


มหากุศล อันจะยังผลให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไป
ชั่วกาลนานในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป

กองบรรณาธกิารของวารสารโพธยิาลัย คือ 
คณะสงฆ์วัดจากแดง บัดนี้คณะสงฆ์ได้ให้ความ
สนใจในการมส่ีวนร่วมจดัท�าวารสารนีใ้ห้ญาตโิยม 
ดังนั้น ในฉบับนี้เรามีเรื่องที่เขียนโดย พระสงฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

เรื่องแรก รัตนฆระ ส่องรหัสเรือนแก้ว 
เขียนโดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ (ป.ธ.๕) อดีต
ท่านคอื นพ. กรีต ิศรวีฒันา ผูเ้รยีนจบแพทยศาสตร์
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้เดินทางไปเรียนต่อเฉพาะ
ทางกุมารแพทย์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ๖ ปี 
เม่ือกลับสู่ประเทศไทยไม่นาน ท่านได้อุปสมบท
เป็นพระภิกษุที่วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี 
ขณะนี้จ�าพรรษาท่ีวัดจากแดงเพื่อศึกษาเล่าเรียน
บาลีใหญ่พระไตรปิฎก ท่านเป็นผู้มีความละเอียด
อ่อน และช่างสงัเกต เมือ่พบเห็นสิง่ใดกย็กประเดน็
พูดถึงได้อย่างลึกซ้ึงน่าอัศจรรย์ใจ ท่านบอกว่า 
เขยีนเรือ่งนีเ้พราะอยากแบ่งปันสิง่ทีรู่ใ้ห้แก่คนอืน่ 

อีกท่านหนึ่ง คือ พระสมพงษ์ ปุญฺญว�โส 
อดตีของท่าน คอื นพ. สมพงษ์ โชตพินัธ์ุวทิยากลุ 
อายุ ๕๗ ปี อายุรแพทย์ ประจ�าโรงพยาบาล
ศิริราช ท่านอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่
ผ่านมา และก�าลังศึกษาภาษาบาลีที่วัดจากแดง 
ท่านได้ใช้เวลาว่างเขียนบทความเรื่อง เกิดเป็น
มนุษย์ หรือเทวดาดีกว่ากัน ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่
แทรกความรูจ้ากพระไตรปิฎก มาอ้างอิงให้แง่คิด
แก่ท่านผู้อ่านอย่างน่าสนใจ 

วารสารโพธยิาลยัฉบบันีม้คีวามเข้มข้นด้วยเน้ือหา
ทีแ่ปลกชนดิทีเ่รยีกว่า หาอ่านทีไ่หนไม่ได้ เนือ่งจาก
เป็นเรือ่งเฉพาะ คัดสรรอย่างพถิพีถินั เพือ่ประโยชน์
แก่ท่านผู้อ่านทุกท่านอย่างแท้จริง

เรื่องพิเศษที่ว่าภูมิใจน�าเสนอเรื่องแรก คือ
เรือ่ง พระผูท้รงพระไตรปิฎก (ตปิิฏกธร) มหศัจรรย์
ความทรงจ�าของมนษุย์ ซึง่จะบอกเล่าถงึ พระภกิษุ
ทีส่ามารถทรงจ�าพระไตรปิฎกได้ท้ัง ๓ ปิฎก (พระวนิยั  
พระสตูร พระอภธิรรม) ต้องผ่านการสอบอยูน่าน
หลายปีกว่าจะสอบผ่านจนได้ต�าแหน่ง ติปิฏกธร 
ดังกล่าว ที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ มีติปิฏกธร 
ถึง ๑๔ รูป ถึงแก่มรณภาพไปแล้ว ๕ รูป คง
เหลืออยู่ ๙ รูป และครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางมา
เยอืนประเทศไทยทีว่ดัจากแดงพร้อมกนัถงึ ๗ รปู 
และได้ตอบค�าถามของญาตโิยมท่ีมารวมตวักนัใน
วันนั้นอย่างเป็นกันเอง แน่นอน ท่านได้เปิดเผย
ความลับ ว่าท�าไมจึงท�าเรื่องยากขนาดนี้ได้ หาก
สนใจ ก็ต้องอ่านให้จบอย่างตั้งใจ แล้วจะได้แง่ 
คิดดีๆ ที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

คอลมัน์ประจ�าของท่านอาจารย์มหาประนอม
ฉบับนี้ มีความน่าสนใจมาก เป็นปุจฉา วิสัชนา 
เรื่องการท�าทาน เนื้อหาค�าวิสัชนาของท่านยังไม่
เคยมีผูใ้ด ให้รายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งการท�าทาน 
ได้วิจิตรพิสดารเท่ากับที่ท่านแสดงไว้ เพราะท่าน
เจ้าของเรื่องน้ี ได้รวบรวมเนื้อหามาจากคัมภีร์
ต่างๆ มากมาย บางคัมภีร์ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
ในประเทศไทย อ่านเรือ่งนีแ้ล้ว รับรองว่าจะเข้าใจ
เรือ่งการท�าทานอยา่งชดัเจน แจม่ชดั สามารถน�า
มาประยุกต์ใช้กับการท�าทานของตนเองต่อไปได้
ในอนาคต เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้ว อานิสงส์ที่จะได้
จากการท�าทานก็จักบรรลุเป้าหมาย กลายเป็น
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มหัศจรรย์ความทรงจ�าของมนุษย์
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วดัจากแดง ยงัมบีคุลากรคณุภาพ
ทีจ่ะผลดัเปลีย่นหมนุเวียนกนัมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ วิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่
ท่านผูอ่้านด้วยน�า้ใจ การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ่ 
แบ่งปันสิง่ดีๆ  สูช่าวโลก ขอให้ท่านผูอ่้าน
ตดิตามเราอย่างต่อเนือ่งตลอดไปจะพบ
ความจริงอันน้ีชัดเจนขึ้นเร่ือยๆ และ
เนือ่งจากเดอืนนี ้มีวนัส�าคญัทางพระพทุธ-
ศาสนาถึง ๒ วัน คือ วันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา วารสารโพธิยาลัย 
จงึได้น�าเรือ่งราวเกีย่วกบัวนัส�าคญัทัง้สอง
มาเล่าสูก่นัฟังพร้อมด้วยข้อมลูพเิศษทีม่า
จากพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) 
ทีต่อบแก่ผูถ้ามในเรือ่งเกีย่วกับสตัตาหะ 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับพระ
ภิกษุสงฆ์ด้วย

นอกจากน้ี เรายงัมคีอลมัน์ประจ�า
อื่นๆ ที่ยังคงน่าอ่านเหมือนเดิม ใคร
อยากรูจั้กวัดจากแดงดขีึน้กว่านีใ้ห้อ่าน
คอลัมน์ ใต้ฟาวัดจากแดง ที่จะบอก
ข่าวสาร กิจกรรม สังคม ความเป็นไป
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่วัดจากแดง หากมี
กิจกรรมใดที่ท่านสนใจใคร่มาเยี่ยมชม 
หรือมีส่วนร่วม ทางวัดจากแดงยินดี
ต้อนรับด้วยความเต็มใจ วัดจากแดง 
ได้ยนืหยดัในการให้การศกึษาพระธรรม
วนัิยมาเป็นเวลานาน และมคีวามเจริญ
รุ่งเรืองมาตามล�าดับ จนได้ต�าแหน่ง
ส�านักเรยีนดเีด่น แห่งจงัหวดัสมทุรปราการ 
วารสารโพธิยาลัย คือ กิจกรรมเล็กๆ 
ที่เอื้อเฟอการเผยแผ่พุทธธรรมในรูป
แบบใหม่ ออกสู่สังคมนอกเหนือจาก
การเรียนในห้องเรียน เผื่อแผ่ไปยัง
ญาตโิยมทีไ่ม่ได้เข้ามาศกึษาเล่าเรียนใน
วดัได้มีโอกาสเข้าถงึพระพทุธศาสนาใน
อีกทางหนึ่ง

คณะผู้จัดท�า

คลิก ดูวารสารโพธิยาลัยทั้งหมด 

https://watchakdaeng.com/category/all-e-book/journal-of-bodhiyalai/

https://watchakdaeng.com/category/all-e-book/journal-of-bodhiyalai/
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เดอืนกรกฎาคมนีม้วีนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา
ถึง ๒ วัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
มีเรื่องน่ารู้ ที่ชาวพุทธจ�านวนมากไม่รู้ ก็ขอเล่าสู่กัน
ฟังพอเป็นสังเขป ดังนี้

(พุทธสาวิกา)

วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

การบูชาในเดือน ๘ อาสาฬหปูรณมี วันเพ็ญเดือน ๘ วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๘ 
หมายถึง การบูชาเพื่อร�าลึกคุณพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ เนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเกิดพระสงฆ์ คือ ปัญจวัคคีย์ จึงท�าให้
พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ช่วงเวลาที่พระสงฆ์อยู่ประจ�าวัด ๓ เดือน ในระหว่างฤดูฝน คือ ต้ังแต่แรม 
๑ ค�่า เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ (อย่างนี้เรียก ปุริมพรรษา แปลว่า 
พรรษาต้น) หรือตั้งแต่ แรม ๑ ค�่า เดือน ๙ ถึงขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ (อย่างนี้
เรียก ปัจฉิมพรรษา แปลว่า พรรษาหลัง) วันเข้าพรรษาต้น คือ แรม ๑ ค�่า 
เดือน ๘ เรียกว่า ปุริมิกาวัสสปนายิกา วันเข้าพรรษาหลังคือ แรม ๑ ค�่า เดือน ๙ 
เรียกว่า ปัจฉิมกาวัสสปนายิกา ค�าอธิษฐานพรรษาว่า อิมสฺมึ วิหาเร อิม� เตมาส� วสฺส� 
อุเปมิ ทุติยมฺปิ อิมสฺมึ ... ตติยมฺปิ ... อุเปมิ แปลว่า ข้าพเจ้าอยู่จ�าพรรษาตลอด 
๓ เดือน ในวัดนี้ (วิหาเร จะเปลี่ยนเป็น อาราเม ก็ได้) 

อานิสงส์การจ�าพรรษามี ๕ อย่าง คือ ๑. เที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลา ๒. จาริก
ไปโดยไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบส�ารับ ๓. ฉันคณะโภชน์และปรัมปรโภชน์ได้ ๔. เก็บ
อดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา ๕. จีวรอันเกิดขึ้นเป็นของได้แก่พวกเธอ 



ว า ร ส า ร โ พ ธิ ย า ลั ย 4

อานิสงส์ทั้ง ๕ ได้ชั่วเวลาเดือนหนึ่งนับแต่ออกพรรษาแล้วคือ ถึงขึ้น ๑๕ ค�่า 
เดือน ๑๒ นอกจากนั้น ยังได้สิทธิ์ที่จะกรานกฐินและได้รับอานิสงส์ ๕ ข้อนั้นต่อไป
อีก ๔ เดือน ภิกษุที่เข้าพรรษาหลังไม่ได้อานิสงส์ หรือสิทธิ์พิเศษเหล่านี้

ความรู้เหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องทางวินัยสงฆ์ แต่ในฐานะของญาติโยมควรรู้ไว้บ้าง 
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถอธิบายให้ผู้ที่ไม่รู้ให้เข้าใจได้

คนไทยคุ้นกับค�าว่า เข้าพรรษา แต่มีคนจ�านวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจว่า เข้าพรรษา
ส�าคัญอย่างไร และควรท�าอย่างไร เท่าที่มีปรากฏคือ กุลบุตรคือชายหนุ่มที่อายุ
ครบบวช นิยมบวชในช่วงเข้าพรรษา นานสามเดือนนี้ เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา 
ฝกตนจากคนดิบ ให้เป็นคนสุก หรือที่เรียกกันว่า ทิด นั่นเอง คือ ได้รับการศึกษา
อบรมทางธรรมโดยวิธีการบวช 

ส่วนญาติโยมทั่วไป มีการประพฤติปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ้าเป็นผู้ชายก็
อาจจะงดเครื่องด่ืมของมึนเมา ดังมีส�านวนท่ีได้ยินกันบ่อยๆ ว่า งดเหล้าเข้าพรรษา 
บางคนก็ถือศีล ๘ หรืออุโบสถศีล เพิ่มเติมจากที่เคยถือศีล ๕ หรือ เบญจศีล บางคน
ก็ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาถือมังสวิรัติ ฯลฯ 

เข้าพรรษาเป็นอีกช่วงเวลาที่ไม่ใช่แต่พระสงฆ์เท่านั้น ท่ีมีเวลาศึกษาเล่าเรียน
พระธรรมวินัย ญาติโยมก็สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เช่นกัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่
พระอาจารย์ทั้งหลายอยู่จ�าพรรษาที่วัด เป็นโอกาสอันดีที่ญาติโยมจะได้ไปฟังเทศน์
ฟังธรรมตามโอกาสอันควร



ปุจฉา ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงประเภทของ ทาน ไว้อย่างไรบ้างครับ 

วิสัชนา ก่อนอื่น ต้องเข้าใจความหมายของค�าว่า ทาน ในที่น้ี ทาน ก็จะมี  
๒ อย่าง คือ

ใช้เป็นศัพท์นาม คือ วัตถุสิ่งของที่เราจะให้ ถ้าใช้เป็นศัพท์กริยา ทาน แปลว่า 
การให้ หรือ ทาน ที่ใช้ในภาษาไทย คือ การบริโภค 

ฉะนั้น ทาน จึงถือเอาความหมายในลักษณะที่เป็นนามศัพท์ เรายืมภาษาไทย 
มาใช้ บางครั้ง เราก็เข้าใจความหมายของค�าว่า ทาน ผิดไป อย่างเช่น ถ้าให้แก่คน
ขอทาน เรียกว่า ให้ทาน ให้แก่พระ เรียกว่า ท�าบุญ ที่จริงแล้ว ให้แก่พระ ก็เป็นทาน 
ให้แก่คนขอทาน ก็เป็นทาน เหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ทาน แปลว่า การให้ หรือ วัตถุที่ถูกให้ ภาษาบาลี จะมี 
ความพิเศษ ศัพท์เดียวใช้เป็นนามก็ได้ เป็นกริยาก็ได้ 

ฉะนั้น ในความหมายแรก ก็คือ ทานที่เป็นศัพท์นามก่อน ที่มีใช้ในพระไตรปิฎก 
มุ่งถึงทานวัตถุ ๔ อย่าง ในวินัยปิฎก ก็คือ ทานวัตถุท่ีเป็นจีวร อาหารบิณฑบาต 
เสนาสนะที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เพราะฉะนั้น ในส�านวนพระวินัยปิฎกจะเน้น 
ถึงทานวัตถุ ๔ อย่างนี้ เรียกว่า ปัจจัย ๔ 

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปัญหาเรื่อง ทาน 

ประเภทของ ทาน ในพระไตรปิฎก
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ส่วนในพระสุตตันตปิฎก ได้พูดถึงทานวัตถุ ๑๐ อย่าง มีอะไรบ้าง ได้แก่ ข้าว
ปลาอาหาร น�้าดื่ม ผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม ธูปเทียน 
เครื่องลูบไล้ ที่อยู่ ที่อาศัย มุ้ง หมอน เสื่อ ที่เกี่ยวกับวัตถุที่ใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ แม้แต่
ประทีป หลอดไฟ หรือเทียน เป็นต้น 

ในส�านวนพระสูตรจะใช้ทานวัตถุ ๑๐ อย่าง ด้วยกัน แต่ ๑๐ อย่างนี้ ก็เป็น
เพียงยกตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเอง เพราะนอกจาก ๑๐ อย่างนี้แล้ว สิ่งใดก็ตามท่ี
พระภิกษุสงฆ์สมควรใช้ เรียกว่า เป็นกัปปิยวัตถุกับพระสงฆ์ ก็จัดอยู่ในทานวัตถุใน
พระสูตรด้วย

ส่วนในพระอภิธรรมปิฎก พูดถึงเรื่องทานวัตถุไว้ ๖ อย่าง ในอภิธรรมก็พูด
ถึงเรื่อง จิต เจตสิก รูป นิพพาน เรียกว่า พูดเรื่องสภาวะ แต่ก็มีประเภทของทาน 
๖ อย่าง ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ เช่น 

ถ้าเราถวายวัตถุสิ่งของ ก็เรียกว่า ถวายรูปารมณ์ ถวายระฆัง ให้เสียงเป็นทาน 
ก็เรียกว่า ถวายสัททารมณ์ ถวายกลิ่นหอมๆ ก็เรียกว่า ถวายคันธารมณ์ ถวายอาหาร 
ก็เรียกว่า ถวายรสารมณ์ ถวายพัดลม แอร์ เป็นต้น ก็เรียกว่า ถวายโผฏฐัพพารมณ์ 
หรอืให้ความรูแ้ก่พระภิกษสุงฆ์ กเ็รยีกว่า ถวายธมัมารมณ์ ธรรมทาน ซึง่ในพระอภธิรรม
นั้น เรื่องของทานก็แตกต่างจากพระสูตรและพระวินัย 

สรุปแล้ว ในพระไตรปิฎกทั้ง ๓ นี้ ใช้ส�านวนค�าว่า ทาน ไม่เหมือนกัน ใน
วินัยปิฎกใช้ค�าว่า ปัจจัย ๔ ในอภิธรรมปิฎกใช้ค�าว่า ถวายอารมณ์ ๖ คือ รูปารมณ์ 
สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธัมมารมณ์ ส่วนในสุตตันตปิฎก 
ก็จะใช้ค�าว่า ทานวัตถุ ๑๐ ประการ ก็มีข้าวปลาอาหาร ยานพาหนะ ที่นอน ที่นั่ง 
เป็นต้น นี้คือภาพรวมของปิฎกทั้ง ๓ 

จะท�าจิตอย่างไร ในการให้ทาน 

ปุจฉา แสดงว่า ทาน ก็มีความส�าคัญอย่างมากทีเดียว และการที่เราคิดจะ
ให้ทาน จะต้องเริ่มท�าจิตอย่างไร จึงจะถูกต้องครับ

