามหากษัตริย และมหาอํ ามาตยหรือ
เศรษฐีเปนตน ท่ีมีความเลื่อมใสและมองเห็นวา การทํ าอยางนี้ดี ก็มา
สนับสนุน ตอมาก็มีการอุปถัมภ พระราชาหรือพวกขุนนางใหญตลอดจน
เศรษฐี ก็อาจจะออกทุนออกรอนในการที่จะแกะสลักถํ้ าเหลานี้ ใหเปนที่
งดงามและเต็มไปดวยศิลปกรรม

การสรางสรรคอยางนี้คงจะใชเวลานาน อยางท่ีวาเมื่อกี้นี้ พระ
อยูกันเปนเวลารอยๆ ป วิวัฒนาการจะเปนอยางไรก็ไมชัดเจน ก็ไดแต
สันนิษฐานกันไป

หลังพุทธกาลนานนักหนา คามวาสี-อรัญญวาสีจึงมีขึ้นมา
อยางไรก็ตาม มีขอที่นาคิดอยางหนึ่ง คือวา เมื่อกาลผานมา 

พระทีแ่สวงวิเวก ชอบอยูในทีส่งบหลกีเรน อยูปา อยูถํ ้านี่ กม็จํี านวนมาก
ในขณะทีพ่ระอกีไมนอยกอ็ยูแตในวัดท่ีอยูในเมอืงหรอืในชมุชนในหมูบาน

การหมุนเวียนถายเทระหวางความเปนอยู ๒ แบบนี้ ท่ีเปลี่ยน
สลับไปในวิถีแหงการฝกตนและการบํ าเพ็ญกิจ หรือตามสมัครใจ (เชน 
ถือธุดงคขออารัญญิกังคะ คืออยูปา ในระยะสั้น หรือยาว หรือตลอด
ชีวิต ก็ได) อยางในสมัยพุทธกาล คงลดลงไปๆ

สภาพนี้ดํ าเนินมาจนกระทั่งวา พระในพระพุทธศาสนายุคหลัง
พุทธกาลมาถึงลังกา คอยๆ แบงเปนสองฝายชัดขึ้นๆ จนมีคํ าเรียกแยก
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กัน ฝายหนึ่งเรียกวาพระคามวาสี อีกฝายหนึ่งเรียกวาพระอรัญญวาสี
ในพุทธกาล และในสมัยแหงพระไตรปฎก คํ าวา คามวาสี และ

อรัญญวาสี ยงัไมมี
แมแตในยุคคัมภีรมิลินทปญหา ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ คํ าวา 

คามวาสี และอรัญญวาสี กย็ังไมปรากฏ
แมกระทั่งในยุคอรรถกถา คือใกล พ.ศ. ๑๐๐๐ เมื่อคํ าท้ังสองนี้

เกิดขึ้นแลว คามวาสี และอรัญญวาสี กย็งัเปนถอยคํ าที่ใชในความหมาย
คอนขางเปนสามัญ คือ เพียงแตบอกวาเปนผูเกิดอยู อาศัยอยู มักจะอยู 
หรือเวลานั้นอยู ในบาน หรือในปา และใชกับใครก็ได ไมวาจะเปนพระ 
หรือชาวบาน หรือแมแตสัตวดิรัจฉาน

ยกตวัอยาง เชน คามวาสกิตเฺถร (วสุิทธฺ.ิ๑/๑๒๐) คามวาส ีปรุโิส (ม.อ.
๑/๘๑) คามวาสิกมนุสฺส (วินย.อ.๑/๒๕๘) คามวาสินี มิคโปติกา (ชา.อ.๑/๒๓๔)

อรฺวาสิตฺเถร (สํ.อ.๒/๓๐๐) อรฺวาสิโน ภิกฺขู (วินย.๒/๑๖๖)
อรฺวาสี (ตาปส - เถร.อ.๑/๘๗) อรฺวาสิโน ทุพฺพลมนุสฺสา (ม.อ.๒/๑๔๔)
อรฺวาส ึตริจฉฺานคตํ (ชา.อ.๗/๓๓๐) อรฺวาส ีปพพฺเตยยฺมโิค (ชา.อ.๑/๒๓๔)

พูดงายๆ วา พระยังไมแบงหรือแยกกันออกไป และมิไดเปน
ศัพทเฉพาะ

พระคามวาสี คือ พระอยูวัดใกลบาน วัดกลางหมูบาน และวัด
กลางเมือง สวนพระอรัญญวาสี คือพระที่อยูปา ท้ังถอยคํ าและคติการ
ถือนี้ เกิดหลังพุทธกาลนานมาก ตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงหลังพุทธกาล
ประมาณ ๑ พันป ยังไมมีการแบง

ในสมยัพทุธกาลถอืวา พระบวชเขามาแลวกม็ชีวิีตแหงการฝกฝน
พัฒนาตน ยอมตองการท่ีสงัด เพ่ือจะไดฝกฝนตนเอง ดวยการบํ าเพ็ญ
จิตตภาวนาเปนตนไดเต็มท่ี จึงไปอยูปาเปนครั้งคราว หรืออยูประจํ าใน
ระยะแรกแลว พอมคีวามสามารถกอ็อกมา และเขามาอยูใกลๆ  พระพทุธ
เจา และอยูกับพระสาวกผูใหญ บํ าเพ็ญศาสนกิจเกี่ยวของกับประชาชน 
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ชีวิตก็ปะปนกันไป เรื่องการอยูบานอยูปาจึงไมไดแยกเด็ดขาด
แมแตบางทานที่ถือธุดงคเครงครัด อยางพระมหากัสสปะ ซึ่ง

ถือธุดงคขออยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต ก็มีชวงระยะที่อยูใกลพระพุทธเจา 
สวนบางองคถืออยูปาเปนธุดงคเหมือนกัน แตถืออยูแคสามเดือน เจ็ด
เดือน ปหนึ่ง สองป ก็ได ทานไมไดหาม เพราะพระพุทธศาสนามี
ลักษณะยืดหยุนมาก

เปนอันวา ในยุคพุทธกาล การอยูปาอยูเขา มีความยืดหยุนและ
หลากหลายมาก

ตอมาหลังพุทธกาล การมีชีวิตแบบชํ านาญพิเศษก็คอยๆ เกิด
ขึ้น อาจจะเกิดจากเร่ืองที่วาพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว พระสงฆก็มี
ภาระเพิ่มขึ้นในการรักษาพระศาสนา เพราะวาเมื่อพระพุทธเจาดํ ารงอยู
นั้น ในฐานะที่พระองคเปนผูแสดงธรรมวินัยเอง จึงทรงเปนมาตรฐานที่
จะวัดความถูกตองของธรรมวินัย ความเชื่อ คํ าสั่งสอน และการ
ประพฤติปฏิบัติท้ังหมด

แตเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระสงฆก็มีหนาท่ีสํ าคัญ
เพ่ิมเขามา คือการทรงจํ าพระธรรมวินัย รักษาคํ าสอนของพระพุทธเจา 
เมื่อจะรักษาคํ าสอน ก็ตองมีการเลาเรียน

การเลาเรียนคํ าสอนสืบทอดกันมา กลายเปนศาสนกิจใหญท่ี
สํ าคัญมาก และหลังพุทธกาลแลว ไดมีการสังคายนาพระธรรมวินัย 
รวบรวมคํ าสอนของพระพุทธเจาเปนหมวดหมู มีถึง ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ ตอมาก็จัดรวมเปนพระไตรปฎก มีพระวินัย พระสูตร และ
พระอภิธรรม อยางท่ีนํ ามาพิมพในเมืองไทยไดตั้ง ๔๕ เลม มากมาย
เหลอืเกนิ นบัแตมกีารสงัคายนามา พระกม็ภีาระในการทรงจ ํามากขึน้

เมื่อมีการทรงจํ า ก็ตองมีครูอาจารยท่ีเปนหัวหนา และมีการเลา
เรียน พระสงฆก็แบงหนาท่ีการงานกัน เชน พระชุดนี้กลุมนี้ รักษาคํ า
สอนสวนนี้ เชนในพระสูตร พระกลุมนี้รักษาทีฆนิกาย พระกลุมนี้รักษา



๔๓๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

มัชฌิมนิกาย พระกลุมนี้รักษานิกายอื่นๆ วากันมา
ตอมาก็เลยทํ าใหมีความชํ านาญพิเศษ และแบงกันเปนกลุม มี

หัวหนาทรงจํ าและอธิบายคํ าสอน ทีนี้การเลาเรียนปริยัติก็เลยกลาย
เปนเรื่องใหญ พระจํ านวนหนึ่งก็เลยกลายเปนพระที่มีหนาท่ีในดานการ
เลาเรียนสั่งสอนคัมภีร เมื่อมีภาระหนาท่ีในการเลาเรียน ก็จะตองอยู
เปนกลุมเปนกอน รวมตัวกัน ก็เลยมีศัพทท่ีเรียกวา คันถธุระขึ้นมา

คันถธุระ ก็คือธุระในการเลาเรียนพระคัมภีร คันถ แปลวา 
คัมภีร ธุระ แปลวา ธุระ

ในการเลาเรียนพระคัมภีรนั้น พระที่อยูในฝายคันถธุระ มักจะ
เปนพระคามวาสี อยูวัดในบานในเมือง

สวนพระอีกพวกหนึ่ง มุงในการปฏิบัติกรรมฐาน ก็ออกไปอยูปา
หาวิเวก เพราะวาการปฏิบัติในเรื่องกรรมฐานนั้น เหมาะที่จะอยูในที่
สงัด หลีกเรน คอนขางจะปลีกตัว ก็เลยเกิดมีธุระอีกฝายหนึ่ง เรียกวา 
วิปสสนาธุระ คือธุระในการเจริญวิปสสนา (แตในที่นี้ก็รวมไปถึงการ
ปฏิบัติในแนวทางนี้ท้ังหมด ตั้งแตสมถะเปนตนไปดวย เพราะวิปสสนา
ถือเปนจุดยอด) เมื่อขวนขวายในวิปสสนาธุระ ไปอยูปา ก็เลยเปน
อรัญญวาสี

จึงกลายเปนวา ในเรื่องของภาระการงาน ก็แบงเปน ๒ สวน 
คือคันถธุระ ธุระในการเลาเรียนพระคัมภีร และวิปสสนาธุระ คือธุระใน
การบํ าเพ็ญกรรมฐาน โดยเฉพาะวิปสสนา

สวนในดานตัวพระภิกษุ ก็แบงเปน ๒ พวก คือ พระคามวาสีอยู
วัดในบานในเมือง และพระอรัญญวาสีอยูปา พระที่อยูถํ้ าก็เปนประเภท
เดียวกับพระอยูปา ในแงท่ีวาเปนผูหลีกเรนแสวงหาความสงบ

อยางท่ีวาแลว ในยุคอรรถกถา จวน พ.ศ. ๑๐๐๐ มี คามวาสี
และอรัญญวาสี เพียงในความหมายที่เปนถอยคํ าสามัญ ยังไมมีการแบง
คลายเปนฝาย แตในลงักาตอนัน้มาไมนาน ความเปนอยูของพระ ทัศนคติ
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ของคน และความหมายของถอยคํ า ก็คอยๆ จับตัวแนนชัดขึ้นๆ จน
กลายเปนวามีพระ ๒ ฝายในลังกาทวีป

พระนักปราชญของศรีลังกา นามวาทานราหุล (Walpola 
Rahula) เขียนไวในหนังสือชื่อ History of Buddhism in Ceylon
(1956) วามีหลักฐานกลาวถึงพระอรัญญวาสี ตั้งแตศตวรรษท่ี ๖ แหง
คริสตศก (ราว พ.ศ. ๑๑๐๐) เปนตนมา

แตท่ีนบัวามพีระ ๒ ฝายนีช้ดัแลว กคื็อในรชักาลพระเจาปรกักม-
พาหุ ที่ ๑ มหาราช (ค.ศ. 1153-1186/พ.ศ. ๑๖๙๖–๑๗๒๙) ผูทรงฟนฟู
การพระศาสนาครั้งใหญ ไดรวมพระสงฆลังกา ๓ นิกายเขาเปนอันเดียว 
แตมีวิถีชีวิตท่ีตางกันเปน ๒ แบบชัดขึ้นแลว ครั้งนั้น พระพุทธศาสนาใน
ลังกาทวีปมีกิตติศัพทขจรขจายออกไปในตางแดนกวางไกล

ดังทราบกันดีในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
วา พอขุนรามคํ าแหงมหาราชแหงอาณาจักรสุโขทัย ไดทรงรับพระพุทธ
ศาสนาและพระสงฆลังกาวงศ อันสืบเนื่องจากสมัยแหงพระเจาปรักกม
พาหุ นี้เขามา ดังท่ีเปนพระพุทธศาสนาของไทยในปจจุบัน

ระบบพระสงฆ ๒ แบบ คือ คามวาสี และอรญัญวาส ีกเ็ขามาจาก
ศรลีงักาสูประเทศไทยดวยพรอมนัน้ และสบืสายประเพณตีอมาจนบดันี้

มองวัดถํ้ า เห็นความคลี่คลาย หรือความคลาดเคลื่อน
เถรวาท-มหายาน-ฮินดู-เชน ทยอยมา เปนปริศนายังคาง

เปนที่นาสังเกตวา ตอมา จากการท่ีมีการทํ าศิลปกรรมตางๆ ใน
ถํ้ านี้ เปนไปไดไหมวา วัดในถํ้ าเหลานี้ไดวิวัฒนาการมาอีก จนกระทั่งวัด
ในถํ้ าก็ชักจะกลายเปนอยางวัดบาน

ขอสันนิษฐานอยางนี้ เราก็ไมรูชัดเจนวามีความเปนไปอยางไร 
เชนวา ตอมาถิ่นใกลๆ ภูเขาเหลานี้ก็อาจจะเจริญขึ้นมา ประจวบกับเกิด
มีบานเมืองขึ้นมาไมไกล และประชาชนก็เปนชุมชนใหญ จึงมีประชาชน
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จํ านวนมากไปวัดท่ีถํ้ าเหลานี้
เมื่อพระสงฆมีความเกี่ยวของกับประชาชนมากขึ้น งานเผยแผ

สั่งสอนก็เพ่ิมขึ้น เรียกอยางภาษาปจจุบันวาบริการประชาชนมากขึ้น 
เมือ่มกีารแสดงธรรม มกีารสัง่สอนและกจิธรุะทีเ่กีย่วกบัประชาชนมากขึน้
กอ็าจมกีารผลติอะไรขึน้มาเปนสือ่ เพ่ือถายทอดค ําสอนของพระพทุธเจา

อาจเปนเพราะเหตุนี้ จึงมีการเขียนภาพพุทธประวัติ และแกะ
สลักเรื่องในพุทธประวัติ ตลอดจนภาพวาดเกี่ยวกับนิทานชาดกตางๆ 
ซึ่งเปนเรื่องของคติธรรมสอนประชาชน พรอมทั้งสนองความตองการ
ความสวยงามเชิงศิลปะ

แสดงวา วัดถํ้ าเหลานี้ไดกลายเปนที่ๆ ประชาชนมาทํ าบุญทํ า
กุศล หาธรรม หาความสงบใจ เปนที่บํ ารุงขวัญ บํ ารุงจิตใจของประชา
ชน ดังสภาพของสถานที่แสดงวา ถํ้ าเหลานี้จะตองเปนที่ท่ีประชาชนไป
มาเสมอ และกลายเปนวาถํ้ าเหลานี้ไมใชเปนที่วิเวกตอไปแลว แตกลาย
เปนที่ท่ีคลายๆ วัดบานเหมือนกัน และอาจจะมีบานเมืองมาอยูใกลๆ 
แถวนั้นดวย อันนี้เราไมสามารถรูชัดเจนได

ขอสันนิษฐานที่วามาถาเปนอยางนี้จริง ก็แสดงถึงความเปลี่ยน
แปลงในดานวิถีชีวิตของพระดวย และมันจะเปนสวนหนึ่งของสาเหตุท่ี
จะนํ าไปสูความเสื่อมดวยหรือเปลา ก็เปนเรื่องที่นาตั้งขอสังเกต อาจจะ
เปนทั้งสวนหนึ่งของความเสื่อม และเปนสวนหนึ่งของความเจริญก็ได 
แตนี่ก็คือเรื่องราวความเปนมาของพระพุทธศาสนา

ไดบอกแลววา วัดถํ้ ารุนแรกเปนของพระเถรวาทมาสรางขึ้น คือ
เปนของพระแบบเกา ไดแกพระหินยาน หรือเถรวาท

ตอมาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนี้ ไดเสื่อมไปจากอินเดียเสีย
กอน แคประมาณ พ.ศ. ๕๐๐-๖๐๐ ป นี้ก็เสื่อมมากแลว แตไปตั้งหลัก
มั่นในลังกา

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทของเรา ท่ีมีมาถึงปจจุบันนี้ ไทย
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เรารับมาจากสายลังกาอีกที
เดิมนั้นรับสายพระเจาอโศกซึ่งเกามาก เมื่อคราวสังคายนาครั้ง

ท่ี ๓ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๔ หรือ ๒๓๕ ท่ีพระเจาอโศกสงศาสนทูตไป
ประกาศพระศาสนา และตํ านานวาไปถึงสุวรรณภูมิ คือดินแดนแถบ
ประเทศไทยของเราดวย แตยุคนั้นยังเปนดินแดนทวาราวดี นักประวัติ
ศาสตรวา คนไทยยังมาไมถึง

พระพุทธศาสนายุคพระเจาอโศกที่เขามาในดินแดนแถบนี้ ได
สืบตอกันมานาน แตไมทราบเรื่องราวมากนัก

จนกระทั่งมาถึงพุทธศาสนาของไทยแบบปจจุบันนี้ ซึ่งเพ่ิงเริ่มใน
สมัยสุโขทัย (ราว พ.ศ. ๑๘๐๐) ครั้งนั้นเรานํ าพระพุทธศาสนามาจาก
ลังกา เพราะตอนนั้นลังกาเปนที่มั่นของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
สวนในอินเดียนั้นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบของเราไดเสื่อมไปแลว

ในอินเดียนั้น พอถึง พ.ศ. ๖๐๐ ก็เขาสูยุคมหายานแลว พระ
พุทธศาสนาแบบมหายานเจริญรุงเรืองตั้งแตประมาณหลังจาก พ.ศ. 
๕๐๐ เมื่อถึง พ.ศ. ๖๐๐ ก็ถือวาเปนมหายานชัดเจนแลว และเปนยุค
มหายานเรื่อยมา

ดังไดเห็นแลววา ถํ้ าเหลานี้มียุคเถรวาทอยูแคถึงประมาณ พ.ศ. 
๕๕๐ ตอจากนั้นก็ขาดตอนไปเลย

ทางฝายมหายาน ตอนตนไมสนใจเรื่องถํ้ าเหลานี้หรืออยางไรไม
ทราบ จึงไดปลอยไวตั้ง ๔๐๐ ป แลวตอมาเกิดนึกอยางไรไมทราบ ก็
มาสรางถํ้ าเหลานี้เพ่ิมขึ้น

ตอนที่เปนถํ้ ามหายานนี้ มีความวิจิตรพิสดารมากขึ้น เพราะ
ตอนนี้ในดานฝมือและอุปกรณตางๆ ยอมเกงและพรั่งพรอมมากขึ้นเปน
ธรรมดา นอกจากนั้น อาจเปนไดวาพระยุคแรกของเถรวาทยังโนมนอม
ไปในทางความสงบ มีความวิเวก หลีกเรนมากกวา ตอมา เมื่อถึงยุค
มหายาน อาจจะมีการสนองความตองการของประชาชนมากขึ้น มีการ
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เกี่ยวของกับชาวบานมากขึ้น ตลอดจนมีความประสานกลมกลืนกับ
ศาสนาฮินดูมากขึ้นๆ

แมวาท่ีอชันตาจะยังไมมีถํ้ าของฮินดู แตพอมาที่เอลโลราก็มีถํ้ า
ของฮินดู แลวก็เชน

ตอนนี้แหละ ท่ีอยากตั้งขอสังเกตอีกหนอยหนึ่ง ไดบอกแลววา 
สํ าหรับพระในพระพุทธศาสนานั้น เรื่องการอยูถํ้ าเปนวิถีชีวิตของทาน
เอง โดยเปนทางเลือกอยางหนึ่งในความเปนอยูท่ีวา ถํ้ าเปนเสนาสนะ
อยางหนึ่งใน ๕ อยางตามพระพุทธานุญาต

แตเปนที่นาประหลาดใจมากวา ทํ าไมฮินดูจึงมาสรางถํ้ าเหลานี้
ขึ้น เพราะวาฮินดูนั้นไมมีเรื่องของการที่จะอยูถํ้ า ไมมีวิถีชีวิตแบบนี้ 
และไมมีพระสงฆท่ีจะมาอยูถํ้ า และเขาสรางถํ้ าขึ้นทํ าไม อันนี้เปน
ปริศนาที่นาพิจารณา

พระนั้นสรางวัดถํ้ าเพราะตัวจะอยู แมญาติโยม พระราชา มหา
กษัตริย อํ ามาตยมาสรางก็เพ่ือถวายใหพระอยู แตฮินดูมาสรางทํ าไม 
เมื่อมาสราง มันก็กลายเปนเทวาลัย เปนที่อยูของเทวดา เปนเทวสถาน 
ไมใชท่ีอยูของคน ไมเกี่ยวกับเรื่องของนักบวชหรือคนที่จะมาอยูอาศัย นี่
ก็เปนที่นาสังเกตวาสรางทํ าไม

ในแงหนึ่งก็อาจจะเปนไดวา เพ่ือจะแขงขมพระพุทธศาสนา 
และแสดงความยิ่งใหญ อาจจะเปนอยางนี้ก็ได แตก็เปนเพียงจุดสังเกต
อยางหนึ่ง

วัดถํ้ า พุทธก็มี ฮินดูก็ทํ า
เกิดจากเงื่อนงํ า หรือสื่อความหมายอะไร

แตท่ีสํ าคัญกวานั้น ก็คือ คติ ความแตกตาง ท่ีปรากฏอยูในถํ้ า
เหลานี้ ระหวางพระพุทธศาสนา กับศาสนาฮินดู และเชนดวย ซึ่งแสดง
ไปถึงหลักการของตัวศาสนา อันนี้แหละเปนขอพิจารณา และมีอะไร
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แฝงอยูในนี้หลายอยางทีเดียว
เริ่มตนก็คือ เราจะเห็นวา ในการสรางถํ้ าเหลานี้ ศิลปกรรม

ตางๆ ในพระพุทธศาสนานั้น เปนเรื่องของมนุษย เปนเรื่องของการอยู
กับธรรมชาติ เปนเรื่องของคุณธรรม โดยเฉพาะประเภทที่เรียกกันวา 
“มนุษยธรรม” เราสรางถํ้ าเหลานี้และมีภาพพุทธประวัติ มีภาพนิทาน
ชาดก เพ่ือสั่งสอนคติธรรม

คติธรรมเหลานี้ มาจากนิทานชาดกเปนตน เปนเรื่องของการ
อยูทามกลางธรรมชาติ อยูกับปากับเขากับตนไม อยูกับสิงสาราสัตว 
นิทานชาดกเลาเรื่องคติธรรม ท่ีแสดงถึงความอยูรวมกันดวยดีระหวาง
มนุษยดวยกัน และมนุษยกับสัตวท้ังหลาย โดยเนนในเรื่องใหมีเมตตา
กรุณาตอกัน

เชนอยางนโิครธมิคชาดก ท่ีเราพูดกันที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
ก็ดูเหมือนจะมีในนี้ดวย

ชาดกนี้เลาถึงความเสียสละของเนื้อโพธิสัตวท่ีวา ตอนนั้นพวก
เนือ้ในอทุยาน หาทางแกปญหาไมใหเนือ้ทัง้หลายตองหวาดผวา อยูกนั
ดวยความเสียวสะดุงกลัวและการบาดเจ็บพิกลพิการ เพราะพระราชา
เสด็จเขามาลาเปนประจํ าแทบทุกวัน ก็เลยตกลงกันวา จะยอมสละชีวิต
ใหแกพระราชา โดยจัดวาระกันเขามา ยอมใหถูกฆาวันละตัวๆ

มาคราวหนึ่งก็ถึงวาระของแมเนื้อลูกออน หรือแมกวางลูกออน 
กวางโพธิสัตวก็เลยสละชีวิต ขอเขาไปแทนลํ าดับนั้น ใหแมเนื้ออยูเพ่ือ
จะเลี้ยงลูกตอไป

เมื่อเรื่องไปถึงพระราชา ก็เปนเหตุใหพระราชาแปลกใจ ก็เลยมี
การสนทนากัน เนื้อโพธิสัตวก็ไดโอกาสแสดงธรรมแกพระราชา ทํ าให
พระราชามีพระทัยเมตตากรุณา ก็เลยใหอภัยแกเนื้อ ไมฆาอีกตอไป

เรื่องอยางนี้แสดงถึงคติธรรมเกี่ยวกับการอยูรวมกันของมนุษย 
การมคุีณธรรมโดยเฉพาะเมตตากรณุาตอสตัวท้ังหลาย และความเสยีสละ
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ซึง่เปนคตขิองพระพทุธศาสนาทีป่รากฏอยูมากมาย ในคมัภรีชาดกเปนตน
ทีนี้ พอเรามาดูของฮินดู ก็เห็นชัด ภาพของฮินดูก็คือเทพเจา

ตางๆ ท่ีแผลงฤทธิ์ มีมือใหมากท่ีสุด มีแขนใหมากท่ีสุด มีฤทธิ์ใหมากท่ี
สุด มีอาวุธที่รายแรงที่สุด เอามาฆากัน เอามาปราบปรามสังหารศัตรู 
ใหความรูสึกฮึกเหิมใจบาง การปลอบใจอุนใจบาง และการที่จะสนอง
ความตองการของผูเซนสรวงออนวอน โดยมีลักษณะที่เดนคือ

๑. เต็มไปดวยเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย เรื่องเหนือธรรมชาติ 
ตางจากพระพุทธศาสนา ท่ีอยูกับความเปนจริงตามธรรมดาของธรรม
ชาติ เปนเรื่องของมนุษย และมนุษยธรรม

ของฮินดูนั้น เปนเรื่องอยางท่ีฝรั่งเรียกวา supernatural คือ 
เหนือธรรมชาติ เทวดานี่เกง ไมอยูธรรมดา ไมเปนธรรมชาติ มีฤทธิ์
ปาฏิหาริยมากมาย ใหมนุษยตื่นเตนกับความพิลึกพิลั่นเหนือสภาพ
สามัญของชีวิตจริง มองเลยขามเพ่ือนมนุษยดวยกันไป อยูกับความฝน
และความหวังในอิทธิฤทธิ์และอํ านาจดลบันดาลของเทพเจา

๒. เนื่องกันกับขอ ๑. ก็คือ ถํ้ าพุทธ โดยเฉพาะยุคเดิม แสดงวิถี
ชีวิตเรียบงาย ท่ีอยูดวยกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ แตถํ้ าฮินดูเนน
ท้ังความใหญโตโออาของสถานที่และความยิ่งใหญของเทวอํ านาจ

๓. เต็มไปดวยเรื่องของกิเลส เทพเจาเหลานั้น มีโลภะมีโทสะ
มาก มาปราบกัน มาขมกัน มาทํ ารายกัน แสดงความเกงกลาสามารถ 
ตางจากพระพุทธศาสนาที่เนนเรื่องคุณธรรม ความดีงาม ความบริสุทธิ์ 
ความเมตตากรุณาที่จะชวยเหลือกัน ความเสียสละ และการแกปญหา
ดวยปญญา และความเพียรพยายามของมนุษย

โยมไดดูไดเห็นมากับตาของตนเองแลว คิดวาท่ีพูดนี้คงชัดเจน
แกทุกทาน อยางชนิดท่ีวาเห็นเปนภาพขึ้นมาเลย

คติเหลานี้แสดงความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนา กับ
ศาสนาฮินดูวา พระพุทธศาสนานั้นเปนเรื่องของธรรมชาติ และเปน
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เรื่องของการที่มนุษยพยายามพัฒนาตนเองตามแนวทางของคุณธรรม 
พยายามฝกฝนตนเอง บํ าเพ็ญความเสียสละและชวยเหลือกันเองในหมู
มนุษยดวยคุณธรรม

แตของฮนิดนูัน้เปนเรือ่งของเทพเจา การนบัถอืเทพเจากคื็อการ
หวังผลจากอ ํานาจดลบนัดาลของเทพเจา การหวังอ ํานาจดลบนัดาลจาก
เทพเจาก็นํ าไปสูความเพอฝน ดวยการรอคอยอํ านาจดลบันดาลของ
ทาน อะไรจะสํ าเร็จก็อยูท่ีเทพเจาบันดาลให ตัวเองไมตองคิดทํ าอะไร

นอกจากจะรอเทพเจามาบันดาลให ซึ่งสงเสริมใหเกิดการฝน
เพอไปแลว ก็ยังเต็มไปดวยเทพนิยายนาตื่นเตน เมื่อไดฟงเรื่องราวของ
เทพเจาท่ีย่ิงใหญวา พระนารายณเกงอยางนั้น พระอิศวรเกงอยางนี้ ก็
ทํ าใหฮึกเหิม ครึ้มใจ หรือกรุมกริ่มอยูในใจ เปนเครื่องปลอบใจหรอื
กลอมใหสบายใจอยูกบัความฝนหรอืจินตนาการ

๑. ก็สบายใจ รูสกึอุนใจ วาทานจะมาชวย ไมตองดิ้นรน
ขวนขวาย นอนรอความหวังไป

๒. ก็รูสึกตื่นเตนภูมิใจไปกับทานวา ทานมีฤทธิ์ มีอํ านาจ เกง
ขนาดนี้ เราก็ครึ้มใจในความเกงของทาน ชวยใหมองขามหรือลืมปญหา
ท่ีบีบคั้นครอบงํ าอยูเฉพาะหนาไปได และหนุนใหอุนใจสบายใจ อยูกับ
ความฝนและความหวังไดแนนแฟนยิ่งขึ้น หรือไมก็ฮึกเหิมไปเลย

รวมแลว ในทางหนึ่งก็สบายใจ ไมตองคิดขวนขวายอะไร ไม
ตองดิ้นรน ก็ปลอบใจตัวเอง สบายไปทีหนึ่งๆ ดีเหมือนกัน หรือไมอีก
ทางหนึ่งก็ฮึกเหิม พรอมที่จะทํ าอะไรๆ ตามความเชื่อถือและคํ าสั่ง
บัญชาหรือชี้นํ า อันนี้เปนเรื่องที่นาสังเกต แตเปนสภาพที่พระพุทธ
ศาสนาพยายามแกไข
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จากเทพสูงสุด สูธรรมสูงสุด
มนุษยพนอํ านาจพรหม สูความเปนพุทธ

อยางท่ีเคยพูดวา อินเดียมีสภาพเปนอยางนี้มาแลวตั้งแตกอน
พุทธกาล อาตมาพูดไวท่ีลุมพินีวา เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมา มี
สัญลักษณการประสูติของพระพุทธเจา คือ อาสภิวาจา ท่ีพระองคได
เปลงขึ้นวา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เปนตน แปลวา “เราเปนผูเลิศแหงโลก 
เราเปนพี่ใหญแหงโลก เราเปนผูประเสริฐแหงโลก”

พระวาจานี้ เมื่อเรารูภูมิหลังของสังคมอินเดีย เราก็บอกวา 
เปนวาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย ปลุกประชาชนใหตื่นขึ้นมา

หมายความวา พระพุทธเจาเปนตัวแทนของมนุษย ท่ีมองเห็นวา 
แตกอนนี้ คนมุงแตจะรอความหวังจากการดลบันดาลของเทพเจา เชื่อ
วาพระพรหมผูสรางบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง สรางมนุษยมาในวรรณะ ๔ 
มนุษยจะเปนอะไรอยางไร ก็อยูใตอํ านาจดลบันดาลนั้น ตองออนวอน
เอาใจเทพเจา ดวยการบูชายัญบวงสรวงตางๆ ความเชื่อและการเปน
อยูอยางนี้ ไมใชวิถีทางท่ีจะนํ ามนุษยไปสูความเกษมสวัสดี

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงดึงประชาชนใหหันกลับมา โดยตรัส
วาใหมองดูความจริงของกฎธรรมชาติวา สิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน ไมใชเปนไปตามการดลบันดาลของสิ่งภายนอก เราจะ
ตองศกึษาใหรูเหตปุจจัย แลวทํ าเหตปุจจัยดวยความเพยีรพยายามของ
เรา เมื่อเราตองการผล ก็ตองทํ าเหตุปจจัยใหตรง ใหพรอม และใหพอ

นี่คือการประกาศหลักธรรมและหลักกรรม ซึ่งก็คือการที่พระ
พุทธเจาทรงประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย

ในพระวาจาที่ใชนั้น คํ าวา เชฏโ เดิมเขาใชสํ าหรับพระพรหม
เปนคํ าแสดงคุณสมบัติของพระพรหมวาเปน เชฏโ คือ ผูเปนใหญ พระ
พุทธเจาทรงเอามาใชสํ าหรับพุทธ

คํ าวา “พุทธ” นี้ไมใชหมายถึงตัวบุคคล แตเปนคํ าแสดงภาวะ
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อุดมคติของมนุษย มนุษยท่ีไดพัฒนาตนสูงสุด มีปญญารูธรรม บรรลุ
ความหลุดพนเปนอิสระแลว เราเรียกวาเปน พุทธ

พุทธนี้แหละเปน เชฏโ เปนผูเปนใหญ พระพุทธเจาทรงนํ าเอา
คํ าเรียกแสดงสถานะของพระพรหม มาใชสํ าหรับพระพุทธเจา

เพราะฉะนั้น จึงหมายความวา พระพุทธเจาประกาศอิสรภาพ
ใหแกมนุษย ใหมนุษยเลิกฝากความหวังและโชคชะตาทั้งของชีวิตและ
สังคมไวกับพระพรหม เลิกขึ้นตอเทพเจา และหันมากระทํ าการตางๆ 
ดวยการจัดการกับเหตุปจจัย ดวยโดยใชความเพียรพยายามของตน ดวย
ปญญาแหงพุทธะที่หยั่งรูความจริงแหงเหตุปจจัยเปนตนนั้น

ฮินดูฟน พุทธศาสนาฟุบ
นับแตพุทธกาลที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว พราหมณก็เสื่อม

