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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เน่ืองในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบูิรณ์ ในวนัที ่๓ ตุลำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ท่ีปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสังฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพทุธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเก่ียวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเรือ่งน่ำรูใ้นพระบวรพระพทุธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๒๘ คอื ธรรมคด-ีศาสนคด ีเป็นการรวบรวมพระนิพนธ์

เบ็ดเตล็ด ซึ่งทรงนิพนธ์ไว้แต่เมื่อยังเป็นพระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน จนถึงทรงด�ารง

สมณศักด์ิที่ พระสาสนโสภณ ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ คือ ธรรมคดี-ศาสนคดี  

รวม ๒๖ เรือ่ง พทุธศาสนวงศ์ การปกครองคณะสงฆ์ และ น�าเทีย่ววดับวรนเิวศวหิาร 

ในหมวดธรรมคดี-ศาสนคดีนั้น ส่วนใหญ่เป็นพระนิพนธ์สั้น ๆ บางเรื่องเป็น

ลกัษณะการบนัทกึ หวัข้อเพือ่ช่วยจ�าในเรือ่งนัน้ ๆ เนือ้หาอาจไม่สมบรูณ์ แต่เป็นเรือ่ง

ที่แสดงให้เห็นแนวคิดของพระองค์ใน เรื่องนั้น ๆ จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษา พระนิพนธ์

เรื่องใดทรงนิพนธ์เมื่อใด ได้ท�าเชิงอรรถไว้ที่เรื่องนั้น ๆ แล้ว

พระนิพนธ์ที่รวบรวมมาพิมพ์ไว้ในเล่มนี้ นอกจากจะเป็นอนุรักษ์ต้นฉบับไว้

แล้ว ยงัแสดงให้ เหน็ว่า เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสังวรทรงมพีระอธัยาศัยทางการ

ประพนัธ์มาตัง้แต่ยงัทรงเป็นพระเปรยีญ และบทพระนพินธ์ของพระองค์แต่ละเรือ่งยัง

แสดงให้เหน็ว่า ทรงรักการศกึษาค้นคว้าทัง้ทาง วิชาการด้านพระพุทธศาสนาท้ังวิชาการ

สมัยใหม่ จึงทรงมีแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทรงแสดงออกมาทางบทพระนิพนธ์ ดังที่ปรากฏ

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ต�าหนักเพ็ชร  ๓๕๓

พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ ๓๕๓



.



.



ธรรมคด ี และ ศาสนคดี



.



ต�านานพระพุทธศาสนา และ  

ประวัตคิัมภรี์ที่ใช้เป็นหลักสูตร*

๑. ก�ำเนิดพระพุทธศำสนำ ๑)	พระพทุธศาสนาก�าเนดิเม่ือพระพทุธ-	

	 เจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา	 เมื่อก่อน	

	 พุทธศก

๒)	กาลนั้นเป ็นก�าเนิดสมบูรณ์ของ	

	 พระพุทธเจ้า	 พระพุทธองค์ทรงมี	

	 ก�าเนิด	๓	วาระ

ก.	 โดยพระชาติ	 เมื่อประสูติจากพระ-	

	 คัพโภทร	 เมื่อวันเพ็ญวิสาขะ	 ก่อน	

	 พุทธศก	 ๘๑	 ปี	 ที่ลุมพินีวัน	 แห่ง	

	 เมืองกบิลพัสดุ ์และเมืองเทวทหะ		

	 ต่อกัน	พระจอมฯ	ให้โหรค�านวณว่า		

	 ๔	ฯ	๖	จอ	๑๘	พฤษภาคม	อญัชนั	

	 ศักราช	๖๘	เวลา	๕	โมงเช้า	

ข.	 โดยพระธรรม	เมือ่ตรสัรูสั้จจะ	เมือ่	

	 วันเพญ็วิสาขะ	ก่อนพทุธศก	๔๕	ปี		

	 ที่	พุทธคยา	แห่งเมืองคยา

*
	 ทรงนพินธ์เมือ่พ.ศ.	๒๔๘๖	ครัง้ยงัเป็น	พระมหาเจรญิ	สวุฑฒฺโน.	ป.ธ.	๙
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พระจอมฯ	 ให้โหรค�านวณว่า		

๑	ฯ	๖	ระกา	๒๐	พฤษภาคม	อ.ศก.	

๑๐๓	 ๑๑	 ทุ่ม	 ๓๓	 นาที	 (พุชฺฌิตา		

สจฺจานีติ	พุทฺโธ)

ค.	 ปลุกประชาคือพระโกณทัญญะให	้

รู้ตาม	(โพ	ปชายาติ	พุทฺโธ)

ในวาระที่	๓	จึงปรากฏไตรรัตน์

ขึน้ในโลก	แต่สังฆรตัน์ยงัอ่อน	บรบิรูณ์

เมื่อเป็น

เกร็ดสถานตรัสรู้ 

ด้านตะวันออกของโพธิพฤกษ์ 

ห่างประมาณ ๕-๖ เส้น มแีม่น�า้เนรญัชรา 

ดินลาดลงไปโดยล�าดับดูโล่งงาม ด้าน

ตะวันตกมีเนินดินสูง มีเขาถัดไปภูมิ-

ประเทศท�าให้ทรงหันพระพักตรทาง 

ตะวนัออก (เก็บจากปาฐกถาของหลวง

วจิติร)

๒. พระพทุธศำสนำเกิด ปฏิวัตศิำสนำ 

 พรำหมณ์ หลักฐำน อปฺปฏิวตฺติย�  

 ในพระธรรมจักร

(๑) ยคุไตรเพท ฤคเวท	ฉนัท์เก่าทีส่ดุ	

สดุดีพระเจ้า	ตามหลักภาษา	บางตอน

คงมีก่อน	พุทธศก	๖๕๐	

สามเวท	เห่เวลาบชูายญั	เกบ็จาก

ฤคเวท

ยชุรฺเวท	 มี	 ๒	 กึ่งคือ	 กฤษฺณ	

ยชุรฺเวท	และ	ศุกฺล	ยชุรฺเวท

ฤค	-	แสดงว่าพวกอรยิกะ	อยู่ใน

เขตแม่น�้าสินธุตอนบน	 ถึงปัญจาบ		

(ปัญยาป)	แรกยกมาทางแม่น�้าภุกา

สาม	-	ไม่มคีวามส�าคญัทางประวตัิ

ยชรุ	 -	แสดงว่าขยบัมาอยูใ่นแห่ง

ทีเ่ดิมคอืกุรเุกษตร	ได้แก่	ลุม่แม่น�า้คงคา	

ยมนุาตอนบน	และกบัแม่น�า้สรัสวด	ี(แห้ง

แล้ง)	มีเมืองเช่น	อินทรปรัสถ

ฤค - ฤจฺ 

บาลี อิจฺ - ถุติ 

สาม - สงบ

๑.	One	along	the	spur	of	the	moun-	

	 tain	 where	 the	 rivers	 were		

	 easily	crossed.

๒.	One	across	the	cenltral	to	where		

	 the	Ganyes	and	Yamuna	unite.

๓.	One	down	the	East	banlk	of	the		

	 Indus	 to	 Sovira	 and	 Avanti.		

	 Rhys	devids.
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อถรรพเวท	ถอืขลงั	เกดิภายหลงั

ทางสันนษิฐานว่าพวกอริยกะเหนอืในตรุกี-

สถานตะวันตกได้ข้ามเขาฮนิดกูษูเข้ามา	

ไม่ได้ลงทางทศิตะวันตกในอฟัฆานสิถาน	

แต่ลงทางตะวันออกแถบช่องเขาเขต	

จติราล	ทางอสีานแห่งกศัมรีประเทศ	ได้

ติดต่อและน�าเอาลัทธิของทัสยุมาใช้ใน	

อถรรพเวทมาก	เข้าปะทะกบัอรยิกะพวก

แรก	เป็นศกึมหาภารตะ	“คมัภร์ีพราหมณะ”	

ค�าอธิบายไตรเภท	ก่อนพุทธศก	๒๕๐

ภารต ปํุ. เหล่ากอพระภรต 

นปุํ. ประเทศของพระภรต = อินเดีย

อุปนิษัท	 แสดงความเช่ือและ	

ความคดิทีเ่รยีกว่า..........	เวททัง้	๔	แสดง

หนักทางกาย-วจีกรรม	 อุปนิษัททาง

มโนกรรม	เถยีงของเดมิแสดงสงัสารวฏั	

กรรม	อนจิจตา	นอกจากอาตมนั	จะพ้น

สงัสารวฏั	ถึงอาตมนั	เพราะความรูช้อบ

เกร็ดก�าเนิดทิศ

ชาวอริยกะยกข้ามเขาฮินดกูษูและ 

แม่น�้าภุกาเข้าอินเดียปัจจุบัน บ่ายหน้า

ทางทศิตะวนัขึน้ทีมี่เขาหมิาลยัตัง้อยู่ จงึ

ขนานชือ่ทศินัน้ว่าปุรตัถมิทศิ ทศิเบือ้งหลงั

ว่า ปัจฉิมทิศ ทิศซ้ายมือว่า อุตตรทิศ 

เพราะทางด้านนั้นดินสูงขึ้นไป เพราะ

ห่างทะเลโดยล�าดบั ทศิขวามอืว่า ทกัษณิ

ทิศ เพราะลาดต�่าลงไปใกล้ทะเลโดย

ล�าดับ

เกร็ดค�าว่าอาตมัน

-		 ฤค	หมายถึง	ลมหายใจ

-		 พราหมณ์	หมายถึงตวัตน	(อาตมัน)

-		 อุปนิษัท	 หมายถึงโลกุตตระ	 เป็น		

	 สิ่งเดียวที่เที่ยง

เกร็ดวรรณะ 

(๑)	 แบ่งเป็นอรยิกะ	กบัทสัย	ุหรือ	“พวกส”ี		

	 (วรรณะ)	“พวกด�า”		หรอื	“พวกเรา	

	 ผวิขาว”	“พวกเขาผวิด�า”
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(๒)	 เพราะอรยิะต้องรบกบัทสัย	ุจงึต้อง	

	 แบ่งพวกเดยีวกนัเป็นนกัรบ	“ราชันย		

	 คนหลวง”	 ไว้พวกหนึ่ง	 เป็นรอบ	

	 แรกแห่งการแยกวรรณะ

(๓)	สมยัคมัภีร์พราหมณ์	เมือ่ไสยศาสตร์	

	 เจรญิ	จงึแบ่งเป็น	๔	คอืพราหมณ์		

	 (นกับวช)	 กษัตริย	 (นักรบ)	 เวศย	

	 (พ่อค้า)	ศูทร	(ทัสยุ‚	ชั้นต�่า)

เกร็ดรามเกียรติ์

สมยัพราหมณ์	พวกอรยิกะคงข้าม	

ภูเขาวินธยะ	ไปรบทัสยุ	(คือยักษ์)	ใน

ลังกา	 ได้ทัสยุบางพวก	 ซึ่งเรียกเป็นลิง

จากแม่น�า้ดษิคนิธ์	(คือขีดขนิ)	และแม่น�า้

ชมพู	เป็นทหาร

(๒) ยุคพุทธกาล

สมัยอุปนิษัท	 ความคิดก้าวหน้า	

จนเกดิศาสนาชนิ	-	(ชน	–	โชน)	เถยีง

ว่าเทวดาไม่มี	 บูชายัญไม่มีประโยชน	์

สอนโมกขจากสังสารวัฏ	ด้วยหลกัธรรม	

๓	 ประการคือ	 ศรัทธาในที่ชอบ	 ๑		

วิชาชอบ	๑	ประพฤติชอบ	๑	ศาสนานี้		

ไม่ถือพระเป็นเจ้า	 ศาสดาคือวรรธมาน

ชญาตบุตร	 คือ	 “นิคนฺถนาฏปุตฺต”		

สมญาว่า	 “ชิน”	 “มหาวีระ”	 เกิดก่อน

พุทธประสูติ	๓๖	ปี	เชื้อกษัตริย์เวสาลี
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ความคิดก้าวหน้ายิ่งขึ้น	 จนเกิด	

“พระพทุธศาสนา”	พลิกของเดมิทุกอย่าง

ตลอดถึงอาตมัน	 ด้วยมัชฌิมาปฏิปทา		

กบั	อรยิสัจเป็นอาท	ิมโีมกษ	คอื	มรรค	

ผล	นิพพาน

๑)	พระพุทธปณิธาน	มี	๒	คือ

ก. ประกาศค�าสั่งสอน

ข. ตั้งจตุรบริษัท

ความเป็นมาแห่งพระพทุธศาสนา	

ก็คือ	 ความเป็นมาแห่งค�าส่ังสอนและ	

จตุรบริษัทนั่นเอง

๒)	พระจอมฯ	ทรงตั้งพระราชปณิธาน

เป็น	๓	คือ

ก. าตุ จิร� สต� ธมฺโม

ข. ธมฺมทฺธรา จ ปุคฺคลา

ค. สงฺโฆ โหตุ สมคฺโคว

ในการตัง้ธรรมยตุ	อนวัุตรพระพทุธจรรยา

ก)	เป็นมาโดย	 ............	 แล้วจ�าทรงไว้	

	 ก่อน	ภายหลัง	มีจารึก

ข)		โดยสังคายนาเป็นคราว	ๆ

ค)		โดยการเผยแพร่

ก)	ภกิษ	ุเกดิและแปลงมาโดยอปุสมบท	

	 สืบวงศ์กันมา

ข)		ภิกษุณี	เช่นเดียวกัน

๓. ควำมเป็นมำแห่งพระพุทธศำสนำ  

 คืออะไรบ้ำง เป็นมำ

๔. ค�ำสั่งสอน

๕. จตุรบริษัท
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ค)		อุบาสก	เกิดโดยแสดงตน

ง)	 อุบาสิกา	เช่นเดียวกัน

	 สามเณร	สามเณรี	อิงภกิษ	ุภกิษณุี	

	 ผู้สืบศาสนาโดยตรง	คือ	ภิกษุ

เกร็ดศีล

ในพระไตรปิฎก	ยังไม่พบการขอ

ศีล	พบแต่แสดงตนเป็นอบุาสก	อุบาสิกา	

สามเณร	กไ็ม่ปรากฏว่าได้ขอศลี	ขอแต่

ไตรสรณาคม

๑)		หีนยาน	คงลัทธิเดิม

๒)	มหายาน	แก้ไขใหม่

คงตามเดิม

๑)	ความมุ่งหมาย	ไม่มุ่งปัจเจกโพธหิรอื

สาวกโพธิ	ควรมุ่งพุทธภูมิ	เพื่อพาผู้อื่น

ข้ามสงัสารวฏัไปก่อน	แล้วจงึตามไปภาย

หลัง	 จึงสอนให้คนมุ่งเป็นพระโพธิสัตว์

เกิดนับถือพระโพธิสัตว์ขึ้น

๒)	ว่าด้วยพระพุทธเจ้า

เดมิว่า	 พระพทุธเจ้ามทีัง้	 อดตี	 ปัจจบุนั	

อนาคต	แก้ใหม่ว่า	มทีัว่อนนัตจกัรวาลคอื

(๑)	พระสยัมภู	 หรือพระอาทิพุทธะ		

เกิดพร้อมโลก	ประจ�าโลก	ท�านองนั้น

(๒)	พระธยานิพุทธะ	อีก	๕	องค์	เกิด

ด้วยอ�านาจญาณสมาบัติท้ัง	 ๕	 ของ	

๖. หลักธรรมแตกแยกเป็น ๒ ยำน

๗. หีนยำน

๘. มหำยำน
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พระอาทิพุทธะ	 เป็นประธานในสวรรค์	

บันดาลให้พระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดใน

มนุษย์โลก	เช่น

(๓)	พระมนษุยพุทธะ	สัง่สอนเวไนยนกิร	

มีกาย	๓	คือ

ก.	ธรรมกาย	-	กายธรรมทีต่รสัรู้

ข.	สัมโภคกาย	-	กายเกิด	แก่

ค.	นริมาณกาย	-	กายหมดกิเลส

พระพุทธเจ้าตามคติเดิม	 เป็น	

พระมนุษยพุทธทั้งสิ้น

๓)	 เปรียบเทียบ

	 เดิม	สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

	 ใหม่	ที่สุดเป็นอัตตา

ถอยหลังลงคลอง

หลักการสอน 

หีนยาน	ปฏิบัติได้เองก่อนจึงสอน	

มหายาน	 สอนก่อนได้	 ให้เชื่อไว้หูหนึ่ง

ก่อน	 หลักการสอนนี้	 บัดนี้หีนยานได้

กลายมาเสียแล้ว

หีนยาน	 -	 ทางใต้	 ลังกา	 พม่า	 ไทย	

เพราะเจริญลงทางใต้ของอินเดีย	 จึงบ่า

ลงใต้	จึงเรียกทักษิณนิกาย	

มหายาน	-	ทางเหนอื	ทเิบต	มงโกล	จนี	

ญี่ปุ่น	 ญวน	 เพราะเจริญอยู่ทางเหนือ	

จึงบ่าขึ้นเหนือ	จึงเรียกอุตตรนิกาย

๙. กำรแผ่ออกต่ำงประเทศ
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ยานนี	้ยงัถกูดดัแปลงอกีมากมาย

เช่นในญี่ปุ่น

โดยทั่วไป	 คือพุทธศาสนิกฝ่าย

คฤหัสถ์	ที่ส�าคัญคือผู้ทรงอ�านาจในครั้ง

นัน้	ๆ	ท่ีสามารถ	ได้แผ่ศาสนา...............

อินเดีย	คือ	

หนียาน	-	พระเจ้าอโศก	(ระหว่าง	

พ.ศ.	๒๗๔	-	๓๑๖)

มหายาน	-	พระเจ้ากนษิกะ	(ระหว่าง	

พ.ศ.	 ๖๒๐)	 ทั้งสองพระองค์นี้เป็น	

ศาสนปูถมัภก	หนียาน	ฝ่ายหนึง่	มหายาน	

ฝ่ายหนึ่ง	 แล้วส่งสมณทูตไปประกาศ	

พระศาสนายังต่างประเทศ	จงึแพร่หลาย

ไปยังนานาประเทศจนทุกวันนี้

ยุคที่ ๑	 ลัทธิหีนยาน เถรวาท 

โดยพระโสณะและพระอตุตระ	ทีพ่ระโมค-

คัลลีบุตรติสสเถร	 สังฆปาโมกข์	 ใน	

ตติยสังคายนา	ส่งทางสุวรรณภูมิ	 ไทย

ว่านครปฐม	 พม่าว่าเมืองสะเทิม	 ก่อน	

พ.ศ.	๕๐๐

ยคุที ่๒	ลทัธิมหายาน	จากเกาะ

สมุาตรา	เข้าอาณาจกัรศรวีชิยัแผ่เข้ามา

ทางภาคใต้	ราว	พ.ศ.	๑๓๐๑	พระมหา-

ธาตุ	 เมืองไชยา	 พระมหาธาตุ	 เมือง

นครศรีธรรมราชองค์เดิม	เป็นสิ่งอ้าง

๑๐. ศำสนูปถัมภก

๑๑. พระพทุธศำสนำมำสูป่ระเทศไทย
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ยคุที ่๓	ลทัธหินียานอย่างพกุาม

โดยพระเจ้าอนรุทุธ	กรงุพกุาม	ประเทศ

พม่า	ราว	พ.ศ.	๑๖๐๐	เมอืงพกุามเคย

ได้รับคตเิถรวาทเหมอืนไทย	แต่เหินห่าง

จากอินเดียนาน	 จึงเกิดลัทธิหีนยาน	

อย่างพุกามขึ้น

ยุคที ่๔	ลทัธิลงักาวงศ์	ราว	พ.ศ.	

๑๘๐๐	โดยพระเจ้าปรกักมพาหมุหาราช	

เวลานัน้	ศาสนาพุทธในลงักาเจรญิ	ไทย

ได้ข่าว	 จึงไปบวชแปลงกลับมา	 สมัย

พระร่วงเจ้า	 กรุงสุโขทัย	 ดังศิลาจารึก

เมื่อ	พ.ศ.	๑๘๒๖	ว่า

“พ่อขนุรามค�าแหงกระท�าโอยทาน

แก่มหาเถร	 สังฆราช	ปราชญ์	 เรยีนจบ	

ปิฎกไตร	 หลวก*กว่าปู ่ครูในเมืองนี	้	

ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมา”	

นี้ก็เป็นหีนยานนั่นเอง

ยคุที ่๕	ลทัธธิรรมยตุ	โดยพระ-

วชิรญาณมหาเถร	 (พระจอมฯ)	 ทรงน�า	

............อุปสมบทใหม่ในคณะสงฆ์มอญ	

ที่พอสืบแน่ว่าสืบต่อศาสนวงศ์มาจาก	

พระอริยเจ้า	บริสุทธิ์	 ไม่ขาดสาย	 เมื่อ

ในรชักาลที	่๓	ราว	พ.ศ...........พวกเดมิ

จึงได้นามว่ามหานิกาย	 เป็น	 ๒	 ฝ่าย

นิกายจนทุกวันนี้

ข้อสังเกต พวกใหม่มารวมกับ

พวกเก่าได้อย่างไร มีพระวิจารณ์ใน

ต�านานพุทธเจดีย์สยาม แต่ยังไม่ท�าให้

ปลงใจเชื่อสนิท

ควรแทรก : 

วชริญาณวโรรส = วชริญาณ+วโรรส

วชริญาณวงศ์ = วชริญาณ+วงศ์

*
	 หลวก	เป็นภาษาไทย	ในสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	มีอยู่ในศิลาจารึก	ด้านที่	๒	หมายถึง		

	 พระมหาเถระ	สงัฆราช	นักปราชญ์ผูท้รงพระไตรปิฎก	ทกุท่านเดนิทางมาจากเมอืงนครศรธีรรมราช		

	 ตามพระบรมราชโองการ	ของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	ปัจจุบนัยงัใช้เป็นภาษาท้องถิน่ภาคเหนอื
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ค�านวณนับแต่ปีพุทธปรินิพพาน	

ผู ้เริ่มคิดคือลังกา	 พม่า	 มอญ	 ไทย	

เป็นต้นก็เอาอย่าง	 แต่ค�านวณหลังจาก

ปรินิพพานจึงน่าสงสัย	 ได้มีโต้เถียงกัน

มาก	 แม้ศกปีปัจจุบัน	 ก็มีทางเถียงว่า	

ไม่ใช่	๒๔๘๖

ได้มีผู้เทียบกับฝ่ายกรีก	 ยกเอา	

พทุธศกัราช	บอกสมยัพระเจ้าจนัทรคปุต์	

และพระเจ้าอโศก	 ที่ปรากฏในทีปวงศ	์

มหาวงศ์ของลังกา	 เทียบกับฝ่ายกรีกที่

ติดต่อกันอยู่ในสมัยนั้น	 ตามหลักฐาน

ของกรีก

เซลยุคอส	เสวยราชย์	ก่อน	ค.ศ.	
๓๑๒	 ก่อนจันทรคุปต์	 ๙	 ปี	 ทีปวงศ	์
มหาวงศ์	แสดงว่า	“จนัทรคปุต์เสวยราชย์
ก่อนอโศก	 ๕๖	 ปี	 อโศก	 ราชาภิเษก	
พ.ศ.	๒๑๘	ปี”	จับเอาข้อความข้างบน
นีเ้ป็นหลกัเทยีบกบั	พ.ศ.	ท่ีใช้ในปัจจบุนั
ดังนี้

๑)	 เซลุยคอส	 -	 พ.ศ.	 ๒๓๑	
(๑๙๔๓	(ค.ศ.	ปัจ.)	+	๓๑๒	-	๒๒๕๕	
(๒๔๘๖	(พ.ศ.	ปัจ.)	-	๒๒๕๕	-	๒๓๑)

๒)	จันทรคุปต์	 -	 พ.ศ.	 ๒๒๒	
(๒๒๒	+	๙	-	๒๓๑)

๓)	มหาวงศ์	 ทีปวงศ์ว่า	 อโศก	

๒๑๘	 จันทรคุปต์ก่อน	 ๕๖	 ปี	 จึง	

จันทรคุปต์เสวยราชย์	พ.ศ.	๑๖๒

อเล็กซานเดอร์ - มาซิโดเนีย

 ๒๐๗ - ๒๒๐ 

บาบโิลน เซลยุคอส - ซเีรีย 

 ๒๒๑ -

จันทรคุปต์ - ปาฏลีบุตร 

 ๒๒๒ - ๒๒๖ 

พินทุสาร โอรสจันทรคุปต์ 

 ๒๒๖ - ๒๗๔ 

อโศก โอรสพินทุสาร 

 ๒๗๙ - ๓๑๖

๑๒. พุทธศักราช
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เทียบกัน

จันทรคุปต์เสวยราชย์ตามข้อ	 ๒	

(ค�านวณเพียงกรีก)	 ว่า	 พ.ศ.	 ๒๒๒		

ตามข้อ	 ๓	 (ค�านวณอาศัยหลักทีปวงศ์	

มหาวงศ์ของลังกา)	 ว่า	 พ.ศ.	 ๑๖๒		

ของลังกาจึงเร็วไป	 ๖๑	 ปี	 ถ้าถูกตาม	

ข้อแย้งนี้	บัดนี้	พ.ศ.	๒๔๘๖	ต้องเป็น	

พ.ศ.	๒๔๒๕	 เท่านั้น	 (๒๔๘๖	 -	๖๑	

-	๒๔๒๕)

อาศัยการค�านวณนี้	 บางท่านจึง

กล่าวว่าอโศกเสวยราชย์	 พ.ศ.	 ๒๗๙		

(เอา	๖๑	บวก)	แต่ก็มีค�านวนต่างจาก

นี้อีกมาก

ลังกา	ไทย	พม่า	รามัญ	ติดต่อ

กนัเสมอ	ทัง้ทางคมัภร์ี	ทัง้ทางศาสนวงศ์

ก. สากล

๑)	พระพทุธโฆสาจารย์	ชาวอนิเดยี	

(พ.ศ.	 ๙๕๖)	 ไปแปลอัฏฐกถาที่เป็น

สงิหลเป็นมคธ	ในลงักา	ใช้เป็นหลกัสตูร

ของไทยโดยมากในทุกวันนี้

๒)	อนาคารกิะ	ธรรมปาละ	ชาว

ลังกา	 พ.ศ.	 ๒๔๐๗-๒๔๖๖	 ผู้ก่อตั้ง

สมาคมมหาโพธิเป็นอาทิ

ฯลฯ

ข. เฉพาะประเทศ

๑๓. กำรติดต่อ

ปาฐ สากลประวัติของพระองค์ธานีใน

หนังสือแถลงการณ์ข้าราชการพลเรือน

เล่ม ๒ ตอน ๘ พ.ศ.๒๔๕๙

๑๔. ภิกษุผู้มีชื่อเสียง

 (หีนยำน)
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๑)	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า		

กรมพระยาวชริญาณวโรรส	(พ.ศ.	๒๔๓๕)	

ทรงฟื้นฟูการศึกษาและปฏิบัติ	 รจนา

ต�าราเรยีนฝ่ายนกัธรรมเป็นหลักสูตรโดย

มากในทุกวันนี้

ฯลฯ

เป็นสากล	คือ

๑)	พระภิกษุฟาเหียน	 ไปสืบ

ศาสนาในอินเดยี	(พ.ศ.	๙๔๒	ถงึ	๙๕๗)	

แล้วน�าคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่าง	 ๆ	

กลับ	ตฺชิน	(จีน)

๒)	พระภกิษถุงัซ�าจัง๋	(เป็นฉายา	

ถัง	-	ไต้ถัง	ราชวงศ์ถัง,	ซ�าจัง๋	-	ไตรปิฎก)	

เดิมชื่อเฮ่ียนจัง	 ไปอินเดียหลังพระ-	

ฟาเหยีน	๒๓๐	ปี	(เกิด	พ.ศ.	๑๑๔๒	

ดับ	พ.ศ.	๑๒๐๗)

เมือ่ดบั	พระเจ้าถงัเกาจงรบัสัง่ว่า	

“ได้ส้ินแก้วอันมีค่าของประเทศไปดวง

หนึ่งแล้ว”

เมือ่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรม

พระยาวชริญาณวโรรสส้ินพระชนม์	ได้ยนิ

ว่า	 รัชกาลที่	 ๖	 และ	สมเด็จพระบรม

ราชนิ	ีได้เสดจ็สรงน�า้พระศพทรงกนัแสง

รับส่ังว่า	 “ไทยได้ส้ินนักปราชญ์ไปเสีย	

๑	แล้ว”

ฯลฯ

๑๕. ภิกษุผู้มีชื่อเสียง

 (มหำยำน)
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ในที่นี้	 หมายถึงคัมภีร์ท่ีเขียนไว้

เป็นหนังสือคัมภีร์พระไตรปิฎก	 นับว่า

ก�าเนดิขึน้บรบิรูณ์เมือ่อนสุงัคีตคิรัง้ที	่๕	

(นับต่อสังคีติที่ท�าในอินเดีย)	 ที่ลังกา	

เมื่อ	 พ.ศ............ควรยกย่องการกสงฆ์

ผู้ให้ก�าเนิดไว้อย่างสูง	 อัฏฐกถา	 ฎีกา		

อนฎุกีา	และปกรณ์ต่าง	ๆ	ได้ก่อก�าเนดิ

ขึ้นโดยล�าดับโดยพระมหาเถระในลังกา

โดยมาก	แต่ท่ีเขยีนในลงักาโดยมากเดมิ

เป็นภาษาสงิหล	พระพทุธโฆสาจารย์ได้

ไปแปลเป็นมาคธีหลายคัมภีร์	 เมื่อราว	

พ.ศ.	๙๗๗	ถึง	พ.ศ.	๑๐๐๐	ที่ใช้อยู่

จนทุกวันนี้	จึงควรกล่าวเป็นพิเศษ

เดิม	สีหลัฏฐกถา	มี	๓

๑.	มหาอฏัฐกถา	พระมหามหนิท	

น�าข้อที่ยกขึ้นสู่มหาสังคีติท�าขึ้น	 แก	้

สุตตันตะ

๒.	ปัจจริย	 ประชุมท�าบนแพชื่อ

ปัจจรี	แก้	อภิธรรม

๓.	กรุนุท	ีประชมุท�าในกุรนุทเีวฬุ

วิหาร	แก้	วินยั	ท่านพระพทุธโฆสะ	แปล

๑)	 กุรุนที	 ให้ชื่อว่า	 สมันต- 

ปาสาทิกา

๒)	มหาอัฏฐกถา	 แบ่งออกเป็น	

๔	ปกรณ์	ให้ชื่อดั่งนี้

๑๖. ก�ำเนิดคัมภีร์
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(๑)		สุมังคลวิลาสีนี	แก้	ทีฆนิกาย

(๒)		ปปัญจสูทนี	แก้	มัชฌิมนิกาย

(๓)		สารตัถัปปกาสนิ	ีแก้	สังยตุตนิกาย

(๔)		มโนรถปรูณ	ีแก้	องัคุตตรนกิาย

๓)		ปัจจริย	 แบ่งออกเป็นปกรณ	์	

ให้ชื่อดังนี้

(๑)	 อัฏฐสาลินี	แก้	ธัมมสังคณี

(๒)	สมัโมหวโินทน	ีแก้	วภิงัคปกรณ์

(๓)	ปรมตัถทปีน	ีแก้	อรรถกถา	๕	

ปกรณ์

นอกจากนี้	 ยังได้แต่งอัฏฐกถา	

อื่น	ๆ	ไว้อีกมาก	เช่น	ธัมมปทัฏฐกถา		

ที่ใช้เป็นหลักสูตรในทุกวันนี้

คมัภร์ีทีใ่ช้เป็นหลกัหาได้ใช้เฉพาะ

ท่ีท่านพระพุทธโฆสาจารย์ท�าไว้เท่านั้น

ไม่	จะประมวลแสดงประวตัแิบ่งเป็นบาลี

ส่วนหนึ่ง	นักธรรมส่วนหนึ่ง

๑)	อภิธัมมัตถวิภาวินี	หลักสูตร	

ป.ธ.	๙	พระสุมังคลเถระ	แต่งในลังกา	

ปกรณ์นี้เป็นฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ	 ที่

พระอนรุุทธเถระแต่งในลังกาเช่นเดยีวกนั

๒)	วิสุทธิมรรค	หลักสูตร	ป.ธ.	

๘-๙	พระพทุธโฆสะ	แต่งในลงักา	แสดง

สมรรถภาพ	ก่อนจะแปลอัฏฐกถา

๑๗. ประวตัพิระคมัภร์ีทีใ่ช้เป็นหลักสตูร

๑๘. หลักสูตรบำลี
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๓)	สมันตปาสาทิกา	 หลักสูตร	

ป.ธ.	 ๗-๕	 พระพุทธโฆสะ	 แปลจาก	

กุรุนที	ในลังกา

๔)	มังคลตัถทปีน	ีหลกัสูตร	ป.ธ.	

๔	พระสิริมังคลาจารย์	แต่งที่เชียงใหม่	

เมื่อปีวอก	พ.ศ.	๒๑๖๗

พระสิริฯ	รูปนี้	ลังกาว่าเป็นพระ

ลังกา	 พม่าว่าเป็นพระพม่า	 บางทีว่า

คัมภีร์นี้แต่งในลังกาหรือพม่าทีเดียวก็มี

๕)	ธมัมปทฏัฐกถา	พระพทุธโฆสะ

แต่งในลงักา	ท่านตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่าส�านวน

บอกว่าหลายคนแต่ง

๖)	บาลีไวยากรณ์และสัมพันธ	์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส	 เมื่อ	 พ.ศ................๑	

มีเฉพาะในไทย	ผู้แต่งคือ

๑)	สมเดจ็ฯ	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๒)	สมเด็จพระสังฆราช	(สา)

๓)	พระเถระ	ไม่ปรากฏนาม

๔)	สมเด็จพระพุทธ	ปัจจุบัน๒

๕)

๖)	พระศาสนโศภน	ปัจจุบัน๓

๗)	กองต�ารา	มหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๙. หลักสูตรธรรม

๑	 พ.ศ.	๒๔๓๕
๒	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(เจริญ	าณวโร)
๓	 พระศาสนโศภน	(แจ่ม	จตฺตสลฺโล)
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๑)	ไทย	มี	๒	คือ

(ก)		มหามกุฏราชวิทยาลัย

(ข)		มหาธาตุวิทยาลัย

นอกนั้น	 เป็น	 ร.ร.	 ท่ัวไปในวัด	

ทั้งปวง	 มหามกุฏฯ	 เดิมมีสอนเป็น	

เปรียญของวิทยาลัยเอง	 แต่ภายหลัง	

เลิก	 โดยไปรวมกับสนามหลวง	 เม่ือ	

สนามหลวงเป็นปึกแผ่นแล้ว	จึงออกแต่

ต�ารา	ให้ทนุบ�ารงุส�านกัเรยีน	และด�าเนนิ

การหารายได้เพื่อบ�ารุงการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์	มหาธาตุก็เป็นเพียง	ร.ร.	

ใหญ่แห่งหนึ่งนั้นเอง	ซึ่งมีทุนของตน

บดันี	้ทางการด�าเนนิการตัง้มหา-

วิทยาลัยอยู่

๒)	ลงักา	มมีหาวทิยาลยั	๑	แห่ง	

ท่ีวัด	 “มาลิกากัณฑวิทโยทยบริเวณ”		

ตามบันทึกขอพระรัช.๑	 ผู้ไปเม่ือ	 พ.ศ.	

๒๔๗๘	 ว่า	 มีนักเรียนพระประมาณ	

๗๐๐	คฤหสัถ์ประมาณ	๒๐๐	สอนบาลี	

สันสกฤต	อังกฤษ	 จัดเป็น	๙	ชั้น	 ใช้

บาลพีระไตรปิฎก	ธรรมบท	และหนงัสอื

อืน่	ๆ	ต้องการให้แปลได้	จ�าได้	รัฐบาล

ให้บ�ารงุปีละ	๓,๐๐๐	รปีู	ร.ร.	นอกนัน้

บ�ารุงเท่าจ�านวนผู้ที่สอบได้	 รูปละ	 ๖		

รูปี	มีสอบปีละครั้ง

๒๐. โรงเรียน วิทยำลัย

๑	 พระรัชชมงคลมุนี	(เทศน์	นิทฺเทสโก)	วัดสัมพันธวงศ์
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๓)	พม่า	มมีหาวทิยาลยั	๑	แห่ง

ที่มัณฑเล	 มี	 ๕	 ชั้น	 รัฐบาลบ�ารุงแต่

มหาวิทยาลัยนี้แห่งเดียว	 สอบปีละครั้ง	

ในพม่า	 มีชีเรียนบาลี	 (จากบันทึก	

พระรัช.๑)

ส�าหรับไทย	 ก่อนรัชกาลที่	 ๒		

ใช้พระไตรปิฎกเป็นหลักสตูร	จดัชัน้ดังนี้

แปลพระสูตรได้	เป็น	ป.	ตรี

แปลพระวินัยได้	เป็น	ป.	โท

แปลพระปรมัตถได้	เป็น	ป.	เอก

ในรชักาลท่ี	๒	จงึทรงแก้ใหม่เป็น	

๙	 ประโยค	 และเปลี่ยนหลักสูตรเรื่อย

มาจนเป็นดั่งทุกวันนี้

๑)	 ก�าเนิดพระพุทธศาสนา

๒)	 พระพทุธศาสนาปฏวิตัพิราหมณ์

๓)	 ความเป็นมาแห่งพระพุทธ	

	 ศาสนา	คืออะไรบ้าง	เป็นมา

๔)	 ค�าสั่งสอน

๕)	 จตุรบริษัท

๖)	 หลักธรรมแตกแยกเป็น	 ๒		

	 ยาน	๒

๗)	 หีนยาน

๘)	 มหายาน

๙)	 การแผ่ออกต่างประเทศ

สรุป

๑	 พระรัชชมงคลมุนี	(เทศน์	นิทฺเทสโก)	
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๑๐)	 ศาสนูปถัมภก

๑๑)	 พระพทุธศาสนามาสูป่ระเทศ	

	 ไทย

๑๒)	 พุทธศักราช

๑๓)	 การติดต่อ

๑๔)	 ภิกษุผู้มีชื่อเสียง	(หีนยาน)

๑๕)	 ภกิษผุูม้ชีือ่เสียง	(มหายาน)

๑๖)	 ก�าเนิดคัมภีร์

๑๗)	ประวัติพระคัมภีร์ที่ใช้เป็น	

	 หลักสูตร

๑๘)	 หลักสูตรบาลี

๑๙)	 หลักสูตรธรรม

๒๐)	 โรงเรียนและวิทยาลัย
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ท่านสหธรรมิกผู้ทรงศีลทั้งหลาย

เมื่อได้รับค�าขอให้แสดงปาฐกถาจากท่านประธานธรรมสากัจฉา	ในที่ประชุม

สหธรรมกิ	ทแีรก	ได้คิดอยากจะปฏเิสธ	เพราะรูส้กึว่า	จะไม่สามารถแสดงให้ทีป่ระชมุ

ได้รับประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของท่านประธานได้	แต่ในหนงัสอืขอให้แสดงของท่าน

ประธาน	 ได้มีค�าขึ้นต้นด้วยอ้างสมเด็จฯ	 เจ้าอาวาสว่าเป็นผู้แนะน�าให้มีการประชุม	

ธรรมสากจัฉาขึน้	จงึท�าให้เกดิครัน่คร้ามทีจ่ะปฏเิสธ	ทัง้ตอนท้ายมคี�าอ้อนวอนว่า	โปรดฯ	

อยู่ด้วย	 ค�าน้ี	 รู้สึกเกรงมาก	 พอดีพอร้ายอาจเปลี่ยนไปเป็นอื่นได้ง่าย	 แต่ก็เปลี่ยน	

ในเมื่อไม่โปรดเท่านั้น	 นับว่า	 ท่านประธานเข้าใจใช้ค�าขู่และค�าเผื่อแช่งไว้โดยสุภาพ		

แต่ข้อนี้	 ก็ยังไม่ส�าคัญไปกว่าความคิดต่อสู้	 ไม่ยอมแพ้ต่อปมด้อยที่โผล่ขึ้นมา	 คือ	

ท�าความตกลงใจว่า	“เราต้องท�าได้”	เม่ือตกลงใจลงไปแล้ว	กบ็อกรบัทเีดียว	ในขณะนัน้

ยังมืดมนอยู่	 ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไร	 ความจริงเร่ืองนั้นมีมาก	 แต่ที่สามารถจะพูดได้	

มีน้อย	 ถึงอย่างนี้	 ก็จ�าต้องเลือกเสนอท่านประธาน	 เม่ือคิดทบทวนดูแล้ว	 จึงตกลง	

เลอืกเร่ือง	“การศึกษาในวงพระพทุธศาสนา”	เสนอไป	เหตทุีต่กลงเลอืกเรือ่งนีก้เ็พราะ

เวลาน้ีก�าลงัท�าหน้าทีท่างนีอ้ยู	่แต่กยั็งไม่รูเ้รือ่งนีต้ลอด	จงึอยากจะรูสั้กท	ีนีเ้ป็นประโยชน์

ตนและท่านสหธรรมกิ	ต่างกก็�าลงับวชเรยีนกนัอยู่โดยมาก	จงึอาจได้รับประโยชน์จาก

เร่ืองทีจ่ะพูดในต่อไปนีบ้้าง	นีเ้ป็นประโยชน์ผูอ้ืน่	คดิทบทวนดเูหน็อย่างนี	้จงึตกลงเลอืก

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน
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เร่ืองน้ีข้ึน	 และถ้ามีข้อบกพร่องประการใด	 จะไม่ขออภัยจากท่านผู้ฟัง	 เพราะท่าน

ประธานได้ให้เวลาเป็นอันมาก	 แต่ได้ใช้เวลาที่ท่านให้ไว้เพียงเล็กน้อยในการเตรียม

ปาฐกถานี้	จึงเป็นข้อที่ไม่ควรจะอภัยกัน	และเพราะเข้าใจว่าท่านสหธรรมิกคงไม่มีภัย

ต่อใคร	ๆ	จึงไม่จ�าต้องขออภัยต่อท่าน	บัดนี้	จักได้เริ่มเรื่องต่อไป

ภายใต้ช่ือเรื่องว่า	 “การศึกษาในวงพระพุทธศาสนา”	 นี้มีใจความกว้างมาก	

ยากที่จะพูดให้ทราบได้ชัดเจนในทุก	 ๆ	 ด้าน	 จะหนักไปในทางประวัติศาสตร์	 ก็จะ

เป็นการลอกต�ารามากล่าวโดยส่วนเดียว	 จะหนักไปในทางธรรม	 ก็จะเป็นเทศน์		

เหตฉุะนี	้จงึไม่ประสงค์ให้หนกัไปทางไหน	มีความประสงค์อยูข้่อเดยีว	คือประสงค์ให้ท่าน

สหธรรมกิ	 ทราบเรือ่งการศกึษาในวงพระพทุธศาสนาตัง้แต่ต้นมาจนถงึในประเทศไทย	

ในทกุวันนี้

ก่อนอ่ืน	พึงทราบว่า	การศึกษาทางพระพทุธศาสนาย่อมขึน้อยูก่บัคติหรอืลทัธิ

ของผู้นับถือ	คติหรือลัทธินี้	 โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น	๒	คือ	คติมหายาน	 เช่นที่ถือกัน

ทกุวนัน้ี	ในเมอืงทเิบต	มงโกล	(ไซบีเรีย	-	มงโกเลยี)	จนี	ญีปุ่น่	ญวน	๑	คตหีินยาน	

เช่นที่ถือกันทุกวันนี้ในเมืองลังกา	พม่า	มอญ	ไทย	เขมร	

น่าสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาไว้	 ๒	 คติหรือ	 ?	 ข้อน้ีมี

ประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ว่า	 พระพุทธศาสนาได้ถูกแยกเป็น	 ๒	 คติเม่ือภายหลัง		

และถูกแยกเป็นปฐมในประเทศอินเดียนั้นเอง	 เพื่อให้ทราบเชื่อมโยงกันไป	 จักเล่าให้

ฟังโดยสังเขป

เมือ่สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้เสดจ็จารกิแสดงธรรม	ประกาศพระพทุธ-

ศาสนาอยูใ่นประเทศอนิเดยีครัง้กระโน้น	ผู้นบัถือโดยมาก	ไปฏบิตัติามค�าส่ังสอนของ

พระองค์โดยเคร่งครัด	 ไม่ดัดแปลง	 แต่ก็ยังมีบางพวกท่ีเกิดดัดแปลง	 พวกนั้นมี	

พระเทวทตัเป็นหวัหน้า	แต่กท็�าไปไม่ส�าเรจ็	ถูกท�าลายจนสิน้ไป	และตวัพระเทวทตัเอง

ก็ถึงมรณภาพที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่าถูกแผ่นดินสูบ

๑	 (จากหนงัสอืต�านานพระพทุธเจดย์ีสยาม	หน้า	๔๑	และต�าราคูม่อืประวัตศิาสตร์	ส�าหรบัมธัยม	

	 ตอนปลาย	หน้า	๓๑)
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เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วได้	 ๗	 วัน		

ได้มภีกิษรุปูหน่ึง	กล่าวแสดงความชืน่ชอบว่าต่อไปนี	้ไม่มผีูว่้ากล่าว	จะประพฤติอย่างไร

กไ็ด้	ค�าพดูเช่นนี	้ท่านเรยีกว่ากล่าวจาบจ้วงธรรมวนิยั	ได้ถูกปรารภ	คอืยกขึน้เป็นต้นเหต	ุ

ท�าการร้อยกรองธรรมวนัิยครัง้แรก	นีเ้รยีกว่า	“ปฐมสงัคายนา”	ภายหลงัแต่พทุธปรนิพิพาน

ได้	๓	เดือน

ต่อมา	เม่ือสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ได้เสดจ็ดบัขนัธปรินพิพานได้	๑๐๐	ปี	

คือ	พ.ศ.	๑๐๐	ได้มีภิกษุคณะหนึ่ง	เรียกว่าพวกวัชชีบุตร	ได้ดัดแปลงแก้ไขพระวินัย

หลายข้อ	จึงได้ถูกปรารภขึ้นท�าทุติยสังคายนา	แต่ส่วนมาก	ก็ยังไม่ยอมเลิกถอนข้อที่

ได้ดัดแปลงแก้ไขไปแล้ว	ฝ่ายข้างท่ีเคร่งครดั	กไ็ม่มอี�านาจบงัคับบญัชา	การถือพระวินยั

จึงแตกแยกกันขึ้นเป็น	๒	คติ	คือ

๑	 คติพระสงฆ์ฝ่ายเคร่งครัด	 ในครั้งนั้นมีพระยสเถระเป็นหัวหน้า	 ได้ชื่อว่า	

“เถรวาท”	พระสงฆ์พวกที่ถือธรรมวินัยตามคติ	“เถรวาท”	ได้ชื่อว่า	“สถวีระ”

๒	 คติพระสงฆ์ฝ่ายดัดแปลงแก้ไขธรรมวินัยในครั้งนั้น	มีภิกษุคณะวัชชีบุตร	

เป็นผู้น�า	ได้ชื่อว่า	“อาจริยวาท”	พระสงฆ์ที่ถือธรรมวินัยตามคติ	“อาจริยวาท”	ได้ชื่อ	

ว่า	“มหาสังฆิกะ”

คตหินียานคอืฝ่ายเคร่งครดั	แลมหายานคอืฝ่ายดัดแปลงแก้ไข	ได้เริม่ปรากฏ

ข้ึนอย่างน้ี	 แต่ในตอนนี้	 ปรากฏว่าฝ่ายดัดแปลงแก้ไข	 ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่พระวินัย	

ส่วนพระธรรมคงรักษาไว้ตามเดิม	 แต่ก็ท�าให้พระสงฆ์แตกแยกเป็น	 ๒	 นิกาย	 เป็น	

นานาสังวาสของกันและกัน	พึงสังเกตว่า	ความแตกแยกกันนี้	ค่อย	ๆ	มีมาโดยล�าดับ

ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล	ดังที่เล่ามานี้

ต่อมาได้มพีระเจ้าราชาธริาช	ผูม้อี�านาจยิง่ใหญ่มาเลือ่มใสสนบัสนนุพระสงฆ์

ฝ่ายเถรวาท	คอืฝ่ายเคร่งครดั	ถึงกบัทรงเป็นสาสนปูถมัภ์เข้าท�าตติยสงัคายนาขึน้	และ

ทรงใช้พระบรมราชานุภาพให้สึกฝ่ายอาจริยวาท	 ด้วยมุ่งหมายจะทรงก�าจัดให้ส้ินเชิง	

แต่กไ็ม่อาจทรงก�าจดัให้สิน้เช้ือได้	ข้อส�าคัญคอื	ฝ่ายทีล่ะลทัธเิดมิ	ต้องละเพราะเกรงกลวั

พระบรมราชานุภาพ	 มิใช่ด้วยความสมัครใจ	 แลบางพวกก็เข้ามาบวชในลัทธิเถรวาท	
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เพราะจ�าใจบ้าง	เพราะมุง่ลาภสกัการบ้าง	เหตฉุะนี	้พวกนีจ้งึคงเคร่งครดัอยู่แต่ต่อหน้า

หรือชั่วคราวเท่านั้น	 พระราชาธิราชพระองค์นั้น	 เห็นจะไม่ต้องบอกว่า	 คือพระเจ้า	

อโศกมหาราช	ก็คงทราบกันแล้วตั้งแต่เริ่มกล่าวถึงเรื่องนี้

พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสดจ็ครองราชย์สมบัตถึิง	พ.ศ.	เท่าไร	ในหนงัสือต่าง	ๆ	

เถียงกันอยู่	คือ	

๑.	ในหนังสือต�านานพระพุทธเจดีย์สยาม	ของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชา-	

นุภาพ	หน้า	๒๒	ว่า	ประมาณ	พ.ศ.	๒๗๐	

๒.	 ในปาฐกถาสากลประวตั	ิของพระองค์เจ้าธานนีวิตั	อดีตเสนาบดีกระทรวง

ธรรมการ	 ที่ทรงแสดงเมื่อพ.ศ.	 ๒๔๕๙	 ว่า	 เม่ือพระเจ้าพินทุสารทิวงคตลงใน		

พ.ศ.	๒๗๔	จึงพระเจ้าอโศกราชโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติ	อโศกกุมารนี้	เดิมได้เป็น

อุปราชครองอุชเชนี	 ซ่ึงตอนนี้เป็นเมืองลูกหลวงของมคธ	 แต่จะมารวมเข้าอยู่ใน	

ราชอาณาจักรมีแต่คร้ังใดไม่ปรากฏ	 ในชั้นต้นดูเหมือนจะมีการจลาจลแข็งเมืองกัน	

อยู่บ้าง	เพราะพระเจ้าอโศก	ไม่ได้รับราชาภิเษกจน	๕	ปี	ภายหลังที่ได้ขึ้นครองเมือง	

คือ	รับราชาภิเษกใน	พ.ศ.	๒๗๙

๓.	 ในหนังสือพุทธประวัติเล่ม	๑	และสังคีติกถาว่า	พ.ศ.	๒๑๘

เรื่องความแตกต่างกันแห่ง	 พ.ศ.	 นี้	 ดูไม่น่าจะน�ามาพูดถึง	 แต่เรื่องความ	

เป็นมาของ	 พ.ศ.	 เป็นเรื่องท่ีควรทราบตามเป็นจริง	 เพราะ	 พ.ศ.	 เป็นสิ่งที่เราใช	้

เขียนอยู่เกือบทุกวัน	เหตุฉะนี้	จึงจักขอแทรกเป็นพิเศษสักเล็กน้อย

พ.ศ.	ซึง่เราใช้อยูท่กุวนันี	้สมมตกินัว่านบัแต่ปีพระพทุธปรนิพิพานเป็นต้นมา	

แต่วิธีค�านวณอันนี้	ตั้งอยู่ในฐานะที่มีข้อรังเกียจได้	เพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว

เป็นนาน	จึงได้เริ่มหาหลักฐานนับนามปีขึ้นไปเพื่อตั้งจ�านวนใช้ศักราช	ผู้ที่เริ่มคิดนี้คือ

ฝ่ายลงักา	ส่วนประเทศอืน่	ๆ	กอ็นโุลมตามแบบของเขา	ม	ีพม่า	มอญ	ไทย		เป็นต้น	

คร้ันมาในสมยันี	้มผีูคิ้ดเทยีบศกัราชฝ่ายกรกี	คอื	ตามประวตัศิาสตร์ปรากฏว่า	พระเจ้า

เซลยุคอสราชาธริาชแห่งประเทศซเิรยี	ผูช่้วงชิงดนิแดนตอนทีต่ดิต่อกับอินเดยีส่วนนัน้	
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ต่อจากพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช	แลตัง้ราชส�านกั	ณ	เมอืงบาบโิลน	ได้มรีาชการ

ตดิต่ออยูก่บักษตัรย์ิเมารยะ	แห่งมคธราษฎร์อยูเ่สมอ	ๆ	จงึมคีวามปรากฏว่า	พระเจ้า

จันทรคุปต์วงค์เมารยะเสวยราชย์ก่อนพระเจ้าเซลุยคอส	๙	ปี

พระเจ้าเซลุยคอสเสวยราชย์	 ตกในปี	 ๓๑๒	ก่อน	 ค.ศ.	 ตามหลักฝ่ายกรีก		

ว่า	พ.ศ.	๒๓๑

พระเจ้าจนัทรคปุต์	จงึเสวยราช	ตกในปี	๓๒๑	ก่อน	ค.ศ.	ตามหลกัฝ่ายกรกี

ว่า	พ.ศ.	๒๒๒	เพราะก่อนกัน	๙	ปี

น้ีเป็นหลักฝ่ายกรกี	แต่ตอนหลังฝ่ายบรูพาทศิ	ตามทปีวงศ์	มหาวงศ์	ฝ่ายลงักา	

พม่า	มอญ	ไทย	ตรงกันว่า

“พระเจ้าจนัทรคปุต์เสวยราชย์ก่อนพระเจ้าอโศกมหาราช	รบัราชาภเิษก	๕๖	ปี	

พระเจ้าอโศกมหาราช	รับราชาภิเษกภายหลังพุทธปรินิพพาน	๒๑๘	ปี	จึงเป็นอันว่า	

พระเจ้าจันทรคุปต์	เสวยราชย์เมื่อ	พ.ศ.	๑๖๒	ล่วงแล้ว	(๒๑๘	=	๕๖		๑๖๒)

ตามหลักฝ่ายกรีกว่า	พ.ศ.	๒๒๒

	 ”	ข้างบนว่า	พ.ศ.	๑๖๒

	 ”	ฝ่ายกรีกจึงเร็วไป	๖๑	ปี

พ.ศ.	ท่ีใช้อยู่ทุกวนัน้ี	ถ้าค�านวณตามหลักกรกี	เมือ่เทยีบกบัหลกัฝ่ายบรูพาทศิ

ในทีปวงศ์	มหาวงศ์นัน้	กเ็รว็ไป	๖๑	ปี	คอื	บดันี	้พ.ศ.	๒๔๘๔	ควรเป็น	พ.ศ.	๒๔๒๔

ผู้คิดค้นเรื่องเหล่านี้	 นับปีไม่ตรงตามนี้ก็มี	 แต่ผู้พิจารณาโบราณคดีในยุโรป

และอเมริกาโดยมาก	ถอืว่า	พ.ศ.	ทีใ่ช้อยูท่กุวันนี	้ค�านวณตามหลกักรกี	จงึเรว็ไป	๖๑	ปี

เรื่องนี้	เป็นสิ่งควรทราบเพื่อประดับความรู้เท่านั้น

ต่อไปนี้เป็นหัวข้อ
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การแยกคตหิรอืลัทธขิั้นแก้ไขธรรม

พระเจ้ากนิษกะ	วงศ์กุศานะ	แห่งคันธารราฐ	ตั้งราชธานี	ณ	เมืองบุรุษนคร	

สามารถแผ่อ�านาจเข้ามาจนถงึมคธรฐั	ทรงเป็นศาสนปูถมัภก	ฝ่ายอาจรยิวาท	ฝ่ายเหนอื	

สังคายนาดัดแปลงแก้ไขธรรมวินัย	เมื่อ	พ.ศ.	๖๗๗	ข้อส�าคัญคือแปลงพระไตรปิฎก

เป็นสันสกฤต	ต่างจากฝ่ายเถรวาท	ที่คงไว้เป็นภาษามคธ

วิธีสอน

ฝ่ายใต้	ต้องปฏิบัติดับกิเลสก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่น

ฝ่ายเหนอื	ให้เกดิศรทัธาก่อนแล้ว	จงึสอนให้ระงบักเิลสภายหลงั	เห็นว่าจะได้

ผลดี	จึงเรียกลัทธิฝ่ายตนว่า	“มหายาน”	เรียกฝ่ายตรงกันข้ามว่า	“หีนยาน”

ควำมมุ่งหมำย

มหายาน	ว่า	ไม่ควรมุ่งปัจเจกโพธิ	หรือ	สาวกโพธิ	ควรมุ่งพุทธภูมิ	 เพื่อพา	

ผู้อ่ืนข้ามสังสารวัฏไปก่อน	 แล้วตนจึงไปทีหลัง	 จึงสอนให้คนมุ่งเป็นพระโพธิสัตว	์	

จึงเกิดนับถือโพธิสัตว์ขึ้นเป็นส�าคัญ

กำรแก้ไขขั้นต่อมำ

คติเดิม	พระพุทธเจ้ามีทั้งอดีต	ปัจจุบัน	อนาคต

แก้ว่า	มีทั่วอนันตจักรวาล	คือมี	

๑.	 พระสวยมัภูพทุธเจ้า	หรือ	พระอาทพิทุธเจ้า	เกิดพร้อมโลกแลประจ�าโลก

๒.	พระธยานิพุทธเจ้าอีก	 ๕	 พระองค์	 เกิดด้วยอ�านาจฌานสมาบัติทั้ง	 ๕		

ของพระอาทิพุทธเจ้า	 อยู่เป็นประธานในสวรรค์ชั้นฟ้า	 บันดาลให้พระโพธิสัตว์จุต	ิ

ลงมาเกิดในมนุษย์โลก	เป็น

๓.	พระมนุษยพุทธเจ้า	สั่งสอนเวไนยสัตว์

พระพุทธเจ้าตามคติเดิม	 เช่น	พระพุทธเจ้า	๒๘	พระองค์	 มีพระตัณหังกร

ตลอดจนพระโคดมพุทธเจ้าของเรา	เป็นพระมนุษยพุทธเจ้า
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พระกำย ๓ ของพระมนุษยพุทธเจ้ำ

๑.	ธรรมกาย		 ธรรมที่ตรัสรู้

๒.	สัมโภคกาย		 กายที่	เกิด	แก่	

๓.	นิรมาณกาย		 กายที่หมดกิเลส

เปรียบเทียบ

คติเดิม	สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา

แก้ไขเป็น	อตฺตา	ขึ้น	ฉะนี้

กำรแผ่

ฝ่ายเหนอื	“มหายาน”	แผ่ไปทางทเิบต	มงโกล	จนี	ญีปุ่น่	ญวน	ในทุกวนันี้

ฝ่ายใต้	“หีนยาน”	แผ่ไปทางลังกา	พม่า	มอญ	ไทย	ในทุกวันนี้

“มหายาน”	เมือ่แผ่ไปในประเทศต่าง	ๆ	แล้ว	ยงัถกูดดัแปลงแก้ไขอกีมากมาย	

เช่น	ในญี่ปุ่นได้ถูกแก้ไขอนุโลมไปทางการเมืองโดยมาก

ประเทศไทย

ได้รับพระพุทธศำสนำ

ยคุที	่๑	ลทัธหีินยานอย่างเถรวาท	เนือ่งมาจากพระโมคคลัลีบุตร	ส่งพระโสณะ	

และพระอุตตระ	มาทางสุวรรณภูมิ	คือ	นครปฐม	แต่พวกพม่า	มอญว่า	เมืองสะเทิม	

อนัเป็นเมอืงมอญอยูข้่างใต้	(ต�านานพระพทุธเจดีย์สยาม	หน้า	๒๙)	ก่อน	พ.ศ.	๕๐๐	ปี

ยคุที	่๒	ลทัธมิหายาน	จากเกาะสมุาตรา	คอื	ราชอาณาจกัรศรวิีชยั	ในเกาะ

น้ันเผยแผ่เข้ามาทางภาคใต้	 มีหลักฐาน	 คือ	 พระมหาธาตุเมืองไชยา	 พระบรมธาตุ	

เมอืงนครศรธีรรมราช	องค์เดมิ	ราว	พ.ศ.	๑๓๐๐

ยุคที่	 ๓	 ลัทธิหีนยานอย่างพุกาม	 จากพระเจ้าอนุรุทธมหาราช	 กรุงพุกาม		

แห่งประเทศพม่า	ราว	พ.ศ.	๑๖๑๐	ชาวเมืองพุกามนี้	เดิมรับคติเถรวาทจากมคธรัฐ	

เหมือนไทย	แต่ห่างจากอินเดีย	จึงเกิดลัทธิหีนยานอย่างพุกาม
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ยคุท่ี	๔	ลทัธลิงักาวงศ์	ราว	พ.ศ.	๑๘๐๐	จากพระเจ้าปรกัมพาหมุหาราช	ผู้

บ�ารุงพระพุทธศาสนาจนเจรญิ	 ฝ่ายไทยได้ข่าว	 จงึไปบวชแปลงกลบัมาสมยัพระร่วงเจ้า	

กรุงสุโขทัย	 ลัทธิลังกาวงศ์จึงรุ่งเรืองในประเทศสยามแต่นั้นมา	 ดังศิลาจารึก	 เมื่อ		

พ.ศ.	๑๘๒๖	ว่า

“พ่อขนุรามค�าแหงกระท�าโอยทานแก่มหาเถรสังฆปราชญ์เรยีนจบพระไตรปิฎก

หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้	ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมา”

ทีแรก	คงเป็น	๒	นิกาย	แต่มารวมกันเข้าได้เองที่เมืองมอญ	ถึงกับพระเจ้า

แผ่นดินต้องบังคับ

กำรศึกษำ

	 ๑	 ตามคติมหายาน

	 ๒	 ตามคติหีนยาน

คติหีนยาน

ปิฎก ๓

	 ๑.	วินัยปิฎก		 มหาวภิงัค์	ภกิขนุวิีภงัค์	มหาวัคค์	จลุลวัคค์	ปรวิาร

	 ๒.	สุตตันตปิฎก		 ทีฆนิกาย	มัชฌิมนิกาย

	 	 	 สังยุตตนิกาย	อังคุตตรนิกาย

	 	 	 ขุททกนิกาย

	 ๓.	อภิธรรมปิฎก		 ธัมมสังคณี	วิภังค์

	 	 	 ธาตุกถา	ปุคคลปัญญัตติ

	 	 	 กถาวัตถุ	ยมก	ปัฏฐาน

อีกนัยหนึ่ง	 เรียกนวังคสัตถุศาสน์	 คือ	 สุตตะ	 เคยยะ	 เวยยากรณะ	 คาถา	

อุทาน	อิติวุตตกะ	ชาตกะ	อัพภูตธัมมะ	เวทัลละ

ยุคแรกที่สุด	เรียนจากโอฏฐ์ของพระพุทธเจ้า

ยุคที่	๒	เรียนจากโอฏฐ์ของอาจารย์พร้อมทั้งค�าอธิบาย
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ยุคที่	๓	เรียนจากต�ารับต�าราอีกส่วนหนึ่ง

วิธีเรียน

	 ยุคแรก	เรียนธรรมวินัยโดยตรง

	 ยุคหลัง	เรียนภาษาก่อน

กำรสอน

	 ยุคแรก	สอบทาน

	 ยุคหลัง	สอบไล่

กำรแบ่งแยกกำรเรียนสอบ

	 ยุคแรก	เรียนภาษาไปพร้อมกับอรรถ	สอบแต่ภาษาเป็นส�าคัญ

	 ยุคหลัง	เรียนสอบภาษา	๑	

	 น.ธ.	ธรรม	๓

	 น.ธ.	ตรี		 พ.ศ.	๒๔๕๕

	 น.ธ.	โท		 พ.ศ.	๒๔๖๐

	 น.ธ.	เอก		 พ.ศ.	๒๔๖๕

	 ธ.ศ.	ตรี		 พ.ศ.	๒๔๗๒

	 ธ.ศ.	โท		 พ.ศ.	๒๔๗๓

	 ธ.ศ.	เอก		 พ.ศ.	๒๔๗๔

ปริยัติ ๓

	 ๑.	อลคัททูปริยัติ

	 ๒.	นิสสรณปริยัติ

	 ๓.	ภัณฑาคาริกปริยัติ	(ป.สู.	๒/๑๔๒)

องค์ ๔ ของนักเรียน

 สุ. จิ. ปุ. ลิ. วินิมุตฺโต  กถ� โส ปณฺฑิโต ภเว

 สุ. จิ. ปุ. ลิ. สุสมฺปนฺโน  ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ
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	 สุ	เสาวนิตถ้อย		 ทั้งผอง

	 จิ	เจตนาตรอง		 ตริค้น

	 ปุ	จฉาสืบสวนลอง		 เลาเลิศ

	 ลิ	ขิตข้อค�าต้น		 เกี่ยงแก้กันลืม

(จากคลงัปรยัิต	ิหน้า	๑๔๑	จากหนงัสอืนกัเรยีน	เล่ม	๒	แลมอตโตของกรม

ศึกษาธิการ)

	 เริ่มเรียนให้เร่งรู้	 ทั้ง	๔	องค์ประมาณหมาย

	 หนึ่งฟังอย่าฟังดาย	 ให้ตั้งจิตก�าหนดจ�า

	 หนึ่งให้อุตสาหะ	 เอาจิตคิดพินิจค�า

	 หนึ่งห้ามอย่าเอื้อนอ�า	 ฉงนใดให้เร่งถาม

	 หนึ่งให้เอาจิตคิด	 ลิขิตข้อสุขุมความ

	 พร้อมองค์จึงทรงนาม	 ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา

	 	 (ล�าน�ายานีในปฐมมาลา)

สมัยสุโขทัย

	 เริ่ม	 ลังกาวงศ์	สมัยพระร่วง

	 เจริญ		 สมัยพระมหาธรรมราชาท่ี	 ๑	 (พระยาลิไท)	 รชักาลท่ี	 ๕		

	 	 ของกรงุสโุขทยั	แบ่ง

	 	 ก.	คามวาสี

	 	 ข.	อรัญญวาสี

สมัยอยุธยำ

	 เจริญ	 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 ราว	 พ.ศ.	 ๑๙๖๕	 รัชสมัย	

	 พระเจ้าบรมโกศ	ราว	พ.ศ.	๒๒๙๖	พระสงฆ์ไทยไปลังกา	สมัยพระเจ้า	

	 กิตติสิริราชสีห์	ประดิษฐานสยามวงศ์	หรือ	อุบาลีวงศ์ลงไว้
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สมัยกรุงธนบุรี

	 ฟื้นฟู

สมัยกรุงเทพฯ

	 ฟื้นฟู	โดยล�าดับ

	 ร.	๒	เปลี่ยนชั้นบาลี	คือ	เดิม

	 	 ก.	แปลพระสูตรได้		 เป็นเปรียญตรี

	 	 ข.	แปลพระวินัยได้		 เป็นเปรียญโท

	 	 ค.	แปลปรมัตถ์ได้		 เป็นเปรียญเอก

	 ทรงแก้ใหม่เป็น	๙	ประโยค	และใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้

	 พ.ศ.	๒๓๖๗	ร.	๔	ทรงผนวช

	 พ.ศ.	๒๓๗๙	ร.	๔	เสดจ็ไปยงั	วดับวรนเิวศ	เป็นอนัปรากฏคณะธรรมยตุตกิา

	 ในรชักาลท่ี	๖	สมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส		

	 พ.ศ.......๑	

	 พ.ศ.	๒๔๖๘

พระเข้าจัดการศกึษาร่วมกับคฤหัสถ์

พ.ศ.	๒๔๔๑	มปีระกาศพระราชโองการ	แก่พระภกิษสุงฆ์ว่า	ได้ทรงอาราธนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 เมื่อยังทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นท่ีสมเด็จ	

พระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่	 ทรงอ�านวยการ	 ให้พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นด�ารง-	

ราชานุภาพ	เป็นผู้อนุกูล	(ประวัติแห่งการศึกษาของประเทศสยาม	หน้า	๕๐)

๑	 รชักาลที	่๖	ถวายมหาสมณตุมาภเิศกแด่	สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		

	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๓
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๑.	 ต้องสญัเจตนกิาสกุกวิสฏัฐตัิวหนึง่	 มไิด้ปกปิด	 ให้ขอแล้วสวดให้มานตัต์		

๖	ราตรี	ประพฤติมานัตต์แล้ว	ขอแล้วสวดให้อัพภาน

๒.	 ต้องสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ	 ปิดไว้วันหนึ่ง	 ให้ขอแล้วสวดให้เอกหปริวาส	

อยู่ปริวาสแล้ว	ให้ขอแล้วสวดให้มานัตต์	๖	ราตรี	ประพฤติมานัตต์แล้ว	ขอให้สวดให้

อัพภาน

๓.	ต้องสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ	ตัวหนึ่ง	ปิดไว้	๒	วัน	๓	วัน	๔	วัน	๕	วัน	

ให้ขอแล้วสวดให้ปัญจหปริวาส

ก�าลังอยู่ปริวาส	ต้องสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ	ตัวหนึ่งในระหว่างอยู่	(ต่อไปจัก

เรียกอันตราบัติ)	 มิได้ปกปิดไว้	 ให้ขอแล้วสวดให้มูลายปฏิกัสสนา	 (ต้องอยู่ปริวาส	

ตั้งต้นไปใหม่)

อยู่ปริวาสแล้วเป็นมานัตตารหะ	 ต้องอันตราบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ		

ตวัหนึง่	มไิด้ปกปิดไว้ให้ขอแล้วสวดให้มลูายปฏิกสัสนา	(ต้องอยู่ปริวาสต้ังต้นไปใหม่อกี)	

อยู่ปริวาสแล้ว	ให้ขอแล้วสวดให้มานัตต์	๖	ราตรี

*
	 ทรงนพินธ์เมือ่ครัง้ยงัเป็น	พระมหาเจรญิ	สวุฑฒฺโน.
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ก�าลงัประพฤตมิานตัต์	ต้องอนัตราบตัชิือ่สญัเจตนกิาสกุกวสิฏัฐ	ิตวัหน่ึง	มไิด้

ปกปิดไว้	ให้ขอแล้วสวดให้

ก.	 มูลายปฏิกัสสนา	ก่อน

ข.	 มานตัต์	๖	ราตร	ีต่อกนัไป	(ประพฤตมิานตัต์ต้ังต้นใหม่)	ประพฤตมิานตัต์

แล้วเป็นอพัภานารหะ	 ต้องอันตราบัติชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ	 ตวัหน่ึง	 มไิด้ปกปิดไว้	

ให้ขอแล้วสวดให้

ก.		มูลายปฏิกัสสนา	ก่อน

ข.		มานตัต์	๖	ราตร	ีต่อกนัไป	(ประพฤตมิานตัต์ต้ังต้นใหม่)	ประพฤตมิานตัต์

อีกแล้ว	ให้ขอแล้วสวดให้อัพภาน

๔.	 ต้องสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ	 ตัวหนึ่ง	 ปิดไว้ปักษ์หนึ่ง	 ให้ขอแล้วสวดให	้

ปักข์ปริวาส

ก�าลงัอยูป่รวิาส	ต้องอันตราบติัชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ	ิตวัหน่ึง	ปิดไว้	๕	วนั	

ให้ขอแล้วสวดให้

ก.		มูลายปฏิกัสสนา	

ข.	 สโมธานปริวาส

อยู่ปริวาสแล้ว	 เป็นมานัตตารหะ	 ต้องอันตราบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ	ิ	

ตวัหนึง่	ปิดไว้	๕	วนั	ให้ขอแล้วสวดให้	ก.	ข.	เหมือนก�าลังอยู่ปริวาส

อยู่ปริวาสแล้ว	ให้ขอแล้วสวดให้มานัตต์	๖	ราตรี

ประพฤติมานัตต์อยู่	ต้องอันตราบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ	ตัวหนึ่ง	ปิดไว้	

๕	วัน	ให้ขอแล้วสวดให้

ก.		มูลายปฏิกัสสนา	

ข.		สโมธานปริวาส

ค.		มานัตต์	๖	ราตรี	(เมื่ออยู่ปริวาสอีกแล้ว)

ประพฤตมิานตัต์แล้ว	 เป็นอพัภานารหะ	 ต้องอนัตราบตัชิือ่สัญเจตนิกาสุกก-

วิสัฏฐิ	ตวัหนึง่	ปิดไว้	๕	วัน	ให้ขอแล้วสวดให้	ก.	ข.	ค.	โดยล�าดับเหมือนประพฤติ

มานัตต์อยู่
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ประพฤติมานัตต์แล้ว	ให้ขอแล้วสวดให้อัพภาน	(ข้อ	๑๖๐	-	๒๑๘)

๕.		ต้องอาบตัสิงัฆาทเิสสเป็นอนัมาก,	 ตวัหนึง่ปิดไว้	 ๑	 วัน	 ฯลฯ	ตวัหนึง่ปิดไว้	

๑๐	วนั	ให้ขอแล้วสวดให้อัคเฆนสโมธานปรวิาส	เพ่ืออาบตัทิีปิ่ดไว้	๑๐	วัน	(ข้อ	๔๔๐)

๖.	 ต้องอาบัติสังฆาทิเสสเป็นอันมาก,	 อาบัติ	 ตัวปิดไว้	 ๑	 วัน	 ฯลฯ	 อาบัติ	

๑๐	ตวั	ปิดไว้	๑๐	วนั	ให้ขอแล้วสวดให้อคัเฆนสโมธานปรวิาส	เพือ่อาบตัทิีปิ่ดไว้นาน

กว่าทั้งหมด	(ข้อ	๔๔๓)

๗.	ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	 ๒	 ตัว	 ปิดไว้	 ๒	 วัน	 ทีแรกขอเทฺวมาสปริวาส		

เพือ่อาบตัตัิวหน่ึง,	เม่ืออยูป่รวิาส	เกดิละอาย	ให้ขอเทวฺมาสปริวาสเพือ่อาบตัอิกีตวัหนึง่	

(พึงอยู่ปริวาส	๒	เดือน)	(ข้อ	๔๔๘	-	๔๔๙)

๘.	 ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	๒	ตัว	ปิดไว้	๒	เดือน

	 รู้		 ตัวหนึ่ง		 ไม่รู้	 ตัวหนึ่ง	 (ข้อ	๔๕๐)

	 ระลึกได้		 ตัวหนึ่ง		 ระลึกไม่ได้	 ตัวหนึ่ง		 (ข้อ	๔๕๑)

	 ไม่สงสัย		 ตัวหนึ่ง		 สงสัย		 ตัวหนึ่ง		 (ข้อ	๔๕๒)

ทีแรกขอเทฺวมาสปริวาส	เพื่ออาบัติ	ตัวหนึ่งที่รู้‚	ระลึกได้‚	ไม่สงสัย	เมื่ออยู่

ปรวิาส	กร็ู‚้	ระลึกได้,	ไม่สงสยั	ในอาบัตนิอกนี‚้	ก็ให้ขอเทฺวมาสปริวาสเพือ่อาบัต	ินอกนี	้

(พึงอยู่ปริวาส	๒	เดือน)

๙.	ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	๒	ตัว	ปิดไว้	๒	เดือน

	 รู้				 ปิดไว้	 ตัวหนึ่ง	 ไม่รู้			ปิดไว้ตัวหนึ่ง		 (ข้อ	๔๕๓)

	 ระลึกได้		ปิดไว้			ตัวหนึ่ง			ไม่รู้		 ปิดไว้ตัวหนึ่ง		 (ข้อ	๔๕๔)

	 ไม่สงสัย		ปิดไว้			ตัวหนึ่ง	 สงสัย	 ปิดไว้ตัวหนึ่ง		 (ข้อ	๔๕๕)

แต่ก็ขอเทฺวมาสปริวาสเพื่ออาบัติ	๒	ตัวนั้น
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การปริวาสเพื่ออาบัติที่รู้‚		 ระลึกได้‚		 ไม่สงสัยปิดไว้		 ใช้ได้

การปริวาสเพื่ออาบัติที่ไม่รู้‚	 ระลึกไม่ได้‚		สงสัยปิดไว้		 ใช้ไม่ได้

เป็นมานัตตารหะเพื่ออาบัติหลัง

๑๐.	ต้องสังฆาทิเสส	๒	ตัว	ปิดไว้	๒	เดือน	ขอเอกมาสปริวาส	เพื่ออาบัติ

เหล่านัน้,	เมือ่อยูป่รวิาสเกดิละลายขึน้	กใ็ห้	แล้วสวดให้มาสปริวาสอกีหนหนึง่	(พึงอยู่

ปริวาส	๒	เดือน	รวมกับหนแรก)	(ข้อ	๔๕๖	-	๔๕๙)

๑๑.	ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	๒	ตัว	ปิดไว้	๒	เดือน

	 รู้		 เดือนหนึ่ง	 ไม่รู้	 เดือนหนึ่ง		 (ข้อ	๔๖๐)

	 ระลึกได้		 เดือนหนึ่ง		 ระลึกไม่ได้		 เดือนหนึ่ง	 (ข้อ	๔๖๑)

	 ไม่สงสัย		 เดือนหนึ่ง	 สงสัย		 เดือนหนึ่ง	 (ข้อ	๔๖๒)

ทแีรก	ขอปรวิาสเดอืนหนึง่	ท่ีรู	้ระลึกได้	ไม่สงสัย	เมือ่อยูป่รวิาส	รู,้	ระลึกได้	

ไม่สงสัยอีกเดือนหนึ่ง	ก็ให้ขอมาสปริวาสอีกหนหนึ่ง	(พึงอยู่ปริวาส	๒	เดือน	รวมกับ

หนแรก)

๑๒.	ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	๒	ตัว	ปิดไว้	๒	เดือน

	 รู้		 ปิดไว้เดือนหนึ่ง	 ไม่รู้					 ปิดไว้เดือนหนึ่ง	 (ข้อ	๔๖๓)

	 ระลึกได้		ปิดไว้เดือนหนึ่ง	 ระลึกไม่ได้			ปิดไว้เดือนหนึ่ง	 (ข้อ	๔๖๔)

	 ไม่สงสัย		ปิดไว้เดือนหนึ่ง	 สงสัย							ปิดไว้เดือนหนึ่ง	 (ข้อ	๔๖๕)

แต่ก็ขอเทฺวมาสปริวาสเพื่ออาบัติ	๒	ตัวนั้น

การให้ปริวาสเดือนหนึ่ง	ที่รู้,		 ระลึกได้,		 ไม่สงสัย		ใช้ได้

การให้ปริวาสเดือนหนึง่	 ท่ีไม่รู,้		ระลกึไม่ได้,		สงสัย		 ใช้ไม่ได้	

เป็นมานตัตารหะ	เพื่อเดือนนั้น
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๑๓.	ต้องอาบัติสังฆาทิเสสเป็นอันมาก

	 ไม้รู้		 ที่สุดอาบัติ	 ไม่รู้		 ที่สุดราตรี

	 ระลึกได้		 ที่สุดอาบัติ	 ระลึกไม่ได้			ที่สุดราตรี

	 สงสัย		 ที่สุดอาบัติ	 สงสัย	 ที่สุดราตรี

ให้ขอแล้วสวดให้สุทธันตปริวาส	(ข้อ	๔๖๖	-	๔๖๘)

๑๔.	พึงให้สุทธันตปริวาส	ในเมื่อ

	ก.	ไม่รู้	 ที่สุดอาบัติ	 ไม่รู้	 	ที่สุดราตรี

				ระลึกได้	 ที่สุดอาบัติ	 ระลึกไม่ได้	 	ที่สุดราตรี

				สงสัย	 ที่สุดอาบัติ	 สงสัย	 	ที่สุดราตรี

	ข.	รู้	 ที่สุดอาบัติ					 ไม่รู้									ที่สุดราตรี

				ระลึกได้	 ที่สุดอาบัติ	 ระลึกไม่ได้	 ที่สุดราตรี

	ค.	รู้	 ที่สุดอาบัติบางอย่าง	 ไม่รู้	 ทีส่ดุอาบตับิางอย่าง

		 	 	 ไม่รู้	 ที่สุดราตรี

		 ระลึกได้	 ที่สุดอารมณ์บางอย่าง	 ระลึกไม่ได้	 ทีส่ดุอาบตับิางอย่าง

		 	 	 ระลึกไม่ได้		 ที่สุดราตรี

		 ไม่สงสัย		 ที่สุดอารมณ์บางอย่าง	 สงสัย	 ที่สุดอาบัติบางอย่าง	

	 	 	 	 สงสัย	 ที่สุดราตรี

		 	 	 ไม่รู้	 ที่สุดอาบัติ	

		 รู้	 ที่สุดราตรีบางอย่าง	 ไม่รู้	 ที่สุดราตรีบางอย่าง

		 	 	 ระลึกไม่ได้	 ที่สุดอาบัติ

		 ระลึกได้			 ท่ีสุดราตรบีางอย่าง	 ระลกึไม่ได้	 ทีสุ่ดราตรบีางอย่าง

		 	 	 สงสัย	 ในที่สุดอาบัติ

		 สงสัย	 ในที่สุดราตรีบางอย่าง	 ไม่สงสัย	 ในทีส่ดุราตรบีางอย่าง
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	ง.	 รู้		 ที่สุดอาบัติ								 รู้									 ที่สุดราตรีบางอย่าง

		 ไม่รู้			 ที่สุดราตรีบางอย่าง	 ระลึกได้				ที่สุดอาบัติ

				ระลึกได้	 ท่ีสดุราตรบีางอย่าง	 ระลึกไม่ได้	 ทีสุ่ดราตรีบางอย่าง

		 	 	 ไม่สงสัย	 ที่สุดอาบัติ

		 สงสัย	 ในที่สุดราตรีบางอย่าง	 ไม่สงสัย	 ในทีส่ดุราตรบีางอย่าง

จ.	 รู้ที่สุดอาบัติบางอย่าง	 ไม่รู้ที่สุดอาบัติบางอย่าง

	 รู้ที่สุดราตรีบางอย่าง	 ไม่รู้ที่สุดราตรีบางอย่าง

	 ระลึกได้ที่สุดอาบัติบางอย่าง	 ระลึกไม่ได้ที่สุดอาบัติบางอย่าง

	 ระลึกได้ที่สุดราตรีบางอย่าง		 ระลึกไม่ได้ที่สุดราตรีบางอย่าง

	 สงสัยในที่สุดอาบัติบางอย่า	 ไม่สงสัยในที่สุดอาบัติบางอย่าง

	 สงสัยในที่สุดราตรีบางอย่าง	 ไม่สงสัยในที่สุดราตรีบางอย่าง

(ข้อ	๔๖๙)

๑๕.	 พึงให้ปริวาสในเมื่อ

	 ก.	รู้ที่สุดอาบัติ	 รู้ที่สุดราตรี

	 	 ระลึกได้ที่สุดอาบัติ	 ระลึกได้ที่สุดราตรี

	 	 ไม่สงสัยที่สุดอาบัติ		 ไม่สงสัยที่สุดราตรี

	 ข.	 ไม่รู้	ที่สุดอาบัติ		 รู้	ที่สุดราตรี

	 	 ระลึกไม่ได้	ที่สุดอาบัติ	 ระลึกได้	ที่สุดราตรี

	 	 สงสัยใน	ที่สุดอาบัติ		 ไม่สงสัยใน	ที่สุดราตรี

	 ค.	รู้ที่สุดอาบัติบางอย่าง				 ไม่รู้บางอย่าง	รู้ที่สุดราตรี

	 	 ระลกึได้	ทีส่ดุอาบตับิางอย่าง	ระลึกไม่ได้บางอย่าง	ระลึกได้ท่ีสุดราตรี

	 	 สงสยัในท่ีสดุอาบัตบิางอย่าง	ไม่สงสยัในบางอย่าง	ไม่สงสยัในทีส่ดุราตรี

(ข้อ	๔๗๐)



วัสสูปนายกิากถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺส� อุปคนฺตุ� เทฺวมา ภิกฺขเว

วสฺสูปนายิกา ปุริมิกา ปจฺฉิมิกา, อปรชฺชุคตาย อาสาฬฺหิยา

ปุริมิกา อุปคนฺตพฺพา, มาสคตาย อาสาฬฺหิยา ปจฺฉิมิกา

อุปคนฺตพฺพา, อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว วสฺสูปนายิกาติ.

จกักล่าวในวสัสปูนายกิาเข้าพรรษา	ด�าเนินความเบ้ืองต้นตามวสัสปูนายิกขนัธกะ	

ในมหาวรรคว่า	สมัยนัน้สมเดจ็พระผูมี้พระภาคพทุธเจ้า	เสดจ็ประทบัอยูใ่นพระเวฬวุนั

กลันทกนิวาปสถาน	 ในกรุงราชคฤห์	 พระองค์ยังมิได้ทรงบัญญัติการอยู่จ�าพรรษา	

แก่ภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุท้ังหลายย่อมเที่ยวจาริกไปตลอดเหมันต์	 ฤดูหนาวบ้าง		

ตลอดคิมหันต์	 ฤดูร้อนบ้าง	 ตลอดวัสสานะ	 ฤดูฝนบ้าง	 มนุษย์ทั้งหลาย	 โพนทนา		

กล่าวโทษว่า	ไฉนพระสมณศากยบุตรท้ังหลายจงึได้เทีย่วจารกิไป	ตลอดเหมนัตฤดบู้าง	

ตลอดคิมหนัตฤดบู้าง	ตลอดวสัสานฤดบู้าง	เหยยีบย�า่หญ้าสดเขยีว	เบยีดเบียนภตูคาม

มอีนิทรย์ีอนัเดียว	มชีพี	งอกงามเป็นอยู	่ยงัสตัว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอนัมากให้ถึงความวินาศ	

กพ็วกเดียรถย์ีอืน่	ปรพิพาชกเหล่านี	้กล่าวธรรมชัว่ไม่ด	ียงัได้หยดุยัง้อยูต่ลอดกาลฝน	

นกเหล่านี	้ท�ารงับนยอดไม้แล้ว	ยังได้หยดุยัง้อยู่ตลอดกาลฝน	แต่พระสมณศากยบตุร

เหล่านี	้ย่อมเทีย่วจารกิไปตลอดเหมนัตฤดบู้าง	ตลอดคมิหนัตฤดบู้าง	ตลอดวสัสานฤดบู้าง	

เหยยีบย�า่หญ้าสดเขยีว	เบยีดเบียนภูตคาม	มอีนิทรย์ีเดยีว	มีชีพ	ยังสัตว์เล็กสัตว์น้อย

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็น	 พระมหาเจริญ	 สุวฑฺฒโน	 ป.ธ.๙	 โดยมีวัสสูปนายิกักขันธก		

	 ในมหาวรรค	เป็นหลัก	อาศัยวินัยมุข	เล่ม	๒	บ้าง	บุพพสิกขาบ้าง	อรรถกถาสมันตปาสาทิกา	

	 แห่งมหาวรรคบ้าง
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เป็นอนัมากให้ถงึความพนิาศ	ดงันี	้ภกิษทุัง้หลาย	ได้ยินค�าแห่งมนษุย์เหล่านัน้ผูโ้พนทนา		

ติเตียน	กล่าวโทษอยู่	จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	ล�าดบันัน้พระผู้

มพีระภาคเจ้าทรงท�าธรรมกิถาในเพราะปกรณ์คือเร่ืองนัน้	ในเพราะนทิานนัน้	ตรสัเรยีก

ภิกษุทั้งหลายมาทรงอนุญาตว่า	ภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตเพื่อเข้าจ�าพรรษาดังนี้	

ต่อมา	มปีกรณ์คือเร่ืองอ่ืนนบัเนือ่งในการเข้าจ�าพรรษาเกดิขึน้	พระผูม้พีระภาคเจ้า

ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งในเรื่องที่ยังเคลือบคลุมบ้าง	 ทรงบัญญัติบ้าง	 ทรงอนุญาตบ้าง		

ตามสมควรแก่เหตกุารณ์นัน้	ๆ	จะน�าความแห่งพระพทุธพจน์นัน้	ๆ	มาแสดงเป็นพวก	ๆ	

พอเป็นเครื่องก�าหนดโดยสังเขป	

ทรงแสดงข้อที่ภิกษุสงสัย

ก.		ทรงอนุญาตเพื่อเข้าจ�าพรรษา	ในวัสสาน	ฤดูฝน	

ข.		วนัเข้าพรรษาม	ี๒	คอื	ปรุมิกิา	วัสสูปนายิกา	วันเข้าพรรษาต้น	๑	ปัจฉิมิกา	

วสัสปูนายิกา	วนัเข้าพรรษาหลงั	๑	วนัเข้าพรรษาต้นมทีีก่�าหนดว่า	เมือ่พระจนัทร์เพญ็

เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้วเดือน	๑	คือวันแรมค�่า	๑	เดือน	๘	วันเข้าพรรษาหลัง

เมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะ	ล่วงไปแล้ว	๑	เดือน

ทรงบัญญัติ

ก.	ภกิษุเข้าจ�าพรรษาแล้ว	ไม่อยู่ตลอด	๓	เดอืน	หลกีจารกิไปเสีย	ต้องทุกกฎ

ข.		ภกิษหุาควรไม่เข้าจ�าพรรษาไม่	ภกิษใุดไม่เข้าจ�าพรรษา	ภกิษนุัน้	ต้องทกุกฎ

ค.		ถงึวนัเข้าพรรษา	ไม่อยากจะเข้าจ�าพรรษาแกล้งล่วงอาวาสไปเสยี	ต้องทกุกฎ

ง.	 ภกิษไุม่ควรเข้าจ�าพรรษาในโพรงต้นไม้	(ถูกตเิตยีนว่าเหมือนปีศาจแอบแฝง)

ภิกษุไม่ควรเข้าจ�าพรรษาบนค่าคบไม้	(ถูกติเตียนว่าเหมือนพรานเนื้อ)	ภิกษุ

ไม่ควรเข้าจ�าพรรษาในท่ีแจ้ง	 ภิกษุไม่ควรเข้าจ�าพรรษาด้วยที่อันไม่มีเสนาสนะ	 (คือ

ภิกษุต้องจ�าพรรษาในที่มีเสนาสนะที่มุงบัง	 มีบานประตูปิด	 เปิดได้	 ภิกษุไม่ควร	

จ�าพรรษาในกระท่อมผ	ี(ถกูตเิตยีนว่าเหมอืนสัปเหร่อ)	ภกิษุไม่ควรเข้าจ�าพรรษาในร่ม	

(เช่นกลดหรอืเต๊นต์	 ถกูตเิตยีนว่าเหมอืนพวกโคบาล)	 ภกิษไุม่ควรเข้าจ�าพรรษาในตุ่ม	

(ถูกติเตียนว่าเหมือนพวกเดียรถีย์)	ภิกษุใดฝ่าฝืน	ต้องทุกกฏ	
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จ.	ภกิษุไม่ควรตัง้กตกิาอันไม่เป็นธรรม	เช่นห้ามกนัว่าอย่าให้กลุบตุรบรรพชา

อปุสมบท	อย่าให้นสิสยั	อย่าฟังธรรม	อย่าศกึษา	ทัง้หมด	ด้วยกนั	จงถอืธดุงค์ทัง้	๑๓	

จงถือมูควัตร	คือถือการนิ่งไม่พูดกัน	ภิกษุใดขืนตั้งกติกาเช่นนี้	ต้องทุกกฎ

ฉ.	ภกิษุรบันิมนต์ของชาวบ้านกด็	ีหรอืนดักนัเองกด็	ีเมือ่อยูจ่�าพรรษาในทีใ่ด	

ไม่อยู่ในที่นั้น	ท�าให้คลาดเสีย	ต้องปฏิสสวทุกกฎ	แปลว่าทุกกฎเพราะรับค�า	มีความ

ในพระบาลีดังต่อไปนี้

ภกิษรุบันมินต์อยูจ่�าพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นหรอืวนัเข้าพรรษาหลงั	เธอเมือ่

ไปสู่อาวาสนั้น	เห็นวัดสองวัดในระหว่างทางมีจีวรมาก	คิดว่า	ไฉนเราพึงอยู่จ�าพรรษา

ในวัดทั้งสองเหล่านี้	 ด้วยอาการอย่างนี้	 จีวรเป็นอันมากจักเกิดขึ้นแก่เรา	 เธออยู่จ�า

พรรษาในวดัทัง้สองนัน้	วนัเข้าพรรษาต้นกด็	ีวันเข้าพรรษาหลังกด็	ีไม่ปรากฏแก่เธอ	(คือ

ไม่เป็นอันเข้าพรรษา)	แลต้องปฏิสสวทุกกฎ

ภิกษุรับนิมนต์อยู่จ�าพรรษาในวันปุริมิกาวัสสูปนายิกาหรือในวันปัจฉิมิกา-	

วสัสปูนายกิา	เธอไปสูอ่าวาสนัน้	ท�าอโุบสถในภายนอก	เข้าไปสู่วิหาร	(วัด)	ในวันปฏิบท

แรมค�า่	๑	ปแูต่งเสนาสนะ	ตัง้น�า้ฉนัน�า้ใช้	กวาดบรเิวณ	เธอไม่มีกรณยีะ	(คอืกจิการ

ไปท�า)	หลีกไปเสียในวันนั้นก็ดี	มีกรณียะหลีกไปเสียในวันนั้นก็ดี,	อยู่เพียง	๒-๓	วนั	

ไม่มีกรณียะ	 หลีกไปเสียก็ดี,	 อยู่เพียง	 ๒-๓	 วัน	 มีกรณียะหลีกไปเสียก็ดีอยู่เพียง		

๒-๓	วัน	หลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ	และให้	๗	วันนั้นน้อมล่วงไปในภายนอก	(คือ

ไปเกิน	 ๗	 วัน)	 ก็ดี	 วันปุริมิกาวัสสูปนายิกาหรือวันปัจฉิมิกาวัสสูปนายิกา	 ย่อมไม่

ปรากฏแก่ภิกษุนั้น	(คือไม่เป็นอันเข้าพรรษาหรือพรรษาขาด)	และต้องปฏิสสวทุกกฏ

แต่ถ้าภิกษุอยู่เพียง	๒-๓	วัน	หลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ	 เธอไปไม่เกิน	๗	

วันกลับมา	หรืออีก	๗	 วันจะถึงวันปวารณา	มีกรณียะหลีกไป	 จะกลับอาวาสนั้นอีก

ก็ตาม	 ไม่กลับมาก็ตาม	 วันปุริมิกาวัสสูปนายิกาหรือวันปัจฉิมิกาวัสสูปนายิกาย่อม

ปรากฏแก่ภกิษุน้ัน	(คือพรรษาไม่ขาด)	ได้เพ่ือปวารณา	และไม่เป็นอาบตัเิพราะรบัค�า	
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ทรงอนุญำต

ก.	พระราชา	(หรือรัฐบาล)	ทรงปรารถนาจะเลื่อนพรรษา	(คือ๑	ทรงใคร่จะ

ไม่นับเดือน	๙	นบัเดอืน	๘	อีกครัง้หนึง่)	มพีระพทุธานญุาตให้อนวัุตรตาม	(คอืพระเจ้า

เสนีย์พิมพิสาร	พระราชามคธ	ทรงปรารถนาให้ภกิษเุข้าจ�าพรรษาในชณุหปักษ์ซึง่มาใหม่	

(คือข้างขึ้นเดือน	๙)

ข.	ก�าลังเดินทางอยู่กับพวกโคต่างก็ด	ี กับกองเกวียนก็ดี	 หรือโดยสารไปใน

เรอืของเขากด็	ีเม่ือวนัเข้าพรรษามาถงึเข้ามพีระพทุธานญุาตให้จ�าพรรษาทีน่ัน่	และให้

ตามไปในสถานที่พวกเขาไป	(ถ้าเขาถึงถิ่นของเขาเข้าก่อน	ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป		

ไม่ตั้งเป็นหมู่ดุจเดิม	 ท่านแนะให้อยู่กับพวกภิกษุในต�าบลนั้นต่อไป	 พรรษาไม่ขาด		

ได้เพื่อปวารณา)

อนึ่งในระหว่างพรรษา	ถ้ามีธุระจริง	ๆ	ทรงอนุญาตให้ไปได้	แต่ให้กลับมาใน	

๗	 วัน	 เรียกว่าไปด้วยสัตตาหกรณียะ	 หรือเรียกส้ันว่าสัตตาหะ	 ไปแรมคืนในที่อื่น	

ไม่เกินก�าหนดน้ัน	 พรรษาไม่ขาด	 ได้อานิสงส์แห่งการจ�าพรรษา	 ถ้าเกินก�าหนด		

พรรษาขาดฯ	ธรุะเป็นเหตไุปด้วยสตัตาหกรณียะ	บางอย่าง	ไปได้ต่อเม่ือมีผูส่้งมานมินต์	

บางอย่างแม้ไม่มีผู้ส่งมานิมนต์ก็ไปได้	อันกล่าวในบาลีนั้นคือ

ธุระเป็นเหตุ ไปได้ต่อเมื่อมีผู้ส่งมำนิมนต์

ก.	ทายก	เป็นสหธรรมกิกด็	ีอบุาสกอบุาสิกากด็	ีต้องการบ�าเพญ็กศุล	ส่งทตู

หรือข่าวมานิมนต์	ไปเพื่อบ�ารุงศรัทธาของเขาได้อยู่

ข.	พ่ีชาย	 น้องชาย	 พ่ีหญิง	 น้องหญิง	 ญาติ	 คนท�าการงาน	 (เพื่อค่าจ้าง)		

ป่วยไข้	ส่งทูตหรือข่าวมานิมนต์	ไปเพื่อพยาบาลได้อยู่

ธุระเป็นเหตุ ไปได้แม้ไม่มีผู้ส่งมำนิมนต์

ก.	สหธรรมิกป่วยไข้	รู้เข้า	ไปเพื่อรักษาพยาบาล

ข.	สหธรรมิกกระสันจะสึก	รู้เข้า	ไปเพื่อระงับ

๑	 ตามอรรถกถา
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ค.	สหธรรมิกเกิดความสงสัย	รู้เข้า	ไปเพื่อระงับความสงสัย	เพื่อเปลื้องทิฏฐิ

ง.	 ภิกษุ	 ภิกษุณี	 ต้องครุธรรม	 ควรแก่ปริวาส	 ควรแก่ปฏิกัสสนา	 ควรแก่	

มานตัต	ควรแก่อัพภาน	รู้เข้า	ไปเพื่อท�าความขวนขวาย	สวดกรรมหรือเป็นคณปูรกะ

จ.	สงฆ์ใคร่จะท�ากรรมมตีชัชนยีกรรมเป็นต้นแก่ภกิษุ	ภกิษณี	รูเ้ข้าควรไปด้วย	

คิดว่าท�าอย่างไรหนอ	สงฆ์จึงจะไม่ท�ากรรมหรือเปลี่ยนท�ากรรมที่เบา

ฉ.	สงฆ์ท�ากรรมแก่ภกิษ	ุภกิษณุนีัน้แล้ว	รูเ้ข้า	ควรไป	ด้วยคิดว่า	อย่างไรหนอ	

เธอพึงประพฤติชอบ	 ยังผลคือมานะให้ตกไป	 ประพฤติวัตรแห่งผู้สลัดออก	 สงฆ์พึง

ระงับกรรมนั้นเสีย

ช.	ไปเพื่อให้สิกขานางสิกขมานา	 ผู้มีสิกขาก�าเริบ	 (คือขาด)	 เพื่ออุปสมบท	

นางสิกขมานา

ฌ.	ไปเพื่อถามหรือบอกกาลฝนแก่สามเณร	สามเณรี	เพื่ออุปสมบทสามเณร	

เพื่อให้สามเณรีสมาทานสิกขา

ญ.	ไปเพื่อพยาบาลบิดามารดาผู้ป่วยไข้

ฎ.	มีกิจสงฆ์เกิดขึ้น	 เป็นต้นว่า	 วิหารช�ารุดลงในเวลานั้น	 ไปเพ่ือหาเครื่อง	

ทัพพสัมภาระมาปฏิสังขรณ์ได้อยู่	 (ข้อหลังนี้	 มิได้ทรงระบุไว้ว่าไปได้ต่อเมื่อมีผู้ส่งมา

นิมนต์หรือมิต้อง	แต่ควรอนุโลมเข้าในประเภทนี้)

แม้ธรุะอืน่นอกจากนี	้ทีเ่ป็นกจิจะลกัษณะ	อนโุลมตามนี	้เกิดขึน้กไ็ปได้เหมอืนกนั

ในเวลาจ�าพรรษาอยู่	 มีอันตรายเกิดขึ้นจะอยู่ต่อไปไม่ได้	 แลไปเสียจากที่นั้น

พรรษาขาด	แต่ไม่เป็นอาบัติ	ในบาลีแสดงอันตรายไว้ดังนี้

ก.	ถูกสัตว์ร้ายก็ดี	โจรก็ดี	ปีศาจก็ดี	เบียดเบียน

ข.	เสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน�้าท่วม

ค.	ภัยเช่นนั้นเกิดขึ้นแก่โคจรคาม	ล�าบากด้วยบิณฑบาต	มีพระพุทธานุญาต

ให้ตามชาวบ้านผู้มีศรัทธาปสาทะไป

ง.	 ขัดสนด้วยอาหารโดยปกติ	 ไม่ได้อาหารหรือเภสัชอันสบายหรือไม่ได	้

อุปัฏฐากที่สมควร
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จ.	มีหญิง	 หญิงแพศยา	 นางสาวทึนทึก	 บัณเฑาะก์	 ญาติ	 พระราชา	 โจร	

นักเลง	มาเกลีย้กล่อมรบกวน	หรอืเหน็ทรพัย์อนัหาเจ้าของมไิด้	จติเป็นธรรมชาตกิลบักลอก

เรว็		สักหน่อย	จะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์	ไปเสียก็ได้

ฉ.	ภกิษสุงฆ์กด็	ีภกิษณุสีงฆ์กด็	ีในอาวาสอืน่รวนจะแตกกนัหรอืแตกกนัแล้ว	

ไปเพื่อห้ามหรือเพื่อสมานได้	

ข้อความในวัสสูปนายิกาขันธกะในมหาวรรคเพียงนี้	

วันวัสสูปนายิกาเข้าพรรษาเช่นวันนี้	 เป็นธรรมเนียมที่ภิกษุสามเณรทั้งหลาย

พงึหยดุจารกิ	งดการเทีย่วจารกิแรมคนืทีอ่ืน่	ยบัยัง้อยูจ่�าพรรษาตลอดไตรมาส	๓	เดอืน	

แห่งฤดูฝนตามพระพุทธาณัติ	 โดยนัยที่ได้แสดงมาข้างต้นนั้น	 พร้อมท้ังพุทธาณัติแล

พุทธานุญาตอื่น	ๆ	อันเกี่ยวข้องด้วยวัสสูปนายิกา	มีกิจที่พึงท�า	ควรก�าหนดไว้อีก	คือ	

เมือ่จะเข้าพรรษา	พึงถอืเสนาสนะจากเสนาสนคาหาปกะ	ภกิษผุูท้ีส่งฆ์สมมตุไิว้ส�าหรับ

แจกเสนาสนะให้ภิกษุท้ังหลายถือเอาเป็นที่อาศัย	 ในวัดเทวสังฆารามนี้	 สงฆ์ยังมิได้

สมมตุเิสนาสนคาหาปกะ	พระเถระรบัภาระจดัแจกเสนาสนะแก่ภกิษสุามเณรทัง้หลาย	

สงฆ์ไม่คัดค้านการกระท�า	จึงชื่อว่าอนุมัติตาม	และเสนาสนนั้น	ๆ	ก็ชื่อว่า	พระเถระ

แจกดีแล้ว	ภกิษสุามเณรทัง้หลายถือเอง	ดแีล้ว	ถ้าภกิษสุามเณรรปูใดหลงเหลอือยู่ยัง

มไิด้รับแจกเสนาสนะกจ็งร้องเรยีนขึน้	สงฆ์จกัถือเอาการนิง่อยูว่่าภกิษสุามเณรทัง้หลาย

ได้รับแจกเสนาสนะ	 มีเสนาสนะอาศัยอยู่ทั่วหน้าทุกองค์แล้ว	 ถ้าเสนาสนะท่ีตนได้	

รับแจกช�ารดุรัว่ร�า่	พงึซ่อมแปลงให้เรียบร้อย	มปีระตปิูด-เปิดได้	ปัดกวาด	ปลูาด	รกัษา	

ความสะอาด	 ตั้งน�้าฉันน�้าใช้ไว้พร้อมมูล	 เอาใจใส่ถนอมรักษาเสนาสนะ	 ของสงฆ์ให้	

จงดี	 ท�าสามีจิกรรมท้ังปวงเป็นต้นว่า	 ไหว้พระพุทธปฏิมากรแลเจดีย์สถานเสร็จแล้ว		

ถ้ามากองค์เช่นวัดเทวสังฆารามนี้	 ควรประชุมพร้อมกันบอกเขตวัด	 ก�าหนดเขตวัดไว	้	

วัดเทวสังฆาราม	มีเขตวัดดังนี้

ทิศตะวันออก	 จดเขื่อนข้างทาง	 ทิศใต้	 จดท้ายกุฏิ	 คือสุดตล่ิง	 มีกอไผ่		

ทิศตะวันตก	จดคลอง	มีเขื่อนเขตติดต่อกับวัดถาวรวราราม	ทิศเหนือ	จดเขื่อนติดต่อ

กับวัดถาวรวราราม	พึงก�าหนดเขตวัดไว้ฉะนี้แล้ว	เปล่งวาจาพร้อม	ๆ	กัน	ตามค�าน�า

ของพระเถระต่อไปนี้ว่า อิมสฺมึ อาวาเส อิม� เตมาส� วสฺส� อุเปมิ ข้าพเจ้าจ�าพรรษา

ตลอด	๓	เดือนนั้นในอาวาสนี้	หน	๑	หรือ	๒	หน	๓	หน	
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อนึง่	ถ้ามีอาลัยอยู่ว่าเราจกัอยู่ในท่ีนี	้แต่ด้วยไม่มสีต	ิไม่ได้เข้าพรรษา	เสนาสนะ

ที่ตนถือเอาแล้ว	 ก็เป็นอันถือเอาดีแล้ว	 พรรษาไม่ขาด	 ได้เพื่อปวารณาโดยแท้	 เปล่ง

วาจาหรืออธษิฐานด้วยใจเข้าพรรษาก�าหนดวดัฉะนีแ้ล้ว	ประสงค์จะเข้าพรรษาก�าหนด

กฏุอิกีเป็นส่วนตวักไ็ด้	โดยเปล่งวาจาหรอือธษิฐานด้วยใจว่า	อมิสมฺ	ีวหิาเร	อมิ�	เตมาส�	

วสสฺ�	อเุปม	ิข้าพเจ้าจ�าพรรษาตลอด	๓	เดอืนนี	้ในวิหารนี	้หน	๑	หรอื	๒	หน	๓	หน	

เข้าพรรษาก�าหนดกุฏิอีก	 แล้วต้องรักษาอรุณในกุฏินั้นตลอดไตรมาส	 คือ	 ๓	 เดือน		

แต่จะไม่ท�า	เข้าพรรษาก�าหนดเขตวดัอย่างเดยีวก็ได้	เข้าพรรษาแล้ว	พงึรกัษาอรณุใน

วัดตลอดไตรมาส	อรุณก�าหนดดังนี้	รุ่งสาง	อรุณขาวหรือแสงเงิน	สังเกตสืบ	ๆ	มาว่า	

ยังไม่แลเห็นใบไม้อ่อน	 ใบไม้แก่หรอืลายมอืชดั	 เรยีกว่าอรณุยงัไม่ขึน้	 อรณุแดงหรอื

แสงทอง	 สงัเกตสบืมาว่า	 แลเห็นใบไม้อ่อน	 ใบไม้แก่หรือลายมือชัด	 เรียกว่าอรุณขึ้น	

อรณุยงัไม่ขึน้	พงึอยู่แต่ในวดั	หรอืกลับมาวดัให้ทนัอรณุ	อรณุขึน้แล้ว	ออกไปนอกวัดได้	

เช่นไปโคจรบิณฑบาตได้ตามปรารถนาแลต้องกลับมาอยูใ่นวัดก่อนอรณุคือทนัอรุณขาว

แสงเงิน	ก่อนอรุณแดง	แสงทองขึ้นอีกทุก	ๆ	วัน	ตลอดไตรมาส		 เว้นแต่มีกรณียะ

หรืออันตรายจึงไปแรมอรุณที่อื่นได้บางคราวหรือไม่กลับ	ดังแสดงมาแล้ว.	

ภิกษุผู้อยู่จ�าพรรษาตลอดกาลจนได้ปวารณาแล้ว	 ย่อมได้อานิสงส์แห่งการ	

จ�าพรรษา	นับแต่วันปาฏิบทคือวันแรมค�่า	๑	แห่งเดือนออกพรรษาไปเดือน	๑	คือ

เทีย่วไปไม่ต้องบอกลา	ตามสกิขาบทท่ี	๖	แห่งอเจฬกวรรค	ในปาจติตยิกณัฑ์	๑	

เที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบส�ารับ	๑

ฉันคณโภชน์แลปรัมปรโภชน์ได้	๑

เก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา	๑

จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอ	๑

ทั้งได้โอกาสเพื่อจะกรานกฐินแลได้รับอานิสงส์	 ๕	 ข้างต้นนั้นเพิ่มออกไปอีก	

๔	เดือนฤดูเหมันต์	ด้วยประการฉะนี้

กถาแสดงเรือ่งวสัสปูนายกิา	เข้าพรรษา	พึงก�าหนดไว้ในใจโดยแยบคาย	จกัเบาใจ

แจ่มสว่าง	 หายสงสัยร�าคาญ	 ปฏิบัติตนให้เหมาะแก่เหตุการณ์แลพระพุทธาธิบาย	

(พระพุทธประสงค์)	นั้น	ๆ	ตลอดพรรษากาล	เทอญ.
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๑

รถรางแล่นไปได้	 ด้วยอาศัยอะไร	 ?	 อาศัยกระแสไฟฟ้าที่แล่นไปตามสาย		

ถ้าทางโรงไฟฟ้าไม่ปล่อยกระแสไฟให้แล่นไปตามสาย	รถรางแม้จะบริบูรณ์ด้วยเครื่อง

อปุกรณ์ทัง้ปวง	กแ็ล่นไปไม่ได้	ต้องหยดุ	รถรางในทีน่ี	้มุง่เอาร่างกายทีจ่�าแนกออกเป็น

อวัยวะน้อยใหญ่	ไฟฟ้าคือจิต

จรงิอยู	่อวยัวะท้ังปวงในร่างกายน้ี	มหีน้าทีเ่ตม็ตวัมหีน้าทีเ่กีย่วกบัจติ	เช่นมนัสมอง	

ประสาท	 ก็มี	 มีหน้าที่โดยล�าพัง	 เช่นเนื้อหัวใจ	 ก็มี	 เพราะเหตุนี้รถรางคือร่างกายนี้	

เมื่อไฟฟ้าคือจิตยังแล่นอยู่ตามสาย	 (คนเป็น)	 ก็ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพิ่มข้ึน		

เมือ่ไฟฟ้าคอืจติไม่มอียูแ่ล้ว	(คนตาย)	กไ็ม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ลดลง	อกีอย่างหนึง่	

รถยนต์คือร่างกาย	เมื่อคนขับคือจิต	ยังนั่งอยู่หรือลุกออกไปแล้ว	เครื่องรถคืออวัยวะ

ทุกชิ้น	ก็ไม่มีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเลย

อนึง่	ถ้าอวยัวะส่วนใดส่วนหนึง่บกพร่องเสยีหายไปด้วยเหตอุย่างใดอย่างหนึง่	

ร่างกายย่อมพิการไปตามสมควรแก่ส่วนที่เสียไปนั้น	ถ้าอวัยวะส่วนส�าคัญส�าหรับชีวิต

เสยีไป	จติกต้็องออกจากร่าง	คนต้องตาย	แม้จกัไม่เสีย	แต่เกดิติดขดัส่วนส�าคัญส�าหรบั

ชีวิตขึ้นชั่วครู่	(เช่นเป็นลมตัดหัวใจปัจจุบัน)	จิตออกไปแล้ว	คนก็ต้องตายในขณะนั้น

เหมือนกัน	

*
	 ทรงนพินธ์เมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๙	ขณะยงัเป็น	พระมหาเจรญิ	สวุฑฒฺโน	ป.ธ.	๗.
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รถยนต์ใหม่	 บางคราวเครื่องติดขัด	 เดินไม่ได้พักหนึ่ง	 ยังอาจแก้ไขให้เครื่อง

เดินได้	ทั้งนี้	เพราะรถยนต์ไม่มีจิต	ร่างกายนี้	ถ้าจิตไม่มี	มีชีวิตอยู่โดยล�าพังร่างกาย

อย่างเดียว	เมื่อเกิดติดขัดหยุดหายใจสักคราวหนึ่ง	ก็ต้องสามารถแก้ไขให้กลับฟื้นคืน

เป็นขึ้นได้	คือแก้ไขให้มันสมองคิดนึกไป	ให้หัวใจสูบฉีดโลหิตไป	(เพราะทุก	ๆ	ส่วน

ของคนสมบูรณ์ท่ีเพิ่งตายด้วยโรคปัจจุบันยังมีอยู่)	 นี้เป็นเคล็ดให้น่าคิดเห็นว่า	 คนไม่

เหมือนรถยนต์	 เพราะมีธรรมชาติท่ีมองไม่เห็นชนิดหนึ่ง	 เข้าอยู่ในร่างกายของเรา		

ท�าให้ร่างกายของเราต่างกับร่างกายของคนตายทุก	ๆ	อย่างดังที่เห็นกันอยู่

จิตคืออะไร	จิตคือธรรมชาติที่ให้ส�าเร็จความนึกคิด๑	ไม่มีรูป	วรรณ	สัณฐาน	

ให้เห็นได้ด้วยตา	แต่มีกิริยาให้รู้ได้	กิริยาของจิตคือ

กิริยาที่เสวยสุขทุกข์แลเฉย	ๆ	เรียก	เวทนา

กิริยาที่จ�าหมาย	เรียก	สัญญา

กิริยาที่นึกคิด	เรียก	สังขาร

กิริยาที่รู้เริ่มแรก	(ในเวลาเห็นรูปเป็นต้น)	เรียก	วิญญาณ

กิริยา	ยืน	เดิน	เป็นต้น	ไม่ใช่คน	แต่เป็นกิริยาการของคน	ฉันใด	กิริยาจิต

ก็ไม่ใช่จิต	แต่เป็นกิริยาของจิต	ฉันนั้น	เพราะฉะนั้น	วิญญาณจึงไม่ใช่จิต๒

จิต มโน มานัส วิญญาณ หทัย มนะ	 ค�าเหล่านี้	 เรียกหมายมุ่งเป็นอย่าง

เดียวกันโดยมากในส�านวนโวหารที่มุ่งทางอื่น

ผู้ปรารถนาจะจับจิต	 จึงผ่าร่างกายออกค้นหา	 ย่อมไม่พบจิตได้	 การท�าดังนี้	

เปรียบเหมือนผ่าไม้ขีดไฟหรือไม้สีไฟออกค้นหาไฟ	 ผ่าสายรถรางออกค้นหาไฟฟ้า		

ผ่าหลอดไฟฟ้าออกค้นหาไฟฟ้า	 ท�าดังนี้	 จักพบไฟแลไฟฟ้าได้หรือ	 เพราะเหตุนี้		

ผูป้ระสงค์จักจบัจติ	จงึต้องจบัจติทีจ่ติ	จกัจบัทีร่่างกายไม่ได้	เมือ่ต้องการจกัจบัร่างกาย	

จึงควรจับที่ร่างกาย

๑	 อีกนัยหนึ่ง	จิตได้แก่ความคิดนึก	มุ่งถึงสังขารในกิริยาจิต	มีใช้ในส�านวนบางแห่งเท่านั้น
๒	 ในอนัตตลักขณสูตร	 ตอนต้นแสดงว่า	 รูป	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	 เป็นอนัตตา		

	 ตอนจบ	แสดงว่า	จิตของพระเบญจวัคคีย์ผู้สดับธรรมเทศนา	พ้นจากอาสวะทั้งหลาย	นี้แสดง	

	 ว่าจิตกับกิริยาจิตต่างกัน	
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จติปรากฏได้ทางร่างกาย	คอืรบัอารมณ์ทางประสาทคดินกึ	รู	้จดจ�า	ทางมนัสมอง	

ท�าการงานทางกาย	 วาจาแลมนัส	 จิตตามล�าพัง	 เว้นกายเสีย	 ไม่ปรากฏได้เลย		

จิตเปรียบเหมือนไฟฟ้า	 ร่างกายเปรียบเหมือนโรงไฟฟ้า	 มีอุปกรณ์วัตถุพร้อมสรรพ		

สายไฟฟ้า	เปรยีบเหมอืนประสาท	หลอดไฟฟ้าเปรยีบเหมือนมันสมอง๑	อกีอย่างหนึง่		

จิตเทยีบกบัพระมหากษตัริย์ในระบอบรฐัธรรมนญู	ร่างกายเทยีบกบัสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นต้น	คือพระมหากษัตริย์ไม่ใช้พระราชอ�านาจตามล�าพังพระองค์เอง	ทรงใช้อ�านาจ

นิติบัญญัติโดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร	 ทรงใช้อ�านาจบริหารทาง

คณะรัฐมนตรี	ทรงใช้อ�านาจตุลาการทางศาลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ถำม

๑.		ไฟฟ้าที่แล่นไปตามสายรถราง	หรือสายไฟมองเห็นได้หรือไม่	มีหรือไม่มี

๒.		จติคอือะไร	?	มองเหน็ได้หรอืไม่	?	มอียู่หรือไม่	โดยเหตผุลแลข้อพสูิจน์

อย่างไร	?

๓.	 วิญญาณแลมันสมอง	ใช่จิตหรือไม่	เพราะเหตุไร	?

๒

เมื่อไฟดับ	 เมื่อพัดลมหยุดหมุน	 ไฟแลลมขาดสูญไปหรือ	 ?	 ไม่ขาดสูญไป	

เพราะ	ไฟ	ลม	เป็นธาตุประจ�าโลก	ไฟ	ลมนี้	เทียบด้วยจิต	ซึ่งจักกล่าวในที่นี้ว่าเป็น

ธาตุไม่สูญชนิดหนึ่ง	โดยนัยนี้	จึงได้ส่วนที่เป็นธาตุในบุคคลเป็น	๒	คือ	รูปธาตุ	มีดิน

เป็นต้น	กับอรูปธาตุคือจิต

ธรรมดาว่าธาตุ๒	 เป็นอกาลิกะ	 ไม่มีกาลเกิด-ดับ	 แม้สังขาร	 คือสิ่งที่ประชุม	

ปรุงแต่งขึ้นจากธาตุ	 เช่นกายนี้	 พื้นพิภพ	แลสิ่งที่มีอยู่บนพื้นพิภพทั้งสิ้น	 จักต้องเลิก

๑	 ไฟฟ้าอันปรากฏที่หลอดทุกดวง	 เป็นธาตุอย่างเดียวกัน	 ธาตุไฟฟ้าไม่มีแตกต่างกัน	 แต่หลอด	

	 ต่าง	ๆ	กัน	โดยก�าลังแรงไฟ	เพราะเหตุนี้	จึงสว่างมากสว่างน้อยต่าง	ๆ	กัน	หลอดไฟฟ้าดัง	

	 กล่าวมานี้	คือมันสมอง
๒	 แม้สังขารบางส่วน	 ท่านเรียกว่าธาตุในท่ีบางแห่ง	 ด้วยความประสงค์อย่างอื่น	 ส่วนในที่นี	้	

	 ไม่ประสงค์ดังนั้น	
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ประชุมคือแตกสลาย	ดังพระบาลีว่า	ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม�	สิ่งใด

สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	 สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา	 ก็ไม่ควร

กล่าวว่าธาตุดับสูญไป	 ธาตุเข้าประชุมกันเรียกว่าเกิด	 ธาตุเลิกประชุมเรียกว่าตาย	

เพราะเหตุนี้	ถ้าจักค�านวณดูเพียงตั้งแต่มีโลกนี้มา	จักนับถ้วนหรือว่า	ธาตุเข้าประชุม

กันเป็นเราเป็นเขา	 ดังบัดน้ีแล้วเลิกประชุมกัน	 ดังนี้	 สักก่ีครั้ง	 เพราะเข้าประชุมกัน	

ครั้งหน่ึง	 ๆ	 ไม่นานเลย	 แลเมื่อเลิกประชุมกันครั้งนี้แล้ว	 จักไม่เข้าแลเลิก	 เลิกแล	

เข้าประชุมต่อไปอีกกี่ครั้ง	นี้เรียก	อนมตัคคะ	ถือเอาความว่าไม่รู้จบ

นี้เพราะจับได้ว่า	 ธาตุไม่ตาย	 เมื่อธาตุไม่ตายและยังมีเหตุดึงดูดให้ต้องเข้า

ประชุมกันอีก	ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันร�่าไป

ใครจักยืนยันได้ว่า	 ธาตุไม่มีอยู่เก่า	 ลมที่พัดผันประชุมกันอยู่ที่ใบพัดลม		

อนัก�าลงัหมนุ	เป็นลมที่เพิ่งเกดิขึน้เมือ่เอาพดัลมมาตัง้หมนุหรอืมอียูก่่อนแล้ว	แต่มไิด้

ประชุมกัน	ถ้าใครยังยืนยันว่าลมเกิดใหม่	ก็พึงถามผู้รู้ว่า	เอาพัดลมตั้งเอามือหมุนบน

ชัน้บรรยากาศ	(Atmosphere)	หรอืเอาพดัธรรมดาขึน้ไปพดับนอากาศชัน้นัน้	จกัมลีม

หรือไม่

อนึ่ง	เมื่อคิดจักเห็นว่า	เพียงในปัจจุบันชาติ	เนื้อของเราชิ้นนี้เคยเป็นเนื้อของ

สตัว์ต่าง	ๆ	ของต้นไม้มาแล้วมใิช่น้อย	อวยัวะส่วนอ่ืนกด็จุเดยีวกนั	(มนษุย์กนิเนือ้สตัว์

แลต้นไม้	ผลไม้เป็นปกติ)	ไม่ต้องกล่าวถึงในอดีตชาติ	รูปธาตุต่าง	ๆ	เปรียบเหมือน

มรดกกองกลางในโลก	 ย่อมตกทอดแยกย้ายกันไปเป็นร่างกายของมนุษย์	 ดิรัจฉาน	

แลต้นไม้เป็นต้นตามรปูการณ์นัน้	ๆ	แม้จติธาต	ุเมือ่จบัคดิโดยนยันี	้จกัเห็นว่า	เคยเข้า

อาศัยร่างของสัตว์โลกต่างชนิดมาแล้วอย่างไร

ธาตไุฟในโลกมจี�านวนเท่าไร ?	ปัญหานีค้งไม่มใีครตอบได้	แต่ตอบได้ว่ามอียู่

พอเพียงแก่เชื้อ	เมื่อมีเชื้อแลคนจุดหรือเหตุให้ไฟติดเท่าไร	ไฟก็ติดเชื้อปรากฏจ�านวน

ดวงเท่านั้น	พึงเห็นในบัดนี้	มนุษย์ใช้ไฟฟ้า	ไฟตะเกียงเป็นต้นอร่ามไปหมด	นึกย้อน

กลับไปแต่ก่อนเป็นอย่างไร	 ข้อนี้	 เพราะมีธาตุไฟเพิ่มใหม่	 หรือเพราะมีเชื้อแลคนจุด

มากขึน้	ถ้าเพราะประการหลังกเ็ทียบได้กบัจติ	ธาตจุติเมือ่มีการก่อเกดิร่างกายเพยีงพอ	

เป็นเชื้อที่จับอยู่ของจิตได้	 มีจ�านวนเท่าใด	 จิตก็เข้าจับอยู่ในร่างกายมีจ�านวนเท่านั้น		
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แม้จะมีการก่อเกิดกันมากกว่าในปัจจบัุนนี	้จนเตม็โลก	จติกค็งมพีอจ�านวนแก่ร่างกาย

อยูเ่สมอไป	ส่วนปัญหาข้อว่า	จติเข้าจบัร่างกายในวาระไหน	ขอยกให้เป็นภาระค้นคว้า

ของนักสรีรศาสตร์และนักจิตศาสตรต่อไป

ถำม

๑.	ท่อน	๒	นี้	มีเหตุผลโยงมาจากท่อน	๑	อย่างไร	?

๓. ก.

ผลแห่งต้นมะม่วง	เรยีกว่า	ผลมะม่วง	ผลแห่งต้นมะปราง	เรยีกว่าผลมะปราง	

แต่ธาตดิุนเป็นต้นทีม่าประชุมกนัเป็นผลไม้นัน้	ๆ	ย่อมมาตามรปูการณ์นัน้	ๆ	สตัว์โลก

เล่าเกดิในตระกลูใด	กเ็ป็นลกูในตระกลูนัน้	แต่รปูธาตมุธีาตดุนิเป็นต้นทีม่าประชมุกนั

เป็นร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย	ย่อมมาตามรูปการณ์	

ส่วนอรูปธาตุคือจิตเล่ามาอย่างไร	 ปัญหานี้เนื่องมาจากความท่อนต้น	 คือ		

เมือ่พสิจูน์ได้ว่า	จติเป็นธาตดุุจธาตดุนิเป็นต้น	อนัไม่ตาย	ไม่ขาดสูญ	ทรงสภาพอยู่ชัว่

ดินฟ้าอากาศ	 ดุจธาตุดิน	 ไฟ	 เป็นต้น	 ก็ต้องรับรองว่า	 จิตเคยเปลี่ยนกายมาแล้ว		

แลจกัเปลีย่นต่อไป	นบัไม่ถ้วน	โดยอาศยัหลกัการค�านวณ	แลเพราะเหตนุี	้จึงมปัีญหา

เกิดข้ึนอีกว่า	 จิตมาอย่างไร	 ?	 อะไรชักน�าจิตให้มาปฏิสนธิ	 (สืบต่อ)	 ที่ร่างกาย	

ของสัตว์โลกร่างนั้น	 ตระกูลนั้น	 ?	 รูปธาตุต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมายังต้องมาสู่ที่ประชุม	

ตามรูปการณ์	 จิตจักมาเฉย	 ๆ	 เว้นการณ์เสียได้หรือ	 การณ์นั้นได้แก่เหตุการณ	์	

อะไรเป็นเหตุการณ์ที่ชักน�าจิตมา

การที่ท�าด้วยกาย	วาจา	แลมนัส	 เรียกกรรม	ที่ดีเป็นเหตุให้เรียกผู้ท�าว่าผู้ดี	

เรียกกุศลกรรม	 (กรรมของผู้ฉลาด)	 ที่ชั่ว	 ไม่ดี	 เป็นเหตุให้เรียกผู้ท�าว่าผู้เลว	 เรียก

อกุศลกรรม	 (กรรมของผู้ไม่ฉลาด)	 ท่ีไม่เรียกว่าดีหรือเลว	 ไม่เรียกผู้ท�าว่าดีหรือเลว	

เพราะกรรมนัน้	 เช่นกสกิรรม	 พาณชิกรรมเป็นต้น	 เรยีกอัพยากรกรรม	 (กรรมทีไ่ม่

พยากรณ์)

กรรมดังกล่าวมานี้	 ที่สัตว์โลกท�าแล้วเป็นเหตุการณ์	 จิตมาตามกรรม		

ดังค�าว่ายถากรรม	กรรมตัวน�ามา	กรรมจ�าแนกสัตว์โลกให้เลวแลดีต่าง	ๆ	กัน
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พงึเหน็ในปัจจบุนันีก่้อน	คนย่อมเป็นต่าง	ๆ	กนัตามชนดิแห่งการงานของตน	

เช่นคนค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้า	คนลกัขโมยเป็นโจร	นกับวชเป็นบรรพชติ	ผูก้�าลงัเรียน

เป็นนกัเรยีน	ผูด้�าเนินการเมอืง	เป็นนักการเมอืง	ฯลฯ	คนย่อมเป็นต่าง	ๆ	กนัดงักรรม

ใหม่ดังนี้	ส่วนที่เป็นต่าง	ๆ	กันตามกรรมเก่า	 เริ่มต้นตั้งแต่ก่อก�าเนิด	คือเป็นเหตุให้

เกดิในตระกลูต่าง	ๆ	กนั	มลีกัษณะต่าง	ๆ	กนั	เมือ่เตบิโตขึน้กม็คีวามเป็นไปแห่งชวีติ

ที่เกี่ยวด้วยโชค	 อนามัย	 อายุเป็นต้นต่าง	 ๆ	 กัน	 มีปัญญาต่างกัน	 บางคนน่าจะได้ดี	

ชั่ว	 สมบัติ	 พิบัติอย่างนั้น	 แต่เผอิญมีอันให้แคล้วคลาดเป็นไปอย่างอื่น	 บางคนไม่น่า	

จะได้อย่างนัน้	แต่กไ็ด้	นีเ้ป็นอ�านาจของกรรม	ข้อน้ีเป็นไปได้อย่างไร	พึงคดิเทียบดกูบั

ความเสื่อมความเจริญแห่งโลกภายนอก

ความเจรญิหรอืความเสือ่มของโลก	เป็นผลแห่งการงานของมนษุย์	บางอย่าง

เป็นผลของการงานทีท่�าในปัจจบุนั	บางอย่างเป็นผลของการงานทีท่�าสืบต่อมาจากการ	

กระท�าของมนุษย์รุ่นก่อน	 ๆ	 เป็นล�าดับข้ึนไป	 นี้มีอยู่ไม่น้อย	 ผลส�าเร็จอันส�าคัญ	

ต่าง	ๆ	ในโลก	เช่น	ผลส�าเรจ็ในการประดษิฐ์	ในวิทยาการต่าง	ๆ	ทีป่รากฏในปัจจุบนันี้	

มใิช่เป็นผลส�าเรจ็อนัเกดิจากการกระท�าของมนษุย์รุน่เดยีว	แต่เป็นผลส�าเรจ็ทีเ่กดิจาก

การกระท�าท่ีสบืต่อรบัช่วงกนัมาหลายชัว่คนโดยมาก	ถ้าเว้นผลส�าเรจ็ดงักล่าวมานีเ้สยี		

นับแต่ผลส�าเร็จที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์รุ่นปัจจุบันนี้เท่านั้น	 โลกจักไม่มีวัตถุ

ประดิษฐ์ที่ดีแลต�ารับต�าราศิลปวิทยา	 ดังในปัจจุบันนี้	 โลกจักบกพร่องไปเป็นอันมาก	

ดุจโลกในสมัยดึกด�าบรรพ์	 แม้ผลฝ่ายเส่ือมก็มีนัยดุจเดียวกัน	 นี้แสดงให้เห็นว่า		

ผลเจริญแลผลเสื่อมของโลก	 โดยมากเกิดสืบเนื่องมาจากกรรมเก่ามนุษย์โลก	แม้ผล

ที่คนได้รับก็ย่อมเกิดสืบเนื่องมาจากกรรมเก่าของคนดุจเดียวกัน

อนึ่ง	ถ้าเหตุที่ท�าแลผลที่ได้รับ	มีไม่สมควรแก่กันแล้ว	สัตว์โลกก็จักไม่ได้รับ

ยุติธรรมพอ	คนชั่วที่มีก�าลัง	ก็จักพูนสุขพูนสมบัติเสมอไป	คนดีที่อ่อนก�าลัง	ก็จักพูน

ทุกข์พูนพิบัติเสมอไป	 แม้ตุ๊กตาก็ยังต้องประดิษฐ์ขึ้นตามเหตุผล	 ถ้าเป็นคนโดยไม่มี

เหตุผลแล้ว	ก็สู้เป็นตุ๊กตาไม่ได้

อนึ่ง	 หมู่มนุษย์ต้องเดินไปตามทาง	 รถรางต้องแล่นไปตามราง	 รถยนต์ต้อง

แล่นไปตามถนน	เรือต้องแล่นไปตามทางน�้า	โลกต้องหมุนไปโดยเที่ยงตรงในวิถีโคจร

ของตน	 นี้ฉันใด	 สัตว์โลกก็ฉันนั้นต้องเดินไปตามกรรมของตน	 กรรมมีอ�านาจดึงดูด

สัตว์โลกให้เป็นไปในวิถีของกรรม	 ดุจดวงอาทิตย์ท่ีนักวิทยาศาสตรปัจจุบันกล่าวว่ามี
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อ�านาจดึงดูดโลกให้หมุนเวยีนเท่ียงตรงอยูใ่นวถิโีคจรทกุวนิาทฉีนันัน้	เรือ่งอ�านาจความ

ดึงดูดของกรรมและของดวงอาทิตย์	 ไม่มีใครสามารถชี้ให้เห็นด้วยตาได้	แต่มีลักษณ-

การณ์เป็นเหตุให้ลงความเห็นได้ดังนั้น	ลักษณการณ์อันเป็นเหตุให้ทราบอ�านาจความ

ดึงดูดของดวงอาทิตย์	 เมื่อต้องการรู้	 พึงสอบถามผู้ศึกษาทางนั้น	 ส่วนลักษณการณ์	

อันเป็นเหตุให้ทราบอ�านาจความดึงดูดแห่งกรรม	 ปรากฏให้ก�าหนดได้ตั้งแต่เวลาเกิด

แลลักษณกาย	 เพราะเหตุน้ี	 จึงมีต�าราโหราศาสตร์	 โชยติศาสตร์เป็นต้น	 โดยนัยนี	้	

ทุก	ๆ	คนเท่ากับมีแผนที่แห่งชีวิตอยู่แล้ว	ซึ่งตามก�าหนดหมายเดิมตนจักต้องเดินไป

ตามแผนที่อันนั้น

๓. ข.

บคุคลผูส้ามารถด�าเนนิชวีติได้ถงึ	๒	ทาง	คือทางซ้ายทางหนึง่	ทางขวาทางหนึง่	

ดงันี	้ตนจักต้องเลือกเอาเพยีงทางใดทางหนึง่	จกัด�าเนนิพร้อมกนัไปทัง้	๒	ทางหาได้ไม่	

และเมื่อด�าเนินไปในทางหนึ่ง	 จนเกินกลับตัวแล้ว	 ถ้าจักกลับใจเลี้ยวด�าเนินไปอีก	

ทางหน่ึง	 ย่อมไม่อาจไปได้ไกล	 ย่อมหมดโอกาสเพื่อบรรลุความเจริญฉันใด	 ในทาง	

ผลกรรมกฉ็นันัน้	ผูท้�ากรรมดไีว้	ซึง่สามารถบรรลผุลอย่างสงูได้	ในทางโลกหรอืในทาง

ศาสนา	ทางใดทางหนึ่ง	ถ้าในปัจจุบันชาตินี้	 ไม่ด�าเนินไปตามทางนั้น	กลับไปด�าเนิน

ในทางตรงกันข้ามไม่รีบกลับตัว	ผลดีที่จะพึงได้ย่อมเสียไปโดยล�าดับ	ถ้าไปกลับตัวใน

เวลาทีส่ายเกินกลบัเสยีแล้ว	ย่อมหมดโอกาสบรรลผุลดใีด	ๆ	ทีจ่ะพงึได้ในปัจจบัุนชาตเิลย	

ในฝ่ายตรงกันข้ามก็ดุจเดียวกัน	 ผู้ท�ากรรมชั่วไว้	 ซึ่งจักต้องประสพผลร้าย	 ถ้ากลับ

ด�าเนนิชวีติไปในทางดด้ีวยก�าลงัใจอนัเข้มแขง็	ผลร้ายทีจ่ะพงึมาประสพ	อาจอ่อนก�าลงั

หรือไม่มีโอกาสท่ีจักเกิดขึ้น	 มีพระบาลีแสดงว่า	 ยสฺส ปาปํ กต� กมฺม� กุสเลน  

ปหิยฺยต ิบาปกรรมอนับคุคลใดท�าแล้วย่อมละไปด้วยกศุล	ดงันี	้การกระท�าในปัจจบุนั

นี้แล	พึงถือเป็นประมาณ	 เมื่อบ่อเงินบ่อทองมีอยู่ในเขตบ้าน	ถ้าอยู่เฉย	ๆ	 ไม่ขุดค้น

ย่อมไม่ได้เงนิทอง	เม่ือบ่อเหวอยู่ตรงหน้า	ถ้าไม่รูจั้กหาทางหลกี	เดนิตรงไป	กต้็องตก

บ่อเหวแน่แท้	 เพราะฉะนั้น	 ผู้ก�าลังด�าเนินชีวิตอยู่ในโลก	 จึงสมควรบากบั่นพยายาม

ถากถางอปุสรรค	ประกอบการงานทีอ่�านวยประโยชน์ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไป	เมือ่เป็นเช่นนี้	

ถ้าแผนทีช่วีติเดมิของตนเต็มไปด้วยขวากหนามหลมุบ่อ	กจ็กัเปล่ียนแปลงเป็นราบเรยีบขึน้	

ถ้าดีอยู่แล้ว	ก็จักดียิ่งขึ้น
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๓. ค.