วสิชันา การให้ทาน ทีจ่ะเป็นการท�าจติให้ถกูต้อง ต้องประกอบด้วยเจตนาทัง้ ๓ คอื 

ปุพพเจตนา ก่อนที่จะให้ ต้องตั้งใจให้ดี เรียกว่า ปุพพเจตนาต้องถึงพร้อม 
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และในขณะที่ให้ เรียกว่า มุญจนเจตนา คือ ต้องให้แบบให้ขาด มิใช่ให้ขอยืม 
ถ้าให้ยืม ให้ชั่วคราว ก็ไม่ชื่อว่าให้ทาน ก็คือให้แบบมุตตจาคะ เรียกว่า ให้ขาด ไม่ใช่
ว่าให้เสร็จแล้วขอคืนในภายหลังเม่ือไม่พอใจ ในลักษณะนี้ก็ไม่เป็นมุญจนเจตนาใน
ขณะที่ให้ 

หลังจากให้แล้วก็ต้องมี อปรเจตนา คือ ปลื้มใจ พอใจในทานที่ให้แล้ว ไม่ต้อง
นึกว่า ทานวัตถุที่เราให้แล้ว เขาจะเอาไปท�าอะไร ไม่ต้องไปใส่ใจ ให้พอใจในทานของ
ตนที่ได้ให้ไปแล้ว 

ฉะนั้น ก่อนที่จะให้ทาน ต้องรู้จักเตรียมใจ คือเจตนาทั้ง ๓ กาล ก่อนให้ 
ที่เรียกว่า ปุพพเจตนา ขณะให้ เรียกว่า มุญจนเจตนา หลังจากที่ให้ไปแล้ว เรียกว่า 
อปรเจตนา 

เมื่อเราเตรียมใจแล้ว วัตถุเราพร้อมหรือยัง วัตถุนั้นเป็นวัตถุที่หามาด้วยความ
บริสุทธิ์ไหม ถ้าวัตถุนั้นหามาด้วยก�าลังกายของเรา เป็นวัตถุบริสุทธิ์ อานิสงส์ก็จะได้
มากขึ้น 

บางคร้ัง บางท่านบางคน บอกว่า วัตถุนี้ไม่ค่อยบริสุทธิ์ เอาไปท�าบุญดีกว่า 
ถามว่า วัตถุอย่างนี้ เอามาท�าบุญ จะได้บุญไหม ถ้าวัตถุเราได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ 
มันก็ได้บุญเหมือนกัน แต่บุญไม่เต็มเม็ด ไม่เต็มหน่วย 

อย่างเช่น ที่ประเทศสหภาพพม่า ในเมืองพุกาม ยุคพุกามนี้ มีเจดีย์องค์หน่ึง 
เขียนศิลาจารึกไว้ว่า เจดีย์องค์นี้ ข้าพเจ้าชื่อว่าอย่างนี้ เป็นหัวขโมย ไปขโมยเงินจาก
เศรษฐีท่านนั้น ส่วนหนึ่งเอาไปใช้ส่วนตัว ส่วนหนึ่งสงเคราะห์ญาติ ส่วนหนึ่งเอามา
สร้างเจดีย์ ถามว่า สร้างเจดีย์โดยที่ไปขโมยเขามานี้ จะได้บุญไหม ส่วนที่ไปขโมย
ก็ได้บาป ตอนสร้างก็ได้บุญ แต่บุญนี้ไม่บริสุทธิ์

เน่ืองจากวตัถุทานนัน้ไม่บรสิทุธิ ์เวลาส่งผลกไ็ด้ทัง้ผลบญุและผลบาปมาพร้อมๆ กนั 
อย่างเช่น อาจจะร�่ารวย แต่ว่าแทนท่ีจะได้เสวยทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุข 
กลับต้องเอาเงินไปรักษาโรคที่ได้มาพร้อมกับความร�่ารวย ก็คือ ถึงจะรวยแต่ก็ไม่ค่อย
มีความสุขนั่นเอง 

นี่คือ อย่างแรกท่ีต้องเตรียม คือเตรียมใจทั้ง ๓ กาลให้พร้อม ต่อไปก็จะได้
อธิบายรายละเอียดของวัตถุทาน 
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เราจะได้ยินค�าเหล่านี้บ่อยๆ เช่น วัตถุทาน อภัยทาน ธรรมทาน และวิทยาทาน 

วตัถุทาน กมี็หลายนยัด้วยกัน ในพระวินัยปิฎกมอียู่ ๔ อย่าง ในพระอภธิรรมปิฎก
มีอยู่ ๖ อย่าง ในพระสุตตันตปิฎกมีอยู่ ๑๐ อย่าง วัตถุทาน ก็คือ วัตถุสิ่งของที่
เหมาะสมแก่ผู้รับ 

ส่วน อภัยทาน ได้แก่ ศีล ๕ นั่นเอง การรักษาศีล ก็คือ การให้อภัยแก่ผู้อื่น 
รักษาศีลข้อที่ ๑ ก็ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้อื่น รักษาศีลข้อที่ ๒ ก็ให้ความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น รักษาศีลข้อที่ ๓ ก็ให้ความปลอดภัยแก่ลูกเมีย
ผู้อื่น รักษาศีลข้อที่ ๔ ก็ให้ค�าสัตย์ค�าจริงแก่ชาวโลก รักษาศีลข้อที่ ๕ ก็ให้ทั้ง
ความปลอดภัยแก่ตนเอง ให้ทั้งความปลอดภัยแก่ผู้อื่น เพราะฉะนั้น ศีล ๕ ก็เป็น 
อภัยทาน 

หรืออีกอย่างหนึ่ง มีคนมาล่วงเกินเรา เราให้อภัยแก่เขา ก็คือ ใครก็ตามที่มา
ล่วงละเมิดเรา โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ตั้งใจก็ตาม เรามีขันติ เรามีจิตที่คิดจะให้อภัย
กับทุกคน ในลักษณะนี้ อภัยทานนี้ จะให้ยากสักนิดหนึ่ง วัตถุทานเรามี ก็ให้ได้ 
แต่อภัยทานให้ยาก ต้องฝก

ส่วน ธรรมทาน ในที่นี้ ไม่ใช่ให้ธรรมะทั่วไปเป็นทาน แต่ได้แก่ ให้ความรู้ 
ให้ปัญญา แก่ผู้อื่นเป็นทาน ซึ่งมีอยู่ ๓ เกรด 

ให้วิชาความรู้แล้ว ผู้นั้นน�าวิชาความรู้ที่เราให้ไปประกอบอาชีพ สามารถดูแล
ชีวิตตนเองได้ ก็เป็น ธรรมทานระดับต้น 

เราให้วิชาความรู้ ให้ปัญญาคนอื่นแล้ว เขาน�าไปปรับปรุงพฤติกรรม จากคนที่
ไม่มีศีล ไม่มีธรรม กลายเป็นคนมีศีล มีธรรม จากคนที่ไม่ซื่อสัตย์ กลายเป็นคนซื่อสัตย์ 
จากคนที่เห็นแก่ตัว กลายเป็นคนที่เสียสละ ปัญญานั้นก็เป็น ธรรมทานระดับที่สอง 

ส่วนปัญญาใดที่เราให้เขาแล้ว เขาน�าไปประพฤติไปปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นจาก
กิเลสทั้งปวง เข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคล เรียกว่า เข้าถึงมรรค เข้าถึงผล เข้าถึง
โลกุตตระ ปัญญานั้นก็เป็น ธรรมทานระดับสูง 
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ฉะนั้น ค�าว่า ธรรมทาน ก็มีเกรด ๓ เกรด เช่น มารดาบิดาสอนให้ลูกหลานท�า
มาหากินเป็น มารดาบิดาสอนให้ลูกหลานเป็นคนดี ก็ถือว่าได้ธรรมทาน ๒ เกรด 
และมารดาบิดาคนใดก็ตาม สามารถชักชวน แนะน�าลูกหลานของตนให้เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม เข้าถึงการหลุดพ้น มรรค ผล นิพพาน อย่างเช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นต้น 
มารดาบิดานั้นก็ถือว่า สามารถให้ธรรมทานระดับสูงสุดได้ ก็ขอเจริญพรเอาไว้แต่เพียง
ย่อๆ เท่านี้ 

การถวายพระไตรปิฎก เป็นต้น จัดเป็นทานประเภทไหน 

ปุจฉา การถวายพระไตรปิฎก หนังสือเรียนของพระภิกษุสามเณร และการ
ถวายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาธรรมะ จัดว่าเป็น ธรรมทานหรือวัตถุทาน 

วิสัชนา ก็จัดได้ ๒ อย่าง อย่างแรก คือ วัตถุทาน ก็คือ วัตถุที่เราไปซื้อมา 
แล้วก็มาถวาย ก็จัดเป็น วัตถุทาน ส่วนในหนังสือธรรมะ หนังสือพระไตรปิฎก ซึ่ง
แสดงเก่ียวกับเร่ืองของปัญญา เมื่อผู้ใดได้รับน�าไปศึกษา ก็ถือว่าตอนนั้น เราได้ให้ 
ธรรมทาน

แต่ถ้าในช่วงขณะที่ถวายก็ถือว่าได้ถวายวัตถุทาน แต่ในช่วงที่เอาไปใช้ เอาไป
ศกึษา เอาไปค้นคว้าอะไรต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเจรญิปัญญา ตอนนัน้ กถ็อืว่า เราได้ถวาย 
ธรรมทานด้วย เพราะฉะนั้น ก็จัดสงเคราะห์ ๒ อย่าง ทั้งวัตถุทานและธรรมทาน 
รวมทัง้ทนุการศกึษาทีส่่งให้พระภกิษสุามเณรได้ศกึษาเล่าเรยีนพระปรยิตัธิรรม กร็วมด้วย 

อานิสงส์ของการให้ทานมีในพระไตรปิฎกจริงหรือไม่ 

ปุจฉา ผมได้ยินเรื่อง อานิสงส์ของการให้ทานชนิดต่างๆ เช่น ให้อาหารก็เป็น
การให้ก�าลัง ให้ยานพาหนะก็ถือว่าเป็นการให้ความสะดวกสบาย อานิสงส์เหล่านี้มีใน
พระไตรปิฎกจริงหรือไม่ครับ 

วิสัชนา เจริญพร มีในพระไตรปิฎกหลายเล่ม เกี่ยวกับเรื่องของทานที่มีอานิสงส์
แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น เราถวายทาน เช่น อัฏฐบริขาร หรือจะถวายศาลา
โรงธรรม ถวายกุฏิ วิหาร ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ถวายอะไร เมื่อถวายสิ่งนั้นแล้ว อานิสงส์
ก็จะแตกต่างกันออกไป ด้วยวัตถุทานของเรา และเจตนาที่เราถวาย 
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ฉะนั้น เกี่ยวกับเร่ืองของทานหรืออานิสงส์ต่างๆ ต้องยกทีละอย่างทีละเร่ือง 
อย่างเช่น นางวิสาขา ท�าทานอย่างไรจึงได้อานิสงส์เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยความงาม 
๕ อย่าง และเป็นคนที่ได้รับเครื่องประดับชื่อว่า มหาลดาปสาธน์ หรืออนาถบิณฑิก
เศรษฐีได้ท�าทานอะไรไว้ จึงได้รับอานิสงส์ในลักษณะอย่างนี้ 

ฉะนั้น เกี่ยวกับเรื่องของทาน อานิสงส์มีในพระไตรปิฎกมากมาย จะเอาเกี่ยวกับ
เรื่องของอะไร ก็มีประมาณสัก ๒๐๐ ที่ เช่น เรื่องอานิสงส์ถวายน�้าดื่ม น�้าใช้ น�้าฉัน
แก่พระภิกษุสงฆ์ ได้อานิสงส์อะไรบ้าง 

ในคัมภีร์ ท่านได้กล่าวไว้ว่า เพียงแค่ถวายน�้าดื่ม อานิสงส์ก็มีถึง ๑๐ อย่าง คือ

๑. จะไปที่ไหนก็ตาม จะไม่เจอภัยเกี่ยวกับอดน�้า หิวน�้า ขาดแคลนน�้า ๒. ท�าให้
เป็นคนสะอาด มีจิตใจบริสุทธิ์ ๓. มีร่างกายคล่องแคล่ว มีความคล่องตัว จะท�าอะไร
ก็ไม่อืดอาด ยืดยาด ๔. มีชื่อเสียงโด่งดัง ๕. มียศ มีบริวาร ๖. มีอายุยืน ๗. มีผิว
พรรณงาม ๘. ท�าให้เจริญก้าวหน้า ๙. มีพละก�าลังมาก และ ๑๐. ท�าให้มีปัญญา
ญาณเจริญข้ึน นี้เพียงแค่อานิสงส์ของการถวายน�้า มีเรื่องเล่ากันมาว่า ระหว่างเรา
ถวายข้าว และน�้า อย่างไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากัน 

ในสมัยก่อน มีโยม ๒ คน ไปถวายทานที่วัด คนหนึ่งไปถวายน�้า อีกคนหนึ่ง 
ไปถวายข้าว คนที่ไปถวายข้าว พระท่านก็เทศน์อานิสงส์ของการถวายข้าว ๕ อย่าง
ด้วยกัน พอออกมาก็เห็นโยมคนหน่ึงถือขวดน�้าขวดหนึ่งไปถวาย พระท่านก็เทศน์
อานิสงส์ของการถวายน�้าว่า มี ๑๐ อย่าง 

พอได้ยินอย่างนี้แล้ว โยมที่ถวายข้าวรู้สึกว่าไม่พอใจ บอกว่า เอ...เราถวายข้าว 
ถวายอาหาร ผลไม้ ของหวาน ท่านกลับเทศน์อานิสงส์ให้แค่ ๕ อย่าง ส่วนคน
ถวายน�้าดื่มขวดเดียว ท่านเทศน์อานิสงส์ถึง ๑๐ อย่าง เป็นอย่างไรหนอ กลับไปถาม
พระที่ท่านเทศน์ว่า โยมถวายตั้งเยอะแยะ ท�าไมบอกว่าได้อานิสงส์แค่ ๕ อย่าง 
ส่วนคนถวายน�้าดื่มขวดเดียว เทศน์อานิสงส์ตั้ง ๑๐ อย่าง มันเป็นอย่างไรกันแน่ 

พระท่านมีปฏิภาณในการเทศน์ จึงถามว่า ในอาหารที่โยมน�ามาถวาย ในแกงมี
น�้าไหม โยมก็ตอบว่า มี แล้วในผลไม้ มีน�้าไหม ปันเป็นน�้าผลไม้ได้ไหม โยมก็บอกว่า 
มีน�้า ปันได้ เพราะฉะนั้น ในเมื่อเทศน์อานิสงส์ ๕ อย่างแล้ว ในแกงมันก็มีน�้า 
เพราะฉะนั้น โยมได้อานิสงส์ตั้ง ๑๕ อย่าง ตอนนี้ โยมจึงพออกพอใจไป นี้ก็คือ 
เรื่องที่เล่ากันมา 
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ฉะนั้น อานิสงส์ขึ้นอยู่กับว่า ท่านจะเอามาจากสูตรไหน ที่พระองค์ปรารภใคร
แล้วก็เอามาเทศน์ เอามาแสดง อานิสงส์ของการท�าบุญต่างๆ จะเป็นการถวาย
เพียงข้าว ถวายธูป เทียน ถวายยาสีฟัน สบู่ ซึ่งบางคนก็ถามว่า โยมถวายสิ่งนี้ จะได้
อานิสงส์อะไร 

อย่างเช่น ตอนเช้าถวายข้าวต้มกับพระจะได้อานิสงส์อะไรบ้าง การถวาย
ข้าวต้มนั้น จากพระสูตรๆ หนึ่ง แสดงอานิสงส์ไว้ตั้ง ๑๐ อย่าง อีกพระสูตรหนึ่ง 
แสดงอานิสงส์ไว้ ๕ อย่าง เพราะฉะนั้น เวลาพระท่านจะแสดง ท่านจ�าสูตรไหนได้ 
สูตรที่แสดงอานิสงส์ไว้ ๕ อย่าง ท่านก็เอา ๕ อย่าง มาแสดง บางครั้งท่านจ�าอานิสงส์
ในพระสูตรอื่นอีก ๑๐ อย่างได้ ท่านก็เอา ๑๐ อย่างนั้น มาแสดง 

ในพระไตรปิฎกมีแสดงไว้หลายทีม่ากมาย จะท�าอย่างไรล่ะ เรากถ็ามตัวเราเองว่า 
อยากรู้อานิสงส์ข้อใด แล้วก็ถามทีละข้อ เช่น ถวายยาสีฟัน จะได้อานิสงส์อะไรบ้าง 
ก็คือถือยาสีฟันหลอดหนึ่งจะเอาไปถวายพระ ปกติแล้วจะมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ
เรื่องอานิสงส์ ๑๐๘ เช่น อานิสงส์เกี่ยวกับการถวายสบู่ ยาสีฟัน มาจากพระไตรปิฎก
เล่มไหนๆ 

อย่างเช่นตรงนี้ ท่านก็บอกว่า แค่การถวายยาสีฟัน ก็ได้อานิสงส์ตั้ง ๕ อย่าง 
เช่น ท�าให้ล�าคอสะอาด เสียงใส ปราศจากโรคที่เกี่ยวกับคอ ปราศจากโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบการหายใจ ท�าให้กลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นของดอกอุบล นี้ก็คืออานิสงส์ของ
การถวายยาสีฟัน เป็นต้น ฉะนั้น อานิสงส์มีมากมายหลายชนิด ต้องถามผู้ถวาย 
หรือผู้ต้องการรู้ ว่าตอนนี้ต้องการอยากรู้อานิสงส์ของการถวายอะไร จะเอาเรื่องไหน 
ก็สามารถที่จะถามมา หรือถ้าไม่ถามว่าถวายสิ่งนี้แล้วจะได้อานิสงส์อะไร จะถวายเลย 
ลักษณะอย่างนี้ ก็ได้ 