อํ านาจ เสียอิทธิพล เสียผลประโยชน จึงไดปรับปรุงพัฒนาตนขึ้น
หลงัพุทธกาล พวกพราหมณไดเอาค ําสอนในพระพทุธศาสนาเขา

ไปใชในศาสนาฮินดู เชน เอาหลักในธรรมบทไปบรรจุไวในภควัทคีตา 
และแมในมหากาพยมหาภารตะ เชน ธรรมบทคาถาที่ ๒๒๓ (อกฺโกเธน 
ชิเน โกธํ ฯเปฯ - พึงชนะความโกรธดวยความไมโกรธ ฯลฯ) ก็ไปอยูใน
อุทโยคบรรพ ในมหาภารตะ (แตเปลี่ยนจากบาลีเปนสันสกฤต)

ภควัทคีตา เปนคัมภีรสํ าคัญของศาสนาฮินดู ท่ีเขาถือวาเปน
สุดยอด เกิดขึ้นภายหลังพุทธกาล ๖๐๐-๗๐๐ ป (Encycl. Britannica, 1988, 
vol. 2, p. 183 วาคงเรียบเรียงขึ้นใน ค.ศต.ท่ี ๑ หรือ ๒) และจัดรวมเขา
เปนสวนหนึ่งของมหากาพยมหาภารตะ ซึ่งก็เรียบเรียงขึ้นหลังพุทธกาล
เชนกัน (จัดรวมเขาในบรรพ ๖ คือ ตอนหรือบทที่ ๖)

ถาไปตรวจดูจะเห็นวา มีพุทธพจนในพระธรรมบทเขาไปเปนตน
ความคิดรวมอยูในนั้น (เชน ธรรมบทคาถาที่ ๑๖๐, ๑๖๕, ๓๗๙ เปนที่
มาของบางโศลกในภควัทคีตา, ๖.๕-๖; ดู Joshi, 333)
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แสดงวาเขามาเอาไป คือหลักธรรมอะไรตางๆ ท่ีดี ก็เลือกเอา
ไป แตรักษาหลักการของตนไว คือ เรื่องความยิ่งใหญของเทพเจา เรื่อง
วรรณะ เรื่องอาตมัน เรื่องการบูชายัญ เปนตน

ตอนนี้ก็มีขอสังเกตท่ีนาจะโยงเขามาหาการท่ีฮินดูมาสรางถํ้ า
เหลานี้ในระยะประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๓๐๐ (ประมาณนั้น)

เปนไปไดไหมวา ระยะนั้นคือยุคที่ฮินดูพยายามขยายอํ านาจ
ท่ีจริงฮินดูหาทางฟนอํ านาจมาทุกตอน ขอยอนหลังกลับไปเลา

เรื่องวา เมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้นมา พราหมณก็เสื่อมอํ านาจ จนกระทั่ง
หลังพุทธกาลพระพุทธศาสนารุ งเรืองมาก ย่ิงได พระเจ าอโศก 
(พ.ศ.๒๑๘–๒๖๐) อุปถัมภดวย พระพุทธศาสนาก็แพรหลายไปทั่ว

แตพระเจาอโศกเปนชาวพุทธ ไมเบียดเบียนศาสนาอื่นๆ ไมวา
ศาสนาไหนก็ใหความคุมครองทั่วหมด พวกพราหมณก็มาเปนอํ ามาตย 
อยูในราชสํ านักดวย

แมวาพระเจาอโศกจะทรงอุปถัมภทุกศาสนา แตขอสํ าคัญ พระ
เจาอโศกประกาศหามการฆาสัตวบูชายัญ และเนนนักย้ํ าบอยในเรื่องนี้ 
ดังปรากฏชัดในศิลาจารึกราชโองการ อีกท้ังไมใหอภิสิทธิ์แกพราหมณ 
จึงเปนการบีบคั้นใจของพราหมณเปนอยางย่ิง

เมือ่พระเจาอโศกสวรรคตลวงไปถงึหลานถงึเหลน พวกพราหมณ
ท่ีรับราชการอยูในวังก็ไดคิดการใหญ ไดจับหลานหรือเหลนของพระเจา
อโศกปลงพระชนม แลวก็ตั้งราชวงศใหม เรียกวาราชวงศศุงคะ ขึ้น
ครองอํ านาจ (นับแบบฝรั่งราว พ.ศ. ๓๐๐; นับอยางเรา ราว พ.ศ. ๓๖๐)

ราชวงศศุงคะของพราหมณนี้ ไดลางผลาญชาวพุทธ ถึงกับมีคํ า
เลาในประวัติศาสตรวา ใหกํ าหนดคาหัวชาวพุทธ เอากันขนาดนั้นเลย 
คือกํ าจัดชาวพุทธเปนการใหญ

แตชาวพุทธรอดมาได เพราะหลังสมัยพระเจาอโศกมาถึงรุน
หลานเหลนแลวนี ้ราชวงศศุงคะไมสามารถจะรกัษาอาณาจกัรท้ังหมดไวได
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อาณาจักรของพระเจาอโศกนั้น ย่ิงใหญไพศาล มีอาณาเขตมาก
กวายุคปจจุบันอีก พอสิ้นสมัยพระเจาอโศกไปไมนาน อาณาจักรของ
พระองคก็คอยๆ แตกสลาย พวกราชวงศศุงคะก็ไมสามารถจะมีอํ านาจ
ไปทั่วดินแดนเกาของพระเจาอโศก อาณาจักรอื่นๆ ก็ยังรักษาพระพุทธ
ศาสนาไวอยู

ตัวอยางเชนดินแดนแควนโยนก (Bactria) ของกษัตริยเชื้อ
ชาติกรีก ซึ่งสืบมาถึงพระเจาเมนานเดอร ท่ีภาษาบาลีเรียกวาพระ
เจามิลินทะ ก็ยังเปนชาวพุทธอยู ตอมาพวกสืบสายของกรีกนี่แหละ
ท่ีไดสรางพระพุทธรูปขึ้นมาเปนพวกแรก

ขอยอนกลับไปพูดในเรื่องเกา เมื่อพราหมณมีอํ านาจขึ้นมา ก็ใช
อิทธิพลการเมืองดวย พรอมกับที่อีกดานหนึ่งก็เอาคํ าสอนในพระพุทธ
ศาสนาไปใชแลวปรับตัวขึ้นมา

เราเรียกศาสนาพราหมณท่ีปรับตัวใหมนี้ว า ศาสนาฮินดู
พราหมณกับฮินดู จึงเรียกแทนกันได เปนศาสนาเดียวกัน

แตเรามักจะเรียกศาสนาพราหมณ ในความหมายวาเปนศาสนา
เดิม สวนศาสนาพราหมณท่ีปรับตัวใหมแลว เรียกวาศาสนาฮินดู

เพราะฉะนั้น ศาสนาฮินดจึูงเปนคํ าเรียกศาสนาพราหมณหลัง
พุทธกาลแลว ถากอนพุทธกาลไมเรียกวาฮินดู นี้เปนขอสังเกตท่ัวไป แต
ไมถือเปนเด็ดขาดพูดในแงหนึ่ง ก็บอกไดวา ศาสนาฮินดูเกิดหลังพระ
พุทธศาสนา คือเปนศาสนาพราหมณท่ีปรับตัวขึ้นมาใหม

เคาอวสานแหงพุทธศาสนา ยกมาดูกันแคนี้ก็มองเห็น
ตอมาประมาณ พ.ศ. ๑๒๔๓ มีบุคคลสํ าคัญคนหนึ่งในศาสนา

ฮินดูเกิดขึ้น ชื่อวา ศังกราจารย
ศังกราจารยเปนฮินดูนิกายไศวะ (นับถือพระศิวะ) เกิดท่ีเกราลา 

(Kerala) ในอินเดียภาคใต ในยุคที่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเสื่อมไป
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จากอินเดียนานแลว และพระพุทธศาสนาแบบมหายานก็ไดเจริญจนถึง
ขีดสุด และกํ าลังเริ่มเสื่อมลง

ศังกราจารยไดมาเปนศษิยของโควินทะ ซึ่งเปนศิษยของเคาฑ-
ปาทะ อาจารยศาสนาฮินดูนิกายเวทานตะ

นักปราชญปจจุบันทราบกันดีวา เคาฑปาทะ ไดนํ าเอาคํ าสอน
ของพระพุทธศาสนามหายานมาใช เคาฑปาทะและศังกราจารยไดชื่อวา
เปนตนตํ ารับศาสนาฮินดูแบบอไทวตะเวทานตะ

ปรัชญาฮินดูนิกายนี้ของศังกราจารย ไดความคิดมาจากพุทธ
ศาสนามหายานนิกายมาธยมิก ของนาคารชุน (นาคารชุนเปนปราชญ
ย่ิงใหญผูหนึ่งของมหายาน มีชีวิตอยูในชวงประมาณ พ.ศ. ๖๙๓-๗๙๓ 
กอนศังกราจารยหลายรอยป)

ศังกราจารยไดแนวคิดเรื่องมายา ศูนยตา และการแบงสัจ
ธรรมเปน ๒ ระดับคือ โวหารสัจจะ (โวหารสัจจะ เปนคํ าเดิมในพระไตร
ปฎก ตรงกับที่เราใชวา สมมติสัจจะ) กับปรมัตถสัจจะ เปนตน มาจาก
คํ าสอนของนาคารชุน และนํ ามาใชเปนฐานแหงปรัชญาของตน จนพวก
ฮินดูนิกายไวษณวะ หรือไวศณพ (นับถือพระวิษณุคือพระนารายณ) ซึ่ง
เปนปฏิปกษกับฝายไศวะ เรียกศังกราจารยวาเปน “ปรัจฉันนเพาทธะ” 
แปลวา ชาวพุทธแอบแฝง หรือชาวพุทธซอนตัว

เมือ่ศงักราจารยแขง็กลาขึน้มาแลว กต็ัง้ตวัเปนปฏปิกษพยายาม
ลมลางพระพุทธศาสนาอยางเต็มท่ี ไดเขียนผลงานเจาะจงโจมตีพระ
พุทธศาสนา ถึงกับเรียกพระพุทธศาสนาวาเปนลัทธไิวนาศิกะ (ลัทธิท่ีกอ
ความพินาศ) หรือสรรพไวนาศิกะ (กอความพินาศหมดสิ้น) และกลาววา
พระพุทธเจาสอนธรรมดวยโทสะ เพ่ือจะทํ าใหประชาชนหลงผิด

(ควรเทียบกับวิธีของพวกไวษณพที่บอกวา พระพุทธเจาเปน
อวตารของพระนารายณ ซึง่มาท ําหนาท่ีหลอกคนของอสรูคือพวกชาวพทุธ)

ศังกราจารยไดเขียนวิจารณโจมตีคํ าสอนของพระพุทธศาสนา
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อยางมากมาย ท้ังนิกายสรวาสติวาท นิกายวิชญาณวาท แตพอถึง
นิกายศูนยวาทของมาธยมิก เขากลับตัดบทเอางายๆ วาไมควรแกการ
พิจารณา หรือไมคุมควรแกการท่ีจะปฏิเสธ

ในเรื่องนี้ L.M. Joshi อาจารยในมหาวิทยาลัยปญจาบ วิจารณ
วา อาจารยของอาจารยของศงักราจารยไดความคิดมาใสปรชัญาของตน
จากมหายาน ศังกราจารยมาเจอปรัชญาแหงลัทธิของตนเขาในคํ าสอน
มาธยมิกของนาคารชุน รูตระหนักอยูวาตัวเปนหนี้คํ าสอนแบบศูนยตานี้
มากมาย ก็เลยทํ าเฉยผานไปเงียบๆ

L.M. Joshi เรียกการกระทํ าของชาวฮินดู เชน ศังกราจารยนี้
วาเปน philosophical plunder (การปลนสะดมทางปญญา)

Arnold J. Toynbee วา
“ศาสนาฮนิดฉูกฉวยขโมยพทุธปรชัญาท่ีแกหงอมแลวไป ก็

เพ่ือเอามาเปนอาวุธ ท่ีจะขับไลคูแขงทางปรัชญา ออกไปเสีย
จากถิ่นกํ าเนิดท่ีรวมกันในสินธุโลก” (Joshi, 338)
นอกจากปฏิบัติการดานคํ าสอนหรือปรัชญาแลว ศังกราจารย

ไดตั้งคณะสงฆฮินดูขึ้นตามแบบพระพุทธศาสนา
ในศาสนาพราหมณ-ฮนิดเูดมิ เขาไมมนีกับวชอยางพระสงฆของ

เรา นักบวชก็คือพราหมณท่ีอยูบาน มีลูกมีเมีย ครองเรือน ศังกราจารย
ตั้งคณะสงฆฮินดูขึ้นมาแลว ก็ไดตั้งวัดเลียนแบบพระพุทธศาสนาดวย 
โดยตั้งวัดฮินดูแบบไศวะ (เรียกวา “มัฐ”) ขึ้นใน ๔ ทิศ ท้ังใต (วัดศฤงเครี) 
ตะวันออก (ปุรี) ตะวันตก (ทวารกะ) และเหนือ (พทรีนาถ)

บางวัดกต็ัง้ขึน้ซอนทบับนวดัพุทธศาสนาเกา เชน วัดท่ีพทรนีาถ 
ซึ่งแมแตพระพุทธรูปของเดิมก็ยังมีอยู

เรื่องนีส้วามีวิเวกานันทะ (พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๔๕) ผูนํ ายุคปจจุบัน
ของฮนิดใูนนกิายของศงักราจารย กยั็งไดกลาวไววา
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“วดั(ฮนิด)ูท่ีชคนันาถน้ัน เปนวัดพุทธเกา พวกเรายึดเอาวัด
น้ีและวัดอ่ืนมา แลวทํ าใหเปนฮินดูเสีย เรายังจะตองทํ าอยางนี้
อีกมาก”  (Joshi, 351)
อาตมาเคยเลาท่ีนาลันทาแลววา พุทธศาสนายุคหลังนี้ พอ

เจริญมากขึ้น พระสงฆก็ไปรวมตัวกันที่ศูนยกลางใหญๆ เชนที่
มหาวิทยาลัยนาลันทา เปนตน ไดรับการอุปถัมภจากพระมหากษัตริย
เปนตนแลว ก็มัวแตยุงอยูกับเรื่องราวกิจการภายในของตัวเอง ขาด
ความสัมพันธกับประชาชน และชนบทก็ออนแอถูกทอดทิ้ง

ขอนี้ก็อาจจะเปนชองวางหนึ่งท่ีวา เมื่อวัดพุทธในชนบทออนแอ 
พวกฮินดูก็เขาครอง เพราะเขาทํ าใหคลายๆ กันอยูแลว ก็อาจจะเขามา
ชวย มาทํ าหนาท่ีแทนบาง อะไรบาง ตอมาก็กลืนหมดไป

เรื่องที่ศาสนาฮินดูกลืนพระพุทธศาสนานี้ อาจแยกไดเปน ๒ 
อยาง คือ กลืนในทางหลักคํ าสอน และกลืนในทางสังคม แตจะอยางไร
ก็ตาม รวมแลวก็คือกลืน

L.M. Joshi หลังจากศึกษาเรื่องทํ านองนี้มากมายแลว ไดเขียน
สรุปไววา

“นักปราชญนักวิชาการมากหลายทาน รวมทั้ง V.A. 
Smith, S. Radhakrishnan, B.M. Barua, P.C. Bagchi, R.C. 
Majumdar, R.C. Mitra, Sylvain Levi และทานอ่ืนๆ ไดแสดง
ความเหน็วา ปจจยัส ําคญัทีส่ดุตอความเสือ่มของพระพทุธศาสนา
ในอินเดยี ก็คอื การกลมกลนืของพทุธศาสนาเขากับศาสนาฮนิด ู
แบบทลีะนอย คอยเปนคอยไป อยางแทบไมรูตวั” (Joshi, 322)

อยางไรก็ตาม เหตุปจจัยไมใชมีเทานี้ การก ําจดัดวยกํ าลังโดยวิธี
รุนแรง ก็เปนเหตุท่ีสํ าคัญไมนอยกวากัน

นอกจากนั้น การท่ีพระสงฆมารวมศูนยอยูในเมืองใหญๆ ตอมา
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พอมุสลิมเตอรกยกทัพมากํ าจัด เมื่อฆาและทํ าลายที่ศูนยกลางหมดแลว 
ชนบทก็ไมมีเหลือ ก็เลยหมดกํ าลัง อันนี้ก็เปนสาเหตุสํ าคัญสวนหนึ่งแหง
ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนา

แตกอนที่มุสลิมเตอรกจะยกทัพเขามาครั้งสุดทาย ประมาณ 
พ.ศ. ๑๗๐๐ พระพุทธศาสนาในอินเดียยังมีเวลาที่จะเสื่อมอีกนาน

ขอยอนกลับมาพูดถึงวา เมื่อศังกราจารยไดตั้งคณะสงฆขึ้นมา
เลียนแบบพระพุทธศาสนานั้น ลองมาเทียบเวลากันดูวา ถํ ้าของฮินดูก็
สรางขึ้นในชวงเวลาระยะนั้น เปนไปไดไหมวา เรื่องนี้มีความสัมพันธกัน
กับการที่ฮินดูไดทํ าการเลียนแบบพระพุทธศาสนา นี้ก็เปนเพียงขอ
สันนิษฐาน อาจจะเชื่อมโยงกันได

ตอนนี้ขอแทรกเรื่องศังกราจารยอีกนิดหนึ่งวา โปรเฟสเซอร 
เซงกะกุ มาเยดะ แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว ไดเขียนไวใน Encyclo-
paedia Britannica (1988) หัวขอเรื่อง ศงักราจารย (øaïkara) ตอน
หนึ่ง ซึ่งนาสนใจวา

“ศงักราจารยเท่ียวเผยแพรค ําสอน โตวาทะไปทัว่อนิเดยี 
เขาไมยอมเขาไปสอนชาวเมอืง เวลานัน้พุทธศาสนายังมกํี าลังมาก
อยูในเมอืง แมวาจะเริม่เสือ่มลงแลว และศาสนาเชนกแ็พรหลาย
ในหมูพอคาวาณชิ ชาวเมอืงกยั็งแสวงหาความสขุสะดวกสบาย 
พวกนกัเสพสขุอยูกันในเมอืง ศงักราจารยเท่ียวเผยแพรคํ าสอน
แกนักบวช และปญญาชน ตามทองถิน่หมูบาน” (vol.10, p. 419)

ขอความนี้ นาจะเอามาโยงกับสภาพฝายพุทธศาสนาที่เลาขาง
ตนวา พระสงฆมารวมอยูท่ีศูนยกลางใหญๆ และการที่ศังกราจารยตั้ง
วัดฮินดูซอนทับวัดพุทธเดิม
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วัดถํ้ า: พุทธ เชน ฮินดู
เปลือกดูคลาย เนื้อในคนละอยาง

นาสังเกตดวยวา วัดถํ้ าของฮินดูท่ีเอลโลราก็เปนพวกไศวะ
เหมือนกันกับศังกราจารย อยางไรก็ตาม ถึงแมศังกราจารยจะตั้งคณะ
สงฆและวัดฮินดูขึ้นแลว ก็ยังอยูในระยะตนๆ คงยังไมแพรหลายไปทั่ว 
แมนักบวชฮินดูมีขึ้นแบบใหม ก็คงยังมีจํ านวนนอย

เพราะฉะนั้น วัดถํ้ าฮินดูท่ีเอลโลรา โดยสถานะหลัก เมื่อสราง
ขึ้นมาแลว ก็เปนเพียงเทวสถาน หรือเทวาลัย คือเปนที่อยูของเทวดา
มากกวา ซึ่งเราจะเห็นไดชัดท่ีถํ้ าไกรลาส (สันสกฤต = ไกลาส) มันไมใช
ท่ีอยูของคน และรูปรางก็ไมเปนถํ้ าแลว เพราะตัดเจาะภูเขาออกมา ไม
เหมือนอยางถํ้ าพุทธแบบเดิม

แบบเดิมนั้นเขาตัดเจาะเขาไปเปนถํ้ า คือ ขางบนก็ยังมีภูเขา
เปนหลังคา แตท่ีไกรลาสมันไมใชเปนถํ้ าแลว เขาตัดภูเขาลงมาเลย 
กลายเปนชองวางตรงขึ้นไปบนฟา กลายเปนเทวาลัยที่อยูตรงกลางภู
เขาไปเลย เปนคนละลักษณะ กลายเปนที่สํ าหรับผูคนมาเซนสรวงบูชา
เทพเจา ไมใชท่ีอยูของพระสงฆผูแสวงวิเวก เปลี่ยนแปลงไปหมด นี่คือ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเปนขอสังเกตท่ีสํ าคัญ

ทีนี้จะขอพูดถึงเชนบาง ลองเทียบกับฮินดูนิดหนอย ศาสนาเชน
ของมหาวีระนั้น ก็เปนศาสนาที่มีมาตั้งแตพุทธกาล อาจจะกอนพระพุทธ
เจานิดหนอย เรียกงายๆ วารวมสมัย ศาสนาเชนนี้ อยูๆ ก็มาโผลท่ีภู
เขาอยูในหมูถํ้ าเอลโลราดวย

อยางไรก็ดี ถํ้ าของเชนนั้นมีลักษณะอยางหนึ่งท่ีชวยใหสังเกตได 
พวกเชนนี้ เราเรียกวาพวกนิครนถ

คํ าวา นิครนถ นั้นแปลวา ไมมีกิเลสเครื่องผูกรัด หมายความวา 
ไมยึดถืออะไรทั้งสิ้น แมแตผาก็ไมตองนุง เพราะฉะนั้น พวกเชน หรือ
นิครนถนี่ เขาถือวาเขาไมยึดติดถือมั่นในอะไร เขาก็เลยไมนุงผา
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จะเห็นวา ศาสดามหาวีระ หรือเชน นั้นไมนุงผา ถํ้ าของเชนก็
สรางแบบของพทุธเหมอืนกนั รปูของมหาวรีะนัน้เหมอืนพระพทุธรปูเลย
ชาวพุทธมาถาไมรูจักแยก กน็กึวาเปนพระพทุธรปู เหมอืนกนัหมดทกุอยาง
มีอยางเดียวที่ตางคือ ไมนุงผา เสียดายที่โยมไมไดไป ก็เลยไมไดเห็น

เพราะฉะนั้น จุดสังเกต ถาไปที่ถํ้ าเชน จะเห็นรูปมหาวีระ หรือ
นิครนถนาฏบุตร ท่ีวาเหมือนพระพุทธรูปเลย แตไมนุงผา

ทีนี้ มาถึงรุนลูกศิษย ศาสนาเชนไดแตกเปน ๒ นิกาย เพราะ
อีกนิกายหนึ่งคงคิดวา ถาไมนุงผาเห็นจะไมไหว ก็เลยนุงผาขึ้นมา แตนุง
ผาขาว เลยเกิดเปน ๒ นิกาย

นิกายหนึ่งเปนทิคัมพร นุงลมหมฟา และอีกนิกายหนึ่ง เศวตัมพร
นุงผาขาว อยางท่ีไดไปเห็นนักบวชหญิงสาธวี ท่ีไปนั่งในพิธีท่ีนาลันทา ผู
หญิง ๒ คน เปนนักบวชของนิครนถนาฏบุตร นิกายเศวตัมพร นุงผา
ขาว ไมถึงกับแกผา

อันนี้ก็เปนเรื่องของศาสนาเชน ท่ีไดมาสรางถํ้ าท่ีเอลโลราดวย
ในยุคหลังๆ ท่ีบอกเมื่อกี้วา หลัง พ.ศ. ๑๓๐๐ ขึ้นมา

ในเรื่องนี้ มีคติอยางหนึ่งใหเราพิจารณาวา พระพุทธศาสนาก็
สอนใหไมยึดติดถือมั่นเหมือนกัน ศาสนาเชนเขาไมยึดติดถือมั่น อยู
อยางธรรมชาติ ถึงขนาดท่ีไมนุงผา

แตพระพุทธศาสนาเราเปนมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง 
ความไมยึดติดถือมั่นนั้น หมายถึงภาวะจิตใจท่ีเปนอิสระ ไมเปนทาสของ
วัตถุหรือสิ่งของทั้งหลาย แตดวยปญญาท่ีรูเขาใจความจริงนั้น ก็รูเหตุรู
ผลในสมมติ และปฏิบัติตอสมมติใหถูกตอง ดวยความรูเทาทัน โดยทํ า
ไปตามเหตุผล

ฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะที่ใหคนทํ าอะไรเขมแข็ง
จริงจังมีความรับผิดชอบ อยางท่ีอาตมาไดเคยพูดไปทีหนึ่งแลววา ความ
ไมยึดมั่นถือมั่น ไมใชความไมเอาเรื่องเอาราว ฉะนั้น ถาเราศึกษาพระ
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พุทธศาสนาใหครบ เราจะเห็นไดจากดานพระวินัยมาประกอบวา พระ
พุทธศาสนาที่แทเปนอยางไร

ถาศึกษาดานธรรม แลวจับผดิจับถกูไมรูจรงิ เราอาจจะมองในแง
ท่ีธรรมสอนวา ทุกอยางไมเท่ียง เปนทกุข เปนอนตัตา ไมควรยึดมั่นถือ
มั่น ควรปลอยวาง อะไรตออะไรก็เปนไปตามธรรมดาของมัน ก็เลย
ปลอยมันไปตามเรื่อง ไมเอาเรื่องเอาราว แลวคิดวานี่คือไมยึดติดถือมั่น

บางทีศึกษาธรรมแบบมองเอียงไปขางเดียว เลยโนมเอียงที่จะ
เขาใจไปทางนั้น ไมมีเครื่องกํ ากับใหมองใหตรงพอดี

แตพอมาศึกษาพระวินัยแลว จะไดเครื่องชวยกํ ากับการมองที่
จะทํ าใหเห็นทั่วชัดจริง

พระวนิยันัน้ อยางท่ีพูดแลว แสดงใหเหน็แบบอยางแหงชวิีตของ
พระ และชวยใหเราไดชีวิตของพระไวเปนแบบอยาง

หมายความวา ชีวิตของพระที่อยูตามวินัยนั้น ทานจัดไวตามแบบ
อยาง และใหเปนแบบอยาง

เอาอะไรเปนแบบ ก็เอาชีวิตของทานที่หลุดพนนั่นแหละเปน
แบบ วินัยแสดงตัวแบบใหรูวาการดํ าเนินชีวิตของพระที่เปนอยูในโลกนี้
อยางถูกตองเปนอยางไร คือ ดานหนึ่งยอมรับความจริงของสมมติ และ
ดํ าเนินชีวิตตามแบบแผนที่ดีงามเปนแบบอยาง ขณะที่อีกดานหนึ่งเขา
ถึงความจริงของปรมัตถ มีความโลงเบาเบิกบานไมยึดติดเปนอิสระ

อยางพระมีจีวรแค ๓ ผืน แตทานตองมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ี
ทานมีซึ่งตนเกี่ยวของอยูนั้น  ถาจีวรอธิษฐาน คือผืนที่กํ าหนดไวสํ าหรับ
ตัว เกิดขาด มีรูโหวเทาหลังเล็บนิ้วกอย แลวปลอยไว ไมปะชุน ก็ขาด
อธิษฐาน แลวก็ขาดครอง ก็ตองอาบัติ มีความผิด จะเห็นวามีความรับ
ผิดชอบมากขนาดไหน

ท่ีพูดนี้ เหมือนวาตรงขามกับที่เขาใจมากอน ท่ีอาจจะคิดวา ไม
ยึดมั่น คือไมเอาเรื่องเอาราว จีวรก็ไมใชของเราจริง เปนอนิจจัง ทุกขัง 
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อนัตตา จีวรจะเปนอยางไรก็ชางมัน สกปรกก็ชางมัน มันจะขาดจะ
เปอย ก็เรื่องของมัน ซึ่งถาเขาใจอยางนั้น ก็ผิดเต็มท่ี

คนอินเดียดูทาเหมือนจะไมยึดมั่นถือมั่น เปนคนอยูงาย อยางไร
ก็ได ผาจะขาดอยางไร จะสกปรกอยางไร ก็ชั่ง อยางนี้ดีไหม แตวินัย
ของพระไมยอมใหเลย อยางท่ีวาเมื่อกี้ แมแตขาดรูโหวเพียงเทาหลัง
เล็บนิ้วกอย ไมรีบปะชุน ก็ไมได สกปรกไมได

ระวังกันหนอย เดี๋ยวโยมจะเขาใจผิด เห็นพระองคไหนอยู
สกปรก รกรุงรัง จีวรสกปรก ไมซัก แสดงวาทานไมยึดมั่นถือมั่นแลว ก็
เลยเลื่อมใส จะไปกันใหญ นี่แหละ ธรรมวินัยจึงคูกัน

พระพุทธศาสนาไมยอมรับการปฏิบัติของเชน ท่ีวาไมนุงผา 
แสดงวาไมยึดมั่นถือมั่น พระพุทธศาสนาบอกวา เราตองเขาถึงความ
จริงของสิ่งท้ังหลาย ซึ่งทํ าใหเรามีจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของ
วัตถุเหลานั้น แตเรายอมรับความจริงโดยเหตุผลอยางรูเทาทันวา สิ่งท่ี
มนุษยไดวางกันเปนสมมตนิี้ ก็เปนไปตามความมุงหมายเพื่อการใช
ประโยชนในสังคม ตองปฏิบัติไปตามเหตุผลดวยปญญา

เพราะฉะนั้น พระอรหันตก็จึงเปนผูนํ าในการปฏิบัติตามสมมติ 
กลายเปนวาพระอรหันตถือสมมติสํ าคัญ เอาจริงเอาจังในเรื่องสมมติ 
แตทํ าดวยความรูเทาทัน สมมติเปนเรื่องที่จะตองรูเทาทัน แลวปฏิบัติ
ดวยความรูเทาทัน

หลายทานเขาใจสมมติเปนเหลวไหลไป แตสมมติไมใชหมาย
ความวาเปนเรื่องเหลวไหล ตรงขาม สมมติ คือ สํ (รวมกัน) + มติ =
มติรวมกัน ไดแก ขอตกลง การยอมรับรวมกัน หรือสิ่งท่ีเห็นรวมกัน
แลวกํ าหนดวางเปนขอที่จะหมายรูหรือที่จะปฏิบัติไปตามนั้น

ดวยเหตุนี้ สมมติ แมจะไมมีสภาวะที่เปนความจริงแท แตเปน
ความจริงท่ีมีผลอันสํ าคัญตามตกลง จึงจะตองกํ าหนดวางสมมตินั้นดวย
ปญญา แลวปฏิบัติใหสมตามสมมติดวยปญญาท่ีรูเหตุรูผลอยางจริงจัง



๔๕๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ดูของขางเคียงใหทั่ว จะเห็นของตัววาเปนอยางไร
เมื่อมองจากคํ าสอนในพุทธศาสนา แลวดูศาสนาฮินดู กับ

ศาสนาเชน จะเห็นศาสนาทั้งสองนั้นเปนสุดโตงสองอยาง
ฝายหนึง่ คือศาสนาฮนิด ู ไปสนใจใสใจอยูกบัเรือ่งซเูปอรแนทจรูลั

(supernatural) คือ เรื่องเหนือธรรมชาติ เรื่องเทพเจา ฤทธิ์เดช
ปาฏิหาริย การดลบันดาล มองขามเร่ืองธรรมชาติ

พวกฮินดูถือวา เรื่องสํ าคัญคือเทวดานี่ย่ิงใหญเหนือธรรมดา 
บันดาลทุกอยางได จะเอาอะไรใหเปนอยางไรก็ได ไมตองเปนไปตาม
เหตุปจจัย แมจะมีเรื่องสัตวอยูบางก็ไมใชสัตวธรรมดา แตเปนสัตว
พิเศษและวิเศษ เชน เปนพาหนะของเทพเจา ไมใชชีวิตท่ีอยูกันใน
ทามกลางธรรมชาติ ประกอบดวยมนุษยและสัตวท้ังหลายที่พึงมีความ
สัมพันธกันดวยคุณธรรม นี้เปนความแตกตางในแบบที่วาศาสนาฮินดู
นั้นมองเลยเหนือธรรมชาติไป

สวนพวกเชนนั้น บอกวาฉันอยูตามธรรมชาติ แตกลายเปนวา
ไมเอาเรื่องตามสมมติของมนุษย ปลอยตัวจนกระทั่งไมนุงผาไปเลย

พระพทุธศาสนานี ้ถามองในแงเทียบกบัสองศาสนานัน้ กจ็ะเหน็
ความเปนทางสายกลางแบบงายๆ อยางหนึ่ง แตท่ีจริงมีความหมายลึก
ซึ้งลงไปอีก ขอยํ้ าทวนไปถึงหลักการท่ีพูดมาอีกครั้งหนึ่งวา เราจะเห็น
หลักการของพระพุทธศาสนาเมื่อเทียบกับศาสนาฮินดู และเชน คือ

๑. พระพุทธศาสนาสอนใหอยูกับความเปนจริง ใหดํ าเนินชีวิต
ดวยปญญาท่ีรูเขาใจความจริงของธรรมชาติท่ีเปนไปตามกฏของมัน คือ
ความเปนไปตามเหตุปจจัย แลวปฏิบัติไปตามเหตุปจจัยดวยความมีเหตุ
มีผล เรียกวาปฏิบัติตามธรรม

ธรรม คือ ตัวหลักความจริง หรือกฎธรรมชาติแหงความเปนไป
ตามเหตุปจจัย พระพุทธศาสนาสอนใหอยูกับธรรม อยูกับความเปนจริง 



๔๕๘ จาริกบุญ-จารึกธรรม

ไมหนีความจริง ไมอยูนอกเหนือธรรมชาติ
๒. ใหหวังผลจากการกระทํ าท่ีถูกตอง ใหสํ าเร็จดวยความเพียร

พยายามของตน ไมใชมัวหวังผลจากการดลบันดาลของเทพเจา แลวรอ
คอยความชวยเหลือ เรียกวาทํ าตามหลักกรรม

๓. ใหมนุษยฝกฝนพัฒนาตนเอง ใหมีคุณสมบัติ มีความพรอม มี
พฤติกรรมดีงาม มีจิตใจเจริญงอกงาม มีความสามารถที่จะมีความสุข 
เปนตน และมปีญญาท่ีรูความจรงิ เขาใจธรรม แลวพ่ึงตน สามารถทํ าการท่ี
ถูกตองเองได ไมตองบูชายัญ เรียกวาเจริญสิกขา