มเีรือ่งชาดกเล่าว่า	เมือ่มหาชนกเรอืแตกแหวกว่ายอยูก่ลางมหาสมุทรอนักว้าง

ขวางมิได้เห็นฝั่งฟาก	 เทพธิดามณีเมขลามาช่วย	 แต่ก่อนช่วยได้ถามทดลองก�าลังใจ	

ดังต่อไปนี้

เมขลา.		นีใ่คร	ไม่เหน็ฝ่ัง	ยงัมาแหวกว่ายอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร	ท่านทราบ

อ�านาจประโยชน์อะไรจึงพยายามอย่างแข็งขันเช่นนี้

ชนก.		 ข้าพเจ้าใคร่ครวญข้อประพฤติของชาวโลกแลผลของความพยายาม

แล้วโดยตระหนัก	ฉะนั้น	ถึงจะไม่เห็นฝั่ง	ก็พยายามว่ายไป	(จนกว่าจะถึง)

เมขลา.		ฝั่งในมหาสมุทร	อันลึกสุดจะประมาณจะไม่ปรากฏแก่ท่าน	ท่านยัง

ไม่ทนัถงึฝ่ัง	กจ็กัตายเสยีเป็นแน่	ดงันัน้ความพยายามอย่างลกูผูช้ายของท่านเป็นโมฆะ	

(ปราศจากผล)

ชนก.	 ผูท้ีท่�ากจิสมกับเป็นชาย	ย่อมไม่เป็นหนีข้องญาต	ิของเทวดา	ของบดิา

มารดา	ทั้งเป็นผู้ไม่ต้องร้อนใจในภายหลังด้วย

เมขลา. 	กรรมใดยงัไม่เป็นทีม่ัน่ใจ	ไกลจากผล	มีแต่ความล�าบากล�าบนบงัเกดิขึน้	

อกีทัง้ความตายกค็ลานเข้ามาปรากฏเฉพาะหน้าอยูแ่ล้ว	ต้องการอะไรทีจ่ะพยายามใน

กรรมอันนั้นเล่า

ชนก. 	 เทวดาเอ๋ย	ผูใ้ดรูเ้ป็นอย่างดถีงึกรรมทีย่งัไม่มัน่ใจแล้ว	ถ้าผูน้ัน้ปล่อย

ให้กรรมน้ันเสื่อมไปเสีย	 ไม่พยายามให้สมกับเป็นชาย	 ควรได้ชื่อว่าหารักษาชีวิต	

ของตนไม่	คนบางพวกในโลกนีเ้หน็ผลทีต่นมุง่หมายแล้ว	จงึประกอบการงาน	ซึง่ส�าเร็จบ้าง	

มสิ�าเรจ็บ้าง	เทวดาเอ๋ย	เชญิท่านดผูลทีป่ระจักษ์ตาซ	ิคนเหล่าอืน่พากนัจมน�า้หมดแล้ว	

ข้าพเจ้าก�าลังว่ายน�้าอยู่แลได้เห็นท่านใกล้	 ๆ	 อีกด้วย	 ข้าพเจ้าจะพยายามจนเต็มสติ

ก�าลัง	จักท�าความพยายามอย่างลูกผู้ชาย	ว่ายไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้ได้
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๓. ง. 
ความต่างกันแห่งกรรมแลกริยิา

กรรมคือการงาน	ถ้าไม่ท�าก็ไม่ส�าเร็จ	ถ้าท�า	จึงส�าเร็จ	ท�านี้แลเรียกว่า	กิริยา	

กรรมแลกิริยาให้ผลต่างกันในฝ่ายดี	 เช่น	 กรรมคือทาน	 ให้ผลคือความเป็นคนด	ี	

มีอัธยาศัยใหญ่	 นี้เป็นผลที่เห็นกันอยู่	 ส่วนในอนาคต	 ท่านแสดงว่า	 ทานให้ผลคือ	

ความมั่งค่ังด้วยทรัพย์สมบัติ	 แต่การท�าทานให้ผลคือทรัพย์หมดไป	 ในฝ่ายชั่ว	 เช่น

โจรกรรมให้ผลที่เห็นกันในปัจจุบันคือ	 ความเป็นคนเลว	 ส่วนในอนาคตท่านแสดงว่า	

ให้ผลคือความขัดสน	 ความพินาศแห่งทรัพย์	 แต่การท�าโจรกรรม	 ให้ผลคือได้ทรัพย	์

ในกรรมฝ่ายกลาง	เช่น	กสกิรรม	ให้ผลคือข้าวกล้า	แต่การท�านาให้ผลคอืเหนด็เหนือ่ย

ไม่รู้ว่ากรรมอะไรให้ผล

ผูท้�าทกุ	ๆ	คน	จะเป็นใคร	อยูใ่นประเทศใดกต็าม	กรรมย่อมเผดจ็ผลให้ตาม

สมควรแก่การท�าเสมอกนัหมด	ดจุดวงอาทติย์ส่งแสงแก่ชาวโลกทัว่หน้ากนัฉะน้ัน	ไม่มี

ผูท้�าคนใดอยูเ่หนอืกฎกรรม	ไม่มีผูใ้ดหลบหนผีลกรรมได้	เพราะฉะน้ัน	ผลทีค่นเป็นผู้

ยื่นให้	เช่นผลตามกฎหมาย	จึงไม่ยืนยันว่า	นั่นเป็นผลของกรรม	เพราะเป็นผลที่อาจ

หลบเลี่ยงได้	 และมีไม่เสมอหน้ากัน	 โจรปล้นทรัพย์	 เจ้าหน้าที่จับได้	 ถูกตัดสินจ�าคุก	

นีน่้าเหน็ว่า	นัน่เป็นผลของอทินนาทานกรรมนัน้เอง	แต่ข้อนี	้ไม่เป็นความจริงเสมอไป	

เพราะนัน่อาจเป็นผลของกรรมเก่าในอดตีชาติกไ็ด้	คนทีอ่ยู่เฉย	ๆ	ถูกใส่ความว่าปล้น

เป็นพัน	 แลถูกตัดสินจ�าคุก	 น่ีเป็นผลของกรรมอะไรเล่า	 ข้อนี้	 ขอยกตัวอย่าง	 เช่น		

นาย	 ก.	 ถูกลอบตีศีรษะในท่ีมืด	 ผู้ตีอาจเป็นคู่อริใหม่ก็ได้	 อาจเป็นคู่อริเก่าก็ได	้	

เรื่องนี้	สามัญชนผู้ที่ยังไม่มีสายตาไกลถึงอดีตชาติ	ไม่อาจเล่าประวัติหรือต�านานแห่ง

กรรมของตนได้	 แต่อาจยืนยันได้ว่า	 นั่นเป็นผลของ	 กรรมดี	 กรรมชั่ว	 ที่ได้ท�าไว้		

ตามนัยที่ท่านผู้รู้แสดงไว้โดยนัยเป็นต้นว่า กลฺยาณการี กลฺยาณ� ปาปการี จ ปาปก�	

ผู้ท�ากรรมดี	ย่อมได้รบัผลด	ีผูท้�ากรรมชัว่	ย่อมได้รบัผลชัว่	ย� กมมฺ� กรสิสฺาม ิกลยฺาณ� 

วา ปาปก� วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ	เราจักท�ากรรมอันใดไว้	ดีหรือชั่ว	เราจักเป็น

ทายาทของกรรมนั้น	หรือโดยอนุมานตามลักษณาการที่ปรากฏ	เช่นที่กล่าวแล้ว
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กรรมเวร

เวร	 หมายเอาความแก้แค้น	 ผูกเวร	 หมายเอาผู้ใดแก้แค้นแก่ผู้ที่ก่อประทุษ

กรรม	(ท�าร้าย)	ตน	การผกูเวรเป็นเหตใุห้ผูผ้กูมโีอกาสเวยีนไปพบกบัคูป่ฏปัิกษ์แลได้

ท�าการแก้แค้น	ท่านกล่าวว่า	เวรไม่ก่อขึ้นแก่ผู้ระวังอยู่	เวร	(เมื่อก่อขึ้นแล้ว)	ย่อมไม่

ระงับด้วยการผูกเวร	 (แต่)	 ย่อมระงับด้วยการไม่ผูกเวร	 เวรไม่ใช่ผลของกรรม		

เป็นความท�าตอบแทนกันในระหว่างบุคคล	 จะระงับไปหรือไม่ระงับก็ตาม	 กรรมย่อม

ให้ผลไปส่วนหนึ่ง	 กรรมที่ก่อเวรได้	 เฉพาะประทุษกรรมอย่างเดียว	 ประทุษกรรม	

น้อมน�าให้เกิดความรู้สึกร้ายแลการกระท�าร้ายกัน	 แม้ในวาระที่สบตากันคราวแรก		

ส่วนหติกรรม	(กรรมเกือ้กลู)	ย่อมน้อมน�าให้เกดิความรกัใคร่ไมตรีจติกนัแลกนั	ตัง้แต่

แรกพบกัน	นีเ้ป็นความรู้สกึทีต่่างกนัในระหว่างบคุคล	อนัเนือ่งมาจากกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กันแต่ก่อน

กรรมใหม่

กรรมท่ีท�า	 ต้องมีวัตถุหรือคนเป็นผู้ถูกท�าหรือรับการท�า	 เช่นการฆ่าสัตว์		

ก็ต้องมีวตัถถุกูฆ่า	การให้ทานกต้็องมผีูรั้บทาน	เพราะฉะนัน้	ผลดแีลผลชัว่ทกุ	ๆ	อย่าง

ทีไ่ด้รบัในปัจจบัุนนี	้อาจเป็นเพราะกรรมเก่าของตนอ�านวยกไ็ด้	อาจเป็นเพราะตนเป็น

ผู้ถูกท�า	 หรือเป็นผู้รับการท�าของผู้อื่น	 ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้เองก็ได้	

ธรรมดาว่าผู้ข้องอยูใ่นโลก	ต้องท�าชัว่ท�าดเีองบ้าง	ต้องเป็นผูร้บัการกระท�าของผูอ้ืน่บ้าง	

ด้วยเรือ่งของโลกอย่างใดอย่างหน่ึงอยู่เป็นปกต	ิ เพราะฉะนัน้	 จงึไม่น่าสงสยัในปัญหา	

ข้อว่า	กรรมอะไร	เป็นเหตุให้มนุษย์เป็นอันมากไปประชุมประหารกันในสนามรบ	?

การลงทุน

ในการท�าเพื่อประสบผลทุก	 ๆ	 อย่าง	 จ�าต้องมีการลงทุน	 ชีวิตก็ต้องมีการ

ลงทุน	 เร่ิมต้นแต่หายใจเข้าออกแลหาอาหารเป็นต้นมาบริโภคอุปโภค	 พาณิชกรรม	

กสกิรรมก็ต้องมีการลงทุนลงแรง	ท�าทาน	ก็ต้องลงทุน	คือบริจาคทรัพย์	รวมความว่า	
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เมื่อจักท�าการงานเพ่ือผลก�าไรทุกอย่าง	 ต้องมีการเสียสละเป็นการลงทุน	 นี้เป็น	

กฎธรรมดาอันหนึ่ง	 แต่ผู้หวังผลอันไพบูลย์	 พึงปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตว่า	 จเช  

มตตฺาสขุ� ธโีร สมปฺสสฺ� วปิลุ� สขุ�	ธรีชนเมือ่เหน็สขุอนัไพบลูย์	พงึสละสขุพอประมาณ

๔.

เรือ่งนรกสวรรค์ของคนไทย	ทีไ่ด้ค้นคว้ามาทางคัมภร์ีศาสนาพราหมณ์	น่าคดิ

ว่าท่านผู้แต่งคัมภีร์นั้นแต่ในสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้ทองแดง	ทองค�า	เงินและเพ็ชรพลอย

เป็นต้นแล้วแล	 จึงน่าคิดต่อไปอีกว่าถ้าท่านผู้แต่งเกิดในยุคหิน	 นรกสวรรค์อาจเต็ม	

ไปด้วยหินก็เป็นได้	 ถึงอย่างนี้	 ก็ควรถือเป็นแนวของความคิดว่า	 พิภพที่เลว	 มากไป

ด้วยทุกข์	 เป็นนรก	 พิภพท่ีดี	 มากไปด้วยสุข	 เป็นสวรรค์	 นรกสวรรค์อยู่ที่ไหน ?  

อยู่ในพิภพที่สัตว์โลกเกิดมาแล้ว	 รู้จักตัวเองว่านี่เรา	 นั่นเขา	 นี้เอง	 เพราะฉะนั้น		

พิภพในปัจจุบันชาติที่ตนรู ้จักตนเอง	 รู ้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี้แล	 เป็นนรกบ้าง		

สวรรค์บ้าง	มนุษย์บ้างเป็นอาทิ๑	สวรรค์ส�าหรับคนดี	นรกส�าหรับคนเลว	มนุษย์โลก

ส�าหรับคนกลาง	

๕.

น�้าในแม่น�้า	ขุ่นหรือใส			 ขุ่น

น�้าโดยธรรมชาติ	เป็นอย่างไร			 ใสสะอาด

น�า้ท่ีจบัเป็นเมฆในอากาศเบือ้งบน	จดัเป็นน�า้ทีใ่สสะอาด	เมือ่มเีหต	ุ(มใีหญ่เกนิ	

ลมพัดแรง	 เป็นต้น)	ย่อมตกเป็นฝนลงมายังพื้นโลกอันสกปรก	กลายเป็นน�้าสกปรก

หลั่งไหลไปตามภูมิภาคลุ่มจนถึงทะเลในที่สุด	 ภายหลังถูกความร้อนแห่งดวงอาทิตย	์

แลไฟอื่นแผดเผากลายเป็นใสสะอาดลอยขึ้นไปอีก	 นี้เทียบกับจิต	 จิตของสามัญชน	

๑	 อาจคิดพลาดไป	อาจเข้าใจผิดว่า	มนุษย์โลกนี้	เป็นสวรรค์ด้วย	นรกด้วย	
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เศร้าหมอง	เพราะอารมณ์เศร้าหมองทีเ่ข้ามากระทบอยูบ่่อย	ๆ	ถ้าไม่มอีารมณ์เศร้าหมอง

มากมาย	 ย่อมประภัสสรผ่องใส	 ดุจน�้าที่ปราศจากธุลีระคน	 แลอาศัยเหตุ	 (คือกิเลส	

–	กรรม)	จงึต้องถอืปฏสินธิสบืต่อภพชาตคิอืเกดิอกีร�า่ไป	จงึต้องคลกุเคล้าเศร้าหมอง

อยู่ในโลก	เมือ่อาศยัอาทติย์คอืตบะ	(เครือ่งแผดเผากิเลส)	แผดเผากเิลสเครือ่งเศร้าหมอง	

อันเป็นเครื่องร้อยรัดเสีย	 จิตย่อมบรรลุธาตุที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากวานะคือเคร่ือง

ร้อยรัดทั้งปวง	ดุจน�้าที่ถูกแสงอาทิตย์แผดเผากลั่นกรองเป็นไอลอยขึ้นไป	ฉะนั้น	

ธาตุนี้	คืออะไร?

ขนฺตี ปรม� ตโป ตีติกฺขา 

นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา

ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า	 ขันติ	 คือความอดกลั้น	 เป็นตบะอย่างยิ่ง	 นิพพาน	

(ธาตุที่ไม่วานะ)	เป็นธรรมอย่างยิ่ง

น�้าท่ีแสงอาทิตย์แผดเผากลายเป็นไอลอยขึ้นไปบนอากาศ	 ภายหลังก็ต้อง	

ตกลงมาอีก	 เพราะมีเหตุให้ต้องตก	 (เมื่อศึกษาเฉพาะวิชานี้	 จักรู้)	 รูปธาตุทั้งปวง	

ต้องเป็นเช่นนี	้ส่วนจติทีต่บะแผดเผากิเลส	จนบรรลนุพิพานแล้ว	เบือ้งหน้าแต่ท�าลาย

กาย	ตายไป	ย่อมไม่ตกลงยังโลก	คือไม่ต้องเกิดอีกต่อไป	เพราะอะไร	?	เพราะเหตุ

ทีใ่ห้ตกคือกเิลสแลกรรมไม่มแีล้ว	ย่อมดับไป	แลไม่ควรกล่าวว่าไปข้างไหน	ดจุไฟหมด

เชื้อดับไป	ไม่ควรกล่าวว่าไปข้างไหน	ฉะนั้น

ที่กล่าวมานี้แสดงว่า	ความเป็นไปแห่งธาตุทั้งปวงก็คล้ายกัน

๖.

มนัสมองของเดก็อ่อน	เปรยีบเหมอืนขวดแก้วทีย่งัไม่ได้ขดัถ	ูเพราะเหตนุีเ้ดก็	ๆ	

จึงสมควรหม่ันเช็ดถูมันสมองด้วยการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรก�าหนด	 แม้ผู้ใหญ	่

กส็มควรหมัน่เชด็ถขูวดแก้วอนันีเ้ป็นนติย์เหมอืนกนั	มฉิะนัน้ขวดแก้วของตน	จกักลบั

หม่นหมองไป
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มันสมองของเดรัจฉาน	 เปรียบเหมือนตุ่มดินทึบ	 เพราะเหตุนี้	 จึงหมดความ

สามารถจักขัดตุ่มให้ใสอย่างแก้วได้	 น่าเสียดายจิตซึ่งเป็นจิตชั้นเดียวกับมนุษย์นั่นเอง	

แต่แสงของจติลอดตุม่ทบึออกมาอย่างมนษุย์ไม่ได้	แม้ขวดแก้วคือมันสมองของมนษุย์

ก็ยังมีเนื้อแก้วต่าง	ๆ	กัน

อน่ึง	 เพียงแต่ขัดถูขวดแก้วอย่างเดียว	 แต่น�้าในถ้วยแก้วคือจิตยังขุ่นมัวอยู่		

กย็งัมองดูให้ทะลขุวดปรโุปร่งไปไม่ได้	นีเ้ป็นเหตใุห้ระลกึชาตติลอดถงึศลิปวทิยาเป็นต้น	

ที่เคยเรียนรู้เป็นอาทิมาแล้วในอดีตกาลไกลไม่ได้	ถึงดังนั้น	ก็มีพื้นเพความถนัดกิเลส

ปรากฏต่าง	ๆ	กันในปัจจุบันชาติ	ด้วยอ�านาจแห่งวาสนา	(ความอบรม)	นี้	พึงเห็นได้

ในชมุนุมมนษุย์	บางคนถนดัอย่างน้ี	บางคนถนัดอย่างโน้น	บางคนมีอัธยาศยัเป็นอาทิ

อย่างนี้	บางคนมีอัธยาศัยเป็นอาทิอย่างโน้น	ฯลฯ

อันน�้าคือจิต	 ใสสะอาดขึ้น	 เพียงใด	 เมื่อเพ่งมอง	ย่อมสามารถมองเห็นทะลุ

ขวดแก้วได้	เพยีงนัน้	ถ้าน�า้คอืจติกล่ันกรองดแีล้ว	ใสสะอาดโดยส่วนเดยีวตามธรรมชาติ

แท้ของตน	ทั้งขวดก็เป็นแก้วเนื้อดี	อันเช็ดถูแล้วจนใสสะอาด	ผู้มีจักษุดี	เพ่งมองย่อม

สามารถมองเห็นทะลุปรุโปร่งได้ท้ัง	 ๔	 ทิศ	 โดยไม่ติดขัดเลย	 น�้าใสสะอาดในขวดใส

สะอาดเช่นนี้มีเพราะ

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ	 ความรู้ระลึกชาติก่อน

จุตูปปาตญาณ	 ความรู้ความเคลื่อนแลบังเกิด

อาสวักขยญาณ	 ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวกิเลส

ข้อที่กล่าวมานี้	ผู้อ่านแล้วคิด	จักเห็นว่ามีเหตุผลส่งกันเพียงไร	 เพราะเหตุนี้

เด็กแลผู้ใหญ่ทุก	ๆ	คน	จึงสมควรหมั่นขัดถูขวดแก้วของตน	แลหมั่นแสวงอุบายกลั่น

กรองน�้าในขวดให้ใสสะอาดปราศจากละอองตม	ด้วยการศึกษา	เทอญ.	

หอเขียว	

๑๙	มกราคม	๒๔๗๙	



กตัญญูกตเวท*ี

พธิไีหว้ครู

	 **“ข้าขอประณตน้อมสักการ	 บูรพคณาจารย์

ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา

	 ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา		 อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

	 ข้าขอเคารพอภิวันท์	 ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

	 ขอเดชกตเวทิตา	 อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

	 ศึกษาส�าเร็จทุกประการ		 อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

	 ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี		 ประโยชน์ทวี

แก่ชาติและประเทศไทย	เทอญ.”

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๘	ครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๙

**
	ค�าไหว้ครู	ของกระทรวงศึกษาธิการ	ที่ประกาศใช้ในโรงเรียนต่าง	ๆ	
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เสียงข้างบนน้ี	 ได้ดังขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในวันท�าพิธีไหว้ครู	 ในขณะนั้น		

ครูทุกคนได้น่ังอยู่เบ้ืองหน้านักเรียน	 บนยกพ้ืน	 มีโต๊ะหมู่ตั้งพระพุทธรูป	 พร้อมด้วย

เครื่องบูชา	ถัดโต๊ะหมู่มีพระภิกษุสงฆ์นั่งอยู่เป็นแถว	ทุก	ๆ	สิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย

และจริงจัง	 นักเรียนทุก	 ๆ	 คนตั้งใจว่าพร้อม	 ๆ	 กันด้วยกิริยาเคารพ	 คร้ันว่าจบ		

ก็ท�าความเคารพครูพร้อมกัน	 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครูใหญ่ได้เข้าไปหาพระภิกษุ	

รปูหน่ึงซึง่นัง่อยูห่วัแถว	อาราธนา	(เชญิ)	ให้กล่าวโอวาท	พระภกิษรุปูนัน้ได้ให้โอวาท

สั้น	ๆ	ต่อไปนี้

“ขอทุกคนจงตั้งใจนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า	 แล้วจงตั้งใจฟัง	 พิธีไหว้ครูที่พึ่ง

เสร็จลงนี้	น่าดูน่าชมนัก	 เพราะแสดงว่าลูกศิษย์ได้รู้คุณของครู	 ใครเห็นก็ต้องชมว่าดี	

แม้พระพุทธเจ้าก็ชม	 เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคน	“กตัญูกตเวที”	คือ	 “รู้คุณ

ท่านแล้วตอบแทนคณุท่าน	และผูใ้ดรูคุ้ณท่านแล้วตอบแทนคณุท่าน	พระพทุธเจ้ากช็ม

ผู้นั้นว่าเป็นคนดี”

“ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเป็นเด็กดีเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าชมนั้น		

จงเคารพเชื่อฟังครู	ไม่ดื้อดึง	หมั่นขยันไม่เกียจคร้าน	ตั้งใจเรียนให้เก่ง	รักษาชื่อเสียง

และช่วยท�ากิจการของโรงเรียน	 ขอคณะครูจงตั้งใจปลูกคุณแก่ศิษย์	 คือตั้งใจส่ังสอน

อบรมด้วยความเอ็นดูกรุณา	ขอพระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	 จงคุ้มครองรักษา

นักเรียนพร้อมทั้งคณะครูทั่วทุกคน”

ค�าถามท้ายบท

๑.		พิธีไหว้ครู	น่าดูน่าชม	เพราะเหตุไร	

๒.		พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนอย่างไร	

๓.		พระผู้ให้โอวาทสอนนักเรียนให้เป็นเด็กอย่างไร	
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ท่านของลูก

“ชาญชยั	เช้าวนันี	้เจ้ามาขอดอกไม้ธปูเทยีนแม่	ว่าจะเอาไปไหว้คร	ู	ไหว้แล้ว

ครูสอนอย่างไรบ้างเล่า”	 นางสุมนา	 พิพิธภักดี	 ได้ถามเด็กชายชาญชัย	 พิพิธภักด	ี	

อายุ	๑๐	ปี	ซึ่งพึ่งเลื่อนขึ้นเรียนชั้นมัธยม	๑	ของโรงเรียนนั้น

ด.ช.ชาญชัย	“พระท่านสอนครับ	คุณแม่	ท่านชมว่าลูกศิษย์รู้คุณครูและท่าน

ให้จ�าไว้ว่า	พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนกตัญู..............อ้า..............”

สุมนา	“กตเวทีใช่ไหมเล่า”

ด.ช.	ชาญชยั	“ถกูครบั	คณุแม่	คอืรูค้ณุท่านแล้วตอบแทนคณุท่าน	แล้วท่าน

สอนให้เป็นเด็กดี	 ไม่ดื้อ	 ให้ขยันเรียน	 อ้อ	 ลืมไปหน่อย	 ท่านว่าพระพุทธเจ้าชมคน

กตัญูกตเวทีว่าเป็นคนดี”

“วรัดดา	พี่เล่าค�าพระท่านสอนให้ฟังจ�าได้ไหม	เอ้า	แม่จะสอนให้	หนูคอยว่า

ตามนะ	กะตัญู″	นางสุมนาได้หันไปพูดกับเด็กหญิงวรัดดาน้องของเด็กชายชาญชัย	

ซึ่งนั่งฟังอยู่ในที่นั้น

“กตัญู”	เด็กหญิงวรัดดาว่าตาม

สุมนา	“กะตะเวที”

ด.ญ.	วรัดดา	“กะตะเวที”

สุมนา	“รู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน”

วรัดดา	“รู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน”

สุมนา	“หนูทวนอีกเที่ยวหนึ่ง”

ด.ญ.	วรัดดา	“กตญั	ูกตเวท	ีรูค้ณุท่านแล้วตอบแทนคณุท่าน	หนูจ�าได้แล้วหละ	

แต่ท่านคือใครคะหนูยังไม่รู้จักเลย”

สมุนา	“คอยฟังนะ	แม่จะอธบิายให้ฟัง	“ท่าน”	คอืผูม้คีณุ	ผูใ้ดมคีณุอยูแ่ก่ลูก	

ผู้นั้นก็เป็น	“ท่าน”	เอง	ลูก”
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ด.ญ.	วรัดดา	“ก็คุณพ่อคุณแม่	หนูรู้จักแล้ว”

สุมนา	 “ไม่ใช่แต่พ่อแม่เท่าน้ัน	 สุดแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้มีคุณ	 ก็เป็น	 “ท่าน”	

ทั้งนั้น	 แต่พ่อแม่เป็นท่านคู่แรกของลูก	 พ่อแม่ได้ก่อก�าเนิดลูกขึ้น	 แล้วก็เริ่มรักและ	

ทะนุถนอมตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้อง	 เม่ือลูกคลอดออกมาแล้ว	 ก็ยิ่งรักทะนุถนอมเลี้ยงด	ู	

เมือ่ลกูเตบิโตกค็อยสอนพดู	สอนเดนิ	และค่อย	ๆ	สอนให้รูจ้กัส่ิงโน้นส่ิงนีก้ว้างออกไป	

ใจของพ่อแม่จดจ่ออยูท่ีล่กูเสมอ	เมือ่ลกูไม่สบายกพ็ลอยหวัน่	ๆ	เป็นทกุข์	เมือ่ลกูสบาย

ดกีพ็ลอยดีใจ	สบายใจ	คอยให้อภยัแก่ลกูอยู่เสมอ	และคอยพร�า่ว่าส่ิงนีไ้ม่ด	ีไม่ควรท�า	

สิ่งนี้ดี	ควรท�า	ด้วยหวังจะให้ลูกเป็นเด็กดี	บางคราวเมื่อเห็นลูกท�าไม่ดี	ก็อดอยู่ไม่ได้	

ต้องว่ากล่าว	หรือลงโทษบ้าง	ความจริง	พ่อแม่ไม่ปรารถนา	แต่บางคราวต้องท�าบ้าง		

ก็เพราะรักและหวังดี	ปรารถนาจะดัดลูกให้เป็นคนดี	

เมื่อลูกเติบใหญ่ขึ้น	 สมควรไปโรงเรียนได้แล้ว	 พ่อแม่ก็ส่งลูกไปเข้าโรงเรียน	

จัดหนังสอื	เสือ้ผ้า	ค่าเล่าเรยีนให้	และคอยส่งเสยีทกุสิง่ทกุอย่าง	หวงัแต่จะให้ลกูเรยีน

จนส�าเร็จ	พ่อของลูกก็ต้องพยายามท�างานหาเงินมาเลี้ยงลูก	และส่งให้ลูกเรียน	แม่ก็

ดูแลการบ้านเรือน	 อาหารการกิน	 คอยใส่ใจในการเรียนของลูก	 ดังที่ลูกได้เห็นอยู่ใน

เวลานี	้พ่อแม่มไิด้หยดุอยูเ่พยีงเท่านี	้ยงัคงเลีย้งดูและส่งเสียลูกต่อไปอกี	ต่อไปภายหน้า

เมื่อลูกเรียนส�าเร็จและมีอายุสมควรแล้ว	 พ่อแม่ก็จะเอาเป็นธุระจัดการแต่งงานให้		

เพื่อให้ลูกได้คู่ครองท่ีดีคู่ควรกัน	 และมอบทรัพย์สมบัติให้	 เพื่อเป็นทุนส�าหรับต้ัง	

หลักฐานต่อไป	ตามที่แม่อธิบายมานี้เห็นไหมว่าพ่อแม่เป็น	“ท่าน”	คู่แรกของลูก”

“ท่านของลูก”	เด็กทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกัน	แล้วก็กราบลงที่นางสุมนา

สมุนา	“เจรญิเถดินะ	ลูกรัก	กริยิาของลูกท�าให้แม่ดใีจว่า	ลกูได้เป็นเดก็กตญัู

รู้คุณของพ่อแม่	ที่พระพุทธเจ้าชมว่าเป็นคนดี”

ด.ช.	ชาญชัย	“อ้อ	นี่เอง	กตัญู	ถ้างั้น	ลูกก็ชื่อว่าเป็นเด็กกตัญู”

ด.ญ.	วรัดดา	“หนูก็กตัญู	ค่ะ”

สุมนา	“ลูกเป็นเด็กกตัญูทั้ง	๒	คน	เพราะรู้คุณของพ่อแม่”

ด.ญ.วรัดดา	“กอตะเวทีด้วยค่ะ”

สุมนา	“กะตะเวที	ไม่ใช่กอตะเวที	ลูกรู้หรือว่ากะตะเวทีคืออะไร”
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ด.ช.	ชาญชัย	“คือตอบแทนคุณท่านครับคุณแม่”

สมุนา	“ลกูจ�าได้ด	ีวรดัดาจ�าไว้ด้วยนะลกู	ทัง้	๒	นีเ้ป็นของคูก่นั	คอื	กตญัู	

รู้คุณท่าน	 กตเวทีตอบแทนคุณท่าน	 เม่ือรู้คุณท่านแล้ว	 ก็ต้องตอบแทนคุณท่านด้วย	

ถ้าไม่ตอบแทน	 ใคร	 ๆ	 ก็รู้ไม่ได้ว่า	 ได้รู้คุณท่าน	 ต่อเมื่อได้ตอบแทนคุณนั่นแหละ		

ใครเขาจงึรูว่้าเป็นคนรูคุ้ณท่าน	เหมือนตบมอื	ถ้าตบข้างเดยีว	กค็งไม่มเีสียงดงัให้ได้ยนิ	

ต่อเมื่อตบ	๒	ข้าง	จึงจะมีเสียงดังให้ได้ยิน	การตอบแทนคุณท่านนี้	นอกจากเป็นการ

บอกให้ใคร	 ๆ	 รู้ว่าผู้ตอบแทนเป็นคนกตัญูแล้ว	 ยังเป็นการบอกให้เขารู้ว่าท่านเป็น	

ผู้มคีณุแก่ตนอีกด้วย	เหมือนอย่างว่า	ลูกตอบแทนคณุพ่อแม่	กเ็ท่ากบัลกูบอกแก่คนอืน่

ว่า	ลกูเป็นเดก็กตญัู	และพ่อแม่เป็นผูม้คีณุแก่ลกู	แม่เคยอ่านหนงัสือธรรม	พบท่าน

แปลไว้ว่า	 “กตัญูรู้	 คุณท่านท�าไว้แล้ว	 กตเวที	 ประกาศคือบอกให้ใคร	 ๆ	 รู้ถึงคุณ	

ที่ท�าไว้แล้ว	 ใคร	 ๆ	 เขาจะรู้ได้อย่างน้ี	 ก็เพราะตอบแทนคุณนั้นเอง	 เพราะฉะนั้น		

พระท่านจึงสอนให้จ�าสั้น	ๆ	ว่า	‘ตอบแทนคุณท่าน’	

ฟังแม่ว่าอย่างน้ีลูกคงอยากจะตอบแทนคณุพ่อแม่	เวลานีล้กูยงัเป็นเดก็	มหีน้า

ที่เล่าเรียน	ก็จงตั้งหน้าเล่าเรียนให้ดี	 อย่าเกียจคร้าน	 เชื่อฟังค�าพ่อว่าแม่ว่า	 ไม่ดื้อดึง

เป็นเด็กดี	ว่าง่ายสอนง่าย	ลูกท�าตัวอย่างนี้ก็จะท�าให้พ่อแม่ชื่นใจสบายใจ	เด็กที่ท�าให	้

พ่อแม่เดือดร้อนใจ	 แม่อยากจะพูดว่าเป็นเด็กท่ีไม่รู้คุณพ่อแม่	 จงท�าแต่จะให้พ่อแม่	

ชืน่ใจสบายใจ	เมือ่ลูกค่อยเตบิใหญ่ขึน้	พอจะช่วยพ่อแม่ท�าการงานอะไรได้บ้าง	กช่็วย

ท�าไม่หลีกเลี่ยง	 ต่อไปนี้ลูกจะเติบโตขึ้นทุกวัน	 พ่อแม่ก็จะแก่ตัวลงทุกที	 แล้วลูกก็จัก

ต้องเลี้ยงพ่อแม่ผู้ที่ได้เลี้ยงลูกมา	 ท่านป่วยไข้ก็ต้องหาหมอหายามาเยียวยาท่าน		

คอยดูแลพยาบาล	 เมื่อท่านมีธุระ	 ก็รีบท�าให้ท่าน	ท�าตัวให้เหมาะที่จะเป็นผู้รับทรัพย์

ของสกุลสบืจากท่าน	ไม่ท�าตวัในทางท�าลายสกลุและทรพัย์	และเมือ่ท่านล่วงลบัไปแล้ว	

ก็จัดการศพ	 ท�าบุญให้ส่วนกุศลแก่ท่าน	 ตอนนี้แม่พูดล่วงไปถึงภายหน้า	 เวลานี้		

ยังไม่ถึงเวลาที่ลูกจะต้องท�าอย่างน้ัน	 เพราะลูกยังเป็นเด็กอยู่	 แต่ต้องท�าตัวให้เป็น	

เด็กดีอยู่ในค�าของพ่อแม่	อย่างที่แม่สอนไว้ข้างต้น	เมื่อลูกท�าได้อย่างนี้	ก็ท�าให้คนอื่น

เขาชมพ่อแม่ว่ามีลูกดี	 เลี้ยงลูกดี	 การท่ีลูกท�าให้พ่อแม่ดีเช่นนี้	 เป็นการตอบแทน	

อย่างสูง	 เพราะฉะน้ัน	 ลูกที่ดี	 จึงป้องกันความเสื่อมเสีย	 ไม่ให้มีแก่พ่อแม่	 น�าแต่	

ความดีมาให้พ่อแม่	หรือท�าให้พ่อแม่ดีขึ้นเสมอ	ข้อนี้ถึงลูกยังเป็นเด็กก็ท�าได้	คือสิ่งใด
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ถ้าท�าเข้า	เขาอาจติอาจว่าถึงพ่อแม่ลูกก็อย่าท�าอย่างนั้น	ท�าแต่สิ่งที่เขาไม่ติไม่ว่า	หรือ

ทีเ่ขาจะชมถงึพ่อแม่	 และรูว่้าอะไรจะท�าให้พ่อแม่เสยี	 แก้เองไม่ได้	 กร็บีบอกให้พ่อแม่รู้		

รูว่้าอะไรจะท�าให้พ่อแม่ด	ีก็รบีบอก	เม่ือลูกท�าตามทีพ่่อแม่สอนมานีก้ช็ือ่ว่าเป็นลกูกตเวที	

คอื	ตอบแทนคุณพ่อแม่”

ด.ช.	ชาญชยั	“ลูกจะเป็นเด็กกตญักูตเวทรีูคุ้ณพ่อแม่แล้วตอบแทนคณุพ่อแม่	

อย่างที่คุณแม่สอน”

ด.ญ.	วรัดดา	“หนูด้วยค่ะ”

สุมนา	 ไม่ใช่แต่พ่อแม่เท่านั้น	 คนอื่นที่ท่านมีคุณแก่ลูก	 	 ลูกก็ต้องรู้คุณท่าน

แล้วตอบแทนคุณท่านเหมือนกนั	เช่นครขูองลกู	แต่แม่จะไม่อธบิาย	รุง่ขึน้ลกูไปโรงเรยีน

จงถาม	ขอให้ครูอธิบายให้ฟัง”

ค�าถามท้ายบท

๑.		ท่านของลูกคือใคร	

๒.		อย่างไร	ชื่อว่ารู้คุณพ่อแม่

๓.		อย่างไร	ชื่อว่าตอบแทนคุณพ่อแม่	

คุณครู : ท่านของศิษย์

“คุณครูครับ	 เม่ือคืน	 คุณแม่อธิบายให้ผมฟังเรื่องพ่อแม่มีคุณแก่ลูก	 ให้ลูก

รูค้ณุ	และตอบแทนคณุท่าน	แล้วว่าครกูม็คีณุ	แต่ท่านไม่ได้อธบิาย	สัง่ให้ถามคณุครคูรบั”	

เด็กชายชาญชัย	 พิพิธภักดี	 ได้เข้าไปหาครูประจ�าชั้นแล้วถามในเวลาหยุดพักเรียน		

วันรุ่งขึ้น

“ดแีล้ว	ฉนัจะอธบิายให้ฟังในเวลาเรยีนศลีธรรมและหน้าทีพ่ลเมอืง	เพราะเป็น

เร่ืองทีนั่กเรียนท้ังหมดควรทราบ”	ครไูด้กล่าวตอบ	และเมือ่ถงึเวลานัน้แล้ว	ครไูด้อธิบาย

ให้นักเรียนฟังดังต่อไปนี้
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“ฉันจะพูดเรื่องคุณของครู	 เมื่อวันไหว้ครู	 นักเรียนคงจ�าได้ว่า	 พระท่านว่า	

ลกูศษิย์รูค้ณุคร	ูฉนัจะอธบิายให้เข้าใจว่า	ครูมีคุณแก่ศิษย์อย่างไร	และศิษย์ควรตอบแทน

อย่างไร	นักเรียนได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของครู	เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนกับครู	ฉันไม่อยาก

อวดคณุและหวงัตอบแทนอะไร	จากศิษย์ดอกนะ	แต่เห็นว่าความรูแ้ละตอบแทนคณุครู

เป็นความดีของศิษย์	จึงจะอธิบายให้ฟัง	นักเรียนบางคนอาจคิดว่า	ครูมีเงินเดือนและ

สอนตามหน้าที่เท่านั้น	 นักเรียนก็เสียค่าเล่าเรียน	 ลองคิดดูว่าถ้าครูไม่มีเงินเดือน		

จะได้เงินที่ไหนไปซื้ออาหารและเสื้อผ้าเป็นต้น	 ครูก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน	 ถ้าไม่มี

กนิไม่มใีช้	กท็�าการสอนไม่ได้เท่านัน้เอง	เมือ่ไม่มคีรจูะสอน	นกัเรยีนจะไปเรยีนทีไ่หน	

นกัเรียนต้องเสยีค่าเล่าเรยีนกเ็พือ่ช่วยรฐับาลหรอืโรงเรยีน	ถ้าไม่ช่วย	โรงเรยีนกค็งตัง้

ไม่ได้	แล้วนกัเรยีนกจ็ะไม่มทีีเ่รยีน	เพราะฉะนัน้	ครจูงึต้องได้รบัการบ�ารงุด้วยเงนิเดอืน	

และนักเรียนก็ต้องเสียค่าเล่าเรียน	

ครูไม่เคยคิดว่า	 เพราะครูมีเงินเดือนน้อยก็สอนให้น้อยหน่อย	 มีเงินเดือน	

มากก็สอนให้มาก	 แต่ครูได้มีความหวังดีต่อศิษย์	 ตั้งใจและพยายามแนะน�าพร�่าสอน	

เพื่อให้ศิษย์	 ได้รับค�าแนะน�าดี	 ได้เรียนดี	 เต็มความสามารถ	 ไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้น

ศิลปวิทยาใด	 ๆ	 เลย	 ท้ังยังได้ประกาศยกย่องในเมื่อศิษย์เรียนดี	 หรือท�าสิ่งไรที	่

ควรยกย่อง	แต่ตรงกันข้าม	ก็ต้องว่ากล่าวลงโทษในเมื่อศิษย์เกียจคร้านหรือประพฤติ

เสียหาย	 ด้วยหวังจะดัดศิษย์ให้เป็นคนดี	 ขยันขันแข็งในการเรียน	 นักเรียนบางคน	

อาจเห็นว่าครูดุ	 และกวดขันจึงไม่ชอบครู	 แต่เพราะความดุและกวดขันของครูนั่นเอง	

นักเรียนเหล่านั้นจึงสามารถเรียนจนส�าเร็จได้ประกาศนียบัตร	 ออกไปท�าการท�างาน

เป็นหลักฐาน	 เหตุฉะนี้	 เม่ือครูเอาใจใส่กวดขันศิษย์	 จึงชื่อว่าท�าการป้องกันศิษย์ไว	้	

และครูยังช่วยท�าการป้องกันศิษย์ในทางอื่นอีก	 เช่นจัดให้ได้รับความสะดวกในการซื้อ

เครือ่งเรียน	ในการเดนิทาง		ในการตดิต่อเป็นต้น	ตลอดจนถึงให้หนงัสือรบัรองฝากฝัง

เป็นส่วนตัว	 ให้ใบสุทธิของโรงเรียน	 นอกจากนี้ศิษย์	 จะเดินทางไปยังท่ีใดก็ตาม		

เมื่อเขารู้ว่าเป็นศิษย์ของส�านักหรือครูท่ีเขานับถือ	 เขามักจะนับถือช่วยเหลือให้ความ

สะดวก	ถ้าเป็นศิษย์ร่วมครูร่วมโรงเรียนเดียวกัน	ก็นับถือช่วยเหลือกันยิ่งขึ้น	 เหล่านี้

ได้ช่ือว่าโดยความป้องกนัของครท้ัูงนัน้	เม่ือกล่าวในข้อส�าคญั	ครเูป็นผูป้ระสาทวชิาให้
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แก่ศษิย์	ชือ่ว่าให้แสงสว่างและทรพัย์อันประเสรฐิแก่ศษิย์	เข้าใจหรอืยงัว่า	ครมูคุีณแก่

ศิษย์อย่างไร	เอ้า	เด็กชายศักดิ์	ตอบไป	เข้าใจอย่างไร”

ด.ช.	ศักดิ์	พิพิธเดชะ	ซึ่งค่อนข้างซน	“ครูดุจะให้ดีครับ”

คร	ู“กจ็�าได้แต่ท่ีตรงนัน้เท่าน้ันแหละ	เห็นจะเป็นเพราะถูกดบุ่อย	ๆ	แต่กดี็แล้ว	

จะได้รู้ใจของครู	เด็กชายชาญชัยล่ะ”

ด.ช.	ชาญชัย	"ครูให้วิชาแก่ศิษย์	แนะน�าดีให้เรียนดี	ไม่ปิดวิชา	ยกย่องศิษย์

ที่ดี	ดัดศิษย์ที่ไม่ดีให้ดี	และท�าการป้องกันศิษย์ครับ”

ครู	 “นั่น	 ได้หัวข้อดี	 นักเรียนทุกคนจงจ�าไว้	 ย่อ	 ๆ	 อย่างที่เด็กชายชาญชัย

ตอบนั้น	 ครูอธิบายมานี้	 มุ่งจะให้ซึมซาบเข้าไปในใจของนักเรียนว่า	 ครูมีคุณแก่ศิษย์

อย่างไร	เพือ่ศิษย์จะได้รูคุ้ณของคร	ูเป็นศิษย์กตญัู	และจะได้ตอบแทนคณุเป็นกตเวท	ี

เพราะฉะนัน้	ครจูะได้อธบิายให้ฟังต่อไปอีกว่า	เมือ่ศษิย์ได้รูค้ณุครแูล้วจะตอบแทนคณุ

ท่านอย่างไร	

ข้อแรก	 ครูเป็นผู้ท่ีศิษย์พึงเคารพ	 เมื่อพบท่านก็ลุกรับหรือท�าความเคารพ	

ตามควร	 ไม่เฉยเมยหรือตีเสมอเป็นเพื่อนเล่น	 หรือเหยียดหยาม	 ครูเป็นผู้ที่ศิษย	์

ควรรับใช้ก็รับใช้ท่าน	 ไม่รังเกียจว่าเป็นเหมือนคนใช้ของท่าน	 ครูเป็นผู้ท่ีศิษย์ควรจะ

เชือ่ฟัง	กเ็ชือ่ฟังท่าน	ไม่ว่ายากสอนยาก	ครเูป็นผูท้ีศิ่ษย์ควรบ�ารงุ	กบ็�ารงุท่านตามควร	

และครูเป็นผู้ท่ีศิษย์เล่าเรียนศิลปวิทยาด้วย	 ก็ตั้งใจเล่าเรียนโดยเคารพไม่เกียจคร้าน

หรือเรียนไปพลางเล่นไปพลาง	

นีค้รอูธบิายตามหลัก	ไม่ได้หวงัความตอบแทนอะไรจากศษิย์	แต่ถ้าไม่ว่าให้รูไ้ว้	

ศษิย์กจ็ะไม่รู	้และตอบแทนไม่ถูก	เลยเป็นเหมอืนไม่รูค้ณุคร	ูเช่นไม่แสดงความเคารพครู	

หมิ่นครูเป็นต้น	 แล้วก็จะเสื่อมเสีย	 ใครเห็นใครรู้ก็จะติเตียนตลอดถึงครูว่าไม่สั่งสอน

อบรม	ในครัง้ยงัไม่มโีรงเรยีน	ศษิย์ต้องไปขอเรยีนตามส�านกัของครตู่าง	ๆ	บางทกีอ็ยู่

กับครูทีเดียว	 จึงได้รับใช้ครูเพราะอยู่ใกล้ชิดกัน	 และช่วยบ�ารุงเป็นการให้ก�าลังแก่ครู	

ต่อมาเมื่อมีโรงเรียนขึ้นเช่นในบัดน้ีแล้ว	 ศิษย์ไม่ได้อยู่กับครู	 จึงไม่ต้องรับใช้ครู	 และ

นักเรียนได้เสียค่าเล่าเรียน	ก็ชื่อว่าได้บ�ารุงครูทางอ้อม	
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เพราะฉะนัน้	จงึเหลือข้อท่ีส�าคัญคือ	แสดงความเคารพ	เชือ่ฟัง	และตัง้ใจเรยีน	

เหล่าน้ีเป็นวธิตีอบแทนคณุครขูองศษิย์	เพราะการแสดงความเคารพเป็นเครือ่งประกาศ

ให้ใคร	ๆ	รูว่้าครเูป็นคร	ูศิษย์บางคนออกโรงเรยีนไปแล้ว	เหน็ครูเข้ากยั็งท�าความเคารพ	

แสดงว่ายงัรู้จกันบัถอืครู	 ไม่เหน็ครเูหมอืนเรอืจ้าง	 ซึง่เม่ือถึงฝ่ังแล้วกผ็ละส่ง	 ความเชือ่ฟัง

และตัง้ใจเรียนกเ็ป็นการสนองความหวงัดแีละหน้าทีข่องคร	ูส่วนการรบัใช้และการบ�ารุง

ครูก็เป็นการช่วยและให้ก�าลังให้ความสุขเป็นการตอบแทนแก่ครู	 เมื่อท�าดังนี้ก็จะเป็น

ผลสะท้อนกลับมาให้ศิษย์เป็นคนดี	 มีคารวะ	 ว่าง่าย	 ประพฤติดี	 เรียนดี	 ใครเห็น	

ใครรู้ก็สรรเสริญศิษย์ผู ้รู ้คุณครูแล้วตอบแทน	 ดังท่ีครูอธิบายให้ฟังนี้	 ชื่อว่าเป็น	

ศิษย์กตัญูกตเวที	คือ	รู้คุณแล้วตอบแทนครู”

ด.ช.	ชาญชัย	“ผมจะเป็นศิษย์กตัญูกตเวที	ครับ”

ด.ช.	ศักดิ์	“ผมด้วยคน	ครับ”

ครู	“ครูปรารถนาให้ทุกคนเป็นศิษย์กตัญูกตเวที	เพราะศิษย์กตัญูกตเวที

มีแต่ความดีความเจริญ”

ค�าถามท้ายบท

๑.	 เพราะเหตุไรครูจึงต้องมีเงินเดือน	และนักเรียนต้องเสียค่าเล่าเรียน

๒.	 อย่างไร	เรียกว่า	กตัญูรู้คุณครู

๓.	 ท�าอย่างไรเรียกว่า	กตเวที	คือตอบแทนคุณครู

ญาต ิ เพื่อน ผู้มคีุณ

“นั่นเจ้าศักดิ์	 พาชาญชัยมาด้วยหรือ”	 นายสันติ์	 พิพิธเดชะ	 บิดาของ		

ด.ช.	ศักดิ์	ได้พูดขึ้น	เมื่อเห็นเด็กทั้ง	๒	เดินเข้ามาหา

“วันน้ี	 วันเสาร์	 เลิกโรงเรียนแล้วผมได้ชวนศักดิ์แวะที่บ้าน	 แล้วขออนุญาต	

คุณแม่มาเยี่ยมคุณลุงครับ”	ด.ช.ชาญชัย	ท�าความเคารพคุณลุงของเขาแล้วกล่าวตอบ
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สนัติ	์	“มอีะไรเล่าให้ลงุฟังบ้าง	ได้ยินว่า	เจ้าศกัดิค่์อนข้างจะซน	ครตู้องดกุนั

บ่อย	ๆ	หรือ	อยู่บ้านก็ซนน้อยอยู่เมื่อไร	ต้องว่าบ่อย	ๆ	ท�าไมจึงไม่เรียบร้อยเหมือน

ชาญชัยบ้างนะ”

ด.ช.	ศักดิ์	“ครูดุจะให้ดี	ถูกดุแล้วก็เรียบร้อยได้ครับ”

สนัติ	์“นัน่ซ	ีกจ็ะเรยีบร้อยเสยีก่อนถูกดไุม่ได้หรอื	อ้อ	รูเ้หมือนกนัหรอืว่าครู

ดุจะให้ดี”

“เมื่อวานครูได้อธิบายให้ฟังครับ	คือครูได้อธิบายให้นักเรียนรู้ว่า	ครูมีคุณแก่

ศิษย์อย่างไร	 และเมื่อศิษย์รู้คุณแล้ว	 ควรตอบแทนอย่างไร	 ครูว่าศิษย์ที่รู้คุณแล้ว

ตอบแทนคุณครู	 เป็นศิษย์กตัญูกตเวทีครับ”	 เด็กชายชาญชัยได้กล่าวแล้วก็ได้เล่า	

ค�าของครูให้คุณลุงฟังเท่าที่จ�าได้

สันติ์	“ฟังครูอธิบายแล้ว	รู้คุณครูขึ้นไหมเล่า”

เด็กทั้ง	๒	“รู้ครับ”

สนัติ	์“ดแีล้ว	แม่ของเจ้า”	หนัไปทาง	ด.ช.	ชาญชยั	“บอกแก่ลงุว่า	เจ้าว่าพระ

ท่านสอนในวันไหว้ครูว่า	 พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนกตัญูกตเวที	 คือรู้คุณท่านแล้ว

ตอบแทนคุณท่าน	 แม่ของเจ้าจึงได้สอนให้รู้จักท่านของเจ้าคู่แรกคือพ่อแม่	 ซึ่งเจ้าจะ

ต้องรู้คุณและตอบแทน	 เมื่อวานนี้ครูก็ได้สอนให้เจ้ารู้จักอีกท่านหนึ่งคือครู	 ซึ่งเจ้าจะ

ต้องรูคุ้ณและตอบแทนเหมือนกนั	วนันีล้งุจะได้สอนให้รู้จักท่านต่อไปอกี	นอกจากพ่อแม่	

เจ้ายังมีญาติ	 เป็นชั้นผู้ใหญ่	 เช่น	 ย่าเจ้า	 ตาเจ้า	 ตลอดถึงลุงก็มี	 เป็นชั้นพี่น้องก็มี		

เมือ่เจ้าเป็นผู้ใหญ่เหมือนอย่างลุงนี	้กยั็งจะมชีัน้ลกูหลานต่อลงไปอกี	และเจ้ายงัมมีติร

สหายพวกพ้อง	 เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง	 ลุงจะรวมเรียกว่าญาติและเพื่อน	ญาติและ

เพื่อนเหล่านี้	บางคนได้รักใคร่เอ็นดูเจ้า	อุปการะคือช่วยเหลืออุดหนุนเจ้า	เยี่ยมเยียน	

พดูทกัทายเจ้าอย่างญาตอิย่างเพ่ือนผูร้กัใคร่กนั	ส่ิงใดจะเป็นประโยชน์แก่เจ้ากค็อยแนะ

คอยบอก	และท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เจ้า	ไม่ให้ร้ายให้โทษ	บางคราวถึงกับพลอยสุข

พลอยทุกข์กับเจ้า	แม้จะดีจะสูงกว่าเจ้า	ก็ไม่ดูถูกดูหมิ่น	คงวางตัวสม�่าเสมอ	บางคน

อาจจะรักและอปุการะเจ้าเหมอืนอย่างพ่อแม่	เช่นแม่ของเจ้าชาญชยั	ถ้าเจ้าศกัดิไ์ปอยูด้่วย	

ก็คงจะรักและอุปการะหลานเหมือนอย่างลุง	หรือเจ้าชาญชัย	ถ้ามาอยู่กับลุง	ลุงก็คง

รักและอุปการะเหมือนอย่างแม่ของเจ้า	
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นอกจากน้ี	 ยังมีบางคนได้เอ็นดูช่วยอุดหนุนเจ้าไปในทางใดทางหนึ่ง	 ชื่อว่า	

เป็นผู้มีคุณแก่เจ้า	ญาติ	 เพื่อน	และผู้มีคุณเหล่านี้	ชื่อว่าเป็นท่าน	คือผู้มีคุณของเจ้า	

ซึ่งเจ้าควรจะต้องรู้คุณและตอบแทนให้สมควรกัน	 วิธีตอบแทนก็เช่นเดียวกับที่ท่าน	

ได้ท�าต่อเจ้าตามที่ลุงได้ชี้ให้เห็นนั้น	 รวมความเข้าก็คือ	ท�าตัวให้เป็นญาติที่ดีของญาติ	

เป็นเพื่อนแท้ของเพื่อน	 เวลานี้เจ้ายังเป็นเด็กอยู่จะท�าอย่างผู้ใหญ่ท�าแก่เจ้าคงไม่ได้		

ถึงอย่างนั้น	ก็ควรท�าอย่างที่เด็กพอท�าได้	เช่นแสดงความเคารพนบัถอื	ญาต	ิเพือ่นชัน้

ผูใ้หญ่	 หาเวลาไปเย่ียมเยียน	 เหมอืนอย่างทีเ่จ้ามาเย่ียมลงุนี	้ ไม่แสดงอาการเจิ่นหรือ	

เข้าไม่ตดิ	เมือ่ท่านมีกจิพอช่วยได้กช่็วย	ท่ีเป็นเดก็	ๆ	ด้วยกันกร็กั	กเ็จอืจาน	กช่็วยกนั	

ไม่เอาเปรยีบหยาบคาย	ข่มเหง	ก้าวร้าวกนั	และรูจ้กัว่าน้องว่าพี	่ว่าเพ่ือน	

ต่อไป	เมื่อเจ้าเติบโตสามารถท�าอย่างผู้ใหญ่ได้	ก็ควรท�าเช่นที่ลุงได้ท�าแก่เจ้า

ในบดันี	้บางทีเม่ือลุงแก่ตวัลง	อาจจะต้องขอให้เจ้าเลีย้งกไ็ด้	นีแ่หละคอืการสงเคราะห์

ญาติ	สงเคราะห์เพื่อน	ผู้ที่ตั้งตัวให้เป็นที่พึ่งของญาติและเพื่อน	ก็เปรียบเหมือนต้นไม้

ใหญ่พรั่งพร้อมด้วยผลและใบ	 เป็นที่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ผู้ต้องการผลและร่มเงา	

ตอนนีล้งุได้พดูเลยไปหน่อย	การตอบแทนคณุของญาตแิละเพือ่นโดยตรงนัน้	กเ็ฉพาะ

แก่ผู้ที่ได้ท�าคุณแก่เจ้ามาเท่านั้น	 คนอื่น	 ๆ	 ที่ควรช่วย	 เมื่อเจ้าช่วยได้ก็เป็นความดี	

ของเจ้าเอง	 และหาทางตอบแทนท่านผู้มีคุณอื่น	 ๆ	 ตามแต่จะได้	 ไม่ลืมคุณของ	

ท่านเสีย	เมื่อเจ้ารู้คุณของญาติ	เพื่อนผู้มีคุณ	และตอบแทน	ดังที่ลุงได้ชี้แจงให้เจ้าฟัง

นี้ก็จะเป็นคนกตัญูกตเวที	ที่พระพุทธเจ้าชมว่าเป็นคนดีนั้น”

ด.ช.	 ชาญชัย	 “คุณลุงอธิบายแจ่มแจ้งจนผมเข้าใจและเห็นคุณของญาติและ

เพื่อน	ผมจะพยายามตอบแทนอย่างที่คุณลุงสอน”

ด.ช.	ศักดิ์	“ต้องตอบแทนฉันก่อนนะ	ที่แบ่งขนมให้เมื่อวันนั้นน่ะ”

สนัติ	์“เอาเถอะ	วนันีล้งุจะเลีย้งเจ้าทัง้	๒	คน	ไว้ให้เจ้าตอบแทนแก่ลงุเม่ือลงุแก่”

ค�าถามท้ายบท

๑.		อย่างไร	เรียกว่ารู้คุณของญาติ	เพื่อนผู้มีคุณ	

๒.		ท�าอย่างไร	เรียกว่า	ตอบแทนคุณของญาติ	เพื่อน	ผู้มีคุณ

๓.		การตอบแทนนั้นเมื่อเป็นเด็กควรท�าอย่างไร	
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๕. หมู่คณะและสิ่งเบ็ดเตล็ด

“อ้อ	 ชาญชัย	 แลศักดิ์”	 นายสมาน	 นาคภักดี	 	 ทักขึ้นเมื่อเห็นเด็กชายเชิด	

นาคภกัดี		บตุรน�าเดก็ทัง้	๒	เข้ามาท�าความเคารพ	“พ่อกบัพ่อเป็นเพือ่นกนั	มาถงึลกู

กเ็ป็นเพือ่นกนัอกี	เป็นเพือ่นกนัทัง้แถวเชยีวนะ	เมือ่วานนี	้ฉนัได้ไปเย่ียมคณุพ่อของชาญ

ชยั	แต่ไม่เห็นชาญชัย	ว่าไปหาลุง	คุณแม่ของชาญชัยบอกว่า	อยากจะให้เด็ก	ๆ	เป็น

คนกตญักูตเวที	และได้สอนชาญชยัและน้องให้รูจ้กักตญักูตเวทีต่อพ่อแม่ก่อนแล้ว

ด.ช.	 ชาญชัย	 “ครับ	 คุณแม่ได้สอนและครูก็ได้สอน	 ให้รู้จักกตัญูกตเวที	

ต่อครู	เมื่อวานนี้	คุณลุงก็ได้สอนต่อออกไปถึงญาติและเพื่อนบ้าน”

สมาน	“วันนี้	ฉันจะช่วยต่อออกไปอีก”

ด.ช.	เชิด	“ต่อออกไปยาวไหมครับ”

สมาน	“นี่อยากจะไปวิ่งเล่นกันละกะมัง”

ด.ช.	ชาญชัย	“อยากฟังมากกว่าครับ”

สมาน	“เชดิคอยชกัน�าหมู่เล่นเก่งนกั	เหน็จะอย่างนีเ้อง	จงึสอบไล่ได้เปอร์เซน็ต์

ไม่ค่อยงาม	ครูเลยบอกว่าชอบฟุตบอล	ต่อไปคงจะเก่ง	ต้องเรียนเก่งด้วยซี	พ่อว่าต้อง

เอาเรยีนเป็นท่ีหนึง่	เอาละ	เด็ก	ๆ	ชอบไปด้วยกนัเป็นหมู	่จะได้พดูเรือ่งหมูค่ณะ	คณะก็

คือหมู่	 ชอบพูดควบกันว่าหมู่คณะ	 เหมือนอย่างค�าว่า	 “ครูบาอาจารย์”	 ก็ครูทั้งนั้น			

หมูค่ณะหมายถงึคนหลายคนรวมกนั	คนเราไม่ได้ต่างคนต่างอยู่	แต่รวมกันอยู่เป็นหมูค่ณะ	

เป็นหมูญ่าต	ิเป็นหมูเ่พือ่น	เป็นหมูศ่ษิย์ร่วมโรงเรยีน	เป็นหมูค่นต�าบลเดยีวกนั	อ�าเภอ	

จังหวัดเดียวกัน	 จนถึงประเทศเดียวกัน	 และยังรวมกันเข้าเป็นหมู่คณะท�าการงาน	

ต่าง	ๆ	อีก	

การงานส�าคัญ	ๆ	โดยมาก	ท�ากันเป็นหมู่	การเล่นก็เหมือนกัน	เช่นฟุตบอล		

ต้องเล่นเป็นหมู่	 การรวมหมู่กันท�า	 ถ้าท�าดี	 ก็ดีกว่าท�าคนเดียว	 แต่ถ้าไม่ดีก็ร้ายมาก

เหมอืนกนั	เดก็	ๆ	โตขึน้ในหมูญ่าตไิด้รบัความสนกุร่ืนเรงิ	และความสะดวกในหมูเ่พือ่น	

ได้ความช่วยกันในหมู่ศิษย์ร่วมโรงเรียนและในหมู่อื่น	 ๆ	 ที่ได้ช่วยอุดหนุน	 หมู่คณะ

เหล่านีจ้งึมคีณุอยู	่ซึง่ควรจะต้องรู	้และตอบแทนด้วยการพร้อมเพรยีง	ช่วยกันท�าการงาน
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ของหมู่	 ท�าชื่อเสียงให้หมู่	 จะท�าอะไรให้รู้ว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว	 นี่เป็นเรื่องของหมู	่	

ไม่เห็นส่วนตัวย่ิงไปกว่าหมู่	 และไม่รวมหมู่กันท�าหรือเล่นในทางไม่ดี	 เช่นชวนกันท�า	

ผิดระเบียบของโรงเรียน	ชวนกันเล่นซุกซนเสียหาย	อันจะท�าให้หมู่เสียชื่อเสียง	

ยงัมอีกีหมูห่นึง่ส�าคญัมาก	ทแีรกเลก็	ๆ	ก่อนแล้วกโ็ตขึน้	ๆ	มคีณุมปีระโยชน์

มาก	คือร่างกายของเรานี้เอง	ร่างกายนี้มีอวัยวะภายนอกภายในมากมาย	รวมกันเข้า

เป็นหมู่ใหญ่	 ท�าหน้าที่ต่าง	 ๆ	 กันเหมือนโรงงาน	 มีส่วนท่ีส�าคัญคือ	 ศีรษะ	 ล�าตัว		

แขนขา	 เราต้องใช้ประจ�า	 จะเรียน	 ก็ต้องใช้ตาดู	 หูฟัง	 มือเขียน	 จะว่ิงก็ต้องใช้ขา		

จะพูดก็ต้องใช้ลิ้น	 ลิ้นไก่	 ลูกกระเดือกที่เป็นเอ็นส�าหรับท�าเสียงเป็นต้น	 นี่ยกเอามา	

เป็นตวัอย่างให้เหน็ง่าย	ๆ	แต่ความจรงิ	จะท�าอะไรทกุ	ๆ	อย่างกต้็องใช้ร่างกายท้ังหมด	

เช่น	 จะวิ่งก็ต้องไปทั้งตัว	 จะให้แต่ขาวิ่งไปเท่านั้นไม่ได้	 แต่ที่พูดกัน	 ส่วนใดออกหน้า	

ก็เหมาให้เป็นหน้าที่ของส่วนนั้น”

ด.ช.	เชิด	“เคยเห็นศักดิ์วิ่ง	เอาศีรษะและตัวไปก่อนขาครับ”

ด.ช.	ศักดิ์	“นั่นฉันแกล้งล้มต่างหาก”

สมาน	“จะแกล้งหรอืจรงิกต็าม	ถ้าร่างกายไม่พร้อมกท็�าอะไรไม่ได้	ถ้าร่างกาย

พร้อมแล้ว	กเ็ป็นผูร้บัใช้ดทีีส่ดุ	เหมอืนในเร่ืองคนใช้	๘	คน	คอื	มเีดก็นกัเรยีน	๒	คน	

คนหน่ึงเป็นลกูคนมัง่ม	ีคนหนึง่เป็นลกูคนจน	เดก็ลกูคนมัง่มีพดูอวดว่ามีคนใช้	๒	คน

คอยรับใช้ท�าทุก	 ๆ	 อย่าง	 สงสารลูกคนจนที่ไม่มีใครคอยรับใช้	 เด็กลูกคนจนตอบว่า	

มี	มีถึง	๘	คน	เด็กลูกคนมั่งมีว่าเด็กลูกคนจนพูดไม่จริง	

ครซ่ึูงยนือยู่ใกล้ได้ยิน	กเ็ข้าไปทีเ่ดก็ทัง้	๒	พดูกนัอยู	่แล้วพดูแก่เดก็ลกูคนจน

ว่า	ท�าไมจึงพูดเท็จ	เด็กนั้นก็ตอบว่า	มีคนใช้	๘	คนจริง	คือ	เท้า	๒	มือ	๒	ตา	๒	หู	

๒	อยากจะไปไหนกใ็ช้เท้า	อยากจะจบัอะไรกใ็ช้มอื	อยากจะเหน็จะดอูะไร	จะฟังอะไร	

ก็ใช้ตาใช้หู	คนใช้เหล่านี้ก็รับท�าให้โดยเร็ว	ไม่ทันให้ต้องสั่งถึง	๒-๓	ค�า	และท�าได้ทุก

อย่างเหมือนคนใช้ของลูกคนม่ังมี	 เพราะฉะนั้น	 จึงควรต้องรู ้คุณประโยชน์และ	

บ�ารุงให้ดีเป็นการตอบแทน	 วิธีบ�ารุงนั้นคือจัดความเป็นอยู่ให้เป็นระเบียบ	 ตื่นแต่เช้า	

นอนไม่ดกึเกนิไป	กนิ	เรยีน	ท�างานตามเวลา	หาเวลาพกัผ่อนในทีม่อีากาศสดชืน่และ

ต้องแสงอาทิตย์	 ไม่ขังตัวอยู่ในห้องที่อุดอู้นานเกินไป	 มีเวลาออกก�าลังกายและเล่น		
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ไม่เอาแต่ท�างานหรือเรียนอย่างเดียว	 เพราะท�างานหรือเรียนตะพึดไป	 ไม่เล่นเลย		

ท�าให้เป็นเด็กทึบได้	และเมื่อเจ็บป่วย	ก็รีบปรึกษาหมอ	เยียวยาแก้ไข	ไม่ปล่อยทิ้งไว้	

ร่างกายก็จะแข็งแรงไม่มีโรค	ที่เรียกว่ามีอนามัย	

เพยีงแต่ตืน่เช้า	นอนแต่หวัค�า่อย่างเดยีวยงันบัถือกนัว่า	ท�าให้เป็นคนมอีนามยั	

มีทรัพย์และฉลาด	 การบ�ารุงร่างกายอย่างนี้	 เป็นการตอบแทนร่างกายท่ีได้รับใช้เรา	

ท�าให้ร่างกายแขง็แรง	มคีวามสขุ	รบัใช้เราได้คล่องแคล่วไม่ตดิขดั	และสิง่ทีเ่ราได้อาศยั

ใช้สอย	เช่น	โรงเรียน	ถนนหนทาง	บ้านเรือน	เสื้อผ้า	เครื่องเรียน	เครื่องใช้ต่าง	ๆ	

ล้วนมีคุณประโยชน์แก่เรา	 เราต้องรักษาให้ดีเป็นการตอบแทน	 เช่น	 ดูแลรักษาโต๊ะ

เก้าอีเ้รียนให้สะอาด	ไม่ขดีเขยีนให้สกปรก	ไม่เล่นท�าให้โรงเรยีนเสยีหาย	เช่นขดีเขยีนฝา	

ขว้างปาหลงัคาเล่น	คอยห้ามไม่ให้ใครเล่นเช่นนัน้	เมือ่เดนิไปตามถนนหนทางกไ็ม่บ้วน

หรอืทิง้สิง่ต่าง	ๆ	ให้สกปรก	และรักษาบ้านเรือน	เสือ้ผ้า	เครือ่งเรยีน	เครือ่งใช้ต่าง	ๆ		

ให้สะอาด	 รู้จักเก็บ	 รู้จักวางให้เป็นท่ี	 เม่ือจะใช้ก็ถนอมใช้	 อย่าคิดว่าเราไม่ต้องซื้อ	

ต้องหาเอง	 เสียไปแล้วก็ขอพ่อแม่ใหม่ได้	 ร่างกายและสิ่งที่ได้อาศัยใช้สอยเหล่านี	้	

ไม่ได้แนะน�าให้กตญักูตเวทเีหมอืนอย่างพ่อแม่เป็นต้นนะ	แต่กเ็ป็นส่ิงท่ีควรต้องรูค้ณุ

ประโยชน์	 และตอบแทนท�านองเดียวกัน	 และเมื่อมีสัตว์เลี้ยง	 เช่น	 สุนัข	 วัว	 ควาย

เป็นต้น	 ซึ่งมีคุณมีประโยชน์อยู่แก่เรา	 เราควรมีความกรุณาเอ็นดู	 ไม่เล่นรังแกมัน		

เลี้ยงดูมัน	 ไม่ใช้มันเกินพอดี	 เป็นการตอบแทน	 เคยได้ยินว่าคนเก่า	ๆ	 เมื่อไปตัดไม้

ในป่า	ถ้าได้อาศยัพักผ่อนในร่มเงาของต้นไม้ใด	กไ็ม่ท�าลายต้นไม้ต้นนัน้	นีไ่ม่ใช่จะให้ถอื

ตรง	ๆ	ตามนีน้ะ	จะท�าบ้านให้เป็นป่าไปหมด	เพราะจะตัดต้นไม้ไม่ได้	แต่ต้องการให้

รู้ว่า	เมื่อได้รับคุณประโยชน์จากสิ่งใด	ก็ให้รู้คุณของสิ่งนั้นและตอบแทน

ด.ช.	เชิด	“ต้องรู้คุณและตอบแทนแน่ละ”

ค�าถามท้ายบท

๑.		ท�าไม	จึงต้องรู้จักคุณและตอบแทนคุณหมู่คณะ

๒.		อะไรเป็นคนใช้ดีที่สุดของเรา	เราจะตอบแทนอย่างไร

๓.		เราควรรู้คุณประโยชน์ของสิ่งไรอีก	และควรตอบแทนอย่างไร
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๖. ชาตแิละประมุขของชาติ

“พึ่งมาถึงหรือนี่	ชาญชัย	พาศักดิ์	เชิดและอ้า.........”

“สงบ	รักดีครับ	เรียนชั้นเดียวกัน”

“.......เข้าไป	หาน�้าเลี้ยงดูกันในบ้าน	หายเหนื่อยแล้ว	 พาออกมาคุยกับพ่อที่

สนามหญ้านี	้เยน็สบายด	ีบอกวรดัดา	ออกมาด้วย	นายชอบ	พพิธิภกัด	ีบดิาของชาญชยั

ได้พูดขึ้น	 เม่ือชาญชัยน�าเด็กอีก	 ๓	 คนเข้ามาท�าความเคารพ	 แล้วได้พูดเปรย	 ๆ		

ต่อไปว่า	“เด็ก	ๆ	สดชื่นเหมือนดอกไม้	แววตาแจ่มใสไม่มีทุกข์	ดวงใจสะอาดเหมือน

น�า้ใส	จะย้อมให้เป็นสอีะไรกไ็ด้ง่าย”	ครัน้เดก็ทัง้หมดออกมา	พร้อมฟังแล้ว	นายชอบ

ได้พูดขึ้นว่า	“ท�าไมจึงมาถึงช้าไป”

ด.ช.	 ชาญชัย	 “เลิกโรงเรียนแล้วเลยไปหน้าที่นั่งอนันตสมาคมก่อนครับ		

ผมชอบดูธงชาติที่ต้องลมสบัดเป็นสง่าอยู่เหนือพระที่นั่ง	ยังได้ชวนให้พวกเพื่อนดู”

ด.ช.	ศกัดิ	์“ผมชวนให้ท�าความเคารพพระบรมรปูทรงม้าครบั	แล้วชวนไปเข้า

สภา	แต่ถูกสงบขัดคอ”

ด.ช.	ชาญชัย	“ขัดว่าผู้แทนฯ	ไปสภา	แต่พวกเราต้องไปโรงเรียน	แล้วผมก็

ตัดสินว่า	แต่เดี๋ยวนี้	ไปบ้าน	คุณพ่อจะคอย”

ด.ญ.	 วรัดดา	 “คุณแม่ก็คอยคะ	 ท่านกลัวพี่ชาญชัยจะไม่ได้เพื่อนมา	 ท่าน

เตรียมกับข้าวไว้มาก”

ชอบ	 “นั่นซิ	 พ่อรับปากแม่ของหนูว่าจะอบรมเด็กให้เป็นคนกตัญูกตเวท	ี	

นึกอยากจะให้ได้ฟังกนัหลาย	ๆ	คน	จงึตกลงให้ชาญชยัไปนดัเพือ่นมากนัวนันี	้แม่ของ

หนกูร็บัจะเลีย้งด้วย	พดูถึงธงชาต	ิกด็แีล้ว	จะได้สอนให้รูจ้กักตญักูตเวทีต่อชาตทีิเดยีว	

รู้จักค�าว่า	ชาติ	ไหม	ศักดิ์”

ด.ช.	ศักดิ์	“รู้จักครับ	คือชาติไทย	ชาติจีน	ชาติ.....″

ชอบ	“พอแล้ว	พบใครเข้า	รู้ไหมว่าเป็นชาติไหน”

ด.ช.	เชิด	“รู้ครับ	เพราะไทยก็อย่างหนึ่ง	ชาติอื่นก็อย่างหนึ่ง”
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ด.ญ.	วรัดดา	“แขกพูดกัน	หนูฟังไม่รู้	ท�าไมแขกไม่พูดเหมือนคุณพ่อ”

ชอบ	“ต่างชาตกินันีล่กู	ชาตขิองเรากพ็ดูอย่างหนึง่	ของเรากอ็ย่างหนึง่	ไม่ใช่

แต่ภาษาพูดเท่านั้น	 รูปร่าง	หน้าตา	 ขนบธรรมเนียม	ความคิดอ่านตลอดถึงเชื้อสาย

นิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกัน	 บางที	 ก็ถือศาสนาต่างกัน	 จึงรู้ได้ว่า	 นี่ไทย	 นี่จีน	 นี่แขก	

เป็นต้น”

ด.ช.	สงบ	“ถ้าเช่นนั้น	ที่เหมือนกันก็เป็นชาติเดียวกัน”

ชอบ	“อย่างนัน้	เช่น	ไทยเรามีรปูร่าง	หน้าตา	ขนบธรรมเนยีม	ตลอดถงึเชือ้

สายเป็นอย่างเดยีวกนั	โดยมากกถ็อืพระพุทธศาสนาเหมอืนกัน	และอยูใ่นถิน่ประเทศ

เดียวกัน”

ด.ญ.	วรัดดา	“หนูเป็นชาติไทยคะ”

ชอบ	 “ไม่ใช่หนูคนเดียว	 ชาติไทยไม่ใช่คนไทยคนใดคนหนึ่ง	 หรือคนไทยรุ่น

ใดรุน่หนึง่	ชาตไิทยหมายถงึคนไทยทกุคน	ทกุรุน่	ตัง้แต่เริม่มคีนไทยมาในสมยัเก่าแก่

จนถึงบัดนี้	และต่อไปภายหน้าอีกไม่มีที่สิ้นสุด”

ด.ช.	ศักดิ์	“ถ้าเป็นเชือกก็สายยาวจริงครับ	ผูกไว้หมดทุกคน”

ชอบ	 “อย่างนั้นซิ	 เพราะชาติเกี่ยวกับเชื้อสายเหมือนอย่างสกุล	 เช่น	 สกุล	

พิพิธภักดี	 พิพิธเดชะ	 ก็เป็นเหมือนเชือกผูกทั้งพ่อแม่ทั้งลูกเข้าด้วยกัน	 ชาติไทยเป็น

เชือกเส้นยาวใหญ่ผูกขนาบสกุลท้ังหมดเข้าเป็นอันเดียวกันเข้าอีก	 ชาติจึงเป็นเหมือน

อย่างสกุลใหญ่หรือครอบครวัใหญ่	เดก็ทกุคนต่างเป็นลกูของสกลุพ่อแม่ตน	แต่เป็นลกู

ของชาตทิัง้หมดและสกลุจะเป็นอย่างไร	กเ็พราะลกูของสกุล	สกลุใดมีลกูด	ีสกลุนัน้ก็

เจริญขึ้นหน้าขึ้นตา	มีลูกไม่ดีก็เสื่อม	

ชาติก็เหมือนกัน	ชาติใดมีลูกของชาติดี	ชาตินั้นก็เจริญ	ตรงกันข้าม	ก็เสื่อม	

เคราะห์ดีที่ชาติไทยเรามีลูกดีไม่สิ้นสุด	 ดังที่พูดกันว่า	 “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”		

จึงรักษาชาติเป็นไทยอยู่ได้ตลอดมา	 ที่เรียกว่าเป็นเอกราช	 มีธงชาติติดเป็นสง่าอยู่ใน

ที่ต่าง	 ๆ	 เหมือนอย่างที่โบกสบัดเป็นสง่าอยู่เหนือพระที่นั่งอนันต์	 ฯ	 คนไทยทั้งหมด	
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จึงอยู่ในร่มเงาของไทยเอง	 ไม่ต้องมีใครอื่นมาเป็นเจ้าเข้าครอง	 ภูมิใจได้	 ไม่ต้องน้อย	

หน้าชาติใด	 ชาติเป็นเหมือนแม่ผู้ให้ก�าเนิดแก่ลูกคือคนไทยท้ังหมดและเมื่อชาติเป็น

เอกราช	ก็ให้ความร่มเย็น	ให้ชื่อเสียงแก่คนไทยทุกคน	จะไปไหนเขารู้ว่าเป็นชาติไทย

ที่เป็นอิสระ	เขาก็ยกย่องนับถือ”

ด.ช.	สงบ	“ชาติมีคุณจริง”	ครับ

ชอบ	 “ลกูทีด่ขีองชาต	ิ ผูไ้ด้ป้องกนัรกัษาชาต	ิ ทัง้ทีต่ายไปแล้ว	 ทัง้ทีม่ชีวีติอยู่		

ชือ่ว่าได้ท�าประโยชน์แก่ชาติ	มีชือ่เสยีงตดิอยูใ่นต�านานของชาติ	บางท่านมรีปูตัง้อยูใ่น

ที่เปิดเผยเป็นที่เคารพของลูกหลานไทยชั้นหลัง	 เช่น	พระบรมรูปทรงม้า	ลูกของชาติ

เหล่านี้มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขคือหัวหน้า	ไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดิน	เป็นประมุข	

คือหัวหน้าของชาติมาเก่าแก่	 การอยู่ด้วยกันมาก	 ๆ	 ต้องมีหัวหน้าคอยจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้	

เช่นบ้านเรานี	้พ่อเป็นหวัหน้า	คอยจดัสิง่นัน้สิง่นี	้ลกู	ๆ	กเ็ชือ่ฟังพ่อ	ชาตกิเ็หมือนกนั	

มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นหัวหน้า	 คอยจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้	 คนท้ังชาติเชื่อฟัง	 จึงเรียบร้อย		

ในครัง้เก่าพระเจ้าแผ่นดนิเคยออกรบกู้ชาติเอง	เช่นพระนเรศวรมหาราช	เดีย๋วนีป้กครอง

เองแบบประชาธปิไตย	มรีฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ	พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้คอยจัด

สิ่งนั้นสิ่งนี้เอง	มีผู้อื่นจัดให้	คือ	รัฐบาล	เป็นต้น	แต่ก็ใช้ชื่อของท่าน	ชาติได้อาศัยบุญ

ท่านคุ้มครอง	จึงมีสง่าและมีสุข”

ด.ช.	เชิด	“พระเจ้าแผ่นดินมีพระคุณจริงครับ”

ชอบ	 “เมือ่รูค้ณุของชาตแิละประมขุของชาตอิย่างนีแ้ล้ว	 กต้็องตอบแทนคณุ		

จึงจะเป็นลูกที่ดีของชาติ	มีกตัญูกตเวที	วิธีตอบแทนนั้น	คือ	มีความจงรักภักดีและ

เคารพพระเจ้าแผ่นดิน	 ไม่ล่วงเกิน	 นับถือท่านเป็นประมุขคือหัวหน้าสูงสุด	 เชื่อฟัง

รัฐบาลของท่าน	กฎหมายของท่าน	เดี๋ยวนี้ยังเป็นเด็กอยู่	ก็ตั้งหน้าเล่าเรียนหาความรู้	

เหมือนอย่างที่สงบว่า	

เมื่อศักดิ์ชวนไปเข้าสภา	 โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะได้ท�าประโยชน์ให้แก่ชาติ	 เช่น	

เป็นทหาร	เสยีภาษ	ีหรอืศกัดิจ์ะไปสมคัรเป็นผูแ้ทนฯ	กไ็ด้	ไม่สมัคร	กค็วรไปลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง	 และควรท�าทุก	 ๆ	 อย่างที่เป็นเรื่องของพลเมืองจะท�า	 จึงจะชื่อว่า	
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เป็นพลเมืองดี	และต้องเข้าใจว่า	เราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันป้องกันรักษาชาติ	ส่งเสริม

ชาติให้เจริญ	 เจ้าคนเดียวอาจท�าให้ชาติดีหรือเสียก็ได้	 ถึงเป็นเด็กก็เหมือนกัน	 เช่น	

เมื่อท�าไม่ดี	 เขาว่าเด็กไทยไม่ดี	 ก็ถึงชาติ	 เมื่อท�าดี	 เขาชมว่าเด็กไทยดี	 ก็ถึงชาต	ิ	

ทุกคนควรส�านึกอย่างน้ีและค่อย	 ๆ	 ขยายให้กว้างออกไป	 คนไทย	 เด็กไทยผู้เข้าใจ	

หรือส�านึกอย่างนี	้ จกัไม่ท�าไม่พดูสิง่ทีท่�าให้ชาตเิส่ือมเสีย	 จกัรกัชาติและรกัษาสมบตั	ิ

ต่าง	ๆ	ของชาต	ิเช่น	รกัษาทีเ่ล่าเรยีน	ถนนหนทาง	ขนบธรรมเนยีม	และทกุ	ๆ	อย่าง

ตลอดถึงเอกราชของชาติ	 ถึงคราวต้องสละส่ิงใด	 ๆ	 ตลอดถึงชีวิตเพื่อชาติก็ท�าได	้	

เหมือนอย่างลูกที่ดีของชาติได้ท�ามาแล้ว”

ด.ช.	 เชิด	 “ผม	 ลูกของชาติทุกคน	 จักรู้คุณแล้วตอบแทนคุณของชาติและ

ประมุขของชาติครับ”

ด.ช.	 ชาญชัย	 “ตอบแทนคุณพระเจ้าแผ่นดิน	 ก็ถึงชาติด้วยซิครับ	 คุณพ่อ

อธิบายต่อกันไปทีเดียว”

ชอบ	“เนื่องถึงกัน	และที่สุดก็ตกไปอยู่ที่ชาติทั้งหมด”

“ชาติเราอยู่เป็นสุขเพราะศาสนาด้วย	 ท�าไมคุณพี่ไม่แนะน�าให้เด็ก	 ๆ	 รู้คุณ

ของศาสนาบ้าง”	 นางสุมนา	 เม่ือจัดเรื่องอาหารเรียบร้อยแล้ว	 ก็มานั่งฟังอยู่ด้วย		

ได้พูดขึ้น

ด.ช.	 ชาญชัย	 “ท่านอาจารย์ของสงบคงจะกรุณาอธิบายให้พวกเรารู้คุณของ

ศาสนา	พรุ่งนี้เลิกเรียนแล้วพวกเราขอให้สงบพาไปหาท่านนะ”

ชอบ	“ดีแล้ว	จะได้ครบไตรรงค์”

ค�าถามท้ายบท

๑.		ชาติมีคุณอย่างไร

๒.		ใครเป็นประมุขของชาติและมีคุณอย่างไร

๓.		พึงตอบแทนอย่างไร
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๗. ศาสนา

“ต้องการจะรู้คุณของศาสนาหรือ	ได้ซิ	ฉันจะอธิบายให้ฟัง"	พระภิกษุซึ่งเป็น

อาจารย์ของ	ด.ช.	สงบ	รักดี	ได้พูดขึ้น	เมื่อ	ด.ช.	ชาญชัยได้เรียนให้ท่านทราบตาม

ที่ได้นัดกันไว้เมื่อวานนี้	 หลังจากที่ได้กราบท่านพร้อมกับเด็กอีก	๓	คนแล้ว	ท่านพูด

ต่อไปว่า

“สงบได้บอกฉนัไว้ตัง้แต่เมือ่ค�า่วานนีแ้ล้ว	ดแีล้วทีเ่ดก็	ๆ	สนใจในเรือ่งศาสนา	

ถ้าเด็ก	ๆ	ได้รับการอบรมเรื่องศาสนาตั้งแต่เล็ก	ๆ	อย่างนี้มาก	ๆ	แล้ว	จะดีไม่น้อย	

ทีแรกจะต้องรู้ว่าศาสนาคืออะไรก่อน	 แล้วจึงจะรู้ว่าศาสนามีคุณอย่างไร	 คนมีศาสนา

ถือกันอยู่เกือบทุกคน	 แต่โดยมาก	 คงไม่สนใจจะรู้ว่าศาสนาคืออะไร	 จึงไม่รู้คุณของ

ศาสนา	เลยเหน็ไปว่าศาสนาไม่มปีระโยชน์	หรอืเฉย	ๆ	จงึเหินห่างศาสนา	เม่ือผูใ้หญ่

เหินห่างแล้วเด็ก	 ๆ	 ชั้นลูกหลานก็พลอยเหินห่างไปด้วย	 การที่เด็ก	 ๆ	 มีความสนใจ

จนถึงกับมาถามไถ่อย่างนี้	แสดงว่าผู้ใหญ่คงเคยอบรมให้บ้างเป็นแน่”

ด.ช.	ชาญชยั	“พวกเราเดก็	ๆ	ก�าลงัได้รบัการอบรมให้เป็นคนกตญักูตเวทีครบั	

คุณแม่ได้สอนให้รูค้ณุพ่อแม่	ครูได้สอนให้รูค้ณุคร	ูคณุลุงได้สอนให้รูค้ณุญาติและเพือ่น

และผู้มีคุณอ่ืน	 ๆ	 คุณพ่อของเชิดสอนให้รู้คุณของหมู่คณะและร่างกายเป็นต้น	 และ

เมื่อวานนี้	คุณพ่อได้สอนให้รู้คุณของชาติและประมุขของชาติ”

พระ	“อ้อ	ที่ได้สอนกันมาเกือบรอบแล้ว	ได้ฟังทั่วกันหมดหรือ”	?

ด.ช.	ชาญชัย	“บางครั้งไม่ทั่วกันครับ	แต่เราก็ได้บอกให้รู้ทั่วกัน"

พระ	“นั่น	ต้องอย่างนั้น	ลองตอบซิว่า	ท�าไมจึงบอกกัน”

ด.ช.ศักดิ์	“จะได้เป็นคนกตัญูกตเวทีเหมือนกันครับ”

พระ	“ก็เป็นคนหนึ่งแล้ว	อีกคนหนึ่งพลอยเป็นด้วยไม่ได้หรือ”

ด.ช.	เชิด	“ไม่ได้ครับ	เหมือนอย่างดื่มน�้า	คนไหนดื่ม	คนนั้นก็อิ่ม”

พระ	“เป็นคนกตัญูกตเวทีแล้วดีอย่างไร”

ด.ช.	ชาญชัย	 “ดีครับ	 เป็นลูกดีของพ่อแม่	 เป็นศิษย์ดีของครู	ตลอดถึงเป็น

พลเมืองดีหรือลูกที่ดีของชาติ	พระพุทธเจ้ายังชมว่าเป็นเด็กดีเลยครับ”
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พระ	“ใครบอก”

ด.ช.	ชาญชยั	“พระท่านบอกเม่ือวนัไหว้ครทูีโ่รงเรยีนครบั	ท่านว่า	พระพทุธเจ้า

สอนให้เป็นคนกตัญูกตเวที	คือรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน”

พระ	“แล้วเดี๋ยวนี้	สมัครใจเป็นคนดีอย่างนั้นไหม”

เด็กทุกคน	“สมัครใจครับ”

พระ	“ท�าไมจึงสมัครใจ”

ด.ช.	ชาญชัย	“ได้ฟังค�าสอนเห็นจริงแล้วจึงสมัครใจครับ”

พระ	 “เด็กเหล่านี้ได้รับคุณของศาสนาโดยไม่รู้ตัว	 เอาละ	 คราวนี้ฉันจะ	

ไขความ	ค�าสอน	ฉันขอพูดให้เต็มว่า	ค�าสั่งสอนที่มีคนสมัครใจท�าตามอย่างที่พวกเธอ

ได้ฟังและสมัครใจน่ันแหละ	 คือศาสนา	 ค�าว่า	 ศาสนาแปลว่าค�าสั่งสอน	 ถ้ามีแต่ค�า	

สัง่สอน	ไม่มีคนสมัครใจท�าตาม	ค�าสัง่สอนนัน้กเ็ป็นลม	ๆ	ไปเท่านัน้เอง	เหมอืนอย่าง

ลมพัดถูกต้นไม้แล้วก็ผ่านเลยไป	 ลองตอบค�าถามสักข้อซิ	 เมื่อได้ยินเขาพูดว่า	

พระพุทธศาสนา	พวกเธอคิดถึงอะไร”

ด.ช.	ชาญชัย	“คิดถึงวัดถึงพระเณรครับ”

พระ	 “นั่นแสดงถึงคนสมัครใจท�าตามท้ังนั้น	 พระเณรได้สมัครใจท�าตาม	

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 จึงออกบวช	 ชาวบ้านก็สมัครใจท�าตามค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า	จึงสร้างวัดให้พระอยู่	และอุดหนุนต่าง	ๆ	และบัดนี้พวกเธอก็ได้สมัครใจ

เป็นคนกตัญูกตเวทีตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า”

ด.ช.	ชาญชัย	“ตามค�าสั่งสอนของคุณแม่....”

พระ	“ท่านสอนตามพระพุทธเจ้าใช่ไหม”

ด.ช.	ชาญชัย	 “จริงครับผมไปบอกท่านเองเมื่อวันไหว้ครูว่าพระพุทธเจ้าสอน

ให้เป็นคนกตัญูกตเวที	 แล้วคุณแม่จึงได้อธิบายให้เข้าใจต่อไป	 อ้อ	 ค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้านั่นเอง”

พระ	“เม่ือพวกเธอสมัครใจเป็นคนกตญัูกตเวทตีามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า	

ก็ชื่อว่าเป็นคนมีศาสนา	 เธอก็เป็นคนกตัญูกตเวที	 เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นต้น	

และมีความสุข	นี่แหละเป็นคุณของศาสนาที่พวกเธอได้รับแล้วโดยไม่รู้ตัว”
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ด.ช.	ชาญชัย	“จริงครับ	ถ้าไม่สะกิดก็ไม่รู้	คนที่ได้รับคุณของศาสนาโดยไม่รู้

ตัวอย่างนี้	เห็นจะมีมาก”

พระ	 “เข้าใจว่าอย่างนั้น	 ยังมีอีก	 ไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามานาน		

ค�าสัง่สอนในพระพุทธศาสนาได้กลายมาเป็นความคิดความเห็นของไทยเรากม็มีากเช่น

เรื่องบุญบาป	หรือความดีความชั่ว	และไทยเราได้อบรมในพระพุทธศาสนามานานจน

มนีสิสยัระคนอยู่ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่น	รกัสงบ	มเีมตตา	กรณุา	เอือ้เฟ้ือ

เผื่อแผ่	 เคารพผู้ใหญ่	 รักความยุติธรรม	 เข้มแข็ง	 อดทนเป็นต้น	 ยกตัวอย่างเช่นเรา

เห็นคนหรือสัตว์ก�าลังมีทุกข์ก็อดสงสารอดช่วยไม่ได้	 เห็นคนข่มเหงกัน	 เราก็ไม่พอใจ

ผูข่้มเหง	พ่อแม่เมือ่สอนลกู	กม็กัสอนตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา	เช่นไม่ให้เล่น

รังแกสัตว์	ให้เคารพผู้ใหญ่	ให้มีน�้าอดน�้าทน”

ด.ช.	 ชาญชัย	 “คุณแม่เคยสอนผมครับ	 ท่านสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

นี่เอง	แต่ท่านไม่ได้บอก”

พระ	 “บางทีท่านสอนจากนิสสัยของท่าน	 ที่ได้อบรมจากพระพุทธศาสนา	

มาหลายชั่วคนแล้ว	 จนลืมนึกถึงต้นเดิม	 บางทีท่านไม่ได้คิดไม่ได้ระลึกท่ีจะบอก		

เพราะหลักสอนคนให้ดขีองไทย	ส่วนมากกไ็ด้มาจากพระพทุธศาสนาท้ังนัน้	และได้มา

นานจนไม่ได้นึกถงึเจ้าของเดมิ	เด็ก	ๆ	จงึมักไม่รูว่้าได้รบัอบรมพระพุทธศาสนามาตัง้แต่

อ้อนแต่ออก	และโดยที่แท้แล้วตั้งแต่สายเลือดทีเดียว”

ด.ช.	 เชิด	 “นี่ผมก็นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่รู้ความจากคุณพ่อแม่สอน

แล้วซิครับ”

ด.ช.	ศักดิ์	“ตั้งแต่สายเลือด”

พระ	“ฉันอยากจะว่าอย่างนั้น	 เพราะพระพุทธศาสนาได้เข้าไปเป็นสายเลือด

ของไทยมานานแล้ว	 เม่ือเราเกดิมา	 เราจึงมนีสิสัยรักสงบมเีมตตากรณุาเป็นต้น	ตดิมา

ด้วยทีเดียว	เด็กไทยมีนิสสัยอยู่แล้วอย่างนี้	ถ้าได้รับการอบรมทางศาสนา	เพิ่มเติมให้

ดีตั้งแต่เล็ก	ๆ	แล้ว	จะดีได้ง่าย	เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนมีศีลธรรม	

เป็นพลเมอืงดขีองชาต	ิจะไม่เป็นโจรผูร้้าย	จะไม่เป็นคนโกง	และคนทจุรติต่าง	ๆ	บ้านเมือง
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ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข	 แต่ถ้าปล่อยให้เสียนิสสัยเสียแล้ว	 ก็น่าเสียดายนัก	 เพราะฉะนั้น	

ฉันจึงขอชมผู้ใหญ่ของพวกเธอที่ใส่ใจอบรมพวกเธอทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนี้”

ด.ช.	ชาญชัย	“ท่านครับ	ผมพึ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า	ผมได้นับถือพระพุทธศาสนา

มาตั้งแต่สายเลือดและได้รับค�าสอนในพระพุทธศาสนา	 เริ่มมาจากพ่อแม่ตั้งแต่พอรู้

ความแล้ว”

พระ	 “และได้ความดีและความสุขตามสายเลือดมาทีเดียว	 ความดีตามหลัก

พระพทุธศาสนา	และความสุขที่เกดิจากความดีนั้นไดแ้ผส่รา้นปกคลุมคนไทยผูน้ับถอื

พระพทุธศาสนาทุกคน	ตัง้แต่ชัน้เก่าแก่มาจนถงึพ่อแม่และตวัเดก็	ๆ	ทกุคนและต่อไป

ชั้นหลังอีกไม่มีที่สุด”	ด.ช.	ชาญชัย	“พระพุทธศาสนามีคุณมากจริง”

ด.ช.	ศักดิ์	“ต้องตอบแทนให้ได้”

พระ	“ดลีะ	แต่ควรจะต้องรูจ้กัคณุของพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นเจ้าของพระพทุธศาสนา	

และศิษย์ของท่านด้วย	พระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้จริงแล้วก็ได้เที่ยวสั่งสอน	 เที่ยวบอกให้คน

อืน่พลอยรูไ้ปด้วย	ไม่หวงรูไ้ว้ผูเ้ดียว	ข้อท่ีท่านบอก	ท่านสัง่สอน	ชือ่ว่า	พระธรรม”

ด.ช.	ศกัดิ	์“ท่านสอนเร่ืองกตัญกูตเวท	ีความกตญักูตเวทกีเ็ป็นพระธรรม

สิครับ”

พระ	 “ถูกแล้ว	 ค�าสั่งสอนของท่านเรียกว่าพุทธศาสนาแปลว่าค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า	 ออกมาจากปากของท่านทั้งนั้น	 ศิษย์ของท่านฟังจ�าได้แล้วก็สอนก็บอก

ต่อ	ๆ	มา	เหมือนอย่างที่พวกเธอบอกเรื่องกตัญูกตเวทีต่อ	ๆ	กันนั้นแหละ”

ด.ช.	ศักดิ์	“ศิษย์ของท่านคือใครครับ”

พระ	“คือผู้ที่สมัครใจท�าตามค�าสั่งสอนของท่านและท�าได้ด้วย	ศิษย์ของท่าน

มีมากจึงเรียกว่าสงฆ์	หรือพระสงฆ์แปลว่าหมู่”

ด.ช.	 เชิด	 “อย่างพวกผมเป็นศิษย์ของท่านได้หรือยังครับ	 เพราะได้สมัครใจ

เป็นคนกตัญูกตเวที	ตามค�าสั่งสอนของท่านแล้ว”
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พระ	 “เป็นได้สิ	 แต่เปรียบเหมือนนักเรียนชั้นประถม	 ยังไม่ถึงชั้นที่เรียกว่า	

“พระสงฆ์”	 พระสงฆ์เป็นศิษย์ชั้นสูงที่ศึกษาส�าเร็จค�าส่ังสอนของท่านและส่ังสอน	

ต่อ	ๆ	มา	พระพทุธศาสนาจึงมมีาจนถึงเราทุกวันนี	้พระพทุธเจ้าเป็นผูใ้ห้พระพทุธศาสนา

แก่เรา	พระธรรมที่มีในพระพุทธศาสนา	 ให้ความดีและความสุขแก่เรา	พระสงฆ์เป็น

ผู้รับพระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้ามาส่งให้แก่เรา”

ด.ช.	เชิด	“พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	มีคุณมากจริง”

พระ	“ดีละ	คราวนี้ฉันจะสอนวิธีตอบแทนต่อไป	ทีแรกให้สมัครเป็นศิษย์ของ

พระพุทธเจ้า	 นับถือพระพุทธเจ้าเป็นครู	 วิธีสมัครนั้นจะไปแสดงตัวแก่พระที่วัดก็ได้	

หรือจะตั้งใจเอาก็ได้	 แต่คนไทยโดยมาก	 เมื่อพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนา	 เป็นศิษย์

ของพระพุทธเจ้าแล้ว	ลกูหลานกเ็ป็นศษิย์ของพระพทุธเจ้าไปด้วย	ตามเชือ้สาย	แต่ข้อ

ส�าคญั	ต้องมสีมคัรใจท�าตามค�าสัง่สอนของท่าน	เช่นท่านสอนให้เป็นคนกตญักูตเวท	ี

คือรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน	 ก็ต้องสมัครใจเป็นกตัญูกตเวทีตามค�าท่านสอน	

จึงจะชื่อว่าเป็นศิษย์ของท่าน	 ถ้าไม่มีสมัครใจอย่างนี้ถึงจะแสดงตัวหรือป่าวร้องว่าเป็น

ศษิย์ของท่าน	กไ็ม่ชือ่ว่าเป็นศิษย์ของท่าน	ศษิย์คนใดเป็นคนกตญัูกตเวทหีรอืเป็นคน

ดต่ีาง	ๆ	ตามค�าท่านสัง่สอน	ท่านโปรดปรานศษิย์คนนัน้	เพราะเป็นศษิย์ทีด่	ีสามารถ

สืบศาสนาของท่านต่อไปได้	

พ่อแม่มลูีกทีด่ที�าสกลุให้เจรญิ	ชาตมิลีกูของชาตทิีด่ที�าชาติให้เจรญิ	พระพทุธเจ้า

ก็มีศิษย์ที่ดี	 ท�าศาสนาของท่านให้เจริญ	 เพราะฉะนั้น	 เม่ือรู้คุณศาสนาของท่านและ

หวงัจะตอบแทน	กจ็งท�าตวัให้เป็นศิษย์ท่ีดขีองท่าน	เช่นทีฉั่นว่ามานัน้	แล้วจะได้ความดี

และความสุขเอง	 ทั้งได้ช่ือว่าได้ท�าพระพุทธศาสนาให้เจริญเป็นการตอบแทนด้วย		

ให้ส�านกึว่าเราศษิย์ของพระพทุธเจ้าทกุคนนีแ่หละเป็นผูท้�าศาสนาของท่านให้เจริญก็ได้	

ท�าลายศาสนาของท่านก็ได้	 เมื่อใดท�าผิดค�าส่ังของท่าน	 ก็ท�าลายศาสนาของท่าน	

เมื่อน้ัน	 ท�าลายเองก่อนและอาจมีผู้อื่นเอาอย่าง	 แต่เมื่อใดท�าถูกค�าสั่งสอนของท่าน		

กท็�าศาสนาของท่านให้เจรญิเมือ่นัน้	เจรญิเองก่อนและอาจเจรญิต่อไปถงึคนอืน่เหมอืน

อย่างเป็นคนกตญักูตเวทขีึน้คนหน่ึงแล้ว	 เพือ่น	 ๆ	 อาจเอาอย่างต่อไป	 อย่าท�าตัวใน	

ทางท�าลายศาสนาของท่าน	 จงท�าตัวในทางให้ศาสนาของท่านเจริญ	 คือท�าให้ถกูตาม	

ค�าสัง่สอนของท่าน	 เม่ือยงัไม่รูค้�าสัง่สอนของท่านมาก	 เพราะยงัเป็นเดก็อยู	่ ก็ท�าให้ถูก
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ค�าสั่งสอนของพ่อแม่เป็นต้น	 ที่สอนตามหลักของท่าน	 เม่ือค่อยรู้ค�าส่ังสอนของท่าน	

บ้างแล้ว	ก็ตั้งใจสมัครใจท�าตามให้เป็นเด็กดีเป็นคนดี	เป็นศิษย์ดีของท่าน”

ด.ช.	ชาญชัย	“พวกผม	เด็ก	ๆ	ซึ่งได้รับคุณของพระพุทธศาสนาจะเป็นศิษย์

ทีดี่ของพระพทุธเจ้า	จะรูแ้ละตอบแทนคณุพระพทุธศาสนาตามทีท่่านได้กรณุาสอนนัน้

จนตลอดชีวิต”

พระ	 “ฉันขอแสดงความชื่นชมความกตัญูกตเวที	 คือความส�านึกรู้คุณ		

และตั้งใจตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาของพวกเธอ	 นี้จะท�าให้พวกเธอมีความดีและ

ความสุขตลอดไป”

ค�าถามท้ายบท

๑.		พระพุทธศาสนาคืออะไร	

๒.		มีคุณอย่างไร

๓.		พึงตอบแทนอย่างไร	?

๘. คนที่ธรรมและฟ้าดนิรักษา

“ชาญชัย	 ชวนกันมองดูฝนที่ก�าลังตกอยู่นี่สิ	 แม่ว่าฟ้าให้ฝนตกลงมาทดแทน

แก่แผ่นดิน”	นางสุมนา	พิพิธภักดี	ได้พูดแก่	ด.ช.	ชาญชัย	กับน้องและเพื่อน	ๆ

ด.ช.	ชาญชัย	“ทดแทนอย่างไรครับ”

สุมนา	 “ก็ฝนกลายมาจากเมฆบนฟ้าไม่ใช่หรือ	 และเมฆนั้นก็มาจากน�้าบน

แผ่นดิน	คือความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผาน�้าบนแผ่นดินให้กลายเป็นไอลอยขึ้นไป

เป็นเมฆ	 จึงมีฝนตกลงมาทดแทนแก่แผ่นดินที่ได้ให้น�้าขึ้นไป	 ลูกดูเถิด	 ธรรมชาติ	

ฟ้าดนิยงัมกีารตอบแทน	เหมอืนอย่างรูค้ณุกนั	คนเรานีจ้งึสมควรแท้ทีจ่ะเป็นคนกตญัู

กตเวที	คือรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่านผู้มีคุณ	
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ความกตัญูกตเวทีนี้เอง	 ท�าให้หมู่คนเป็นไปโดยเรียบร้อย	 เพราะว่าลูกจะ

รู้คุณพ่อแม่	 ศิษย์จะรู้คุณครู	 ญาติจะรู้คุณญาติ	 เพื่อนจะรู้คุณเพื่อน	 จนถึงรู้คุณชาติ	

และประมขุของชาต	ิและรูค้ณุศาสนาแล้วตอบแทน	เมือ่เป็นเช่นนี	้พ่อแม่ก็จะเลีย้งลกู	

ครูก็จะสอนศิษย์	 ญาติและเพื่อนก็จะช่วยอุดหนุนจนถึงชาติและประมุขของชาติ		

ก็จะให้ความปลอดภัยและความสุขแก่ลูกของชาติ	 ทั้งศาสนาก็จะให้ความดีและ	

ความสุขแก่ผู้นับถือ	 เหมือนอย่างดินให้น�้าแก่ฟ้า	 ฟ้าก็ให้ฝนตกลงมาตอบแทน	 หรือ	

จะว่าฟ้าให้ฝนลงมาก่อน	ดนิจงึให้น�า้แก่ฟ้าเป็นการตอบแทนกไ็ด้	ในดนิจงึมนี�า้	บนฟ้า

จึงมีเมฆ	หล่อเลี้ยงโลกให้เป็นอยู่	ถ้าลูกไม่รู้คุณพ่อแม่และ...

(ทรงนิพนธ์ไว้เพียงเท่านี้)
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เหตุแสดง	 ได้รับอาราธนาให้แสดง	 รับแสดงเพราะ	 ๑)	 ส�านึกในหน้าที่		

๒)	 เพ่ือใช้หนี้ท่ีคฤหัสถ์บ�ารุง	 แต่ต้องขออภัย	 ถ้าจะท�าให้ผู้ฟังได้ประโยชน์น้อย		

(๑)	 เพราะแสดงไม่ได้ตามสมควร	 (๒)	 เพราะเคยได้รสดีกว่ามาแล้ว	 และมาลิ้มรส	

ที่เพลากว่า	ก็ไม่ถึงคอ	(๓)	เพราะรู้มากกว่า	ฟังไม่ถึงหู

เรือ่ง	๑)	เพราะได้พบสมจรยิา	ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง	ใช้คูก่บัธรรมจรยิา

ก็มี	๒)	นึกเลยถึงสมะ	ๆ	เช่น	สมชีวิตา สมจิตตา สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา 

สมานัตตตา ตลอดถึงสามัญญลักษณะ	 ๓)	 น�ามารวมกันพิจารณา	 ก็น่าแสดงเสนอ

พิจารณา	คงจะได้ประโยชน์บ้าง

ชื่อ	 เป็นค�าบ้านค�าเมือง	แต่น�ามาบวช	 เหมือนบวชชาวบ้านเป็นพระ	 เพราะ	

๑)	เป็นค�ารู้จักกัน	๒)	เพื่อใช้ค�าเดียวให้หมายถึงธรรมเหล่านั้นทั้งหมด

ความหมายสังเขป	 สมภาพในพระพุทธศาสนา	 ก็คือต้องการแสดงว่า		

พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสมภาพไว้อย่างไร

ความหมายค�าท่ัวไป	สมภาพ	ความเสมอกนั,	เท่ากนั	มคี�าเป็นไวพจน์	ดลุยภาพ

ลักษณะก�าหนดสมภาพ	 ๑)	 ต้องมีสิ่งเทียบ	 ๒)	 ต้องมีลักษณะเทียบ		

๓)	ต้องมีกฎเกณฑ์เครื่องก�าหนดเทียบ

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๙
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(๑)	ยกตัวอย่าง	จมูก	ไม่มีสิ่งเทียบในตัวของคนคนหนึ่ง	เพราะมีจมูกเดียว‚		

ตา	มีสิ่งเทียบ	เพราะมี	๒

(๒)	 คือสัณฐาน	 น�้าหนัก	 ขนาด	 คุณโทษ	 เป็นต้น	 รวมเป็นรูปธรรมบ้าง	

นามธรรมบ้าง

(๓)	ทีเ่ป็นวตัถ	ุเช่นเครือ่งชัง่	ตวง	วดั	ทีไ่ม่เป็นวตัถุ	คอื	ข้อทีค่วรเป็นอย่างไร 

เช่น	ตา	ควรเท่ากัน	ตาเหล่	เรียก	วิสมจักษุ	นิ้ว	ควรไม่เท่ากัน	ถ้าเท่ากันก็วิสมกับ

ผูอ้ืน่	นิว้พระพทุธรูปเท่ากนั	ฉะนัน้	พระพทุธเจ้าจงึเป็น	อสโม	อตโุล	แต่กอ็าจเกณฑ์

เทียบกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้	ฉะนั้น	จึงเป็น	อสมสโม	

๓)	 น้ีจึงเป็นข้อส�าคัญ	 ถ้าหาให้พบอาจท�าสมภาพให้เกดิได้	 และเกณฑ์นีม้อียู่

ในสิง่ท้ังปวง	เช่นในศาลาประชมุนี	้ในผู้ฟัง	ผู้แสดง

สมภาพ ๒ อย่าง (๑)	สมภาพ	เสมอกันในทางถูก	(๒)	วิสมภาพ	เสมอกัน

ในทางผิด	

ก�าหนดด้วยผล	(๑)	ดีเสมอกับดี		(๒)	ชั่วเสมอกับชั่ว	พูดกลาง	ๆ	กรรม

เช่นใดเสมอกบักรรมเช่นนัน้	พ่อค้าเสมอกบัพ่อค้า	พระเสมอกบัพระ	โจรเสมอกบัโจร

สมภาพที่เกินขอบเขต 		 นิทานอึ่งอ่างพองให้เท่าโค

สมภาพที่จัดไม่ถูกหลัก		 นิทานเปรตจัดระเบียบ

สมภาพในพระพทุธศาสนา	ความเสมอกนัในระหว่างตนและผูอ้ืน่	ทีเ่มือ่ท�าได้

ก็ให้เกิดสามัคคีและสันติ	โดยตรงมุ่งทางธรรมจริยา		ในที่นี้	จะจัดเป็น	๓

๑.	สมภาพในการครองชีพ	การครองชีพเป็นไปได้ด้วยปัจจัย	๔	 เพราะต้อง

กิน	เครื่องกินจึงเรียกโภคะ:	อุปโภค	บริโภค

ต้องกินเหมือน	ๆ	กัน	 สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺิติกา	ไม่มีกิน	ก็ครองชีพอยู่

ไม่ได้	จึงต้องแสวงหากันเป็นอาหารปริเยฏฐกทุกข์	

การกิน	เป็นเหตุให้เกิดการอื่น	ๆ	เป็นอันมาก

ปัญหาการกิน	เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการอื่น	ๆ	เป็นอันมาก
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ทุกข์เรื่องการกิน	เป็นเหตุให้เกิดทุกข์การอื่น	ๆ	เป็นอันมาก

ผูป้กครองจงึต้องจดัให้พอมกีนิกนั	ทีว่่ากนัด้วยวธิต่ีาง	ๆ		เปลีย่นกนัไปเปลีย่น

กันมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้

๑)	 ให้มีอุฏฐานสัมปทา	อารักขสัมปทา	กัลยาณมิตตตา	สมชีวิตา	เป็นอาทิ

๒)	 ให้เจือจานกันด้วยทาน	(๑)	 เพราะเม่ือทุกคนขยันช่วยตนเอง	ทุกคนก็มี

กนิ	เมือ่ทกุคนมีกนิ	กเ็สมอกนั	(๒)	เพราะทกุคนไม่สามารถในบางคราว	หรอืสามารถ

ไม่เท่ากัน	คนที่สามารถก็ต้องช่วยด้วยทาน	(๓)	ถ้ามี	จนถึงท�าให้ไม่ขาดแคลน	ก็ไม่

เกิดวุ่นวาย	วิธีภาษีก็ได้จากข้อนี้	แต่ใช้เป็นการบังคับให้	ต้องให้ตามวิธีปกครอง

๒.	สมภาพในความประพฤต	ิ(สมจรยิา)	ประพฤติเสมอกนัในระหว่างตนและ

ผู้อื่น	ตนเว้นก่อภัยเวรแก่ตน	ประกอบเมตตากรรมแก่ตน	ฉันใด	ก็เว้นก่อภัยเวรแก	่

ผู้อื่น	ประกอบเมตตากรรมต่อผู้อื่น	ฉันนั้น	พระพุทธเจ้าทรงแสดง	คือ

๑)	 วิรัติ	เว้นจากการฆ่าการประหารเป็นต้น	ตามนัยสาเลยยกสูตร	ตรัสว่า

เป็นธรรมจริยาสมจริยา

๒)	 ตั้งเมตตากายกรรม	 เมตตาวจีกรรม	 เมตตามโนกรรม	 ต่อกันและกัน	

ตามนัยอปริหานิยธรรมสูตร

(๑)	เพราะทุกคนชอบให้เว้นอย่างนั้นต่อตน	(๒)	 เพราะทุกคนชอบให้ท�า

อย่างนั้นต่อตน

นี่แหละเป็นตัว	ธรรมจริยา สมจริยา

๓.	สมภาพในจิตใจและความเห็น

ในจิตใจ	มีจิตเสมอ	ไม่ล�าเอียงในระหว่างตนและผู้อื่น	เรียกสมจิตตา	ธรรม

ในข้อนี้	ได้แก่	เมตตา	เพราะคนมีความรักตนปรารถนาดีต่อตนอยู่แล้ว	ทั้งธรรมชาติ

ก็ยังช่วย	 เช่นให้คนรักลูก	 พี่น้อง	 จึงหัดใช้ความรักนี้และแผ่ให้กว้างออกไปเป็น	

โอทิสสผรณา	 อโนทิสสผรณา	 เป็นพรหมวิหาร	 เป็นอัปปมัญญาว่า	 “สพฺเพ สตฺตา,  
อเวรา โหนฺตุ, อนีฆา, อพยฺาปชฌฺา, สขีุ อตตฺาน� ปรหิรนตฺ.ุ 
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สมภาพ	 เราแลผูอ้ืน่รกัชวีติ	 รกัด	ี รกัสขุ	 เกลียดทุกข์	 ปรารถนาอภัย	 อเวร	

เหมือนกัน	

ผล	อภัย	อเวร	มิตรภาพ	ไมตรีภาพ	และสมภาพในการครองชีวิต	สมภาพ

ในความประพฤติ

ในความเห็น	 ความเห็นเป็นสิ่งส�าคัญ	 น�าให้เกิดสมวิสมภาพทั้งปวง	 เห็นไม่

เสมอกัน	 ท�าให้ขัดแย้งกัน	 เห็นเสมอกัน	 ท�าให้สามัคคีกัน	 แต่ความเห็นจะเสมอกัน

ทั้งหมดไม่ได้	ท�าความเห็นให้เสมอกันจึงหมายถึงเสมอกันในข้อที่ควรจะเห็นเสมอกัน  

ต้องหาจดุ	หรอื	หลกั	เช่น	มุ่งผลเสมอกนั	แต่เหตอุาจเถียงกนัได้	แต่กเ็พือ่ผลเสมอกนั	

เช่นผลคือได้ทรัพย์ แต่ทางหาทรัพย์อาจต่าง ๆ กัน		พระพุทธเจ้ามุ่ง	นิยยานิกทิฏฐิ	

ในทิฏฐิสามัญญตาเห็นเสมอ	 มุ่งผลคือน�าทุกข์ออกไป	 ตรัสตัณหาเป็นทุกขสมุทัย		

จึงมุ่งให้เห็นเสมอกันเพื่อก�าจัดตัณหาเสียด้วย

ตัณหา	ทะยานอยาก	มีลักษณะชอบของใหม่	ไม่อิ่ม	กินไม่รู้อิ่ม

สิ่งทั้งหลายมีประมาณ	 ตัณหาไม่มีประมาณ	 จึงไม่สมหวัง	 เม่ือตกเป็นทาส	

จึงให้เบียดเบียน	 เล่านิทานอ่ึงอ่างพองตัวให้เท่าโค	 เล่าเรื่องพระเจ้ามันธาตุให้	

สารมฺภ	ซึ่งเป็นสมะในทางผิด	(วิสม)

สิง่ทัง้หลายมทีีส่ดุ	เพราะมสีามญัญลกัษณะ	จงึปรากฏเหน็กนัได้ว่า	อปุปฺาโท	

ติิ	อฺถตฺตา	วโย	หรือชาติ	ชรา	มรณ	ตัณหาไม่มีที่สุด	จึงไม่สมหวัง

ตรสัสอนให้พจิารณาให้เหน็	จะระงบัตณัหาได้	หรอืจะท�าให้ไม่ตกเป็นทาสของ

ตัณหา	แต่เป็นนายตัณหา	อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหา เหมือนอาศัยเรือเพื่อข้ามฟาก

น่ีคอื	สมภาพในความเหน็	ตรงกนัข้าม	กเ็สมอกนัได้	แต่เป็นชนดิ	วสิม เสมอ

ในทางผิด

ผล	 ให้เกิดสมภาพในจิตใจ	 เมตตาจิต	 สมภาพในความประพฤติ	 วิรัติและ

เมตตากรรม	สมภาพในการครองชีพ
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สมภาพในพระพุทธศาสนา	 สรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสมภาพไว้อย่างนี้	

สมภาพการครองชีพ	สมภาพในความประพฤติ	สมภาพในจิตใจและความเห็น

พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งสมภาพที่สมบูรณ์

ใคร	ๆ	ก็มีสมภาพที่จะปฏิบัติได้	อ้าง	ปหานภาวนาสูตร เอสุการีสูตร

ข้อสังเกต ตามเอสุการีสูตรแลปหานภาวนาสูตร

(๑)	พระพุทธศาสนามิได้สอนให้เบียดเบียนวรรณะ	 แต่มิได้ยกวรรณะว่าดี

หรือเลว	แต่ยกกรรม	วรรณะเป็นของเก่า

(๒)	เป็นอนัว่า	 กมมฺ�	 สตฺเต	 วภิชต	ิ ยทิท�	 หนีปปฺณตีตาย	 นีเ้ป็นสมภาพใน	

หลักกรรม

(๓)	ทุกวรรณะปฏิบัติให้มีสมภาพได้ตามหลักกรรม	เป็นสมานัตตาเสมอกัน

สรุป	 แสดงว่าสมภาพมีในพระพุทธศาสนาบริบูรณ์	 พระพุทธศาสนาเป็น	

ศาสนาแห่งสมภาพ	พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักสมภาพไว้คือ	สมภาพในการครองชีพ	

สมภาพในความประพฤติ	 สมภาพในจิตใจและความเห็น	 เมื่อปฏิบัติจะเกิดสมภาพ	

ในชุมนุมชน	เมื่อมีสมภาพ	ก็มี	สามัคคี สันติ เสรีภาพ ภราดรภาพ

ถ้าปราศจากหลักธรรมเหล่าน้ี	 สมภาพจะมีไม่ได้	 จะมีก็แต่วิสมภาพ ความ

แตกแยก ความอาดูร	 และจะมี	 เสรีภาพ ไม่ได้เพราะถ้าปล่อยเสรี	 ตนเองก็จะไป	

ก่อภัยเวรแก่ผู้อื่น	หรือผู้อื่นก็จักก่อภัยเวรแก่ตน	ฉะนั้น	จึงต้องมีกฎหมาย	ศีลธรรม

บงัคบั	มกีญุแจบ้าน	มร้ัีวบ้าน	เหล่านีเ้ป็น	กรงขงั กรงป้องกนั	และจะมภีราดรภาพไม่ได้		

เพราะขาดความไว้วางใจกันดังพุทธภาษิตว่า	วิสฺสาสปรมา	ญาติ

ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้	จึงจะมีสมภาพ สามัคคี สันติ เสรีภาพ 

ภราดรภาพ	โดยแท้จริง

อนุโมทนาสาธุการผู้ฟัง

อ�านวยพรผูฟั้ง	ด้วยความสขุความเจริญในสมภาพตามหลกัพระพทุธศาสนา.



ธรรมเนยีมการถวายผ้ากฐนิและผ้าป่า*

ธรรมเนียมการถวายผ้ากฐินและผ้าป่า	 เนื่องมาจากธรรมเนียมการใช้ผ้าของ

พระภิกษใุนพระพทุธศาสนาตามธรรมเนยีมของบรรพชติ	(นกับวช)	และตามพระวนิยั.

จะกล่าวถึงธรรมเนียมของบรรพชิตก่อน	บรรพชิตคือนักบวช	 เรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่า	 “อนาคาริยะ”	 แปลว่าผู้ไม่มีบ้านเรือน	 เพราะผู้จะบวชต้องออกจากบ้านเรือน

ไปอยู่ในที่ของผู้บวช	 จะเป็นถ�้า	 อาศรม	 หรือวัดเป็นต้นก็ตาม	 นี้เป็นธรรมเนียม	

ของบรรพชิตตั้งแต่เก่าก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้	 แต่นักบวชก็ต้องมีการเลี้ยงชีวิต		

เมื่อเป็นเช่นนี้	 จะได้ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตจากไหน	 เพราะตนเองได้ละบ้านเรือนและ

ละการหาเลี้ยงชีพอย่างคฤหัสถ์เสียแล้ว	 ก็ได้จากคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธานั่นเอง	 ฉะนั้น		

ความเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตจึงเนื่องด้วยผู้อื่น	 กล่าวคือต้องอาศัยเขาเป็นอยู่	 เมื่อต้อง

อาศยัเขาเป็นอยู	่กต้็องมีสันโดษมกัน้อย	รับของเขาแต่ทีจ่�าต้องการเท่านัน้	ท่ีท่านเรยีกว่า	

“ไม่กระทบศรัทธา	 ไม่กระทบโภคะ”	 ของเขา	 หรือท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่เที่ยวเคล้า

น�า้รสเกสรดอกไม้มาสร้างรวงรงั	ไม่ท�าดอกไม้ให้ช�า้ชอกเสยีหาย	ทางพระพทุธศาสนา	

พระพุทธเจ้า	กท็รงมุง่ให้พระสาวกมีสนัโดษมกัน้อยอย่างนัน้	จงึตรสัสัง่ให้พระอปัุชฌาย์

อาจารย์สอนอนุสาสน์แก่พระภิกษุใหม่	 ในอนุสาสน์นั้น	 มีอยู่	 ๔	 ข้อ	 เรียกนิสสัย		

(เคร่ืองอาศยั)	๔	คือ	เท่ียวบิณฑบาต	๑	นุง่ห่มผ้าบงัสุกลุ	๑	อยูโ่คนไม้	๑	ฉันยาดอง

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๖	ครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๙
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ด้วยน�้ามูตรเน่า	 ๑	ทั้งนี้	 ก็เพื่อให้ผู้ที่บวชใหม่ได้รู้ว่าโดยที่แท้นั้นผู้บวชมีความเป็นอยู่

กนัอย่างไร	แต่กท็รงอนญุาตอติเรกลาภ	(สิง่ทีไ่ด้อันนอกจากนสิสยั	๔	นัน้)	ทีค่วรแก่

สมณบริโภค	นีเ้ป็นธรรมเนียมอีกอย่างหนึง่ของบรรพชติ	อนัเก่ียวแก่การครองชพี

มาถึงตอนนี้	 จะแยกกล่าวเฉพาะเร่ืองผ้า	 อันนับเป็นสาขาของนิสสัยข้อว่า		

“นุ่งห่มผ้าบังสุกุล”

ผ้าของภกิษนุัน้ท่ีจ�าเป็นอนัเรยีกว่าผ้าครองม	ี๓	ผนืคอืผ้านุง่	(อนัตรวาสก	สบง)	

๑	ผ้าห่ม	(อุตตราสงค์	จีวร)	๑	ผ้าซ้อน	(สังฆาฏิ)	๑	เดิมก็มีเพียง	๒	ผืน	คือผ้านุ่ง

หรอืสบงกบัผ้าห่มหรอืจวีร	ท้ังหมดรวมเรียกกลาง	ๆ	ว่า	จีวร	ได้ด้วย	ต่อมาพระพทุธเจ้า

ทรงเห็นว่าล�าพังจีวรผืนเดียวไม่พอห่มกันหนาวในฤดูหนาว	 จึงทรงอนุญาตให้มีผ้าห่ม

ซ้อนกันหนาว	คือ	สังฆาฏิ	อันเป็นผ้า	๒	ชั้นอีกผืนหนึ่ง	(ในเมืองเราใช้พับพาดในพธิี	

แต่ในพม่า	 ลงักา	 หาได้ใช้พาดอย่างของเราไม่)	 รวมเป็นผ้า	 ๓	 ผนื	 เรยีกว่าไตรจีวร	

(บางทีเรียกสั้น	 ๆ	 ว่าไตร)	 ต่อมาได้ทรงอนุญาตผ้าต่าง	 ๆ	 มีผ้าอาบน�้าฝนเป็นต้น		

ตามความสมควรเป็นคราว	 ๆ	 มา	 แต่เฉพาะที่ส�าคัญอันจะต้องมี	 จะขาดเสียมิได	้	

ก็คือไตรจีวร	ดังกล่าวนั้น

อนึ่ง	ในสมัยพุทธกาลตอนแรก	ปรากฏว่า	พวกภิกษุต้องเที่ยวแสวงหาผ้ามา

ผลัดเปลี่ยนผ้าชุดเก่าของตนเอง	 ในการเที่ยวแสวงหานั้น	 จะเที่ยวซื้อในร้านตลาด	

ก็ไม่ได้	 จะเที่ยวขอจากผู้ที่มิใช่ญาติมิใช่ปวารณาก็ไม่ได้	 แม้ผู้ที่เป็นญาติหรือมิได้เป็น

ญาตแิต่มไิด้ปวารณาไว้	กไ็ม่ยนิดไีปขอ	ฉะนัน้	จงึต้องเทีย่วไปเก็บผ้าห่อศพทีเ่ขาทิง้ไว้	

ในป่าช้า	 ในป่าบ้าง	 ผ้าเก่าหรือผ้าเปื้อนส่ิงปฏิกูลต่าง	 ๆ	 ท่ีเขาท้ิงในท่ีต่าง	 ๆ	 บ้าง		

น�ามาซกัฟอกตดัท�าเป็นจวีร	ผ้าดงักล่าวนีแ้หละเรยีกว่า	ผ้าบงัสุกลุ	แปลว่าผ้าคลกุฝุน่

หรือเป้ือนเปรอะฝุน่	เป็นผ้าทีไ่ม่มใีครเขาปรารถนาและทิง้แล้วนัน้เอง	พระพทุธเจ้าเอง

ในบางคราวก็ได้ทรงเก็บผ้าห่อศพมาท�าจีวรทรง	 อันท่านยกย่องสรรเสริญว่าเป็น		

จีวรมหาบังสุกุล	(เลยเกิดธรรมเนียมใช้ผ้าทอดปากหีบศพ	นิมนต์พระมาชัก	เรียกว่า

ชักมหาบังสุกุล)	 และในชั้นแรก	 ยังมิได้ทรงอนุญาตแบบจีวรที่ให้ตัดท�าเป็นขันธ์		

เป็นระเบียบเดียวกัน	 ฉะนั้น	 เม่ือภิกษุเที่ยวแสวงหาได้ผ้ามาด้วยวิธีดังกล่าวนั้นแล้ว		

ถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่พอท�าเป็นจีวรได้	 ก็คงซักย้อมใช้ได้ท่ีเดียว	 ไม่ต้องตัดให้เป็นชิ้น	 ๆ	
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ก่อน	ถ้าเป็นผ้าผืนเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ก็คงน�ามาเย็บปะติดปะต่อกันตามแต่จะเป็นผืนเข้า

ได้อย่างไร	(พงึทราบว่า	ในครัง้นัน้ผ้าหายาก	และภกิษตุ้องท�าจวีรใช้กนัเอง	ไม่สะดวก

สบายเหมือนอย่างเวลานี้)	ต่อมาเมื่อทรงอนุญาตแบบตัดจีวรขึ้นแล้ว	(แบบที่ใช้ลงตัว

ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้)	เมื่อได้ผ้ามาแล้ว	จะผืนใหญ่เล็กอย่างไรก็ตาม	ก็ต้องตัดเย็บ

ให้ถูกแบบ	 การท�าจีวรจึงเกิดเป็นการใหญ่ข้ึน	 เพราะเป็นการท�ายาก	 ต้องมีแม่สะดึง

ส�าหรับรับขึงผ้าเย็บ	และพวกภิกษุต้องช่วยกันท�าโดยพร้อมเพรียงกันจึงจะเสร็จได้เร็ว

และเรยีบร้อย	จงึเกดิเป็นธรรมเนยีมว่า	เมือ่ภกิษรุปูหนึง่จะท�าจวีร	พวกภกิษกุม็าช่วย

กันเป็นการใหญ่เหมือนอย่างธรรมเนียมบอกแขกช่วยกันท�าการบางอย่างในชนบท		

ในเมืองไทยเรา	 การท�าจีวรดังกล่าวนี้	 มีค�าพิเศษเรียกว่า	 กินตฺถาร	 แปลว่าการ	

กรานกฐนิ	หรอืการทอดกฐนิ	(กรานกค็อืปทูอด)	กฐนิ	คอืแม่สะดงึ	ส�าหรบัขงึผ้าเยบ็	

ดังกล่าวแล้ว	 กรานกฐิน	 ก็คือการปูทอดแม่สะดึงลงเพื่อเย็บ	 ฉะนั้น	 เม่ือพูดว่า		

กินตฺถาร	 หรือกรานกฐิน	 ทอดกฐิน	 ก็เป็นท่ีทราบกันว่าท�าจีวร	 และเมื่อพวกภิกษุ

ทราบว่าจะมีการทอดกฐินกันท่ีกุฏิวิหารของภิกษุรูปใด	 ก็พากันไปช่วยกันท�าจน	

แล้วเสร็จ	การทอดกฐินจึงเกิดเป็นการแสดงสามัคคีขึ้นอีกอย่างหนึ่ง	

ดังมเีรือ่งเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า	พระอนรุทุธเถระได้ทอดกฐนิ	คอืท�าจีวร

ของท่านด้วยผ้าบังสุกุลที่ท่านเก็บได้มาจากป่า	 พระพุทธเจ้า	 พระอัครสาวก	 และ	

พระสาวกอื่น	ๆ	อีกเป็นอันมากได้ไปช่วยท�าโดยพร้อมเพรียงกัน	และชาวบ้านเมื่อได้

ทราบก็ได้จัดอาหารไปเลีย้งพระเป็นการใหญ่	และตามเค้าเรือ่งสนันษิฐานว่าท�าได้เสรจ็

ในวันเดียวตามท่ีเล่ามาแล้วนี้	 พึงทราบว่าค�าว่าทอดกฐินแต่เดิมมีความหมาย	

ตรง	 ๆ	 ว่า	 การปูทอดไม้สดึงลงเพ่ือเย็บจีวร	 คือการท�าจีวร	 เป็นกิจของพวกภิกษุ		

เพราะต้องท�าผ้านุ่งห่มใช้กันเอง	 ยังไม่หมายถึงการทอดกฐินที่เป็นกิจของชาวบ้าน	

ดังจะกล่าวต่อไป

ได้กล่าวมาแล้วว่า	 ในขั้นแรกพวกภิกษุพอใจใช้ผ้าบังสุกุล	 ฉะนั้น	 จึงไม่นิยม

พอใจผ้าทีม่ผีู้มาถวาย	ทีเ่รยีกว่า	คหบดีจวีร	ทัง้ยังไม่มพีระพุทธานญุาตด้วย	ต่อมาได้

มีพระพุทธานุญาต	ให้รับคหบดีจีวรได้	ตามค�าขอของหมอชีวกโกมารภัจ	และตรัสว่า	

“เราสรรเสรญิความพอใจด้วยผ้าตามมตีามได้”	และว่า	“เราสรรเสรญิความพอใจด้วย
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ผ้าทั้ง	๒	อย่าง”	คือทรงอนุญาต	ผ้าบังสุกุลและผ้าคหบดีจีวรทั้ง	๒	อย่าง	ใครยินดี

พอใจจะรบัชนดิไหน	กยิ็นดรัีบได้	พวกภกิษจุงึเริม่รบัผ้าทีเ่ขาถวาย	ส่วนพวกท่ียงัยนิดี

ใช้แต่ผ้าบังสุกุล	 (อันต่อมาจัดเป็นธุดงค์วัตรอย่างหนึ่ง)	 ก็ยังมีอยู่	 แต่ท้ัง	 ๒	 ฝ่าย		

ก็ไม่ยกตนข่มท่านแก่กนัและกนั	เพราะได้มพีระพทุธด�ารสัตรสัสรรเสรญิไว้ทัง้	๒	อย่าง	

เป็นการป้องกันหรือห้ามไว้โดยปริยายแล้ว

การแสวงหาผ้าท�าจวีรดงัทีเ่ล่ามานัน้	ได้มธีรรมเนยีมในพระวินยัก�าหนดเดอืน

ท้ายฤดูฝนให้เป็นจีวรกาล	คือกาลส�าหรับท�าจีวร	และในจีวรกาลนี้	 ก็มียกเว้นไม่ต้อง

ปฏิบัติพระวินัยบางข้อ	 ในตอนนี้	 ควรจะแซกอธิบายว่า	 ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า

และพระพทุธสาวก	เม่ือพ้นฤดฝูนแล้ว	กเ็ทีย่วจารกิไปประกาศพระศาสนาในคามนคิม

ชนบทนั้น	ๆ	ต่อมา	เมื่อมีสังฆาวาสขึ้น	เมื่อจะทรงพาภิกษุสงฆ์เที่ยวจาริกไป	ก็โปรด

ให้มีภิกษุเหลืออยู่ประจ�า	 นี้น่าจะเป็นต้นธรรมเนียมมีภิกษุอยู่ประจ�าวัดจนถึงทุกวันนี้	

เมื่อจาริกไปถึงฤดูฝน	 ก็หยุดจ�าพรรษาในที่ใดที่หนึ่งหรือกลับมาจ�าพรรษาในที่เก่า	

ก�าหนดกาลจ�าพรรษานัน้มี	๓	เดอืนนบัแต่ต้นฤดฝูนไป	(ตรงกบัแรม	๑	ค�า่	เดอืน	๘)	

เมื่อออกพรรษาแล้ว	 จึงเหลือฤดูฝนอีก	 ๑	 เดือน	 (ตรงกับแรม	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑		

จนถึงกลางเดือน	๑๒)	๑	เดือนท้ายนี้แหละทรงอนุญาตให้เป็นจีวรกาล

ผ้ากฐนิ

ภายในจวีรกาลดงักล่าวนีเ้อง	ทรงอนญุาตให้พระภกิษสุงฆ์ผูจ้�าพรรษามาแล้ว	

มีจ�านวนรวมต้ังแต่	 ๕	 รูปขึ้นไป	 รับผ้ากฐินที่มีผู้ถวายในที่นั้นได้	 ธรรมเนียมถวาย	

ผ้ากฐินจึงได้เกิดมีขึ้นสืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้	 และใครเป็นผู้ถวายผ้ากฐินเป็นคนแรก		

ยงัไม่พบที่แสดงไว้	แต่ผู้ที่ถวายคหบดจีวีรเป็นคนแรก	กค็อืหมอชวีกโกมารภจัจ์ตามที่

เล่ามาแล้ว	 ผ้ากฐินก็จัดเป็นคหบดีจีวร	 ฉะนั้น	 ในคราวทรงอนุญาตให้รับคหบดีจีวร	

(จีวรหมายความเพียงผ้า	 เดิมทีเดียว	 เขาคงถวายเป็นผืน	 ๆ	 ยังมิได้ท�าเป็นจีวร		

ตามแบบของภกิษ	ุเมือ่ภกิษุรบัมาแล้วกต้็องท�ากนัเอง)	น่าจะทรงปรารภปาเฐยยกภกิษุ		

ผู้รีบเดินทางมาเฝ้า	 เมื่อพอออกพรรษาแล้ว	จึงทรงอนุญาตให้รับผ้ากฐิน	ก็น่าเป็นได้	
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เพราะเมือ่ออกพรรษาแล้ว	ผูม้กีจิรบีด่วนจะต้องเดนิทางไปในทีอ่ื่น	จะมวัเทีย่วแสวงหา

ผ้าบงัสกุลุอยู	่กไ็ปไม่ได้	ถ้าจะไป	กต้็องทิง้การเทีย่วแสวงหาผ้า	และจวีรกาลกม็กี�าหนด

เพยีงเดือนเดยีว	ฉะนัน้	เมือ่ทรงอนญุาตให้รบัผ้ากฐนิอันจดัเป็นคหบดจีวีรได้	และต้อง

ท�าให้เสร็จในวันเดียว	 ทั้งเมื่อได้กรานกฐินแล้ว	 จีวรกาลก็เล่ือนออกไปอีก	 ๔	 เดือน		

จึงเป็นโอกาสให้ภิกษุผู้จ�าพรรษาแล้วอาจได้ผ้ามาเปลี่ยนชุดเก่าโดยรวดเร็ว	 หรือได้

อานิสงส์มีจีวรกาลเลื่อนออกไปอีกเป็นต้น	 เป็นอันอาจเดินทางไปจากท่ีจ�าพรรษาได้	

โดยเร็วโดยสะดวก	 ไม่ต้องพะว้าพะวังในเรื่องต้องหาผ้า	 ผู้เป็นต้นถวายคหบดีจีวร		

ชนิดเบ็ดเตล็ดอีกหลายอย่างก็คือนางวิสาขา	มหาอุบาสิกา

ท�าไมจึงเรียกว่าผ้ากฐิน	 ?	 สันนิษฐานได้ตามเรื่องท่ีเล่ามาข้างต้นแล้วว่า		

เพราะเป็นผ้าทีจ่ะต้องตดัเยบ็ทีแ่ม่สะดงึส�าหรับเยบ็นัน่เอง	เมือ่พระภกิษสุงฆ์รบัผ้ากฐิน		

และยกให้แก่ภกิษุรปูใดรปูหนึง่ตามพระวนิยัแล้ว	กต้็องกรานในวนันัน้	และเมือ่ภกิษทุี่

สงฆ์มอบผ้าให้ได้อธิษฐานเป็นผ้าครองเปลี่ยนผ้าเก่าแล้ว	 ขอให้สงฆ์นอกนี้อนุโมทนา	

เมื่อสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนาแล้ว	 ก็เป็นอันชื่อว่าได้กรานกฐิน	 เมื่อได้กรานกฐินแล้ว		

ก็ตรัสให้ขยายเขตจีวรกาล	๑	เดือนนั้น	ออกไปอีก	๔	เดือน	ตลอดฤดูหนาว	จึงรวม

จวีรกาล	๕	เดือน	ในระหว่างจวีรกาลนี	้เมือ่ภกิษยัุงอยู่ในอาวาสหรอืไปทีอ่ืน่	แต่ยังคดิ

จะกลบัหรือยังหวงัว่าจะท�าจวีรอยู่	กย็งัชือ่ว่าได้กางไม้สะดงึรอไว้อยู	่เพราะยังจะท�าจวีร

เปลี่ยนชุดเก่า	ต่อเมื่อหลีกไปไม่คิดกลับ	หรือสิ้นหวังท�าจีวร	ก็ชื่อว่าถอดเก็บไม้สะดึง

ส�าหรับอาวาสนั้นกันทีในปีนั้น	 อันเรียกตามโวหารในพระวินัยว่า	 “กฐินเดาะ”	 นี้เป็น

เพียงค�าเรียกเพื่อหมายความดังกล่าวเท่านั้น

ผ้าป่า

อนึ่ง	 ผ้ากฐินนั้น	 ในทางปฏิบัติ	 ย่อมได้แก่ภิกษุรูปเดียวเท่านั้น	 ภิกษุอื่น	 ๆ		

ยังไม่ได้เพราะตัวผ้ากฐินย่อมมีผืนเดียว	 (แต่ในบัดนี้	 ผู้ทอดกฐินมักจะจัดผ้าไตรหรือ

จีวรผืนใดผืนหนึ่ง	 ส�าหรับถวายเป็นผ้าบริวารกฐินแก่พระภิกษุผู้ร่วมรับกฐิน	 เช่น	

พระภิกษุผูส้วดกรรมวาจาเป็นต้น	 ตามก�าลัง)	 ผูม้ศีรัทธาจงึจดัผ้าไปถวาย	 แต่ถ้าจะน�า

ไปถวายตรง	 ๆ	 เป็นคหบดีจีวร	 ภิกษุท่ีถือใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	 ก็จักไม่รับ	 จึงน�าไป	
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ทอดทิ้งไว้ตามสุมทุมพุ่มไม้ในป่า	 ท�าให้เป็นผ้าบังสุกุล	 เหมือนดังที่เล่ามาข้างต้น		

ในทีท่ีค่าดว่าภกิษจุะผ่านมาพบ	เพื่อว่าภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุล	ก็จักชักไปใช้ได้	และภิกษุ

ผู้มิได้ถือผ้าบังสุกุลเป็นว่าเป็นผ้าไม่มีเจ้าของ	 ก็จักชักไปใช้ได้เหมือนกัน	 เป็นอันเป็น

ประโยชน์แก่ภิกษุทุกฝ่าย	ผ้าเช่นนี้	 จึงเรียกว่า	ผ้าป่า	มีเรื่องเล่าในอรรถกาธรรมบท

ว่า	พระอนรุทุธะเทีย่วหาผ้าบงัสกุลุเพือ่ท�าจวีร	นางเทพธดิาองค์หนึง่ปรารถนาจะถวาย

ผ้าแก่ท่าน	แต่คิดว่าจะถวายตรง	ๆ	ท่านคงไม่รับ	จึงน�าผ้าไปซ่อนไว้ในกองหยากเยื่อ

แห่งหนึง่	ท�าชายข้างหน้าให้แลบออกมา	พระเถระเท่ียวหาไปพบเข้าจงึดงึออกมา	ส�าคัญ

ว่าเป็นผ้าบังสุกุล	 ก็น�าไปท�าจีวรดังเล่ามาข้างต้น	 นี้ก็คือผ้าป่านั่นเอง	 และผ้าป่าก็คือ	

ผ้าบังสุกุล	หรือผ้าที่ท�าให้เป็นผ้าบังสุกุล

การทอดผ้าป่าก็นิยมทอดในจีวรกาลนั่นแหละ	 เพื่อให้ภิกษุได้น�าไปท�าจีวร

เปลี่ยนผ้าชุดเก่าให้ทันกาลเวลาตามพระพุทธานุญาต

บัดนี้	 ผ้าหาง่าย	 จีวรพระภิกษุก็กลายเป็นสินค้าที่เขาท�าจ�าหน่ายทั่วไป		

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าจวีรใช้เองกเ็กอืบไม่มี	ถึงเช่นนัน้	ธรรมเนยีมการถวายผ้ากฐนิ

ก็ยังนิยมอยู่เป็นอันมาก	 ถือว่าเป็นกาลทานพิเศษ	 เพราะปีหนึ่งทอดในวัดหนึ่งได	้

เพียงครั้งเดียว	 และพระสงฆ์ในวัดนั้น	 ๆ	 ก็รับได้ปีละครั้ง	 จึงได้ตระเตรียมกันเป็น	

การใหญ่	 ทัง้บอกมติร	 ญาติ	 ให้ร่วมการกุศลกันบ้าง	 ร่วมกันทอดกันบ้าง	 นับว่าเป็น

มหากุศลสามัคคีของผู้ทอดหรือคณะผู้ทอดในขวบปีนั้น

ส่วนการทอดผ้าป่า	 บางที่เมื่อไปทอดกฐิน	 ก็น�าผ้าป่าไปทอด	ณ	 วัดต่าง	 ๆ	

ผสมไปด้วยกนั	บางท่ีกไ็ปทอดโดยเอกเทศ	และมกัน�าไปทอดในวัดพร้อมทัง้ผลไม้อาหาร

และสิง่ต่าง	ๆ	ตามแต่จะจดัผสมเข้า	พาดผ้าไว้ทีก่ิง่ไม้ทีเ่กดิอยูใ่นวดันัน้	ๆ	เองบ้าง	จดัหา

ก่ิงไม้ไปเองบ้าง	 วางไว้ในที่ใดที่หนึ่งบ้าง	 แต่ก็คงไม่ถวายด้วยมือ	 แสดงเหมือนน�าไป	

ทิง้ไว้	จงึรกัษาเค้าผ้าบงัสกุลุอยูบ้่าง	นบัว่าพอใช้ได้ตามธรรมเนยีมเดมิ	แต่ท่ีถวายด้วยมือ	

หรอืกล่าวค�าถวาย	กก็ลายเป็นผ้าคหบดจีวีรไป	หาเป็นผ้าป่าหรอืผ้าทีท่อดทิง้ไว้ท�านอง

ผ้าบังสุกุลไม่	แต่ก็คงส�าเร็จประโยชน์เป็นทานมัยบุญกิริยาส�าหรับผู้ถวาย	และส�าเร็จ

ประโยชน์แก่พระภิกษุผู้มิได้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรได้เหมือนกัน