การให้ทานแก่บุคคลต่างประเภทกัน อานิสงส์จะต่างกันอย่างไร 

ปุจฉา อานสิงส์การให้ทานแก่บุคคลต่างประเภทกนั เช่น ให้ทานแก่สัตว์เดรจัฉาน 
ให้ทานแก่ผู้ทุศีล แก่ผู้มีศีล แก่พระสงฆ์องค์เณร แก่พระอรหันต์ หรือถวายทาน
แก่พระพุทธเจ้า ผลลัพธ์หรืออานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับ 

วิสัชนา การให้ทานแก่บุคคลต่างประเภทกัน ก็ได้รับผลลัพธ์และอานิสงส์ต่าง
กันมาก
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อย่างเช่น เรามีสุนัขสักตัวหนึ่งที่เรารักมาก และเป็นสุนัขแสนรู้ เราก็อุตส่าห์
ให้ทาน คือเลี้ยงดูอย่างดี ในขณะที่เราให้สุนัขของเรา แล้วสุนัขของเราท�าอะไร 
คอยดูแลรักษาเรา เราอาจจะมองเห็นว่า เออ...ให้แก่คนเลวๆ เขาก็เอาเงินไปซื้อเหล้า 
แต่ให้แก่สุนัขตัวหนึ่ง สุนัขยังรู้บุญคุณคน ความรู้สึกของเราอาจจะเข้าใจว่า เออ...
ให้สุนัข อานิสงส์มากกว่า ท�าไมล่ะ เพราะเราให้แล้ว มันคอยดูแล คอยปกป้องรักษา 
มันรักเรายิ่งชีวิต เราอาจจะมองแค่นี้ ให้กับคนเลวๆ คนหนึ่ง ให้เสร็จปุบ เขาก็เอา
เงินไปซื้อเหล้ากินต่อหน้าต่อตาเลย พอเห็นแล้ว ก็เกิดเสียดายเงินขึ้นมา จริงๆ แล้ว 
ระหว่างสุนัขดีๆ สัก ๑๐๐ ตัว กับคนเลวๆ คนหนึ่ง ให้กับคนเลวๆ คนหนึ่ง 
ได้อานิสงส์มากกว่าสุนัขที่ดีๆ ๑๐๐ ตัว เพราะอะไร ถึงเขาจะเลวมากๆ ก็จริง 
แต่ความเป็นคนของเขายังมีอยู่ 

ความเป็นมนุษย์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉาน แตกต่างกันมาก ก็คือ ภาวะที่จะ
ได้เกิดเป็นมนุษย์ ทุกคนต้องมีบุญ ถ้าไม่เคยรักษาศีล ๕ เอาไว้เลย ก็ไม่มีสิทธ์ิได้
เกิดเป็นคน ฉะนั้น การได้เกิดเป็นคนถือว่าเป็นส่ิงที่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอย่างหนึ่ง 
ในจ�านวนสิ่งที่ได้ยากเย็นแสนเข็ญ ๕ อย่าง ในโลก เพราะฉะนั้น การให้กับคนเลวๆ 
คนหนึ่ง ก็ยังได้อานิสงส์มากกว่า

แต่ถ้าให้คนเลวๆ ๑๐๐ คน กับคนที่มีศีลเพียงข้อเดียวคนหนึ่ง ก็สู้อานิสงส์ที่
ให้แก่คนมีศีลเพียงข้อเดียวไม่ได้ เช่น ให้ขี้เมา ๑๐๐ คน กับให้คนที่มีศีล ๑ ข้อ 
รักษาศีลไว้อย่างดี ก็คนที่รักษาศีลไว้ได้ ให้กับคนนั้น จะได้อานิสงส์มากกว่าคนที่เลวๆ 
๑๐๐ คน 

หรือให้แก่คนที่มีศีล ที่เป็นชาวบ้านที่ดีๆ ๑๐๐ คน มีศีล ๕ จะไปเทียบอานิสงส์
ที่ให้แก่พระสงฆ์ที่ทุศีล ก็ไม่ได้ ถามว่า เป็นพระไหม เป็น แต่ศีลไม่ค่อยจะบริสุทธิ์เลย 
ก็คือ ความเป็นพระก็ยังพอมีอยู่ แต่ศีลไม่ค่อยบริสุทธิ์ 

ฉะนั้น ให้แก่ชาวบ้านดีๆ สัก ๑๐๐ คน ชาวบ้านมีศีล ๕ ศีล ๘ กับพระที่ทุศีล 
คือความเป็นพระก็ยังมี แต่เป็นพระทุศีล หมายความว่า ปาราชิกยังไม่ล่วงละเมิด 
แต่สิกขาบทอื่นไม่เหลือแล้ว ถามว่า ส่วนไหนจะได้อานิสงส์มากกว่า ก็คือ ให้แก่
พระที่ทุศีล ก็ยังได้อานิสงส์มากกว่าให้แก่ชาวบ้านที่มีศีล เพราะจะอย่างไรก็ตาม 
ความเป็นพระของท่านก็ยังมี ก็คือ ค�าว่า ทุศีล ในที่นี้ หมายความว่า ยังไม่ล่วง
ละเมิดปาราชิกนั่นเอง คือยังมีศีลข้อเหล่านี้อยู่ 
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หรือให้แก่พระที่มีศีลยังไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ ร้อยๆ องค์ พันๆ องค์ จะไปเทียบ
กับอานิสงส์ที่ให้แก่พระที่มีศีลดีๆ รักษาศีลบริสุทธ์ิองค์หนึ่ง ก็เทียบไม่ได้ ลักษณะ
อย่างนี้ พระที่มีศีล รักษาศีลดีๆ เราท�าบุญก็ได้อานิสงส์มากกว่า

หรือพระท่ีมีศีลบริสุทธิ์ก็จริง สัก ๑๐๐ องค์ ๑,๐๐๐ องค์ จะไปเทียบกับ
พระที่มีศีลแล้ว บรรลุเป็นโสดาบัน ก็เทียบไม่ได้ พระที่เป็นโสดาบันนั้น ก็ได้อานิสงส์
มากกว่า 

หรือจะให้กับพระโสดาบัน สัก ๑๐๐ องค์ ๑,๐๐๐ องค์ จะไปเทียบกับพระที่
ส�าเร็จเป็นสกทาคามี ก็เทียบไม่ได้ 

พระที่บรรลุสกทาคามี สัก ๑๐๐ องค์ ๑,๐๐๐ องค์ จะไปเทียบกับพระที่บรรลุ
อนาคามีก็ไม่ได้ 

พระอนาคามี ๑๐๐ องค์ จะไปเทียบกับพระอรหันต์ ๑ องค์ ก็ไม่ได้

พระอรหันต์ ๑๐๐ องค์ จะไปเทียบกับพระสงฆ์ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นประธาน ก็ไม่ได้ 

ฉะนั้น การให้ทานแก่บุคคลต่างกัน ผลของทานก็จะมีอานิสงส์แตกต่างกันออก
ไปตามล�าดับ สมัยนี้ คนยุคนี้ เวลาท�าบุญก็แสวงหาพระอรหันต์ ท�าไมล่ะ ก็เพราะ
ถวายกับพระอรหันต์แล้ว แม้เพียงองค์เดียวก็ได้อานิสงส์มากกว่าถวายพระปุถุชนต้ัง
หลายร้อยองค์ บางคนก็ไปเจอพระอรหันต์หลอก บางคนก็เจอพระอรหันต์จริง นี้คือ
ความแตกต่างกันในเรื่องของการท�าบุญ ชนิดที่เรียกว่า ทาน

เพราะเหตุใด การรักษาศีล ๕ จึงเรียกว่า มหาทาน 

ปุจฉา ท�าไมจึงเรียกคนรักษาศีล ๕ นั้น ว่าเป็นการท�ามหาทานครับ 

วิสัชนา มหาทาน ก็คือเป็นทานอันยิ่งใหญ่ ให้ทั้งวัตถุ ให้ทั้งชีวิต เช่น 

รักษาศีลข้อที่ ๑ เราไม่มีจิตคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นเลย เม่ือเราให้ชีวิตกับผู้อื่น 
ก็ถือว่า เป็นการให้มหาทาน เป็นทานอันยิ่งใหญ่ ปกติเรามีเงินมีทองเราก็ให้ผู้อื่นได้ 
ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่จะให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ให้ความปลอดภัยในชีวิตแก่ผู้อื่นเป็นเรื่องที่
ยากเย็นมาก บางครั้งคนเราโกรธ เราแค้น ในที่สุดก็ไปท�าลายเขา ฆ่าเขา 
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ฉะนั้น ในเรื่องของการรักษาศีล ๕ ถือว่าเป็นการให้ความปลอดภัยกับชีวิต ให้
ความปลอดภัยกับทรัพย์สิน ให้ความปลอดภัยกับลูกเมียผู้อื่น ให้ค�าสัตย์ ให้ค�าจริง
ต่อโลก และให้ความปลอดภัยทั้งชีวิตทรัพย์สินตนเองและผู้อื่น ศีล ๕ จึงจัดเป็น
มหาทาน ทานอันยิ่งใหญ่ เจริญพร 

การอุปฏฐากดูแลพระอาพาธมีอานิสงส์สูงสุดอย่างไร

ปุจฉา ได้ยินว่า การอุปฏฐากดูแลพระอาพาธก็มีอานิสงสเทียบเท่ากับการดูแล
หรอือุปฏฐากพระพทุธเจ้า ฉะนัน้ การให้ทานแก่พระทีอ่าพาธจะได้อานสิงสเทยีบเท่ากบั
การถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหรือไม่ครับ 

วิสัชนา พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างนั้นจริง การท�าบุญกับพระป่วย พระอาพาธ 
แต่ต้องเป็นพระจริงๆ และก็ป่วยจริงๆ บางที่ บางแห่งไม่ใช่พระจริงๆ ไม่ได้ป่วยจริงๆ 
เพราะถ้าพระจริงๆ และป่วยจริงๆ เวลาที่เราท�าบุญแล้วได้อานิสงส์มาก เพราะพระที่
บวชเข้ามาในพระศาสนา ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ก็ต้องอาศัยภิกษุด้วยกัน หรือเพื่อน
สหธรรมิกคอยดูแลรักษา นี้เป็นพุทธโอวาท การถวายเภสัชก็เช่นกัน เภสัช ๕ อย่าง 
คือ เนยข้น เนยใส น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย ในสมัยพุทธกาล ได้อานิสงส์สูงสุด คือ
อรหัตตผล จากการที่ถวายสิ่งเหล่านี้ 

เหตุใด ธรรมทานจึงมีอานิสงส์สูงสุด 

ปุจฉา ที่กล่าวว่า ทานอะไรก็สู้ธรรมทานไม่ได้ ธรรมทานนี้ มีอานิสงส์สูงสุด
อย่างไรบ้าง ขอฟังอธิบายครับ 

วิสัชนา ทีบ่อกว่า ธรรมทานเป็นทานทีส่งูสดุ กห็มายความว่าได้รบัอานสิงส์สงูสดุ 
ก็เน้นธรรมทานที่เป็นเกรดที่ ๓ เกรดสูงสุด ก็คือ ให้ความรู้แล้ว คนที่เขาเอาความรู้
ท่ีเราให้นั้นไปประพฤติปฏิบัติแล้วได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็ถือว่าเป็นผลสูงสุด 
ถ้าให้วัตถุทาน เราก็ได้รับอานิสงส์ เช่น เกิดบนสวรรค์ หรือเกิดมาเป็นคนร�่ารวย 

ถ้าให้อภัยทาน เราก็ได้รับอานิสงส์ของศีลทั้ง ๕ ข้อ อานิสงส์ก็เป็นในลักษณะที่
เป็นโลกิยสมบัติ
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แต่ถ้าให้ธรรมทานแล้ว ท�าให้ผู้ได้รับจากปุถุชนเป็นพระอริยะ คือจากปุถุชน
เป็นพระอรหันต์ได้ การให้ทานตรงนี้ท�าให้คนพ้นจากทุกข์ จากสังสารวัฏฏ์ ถือว่า ได้
ประโยชน์สงูสดุ ให้วตัถุทานกใ็ห้พ้นจากทกุข์เพยีงชาตหินึง่หรอืสองชาต ิถ้าให้อภัยทาน
ก็ได้อานิสงส์หลายชาติหน่อย แต่ถ้าให้ธรรมทาน เขาเอาความรู้ไปประพฤติปฏิบัติ 
พ้นจากทุกข์อย่างถาวร 

การบริจาคโลหิต อวัยวะ ร่างกาย จัดว่าเป็นทานประเภทไหน 

วิสัชนา เป็นการให้ชีวิตทาน เป็นมหาปริจจาคะ การบริจาคอันยิ่งใหญ่ ซึ่งมี 
๕ อย่าง การบริจาคทรัพย์ การบริจาคอวัยวะ ร่างกาย ดวงตา การบริจาคชีวิต 
การบริจาคลูก การบริจาคเมีย ก็เป็นการบริจาคที่ท�าได้ยากเย็นแสนเข็ญ ถ้าเป็นบารมี 
ก็เป็นทานปรมัตถบารมี เป็นบารมีที่สูงส่งมาก 

เมื่อประสบปญหาครอบครัว การยกภรรยาหรือสามีให้คนอื่น 
จะเป็นทานหรือไม่ 

ปจุฉา ผมได้ยนิหลายท่านปรารภเรือ่งปัญหาครอบครวั เช่น สามไีปมภีรรยาใหม่ 
หรือว่า ภรรยาไปมีสามีใหม่ เมื่อประสบปัญหาเช่นนี้แล้ว บ้างก็เอาไปเปรียบกับเรื่อง
พระเวสสันดร ยกบุตร ยกภรรยาให้เป็นทาน อย่างนี้ จะเป็นทานหรือไม่ครับ 

วิสัชนา จริงๆ แล้ว ถ้าในลักษณะที่ผิดศีล ไม่เกี่ยวกับเป็นทานตรงนี้ แต่ถ้า
ท้ัง ๒ ยังมีความรักใคร่ เอ็นดู ซ่ือสัตย์ต่อกันและกัน และการให้ทานนี้ไม่ใช่ให้
แบบประชด แต่เป็นการให้เพื่อสร้างบารมี จึงจะเป็นทานกุศล ถ้าไปผิดลูก ผิดผัว 
ผิดคู่ แล้วให้แบบประชด อย่างนี้ ก็ไม่เป็นทาน

บางครั้ง เราอาจจะคิดว่า ของที่เราได้ให้แล้ว ถือเป็นทานทั้งหมด จริงๆ แล้ว 
ไม่ใช่อย่างนั้น สิ่งที่ให้ไปแล้วไม่เป็นทานกุศล มีอยู่ ๑๐ อย่างด้วยกัน คือ 

๑. มัชชทาน การให้สุราเป็นทาน เช่น ในงานบวช มีโตะจีนและมีสุราเมรัย 
เลี้ยงเพื่อนจนอิ่ม เพื่อนเมาสมใจเลย ก็ไม่ได้บุญ ไม่เป็นทาน 

๒. สมชัชทาน ให้การละเล่น เช่น ทีวั่ดมงีานวัดเรากห็าลิเก หาดนตรีไปเล่นในวัด 

๓. อิตถิทาน ให้ผู้หญิงเป็นทาน ไม่ใช่ให้ภรรยา คือให้ผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่
เรามีอยู่ เป็นทาน (เพื่อบ�าเรอกามผู้อื่น)
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๔. อุสภทาน ให้โคอุสภะในท่ามกลางของวัวตัวเมียทั้งหลาย ก็คือให้วัวตัวผู้
เป็นทานกับวัวตัวเมีย (เพื่อผสมพันธ์ุ)

๕. จิตตกัมมทาน ให้ภาพที่เสพเมถุน คือ ภาพลามกอนาจารนั่นเอง 

๖. สัตถทาน ให้อาวุธแก่ผู้อื่น เช่นประเทศที่ร�่ารวยให้อาวุธแก่ประเทศที่ยากจน 
เพื่อรบราฆ่าฟันกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นทาน 

๗. วิสทาน ให้ยาพิษ เห็นคนต้องการจะตายก็ให้ยาพิษ หรือให้ยาพิษเพื่อจะไป
ท�าลายสัตว์ ท�าลายสิ่งที่มีชีวิต 

๘. สังขลิกทาน ให้เครื่องจองจ�า 

๙. กุกกุฏสูกรทาน ให้ไก่ ให้หมู เช่น ในยุคนี้ สมัยนี้ มีคนเอาหมูไปปล่อยวัด 
เอาไก่ไปปล่อยวัด ก็ไม่เป็นทาน 

๑๐. ตุลากูฏมานกูฏทาน ให้เครื่องที่ชั่ง เครื่องวัด เครื่องตวงต่างๆ ที่มันโก่งราคา 
ที่น�้าหนักอ่อนเกิน เบาเกิน หรือไม่ได้ประมาณ ไม่ถือว่าเป็นทาน และยังเป็นการดึง
ผู้อื่นให้ตกลงไปในอบายภูมิอีก 

การให้วัตถุทั้ง ๑๐ อย่างเหล่านี้ เรียกว่า การให้ที่ไม่เป็นทานกุศล แต่จะท�าให้
ผู้ให้นั้นไปสู่ทุคติ

ผลไม้ที่ใช้ท�าน�้าปานะได้



หนังสือที่รวบรวมสถิติความเป็นที่หนึ่งของโลกใน
ทุกสิ่ง เป็นที่รู ้จักกันในชื่อ Guinness Book of 
Records ปีค.ศ. ๑๙๘๕ ปรากฏสถิติหนึ่งเกี่ยวกับ
ความทรงจ�าไว้ว่า มิงกวนสยาด่อพยาจี พระภัททันตะ
วิจิตตสาราภิวังสะ พระภิกษุในพระพุทธศาสนาจาก
ประเทศเมยีนม่าร์ สามารถทรงจ�าพระไตรปิฎก ซึง่เป็น
ค�าสอนในพระพุทธศาสนา ได้ทั้ง ๓ ปิฎก เป็นหนังสือ
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ หน้า ถือว่าเป็นผู้ครองสถิติความ
สามารถในการทรงจ�าเป็นอันดับ ๑ ของโลก 