ขั้นที่หนึ่ง ของฮินดูนั้นเขาอยูกับเทพท่ีเหนือธรรมชาติ แตของ
พระพุทธศาสนาอยูกับความเปนจริงของธรรมชาติ เรียกวา ธรรม

ขั้นที่สอง ของฮินดูเขาหวังผลจากการดลบันดาลของเทพเจาผู
มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย สวนของพระพุทธศาสนาใหหวังผลจากการกระทํ า
ดวยความเพียรพยายาม เรียกวา กรรม (พระพุทธเจาจึงเปนกรรมวาท 
วิริยวาท = ผูถือหลักกรรมคือการกระทํ า และถือหลักความเพียร)

ขั้นที่สาม ของฮินดูเขาบอกความตองการของตนและเอาใจเทพ
เจาดวยการบูชายัญ แตของพระพุทธศาสนาใหฝกฝนพัฒนาตนที่จะรู
ทันเขาถึงและเอาประโยชนจากจริงของธรรมชาติ เรียกวา สิกขา

เมื่อมองผลรวมในระดับสังคม: ถามนุษยไมมัวมองหาเทวดา แต
หันมาเอาใจใสกัน ชวยเหลือกัน รวมสุขรวมทุกขกัน ชวยกันระดมแรง
ระดมปญญาแกปญหา ชีวิตและสังคมมนุษยจะดีขึ้นมากมาย

พระพุทธศาสนาถือวา มนุษยท่ีพัฒนาแลวนี่แหละ จะมาชวยกัน
สรางสรรคสังคมท่ีดีงามขึ้นมา ท่ีมนุษยชวยกันเองได สังคมอยางนี้จึง
จะดีท่ีสุด ดีกวาจะไปรอใหเทพเจามาชวย

หมายความวา มนุษยเราเองนี่แหละ พัฒนากันใหดีแลว จะชวย
กันไดดีท่ีสุด จะชวยสรรพสัตวใหพนจากทุกขได ไมตองรอคอยอํ านาจ
ของพระพรหม ไมตองรอคอยความชวยเหลือของเทพเจา นี้ก็คือระบบ
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กัลยาณมิตร ซึ่งเปนสังคมของคนที่พัฒนาแลว คือสังฆะนั่นเอง
สังฆะนี่เปนระบบที่ถือวา เมื่อมนุษยเราพัฒนากันดีแลว ท้ังดาน

พฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา ท้ังดานความสัมพันธกับชีวิตของ
ตนเอง ความสัมพันธกันในสังคม และความสัมพันธกับธรรมชาติ มนุษย
เรานี้แหละจะชวยกันเองไดดีท่ีสุด เปนทางสายกลาง ตรงขามกับสังคมท่ี
เปนสุดโตงสองทาง คือ

๑. สังคมท่ีมนุษยแตละคนตางก็เห็นแกตัว ตางคนตางจะเอาให
แกตน มุงใหตัวอยูรอดและเหนือเขา แลวก็แยงชิงเบียดเบียนเอา
เปรียบขมเหงกัน

๒. สังคมท่ีมนุษยไมพัฒนาตัว มองขามหัวเพ่ือนมนุษยดวยกัน 
มัวหวังพ่ึงอํ านาจของเทพเจา ตางกลุมตางพวก นับถือเทพเจาคนละ
องค แลวหันมาทะเลาะและทํ าลายมนุษยดวยกันเอง

มีบทเรียนมากมายจากประวัติศาสตรวา มนุษยทํ าลายกันเอง 
เบียดเบียนลางผลาญกันเองเพราะนับถือเทพเจาคนละองค แมแตนับ
ถือเทพเจาองคเดียวกันก็ยังแบงกันและทํ าลายกันอีก

พวกนี้บอกวา พวกฉันเทานั้นเปนที่โปรดของเทพเจา อีกพวก
หนึ่งไมไดรับการโปรด หรือนิกายหนึ่งวาอีกนิกายหนึ่งเปนพวกทรยศตอ
พระเจา เสร็จแลวก็ทํ าลายลาง รบกัน นอกจากนั้น ใครไมนับถือเทวดา 
ก็ยังไปบังคับเขา ไปฆาเขาอีก

เมื่อเปนอยางนี้ มนุษยก็มารบกันทํ าลายกันเพราะเทวดา 
เพราะไปนับถือเทวดาคนละองค หรือนับถือคนละแบบ อยางนี้เปนตน

แตพุทธศาสนาสอนวา ใหมนษุยพัฒนาตวัเอง และชวยกนัและกนั
ใหพัฒนา โดยใหแตละมนุษยนั้น มีเจตนามุงดีดวยเมตตาตอเพื่อนรวม
โลก และมีปญญารูความจรงิของธรรมชาติ

มนษุยท่ีพัฒนาแลวนีแ่หละ จะชวยกนัเองไดดท่ีีสดุ การชวยให
มนษุยพัฒนาตวัแลวมาชวยกนัเอง จะดกีวามวัไปหวงัและรอคอยการชวย
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เหลือจากเทพเจา แลวมาฆากันเองระหวางมนุษย
อันนี้เปนหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งมาประสานกับหลัก

พระรัตนตรัยท่ีพูดไปแลว กลาวคือ
ดวยการเขาถึงธรรม ท่ีมีอยูตามธรรมดา มนุษยก็พัฒนาขึ้นเปน

พุทธะ
มนุษยท่ีพัฒนาตนเองเปนพุทธะแลว และที่จะเปนพุทธะ ก็มา

ชวยกันสรางและรวมกันเปนสังฆะ คือเปนสังคมของคนพัฒนาแลวท่ี
เปนกัลยาณมิตรตอกัน ซึ่งจะชวยเหลือกันเองไดดีท่ีสุด

นี้เปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ท่ีเราไมควรจะละทิ้ง 
ละเลย หรือหลงลืม แมแตความเขาใจในพระรัตนตรัย ถาไมมองเห็น
หลักการตามความหมายที่วามานี้ ก็จะมองกันอยางเลือนลางมาก

ถาจะยังเปนพุทธ ตองรักษาหลักการไว

พระรัตนตรัย: ส่ือเชื่อมตอ และสงเขาสูทาง
เดี๋ยวนี้ความหมายของพระรัตนตรัยก็ไมคอยเขาใจกันวาเปน

อยางไร ก็เลยนับถือเปนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตออะไรไป
การนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์มีขอนาพิจารณาอีกอยางหนึ่ง คือ เมื่อกี้

บอกแลววา การท่ีเราไปนบัถอืเทพเจาอะไรตางๆ หวังผลจากการบันดาล
ของเทพเจาเหลานัน้ เมือ่เชือ่วาทานมฤีทธิ ์มอี ํานาจ กทํ็ าใหรูสกึวาสบาย
ใจดีเหมือนกัน เคยบอกวาเปนเครื่องกลอม แตก็ไมใชเสียไปทั้งหมด

ในพระพุทธศาสนาเอง ก็มเีครื่องกลอมเปนขั้นๆ ดังไดกลาวแลว
วาแมแตสมาธิก็ใชเปนเครื่องกลอมไดอยางหนึ่ง

แตทํ าอยางไรเราจะใชเครือ่งกลอมอยางรูเทาทัน และไมใหเกดิ
โทษ ก็ตองรูบทบาทและขอบเขตของสิ่งกลอมวา มันเปนการชวยแก
ปญหาขั้นที่ ๑ คือ ขณะที่กํ าลังวาวุน สับสน พลุงพลาน กระวนกระวาย 
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หรือระโหยโรยแรง ถาชวยตัวเองไมไดเลย ก็ใชสิ่งกลอมมาชวยทํ าให
สงบ ชุมชื่น ไดพักฟนตัว หรือปลุกปลอบใหฟนกํ าลังขึ้นมากอน

สิ่งกลอมก็ทํ าหนาท่ีเปนเครื่องจัดปรับใหเขาท่ีอยางหนึ่ง
เมื่อกลอมแลว ทํ าใหสบายใจ ก็อุนใจสดชื่นขึ้นมา พออุนใจขึ้น

มาแลว มันจะเสียตอนที่วาจะนอนใจ พออุนใจ สบายใจ ก็นอนใจ ทีนี้
มันไมใชนอนใจอยางเดียว กายมันก็จะนอนดวย คือไมกระตือรือรน
ขวนขวาย ก็กลายเปนตกหลุมความประมาท คราวนี้ก็เสื่อม

ในกรณีท่ีความนับถือหรือเชื่อถือในสิ่งเหลานั้น แมเปนสิ่งกลอม 
แตไมใชกลอมอยางเดียว ยังชวยปลุกใจดวย ทํ าใหมีกํ าลังใจเขมแข็ง 
และเสริมความเพียรพยายามที่จะทํ าการอยางจริงจัง อันนี้ทานไมวา 
สํ าหรับมนุษยท่ีอยูในระดับปุถุชน ยังตองการสิ่งท่ีมาหลอเลี้ยงจิตใจ ขอ
สํ าคัญอยาใหกลายเปนฮึกเหิมทํ าการอันขาดสติหรือเสียหลักกรรม

การนับถือสิ่งท่ีเรียกวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ถาตราบใดยังไมเสียหลัก
กรรม ก็ยังไมตกจากพระพุทธศาสนา แตถาผิดหลักกรรมเมื่อไร ก็หลุด
จากพระพุทธศาสนาทันที

หลักกรรมนี้เปนหลักตัดสินสํ าหรับมนุษย เพราะวากรรมคือ
ธรรมสวนที่โยงมาหามนุษย ท่ีวาไมเสียหลักกรรมอยางไร คือถาเราไป
เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลว เราหวังผลจากการดลบันดาล ไมเพียรพยายาม
กระทํ าการตามเหตุปจจัย ไมกระทํ าการ นั่นคือเสียหลักกรรม

ถาเชื่อถือแลว ทํ าใหมีความมั่นคงในการกระทํ า ทํ าการเขมแข็ง
ย่ิงขึ้น ก็ยังไมหลุดไปจากหลักกรรม คือยังหวังผลจากการกระทํ าและ
พยายามทํ าการใหสํ าเร็จดวยความเพียร แตถาเมื่อใดเลิกหวังผลจาก
การกระทํ า ไปหวังผลจากการดลบันดาลการออนวอนนอนรอคอย ก็
เปนอันวาพลาดหลักกรรมแลว

ถายังหวังผลจากการกระทํ าดวยความเพียรพยายาม ก็ยังมี
หลักกรรมอยู อันนี้เปนตัวตัดสินที่สํ าคัญ
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ฉะนัน้ ชาวพุทธ บางทแีมจะนบัถอืพระรัตนตรยัแบบสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
ในฐานะที่ยังเปนปุถุชน พอใหมีอะไรมาเปนเครื่องรวมใจ ก็อนุโลมได ให
เปนการนับถือในชวงตอที่จะเขาหรือขึ้นสูพระพุทธศาสนา

ท้ังนีเ้พราะวา ปุถชุนยอมยงัมคีวามหวาดหวัน่ทีเ่ปนความออนแอ
อยางหนึง่ เนือ่งจากไมรูความจรงิ ถาไปเจออะไรเขา ท่ีนาตืน่ตระหนก
หวาดกลัวอยางฉับพลันทันที ใจจะหวั่นไหว ตระหนก ตื่นเตน ใจรวมไม
ทัน สติไมมา ปญญาหาย สมาธิไมมี จิตใจอาจจะเตลิดไปเลย

ทีนี้ ถาใจรวมไมติด ไมตั้งมั่น เตลิด ขวัญหาย คุมสติไมอยูเสีย
แลว มันก็เสีย ทํ าอะไรไมถูก ไมไดผล บางทีทํ าอะไรไมไดเลย ฉะนั้น จึง
ตองมีอะไรมาเปนเครื่องชวยรวมใจ พอใหตั้งเปนศูนยรวมได พอตั้งหลัก 
ตั้งตัวได สติคุมอยู มีสมาธิขึ้นมา ก็เริ่มทํ าการได

ในกรณีอยางนี้ ถาสิ่งใดมาชวยใหจิตรวมได ใหสติอยู จิตไม
เตลิดไป ก็ยังพออาศัย แตขออยางเดียว คืออยาใหกลอมจนกระทั่งวา 
อุนใจและนอนใจ แลวก็นอนรอเลย ไมเพียรทํ า ถาอยางนั้นละผิดแน

เปนอันวา ถามันชวยใหเรารวมใจใหมีกํ าลังไดแลว เรายิ่งมี
ก ําลงัใจทํ าการดวยความเพียรมากย่ิงขึน้ กเ็รยีกวาไมเสยีหลกักรรม

เรื่องจิตเตลิด คุมสติไมอยูนี้สํ าคัญ จึงตองไมประมาท เพราะ
เปนเรื่องลงถึงจิตไรสํ านึกเลยทีเดียว ไมอยูในระดับที่จะคิดเหตุผล เชน
เขาปา พอไดยินวา เสือมา! ไมตองคิดเลยวาเสือคืออะไร มันเปน
อันตรายอยางไร มันจะทํ าอะไรเราได ไมทันคิดดวยซํ้ า ตัวสั่นงันงกทันที 
นี่คือออกจากจิตไรสํ านึก

ในการแกปญหาอยางนี้ จะมัวคิดเหตุผลอยูไมสํ าเร็จ สิ่งท่ีจะแก
ก็ตองลงถึงจิตไรสํ านึกเหมือนกัน

ในกรณีอยางนี้ ถามีปญญารูชัดวาจะทํ าอะไร จะแกไขเหตุ
การณอยางไร ย่ิงรูเทาไรก็ย่ิงมั่นใจเทานั้น การท่ีจะอกสั่นขวัญหายก็ไม
มี เหมือนคนที่รูวาตัวอยูในที่ปลอดภัย อาการขวัญหายก็ไมเกิดขึ้น นี่ก็
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ฉับพลันทันที เปนเรื่องลึกถึงจิตไรสํ านึกเหมือนกัน
แตถาไมมีความรูนี้ ความมั่นใจก็ตองอาศัยศรัทธา และสิ่งท่ี

ศรัทธาหรือเชื่อนั้น ก็ตองลงถึงจิตไรสํ านึกเชนเดียวกัน
พอเกิดเหตุรายแรงปจจุบันทันดวน คนที่ปญญายังไมถึง ใจไม

เขมแข็งพอ สติก็ควาอะไรไมทัน เลยควางหรือเตลิด ทํ าอะไรไมถูก 
ตอนนี้ ศรัทธาก็ทํ าใหจิตไมเตลิดไป แตรวมอยูได แลวสติก็มาได ก็ไม
เตลิดไป เพราะศรัทธาทํ าใหสติมีจุดจับ การนับถือพระรัตนตรัยในขั้นนี้
จึงมีความสํ าคัญอยูเหมือนกัน

แตก็เปนเรื่องสํ าคัญดวยเชนกันวา จะหยุดอยูในระดับนี้ไมได 
จะตองเดินหนาจากขั้นมั่นใจดวยศรัทธา ไปสูความมั่นคงดวยปญญา

ไดพูดนอกเรื่องออกไปหนอย รวมความก็คือ ในพระพุทธ
ศาสนานี้ จะตองไมท้ิงหลักการสํ าคัญ ๔ ประการ

หลักท่ี ๑. ธรรมเปนหลักใหญท่ีเคยพูดไปแลววา เมื่อพระพุทธ
เจาอุบัติขึ้น สิ่งแรกท่ีพระองคทํ า ก็คือ ดึงคนจากเทพสูธรรม ดึงจาก
การมองไปที่ปจจัยภายนอก สิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ คือ เทพเจาท่ีจะมาดล
บันดาล ใหหันมามองความจริงของธรรมชาติท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย คือ
ธรรม ไดแกตัวความจริงของธรรมชาติ

หลักท่ี ๒. แทนที่จะหวังผลจากการไปออนวอน ก็ใหมากระทํ า
การดวยความเพียรพยายาม คือกรรม ไดแกการกระทํ าของมนุษยให
สํ าเร็จผลดวยความเพียร

หลักท่ี ๓. เพ่ือใหกระทํ าการไดผล โดยถูกตองตรงตามเหตุ
ปจจัย ก็ตองใหรูเขาใจถึงธรรมดวยการพัฒนาคนขึ้นมา คือสิกขา

หลักท่ี ๔. เมื่อมนุษยพัฒนาดวยสิกขาขึ้นมาแลว ก็จะมาเปน
กัลยาณมิตรกัน อยูในสังฆะ ชวยกันสรางสรรคสังคมท่ีดีงามขึ้นมาได 
คือสังคมแหงกัลยาณมิตร

ชาวพุทธเรา ถาไมมั่นในหลักการเดิม ก็จะเอียงและพรา แลวก็
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จะเขวออกไปนอกทาง วันนี้ก็จึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดย้ํ าไวอีกครั้งหนึ่ง
ถือวา เรื่องถํ้ าอชันตา-เอลโลราใหคติธรรมสํ าคัญในทํ านองที่

กลาวมานี้ ใหเห็นวา ความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนา
อาจจะมีความเกี่ยวของกับเหตุปจจัยเหลานี้ อยางนอยก็ควรจะทราบ
ความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับศาสนาฮินดู

ตนโพธิ์ พระสถูป พระพุทธรูป ทยอยมา
อชันตา-เอลโลรา แถมมีโพธิสัตวรูปดวย

ในเรื่องถํ้ าเหลานี้ ยังมีสิ่งท่ีควรรูซอนอยูอีก ดังไดพูดไปแลววา 
ถํ้ าพระพุทธศาสนายุคแรกเปนเถรวาท แลวตอมายุคหลังเปนมหายาน

ความแตกตางท่ีจะเห็นไดชัดระหวางถํ ้าเถรวาทกับถํ ้ามหายาน ก็
คือ ในพุทธศาสนาเถรวาทยุคแรกนั้นไมมีพระพุทธรูป เหมือนในสมัย
พระเจาอโศกมหาราช ซึ่งยังไมมีพระพุทธรูป เพราะวาชาวอินเดียแต
โบราณนับถือพระพุทธเจามาก จนไมกลาสรางรูป ไมใชหมายความวา
รังเกียจรูป แตเคารพมาก จึงไมกลาสรางรูป

ตอมา พวกกรีกท่ีสืบสายมาจากแมทัพตางๆ ท่ีพระเจาอเลก
ซานเดอรตั้งท้ิงไว ไดมาเปนมหากษัตริยปกครองดินแดนถิ่นแควนตางๆ 
ในอินเดียสืบกันมา พวกเชื้อสายกรีกเหลานี้ก็มีความนิยมตามแนววัฒน
ธรรมเดิมของตนเองในการสรางรูปเคารพ เมื่อนับถือพระพุทธศาสนาก็
เลยสรางพระพุทธรูปขึ้นมา ประมาณกันวาราว พ.ศ. ๕๐๐ ไดเริ่มมีการ
สรางพระพุทธรูปขึ้นมาโดยศิลปะแบบกรีก

ถํ ้าของเถรวาทนั้น เมื่อกี้นี้บอกแลววาสรางประมาณ พ.ศ. ๓๕๐ 
ถึง ๕๐๐ หรือ ๕๕๐ ในยุคนั้นเริ่มตนก็ยังไมมีพระพุทธรูป มีแตพระสถูป

ตอมาตอนหลงัๆ เมือ่ถงึยุคมหายาน กม็พีระพทุธรปูชดัเจน แต
ถํ้ ายุคแรกๆ เอง ตอมาก็มีการไปสรางพระพุทธรูปเติมเขาในภายหลัง

ท่ีวาไมมีพระพุทธรูปนั้นหมายถึงเถรวาทยุคแรก แตเถรวาทยุค
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ตอมาก็มีพระพุทธรูปเหมือนกัน
ย่ิงกวานี้ ยังมีตํ านาน แตไมใชตํ านานของเกาแท ท่ีบอกวา มี

การสรางพระพุทธรูปแกนจันทนตั้งแตพระพุทธเจายังอยู แตมิใชเปน
หลักฐานซึ่งเปนที่ยอมรับ

อยางไรกต็าม ในสมยัเดมินัน้ ถงึแมไมมพีระพทุธรปู กม็สีิง่ท่ีเปน
อนสุรณ เปนเครือ่งเตอืนใจ เปนทีร่ะลกึแทนพระพุทธเจา เชน ตนโพธิ์

ยกตัวอยางตอนที่พระพุทธเจาไมอยูท่ีพระเชตวัน อนาถบิณฑิก-
เศรษฐีระลึกถึงพระพุทธเจา ก็คิดวา ทํ าอยางไรดีจะไดมีอะไรเปนองค
แทนพระพุทธเจา พระอานนทก็เลยไดปลูกตนโพธิ์ขึ้นตนหนึ่ง ตนโพธิ์นั้น
อยูท่ีพระเชตวัน เรียกวา อานันทโพธิ คือตนโพธิ์ของพระอานนท 
สํ าหรับเปนเครื่องระลึกถึงแทนองคพระพุทธเจา

อยางไรก็ตาม เรื่องพระพุทธรูปยังไมสํ าคัญเทาไร อันนั้นเปน
เรื่องประวัติศาสตรเทานั้น เพราะวาเมื่อเวลาผานมา ชาวพุทธเถรวาทก็
มีพระพุทธรูปตามสมัย

ท่ีสํ าคัญก็คือคตพิระโพธิสัตว ท่ีโยมไปทุกถํ้ าของมหายาน จะมี
พระโพธิสัตวเปนเหมือนองครักษอยู ๒ ขางของพระพุทธรูป และโดย
ท่ัวไปจะมีองคขวา ชื่อวาปทมปาณี กับองคซาย ชื่อวาวัชรปาณี

ท่ีวาปทมปาณี ก็มาจาก ปทม หรือปทุม  แปลวาดอกบัว + 
ปาณี แปลวามอื ปทมปาณี จึงแปลวา มีดอกบัวอยูในมือ

สวนวัชรปาณี ก็แปลวา มีวัชระคือสายฟาอยูในมือ
นี้เปนพระโพธิสัตว ๒ องค ท่ีเปนเหมือนองครักษอยู ๒ ขาง

ของพระพุทธรูปในถํ้ าของมหายาน
ปทมปาณีนั้น เปนนามหนึ่งของพระอวโลกิเตศวร ซึ่งเปนพระ

โพธิสัตวแหงมหากรุณา สวนวัชรปาณีเปนพระโพธิสัตวแหงฤทธานุภาพ 
(ในชุด ๓ จะมีพระมัญชุศรี พระโพธิสัตวแหงปญญา อีกองคหนึ่ง)

คติพระโพธิสัตวนี้แหละที่เปนเรื่องนาสังเกต และเปนเรื่องที่
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สันนิษฐานวา เปนวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนายุคที่จะเริ่มกลมกลืน
เขากับศาสนาฮินดู ซึ่งอาจจะเปนเรื่องของการเสียหลักของพระพุทธ
ศาสนา

เสียหลักอยางไร ก็อยางท่ีกลาวแลววา ศาสนาฮินดูหรือศาสนา
พราหมณนั้น ถือเรื่องเทพเจาเปนใหญ และมีพิธีบูชายัญ หมายความวา
ตัวเทพเจาเองเปนสิ่งสูงสุด มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและอํ านาจดลบันดาล 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทพเหลานั้น คือการออนวอนเพื่อขอผล
ใหแกตนเอง

ครั้นมาในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือเดิมแทนี้ พระพุทธ
เจาไดดึงจากเทพมาสูธรรม โดยถือคติของกฎธรรมชาติแหงความเปน
ไปตามเหตุปจจัย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกฎธรรมชาติ คือการ
กระทํ าเหตุ นั่นคือหลักกรรม

ตางจากศาสนาพราหมณ ท่ีวาความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
เทพ คือการเซนสรวงออนวอน เอาอกเอาใจ บูชายัญ

ความสัมพันธตามหลักพระพุทธศาสนา ระหวางมนุษยกับธรรม 
คือกรรมนี้ โยมคงแยกไดนะ ของเขามีเทพ แลวมนุษยสัมพันธกับเทพ
โดยวิธีบูชายัญ สวนของพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธศาสนาสอนธรรม 
คือตัวกฎธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรม คือ กรรม ได
แกการกระทํ าตามเหตุผลดวยความรูธรรมนั้น

ถาเราย่ิงรูธรรมดวยปญญามากเทาไร เราก็พัฒนากรรมของเรา
ใหดีขึ้นเทานั้น เราพัฒนากรรมดวยการท่ีมีสิกขา คือการเรียนรูฝกฝน
พัฒนาตน พระพุทธศาสนาแบบเดิมมีหลักการมาอยางนี้

พระโพธิสัตว: เสริมพลังเดินหนา หรือพาเขวออกจากทาง
ตอมาพระพุทธศาสนายุคหลังตองแขงกับฮินดูมากขึ้น ฮินดูมี

เทพเจาไวใหชาวบานออนวอนบวงสรวง ศาสนาพราหมณนั้นก็เปน
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อยางนี้มาตั้งแตไหนแตไรแลว เขามีพิธีบูชายัญขนาดเอาคนบูชายัญ
สภาพความเชื่อถือแบบนี้ลางยากมาก คนจํ านวนมากก็ชอบที่

จะใหคนอื่นมาชวย ย่ิงเปนอํ านาจยิ่งใหญอัศจรรยมาชวย ก็ย่ิงครึ้มใจ 
สวนเรื่องที่จะเพียรพยายามดวยตัวเองโดยใชปญญานั้นมันแสนยาก 
มนุษยจํ านวนมากจึงมีความโนมเอียงที่จะหันไปหาการออนวอนขอผล
จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เปนไปไดวา พระพุทธศาสนาฝายมหายานนี้ ไดพยายามเริ่มเอา
อกเอาใจประชาชน ดวยการสนองความตองการแบบนี้ขึ้นมาบาง โดย
คิดวา ทํ าอยางไรดี จะหาอะไรมาชวยปลอบขวัญประชาชนใหเขามีสิ่งท่ี
จะมาชวยบาง

ทีนี้ก็คิดไปถึงคติพระโพธิสัตว คือเรามีคติโพธิสัตวอยูเดิมกอน
แลว พระโพธิสัตวก็คือพระพุทธเจากอนตรัสรู หมายถึงทานผูบํ าเพ็ญ
บารมีมาเพ่ือจะเปนพระพุทธเจา พระโพธิสัตวนั้นตั้งใจบํ าเพ็ญความดี
อยางยอดยิ่ง อยางสูงสุด โดยไมยอมแกความลํ าบากยากแคน และ
สามารถเสียสละแมแตชีวิตตนเองเพื่อบํ าเพ็ญความดี

ในการบํ าเพ็ญความดีนั้น สิ่งสํ าคัญอยางหนึ่งก็คือการชวยเหลือ
ผูอื่น อยางท่ีเห็นในชาดกตางๆ ท่ีพระโพธิสัตวเสียสละตัวเอง เสียสละ
ทรัพยสินสมบัติ เสียสละเลือดเนื้ออวัยวะ และเสียสละแมแตชีวิต เพ่ือ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยหรือสัตวอื่นได

ก็เปนอันวา พระโพธิสัตวบํ าเพ็ญบารมี มีความเสียสละที่จะชวย
ผูอื่น แตคติโพธิสัตวเดิมนั้นมีความหมายสํ าหรับชาวพุทธอยางไร

คตโิพธิสัตวเดิม มีความหมายตอชาวพุทธวา พระโพธิสัตวเปน
แบบอยางแกเราทุกคนในการทํ าความดี ใหชาวพุทธเอาอยางพระ
โพธิสัตวในการท่ีจะทํ าความดี และชวยเหลือผูอื่นโดยไมเห็นแกตัวเอง
เลย ยอมเสียสละแมแตชีวิตของตัวเอง เพ่ือทํ าความดี และเพื่อชวย
เหลือผูอื่นได เปนคติท่ีสอนเพื่อใหทํ าตามอยางพระโพธิสัตว
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แตมหายานทํ าไปทํ ามา คนกลายเปนมองคติโพธิสัตวใหมในแง
วา พระโพธิสัตวทานมีมหากรุณาและอานุภาพยิ่งใหญท่ีจะชวยเหลือ
สัตวท้ังหลาย เลยทํ าใหเกิดจุดเนนไปวา ถามนุษยเราหวังความชวย
เหลือ เราก็ไปหาพระโพธิสัตวขอใหทานชวยได คลายกับไปขอผลจาก
เทวดา ตกลงก็เลยมีคตโิพธิสัตวแบบมหายานขึ้นมา

อยางไรก็ตาม พระโพธิสัตวท่ีเราพูดถึงท่ัวไปแตเดิม คือพระ
โพธิสัตวของพระพุทธเจาองคปจจุบัน เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูนั้น พระ
โพธิสัตวก็ไดสิ้นชีวิตไปกอนหมดแลว พระโพธิสัตวของเถรวาทมุงเอา
โพธิสัตวของพระพุทธเจาองคปจจุบัน ซึ่งไดทํ าความดีไวเปนแบบอยาง
ใหเราทํ าอยางนั้นบาง แตทานสิ้นชีวิตไปหมดแลว แมแตองคพระพุทธ
เจาเองก็ไดปรินิพพานไปแลว

มหายานก็คิดวา แลวจะทํ าอยางไรใหมีพระโพธิสัตวท่ียังรอชวย
ผูคนอยูได

ถึงตอนนี้ ก็นึกไดถึงหลักการแตเดิมท่ีวา ความเปนพระพุทธเจา
ไมไดผูกขาดอยูกับพระพุทธเจาพระองคใด ใครบํ าเพ็ญบารมีจนครบ
บริบูรณก็เปนพระพุทธเจาได พระพุทธเจาก็มีเรื่อยไป เพราะฉะนั้น พระ
พุทธเจาท่ีจะมาตรัสรู ขางหนาอีกมากมาย ก็ยังบํ าเพ็ญบารมีเปน
โพธิสัตวอยู คือยังชวยเหลือสัตวโลกอยู

ถาอยางนั้น เราก็เอาพระโพธิสัตวของพระพุทธเจาท่ีจะมาตรัสรู
ขางหนามาสิ จะไดมาชวยมนุษยในปจจุบันได

ตกลงมหายานก็เลยไมเอาพระโพธิสัตวของพระพุทธเจาองค
ปจจุบัน แตหันไปหาพระโพธิสัตวท่ียังไมตรัสรู ยังไมเปนพุทธะ ซึ่งยัง
บํ าเพ็ญบารมีอยู แลวเอามาใหชาวพุทธนับถือ จะไดมาชวยเหลือคนทั้ง
หลายได

ตอนนี้ก็เทากับวา ทางพุทธศาสนามหายานนี้ ไดคูแขงท่ีจะมา
ชดเชยความเชื่อแบบออนวอนเทพเจาแลว คือมีพระโพธิสัตวมาชวย 
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สัตวท้ังหลายที่ตองการความชวยเหลือ สามารถขอรองพระโพธิสัตว
อยางพระอวโลกิเตศวร ผูเต็มไปดวยพระมหากรุณาใหมาชวยเรา

เพราะฉะนั้น ชาวพุทธก็ไปขอรอง ไปออนวอนพระโพธิสัตวแบบ
ใหมนี้ ทานก็มาชวยเหลือ คราวนี้คุณไมตองไปออนวอนเทพเจาฮินดูนะ 
ไมตองไปออนวอนพระพรหม ไมตองไปออนวอนพระนารายณ แตคุณ
มาหาพระโพธิสัตวก็ได พระโพธิสัตวก็ชวยได

เปนอันวา พุทธศาสนามหายาน ก็มพีระโพธิสัตวมาแขงกับเทพ
เจาฮินดู

แตก็อีกนั่นแหละ ของพุทธนี่แขงไมไดเต็มท่ี เพราะวาเทพเจา
ของฮินดูนั้น เขาแสดงกิเลสไดเต็มท่ี ไมวาจะเปนโลภะ โทสะ วากันได
เต็มท่ีเลย เทพเจาสามารถใชฤทธิ์ประหัตประหารคนอื่น ยกทัพทํ า
สงครามกันก็ได แตพระโพธิสัตวในพระพุทธศาสนา ทานบํ าเพ็ญคุณ
ธรรม มีแตความดี ไมมีการทํ ารายใคร

ทีนี้ มนุษยท่ีเปนปุถุชนนี้ มันมีเรื่องโกรธแคนกัน อยากจะทํ า
รายผูอื่นบาง อยากจะหาผลประโยชนใหแกตัวใหเต็มท่ีโดยไมตองคํ านึง
ถึงความเดือดรอนของใครบาง เมื่อมาหาเทพเจาๆ ก็สนองความ
ตองการไดเต็มท่ี จะฆาจะทํ าลายศัตรูก็ได แตถามาหาพระโพธิสัตว ทาน
มีคุณธรรม มีแตเมตตากรุณา ทานไมทํ าสิ่งท่ีราย

เพราะฉะนั้น การออนวอนขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตวก็
ไมสามารถแทนเทพเจาของฮินดูไดจริง เพราะจํ ากัดดวยขอบเขตของ
คุณธรรม ถึงตอนนี้ก็คือ พระพุทธศาสนานอกจากเสียหลักแลว ยังเสีย
เปรียบเขาดวย

คติโพธิสัตวเดิมนั้น คือเปนแบบอยางใหทุกคนจะตองเพียร
พยายามทํ าความดีใหไดอยางนั้นๆ แมแตเสียสละตนเองหรือชีวิตของ
ตนเพื่อทํ าความดีอยางเต็มท่ี

แตตอนนี้ ตามคติโพธิสัตวใหมกลายเปนวา มีพระโพธิสัตวผู
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เสียสละคอยชวยเหลือเราอยูแลว เราก็ไปขอความชวยเหลือจากพระ
โพธิสัตว เราไมตองทํ า

เมื่อเปนอยางนี้ ความหมายของพระโพธิสัตวก็พลิกไปเลย
ถาเรามาดูในปจจุบันนี้ท่ีนับถือกัน อยางเจาแมกวนอิม ก็คือพระ

โพธสิตัวอวโลกเิตศวร ซึง่เปนพระโพธสิตัวเดมิท่ีเกดิมขีึน้ในอนิเดยีตามหลกั
มหายานอยางท่ีวาเมื่อกี้ ตอมาเมื่อเขาไปในเมืองจีน แปลชื่อเปนภาษา
จีนแลว ศัพทกรอนลงมาเหลือแคกวนอิม และเพศก็กลายเปนหญิงไป