ใครควรจะได้ทพิยบุบผาแลสุธาโภชน์* 
(เทพนยิายเปรยีบเทยีบธรรม มาในสุธาโภชนชาดก)

ในกาลครั้งหน่ึง	 ณ	 สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก	 เทพธิดาผู้เลิศโฉมของ

ท้าวสักรินทร์เทวราช	๔	องค์	มีนามว่า	อาสา	สัทธา	สิริ	หิริ	ชวนกันถือดอกไม้ทิพย์

เป็นอันมาก	 ไปเล่นน�้าท่ีสระอโนดาต	 เป็นที่ส�าราญเทพหฤทัยแล้ว	 ก็ชวนกันนั่ง	 ณ		

พื้นแผ่นมโนศิลา	ขณะนั้นพระดาบสผู้ทรงมหิทธิอ�านาจนามว่า	นารทะ	ผู้ซึ่งได้ขึ้นไป

พักกลางวัน	ณ	นันทนวัน	และจิตตลดาวัน	ในดาวดึงสพิภพ	ครั้นพักผ่อนแล้วก็ได้ถือ

ปาริฉัตตกบุบผาทิพย์กั้นเป็นร่มกลับไปสู่ถ�้าทองซึ่งเป็นนิวาสนสถานของตน	 ซึ่งอยู	่

ณ	 ที่สุดพ้ืนแผ่นมโนศิลา	 เทพธิดาทั้ง	 ๔	 องค์นั้น	 คร้ันได้เห็นทิพยบุบผาในมือของ	

พระดาบสนั้นอันบานสวยสดงดงามมีกลิ่นหอมตลบ	จึงได้ร้องขอขึ้นว่า	:	

“ข้าแต่พระมหามุนีเจ้า	 ขอพระคุณเจ้าจงส�าเร็จความปรารถนาที่เป็นไปในจิต

ปารฉิตัตกบบุผานี	้ ถ้าพระคุณเจ้ามิได้เจาะจงจะให้แก่ผูห้นึง่ผูใ้ด	 กจ็งโปรดให้แก่พวก	

ดิฉัน	 ขอพระคุณเจ้าจงประสิทธิประสาทสิ่งที่พวกดิฉันปรารถนาเหมือนอย่างองค	์

พระวาสพเทวราชผู้เทพบิดาของพวกดิฉันเถิดเจ้าข้า”

นารทมุน	ี	“อาตมภาพไม่มีความต้องการดอกไม้เหล่านีด้อก	กแ็ต่ว่าบพติรทัง้	

๔	องค์นี้	องค์ใดประเสริฐที่สุด	ก็ขอให้องค์นั้นประดับทิพยบุบผานี้เถิด”

*
	 ทรงนพินธ์เมือ่ครัง้ยงัเป็น	พระมหาเจรญิ	สวุฑฒฺโน
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เทพธิดา	 “ขอพระคุณเจ้านารทะโปรดเลือกดูว่า	 ใครประเสริฐแล้วก็จงให	้

ตามที่พระคุณเจ้าเห็นชอบ	 พระคุณเจ้าจักให้แก่เทพนารีใด	 ก็จะรู้กันว่า	 เทพนารีนั้น	

ประเสริฐสุด”

นารทมุนี	 “บพิตรตรัสเช่นนี้หาควรไม่	 เพราะถ้าอาตมภาพจักเป็นผู้เลือกว่า

องค์หนึง่ประเสรฐิสดุ	อกี	๓	องค์กจ็ะน้อยหน้า	เป็นอนัก่อความววิาทบาดหมางให้เกดิขึน้	

ข้อนี้จึงมิใช่กิจของสมณะชีพราหมณ์	ฉะนั้น	ถ้าบพิตรทั้งหลาย	ไม่ทรงทราบเพื่อจักชี้

กันเองว่าใครประเสรฐิสดุ	กจ็งเสดจ็ไปทูลถามองค์พระภตูาธปิะ	ผูเ้ป็นใหญ่แห่งสรรพภตู	

ซึ่งเป็นเทพบิดาของบพิตรทั้งหลายเองเถิด”

เทพธดิาท้ัง	๔	องค์นัน้	เม่ือพระนารทดาบสไม่ให้ทพิยบบุผา	กลบักล่าวให้ไป

ทูลถามองค์พระเทพบิดา	ก็พากันไม่พอหฤทัย	ต่างองค์ก็คิดว่าตนประเสริฐ	พากันไป

เฝ้าองค์พระสหัสสเนตร	เทพบิดา	กราบทูลถามให้ทรงชี้ว่าใครประเสริฐ

ฝ่ายท้าวสหสัสเนตรกต็รสัว่า	“เจ้าทัง้หลายคล้าย	ๆ	กนัทกุองค์	ใครในทีน่ีจ้ะ

พึงชี้มิให้เกิดความระหองระแหงกันขึ้นได้เล่า	ยังมีพระดาบสรูปหนึ่งชื่อโกสิยะ	พ�านัก

อยู่ที่ฝั่งแม่น�้าคงคา	ด้านทักษิณทิศข้างหิมวันตประเทศ	พระโกสิยะดาบสนั้น	ถือวัตร

ข้อหนึง่อย่างเคร่งครดัว่า	ยังไม่แบ่งภัตรให้แก่ผูอ้ืน่แล้วกไ็ม่ฉันก่อน	และเมือ่จะให้กย่็อม

เลือกให้	ฉะนั้น	เจ้าทั้งหลายจงพากันไปหาพระดาบสนั้นเถิด	ธชีนั้น	จักให้แก่องค์ใด

องค์น้ันแหละประเสรฐิทีส่ดุ	ครัน้ตรสัดงันีแ้ล้วจงึมีเทพบญัชาแก่มาตลเีทพสารถ	ีให้น�า

ทิพยสุธาโภชน์ไปถวายแก่พระดาบสนั้น

มาตลีเทพสารถีรับเทพบัญชาแล้วจึงน�าถาดทิพยสุธาโภชน์ไปวางไว้ในมือของ

พระโกสิยะดาบส	 ผู้ซึ่งก�าลังยืนนมัสการพระอาทิตย์เวลาอุทัย	 หลังจากที่ได้ประกอบ

ความเพียรบูชาไฟมาตลอดราตรี	โดยไม่ปรากฏเทพกายให้พระดาบสได้เห็น

พระดาบสยืนถือถาดสุธาโภชน์นั้น	 กล่าวพึมพ�าขึ้นว่า	 “เราก�าลังยืนไหว้

พระอาทติย์อยู่ทเีดยีว	ใครหนอ	ลางทีท้าววาสพเทวราชกระมังได้วางสุธาโภชน์อะไรนี่

ในมือของเรา	สุธาโภชน์นี้ขาวเหมือนสังข์	ไม่มีสิ่งที่เคยเห็นจะเทียบได้	สะอาดมีกลิ่น

หอมน่ารัก	อัศจรรย์ไม่เคยมี	ไม่เคยเห็น	เทพดาองค์ไหนหนอน�ามาวางไว้ในมือเรา”
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มาตลี	 “ข้าแต่พระมเหสีเจ้า	 ท้าวสักรินทร์เทวราชได้มีเทพบัญชาส่งข้าพเจ้า	

ให้รีบน�าสุธาโภชน์มาถวาย	 ขอพระคุณโปรดทราบว่า	 ข้าพเจ้าคือมาตลีเทพสารถี		

ขอพระคณุจงฉันสธุาโภชน์ซึง่ล�า้เลศิกว่าภตัรทัง้ปวง	 จงอย่าห้ามเสีย	 แลสุธาโภชน์นัน้	

ใครได้บริโภคแล้วก็ย่อมก�าจัดโทษได้ถึง	 ๑๒	 ประการ	 คือ	 ๑.	 ความหิว	 ๒.	 ความ

ระหาย	๓.	ความไม่ยินดี	๔.	ความกระวนกระวาย	๕.	ความเหน็ดเหนื่อย	๖.	ความ

โกรธ	๗.	ความผกูโกรธ	๘.	ความววิาท	๙.	ความส่อเสียด	๑๐.	ความหนาว	๑๑.	ความ

ร้อน	๑๒.	ความเกียจคร้าน”

โกสยิดาบส	“ท่านมาตล	ีอาตมภาพถือข้อวัตรอย่างสูงสุดว่า	“ยังไม่ให้แก่ใคร

ก่อนแล้วจะฉันเองไม่ควรเลย”	เพราะได้เห็นว่า	มีธรรมที่เลวอยู่	๕	ประการ	คือ

๑.		การกินผู้เดียว	พระอริยเจ้าไม่นับถือบูชา

๒.	 ผู้ไม่แบ่งภัตรให้ผู้อื่นย่อมไม่ได้สุข

๓.	 ผู้เป็นชู้ด้วยภริยาของผู้อื่น	ชื่อว่าผู้ฆ่าหญิง

๔.	 ผู้ด่าสมณชีพราหมณ์	ผู้มีศีลวัตรอันดี	ชื่อว่าผู้ประทุษร้ายมิตร	และ

๕.	 คนตระหนี่ไม่เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่น	

ฉะนั้น	อาตมภาพจะแบ่งให้แก่ใคร	จะเป็นหญิงก็ตาม	ชายก็ตาม	ก่อนแล้วจึงฉัน”

มาตลี	 เทพสารถี	 ครั้นสดับค�าของพระดาบสก็ปรากฏทิพยกายข้ึนทันที		

ได้ยืนอยู่	ณ	ที่นั้น

ในทันใดน้ัน	 เทพกัญญาทั้ง	 ๔	 องค์ก็ได้พากันมาถึงอาศรมของพระดาบส	

องค์สิริได้ยืนทางทิศบูรพา	 องค์อาสาได้ยืนทางทิศทักษิณ	 องค์สัทธาได้ยืนทาง	

ทิศปัจฉิม	องค์หิริได้ยืนทางทิศอุดร

โกสยิดาบสกลา่วทกัถามองค์สิรผิูย้นือยูท่างทิศบรูพาขึ้นก่อนว่า	“เธอผูย้ืนอยู่

ในทิศบูรพาคือใคร	ประดับประดารุ่งเรืองดังดาวประจ�ารุ่ง	มีวรกายผุดผ่องดังทองค�า”

องค์สิริ	 “ดิฉันคือสิริ	 เป็นเทวีท่ีนับถือบูชาในหมู่มนุษย์	 มีปกติคบหาคน	

ไม่ชัว่	มาสูส่�านกัของพระคุณเจ้าด้วยหมายมัน่สธุาโภชน์	ดฉินัปรารถนาสขุแก่นรชนใด		
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นรชนนั้นก็บันเทิงด้วยสิ่งปรารถนาทุกอย่าง	 ขอพระคุณโปรดทราบว่า	 ดิฉันชื่อสิร	ิ	

โปรดแบ่งสุธาโภชน์ให้แก่ดิฉันบ้างเถิดเจ้าข้า”

โกสิยดาบส	 “นรชนประกอบด้วยศิลปะ	 ด้วยวิชาและความประพฤติดี	 หรือ

ด้วยความรู	้พากเพยีรประกอบการงานของตน	ถ้าเส่ือมจากเธอคอื	สิร	ิเสียแล้ว	กไ็ม่

ได้ผลที่ปรารถนานั้น	ๆ	แม้แต่น้อย	ข้อที่เธอคือ	สิริ	ท�าแล้วนี้จึงไม่มีเลย	อาตมภาพ

เห็นคนที่เกียจคร้าน	กินจุ	ไม่มีชาติสกุล	มีรูปร่างวิปริต	แต่ว่าได้เธอ	สิริ	รักษาอนุกูล		

ก็กลายเป็นคนมั่งมีศรีสุข	 ใช้คนที่มีชาติสกุลเป็นต้นได้เหมือนอย่างทาส	 ฉะนั้น		

อาตมภาพจงึเหน็ว่าเธอคอื	สริ	ิไม่ดีจรงิ	ไม่แยกคนทีค่วรไม่ควรแล้วเลอืกคบ	หลงใหล

ท�าให้คนมปัีญญาต้องตกต�า่	สริ	ิเป็นเช่นนัน้จงึไม่ควรจะได้สุธาโภชน์	เธอหาเป็นทีช่อบใจ

แก่อาตมภาพไม่	จงไปเสียเถิด”

องค์สิริ	ถูกปฏิเสธแล้วจึงอันตรธานไปในที่นั้น

โกสิยดาบสจึงกล่าวทักถามองค์	 อาสา	 ผู ้ยืนอยู ่ทางทิศทักษิณต่อไปว่า		

“เธอเล่าคอืใคร	มฟัีนงาม	สรวมกณุฑล	(ต่างห)ู	ทรงก�าไลวจิติร	ทรงเครือ่งประดบัทอง

เกล้ียงเกลา	 ทรงผ้าทิพย์มีสีหยดย้อยงดงาม	 ทัดช่อดอกอโศกแดงเหมือนเปลวไฟ	

หญ้าคา	 ช�าเลืองแลคล้ายหวาด	 ๆ	 ดังมฤคีท่ีถูกพรานยิงพลาด	 เผ่นหนีไปในราวป่า	

แล้วหยุดยืนมองดูอย่างหวาด	ๆ	เธอมายืนอยู่ในราวป่า	ไม่กลัวหรือ”

องค์อาสา	“ข้าแต่พระโกสยิะ	ดฉินัเป็นเทพกญัญาเกดิในดาวดงึสพภิพ	ช่ือว่า

อาสา	 มาสู่ส�านักของพระคุณเพ่ือสุธาโภชน์	 ฉะนั้น	 ขอได้โปรดแบ่งสุธาโภชน์ให้แก่

ดิฉันบ้างเถิด	เจ้าข้า”

โกสิยดาบส	“เพราะอาสา	(ความหวัง)	นี่แหละ	พวกพ่อค้าผู้แสวงหาทรัพย์

พากนัขึน้เรอืข้ามทะเลมหาสมทุร	บางคราวกอ็บัปางในทะเล	บางครัง้กไ็ด้ทรัพย์ได้ก�าไร

กลับมา	 บางครั้งก็ขาดทุน	 เพราะอาสาอีกน่ะแหละชาวนาพากันท�าไร่ไถนาหว่านพืช	

ท�าการเพาะปลูกกันโดยอุบายวิธีต่าง	 ๆ	 ถูกอันตรายเสียหายหรือประจวบฝนแล้ง		

จึงไม่ได้ผลที่เผล็ดจากกสิกรรมนั้น	 อน่ึง	 นรชนผู้แสวงหาสุขต้ังหน้าหวังอาสาจะให้	

เจ้านายเป็นใหญ่	ท�าการรบรกุรานแต่ถกูฝ่ายอืน่ตโีต้เพือ่เจ้านายอกีเหมอืนกนั	จนแตก



98 ธรรมคดี - ศาสนคดี

กระเจิงไม่ได้ผลอะไร	ลางคนปรารถนาสุข	มีใจหมายปองสวรรค์ด้วยอาสา	จึงบ�าเพ็ญ

ตบะ	 ทรมานกายให้ล�าบาก	 เศร้าหมองตลอดเวลาช้านาน	 แต่ว่าเข้าทางผิด	 จงึไพล่ไป	

ทคุคต	ิ ฉะนั้น	 เธอท่ีช่ือว่า	 อาสา	 จึงเป็นผู้ที่อาตมภาพสมมุตตั้งสมญาว่า	 ตัวโกหก		

ดูก่อนองค์อาสา	 เธอจงเลกิหวงัในสุธาโภชน์	 เธอเป็นเช่นนีห้าสมควรจะได้สธุาโภชน์ไม่	

เธอไม่เป็นที่ชอบใจแก่อาตมภาพ	จงไปเสียเถิด”

แม้องค์อาสาถูกพระดาบสปฏิเสธก็อันตรธานไปในที่นั้น

โกสิยดาบสจึงกล่าวทักถามองค์สัทธาผู้ยืนอยู่ทางทิศปัจฉิมต่อไป	 “เธอผู้ยืน

อยู่ในทิศปัจฉิม	คือใคร	จึงรุ่งเรืองเฟื่องยศ	มีวรกายผุดผ่องปรากฏดังทองค�า”

องค์สัทธา	“ดิฉันชื่อว่าสัทธา	เป็นเทวีที่นับถือบูชาในหมู่มนุษย์	มีปกติคบหา

คนไม่ชั่วทุกเม่ือ	 มาสู่ส�านักของพระคุณด้วยหมายมั่นสุธาโภชน์	 ขอพระคุณได้โปรด

แบ่งสุธาโภชน์ให้ดิฉันบ้างเถิดเจ้าข้า”

โกสิยดาบส	“หมู่ชนพากันท�าทานบ้าง	ส�ารวมอินทรีย์บ้าง	บริจาคบ้าง	สังวร

ศีลบ้าง	 ด้วยสัทธา‚	 แต่ในบางคร้ังก็พากันลักขโมย	 พูดเท็จ	 คดโกง	 หรือส่อเสียด		

เพราะเธอคือสัทธานั้นแหละท�าให้เชื่อผิดไป	 ลางคราวผู้ชายสิ้นปฏิพัทธจิตในภริยา	

ซึง่มฐีานะเสมอกนั	มีความประพฤตดิ	ีมีวตัรต่อสาม	ีแต่ไพล่ไปรกัและเชือ่ในหญงิถ่อย

อืน่	ๆ	ดกู่อนองค์สทัธา	เธอเป็นผูท้�าให้คนเชือ่จรงิ	แต่ลางครัง้กท็�าให้เชือ่หลง	ๆ	ผดิ	ๆ	

จนถึงถือผิดปฏิบัติผิดต่าง	 ๆ	 เป็นต้นว่า	 ส้องเสพภริยาของผู้อื่น	 เธอเป็นแหล่งก่อให้

เกิดวิธีการชวนเชื่อต่าง	ๆ	จึงชื่อว่าท�าบาป	ห้ามการกุศล	เธอเป็นเช่นนั้นจึงหาควรจะ

ได้สุธาโภชน์ไม่	เธอเป็นที่ไม่ชอบใจแก่อาตมภาพ	จงไปเสียเถิด”

องค์สัทธาถูกพระดาบสปฏิเสธก็อันตรธานไป	ณ	ที่นั้น

โกสิยดาบส	 จึงกล่าวทักถามองค์หิริ	 ผู้ยืนอยู่ทางทิศอุดรต่อไปว่า	 “เธอนั่น	

เล่าคือใคร	เป็นอัปสรองค์ไหน	ปรากฏในยามสุดท้ายแห่งราตรีในขณะที่อรุณขึ้น	ทรง

อุดมรูป	มีอุปมาเหมือนกาฬวัลลีในฤดูแล้ง	มีใบสีแดง	แวดล้อมเป็นระเบียบ	ซึ่งเวลา

ถูกลมพัดก็ไหวดังเปลวไฟต้องลม	 ยืนทอดเนตรมองดังมฤคีน้อย	 คล้ายกับปรารถนา

จะสนทนากับอาตมภาพ	แต่ก็ไม่ออกวาจาว่ากระไร”
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องค์หิริ	“ดิฉันชื่อหิริ	เป็นเทวีที่นับถือบูชาในหมู่มนุษย์	มีปกติคบหาคนไม่ชั่ว	

มาสู่ส�านักของพระคุณด้วยขันแข่งสุธาโภชน์	 แต่ว่าดิฉันไม่อาจกล่าวขอสุธาโภชน์	

พระคุณได้	ด้วยรู้สึกว่า	สตรีผู้เที่ยวขอ	ดูเหมือนเป็นคนสิ้นความละอาย	เจ้าข้า”

โกสิยดาบส	 “ดูก่อนนางผู้มีองค์งาม	 เธอสมควรจะได้สุธาโภชน์โดยแน่แท	้

เพราะว่าสธุาโภชน์อันใคร	ๆ	ไม่พงึได้ด้วยการขอ	นีเ้ป็นธรรมคอืกฎเกีย่วแก่สธุาโภชน์	

ฉะน้ัน	 อาตมภาพจึงให้สุธาโภชน์แก่เธอตามที่เธอปรารถนา	 ดูก่อนนางผู้มีวรกาย	

ผ่องผดุดุจทองค�า	อาตมภาพขอเชือ้เชญิเธอ	ขอบชูาเธอด้วยสธุารสทัง้หมด	อาตมภาพ

จักฉันส่วนที่เหลือในภายหลัง”

องค์หิริได้รับเชื้อเชิญก็รับสุธาโภชน์จากพระดาบสด้วยมือทั้งสอง	 แล้วก็ลา	

พระดาบสกลับขึน้ไปเฝ้าพระเทพบิดร	กราบทลูว่า	“ข้าแต่พระวาสพเทพบดิา	สุธาโภชน์

นี้ให้ความชนะแก่หม่อมฉัน”

ท้าวสักรินทร์เทวราช	 พร้อมด้วยทวยเทพดาทรงโสมนัส	 พากันบูชาองค์หิริ

ด้วยทพิยวตัถทุัง้หลาย	มดีอกปารฉิตัรตกะ	เป็นต้น	องค์หิรจิงึเป็นยอดของเทพกัญญา	

อันเทพและมนุษย์พากันอัญชลีบูชาด้วยเหตุนั้นแล

ฝ่ายท้าวสกัรนิทร์เทวราช	มพีระด�ารว่ิา	“ด้วยเหตอุะไรหนอ	พระโกสยิะดาบส

จึงไม่ให้สุธาโภชน์แก่เทพกัญญาองค์อื่น	แต่ได้ให้แก่องค์หิริ”	 จึงส่งมาตลีเทพสารถีไป

ถามให้ทราบเหตุ	 ฝ่ายมาตลีเทพสารถีรับเทพบัญชาแล้ว	 จึงไปสู่ส�านักพระดาบส		

แล้วกล่าวถามตามเทพโองการ

พระดาบสกล่าวว่า	“ดกู่อนมาตล	ีอาตมภาพเหน็แจ่มแจ้งว่า	องค์สิรเิหลาะแหละ	

องค์สทัธาเล่ากไ็ม่แน่นอน	องค์อาสาเล่ากช็ือ่ว่าเป็นผูโ้กหกพกลม	ส่วนองค์หริติัง้อยูใ่น

คุณอันประเสริฐ	เช่นว่า	สตรีทุกรุ่นวัย	ทั้งโสดทั้งมีสามี	ทราบว่าตนมีปฏิพัทธจิตเกิด

ข้ึนในบุรุษอื่น	 ย่อมห้ามจิตของตนไว้ได้ด้วยหิริ	 หมู่ชนท่ีมีหน้าท่ีรบเพื่อป้องกันรักษา

ประเทศชาติ	 ออกไปในสนามรบสัประยุทธ์กันด้วยศร	 หอก	 ดาบ	 และนานาอาวุธ		

ลางทีพ่ายแพ้ถอยหนี	 แต่ด้วยหิริจึงมีใจละอายอดสู	 ยอมสละชีวิต	 กลับต่อสู้ขับไล่	

ศัตรูหมู่ปัจจามิตรให้พ่ายแพ้	 เปลือ้งปลดเจ้านายประเทศชาติให้พ้นจากอรศิตัร	ู รกัษา
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อสิรภาพไว้ได้	 หริเิป็นเครือ่งห้ามบาปชน	 คนชัว่	 เหมอืนอย่างฝ่ังเป็นเครือ่งห้ามก�าลงั	

แห่งสาคร	 ฉะนั้น	 หิริจึงเป็นข้อที่พระอริยะบูชาในโลกทั้งปวง	 ดูก่อนเทพสารถีขอให้	

ทูลท้าวสักรินทร์เทวราชให้ทรงทราบดังนี้เถิด”

พุทธภาษิตในสุธาโภชน์ชาดก	 :	 ผู้มีกรรมไม่เป็นบาปย่อมบริสุทธิ์หมดจด		

ผลของกรรมท่ีประพฤติดีแล้วย่อมไม่สูญหาย	 ผู้ที่ได้เห็นสุธาโภชน์ทั้งหมด	 ถึงความ

เป็นสหายพระอินทร์ด้วยกันแล

 สิริสุภโชคชี้ มิ่งขวัญ

โภคทรัพย์อเนกอนันต์ หลั่งพร้อม

ศรีสู่ไม่เลือกพรรณ คนชั่ว ดีนา

เฉกเช่นแพศยาน้อม จิตถ้วนชายสม

 อาสาในจิตนี้ ความหวัง

กระซิบจิตจริงจัง ทุกข้อ

แต่ไม่อาจได้ดัง หวังผิด

ใครเชื่อหวังยอป้อ เชื่อผู้หลอกลวง

 สัทธาความเชื่อนั้น สองคลอง

เชื่อที่ถูกท�านอง เลิศไซร้

เชื่อที่ผิดละบอง พาผิด

เปรียบสัทธาดั่งได้ เพื่อนผู้สองใจ

 หิริ เกลียดบาปด้วย ละอาย ใจแล

เกรงบาปไม่คิดหมาย เกลือกกล�้า

ห้ามกรรมบาปทั้งหลาย ในโลก

ดังหนึ่งเทวีล�้า เลิศผู้โลกบาล.



หน้าที่*

๑.  หน้าทีคื่ออะไร	ในปทานกุรมฯ	ให้ความหมายไว้ว่า	“วงแห่งกิจการ	กิจทีค่วร

ท�า	 กิจที่จะต้องท�า”	 ตรงกับภาษาบาลีว่ากรณียะ	 คนทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีกิจที่	

ควรท�า	 มีกิจท่ีจะต้องท�า	 จึงต่างมีหน้าท่ีด้วยกันทั้งนั้น	 คือผู้ใดมีกิจอันใดที่ควรท�า		

มีกิจอันใดที่จะต้องท�า	กิจอันนั้นแหละเป็นหน้าที่ของผู้นั้น

๒. หน้าทีข่องตนคอือะไร	เมือ่เข้าใจความหมายของค�าว่าหน้าทีโ่ดยทัว่	ๆ	ไป

แล้ว	 ก็ควรเข้าใจโดยเฉพาะว่าหน้าที่ของตน	 ๆ	 คืออะไร	 ตนเองควรท�ากิจอันใด		

จะต้องท�ากิจอันใด	กิจอันนั้นแหละเป็นหน้าที่ของตน

๓. อะไรเป็นกิจที่ควรท�า	 หรือที่จะต้องท�า	 กิจเช่นนี้กล่าวโดยย่อ	 มี	 ๒	คือ	

ก.	อัตตัตถกิจ	กิจที่เป็นประโยชน์ตน	ข.	ปรัตถกิจ	กิจที่เป็นประโยชน์ท่าน

ก. อัตตัตถกิจ	 เช่น	 เมื่อเป็นเด็กต้องเรียน	 ต้องศึกษาศิลปวิทยา	 เมื่อเสร็จ

การเรียน	 ต้องประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ	 ต้ังตนให้มีหลักฐาน	 ประพฤติธรรมใน

ศาสนาตามควรแก่ภาวะ	กจิใดท่ีเกือ้กลูแก่ความรู	้ความประพฤต	ิและฐานะต่าง	ๆ	ของ

ตน	ซึ่งไม่เป็นการให้โทษให้ร้ายแก่ใครอื่น	ก็ประกอบกิจนั้น	ๆ

ข. ปรัตถกิจ	 คนต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่	 จึงเกิดมีหน้าท่ี	 คือกิจท่ีควรท�า		

หรือที่จะต้องท�า	แก่บุคคลอื่นหรือแก่หมู่	ตามที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นต้นว่า

*
	 ทรงนพินธ์ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี	่พระสาสนโสภณ
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หน้าที่ในระหว่างบุคคลทั้งหลายในครอบครัว

หน้าที่ในระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ในระหว่างชาติกับประชาชาติ	หรือเมืองกับพลเมือง

หน้าที่ในระหว่างพระมหากษัตริย์	กับประชาราษฎร

หน้าที่ในระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

หน้าที่ในระหว่างองค์การศาสนากับศาสนิกชน

ในทางพระพุทธศาสนา	พระพุทธเจ้าทรงแสดงทิศ	๖	คือ	เมื่อทุก	ๆ	คนยืน

หรืออยู่ในท่ีใด	 ๆ	 ก็ตาม	 ย่อมมีทิศท้ัง	 ๔	 อยู่โดยรอบ	 และเมื่อนับเบื้องบนศีรษะ		

และเบื้องต�่า	เป็นทิศเบื้องบน	ทิศเบื้องต�่าด้วย	ก็รวมเป็นทิศ	๖	ทิศ	นี้เทียบกันได้กับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่โดยรอบ	ดังนี้

(๑)		มารดาบิดา	เรียกว่าเป็นปุรัตถิมทิศ	ทิศเบื้องหน้าของบุตรธิดา

(๒)		อาจารย์	เรียกว่าเป็นทักษิณทิศ	ทิศเบื้องขวาของศิษย์

(๓)		บุตรภรรยาหรือสามี	เรียกว่าเป็นปัจฉิมทิศ	ทิศเบื้องหลังของกัน

(๔)		มิตร	เรียกว่าเป็นอุตตรทิศ	ทิศเบื้องซ้ายของมิตร

(๕)		คนรับใช้	เรียกว่าเป็นเหฏฐิมทิศ	ทิศเบื้องต�่าของนาย

(๖)		สมณพราหมณ์	เรยีกว่าเป็น	อปุริมทศิ	ทศิเบ้ืองบนของคฤหสัถ์	ฆราวาส

พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนหน้าทีอั่นบคุคลทัง้	๖	คูเ่หล่านี	้พงึปฏบิตัต่ิอกนัไว้

อย่างบริบูรณ์เป็นอันได้ทรงวางหลักแห่งสังคมมนุษย์ไว้เป็นอย่างดี	และคนทุกคนต้อง

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย	 พระพุทธเจ้าทรงเพียงแสดงส่ิงแวดล้อมน้ันด้วย	

ทิศ	 ๖	 ท�าให้เห็นว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยจริง	 ๆ	 เพราะจะอยู่ที่ไหน	 ๆ		

ก็ไม่พ้นไปได้จากทิศ	๖	มารดาบิดาก็เหมือนกัน	 เมื่อเกิดมาแล้ว	ก็ต้องมีมารดาบิดา		

และก็ต้องเป็นบุตรธิดาของท่าน	คู่อื่น	ๆ	ก็เทียบกันได้เช่นเดียวกัน

ทุก	 ๆ	 คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนอย่างอยู่ในทิศ	 ๖	 จึงมีหน้าท่ี	 คือกิจท่ี	

ควรท�า	หรือที่จะต้องท�า	แก่บุคคลต่าง	ๆ	ตามที่เกี่ยวข้อง
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๔. กจิทีเ่ป็นประโยชน์ตนและกจิทีเ่ป็นประโยชน์ท่านทัง้ ๒ นี ้โดยมากเนือ่ง

ถึงกันและอาศัยกัน	 ดังเช่นการเล่าเรียนศึกษา	 เป็นประโยชน์ของตนโดยตรง		

แต่ก็ได้อาศัยความรู้ความสามารถอันเกิดจากการเล่าเรียนศึกษานั้น	 ปฏิบัติหน้าที่

ราชการเป็นต้น	 อันนับว่าเป็นการท�าประโยชน์ท่าน	 แล้วก็ได้อาศัยผลของการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการเป็นต้นนั้นกลับมาเลี้ยงชีวิตตน	 จึงนับว่าเป็นการท�าประโยชน์ตนด้วย	

ฉะนั้น	 จึงมีพระพุทธภาษิตแสดงโดยความว่า	 “ท�าประโยชน์เก้ือกูลแก่ตน	 ชื่อว่าท�า

ประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนด้วย	 ท�าประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น	 ชื่อว่าท�าประโยชน์เกื้อกูล

แก่ตนด้วย”

ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน	ทั้ง	 ๒	 อย่างดังกล่าว	 เมื่อเป็นกิจที่ตนควร

ท�าหรือต้องท�าเรียกว่า	เป็นหน้าที่ของตนเหมือนกันทั้ง	๒	อย่าง

๕. หน้าทีเ่กิดจากอะไร หน้าท่ีเน่ืองกบัฐานะต�าแหน่ง	เกดิมขีึน้พร้อมกบัฐานะ

ต�าแหน่ง	อันฐานะต�าแหน่งนั้น	เกิดแก่ชาติก�าเนิดก็มี	เกิดจากการแต่งตั้งสมมติก็มี

ที่เกิดแต่ชาติก�าเนิดน้ัน	 เช่นฐานะต�าแหน่งมารดาบิดากับบุตรธิดา	 เมื่อเด็ก

เกิดขึ้น	ผู้ให้ก�าเนิดก็เกิดมีฐานะต�าแหน่งเป็นมารดาบิดา	เด็กที่เกิดก็มีฐานะต�าแหน่ง

เป็นบุตรธิดาขึ้นทันที	และมีหน้าที่ของมารดาบิดา	กับของบุตรธิดาขึ้นทันทีเหมือนกัน

ที่เกิดจากการแต่งตั้ง	 เช่นฐานะต�าแหน่งทางราชการ	 ที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	แต่งตั้งขึ้น	ได้รับแต่งตั้งขึ้นเมื่อใด	ก็มีหน้าที่ตามฐานะต�าแหน่งขึ้นเมื่อนั้น

ทีเ่กดิจากการสมมต	ิเช่นฐานะต�าแหน่งพระภกิษ	ุหมายถงึภกิษุภาวะเกดิจาก

การอุปสมบท	 อันเรียกว่าเป็นการสมมติอย่างหนึ่ง	 ดังท่ีเรียกภิกษุสงฆ์ว่าสมมติสงฆ	์	

มีฐานะเป็นพระภิกษุเพราะการอุปสมบทขึ้นแล้วเมื่อใด	 ก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ	

พระวินัยบัญญัติส�าหรับพระภิกษุขึ้นเมื่อนั้น

๖. ควรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร  

เมือ่เป็นหน้าทีข่องตน	กค็วรต้องปฏบิตั	ิผูท้ีอ่ยูใ่นฐานะต�าแหน่งใด	กค็วรต้อง

ปฏบัิตหิน้าท่ีของตนตามฐานะต�าแหน่งนัน้ให้ดด้ีวยความซือ่ตรง	ให้มอิีทธบิาท	(ธรรมที่

ให้ถึงความส�าเร็จความประสงค์	ซึ่งไม่เหลือวิสัย)	๔	อย่าง	คือ	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	

วิมังสา	ดังจะกล่าวต่อไปโดยล�าดับ
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(๑)  ฉันทะ	 คือ	 พอใจรักใคร่ในหน้าที่ของตน	 คุณข้อนี้ตรงกันข้ามกับ	

ความไม่พอใจ	ซ่ึงเกิดจากเหตตุ่าง	ๆ	เป็นต้นว่า	เห็นว่าหน้าทีต่�า่ต้อย	เหนือ่ยยาก	หรือ

มีผลน้อย	 บางทีพอใจต�าแหน่ง	 แต่ไม่พอใจท�างานท่ีเป็นหน้าท่ี	 บางที	 ท�างานจ�าเจ	

มานานเกดิความเบือ่หน่าย	บางทถีกูกระทบกระทัง่จากบคุคลและเหตแุวดล้อมต่าง	ๆ	

จึงเกิดหมดก�าลังใจ	คือหมดฉันทะลงไป	ผู้ที่มีหน้าที่ทุก	ๆ		คน	อาจเคยเสื่อมฉันทะ

ในหน้าทีม่าบ้าง	แต่ไม่ควรปล่อยให้เส่ือม	ควรปลูกรกัษาฉันทะไว้	เพราะเป็นคณุทีอ่าจ

ปลกูได้	อาจรกัษาได้	วธีิปลกูกค็อื	คดิให้เหน็ว่า	หน้าทีข่องตนนัน้ดทีีส่ดุ		ไม่ว่าหน้าทีอ่ะไร	

เมือ่เป็นหน้าทีข่องตนแล้ว	ตนต้องภมูใิจในหน้าทีน่ัน้	แต่กต้็องไม่เข้าแทรกแซงยุง่เกีย่ว

ในหน้าที่ของคนอื่นให้ยุ่งยากไปด้วย	ต้องพยายามคิดชักจูงใจให้เห็นดังนี้	เพราะใจนั้น

อาจชักจูงได้	ให้ชอบก็ได้ให้ชังก็ได้	เมื่อจะให้ชอบก็ต้องรู้วิธีประจบใจ	เหมือนอย่างวิธี

ท�าให้คนอืน่ชอบเหมือนกัน	เม่ือมีการประจบใจจนเกดิพอใจเป็นฉันทะขึน้แล้ว	กไ็ม่ต้อง

กังวลว่าจะกลัวต�่าต้อยเหนื่อยยาก	 หรือมีผลน้อย	 หรือเบื่อหน่าย	 เพราะจะไม่เห็นว่า

ต�่าต้อยในสิ่งที่พอใจ	จะไม่เห็นว่าเหนื่อยยากในสิ่งที่พอใจ	จะไม่เห็นว่ามีผลน้อยในสิ่ง

ที่พอใจ	จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในสิ่งที่พอใจ	หรือตลอดเวลาที่ยังพอใจอยู่	ควรให้รู้สึกว่า

เป็นหน้าที่ของตนที่จะมีฉันทะในหน้าที่ของตน

(๒)		วริิยะ	เพียรประกอบหน้าท่ีของตน	คอื	หมายความรวมทัง้เพยีรระมดัระวงั

ไม่ให้เกดิความเสียหายในหน้าที	่เพยีรละเว้นความประพฤตผิดิพลาดเสียหายในหน้าท่ี	

เพียรปฏิบัติหน้าที่ให้ดี	และเพียรรักษาส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	ค�าว่าเพียร	

แปลตามศพัท์ว่า	ความเป็นผูก้ล้า	ไม่ใช่หมายความว่า	กล้าท�าอย่างเดยีว	แต่หมายความว่า	

กล้าที่จะไม่ท�าด้วย	คือกล้าที่จะไม่ท�าผิด	แต่กล้าที่จะท�าถูก	ผู้ที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว

ย่อมรูอ้ยูโ่ดยมากว่า	ในเรือ่งนีต้้องใช้ความกล้าเพยีงไร	เพราะมสีิง่ทีเ่ร้ารมุให้เกิดความ

ล�าเอียงไม่เที่ยงตรงอยู่มากมาย	 ท�าให้ใจงกงันอ่อนแอ	 หวาดหวั่น	 ไม่สามารถจะเว้น

การณ์ทีค่วรเว้น	ไม่สามารถจะท�าการณ์ทีค่วรท�า	ความผดิพลาดเสียหายในหน้าท่ีต่าง	ๆ	

จึงเกิดข้ึนเพราะเหตุนี้	 อย่างนี้แหละเรียกว่าขาดเพียร	 คือขาดความเป็นผู ้กล้า		

ที่จะละเว้น	 แลทีจ่ะท�า	 ความเพยีรนีก้อ็าจปลกูขึน้ได้เหมอืนกนั	 ข้อส�าคญัให้มฉีนัทะ	

เป็นทุน
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และให้พยายามหัดละเว้นสิ่งที่ผิด	 ท�าแต่สิ่งที่ถูก	 ให้เห็นว่าเป็นหน้าที่จะต้อง

มีเพียรดังกล่าวในหน้าที่ของตน

(๓)		จติตะ	เอาใจฝักใฝ่ในหน้าทีข่องตนไม่วางธรุะ	คอืเอาใจใส่ไม่ทอดธรุะใน

หน้าทีร่วมท้ังมีใจซ่ือตรงในหน้าท่ีของตนด้วย	ถ้าขาดคณุข้อนีเ้สียจะท�าให้เกดิความขาด

ตกบกพร่องในหน้าที	่ผูท่ี้มาท�างานภายหลงัเวลาทีเ่รยีกว่ามาสายกด็	ีเลกิงานก่อนเวลา	

กด็	ีในระหว่างท�างานกท็�าขาดตกบกพร่องไม่เรยีบร้อย	หรอืท้ิงการงานท่ีได้รบัมอบหมาย	

กเ็พราะขาดคุณข้อนี	้ซ่ึงบางทีท�าให้ฉนัทะวริยิะทีม่อียูเ่สือ่มไปได้ด้วย	แต่ถ้ามจีติฝักใฝ่

อยู่	 ไม่วางธุระ	ก็จะท�าให้การท�าการงานกระฉับกระเฉงถูกต้องเรียบร้อย	แลลุล่วงไป

ด้วยดี	 ส่งเสริมฉันทะวิริยะให้มากขึ้นได้ด้วย	 แลคุณข้อนี้ก็เป็นคุณที่อาจปลูกขึ้นได	้

เช่นเดียวกันด้วย	 การไม่ยอมนอนใจ	 แต่หัดตั้งใจคิดฝักใฝ่ไม่ยอมทอดธุระในหน้าที	่

ของตน	ให้เห็นว่าเป็นหน้าที่	จะต้องมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่	ไม่วางธุระในหน้าที่ของตน

(๔)		วิมังสา	 หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในหน้าที่ของตน	 มีความหมาย

ตลอดถงึ	การส่งเสริมเพิม่เติมความรู้ในหน้าที	่มคีวามรูใ้นการปฏบิติัหน้าที	่ทัง้ในด้านวฒันะ	

ทัง้ในด้านหายนะ	พร้อมทัง้รูว้ธิปีฏิบตัใิห้ส�าเรจ็ผลในด้านวฒันะ	ในชัน้แรกต้องมคีวาม

รอบรู้ในหน้าท่ีของตนจึงจะปฏิบัติได้ย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด	 ทั้งต้องรู ้ทางวัฒนะ		

และทางหายนะของหน้าท่ีด้วย	 จึงจะไม่ถล�าผิดไปในทางหายนะ	 แลด�าเนินไปถูกทาง

วัฒนะส่วนเดียว	 แต่ทั้งนี้ก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติ	 คนเป็นอันมากท่ีมีความรู้พ้ืนฐานต่าง	 ๆ		

เป็นอย่างดี	แต่ปฏบิตังิานไม่ส�าเรจ็	เพราะขาดความรูใ้นวธิปีฏบิตั	ิความรู้ในวธิปีฏบิตันิัน้	

ต้องประกอบด้วยความเป็นผู้รู้จักเหตุ	 รู้จักผล	 รู้จักตน	 รู้จักประมาณ	 รู้จักกาลเวลา	

รูจ้กัประชมุชน	รูจ้กับคุคล	จงึอาจปฏบิตักิจิให้ส�าเรจ็ได้ด้วยด	ี	ความรูด้งักล่าวรวมเข้า

เป็นวมิงัสา	อาจทีจ่ะอบรมให้มขีึน้ได้	และควรเหน็ว่าเป็นหน้าที	่จะพงึมวีมิงัสาในหน้าที่

ของตน

๗. หน้าท่ีกบัความเป็นบคุคล	การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมรีะเบยีบซึง่เกีย่วโยงกัน

ต้ังแต่หน่วยเล็ก	 ๆ	 ขึ้นไปจนถึงหน่วยใหญ	่ อาจท�าให้ผู้ท่ีมีประสงค์บางอย่าง	 อ้างว่า	

ทกุ	ๆ	คนต่างปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเท่านัน้	เหมือนอย่างมารดาบดิาก็ปฏบิติัหน้าท่ีของตน	

บุตรธิดาก็ปฏิบัติหน้าที่ของตน	 จึงไม่ควรถือว่าฝ่ายไหนมีบุญคุณต่อกัน	 ซึ่งจะต้อง
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ตอบแทนกันในฐานเป็นบรุพการกีบักตญักูตเวทต่ีอกนัเป็นต้น	เพราะเมือ่ดคูวามเป็น

ไปในกลุ่มชนหมู่ใหญ่แล้ว	ก็จักเห็นการปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะเหมือนอย่างเครื่องจักร

นาฬิกา	หรือเหมอืนอย่างเครือ่งจกัรในโรงงาน	แต่ข้ออ้างนีมิ้ได้เป็นจรงิเช่นนัน้	เพราะ

ทุก	ๆ	คนต่างมีความเป็นบุคคลของตน	ซึ่งมีชีวิตจิตใจ	รักสุข	เกลียดทุกข์อยู่ด้วยกัน

ทัง้นัน้	ฉะนัน้	จงึนบัถอืธรรมะเป็นข้อปฏิบัตปิระกอบกนักบัหน้าทีข่องตนด้วย	เป็นต้น

ว่า	ธรรมหมวดหนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า	สงัคหะวตัถ	ุแปลว่า	คณุทีเ่ป็นทีต่ัง้แห่ง

การสงเคราะห์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของกันและกันมี	๔	ข้อ	คือ

(๑)  ทาน	ให้ปันสิ่งของ	ๆ	คนแก่ผู้ที่ควรให้ปันด้วยจิตเมตตา

(๒)		ปิยวาจา เจรจาวาจาที่จับใจท�าให้เกิดความเคารพรัก	ด้วยจิตเมตตา

(๓)		อัตถจริยา	ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน	ไม่ประพฤติชั่วร้ายแก่กัน	

เพราะจิตริษยา	อาฆาต	เป็นต้น

(๔)		สมานัตตตา	ความเป็นคนมีตนเสมอ	ไม่ถอืตวั	วางตนด	ีพอสม	พอเหมาะ

สงัคหวตัถเุหล่านี	้ส�าเรจ็ด้วยเมตตาไมตรจิีตเป็นทีต่ัง้	เพราะธรรมดงักล่าวนีเ้อง	

ทกุ	ๆ	ฝ่ายจึงได้รับความเคารพนับถอืของกนัและกนั	เป็นผูม้คีณุแก่กันและกัน	เป็นต้นว่า	

มารดาบดิา	ก็เป็นบุพพการีของบุตรธดิา	ได้รบัความนบัถอืบูชาจากบตุรธดิา	บุตรธิดา

ก็เป็นกตัญูกตเวทีของมารดาบิดา	 ผู้ใหญ่ก็เป็นท่ีเคารพรักของผู้น้อย	 ผู้น้อยก็มี	

ความเคารพรักในผู้ใหญ่ด้วยจิตใจ

ในฝ่ายพุทธจักร	 พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจ	 ซึ่งนับว่าเป็นหน้าที่ของ

พระพทุธเจ้าด้วยพระมหากรุณาแก่โลก	ในฝ่ายอาณาจักร	พระมหากษตัรย์ิทรงปฏบิตัิ

พระราชกรณียกิจด้วยพระมหากรุณาแก่ประชาราษฎรทั่วไป

๘.	สรุปความโดยย่อว่า	 หน้าท่ี	 คือ	 กรณียะ	 กิจที่ควรท�าหรือที่จะต้องท�า	

หน้าทีข่องตนคอืกรณยีะของตนนัน้เอง	จะเป็นกจิท่ีเป็นประโยชน์ตนก็ตาม	เป็นประโยชน์

ท่านกต็าม	เมือ่เป็นกจิทีต่นควรท�าหรอืต้องท�า	กเ็ป็นหน้าทีข่องตนเท่านัน้	แลโดยมาก

เมือ่เป็นประโยชน์ตนกเ็ป็นประโยชน์คนอ่ืนด้วย	เมือ่เป็นประโยชน์คนอืน่กเ็ป็นประโยชน์

ตนด้วย	 โดยปกติ	 หน้าท่ีเกิดมีขึ้นพร้อมกับฐานะต�าแหน่ง	 ซึ่งเกิดแต่ชาติก�าเนิดก็มี	
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เกิดจากการแต่งตั้งสมมติขึ้นก็มี	 จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม	 เมื่อเป็นหน้าที่ของตนแล้ว		

ก็ควรต้องปฏิบัติให้ดีด้วยความซื่อตรง	 ให้มีอิทธิบาท	 ๔	 คือ	 ฉันทะ	 พอใจรักใคร	่	

วริยิะ	เพยีรประกอบ	จติตะ	เอาใจฝักใฝ่	วมัิงสา	หมัน่ตรติรองพจิารณาเหตผุลในหน้าที่

ของตน	 กับให้มีธรรมะประกอบอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับภาวะเป็นบุคคล	 ซึ่งมี

ชีวิตจิตใจไม่ใช่วัตถุ	คือ	ให้มีสังคหวัตถุ	๔	ได้แก่ทาน	ให้ปัน	ปิยวาจา	เจรจาวาจาที่

ให้เกิดความเคารพรกั	อตัถจรยิา	ประพฤตปิระโยชน์	สมานัตตตา	วางตนสม�า่เสมอพอ

สมพอเหมาะ	ด้วยมีเมตตาไมตรีจิตต่อกันเป็นที่ตั้ง

๙. การปฏิบัติหน้าที่ของตน	 ด้วยอาศัยหลักอิทธิบาท	 ๔	 ประกอบกับ	

สังคหวัตถุธรรม	 ๔	 ดังกล่าว	 เมื่อกล่าวโดยสรุปที่สุด	 ก็ต้องอาศัยหมั่นฝึกฝนตน	

อยู่เสมอ	การฝึกฝนตนน้ีแหละเป็นหน้าท่ีของบัณฑติ	คอื	คนฉลาด	เพราะเมือ่สามารถ

ฝึกตนได้	 ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ทุกอย่าง	 อิทธิบาทและธรรมเป็นเคร่ือง

ประกอบกับหน้าที่	 ก็สามารถอบรมให้มีข้ึนได้โดยไม่ยาก	 พระพุทธเจ้า	 ทรงตรัสว่า		

อตตฺาน�	ทมยนตฺ	ิปณฺฑิตา	คนฉลาดทั้งหลาย	ย่อมฝึกตนดังนี้แล

ค�าท้าย

ขอให้ทกุ	ๆ	คนต้ังใจถวายพระพร	ในการท่ีมพีระกรุณาจดัให้มธีรรมปาฐกถาข้ึน	

เป็นโอกาสให้ได้มาประชมุกนัฟัง	และธรรมปาฐกถานี	้แม้เป็นเหมอืนยาขม	กอ็าจเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ต้องการยา	ซึ่งใช้ยานี้เยียวยารักษาตนให้เจริญในหน้าที่การงานของตน	

เมื่อเป็นดังนี้	ธรรมปาฐกถานี้จึงจะมีผลที่น่าพอใจ	ขอถวายพระพร
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ทหารหาญทั้งหลาย

บดันี	้จกัแสดงธมัโมวาทแก่ปวงท่านผูวี้รชนของชาต	ิเพือ่ให้ตัง้อยู่ในธรรมอนั

ควรแก่เกียรติของวีรชน	 ด้วยว่าหน้าที่ของท่านทั้งหลาย	 ยกเป็นประทักษิณกิจ	 คือ	

หน้าที่ฝ่ายขวา	 เพราะหมายถึงการสละชีวิตเลือดเนื้อและความสุขอื่น	ๆ	 เพื่อป้องกัน

รกัษาชวีติเลือดเนือ้ของชาต	ิเป็นมติรแท้เพือ่นตายของบคุคลส่วนรวมในชาตติลอดถึง	

ศาสนา	 จึงพึงยกย่องนับถือให้สูงกว่าหน้าที่ฝ่ายอื่น	 ในท�าเนียบราชการเก่า	 เรียก	

ฝ่ายทหารว่าฝ่ายขวา	 ถงึท่ีเฝ้าในท้องพระโรง	 ข้าราชการฝ่ายทหารเฝ้าข้างขวาเป็นแบบ

แต่โบราณมา	 ทางพระพุทธศาสนา	 ก็มีค�าเรียกพระอัครสาวกเบื้องขวาว่าพระธรรม

เสนาบดี	แปลว่าแม่ทพัแห่งพระธรรม	เหตฉุะนี	้จงึควรต้ังอยูใ่นธรรม	อนัควรแก่เกยีรติ

ของตน	 เพราะผู้มีเกียรติ	 ถ้าละธรรมเสีย	 ก็เส่ือมจากเกียรติ	 แต่ถ้าต้ังอยู่ในธรรม		

ย่อมเจรญิด้วยเกยีรตยิิง่	ๆ	ขึน้	ต้องด้วยพระพทุธภาษติตรสัสอนไว้ว่า	“เกยีรตย่ิอมไม่

ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม”

ในที่นี	้จักแสดงธรรม	๒	ประการคือความบากบั่นและวินัย	ความบากบั่นคือ

ความพากเพียรก้าวหน้าเรื่อยไป	 เมื่อเกิดท้อ	 ก็ใช้อุบายวิธีประคองใจและความเพียร

ไม่ให้ถอยหลังจนกว่าจะบรรลุความส�าเร็จ	สาธกด้วยสังคามาวจรชาดก	มีเรื่องเล่าว่า

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๗	ครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๙
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อดีตกาล	 เม่ือพระเจ้าพรหมทัตครอบครองราชสมบตัอิยูใ่นกรุงพาราณสี	 ยงัมี

พระราชาอกีพระองค์หนึง่เป็นข้าศกึกนั	ได้พระโพธสิตัว์เป็นนายหตัถาจารย์	เมือ่ได้ฝึก

มงคลหัตถีจนช�านาญการสงครามดีแล้ว	 พระองค์ก็ทรงยกกองทัพไปประชดิกรุงพาราณสี

ปล่อยมงคลหัตถีให้มุ่งหน้าไปบุกท�าลายเมือง	มงคลหัตถีนั้นเห็นชาวเมืองปล่อยกรวด

หินค่ัวให้ร้อนเป็นต้นและเครื่องประหารต่าง	 ๆ	 จากก�าแพงพระนคร	 ก็ขยาดย่นย่อ		

ไม่อาจจะเข้าใกล้	 ถอยออกมา	 พระโพธิสัตว์หัตถาจารย์	 จึงเข้าไปกล่าวตักเตือนด้วย

ค�าทีท่่านประพนัธ์เป็นคาถาแปลความว่า	“ดูกรมงคลหัตถีกญุชรชาต	ิท่านปรากฏแล้ว

ว่าเป็นผู้มีก�าลังทั้งกล้าหาญ	 เข้าสู่สงคราม	 ไฉนหนอ	 พอมาถึงเสาค�้าหลังประตู	

นครแล้ว	จึงถอยเสยี	จงท�าลายกลอนเหลก็ลิม่ไม้	จงถอนเสาระเนยีด	เหยยีบย�า่เสาค�า้	

เข้าไปโดยเร็วทันท่วงทีบดัน้ีเถดิ”	มงคลหัตถีได้ยินโอวาทดังนัน้	กก็ลบัเกดิมานะบากบัน่	

ถลนัเข้าไปเอางวงพนัเสาระเนยีดรือ้ถอน	เหยยีบย�า่เสาค�า้	กระชากลิม่กลอน	พงัประตู

นครเข้าไปได้	ดังนี้	

วินัยนั้น	 ในที่นี้	 จักแสดงศีล	 คือความประพฤติเรียบร้อยส�ารวมระวัง	 ไม่

เบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่ง	ในถิ่นที่พักอยู่อาศัยไปมาตลอดถึงสถานใกล้เคียงทั้งปวง	รักษา

เกียรติของทหารในด้านความประพฤติไว้ทุกประการ	 ให้ปรากฏว่ามีทหารอยู่ที่ไหน		

ก็มีความร่มเย็นที่นั่น	ศีลนี้	 เมื่อประพฤติให้ชอบแล้ว	พระอรหันต์กล่าวว่า	 เป็นอาวุธ

เป็นเกราะป้องกนัตวัอย่างประเสรฐิในท่ีทุกสถาน	แม้นกัรบผูเ้ข้มแขง็ในเรือ่งชาดกผู้ชนะ	

ปัจจามิตรทั้งปวง	ก็ยังตั้งอยู่ในธรรมข้อนี้	

สาธกด้วยอสทิสราชกุมาร	 ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ในอสทิสชาดก		

แปลความว่า	 “พระราชบุตรพระนามว่าอสทิสะ	 ผู้แม่นธนู	 ทรงก�าลังมาก	 ยิงไกล		

ทัง้รวดเร็วถงึ	๗-๘	ครัง้	โดยแสงฟ้าแลบครัง้หนึง่	ท้ังยงิไม่ผิดพลาด	ท�าลายพลกายใหญ่	

รบปัจจามติรทัง้ปวง	แต่ไม่เบยีดเบยีนใครเลย	ท�าพระราชาผูน้้องให้สวัสดถึีงความส�ารวม

ระวัง”	ดังนี้	ผู้ตั้งอยู่ในธรรม	๒	ประการ	ดังกล่าวมานี้	ย่อมได้เกยีรต	ิและผูม้เีกยีรติ	

เมือ่มธีรรม	๒	ประการน้ีอยู่	ย่อมรักษาเกยีรตขิองตนไว้ได้	ด้วยประการฉะนี้

ในทีส่ดุนี	้ขออญัเชญิคณุพระศรรีตันตรยั	มาอ�านวยการให้ทหารหาญทัง้หลาย	

ประกอบด้วยจตุรพิธพร	มีชัยชนะในชัยมงคลทั้งหลายทุกประการ	เทอญ.
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วสิาขปณุณมี	คอืวนัพระจนัทร์เพญ็เตม็ดวงผ่านกลุม่ดาวฤกษ์ชือ่วสิาขะ	เรยีก

สั้น	 ๆ	 ว่าวันเพ็ญเดือนไพสาขะ	 (ตรงกับเดือนพฤษภาคม)	 เป็นวันส�าคัญเก่ียวกับ

ประวัตกิารณ์ของพระพทุธศาสนา	เพราะเป็นวนัตรงกบัวนัประสตู	ิตรสัรูแ้ละปรนิพิพาน

ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	อนันบัได้ว่าเป็นวนัทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็มาโปรดโลก

ด้วยการประสูติและตรัสรู้	และเป็นวันที่เสด็จปรินิพพาน	แต่ผลส�าคัญแห่งการที่เสด็จ

มาโปรดนี	้คอืพระพทุธศาสนา	ยังด�ารงอยู่และอ�านวยประโยชน์สุขแก่โลกจนถึงทกุวันนี้	

จงึนบัได้ว่าวนัวสิาขปณุณมเีป็นวนัส�าคญัเกีย่วแก่อบัุตกิารณ์ของพระพุทธศาสนาทเีดยีว	

พระพุทธภาษิตทั้งหลายเช่นว่า	 สุโข	 พุทฺธานมุปฺปาโท	 ความอุบัติแห่งพระพุทธ	

ทั้งหลายให้เกิดสุข	 เมื่อมุ่งเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเนื่องด้วยวันเช่นนี้	

ฉะนัน้	เมือ่ถงึวันเช่นนี	้พทุธศาสนกิชนทัว่ไปจงึท�าการบชูาอนัเรยีกว่าวิสาขบชูาตามวิธี

บชูาในทีน่ัน้	ๆ	แสดงการนอบน้อมพระผูม้พีระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้าพระองค์นัน้	

พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์	ด้วยกายวาจาจิตของตน	ๆ	

พระสมัมาสัมพทุธเจ้านัน้ได้พระนามพเิศษบทหนึง่ว่าพระตถาคต	แปลง่าย	ๆ	

ว่าพระผู้มาอย่างนั้น	 ท่านเล่าว่าได้ตรัสแสดงพระองค์แก่พระปัญจวัคคีย์เมื่อเสด็จไป	

เพื่อทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดด้วยพระนามบทนี้ว่า	 ตถาคโต	 อรห�	 สมฺมาสมฺพุทฺโธ		

ถือเอาความว่า	 พระองค์ได้เสด็จมาอย่างนั้น	 คือเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ในครัง้นัน้	เมือ่พระปัญจวคัคย์ีได้เหน็พระองค์	ทีแรก	กไ็ม่เชือ่ว่าจะทรงเป็นพระอรหันต-

สัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนดังจะกล่าวว่า	 “ท่านเป็นใครมา”	 คือจะส�าเร็จได้ตรัสรู้อะไร	

มาสอน	 เพราะได้เลิกทุกกรกิริยาที่ตนเช่ือถือเสีย	 ฉะนั้น	 ค�าท่ีตรัสแสดงพระองค	์
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อย่างนัน้จงึดเูหมาะ	เพราะเท่ากบัแสดงว่าได้เสดจ็มาอย่างพระอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้า	

หรอืเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็มา	มใิช่เป็นเจ้าชายสทิธตัถะหรอืฤษธีรรมดาผูห้นึง่มา	

ค�าว่าตถาคตจึงถือเป็นพระนามนิยมก�าหนดพระพุทธคุณได้ทุกกาล

ทางที่เสด็จมาจนเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวนั้น	แสดง

ตามปฐมเทศนา	คอืมรรคมอีงค์	๘	ได้แก่	สมัมาทฏิฐ	ิความเหน็ชอบ	๑	สมัมาสงักปัปะ	

ความด�าริชอบ	 ๑	 (๒	 นี้สงเคราะห์เป็นปัญญาสิกขา)	 สัมมาวาจา	 เจรจาชอบ	 ๑		

สัมมากัมมันตะ	การงานชอบ	๑	สัมมาอาชีวะ	เลี้ยงชีพชอบ	๑	(๓	นี้สงเคราะห์เป็น

สลีสกิขา)	สัมมาวายามะ	เพยีรชอบ	๑	สมัมาสต	ิระลึกชอบ	๑	สมัมาสมาธิ	ตัง้ใจชอบ	๑	

(๓	 นี้สงเคราะห์เป็นสมาธิสิกขา)	 เพราะเป็นทางอันเดียวที่ให้ตรัสรู ้จึงตรัสว่า		

มคฺคานฏฺงฺคิโก เสฏฺโ	ทางมีองค์	๘	ประเสริฐสุดแห่งทางทั้งหลาย	

ธรรมที่ตรัสรู้เพราะด�าเนินในทางมีองค์	 ๘	นั้น	 คือ	 สัจจะ	๔	คือ	 ทุกข์	 ๑	

เหตุให้ทุกข์เกิด	๑	ความดับทุกข์	๑	ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์	๑	เพราะเป็นสัจจะ	

ที่เป็นอริยะ	 คือจริงอย่างประเสริฐ	 ที่ท�าผู้รู้ให้เป็นพระอริยะได้	 จึงตรัสว่า	 สจฺจาน�  

จตโุร ปทา	บททัง้	๔	ประเสรฐิสดุแห่งสจัจะท้ังหลาย	เพราะตรสัรูสั้จจะทัง้	๔	จงึทรง

บรรลุวิราคธรรม	 (ธรรมท่ีสิ้นราคะ)	 หรือนิพพานธรรม	 พ้นจากกิเลสและกองทุกข์	

ทั้งปวง	 และธรรมน้ีเป็นธรรมสูงสุด	 จึงตรัสว่า	 วิราโค เสฏฺโ ธมฺมาน�	 วิราคธรรม

ประเสรฐิสดุแห่งธรรมทัง้หลาย	เมือ่ได้ทรงบรรลธุรรมนีแ้ล้ว	จงึทรงปฏญิญา	พระองค์

ได้ว่า อนุตฺตร� สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ	เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองแล้ว	ไม่มีใครสู้ในโลก	

จงึตรสัว่า	ทปิทานจฺ	จกขฺมุา	พระตถาคตผู้มีจกัษุประเสรฐิสุดแห่งสัตว์	๒	เท้าท้ังหลาย

พระตถาคตเสด็จมาด้วยทางที่กล่าวมานี้	 จึงทรงบริบูรณ์ด้วยพระปัญญาคุณ

และพระวสิทุธคิณุ	และเมือ่ได้ทรงมพีระมหากรณุาแสดงธรรมสัง่สอนสตัว์โลก	จงึทรง

บรบิรูณ์ด้วยพระมหากรณุาคณุอกีส่วนหนึง่	ชือ่ว่าได้เสดจ็มาด้วยพระคุณท้ังปวงบรบิรูณ์	

เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดโลกโดยแท้

เพราะฉะนัน้	ผูนั้บถือพระพุทธศาสนาเมือ่ระลกึถึงพระบรมศาสดาว่า	ได้เสดจ็

มาด้วยพระคณุอย่างนี	้และแม้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานไปนานแล้ว	กยั็งมีผลของพระคุณ

คือพระพุทธศาสนาเหลืออยู่เป็นประโยชน์แก่โลกสืบไป	 เมื่อบูชาด้วยเครื่องสักการะ
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ส่วนหนึ่งแล้ว	 ก็พึงบูชาด้วยการปฏิบัติ	 คือท�าตนให้เป็นผู้มาด้วยคุณ	 และเม่ือจะไป		

ก็ให้มีคุณเหลืออยู่เป็นที่ระลึกถึง

เมื่อมีผู้มาโดยปกติย่อมเป็นที่สังเกตก่อนว่า	 ใครมา	 มาดีหรือมาร้าย	 ถ้ามา

ร้ายคือเป็นข้าศึกศัตรูผู้ร้ายหรือผู้ท่ีจะให้โทษทุกข์ภัยพิบัติมา	 ก็เป็นที่สดุ้งหวาดเสียว	

ไม่ชอบใจ	ไม่ต้องการต้อนรับ	เพราะผูท่ี้มานัน้มาด้วยโทษ	มาเพ่ือจะท�าความเดือดร้อน

ให้	 แต่ถ้ามาดี	 คือเป็นมิตรญาติผู้ปรารถนาดีหรือผู้มีคุณต่าง	 ๆ	 ก็เป็นที่ยินดีชอบใจ

ต้องการต้อนรับ	เพราะผู้ที่มานั้นมาด้วยคุณ	มาเพื่อจะท�าความสุขให้	ทุก	ๆ	คนย่อม

ปรารถนาให้ผู้ท่ีมาหาตนหรือมาเกี่ยวกับตนในทางใดทางหนึ่งให้มาดี	 ไม่ปรารถนาให้

มาร้าย	เมือ่ปรารถนาอย่างนี	้กค็วรท�าตนให้เป็นมาด	ีไม่มาร้ายแก่ผู้อืน่	ด้วยการปฏบิตัิ

ตามทางทีพ่ระบรมศาสดาได้เสดจ็มาและทรงประกาศส่ังสอนไว้	โดยเฉพาะคอื	มรรค

มีองค์	๘	ถึงแม้จะปฏิบัติให้เต็มที่จนถึงตรัสรู้มิได้	ก็ปฏิบัติให้เป็นสุจริต	คือประพฤตดิี

ทางกายวาจาใจ	 ท�าตนและผู้ที่อยู่ด้วยให้เป็นสุข	 ก็ยังดี	 เพราะมรรคมีองค์	 ๘	 น้ัน		

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว	ก็คือทางของความดีนั่นเอง

อนึง่	ในฐานะทีค่นเราอยูร่่วมกนัเป็นหมูแ่ละเกีย่วข้องกนัในทางสายโลหติบ้าง	

ทางหน้าทีก่ารงานบ้าง	ทางอ่ืน	ๆ	อีกบ้าง	จงึสมควรประพฤตใินสงัคหธรรม	ธรรมเป็น

เครื่องสงเคราะห์กัน	คือ

๑.		ทาน		 ความเผื่อแผ่เจือจานกันไม่คับแคบ

๒.	ปิยวาจา			 เจรจาถ้อยค�าสุภาพน่ารัก

๓.	อัตถจริยา		 ความประพฤติประโยชน์

๔.	 สมานัตตตา	 ความวางตนสม�่าเสมอ

ธรรม	๔	ข้อนี้	พอเพื่อจะผูกใจบุคคลให้เป็นญาติเป็นมิตรกัน	ตั้งแต่หมู่น้อย

จนถงึหมูใ่หญ่	ตลอดจนถงึทัง้โลก	ท�าให้ทกุ	ๆ	คนต่างเป็นผูม้าดต่ีอกนั	และท้ิงประโยชน์

ให้เหลืออยู่	เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงความดีของกันและกัน

วันวิสาขปุณณมี	 	 อันเป็นวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ

มาโปรดโลก	 จึงสมควรเป็นวันที่พร้อมกันระลึกถึงพระคุณ	 เพราะเหตุที่เสด็จมาด	ี	

ทรงโปรยสันติสุขแก่โลกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้	แล้วปฏิบัติพระพุทธศาสนา	ให้เป็นผู้
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มาดีด้วยการสร้างดีแก่ตน	และแผ่ความดีถึงผู้อื่นยิ่ง	ๆ	ขึ้นเช่นนี้	บูชาในวันนี้พึงเป็น
วิสาขบูชาโดยแท้จริง

วิสาขปุณณมี	 คือวันพระจันทร์เพ็ญผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อวิสาขะ	 เป็นวันตรง
กบัวนัประสตู	ิตรัสรู้	และปรนิพิพาน	ของพระสัมมาสมัพทุธเจ้า	ผูพ้ระบรมศาสดาของ
เราทั้งหลาย	 จึงเป็นวันก�าหนดท�าการบูชา	 เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พร้อมทั้ง	
พระธรรมและพระสงฆ์	เรียกว่าวิสาขบูชา	ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น	ปรากฏในพระประวัติก่อนแต่ตรัสรู้ว่า	 ได้ทรงเป็น
พระโอรสกษัตริย์ศากยราชสกุล	 เมื่อทรงพระเยาว์	 ทรงได้รับทนุถนอมเป็นอย่างดี		
เมื่อทรงเจริญขึ้นเป็นพระกุมารควรแก่การศึกษา	ก็ได้ทรงศึกษาในศิลปศาสตรต่าง	ๆ	
อนัควรขตัตยิราชสกลุ	เม่ือทรงเจริญขึน้เป็นพระดรุณควรแก่การอภเิศกด้วยพระชายา	
ก็ได้ทรงอภิเษกด้วยพระชายา	 ทรงเสวยสุขสมบัติทางโลกอย่างบริบูรณ์	 ได้ทรงมี	
พระโอรสเป็นที่รัก	 เป็นอันว่าได้ทรงมีสิ่งที่ผู้ปรารถนาโลกิยสุขสมบัติปรารถนาทุก
ประการ	แต่พระองค์ได้ทรงมพีระปัญญาบารมีเป็นพเิศษ	จงึมไิด้ทรงตดิอยู่ในสุขเหล่านัน้
ตลอดไป	เมื่อทรงเห็นผู้ที่เกิดมาแล้ว	ก็ต้องแก่เจ็บตายไปตาม	ๆ	กันหมด	จึงทรงฉุก
พระทัยเห็นว่าสภาพเหล่านี้เป็นตัวทุกข์ที่ครอบง�าสัตว์ทั้งหลายทุกถ้วนหน้า	 จึงทรง
ปรารถนาจะพ้นทกุข์เหล่านี	้เมือ่ทรงพบเหน็สมณ	ซึง่เป็นนวกนกับวช	กท็รงพอพระทยั
ว่าเป็นสมณะสามารถจะแสวงหาทางส้ินทุกข์ได้โดยง่าย	 จึงได้ทรงสละพระโอรสธิดา
พระประยูรญาติและสุขสมบัติทั้งปวง	แม้จักรพรรดิสมบัติที่ทรงได้รับท�านายว่าจะทรง
ได้รับ	เสด็จออกบรรพชา	เสดจ็จารกิเท่ียวไปพระองค์เดยีว	เพือ่แสวงหาธรรมเป็นเครือ่ง
พ้นทกุข์เหล่านัน้	

ทแีรกได้ทรงไปขอศกึษาในส�านกัคณาจารย์เจ้าลทัธิผูมี้ชือ่เสยีงก่อน	ทรงศกึษา
จบแล้ว	ทรงเหน็ว่าไม่ใช่ทาง	กท็รงหลกีออกไป	ทรงคดิค้นหาทางด้วยพระองค์แล้วทรง
ทดลองปฏิบัติมาโดยล�าดับ	 ชั้นแรกทรงท�าทุกรกิริยา	 คือท�าการทรมานตนให้ล�าบาก	
ต่าง	ๆ	จนเป็นอย่างย่ิงแล้ว	กไ็ม่มีผล	จงึทรงเลกิ	ทรงบ�าเพญ็เพยีรทางจติต่อไป	ทรงเริม่
ท�าให้เป็นสมาธิ	 แล้วทรงน้อมใจท่ีเป็นสมาธินั้นไปพิจารณาผลคือทุกข์เหล่านั้นเข้าไป
หาเหตุ	และสืบสาวโดยเป็นผลเป็นเหตุละเอียดขึ้นไปโดยล�าดับจนถึงที่สุด	เมื่อได้ทรง
รูเ้หน็ผลและเหตเุหล่านีต้ัง้แต่ต้นจนถึงทีส่ดุโดยตลอด	ท่ีท่านแสดงว่าตรสัรู้อรยิสัจจ์	๔	

ก็ชื่อว่าตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ	เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า



ค�าสอนศษิย์วัดในวันวสิาขปุณณมบีูชา*

ศิษย์ทั้งหลาย

วันนี้	 เป็นวันจันทร์เต็มดวงเดือน	 ๖	 หรือเดือนพฤษภาคม	 ที่เรียกวันวิสาข-

ปุณณมี	เป็นวันที่ระลึกอันส�าคัญที่สุดวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา	เพราะเวียนไปตรง

กบัวนัประสตู	ิคือเกิด	ตรสัรู	้คือส�าเร็จ	แลปรินพิพานคอืส้ินใจดบัขนัธ์ของพระพทุธเจ้า

ผู้เป็นครูใหญ่ท่ีเรียกบรมศาสดาของบรรดาผู้นับถือ	 เมื่อถึงวันเช่นนี้	 ได้มีการประชุม

บชูาเฉพาะพระพทุธเจ้าในวดัแลปชุนยีสถานทัว่ไป	เฉพาะในประเทศไทย	ได้มีพธิบีชูา

ทางราชการส่วนหนึ่ง	 แลรัฐบาลก็ได้ประกาศชักชวนให้ประชาชนชักธงชาติเป็นการ

แสดงความเคารพวนัส�าคญัทางศาสนาของชาต	ิประชาชนผูน้บัถือพระพทุธศาสนาต่าง

มีจิตใจน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า	 และส่วนหนึ่งต่างบ่ายหน้าไปวัด	 ท�าการบูชาบ้าง		

ฟังธรรมบ้าง	 เป็นต้น	 ทั่วประเทศ	 บูชาในวันเช่นนี้เรียกว่าวิสาขปุณณมีบูชา	 แปลว่า

บูชาในวันจันทร์เต็มดวงเดือน	๖	หรือเดือนพฤษภาคม	เรียกสั้นว่า	วิสาขบูชา

ก็พระพุทธเจ้านั้นคือใคร	ส�าคัญอย่างไร	คนจึงได้บูชากันนัก?

พระพุทธเจ้านั้น	 เดิมมิใช่ชื่อว่าพระพุทธเจ้า	 แต่ชื่อว่า	 เจ้าชายสิทธัตถะ		

เป็นโอรสคือลูกชายของพระเจ้าสทุโธทนะแลพระนางมายาแห่งกรุงกบลิพสัดุ	์ในประเทศ

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๓	ครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๘
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อนิเดียโพ้น	ตัง้อยู่ทางทศิพายัพของประเทศไทย	ประสตูคิอืเกดิในวนัวสิาขปณุณมเีช่น

วันน้ี	 เมื่อก่อนพุทธศก	 ๘๐	 ปี	 พระบิดาประทานนามคือตั้งชื่อให้ว่า	 สิทธัตถะ		

ได้เลีย้งดทูนถุนอมดย่ิีง	จนโตสมควรให้เล่าเรียน	กจ็ดัให้เล่าเรยีนเตม็ที	่เมือ่ถงึวยัควร

แต่งงาน	ก็จัดการสู่ขอเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพามาแต่งงานให้	ฝ่ายเจ้าชายสิทธัตถะ

เมือ่เป็นเด็กกต็ัง้ใจเรยีนด	ีทัง้เป็นผูฉ้ลาดเฉยีบแหลม	เรียนจบส�าเรจ็ศลิปวทิยา	มคีวาม

รู้แลสามารถเป็นเยี่ยม	ข้อนี้ควรเป็นแบบอย่างของเด็กที่ก�าลังเรียน	จงขยันหมั่นเรียน

ให้ส�าเรจ็ผลดทีีส่ดุ	เจ้าชายสทิธตัถะเมือ่แต่งงานแล้วกท็�าตนให้เหมาะแก่ความเป็นคน

มคีรอบครวั	มภีาระทีจ่ะเล้ียงดลูกูเมยี	แลช่วยพระบดิาปกครองบ้านเมือง	แลท�ากจิการ

อืน่	ๆ	ทีพ่ระบดิาให้ท�าแลทีค่วรท�า	ข้อนีก้ค็วรเป็นแบบอย่างของเดก็ทัง้หลาย	ควรช่วย

ผู้ปกครองท�าการงาน	อย่านิ่งดูดาย	 เมื่อท่านสั่งหรือเห็นเองว่าควรท�า	ก็พึงท�าทีเดียว	

อย่าผดัหรือละเลยหลบหลีก	เช่นเหน็ท่ีอยู่รก	กค็วรเกบ็กวาดเองโดยไม่ต้องมใีครบอก

เจ้าชายสิทธัตถะได้เพลิดเพลินอยู่กับความสุขในบ้านเรือนต่าง	 ๆ	 หลายปี		

ภายหลังกลับเห็นว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนขัดข้องวุ่นวายไม่โปร่งใจเสียเลย	 จึงสละบ้าน

เรือนลูกเมียแลทรัพย์สมบัติท้ังสิ้นออกบวชเมื่ออายุ	 ๒๙	 ปี	 แล้วเสาะศึกษาหาธรรม

เป็นเครื่องพ้นทุกข์ที่เรียกว่าโมกขธรรมในที่ต่าง	 ๆ	 ก่อน	 เมื่อเห็นว่าล้วนมิใช่ทาง	

จึงปลงใจศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ทแีรกได้ทดลองทรมานกายให้ล�าบากต่าง	ๆ	ทีเ่รยีก

ว่าทุกรกิริยา	 เผื่อจะเป็นเหตุพบโมกขธรรมบ้าง	 ท�าไปหนักหนาที่สุดแล้วก็ไม่พบ		

ก็เห็นชัดว่าไม่ใช่ทางอีก	จึงเลิก	บ�ารุงกายให้แข็งแรงเป็นปกติแล้ว	ก็จับศึกษาค้นคว้า

ทางใจต่อไป	ทีนี้	เป็นถูกทาง	จึงได้ตรัสรู้ธรรมหรือความจริงที่เรียกว่า	อริยสัจ	พอใจ

ว่ารู้ละ	เมื่ออายุ	๓๕	ปี	ในวันวิสาขปุณณมีเช่นวันนี้	เมื่อก่อนพุทธศก	๔๕	ปี

เจ้าชายสิทธัตถะมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง	เมื่อตั้งใจจะท�า	ก็ต้องเพียรท�าจนส�าเร็จ	

นึกดู	 เมื่อออกบวชแล้ว	 เพียรศึกษาค้นคว้าอยู่ถึง	 ๖	 ปี	 เปลี่ยนวิธีแล้ว	 ๆ	 เล่า	 ๆ		

แต่เมือ่ทีจ่ะเปลีย่น	กท็ดลองพสิจูน์ก่อน	จนเหน็ว่าไม่ใช่แล้วจงึเลกิแล้วเปลีย่นใหม่	ในทีส่ดุ	

กพ็บทาง	เมือ่แน่ใจว่าใช่ทางแล้ว	กต้ั็งใจเด็ดขาดทีเดียวว่า	เมือ่ยังไม่ได้คณุพเิศษทีต้่อง

ได้ด้วยเร่ียวแรงพากเพียรของชายชาตรี	 ถึงเลือดเนื้อเป็นต้นจะเหือดแห้งไป	 ก็จักไม่

ยอมหยุดเพียรเลย	 ในต�านานเล่าว่า	 เมื่อก่อนจะตรัสรู้	 ได้มีมารมาผจญ	ท่านก็ผจญ

ให้มารพ่ายแพ้ไป	 ดังบทพาหุงท่ีเคยสวดกันอยู่	 เมื่อท่านชนะมารแล้ว	 ก็ได้ตรัสรู	้	
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เมื่อท่านตรัสรู้	 ก็ชื่อว่าได้พบโมกขธรรม	 พ้นกิเลสแลทุกข์ทางใจทั้งปวง	 ข้อที่ว่าท่าน

ผจญมารนั้น	ถอดความว่าผจญใจที่มีกิเลสนี่เอง	แต่กว่าจะขับไล่ให้พ้นใจไปได้	ก็ต้อง

รบอย่างเสี่ยงเลือดเน้ือ	 จึงชนะและพอใจว่ารู้ละ	 เป็นอันส�าเร็จการศึกษา	 เสร็จกิจที่

ประสงค์ไว้	ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้า	แปลว่าพระผู้รู้	เพราะเหตุที่ตรัสรู้ธรรมนับแต่นั้นมา		

ความตรัสรู้ของท่านเป็นอัศจรรย์	 เพราะรู้ได้เอง	 ท่ีเรียกว่าเป็นต้นคิดได้	 แลธรรมท่ี

ตรัสรู้นั้น	 ก็เป็นจริงซึ่งท�าให้ท่านเอง	 และผู้รู้ตามภายหลังเป็นอารยชนได้	 ทั้งยังไม่มี

ใครรูม้าก่อน	ท่านได้มาบ�าเพญ็ประโยชน์แต่ต้น	ส�าเรจ็บรบิรูณ์แล้วฉะนี	้ข้อนีค้วรเป็น

แบบอย่างของทุกคน	 ควรเลือกศึกษาแลท�าแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษเรื่อยไป	

ไม่ควรหยุดอยู่เฉย	ๆ	ตั้งใจพากเพียรร�่าไปจนกว่าจะส�าเร็จ	แม้มีอุปสรรคศัตรูมาผจญ	

ก็พึงผจญให้พ่ายแพ้ไปจงได้	 เช่นนี้	 จึงจะเป็นผู้ชนะแลถึงความส�าเร็จได้	 ในทางโลก		

ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาแลการงาน	การครองชวิีตตามทีต่ัง้ใจไว้	ชือ่ว่าได้บ�าเพญ็ประโยชน์

แก่ตนแล้ว	เพราะเหตุนี้	จึงควรตั้งใจว่า	ข้าพเจ้าจักบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ตนให้บริบูรณ์	

แลจักเป็นผู้ชนะตามแบบพระพุทธเจ้า

บัดนี้	 ได้กล่าวแล้วว่า	 พระพุทธเจ้าคือใคร	 ทวนความจ�าว่า	 คือพระผู้รู ้		

เดิมชื่อว่า	เจ้าชายสิทธัตถะ	มาได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้

พระพุทธเจ้าเม่ือตรัสรู้แล้ว	 ถ้าหยุดเฉยอยู่	 ไม่ท�าอะไร	 ก็คงไม่มีใครรู้จักว่า

ท่านเป็นคนส�าคัญอย่างไร	 เพราะนั่นเพียงได้บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ตนท่านเองเท่านั้น		

ยงัไม่ถึงผูอ้ืน่	แต่ท่านไม่หยดุเฉยอยูเ่พยีงเท่านัน้	ยังมีใจคดิถึงผูอ้ืน่อกี	ตัง้ใจให้ผูอ้ืน่ได้

รบัประโยชน์บ้าง	จึงตัง้หน้าบ�าเพ็ญประโยชน์ผูอ้ืน่ต่อไป	คอืเท่ียวไปแสดงธรรมทีต่รสัรู้

นั้นสั่งสอนประชาชน	 เฉพาะข้อที่เป็นประโยชน์ควรรู้ควรเห็น	 มีเหตุผลให้คิดขบหรือ

ซักไซ้ไล่เลียงจนเห็นจริงได้	แลผู้ฟังอาจท�าตามและได้รับผลตามสมควรแก่การท�าของ

ตนได้	พยานในข้อนี้	 คือพระสงฆ์	พระสงฆ์คือผู้ฟังที่รู้ตาม	 ได้รับประโยชน์ตามท่าน	

และเป็นผู้รู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าด้วย	แม้ผู้ฟังอื่น	ๆ	ถึงยังไม่อาจรู้ตามท่านได้	ก็ยัง

ได้รับผลจาการท�าตามค�าสั่งสอนของท่านเสมอมา	เพราะเหตุนี้	ท่านจึงมีผู้นับถือมาก		

ถงึออกบวชเป็นภกิษ	ุภกิษณุ	ี(บัดนีไ้ม่มแีล้ว)	กม็	ีไม่ถงึอย่างนี	้แต่ถงึท่าน	พระธรรม

แลพระสงฆ์เป็นท่ีพึง่	แลถอืศีล	๕	-	๘	อยู่กบับ้าน	ทีเ่รยีกว่าอุบาสกอบุาสิกากมี็	นบัถือ

ท่านว่าเป็นของตนอย่างท่ีพดูว่า	“พระของเรา”	อนัเรียกว่า	พทุธมามก	พทุธมามกิากม็	ี
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ตั้งแต่คร้ังนั้นมาจนถึงเวลานี้ทั้งนี้	 เพราะค�าสั่งสอนของท่านน่าฟังมาก	 เช่นครั้งหนึ่ง	

ท่านเข้าไปบิณฑบาตในเมืองหนึ่ง	 เห็นพวกเด็กก�าลังจับกลุ่มตีงูกันอยู่	 จึงถามว่า		

พวกเจ้าตีงูท�าไม	 พวกเด็กตอบว่า	 เพราะกลัวมันจะกัด	 ท่านจึงห้ามปรามสั่งสอนให้

เอาใจเขาใส่ใจเราแลช้ีแจงคุณโทษท�านองว่า	 พวกเจ้าอย่าตีงูเลย	 งูก็อยากได้แสวงหา	

ความสุข	 เช่นเดียวกับพวกเจ้า	 เม่ือพวกเจ้าตี	 ก็ชื่อว่าท�าลายความสุขให้ทุกข์แก่งู		

แล้วพวกเจ้าก็จกัไม่ได้ความสุขท่ีอยากได้ท่ีแสวงหาด้วย	ดงันี	้นีย้กมากล่าวเพยีงเรือ่งหนึง่	

กล่าวตามทีรู่ส้กึกนัโดยมาก	ท่านสอนพลกิค�าสัง่สอนเดมิโดยมากทเีดยีว	เช่นเดมิสอน

ให้เอาแต่หย่อนใจเพลิดเพลิน	 หรือให้เอาแต่ทรมานกายตึงเครียด	 ท่านสอนให้เดิน	

สายกลาง	มิให้หย่อนมิให้ตงึ	ดุจขึน้สายพณิหรอืสายซอ	เดมิสอนให้อ้อนวอนสิง่ศกัดิสิ์ทธิ์

มาบันดาล	 ท่านสอนให้หันกลับมาคิดเพ่งเล็งท่ีตนว่า	 เรามีกรรมคือการท่ีท�าเป็น	

ของตน	 เราท�าดีจักได้ดี	 ท�าชั่วจักได้ชั่ว	 อนึ่ง	 ท่านสอนพลิกชีวิตจิตใจที่ช่ัวของคนให้

กลบัดีจนถึงขัน้อารยะ	ให้ตนเองมหีลกัท่ีพึง่	จนสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนได้เอง	หลกัที่

พึง่เช่นน้ัน	ไม่มีหลกัอ่ืนประเสรฐิย่ิงไปกว่าท่านเองกบัพระธรรมและพระสงฆ์	ผูถ้งึท่าน

กับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นหลักท่ีพึ่ง	 ก็เปรียบเหมือนมีหลักวิชาหรือหลักทรัพย	์

สามารถพลกิชวีติจติใจของตนให้ดี	จนถึงเป็นทีพ่ึง่ของตนได้	เพราะเหตนุี	้จงึมคี�ากล่าว

ว่า	ท่านหมุนล้อพระธรรมที่ใคร	ๆ	หมุน	(ปฏิวัติ)	ไม่ได้ไปแล้ว	เหตุฉะนี้	จึงเลื่องลือ

ว่าท่านเป็นคนส�าคัญ

บัดนี้	ได้กล่าวแล้วว่า	พระพุทธเจ้าส�าคัญอย่างไร	ทวนความจ�าว่า	เพราะเมื่อ

ท่านได้บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ตนท่านเองเตม็ทีแ่ล้ว	ก็ได้บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่เต็มท่ีอกี	

แลบ�าเพญ็ได้มาก	อันคนส�าคญัในโลกอ่ืน	ๆ	เป็นคนส�าคญัขึน้	เพราะได้บ�าเพญ็ประโยชน์

ทีส่�าคญัทัง้ส้ิน	เดก็	ๆ	คงอยากเป็นคนส�าคัญ	เพราะฉะนัน้	พงึตัง้ใจไว้ว่า	“ข้าพเจ้าจกั

บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น	 ถ้าพบสิ่งไรท่ีพึงท�าเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น	 แม้นิดหน่อย		

จักไม่ละเลย”

พระพุทธเจ้าได้ตั้งหน้าเที่ยวสั่งสอนบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป		

โดยมิได้ลดละ	แลหวังผลตอบแทนใด	ๆ	ตลอดชีวิตของท่าน	แม้ในเวลาใกล้จะขาดใจ

ปรินิพพาน	 ก็ยังเตือนให้ไม่ประมาทเป็นค�าสุดท้าย	 ท่านปรินิพพานเมื่อต้นพุทธศก		

ในวันวิสาขปุณณมีเช่นวันนี้	มีอายุ	๘๐	ปีบริบูรณ์	เที่ยวสั่งสอนอยู่	๔๕	ปี	มีผู้รู้ตาม
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และผูน้บัถอืทัง้บรรพชติและคฤหตัสถ์เป็นปึกแผ่นหลกัฐานสบืมาจนถงึทกุวนันี	้เจ้าชาย

สิทธัตถะได้ตายไปแล้ว	 แต่พระพุทธเจ้าหาได้ตายไม่	 ยังคงด�ารงอยู่ด้วยพระคุณคู่

พระพุทธศาสนา

เด็กฉลาดอาจคดิสงสยัว่า	พระพุทธเจ้าทรงความส�าคญัดงักล่าวมาแล้วนัน้ไม่เถียง	

แต่เก่ียวอะไรกับเรา	 ?	 ข้อนี้ตอบได้ว่าเกี่ยวเพราะท่านเอาเรื่องชีวิตของเราขึ้นสอน		

ท่านสร้างกระจกเงาคือธรรมไว้ให้ทุกคนส่องดูตัวเอง	 เพ่ือจะได้ตบแต่งตัวให้งดงาม

สดชื่นด้วยความดีแลความสุข	แลยื่นให้แก่ทุก	ๆ	คน	ทั้งเด็กแลผู้ใหญ่ในโลก	ด้วยใจ

กรุณาถึงทัว่หน้า	ทุกคนจงึเกีย่วอยูใ่นค�าสัง่สอนของท่าน	แลมส่ีวนได้รบักรณุาจากท่าน

เท่ากัน	ถ้าไม่รับกรุณาของท่านก็เป็นการสละประโยชน์ที่ตนพึงได้เอง	แต่ถ้ารับกรุณา

ของท่าน	 ก็ได้รับประโยชน์ความดีแลความสุขจากค�าส่ังสอนของท่านเท่าท่ีท�าตามได	้	

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายย่อมอยู่ในฝ่ายรับกรุณาของท่าน	 นับถือท่านเป็นครู

ของเรา	 เป็นพระของเรา	 เป็นที่พ่ึงของเรา	 แลท�าตามค�าท่านว่า	 โดยเฉพาะศิษย์วัด	

ยังได้อาศัยภิกษุสงฆ์ของท่านเป็นอาจารย์ผู ้ปกครอง	 ได้อาศัยวัดของท่านอยู่แล	

เล่าเรียนวิชา	 อบรมศีลธรรมโดยสะดวกอีกส่วนหนึ่ง	 ถ้าไม่ใช่เพราะท่าน	 คงไม่ได้	

ที่พึ่งพิงอาศัยเหมือนเช่นนี้	 เหตุฉะนี้	 ท่านจึงเป็นบุพพการีคือผู้มีพระคุณมากมาย		

ท่านเกี่ยวกับเราโดยเป็นผู้มีพระคุณอย่างนี้

เมื่อท่านเป็นผู้มีพระคุณแก่เราเช่นนี้	 เราควรท�าอย่างไรแก่ท่าน	?	 เราควรมี

ความกตัญู	รู้พระคุณท่าน	แลความกตเวที	ตอบแทนพระคุณท่าน

รูพ้ระคณุท่านอย่างไร	?	คอืรูว่้าท่านมพีระคุณแก่เราอย่างไร	ข้อนีต้้องใช้ระลกึ

นึกคิดไปถึงพระคุณอันเนื่องถึงเรา	 เช่นที่กล่าวแล้วในข้อว่า	 “พระพุทธเจ้าเกี่ยวอะไร

กบัเราจนรูซ้าบซึง้ว่า	ท่านมีพระคณุแก่เราจรงิเชยีวละ	เช่นนี	้เรียกว่า	กตญั	ูรูพ้ระคณุ

ท่านได้

ตอบแทนพระคุณท่านอย่างไร	 ?	 วิธีตอบแทนคือบูชาท่านด้วยใจที่รู้พระคุณ	

โดยเอาดอกไม้ธปูเทยีนเป็นต้น	เป็นเครือ่งบชูาตามคราวก�าหนด	๑	แลเอาความดอีอก

เป็นเครื่องบูชาท่าน	ที่เรียกว่าปฏิบัติบูชา	๑	ข้อหลังนี้	ควรบูชาเสมอ	แลพระพุทธเจ้า
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กช็อบให้เอาความดอีอกบูชาท่านมากกว่าดอกไม้ธปูเทยีน	จะเอาความดอีอกทางไหน	?	

ทางจรรยาหรือความประพฤตินี่เอง	 คนมีจรรยาดี	 มีความประพฤติดี	 คือท�าดี	 พูดดี	

คดิด	ีชือ่ว่าแสดงความดอีอกมา	ฉายความดอีอกมา	ย่อมมคีวามดเีป็นเครือ่งบชูาท่าน	

ส่วนคนมีจรรยาชั่ว	 มีความประพฤติช่ัวคือท�าชั่ว	 พูดชั่ว	 คิดชั่ว	 ชื่อว่าแสดงความชั่ว

ออกมา	 ฉายความชั่วออกมา	 ดุจฉายภาพยนตร์ให้คนดู	 ย่อมไม่มีความดีเป็นเครื่อง

บูชาท่าน	 มีแต่ความช่ัว	 แต่ท่านก็ไม่รับ	 ถึงมีดอกไม้ธูปเทียนอยู่ในมือ	 ท่านก็ไม่รับ		

เพราะฉะนัน้	เมือ่จะเอาความดีออกเป็นเครือ่งบชูาท่านก็พึงประพฤตดิ	ีแลพงึประพฤติ

เสมอไปทั้งในบ้านในวัด	 ทั้งกลางวันกลางคืน	 เพราะการประพฤติความดีนั้น	 ไม่มี

ก�าหนดสถานที่แลเวลา	ประพฤติได้ทุกสถานที่ทุกเวลา	

ประพฤตอิย่างไรจงึจะเป็นอนัประพฤตดิ	ี?	ข้อนี	้จะขอกล่าวเพยีงข้อเดยีว	คือ

ประพฤติตามพระพุทธจรรยา	 คือจรรยาความประพฤติของพระพุทธเจ้า	 ตั้งต้นแต่	

ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเล็ก	 ๆ	 ข้อนี้	 ควรรู้พุทธประวัติ	 คือเรื่องของท่านแม้เช่นที่	

กล่าวมาแล้ว	ในข้อว่า	“พระพุทธเจ้าคอืใคร	ส�าคญัอย่างไร”แล้วพยายามประพฤตถิอด

แบบท่าน	ตั้งต้นแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียร	เป็นคนจริง	เด็ดเดี่ยว	เป็นคนชนะ	เมื่อท�า

อะไร	ต้องเพียรร�่าไปจนส�าเร็จ	 เป็นคนฉลาด	อันรวมลงว่า	 เป็นคนบ�าเพ็ญประโยชน์

ตนแลประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มที่	 ข้อใดยังท�าไม่ได้	 ก็ตั้งใจไว้	 เช่นนี้	 จึงจะชื่อว่ามีความ

กตญัูกตเวทต่ีอท่าน	แลเป็นคนดคีอืวดัได้ด้วยความด	ีสมเป็นศษิย์วดัหรอืเดก็ดทีัว่ไป

ในที่สุดนี้	 ขอรวมข้อความที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดลงในความเชื่อฟัง	 ทุกคน	

ถึงจะจ�าข้อความที่กล่าวมาแล้วได้บ้างไม่ได้บ้าง	 ก็จงจ�าไว้ว่าจักเชื่อฟังค�าของผู้ใหญ่	

เพราะผูใ้หญ่ย่อมรูแ้ลสอนตามแนวค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	เช่น	พระ	พ่อแม่	แลครู

เป็นต้น	จงรูสึ้กเสมอืนว่า	พระพทุธเจ้าท่านฝากเราไว้ให้ผูใ้หญ่ตกัเตอืนสัง่สอน	แลท่าน

คอยเฝ้าดูอยู่เสมอว่าเราจะท�าตามหรือไม่	เพราะฉะนั้น	จงเชื่อฟังค�าของผู้ใหญ่เถิด

ต่อไปนี้	 ทุกคนพึงตั้งใจว่าตามค�าบูชา	 ส�าหรับวันวิสาขปุณณมีนี้	 แลท�า	

ประทักษิณเวียนปูชนียสถานนี้	 ทางขวามือ	 ๓	 รอบ	 ด้วยใจที่น้อมนึกถึงพระคุณ	

ของพระพุทธเจ้า	พระธรรมแลพระสงฆ์	โดยเคารพ	เทอญ.
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วนันีเ้ป็นวนัแรม	๘	ค�า่เดอืน	๖	ทีเ่รยีกว่าวนัวสิาขอฏัฐม	ีเป็นวนัทีร่ะลกึส�าคญั

อกีวนัหน่ึง	ทางพระพทุธศาสนา	เพราะตรงกับวนัถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระพทุธเจ้า	

ทีค่นสามญัเรยีกว่าเผาศพ	พระพทุธเจ้านพิพาน	ในวันข้ึน	๑๕	ค�า่เดือน	๖	แลเผาศพ

ในวันเช่นวันนี้	 หลังจากที่นิพพานได้	 ๘	 วัน	 เมื่อถึงวันเช่นนี้	 จึงได้มีการบูชาเฉพาะ

พระพทุธเจ้าถดัจากวนัวสิาขปุณณมีอีกครัง้หนึง่	บชูาในวนัเช่นนีเ้รยีกว่า	วสิาขอฏัฐมบูีชา	

แปลว่าบูชาในวันแรม	๘	ค�่าเดือน	๖

เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว	 มีอะไรเป็นเจดีย์	 คือส่ิงที่เป็นเครื่องน้อมใจให้

ระลึกถึงท่าน

เมื่อท่านนิพพานแล้ว	ก็ได้มีการแจกพระธาตุ	คือ	กระดูกของท่านไปบรรจุไว้

ในที่บรรจุที่เรียกว่าพระสถูปในเมืองต่าง	ๆ	นี้เรียกว่าธาตุเจดีย์

เถ้าถ่านในการเผาศพท่านท่ีนอกจากกระดูกแลเครือ่งใช้ของท่าน	มบีาตร	จวีร	

เป็นต้นแลทะนานส�าหรบัตวงกระดูกแจกกนักไ็ด้มีผูน้�าไปบรรจุไว้บชูา	นีเ้รยีกว่า	บรโิภค

เจดีย์	แลที่อีก	๔	แห่ง	ที่ท่านบอกไว้ว่า	ผู้นับถือท่านควรจะดูให้เกิดความสลดใจ	คือ

ที่ท่านเกิด	๑	ที่ซึ่งตรัสรู้	๑	ที่ท่านแสดงธรรมครั้งแรก	๑	ที่ท่านนิพพาน	๑	เหล่านี้ก็

นับเป็นบริโภคเจดีย์

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๓	ครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๘
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บางคนเขียนค�าสั่งสอนของท่านลงในใบลานแลกระดาษเป็นต้น	 หรือจารึกไว้

ในหินแล้วบรรจุไว้บูชานี้เรียกว่า	ธรรมเจดีย์

ส่วนบางคนสร้างรปูของท่านไว้บชูาทีเ่รยีกว่า	พระพทุธรปูหรือพระพทุธปฏมิา	

หรือสร้างสิ่งอื่น	ๆ	เฉพาะท่านเช่นพระบาท	พระเจดีย์ยอดแหลม	ๆ	เช่นที่ตั้งอยู่ข้าง

หน้าเรานี้	 บางที่ไปเห็น	 หินดาดบางแห่งก็สมมติเป็นที่นิพพานแล้วกราบไหว้บูชาเช่น	

พระแท่นดงรัง	พระแท่นศิลาอาสน์	บางทีก็สร้าง	เช่น	พระประโทนเหล่านี้	รวมเรียก

ว่าอุทเทสิกเจดีย์	สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องน้อมใจให้ระลึกถึงท่าน	จึงเรียกว่า	เจดีย์ใน

เมืองไทยเรานี้มีปรากฏแต่อุทเทสิกะเจดีย์	มีพระพุทธรูป	พระเจดีย์ยอดแหลม	ๆ	แล

พระบาทเป็นต้น	 เด็ก	ๆ	ผู้นับถือท่าน	 เมื่อเข้าไปในเขตหรือเมื่อเข้าไปใกล้	พึงแสดง

ความเคารพ	อย่าแสดงกริยิาหรือพดูจาหยาบคายก้าวร้าวเกะกะ	อย่าขดีเขยีนให้สกปรก	

แลอย่าเอาอะไรทบุต่อยให้เป็นการท�าลาย	สิง่เหล่านีเ้ขาสร้างอทุศิพระพุทธเจ้า	เท่ากบั

สร้างไว้ต่างตัวท่าน	 ถ้าเราแสดงความไม่เคารพหรือทุบต่อยขีดเขียนท�าลายก็เท่ากับ	

ไม่เคารพ	ขดีเขยีนทบุต่อยท�าลายพระพทุธเจ้า	แต่ถ้าเราแสดงความเคารพ	แลช่วยกนั

รักษาไว้ให้ดี	ก็เท่ากับเคารพแลรักษาพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าท่านเป็นครูใหญ่ของเราท่ีเรียกว่าพระศาสดา	 เมื่อท่านนิพพาน

และเผาศพสิ้นไปแล้ว	มิเป็นอันสิ้นครูสิ้นอาจารย์ไปหรือ

ถึงท่านนิพพานไปแล้วก็จริง	 แต่เราผู้นับถือท่านก็ไม่ชื่อว่าสิ้นครูสิ้นอาจารย	์

เพราะเมื่อจวนจะนิพพาน	ท่านสั่งไว้ว่า	 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	 ธรรมะที่ท่านแสดงไว้	

แลวนัิยทีท่่านตัง้ไว้	จะเป็นครแูทนท่าน	เพราะเหตนุีเ้ราแลผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาทัง้ปวง	

จึงต่างมีธรรมะแลวินัยเป็นครูอาจารย์ของตน	แทนพระพุทธเจ้า

ธรรมะนัน้	คือ	ค�าสอนของท่านอันแนะน�าไม่ให้ท�าความช่ัว	ชกัน�าให้ท�าความดี	

ส่งเสริมให้ท�าจิตใจ	ให้สะอาดหมดจด	วินัยนั้น	คือค�าสั่งงดเว้น	ไม่ท�าแลไม่พูดในทาง

เสียหาย	เทียบด้วยกฎหมาย	หรือวินัยทหาร	แต่ต่างกับกฎหมายตรงที่ว่า	ท่านไม่ได้

ตั้งเป็นวินัยไว้บังคับคนท่ัวไป	 แต่คนอยากได้บุญ	 ยอมตัวเข้ามารับแลรักษาวินัยของ

ท่านเอง	ที่เรียกกันว่ารับศีล	รักษาศีล
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ธรรมะแลวนัิยท้ังสองนีร้วมเรยีกว่าพทุธศาสนา	แปลว่าค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	

ถ้าจะจ�าแนกออกเป็นข้อ	ๆ	ก็มีมากมาย	 เพราะท่านสอนถึง	๔๕	ปี	 แลคนครั้งก่อน	

กช่็างจ�านกัหนา	เพราะในสมัยของท่านยังไม่ใช้จด	ใช้แต่จ�ากนัอย่างเดยีว	เมือ่ท่านสอน

อย่างไรก็ฟังจ�ากันไว้เท่านั้น	 ผู้นับถือท่านที่ฟังจ�าไว้	 ได้มากที่สุดก็คือ	 พระภิกษุสงฆ	์

พระท่านได้จ�ากนัต่อ	ๆ	มาหลายร้อยปี	นบัแต่พระพทุธเจ้านพิพาน	จงึได้ลงมอืจดหรอื

เขียนกันจริงจังจนหมด	ที่เมืองลังกาอันเป็นต้นฉบับสืบมาจนถึงไทยเราทุกวันนี้

น่าชมแลระลกึถงึคณุของพระภกิษสุงฆ์ทีไ่ด้ทรงจ�าค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

ไว้ได้	แลบอกกล่าวต่อกนัมา	จนถงึได้จดไว้เป็นแบบแผน	แลท่านได้พยายามด�ารงรักษา

ไว้ให้คงเดมิอยูเ่สมอ	คอื	พระพทุธเจ้าสัง่สอนไว้อย่างใด	กด็�ารงรกัษาให้คงอยูอ่ย่างนัน้

ทกุข้อ	ในต�านานเล่าว่า	บางครัง้มคีนมาพยายามแก้ไขให้ผดิไปจากเดมิ	พระภกิษสุงฆ์

ท่านก็ไม่ยอมจนถึงได้ประชุมกัน	 ช�าระเพื่อให้ท่ีประชุมซึ่งต่างเป็นผู้จ�าค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้าไว้ได้มาก	 ชี้พร้อมกันลงไปว่า	 ข้อไหนเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า		

ข้อไหนไม่ใช่	แต่แปลกปลอมเข้ามาแล้วก็คัดเลือกเอาข้อที่แปลกปลอมออก	รับรองไว้

แต่ข้อทีใ่ช่ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	 ซึง่เรยีกว่าท�าสังคายนา	 กว่าจะล่วงมาถงึทกุวนันี้	

ท่านได้ท�าสังคายนาเป็นคราว	ๆ	มาหลายครั้งนับแต่ครั้งใหญ่ได้	๕	ครั้ง	แลครั้งที่	๕	

ได้จดไว้เป็นแบบแผนบริบรูณ์ทีเดียว	 เพราะพระภกิษสุงฆ์ท่านได้ด�ารงรักษา	 พระพทุธ-

ศาสนาไว้สืบกันมาดังนี้	 พวกเราจึงนับว่าได้พบพระพุทธศาสนาที่แท้จริง	 เพราะเหตุนี้

พวกเราจงึควรท�าตามอย่างพระภกิษสุงฆ์ตามข้อนี	้คอืตัง้ใจด�ารงรกัษาพระพทุธศาสนาไว้	

ด�ารงน้ันคือรับช่วงนับถือพระพุทธศาสนาสืบจากพ่อแม่ของเรา	 เพราะว่าศาสนาก็ดี	

ชาติก็ดีย่อมฝากไว้แก่เด็ก	 ซ่ึงจะเป็นผู้เติบโตต่อไปภายหน้า	 เด็กย่อมควรฝึกตัวให้

สมควรเป็นผู้ด�ารงชาติต่อไป	 ฉันใด	 ก็ควรฝึกตัวให้สมควรเป็นผู้ด�ารงศาสนาต่อไป		

ฉันนั้น	 การฝึกให้สมควรเป็นผู้ด�ารงศาสนานั้น	 คือพยายามเรียนรู้พระพุทธศาสนา		

ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร	 แม้บางข้อ	 แลพยายามท�าตัวให้มีความดีทางศาสนา

ติดอยู่แม้ข้อหนึ่ง	 เช่น	 พยายามรักษาความสัตย์	 คือความจริง	 ไม่พูดเท็จเพื่อให้ตัว	

พ้นผิดก็ตามเพ่ือป้ายร้ายผู ้อ่ืนก็ตาม	 ให้เป็นคนมีความสัตย์จริงติดตัวอยู ่เสมอ		

รักษานั้นคือสงวนไว้ถนอมไว้	 ให้คงอยู่อย่างเดิม	 ไม่ดัดแปลงแก้ไขลงมาหา	 ความรัก	

มักง่าย	 ของตน	 หรือตามความพอใจของตน	 ถ้ายังท�าตามไม่ได้ก็ควรรับตรง	 ๆ	 ว่า		

ข้อนี้ท�าตามไม่ได้และไม่ติเตียนว่า	ท่านสอนสูงเกินไป	โดยเอาตัวเองเข้ารับ	เราอาศัย
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ประเทศชาตสิบืมา	กค็วรสงวนประเทศชาตไิว้	ฉันใด	เราเกดิมาอาศยัพระพทุธศาสนา	

ก็ควรสงวนไว้	พยายามเรียนรู้	ไม่ท�าลายเอง	แลไม่ยอมให้ใครท�าลาย	ฉันนั้น

เพราะพระพุทธเจ้าท่านตั้งธรรมะแลวินัยไว้เป็นครูแทนท่าน	 ฉะนั้น	 ทุกคน	

จึงควรมีธรรมะแลวินัยเป็นครูประจ�าตัว	 ที่จริง	 เด็กทุกคนย่อมมีธรรมะแลวินัยของ

พระพุทธเจ้าเป็นครูประจ�าตวัอยูด้่วยกนับ้างแล้ว	 ต่างแต่บางคนเช่ือคร	ูบางคนไม่เชือ่ครู	

คือ	 เด็กทุกคนเมื่อจะท�าความไม่ดีเช่นจะเกียจคร้านหลบหลีกการเรียนและการงาน		

จะหนีโรงเรียน	 จะเล่นการพนัน	 จะข่มเหงสัตว์	 จะลักขโมยเป็นต้น	 ก็มักรู้ว่าไม่ดี		

เพราะฉะนั้น	 จึงพยายามหลบซ่อนท�า	 แต่บางคนเมื่อรู้ว่าไม่ดีแล้วก็ไม่เชื่อ	 ขืนท�า		

บางคนเมื่อรู้ว่าไม่ดีแล้ว	 ก็เชื่อแลมีความละอายใจไม่กล้าท�า	 คนที่รู้ว่าไม่ดีแล้วไม่เชื่อ

ถือธรรมน้ันเรยีกว่าท�าเพราะรู	้คนท่ีท�าไม่ดทีัง้ทีรู่น้ีเ้ชือ่ว่าเป็นคนไม่เชือ่คร	ูเป็นคนนอก

ครู	 คือ	 ธรรมะแลวินัยของพระพุทธเจ้า	 น่าติเตียนยิ่งนัก	 เด็กทุกคนคงเห็นว่าสัตว์	

เดรัจฉานก็ดี	 คนบ้ากด็	ี ท�าสิง่ไรแม้ร้ายมากกไ็ม่ถอืกนัว่าชัว่นกั	 เพราะสตัว์เดรจัฉาน	

ไม่รูว่้าด	ี ไม่ด	ี เดก็	ๆ	 เลก็	 ๆ	 ไม่ค่อยได้ท�าทั้งความชั่วแลความดี	 ถึงท�าทางกฎหมาย	

ก็ไม่เอาโทษเหมือนคนโต	 ๆ	 เพราะถือว่าไม่รู้เดียงสาและความจริงก็เป็นเช่นนั้น		

เด็กเล็ก	 ๆ	 ยังท�าชั่วไม่เป็นแลท�าดีก็ยังไม่เป็น	 ส่วนเด็กโต	 ๆ	 ที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี	

นี้ส�าคัญนัก	 จะเริ่มท�าดีหรือท�าชั่วก็ตอนที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี	 ตอนนี้แลเด็กทั้งหลาย	

จะแยกกันเป็นสองพวกก็ตอนท่ีเริ่มรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนี้	 หรือจะเริ่มเป็นคนดีคนชั่ว	

ก็ตอนนี้	 คือคนที่เมื่อรู้ว่าไม่ดีแล้วไม่ท�า	 แลเมื่อรู้ว่าดีแล้วท�า	 แยกออกเป็นฝ่ายดีเป็น

คนดี	 ส่วนคนที่เมื่อรู้ว่าไม่ดีแล้วก็ขืนท�า	 แลเมื่อรู้ว่าดีแล้วไม่ท�า	 แยกออกเป็นฝ่ายชั่ว

เป็นคนชั่ว	 เพราะฉะนั้น	 ในที่สุดนี้	 จึงขอให้ทุกคนอย่าท�าชัว่ทัง้รู	้ แต่จงท�าดทีัง้รูเ้ช่นนี้		

จึงจะชือ่ว่า	มธีรรมะแลวนิยัของพระพทุธเจ้าเป็นครปูระจ�าตวั	เพราะธรรมะแลวนิยัย่อม

มีอยู่ในความรู้ว่าดีแลไม่ดีของทุกคนนี้แล

ต่อไปนี้	 ทุกคนพึงตั้งใจว่าตามค�าบูชาส�าหรับวันวิสาขอัฏฐมีนี้	 แลท�าการ	

ประทักษิณเวียนรอบปูชนียสถานนี้ทางขวามือ	 ๓	 รอบ	 ด้วยใจที่น้อมนึกถึงพระคุณ	

ของพระพุทธเจ้า	 ตามบท	 อิติปิ โส ภควา อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ	 เป็นต้น	 ของ	

พระธรรมตามบท	 สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม	 เป็นต้น	 แลของพระสงฆ์	 ตามบท		

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นต้น	โดยเคารพ	เทอญ
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ย� เว หิตญฺจ สำธุญฺจ  ต� เว ปรมทุกฺกร�

การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย	ดีด้วย	การนั้นแลท�าได้ยากอย่างยิ่ง

๑.	 การคอืการงานหรอืกจิการ	ทางโลกนยิมแบ่งโดยลกัษณะเป็น	๔	ประเภท

คือ

ก.		การที่ท�าดี		 แต่ไม่เป็นประโยชน์

ข.		การที่ท�าไม่ดี			 แต่เป็นประโยชน์

ค.		การที่ท�าไม่ดี		 แลทั้งไม่เป็นประโยชน์

ง.		การที่ท�าดีด้วย			เป็นประโยชน์ด้วย

ค�าว่า	 ดี	 ในที่นี้ออกมาจากค�าว่า	 สุจริต	 คือ	 หมายถึงท�าเป็นสุจริต	 ไม่ผิด

กฎหมาย	ตลอดถึงประเพณีนิยมที่ดีงาม	ค�าว่าไม่ดี	ที่อธิบายตรงกันข้าม

๒.	 การประเภท	ก.	มีตวัอย่างเช่น	ท�านาฤดูแล้ง	เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน		

สอนจระเข้ให้ว่ายน�า้	เทยีบในทางธรรมปฏบิตั	ิเช่น	ในเวลาทีจ่ติประกอบด้วยถนีมทิธะซึง่

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๘	 ส�าหรับส�านักเรียนวัดเทวสังฆาราม	 กาญจนบุรี	 ครั้งยังเป็น		

	 พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๗.
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ควรใช้อารมณ์อันเป็นเหตุให้ตื่นตัวรื่นเริง	 กลับใช้อารมณ์ที่มีลักษณะตรงกันข้ามเช่น

สุภกัมมัฏฐานเป็นต้น

การประเภท	ข.	เช่นหากินผิดกฎหมายและศีลธรรม	แต่สบเหมาะจึงเป็นผล

ประโยชน์ขึน้	เทียบในทางธรรมปฏิบัต	ิเช่นอตัตกลิมถานโุยค	ซึง่ปรากฏว่าเป็นทีน่ยิม

แห่งพวกโยคีในอินเดียโดยมาก	ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนบัดนี้	อัตตกิลมถานุโยคนี้ให้

ส�าเรจ็ประโยชน์ได้บ้างเหมอืนกนั	มตีวัอย่างบคุคล	เช่นอทุกดาบส	เป็นอาท	ิทีป่รากฏ

ว่า	 ได้ฌานสมาบัติ	 เทียบในทางวินัยปฏิบัติเช่นภิกษุมีจิตเป็นกุศลทั้งไม่มีเจตนา		

ล่วงสิกขาบทบญัญตัทิีเ่ป็นอจติตกะ	หรอืมจิีตเป็นกศุล	ล่วงสิกขาบททีเ่ป็นปัณณตัตวัิชชะ	

เช่นเด็ดดอกไม้บูชาพระ	 การประเภทน้ีมีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลเช่นเรื่องของ	

นางกุณฑลเกสีเถรี	เมื่อครั้งนางยังมิได้อุปสมบท	คือนางได้โจรเป็นสามี	สามีนางชวน

นางขึน้ไปบนภเูขาชนัโดยเฉพาะแล้วบงัคบัให้นางถอดเครือ่งอลงัการออก	แล้วมหิน�าซ�า้

จักผลักนางให้ตกลงไปตายเพื่อปิดความอีกด้วย	นางจึงคิดหาอุบาย	บอกสามีว่าจะขอ

ไหว้เป็นการลาครัง้ทีส่ดุ	เมือ่สามยีนิยอมแล้วนางกเ็ข้าใจว่า	ท�ากริยิาโอบไหว้ท้ังหน้าหลัง	

ครั้นได้ท่าก็ผลักสามีที่เป็นโจรตกลงไปตาย	 เทพดาผู้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงกล่าวคาถา

สรรเสริญว่า	

น โส สพฺเพสุ าเนสุ ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 

อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา 

บุรุษนั้นย่อมเป็นบัณฑิตในสถานท้ังปวงก็หาไม่	 แม้สตรีผู้มีปัญญาใคร่ครวญ

ในที่นั้น	ๆ	ย่อมเป็นบัณฑิตได้โดยแท้

การประเภท	ค.	เช่นพฤติการณ์ของพระฝาง	ซึ่งเข้าในภาษิตว่า	“เห็นกงจักร

เป็นดอกบวั”	หรอืเช่นเอาไฟเผาบ้านให้สมบตัขิองตนด้วย	ประชมุชนด้วย	ไหม้วินาศไป	

ในธรรมปฏิบัติ	เช่น	ประพฤติชั่ว	ลามก	ผิดศีลธรรมทั้งปวง

การประเภท	ง.	 คือ	กจิการทุกชนดิท่ีท�าเหมาะ	 ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ได้ตามชัน้	

ทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรม
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๓.	 แต่การงานทางธรรมนิยมแบ่งออกเป็น	๒	คือ

ก.	 การงานที่ไม่ดี	 และไม่เป็นประโยชน์	 จัดเป็น	 มิจฺฉากมฺมนฺโต	 การงาน	

ที่ผิด	ประดุจการงานในภาษิตว่า	“การที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน	ท�าได้ง่าย”	

ข.	 การงานที่ดีแลเป็นประโยชน์	 จัดเป็น	 สมฺมากมฺมนฺโต	 การงานที่ชอบ		

ดั่งการงานในกระทู้นี้

ค�าว่า	ดี	ในกระทู้นี้ออกมาจากค�าว่า	สาธุ	ที่แปลว่าให้ส�าเร็จประโยชน์	ค�าว่า

ไม่ดี	 ออกจากค�าว่า	 อสาธุ	 ที่แปลว่าไม่ให้ส�าเร็จประโยชน์	 โดยนัยนี้	 ทางธรรมนิยม

การท่ีดีต้องเป็นประโยชน์	 ถ้าไม่เป็นประโยชน์	 ไม่นับว่าเป็นการที่ดี	 เพราะฉะนั้น	

การงานในกระทู้นี้	จึงมีเพียง	๒	ลักษณะเท่านั้น

๔.	 ทางโลกนิยมและธรรมนิยม	 จัดการงานต่างกันเช่นนี้	 เพราะมีนิยมต่าง

กนั	คอื	โลกนยิม	ลาภ	ยศ	สรรเสรญิ	สขุ	ในปัจจบุนัเป็นผลทีห่มาย	แลถอืว่าเป็นผล

ประโยชน์ทีมุ่ง่หมายแห่งกจิการทกุอย่าง	แต่ลาภเป็นต้นนี	้เกิดจากการงานทีเ่ป็นสุจริตก็ม	ี

ทุจริตก็มี	 เพราะฉะนั้น	 จึงต้องมีการงานประเภท	 ก.	 แล	 ข.	 อยู่ด้วย	 โดยนัยน้ี		

โลกนิยม	ผลอิฏฐารมณ์เป็นที่ตั้ง	ซึ่งผลนั้น	ๆ	จักเกิดจากเหตุก็ตาม	ปัจจัยก็ตาม

ผลท่ีเผล็ดออกจากเหตุแลปัจจัยมีนัยต่างกัน	 ดังอุทาหรณ์	 เช่น	 ฉ้อโกงเป็น

ปัจจัยให้ส�าเร็จผลคือความมีทรพัย์	และความมทีรพัย์เป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนาของโลก	

แต่ฉ้อโกงเป็นเหตุให้ได้รับผลชั่วคือทุกข์โทษ	 ซึ่งโลกมักมองไม่เห็น	 การให้ทานเป็น

ปัจจัยให้ทรัพย์หมดไป	 แต่เป็นเหตุให้ได้รับผลดี	 ซึ่งโลกมองไม่เห็น	 โลกติดผลที่มอง

เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน	ซึ่งโดยมากเป็นผลของปัจจัย	ฉะนี้

ส่วนธรรมนิยมผลท่ีเกดิจากเหตุ	ดังค�าว่า	“ท�าดไีด้ด	ีท�าชัว่ได้ชัว่”	เพราะฉะนัน้	

การงานในทางธรรมนยิม	จงึมเีพยีง	๒	เท่านัน้	แลมีลักษณะตรงกนักับการงานประเภท	

ค.	 แล	 ง.	 ตามล�าดับ	 เหตุฉะนี้	 เมื่อกล่าวถึง	 จักกล่าวว่า	 การงานลักษณะประเภท		

ค.	หรือ	ง.	ไปพร้อมกัน
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๕.	 แบ่งการงานท�าด	ีและประโยชน์ในกระทู้นีอ้อกเป็น	๓	ชัน้	โดยนยัหนึง่	ดงันี้

การท�าดีชั้นปฐมคือ เป็นประโยชน์คือ

	 อุฏฐานสัมปทา	 	 ทิฏฐธัมมิกัตถะ	 	

	 อารักขสัมปทา	 	 ประโยชน์ปัจจุบัน	

	 กัลยาณมิตตตา	 	 ได้แก่	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข

	 สมชีวิตา	

การท�าดีชั้นมัธยมคือ เป็นประโยชน์คือ 

	 สัทธาสัมปทา	 	 สัมปรายิกัตถะ	 	

	 สีลสัมปทา	 	 ประโยชน์ในภายหน้า	

	 จาคสัมปทา	 	 ได้แก่	สมบัติ	ยศ	

	 ปัญญาสัมปทา	 	 อายุ	สวรรค์

การท�าดีชั้นอุดมคือ เป็นประโยชน์คือ 

	 มรรค	๘	หรือ	 	 ปรมัตถะ

	 ไตรสิกขา	 	 ประโยชน์อย่างยิ่ง

	 	 	 ได้แก่	พระนิพพาน	

๖.	 การงานประเภท	 ง.	 ฉะนี	้ จกัส�าเรจ็ได้ด้วยการท�าเหมาะ	 คอื	 เหมาะแก่

ธรรมได้แก่เหต	ุเหมาะแก่ผล	เหมาะแก่ตน	เหมาะแก่ประมาณ	เหมาะแก่กาล	เหมาะแก่

บริษทัคอืประชมุชน	แลเหมาะแก่บคุคล	(ทีเ่กีย่วข้อง)	สมด้วยภาษติทีม่าในพระไตรปิฎก

ว่า	

ปฏิรูปการี ธุรวา  อุฏฺาตา วินฺทเต ธน� 

คนหม่ัน	 เอาธุระ	 ท�าเหมาะเจาะ	 ย่อมได้ทรัพย์	 เพราะฉะนั้น	 ผู้ท�าจึงต้อง

ประกอบด้วยความรู้	๗	ประการที่เรียกว่า	สัปปุริสธรรม	มี	ธัมมัญุตา	เป็นต้น
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๗.	ทั้งต้องประกอบด้วยความหมั่น	 ด้วยใช้ร่างกายประกอบกิจ	 แลเอาใจ	

เป็นธุระ	ดังค�าว่า	คนหมั่น	 เอาธุระ	คือต้องท�าจริง	ก้าวหน้า	 ไม่ท้อถอยหลัง	ที่รวม	

เรียกว่า	ตั้งอยู่ในสัจจะ	คือความเอาจริง	 เพราะฉะนั้น	ผู้ซึ่งส�าเร็จการประเภท	ง.	นี้	

จึงได้นามว่าสัตบุรุษ	 เพราะการของเขาต้องเข้าลักษณะดั่งข้อ	 ๕	 ต้องท�าเหมาะด้วย	

มีความรู้ดั่งข้อ	๖	แลต้องตั้งอยู่ในสัจจะ	คือความเอาจริง	ดั่งข้อ	๗	นี้	สมด้วยภาษิต

มาในสคาถวรรคสังยุตตนิกายว่า	

สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ  อหุ สนฺโต ปติฏฺิตา 

สัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในสัจจะ	อันอาศัยประโยชน์ด้วย	อาศัยธรรมด้วย	

ค�าว่าธรรมในภาษิตนี้	ตรงกับค�าว่า	สาธุ	หรือ	ดี	ในกระทู้นี้นั่นเอง

๘.	 เพราะฉะนั้น	การงานประเภท	ง.	นี้	บุคคลจักท�าได้	ด้วยองค์	๓	คือ

	 	 มุ่งท�าดีแลมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้ง	๑

	 	 ท�าเหมาะด้วยมีความรู้	๑

	 	 เอาจริง	๑

๙.	 องค์ทัง้	๓	นี	้ถ้าขาดตกบกพร่องไม่สมบรูณ์	กจิการย่อมตกอยูใ่นลกัษณะ

ทั้ง	๓	ข้างต้น	เช่น

ถ้ามีความมุ่งด	ีแลมุ่งประโยชน์	ทัง้เอาจรงิ	แต่ขาดการท�าเหมาะ	กจิการย่อม

เป็นไปในลักษณะ	ก.

ถ้าไม่มุ่งดี	แต่ท�าเหมาะ	ทั้งเอาจริง	กิจการย่อมเป็นไปในลักษณะ	ข.

ถ้าไม่มุ่งดี	ทั้งท�าไม่เหมาะ	แต่เอาจริง	กิจการย่อมเป็นไปในลักษณะ	ค.