มหัศจรรย์ความทรงจํา

ของมนุษย์ที่เปนอันดับหนึ่งของโลก

หลวงพ่อมิงกวนสยาด่อ ไม่ได้เป็นพระรูปเดียว ที่สามารถทรงจ�าพระไตรปิฎกได้ 
มีพระรุ่นหลังๆ ที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนี้ต่อมาอีกถึง ๑๓ รูป แต่ยังไม่มีใคร
สามารถสอบได้โดยใช้เวลาน้อย คือ เพียง ๔ ปี เท่ากับหลวงพ่อมิงกวนสยาด่อ 
ผู้เป็นพระผูท้รงพระไตรปิฎกรปูแรก หากผูอ่้านสนใจอยากได้ยนิเสยีงท่องพระไตรปิฎก
ของหลวงพ่อมิงกวนสยาด่อ สามารถ search หาฟังได้ทางอินเตอร์เน็ต จะมีพระสูตร
ต่างๆ หลายพระสูตรที่หลวงพ่อสาธยายเอาไว้ และได้รับการบันทึกเสียงเก็บรักษาไว้
อย่างดี เสียงดัง ฟังชัดเจน ราวกับว่าเพิ่งอัดมาไม่นานนี้เอง การท่องได้นั้นจะเรียบลื่น
กว่าอ่านมากนัก เพราะสิ่งที่ท่องนั้นมาจากสมอง มาจากภายใน มีความต่อเนื่องและ
ไพเราะมาก จากการที่ไม่มีเสียงสะดุดเลย ปัญหาคือ หากใครไม่ได้ศึกษาภาษาบาลี
เพียงพอ คงฟังไม่รู้เรื่อง เพราะเสียงท่องนั้นเป็นภาษาบาลีล้วนๆ 

พระภัททันตะวิจิตตสาราภิวังสะ
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เนื่องจากหลวงพ่อมิงกวนสยาด่อ เป็นพระผู้ทรงไตรปิฎก หรือ พระติปิฏกธร 
รูปแรก ท่านจึงมีบทบาทส�าคัญในการท�าฉัฏฐสังคายนาที่ประเทศพม่า (ชื่อในครั้งนั้น
เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๙) โดยมีพระสงฆ์ระดับอาจารย์ของพม่าและพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้
จากประเทศที่เป็นเถรวาทเช่นเดียวกัน คือ ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา ได้มา
เข้าร่วมท�าสังคายนาด้วย

ในการท�าสังคายนานั้นจะมีการสอบทานข้อความในพระไตรปิฎกว่า ข้อความนี้
อยู่ที่ใด ด้วยการปุจฉา-วิสัชนา โดยพระสงฆ์ระดับสยาด่อ เช่น มหาสีสยาดอ และผู้
ท่ีบอกว่า ข้อทีส่งสยันัน้ คอือะไร อยูใ่นพระไตรปิฎกเล่มใด คอืหลวงพ่อมงิกวนสยาด่อ

ซึ่งท่านสามารถท�าหน้าที่วิสัชนาได้เป็นอย่างดี ปรากฏเป็นที่ตื่นตะลึงและเป็นท่ี
ชื่นชมโสมนัสในความสามารถอันเป็นอัศจรรย์นั้น สมศักดิ์ศรีของความเป็นพระผู้ทรง
พระไตรปิฎก 

เหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องพระผู้ทรงพระไตรปิฎก ที่เดินทางมา
เยือนไทยพร้อมกันถึง ๘ รูป เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดจากแดง
โดยวัดจากแดงได้นิมนต์พระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ จากประเทศ
เมียนม่าร์ มาให้ญาติิโยมคนไทย และคนเมียนม่าร์ได้ชื่นชมความมหัศจรรย์นี้ ซึ่งไม่มี
ในศาสนาใดๆ ในโลกนี้ และทางวัดฯ ได้นิมนต์มาทั้งหมดเช่นนี้ ย่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ได้ยากมาก เพราะพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทุกท่าน ต่างก็มีภารกิจมากมายในประเทศ
ของท่าน ผู้เขียนได้ทราบข่าวนี้ มีหรือจะพลาดไม่ไปดูไปฟังให้เห็นกับตา ให้ได้ยิน
กับหูว่าพระผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ละรูปหน้าตาเป็นอย่างไร ท่านจะพูดอะไรบ้าง 
ท้องฟ้าวันนั้นสดใสเหมือนเป็นใจให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดี

เมื่อไปถึงภายในวัด ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบสี่โมงเย็นแล้ว จริงๆ แล้วพิธีต้อนรับ
เริ่มจัดมาตั้งแต่ช่วงเช้า มีการบรรยายหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกให้ญาติโยมฟัง 
เป็นการปูพื้นก่อนพบตัวจริง เสียงจริง ผู้เขียนไม่สะดวกที่จะมาช่วงเช้า เลยจ�าใจต้อง
พลาดไป ภาพที่เห็นเม่ือเดินเข้าเขตวัด คือหมู่ชนชาวพม่าแต่งกายประจ�าชาติอย่าง
เรียบร้อย หญิงนุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า ใส่เสื้อแขนกระบอก ตกแต่งผมด้วยดอกไม้เหมือน
อย่างที่เราเคยเห็นภาพ ออง ซาน ซูจี แต่งกายแบบนี้ประดับผมแบบนี้ อยู่ตลอดเวลา 
อย่างไรอย่างนั้น ฝ่ายผู้ชายโพกหัว ใส่เสื้อแขนยาว นุ่งโสร่ง ยืนเข้าแถวรอรับพระผู้
ทรงพระไตรปิฎก ซึ่งเดินขึ้นไปบนกุฏิ รวมเวลาผ่านไปสักพักพระผู้ทรงพระไตรปิฎก 
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๗ รปู (ตามก�าหนดการว่าจะมาทั้งหมด ๘ รูป ขาดไป ๑ รูป บังเอิญท่านติดกิจนิมนต์
ที่รับไว้ก่อนหน้านี้ท�าให้มาไม่ได้) พุทธศาสนิกชนชาวเมียนม่าร์ทุกคนถอดรองเท้า ท�า
ให้พวกเราชาวไทยต้องถอดรองเท้าออกด้วย เรื่องถอดรองเท้าส�าคัญมากในประเทศ
เมียนม่าร์ พวกเขาจะไม่อยู่สูงกว่าพระ การใส่รองเท้า ท�าให้เราสูงกว่าพระ นอกจาก
นีย้งัมธีรรมเนยีมห้ามสวมรองเท้าเดินในพทุธสถานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด หรอืพระเจดย์ี
ทั้งหลาย

พระผู้ทรงพระไตรปิฎกทุกรูปจะมีผู้ถือร่มสีขาว (รัฐบาลจะจัดเจ้าหน้าท่ีมาท�า
หน้าที่นี้) สูงสามชั้น ติดตามมาด้วยทุกรูป เพราะเป็นสัญลักษณ์ว่า ท่านผู้นั้นคือพระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎก และเมื่อท่านนั่งลง ณ ที่ใด ร่มนี้จะวางไว้ข้างๆ ด้วย ระหว่างที่
ท่านด�าเนินไปที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัดชื่อ ศาลาสุธัมมา อุบาสก อุบาสิกา
ชาวเมียนม่าร์และคนไทยที่อยู่ในที่นั้น ต่างพนมมือกันอย่างพร้อมเพรียง และพูดอะไร
บางอย่างทีฟั่งออกภาษาบาลหีรอืภาษาพม่ากส็ดุจะเดา เสยีงสวดดงักระห่ึมไปทัว่ทัง้วัด 
เป็นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดศรัทธาน่าเล่ือมใสอย่างยิ่ง เมื่อถึงศาลา มีพระสงฆ์รอรับ
แล้วอญัเชญิให้พระผูท้รงพระไตรปิฎกทัง้ ๗ รปู นัง่ประจ�าท่ีทีท่างวัดจัดไว้ พระอาจารย์
มหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ธรรมาจริยะ วินัยปิฎกธร ปาฬิปารคู เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 
และแนะน�าวัดจากแดงด้วยภาษาพม่า พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 
ธรรมาจริยะ รองเจ้าอาวาส กล่าวแนะน�าพระผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ละรูป ท�าให้
ทราบประวัติความเป็นมาของการทรงจ�าพระไตรปิฎก ยาวนานกว่า ๖๖ ปีแล้ว มีพระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งหมด ๑๓ รูป มรณภาพไปแล้ว ๕ เหลือ ๘ รูป การสอบทรงจ�า
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พระไตรปิฎก จัดในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจะมีพระมาสมัครสอบกี่รูปก็ได้ สอบ
วันละ ๘ ชั่วโมง ให้พักได้ คือแต่ละชั่วโมงให้พัก ๑๕ นาที เปิดให้สาธารณชนเข้า
ฟังการสอบได้ โดยจะมาเชียร์ หรือมาดู มาสังเกตการณ์ได้ตามอัธยาศัย

เนื่องจากพระไตรปิฎกมีความยาวมาก คือ ประมาณ ๑๖,๐๐๐ หน้า ท�าให้ไม่
สามารถสอบได้เสร็จภายในปีเดียว พระผู้ทรงพระไตรปิฎกที่สามารถสอบได้เร็วที่สุด 
คือ หลวงพ่อมิงกวนสยาด่อ ชื่อเสียงกิตติคุณของท่านถูกบันทึกไว้ใน Guinness Book 
of Records ว่า เป็นผู้ที่มีความทรงจ�าอันเป็นเลิศที่สุดในโลก สอบผ่านได้ต�าแหน่งติ
ปิฏกธร (ติ-ปิ-ตะ-กะ-ธะ-ระ) ท่านเป็นผู้ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการสอบ ๔ ปี นอกจาก
นั้น ก็จะมี ๖ ปีไปจน ๒๖ ปีกว่าจะสอบผ่านได้

มีการถามปัญหา ค�าถามหนึ่งน่าสนใจมาก คือ ท�าไมท่านจึงต้องการเป็นพระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปหนึ่งตอบว่า พระไตรปิฎกคือที่รวบรวมค�าสอนของพระพุทธเจ้า
พระในฐานะพุทธสาวกควร (ต้องช่วยกัน) ทรงจ�าค�าสอนอยู่แล้ว สองท่านต้องการ
ทดสอบปุพเพกตปุญญตา (บุญที่เคยท�าไว้ในกาลก่อน) ของท่านว่า มีมากพอที่จะให้
ท่านท�าได้ส�าเร็จหรือไม่
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ค�าตอบนี้ฟังแล้วชอบมาก เพราะรู้สึกเสมอว่า คนเราไม่ได้เกิดมาเพียงชาติเดียว 
เราต้องสั่งสมบางสิ่งบางอย่างติดตัวมา ถ้าไม่เคยมีความเพียรเช่นนี้มาก่อน ย่อมท�าสิ่ง
ยากยิ่งอย่างนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน การทรงจ�าหนังสือ ๑๖,๐๐๐ หน้า ไม่ใช่เรื่องที่
มนุษย์ธรรมดาสามัญจะท�าได้เลย ต้องมีความทรงจ�าท่ีดีเยี่ยม มีความเพียรสูงสุด 
และมีปุพเพกตปุญญตานี่แหละจึงจะท�าได้ส�าเร็จ 

ท่านเล่าว่า มีพระบางรูปท่องได้ถึงปิฎกที่สามแล้ว แต่ไม่สามารถท่องให้จบหมด 
ได้สูญเสียความสามารถในการทรงจ�าไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็หมดโอกาสที่จะ
เป็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎกไปเลย ข้อที่สาม ท่านบอกว่าในเม่ือทรงจ�าพระไตรปิฎก
ได้แล้ว ย่อมน�ามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย ได้สะดวกมากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเทศน์
หรือการสอน พระผู้ทรงพระไตรปิฎกมีกิจต้องเทศน์ต้องสอนอยู่เสมอ แทบจะเรียก
ได้ว่า เป็นงานหลักที่ท่านท�าทุกวัน

อีกค�าถามที่น่าสนใจ คือ การท่องพระไตรปิฎกสัมพันธ์กับการปฏิบัติอย่างไร 
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปหนึ่งตอบว่า การทรงจ�าพระวินัยได้หมด ท�าให้สามารถด�ารง
รักษาศีลได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การทรงจ�าพระสูตร ช่วยให้การปฏิบัติทางจิตภาวนาได้ดี 
และการทรงจ�าพระอภิธรรมปิฎก ช่วยให้เจริญวิปัสสนาได้ดี (เพราะรู้องค์ธรรมทั้งหมด
อย่างละเอียด จนสามารถน�ามาพิจารณาในการปฏิบัติ) 

อีกค�าถามหนึ่ง คือ ท่านคิดว่าจะสร้างพระผู้ทรงพระไตรปิฎกให้เกิดขึ้นได้อีก 
อย่างไร พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปหนึ่งตอบว่า ท่านเองมีเทคนิคในการทรงจ�าของท่าน 
ซึ่งแต่ละรูปก็จะมีเทคนิคต่างๆ กัน เช่น การผูกแต่ละส่วนเป็นค�ากลอน เพื่อจะได้
ท่องง่ายขึน้ เป็นต้น และท่านกไ็ด้ถ่ายทอดเทคนคิการทรงจ�าพระไตรปิฎกให้กบัลูกศษิย์ 
๓๒๐ รูป มีประมาณยี่สิบรูปท่องได้ รูปหนึ่ง ก�าลังจะท่องจบสามปิฎก มีค�าถามอื่น
อีกที่จ�าได้ไม่ดีนัก เลยไม่กล้าเล่า กลัวจะเล่าผิด เอาเป็นว่า ท่านตอบค�าถามได้ตาม
สมควร ตอนท้ายพิธีมีการสวดพระวินัยให้ญาติโยมฟังและแผ่เมตตา ตอนที่ท่านสวด
พระวินัยนั้น ไพเราะมาก ผู้เขียนอธิษฐานในใจว่า จากการที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมใน
วาระอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอความมีสิริมงคลจงเกิดแก่ข้าพเจ้า ท่องซ�้าไปซ�้ามาอยู่หลังสวด
จบเป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก ได้
อนุญาตให้ญาติโยมบูชาสักการะและท�าบุญกับพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้ง ๗ รูป ตาม
อัธยาศัย
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ผู้เขียนเห็นว่า ปล่อยให้ชาวเมียนม่าร์ท้ังหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมภาษาของเขา
ให้ชื่นใจว่า แม้มาอยู่ต่างแดน ก็มีโอกาสได้พบพระผู้ทรงพระไตรปิฎก ส่วนผู้เขียนเอง
นั้นรู้สึกอิ่มใจ ชื่นใจ อย่างยากจะอธิบาย นึกว่านี่เป็นบุญของเราด้วยที่ได้มาอยู่
ในสถานที่นั้น ได้มาเป็นประจักษ์พยานในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่บังเกิดมีขึ้นใน
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีศาสนิกในศาสนาใดท�าได้ ที่จะท่องพระไตรปิฎก
ทั้ง ๓ ปิฎกได้ส�าเร็จ โดยไม่มีผิดเลยสักตัวเดียว นับเป็นบุญตา บุญใจ บุญหู บุญชีวิต 
และน่าจะเป็นปุพเพกตปุญญตาของเรา ที่ท�าให้ได้มีโอกาสมาพบเจอประสบการณ์
น่าประทับใจอย่างที่สุด อันจะด�ารงคงอยู่ตลอดไปในความทรงจ�า 

สิ่งหนึ่งที่ได้จากการนี้ คือ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์มากขึ้นว่า หาก
ประสงค์จะท�าสิ่งใด ก็สามารถท�าได้ หากตั้งใจจริง ไม่ส�าเร็จในชาตินี้ ก็จะส�าเร็จได้ใน
อนาคตกาลข้างหน้า หากประสงค์พระนิพพาน ย่อมจะได้พระนิพพาน ก็น่าจะเป็น
เรื่องที่ท�าได้ แม้จะยากเท่าใดก็ไม่ไกลเกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ผู้ตั้งใจจริง

หมายเหตุ พระผู้ทรงพระไตรปิฎกมีใครบ้าง มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอ่านได้จาก

หนังสือเล่มน้อย ชื่อ ติปิฏกธร แปลโดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ภายในหนังสือจะมีรูป 

เรื่องราวของพระผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ละรูป พร้อมทั้งความเป็นมาและวิธีการสอบ
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ธีรปญโญ

พธิสีมโภชและประดบัพระอณุาโลมแด่พระประธาน 
ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดงในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาก็ได้
ส�าเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี มีพระภิกษุและญาติโยมทั้ง
ชาวไทย ชาวพม่าได้มาร่วมงานมากมาย ทุกๆ คนเมื่อ
ได้ทอดทัสสนาองค์พระศรีสมันตพุทธชินราช พร้อมทั้ง

เรอืนรตันฆระอันเปล่งปล่ังด้วยทองค�าแล้วกค็งอดช่ืนชมความงามไม่ได้ แต่จะมสัีกกีค่น
ทีจ่ะเข้าใจความหมายแห่งรหสัธรรม ทีผู่ส้ร้างได้บรรจงฝากเอาไว้ในศลิปะช้ินนี ้บทความ
นี้เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเรียบเรียงและปะติดปะต่อคติธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ใน
รายละเอยีดอนัรายล้อมอยูใ่นเรอืนแก้ว หวังว่าจะได้จดุประกายความสนใจในการศกึษา
ต่อๆ ไป และช่วยเพิ่มศรัทธาท่ีได้จากการทัสสนาองค์พระพุทธศรีสมันตพุทธชินราช
และเรือนแก้วให้เป็นทัสสนานุตตริยะ อันประกอบไปด้วยปัญญาญาณสัมปยุต เพื่อ
ส่งเสริมปัญญินทรีย์บารมี ให้เข้าถึงธรรมะชั้นสูงต่อไป