ตามเรื่องที่เคยเลาหลายครั้งแลว ตํ านานหนึ่งเลาวา ครั้งหนึ่ง
พระราชธิดาของพระเจากรุงจีนประชวรหนัก ไมมีแพทยหลวงหรือ
แพทยราษฎรท่ีไหนจะรักษาได ก็เลยรอนถึงพระอวโลกิเตศวรกวนอิมนี้ 
จะมาชวยรักษา แตในราชสํ านักนั้นผูชายเขาไปไมได พระอวโลกิเตศวร
ก็เลยตองแปลงรางเปนสตรี แลวก็เขาไปรักษาพระราชธิดาพระเจากรุง
จีนใหหาย เสร็จแลวแปลงรางกลับไมได ก็เลยเปนผูหญิงสืบมา

ปราชญสันนิษฐานวา คติพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรหรือกวนอิม
นี้เขาไปจีนราว พ.ศ. ๖๐๐ ซึ่งก็เปนระยะแรกๆ ของการเกิดคติโพธิสัตว
แบบมหายาน

นาสังเกตวา พระโพธิสัตวพระองคตางๆ ของมหายานนี้ พัฒนา
ขึ้นในระยะเดียวกับที่พระศิวะ (อิศวร) และวิษณุ (นารายณ) กํ าลังเริ่ม
ปรากฏองคเดนขึ้นมา ในศาสนาฮินดู (พระพรหมดอยลง) และเปนยุค
เดียวกันกับที่ศาสนาคริสตก็กํ าลังเกิดขึ้นดวย

แตรวมแลว ก็เปนคติท่ีแขงกับฮินดู ซึ่งมีการออนวอนขอผล ถา
เราไมระวังรักษาหลักการใหดี พระพุทธศาสนาก็จะโนมเอียงไปทาง
ศาสนาฮินดู เมื่อมหายานมาเปนอยางนี้ ก็ตองถือวาเสียหลัก และการที่
เสียหลักนี้ ก็นาจะเปนสวนสํ าคัญท่ีทํ าใหกลืนกับศาสนาฮินดูไดตอมา

การท่ีเสียหลักก็คือ ยายจุดเนนจากการท่ีใชความเพียรพยายาม
ทํ ากรรมดีตางๆ ดวยฉันทะวิริยะอุตสาหะ ไปเปนลัทธิออนวอนขอผล
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อะไรตางๆ ก็เลยไปใกลกับศาสนาฮินดู
ไปๆ มาๆ ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ ฮินดูก็เริ่มแตงเรื่องเอาพระพุทธเจา

เปนพระนารายณอวตารปางที่ ๙ ไปเลย
เดี๋ยวนี้ฮินดูท่ีนับถือพระวิษณุ สรางเทวาลัย บางแหงวางรูป

พระนารายณไวตรงกลางแลว ก็เอารูปพระพุทธเจาไปวางไวขางๆ เปน
บริวารเลย

ท่ีวานี้ก็เปนเรื่องของวิวัฒนาการ ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธกับ
เรื่องที่มีในถํ้ าท่ีอชันตา-เอลโลราดวยก็เปนได แตวันนี้อาตมาเลาโดย
สัมพันธกับเรื่องของประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนาทั่วไป

บทเรียนที่มักถูกลืม
• นารายณอวตาร

ไหนๆ ไดพูดพาดพิงถึงการท่ีฮินดูเอาพระพุทธเจาเปนนารายณ
อวตารไว ก็ควรจะพูดใหเขาใจชัดเจนขึ้นสักนิด

เรื่องนารายณอวตารนี้ เกิดขึ้นในยุคคัมภีรปุราณะของฮินดู 
“ปุราณะ” แปลงายๆ วา เรื่องโบราณ ก็คลายกับคํ าวาตํ านาน แตเปน
ตํ านานของฮินดูโดยเฉพาะ

คัมภีรปุราณะมีท้ังหมด ๑๘ คัมภีร แตกอนเคยเขาใจกันวาเกา
แกมาก แตเวลานี้รู กันลงตัวหมดแลววา แตงขึ้นเริ่มแรกในคริสต
ศตวรรษ ท่ี ๔ (ราว พ.ศ. ๘๕๐) และแตงกันเรื่อยๆ มาจนถึงคริสต
ศตวรรษที่ ๑๐ (ราว พ.ศ. ๑๔๕๐) แตปราชญบางทานวาถึงคริสต
ศตวรรษที่ ๑๖ (ราว พ.ศ. ๒๐๕๐)

เรื่องเอาพระพุทธเจาเปนอวตารของพระนารายณ ท่ีเรียกวา 
พุทธาวตาร นั้น ปรากฏขึ้นระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐

คัมภีรปุราณะ คัมภีรแรกท่ีกลาวถึงพระพุทธเจาเปนนารายณ
อวตาร คือ “วิษณุปุราณะ” ซึ่งเปนคัมภีรท่ีแตงในชวง พ.ศ. ๙๔๓-๑๐๔๓ 
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และบรรยายไวยืดยาว
ชาวฮินดูเอาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารเพ่ืออะไร ไมควร

เดา ถาตองการรูชัด ก็อานขอความในคัมภีรปุราณะที่เปนตนแหลง ก็จะ
ไดความแนนอน ขอยกขอความในคัมภีรวิษณุปุราณะตอนสํ าคัญมาใหดู 
ตอนหนึ่งวา

“พวกอสรู มปีระหลาทะ เปนหัวหนา ไดขโมยเครือ่งบชูา
ยัญของเทพยดาทัง้หลายไป แตเหลาอสรูเกงกลามาก . . . เทพย
ดาปราบไมได

“พระวิษณุเจา (พระนารายณ) จึงทรงนิรมิตบุรุษแหง
มายา (นกัหลอกลวง) ขึน้มา เพ่ือใหไปชกัพาเหลาอสรูออกไปให
พนจากทางแหงพระเวท . . .

“บรุษุแหงมายานัน้ นุงหมผาสแีดง และสอนเหลาอสรูวา
การฆาสตัวบชูายัญเปนบาป . . . ทํ าใหพวกอสรูเปนชาวพทุธ 
และชกัพาใหหมูชนอืน่ๆ ออกนอกศาสนา พากนัละท้ิงพระเวท ติ
เตียนเทพยดาและพราหมณท้ังหลาย สลัดท้ิงสัทธรรมที่เปน
เกราะปองกนัตวั เทพยดาทัง้หลายจงึเขาโจมตแีละฆาอสรูเหลา
น้ันได”  (O’ Flaherty, 189)
อีกแหงหนึ่งกลาววา

“ในการสงครามระหวางเทพยดากบัเหลาอสรู เทพยดาได
ปราชยั และมาขอใหองคพระเปนเจา (พระวษิณ ุ= นารายณ) ทรง
เปนท่ีพ่ึง องคพระเปนเจาจงึไดทรงมาอุบตัเิปนราชโอรสของพระ
เจาสทุโธทนะ มาทรงเปนองคมายาโมหะ (ผูหลอกลวง) และทรง
ชกัพาใหเหลาอสรูพากันหลงผดิไปเสยี ไปนบัถอืพุทธศาสนา และ
ละทิง้พระเวท แลวพระองคก็ไดทรงเปนอรหันต และทํ าใหคนอ่ืนๆ
เปนอรหันต พวกนอกพระศาสนาจงึไดเกิดมขีึน้” (idem, 288)
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ญาตโิยมอาจสงสยัวา ทํ าไมจะไปลอใหอสรูออกนอกศาสนาเสยีละ
ทํ าใหเขานับถือไมดีหรือ ตอบงายๆวา เขาหมายถึงออกนอกศาสนาฮินดู

พราหมณหรือฮินดูถือวา อสูรเปนศัตรูของเทวดา เมื่ออสูรอยู
ในศาสนาฮินดู มารูพระเวท ทํ าพิธีบูชายัญ เปนตน ก็จะมีฤทธิ์มีอํ านาจ 
เทวดาก็ปราบไมได เหมือนอยางเร่ืองขางตน พระนารายณจึงอวตาร
เปนพระพุทธเจา มาหลอกอสูรกับพวกออกไปเสียจากศาสนาฮินดู (ให
เลิกนับถือพระเวท เลิกบูชายัญ เปนตน) แลวจะไดหมดฤทธิ์หมดพลัง
อํ านาจ เสร็จแลวพวกเทวดาจะไดสามารถปราบหรือกํ าจัดอสูรไดสํ าเร็จ

หมายความวา พระนารายณอวตารลงมาเปนพระพุทธเจาเพ่ือมา
หลอกเหลาอสูร ซึ่งเปนศัตรูของเทวดา ใหหลงผิดเลิกนับถือพระเวท 
เลิกบูชายัญ เปนตน แลวอสูรจะไดหมดฤทธานุภาพ คือมาชวยให
เทวดาปราบอสูรไดสํ าเร็จ และก็หมายความวา ชาวพุทธทั้งหมดนี้คือ
พวกอสูร ซึ่งจะตองถูกปราบถูกกํ าจัดตอไป

คัมภีรภาควตปุราณะ ซึ่งเปนปุราณะที่สํ าคัญท่ีสุดกลาววา
“เมือ่กลียุคเริม่ขึน้แลว องคพระวษิณเุจา (พระนารายณ)

จะลงมาอบุตัเิปนพระพทุธเจา โอรสของราชาอญัชนะ (ทีจ่รงิเปน
พระอยักาของพทุธเจา) เพ่ือชกัพาเหลาศตัรขูองเทพยดาทัง้หลาย
ใหหลงผดิไปเสยี . . . มาสอนอธรรมแกเหลาอสรู . . . ทํ าใหพวก
มนัออกไปเสยีจากพระศาสนา . . . พระองคจะทรงสัง่สอนเหลา
ชนผูไมสมควรแกยัญพธิี ใหหลงผดิออกไป

“ขอนอบนอมแดองคพุทธะ ผูบริสุทธิ์ ผูหลอกลวงเหลา
อสรู”  (idem, 188)

ท่ีวากลียุคนั้น ทางฮินดูถือวามีเครื่องหมายแสดงใหรูคือ เมื่อใด 
การแบงแยกวรรณะท้ัง ๔ เริ่มผอนคลายเสื่อมสลายลง ก็แสดงวา 
กํ าลังเริ่มเขาสูกลียุค และ
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คัมภีรปุราณะกลาวบรรยายไวดวยวา เมื่อพระวิษณุอวตารเปน
พระพุทธเจามาหลอกอสูรและพวก ใหหลงผิดออกไปจากศาสนาฮินดู
เรียบรอยแลว ตอไปเมื่อสิ้นกลียุคแลว พระองคก็จะอวตารลงมาอีกครั้ง
หนึ่ง เปนอวตารปางที่ ๑๐ (พระพุทธเจา เขาจัดเปนปางที่ ๙) ชื่อกัลกี 
(กลักยาวตาร) เพ่ือกํ าจัดกวาดลางฆาเหลาอสูรนั้นใหหมดสิ้น แลวเสด็จ
กลับคืนสูสรวงสวรรค ตอแตนั้น โลกก็จะกลับเขาสูยุคทอง

คัมภีรมหาภารตะ ก็ไดเขียนเติมแทรกขอความตอไปนี้ไว
“เมื่อเริ่มกลียุค องคพระวิษณุเจาจะลงมาอุบัติเปนพระ

พุทธเจา ผูเปนโอรสของราชาสทุโธทนะ และจะเปนสมณะโลน 
ออกสั่งสอนดวยภาษามคธ ชักพาเหลาประชาชนใหหลงผิด 
ประชาชนเหลาน้ันก็จะกลายเปนคนหัวโลนไปดวย และนุงหมผา
เหลือง พราหมณก็เลิกทํ าพิธเีซนสรวง และหยุดสาธยายพระเวท ...

ลํ าดับนั้น เมื่อสิ้นกลียุค พราหมณนามวากัลกี ผูเปนบุตร
แหงวิษณุยสะ จะมาถือกํ าเนิด และกํ าจัดเหลาพวกอนารยชน
คนนอกศาสนาเหลาน้ันเสีย”  (idem, 202)

อกีคัมภรีหนึง่เขยีนไว ใหรูสกึเปนประวตัศิาสตร (แบบเทยีมๆ) วา

“บัดน้ี องคพระวิษณุเจา มีพระทัยรํ าลึกถึงกลียุค จึงได
เสด็จลงมาอุบัติเปนพระโคตมะ ศากยมุนี และสอนธรรมของ
พุทธศาสนาเปนเวลา ๑๐ ป ครั้งนั้น ราชาสุทโธทนะครองราชย 
๒๐ ป แลว ราชาศากยสิงหะครองราชย ๓๐ ป ในตอนตนแหง
กลียุคน้ัน วิถีแหงพระเวทไดถูกทํ าลาย และประชาชนไดไปนับ
ถือพุทธศาสนากันหมด เหลาชนผูถือองคพระวิษณุเปนสรณะ 
ไดถูกชักพาใหหลงผิดไปแลว” (idem, 203)
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• ศิวะอวตาร
วิธีการนี้ ตอมา พวกฮินดูนิกายไศวะ สายศังกราจารย ซึ่งเปน

ปฏิปกษกับพวกไวษณพ ก็ไดนํ ามาใชดวย โดยสอนวาศังกราจารยเปน
อวตารของพระศิวะ (พระอิศวร) เพ่ือมากํ าจัดพระพุทธเจาหรือพระพุทธ
ศาสนา ดังขอความใน “ศังกรทิควิชยะ” วา

“เทพยดาทั้งหลาย ไดมารองทุกขแดองคพระศิวะเปน
เจาวา พระวิษณุไดเขาสิงสูในรางของพระพุทธเจาในโลกมนุษย
เพ่ือประโยชนของตน บัดน้ี เหลาชนผูเกลียดชังพระศาสนา ผูดู
หมิ่นพราหมณ ดูหมิ่นธรรมแหงวรรณะ และอาศรมธรรม ไดมี
จํ านวนมากเต็มผืนแผนดิน ไมมีบุคคลใดประกอบยัญพิธี เพราะ
คนท้ังหลายไดกลายไปเปนคนนอกพระศาสนา (=นอกศาสนา
ฮินดู) คือเปนพุทธ เปนพวกกาปาลิก เปนตน ทํ าใหเหลาเทพย
ดาท้ังหลายไมไดเสวยเครื่องเซนสังเวย

องคพระศิวะ เปนเจา (ไดทรงสดับแลว) ก็ไดโปรดเห็น
ชอบกับเหลาเทพยดา เสด็จอวตารลงมาเปนศังกราจารย เพ่ือกู
คํ าสอนแหงพระเวท ใหฟนคืนกลับมา เพ่ือใหสากลโลกมีความ
สุข และทํ าลายความประพฤติชั่วใหหมดสิ้นไป”  (idem, 209)
ตามท่ียกมาใหดูใหฟงนี้ ก็คงจะเห็นไดเองวา เรื่องนารายณ

อวตารแสดงความรูสึกและเจตนาที่แทของฮินดู ตอพุทธศาสนาอยางไร 
เชน จะเห็นวา เขาถือวาการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาหมายถึงการ
เริ่มตนของกลียุค เขาถือวาชาวพุทธเปนพวกอสูร และพระพุทธเจามา
ทรงสั่งสอนนี้ ไมไดมาสอนดวยเจตนาดี แตตั้งใจมาชักจูงอสูรคือชาว
พุทธใหหลงผิด

บางทานไมทราบเรื่องชัด เห็นวาฮินดูนับถือพระพุทธเจาเปน
พระนารายณอวตาร ก็คือนับถือเทากับเปนพระเจาของเขา ก็เลยกลาย
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เปนไมรูทัน ขอใหมองงายๆ
๑. มองในแงกาลเวลา พระพุทธเจาปรินิพพานลวงไปแลวตั้งพัน

กวาป ฮินดูเพ่ิงจะมาวาเปนนารายณอวตารลงมา ไมเขาเรื่องกัน
๒ . มองในแงของพระพุทธศาสนาเอง เรื่องพระนารายณ 

อวตารมาเปนพระพุทธเจา หรือเปนใครก็ตาม ขัดกับหลักการของพระ
พุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาไมยอมรับเรื่องเทพเจาย่ิงใหญท่ี
สรางสรรคดลบันดาลโลกและชีวิต

๓. มองในแงของฮินดูท่ีอยูขางนอกวามีทาทีตอพระพุทธศาสนา
อยางไร ก็ชัดวาไมไดคิดในทางที่ดี พระพุทธเจากลายเปนผูหลอกลวง 
เอาชาวพทุธทีเ่ขาวาเปนพวกอสรูไปแยกไว เพ่ือใหเทวดามาก ําจัดตอไป

นาสงสัยดวยวา ชาวฮินดูท่ีกํ าจัดพระพุทธศาสนาและสังหาร
ชาวพุทธในยุคตางๆ ตอมา จะอาศัยคํ ากลาวในคัมภีรอยางนี้ไปเปนขอ
อางดวยบางหรือเปลา

นอกจากนั้น คํ าในคัมภีรปุราณะ เชนที่ยกมานี้ ฟองถึงสภาพใน
เวลานั้นวา พระพุทธศาสนาไดรุงเรือง มีผูนับถือมาก และศาสนา
พราหมณเสื่อมถอย จึงเปนเหตุใหฮินดูมุงมั่นหาทางกํ าจัด

• ปษุยมิตร-มิหิรกุละ-ศาศางกะ โคนในระหวาง
G.C. Pande เขียนไววา

“การโจมตพุีทธศาสนาในดานหลักค ําสอน ไมสามารถอธบิาย
ความเสือ่มของพระพทุธศาสนา (หมายความวา ถงึจะมกีารโจมตี
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ก็ไมเปนเหตุใหพุทธศาสนาเสื่อม
ไปได) ความเปนศัตรูตอพระพุทธศาสนาของพวกพราหมณน้ัน 
ไมไดจํ ากัดอยูเพียงแคการโจมตีหลักธรรม”  (Joshi, 313)
พระพุทธศาสนาในอินเดีย ไดเผชิญกับการทํ าลายลางดวยการ

ใชก ําลงัรนุแรงหลายยคุหลายสมยั ขอยกเหตกุารณท่ีส ําคัญมาใหดใูหฟง
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เฉพาะการทํ าลายฆาฟนโดยกษัตริยหรือราชานอกพุทธศาสนา เชน
กษัตริยปุษยมิตร (ประมาณ พ.ศ. ๓๕๖-๓๙๒ นับคราวๆ วาราว 

พ.ศ. ๔๐๐; รวมสมัยหรือใกลกับพระเจาเมนานเดอร หรือมิลินทะ
กษัตริยพุทธแหงแควนโยนก หรือ Bactria ซึ่งครองราชยท่ีเมืองสาคละ 
หรือสากละ ในปญจาบปจจุบัน) เปนพราหมณ รับราชการเปนเสนาบดี
อยูกับราชาองคสุดทายของราชวงศโมริยะ หรือเมารยะ ท่ีสืบตอจาก
พระเจาอโศกมหาราช ปุษยมิตรไดสังหารราชาแหงโมริยวงศนั้น แลว
ตั้งตัวเปนกษัตริย ขึ้นครองราชย ตั้งราชวงศใหม ชื่อราชวงศ ศุงคะ

มีเรื่องบันทึกไววา ปุษยมิตรไดรื้อฟนประกอบพิธีอัศวเมธ ฆามา
บูชายัญ ท่ีพระพุทธศาสนาติเตียน และซบเซาเงียบหายไปนาน นอก
จากนั้นไดทํ าลายพระพุทธศาสนา เผาวัด กํ าจัดพระภิกษุสงฆ โดยถึงกับ
ใหคาศีรษะแกผูฆาพระภิกษุได รูปละ ๑๐๐ ทินาร (Dutt,164) แตเรื่อง
ของปุษยมิตรอยูในยุคที่มีเอกสารนอย จึงไมมีรายละเอียด

กษัตริยมิหิรกุละ (หรือ มหิรคุละ) เปนชนเผาฮั่นขาว หรือหูณะ 
ท่ีบุกเขาอินเดียมาทางอิหรานและอาฟกานิสถาน ครองราชย พ.ศ. 
๑๐๕๐ เศษ ท่ีเมอืงสาคละ หรอืสากละ ในปญจาบปจจุบัน มเีรือ่งเลาวา มิ
หริกลุะ ซึง่เปนฮนิดนูกิายไศวะ (นบัถอืพระศวิะ คืออศิวร) พิโรธ ท่ีทาง
พระสงฆสงพระผูนอยมาอธบิายค ําสอนในพทุธศาสนา

หลวงจีนเหี้ยนจัง คือ พระถังซัมจั๋ง เขียนเลาไววา มิหิรกุละได
สั่งใหกํ าจัดพุทธศาสนาใหหมดสิ้นจากดินแดนของพระองคทุกแหง เปน
เหตุใหมิหิรกุละถูกตอบโต โดยพระเจาพาลาทิตย กษัตริยราชวงศคุปตะ
แหงมคธ และไดทํ าสงครามกัน มิหิรกุละถูกจับไดและจํ าขังไว

ตอมา มหิริกลุะหนไีด และไปลีภ้ยัอยูในแควนกษัมรีะ (แคชเมยีร)
แลวสังหารกษัตริยกัษมีระเสีย ขึ้นเปนกษัตริยเอง แลวรื้อฟนแผนการ
กํ าจัดพระพุทธศาสนา โดยลมลางพระสถูปทั้งหลาย ทํ าลายวัด ๑,๖๐๐ 
วัด สังหารพุทธศาสนิกชน ๙๐๐ โกฏิ แตในที่สุด ไดกระทํ าอัตวินิบาต
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กรรม โดยโจนเขากองไฟ (เรื่องหาอานได เชน Joshi, 321; Smith, 177; 
Encycl. Britannica, 1988, vol. 20, p. 592)

ศาศางกะ เปนกษัตริยฮินดูนิกายไศวะเชนเดียวกัน ครองราชย
ในแควนเคาฑะ ในเบงกอลปจจุบันภาคกลาง ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ ได
ปลงพระชนมกษัตริยพุทธพระนามวาราชยวรรธนะ

หลวงจีนเหี้ยนจังบันทึกไววา ศาศางกะไดสังหารพระภิกษุใน
แถบกุสินารา (กุศีนคร) หมดสิ้น ทํ าใหสงฆพินาศไป และเปนราชาที่ไป
โคนตนพระศรีมหาโพธิ์ ท่ีพุทธคยาลง และขุดรากขึ้นมาเผา กับทั้งนํ า
เอาพระพุทธรูปออกไปจากพระวิหารทางทิศตะวันออกของตนพระศรี
มหาโพธิ์นั้น นํ าเอาศิวลึงคไปไวแทน

ศาศางกะไดทํ าลายพระพุทธศาสนาอยางมากมาย แมแต
เหรียญเงินตราของกษัตริยนี้ ก็เขียนกํ ากับชื่อราชาไววา “ผูปราบพุทธ
ศาสนา” (เรื่องของศาศางกะก็หาอานไดมากเชนเดียวกัน)

นักบวชไศวะท่ีสํ าคัญคือ กุมาริละ และศังกราจารย ก็ไมใชเท่ียว
สั่งสอนโจมตีพระพุทธศาสนาเทานั้น เมื่อเดินทางไปไหนก็พยายามชักจูง
ชวนกษัตริยและคนชั้นสูงท่ีมีอํ านาจ ใหเลิกอุปถัมภบํ ารุงวัดและพระ
พุทธศาสนา ทํ าใหพระพุทธศาสนาที่กํ าลังเสื่อมอยูแลวออนแอยิ่งขึ้น 
จนชวงทาย พระพุทธศาสนาก็เหลืออยูเพียงในแควนพิหารและเบงกอล
ปจจุบัน โดยมีกษัตริยปาละอุปถัมภอยู

• ทพัมุสลิมเตอรก ลางปดรายการ
ทายสุด ประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐ กองทัพมุสลิมเตอรกบุกเขามา

แถบพิหารและเบงกอลนั้น แลวทํ าลายพระพุทธศาสนา ดวยการเผาวัด 
ฆาพระภิกษุสงฆจนหมดสิ้น พระพุทธศาสนาก็สูญไปจากประเทศอินเดีย 
ดังท่ีเคยเลาขางตนแลว

(ผูเขียนคํ า “Hinduism” ใน Encyclopaedia Britannica, 
1988 เขียนวา ตอนมุสลิมบุกเขามานั้น พระพุทธศาสนาก็กํ าลังถูกกลืน



๔๗๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

กลับเขาไปในศาสนาฮินดู "reabsorption into Hinduism")
ท่ีอาตมานํ าเรื่องการทํ าลายพระพุทธศาสนาในอินเดียมาเลานี้ 

ไมไดมุงท่ีจะใหไปโกรธแคน เพราะจุดเนนของเราอยูท่ีภยัภายใน คือความ
ยอหยอน ออนแอ เสื่อมโทรม ในหมูพุทธบริษัท ท่ีเกิดจากความเชื่อถือ
และการประพฤติปฏิบัติท่ีออกนอกลูนอกทาง ผิดจากหลักธรรมคํ าสอน
ของพระพุทธเจา แมกระทั่งไมไดเรียนรูวา พระพุทธเจาสอนอะไร

ความเสื่อมโทรมที่เปนภัยภายในนี้แหละ คืออันตรายที่รายแรงที่
สุด ถึงไมมีภัยภายนอกมาทํ าลาย ก็ทํ าลายตัวหมดไปเอง

เพราะฉะนั้น จะตองระลึกถึงคํ าเตือนของพระพุทธเจาเสมอ ให
ไมประมาท ตั้งใจเลาเรียนศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนธรรม พรอมทั้งแก
ไขปรัปวาท ถายังรักษาธรรมไวได ความเปนไทก็ยังย่ังยืน จะรักษา
ความเปนไท ก็ตองรักษาธรรม

อยางไรก็ตาม เหตุการณท้ังหลายที่เกิดขึ้นแกพระพุทธศาสนา 
ท้ังดีและราย เราก็ตองรูไว การไมยอมเรียนรู ท้ังท่ีมีขอมูลใหรู คงไม
เปนการปฏิบัติท่ีถูกตองสํ าหรับชาวพุทธอยางแนนอน แตจะกลายเปน
ความประมาท

การท่ีคิดแตโทษภัยภายนอก ไมมองดูตัวเอง ก็เปนสุดโตงไป แต
การไมยอมรับรูสถานการณ ไมระวังปองกันภัยภายนอก คิดวามีเพียง
แตภัยภายใน ก็เปนสุดโตงไปอีกขางหนึ่ง ควรจะเรียนรูเขาใจ อยูกับ
ความเปนจริง และทํ าการดวยปญญาและเมตตา โดยไมประมาท

๑๗๐๐ ป หลักการแคนี้ รักษาไมได
ทีนี้ขอยอนไปพูดถึงพระพุทธศาสนา โดยประวัติสวนรวมใน

อินเดียทั้งหมด วาพระพุทธศาสนาในอินเดียนี้แบงไดเปนยุคๆ
ยุคท่ี ๑ ประมาณ ๕๐๐ ปแรก เปนยุคของพระพุทธศาสนาแบบ 

เถรวาท คือแบบที่มาถึงเรานี้ รุงเรืองอยูประมาณ ๕๐๐ ป
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ยุคท่ี ๒ ตอจากนั้นเปนยุคของมหายาน ตั้งแตประมาณหลัง พ.ศ. 
๕๐๐ ไปจนถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ แตเปนมหายานที่ยังหนักแนนอยู

ยุคท่ี ๓ หลงั พ.ศ. ๑๐๐๐ มหายานเริม่เสือ่มลง และราว พ.ศ. ๑๒๐๐ ก็
เกิดพุทธศาสนามหายานแบบลัทธิตันตระ ซึ่งมีเรื่องเวทมนตรคาถามาก

ยุคท่ี ๔ หลัง พ.ศ. ๑๕๐๐ เปนตันตระยุคเสื่อมโทรม และทราม
มาก จนถึงกับใหพระพุทธเจามีศักติ ทํ านองวาเปนชายา ฝรั่งแปลวา 
consort มีการเสพสุรา และเสพกาม ถือเปนการบรรลุนิพพานได

ฮินดูตอนนั้น ก็เหลวเละมาก ฮินดูก็มีตันตระ พุทธก็มีตนัตระ 
แขงกนัมา แตกคื็อกลายเปนเหมอืนๆ กนั แลวกก็ลมกลนืกนันัน่เอง และ
ระหวางนี้แหละที่พุทธศาสนาไดกลมกลืนกับศาสนาฮินดูจนหมดความ
หมายพิเศษของตนเอง

ความเสื่อมทรามทั้งดานกามและไสยศาสตรเดนมาก ตั้งแต 
พ.ศ. ๑๕๐๐ จนมาถึง พ.ศ. ๑๗๐๐ ก็พอดีมุสลิมเตอรกยกทัพเขามา 
กวาดลางทํ าลายเสียเรียบหมดเลย

มีเรื่องเลาไววา เมื่อมุสลิมเตอรกยกกองทัพมาฆาเผาๆ นั้น 
พระที่อยูในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาตางๆ ก็หนี ท่ีถูกฆาก็มรณะไป ท่ี
หนีไดก็ลงเรือไปพมาบาง หนีขึ้นเหนือไปเนปาลบาง ไปทิเบตบาง

ท่ีทิเบตมีหลักฐานเหลืออยู เลาถึงเหตุการณตอนที่นาลันทา
หรอืมหาวทิยาลยัพทุธศาสนาแถบนัน้ถกูทํ าลาย เมือ่กองทพัมสุลมิเตอรก
ยกเขามา อนัแสดงถงึความเชือ่ในอทิธปิาฏหิารยิและเวทมนตรวาเปนอยางไร

มีตัวอยางหลักฐานคางอยูท่ีทิเบตเลาวา พระองคหนึ่งมีเวท
มนตรคาถาขลังและมีพัดกายสิทธิ์ ก็บอกวา เดี๋ยวพอกองทัพมันมานะ 
ฉันจะใชพัดนี้โบก กองทัพมันจะแตกกระจัดกระจาย กระเจิงไปหมด 
(แตผลที่แทก็คือพระเองถูกฆาหมด นอยนักหนีรอดไปได)

แสดงวา ตอนนัน้พระพทุธศาสนาเสื่อมโทรม เตม็ไปดวยความ
เชื่อในเรื่องไสยศาสตร เวทมนตรคาถา กลายเปนมนตรยาน
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ตันตระนั้นเปนเรื่องของมนตรยาน (ถือกันวา “ตันตระ”
“มนตรยาน” และ “วัชรยาน” ใชแทนกันได) ชื่อมนตรยานก็บอกอยู
แลววา เปนลัทธิเวทมนตร ถือวาสามารถบรรลุถึงจุดหมายไดดวยเวท
มนตร เชื่อจนหมกมุนในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย พุทธศาสนาเสื่อมไปถึง
ขนาดนี้ นอกจากอิทธิฤทธิ์จะรักษาตัวไมไดแลว ก็กลมกลืนกับศาสนา
ฮินดูไดสะดวกงายอยางดี

เรื่องเหลานี้เปนคติสอนใจชาวพุทธอยางดีวา จะตองไมยอมถูก
ลอเราชักจูงใหเขวออกไปจากหลักการของพระพุทธศาสนา

พุทธบริษัททั้งหมด เริ่มแตพระ จะตองศึกษาใหตระหนักในบท
เรียนแหงอดีต และรูเทาทันสถานการณปจจุบัน โดยมีความชัดเจน มั่น
ใจ และตั้งมั่นในหลักคํ าสอนของพระพุทธเจา

เฉพาะอยางย่ิง เรื่องเทพเจา เจาพอ เจาแม อิทธิปาฏิหาริย 
ไสยศาสตรนั้น มีสาระสํ าคัญอยางเดียวกัน คือการหวังพ่ึงอํ านาจดล
บันดาลภายนอก ซึ่งเปนความเชื่อและการปฏิบัติ ท่ีมีผลเสียและขัดตอ
หลักการของพระพุทธศาสนาหลายอยาง โดยเฉพาะ

๑ . ทํ าใหเปนคนออนแอ ไมทํ าการใหสํ าเร็จดวยความเพียร
พยายามของตน ขัดหลักกรรม

๒. ทํ าใหชีวิตเสื่อมถอย ไมพัฒนา เพราะไมเรียนรูฝกฝนปรับ
ปรุงตนในการที่จะแกปญหาและฝกปรือความสามารถจากการกระทํ า 
ขดัหลักไตรสิกขา

๓. ทํ าใหปลอยเวลาลวงผานไป ผัดเพ้ียน เฉื่อยชา อยูกับความ
เลือ่นลอย เนือ่งจากรอคอยผลจากการดลบนัดาลของผูอืน่ ไมเรงรดักระตอื
รือรนขวนขวาย ไมกระทํ าในสิ่งท่ีควรทํ า ขดัหลักความไมประมาท

๔. ทํ าใหตองเอาชีวิตและความสุขของตนไปฝากไวกับอํ านาจ
บันดาลผลภายนอก ท่ีตัวเองไมมีทางรูไดวาจะสํ าเร็จเมื่อไรอยางไร ขึ้น
ตอเขา ขดัหลักพ่ึงตนและความเปนอิสระ
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นอกจากนั้น ในแงสังคม เมื่อคนมัวมองหาเทวดาและอํ านาจ
ภายนอกมาชวย มัวแตจะรักษาความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะไมเอา
ใจใสกันและกันในหมูมนุษยเอง ไมแสวงหาความรวมมือในการที่จะชวย
กันแกปญหาและทํ าการตางๆ แตละคนจะเอาแตผลประโยชนของตัว 
สังคมก็ย่ิงเสื่อม อยางนอยก็พัฒนาประชาธิปไตยไมสํ าเร็จ

อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาไมบังคับความเชื่อ และยอมรับ
ความแตกตางหลากหลายของมนุษยท่ีอยูในระดับการพัฒนาที่ตางๆกัน

ถาคนยังไมพรอม แตยินดีท่ีจะเริ่มกาวเดิน เมื่อยังอยูท่ีจุดเริ่ม
ตนหรือชวงตอกับความเชื่อถือและการปฏิบัติเกาๆ ยังนับถือสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ แมแตนับถือพระรัตนตรัยแลวก็ยังนับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราก็จะ
ตองมีเกณฑในการท่ีจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น

ชาวพุทธทียั่งเชือ่พระรตันตรยัแบบสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ จะตองมเีกณฑ
อยางท่ีกลาวแลววา การปฏบัิตเิกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิใ์นพระพทุธศาสนา

๑. ตองไมใหเสยีหลกักรรม หมายความวา ถาเชือ่แลวเปนเครือ่ง
รวมใจใหเกิดสมาธิตั้งมั่นได ในยามเกิดเหตุภัยรายแรงฉุกเฉิน ใจหาย
กระวนกระวาย หายกระสับกระสาย ตั้งสติได แลวมีสมาธิ ทํ าใหตั้งใจ
ทํ าการดวยความเขมแข็งจริงจัง เรียกวาไมเสียหลักกรรม ก็พอใชได