ในลกัษณะท้ัง	๓	นัน้	ถ้าขาดการเอาจรงิ	การไม่ด�าเนนิไปได้	อนึง่	ในกจิการ

ประเภท	ข.	แม้ส่งผลประโยชน์ให้	ผลนัน้กเ็ป็นผลของปัจจบุนัแลเป็นปัจจบุนัประโยชน์

ที่ไม่สู้อ�านวยความปลอดโปร่งใจให้
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การงานทั้ง	๓	ประเภทนี้	จัดเป็นการงานที่ย่อหย่อน	ไม่ส�าเร็จผลอันไพบูลย์	

สมด้วยภาษติทีม่าในสคาถวรรค	สงัยตุตนกิายว่า	

ยงกฺญฺิจ ิสถิลิ� กมมฺ�  น ต� โหติ มหปผฺล� 

การงานอะไร	ๆ	ที่ย่อหย่อน	ไม่มีผลมาก

๑๐.	การงาน	ทีไ่ม่ด	ีทัง้ไม่เป็นประโยชน์ในทางธรรมนยิมเหล่านีแ้ลท�าได้ง่าย	

เพราะอนุโลมตามโลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 อันเป็นปกติกิเลสของสามัญชนส่วนใหญ	่	

สมด้วยภาษิตทีต่รสัหมายโลกยิมหาชน	อนัมาในธรรมบท	ขุททกนิกายว่า	สกุราน ิอสาธนูิ 

อตฺตโน อหิตานิ จ	 การท่ีไม่ดีแลไม่เป็นประโยชน์แก่ตนท�าได้ง่าย	 แลภาษิตมา	

ในธรรมบท	ขุททกนิกายว่า	สาธุ ปาเปน ทุกฺกร�	ความดี	คนชั่วท�าได้ยาก

๑๑.	 ส่วนการงานประเภท	 ง.	 คือการที่ท้ังดีทั้งเป็นประโยชน์	 ท�าได้ยาก	

อย่างยิง่	ด้วยเป็นกจิการท่ีทวนกระแสจติของสามญัชน	ผูยั้งประกอบอยู่ด้วยอกศุลมูล	

มีโลภะเป็นต้น	ทั้งนี้	 เพราะต้องประกอบด้วยองค์	๓	ดังกล่าวแล้วในข้อ	๘	สมด้วย

พุทธศาสนสุภาษิตที่ตรัสหมายโลกิยมหาชนหมู่ใหญ่	 อันยกขึ้นเป็นบทนิกเขป	 ณ		

เบื้องต้นนั้นแล



ตัวอย่าง 
เรยีงความแก้กระทู้ธรรมสนามหลวง*

ขนฺติโก เมตฺตวำ ลำภี  ยสสฺสี สุขสีลวำ

ปิโย เทวมนุสฺสำน�  มนำโป โหติ ขนฺติโก

ผู้มีขันติและมีเมตตา	 ย่อมเป็นผู้มีลาภ	 มียศ	 และมีสุขเสมอ	 ผู้มีขันต	ิ	

เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

บัดนี้	 จักพรรณนาความแห่งพระพุทธศาสนสุภาษิต	 ที่ยกขึ้นไว้เป็นบท	

อุเทศเบื้องต้น	เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาแลปฏิบัติธรรมโดยล�าดับไป

พระพุทธศาสนสุภาษิตนี้กล่าวสรรเสริญผู้มีขันติพร้อมทั้งเมตตาว่า	 ย่อมได้

อิฏฐผลมีลาภเป็นต้น	 ถอดถือเอาใจความโดยเหตุผลว่า	 ความมีขันติและเมตตาเป็น

เหตใุห้ประสบผลคือความมี	ลาภ	ยศ	สขุ	เป็นท่ีรกัของทวยเทพและหมูม่นษุย์ทกุเมือ่

ขันติ	 คือความอดทนหรืออดกลั้นต่อ	 หนาว	 ร้อน	 หิว	 ระหาย	 อันล�าบาก	

กรากกร�า	 ถ้อยค�าเสียดแทงอันมากระทบกระทั่งให้เจ็บใจ	 และทุกขเวทนาแรงกล้า		

อนัท�าให้เจ็บช�า้ล�าบาก	รวมความว่า	ต่อเหตแุห่งทกุข์ทีม่าถึงเฉพาะหน้าทัง้ปวง	ซึง่เหตุ

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	๑๓	ธันวาคม	๒๔๘๖	ครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๙.
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น้ัน	ๆ	เป็นทีต่ัง้แห่งโลภะบ้าง	เช่น	หวิ	ระหาย	เป็นท่ีตัง้แห่งโทสะบ้าง	เช่น	ถ้อยค�าเสียด

แทงเป็นที่ตั้งแห่งโมหะบ้าง	 เช่น	 ทุกขเวทนาอันแรงกล้า	 เหตุแห่งทุกข์เหล่านี้	 เป็น

อารมณ์ของขันตแิต่ละอย่าง	เม่ือกล่าวโดยลกัษณะเป็นต้น	ขนัต	ิมคีวามอดกลัน้	ทนทาน	

เป็นลักษณะ	จะปรากฏว่ามีขนัตกิเ็พราะยับย้ังไว้อยู	่ไม่แสดงกายวิการ	วจวิีการออกมา	

เปรยีบเหมอืนเม่ือสูดลมหายใจเข้าไปแล้ว	 ก็กลั้นไว้	 ไม่ระบายออก	 ผู้ใดจะถูกหนาว

หรือร้อน	 ก็อด	 จะหิวระหาย	 ก็ทน	 จะถูกล่วงเกินด้วยวาจาเช่นพูดเสียดแทง	 หรือ	

ด้วยกายเช่นเบียดเบยีน	กส็ะกดได้	จะเจบ็ไข้ได้ทกุข์	กอ็ดกลัน้	รวมความว่าเมือ่มวีตัถุ

อันไม่เป็นที่พึงใจใด	ๆ	มากระทบ	ก็อดไว้	ทนไว้	กลั้นไว้ได้	ที่เรียกว่ามีน�้าอดน�้าทน	

ไม่แสดงอาการกายวกิาร	วจวีกิารออกมา	ทัง้ในทางทอดถอยการงานเพราะหนาวร้อน	

ทั้งในทางตอบสนอง	 เพราะถูกล่วงเกิน	 ทั้งในทางกระสับกระส่ายครวญคราง	 เพราะ

อาพาธกล้า	ผูน้ัน้ชือ่ว่า	ขนตฺโิก	ผูมี้ขนัตเิพราะปฏบัิตดิ�าเนนิในขมาปฏปิทา	(ข้อปฏบิตัิ

อดทน)	 ที่สมเด็จพระบรมศาสดา	 ทรงแสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย	 จตุกกนิบาตว่า		

ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส	 เป็นต้น	ความว่า	 เป็นผู้อดกลั้นทนทาน	ต่อหนาว	ร้อน	

หิว	 ระหาย	 สัมผัสเหลือบยุง	 ลมแดด	 สตัว์เล้ือยคลาน	 (ทนกรากกร�า)	 ถ้อยค�าทีพ่ดู	

ไม่ดี	 ที่มาเสียดแทง	 (ทนกระทบกระท่ังและ)	 ต่อทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระหยาบช้า	

กล้าแข็ง	ไม่ส�าราญบานใจขนาดปลิดชีวิต	(ทนเจ็บช�้าล�าบาก)	อีกนัยหนึ่ง	ทรงแสดง

ไว้ในสถานเดียวกันนั้นว่า อกฺโกสนฺต� น ปจฺจกฺโกสติ	 เป็นอาทิ	 ความว่า	 ไม่ด่าตอบ	

ผู้ด่า	ไม่เบียดเบียนตอบผู้เบียดเบียน	ไม่ทะเลาะวิวาทตอบผู้ทะเลาะวิวาท	ดังนี้	

ขันติท่ีจ�าแนกมานี้	 อาจย่อลงได้โดยอาการเป็น	 ๒	 คือ	 อดทนท�า	 เช่น		

ทนกรากกร�าปฏิบตัธิรุกิจ	๑	อดทนน่ิง	เช่น	อดนิง่ได้	เมือ่ถูกด่าว่า	หรอือดกลัน้อาพาธ		

ไม่กระสับกระส่าย	 ๑	 ธรรมข้อนี้เป็นคุณเกื้อกูลบุคคลในการด�ารงชีพและการงาน	

ทัว่ไป	จงึมปีรากฏอยูใ่นหมวดธรรมเป็นอนัมาก	เช่นในฆราวาสธรรมตามนยัอาลวกสูตร	

อันมาในสังยุตตนิกาย	 สคาถวัคค์	 สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสรรเสริญไว้โดยชื่อว่า	

ฐิติ	คือความหยุดใจไว้ได้	ดังนี้ว่า

ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา  สทฺธสฺส  ฆรเมสิโน

สจฺจ� ทโม ิติ จาโค   สเว เปจฺจ น โสจติ
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ความว่าธรรม	๔	ประการนี้	คือความสัจ	๑	ความข่มใจไว้ได้	๑	ความหยุด

ใจไว้ได้	 ๑	 ความเผื่อแผ่	 ๑	 ของคฤหัสถ์ชนใด	 ผู้มีศรัทธาเชื่อกรรม	 เช่ือผล	 มีอยู่	

คฤหัสถ์ชนผู้น้ันแล	 ละโลกน้ีไป	 ย่อมไม่เศร้าโศก	 อันผู้ครองเรือน	 ถ้าขาดขันติเสีย		

จะเป็นคนไม่ทนการงาน	 เข้าลักษณะอ่อนแอ	 เป็นคนผลุนผลันหุนหันดูร้ายกาจ	

น่าเกลียด	 เป็นคนเสียก�าลังใจง่ายในเวลาเจ็บไข้	 เจ็บน้อยก็เหมือนมาก	 เข้าลักษณะ

ใจเสาะ	 เหล่านี้	 ไม่เหมาะแก่ภาวะแห่งผู้ครองเรือน	 ส่วนผู้มีขันติย่อมปรากฏตรงกัน

ข้าม	จะเป็นคนขันแข็งต่อการงาน	มีใจหนักแน่นมั่นคงเหมาะเป็นผู้ครองเรือน	แม้ใน

อนาคาริยวิสัย	 ก็ต้องอาศัยขันติเป็นก�าลังดังพระพุทธศาสนสุภาษิตว่า	 ขนฺติ	 พล�	 ว		

ยตีน�	 ขันติเป็นก�าลังของนักพรต	 เพราะการบรรพชาเป็นการยาก	 ตั้งต้นแต่ความ	

เป็นอยู่	 จะเห็นได้ในนิสสัย	๔	ที่พระอุปัชฌาย์บอกแก่สัทธิวิหาริก	 ในเวลาอุปสมบท

เสรจ็แล้ว	และจ�าต้องมอีดกลัน้ทางใจอีกเป็นอย่างมาก	จงึจกัสามารถบ�าเพญ็พรตอยูไ่ด้	

จะปล่อยกายใจอย่างฆราวาสวสิยัเป็นอนัไม่ได้	ด้วยเหตฉุะนี	้สมเดจ็พระชนิสห์ีสมัพทุธเจ้า	

เมือ่ทรงประทานพระบรมพทุโธวาทปาฏโิมกข์	ซึง่มาในทฆีนกิาย	มหาวรรค	จงึทรงยก

ขนัตข้ึินตรสัโดยความเป็นคณุสมบตัขิองภกิษเุป็นประการต้นว่า	ขนติฺ	ปรม�	ตโป	ตติีกขฺา	

ขันติคือความอดกลั้น	 เป็นตบะคือคุณอันเผาผลาญบาปธรรมเป็นอย่างยิ่ง	 แม้ใน	

ทศพิธราชธรรม	และในทศบารมี	ก็มีขันติประการหนึ่ง

ขันติ	 ถึงเป็นคุณเกื้อกูลดังแสดงมา	 แต่ให้เป็นไปไม่ถูกทาง	 ก็จักไม่ส�าเร็จ

ประโยชน์	หรอืกลับให้โทษกเ็ป็นได้	ต่อให้เป็นไปถูกทาง	จงึจกัให้ผลข้างดี	เปรยีบเหมือน

วางยาถูก

การให้เป็นไปถกูทางน้ัน	แสดงเป็นนทิสัสนะ	คอืให้ถูกแก่อารมณ์	อารมณ์บาง

อย่างควรปฏิบัติข่ม	 (ทมาปฏิปทา)	 เช่นรูปท่ีเห็นด้วยจักษุท�าให้เกิดยินดียินร้าย	

บางอย่างควรปฏิบัติสงบ	 (สมาปฏิปทา)	 เช่น	 อกุศลวิตก	 ๓	 ประการ	 เหล่านี้จะใช้

ขันติไม่ควร	 เพราะมีวิธีปฏิบัติต่างกัน	 เช่นเมื่ออกุศลวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น		

ท่านสอนว่า	“นาธิวาเสติ	ไม่รับไว้	ให้ละ	บรรเทา	ให้สงบ	ส่วนเมื่ออาพาธกล้าเกิดขึ้น	

ท่านสอนให้ปฏิบตัติรงกนัข้ามว่า	“อธิวาสกชาตโิก	อดกลัน้เป็นปกตไิว้”	นีเ้ป็นลกัษณะ

ของขันติแท้	แม้อารมณ์ของขันติเอง	ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกประสงค์อีก	 เช่นอดทนต่อหิว
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ระหาย	ถ้าไม่กินไม่ดื่มในเวลาที่ควรกินควรดื่ม	ด้วยคิดว่าปฏิบัติอดทน	ก็ชื่อว่าปฏิบัติ

ไม่ถูกประสงค์	 และกลับได้รับโทษ	 ต่อเมื่อกินและดื่มในเวลาที่ควรกินควรดื่มแล้ว		

เกดิหิวระหายขึน้นอกเวลา	กอ็ดทนไว้	ไม่กนิพร�า่เพรือ่	จงึจักชือ่ว่า	ใช้ขนัตถิกูประสงค์

และควรรู้ประมาณพอด	ีเพราะถ้าอดทนจนเกนิพอด	ีเช่นกรากกร�าท�าการงาน	จนไม่มี

เวลาพกัผ่อนตามสมควรกใ็ห้เกดิโทษ	ต่อเมือ่ใช้พอด	ีจงึจกัส�าเรจ็ประโยชน์	ทัง้ยงัควร

ใช้ให้ถูกกาล	 คือให้ทันท่วงทีที่ได้ประสบอารมณ์ที่พึงอดทน	 ไม่ให้ช้าหรือผัดผ่อนไว้		

ถ้าผัดเวลาต่อขันติไว้ก่อน	 เช่นในวันนี้	 หนาวนอน	 ร้อนหนี	 ด้วยคิดว่าพรุ่งนี้	 จึงจัก

อดทน	ขันติก็เกิดไม่ทันกาล	ต้องขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ในวันนี้ไปเสีย	รวมความว่า	

ใช้ขนัตใินทางใดกต็าม	ย่อมส�าเร็จประโยชน์	เรยีกว่าใช้ถูกทาง	ขนัติท่ีใช้ผิดทาง	บางที

ก็จะเป็นเช่นค�าของอสุรินท์เวปจิตติ	 กล่าวว่า	 “คนพาลย่อมส�าคัญเสียว่าคนนี้อดนิ่ง

เพราะกลัวเรา	 เขาเป็นผู้หาปัญญามิได้	 ย่อมเข้าครอบเหมือนโค	 ย่ิงหนี	 ก็ย่ิงไล่”		

ต่อให้เป็นไปถูกทาง	จึงจักยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ	สมด้วยพระวาจาของอมรินทราธิราช		

ว่า	“คนผูไ้ม่โกรธตอบ	กล่าวคือคนมีขันต	ิชือ่ว่าย่อมประพฤตปิระโยชน์แก่ตนแก่ผูอ้ืน่

ทัง้สองฝ่าย”	เหตดุงันัน้	ในอปัสเสนธรรม	๔	อนัมาในสังคีติสูตร	ในทีฆนกิาย	ปาฏกิวัค	

ท่านพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวไว้ข้อ	 ๑	 ว่า	 สงฺขาเยก� อธิวาเสติ	 แปลว่า	 ภิกษุใน	

พระศาสนานี	้ย่อมพจิารณาแล้วจงึอดทนเหตอุย่างหนึง่	ด้วยค�านีแ้สดงขนัตทิีพ่จิารณา

รอบคอบแล้ว	จึงให้เป็นไปว่าเป็นธรรมที่พึงอาศัยได้ประการหนึ่ง

ในการปฏิบัติอดทน	 เบื้องต้นอาจต้องทนปฏิบัติก่อน	 เมื่อช�านาญแล้ว	 ขันต	ิ

กอ็าจเกดิขึน้ทันท่วงท	ีตนไม่รูส้กึยาก	โดยปกต	ิสิง่ทัง้ปวงในโลก	ย่อมมกี�าลงัต้านทาน

ของตนมากบ้างน้อยบ้าง	เช่นต้นไม้กม็คีวามแข็งเป็นก�าลงัด�ารงต้นให้ตัง้อยู	่แม้ร่างกาย

และจิตใจของบคุคล	กม็กี�าลงัต้านทานอยูต่ามธรรมชาตเิช่นเดยีวกนั	ขนัตกิค็อืการดงึ

ก�าลงัต้านทานน้ันออกมาใช้น่ันเอง	ถ้าไม่หมัน่ใช้	ร่างกายกจ็ะอ่อนแอ	เมือ่ต้องวิถีปัจจยั

มีแดดฝนเป็นต้น	 ก็จะเป็นอันตรายง่าย	 ยกตัวอย่างเช่นผู้ถนอมร่างกาย	 ไม่ให้ชินต่อ

ธรรมชาติเช่นแดดฝนไว้บ้าง	ที่เรียกว่าคนผิวบาง	เมื่อจ�าต้องถูกแดดฝน	ร่างกายก็จะ

เจ็บป่วยโดยง่าย	 ต่างกับผู้ที่เคยกร�าแดดฝนจนร่างกายมีก�าลังต้านทานพอแล้ว		

การเยียวยาโรคบางอย่างในปัจจุบัน	ก็มีวิธีฉีดเชื้อโรคอย่างนั้นที่ท�าให้อ่อนก�าลังเข้าไป

ในร่างกาย	 เพื่อให้เกิดก�าลังต้านทานขึ้นได้เอง	 เข้าวิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง	 ขันติที่
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ใช้ถูกทางย่อมเพิม่ก�าลงัต้านทานของร่างกายให้มากขึน้เสมอ	ผูมี้ขนัตย่ิอมปรากฏเป็น

คนมีร่างกายบึกบึนแข็งแรง	เป็นสหายต่อเย็นร้อนลมแดด	และปราศจากโรค	แม้เกิด

เจบ็ป่วยขึน้	กส็ามารถอดกล้ันได้	แม้ทางจติใจกพ็งึเหน็เช่นเดยีวกนั	แต่มกี�าลงัยนืกว่า

ทางกายทั้งทางโทษและคุณ	 และใจย่อมเป็นที่เกิดแห่งขันติทั้งทางกายที่แสดงมาแล้ว	

ทั้งทางใจเอง	 เมื่อใจไม่มีน�้าอดน�้าทน	 กายก็อดทนไปไม่ได้	 เหมือนอย่างเม่ือกาย	

ปราศจากใจ	 กิริยายืนก็มีไม่ได้	 ความอดทนทางใจนั้น	 คืออดทนต่อการล่วงเกินดังที่	

แสดงมาข้างต้น	 ถ้าไม่มีขันติ	 ใจก็อ่อนก�าลังต้านทาน	 เมื่อถูกกระทบกระทั่งล่วงเกิน	

กเิลสกอ็าจพลุ่งขึน้ท่วมใจได้	แต่ถ้ามขัีนติก�ากบัอยู่	กม็กี�าลงัต้านทานแขง็แรง	กเิลสไม่

อาจพลุง่ขึน้ครอบง�า	จงึเป็นผูช้นะกเิลสในใจตนเอง	ผูอ้ดทนได้ต่อผูท้ีไ่ม่มกี�าลงั	ท่านกล่าว

ว่าเป็นขนัตอิย่างสงู	สมด้วยสัตวสุภาษิต	อันมาในสังยุตตนิกาย	สคาถวัตว่า

โย หเว พลวา สนฺโต  ทุพฺพลสฺส ตีติกฺขติ

ตมาหุ ปรม� ขนฺตึ   นิจฺจ� ขมติ ทุพฺพโล

ชนใดเป็นผู้มีก�าลังแท้จริง	 แต่ย่อมอดนิ่งแก่ผู้หาก�าลังมิได้	 ปราชญ์ท้ังหลาย	

ได้กล่าวความอดนิง่ของชนนัน้ว่าขนัตอิย่างยิง่	เพราะคนหาก�าลงัมไิด้	จ�าต้องอดทนอยู่

เองเป็นนิจ	ดังนี้

ผูป้ฏิบัติอดทน	เป็นขนตฺโิก	มีขนัต	ิตามทีพ่รรณนามา	เมือ่มเีมตตาสนบัสนนุ

ย่อมประคองขันติไว้เป็นไปด้วยดี	เมตตา	โดยพยัญชนะ	ได้แก่ความสนิทสนมรักใคร่	

เว้นราคะ	โดยอรรถ	ได้แก่ปรารถนาความสขุความเจรญิเพือ่ผูอ้ืน่	ดงัพระบาลีในกรณยี-

เมตตสูตรว่า	 สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา	 ขอสัตว์ทั้งปวงจงรักษาตนให้เป็นสุข		

ดังนี้	คุณข้อนี้เปรียบเหมือนน�้าเป็นเครื่องดับไฟคือ	โทสะ	พยาบาท	เป็นเครื่องชูใจให้

แจ่มใสชื่นบาน	 ไม่มีเวรมีภัยต่อใคร	 ๆ	 เพราะแม้ปรารถนาให้ผู้อื่นไม่มีเวรภัย	 ก็เกิด

ปฏิกิริยาให้ผู้มีเมตตาจิตเองไม่มีเวรมีภัยก่อนใครหมด	 ถ้ายังมีทุกข์ภัยเวรอยู่ก็ส่องว่า

เมตตายังไม่บรสิทุธิ	์ผู้มจีติรกัใคร่สนิทสนม	ปรารถนาให้เป็นสขุ	ปราศจากโทษ	พยาบาท		

ทกุข์	ภยั	เวร	ชื่อว่า “เมตฺตวา มีเมตตา”	ผู้มีเมตตา	เมื่อถูกผู้อื่นท�าล่วงเกินย่อมให้	

อภัยได้	 ไม่เกิดโทสะถึงต้องใช้ขันติ	 เปรียบเหมือนมารดาไม่เคียดขึ้งต่อบุตรสุดที่รัก	

ผูด้ื้อดงึด้วยเมตตา	ฉะนัน้	และเมตตายงัเป็นธรรมอ�านวยให้มีโสรจัจะ	อนัเป็นธรรมคู่
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กับขันติ	 โสรัจจะ	 โดยพยัญชนะ	 ได้แก่ความยินดีในธรรมอันงาม	 โดยอรรถะ	 ได้แก่

ความสงบเสงีย่ม	ขนัตแิละโสรจัจะต่างเป็นอญัญมญัญปัจจยัแห่งกนัแลกนั	คือต่างเป็น

เหตอุงิอาศยักนัแลกนั	คนชอบในทางสงบเสงีย่ม	จงึอดกลัน้เหตอุนัไม่เป็นทีป่รารถนา		

คนถือขันติก็จ�าต้องหาทางปลอบจิตมิให้อึดอัดด้วยโสรัจจะ	 ต่างเป็นคู่ของกัน	 ฉะนี	้	

ในที่ซึ่งยกแสดงแต่ขันติข้อเดียวก็พึงทราบว่า	 มีโสรัจจะเป็นคู่อยู่ในทางปฏิบัติเสมอ		

ทั้ง	 ๒	 นี้ก็ย่อมสนับสนุนเมตตาได้เช่นเดียวกัน	 พึงก�าหนดหน้าที่ตามตัวอย่างดังนี้		

เมือ่ถกูผูอ้ืน่ล่วงเกนิขนัตอิดกลัน้ไว้	ไม่แสดงกายวกิาร	วจวีกิารตอบ	เปรยีบเหมอืนปิด

ประตูขังคนดุร้ายไว้ภายใน	 โสรัจจะกล่อมใจมิให้อึดอัด	 เปรียบเหมือนปลอบโยนเขา	

ผู้ด้ินรนจะออก	 ให้สงบ	 เมตตาดับโทสะที่พลุ่งขึ้นในใจ	 เปรียบเหมือนเปลี่ยนใจเขา	

ให้เป็นคนใจดีได้

ขนตฺโิก เมตตฺวา	ผูม้ขัีนตแิละมเีมตตาตามทีพ่รรณนามาฉะนี	้ย่อมได้ประสบ

อานิสงส์ผลเป็นอเนกประการ	 ดังท่ีมีภาษิตสรรเสริญไว้เป็นอันมาก	 แสดงเฉพาะ	

ในคาถาบทอุเทศในที่นี้	 คือ	 ลาภี	 มีลาภ	 ยสสฺสี	 มียศ	 สุขสีลวา	 มีสุขเสมอ	 ปิโย		

เทวมนุสฺสาน� มนาโป โหติ เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ลาภ	คอืสิง่น่าปรารถนาทีไ่ด้มา	เช่น	ทรพัย์สมบตั	ิบตุรภรรยา	ลาภทกุอย่าง

ย่อมได้มาด้วยอดทนท�าบ้าง	อดนิง่บ้าง	อดกลัน้บ้าง	โดยนยัทีแ่สดงมา	ไม่เช่นนัน้	ก็ได้ยาก	

และขันตอิาจท�าให้ร่างกายปราศจากโรค	ซ่ึงถอืเป็นลาภอนัประเสรฐิ	ดงัพระพทุธภาษติใน	

ขุททกนิกาย	ธรรมบทว่า	อาโรคยฺปรมา ลาภา	ลาภทัง้หลายมคีวามไม่มโีรคเป็นอย่างยิง่	

ส่วนเมตตาย่อมคอยค�า้จุนส่งเสรมิ	เพราะผู้มเีมตตาย่อมได้มติรจติจากผูอ้ืน่	ได้ในค�าว่า	

มติรใจตอบ	เม่ือได้มิตรจติไว้แล้ว	ลาภทัง้หลายจะไปข้างไหนเสยี	ในทางคณุลาภ	ขนัติ

และเมตตาเป็นคุณลาภของผู้มีอยู่ก่อน	 และเป็นอากรแห่งคุณธรรม	 คุณพิเศษอื่น	 ๆ	

อกีไม่มปีระมาณ	กล่าวโดยย่อ	เป็นคณุเกือ้กลูให้ได้ลาภ	คอื	ไตรสมบตั	ิมมีนุษย์สมบตัิ

เป็นต้น	หรือไตรอรรถ	มีประโยชน์ปัจจุบันเป็นต้น

ยศ	คอื	ภาวะ	ภูม	ิชัน้	ท่ีสูงขึน้ไปโดยล�าดบั	ประกอบด้วยความเป็นใหญ่	ชือ่เสยีง	

คุณงามความดี	มีบริวารแวดล้อม	อิฏฐผลนี้	ก็มีด้วยขันติและเมตตาเช่นเดียวกับลาภ	

มีตัวอย่างด้วยยศที่ทางราชการแต่งตั้ง	ผู้ได้รับล้วนมีคุณทั้ง	๒	นี้	สมควรแก่ยศนั้น	ๆ	
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แม้พระมหากษัตริย์	 ก็ทรงถือขันติและอโกธะ	นับเข้าในเมตตาเป็นราชธรรม	 จึงทรง

ด�ารงพระราชอิสสริยศอยู่ได้	 แม้ในทางคุณยศก็เช่นเดียวกัน	 บุคคลจักสามารถเล่ือน

ภาวะ	ภูมิ	 ชั้น	 แห่งความดีของตนให้สูงขึ้นไปได้	 ก็ด้วยขันติ	 มีเมตตาค�้าจุน	 ไม่เช่น

นั้นก็ไม่สามารถปฏิบัติความดีแม้เพียงเบญจศีล	เพื่อเลื่อนภาวะของตนเป็นคนมีศีลได้	

ในธรรมคูน่ีเ้อง	ผูป้ฏบิตัอิดทนอบรมเมตตา	ย่อมชือ่ว่าปฏบิตัเิลือ่นภาวะของตนข้ึนเป็น	

ขนตฺโิก	คนมขีนัต	ิเมตตฺวา	คนมเีมตตา	เป็นคณุยศทีพ่งึภมูใิจอย่างหนึง่	ผูม้ขีนัตย่ิอม

เลื่อนภูมิชั้นขึ้นไปโดยล�าดับ	 จนเป็นพระอรหันต์ที่ตรัสเรียกว่าพราหมณ์ในพระพุทธ-	

ศาสนาสมดงัพระพุทธภาษิตอันมาในขทุทกนกิาย	ธรรมบทว่า	“ขนตฺพิล�	พลานกี�	ตมห�	

พฺรูมิ	พฺราหฺมณ�	ความว่า	 เราเรียกผู้นั้น	ซึ่งเป็นผู้มีก�าลังคือขันติ	มีหมู่พลคือขันติว่า

เป็นพราหมณ์	 มเีมตตาย่อมเลือ่นภาวะข้ึนเป็นผูใ้หญ่	 เพราะตัง้อยูใ่นพรหมวหิารธรรม		

ยศ	ย่อมเจริญแก่ผู้มีขันติและเมตตาฉะนี้

สุข	คือความสะดวกกายใจ	ปรากฏเป็นส�าราญชื่นบาน	ปลอดโปร่ง	 แจ่มใส	

ส�าเร็จได้ด้วยขันติและเมตตาอีกเหมือนกัน	 ผู้มีขันติย่อมเห็นหนาวร้อนเหมือนเพื่อน	

เหน็	การจาบจ้วงล่วงเกินเหมือนการกีฬา	เห็นอาพาธกล้าเหมือนยาชูก�าลัง	จึงไม่เป็น

ทุกข์ในเมื่อประสบหนาวร้อนเป็นต้น	 มีเมตตาย่อมมีจิตเยือกเย็น	 ห่างโทสะพยาบาท	

ไม่รู้สึกเป็นศัตรูคู่เวรกับใคร	 จะหลับก็เป็นสุข	 จะตื่นก็เป็นสุข	 ดังพระพุทธภาษิตใน

เมตตานิสังสสูตรว่า	สุข� สุปติ	หลับเป็นสุข	สุข� ปฏิพุชฺฌติ	ตื่นเป็นสุข	ผู้มีขันติและ

เมตตาย่อมได้สุขเสมอ	ฉะนี้

อกีข้อหนึง่	คอืเป็นท่ีรกัทีช่อบใจของเทวดามนษุย์ทัง้หลายในพระบาล	ี๒	บาท	

คาถานี	้ไม่กล่าวถงึเมตตา	แต่พงึทราบว่าหมายถงึผูม้เีมตตาด้วย	เทวดาหมายถงึเทวดา

โดยอปุบตักิไ็ด้	โดยสมมตกิไ็ด้	อีกนยัหนึง่มนษุย์หมายถงึบคุคลทัว่ไป	เทวดาหมายถงึ

บุคคลผูป้ระกอบด้วยคณุธรรมชัน้สงูเช่นเทวธรรม	พรหมวิหารธรรม	ผูม้ขีนัติและเมตตา

ย่อมไม่เป็นอนัตรายต่อใคร	แต่กลบัเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนและผูอ่ื้น	แม้มีผูม้าจ้วงจาบ

ล่วงเกิน	 ก็ยังอดนิ่ง	 และยังแถมแผ่ไมตรีจิตคิดให้เขาเป็นสุขอีก	 เหตุฉะนี้	 ถ้าไม่เป็น

ทีร่กัชอบใจแล้ว	ใครจะควรเป็นทีร่กัชอบใจได้	และผูท่ี้ไม่รกัชอบใจผูมี้ขนัตแิละเมตตานัน้	

ก็ชื่อว่ามีใจต�่าทรามจนไม่ควรจัดเข้าชั้นมนุษย์	 ไม่ต้องกล่าวถึงเทวดา	 เฉพาะเมตตา	
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เมื่อมีในผู้อื่น	 ย่อมเป็นผลสะท้อนให้ผู้อ่ืนรักชอบใจตน	 มีเล่าว่าแม้เทวดาโดยอุปบัต	ิ

ก็รักชอบใจผู้เจริญเมตตาภาวนา	 ดังในเรื่องเหตุเกิดขึ้นแห่งกรณียเมตตสูตร	 สมด้วย

พระพทุธภาษติในเมตตานสิงัสสตูรว่า	มนสฺุสาน� ปิโย โหติ	เป็นท่ีรกัของมนษุย์ท้ังหลาย	

อมนุสฺสาน� ปิโย โหติ	เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย	ดังนี้

รวมความว่า	ผูมี้ขนัตแิละมีเมตตาย่อมเป็นผูมี้ลาภ	มยีศ	มสีขุและเป็นท่ีรกัที่

ชอบใจของเทวดามนุษย์ทั้งหลาย	สมด้วยพระพุทธศาสนสุภาษิตบทอุเทศเบื้องต้น

สาธชุนเม่ือได้สดบัธรรมบรรยายพรรณนาขนัตแิละเมตตาพร้อมทัง้อานสิงส์ผล	

ดังนี้แล้ว	 พึงปลูกฉันทัธยาสัย	 ปฏิบัติในขมาปฏิปทา	 ถือขันติวาทิภาสโต	 “ขนฺตยา  

ภิยฺโย น วิชฺชติ	ธรรมอันยิ่งกว่าขันติ	 ย่อมไม่มี”	 และพึงอบรมเมตตา	ถือพระมหา-

สมณภาษติว่า	“โลโกปตถฺมภฺกิา เมตตฺา	เมตตาเป็นเครือ่งค�า้จนุโลก”	ให้เป็น	ขนตฺกิา  

มีขันติ	เมตฺตวา	มีเมตตา	ก็จักประสบสุภผล	คือ	ลาภ	ยศ	สุขเสมอและเป็นที่รักของ

ปวงเทวดาแลมนุษย์	มีใจความพร้อมทั้งอรรถาธิบายดังบรรยายมา	ด้วยประการฉะนี้



ตัวอย่าง 
เรยีงความแก้กระทู้ธรรมสนามหลวง*

น ปเรส� วิโลมำนิ   น ปเรส� กตำกต�

อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย   กตำนิ อกตำนิ จ

ไม่ควรใส่ใจถึงค�าเสียดสีของผู้อื่น	 ไม่ควรคอยดูการงานที่ท�าแล้วและยังไม่ได้

ท�าของผู้อื่น	ควรพิจารณาดูแต่การงานที่ท�าแล้ว	และยังไม่ได้ท�าของตนเท่านั้น

บดันี	้จักพรรณนาความแห่งคาถาพระพทุธภาษติทีย่กขึน้ตัง้เป็นนกิเขปบท	ณ		

เบื้องต้นนั้น	เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมโดยล�าดับไป

คาถาพระพุทธภาษิตน้ี	 มีใจความเป็นค�าแนะน�ามิให้ใส่ใจถึงค�าเสียดสีของ	

ผู้อื่น	 ๑	 มิให้คอยดูการงานที่ท�าแล้วและยังไม่ได้ท�าของผู้อื่น	 ๑	 แต่โดยตรงกันข้าม		

ให้พิจารณาดูแต่การงานท่ีท�าแล้วและยังไม่ได้ท�าของตนเท่านั้น	 ๑	 มีอรรถบรรยาย	

โดยล�าดับดังต่อไปนี้

คนทุกคนผู้เกิดมาย่อมมีรูปและนามประกอบกัน	 และมีผัสสายตนะ	 (ท่ีต่อ

ผสัสะ)	คืออายตนะภายในส�าหรับต่ออายตนะภายนอก	ดงัพระพุทธภาษิตในธาตุวิภงัค-

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อ	๑๒	ธันวาคม	๒๔๙๕	ครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่	พระโศภนคณาภรณ์
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สูตรว่า “ฉธาตุโย อย� ภิกฺขุ ปุริโส ฉผสฺสายตโน	 ดูก่อนภิกษุ	 บุรุษนี้มีธาตุ	 ๖		

มผีสัสายตนะ	๖”	ดงัน้ี	มีธาตุ	๖	กคื็อมีธาตดุนิ	น�า้	ไฟ	ลม	อากาศ	และวิญญาณธาตุ	

มผีสัสายตนะ	 ๖	 กค็อื	 มตีา	 ห	ู จมกู	 ลิน้	 กาย	 และมนสั	 (ใจ)	 เหตฉุะนี	้ คนทีม่	ี	

ผสัสายตนะไม่เสีย	จึงอาจเห็นรูปด้วยตา	ฟังเสียงด้วยหู	ดมกลิ่นด้วยจมูก	ลิ้มรสด้วย

ลิ้น	 ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย	 รู้เรื่องด้วยใจ	 รูป	 เสียงเป็นต้นจึงเข้ามาเป็นอารมณ	์

เป็นทีเ่ทีย่วไปคลกุเคล้าของใจ	เป็นส่วนโสมนสั	๖	โทมนสั	๖	อเุบกขา	๖	ตามประเภท		

จึงมีค�าต่อไปในพระสตูรน้ันว่า	“อฏฺารสมโนปวิจาโร	มมีโนปวจิาร	(ทีเ่ทีย่วไปของใจ)	๑๘”		

ธรรมดาคนเกิดมา	เมื่อยังเป็นสามัญชน	ย่อมมีใจท่องเที่ยวไปอยู่อย่างนี้	

ในที่นี้	 จะยกเสียงขึ้นกล่าวเป็นนิทัศนะ	 เสียงท่ีรับต่อเข้ามาด้วยหู	 เป็นท่ีตั้ง

แห่งโสมนสักมี็	เป็นท่ีตัง้แห่งโทมนสักมี็	เป็นทีต่ัง้แห่งอเุบกขากม็	ีจะยกกล่าวเฉพาะที่

เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส	เสียงเช่นนี้คือค�าที่เรียกในพระพุทธภาษิตนี้ว่า	วิโลมะ	หมายถึง

ค�าเสยีดสีหรือเสยีดแทงของผูอ้ืน่	คอืค�าด่าค�าจ้วงจาบท้ังปวง	ค�าเช่นนีต้รสัแนะน�าไว้เป็น

ข้อแรกว่าไม่ควรใส่ใจถงึ	เพราะเหตไุรจงึตรสัสอนอย่างนี	้ข้อนีพ้จิารณาสักหน่อยกอ็าจ

เห็นได้	คนที่ได้ยินค�าเสียดสีของผู้อื่น	และใส่ใจถึงย่อมเดือดร้อน	อย่างน้อย	ก็ให้เกิด

โทมนัสกลัดกลุ้มอยู่ในใจ	ท�าให้ใจฟุง้ซ่านไม่ตัง้มัน่เพ่ือจะท�าความด	ีดงัคหปตานผีูไ้ด้ฟัง

ค�าด่าของปาฏกิาชวีก	มจีติฟุง้ซ่าน	ไม่อาจ	เพือ่จะส่งจติไปตามกระแสพระธรรมเทศนา

ของพระบรมศาสดา	 พระบรมศาสดาต้องทรงอนุสาสน์อบรมด้วยพระคาถาบทนกิเขปนี้	

จึงระงับได้	 (เรื่องมาในอรรถกถาธรรมบท	 ปุปผวรรค)	 อย่างมาก	 ก็ให้เกิดโกรธ		

เม่ือโกรธเกิดข้ึน	 ก็อาจเป็นเหตุให้กล่าวเสียดสีตอบ	 เป็นวิวาทกันทางวาจาขึ้นแรง	

ยิง่ขึน้กถ็งึประหตัประหารกนัทางกาย	จงึเป็นการก่อภยัเวรขึน้	เพราะความใส่ใจถงึนัน้

เป็นอาการผูกเวร	ตามพระพุทธภาษิตในธรรมบท	ขุททกนิกายว่า

อกฺโกจฺฉิ ม� อวธิ ม�   อชินิ ม� อหาสิ เม

เย จ ต� อุปนยฺหนฺติ   เวร� เตส� น สมฺมติ

แปลความว่า	ชนเหล่าใดย่อมผกูเวรนัน้ไว้ว่า	ผูโ้น้นได้ด่าเรา	ได้ฆ่าเรา	ได้ชนะเรา	

ได้ลกัของของเรา	เวรของชนเหล่านัน้	ย่อมไม่สงบ	เหตฉุะนี	้จงึตรสัสอนไม่ให้ใส่ใจถึง
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ค�าว่า	 ไม่ใส่ใจถึง	 หมายถึงไม่ผูกใจจดจ่อให้เป็นปฏิฆนิมิตสหาย	 (ที่ก�าหนด

หมายของใจอนัน�าปฏฆิะความหงดุหงดิไม่ชอบ	เป็นชนวนให้เกดิโกรธ)	ข้อนีจ้ะส�าเรจ็

ได้ด้วยอาศยัอนิทรยีภาวนา	(ความอบรมอนิทรย์ี)	อินทรียภาวนาในลัทธิภายนอกบางลทัธิ	

สอนมใิห้ดมิูให้ฟัง	ดงัเช่นปาราสริยิาพราหมณ์สอนสาวกของตน	แต่ในพระพทุธศาสนา	

พระบรมศาสดาตรสัปฏเิสธวธีิเช่นนัน้	ด้วยตรสัว่า	เมือ่เป็นเช่นนัน้	คนตาบอดหูหนวก

ก็ชื่อว่าเป็นผู้อบรมอินทรีย์แล้ว	(มีเรื่องเล่าไว้ในอินทรียภาวนาสูตร)	และตรัสสอนวิธี

อินทรียภาวนาโดยประการอ่ืน	 แสดงโดยใจความ	 คือ	 ตรัสสอนวิธีปฏิบัติทางใจด้วย

ท�าใจให้เป็นอเุบกขา	ความวางเฉยเป็นกลาง	ไม่ให้ตกไปข้างยนิด	ีไม่ให้ตกไปข้างยนิร้าย	

เพราะใช้ปัญญาพจิารณาให้รูเ้ท่าทัน	อุเบกขาอย่างนีท่้านเรยีกว่า	ญาณเุบกขา	อเุบกขา

เพราะปรีชาหยั่งรู้	 (เป็นอุเบกขาของบัณฑิต	 มิใช่อุเบกขาเพราะไม่รู้	 อันเป็นอุเบกขา

ของพาล)	ตามวธิตีรสัสอนไว้นี	้มีเหตผุลท่ีพงึพจิารณาเหน็สมจรงิ	คนมหีไูว้ส�าหรบัฟัง	

จะอดุหเูสยี	กผ็ดิธรรมชาต	ิและเมือ่ไม่อดุหหูรือไม่ท�าหูให้หนวก	เมือ่ใครพดูมา	ก็ต้องได้ยนิ	

และโดยปกต	ิกไ็ม่รูว่้าใครจะพดูมาอย่างไร	ถ้ารูก่้อนและรูว่้าจะทนฟังไม่ได้	จกัได้หลบ

ไปเสยีหรอืไม่ไปฟัง	แต่โดยมาก	ฟังแล้ว	(บางทคีดิแล้ว)	จงึรูว่้าเขาพดูอย่างไร	ฉะนัน้	

ทางพระพุทธศาสนา	พระบรมศาสดาจึงตรสัสอนวธิปีฏบิตัทิางใจ	เพราะจะห้ามหใูห้ไม่

ได้ยินนั้นไม่ได้	 แต่อาจห้ามใจได้	 เมื่อห้ามใจได้ก็เป็นอันห้ามหูได้ด้วย	 ดังที่กล่าวเป็น

โวหารว่า	ได้ยนิเหมือนไม่ได้ยินหรอืไม่หนวกเหมอืนหนวก	กว็ธิพีจิารณาในการปฏบิตัิ

ทางใจในเรื่องนี้มีเป็นอันมาก	เช่น

ก�าหนดให้รู้จิต	 คือเมื่อได้ยินเสียงด้วยหูเกิดไม่ชอบใจขึ้น	 ก็ให้ก�าหนดให้รู้ว่า

ความไม่ชอบใจเกิดขึ้น	และความไม่ชอบใจนี้เป็นภาวะปรุงแต่งเป็นภาวะหยาบ	อาศัย

เหตุเกิดขึ้น	 ส่วนความวางใจเฉยได้	 เป็นภาวะสงบประณีต	 เมื่อก�าหนดให้รู้ตาม	

เป็นจริง	 ความไม่ชอบใจก็ดับไป	 อุเบกขาก็เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว	 เปรียบเหมือนดีดเล็บ

เบา	 ๆ	 เสียงดีดเล็บย่อมดังข้ึนเบา	 ๆ	 และหายไป	 เกิดความเงียบขึ้นโดยรวดเร็ว		

(ความพิสดารอยู่ในอินทรียภาวนาสูตร	ในที่นี้ยกมาเฉพาะข้อที่ประสงค์ตามบทกระทู้	

แม้ข้ออื่นอาการอื่นก็พึงทราบโดยนัยนี้)

พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าธาตุ	 คือถูกผู้อื่นด่าว่าเสียดสี	 ก็พิจารณาให้รู้ว่า

ทกุขเวทนาน้ี	อาศยัผสัสะเกดิขึน้	ทัง้ผสัสะ	ทัง้เวทนาและอาการอืน่	ๆ	ทีเ่กดิสืบเนือ่งไป	
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เป็นภาวะไม่เที่ยง	 สักแต่ว่าเป็นธาตุที่มาผสมกัน	 แล้วก็แปรปรวนแตกสลายไป		

(ความพิสดารแจ้งอยู่ในมหาหัตถิปโทปมสูตร)

นอกจากนี	้จะพจิารณาด้วยประการอย่างใดอย่างหนึง่	เพือ่ให้เกดิอเุบกขาขึน้

ย่อมควรทัง้นัน้	ดังเช่นพจิารณาว่า	คนพดูค�าชัว่	ค�าชัว่นัน้กเ็ป็นของเขาเอง	แม้สภุาษติ

ก็มีว่า	 ขวานเป็นเครื่องฟันตนของคนพาล	ผู้กล่าวชั่วก็เกิดที่ปากของเขาเอง	 เมื่อเป็น

เช่นนี	้ไฉนจงึจะต้องรบัขวานคอืค�าชัว่ของเขามาเบยีดเบยีนเราให้เป็นทีส่มใจของเขาว่า	

ปล่อยให้สิ่งที่เป็นของเขาคงเป็นของเขาดีกว่า

เม่ือได้อบรมอินทรียภาวนาเพ่ือท�าใจให้เป็นอุเบกขาโดยนัยที่แสดงมา	 ชื่อว่า

ได้ปฏบิตัติามพระพุทธภาษิตท่ีตรสัสอนไว้เป็นข้อแรกว่า	น	ปเรส�	วิโลมาน	ิไม่ควรใส่ใจ

ถึงค�าเสียดสีของผู้อื่น

อน่ึง	ค�าเสียดสขีองผูอ่ื้นไม่ควรใส่ใจฉันใด	การทีท่�าและไม่ท�าของผูอ้ืน่กไ็ม่ควร

ใส่ใจคอยดฉัูนนัน้	ฉะนัน้	พระบรมศาสดาจงึตรสัสอนมใิห้คอยดกูารทีท่�าและไม่ท�าของ

ผู้อื่นต่อไป

การหรือกรรมของบุคคลนั้นมีประเภทต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เพราะสามัญชนทุก

คนต้องประกอบการต่าง	 ๆ	 ทางกายบ้าง	 ทางวาจาบ้าง	 ทางใจบ้าง	 ดีบ้าง	 ไม่ดีบ้าง	

ตั้งแต่ตื่นจากหลับจนถึงหลับไปอีกอยู่ทุก	ๆ	วัน	ฉะนั้น	ถ้าคนอื่นคอยดูการที่ท�าและ	

ไม่ท�าของคนอื่นกันจริง	 ๆ	 แล้ว	 ก็ต้องคอยดูตั้งแต่ตื่นจากหลับจนถึงหลับไปเสีย		

ไม่มเีวลาเหลอืเพือ่จะท�ากจิของตน	ด้วยเหตผุลแม้เพยีงเท่านี	้กพ็อเห็นได้ว่า	เหตไุฉน

จึงทรงสอนไว้อย่างน้ี	 ถ้ามีปัญหาสอดเข้ามาว่า	 ถ้าอย่างนัน้	 ผูป้กครองเช่นมารดาบดิา		

อปัุชฌาย์	 อาจารย์	 กไ็ม่ต้องดแูล	 ว่ากล่าว	 ผูอ้ยูใ่นปกครองเช่น	 บตุรธดิาสทัธวิิหารกิ	

อนัเตวาสกิของตนหรือ	แก้ว่าหาเป็นอย่างนัน้ไม่	เพราะการดแูลว่ากล่าวเป็นกจิของตน

ของผูป้กครอง	จงึไม่หมายห้ามในทีน่ี	้ทีห่มายห้ามในทีน้ี่คอืการทีเ่ข้าไปพลอยยุ่ง	สอดรู้

สอดเหน็	ในกจิของผูอ้ืน่	อนัมใิช่กจิ	มใิช่ธรุะหน้าท่ีของตน	ส่วนกจิของตนทอดท้ิงไม่ดแูล

จัดท�า	ประพฤตดิงันีเ้ป็นทางเจรญิกเิลส	ดงัพระพทุธภาษติในธรรมบท	ขทุทกนิกายว่า

ยญฺหิ กิจฺจ� ตทปวิทฺธ�   อกิจฺจ� ปน กยิรติ

อุนฺนฬาน� ปมตฺตาน�   เตส� วฑฺฒนฺติ อาสวา
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แปลความว่า	 พวกผู ้ที่ทอดทิ้งการที่พึงท�าเสีย	 แต่ไปท�าการที่ไม่พึงท�า		

เชิดมานะเพียงดังไม้อ้อ	ประมาทแล้ว	เหล่านั้น	ย่อมมีอาสวะเจริญ

ข้อท่ีเป็นทางเจรญิกเิลสนีเ้ป็นเหตุผลอกีประการหนึง่ทีพ่งึพจิารณา	ความคอย

ดูการที่ท�าและไม่ท�าของผู้อื่น	 เมื่อเห็นการ	อันเป็นที่ตั้งของกิเลสอย่างใด	กิเลสอย่าง

นั้นย่อมเกิด	เจริญ	กิเลส	กองราคะหรือโลภะ	และกองโทสะจะยกไว้	(กองโทสะเป็น

อนักล่าวในข้อแรกแล้ว)	จะกล่าวถงึกองโมหะ	ยกความเชดิมานะ	(ส�าคญัตน)	ขึน้เป็น

นิทัศนะ	 ผู ้ท่ีคอยดูการที่ท�าและไม่ท�าของผู ้อื่นและน�าเข้ามาเปรียบเทียบกับตน		

ย่อมเชือ่ว่าปลกูบ�ารงุมานะ	ความส�าคญัตนว่าดกีว่าเขาบ้าง	เสมอเขาบ้าง	เลวกว่าเขาบ้าง	

แต่น้ัน	 ก็เกิดความเชดิตน	ความแก่งแย่ง	 (ฉดุรัง้เขาไว้	ชงิดขีองเขามา)	หรอืความแข่งด	ี

(ชิงออกหน้า)	ด้วยอ�านาจกิเลสความวิวาทกันด้วยวาจาที่แต่งค�าออกว่ากันให้เสียหาย

ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 ก็ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้	 อาการอย่างนี้เรียกว่า	 สารัมภะบ้าง		

อุปารัมภะบ้าง	 เมื่อมีอยู่ในจิตของผู้ใด	 ผู้นั้นแม้จะฟังพระธรรมเทศนาอบรมก็ไม่ได้	

รบัประโยชน์	สมดงัภาษติของพระยสทตัตเถร	ในเถรคาถา	ขทุทกนกิาย	(๒๕/๓๒๓)	ว่า

อุปารมฺภจิตฺโต ทุมฺเมโธ   สุณาติ ชินสาสน�

อารกา โหติ สทฺธมฺมา   นภโส ปวี ยถา

แปลความว่า	 คนปัญญาทราม	 มีจิตครุ่นก่อเรื่อง	 ถึงหูได้ยินค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าผู้ชนะอยู่	 ก็ยังเป็นผู้ห่างไกลจากสัทธรรม	 เหมือนอย่างแผ่นดินห่างไกล

จากฟ้า

ความคอยดูการท่ีท�าและไม่ท�าของผู้อื่น	 เป็นสิ่งทอนประโยชน์	 ซ�้าเป็นเหตุ	

ก่อโทษ	ดงัแสดงเป็นนทิศันนยั	ฉะนี	้พระบรมศาสดาจงึทรงอนสุาสน์สอนเป็นข้อที	่๒	

ว่า	น ปเรส� กตากต�	ไม่พึงคอยดูการที่ท�าและไม่ท�าของผู้อื่น

กิจการทั้งหลายจะไม่ควรท�าทุกอย่างไปก็หามิได้	 กิจการบางอย่างควรท�าก็มี	

ฉะนัน้	พระบรมศาสดาคร้ันทรงสอนมิให้ท�าในข้อทีไ่ม่ควรท�าอย่างนัน้แล้ว	จงึทรงสอน

ให้ท�าในข้อที่ควรท�า	อันตรงกันข้ามต่อไป	คือให้พิจารณาดูแต่การที่ท�าแล้ว	และยังไม่

ได้ท�าของตนเท่านั้น
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คนทุกคนย่อมมีกิจที่พึงท�าของตน	เพราะทุกคนต้องท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังกล่าวแล้วข้างต้น	และสามัญชนทุกคนชื่อว่ายังไม่เสร็จกิจ	ยังมีกิจที่จะต้องท�าต่อไป

เพื่อตนบ้างเพื่อผู้อื่นบ้าง	 มีค�าถามสอดเข้ามาว่า	 กิจเพื่อผู้อื่นชื่อว่าเป็นกิจของตนด้วย

หรือ	แก้ว่า	ถ้ากิจนั้นเป็นกิจที่พึงท�าของตนก็ชื่อว่ากิจของตนเช่นกิจที่ผู้ปกครองพึงท�า

เพ่ือผู ้อยู ่ในปกครองดังกล่าวข้างตน	 หรือเช่นความหวังสุขแก่ผู ้อื่นด้วยเมตตา		

ความช่วยทกุข์ของผูอ้ืน่ด้วยกรณุา	ความเจอืจานผูอ้ืน่ด้วยทาน	เมตตากรณุาและทาน

เหล่านี	้ เป็นกจิทีต่นพงึท�า	 กช่ื็อว่ากจิของตน	 เข้าใจอย่างน้ีจงึเป็นเข้าใจความไม่คบัแคบ	

ฉะนั้น	พึงแสดงความหมายโดยอนวเสสนัย	(นัยไม่มีส่วนเหลือ)	ได้ดังนี้	การใดเป็น

กรณยีะทีต่นพงึท�าในกาลใด	ท�าการนัน้ในกาลนัน้	ชือ่ว่าท�ากจิของตน	ในทางปฏบัิตธิรรม	

แสดงการไว้	 ๒	 อย่าง	 คือ	 กรณียะ	 (การที่ควรท�า)	 ได้แก่กายสุจริต	 (ประพฤติดี	

ทางกาย)	 วจีสุจริต	 (ประพฤติดีทางวาจา)	มโนสุจริต	 (ประพฤติดีทางใจ)	 อย่าง	๑	

อกรณียะ	(การทีไ่ม่ควรท�า)	ได้แก่กายทจุรติ	(ประพฤตชิัว่ทางกาย)	วจทุีจริต	(ประพฤติ

ชัว่ทางวาจา)	 มโนทจุรติ	 (ประพฤติชั่วทางใจ)	 อย่าง	 ๑	 อีกนัยหนึ่ง	 เรียกว่ากรรม		

(การงานที่ท�า)	 ส่วนดีเรียกว่ากุศลกรรม	 ส่วนชั่วเรียกว่า	 อกุศลกรรม	 อกุศลกรรม	

เป็นอกรณียะ	ส่วนกุศลกรรมเป็นกรณียะ

กล่าวโดยสรุป	กิจของตนอันพุทธศาสนิก	(ผู้นับถือพระพุทธศาสนา)	พึงท�า

ก็คือความศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามภูมิชั้น	 พระพุทธศาสนานั้น	 โดยย่อ		

สอนให้ละความชั่ว	 ๑	 สอนให้ท�าความดี	 ๑	 สอนให้ช�าระจิตของตน	 ๑	 สมตาม	

พระพุทธภาษิตในมหาปทานสูตร	ในมหาวรรค	ทีฆนิกายว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณ�   กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปน�   เอต� พุทฺธาน สาสน�

แปลความว่า	การไม่ท�าบาปทั้งปวง	๑	การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	๑	การช�าระ

จิตของตนให้ผ่องแผ้ว	๑	นี้เป็นค�าสอนของพระผู้รู้ทั้งหลาย	ดังนี้

การงานเหล่านี้	 พึงพิจารณาดูว่า	 การงานอะไรตนได้ท�าแล้ว	 การงานอะไร	

ตนยงัไม่ได้ท�า	การงานท่ีตนท�าแล้วน้ันเป็นกรณยีะหรอือกรณยีะ	หรอืว่าเป็นกศุลกรรม
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หรืออกุศลกรรม	 การงานที่ตนยังไม่ได้ท�าและจะท�าก็เช่นเดียวกัน	 กล่าวโดยเฉพาะ		

กิจของตนที่ตนพึงท�าตามควรแก่ภาวะและหน้าที่	 อะไรได้ท�าไปแล้ว	 อะไรยังไม่ได้ท�า	

พิจารณาดูอย่างนี้เพื่ออะไร	ก็เพื่อจะได้ทราบการงานที่ท�าแล้ว	และยังไม่ได้ท�าของตน

ตามเป็นจริง	 และเมื่อทราบแล้ว	 จักได้ละการงานท่ีไม่ดีท่ีเคยท�าแล้ว	 ไม่ท�าอีกต่อไป	

จักได้ท�าการงานตนท่ีดีท่ียังไม่ได้ท�า	 หรือที่ท�าแล้ว	 แต่ยังไม่บริบูรณ์	 ก็ท�าให้บริบูรณ	์	

การที่ท�าแล้ว	ทั้งส่วนดี	ทั้งส่วนไม่ดี	 เป็นกรรมของตนแท้	กล่าวโดยเฉพาะ	จักได้ท�า

กิจของตนอันเป็นส่วนที่ดีที่ชอบให้ส�าเร็จลุล่วงไป	 มิให้อากูลคั่งค้าง	 หรือให้เนิ่นช้า		

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสเตือนบรรพชิตให้พิจารณาเนือง	ๆ	ในทสธรรมสูตร	๑	อันมา

ในทสกนิบาต	อังคุตตรนิกาย	ข้อ	๓	และข้อ	๘	ว่า	“อญฺโญ เม อากปฺโป กรณีโย  

อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องท�าให้ดีขึ้นไปกว่านี้	 ยังมีอยู่อีก	 ไม่ใช่เพียงเท่านี้”	

“กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺติ	วันคืนล่วงไป	ๆ	บัดนี้เราท�าอะไรอยู่”

ผู้ที่พิจารณาดูการงานที่ท�าแล้วและยังไม่ได้ท�าของตนอย่างนี้	 ย่อมมองเห็น

กรรมของตน	เมือ่เหน็กรรมของตนก็เหน็ตน	จงึเป็นผูรู้ต้นตามเป็นจรงิว่าตนเป็นอย่างไร	

ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงอัตตัญูบุคคลในสัปปุริสธรรมสูตร	 ๒	 ในสัตตกนิบาต		

อังคุตตรนิกาย	ข้อ	๓	โดยความว่า	“เพราะภิกษุรู้ตนว่า	เอตฺตโกมฺหิ สทฺธาย สีเลน 

สเุตน จาเคน ปญฺญาย ปฏิภาเณน เราเป็นผูเ้ท่านีด้้วยศรัทธา	ศลี	สุตะ	จาคะ	ปัญญา	

ปฏิภาณ	 ฉะนั้น	 เรียกว่าอัตตัญู	 ผู้รู้ตน”	 เมื่อรู้ตนตามเป็นจริง	 เพราะรู้กรรมที่ท�า

แล้วและยังไม่ได้ท�าของตน	จึงอาจละความชั่วประพฤติความดียิ่ง	 ๆ	ขึ้นไป	ส่งตนให้

เสมอผูท้ีม่คีวามดีย่ิง	ๆ	ขึน้ไปจนถงึท่ีสดุ	ชือ่ว่าได้ปฏบัิตใินธรรมข้อ	สมานตัตตาอนัเลิศ	

สมตามพระพทุธภาษิตในนวกนิบาต	อังคุตตรนกิายว่า	

เอตทคคฺ� ภกฺิขเว สมานตตฺตาน� ยททิ� โสตาปนฺเนน โสตาปนนฺสสฺ สมานตโฺต 

สกทาคามินา สกทาคามิสฺส สมานตฺโต อนาคามินา อนาคามิสฺส สมานตฺโต อรหตา 

อรหโต สมานตฺโต 

แปลความว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ข้อนี้เป็นยอดสมานัตตตาท้ังหลาย	 คือ		

พระโสดาบันเสมอด้วยพระโสดาบัน	 พระสกทาคามี	 เสมอด้วยพระสกทาคาม	ี	

พระอนาคามี	เสมอด้วยพระอนาคามี	พระอรหันต์	เสมอด้วยพระอรหันต์	ดังนี้	
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นี้เป็นความเสมอด้วยธรรม	 มิใช่ด้วยเชิดมานะหรือเชิดตนอันธรรมส่งขึ้นไป	

ให้เสมอกับผู้ที่มีธรรมเสมอกัน	 ส�าเรจ็ด้วยพจิารณาดกูารงานของตน	 รูจ้กัตนตามเป็น

จรงิและส่งตนข้ึนไปด้วยละความช่ัว	ประพฤติความดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	แม้จะส่งตนขึ้นไปไม่

ถึงภูมิอริยะ	ก็ส่งขึ้นไปให้เสมอ	กัลยาณปุถุชนทั้งหลาย	เหตุฉะนี้	พระบรมศาสดาจึง

ทรงอนุสาสน์สอนไว้เป็นข้อที่	๓	ว่า	

“อตฺตโน ว อเวกฺเขยยฺ  กตานิ อกตาน ิจ	

ควรพิจารณาดูแต่การงานท่ีท�าแล้ว	และยงัไม่ได้ท�าของตน	ดังนี้

รวมความว่า	บุคคลผูเ้กดิมามีรปูนามและผสัสายตนครบถ้วน	ได้สดบัค�าส่ังสอน

ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	และปฏิบัตอิบรมอนิทรียภาวนา	ท�าใจให้เป็นอเุบกขาในเสยีง

เสียดสีว่านัย	ไม่ใส่ใจถือให้เป็นปฏิฆนิมิตต์	ด้วยพิจารณาให้เกิดปรีชาหยั่งรู้โดยอุบาย

แยบคาย	 และไม่คอยดูการงานท่ีท�าแล้ว	 และยังไม่ได้ท�าของผู้อ่ืน	 อันมิใช่ธุระหน้าที่

ของตน	เพราะเป็นการเสียประโยชน์เปล่า	หรือซ�า้ก่อกเิลสโทษมมีานะเป็นต้น	แต่พจิารณา

ดูการงานที่ท�าแล้วและยังไม่ได้ท�าของตน	 เพื่อให้รู้การงานของตนสืบไปถึงรู้ตนตาม	

เป็นจริง	แล้วละการงานท่ีไม่ด	ีท�าการงานทีด่ทีียั่งไม่ได้ท�า	หรือทีค่ั่งค้างให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไป	

และท�าให้ดียิ่งขึ้น	 กล่าวโดยเฉพาะ	 ก็ปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 ปฏิบัติ

ดังนี้	ชื่อว่าปฏิบัติตามคาถาพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้	ณ	เบื้องต้นนั้นว่า

น ปเรส� วิโลมานิ   น ปเรส� กตากต�

อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย  กตานิ อกตานิ จ

ไม่ควรใส่ใจถึงค�าเสียดสีของผู้อื่น	 ไม่ควรคอยดูการงานที่ท�าแล้วและยังไม่ได้

ท�าของผู ้อื่น	 ควรพิจารณาดูแต่การงานที่ท�าแล้วและยังไม่ได้ท�าของตนเท่านั้น		

มีอรรถาธิบาย	ดังพรรณนามา	ด้วยประการฉะนี้.



กระทู้ธรรม*

อุเทศ

สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ  อหุ สนฺโต ปติฏฺติำ

สัตบุรุษทั้งหลาย	ตั้งมั่นแล้ว	ในความสัตย์

อันอาศัยประโยชน์ด้วย	อาศัยธรรมด้วย

นเิทศ

สตัวนกิรทัว่หน้ามีความสขุและความสงบ	เป็นยอดปรารถนาเสมอกนั	กอ็ะไร

คือความสุขและอะไรคือความสงบ	 ความสมปรารถนาใช่ไหมที่เข้าใจกันว่าความสุข		

แต่สันติคือความสงบต้องการเหตุผลยิ่งกว่านี้	 คือสิ่งที่มนุษยนิกรปรารถนานั้น	 โดย

สามัญทั่วไป	ได้แก่	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	ย่อมได้สมปรารถนาตามฐานานุรูปแห่ง

กิจการ	 กิจการส�าเรจ็เป็นรปูร่างขึน้ได้	 ด้วยการกระท�าจรงิ	 ๆ	 ทางกาย	 วาจา	 และใจ		

ค�าว่าจรงิในทีน่ี	้หมายความเพยีงความบกึบนึ	ท�าตดิต่อก้าวหน้าไม่ทอดถอย	สรรียนต์

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๙
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แล่นก้าวหน้าไปยงัจดุทีห่มาย	แต่ข้อทีค่วรค�านงึถึงคอื	สรรียนต์นัน้	อาจด�าเนนิละเมิด

เขตแห่งสันติสุขของบุคคลอื่นหรือของตนเองก็ได้	 แลสุดทางแห่งสรีรยนต์นั้น	 อาจจะ

เป็นเหวลกึแทนทีจ่ะเป็นบ่อเงนิบ่อทองกไ็ด้	กล่าวคือการท�าจริง	ๆ	บางอย่างไม่เป็นธรรม	

คือผดิศลีธรรม	ได้แก่เบยีดเบยีนผูอ่ื้น	เช่นโหดร้ายจริง	โกงจรงิเป็นต้น	เบยีดเบยีนตน	

เช่นเป็นนกัเลงสรุา	นักเลงการพนนั	นกัเลงผูห้ญงิ	เป็นอาท	ิบางอย่างไม่เป็นประโยชน์	

เช่นการโฆษณาธรรมในขณะที่ละครก�าลังแสดง	 การค้าขายส่ิงของที่ผิดกาลเทศะ		

การปฏิบัติธรรมย่อหย่อนหรือตึงเกิน	กรุณาผิดวิธี	 เช่น	ช่วยเหลือนักโทษให้หลบหนี	

บบี	 นวด	 อุ้มชูงซ่ึูงเป็นเหนบ็เพราะความหนาวเป็นต้น	 บางอย่างไม่เป็นประโยชน์ทัง้ไม่

เป็นธรรมด้วย	เช่นพฤติการณ์ของพระฝาง	ในต้นรชัสมยัพระเจ้ากรุงธนบุร	ีการท�าจรงิ

เหล่านี	้ถ้าไม่ผดิศีลธรรม	กฎหมาย	แลประเพณ	ีแต่ไม่อาศยัประโยชน์	ย่อมไม่ส�าเรจ็

ไร้ประโยชน์	ถ้าไม่อาศยัธรรมด้วย	ไม่อาศยัประโยชน์ด้วย	ย่อมไร้ประโยชน์เลยทเีดยีว	

แต่ผิดว่าไม่อาศัยธรรม	 แต่อาศัยประโยชน์	 บางทีอาจเป็นเหตุประสบความร�่ารวย	

เป็นต้น	ยิง่กว่ากจิการทีอ่าศยัธรรมกไ็ด้	โดยทีท่ราบเหตผุลแห่งกจิการแลเข้าใจด�าเนนิ

กิจการด้วยองค์ความรู้	 ๕	ประการ	 อันจะบรรยายต่อไป	 แลย่อมอ�านวยความสุขคือ

ความสมปรารถนาให้ได้	 แต่หาอ�านวยความสงบให้ไม่	 เพราะจิตใจของบุคคลเช่นนี	้	

ต้องแบ่งยุ่งยากออกเกิน	๑๐	ภาคเสียอีก	 เป็นต้นว่า	 ภาคหนึ่งคิดระวังภัย	ภาคสอง	

คดิเพิม่พนูกบัคิดตดัรอน	ภาคสาม	คิดป้องกนัจนตนเองเช่นกระเบยีดกระเสียนต่อการ

กนิอยูแ่ม้ของตน	และยงัแบ่งเป็นภาคเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	เป็นราย	ๆ	ไปอกี	ซึง่ทกุ	ๆ	ภาค

ล้วนอยู่ใต้อ�านาจของความปรารถนาอันแรงกล้า	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 จักเอาความสงบมา	

จากไหน	 เมื่อไม่มีความสงบ	 ความสุขอันเป็นเพ่ือนสองแห่งความสงบ	 ก็หารอหน้า	

อยู่ไม่	 เขาย่อมส�าคัญความสมปรารถนา	 อาหารแห่งความโลภนั่นแล	 ว่าความสุข		

ส�าคัญดจุตะกัว่ชบุว่าทองค�า	ฉะนัน้	

ตามท่ีบรรยายมาน้ี	ย่อมจับได้โดยปฏปัิกขนยัว่า	การท�าจรงิ	ๆ	ซึ่งกิจการด้วย

ไตรทวารให้อาศัยประโยชน์แลอาศัยธรรม	 คือไม่ล่วงสิทธิแห่งความสุขของตนแล	

ผู้อื่น	 ย่อมอ�านวยความสุขสงบให้ได้	 แต่ยังมีปัญหาว่า	 กิจการที่อาศัยธรรมคือไม่ผิด

ศีลธรรม	 ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแลประเพณีนิยม	 มีเป็นอันมาก	 เพราะฉะนั้น		



148 ธรรมคดี - ศาสนคดี

จะมีอุบายเลือกเฟ้นกิจการที่พอเหมาะ	 เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไร	 จึงจักส�าเร็จ	

ประโยชน์ได้	 อันอุบายวิธีเช่นน้ี	 ย่อมปรากฏยิ่งและหย่อน	 เหมาะและไม่เหมาะตาม

ญาณปรชีาของบุคคลผูป้ระกอบจะมเีพยีงไร	แต่ต้องอาศยัหลักธรรมส�าคญั	๕	ประการ

เหล่านีเ้สมอกนัคือต้องอาศยั	อตัตัญญตุา ๑ มัตตญัญตุา ๑ กาลญัญุตา ๑ ปริสัญญุตา 

๑ ปคุคลัญญตุา ๑	องค์ความรู้ทั้ง	๕	ประการนี้	ย่อมเกี่ยวโยงการงานอนัอาศยัธรรม	

ให้อาศัยคือสัมฤทธิ์ประโยชน์แน่นอน	 ส่วนจะยิ่งหรือหย่อนนั้น	 ย่อมแล้วแต่สัจจะ		

แลสัตติ	 ก�าลัง	 ในองค์ความรู้ทั้ง	 ๕	 ประการมีมากน้อยเพียงไร	 ความสมปรารถนา		

อันเกิดจากความสัมฤทธิ์ประโยชน์เช่นนี้	 ย่อมเป็นอาหารแห่งธรรม	 ส่งเสริมสุข	

สันติ	ภิญโญยิ่ง	ส่วนประโยชน์นั้นก็คงมีแนวอันเดียวกันคือ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	

หรือ	 ยศ	 ศักดิ์	 สมบัติ	 ชื่อเสียง	 ศฤงคาร	 บริวาร	 ซึ่งเป็นอิฏฐารมณ์แห่งสามัญชน	

ทั่วหน้า	ผู้ประกอบด้วยประโยชน์	อันเกิดจากวิถีแห่งสัจจะเช่นนี้	ควรได้นามพิเศษว่า

ผู้มีความสุขสงบ	แม้ท่านเมธีชนเป็นอันมาก	ย่อมมีความเห็นตรงกัน	ดังอรรถาธิบาย	

มานี้	 เพราะมีธรรมภาษิตเป็นอันมากรับรองเช่นที่มาในสคาถวรรค	 สังยุตตนิกายว่า	

สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ คนย่อมได้เกียรติ	คือชื่อเสียง	เพราะความสัตย์	เป็นอาทิ	

มนษุยนกิรผูป้ระกอบด้วยความสขุสงบเช่นนี	้ควรได้นามว่าสตับรุษุโดยสามญั	

แต่เป็นสตับรุษุอย่างต�า่ในคตแิห่งพระพทุธศาสนา	พทุธศาสนายงัประสงค์สตับรุษุทีส่งู

กว่านี้	คือ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	หาใช่ประโยชน์อันอุดมไม่	ประโยชน์อันอุดมคือ	

ความมีจิตเป็นกลางในโลกธรรม	 ไม่มีความยินดียินร้าย	 ดั่งนัยแห่งนิคมคาถาแห่ง

โลกธรรมสูตร	ซึ่งแปลความว่า	“ลาภ	อลาภ	ยศ	อยศ	นินทา	สรรเสริญ	สุขแลทุกข์	

ธรรมในหมูม่นษุย์เหล่านี	้ไม่เทีย่ง	ไม่คงทน	มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา	กบ็คุคล

ผู้มีปัญญาดี	 รู้แล้วย่อมพิจารณาธรรมเหล่านี้ว่า	 มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา		

ธรรมทัง้หลายอนัน่าปรารถนา	ย่อมไม่ย�า่ยจีติของท่านได้	ความปฏฆิาตกระทบกระทัง่		

ย่อมไม่ถงึ	(ท่าน)	เพราะธรรมอันไม่น่าปรารถนา	ความยนิดหีรอืความยนิร้ายอนัท่าน

ก�าจัดได้แล้วย่อมไม่มีตั้งอยู่ได้	 ก็บุคคลรู้บทอันปราศธุลี	 คือกิเลส	 ไม่มีโศกแล้ว		

ถึงซึ่งฝั่งแห่งภพ	 ย่อมรู้โดยชอบ	 ความไม่ยินดียินร้ายเพราะปล่อยความยึดถือฉะนี	้	

ได้ช่ือว่าประสบปรมตัถะ	คือประโยชน์อย่างยิง่	ปทฏัฐานแห่งปรมตัถะนัน้	คอืความสดบั

หรือความศึกษา	 เพ่ือรู้ตามเป็นจริง	 ผู้มุ่งปรมัตถะจ�าต้องด�าเนินปฏิปทาด้วยองค	์
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ความรู้ทั้ง	๕	ประการนั้นเหมือนกัน	แต่สูงขึ้นเป็นชั้นอุดม	แลต้องปฏิบัติปฏิปทาแห่ง

ปรมตัถะอนัอาศยัประโยชน์อาศยัธรรมจรงิ	ๆ	ปรมตัถะเป็นจุดทีมุ่่ง	สัจจะความปฏบิติั

จริงอาศัยธรรมด�าเนินไปในองค์แห่งความรู้ทั้ง	๕	นั้น	พอเหมาะเป็นมัชฌิมาปฏิปทา	

ซึ่งจัดอีกอย่างหนึ่งเป็น	๘	ประการ	มีความเห็นชอบเป็นต้น	 กล่าวคือต้องตัดใจสละ	

ลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 สุข	 เครื่องกังวล	 บังคับกายวาจาให้เรียบร้อย	 จนใจเป็นปกติ		

ตัง้มัน่แน่วแน่	แต่นัน้กพ็ยายามพิสจูน์ความจริงแห่งสภาวธรรม	นีแ้หละเป็นความศึกษาแท้	

อันความศึกษาฉะนี้ต้องอาศัยสัจจะอันเด็ดขาด	 ดังมโนปณิธานแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ		

ผู้ข้องอยู่ในความตรัสรู้ว่า	 “หนัง	 เอ็น	 กระดูก	 จะเหลืออยู่ก็ตามที	 เนื้อแลโลหิต	

ทั้งสิ้นนั้นในสรีระแห่งเราจงเหือดแห้งไป	 ความไม่บรรลุผลอันพึงถึงได้ด้วยเร่ียวแรง	

ความเพียร	ความบากบั่นของบุรุษแล้วหยุดการตั้งไว้ดี	จักไม่มีได้”	

ถ้ามีสัจจะเด็ดขาดฉะนี้	 จักเห็นอริยสัจจ์	 ความจริงอย่างประเสริฐ	 ในวันใด	

วนัหนึง่	โดยไม่ต้องสงสยั	คือรูเ้หน็ว่านีทุ้กข์	ควรก�าหนดรู	้ก�าหนดรู้แล้ว	นีเ้หตุให้เกิด

ทุกข์	ควรละ	ละได้แล้ว	นี้ความดับทุกข์	ควรท�าให้แจ้ง	แจ้งชัดแล้ว	นี้ทางถึงความดับ		

ควรอบรม	 อบรมแล้ว	 พร้อมกัน	 ดุจความที่บุคคลผู้รู้หนังสือแล้ว	 ย่อมรู้จักอักษร		

ก	ถึง	ฮ	พร้อม	ฉะนั้น	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 จึงควรเรียกว่า	สัจจะพบสัจจะ	ความท�าจริง	

พบความจริงแห่งธรรมชาติ	 จิตท่ีประกอบด้วยความรู้เห็นเช่นนี้	 ย่อมบริสุทธิ์สะอาด	

เพราะปราศจากเครื่องดอง	 คือความใคร่	 ความเป็นน่ันเป็นน่ี	 และความไม่รู้จริงหรือ	

รู้ผิด	 นี้ควรเรียกว่าอุดมสันติ	 ความสงบอย่างสูงสุด	 แลเพราะไม่มีความปรารถนา		

จึงไม่มีสุขเพราะสมปรารถนา	 ไม่มีทุกข์เพราะไม่สมปรารถนา	 ย่อมเห็นส่ิงทั้งหลาย	

ตลอดถึงร่างกายของตนเอง	เป็นของกลางส�าหรบัโลก	คมุกนัเข้าแล้ว	ในท่ีสดุกก็ระจาย

ไปตามประเภทของธาตุนั้น	 ๆ	 ไม่มีความยินดียินร้าย	 ในเมื่อสิ่งทั้งหลายด�าเนินไป	

สู่อ�านาจสามัญญลักษณะ	 เช่นได้ลาภ	 เสื่อมลาภ	 หรือแก่	 เจ็บ	 แลตายเป็นอาทิ		

อนึ่ง	 เพราะไม่มีความยึดถือ	 จึงไม่ต้องเกิดอีก	 นักปราชญ์ทุกชาติทุกภาษา	 ย่อมเล็ง	

แง่แห่งอุดมสันติ	 ตรงกันอย่างนี้	 แม้นักบวชท่ีแท้ทั้งหลาย	 ย่อมเล็งอุดมสันติเช่นน้ี

เหมือนกัน	 เมื่อยังไม่บรรลุอุดมสันติ	 ย่อมประสบสันติสุขโดยล�าดับ	 ผู้ประกอบด้วย

สนัตสิขุฉะน้ี	ควรได้นามพเิศษว่าผูส้งบสขุ	บคุคลผูต้ัง้อยูใ่นความสงบได้นามว่า	สัตบรุษุ	

ตามสมควรแก่สัจจะดังกล่าวมาฉะนี้
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ปฏนิเิทศ

รวมความว่า	ประโยชน์อย่างต�า่	อย่างกลาง	อย่างสูง	เป็นหลกัปรารถนาแห่ง

มนษุยนกิร	เกดิจากกจิการทีเ่ป็นธรรม	เป็นต้นว่า	ไม่ผดิกฎหมาย	และสงูขึน้ตามความรูส้กึ	

กิจการนั้น	ๆ	ย่อมเป็นทรวดทรงขึ้นด้วยสัจจะ	ความท�าจริง	ก้าวหน้า	ไม่คั่งค้าง	และ

ประกอบด้วยองค์แห่งความรู้ทั้ง	 ๕	 นั้น	 กล่าวโดยส่วนรวม	 ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทา		

เป็นมรรคาแห่งประโยชน์ทุกประเภท

อีกนัยหน่ึง	 สัจจะ	 ด�าเนินกิจการเป็นธรรม	 โดยวิถีทางตามองค์แห่งความรู	้

ทั้ง	๕	นั้น	ย่อมสัมฤทธิ์ประโยชน์อันอยู่ปลายวิถี	บุคคลผู้ประกอบด้วยประโยชน์ฉะนี้		

ย่อมบรรลคุวามสขุสงบ	หรอืสงบสขุ	หรอือุดมสันต	ิตามแต่มโนปณธิาน	แลพฤตกิารณ์

ผูส้งบเหล่านี	้ได้นามว่าสตับรุษุ	ซึง่แปลว่าผู้สงบน้ันเอง	ทัง้สตร	ีบุรษุ	คฤหสัถ์	บรรพชติ

ชนทั้งหลายผู้บรรลุถึงอุดมสันติย่อมชื่อว่า	 สัตบุรุษแท้จริง	 เพราะตั้งอยู่ใน	

อริยสัจจญาณ	ซึ่งเป็นปรมัตถะ	แลสัจจธรรมหรืออาศัยปรมัตถะแลอาศัยสัจจธรรม

อีกอย่างหนึ่ง	 แม้บรรลุถึงอุดมสันติแล้วย่อมด�ารงชีพอยู ่ด้วยสัจจกิริยา		

อันอิงประโยชน์และธรรม	 ทุก	 ๆ	 ท่านตามที่บรรยายมานี้	 พอสมด้วยธรรมภาษิต	

ข้างต้นว่า	 “สัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้ว	 ในความสัตย์	 อันอาศัยประโยชน์ด้วย	อาศัย

ธรรมด้วย”	ดังนี้แล



อนุโมทนากถาแลทุลลภวัตถุ*

บัดน้ี	 จักกล่าวธรรมิกถาอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่าน	 ซึ่งมาประชุมกัน	

ณ	 ที่นี้โดยสมานฉันท์พร้อมเพรียงกัน	 แลช่วยกันขวนขวายกระท�ากิจทั้งปวงอันนับ	

เนื่องด้วยงานนี้	 จักเป็นที่ตั้งแห่งการบ�าเพ็ญบุญอันส�าเร็จด้วยการขวนขวายกระท�ากิจ

ธุระที่สมควรให้ส�าเร็จลุล่วงไป	เรียกโดยศาสนโวหารว่า	เวยยาวัจจมัยบุญญกิริยาวัตถุ		

ประการหน่ึง	 หรือมิฉะน้ัน	 ท่ีมาด้วยมีใจบรรเทิงตามบุญญกิริยาอันส�าเร็จด้วยความ

พร้อมเพรียงครั้งนี้	 ก็เป็นวิถีแห่งบุญที่ส�าเร็จจากการอนุโมทนาประการหนึ่ง	 ซึ่งเรียก

ว่าอนโุมทนามัยบญุญกิริยาวตัถ	ุท่ีตัง้แห่งการกระท�าบญุทีส่�าเรจ็ด้วยการอนุโมทนา	คอื

ยินดีการกระท�าบุญของผู้อื่น	

อนึง่	การทีง่านลลุ่วงได้อย่างนีแ้ละเกิดมกีารประชมุอย่างนี	้กแ็สดงว่าเป็นกาย

สามคัคคีอืพร้อมเพรียงกนัช่วยท�ากจิ	ด้วยกายบ้าง	วจสีามคัค	ีพร้อมเพรยีงกนัช่วยท�า

กิจด้วยวาจาบ้าง	 มโนสามัคคี	 พร้อมเพรียงกันด้วยมีใจตรงกันหวังดีตรงกันเป็นต้น	

เค้าแห่งความส�าเร็จกิจบ้าง	 ปรากฏชัด	 จัดว่าได้กระท�าตามพุทธวจนะที่ตรัสไว้ใน	

สาราณิยธรรมสูตรคือสูตรท่ีปรารภถึงธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันและกัน	 สามัคคีนี้

ท่านสรรเสริญไว้ในที่เป็นอันมากเป็นต้นว่า	สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี	ความพร้อมเพรียง

ของหมู่ให้เกิดสุข	สมคฺคาน� ตโป สุโข	ตบะของหมู่ที่พร้อมเพรียงกัน	ให้เกิดสุข	ดังนี้		

*
	 ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็น	พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.	๙
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ความสุขนี้	จัดเป็นบุญประการหนึ่ง	โดยผลอันผลิจากบุญส่วนเหตุ	คือเครื่อง

ช�าระความชัว่ได้แก่จติทีแ่ผ้วจากความชัว่ความหม่นหมองอนัเกดิจากกรรมทีด่	ี ความดี

เมื่อสะสมอบรมไว้ได้มากเพียงไร	ก็เป็นบุญญนิธิ	ขุมทรัพย์คือบุญ	ซึ่งเป็นของเฉพาะ

ตนทัง้หมด	ไม่มีผูใ้ดแม้มีอ�านาจทีส่ดุเช่นมฤตยรุาชเป็นต้น	แย่งชงิเอาไปได้	ไม่มสีลาย

ไปเพราะอันตรายใด	ๆ	มีไฟและน�้าเป็นต้น	แม้นึกถึงความดีขึ้นมาเวลาใด	ก็ย่อมอิ่ม

อกอิม่ใจ	หน้าตาแช่มชืน่	จงึไม่เป็นการเสยีทเีลยทีจ่ะกระท�าบญุไว้เพราะเหตนุี	้เพือ่กนั

ความกลัวต่อการบ�าเพ็ญบุญ	 เช่นกลัวความตระหนี่เป็นต้น	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

จึงตรัสเตือนไว้ว่า	ท่านท้ังหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย	ค�าว่า	บญุ	ๆ	นี	้เป็นชือ่แห่งความสุข	

ดังนี้	ต่อไปนี้เพื่อจะเพิ่มพูนกุศลราศีส่วนธัมมัสสวนมัยบุญกิริยาวัตถุ	คือที่ตั้งแห่งการ

บ�าเพ็ญบุญส�าเร็จจากการฟังธรรม	แก่ผู้ที่มุ่งธรรมฟังโดยการกระท�าไว้ในใจโดยอุบาย

ที่แยบคาย	 มิได้จ�าฟังโดยธรรมเนียมหรือพิธีซึ่งเป็นท่ีนิยมในพุทธศาสนิกชนท่ีท�างาน	

ณ	 ภายหลังนี้	 จึงขอยกพุทธภาษิตทุลลภวัตถ	ุ คือที่ทรงปรารภเรื่องแลบุคคลที่หาได้

ยาก	 ๔	 ประการตรัสไว้	 มาอธิบายความพอเข้ารูปพอควรแก่เวลา	 ปรากฏโดยวาระ

พระบาลีบทอุเทศว่า	

จตฺตาโร	ทุลฺลภา	โลเก		 พุทฺธุปฺปาโท	จ	ทุลฺลโภ	

ธมฺโม	จ	ทุลฺลโภ	โลเก		 ปพฺพชิโต	จ	ทุลฺลโภ	

สทฺธาสมฺปนฺโน	ทุลฺลโภติ	

แปลความว่า	๔	ประการทีห่าได้ยากในโลก	คอื	ความเกดิข้ึนแห่งพระพทุธเจ้า	

๑	พระธรรม	๑	 บรรพชิต	 ๑	 บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา	 ๑	 ดังนี้	 มีอรรถาธิบาย	

ดังต่อไปนี้

พทุธะ	ซึง่แปลว่า	ผูรู้	้อนัมคีวามบงัเกดิขึน้ยากนัน้	แบ่งออกเป็น	๓	ประเภท	

คือสัมมาสัมพุทธะ	๑	ปัจเจกพุทธะ	๑	อนุพุทธะ	๑	ความบังเกิดขึ้นแห่งท่านที่ว่าได้

ยากก็เพราะยากที่จะประสบพบเห็น	 หมายความตลอดถึงการเข้าไปนั่งใกล้	 ฟังธรรม	

ค�าสั่งสอนของท่าน	 หรืออุปัฏฐากหรือระลึกถึงพระคุณท่านจนเห็นท่านชัด	 ดังค�าว่า		

ผู้ใดเห็นธรรม	 ผู้นั้นเห็นเรา	 ประการหนึ่ง	 อีกประการหนึ่ง	 ยากท่ีจะปรารถนาเพื่อ	

ความส�าเร็จเป็นพระพุทธะได้สมประสงค์	 มีพระพุทธภาษิตแสดงความข้อน้ีไว้ว่า		
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กิจฺโฉ	 พุทฺธานมุปฺปาโท	 ความบังเกิดข้ึนแห่งพระพุทธทั้งหลาย	 เป็นของยาก	 ดังนี้		

ในทีบ่างแห่งท่านเรยีกพระพทุธะว่าบรุษุอาชาไนย	ดงัพระพทุธภาษติในพทุธวรรคแห่ง

ธรรมบทว่า	

ทุลฺลโภ	ปุริสาชฺโ		 น	โส	สพฺพตฺถ	ชายติ	

ยตฺถ	โส	ชายตี	ธีโร		 ต�	กุล�	สุขเมธติ	

แปลความว่า	 ความเป็นบุรุษอาชาไนย	 หาได้ยาก	 ท่านย่อมไม่บังเกิดในที่	

ทั้งปวง	ท่านเป็นธีระคือนักปราชญ์	เกิดในตระกูลใด	ตระกูลนั้นย่อมถึงความสุข	ดังนี้	

พระสัมมาสัมพุทธะ	 คือท่านผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้ว	 สอนผู้อื่นให้รู ้	

ตามด้วย	 เช่นสมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาอัน	

ชาวเรานับถืออยู่	 ณ	 บัดนี้	 ท่านแสดงว่านาน	 ๆ	 นับเป็นเวลาหลายกัลป์	 จึงจะ	

เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์หนึ่ง	หาได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกต่อเนื่องเสมอไปไม่	ๆ	

พระปัจเจกพุทธะคือท่านผู้ตรัสรู้ด้วยตนเอง	 แต่ไม่สอนใคร	 ท่านแสดงว่า		

ต่อเมื่อว่างศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธะและกาลล่วงไปนาน	ๆ	พระปัจเจกพุทธะจึง

จะอุบัติขึ้นในโลก	

พระอนุพุทธะคือพระอริยสาวกสงฆ์	คือศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธะ	ปฏิบัติ

ตามค�าสัง่สอนของพระองค์ผูเ้ป็นพระศาสดาจนตรสัรูต้ามหรอืเรยีกว่าพระขณีาสวพุทธะ	

พระอนพุทุธะนี	้พระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย	ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า	ยังมอียู่	

ตราบเท่าเวลาท่ีอริยมรรคท้ัง	 ๘	 ยังเป็นไปอยู่	 ถือเอาความว่าศาสนธรรม	 ซึ่งแสดง

ปฏิปทาแห่งพระนิพพานมีมรรค	๘	เป็นต้นยังมีอยู่ในโลก	ตราบใด	และยังมีผู้ปฏิบัติ

ตามอยู่	 ตราบใด	 ก็ยังมีพระอนุพุทธะอยู่	 ตราบนั้น	 พระศาสนาของพระบรมศาสดา

ของเราทั้งหลายนั้นบัดนี้ล่วงไปแล้วได้	๒๔๗๔	ปีเศษแล้วเท่านั้น	พระอนุพุทธะ	ก็หา

ได้ยากหรอืหาไม่ได้เลยเสยีแล้ว	ถงึแม้จะทราบกนัอยูท่ัว่	ๆ	กนัว่าพระพทุธศาสนาก�าลงั

เจริญแพร่หลาย	ก็เจริญแพร่หลายทางปริยัติคือเล่าเรียนมากยิ่งกว่าปฏิบัติ	ถ้าจะคาด

ค�านวณอายุของโลก	 ก็จะเห็นได้ชัดว่า	 มีโอกาสน้อยนักหนาท่ีจะได้นับถือพระพุทธ-

ศาสนา	สัตว์โลกที่ล่วงไปแล้วก็ดี	ก�าลังมีชีวิตอยู่ก็ดี	จักเกิดต่อไปก็ดี	น้อยเหลือเกินที่
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ได้หรือจะได้ประสบพบพระพุทธศาสนา	 จึงพูดได้ว่า	 แม้ผู้ที่พบเพียงพระอนุพุทธะ		

หรือพบพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตามจนตรัสรู้เป็นพระอนุพุทธะ	ก็หาได้ยากยิ่งเสีย

แล้ว	จะป่วยกล่าวไปไยถึงพระสัมมาสัมพุทธะและพระปัจเจกพุทธะ	ความเกิดขึ้นแห่ง	

พระพุทธะเป็นการได้ยากอย่างยิ่งด้วยประการฉะนี้	 เช่นนี้	 ก็เพราะต้องอาศัยบ�าเพ็ญ

บารมีโดยอเนกประการ	และต้องบ�าเพ็ญอยู่ช้านานจึงจะถึงที่สุด	

บารมีนั้นท่านแสดงไว้	๑๐	ประการ	คือ	ทาน	ศีล	เนกขัมมะ	ปัญญา	วิริยะ	

ขันติ	สัจจะ	อธิษฐานะ	เมตตา	อุเบกขา	บารมีเหล่านี้จัดเป็น	๓	ชั้น	ชั้นต�่าเรียกว่า	

บารม	ีชัน้กลางเรียกว่าอปุบารม	ีชัน้สงูเรยีกว่าปรมตัถบารม	ีการบ�าเพญ็บารมมีใิช่เป็น

ของง่าย	 ต้องอาศัยความปรารถนา	 ความพอใจ	 ความเพียร	 ความเอาจิตจดจ่อ		

ความพิจารณาไตร่ตรองเลือกเฟ้น	 โดยสละสิทธิ์ของตนทุกอย่างแม้ชีวิตเลือดเนื้อเพื่อ

บารมีธรรมจนเป็นปรมัตถบารมี	 จึงจะส�าเร็จกิจเป็นพุทธะได้	 ความบังเกิดขึ้นแห่ง	

พระพุทธะบังเกิดขึ้นได้ยากย่ิงนัก	 เพราะต้องบ�าเพ็ญบารมีจริง	 ๆ	 ดังแสดงมาแล้ว		

สมด้วยพระพทุธภาษติข้อต้นว่า	พทุธฺปุปฺาโท จ ทลุลฺโภ ความบงัเกดิขึน้แห่งพระพุทธะ	

หาได้ยาก	ด้วยประการฉะนี้	

ความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะที่ว่าได้ยากดังอธิบายมาแล้ว	 เมื่อคิดค้นเข้าไป

อีกชั้นหน่ึง	 จักเห็นได้ว่าหาได้ยากเพราะหาสภาพที่พระพุทธะตรัสรู้ได้ยากนั่นเอง		

ด้วยพุทธะแปลว่าผู้รู้ซึ่งชวนให้ถามว่ารู้อะไร	 อันจะต้องตอบว่า	 รู้ธรรม	 เพราะฉะนั้น

ธรรมจึงเป็นเครื่องส่งให้เป็นพุทธะ	 โดยนัยนี้ให้เห็นว่าธรรมนั้นแหละหาได้ยากยิ่งนัก	

ท่านจึงจัดธรรมเป็นทุลลภวัตถุประการที่	๒	ธรรมนั้น	คือส่วนที่ทรงตนเองไว้	แลทรง

สัตว์ไว้ตามธรรมดาคือเหตุแลผล	 ที่ทรงตนเองไว้เพราะธรรมเป็นความจริงท่ีไม่กลาย

เป็นไม่จริง	 ที่ทรงสัตว์ไว้เพราะสัตว์ต้องเป็นไปตามธรรมหรือธรรมดา	 ค�าว่าธรรมดา

เป็นค�าที่ใช้พูดต่อปากกันจนชิน	 เช่นพูดว่า	 ความตายเป็นธรรมดา	 ซึ่งใช้หมายความ

ว่าความตายเป็นของมีอ�านาจ	 (ทรงตัวเอง)	 ม่ันคงนัก	 ไม่มีผู้ใดต่อต้านท�าลายความ

ตายได้	นี้อธิบายรูปศัพท์แห่งค�าว่า	ธรรม	กว้าง	ๆ	

โดยประเภท	นยัหนึง่แห่งธรรมเป็น	๓	ประการ	คือ	กศุลธรรม	๑	อกศุลธรรม	

๑	อัพยากตธรรม	๑	
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อีกนัยหนึ่ง	 ค�าว่า	 ธรรมมุ่งหมายเฉพาะส่วนท่ีดี	 ส่วนที่ช่ัวเรียกว่าอธรรม		

ดังบทคาถาว่า น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน ธรรมและอธรรมท้ัง	 ๒		

มีวิบากไม่เสมอกัน	ดังนี้	

อีกนัยหนึ่งว่า	 ได้แก่	 สัจจธรรม	 เพราะธรรมเป็นความจริง	 นี้เป็นนัยที่ตรง		

ดงัสภุาษติของพระวงัคีสเถระว่า	สจเฺจ อตฺเถ จ ธมเฺม จ อหุ สนโฺต ปติฏฺิตา สัตบรุษุ

ทัง้หลาย	ตัง้อยู่แล้วในสัจจธรรม	เป็นประโยชน์และเป็นธรรม	สภุาษตินีแ้สดงว่าสจัจะ

เป็นธรรม	หรือสภาพที่เป็นธรรมก็ต้องเป็นสัจจะคือจริง	อันเป็นประโยชน์ถ่ายเดียว	

อีกนัยหนึ่ง	คือ	ศาสนธรรม	ธรรมคือศาสนา	ค�าสั่งสอน	ซึ่งพระบรมศาสดา

ได้ทรงค้นพบคือตรัสรู้แล้ว	น�ามาแสดงแก่เวไนยสัตว์เพื่อให้รู้ตาม	แต่ธรรมที่ประสงค์

ในทีน้ี่	ประสงค์ธรรมท่ีพทุธะตรสัรู	้ก็ธรรมอะไรเล่าทีพ่ทุธะตรสัรู	้จะแสดงโดยนยัหนึง่	

ที่ท่านกล่าวไว้ตอนปัจฉิมโพธิกาลแห่งพระบาลีว่า	

สีล� สมาธิ ปญฺญา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา 

อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสฺสินา 

อิติ พุทฺโธ อภิญฺญาย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน� 

แปลว่าธรรมเหล่านี้คือศีล	สมาธิ	ปัญญา	และวิมุตติ	อันเยี่ยม	อันพระโคดม	

ผู้มียศตามตรัสรู้แล้ว	เพราะรู้ยิ่งว่าพุทธะดังนี้	จึงบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย	ดังนี้	

โดยนัยนี้	 แสดงว่าพระพุทธะตรัสรู้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ	 ศีลสมาธิปัญญา

วมิตุตเิป็นธรรมทีพ่ระพุทธะตรสัรู	้ศีลสมาธปัิญญาเป็นปฏบิตัธิรรม	วมิตุติเป็นผลแห่ง	

ปฏิบัติธรรมนั้น	จัดเป็นชั้นปฏิเวธ	

แต่การทีจ่ะปฏบิตัถูิกจ�าต้องเล่าเรยีน	เป็นชัน้ปรยัิติ	เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ

หน้าตา	ลูท่าง	ของศีล	สมาธิ	ปัญญาน้ัน	ตามศาสนธรรมซึง่เรยีกในบัดนีว่้าพระไตรปิฎก	

อนัแบ่งเป็น	๙	ประเภท	เรยีกว่านวงัคสตัถุศาสน์	ค�าส่ังสอนของพระบรมศาสดามอีงค์	

๙	มี	สุตตะ	เคยยะเป็นต้น	ตามสมควรก่อน	ไม่จ�าเป็นต้องทั้งหมด	แต่จ�าเป็นต้องมี

พื้นปฏิบัติอยู่บ้าง	 มิฉะนั้น	 ความเห็นจักแปลกไป	 ในเม่ือศาสนธรรมคือศีล	 สมาธ	ิ

ปัญญาและวมิตุต	ิเป็นธรรมทีต้่องศกึษา	ต้องปฏบิติั	ต้องรูแ้จ้งแทงตลอดอรรถะ	ธรรมะ	
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แต่หาผู้ที่สนใจเล่าเรียน	 ปฏิบัติจนรู้แจ้งแทงตลอดธรรมยากนัก	 เฉพาะการเรียนวิชา

ทางศาสนา	เรยีนเพือ่วเิวก	เพือ่พ้น	ซึง่เป็นของทวนกระแสใจสตัว์โลก	แต่วชิาทางโลก

เรียนเพื่อกามคุณ	 ศาสนาจักมีจุดที่มุ่งคือวิมุตติก็จริง	 แต่ก็ยังมีศาสนธรรมที่เกี่ยวกับ

โลกบ้างเหมอืนกนั	เช่น	ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์	สัมปรายิกตัถประโยชน์	ฆราวาสธรรม

หรือพวกคิหิปฏิบัติเป็นต้น	 เพ่ือให้เหมาะแก่โลก	 มีผู้เห็นประโยชน์มาก	 แต่ก็ศึกษา	

พอเป็นทางปฏิบัติเคร่ืองรักษาตัว	 ส่วนที่ศึกษาอยู่โดยตรง	 ก็มีอยู่มากที่จ�าใจศึกษา	

หรือต้องศึกษาเรื่อย	ๆ	ไปเพราะถล�าเข้ามาแล้ว	และเพราะเหตุนี้จึงต้องศึกษาไปด้วย	

คอยหาช่องหรือเพื่อน�าเอาชั้นไปเพื่อถวาย	การศึกษาชนิดนี้	ผู้ศึกษาย่อมไม่แตกฉาน	

เชี่ยวชาญ	 เข้าใจหน้าตาของธรรมจริง	 ๆ	 เพราะมีเจตนาเป็นอกุศลเช่นนั้นตัดรอน	

แบ่งเวลาไป	มิให้ใจรวมอยู่ในการศึกษาทางเดียว	

การเรยีนธรรมทีถ่กูต้องเรยีนเพือ่ปฏบิตัแิลเพือ่ผลคอืวมิตุต	ิแต่บคุคลโดยมาก

ติดสุขในกามคุณ	 หลงโลกามิส	 ตัดใจไม่ขาด	 ความเห็นจึงเฉไปเพื่อโลกมากกว่าเพื่อ

ธรรมหรือโดยมาก	 เรียนแล้วก็มักไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	 เพราะการปฏิบัติ

ธรรมต้องใช้	คือฝึกตนโดยฝืนนิสัย	สัญญมะ	ส�ารวมตน	และเกี่ยวกับการเสียสละใน

เครือ่งให้เกดิอาสวกเิลสทกุประการ	(โลภะ	โทสะ	โมหะ)	ซึง่เรา	ไม่ชอบเลย	ต้องเดนิ

คนละทางกบัโลกทีเดยีว	แต่คนเรายงัเห็นว่าโลกสนกุ	ธรรมหมดสนกุ	จงึหมดอยากไป	

คือปฏิบัติด้วยมุ่งผลคือวิมุตติ	 ที่ปฏิบัติกันอยู่ในทุกวันนี้	 โดยมากหรือแทบท้ังนั้น		

ก็ปฏิบัติเพ่ือสุขในอาชีพเท่านั้น	 น้อยท่านคิดปฏิบัติเพ่ือวิมุตติสุข	 การศึกษาธรรม		

การปฏบิตัธิรรมท่ีเป็นไปเช่นน้ี	ย่อมไม่งอกงาม	เจรญิได้ขนาดของพจนะทีว่่า	อาทกิลยฺาณ� 

งามในเบ้ืองต้น	 (คือปรยัิต)ิ	มชเฺฌกลยฺาณ�	 งามในท่ามกลาง	คอืปฏบิตั	ิ ดงันี	้ ย่อมไม่

ประสบผลคือวิมุตติอันจัดเป็นชั้นปฏิเวธ	 ซึ่งท่านแสดงว่า	 ปริโยสานกลฺยาณ�	 ฉะนี้		

เมื่อการเรียน	 การปฏิบัติ	 ไม่ได้ขนาดแล้ว	 ผลคือวิมุตติ	 ย่อมไม่มีหวัง	 ด้วยประการ

ฉะนี้	

ธรรมนัยท่ีกล่าวมาแล้วนี้	 พอเป็นนิทัศนะว่ายากนักที่จักได้ศึกษา	 ได้ปฏิบัติ	

ได้รู้แจ้งแทงตลอด	 เพราะสัตว์มีโมหะก�าบังสันดานไว้	 จนไม่สามารถบ้าง	 ไม่เห็น

ประโยชน์บ้าง	สมด้วยพุทธภาษิตข้อที่	๒	ว่า	ธมฺโม จ ทุลฺลโภ โลเก	ธรรมอันสัตว	์

ได้ยาก	ด้วยประการฉะนี้
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ธรรมเป็นสภาพท่ีได้ยากดังอธิบายมาแล้วนี้ก็จริง	 แต่เป็นของที่ไม่เหลือวิสัย	

ผู้ที่ตั้งใจเล่าเรียน	 ตั้งใจปฏิบัติ	 จนอุปนิสัยบารมีแก่กล้าแล้ว	 ก็อาจจักบรรลุธรรมท่ี	

สูงสุดที่เกษมจากโยคะได้	 เพื่อแสดงวิถีแห่งการได้ธรรมประการหนึ่ง	 พระพุทธเจ้า	

จึงตรัสแสดงปฏิปทาไว้โดยนัยเป็นทุลลภวัตถุข้อที่	 ๓	 ว่า	 บรรพชิต	 บุคคลหาได้ยาก	

ดังนี้	 อธิบายว่าผู้ท่ีได้ธรรมก็คือบรรพชิต	 แต่บรรพชิตก็หาได้ยากอีก	 มีอรรถาธิบาย	

ดังต่อไปนี้	 บรรพชิต	 แปลว่าผู้ละเว้น	 แบ่งเป็น	 ๒	 ประเภทคือ	 เว้นทางกาย	 ๑		

เว้นทางใจ	๑	ผู้ที่เว้นทางกายก็เช่นนักบวช	ผู้ที่เว้นทางใจก็เช่นฆราวาส	ผู้ตัดกังวลได้

แล้ว	แต่ไม่สามารถประพฤตตินเป็นนกับวชได้ด้วยเหตตุ่าง	ๆ	แต่ค�าว่า	บรรพชติ	ทีแ่ท้

ที่ตรงแล้ว	 หมายถึงผู้ท่ีเว้นท้ังทางกายแลทางใจ	 ค�าว่าเว้น	 หมายความถึงความเว้น

ตั้งแต่อย่างต�่าจนถึงอย่างสูงสุด	 เว้นอย่างต�่า	 ก็เช่นเว้นจากกังวลในทางฆราวาสวิสัย

ทางกาย	ปรากฏจนถึงมีใจเกี่ยวเกาะ	 เว้นอย่างสูงก็คือเว้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

ได้เป็นอย่าง	ๆ	ไปจนหมดสิน้	กล่าวรวม	ๆ	ว่าละเว้นอกศุลธรรม	ตามนยัพระพทุธพจน์

ที่ตรัสเตือนไว้ว่า	อกุสล� ภิกฺขเว ปชหถ	ภิกษุทั้งหลาย	ท่านทั้งหลายจงละอกุศลเสีย	

ดังนี้	 ผู้ที่ละเว้นจากอกุศลได้	 เพียงใด	 ย่อมเป็นผู้สงบได้	 เพียงนั้น	 เพราะเหตุนั้น	

บรรพชติจึงได้ชือ่ว่าเป็นสมณะคอืผูส้งบด้วย	ได้ชือ่ว่าพระคอืผูป้ระเสริฐด้วย	อนัความ

เป็นสมณะนั้น	 ถ้าต้ังตนไม่ได้	 ย่อมคร่าลงนรก	 เพราะพระกับนรกนั้นใกล้กันมาก		

สมด้วยพระพุทธภาษิตว่า	

กุโส ยถา ทุคฺคหิโต หตฺถเมวานุกนฺตติ 

สามญฺญ�  ทุปฺปรามฏฺ�  นิรยายูปกฑฺฒติ 

แปลความว่า	 เปรียบเหมือนหญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดี	 ย่อมตามบาดมือ		

ความเป็นสมณะอันบุคคลลูบคล�าชั่วแล้ว	ย่อมคร่าลงนรก	

พระพุทธภาษิตนี้มีทางอธิบายหลายทาง	 คือผู้ท่ีเป็นสมณะแต่ทุศีล	 ย่อมได้	

วิปปฏิสาร	คือเดือดร้อนต่าง	ๆ	๑	ผู้ที่ต้องการละเว้นฆราวาสวิสัย	แลสละกรรมสิทธิ์

ของตนบ�าเพ็ญเนกขัมมะ	 แต่ท�าไปไม่ตลอด	 ต้องเป็นผู้กลับถึงความเป็นผู้เส่ือม	 ๑		

ผูท้ี่ต้องการละเว้นอกุศล	แต่ไมท่�าพืน้คอืศีลแลการศกึษาให้ด	ีปฏิบัติไปตามความเหน็

เดิม	จนเกดิความส�าคญัผดิคดิว่าได้บรรลธุรรม	เกดิความกระด้าง	นีก้เ็ป็นความเส่ือม

ประการหนึ่ง	 หรือปฏิบัติในทางจิตใจไม่ถูกท่าหรือเกินพอดี	 เป็นอันตรายต่อร่างกาย
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หรือแก่จิตดังนี้	 บรรพชิตหรือสมณะต้องท�าการละอกุศลอันเป็นเหตุไม่เบียดเบียนตน

แลผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน	แลต้องต้ังตนในธรรมของสมณะ	เพือ่ความเป็นสมณะทีด่	ีความเป็น

สมณะที่ชั่ว	พระสัมมาสัมพุทธตรัสติเตียนไว้เป็นอเนกประการ	ดังพระพุทธภาษิตว่า	

เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต  ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม 

ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ทุสฺสีโล  รฏฺปิณฺฑ� อสญฺญโต 

แปลความว่า	บรโิภคก้อนเหลก็แดงอนัร้อนเปรยีบด้วยเปลวไฟ	ประเสรฐิกว่า	

ผู้ทุศีลไม่ส�ารวมแล้ว	พึงบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองจะประเสริฐอะไร	 เพื่อจะเปลื้อง

ตนจากค�าครหา	บรรพชิตพึงตั้งตนตามโอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่า	

น	หิ	ปพฺพชิโต	ปรูปฆาตี	

สมโณ	โหติ	ปร�	วิเหยนฺโต	

สพฺพปาปสฺส	อกรณ�		 กุสลสฺสูปสมฺปทา	

สจิตฺตปริโยทปน�	 	เอต�	พุทฺธาน	สาสน�	

แปลความว่า	 ผู้ที่เข้าไปฆ่าบุคคลอื่น	 ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต	 ผู้เบียดเบียน	

บุคคลอื่น	 ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ	 การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง	 การยังกุศลให้ถึงพร้อม		

การช�าระจิตให้บริสุทธิ์สะอาด	นี้เป็นค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย	ดังนี้	

รวมความว่า	 ผู้ที่ได้ชื่อว่า	 บรรพชิตต้องตั้งตนให้ดี	 ให้พ้นจากโทษการครหา	

ด้วยการบ�าเพ็ญบรรพชิตกิจ	 ละอกุศลด้วยการไม่ท�าบาป	 เทียบด้วยสีลสิกขา	 ๑		

ด้วยการยงักศุลให้ถงึพร้อม	เทยีบด้วยจติตสิกขา	๑	ด้วยการยังจติให้ผ่องแผ้ว	เทียบด้วย

ปัญญาสกิขา	๑	จนกว่าจะละอกุศลได้ขาดเป็นอย่าง	ๆ	ไปจนทัง้หมด	เป็นพระอรยิบคุคล

มีโสดาบันเป็นต้น	อันการที่จะละเว้นอกุศลได้เช่นนี้	 เป็นของยากยิ่งนัก	เพราะบุคคล

เรามีอกุศลเข้ามาเป็นนาย	 ติดเป็นนิสัยเสียแล้ว	 จึงยากท่ีจะละได้	 เปรียบเหมือน	

หนังหมียากนักหนาที่จะฟอกให้ขาวได้	 ฉะนั้น	 อันบรรพชิตที่ปฏิบัติเพื่อความเป็น	

บรรพชตินัน้พอหาได้บ้าง	แต่ทีเ่ป็นบรรพชติแท้	คอืเว้นจากอกศุลธรรมได้ขาด	แม้เป็น

อย่าง	ๆ	ไป	หาได้ยาก	เพราะต้องประพฤติปฏิบัติจริง	ๆ	จนมีอุปนิสัยบารมีถึงขนาด	

จึงจักส�าเร็จความเป็นบรรพชิตได้	 ดังที่กล่าวมาแล้วนี้	 สมด้วยพุทธภาษิตข้อที่	๓	 ว่า	

ปพฺพชิโต จ ทุลฺลโภ บรรพชิตหาได้ยาก	ด้วยประการฉะนี้	
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พระพุทธภาษิตข้อที่	๓	นี้	แม้จะแสดงว่าบรรพชิตหาได้ยากก็จริง	แต่เพื่อจะ

ทรงแสดงว่า	ยังพอมีทางทีจ่ะด�าเนนิเพือ่ได้เป็นบรรพชติมอียู	่คอืศรทัธา	ซึง่เป็นคณุธรรม

ที่หาได้ยากเหมือนกัน	 จึงตรัสข้อที่	๔	ปรารภบุคคลว่า	บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา	

หาได้ยาก	ดงันี	้ศรทัธานัน้คอืความเชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่	มใิช่น้อมใจไปเชือ่ง่ายโดยไร้ญาณ

ปรีชาพิจารณาจับเหตุแลผล	 หมายเอาความเชื่อท่ีประกอบด้วยญาณ	 คือ	 เชื่อกรรม	

เรียก	กัมมสัทธา	๑	เชื่อผลเรียก	วิปากสัทธา	๑	เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของ

ตน	 เรียก	 กัมมัสสกตาสัทธา	 ๑	 เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า	 ซึ่งเป็น

ประการส�าคญั	เรยีก	ตถาคตโพธสิทัธา	๑	ดงันี	้ศรทัธาท่ีเป็นความสัมปยุตคือประกอบ

ด้วยความดงันี	้เป็นคณุส�าคญัในเบือ้งต้น	เพราะเป็นเหตใุห้ตระหนกัความดีได้ทกุอย่าง	

เปรียบเหมือนเสบียงเป็นเหตุอุดหนุนให้เดินทางลุล่วงไปได้	 ฉะนั้น	 ผู้ที่มีศรัทธาอยู่		

ชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์อันเป็นส่วนทุน	 เพราะเป็นปัจจัยให้กระท�าความดี	 เปรียบเหมือน	

มีทรัพย์จบัจา่ยวตัถุที่ประสงค์ไดต้ามความประสงค์	ฉะนั้น	จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่จน	เมื่อมี

ศรัทธาอยู่เช่นนี้	 ก็พอมีพลัง	 ที่จะใคร่เป็นบรรพชิตคือผู้ละเว้นจนตรัสรู้ธรรม	 ส�าเร็จ

ความเป็นพทุธะได้	แต่ผูท้ีส่มบูรณ์ด้วยศรัทธาหาได้ยาก	เพราะหมูสั่ตว์ถูกอวิชชาก�าบงั

สนัดาน	จงึไร้ศรทัธาซึง่เป็นตวัปัญญาหยัง่รูเ้หตแุลผล	ศรทัธาเท่าทีม่กีนัอยูน่ี	้เป็นเพยีง

อธิโมกข์	 คือน้อมใจเชื่อง่าย	 ๆ	 หรือสัทธาญาณวิปปยุต	 มิใช่ความสัมปยุตแท	้	

ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสัทธาญาณสัมปยุตแท้	 ย่อมปฏิบัติกาย	 วาจา	 ใจ	 ตามความเช่ือ		

ท่านย่อมไม่ท�าความชั่วอันใดเลยตามภูมิชั้นของศรัทธาของท่าน	บุคคลผู้เช่นนี้	 หาได้

ยากยิง่นกั	โดยฐานทีจ่ะประสบพบเหน็ท่านกต็าม	เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรทัธาเองกต็าม		

ด้วยเหตุผลที่อธิบายมาแล้ว	จึงสมด้วยพุทธพจน์ข้อที่	๔	ว่า	สทฺธาสมฺปนฺโน ทุลฺลโภ 

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยาก	ด้วยประการฉะนี้

รวมทุลลภวัตถุเป็น	๔	ประการคือความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะ	๑	ธรรมะ	

๑	บรรพชิต	๑	ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา	๑	วัตถุทั้ง	๔	ประการนี้เป็นของหายาก	จึงน่า

จะมปัีญหาว่า	หายากแล้วเหตไุฉนจงึน�ามาแสดง	เพราะเป็นธรรมทีด่	ีท�าให้ผูท้ีม่ไีด้รบั

ประโยชน์ยิ่งใหญ่	 ส่งให้เป็นผู้สูงสุด	 เป็นธรรมดาของดีย่อมหายากแต่ธรรมท้ัง		

๔	ประการนี้	ถึงจะหาได้ยากก็จริง	ถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จักหาได้	เพราะทางที่
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ได้มีอยู่	ทางเป็นเหตุได้นั้นก็หาได้ในธรรม	๔	ประการนั้นแหละ	คือ	จักค้นความเป็น

พุทธะพบที่ธรรม	จะพบธรรมก็ต้องเว้นจากอกุศลเสีย	เว้นอกุศลได้เท่าใด	ก็พบธรรม

เท่านั้น	 และการที่จะละเว้นอกุศลได้ก็ต้องสมบูรณ์ด้วยศรัทธาแท้จริง	 แต่ศรัทธาที	่

แท้จริงนี้	เป็นตัวปัญญา	เป็นคุณธรรมชั้นสูง	

	 ปัญญาในที่นี้ประสงค์เอาความรู้เท่าทันสังสารโดยเหตุแลผล	 แลก่อนท่ีจะถึง

ปัญญาจึงจ�าต้องอบรมศีล	 สมาธิ	 เสียก่อน	 เมื่อศีล	 สมาธิ	 แก่กล้าแล้ว	 ปัญญาย่อม

เกิดเอง	 แลอ�านวยผลแลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ปฏิบัติอบรม	 ส่งให้บรรลุวิมุตต	ิ	

ตามนัยพระบาลีว่า	

 สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิส�โส, สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา  

มหปฺผลา โหติ มหานิส�สา, ปญฺญาปริภาวิต� จิตฺต� สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ.  

เสยฺยถีท�. กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวา ดังนี้ 

	 เท่าที่แสดงมานี้	ได้ใจความพอเป็นทางปฏิบัติว่า	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นเหตุ

ได้ทุลลภวัตถุทั้ง	๔	ประการนั้น	ด้วยประการฉะนี้	

สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท สุขา สทฺธมฺมเทสนา 

สุขาสงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคาน� ตโป สุโข

อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุตฺตม� ธมฺมมชฺฌคา 

มหาสงฺฆ� ปโพเธสิ อิจฺเจต� รตนตฺตย� 

รตนตฺตยานุภาเวน	 รตนตฺตยเตชสา	

ทุกฺขปฺปตฺตา	จ	นิทฺทุกฺขา	 ภยปฺปตฺตา	จ	นิพฺภยา	

โสกปฺปตฺตา	จ	นิสฺโสกา	 โหนฺตุ	สพฺเพปิ	ปาณิโน	

เต	อตฺถลทฺธา	สุขิตา	 วิรุฬฺหา	พุทฺธสาสเน	

อโรคา	สุขิตา	โหถ	 สห	สพฺเพหิ	าติภิ



วธิปีฏบิัตตินให้ถูกต้องทางธรรมะ*

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทางธรรมะ	 คือ	 ปฏิบัติตนโดยลดความโลภ	 ความโกรธ	

ความหลง	 ชื่อว่าถูกต้องในทางท่ีดีของโลกด้วย	 ความโลภ	 โกรธ	 หลง	 เป็นอย่างไร	

ท�าไมจึงต้องลด	จะได้กล่าวต่อไป

ความโลภ	อยากจะได้	อยากจะเป็น	 ในทรัพย์สิ่งของ	 ในต�าแหน่ง	ของผู้อื่น	

หรือที่ไม่ควรจะได้	มาเป็นของตน	ความโกรธเคืองแค้น	เพราะไม่ได้ดังใจ	หรือเพราะ

ขัดใจ	ไม่ถูกใจ	ไม่ตรงใจ	จนถึงจะต้องให้ได้ในทางร้าย	หรือจะต้องตอบโต้ในทางร้าย

ให้สาสมกันหรือยิ่งกว่า	 โมหะ	 หลงใหล	 ไม่ใช้ปัญญาพินิจให้รู้เหตุผล	 จึงหลงตนเอง	

คือไม่รู้จักตนเองตามทีเ่ป็นจรงิ	หลงทาง	คอืถือเอาทางทีผ่ดิ	เดนิทางทีผิ่ด	เพราะไม่มี	

มนสิการ	 (ใส่ใจพิจารณา)	 โดยแยบคาย	 โมหะที่มีเพราะไม่ใช้ปัญญามนสิการโดย

แยบคายนี้	เป็นมูลฐานให้โลภ	ให้โกรธดังกล่าวมาแล้วด้วย	กล่าวรวมกันว่า	ทั้งสามนี้

เป็นกเิลส	คอืเครือ่งเศร้าหมอง	เพราะเป็นมูลเหตกุ่อเจตนาให้ประกอบกรรมทีเ่ศร้าหมอง	

คือทุจริตทางกายวาจาใจต่าง	ๆ

กิเลสมี	 ๒	 อย่าง	 คือ	 จิตกิเลส	 กิเลสทางใจ	 กรรมกิเลส	 กิเลสทางกรรม		

ในทางโลกของฆราวาส	 ล�าพังกิเลสทางใจอย่างเดียว	 ยังไม่เรียกกันว่าเป็นกิเลส		

ต่อเมื่อเป็นกิเลสทางกรรม	จึงจะเรียกกันว่าเป็นกิเลส	กิเลสของฆราวาส	จึงหมายถึง

*
	 ทรงนพินธ์ถวายสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนเีมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๐	ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี่		

	 พระสาสนโสภณ
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กิเลสทางใจน่ันแหละท่ีแรงขึ้นจนถึงท�าทุจริตต่าง	 ๆ	 คือเป็นกิเลสทางกรรมขึ้นแล้ว	

พระพทุธเจ้าเมือ่ตรสัสอนเรือ่งกเิลสแก่คฤหสัถ์	กต็รัสสอนถึงกเิลสทางกรรมเช่นนี	้เช่น

ที่ตรัสสอนกรรมกิเลส	๔	(ผิดศีล	๕	สี่ข้อข้างต้น)	และที่ตรัสถึงอกุศลมูล	(รากเหง้า

ของอกศุล)	มคีวามตอนหนึง่ว่า	“คนทีโ่ลภโกรธหลงแล้ว	ย่อมก่อทกุข์แก่ผูอ้ืน่ด้วยไม่มสีต”ิ	

กรรมทีเ่ศร้าหมอง	อันหมายถงึทจุรติต่าง	ๆ	เป็นกเิลสท่ีใคร	ๆ	กม็องเหน็	และพูดกนัว่า	

เป็นกิเลส	 คือเศร้าหมองจริง	 ใครไปท�าเข้า	 เกียรติจะเศร้าลงทันที	 จึงเป็นการไม่ด	ี	

ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนและความเสือ่ม	แม้คนทีท่�าทจุรติเอง	กต้็องซ่อนท�า	และต้อง

พยายามกลบเกล่ือนแก้ตัวหรือหลบหนี	 เพราะก็รู ้ว ่าผิดไม่ดี	 และความรู ้นี้เอง		

คอยหลอนรบกวนจติใจตนเองอยู่เสมอ	ท�าให้ไม่มสีขุ	เพราะคนทีเ่กดิมาเป็นมนษุย์โดย

ทัว่ไป	ย่อมมีระดับจติใจสงูพอท่ีจะส�านกึในความผดิชอบช่ัวดอียูต่ามสมควร	เมือ่จติใจ

เศร้าหมองไม่ผ่องใส	 ร่างกายก็เศร้าหมอง	 หมดสง่าราศี	 เป็นกิเลสจริงดังนี้	 ฉะนั้น		

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง	ไม่ว่าในทางธรรมโดยตรงหรือในทางที่ดีของโลก	จึงอยู่ที่ปฏิบัติลด

ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	มิใช่ปฏิบัติโดยการเพิ่มให้มากขึ้น	

อีกค�าหนึ่ง	คือ	ตัณหา	มักพูดกันในภาษาไทยว่า	กิเลสตัณหา	 เฉพาะค�าว่า	

ตัณหา	แปลกันว่า	ความทะยานอยาก	ความดิ้นรนใจ	เพื่อจะได้สิ่งที่ชอบ	จะเป็นตาม

ที่อยาก	 จะไม่เป็นอย่างที่ไม่ชอบ	 บางทีก็แปลว่า	 ความอยาก	 เท่านั้น	 ฟังดูคล้ายกับ

ความโลภ	 ทั้งถ้าแปลตัณหาว่าทะยานอยาก	 ก็คล้ายจะแรงกว่าความโลภไปเสียอีก		

แต่การแปลภาษาโดยเฉพาะศัพท์ธรรม	 เป็นการยากที่จะหาค�าให้ตรงความหมายกัน	

จึงต้องอาศัยอธิบาย	ได้อธิบายความหมายของค�าว่า	โลภ	มาแล้ว	ส่วนค�าว่าตัณหานี้	

ใช้หมายถึงความอยากที่มีเป็นวิสัยของโลก	 เมื่อเป็นโลกุตตระ	 (เหนือหรือพ้นโลก)		

จึงจะสิ้นตัณหา	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า	 “โลกอันตัณหาก่อขึ้น”	 และพระอานนท์ได้

กล่าวไว้ว่า	“พระผู้มพีระภาคเจ้าตรสัว่า	พงึอาศยัตณัหาละตณัหาเสยี”	ท่านพระอานนท์

อธิบายไว้เอง	ถือเอาแต่ใจความย่อ	ๆ	ว่า	“คือคิดปรารถนาว่า	ท่านผู้มีชื่อนี้	ได้บรรลุ

วิมุตติแล้ว	เมื่อไรจักได้บรรลุบ้าง”	ฉะนั้น	ในวิสัยโลกทั่วไป	จึงยังมี	และอาศัยตัณหา	

เพื่อก่อสร้างความดี	 แต่ถ้าเป็นความอยากในทางที่ผิด	 ก็มีโทษ	 และถ้าแรงจนถึงเป็น

โลภที่ให้ท�าทุจริต	 ก็เป็นกิเลสท่ีจะต้องปฏิบัติลดลง	 ทั้งถ้าเป็นทาสของตัณหา	 ก็จะ	
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เดือดร้อนไม่มีสุข	 เช่นเม่ืออยากได้มาก	 ๆ	 ได้เท่าไรไม่พอ	 หรืออยากดีมากไป		

ก็กระเสือกกระสนให้ท�างานเกินก�าลัง	 ทีแรกแม้ไม่ได้คิดจะท�าทุจริต	 แต่ความอยาก

ใหญ่โตอาจฉุดร้ังไปให้ท�าได้	จงึจ�าต้องลดลงอกีเหมอืนกนัให้อยูใ่นระดบัท่ีพอด	ีลดลงได้	

จึงจะเป็นไทแก่ใจของตนเองและมีสุข

วิธีท่ีจะลดความโลภ	 โกรธ	 หลง	 คือ	 หัดใช้ปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ดีรู้ชั่ว		

ด้วยการใส่ใจพิจารณาโดยแยบคาย	 คือโดยเหตุผล	 ที่ไม่อยู่ในอ�านาจของความโลภ	

โกรธ	หลง	ปัญญาที่จะหัดใช้พิจารณาให้รู้ดังนี้	ทุก	ๆ	คนย่อมมีอยู่เป็นพื้น	น้อยหรือ

มาก	แต่ถึงจะมีน้อย	ก็สูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานแน่	สัตว์ดิรัจฉานบางพวก	น่าจะมีความรู้

อยู่บ้าง	ดังสังเกตจากกิริยาของแมวในขณะที่ลักปลา	มีอาการซ่อนเจตนา	เช่นท�าเดิน

เมียงเข้าไป	หรือหมอบคอยทีอยู่เฉย	 ๆ	 เหมือนไม่เอาใจใส่	 ได้ท่าก็คาบปลาวิ่งหนีไป

โดยเร็ว	 กิริยาที่แสดงออกของแมวดังนี้	 แสดงว่าแมวรู้ว่าปลาเป็นส่ิงที่เจ้าของหวง		

และการที่ท�าน้ันเป็นความผิด	 จึงต้องรีบหนี	 เมื่อแมวยังรู้ว่าผิด	 ไฉนคนจะไม่รู้ว่าผิด	

คนย่อมรู้ได้ดีกว่าแน่นอน	

คนท่ีท�าชัว่ท�าผดิมักไม่ใช้ความรูห้รอืไม่ใช้ปัญญาพนิจิให้เกดิความรู้	ไปใช้ความ

โลภ	ความโกรธ	ความหลง	หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า	ถูกความโลภ	โกรธ	หลง	เป็น

นายใช้ให้ท�า	ส่วนความรูไ้ม่ได้ใช้	น่าจะเป็นเพราะมกี�าลงัอ่อนกว่า	ดงัเช่นตวัอย่างว่า	ใจ

หนึ่งคิดจะท�าทุจริต	อีกใจหนึ่งคิดว่า	นี่เป็นความชั่วความผิด	ไม่ดี	อย่าท�า	แต่ใจที่คิด

จะท�าแย้งว่ามวักลวัผดิ	กจ็นอยู่อย่างน้ีแหละ	ท�าด	ีไม่เหน็จะพอใช้สกัท	ีถ้าใจทีค่ดิอยาก

ร�่ารวยทางทุจริต	 (โลภ)	 แรงกว่า	 ก็เป็นฝ่ายชนะ	 ผลก็คือท�าทุจริต	 ถ้าใจที่รู้ผิดชอบ

แรงกว่าก็ชนะ	ผลก็คือไม่ท�าทุจริต	ฉะนั้น	วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือ	ปฏิบัติเสริมก�าลัง

ให้แก่ความรู้ในความดีความชั่ว	 ด้วยการเพิ่มพูนความรู้นี้	 โดยหมั่นใส่ใจพิจารณาให้

แยบคาย	ให้ยุติด้วยเหตุผลที่เป็นเสรีจากความโลภ	โกรธ	หลง	กบัด้วยการเพิม่ก�าลงั

สมทบด้วยคุณสมบัติเหล่าน้ี	 คือ	 ความเคารพ	 เชื่อฟัง	 กฎหมาย	 ศาสนา	 คตินิยม	

ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีที่ดีงาม	 ความพากเพียรพยายาม	 ความมีสติ	 ความตั้งใจ

มั่นคงแน่วแน่	 ก�าลังผสมเหล่านี้ประกอบกันเข้ากับความรู้ดังกล่าว	ก็รวมเป็นก�าลังใจ

ฝ่ายธรรมะ	คอืฝ่ายด	ีจะเอาชนะฝ่ายกเิลสได้	เครือ่งย่ัวเย้าให้อยากท�าทจุรติกจ็ะยัว่ไม่
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ส�าเร็จ	 เพราะมีก�าลังใจฝ่ายธรรมะแขง็แรงกว่าต่อต้านไว้ได้	 คนทีต่ดิสุราหรือติดยาเสพ

ตดิให้โทษ	อาจเลกิได้ด้วยก�าลงัใจทีเ่ดด็เดีย่ว	ฉะนัน้	หากมกี�าลงัใจฝ่ายธรรมะ	ไฉนจะ

ลดความโลภโกรธหลงไม่ได้	ก�าลงัใจดงักล่าวนี	้มคีวามรูน่ี้แหละเป็นข้อส�าคญั	จงึกล่าว

ไว้ข้างต้นว่า	ให้หัดใช้ปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ดีรู้ชั่ว

จะกล่าวถงึการเพิม่พนูความรูอี้กอย่างหนึง่	ความรู้ทีไ่ด้จากปัญญา	คอื	ความรู้

ในสจัจะ	(ความจรงิ)	สจัจะมีซับซ้อนกันอยูห่ลายชัน้หลายอย่าง	ดงัเช่นทีจ่ะกล่าวต่อไป	

โลกสัจจะ	สัจจะของโลก	เช่น	คน	สัตว์ดิรัจฉาน	ต้นไม้	ภูเขา	เพราะในโลก

มีสิ่งเหล่านี้อยู่จริง	จึงเป็นสัจจะของโลกแต่ละอย่าง

สมมุติสัจจะ	 สัจจะโดยสมมุติ	 ค�าว่า	 สมมุติ	 แปลว่า	 รู้พร้อมกัน	 รู้ด้วยกัน		

แต่มใีช้กนัอยู	่๒	ค�า	คอื	สมมตุ	ิ(มสีระ	อ)ุ	กบั	สมมต	ิ(ไม่มสีระ	อ)ุ	ในพจนานกุรม

ฉบบัราชบณัฑิตสถาน	พ.ศ.	๒๔๙๓	ใช้ในความหมายอย่างเดยีวกนัว่า	“สมมต สมมติ 

สมมุติ	ก.	ตกลงกันว่า,	ยินยอมกันว่า‚	สัน.	ต่างว่า”	ในดิกชันนะรี	บาลี	ของ	ที.	ดับ

บลิว‚	 ริส	 เดวิดส์	 ให้ค�าแปลต่างกันว่า	 สมมติ	 สงบ‚	 พักผ่อน‚	 ส่วน	 สมมุต	ิ	

ตกลง‚	อนุมตั	ิเป็นต้น	กล่าวเฉพาะในความหมายว่า	รูพ้ร้อมกนั	รูด้้วยกนั	หรือ	ตกลง	

อนมุตั	ิดงักล่าวในสจัจะข้อนี	้ในต�าราศพัท์อภธิานปัปทปิีกาสจู	ิใช้ว่า	สมมตุ	ิ(เหมอืน

ในดิกชนันะรขีอง	ริส	เดวดิส์)	แต่ในต�าราภาษาบาลบีางเล่ม	และในพระไตรปิฎกฉบบั

สยามรฐั	พ.ศ.	๒๔๗๑	ใช้	สมมต	ิ(ไม่มีสระอ)ุ	เป็นพืน้	ดูในต�าราศพัท์สันสกฤตเทยีบ		

ในดิกชันนะรีของ	วะมัน	ชิวราม	อัปเต	ใช้รูปเดียวว่า	ส�มต ส�มติ	อีกฉบับหนึ่งใช้ว่า	

สมมต สมมติ	 (ไม่มีสระอุ)	ประมวลเข้าแล้ว	น่าจะใช้ได้ทั้ง	๒	รูป	คือสมมุตสัจจะ	

สมมติสัจจะ

สัจจะโดยสมมุติ	 คือ	 โดยตกลง	 ยินยอม	 อนุมัติกัน	 เช่นชื่อของคน	 ชื่อ	

ของสัตว์	ชื่อของต้นไม้	ภูเขา	เป็นต้น	ซึ่งตั้งขึ้นเรียกรู้กัน	โดยตกลงยินยอมพร้อมกัน

ว่าใช้ชื่อนี้	 เช่น	ต้นมะม่วง	ต้นทุเรียน	ชื่อวัตถุที่คนน�าไม้เป็นต้นมาปรุงแต่งประกอบ

เข้า	เช่น	โต๊ะ	เก้าอี้	เป็นสมมุติสัจจะ	แม้ภาษาที่พูดต่าง	ๆ	เช่น	ภาษาไทย	จีน	แขก	

ฝรั่ง	 เป็นสมมุติสัจจะ	 เช่นเดียวกัน	 เพราะตั้งค�าขึ้น	 ส�าหรับพูดเขียนที่รับรองใช้	
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พร้อม	ๆ	กนัในชนชาตท่ีิพูดภาษาเดียวกนั	สมมตุดัิงกล่าว	เป็นสัจจะขึน้	 เพราะตกลง

ยินยอมพร้อมกัน	 เช่น	 เมื่อตั้งชื่อให้แก่ต้นไม้ชนิดหนึ่งว่า	 ต้นมะม่วง	 ต้นไม้ชนิดนั้น	

ก็เป็นต้นมะม่วงขึ้นจริง	ใคร	ๆ	พากันเรียกว่ามะม่วง	ถ้าเรียกเป็นอย่างอื่นก็ผิด	ไม่มี

ใครรู้รับรอง	 ทั้งอาจเป็นพูดเท็จอีกด้วย	 เช่นเม่ือเดินผ่านต้นมะม่วงมาถูกถามว่า		

ได้เดินผ่านต้นมะม่วงมาหรือเปล่า	 ตอบทั้งรู้ว่า	 ไม่ได้เดินผ่านมา	 ดังนี้ก็เป็นพูดเท็จ	

เพราะความจรงิได้เดินผ่านมา	 ทกุอย่างทีส่มมุตข้ึินแล้ว	 ก็กลายเป็นสัจจะข้ึนโดยสมมตุิ	

ดงันี้

ปรมัตถสจัจะ	สจัจะโดยปรมัตถ์	คอื	เดด็ขาด	ค�าว่า	ปรมตัถ์	ประกอบขึน้จาก	

ปรม	 อย่างย่ิง	 สูงสุด	 +	 อัตถ	 เนื้อความ	 ประโยชน์	 ผล	 ความดี	 แปลรวมกันว่า		

เนื้อความอย่างยิ่ง	ประโยชน์อย่างยิ่ง	เป็นต้น	เมื่อใช้กับสัจจะ	หมายถึงสัจจะโดยเนื้อ

ความละเอียดอย่างย่ิง	 คือ	 โดยเด็ดขาด	 มิใช่โดยโลกบัญญัติ	 หรือโดยสมมุติ	 เช่น		

คน	สตัว์ดริจัฉาน	ต้นไม้	ภูเขา	ท่ีเป็นโลกสจัจะ	หรือคนชือ่นัน้ชือ่นี	้มบีรรดาศกัด์ิอย่าง

นั้นอย่างนี้	 ที่เป็นสมมุติสัจจะ	 แต่เมื่อว่าโดยปรมัตถสัจจะแล้ว	 ก็ไม่มีคน	 ไม่มีสัตว์

ดิรัจฉาน	ไม่มีภูเขา	ต้นไม้	ไม่มีนาย	ข	นาง	ฉ	มีแต่ขันธ์	อายตนะ	ธาตุ	หรือมีแต่

อริยสัจจะ	 ๔	 คือ	 ทุกข์	 เหตุเกิดทุกข์	 ความดับทุกข์	 ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์		

ดงัมคีาถาแสดงปรมัตถสจัจะบทหนึง่แปลความว่า	“ทกุข์มอียู	่แต่ใคร	ๆ	ผูถ้งึทกุข์ไม่ม	ี

การท�ามีอยู่	 แต่ผู้ท�าไม่มี	 ความดับมีอยู่	 แต่บุคคลผู้ดับไม่มี	 ทางมีอยู่	 แต่บุคคลผู้ไป

ไม่มี”	การอธิบายทางปรมัตถ์	ก็อธิบายไปตามแนวธรรมล้วน	ๆ	ไม่พูดถึงสัตว์บุคคล

เช่นว่า	เมือ่ส่วนต่าง	ๆ	อันเรียกว่า	“ธาต”ุ	มาประกอบปรงุแต่งกนัขึน้เรยีกว่า	“สังขาร”		

ตามทีเ่รยีกกนัต่าง	ๆ	ดงักล่าวในโลกสจัจะ	สมมตุสัิจจะระยะแรกทีก่่อเกดิข้ึน	เป็นชาติ	

(ความเกิด)	 ต่อไปเป็นชรา	 (ความแก่)	 ในที่สุดก็แตกแยกออกจากกัน	 เป็นมรณะ	

(ความตาย)	เม่ือยังมีเหต	ุธาตท้ัุงหลายกม็าประกอบปรงุแต่งกนัอีก	จนกว่าจะสิน้เหต	ุ

จึงจะหยุดประกอบปรุงแต่งเป็นอะไร	ๆ	อีกต่อไป

สัจจะมีซับซ้อนกันหลายชั้นหลายอย่างดังนี้	 ถ้าน�าไปพูดกันผิดที่ผิดทาง		

ก็สับสนไม่เข้าใจ	 ชีวิตที่ยังด�าเนินอยู่ในโลก	ต้องอาศัยสัจจะทั้งหมดนี้	 จึงอยู่ได้	 จะมี

เพยีงปรมตัถสัจจะอย่างเดยีว	หาได้ไม่	 เหมอืนอย่างต้นไม่เป็น	 ถ้ามแีต่แก่น	กอ็ยูไ่ม่ได้	
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ต้องมทีัง้เปลอืก	กระพี	้กิง่	ใบ	เป็นต้น	แม้พระพทุธศาสนากแ็สดงธรรม	เหมอืนอย่าง

ต้นไม้	ทีม่พีร้อมทกุอย่าง	คอืประกอบด้วยสัจจะทุกอย่าง	เช่น	วินยัและศีลธรรมเบือ้งต้น	

เป็นไปทางโลกสัจจะ	สมมุติสัจจะ	ธรรมชั้นสูงจึงหนักไปทางปรมัตถสัจจะ	จนถึงเป็น

ปรมัตถ์ล้วน	และปรมัตถ์ล้วนนั้น	 เป็นไปภายในจิตใจแท้	ๆ	แต่ส�าหรับเป็นข้อปฏิบัติ

ทางกาย	(แม้ของพระอรหันต์)	ก็เป็นไปตามควรแก่โลกสัจจะ	สมมุติสัจจะ	เช่น	ศีล	

หรือวินัยดังกล่าวแล้ว

มนุษย์เราเกิดมา	มีปัญญาที่ท�าให้รู้จักคิดอ่าน	จึงใช้ปัญญาปรับปรุงตนเองให้

เจรญิขึน้	พ้นจากเป็นสตัว์ป่า	คนป่ามาเป็นคนบ้าน	คนเมืองมีความเจรญิ	เห็นประโยชน์

ของการอยู่ด้วยกันอย่างมีระเบียบด้วยความสงบสุข	จึงได้ตั้งคตินิยม	ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทีเ่หน็กนั	ยนิยอมกนัว่าดงีามขึน้	จนถงึตัง้เป็นกฎหมายบงัคบั	และตัง้ศาสนาขึน้	

ส�าหรบัเป็นทางปฏิบัติดทีางกายวาจาใจ	ทัง้เพ่ือเป็นท่ีพึง่ยดึเหน่ียวของใจ	ด้วยความประสงค์

ทีป่ระมวลเข้ามาได้ว่า	เพือ่เว้นการทีค่วรเว้น	ประพฤตกิารทีค่วรประพฤติ	จะได้ควบคุม

กันอยู่อย่างมีระเบียบและมีความสุขสงบ	 สิ่งทั้งปวงที่ตั้งขึ้นนี้	 โดยมากตั้งขึ้นตามโลก

สัจจะ	 สมมุติสัจจะ	 จึงนับเป็นสัจจะเหล่านี้ด้วย	 ถ้าไม่มีปรมัตถสัจจะ	 คือเหตุผลท่ี	

แท้จริงเป็นมูลฐานอยู่บ้าง	 ตั้งกันข้ึนแล้วก็เลิกกันไปคราวหนึ่ง	 ๆ	 บางอย่างก็เลิกเร็ว	

เช่นความนิยมท่ีเรียกว่าสมัยนิยม	 แม้ศาสนาหรือศีลธรรมในศาสนาก็เช่นเดียวกัน		

ถ้ามีมูลฐานจากปรมัตถสัจจะด้วย	 ก็ตั้งอยู่ยั่งยืน	 ถ้าแสดงค�าสอนเป็นปรมัตถสัจจะ	

โดยแท้	ก็จักตั้งอยู่ได้ตลอดไป

ศาสนา	หรือศีลธรรมในศาสนา	กฎหมาย	ตลอดถงึคตินยิม	ขนบธรรมเนยีม

ประเพณท่ีีด	ีเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นต้องมใีนหมูช่นทีเ่จรญิ	เพือ่ความอยูด้่วยกนัอย่างมรีะเบียบ

เรียบร้อย	และมีความสงบสุข	ว่าเฉพาะทางศีลธรรม	แม้ในหมู่โจรก็ต้องมีศีลธรรมใน

หมู่โจรด้วยกัน	คือ	ไม่ลักขโมย	ไม่หักหลังกันเองเป็นต้น	คนที่ใช้ความโลภโกรธหลง	

ไม่มีศีลธรรมแก่คนอื่น	 แต่ก็ต้องมีศีลธรรมแก่ตนเองและผู้ที่ตนรัก	 เช่นเบียดเบียน

ตัดรอนผู้อื่น	 รวบรวมทรัพย์	 อ�านาจ	 มาเพื่อบ�ารุงตนและผู้ที่ตนรัก	 ไม่มีที่จะคิด

เบียดเบยีนตดัรอนตนและผูท่ี้ตนรกัเลย	และคนทีช่ัว่ร้าย	จะด�ารงชวีติมคีวามสขุอยูไ่ด้	

ก็เพราะไม่มีผู้ร้ายอ่ืนมาท�าร้าย	 ชื่อว่าอยู่ได้ด้วยศีลธรรมของคนอื่น	 ถึงตนเองจะไม่มี
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ศีลธรรม	 ฉะนั้น	 ถ้าคิดสักหน่อยเดียวเท่านั้นก็จะเห็นว่าศีลธรรมเป็นส่ิงจ�าเป็นต้องมี

อยู่เป็นเครื่องบ�ารุงรักษาโลกให้ด�ารงอยู่ได้

การหดัใช้ความคดิตามเหตผุลทีไ่ม่ขึน้อยูใ่นอ�านาจของโลภโกรธหลง	เป็นทาง

เพิ่มพูนความรู้ในสัจจะ	 และเมื่อหัดคิดไปจนถึงปรมัตถสัจจะ	 เพียงถึง	 แก่	 ตาย		

ทีท่กุ	ๆ	คนต้องประสบ	พดูสัน้	ๆ	คอืคดิถงึความตายกนับ้าง	กจ็ะเป็นวธิลีดความโลภ

โกรธหลงได้มาก	 และถ้ายิ่งได้คิดให้รู้ซึ้งถึงความดีความชั่ว	 ถึงประโยชน์ของศีลธรรม		

ของศาสนา	 กจ็ะท�าให้ประพฤติตนอยูใ่นศลีธรรม	 ให้ประกอบประโยชน์คณุงามความดี

เพื่อตน	 และเพื่อชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ดังนี้	 ก็จะเป็นการใช้ชีวิตให้เป็น

ประโยชน์ได้มาก	 ช่ือว่าเป็นการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทางธรรมะ	 พระพุทธเจ้าได้

ตรสัพระธรรมบทไว้คาถาหนึง่	แปลความว่า	“ชวีติเพยีงวนัเดียวของผูท้ีมี่ปัญญาเพ่งพนิจิ	

ประเสริฐกว่าผู้ที่ทรามปัญญา	มีจิตใจไม่มั่นคง	ถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี”



ความอยากดแีละความรษิยา*

ขอถวายพระพร	เจริญพระสริิสวสัดิพพัิฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ	จงมี

แด่สมเดจ็พระราชชนนบีพติรผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์	ผูท้รงพระคุณอนัประเสรฐิ	

บัดนี้	จักถวายวิสัชนาธรรมบรรยายโดยพระประสงค์ในหัวข้อเรื่อง	“ความอยากดีและ

ความริษยา”	ถ้าถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายแห่งธรรมบรรยาย	ณ	

บทใดบทหนึ่งก็ดี	ขอพระเมตตาคุณ	พระกรุณาคุณ	พระขันติคุณ	โปรดประทานอภัย

แก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อย	ขอถวายพระพร

ความอยากดี

ความอยากด	ี เป็นอาหารของจติใจอย่างหนึง่	 ในการจะกล่าวถึง	“ความอยากดี”	

ว่าคืออะไรก็น่าจะต้องพิจารณาก่อนว่า	“ดี”	คืออะไร	?	ค�าว่า	“ดี”	นั้น	ตรงกันข้าม

กับไม่ดี	 หรือ	ชั่ว	น่าจะต้องแบ่งเป็นสอง	คือ	 “ดี”	 โดยเหตุ	 และ	 “ดี”	 โดยผล	คือ	

เหตุดีที่จะให้เกิดผลดี	 และผลดีที่จะเกิดจากเหตุดี	 ต่อไปนี้จะได้ขยายความออกไป	

สุดแต่เหมาะว่าจะยกส่วนเหตุหรือผลขึ้นก่อนหรือหลัง

*
	 ทรงนพินธ์ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี	่พระสาสนโสภณ
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“ดี”	โดยทั่ว	ๆ	ไปนั้น	มักจะมองที่ผลที่จะพึงได้	คือส่วนที่เรียกว่าโลกธรรม

ฝ่ายที่ปรารถนาพอใจอยากได้	 คือ	 ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	 ดังเช่นใครได้ลาภ	 เช่น	

เงินทอง	ได้ยศ	เช่น	ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี	ก็พูดกันว่าได้ดีไปแล้ว	ความอยากด	ี

จึงหมายความว่าอยากจะได้ดี	 หรอืดงัท่ีเรยีกว่า	 “อยากได้ใคร่ด”ี	 ความอยากดขีองคน	

ทัว่	ๆ	ไป	มักอยู่ในประเภท	“อยากได้ใคร่ดี”	ไม่ใช่อยากในความดี	คือไม่ใช่อยากท�าดี	

แต่ระดับของความอยากนั้นต่าง	 ๆ	 กันคืออยากไม่มากนัก	 อยากขนาดปานกลาง		

อยากมาก	นอกจากนี	้วธิปีฏบิตัเิพือ่จะให้สมอยากกต่็าง	ๆ	กนั	เพราะ	“ด”ี	ทีต้่องการ

อยากได้มิได้ส�าเร็จข้ึนด้วยเหตุเพียงความอยากเท่านั้น	 ต้องปฏิบัติ	 จึงจ�าต้องหาวิธี

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ

บางคนอยากดีก็ตั้งหน้าท�าดีในหน้าที่การงานหรือกิจที่ดีต่าง	 ๆ	 ถือหลักว่า		

“ท�าดไีด้ด”ี	บางคนกเ็หน็ว่าจะท�าดไีปโดยล�าพงัตนเองอย่างเดียวไม่ได้	ถ้าผูใ้หญ่ไม่เหน็	

ท�าเท่าไรกไ็ม่ได้ด	ีจงึต้องท�าดใีห้ผูใ้หญ่เหน็	ความเห็นเช่นนีเ้ป็นเหตุให้	“ท�าดแีต่ต่อหน้า”	

พ้นตาผูใ้หญ่ไปแล้ว	กห็ลกีเลีย่งทอดท้ิงการงาน	บางคนเหน็ว่าจะได้ดหีรือไม่ได้ดีส�าคญั

ทีผู่ใ้หญ่ซึง่เป็นผูมี้อ�านาจหน้าท่ีประสทิธิป์ระสาทให้	จงึหาดด้ีวยวธิที�าให้ผูใ้หญ่โปรดปราน	

ความเหน็เช่นนีเ้ป็นเหตใุห้เกดิวธิหีาดทีีเ่รยีกว่า	“ประจบสอพลอ”	หรอื	“ยกยอผูใ้หญ่”	

หรอื	“ของก�านลั”	หรอือ่ืน	ๆ	สดุแต่จะเกง็ว่าจะท�าให้ท่านโปรดปรานได้อย่างไร	บางคน

หาดด้ีวยวธิชีอบแอบอ้างเอาความดขีองคนอืน่มาเป็นของตน	 น่าจะเรยีกว่า	 “ขโมยด”ี		

บางคนหาดด้ีวยวธิชีอบฟ้องผูอ้ืน่ต่อผูใ้หญ่	หรอืด้วยวิธท่ีีเรยีกว่า	“ใส่ร้ายป้ายสี”	“ทับถม”	

“ใส่ความ”	“สาดโคลน”	หรอื	“ปัดขา”	บางคนหาดด้ีวยวิธแีสดงดี	ซึง่มอีาการแปลก	ๆ	

ต่าง	ๆ	อีกมาก	เช่น	“ชิงดี”	ที่มักพูดรวมกันไปว่า	“ชิงดีชิงเด่น”	คือแย่งกันแสดงว่าดี

แย่งกนัแสดงว่าเด่นด้วยวธิต่ีาง	ๆ	หรอื	“แข่งด”ี	คอืไม่ยอมให้ด้อยกว่ากนั	จะต้องแข่ง

แสดงว่าดเีสมอกนัหรอืยิง่กว่า	โดยไม่ใช่ตัง้ใจท�าดใีห้มากขึน้จนเสมอหรอืจนย่ิงกว่ากนั	

แต่เป็นการแก่งแย่งหาดีด้วยวิธีแสดงดีอย่างหนึ่งเท่านั้น	 อีกอย่างหนึ่งคือ	 “อวดดี”		

ซึ่งเป็นการแสดงอาการอวดหยิ่งหรือล�าพอง	ท�านองข่มผู้อื่น	น้อยบ้างมากบ้าง	ว่าตน

เป็นผู้มีดี	มักจะพูดติดต่อกันไปว่า	 “อวดดีอวดเด่น”	หรือ	 “ถือดี”	ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด	

“ลองดี”	กันขึ้นได้
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วิธีหาดีต่าง	 ๆ	 ไม่อาจจะกล่าวให้หมดสิ้นได้	 เพราะมากคน	 มากความคิด		

มากความเห็น	มากวิธี	แต่ก็อาจสรุปลงได้เป็น	๓	ประเภท	คือ	หาดีด้วยการท�าดี	๑	

หาดีด้วยการท�าดีบ้างท�าไม่ดีบ้างปนกันไป	 ๑	 หาดีด้วยการท�าชั่วทั้งหมดหรือโดย	

มาก	๑	ทัง้หมดน้ีขึน้อยู่กบัความอยากด	ีทีห่มายถึงความอยากได้ดี	หรอืความอยากได้

ใคร่ด	ีที่มุ่งผลส่วนโลกธรรม	ที่ปรารถนา	ที่พอใจ	ใคร่ได้	ดังกล่าวแล้ว	ไม่ใช่ที่หมาย

ถึงความอยากในความดี	คืออยากท�าความดี

ความอยากดีซ่ึงมีระดับต่าง	 ๆ	 นั้น	 เป็นเหตุให้เกิดการขวนขวายแสวงหาด	ี	

ที่เป็นการปฏิบัติออกทางกาย	 วาจา	 ตามความอยากของใจ	 ถ้าความอยากดีมีน้อย		

ก็ท�าให้ขวนขวายน้อย	ถ้ามีปานกลาง	กท็�าให้ขวนขวายแต่พอประมาณ	ถ้ามมีากแรงกล้า	

ก็ท�าให้ขวนขวายดิ้นรนทะเยอทะยานมาก	 แต่จะขวนขวายในทางไหนอย่างไรนั้น		

ย่อมแล้วแต่เหตุผลหลายอย่าง	 ในที่นี้จะยกมากล่าวแต่อย่างเดียว	 คือ	 “ความเห็น”	

ของแต่ละบุคคล	คือเห็นว่าทางใดวิธีใดดีก็ย่อมจะท�าในทางนั้นวิธีนั้น	ความเห็นที่ขาด

สตปัิญญาอันถูกต้อง	ย่อมเป็นความเหน็ผดิ	น�าให้ขวนขวายในทางทีผ่ดิ	ส่วนความเหน็

อันประกอบด้วยสติปัญญาอันถูกต้อง	 ย่อมเป็นความเห็นชอบ	 น�าให้ขวนขวายในทาง

ทีถ่กู	ฉะน้ัน	ข้อทีท่กุ	ๆ	คนควรท�ากค็อื	อบรมสตปัิญญาอนัถูกต้องให้เกดิข้ึน	วธิอีบรม

สติปัญญา	 คือหมั่นระลึกพิจารณาให้ฉลาดรู้ในความดีความชั่ว	 และในอุบาย	 คือ	

วิธีที่จะเข้าถึงความดี	ดังจะกล่าวเป็นแนวทางคิดต่อไปนี้	:-	

๑.		ความอยากดเีป็นก�าลงัใจอย่างหนึง่	ทีจ่ะส่งเสริมใจให้กระตอืรอืร้นแสวงหา

ดใีห้แก่ตน	ทีจ่ะท�าให้เล่าเรยีนศกึษาหาวชิาความรู	้ฝึกฝนให้มคีวามสามารถในการงาน	

แสวงหางานท�าเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเลี้ยงตนและครอบครัวให้เป็นสุข	สร้างหลักฐานให้ดี

ขึน้โดยล�าดบั	และท�ากิจท่ีเป็นประโยชน์ในทางทีจ่ะเป็นเกยีรตสิ�าหรบัตนตามส่วนทีค่วร

ท�าได้	แต่ท�าอย่างไรจึงจะได้ดีมากและดีเร็วให้เพียงพอสมกับความอยาก	

๒.		โดยปกตคิวามอยากด	ีย่อมเป็นความอยากทีจ่ะให้ดมีากและดเีรว็ด้วยกัน

ทั้งนั้น	เช่น	อยากจะมั่งมีให้มาก	ให้เร็ว	อยากจะได้เลื่อนต�าแหน่งหน้าที่ให้สูง	ให้เร็ว	

แต่ลาภ	 ยศ	 เป็นต้น	 เหล่านี้ล้วนมีขอบเขตจ�ากัด	 บางผู้ที่มีความอยากได้ดีอย่างแรง	

จึงใช้วิธีหาดีต่าง	ๆ	กันดังกล่าวข้างต้น	ซึ่งความส�าเร็จอาจมีได้เหมือนกัน	ถ้าไม่มีบ้าง
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แล้วก็คงไม่มีใครหาดีด้วยวิธีเช่นนั้น	 แต่ก็ควรพิจารณาว่าได้ดีด้วยวิธีหาดีในทางผิด	

ต่าง	ๆ	นั้น	ก็เหมือนอย่างได้ทรัพย์ด้วยวิธีหลอกลวงขโมยเขามา	ถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถไม่สมฐานะ	กจ็ะไม่สามารถรกัษาฐานะไว้ได้นาน	จะด�ารงอยูใ่นฐานะใด

ได้ก็ต้องด้วยสามารถท�าดีสมฐานะนั้นเท่านั้น	และผู้ใหญ่ย่อมจะหมดความไว้วางใจใน

ผูท้ีป่รากฏว่าท�าดแีต่ต่อหน้า	หรอืแอบอ้างความดขีองผูอ้ืน่เป็นต้น	ส่วนการท�าดสีม�า่เสมอ

ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัผู้ใหญ่	ด้วยความรูค้วามสามารถและน�า้พกัน�า้แรงของตน	มุง่ให้