ความเป็นมาของพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช ได้รับการยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่งามท่ีสุดในเมืองไทย 
สร้างขึ้นในราว พ.ศ. ๑๙๐๐ ในสมัยพญาลิไทย รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วง 
กรุงสุโขทัย เป็นสมัยที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ได้มีการปฏิรูปพระศาสนา
ขนานใหญ่ทัง้ทางด้านปริยตัแิละปฏบัิติ ส่งพระภกิษุไปศกึษาข้อวัตรปฏิบัติอันน่าเลือ่มใส
จากประเทศศรีลังกา ทรงอาราธนาพระสามิสังฆราชจากลังกาเข้ามาเป็นสังฆราชใน
กรุงสุโขทัย ทั้งพญาลิไทยเองก็ได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก แบ่งหน้าที่พระสงฆ์
ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่าย “คามวาสี” และฝ่าย “อรัญญวาสี” โดยให้ฝ่ายคามวาสี
เน้นหนกัการสัง่สอนราษฎรในเมอืงและเน้นการศกึษาพระไตรปิฎก ส่วนฝ่ายอรญัญวาสี
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เน้นด้านการวปัิสสนาและประจ�าอยูต่ามป่าหรอืชนบท ทรงปราดเปรือ่งในพระพทุธศาสนา 
มคีวามรูแ้ตกฉานในพระไตรปิฎก นอกจากทรงนพินธ์ไตรภูมิพระร่วงเรือ่งราวประเพณี
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก ที่นับเป็นงานพระราชนิพนธ์
ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยแล้ว พระองค์ยังได้ทรงเป็นกษัตริย์
องค์แรกที่ได้ออกผนวชเอง อันนับเป็นการริเริ่มพระราชประเพณีการออกผนวชของ
พระมหากษัตริย์ไทย ท�าให้พสกนิกรท้ังหลายก็ได้คล้อยตาม หันมาเลื่อมใสตาม
แบบอย่างพระองค์ เป็นผลให้มีวัฒนธรรมการบวชเรียนของชายไทยในเวลาต่อมาด้วย 
ท้ังหมดนี้ท�าให้พุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ได้ต้ังม่ันประดิษฐานในเมืองไทย
ตราบจนถึงทุกวันน้ี ราษฎรจึงพร้อมใจกันถวายพระนามพระองค์ท่านว่า “พระมหา
ธรรมราชา” 

ถดัมาประมาณ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิ
ขึ้นครองเมืองพิษณุโลก ทรงเลื่อมใสพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับพระมหาธรรมราชา 
ทรงด�าเนินรอยตามด้วยการผนวช ศึกษาพระพุทธศาสนา และทรงสรรค์สร้างศิลปะ
ต่างๆ อันประกอบลายไทยอันอ่อนช้อยให้วัดวาอารามตลอดรัชสมัย มีเอกสารที่
กล่าวว่า ซุ้มเรือนแก้วสร้างในสมัยของพระองค์ ตลอดประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมา 
กษัตริย์ในทุกๆ สมัยของไทยให้ความเคารพและศรัทธาต่อองค์พระพุทธชินราชมา
อย่างต่อเนื่อง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้หล่อ
พระพุทธชินราชจ�าลองขึ้นเพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร พระนคร
กรงุเทพฯ ในปี ๒๕๕๘ นี ้ทางวดัจากแดงกไ็ด้มกีารจ�าลองพระพทุธชนิราชมาประดษิฐาน
ไว้ ณ สธุมัมศาลา ให้เป็นศูนย์รวมจติใจของพทุธบรษิทัในเขตพระประแดงนี ้ โดยได้
ขนานนามว่า พระศรีสมันตพุทธชินราช เพื่อให้เหมาะกับการเป็นศูนย์การเรียนการ
สอนบาลีไวยกรณ์ใหญ่และพระอภิธรรม

เหตุที่มาของพระพุทธรูปปางเรือนแก้ว

ตามพระพทุธประวตักิล่าวไว้ว่า หลงัจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตระ
สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้ใช้เวลา ๗ สัปดาห์รอบๆ ควงต้นโพธิ์พฤกษ์ ในสัปดาห์ที่ 
๔ ขณะที่ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นโพธิ์ ได้ทรง
พิจารณาพระอภิธรรมตลอด ๗ วัน เทพยดาได้เนรมิตซุ้มเรือนแก้วมาครอบเสริม
ความเลื่อมใสให้กับพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาและความชื่นชมโสมนัสปิติยินดียิ่ง 
เรียกกันสืบต่อมาว่า “รัตนฆรเจดีย์”
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รัตนฆระ สื่อความหมายอะไร?

ซุ้มเรือนแก้วองค์พระพุทธชินราช เป็นงานศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งผสมผสานฝีมือ
ช่างชั้นครูทางเหนือที่เรียกว่า งานจ�าหลักไม้ปิดทอง ตัวเรือนท�าจากไม้สัก อาจจะมี
ข้อถกเถียงกันว่า ตัวที่ถูกจ�าหลักขึ้นท�าเป็นเรือนซุ้มนั้นเป็นตัวอะไรกันแน่ หากสังเกต
ให้ดีจะเห็นว่า ยอดบนเป็นปลายหางตัว “มกร” ประกบกันคล้ายหางหงส์ ก่อนจะ
ทอดยาวเป็นลายอ่อนช้อยครบองค์ประกอบของเคร่ืองสูง ในส่วนทีต่วัดขึน้เป็นพวงอบุะ
ทั้งสองฟากพระอังสานั้น ท�าเป็นรูปสัตว์ที่เราเรียกว่า มกร (มะ-กะ-ระ) หรือ เหรา 
(เห-รา) ไม่ว่าจะเป็นการขยับล�าตัวในลักษณะงวงไอยรา การจ�าหลักครีบตั้งขึ้นมาเป็น
ใบระกา ก่อนจะกระดกหัวแสดงให้เห็นฟันที่อ้าเผยอออกคายพวงอุบะโค้งขึ้นด้านบน 
ส่วนด้านล่างคายสัตว์หิมพานต์ประเภทหนึ่งที่ทางช่างเรียกว่า ตัวเบญจลักษณ์ 
(สัตว์มีลักษณะผสม ๕ อย่าง) มีล�าตัวด้านหลังยาวคล้ายนาค ล�าตัวด้านหน้า มีส่วน
หัวและขนแผงคอคล้ายราชสีห์ มีงวงคล้ายช้าง มีเคราคล้ายแพะ มีส่วนท่อนขาและ
เท้าคล้ายนกอินทรีย์

มกรเป็นสัตว์ผสมในจินตนาการระหว่างจระเข้และปลา ตามความเชื่อของพม่า 
ล้านนา สยาม และเขมร เรียกอีกอย่างว่า ตัวส�ารอก เนื่องจากในงานศิลปะ มกร
มักจะคายหรือส�ารอกเอาวัตถุใดๆ ออกมาทุกครั้ง เช่น มกรคายนาค (พญานาค) 
ที่เห็นได้ทั่วไปตามสองข้างของบันไดโบสถ์ บ้างก็ว่ามกรเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันทางพม่า 
ส่วนพญานาคเป็นสัตว์ที่ชาวล้านนาให้ความเคารพ นัยทางการเมืองที่แฝงไว้อาจจะ
เป็นการประกาศความเป็นอิสระทางการเมืองของล้านนา จากพม่า ในช่วงที่สร้างเรือน
แก้วนั้น หรืออีกนัยหนึ่งทางคติธรรม “มกร” เป็นตัวแทนของอวิชชา ที่คาย “นาค” 
ออกมาเพื่อจะก้าวสู่วิชชา แต่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นการสื่อถึง เนกขัมมะบารมี
มากกว่าดังจะได้อธิบายต่อไป

ตัวมกร เป็นสัญญะของอะไร?

ตัวมกร (ม มาจาก มุข� ส่วน กร มาจาก กิร ธาตุในการเรี่ยราย ซัดส่าย) 
วิเคราะห์ว่า มุข� กิรตีติ มกโร แปลว่า ตัวที่ส่ายหน้า (เล่นหูเล่นตา) ส่วน เหรา 
(เห-รา) น่าจะเพี้ยนมาจากภาษาบาลี เหฬา หรือเหลา แปลว่าลีลาท่าทางน่าเสน่หา
ของหญิง (มาจาก หิล ธาตุในความหมายว่าท�าการเยื้องกราย) วิเคราะห์ว่า หิลนฺติ 
เอตฺถาติ เหลา ท�าการเยื้องกรายมีอยู่ในที่ใด ที่นั้นเรียกว่า เหลา (ที่ท�าการเยื้องกราย)
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ใครที่เคยอานนวโกวาทมาแลวก็จะรูไดวา ภัยของพรหมจรรย มี ๔ ประการคือ

อูมิภัย ภัยคลื่น อดทนคําสั่งสอนไมได
กุมภีลภัย ภัยจากจระเข คือเห็นแกปากทอง
อาวฏภัย ภัยนํ้าวน คือหวงพะวงในกามคุณ และ
สุสุกาภัย ภัยจากปลาราย ก็คือความปรารถนาทางเพศ รักผูหญิง

ซึ่งจะเห็นลักษณะของภัย ๔ อยางนี้รอบๆ ตัวมกร หรือตัวเห-รานี้ บนเรือนแกว 
ดังนั้นคติตรงนี้จึงนาจะสื่อถึงเครื่องผูก คือการครองเรือนที่ผูประพฤติพรหมจรรยตอง
คายหรอืสํารอกออกมาดวยเนกขัมมะนัน่เอง ดงัคาํปรารภของพระโพธิสตัวทีไ่ดบําเพญ็
บารมีมาหลายอสงไขยเอนกกัลปชาติ และไดเห็นโทษของฆราวาสวิสัยมาโดยตลอดวา

“สัมพาโธ ฆะราวาโส ระโชปะโถ  “ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี
อัพโภกาโส ปพพัชชา  การบรรพชาเปนโอกาสวาง
นะ ยิทัง สุกะรัง อะคารัง อัชฌาวะสะตา  ไมงายเลยทีจ่ะประพฤติตนอยูครองเรอืน
เอกันตะปะริปุณณัง เอกันตะปะริสุทธัง ใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียว
สังขะลิขิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง จะริตุง ดุจสังขที่ขัดใหขาวได
ยันนูนาหัง เกสะมัสสุง โอหาเรต๎วา อยากระนั้นเลย เราพึงปลงหนวดผม
กาสายานิ วัตถานิ อัจฉาเทต๎วา นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือน
อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปพพะเชยยังฯ” บวชเปนอนาคาริยะเถิด”

คําวา ฆระ มาจากภาษาบาลี ฆร ธาตุ เสจเน ในความหลั่งไหล มีวิเคราะหวา 
ฆรติ กิเลสวสฺสํ เอตฺถาติ ฆรํ เปนที่หลั่งไหลแหงฝนคือกิเลส (คือเปนสถานที่ที่มนุษย
เสพสังวาสกัน) ในความหมายที่ใชกันทั่วไปก็คือ รช-ฆระ (เรือนธุลี) ซึ่งคับแคบเปน
ทางมาของธุลี คือกิเลส ในที่นี้ทานนํามาเขาคูกับ รตน ซึ่งแปลวา แกว กลายเปน 
รตน-ฆระ (เรือนธรรมที่เปนแกวบริสุทธิ์) เพื่อแสดงคติธรรมวา ตราบใดที่ยังติดอยูกับ
เครื่องผูกคือเรือนซึ่งเปนทางมาแหงธุลี ยอมยากที่จะชําระขันธสันดานใหบริสุทธิ์ไดคือ
การกาวออกจากเรือนธุลีมาเขาเรือนธรรมแทน คติตรงนี้จึงนาจะหมายถึงเนกขัมมะซึ่ง
เปนองคธรรมสําคัญตอการเจริญศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ เพื่อเปนฐานของทิฏฐิวิสุทธิ
และวสุิทธข้ัินอ่ืนทีส่งูข้ึนไป จนครบองคประกอบของ “เรอืนรตันะ” อนับรสิทุธ์ิหมดจด
ไดในที่สุด

เนกขัมมะ = บรรพชา ปฐมฌาน พระนิพพาน วิปสสนา และกุศลธรรมทั้งหมด
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ตัวทักทอ (ทัก-กะ-ทอ) คืออะไร?

ตวัทกัทอนีไ้ม่มใีครเข้าใจความหมาย นอกจากจดัเป็นสัตว์หิมพานต์ในจนิตนาการ
ที่หาดูไม่ได้ง่ายนัก คล้ายกับตัวคชสีห์อันเป็นสัตว์ผสมระหว่างช้างกับราชสีห์ แต่มี
ขนาดเล็กกว่า และตัวทกัทอจะมีขนบนหวักระดกตัง้ขึน้ รวมทัง้มีเครา และมขีาคล้ายนก 
ความหมายของชื่อนั้นหาที่มาในภาษาบาลีก็ไม่พบ ค�าสันนิษฐานของผู้เขียน น่าจะมา
จากภาษาไทยเอง เพราะไม่ปรากฏชื่อในประเทศอื่น น่าจะแฝงปริศนาไว้ดังนี้

ลองคิดดูซิว่าอะไรเอ่ย? ต้องทัก กะ ต้องทอ (จึงจะได้มา) ให้เวลาคิด ๓ วินาที 
เฉลยก็ ผ้า นั่นเอง และผ้าเปรียบเหมือนอะไร? ก็เปรียบเหมือนศีลนั่นเอง ท�าไม

สีล� ปติฏปนลกฺขณ� ศีลมีการเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวง เป็นลักษณะ

จึงเปรียบผ้าเหมือนศีล? 
คนโบราณเวลาท่านจะ
อุปมามักจะหาค�าอุปมา
ทีไ่ด้ภาพพจน์เป็นรปูธรรม
ชัดเจน เคยได้ยินไหมมี
ส�านวนว่ารักษาศีลไม่ให้
ด่าง ไม่ให้พร้อย ไม่ให้
ขาด ไม่ให้ทะลุ เพราะ
ฉะนัน้ศีลจงึเหมือนผ้า มี
ศลีเหมอืนมีผ้าเช่นพทุธ-
ภาษิตว่า สีล� อาภรณ� 
เสฏ�  ศีลเป็นอาภรณ์อนั
ประเสรฐิ และเปรยีบคน
ที่ไม ่มีศีล เหมือนคน
เปลอืย คนทีไ่ม่นุง่ผ้า น่า
อับอาย

แล้วท�าไมต้องอปุมา
ตัวทักทอนี้ให้มีลักษณะ
ของสัตว์ ๔ จ�าพวกรวม
กันด้วยเล่า? 

๑๔

๑๑-๑๔

๔

๖-๑๐

๕

๔

๓
๒

๑
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จะเข้าใจชัดขึ้นเมื่อรู้จักศีล ๔ เคยได้ยินกันบ้างไหม ศีล ๔? ศีล ๔ ที่มีมากกว่า
ศลีห้า หรอืไม่ต้องแค่ศีลห้า แม้ศีลแปด ศลีสบิ ศลีสองร้อยยีส่บิเจด็ ก็ยงัน้อยกว่าศลี ๔ 
ท�าไมพดูอย่างน้ัน? กเ็พราะ ศลี ๔ นีก้ค็อื จตปุารสิทุธศิลี แต่ศลีทีส่มาทานกนัเป็นข้อๆ 
ตั้งแต่ศีลห้าของคฤหัสถ์ตามล�าดับขึ้นมาเป็นศีลแปดพรหมจรรย์ ศีลสิบบรรพชิต และ
ศีล ๒๒๗ ข้อของพระนั้นก็รวมลงอยู่ในแค่ปาฏิโมกขสังวรศีล ซึ่งเป็นศีลข้อแรกของ
จตุปาริสุทธิศีลเท่านั้น ศีลคือความส�ารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ท�าตามข้อ
อนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย เหมือนอาณาปาติโมกข์ที่ผู้มีศรัทธา
ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะล่วงละเมิดมิได้เลย จึงใช้สัญลักษณ์ ราชสีห์เป็นตัวแทนศีล
อันเป็นเหมือนประมุขและเป็นพุทธอาณานี้ ดั่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า พระภิกษุ
จะไม่ล่วงสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วแม้ด้วยชีวิต

ข้อที่ ๒ ของจตุปาริสุทธิศีล คือ อินทรียสังวรศีล ศีลคือความส�ารวมอินทรีย์ 
ระวงัไม่ให้บาปอกศุลธรรมครอบง�า เม่ือรบัรูอ้ารมณ์ด้วยอนิทรย์ีทัง้หก ข้อนีใ้ช้สญัลกัษณ์
เป็นพญาช้าง ท�าไมถึงใช้ช้าง? เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ แม้จะน�า้หนกัมาก แต่กส็ามารถ
เดินได้อย่างเงียบเฉียบและส�ารวม แม้จะมีก�าลังมาก แต่ก็สามารถน�ามาฝกเป็นช้าง
อาชาไนยใช้เป็นราชพาหนะในการท�าสงครามได้ อีกประการหนึ่งอินทรียสังวรศีลนั้น
จะรักษาได้ด้วยสต ิ มีพุทธพจน์ที่เปรียบความไม่ประมาทว่าเปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง 
ที่เป็นที่รวมของรอยเท้าสัตว์บกที่เดินด้วยเท้าทุกชนิดฉันใด ความไม่ประมาทก็เป็นที่
รวมลงแห่งกุศลทั้งปวงฉันนั้น ความไม่ประมาทมีองค์ธรรมคือสตินั่นเอง จึงเป็นความ
ฉลาดของคนโบราณที่น�าช้างมาเป็นตัวแทนสติได้อย่างแยบยล

ข้อที่ ๓ อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทาง
ที่ชอบ ไม่ประกอบอเนสนา มีการหลอกลวงเขาเล้ียงชีพเป็นต้น อันนี้จะบริสุทธ์ิได้
ด้วยวิริยะ และใช้ความบริสุทธิ์ ขาวสะอาดไม่มีมลทินของขนแพะเป็นตัวเทียบ ให้เรา
ตระหนักถึงการมีอาชีพที่ปราศจากโทษดุจเดียวกัน

ข้อที่ ๔ ปจจัยสันนิสิตศีล ศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ ได้แก่ ปัจจัยปัจจเวกขณ์ คือ
พิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้น ไม่บริโภค
ด้วยตัณหา อันนี้จะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา และจะมีอุปมาอะไรดีไปกว่านกอินทรีย์เล่า 
ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีสัตว์ใดมีสายตาเฉียบคมเท่ากับนกอินทรีย์ มัน
สามารถมองเห็นวัตถุได้แต่ไกล ท่านจึงเปรียบบุคคลที่จะเจริญปัจจัยสันนิสิตศีลให้
บริบูรณ์ต้องมีปัญญา มองการณ์ไกลเหมือนตาของนกอินทรีย์
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ทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมเลยว่า เรือนแก้วนั้นจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัย 
จตุปาริสุทธิศีลนี้เท่านั้นเป็นฐาน ถ้าศีล ๔ ข้อนี้ยังท�าไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปพูดถึงคุณธรรม
วิเศษอะไรอ่ืน และขาของมันสี่ขาก็คือขาของปัญญาที่ต้องมีเสมอในการพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่เราเข้าไปอาศัย โดยเฉพาะปัจจัยสี่ จึงไม่แปลกใจเลยว่า พระพุทธองค์
ถึงกับเคยปรารภไว้ในปุตตมังสสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าเราจะบัญญัติปาราชิก
ข้อที่ห้า เราก็จะบัญญัติการบริโภคอาหารโดยไม่พิจารณานี้แหละ แต่เพราะอาศัย
พระมหากรุณาธิคุณที่ว่า ถ้าบัญญัติเช่นนั้นคงไม่เหลือภิกษุอยู่เท่าใดนัก จึงไม่ได้ทรง
บัญญัติไว้อย่างนั้น ดังนั้นพวกเราพึงเห็นความส�าคัญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้
กับปัจจัยสันนิสิตศีลไว้ให้มากๆ อย่าพึงบริโภคโดยความเป็นหนี้กันเลย

ยักษ์สองตนที่เฝาอยู่ที่ข้างพระพุทธรูปเป็นใคร?