๒. ตองไมใหเสียหลักสิกขา คือ ไมเสียหลักการฝกฝนพัฒนาตน 
แมจะนับถืออยางท่ีวา ก็ตองไมหยุดพัฒนาตัวเอง ไมไปฝากความหวัง 
ฝากชะตาไวกับอํ านาจดลบันดาลอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยเหลานั้น จนกระทั่ง
ไมไดคิดวาตัวจะตองทํ าอะไร และจะตองทํ าอะไรกับตัวเอง อันนี้เปน
หลักท่ีท้ิงไมได

๓. ตองไมใหเสียหลักความไมประมาท ตองไมมีชีวิตอยูดวยการ
รอคอยแลวปลอยปละละเลยสิ่งท่ีควรทํ า ไมเรงเพียรพยายาม จมอยูใน
ความประมาท

๔. ตองไมใหเสียหลักการพ่ึงตนและอิสรภาพ ตองไมมัวหวังพ่ึง 



๔๘๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

แลวเอาความหวังความสุขโชคชะตาไปฝากไวกับสิ่งภายนอก แตตอง
พยายามทํ าตนใหเปนที่พ่ึงของตนได และมีอิสรภาพมากขึ้น

๕ . ตองใหเปนความศักดิ์สิทธิท่ี์พวงอยูกับคุณธรรมและความ
บริสุทธิ ์ ไมใชศักดิ์สิทธิ์แบบฤทธิ์ของเทพเจาท่ีเต็มไปดวยกิเลส ท่ีมุง
สนองโลภะและโทสะ แตปฏบัิตติามหลกัพุทธศาสนาทีว่า ความศกัดิส์ทิธิ์
ของพระพุทธเจาอยูท่ีความบริสุทธิ์ เมตตากรุณา และปญญา แลวก็ใช
หลักท่ีเคยพูดไวแลววาให อธษิฐาน แทนการออนวอน

แตต องเปนอธิษฐานในความหมายท่ีถูกตองของพระพุทธ
ศาสนา คือ การตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทํ าการเพ่ือบรรลุจุดหมายดีงามอยาง
ใดอยางหนึ่งท่ีชัดเจน การอธิษฐานจิตจะทํ าใหเกิดสมาธิ และนํ าไปสู
ความสํ าเร็จไดอยางดี

ถาเราหวังผลจากพวกเวทมนตรคาถา ก็คือไปทางลัทธิฮินดู 
อยางประเทศเขมรมีชื่อเกงเหลือเกินในเรื่องเวทมนตรคาถา แลว
ประเทศเขมรเปนอยางไร รักษาประเทศไวไมได คนไมอยูกับเหตุผล ไม
อยูกับความเปนจริง อันนี้ไปไมไหว

อินเดียก็เปนมาแลวตั้งแตกอนพุทธกาล พระพุทธเจาเกิดขึ้นมา
ก็ทรงแกไขเร่ืองนี้ แตนานเขาพระพุทธศาสนาของเราในอินเดียเสียหลัก
ของตัวเอง ก็เสื่อมลงไป อินเดียก็เปนฮินดูไปตามเดิม

อยางไรก็ดี จะตองใหความสํ าคัญแกหลักสังฆะ และการสราง
ชุมชนแหงกัลยาณมิตรใหมาก เพราะการที่มนุษยไมไปมัวหวังพ่ึงอํ านาจ
บันดาลภายนอกนั้น นอกจากหมายถึงความเพียรพยายามทํ าการดวย
ตนเอง และฝกฝนพัฒนาตนแลว ก็หมายถึงการชวยเหลือกันในหมู
มนุษยเองดวย

การท่ีมนุษยท่ีมีการศึกษาพัฒนาตนดี มีความเห็นแกตัวนอย มา
ชวยเหลือกันภายในขอบเขตแหงความสมเหตุสมผลและชอบธรรมนี่
แหละ ท่ีจะเปนหลักการดํ ารงรักษาสรางสรรคสันติสุขแกสังคมอยางแท
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จริง และไมมีอํ านาจอะไรที่ไหนจะชวยมนุษยไดดีกวามนุษยชวยตัวเอง
และชวยกันเอง

แตถามนุษยเราไมชวยกัน ก็จะกลายเปนเหตุบีบคั้น ทํ าใหคนที่
อับจนตองหันไปพึ่งอํ านาจเรนลับภายนอกตอไป เพราะฉะนั้น จะตอง
เนนหลักสังฆะ และการสรางสรรคสังคมกัลยาณมิตร บนฐานของหลัก
พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ไวอยางจริงจังดวย

พุทธศาสนาในเมืองไทย ถารักษาหลักไวไมได ก็คงไปเหมือนกัน 
การมาอินเดียครั้งนี้ เปนเครื่องเตือนใจอยางหนึ่ง อยางนอยชวยใหมอง
เห็นในเรื่องเหลานี้ และใหเราพยายามรักษาหลักการของพระพุทธ
ศาสนาไวใหได อยาใหเสียหลัก

พรอมทั้งมาทบทวนกันวา หลักพระพุทธศาสนาที่แทจริงคือ
อะไรกันแน เพ่ือจะไดวัดและตรวจสอบ แลวก็แกไขปรับปรุงเรื่องความ
เชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติในหมูชาวพุทธ

คูตาง คือคูเติม เสริมความรูธรรมใหเต็ม
วันนี้เรามาปดรายการกันดวยเรื่องถํ ้าอชันตา-เอลโลรา แตไมได

พูดเฉพาะแคเรื่องตัวถํ้ าเทานั้น ยังไดโยงมาหาความเปนมาเปนไปของ
พระพุทธศาสนาในอินเดียทั้งหมดโดยยอ แลวก็โยงมาหาหลักธรรมคํ า
สอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนบทเรียนที่เราควรจะไดจากความเปน
มาของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทั้งหมด

อาตมาขอฝากเปนปญหาไวขบคิดวา พระพุทธศาสนานี้มีอะไรที่
มองดูคลายๆ ขดักนัเปนตรงขาม แตทีจ่รงิเสรมิกนั ถาโยมตแีตกกจ็ะเขาใจ
พระพทุธศาสนาชดั และปฏบัิตไิดถกู วันนีฝ้ากไว ๔ ขอ แตพูดไปแลว ๒ ขอ

ขอ ๑. ท่ีพูดไปแลวคือ เรื่องอนิจจัง กับความไมประมาท
พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียง มี

ความเกิดขึ้นเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลว ก็ตองดับไป
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แตอีกหลักธรรมหนึ่งบอกวา ถาเราไมประมาทแลว จะมีแต
ความเจริญเทานั้น ไมมีทางเสื่อมเลย

คํ าสอนทั้งสองนี้เปนพุทธพจนใหญดวยกันทั้งคู และนี่ขัดกันไหม 
ท่ีจริงไมขัดกัน แถมสนับสนุนกันดวย แตสนับสนุนกันอยางไร ถาไม
สามารถมองพระพุทธศาสนาไดครบ ๒ ดานนี้แลว จะพลาด

ในแงความจริง คือหลักอนิจจังวา สิ่งท้ังหลายเกิดดับเปน
ธรรมดา แตในแงการปฏิบัติของมนุษย คือความไมประมาท จะรักษา
ความเจริญไวได ไมใหเสื่อม ๒ อยางนี้ไมขัดกัน แถมสนับสนุนกันดวย

ขอ ๒.  ก็คือหลักคูกัน ระหวางธรรม กับ วินัย
อยางท่ีวา เราศึกษาธรรมแลวก็ไดสติ เชน หลักอนิจจังเตือนใจ

ใหตื่นตัวคอยระลึกนึกไวโดยรูตระหนักวา อะไรๆ ทุกอยาง ไมวาจะโดย
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนไปตามพระไตรลักษณ ก็ตาม หรือจะ
โดยเปนของสมมติบัญญัติ ก็ตาม เปนสิ่งท่ีเราไมอาจยึดมั่นถือมั่นได จะ
ตองรูจักปลอยวาง ธรรมสอนเราอยางนั้น

แตวินัยบอกวา ตองมีความรับผิดชอบเอาจริงเอาจัง แมแตสิ่ง
เล็กๆ นอยๆ ท่ีสมมติตกลงกัน ก็ตองยอมรับและทํ าตามสมมติเต็มท่ี 
อยางท่ีวาเมื่อกี้ เชนอยางภิกษุนี้ จีวรขาดเปนรู ก็ตองรีบจัดการแกไข
ปะชุนเสีย จะปลอยปละละเลยไมได

หลักของวินัย ถือสงฆเปนใหญ แมแตพระอรหันตก็เคารพสงฆ 
เวลามีเรื่องของสวนรวมเกิดขึ้น ไมเขาท่ีประชุม ไปอยูปาเสีย ท่ีประชุม
ลงโทษพระอรหันต  ดังมีเรื่องอยูในประวัติศาสตร

พระอรหันตจะเขานิโรธสมาบัติ มีหลักปฏิบัติขอหนึ่งวาตอง
เตรียมใจไว ถาสงฆเรียกเมื่อไร ตองออกจากนิโรธสมาบัติทันที กิจการ
ของสวนรวม การใดท่ีเปนเรื่องของสุข ทุกข หรือเกี่ยวกับความเจริญ
ความเสื่อมเสียของสวนรวม จะตองเอาใจใสเปนผูนํ า

พระอรหนัตมลีกัษณะเปนแบบนัน้ เชน เมือ่พระพทุธเจาวางวินยั
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ใหสงฆสวดปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน พระมหากัปปนะซึ่งเปนพระอรหันตผู
ใหญรูปหนึ่ง มาพิจารณาวา พระพุทธเจาวางวินัยขอนี้ เราจะตองไป
หรือเปลา เราเปนผูบริสุทธิ์แลว จะตองไปตรวจสอบวินัยอะไรกัน พระ
พุทธเจาเสด็จไปหาพระมหากัปปนะดวยพระองคเองทันทีเลย ตรัสวา 
เธอเปนพระอรหันตนี่แหละ ตองไปเปนผูนํ า ถาเธอไมไปแลวใครจะไป

เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงมีคติท่ีถือประโยชนสุขของสวนรวม
เปนสํ าคัญ ถามีอะไรเปนเรื่องกระทบกระเทือนตอสวนรวมเกิดขึ้น พระ
อรหันตจะเปนผูนํ า เชน พระมหากัสสปะริเริ่มชวนพระอรหันตท้ังหลาย
ทํ าสังคายนา

ในเมืองไทย มีการยึดถือกันมาในทํ านองวา พระองคไหนไมเอา
เรื่องเอาราว อะไรเกิดขึ้นไมเอาใจใส คือไมมีกิเลส อันนี้คือความไมเขา
ใจหลักการแหงความเปนคูกัน ระหวางธรรมกับวินัย

รวมความวา พระพุทธศาสนาประกอบดวย ๒ สวน คือ ธรรม
กับวินัย ถาเขาใจพระพุทธศาสนาใหครบ ตองทั้งธรรมและวินัย

วินัยแสดงชีวิตของพระอรหันตในโลกที่เปนจริงของมนุษยท่ีอยู
ในสมมต ิพระอรหนัตคือผูท่ีรูความจรงิของปรมตัถ แตเขาถงึความจรงินั้น
จนกระทั่งจิตไมยึดติดถือมั่น และเพราะจิตไมยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ จึง
ปฏิบัติตอสมมติไดอยางถูกตองที่สุดตามเหตุผล ดวยความรับผิดชอบ
จริงจัง นี่คลายๆ ขัดกัน แต ๒ อยางตรงขาม มาเสริมกัน ตองตีใหแตก

ขอ ๓. หลกัพุทธสอน ใหรูทนัทกุข แตใหปฏิบตัเิปนสุข
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาแหงความรูเทาทันทกุข แตใหมชีวิีตท่ี

เปนสุข หนาท่ีตอทุกขอยูในหลักอริยสัจ ท่ีทรงแสดงในปฐมเทศนาวา 
ทุกขัง ปริญเญยยัง ทุกขนั้นเรามีหนาท่ีปริญญา คือรูทันมัน ทุกขเปน
เรื่องสํ าหรับปญญารู หนาท่ีตอทุกขคือรูเทานั้น เราไมมีหนาท่ีเปนทุกข 
รูจักทุกข ไมใชเปนทุกข เมื่อปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแลว ก็มีแต
หางทุกข และเปนสุขมากขึ้น
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หนาท่ีตออริยสัจนี้ ถาผิดแลวก็ปฏิบัติพลาดทันที พระพุทธเจา
ตรัสอริยสัจ ไมไดตรัสไวลอยๆ แตตรัสหนาท่ีไวดวย  ในพระสูตรหนึ่ง 
(เทวทหสูตร, ม.อุ.๑๔/๑-๒๗) พระพุทธเจาทรงโตกับพวกนิครนถ ซึ่งมีลัทธิท่ี
ถือวา คนเราจะสุขจะทุกขอยางไรก็เพราะกรรมเกาท่ีทํ าไวในชาติปาง
กอน เราจะพนทกุขไดกโ็ดยตองไมทํ ากรรมใหม

พวกนิครนถถือวา รางกายนี้มันยุง อยากเสพโนนเสพนี่ ถาเรา
ไปตามใจมัน ก็ทํ ากรรมใหมอยูเรื่อย เราก็ไมพนไปจากทุกข เพราะ
ฉะนั้นตองทรมานมัน พวกนิครนถก็จึงบํ าเพ็ญตบะใหกิเลสเหือดหาย 
เพ่ือทํ ากรรมเกาใหหมดสิ้นไป และไมทํ ากรรมใหม

ลัทธินิครนถนี้ พระพุทธเจาทรงโตแยงไวยาว และไดตรัสหลัก
ปฏิบัติตอทุกข-สุขไว ๔ ประการ คือ

๑. ไมเอาทุกขทับถมตนที่ไมเปนทุกข
๒. ไมละทิ้งสุขท่ีชอบธรรม
๓. แมแตสุขท่ีชอบธรรมก็ไมติดหลง
๔. กํ าจัดเหตุแหงทุกขใหสิ้นไป

=ปฏิบัติเพ่ือเขาถึงสุขท่ีประณีตย่ิงขึ้นไป
(จนถึงบรมสุข คือสันติหรือนิพพาน)

อันนี้คือหลักพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติตอสุข-ทุกข เปนหลัก
สํ าคัญอยางหนึ่ง สามขอแรกตรัสระบุเรียงกันไว สอดคลองกับขอที่ ๔ 
ซึ่งเปนเนื้อหาของพระสูตรนั้น

เรื่องสุข เรื่องทุกขนี้ ตองตีใหแตก มันคลายๆ ขัดกัน แตท่ีจริง
ประสานกลมกลืนเปนอันเดียวกัน

ขอ ๔. เรื่อง อัตตา-อนัตตา เปนหลักทางปญญาท่ีสํ าคัญย่ิง
ท่ีพระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้ไว ถาพูดเปนภาษาธรรมดาก็วา 

อัตตาที่ไมมีนั้น ใชมันไปเถอะ ไดประโยชนดีจริงๆ ทานสอนใหพัฒนาไป
จนถึงท่ีสุด แลวจะประสบพบสิ่งท่ีเลิศประเสริฐย่ิง แตอัตตามีขึ้นเมื่อไร
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เปนปญหาทุกที เกิดอัตตาขึ้นมาเมื่อไรก็ยุงเมื่อนั้น มีปญหา เกิดทุกข 
เกิดการกระทบกระทั่งอะไรตางๆ    

พระพทุธศาสนามคํี าสอนวาดวยอตัตาหรอืตวัตนนีม้ากมาย เชน
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ    ตนเปนที่พ่ึงของตน
อตฺตทีปา อตฺตสรณา      จงมีตนเปนเกาะ จงมีตนเปนที่พ่ึง
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตท้ังหลายยอมฝกตน
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ        ความบรสิทุธิ ์ไมบรสิทุธิเ์ปนของเฉพาะตวั
อตฺตานฺเจ ปยํ ชฺา น นํ ปาเปน สํยุเช
หากรูวาตวันีเ้ปนทีร่กั กไ็มควรเอาตวันัน้ไปเกลอืกกลัว้กบัความชัว่

ฯลฯ
เรื่องตัวเรื่องตนนี้พระพุทธศาสนาสอนไวมากมาย ในระดับตัว

ตนสมมตินี่ ท่ีมันไมมีนี่แหละ พระพุทธศาสนาพูดเต็มท่ีเลย ใหใช ให
ปฏิบัติ ใหพัฒนามัน จะเปนประโยชนดีเหลือเกิน ทานไมมาเท่ียวพูดยุง
ในระดับสมมติ วาไมมีอัตตา

แตในระดบัปรมตัถ ทานใหรูเทาทันวาอตัตามนัไมใชเปนของจรงิ 
ถามันมีขึ้นเมื่อไร เกิดยึดถือขึ้นเมื่อไร เปนเกิดโทษทุกที ปญหาจะมา

จึงบอกวา อัตตาที่ไมมีนั้น พัฒนาไปเถิด จะประสบสิ่งที่เลิศ
ประเสริฐยิ่ง แตอัตตามีเมื่อไร เกิดปญหาทุกที

อัตตาท่ีไมมีนั้น ใหใชมันไปเถิดอยางรูกันและรูทัน สวนอัตตาท่ี
จะมีก็ใหรูแจงรูทัน มันจะไดไมเกิดขึ้นมา

ย่ิงพัฒนาอตัตาที่ไมมีขึ้นไป อัตตาที่จะมีก็ย่ิงไมเกิดขึ้นมา อันนี้ก็
ตีใหแตกดวย

อาตมาก็พูดมาเลยเวลาไปมากมาย วาจะพูดปริศนาทิ้งไวนิด
หนอย ก็อธิบายเสียยืดยาว คิดวาบัดนี้ไดใชเวลาของโยมมากมายแลว 
ความจริงมีโยมบางทานฝากคํ าถามใสยามไวใหตอบดวย แตคิดวาคงไม
มีเวลาที่จะตอบอีกแลว เพราะเปนเวลาอันสมควรที่โยมจะไดรับ
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ประทานอาหารและพักผอนกันบาง
ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาโยมทุกทานอีกครั้งหนึ่ง ท่ีไดมีจิต

ประกอบดวยศรัทธา ดวยความเลื่อมใส และมีจิตใจเปนบุญเปนกุศลมา
จาริกในทางดีงาม ท่ีเรียกวาเปนบุญจาริก คือจาริกท่ีเปนบุญ เพ่ือ
นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตํ าบล และนอกจากนั้นก็ยังไดไปเยือน
สถานที่สํ าคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระเชตวัน เมืองสาวัตถี และตลอด
มา จนลงทายที่ถํ้ าอชันตา-เอลโลรานี้

โยมก็ไดรูไดเห็นสิ่งตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจา และ
ประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนาพอสมควร

ถาไดนอมนํ าโยงเอาเรื่องราวและสิ่งท่ีเราไดผานมานี้ มาบรรจบ
กบัเรือ่งของหลกัการแหงพระพทุธศาสนา ประกอบกบัการรูเขาใจเกีย่วกบั
ความเปนมา ก็คิดวาจะไดคติธรรม จะไดความรูท่ีเปนประโยชน และได
บทเรยีนตางๆ ท่ีจะเอาไปใชปฏบัิต ิ ท้ังในสวนชวิีตของตน และในการ
ด ํารงพระพุทธศาสนา เพ่ือประโยชนสุขแกประเทศชาติ สังคม และ
มนุษยชาติท้ังปวง อันจะกอใหเกิดมีผลดีงามอยางกวางขวางย่ังยืน

อาตมภาพขออนุโมทนา และดวยการท่ีโยมญาติมิตรทุกทาน มี
จิตศรัทธาเปนบุญเปนกุศลนี้ ก็ขอใหทุกทานไดประสบแตสิ่งท่ีดีงาม เปน
มงคลยิง่ขึน้ไป อยางนอยกใ็หไดเจรญิดวยปต ิความอิม่ใจปลาบปลืม้ใจใน
การเดินทางมาจาริก ไดทํ าพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดระยะ
ทางอันยาวไกล และขอใหบุญท่ีเจริญขึ้นในจิต ขอใหปติท่ีงอกงามในใจ 
จงขยายเพิ่มพูนขึ้น นํ ามาซึ่งความสุขในเบื้องหนาย่ิงขึ้นไป

ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความเจริญกาวหนา 
ประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนินชีวิต และในการประกอบกิจหนาท่ีการ
งาน ใหบรรลุประโยชนสุขท้ังแกตนและแกสังคม และจงมีความรมเย็น
งอกงามในรมพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพระพุทธศาสนานี้ 
โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลทุกเมื่อ 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
Ñ  Ñ

ผนวก ๑

อนิโดจนี-ยอนอดตี เคียงคู-อนิโดนเีซยี
   

ในหนงัสอืนี้ (หนา ๒๓๑–๒๔๙) ไดปรารภเรือ่งทพัมสุลมิเตอรก ท่ียก
มาตชีมพูทวีป และตัง้รฐัสลุตานขึน้ทีเ่ดล ี เมือ่ ค.ศ.1206/พ.ศ.๑๗๔๙ โดย
บอกใหทราบวา การทํ าลายลางครัง้นัน้ เปนจุดกํ าหนดแหงการสูญสิ้นไป
ของพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย และไดเลาความเปนมาของ
ชาวมุสลิมเตอรกนั้นไว อันสืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลาม ท่ี
นับตามฮิจเราะฮศักราช เริ่มแต ค.ศ.622/พ.ศ.๑๑๖๕

ทัง้นี ้ไดเลาไวเพียงเทาที่เก่ียวกับชมพูทวีป
เนื่องจากประวัติศาสตรของชมพูทวีปในอดีต เชื่อมโยงเกี่ยวของ

กับประเทศไทยและดินแดนขางเคียงโดยรอบมาชานาน จึงเห็นควรเลา
เรื่องของดินแดนแถบนี้ไวดวย เพ่ือเปนสวนประกอบเสริมความรู แตใน
ท่ีนี้จะเนนเฉพาะดินแดนที่ไดรับอิทธิพลจากชมพูทวีปนั้นตลอดมาจนถึง
ยุคที่เปลี่ยนเขาสูศาสนาอิสลาม ไดแก มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ท้ังนี้ จะพูดไวเพียงคราวๆ กอน

จีน-อินเดีย แลวเกิดมี อนิโดจนี-อนิโดนเีซยี
จนี และอนิเดยี เปนอูอารยธรรมใหญ ท่ีเจรญิตอเนือ่งมายาวนาน

หลายพนัป อกีท้ังสองประเทศนีก้ต็ัง้อยูไมหางไกลกนันกั จึงมกีารเดนิทาง
ตดิตอคาขายถงึกนัมาแตโบราณ

ในชวงท่ีทางตะวันตกเริ่มตนคริสตศักราช พระพุทธศาสนากํ าลัง
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เจรญิรุงเรอืงมากในชมพทูวีป และแผมาถงึประเทศจนี ดงัท่ีพระเจาม่ิงตี่
แหงราชวงศฮัน่ไดทรงรบันบัถอืพระพทุธศาสนาเมือ่ ค.ศ.65/พ.ศ.๖๐๘ และ
ในอนิเดยีเอง ไมกีป่หลงัจากนัน้ คือใน ค.ศ.78/พ.ศ.๖๒๑ กเ็ขาสูรชัสมยัของ
พระเจากนษิกมหาราช (มนีครหลวงชือ่ปรุษุปุระ คือ Peshawar) องคพุทธ
ศาสนปูถมัภกทีถ่อืกนัวาย่ิงใหญมาก ถดัจากพระเจาอโศกมหาราช

ในยคุแหงความรุงเรอืงนี ้ ผูเดนิทางระหวางจีนกบัอนิเดยี นอกจาก
พวกพอคาวาณชิแลว กม็พีระภกิษุท่ีเปนธรรมาจารย และหลวงจนี ท่ีจารกิ
ไปเผยแผ มาศึกษาและสบืพระพทุธศาสนา มากขึน้ตามล ําดบั

จีนกับอินเดียนั้น แมวาดินแดนจะไมหางไกลกันนัก แตมีภูเขา
หมิาลยัขวางอยู การเดนิทางบกไปมาระหวาง ๒ ประเทศนี ้ จึงตองออม
ไกลไปโดยทางที่เรียกกันมาวาทางสายไหม (Silk Road; เสนทางนี้ขยาย
ไปเชื่อมกับถนนของจักรวรรดิโรมัน/Roman roads ดวย) ผานแผนดิน
ท่ีแหงแลงกันดารแหงเอเชียกลาง ขามภูเขาและทะเลทราย ยาก
ลํ าบากอยางย่ิง ท้ังยังมีภัยจากโจรผูราย ตลอดจนบางกาลบางสมัยมี
สงครามและการสูรบระหวางคนตางถิ่นตางเผา เปนอุปสรรคมาก

ดวยเหตุนี้ จึงมีการคนหาทางเดินเรือขึ้นมาเปนทางเลือก และ
การจาริกทางทะเลก็ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นตามลํ าดับ

ทางบกนัน้ ถาจากจนีมาอนิเดยี กผ็านเอเชยีกลาง ออมวกเขามา
ทางแควนโยนกและหรอืแควนคนัธาระ (คือ อฟักานสิถาน และปากสีถาน ใน
ปจจุบัน) โดยเฉพาะผานเมอืงตกัศิลา แลวลงมาทางตะวนัออกตามล ําดบั

แตทางทะเล มีแผนดินเปนแหลมใหญหรือคาบสมุทรคั่นขวาง
ระหวางจนีกบัอนิเดียนัน้ (ดแูผนทีจ่ะเหน็ชดั) ซึง่สมยักอนถอยหลงัไป
ประมาณครึง่ศตวรรษนีเ้อง ยังมคํี าเรยีกรวมๆ วา “อนิโดจนี”* หรอืคาบ

                                                                                                                                                                

* ไมพึงสับสนกบั “อนิโดจนีของฝรัง่เศส/French Indochina” ทีมี่เพียง ลาว กัมพูชา และเวยีดนาม
อันเกิดข้ึนโดยทางการเมอืง และมอียูเฉพาะตัง้แตป 1893/๒๔๓๖ ถึง 1954/๒๔๙๗ แลวกส็ลายไป
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สมทุรอนิโดจีน (Indochina/Indochine/Indochinese peninsula) ซึง่
แปลวา ผืนแผนดนิหรอืคาบสมทุรทีอ่ยูระหวางอนิเดยีกบัจนี

อินโดจีนนีป้ระกอบดวย (เรยีงตอจากจีนลงมา) เวยีดนาม ลาว 
กมัพชูา ไทย พมา มลาย ู(ตอมาขยายเปนมาเลเซยี)

จากผืนแผนดนินี ้ มองลงไปในทะเล มหีมูเกาะทีอ่ยูในเสนทางผาน 
หรอืใกลทางผาน อนัชวนใหแวะอกีมาก เชน สมุาตรา ชวา เปนตน ซึง่สวน
ใหญรวมอยูในอาณาจกัรท่ีปจจุบันเรยีกชือ่ตามสายตาของฝรัง่วาประเทศ
อนิโดนเีซีย (Indonesia) ซึง่แปลวา “แดนหมูเกาะอนิเดยี” (มาจากคํ า
กรกี-ละตนิ: Indo- [อนิเดยี] + ns [เกาะ] + -ia [ดนิแดน, ประเทศ])

นอกจากคาขายแลว พอคาวาณชิเปนตน ท่ีเดนิทางผานไปมานัน้ 
บางทีกแ็วะพ ํานกัอยูนานๆ ตลอดจนตัง้ถิน่ฐานอยูเปนหลกัแหลง กลายเปน
เจาถิน่เสยีเอง จึงปรากฏวา ตอมา ไดเกดิมบีานเมอืง ตลอดจนอาณาจกัร
ตางๆ ขึน้มา ตามชายฝงทะเล และใกลทะเล บนเสนทางพาณชิยเหลานี้

ผูท่ีสรางบานตัง้เมอืงเหลานี ้ มท้ัีงชาวชมพูทวีปทีเ่ปนผูน ําตัง้ตวัขึน้
เปนใหญ และคนทองถิน่ทีจั่ดตัง้บานเมอืงขึน้ตามระบบแบบแผนของชมพู
ทวีป ท่ีถอืวาเปนผูเจรญิ ดงัท่ีต ําราฝายตะวนัตกเรยีกแวนแควนเหลานีว้า 
Indianized kingdoms คือเปนอาณาจกัรเย่ียงอยางอนิเดยี

อนิโดจนี ยอนอดีตถึง ทวารวดี
ในดินแดนที่เปนประเทศเวียดนามปจจุบัน ก็เกิดอาณาจักรจัมปา

ของพวกจาม ขึน้ในครสิตศตวรรษที ่ 2 (ราว พ.ศ.๗๐๐; อาณาจกัรจัมปา
เริม่ถกูพวกอนันมัคือเวียดนามโจมตใีนป 939/๑๔๙๒ และถกูพวกอนันมันัน้
ทํ าลายสิน้สลายไปในป 1471/๒๐๑๔)

ในดนิแดนทีเ่ปนประเทศกมัพชูาปจจุบัน กเ็กดิอาณาจักรฟนูนั (Funan
ชือ่ทีจี่นเรยีก; สนันษิฐานกนัวาคือ “พนม”) ขึน้ใน ค.ศต. 1 (ราว พ.ศ.๖๐๐)

ตอมาอาณาจกัรฟูนนัไดเสือ่มลง จนถกูแทนทีโ่ดยอาณาจกัรเจนละ 
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(เปนค ําจีนเรยีกอกีเชนกนั; สนันษิฐานกนัวา คํ าจรงิคือ “จนัทระ”) ซึง่รุงเรอืง
ใน ค.ศต. 6 และ 7 แลวเลอืนลางไป เกดิมอีาณาจกัรเลก็ๆ นอยๆ มากมาย
อยูราว ๒๐๐ ป จึงถงึยุคขอมยิง่ใหญ คืออาณาจกัรพระนคร/Angkor ท่ีคน
ไทยคุนกบัค ําวา “นครวดั นครธม/Angkor Wat & Angkor Thom” ซึง่
เจรญิในชวง ค.ศต. 9 ถงึกลาง ค.ศต. 15 แลวคอยๆ หดสลายเพราะความ
เขมแขง็ขึน้มาของสโุขทัยและอยธุยา จนสิน้สดุลงดวยการเกดิอาณาจกัร
เขมรท่ีพนมเปญ/Phnom Penh ในกลาง ค.ศต. 15 นัน้

สวนลาว อยูลึกเขามาในแผนดิน ไมติดทะเลเลย ไมอยูในเสนทาง
ท่ีจะตองผานตองแวะ และภาวะของประเทศ เขตแดน ในสมัยโบราณ 
ก็เปนเรื่องตางจากปจจุบัน Indianized kingdoms ก็ขยายจากทางฝง
ทะเลเขามา ไมตองพูดแยกตางหาก

ไทย และพมา สวนทีใ่กลมาทางทะเล ในอดตีกาลนานไกล เปนดนิแดน
ของชนชาติมอญสมยัโบราณ และมเีรือ่งราวบงบอกวาไดตดิตอกบัชมพู
ทวีปมาตั้งแตกอน ค.ศ. คือเกิน ๒,๐๐๐ ปแลว เมื่อเสร็จสังคายนาครั้งท่ี ๓ 
ใน พ.ศ.๒๓๕/309 BC (นับแบบฝรั่งเปน 249 BC) ไดแกการท่ีพระเจา
อโศกมหาราชไดทรงอุปถัมภการสงพระศาสนทูตสายที่ ๙ มีพระโสณะ
และพระอุตตระเปนหัวหนา มาเผยแผพระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิ ซึ่ง
ทางไทยวาไดแกจังหวัดนครปฐม และพมาวาคือเมืองสะเทิม

หนังสือ The Oxford Illustrated Encyclopedia (1993) ถึงกับ
บอกวา “ดินแดนสวนที่เปนแหลมของประเทศไทยปจจุบัน นาจะเปน
สวนแรกสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีไดรับการติดตออยางสืบ
เนื่องกับอินเดีย โดยพวกพอคาฮินดูจากอินเดียใต” (ท่ีวานี้คงหมายถึง
ยุคหลังจากพระเจาอโศกดวยซํ้ า และฝรั่งบางทีใชคํ าวา “ฮินดู” แบบ
คลุมๆ โดยรวมพุทธศาสนาเขาไปดวย)

มอญในแถบลุมแมนํ้ าเจาพระยาตอนลาง (ตลอดถึงโคราช) ได
เจรญิขึน้เปนอาณาจักรทวารวดี (เคยเรียกกันมาวา “ทวาราวดี”) และรุง
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เรืองอยูนาน ตั้งแต ค.ศต. 6 จนถึงปลาย ค.ศต. 11 เทียบวาราว พ.ศ.
๑๐๐๐–๑๖๐๐ โดยเปนดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญแพรหลาย และ
เปนแหลงเผยแพรวัฒนธรรมแหงชมพูทวีป (บางตํ าราวาเปนดุจหนา
ตางท่ีมองดูอินเดีย)

ตอจากนั้น อาณาจักรมอญก็ถูกอาณาจักรท่ีเจริญขึ้นมาใหมพิชิต
ไดบาง กลืนไปบาง จนสิ้นยุคทวารวดีใน ค.ศต. ท่ี 13 คือราว พ.ศ. ๑๘๐๐

เริ่มดวยรามัญรัฐในแดนพมา ท่ีเมืองสะเทิม (เรียกเปนบาลีวา 
สุธัมมนคร/สุธรรมนคร ฝรั่งเขียน Thaton) ถูกพระเจาอนุรุทธ หรือ 
อโนรธามังชอ (ฝรั่งเขียน Anawrahta) มหาราชแหงมรัมมะ คือพุกาม 
ไดแกพมา จากเมืองอริมัททนะ ยกมาตีไดในป 1057/๑๖๐๐ (คัมภีร
สาสนวงสนับแบบพมาเปน พ.ศ.๑๖๐๑)

อาณาจักรทวารวดีสวนอื่นๆ คอยๆ ออนแรงลงไป เมื่ออาณาจักร
ขอมโบราณรุงเรืองขึ้นในชวง ค.ศต. 11 จนถึงปลาย ค.ศต. 13 คือราว
พ.ศ.๑๕๐๐ เศษ ถึง พ.ศ.๑๘๐๐ โดยเฉพาะในดินแดนประเทศไทย อาณา
จักรทวารวดีไดเลือนหายไป โดยถายทอดศาสนาและวัฒนธรรมใหแก
อาณาจักรไทย เริ่มดวยสุโขทัยท่ีเจริญขึ้นมาแทนที่ เริ่มแต พ.ศ.๑๘๐๐