เกิดผลดีแก่การงาน	 ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ท�าดีก็ได้ดีไปโดยล�าดับ	 อาจจะไม่ทันใจอยาก		

แต่จกัมัน่คงและเป็นทีภ่มูใิจตวัเอง	การตามใจตนเองทีอ่ยากดิน้รนนัน้เป็นสิง่ไม่ควรท�า	

ควรหกัห้ามใจท่ีใฝ่สงูใฝ่ดเีกินควร	 เพราะจะไม่สมปรารถนา	ทัง้จะสร้างความเดอืดร้อน

ให้เกดิขึน้ด้วย

๓.		สิง่ทีเ่รยีกว่า	“ด”ี	นี	้อยูท่ีล่าภยศหรอืเงนิทองต�าแหน่งหน้าทีส่งู	ๆ	เท่านัน้

หรือ	?	ถ้าตั้งปัญหาขึ้นดังนี้	 ก็น่าพิจารณาให้เห็นว่า	มิใช่เพียงเท่านี้	 เพราะผู้ที่มีเงิน

ทองมาก	มีต�าแหน่งการงานดี	 แต่ไม่ดี	 ก็มีเป็นอันมาก	 ดังในวงนินทาของคนทั้งปวง	

คนจนหรอืคนท่ีมีต�าแหน่งต�า่	ๆ	มักจะไม่ถกูนนิทา	มกัจะนนิทาคนมเีงนิมตี�าแหน่งด	ีๆ	

โดยมาก	 นอกจากว่าจะเป็นคนมีเงินมีต�าแหน่งดีที่มีความดีด้วยเท่าน้ัน	 จึงจะไม	่

ถกูนนิทา	ทัง้ยังจะได้รบัสรรเสรญิ	การนนิทากบัสรรเสรญิเป็นโลกธรรม	คือของประจ�า

โลก	สดุแต่ความชอบไม่ชอบของผูพ้ดู	แต่ความชอบไม่ชอบนัน้กย่็อมมเีหต	ุคอืการท�า

อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ถูกนินทาหรือผู้ได้รับสรรเสริญ	 ในความเข้าใจ	 จะผิดหรือ	

ถูกก็ตาม	สิ่งที่เรียกว่า	“เกียรติ”	ก็คือเสียงสรรเสริญในความดี	และสิ่งที่เรียกว่า	“ดี”	

ย่อมอยู่ที่ความดีนี้เอง	 จึงควรค�านึงถึงความดีและความชั่วที่ตรงกันข้ามให้มากข้ึน		

ทกุ	ๆ	คนย่อมเคยได้ฟังว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วมาโดยล�าดับจากค�าสอน

ของมารดาบิดาครูอาจารย์	 ตลอดถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 แต่อาจจะยังไม่รู้จัก	

เพราะมิได้คิดพินจิพิจารณาให้ด	ี หากได้คิดให้รูจั้กชดัขึน้แล้ว	 ความอยากดีกจ็ะไม่เป็น

ความอยากได้ดี	 แต่จะเป็นความอยากในความดี	 คืออยากท�าความดี	 จักเป็นเหตุให	้

ท�าดีต่าง	 ๆ	 ให้มองเห็นค่าของความดีสูงกว่าลาภยศ	 ไม่ยอมที่จะท�าชั่วช้าเสียหาย	

เพราะเหตแุห่งลาภยศ	และจกัถอืความดทีกุอย่างเป็นสาระแก่นสารของชวิีต	เป็นส่ิงที่

ประทับอยู่กับจิตใจติดตามไปทุกแห่งทุกเวลา
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๔.	 ความดีเป็นสิ่งที่บริโภคไม่ได้	 แต่ทุกคนต้องมีทรัพย์ส�าหรับใช้บริโภค		

ถ้าไม่มีทรัพย์เพียงพอ	 ความดีจะมีประโยชน์อะไร	 ?	 ถ้ามีปัญหาดังนี้ก็แสดงว่ายังไม่

เข้าใจค�าว่า	“ความดี”	พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้	แปลความว่า	“คนขยันเอาธุระท�าเหมาะ

ย่อมได้ทรพัย์”	การปฏบิตัติามพระพทุธโอวาทนีเ้ป็นความดใีนการหาทรพัย์	ถ้าปฏบิตัิ

ได้บริบูรณ์ย่อมเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ต้องไปประพฤติผิดศีลธรรมข้อไหน	 ในการหายศ

และอืน่	ๆ	กห็าได้ด้วยความดเีช่นเดียวกนั	อาศัยมีความเพยีร	มีวิชาสามารถ	มีความ

ซื่อสัตย์จงรักภักดี	มีความกตัญู	เป็นต้น	ฉะนั้น	ตั้งใจสร้างความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้น

แก่ตน	 และใช้ความดีท�าเหตุให้เหมาะแก่ผลที่ต้องการ	 ย่อมจะส�าเร็จส่ิงที่ประสงค์	

ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า

๕.	 อนึ่ง	 ให้รู้จักมีสันโดษ	 คือ	 ความอิ่ม	 ความพอ	 ในผลที่ได้รับ	 กล่าวคือ	

ยินดีตามที่ได้	ยินดีตามก�าลัง	ยินดีตามสมควรของตน	ทุกคนย่อมมีขอบเขตแห่งสิ่งที่

พึงได้	มีขอบเขตแห่งก�าลัง	มีขอบเขตแห่งความสมควร	คือความสมรูปสมร่างของตน	

ความอยากดีนั้นถ้าเป็นความอยากได้ใคร่ดีในผลที่เกินขอบเขตไป	 ย่อมเป็นเหตุให้

ประพฤติทุจริต	หรือหาดีในทางผิดต่าง	ๆ	และก็ไม่อาจได้เกินขอบเขตไปนั่นเอง	เช่น

ไปชงิดแีย่งดีเขา	ถ้าส�าเรจ็กจ็ะได้เท่าท่ีจะพึงได้เท่านัน้	ฉะนัน้	หากมสัีนโดษ	คือ	ความอิม่	

ในผลทีไ่ด้	กจ็ะท�าให้ไม่ต้องประพฤตทิจุรติ	ท�าให้เป็นคนด	ีมใิช่คนจน	เพราะความอิม่

ความพอคอืความมี	ส่วนความอยากไม่รู้จกัอิม่จกัพอคอืความจน	พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้	

แปลความว่า	 “ความอยากย่อมเสือกไสซ่ึงนรชน”	 “ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง”	

ความอยากดทีีม่สีนัโดษควบคมุย่อมจะเป็นความอยากทีม่อีิม่มพีอ	เหมอืนอย่างความหวิ

ของร่างกาย	 เมื่อได้บริโภคพอสมควรแล้วก็มีการอิ่ม	 ถ้าจิตใจรู้จักอ่ิมเหมือนอย่าง	

ร่างกายบ้าง	ก็จะมีความดีและความสุขเพิ่มขึ้นอีกมาก

๖.	 ความอยากดีนี้มักจะเป็นความอยากได้ใคร่ดีในผลท่ีปรารถนาท้ังหลาย	

เช่นในทรัพย์และต�าแหน่งคอือยากจะได้สิง่นัน้สิง่นี	้อยากจะเป็นนัน่เป็นนีข้ึ้นมาโดยเรว็		

แต่มกัจะไม่เป็นความอยากจะท�าด	ีซึง่เป็นความอยากในเหตหุรอืในความดีดงักล่าวใน

ข้อก่อน	จงึมีคนมใิช่น้อยทีไ่ม่ปรบัปรงุความรูค้วามสามารถของตนให้ดขีึน้	ไม่พยายาม

ท�างานให้ดี	 คอยมุ่งแต่จะให้ได้ผลดี	 บางทีได้ต�าแหน่งมาแล้ว	 ก็ไม่ท�างานให้สม		
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ดังจะเรียกได้ว่า	อยากได้ต�าแหน่ง	แต่ไม่อยากท�างาน	พิจารณาดูให้ดีจะเห็นได้เองว่า	

ความอยากดังน้ีไม่ยุติธรรม	 แต่ก็มีอยู่เหมือนกันที่ตั้งใจท�างานดี	 แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ดี	

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็น่าท่ีจะต้องพิจารณาดูตนเอง	 ว่าน่าจะบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่ง	 เช่น	

หย่อนความรู้ความสามารถ	 หรือท�าไม่เหมาะ	 ก็ต้องปรับปรุงตนเองให้มีความรู้	

ความสามารถในการงานให้มากข้ึน	 และตรวจดูว่ามีความไม่เหมาะอยู่ท่ีไหน	 ก็แก้ไข

การท�าให้เหมาะสมตามหลกัสปัปรุสิธรรม	(ธรรมแห่งคนด)ี	คอืรูจ้กัเหต	ุรูจ้กัผล	รูจ้กัตน	

รู้จักประมาณ	รู้จักกาล	รู้จักบริษัท	รู้จักเลือกบุคคลที่ดีหรือไม่ดี	และท�าให้เหมาะแก่

ส่วนทีเ่ก่ียวข้องเหล่านี	้การท�าให้เหมาะดงันีเ้ป็นการท�าด	ีผูม้คีวามรูค้วามสามารถมาก

ถ้าขาดการท�าเหมาะ	 กไ็ม่อาจได้ดตีามทีน่่าจะได้	 ฉะนัน้	 การท�าดนีัน้	 ย่อมหมายถึง	

การท�าให้เหมาะดังกล่าวด้วย

๗.	แต่การท�าให้เหมาะดังกล่าวมิได้หมายความว่า	 เขาท�าไม่ดี	 ต้องท�าไม่ดี

ตามเขาไปด้วย	 จึงเหมาะแก่เขา	 ยกตัวอย่าง	 เช่นจะด�ารงตนอยู่ในทางความซื่อสัตย์

จงรักภักดี	 แต่เม่ือผู้อ่ืนเขาไม่สุจริตกันจะท�าอย่างไร	 มีมากคนที่ประสบปัญหาเช่นนี้	

ถ้ามคีวามฉลาดรูใ้นอุบาย	คือวธิเีข้าถงึความด	ีกจ็ะสามารถรกัษาความดี	รกัษาตนไว้ได้	

การท�าดีทุกอย่าง	 มิใช่ว่าจะท�าได้โดยสะดวก	 ทุกอย่างย่อมมีอุปสรรค	 เช่นเดียวกับ

ความจริง	 มิใช่ว่าเป็นความจริงแล้วจะพูดได้เสมอไป	 ความจริงบางอย่างควรพูดบาง

อย่างควรน่ิง	จึงควรพดูในเรือ่งทีค่วรพดู	นิง่ในเรือ่งทีค่วรนิง่	รูจ้กัมีความเคารพอ่อนน้อม

ต่อผู้ใหญ่	 มีความกตัญูกตเวที	 มีความเอื้อเฟื้อในเพื่อนมิตรสหาย	 มีความซ่ือตรง	

ต่อกัน	คนที่ร่วมงาน	แม้ที่ประพฤติทุจริตในหน้าที่	 เมื่อตระหนักว่าผู้ใดเป็นคนดีชนิด

ที่ไม่เป็นอันตรายแก่คนชั่ว	 หรืออาจจะช่วยให้สติน�าคนที่ประพฤติไม่ดีนอกลู่นอกทาง	

ออกไปให้กลับเข้าทางที่ถูก	 เขาจะคบ	 พร้อมทั้งมีความนับถือในผู้นั้นทั้งเด็กผู้ใหญ่		

เพราะคนทกุคนแม้จะประพฤตทุิจรติอย่างไร	 กย่็อมมีความส�านกึตนอยูไ่ด้เหมอืนกนัว่า

อะไรไม่ด	ีอะไรดี	และคนทีช่ัว่ช้ามาก	เช่น	เป็นโจรหยาบช้า	น่าจะมีน้อยคนทีป่รารถนา

จะให้ผู้ที่ตนรัก	เช่นบุตรของตนเป็นโจรเหมือนอย่างตน	ฉะนั้น	การท�าดีทั้งปวงจึงขึ้น

อยู่กับความฉลาดรู้ในอุบาย	อันหมายถงึวธิเีข้าถงึความด	ีคอืต้ังความด	ี เช่นความสจุรติ

เป็นหลัก	 แล้วรู้จักวิธีด�าเนินเข้าไปหา	 เพื่อท�าให้เหมาะด้วยเหตุผลเป็นต้นดังกล่าว		

ก็ย่อมจะเข้าถึงได้	 มิใช่หมายความว่าตั้งตนไม่ได้หรือความไม่ดีของเราเป็นหลัก		
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แล้วเดินเข้าหาความไม่ดเีหมอืนอย่างเขา	 การท�าเช่นนีห้าเรยีกว่าท�าเหมาะไม่	 เรยีกว่า

เป็นการท�าไม่เหมาะ

อนึ่ง	คนท�าดีจะต้องประสบอุปสรรคที่มีอยู่ทั่วไปโดยมากอีกข้อหนึ่ง	คือ	:-

ความรษิยา

ความรษิยาเป็นอาการของจติใจอย่างหนึง่ทีไ่ม่ด	ีคอืเป็นความไม่ชอบ	ความชงิชงั	

ความคดิเบียดเบียนกนัไม่อยากให้คนอ่ืนได้ด	ี เม่ือเหน็เขาได้ดก็ีทนอยู่ไม่ได้	 อย่างน้อย	

ก็เกิดความไม่ชอบขึ้นในใจ	 อย่างมากก็ถึงชิงชัง	 จนถึงคิดเกียดกันปัดตัดรอนด้วย	

วธิต่ีาง	ๆ	ความรษิยาเป็นสิง่ไม่ด	ีใคร	ๆ	กท็ราบ	แม้ผูท้ีม่ใีจรษิยากท็ราบ	กไ็ม่ปรารถนา

ให้ผูใ้ดมารษิยาตดัรอนตน	แต่ไฉนตนจงึอดไม่ได้ทีจ่ะไปรษิยาตดัรอนผูอ้ืน่	ทัง้น้ีกเ็พราะ

ขาดสตปัิญญาทีจ่ะพนิิจพจิารณา	จงึน่าจะได้ยกความรษิยาขึน้พจิารณาในทางสตปัิญญา

ต่อไป

๑.		ความรษิยาท�าใจผูม้รีษิยาเองให้เดือดร้อน	กระสับกระส่าย	ขุ่นมวั	เพราะเป็น

กิเลสที่เผาใจ

๒.		ความริษยาท�าให้คิดหักล้างคุณความดีของเขาด้วยการกระท�าและค�าพูด	

เป็นการสร้างบาปอกุศลให้เกิดแก่ตนเองด้วย	ท�าลายความดีของผู้อื่นด้วย

๓.		ท�าไมจงึต้องไปรษิยาเขา	อาจตอบเหตไุด้ว่า	เพราะกลวัเขาจะดีเสมอหรอื

จะดีกว่าเป็นอย่างเบา	 อย่างแรกก็ไม่อยากให้เขาได้ดีเสียเลย	 ถ้าเขาได้ดีตนเอง	

กจ็ะมคีูแ่ข่ง	หรอืจะด้อยไปเสยี	สาเหตเุหล่านีพิ้จารณาดแูล้วจะเห็นว่า	ไม่ยุตธิรรมเลย	

คือตนเองนัน้กล่าวได้ว่าอยากด	ี หรืออยากได้ใคร่ด	ี ทัง้ไม่อยากให้ใครมารษิยาตดัรอน	

ดงักล่าว	แต่ไฉนจงึได้ไปรษิยาเขา	ตามความยตุธิรรมนัน้	เมือ่ตนอยากได้ดี	เขากอ็ยาก

ได้ดี	 ต่างไม่อยากให้มีใครมาริษยาตัดรอน	 จึงควรจะยินดีต่อความดีของกันและกัน		

ใครได้ดีก็ยินดีด้วย	ดังนี้	ยุติธรรมด้วย	เป็นเหตุให้เกิดกุศลและความสุขด้วย
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๔.		ถ้าตนเองเม่ือจะได้ดีขึ้นมาก็ถูกริษยาตัดรอน	 เป็นเสียดังนี้ทุกครั้ง	 ตนก็

จะดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งมิได้เลย	คนอื่นก็เหมือนกัน	ถ้าจะดีขึ้นมาก็ถูกริษยาตัดรอน

ทุกคราวไป	ก็จะไม่มีใครดีขึ้นได้	กล่าวได้ว่าความดีถูกท�าลายอยู่เสมอ	เมื่อเป็นเช่นนี้	

โลกนีจ้ะด�ารงอยูไ่ด้อย่างไร	ฉะน้ัน	จงึได้มีพระพทุธศาสนสภุาษติแสดงไว้ว่า	“ความรษิยา

ยังโลกให้พินาศ”	โดยทางตรงกันข้าม	ทุก	ๆ	คนได้ดีขึ้นทางใดทางหนึ่งก็เพราะมีผู้อื่น

มีเมตตากรุณาสนับสนุน	 ตั้งแต่มารดาบิดา	 ครูอาจารย์	 และเจ้านาย	 เป็นต้นมา		

โลกย่อมมีความผาสุกก็เพราะเหตุนี้	 ฉะนั้น	 จึงได้มีพระพุทธศาสนสุภาษิตแสดงไว้ว่า	

“เมตตาเป็นธรรมค�้าจุนโลก”

๕.	 มุทิตา	คือความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความเจริญความสุข	จึงควร

อบรมให้มีขึ้นแทนที่ริษยา	 เมื่อเห็นใครท�าความดี	 หรือท�าบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง		

ก็หัดใจตนเองให้พลอยโมทนา	 ข้อนี้เป็นบุญอย่างหนึ่ง	 เรียกว่า	 “ปัตตานุโมทนามัย	

บญุกริยิา”	การท�าบญุส�าเรจ็ด้วยอนโุมทนาส่วนบญุ	ใช้ในเวลาท่ีผูอ้ืน่ประกอบกระท�าเหตุ

ทีด่	ี และเมื่อเขาได้รับผลที่ดี	ก็มีมุทิตาจิต	พลอยยินดีในผลที่เขาได้	 ไม่ริษยาตัดรอน		

ย่อมเป็นเหตุให้ผู้มีใจดังน้ีมีความสุข	 เป็นการส่งเสริมความดีให้มากขึ้นด้วย	 ชื่อว่าได้

ท�าบุญกุศลอย่างหนึ่งด้วย

๖.	 อนุโมทนาในเหตุท่ีดี	 มีมุทิตาในผลท่ีดีของผู้อื่น	 ย่อมจะได้รับอานิสงส์	

เช่นเดียวกับเมตตาจิตเพราะเนื่องกัน	ดังที่ท่านแสดงไว้	 คือ	หลับเป็นสุข	ตื่นเป็นสุข		

ไม่ฝันเห็นสิง่ลามก	เป็นทีร่กัของมนษุย์	เป็นทีร่กัของอมนษุย์	เทวดาย่อมรกัษา	ไฟยาพษิ

หรือศาสตราไม่กล�้ากลาย	 จิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็ว	 ผิวหน้าย่อมผ่องใส	 ย่อมมีสต	ิ

ไม่หลงในเวลาท�ากาลกิรยิา	เม่ือยังไม่รูแ้จ้งคุณธรรมทีส่งูขึน้ไปย่อมไปบงัเกดิในพรหมโลก	

ฉะนั้น	การท�าใจให้พลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี	จึงดีกว่าริษยาโดยแท้

ความอยากดีท่ีประกอบด้วยสันโดษ	 ด้วยความไม่ริษยา	 และด้วยมุทิตา		

จึงเป็นความอยากดทีีเ่ป็นคณุไม่มโีทษ	ทัง้แก่ตนเอง	และแก่ผูอ้ืน่	จึงเป็นความอยากดี

ที่ควรอบรมให้มีขึ้นแทนท่ีความอยากดีท่ีประกอบด้วยความไม่สันโดษ	 ด้วยริษยา		

ด้วยปราศจากมุทิตา	อันเป็นความอยากดีท่ีมคีณุน้อย	มโีทษมากกว่าทัง้แก่ตนเองและ

แก่ผู้อื่น
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หมู่ใด	 คณะใด	 ประเทศชาติใด	 มีความอยากดี	 มีสันโดษ	 มีความไม่ริษยา		

มีมุทิตา	 พร้อมบริบูรณ์ในแต่ละคน	 หมู่นั้นคณะนั้นประเทศชาตินั้นย่อมเป็นหมู่เป็น

คณะเป็นประเทศชาติท่ีงาม	 แต่ละคนย่อมเจริญในความดีที่ได้รับส่งเสริมด้วยมุทิตา		

ที่ไม่ถูกตัดรอนด้วยริษยา	เพราะเหตุนี้	สามัคคีย่อมเกิดได้	เป็นสามัคคีในหมู่ในคณะ

ในประเทศชาติ

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า	ได้พระราชทานภาษติจารึกทีฐ่านพระพทุธรูป

ปางประทานพร	 ภ.ป.ร.	 เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยไว้ว่า	 “ทยฺยชาติยา	 สามคฺคิย�		

สติสฺชานเนน	โภชิสิย�	รกฺขนฺติ”	 “คนชาติไทย	จะรักษาความเป็นไทอยู่ได้ด้วยมีสติ

ส�านกึอยูใ่นความสามัคคี”	ผูมี้ความจงรกัภักดจีงึควรส�านกึมัน่	ปฏบิตัใิห้บรรลผุลทีท่รง

มุง่ในภาษติพระราชทาน	ด้วยการอบรมจติใจตนให้มีความอยากดทีีป่ระกอบด้วยสนัโดษ	

ด้วยความไม่ริษยา	และด้วยมุทิตา	ทุกคนก็จะประสบความสวัสดีสมปรารถนาในสิ่งที่

พึงปรารถนาโดยควรทุกประการ

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 และอ�านาจพระกุศลบารมี	 ได้อภิบาลรักษา	

สมเด็จพระราชชนนีบพิตรให้ทรงพระเกษมส�าราญแช่มชื่นแจ่มใส	 เจริญพระชนมสุข	

สริิสวสัดมิงคล	ทรงถงึความงอกงามไพบลูย์ในธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงประกาศ

แล้ว	และขอได้อ�านวยให้ข้าราชบริพารทัง้ปวงมคีวามสุขและความเจรญิในธรรมทัว่กนั		

ขอถวายพระพร



สันโดษ* 

สนัโดษเป็นธรรมข้อหนึง่ท่ีได้มีผูป้รารภกล่าวกนัมากทัง้ในทางสนบัสนนุทัง้ใน

ทางค้าน	 สนับสนุนคือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกัน	 ค้านคือแสดงว่าไม่ควรส่งเสริมให้มี

การปฏิบัติ	 เพราะเห็นว่าเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญก้าวหน้า	 ผู้ที่ต้องการจะทราบ

อธบิายเร่ืองสนัโดษก็มมีาก	มหีลายคนได้แสดงแนะน�าว่าควรแสดงเรือ่งสนัโดษให้ทราบ

ทั่วกัน	 อันที่จริงเร่ืองสันโดษได้มีสอนกันตั้งแต่นักธรรมและธรรมศึกษาช้ันตรีในวัด	

ทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร	ในโรงเรียนเด็ก	ก็มีสอนกันทั่วไป	นอกจากนี้ก็มีการแสดง

เป็นเทศน์เป็นปาฐกถาเป็นบทความในเวลาบางคราว	 แต่ที่จะให้แสดงเร่ืองเดียวกันนี้

ทุกวันทุกครั้งไปคงไม่ได้	 เพราะธรรมที่จะแสดงมีมาก	 ฉะนั้น	 ถ้าต้องการที่จะทราบ		

กค็งจะหาค�าอธิบายได้ไม่ยากนัก

ค�าแปลศัพท์สันโดษ	 ค�าว่า	 สันโดษ	 จากภาษาบาลีว่า	 “สันโตสะ	 สันตุฏฐิ”	

แปลว่า	“ความยนิด	ี(หรือพอใจ)	ด้วยของของตน	ความยินดด้ีวยของทีม่อียู่	ความยินดี

โดยสม�่าเสมอ”

ค�าอธบิายสนัโดษ	ธรรมข้อนีต้ามทีพ่บในทีม่าคือพระสูตรทัง้หลาย	พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงแก่ภิกษุเป็นพืน้	ค�าอธิบายจงึเป็นค�าอธิบายส�าหรับภกิษซุึง่เป็นผูส้ละส่ิงทัง้ปวง

*
	 ทรงนพินธ์ถวายสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนเีมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๓	ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี	่	

	 พระสาสนโสภณ.
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ออกบวชแล้วว่า	 ยินดีด้วยปัจจัย	 (เครื่องอาศัย)	 ๔	 อย่างตามมีตามได้	 และในบาง	

พระสูตรเช่น	อริยวังสิกสูตรอธิบายกว้างขวางออกไปอีกรวมความว่า	“ยินดีด้วยปัจจัย

ตามมตีามได้	กล่าวสรรเสรญิความยนิดีดงันัน้	ไม่แสวงหาในทางทีไ่ม่สมควรเพราะเหตุ

แห่งปัจจัยทั้งหลาย	ไม่ได้ปัจจัยก็ไม่สะดุ้ง	ได้ปัจจัยมาก็ไม่สยบติด	เห็นโทษ	มีปัญญา	

สลดัใจออกได้	บรโิภคใช้สอย	ทัง้ไม่ยกตนไม่ข่มผูอ้ืน่เพราะสันโดษนัน้	ขยนัไม่เกยีจคร้าน

มีสัมปชัญญะมีสติพินิจ”	

ถ้าจะมปัีญหาว่า	ถ้าเช่นนัน้สนัโดษกเ็ป็นธรรมส�าหรบัภกิษุหรอืส�าหรบับรรพชติ

คือผู้บวชเท่านั้น	 มิใช่ส�าหรับคฤหัสถ์	 ก็ตอบได้ว่า	 ได้มีที่มาบางแห่งและความหมาย	

ที่แสดงไว้บางอย่างแสดงว่าใช้ได้ทั่วไป	 เช่น	 หลักธรรมส�าหรับตัดสินพระธรรมวินัย		

๘	ข้อ	ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี	 ว่า	 ธรรมที่เป็นเพื่อ	๑	

ก�าหนัดย้อมใจ	 ๒.	 ประกอบอยู่กับทุกข์	 ๓.	 ส่ังสม	 ๔.	 อยากใหญ่	 ๕.	 ไม่สันโดษ		

๖.	คลุกคลีด้วยหมู่คณะ	๗.	เกียจคร้าน	๘.	เลี้ยงยาก	

เหล่านี้	มิใช่ธรรม	มิใช่วินัย	มิใช่ค�าสอน	ของพระศาสดา	

ส่วนธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่	๑.	ปราศจากก�าหนดัย้อมใจ	๒.	ไม่ประกอบอยู่กบัทุกข์	

๓.	ไม่สั่งสม	๔.	อยากน้อยหรือมักน้อย	๕.	สันโดษ	๖.	สงัด	๗.	ปรารภความเพียร	

๘.	เลี้ยงง่าย	

เหล่านี้เป็นธรรมวินัย	 เป็นค�าสอนของพระศาสดา	 เมื่อสันโดษเป็นข้อหนึ่ง

ส�าหรับตัดสินพระธรรมวินัย	จึงกล่าวได้ว่าเป็นธรรมทั่วไปแก่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์	

ในมงคลสตูรทีต่รสัส�าหรบัเทพและมนษุย์ทัว่ไปกมี็สันโดษรวมอยู่ด้วยข้อหนึง่	

และอธิบายบางอย่างเช่นในอริยวังสิกสูตรนั้นตามท่ีกล่าวมาข้างต้นเช่นไม่แสวงหาใน

ทางทีไ่ม่สมควร	ไม่ได้กไ็ม่สะดุง้	ได้กไ็ม่สยบตดิเป็นต้น	กพ็งึใช้ได้ส�าหรับคฤหัสถ์ตาม

สมควร	 และในข้อท้ายแห่งอริยวงศ์ว่า	 ยินดีในภาวนา	 คือ	 ความอบรมกุศลธรรมให้	

เกดิข้ึน	ยนิดใีนปหานะ	คอื	การละอกศุลธรรม	กบัทีส่อนให้ขยนั	ไม่เกยีจคร้านประจ�า

อยู่ในอริยวงศ์ทุกข้อ	 แสดงว่าเหมาะแก่ทุกฝ่าย	 และเป็นข้อยืนยันว่าสันโดษ	 มิใช่	

เป็นความเกียจคร้านเลย	ในที่มาคือพระสูตรบางแห่งสอนตรง	ๆ	ว่าให้มีอสันตุฏฐิคือ
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ความไม่สันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย	 หมายความว่า	 ให้สันโดษแต่ในปัจจัย	 ส่วนใน

กุศลธรรมอย่าสันโดษ	 เพราะจะต้องท�ากุศลให้ยิ่งขึ้นไป	 เป็นอันสอนให้มีความเพียร	

ละความชั่วท�าความดีนั้นเอง

ทางทีค่วรท�าความเข้าใจในค�าอธบิาย	เป็นธรรมดาทีก่ารอธบิายอะไรเมือ่อธบิาย

แก่ใครก็พึงให้เหมาะแก่คนหรือหมู่นั้น	 เช่นเม่ือพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัท		

กต็รสัอธบิายให้เหมาะแก่บรษิทันัน้	ฉะนัน้	จะใช้อธบิายนัน้ตรงตามตวัอกัษรแก่บรษิทั

อื่นหาได้ไม่	 จะใช้ได้ก็แต่หลักธรรมซ่ึงต้องน�ามาใช้ให้เหมาะแก่ภาวะของบุคคลแต่ละ

คนหรือบรษิทั	ธรรมข้อเดยีวกนัจงึอาจอธบิายได้ต่างกนั	เช่น	สมัมาอาชีวะ	ความเลีย้ง

ชวีติชอบ	ส�าหรบับรรพชติ	การเทีย่วบณิฑบาตเป็นสัมมาอาชวีะ	แต่การท�านาท�าสวน

ค้าขายเป็นต้นเป็นมิจฉาอาชวีะ	ส่วนส�าหรบัคฤหสัถ์	การท�านาท�าสวนการค้าขายเป็นต้น

ทีท่�าโดยชอบเป็นสมัมาอาชวีะ	เม่ือใช้ส�าหรบัคฤหสัถ์	กอ็ธบิายให้เหมาะแก่ภาวะคฤหสัถ์	

เช่นที่อธิบายไว้ในชั้นอรรถกถาในต่อมา

ความมุง่หมายของสนัโดษ 	แต่ในการท่ีจะอธิบายนัน้	จะต้องทราบความมุง่หมาย	

จงึจะอธบิายได้ถกูต้อง	ไม่เป็นการทีเ่รยีกว่า	“กล่าวตูพ่ระธรรม”	หรอื	“กล่าวตูพ่ระพทุธเจ้า”	

ดังเช่นอ้างว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนากล่าวว่าอย่างนั้น	 ๆ	 โดยที่ไม่มีปรากฏ

ว่ามกีล่าวไว้อย่างนัน้ในทีไ่หนเลย	ท้ังเป็นการกล่าวผดิทางผดิความมุง่หมาย	ดงัเช่นผดิ

ต่อหลักตัดสินพระธรรมวินัยดังกล่าวมาข้างต้น	 พระอาจารย์ได้แสดงความมุ่งหมาย

ของสนัโดษไว้ว่า	สนัโดษกค็อืความไม่โลภ	มุง่หมายเพือ่ละบาปธรรม	มคีวามปรารถนา

เกนิไป	ความปรารถนามากไป	ความปรารถนาเป็นบาปคือผดิ	ความปรารถนาเกนิไปนัน้	

เช่นความไม่อิ่มในลาภของตน	ปรารถนาในลาภของคนอื่น	ความปรารถนามากไปนั้น

เช่นบรรพชติใคร่จะได้ปัจจยั	๔	ย่ิง	ๆ	ขึน้ไปมาก	หรอืคฤหสัถ์ใคร่จะได้รปูเสยีงเป็นต้น

ที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไปมากมาย	 อีกอย่างหนึ่ง	 ความประกาศตัว	

อวดอ้างคุณที่มีอยู ่	 และความไม่รู ้ประมาณในการรับ	 เรียกว่าความมักมากก็ได	้	

ความปรารถนาเป็นบาปน้ันเช่นความประกาศตัวอวดอ้างคุณที่ไม่มีอยู่และความไม่รู้

ประมาณดังกล่าวในข้อมักมาก	 ความปรารถนาที่มีลักษณะดังกล่าวมาทั้งหมดเป็น

อาการของความโลภท่ีเป็นมูลแห่งอกุศลหรอืแห่งทจุรติทัง้ปวง	สันโดษเป็นธรรมทีก่�าจดั
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ความโลภหรอืความปรารถนาดงักล่าว	บคุคลทกุคนไม่ว่าคฤหสัถ์หรือบรรพชติ	ถ้าขาด

สนัโดษกเ็ตม็ไปด้วยความโลภหรอืความปรารถนาดงันัน้	เมือ่เป็นเช่นนี	้ลองคดิดวู่าผล

จะเป็นอย่างไร	กจ็ะพากนัประพฤตอิกศุลทจุรติต่าง	ๆ	อย่างไม่หยดุยัง้	เพราะความโลภ

ความปรารถนาเกินไปมากไปหรือที่เป็นบาปลามกเหล่านั้นชักน�าจิตใจชักน�าความ

ประพฤติให้เป็นไป	 ความทุกข์เดือดร้อนต่าง	 ๆ	 ก็เกิดตามมา	 จะไม่เป็นเช่นนั้นก	็

เพราะอานุภาพแห่งสันโดษที่ยังมีคุ้มครองจิตใจของคนดีอยู่	 เม่ือเข้าใจความมุ่งหมาย

ของสนัโดษดังน้ี	กจ็ะอธบิายสนัโดษได้ถกูต้อง	และจะปฏบัิตไิปด้วยกนัได้กบัความเพยีร

สร้างความเจรญิก้าวหน้าต่าง	ๆ	เป็นอย่างด	ีนอกจากนี	้ยังเป็นอุปการะในทางอืน่เช่น

ในทางประหยัดเป็นต้น

การอธิบายสันโดษในต่อมา	คือในชั้นอรรถกถา	พระอาจารย์ได้อธิบายขยาย

ความกว้างขวางออกไปทัง้ส�าหรบับรรพชติและคฤหสัถ์	โดยยกเป็นหัวข้อคอื	ยถาลาภ

สนัโดษ	ยถาพลสนัโดษ	ยถาสารปุปสนัโดษ	และอธบิายล�าดบัการปฏบิตัสินัโดษตัง้ต้น

แต่สันโดษในความคิดและในการแสวงหา	ในการรับ	ในการบริโภคเป็นต้น

ยถาลาภสันโดษ	 คือ	 ยินดีตามที่ได้	 เมื่อได้สิ่งใด	 ก็ยินดีสิ่งนั้น	 และใช้สอย		

ไม่ปรารถนาสิ่งอื่นที่เกินไปมากไปหรือในทางที่ผิดที่เรียกว่าปรารถนาเป็นบาป

ยถาพลสันโดษ	 คือ	 ยินดีตามก�าลัง	 ถ้าส่ิงที่ได้มาไม่เหมาะแก่ก�าลังของตน	

เช่นไม่เหมาะแก่ก�าลังกายเพราะป่วยไข้จะบริโภคใช้สอยไม่สดวก	ก็แลกเปลี่ยนกับสิ่ง

ที่ตนจะบริโภคใช้สอยได้	 หรือไม่เหมาะแก่ก�าลังประการอื่นก็แลกเปลี่ยนให้เหมาะแก่

ก�าลงัของตน	มอีธบิายไว้ดงันี	้และอาจอธบิายว่ายนิดตีามก�าลงัของตนในเรือ่งต่าง	ๆ	กไ็ด้

ยถาสารปุปสนัโดษ	ยนิดตีามสมควร	ถ้าได้มาแล้วเหน็ว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่ตน	

เพราะเป็นของดีเกินไป	 ก็สละให้แก่ผู้ท่ีสมควร	 แสวงหามาใช้แต่ที่พอเหมาะพอควร	

หรือเพราะเป็นของที่ตนไม่ควรจะใช้สอยด้วยเหตุว่าผิดวินัย	 (ส�าหรับบรรพชิต)	 หรือ

เกนิฐานะ	(ส�าหรบัท่ัวไป)	กไ็ม่รบัมาหรอืสละไปเสยี	แสวงหาใช้สอยแต่ทีเ่หมาะทีค่วร

แก่ภาวะและฐานะเป็นต้น	และข้อนีย่้อมหมายถึงแสวงหาแต่ทีพ่อเหมาะพอควรด้วย
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สนัโดษในความคดิ	คอื	ระงบัความคดิท่ีฟุง้ซ่านอยากได้โน่นได้นีท่ี่เกินไปมากไป	

หรือที่อยากได้ในทางที่ผิดดังกล่าว	พอใจในการใช้ความคิดในทางที่ถูกที่ควร

สันโดษในการแสวงหา	 คือ	 ยินดีแสวงหาแต่ส่ิงท่ีควรจะได้	 ท่ีจะพึงบริโภค

ใช้สอยได้ตามก�าลังของตน	และที่สมควรแก่ภาวะฐานะเป็นต้น	และในทางที่ถูกที่ควร

สนัโดษในการรบั	คอื	รบัแต่ทีค่วรรบัและรับพอประมาณ	มใิช่ว่าเมือ่จะได้หรอื

เมื่อมีผู้จะให้	 ก็รับทุกอย่าง	 เพราะสิ่งที่จะได้เป็นสิ่งที่มีโทษก็มี	 เป็นสิ่งที่อาจเป็นโทษ

เพราะรับเกินประมาณไปก็มี	 ท้ังบุคคลท่ีจะให้อาจมีความปรารถนาในทางไม่ชอบก็ม	ี

เช่นให้เพื่อหวังผลตอบแทนท่ียิ่งกว่า	 เมื่อรับแล้วก็จะต้องท�าธุระให้เขาในทางที่ผิด		

ผูท้ีร่กัษาตนให้บรสิทุธิ	์จงึไม่ยอมรบัอะไรของใครง่าย	ๆ	จะต้องพจิารณาว่าเขาให้ท�าไม

เพื่ออะไร	ถ้ารู้สึกว่าเป็นการให้ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ยอมรับ	ความยินดีรับแต่ที่

ควรรับและแม้ท่ีควรรบักร็บัแต่พอประมาณ	ย่อมเป็นเหตใุห้พ้นมลทนิโทษเพราะการรบั

สนัโดษในการบรโิภค	คอื	ยินดบีรโิภคใช้สอยส่ิงทีไ่ด้มาด้วยการพจิารณาให้รู้

ถึงประโยชน์ท่ีต้องการ	 อันสิ่งท่ีได้มาน้ันจะต้องเป็นสิ่งท่ีดีบ้างไม่ดีบ้าง	 และเม่ือเทียบ

กับคนอื่น	 ๆ	 แล้ว	 ก็จะต้องมียิ่งหย่อนกว่ากันตามฐานะต่าง	 ๆ	 เช่นฐานะแห่งทรัพย	์

ที่จะซื้อหา	ถ้าขาดสันโดษในข้อนี้	ก็จะเกิดความปรารถนาอยากที่จะบริโภคใช้สอยแต่

สิง่ทีด่	ีๆ	เช่นอาหารทีด่	ีเครือ่งนุง่ห่มทีส่วยงาม	ทีอ่ยูอ่าศยัทีผ่าสกุและงดงาม	นอกจาก

น้ียงัต้องการเครือ่งบ�ารงุความสขุสะดวก	เครือ่งประดับตกแต่งต่าง	ๆ	อกีไม่มีทีส้ิ่นสุด	

กล่าวได้ว่าความขาดสนัโดษข้อน้ีเป็นเหตสุ�าคญัประการหนึง่ทีต้่องเป็นผู้ซือ้มากกว่าเป็น

ผูข้าย	จรงิอยูท่กุ	ๆ	คนย่อมต้องการจะบรโิภคใช้สอยสิง่ทีด่	ีๆ	และสวยงาม	แต่กต้็อง

มีขอบเขตแห่งปริมาณเป็นต้น	 คือทุกคนย่อมมีขอบเขตแห่งการได้มา	 มิใช่ว่าจะ	

สามารถได้ตามทีอ่ยาก	โดยปกตย่ิอมได้มาตามปรมิาณแห่งรายได้	มีรายได้น้อยกซ็ือ้หา

มาได้น้อย	 มีรายได้มากก็อาจซื้อหาได้มาก	 แม้มีเงินแต่ไม่อาจจะซื้อหามาได้ก็มีอยู่ไม่

น้อย	และอาจบรโิภคใช้สอยได้ตามปริมาณแห่งก�าลงั	เช่นบรโิภคอาหารได้คราวละอิม่		

ถึงจะมีอาหารมากมายเท่าไร	ก็บริโภคให้เกินกว่าอิ่มหนึ่งในคราวหนึ่งไม่ได้	บางคราว
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เป็นโรคอาจบรโิภคไม่ได้	เครือ่งนุง่ห่มกใ็ช้ได้คราวละชดุ	ทีอ่ยูอ่าศยัถงึจะใหญ่โตเท่าไร	

ก็อยู่จริง	ๆ	คราวหนึ่งกว้างยาวเท่าขนาดของตนเอง	ก�าลังแห่งการที่จะบริโภคใช้สอย

ได้จรงิ	ๆ	ของแต่ละคนจงึมอียูไ่ม่มากนกั	และยงัมปีรมิาณแห่งความสมควรอกีประการหนึง่	

ยกตวัอย่างเครือ่งบรโิภคใช้สอยเช่นสิง่นัน้สิง่นีจ้ะสมควรแก่ตนหรอืไม่	จะต้องเป็นสิง่ที่

ตนท�าได้เองหรือใช้ของท่ีคนอืน่ท�ากไ็ด้	คนเราบดันีต้้องใช้ของทีผู่อ้ืน่ท�ากนัเป็นส่วนมาก	

จ�าพวกที่ท�าเองก็ท�าเพียงบางอย่างเช่นชาวนาก็ท�านาข้าวพวกทอผ้าก็ท�าผ้า	 พวกช่าง

ก่อสร้างก็ก่อสร้างบ้านเรือน	 พวกหมอก็ท�ายาพยาบาลไข้เจ็บ	 และพวกอื่นก็มีอาชีพ

อย่างอืน่	เมือ่อยูร่่วมกันก็ซ้ือขายแลกเปล่ียนกันใช้บ้าง	ให้เป็นการสงเคราะห์อนเุคราะห์

บชูากันบ้าง	ฉะนัน้	จะจ�ากดัว่าจะต้องใช้เฉพาะส่ิงทีต่นเองท�าเท่านัน้หาได้ไม่	ถ้าถอืเช่น

นั้นไม่ได้ท�านาเองก็ไม่ต้องบริโภคข้าวกันเท่านั้น	 และจะถือประเทศถิ่นก็ไม่สะดวกอีก	

เพราะมีมากสิ่งที่อ�านวยประโยชน์	แต่ไม่มีในประเทศถิ่นของตน	เกณฑ์ที่จะพึงตัดสิน

ว่าสมควรแก่ตนหรือไม่จึงน่าจะพิจารณาในทางอื่น	 และทางท่ีจะพิจารณาในท่ีนี้ก็ควร

เป็นทางตามนัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้	 คือ	 ประโยชน์ท่ีจะพึงได้จากการบริโภค

ใช้สอยสิ่งนั้น	 ๆ	 ดังเช่นที่ตรัสสอนให้พวกภิกษุพิจารณา	 ในการบริโภคปัจจัยท้ัง	 ๔	

ตามประเภท	เช่นบรโิภคจวีรกเ็พือ่ป้องกนัหนาวร้อน	เพือ่ปกปิดส่วนทีพ่งึละอายเป็นต้น	

บริโภคบิณฑบาตก็เพื่อด�ารงกายนี้เพ่ือที่จะท�าความดีได้เป็นต้น	 รวมความว่ามิใช่เพื่อ

เพิ่มพูนตัณหา	การมีสิ่งต่าง	ๆ	 ไว้เพื่อสนองความต้องการของร่างกายนั้นไมม่ากมาย

อะไรนกั	แต่การทีจ่ะสนองตณัหาน้ันจะต้องมีมากมายอย่างไม่อาจก�าหนดเขตได้	เกณฑ์

ดงักล่าวนีน่้าจะน�ามาใช้ง่ายส�าหรบัทกุ	ๆ	คน	สมมตุว่ิาของสิง่นี	้ว่าถงึรายได้และก�าลงั

ที่จะใช้

คุณของสันโดษ	 สันโดษที่ปฏิบัติให้เหมาะให้คุณอย่างไรน่าจะเป็นที่เข้าใจได้

พอสมควรแล้วจากอธิบายท่ีกล่าวมาโดยล�าดับ	 แต่ก็ควรจะเพิ่มเติมอีกบ้างด้วยแสดง

พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า	 สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง	 และว่า	 สันโดษย่อมเป็นไป	

เพือ่ความด�ารงอยู่	เพือ่ความไม่ฟ่ันเฝือ	เพือ่ความไม่อนัตรธานแห่งพระสทัธรรมศาสนา	

“ข้อว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างย่ิง	 พึงเห็นความว่า	 เพราะท�าให้จิตใจรู้จักกับ

ความมั่งมี	จิตใจที่ขาดสันโดษประกอบด้วยความปรารถนากระหายในสิ่งต่าง	ๆ	ย่อม
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รู้สึกว่าขาดแคลนอยู่เสมอ	แม้จะได้ภูเขาที่เป็นทองทั้งลูกเขา	ก็คงขาดแคลนอยู่นั่นเอง	

จงึมพีระพทุธภาษติกล่าวว่า	“แม่น�า้เสมอด้วยตณัหาคอืความอยากไม่ม”ี	จึงไม่มโีอกาส

ได้รู้จักกับความมั่งมี	หรือความอิ่มความพอความเต็ม	รู้จักแต่ความยากจนขาดแคลน		

มีทรัพย์มากเท่าไรก็เหมือนไม่มี	 ทรัพย์เหล่านั้นมีค่าเท่ากับเชื้อส�าหรับสุมกองไฟคือ

ตัณหาเท่านั้น	 แล้วเชื้อนั้นเองก็กลายเป็นเถ้าถ่านไปในเวลาไม่ช้า	 ตัณหาจะอยาก	

ทยานหาเชื้อใหม่ต่อไป	ต่อเมื่อมีสันโดษ	จึงจะเกิดความมั่งมีและความสุข	เพราะจะมี

ความอิ่มความพอความเต็ม	 ฉะน้ัน	 สันโดษนี้เองจึงเป็นตัวทรัพย์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส

ว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง	 เพราะทรัพย์อย่างอื่นไม่ท�าให้อิ่มให้พอได้	 ส่วนทรัพย์นี้ท�าให	้

อิ่มได้พอได้	นี้พอความมั่งมีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริง	

อกีข้อหนึง่	ทีต่รสัว่าสันโดษเป็นไปเพือ่ความด�ารงอยูเ่ป็นต้นแห่งพระสทัธรรม

ศาสนานั้น	 พึงเห็นความว่า	 พระสัทธรรม	 อันหมายถึงพระศาสนา	 คือ	 ค�าสอนของ

พระพทุธเจ้านัน้	ย่อมสอนให้ละความชัว่	ท�าความด	ีและให้ช�าระจติใจของตนให้ผ่องใส	

จะด�ารงอยูไ่ด้ในบคุคลทีม่สีนัโดษเท่านัน้	คนทีข่าดสันโดษจะพอกพนูแต่ความชัว่ทจุรติ

ต่าง	 ๆ	 จะท�าความดีอะไรไม่ได้	 แม้แต่ศลีกจ็ะรักษาไว้มไิด้	 จะช�าระจติใจให้ผ่องแผ้ว	

กม็ไิด้	เพราะจะมีแต่ความโลภปรารถนาท่ีเกนิไปมากไปและท่ีผดิไปต่าง	ๆ	สทัธรรมจงึ

ไม่อาจจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เจริญยิ่งขึ้นในบุคคลเช่นนี้	 ที่มีอยู่แล้วก็จะเส่ือมส้ินไป	 ต่อเมื่อ	

มีสันโดษ	 สัทธรรมจึงจะเกิดขึ้นต้ังอยู่และเจริญย่ิงขึ้น	 อธิบายใกล้	 ๆ	 ภายในตนเอง	

ดังนี้แหละ	 ไม่จ�าต้องไปอธิบายให้ไกลตนว่าพระศาสนาของท่านจะเสื่อมจะเจริญที่นั่น

ที่นี่	 ความเสื่อมหรือความเจริญแห่งพระสทัธรรมในตนของแต่ละบคุคลนีแ้หละเป็นส่ิง

ส�าคญั	และรูไ้ด้ง่าย	เพราะไม่ต้องไปดูที่ไหน	ดูเข้าที่ตนเองก็จะมองเห็น
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บัดนี้	 ความรู้วิชาการต่าง	 ๆ	 ในโลกเจริญขึ้นมาก	 มนุษย์เราสามารถสร้าง

พาหนะน�าตนไปถงึดวงจนัทร์ได้	(เมือ่ศกทีแ่ล้ว	พ.ศ.	๒๕๑๒)	วชิาเหล่านีเ้ป็นวชิาทาง

โลกหรอืวิชาภายนอก	ส่วนวชิาภายในหรอืวชิชา	คอื	ความรูส้จัจะ	(ความจรงิ)	ภายใน

ตนเอง	 จะยังบกพร่องอยู่ท่ัว	 ๆ	 ไป	จงึปรากฏว่า	คนโดยมากแม้มคีวามรูใ้นศลิปวิทยา

ต่าง	ๆ	มาก	แต่กย็งัขาดความรูใ้นตนเอง	ดงัจะเรียกว่ายังมีอวิชชา	ทีแ่ปลตามศพัท์ว่า	

“ความไม่รู้”	 “อวชิชา”	 ทีแ่ปลว่าไม่รูน้ี	้ มไิด้หมายความว่าไม่รูอ้ะไรเลย	 เหมอืนอย่าง	

ก้อนดนิ	ก้อนหนิ	แต่หมายถงึรูอ้ะไร	ๆ	เหมอืนกนั	แต่รู้ผดิจากความจรงิ	หรอืรูไ้ม่จรงิ	

กเ็ท่ากบัไม่รู	้เพราะทีเ่รยีกว่า	“รู้	ๆ”	นัน้	ควรเป็นรูจ้รงิ	(รู	้+	จริง)	จงึจะชือ่ว่ารู	้และ

เพื่อให้ชัดขึ้นจึงแปลแบบอธิบายว่า	 ความไม่รู้ในสัจจะ	คือความจริง	 หรือสภาพที่จริง	

กล่าวสั้นว่า	 ความไม่รู้จริง	 และเมื่อกล่าวโดยท่ัวไป	 ความรู้ท่ีทุก	 ๆ	 คนมีอยู่ย่อมมี

ปริมาณจ�ากัด	ส่วนที่ยังไม่รู้มีมากกว่านัก	 เช่น	วิชาทางโลกมีอยู่มากมาย	ทั้งเพิ่มขึ้น

และแก้ไขเปล่ียนแปลงใหม่ขึ้นอยู่เสมอ	 แต่คนหนึ่ง	 ๆ	 อาจเรียนให้รู้ได้เพียงส่วน	

หนึ่ง	 ๆ	 เท่าน้ัน	 บางคนแสดงว่าย่ิงเรียนมากก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองยิ่งโง่ยิ่งไม่รู้	 ฉะนั้น		

แม้ในเรื่องภายนอกทางโลก	 อวิชชา	 คือ	 ความไม่รู้ก็ยังมากกว่าวิชชา	 คือ	 ความรู	้

มากมายนกั	แต่อวชิชาท่ีมีลักษณะดงันีไ้ม่ใช่ข้อประสงค์ในท่ีนี	้อวิชชาทีป่ระสงค์จะแสดง

คือ	ความไม่รู้สัจจะในตนเอง	ดังเช่น

*
	 ทรงนพินธ์ถวายสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนเีมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๓	ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี	่	

	 พระสาสนโสภณ.



185อวิชชา

ความไม่รูจ้กัตนเอง	คอื	ความไม่รูจ้กัตนเองโดยฐานะต่าง	ๆ	เกีย่วแก่ความรู้	

ความสามารถและต�าแหน่งหน้าทีอ่นัควรแก่ตนเป็นต้น	เป็นเหตใุห้ขวนขวายจะได้ฐานะ

ที่สูงกว่าที่ตนควรจะได้หรือน้อยใจในเม่ือไม่ได้ฐานะที่คิดเอาเองว่าตนควรจะได้	 หรือ

นินทาว่าร้ายผูใ้หญ่ว่ากดตนเป็นต้น	ข้อนีน้บัว่าเป็นอวิชชาอย่างหนึง่	เป็นเครือ่งปิดกัน้

ความเจริญของตนเอง	 เพราะเมื่อไม่รู้จักตนตามเป็นจริง	 ก็ไม่อาจจะแก้ไขตนเองให้ดี

ขึ้นโดยทางที่ถูกได้

ความต้องการสมภาพในทางทีผ่ดิ	สมภาพคือความเสมอกนั	ต้องการให้ทกุ	ๆ	

คนเสมอกันไปหมด	 ไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยในฐานะต่าง	 ๆ	 ข้อนี้เป็นอวิชชาอย่างหนึ่ง		

เป็นเคร่ืองท�าลายตนเอง	เพราะทุก	ๆ	คนท�ากรรมมาแล้วและก�าลงัท�ากรรมอยูต่่าง	ๆ	กนั	

จะให้เสมอกันได้อย่างไร	

เรื่องน้ีมีนิทานเรื่องเปรตจัดระเบียบที่เล่ากันมาแต่ก่อนว่า	 มีเปรตตนหนึ่ง	

สงิอาศยัอยูท่ีศ่าลาพกัแรมของคนเดนิทางไกลแห่งหนึง่	เป็นเปรตทีช่อบสมภาพ	เมือ่มี

คนมานอนพกัในศาลาเรียงกนัมากคน	ขณะทีก่�าลงัหลับสนทิในเวลาดกึสงดั	 เปรตได้มา

ตรวจทางด้านเท้า	 เหน็เท้าไม่เสมอกัน	กฉ็ดุเท้าของทุก	ๆ	คนให้ลงไปเท่ากัน	ไปตรวจ

ทางด้านศีรษะ	 เห็นไม่เท่ากันอีก	ก็ฉุดศีรษะของทุก	ๆ	คนให้ขึ้นมาเท่ากัน	แล้วก็ลง

ไปตรวจทางเท้าอีก	 เห็นไม่เท่ากัน	ก็ดึงเท้าลงอีก	ขึ้นไปทางศีรษะก็ดึงศีรษะขึ้นไปอีก	

ตกว่าเปรตจัดให้เท่ากันท้ังสองด้านไม่ได้สักครั้ง	 และคนทั้งปวงที่นอนพักบนศาลานั้น

ก็ไม่เป็นอันได้หลับนอนโดยผาสุก	

นอกจากนี	้ความวางตนคล้ายกับเสมอกนั	ขาดคารวะในผูใ้หญ่	เช่นบตุรธดิา

ขาดการคารวะและความเชื่อฟังในมารดาบิดา	 ถือว่าสมัยน้ีต้องเป็นอิสสระในการท�า

ตามความคิดเห็นของตนเอง	 มารดาบิดามีความคิดเห็นของตนได้	 บุตรธิดาก็มีได	้

เหมือนกัน	บางทีกลับเห็นว่ามารดาบิดามีความคิดเห็นไม่ทันสมัย	บุตรธิดาอาจจะถูก

บ้างก็ได้	 แต่อาจจะผิดก็มาก	 เพราะวัยคนองอาจจูงใจให้คิดเห็นไปอย่างคะนอง		

ต่างจากมารดาบิดาส่วนมากที่มีความเห็นเป็นผู้ใหญ่แล้ว	จึงเป็นอวิชชาอย่างหนึ่งที่พึง

ระมัดระวังให้มาก
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ความแสดงออกในทางที่ผิด	เช่นการท�าอะไรให้เป็นข่าวขึ้นในทางที่ผิดต่าง	ๆ	

บางทีก็ท�าเฉพาะตนผู้เดียว	บางที	 ก็ชักชวนกันท�าเป็นหมู่เป็นคณะ	 เช่น	 ชักชวนกัน

ยกพวกไปตีกันท�าร้ายกัน	 ทั้งที่รู้ว่าเป็นการกระท�าที่ผิด	 แต่ก็ท�าด้วยต้องการจะแสดง

ว่าเก่งกล้าสามารถ	จดัว่าเป็นอวชิชาอีกอย่างหนึง่	เพราะเป็นความเหน็และการกระท�าที่

ผดิ	แม้ว่าใครทีท่�าอย่างนัน้จะแย้ง	แต่เมือ่ความส�านกึผดิชอบแม้ทีเ่รยีกว่าสามญัส�านกึ

เกดิขึน้เมือ่ใด	จะมีความส�านกึผดิขึน้ได้เอง	การกระท�าท่ีครอูาจารย์	เจ้าหน้าทีผู่ร้กัษา

กฎหมายว่าผิด	และทั้งที่ผิดพระบรมราโชวาท	ย่อมเป็นความผิดที่ไม่อาจแย้งได้	

ความริษยาในความท�าดีและในผลดีของผู้อื่น	 เมื่อเห็นผู้อื่นท�าความดี	 หรือ

เห็นเขาได้รับผลดีท่ีเกิดจากความดี	 ก็เกิดความริษยา	 พูดติเตียนหรือท�าการขัดขวาง

ตดัรอน	เป็นอวชิชาอย่างหนึง่ซึง่เป็นเครือ่งท�าลายโลกคอืประชมุชน	เพราะท�าให้จิตใจ

มดืมดิมองไม่เหน็สจัจะในความชัว่คือความรษิยาของตนและในความดขีองผูท้�าความด	ี

แม้จะริษยาในความดีของเขาท้ังท่ีรู้ว่าเป็นความด	ีก็เป็นอวชิชาอยูน่ัน่เอง	เหมอืนอย่าง

ถ่มน�า้ลายรดฟ้าทัง้ทีรู่ว่้าน�า้ลายนัน้จะต้องตกมาเป้ือนตนเอง	ท�าดัง่น้ันไม่ชือ่ว่าท�าอย่าง

รูแ้ต่ชือ่ว่าท�าทัง้รูค้อืท�าทัง้รูว่้าไม่ควรท�า	การไม่ท�าอย่างรู	้แต่ท�าทัง้รูเ้ช่นนีเ้ป็นอวิชชาที่

มแีต่ในคนพาล	ไม่มีในบัณฑติ	ผูท่ี้รษิยาในความท�าดขีองคนอืน่นัน้	บางทกีลบัไปยนิดี

ในความท�าชัว่ตลอดถงึในผลของความชัว่ไม่ดีของคนอืน่	กย็ิง่เป็นอวชิชาหนกัเข้าไปอกี	

เพราะเหน็ความชัว่เป็นความดไีป	น้ีก็เป็นอวิชชาทีม่แีต่ในคนพาล	ไม่มใีนบณัฑติเช่นกนั	

ความเมาต่าง ๆ	อันความเมาท้ังทีเ่ป็นความเมาเหล้าและเมาเพราะเหตตุ่าง	ๆ	

มีความยกย่องเป็นต้น	เป็นอวิชชาทุกชนิด	เพราะเมื่อเมาแล้ว	ก็ท�าให้ขาดปัญญาที่จะ

รู้สัจจะในสิ่งทั้งหลาย	 เมาเหล้าเรียกว่าเป็นเมาทางกาย	สร่างเมาอาจจะเร็วกว่าเมาใจ	

คือเมาในรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สิ่งที่กายถูกต้อง	 และเรื่องที่ใจคิด	 ที่ชวนใจให้เมา		

เมาในเสียงที่พูดยกย่อง	เรียกว่าเมาในเสียงอย่างหนึ่ง	 ใครก็ตาม	เมื่อเกิดเมาขึ้นแล้ว		

กจ็ะไม่รูเ้หตผุลตามทีเ่ป็นจรงิ	ไม่มใีครจะพดูตกัเตอืนในขณะทีเ่มาได้	จะพดูกนัให้เกดิ

ความเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อสร่างเมาแล้ว

ความหลง	คือ	ความขาดปัญญาในลักษณะต่าง	ๆ	จนถึงความถือเอาทางผิด

ด้วยความเข้าใจผดิ	และความงนุงงไม่พบทางออกเหมอืนอย่างคนหลงทาง	คนเราเผลอ
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สติเผลอปัญญาเสียเมื่อใด	ความหลงก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น	คนที่ถูกเขาหลอกลวงได้เพราะ

ไปเชื่อในค�าหลอกลวงของผู้หลอกลวง	 เรียกว่าเป็นคนหลงอย่างหนึ่ง	 คือ	 หลงเชื่อ		

สิ่งที่หลอกลวง	มิใช่มีแต่คนภายนอก	แต่เป็นความคิดเห็นหรือใจของตนเองก็มี	จึงไม่

ควรจะด่วนเชื่อใครหรือแม้ใจตนเองทันที	 ควรใช้สติปัญญาให้เพียงพอ	 ถ้าสติปัญญา

ของตนไม่พอ	ก็อาศัยผูมี้สตปัิญญาผูมี้ความปรารถนาด	ีความปล่อยจิตใจให้ซมึเหงาง่วง	

อ่อนแอเกียจคร้านเก็บความสงสัยต่าง	ๆ	ไว้	ไม่คลี่คลายด้วยความพินิจพิจารณาโดย

แยบคายกเ็ป็นความหลง	ความหลงนีเ้ป็นอวชิชาอกีอย่างหนึง่	เป็นเครือ่งปิดบังปัญญา

มิให้รู้เห็นในสัจจะแม้ที่น่าจะรู้เหมือนอย่างเส้นผมบังภูเขา

ความเห็นผิด	หรือ	ที่เรียกเป็นค�าศัพท์ว่า	มิจฉาทิฏฐิ	หมายถึงความเห็นผิด

จากคลองธรรมอย่างแรง	 เช่นเห็นว่าท�าบาปท�าบุญอะไร	 ก็ไม่เป็นอันท�า	 คือไม่มีบาป

ไม่มีบุญ	 สักว่าเป็นกิริยาท่ีท�าเท่านั้น	 ท�าแล้วก็แล้วไป	 ไม่เป็นบาปเป็นบุญอะไรที่จะ

สนองผลต่อไป	เหน็ว่าผลต่างๆ	เช่นความสขุทกุข์ทีไ่ด้รบัไม่มีเหต	ุคอืมิใช่เกดิจากเหตุ

คือกรรมหรือเหตุอะไรอย่างอ่ืน	 แต่เกิดมีขึ้นตามคราวหรือตามแต่จะประจวบเหมาะ	

เหน็ว่าไม่มอีะไร	เช่นมารดาบดิาไม่ม	ีบคุคลเกดิสืบกนัมาตามพืชพันธ์ุ	สมณะพราหมณ์

ไม่ม	ีผลของทานไม่มี	 โลกนี้	 โลกหน้าไม่มี	 เป็นต้น	 เป็นอวิชชา	 เป็นโมหะอย่างแรง		

ความเห็นผิดอย่างนี้เมื่อด่ิงลงแล้วแก้ยาก	 ความเห็นผิดชนิดที่ถือเอาสุดโต่ง	 เช่น	

โลกมีทีส่ดุ	 โลกไม่มีทีส่ดุเป็นต้น	 ซ่ึงไม่เป็นสจัจะและไม่เป็นประโยชน์	 เป็นอวชิชาอกี	

อย่างหนึง่	และความเหน็ผดิจากอริยสจัจะคอืสจัจะของพระอรยิะ	เป็นอวชิชาอย่างละเอยีด

ที่มีเป็นพื้นอยู่ในสามัญชนทั่วไป	

อวิชชาตามตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางประการ	 ยังมีประการต่าง	 ๆ		

ของการกระท�าท่ีแสดงออกมาจากอวิชชา	 อันจะพึงเรียกได้ว่าเป็นอวิชชาอีกมากมาย	

ประมวลกล่าวรวมเข้าได้ในอวิชชา	๘	คือ	๑.	ความไม่รู้ในทุกข์	๒.	ความไม่รู้ในเหตุ	

เกดิทกุข์	๓.	ความไม่รูใ้นความดบัทกุข์	๔.	ความไม่รูใ้นทางปฏบิติัให้ถึงความดบัทกุข์	

เรียกสั้นว่ามรรค	 ๕.	 ความไม่รู้ในเงื่อนต้นหรือในอดีต	 ๖.	 ความไม่รู้ในเงื่อนปลาย		

หรอืในอนาคต	๗.	ความไม่รูใ้นทัง้เงือ่นต้นและเงือ่นปลาย	หรอืในทัง้อดตีและอนาคต		

๘.	ความไม่รู้ในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น
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ข้อ ๑. ความไม่รู้ในทุกข์	 ค�าว่าทุกข์มีความหมายดังนี้	 (๑)	 ความทุกข์	 คือ	

ความไม่สบายกายไม่สบายใจ	 ที่ตรงกันข้ามกับสุขคือความสบายกายสบายใจ	 และ

หมายถึงวัตถุ	 คือสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่เป็นที่ตั้งคือเป็นที่ให้เกิดทุกข์ด้วย	 (๒)	 ความไม่คงทน	

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป	และหมายถึงสิ่งที่ไม่คงทนทุกอย่างด้วย	 แม้ทุกข์สุขใน

ข้อ	(๑)	กน็บัว่าเป็นทุกข์ในข้อน้ี	ความไม่รูใ้นทกุข์กค็อืความเห็นในทกุข์ว่าเป็นสุข	หรือ

ว่าไม่เป็นทุกข์	

นึกดูว่า	ทุกคนย่อมต้องการความสุข	ไม่ต้องการความทุกข์	แต่ไฉนทุกคนจึง

ต้องพบกับความทุกข์	น้อยหรือมากอยู่ด้วยกัน	บางคนดูน่าจะมีความสุขมาก	 เพราะ

มอี�านาจมทีรพัย์มีบรวิารมาก	แต่กลบัมีความทกุข์มาก	บางคนดูน่าจะมคีวามทกุข์มาก

เพราะไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไรแต่กลับมีสุขมาก	 ต้องกล่าวว่าเพราะมีอวิชชาข้อนี้เป็น

ประการแรกคือไม่รู้ในทุกข์	 จึงไปยึดถือเอาทุกข์ไว้มากมายเหมือนอย่างไปก�าเอาไฟ	

เข้าไว้	ไฟก็ไหม้มือให้ร้อน	อันที่จริงอ�านาจทรัพย์บริวารเป็นต้นเป็นของกลาง	ๆ	ถ้าได้

มาและใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็เป็นคุณเกื้อกูลให้เกิดสุข	แต่ถ้าได้มาและไม่ใช้หรือใช้ไป

ในทางที่ผิดก็เป็นโทษก่อให้เกิดทุกข์เดือดร้อน	

จึงสรุปกล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่แสวงหาให้ได้มาและเก็บไว้หรือใช้ไปในที่ผิดนั่น

แหละเรยีกว่าไม่รูใ้นทกุข์	เพราะเท่ากบัแสวงหาทุกข์ก่อทกุข์ให้เกดิขึน้แก่ตน	แต่เพราะ

ไม่รู้ในทกุข์กอ็าจจะหลงคดิว่าเป็นสขุ	เท่ากบัรูส้กึว่าเป็นสุขอยู่ในกองทกุข์เหมือนอย่าง

แมลงเม่าที่โผเข้าหากองไฟ	

ข้อ ๒. ความไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์	คือ	ไม่รู้ว่าข้อนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์	ตลอดถึง

ไม่รู ้ว่าข้อน้ันเป็นเหตุแห่งสุขท่ีตรงกันข้าม	 จึงไปด�าเนินในทางที่เป็นเหตุแห่งทุกข	์	

ถึงจะปรารถนาสุขแต่ไปด�าเนินในทางแห่งทุกข์ก็จะไม่พบสุข	 จึงเป็นอวิชชาอีกข้อหนึ่ง

คู่กับข้อที่	 ๑	 คือ	 ข้อที่	 ๑	 ไม่รู้ในผล	 ข้อที่	 ๒	 ไม่รู้ในเหตุ	 ทั้ง	 ๒	 ข้อนี้รวมเป็น	

ความไม่รู้ในสายทุกข์	อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์	อะไรเป็นเหตุแห่งสุข	ทุก	ๆ	คนย่อมจะ

คิดหาและย่อมจะพยายามกันอยู่แล้วที่จะปฏิบัติในเหตุแห่งสุขตามที่แต่ละคนเห็น		

เช่นผู้ที่เห็นว่าทรัพย์เป็นเหตุแห่งสุขก็ขวนขวายที่จะให้ได้ทรัพย์มา	 ผู้ที่เห็นว่าสิ่งใดอื่น

เป็นเหตุแห่งสุข	 ก็ขวนขวายเพื่อจะได้สิ่งนั้น	 นอกจากนี้	 เมื่อเห็นว่าการกระท�าอันใด
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หรือทางใดเป็นเหตุแห่งสุขก็ท�าหรือด�าเนินในทางนั้น	 นี้ก็เป็นเร่ืองสามัญทั่วไป	 แต่ก็	

น่าจะนึกเข้ามาถึงเหตุภายในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้	 คือตรัสชี้ระบุว่า	 ตัณหา	 คือ		

ความทะยานอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์	 ทุจริต	 คือ	 ความประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ	

ต่าง	 ๆ	 สืบเนื่องมาจากตัณหาทั้งนั้น	 ความประพฤติเบียดเบียนกันและกันตั้งแต่ส่วน

น้อยจนถึงส่วนใหญ่จงึเกดิจากตณัหาของคนนีแ้หละ	ฉะนัน้	เมือ่ยงัมคีวามทะยานอยาก

อยู่ตามธรรมดาของสามัญชน	 ก็ควรให้อยากไปในทางดี	 ห้ามความอยากในทางที่ผิด	

ก็จะลดความทุกข์ลงได้มาก	เพราะจะไม่ต้องไปประพฤติทุจริตต่าง	ๆ	ด้วยอ�านาจของ

ความทะยานอยาก	 ส่วนผู้ท่ีห้ามความทะยานอยากในทางที่ผิดไม่ได้	 ดังที่เรียกว่า	

เป็นทาสของตัณหา	ต้องประพฤติทุจริตต่าง	ๆ	ก็ต้องประสบทุกข์เป็นผล	สิ่งที่ได้มาก

นัน้จะเป็นทรัพย์หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่น้อยหรือมากเพยีงไรกต็าม	ย่อมเป็นเหมอืนเชือ้ทีน่�า

มาสุมไฟคือตัณหา	 ส่งเสริมไฟคือตัณหาให้กองโตขึ้น	 กินเชื้อมากขึ้น	 คิดดูให้ดีแล้ว		

จะเห็นว่าเท่ากับป้อนเชื้อให้แก่ไฟ	 ไม่มีประโยชน์อะไรที่แท้จริงแก่ชีวิต	 มีแต่ทุกข์โทษ

เดือดร้อน	แต่ก็ยากที่จะมองเห็นตัณหาว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์	เพราะอวิชชามาก�าบังไว้

ข้อ ๓. ความไม่รู้ในความดับทุกข์ เมื่อยังดับไฟคือตัณหาไม่ได้	 ยังป้อนเชื้อ

ให้อยู่เสมอ	คือยังท�าอะไรไปตามความปรารถนาต้องการ	 ไม่เลือกว่าผิดถูก	ต้องการ

แต่จะให้ได้มาเท่านั้น	ก็ยังไม่รู้จักความดับทุกข์	แม้จะเข้าใจว่ามีความสุข	เช่น	เมื่อได้

อะไรมาก็เกิดความสุขโสมนัสเพราะสมปรารถนา	และได้ใช้บ�ารุงความสุขต่าง	 ๆ	แต่

พิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่า	ความสุขโสมนัสนั้นมีขึ้นประเดี๋ยวหนึ่ง	เช่นเดียวกับเมื่อ

น�าเช้ือใส่ให้ไฟ	ๆ	กก็นิเชือ้สว่างโพลงขึน้ครูห่นึง่แล้วกล็ดความสว่างลงไปตามส่วนแห่งเชือ้

ท่ีหมดไป	ต้องหาเชื้อใหม่มาให้อีก	จึงจะสว่างขึ้นอีก	ความสุขโสมนัสก็ฉันนั้น	เกิดขึ้น

แล้วก็หายไปในเวลาไม่ช้านัก	สิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนกองเถ้าถ่าน	ไม่เป็นที่ต้องการของไฟ

ตัณหา	 เพราะตัณหาต้องการของใหม่	 ๆ	 อีก	 ส่วนประโยชน์การใช้สอยจริง	 ๆ	 ของ

แต่ละคนกมี็ไม่เท่าไร	เช่นข้าวท่ีบรโิภคก็มีปรมิาณจ�ากดั	เครือ่งนุง่ห่มทีอ่ยูอ่าศยัเป็นต้น

ก็เช่นเดียวกัน	 การแสวงหาเท่าที่ร่างกายต้องการบริโภค	 ดูก็ไม่เป็นภาระมากมาย	

อะไรนัก	 แต่ที่เป็นภาระมากก็คือเพื่อให้เป็นท่ีพอใจหรือเพื่อเสนอสนองตัณหาซึ่งไม่มี

เวลาทีจ่ะพอได้	จงึไม่มโีอกาสทีจ่ะได้พบความสุขทีถ่าวร	ทีเ่ป็นความดับทกุข์ได้แท้จริง	

อะไรเป็นความดับทุกข์	พระพุทธเจ้าตรัสชี้ระบุไว้ว่า	 คือ	ความดับตัณหาเสีย	 เพราะ
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ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์	เมื่อดับเสียได้	ก็เป็นความดับทุกข์	คิดดูง่าย	ๆ	อย่างสามัญ

ชนว่า	เพยีงดับตัณหาชนิดหยาบท่ีเป็นเหตุให้ท�าทจุรติได้อย่างเดยีว	กดั็บทกุข์ได้มากมาย	

สามัญชนดับตัณหาได้เพียงเท่านี้ก็พอสมควร	 แต่เพราะอวิชชามาก�าบังจึงไม่รู ้ใน	

ความดับทุกข์ว่าคือ	ความดับตัณหาเสีย

ข้อ ๔. ไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกสั้นว่ามรรค	 ไม่รู้ในข้อนี้	

ย่อมเป็นเหตุให้ปฏิบัติไปในทางที่ผิด	 คือ	 ในทางก่อทุกข์	 แทนที่จะเป็นทางดับทุกข์	

พระพุทธเจ้าทรงชี้ระบุไว้ชัดเจนว่า	 ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์น้ันคือมรรคมีองค์	 ๘		

ได้แก่	 สมัมาทฏิฐิ	 ความเห็นชอบ	 สัมมาสังกัปปะ	 ความด�าริชอบ	 (๒	 ข้อนี้ย่อลงใน

ปัญญาสิกขา)	 สัมมาวาจา	 เจรจาชอบ	 สัมมากัมมันตะ	 การงานชอบ	 สัมมาอาชีวะ

เลีย้งชวีติชอบ	(๓	ข้อน้ีย่อลงในสลีสกิขา)	สมัมาวายามะ	เพยีรพยายามชอบ	สัมมาสต	ิ

ระลึกชอบ	สัมมาสมาธิ	ตั้งใจชอบ	(๓	ข้อนี้ย่อลงในจิตตสิกขา)	

เมือ่ปฏบิตัทิางแห่งตณัหา	ซึง่เป็นทางแห่งทกุข์	แม้จะปรารถนาความส้ินทุกข์

หรือความดับทุกข์	 ก็ไม่อาจถึงได้	 คนที่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนต้องประพฤติทุจริต	

ต่าง	ๆ	แม้จะมอี�านาจทรพัย์บรวิารเป็นต้นมากมาย	และแทนท่ีจะมีในทางท่ีเป็นประโยชน์

กลับมีในทางที่เป็นโทษ	 เพราะปฏิบัติไปในทางแห่งตัณหา	 เป็นผู้ลุอ�านาจแห่งตัณหา

หรือเป็นทาสแห่งตัณหา	 นับว่าเป็นอวิชชาในข้อนี้ซึ่งคู่กับข้อที่	 ๓.	 คือ	 ข้อที่	 ๓.	

ไม่รู้ในผล	ข้อที่	๔.	ไม่รู้ในเหตุ	ทั้ง	๒	ข้อนี้รวมเป็นความไม่รู้ในสายดับทุกข์

ข้อ ๕. ความไม่รู้ในเงื่อนต้นหรือในอดีต

ข้อ ๖. ความไม่รู้ในเงื่อนปลายหรือในอนาคต

ข้อ ๗. ความไม่รู้ทั้งเงื่อนต้นและเงื่อนปลาย หรือในทั้งอดีตและอนาคต

ข้อ ๘. ความไม่รู้ในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น 

ทัง้	๔	ข้อนีอ้ธบิายรวมกนัว่า	เหตแุละผลทัง้สองสายดงักล่าวใน	๔	ข้อข้างต้น

ทีเ่กดิขึน้เป็นไปอยูใ่นทุก	ๆ	คน	ย่อมมีเงือ่นทีจ่ะจบัขึน้มาพจิารณาให้รูไ้ด้	เมือ่จบัเงือ่น

ได้ถูกก็จะรู้เหตุและผลได้ถูกต้อง	 เง่ือนนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อก็มี	 ๒	 คือ	 เง่ือนต้นและ	

เงือ่นปลาย	ถ้าจะชี้ว่าอะไรเป็นเงื่อนเหล่านี้	ก็อาจชี้ได้ว่า	ในสายทุกข์	ตัณหาเป็นเงื่อน
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ต้นแห่งทุกข์	 ส่วนทุกข์ที่เป็นผลเป็นเงื่อนปลาย	 และถ้าผลนั้นก่อตัณหาให้เกิดข้ึนอีก	

ผลนั้นก็เป็นเงื่อนต้นข้ึนอีก	 เช่นทรัพย์ท่ีได้มาในทางท่ีผิดด้วยตัณหา	 ได้มาแล้วก็เป็น

เครื่องยั่วเพิ่มตณัหามากขึน้	 กก็ลายเป็นเงือ่นต้นแห่งตณัหาขึน้อกีได้	 ในสายดบัทกุข์	

มรรคมอีงค์	๘	เป็นเงือ่นต้น	ความดบัทกุข์เป็นเงือ่นปลาย	และความดบัทกุข์อย่างหนึง่

ที่เป็นเครื่องส่งเสริมให้ปฏิบัติในทางดับทุกข์ยิ่งขึ้นไป	 ก็กลายเป็นเงื่อนต้นแห่งมรรคที่

ยิ่งขึ้นไปได้อีกเหมือนกัน	 เงื่อนต้นเรียกได้ว่าเป็นอดีตของเงื่อนปลาย	 และเงื่อนปลาย

เรียกได้ว่าเป็นอนาคตของเงื่อนต้น	และทั้งสองเงื่อนนี้	หรือทั้งอดีตอนาคตย่อมต่อกัน

ประสานกนั	คอืเมือ่มเีหตท่ีุเป็นเงือ่นต้นกม็ผีลทีเ่ป็นเงือ่นปลายต่อกนัไป	หรอืเมือ่มอีดตี

กม็อีนาคตต่อกนั	ฉะนั้น	เมื่อไม่รู้ตามข้อ	๕,	๖,	๗	ก็จับเหตุจับผลโดยเฉพาะและจับ

เหตุและผลที่ต่อกันไม่ได้	

อีกอย่างหนึ่ง	 เหตุผลดังกล่าวย่อมเกิดสืบเนื่องกันไปเป็นสาย	 และส่ิงที่เป็น	

ผลย่อมกลบัเป็นเหต	ุสิง่ทีเ่ป็นเหตกุก็ลบัเป็นผล	เวียนวนกนัไปดงัเช่นตวัอย่างทีย่กมา	

ข้างต้น	นี้เรียกว่าธรรมที่อาศัยเกิดขึ้น	

ยกตัวอย่างโดยสรุปอีกข้อหนึ่งคือ	วัฏฏะ	ที่แปลว่าวน	๓	ได้แก่กิเลส	กรรม	

วิบาก	 (คือผล)	กิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม	กรรมเป็นเหตุแห่งวิบาก	 และวิบากก็กลับ

เป็นเหตุแห่งกิเลสอีก	 วนไปดังน้ี	 ถ้าไม่รู้ในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นก็จับเหตุผลที่เกิด

เนื่องกันไปไม่ได้	สิ่งที่ปรากฏขึ้นทุก	ๆ	อย่าง	กล่าวได้ว่าเป็นเหตผุลทีเ่กดิสบืเนือ่งกนั

ไปเป็นสาย	 เช่นสิง่ทีป่รากฏขึน้ทีเ่รยีกว่าธรรมชาต	ิ เช่น	 ฝนตก	 ซึ่งเป็นผลอย่างหนึ่ง		

ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นเหตุให้ฝนตก	 ก็จะพบเหตุผลที่สืบต่อกันไปหลายอย่างเป็นสาย

ต่อเนื่องกัน	เหตุผลเหล่านี้ถ้าไม่ต่อเนื่องกันขาดตอนกันเสียก็จะไม่เกิดผลที่นับว่าเป็น

เงื่อนปลายคือฝนตก	 สิ่งที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวแก่ธรรมชาติและกรรมของคนประกอบกัน	

เช่นความยากจนของคนส่วนใหญ่	 สิ่งท่ีปรากฏขึ้นเกี่ยวแก่กรรมของตนโดยตรงเช่น

โจรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น	ทุจริตต่าง	ๆ	การยกพวกตีกันของคนกลุ่มน้อยจนถึงสงคราม

ระหว่างคนกลุ่มใหญ่	 ย่อมมีเหตุผลท่ีสืบต่อกันไปหลายอย่าง	 ถ้าจับเหตุผลเงื่อนต้น

เงื่อนปลายแต่ละเงื่อนโดยเฉพาะ	และที่รวมกันทั้งสองเงื่อน	และที่ต่อเนื่องกันไปเป็น

สายได้ตลอดสายท้ังสายเกิดสายดบั	ย่อมสามารถจะแก้ไขได้ถูกต้อง	ถ้าจบัเงือ่นทัง้ปวง
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ไม่ถูก	เพราะไม่รู้ตั้งแต่ข้อ	๕	ถึงข้อ	๘	ก็เป็นอันไม่รู้เหตุผลทั้งสายเกิดทุกข์	ทั้งสาย

ดับทุกข์	ดังกล่าวในข้อ	๑	ถึงข้อ	๔	จะสับสนวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูก	ไม่อาจจะ

ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เดือดร้อนทั้งปวงได้	

สจัจะคือสภาพท่ีจรงิดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นรวมลงใน	๘	ข้อนัน้	ได้มอียูใ่นทกุ	ๆ	

คนน้ีเอง	เพราะทางแห่งชวีติทีท่กุ	ๆ	คนด�าเนนิอยู่ทกุเวลา	ถ้าไม่ด�าเนนิไปในทางทกุข์	

กด็�าเนนิไปในทางดบัทกุข์	หรอือาจด�าเนนิไปในทางนีบ้้างทางนัน้บ้าง	เป็นสจัจะทีม่อียู่

ในตวับคุคลเอง	ถงึตนเองจะไม่รูว่้าด�าเนนิไปในทางทกุข์	มคีวามร่าเรงิสนกุสนานไปใน

ทางน้ันด้วยเข้าใจว่าเป็นทางสุข	 ก็คงเป็นทางทุกข์อยู่นั่นเอง	 เป็นสิ่งที่น่ากรุณาของ	

ผู้รู้ที่ดูอยู่	 แต่แม้จะมีผู้กรุณาชี้บอกอยู่สักเท่าไร	 ดังเช่นพระพุทธเจ้าตรัสบอกทาง		

เหมอืนดังทรงชดูวงประทปีในท่ีมดื	เพือ่ผูม้จีกัษจุะได้มองเห็นรูปทัง้หลาย	ถ้าตนเองไม่

ยอมดูให้รู้สัจจะในตนเอง	 เหมือนอย่างมีจักษุก็ไม่ยอมลืมจักษุขึ้นดู	ประทีปที่ท่านผู้มี

เมตตาชขูึน้ให้มองเหน็สิง่ต่าง	ๆ	ในความมืดกไ็ร้ประโยชน์ส�าหรบัผูน้ั้น	นีแ้หละเรยีกว่า	

“อนัธพาล”	ทีแ่ปลว่าผูเ้ขลาเหมอืนอย่างบอด	บคุคลเช่นนีย่้อมไม่รูจ้กัตนเอง	ต้องการ

สมภาพในทางท่ีผดิ	แสดงออกในทางท่ีผดิ	มคีวามรษิยาในความท�าด	ีและในผลดขีอง

ผู้อื่นเป็นต้น	 แม้จะรักตนก็ท�าตนเหมือนอย่างศัตรูของตนเอง	 ไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่น		

เป็นอันตรายแก่ส่วนรวม	

ส่วนผูท้ีย่อมดเูข้ามาให้รูส้จัจะในตนเอง	คอืพยายามอบรมปัญญาในตนเองให้

มากขึ้นตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้	คือศึกษาในวิชชาที่ตรงกนัข้าม	คอื	

๑.	ความรู้ในทุกข์	

๒.	ความรู้ในเหตเุกิดทุกข์	

๓.	ความรู้ในความดบัทุกข์	

๔.	ความรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือมรรค	

๕.	ความรู้ในเงื่อนต้นหรือในอดีต	

๖.	ความรู้ในเงื่อนปลาย	หรืออนาคต	

๗.	ความรู้ในทั้งเงื่อนต้นและเงื่อนปลายหรือในทั้งอดีตและอนาคต	

๘.	ความรู้ในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น	
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ตามความจริงที่มีอยู่ในตนนี้แหละ	 ก็ชื่อว่าได้ศึกษาเพื่อละอวิชชาในตนเอง		

จะเป็นผู้ที่รู้จักตนเอง	 จะไม่ต้องการสมภาพในทางทีผ่ดิ	 จะไม่แสดงออกในทางทีผ่ดิ		

จะไม่ริษยาในความท�าดแีละในผลดขีองผูอ้ืน่	 จะบรรเทาความเมา	 ความหลง	 จะมี	

ความเห็นชอบตามคลองธรรมและตามสัจจะ	 ด�ารงตนอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งที่เรียก

ว่าต�่าหรือสูงในทางโลกก็ตาม	จะเป็นผู้ที่ถือเอาและด�าเนินทางถูกทางสว่างเสมอ

อนัวชิชา	คือ	ความรูส้จัจะในตนเองน้ี	ควรศกึษาอย่างยิง่ตามแนวทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสัง่สอนไว้	แม้ดงัทีย่กมาอธบิายข้างต้น	เมือ่ศึกษาจะได้ความรูที้สู่งขึน้ไปอกีอย่างหนึง่	

เช่นเดยีวกบัสจัจะในภายนอก	เช่นความรูต้ามทีต่ามองเหน็	ก็เหน็ดวงอาทิตย์โคจรจาก

ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก	(เรียกดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก)	

ส่วนความรูท้ีเ่กดิจากการศกึษาแสดงว่าโลกโคจรรอบดวงอาทติย์	กลับตรงกันข้าม	

สัจจะในภายในก็เช่นเดียวกัน	 ความรู้ตามที่รู้อย่างผิวเผินว่าอย่างนี้อย่างนั้น	 แต่เมื่อ

ศกึษาในวชิชาของพระพทุธเจ้าจะได้ความรูอ้กีอย่างหน่ึงทีก่ลบัตรงกนัข้าม	และจกัรูว่้า

ความรู้เดิมเป็นอวิชชา	คือรู้ผิด	เป็นความหลงเข้าใจผิด	เห็นผิด

“โลกอันอวชิชาคือความไม่รูแ้จ้งปิดบังไว้แล้ว	จงึหลงดุจอยู่ในท่ีมดื	เพราะความ

อยากมีประการต่าง	 ๆ	 และความประมาทเลินเล่อ	 จึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏ	 จะมัว

ร่าเรงิ	จะมวับนัเทิงอะไรกนั	ในเม่ือโลกสนันวิาสนีถู้กไฟกเิลสเผาให้ลกุโพลงอยูเ่ป็นนติย์	

ท่านทัง้หลายถกูอวชิชาอนัท�าให้บอดมดืปกคลมุแล้ว	เหตไุฉน	จึงไม่แสวงหาดวงประทปีเล่า”

(พระพุทธภาษิตในโสฬสปัญหาและธรรมบท)



ความฝัน*

ในวหิารเลก็	หลงัโบสถ์	วดัเกตการาม	จงัหวัดสมุทรสงคราม	เป็นท่ีประดิษฐาน

พระพทุธรปูยืน	ศิลาแลง	ปางห้ามญาต	ิมีประวัตเิล่าว่า	เจ้าอาวาสองค์ท่ี	๒	ของวัดนัน้

ได้ไปน�ามาจากวัดคริสต์บางนกแขวก	ฝั่งตะวันออก	ซึ่งเดิมเป็นวัดพุทธ	มูลเหตุที่ท่าน

ไปน�ามาก็เพราะได้มีจีนคนหนึ่งและคนไทยอีกคนหนึ่ง	 ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปากคลอง

ตาจ่าและเหนอืปากคลองบางนกแขวกตามล�าดบั	 ได้ฝันเหน็ตรงกนัว่า	องค์พระพทุธรูป

ไปบอกขอให้ไปน�าองค์ท่านออกไปจากที่นั้น	 คนท้ังสองจึงได้ไปหาท่านเจ้าอาวาส		

เรียนขอร้องให้ท่านช่วยไปน�ามาไว้ที่วัดนั้น	 ท่านได้ไปขอร้องนายอ�าเภอบางคณฑีใน

สมัยนั้นให้ไปช่วยเจรจาขอต่อบาทหลวง	เมื่อบาทหลวงอนุญาตให้แล้ว	จึงได้จัดขบวน

เรือไปเชญิพระแห่มา	ในขณะทีแ่ห่มานัน้	ปรากฏว่ามีจระเข้ว่ายตดิตามมาด้วยตวัหนึง่	

เมื่อมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนั้นแล้ว	 ก็ปรากฏว่าเป็นท่ีเคารพนับถือของประชาชนมาก	

จนถึงถวายพระนามว่า	“พระเกศมงคลพุทธพรหมบดี”

พระพุทธรูปเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป	พระเก่า	ๆ	ก็น่าจะมี

ผู้สร้างผู้รักษา	 ซ่ึงปรารถนาจะให้ไปอยู่ในที่อันสมควร	 และก็น่าสรรเสริญบาทหลวง	

ซึ่งอนุญาตให้ด้วยดี	ส่วนเรื่องความฝัน	ท่านว่ามีเพราะเหตุ	๔	อย่าง	คือ	ธาตุโขภะ	

ธาตุก�าเริบ	 เช่น	 ธาตุพิการ	 ดีซ่าน	 เป็นต้นจึงฝันว่าตกภูเขา	 เหาะเหินเดินอากาศ		

*
	 คัดดัดแปลงจากพระนิพนธ์เรื่อง	พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า	เล่ม	๓	พ.ศ.	๒๕๐๖
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ถกูสตัว์ร้ายหรอืโจรไล่เป็นต้น	อนภุตูปพุพะ	เรือ่งทีเ่คยประสบมาแล้ว	ยงัเป็นจตินวิรณ์

อยู่จึงฝันเห็น	เทวโตปสังหรณ์	คือ	เทพสังหรณ์	ด้วยมุ่งดีบ้าง	มุ่งร้ายบ้าง	บันดาลให้

ฝันเห็นอารมณ์ต่าง	ๆ	ปุพพนิมิต	คือ	ฝันเห็นบุพพนิมิตแห่งคุณหรือโทษที่จะบังเกิด

ด้วยอ�านาจของบุญหรือบาป	 เหตุทั้ง	 ๔	 นี้	 มีค�าท่ีถูกเรียกว่า	 ปุพพนิมิต	 จิตนิวรณ	์	

เทพสังหรณ์	 ธาตุโขภะ	 ฝันด้วยธาตุโขภะและจิตนิวรณ์	 ไม่เป็นความจริง	 ฝันด้วย	

เทพสังหรณ์ก็จริงบ้าง	 เหลวไหลบ้าง	 สุดแต่สิ่งที่เป็นเหตุให้สังหรณ์	 ส่วนฝันด้วย	

ปุพพนิมิตเป็นจริงโดยส่วนเดียว	 ดังเช่นพระพุทธมารดาทรงฝันเห็นช้างเผือกเข้ามาสู่

พระองค์	เมื่อจะทรงครรภ์พระโอรส	คือพระโพธิสัตว์

พระพทุธเจ้าได้เสด็จดบัขนัธปรนิพิพานแล้ว	ไม่ทรงเกดิเป็นเทพดามารพรหม	

เป็นมนุษย์หรืออะไร	ๆ	อีก	ไม่มีดวงวิญญาณหรือจิตล่องลอยไปในที่ไหน	ๆ	แต่ท่าน

แสดงว่านิพพานแล้ว	มิใช่ตายสูญ	ทั้งมิใช่ตายเกิด	เหมือนอย่างไฟสิ้นเชื้อดับไป	และ

ไม่มเีชือ้ใหม่ทีจ่ะให้กลบัมาตดิอกี	(อะไรเล่าทีไ่ม่สญูไม่เกดิ)	ทัง้ยงัด�ารงอยูด้่วยพระคณุ

ทั้งหลาย	 ฉะน้ัน	 จึงไม่อยู่ในฐานะท่ีจะเสด็จมาเข้าฝันใคร	 แต่น่าจะเป็นเทพสังหรณ	์

หรืออ�านาจคุณธรรมปรากฏสังหรณ์ใจ	แสดงถึงสัจจะอันจริงแท้ของพระพุทธเจ้า

ความฝัน (สุบิน) คืออะไร	 พระนาคเสนเถระได้ทูลตอบพระราชปุจฉาของ

พระเจ้ามิลินท์ว่า	 คือ	 นิมิต	 (ภาพหรือรูปที่เห็นในฝัน)	 ที่เข้าสู่คลองปฐมจิต	 และได้

แสดงว่าทีค่นฝันนัน้เพราะเหต	ุ๖	อย่าง		คอื	๑.	ลมก�าเรบิ	๒.	ดกี�าเรบิ	๓.	เสมหะก�าเรบิ	

๔.	 เป็นสันนิบาต	 ๕.	 เทวดาสังหรณ์	 ๖.	 (บุพพ)	 นิมิตเพราะกรรมท่ีได้สั่งสมไว้ใน	

กาลก่อน	ฝันท่ีเป็นบพุพนิมิตเป็นความจรงิ	ส่วนนอกนัน้ไม่แน่นอน	ฝันทีเ่ป็นบพุพนิมติ	

จติของผูฝั้นมไิด้ไปเลอืกนมิติเอาเอง	ทัง้ใครอืน่ก็มไิด้ไปบอกกล่าว	นมิติไปเข้าคลองจติ

ของเขาเอง	เหมอืนอย่างแว่นส่องหรอืกระจกเงา	ซึง่วางอยู่กบัทีต่ัง้	ไม่ได้ไปเลอืกหาเงา

เอาเอง	 ทั้งใครอื่นก็มิได้จับเงามาไว้ในกระจกเงา	 เงานั้นเองไปเข้าคลองของกระจก		

แลจิตที่ฝันเห็นเป็นบุพพนิมิตโดยปกติก็ไม่รู้ว่าจะมีผลดีหรือร้าย	 ต้องรู้จักแปลความ	

เหมือนอย่างลักษณะต่าง	ๆ	ในร่างกาย	มิได้เป็นผู้บอกผลต่าง	ๆ	ได้เอง	ต้องอาศัยผู้

รู้ลักษณะบอก
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พระพุทธเจ้าเมื่อประสูติได้	 ๕	 วัน	 พราหมณ์ดูลักษณะ	 ๑๐๘	 คน	 ได้เห็น	

มหาปุริสลักษณะ	 จึงท�านายตามต�าราว่าจักทรงมีคติเป็นสอง	 คือ	 ถ้าทรงอยู่ครอง

ฆราวาส	 จัดได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 พระราชาเอกในโลก	 ถ้าเสด็จออกทรงผนวช		

จักได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า	 พระศาสดาเอกในโลก	 เว้นแต่พราหมณ์ผู้มีอายุน้อยที่สุด

เพียงคนเดียวชื่อว่าโกณฑัญญะ	ท�านายว่าจักทรงมีคติข้อหลังแต่อย่างเดียว	ผลต่อมา

ก็สมจริง

ในราตรีก่อนราตรีที่ตรัสรู้	พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นมกุฬพุทธะ	(พระพุทธผู้ยังตูม	

คือเกือบจะบานด้วยพระโพธิญาณ)	ได้ทรงเห็นมหาสุบิน ๕ ประการ	คือ

๑.		ทรงผทมบนท่ีผทมใหญ่คือมหาปฐวีนี้	 มีภูเขาหิมวันต์	 (หิมาลัย)	 เป็น	

พระเขนย	 พระหัตถ์ซ้ายเหยียดลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก	 พระหัตถ์ขวา

เหยียดลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวนัตก	 พระบาททัง้สองเหยยีดลงไปในมหาสมทุร	

ด้านทศิใต้	เป็นบุพพนิมิตว่า	จะได้ตรัสรู้พระธรรม

๒.		หญ้าแพรกงอกขึน้จากพระนาภขีึน้ไปจดนภากาศ	เป็นบพุพนมิติว่า	ตรสัรู้

แล้วจะได้ทรงประกาศอริยมรรคมีองค์	๘	ทั่วถึงเทพและมนุษย์

๓.		กิมิชาติ	 (หนอน)	 ขาวมีศีรษะด�า	 ไต่ขึ้นจากพระบาทยั้วเย้ีย	 จนปิด	

พระชานุมณฑล	 (เข่า)	 เป็นบุพพนิมิตว่าจะมีคฤหัสถ์	 นับถือพระองค์เป็นสรณะ	

ประพฤติธรรมขาวเป็นอันมาก

๔.		นก	๔	จ�าพวกมีสีต่าง	ๆ	กัน	บินจาก	๔	ทิศมาตกที่พระบาทมูล	กลาย

เป็นสีขาวไปทั้งหมด	 เป็นบุพพนิมิตว่าจะมีวรรณะทั้ง	 ๔	 ออกบวช	 บรรลุวิมุตติใน	

พระธรรมวินัย

๕.		ได้เสด็จเหยียบย�่าไปบนภูเขามูตคูถแต่ไม่แปดเปื้อน	 เป็นบุพพนิมิต	

ว่าจะทรงบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะ	แต่ไม่ทรงติดข้อง

ความฝัน		ทีค่นไทยเคยทราบกนั	มีค�าประพนัธ์แต่งมาแต่โบราณ	คือ	ความฝัน

ของพระราชาปัตถเวน	พระอาจารย์ท่านเล่าไว้ว่า	พระเจ้าปเสนท	ิแห่งรฐัโกศล	ได้ทรง

เห็นสุบินนิมิต	 ทรงตื่นบรรทมขึ้นแล้วทรงตกพระทัยกลัว	 พราหมณ์ปุโรหิตถวาย	
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ค�าท�านายฝันว่าจักเกิดอันตรายแก่ราชสมบัติ	 จักเกิดโรคและจักเกิดอันตรายแก่	

พระชนมชีพ	 ได้ทูลให้ทรงแก้ด้วยวิธีฆ่าสัตว์บูชายัญ	 แต่พระนางมัลลิกาเทวี	 ซึ่งเป็น

พุทธศาสนิก	ได้ทูลให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า	พระราชาจึงเสด็จไปเฝ้า	กราบทูลถาม	

พระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์	โดยล�าดับดังนี้	

๑.		โคด�า	๔	ตวั	วิง่เข้ามาจะชนกนัแล้วถอยกลบั	ได้แก่ฝนแสดงอาการจะตก

แล้วไม่ตก	

๒.		ต้นไม้ออกดอกออกผลแต่เล็ก	ๆ	ได้แก่มนุษย์จะแต่งงานกันแต่ยังเด็ก	ๆ	

๓.		แม่โคแก่ดืม่นมลูกโคท่ีเพิง่เกิด	ได้แก่คนเฒ่าคนแก่ต้องเกรงกลวัพึง่อาศยั

เด็กทารก	

๔.		โคใหญ่ไม่ใช้แต่ใช้โคเล็กเทยีมแอก	ได้แก่ไม่ใช้ผูห้ลกัผูใ้หญ่	แต่ใช้เดก็เลก็

เหลวไหลให้เป็นหัวหน้างาน	

๕.		ม้า	 ๒	 ปาก	 กินหญ้าท้ัง	 ๒	 ปาก	 ที่มีผู้มาป้อนให้ทั้ง	 ๒	 ข้าง	 ได้แก	่

ผู้วินิจฉัยคดีรับสินบนทั้ง	๒	ฝ่าย	

๖.		สุนัขจิ้งจอกถ่ายเบาลงถาดทอง	ได้แก่คนต�่าได้ยศได้ธิดาของคนสูง	

๗.		บุรุษนั่งฟั่นเชือก	แต่นางสุนัขจิ้งจอกกัดเชือก	ได้แก่สามีหาให้ภริยาชั่วใช้	

๘.		คนพากันตักน�้าเติมหม้อที่เต็มแล้ว	 ไม่เหลียวแลหม้อเปล่าท่ีวางล้อมอยู่

เป็นอันมาก	ได้แก่คนเป็นใหญ่ร�่ารวย	ก็ยิ่งรวย	ส่วนที่จนก็จนไป	

๙.		สระใหญ่น�้าขุ่นกลางสระ	 น�้าใสริมสระ	 ได้แก่บ้านเมืองที่ในกรุงยุ่งวุ่น		

แต่คนนอกสงบเงียบ	

๑๐.		ข้าวหม้อเดียวกัน	 ไหม้บ้าง	 ดิบบ้าง	 สุกบ้าง	 ได้แก่ฝนตกน�้ามากไป		

ข้าวล่มน�้าเสียบ้าง	น�้าน้อยไป	ข้าวแห้งเสียบ้าง	น�้าพอดีข้าวดีบ้าง	

๑๑.		เอาแก่นจันทน์แลกเปรยีงเน่า	ได้แก่พระอลชัชแีสดงธรรมแลกเอาเงนิทอง	

๑๒.		น�้าเต้าเปล่าจมน�้า	ได้แก่คนดีตกต�่า	

๑๓.	 ก้อนหินลอยน�้า	ได้แก่คนชั่วเฟื่องฟู	

๑๔.	 กบกินงูเห่า	ได้แก่ชายจักอยู่ใต้อ�านาจหญิงถ่อย	
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๑๕.	 กาช่ัวมีหงส์ทองเป็นบริวาร	 ได้แก่	 คนต�่าชั่วข้ึนเป็นนาย	 บังคับบัญชา

คนสูง	

๑๖.	 แพะกนิเสือ	ได้แก่วลัลภะ	(คนสนทิคนโปรด)	ของผูเ้ป็นใหญ่ฉวยโอกาส

ท�าลายผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย

ความฝันในเรื่องนี้	 ล้วนเป็นเรื่องกลับแปรผันจากท่ีควรเป็น	 พระพุทธเจ้าได้

ทรงพยากรณ์	 ชักเข้ามาในเรื่องกฎของธรรมและอธรรม	 คือ	 เมื่อฝ่ายอธรรมรุ่งเรือง

ฝ่ายธรรมตกต�่าเสื่อมถอย	 ก็จะเกิดอุบัติการณ์เหมือนอย่างความฝันนั้น	 แลในโลกนี้	

บางคราวธรรมรุง่เรือง	บางคราวก็ตกต�า่	อบุตักิารณ์โดยอุปมาอปุมยัน้ัน	จงึได้เคยเกดิ

มาแล้ว	ก�าลังเกดิอยู่	และจกัเกดิต่อไปภายหน้า	จงึเป็นเหตผุลท่ีเป็นจริงอยูท่กุกาลสมยั

ความวิปริตแปรผันต่าง	ๆ		ของหมู่ชนหรือของโลก	ดังสุบินนิมิตของพระยา

ปัตถเวน	(พระเจ้าปเสนท)ิ	ย่อมเกีย่วเนือ่งกบัคนเป็นส�าคญั	ในหมู่คนก็มีหัวหน้าท้ังหลาย	

ต้ังต้นแต่หัวหน้าครอบครวัขึน้ไปเป็นส�าคญั	ท่านกล่าวว่า	ถ้าหวัหน้าทัง้หลาย	ตัง้อยู่ในธรรม	

คนทั้งหลายก็พากันตั้งอยู่ในธรรมตาม	ความวิปริตแปรผันต่าง	ๆ	ก็ไม่เกิดขึ้น	

เมื่อกล่าวโดยสรุป	อันกาละที่โลกจะแปรผันนั้น	คือ	

๑.		กาละที่พากันถือเอาข้อที่ไม่เป็นเหตุเป็นการณ์ว่า	เป็นเหตุเป็นการณ์	

๒.		กาละที่ทอดทิ้งข้อเป็นเหตุเป็นการณ์ว่า	ไม่เป็นเหตุเป็นการณ์	

๓.		กาละที่ถือเอาข้อไม่เป็นจริงว่าเป็นจริง	

๔.		กาละที่ละทิ้งข้อที่เป็นจริงว่าไม่เป็นจริง	

๕.		กาละที่คนไม่ละอายบาปมากขึ้น	

๖.		กาละท่ีคนละอายบาปน้อยลง	จงึเกดิความวิปรติแปรผนัขึน้ในหมู่ชน	และ

เกี่ยวโยงไปถึงดินฟ้าอากาศ	

ดังพึงจะเห็นง่าย	ๆ	เช่น	เมื่อมีการตัดต้นไม้ท�าลายป่ากันมากขึ้น	วิทยาการ

ในบดัน้ีก็บอกแล้วว่าท�าให้ฝนแล้ง	เม่ือมีการทิง้ระเบดินวิเคลยีส์กนัมากขึน้	จะท�าให้ดนิ

ฟ้าอากาศ	 ตลอดจนพชืพันธุต้์นไม้และร่างกาย	 ชวีติของบุคคลวปิรติแปรผนัอย่างไรกไ็ด้	
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โบราณท่านกล่าวว่าเทวดา	 เม่ือมนุษย์ปันออกเป็นฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรม	 เทวดาก็

พลอยปันกันออกเป็นสองพวกตามมนุษย์ไปด้วย	 ดูคล้าย	 ๆ	 กับมนุษย์เป็นใหญ่กว่า

เทวดา	 นึกดูก็มาเข้าเค้ากับสมัยปัจจุบัน	 มนุษย์สามารถปรับปรุงดินฟ้าอากาศให้เป็น

ประโยชน์เก้ือกูลก็ได้	 ให้เป็นเครื่องท�าลายล้างกันก็ได้	 ฉะนั้น	 เทวดาดินฟ้าอากาศ	

จึงพลอยแยกออกเป็นสองฝ่ายตามมนุษย์	 ส่วนความวิปริตแปรผันของดินฟ้าอากาศ

โดยธรรมชาติอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราว

พระพุทธเจ้า	ได้ทรงแสดงธรรมมุ่งอบรมบุคคลเป็นส�าคัญ	เพราะเป็นต้นเหตุ

ใหญ่ดงักล่าวแล้ว	และในบุคคลท้ังหลาย	กม็หีวัหน้าเป็นผูน้�าอนัส�าคญั	ได้มบีคุคลเป็น

อนัมากนบัถือปฏบิตัธิรรม	คอืคัดลอกดดัแปลงพระพทุธศาสนาไปใช้ในลทัธศิาสนาต่าง	ๆ	

โดยปกติพระพุทธเจ้าไว้	 ถึงอย่างนั้นก็ยังได้ประโยชน์แก่คนผู้รับไปปฏิบัติ	 จึงเกิดผล	

คือ	 ความสงบสุขแห่งหมู่ชนตลอดถึงเทวดาดินฟ้าอากาศ	 และตราบเท่าที่หมู่ชนยัง

ปฏบัิตติามพระพุทธโอวาท	เหตกุารณ์ดงัความฝันของพระยาปัตถเวนกยั็งไม่บงัเกดิขึน้

การเห็นสุบินหรือฝัน	มีในเวลาหลับหรือตื่น	หรือว่าในเวลาที่ไม่หลับไม่ตื่น	?	

ถ้าจะกล่าวว่าฝันในเวลาหลบั	อภธิรรมกจ็ะต้องผดิ	เพราะในอภธิรรมกล่าวไว้ว่า	หลบั

ด้วยภวังคจิต	 ในขณะนั้นจึงไม่มีอารมณ์	 ไม่ประกอบด้วยความยินดียินร้ายเป็นต้น		

ดังจะพึงเห็นได้ว่า	 ในขณะที่จะหลับ	 ถ้าจิตยังยึดอารมณ์อะไรอยู่ก็ยังไม่หลับ	 ต่อเมื่อ

จิตปล่อยอารมณ์	 จึงหลับผล็อยไป	 จิตที่ไม่มีอารมณ์นี้แหละคือภวังคจิต	 (ปกติมนะ	

Passive	State	of	Mind)		ตรงกันข้ามกับจิตที่ด�าเนินไปในอารมณ์	(Active	State	

of	 Mind)	 ในเวลาแห่งจิตเช่นน้ีย่อมไม่ฝัน	 ในขณะฝันจิตจะต้องมีอารมณ์	 และต้อง

เคลือ่นออกจากภวงัคจิตดงักล่าว	ถ้าจะกล่าวว่าฝันในเวลาตืน่	วนิยัก็จะต้องผดิ	เพราะ

ในวนิยัไม่ปรับเป็นความผดิเพราะการฝัน	ท�าผดิในขณะท่ียังต่ืนอยู่จงึปรบัเป็นผดิ	ฉะนัน้	

ถ้าจะถอืว่าฝันในเวลาตืน่	กจ็ะต้องปรบัเป็นผดิเพราะฝันไป	ข้อยกเว้นตามวินยักใ็ช้ไม่ได้	

ในมิลินทปัญหา	พระนาคเสนเถระ	ถวายพระพรทูลพระเจ้ามิลินท์มีความว่า	

หลบักไ็ม่ฝัน	แต่เมือ่เคล้ิมไป	(มิทธะ)	ยังไม่ถึงภวังค์กฝั็นในระหว่างนี	้เมือ่เข้าภวังค์แล้ว	

ที่เรียกว่าหลับสนิท	ย่อมไม่ฝัน	เหมือนอย่างแว่นหรือกระจกส่องแม้ที่บริสุทธิ์	แต่วาง

ไว้ในทีม่ดืไม่มแีสงกไ็ม่ปรากฏเงา	เพราะว่าจติยังไม่ด�าเนนิไป	มีคนสองจ�าพวกทีจ่ติไม่
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ด�าเนนิไป	คอืคนทีเ่คลิม้สูภ่วงัค์หลบักบัท่านผูเ้ข้านโิรธสมาบติั	ความเคลิม้	(มิทธะ)	นัน้	

ม	ี๓	ระยะ	คือ	ระยะต้น กายง่วงงนุดงัท่ีมอีาการโงกหงบุหงบั	ระยะกลาง เคลิ้มหลับ

อย่างวานร	จิตยังประคองตัวอยู่อย่างเรี่ยราดเลือนรางหรืออย่างล้มลุกคลุกคลาน	คือ

หลับชนิดที่แปรเปล่ียนไปได้เร็วแม้จะตกสู่ภวังค์	 (หลับลงเหมือนอย่างล้ม)	 ก็ข้ึนจาก

ภวงัค์ได้บ่อย	(เหมือนอย่างลกุ)	แต่ก็ไม่ใช่ตืน่ขึน้มา	ยงัอยูใ่นภาวะเคลิม้หลบั	(เหมอืน

อย่างคลาน)	ความฝันมีในระยะที่คลุกกันไปนี้	ส่วนระยะที่สุด คือ	 เข้าสู่ภวังค์	 ไม่มี

ฝันในระยะหลังน้ี	ท่านกล่าวว่า	พระพทุธเจ้าแลพระอรหันต์ทัง้หลายไม่ฝัน	พระพทุธเจ้า

ทรงไสยาในฌานซึ่งเรียกว่า	ตถาคตไสยา

ความฝัน	 เป็นข้ออุปมาธรรมหลายประการ	 เช่น	 เป็นข้ออุปมาของส่ิงที่รัก

ปรารถนาท้ังหลาย	 ว่าเหมือนสิ่งท่ีฝันเห็น	 อธิบายว่า	 สิ่งทั้งปวง	 ย่อมแปรปรวน

เปลีย่นแปลงล่วงไป	ๆ	โดยรวดเรว็	ตลอดจนถึงอายชุวีติตัง้แต่เกดิมาจนบดันี	้กเ็หมือน

ผ่านมาแว็บเดียว	 สิ่งท่ีผ่านไปแล้วท้ังปวงก็เหมือนอย่างส่ิงที่ฝันเห็น	 และยังเป็น	

ข้อเปรียบเทียบถึงคนท่ีหลงปรารถนาท่ัว	 ๆ	 ไป	 ดังที่เรียกว่าหลงใหลใฝ่ฝัน	 ซึ่งเป็น	

ความฝันทั้งตื่น	 ๆ	 อยู่	 แม้ตื่นอยู่ก็เหมือนหลับ	 พระพุทธเจ้าได้ทรงละความฝันต่ืน	

ดังที่กล่าวแล้วได้สิน้เชิง	 และทรงละความฝันในเวลาหลับ	 ทรงเป็นผูต้ืน่อยูใ่นโลกและ	

ทรงปลกุโลกให้ต่ืน
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ทางกาย ๓

๑.		ฆ่าสัตว์	 เป็นพรานชีวิต	 มีมือเปื้อนเลือด	 ตั้งอยู่ในการฆ่าการประหาร		

ไม่มีละอายบาป	ไม่ถึงความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง

๒.		ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้	โดยความเป็นขโมย

๓.		ประพฤตผิิดทางกาม	คือล่วงจารตีในหญงิทัง้หลายทีม่ารดาบดิารักษาเป็นต้น

ทางวาจา ๔

๔.		พูดมุสา	 คือพูดเท็จ	 เช่นเมื่อไม่รู้	 ไม่เห็น	 พูดว่ารู้	 ว่าเห็น	 เม่ือรู้	 เห็น		

พูดว่าไม่รู	้ ไม่เหน็	 เพราะเหตแุห่งตนกด็	ี เพราะเหตแุห่งผูอ้ืน่กด็	ี เพราะเหน็แก่อามสิไร	 ๆ		

กด็ี

๕.		พูดส่อเสียด	คือฟังข้างนี้	 ไปบอกข้างโน้น	 เพื่อท�าลายข้างนี้	 ฟังข้างโน้น	

ไปบอกข้างนี	้เพือ่ท�าลายข้างโน้น	ยแุหย่ผูท้ีพ่ร้อมเพรยีงกนัให้แตกกนั	ส่งเสรมิผูท่ี้แตกกนั	

กล่าววาจาที่ท�าให้แตกกันเป็นพรรคพวก

๖.		พดูค�าหยาบ	ค�าค่อนขอด	หยาบช้า	เผด็ร้อน	เสยีดแทงผูอ้ืน่	ใกล้ความโกรธ	

ไม่เป็นไปเพื่อความสงบใจ
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๗.	พูดโปรยประโยชน์	 คือพูดไม่ถูกกาล	 พูดค�าท่ีไม่เป็นไปได้	 พูดไม่เป็น

ประโยชน์	พดูไม่เป็นธรรม	พูดไม่เป็นวนัิย	พดูวาจาไม่มหีลกัฐาน	ไม่มทีีอ้่าง	ไม่มทีีส่ดุ	

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

ทางใจ ๓

๘.		คิดโลภเพ่งเล็ง	 คือคิดเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนว่า	 ไฉนหนอ	 ทรัพย์	

ของเขานั้นพึงเป็นของของเรา

๙.		คดิมีจติพยาบาทมุง่ร้าย	 คอืคดิอยูใ่นใจทีร้่าย	 ด�ารว่ิา	 สตัว์เหล่านีจ้งถกูต	ี	

จงถูกฆ่า	จงขาดสูญ	หรืออย่าได้มีแล้ว

๑๐.	มีความเห็นผิด	คือเห็นวิปริตผิดจากท�านองคลองธรรมว่า	ผลของการที่

ท�าดีท�าชั่วไม่มีจริง	มารดาบิดาไม่มีคุณ	เป็นต้น

ม.	มู.	สาเลยยกสูตร

๑๒/๕๒๑

ธรรมจรยิสมจรยิา

ทางกาย ๓

๑.	 เว้นจากการฆ่าสัตว์	 ละวางโทษทัณฑ์	 วางศาสตรา	 มีความละอายบาป		

ถึงความเอ็นดู	อนุเคราะห์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวง

๒.	 เว้นจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้

๓.	 เว้นจากประพฤติผิดทางกาม	 คือไม่ล่วงจารีตในหญิงท้ังหลาย	 ท่ีมารดา

บิดารักษาเป็นต้น
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ทางวาจา ๔

๔.	 เว้นจากพูดมุสา	 คือไม่พูดเท็จทั้งรู้	 เช่นเมื่อไม่รู้	 ไม่เห็น	 ก็พูดว่าไม่รู	้	

ไม่เห็น	เมื่อรู้	เห็น	ก็พูดว่า	รู้	เห็น

๕.	 เว้นจากพดูส่อเสยีด	 คือฟังจากข้างนี	้ ไม่ไปบอกข้างโน้น	 เพือ่ท�าลายข้างนี	้

ฟังจากข้างโน้น	 ไม่ไปบอกข้างน้ี	 เพื่อท�าลายข้างโน้น	 สมานผู้ที่แตกกัน	 ส่งเสริมผู้ที่

ปรองดองกัน	กล่าววาจาที่ท�าให้สมัครสามัคคีกัน

๖.	 เว้นจากพดูค�าหยาบ	คือพดูค�าไม่ระคาย	สบายห	ูน่ารกั	จบัใจ	เป็นค�าเมอืง	

เป็นค�าที่คนหมู่มากนิยมพอใจ

๗.	 เว้นจากพูดโปรยประโยชน์	คือพดูถกูกาล	พดูค�าทีเ่ป็นได้	พูดเป็นประโยชน์	

พดูเป็นธรรม	พดูเป็นวนิยั	พดูค�ามหีลกั	มทีีอ้่าง	มีท่ีสุด	ประกอบด้วยประโยชน์ตามกาล

ทางใจ ๓

๘.	 ไม่คิดโลภเพ่งเล็ง	คือไม่คิดเพ่งเลง็เอาทรพัย์ของผูอ้ืน่ว่า	ไฉนหนอ	ทรัพย์

ของเขานั้น	พึงเป็นของของเรา

๙.	 มีจิตไม่พยาบาทมุ่งร้าย	 คือไม่คิดอยู่ในใจที่ไม่ร้าย	 ด�าริว่าขอสัตว์เหล่านี้

จงไม่มีเวร	ไม่มีเครื่องเบียดเบียน	ไม่มีทุกข์	มีสุข	รักษาตนเถิด

๑๐.	มีความเห็นชอบ	คือเห็นไม่วิปริต	ถูกต้องท�านองคลองธรรมว่า	ผลของ

กรรมที่ท�าดีท�าชั่วมีจริง	มารดาบิดามีคุณ	เป็นต้น

ม.	มู.	สาเลยยกสูตร

๑๒/๔๘๓/๕๑๙
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พุทธมตเิรื่องวรรณะ
เอสุการสีูตร ๑๓/๖๖๑/๖๑๐

๑. ปารจิรยิา

เอสุการีพราหมณ์กราบทูลว่าพวกพราหมณ์บัญญัติปาริจริยา(การบ�าเรอ)	 ๔	

ของวรรณะ	๔

(๑)	พราหมณ์บญัญตักิารบ�าเรอของพราหมณ์ว่า	พราหมณ์		กษตัรย์ิ	แพศย์	

ศูทร	(ทั้ง	๔)	ย่อมบ�าเรอพราหมณ์	

(๒)	พราหมณ์บัญญัติการบ�าเรอของกษัตริย์ว่า	 กษัตริย์	 แพศย์	 ศูทร	 (เว้น

พราหมณ์)	ย่อมบ�าเรอกษัตริย์

(๓)	พราหมณ์บัญญัติการบ�าเรอของแพศย์ว่า	 แพศย์	 ศูทร	 (เพียง	 ๒)		

ย่อมบ�าเรอแพศย์

(๔)	พราหมณ์บัญญัติการบ�าเรอของศูทรว่า	 ศูทรเท่านั้นย่อมบ�าเรอศูทร	

ใครอื่นจักบ�าเรอศูทร

พระผูม้พีระภาคตรสัถามให้เอสกุารีพราหมณ์ต้องรับว่า	โลกทัง้ปวงมไิด้รบัรอง

การบัญญัตินี้

ตรัสว่าเหมือนอย่างห้อยชิ้นเน้ือไว้บังคับคนยากจนขัดสนไม่มีความต้องการ	

ให้ต้องบริโภคและช�าระมูลค่า

พระองค์ไม่ตรัสรับรองและปฏิเสธไปทั้งหมด	 แต่ตรัสว่า	 เมื่อบ�าเรอใครผู้ใด	

(ในวรรณะใดก็ตาม)	พึงมีความเสื่อมเสีย	ไม่มีความเจริญ	ผู้นั้นไม่พึงบ�าเรอ	แต่เมื่อ

บ�าเรอใครผู้ใด	พึงมีความเจริญ	ไม่มีเสื่อมเสีย	ผู้นั้นพึงบ�าเรอ

ถาม	กษัตริย์	พราหมณ์	แพศย์	ศูทร	เมื่อพยากรณ์โดยชอบ	ก็พึงพยากรณ์

อย่างนี้
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ไม่ตรัสว่าความเกิดในสกุลสูง	ความมีโภคะโอฬารประเสริฐ	 เพราะผู้เช่นนั้น

บางคนท�าปาณาติบาต	ฯลฯ	มีความเห็นผิด

แต่ผูเ้กดิในสกลุสงู	ผูมี้โภคะโอฬารบางคน	เว้นจากปาณาตบิาต	ฯลฯ	มคีวาม

เห็นชอบ	จึงไม่ตรัสว่าความเกิดในสกุลสูง	ความมีโภคะโอฬารชั่วเลว

นี้เป็นเหตุผลที่ไม่ตรัสรับรองและปฏิเสธไปทั้งหมด	(เอก�สวาท)	แต่ตรัสแบ่ง

รับแบ่งปฏิเสธ	 (วิภชวาท)	ว่า	 เมื่อบ�าเรอผู้ใด	สัทธา	สีล	สุต	จาคะ	ปัญญา	 เจริญ		

พึงบ�าเรอผู้นั้น

ข้อสังเกต	เอสุการีพราหมณ์เป็นวรรณะที่	๑	พระบรมศาสดาทรงยกวรรณะ

กษัตริย์ขึ้นตรัสก่อน	เป็นวรรณะที่	๑	

๒. สัทธนะ ทรัพย์ของตน

เอสกุารพีราหมณ์กราบทลูว่า	พวกพราหมณ์บญัญัติสัทธนะ	ของวรรณะทัง้	๔	ว่า

(๑)	ภิกขาจริยา	เป็นสัทธนะ	ของพราหมณ์

(๒)	ธนุกลาปะ	(แล่งธนู)	เป็นสัทธนะ	ของกษัตริย์

(๓)	กสิโครักษา	เป็นสัทธนะ	ของแพศย์

(๔)	อสิตพยาภังคี	(เคียวและหาบคาน)	เป็นสัทธนะ	ของศูทร

วรรณะทีห่มิน่สทัธนะดงักล่าว	ย่อมชือ่ว่าอกจิจการ	ีเหมอืนโคบาลถอืเอาโครส

ที่เจ้าของเขามิได้ให้

ตรัสถามให้ต้องรับ	และตรัสเปรียบด้วยการห้อยชิ้นเนื้อเหมือนอย่างข้างต้น

ตรัสว่า	ทรงบัญญัติโลกุตตรธรรมว่าเป็นสัทธนะของคน

ตรัสว่า	เมื่อระลึกถึงสกุลวงศ์ของมารดาบิดาอันเป็นของเก่า	อัตตภาพบังเกิด

ในสกุลใด	ๆ	ก็ถึงความนับตามสกุลนั้น	ๆ
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(๑)	 อัตตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย์		 ก็ถึงความนับว่า	กษัตริย์

(๒)	 อัตตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ์		ก็ถึงความนับว่า	พราหมณ์

(๓)	 อัตตภาพบังเกิดในสกุลแพศย์		 ก็ถึงความนับว่า	แพศย์

(๔)	 อัตตภาพบังเกิดในสกุลศูทร		 ก็ถึงความนับว่า	ศูทร

ตรัสเปรียบเหมือนไฟ		ที่ได้ชื่อตามเชื้อ		เช่น

	 ไฟอาศัยไม้ฟืน	 ติดขึ้น	 ก็ถึงความนับว่า	 ไฟฟืน

		 ไฟอาศัยสะเก็ดไม้	 ติดขึ้น		ก็ถึงความนับว่า		ไฟสะเก็ดไม้

		 ไฟอาศัยหญ้า			 ติดขึ้น		ก็ถึงความนับว่า		ไฟหญ้า

		 ไฟอาศัยโคมัย		 ติดขึ้น		ก็ถึงความนับว่า		ไฟโคมัย

ตรัสว่า	ถ้ากษัตริย์	ก็ดี	พราหมณ์	ก็ดี	แพศย์	ก็ดี	ศูทร	ก็ดี	ออกจากสกุล

นั้น	ๆ	บวชเป็นอนาคาริยะ	บรรพชิต	อาศัยพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว	

เป็นผูเ้ว้นขาดจากปาณาตบิาต	ฯลฯ	มคีวามเห็นชอบ	ย่อมยังสายธรรมอนัเป็นกศุลให้

ส�าเร็จได้เหมือนกัน

ตรัสถามให้เอสุการีพราหมณ์ต้องรับว่า

(๑)	 วรรณะ	๔	ควรเจรญิเมตตาจติ	ไม่มเีวร	ไม่มคีวามเบยีดเบยีนในประเทศ

นั้นได้ทั้งหมด

(๒)	 วรรณะท้ัง	๔	ควรถอืเอาเกลียวด้าย	(โสตต)ี	เครือ่งอาบ	(สนิานะ)	ใน

แม่น�้า	ช�าระเหงื่อไคลให้ลอยไป

(๓)	 ไฟทีว่รรณะทัง้ปวงสใีห้เกดิด้วยไม้สไีฟ	(อตุตรารณ)ี	ดแีละเลวต่าง	ๆ	กนั	

ก็มีเปลว	 (อจฺจิมา)	 มีสี	 (วณฺณิมา)	 มีแสง	 (ปภสฺสโร)	 และอาจเพื่อท�าอัคคิกรณียะ	

เหมือนกันทั้งหมด

คือเปรียบเหมือนมีพระราชามุทธาภิสิตตกษัตริย์ตรัสส่ังชนจากสกุลกษัตริย์	

สกุลพราหมณ์	สกุลราชัญญะ	(เจ้าประเทศราช)	ให้ถือเอาไม้สีไฟแห่งไม้สัก	(สากะ)	

ไม้สาละ	ไม้สน	(สลฬ)	ไม้จันทน์	ไม้ปทุมกะ	สีไฟให้เกิดขึ้น
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ตรัสสั่งชนจากสกุลจัณฑาล	 (พันทาง	 บิดาเป็นศูทร	 มารดาเป็นพราหมณี)	

สกุลพราน	 (เนสาท)	 สกุลช่างจักสาน	 (เวณุ)	 สกุลช่างรถ	 (รถการ)	 สกุลปุกกุสะ		

(คนเทหยากเย่ือ)	ให้ถอืเอาไม้สไีฟแห่งรางด่ืมสุนขั	(สาปานโทณ)ี	รางสุกร	(สุกรโทณ)ี	

รางช่างย้อม	(รชตโทณี)	ไม้ละหุ่ง	(เอลณฺฑกฏฺ)	สีไฟให้เกิดขึ้น	

สีแห่งไฟเหล่านี้ทั้งหมดไม่ต่างกัน
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ด้วยหนังสือที่ขอให้เขียนในหัวเรื่องข้างบนนี้	 เท่ากับได้ถูกสอบสวน	และก็ได้

ยอมให้สอบสวนด้วยตอบรบัจะเขยีนส่งตามก�าหนด	อนัทีจ่รงิ	ตามหนงัสอื	กม็ไิด้บอก

ว่าจะขอสอบสวน	เพียงแต่ได้ขอให้เขียนตามก�าหนดเรื่องด้วยค�ามธุรส	อย่างรสหวาน

ซึง่เคลอืบส่วนขมคอืหวัเรือ่ง	การท่ีตอบรบั	กม็ใิช่เพราะเพลนิกลนืค�าเคลอืบ	แต่เพราะ

เหน็ส่วนขมนัน้ว่าเป็นยา	คือจะเป็นประโยชน์ให้เข้าใจเหตุผลของชวิีตในพระพุทธศาสนา

ได้บ้างจากพุทธศาสนิกผู้หนึ่ง	 และการก�าหนดหัวเรื่องนี้	 ถ้าเป็นผู้อื่นก�าหนด	 ก็น่า

เป็นการแปลก	แต่เพราะมิใช่ผู้อื่นก�าหนด	จึงเป็นการไม่แปลก	เพราะผู้ที่เชี่ยวชาญใน

ทางใด	ก็เว้นที่จะไม่แสดงสมรรถภาพในทางนั้นได้โดยยาก	

ทัง้บัดน้ี	พระพทุธศาสนากล่็วงมาถงึปีเตม็ร้อยที	่๒๕	แล้ว	จงึน่าจะลองสอบสวน

กนัดูสักทอียูเ่หมอืนกัน	เพ่ือเป็นพยานยนืยนัว่า	พระพทุธศาสนายังเป็น	สปฺปาฏหิารยิ�		

มีปาฏิหาริย์	 คือ	 ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่ความปฏิบัติอยู่	 เพราะเหตุที่เห็นว่า

ไม่ควรจะกล่าวเฉพาะตน	 จึงขอกล่าวอาศัยหลักการบ้าง	 อาศัยหมู่ใหญ่ที่ได้รับผล	

ร่วมกันบ้าง	 ในทางที่เห็นว่าไม่ผิด	 และขอสารภาพว่าไม่อาจกล่าวให้ครบถ้วนได	้	

เพราะพระพุทธศาสนาได้มีคุณกว้างขวาง	 เหมือนอย่างต้นไม้ใหญ่ไพศาลปกคลุมให้

ความร่มเยน็ตลอดไป	จงึอาจกล่าวได้ว่า	ท่ีรู้สกึว่าพลอยได้รับความร่มเยน็ร่วมกบับรรดา

ผู้อยู่ในร่มเงาของต้นไม้นี้อย่างไรบ้างแต่บางประการเท่านั้น

*
	 ทรงนพินธ์เมือ่ครัง้ยงัเป็น	พระมหาเจรญิ	สวุฑฒฺโน.
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ในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนิกในหมู่ภิกษุบริษัท	 เห็นว่าผลที่ภิกษุได้รับจาก	

พระพุทธศาสนา	 คือ	 ผลของการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย	 ตามสมณวิสัยเหมือน	

อย่างสพรหมจารท่ัีว	ๆ	ไป	ถ้าจะได้รบัผลอย่างอ่ืนนอกจากทางน้ี	ก็เป็นผลทีไ่ด้รบัจาก

นอกพระพุทธศาสนา	มิใช่จากพระพทุธศาสนา	เพราะพระพทุธศาสนาคอืพระธรรมวินยั	

ฉะน้ัน	ผลทีเ่รยีกว่าได้รบัจากพระพทุธศาสนา	จงึต้องเป็นผลทีไ่ด้รบัจากพระธรรมวนิยั		

ด้วยวิธีปฏิบัติให้ถูกให้ชอบเท่านั้น

ผลโดยตรงท่ีผู้ปฏิบัติรับจากพระธรรมวินัยคือความเป็นพระ	 ผลโดยอ้อมคือ

ความเลื่อมใสนับถือเป็นต้นของผู้ที่นับถือพระ	 ถ้าจะเทียบกับต้นไม้	 ผลโดยตรงก็	

เหมือนแก่น	 ผลโดยอ้อมก็เหมือนกิ่งใบ	 กะเทาะเปลือก	 และเปลือกกะพ้ี	 ตามหลัก

ด�ารงชีวิต	ก็ต้องอาศัยผลเหล่านี้ปะกอบกันตามส่วน	 เหมือนอย่างต้นไม้ต้องมีอวัยวะ

เหล่านั้นประกอบกัน	จะมีแต่แก่นก็ไม่ได้	 จะมีแต่เปลือกก็ไร้สาระประโยชน์	 แต่ตาม

หลักปฏิบัติ	 ต้องเห็นผลโดยอ้อมว่าเพียงเพื่อรักษาผลโดยตรง	 เหมือนมีเปลือก	

เพือ่รกัษาแก่น	ถ้าเป็นตรงกนัข้าม	และท้ิงผลโดยตรงเพือ่ผลโดยอ้อม	กจ็ะเหลอืแต่เพศ

หรอืชือ่เรยีกอ้าง	ไม่มีสาระอยู่ข้างใน	เหมือนอย่างต้นไม้มแีต่เปลือก	ฉะน้ัน	ผลโดยตรง

คอืความเป็นพระ	จึงเป็นผลที่น่าปรารถนาจะให้มียิ่ง	ๆ	ขึ้น	กล่าวดังนี้เพราะเห็นตาม

ค�าของพระรัฏฐปาละที่กล่าวทูลพระเจ้าโกรพยะว่า	 อปณฺณก�	 สามฺเมว	 เสยฺโย		

ความเป็นสมณะนั่นแลดีไม่ผิด	 วิธีปฏิบัติที่รู ้สึกว่าให้ผลดีน้ันคือวิธีปฏิบัติตามหลัก	

สังฆคุณ	ได้แก่ปฏิบัติดี	ปฏิบัติตรง	ปฏิบัติถูกธรรม	ปฏิบัติชอบเหมาะ	ในคราวเผชิญ

เหตุการณ์หรือโลกธรรมต่าง	 ๆ	 เมื่อรักษาความเป็นพระไว้โดยเคร่งครัดด้วยความไม่

ประมาทลืมตน	 ท�าสติปัญญาให้มีรักษาตนอยู ่เพียงพอเพื่อปฏิบัติให้ได้ดังกล่าว		

เห็นว่าได้รับผลดีเสมอ

พระหรือความเป็นพระ	 ถ้าจะเรียกว่าเป็นเครื่องถ่วงก็เป็นเครื่องถ่วงชนิด	

ก�าลังถ่วง	(Gravity)	หรือเป็นก�าลังดึงดูดซึ่งเป็นอ�านาจธ�ารงให้โลกนี้และโลกอื่นด�ารง

อยูแ่ละรวมอยูเ่ป็นจกัรวาล	เพราะเป็นเหตใุห้หมนุไปในทางของตน	โดยถูกต้องและคง

เส้นทาง	 ความเป็นพระจึงเป็นเครื่องหมายของธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งสันติของโลก		
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ผู้เคารพนับถือพระ	จึงเท่ากับเคารพนับถือธรรม	อาจมีธรรมเป็นก�าลังถ่วงหรืออ�านาจ

ธ�ารงอยู่ในจิต	ท�าให้ไม่หมุนไปนอกคลองธรรมด้วยอ�านาจของตัณหา	ยังให้เกิดผลคือ

ความเป็นอารยะและสนัตสิขุ	ส่วนผูท้ีเ่ป็นทาสตัณหา	ย่อมไม่เคารพนบัถือพระ	ไม่อยาก

พบเห็นพระ	 ไม่นิยมบุญ	กลัวบุญ	 แต่ไม่กลัวบาป	ปราศจากธรรม	อาจหมุนไปนอก

คลองธรรมได้ทกุเมือ่	บคุคลเช่นนีแ้หละชือ่ว่าอนารยะหรอือนัธพาล	เป็นตวัภยัอนัตราย

ทีเ่ป็นเหตใุห้โลกวนิาศ	เหมอืนอย่างโลกทีป่ราศจากก�าลงัถ่วงหรอือ�านาจธ�ารงย่อมวินาศ

ความท่ีไม่เป็นอันธพาล	แต่เป็นอารยะ	ดงักล่าวเป็นผลทีไ่ด้จากพระพทุธศาสนา

อนัทีจ่รงิ	พระพทุธศาสนาแสดงธรรม	และธรรม	(หมายถึง	ธรรมท่ีตรงกนัข้าม

กับอธรรม)	 เป็นเครื่องท�าคนให้เป็นพระ	มิใช่พระทางกายคือบวช	แต่เป็นพระทางใจ	

คือมีใจเป็นพระ	 ได้แก่มีใจประเสริฐ	 มีใจเป็นอารยะคืองามหรือเจริญ	 มีสันติ	 มีสุข		

ผลเหล่านี้อาจหาได้จากพระพุทธศาสนาทุกอย่าง

อนึ่ง	 ในฐานที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้หนึ่ง	 เมื่อเกิดมาก็ช่ือว่าเป็น	

พทุธศาสนิกมาตามสายโลหิตหรอืตามชาตพินัธุ	์ตัง้แต่ยงัไม่รูเ้ดยีงสาในพระพทุธศาสนา	

เช่นเดียวกับเกิดมาก็เป็นลูกของพ่อแม่แล้วทีเดียว	 ทั้งที่ยังไม่รู้จักพ่อแม่	 และเป็น	

พสกนิกรของชาติ	 ซ่ึงมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 เพราะชาติไทยได้นับถือ	

พระพุทธศาสนาสืบกันมาช้านาน	 บรรพบุรุษท่านได้ก่อสร้างวัด	 ได้สืบคณะสงฆ์	 ได้

สร้างคัมภีร์ต�ารับต�าราต่าง	ๆ	ไว้	 ได้อุปถมัภ์บ�ารงุโดยประการต่าง	ๆ	มาตลอดถึงรุน่นี้	

(และต่อไป)	พอเกิดลืมตาขึ้น	ก็มองเห็นส่วนต่าง	ๆ	เหล่านี้	อันรวมเป็นสุประดิษฐาน	

(สถาบัน)	แห่งพระพทุธศาสนา	และเตบิโตข้ึนในกรอบแห่งสุประดิษฐานนี	้จึงกล่าวได้ว่า	

ได้พากนัรวมอยู่ในพทุธจกัรภายใต้พทุธอาณา	มพีระพทุธศาสนาคอืพระธรรมวินัยเป็น

ธรรมนญูของชวีติจติใจร่วมกนั	ลกัษณนสิยัของคนไทยเราจงึเป็นผลทีไ่ด้จากพระพทุธ-

ศาสนามิใช่น้อย	เป็นต้นว่าลักษณะนสิยัสงสารผูต้กทกุข์	สุภาพอ่อนโยน	รูจ้กัผ่อนปรน	

รักความเป็นไท	ไม่ยอมเป็นทาส	มีเหตุผล	รักสงบ	ชอบมีที่เคารพชั้นสุดยอด	เป็นที่

รวมชาติ	 เป็นท่ีรวมก�าลังทั้งปวง	 ทั้งทางกายและทางจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	

ลักษณนิสสัยดังท่ีระบุมานี้เป็นต้นเป็นเคร่ืองรางของขลัง	 เป็นเครื่องคงกระพันชาตร	ี	



211ข้าพเจ้าได้รับผลอย่างใดบ้างจากพระพุทธศาสนา

ที่มีส่วนช่วยรักษาคุ้มครองประเทศชาติให้สวัสดี	 พ้นจากภัยพิบัติได้ตลอดมา	 และยัง

จักคุ้มครองรักษาอยู่ต่อไป	ตราบเท่าที่ยังรวมกันตั้งมั่นเป็นหลักฐานอยู่ในพุทธจักรนี้

ผลพิเศษเฉพาะในพระพุทธศาสนา	กล่าวตามหลัก	คือ	วิมุตติ	หรือ	โมกขะ	

(ความหลุดพ้น)	 และผลพลอยได้ต่าง	 ๆ	 ท่านว่า	 พึงพิสูจน์ได้ในห้องปฏิบัติ	 คือ	

สัมมาสมาธิ	พร้อมทั้งสมาธิบริขาร	คือเครื่องมือของสมาธิ	ต้องสร้างห้องปฏิบัตินี้ขึ้น		

แล้วเข้าไปปฏิบัติจนรู้เองเห็นเองแล้วก็จักหมดปัญหาที่จะเถียงกันต่อไป

ธรรมเป็นสภาพอยูค่งและอยูใ่กล้	แต่ถ้าไม่เพ่งพนิิจ	กค็ล้ายเหลว	ๆ	แลไม่เหน็	

ลองสนใจเข้าห้องปฏิบัติ	จักเห็นผลและได้รสจริง	ไม่มากก็น้อย	โดยไม่ช้านัก

ผู้ปฏิบัติธรรมจนได้รสของพระธรรมทุกคน	 ย่อมจะทราบตน	 ด้วยตนเองว่า		

“ได้รับผลอย่างใดบ้าง	จากพระพุทธศาสนา”



มูลเหตุ 
ธรรมเนยีมการถวายผ้ากฐนิและผ้าป่า๑

ธรรมเนียมการถวายผ้ากฐินและผ้าป่า	เนื่องมาจากธรรมเนียมการใช้ผ้าของ

ภิกษุในพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมของบรรพชิต(นักบวช)และตามพระวินัย

จะกล่าวถงึธรรมเนยีมของบรรพชติก่อน	บรรพชติคือนกับวช	เรียกอกีอย่างหนึง่

ว่า	“อนาคาริยะ”	แปลว่าผู้ไม่มีบ้านเรือน	เพราะผู้จะบวชต้องออกจากบ้านเรือนไปอยู่

ในทีข่องผูบ้วช	จะเป็นถ�า้	อาศรม	หรอืวัดเป็นต้นกต็าม	นีเ้ป็นธรรมเนยีมของบรรพชติ

ตั้งแต่เก่าก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้	 แต่นักบวชก็ต้องมีการเลี้ยงชีวิต	 เมื่อเป็นเช่นน้ี		

จะได้ปัจจัยเครื่องเล้ียงชีวิตจากไหน	 เพราะตนเองได้ละบ้านเรือนและละการหาเลี้ยง

ชพีอย่างคฤหสัถ์เสยีแล้ว	กไ็ด้จากคฤหสัถ์ผูม้ศีรทัธานัน่เอง	ฉะนัน้	ความเลีย้งชวิีตของ

บรรพชิตจึงเนื่องด้วยผู้อื่น	 กล่าวคือต้องอาศัยเขาเป็นอยู่	 เมื่อต้องอาศัยเขาเป็นอยู	่	

ก็ต้องมีสันโดษมักน้อย	รับของเขาแต่ที่จ�าต้องการเท่านั้น	ที่ท่านเรียกว่า	 “ไม่กระทบ

ศรัทธา	 ไม่กระทบโภคะ”	 ของเขา	 หรือท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่เที่ยวเคล้าน�ารสเกสร

ดอกไม้มาสร้างรวงรงั	ไม่ท�าดอกไม้ให้ช�า้ชอกเสียหาย	ทางพระพทุธศาสนา	พระพทุธเจ้า	

กท็รงมุง่ให้พระสาวกมสีนัโดษมกัน้อยอย่างนัน้	จงึตรสัสัง่ให้พระอปัุชฌาย์อาจารย์สอน

๑	 	 	 ทรงนพินธ์เมือ่ครัง้ด�ารงสมณศกัดิท์ี	่พระโศภนคณาภรณ์	ลงพมิพ์ในนติยสารธรรมจกัษุ	เล่ม	๓๙		

	 ตอน	 ๑-๒	 เดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน	 ๒๔๙๖	 เป็นครัง้แรก.
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อนุสาสน์แก่พระภิกษุใหม่	 ในอนุศาสน์นั้นมีอยู่	๔	ข้อเรียกนิสสัย	 (เครื่องอาศัย)	๔	

คอื	เทีย่วบณิฑบาต	๑	นุ่งห่มผ้าบงัสกุลุ	๑	อยูโ่คนไม้	๑	ฉันยาดองด้วยน�า้มตูรเน่า	๑,	

ทั้งนี้	ก็เพื่อให้ผู้ที่บวชใหม่ได้รู้ว่าโดยที่แท้นั้นผู้บวชมีความเป็นอยู่กันอย่างไร	แต่ก็ทรง

อนุญาตอติเรกลาภ	(สิ่งที่ได้อันนอกจากนิสสัย	๔	นั้น)	ที่ควรแก่สมณบริโภค	นี้เป็น

ธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งของบรรพชิต	อันเกี่ยวแก่การครองชีพ

มาถึงตอนนี้	 จะแยกกล่าวเฉพาะเร่ืองผ้า	 อันนับเป็นสาขาของนิสสัยข้อว่า		

“นุ่งห่มผ้าบังสุกุล”

ผ้าของภิกษุนั้นที่จ�าเป็นอันเรียกว่าผ้าครองมี	๓	ผืน	คือผ้านุ่ง	(อันตรวาสก

สบง)	๑	ผ้าห่ม	(อตุตราสงค์	จวีร)	๑	ผ้าซ้อน	(สังฆาฏ)ิ	๑	เดมิกมี็เพยีง	๒	ผนื	คอื

ผ้านุ่งหรือสบง	 กับผ้าห่มหรือจีวร	 ทั้งหมดรวมเรียกกลาง	 ๆ	 ว่า	 จีวรได้ด้วย	 ต่อมา

พระพทุธเจ้าทรงเหน็ว่าล�าพงัจวีรผนืเดยีวไม่พอห่มกนัหนาวในฤดหูนาว	จงึทรงอนญุาต

ให้มีผ้าห่มซ้อนกันหนาว	คือสังฆาฏิ	อันเป็นผ้า	๒	ชั้นอีกผืนหนึ่ง	(ในเมืองเราใช้พับ

พาดในพธิ	ีแต่ในพม่า	ศรีลงักาหาได้ใช้พาดอย่างของเราไม่)	รวมเป็นผ้า	๓	ผนื	เรยีกว่า

ไตรจวีร	(บางทีเรยีกกนัสัน้	ๆ	ว่าไตร)	ต่อมาได้ทรงอนญุาตผ้าต่าง	ๆ	มผ้ีาอาบน�า้ฝน

เป็นต้น	ตามความสมควรเป็นคราว	ๆ	มา	แต่เฉพาะที่ส�าคัญอันจ�าต้องมี	จะขาดเสีย

มิได้ก็คือไตรจีวรดังกล่าวนั้น

อนึ่ง	ในสมัยพุทธกาลตอนแรก	ปรากฏว่า	พวกภิกษุต้องเที่ยวแสวงหาผ้ามา

ผลดัเปลีย่นผ้าชุดเก่าของตนเอง	ในการเทีย่วแสวงหานัน้	จะเทีย่วซือ้ในร้านตลาดกไ็ม่ได้	

จะเท่ียวขอจากผู้ที่มิใช่ญาติมิใช่ปวารณาก็ไม่ได้	 แม้ผู้ท่ีเป็นญาติหรือมิได้เป็นญาติแต่

ได้ปวารณาไว้	 ก็ไม่ยินดีไปขอ	ฉะนั้น	 จึงต้องเที่ยวไปเก็บผ้าห่อศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า		

ในป่าบ้าง	ผ้าเก่าหรือผ้าเปื้อนสิ่งปฏิกูลต่าง	ๆ	ที่เขาทิ้งในที่ต่าง	ๆ	บ้าง	น�ามาซักฟอก

ตัดท�าเป็นจีวร	 ผ้าดังกล่าวนี้แหละเรียกว่า	 ผ้าบังสุกุล	 แปลว่า	 ผ้าคลุกฝุ่นหรือ	

เปื้อนเปรอะฝุ่น	 เป็นผ้าที่ไม่มีใครเขาปรารถนาและทิ้งแล้วนั่นเอง	 พระพุทธเจ้าเอง	

ในบางคราวก็ได้ทรงเก็บผ้าห่อศพมาท�าจีวรทรง	 อันท่านยกย่องสรรเสริญว่าเป็นจีวร

มหาบังสุกุล	 (เลยเกิดธรรมเนียมใช้ผ้าทอดปากหีบศพ	 นิมนต์พระมาชัก	 เรียกว่า	

ชักมหาบังสุกุล)	 และในชั้นแรก	 ยังมิได้ทรงอนุญาตแบบจีวรที่ให้ตัดท�าเป็นขัณฑ์		
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เป็นระเบียบเดียวกัน	 ฉะนั้น	 เม่ือภิกษุเที่ยวแสวงหาได้ผ้ามาด้วยวิธีดังกล่าวนั้นแล้ว		

ถ้าเป็นผ้าผนืใหญ่พอท�าเป็นจีวรได้	กค็งซักย้อมใช้ได้ทเีดยีว	ไม่ต้องตัดให้เป็นชิน้	ๆ	ก่อน	

ถ้าเป็นผ้าผืนเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ก็คงน�ามาเย็บปะติดปะต่อกันตามแต่จะเป็นผืนเข้าได้

อย่างไร	 (พึงทราบว่า	 ในครั้งนั้นผ้าหายาก	 และภิกษุต้องท�าจีวรใช้กันเอง	 ไม่สะดวก

สบายเหมือนอย่างเวลานี้)	

ต่อมา	เมือ่ทรงอนญุาตแบบตดัจวีรขึน้แล้ว	(แบบทีใ่ช้ลงตวัตลอดมาจนถึงทกุ

วันนี้)	เมื่อได้ผ้ามาแล้ว	จะผืนใหญ่เล็กอย่างไรก็ตาม	ก็ต้องตัดเย็บให้ถูกแบบ	การท�า

จวีรจงึเกดิเป็นการใหญ่ขึน้	เพราะเป็นการท�ายาก	ต้องมแีม่สะดงึส�าหรบัขงึผ้าเยบ็	และ

พวกภกิษตุ้องช่วยกนัท�าโดยพร้อมเพรยีงกนัจงึจะเสรจ็ได้เรว็และเรยีบร้อย	จงึเกดิเป็น

ธรรมเนียมว่า	 เม่ือภิกษุรูปหนึ่งจะท�าจีวร	 พวกภิกษุก็มาช่วยกันเป็นการใหญ่เหมือน

อย่างธรรมเนยีมบอกแขกช่วยกนัท�าการบางอย่างในชนบท	ในเมอืงไทยเรา	การท�าจวีร

ดังกล่าวนี้	 มีค�าพิเศษเรียกว่า	 กินตฺถาร	 แปลว่าการกรานกฐิน	 หรือการทอดกฐิน

(กรานก็คือปูทอด)	กฐิน	คือ	แม่สะดึงส�าหรับขึงผ้าเย็บดังกล่าวแล้ว	กรานกฐิน	ก็คือ

การปูทอดแม่สะดึง๑	 ลงเพื่อเย็บ	 ฉะนั้น	 เมื่อพูดว่า	 กินตฺถาร	 หรือ	 กรานกฐิน		

ทอดกฐนิ	ก็เป็นทีท่ราบกนัว่าท�าจวีร	และเมือ่พวกภกิษทุราบว่า	จะมีการทอดกฐนิกนั

ทีก่ฏุวิหิารของภิกษุรปูใด	กพ็ากนัไปช่วยกนัท�าจนแล้วเสรจ็	การทอดกฐินจึงเกดิเป็นการ

แสดงสามัคคีขึ้นอีกอย่างหนึ่ง	ดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า	

พระอนุรุทธเถระได้ทอดกฐิน	 คือท�าจีวรของท่านด้วยผ้าบังสุกุลที่ท่านเก็บได้

มาจากป่า	พระพทุธเจ้า	พระอคัรสาวก	และพระสาวกอืน่	ๆ	อกีเป็นอนัมากได้ไปช่วย

ท�าโดยพร้อมเพรียงกัน	 และชาวบ้านเมื่อได้ทราบ	 ก็ได้จัดอาหารไปเลี้ยงพระเป็นการ

ใหญ่	และตามเค้าเรือ่งสนันษิฐานว่าท�าได้เสรจ็ในวันเดยีว	ตามทีเ่ล่ามาแล้วนีพ้งึทราบ

ว่า	ค�าว่าทอดกฐินแต่เดิม	มีความหมายตรง	ๆ	ว่า	การปูทอดไม้สะดึงลงเพื่อเย็บจีวร	

คือการท�าจีวร	 เป็นกิจของพวกภิกษุ	 เพราะต้องท�าผ้านุ่งห่มใช้กันเอง	 ยังไม่หมายถึง

การทอดกฐินที่เป็นกิจของชาวบ้านดังจะกล่าวต่อไป

๑	 	 	 ไม้สะดงึ	 กเ็รยีก
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ได้กล่าวมาแล้วว่า	ในชั้นแรก	พวกภิกษุพอใจใช้ผ้าบังสุกุล	ฉะนั้น	จึงไม่นิยม

พอใจผ้าที่มีผู้มาถวาย	ที่เรียกว่าคหบดีจีวร	ทั้งยังไม่มีพระพุทธานุญาตด้วย	ต่อมาได้

มีพระพุทธานุญาตให้รับคหบดีจีวรได้	 ตามค�าขอของหมอชีวกโกมารภัจและตรัสว่า		

“เราสรรเสรญิความพอใจด้วยผ้าตามมตีามได้”	และว่า	“เราสรรเสรญิความพอใจด้วย

ผ้าทั้ง	 ๒	 อย่าง”	 คือทรงอนุญาตผ้าบังสุกุลและผ้าคหบดีจีวรทั้ง	 ๒	 อย่าง	 ใครยินดี

พอใจจะรบัชนดิไหน	กยิ็นดรัีบได้	พวกภกิษจุงึเริม่รบัผ้าทีเ่ขาถวาย	ส่วนพวกท่ียงัยนิดี

ใช้แต่ผ้าบงัสกุลุ	(อนัต่อมาจดัเป็นธดุงควตัรอย่างหนึง่)	กยั็งมีอยู่	แต่ทัง้	๒	ฝ่าย	กไ็ม่

ยกตนข่มท่านแก่กันและกัน	 เพราะได้มีพระพุทธด�ารัสตรัสสรรเสริญไว้ท้ัง	 ๒	 อย่าง	

เป็นการป้องกันหรือห้ามไว้โดยปริยายแล้ว

การแสวงหาผ้าท�าจวีรดังทีเ่ล่ามานัน้	ได้มธีรรมเนยีมในพระวนิยัก�าหนด	เดือนท้าย

ฤดฝูนให้เป็นจวีรกาล	คอืกาลส�าหรบัท�าจวีร	และในจวีรกาลนี	้กม็ยีกเว้นไม่ต้องปฏบิตัิ

พระวินัยบางข้อ	 ในตอนนี้	 ควรจะแทรกอธิบายว่า	 ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าและ

พระพุทธสาวกเมือ่พ้นฤดฝูนแล้ว	ก็เทีย่วจารกิไปประกาศพระศาสนาในคามนคิมชนบท

นั้น	 ๆ	 ต่อมา	 เมื่อมีสังฆาวาสขึ้น	 เมื่อจะทรงพาภิกษุสงฆ์เที่ยวจาริกไป	 ก็โปรดให้มี

ภกิษเุหลอือยูป่ระจ�า	นีน่้าจะเป็นต้นธรรมเนยีมมภีกิษอุยูป่ระจ�าวัดจนถงึทกุวนันี	้เมือ่จารกิ

ไปถึงฤดูฝน	ก็หยุดจ�าพรรษาในที่ใดที่หนึ่งหรือกลับมาจ�าพรรษาในที่เก่า	ก�าหนดกาล

จ�าพรรษานั้นมี	๓	เดือนนับแต่ต้นฤดูฝนไป	(ตรงกับแรม	๑	ค�่า	เดือน	๘)	เมื่อออก

พรรษาแล้ว	จึงเหลือฤดูฝนอีก	๑	เดือน	(ตรงกับตั้งแต่แรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๑	จนถึง

กลางเดือน	๑๒)	๑	เดือนท้ายนี้แหละที่ทรงอนุญาตให้เป็นจีวรกาล

ภายในจีวรกาลดังกล่าวนี้เอง	 ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ผู้จ�าพรรษาแล้วมี

จ�านวนรวมตั้งแต่	 ๕	 รูปข้ึนไป	 รับผ้ากฐินที่มีผู้ถวายในที่นั้นได้	 ธรรมเนียมถวายผ้า

กฐินจึงได้เกิดมีขึ้นสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้	 และใครเป็นผู้ถวายผ้ากฐินเป็นคนแรก	

ยังไม่พบที่แสดงไว้	 แต่ผู้ที่ถวายคหบดีจีวรเป็นคนแรก	 ก็คือหมอชีวกโกมารภัจตาม	

ที่เล่ามาแล้ว	ผ้ากฐินก็จัดเป็นคหบดีจีวร	ฉะนั้น	 ในคราวทรงอนุญาตให้รับคหบดีจีวร	

(จีวรหมายความเพยีงว่าผา้	เดิมทีเดยีว	เขาคงถวายเปน็ผนื	ๆ	ยงัมไิด้ท�าเปน็จวีรตาม

แบบของภกิษ	ุ เม่ือภกิษรุบัมาแล้วกต้็องท�ากนัเอง)	 จะทรงปรารภปาเฐยยกภกิษ	ุ ผูร้บี
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เดินทางมาเฝ้า	 เมื่อพอออกพรรษาแล้ว	 จึงทรงอนุญาตให้รับผ้ากฐิน	 ก็น่าเป็นได	้	

เพราะเมือ่ออกพรรษาแล้ว	ผูม้กีจิรบีด่วนจะต้องเดนิทางไปในทีอ่ื่น	จะมวัเทีย่วแสวงหา	

ผ้าบงัสกุลุอยู	่กไ็ปไม่ได้	ถ้าจะไป	กต้็องทิง้การเทีย่วแสวงหาผ้า	และจวีรกาลกม็กี�าหนด

เพยีงเดือนเดยีว	ฉะนัน้	เมือ่ทรงอนญุาตให้รบัผ้ากฐนิอันจดัเป็นคหบดจีวีรได้	และต้อง

ท�าให้เสร็จในวันเดียว	 ทั้งเมื่อได้กรานกฐินแล้ว	 จีวรกาลก็เล่ือนออกไปอีก	 ๔	 เดือน		

จึงเป็นโอกาสให้ภิกษุผู้จ�าพรรษาแล้วอาจได้ผ้ามาเปลี่ยนชุดเก่าโดยรวดเร็ว	 หรือได้

อานสิงส์มจีวีรกาลเลือ่นออกไปอกีเป็นต้น	เป็นอนัอาจเดนิทางไปจากทีจ่�าพรรษาได้โดย

เรว็โดยสะดวก	ไม่ต้องพะว้าพะวงัในเร่ืองต้องหาผ้าและเวลาท�าผ้า	(แต่ภกิษปุาเฐยยกะ

เหล่านั้นคงมิใช่ผู้รับกฐินเป็นหมู่แรก	เพราะได้เดินทางมาแล้ว)	ผู้เป็นต้นถวายคหบดี

จีวรชนิดเบ็ดเตล็ดอีกหลายอย่าง	ก็คือ	นางวิสาขา	มหาอุบาสิกา

ท�าไมจงึเรยีกว่าผ้ากฐนิ?	สนันษิฐานได้ตามเรือ่งทีเ่ล่ามาข้างต้นแล้วว่า	เพราะ

เป็นผ้าทีจ่ะต้องตัดเยบ็ทีแ่ม่สะดงึส�าหรบัเย็บนัน่เอง	ถวายผ้ากฐนิ	กค็อืถวายผ้าส�าหรับ

พระภกิษสุงฆ์	จกัได้น�าไปตดัเยบ็ทีแ่ม่สะดงึนัน้	กล่าวสัน้	ๆ	ว่าผ้าส�าหรบัท�าจวีร	ฉะนัน้	

เมื่อพระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐิน	 และยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามพระวินัยแล้ว		

ก็ต้องช่วยกันกรานหรือทอดกฐิน	 คือปูทอดหรือกางไม้สะดึงออกช่วยกันตัดเย็บย้อม		

หมายความว่าช่วยกันท�าให้ส�าเร็จในวันนั้น	 การถวายผ้ากฐินจึงพลอยเรียกว่าการทอด

กฐินไปด้วย	ในบัดนี้	แม้มิได้ใช้กฐินคือไม้สะดึง	และมีชาวบ้านไปช่วยพระท�าจีวรด้วย	

แต่ก็คงใช้ค�าเรียกว่าผ้ากฐินด้วยความหมายว่าผ้าเพื่อไม้สะดึงจีวร	 คือเพื่อท�าจีวร		

อันเป็นความหมายอย่างเดียวกัน	 (ค�านี้บ่งว่าผ้ากฐินเป็นผ้ายังมิได้ท�าให้เป็นจีวรตาม

แบบของภิกษ)ุ	และเมือ่ได้ช่วยกนัท�าจวีรเสรจ็	ภกิษผุูท้ีส่งฆ์มอบผ้าให้ได้อธษิฐานเป็น

ผ้าครองเปลี่ยนผ้าเก่าแล้ว	ขอให้สงฆ์นอกนี้อนุโมทนา	เมื่อสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนาแล้ว	

ก็เป็นอันชื่อว่าได้กรานกฐิน	 คือปูทอดไม้สะดึงท�าจีวรท่ัวกันหมด	 และความจริงก็ได้

ช่วยกันท�าทั้งหมด	 เมื่อได้กรานกฐินแล้ว	 ก็ตรัสให้ขยายเขตจีวรกาล	 ๑	 เดือนนั้น		

ออกไปอีก	๔	เดือน	ตลอดฤดูหนาว	จึงรวมจีวรกาล	๕	เดือน	ในระหว่างจีวรกาลนี้	

เมื่อภิกษุยังอยู่ในอาวาสหรือไปที่อ่ืน	 แต่ยังคิดว่าจะกลับหรือยังหวังว่าจะท�าจีวรอยู	่	

ก็ยังชื่อว่าได้กางไม้สะดึงรอไว้อยู่	 เพราะยังจะท�าจีวรเปลี่ยนชุดเก่า	 ต่อเมื่อหลีกไปไม่
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คิดกลับ	 หรือสิ้นหวังท�าจีวร	 ก็ชื่อว่าเก็บถอดไม้สะดึงส�าหรับอาวาสนั้นกันทีในปีนั้น		

อันเรียกตามโวหารในพระวินัยว่า	 “กฐินุทธาร	 กฐินเดาะ”	 นี้เป็นเพียงค�าเรียกเพื่อ

หมายความดังกล่าวเท่านั้น.