มาถึงตรงนี้ ก็หวังว่าท่านผู้อ่านคงพอจะเร่ิมมองเห็นคติธรรมอันแยบยลท่ีแฝงไว้
ในศลิปะเรอืนแก้วนีบ้้าง ถ้าจะปะตดิปะต่อสญัลกัษณ์ให้เป็นเรือ่งเดยีวกัน ตวัทีม่ลีกัษณะ
คล้ายยักษ์อยู่ ๒ ข้าง ซ้ายและขวาขององค์พระ และเยื้องลงมาด้านล่างของตัวทักทอ 
ตนทางขวาขององค์พระ (ทิศใต้) น่าจะเป็นนางกุมภัณฑี (เทวดากุมภัณฑ์หญิง) ซึ่ง
เป็นลูกน้องของท้าววิรุฬหก ซ่ึงเป็นเทวดาประจ�าทิศใต้ส่วนตนทางซ้ายขององค์พระ 
(ทิศเหนือ) คือ ท้าวกุเวรเป็นยักษ์เทวดาประจ�าทิศเหนือ นางกุมภัณฑีมีท่าทางก�าลัง
เดินทูนภาชนะน�้าอยู่บนศีรษะ ส่วนท้าวกุเวรยืนถือคธาหรือกระบอง เป็นอาวุธประจ�า
ตัวเฝ้าอยู่อย่างขึงขัง ท่านต้องการจะสื่อถึงอะไร?

ก่อนอืน่เราจะต้องทราบ
ก่อนว่า ธรรมะอะไรเป็นเหตุ
ใกล้ของศีล ให้เวลาคิด ๓ 
วินาที เฉลย เทวธรรม หรือ
ธรรมะทีคุ่ม้ครองโลก (โลกบาล
ธรรม) นั่นเอง ก็คือ หิริ และ 
โอตตัปปะ ดังพระคาถาใน
เทวธัมมชาดกที่ว่า

หิริ โอตตัปปะ
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หิริโอตตัปปะสัมปนนา  สุกกะธัมมะสะมาหิตา
สันโต สัปปุริสา โลเก  เทวะธัมมาติ วุจจะเร
“เรากล่าวสัปบุรุษ ผู้มีหิริ โอตตัปปะ มีธรรมสะอาด
อันสมาทานแล้ว ผู้สงบ ว่าเป็น เทวธรรม”

โลกบาลธรรม คือธรรมะที่รักษามนุษย์โลกนี้ไว้ ให้คงความเป็นมนุษย์ผู้มี
จิตใจสูง ประเสริฐกว่าสัตว์เดียรัจฉาน

หิริ เป็นความละอายต่อการท�าบาป เหมือนหญิงสาวกุลสตรี ที่เคารพในตน
รังเกียจบาปเหมือนรังเกียจสิ่งสกปรก ย่อมไม่ท�าบาปแม้ในที่ลับฉันนั้น ส่วนโอตตัปปะ 
เป็นความเกรงกลัวต่อผลของบาป เมื่อปรารภเหตุภายนอกมีกลัวการถูกลงโทษเป็นต้น 
แล้วงดเว้นไม่ท�าบาป ท่านจึงแทนหิริด้วยน�้าในภาชนะของ นางกุมภัณฑี และแทน
โอตตัปปะด้วยคธาวุธในมือของ ท้าวกุเวร และเพราะความละอายและเกรงกลัวต่อ
บาปนี้จึงจะเป็นปทัฏฐาน (เหตุใกล้) ให้กับการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่อไป 

สีล� หิริโอตฺตปฺปปทฏาน� ศีล มีหิริโอตตัปปะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

วิสุทธิ ๗ : ความบริสุทธิ์แห่งเรือนแก้ว

กลับมาที่ตัวทักทอกันต่อ เราได้ข้อสรุปกันว่าหมายถึง

(๑) ศีลวิสุทธิ คือ จตุปาริสุทธิศีล ซึ่งสื่อด้วยลักษณะของสัตว์ ๔ ชนิด ในล�า
ตัวท่อนหน้า ก็มารวมเป็น (๒) จิตตวิสุทธิ คือ ลักษณะของพญานาคในล�าตัว
ท่อนหลัง ซึ่งทั้งพญานาคและตัวทักทอก็ถูกส�ารอกออกมาจากปากของตัวมกรอีกที 
จะเห็นได้ว่าแม้ ตัวมกร จะคาย ศีล/จิต (กาย วาจา/ใจ) ออกมาให้ได้ปฏิบัติจนบริสุทธิ์ 
แต่ก็ยังไม่ปลอดภัย เพราะมันอาจจะกลืนกลับเข้าไปเม่ือไรก็ได้ ฉะนั้น จึงต้องใช้
ญาณปัญญา (ทิฐิที่บริสุทธิ์) มองให้ผ่านทะลุเหนือมันขึ้นไป จึงจะพ้นมันได้อย่างถาวร 
วิสุทธิในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไป จึงเป็นส่วนของญาณปัญญาที่จะต้องก้าวพ้นตัวมกร ซึ่งเป็น
อวิชชา ดังนั้น จึงท�าเป็นรัศมีที่อยู่เหนือตัวมกรขึ้นไป ถ้าสังเกตให้ดีๆ จะเห็นว่า ที่เคย
คิดกันว่าเป็นเกล็ดมังกรสูงขึ้นไปจนบรรจบกันที่ยอดสุดนั้น น่าจะไม่ใช่ส่วนของตัวมกร 
เหตุท่ีคิดเช่นนั้นเพราะลวดลายของตัวมกรส้ินสุดลงหลังจากส่วนขาท่อนหน้าของ
ตวัมกรเท่าน้ัน ลวดลายทีเ่หลอืทีเ่ห็นเป็นช้ันๆ ขึน้ไปจนไปบรรจบกนัทีย่อดนัน้มลีกัษณะ
เป็นอีกลวดลายหนึ่งจึงน่าจะเป็นรัศมีของญาณปัญญาตามล�าดับมากกว่า ซึ่งถ้านับ
ดูดีๆ ก็จะได้จ�านวน ๑๖ เท่ากับ โสฬสญาณ (ญาณ ๑๖ คือ นามรูปปริจเฉทญาณ 



ว า ร ส า ร โ พ ธิ ย า ลั ย31

ปัจจัยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ 
นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ 
โคตรภูญาณ มรรคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ) ซึ่งถ้าจัดในระบบของวิสุทธิ ๗ 
ก็จะได้ (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ (๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ (๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
(๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไป 
ดุจรถ ๗ ผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมาย คือ พระนิพพาน อันเป็นยอดสูงสุดของ
เรือนรัตนะอันวิสุทธิ์นี้
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ขอสังเกตเพิ่มเติม ที่ฐานขององคพระเปนรูปดอกบัวหงายและควํ่าลดหลั่นกัน
ลงมา ถานับเฉพาะช้ันของดอกบัวหงายจะไดทั้งหมด ๗ ช้ัน ซึ่งเปนไปไดไหมที่จะ
หมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร (สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ) (ธัมมสังคณี วิภังค 
ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และคัมภีรสุดทายที่ละเอียดพิสดารมากที่สุด
คือ ปฏฐาน) เมื่อพระองคใชสัพพัญุตญาณพิจารณาคัมภีรนี้ ก็ปรากฏเกิดฉัพพรรณ
รังสีแผซานออกจากพระวรกาย ไปจนจรดขอบวิสัยเขตอนันตจักรวาฬ ถานับกลีบบัว
ของชั้นบนสุดที่พระพุทธองคประทับจะได ๔๗ ซึ่งเปนจํานวนของปจจัยอยางพิสดาร
พอดี (ที่เราสวดพระอภิธรรมกันมีเหตุ ปจจะโย เปนตนนั้น มี ๒๔ ปจจัย แตถาแจก
โดยพิสดารแลวจะมี ๔๗ ปจจัย)

สรุปวา รัตนฆระนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา สื่อแสดงถึง วิสุทธิ ๗ อันเปน
ความหมดจด ความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเปนขั้นๆ เปนธรรมะที่ชําระสัตวใหบริสุทธิ์ 
ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนขั้นๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมาย คือพระนิพพานใน
ที่สุด

หลังจากเขียนบทความนี้จบแลว ก็ไดมีโอกาสตรวจดูภาพถายของพระพุทธ-
ชนิราชองคจรงิ พบวาแฉกรศัมีรอบพระเศยีรนั้นมีทั้งหมด ๓๗ อัน จึงขอเพ่ิมเติม
ขอสันนิษฐานไวอีกนัยหนึ่งวา เปนไปไดไหมวาที่ทรงพิจารณา “พระอภิธรรม” ที่

เรือนแกวนั้น อภิ บทหนาอาจจะเปนบทยอของ 
อภิญญาเทสิต หมายถึง อภิญญาเทสิตธรรม 
คือธรรมที่ทรงแสดงดวยความรูยิ่ง อันหมายถึง 
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ธรรมอันเปนฝกฝาย
แหงความตรัสรู คือเกื้อกูลแกการตรัสรู อัน
ประกอบไปดวย สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
มรรคมีองค ๘ โดยนัยนี้แลว ยอดสุดของ
เรอืนรตันะ กค็อื สมัมาสมาธ ิซึง่เปนองคสุดทาย
ของอริยมรรคน่ันเอง ถึงจุดนี้ ก็มาบรรจบกับ 
รัตนสูตร ที่พระพุทธองคทรงตรัสไวเปนคาถา
สรรเสรญิ อานนัตรกิสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มมีระหวาง
ในการใหผลคือ สมาธิในอริยมรรค) วาเปนเลิศ
แหงสังขตธรรมทั้งปวง สมควรที่จะประดับยอด
ของเรือนรัตนะอันบริสุทธิ์นี้
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ยมฺพุทฺธเสฏโ ปริวณฺณยี 
สุจึ สมาธิมานนฺตริกฺมาหุ 
  ...รัตนสูตร 

โพธิปกขิยธรรม ๓๗

“พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรง
สรรเสริญแล้ว ซึ่งสมาธิใดว่า เป็นธรรม
อนัสะอาด บณัฑติทัง้หลายกล่าวสมาธิใด
ให้ผลในล�าดับ สมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธิ
นั้น ย่อมไม่มี”
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เราก็จะสามารถถอดรหัสธรรมทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในเรือนแก้ว ดังได้วิเคราะห์มา
ตามล�าดับอย่างนี้ขอฝากไว้ให้ผู้รู้ได้ช่วยกันพิจารณา เพื่อช่วยกันต่อยอดความรู้ความ
เข้าใจคติธรรมในเรือนแก้วนี้ด้วยเถิด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรา
ชาววัดจากแดง เวลาพวกเราน้อมกราบไหว้บูชาสักการะ ก็ให้ได้เข้าถึงอรรถรส (รส
ของความหมาย) ด้วย เพื่อเพิ่มความซาบซึ้งในความงดงามของพระพุทธรูปและใน
ปัญญาญาณของเหล่าโบราณาจารย์ ที่ท่านช่วยกันสืบสานและรักษาศิลปะแห่งพุทธะ 
อันหาค่ามิได้นี้ไว้ให้เป็นทัสสนานุตริยะกับพวกเรา และขอให้พวกเรารักษาสมบัตินี้ไว้
ด้วยความเข้าใจ เพื่อส่งต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ให้พวกเขาได้สืบสานศาสนาต่อไป
ข้างหน้าตลอดกาลนานด้วยเทอญฯ

วิสุทธิ ๗

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล คือ รักษาศีลตามภูมิขั้นของตนให้บริสุทธิ์ 
และให้เป็นไปเพื่อสมาธิ วิสุทธิมัคค์ว่าได้แก่ ปาริสุทธิศีล ๔

๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต คือ ฝกอบรมจิตจนบังเกิดสมาธิพอเป็น
บาทฐานแห่งวิปัสสนา วิสุทธิมัคค์ว่า ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทั้งอุปจาร

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ คือ ความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตาม
สภาวะท่ีเป็นจรงิ เป็นเหตุข่มความเข้าใจผดิว่าเป็นสตัว์บคุคลเสยีได้ เริม่ด�ารงในภมูแิห่ง
ความไม่หลงผิด จัดเป็นขั้นก�าหนดทุกขสัจจ์

๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย 
ความบริสุทธิ์ ข้ันที่ท�าให้ก�าจัดความสงสัยได้ คือ ก�าหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้ว
จึงสิ้นสงสัยในกาลทั้ง ๓ ข้อนี้ตรงกับ ธรรมฐิติญาณ หรือ ยถาภูตญาณ หรือ สัมมา-
ทัสสนะ จัดเป็นขั้นก�าหนดสมุทัยสัจจ์

๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทาง
หรือมิใช่ทาง คือ เริ่มเจริญวิปัสสนาต่อไปด้วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึ้น 
และความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลาย อันเรียกว่า อุทยัพพยานุปสสนา เปนตรุณ
วิปสสนา คือวิปสสนาญาณอ่อนๆ แล้วมีวิปสสนูปกิเลส เกิดขึ้นก�าหนดได้ว่าอุปกิเลส
ทั้ง ๑๐ แห่งวิปัสสนานั้นมิใช่ทาง ส่วนวิปัสสนาที่เริ่มด�าเนินเข้าสู่วิถีนั่นแลเป็นทาง
ถูกต้อง เตรียมที่จะประคองจิตไว้ในวิถี คือวิปัสสนาญาณ นั้นต่อไป ข้อนี้จัดเป็นขั้น
ก�าหนดมัคคสัจจ์
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๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางด�าเนิน คือ
ประกอบความเพยีรในวปัิสสนาญาณทัง้หลายเริม่แต่อทุยพัพยานปัุสสนาญาณทีพ้่นจาก
อปุกเิลส ด�าเนนิเข้าสูว่ถิทีางแล้วนัน้เป็นต้นไป จนถงึสจัจานโุลมกิญาณหรอือนโุลมญาณ 
อันเป็นที่สุดแห่งวิปัสสนา ต่อแต่นี้ก็จะเกิดโคตรภูญาณ คั่นระหว่างวิสุทธิข้อนี้กับข้อ
สุดท้าย เป็นหัวต่อแห่งความเป็นปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคล โดยสรุป วิสุทธิข้อนี้ 
ก็คือ วิปสสนาญาณ ๙

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ ความรู้ในอริยมรรค 
๔ หรือมรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเป็นต้นไป เมื่อมรรคเกิดแล้วผลจิตแต่
ละอย่างย่อมเกิดขึ้นในล�าดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเป็นอริยบุคคลย่อม
เกิดขึ้นโดยวิสุทธิข้อนี้ เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือ
การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ก็คือ บรรลุถึงพระนิพพานนั่นเอง

ปจจัย ๒๔

เมื่อแบ่งโดยพิสดารแล้วได้จ�านวน ๔๗ ปัจจัย ดังนี้

๑. เหตุปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๓.  อธิปติปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
 ๑) สหชาตาธิปติปัจจัย
 ๒) อารัมมณาธิปติปัจจัย
๔. อนันตรปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๕. สมนันตรปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๖. สหชาตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๗. อัญญมัญญปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๘. นิสสยปัจจัย มี ๓ ปัจจัย คือ

 ๑) สหชาตนิสสยปัจจัย
 ๒) วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย
 ๓) วัตถารมัมณปเุรชาตนสิสยปัจจยั
๙. อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ ปัจจัย คือ
 ๑) อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
 ๒) อนันตรูปนิสสยปัจจัย
 ๓) ปกตูปนิสสยปัจจัย
๑๐. ปุเรชาตปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
 ๑) วัตถุปุเรชาตปัจจัย
 ๒) อารัมมณปุเรชาตปัจจัย

วิสุทธิ ๗ คัดจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ป.อ. ปยุตฺโต, ปัจจัย ๒๔ คัดจาก คู่มือ