อนิโดจนี สวนลางกับอดีตเดนดังที่ ลงักาสุกะ
ตอจากนัน้ ใตลงไป กถ็งึแผนดนิทีเ่รยีกวาแหลมมลายู ซึง่มหีลกัฐาน

วาไดเกดิอาณาจกัรท่ีนบัถอืพระพทุธศาสนาขึน้เมือ่ประมาณ ค.ศ.100/พ.ศ. 
๖๕๐ (บางต ําราวาเปนฮนิดกูอนเปนพทุธ) เรยีกกนัมาวาอาณาจกัรลงักาสกุะ

เปนธรรมดาวา Indianized kingdoms/อาณาจักรเย่ียงอินเดีย
เหลานี้ จะตั้งชื่อเปนภาษาจํ าพวกสันสกฤต ตามอยางชื่อรัฐหรือเมืองใน
ชมพูทวีป ท่ีเปนถิ่นเดิมของตน หรือที่ตนชื่นชอบ (เหมือนกับที่พบไดท่ัว
ไป ไมวาในตะวันออกหรือตะวันตก ดังชื่อเมืองมากมายในอเมริกา ท่ีตั้ง
ตามชื่อเมืองในยุโรป) แตเนื่องจากผานกาลเวลามานานมาก คํ าเรียก
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นั้นๆ ก็กรอนหรือเพี้ยนไป จนสวนมากยากที่จะระบุชื่อเดิมท่ีแทจริงได*
ลงักาสกุะนี้ ยังไมแนชัดวาชื่อเดิมแทคืออะไร รูปคํ าท่ีเขียนก็มีแผก

กัน เปน Lankasuka บาง Langkasuka บาง Lengkasuka บาง บาง
แหลงวาเปนอันเดียวกับ Alang-kah-suka บางแหลงวาคือที่เพ้ียนมา
เปน Lakawn Suka เรื่องราวฝายจีนเรียกวา Lang-ya-hsiu บาง 
Lang-hsi-chia บาง (ยกมาใหอานกนัเอง เพราะผูเขยีนไมถนดัการอาน
หรอืการเทียบเสยีงภาษาจนี)

บางทานวา ลังกาสุกะอาจจะเปน อาณาจักรอิลังคาโสกะ
(Ilangasoka) ท่ีมีบันทึกในประวัติศาสตรวา ในยุคตอมา (อีกนานหลาย
ศตวรรษ) พระเจาราเชนทร แหงอาณาจักรโจละ ในอินเดียใต ไดปราบ
อิลังคาโสกะลง ในคราวยกทัพมาทํ าสงครามกับอาณาจักรศรีวิชัย เพ่ือ
ชํ าระเสนทางพาณิชย ใหทางฝายอินเดียคาขายกับเมืองจีนไดสะดวก
โดยไมถูกแทรกแซง และโจละชนะศรีวิชัยในป 1025/๑๕๖๘

ท่ีตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะนี้ ยังพูดไดเพียงกวางๆ วาอยูใน
สวนเหนือของแหลมมลายู แตไมลงตัววาเปนจุดใดแน

นิทานปรัมปราสืบมาในมาเลเซียเลาวา ราชาผูสรางอาณาจักร
ลังกาสุกะ มาจากชมพูทวีปเมื่อ ค.ศ.100 เศษ (ใกลเคียง พ.ศ.๗๐๐) มี
พระนามที่เรียกสั้นๆ วา พระเจามหาวังสะ

ตํ านานหรือนิทานนี้ เลากันไปเลากันมา ในเมืองไทยกลายเปน
เรื่องสับสนถึงกับวา ราชบุตรของพระเจามหาวังสะ หรือทาวมหาวงศนี้ 
ไดเปลี่ยนไปนับถืออิสลาม เพราะหมอมุสลิมชวยรักษาใหหายโรค และ
                                                                                                                                                                

* ขอยกตวัอยาง เมืองในดนิแดนแถบนี ้ทีช่ื่อเดิมมีคํ าวา “สิงห” หลายเมือง กวาจะถงึปจจบุนั ได
กลายเปน “สิงค” ไปเปนสวนมาก เชน อาณาจักรสิงหสาร ี (ในพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา
เรียกวา “สิงหัดสาหรี”) ในชวาตะวันออก ที่เปนตนเดิมของอาณาจักรมัชปาหิต ปรากฏใน
ตํ าราปจจุบันเปน Singhasari บาง Singasari บาง Singosari บาง เมืองสิงหราชา ใน
เกาะบาหลี เอกสารปจจุบันเขียนเปน Singaraj สิงหปุระ กลายมาเปน สิงคโปร/Singapore
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เปลี่ยนพระนามเปน “สุลตาน มูฮํ าหมัด ชาห”
เรื่องที่เลาอยางนั้น ไมอาจเปนไปได เพราะพระเจามหาวังสะ

สรางอาณาจักรลังกาสุกะกอนศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในดินแดนอาหรับ
ถึงประมาณ ๕๐๐ ป และหลังจากนั้นอีกราว ๗๐๐ ป (ราว พ.ศ.๒๐๐๐) 
ศาสนาอสิลามจงึมาแพรขยายในดนิแดนแถบนี้

ลงักาสกุะนบัถอืพระพทุธศาสนาอยู ๑๑๐๐–๑๓๐๐ ป จึงถงึยุคของ
ศาสนาอสิลาม (ราชาองคแรกท่ีเปลีย่นไปนบัถอือสิลาม ตามต ํานานทีพ่บ
ใชพระนามวา “สลุตาน อสิมาอลิ ชาห” ไมใช “สลุตาน มฮู ําหมดั ชาห”)

อนึ่ง ตามตํ านานฝายมาเลเซีย อาณาจักรลังกาสุกะนั้น อยูทาง
ฝงตะวันตก ลึกเขาไปในปาเขาของรัฐเคดาห (Kedah) ท่ีโบราณคงเรียก
แบบสันสกฤต (อาจจะเปนคํ าวา “กฏาหะ”) แลวไดคืบขยายมาทาง
ตะวันออก จนออกทะเลที่ปตตานี

อยางไรก็ดี มีบันทึกฝายจีนวา ลังกาสุกะตั้งอยูท่ีฝงทะเลดาน
ตะวันออก (อาจเปนไดวา จีนมาพบหรือติดตอ เมื่อลงักาสุกะขยายมา
ถึงฝงทะเลตะวันออกนั้นแลว)

บางต ําราบอกสัน้ๆ วา ลังกาสุกะตัง้อยูใกลปตตานี (in the vicinity 
of Pattani/Patani) บางทานอางวาอยูท่ีปตตานีเลยทเีดยีว

[คํ าวา “ปตตานี” เองก็นาศึกษา นักประวัติศาสตรเวลาเขียนเปน
ภาษาอังกฤษ ใชวา Pattani บาง Patani บาง และมีการสันนิษฐานกัน
มาตางๆ วาจะเพี้ยนจากคํ าโนนคํ านี้ ซึ่งก็ไมยุติ คงจะไดรับฟงกันตอไป 
นอกจากนั้น มีขอนารูวา ถิ่นฐานแหงหนึ่งในมาลุกุ/Maluku หรือหมู
เกาะโมลุกกะ/Moluccas ของอินโดนีเซีย ก็มีชื่อวา Patani ดวย]

หนังสือ The Hutchinson Dictionary of World History (1999)
บอกหนกัแนนวา ในชวงสมยัหนึง่ เคดาห (Kedah ปจจุบันเปนรฐัหนึง่ใน
มาเลเซยี) สงิโครา (Singgora คือ สงขลา) และลคิอร (Ligor คือ นครศร-ี 
ธรรมราช) เปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรพุทธศาสนายคุโบราณชือ่ลงักาสกุะ



จาริกบุญ-จารึกธรรม๔๙๘

ยอนกลบัไปสูยุคตนๆ อกีวา หลงัจากตัง้ขึน้และเจรญิมาเพียงศตวรรษ
เศษ ลังกาสุกะ ซึ่งมีคนสายมอญ-เขมรเปนพื้น ไดตกไปอยูใตอ ํานาจของ
อาณาจกัรฟนูนั (ในแดนเขมร) ซึง่กน็บัถอืพระพทุธศาสนาเชนเดยีวกนั

หลงัจากถกูฟนูนัปกครองราว ๓๐๐ ป เมือ่อาณาจกัรฟนูนัลมลงใน 
ค.ศต. 6 ลงักาสกุะเปนอสิระขึน้มาได แตไมนานนกั (ไมรูเวลาชดั แตโดย
มากวา กอน ค.ศ.800 คือในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔) ลงักาสกุะ ก็เชน
เดยีวกบัดนิแดนอืน่สวนมากบนแหลมมลาย ู ตองขึน้ตออาณาจกัรศรวีชิยัอัน
ย่ิงใหญ ท่ีแผอํ านาจมาจากสุมาตรา (ปจจุบันอยูในอินโดนีเซีย)

ดนิแดนบนแหลมมลายูเหลานี ้ รวมท้ังลงักาสกุะ อยูใตอ ํานาจของ
ศรีวิชัยหลายศตวรรษ จนกระทั่งศรีวิชัยเสื่อมลง จึงพากันเปนอิสระได
แตแลวก็เขาสูยุคที่มัชปาหิตขึ้นมาเปนใหญอีก

(นักประวัติศาสตรยังมีมติไมลงกันเด็ดขาดวา มัชปาหิตไดคุม
อํ านาจในดินแดนแถบนี้แคใด บางมติถึงกับบอกวา แผนดินแหลมมลายู
ท้ังหมดถกูมัชปาหติทํ าลาย แตไมไดเขาครอบครอง อาจเปนไดวา มัชปาหติ
ไมไดเขาปกครองเอง แตเอาเปนเมืองขึ้น; หลักฐานที่มักอางกันก็คือ 
พงศาวดารของชวา ชือ่วา “นครกฤตาคม” ท่ีแตงในป 1365/๑๙๐๘)

ลังกาสุกะปรากฏชื่อครั้งสุดทาย ในพงศาวดารนครกฤตาคม
(แหลงขอมูลหลายแหงเขียนกันตางๆ เปน Nagarakertagama บาง
Nagarakartagama บาง Nagarakrtagama บาง คงจะคลาดเคลือ่นมา
จาก Nagarakritagama จึงเขยีนอยางท่ีใหไวนี)้ อันวาดวยสงครามระหวาง
ศรีวิชัย กับมัชปาหติ แลวกห็ายไปจากประวตัศิาสตร

นครกฤตาคมนั้น กลาวถึงลังกาสุกะในฐานะเปนรัฐหนึ่งบนฝง
ทะเลดานตะวันตก ซึ่งขึ้นตออํ านาจของมัชปาหติ (อาจเปนไดวาเวลานัน้
อยูในระยะชวงชงิอ ํานาจกนั จึงตางกอ็างความเปนใหญ)

ตอจากมัชปาหติ ก็ถึงยุคของรัฐสุลตานแหงมะละกา ซึ่งมีอํ านาจ
สูงสุดในครึ่งหลังของ ค.ศต.15 (ราว พ.ศ.๒๐๐๐–๒๐๕๐) โดยไดคุมดิน
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แดนแหลมมลายูท้ังหมด ตลอดไปถึงสุมาตราตะวันออกสวนใหญ
ถึงตอนนี้ ไมวาลังกาสุกะจะยังอยูหรือไม หรือจะไดเปลี่ยนไปเปน

อะไรแลวก็ตาม ถิ่นแดนนั้นก็คงเปนอันไดอยูใตกํ ากับของมะละกานี้

อนิโดนเีซยี: ที่สมุาตรา ยอนไปถึง ศรีวิชัย
ตรงนี ้ พักเรือ่งบนผนืแผนดนิอนิโดจนีไวกอน แลวมองออกไปทาง

ดานหมูเกาะทัง้หลายในทะเล คือทางอนิโดนเีซียบาง
เกาะแถบนี ้ ท่ีเปนดนิแดนส ําคัญในประวตัศิาสตร ไดแก สมุาตรา

และชวา (พวงบาหลีเขาดวย) แตความเปนไปในยคุแรกของดนิแดนเหลานี ้
ไมมเีรือ่งมาถงึคนรุนหลงั จนกระทัง่หลวงจนีทีจ่ารกิไปศกึษาสบืพระพทุธ
ศาสนาในชมพทูวีป ไดเดนิทางผานมาแวะระหวางทาง และบนัทกึเรือ่งไว

หลวงจีนที่รูจักกันดีท่ีสุด คือ ฟาเหียน (Fa-hsien/Faxian) เหี้ยน
จังหรือยวนฉางหรือถังซัมจั๋งหรือโมกษเทวะ (Hsuan-tsang/Yuan-
tsang/Xuanzang) และอี้จิง (I-ching/I-tsing/Yijing)

ทานแรกคือ หลวงจีนฟาเหียน จาริกออกจากจีนในป 399/๙๔๒ 
อยูในอินเดีย ๖ ป (405-411/๙๔๘–๙๕๔) ในรัชกาลของพระเจาจันทร-
คุปต ท่ี ๒ (คือพระเจาวิกรมาทิตย ท่ีทรงมีกวีคนเดนชื่อวากาลิทาส ผู
นิพนธเรื่องศกุนตลา) แหงราชวงศคปุตะ ขาไปเดนิทางบก ขามากลบัทาง
เรอื แวะหาความรูและคมัภรีท่ีลงักา ๒ ป แลวเดนิทางตอ เรอืถกูพายุทะเล
พัดพาไปขึน้ฝงบนเกาะหนึง่ท่ีไมไดตัง้ใจไป สนันษิฐานกนัวาเปนเกาะชวา
แลวเดนิทางตอจนถงึมาตภุมู ิรวมอยูในทะเลกวา ๒๐๐ วัน

บันทึกของหลวงจีนฟาเหียน ชวยใหทราบวา เวลานัน้ ไดมกีารเดนิ
ทางคาขายกนัแลว ระหวางดนิแดนแถบนีก้บัเมอืงจีน แตไมไดบอกเรือ่งราว
ท่ีใหเหน็ความส ําคัญทางศาสนาและวฒันธรรม

กระนั้นก็ตาม มั่นใจกันวาพระพุทธศาสนาไดมาถึงถิ่นแดนแถบนี้
ตัง้แต ค.ศต. ตนๆ เนือ่งจากไดมพีระภกิษุหลายรปูจารกิมาเผยแผ โดยเฉพาะ
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เรื่องของพระคุณวรมัน ผูออกบวชจากราชตระกูล ซึ่งบงชี้วา พระพุทธ
ศาสนาไดตั้งมั่นในชวานานแลวกอน ค.ศต. 5 (กอนหลวงจีนฟาเหียนมา)

ทานทีส่อง พระถงัซมัจัง๋ ออกจากเสฉวนในป 629/๑๑๗๒ ถงึท่ีหมาย
ในชมพทูวีปป 633/๑๑๗๖ กลบัสูจีนถงึเมอืงเชยีงอาน (หรอืฉางอนั) ในป 
645/๑๑๘๘ ผจญภยัแตทางบกทัง้ขาไปและกลบั จึงไมมเีรือ่งเลาดานนี้

ทานทีส่ามคือ หลวงจนีอีจ้งิ ลงเรอืออกจากกวางตุงในป 671/๑๒๑๔ 
ใชเวลานอยกวา ๒๐ วัน ก็มาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย ท่ี
ปาเลมบงั ในเกาะสมุาตรา แลวพํ านกัอยูระยะหนึง่ กอนเดนิทางตอ สู
ชมพูทวีป เพ่ือไปยังท่ีหมายสํ าคัญ คือศูนยการศึกษานานาชาติ ณ 
มหาวทิยาลยันาลนัทา

หลวงจนีอีจ้งิแวะพักท่ีศรีวิชัย ครั้งหลัง ยาวหนอย นานถงึ ๖ ป คือ 
689-95/๑๒๓๒–๑๒๓๘

ตามบันทกึของหลวงจนีอีจ้งิแสดงวา เวลานัน้พระพทุธศาสนาเจรญิ
มากในศรวีชิยั จนอาณาจกัรนัน้เปนศนูยกลางส ําคัญแหงหนึง่ในการศกึษา
พระพทุธศาสนา ซึง่ทานไดเขยีนชืน่ชมไววา ผูจะเลาเรยีนพระพทุธศาสนา
ใหไดผลด ี ควรมาเริม่ศึกษาท่ีนัน่ และมหาราชาแหงศรวีชิยักอ็ปุถมัภบํ ารงุ
ตลอดจนอ ํานวยความสะดวกในการเดนิทางแกทานเปนอยางดี

จากบันทกึท่ีหลวงจนีอีจ้งิเขยีนไว อาณาจักรศรีวิชัยจึงไดปรากฏ
ชื่อเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร ขณะที่กํ าลังรุงเรืองมาก มีอํ านาจ
ควบคุมชองแคบมะละกา (Strait of Malacca/Melaka; คือชองทะเล
ระหวางแผนดินแหลมมลายูกับสุมาตรา) ตลอดจนชองแคบซุนดา
(Sunda Strait; คือระหวางสมุาตรากบัชวา) ท้ังหมด

โดยนัยนี้ ศรีวิชัย นอกจากเปนศูนยกลางใหญของการคาขายกับ
จีนและอินเดียแลว ก็ควบคุมเสนทางพาณิชยระหวางจีน (เวลานั้น
อยูในยคุราชวงศถงั) กบันานาชาตท่ีิอยูตอออกไปทางตะวนัตกทัง้หมด

ในชวงใกลกับที่หลวงจีนอี้จิงจาริกมานั้น อาณาจักรลังกาสุกะ
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ตลอดจนรฐัท้ังหลายบนแผนดินแหลมมลายูแทบทั้งหมด ไดตกไปอยูใต
อ ํานาจของอาณาจักรศรีวิชัย

สงิคโปรกเ็ปนเมอืงหนาดานแหงหนึง่ท่ีศรวีชิยัตัง้ขึน้ไว ดงัท่ีไดเปนจุด
หนึ่งท่ีพระเจาราเชนทรแหงโจละโจมตี เมื่อยกมาทํ าสงครามกับศรีวิชัย
ในป 1025/๑๕๖๘ มีผูสันนิษฐานดวยวา ชื่อเมืองวา “สิงหปุระ” ท่ีเพ้ียน
มาเปนสิงคโปร ก็เปนนามที่พระเจาราเชนทรทรงตั้งขึ้น

(บางก็วา ชื่อดังกลาวนั้น มหาราชาแหงศรวีชิยัท่ีตั้งเมืองนี้ขึ้น ได
ทรงตั้งไว และที่วาอยางอื่นก็มีอีก สวนชื่อพื้นถิ่นของเกาะนี้มาจาก
ภาษาชวา เขียนเปนภาษาอังกฤษวา Tumasik หรือ Temasek)

ศรีวิชัย ซึ่งมีศูนยกลางอยูในสุมาตราภาคใต รุงเรืองยิ่งใหญอยู
ราว ๕ ศตวรรษ จนกระทั่งเมื่อพายแพแกพระเจาราเชนทรแหงโจละ ท่ี
ยกมาตีในป 1025/๑๕๖๘ แลว กอ็อนแอและเสื่อมลงเรื่อยมา จนถูก
อาณาจักรมัชปาหิต ท่ีมีศูนยกลางอยูในชวา แซงขึ้นมาเปนใหญแทนที่ใน 
ค.ศต. 13 รวมมีอายุนับแต ค.ศต. 7 อยูได ๗ ศตวรรษ

อสิลาม เริ่มเขาที่สมุาตรา
เมื่อหลวงจีนอี้จิงมาถึงศรีวิชัยในป 671/๑๒๑๔ นั้น ศาสนาอิสลาม

กํ าลังเกิดขึ้นใหมๆ ในแดนอาหรับ นับตามฮิจเราะฮศักราชเปนปท่ี ๔๙ 
เขาสูยุคกาหลิฟราชวงศอูมัยยัด ท่ีดามัสกัส ในซีเรีย ได ๑๐ ป อันเปน
ชวงเวลาที่อาหรับและอิสลามกํ าลังแผขยายอยางรวดเร็วย่ิง

อีกเพียงประมาณ ๓๐ ปหลังจากนั้น ทัพมุสลิมอาหรับก็บุกเขาลุม
แมนํ้ าสินธุ รบชนะ และเขาครอบครองดินแดนเขามาเรื่อยๆ

ทัพมุสลิมอาหรับเขาตีดินแดนที่ปจจุบันเปนแควนสินธ หรือสินท 
(Sindh หรอื Sind = Sindhu คือ สนิธ)ุ โดยยกเขาบุกทางเรอืกอน แตไม
ส ําเรจ็ จึงโจมตทีางบก และเขาครองดนิแดนในป 712/๑๒๕๕ แลวตอมา
ในป 775/๑๓๑๘ ก็ยกทัพมาทางเรือเขาตีเมืองวลภี ไดทํ าลายทั้ง
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เมืองวลภีนครหลวง และมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ชื่อวาวลภี หมดสิ้น 
พระเจาศีลาทิตยท่ี ๖ ไดถูกสังหาร เปนอันสิ้นราชวงศไมตรกะ

จากแควนสนิธนัน้ ทัพมสุลมิอาหรบัพยายามเดนิหนาเขาสูปญจาบ
และแคชเมียร (กัศมีระ) ตอไปอีก แตในแถบนี้ เจาถิ่นเขมแข็งมาก 
สามารถสะกัดกั้นไวได ดินแดนของมุสลิมอาหรับในอินเดียจึงถูกจํ ากัด
อยูแคนั้น ขยายออกไปไมไดอีกเลย จนสิ้นยุคของมุสลิมอาหรับ

ประวัติศาสตรจํ าหมายวา การท่ีทัพมุสลิมอาหรับพิชิตแควนสินธ/
สินธุไดในป 711/๑๒๕๔ นี้ เปนนิมิตหมายแหงการท่ีศาสนาอิสลามเขาสู
แดนภารตะ และพรอมกันนั้น แควนสินธท่ีพิชิตไดคราวนี้ ก็เปนจุด
กํ าหนดสุดเขตแดนดานตะวันออกที่มุสลิมอาหรับแผอํ านาจไปถึงดวย

การแผไปของอสิลามและขยายแดนอ ํานาจของมสุลมิ ในเอเชยีใต
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มขึ้นใหม และดํ าเนินไปอยางกวางขวาง
ย่ิงใหญแทจริง หลังจากนี้ประมาณ ๓ ศตวรรษ ในยุคของมุสลิมเตอรก

ดังกลาวแลววา ทัพมุสลิมเตอรกรุกรบบุกเขามาในชมพูทวีป จนได
ตั้งรัฐสุลตานแหงเดล ี(Delhi Sultanate) ขึ้น เมื่อ ค.ศ.1206/พ.ศ.๑๗๔๙

การเขาครองของมสุลมิเตอรก เริม่ดวยสงครามใหญในป 1001/
๑๕๔๔ ซึง่คราวนีพิ้ชติแควนปญจาบกอน* และเมือ่ตัง้รฐัสลุตานแหงเดลี
แลว กข็ยายออกไปเรือ่ยๆ ไดเขาครองแควนคชูราต (Gujarat) ซึง่อยูถดั
จากแควนสนิธมาทางตะวนัออก ในป 1297/๑๘๔๐

จากนัน้ เพียงถงึป 1310/๑๘๕๓ สลุตานแหงเดลีกเ็ขายึดเมอืงมทรุา 
(Madura บัดนีเ้รยีก Madurai) ท่ีอยูเกอืบปลายสดุภาคใตของอนิเดยีได

จากคูชราต ซึ่งเปนรัฐบนฝงทะเลตะวันตกของอินเดีย (มีเมืองทา
สํ าคัญ โดยเฉพาะสุราต/Surat และภารุจ/Bharuch ท่ีโบราณเรียกวา

                                                                                                                                                                

* สงครามใหญครัง้นี ้(ระหวางสุลตานมะหะหมดุ กับราชาไชยบาล ในป 1001/๑๕๔๔ และครัง้ตอมา
กับราชาอานนัทบาล ในป 1008/๑๕๕๑) เปนเรือ่งทีส่ยดสยองมาก ผูสนใจอาจจะอานไวเปนความรู
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ภารุกัจฉ อันมีชื่อเสียงมากมาแตพุทธกาล ใกลอาวแคมเบย/Cambay)
และจากอินเดียภาคใตนั้น ศาสนาอิสลามก็มากับพอคาชาวอินเดีย สู
อินโดนีเซีย ตั้งแต คศ.ต. 13 คือ พ.ศ.๑๘๐๐ เศษ เปนตนมา โดยเริ่มท่ี
สุมาตราภาคเหนือ

การมาของศาสนาอิสลามสูดินแดนอันเปนเกาะและชายทะเล
แถบนี้ มีลักษณะอันเปนที่สังเกตวา มากับเหลาพอคาวาณิช มิใชมากับ
กองทัพเหมือนอยางการแผขยายบนผืนแผนดิน ในชมพูทวีป เปนตน

ความจริง พอคาชาวอาหรับ ตลอดจนชาวเปอรเซีย (เปอรเซีย 
หรอือหิราน ไมใชชาวอาหรบั แตเปนคนอารยนั) จากตะวันออกกลาง ได
เดินทางคาขายทางทะเลมานานตั้งแตสมัยโบราณแลว แตสวนมากมา
แคอินเดีย สวนนอยจึงเลยมาแถบสุมาตราและชวา (ตลอดจนไปถึงจีน)

แตท่ีส ําคัญกคื็อ ในยคุกอนศาสนาอสิลามเกดิขึน้ แดนอาหรบัมชีน
เผาใหญ-นอยมากมาย และเตม็ไปดวยสงครามระหวางเผา (tribal warfare)
ครั้นเมื่ออิสลามเกิดขึ้นในป 622/๑๑๖๕ แลว พระศาสดานบีมูฮัมมัด
ตองใชเวลาไมนอยในการสูรบรวมชนชาวอาหรับใหเปนอันเดียวกัน

แมในยุคของกาหลิฟท่ีสืบตอมา ตลอดจนในยุคของสุลตานทั้ง
หลาย การแผอิสลามและการขยายดินแดนมุสลิม ท่ีเปนงานอันมุงออก
ไปบนผืนแผนดิน ก็เปนภาระใหญท่ีดํ าเนินมาอีกหลายศตวรรษ

ดงันัน้ การแผมาของอสิลามทางแถบนี ้ ท่ีเปนเรือ่งกอน คศ.ต. 13
(ราว พ.ศ.๑๘๐๐) แมจะมีรองรอยอยูบาง ก็จึงสันนิษฐานวาเปนเรื่องราย
ยอย เปนการสวนบุคคลหรือภายในหมูในกลุม ยังไมเปนงานเปนการ

ตามท่ีมหีลกัฐาน ศาสนาอสิลามเริม่ตนในอนิโดนเีซยีเมื่อสุด คศ.ต. 
13 ท่ีสมุาตราภาคเหนือ โดยมีรัฐพาณิชมุสลิมเล็กๆ ของชนชาวอาเจะห
๒ แหง ชือ่สมทุรปาไซ (Samudra-Pasai) และเปอรลกั (Perlak) ท้ังนี ้สลุตาน
ทานแรกคือ Sultan Malik al Saleh แหงปาไซ (ตอจากนี้อีก ๒๐๐ ปเศษ 
จึงเกดิรฐัสลุตานแหงอาเจะฮ/Aceh ท่ีย่ิงใหญ ขึน้ในสมุาตราภาคเหนอืนี)้
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มลาย ูขยายจากสมุาตรา ขึน้ยังมาเลเซีย
ไดกลาวแลววา ศรวีชิยัท่ีมศูีนยกลางอยูในสมุาตราภาคใต หลงัจาก

พายแพแกแควนโจละแหงอนิเดยีใต ในป 1025/๑๕๖๘ แลว กอ็อนก ําลงัลง
เรือ่ยๆ อาณาจกัรตางๆ ท่ีอยูใตอ ํานาจ ท้ังในสมุาตราเอง ท้ังในชวา และบน
แผนดินแหลมมลายู ตางก็ทยอยแยกตัวออกไปเปนอิสระ

โดยเฉพาะทีโ่ดดเดนขึน้มาจนแทนที่ศรวีชิยั กคื็ออาณาจกัรมัชปาหติ
ในชวา ซึง่มอี ํานาจปกครองปาเลมบงั ท่ีเคยเปนศนูยกลางของศรวีชิยัดวย

ในสุมาตราเอง ทางภาคตะวันตก เปนถิ่นชื่อวา มลายู (Malayu/
Melayu) หรือชัมพี (Jambi; เมอืงหลวงกช็ือ่ชมัพี) ของชนชาติท่ีเรียกวา
มีนังกะเบา (Minangkabau) ซึ่งมีคนอินเดียอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานอยู
ตั้งแต ค.ศต. 2 (ราว พ.ศ. ๗๐๐) จึงเปนดินแดนที่นับถือศาสนาฮินดู

เมื่อศรีวิชัยรุงเรืองตั้งแต ค.ศต. 7 (พ.ศ.๑๒๐๐ เศษ) เปนตนมา 
ชัมพีก็ไดเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยนั้น และราว ค.ศ.1100/พ.ศ. 
๑๖๔๓ ไดเปนศนูยกลางของอาณาจกัรศรีวิชัยอยูหนหนึง่

(บางทานสันนิษฐานวา เมื่อศรีวิชัยท่ีปาเล็มบังเปลี้ยลงเพราะถูก
พระเจาราเชนทรแหงโจละมาโจมตีในป 1025/๑๕๖๘ ศูนยอํ านาจของ
ศรีวิชัยจึงยายรนลึกเขาไปอยู ณ ชัมพี ท่ีเปนแดนมลายูนี้)

เมือ่ศรวีชิยัเสือ่มลงๆ จนถงึ ค.ศต. 14 ชาวมนีงักะเบากไ็ดตัง้อาณา-
จักรชัมพีของตนขึ้น แตขาดโอกาสที่จะสรางฐานกํ าลังนาวีใหแข็งแกรง
อยางศรวีชิยัในอดตี จึงกลายเปนชองวางใหมัชปาหติในชวาย่ิงใหญขึน้มา

เมื่อมัชปาหติเรืองอํ านาจมาก ชัมพีก็ตกอยูใตอํ านาจของมัชปาหติ
แหงชวาดวย เชนเดียวกับดินแดนศรวีชิยัในอดตี ท่ีหมดอ ํานาจไปแลว

เมื่อจะสิ้น ค.ศต. 14 ท้ังชัมพ ีและปาเลมบังคือศูนยเดิมของศรวีชิยั
ไดพยายามตัง้ตวัเปนอสิระ แตไมส ําเรจ็ โดยเฉพาะเจาปรเมศวร ผูครอง
ปาเลมบงั ไดประกาศในป 1389/๑๙๓๒ ทํ านองวาจะไมขึน้ตอมัชปาหิต
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แลวถูกพวกชวาแหงมัชปาหติขบัไล หนไีปตัง้ตวัท่ีสงิคโปร กถ็กูตามไป
ก ําจัด ตองหนตีอไปขึ้นแผนดินแหลมมลายู แลวเปลี่ยนตัวเปนมุสลิม 
ตั้งอาณาจักรมะละกาขึ้นมา โดยสถาปนาตนเปนสุลตานอิสกันดารชาห

มงีานวิจัยทางประวตัศิาสตรกลาวถงึมตวิา ดนิแดนทีเ่รยีกวามลาย ู
(Malayu/Melayu) ในสุมาตรานั้น มิใชเฉพาะสวนของอาณาจักรชัมพี
(ซึ่งยังเปน Province หนึ่งของอินโดนีเซียปจจุบัน) เทานั้น แตรวมตลอด
ท้ังปาเล็มบังดวย พูดคราวๆ วา สมุาตราเปนถิ่นแทแตเดิมของมลายู

ดังนั้น การท่ีเจาชายปรเมศวรจากสุมาตรา ไปตั้งรัฐสุลตานแหง 
มะละกาขึ้นบนแผนดินดานปลายแหลมนั้น จึงเปนการนํ าเอาความเปน 
“มลายู” ไปสถาปนา หรือไปขยาย บนแผนดินซึ่งเรียกในบัดนี้วาแหลม
มลายู หรือคาบสมุทรมาเลย (Malay Peninsula)*

ตอมา รัฐสุลตานแหงมะละกาบนคาบสมุทรมาเลย ก็เรืองอํ านาจ
เปนใหญขึน้แทนที่มัชปาหติ ซึง่เมือ่สิน้ ค.ศต. 14 (ราว พ.ศ.๑๙๕๐) กเ็สือ่ม
ลงๆ จนเลือนหายไปในชวงตน ค.ศต. 16 (ประมาณป  1527/๒๐๗๐)

เอกสารบางแหงกลาววา ในเสี้ยวแรกของ ค.ศต. 15 (คือในชวง
ป 1401-1425/๑๙๔๔–๑๙๖๘ มัชปาหติถูกกองเรือจีนโจมตี การสูรบกัน
ทํ าใหเกิดทุพภิกขภัยตามมา แลวมัชปาหติก็เสื่อมลงๆ ดํ ารงอิสรภาพอยู
ไดอีกราว ๕๐ ป ก็ตกไปอยูใตอํ านาจของรัฐสุลตานแหงมะละกา

ในยุคของอาณาจักรมะละกานี้ ศาสนาอิสลามซึ่งกอนนั้นแพรไป
ชาๆ ก็ไดเปลี่ยนเปนแผขยายไปอยางรวดเร็ว กอนจะถึงป 1500/๒๐๔๓ 
อิสลามก็ไดตั้งหลักมั่นแลวใน ยะฮอร เคดาห เปรัก ปะหัง และตรังกานู 
(Johor, Kedah, Perak, Pahang, Terengganu)
                                                                                                                                                                

* มกีารพยายามสืบคนกันในเรื่องนี้ 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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แตแลว เมื่อเขาสูยุคอาณานิคม อาณาจักรมะละกาก็สิ้นอํ านาจ
ไป โดยถูกโปรตุเกศเขาครอบครองใน ค.ศ.1511/พ.ศ.๒๐๕๔

ถึงตอนนั้น ชองวางแหงอํ านาจเกิดขึ้น อาณาจักรมุสลิมย่ิงใหญ
ชื่อวาอาเจะฮ/Aceh ก็เรืองอํ านาจขึ้นมาที่สุมาตราภาคเหนือ