อน่ึง	 ผ้ากฐินน้ัน	 ในทางวินัย	 ย่อมได้แก่ภิกษุรูปเดียวเท่านั้น	 ภิกษุอื่น	 ๆ		

ยังไม่ได้เพราะตัวผ้ากฐินย่อมมีผืนเดียว	 (แต่ในบัดนี้	 ผู้ทอดกฐินมักจะจัดผ้าไตรหรือ

จีวรผืนใดผนืหนึง่	ส�าหรบัถวายเป็นผ้าบรวิารกฐนิแก่พระภกิษผุูค้รองกฐนิ	และส�าหรบั

ถวายพระภกิษผุูส้วดกรรมวาจา	หรือตลอดถึงพระภกิษุผูรั้บกฐนิท้ังหมดด้วย	ตามก�าลัง),	

ผูม้ศีรทัธาจงึจดัผ้าไปถวาย	แต่ถ้าจะน�าไปถวายตรง	ๆ	เป็นคหบดจีวีร	ภกิษทุีถื่อใช้ผ้า

บังสุกุลเป็นวัตร	 ก็จักไม่รับ	 จึงน�าไปทอดทิ้งไว้ตามสุมทุมพุ่มไม้ในป่า	 ท�าให้เป็นผ้า

บงัสกุลุ	เหมือนดังท่ีเล่ามาข้างต้น	ในท่ีท่ีคาดว่าภกิษจุะผ่านมาพบ	เพือ่ว่าภกิษผุูถ้อืผ้า

บังสุกุล	ก็จักชักไปใช้ได้	และภิกษุผู้มิได้ถือเห็นว่าเป็นผ้าไม่มีเจ้าของ	ก็จักชักไปใช้ได้

เหมอืนกัน	เป็นอนัเป็นประโยชน์แก่ภกิษทุกุฝ่าย	ผ้าเช่นนี	้จงึเรยีกว่าผ้าป่า	มเีรือ่งเล่า

ในอรรถกถาธรรมบทว่า	พระอนุรุทธ	เที่ยวหาผ้าบังสุกุลเพื่อท�าจีวร	นางเทพธิดาองค์

หนึ่งปรารถนาจะถวายผ้าแก่ท่าน	 แต่คิดว่าจะถวายตรง	 ๆ	 ท่านคงไม่รับ	 จึงน�าผ้าไป

ซ่อนไว้ในกองหยากเยื่อแห่งหนึ่ง	ท�าชายข้างหนึ่งให้แลบออกมา	พระเถระเที่ยวหาไป

พบเข้าจึงดึงออกมาส�าคัญว่าเป็นผ้าบังสุกุล	 ก็น�าไปท�าจีวร	 ดังเล่ามาข้างต้น	 นี้ก็คือ

ผ้าป่านั่นเอง	และผ้าป่าก็คือผ้าบังสุกุล	หรือผ้าที่ท�าให้เป็นผ้าบังสุกุล

การทอดผ้าป่าก็นิยมทอดในจีวรกาลนั่นแหละ	 เพื่อให้ภิกษุได้น�าไปท�าจีวร

เปลี่ยนผ้าชุดเก่าให้ทันกาลเวลาตามพระพุทธานุญาต.

บัดนี้	 ผ้าหาง่าย	 จีวรพระภิกษุก็กลายเป็นสินค้าที่เขาท�าจ�าหน่ายทั่วไป		

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าจวีรใช้เองกเ็กอืบไม่มี	ถึงเช่นนัน้	ธรรมเนยีมการถวายผ้ากฐนิ

ก็ยังนิยมอยู่เป็นอันมาก	ถือว่าเป็นกาลทานพิเศษ	เพราะปีหนึ่งทอดในวัดหนึ่งได้เพียง

ครั้งเดียว	และพระสงฆ์ในวัดนั้น	ๆ	ก็รับได้ปีละครั้ง	จึงได้ตระเตรียมกันเป็นการใหญ่	

ทัง้บอกมติรญาตใิห้ร่วมการกศุลกนับ้าง	ร่วมไปทอดกนับ้าง	นบัว่าเป็นมหากศุลสามคัคี

ของผู้ทอดหรือคณะผู้ทอดในขวบปีนั้น
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อนึง่	เมือ่ค�านงึถงึธรรมเนียมถวายผ้ากฐนิตามพระวินยัดังกล่าวข้างต้น	กค็วร

รักษาธรรมเนียมตามพระวินัย	เพื่อมิให้เป็นเพียงกิริยาถวายกฐินเท่านั้น	แต่ให้ส�าเร็จ

เป็นกฐินัตถารกิจโดยแท้จริง	 ทั้งเป็นการรักษาธรรมเนียมเดิมไว้ด้วย	 เม่ือเป็นเช่นนี	้

ทอดกฐนิคราวหนึง่กเ็หมือนกลับไปสูส่มัยพทุธกาลกนัคราวหนึง่	เหตทุีผ้่ากฐนิมผีนืเดยีว	

ได้แก่ภิกษุรูปเดียว	เพราะจะต้องท�าให้เสร็จในวันนั้น	ถ้าทั่วไปก็คงไม่อาจท�า

ส่วนการทอดผ้าป่า	 บางทีเมื่อไปทอดกฐิน	 ก็น�าผ้าป่าไปทอด	ณ	 วัดต่าง	 ๆ	

ผสมไปด้วยกัน	 บางทีก็ไปทอดโดยเอกเทศ	 และมักน�าไปทอดในวัดพร้อมท้ังผลไม้	

อาหารและสิ่งต่าง	 ๆ	 ตามแต่จะจัดผสมเข้า	 พาดผ้าไว้ท่ีกิ่งไม้ที่เกิดอยู่ในวัดนั้น	 ๆ		

เองบ้าง	 จัดหากิ่งไม้ไปเองบ้าง	 วางไว้ในที่ใดที่หนึ่งบ้าง	 แต่ก็คงไม่ถวายด้วยมือแสดง

เหมือนน�าไปทิ้งไว้	 จึงรักษาเค้าผ้าบังสุกุลอยู่บ้าง	 นับว่าพอใช้ได้ตามธรรมเนียมเดิม	

แต่ที่ถวายด้วยมือ	 หรือกล่าวค�าถวาย	 ก็กลายเป็นผ้าคหบดีจีวรไป	 หาเป็นผ้าป่าหรือ

ผ้าทีท่อดทิง้ไว้ท�านองผ้าบังสกุุลไม่	แต่กค็งส�าเร็จประโยชน์เป็นทานมยับญุกริยิาส�าหรบั

ผู้ถวาย	และส�าเร็จประโยชน์แก่พระภิกษุผู้มิได้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรได้เหมือนกัน



ห้องสมุด๑

เมือ่เดนิจากเขตปชูนยีสถานแห่งวดับวรนเิวศวิหารมาตามถนนกลางวัด	ข้ามสะพาน

ข้ามคูเล็กมาแล้วจักถึงตึกใหญ่	 ๓	 หลัง	 คือ	 ทางด้านซ้ายมือ	 หรือทางด้านทิศเหนือ		

มตีกึใหญ่	๒	หลัง	หันหน้าหากนั	หลังหนึง่หนัหน้าไปทางทศิตะวนัตก	ด้านยาวต่อหอ

เสวยแห่งพระปั้นหย่าออกมามีชื่อว่าต�าหนักทรงพรต	 อีกหลังหนึ่งอยู่ตรงกันข้าม		

หันหน้ามาทางทิศตะวันออก	 มีชื่อว่าหอสหจร	 ตึก	 ๒	 หลังนี้	 พื้น	 ๒	 ชั้น	 ๙	 ห้อง		

ก้ันเป็น	๓	ห้อง	มเีฉลยีงหน้า	ส่วนทางด้านขวามอืหรอืทางด้านทศิใต้	มตีกึใหญ่โบราณ

หลังหน่ึง	 เรียกว่าต�าหนักล่าง	 (น่าจะเป็นเพราะอยู่ทางด้านใต้ของต�าหนักเดิมหน้า	

พระปั้นหยา)	 เป็นต�าหนักใหญ่พื้นสองชั้นมี	๔	มุข	สั้น	๓	มุข	ยาว	๑	มุข	ตึกทั้ง		

๓	 หลังน้ี	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างข้ึนใหม่	 เม่ือ		

พ.ศ.	๒๔๓๓	ส�าหรบัต�าหนกัล่างน้ัน	โปรดให้สร้างเป็นต�าหนกัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	

กรมพระยาวชริญาณวโรรส	 ในสมยัทรงด�ารงพระยศเป็นกรมหม่ืน	 ในเวลานัน้	 สมเดจ็	

พระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	 ทรงครองวัด	 ประทับอยู่	 ณ		

ที่พระต�าหนักเดิมหน้าพระปั้นหย่า	 ในต�านานวัดเล่าว่า	 เดิมประทับอยู่ที่ต�าหนักล่าง	

(ไม่ใช่หลังเดียวกับที่สร้างใหม่นั้น)	เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลา

ผนวชแล้วได้โปรดให้พระองค์ท่านเสดจ็ขึน้มาประทบั	ณ	พระต�าหนกัเดมิแล้ว	รือ้ต�าหนกั

ล่างเก่านั้นไปปลูกที่วัดรังษีสุทธาวาส

๑	 	 	 ทรงนิพนธ์เมื่อคร้ังด�ารงสมณศักด์ิที่	 พระโศภนคณาภรณ์	 พิมพ์เป็นอนุสรณ์วันห้องสมุด	

	 วดับวรนเิวศวหิาร	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๔๙๙	 เป็นครัง้แรก.
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เมื่อพินิจดูตึกใหญ่	๓	หลังดังกล่าว	จะเห็นว่าต�าหนักทรงพรต	และหอสหจร

ยังดูใหม่	ส่วนต�าหนักล่างดูเก่าโบราณ	ทั้งนี้	 เพราะต�าหนักทรงพรตและหอสหจรนั้น	

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงปฏิสังขรณ์และทรงดัดแปลงขึ้นใหม	่	

เพือ่ทรงอทุศิพระราชกศุลถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็

พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส	ผูท้รงเป็นพระอปัุชฌาย์	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๑	

ส่วนต�าหนักล่างยังมิได้มีการปฏิสังขรณ์และดัดแปลงขึ้นใหม่	จึงดูเก่าไปตามกาลเวลา	

แต่ก็ทรงความส�าคญัมาตัง้แต่ต้น	เพราะเป็นต�าหนกัท่ีประทับของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า

ในเบือ้งต้นดงักล่าว	ต่อมาเมือ่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	ได้เสดจ็ไปประทบั	ณ	ต�าหนกั

เดมิเมือ่ทรงครองวดัแล้ว	ต�าหนกัล่างเป็นห้องสมุดส่วนหนึง่ของวัด	และของพระองค์ท่าน

เพราะชัน้บนได้มีตูเ้กบ็คัมภีร์ใบลาน	พระไตรปิฎกและอรรถกถา	ฎกีา	กบัปกรณ์ต่าง	ๆ	

เป็นอันมากและมตีูเ้กบ็หนงัสอืเล่มต่าง	ๆ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอกีมาก,	

ต่อมา	ในสมัยปัจจบุนั	เม่ือเจ้าพระคุณสมเดจ็พระสังฆราชเจ้าในฐานะทรงเป็น

นายกกรรมการฯ	 ได้โปรดให้ฟื้นฟูกิจการมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๖	

ก็ได้ใช้ต�าหนักล่างนี้เป็นที่ปฏิบัติงาน	คือใช้ชั้นล่างเป็นที่ท�างานกองอ�านวยการ	 ใช้ชั้น

บนเป็นที่ตั้งกองต�ารา	 ต่อมาเมื่อไม่สู้นานนัก	 ได้ย้ายกองอ�านวยการขึ้นไปอยู่ชั้นบน		

ชั้นล่างจึงยังว่างอยู่	 เมื่อทางวัดตั้งห้องสมุดขึ้น	 ตามค�าสั่งประกาศตั้งลงวันที่	 ๑๒		

กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 แล้ว	 ทีแรก	 ได้ใช้ตึกสามัคคีธรรมทาน	 ซึ่งเป็นโรงเรียน	

พระปรยิตัธิรรมเป็นทีต่ัง้ห้องสมดุ	ต่อมา	ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรยีนพระปรยัิติธรรมนัน้	

มิได้อยู่ในย่านกลาง	 ส่วนห้องสมุดควรจะตั้งอยู่ในย่านกลาง	 และชั้นล่างของต�าหนัก

ล่างน้ันก็ยังว่างอยู่	 ทั้งอยู่ในย่านกลาง	 สมควรจะขออนุญาตใช้เป็นท่ีต้ังห้องสมุดของ	

วัดได้	 ฉะน้ัน	 ด้วยพระอนุมัติของเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าอาวาส	 และโดยอนุญาต	

ของท่านผู้อ�านวยการ	ห้องสมุดจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่	ณ	ต�าหนักล่างชั้นล่างนี้

เมื่อเข้าไปในต�าหนักล่างช้ันล่าง	 ซึ่งเป็นที่ตั้งห้องสมุดแล้ว	 มองไปทางทิศใต	้

จะเห็นตู้ทองตั้งอยู่ติดผนังตรงกลาง	 ระหว่างตู้ใหญ่ทั้ง	 ๒	 มีพระพุทธรูปเชียงแสน	

องค์งาม	 ประดิษฐานอยู่หลังตู้ทอง	 ภายในตู้ทองเป็นท่ีบรรจุพระไตรปิฎกฉบับพิเศษ	

๔๕	เล่ม	ถัดมามโีต๊ะใหญ่ไม้แผ่นเดยีว	๒	โต๊ะ	นอกจากนี	้กมี็ตูห้นงัสือและส่ิงต่าง	ๆ	
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ตัง้เรียงรายอยูต่ามที	่สงัเกตดกูจ็ะเหน็ได้ทนัทว่ีา	เป็นห้องสมดุเริม่ตัง้ขึน้	แต่ด้วยความ

อุปถัมภ์ของทางวัด	 และของผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายดังมีรายละเอียดแจ้งอยู่ในแถลง

กิจการของห้องสมุด	จึงตั้งเป็นรูปร่างขึ้นได้ตามที่เห็นอยู่	ณ	บัดนี้

เมือ่มองไปท่ีตูท้องท่ีประดษิฐานพระพทุธรปูและพระไตรปิฎก	กเ็กดิความรูส้กึ

ขึน้ว่า	ค�าว่า	ห้องสมุด	นีเ้ป็นค�าใหม่	อาจท�าให้คดิว่า	วดัพึง่มห้ีองสมดุขึน้	แต่แท้ทีจ่ริง	

วดัได้มห้ีองสมุดมาตัง้แต่ครัง้สร้างวดั	คือหอพระไตรปิฎกนัน้เอง	วัดนีม้หีอพระไตรปิฎก

อยูท่างด้านทศิตะวนัออกของพระเจดย์ี	และมศีาลาการเปรยีญอยู่ทางด้านทศิตะวันตก	

สร้างสมยัเดยีวกนั	เมือ่นกึถงึหอพระไตรปิฎก	กน็กึถงึพระไตรปิฎก	แลนึกถงึสงัคายนา

ครั้งที่	 ๕	 ซึ่งได้จารึกพระไตรปิฎกลงเป็นตัวอักษร	 ท�าที่ลังกาทวีป	 ราว	 พ.ศ.	 ๔๕๐	

ห้องสมดุของวัดเร่ิมมีขึน้ตัง้แต่สมัยน้ัน	เพราะเมือ่มหีนงัสือขึน้กต้็องมทีีเ่กบ็เป็นธรรมดา	

แต่ว่าก่อนได้จารึกอักษรดังกล่าว	ท่านได้ท่องจ�าพระไตรปิฎกต่อ	ๆ	กันมา	ห้องสมุด

หรือหอพระไตรปิฎกจงึอยู่ในความทรงจ�าหรือในใจ	ดงัมคี�าเรยีกว่า	หทยมญัชสุา	แปลว่า	

ตู้	คือ	หทัย	หรือห้องสมุดใจ

ศาสตร์ต่าง	ๆ	 ในโลก	ตลอดถึงเรื่องราวต่าง	ๆ	 เดิมก็คงเก็บอยู่ในห้องสมุด

ใจของคน	 ซึ่งฟังจ�าและบอกเล่ากันต่อ	 ๆ	 มาจนถึงสมัยใช้อักษร	 จึงได้เกิดห้องสมุด

อักษรขึ้นคือหอพระไตรปิฎกหรือห้องสมุดในบัดนี้	 เป็นที่รวบรวมและเป็นที่อ่านสรรพ

หนังสอื	อ่านท�าไม?	อ่านกเ็พือ่เลอืกบรรจุไว้ในห้องสมดุใจ	เป็นเครือ่งบ�ารงุปัญญาบ�ารงุใจ,	

ห้องสมุดใจมีมาก่อนที่สุด	และตั้งอยู่ยั่งยืนหลังที่สุด

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี.

น่านน�้าฤาห่อนกล�้า		 กลืนชล	เองแฮ

พฤษชาติห่อนหวงผล		 เสพส้อง

จอมเมฆไป่ห่วงฝน		 ภักษ์เสพ	เสียนา

ปราชญ์ห่อนหวงทรัพย์ป้อง		 เปิดให้เป็นทาน

	 	 	   (โลกนิติ)



.



พุทธศาสนวงศ์



.



พุทธศาสนวงศ์๑

พระพทุธศาสนาพร้อมทัง้สมณวงศ์ได้เข้ามาประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 

๑๐๐๐ ปีแล้ว ได้เข้ามาทัง้สายทกัษณิยาน (เถรวาท) ทัง้สายอตุตรยาน (อาจริยวาท) 

เฉพาะสายเถรวาทก็ได้เข้ามาหลายครั้ง และมาแยกเป็นนิกายต่าง ๆ เช่น มหานิกาย 

รามญันิกาย ธรรมยตุกินกิาย ในปัจจบุนั มกัมผีูส้งสยัในเร่ืองนกิายเหล่านี ้โดยเฉพาะ

ในธรรมยุติกนิกาย ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ แม้ผู้บวชในธรรมยุติกนิกายเอง  

เมื่อมิได้ศึกษาก็ไม่ทราบ บางทีปรารถนาจะศึกษา ก็ไม่รู้ว่าจะไปค้นอ่านได้ที่ไหน 

เรื่องความเป็นมาแห่งคณะธรรมยุต แต่เดิม ท่านทรงจ�าแลบอกสืบต่อกันมา  

ภายหลงัจงึมผีูเ้ขียนเล่าความบางตอนไว้ในท่ีต่าง ๆ เช่น หนงัสอืต�านานวดับวรนเิวศวหิาร

เป็นต้น แต่ในหนังสือนั้นก็มุ่งแสดงต�านานวัดจึงมีกล่าวเรื่องธรรมยุติกนิกายไว้เฉพาะ

ที่เกี่ยวแก่วัด เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะทราบ จึงได้ค้นหาเรื่องความเป็นมาแห่ง

คณะธรรมยุตกินกิาย ด้วยรวบรวมจากหนงัสือต่าง ๆ บ้าง ตามท่ีได้ฟังท่านเล่าบ้าง และ

ค้นหลักฐานจากพระบาลีมาประกอบ แต่ก็ได้เท่าที่ค้นคว้าได้มาในคราวนี้ เป็นอันได้

๑   ทรงนพินธ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะด�ารงสมณศักด์ิที ่ พระโศภนคณาภรณ์ โดยทรงใช้พระนาม 

 ย่อว่า สุว. คณะธรรมยุต พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ทรงปรับปรุงแก้ไข 

 และพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อมาอีกหลายครั้ง.



226 ธรรมคดี - ศาสนคดี

รวมมาไว้คราวหนึ่งเท่านั้น ธรรมยุติกนิกายเป็นศาสนวงศ์สายหนึ่งที่สืบเนื่องมาจาก

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า จงึเรยีกให้เป็นชือ่เร่ืองว่า “พทุธศาสนวงศ์” เพือ่ให้สมแก่ประวัติ

ที่เป็นมา และเพื่อให้ฟังดูกลาง ๆ

อนึง่ ขอแสดงไว้ด้วยว่าการแสดงเร่ืองนีมิ้ได้มุ่งยกย่องทับถมนกิายใดนกิายหนึง่ 

มุ่งเพียงแสดงประวัติพร้อมท้ังหลักฐาน เหตุผล ตามที่เป็นจริงของธรรมยุติกนิกาย

เท่านัน้ และเหตกุารณ์น้ันเป็นเหตกุารณ์ในสมยัโน้น กลายเป็นเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์

ไปแล้ว เราทั้งหลายในบัดนี้เกิดไม่ทัน บุคคลผู้เริ่มต้นก็ไม่มีเหลืออยู่ จึงควรถือเป็นข้อ

พึงศึกษาในฐานะเป็นพุทธศาสนประวัติก่ิงหนึ่งด้วยวางใจเป็นอุเบกขา เหมือนอย่าง

นักศึกษาประวัติศาสตร์ทั่วไป

ขอท่านผู้สนใจและมุ่งประโยชน์แก่คนทั่ว ๆ ไป จงช่วยค้นคว้าหาความจริง

และเขียนแสดงไว้ เพื่อประโยชน์แก่คนในภายหลังต่อ ๆ ไปก็จะเป็นบุญกุศล



ธรรมยุตกินกิาย

นกิายสงฆ์นกิายหน่ึง ซ่ึงเป็นผลเกดิจากการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ครั้งยังเสด็จออกผนวชมีพระนามในพระศาสนา

ว่า “วชิราโณ”  ซึ่งสืบวงศ์บรรพชาอุปสมบทมาแต่คณะสงฆ์ผู้อุปสมบทใน นิกาย

สีมากัลยาณี ในรามัญประเทศอันสืบมาแต่ลังกาและสืบ ๆ ขึ้นไปได้จนถึงต้นเดิม 

พระองค์ได้ทรงอปุสมบทในพระสงฆ์ไทยทีส่บืมาแต่เดมิ ซึง่เรียกภายหลงัว่ามหานกิาย 

แล้วได้ทรงรบัอุปสมบทในวงศ์สมีากัลยาณีนีน้�าขึน้ ได้ทรงปฏบัิตแิละวางระเบยีบปฏบิตัิ

ให้เคร่งครัดถูกตรงตามพระธรรมวินัยท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติไว้  

อนัปรากฏในพระบาลีพระไตรปิฎก ได้มีผูบ้รรพชาอปุสมบทและปฏิบตัติามในวงศ์และ

ระเบียบวิธีเดียวกันมากขึ้น จนเกิดเป็นพระสงฆ์นิกายหนึ่ง เรียกนามในภายหลังว่า  

“ธรรมยุตกินกิาย” หรือ ”นิกายสงฆ์คณะธรรมยุติกา” เรียกสั้นว่า “ธรรมยุต” ชื่อนี้

แปลว่า “ผู้ประกอบด้วยธรรม” หรือ “ชอบด้วยธรรม” หรือ "ยุติตามธรรม" เป็น 

เนมติตกนามอนัหมายถงึเหตุที่คณะสงฆ์นี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งแสวงหาว่า ข้อใดเป็นธรรม 

เป็นวินัย เป็นสัตถุศาสน์ (ค�าสั่งสอนของพระศาสดา) แล้วปฏิบัติข้อนั้น เว้นข้อที่ไม่

เป็นธรรม ไม่เป็นวนัิย ไม่เป็นสตัถศุาสน์แม้จะเป็นอาจณิณปฏบัิต(ิข้อปฏบิตัทิีป่ระพฤติ

ตามกันมาแต่ผิดธรรมวินัย)

ในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ก่อนหน้าพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ 

ร.ศ. ๑๒๑  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงไว้ว่า “ธรรม- 

ยุติกนิกายน้ัน คือ พระสงฆ์ออกจากมหานิกายน้ันเอง แต่ได้รับอุปสมบทในรามัญ-

นิกายด้วยสืบสายต่อลงมา”



พระราชประวัติ

เพื่อทราบประวัติ ความเกิดขึ้น แห่งคณะธรรมยุตโดยแจ่มแจ้ง ควรทราบ 

พระราชประวติัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านพระศาสนาเมือ่ทรงผนวช

และทรงตั้งคณะนี้ กับทั้งเหตุการณ์ในสมัยนั้นก่อน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเดจ็

พระพทุธเลศิหล้านภาลัย รัชกาลท่ี ๒ แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ สมเดจ็พระศรสุีริเยน-

ทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวัน ๕ ฯ ๑๑ ค�่า ปีชวด ฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ ตรงกับวันที่ 

๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ ทรงตัง้อยูใ่นฐานะเป็นรชัทายาท ตามโบราณราชประเพณี 

เพราะทรงเป็นเจ้าฟ้าชายองค์ใหญ่ ทรงได้รับการศึกษาอบรมสมตามประเพณีของ 

พระราชกุมารอันสูงศักดิ์ เมื่อทรงเป็นพระราชกุมารทรงได้รับพระเกียรติหลายครั้ง

เป็นต้นว่า :-

พ.ศ. ๒๓๕๕ พระชนัษา ๙ พรรษา มกีารพระราชพธิลีงสรง ท�าเป็นครัง้แรก

ในกรงุรตันโกสนิทร์ พระราชทานพระนามจารกึในพระสพุรรณบฏัว่า “สมเดจ็พระเจ้า

ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏ สมมติเทววงศ์พงศ์อิศรกษัตริย์ วรขัตติยราชกุมาร”

พ.ศ. ๒๓๕๘ พระชนัษา ๑๒ พรรษา โปรด ฯ ให้เสดจ็ไปรบัครอบครวัมอญ

ทีอ่พยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธสิมภาร ทางด่านเจดย์ีสามองค์ มเีจ้าฟ้ากรมหลวงพทิกัษ์

มนตรเีป็นพระอภบิาล มอญท่ีอพยพมาคร้ังน้ันเป็นมอญมณฑลเมาะตะมะ มสีมงิสอดเบา

เป็นหัวหน้า โปรดฯ ตั้งให้เป็นพระยารัตนจักร
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พ.ศ. ๒๓๕๙ พระชันษา ๑๓ พรรษา มีพระราชพิธีโสกันต์ เต็มตามต�ารา

โสกันต์เจ้าฟ้า

พ.ศ. ๒๓๖๐ พระชนัษา ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วดัพระศรีรตัน-

ศาสดาราม ประทบัอยู ่ณ วดัมหาธาต ุ๗ เดอืน จงึลาผนวช กล่าวกันว่า สมเดจ็พระสังฆราช 

(มี) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) เป็นพระอาจารย์ถวายศีล

ต่อมา พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชันษา ๒๑ พรรษา เสด็จออกทรงผนวชเป็นภิกษุ 

ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม สมเดจ็พระสงัฆราช (ด่อน) วดัมหาธาต ุเป็นพระอปัุชฌาย์ 

เสด็จประทบั ณ ต�าหนกัในวดัมหาธาต ุทรงท�าอปัุชฌายวตัร ๓ วนัแล้ว เสดจ็ไปจ�าพรรษา 

เพื่อศึกษาวิปัสสนาธุระตามนิยมผู้บวชมีเวลาน้อย ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส)  

ทรงผนวชได้ ๑๕ วัน สมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคต ก่อนสวรรคตไม่ได้มี

พระราชด�ารัสสั่งมอบราชสมบัติ เพราะมีพระอาการเซื่องซึมจนไม่สามารถจะตรัสได้ 

พระราชวงศ์และเสนาบดจีงึประชุมปรกึษากนัตามประเพณีโบราณว่าจะควรเชญิเจ้านาย

พระองค์ใดขึน้เสวยราชย์ ให้ไปทูลถามว่า จะทรงปรารถนาราชสมบตัหิรอืจะทรงผนวช

ต่อไป ทรงปรึกษาเจ้านายที่ทรงนับถือบางองค์และทรงพิจารณาเห็นว่ามิใช่กาลจะทรง

ครองราชย์ จึงทรงตอบว่าจะทรงผนวชต่อไป พระราชวงศ์และเสนาบดีจึงทูลอัญเชิญ 

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถข้ึน

เสวยราชย์ เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เพราะทรงเป็นที่

นับถือย�าเกรงของบุคคลทั่วไปอยู่มาก 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ราชสมบัติ พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเหน็ว่าจะผนวชต่อไปไม่มกี�าหนด จงึทรงตัง้พระหฤทัยศกึษา

พระพุทธศาสนาตามที่สั่งสอน และปฏิบัติกันอยู่ในเวลานั้นตั้งต้นแต่ลัทธิวิปัสสนาธุระ 

ทรงทราบสิน้ต�าราทีพ่ระอาจารย์เคยสอนเจ้านายมาแต่ก่อน เมือ่ทรงสงสยัไต่ถาม พระ

อาจารย์ก็ไม่อาจช้ีแจงถวายให้สิ้นสงสัยได้ ทูลแต่ว่าครูบาอาจารย์เคยสอนมาอย่างนี้

เท่าน้ัน จงึทรงเหน็ว่าเป็นอาจณิณปฏิบตั ิ (ข้อปฏบิติัทีเ่คยประพฤติตามกนัมา) เป็นไป

ด้วยสัมโมหะ งมงาย ก็เกิดท้อพระหฤทัยในวิปัสสนาธุระเช่นนั้น ออกพรรษาแล้ว  

จงึเสดจ็กลบัมาประทับ ณ วดัมหาธาตุ ทรงต้ังต้นเรยีนคนัถธรุะ เพื่อให้สามารถอ่าน
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พระไตรปิฎกให้ทรงทราบได้ด้วยพระองค์เอง เมื่อทรงเรียนทราบแล้วได้ทรงสอบ 

พระธรรมวินัยกับข้อปฏิบัติของบรรพชิตสงฆ์บางหมู่ในเวลานั้น ก็ทรงเห็นว่าผิดพลาด

บกพร่อง ครัน้ทรงไต่ถาม ศกึษาถงึข้อปฏิบตัต่ิาง ๆ ทีไ่ด้มมีาแต่โบราณ กไ็ด้ทรงทราบ

ว่าอันตรธานมาแต่กรุงเก่าแล้ว ทรงสลดพระหฤทัยการที่จะทรงเพศเป็นบรรพชิต 

ต่อไป วนัหนึง่ จงึทรงอธษิฐานพระหฤทยัเพือ่จะได้ทรงประสบพบวงศ์บรรพชาอปุสมบท

ที่เน่ืองมาแต่เดิม ก็ได้ทรงประสบและทรงเข้าสู่วงศ์นั้น ต้ังธรรมยุติกนิกายสืบมา  

ความข้อน้ีมกีล่าวไว้ในค�าประกาศเทวดางานฉลองยุคในต�านานวัดบวรนเิวศวิหารว่า

“คร้ันเพลากลางวันวันหน่ึง เสด็จเข้าไปบรรทมอยู่ในอุโบสถ วัดมหาธาตุ  

ทรงตัง้สจัจกริยิาธิษฐานบชูาแก่ศาสนารกัขเทพยดา ด้วยธปูเทียนมาลาทัง้ ๔ ทศิ ๘ ทศิ

ว่า ข้าพเจ้านี้อุทิศต่อพระผู้มีพระภาค ออกบวชด้วยความเชื่อความเลื่อมใส มิได้เพ่ง

ต่ออามิสสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีลาภ ยศ ความสรรเสริญ เป็นต้น ถ้าวงศ์บรรพชาอุปสมบท

ที่เนื่องมาแต่พระสุคตทศพลยังมีเหลืออยู่ ณ ประเทศใดทิศใด ขอให้ได้ประสบฤาให้

ได้ยินข่าว ให้ได้ใน ๓ วัน ๗ วัน ถ้าไม่เป็นดังนั้น ข้าพเจ้าก็จะเข้าใจว่าศาสนวงศ์นั้น

สิ้นแล้ว ก็จะสึกเป็นฆราวาสไปรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ตามสมควร ครั้นล่วงไปประมาณ

สกั ๒ วนั ฤา ๓ วนั ครัง้นัน้มีพระรามญัเถระองค์หน่ึง เป็นผู้ฉลาดในวนัิย รู้พทุธวจนะ 

ช�านาญในอักขรุจจารณวิธี มากล่าวศาสนวงศ์ แสดงชี้ให้เกิดความเลื่อมใส ท่านจึงได้

รบัเอาวนิยัวงศ์นัน้ไว้เป็นข้อปฏบิติัสบืมาในธรรมยุตกินกิาย ในศกัราช ๑๑๘๗ ปีระกา 

สัปตศก (พ.ศ. ๒๓๖๘)” 

ในค�าประกาศนั้น แสดงว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรับ

ศาสนวงศ์นั้น เมื่อทรงผนวชพรรษาที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๖๘) และมิได้ระบุนามพระเถระ

รามญันัน้ วธิทีรงรบัศาสนวงศ์ ก็คือท�าทฬัหกีรรมอปุสมบทใหม่ ตามแบบวิธใีนศาสนวงศ์

ของพระเถระนัน้และในค�าประกาศนัน้แสดงไว้ครัง้เดยีว แต่ในทีอ่ืน่มแีสดงว่าได้ทรงท�า

ทัฬหีกรรมอุปสมบทใหม่หลายครั้ง เช่น

ในลลิติมหามกุฏราชคณุานสุสรณ์ ฝีพระโอษฐ์ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ 

แสดงตอนทรงตัง้คณะสงฆ์ธรรมยติุกา ถอดใจความว่าเมือ่ทรงตัง้อธษิฐานในพระอโุบสถ 

ขอให้ประสบพระพุทธสาวก แล้วล่วงมาได้ ๓ วัน พระเถระรามัญรูปหนึ่งได้เฝ้าทูล
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แถลงวินัยเฉลิมพระศรัทธา จึงทรงยกเป็นอุปัชฌาย์ทรงท�าทัฬหีกรรมอุปสมบทใหม ่

ต่อมาได้เสดจ็กลบัไปประทบัวดัสมอราย ได้ทรงขดุลกูนิมติตรวจ กท็รงแจ้งว่าเป็นสีมา

วบิตั ิจึงทรงแสวงหาคณะสงฆ์เพือ่จะทรงอปุสมบทใหม่อกี ในเขตสีมาทีถู่กต้อง กท็รง

ได้คณะสงฆ์รามัญ ๑๘ รูป ผู้อุปสมบทในสีมากัลยาณีในรามัญประเทศ จึงทรงท�า 

ทัฬหีกรรมอุปสมบทอีกในโบสถ์น�้าหน้าวัด ที่เรียกในบัดนี้ว่าวัดราชาธิวาส “เพ่ือฆ่า

กังขา ย�้าญัติซ้อนมอญไทย”

ในมหาเถรานุปวัตติกถา พรรณนาประวัติสมเด็จพระวันรัตน (พุทฺธสิริ ทับ)๑  

วัดโสมนัสวิหาร ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (เขมาภิรโต ยัง) ได้เรียบเรียงถวายสมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีความตอนพรรณนาอุปสมบทกรรม

ของท่านเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงคัดมาลงไว้ดังต่อไปนี้

“พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงส่ังสอนชี้แจงโดยข้อปฏิบัติ

สกิขาบทวินยับัญญตัต่ิาง ๆ ทรงแนะน�าในพธิอีปุสมบทรามญั และอกัขรพธิโีดยฐานกรณ์ 

ตามที่ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าถูกโดยแท้ ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง ๆ ขึ้นไป  

ท่านกเ็หน็ตามพระกระแสท่ีทรงแนะน�าสัง่สอนนัน้ จงึรับสัง่ให้ไปนมินต์พระอดุมญาณ 

ราชาคณะฝ่ายรามัญ วัดชนะสงคราม มาเป็นพระอุปัชฌายะ กับภิกษุรามัญมาเป็น 

คณปรูกะตามสมควร พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

อปุสมบทใหม่ตามรามญัวธิ ีในพระอโุบสถวดัมหาธาตนุัน้ ท่านจงึได้นามตามพระอปัุชฌายะ

ให้โดยมคธภาษาว่า “พทฺุธสริ”ิ นบัอุปสมบทเป็นครัง้ที ่๒ ภายหลงัมาพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสกับท่านว่าพระองค์ท่านเป็นไทย ส�าเนียงและอักขระจะ 

ไม่ชดัเจนสนทิอย่างรามญัแท้ ถ้ากาลข้างหน้า เธอมคีวามรงัเกยีจเกดิข้ึนแล้วจะร้อนใจ

๑  ในประวัตนิัน้ว่าสมเดจ็พระวนัรตัน (พทุธฺสริ ิทบั) ได้มาถวายตัวอยู่กบัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า 

 เจ้าอยู่หัว ที่วัดมหาธาตุ เมื่อท่านอุปสมบทได้พรรษาที่ ๒ ท่านเกิดเมื่อปีขาล จึงอ่อนกว่า 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ ปี เมื่อท่านมาถวายตัวนั้น พระบาทสมเด็จ 

 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คงทรงมีพรรษาที่ ๔
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เมื่อภายหลัง เธอจะไปหาพระที่เป็นรามัญแท้มาสวดเสียใหม่ก็ตามอัธยาศัย ท่านได้

พระกระแสรับส่ังอย่างนั้นแล้วจึงได้ไปที่วัดชนะสงคราม นิมนต์พระอุดมญาณ เป็น 

พระอปัุชฌายะ พระมหาเกดิหรอืพระมหาเก้ือ เปรยีญ ในวัดนัน้เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พร้อมด้วยภิกษุรามัญ ท�าอุปสมบทกรรมในพระอุโบสถวัดชนะสงครามเป็นครั้งที่ ๓ 

ครัน้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ขึน้ไปประทบัอยูว่ดัราชาธวิาส 

ท่านได้ตามเสด็จขึ้นไปด้วย พอทราบข่าวว่าภิกษุรามัญเข้ามาปฏิญาณตนว่าได้บวชใน

พระอโุบสถทีพ่ระอรหนัต์ผกูพทัธสมีา จงึได้มรีบัสัง่ให้ไปนมินต์พระสงฆ์รามญัเหล่านัน้

มา ๑๘ รูป ท�าอุปสมบทกรรมครั้งนี้หลายองค์ มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  

เป็นประธาน ในแพหน้าวัดราชาธิวาส ด้วยทรงเห็นว่าใช้แพท�าอุปสมบทกรรมนี้  

เป็นอุทกุกเขปสีมา เป็นสีมาอันบริสุทธ์ิ คล้ายกับอุโบสถที่พระอรหันต์ผูก ฉะนั้น  

นับเป็นอุปสมบทกรรมของท่านครั้งที่ ๔ ภายหลังท่านมานึกไม่สู้ชอบใจพระกรรม- 

วาจาจารย์ของท่าน ท่านจึงขึ้นไปเมืองปทุมธานี นิมนต์ภิกษุรามัญประชุมกันที่แพ 

หน้าวัดปรัก ท�าอุปสมบทกรรมอีกคร้ังหนึ่ง นับเป็นครั้งที่ ๕ ภายหลังมีรับสั่งว่า  

ทีท่�าอปุสมบทกรรมรามญัแล้วนัน้ เป็นแต่ท�าทฬัหีกรรม สวดญตัตจิตตุถกรรมเท่านัน้ 

หาได้สวดบุพพกิจไม่ ทรงสงสัยว่าจะไม่เป็นอันท�า จึงรับสั่งให้พร้อมกันท�าเสียใหม่อีก

ครัง้หนึง่ ครัง้นีท่้านไม่อยู ่ครัน้ท่านกลบัมา ท่านจงึไปท่ีวัดดอนกระฎ ีนมินต์ภกิษุรามัญ

มาประชุมที่แพหน้าวัด ท�าอุปสมบทกรรมอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นวาระที่ ๖ เมื่อท่านไป

นมัสการพระปฐมเจดีย์ ครั้นไหว้พระแล้ว จึงมาร�าพึงไปว่า พระเจดีย์องค์นี้ เป็นของ

ใหญ่โตมาก เป็นที่ส�าคัญหลักฐานแห่งพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง ผู้ที่สร้างนั้นสร้าง

เฉพาะพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ข้าพเจ้าปฏิญาณตนว่าเป็นอุปสัมบัน

ภิกษุเฉพาะต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นับเป็นอุทิศบรรพชาเป็น 

ครั้งที่ ๗ ด้วยประการดังนี้ อุปสมบท ๗ ครั้งนี้ ท่านเล่าให้ฟังเอง ข้าพเจ้าไม่ได้ไต ่

ถามท่าน จึงไม่ได้ความละเอียด จึงได้กล่าวไว้โดยสังเขปตามที่ได้ทราบ”

ในพระราชประวติัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ เมือ่ก่อนเสวยราชย์ พระนพินธ์ 

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ มีความตอนหนึ่ง แสดงตามพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือเรื่องวัดสมอรายว่า 
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“การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงศกึษาคนัถธรุะผดิกบัผูอ้ืน่ 

ด้วยตัง้พระหฤทยัจ�านงแต่จะเรยีนพระพุทธศาสนาให้รอบรูอ้ย่างถ่องแท้ มไิด้หมายจะ

มีต�าแหน่งฐานันดรอย่างใดในสังฆมณฑล เพราะฉะนั้น เมื่อทรงทราบภาษามคธถึง

สามารถอ่านพระไตรปิฎกเข้าพระหฤทยัได้โดยล�าพังพระองค์ กท็รงพยายามพจิารณา

หลักฐานพระพุทธศาสนาต่อมา ฯลฯ ย่ิงทรงพิจารณาไป ก็ยิ่งทรงเห็นวิปลาสคลาด

เคลื่อนและเป็นมาช้านานแล้ว ก็เกิดวิตกขึ้นในพระหฤทัยว่า หรือสมณวงศ์ที่สืบเนื่อง

มาจากพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าจะสาบสูญเสียแล้ว การที่พระองค์ทรงผนวชได้

สมาทานว่าจะประพฤตติามพระธรรมวนิยัของพระพทุธเจ้า ถ้าทรงประพฤตวิตัรปฏบัิติ

ต่อไปในทางท่ีผิดพระพุทธบัญญัติ เห็นว่าลาผนวชออกเป็นอุบาสกจะดีกว่า ในขณะ

เม่ือก�าลังทรงพระวิตกดังว่ามา และยังไม่เห็นทางที่จะแก้ไข ได้กิตติศัพท์ทราบถึง 

พระกรรณว่ามีพระเถระมอญองค์หนึ่ง (ชื่อ ชาย นามฉายาว่า พุทฺธว�โส) บวชมาแต่

เมอืงมอญ มาอยู่ ณ วัดบวรมงคล ได้เป็นพระราชาคณะทีพ่ระสเุมธมนุ ีเป็นผูช้�านาญ 

พระวินัยปิฎก และประพฤตวิตัตปฏบัิตอิย่างเคร่งครดั จงึเสดจ็ไปทรงท�าวสิาสะสนทนา 

กบัพระสเุมธมนุ ีๆ ทลูอธบิายระเบยีบวตัตปฏบิตัขิองพระมอญคณะ (กลัยาณ)ี ทีท่่าน

อปุสมบทให้ทรงทราบโดยพสิดาร ทรงพจิารณาเหน็ไม่ห่างไกลจากพระพทุธบญัญตัเิหมอืน

อย่างวตัตปฏบิตัขิองพระสงฆ์สยามก็ทรงยนิด ีด้วยทรงตระหนกัพระหฤทัยว่า สมณวงศ์

ไม่สาบสูญเสยีแล้ว เหมอืนอย่างทรงพระวติกอยู่แต่ก่อน กท็รงเล่ือมใส ใคร่จะประพฤติ

วตัตปฏบิตัติามแบบพระมอญ แต่มีความขัดข้องด้วยเสดจ็ประทบัอยู่ ณ วัดมหาธาตฯุ 

อันเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช จะทรงประพฤติให้ผิดกับระเบียบแบบแผนของ

พระสงฆ์ในวัดนั้นก็จะเป็นการละเมิด และคนทั้งหลายอาจจะเกิดความเข้าใจผิดต่อไป 

จงึเสดจ็ย้ายไปประทับ ณ วดัสมอราย เม่ือปีฉล ูพ.ศ. ๒๓๗๒ เหมอืนอย่างเคยเสดจ็

ประทบัเมือ่พรรษาแรกทรงผนวช เวลานัน้ มพีระภกิษหุนุม่เป็นเจ้าบ้าง เป็นลกูผูด้บ้ีาง 

ที่ได้ถวายตัวเป็นศิษยานุศิษย์ ศึกษาอยู่ในส�านักและเลื่อมใสในพระด�าริอีกราว ๖ รูป  

ตามเสด็จไปอยู่วัดสมอรายก็มี อยู่วัดอื่นเป็นแต่ไปประชุม ณ วัดสมอรายก็มี จึงเริ่ม

เกิดเป็นคณะพระสงฆ์ ซ่ึงแสวงหาสมัมาปฏบัิตอินัมาได้นามในภายหลงัว่า “ธรรมยตุกิา” 

แต่นั้นเป็นต้นมา”
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ในเรือ่งพระราชประวตั ิพระนพินธ์สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ-

วริยาลงกรณ์ (ในหนังสือวชิรญาณเล่ม ๒ ฉบับที่ ๘ จ.ศ. ๑๒๔๗) ได้แสดงการทรง

ท�าทัฬหีกรรมอุปสมบทใหม่แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ไว้ ๒ ครั้ง ครั้งแรก

เมือ่ จ.ศ. ๑๑๘๗ มข้ีอความเช่นเดยีวกับในค�าประกาศเทวดาทีย่กมากล่าวแล้วข้างต้น 

ครั้ง ๒ เมื่อ จ.ศ. ๑๑๙๒ ในการกสงฆ์ ๑๘ รูป ที่วัดสมอราย ปรารภเหตุสีมาวิบัติ

เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในลิลิตมหามกุฏราชคุณานุสสรณ์ที่ถอดความมาไว้ข้างต้น

ตามหนังสอืท่ีอ้างมานี ้สรุปความว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า ฯ พร้อมทัง้

พระผูศ้ษิย์หลวงเดมิหลายรปู ได้ท�าทฬัหกีรรมอปุสมบทใหม่ ในพระสงฆ์รามญั หลาย

ครัง้ในสมีาบนบกก่อน ภายหลงั ในสมีาในน�า้ แม้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา 

ปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระศิษย์หลวงเดมิ) ก็ได้ทรงท�าทฬัหกีรรมอปุสมบทใหม่หลายครัง้ 

ดังที่ตรัสเล่าไว้ในกาลปวัตติกถาเถราปทาน (พระประวัติตรัสเล่า) ได้ทรงอุปสมบท

เป็นพระภิกษุครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ขึ้น ๑๐ ค�่า เดือน ๘ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๗๒  

ครั้นอุปสมบทแล้ว ก็อุตส่าห์ท�าอุปัชฌายวัตร ปฏิบัติอาจารย์อุปัชฌาย์ ศึกษาข้อวินัย

กไ็ม่ได้ความเลือ่มใสในส�านักแห่งท่านเหล่านัน้ ด้วยพระอปัุชฌาย์นัน้เป็นพระธรรมกถึก 

ไม่ใช่ฝ่ายวินัยธร ท่านก็บอกเปิดว่า ศาสนธรรมค�าสั่งสอนนั้นทรุดเสื่อมอันตรธานมา

เสียนานแล้ว มิได้มีผู้น�ามาปฏิบัติสิ้นกาลนาน ถ้าจะใคร่รู้จงพลิกดูในใบลานที่ท่าน 

จดเขียนไว้นัน้เถดิ 

คร้ันได้ทรงทราบดงัน้ัน กท็รงส้ินความเล่ือมใส คร้ังนัน้ลทัธธิรรมวรยุตพึง่เกิดข้ึน 

ยงัมไิด้แพร่หลายถงึฆราวาส ยังตัง้อยูแ่ต่ในหมูบ่รรพชติบรษิทั ครัน้ทรงได้ยนิกติตศัิพท์

ก็ทรงพลอยส้องเสพศึกษา ทรงได้ความเล่ือมใสศรัทธาว่าเป็นแก่นสารก็ทรงถือเพศ

ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวรยุต ณ วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค�่า เดือน ๙ ภายใน

พรรษานั้นเอง ต่อมา ครั้งหนึ่งได้ทรงฟังพระมหาเถรเจ้าแสดงธรรมกถาพรรณนาคุณ

แห่งพรหมจรรย์ไพเราะวิจิตรไปด้วยอนุสนธิ์และเนื้อความยากที่จะพรรณนา ได้ทรง

เล่าตามที่ทรงก�าหนดไว้ได้โดยล�าดับ ในตอนหนึ่ง ตรัสเล่าอ้างว่าเป็นค�าของพระมหา-

เถรเจ้าว่า 
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“ท่านจึงแสดงต่อไปให้เกดิความสงัเวชว่า พรหมจรรย์แห่งเราท่านทกุวนัน้ี คดิดู

กค็ล้ายกบัอทุศิบรรพชาแห่งปุกกสุาตกิลุบตุร และอุทศิบรรพชาแห่งพระนางมหาปชา-

บดโีคตม ี เม่ือยังไม่ได้อุปสมบท คนท้ัง ๒ นีไ้ด้อทุศิต่อพระผูม้พีระภาค โกนผมและ

หนวด นุง่ผ้ากาสายะถือเอาเพศบรรพชาด้วยตน เทีย่วตามหาพระศาสดาไปเพือ่จะขอ

อุปสมบท บรรพชาของคนทั้ง ๒ นี้ นักปราชญ์ก็สรรเสริญเรียกว่าอุทิศบรรพชา กแ็ต่

พระผู้มีพระภาคปรินิพพานมาจนถึงกาลบัดนี้ กาลก็ล่วงไปถึง ๒๓๐๐ ปีเศษแล้ว  

ข้อปฏิบติัศาสนวงศ์จะตกลงสบืต่อกนัมาได้จนทกุวนันี ้หรอืจะสญูสิน้เสยีแล้วในระหว่าง

นีก้ร็ูย้าก ค�าอันหนึง่พระผูมี้พระภาคได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า “ดกู่อนอานนท์ ผแิลว่า

มาตุคามไม่ได้บรรพชาเป็นอนาคาริยสภาพในตถาคตธรรมวินัยแล้ว พรหมจรรย์จัก

เป็นของด�ารงอยู่ได้นาน สัทธรรมทั้ง ๓ ประการจะพึงอยู่ได้ตลอดพันปี กาลใดแล

มาตคุามได้บวชแล้วในตถาคตธรรมวนิยั กาลนัน้ พรหมจรรย์กจ็กัเป็นของไม่ตัง้อยูส่ิน้

กาลนาน สทัธรรมกจ็กัไม่ประดษิฐานอยูจ่น ๑๐๐๐ ปี จกัตัง้อยูไ่ด้เพยีง ๕๐๐ ปีเป็น

ก�าหนดแท้จริง” นี้เป็นค�ามาในบาลีขันธกวินัย ในอรรถกถาสัมปสาทนียสูตรเป็นต้น  

ท่านพรรณนาแก้ไว้ พระศาสนาจะประดิษฐานอยู่ได้ ๕๐๐๐ ปี พ้นค�ารบ ๕ จะไม่มี

ภิกษุทรงปาฏิโมกข์เป็นอธิบดีด�ารงพระศาสนา 

พระเถรเจ้าท่านติเตียนว่า ท่ีก�าหนดกาลก�าหนดบุคคลลงมานัน้ไม่ชอบกล 

ศาสนาพระทศพลเป็นของประเสรฐิ ยากทีจ่ะเกดิขึน้ในโลก ถ้าพระปรยิตัยิังมีผู้รู้ผู้เข้าใจ

อยู่แล้วก็อาจท�าข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้ เมื่อข้อปฏิบัติอันปฏิปันนกบุคคลยังให้เป็นไป

อยู ่ปฏเิวธก็จะพึงมีขึ้นได้ในภายหลงั เหตดุัง่นัน้ ทา่นจงึได้แสดงค�าอปุมาเปรยีบเทยีบ

ไว้ว่า พระปรยัิตนิีเ้ปรยีบเหมือนด้วยเขือ่นขอบสระทีเ่ป็นของเก่า ถ้าคนไปมาได้เหน็ยงัรู้

ว่าทีน่ีเ้ป็นสระเก่าอยู่เพียงใดแล้ว พระศาสนาก็ยงัชือ่ว่ายงัเป็นไปอยูเ่พยีงนัน้ เพราะว่า

บุคคลระหายน�้าเดินทางมา จะเที่ยวขุดแสวงหาน�้าในที่เนินดอนหรือในที่ที่มีกรวดศิลา

มากเป็นต้น ก็จะเหน็ดเหนื่อย ล�าบากตน ไม่ได้น�้าดังปรารถนา ถ้าไปขุดในที่สระเก่า

ที่มีขอบแนวยังเหลืออยู่ พอคนเดินไปมาได้สังเกตรู้ว่าที่นี่เป็นที่สระเก่า ที่นั่นจะได้น�้า

มากกว่าทีท่ัง้ปวง วสิยัคนเดินทางระหายน�า้แล้วจะไม่คดิแสวงหาน�า้นัน้ไม่ชอบ แท้จรงิ 

ศาสนวงศ์ฝ่ายวินัยปฏิบัติได้ท�ามานาน กาลก็ไกลถึงเพียงนี้แล้ว ถ้าหากยังเหลืออยู่ก็

เป็นลาภของเราผู้ปฏิบัติ เพราะพรหมจรรย์นั้นต้ังอยู่ในเขต จะเป็นอุปการะแก่ทาง
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สวรรค์ นฤพาน ถ้าสูญสิ้นเสียแล้วก็เสมอตัวไม่เป็นโทษเป็นบาปอันใด เหมือนกับ 

อุทิศบรรพชาแห่งปุกกุสาติ ฉะนั้น” เมื่อได้ทรงสดับดังนี้ก็ได้ทรงเห็นจริง ได้เสด็จไป

ทรงท�าอุทิศบูชาต่อหน้าพระธาตุเจดีย์กับภิกษุ ๕ รูป ได้มีนั่งเป็นพยาน ณ วันศุกร์ 

ขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๙ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๘๒ ได้ทรงประกอบกิจช�าระอุปสมบทกรรมถ้วน

เบญจมวาร

เร่ืองตามพระประวัติตรัสเล่านี้ แม้มิใช่พระราชประวัติโดยตรง แต่ก็ส่องให้

ทราบถึงพระราชอัธยาศยัและพระราชจรรยา เพราะพระมหาเถรเจ้าผูพ้รรณนาคณุแห่ง

พรหมจรรย์นั้น พึงสันนิษฐานได้โดยส่วนเดียวว่า คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ 

พระองค์ไม่ทรงเชือ่ถอืคตศิาสนอนัตรธาน จงึได้ทรงแสวงปฏบิตัใินศาสนวงศ์ทีบ่รสุิทธิ์ 

และได้ทรงมุง่ปฏบิตัใิห้ถกูต้องจรงิ ๆ จงึได้ทรงช�าระอปุสมบทกรรมให้บรสิทุธิด์งัทีก่ล่าว

มาข้างต้น เคยได้ยินท่านเล่าว่า ได้ทรงท�าทัฬหีกรรมอุปสมบทใหม่หลายครั้ง และ 

ในที่สุดได้เสด็จไปทรงท�าอุทิศบรรพชาที่พระปฐมเจดีย์

อน่ึง ในประวัติธรรมยุติกนิกายที่พระเถระธรรมยุตชาวกรุงกัมพูชารูปหนึ่ง

เขียนเป็นภาษาเขมรให้มา ตอนหนึ่งแปลว่า

“ครัน้เวลาผ่านไปได้ ๓ วัน อันยังไม่สิน้ก�าหนดทีท่รงอธษิฐานไว้ กม็พีระเถระ

รามัญวงศร์ปูหนึ่ง มนีามว่า พระสเุมธาจารย์ เป็นผูฉ้ลาดในพระวนิัย รูพ้ระพทุธพจน์

และช�านชิ�านาญในอกัขรจุจารณวธิมีาแสดงพุทธศาสนวงศ์ชีแ้จงให้เห็นชดัว่า วงศ์บรรพชา

อปุสมบทนีมี้เชือ้สายมาจากพระอนรุทุธเถระ มพีระวหิารสมีา พระอริยะ ตัง้มัน่อยู่ใน

เมืองมอญ ไม่เคยเคล่ือนคลาด เช้ือสายนี้เชื่อมโยงกันมาจนถึงพระอุปัชฌาย์ของ 

พระสุเมธาจารย์นี้ ๘๘ ชั่วคนแล้ว จึงทรงเลื่อมใสรับเอาวินัยวงศ์นั้นไว้เป็นแนวปฏิบัติ

ต่อมา พระองค์ทรงประกอบด้วยมหาวิริยะ ศึกษาพระไตรปิฎก พระปริยัติธรรมอัน

ประเสริฐ”

ฯลฯ



237พุทธศาสนวงศ์

“คร้ันถึงวัน ฯ ๔ ปีฉลู เอกศก๑ มีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ผู้ปฏิบัติถูกต้องตาม 

พระวนิยับัญญตัปิระมาณ ๒๘ รปู เข้ามาสูว่ดัสมอราย พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั ทรงซักถามถงึแนวปฏิบตั ิ๕ หมวด เมือ่ได้รบัค�าตอบอนัถูกต้อง และว่าท่าน

เหล่านั้นมาจากถูปารามวิหาร อันเป็นสีมาที่พระมหินทเถระผูกไว้ ก็ทรงมีพระศรัทธา

เลื่อมใสจึงนิมนต์พระสงฆ์ลังกาทั้ง ๒๗ รูป เป็นคณปูรกะ ทรงอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง

เป็นครัง้ที ่๒ ในนทสีมีาหน้าวัดราชาธวิาส เสรจ็แล้ว ได้รบัสถาปนาเป็นพระราชาคณะ 

ทรงตาลปัตรสีแสด พื้นตาดเป็นเครื่องหมายยศ มีฐานาภายใน ๑๐ รูป เป็นบริษัท”

“ครั้น จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) ปีวอก อัฐศก สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ  

ทรงสร้างวัดบวรนิเวศฯ และวัดบรมนิวาสแล้ว สมเด็จพระจอมเกล้าฯ จึงทรงประชุม

บริษัท ๕๐ รูป ผูกสีมาทั้ง ๒ วัดเป็นสีมาที่มีน�้าเป็นนิมิต”๒ ตามพระวินัยวงศ์ของ

ธรรมยุติกา เพื่อเป็นที่บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรและเป็นที่ท�าสังฆกรรมทั้งปวง”

ตามประวตัทิีค่ดัมาข้างบนนี ้ค�าว่า “ลงักาวงศ์” จะหมายถงึชาวลงักาหรอืสมณวงศ์

ยังเป็นปัญหา ถ้าหมายถึงสมณวงศ์ก็คงเป็นพระสงฆ์รามัญสายสีมากัลยาณีนั้นเอง  

ทีก่ล่าวว่าเข้ามา ๑๘ รูป เมือ่ จ.ศ. ๑๑๙๒ และท่ีกล่าวว่า พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าฯ 

ทรงสร้างวัดบวรนิเวศฯ และวัดบรมนิวาสน้ันอาจจะกล่าวไปตามท่ีเข้าใจ แต่ท่ีกล่าว 

ถึงลังกาวงศ์นั้นสะกิดใจให้คิดว่า บัดนี้ การออกส�าเนียงสวดกรรมวาจาและสวดมนต์

ในคณะธรรมยตุใช้ตามเค้าลงักาจะใช้มาแต่เมือ่ไร ไม่อาจจะถามใครได้ในบดันี ้แต่เมือ่

ทรงอปุสมบทใหม่ในพระสงฆ์รามัญในชัน้แรก น่าจะใช้ตามเสียงรามญั ในประวัตสิมเดจ็

พระวนัรตัน (พทุธฺสริิ ทบั) ทีค่ดัมาข้างต้นกเ็ล่าว่า เมือ่สมเดจ็พระวนัรตัน (พทฺุธสริ ิทับ) 

อปุสมบทใหม่ตามรามญัวธิ ีได้ทรงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ภายหลงัรบัสัง่ว่าทรงเป็นไทย 

ส�าเนียงและอักษรจะไม่ชัดเจนสนิทอย่างรามัญแท้ จึงทรงแนะให้ท่านไปหาพระที่เป็น

รามัญแท้มาสวดใหม่ ตามเรื่องที่เล่านี้แสดงว่าใช้ตามรามัญ จึงน่าลงสันนิษฐานว่ามา

๑  จ.ศ.๑๑๙๑ (ตามวรรคต้นที่มิได้คัดมา) ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๗๒
๒ สีมาวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ทรงผูกใหม่เป็นครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ ก�าหนดนิมิต ๖ แห่ง  

 มีสัณฐานดุจตะโพน มีบ่อน�้าเป็นนิมิต ๒ แห่ง
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ยตุใิช้ตามเค้าลงักาในภายหลงั ในเมือ่ได้ทรงสอบสวนแล้ววางแบบการออกเสียงให้ถูก

ตามฐานกรณ์ และตามรบัรองของนักปราชญ์ทางนริกุตบิาลทีัง้ปวง ซึง่ฟังดคูล้ายเค้าลงักา 

แต่หาได้เหมือนท�านองลังกาทีเดียวไม่

ตามพระราชประวัติที่กล่าวมานี้ แสดงว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  

มพีระราชอธัยาศยัโปรดท�าถกูและท�าจรงิ เม่ือเสดจ็ออกทรงผนวชกท็รงปรารถนาเพือ่

ผนวชเป็นอุปสัมบันภิกษุในศาสนวงศ์ ที่สืบเนื่องมาจากพระสุคตทศพลโดยแท้จริง  

จึงทรงท�าทฬัหกีรรมอุปสมบทใหม่หลายครัง้ จนทรงแน่พระทยัว่า ได้ทรงพบศาสนวงศ์

ทีส่บืเน่ืองมาถกูดทีีส่ดุอนัจะพงึหาได้ และได้ทรงเล่าเรยีนภาษาบาลแีตกฉาน ทรงสามารถ

อ่านทราบพระธรรมวนิยัท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงบญัญตัไิว้แล้ว ได้ทรงประพฤตปิฏบัิติ

โดยเคร่งครดั ลบล้างความเหน็ของบคุคลบางหมู่ ผูเ้ห็นว่าพระธรรมวินยัเป็นของส�าหรับ

พระอรยิเจ้าบ้าง คนในบดันีเ้กดิในสดุท้ายภายหลงัในกลยุีค ไม่อาจจะประพฤตปิฏบัิติ

พระธรรมวนัิยได้บ้าง เพราะความเหน็เช่นน้ันไม่ถูกต้อง เพราะพระธรรมวินยันี ้พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงบัญญัตเิพื่อใหส้ามัญชนนีเ้องประพฤตปิฏบิตัิ และไมจ่�ากดักาลว่าจะต้องเป็น

เวลาในพุทธกาลหรือภายหลังใกล้ ๆ พุทธกาลเท่านัน้จงึประพฤตปิฏบิตัไิด้ เพราะธรรม

เป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาล และพระพทุธเจ้าของเรากเ็กดิและตรสัรูใ้นกลยีคุนีเ้อง 

และได้ตรัสแก่สภุทัทปรพิพาชกเมือ่ใกล้จะปรนิพิพาน ดงักล่าวไว้ในมหาปรนิพิพานสตูร 

แปลความว่า 

“สุภัททะ อริยมรรคมีองค์ ๘ ไม่ได้ในธรรมวินัยใด สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ 

ที่ ๔ ก็ไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น แต่อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ในธรรมวินัยใด สมณะที่ ๑ 

ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็ได้ในธรรมวินัยนั้น สุภัททะ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ในธรรมวินัยนี้

แล สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ จึงได้ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น ปวาทะคือลัทธิอื่นว่าง

จากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง สุภัททะ ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบ โลกก็ไม่พึงว่างจาก

พระอรหันต์ทั้งหลาย” ดังนี้ 

ฉะนั้น ความเห็นดังกล่าวมาก็ดี ความเชื่อถือในคติปัญจอันตรธานก็ดี จึงไม่

ถกูตรงกบัหลักธรรมท่ีแท้จรงิ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ไม่ทรงเหน็และทรงเชือ่

ถืออย่างนั้น ทรงประพฤติปฏิบัติพระธรรมวนิยัน�าขึน้จนมผีูอ้ืน่หนัมาประพฤตปิฏบิตักินั

เป็นอนัมาก จนถงึบดันี ้จงึชือ่ว่าได้ทรงฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา ท้ังทางปรยัิต ิท้ังทางปฏบิตัิ 
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จะคดัพระราชประวตั ิพระนพินธ์สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ มาลงไว้ตอนหนึ่ง 

ต่อไปนี้

“ตรงนี้ จะกล่าวถึงเรื่องวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยในสมัยนั้นแทรกลงสัก

หน่อย มีเรื่องต�านานเล่ากันมาแต่โบราณ (จะเป็นต�านานเกิดขึ้นในเมืองมอญหรือใน

เมืองไทยหาทราบไม่) ว่าเมื่อพระสงฆ์ลังกาวงศ์เชิญพระไตรปิฎกมาจากลังกาทวีปนั้น 

เรือมาถูกพายุพัดพลัดกันไป เรือล�าที่ทรงพระวินัยปิฎกพลัดไปเมืองมอญ เรือที่ทรง 

พระสตุตนัตปิฎกพลัดมาเมืองไทย เรือทรงพระอภิธัมมปิฎกพลัดไปเมืองพม่า ต�านาน

นี้อาจจะเป็นอุปมาไม่มีมูลทางพงศาวดาร แต่มีความจริงประหลาดอยู่ท่ีพระสงฆ์ใน 

เมอืงมอญถอืเอาพระวนิยัปิฎกเป็นส�าคญั ฝ่ายพระสงฆ์ทางเมอืงไทยถอืพระสตุตนัปิฎก

เป็นส�าคญั พม่าถอืพระอภธิมัมปิฎกเป็นส�าคญั เพราะฉะนัน้ พระสงฆ์ไทยช�านาญการ

แสดงธรรม มิใช่ว่าพระสงฆ์ไทยจะเป็นอลัชชีหรือไม่มีความรู้นั้นหามิได้ แต่มามีเสีย

อยู่อย่างหน่ึงท่ีพระสงฆ์ไทยเชือ่ถือคตปัิญจอนัตรธาน ในบรเิฉทท้ายคมัภร์ีปฐมสมโพธิ 

เกนิไป (เป็นคมัภร์ีแต่งในลังกาทวีป) ในบริเฉทนั้นอ้างว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์

ไว้ว่าเมือ่ถึงกลยีคุ (คือยคุปัจจบุนั) พระพทุธศาสนาจะเส่ือมลงเรือ่ยไป สตปัิญญาและ

ความศรัทธาอุตสาหะของคนทั้งหลายก็จะเลวลงทุกที จนไม่สามารถรักษาพระธรรม

วินัยไว้ได้ ที่สุดเมื่อพุทธศักราชใกล้จะถึง ๕๐๐๐ ปี แม้พระสงฆ์ก็จะมีแต่ผ้าเหลือง

คล้องคอหรือผูกข้อมือไว้พอรู้ว่าเป็นพระเท่านั้น คติตามคัมภีร์นี้เป็นเหตุให้เช่ือกันว่า 

พระพุทธศาสนาที่เราถือกันมีแต่จะเสื่อมไปเป็นธรรมดา พ้นวิสัยที่จะคิดแก้ไขให้คืนดี

ได้ เมื่อเช่นนั้นก็พยายามรักษาพระธรรมวินัยมาแต่เพียงเท่าที่สามารถ จนเกิดค�าพูด

ว่า “ท�าพอเป็นกิริยาบุญ” ด้วยเชื่อคติที่กล่าวมานี้ (ข้าพเจ้าผู้แต่งหนังสือนี้ได้เคย 

สนทนากับพระมหาเถระที่เชื่อถือคติปัญจอันตรธานอย่างว่าหลายองค์) แม้ปรากฏใน

เรือ่งพงศาวดารว่าได้มีการ “ฟ้ืนพระศาสนา” มาเป็นครัง้เป็นคราว เช่นช�าระท�าสงัคายนา

พระไตรปิฎกเมื่อรัชกาลที่ ๑ นั้นก็ดี การฟื้นพระศาสนาที่ท�ามานั้นเป็นแต่ฟื้นความรู้ 

หาได้ฟื้นถึงการปฏิบัติไม่ การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง 

ระเบียบวัตรปฏิบัติอย่างธรรมยุติกา จึงเป็นการฟื้นพระศาสนาส่วนที่บกพร่องของ 

พระสงฆ์สยามมาแต่โบราณ หรอืว่าอีกนยัหนึง่กค็อืทรงแก้ไขวตัรปฏบัิตขิองพระสงฆ์ไทย

ให้สมบูรณ์ ทั้งพระธรรมและวินัย เพราะฉะนั้น คติธรรมยุติกาที่ทรงตั้งขึ้น จึงดีกว่า

คติเดิม ทั้งที่พระมอญและพระไทยถือกันมาแต่ก่อน”
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พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้เสดจ็ออกผนวชทรงปฏิบตัถิกูปฏบิติั

ตรงและทรงปฏบิตัจิรงิเป็นธรรมทายาท (ทายาทแห่งธรรม) ไม่ได้ทรงมุ่งลาภยศสักการะ 

ที่เรียกว่าอามิสทายาท (ทายาทแห่งอามิส) และทรงเป็นการณวสิกะ (ผู้เป็นไปใน

อ�านาจแห่งเหตุ) จึงทรงอนุวัตรตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้เข้าแปลหนังสือถวายและโปรดให้ทรงรับสมณศักดิ์เป็นต้นดังนี้:-

พ.ศ. ๒๓๖๙ พรรษาท่ี ๓ ทรงเข้าแปลหนงัสือในพระทีน่ัง่อมรนิทรวินจิฉัยได้ 

๕ ประโยค ก็ขอพระราชทานหยุด

พ.ศ. ๒๓๗๒ พรรษาที่ ๖ ในลิลิตมหามกุฏราชคุณานุสสรณ์ ฝีพระโอษฐ์

กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ฯ ว่าโปรดให้ทรงรบัสมณศักดิเ์ป็นพระราชาคณะ ความข้อนี้

ปรากฏในโคลงบทต่อไปนี้

“ไผทโกรมโสมนัสะน้อม สถาปนา

ฟ้ามกุฏเป็นราชา    คณะตั้ง

ฉลูศกหกพรรษา สมณะศักดิ์ สมแฮ

ดีเด่นเป็นเปรียญทั้ง ทั่วผู้บูชา”

แต่ในเร่ืองพระราชประวตัฯิ พระนพินธ์สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานภุาพแสดงไว้

ทีเ่ชงิหน้าว่า “ทรงตัง้เมือ่ปีใดไม่ทราบแน่ สมเดจ็พระสงัฆราช (ปสุสฺเทว สา) วดัราช-

ประดิษฐ์ฯ ท่านเล่าแต่ว่าวันหนึ่งเสด็จเข้าไปถวายเทศน์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว ตรัสว่า “ชีต้นบวชมานานแล้ว ควรเป็นราชาคณะได้ แล้วพระราชทาน 

พัดแฉกพื้นตาดให้ทรงถือเป็นพัดยศต่อมา”

ในเรื่องพระราชประวัตินั้นเล่าว่า ได้เสด็จกลับไปประทับวัดสมอรายใน พ.ศ. 

๒๓๗๒ นั้น

พ.ศ. ๒๓๗๙ พรรษาท่ี ๑๓ โปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์ข้ึนเสมอเจ้าคณะรอง 

แล้วเชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร

เหตท่ีุโปรดให้เชญิเสดจ็มาครองวดับวรนเิวศวหิารนัน้ มปีระจวบกนัหลายประการ

ตามที่มีเล่าไว้ในที่ต่าง ๆ ดังนี้:-
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ในเรือ่งพระราชประวตันิัน้เล่าว่า “เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จกลับไปอยู่วัดราชาธิวาสนั้น พระสงฆ์ซึ่งถือวัตตปฏิบัติอย่างธรรมยุติกามีจ�านวน

เพยีงสกั ๒๐ รปู ตามเสดจ็ไปอยูว่ดัราชาธวิาสบ้าง คงอยู่วัดมหาธาตุ หรอือยู่วัดอืน่บ้าง 

แต่เมื่อพระเกียรติคุณท่ีทรงเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและพระปฏิภาณในการแสดง 

พระธรรมเทศนาเลื่องลือแพร่หลาย ก็มีพระภิกษุสามเณรมหานิกายพากันไปถวายตัว

เป็นศิษย์แล้วเลยบวชเป็นธรรมยุติกามากขึ้น และพวกคฤหัสถ์พากันเลื่อมใสไปถือศีล

ฟังธรรมมากขึน้โดยล�าดบั จนท่ีวดัราชาธวิาสเกดิเป็นส�านกัคณาจารย์แห่งหนึง่ พระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงตั้ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นพระราชาคณะ ถงึกระนัน้ การทรงท�าความเจรญิให้เกดิขึน้ ณ วดัราชาธิวาสกเ็ป็น

เหตุให้พวกศตัรูมจีติริษยายิง่ขึน้ ถงึกล่าวแสดงความสงสัยว่าท่ีคนพอใจไปวัดราชาธิวาส 

กนัมากนัน้ เพราะประสงค์จะยกย่องพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัในทางการ

เมอืง ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ก็ไม่ทรงระแวงสงสยัในส่วน

พระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ทรงร�าคาญพระราชหฤทัยท่ีเกิด

กล่าวกนัเช่นนัน้แพร่หลาย จงึตรสัปรึกษาสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาพชิยัญาต ิเมือ่ยงั

เป็นที่พระยาศรีพิพัฒน ๆ กราบทูลความเห็นว่า ถ้าโปรดฯ ให้พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่เสียใกล้ ๆ ความสงสัยนั้นระงับไปเอง พระบาท

สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�าริเห็นชอบด้วย เผอิญมีกรณีย์เหมาะ 

แก่พระราชประสงค์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะ 

แต่ยังไม่ได้ครองวัดและเวลานั้นพระราชาคณะต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  

ซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ทรงสร้างใหม่ท่ีในพระนครว่างอยู่ จึงโปรดฯ  

ให้เลื่อนสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเสมอเจ้าคณะรอง  

แล้วเชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร”

ในต�านานวัดบวรนิเวศวิหารเล่าว่า 

“ตามพระราชด�ารสัเล่าแห่งพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ก่อนแต่

จะเสด็จมาครองวัดนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดให้เสดจ็เข้าไปเลอืก

ของในพระราชวงับวรฯ มีพระประสงค์สิง่ใด พระราชทานให้น�ามาได้ ข้อนี้มีหลักฐาน

สมจริง พระไตรปิฎกฉบับวังหน้า ที่วัดมี กรอบแลผ้าห่อสายรัดอันวิจิตร กรอบเป็น
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ทองค�าลงยาก็มี เป็นถมตะทองก็มี เป็นงาสลักก็มี ประดับมุกก็มี เป็นของประณีต 

เกินกว่าท�าส�าหรับถวายวัด เข้าใจว่าเป็นหนังสือที่ทรงสร้างไว้ส�าหรับพระราชวังบวรฯ 

อ่างศิลาที่วัดเป็นชนิดเดียวกันกับอ่างที่เห็นในพระบรมมหาราชวังชั้นใน ของเหล่านี้

บางทีทรงเลือกเอามาในครั้งนั้นก็ได้ 

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงอาราธนาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศวิหาร แลโปรดให้เสด็จเข้าไปทรงเลือกของใน

พระราชวังบวรฯ ก่อนนั้น เข้าใจว่าเป็นวิธีทรงด�าเนินพระราโชบาย ดังจะประกาศให้รู้

ว่าทรงเทียบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ในฐานะกรมพระราชวังบวร

สถานมงคล เพื่อป้องกันความส�าคัญผิดในการสืบราชสมบัติ 

วดันี ้ชือ่ วดับวรนเิวศ เทยีบกนัได้กบับวรสถาน น่าจะได้พระราชทานในครัง้

นี้ เมื่อปีเถาะ จ.ศ. ๑๑๙๓ ในหมายรับสั่ง ยังเรียกว่า วัดใหม่ ครั้นเมื่อปีมะโรง จ.ศ. 

๑๒๐๖ เรียกกันว่าวัดบวรนิเวศแล้ว อีกอย่างหนึ่ง โวหารสั้นเรียกว่า วัดบน เทียบกัน

ได้กับ วังบนฯ” 

ความข้อนี้ ก็สมกับในเรื่องพระราชประวัติตามที่เล่ามา เมื่อแห่เสด็จมาจาก

วัดราชาธิวาส ตามประเพณีแห่พระราชาคณะไปครองวัดนั้น โปรดฯ ให้จัดกระบวน

เหมือนอย่างแห่เสด็จพระมหาอุปราช

เมื่อเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว ก็ทรงได้อิสรภาพในการปฏิบัติลัทธิ

พิธีธรรมยุตได้โดยเอกเทศ เพราะเม่ือประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุก็ดี ที่วัดสมอรายก็ดี 

เพียงประทับอาศัยอยู่กับพระสงฆ์เนวาสิกะ (หมู่เจ้าอาวาส) ครั้นได้ทรงครองวัดเป็น

อสิระโดยส่วนหนึง่แล้วก็ได้จดัการศึกษาปฏิบัตพิระธรรมวินยั และทรงตัง้ขนบธรรมเนยีม

ต่าง ๆ ไว้เป็นอันมาก ได้มีผู้มาบวชปฏิบัติเป็นธรรมยุตมากข้ึน จนถึงขยายออกไป 

ตั้งส�านักต่างขึ้นโดยล�าดับ

อนึ่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๑ ได้มีผู้น�าพระพุทธรูปศิลา สมัยศรีวิชัย หน้า

พระเพลา ๑ คืบ ๔ น้ิว สงูตลอดพระรัศมี ๑ ศอก มเีศษไม่ถึงนิว้มาถวาย ทรงถวาย

พระนามว่า พระไพรีพินาศ
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พ.ศ. ๒๓๙๔ พรรษาท่ี ๒๗ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ

สวรรคต พระราชวงศ์และเสนาบดพีร้อมกนัทลูอญัเชิญให้ทรงลาผนวช ไปทรงปกครอง

บ้านเมือง ทรงเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมือง อันเป็นที่ตั้งของพระศาสนาเป็น 

ข้อส�าคัญ จึงทรงลาผนวช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระราชสันตติวงศ์ เป็น

รัชกาลที่ ๔ เรียกพระนามโดยย่อว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏฯ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงทะนุบ�ารุงบ้านเมืองและพระศาสนาให้เจริญสืบต่อมาจน

สิ้นรัชกาล



ศาสนวงศ์พระสงฆ์นกิายสมีากัลยาณี

ได้กล่าวแล้วว่า นิกายสงฆ์คณะธรรมยุตได้สืบวงศ์บรรพชาอุปสมบทมาแต ่

พระสงฆ์นิกายสีมากัลยาณี ในรามัญประเทศ เพื่อให้ทราบเรื่องชัดเจน จะกล่าวถึง

เรื่องพระสงฆ์นิกายสีมากัลยาณีนั้น ต่อไป

พระสงฆ์นิกายสีมากัลยาณีนี้ หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ผู้อุปสมบทในสีมาชื่อว่า

กัลยาณีในรามัญประเทศ สีมากัลยาณีนี้พระเจ้าหงษาวดีพระนามว่า รามาธิบดี  

มหาปิฎกธร หรือ ธรรมเจดย์ี (ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๓๕) ทรงจดัการให้ผกูขึน้ 

มีเรื่องเล่าไว้ในจารึกหลักศิลาท่ีโปรดให้แต่งจารึกไว้ด้วยภาษามคธและภาษามอญ  

ตัวศลิาจารึกเดมิอยู่ท่ีต�าบลบ้านโซงคโยง นอกเมอืงหงษาวด ีด้านตะวันตก เป็นศลิาแท่ง

สูงประมาณ ๔ ศอกคืบ กว้าง ๒ ศอกคืบ หนา ๑๘ นิ้ว ปักเรียงกันไว้ ๑๐ แท่ง  

มีอักษรรามัญจารึกทั้ง ๒ ด้าน ค�าจารึกเป็นภาษามคธ ๒ แท่ง แปลเป็นภาษารามัญ 

๘ แท่ง ประกาศการท่ีพระเจ้ารามาธบิดไีด้ทรงช�าระสมณวงศ์และได้ให้ผกูสมีากลัยาณี

เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงได้ ๒๐๑๙ ปี 

เรือ่งราวท่ีจารกึไว้ในศลิากลัยาณนีี ้๑ เล่าถงึประวตัสิมณวงศ์ตัง้แต่พระพุทธเจ้า

ปรินิพพานมาได้ ๒๐๘ ปี พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ราชาภิเษกเสวยราชสมบัติใน 

๑ จารึกกลัยาณีนี ้พร้อมทัง้ค�าแปลภาษาไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ์ และ 

 สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงพิมพ์ช่วยเป็นคร้ังแรกในงานศพ พระสาสนโสภณ  

 (อ่อน) และพระธรรมราชานุวัติ (แสง) เมื่อ ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) ครั้นต่อมาพระเจ้า 

 บรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธ์ิ โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมสุภาพ  

 กฤดากร ณ อยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ในครั้งนี้มีค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
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กรงุปาฏลบีตุร ทรงได้ศรทัธาปสาทะแรงกล้าในพระพทุธศาสนา ทรงบ�ารงุพระพทุธศาสนา 

และพระภิกษสุงฆ์ด้วยลาภสกัการะเป็นอนัมาก ได้มีเดยีรถีย์เข้ามาบวชบ้าง ถือเพศเอาเอง

บ้าง ปนอยู่ในพระภิกษุสงฆ์ และพากันประพฤติแสดงตามลัทธิเดิมของตน เกิดเป็น

มลทนิข้ึนในพระพทุธศาสนา พระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมทัง้พระโมคคัลลบีตุรตสิสเถระ 

ได้ช�าระศาสนวงศ์ให้บรสิทุธิ ์มคีวามพิสดารดงัทีแ่สดงไว้ในเรือ่งสงัคายนาคร้ังที ่๓ แล้ว 

ทรงส่งพระเถระทัง้หลายไปประกาศพระพทุธศาสนาในนานาประเทศ เป็นต้นว่าประเทศลงักา 

และดนิแดนสวุรรณภมิู พระมหนิทเถระเป็นหวัหน้าน�าพระพทุธศาสนาไปประดษิฐาน

ในประเทศลงักา พระโสณะ พระอตุตระ เป็นหวัหน้าน�าพระพุทธศาสนามาประดษิฐาน

ในดนิแดนสุวรรณภมิู พระสงฆ์ในประเทศทัง้ ๒ จงึร่วมสมณวงศ์อนัเดยีวกนั เพราะรบั

อปุสมบทสบืมาแต่พระสงฆ์ท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมาแต่กรงุปาฏลบีตุรดงักล่าวนัน้ 

ครัน้กาลล่วงมา พระพทุธศาสนาในรามญัประเทศ (ตามจารกึนัน้แสดงว่าผูจ้ารึกถือว่า

รามญัประเทศคอืดนิแดนสวุรรณภมิู) เสือ่มลง เพราะถกูโจรและข้าศกึต่างเมอืงเบยีดเบยีน

ไม่อาจเล่าเรียนและปฏิบัติให้เต็มท่ีได้ ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๑๖๐๑ พระเจ้าอนุรุทธะ 

ผู้เป็นใหญ่ใน อริมัทนบุรี คือพุกามนคร ได้ให้น�าภิกษุสงฆ์กับทั้งพระไตรปิฎกมา

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพุกามนคร๑ ต่อมาอีก ๑๐๗ ปี ในลังกาทวีป พระเจ้า

สริสิงัฆโพธปิรกักมพาห ุได้ทรงช�าระพระพทุธศาสนาในลงักาทวีปให้บรสิทุธิค์รัง้หนึง่๒ 

นับแต่พระเจ้าสริสิงัฆโพธปิรกักมพาห ุได้ทรงช�าระพระพทุธศาสนามาแล้ว ได้มพีระเถระ

ผู้เป็นบุตรชาวรามัญประเทศ ผู้เป็นอาจารย์ของพระเจ้าพุกามกับภิกษุเป็นอันมากกับ

สามเณรผู้หนึ่งออกไปลังกาทวีป พระเถระชาวลังกาได้มาสนทนาซักถามแล้วเห็นว่า

ฝ่ายลงักาเป็นเชือ้สายพระมหินทเถระ ฝ่ายรามัญเป็นเชือ้สายพระโสณเถระ พระอตุตรเถระ 

เป็นสมานสงัวาส (มีธรรมวนิยัเป็นเครือ่งอยูร่่วมเสมอกนั) จงึชกัชวนกันท�าสงัฆกรรม

ร่วมกนัแล้ว พร้อมกบัให้อปุสมบทสามเณรรปูนัน้ ผูม้อีายุครบอปุสมบทให้เป็นภกิษุใน

๑ ดูเรื่องแหลมอินโดจีนฯ ของ ย.ส. อนุมานราชธน
๒  ในค�าจารกึตอนนีไ้ม่ได้เล่าประวตักิารณ์พระพทุธศาสนาในลงักานบัแต่พระมหนิทเถระได้น�ามา 

 ประดิษฐาน มากล่าวถึงพระเจ้าปรักกมพาหุทรงช�าระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ทีเดียว  

 จะกล่าวถึงในตอนหลัง ในที่นี้เรียงตามค�าจารึกไปก่อน
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พระพุทธศาสนา ต่อมาพระเถระได้กลับประเทศพุกาม ส่วนภิกษุผู้อุปสมบทใหม่จาก

สามเณรได้ขอเล่าเรียนพระบาลีอรรถกถาในลังกาทวีป จนมีพรรษา ๑๐ แล้วจึงชวน

พระเถระลังกาได้ ๔ รูป รวมเป็น ๕ รูป มาตั้งอยู่ในพุกาม พระเถระเหล่านี้ไม่ท�า

สังฆกรรมร่วมกับภิกษุชาวพุกามทั้งหลาย ท�าสังฆกรรมกับพวกของตนต่างหาก  

พระศาสนาออกจากลังกาทวีปมาประดิษฐานอยู่ในพุกามฉะนี้

พระเถระทั้ง ๕ รูปนั้นได้เจริญขึ้นเป็นพหูคณะ คือมีคณะมากขึ้นทุกที ๆ  

แต่ต่อมาได้ลาสิกขาไปรูปหนึ่ง ถึงมรณภาพรูปหนึ่ง อีก ๓ รูป ก็แตกคณะกันออกไป 

ต่อมา พระเจ้ากรงุพกุามได้ทรงส่งพระเถระรูปหนึง่ ผูเ้ป็นศษิย์ของพระเถระรูปหนึง่ใน

พระเถระ ๕ รูปนั้น ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาสายลังกาวงศ์ในรามัญประเทศ 

ชาวรามัญเรียกหมู่ภิกษุฝ่ายพระเถระนั้นว่าภิกษุสงฆ์ฝ่ายสีหฬ เรียกหมู่ภิกษุท่ีมีอยู่

ก่อนอันสืบมาแต่พระโสณเถระและพระอุตตรเถระว่าภิกษุสงฆ์ฝ่ายพระอริยารหันต ์ 

ต่อมาเรยีกกนัว่า กมัโพชสงฆปักข์ ตามชือ่ พระกมัโพชาบณัเถระ ผูเ้ป็นประธานแห่ง

พระสงฆ์ฝ่ายนั้นในทลนคร ฝ่ายข้างมุตติกนครมีพระภิกษุสงฆ์แตกกันเป็น ๖ คณะ 

คอืกมัโพชสงฆ์คณะ ๑ พระสงฆ์สายลังกาวงศ์ดงักล่าวมาเป็นต้น แตกกนัเองออกเป็น 

๕ คณะ รวมเป็น ๖ คณะ ภิกษุทั้ง ๖ คณะนี้ เป็นผู้มีสังวาสต่างกัน มีนิกายต่างกัน

เพราะไม่ท�าสังฆกรรมร่วมกัน พระเถระทั้งหลายในนิกายนั้น ๆ ต่างส�าคัญตนว่าเป็น

ผูฉ้ลาด สามารถจะท�าสงัฆกรรมได้แต่ตามล�าพงัความคดิของตน เมือ่จะท�าสงัฆกรรม

มสีมมตสิมีาและอปุสมบทกรรมเป็นต้น กไ็ม่มีพระเถระผูท้รงพระไตรปิฎกเป็นพหุสูต

มาประชมุพจิารณาตดัสนิว่าสิง่นีค้วร สิง่นีไ้ม่ควร จงึประพฤตกินัไปต่าง ๆ เช่นในการ

ผูกสีมาก็ต่างเห็นต่างท�ากันไปต่าง ๆ

เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้วได้ ๒๐๐๒ ปี พระเจ้ารามาธิบดีทรงครองราชย์

สมบตัอิยูใ่นเมอืงหงษาวด ีเป็นใหญ่ในรามญัประเทศทัง้ ๓ มณฑล คอืกสุมิมณฑล ๑ 

หงษาวดมีณฑล ๑ มตุตมิกมณฑล ๑ ทรงอนสุรณ์ถึงพระพุทธศาสนาว่า การอปุสมบท

เป็นภิกษุเน่ืองมาแต่บรรพชาเป็นสามเณร พระพุทธศาสนาเนื่องมาแต่อุปสมบท  

ก็เพราะอุปสมบทนั้นประกอบด้วยสมบัติ ๕ คือ สีมาสมบัติ ๑ ปริสสมบัติ ๑ วัตถุ

สมบัติ ๑ ญัตติสมบัติ ๑ อนุสาวนสมบัติ ๑ ในสมบัติ ๕ เหล่านี้ วัตถุสมบัติ  
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ญัตติสมบัติ อนุสาวนสมบัติ พึงเป็นของควรใช้ได้อยู่ ส่วนสีมาสมบัติ และปริสสมบัติ  

จะเป็นอย่างไรควรจะทราบ จงึรับส่ังให้ค้นคมัภร์ีพระวนิยัปิฎกพร้อมอรรถกถา ฎกีาทัง้ปวง 

ทรงสอบสวนสมีาต่าง ๆ ท่ีพระสงฆ์ในนกิายทัง้หลายผกูกนัอยูใ่นเวลานัน้ กท็รงทราบ

ชดัว่าเป็นสมีาวบิตั ิอนัสบืมาถงึปรสิวบิตั ิจงึทรงขอให้ภกิษทุัง้หลายผูท้รงพระไตรปิฎก

ตรวจดบูาลพีระวนิยักับทัง้อรรถกถา ฎกีา แล้วตดัสินพระวินยัในเรือ่งสีมา ภกิษุเหล่านัน้

ตรวจสอบเปรียบเทียบแล้ว จงึทูลข้อวนิจิฉัยว่าเป็นสีมาวิบติัและปรสิวิบตัิ 

พระเจ้ารามาธบิดีได้ทรงสดับ กท็รงเกดิสงัเวชพระทยั ทรงตัง้พระปณธิานเพือ่

ช�าระพระศาสนาให้บรสิทุธิ ์ทรงคดิหาภกิษสุงฆ์ทีม่อีปุสมบทอนับรสิทุธิเ์พือ่มาให้อปุสมบท

แก่กลุบตุรในรามญัประเทศ เมือ่การอปุสมบทปราศจากข้อรงัเกยีจ พระศาสนากจ็ะพงึ

บริสุทธิ์ พระเจ้ารามาธิบดีได้ทรงด�าริถึงพระภิกษุสงฆ์ในลังกาทวีป ซึ่งพระโมคคัลลี

บุตรติสสเถระส่งพระมหินทเถระไปประดิษฐานไว้ ในครั้งนั้น พระเจ้าเทวานัมปิยดิส 

ทรงเลือ่มใสในพระเถระองค์หน่ึงจึงทรงสร้างมหาวิหารถวายพระเถระองค์นัน้ จ�าเดมิแต่นัน้ 

พระพุทธศาสนากบ็รสิทุธิเ์ป็นอนัดี มภีกิษสุงฆ์อยู่คณะเดยีวเรยีกว่ามหาวหิารวาสนีกิาย 

ต่อมาในรชัสมยัพระเจ้าวฏัฏคามนิอีภัย พระองค์ได้ทรงมีชยัแก่พระยาทมิฬแล้ว 

ได้ทรงสร้างอภยัครีวีหิารถวายพระเถระองค์หนึง่ ชือ่ว่ามหาตสิสะซึง่เป็นผูม้อีปุการคณุ

แก่พระองค์มาในกาลก่อน เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงซ่อนเร้นอยู่ พระมหาติสสเถระนั้น

เป็นผู้ประพฤติตนคลุกคลีด้วยตระกูล ภิกษุสงฆ์คณะมหาวิหารจึงให้ออกเสียจากมหา

วิหาร ภิกษุทั้งหลายจึงแยกกันเป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่าย มหาวิหาร คณะหนึ่ง ฝ่าย อภัย

คีรีวิหาร คณะหนึ่ง เกิดเป็น ๒ นิกายขึ้นฉะนี้ 

ต่อมา ในรชักาลพระเจ้ามหาเสน พระองค์ทรงสร้างเชตวนัมหาวหิารถวายแก่

พระติสสเถระผู้อยู่ในทักขิณวิหาร ซ่ึงประพฤติตนประกอบด้วยโทษต่าง ๆ แต่นั้น  

พระสงฆ์ก็แตกออกไปเป็นคณะ เชตวนวิหาร อีกนิกายหนึ่ง เป็น ๓ นิกาย ในนิกาย

ทัง้ ๓ นี ้ภิกษคุณะมหาวหิารพวกเดียวเป็นผูบ้รสิทุธิ ์เป็นธรรมวาท ีส่วนอกี ๒ นกิาย

เป็นผูไ้ม่บรสิทุธิ ์เป็นอธรรมวาที ภิกษุทีเ่ป็นธรรมวาทถีอยก�าลังลงโดยล�าดบั ส่วนภกิษุ

ทีเ่ป็นอธรรมวาทมีกี�าลงัมากขึน้ พระศาสนาจงึมมีลทนิ เสีย้นหนามเกดิขึน้ 
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ครัน้พระพุทธศาสนาล่วงไปได้ ๑๗๐๘ ปี พระเจ้าสิริสังฆโพธิปรักกมพาหุ  

ได้เถลงิถวลัยราชสมบัตใินลังกาทวปี ทรงทราบว่ามลทนิเสีย้นหนามเกดิข้ึนแก่พระศาสนา 

เพราะภิกษุทั้งหลายปฏิบัติไม่ชอบ ทรงเห็นว่า ภิกษุสงฆ์คณะมหาวิหารเป็นธรรมวาที

ปฏิบัติชอบ จึงทรงอุปถัมภ์ภิกษุคณะมหาวิหาร ทรงให้สึกบาปภิกษุที่เป็นอธรรมวาที

ไม่บริสุทธิ์เสียเป็นอันมาก จ�าเดิมแต่ครัง้น้ันมา ภกิษสุงฆ์ในลงักาทวีปกเ็ป็นเชือ้วงศ์สืบ

มาแต่ภกิษสุงฆ์คณะมหาวหิาร ซึ่งเป็นธรรมวาทีปฏิบัติดีบริสุทธิ์สืบวงศ์มาตราบเท่าถึง

บัดนี้ 

เหตดัุงนัน้ พระเจ้ารามาธบิดจีงึทรงพระด�ารต่ิอไปว่าควรจะทรงอาราธนาพระภกิษุ

ทั้งหลายผู้ฉลาดสามารถให้ไปน�าอุปสมบทอันบริสุทธิ์ในลังกาทวีปมาประดิษฐานใน

รามัญประเทศ เพื่อให้กุลบุตรท้ังหลายผู้มีศรัทธาปรารถนาจะอุปสมบทในส�านักภิกษุ

เหล่านั้น เมื่ออุปสมบทปราศจากความรังเกียจ พระศาสนาก็ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว 

พระเจ้ารามาธบิดจีงึโปรดให้นมินต์พระเถระทัง้หลายมาประชมุกนัตรสัวงิวอนว่า บดันี้

การอปุสมบทของภกิษุท้ังหลายในรามัญประเทศของเราท้ังหลายปรากฏประหนึง่ว่าน่า

รังเกียจ เหตุดังนั้น พระศาสนาซึ่งเนื่องอยู่ด้วยการอุปสมบทจักด�ารงตลอดกาลนาน

อย่างไรได้ ในเกาะสีหลพระภิกษุที่สืบวงศ์มาแต่ภิกษุคณะมหาวิหารพวกเดียวเป็นผู้

บริสุทธิ์โดยแท้ จึงขอให้พระภิกษุทั้งหลายพากันไปเกาะสีหล เลือกคณะที่บริสุทธิ์อัน

สบืวงศ์มาแต่พระภิกษุสงฆ์คณะมหาวหิาร เว้นคณะอนัเป็นทีต่เิตยีนอืน่เสยี น�าอปุสมบท

ในอุทกุกเขปสีมาในแม่น�้ากัลยาณีมาอุปสมบทแก่กุลบุตรทั้งหลายในรามัญประเทศ 

พระเถระทัง้หลายเหน็ชอบตามพระราชด�าร ิจงึเลอืกพระเถระ ๒๒ รปู พระภกิษอุนุจร

อกี ๒๒ รปู รวม ๔๔ รปู ให้ไปรับอุปสมบทในประเทศลังกา พระเจ้ารามาธิบดีก็ได้

ทรงส่งราชทูตไปกับพระภิกษุทั้งหลาย ๒ นาย กับทั้งคนใช้และศิษย์ 

ในสมยันัน้ พระเจ้าภวูเนกพาห ุได้เป็นใหญ่ในเมืองลังกาฝ่ายใต้ ต้ังราชธานอียู่ 

ณ ไชยวัฒนานคร (ในเขตโคลัมโบบัดนี้) ได้ทรงต้อนรับจัดการให้ส�าเร็จตามพระราช

ประสงค์ของพระเจ้ารามาธิบดี ทรงมีรับสั่งให้ท�าเรือขนานในแม่น�้ากัลยาณี รับส่ังให้

เลือกคัดคณะสงฆ์เฉพาะคณะมหาวิหาร ประมาณ ๒๔ รูป เพื่อให้อุปสมบทแก่ภิกษุ

ชาวรามญับนเรอืขนาน ในกาลน้ัน พระเถระชาวสหีลได้ให้ภิกษท้ัุงหลายผูม้าจากประเทศ
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อื่นที่มาก่อนนั้นอุปสมบทก่อน ภายหลังพระวันรัตนมหาเถระ จึงให้ภิกษุชาวรามัญ  

๔๔ รูปนี้สึกเป็นคฤหัสถ์เพ่ือให้เป็นลังกาวงศ์อันบริสุทธิ์แล้วจึงให้บวชเป็นสามเณร  

แล้วให้อุปสมบทพระเถระรามัญ ๒๒ รูปก่อนพระวันรัตนมหาเถระ (ฝ่ายอรัญวาสี) 

เป็นอปัุชฌาย์ให้อปุสมบทแก่พระรามญัพวกหนึง่ พระธรรมกติตมิหาเถระ (ฝ่ายคามวาส)ี 

เป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทแก่พระรามัญอีกพวกหนึ่ง เมื่อพระเถระรามัญ ๒๒ รูปรับ

อปุสมบทใหม่เสรจ็แล้ว พระมังคลเถระ กเ็ป็นอปัุชฌาย์ให้อุปสมบทแก่พระภกิษรุามญั

อนจุรอกี ๒๒ รปู ซ่ึงเป็นศิษย์ของพระเถระเหล่านัน้ เมือ่พระรามญับวชแปลงเสร็จแล้ว 

พระเจ้าภวูเนกพาหไุด้พระราชทานพระราชทนินามพระเถระรามญัทีแ่ปลงใหม่ทัง้ ๒๒ 

รูปเป็น ชั้นสามี แล้วทรงส่งพระรามัญทั้งปวงกลับเมืองหงสาวดี

เมือ่มคีณะสงฆ์รามญัลงักาวงศ์คณะมหาวหิารทีบ่รสิทุธ์ิแล้ว พระเจ้ารามาธบิดี

จึงทรงเลือกหาคามเขตน้อย ๆ ที่ควรจะรักษาได้ง่าย เพื่อให้พระเถระเหล่านั้นผูกเป็น

พัทธสีมาด้วยอาการอันถูกต้องด้วยดี เมื่อมีพัทธสีมาอย่างนี้แล้วพระภิกษุทั้งหลาย 

จะได้ท�าสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น และอุปสมบทกรรมในพัทธสีมานั้น จึงโปรดให้

แสวงหาคามเขตเช่นนั้น ก็ได้คามเขตแห่งหนึ่งอันมีอยู่ในชายป่าข้างทิศตะวันตกแห่ง

พระมหาเจดีย์มุเตา ทรงเหน็เป็นท่ีเหมาะสม โปรดให้แผ้วถางพืน้ทีใ่ห้หมดจดเรยีบร้อย

ให้ปลูกศาลาก�าหนดที่ผูกสีมา ตระเตรียมการท้ังปวงและโปรดให้สอบสวนพระภิกษุ

รามญัผูไ้ปรบัอปุสมบทมาใหม่เหล่านัน้ เลอืกเอาแต่เฉพาะทีเ่ป็นผูบ้รสิทุธิ ์ไม่ประกอบ

ด้วยโทษเป็นที่ครหาจริง ๆ เป็นผู้ท�าพิธีผูกสีมานั้น และพระราชทานนามสีมานี้ว่า 

“กัลยาณีสีมา” เพราะภิกษุท้ังหลายผู้อุปสมบทในอุทกุกเขปสีมาในแม่น�้ากัลยาณี  

เป็นผู้สมมติสีมานี้ขึ้น

ครัน้สมมตสิมีาแล้ว มภีกิษทุัง้หลายผูเ้ป็นคณาจารย์เจ้าหมู ่เจ้าคณะเป็นอนัมาก 

ขอพระราชทานอนญุาตพระเจ้ารามาธบิดเีพือ่อปุสมบทใหม่ในพระเถระเหล่านัน้ พระเจ้า

ธรรมเจดีย์ รับสั่งว่า ไม่ทรงบังคับหรือขัดความประสงค์ ให้เป็นไปตามอัธยาศัย แล

ทรงด�าริว่าการบรรพชาอุปสมบทต้องมีภิกษุผู้ฉลาดสามารถตั้งอยู่ในภูมิเป็นเถระ  

มีพรรษาต้ังแต่ ๑๐ ขึ้นไปเป็นอุปัชฌาย์ ฝ่ายพระท่ีไปบวชแปลงมาจากลังกาเหล่านี้ 

ยังมีพรรษาไม่พอจะเป็นอุปัชฌาย์ได้ จึงโปรดให้สืบหาพระภิกษุผู้รับอุปสมบทในภิกษุ
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สงฆ์คณะมหาวหิารซึง่ควรเป็นอปัุชฌาย์ได้ กไ็ด้พระเถระองค์หนึง่ชือ่ว่า สวัุณณโสภณ 

ผู้อยู่ในป่าโดยปรกติ เป็นผู้ม่ันในธุดงควัตร ซึ่งไปรับอุปสมบทในอุทกุกเขปสีมาใน 

มหาชาตสระชือ่กสมัพ ุพระวนัรตันมหาเถระองค์เก่าเป็นอปัุชฌาย์ พระราหลุภัททเถระ

เป็นพระกรรมวาจาจารย์ อุปสมบทมาได้ ๒๖ พรรษา จึงโปรดให้พระสุวัณณโสภณ

เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทพระภิกษุชาวรามัญและกุลบุตรชาวรามัญทั้งหลาย และ

โปรดต้ังให้พระสุวัณณโสภณเถระเป็นพระกัลยาณีติสสเถระ พระเจ้ารามาธิบดีโปรด

ให้ประกาศพระกฤษฎีกาหลายข้อ เพือ่ให้เลือกอปุสมบท แต่กลุบตุรทีป่ราศจากบรรพชา

โทษต่าง ๆ โปรดให้ประกาศแก่พระภิกษุผู้เคยสะสมทรัพย์สมบัติหรือประพฤติผิด 

พุทธบัญญัติข้ออ่ืนมาก่อนให้เลือกเอาว่าจะสึก หรือจะสละทรัพย์สมบัติและความ

ประพฤติผดิต่าง ๆ บวชแปลงประพฤตใิห้ถกูตามพุทธบญัญตัต่ิอไป และทรงขอให้ภกิษุ

ทั้งหลายปฏิบัติเหมือนอย่างภิกษุคณะมหาวิหารซึ่งพระภิกษุรามัญได้ไปแปลงมา 

แล้วนัน้ เพือ่ให้เป็นนกิายเดยีวกนั ได้มพีระภกิษรุามญันกิายต่าง ๆ บวชแปลงใหม่ใน

สมีากลัยาณ ีแต่ต้องสกึเป็นคฤหตัถ์ก่อนเหมอืนอย่างพระรามญัผูไ้ปบวชแปลงในลงักา

มาทุกรูป บวชแปลงกันตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๑๙ ถึง พ.ศ. ๒๐๒๒ จึงส�าเร็จทั่วถึงรวม

จ�านวน ๑๕,๖๖๖ รูป 

พระภิกษุสงฆ์รามัญ คณะสมีากลัยาณ ีรับสมณวงศ์มาจากพระภกิษสุงฆ์ลงักา

คณะมหาวิหาร ซ่ึงสืบมาจากพระมหินทเถระ อันพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งจาก 

กรงุปาฏลบีตุรให้มาประดษิฐานพระพทุธศาสนาในลังกาทวีป ตามหลักฐานในศิลาจารกึ

เรื่องสีมากัลยาณี พระมหาเถระเจ้าคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อทรงผนวช

และศิษย์อันกลายมาเป็นคณะธรรมยุต ได้รับสมณวงศ์จากพระภิกษุสงฆ์รามัญ  

คณะสีมากัลยาณี มีประวัติการสืบศาสนวงศ์ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นเดิม ฉะนี้



ฟื้นพระพุทธศาสนา
ตอน ๑

ความเกิดขึ้นแห่งพระสงฆ์คณะธรรมยุต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ 

ทรงสถาปนาขึน้ เป็นผลของการฟ้ืนพระพทุธศาสนาเช่นเดียวกบัการเกดิขึน้แห่งพระสงฆ์

คณะสมีากัลยาณใีนรามญัประเทศ และความเกดิขึน้แห่งพระสงฆ์ทัง้ ๒ คณะท่ีเนือ่งกนันี้ 

กส็บืเนือ่งมาจากพระสงฆ์คณะมหาวหิาร ซึง่พระมหากษตัรย์ิในอดตีและพระมหาเถระ

ในอดีตได้ฟื้นรักษาให้ด�ารงมาโดยล�าดับ

ตามประวัติความเป็นมาแห่งพระพุทธศาสนา เม่ือมีการฟื้นพระพุทธศาสนา

กันคราวหนึ่ง ก็มักมีการแยกนิกายสงฆ์กันคราวหนึ่งเกือบทุกคราว ตั้งแต่เดิมมา  

จะยกมาเล่าดังต่อไปนี้

(๑) เม่ือพระพทุธเจ้าปรนิพิพานได้ ๗ วนั สภุทัทภกิษ ุผูบ้วชเมือ่แก่ คดิเหน็

ว่าพระธรรมวินยัมพีระศาสดาล่วงไปแล้ว ใครจะประพฤตอิย่างไรกไ็ด้ตามใจชอบ จงึชกัชวน

ภิกษุทั้งหลายให้ประพฤติล่วงพระธรรมวินัย พระมหากัสสปเถระ ได้ทราบเรื่องก็เกิด

ความสังเวช จึงแจ้งเหตุนั้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลายแล้ว ชักชวนกันท�าสังคายนาคอื

ประชมุกนัสอบสวนพระธรรมวนิยัด้วยวธิใีห้ผูเ้ป็นเอตทคัคะในทางพระวนิยัและในทาง

ธรรมเป็นผู้แสดงขึ้นก่อน เม่ือพระเถระที่มาประชุมกันพิจารณาและสอบสวนเห็นว่า 

ถกูต้องและรบัรองพร้อมกนัแล้วก็สาธยายคือสวดท่องขึน้พร้อมกนั จงึเรยีกว่าสงัคายนา

หรือสังคีติ และทรงจ�าไว้เป็นแบบเดียวกัน บอกกันต่อมา พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ม ี
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พระมหากสัสปเถระ เป็นประธาน ได้ไปประชมุกนัท�าสังคายนาพระธรรมวินยั ณ ปากถ�า้

สัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห์ ในเดือนที่ ๒ แห่งพรรษา  

พระเจ้าอชาตศตัรเูป็นศาสนปูถมัภก ในการสงัคายนา พระมหากสัสปเถระเป็นผูเ้ผดยีง 

ให้พระอุบาลีเป็นผู้แสดงพระวินัย พระอานนท์เป็นผู้แสดงพระธรรม ท�าอยู่ ๗ เดือน 

จงึส�าเรจ็ เรยีกว่าปฐมสงัคายนา คอื สงัคายนาครัง้ที ่๑ เริม่ท�าภายหลงัพทุธปรนิพิพานได้ 

๓ เดือน ในสังคายนาครั้งนี้ พระมหากัสสปเถระได้สวดประกาศสงฆ์ด้วยญัตติกรรม 

ขอให้สงฆ์สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้ได้รับเลือกให้ท�าสังคายนาเท่านั้น จ�าพรรษาใน 

กรงุราชคฤห์ ภกิษอุืน่ไม่พงึจ�าพรรษาในกรงุราชคฤห์ เพือ่ป้องกันมใิห้ฝ่ายท่ีเป็นอธรรมวาที 

อวินัยวาทีเข้าไปขัดขวาง 

เมื่อจะท�าสังคายนา ได้ยกพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ 

ทีป่ระทานไว้เม่ือใกล้ปรนิพิพานขึน้พจิารณา พระสงฆ์มคีวามเหน็ในความหมายของค�า

ว่าสกิขาบทเลก็น้อยต่างกัน พระมหากสัสปเถระจงึได้สวดประกาศสงฆ์ด้วยญัตตกิรรม 

ขอให้สงฆ์ไม่ถอนสกิขาบทเลก็น้อยทีป่ระทานพระพทุธานญุาตไว้ให้ถอนได้นัน้ พระสงฆ์ 

๕๐๐ รูป ผู้ประชุมกันท�าสังคายนาได้รับรองพร้อมกัน ฝ่ายปฏิบัติตามเถรญัตตินี้ 

จงึเรยีก เถรวาท สบืมา ปรากฏว่ามีภิกษุพวกอ่ืนผูม้ไิด้เข้าประชมุท�าสงัคายนาครัง้นัน้

ไม่เห็นด้วย ดังที่มีเล่าไว้ในพระวินัยปิฎก๑ ว่า

พระปุราณะ กับภิกษุ ๕๐๐ รปู เทีย่วไปในทกัษณิาคริชีนบท เมือ่พระเถระ 

ทัง้หลายท�าสงัคายนาแล้ว จึงไปสู่กรุงราชคฤห์ พระเถระทั้งหลายได้ไปหาพระปุราณะ

แจ้งว่าได้ท�าสงัคายนาพระธรรมวนิยัแล้ว ขอให้พระปรุาณะเรยีนพระธรรมวนิยัทีส่งัคายนา

แล้วนัน้ พระปรุาณะตอบว่า พระเถระทั้งหลายท�าสังคายนาพระธรรมวินัยดีแล้ว ก็แต่

ว่า พระปุราณะเองจักจ�าทรงไว้ตามที่ตนได้ยินได้รับไว้เฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้า ในต�านานฝ่ายมหายานว่า สังคายนาพระธรรมวินัยในสมัยนั้นมี ๒ แห่ง 

ในระยะกาลใกล้กัน คือฝ่ายพระมหากัสสปเถระที่เรียกต่อมาว่า เถรวาท และฝ่ายที่

ถือตามอาจารย์ปฏิบัติมาที่เรียกต่อมาว่า อาจริยวาท หรือ มหาสังฆิกะ ๒ ฝ่ายนี้มี

๑  วิ.จุล. ๗/๖๒๓/๓๘๙
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ความเห็นต่างกันในมูลเหตุส�าคัญ คือ ฝ่ายเถรวาทถือไม่ถอนสิกขาบทเล็กน้อยตามที่

ประทานพระพทุธานญุาตไว้ ฝ่ายอาจรยิวาทถอืว่าถอนได้ มลูเหตนุีไ้ด้เริม่เกดิขึน้ตัง้แต่

พระมหากัสสปเถระได้สวดประกาศสงฆ์ ขอความตกลงไม่ให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อย 

ดังกล่าวในสมัยสังคายนาครั้งที่หนึ่งนั้น สันนิษฐานตามเรื่องที่เป็นไปว่า พระสงฆ์ผู้ที่

มิได้เข้าคณะท�าสังคายนาครั้งนั้นก็มีอีกเป็นอันมาก คงมีผู้เห็นด้วยก็มี ไม่เห็นด้วยก็มี  

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คงมีไม่น้อย จึงเรียกในภายหลังว่ามหาสังฆิกะ (มีหมู่ใหญ่) ฝ่ายนี้

เป็นต้นเดิมของมหายาน ในกาลต่อมา

(๒) นับแต่พทุธปรนิพิพานล่วงมาประมาณ ๑๐๐ ปี ภกิษวุชัชบีตุร ชาวเมอืง

เวสาล ี มพีวกมาก แสดงวตัถ ุ ๑๐ ประการ ผดิพระวนิยั เกดิเป็นอลชัชใีนพระพทุธ

ศาสนา มคีฤหสัถ์และบรรพชติเหน็ตามด้วยมาก พระยสเถระ บตุรกากัณฑกพราหมณ์  

ได้ทราบประพฤติเหตุเห็นเป็นเสี้ยนหนามเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา จึงชักชวน 

พระภิกษุฝ่ายที่เป็นธัมมวาที วินัยวาที ประชุมกันวินิจฉัยวัตถุ ๑๐ ประการนั้นว่า  

ผดิพระวนัิยและชกัชวนกนัท�าสงัคายนา ที ่วาลกุาราม เมืองเวสาลี พระเจ้ากาลาโศกราช

ทรงเป็นศาสนูปถัมภก ในสังคายนาครั้งนี้ มีพระสงฆ์ผู้กระท�าจ�านวน ๗๐๐ องค์  

พระเรวตเถระเป็นผู้ถาม พระสัพพกามีเถระเป็นผู้วิสัชนา ท�าอยู่ ๘ เดือน จึงส�าเร็จ 

เรียกว่า ทุติยสังคายนา คือ สังคายนาครั้งที่ ๒ ท�าภายหลังพุทธปรินิพพานประมาณ 

๑๐๐ ปี 

เหตุการณ์ในครัง้นี ้แสดงให้เหน็ได้ชัดว่าพระสงฆ์ได้แยกออกเป็น ๒ ฝ่าย คอื

พระสงฆ์ผู้ท�าทุติยสังคายนา มีพระยสเถระกากัณฑกบุตร เป็นผู้ชักชวนอันนับเป็น 

ฝ่ายเถรวาท ๑ และพระสงฆ์ฝ่ายภิกษุวชัชบีตุรอนันบัเป็นฝ่ายอาจรยิวาท ๑ (ตามประวตัิ

สังคายนาแสดงว่าช�าระวัตถุ ๑๐ ประการก่อนแล้วจึงท�าสังคายนา แต่พิจารณาด ู

ตามเค้าความ น่าเห็นว่าท�าสังคายนาก่อนแล้วจึงช�าระวัตถุ ๑๐ ประการ เพราะถ้า

ช�าระก่อนจะถืออะไรเป็นหลัก)

(๓) นับแต่พุทธปรินิพพานล่วงมาประมาณ ๒๑๘ ปี พระเจ้าอโศกมหาราช 

ทรงได้ราชสมบตั ิณ กรงุปาฏลบีตุร ทรงปราบปรามชนบททัง้หลายราบคาบ ถงึความ

เป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้ว ทรงได้ความสลดพระราชหฤทัยในความพิบัติล้มตาย
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ของคนเป็นอันมาก เพราะสงครามแผ่พระราชอ�านาจของพระองค์ ทรงปรารถนาจะ

ปกครองโดยธรรม ในเบือ้งต้นยงัไม่ทรงเลือ่มใสในธรรมของลทัธใิดลทัธหินึง่ จนได้ทรง

พบพระพุทธศาสนา ก็ทรงเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ทรงแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาออก

ไปอย่างกว้างขวาง ทรงสร้างสถูป ปูชนียสถาน ในพระพุทธศาสนาไว้เป็นอันมาก  

ทรงให้จารึกพระราชก�าหนดในหลกัศลิา ให้ประชาชนปฏบิตัติามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

ทรงบ�ารงุพระภกิษสุงฆ์ด้วยลาภสกัการะเป็นอนัมาก พวกเดยีรถีย์ปรารถนาลาภสักการะ 

จงึเข้ามาบวชบ้าง ปลอมตวัเป็นผูบ้วชด้วยถอืเพศเอาเองบ้าง แต่ไม่ปฏบิตัติามพระพทุธศาสนา 

คงแสดงและปฏบิตัลิทัธขิองตน ผดิจากพระธรรมวินยั เป็นเหตใุห้ภกิษสุงฆ์ทีเ่ป็นธรรมวาที 

วินัยวาที ไม่ร่วมด้วย จึงเกิดการแตกแยกกันขึ้นในสังฆมณฑลอีกครั้งหนึ่ง 

พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงทราบเหตุนี้ จึงทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตร

ติสสเถระ ให้เป็นประธานในการช�าระสังฆมณฑล โปรดให้ก�าจัดคือสึกพวกเดียรถีย์

ปลอมบวชเสยีเป็นอนัมาก ครัน้ช�าระมลทนิพระศาสนาแล้ว พระโมคคัลลีบตุรติสสเถระ

ได้เลอืกพระสงฆ์จ�านวน ๑,๐๐๐ รปู ประชุมกนัท�าสงัคายนาในอโศการาม กรงุปาฏลบีตุร 

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นศาสนูปถัมภก ท�าอยู่ ๙ เดือนจึงส�าเร็จ เรียกว่า 

ตติยสังคายนา คือสังคายนาครั้งที่ ๓ ท�าภายหลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๒๓๖ ปี 

(ในสังคีติวงศ์ว่า พ.ศ. ๒๓๕) 

ในสมัยท�าสังคายนาครั้งนี้ มีแสดงไว้ในต�านานว่า ได้มีนิกายต่าง ๆ อันแยก

ออกจาก ๒ นิกายข้างต้นน้ัน คือ นิกายฝ่ายเถรวาทและนิกายฝ่ายอาจริยวาท  

เป็นจ�านวนมากถึง ๑๘ หรือถึง ๒๐ นิกาย และตามเค้าเรื่อง ก็น่าสันนิษฐานว่าพวก

เดียรถีย์ผู้เข้าปลอมบวชเหล่าน้ันอาจไม่ถูกให้สึกทั้งหมด คงหลบหลีกไปอาศัยอยู่ 

ในนิกายนั้น ๆ หรือรวมกนัต้ังนกิายข้ึนใหม่ อนุโลมตามลทัธเิดมิของตน ข้อท่ีกล่าวนี้

พึงเป็นได้เพราะปรากฏว่าต่อมาในภายหลังได้มีลัทธิที่ฟั ่นเฝือต่าง ๆ เกิดขึ้นใน 

พุทธศาสนาเป็นอันมากในชมพูทวีปที่ข ้ามไปถึงประเทศลังกาก็มี ดังที่เรียกว่า 

ลัทธิเวตุลยาน เหตุฉะนี้ พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียจึงเส่ือมลงไปโดยล�าดับ 

และเมื่อเกิดเหตุวิบัติในบ้านเมืองต่าง ๆ พระพุทธศาสนาจึงเส่ือมสูญไปจากประเทศ

อินเดียในที่สุด
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(๔) ครัน้ท�าสงัคายนาแล้ว พระโมคคลัลบุีตรตสิสเถระจดัส่งพระเถระทัง้หลาย 

ผู้สามารถ ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศนั้น ๆ เช่น ส่งพระมหินทเถระ

ไปลังกาทวีป ส่งพระโสณเถระและอุตตรเถระไปสุวรรณภูมิเป็นต้น พระพุทธศาสนา

จึงเร่ิมแผ่ออกจากชมพูทวีปไปประดิษฐานในประเทศต่าง ๆ มีลังกาและสุวรรณภูมิ

เป็นต้น นีก้ล่าวเฉพาะเถรวาท ส่วนฝ่ายอาจรยิวาท กแ็ผ่ขึน้ไปทางเหนอืจนถึงในประเทศ

ทิเบต สืบไปถึงประเทศจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น จะกล่าวเฉพาะสายเถรวาทท่ีพระมหินท

เถระน�าไปประดิษฐานในลังกาก่อน เม่ือพระมหินทเถระกับคณะสงฆ์ไปประดิษฐาน

พระพทุธศาสนาในลังกาทวปี พระเจ้าเทวานมัปิยตสิสะ กบัประชาชนชาวเกาะออกบวช

เป็นอนัมาก และได้เล่าเรียนพระธรรมวนัิย มคีวามรูแ้ตกฉาน พระมหนิทเถระ พร้อมด้วย

พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ จึงปรารภท�าสังคายนา เพื่อแสดงว่า พระพุทธศาสนาได้ตั้ง

มั่นในลังกาทวปีแล้ว จงึได้ประชมุกนัท�าสงัคายนาท่ีถปูาราม อนรุาธบรีุ มพีระเจ้าเทวา-

นมัปิยตสิสะเป็นศาสนูปถัมภก 

สงัคายนาครัง้นี ้ประชมุพระสงฆ์ผูก้ระท�า ๖๘,๐๐๐ รูป พระมหนิทเถระเป็น

ผูถ้าม พระอริฏฐเถระ ชาวเกาะสหีลเป็นผูวิ้สชันา ท�าอยู่ ๑๐ เดอืนจงึส�าเร็จ เรียกต่อ

จากสงัคายนาในชมพูทวปีว่า จตตุถสงัคายนา คอืสงัคายนาครัง้ที ่๔ แต่นบัเป็นสงัคายนา

คร้ังที่ ๑ ในประเทศลังกา ท�าภายหลังพุทธปรินิพพานระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖ กับ  

พ.ศ. ๒๗๖ ปี (แต่ไม่ถึง พ.ศ. ๒๗๖) แสดงว่าพระพุทธศาสนาได้หย่ังลงม่ันใน 

ลังกา เพราะได้มีพระภิกษุชาวเกาะเองเล่าเรียนรู้พระธรรมวินัยแตกฉาน สามารถ

วสิชันาพระธรรมวนิยัได้ตลอดพระไตรปิฎก เป็นอนัว่าพระศาสนาจะเจรญิสบืไปได้โดย

ล�าพังชาวเกาะ

(๕) ครั้นพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะสิ้นพระชนม์แล้ว กษัตริย์พระวงศ์สีหฬได้

ครองราชสมบัติสืบกันมา ๔ พระองค์ แต่นั้น ก็เสียแผ่นดินแก่ทมิฬปัจจามิตร แล้ว 

กช็งิมาได้ แล้วกเ็สยีไปอกี จนพระเจ้าทฏุฐคามณิอีภยัได้ชยัชนะแก่พวกทมฬิ ปกครอง

ประเทศสีหลเหมือนอย่างเดิม สืบพระวงศ์สีหลลงมาอีก ๔ ชั่วกษัตริย์ ก็ถึงพระเจ้า

วฏัฏคามณิอีภัย ทรงราชย์อยู่ได้หน่อยหนึง่กถ็กูทมฬิปัจจามติรก�าจัดจากราชสมบตัเิสยี

คราวหน่ึง ต้องเสด็จหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในท่ีนั้น ๆ ถึง ๑๔ ปี จึงได้ยกมาปราบพวก 
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ทมิฬปัจจามิตร ผู้เข้าครองแผ่นดินอยู่ในเวลานั้นมีชัยชนะ ตั้งความเป็นเอกราชขึ้นได้

อกี พระองค์ทรงระลกึถึงอุปการะของพระตสิสเถระ ผูไ้ด้อปุการะพระองค์ในคราวเสดจ็

หนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าใกล้เวสสคิรีวิหาร จึงทรงสร้างอภัยคิรีวิหารถวาย ทรงนิมนต์ 

พระตสิสเถระให้มาอยูใ่นอภยัคริวีหิารนัน้ นายทหารผูใ้หญ่ ๗ นาย กส็ร้างวหิารถวาย

นายละแห่ง ๆ ทัง้พระเจ้าแผ่นดนิและอ�ามาตย์ต่างบ�ารงุพระสงฆ์ผูอ้ยูใ่นอาวาสของตน

ด้วยปัจจัยลาภสมบรูณ์ พระสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารกล่าวยกโทษพระตสิสเถระ ว่าคลุกคลี

ด้วยตระกูลคฤหัสถ์ ก�าจัดเสียจากพวก ตั้งแต่นี้มาพระสงฆ์ก็แตกออกเป็น ๒ ฝ่าย 

คือพวกมหาวิหาร ฝ่ายหนึ่ง พวกอภัยคิรีวิหาร ฝ่ายหนึ่ง 

ในครั้งนั้นพระภิกษุท้ังหลายผู้มีปัญญาเห็นความเสื่อมทรามแห่งพระศาสนา 

และความเสือ่มถอยแห่งปัญญาของกลุบุตร เห็นว่านานไป จะไม่มีใครทรงจ�าพระไตรปิฎก

ไว้ได้ พระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสูญ จึงพร้อมใจกันท�าสังคายนา จารึกพระไตรปิฎก

เป็นอักษรลงในใบลาน ที่มหาวหิาร กรงุอนรุาธบรุ ี มีพระสงฆ์ผูท้�าจ�านวน ๑,๐๐๐ รปู  

มพีระพทุธตัตเถระเป็นประธาน มพีระตสิสเถระเป็นผู้วิสชันา ได้พระเจ้าวฏัฏคามณิอีภยั 

เป็นศาสนูปถัมภก ท�าอยู่ปีหนึง่จึงส�าเรจ็ เรียกต่อจากสังคายนาในชมพทูวีปว่า ปัญจม-

สังคายนา คือสังคายนาครั้งที่ ๕ แต่นับเป็นสังคายนาครั้งที่ ๒ ในประเทศลังกา  

ท�าภายหลังพุทธปรินิพพานล่วงแล้วได้ ๔๓๓ ปี ข้อความท่ีกล่าวมานีก้ล่าวตามต�านาน

สงัคายนา 

แต่ในเรือ่งสงัคตียิวงศ์ ทีส่มเดจ็พระวนัรตัน วัดพระเชตพุน ในรัชกาลที ่๑ แต่ง

เป็นภาษามคธ ตอนหนึ่งกล่าวอ้างคัมภีร์สาระสงเคราะห์ว่า เม่ือพุทธปรินิพพานล่วง

มาได้ ๕๕๐ ปี ภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญาได้เห็นความเสื่อมพุทธิของสัตว์ทั้งหลาย  

จึงประชุมสงฆสันนิบาต มีจ�านวน ๗๐๐ องค์ ในอาโลกเลณวิหาร ในมลัยประเทศ 

ณ ลังกาทวีป มีอธิบดีชนบท เป็นผู้จัดการอารักขาให้ ได้จารพุทธวจนะลงในใบลาน 

ส่วนในหนงัสอืสยามปูสมัปทวตัว่า สงัคายนาครัง้นีท้�าทีอ่ลวุหิารในเมอืงมาตลุะ มนีาย

บ้านหรือพ่อเมืองผู้ปกครองอยู่ในแขวงเมืองมาตุละนั้นเป็นผู้อุดหนุน นักโบราณคดี

บางท่านสันนิษฐานว่าข้อที่กล่าวว่าท�าสงัคายนาครัง้นีเ้มือ่ พ.ศ. ๔๓๓ นัน้น่าจะผดิ  

เพราะตัง้แต่ พ.ศ. ๔๔๐ จนถงึ พ.ศ. ๔๕๔ เป็นเวลาที่พระเจ้าวัฏฏคามิณีอภัยยังก�าลัง
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เทีย่วหลบหนีพวกทมิฬอยูใ่นมลัยประเทศ ฉะนัน้ จงึยงัไม่ได้สร้างอภยัคริวีหิาร สงัคายนา

คร้ังน้ีจึงน่าจะท�าในหัวเมือง ในเวลาบ้านเมืองมียุคเข็ญ เป็นเหตุให้พระสงฆ์สีหลมา

ปรารภกันข้ึนว่า พวกทมฬิมจิฉาทฏิฐไิด้มาเป็นใหญ่ในลงักาทวปีถงึ ๓ ครัง้มาแล้ว และ

มเีหตเุกดิรบพุง่กนัจนบ้านเมอืงระส�า่ระสาย เกรงจะหมดผูท้รงพระธรรมวนิยัไตรปิฎก 

เพราะเหตุบ้านเมอืงเป็นจลาจลเนอืง ๆ ประกอบทัง้เหน็ว่าก�าลงัปัญญาทรงจ�าของบคุคล

ก็เส่ือมไปโดยล�าดับ จึงประชุมช่วยกันเขียนพระไตรปิฎกไว้เป็นตัวอักษร แต่อย่างไร 

ก็ดี สังคายนาครั้งนี้ควรนับว่าเป็นสังคายนาครั้งส�าคัญอย่างย่ิง เพราะพระภิกษุสงฆ ์

ชาวสหีลได้เขียนพระไตรปิฎกไว้เป็นตวัหนงัสอื หนงัสอืพระไตรปิฎกนีไ้ด้เป็นหลกัฐาน

แห่งพระธรรมวินัยในบรรดาประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาตามลัทธิฝ่ายเถรวาทสืบ

มาจนตราบเท่าทุกวันน้ี และในสมัยท�าสังคายนาครั้งนี้ปรากฏในต�านานว่า พระสงฆ์

แยกออกเป็น ๒ ฝ่ายดังกล่าวมาแล้ว

(๖) กษัตริย์พระวงศ์สีหลได้สืบพระวงศ์มาโดยล�าดับ จนถึง พ.ศ. ๗๕๒  

ภายหลังเมื่อเกิดนิกายมหายานข้ึนในชมพูทวีปข้างฝ่ายเหนือได้ประมาณ ๘๐ ปีเศษ 

พระเจ้าโวหารดสิ ได้เสวยราชย์ ณ เมอืงอนรุาธบรุ ีในแผ่นดนินัน้มพีระสงฆ์พวกอภยั

คิรีวิหารรับลัทธิธรรมวินัยตามเวตุลยานปิฎกมาประพฤติในลังกาทวีปเป็นครั้งแรก  

เวตุลยานปิฎกน้ีในหนังสือสยามูปสัมปทวัตอธิบายว่า เวตุลพราหมณ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ  

ที่ปลอมบวชครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยท�าสังคายนาครั้งที่ ๓ ได้แต่งขึ้นเพื่อ

ท�าลายพระธรรมวนิยั พระเจ้าโวหารดสิได้ทรงทราบ จึงให้เนรเทศภกิษผุูถื้อลทัธเิวตลุ

ยานไปเสยีนอกพระราชอาณาเขต และให้เผาหนงัสือเวตุลยานเสีย ท�าพระพทุธศาสนา

ในลงักาทวปีให้คืนคงตามเดมิ สบืต่อมาอีกหลายชัว่กษัตรย์ิ พระสงฆ์พวกอภยัคริวิีหาร

กลับถือลัทธิเวตุลยานขึ้นอีก ในครั้งนี้ได้มีพระสงฆ์อภัยคิรีวิหารด้วยกันเองบางพวก 

ไม่เหน็ด้วยจงึแยกไปอยูเ่สยีทีว่หิารอ่ืน ไม่เข้ากบัทัง้พวกมหาวหิารทัง้พวกอภยัคริวีหิาร 

จึงเกิดนิกายใหม่ขึ้นอีกนิกายหน่ึง เม่ือ พ.ศ. ๗๙๕ เรียกว่าสาครนิกาย ตามนาม 

พระสาครเถระผู้ตั้งนิกายนี้ขึ้น ต่อมาในภายหลังเรียกเชตวันวิหารนิกายตามชื่อ 

เชตวันวิหาร ที่พระเจ้ามหาเสนผู้สืบพระวงศ์ต่อมา (หลายชั่วกษัตริย์นับจากพระเจ้า

โวหารดสิ) ทรงสร้างถวายพระเถระองค์หนึง่ในนกิายน้ีทีท่รงเล่ือมใส 
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แต่ต่อมา พระสงฆ์พวกเชตวนัวหิารกลับถือลัทธิเวตุลยานเข้าอกี พระสงฆ์สหีล

จึงแยกเป็นนิกายฝ่ายใต้คือนิกายฝ่ายเถรวาท หรือทักษิณยาน ๑ นิกายมหายาน  

เป็นนิกายฝ่ายเหนือคือนิกายฝ่ายอาจริยวาทหรืออุตตรยาน ๑ นิกาย 

ต่อมา ถึงแผ่นดินของพระเจ้ามหานามผู้ได้เสด็จผ่านพิภพเม่ือ พ.ศ. ๙๕๓ 

ได้มีพระเถระชาวชมพูทวีป ๒ องค์ คือพระพุทธทัตตาจารย์ ๑ พระพุทธโฆสาจารย์ 

๑ ได้ไปยังลังกาทวีป พระพุทธทัตตาจารย์ได้ไปก่อน ได้ร้อยกรองพระคัมภีร์หลาย

คัมภีร์แล้วก็กลับ พระพุทธโฆสาจารย์ได้ไปภายหลัง ได้ชักชวนพระภิกษุชาวสีหลผู้รู้

พระไตรปิฎก ให้ช่วยกันช�าระสอบสวนพระไตรปิฎกพร้อมด้วยอรรถกถา ให้แปลจาก

ภาษาสหีลเป็นมคธภาษา ได้แต่งหนงัสอืขึน้ใหม่อกีบางคมัภร์ี เช่น หนงัสอืวสิทุธมิรรค 

เป็นต้น เมื่อช�าระสอบสวนและแปลใหม่เป็นมคธภาษาแล้ว ก็จารึกลงในใบลาน  

การช�าระแปลพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาเป็นภาษามคธแล้วจารึกลงในใบลานใน

ครั้งน้ี นับว่าเป็นสังคายนาอีกคร้ังหนึ่ง ท�าในโลหปราสาท เมอืงอนรุาธบุร ี พระเจ้า 

มหานามเป็นศาสนปูถมัภก เรยีกต่อจากสงัคายนาในชมพทูวปีว่า ฉัฏฐสังคายนา คือ 

สังคายนาครั้งที่ ๖ แต่นับเป็นสังคายนาครั้งที่ ๓ ในประเทศลังกาท�าภายหลัง 

พทุธปรนิพิพาน ๙๕๓ ปีล่วงไปแล้ว (บางแห่งแสดงว่าท�าเมือ่ พ.ศ. ๙๕๖ ปี)

(๗) ในรชัสมยัของกษตัรย์ิต่อมา ทมฬิได้มาเป็นใหญ่สืบต่อไปอกีหลายชัว่คน 

กษัตริย์สีหลจึงกลับมาได้ราชสมบัติอีก พระนามว่า พระเจ้าธาตุเสน (พ.ศ. ๑๐๐๒) 

ทรงเลื่อมใสในลัทธิเวตุลยาน ทรงให้พระสงฆ์พวกเชตวันวิหารร�่าเรียน เป็นเหตุให้ 

พระสงฆ์ ทั้งฝ่ายเชตวันวิหาร ทั้งฝ่ายอภัยคิรีวิหาร พากันนับถือลัทธิเวตุลยาน ยังคง

ถือลัทธิเดิมอยู่แต่ฝ่ายมหาวิหาร ต่อมาได้มีพระเถระช่ือ โชติบาล มาแต่ชมพูทวีป  

ได้โต้แย้งว่าลทัธเิวตลุยานน้ันไม่ถกูต้อง ท�าให้คนเป็นอนัมากผูท้ีต่ืน่นยิมในลทัธนิัน้กลบั

มานบัถอืลทัธเิดมิ สบืต่อมาอีกหลายช่ัวกษตัรย์ิ ถึงพระเจ้า ศลิาเมฆเสน ครองเมอืง

ลังกา (พ.ศ. ๑๓๘๐) ทรงนิยม ลัทธิวัชรบรรพตนิกาย ที่ข้ามมาจากชมพูทวีป  

เป็นเหตใุห้คนอืน่พลอยนยิมตามลทัธนิี ้มแีสดงในหนงัสือสยามูปสัมปทวัตว่า ในสมัย

พระเจ้าสิริหัสครองมธุรนครข้างฝ่ายใต้ในชมพูทวีป (ร่วมสมัยกับพระเจ้ากุมารทาษ 

ครองกรุงลังกา เม่ือ พ.ศ. ๑๐๕๖) มีพระสงฆ์พวกหนึ่ง เรียกว่า สังฆมิตตนิกาย 
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ประพฤตผิดิธรรมวนัิยต่าง ๆ เช่น นุง่ห่มผ้าเขยีว ความประพฤตล่ิวงพระวินยัทีมี่โทษ

ถงึอนัติมวัตถุ แตง่หนังสือขึ้นคัมภรีห์นึ่ง เรียกว่า นลิวัตถาสนะ ยกย่องลัทธอิันลามก

ของตน พระเจ้าสริหิสัผูค้รองมธรุนครมรัีบสัง่ให้จบัภกิษพุวกนีไ้ด้เป็นอนัมาก ให้ครอก

ไฟเสียกับทั้งคัมภีร์ที่แต่งขึ้น 

จะย้อนมากล่าวถึงเหตุการณ์ในลังกาต่อไป ต่อมาไม่นาน พวกทมิฬยกมาตี

ราชธานี พระเจ้าศิลาเมฆเสนต้องอพยพมาตั้งเมืองโปลันนรุวะเป็นราชธานี ครั้นล่วง

รชักาลนีแ้ล้ว พระเจ้ากสัสปเสนที ่๔ ได้ครองกรงุลงักา (พ.ศ. ๑๔๐๑) ทรงเป็นสมัมา

ทิฏฐิ โปรดให้จัดระเบียบพระสงฆ์ทั้ง ๓ นิกาย คือ มหาวิหารนิกาย อภัยคิรีวิหาร

นิกาย เชตวันวิหารนิกาย ให้เรียบร้อย มีรับสั่งให้ป้องกันชายพระราชอาณาเขต มิให้

ใครพาลัทธิมิจฉาทิฏฐิเข้ามาสั่งสอน ต่อมาจากนี้กษัตริย์วงศ์สีหลไปปกครองลังกาสืบ

ต่อกนัมาอกีนาน แต่เสือ่มอ�านาจลงโดยล�าดบั เพราะแย่งชงิราชสมบตักินับ่อย ๆ และ

พวกทมฬิมาอยูใ่นลงักามากขึน้ทกุท ีกษตัรย์ิสีหลไม่สามารถจะปราบปรามพวกทมิฬไว้ใน

อ�านาจได้ ซ�า้ยงัใช้พวกทมฬิเป็นก�าลงัท�าการรบพุง่แย่งชงิราชสมบตักินัและกนั พวกทมฬิ

จึงมกี�าลงัและอ�านาจขึน้ จนถงึรัชสมัยพระเจ้ามหินท์ท่ี ๔ ครองกรงุลงักา (พ.ศ. ๑๕๖๖) 

กองทพัทมฬิ ชาวโจลมณฑล ยกมาตีได้ราชธาน ีจบัพระเจ้ามหินท์ไปชมพทูวปี ลงักา

ทวปีต้องตกไปเป็นประเทศราช ขึน้แก่โจลราษฎร์อยูถ่งึ ๔๘ ปี เมือ่บ้านเมอืงมจีลาจล

เนอืง ๆ จนทีส่ดุต้องตกอยูใ่ต้อ�านาจทมฬิ ซึง่มไิด้เลือ่มใสในพระพทุธศาสนา ประกอบ

ทัง้พระสงฆ์สหีลเองก็เกิดแตกลัทธิกันเป็นหลายพวกหลายเหล่าดังท่ีกล่าวมา พระศาสนา

ในลงักาทวปีจงึทรุดโทรมลงโดยล�าดับ จนถงึ พ.ศ. ๑๖๑๔ เช้ือวงศ์กษัตรย์ิสีหลแต่ก่อน 

จึงรบพุ่งได้ชัยชนะพวกทมิฬ กลับตั้งราชวงศ์สีหลได้อีก 

กษัตรย์ิสีหลท่ีมีชัยชนะได้ราชสมบตัคินืคราวนี ้มพีระนามว่า พระเจ้าวชิยัพาหุ

สริิสงัฆโพธ ิตัง้เมอืงโปลนันรวุะ เป็นราชธาน ีเม่ือจดัการฝ่ายราชอาณาจกัรเรยีบร้อย

แล้ว ทรงปรารภจะบ�ารุงพุทธจักรให้รุ่งเรืองดังแต่ก่อน ทรงเห็นว่าในลังกาทวปีในเวลา

นัน้ ไม่มภีกิษสุงฆ์ทีบ่รสิทุธิใ์นศาสนวงศ์ แม้พอจะเลอืกหามาให้ครบคณะสงฆ์ให้อปุสมบท

แก่กุลบุตรชาวสีหลได้ จึงโปรดให้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ในอารมณประเทศจ�านวน ๒๐ รูป 

ไปให้อุปสมบทแก่กุลบุตรชาวสีหล นี้เป็นครั้งแรกที่ในลังกาทวีปต้องนิมนต์พระสงฆ์
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ประเทศอืน่มาให้อปุสมบทแก่กลุบตุรชาวลงักา แต่พระสงฆ์นกิายต่าง ๆ ทีม่อียูแ่ต่เดมิ

ก็น่าจะมีอยู่เพราะไม่ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินได้โปรดให้ก�าจัดแต่อย่างไร เมื่อล่วง

รัชกาลพระเจ้าวิชัยพาหุแล้ว มีพระเจ้าแผ่นดินได้ครองลังกาทวีป ๓ องค์ ถึงพระเจ้า

ปรักกมพาหุได้ผ่านพิภพเมื่อ พ.ศ. ๑๖๙๖ พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้มีอานุภาพมาก  

นับว่าเป็นมหาราชพระองค์หน่ึง ได้ทรงปราบปรามนิคมชนบทต่าง ๆ ในเกาะลังกา  

จนราบคาบอยู่ในอ�านาจทั้งสิ้น ทรงยกทัพไปปราบพวกทมิฬในชมพูทวีปจนได้เมืองใน

ปาณฑยประเทศและโจลมณฑลไว้เป็นเมืองขึ้น 

เมื่อทรงปราบปรามแผ่พระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางส�าเร็จแล้ว ทรง

ปรารภถงึสงฆมณฑลในลงักาทวปี ซึง่ยงัมลีทัธปิาปภกิษอุยูเ่ป็นอนัมาก ทรงปรารถนา

จะทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญจึงทรงอาราธนาพระมหากสัสปเถระ ผูอ้ยู่ ณ  

อทุมุพรคริวีนัวหิาร ให้รบัภารธรุะแล้วก�าจดัพระอลัชชีเสียเป็นอันมาก ด้วยประทาน 

ผ้าขาวให้สึกเสีย ครั้นช�าระพระศาสนาให้ผ่องใสแล้วโปรดให้ประชุมพระภิกษุสงฆ์มี

พระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ท�าสังคายนาพระธรรมวินัยคือช�าระพระไตรปิฎก

พร้อมทั้งอรรถกถา ซึ่งเป็นภาษาสีหลบ้าง ภาษามคธบ้าง ปะปนกันอยู่ ให้แปลออก

เป็นภาษามคธทัง้สิน้ แล้วจารึกลงในใบลานใหม่ พระเจ้าปรกักมพาหมุหาราช ทรงเป็น

ศาสนูปถัมภก เรียกต่อสังคายนาในชมพูทวีปว่า สตัตมสังคายนา คอืสังคายนาคร้ังที่ 

๗ แต่นบัเป็นสงัคายนา ครัง้ที ่๔ ในประเทศลงักา ท�าภายหลงัพทุธปรนิพิพาน หลงัจาก

พ.ศ. ๑๖๙๖ ซึง่เป็นปีทีพ่ระเจ้าปรกักมพาหไุด้ราชสมบัต ิ(แต่ในต�านานสังคายนาของ

เราว่าท�าเมื่อ พ.ศ. ๑๕๘๗)

อารมณประเทศทีก่ล่าวถงึข้างต้นในพงศาวดารลงักาไม่ได้บอกถ่ินฐานไว้ให้ชดั 

แต่ในหนังสือที่ชาวลังกาแต่งในชั้นหลังกล่าวว่า คือรามัญประเทศน้ีเอง มีค�าอ้างใน

ต�านานเก่ียวกับเมืองย่างกุ้งว่า พระเจ้าปุณณริกซึ่งครองเมืองหงสาวดีแต่ดึกด�าบรรพ์

ได้เคยตัง้เป็นเมอืงช่ืออารมณ เมือ่ราว พ.ศ. ๑๒๔๗ แต่ข้ออ้างนีไ้ม่มหีลกัฐานประกอบ 

ปรากฏว่าพระพุทธศาสนาสายเถรวาทได้ประดิษฐานในรามัญประเทศมาช้านาน 

สนันษิฐานว่าตัง้แต่พระโสณเถระและพระอุตตรเถระได้น�ามา พร้อมกบัพระมหนิทเถระ

ในสมยัสงัคายนา ครัง้ท่ี ๓ รามัญประเทศจงึเป็นแหล่งตัง้อยูแ่ห่งพระพทุธศาสนาสาย
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เถรวาทตั้งแต่ต้นมาโดยล�าดับ แม้พม่าก็ได้พระพุทธศาสนาเถรวาทไปจากรามัญ ดังที่

มีกล่าวไว้ในต�านานเมืองพุกามว่า เดิมพวกม่านถือพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานซึ่ง 

ชาวอินเดียพามายังเมืองม่านโดยทางบก ต่างลัทธิกันกับพวกมอญ ต่อมาจนถึงสมัย

พระเจ้าอนุรุทธมหาราช ทรงได้ราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๑๕๘๗ ตั้งราชธานีอยู่ ณ  

เมืองพุกาม อันเรียกว่าอริมัทนบุรี ทรงแผ่พระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวาง ต่อมา 

ทรงเลื่อมใสในพระเถระฝ่ายเถรวาทรูปหนึ่งผู้เป็นชาวเมืองสะเทิม (ชาวเมืองรามัญ) 

ท�าให้ทรงเลือ่มใสในลทัธเิถรวาท จงึทรงทะนบุ�ารงุพระสงฆ์ลทัธเิถรวาท ให้ตัง้เป็นหลกั

แหล่งขึน้ในราชธาน ีต่อมาได้ยกกองทพัไปตไีด้เมอืงสะเทมิ ทรงให้น�าพระไตรปิฎกกบั

ทัง้พระสงฆ์นกิายเถรวาทในเมอืงสะเทมิมายังเมืองพกุาม ให้ก�าจดัพวกภกิษุลัทธมิหายาน

แต่เดิมเสียทั้งหมด ให้มีแต่พระสงฆ์นิกายเถรวาท หรือหีนยานอย่างเดียว 

เรื่องการได้พระไตรปิฎกของพระเจ้าอนุรุทธมหาราชนี้กล่าวตามพงศาวดาร

พม่า แต่ในพงศาวดารทางประเทศไทยมแีสดงว่าพระเจ้าอนรุทุธได้จากลังกาทวีป แม้ใน

หนงัสอืรัตนพมิพวงศ์กก็ล่าวว่า พระมหามณรีตันปฏมิากร แก้วมรกต ได้มาสูป่ระเทศ

น้ีพร้อมกบัพระไตรปิฎกท่ีได้มาจากลงักาทวีปเมือ่ครัง้พระเจ้าอนรุุทธมหาราช ตามหลัก

ฐานทีก่ล่าวมานีแ้สดงว่า พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้ตั้งอยู่เป็นหลักฐานในรามัญ

ประเทศมานาน และเป็นสายเดยีวกนักบัในลงักาทวปี เพราะออกมาครัง้พระเจ้าอโศก

มหาราชด้วยกัน และสืบมาจากสังคายนาครั้งที่ ๓ ด้วยกัน เพราะฉะนั้น การที่กล่าว

ว่าอารมณประเทศ คือรามัญประเทศนั้นจึงมีเหตุผลสม

(๘) กษตัรย์ิวงศ์สหีล ได้ครองลงักาสบืมาอกีหลายพระองค์ เพราะเกดิจลาจล

แย่งชงิราชสมบัตกัินข้ึนอีก เป็นเหตุให้พระยามาฆะทมฬิ ชาวลงัการาษฎร์ยกกองทพัมาตี

ได้ลังกาทวีป เมื่อ พ.ศ. ๑๗๕๗ และได้ครอบครองราชสมบัติ ณ เมืองโปลันนรุวะ 

ในสมัยนี้ ได้มีราชวงศ์สีหลองค์หน่ึงไปต้ังเป็นอิสระอยู่ ณ เมืองทัมพนิยในมายารัฐ 

ปรากฏพระนามภายหลังว่า พระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ พระเจ้าวิชัยพาหุนี้ทรงนับถือ 

พระพุทธศาสนา ทรงปรารภว่าพระไตรปิฎกเป็นต้น ซึ่งอยู่ในราชธานีเดิม ตกอยู่ใน

เงื้อมมือของพวกมิจฉาทิฏฐิ เกรงว่าพระธรรมวินัยจะเสื่อมสูญ จึงให้ประชุมสงฆ์ที ่

วัดวิชัยสุนทราราม ที่ทรงสร้างขึ้น มีพระสังฆรักขิตมหาเถร องค์หนึ่ง พระเมธังกร- 
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มหาเถร องค์หนึ่ง เป็นประธานท�าสังคายนาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งควรนับว่าเป็นสังคายนาที่ 

๕ ในลังกาทวีป

(๙) ต่อมาถึงแผ่นดินพระเจ้าปัณฑิตปรักกมพาหุที่ ๓ ได้เสวยราชย์ ณ  

เมืองทัมพนิย เม่ือ พ.ศ. ๑๘๐๙ กษัตริย์องค์นี้ได้ทรงสร้างเมืองสิริวัฒนบุรี (คือ 

เมืองแกนด)ี ขึน้ในมายารฐั และยกทพัไปตเีมืองโปลนันรวุะอนัเป็นราชธานเีดมิได้คนื

มาจากพวกทมิฬ เมื่อได้พระนครคืนแล้ว ปรากฏแก่พระราชหฤทัยว่า พระศาสนาใน

ราชธานีเศร้าหมองไปเป็นอันมาก จงึให้ประชมุพระสงฆ์มพีระอรญัญกิเมธงักรมหาเถร

เป็นประธาน ท�าสงัคายนาอีกครัง้หนึง่ ซ่ึงควรนบัว่าเป็นสังคายนาคร้ังที ่๖ ในลงักาทวีป

พระสงฆ์ลังกาวงศ์ท่ีเข้ามาถึงพระนครสุโขทัย เมื่อเป็นราชธานีของประเทศ

สยามครั้งสมเด็จพระร่วงเจ้า ก็ได้เข้ามาในระหว่างสังคายนาครั้งที่ ๕ - ๖ ในลังกา

ทวีปที่กล่าวมาน้ี และพระสงฆ์ลังกาวงศ์พวกนี้เองน่าจะได้น�าเอาลักษณะก�าหนด 

พระสงฆ์เป็นคามวาสี และอรัญญวาสี เข้ามาแสดงจนเป็นแบบแห่งการแบ่งคณะสงฆ์

ในประเทศสยามนี้เป็นสองฝ่ายสืบมา เพราะตามความในหนังสือสยามูปสัมปทวัตว่า

ในสังคายนาครั้งที่ ๕ ในลังกาทวีปนั้น พระสังฆรักขิตมหาเถระเป็นพระธรรมกถึกที่

ปรากฏเกียรติคุณมาก ท�านองจะเป็นฝ่ายคามวาสี ส่วนพระเมธังกรมหาเถระเป็น 

พระเถระฝ่ายวนวาส ีนบัว่าเป็นฝ่ายคันถธรุะพวกหนึง่ ฝ่ายวิปัสสนาธรุะพวกหนึง่

น่าสังเกตว่า การท�าสังคายนาครั้งหลัง ๆ ใช้เวลามากขึ้นโดยล�าดับ แสดงว่า

น่าจะมกีารเพ่ิมเตมิขึน้มาโดยล�าดบั ท้ังในพระวนิยั ทัง้ในพระธรรม ดงัจะเหน็ได้ว่าใน

พระวินัยได้มีวิภังค์ซึ่งนับถือว่าเป็นอรรถกถารุ่นเก่ารวมอยู่ด้วย ในพระธรรมได้มีบาง

พระสตูรทีน่่าสงสยัว่าเตมิเข้ามาภายหลัง เช่น จนัทิมสูตร สุรยิสูตร และในปัญจสติก 

ขนัธกะ กับสัตตสติกขันธกะในวินัยปิฎก แสดงเรื่องสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ ๒ ก็แสดง

ว่าสงัคายนาพระวินยัและพระธรรม สมตามพระพทุธด�ารสัตรสัส่ังไว้เม่ือใกล้จะปรนิพิพาน

ให้พระธรรมวินัยเป็นพระศาสดาเมื่อพระองค์ทรงล่วงไป และแสดงว่าทั้ง ๒ ขันธกะนี้

เติมเข้ามาภายหลัง แม้เมื่อรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกขึ้นแล้ว บางคัมภีร์ เช่นกถาวัตถุ

ในพระอภิธรรมปิฎก ก็มีกล่าวไว้ว่ารวบรวมขึ้นภายหลัง แต่แม้จะมีบางข้อไม่น่าเชื่อ
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แทรกแซงเข้ามา ก็ยังดีกว่าไม่มีหลักฐานเสียเลย เพราะผู้มีปัญญาใช้ปัญญาพิจารณา 

ยงัพอเลอืกถอืเอาได้ว่าเป็นของเก่าหรอืแทรกเข้าใหม่ ควรเชือ่หรอืไม่ควรเชือ่ และส่วน

มากถึงจะแทรกเข้าใหม่ก็มีประโยชน์

สังคายนาตั้งแต่ครั้งที่ ๑ ตามที่กล่าวมานี้ เป็นสังคายนาของพระสงฆ์สาย

เถรวาททั้งหมด มีเฉพาะครั้งที่ ๑-๒-๓ ซึ่งท�าในชมพูทวีป แต่เมื่อพระพุทธศาสนาได้

แผ่ไปในนานาประเทศหลังจากสงัคายนาครัง้ที ่๓ แล้ว สังคายนาทีท่�าในประเทศนัน้ ๆ 

ก็เป็นสังคายนาของพระสงฆ์สายเถรวาทเฉพาะประเทศ เช่น สังคายนาของพระสงฆ์

สายเถรวาทประเทศลังกาดังที่กล่าวมา 

แต่ลงักาเป็นประเทศทีพ่ระพุทธศาสนาตัง้อยูม่ัน่คง ตลอดจนได้จารกึพระไตรปิฎก

ลงเป็นตวัอกัษร ฉะนัน้ สงัคายนาทีท่�าในลงักาจึงเป็นทีน่ยิมนบัถอืในต่างประเทศหลาย

ครัง้ เช่น ในประเทศสยามนีน้บัถอืสงัคายนาทีท่�าในชมพทูวปี ๓ ครัง้ และในลงักาอกี 

๔ ครั้ง คือนับต่อมาจากครั้งที่ ๑ จนถึงครั้งที่ ๗ ดังที่มีแสดงไว้ในหนังสือสังคีติวงศ์ 

ภาษามคธ ที่สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน แต่งในรัชกาลที่ ๑ และในค�าถวาย

พระพรของสมเดจ็พระสงัฆราช พระราชาคณะทัง้ปวงในคราวปรารภท�าสงัคายนาพระ

ไตรปิฎกในรัชกาลที่ ๑ นั้น (มีในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑) 

ในค�าถวายพระพรนั้น นับสังคายนาที่ท�าที่เมืองเชียงใหม่ สมัยพระเจ้าติโลกมหาราช

เป็นครัง้ที ่๘ นบัสงัคายนาท่ีท�าในสมยัรชักาลที ่๑ นัน้ เป็นครัง้ที ่๙ ดงัจะคดัข้อความ

ตอนหนึ่งในพระราชพงศาวดารนั้นมาลงไว้ดังต่อไปนี้

“จึงสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะท้ังปวงพร้อมกันถวายพระพรว่า  

พระบาลีและอรรถกถา ฎีกา พระไตรปิฎก ทุกวันนี้ พิรุธมาช้านานแล้ว หากษัตริย์

พระองค์ใดจะท�านุบ�ารุงให้เป็นศาสนูปถัมภกมิได้ แต่ก�าลังอาตมาภาพท้ังปวงก็คิดจะ

ใคร่ท�านบุ�ารงุอยู ่แต่เหน็จะไม่ส�าเรจ็ และกาลเมือ่สมเดจ็พระสรรเพช็ญ์ พระพทุธองค์

ผูท้รงทศอรหาทคิณุอนัประเสรฐิ เมือ่พระองค์บรรทมเหนอืปรนิพิพานมญัจพทุธอาสน์

เป็นอนุฏฐานไสยาสน์ระหว่างนางรังท้ังคู่ ในสาลวโนทยานของพระเจ้ามัลลราช ใกล้

กรุงกุสินารานคร มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
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“ดกูรสงฆ์ทัง้ปวง พระธรรมวนิยัอนัใด ทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อนัพระ

ตถาคตเทศนาสัง่สอนท่าน เม่ือพระตถาคตนพิพานแล้ว พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรม

ขนัธ์นัน้ จะเป็นครสูัง่สอนท่านและสรรพสตัว์ทั้งปวงต่างองค์พระตถาคตสืบไป” 

พระองค์ตรัสมอบพระพุทธศาสนาไว้ อาศัยพระปริยัติธรรมฉะนี้แล้ว ก็เสด็จ

ดับขันธปรินิพพาน”

“จ�าเดิมแต่สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้านิพพาน ถวายพระเพลิงแล้วได้ ๗ วัน  

พระมหากัสสปเถรเจ้าระลึกถึงค�าพระสุภัททภิกษุว่ากล่าวติเตียนพระบรมศาสดาเป็น

มูลเหตุ จึงด�าริการจะท�าสังคายนาเลือกสรรพระภิกษุทั้งหลาย ล้วนพระอรหันต์ทรง

พระจตปุฏสิมัภิทาญาณกบัพระอานนท์เป็นเสขบคุคลพระองค์หน่ึง ซึง่ได้พระอรหันต์ใน

ราตรีรุ่งขึ้นวันจะสังคายนา พอครบ ๕๐๐ พระองค์ มีพระเจ้าอชาตศัตรูราชเป็น

ศาสนูปถัมภก ท�าสังคายนาพระไตรปิฎกในพระมณฑป แทบถ�้า สัตตบรรณคูหา ณ 

เขาเวภารบรรพต ใกล้กรุงราชคฤห์มหานคร ๗ เดือนจึงส�าเร็จการปฐมสังคายนา”

“ครัน้พระพทุธศาสนาล่วงมาแล้วได้ ๑๐๐ ปี พระภกิษชุาววชัชคีามเป็นอลชัชี

ส�าแดงวัตถุ ๑๐ ประการ กระท�าผิดพระวินัยบัญญัติและพระมหาเถรขีณาสพ ๘ 

พระองค์ มีพระยศเถรเป็นต้น พระเรวัตเถรเป็นปริโยสาน ช�าระทสวัตถุอธิกรณ์ ๑๐ 

ประการให้ระงับ ยังพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ แล้วเลือกสรรพระอรหันต์อันทรงพระ

ปฏิสัมภิทาญาณ ๗๐๐ พระองค์ มีพระสัพพกามีเถรเจ้าเป็นประธาน ท�าสังคายนา

พระไตรปิฎกในวาลกุารามมหาวหิาร ใกล้กรุงเวสาลี พระเจ้ากาลาโศกราช เป็นศาสนปูถัมภก 

๘ เดือนจึงส�าเร็จการทุติยสังคายนา”

“ครัน้พระพุทธศาสนาล่วงมาถงึ ๒๑๘ ปี ครัง้นัน้ เหล่าเดยีรถีย์เข้าปลอมบวช

ในพระศาสนา จงึพระโมคคลบีตุรดสิเถร ยังพระเจ้าศรธีรรมาโศกราชให้เรยีนรู้ในพทุธสมยั 

แล้วช�าระสกึเดยีรถย์ีเสยี ๖๐,๐๐๐ ยังพระพทุธศาสนาให้บริสุทธิ ์แล้วพระโมคคลบีตุร

ดสิเถรจงึเลอืกพระอรหันต์อันทรงพระปฏสิมัภทิาญาณ ๑,๐๐๐ พระองค์ ท�าสงัคายนา 

พระไตรปิฎกในอโศการามวหิาร ใกล้กรุงปาฏลบีตุรมหานคร พระเจ้าศรธีรรมาโศกราช 

เป็นศาสนูปถัมภก ๙ เดือนจึงส�าเร็จการตติยสังคายนา”
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“ครัน้พระพทุธศาสนาล่วงมาถึง ๒๓๘ ปี จึงพระมหินทรเถรเจ้าออกไปลงักาทวปี 

บวชกลุบตุรให้เล่าเรยีนพระปรยิตัธิรรมคือหยัง่รากพระพทุธศาสนาลงในเกาะลงักาแล้ว 

พระขีณาสพทั้ง ๓๘ พระองค์ มีพระมหินทรเถร และพระอริฏฐเถร เป็นประธาน  

กับพระสงฆ์ซึ่งทรงพระปริยัติธรรม ๑,๑๐๐ รูป ท�าสังคายนาพระไตรปิฎกในมณฑล

ถปูารามวหิาร ใกล้กรุงอนุราธบุร ีพระเจ้าเทวานมัปิยดศิ เป็นศาสนปูถัมภก ๑๐ เดอืน

จึงส�าเร็จการจตุตถสังคายนา” 

“ครัน้พระพทุธศาสนาล่วงมาถงึ ๔๓๓ ปี ครัง้นัน้ พระอรหนัต์ทัง้ปวงในลงักา

ทวีปพิจารณาเห็นว่า พระพุทธศาสนาจะเสื่อมลง เพราะพระสงฆ์ซึ่งทรงพระไตรปิฎก

ให้ข้ึนปากเจนใจนัน้เบาบางลงกว่าแต่ก่อน จงึเลอืกพระอรหนัต์อนัทรงปฏสิมัภทิาญาณ 

และพระสงฆ์ปุถุชนผู้ทรงพระปริยัติธรรมมากกว่า ๑,๐๐๐ ประชุมกันในมหาวิหาร 

ใกล้เมอืงอนรุาธบรุ ีพระเจ้าวฏัฏคามนิอีภยัเป็นศาสนปูถัมภก ท�ามณฑปถวายให้ท�าการ

สังคายนา คือจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ทั้งพระบาลีและอรรถกถาเป็นสิงหล 

ภาษา ปี ๑ จึงส�าเร็จการปัญจมสังคายนา”

“ครั้นพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง ๙๕๖ ปี จึงพระพุทธโฆษาจารย์เจ้า ออกไป

แต่ชมพูทวีป แปลพระไตรปิฎกอันเป็นสิงหลภาษาออกเป็นมคธภาษา แล้วจารึกลงใน

ใบลานใหม่ ในโลหปราสาทเมืองอนุราธบุรี พระเจ้ามหานามเป็นศาสนูปถัมภก ปี ๑ 

จึงส�าเร็จ นับเนื่องเข้าในฉัฏฐมสังคายนา”

“ครัน้พระพทุธศาสนาล่วงมาถงึ ๑๕๘๗ ปี ครัง้นัน้ พระเจ้าปรากรมพาหุราช

ได้เสวยราชสมบติัในลงักาทวปี ย้ายพระนครจากอนรุาธบรีุมาตัง้อยู่เมืองปุรตัถิมมหานคร 

จงึพระมหากัสสปเถรเจ้า กบัพระสงฆ์ปถุชุน ผูท้รงธรรมวนิยั ประชมุกนัช�าระพระไตรปิฎก 

ซึ่งเป็นสิงหลภาษาบ้าง มคธบ้าง ปะปนกันอยู่ ให้แปลงแปลออกเป็นมคธภาษาทั้งสิ้น 

แล้วจารกึลงลานใหม่ พระเจ้าปรากรมพาหรุาชเป็นศาสนปูถัมภก ปี ๑ จงึส�าเรจ็บรบิรูณ์ 

นับเนื่องเข้าในสัตตมสังคายนา”

“เบือ้งหน้าแต่นัน้มา จงึพระเจ้าธรรมานรุธุ ผูเ้สวยราชสมบตั ิณ เมอืงอรมิทันบรุี 

คือเมอืงพุกาม ออกไปจ�าลองพระไตรปิฎกในลงักาทวปี เชญิลงส�าเภามายงัชมพทูวปีนี้ 
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แต่นัน้มา พระปรยัิติธรรมจงึแผ่ไพศาลไปในนานาประเทศทัง้ปวง บรรดาทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐิ

นับถือพระรัตนตรัยนั้นได้จ�าลองต่อ ๆ กันไป เปลี่ยนแปลงอักษรตามประเทศภาษา

ของตน ๆ ก็ผิดเพี้ยนวิปลาสไปบ้าง ทุก ๆ พระคัมภีร์ ที่มากบ้าง ที่น้อยบ้าง”

“ครั้นพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ ๒๐๒๐ ปี จึงพระธรรมทินนเถรเจ้า ผู้เป็น

มหาเถร อยู ่ณ เมืองนพสีนีคร คอื เมอืงเชยีงใหม่ พจิารณาเห็นว่าพระไตรปิฎกพรุิธ

มากทัง้พระบาลแีละอรรถกถาฎกีา จงึถวายพระพรแก่พระเจ้าศริธิรรมจกัรวรรดิด์ลิกราช 

ซึ่งเสวยราชสมบัติ ณ เมืองเชียงใหม่ว่า จะช�าระพระปริยัติธรรมให้บริบูรณ์ พระเจ้า

ศิริธรรมจักรวรรดิ์ดิลกราชจึงให้กระท�าพระมณฑปในมหาโพธารามวิหารในพระนคร 

พระธรรมทนินเถระจงึเลอืกพระสงฆ์ซึง่ทรงพระไตรปิฎกมากกว่า ๑๐๐ ประชมุพร้อม

กนัในพระมณฑปนัน้ กระท�าสงัคายนาพระไตรปิฎกตกแต้มให้ถกูถ้วนบรบิรูณ์ พระเจ้า

ศิริธรรมจักรวรรดิ์ดิลกราชเป็นศาสนูปถัมภก ปี ๑ จึงส�าเร็จ นับเนื่องเข้าในอัฏฐม-

สังคายนาอีกครั้งหนึ่ง”

“เบื้องหน้าแต่นั้นมา พระเถรานุเถระในชมพูทวีป ได้เล่าเรียนพระไตรปิฎก

และสร้างสืบต่อกันมาและท้าวพระยา เศรษฐี คฤหบดี มีศรัทธาสร้างไว้ในประเทศ 

ต่าง ๆ คือเมืองไทย เมืองลาว เมืองเขมร เมืองพม่า เมืองมอญ เป็นอักษรส�่าสม 

ผิดเพ้ียนกันอยู่เป็นอันมาก หาท้าวพระยาและสมณะผู้ใดที่จะศรัทธาสามารถอาจ 

ช�าระพระไตรปิฎกขึ้นไว้ให้บริบูรณ์ดุจท่านแต่ก่อนนั้นมิได้”

“คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ ๒๓๐๐ ปีเศษแล้ว บรรดาเมืองที่นับถือ

พระพุทธศาสนาทั้งปวง ก็เกิดการยุทธสงครามแก่กันถึงพินาศฉิบหายด้วยภัยแห่ง

ปัจจามิตร มีผู้ร้ายเผาวัดวาอาราม พระไตรปิฎกก็สาบสูญสิ้นไป จนถึงกรุงศรีอยุธยา

เก่า กถึ็งแก่กาลพนิาศแตกท�าลายด้วยภยัพม่าข้าศกึ พระไตรปิฎกและพระเจดียสถาน

ทั้งปวงก็เป็นอันตรายสาบสูญไป สมณะผู้รักษาร�่าเรียนพระไตรปิฎกนั้นก็พลัดพราก

ล้มตายเป็นอันมาก หาผู้ใดที่จะเป็นท่ีพ�านักป้องกันข้าศึกศัตรูมิได้ เหตุฉะนี้  

พระไตรปิฎกจึงมิได้บริบูรณ์ เสื่อมสูญร่วงโรยมาจนเท่ากาลทุกวันนี้”
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พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอนุชาธิราช กรม 

พระราชวังบวรฯ เมื่อได้ทรงสดับพระสงฆ์ราชาคณะถวายพระพรโดยพิสดารดังนั้น  

จงึด�ารสัว่า “คร้ังน้ี ขออาราธนาพระผูเ้ป็นเจ้าท้ังปวง จงมอีตุสาหะในฝ่ายพระพุทธจักร

ให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์ขึ้นให้จงได้ ฝ่ายข้างอาณาจักรที่จะเป็นศาสนูปถัมภกนั้น  

เป็นพนกังานโยม ๆ จะสูเ้สยีสละชวีติบชูาพระรตันตรยัสดุแต่จะให้พระปรยิตับิรบิรูณ์

เป็นมลูทีจ่ะตัง้พระพุทธศาสนาจงได้” 

พระราชาคณะท้ังปวงรับสาธแุล้ว ถวายพระพรว่า 

“อาตมาภาพทัง้ปวงมีสตปัิญญาน้อยนกั ไม่เหมอืนท่านแต่ก่อน แต่จะอตุส่าห์

ช�าระพระปริยัติธรรมสนองพระเดชพระคุณตามสติปัญญา และสมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า ทรงท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ก็นับได้ชื่อว่านวมสังคายนา 

ค�ารบ ๙ ครัง้ จะยงัพระปรยิตัศิาสนาให้ถาวรวฒันายนืยาวไปในอนาคตสมัย สิน้กาล

ช้านาน”

แต่ในประเทศพม่า นับถือสงัคายนา ๓ ครัง้ทีท่�าในชมพทูวีป นบัถือสังคายนา

ที่ท�าในลังกาทวีปแต่เพียงครั้งเดียว คือคร้ังที่ ๕ ที่จารึกลงเป็นตัวอักษร นับต่อเป็น 

ครั้งที่ ๔ ต่อจากนี้ นับต่อในประเทศพม่า คือ ครั้งท่ี ๕ ท�าท่ีเมืองมัณฑเล เม่ือ  

พ.ศ. ๒๔๑๔ พระเจ้ามินดงเป็นผู้อุปถัมภ์ ภิกษุสงฆ์ผู้ท�า ๒,๔๐๐ รูป มีการจารึก 

พระไตรปิฎกลงบนหินอ่อน ๗๒๙ แผ่น ใช้เวลา ๕ เดือน ครั้งที่ ๖ เริ่มท�าเมื่อ  

พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่มหาปาสาณคูหา ห่างไปทางเหนือเมืองย่างกุ้ง ประมาณ ๗ ไมล์



ฟื้นพระพุทธศาสนา
ตอน ๒

ในประเทศไทยสยามนี ้ตามประวตัศิาสตร์ประกอบกบัหลกัฐานทางโบราณคดี

แสดงว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาหลายสายหลายยุค คือ

ยุคที่ ๑ เถรวาท (หีนยาน) สายกรุงปาฏลีบุตร คือพระพุทธศาสนาสาย 

พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาจากกรุงปาฏลีบุตร  

ได้มาประดษิฐานเป็นครัง้แรก ในสมัยหลังสังคายนาครัง้ที ่๓ ส�าหรับในถิน่ประเทศไทย

สยามปัจจุบัน น่าจะตั้งแต่เม่ือครั้งยังเป็นถิ่นฐานของชนชาติมอญ หรือใช้ภาษามอญ 

(เพราะได้พบศิลาจารึกภาษามอญ) ตั้งราชธานีอยู่ ณ เมืองนครปฐม ซึ่งเรียกนามใน

สมยันัน้ว่า เมอืงทวารวด ีด้วยมพีทุธเจดย์ีใหญ่น้อย เช่น พระปฐมเจดย์ีเป็นต้น ปรากฏ

อยู่เป็นส�าคัญ พุทธเจดีย์เหล่านั้น มีศิลาท�าเป็นรูปพระธรรมจักร ภาษาท่ีจารึก 

พระธรรมเป็นภาษามคธ ภาพสลกัเป็นแผ่นพทุธอาสน์และรอยพระพทุธบาท เป็นโบราณ

วัตถุแบบที่ชาวอินเดียสร้างกันก่อนสมัยมีพระพุทธรูปสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  

จึงสันนิษฐานกันว่าเมืองนครปฐมนี้คือสุวรรณภูมิ

ยุคที่ ๒ อาจริยวาท (มหายาน) สายกรุงศรีวิชัย พระพุทธศาสนาลัทธินี ้

ชาวอินเดียอาจน�าเข้ามาก่อนแล้ว เมื่อเกิดลัทธิมหายานแพร่หลายในอินเดียก็ได้  

แต่ไม่มีหลักฐานทางโบราณวัตถุประกอบ ต่อมาราว พ.ศ. ๑๓๐๐ กษัตริย์ซึ่งครอง

กรงุศรวิีชยัมอีานภุาพมาก แผ่อาณาเขตมาถงึแหลมมลาย ู(ตัง้แต่มณฑลสรุาษฎร์ลงไป
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จนถงึมณฑลปัตตาน)ี ได้น�าพระพทุธศาสนาลทัธมิหายานทีช่าวศรีวิชยันบัถอืมาส่ังสอน 

ด้วย ยังมีพุทธเจดีย์ตามอย่างลัทธินี้ เช่น พระมหาธาตุเมืองไชยา พระมหาธาตุเมือง

นครศรีธรรมราชองค์เดมิเป็นต้นปรากฏอยู่ แต่พระพทุธศาสนาลทัธนิี ้คงยงัไม่แผ่เจรญิ

ไปถึงทางเหนอื คงอยูเ่พยีงเขตแหลมมลายดูงักล่าว จนถงึราว พ.ศ. ๑๕๕๐ มกีษตัรย์ิ

เช้ือสายชาวประเทศศรีวิชัยองค์หนึ่งขึ้นมาแต่เมืองนครศรีธรรมราช ได้มาครองเมือง

ลพบุรี ราชบุตรของกษัตริย์องค์นั้นได้ไปครองประเทศกัมพูชา ประเทศนี้กับประเทศ

กัมพูชาจึงรวมอยู่ในอ�านาจราชวงศ์อันเดียวกัน 

มีกล่าวในศิลาจารึกสมัยนั้น (หลักที่ ๑๙ อยู่ในหอสมุดส�าหรับพระนคร) ว่า 

ทีเ่มอืงลพบรุ ีมทีัง้พระสงฆ์นกิายสถวรีะ (เถรวาท) และนกิายมหายาน นกัโบราณคดี

สนันษิฐานว่านกิายสถวรีะคงเจรญิอยูใ่นประเทศสยาม นกิายมหายาน พร้อมท้ังศาสนา

พราหมณ์คงเจรญิอยู่ในประเทศกมัพูชามาก่อน แต่เมือ่ประเทศสยามรวมอยู่ในอ�านาจ

ราชวงศ์กมัพูชา นิกายมหายานพร้อมท้ังศาสนาพราหมณ์ จงึเข้ามาเจรญิอยูใ่นประเทศ

สยามยุคนี้ เป็นสมัยท่ีลัทธิมหายานเข้ามาเจริญอยู่ในประเทศสยาม นักโบราณคดี

สนันิษฐานว่า การใช้ภาษาสนัสกฤตจารกึพระธรรมกด็ ีการใช้ส�าเนยีงสนัสกฤตในการ

บรรพชาอุปสมบทก็ดี (เลิกมาไม่สู้นานนัก) น่าจะเริ่มตั้งแต่ยุคนี้

ยคุที ่๓ เถรวาทสายพกุาม (อริมทันบรุ)ี เมือ่ พ.ศ. ๑๕๘๗ พระเจ้าอนรุุทธ 

มหาราชได้ราชสมบัติในประเทศพม่า ตั้งราชธานีอยู่ ณ เมืองพุกาม มีอานุภาพมาก 

ปราบปรามประเทศรามัญไว้ในอ�านาจแล้วแผ่อาณาเขตเข้ามาถึงประเทศลานนา (คือ

มณฑลภาคพายัพบัดนี)้ ลงมาจนถึงเมืองลพบรุ ี และทวารวด ี พระเจ้าอนุรทุธมหาราช

ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทในเมืองพุกาม ได้น�า 

พระพทุธศาสนาลทัธเิถรวาทจากเมอืงพกุามมาตัง้ส่ังสอนด้วย จนเจรญิแพร่หลายทาง

ภาคเหนอื (คอืมณฑลภาคพายพั) แต่คงไม่เจรญิแพร่หลายลงไปจนถึงทางใต้ ลัทธเิถรวาท

สายพกุามนี้ก็ได้มาจากสายรามัญเมืองสะเทิมดังกล่าวแล้วในตอนก่อน ฉะนั้น จึงเป็น

สายเดยีวกบัทีเ่ข้ามาสูป่ระเทศสยามยคุแรก คอืสายพระโสณเถระและพระอตุตรเถระ

ผูน้�าพระพทุธศาสนามาสูส่วุรรณภูม ิพระพทุธศาสนาสายพุกามเข้ามาสู่ประเทศสยามนี้

มกีล่าวถึงในต�านานทางประเทศนี ้ เช่นในค�าถวายพระพรปรารภท�าสังคายนาของพระสงฆ์
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มสีมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธานดังกล่าวในตอนก่อนแล้ว และมกีล่าวในต�านานนัน้ว่า 

คัมภีร์พระไตรปิฎกได้เข้ามาในสมัยนั้น

ยุคที่ ๔ เถรวาทสายลังกา ได้เข้ามาหลังจากสังคายนาครั้งที่ ๗ (นับต่อจาก

ชมพูทวีป แต่นับเป็นครั้งที่ ๔ ในลังกา) สมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ (ครองราชย์  

พ.ศ. ๑๖๙๖)๑ ดังกล่าวแล้วในตอนก่อน เพราะพระสงฆ์ในประเทศนี้ได้ยินกิตติศัพท์

เรื่องพระพุทธศาสนาในลังกา จึงออกไปบวชแปลงกลับมาตั้งลังกาวงศ์ขึ้นบ้าง นิมนต์

พระสงฆ์ลังกาวงศ์ในประเทศนี้บ้าง รวมหลายคราว จะกล่าวตามที่ค้นได้โดยล�าดับ 

ดังต่อไปนี้

คราวแรก ได้มีพระสงฆ์ลังกาวงศ์มาตั้งคณะอยู่ท่ีเมืองนครศรีธรรมราชก่อน 

นักโบราณคดีสนันษิฐานว่า เพราะได้มีพระภกิษไุทยออกไปบวชแปลงทีล่งักาแล้วชกัชวน

พระภิกษุลังกากลับมาตั้งคณะขึ้น ทีแรก ตั้งอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อน ต่อมา 

ก็เลื่อนข้ึนมาตั้งเจริญอยู่ในกรุงสุโขทัยราชธานีของไทยในสมัยแรกตั้งประเทศชาติใน

ถิน่ประเทศนี ้ความข้อนีป้รากฏในศลิาจารกึของพระเจ้าขนุรามค�าแหง สมยักรงุสโุขทยั

เป็นราชธาน ีเมือ่ พ.ศ. ๑๘๒๐ เศษว่า “พ่อขนุรามค�าแหงกระท�าโอยทานแก่มหาเถร 

สงัฆราช ปราชญ์ เรียนจบไตรปิฎกหลวกกว่าปูค่รใูนเมอืงนี ้ทกุคนลกุแต่เมอืงนครศรธีรรมราช

มา” ดังนี้

คราวที่ ๒ มีกล่าวในต�านานโยนกว่า ตั้งแต่ จ.ศ. ๖๙๓ (พ.ศ. ๑๘๗๔) 

เป็นต้นมา มพีระเถระรามญัชาวเมอืงมตมิา (เมาะตะมะ) ได้ไปอปุสมบทมาแต่เมืองลงักา 

แล้วกลบัมาต้ังพระสงฆ์คณะลังกาวงศ์อยู่ในเมอืงมตมิา พระเถระองค์นัน้มนีามว่าอทุมุพร

บุบผามหาสวามี เจริญสีลาทิคุณปรากฏกิตติศัพท์มาถึงประเทศนี้ ครั้งนั้นมีภิกษุ 

ชาวเมอืงสโุขทัย ๒ รปู ชือ่พระอโนมทัสส ี๑ พระสุมนะ ๑ ส�านกัอยูก่บัพระมหาเถระ

สังฆราชาบุพภัทรในเมืองสุโขทัย เคยไปเรียนพระไตรปิฎกในกรุงศรีอยุธยา เมื่อได้

๑  นีก้ล่าวตามพงศาวดารลงักา แต่ในต�านานสงัคายนาว่าท�าสงัคายนาครัง้ที ่๗ เมือ่ พ.ศ. ๑๕๘๗  

 ค้านกัน ในค�าถวายพระพรปรารภท�าสังคายนาของพระสงฆ์ ในรัชกาลที่ ๑ เรียงตามต�านาน 

 สังคายนา จึงกล่าวถึงสมัยสังคายนาครั้งที่ ๗ ก่อนสมัยพระเจ้าอนุรุทธมหาราช
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ทราบกติตศิพัท์นัน้ จงึลาพระสงัฆราชไปยงัมตมิานครรามญัประเทศ รบัอปุสมบทบวช

แปลงในส�านกัพระอุทุมพรมหาสวามีแล้ว อยูศ่กึษาปฏบิติัในส�านกันัน้โดยคตลิงักามาได้ 

๔ พรรษา จึงกลับมาอยู่เมืองสุโขทัยได้ ๑๐ พรรษา แล้วจึงหาอุปสัมปทาเปกขะ  

(ผูป้รารถนาจะอุปสมบท) ๘ รปู ไปบวชในส�านกัพระอทุมุพรมหาสวาม ีเพือ่จะน�ามา

ตั้งคณะภิกษุสงฆ์ลังกาวงศ์ในเมืองสุโขทัย พระมหาสวามีก็มอบให้พระเถระทั้งสอง 

น�าพระศาสนามาสูส่ยามประเทศ ครัง้นัน้ พระอโนมทัสสีมาอยูเ่มืองเชลียง ก�าแพงเพชร 

พระสุมนะมาอยู่เมืองสุโขทัย ท�าวินัยกรรมเป็นต้นว่าอุปสมบทและสมมติสีมาโดย 

คติลังกาในเมืองทั้ง ๒ นั้นสืบมา พระมหาธรรมราชากรุงสุโขทัยทรงสร้างวัดอัมพวัน

ให้พระสุมนเถระอยู่ครอง ภายหลังเรียกว่า วัดป่าแก้ว 

ในต�านานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีกล่าวว่า พระมหาธรรมราชา (ลิไท) 

พระราชนัดดาพระเจ้าขุนรามค�าแหง มีพระราชศรัทธาจะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  

โปรดให้อาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชมาแต่ลังกาทวีปแล้ว ได้เสด็จออกทรงผนวช

เป็นพระภิกษุคราวหนึ่ง เม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๔ พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นนกั

ปราชญ์รอบรูพ้ระพทุธศาสนา ได้ทรงแต่งหนงัสือ ไตรภูมพิระร่วง เป็นหนังสือเล่มแรก

ในอักษรศาสตร์ของไทย

คราวที ่๓ พระสงฆ์ลงักาวงศ์ได้เกดิขึน้ในสมัยกรงุศรอียุธยา มีกล่าวในหนงัสอื

ต�านานโยนกว่าได้มีพระเถระชาวเมืองเชียงใหม่หลายองค์คือพระมหาธรรมคัมภีร์ ๑ 

พระมหาเมธังกร ๑ พระมหาญาณมังคล ๑ พระมหาสีลวงศ์ ๑ พระมหาสารีบุตร ๑ 

พระมหารัตนสาคร ๑ พระมหาพุทธสาคร ๑ รวม ๗ องค์ เป็นต้นคิดปรึกษากันจะ

ไปยังเกาะลังกา จึงชักชวนพระภิกษุอ่ืนได้อีก ๑๘ รูป รวมพระภิกษุชาวเชียงใหม่  

๒๕ รูป พากันออกจากเมืองนครพิงค์เชียงใหม่ เที่ยวไปเมืองเขมร ชักชวนพระเขมร

ได้อีก ๘ รูป มีพระมหาญาณสิทธิเป็นต้น รวม ๓๓ รูป พากันข้ามไปเกาะลังกา  

ได้ไปอปุสมบทแปลงใหม่ ณ อทุกสมีา เรือขนาน ในแม่น�า้กลัยาณ ีทีท่่าชือ่ว่ายาปาปัฏฏนะ 

ในคณะสงฆ์ ๒๐ รูป มพีระธรรมจรยิเถระเป็นพระอปัุชฌาย์ พระวนัรตัน์เป็นพระกรรม

วาจาจารย์ เม่ือ จ.ศ. ๗๘๖ (พ.ศ. ๑๙๖๗ ตรงกบัรชัสมัยสมเดจ็พระอนิทรราชาธบิดีที่ 

๑ กรุงศรีอยุธยา) แล้วก็อยู่ศึกษาธรรมวินัยโดยคติลังกา ในเมืองลังกานั้น



272 ธรรมคดี - ศาสนคดี

ครัน้อยู่มา ท่ีเมืองลังกาเกดิฝนแล้งข้าวแพง พระเถรานเุถระเหล่านีเ้หน็จะอยู่

ต่อไปไม่เป็นสขุ จงึชกัชวนกนักลบัจากลงักาทวีป ได้ชวนเอาพระภกิษลุงักามาด้วย ๒ รูป 

คือพระมหาวิกรมพาหุ พรรษา ๑๕ รูปหนึ่ง พระอุดมปัญญา พรรษา ๑๐ รูปหนึ่ง 

โดยสารมากับส�าเภากรุงศรีอยุธยา ซึ่งพระพรหมมุนีเถระ และพระโสมเถระ ออกไป

ลงักากลบัมา ครัน้ถงึกรุงศรอียุธยากพ็กัอยู่ ณ กรงุศรอียธุยา ได้ท�าสงัฆกรรมอุปสมบท

บวชแปลงพระภิกษุชาวกรุงศรีอยุธยา ครั้นออกพรรษาแล้วพากันไปเมืองสัชนาลัย 

ให้อุปสมบทบวชแปลงพระภิกษุที่เมืองนั้น ครั้น จ.ศ. ๗๙๒ จึงขึ้นไปเมืองเชียงใหม่  

ส�านักอยู่ ณ รัตนมหาวิหาร คือ วัดป่าแดงหลวง ต่อจากน้ัน ก็ไปยังเมืองต่าง ๆ  

ให้อุปสมบทบวชแปลงพระภิกษุ และให้อุปสมบทกุลบุตรเป็นอันมาก ด้วยเหตุท่ี 

พระเถรานุเถระหมู่นี้ น�าคณะสงฆ์ลังกาวงศ์มาประดิษฐานในเมืองต่าง ๆ ดังนี้ จึงได้

มีคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ คือ วันรัตน์ (คณะป่าแก้ว) ในนครทั้งหลายสืบมา

คราวที ่๔ ในสมัยกรงุศรีอยธุยาต่อมา สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้

ทูตไปนิมนต์คณะสงฆ์เข้ามาจากลังกาทวีป เมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๘ แล้วเสด็จออกผนวช

เป็นพระภิกษุ เหมือนพระมหาธรรมราชา (ลิไท) ประทับอยู่ ณ วัดพระจุฬามณี  

ข้างใต้เมอืงพิษณโุลก ทรงอยูใ่นสมณเพศถงึ ๘ เดอืน แต่ในพงศาวดารโยนกกล่าวว่า 

เมือ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถจะทรงผนวช โปรดให้ราชทตูไปยงัส�านกัพระเจ้าตโิลกราช 

เมืองนครพิงค์เชียงใหม่ ขอสงฆ์ไปท�าสังฆกรรมในกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าติโลกราชให้

อาราธนาพระเทพกุลเถระ กับพระอันดับ ๑๒ รูป ไปยังกรุงศรีอยุธยา

ตามต�านานประกอบกบัหลกัฐานอืน่ ๆ แสดงว่า พระพทุธศาสนาลทัธิเถรวาท

ลงักาวงศ์ได้เข้าไปต้ังเจรญิอยูใ่นเมอืงภาคพายัพ มีเชียงใหม่เป็นต้นมานาน ดงัมีกล่าว

ในต�านานโยนกว่า ในสมัยพระเจ้ากือนา เจ้านครพิงค์เชียงใหม่ (ตามต�านานโยนกว่า 

ครองเชียงใหม่ตั้งแต่ จ.ศ. ๗๒๙ ตรงกับ พ.ศ. ๑๙๑๐) ทรงได้ยินกิตติศัพท์ของ 

พระอุทุมพรมหาสวามี ในมติมานคร (ดังกล่าวในตอนที่ว่าด้วยพระสงฆ์ลังกาวงศ์เข้า

มาคราวที่ ๒) จึงใช้ให้ราชบุรุษไปอาราธนาพระมหาสวามีให้มาสืบพระศาสนาใน 

นครพงิค์ พระมหาสวามไีม่มา จดัให้พระภกิษ ุ๑๐ รปู ผู้เป็นศษิย์ มพีระอานนัทเถระ

เป็นประธานมาแทน ครั้นพระสงฆ์รามัญคณะนี้มาแล้ว พระเจ้าเชียงใหม่อาราธนา 
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ให้สมมติสีมาและท�าอุปสมบทกรรม พระสงฆ์รามัญทูลว่า พระมหาสวามีได้อนุญาต

ให้พระสมุนเถระ เป็นผูน้�าพระศาสนามาประดษิฐานในประเทศนี ้แต่พระเถรานเุถระ

รามัญเหล่านี้หาได้รับอนุญาตไม่ จึงขอให้พระเจ้าเชียงใหม่อาราธนาพระสุมนเถระมา

เป็นประธาน เพือ่ท�าสงัฆกรรมร่วมกบัพระเถระนัน้ พระเจ้าเชยีงใหม่กแ็ต่งทตูให้ไปขอ

พระสมุนเถระจากกรงุสโุขทัย พระสมุนเถระจงึไปสบืศาสนาลทัธลิงักาวงศ์ในนครพงิค์

เชียงใหม่ ตั้งแต่นั้น พระเจ้าเชียงใหม่ทรงอุษยาภิเศกพระสุมนเถระให้เป็นมหาสวามี 

ช่ือว่าพระมหาสุมนบุพรัตนมหาสวามี และพระเจ้าเชียงใหม่กับพระมหาสุมนเถระได้

พร้อมกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยอดดอยอุสุจะบรรพต (ดอยสุเทพ) ณ 

วันเพ็ญวิสาขมาส จ.ศ. ๗๔๘ (พ.ศ. ๑๙๒๙)

ในต�านานโยนกได้แสดงไว้ดังนี้ 

พระสงฆ์ลังกาวงศ์คงด�ารงมาโดยล�าดับจนถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช ครอง 

นครพงิค์ เชยีงใหม่ (ตามต�านานโยนกว่าระหว่าง จ.ศ. ๘๐๔ – ๘๔๙ ตรงกับ พ.ศ. ๑๙๘๕ 

– ๒๐๓๐) ได้ให้ประชุมพระเถรานเุถระ มพีระธมัมทนิเถระ วัดป่าตาล เป็นประธาน  

ท�าสงัคายนาช�าระพระไตรปิฎก ณ โพธารามวิหาร เมือ่พทุธศาสนายุกาลล่วงแล้วได้  

๒๐๒๐ ปี ท�าอยู่ปี ๑ จึงส�าเร็จ นับเป็นสังคายนาครั้งที่ ๘ ดังกล่าวแล้วในตอนก่อน 

ในยคุนี ้ได้มีพระเถระผูร้อบรูพ้ระไตรปิฎกในเชยีงใหม่เป็นต้น แต่งคมัภีร์ทางพระพุทธ-

ศาสนาเป็นภาษามคธไว้หลายคัมภีร์ มีโยชนาฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ มังคลัตถทีปนี 

เป็นต้น

ในสมัยใกล้กันนี้ พระเจ้ารามาธิบดี ก็ได้ฟื้นพระพุทธศาสนา ตั้งคณะสงฆ์

นิกายสมีากลัยาณใีนรามัญประเทศ เม่ือ พ.ศ. ๒๐๑๙ ดงัทีก่ล่าวแล้วในตอนทีว่่าด้วย 

ศาสนวงศ์ พระสงฆ์นิกายสีมากัลยาณี

ต่อมา ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ กรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้น ในลังกา

ทวปีสิน้สมณวงศ์ เหตดุ้วยเสยีเมืองแก่พวกมจิฉาทฏิฐ ิพระเจ้ากติตสิริริาชสหีะ กรงุลงักา 

ให้ทูตมาทูลขอพระสงฆ์ไทยไปให้บรรพชาอุปสมบทชาวสีหล พระเจ้าบรมโกษฐ์โปรด

ให้ส่งพระสงฆ์ไทย มีพระอุบาลีและพระอรยิมนุ ีเป็นหวัหน้าออกไปตัง้สมณวงศ์ในลงักา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖
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ความวบัิตขิองสมณวงศ์ในลังกาทวปีครัง้แรก จนถงึต้องขอพระสงฆ์จากอารมณ

ประเทศไปตั้งสมณวงศ์ขึ้นใหม่ ได้กล่าวแล้วในตอนก่อน ส่วนความวิบัติของสมณวงศ์

ในลังกาทวีปครั้งหลังจนถึงต้องขอพระสงฆ์ไทยไปตั้งสมณวงศ์ขึ้นใหม่นี้ ควรจะกล่าว

ถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้วิบัติโดยย่อพอให้ทราบเรื่องติดต่อกันไป 

จะเล่าประวัติการณ์จากสมัยสังคายนาครั้งที่ ๘ ในลังกาทวีปที่กล่าวแล้ว 

ในตอนก่อน ต่อจากสงัคายนาในครัง้นัน้ได้มกีารช�าระพระศาสนาลงักาทวปีถึง ๓ คราว 

ตามที่กล่าวไว้หนังสือสยามูปสัมปทวัต คือในแผ่นดินพระเจ้าภูวเนกขพาหุที่ ๔ ด้วย

ค�าแนะน�าของเสนาบดคีนหนึง่ ชือ่ เสนาลังกาธกิาร เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๔ ครัง้หนึง่ ในแผ่น

ดินพระเจ้าวกิรมพาห ุด้วยค�าแนะน�าของเสนาบดชีือ่อลงักรณ (ผูส้ร้างเมืองชยัวัฒนบรุี 

ที่ใกล้ท่าโคลัมโบ) เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๒ ครั้งหนึ่ง ในแผ่นดินพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๕  

เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๙ ครั้งหน่ึง ท้ัง ๓ ครั้งนี้ พระเจ้าแผ่นดินได้โปรดให้ประชุมสงฆ์  

ช�าระเหล่าภกิษอุลชัช ีก�าจัดด้วยให้สึกเสียเป็นอันมาก 

เมื่อช�าระในครั้งหลัง ได้วางระเบียบสังฆมณฑลเรียบร้อยข้ึนกว่าแต่ก่อน  

ปรากฏกติตศัิพท์เล่ืองลือมาถงึประเทศไทย มอญ เขมร และล้านนา จึงได้มีพระภิกษุ

ในประเทศทัง้ ๔ นีอ้อกไปบวชแปลงในลงักา ดงัทีป่รากฏในพงศาวดารล้านนา พงศาวดาร

รามญั ในระหว่างตัง้แต่รชักาลสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๒ ลงมา จนถงึสมเดจ็พระบรม

ไตรโลกนาถ กรุงศรอียธุยา ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น ในรชักาลต่อมา ในลงักาทวปี ได้ย้าย

ราชธานีมาต้ังที่ชัยวัฒนบุรี ใกล้แม่น�้ากัลยาณี รัชกาลต่อ ๆ มาถึงพระเจ้าภูวเนกข 

พาหุที่ ๖ พระเจ้ารามาธิบดี กรุงหงสาวดี ได้ส่งพระรามัญออกไปบวชแปลงเป็นลังกา

วงศ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๘ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

รัชกาลต่อ ๆ มาถึงพระเจ้าธรรมปรักกมพาหุท่ี ๘ ได้มีพวกฝรั่งโปรตุเกส  

เร่ิมมาตั้งภูมิล�าเนาในลังกาทวีปที่ท่าโคลัมโบ เมืองชัยวัฒนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐  

ไม่ยอมอยู่ในอ�านาจของพระเจ้าแผ่นดิน ท�าการต่าง ๆ ตามอ�าเภอใจ จนเกิดเหตุต้อง

รบพุ่งกัน ชาวชัยวัฒนบุรีต้องยอมเป็นประเทศราชขึ้นต่อพระเจ้าแผ่นดินโปรตุเกส  

เมือ่ล่วงรัชกาลนีแ้ล้ว ในรชักาลต่อมาอกีกเ็กดิเหตเุช่นนัน้ จนถึงต้องพึง่ก�าลงัโปรตเุกส 
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พวกโปรตเุกสจงึถอือ�านาจเทีย่วรกุรานตามหวัเมืองชายทะเลไปรอบเกาะลงักา 

และบงัคับให้ชาวลังกาเข้ารตีถอืศาสนาครสิตงั รือ้ท�าลายวดั เจดย์ี วหิาร เผาพระไตรปิฎก 

สึกพระเณรตลอดทางท่ีไป แม้พระเจ้าแผ่นดินลังกาเองก็ต้องยอมให้ราชนัดดาเข้ารีต 

ซ�้ายังมีเร่ืองโอรสของเจ้าเมืองเสตวัจจะมายารัฐท่ีอยู่ในหมู่เขากลางเกาะชื่อราชสิงหะ  

ท�าปิตฆุาต เกดิกลวับาป จงึให้ประชมุสมณชีพราหมณ์ถามหาวิธล้ีางบาป เม่ือภกิษุสงฆ์

ตอบว่าเป็นอนันตริยกรรม ไม่มีทางจะล้างบาปได้ พวกพราหมณ์ตอบว่ามีวิธีล้าง 

บาปได้ จึงขัดเคืองภิกษุสงฆ์ รับนับถือศาสนาพราหมณ์ ให้สึกพระเณร ท�าลายเจดีย์ 

วิหาร เผาพระไตรปิฎก ที่มีในเมืองที่อยู่ในอ�านาจเสียส้ิน พวกโปรตุเกสท�าลายล้าง

สมณวงศ์ในเมอืงลงักาตอนชายทะเลก่อนแล้ว ราชสงิหะท�าลายล้างตอนภายในอกีคราว

หนึง่ในสมยัต่อเน่ืองกนั จึงสิ้นสมณวงศ์ในลงักาทวีปอกีครัง้หนึง่ 

ต่อมา จนถึงสมยัพระเจ้าราชสงิหะที ่ ๒ ได้ครองลงักา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๘  

จงึขบัไล่พวกโปรตเุกสออกไปจากลงักาได้ด้วยอาศยักองทพัเรอืของพวกวลินัดาร่วมกบั

กองทัพชาวสีหล แต่ในรัชกาลน้ียังไม่มีโอกาสฟื้นพระพุทธศาสนา ในรัชกาลพระเจ้า

วมิลธรรมสรุยิะท่ี ๒ ผูเ้ป็นพระราชโอรสครองลงักาต่อมา จงึได้เริม่ฟ้ืนพระพทุธศาสนา 

ด้วยให้ไปขอคณะสงฆ์ท่ีเมืองยะไข่ มาตั้งสมณวงศ์ขึ้นใหม่ ได้พระสงฆ์มา ๓๐ รูป  

มพีระสนัตนตัและพระโลกรกัขปคุคลเีป็นหวัหน้า มาถงึเมอืงสริวิฒันบรุเีมือ่ พ.ศ. ๒๒๔๐ 

พระสงฆ์เมืองยะไข่ได้อุปสมบทกุลบุตรเป็นภิกษุ ๓๐ รูป ให้บรรพชาเป็นสามเณร 

๑๒๐ รูป พระสงฆ์ชาวยะไข่ได้มาถึงมรณภาพลงหลายรูป ที่เหลือก็พากันกลับเมือง

ยะไข่ ฝ่ายพระภิกษุชาวเมืองสีหลซ่ึงได้รับอุปสมบทใหม่ ต่อมาได้ลาสิกขาเสียบ้าง  

ถึงมรณภาพบ้าง หมดไปทั้ง ๓๐ รูป ไม่ทันจะให้อุปสมบทสืบสมณวงศ์ต่อมา จึงสิ้น

สมณวงศ์ลงอีกคราวหนึ่ง 

จนถึงพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะครองลังกา (พ.ศ. ๒๒๘๒) ทรงได้สามเณร

สรณงักรเป็นทีป่รกึษา ปรารภจะตัง้สงัฆมณฑลขึน้อกี ขัน้แรกให้ไปขอพระสงฆ์เมอืงยะไข่ 

แต่ไม่ได้พระสงฆ์มา ในเวลานั้น สมิงทอตั้งตัวเป็นพระเจ้าหงสาวดี แต่ได้เป็นใหญ่อยู่

เพียง ๕ ปี ก็เสียเมืองแก่สมิงแซงมูผู้เป็นตละมหาเสนาบดี ได้มีญาติวงศ์ของสมิงทอ

ซึ่งได้เป็นเจ้าเมืองครั้งสมิงทอเป็นใหญ่อยู่นั้นคนหนึ่ง หนีภัยไปบวชเป็นพระภิกษุ  
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สมิงแซงมูจับได้เห็นพระภิกษุจึงฝากก�าปั่นวิลันดาให้พาไปปล่อยที่เกาะลังกา เมื่อ 

พระมอญองค์นี้ไปถึงเกาะลังกา พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะได้ทรงอุปถัมภ์และจะให้

อุปสมบทแก่ชาวสีหล จึงให้ไปขอคณะสงฆ์เมืองหงษาวดีตามค�าแนะน�าของพระมอญ

นัน้ เพราะการจะให้อปุสมบทจ�าต้องมพีระสงฆ์ครบคณะเพือ่ท�าอปุสมบทกรรม แต่เรือ

ราชทูตไปแตกกลางทาง การไปขอพระสงฆ์มอญจึงไม่ส�าเร็จสมประสงค์ 

ครั้งนั้น พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ ได้ทราบจากพวกพ่อค้าวิลันดาว่า ในกรุง

ศรีอยุธยา พระพุทธศาสนารุ่งเรือง มีพระภิกษุสงฆ์มาก บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อย 

จงึแต่งราชทตูให้เข้ามาขอพระสงฆ์ยังกรุงศรอียุธยา แต่พระสงฆ์ไทยยงัไม่ทนัออกไปก็

สิน้รัชกาลพระเจ้าศรวีชิยัราชสงิหะ พระเจ้ากติตสิิรริาชสิงหะได้ครองราชสมบตัสืิบมา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๐ และได้ทรงขอพระสงฆ์ไทยเข้ามาอีก พระสงฆ์ไทยคณะพระอุบาลี 

จึงได้ออกไปตั้งศาสนวงศ์ในลังกาทวีป เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖ อันเรียกว่าสยามวงศ์หรืออุ

บาลีวงศ์ซึ่งมีสืบต่อมาจนถึงบัดนี้ 

ในคราวพระสงฆ์ไทยคณะพระอุบาลอีอกไปให้อปุสมบทนัน้ ปรากฏในพงศาวดาร

ลังกาว่า พระเจ้าแผ่นดินยอมให้ผู้มีตระกูลเท่านั้นอุปสมบท เพื่อจะป้องกันมิให้ศาสน

วงศ์เสื่อม ต่อมา มีชาวลังกาตระกูลสามัญชนอยากบวช จึงพากันไปขอบวชในเมือง

พม่าในรชัสมยัพระเจ้าปะดงุ (ตรงกบัรชักาลที ่๑ กรงุเทพฯ) แล้วกลับไปต้ังมรัมมะวงศ์

ขึ้นในลังกา

ยุคที่ ๕ เถรวาทสายสีมากัลยาณีนิกาย ได้เข้ามาตั้งอยู่ตั้งแต่รัชกาลท่ี ๓  

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อทรงผนวช ได้ทรง

รับสมณวงศ์สายนีม้าปฏบิตั ิต้ังเป็นธรรมยตุกินกิาย ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๖๘ มปีระวตักิาล

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ว่าด้วยพระราชประวัติ สมณวงศ์นี้ก็คือลังกาวงศ์  

หรือจะกล่าวว่า ท้ังวงศ์ลังกา ท้ังวงศ์สุวรรณภูมิที่พระมหินทเถระและพระโสณเถระ 

พระอุตตรเถระ น�ามาแต่เดิมก็ได้ อันยังมีบริสุทธิ์อยู่แต่ในรามัญประเทศในสมัยนั้น 

เพราะในลงักาทวปีเองกไ็ด้สญูสิน้ไปแล้ว จนต้องขอพระสงฆ์ไทยไปต้ังสมณวงศ์ข้ึนใหม่

ดังกล่าวแล้ว
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การปฏบิตัเิพ่ือฟ้ืนพระพทุธศาสนาของพระภกิษผุูธ้รรมวาทวิีนยัวาท ีและของ

ท่านผูอุ้ปถมัภ์มีพระมหากษัตรย์ิเป็นต้น ทุกยคุทกุสมยัทีก่ล่าวมาแล้วนี ้ไม่เป็นการท�า

สังฆเภท เพราะเมื่อมีการฟื้นพระพุทธศาสนา ก็ต้องมีการสอบสวนช�าระ เมื่อเป็น 

เช่นน้ีฝ่ายทีม่วีาทะอย่างหนึง่ กค็งแยกออกจากฝ่ายท่ีมีวาทะอกีอย่างหนึง่เป็นธรรมดา 

หรือกล่าวกลาง ๆ ฝ่ายที่มีวาทะอย่างเดียวกัน มีความเห็นและปฏิบัติอย่างเดียวกัน  

ก็จะรวมกันเป็นพวกหนึ่ง ๆ ตามความเห็นและการปฏิบัติที่เสมอเป็นอย่างเดียวกัน

ศาสนประวตัทิีแ่สดงมานีเ้ป็นเคร่ืองรบัรองว่า พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ 

ผูท้รงสถาปนาคณะธรรมยุต ได้เป็นผูท้รงฟ้ืนพระพทุธศาสนา เช่นเดียวกับพระโมคคัลลี-

บตุรตสิสเถระ และพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้น ได้ท�าการฟ้ืนพระพทุธศาสนาโดยล�าดบั

อนึ่ง ตามพุทธศาสนประวัติท่ีแสดงมา กล่าวโดยสรุปว่า ประเทศถิ่นที่ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทออกจากอินเดียมาประดิษฐานหย่ังรากอยู่ม่ันคง มี ๒ คือ 

ประเทศลงักาท่ีได้รบัพระพุทธศาสนาสายพระมหินทเถระ ประเทศรามญั (รวมทัง้พม่า 

และประเทศสยาม) ท่ีได้รับพระพุทธศาสนาสายพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ  

เมื่อศาสนวงศ์ในประเทศหนึ่งเศร้าหมองวิบัติ เพราะเกิดจลาจลในบ้านเมืองหรือใน 

สงัฆมณฑลเองกไ็ด้ศาสนวงศ์ในอกีประเทศหนึง่ไปต้ังขึน้ใหม่ ถือว่าเป็นการฟ้ืนพระพุทธ

ศาสนา เหตุฉะนี้ พระพุทธศาสนาสายเถรวาทดั้งเดิมจึงด�ารงสืบต่อมาได้ 

กล่าวโดยเฉพาะพระสงฆ์ชาวอารมณประเทศ (รามัญ) กไ็ด้เคยไปตัง้ฟ้ืนศาสน

วงศ์ในลงักามาแล้ว ต่อมาก็กลับไปรับลัทธิลังกาวงศ์ (อาจจะเป็นศาสนวงศ์ที่พระสงฆ์

ชาวอารมณประเทศไปตั้งขึ้นน่ันเอง) กลับมาสู่รามัญประเทศอีก คือพระสงฆ์นิกาย

สมีากลัยาณท่ีีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ทรงรบัมาตัง้เป็นคณะธรรมยตุกินกิายขึน้ 

ศาสนวงศ์ลังกาและรามัญสายดังกล่าวในสมัยนั้น สัมพันธ์กันใกล้ชิดและได้เข้ามา 

ในประเทศสยามนีห้ลายครัง้หลายคราว พระสงฆ์คณะพระอบุาลทีีอ่อกไปตัง้ศาสนวงศ์

ในลังกาอาจจะเนื่องอยู่ในวงศ์ทั้ง ๒ ดังกล่าวก็ได้ 

แต่พระพทุธศาสนาทีเ่ข้ามาสูป่ระเทศไทยมหีลายลทัธ ิหลายสาย หลายคราว 

และจะมาปะปนกันและเสื่อมลงอย่างไร ก็ยากที่จะทราบได้ ทั้งมาเกิดวิบัติขึ้นแก่บ้าน
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เมืองเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ อันเปรียบเหมือนเกิดวิบัติข้ึนแก่เรือนกาย 

พระพุทธศาสนาอนัเปรยีบเหมอืนเรอืนใจกพ็ลอยวบิตั ิเพราะวดัวาอาราม พระไตรปิฎก 

และคมัภร์ีพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ถกูเผาท�าลาย พระภกิษสุงฆ์กระจดักระจาย ปราศจาก

การปกครองควบคมุ ทางฝ่ายพุทธจกัรเมือ่กูช้าตขิึน้ได้แล้ว พระมหากษตัรย์ิกต้็องทรง

ย้ายมาตั้งราชธานีขึ้นใหม่ ทางฝ่ายพุทธจักรพระมหากษัตริย์ท้ังในสมัยกรุงธนบุรี  

ทั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้ทรงพยายามฟื้นพระพุทธศาสนามาโดยล�าดับ เช่น

รวบรวมช�าระพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นต้นให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสังคายนา 

พระไตรปิฎก เม่ือสมัยรชักาลท่ี ๑ กรงุรตันโกสินทร์ ดงักล่าวแล้ว และออกกฎหมาย

พระสงฆ์ เป็นเครื่องห้ามและก�าจัดบุคคลผู้ประพฤติผิดเป็นล�าดับมา แต่ก็เป็นไปใน

ทางรวบรวม ช�าระต�ารา โดยมาก ยงัไม่อาจช�าระในทางศึกษาปฏบิตัไิด้มากนกั ทัง้ได้

เกิดมีการอ้างถือลัทธิคติปัญจอันตรธานขึ้นอีก ท�าให้ส้ินอุตสาหะพยายามในอันที่จะ

ปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงเห็นว่าถึงเวลาท่ีจะต้องฟ้ืนพระพุทธศาสนา

ข้ึนใหม่เหมือนอย่างพระมหาเถระและพระมหากษัตริย์พุทธศาสนูปถัมภกในปางก่อน 

จึงทรงรบัศาสนวงศ์พระสงฆ์รามญันกิายสมีากลัยาณ ีมาตัง้ธรรมยุตกินกิายขึน้ ชือ่ว่า

ได้ทรงฟื้นศาสนวงศ์เดิมอันสืบเนื่องมาจากพระมหินทเถระ และพระโสณเถระและ 

พระอตุตรเถระ มาตัง้ขึน้ในประเทศสยามอีกนัน่เอง ศาสนวงศ์นกิายสีมากลัยาณทีีท่รง

รับมานี้ แม้จะสืบมาแต่ลังกาวงศ์ดังกล่าว แต่ต่อมาก็หาไม่ได้ในลังกาอีกแล้ว เพราะ

ได้เกิดวิบัติขึ้นในลังกาในเวลาต่อมา และเมือ่ทรงรบัมาแล้ว ในกาลต่อมาพม่าซึง่รวม

รามญัอยูด้่วยกเ็สยีเอกราช แต่ศาสนวงศ์สายเดมิกไ็ด้เข้ามาตัง้อยูใ่นประเทศไทยสยาม

นีแ้ล้ว เพราะพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ได้ทรงรบัมาตัง้รกัษาไว้ พระมหากษตัรย์ิ 

รัฐบาล และพุทธศาสนิกชนชาวไทยในเวลาต่อมาก็ได้รับรองรักษาสืบมาจนถึงบัดนี้ 

เหตุฉะนี้ จึงสมควรถวายพระเกียรติอย่างสูง แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ผู้ได้

ทรงฟื้นและรักษาพระพุทธศาสนา เพราะได้ทรงตั้งฟื้นรักษาศาสนวงศ์สายเดิมสืบต่อ

มาจากลงักา รามัญและไทยสยามเดมิไว้ได้ เช่นเดยีวกบัพระเจ้าธรรมราชาผูฟ้ื้นรกัษา

พระพุทธศาสนาในปางก่อน
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ได้ทรงฟื้นตั้งศาสนวงศ์ขึ้นแล้ว ก็ไม่ทรง

บงัคบัพระภิกษุสงฆ์ให้รวมเป็นนิกายเดยีวกนั ด้วยวิธกี�าจัดพระสงฆ์นกิายอืน่เสีย รกัษา

ไว้แต่นกิายเดยีว เหมอืนอย่างพระเจ้าปรกักมพาหุเป็นต้น หรอืด้วยวธิใีห้พระภกิษสุงฆ์

ทัว่ประเทศสกึและบวชแปลงในสมณวงศ์ ทีท่รงสถาปนาขึน้ใหม่อย่างพระเจ้ารามาธบิดี 

เพราะทรงเห็นว่า แม้จะทรงใช้พระราชอ�านาจรวมพระสงฆ์ให้เป็นนิกายเดียวกันได้  

แต่ก็เป็นวิธีที่บังคับขืนใจ จักไม่ได้ผลย่ังยืน เพราะอาจท�าให้รวมกันได้เพียงชั่วคราว

เท่านั้น ดังในประเทศลังกาและในประเทศรามัญนั้นเอง ต่อจากสมัยรวมนิกายของ

กษัตริย์ ๒ พระองค์นั้นไม่นาน พระสงฆ์ก็แตกเป็นนิกายต่าง ๆ อีก เหตุฉะนี้ จึงไม่

ทรงใช้พระราชอ�านาจเหมือนอย่างนัน้ แต่ทรงใช้พระมหากรุณา พระราชทานพระบรม

ราชูปถัมภ์ทุกนิกายเสมอกัน ทรงชักน�านิกายที่ยังย่อหย่อนให้แก้ไขความประพฤติ

ปฏิบัติในนิกายน้ัน ๆ ให้ดีขึ้นเอง ด้วยพระบรมราโชบายอันสุขุมไม่เป็นการกระทบ

กระเทือน วิธีน้ีผู้อุปถัมภ์และผู้บริหารการคณะสงฆ์ มีพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมา 

และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นต้น ก็ได้ทรงใช้ในการ

บริหารคณะสงฆ์สืบต่อมา การคณะสงฆ์จึงค่อย ๆ ดีขึ้น ทั้งโดยปริยัติทั้งโดยปฏิบัติ

โดยล�าดับ เพราะได้รับระเบียบปฏิบัติที่ทรงฟื้นตั้งขึ้นและท่ีทรงวางไว้เป็นส่วนมากไป

ประพฤติปฏิบัติ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้



ลักษณะตัดสนิสังฆเภท

สงัฆเภท แปลว่า ความแตกกนัแห่งสงฆ์ (ถ้ายังไม่แตก เพยีงแต่ร้าวราน เรยีกว่า

สังฆราชี) ความที่สงฆ์แตกกันนั้น เรียกว่า สังฆเภท มี ๒ อย่าง คือมีบุคคลผู้ท�าให้

แตกกัน ที่เรียกว่า ท�าสังฆเภท ๑ ไม่มีบุคคลผู้ท�าให้แตกกัน สงฆ์แตกกันเอง ๑

อย่างแรก คือ มีผู้ท�าสังฆเภทนั้น ในบาลีวินัยปิฎก จุลวัคค์ สังฆเภทขันธกะ

แสดงลักษณะผู้ท�าสังฆเภทไว้ เก็บความมารวมกันได้ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นภิกษุ มิใช่ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา  

 (ภิกษุณีเป็นต้นพึงท�าได้เพียงพยายามเพื่อท�าสังฆเภท)

(๒) เป็นปกตตัตะ คือเป็นภกิษุโดยปกต ิไม่ต้องปาราชกิหรือถูกสงฆ์ยกวตัร

(๓) เป็นสมานสงัวาสก์ มีธรรมเนยีมเป็นเครือ่งอยูร่่วมเสมอกนั ร่วมสังฆกรรม 

 กันได้ (มีนิกายเดียวกัน)

(๔) อยู่ในสีมาร่วมกัน คือ อยู่ในวัดเดียวกัน ท�าสังฆกรรมร่วมกัน

(๕) แสดงอธรรมว่าธรรม แสดงธรรมว่าอธรรม แสดงอวินยัว่าวินยั แสดงวินยั 

 ว่าอวินัย ฯลฯ

(๖) แยกท�าอุโบสถ ท�าปวารณา ท�าสังฆกรรม แผนกหนึ่ง

ตวัอย่าง ผูท้�าสงัฆเภทซึง่ได้ลกัษณะครบตามทีป่รากฏในศาสนประวตัก็ิมเีพยีง

พระเทวทตัผูเ้ดยีวเท่านัน้ ได้มเีล่าไว้ในบาลสีงัฆเภทขนัธกะและอรรถกถาว่า พระเทวทตั 

มีความปรารถนาจะตั้งตนเป็นศาสดา บริหารคณะสงฆ์ในฝ่ายศาสนจักร จึงกราบทูล
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พระบรมศาสดา ขอให้ทรงมอบการบริหารพระสงฆ์แก่ตน พระบรมศาสดาไม่ทรง

อนุญาต จึงพยายามด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น แสดงวัตถุ ๕ ประการ นอกพระธรรมวินัย

จนถึงพยายามเพื่อท�าร้ายพระบรมศาสดาด้วยวิธีต่าง ๆ และแนะน�าอชาตสัตตุกุมาร

ให้ท�าปิตุฆาต เพื่อเป็นพระราชา ในฝ่ายอาณาจักร อชาตสัตตุกุมารแย่งราชสมบัติได้

ส�าเรจ็ โดยจบัพระราชบดิาขงัไว้จนสิน้พระชนม์ในภายหลงั แต่พระเทวทตัท�าไม่ส�าเรจ็ 

จึงแยกสงฆ์ผูเ้ป็นฝักฝ่าย เพราะเหน็ชอบตามวัตถุ ๕ ประการทีพ่ระเทวทตัแสดงออก

ไปท�าสังฆกรรมแผนกหนึง่ ครกุรรมของพระเทวทตัดงักล่าวมานี ้จึงเป็นไปเพือ่ประทษุร้าย

พระบรมศาสดาและพระพุทธศาสนา ตรงกันข้ามกับปฏิปทาของท่านผู้ฟื้นพระพุทธ-

ศาสนาดังกล่าวมาข้างต้น เหมือนอย่างด�ากับขาว

อนึ่ง ผู้ท�าสังฆเภท ท่านก็ยังไม่ด่วนปรับว่าเป็นผู้ท�าอนันตริยกรรมทีเดียว  

ถ้าเหน็หรอืสงสยัอยู่ว่า สงฆ์พร้อมเพรยีงกันประพฤตพิระธรรมวนัิยดีอยูแ่ล้ว การท�าสงฆ์

ผู้พร้อมเพรียงกันดีอยู่เช่นน้ีให้แตกกันเป็นการไม่ถูกไม่ชอบ แต่ก็ยังขืนท�าสังฆเภท 

ดังเช่นพระเทวทัต จึงเป็นผู้ท�าสังฆเภทที่เป็นผู้ท�าอนันตริยกรรม สมด้วยลักษณะของ

ผู้ท�าสังฆเภท ๒ จ�าพวกที่แสดงไว้ในบาลีสังฆเภทขันธกะ คือ

(๑) ผู้ท�าสังฆเภทที่พึงไปอบาย (คือเป็นผู้ท�าอนันตริยกรรม) ได้แก่ผู้ท�า

สงัฆเภททีเ่หน็หรือสงสยัในธรรมว่าเป็นอธรรมเป็นต้น กย็งัแสดงว่านีเ้ป็นธรรม เป็นวินยั 

เป็นสัตถุศาสน์

(๒) ผู้ท�าสังฆเภทท่ีไม่พึงไปอบาย (คือเป็นผู้ไม่ท�าอนันตริยกรรม) ได้แก่ 

ผูท้�าสงัฆเภทท่ีเหน็ในอธรรมว่าเป็นธรรม และแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมเป็นต้น คอืเข้าใจ

ผิดจริง ๆ และแสดงออกไปด้วยความเข้าใจผิด

หลักฐานที่อ้างมานี้ แสดงว่าผู้ที่ชื่อว่าท�าสังฆเภทต้องประกอบด้วยลักษณะ 

ดังกล่าวมานั้น เมื่อกล่าวสรุปโดยตรงก็คือ ผู้เป็นหัวหน้าในการท�าสังฆเภทนั้น ตั้งตน

เป็นพระศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้า เช่น พระเทวทัต ส่วนท่านผู้ไม่ได้ตั้งตนแข่งกับ

พระพทุธเจ้า แต่มีความเหน็ในพระวนิยัหรอืในพระธรรมด้วยกต็าม แตกต่างกนัออกไป 

เช่น ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี และท่านท่ีเป็นต้นเหตุให้ต้องท�าสังคายนา ไม่ชื่อว่าท�า

สังฆเภท เพราะไม่ได้ตั้งตนเป็นพระศาสดา แข่งกับพระพุทธเจ้า
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ส่วนความทีส่งฆ์แตกกันเองนัน้ ย่อมมเีพราะเหตหุลายประการ จะยกมากล่าว

แต่บางประการตามที่ปรากฏในศาสนประวัติ ต่อไปนี้

(๑) สงฆ์เกิดมีความเห็นแตกต่างกัน กล่าวขัดแย้งกัน ในข้อธรรมวินัยว่า  

นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย เป็นต้น อันเรียกว่าเภทกรวัตถุ 

(เรื่องท�าให้แตกกัน) เป็นวิวาทาธิกรณ์ขึ้นในสงฆ์ มีตัวอย่างมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล  

ในโกสัมพิกขันธกะ ในวินัยปิฎกว่า 

พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี มีความเห็นในข้อหนึ่งว่าเป็นอาบัติ และไม่เป็น

อาบตัต่ิางกนั ฝ่ายหนึง่ได้โอกาสกป็ระกาศยกวัตรภกิษรุปูหนึง่เพราะเหตไุม่เห็นอาบัติ 

กเ็ลยแตกกนัเป็น ๒ พวก จนถงึแยกกนัท�าอโุบสถ ภายหลงัเมือ่ท�าความเหน็ให้ลงกัน

ได้แล้ว กต็กลงปรองดองกันเข้าได้ ตวัอย่างนีไ้ม่มบีคุคลสังฆเภท สงฆ์แตกกนัเอง และ

ต่างกเ็ป็นลชัชภีกิษ ุมุง่จะปฏบิตัพิระธรรมวนิยัให้ถกูต้องด้วยกนั เมือ่สงฆ์แตกกนัด้วย

เหตุดังกล่าวนี้ ท่านไม่เรียกภิกษุผู้เนื่องอยู่ในสงฆ์นั้นว่าผู้ท�าสังฆเภท แต่เรียกว่า  

นานาสงัวาสก และแสดงภูมแิห่งนานาสังวาสกภกิษุไว้ ๒ คอื ท�าตนให้เป็นนานาสังวาสก

ด้วยตน หรือสงฆ์ประชุมกันยกวัตรเสีย เมื่อสงฆ์สามัคคีกันท่านเรียกภิกษุผู้เนื่องอยู่

ในสงฆ์นั้นว่า สมานสังวาสก และแสดงภูมิของสมานสังวาสกภิกษุไว้ ๒ คือ ท�าตน 

ให้เป็นสมานสังวาสกด้วยตน หรือสงฆ์ประชุมกันเรียกภิกษุที่ถูกยกวัตรเข้าหมู่

เมือ่พวกภกิษผุูเ้ป็นลชัช ีมุง่ประพฤตถูิกธรรมถูกวินยัด้วยกนัเกดิแตกกนัเป็น

นานาสงัวาสก เพราะววิาทกนัในเรือ่งพระธรรมวินยัเช่นนี ้พระบรมศาสดากท็รงปรารถนา

ให้มีสังฆสามัคคี แต่ที่เป็นธัมมิกสามัคคีในเวลาที่ยังเป็นนานาสังวาสกกันอยู่ ก็โปรด

ให้แยกกันท�าสังฆกรรมจนกว่าจะกลับเป็นสมานสังวาสก ด้วยธัมมิกสามัคคี

ข้อท่ีว่าธมัมิกสามัคคีน้ัน มีลักษณะตามทีต่รัสไว้คู่กบัอธมัมกิสามคัคใีนวนิยัปิฎก 

ดังนี้

สังฆสามัคคี ๒ อย่าง คือ

ก. อธัมมิกสังฆสามัคคี (สังฆสามัคคีท่ีไม่ประกอบด้วยธรรม) คือเมื่อสงฆ์

แตกกัน สงฆ์ไม่วินิจฉัยวัตถุนั้น ไปจับมูลเหตุจากข้อที่มิใช่มูลเหตุท�าสังฆสามัคคี
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ข.  ธมัมกิสงัฆสามคัค ี(สงัฆสามคัคท่ีีประกอบด้วยธรรม) คอื เม่ือสงฆ์แตกกนั 

สงฆ์วินิจฉัยวัตถุนั้น จับมูลเหตุจากมูลเหตุ ท�าสังฆสามัคคี๑

(๒)  เกิดอลชัชภีกิษขุึน้ในสงฆ์ มตัีวอย่างในสมัยพทุธกาลตัง้แต่เมือ่พระบรม

ศาสดายงัมไิด้ประทานพระพทุธานญุาตให้สงฆ์สวดพระปาติโมกข์ในวันอุโบสถ ในสมยันัน้

เมือ่ถึงวนัอุโบสถ พระบรมศาสดาทรงแสดงพระปาตโิมกข์แก่ภกิษสุงฆ์ด้วยพระองค์เอง 

(พระปาติโมกข์๒ ที่ทรงแสดงเองนี้อรรถกถาแก้ว่า คือพระโอวาทปาติโมกข์) มีเล่ามา

ในปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ ในวินัยปิฎก เก็บความแสดงโดยย่อว่า

ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค�า่วนัหนึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้าอันภกิษุสงฆ์แวดล้อมประทับ

นั่งอยู่จนล่วงปฐมยาม ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าภิกษุสงฆ์นั่งมานานแล้ว ขอให้ทรง

แสดงพระปาตโิมกข์ พระผูมี้พระภาคได้ประทบันิง่ จนล่วงมชัฌมิยาม ล่วงปัจฉมิยาม 

ท่านพระอานนท์กไ็ด้กราบทูลอาราธนาโดยล�าดบั จนเมือ่อรณุขึน้ จงึตรสัว่า บรษิทัไม่

บรสิทุธิ ์ท่านพระมหาโมคคลัลานะได้ค้นหาพบบคุคลทุศีล ผูเ้ป็นอสังวาสกะ (ไม่มีธรรม

เครือ่งอยูร่วม) กบัภกิษทุัง้หลายจัดการให้ออกไปจากสงฆ์แล้ว พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสั

ว่า ไม่เป็นฐานะท่ีจะทรงแสดงปาตโิมกข์ในบรษัิทท่ีไม่บรสุิทธิ ์จงึได้ทรงงดแสดงปาตโิมกข์

ด้วยพระองค์เอง ประทานพระพทุธานญุาตให้ภกิษทุัง้หลายสวดปาตโิมกข์ตัง้แต่นัน้มา 

เหตท่ีุเกดิขึน้ในครัง้น้ีเพียงงดทรงแสดงปาตโิมกข์ แต่ในภายหลงัพทุธปรนิพิพาน 

เหตุเช่นนี้เป็นเหตุให้สงฆ์งดท�าอุโบสถด้วย ให้สงฆ์แตกกันออกไปด้วย ดังเช่นปรารภ

เหตุให้ท�าสังคายนาครั้งที่ ๒–๓ เพราะเมื่อมีพวกภิกษุอลัชชีเกิดขึ้นในสงฆ์ ถ้าพวก

ภกิษฝุ่ายลชัชมีกี�าลงัมากกว่า กอ็าจจดัการให้ฝ่ายอลัชชอีอกไปจากหมู่ได้ แต่พวกอลัชชี

เมื่อถูกให้ออกไปจากหมู่แล้ว ก็อาจไปตั้งพวกขึ้นต่างหาก ถ้าพวกภิกษุฝ่ายอลัชชีม ี

ก�าลงักว่า พวกภกิษฝุ่ายลชัชกีต้็องหลกีออกจากหมูน่ัน้ไปรวมกนัอยูฝ่่ายหนึง่ มตีวัอย่าง

ในยุคท�าสังคายนาดังท่ีกล่าวแล้ว แม้สงฆ์แตกกันเพราะมีพวกอลัชชีอสังวาสกเกิดขึ้น

ในสงฆ์อย่างนี้ ท่านก็ไม่กล่าวผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นผู้ท�าสังฆเภท

๑ วิ.มหา. ๕/๓๕๒
๒ วิ. จุลฺล. ๗/๒๘๓
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(๓) เกิดความเห็นคัดค้านหรือแก้พระธรรมวินัยขึ้นในสงฆ์ มีตัวอย่างตั้งแต่

ครั้งพุทธกาลเหมือนกัน ดังเรื่องในวินัยปิฎก๑ ว่า 

ภิกษุชื่ออริฏฐะ สามเณรชื่อกัณฑกะ เกิดทิฏฐิลามก คัดค้านค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า ภกิษทุัง้หลายห้ามไม่ฟังตรัสสัง่ให้สวดสมนภุาสน์ ภกิษุให้นาสนะสามเณร

ผูม้ทีฏิฐเิช่นนัน้และห้ามมใิห้ภกิษุทัง้หลายคบ ความเห็นคดัค้านในครัง้นี ้ยังไม่มีก�าลงั 

ไม่มีพรรคพวก พอเป็นเหตุให้สงฆ์แตกกัน เพราะได้ทรงบัญญัติสิกขาบทตัดต้นเหตุ

เสยี แต่ถ้าความเหน็คดัค้านทีเ่กดิขึน้ในสงฆ์ มกี�าลงั มพีรรคพวกสนบัสนนุ กเ็ป็นเหตุ

ให้สงฆ์แตกกันได้ คือแตกกันเป็นฝ่ายท่ีมีความเห็นคัดค้านพวก ๑ ฝ่ายที่ไม่มีความ

เหน็คดัค้านและไม่ยอมคบกบัฝ่ายทีม่คีวามเหน็คดัค้านอกีพวก ๑ ถ้าฝ่ายทีม่คีวามเหน็

คดัค้านแสดงลทัธใิหม่แก้พระธรรมวนิยัเป็นสทัธรรมปฏริปูอกีด้วย กย็ิง่เป็นเหตใุห้สงฆ์

แตกกันมากขึ้น มีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลก็เช่นพระเทวทัต ผู้แสดงวัตถุ ๕ ประการ 

ในภายหลงัพทุธกาล ก็เช่นพวกภิกษุวัชชีบุตร ผูแ้สดงวัตถุ ๑๐ ประการ หรือพวกฝ่าย

อาจริยวาทอันกลายมาเป็นมหายาน ซึ่งแสดงลัทธิต่างออกไป ดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้

หลักฐานตามที่กล่าวมาเหล่าน้ี เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ไม่ได้ท�าสงัฆเภท แต่ทรงเป็นผูฟ้ื้นพระพทุธศาสนา ถ้าการปฏบิติั

ฟ้ืนพระพทุธศาสนาของพระองค์เป็นการท�าสังฆเภทแล้ว การปฏบิตัฟ้ืินพระพทุธศาสนา

ของท่านผูฟ้ื้นพระพทุธศาสนาทัง้หลายในอดตีดงัทีเ่ล่ามา กเ็ป็นการท�าสงัฆเภททัง้หมด 

และการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวแก่สมานสังวาสนานาสังวาส

ห้ามสมาคมคบหากบัภกิษผุูอ้ลชัช ีหรอืภกิษผุูม้ทีฏิฐิลามกคดัค้านพระธรรมวนิยั กจ็ะ

ไม่เป็นไปเพื่อท�าสังฆเภทด้วยหรือ

นอกจากน้ี ยังน่าท�าความระลึกให้เกิดขึ้นว่า ภิกษุแต่ละรูปในสังฆมณฑล  

อาจท�าตนให้ชื่อว่าเป็นผู้ท�าหรือพยายามเพ่ือท�าสังฆเภทโดยไม่รู้ตัว เพราะเป็นอลัชชี 

หรือเพราะคิดแก้พระพุทธศาสนาให้ผิดแผกไปอย่างใดอย่างหนึ่ง

๑ วิ.มหา. ๒/๔๓๐



การประดษิฐานคณะ

ในค�าประกาศเทวดางานฉลองยุค ในต�านานวดับวรนเิวศวหิาร กล่าวไว้ตอนหนึง่

ว่า “ท่านจึงได้รับเอาวินัยวงศ์นั้นไว้เป็นข้อปฏิบัติสืบมาในธรรมยุติกนิกาย ในศักราช 

๑๑๘๗ ปีระกา สัปตศก” ตามค�าประกาศนี้ ศาสนวงศ์ในธรรมยุติกนิกายได้เริ่มขึ้น

ในศกน้ัน ตรงกบั พ.ศ. ๒๓๖๘ ศาสนวงศ์นีสื้บมาจากพระสัมมาสัมพทุธเจ้า อนัพระสงฆ์

สายเถรวาทน�าสบื ๆ กนัมาตามล�าดบัสมยัสังคายนาครัง้ท่ี ๑–๒–๓ จากนัน้พระสงฆ์มี 

พระมหินทเถระเป็นประมขุน�ามาสูล่งักาทวปีหรอืสีหฬประเทศและน�าสืบ ๆ กนัมา ต่อมา 

พระสงฆ์รามัญ คณะสีมากัลยาณี รับน�ามาสู่รามัญประเทศ แล้วน�ามาสู่ประเทศไทย 

พระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายรับสืบมา เริ่มต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงรบัไว้จากสงฆ์รามญัก่อนในศกนัน้ พระศษิย์หลวงเดมิและกลุบตุรผูมี้ศรทัธาเล่ือมใส

รับตามอีกหลายองค์ เมื่อเสด็จขึ้นไปประทับ ณ วัดสมอราย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒

ในพระลิขิตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถึง 

พระสารศาสน์ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ร.ศ. ๑๒๖ (พิมพ์แจกงานบ�าเพ็ญกศุลถวาย  

วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๔๙๙) ความตอนหนึง่ว่า “....แต่อนัทีจ่รงิ คณะธรรมยตุค่อยเป็น

มาโดยล�าดับ ปีที่ออกหน้า ควรจะก�าหนดว่าเป็นปีตั้งนั้น ตามเสด็จพระอุปัชฌาย์ของ

ฉันตรัส จ.ศ. ๑๑๙๑....”

จ.ศ. ๑๑๙๑ ตามพระลิขิตน้ี คือ พ.ศ. ๒๓๗๒ เป็นปีที่เสด็จกลับไปยัง 

วัดสมอราย
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อนึ่ง มีกล่าวไว้ในค�าประกาศเทวดางานฉลองยุคในต�านานวัดบวรนิเวศวิหาร

ว่า “จึงเสด็จกลบัขึน้ไปยงัวดัสมอราย ตัง้นกิายให้บรรพชาอปุสมบทแก่กลุบตุรทีศ่รทัธา 

สงเคราะห์แก่คฤหัสถ์ด้วยธรรมกถาอนุสาสโนวาทในธรรมสวนกาล ประดิษฐาน 

ธรรมยตุกินกิายให้รุง่เรอืงแพร่หลายขึน้ในครัง้นัน้ ภกิษสุงฆ์ในพรรษา ๓๐ หย่อนบ้าง 

๓๐ เศษบ้างโดยชุกชุม”

ค�าว่า “ตั้งนิกายให้บรรพชาอุปสมบท....” มีปัญหาว่า

๑.  ใครตัง้นิกาย ? ข้อความข้างต้นแสดงกตัตา คอื พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว

๒.  ใครให้บรรพชาอุปสมบท ? ตามประวัติที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บรรพชา

อุปสมบท เมื่อเสด็จไปประทับที่วัดสมอราย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ ก็คือ พระสงฆ์รามัญ

นิกายสีมากัลยาณี ๑๘ รูป ผู้รับอุปสมบทก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  

เองกับพระมหาเถระธรรมยุตชั้นเดิมอีกหลายรูป แต่ในฐานะที่ทรงเป็นผู้น�าปฏิบัต ิ 

จึงถวายพระเกียรติให้เป็นกัตตาว่า “ตั้งนิกาย...” ในการตั้งนิกายนั้น ก็ต้องมีการให้

บรรพชาอุปสมบท จึงจักเป็นนิกายข้ึนมาได้ ในค�าไหว้ครูปัธยายจึงกล่าวอย่างนั้น  

และท่านที่เป็นผู้น�า แม้เป็นผู้รับอุปสมบท ถ้าควรกล่าวว่าเป็นผู้ตั้งนิกายได้

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ยงัมไิด้ทรงเป็นพระอปัุชฌาย์เอง จนเสดจ็มา

ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ มีพรรษาเกิน ๑๐ แล้ว  

จึงทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ดังกล่าวในหนังสือต�านานวัดบวรนิเวศวิหารหน้า ๒๔ ว่า  

“ในการรบักลุบตุรเข้ามาอุปสมบท เมือ่เสด็จมาอยูว่ดันีแ้ล้วทรงเป็นพระอุปัชฌายะเอง” 

และทรงบ�ารุงธรรมยุติกนิกายให้เจริญยิ่งขึ้นดังกล่าวในค�าประกาศเทวดางานฉลองยุค

ว่า “ครั้นถึงศักราช ๑๑๙๘ ปีวอก อัฏฐศก ณ วัน ๔ ฯ ๒ ค�่า เพลาเช้า ๓ โมง  

๘ นาท ีเสดจ็ลงมาอยู ่ณ วดับวรนเิวศฯ ทรงท�านบุ�ารงุส่ังสอนบรษิทัคฤหัสถ์บรรพชติ

ให้เจริญยิ่งข้ึนไปด้วยข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่สมควรแก่ธรรมวินัย” ในต�านานวัดกล่าวว่า  

มคีนเข้ามาบวชมากขึน้โดยล�าดบั ในตอนปลายแห่งสมยัพระองค์ทรงครองวัด พระสงฆ์

จ�าพรรษามีจ�านวน ๑๓๐ รูปขึ้นไปถึง ๑๕๐ รูปก็มี
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อนึง่ ได้พบลายพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส 

ถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงัจะคดัมาลงไว้ดงัต่อไปนี ้:-

วันที่ ๑๐ มกราคม ร.ศ. ๑๑๕ 

ขอถวายพระพร

พรุง่นี ้เป็นวนัท่ีคณะธรรมยตุและวัดบวรนเิวศ ตัง้มาได้ครบ 

๖๐ รอบปีบริบูรณ์ จะมีการประชุมพระธรรมยุต ให้พรแก่คณะแล

วดัแลแจกรางวลัแก่นกัเรยีนทีส่อบความรูไ้ด้เมือ่เดอืนหลงั ในเวลา ๑ ทุ่ม

ขอพระราชทานพระราชหัตถเลขาอ�านวยพรแก่คณะแลวัด

เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเป็น...วันดีแก่การปกครองคณะฯ

ควรมิควรสุดแล้วจะทรงพระกรุณาโปรด

ขอถวายพระพร

กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส

ตามลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ร.ศ. ๑๑๕ นี้ แสดงว่า “พรุ่งนี้”  

ในลายพระหัตถ์ คือวันที่ ๑๑ มกราคม ร.ศ. ๑๑๕ เป็นวันที่คณะธรรมยุตและ 

วัดบวรนิเวศตั้งมาครบ ๖๐ ปี จึงค้นหาวันตั้งต้นก็ได้วันที่ ๑๑ มกราคม ร.ศ. ๕๕ 

ตรงกับวัน ๔ ฯ ๒ ค�่า ปีวอก อัฐศก จ.ศ. ๑๑๙๘ พ.ศ. ๒๓๗๙ ในวันดังกล่าว  

ได้มีเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในต�านานวัดว่า “(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อทรงผนวช) เสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศวิหารนี้ เมื่อวันพุทธที่ ๙ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๓๗๙ ตรงกับขึ้น ๕ ค�่า เดือนยี่ ปีวอก อัฐศก จุลศักราช ๑๑๙๘  

โดยขบวนเรือ ทรงเรือพระท่ีนั่งดาดสี มีเรือดั้งน�า” จึงลงสันนิษฐานได้ว่า สมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถือเอาวันเสด็จมาอยู่ครอง 

วัดบวรนิเวศวิหารเป็น “ตั้งคณะธรรมยุตและวัดบวรนิเวศวิหาร” ด้วยใคร่ครวญดูก็จะ
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จับเหตุได้ว่า ขณะเมื่อประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุและวัดสมอรายมิได้ทรงเป็นเจ้าอาวาส

ปกครองวัด คณะธรรมยตุทีเ่ร่ิมต้ังขึน้ กป็ฏบิตัริวมกนัอยู ่ยงัมิได้แยกออกเป็นเอกเทศ 

แต่เมื่อเสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศทรงเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดหนึ่งต่างหาก และ

พระในวัดเป็นพระธรรมยุต จึงเป็นวัดพระธรรมยุตวัดแรก ซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาส 

ปกครองคณะธรรมยตุในวดับวรนิเวศโดยตรงเป็นวดัแรก เดมิจงึเรยีกชือ่คณะธรรมยตุว่า  

“บวรนิเวศาทิคณะ” แปลว่าคณะวัดบวรนิเวศเป็นต้น

เมื่อรวบรวมหลักฐานที่ค้นพบเข้าด้วยกันแล้ว ก็พึงเห็นว่า คณะธรรมยุตได้

เริ่มมีขึ้น อันจะพึงก�าหนดกาลเวลาได้เป็นตอน ๆ ดังนี้ :-

(๑) เริม่แรก เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชได้ ๒ 

พรรษา (ทรงผนวช พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชนัษา ๒๑) ทรงรบัศาสนวงศ์สายสมีากลัยาณี  

ด้วยทรงทฬัหกีรรมอปุสมบทใหม่ ในพระสงฆ์รามญั เมือ่ จ.ศ. ๑๑๘๗ (พ.ศ. ๒๓๖๘)

(๒) คณะธรรมยุตค่อยเป็นมาโดยล�าดบั ปีออกหน้า ควรจะก�าหนดเมือ่เสดจ็

กลับไปยังวัดสมอราย เมื่อ จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) (ตามลายพระหัตถ์ลงวันที่ 

๑๖ เมษายน ร.ศ. ๑๒๖)

(๓) วนัทีค่ณะธรรมยตุตัง้ขึน้ คอืวนัที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๙ (ตามลาย

พระหัตถ์ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ร.ศ.๑๑๕)

อนึ่ง ได้ทรงส่งพระศิษย์หลวงเดิมไปตั้งส�านักเป็นสาขาขึ้นที่วัดอื่น ๆ อีก  

ตามที่กล่าวไว้ในต�านานวัดฯ คือ

วัดสมอราย พระอริยมุนี คือสมเด็จพระวันรัตน (พุทฺธสิริ ทับ)

วัดบรมนิวาส (วัดนอก) พระญาณรักขิต (ธมฺมสิริ สุข)

๒ ส�านักนี้ ตั้งมาก่อนครั้งยังเสด็จอยู่ที่วัดสมอราย

วัดเครือวัลย์ พระรัตนมุนี คือพระเทพโมลี (เอี่ยม)

วัดพิชยญาติ ฯ พระครูใบฎีกา คือพระเมธาธรรมรส (ถิน)
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วัดบุบผาราม พระครูวินัยธร คือพระอมรโมลี (นบ) 

ศิษย์หลวงผู้อยู่ประจ�าในส�านักที่ระบุไว้ในต�านานวัดฯ คือ :-

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ครัง้ยงัไม่ได้ทรงกรม

พระอมรโมลี (ปุสฺสเทโว สา)

พระศรีวิสุทธิวงศ์ (โสภิโต ฟัก)

พระปลัดเรือง

พระปลัดทัด

ในต�านานวดัฯ แสดงนามพระเถระธรรมยุตชัน้เดมิ ๑๐ องค์ตามคาถาพระราช

นพินธ์ ครั้งยังทรงผนวช ในหนังสือสีมาวิจารณ์ คือ :-

๑. พระวชิรญาณเถระ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. พระพรหมสรเถระ คือญาณรักขิต สุข วัดบรมนิวาส ต่อมาลาสิกขาได้ 

 เป็นที่พระธรรมการบดี

๓. พระธัมมสิริเถระ คือพระเทพโมลี เอี่ยม วัดเครือวัลย์

๔. พระพุทธสิริเถระ คือสมเด็จพระวันรัตน ทับ วัดโสมนัสวิหาร

๕. พระปัญญาอัคคเถระ คือสมเด็จฯ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

๖. พระธมัมรกัขติเถระ คอืพระปลดั ทัด วดับวรนเิวศ ต่อมาลาสกิขาได้เป็น 

 ที่พระศรีภูริปรีชา

๗. พระโสภิตเถระ คอืพระศรวีสิทุธวิงศ์ ฟัก วัดบวรนิเวศ ต่อมาลาสกิขาได้ 

 เป็นที่พระยาศรีสุนทรโวหาร

๘. พระพุทธิสัณหเถระ คือพระอมรโมลี นบ วัดบุบผาราม

๙. พระปุสสเถระ คือสมเด็จพระสังฆราช สา วัดราชประดิษฐฯ (เมื่อบวช 

 ครั้งหลังมีนามฉายาว่า ปุสฺสเทโว) 

๑๐. พระสุวัฑฒนเถระ คือพระปลัดเรือง วัดบวรนิเวศ
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ธรรมยุติกนิกาย ได้ตั้งขึ้นเป็นส�านัก และขยายออกไปหลายส�านักในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช ตามที่ปรากฏในต�านานวัดฯ ดังที่

กล่าวมานี้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลาผนวช ออกไปเป็น 

พระมหากษัตริย์แล้ว คณะธรรมยุตได้ขยายออกไปโดยล�าดับ

ในค�าประกาศเทวดางานฉลองยุค เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๘ (ในต�านานวัด) ปรารภ

กาลกึ่งหนึ่ง (๗ ปี) แห่งกาลท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จอยู่ใน 

วัดบวรนิเวศวิหาร (๑๔ ปี) คือหลังจากที่ได้ทรงลาผนวชไป ๗ ปี ได้ระบุว่า 

“ในกาลเม่ือล่วงไปได้เท่าน้ี พระศิษย์หลวงเดมิยังมอียู ่๔๘ องค์ คอื กรมหมืน่

บวรรังส ีพระพรหมมุน ีพระภทัศีลสงัวร พระอมรโมล ีพระอมราภริกัขติ พระรามญัมนุี 

พระพทุธวิริิยากร พระสมทุมนุ ีพระอโนมมนุ ีพระธรรมานปุาลาจารย์ิ พระเมธาธรรมรส 

พระภทัรมขุมนุ ี พระสคุณุคณาภรณ์ ๑๓, พระครูพรหมเทพาจารย์ิ พระครปัูญญารตันะ 

พระครเูขมาภิมุขธรรม พระครูวสิทุธพิรหมจรยิ ๔, พระครมูหานนุายก พระครจูนัท- 

โคจรคณุ พระครปูรติรโกศล เทศ พระครพูทุธมนต์ปรชีา เกษ พระครอูเนกสาวนั แปร่ม 

พระครอูนนัตประกาศ สอน พระปลดัเหมอืน พระปลดัศร ีพระปลัดเสม พระปลดัคง 

พระปลดัหุ่น พระปลดัผล พระปลดัพร สมุห์ป่ิน สมุห์ต่าย สมุห์ย้ิม สมุห์จ ูสมุห์เกษ 

สังฆบริบาลรอด ใบฎีกาน้อย ใบฎีกาเอม ๒๒, มหาดิศ มหาหลิน มหาทิง ๓,  

ธัมมทายี หัตถีปาละ เมตตัคคู ตละปูฏะ เทวธัมมิ สาคตะ ๖”

ในตอนกล่าวถึงถวายทาน ได้ระบุไว้ว่า :-

(๑) พระเถรานเุถระผู้ใหญ่ผูน้้อย ซึง่นบัว่าเป็นต้นวงศ์เป็นไปในธรรมยตุกิาที่

ยังด�ารงชีพอยู่ “นับได้ ๓๐ องค์ คือ พระพรหมมุนี พระพรหมเทพาจารย์ พระจันท-

โคจรคณุ พระอมรโมล ีพระอมราภริกัขติ พระพุทธิวิริยากร พระอโนมมุน ีพระอรยิมุนี 

พระเมธาธรรมรส พระสุคุณคณาภรณ์ พระวินัยรักขิต พระราชาคณะ ๑๑, พระครู

มหาสมณวงศ์ เอม วัดมหาสมณาราม เมืองเพชรบุรี พระครูมหานุนายก (เมฆ) 

พระครูจุลานุนายก (คง) พระครูปริตโกศล (แปร่ม) พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สอน) 
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พระครูอเนกสาวนั (ผล) พระครูอนันตประกาศ (เหม) พระปลัดทิง พระปลัดศรี  

พระปลัดคง พระปลัดชื่น พระปลดัต่าย พระสมห์ุเกษ พระมหาหลนิ พระมหาดศิ  

ฐานาบาเรยีญ ๑๖, เจ้าอธกิารยิม้ วดัแค ศรพุีทธทัต เจ้าอธกิารเม้า วัดศรทีอง เมืองอบุล 

ศรเีทวธมัมี ีพระเดชเมตตัคคู วัดบุบผาราม พระทีเ่ป็นปรุาณธรรมยติุกวงศ์ยงัเหลอือยู่ 

๓๑ องค์ ทัง้กรมหมืน่บวรรงัษ ีผู้เป็นเจ้าของการ”

(๒) ปุราณสหธรรมิกอีกพวกหนึง่ คอื “พระเขมาภมิขุธรรม พระสุคนัธาธบิดี 

เมืองเขมร พระครูปทุมธาดา พระสมุห์ด้วง พระใบฎีกาแก้ว มหาเอี่ยม มหาพัน 

มหาพรหม เจ้าอธกิารนง วดัไชยสีวล ีเจ้าอธกิารอ้น วัดน้อย เจ้าอธกิารด ีวัดสุปัฏนาราม 

เมอืงอบุล เจ้าอธกิารผา วัดยคุนัธราราม เจ้าอธิการสน วัดเขา เมืองชลบรุ ีเจ้าอธกิารแก้ว 

วัดเพชรฉลีก เมืองนคร พระโกณฑัญญ วัดสมอราย พระนันท วัดแค พระครูพฤติ- 

สีลาจารย์ วัดกะดีจีน ๑๗ องค์ด้วยกัน”

อนึ่ง ในตอนต้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทางราชการยังมิได้รับรองคณะธรรมยุต 

ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จผ่านพิภพใน  

พ.ศ. ๒๓๙๔ สบืสนัตตวิงศ์เป็นรัชกาลที ่๔ แล้ว ในศกนัน้เอง ได้ทรงสถาปนาพระองค์

เจ้าฤกษ์ พระศิษย์หลวงเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์  

ทรงสมณศักดิ์เสมอสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ ต้ังพิธีท่ีพระต�าหนัก เสด็จพระราชด�าเนิน 

มาพระราชทานสพุรรณบฏั ทรงยกส�านกัวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดขึน้เป็นคณะพเิศษ

เรียกในคร้ังนัน้ว่า “บวรนเิวศาทคิณะ” เป็นกิง่อนัหนึง่แห่งคณะกลางท่ีได้ชือ่ในภายหลงัว่า 

“คณะธรรมยุติกนิกาย” ดังที่ใช้ในค�าประกาศเทวดา ต่อมาจึงแยกเป็นคณะอิสระและ

เป็นคณะใหญ่เต็มที่ ดังจะกล่าวต่อไปในตอนที่ว่าด้วยการปกครอง

ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา ธรรมยุติกนิกายได้ขยายออกไปโดยล�าดับ



การปกครองคณะ

คณะธรรมยุต ได้มีพระเถระธรรมยุตเป็นสังฆปริณายก ปกครองคณะ  

ช�าระอธิกรณ์ ตั้งอุปัชฌายะกันเองในคณะ ไม่ต้องเกี่ยวกับกรมธรรมการแลสังฆการี 

สบืต่อกนัมาตัง้แต่ตัง้ขึน้จนบัดน้ี ความเป็นมาแห่งการปกครองในคณะธรรมยตุ มปีรากฏ

ในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ก่อนหน้าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 

๑๒๑ ของสมเด็จมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ในหนังสือแถลงการณ์

คณะสงฆ์ เล่ม ๒) เฉพาะที่เกี่ยวแก่คณะธรรมยุต ดังต่อไปนี้ :-

“ธรรมยตุกินกิายนัน้ คอื พระสงฆ์ออกจากมหานกิายนัน่เอง แต่ได้รบัอปุสมบท

ในรามัญนิกายอีกด้วยสืบสายต่อลงมา

คณะธรรมยุติกนิกายน้ัน ครั้งรัชกาลที่ ๓ ยังเป็นแต่ส�านัก เรียกว่าส�านัก 

วดับน คอื วัดบวรนเิวศวหิาร อยูใ่นปกครองของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ครัง้ยงัทรงผนวช มีวดัขึน้บ้างไม่กีว่ดั รวมขึน้อยู่ในคณะกลางของสมเดจ็พระมหาสมณะ 

กรมพระปรมานชุติชโินรส ครัน้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้เสดจ็เถลงิถวลัย-

ราชสมบัติแล้วในปีแรกนั้น พ.ศ. ๒๓๙๔ ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณะ  

กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ครัง้ยังเป็นพระองค์เจ้า เป็นกรมหมืน่บวรรงัษีสรุยิพนัธุ์

โปรดให้เป็นอธิบดีสงฆ์แห่งส�านักน้ัน เรียกในประกาศเฉลิมพระนามว่า “ธรรมยุติก-

นิกายสงฆ์ มัธยมบวรนิเวศาทิคณะ” ในคราวนี้ นับว่าได้ทรงยกคณะนี้ขึ้นเป็นกิ่งหนึ่ง

แห่งคณะกลาง มฐีานานกุรม ๙ รปู ในจ�านวนนี ้มพีระครปูลดัขวาเท่าชัน้ของเจ้าคณะรอง 
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พระครปูลดัซ้ายเท่าชัน้พระครวูเิศษ ภายหลงัพระครปูลดัได้เลือ่นชัน้ พระครปูลดัขวา

เท่าชัน้ของเจ้าคณะใหญ่ พระครปูลดัซ้ายเท่าชัน้คณะรอง และเพิม่พระครูนติยภตัรขึน้

อีกคู่หนึ่ง มีหน้าท่ีสวดพระปริตร ชื่อพระครูปลัดขวาว่ามหานุนายก ชื่อพระครูปลัด

ซ้ายว่าจุลานุนายก ดูเหมือนทรงยกเป็นอนุนายก รองสมเด็จพระมหาสมณะ กรม 

พระปรมานุชิตชิโนรส ในคณะกลางนั้น หรือในชั้นพุทธจักร เทียบชั้นเจ้าคณะใหญ่

พิเศษได้ แต่ไม่มีเจ้าคณะรอง 

เมือ่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุติชโินรสนพิพานแล้ว สมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ กยั็งคงทรงบญัชาเฉพาะธรรมยติุกนิ

กายิกสงฆ์ ที่เรียกว่ามัธยมบวรนิเวศาทิคณะ ไม่ได้บัญชาคณะกลางทั่วไป แต่คงไม่ได้

ขึน้เป็นกิง่ของคณะกลางเหมอืนเมือ่ครัง้สมเดจ็พระมหาสมณะ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

ยังทรงพระชนม์อยู่ ควรนับแยกว่าเป็นคณะธรรมยุติกนิกาย เป็นอิสระมาแต่บัดนั้น 

มาถึงรัชกาลท่ี ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ ทรงสถาปนาข้าพเจ้าเป็นกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส  

มีต�าแหน่งเป็นเจ้าคณะรองแห่งคณะธรรมยุติกนิกาย มีฐานานุกรม ๘ รูป เหมือน 

เจ้าคณะรองอ่ืน ไม่มีวิเศษเพราะเป็นเจ้านาย ข้าพเจ้าเป็นเจ้าคณะรองรูปแรกของ 

คณะนี้ ในครั้งนี้คณะธรรมยุติกนิกายได้รับยกย่องเป็นคณะใหญ่เต็มที่ เมื่อข้าพเจ้า

เล่ือนชั้นเป็นเจ้าคณะใหญ่ มีสมณศักด์ิเป็นพิเศษเหมือนคร้ังสมเด็จพระมหาสมณะ 

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ในชั้นหลัง ทรงตั้งพระองค์เจ้าพระอรณุนิภาคณุากร 

และพระสาสนโสภณ (อ่อน) วดัราชประดษิฐฯ เป็นเจ้าคณะรองสืบกันมาโดยล�าดับ  

ในเวลาทรงตั้งพระราชบัญญัตินี้ พระสาสนโสภณ (อ่อน) เป็นเจ้าคณะรอง”

รายนามพระสงัฆปรณิายกแห่งคณะธรรมยตุ ตัง้แต่ตัง้มาจนถงึบดันี ้มดีงัต่อไปนี้

๑. พระวชริญาณมหาเถระ คอืพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า ฯ เม่ือทรงผนวช 

(พ.ศ. ๒๓๖๘) นับแต่ทรงเริ่มรับสมณวงศ์นี้ ถึง พ.ศ. ๒๓๙๔ 

๒. พระปัญญาอคัคมหาเถระ คอืสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ-

วริยาลงกรณ์ (พ.ศ. ๒๓๙๔–๒๔๓๕)

๓. พระมนุสสนาคมหาเถระ คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส (พ.ศ. ๒๔๓๕–๒๔๖๔)
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๔. พระสิริวัฑฒนมหาเถระ คือพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (พ.ศ. ๒๔๖๔–๒๔๘๐)

๕. พระสุจิตตมหาเถระ คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

(พ.ศ. ๒๔๘๐–๒๕๐๑)๑

ความเป็นพระสังฆปริณายกแห่งคณะธรรมยุต เคยได้ยินท่านเล่าว่าพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าฯ เม่ือทรงผนวชอยู่ ได้ทรงปกครองคณะธรรมยุตด้วยพระองค์

เองตลอดมา จนถึงเวลาเม่ือจะทรงลาผนวชก็ได้ทรงมอบให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงปกครองคณะธรรมยตุสบืมา เมือ่สมเดจ็พระมหา

สมณเจ้าพระองค์น้ันสิน้พระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ก็ทรงปกครองคณะธรรมยุตสืบมา เพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ได้ทรงเป็นเจ้าคณะรองอยู่แล้ว และทรงปฏิบัติการคณะมาตั้งแต่ประทับ

อยูท่ีว่ดัมกฏุกษัตรย์ิฯ ต่อมาเม่ือสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส

ประชวรในกาลอวสาน ก็ได้ทรงมอบการปกครองคณะธรรมยุตแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อพระองค์ประชวรในกาลอวสาน 

ก็ได้ทรงมอบการปกครองคณะธรรมยุตแก่สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน๑ สมเด็จ 

พระสงัฆราชองค์ปัจจบุนัได้ทรงเป็นพระสงัฆปรณิายกแห่งคณะธรรมยตุสบืต่อมาจนถึง

๑ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพราะหนังสือนี้เรียบเรียงไว้ตั้งแต่ศกนั้น และสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์  

 พระสังฆราช ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ และสิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๒๕๐๑

  พระสังฆปริณายกแห่งคณะธรรมยุตสืบต่อมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๓) คือ

  ๖. พระอุฏายีมหาเถระ คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  

 (จวน) (พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๔)

  ๗. พระวาสนมหาเถระ คือสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช (วาสน์) 

 (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๓๑)

  ๘. พระสุวัฑฒนมหาเถระ คือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ) 

 พระองค์ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน) 
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บัดนี้ ความเป็นพระสังฆปริณายกแห่งคณะธรรมยุตได้มีมาโดยล�าดับดังกล่าวมานี้  

พระเถระผูท้ีไ่ด้รบัมอบให้เป็นพระสงัฆปรณิายก ก็ปกครองคณะธรรมยตุตลอดไปจนถงึ

ที่สุด ไม่เคยมีลาออก 

ในสมยัราชกาลท่ี ๗ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ได้โปรดให้สถาปนาสมเดจ็

พระสงัฆราชองค์ปัจจุบัน๑ เป็นสมเดจ็เจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยตุกิา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๑ 

สมเด็จพระสังฆราชก็คงทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่แต่โดยต�าแหน่งมิได้ทรงปกครองคณะ

ธรรมยุต เพราะในเวลานั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระ

สังฆราชเจ้าได้ทรงเป็นพระสังฆปริณายกปกครองคณะธรรมยุตอยู่ ตามลัทธินิยมใน

คณะธรรมยุตสืบต่อกันมาดังกล่าวแล้ว สมเด็จพระสังฆราชเจ้า จึงทรงปกครองคณะ

ธรรมยตุต่อมาตามเดมิ จนประชวรในกาลอวสาน จงึทรงมอบการปกครองคณะธรรม

ยตุแก่สมเด็จพระสงัฆราชองค์ปัจจุบนั การปกครองตามกฎหมายหรอืต�าแหน่งปกครอง

โดยการแต่งตัง้ของทางบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรกต็าม คณะธรรมยตุกค็งมพีระเถระธรรม

ยตุเป็นพระสงัฆปรณิายกปกครองคณะธรรมยตุเองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ตาม

ธรรมเนียมการปกครองคณะสงฆ์ที่พระบรมศาสดาได้ทรงวางไว้

ธรรมเนยีมการปกครองคณะสงฆ์นัน้ อาจจะกล่าวรวมได้ว่ามีหลกัใหญ่อยู่ ๓ 

ประการ คือ

(๑) พระปกครองพระ พระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธประสงค์ให้พระเป็น 

ผู้ปกครองพระด้วยกันเอง และให้พระเคารพเชื่อฟังพระด้วยกัน ในสมัยพุทธกาลได้

ทรงปกครองคณะสงฆ์เอง มีพระสาวกผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยสมดังที่ตรัสไว้ในจาตุมสูตรว่า 

“อห� วา หิ โมคฺคลฺลาน ภิกฺขุสงฺฆ� ปริหเรยฺย� สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา วา”
๒
 ดูก่อน 

โมคคัลลานะ ก็เราพึงบริหารภิกษุสงฆ์ หรือสารีบุตรและโมคคัลลานะพึงบริหาร 

ภิกษุสงฆ์” ดังน้ี เม่ือเสด็จปรินิพพานแล้ว พระเถระผู้ใหญ่ได้ปกครองคณะสงฆ์สืบ 

กันมา อน่ึง ได้ตรัสไว้ในอปริหานิยธรรมสูตรให้ภิกษุทั้งหลายสักการะเคารพนับถือ 

บูชาเชื่อฟังภิกษุผู้เป็นพระสังฆบิดร (ผู้ใหญ่ในหมู่) พระสังฆปริณายก (ผู้น�าหมู่)

๑ ปัจจุบันขณะเขียนเรื่องนี้ คือ พ.ศ. ๒๔๙๔
๒ ม.ม. ๑๓/๑๘๙/๑๙๗
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(๒) ปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย พระบรมศาสดาได้ตรัสให้ภิกษ ุ

ทัง้หลายประพฤตพิระธรรมวนิยั และเมือ่ใกล้จะปรนิพิพานกต็รสัยกพระธรรมวนิยัขึน้

เป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ในเมื่อพระองค์ล่วงไป เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย 

จึงชื่อว่ามีพระธรรมวินัยเป็นพระศาสดาของตน ต้องเคารพปฏิบัติพระธรรมวินัย และ

ปกครองว่ากล่าวกัน ให้ปฏิบัติพระธรรมวินัย ข้อนี้จึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญ ดังท่ี

ตรัสไว้ในภิกขุปาติโมกข์แห่งหนึ่งว่า “เอว� ส�วฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา ยทิท� 

อฺมฺวฏฺุาปเนน” แปลความว่าบรษิทัของพระผูมี้พระภาคเจ้านัน้เจรญิแล้วอย่างนี้ 

คือด้วยการว่ากล่าวกันและกัน ด้วยการยังกันและกันให้ออกจากโทษนั้น ๆ

(๓) แบ่งการปกครองตามสงัวาส (ธรรมวนิยัเป็นเครือ่งอยูร่่วมกัน) หรอืลทัธนิกิาย 

เม่ือภิกษุสงฆ์แตกกันเป็นนานาสังวาส นานานิกาย เพราะเหตุเช่นที่กล่าวมาแล้ว 

ในตอนที่ว่าด้วยฟื้นพระพุทธศาสนา จึงมีความเห็นและการปฏิบัติต่างกัน เมื่อเป็น 

เช่นนี้ก็ต้องแบ่งการปกครองกัน มีพระสังฆบิดร พระสังฆปริณายกในสังวาสหรือ 

ลทัธนิกิายของตน แม้พระบรมศาสดา เมือ่ภกิษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกนัเป็นนานาสังวาส 

ก็มีพระพุทธานุญาตให้ท�าอุโบสถสังฆกรรมเป็นต้นแยกกันตลอดเวลาที่ยังเป็น 

นานาสงัวาสกันอยู่ ไม่ทรงบงัคบัให้ท�าสงัฆสามคัคคีอืรวมกัน อนัไม่ประกอบด้วยธรรม

รูปการปกครองจะจัดอย่างไรแบบไหนก็ตาม แต่หลักใหญ่ย่อมมีอยู่ดังนี้  

ทางบ้านเมืองคือพระมหากษัตริย์และรัฐบาลที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  

เมื่ออุปถัมภ์ให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตามหลักที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้  

คณะสงฆ์จึงเรียบร้อย ภิกษุท้ังหลายย่อมควบคุมกันอยู่เป็นผาสุกตามพระธรรมวินัย 

ไม่เดือดร้อนระส�่าระสายและเสื่อมโทรมลง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงผนวช เป็นเวลาที่คณะสงฆ์ 

ไม่สามารถปกครองกันเองได้ เพราะเหตุเกิดวิบัติเกิดจลาจลขึ้นในบ้านเมืองครั้งเสีย 

กรงุศรอียธุยา จงึเกิดจลาจลสบืมาถงึพระศาสนาซึง่อาศยัอยูก่บับ้านเมอืง เมือ่พระมหา

กษตัริย์เป็นต้นได้ทรงจดัการแก้ไขบ้านเมอืงให้คนืดเีรยีบร้อยขึน้ได้แล้ว จงึมีโอกาสมา

แก้ไขพระศาสนาเป็นครัง้คราว ได้จดัแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ คณะ คอื

คณะกลาง คณะเหนือ คณะใต้ ให้มีเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะรองเป็นต้น แต่ก็ยังไม่
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สามารถปกครองกันเองได้ ทางอาณาจักรยังต้องเข้าช่วย พระมหากษัตริย์จึงทรงตั้ง

กรมธรรมการขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง ตามฐานะที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และ

ตั้งขุนนางไว้ส�าหรับวินิจฉัยอธิกรณ์ของพระ เช่น ขุนวินิจฉัยชาญคดี ขุนเมธาวินิจฉัย 

กรมธรรมการมหีน้าทีต่ลอดถึงตัง้อปัุชฌาย์พระด้วย เจ้าหน้าทีเ่หล่านีเ้ป็นคฤหสัถ์ มไิด้

ปฏิบัติรับผิดชอบทางพระวินัย ท้ังอาจมิได้ปรารถนาดีแก่พระศาสนาเหมือนพระมหา

กษตัริย์ การพระศาสนาและคณะสงฆ์จงึไม่ฟ้ืนขึน้ 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงฟื้นพระพุทธศาสนาในเวลาเมื่อทรง

ผนวช จึงทรงต้ังการปกครองคณะธรรมยุตข้ึนตามหลักดังกล่าวแล้ว เป็นตัวอย่างให้

คณะสงฆ์ทั้งสิ้นเริ่มตื่นตัว และเริ่มปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์ให้ดีขึ้น ด้วยพระบรม

ราชูปถัมภ์สืบต่อมาโดยล�าดับ แต่คณะสงฆ์ท่ัวไปก็ยังคงอยู่ในความปกครองของ 

กรมธรรมการ ซึ่งเป็นคฤหัสถ์ จนถึงสมัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 

วชริญาณวโรรส ทรงได้รบัพระราชทานอ�านาจให้ทรงจดัการปกครองคณะสงฆ์ สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น จึงทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์ด้วยพระองค์เอง จงึมา

ถึงสมยัพระปกครองพระอกีครัง้หนึง่ 

ในสมยัทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น ทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์  

ในตอนต้นก็ยังต้องอาศัยพระเถระธรรมยุตไปช่วยปกครองคณะสงฆ์ทั่วไปบ้าง เพราะ

พระสงฆ์ทัว่ไปมีจ�านวนมาก และมีพระเถระผูส้ามารถในการปกครองน้อย ไม่เพยีงพอ 

ส่วนพระสงฆ์ธรรมยุตกินกิายมีจ�านวนน้อย มพีระเถระผูส้ามารถในการปกครองเพยีง

พอที่จะช่วยได้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นจึงได้ทรงเลือกพระเถระธรรมยุต

ให้ไปช่วยปกครองพระสงฆ์ทัว่ไป การทีพ่ระเถระธรรมยุตไปปกครอง ชือ่ว่าเป็นการไป

ช่วยในคราวจ�าเป็น พระเถระธรรมยตุได้ไปช่วยจดัการศกึษาทัง้ในทางบ้านเมอืง ทัง้ใน

ทางคณะสงฆ์ และแนะน�าการปฏบัิตใินคณะสงฆ์ให้ดีข้ึนเป็นอนัมาก ส่วนในคณะธรรม

ยตุกค็งมพีระเถระธรรมยตุเป็นสงัฆปรณิายกปกครองอยู่ตามเดมิ เพราะต้ังเป็นระเบยีบ

มาแต่แรกแล้ว 

ต่อมาเม่ือรูปการปกครองได้เปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัย แต่คณะธรรมยุต 

ก็คงถือหลักการปกครองคณะอย่างเดิมตามพระธรรมวินัย ไม่เปลี่ยนแปลง พระสงฆ์
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เดมิคือคณะมหานกิายได้เจรญิมากขึน้ มพีระเถระผูส้ามารถมากขึน้เพยีงพอทีจ่ะปกครอง

ตนเองได้ พระเถระธรรมยุตจึงหมดความจ�าเป็นจะต้องช่วยปกครองคณะมหานิกาย 

และพระเถระคณะมหานิกายก็ไม่จ�าเป็นจะต้องช่วยปกครองคณะธรรมยุต เหตุฉะนี้ 

เมือ่มเีหตกุารณ์เกดิขึน้ในคณะสงฆ์เป็นไปเพือ่ความไม่สงบเรยีบร้อย สมเดจ็พระสงัฆราช๑ 

จึงทรงเรียกประชุมพระเถรานุเถระทั้ง ๒ นิกายมาปรึกษาหารือกันถึงทางที่จะปฏิบัติ

เพื่อความสงบเรียบร้อยในคณะสงฆ์ พระเถระทั้ง ๒ นิกายได้มาประชุมหารือกัน ณ 

ต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ตกลงแยก

การปกครองกันในส่วนภูมิภาคตามลัทธนิิกาย๒ เมือ่ตกลงกนัได้แล้ว สมเด็จพระสงัฆราช

จึงทรงตัง้คณะสงัฆมนตรตีามรปูการปกครองคณะสงฆ์ทีใ่ช้อยู่ ต่อมา เม่ือรัฐบาลและ

คณะสงัฆมนตรไีด้มมีตรัิบรองข้อตกลงนีแ้ล้ว จึงได้แยกการปกครองกนัในส่วนภมูภิาค

ตามข้อตกลงน้ัน คณะสงฆ์จึงสงบเรียบร้อยเพราะได้กลับเข้าสู่หลัก ๓ ประการคือ 

พระปกครองพระ ปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย แบ่งการปกครองตามสงัวาส

หรอืลทัธนิกิาย หลักการปกครองดงักล่าวเป็นหลกัการปกครองทีถู่กธรรมวินยั ควรถือ

เป็นหลักในการวางรูปการปกครองเพื่ออุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

การที่ภิกษุสงฆ์แยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นการแปลก มีในทุก ๆ 

ประเทศทีน่บัถือพระพทุธศาสนา และการทีแ่ยกกนัออกไปนีอ้าจกล่าวได้ตามประวตัศิาสตร์

ว่าต้องมีเป็นธรรมดา ถึงพยายามรวมให้เป็นหนึ่งสักเท่าไรก็ไม่ส�าเร็จ อาจส�าเร็จได้

๑ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ สมยันัน้ ก�าลงัใช้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พุทธศกัราช  

 ๒๔๘๔
๒ ข้อตกลงนั้นมี ๓ ข้อ คือ

  (๑) การปกครองส่วนกลาง คณะสังฆมนตรี คงบริหารร่วมกัน แต่การปกครอง

บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนิกาย

  (๒) การปกครองส่วนภูมิภาค ให้แยกตามนิกาย

  (๓) ส่วนระเบียบปลีกย่อยอื่น ๆ จะได้ปรึกษาภายหลัง

  รัฐบาลและคณะสังฆมนตรีได้มีมติรับรองข้อตกลงนี้ (มติคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี 

๑๑/๒๔๙๔ ๒๑ ก.ย. ๒๔๙๔)
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ชั่วคราว แต่ต่อมาไม่นานก็กลับแยกกันออกไปอีก ในศาสนาอื่น ๆ ก็มีแยกเป็น 

ลัทธินิกายต่าง ๆ เหมือนกัน

การอปุถมัภ์พระพทุธศาสนา มใิช่อยูท่ีก่ารพยายามเพือ่รวมนกิายสงฆ์ แต่อยู่

ที่การพยายามให้พระสงฆ์ทุกนิกายตั้งอยู่ในพระธรรมวินัย ส่วนการรวมกันนั้น เมื่อดี

เสมอกันหรือเสื่อมเสมอกัน ก็รวมกันเข้าได้เอง ในประเทศไทยพระสงฆ์ลังกาวงศ์ได้

เข้ามาหลายครัง้ เมือ่กาลล่วงไปนานกเ็ส่ือมหายไป ท่านผูต้้องการฟ้ืนพระพุทธศาสนา

คิดหาสมณศาสนวงศ์จากต้นเดิมก็ต้องไปอาราธนามาตั้งใหม่ จนถึงพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าฯ เมื่อทรงผนวชทรงรับศาสนวงศ์ที่พระสงฆ์รามัญรับมาจากต้นเดิม  

มาประดิษฐานคณะธรรมยุติกนิกายขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ มีพระนาม

ฉายาเมื่อทรงผนวชว่า “วชิราโณ” ศาสนวงศ์ธรรมยุติกนิกายนี้จึงนับว่าเป็น  

“วชิรญาณวงศ์” เพราะเป็นวงศ์ท่ีสืบเน่ืองมาจากพระองค์ (เทียบอุบาลีวงศ์) และ 

เป็นพุทธศาสนวงศ์ เพราะเป็นศาสนวงศ์หรอืสมณวงศ์ท่ีสืบมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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หนังสอือ้างองิ

๑. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ และ อรรถกถา (บางเล่ม)

๒. พงศาวดารเหนือ ของ พระวิเชียรปรีชา (น้อย)

๓. พงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)

๔. พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์ รชักาลที ่๑ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์  

 (ข�า บุนนาค)

๕. รามัญสมณวงศ์ พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ) แปลจากศิลาจารึก 

 กัลยาณี ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ในงานศพพระสาสนโสภณ (อ่อน) และ 

 พระธรรมราชานุวัตร (แสง) ร.ศ. ๑๓๑

๖. เร่ืองวดัสมอราย ฯ พระราชนพินธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

๗. เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราช 

 นิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๘. เรื่องพระราชประวัติ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 

 ปวเรศวริยาลงกรณ์

๙. กาลปวัตติกถาเถรานุปทาน (พระประวัติตรัสเล่า) พระนิพนธ์ สมเด็จ 

 พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

๑๐. ต�านานวัดบวรนิเวศวิหาร เล่ม ๑ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๑๑. ลายพระหัตถ์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๑๒. เรือ่งประดษิฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลงักาทวปี พระนพินธ์ สมเดจ็ กรม 

 พระยาด�ารงราชานุภาพ

๑๓. ต�านานพระพุทธเจดีย์ พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

๑๔. ความทรงจ�า พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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๑๕. สยามูปสัมปทา จดหมายเหตุเร่ืองประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน 

 ลังกาทวีป

๑๖. สังคีติยวงศ์ ของ สมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพน ในรัชกาลที่ ๑  

 แต่งเป็นภาษามคธ พระยาปริยัตธิรรมธาดา (แพ ตาลลกัษมณ์ เปรยีญ)  

 แปลเป็นภาษาไทย

๑๗. ลิลิตมหามกุฏราชคุณานุสสรณ์ พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

 กรมพระนราธิปประพันธพงศ์

๑๘. มหาเถรานปุวตัตกิถา ของ สมเดจ็พระมหาวีรวงศ์ (เขมาภริโต ยัง ป. ๘)  

 วัดโสมนัสวิหาร

๑๙. ประวตัธิรรมยตุในประเทศกมัพชูา พระเถระเขมร เรยีบเรยีงเป็นภาษาเขมร  

 พระมหาเขมี เขมิโย (ชาวเขมร) แปลเป็นภาษาไทย

๒๐. แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๔๕๗



.