การศึกษาคัมภีร์มหาปัฏฐาน อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ ส�าหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเชิงวิชาการ
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๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๒. อาเสวนปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๓. กัมมปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
 ๑) สหชาตกัมมปัจจัย
 ๒) นานักขณิกกัมมปัจจัย
๑๔. วิปากปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๕. อาหารปัจจัย มี ๒ ปัจจัย คือ
 ๑) รูปอาหารปัจจัย
 ๒) นามอาหารปัจจัย
๑๖. อินทริยปัจจัย มี ๓ ปัจจัย คือ
 ๑) สหชาตินทริยปัจจัย
 ๒) ปุเรชาตินทริยปัจจัย
 ๓) รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๑๗. ฌานปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๘. มัคคปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๑๙. สัมปยุตตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๒๐. วิปปยุตตปัจจัย มี ๔ ปัจจัย คือ
 ๑) สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
 ๒) วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
 ๓) วตัถารมัมณปเุรชาตวปิปยตุตปัจจยั
 ๔) ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย

๒๑. อัตถิปัจจัย มี ๖ ปัจจัย คือ
 ๑) สหชาตัตถิปัจจัย
 ๒) วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
 ๓) อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
 ๔) ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย
 ๕) อาหารัตถิปัจจัย
 ๖) อินทริยัตถิปัจจัย
๒๒. นัตถิปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๒๓. วิคตปัจจัย มี ๑ ปัจจัย
๒๔. อวิคตปัจจัย มี ๖ ปัจจัย คือ
 ๑) สหชาตอวิคตปัจจัย
 ๒) วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
 ๓) อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
 ๔) ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
 ๕) อาหารอวิคตปัจจัย
 ๖) อินทริยอวิคตปัจจัย

รวมปจจัยพิสดารมี ๔๗ ปจจัย
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วัด ใหญโต โผลตั้ง อลังการ  ใชบอกฐาน ศาสนา จะกลาใหญ

นอก จากพระ หนุมเณรนอย คอยใสใจ  รักษวินัย สาธยาย ขยายบาลี

วัตร เชาคํ่า กรรมฐาน งานไมทิ้ง  ตั้งใจจริง ไมนิ่งหยุด พุทธวิถี

ใน จึงหยั่ง ตั้งโพธิ์แท ฐานเจดีย   รากแกวที่ แกรงลึก โพธิ์พฤกษยืนฯ

ธีรปญโญ

โพธิยาลัย

ศาสนา ๔ ประเภท

ศาสนเสียว  เส้ียมใสผู-  สยบกลัว
ศาสนไสย  สรางสวรรคทัวร  สะกดใช
ศาสนเสีย  สาดเท “ชั่ว”  สรุปส้ิน
ศาสนแสง  สองสวางไว  สงบรู สูสลายฯ

ศาสนาแบบท่ี ๑-๓ มีอยูตลอดเวลา
แตทําใหพนทุกขไดชั่วคราว

ศาสนาแบบท่ี ๔ มีอยูชั่วคราว
แตสามารถทําใหพนทุกขไดถาวร

จะนับถือศาสนาแบบใดจงพิจารณาใหดีเถิด
อยาประมาทกันนักเลย เวลาเรามีเหลือกันไมมากแลวนะ

ธีรปญโญ

ธีรปญโญ
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คนทั่วไปมักเกลียดทุกข์ปรารถนาความสุข เมื่อพูดถึงสวรรค์เขาจะนึกถึงกามคุณ
ทุกอย่างที่เป็นทิพย์ละเอียดประณีต ไร้ความทุกข์มีแต่ความสุขความรื่นเริง มีแต่
สถานที่สวยงาม ภาพสวยงาม เสียงไพเราะอิ่มทิพย์ ดังนั้น เมื่อท�าความดีมักตั้งจิตขอ
ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดากัน เรามาดูข้อดีข้อเสียกัน

จะขอยก “ติฐานสูตร” จากพระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ อังคุตตรนิกาย ว่าด้วยฐานะ
ที่เทวดาและมนุษย์ประเสริฐกว่ากัน ความว่า

เทวดาชัน้ดาวดงึส์ประเสรฐิกว่ามนษุย์ ๓ ประการ คอื ๑. อายทุพิย์ ๒. วรรณะทพิย์ 
๓. สุขทิพย์ ส่วนมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ๓ ประการ คือ 
๑. เป็นผู้แกล้วกล้า (สูรา) ๒. เป็นผู้มีสติ (สติมนฺโต) ๓. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 
ในชมพูทวีปนี้ (อิธ พฺรหฺมจริยวาโส) ในอรรถกถาอธิบายข้อ ๒ ว่า เทวดามีสติไม่มั่นคง 
เพราะมีความสุขโดยส่วนเดียว (เพราะสวรรค์เป็นกามคุณที่เลิศ เมื่อเสพก็ย่อมติดใจ
เพลดิเพลนิจนหลงลมื เกดิความประมาท ไม่สามารถพจิารณาปัญจอภิณหปัจจเวกขณะ 
ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ อย่าง คือ ๑. ชราธมฺโมมฺหิ เรามีความแก่เป็นธรรมดา 
ชร� อนตีโต ล่วงความแก่ไปไม่ได้ ๒. พฺยาธิธมฺโมมฺหิ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา 
พฺยาธึ อนตีโต ล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ ๓. มรณธมฺโมมฺหิ เรามีความตายเป็นธรรมดา 
มรณ� อนตีโต ล่วงความตายไปไม่ได้ ๔. สพฺเพหิ เม ปิเยหิ เราละเว้นเป็นต่างๆ 
คือว่า มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว ต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลาย
ทั้งปวง ธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ ควรพิจารณาเนืองๆ ทุกวัน เพื่อให้ใจเกิดความคุ้นเคย 
จะเป็นเหตกุระตุ้นเตือนสติให้รีบเร่งท�าความด ี ไม่มวัเมาประมาทในวัย ในความไม่มโีรค 
ในชีวิต ไม่เศร้าโศกเสียใจในเม่ือตนเองต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของที่รักที่
ชอบใจ) สัตว์นรกมีสติไม่มั่นคง เพราะมีความทุกข์โดยส่วนเดียว (เร่าร้อนทรมานจนไม่
อาจรวบรวมสติได้) มนุษย์ชมพูทวีปมีสติมั่นคง เพราะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกัน (ท�าให้เห็น

พระสมพงษ ปฺุวํโส
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดสติไม่ประมาท) ข้อ ๓ อธิบายว่า แม้การอยู่ประพฤติ
มรรคพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์แปด ย่อมมีในที่นี้เท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้าและ
พระปัจเจกพุทธเจ้า อุบัติขึ้นในชมพูทวีป มีอาจารย์บางท่านอธิบายว่า มนุษย์ร่างยาว
วาหนาคืบที่มีสัญญาและใจครองนี้แหละ มีคุณสมบัติเป็นที่อยู ่ที่สามารถรองรับ
พระธรรม ปฏิบัติพรหมจรรย์จนบรรลุผลได้ เรียกว่า อิธ พฺรหฺมจริยวาโส

ยิ่งมีคาถาว่าในธรรมบทว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ 
เป็นการยาก กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็น
การยาก กิจฺฉ� สทฺธมฺมสฺสวน� การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก ยิ่งเน้นชัดว่า 
สิ่งเหล่านี้มีในภูมิมนุษย์เท่านั้น

ใน เมถุนสูตร ว่าด้วยเมถุนสังโยค ๗ จากพระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ อังคุตตรนิกาย

๑. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่างถูกต้อง 
ไม่ประพฤติกิจสองต่อสองกับมาตุคาม แต่ยังยินดีการลูบไล้ การขัดถู การให้อาบน�้า 
และการนวดฟันของมาตุคาม เขาชอบใจ ติดใจ และถึงความปลื้มใจกับการท�าเช่นนั้น 
แม้นี้ก็ชื่อว่า เป็นความขาด ความทะลุ ความด่าง และความพร้อยแห่งพรหมจรรย์ 
ผู้นีเ้ราเรยีกว่า ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสทุธ์ิ ประกอบด้วยเมถนุสงัโยค ย่อมไม่หลดุพ้น
จากชาติ (ความเกิด) ชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) 
ปริเทวะ (ความคร�่าครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส 
(ความคับแค้นใจ) เรากล่าวว่า ไม่หลุดพ้นจากทุกข์

๒. ...ไม่ยินดีการลูบไล้ การขัดถู การให้อาบน�้า และการนวดฟันของมาตุคาม
แต่ยังสัพยอก เล่นหัว หัวเราะร่ากับมาตุคาม ฯลฯ

๓. ...แต่ยังเพ่งจ้องตามาตุคาม ฯลฯ

๔. ...แต่ยังฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะ ผู้พูด ผู้ขับร้องหรือผู้ร้องไห้ อยู่นอก
ฝาหรือนอกก�าแพง ฯลฯ

๕. ...แต่ยังคอยนึกถึงการที่เคยหัวเราะพูดจาเล่นหัวกับมาตุคาม ฯลฯ

๖. ...แต่ยังดูคหบดีหรือบุตรคหบดี ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บ�าเรอ
ตนอยู่ ฯลฯ

๗. ...แต่ยังประพฤติพรหมจรรย์ตั้งปรารถนาเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ด้วย
ศีลวัตร ตบะหรือพรหมจรรย์นี้ เขาชอบใจ ติดใจ และถึงความปลื้มใจกับการท�า
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เช่นนั้น แม้นี้ก็ชื่อว่า เป็นความขาด ความทะลุ ความด่าง และความพร้อยแห่ง
พรหมจรรย์ ผู้นี้เราเรียกว่า ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมถุนสังโยค 
ไม่หลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เรากล่าว
ว่า ไม่หลุดพ้นจากทุกข์

จากข้อ ๗ บอกชัดเจนว่า

การปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธไม่ได้มีเป้าหมายที่สวรรค์หรือเทพ เพราะเท่ากับ
ยังติดในกามคุณที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏและทุกข์

ในช่วง ๕๐๐๐ ปีนี้ยังชื่อว่าพุทธศักราช นี่แค่กึ่งพุทธกาล นั่นคือยังอยู่ใน
ร่มเงาค�าสอนของพระสมณโคดมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมที่เราแสดงวินัย
ที่เราบัญญัติแล้วแก่พวกเธอ จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย ในกาลล่วงไปแห่งเรา” 
“...ตราบใดยังมีการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ ตราบนั้นพระอรหันต์จะ
ไม่ส้ินไปจากโลกนี”้ “...ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ัน้เหน็เราตถาคต” หรอืในมหาสติปัฏฐานสตูร
จากพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ โดยสรุปว่า “ผู้ใด
เจริญสติปัฏฐาน ๔ ตลอด พึงบรรลุพระอรหันต์ หรืออนาคามี อย่างเร็ว ๗ วัน 
อย่างช้า ๗ ปี ในชาตินี้” เท่ากับเป็นค�ายืนยันว่า เรายังอยู่ในพุทธกาลใต้บารมีของ
พระองค์ อยากเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อไหร่ อยากฟังธรรมจากพระโอฏฐ์เมื่อใด ก็เปิด
พระไตรปิฎกอ่าน ปฏิบัติธรรมของท่าน สามารถท�าได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอไปเกิดใน
ยุคพระศรีอาริย์ ซึ่งกว่าจะมาถึงอีกนาน ถ้าเราตั้งจิตปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้อง
เสียเวลาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ ซึ่งเป็นภพที่กินบุญเก่ามากกว่าที่จะปฏิบัติธรรม
สร้างสมบารมี ฝกฝนตนเองได้ จะดีกว่ามั้ย เมื่อพ้นพุทธกาล ๕๐๐๐ ปีแล้ว จะไป
เกิดเป็นเทวดาพักรอพระศรีอาริย์ก็ตามชอบใจ 

อนึ่ง เทวดาพวกหนึ่งเมื่อตายแล้ว กลับไปเกิดต่อในนรกหรือสัตว์เดรัจฉาน หรือ
หมดบุญต้องเกดิใหม่เป็นคน อาจเกดิในยคุทีไ่ม่มีพทุธศาสนาแล้ว ฉะนัน้ บญุทีเ่ราส่ังสม
ฝกฝนในยุคพระสมณโคดม จะได้ส่งผลให้เราไปเจอพระศรีอาริย์ได้ และเป็นการ
เตรยีมพืน้ฐานบารมีตนเองเม่ือเจอพระศรีอารย์ิจะได้ฟังธรรมรูเ้รือ่ง ซาบซ้ึง บรรลธุรรม
ได้ไว ถ้าเราไม่เรียนรู้ปฏิบัติธรรมะยุคนี้ แต่โชคดีเจอพระศรีอาริย์ อาจไม่บรรลุธรรม
ใดๆ ก็ได้ เหมือน ๒๕๐๐ กว่าปีก่อนที่พระสมณโคดมก็ไม่สามารถท�าให้ทุกคนบรรลุ
ธรรมได้ เหมือนขนโคกับเขาโคปานนั้นเทียว เพราะตนเองไม่ได้สร้างวาสนาบารมี 
อินทรีย์พละเตรียมไว้ก่อนแต่ปางก่อน (ปัจจุบันคืออดีตหรือปางก่อนของอนาคต)
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ศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยม (Atheism) ไม่ใช่ศาสนาเทวนิยม (Theism) ซ่ึงมี
เป้าหมายหลักคือการเป็นเทพ หรือเป็นหนึ่งเดียวรวมกับเทพบนสรวงสวรรค์ แต่
ศาสนาพุทธเป็นกรรมนิยม ไม่นิยมการร้องขอวิงวอนจากเทพเจ้า พุทธองค์ถึงกับตรสั
ให้พจิารณาบ่อยๆ ว่า กมมฺสสฺโกมหฺ ิ เราเป็นผูม้กีรรมเป็นของของตน กมฺมทายาโท 
เป็นผู้รับผลของกรรม กมฺมโยนิ เป็นผู้มีกรรมเป็นก�าเนิด กมฺมพนฺธุ เป็นผู้มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์ กมฺมปฏิสรโณ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย นั่นคือกรรมดีหรือช่ัวเม่ือ
ท�าแล้ว ต้องรับผลวิบากของกรรมนั้นด้วยตัวเราเอง ศาสนาพุทธเป็นสัจจนิยมคือ 
นิยมในอริยสัจจ์ อุดมการณ์สูงสุดคือนิพพาน ฉะนั้น เทวดาหรือสวรรค์เป็นแค่ทางผ่าน
หรอืทางพกัชัว่คราวเท่านัน้ ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด ถ้ายงัอยูใ่นยคุพทุธกาลทีส่ามารถสร้าง
สมบารมีได้ หรืออาจปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้ เราควรเสียเวลาไปเป็นเทพบนสวรรค์
หรือไม่? ข้อคิดของเรื่องถัดไปน่าพิจารณา

ค�าถามเดียวกัน แต่ต่างค�าตอบ ต่างภพภูมิ ต่างวาระ ต่างบารมี ต่าง
ความคิด ต่างการกระท�า ต่างจุดมุ่งหมาย

“ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะท�าอะไร”

เทวดา ตอบว่า 
“เราจะพิจารณาธรรม เพราะมนุษย์มีกายสังขาร ที่เหมาะกับการพิจารณาธรรม

มาก ร่างกายของมนษุย์เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้พจิารณาได้ดทีีส่ดุ น่าอจิฉาพวกมนษุย์จรงิๆ”

พญานาค ตอบว่า
“บวชสิ ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะบวช ... เป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริง แต่

บวชไม่ได้ พ้นทกุข์ไม่ได้ ไม่เหมอืนมนษุย์ พระพุทธเจ้าไม่อนญุาตให้นาคบวช แต่มนษุย์
บวชได้ มนุษย์ไปนิพพานได้ แสนประเสริฐ”

พระภูมิเจ้าที่ ตอบว่า
“ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง คราวนี้เราจะท�าบุญใส่บาตรทุกวัน ไม่ต้องมานั่งรอ

คนอุทิศส่วนกุศลให้เราอีก ไปท�าเองเลย เพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดี”

สัตว์เดรัจฉาน ตอบว่า
“ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆ ... เป็นสัตว์นั้นทุกข์มาก พูด

ก็ไม่ได้ คิดอะไรฉลาดๆ ก็ไม่ได้ ... เป็นมนุษย์มีสมอง มีปัญญา เราจะใช้ปัญญาของ
มนุษย์ท�าให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็นสัตว์อีก”

เปรต ตอบว่า
“เราไม่อยากมหีน้าตาน่าเกลยีด ไม่อยากมปีากเท่ารเูขม็ มีรปูร่างสงูเหมอืนต้นตาล 

... ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะถือศีล จะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหย อดๆ อยากๆ 
ทนทุกข์ทรมานแบบนี้”

สัตว์นรกในอเวจี ตอบว่า
“ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะท�าความดี จะไม่ผิดศีลอีก จะปฏิบัติธรรม ... 