เวลาผานมาถึงบัดนี้ คือใน ค.ศต. 16 (พ.ศ. ๒๐๐๐ เศษ) กษัตริย
มีนังกะเบาแหงชัมพี ท่ีเปนแหลงเดิมของมลายู ก็ไดเปลี่ยนเปนมุสลิม 
ดินแดนนี้จึงเขาสูยุคของศาสนาอิสลาม

จะเหน็วา ศูนยอ ํานาจ หรอืความยิง่ใหญเคลือ่นยายไปหมนุเปนวง
เริ่มจากศรีวิชัยท่ีสุมาตรา ยายสูมัชปาหิตในชวา แลวเลื่อนไปมะละกา
บนแหลมมลายู ครบแลวก็เหมือนมาตั้งตนใหมท่ีสุมาตราอีก

ขอตางคือ เมื่อเริ่มรอบแรก ใน ค.ศต. 7 สุมาตราเปนดินแดนที่
นับถือพระพุทธศาสนา ครั้นเริ่มรอบใหม ใน ค.ศต. 16 สุมาตราเปนดิน
แดนแหงศาสนาอิสลาม

เมื่อไดพูดถึงสุมาตราแลว คราวนี้ ก็หันไปดูทางดานชวาบาง

ชวา ขึ้นมาลํ้ า สมุาตรา
บนเกาะชวา ท่ีอยูตอลงไปทางใต ถัดจากสุมาตรา โดยมีชองแคบ

ซุนดา (Sunda Strait) ค่ันอยู มีอาณาจักรท่ีเจริญมาแตโบราณ ซึ่งอาจ
จะเกาแกกวาศรีวิชัย อยางนอยก็เคียงขางหรือแขงคูกันมา แตไมใหญโต
เทา จึงไมปรากฏชื่อเดน

เพ่ือรวบรดั ขอเลาสัน้ๆ วา อยางท่ีกลาวแลว เมือ่หลวงจีนฟาเหยีน
เดินทางกลับเมืองจีนทางทะเล ตอนตน ค.ศต. 5 (ราว พ.ศ.๙๕๖) เรือที่
ทานโดยสารมาถูกคลื่นซัดไปขึ้นฝงเกาะหนึ่ง ซึ่งเขาใจวาเปนชวา และ
พระคุณวรมัน ท่ีออกบวชจากราชวงศ ซึ่งมาจากกัศมีระ/แคชเมียร ก็ได
เขียนเรื่องราวในยุคเดียวกันนี้บอกไว เกี่ยวกับการที่ทานไดมาสั่งสอน

บันทึกท่ีวานั้น ทํ าใหคนยุคหลังรูวา การเดินทางคาขายระหวาง
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จีนกับชวาไดมีมานานแลว และพระพุทธศาสนาก็ไดตั้งมั่นอยูแลวท่ีนั่น 
ซึ่งคงนานแลวกอนที่ทานทั้งสองไปถึง

มีศิลาจารึกบอกไวใหทราบวา แถวๆ เมืองจาการตา (Jakarta) 
ปจจุบันนี้ ยอนไปเมื่อ ค.ศต. 5-6/พ.ศต. ๑๐–๑๑ เคยมีอาณาจักร
โบราณเกาแกท่ีสุดแหงชวาตะวันตก ชื่อวา ตรุมา (Taruma; เรียกเต็ม
วา ตรุมานคร/Tarumanegara บันทึกฝายจีนเรียกวา โตโลมา/ To-lo-
ma) ซึ่งเปนดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา (บางตํ าราวาเปนฮินดู) มี
ราชาที่เขมแข็งท่ีสุด พระนามวาปูรณวรมัน แตเรื่องราวของอาณาจักร
นี้ นักประวัติศาสตรไมอาจหารายละเอียดมาเลาได

ครั้นถึงตน ค.ศต. 7 (ยุคเดียวกับศรีวิชัยในสุมาตรา) ก็ไดมีอาณา
จักรสํ าคัญเกิดขึ้นแลวในชวาหลายแหง ท้ังอาณาจักรคาขายชายฝง
ทะเล และอาณาจักรกสิกรรมทํ านาขาวลึกเขาไปในผืนแผนดิน

โดยเฉพาะในชวาภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อตน ค.ศต. 8
(ราว พ.ศ.๑๒๕๐) มีอาณาจักรกสิกรรมรุงเรืองอยู ชื่อวามาตาราม
(Mataram) เปนถิ่นนับถือศาสนาฮินดู มีกษัตริยในสายราชวงศสัญชัย

บางตํ าราวา เมื่อถึงครึ่งหลังของ ค.ศต. 8 (ราว พ.ศ.๑๓๐๐) อาณา
จักรมาตาราม ไดเสื่อมลงไป โดยมีอาณาจักรใหมของชาวพุทธแหง
ราชวงศไศเลนทร (Sailendra) เจริญขึ้นมาบนที่ราบเกทุ (Kedu Plain) 
ท่ีอยูใกลเคียง

อยางไรก็ดี เรื่องราวตอนนี้ นักประวัติศาสตรวาไวตางกัน บาง
พวกวา อาณาจักรมาตารามนั่นเองมีกษัตริยเปนราชวงศไศเลนทร คือ
เปนอาณาจักรเดียวกัน และกลาววากษัตริยราชวงศไศเลนทรนี้ ตอนตน
นับถือศาสนาฮินดู แลวตอมาเปลี่ยนเปนนับถือพระพุทธศาสนา

(ถายอมรับวาเปนอาณาจักรเดียวกันตามมตินี้ ก็นาพิจารณาวา 
เมื่อเลิกนับถือฮินดูแลวมานับถือพุทธศาสนา จะสราง Borobudur กอน
แลวไปสราง Prambanan ทีหลัง ตามเรื่องที่จะเลาตอไปนี้ ไดอยางไร)
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กษัตริยราชวงศไศเลนทร ไดสรางมหาสถูปย่ิงใหญ ท่ีเรียกวา 
Borobudur (สันนิษฐานกันวาอาจเลือนมาจากคํ าวา “บรมพุทโธ”) ขึ้น
เมื่อราว 800/๑๓๕๐ (บางต ําราวาสรางตอนกลาง ค.ศต. 9; อยูหางจาก
เมอืง Jogjakarta/Yogyakarta ประมาณ ๖๘ กม.)

มหาสถูป Borobudur นี้ ใหญเพียงใด ขอพูดไวเพียงวา สราง
ดวยหินภูเขาไฟประมาณ ๒ ลานตารางฟุต บนฐานสี่เหลี่ยม กวางดาน
ละ ๑๒๑ เมตร (๔๐๓ ฟุต) สูงขึ้นไปเปนรูปทรงแบบประมิด มีลานเปน
ขั้นลดหลั่นกันขึ้นไป ๘ ชั้น และในแปดชั้นนั้น ๕ ชั้นลางเปนลานสี่
เหลี่ยม ๓ ชั้นบนเปนลานวงกลม และบนลานกลมชั้นสูงสุด มีพระสถูป
ตั้งสูงขึ้นไปอีก ๓๑.๕ เมตร

สวนอาณาจกัรมาตาราม ท่ีเสื่อมลงไป ตอมาก็ตั้งขึ้นใหมอีกในตอน
กลาง ค.ศต. 9 แลวเจรญิตอมาอกีหลายศตวรรษ

โดยเฉพาะในตอนตน ค.ศต. 10 (900-930/๑๔๔๓–๗๓) มาตาราม
ซึง่เปนอาณาจกัรฮินดู ไดสรางมหาเทวสถาน เรียกวา ปรัมพนัน/ 
Prambanan (เขียนปรัมพนัม/Prambanam ก็มี) ขึ้นมา เพ่ือเปนที่บูชา
พระศิวะ อันนับวาเปนศิวเทวาลัยใหญท่ีสุดในอินโดนีเซีย

มหาสถูป Borobudur ฝายพุทธศาสนา ของราชวงศไศเลนทร
กับมหาเทวสถาน ปรัมพนัน ฝายฮินดู ของอาณาจกัรมาตารามนี้ ใหญ
มหึมาท้ังสองแหง และอยูใกลกันดวย (หางกันไมถึง ๘๐ กม.) จึงเปนที่
สังเกต และเปนแหลงศึกษาเชิงเปรียบเทียบสํ าหรับนักคนควา

เรื่องของราชวงศไศเลนทรนี้ นอกจากที่เกี่ยวกับการสรางมหา
สถูป Borobudur แลว ก็ไมคอยรูอะไรกันอีก หรือรูกันแบบไมคอยชัด

นกัประวตัศิาสตรเหน็กนัวา พระเจาชยัวรมนัที่ ๒ (Jayavarman II; 
นาสังเกตวาชัยวรมันที่ ๑ ไมปรากฏ) ผูสถาปนาอาณาจกัรขอมโบราณ 
ซึง่มเีชือ้สายทางวงศกษัตรยิแหงฟนูนัดวย มาจากราชส ํานกัแหงไศเลนทร
ในตอนปลาย ค.ศต. 8 เมือ่ประมาณป 790/๑๓๓๓ และไดประกาศอาณา
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จักรขอมเปนอิสระจากไศเลนทร ในป 802/๑๓๔๕
เทาท่ีพูดกันอันสํ าคัญอีกตอนหนึ่งคือเรื่องที่วา ในชวงกลาง ค.ศต.

9 (ราว พ.ศ.๑๔๐๐) ขณะทีร่าชวงศมาตารามเขาครองดนิแดนของไศเลนทร
ในชวา กษัตรยิราชวงศไศเลนทรนี ้กไ็ดไปเปนใหญครองอาณาจกัรศรวีชิยั
ในสุมาตรา โดยมีอํ านาจครองดินแดนแหลมมลายูสวนใหญดวย จน
กระทั่งศรวีชิยัท่ีราชวงศไศเลนทรปกครองนัน้ เสือ่มไปในกลาง ค.ศต. 11

ในยุคที่ศรีวิชัยในสุมาตราเสื่อมลงชวงตนๆ คือใน ค.ศต. 11 ไดเกิด
มีอาณาจักรใหมขึ้นในชวาตะวันออก ชื่อวากาทิรี (Kadiri; ปจจุบันเรียก
วา Kediri) มีเมืองหลวงชื่อวาดาหา (Daha; อานอยางบาลี-สันสกฤต
วา ทหะ เหมือนในคํ าวาเทวทหะ)

ขอแทรกวา ตรงนี้ตํ าราท้ังหลายวาตางกันจนสับสน เมื่อตรวจ
สอบสบืคนไป กพ็อเชือ่มความตามแหลงขอมลู ๒-๓ แหงไดวา เปนเรือ่ง
สบืมาจากอาณาจักรมาตารามนีเ้อง ซึง่หลงัจากตัง้ขึน้ใน ค.ศต. 8 โดยพระ
เจาสญชยั (ครองราชยป 732-778/ ๑๒๗๕–๑๓๒๑) แลว กม็อี ํานาจขยาย
ออกไปตัง้แตชวาภาคกลางถงึภาคตะวนัออก

ตอมาตน ค.ศต. 10 ศูนยอ ํานาจของมาตารามไดเคลือ่นยายไปทาง
ตะวันออก

เวลาผานไป ไดเกดิภยัพบัิต ิ ถกูศรวีชิยัท่ีขดัแยงกนัมาท ําลายบาง 
ถกูกบฎทํ าลายบาง จนกระทัง่ป 1019/๑๕๖๒ เกดิมรีาชาองคส ําคัญของ
มาตาราม (มพีระนามเขยีนกนัวา Airlangga บาง Erlangga บาง) รวม
ก ําลงัฟนอาณาจกัรใหเขมแขง็ แลวแบงอาณาจกัรใหโอรส ๒ องคครอง

ครัง้นัน้ มาตารามหายไป แยกเปน ๒ อาณาจกัร คือ กาทริี กบัชงัคละ
ทํ าใหแตกกนัและออนแอลง กระท่ังราชาชยาภยั (ครองราชย 1135-57) 
รวมชังคละเขากับกาทิรีได (ตามเรื่องที่เลามาวา โอรสและธิดาของ ๒ 
แดนนั้น คือ อิเหนากับบุษบาอภิเษกสมรส อิเหนาจึงครองเปนอันเดียว)

กาทริีขยายดนิแดนออกไปไดมาก แตกยั็งไมสามารถเขาคุมสมุาตรา
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ท่ีศรีวิชัยครองอยูได แลวในท่ีสุด ถึงป 1222/๑๗๖๕ ไดมีกบฎโคนพระเจา
กฤตชยั (ต ําราภาษาองักฤษเขียน Kertajaya นาจะเพ้ียนจาก Kritajaya)
ราชาองคสุดทายของอาณาจักรกาทิรีลง และตั้งอาณาจักรใหมขึ้นมา
แทนที่ ชื่อวาสิงหสารี (Singhasari/Singasari/Singosari; ในอิเหนา
เรียกวา “สิงหัดสาหรี”)

อาณาจักรสิงหสารีแหงชวาตะวันออก เปนดินแดนที่นับถือพระ
พุทธศาสนา ไดรุงเรืองเดนในรัชกาลพระเจากฤตนคร (ภาษาอังกฤษ
เขียนกันวา Kertanagara นาจะเพี้ยนจาก Kritanagara; 1268-1292/
๑๘๑๑–๑๘๓๕) โดยมอี ํานาจควบคมุดนิแดนเปนอนัมากในสมุาตรา ท่ีเคย
อยูใตการปกครองของศรีวิชัย

ตอมา ในป 1289/๑๘๓๒ จักรพรรดิกุบไลขาน เมืองจีน ทรง
พิโรธวาทางสิงหสารีปฏิบัติตอราชทูตของพระองคอยางไมควรแก
เกียรติยศ จึงเตรียมจะสงกองทัพมาลงโทษ

แตระหวางนั้น ในป 1292/๑๘๓๕ อาณาจักรกาทิรีคูแขง ท่ีถูก
สิงหสารีปราบลงกอนนั้น ไดกอการกบฎ มายึดพระราชวัง และได
สังหารพระเจากฤตนครเสีย ทํ าใหอาณาจักรสิงหสารีสิ้นสลาย

คราวนัน้ (ป 1292/๑๘๓๕) เจาชายวิชยั โอรสของพระเจากฤตนคร
หลบหนไีปได ครัน้ทพัมองโกลมาถงึ เจาชายวชิยักห็นัไปรวมกบัทพัมองโกล
นัน้ก ําจัดกษัตรยิแหงกาทริีได เสรจ็แลวเจาชายวิชยักห็นัมาสูกบัพวกมอง
โกล และสามารถขบัไลทัพมองโกลออกไปจากชวาส ําเรจ็

จากนัน้ เจาชายวิชยัไดตัง้อาณาจกัรแหงชวาตะวันออกขึน้ใหม ชือ่
วามัชปาหติ ในป 1293/๑๘๓๖ ซึ่งไดเจริญขึ้นเปนใหญท่ีสุดในแถบนี้ โดย
ครองดินแดนที่เปนอินโดนีเซียบัดนี้ และแผนดินแหลมมลายูเปนอัน
มาก ตลอดทั้งสิงคโปร

(เปนอันจับความรวมไดวา มาตารามหายมาเปนกาทิรี แลวกาทิรี 
ถูกแทนที่ดวยสิงหสารี และสิงหสารีก็เปลี่ยนเปนมัชปาหิต)
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มัชปาหติ* ท่ีชวา รุงเรอืงอยูนาน แตนบัจากป 1389/๑๙๓๒ อ ํานาจก็
เริม่ถกูทาทาย ดังไดเลาแลววา ทางดานสุมาตรา เจาชายปรเมศวร
แหงแดนศรีวิชัยเดมิ คิดตัง้ตวัเปนอสิระ แมวามัชปาหติจะขบัไลผูทาทาย
นัน้พนไป และตามไปก ําจัดท่ีสงิคโปรจนเสรจ็ แตเจาชายปรเมศวรกไ็มลดละ
หนตีอไปตัง้ตวัไดท่ีมะละกา กลายเปนสลุตานอสิกนัดารชาห ทํ าใหเกดิรฐั
สลุตานแหงมะละกาขึน้ ดงัเลาขางตน เมือ่ป 1402-03/๑๙๔๕-๔๖

มัชปาหิตเสื่อมอํ านาจ จนในที่สุดก็ถูกชนมุสลิมโคนลงในป 1478/ 
๒๐๒๑ (บางต ําราวาป 1486/๒๐๒๙) แตยังไมหมดก ําลงัสิน้เชงิ กระทัง่ถงึตน
ค.ศต. 16 อ ํานาจทียั่งเหลอือยูบางนัน้จึงถกูก ําจัดสิน้ไปในราวป 1527/๒๐๗๐

ในชวงท่ีชนมสุลมิเขาครองนัน้ ชาวฮนิดูมัชปาหติ ท้ังเจานาย ขนุนาง 
และประดาคนชัน้สงู ไดพากนัอพยพหนภียัไปยดึเอาบาหลีเปนทีม่ัน่สดุทาย

เกาะบาหล ี (Bali คือพลี ท่ีแปลวา มกี ําลงั แขง็แรง) อยูหางไปทาง
ตะวันออกของเกาะชวา โดยขามชองแคบเพยีงประมาณ ๒ กม. และบาหลี
เปนถิน่แดนเดยีวในอนิโดนเีซยีปจจุบัน ท่ีนบัถอืศาสนาฮนิด ู ซึง่เปนฮนิดู
แบบบาหลี (Balinese Hinduism) มพุีทธศาสนาแทรกเสรมิ ผสมผสานกบั
ลทัธนิบัถอืบรรพบรุษุผีสางและไสยเวท ถอืระบบวรรณะของฮนิด ู แมจะ
หยอนกวาในอนิเดยี ชาวบาหลสีวนใหญ ราว ๙ ใน ๑๐ เปนคนวรรณะศทูร

ถึงตอนนี้ ก็ควรตามไปดูบนผืนแผนดินแหลมมลายู คืออาณาจักร
มะละกาท่ีเคยวาไวนั้น

(แตกจ็ะยอนมาที่ชวาอกีที เพราะจะมอีาณาจกัรมาตารามเกดิขึน้ใหม
ในยคุเปนแดนมสุลมิในกาลขางหนา หลงัสิน้มาตารามเกาไป ๕๐๐ กวาป)
                                                                                                                                                                

* การเขยีนเทยีบเสยีงชือ่ตางๆ ในภาษาของอนิโดนเีซยี เปนค ําไทยนัน้ ท ําไดยากมาก เพราะเรามกัอานผาน
ภาษาอังกฤษ เวนแตค ําจากบาลี-สันสกฤต ซึง่อาจบอกคํ าเดิมไดทันท ี (เชน สงิหสารี, สงิหราชา ฯลฯ 
ซึง่ในอนิโดนเีซยีบดันีก็้ยังออกเสยีงอยางนัน้) แตกระนัน้ หลายค ําก็เพีย้นเสยีงไปไกลเกินทีจ่ะคาดเดา

มช่ืีอส ําคญั ๒-๓ ช่ือ ทีแ่มจะไดพยายามสบืและสอบคนตัง้แตกอนเขียน จนเขยีนภาคผนวกนีจ้บ ก็
ยังไมยุติ โดยเฉพาะ Majapahit และ Mataram ซึง่ในที่นี้ยังเขียนเปนมัชปาหิต และ มาตาราม
โดยถอืหลกัวา เมื่อยังหาคํ าเดิมที่มั่นใจวาถูกแทไมได ก็ใชตามของเกาไปกอน
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มะละกา ที่แดนมาเลเซีย ขึ้นมาเปนใหญเหนือ ชวา
(เขาสูยุคอิสลาม)

บนผืนแผนดินแหลมมลายู หรือคาบสมุทรมาเลย ท่ีประเทศ
มาเลเซยีปจจุบันตัง้อยูนี ้ ในภาคเหนอืของดนิแดนมาเลเซยีนัน้ ตลอดถงึ
ตอนลางของประเทศไทย เมื่อ ค.ศต. ตนๆ คือ เกือบ ๒,๐๐๐ ปมาแลว 
ไดมีอาณาจักรท่ีนับถือพระพุทธศาสนา (และศาสนาฮินดู) ท่ีฝรั่งเรียกวา 
Indianized states ขนาดยอมๆ ทยอยเกิดขึ้นและเสื่อมไป รวมแลว
อาจจะถงึ ๓๐ อาณาจกัร โดยเฉพาะอาณาจกัรลงักาสกุะ ท่ีเลาแลวขางตน

ตอมา เมือ่อาณาจกัรใหญๆ  เจรญิขึน้มาบนแหลมอนิโดจนี และใน
เกาะทางอนิโดนเีซีย อาณาจกัรเลก็ๆ เหลานี้ กถ็กูอาณาจกัรใหญๆ  เหลานัน้
ครอบครอง เชน อาณาจกัรฟนูนั แลวก็ศรวีชิยั จนถงึมัชปาหติ และอยธุยา

ไดเลามาถงึอาณาจกัรมัชปาหติ ในเกาะชวา และเรือ่งของมัชปาหติ
นัน้ กม็าตอกับเรื่องบนแผนดินมาเลเซีย ดวยเรื่องอาณาจักรมะละกา ท่ี
เคยเลาไปบางแลว ซึ่งในที่นี้ ขอทบทวนเพื่อเชื่อมความสักหนอย ดังนี้

เมื่ออาณาจกัรศรวีชิยั ท่ีปาเลม็บัง ในสมุาตรา เสือ่มลง และอาณา
จักรมัชปาหติ ในชวา ไดเปนใหญแลว ครัน้ถงึป 1389/๑๙๓๒ ราชาองค
ส ําคัญของมัชปาหติสวรรคต เจาปรเมศวร ผูครองปาเลมบัง ไดประกาศ
ตัวจะแยกเปนอิสระ จึงถูกทางมัชปาหิตขับไล ไดหนีมาขึ้นที่สิงคโปร

ดังกลาวแลววา สิงคโปรเปนเมืองหนาดานแหงหนึ่งของศรีวิชัย 
ตอมาเมือ่ศรวีชิยัเสือ่มอ ํานาจลง สิงคโปรก็ขึ้นตอมัชปาหติ แลวจากนัน้ได
ขึน้ตออยธุยา จนกระทัง่อาณาจกัรมะละกาใหญขึน้ สิงคโปรก็ตกเปนของ
มะละกาในตอนตน ค.ศต. 15

(ตอจากนี ้เขาสูยุคอาณานคิม สงิคโปรถกูโปรตเุกศเขาครองใน ค.ศต.
16 แลวหลุดไปเปนของฮอลันดาในค.ศต. 17 จนกระทั่งอังกฤษเอาเปน
ศูนยบัญชากิจการอาณานิคมในป 1819/๒๓๖๒ แลวเดินทางยาวไกล
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มาเปนสวนหนึ่งของสหพันธมาเลเซีย/Federation of Malaysia ในป 
1963/๒๕๐๖ และในทีส่ดุไดเปนเอกราชสมบรูณตัง้เปนสาธารณรฐัสงิคโปร/ 
Republic of Singapore ในป 1965/๒๕๐๘)

เลาเรือ่งตอไปวา ในป 1390/๑๙๓๓ เจาปรเมศวรไดเขายึดอํ านาจที่
สิงคโปร โดยสงัหารเจาเมอืงเสยี แลวครองสงิคโปรอยูได ๓-๕ ป กถ็กู
พระราชบญัชาจากอยุธยาใหขับไล ตองหนีตอไปยังแผนดินแหลมมลายู
(บางตํ าราบอกวา มัชปาหิตไดตามมาทํ าลายสิงคโปรพินาศไปในคราวนี้)

เจาปรเมศวรไปถงึเมอืงมะละกา (Melacca; ปจจุบันเขยีน Melaka)
ราวป 1400/๑๙๔๓

มะละกาเปนเมืองคาขายชายฝงทะเล เวลานั้นมีพอคามุสลิมจาก
อินเดียมาตั้งหลักแหลงกันมาก จึงเจริญดวยเศรษฐกิจการพาณิชย

นักประวัติศาสตรทราบเรื่องคราวๆ วา เจาปรเมศวรไดตัง้ตวัขึน้
เปนใหญท่ีนัน่ และเปลีย่นศาสนาจากฮนิดเูขาอสิลาม กลายเปนมสุลมิ 
เฉลมิพระนามวาสลุตานอสิกนัดารชาห ปกครองรฐัสลุตานแหงมะละกา
เริม่แตป 1402/๑๙๔๕ หรือ 1403/๑๙๔๖

รัฐสุลตานแหงมะละกานี้ ถือวาเปนความภูมิใจและเปนแหลงเอก
ลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย และเนื่องจากเจาปรเมศวร
มาจากดินแดนมลายูแหงสุมาตรา จึงนํ าความเปนมลายูมาดวย เหมอืน
กบัเปนผูน ําความเปนมลายมูาสถาปนาในแผนดนิมาเลเซีย

(คํ าวา “มลายู” ก็เปนศัพทท่ีคงตองสืบคนที่มากันตอไป แตท่ีชัด
เจนคือเปนชื่อของถิ่นที่เปนฮินดู-พุทธมานาน มีคํ าจารึกหนึ่งอันเกาแก
เมื่อป 1347/๑๘๙๐ เขียนวา “เมลายุปุระ”)

เนื่องจากเวลานั้น อาณาจักรสยามแหงอยุธยากํ าลังมีอํ านาจมาก 
สุลตานแหงมะละกาจึงหันไปพึ่งจีน เพ่ือใหตนพนจากอิทธิพลของอยุธยา
และจากการขอความคุมครองนั้น ในป 1405/๑๙๔๘ พระจักรพรรดิจีนก็
ไดทรงยกยองสุลตานแหงมะละกาใหเปนราชาธิบดี กับทั้งตอมาในป 
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1411/๑๙๕๔ สุลตานแหงมะละกาก็ไดเดินทางไปกับกองทัพเรือของจีน
เพ่ือถวายเครื่องราชบรรณาการแดพระจักรพรรดิท่ีกรุงปกกิ่ง

แตกระนั้น อีก ๓๔ ปตอมา คือในป 1445/๑๙๘๘ และ 1456/๑๙๘๙ 
ทางกรงุศรอียธุยากไ็ดสงกองทพัมาตีมะละกา เปนการลงโทษที่มะละกาไม
สงเครื่องราชบรรณาการ แตถึงตอนนั้นมะละกาเขมแข็งมากแลว จึงตี
ตานทัพศรีอยุธยาแตกกลับไปทั้ง ๒ ครั้ง

รัฐสุลตานแหงมะละกาไดเจริญรุงเรืองขึ้นเปนอยางย่ิง จนไดเปน
ศูนยกลางพาณิชยใหญท่ีสุดแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในทาง
การเมืองก็แผอํ านาจไปอยางกวางขวาง ท้ังขึ้นไปทางเหนือบนผืนแผน
ดินจนถึงปตตานี และลงไปตามชายฝงทะเลถึงสุมาตราภาคตะวันตก

ดินแดนแถบนี้ (แมถึงถิ่นที่เคยเปนลังกาสุกะ อยางนอยบางสวน)
ไดเปลี่ยนเขาอิสลามนานแลว กอนรัฐสุลตานแหงมะละกาเกิดขึ้น (อาจ
จะเปลี่ยนในยุคเดียวกับอาเจะห; ดู หนา ๕๐๔) แตตอนนั้น อิสลามยัง
ขยายไปเชื่องชา จนกระทั่งเมื่อเขายุคที่มะละกาย่ิงใหญ และไดเปนศนูย
กลางส ําคัญในการเผยแพร อสิลามจงึแผขยายไปอยางกวางขวางจริงจัง

ในยุคมะละกานี้เอง พลเมืองที่สวนใหญเปลี่ยนเปนมุสลิม ไดเริ่ม
เรยีกตนวาเปนคนมาเลย หรอืมลาย ูและตอมา คํ าวา มาเลย หรอืมลายู นี้
(อยางท่ีบอกแลววาความเปนมลายูนั้น มากับเจาปรเมศวร จากศรีวิชัย
เดิม) ก็ไดกลายเปนเอกลักษณของคนนับถืออิสลามและพูดภาษามาเลย
แบบเฉพาะของพวกตัว

อยางไรก็ตาม รัฐสุลตานแหงมะละกาย่ิงใหญอยูไดไมถึงศตวรรษ 
ก็ถึงกาลอวสาน เมือ่โปรตเุกศเขามายดึเปนอาณานคิมไดในป 1511/๒๐๕๔ 
ชนชัน้ปกครองตองหนภียัลกึเขามาในแผนดนิจนไปตัง้หลกัแหลงอยูท่ียะฮอร  

โปรตเุกศครองมะละกาอยูไดศตวรรษเศษ ก็ตองเสียมะละกานั้น
ใหแกฮอลันดา เมื่อป 1641/๒๑๘๔

ทางฝายองักฤษไดปนงั (Penang/Pinang) จากสลุตานแหงเคดาห
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(sultan of Kedah) ในป 1786/๒๓๒๙ ตอมาเมือ่ตัง้ฐานที่สงิคโปรในป 1819/ 
๒๓๖๒ แลว กคื็บหนามาตามล ําดบั ถงึป 1824/๒๓๖๗ กไ็ดมะละกา และใน
ท่ีสดุป 1895/๒๔๓๘  กต็ัง้อาณานคิมทีเ่รยีกวา Federated Malay States

องักฤษใหเปนเอกราชในป 1957/๒๕๐๐ เรยีกชือ่ประเทศวา Federation
of Malaya ซึ่งตอมาในป 1963/๒๕๐๖ ขยายเปนสหพันธมาเลเซีย 
(Federation of Malaysia) แตสงิคโปรถอนตวัออกไปในป 1965/๒๕๐๘

มะละกา ลับหาย สมุาตรา-ชวา เฟองฟูขึ้นมาใหม
เมื่อทางดานบนแผนดินที่มาเปนมาเลเซีย รัฐสุลตานแหงมะละกา

สลายลงโดยตกเปนของโปรตเุกศในป 1511/๒๐๕๔ อยางท่ีกลาวแลว 
ทางดานเกาะในทะเลที่มาเปนอินโดนีเซีย กม็ผูีอาศยัชองวางแหงอ ํานาจ
นัน้ ตัง้รฐัสุลตานแหงอาเจะห (Sultanate of Aceh/Acheh/Atjeh/Achin)
ขึ้นที่สุมาตราภาคเหนือ ในป 1524/๒๐๖๗

รฐัสุลตานแหงอาเจะหนี ้ เจริญรุงเรืองและเขมแข็งมาก มีอํ านาจ
ควบคมุเมอืงทาในสมุาตรา ฝงตะวนัตกทกุแหง และฝงตะวนัออกสวนมาก
ตลอดถึงรัฐเคดาห รัฐเปรัก และรัฐปะหังบนแหลมมลายู กบัทัง้สามารถ
ยืนหยัดสูกับพวกโปรตเุกศทีพ่ยายามจะเขายึดครอง และไมเพียงรกัษา
เอกราชอยูไดเทานัน้ แตกลายเปนฝายรกุ ทํ าใหโปรตเุกศแทบตัง้รบัไมไหว

อาเจะหเปนชนพวกแรกในดนิแดนแถบนี้ ท่ีเปลีย่นมานบัถอือสิลาม
(เปลีย่นมากอนนีก้วา ๒๐๐ ป; ดู หนา ๕๐๔) และในยคุที่อาเจะหรุงเรอืงนี ้อสิลาม
กเ็ฟองฟดูวย จํ านวนผูนบัถอืเพิม่ขึน้มาก มกีารแปลคมัภรีอลักรุอาน/Qur`an
สูภาษามาเลยเปนครั้งแรก ในชวงป 1640-1661/๒๑๘๓–๒๒๐๔

อยางไรกด็ ีตอมากส็ิน้ยคุของโปรตเุกศ โดยพวกดทัช (Dutch) คือ
ฮอลนัดาเขามาแทนที ่ คราวนี ้ รฐัสุลตานแหงอาเจะห ซึ่งยืนยงอยูมาได
หลายศตวรรษ แมจะสูรบเต็มท่ีนานกวา ๒๕ ป ก็ตานทานไมไหว ในที่
สุดก็ถึงอวสาน ตองตกเปนอาณานิคมของฮอลันดาในป 1903/๒๔๔๖
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ทีน้ี มองดูเกาะใหญถัดลงไปทางใต ตอจากสุมาตรา คือ ชวา วาเปนอยางไร

ใน ค.ศต. 16 เมื่อรัฐสุลตานแหงมะละกาท่ีมาเลเซียลมไปนั้น ท่ี
ชวาไดมีรัฐมุสลิมอิสระเกิดขึ้นแลวหลายอาณาจักร

ในบรรดารัฐเหลานี้ รัฐสํ าคัญท่ีย่ิงใหญสุดทาย ซึ่งแผอํ านาจไปจน
คุมชวาไดเกือบหมดทั้งเกาะ อันควรกลาวถึงไวเล็กนอย คือ รัฐสุลตาน
แหงมาตาราม ท่ีทํ าใหนาม “มาตาราม” ของอาณาจักรฮินดู-พุทธ อัน
หายไปเมื่อหลังป 1019/๑๕๖๒ กลบัมขีึน้ใหม และสืบอายุยืนยาวตอไป
เกือบ ๒๐๐ ป (1584/๒๑๒๗-1755/๒๒๙๘)

มาตารามใหมนี้ เดิมเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรชื่อวาปชัง 
(Pajang-ปะชัง) แตผูนํ าไดปราบปชังลงได แลวขึ้นเปนราชาองคแรก มี
พระนามวา เสนาปติ อิงคะลคะ (Senapati Ingalaga; อานแบบไทยก็คือ 
เสนาบดี อิงคลัค) และตอมาเรียกกันวา อาทิวิโชโย (Adiwijoyo คืออาทิ
วิชยะ เรยีกแบบไทยเปน อาทวิิชยั แปลวา ผูมชียัชนะเปนตนแรก หรอืผู
เริม่ตนแหงชยัชนะ คือเปนผูเริม่สรางชยัชนะใหแกประเทศชาติ)

แตราชาสํ าคัญท่ีปรากฏนามใน พ.ศ.๒๑๕๘ ใชคํ านํ าพระนามเปน
สุลตาน (คือ Sultan Agung/สลุตานอากงุ, ครอง 1613-1645) ซึง่ไดปรบั
ศาสนาอสิลามใหเขากบัวัฒนธรรมประเพณดีัง้เดมิท่ีเปนฮนิดแูบบชวา รวม
ท้ังจัดทํ าปฏิทินขึ้นใหมท่ีเขากับวิถีปฏิบัติท้ังอยางอิสลามและแบบชวา