เพราะนรกมันร้อน มันโหดร้าย อยู่แล้วมีแต่ความเจ็บปวด ทุรนทุราย ... ถ้าข้ามี
โอกาสอีกครั้งเราจะไม่ท�าเลว เราไม่อยากทรมาน ไม่อยากได้ชื่อว่าสัตว์นรกอีก”

แต่เมื่อถามค�าถามเดียวกัน

มนุษย์ตอบว่า.........อยากรวย
อนิจจาน่าสงสารมนุษย์ผู้ที่อยากรวยแต่ทรัพย์สมบัติภายนอก ทั้งที่มีโอกาสจะ

ท�าบุญกุศลมากกว่าเพ่ือนท�าให้มีอริยทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัว อยู่ภายในใจ 
มี ๗ สิ่งคือ สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา
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เอเจนซี - “พระพุทธรูปบามิยัน” เคยยืนทอดพระเนตรแห่งความเมตตา
เหนือหุบเขาบามิยัน ตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถาน มาเป็นเวลานานถึงกว่า 
๑,๕๐๐ ปี ทว่า ในเดือนมนีาคม ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ กถ็กูระเบดิไดนาไมต์ ท�าลายอันตรธาน
ไปจากหน้าผาแห่งหุบเขาบามิยัน 

เมื่อกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พระพุทธรูปแกะสลักแห่งหุบเขาบามิยัน 
ที่ชาวไทยมักเรียก “หลวงพ่อบามิยัน” ดูดั่งได้กลับมาปรากฏองค์สว่างเรืองรองอีก
ครั้งหนึ่ง

คู่รักเศรษฐีแดนมังกร จางซินอว๋ีและเหลียงหง ทุ่มเงินราว ๓.๗ ล้านบาท 
เพื่อฉายภาพ “พระพุทธรูปบามิยัน” เป็นภาพสามมิติสีทองงามอร่าม ณ ช่องเขา
บามิยัน ด้วยเทคโนโลยีการฉายภาพสามมิติโฮโลแกรม เพื่อระลึกถึงการท�าลายล้าง
พระพุทธรูปแกะสลักองค์นี้ ที่ถูกรัฐบาลตาลิบานแห่งอัฟกานิสถานสั่งให้ระเบิดท�าลาย
ไปเมื่อ ๑๔ ปีที่แล้ว

หลวงพอโตแหงบามิยันปรากฏองคอีกครั้ง

(พนิตา อังจันทรเพ็ญ)

อนัทีจ่รงิความคดิในการฉายภาพ
สามมิติ “พระพุทธรูปบามิยัน” นั้น 
เดิมทีเป็นความคิดของศิลปินชาวญี่ปุ่น 
ฮิโร ยามากาตะ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
แล้ว แต่องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอื
ยูเนสโก (UNESCO) ยังไม่ม่ันใจใน
เทคนิคการฉายภาพ ของเขา จึงไม่
อนญุาต เนือ่งจากเกรงว่าจะสร้างความ
เสียหายแก่ช่องเขาเก่าแก่แห่งนี้
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เมื่อสามีภรรยาจีนคู่นี้ได้ยินเรื่องราวของศิลปินแดนอาทิตย์อุทัย จึงได้เกิดแรง
บันดาลใจ เนื่องจากทั้งคู่มีความรู้ความช�านาญในการฉายภาพสามมิติโฮโลแกรม และ
มั่นใจว่า จะไม่สร้างความเสียหายให้แก่โบราณสถานแห่งนี้ โครงการฉายภาพสามมิติฯ 
“พระพุทธรูปบามิยัน” จึงได้เริ่มต้นขึ้น โดยได้เชิญผู้เช่ียวชาญต่างๆ มาร่วมใน
โครงการฯ ด้วย

โครงการฯ ได้ฉายภาพพระพุทธรูปทั้งหมดสองวัน วันละสิบกว่าชั่วโมง โดยมี
ผู้คนราว ๑๕๐ คน ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการกลับมาปรากฏองค์อีกครั้งของ
พระพุทธรูปแกะสลักแห่งช่องเขาบามิยัน

ชาวบ้านคนหนึ่งในละแวกนั้นกล่าวว่า แม้การฉายภาพจะไม่สามารถแทนที่
พระพุทธรูปที่ถูกท�าลายไป แต่ก็ช่วยย�้าเตือนว่า ท่านยังไม่ได้ลบเลือนไปจากความ
ทรงจ�าของผู้คน

ส�านักข่าวสถานีโทรทัศน์กลางแห่ง ประเทศจีน หรือซีซีทีวี รายงานว่า หลังเสร็จ
สิ้นภารกิจ คู่รักมหาเศรษฐีได้บริจาคอุปกรณ์ในการฉายภาพให้แก่หน่วยงานดูแลรักษา
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของบามิยัน โดยกล่าวว่า “นี่คือของขวัญที่ชาวจีนมอบให้
แก่ชาวอัฟกานิสถาน” และมีเงื่อนไขว่า หน่วยงานฯ จะต้องจัดฉายภาพ ต่อไปใน
เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่พระพุทธรูปถูกท�าลาย ของทุกปี

ข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า พระพุทธรูปแกะสลักบามิยันในอัฟกานิสถานนี้ สร้าง
ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เป็นพระพุทธรูปศิลปะกรีกโบราณสององค์ โดยองค์หนึ่งมี
ความสูง ๕๓ เมตร และ ๓๕ เมตร มีอายุเก่าแก่ราว ๑,๕๐๐ ปี ได้รับการยอมรับ
ให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักฝาผนังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาถูกรัฐบาลตาลิบานท่ีเคร่ง
ศาสนาอิสลามแบบสุดโต่ง ระเบิดท�าลายไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้
เหตุผลว่า กฎหมายอิสลามไม่อนุญาตให้บูชารูปเคารพ น�ามาซึ่งเสียงประณามจากคน
ทั้งโลก ยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนพระพุทธรูปแห่งบามิยันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

องค์การยูเนสโกได้เข้าไปอนุรักษ์พ้ืนที่ สามารถปะติดปะต่อชิ้นส่วนพระพุทธรูป
องค์เล็กกว่าที่หลงเหลืออยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ในโพรงหินทรายได้ส�าเร็จ แต่ส�าหรับ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ไม่เหลือช้ินส่วนให้น�ามาปะติดปะต่อได้อีก แต่ถึงอย่างนั้น 
ยูเนสโกจะต้องใช้เวลาอีกสองปี กว่าจะฟนฟูสถานที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระ-
พุทธรูปองค์ใหญ่ได้ส�าเร็จ
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พระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ ณ ป่าเกากาล ตรัสพระคาถานี้ โดยปรารภ 
เรื่องของเจ้าชายโพธิราชกุมาร ดังนี้

ครั้งหนึ่ง เจ้าชายโพธิราชกุมารโปรดให้สร้างปราสาทส�าหรับพระองค์เองและ
พระชายา เมือ่ปราสาทได้รบัการสร้างและตกแต่งเสรจ็สมบรูณ์แล้ว เจ้าชายได้ทลูนมินต์
พระพทุธองค์และพระสงฆ์สาวกมาฉนัภตัตาหาร เนือ่งในโอกาสเฉลิมฉลองปราสาทใหม่ 
ทรงเตรยีมการต้อนรบัอย่างประณีต ประดับประดาสถานทีด้่วยดอกไม้หลากสนีานาพนัธ์ุ 
พรัง่พร้อมด้วยเคร่ืองหอมอันชืน่ใจ ปพ้ืูนด้วยผ้าขาวต้ังแต่ทางเข้าไปจนถงึพระโรงด้านใน 
ทุกหนแห่งที่คาดว่าพระพุทธองค์จะทรงพระด�าเนิน เนื่องจากเจ้าชายโพธิราชกุมารไม่
ทรงมีพระโอรสหรือพระธิดาเลย จึงทรงอธิษฐานว่า หากพระองค์และพระชายาจะมี
พระโอรสหรือพระธิดาแล้ว ขอให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบลงบนผ้าขาวนั้น

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึง เจ้าชายได้ถวายบังคม ทูลนิมนต์ให้พระพุทธองค์
เสด็จเข้าไปในท้องพระโรง แต่พระพุทธองค์ยังไม่เสด็จ ได้แต่ทอดพระเนตรไปที่พระ-
อานนท์พุทธอนุชา พระอานนท์เข้าใจความหมายแห่งสายพระเนตร จึงทูลเจ้าชายว่า 
ให้น�าผ้าที่ปูลาดนั้นออกเสียก่อน พระศาสดาจึงจะเสด็จเข้าไปข้างใน

เจ้าชายโพธริาชกมุารเมือ่ถวายภตัตาหารแก่พระพทุธองค์และพระสงฆ์ทีด้่านนอก 
หลังเสร็จภัตกิจแล้ว เจ้าชายได้ทูลถามพระพุทธองค์ถึงสาเหตุที่พระพุทธองค์ไม่เสด็จ
พระด�าเนินบนผืนผ้า และยังตรัสให้เก็บผ้าปูลาดนั้น พระพุทธองค์ตรัสถามเจ้าชายว่า 
มหาบพิตร ทรงให้ปูผ้าแล้วอธิษฐานให้อาตมภาพเหยียบบนผ้าน้ัน เพื่อขอพระโอรส
และพระธิดาใช่หรือไม่ เจ้าชายทูลตอบว่า เป็นเช่นนั้น

(ปาแอน)

เก็บความจาก The Treasury 
of Truth (Dhammapada) ของ 
Ven. Weeragoda Sarada Mahathero

เรื่องเลาสําหรับเยาวชน
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พระพุทธองคจึงตรัสแกเจาชายวา มหาบพิตรและพระชายา จะไมมีโอรสและ
พระธดิาท้ังสิน้ ซึง่เปนผลมาจากบพุกรรมทีเ่คยกระทาํไวในอดีตชาติ จากนัน้พระพทุธองค
ก็ตรัสเลาถึงบุพกรรมของเจาชายโพธิราชกุมารและพระชายาวา

ในอดีตชาติ ทั้งสองพระองค ไดเคยรอดตายจากเรือแตกกลางทะเล และไดไป
ติดอยูบนเกาะรางแหงหนึ่งกลางทะเล ไดอาศัยกินไขนกที่ทํารังอยูบนตนไมในเกาะนั้น 
เมื่อกินไขนกหมดแลว ตอมาก็กินลูกนก และกินพอแมนกจนหมด โดยไมรูสึกสํานึก
เลยวา ไดทําบาปทํากรรมผลาญพลาชีวิตสัตวอื่นอยางไรเมตตา ผลกรรมอันนั้น ทําให
เจาชายและพระชายาไมมีพระโอรสและพระธิดาในชาตินี้ 

จากนั้น พระองคก็ตรัสพระคาถาแปลความวา 

ถาบุคคลรูวา ตนเองเปนที่รัก ดังนั้น การระวังตน เปนความปลอดภัยที่สุด 
ตองรักษาตนใน ๓ วาระ วัยเด็ก วัยหนุม และวัยชรา ความคุมครองที่ดีที่สุดคือ
การประกอบกรรมดี

หมายเหตุ จากพระคาถานี้ แสดงใหเห็นลักษณะเดนประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา คือ ตนคือ

 ผูรักษาตนไดดีที่สุด ไมใชเทวดา หรือภูต ผี ใดๆ คนจะดีหรือไมดี อยูที่ตนกระทําเอง 

 ไมมีใครชําระความผิดใหใครได นอกจากตนทําเอง การทํากรรมตางๆ มีผลตอเนื่อง

 ยาวนาน เพราะฉะนั้น จึงตองระวังตนเสมอใหทําแตในกรรมดี เพราะกรรมดีนั้น ยอม

 คุมครองบุคคลใหปลอดภัยในวัฏสงสาร

หากทานใดไดรับประโยชนจากวารสาร

ตองการบอกรับเปนประจํา หรือตองการสนับสนุนการ

จัดพิมพ โปรดติดตอประชาสัมพันธวัดจากแดง

โทร. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
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ใต้ฟาวัดจากแดงเดือนนี้ มีข่าวน่าสนใจจะแจ้งให้ทราบดังนี้

๑. วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา วัดจากแดงมีงานส�าคัญคือ 
การต้อนรับพระผู้ทรงพระไตรปิฎก จากประเทศเมียนมาร์ และการติดพระอุณาโลม 
พระประธาน ในศาลาสุธัมมา ซึ่งต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพหลัก คือคุณนพภัสสร 
เฟองจนิดาวงศ์และครอบครวั ร้านเพชร Princess Gems และคณุเตช คณุเพญ็ศรี 
คุณยาใจ บุญนาค คุณสมชาย ภัทรมาลัยและครอบครัว อาจารย์อศิริยา นตุสาระ 
และช่างทอง คุณสมส่วน คงแสงค�า เป็นผู้ขึน้รปู คุณสุมลิ สิทธิปล้ืม เป็นผู้ฝังเพชรอุณาโลม 
ในตอนท้ายพิธี คุณยุพา วีริยวงศ์พร้อมครอบครัว ซึง่เป็นผูเ้ริม่ต้นปวารณาการสร้าง
พระประธาน ได้ร่วมท�าบุญวนัเกดิเป็นเงนิ ๒ แสนบาทเพื่อซ้ือที่ดินด้วย

๒. วัดจากแดงอยู่ในระหว่างการพัฒนา สิ่งส�าคัญท่ียังขาดแคลนก็คือ อาคาร
เรียนและห้องสมุด ปัจจุบันวัดมีพระภิกษุสามเณรถึง ๑๐๐ รูปเศษ แต่ยังไม่มีอาคาร
เรยีน ต้องใช้ห้องใต้ศาลาการเปรยีญหลงัใหม่ ทีอ่อกแบบไว้เป็นทีพ่กัส�าหรบัสาธุชนทีม่า
พักค้าง เมื่อมีงานเทศกาลส�าคัญ มาใช้เป็นห้องเรียนไปก่อน 

อนึ่ง ต�าราพระไตรปิฎก อรรถกถา ท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศมี
จ�านวนมาก ก็ยังไม่มีห้องสมุด ที่จะเก็บให้เป็นระบบ เพื่อการค้นคว้าศึกษา ดังนั้น 
ทางวัดจึงมีแผนการจะสร้างอาคารเรียน และห้องสมุดขึ้น แต่สิ่งส�าคัญก่อนหน้าก็คือ 
ต้องเพิ่มพื้นที่วัด เพื่อการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เดือนกรกฎาคมนี้ ทางวัดได้รวบรวม
ปัจจัยเป็นค่าท่ีดินขนาด ๔ ไร่ ด้านหลงัเมร ุ ทางทิศเหนอืของวัด มลูค่า ๑๐ ล้านบาท 
ซึ่งทางผู้เป็นเจ้าของเดิมคือ คุณประภา นิรมล เจียมสกุล ได้ยอมโอนให้ทางวัดใน
ราคาพิเศษ อันเป็นการร่วมสร้างกุศลแก่พระศาสนาด้วย ก็ขออนุโมทนาในจิตศรัทธา
ของคุณประภา ในครั้งนี้ 

กองบรรณาธิการ
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๓. เนื่องจากทางวัดได้เปิดการสอนธรรมแก่
คฤหสัถ์ในวนัเสาร์-อาทติย์ ซึง่ยงัขาดแคลนสถานที่
ใช้เป็นห้องเรียน พระอาจารย์มหาประนอมจึงได้
ติดต่อห้องเรียนส�าเร็จรูป ผลิตจากประเทศจีน มี
ขนาด ๙ x ๑๖ เมตร แบ่งพื้นที่เป็นห้องเรียน ห้องพักครู ห้องน�้าสองห้อง และ
ระเบียงด้วย ราคาหลังละ ๘ แสนบาท เมื่อเทพื้นแล้ว ก็สามารถมาประกอบใช้ได้เลย 
ซึ่งในอนาคตก็สามารถถอนออกย้ายไปติดตั้งในสถานที่ใหม่ที่เหมาะสมได้อีก ห้องเรียน
นี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ด้วย อดใจรออีกนิดวัดก็จะเปิดการศึกษาธรรม
ได้เพิ่มขึ้น

๔. จังหวัดสมุทรปราการ ถือว่ามีปัญหาขยะที่ต้องก�าจัดมากที่สุด ที่ผ่านมาก็
เคยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางกรณีไฟไหม้บ่อขยะมาแล้ว ทางวัดจึงมีโครงการก�าจัด
ขยะครบวงจร โดยได้รับอุปถัมภ์จากครอบครัวคุณสุวรรณา เตชะวิบูลย์ จัดซื้อเครื่อง
ก�าจัดขยะครบวงจร ซึ่งสามารถก�าจัดขยะ ทั้งขยะเปียก คือเศษอาหาร เป็นต้น และ
ขยะแห้ง เช่นใบไม้ เป็นต้น ผลจากการก�าจัด จะได้กาซมีเทน ส�าหรับใช้หุงต้มได้ 
ปุยอินทรีย์ และน�้า EM ตอนนี้ ทางวัดก�าลังรณรงค์การคัดแยกขยะ การจัดวาง
ถังขยะให้เหมาะสม เพียงพอเพื่อการก�าจัดได้อย่างเรียบร้อยต่อไป 

๕. เนือ่งจากอากาศทีร้่อนอบอ้าวมาตลอด โดยเฉพาะในปีนี ้ทีม่สีถติว่ิาร้อนและ
แล้งกว่าปีที่ผ่านมา ห้องเรียนไวยากรณ์บาลีที่พระภิกษุสามเณรกว่า ๘๐ รูป ได้ใช้ห้อง
ว่างใต้ศาลาการเปรยีญไปพลางก่อนจะมห้ีองเรยีนถาวรน้ัน ซึง่ใช้เรยีนในวันจนัทร์ถึงศกุร์ 
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นชั้นเรียนของญาติโยมผู้สนใจทั่วไป แต่พระอาจารย์ธิติพงษ์ผู้
สอนนั้น สอนทุกวันไม่มีวันหยุด ญาติโยมมีความห่วงใยในสุขภาพของท่าน จึงปรึกษา
กันว่าจะติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งพื้นที่ห้องทั้งหมดนั้น มากถึง ๓๕๐ ตรม. แต่พื้นที่
ใช้เรียนจริงเพียง ๒๕๐ ตรม. ซึ่งต้องใช้แอร์ขนาด ๖ หมื่นบีทียู จ�านวน ๕ เครื่อง 
จึงจะเหมาะแก่พื้นที่ และท�าผ้าม่านกั้นเพื่อช่วยลดค่าไฟ ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี คุณจงลักษณ์ ธรรมนิยมศักดิ์ คุณสมลักษณ์ 
แซ่ไหล คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์ คุณประเทือง แย้มมณฑา และคุณเพียงเพชร 
บูรณสมภพ เป็นเจ้าภาพหลกั รวมทัง้ญาตโิยมลกูศษิย์ช่วยกนัร่วมบรจิาคอีกจ�านวนมาก 
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ไม่สามารถลงชื่อได้ครบทั้งหมด

๖. วัดจากแดงมีค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนมากถึง แสนกว่าบาท ดังนั้น 
จึงมีโครงการ ติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้า ระยะที่ ๑ จะท�าที่ริมเขื่อนก่อน 
มูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณยุพา วีริยวงศ์พร้อมครอบครัว 
เป็นเงิน ๑ แสนบาท ขออนุโมทนาบุญด้วย



แผนที่วัดจากแดง
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