(มีเรื่องเลากันมาในอินโดนีเซียวา เมื่อราชาองคแรกท่ียังเปนพุทธ
หรือฮินดูสวรรคต โอรสสององครบชิงราชยกัน องคพ่ีท่ีชนะเปลี่ยนเปน
มุสลิม องคนองหนีไปบาหลี และลั่นวาจาวา อีก ๕๐๐ ป จะกลับมา)

อนึ่ง ขอพูดแทรกวา ดังท่ีกลาวแลวขางตน การแผขยายเขามา
ของศาสนาอิสลามในดินแดนแถบที่เปนมาเลเซียและอินโดนีเซียนี้ 
ดํ าเนินไปกับวิถีของการคาขาย มิใชมากับกองทัพอยางท่ีเปนไปบนแผน
ดินใหญเชนชมพูทวีป ดังนั้น โดยทั่วไปจึงเปนการแผขยายโดยทางสันติ
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อยางไรก็ดี นักประวัติศาสตรไดชี้ลึกลงไปใหเห็นขอพึงสังเกต 
เฉพาะอยางย่ิงท่ีเกาะชวานี ้ (ซึง่โยงมาใหเขาใจปจจุบันดวย) วา แตเดมิมา
ในยุคของศรีวิชัย และมัชปาหิต ชาวชนบท โดยเฉพาะตามชายฝงทะเล 
ซึ่งอยูหางไกลจากศูนยกลางความเจริญ ยังเขาไมคอยถึงพุทธศาสนา
และศาสนาฮินดู ไมซึมซาบนักในวัฒนธรรมที่มากับศาสนาทั้งสองนั้น

ในภาวะเชนนี้ พอคามุสลิมจากอินเดียและอาหรับก็เขามาคาขาย
ตลอดจนเขาตัง้ถิน่ฐานอยูตามชายฝงทะเล คนเหลานีม้ฐีานะดตีามวิถขีอง
พาณิชย นํ าชุมชนใหมๆ ใหเจริญขยายตัวรวดเร็ว พรอมนั้นก็เผยแพร
ศาสนาอิสลามแกชาวบานชาวถิ่น ซึ่งไมเพียงเขามาตามทางแหงศรัทธา
เทานั้น แตเพ่ือไดโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในวงธุรกิจการคาขายดวย

ตอมาก็เกิดอาณาจักรใหมๆ ขึ้นแถบชายทะเล ปรากฏวาอาณา
จักรมุสลิมท่ีเกิดใหมเหลานี้ ไดนํ าวิธีบังคับเขามาใชดวย ในการทํ าใหคน
นับถืออิสลาม และไดดํ าเนินการตามวิธีนี้ ท้ังท่ีชวาภาคตะวันตก และ
แมบนเกาะสุมาตราภาคใตถึงปาเล็มบัง

ตอมา อาณาจักรมุสลิมใหมๆ นี้ ก็ผนวกการบังคับคนใหนับถือ
ศาสนานั้น เขากับการเมืองการทหารในการขยายดินแดน ดังท่ีอาณา-
จักรเดมัก (Demak) ไดยกทัพบุกลึกเขามายังสวนในของชวา เมื่อกลาง
ค.ศต. 16 (ราว พ.ศ.๒๑๐๐)

ปฏิบัติการนี้ แมจะยังไมประสบความสํ าเร็จ แตทํ าใหอาณาจักร
ในแผนดนิ (inland หรอื interior kingdom) ท่ีอยูลกึเขามา ซึง่ยังแนบแนน
ในวัฒนธรรมเดิม และถือตัววาเปนพวกชวาแท เกิดความขัดเคืองมาก

เหตกุารณถงึจุดเดอืด เมือ่อาณาจกัรมาตาราม ในชวาภาคกลาง ท่ี
แมจะนบัถอือสิลาม แตสบืวัฒนธรรมเดมิ เรอืงอ ํานาจขึน้มา และในกลาง
ค.ศต. 17 (ราว พ.ศ. ๒๒๐๐; คงกลัวดวยวาพวกรัฐชายฝงทะเลจะไปท ําลาย
พวกตน) ไดออกหนาน ําทัพมาทํ าลายรฐัมสุลมิแถบชายฝงทะเลใหแหลกไป

การณครัง้นีเ้ปนเหตใุหศาสนาอสิลามแถบนัน้ชะงกั หยดุแผขยายตวั
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มาอกีนาน แลวยังมาเจอกบัสถานการณใหมอกีแบบหนึง่ ในยคุทีพ่วกดทัช 
เขามา จนกระทัง่สิน้ ค.ศต. 19 (หลงั พ.ศ.๒๔๕๐) จึงฟนก ําลงัเฟองฟไูดใหม

พวกดัทช (ฮอลนัดา หรอืเนเทอรแลนด) ไดเขาตัง้ฐานในชวาตัง้แตป 
1602/๒๑๔๕ นบัแตนัน้มา มาตารามกต็องตอสูกบัการขยายตวัของลทัธิ
อาณานคิม ซึง่ระยะแรกมาตารามยังเปนตอ แตหลงัสิน้สลุตานองคท่ี ๓ 
แลว มาตารามกม็แีตเสือ่มอ ํานาจ และสญูเสยีดนิแดนไปเรือ่ยๆ

พอถงึป 1749/๒๒๙๒ มาตารามกก็ลายเปนเมอืงขึน้ของบรษัิท
อนิเดยีตะวนัออกของฮอลนัดา (Dutch East India Company) จากนัน้อกี 
๖ ป เกดิศึกสบืราชยกนัเองภายใน เมือ่ป 1755/๒๒๙๘ ทํ าใหแบงออกเปน
เขตตะวันตก กบัตะวนัออก กลายเปน ๒ แดน คือ Surakarta กบั
Yogyakarta/Jogjakarta/Djokjakarta และอกี ๒ ปตอมากถ็กูจัดแบงเปน 
๓ เขต มาตารามกถ็งึวาระแหงอวสาน

ครั้นถึงป 1799/๒๓๔๒ เนื่องจากบริษัทอินเดียตะวันออกของ
ฮอลันดา ไดลมละลายลง และถูกยุบ รัฐบาลฮอลันดา/เนเทอรแลนดจึง
เขาครอบครองควบคุมสมบัติของบริษัทนั้นทั้งหมด แลวดินแดนแถบนี้ก็
ถกูเรยีกรวมกนัวาเปน หมูเกาะอนิเดยีตะวนัออกของฮอลนัดา (Dutch East
Indies; ถอืวาเปนอาณานคิมของเนเทอรแลนด ตัง้แตป 1816/๒๓๕๙)

ตอมา ระหวางสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ญีปุ่นไดเขายึดครองหมูเกาะนีใ้น
ป 1942/๒๔๘๕ และไดสนบัสนนุใหชาวถิน่เรยีกรองอสิรภาพ แลวเกดิการ
ดิน้รนขวนขวายจนถงึป 1945/๒๔๘๘ ขบวนการชาตนิยิมมซีกูารโน (Sukarno)
เปนผูน ํา ไดประกาศอสิรภาพ แตกยั็งตอสูกนัอกี ๔ ป เนเทอรแลนดจึง
ยอมใหเปนเอกราช ในป 1949/๒๔๙๒ เรียกวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia) โดยมซีกูารโนเปนประธานาธบิดคีนแรก

คนไทยผูเดนิทางไปอนิโดนเีซยีทีส่งัเกต ไดบอกความรูสกึประทบัใจวา
ชาวบานอนิโดนเีซยีทัว่ๆ ไปทีไ่ดพบ มอีาการกริยิาแสดงนํ ้าใจไมตรีตอชาว
พุทธทีเ่ปนอาคนัตกุะเปนอนัด ี ท้ังนีพ้อจะเหน็วา อนิโดนเีซยีมีบรรยากาศ
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แหงความรูสึกผูกพันและภูมิใจตอความรุงเรืองของศรีวิชัยเปนตน ท่ี
เปนอดีตแหงชนชาติของตน พรอมทั้งตอบรรพบุรุษชาวพุทธที่เคยมี

ถอยคํ าท่ีใชกันทั่วไปในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในภาษาเขียน 
ตลอดจนชื่อคนที่นิยมตั้งกัน ก็เปนคํ าจากบาลี-สันสกฤตมาก

แมแตอดุมการณแหงชาติของอนิโดนเีซยี ท่ีตราไวในรฐัธรรมนญู ป 
1945/๒๔๘๘ ตั้งแตประกาศอิสรภาพของชาติ ซึ่งยังใชอยูจนบัดนี้ (เคย
เปลี่ยนใชฉบับอื่นเมื่อป 1950/๒๔๙๓ แตพอถึงป 1959/๒๕๐๒ ก็กลับ
ประกาศใชอยางเดิม) กเ็รยีกวา “ปญจศลี” (Pancasila; คือหลกัการ ๕ ขอ ซึง่
เปนศลี ๕ ทางการเมอืง ไมใชศีล ๕ ในความหมายอยางเดมิท่ีเรารูกนั)

เรือ่งของดนิแดนมาเลเซีย และอนิโดนเีซีย เทาท่ีเกีย่วกบัความเปน
มาของพระพทุธศาสนา และฮนิด ูจนถงึอสิลาม เหน็วาควรเลาไวเทานีก้อน

หมายเหต:ุ
เรื่องที่เขียนใน ภาคผนวก ๑ นี้ ผูเรยีบเรียงมิไดมีความเช่ียวชาญชํ านิชํ านาญ 

และไมคิดเอาจริงจังที่จะใชเวลาใหมาก เพียงแตเห็นวาเปนเรื่องเกี่ยวของ ที่คน
ไทยทกุคน โดยเฉพาะชาวพุทธ ควรตองรูในระดับหนึ่ง จึงเก็บมาเลาไวคราวๆ แต
กระนัน้ก็ไดกินเนื้อที่ไปมากเกินคาด

มหีลายจดุหลายประเด็นที่นักประวัติศาสตรยังตองคนควาหาความชัดเจน ที่
จะทํ าใหกระจาง ทานผูใดสนใจก็นาจะรวมสืบคนตอไปดวย

เรือ่งของไทยเราเอง ในแงของถิ่นแดนเฉพาะแหงเฉพาะที่ มีหลายจดุหลาย
ดานทีรู่กนันอยและหาขอมลูยาก การทีจ่ะสบืคน ตองใชเวลามาก

เนือ่งจากคิดเพียงจะเลาคราวๆ ไมไดมุงจะใหเปนงานวิชาการอะไร จึงไมได
อางอิงแหลงขอมูลเปนตนไว (เก็บขอมูลใหอยูในคลังไปกอน)

ค ําทีเ่ขยีนสะกดหลายแบบ ไดใหรปูทีต่างไว เทาทีค่วรรู เพือ่สะดวกแกทานผู
สนใจที่จะคนตอไดสะดวก (เชน Aceh/Acheh/Atjeh/Achin)

ขอบคุณทานพระเถระผูเผยแผธรรมในอินโดนีเซีย แมวาขอมูลเกี่ยวกับชื่อ
ถิน่เปนตน ที่ทานชวยหาสงมาจะไมทัน แตคงจะไดใชในการพิมพขางหนา (เรื่อง
ปรมัปราที่ทานเลาเรื่องหนึ่ง เห็นวาเหมาะ ไดนํ าลงคราวนี้ดวย)



ผนวก ๒

ความเปนมาเดมิ: การพมิพครัง้ที ่๑
~  ~

คณะบญุจาริก
ก) พระสงฆ ที่ไดรับนิมนต และที่รวมจาริก

๑. พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตฺุโต) ๓. พระครสูงัฆรักษฉาย ปญฺาปทโีป
๒. พระครปูลดัปฎกวฒัน (อินศร) ๔. พระบญุรอด สปุสนโฺน

 ข) ผูรวมคณะบุญจาริก
 ๕. ศ. น.พ. สงา นิลวรางกรู ๒๒. คณุรสสคุนธ บญุวรเศรษฐ
 ๖. คณุจนัทนา นิลวรางกรู ๒๓. น.ส. แจมใจ ริมดุสติ
 ๗. พ.ญ. พัชรา วสิตุกลุ ๒๔. คณุดวงกมล สวุชิชากลุ
 ๘. พ.ญ. คณุหญงิสาหรี จติตินันท ๒๕. คณุธงชัย มณพิีมพ
 ๙. พ.ญ. พิรัช แปนพัฒน ๒๖. คณุพรชยั เลาหะวฒันะ
๑๐. พ.ญ. ประไพศร ีสงกมุาร ๒๗. น.ส. สมนา พูนพิพัฒน
๑๑. พ.ญ. ลนีา องอาจยทุธ ๒๘. ร.อ. ฉตัรกมล สวางเนตร
๑๒. คณุอณุาศร ีจนัทสตุ ๒๙. คณุวรเดช อมรวรพพัิฒน
๑๓. คณุประเสรฐิ ชีพบริสทุธิ์ ๓๐. น.อ. ประภสัร ยัง่ยนื
๑๔. น.ส. ธดิา ธงชัย ๓๑. คณุดวงกมล นภสนิธวุงศ
๑๕. น.พ. ปรีดา มาลาสทิธิ์ ๓๒. คณุประภาศร ีบณุยประสทิธิ์
๑๖. ดร. อุดม จนัทรารกัษศรี ๓๓. น.พ. ธาน ีบณุยประสทิธิ์
๑๗. น.ส. บญุลอม ทองแตง ๓๔. คณุนพพร บณุยประสทิธิ์
๑๘. คณุเชาวลกัษณ พฤกษะวนั ๓๕. อาจารยอวบ สาณะเสน
๑๙. คณุปรญิญ จงวฒันา ๓๖. คณุวสิตุา สาณะเสน
๒๐. คณุประไพพศิ โตวจิติร ๓๗. อาจารยพงษศกัด์ิ อารยางกรู
๒๑. คณุพิศมัย วทิยวโิรจน ๓๘. คณุวภิาว ีบณุยประสทิธิ์



คํ าปรารภ – พิมพคร้ังที่ ๑
การไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน ณ ประเทศอนิเดยีนัน้ เปนสิง่ทีผ่มตัง้ปณธิานและปฏญิญา

วา ในชัว่ชวีตินีต้องไปท ําการสักการะบชูาคณุพระศรรีตันตรยัยงัสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิเ์หลานีใ้หได นอก
จากสังเวชนยีสถานแลว อนิเดยียงัเปนออูารยธรรม ศลิปกรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ศลิปกรรมที่
ถํ ้าอชนัตา ซึง่ถอืวาเปนหนึง่ในสิง่มหัศจรรยของโลก ทีผู่สนใจงานศลิปมกักลาวอางองิอยูเสมอ

นบัเปนเวลา ๓ ป ทีศ่รทัธาอนัแนวแนสัมฤทธผิล เมือ่พระเดชพระคณุพระธรรมปฎก ไดให
ความเมตตาอยางหาทีสุ่ดมไิด ดวยการเปนผูน ําคณะไปจารกิบญุ และแสดงธรรมกถา ตลอดการเดนิทาง

ศาสตราจารย น.พ.สุเอ็ด คชเสนี หนึ่งในครูแพทยผูประเสริฐ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ
ของผม ไดกรณุารบัเปนธุระประสานงาน และอํ านวยความสะดวก และอาจารยยังไดรวมเดิน
ทางไปกบัคณะอกีดวย จึงทํ าใหพบกับอุปสรรคนอยกวาที่คาดคิด

ดวยบารมขีองพระเดชพระคุณ ความกรุณาของทานอาจารยสุเอ็ด คชเสนี และพระ
ครปูลดัปฎกวัฒน (อินศร) พระครูสังฆรักษฉาย ปฺญาปทีโป พระบุญรอด สุปสนฺโน ตลอด
จนพระภกิษุไทยทีศ่กึษาอยูที่มหาวิทยาลัยพาราณสีไดรวมเดินทางไปดวย ทํ าใหการ “จาริก
บญุ-จารกึธรรม” ในครั้งนี้สํ าเร็จไดสมบูรณสมดังเจตนารมณ

ตลอดการเดนิทาง ธรรมกถาของพระเดชพระคณุพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตุโฺต) ไดพรรณนา
สภาพสงัคม ภมูศิาสตร ประวตัศิาสตร ของอนิเดยีในสมยัพทุธกาล แจกแจงขอธรรมะทีพ่ระพทุธองค
ทรงแสดง ณ สังเวชนยีสถาน ยงัความรูสึกเหมอืนไดมาเฝาพระพทุธองค เพิม่ศรทัธาปสาทะ เปน
พลังใหเจรญิจติตภาวนา จนถึงข้ันอิ่มเอิบปติและซาบซึ้งในรสพระธรรม บางครั้งเกิดธรรมปติ
จนนํ ้าตาไหล นอกจากนี ้ ธรรมประยกุตทีพ่ระเดชพระคณุแสดง ท ําใหเกดิความเขาใจ เกดิความ
สวางในดวงใจจนสามารถน ําไปใชในการด ําเนนิชวีติในสงัคมปจจบุนัไดเปนอยางด ี การสํ ารวมอนิทรยี
อดทนตอการเจบ็ปวดในขณะเดินไปบนพื้นทรายอันรอนระอุ จนทํ าใหเทาของทานพระเดชพระ
คณุอกัเสบ แตกระนัน้ก็ไมไดแสดงอาการใหผูใดลวงรู กอปรกับจริยวัตรอันงดงามและสํ ารวม
เปนแบบอยางทีด่งีาม ทํ าใหศรัทธาของกระผมที่มีตอพระเดชพระคุณเพิ่มพูนมากยิ่งข้ึน

หนงัสือเลมนี ้ เกดิข้ึนไดดวยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมปฎก (ป. อ. 
ปยตุโฺต) ทีไ่ดรวบรวม เรียงลํ าดับ ตรวจตรา แกไข จนเปนหนังสือที่ทรงคุณคาเปนอยางยิ่ง 
นับเปนมงคลอันสูงสงของกระผมที่ไดรับเนื่องในโอกาสเกษียณอายุ และเพื่อแจกเปนธรรม
บรรณาการ  แกทุกทาน ที่ไดแสดงมุทิตาจิตแกกระผม

กระผมขอกราบขอบพระคณุในความเมตตาที่พระเดชพระคุณพระธรรมปฎก (ป. อ. 
ปยตุโฺต) ไดมอบใหแกกระผมในครั้งนี้ และขอบพระคุณทานพระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร) ที่
ไดกรณุาจดัหารวบรวมและพิมพตนฉบับ และชวยเหลือประสานงานจนสํ าเร็จเปนรูปเลม สุด
ทายขอขอบคุณ คุณบุบผา คณิตกุล ที่ไดกรุณาถอดเทปบันทึกเสียง

หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่ไดจากการไปจาริกบุญตามทางพุทธกิจ 
ตลอดจนขอธรรมะที่พระเดชพระคุณแสดงเพื่อจารึกธรรมตลอดการเดินทางนั้น จะยัง
ประโยชนเปนเอนกอนันตแกผูตั้งใจศึกษา และนอมนํ าไปปฏิบัติ จักไดนํ าพาชีวิต และสังคมให
ด ําเนนิไปในทิศทางที่ถูกตอง และเกิดสันติสุขอยางแทจริง

ศ.นพ. สงา นิลวรางกูร



อนุโมทนา – พมิพครั้งท่ี ๑

ศาสตราจารย นายแพทยสงา นลิวรางกูร มีศรทัธาและความตัง้ใจจรงิจังมากมา
หลายปแลว ทีจ่ะเดนิทางไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน และสถานทีส่ ําคญัทางพระพทุธศาสนา
ในประเทศอนิเดยี อนัเปนแดนพทุธภมิู พรอมดวยคณุจันทนา นลิวรางกรู และญาตมิิตร
หลายทาน ซ่ึงลวนมศีรทัธาและสมานฉนัทะทีจ่ะรวมเดนิทาง นอกจากนัน้ คณุหมอมเีจตนา
อนัเปนกศุลวา คณะทีเ่ดินทางไปควรจะไดสดบัฟงธรรมกถา ณ ทีท่ีไ่ปนมสัการนัน้ๆดวย 
เพือ่จะไดเจริญศรทัธาและเสรมิปญญา อนัจะท ําใหการจาริกมีคณุคาอยางแทจริง จึงได
นมินตอาตมภาพ เดินทางไปแสดงธรรมแกคณะบญุจาริกดวย แตอาตมภาพมภีารกจิบบี
รัดตัวมาก ไมอาจจะเดนิทางไปได จนถงึ พ.ศ. ๒๕๓๘ คอืปทีแ่ลวนี ้จึงไดตกลงรบันมินต

คณะบุญจาริกไดเดินทางไปอินเดียเพื่อวัตถุประสงคขางตน ระหวางวันเสารที่ 
๑๑ ถึง วันอาทิตยที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ คณะซึ่งประกอบดวยอุบาสก อุบาสิกา ๓๓ 
ทาน ไดนิมนตพระสงฆเดินทางไป ๔ รูป ไดเดินทางดวยศรัทธาเปนแรงใจ และบํ าเพ็ญ
ขันติธรรม กระทํ าพุทธบูชาสํ าเร็จสมความมุงหมาย พรอมทั้งไดฟงธรรมกถาเสริม
ปญญาบารมี รวม ๑๑ ครั้ง ประมาณ ๑๓ ช่ัวโมง

เม่ือกลับเมืองไทยแลว  คุณหมอไดแสดงศรัทธาเจตนาวาจะพิมพ ธรรมกถาทั้ง
หมด ที่แสดงแกคณะบุญจาริกนั้น เปนเลมหนังสือ เพื่อเผยแพรเปนธรรมทาน แตเวลา
ลวงไปๆ ก็ยังไมอาจกํ าหนดหมายวาจะพิมพ

มาบัดนี้ คุณหมอสงา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ นี้ 
และ ณ โอกาสนี้ ศาสตราจารย แพทยหญิงสุมาลี นิมมานนิตย พรอมดวยชาวสาขา
วิชาวักกะวิทยา แหงภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล จะจัด
งานแสดงมุทิตาจิตแกคุณหมอสงา ในวาระอายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๓๙ คุณหมอมีความประสงคจะพิมพหนังสือธรรมกถาดังกลาว ใหทันในโอกาสนี้ แต
ก็เปนชวงเวลาที่อาตมภาพยังมีงานเรงบีบรัดตัวอยูมาก

ระหวางนี้ คุณบุบผา คณิตกุล และคณะ ไดชวยคัดลอกธรรมกถาจากแถบ
บันทึกเสียงไวจนเสร็จเรียบรอย สงมาถวายไวนาน รอการตรวจแกอยู ในที่สุดเมื่อเวลา
กระชั้นเขา อาตมภาพจึงไดเรงตรวจแกบทลอกเทป ในเวลาอันเรงดวน จนเสร็จพอจะ
พิมพเผยแพรได และไดตกลงตั้งช่ือหนังสือวา “จาริกบุญ-จารึกธรรม”

ดังไดกลาวแลววา หนงัสอื จารกิบญุ-จารกึธรรม นี ้จัดท ําในเวลากระชัน้ชดิมาก
กลาวคอื เพิง่จะเริม่ตรวจแกบทลอกเทป เม่ือวนัที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๓๙ งานผานกระบวนการ
จัดทํ าในข้ันตอนตางๆ จนเปนตนแบบที่สงโรงพิมพได และทางโรงพิมพสหธรรมิกไดมา
รับไปด ําเนนิการพมิพ ในวนัพธุที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๓๙  ซ่ึงเปนวนัทีจั่ดงานมทุติาจิตนัน่เอง
แมวาจะไมทันแจกเปนเลมหนังสือในวันงาน แตก็เสร็จทันเขาโรงพิมพในวันนั้น และยัง
ทันกอนวันเกษียณอายุ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ จึงถือวาเปนอันสํ าเร็จดวยดี
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ในการทํ างานที่กระชั้นมากนี้ ทางฝายงานพิมพ พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร 
จินฺตาปฺโญ) ตองรับภาระหนักมากในการแกปรูฟ จัดปรับรูปแบบ ทํ าตนแบบและรูป
เลมจนเสร็จทั้งหมด ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีทานที่เอื้อเฟอเสียสละเวลามาชวย
ลอกเทปสวนที่ยังขาดอยูบางสวนบาง ชวยพิมพขอมูลสวนเพิ่มบาง ชวยตรวจปรูฟข้ัน
ตน ข้ันสุดทายบาง โดยเฉพาะ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระสุรเดช กนฺตวโร และคุณ
การุณย หรรษชัยนันท จึงขออนุโมทนา พระครูปลัดปฎกวัฒน และทุกทานที่ออกนาม
มา ไว ณ ที่นี้ เปนอยางมาก พรอมทั้งขออนุโมทนาโรงพิมพสหธรรมิก ที่ไดชวยดํ าเนิน
การตีพิมพเปนเลมใหสํ าเร็จในเวลาอันรวดเร็วยิ่ง

อนึ่ง ขออนุโมทนาอาจารยอวบ สาณะเสน ที่ไดออกแบบปก ชวยใหหนังสือ
สํ าเร็จเปนเลมโดยสมบูรณและมีคุณคายิ่งข้ึน

เนื่องจากเปนงานรีบดวนมาก หนังสือนี้จึงจะยังมีขอที่เปนการขาดความ
สมบูรณอยูหลายประการ โดยเฉพาะ
๑) มคีวามปะปนระหวางภาษาพดูกับภาษาเขยีน ซึง่ยังไมไดปรบัปรงุใหเสมอกันโดยตลอด
๒) ยังมขีอความซํ้ าๆ อยูมาก ทั้งที่กลาวตางวาระกัน และแมในธรรมกถาครั้งเดียวกัน
๓) ช่ือบทและชือ่หวัขอตางๆ บางสวนยังสือ่สาระไดไมเทาทีค่วร จ ําตองปลอยผานไปกอน
๔) หลกัฐานที่มา  ยังไมไดแสดงใหครบถวนทุกแหง
๕) ขอมลูพเิศษเสรมิบางอยาง ทีค่ดิวานาจะน ํามาแสดงแทรกไวในทีน่ัน้ๆบาง ในภาคผนวกบาง ไมมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะท ํา

แตกระนัน้ กห็วงัวาหนงัสอื จารกิบญุ-จารกึธรรม คงจะอ ํานวยประโยชนไดพอสมควร
ขออนุโมทนาบุญจริยาของศาสตราจารย นายแพทยสงา นิลวรางกูร ในการ

เดินทางจาริกนมัสการ กระทํ าพุทธบูชา ณ พุทธสถานสํ าคัญ ทั้งดวยตนเอง และดวย
การที่ไดเปนแกนกลางเกื้อหนุนใหญาติมิตรทั้งหลาย ไดไปบํ าเพ็ญบุญจาริกรวมกัน และ
ในการบํ าเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ ที่ปนกุศลสวนพิเศษ อันจะมาเสริมบุญญานิสงส ที่เกิด
จากการบํ าเพ็ญกิจกรณียในการชวยเหลือเกื้อหนุนชีวิตและสุขภาพของประชาชนคนไข
มากมาย ตลอดกาลยาวนาน

ในมงคลวารแหงการมีอายุครบ ๕ รอบ และเกษียณอายุราชการนี้ ขอ
อาราธนาคุณพระรัตนตรัย อวยพรใหศาสตราจารย นายแพทยสงา นิลวรางกูร และ
คุณจันทนา นิลวรางกูร พรอมดวยบุตร ธิดา ญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพรชัย พร่ัง
พรอมดวยกํ าลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังปญญา และกํ าลังสามัคคี ที่จะดํ าเนินชีวิตและกิจ
กรณีย ใหกาวหนา ถึงความสํ าเร็จ ประสบความสุข ทั้งสามิสสุข และนิรามิสสุข บรรลุ
เกษมสันติ รมเย็นงอกงามในธรรม ตลอดกาลนาน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๑ กันยายน ๒๕๓๙
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อกัษรยอชือ่คมัภรี∗
เรยีงตามอกัขรวธิแีหงมคธภาษา

(ทีพ่มิพตวั เอนหนา คอื คมัภรีในพระไตรปฎก)
องฺ.อ. องฺคุตฺตรนกิาย อฏกถา ข.ุอป. ขทุทฺกนกิาย อปทาน

(มโนรถปรูณ)ี ข.ุอติ.ิ ขทุทฺกนกิาย อติวิตุตฺก
อง.ฺอฏก. องคฺตุตฺรนกิาย อฏกนปิาต ข.ุอ.ุ ขทุทฺกนกิาย อทุาน
อง.ฺเอก. องฺคตุตฺรนกิาย เอกนปิาต ข.ุข.ุ ขทุทฺกนกิาย ขทุทฺกปา
องฺ.เอกาทสก. องคฺตุตฺรนกิาย เอกาทสกนิปาต ข.ุจรยิา. ขทุทฺกนกิาย จรยิาปฏก
อง.ฺจตกฺุก. องคฺตุตฺรนกิาย จตกฺุกนิปาต ข.ุจู. ขทุทฺกนกิาย จูฬนิทเฺทส
อง.ฺฉกฺก. องคฺตุตฺรนกิาย ฉกฺกนิปาต ข.ุชา. ขทุทฺกนกิาย ชาตก
อง.ฺตกิ. องคฺตุตฺรนกิาย ตกินิปาต ข.ุเถร. ขทุทฺกนกิาย เถรคาถา
อง.ฺทสก. องคฺตุตฺรนกิาย ทสกนิปาต ข.ุเถร.ี ขทุทฺกนกิาย เถรคีาถา
อง.ฺทกุ. องคฺตุตฺรนกิาย ทกุนิปาต ข.ุธ. ขทุทฺกนกิาย ธมมฺปท
อง.ฺนวก. องคฺตุตฺรนกิาย นวกนปิาต ข.ุปฏ.ิ ขทุทฺกนกิาย ปฏสิมภฺทิามคคฺ
อง.ฺปจฺก. องคฺตุตฺรนกิาย ปจฺกนปิาต ข.ุเปต. ขทุทฺกนกิาย เปตวตถฺุ
อง.ฺสตตฺก. องคฺตุตฺรนกิาย สตตฺกนปิาต ข.ุพทุธฺ. ขทุทฺกนกิาย พทุธฺวสํ
อป.อ. อปทาน อฏกถา ข.ุม.,ข.ุมหา. ขทุทฺกนกิาย มหานิทเฺทส

(วสุิทฺธชนวลิาสินี) ข.ุวมิาน. ขทุทฺกนกิาย วมิานวตถฺุ
อภ.ิก. อภธิมมฺปฏก กถาวตถฺุ ข.ุสุ. ขทุทฺกนกิาย สุตตฺนปิาต
อภ.ิธา. อภธิมมฺปฏก ธาตกุถา ขทฺุทก.อ. ขทฺุทกปา อฏกถา
อภ.ิป. อภธิมมฺปฏก ปฏาน (ปรมตถฺโชตกิา)
อภ.ิป.ุ อภธิมมฺปฏก ปคุคฺลปฺตฺตฺิ จรยิา.อ. จรยิาปฏก อฏกถา
อภ.ิยมก. อภธิมมฺปฏก ยมก (ปรมตถฺทีปน)ี
อภ.ิว.ิ อภธิมมฺปฏก วภิงคฺ ชา.อ. ชาตกฏกถา
อภ.ิสํ. อภธิมมฺปฏก ธมมฺสงคฺณี เถร.อ. เถรคาถา อฏกถา
อิติ.อ. อิติวตฺุตก อฏกถา (ปรมตถฺทีปน)ี

(ปรมตถฺทีปน)ี เถร.ีอ. เถรคีาถา อฏกถา
อุ.อ. อุทาน อฏกถา (ปรมตถฺทีปน)ี

(ปรมตถฺทีปน)ี

                                                                                                                                                                

∗ คัมภีรทีสํ่ าคัญไดนํ ามาลงไวทัง้หมด แมวาบางคมัภีรจะมไิดมีการอางองิในหนงัสือน้ี
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ที.อ. ทีฆนิกาย อฏกถา วนิย.อ. วนิย อฏกถา
(สุมงฺคลวลิาสินี) (สมนตฺปาสาทกิา)

ท.ีปา. ทฆีนกิาย ปาฏกิวคคฺ วนิย.ฏกีา วนิยฏกถา ฏกีา
ท.ีม. ทฆีนกิาย มหาวคคฺ (สารตฺถทีปน)ี
ท.ีสี. ทฆีนกิาย สีลกฺขนธฺวคคฺ วภิงฺค.อ. วภิงฺค อฏกถา
ธ.อ. ธมมฺปทฏกถา (สมโฺมหวโินทน)ี
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏกถา วมิาน.อ. วมิานวตฺถ ุอฏกถา

(สทฺธมมฺปชโฺชตกิา) (ปรมตถฺทีปน)ี
ปจฺ.อ. ปจฺปกรณ อฏกถา วสุิทฺธิ. วสุิทฺธิมคฺค

(ปรมตถฺทีปน)ี วสุิทฺธิ.ฏกีา วสุิทฺธิมคฺค มหาฏกีา
ปฏสํิ.อ. ปฏสิมภฺทิามคฺค อฏกถา (ปรมตถฺมชฺสุา)

(สทฺธมมฺปกาสนีิ) สงฺคณ ีอ. ธมมฺสงฺคณ ีอฏกถา
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏกถา (อฏสาลนีิ)

(ปรมตถฺทีปน)ี สงฺคห. อภธิมมฺตฺถสงฺคห
พทฺุธ.อ. พทฺุธวสํ อฏกถา สงคฺห.ฏกีา อภธิมมฺตฺถสงฺคห ฏกีา

(มธุรตฺถวลิาสินี) (อภธิมมฺตฺถวภิาวนีิ)
ม.อ. มชฌิฺมนกิาย อฏกถา ส.ํอ. สํยุตฺตนิกาย อฏกถา

(ปปจฺสทูนี) (สารตฺถปกาสนีิ)
ม.อ.ุ มชฌฺมินกิาย อปุรปิณณฺาสก สํ.ข. สํยุตตฺนกิาย ขนธฺวารวคคฺ
ม.ม. มชฌฺมินกิาย มชฌฺมิปณณฺาสก สํ.นิ. สํยุตตฺนกิาย นิทานวคคฺ
ม.ม.ู มชฌฺมินกิาย มลูปณณฺาสก สํ.ม. สํยุตตฺนกิาย มหาวารวคคฺ
มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี สํ.ส. สํยุตตฺนกิาย สคาถวคคฺ
มลิินฺท. มลิินฺทปหฺา สํ.สฬ. สํยุตตฺนิกาย สฬายตนวคคฺ
วนิย. วนิยปฏก สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏกถา

(ปรมตถฺโชตกิา)
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