การปกครองคณะสงฆ์



.



การปกครองคณะสงฆ์๑

พระสงฆ์ อันหมายถึงพระภิกษุ (รวมทั้งสามเณรด้วย) ในพระพุทธศาสนา  

มีหลักที่พึงเชื่อฟังอยู่ ๓ คือพระวินัย ๑ กฎหมายบ้านเมือง ๑ จารีต ๑ พระวินัยคือ 

พระบัญญัติของพระพุทธเจ้า จะเรียกว่าพระพุทธบัญญัติก็ได้ กฎหมายบ้านเมือง คือ 

พระราชบัญญัติส�าหรับคณะสงฆ์ จารีต คือ แบบแผนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้ว  

หลกัทัง้ ๓ นีเ้รียกได้ว่าเป็นกฎหมาย ๓ อย่างท่ีพระสงฆ์พึงเชือ่ฟัง การปกครองคณะสงฆ์

อาศัยหลักทั้ง ๓ นี้มาช้านาน

หลกัที ่๑ พระวนิยั พระสงฆ์สายเถรวาทถอืปฏบิตัติามพระวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงบัญญัติไว้แต่เดิมมาตามมติของพระสงฆ์ผู้ประชุมกันท�าปฐมสังคายนามีพระมหา

กสัสปเถระเป็นหวัหน้า ส่วนพระสงฆ์สายอาจรยิวาทถือปฏิบตัติามวินยัทีแ่ก้ไขเปลีย่นแปลง

ไปโดยล�าดับ พระสงฆ์ ๒ สายนี้มีเหตุผลแห่งการที่จะรักษาหรือจะแก้วินัยอยู่ด้วยกัน 

คือ พระสงฆ์สายเถรวาทถอืไม่แก้พระวนัิย ด้วยมเีหตผุลว่า ในการประชมุท�าสงัคายนา

ครัง้ที ่๑ ได้ยกเอาพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ถอนสิกขาบทเลก็น้อยได้ขึน้มาพจิารณา 

เพราะเมือ่พระพทุธเจ้าใกล้จะปรนิพิพาน ได้ประทานพระพทุธานญุาตให้สงฆ์ถอนสกิขาบท

๑   ทรงนพินธ์ขณะด�ารงสมณศกัดิที์ ่ พระสาสนโสภณ ลงพมิพ์ครัง้แรกในวารสารสงัคมศาสตร์- 

 ปรทัิศน์. ฉบับพเิศษ ๔ ว่าด้วยบทบาทพทุธศาสนากบัสังคมไทย สงิหาคม ๒๕๐๙
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เลก็น้อยได้ ในทีป่ระชมุสงัคายนานัน้จงึตัง้ปัญหาข้ึนว่าสิกขาบทเลก็น้อยตามพระพุทธา- 

นุญาตน้ันคือสิกขาบทอะไร พระเถระผู้เข้าประชุมได้มีความเห็นต่างกัน บางท่านว่า 

ตัง้แต่สงัฆาทเิสสลงมาเป็นสกิขาบทเลก็น้อย บางท่านว่าต้ังแต่ถุลลัจจยัลงมาเป็นสิกขาบท

เล็กน้อย บางท่านว่าตั้งแต่ปาจิตตีย์ลงมาเป็นสิกขาบทเล็กน้อย บางท่านว่าตั้งแต ่

ปาฏิเทสนยีะลงมาเป็นสกิขาบทเล็กน้อย บางท่านว่าทกุกฎเท่านัน้เป็นสิกขาบทเลก็น้อย 

เมื่อพระเถระผู้เข้าประชุมท่ีล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก 

ยงัให้ค�าตอบต่างกนัเช่นนัน้ พระมหากสัสปะผูเ้ป็นประธานจึงสวดขอมตสิงฆ์ ห้ามการ

ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียทีเดียว ที่ประชุมได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ พระสงฆ์ผู้ท่ี

ถือปฏบิตัติามสายนี ้ซึง่ถอืตามเถรมตทิีพ่ระมหากสัสปะเสนอขึน้และพระเถระทัง้ปวง

ในที่ประชุมนั้นรับรอง เรียกว่าสายเถรวาท เช่นพระสงฆ์ไทย พม่า มอญ ลังกา  

เป็นสายเถรวาทด้วยกัน ส่วนพระสงฆ์สายอาจริยวาทท่ีถือว่าแก้พระวินัยได้ ก็ด้วยมี

เหตุผลว่า ได้มีพระพุทธานุญาตให้เลิกสิกขาบทเล็กน้อยได้ จึงแก้วินัยได้ คือข้อเล็ก

น้อยที่ขัดขวางต่อกาลเทศะก็เลิกเสีย เปลี่ยนไปให้เหมาะแก่กาลเทศะนั้น ๆ ในการ

ประชุมท�าสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้นพระสงฆ์ที่เข้าประชุมมีเพียง ๕๐๐ องค์ ปรากฏว่า

มพีระเถระทีม่ไิด้เข้าประชมุอกีมาก บางท่านได้มีความเห็นแตกต่างออกไปจากท่ีประชมุ 

เช่นในเรื่องพระพทุธานญุาตข้อนี ้คอืเหน็ว่าไม่ควรห้ามการถอนตามทีไ่ด้ประทานพระพทุธา- 

นญุาตไว้ มีเค้าว่าพระสงฆ์จะแยกเป็น ๒ สายตั้งแต่ในครั้งนั้น และก็ได้แยกออกไป 

จรงิ ๆ เป็นสายอาจรยิวาท ถือตามวนัิยท่ีแก้แล้วตามมตขิองคณาจารย์นัน้ ๆ พระสงฆ์

สายนี้เดิมคงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เม่ือเวลาล่วงเลยไปและแผ่ออกไปนอกอินเดีย  

ก็แก้วินัยไปตามกาลเทศะนั้น ๆ โดยล�าดับ ความแตกต่างกันก็มีมากขึ้น ดังเช่น 

พระสงฆ์ทิเบต จีน ญวน เป็นต้น 

พระสงฆ์สายเถรวาทโดยมากแผ่ลงมาทางใต้ของอินเดีย จึงมีชื่อเรียกอีกว่า 

ทกัษิณนกิาย (นกิายฝ่ายใต้) ส่วนสายอาจรยิวาท โดยมากแผ่ขึน้ไปทางเหนอืของอนิเดยี 

จงึมช่ืีอเรยีกอีกว่า อุตตรนิกาย (นกิายฝ่ายเหนอื) และตั้งชื่อเรียกฝ่ายตนว่า มหายาน 

(พาหนะที่ใหญ่) เรียกฝ่ายทักษิณนิกายว่า หีนยาน (ยานที่คับแคบ)
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พระสงฆ์ทุกรปูมีหน้าท่ีรบัปฏิบตัติามพระวินยั พระเถระผูเ้ป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ 

มหีน้าทีป่กครองสทัธวิหิาริกอนัเตวาสิกของตน ๆ แต่ในสังฆกรรมทัง้ปวงสงฆ์ย่อมเป็นใหญ่ 

ไม่เลือกว่าจะเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์หรือสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก เมื่อมีกิจสงฆ์เกิดขึ้น 

จะต้องประชุมสงฆ์ และถือมติเอกฉันท์เป็นหลัก ฉะนั้น การปกครองตามพระวินัย  

จึงแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ในลักษณะอาจารย์ปกครองศิษย์ เป็นส�านัก ๆ ไป 

คล้ายกับบิดามารดาปกครองบุตรธิดาเป็นครอบครัว ๆ ไป กับในลักษณะที่สงฆ์ 

เป็นใหญ่ในสังฆกรรม คือการงานของหมู่ที่เป็นส่วนรวม ที่พูดกันว่าคล้ายระบอบ

ประชาธิปไตย แต่ก็ไม่ตรงกันทีเดียว ในระบอบประชาธิปไตย รัฐสภามีหน้าที่ทาง

นติบิญัญัตเิท่านัน้ ไม่มหีน้าท่ีทางบริหาร ส่วนทางพระสงฆ์ไม่มหีน้าทีจ่ะบญัญตัพิระวนิยั

อะไรอีก เพราะพระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้พอเพียงแล้ว ท้ังในอปรหิานยิธรรมก็มีสอน

ไว้ว่า “ไม่บัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้ ไม่ถอนข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

บัญญัติไว้แล้ว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายที่ได้ทรงบัญญัติไว้แล้ว” ฉะนั้น 

ในลักษณะที่ว่าสงฆ์เป็นใหญ่จึงใช้ในการบริหารที่เป็นส่วนรวม และกิจอะไรบ้างที่จะ

ต้องประชุมขอมติสงฆ์ก็มีระบุไว้ในพระวินัย ถ้าเป็นกิจที่ส�าคัญ เช่น การรับกุลบุตร

เข้าหมู่ คือให้อุปสมบทกุลบุตร จะต้องมีเสนอญัติขึ้นกอ่นแล้วสวดประกาศขอมติสงฆ์

อีก ๓ วาระ รวมเป็น ๔ วาระ จึงเรียกว่า ญัตติจตุตถกรรม แปลว่า กรรมวาจามี

ญัตติเป็นที่ ๔ ซึ่งวิธีนี้ก็ได้น�ามาใช้ในการที่ผ่านกฎหมายของรัฐสภา แต่ในสังฆกรรม

จะต้องมมีตเิป็นเอกฉันท์ ถ้ามใีครค้านขึน้เพยีง ๑ กใ็ช้ไม่ได้ เมือ่นิง่อยู่ด้วยกนัท้ังหมด  

แสดงว่ารบัรองเป็นเอกฉนัท์จงึใช้ได้ และถ้าเป็นกรรมท่ีส�าคัญน้อยลงมา กส็วดประกาศ

เพยีงวาระเดยีว หรอืเพยีงญตัตเิท่านัน้ ถ้ามีเรือ่งทีจ่ะต้องจดัท�าเกีย่วกบัหมูท่ีเ่ป็นส่วนรวม 

แต่เรื่องเช่นนั้นมิได้ระบุไว้ว่าต้องประชุมสงฆ์ขอมติ พระสังฆเถระก็มักใช้ประชุมสงฆ์

ขอมติ เพื่อความเรียบร้อย อนุโลมตามสังฆกรรม ข้อที่นิยมปฏิบัติอนุโลมนี้กล่าว 

ได้ว่าเป็นจารีตอย่างหนึ่ง 

หลกัที ่๒ กฎหมายบ้านเมือง การปกครองตามพระวนิยัดงักล่าวในหลกัที ่๑ 

จะเห็นได้ว่า แยกกันเป็นส�านัก ๆ คือส�านักอุปัชฌาย์อาจารย์ และส�าหรับสังฆกรรม

ทัง้ปวงทีส่งฆ์เป็นใหญ่นัน้มไิด้หมายความว่าสงฆ์ท้ังประทศถ่ินนัน้ ๆ แต่หมายความว่าสงฆ์
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ในเขตสีมาอันหน่ึง ๆ ดังในบัดน้ี วัดหน่ึงก็มีเขตสีมาแห่งหนึ่ง เพียงประชุมสงฆ์ใน 

วัดนั้นท�าสังฆกรรมก็ใช้ได้ ถ้ากล่าวตามพระวินัย ก็เพียงประชุมพระภิกษุมีจ�านวน 

ครบองค์ประชมุในเขตสมีา ไม่ต้องหมดทัง้วดักใ็ช้ได้ จึงยงัไม่มทีีป่กครองรวมกนัทัง้หมด 

ในครัง้พทุธกาลนัน้ มอีงค์พระบรมศาสดาเป็นท่ีรวม และมธีรรมเนยีมท่ีพระภกิษุ

ในถ่ินต่าง ๆ ไปประชมุเฝ้าถงึทีป่ระทบั ปีละครัง้หรอื ๒ คร้ัง ถ้าพระภกิษุผูเ้ป็นอปัุชฌาย์

อาจารย์ไปเฝ้าไม่ได้ กส่็งสทัธิวหิารกิอนัเตวาสกิไปเฝ้าแทน เรือ่งนีม้คีวามจ�าเป็นหลาย

ประการ เป็นต้นว่า เพือ่จะได้ทราบว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัพิระวินยัอะไรขึน้อกีบ้าง 

หรือทรงมีอนุบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างไรบ้าง และเพื่อที่จะได้

ทราบว่าทรงแสดงพระธรรมแปลก ๆ ใหม่ ๆ อะไรบ้าง บางทีเพื่อที่จะเรียนกรรมฐาน 

เพือ่ทีจ่ะกราบทูลคุณวเิศษท่ีได้บรรลุ และเมือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงพยากรณ์แล้ว ก็รับรอง

กนัทัว่ไป ดงัเช่นในบัดนีมี้ข่าวผูส้�าเรจ็เกดิขึน้เป็นคราว ๆ แล้วกห็ายไป เป็นเสยีงทีพ่ดู

ซุบซิบกันบ้าง ลือกันให้กระฉ่อนบ้าง เสียงเหล่านี้เองพยากรณ์ 

แต่ในครัง้พทุธกาล พระพทุธเจ้าองค์เดยีวเท่านัน้เป็นผูพ้ยากรณ์พระสาวกว่า

ส�าเร็จชั้นไหน เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ไม่มีบุคคลเป็นศาสดาแทนพระองค์  

เพราะมิได้ทรงตัง้ใครให้แทนพระองค์ แต่ทรงตัง้พระธรรมวนิยัเป็นศาสดาแทนพระองค์ 

ตามที่ได้ตรัสสั่งไว้ มีพระอานนท์เป็นผู้รับพระพุทธด�ารัสว่า 

“ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย 

ธรรมและวินัยนั้นเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงไป” 

จึงไม่มีบุคคลเป็นแหล่งรวมเหมือนเม่ือยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ เม่ือเป็นเช่นนี้

พระสงฆ์ก็จะปกครองกันอยู่เป็นส�านัก ๆ กระจายกันไป ไม่มีที่รวม อีกอย่างหนึ่ง  

ในวงพระสงฆ์เอง ไม่มกี�าลงัทีจ่ะจดัท�ากจิบางอย่าง เช่นถ้ามพีระภกิษรุปูหนึง่ประพฤติ

เสียหาย พระอุปัชฌาย์สั่งให้ลาสิกขา พระภิกษุนั้นไม่ยอม คงดื้ออยู่ในที่นั้นหรือย้าย

ไปอยู่ที่อื่น พระอุปัชฌาย์ก็ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร ในครั้งพุทธกาลเอง บางเรื่องที่เกิดขึ้น 

ก็ค้างอยู่นาน เช่นเรือ่งพระเทวทัต ซ่ึงในท่ีสดุพระเทวทตัแพ้ภัยตนเองไปเอง เรือ่งจงึสงบ 

แต่กว่าเร่ืองจะสงบก็ก่อความปั่นป่วนให้เกิดข้ึนในสังฆมณฑลเป็นอนัมาก ด้วยเหต ุ
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ทัง้ปวงดงัเช่นท่ีกล่าวมานี ้ทางบ้านเมืองท่ีนบัถอือปุถัมภ์พระพทุธศาสนา จงึได้ออกกฎหมาย

ช่วยอุปถัมภ์อีกทางหนึ่ง และเพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย เพราะพระเป็นที่

นับถือของประชาชน ถ้าทางพระมีเรื่องไม่เรียบร้อย ก็จะเกิดความไม่เรียบร้อยถึงทาง

บ้านเมืองด้วย

ในประเทศไทยเรา ทางบ้านเมอืงได้เข้ามาช่วยอปุถมัภ์การปกครองคณะสงฆ์

มานานแล้ว เพราะปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงตั้งสมณศักดิ์พระภิกษ ุ

ให้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะต้ังแต่ชั้นสูงจนถึงชั้นต�่า แต่เดิมมีเค้าว่าแยกเป็นสายคามวาสี 

และอรัญญวาสี คือ สายพระบ้านและพระป่า ทรงตั้งเจ้าคณะแห่งพระทั้ง ๒ สายนี้ 

แต่ต่อมาให้แบ่งเป็นคณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง และคณะธรรมยุต เขตแห่งคณะ

เหล่านี้กล่าวเมื่อก่อนจัดหัวเมืองเข้าเป็นมณฑลในรัชกาลที่ ๕ มีดังนี้ 

คณะเหนือ รวมวัดในหัวเมืองอันขึ้นในกรมมหาดไทย โดยมากอยู่ฝ่ายเหนือ 

คณะใต้ รวมวดัในหวัเมอืงอนัขึน้ในกรมพระกลาโหมและในกรมท่า โดยมาก

อยู่ปักษ์ใต้ 

คณะกลาง รวมวดัในกรงุเทพฯ และในเมืองนครเขือ่นขนัธ์ ทีไ่ม่แยกไปขึน้ใน

คณะเหนือและคณะใต้ 

คณะธรรมยุต รวมวดัธรรมยตุทัง้หมดในกรงุเทพฯ และในหวัเมอืง ทัง้ปักษ์ใต้  

ทัง้ฝ่ายเหนือ 

ทรงตั้งสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ นี้ และเจ้าคณะชั้นรอง ๆ ลงมา 

ต่อมาเมื่อจัดหัวเมืองต่าง ๆ เข้าเป็นมณฑลในรัชกาลที่ ๕ และในล�าดับนั้น 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดการศึกษา ให้ขยายออกไปถึง 

หวัเมอืง ทรงอาราธนาสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ขณะทรง

เป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวง เป็นผู้อ�านวยการศึกษาของวัดในหัวเมือง 

ทางอาณาจักร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ ครัง้ยงัเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวง เป็นผูอ้ปุการะ เพราะวดัเป็นแหล่ง
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ศกึษาของกลุบุตร เม่ือจดัตัง้เป็นโรงเรยีนซ่ึงเป็นเบ้ืองต้นของการจดัการศกึษาในปัจจุบนั 

ก็จะต้องอาศัยวัดเป็นที่จัดขึ้น และอาศัยเจ้าอาวาสในวัดท้ังปวงนั้นเป็นผู้อุปการะ  

การจัดการศึกษาในหัวเมืองครั้งน้ัน ท�าให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงตระหนักว่า  

ควรจะจัดรูปการปกครองของคณะสงฆ์เนือ่งกนัไปกบัการจดัการศกึษาด้วย ดงัปรากฏ

ในค�าแถลงการณ์ก่อนหน้าพระราชบญัญตัปิกครองคณะสงฆ์ (ร.ศ. ๑๒๑) ของสมเดจ็

พระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นตอนหนึ่งว่า 

“การทีจ่ดัในคร้ังน้ัน คอืยกการศึกษาตามส�านกัอาจารย์ให้ขึน้อยูใ่นวดั เป็นหน้าที่

ของเจ้าอาวาสจะดูแล วัดใดอาจตั้งโรงเรียนเป็นของวัดขึ้นได้ ก็จัดขึ้น ที่เป็นหลักฐาน 

กใ็ห้ได้รับพระราชทานค่าบ�ารงุของหลวง รวมโรงเรยีนตามวัดเข้าเป็นหมวด เป็นแขวง 

เป็นเมือง เป็นมณฑล นับว่าเป็นเสร็จกิจที่ข้าพเจ้าจะพึงท�าได้ในเวลานั้น จึงโปรดให้

ข้าพเจ้าและกรมพระด�ารงราชานภุาพพ้นจากหน้าทีน้ั่น แต่อนัจะจัดตามล�าพังการเล่า

เรยีนอย่างเดยีวไม่สะดวก จ�าจะต้องเน่ืองกบัการปกครองคณะด้วย ท้ังจะต้องจดักลม

เกลียวไปกับกรมศึกษาธิการ......” เพราะเหตุดังกล่าวนี้ประการหนึ่ง จึงได้มีพระราช

บัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)

พระราชบญัญตัน้ีิเป็นฉบับแรกท่ีได้จัดรปูการปกครองคณะสงฆ์ ให้เข้าระเบยีบ

ทัง้หมด อนโุลมการปกครองทางราชอาณาจกัร คอื จดัเป็นมณฑล จงัหวดั แขวง หมวด 

อาวาส และมีมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ 

และพระราชาคณะเจ้าคณะรองทั้ง ๔ รวมกันเป็นพระมหาเถระที่ทรงปรึกษาในการ

พระศาสนาและการปกครองบ�ารุงสังฆมณฑลทั่วไป ข้อภาระธุระในพระศาสนา หรือ

ในสงฆมณฑล ซึ่งได้โปรดให้พระมหาเถระทั้งนี้ประชุมวินิจฉัยในที่มหาเถรสมาคม 

ตัง้แต่ ๕ องค์ขึน้ไป ค�าตดัสนิของมหาเถรสมาคมนัน้ ให้เป็นสทิธิข์าด ผูใ้ดจะอทุธรณ์

หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ น้ีเรียกว่าเป็นส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาคที่จัดเป็นมณฑล

เป็นต้นน้ัน ก็มีเจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะแขวง (เท่ากับอ�าเภอ)  

เจ้าคณะหมวด (เท่ากับต�าบล) เจ้าอาวาส ปกครองกันลงมาโดยล�าดับ ก่อนแต่ใช ้
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พระราชบัญญัตินี้ รูปการปกครองจัดเป็นคณะดังกล่าวข้างต้น ในหัวเมืองก็มีเจ้าคณะ

เมืองนั้น ๆ และเมื่อมีเรื่องอะไร สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงมีพระบรมราชโองการ

เป็นเรื่อง ๆ ไป ดังที่ได้มีการรวบรวมพิมพ์ไว้แล้ว เรียกว่ากฎหมายพระสงฆ์ใน 

รัชกาลต่าง ๆ ผู้ที่ได้อ่านมาถึงเพียงนี้ก็น่าจะมีความสงสัยว่า ในพระราชบัญญัตินี้  

ท�าไมไม่กล่าวถงึสมเดจ็พระสงัฆราช และท�าไมมข้ีอความว่า “รวมกันเป็นพระมหาเถระ

ที่ทรงปรึกษา....” 

ในเวลาที่ออกกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๑ นี้ เป็นเวลาว่างสมเด็จพระสังฆราช  

การทรงสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชตัง้แต่ในรัชกาลก่อน ๆ มาถงึรฃักาลที ่๓ ได้ทรง

สถาปนาติดต่อกนัไป ถงึรัชกาลที ่๔ ทรงสถาปนาสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ-

ปรมานชุติชโินรส วดัพระเชตพุน เม่ือสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์นัน้สิน้พระชนม์แล้ว 

ก็มิได้ทรงสถาปนาข้ึนอีก ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วดับวรนเิวศวิหาร ซึง่เป็นพระราชอปัุธยาจารย์ ต่อมา 

ทรงสถาปนาสมเดจ็พระสังฆราช (ปสุสฺเทว สา) วดัราชประดิษฐ์ ซึง่เป็นพระราชกรรม

วาจาจารย์แล้วก็ไม่ได้ทรงสถาปนาอีก ส่วนข้อท่ีว่า “...ท่ีทรงปรกึษา...” นัน้ พึงทราบว่า 

แต่ก่อนใช้พระราชบัญญัตินี้ แม้จะมีสมเด็จพระสังฆราช มีเจ้าคณะใหญ่คณะต่าง ๆ 

แต่กม็ไิด้ท�าการปกครองคณะสงฆ์เองโดยตรง กรมธรรมการ หรอื กระทรวงธรรมการ 

เป็นผูอ้�านวยการปกครอง เจ้ากรมธรรมการหรอืเสนาบดกีระทรวงนีเ้ป็นผู้ปฏิบตัหิน้าที่ 

หรือเป็นผู้รั้งสมเด็จพระสังฆราช หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงดู

สอดส่องอยูโ่ดยใกล้ชิด ได้ทรงถอืเป็นพระราชภาระอนัส�าคญัในอนัทีจ่ะรกัษาทะนบุ�ารงุ

พระพุทธศาสนา เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเนื่องมาจากครั้งกรุงเก่าแตก การพระศาสนา 

กพ็ลอยวุน่วายไป เมือ่สมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิทรงกู้บ้านเมอืงขึน้ได้แล้ว กท็รงกูพ้ระศาสนา 

ทางบ้านเมอืงต้องเข้าช่วยจัดการปกครองให้สงัฆมณฑลเรยีบร้อย จะปล่อยให้พระปกครอง

พระด้วยกันเองยงัไม่ได้ สมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิจงึยงัไม่ทรงวางพระหตัถ์จากการปกครอง

คณะสงฆ์จนถึงสมัยพระราชบัญญัติ ร.ศ. ๑๒๑ นั้น ก็ยังไม่ทรงวางพระหัตถ์ เพราะ
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พระมหาเถระท่ีรวมกันเป็นมหาเถรสมาคมนั้นเป็นท่ีทรงปรึกษา และข้อที่ “โปรด”  

ให้ประชมุวนิิจฉัยในท่ีประชมุมหาเถรสมาคมถือเป็นสิทธิข์าด ในเชงิอรรถอธบิายมาตรา 

๔ แห่งพระราชบัญญติัน้ี ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์นัน้ ตอนหนึง่ว่า “ในเวลา

ตั้งพระราชบัญญัตินี้ ว่างสมเด็จพระมหาสมณะ หรือสมเด็จพระสังฆราช มีแต ่

เจ้าคณะใหญ่ ๔ รูป เจ้าคณะรอง ๔ รูป คณะใหญ่ทั้ง ๔ นั้นต่างมิได้ขึ้นแก่กัน  

เมื่อมีกิจอันจะพึงท�าร่วมกัน เสนาบดีกระทรวงธรรมการรับพระบรมราชโองการสั่ง  

เจ้าคณะรปูใดมีสมณศักดิ์สูง เสนาบดีก็พูดทางเจ้าคณะรูปนั้น ๆ เป็นการกในการ

ประชุม ในครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นการก”

ก่อนแต่ใช้พระราชบญัญตันิี ้ไม่มีมหาเถรสมาคม กรมธรรมการเป็นผูด้�าเนนิ

การปกครอง ทัง้ในการแต่งต้ังสมณศกัดิ ์หรอืเจ้าคณะต่าง ๆ ทัง้ในการตัง้พระอปัุชฌาย์ 

ในการช�าระอธิกรณ์ เป็นต้น เม่ืออ�านาจเหล่านี้อยู่ในมือของกรมธรรมการ กรมนี ้

จึงเป็นที่เกรงกลัวและเอาอกเอาใจ แต่เมื่อมีมหาเถรสมาคมขึ้นแล้วอ�านาจดังกล่าว 

ก็โอนมาอยู่ท่ีมหาเถรสมาคม เป็นอันว่าการปกครองคณะสงฆ์ได้เริ่มกลับมาอยู่กับ 

พระมหาเถระ นับว่าเป็นความส�าเร็จของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น ในการ

ปรับปรุงการคณะสงฆ์ ถัดจากการจัดการศึกษาในหัวเมือง ประกอบด้วยพระบรม

ราโชบายอันสุขุม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั คือทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ได้ทรงผนวชเป็นสามเณรครั้งหนึ่งแล้วลาผนวช ต่อมาเมื่อมี

พระชนมายุครบ ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ แล้วก็ได้ทรงอยู่ในสมณเพศตลอด 

พระชนมชพี ได้ทรงศกึษา มคีวามรู ้แตกฉาน ในพระปรยัิตธิรรม ได้ทรงท�าประโยชน์

แก่พระศาสนาเป็นอันมาก ได้ทรงจัดการศึกษาในหัวเมือง ด้วยการตั้งโรงเรียนเด็กใน

วัด สอนวิชาประถมศึกษาตามแผนปัจจุบันซึ่งได้เริ่มขึ้นในครั้งนั้น แต่เดิมวัดก็เป็น

โรงเรียนอยู่แล้ว แต่ก็ต่างสอนตามส�านักพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์ มิได้มีการจัดให้มี

ระเบียบและแบบแผนเป็นอันเดียวกัน กล่าวอีกอย่างหนึ่ง เดิมเป็นกิจของทางวัดหรือ

พระผู้เป็นอาจารย์ในวัดนั้น ๆ มิได้เป็นกิจของบ้านเมืองหรือรัฐบาล การจัดในครั้งนั้น 
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ได้จัดให้เป็นกิจของบ้านเมืองหรอืรฐับาลเข้าร่วมช่วยด้วย และได้ทรงจดัรูปการปกครอง

คณะสงฆ์ เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราช

บัญญัติ ร.ศ. ๑๒๑ นั้น เมื่อได้โอนอ�านาจการปกครองคณะสงฆ์ จากกรมธรรมการ 

มาอยูใ่นมหาเถรสมาคมแล้ว สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์นัน้ได้ทรงเป็นหัวแรงใน

การด�าเนินงานปกครองคณะสงฆ์ ได้ทรงวางระเบยีบการปกครองต่าง ๆ ได้ทรงตรวจ

และรจนาแบบเรยีนภาษาบาล ีทรงปรับปรงุทกุประโยค ตัง้แต่ประโยคต�า่จนถงึประโยค 

ป.ธ. ๙ ได้ทรงตั้งการเรียนนักธรรม เริ่มแต่ชั้นตรี ทรงรจนาแบบเรียน เป็นหลักสูตร 

และทรงตรวจช�าระหนังสอืเก่า เลือกสรรเป็นหลกัสตูรนกัธรรม ตัง้แต่ชัน้ตรจีนถงึชัน้เอก 

(แต่ชัน้เอกได้มาตัง้เมือ่สิน้พระชนม์แล้ว) ได้ทรงมพีระราชด�ารร่ิวมกบัพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้วยพระประสงค์ให้เป็นแหล่ง 

การศึกษาทั้งฝ่ายพระศาสนาและฝ่ายโลก ถึงขั้นมหาวิทยาลัย (ต่อมาได้จดทะเบียน

เป็นมลูนธิ ิมวีตัถปุระสงค์บ�ารุงการศกึษาพระปรยัิตธิรรมและเผยแผ่พระพทุธศาสนา) 

เมื่อได้ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยข้ึนแล้ว ก็ได้ทรงต้ังโรงเรียนท้ังแผนกภาษา

บาลแีละภาษาไทย ในส่วนภาษาบาลนีัน้ ได้เคยจดัให้มกีารสอบไล่เป็นของมหาวทิยาลยั

เองอยูส่มยัหนึง่ แล้วกเ็ลกิเป็นสนามสอบ คงส่งนกัเรียนไปสอบในสนามหลวง ในส่วน

ภาษาไทยน้ัน ได้ทรงตัง้โรงเรียนภาษาไทยขึน้หลายแห่ง ในวดับวรนเิวศเอง ในวดัต่าง ๆ 

ในกรุงเทพฯ ตลอดถึงในหัวเมืองบางวัด ต่อมาก็ได้สมทบเข้าเป็นโรงเรียนรัฐบาล  

เช่น โรงเรยีน (มธัยม) วดับวรนเิวศในบดันี ้เดมิเป็นโรงเรียนมหามกฏุฯ ในสมัยใกล้

กับที่ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยน้ัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง

ตัง้มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยขึน้ ท่ีวดัมหาธาตอีุกแห่งหนึง่ (บดันีไ้ด้มมีหาวทิยาลยัสงฆ์

ทั้ง ๒ แห่ง) 

เมือ่สิน้รชักาลท่ี ๕ แล้ว พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๖ 

ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นพระราชอุปัธยาจารย์  

(คอืทรงตัง้เป็นสมเดจ็พระสงัฆราช แต่เพราะเป็นเจ้านายผูใ้หญ่ จงึเรยีกเป็นพเิศษว่า  

สมเด็จพระมหาสมณะ ท้ังหมดมีเพียง ๓ พระองค์ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพน ในรัชกาลที่ ๔ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
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กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ วดับวรนเิวศวหิาร ในรชักาลที ่๕ และสมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในรัชกาลที่ ๖ คือพระองค์ที่ก�าลังกล่าวถึงนี้) 

และทรงถวายพระราชอ�านาจในการปกครองคณะสงฆ์ โปรดให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า

ทรงบญัชาการคณะสงฆ์ได้ทัว่ไป เป็นอันว่ามหาเถรสมาคมทีท่รงปรกึษาตามบทบญัญตัิ

แห่งพระราชบัญญัติ ร.ศ. ๑๒๑ นั้นงดไป สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงบัญชาการได้

ด้วยพระองค์เองโดยเด็ดขาด แต่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์นัน้ได้ทรงปรารถนา

จะให้มหาเถรสมาคมคงมยีัง่ยนื จงึคงทรงเรยีกประชมุและทรงมพีระมหาสมณวนิจิฉยั

การปกครองบ้าง การอธิกรณ์บ้าง การอื่น ๆ บ้าง ในที่ประชุมนั้น ต่อมาได้โปรดให้

เรียกพระราชาคณะชัน้ธรรมเข้าประชมุด้วย เพราะเจ้าคณะใหญ่ชราโดยมาก เจ้าคณะ

รองก็เป็นเจ้าคณะมณฑลโดยมาก มักไม่อยู่ และเพื่อจะได้หัดงานส�ารองไว้ สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้าได้เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์ในหวัเมอืงทัง้หลายมากครัง้ ได้ทรงตดิต่อ

รูจ้กักบัเจ้าคณะ เจ้าอาวาส หวัเมอืงทัง้ปวง ได้เสดจ็ตรวจการถงึวดันัน้ ๆ ด้วยพระองค์เอง 

และโปรดให้เจ้าคณะในหัวเมืองเข้ามาเฝ้าเป็นครั้งคราว การคณะสงฆ์จึงดีขึ้นทั้งใน 

กรุงทั้งในหัวเมือง 

พิจารณาดูแล้ว หลักใหญ่ท่ีทรงใช้แก้ไขการคณะสงฆ์คือ จดัรปูการปกครอง

ให้เป็นระเบยีบและตดิต่อถงึกันทกุชัน้ และจดัการศกึษาให้มกีารศกึษาพระธรรมวินัย 

ในทกุวดั ทัง้ในกรงุและหวัเมือง เม่ือพระภกิษสุามเณรได้รบัการปกครองทีด่ ีมกีารศกึษา 

มีความรู้ พระธรรมวินัยก็ค่อย ๆ ดีขึ้น เรียบร้อยขึ้น และสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้

ทรงสอดส่องด้วยพระองค์เองในกจิการของเจ้าคณะทกุชัน้ เมือ่เจ้าคณะมณฑลไปตรวจ

การคณะก็ต้องถวายรายงาน ได้ทรงตรวจ ทรงทักท้วงแนะน�าอย่างละเอียด พระองค์

เองก็ได้เสด็จไปทรงตรวจการถึงวัดต่าง ๆ ทรงรู้จักบุคคล ทรงทราบเรื่องต่าง ๆ อยู่

ด้วยแล้ว การที่จะไปตรวจและถวายรายงานของเจ้าคณะจึงต้องท�าอย่างรอบคอบ  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้ประทาน 

คุณประโยชน์ไว้แก่คณะสงฆ์และชาติบ้านเมืองเป็นอันมาก

พระราชบัญญตัลัิกษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ได้เลกิใช้เมือ่ได้ประกาศ

ใช้พระราชบัญญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญตัใิหม่น้ีจดัเป็นรปูการปกครอง
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แบบการเมืองสมัยมีรัฐธรรมนูญ คือ มีสังฆสภาท�าหน้าที่ออกสังฆาณัติ เทียบรัฐสภา

มีหน้าที่ออกกฎหมาย มีคณะสังฆมนตรีท�าหน้าท่ีบริหาร เทียบคณะรัฐมนตรีมี 

หน้าที่บริหาร มีคณะวินัยธรท�าหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ เทียบศาลมีหน้าที่วินิจฉัยคดี 

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประมุขสงฆ์ เทียบพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ

นี้เป็นส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค ก็คงมีเจ้าคณะตามล�าดับชั้นเช่นเดียวกันกับพระราช

บัญญัติ ร.ศ. ๑๒๑ แต่เปลี่ยนเรียกเป็นเจ้าคณะตรวจการภาค เจ้าคณะจังหวัด  

เจ้าคณะอ�าเภอ (แขวง) เจ้าคณะต�าบล (หมวด) เจ้าอาวาส คุณสมบัติของพระภิกษุ

ซึ่งจะเป็นสมาชิกสังฆสภานั้น คือ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป หรือเป็น 

พระคณาจารย์เอก หรือเป็นพระเปรียญเอก ๙ ประโยค แต่มีจ�านวนรวมกันไม่เกิน 

๔๕ รปู และแบ่งงานออกเป็น ๔ องค์การ (เท่ากบั ๔ กระทรวง) คอื องค์การปกครอง 

องค์การศึกษา องค์การเผยแผ่ องค์การสาธารณูปการ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ยกเลิก เมื่อได้ประกาศใช้  

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติฉบับใหม่หลังที่สุดนี้ กลับไป

มีมหาเถรสมาคม ตามเค้าฉบับ ร.ศ. ๑๒๑ มหาเถรสมาคมตามกฎหมายใหม่นี้ 

มีอ�านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อการนี้ มีอ�านาจตรากฎ

มหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบหรือออกค�าส่ัง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายและพระธรรมวนิยัใช้บังคบัได้ สมเดจ็พระสงัฆราชทรงเป็นประธานกรรมการ

มหาเถรสมาคม สมเดจ็พระราชาคณะทกุรปูเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต�าแหน่ง 

และพระราชาคณะท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า ๔ รูป และ 

ไม่เกนิ ๘ รปูเป็นกรรมการ ระบอบการปกครองตามกฎหมายนี ้ในส่วนกลาง มีสมเดจ็ 

พระสงัฆราชทรงเป็นประมุข มีมหาเถรสมาคมซึง่รวมอ�านาจหน้าทีบ่ริหาร นติบิญัญตัิ  

และตัดสินอธิกรณ์เข้าไว้ สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถร

สมาคม ต่อจากนี้ มีเจ้าคณะใหญ่มีอ�านาจหน้าที่ตามท่ีระบุไว้ในกฎ ตามที่สมเด็จ 

พระสงัฆราชทรงมอบหมาย มเีจ้าคณะภาค เจ้าคณะจงัหวดั เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะ

ต�าบล เจ้าอาวาส 
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ภาคในการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน แบ่งเป็น ๑๘ ภาค คอื

ภาค  ๑  มี  ๕  จังหวัด  คือ  พระนคร ธนบรีุ นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ

ภาค  ๒  มี  ๓  จังหวัด  คือ  พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี

ภาค  ๓  มี  ๔  จังหวัด  คือ  ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี

ภาค  ๔  มี  ๔  จังหวัด  คือ  นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

ภาค  ๕  มี  ๔  จังหวัด  คือ  พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์

ภาค  ๖  มี  ๔  จังหวัด  คือ  ล�าปาง เชียงราย แพร่ น่าน

ภาค  ๗  มี  ๓  จังหวัด  คือ  เชียงใหม่ ล�าพูน แม่ฮ่องสอน

ภาค  ๘  มี  ๔  จังหวัด  คือ  อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร

ภาค ๙ มี ๔  จังหวัด  คือ  ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

ภาค  ๑๐ มี  ๔  จังหวัด  คือ  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครพนม

ภาค  ๑๑ มี  ๓  จังหวัด  คือ  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

ภาค  ๑๒ มี  ๓  จังหวัด  คือ  ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา

ภาค  ๑๓ มี  ๔  จังหวัด  คือ  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาค  ๑๔ มี  ๔  จังหวัด  คือ  นครปฐม สุพรรณบรุ ีกาญจนบรีุ สมุทรสาคร

ภาค  ๑๕ มี  ๔  จังหวัด  คือ  ราชบรุ ีเพชรบรุ ีสมุทรสงคราม ประจวบคีรขีนัธ์

ภาค  ๑๖ มี  ๓  จังหวัด  คือ  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ภาค  ๑๗ มี  ๕  จังหวัด  คือ  ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ ระนอง

ภาค  ๑๘ มี  ๖  จังหวัด  คือ  สงขลา พทัลงุ สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส

เจ้าคณะใหญ่ม ี ๕ มเีขตการปกครองดังนี้

๑. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปกครองคณะสงฆ์ ๖ ภาค คือ ภาค ๑, ๒, ๓,  

 ๑๓, ๑๔, ๑๕
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๒. เจ้าคณะใหญ่หนเหนอื ปกครองคณะสงฆ์ ๔ ภาค คอื ภาค ๔, ๕, ๖, ๗

๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปกครองคณะสงฆ์ ๕ ภาค คือ ภาค ๘, ๙,  

 ๑๐, ๑๑, ๑๒

๔. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปกครองคณะสงฆ์ ๓ ภาค คอื ภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘

๕. เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคทุกภาค

ทุกภาคมีเจ้าคณะภาค ทุกจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล อาวาส มีเจ้าคณะจังหวัด  

เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาส การปกครองคณะสงฆ์จงึมคีวามสมัพนัธ์กนั

โดยตลอด จากเจ้าอาวาสขึ้นไปถึงมหาเถรสมาคมและสมเด็จพระสังฆราช หรือจาก

สมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม ลงมาถึงเจ้าอาวาส

ตามรายงานการศาสนาประจ�าปี ๒๕๐๖ ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร 

วัดมีจ�านวนท้ังสิ้น ๒๓,๓๒๒ วัด จ�านวนพระภิกษุสามเณรทั้งสิ้น ๒๓๘,๕๗๐ รูป  

แต่จ�านวนนี้รวมพระภิกษุที่บวชชั่วคราว เช่นบวช ๓ เดือน ในเทศกาลเข้าพรรษา 

เข้าด้วย ซึ่งปีหนึ่งมีจ�านวนไม่น้อย นอกจากนี้ พระภิกษุที่บวชชั่วระยะ ๒–๓ พรรษา 

หรือกล่าวรวม ๆ ว่าที่มิได้บวชอยู่ตลอดชีวิตก็มีมาก ฉะนั้น พระภิกษุที่บวชอยู่ 

ตลอดชวีติจรงิ ๆ จงึมจี�านวนไม่มากนกั โดยมากบวชไม่ตลอด อยู่ในสมณเพศเรว็บ้าง

ช้าบ้าง ตัวบุคคลผู้บวชจึงเปลี่ยนกันไป แต่เมื่อรวมจ�านวนในปีหนึ่ง ๆ จากบัญชีที ่

วดัต่าง ๆ ส่งแสดง จ�านวนพระทีจ่�าพรรษาและบญัชบีวชใหม่ในวดันัน้ ๆ จงึได้จ�านวน 

๒๐๐๐๐๐ เศษ

หลกัที ่๓ จารตี นอกจากพระวนิยัและกฎหมายแล้ว พระภกิษยุงัต้องปฏบิตัิ

ตนอยูใ่นจารตีท่ีเน่ืองกับพระวนัิยเป็นอีกหลายอย่าง ยกตวัอย่างเช่น ธรรมเนยีมในการ

ห่มผ้า การออกเสียงสวดกรรมวาจา การรับผ้ากฐิน เป็นต้น ธรรมเนียมเหล่านี้ใช้ 

ต่าง ๆ กัน แต่ก็ถือว่าถูกด้วยกัน

การปกครองคณะสงฆ์อาศัยหลัก ๓ อย่าง ดังกล่าวมาแต่ย่อ ๆ นี้ และหลัก

แต่ละอย่างมรีายการละเอียดอีกมาก เม่ือหลกัทัง้ ๓ นี ้ด�าเนนิไปด้วยกนัด ีการปกครอง
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ก็เรียบร้อย ถ้าปีนเกลียวกันก็อลหม่าน ดังที่ปรากฏความไม่เรียบร้อยในบางคราว

ส�าหรับคณะสงฆ์ หลักพระวินัยเป็นหลักส�าคัญ หลักจารีตก็อาศัยหลักพระวินัย  

เป็นแต่ได้ประพฤติมานาน ซึ่งอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันหลายฝ่าย หรือแม้ที่เป็น

จารีตทีเ่กดิภายหลัง กเ็ป็นไปทางสนบัสนนุพระวินยั ส่วนหลกัทางกฎหมายนัน้ ถ้าออก

มาขัดกับหลักพระวินัยและจารีตของสงฆ์ ก็ท�าให้เกิดความไม่สงบสุขในสังฆมณฑล 

แต่ถ้าออกไม่ขัด เป็นไปเพื่ออุปถัมภ์ ก็ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความเจริญใน

สงัฆมณฑล ผูท่ี้ไม่ทราบเรือ่งของพระสงฆ์ดมีกัจะแสดงความเห็นง่าย ๆ ว่าให้พระสงฆ์

เป็นหรอืท�าอย่างนัน้อย่างนี ้ถ้าทราบเรือ่งกจ็ะเหน็ว่าพระสงฆ์มข้ีอละเอยีดอ่อนของหลัก 

ต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติอยู่มาก นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของศรัทธาที่แม้ในรัฐธรรมนูญ 

ก็ให้เสรีภาพไว้



น�ำเที่ยววัดบวรนเิวศวหิำร



.



๑	 ทรงนิพนธ์ครั้งด�ำรงสมณศักด์ิที่	 พระโศภนคณำภรณ์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก	

	 ในหนังสือสมำคมศิษย์เก่ำบวรนิเวศ	ศ.บ.น.	กรุงเทพฯ	๒๔๙๔.	

น�ำเที่ยววัดบวรนเิวศวหิำร๑

[เรือ่งวดับวรนเิวศวหิำรนี	้เขยีนด้วยวิธเีหมือนอย่ำงน�ำให้เท่ียวดวัูดบวรนเิวศวิหำร	

พร้อมทั้งแนะให้รู้จักต�ำนำนเป็นตอน	ๆ	ไป	โดยเก็บควำมจำกต�ำนำน	วัดบวรนิเวศฯ	

ที่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้แล้ว		

(พิมพ์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๕	 ในงำนถวำยพระเพลิงพระศพสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	

พระองค์นั้น)	 บ้ำง	 จำกรับสั่งเล่ำของพระเดชพระคุณเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ	 บ้ำง		

จำกหนังสือต่ำง	ๆ	บ้ำง	ตำมที่จะค้นหำได้ในกำรเขียนครั้งนี้]



ตอนที่ ๑

ว่ำด้วยประวัตกิำรสร้ำงและผู้ครองวัด

วดับวรนเิวศวหิำร	เป็นพระอำรำมหลวงชัน้รำชวรวหิำร	ตัง้อยูต้่นถนนตะนำว

ในบดันี	้ในก�ำแพงพระนคร	ใกล้วดัรงัษีสทุธำวำส	ซึง่บดันีร้วมเข้ำกบั	วดับวรนเิวศฯ	แล้ว	

กรมพระรำชวงับวรมหำศักดพิลเสพย์ในรชักำลที	่๓	ทรงสร้ำงใหม่ในรชักำลนัน้	ระหว่ำง	

พ.ศ.	 ๒๓๖๗	 และ	 พ.ศ.	 ๒๓๗๕	 (ปีระหว่ำงอุปรำชำภิเศกและสวรรคตของสมเด็จ

พระบวรรำชเจ้ำพระองค์นั้น).

เดิมเรยีกว่ำวดัใหม่	น่ำจะได้รบัพระรำชทำนชือ่ว่ำวดับวรนเิวศฯ	เมือ่พระบำท

สมเด็จฯ	 พระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ทรงอำรำธนำสมเด็จพระอนุชำธิรำชเจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ		

ซึง่ทรงผนวชเป็นพระภกิษอุยู่วดัสมอรำย	(วดัรำชำธวิำส)	เสดจ็มำทรงครอง	เมือ่	พ.ศ.	

๒๓๗๙	สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำพระองค์นั้น	เสด็จสวรรคตเมื่อต้น	พ.ศ.	๒๓๗๕	เมื่อ

เสดจ็สวรรคตแล้ว	พระบำทสมเดจ็พระน่ังเกล้ำฯ	ไม่ได้ทรงตัง้เจ้ำนำยพระองค์ใดพระองค์

หน่ึงเป็นกรมพระรำชวังบวร	 (ไม่ได้ทรงต้ังจนตลอดรัชกำล)	 และเมื่อทรงอำรำธนำ

สมเดจ็พระอนุชำธิรำช	เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ	เสดจ็มำอยูค่รองวดัใหม่	กไ็ด้ทรงพระกรณุำโปรดฯ	

ให้ทรงเลือกของในพระรำชวังบวรตำมพระประสงค์	 ได้ยินว่ำ	 ทรงเลือกเอำหนังสือ		

อำจจะเป็นพระไตรปิฎกฉบับวงัหน้ำ	 มกีรอบและผ้ำห่อสำยรดัอนัวจิิตร	 ซึง่มอียูใ่นวัดนี	้

แม้อ่ำงศิลำในวัดน้ีซ่ึงเป็นชนิดเดียวกันกับในพระบรมมหำรำชวังชั้นใน	 ก็ได้ทรงเลือก

เอำมำในครั้งนั้น	 กำรที่โปรดให้ทรงของในพระรำชวังบวร	 และพระรำชทำนชื่อวัดที่
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เสด็จประทับอยู่ว่ำ	 วัดบวรนิเวศฯ	 ย่อมเป็นเหมือนประกำศให้รู้ว่ำทรงเทียบสมเด็จ	

พระอนุชำริรำช	 เจ้ำฟ้ำมงกุฏฯ	 ไว้ในฐำนะกรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล	 ต�ำแหน่ง

พระมหำอปุรำช	ซ่ึงจะรบัรำชสมบัติสบืสนัตตวิงศ์	ต่อไป	เพรำะค�ำว่ำ	บวรนเิวศ	เทยีบ

กันได้กับบวรสถำน	 ซึ่งเป็นพระรำชวังที่ประทับของกรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล		

ที่เรียกกันว่ำวังหน้ำอีกอย่ำงหนึ่ง	วัดนี้เรียกกันว่ำวัดบน	เทียบกันได้กับวังบน	อันเป็น

ค�ำเรียกพระบวรรำชวังอีกชื่อหนึ่ง	 มีค�ำเล่ำกันว่ำ	 เมื่อทรงเลือกเอำหนังสือพระบำท	

สมเด็จฯ	พระนั่งเกล้ำฯ	ก็ทรงทรำบว่ำยังไม่ทรงลำผนวช.

เหตุท่ีท�ำให้ทรงอำรำธนำ	 คือมีเสียงจำกศัตรูกล่ำวหำสมเด็จพระอนุชำธิรำช	

เจ้ำฟ้ำมงกุฏฯ	 ในทำงกำรเมือง	 เนื่องจำกทรงเปลี่ยนแปลงควำมประพฤติปฏิบัติให	้

ถูกต้องตำมพระธรรมวินัย	 เป็นกำรเริ่มต้นคณะธรรมยุต	 และมีผู้เลื่อมใสมำกข้ึน		

ควำมทรำบถงึพระบำทสมเดจ็ฯ	พระนัง่เกล้ำฯ	พระองค์ไม่ทรงระแวงสงสัย	แต่ร�ำคำญ

พระรำชหฤทัย	 จึงตรัสปรึกษำกับสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ	 เม่ือยังเป็นท่ี

พระยำศรีพิพัฒน์ฯ	 สมเด็จเจ้ำพระยำฯ	 กรำบทูลว่ำ	 ถ้ำโปรดให้มำประทับอยู่ใกล้	 ๆ	

เสยีงกล่ำวหำกจ็ะหมดไปเอง	พระบำทสมเด็จฯ	พระนัง่เกล้ำฯ	ทรงเห็นชอบด้วย	และ

เวลำนัน้สมเดจ็พระอนุชำธริำช	เป็นพระรำชำคณะยงัไม่ได้ครองวัด	และพระรำชำคณะ

ต�ำแหน่งเจ้ำอำวำสวดันีย้งัว่ำงอยู	่จงึโปรดให้เลือ่นสมณศกัดิข้ึ์นเสมอเจ้ำคณะรอง	และ

เชญิเสดจ็มำครองวดัน้ี	 โปรดให้จดักระบวนแห่	 เหมอืนอย่ำงแห่พระมหำอุปรำช	 เหตุท่ี

เสดจ็มำทรงครองวดันี	้ได้ฟังรบัส่ังเล่ำอีกอย่ำงหนึง่ว่ำ	ได้ยนิว่ำมผีูส้งสยักล่ำวหำเช่นนี้	

แต่ครั้งวังหน้ำ	กรมศักดิ์ฯ	ยังทรงพระชนม์อยู่	จึงกรำบทูลพระนั่งเกล้ำฯ	ให้เชิญเสด็จ

เข้ำมำประทับอยู่ให้ใกล้เข้ำมำ	จึงทรงสร้ำงวัดบวรนิเวศฯ	ให้เป็นที่ประทับ.

ผูค้รองวดัน้ีนับแต่ได้พระรำชทำนช่ือว่ำวัดบวรนเิวศฯ	จนถงึบดันี	้มดีงัต่อไปนี้

๑.	 สมเดจ็พระอนชุำธิรำช	เจ้ำฟ้ำมงกฏุสมมุตเิทวำวงศ์	เสดจ็จำกวดัสมอรำย	

มำทรงครองเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๗๙	จนสิ้นรัชกำลที่	๓	พระบรมวงศำนุวงศ์และเสนำบดี

ประชุมหำรอืกนั	ไม่เหน็ใครทีจ่ะสำมำรถครองรำชสมบตัใิห้บ้ำนเมอืงและประชำรำษฎร

เจริญสบืต่อไปได้	จงึกรำบทลูอำรำธนำขอให้เสดจ็ลำผนวชออกไปเถลิงถวัลย์	รำชสมบติั

สืบสันตติวงศ์เป็นรัชกำลที่	 ๔	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๔	มีพระบรมนำมำภิไธย	 โดยย่อว่ำ	
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พระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	พระองค์เป็นพระบรมรำโชรส	แห่งพระบำท

สมเด็จฯ	พระพทุธเลศิหล้ำนภำลัย	(รชักำลท่ี	๒)	และสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทรำบรมรำชนิ	ี

ประสตูเิมือ่	พ.ศ.	๒๓๔๗	ได้ทรงผนวชเป็นพระภกิษุเม่ือ	พ.ศ.	๒๓๖๗	เสดจ็จ�ำพรรษำ

อยู่วัดสมอรำย	 (วัดรำชำธิวำส)	 ต่อมำเสด็จมำประทับอยู่วัดมหำธำตุ	 ทรงเรียน	

พระปรยิตัธิรรม	สอบได้เป็นเปรยีญแล้ว	พระบำทสมเดจ็ฯพระนัง่เกล้ำฯ	ทรงสถำปนำ

เป็นพระรำชำคณะ	 เสด็จกลับไปประทับอยู่วัดสมอรำย	 ตลอดมำจนทรงได้รับเลื่อน

สมณศักดิ์ขึ้นเสมอเจ้ำคณะรอง	 และเสด็จมำทรงครองวัดนี้	 เม่ือทรงลำผนวชทรงมี

พรรษำ	๒๗	พระชนม์	๔๗	ทรงครองวัดนี้ได้	๑๔	ปีเศษ.

๒.	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์	ทรงครองวัดนี้

ต่อมำ	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๓๙๔	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำพระองค์นี้	 เป็นพระโอรสกรม

พระรำชวังบวรมหำเสนำนุรักษ์ในรัชกำลที่	 ๒	 ประสูติแต่เจ้ำจอมมำรดำน้อยเล็ก		

เมื่อพ.ศ.	 ๒๓๕๒	 มีพระนำมเดิมว่ำ	 พระองค์เจ้ำฤกษ์	 ทรงผนวชตั้งแต่เป็นสำมเณร	

ประทบัอยูท่ีว่ดัมหำธำต	ุในระหว่ำงทีท่รงผนวชเป็นสำมเณร	ประชวรไข้ทรพษิ	ต้องลำ

ผนวช	 ออกรักษำพระองค์ครั้งหนึ่ง	 ครั้นหำยประชวรแล้วทรงผนวชเป็นสำมเณรอีก	

ทรงเป็นสำมเณรตลอดมำ	จนทรงมีอำยุครบอุปสมบท	จึงทรงลำผนวชออกไปสมโภช	

ก่อนหน้ำอุปสมบทตำมพระรำชประเพณีในครั้งนั้น	 ทรงอุปสมบทเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๗๒	

ประทบัอยูท่ีว่ดัมหำธำตไุด้ทรงเป็นพระศิษย์หลวงของพระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	

มำตั้งแต่ชั้นแรก	แต่คงประทับอยู่ที่วัดมหำธำตุ	จนพระบำทสมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	

เสด็จมำอยู่ครองวัดนี้	 จึงตำมเสด็จมำอยู่ด้วย	 เมื่อพระบำทสมเด็จฯ	 พระจอมเกล้ำฯ	

เสด็จเถลิงถวัลย์รำชสมบัติแล้ว	 ทรงสถำปนำเป็นพระองค์เจ้ำต่ำงกรม	 มีพระนำมว่ำ	

กรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธุ์	 ทรงสมณศักด์ิเสมอสมเด็จพระรำชำคณะ	 เจ้ำคณะใหญ่	

เมื่อพ.ศ.	๒๓๙๔	ต่อมำในรัชกำลที่	 ๕	 ทรงสถำปนำเลื่อนเป็นกรมพระปวเรศวริยำ-	

ลงกรณ์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๑๖	 ต่อมำ	 ทรงถวำยมหำสมณุตตมำภิเศกเป็นกรมสมเด็จ		

พระที่ภำยหลังแก้เป็นสมเด็จกรมพระยำ	 ทรงด�ำรงสมณศักดิ์เป็นมหำสังฆปริณำยก	

ประธำนแห่งพระสงฆ์ทั่วพระรำชอำณำจักร	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔.	 สิ้นพระชนม์เมื่อ		

พ.ศ.	๒๔๓๕	มพีระชนม์	๘๔	พรรษำย่ำงเข้ำ	๖๔	(สิน้พระชนม์ในพรรษำ)	ทรงครอง

วัดนี้ได้	๔๑	ปีเศษ.



325น�ำเที่ยววัดบวรนิเวศวิหำร

๓.	สมเด็จพระสมณเจ้ำ	 กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 ทรงครองวัดนี้ต่อมำ

ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๓๕	สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำพระองค์นีเ้ป็นพระรำชโอรสในพระบำท

สมเด็จฯ	 พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ประสูติแต่เจ้ำจอมมำรดำแพ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๐๓		

มพีระนำมเดมิว่ำ	พระองค์เจ้ำมนษุย์นำคมำนพ	ทรงผนวชเป็นสำมเณร	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๑๖	

เสดจ็อยูช่ัว่พรรษกำลแล้วลำผนวช	ทรงผนวชเป็นพระภกิษ	ุเมือ่	พ.ศ.	๒๔๒๒	ประทบั

อยู่ที่วัดนี้	แต่ในพรรษำที่	๒-๓	ได้เสด็จไปประทับวัดมกุฏกษัตริยำรำม	ส�ำนักเจ้ำคุณ

พระจันทรโคจรคุณ	 (จนฺทร�สี)	 พระกรรมวำจำจำรย์	 ซึ่งทรงนับถือมำก	 ทรงเรียน	

พระปริยัติธรรม	 ทรงมีควำมรู้กว้ำงขวำง	 แต่ทรงสอบเป็นเปรียญเพียง	 ๕	 ประโยค	

เสมอสมเดจ็พระบรมชนกนำถ	พระบำทสมเดจ็ฯ		พระจอมเกล้ำฯ	ทรงได้รบัสถำปนำ

เป็นพระองค์เจ้ำต่ำงกรม	 มีพระนำมว่ำ	 กรมหมื่นวชิรญำณวโรรส	 ในรัชกำลที่	 ๕		

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๔	 เมื่อสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์

สิน้พระชนม์แล้ว	ได้ทรงรบัตัง้เป็นเจ้ำคณะใหญ่	คณะธรรมยุตสบืต่อมำ	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๓๖	

ได้ทรงรบัเลือ่นกรม	เป็นกรมหลวง	ในรชักำลเดยีวกนันี	้เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๙	ทรงได้รบั

มหำสมณุตตมำภิเศก	 เป็นสมเด็จกรมพระยำ	ทรงด�ำรงสมณศักดิ์เป็นสกลมหำสังฆ-

ปริณำยกประธำนแห่งสงฆ์ทั่วพระรำชอำณำจักร	 ในรัชกำลที่	 ๖	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๒	

สิ้นพระชนม์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๔	มีพระชนม์	๖๒	พรรษำย่ำงเข้ำ	๔๒	(สิ้นพระชนม์ใน

พรรษำ)	ทรงครองวัดนี้ได้		๒๙	ปีเศษ.

๔.	 สมเดจ็พระวชริญำณวงศ์พระสงัฆรำช	ทรงครองวดันีต่้อมำตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๖๔	

ตลอดมำจนบดันี	้(พ.ศ.	๒๔๙๔)	นบัเป็นปีที	่๓๐	สมเดจ็พระสังฆรำช	ทรงเป็นโอรส

หม่อมเจ้ำถนอม	นพวงศ์	และหม่อมเอม	ประสูติ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๕	มีพระนำมเดิม

ว่ำ	 หม่อมรำชวงศ์ช่ืน	 นภวงศ์	 ผนวชตั้งแต่เป็นสำมเณร	 ผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อ		

พ.ศ.	๒๔๓๕	ทรงเรียนพระปริยัตติธรรม	สอบเป็นเปรียญ	๗	ประโยค	เคยได้ยินรับ	

สั่งว่ำทรงปรำรถนำจะสอบเพียง	๕	ประโยค	เสมอพระบำทสมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	

แต่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำวชริญำณวโรรส	ทรงให้สอบต่ออีก	จงึทรงสอบ

ต่อจนถึง	๗	ประโยค	ทรงด�ำรงสมณศักด์โดยล�ำดบั	ดงัต่อไปนี	้เป็นพระสคุณุคณาภรณ์ 

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๙	 เป็นพระญาณวราภรณ์	 ต�ำแหน่งพระรำชำคณะชั้นเทพพิเศษ		
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เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖	 เลื่อนเป็นพระรำชำคณะ	 ชั้นธรรมพิเศษในรำชทินนำมเดิม		

เมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๔	เลือ่นเป็นพระรำชำคณะชัน้	เจ้ำคณะรองคณะธรรมยุตในรำชทินนำม

เดิม	 เมื่อ	 พ.ศ.๒๔๕๕	 รับต�ำแหน่งเป็น	 เจ้ำคณะรองหนกลำง	 เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔		

เลื่อนข้ึนเป็นสมเด็จรำชำคณะเจ้ำคณะใหญ่คณะธรรมยุต	 มีรำชทินนำมว่ำสมเด็จ 

พระวชิรญาณวงศ์	 เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	 ทรงได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก	ประธำนแห่งพระสงฆ์	ทั่วรำชอำณำจักร	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๘		

มีพระนำมเดิมตำมรำชทินนำมเดิม	 ต่อมำได้ทรงพระกรุณำโปรดให้จำรึกสุพรรณบัฏ	

ประกำศสถำปนำเฉลิมพระนำมให้เต็มพระเกยีรตยิศตำมพระรำชประเพณ	ีในพระรำช

พิธีบรมรำชำภิเศก	 เมื่อวันที่	๗	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	สมเด็จพระสังฆรำชทรง

เป็นพระรำชปนดัดำในพระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	พระนำมว่ำ	วชริญำณวโรรส	

ก็ดี	 วชิรญำณวงศ์	 ก็ดี	 เป็นพระนำมท่ีเน่ืองด้วย	 พระบำทสมเด็จฯ	 พระจอมเกล้ำฯ		

ซึ่งเมื่อทรงผนวชมีนำมฉำยำว่ำ	วชิรญำณ	หรือ	พระวชิรญำณเถระ.



ตอนที่ ๒ 

ว่ำด้วยปูชนยีสถำน

ในตอนที	่๑	ได้เล่ำประวตักิำรสร้ำงและผูค้รองวดั	ตัง้แต่ต้นมำจนถงึปัจจบุนัแล้ว	

ในตอนนี้จะได้น�ำให้รู้จักปูชนียสถำนต่อไป	วัดนี้ได้ฟื้นปูชนียสถำนไว้ส่วนหนึ่ง	หมู่กุฏิ

ไว้ส่วนหนึง่	เหมอืนวดัเก่ำใหญ่	ๆ	ทีส่�ำคญัโดยมำก	ปชูนยีสถำน	อยูท่ำงด้ำนทศิตะวนัตก	

ตั้งเรียงจำกทิศเหนือไปทำงทิศใต้ดังนี้	 คือพระอุโบสถ	 พระเจดีย์	 วิหำรเก๋ง	 วิหำร	

พระศำสดำ	 และมีหอพระไตรปิฎกอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออกของพระเจดีย์	 ศำลำ

กำรเปรยีญอยูท่ำงต้ำนทศิตะวนัตกของพระเจดย์ี	เมือ่มองดไูกล	ๆ	หรอืเมือ่ย่ำงเข้ำมำ

ในบรเิวณ	จะเห็นส่วนหลงัคำของพระอุโบสถ	ท�ำเป็นลกูฟกูแบบของจนี	ตัง้แต่ซุม้ประตู

เสี้ยวกำงหน้ำพระอุโบสถ	จะได้น�ำให้เข้ำชมเป็นอย่ำง	ๆ	ไป	ดังต่อไปนี้

พระอุโบสถ

สิ่งก่อสร้ำงหลังใหญ่ท่ีต้ังตระหง่ำนมองเห็นแต่ไกล	 เป็น	 ๓	 มุข	 มุขหน้ำ		

หันไปทำงทิศเหนือ	อีก	๒	มุขหันหน้ำไปทำงทิศตะวันออกมุข	๑	ทิศตะวันตกมุข	๑	

หลังคำมุงกระเบ้ืองเคลือบเป็นอย่ำงหลังคำลูกฟูกแบบจีน	 มองดูระยิบระยับเมื่อ	

ต้องแสงแดด	 ประดับลำยหน้ำบันแห่ง	 ๓	 มุข	 และมุขลดด้ำนหน้ำเป็นลำยด้วย	

กระเบื้องเคลือบ
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ตรงกลำงเป็นตรำมหำมกุฏ	และพระขรรค์รองพำน	๒	ชั้น	 ชวนให้ระลึกถึง

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำมกุฏพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ผู้เคยครองวัดนี้	 เมื่อ

ร้อยปีเศษท่ีแล้วมำ	 นั่นคือพระอุโบสถ	 เมื่อผ่ำนก�ำแพงแก้วเข้ำไปตรงหน้ำ	 จะเห็น	

ใบสีมำศิลำติดอยู่ท่ีผนังพระอุโบสถตรงส่วนกลำงเหนือแท่นศิลำสองข้ำง	 ใบสีมำเป็น

หน้ำต่ำงข้ำงละ	๑	หน้ำต่ำง	ถดัหน้ำต่ำงเป็นประตเูข้ำพระอโุบสถ	เมือ่ผ่ำนประตเูข้ำไป	

จกัเหน็เสำเฉลียงซ่ึงอยู่ในผนงัรปูส่ีเหล่ียมโต	ๆ	ตัง้เรยีงเป็นแถวไปตำมยำวของพระอโุบสถ	

เมือ่หลกีเสำเข้ำไปแล้วมองลกึเข้ำไป	จกัเหน็พระพุทธรปูองค์ใหญ่	มลีกัษณะอนังดงำม

ประดษิฐำนอยู่บนฐำนทองบนชกุช	ีภำยในซุม้สำหร่ำย	อนัมตีรำพระมหำมงกฏุอยูต่รง

กลำงซุ้มเบือ้งบน	พระพุทธปฏมิำนี้คือพระพทุธชินสหี	์อนัเปน็พระพทุธรูปส�ำคญัคู่กบั

พระพุทธชินรำช	 ถัดเข้ำไปมีพระพุทธรูปใหญ่มำก	 เรียกกันว่ำ	 พระโต	 เบื้องหน้ำ

พระพุทธชินสีห์มีโต๊ะหมู่ท่ีบูชำตั้งอยู่บนฐำนชุกชีที่รับฐำนพระ	 ถัดลงมำเป็นม้ำหมู่ที่

บูชำ	 ๓	 ที่ตั้งเรียงกัน	 มีพระรูปหล่อสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำปวเรศ-	

วริยำลงกรณ์	 ประดิษฐำนอยู่ในช่องระหว่ำงเสำด้ำนทิศตะวันออก	 หรือด้ำนขวำ	

พระอุโบสถ	 พระรูปหล่อสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำวชิรญำณวโรรส*	

ประดิษฐำนอยู่ในช่องระหว่ำงเสำด้ำนตรงกันข้ำม	 พื้นเสำส่ีเหลี่ยมภำยในพระอุโบสถ	

ระบำยเป็นต่ำงสีแสดงปฤศนำธรรม	 เปรียบด้วยน�้ำใจคน	 ๖	 ประเภท	 อันเรียกว่ำ	

ฉฬำภชิำติ	ผนงัพระอโุบสถเหนอืประตูหน้ำต่ำง	มภีำพฝร่ังแสดงปฤศนำธรรมต่ำงเรือ่ง

ในระหว่ำงหน้ำต่ำง	มีภำพเรื่องพิธีสงฆ์และเทศกำลบุญ.

เมื่อได้น�ำให้เห็นภำพภำยในพระอุโบสถพอเป็นรำง	 ๆ	 ฉะนี้แล้ว	 จะได้เล่ำ

ประวัติสังเขปต่อไป

พระอุโบสถสร้ำงขึน้สมัยสร้ำงวดั	เดิมมขุหน้ำเป็นพระอโุบสถหลงัขวำงทีป่รำกฏ

เป็นมุขตะวันออก	 และมุขตะวันตกเป็นพระวิหำร	 สังเกตได้ว่ำเป็นพระอุโบสถแต่	

มุขหน้ำ	 เพรำะมีหลังคำหนึ่งต่ำงหำกจำกหลังขวำง	 มีรำงกลำงรับน�้ำฝน	 และในสมัย

สร้ำงวัด	 ก็ได้ผูกพัทธสีมำเฉพำะมุขหน้ำเท่ำนั้น	 ก�ำหนดศิลำเป็นนิมิตทั้งแปดทิศตำม

แนวผนังด้ำนนอก	บัดนี้มีใบสีมำปรำกฏอยู่.

*	 พระรปูหล่อของทัง้	๒	พระองค์	ปัจจบุนัประดษิฐำนบนฐำนชกุชพีระพทุธชนิสีห์	รวมทัง้พระรปูหล่อ	

	 สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ	กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ด้วย.
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พระวัดสระตะพำน

สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ	 ผู้ทรงสร้ำงวัด	 ได้ทรงเชิญพระพุทธรูปพระองค์ใหญ่

จำกวดัสระตะพำน	เมอืงเพช็รบุร	ีมำประดษิฐำนเป็นพระประธำน	ตรงกลำงหลงัทีเ่ป็น

พระวิหำร	 หันพระพักตร์ออกมำทำงด้ำนข้ำงที่เปิดทะลุกับมุขหน้ำอันเป็นพระอุโบสถ	

พระพุทธรูปวัดสระตะพำนพระองค์นี้	เป็นพระหล่อ	หน้ำพระเพลำ	๙	ศอก	๒๑	นิ้ว	

เป็นพระพุทธรูปโบรำณ	 เรียกกันว่ำ	 พระโต	 เมื่อเชิญมำรื้อออกเป็นท่อนตำมรอย

ประสำนเดิม	 เชิญลงแพมำคุมเข้ำเป็นพระองค์อีก	 ลักษณะที่คุมเข้ำใหม่เป็นฝีมือช่ำง

กรุงเทพฯ	 โดยมำก	 แต่ก็ยังพอสังเกตได้ว่ำเดิมเป็นลักษณะพระขอม	 พระศก	

ของพระพุทธรูปนี้เดิมโตอย่ำงของพระพุทธชินสีห์	 พระยำช�ำนิหัตถกำร	 นำยช่ำงใน	

พระรำชวังบวรเลำะออกเสีย	 ท�ำพระศกใหม่ด้วยดินเผำให้เล็กตำมที่เห็นว่ำงำมใน	

เวลำน้ัน	 ประดับเข้ำที่แล้วลงรักปิดทอง	 พระองค์ใหญ่นี้	 มีพระสำวกใหญ่	 นั่งคู่หนึ่ง	

หน้ำตักสองศอกถ้วนเป็นพระปั้น.

พระพุทธชนิสหี์

สมเดจ็พระบวรรำชเจ้ำพระองค์นัน้	ได้ทรงเชญิพระพทุธชนิสห์ี	จำกพระวหิำร

ทิศเหนือวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ	 เมืองพิษณุโลก	 มำประดิษฐำนไว้ในมุขหลังซึ่งก่อ	

ขึน้ใหม่	เชญิลงแพมำท้ังพระองค์	เม่ือฤดูน�ำ้	พ.ศ.	๒๓๗๒	(แต่ได้ยนิกนัมำ	โดยมำกว่ำ	

มขุหลงัมมีำแต่เดมิ	จงึรวมเป็น	๔	มุข	ตำมรปูเมรเุจ้ำจอมมำรดำของพระองค์เจ้ำดำรำ

วดพีระรำชชำยำ	แต่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำวชริญำณวโรรส	ผูท้รงรจนำ

ต�ำนำนวดั	ทรงสนันษิฐำนว่ำมขุหลังก่อทหีลงั	ในเมือ่ปรำรภว่ำ	จะเชญิพระพทุธชนิสีห์

ลงมำ	 เดิมคงมีแต่หลังหน้ำซ่ึงเป็นพระอุโบสถหลังขวำงซ่ึงเป็นพระวิหำร	 แต่สร้ำงติด

กันจึงดูเป็น	๓	มุข)	พระพุทธชินสีห์นี้	มีต�ำนำนกล่ำวไว้ในหนังสือพงศำวดำรเหนือว่ำ	

พระเจ้ำศรีธรรมไตรปิฎก	เจ้ำนครเชยีงแสน	สร้ำงขึน้พร้อมทัง้พระชนิรำชและพระศำสดำ	

เมื่อก่อนพ.ศ.	 ๑๕๐๐	 มีเรื่องโดยย่อว่ำ	 พระเจ้ำศรีธรรมไตรปิฎก	 เจ้ำนครเชียงแสน	

ยกกองทัพลงมำตีเมืองศรีสัชนำลัย	(อยู่ในเมืองสวรรคโลก)	แล้วสร้ำงเมืองพิษณุโลก
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กับพระพุทธรูป	 ๓	 พระองค์นั้น	 โดยให้หำพวกช่ำงที่ฝีมือในเมืองต่ำง	 ๆ	 มำประชุม	

ช่วยกันปั้นหุ่น	 เพ่ือจะให้งดงำมผิดกับพระพุทธรูปสำมัญ	 แต่ท่ำนสันนิษฐำนว่ำ		

พระเจ้ำศรีธรรมไตรปิฎกผูส้ร้ำง	คอื	พระมหำธรรมรำชำที	่๑	รชักำลที	่๕	แห่งรำชวงศ์

พระร่วง	สมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี	(ระหว่ำง	พ.ศ.	๑๘๙๐	ถึง	๑๙๒๑)	เรียกโดย

พระนำมว่ำ	พระเจ้ำลือไทย	หรือลิไทย	ข้อที่ท�ำให้สันนิษฐำน	เช่นนั้นมีหลำยประกำร

คือ	สอบสวนไม่ได้ควำมจริงว่ำมีเจ้ำนครเชียงแสนพระองค์ใด	มีควำมรอบรู้เชี่ยวชำญ

ในพระไตรปิฎก	จนควรแก่พระนำมนัน้	และได้แผ่อ�ำนำจลงมำทำงใต้	ในสมยัทีอ้่ำงนัน้	

พระมหำธรรมรำชำท่ี	๑	ปรำกฏว่ำ	ทรงรอบรูเ้ชีย่วชำญในพระไตรปิฎก	ทรงแต่งหนงัสือ

เร่ืองไตรภูมซ่ึิงในทกุวนันีเ้รยีกกนัว่ำ	ไตรภมูพิระร่วง	พระเกยีรตทิีท่รงรอบรูพ้ระไตรปิฎก	

คงเลือ่งลอืแพร่หลำย	จงึเรยีกพระนำมเฉลิมพระเกยีรติอ์กีว่ำ	พระเจ้ำศรธีรรมไตรปิฎก	

และเม่ือก่อนแต่ทรงเถลงิถวลัย์รำชสมบัต	ิได้เป็นพระมหำอปุรำชอยูท่ีเ่มอืงศรสีชันำลยั	

เมื่อพระเจ้ำเลอไทยพระรำชบิดำสวรรคต	 เกิดจลำจลขึ้นในพระนครสุโขทัย	 ต้องยก

กองทัพลงมำปรำบจนรำบคำบแล้ว	 จึงได้เสวยรำช	 เรื่องนี้ตรงกับเค้ำเรื่องพระเจ้ำ-	

ศรธีรรมไตรปิฎก	ยกกองทัพลงมำตีเมืองศรีสัชนำลยัในพงศำวดำรเหนอื	

อกีประกำรหนึง่ลักษณะพระชินรำช	 พระชินสีห์	 ก็ต่ำงกับพระพุทธรูปอื่นใน

บำงอย่ำง	เช่นมีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง	๔	นิ้ว	พระบำททั้ง	๕	ยำวเสมอกัน	ต้องตำมคัมภีร์

มหำปริุสลกัษณะ	แสดงว่ำ	ผูส้ร้ำงได้ทรำบคมัภร์ีนัน้	พระพทุธรปูทีส่ร้ำงกนัในชัน้หลัง	

ได้ถือเป็นแบบสืบมำจนทุกวันน้ี	 พระพุทธรูปที่สร้ำงในเมืองไทย	 ก่อนแต่นั้น	 ทั้งทำง

เมืองเหนือและเมืองใต้	 ท�ำปลำยนิ้วพระหัตถ์เป็นหล่ันกันเหมือนกับนิ้วมือคนสำมัญ	

อนึ่งมทีรวดทรงและชำยจวีรยำวแบบลังกำ	แสดงให้เหน็ว่ำสร้ำงในสมยักรุงสุโขทยั	เมือ่

นบัถอืพระสงฆ์ลงักำวงศ์แล้ว	จงึสนันิษฐำนว่ำสร้ำงในรัชสมยัพระเจ้ำลอืไทย	เมือ่	พ.ศ.	

ในเรือน	๑๙๐๐.

พระพุทธชินรำช	 พระพุทธชินสีห์	 มีพระลักษณะงดงำมอย่ำงน่ำพิศวง	 และ

นับถือกันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์	 ปรำกฏว่ำสมเด็จพระเจ้ำแผ่นดินสยำม	 ได้เสด็จ

ขึน้ไปถวำยนมสักำรหลำยพระองค์	 ตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยำเป็นรำชธำน	ี กล่ำวเฉพำะ

พระชนิสีห์	หน้ำพระเพลำ	๕	ศอกคืบ	๗	นิว้	(วดัไว้เดมิว่ำ	๔	นิว้)	สงูตัง้แต่พระทีน่ัง่	

ถึงพระจุฬำ	๖	ศอกคืบ	๑๐	นิ้ว	หย่อน	๑	กะเบียด	พระรัศมี	๑	ศอก	(วัดไว้เดิม
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ประมวลกัน	๗	ศอกคืบ	๔	นิ้ว)	 เมื่อเชิญมำประดิษฐ์ไว้ที่มุขหลังวัดนี้แล้ว	พระบำท

สมเด็จพระจอมเกล้ำฯ	 เม่ือทรงผนวชและเสด็จมำอยู่ครองวัดนี้ได้ทรงทูลขอพระบำท

สมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ	 เชิญย้ำยมำจำกมุขหลังออกสถิตหน้ำพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือ

พระโตเมือ่	พ.ศ.	๒๓๘๐	ปิดทองกำไหล่พระรศัม	ีฝังพระเนตรใหม่	และตดิอณุณำโลม	

ส่วนมุขหลังเชิญพระพุทธไสยำเข้ำไว้แทน	ต่อมำได้รื้อมุขหลัง	น่ำจะเพื่อขยำยทักษิณ

พระเจดีย์ออกมำอีกชั้นหน่ึง	 ส่วนพระไสยำน่ำจะคงยังอยู่หลังพระอุโบสถ	 ณ	 ที่ต้ัง

พระบำทจ�ำลองในบัดนี	้ จนได้เชิญมำไว้ในวิหำรพระศำสดำ	 เม่ือทรงลำผนวชออกไป

เสวยรำชสมบัติเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๔	แล้วตรัสให้แผ่ทองค�ำ	ท�ำพระรัศมี	ลงยำรำชำวดี

ประกับพระรัศมีเดิมอีกชั้นหน่ึงถวำยฉัตรตำด	 ๙	 ชั้น	 ถวำยผ้ำทรงสพักตำด	 ต้นไม้	

ทองเงนิ	และมโหระทกึส�ำหรบัประโคมในเวลำพระสงฆ์บชูำเช้ำค�ำ่	เป็นพระเกยีรตยิศ		

ต่อมำโปรดให้หล่อฐำนด้วยทองสัมฤทธิ์ปิดทองใหม่	 มีกำรสมโภชเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๘	

ทรงสมโภชอีก	และถวำยพระธ�ำมรงค์หยกสวมนิ้วพระอังคุฐซ้ำย	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๐๙		

ในรัชกำลที่	 ๕	 ก็ได้ทรงปิดทอง	 และมีกำรสมโภช	 พร้อมด้วยกำรฉลองพระอำรำม	

ที่ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่	 และทรงสร้ำงเพิ่มเติมเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 พระพุทธชินสีห์นี้	

มีพระสำวกยืนคู่หนึ่ง	สูงตลอดพระเศียร	๓	ศอก	คีบ	๔	นิ้ว	กล่ำวกัน	ว่ำเชิญลงมำ

ด้วยกันจำกพิษณุโลก	แต่นักช่ำงสังเกตสันนิษฐำนว่ำสร้ำงภำยหลัง

พระอัฐำรส

เมือ่ได้ประดษิฐำนพระโตตรงกลำง	ท่ีหลงัขวำงแล้ว	ส่วนท่ีเหลือท้ังสอง	๒	ข้ำง

กั้นฝำเป็นห้องมุขด้ำนตะวันออกและด้ำนตะวันตก	 ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืน		

ปำงห้ำมสมทุร	สงูตลอดพระรัศม	ี๖	ศอกมีเศษนิว้มุขละพระองค์	มีพระสำวกยืนองค์

ละคู	่สงู	๔	ศอกมีเศษนิว้	มีหมำยรับสัง่ในรชักำลท่ี	๓	ว่ำ	เมือ่	พ.ศ.	๒๓๘๗	เตรยีม

กำรฉลองพระอฐัำรส	ในพระอโุบสถวดับวรนเิวศฯ	น่ำจะได้แก่พระยืนทัง้สองพระองค์

น้ี	 เพรำะไม่มีพระยืนอื่นท่ีสูงถึง	 ๑๘	 ศอก	 สมกับศัพท์ว่ำอัฐำรส	 ที่แปลว่ำ	 ๑๘	

พระอัฐำรสในพระวิหำรวัดสระเกษ	ก็ว่ำสูง	๕	วำ	๑	ศอก	๑๐	นิ้ว	พ้น	๑๘	ศอก	

ข้ึนไป	เรียกกนัว่ำพระสทัธำรถกมี็	(เพีย้นจำกค�ำว่ำ	สทิธำรถ),	บำงทสีทัธำรถ	(ทีอ่่ำน

กันว่ำ	สัท-ธำ-รด)	จะเพี้ยนไปเป็นอัฐำรสกระมัง.
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อนึง่	พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำฯ	ได้ทรงบรุณะพระอโุบสถ	เช่นมุงกระเบือ้ง

เคลอืบเป็นอย่ำงหลังคำลูกฟกู	ประดับลำยหน้ำบนั	เขยีนภำพผนงัระบำยพืน้เสำ	ดงัที่

ปรำกฏอยู่ทุกวันนี้	ต่อมำในสมัยปลำยรัชกำลที่	๕	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๒	ได้แก้ไขบันได

ด้ำนหน้ำพระอุโบสถ	ลดคั่นให้เตี้ยลง	ให้ขึ้นง่ำยกว่ำแต่ก่อน.

พระนริันตรำย

เมือ่มองดมู้ำหมู่ท่ีบูชำ	อันตัง้เรยีงกนัอยู	่๓	หมู	่จะเห็นมพีระพทุธรปูนัง่ขนำด

เล็กอีกพระองค์หนึ่ง	 ประดิษฐำนอยู่ภำยในครอบแก้วบนม้ำหมู่	 ๆ	 กลำง	 ที่สูงกว่ำ

ทั้งหมด	 พระพุทธรูปน้ีคือ	 พระนิรันตรำย	 เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมำธิ	 หน้ำตัก	 ๕		

นิ้วกึ่ง	 เบื้องหลังมีเรือนแก้วเป็นพุ่มพระมหำโพธิ	 มีอักษรขอมจ�ำหลักลงในวงกลีบบัว	

เบือ้งหน้ำ	๙	เบือ้งหลงั	๙	พระคณุนำมพระพทุธคณุตัง้แต่	อรห ํสมมฺาสมพฺทุโฺธ จนถงึ

ภควา	ยอดเรือนแก้วมีรูปพระมหำมงกุฏ	เรอืนแก้วนีต้ัง้ตดิอยูก่บัฐำนชัน้ล่ำงรองฐำนพระ	

ซึ่งเป็นที่ส�ำหรับรับน�้ำสรงพระ	 มีท่อเป็นรูปศีรษะโค	 แสดงเป็นท่ีหมำยพระโคตรว่ำ		

โคตมะ	 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ	 ทรงพระรำชด�ำริแบบอย่ำงข้ึน	 มีพระรำช

ประสงค์ให้ต้องตำมพระพทุธลกัษณะ	เม่ือสงัเกตดจูะเหน็ว่ำมทีรวดทรงอย่ำงคนสำมญั	

และมจีีวรเป็นกลบีแบบห่มจรงิ	มีส่วนท่ีพเิศษคอื	พระเศยีรเหมอืนบคุคลธรรมดำ	ไม่มี

พระเกตุมำลำ	 แต่คงมีพระรัศมีตำมแบบพระพุทธรูป	 พระนิรันตรำยนี้ไม่ใช่องค์เดิม	

พระนิรันตรำยองค์เดิมเป็นทองค�ำเนื้อ	 ๖	หนัก	๘	ต�ำลึง	 ก�ำนันอินกับนำยยังผู้บุตร

เป็นผูขุ้ดได้	ทีช่ำยป่ำหำงดงศรมีหำโพธปิระมำณ	๓	เส้น	จงึน�ำมำมอบให้พระเกรยีงไกร

กระบวนยุทธ	 ปลัดเมืองฉะเชิงเทรำน�ำเข้ำมำทูลเกล้ำฯ	 ถวำยในพระบำทสมเด็จ	

พระจอมเกล้ำฯ	 เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๙	 โปรดให้น�ำไปเก็บไว้	 ณ	 หอเสถียรธรรมปริตร		

กบัด้วยพระกริง่ทองค�ำองค์น้อย	ต่อมำมผีูร้้ำยลกัพระกริง่องค์น้อยซึง่ตัง้อยู่กบัพระทองค�ำ

องค์นั้นไป	 จึงทรงพระรำชด�ำริว่ำ	 พระพุทธรูปทองค�ำนั้น	 เมื่อขุดได้	 ผู้ขุดได้ก็ไม่ยุบ

ท�ำลำย	และควรทีผู่ร้้ำยจะลกัเพรำะเป็นทองค�ำทัง้แท่งใหญ่กว่ำพระกริง่กไ็ม่ลกั	เผอญิ

ให้แคล้วคลำดไม่เป็นอันตรำยทั้งสองครั้ง	 จึงทรงถวำยพระนำมว่ำ	 “พระนิรันตรำย”		

นี้เป็นองค์เดิม	 แล้วทรงพระรำชด�ำริแบบอย่ำงตำมที่กล่ำวแล้วให้หล่อด้วยทองค�ำสวม
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พระนิรันตรำย	 องค์นั้นอีกชั้นหนึ่ง	 และให้หล่อด้วยเงินกำไหล่บริสุทธิ์เป็นคู่กันอีก	

องค์หนึง่	ถวำยพระนำมว่ำ	“พระนรินัตรำย”	ทัง้สององค์น้ี	เป็นพระนรินัตรำยช้ันที	่๒	

ต่อมำจวนสิ้นรัชกำล	โปรดให้หล่อพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกันนั้น	ด้วยทองเหลือง	๑๘	

พระองค์	เท่ำกบัจ�ำนวนปีทีไ่ด้เสด็จด�ำรงศิริรำชสมบตั	ิเพือ่พระรำชทำนไปตำมวัดพระสงฆ์

คณะธรรมยุต	ซึ่งพระองค์ได้ทรงสถำปนำขึ้น	แล้วทรงพระด�ำริว่ำจะทรงหล่อปีละองค์

พร้อมกับเฉลิมพระชนมพรรษำทุกปีไป	 ทรงถวำยพระนำมว่ำพระนิรันตรำยทั้งส้ิน		

นี้เป็นพระนิรันตรำยชั้นที่	 ๓	 แต่ยังไม่ทันได้กำไหล่ทองก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน		

พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำฯ	โปรดให้กำไหล่ทองค�ำพระพทุธรปูทัง้	๑๘	พระองค์	

แล้วพระรำชทำนไปตำมวัดธรรมยุต	 มีวัดบวรนิเวศฯ	 เป็นต้น	 ตำมพระรำชประสงค์

ของสมเดจ็พระบรมชนกนำถ	แล้วทรงสร้ำงพระรำชทำน	พระอำรำมหลวง	ซึง่เป็นฝ่ำย

ธรรมยุตวัดละองค์ในต่อมำ	 พระพุทธรูปซึ่งสร้ำงในรัชกำลที่	 ๕	 เป็นพระนิรันตรำย	

ชั้นต่อลงมำ.

ม้ำหมู่

ส่วนม้ำหมู่ที่บูชำทั้ง	 ๓	 ที่นั้น	 กรมพระนเรศฯ	 ทรงเป็นเจ้ำกำรสร้ำงข้ึน		

เมือ่ครำวมหำสมณตุตมำภเิศกสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำปวเรศวรยิำลงกรณ์	

แต่เสร็จไม่ทัน	 ต้องขอยืมโต๊ะหลวงมำตั้งในงำนนั้น	 เดิมตรงกลำงเป็นโต๊ะเดี่ยว	 ตั้งที่

บูชำ	สองข้ำงเป็นโต๊ะจีน.

พระรูปสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ

พระรปูท่ีเหน็ประดษิฐำนอยู่ในช่องระหว่ำงเสำทิศตะวนัออก	คอืพระรปูสมเดจ็

พระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำปวเรศวรยิำลงกรณ์หล่อในรชักำลที	่๖	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๙	

ส่วนพระรูปท่ีประดิษฐำนอยู่ในช่องระหว่ำงเสำด้ำนตรงกันข้ำมคือ	 พระรูปสมเด็จ		

พระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 หล่อเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๒	 พระบำท	

สมเด็จฯ	พระมงกุฎเกล้ำฯ	เสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงเททองหล่อทั้งสองพระรูป
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พระรูปหล่อท้ังสองน้ี	 เชิญมำประดิษฐำนในพระอุโบสถเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	

โปรดให้มกีำรฉลองเป็นงำนหลวง	เนือ่งในงำนฉลองพระชนม์ของสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ	

กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

ตรงนี้ควรจะแซกอธิบำยพระนำมว่ำ	สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ	ลงสักหน่อย		

แต่เดิมมำพระนำมองค์สกลมหำสงัฆปริณำยก	 ปธำนำธบิดแีห่งสงฆมณฑล	ทัว่พระรำช

อำณำจักร	มีพระรำชทินนำมว่ำ	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 เรียกโดยต�ำแหน่งว่ำ	

สมเด็จพระสังฆราช เหมือนกันทุกพระองค์	แต่พระบรมรำชวงศ์ผู้ใหญ่	ผู้ใดทรงด�ำรง

สมณศกัดิเ์ช่นนัน้	หำได้เรยีกพระนำมอย่ำงนัน้ไม่	คงเรยีกพระนำมไปตำมพระอสิรยิยศ

แห่งพระบรมรำชวงศ์คือพระนำมท่ีทรงกรม	 จึงไม่ปรำกฏพระนำมในส่วนท่ีทรงด�ำรง

สมณศักดิ์	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 เมื่อได้ทรงรับเป็น

พระมหำสังฆปริณำยก	 อันเรียกว่ำทรงรับมหำสมณุตตมำภิเศกแล้วใช้พระนำมทำง

สมณศักดิ์ว่ำ	สมเด็จพระมหำสมณะ	(ไม่มีค�ำว่ำเจ้ำข้ำงท้ำย)	เพรำะเมื่อใช้ค�ำว่ำมหำ

สมณตุตมำภเิศกซึง่เป็นค�ำเก่ำได้	กอ็ำจใช้พระนำมสมณศักดิว่์ำสมเดจ็พระมหำสมณะได้	

แต่ยังไม่มีประกำศพระบรมรำชโองกำรสถำปนำ	ต่อมำพระบำทสมเด็จฯ	พระมงกุฏ-

เกล้ำฯ	จึงได้มพีระบรมรำชโองกำร			ให้สถำปนำเปลีย่นค�ำน�ำพระนำมพระบรมรำชวงศ์	

ผูไ้ด้รบัสมณุตตมำภิเศก	ท้ังในอดตีท้ังในปัจจบุนัเป็น	สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	มสีร้อย

พระนำมคงตำมเดิมเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๔.

ต่อมำเมื่อสถำปนำสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ	 กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์	 ซึ่งมี	

พระยศเดิมเป็นหม่อมเจ้ำ	 ได้ต่อเพียงค�ำว่ำเจ้ำ	 หลังค�ำว่ำพระสังฆรำช	 เป็นสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า	เพื่อให้ต่ำงจำกสมเด็จพระสังฆรำชสำมัญ.

สมีำ

บัดนี้จะได้น�ำออกจำกพระอุโบสถ	 ให้ดูสีมำที่ได้เห็นตั้งแต่เมื่อเข้ำไป	 เดินดู	

โดยรอบจะเหน็มีใบสมีำศิลำตดิอยู่ท่ีผนังมุขหน้ำด้ำนนอก	เว้นแต่ทำงทศิใต้ตดิอยูท่ีฐ่ำน

ชุกชีภำยในพระอุโบสถ	 ตอนท่ีมุขหน้ำต่อกับหลังขวำง	 ใบสีมำเหล่ำนี้แสดงว่ำภำยใต้

นั้นเป็นนิมิต	 คือเครื่องหมำยเขตสีมำ	 เพรำะในครั้งแรก	 ได้ผูกพัทธสีมำ	 เฉพำะ	
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มุขหน้ำ	 ก�ำหนดศิลำเป็นนิมิตทั้ง	 ๘	 ทิศ	 ตำมแนวผนังด้ำนนอกนิมิต	 ทิศใต้อยู่ใน	

มขุเสมอแนวนิมิตมุม	เมือ่ผูกครำวแรกน้ีก่อขึน้มำถึงเพยีงฐำนบทัม์	ต่อมำเมือ่พระบำท

สมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	 เสด็จมำทรงครองวัดนี้	 ทรงปรำรภพัทธสีมำเดิมว่ำ	 ผูกแต่	

มขุหน้ำแห่งเดยีวดเูป็นคำบเกีย่วกนัอยู	่ได้ทรงขอพระบรมรำชำนญุำตทีเ่ป็นวิสุงคำมสีมำ

เพิม่ทัง้สำมมุข	ขยำยออกไปเท่ำแนวพลสิงห์โดยรอบ	ทรงผกูพทัธสีมำใหม่ก�ำหนดแดน

ตำมน้ัน	ท�ำกนัเป็นกำรเงยีบเฉพำะพระสงฆ์วดันี	้นบัเป็นครัง้ที	่๒	แนวสมีำใหม่ในกำร

ผูกครั้งนี้	 ไม่ได้ตั้งใบสีมำไว้เป็นที่สังเกต	 ต่อมำได้ทรงผูกพัทธสีมำวัดนี้ใหม่เป็นครั้งที่	

๓	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๐	 ก�ำหนดนิมิต	 ๖	 แห่ง	 ด้ำนหน้ำก�ำหนดด้วยรุกขนิมิต	 คือ	

ต้นจันทร์	๒	แห่ง	ด้ำนข้ำงก�ำหนดด้วยอุทกนิมิต	คือบ่อน�้ำ	๒	แห่ง	ด้ำนหลังก�ำหนด

ด้วยปำสำณนิมิต	 คือหลักศิลำ	 ๒	 แห่งมีสัณฐำน	 ดุจตะโพน	 และที่แนวนิมิตหลัง	

ตรงกลำง	 มีใบสีมำปักอยู่ที่พื้น	 ติดกับฐำนพระเจดีย์	 เป็นอันขยำยสีมำออกไปให้พ้น	

พระอโุบสถให้เป็นท่ีท�ำสงัฆกรรมได้ท้ังภำยในทัง้ภำยนอก	ได้เคยฟังรบัส่ังเล่ำว่ำ	ในสมยั

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ได้เคยท�ำอุโบสถภำยนอก	

พระอุโบสถ	ในบำงครำว	ในฤดูร้อน.

ซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป

ภำยนอกก�ำแพงแก้วจะเห็นมีซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป	 สองข้ำงพระอุโบสถ		

ข้ำงละซุ้ม	 ซุ้มปรำงค์ด้ำนตะวันออก	 ประดิษฐำนพระพุทธรูปศิลำเป็นพระพุทธรูป		

ยืนสมัยทวำรำวดี	 ปำงเทโวโรหนะ	 ได้เคยฟังรับสั่งเล่ำว่ำ	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ		

กรมพระยำวชริญำณวโรรส	ได้เสดจ็ไปเลือกเชญิมำจำกวัด...เมืองลพบรุ	ีซึง่เป็นทีเ่กบ็

รวมพระพุทธรูปเก่ำ	มีพระพุทธรูปส�ำหรับทรงเลือกหลำยพระองค์	ทรงเลือกพระองค์

นี้รับสั่งแก่พระครูวินยำภิรัต	 (เฟื่อง)	 วัดมณีชลขันธ์ว่ำรู้ด้วยนิ่งด้วยภำยหลัง	 สมเด็จ

กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	 เสด็จมำพบเข้ำก็โปรด	 ทูลว่ำควรอยู่พิพิธภัณฑ์	 มีเรื่อง

เกี่ยวด้วยสมเด็จกรมพระยำด�ำรงฯ	 ตำมที่ได้เคยฟังรับสั่งเล่ำ	 อันควรแซกไว้ตรงนี้คือ

สิงโตหินใหญ่คู่หนึ่งที่ต้ังอยู่หน้ำพระอุโบสถในเวลำนี้	 เดิมตั้งอยู่หน้ำประตูเสี้ยวกำง

ภำยนอก	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 ไม่โปรดลักษณะ		

จึงโปรดให้หำมเข้ำมำไว้ข้ำงใน	 ทรงเลือกที่ให้ตั้งลองดูหลำยแห่งก็ไม่เหมำะพระทัย		
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ต้องหำมเลื่อนที่อยู่	 สมเด็จกรมพระยำด�ำรงฯ	 เสด็จมำพบเข้ำทูลชมเชยว่ำ	 เก่ำมำก	

สิงโตหินคู่นั้นจึงได้อยู่หน้ำพระอุโบสถมำจนทุกวันนี้.

ส่วนซุม้ตรงกันข้ำม	ประดษิฐำนพระพทุธรปู	พระธยำนพิทุธเจ้ำ	เป็นพระพทุธ-

รูปศิลำ	 (สมัยศรีวิชัย)	 เดิมอยู่ที่พระเจดีย์บุโรพุทโธในเกำะชวำ	 พระบำทสมเด็จฯ	

พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงได้มำชดุหนึง่	(ม	ี๕	พระองค์)	เมือ่ครำวเสดจ็พระรำชด�ำเนนิ

เกำะชวำ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๙	บัดนี้ประดิษฐำนอยู่ที่วัดนี้	องค์หนึ่ง	อยู่ที่วัดรำชำธิวำส	

๔	 องค์	 พระธยำนิพุทธเจ้ำมีมำในคติมหำยำน	 ที่แสดงว่ำมีพระอำทิพุทธเจ้ำพระองค์

หนึ่งเกิดพร้อมกับโลกและประจ�ำอยู่เป็นนิรันดร	 และมีพระธยำนิพุทธเจ้ำ	 อีก	 ๕	

พระองค์	เกิดด้วยอ�ำนำจฌำนสมำบัติทั้ง	๔	ของพระอำทิพุทธเจ้ำ	อยู่เป็นประธำนใน

สวรรค์ชั้นฟ้ำ	 เป็นผู้บันดำลให้พระโพธิสัตว์จุติลงมำเกิดเป็นพระมนุษย์พุทธเจ้ำใน	

มนุษย์โลก	 พระธยำนิพุทธเจ้ำท�ำเหมือนอย่ำงพระพุทธรูปสำมัญ	 ไม่เหมือนพระอำทิ

พทุธเจ้ำทีท่�ำทรงเครือ่งอย่ำงพระเจ้ำจกัรพรรดิ	์องค์ท่ีประดษิฐำนอยูใ่นซุม้นี	้ยกพระหัตถ์

ท�ำนองปำงปฐมเทศนำ	 มีพระนำมฉเพำะว่ำพระไวโรจนะ	 เบื้องหลังซุ้มปรำงค์ทั้ง	 ๒	

ประดษิฐำนพระพทุธรูปนำคปรกศิลำ	สมัยลพบรุ	ี(บำงท่ำนแสดงว่ำสมยัลพบรีุตอนต้น

ฝีมอืชัน้นครวดั)	ซุม้ละ	๑	องค์	(พระองค์ทีป่ระดิษฐำนอยู่ซุม้ด้ำนตะวันตก	พระเศยีร

เดิมหำยไป	ต้องปั้นพระเศียรต่อเข้ำใหม่)	ซุ้มปรำงค์ทั้ง	๒	นี้	 เดิมเป็นหอระฆังน้อย	

แก้เป็นซุ้มพระพุทธรูป	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๕.

พระเจดยี์

บดัน้ีจะได้น�ำไปพระเจดย์ีซึง่อยู่หลงัพระอโุบสถ	 พระเจดย์ีนีม้องเห็นได้แต่ไกล	

เพรำะสูงตั้งแต่พ้ืนถึง	 ๒๕	 วำเศษ	 องค์เจดีย์มีสัณฐำนกลมหรือเรียกว่ำ	 ลอมฟำง		

แบบพระรำชนิยมในรัชกำลท่ี	 ๔	 มีคูหำอยู่ภำยในมีทักษิณส่ีเหลี่ยมสองชั้น	 เมื่อขึ้น

ทกัษณิชัน้ล่ำง	เดนิตรวจดจูะเหน็ทิมคดหลงัคำเก๋งสีม่มุมกี�ำแพงล้อม	มปีระตทูำงด้ำน

ตะวันออกและตะวันตกต้ำนละ	 ๒	 มีของแปลกอยู่ส่ิงหนึ่งคือ	 ศิวะลึงค์	 ตั้งอยู่ในซุ้ม	

เล็ก	 ๆ	 ทำงทิศใต้	 ท�ำไมจึงน�ำมำรักษำไว้ในท่ีนี้สืบไม่ทรำบเหตุ	 มีที่วัดพระเชตุพน	

อีกแห่งหนึ่ง	 หลวงบริบำลบุรีภัณฑ์เคยเล่ำให้ฟังว่ำ	 ได้ไปดูโบรำณวัตถุที่เขำพระวิหำร	
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(เดิมอยู่ในเขตอ�ำเภอขุขัณฑ์	 จังหวัดศีรษะเกษ	 แต่บัดนี้รวมอยู่ในเมืองเสียมรำช)		

ได้พบฐำนศิวะลึงค์ได้ขนำดกันกับที่วัดพระเชตุพน	 แต่ไม่มีศิวะลึงค์	 จึงสันนิษฐำนว่ำ

ศวิะลงึค์ทีว่ดันัน้	คงได้มำจำกเขำพระวหิำร	ส่วนทีว่ดันีก้ค็งได้มำจำกทีส่�ำคัญ	จงึน�ำมำ

ตัง้รกัษำไว้เป็นอย่ำงด	ีและระหว่ำงบนัไดขึน้ทกัษณิชัน้บน	มเีทวรปูนำรำยณ์ศิลำขนำด

ย่อมองค์หนึง่	นกัสงัเกตสมยับำงคนบอกว่ำเป็นเทวรปูสมยัอยธุยำ	เมือ่ขึน้ไปถงึทกัษณิ

ชั้นบน	 จะพบซุ้มยอดปรำงค์สี่มุมประดิษฐำนพระพุทธรูปยืน	 มีเก๋งเล็กอยู่ด้ำนเหนือ

ประดิษฐำนพระไพรพีนิำศ	เป็นพระพทุธรปูศิลำขนำดย่อมหน้ำตกัหนึง่คบืสีน่ิว้สงูตลอด

พระรัศมีหน่ึงศอกมีเศษไม่ถึงน้ิว	 พระไพรีพินำศนี้	 เป็นพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยแบบ

พระธยำนพิทุธเจ้ำปำงประทำนพร	(แต่นักสังเกตบำงคนสงสัยว่ำ		มพีระรศัมเีป็นเปลว	

เพรำะพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยมีพระเกตุมำลำเป็นต่อมส้ัน	 คล้ำยสมัยทวำรำวดี)		

มีประวัติกำรได้มำเกี่ยวด้วยพระบำทสมเด็จฯ	 พระจอมเกล้ำฯ	 ได้เคยฟังรับส่ังเล่ำว่ำ

พระพุทธรูปนี้มีผู้น�ำมำถวำยพระบำทสมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	เมื่อยังทรงผนวชอยู่ใน

ครำวหม่อมไกรสร	 (กรมหลวงรักษรณเรศ)	 ถูกลงพระรำชอำชญำให้ส�ำเร็จโทษเมื่อ	

พ.ศ.	๒๓๙๑	พระรำชทำนนำมว่ำพระไพรีพินำศ	ผู้น�ำมำถวำยนั้นคือใครสืบไม่ทรำบ	

สมเด็จกรมพระยำด�ำรงฯเคยรับสั่งก�ำชับขอให้รักษำให้ดี	 จึงโปรดให้ท�ำลูกกรงก้ันไว	้

ส่วนทีอ่งค์พระเจดย์ีมซีุม้สีซุ่ม้	เป็นทำงเข้ำคหูำหนึง่ซุม้	อยู่ทำงทศิใต้เป็นทำงแสงสว่ำง	

๓	 ซุ้ม	 บนหลังซุ้มมีรูปสิงห์	 (ทิศใต้)	 ช้ำง	 (ทิศตะวันออก)	 ม้ำ	 (ทิศตะวันตก)		

นกอินทรี	 (ทิศเหนือ)	 หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ต้ังอยู่เบื้องบน	 เม่ือเดินผ่ำนซุ้มนี้เข้ำไป	

ในคูหำจะพบพระเจดีกำไหล่ทอง	 บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ	 มีฐำนศิลำสลักเร่ือง	

ปฐมสมโพธิ	ประดิษฐำนอยู่บนฐำนปูนใหญ่กลำงคูหำ	มีทำงเดินโดยรอบ.

พระเจดย์ีนีเ้ริม่ก่อสร้ำงวดั	ก่อพระฤกษ์เมือ่	พ.ศ.	๒๓๗๔	ในครัง้นัน้	มขุหลงั

พระอโุบสถยังมีอยู	่แนวพระเจดย์ีคงเสมอทกัษณิชัน้บน	กำรก่อคงค้ำงอยู	่เมือ่สมเดจ็

พระบวรรำชเจ้ำพระองค์นัน้สวรรคต	และคงส�ำเรจ็เมือ่พระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	

เสดจ็มำทรงครองวดัน้ี	เพรำะสณัฐำนเป็นแบบพระรำชนยิมของพระองค์ท่ำนและขยำย

ให้มีทักษิณชั้นล่ำง	เมื่อรื้อมุขหลังพระอุโบสถแล้ว	ส่วนกำรประดับประดำคงท�ำตลอด

มำถงึในรชักำลที	่๔	และในสมยัรชักำลนัน้	พระเจดย์ีทรดุยอดเอยีงไป	ตรสัให้ร้ือท่ีคิด

แก้ให้ตรงและให้หล่อรูปสัตว์	๔	ชนิดด้วยทองสัมฤทธิ์ตั้งบนหลังซุ้มพระเจดีย์.
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หอพระไตรปิฎกและกำรเปรยีญ

มองจำกทักษิณพระเจดีย์ทิศตะวันออกจะเห็นหอพระไตรปิฎก	 ทิศตะวันตก

จะเห็นศำลำกำรเปรียญ	และจะเห็นศำลำฤษี	๔	ห้อง	๔	หลังอยู่ข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง

หอพระไตรปิฎกและกำรเปรยีญหลงัละคู่	และมองจำกทกัษณิด้ำนเหนอืจะเหน็พระพทุธบำท

ประดษิฐำนอยู่หลังพระอุโบสถ	น่ำจะตรงท่ีประดษิฐำนพระพทุธชนิสีห์	เมือ่แรกเชญิมำ	

และเมื่อมองจำกทักษิณด้ำนทิศใต้	จะเห็นวิหำรเก๋งวิหำรพระศำสดำ	โดยล�ำดับ.

หอพระไตรปิฎกสร้ำงครำวเดยีวกบัพระอโุบสถ	สมยัสร้ำงวัด	น่ำจะได้ประดษิฐำน

พระไตรปิฎก	 ฉบับพระรำชวังบวรท่ีพระบำทสมเด็จฯ	 พระจอมเกล้ำฯ	 ได้ทรงเลือก	

จำกพระรำชวังบวร	เมื่อเสด็จมำทรงครองวัดนี้.

ศำลำกำรเปรยีญสร้ำงสมยัเดยีวกับหอพระไตรปิฎก	ประดษิฐำนพระพทุธรปู

ปำงเสดจ็ลลีำสมยัสโุขทยั	และพระพุทธรปูยนืขนำดเลก็ลงมำกว่ำนัน้อกี	๒	องค์	ข้ำงหน้ำ

มธีรรมำสน์เทศน์ฐำนก่ออิฐถอืปนู	ตวัธรรมำสน์เป็นไม้สลกัปิดทองอย่ำงพระแท่นบลัลงัก์	

พระพุทธรูปนีน่้ำเป็นของอันสมเดจ็พระบวรรำชเจ้ำพระองค์นัน้	ทรงเชญิมำหรอืพระบำท

สมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	ทรงได้มำ	ครั้งเสด็จเมืองเหนือ	ศำลำกำรเปรียญนี้ซ่อมใหม่

ทั้งหลังเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๑	ได้เคยฟังรับสั่งเล่ำว่ำ	เดิมศำลำกำรเปรียญนี้ใช้เป็นที่แสดง

พระธรรมเทศนำ	 ซ่ึงมีประจ�ำทุกวันและมีเครื่องกัณฑ์ของหลวง	 คือมีผ้ำอำบผืนหนึ่ง	

๗	วนัยก	ธรรมเนยีมนีม้มีำตัง้แต่รชักำลที	่๓	หรอืในรัชกำลที	่๔	ไม่ทรำบแน่	แต่ก่อน

มำไม่ได้มีธรรมเทศนำประจ�ำทุกวัน	คงมีแต่วันที่มีผู้ต้องกำรจะฟัง	 และนิมนต์พระไป

แสดงเช่นในเทศกำลเข้ำพรรษำ	บำงครำวเข้ำไปข้ำงในไม่ได้	เพรำะผูร้กัษำใส่กญุแจเสีย	

ผู้ปรำรถนำจะฟังนิมนต์พระไปแสดงบนแท่นปูนทำงทิศใต้ของศำลำกำรเปรียญนี้ก็มี		

ในเทศกำลเข้ำพรรษำเคยมีผู้มำพักค้ำงพรรษำในศำลำกำรเปรียญ	 และต่อมำเมื่อใช้

ศำลำกำรเปรยีญ	เป็นทีเ่กบ็หนงัสอืของมหำมกฏุรำชวทิยำลยัแล้ว	กเ็ป็นอนัเลกิใช้เป็น

ที่แสดงพระธรรมเทศนำตลอดมำจนทุกวันนี้	 แม้จะไม่มีกำรแสดงพระธรรมเทศนำ		

ก็ยังคงได้รับพระรำชทำนผ้ำอำบ	 ซึ่งเป็นเครื่องกัณฑ์ของหลวงตลอดมำ	 เม่ือนำน	 ๆ	

ไปเบิกมำครั้งหนึ่งก็ได้ผ้ำดิบมำหลำยพับ	 เครื่องกัณฑ์ของหลวงนี้ได้เลิกเมื่อเร็ว	 ๆ	 นี้

พร้อมกบัเทยีนของหลวง	ทีพ่ระรำชทำนส�ำหรบัจดุบชูำ	เวลำท�ำวตัรเช้ำค�ำ่ในพระอโุบสถ	
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เทยีนของหลวงนี	้ได้พระรำชทำนมำนำนแล้ว	อำจจะครำวเดยีวกบัพระรำชทำนผ้ำเป็น

เครือ่งกณัฑ์	จ�ำนวนเทียนท่ีพระรำชทำน	เดอืนละ	๒๐๐	เล่ม	หนกัสองสลงึ	๑๐๐	เล่ม	

ส�ำหรับจุดบูชำเวลำเช้ำ	หนัก	๑	บำท	๑๐๐	เล่ม	ส�ำหรับจุดบูชำเวลำค�่ำ.

ศำลำฤษีได้ยนิว่ำ	พระสงฆ์วดันีร่้วมใจกนัสร้ำงขึน้ด้วยปัจจยัมูลท่ีได้รบัพระรำช-

ทำนรูปละ	๒๐	บำท	เม่ือครัง้พระบำทสมเด็จฯ	พระนัง่เกล้ำฯ	ทรงพระประชวรครำวจะ

เสด็จสวรรคต	และทรงบริจำคถวำยพระสงฆ์	ที่ฝำท�ำช่องไว้รูปฤษีดัดตนบ้ำง	ประดับ

แผ่นศิลำจำรึกต�ำรำยำบ้ำง.

วหิำรพระศำสดำ

บดัน้ีจะได้น�ำผ่ำนวหิำรเก๋งตรงไปวหิำรพระศำสดำ	ซึง่ตัง้เรียงไปทำงทศิใต้	แต่

พระเจดีย์.

พระศำสดำ

เมือ่ผ่ำนประตดู้ำนหน้ำทำงทศิตะวนัออกแห่งวิหำรเข้ำไป	จะเห็นพระพทุธรปู

อนังดงำมพระองค์หนึง่	ประดษิฐำนอยู่บนฐำนเหนอืชกุชอัีนก่อขึน้กลำงวิหำร	พระพทุธ

รปูนี้	 คือพระศรีศำสดำหรือเรียกว่ำพระศำสดำ	 ตำมต�ำนำนกล่ำวว่ำ	 หล่อครำวเดียว

กับพระพุทธชินรำช	พระพุทธชินสีห์หน้ำพระเพลำ	๔	ศอกคืบ	๘	นิ้ว	 (วัดไว้เดิมว่ำ		

๖	น้ิว)	สงูแต่พระทีน่ัง่ถงึพระจฬุำ	๕	ศอกคบื	๑	นิว้	รศัมี	๑	ศอก	๑	นิว้	(วัดไว้เดมิ	

ประมวลกนั	๖	ศอก	๑	คบื	๔	นิว้)	นกัช่ำงสังเกตลักษณะลงสันนษิฐำนว่ำ	พระศำสดำ

หล่อภำยหลังแต่พระพุทธชินรำช	 พระพุทธชินสีห์ลงมำนำน	 เดิมประดิษฐำนอยู่ใน	

พระวหิำรทิศใต้	ณ	วัดพระศรีรัตนมหำธำตุเมืองพิษณุโลก	เจ้ำอธิกำรวัดบำงอ้อยช้ำง	

จังหวดัธนบรุ	ีเชญิลงมำไว้ทีว่ดันัน้	ในรชักำลที	่๒	หรอืที	่๓	ไม่แน่	เมือ่สมเดจ็เจ้ำพระยำ

บรมมหำพิชัยญำติ	ปฏิสังขรณ์วัดประดู่ฉิมพลี	คลองบำงหลวง	ขอเชิญพระศำสดำไป

ประดิษฐำนเป็นพระประธำนที่วัดนั้น	 และได้ยินว่ำพระบำทสมเด็จฯ	 พระนั่งเกล้ำฯ		
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ได้มีพระรำชด�ำริจะเชิญพระศำสดำมำประดิษฐำนในพระวิหำรใหญ่	 ที่ทรงสร้ำงขึ้นใน

วดัสระเกษให้คูก่บัพระอัฐำรสทีโ่ปรดให้เชญิมำจำกเมอืงพษิณโุลก	เพรำะเป็นพระส�ำคัญ

อยู่เมืองพิษณุโลกมำก่อนด้วยกัน	จึงโปรดให้ก่อพระวิหำรนั้นเป็น	๒	ห้อง	อย่ำงวิหำร

พระโลกนำถวัดพระเชตุพน	 แต่เมื่อตั้งพระอัฐำรสแล้ว	 ปรำกฏว่ำที่ตั้งพระกระชั้น	

ประดูนัก	แลดูพระไม่เห็นถนัด	จึงมิได้โปรดให้เชิญพระศำสดำ	ต่อมำในรัชกำลที่	๔	

พระบำทสมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	มพีระรำชประสงค์จะเชญิมำไว้ทีว่ดันี	้เพรำะพระศำสดำ

เคยอยู่ด้วยกันมำกับพระพุทธชินสีห์	 แต่ในเวลำนั้นยังไม่ได้สร้ำงพระวิหำรจึงโปรดให้

เชญิมำพกัไว้ทีมุ่ขหน้ำพระอุโบสถวดัสทัุศน์	เมือ่	พ.ศ.	๒๓๙๖	เมือ่ทรงสร้ำงพระวหิำร

นี้ขึ้นแล้ว	จึงโปรดให้เชิญมำประดิษฐำนไว้	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๐๖	ในเวลำเชิญมำพระศอ

ช�ำรุด	ต้องเททองดำมไว้.

ที่ตรงสร้ำงพระวิหำรนี้	 เดิมเป็นคณะลังกำ	 และมีคลองระหว่ำงพระเจดีย์กับ

คณะลงักำ	พระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	โปรดให้ถมคลองและร้ือคณะลงักำสร้ำง

พระวิหำรนี้ขึ้น	มี	๕	ห้อง	มีเฉลียงรอบนอก	ปันเป็น	๒	ตอน	ตอนด้ำนตะวันออก		

๓	ห้อง	ประดิษฐำนพระศำสดำ	ตอนด้ำนตะวนัตก	๒	ห้องประดษิฐำนพระพทุธไสยำ.

พระไสยำ

ในตอนด้ำนตะวันตก	 เป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธไสยำ	 ยำวแต่พระบำท		

ถึงพระจุฬำ	 ๖	 ศอกคืบ	 ๕	 น้ิว	 พระรัศมี	 ๑	 คืบ	 เป็นพระศิลำโบรำณสมัยสุโขทัย	

พระบำทสมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	โปรดให้เชิญมำจำกวัดพระพำยหลวง	เมืองสุโขทัย

เก่ำ	 แต่คร้ังยังทรงผนวช	 สมเด็จกรมพระยำด�ำรงฯ	 ทรงแสดงไว้ในหนังสือต�ำนำน	

พระพทุธรูปส�ำคญั	ว่ำมลีกัษณะงำมกว่ำพระไสยำองค์อืน่ทัง้สิน้	ได้มีนกัสังเกตบำงคน

สังเกตเห็นลักษณะท่ีแปลกอีกอย่ำงหนึ่ง	 คือ	 บนพระเศียรมีบัวรับพระจุฬำตอน	 ๑		

บัวรับพระรัศมีอีกตอน	 ๑	 โดยมำกถ้ำจะมีบัว	 ก็มีเพียงบัวรับพระรัศมีเท่ำนั้น	 เวลำ	

เมื่อเชิญมำนั้นยังไม่ได้สร้ำงวิหำรนี้	 น่ำจะประดิษฐำนไว้ในมุขหลัง	พระอุโบสถ	แทน

พระพุทธชินสีห์	 เพรำะมีกล่ำวว่ำเชิญพระพุทธไสยำเข้ำไว้แทน	และไม่มีพระไสยำอื่น

นอกจำกพระองค์นี	้เม่ือสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำวชริญำณวโรรส	สิน้พระชนม์	
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ถวำยพระเพลิงแล้ว	 โปรดให้เชิญพระอัฐิส่วนหนึ่ง	 มำบรรจุไว้ในฐำนพระพุทธไสยำ

พระองค์นี้.

แต่กำรพระวิหำรยังท�ำไม่เสร็จ	 พระศำสดำและพระไสยำยังไม่ทันปิดทอง		

ก็ล่วงรัชกำลที่	 ๔	 รัชกำลที่	 ๕	 พระบำทสมเด็จฯ	 พระจุลจอมเกล้ำฯ	 ทรงปิดทอง	

พระศำสดำและพระไสยำ	 ทรงบุรณะพระวิหำรที่ยังค้ำง	 ปิดทองซุ้มประตูหน้ำต่ำง		

เขียนบำน	ท�ำลำยเพดำน	เขียนรูปภำพผนัง.

วหิำรเก๋ง

จะได้น�ำย้อนกลบัมำวหิำรเก๋ง	ซึง่เป็นพระวหิำรน้อย	๓	ห้อง	มเีก๋งโถง	สองข้ำง	

มีประตูเข้ำทำงทิศใต้	 พระบำทสมเด็จฯ	 พระจอมเกล้ำฯ	 ทรงสร้ำงตรงคลองที่โปรด	

ให้ถมระหว่ำงพระเจดีย์และวิหำรพระศำสดำ	 ด้วยมีพระรำชประสงค์จะประดิษฐำน

พระพุทธรูปฉลองพระองค์ของท่ำนผู้ครองวัดนี้	แต่ยังไม่ทันได้ประดิษฐำน	ในรัชสมัย

ของพระองค์ท่ำน	 ต่อมำในรัชกำลท่ี	 ๕	 ทรงปฏิสังขรณ์พระวิหำรเก๋ง	 ท�ำลวดลำย	

และตกแต่งจติรกรรมเป็นอย่ำงจนี	รปูภำพผนงักเ็ขยีนเรือ่งสำมก๊ก	ทรงหล่อพระพทุธรปู	

ฉลองพระองค์พระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	เป็นพระยืนทรงเครือ่งอย่ำงจกัรพรรดริำช	

ถวำยพระนำมว่ำ	พระพุทธวชิรญำณ	และพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหำ-

สมณเจ้ำ	 กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์	 เป็นพระยืนครองจีวร	 คลุมสองพระอังษำ	

ถวำยพระนำมว่ำ	 พระพุทธปัญญำอัคคะ	 ปิดทอง	 เสร็จแล้วเชิญมำประดิษฐำนไว้ใน

พระวหิำรนีเ้มือ่พ.ศ.	๒๔๒๘	ต่อมำสมยัรชักำลที	่๗	พระบำทสมเดจ็ฯ	พระปกเกล้ำฯ	

ทรงหล่อพระพุทธรปูฉลองพระองค์	สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำวชริญำณวโรรส

เป็นพระยนื	ครองจวีรคลุมสองพระอังษำ	ถวำยพระนำมว่ำพระพทุธมนษุย์นำค	ปิดทอง

เสร็จแล้วเชิญมำประดิษฐำนไว้ในพระวิหำรนี้	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๓.

ภำยในพระวิหำรเก๋ง	 จะเห็นพระพุทธวชิรญำณ	 ประดิษฐำนอยู่ตรงกลำง		

หันพระพักตร์ไปทำงทิศใต้	 จะเห็นพระพุทธปัญญำอัคคะประดิษฐำนอยู่ทำงด้ำนสกัด	

ทิศตะวันออก	 หันพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันตก	 เบื้องล่ำงบรรจุพระอังคำร	 สมเด็จ	

พระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำปวเรศวรยิำลงกรณ์	จะเหน็พระพทุธมนษุย์นำค	ประดษิฐำน
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อยูท่ำงด้ำนสกดัทิศตะวนัตก	หนัพระพักตร์ไปทำงทิศตะวนัออก	เบือ้งล่ำงบรรจพุระองัคำร

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำวชิรญำณวโรรส.

พระพุทธบำทโบรำณ

มีโบรำณวัตถุที่ควรดูอีกสิ่งหนึ่ง	 คือแผ่นศิลำรอยพระพุทธบำทของโบรำณ	

ประดษิฐำนอยู่ในศำลำทำงด้ำนตะวนัตกของพระอุโบสถตดิกบัก�ำแพงวดั	แผ่นศลิำรอย

พระพุทธบำทนี้สลักรอยพระพุทธบำทคู่	 มีสลักเป็นตัวอักษรที่ส่วนหน้ำ	 สมเด็จ	

พระบวรรำชเจ้ำมหำศักดพิลเสพ	ทรงได้มำจำกจงัหวดัชยันำท	ประดษิฐำนไว้ทีว่ดับวร

สถำนสุทธำวำสในพระบวรรำชวัง	พระบำทสมเด็จฯ	พระจุลจอมเกล้ำฯ	โปรดให้ชลอ

ย้ำยมำไว้	ณ	วัดนี้	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๒	สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ	ทรงซ่อมและต่อมุข

ศำลำน้ีเป็นที่ประดิษฐำน	 ที่ผนังด้ำนในเจำะเป็นคูหำประดิษฐำนพระพุทธรูปปำงลีลำ

ตรงกลำงพระพุทธรูปนำคปรกศิลำสมัยลพบุรี	๒	ข้ำง	ๆ	ละองค์.

พลับพลำ

อนึง่	ถดัซุ้มประตเูสีย้วกำง	ไปทำงทศิตะวันตก	จะเหน็มศีำลำเล็กหลงัหนึง่นัน่	

คอืพลบัพลำเปล้ืองเครือ่ง	สร้ำงขึน้เพ่ือแสดงเกยีรตยิศว่ำเป็นวัดรบัพระกฐนิ	โดยขบวน

พยหุยำตรำ	และจะเหน็มศีำลำ	๒	หลงั	ทำงหน้ำพระอโุบสถ	เดมิเป็นพลบัพลำอยู่ริม

ก�ำแพงนอกวัดทำงด้ำนตะวันตก	 เป็นท่ีประทับในงำนพระเมรุตั้งแต่	 รัชกำลที่	 ๔		

ได้ย้ำยมำปลูกเป็นศำลำ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๒.

รูปภำพฝรั่งแสดงปฤศนำธรรม

บัดนี้	จักได้น�ำผู้ที่มีเวลำและประสงค์ย้อนกลับเข้ำไปในพระอุโบสถอีก	เพื่อดู

รูปภำพฝรั่งให้เข้ำใจปฤศนำที่มีอยู่ในภำพนั้น	ๆ	ขอย้อนกล่ำวน�ำสักหน่อยว่ำ	รูปภำพ

ฝรั่งแสดงปฤศนำที่ผนังพระอุโบสถนี้	มีสันนิษฐำนไว้ในหนังสือต�ำนำนวัด	ว่ำน่ำจักได้
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เขียนมำแต่ครั้งพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ	 เจ้ำอยู่หัวทรงครองวัด	 เมื่อทรงผนวช

อยูใ่นรชักำลท่ี	๓	ทรำบกนัมำว่ำ	พระบำทสมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	เจ้ำอยู่หวั	ได้ทรง

คิดให้เขียนขึ้น	 ทุกตอนแสดงปฤศนำ	 เนื่องด้วยคุณของพระรัตนตรัยครบท้ัง	 ๓		

เป็นของแปลกไม่มีในที่อื่น	 รูปภำพเหล่ำนี้	 เขียนไว้ที่ผนังเหนือประตู	 แลหน้ำต่ำง		

พระอุโบสถขึ้นไป	มี	๑๖	ตอนเท่ำจ�ำนวนประตูและหน้ำต่ำง	ตอนหนึ่ง	ๆ	ก็อยู่เหนือ

ประตูหรือหน้ำต่ำงช่องหน่ึง	 ๆ	 เริ่มตอนที่	 ๑	 ที่เหนือประตูสุดทำงหลัง	 แห่งผนัง	

ด้ำนซ้ำย	 (ผนังด้ำนทิศตะวันตก)	 ของพระอุโบสถ	 เรียงจำกทำงหลังออกไปข้ำงหน้ำ

พระอุโบสถ	ถึงตอนที่	๖	สุดผนัง	แล้วหักมุมต่อไปตำมผนังด้ำนหน้ำ	ตั้งแต่ตอนที่	๗	

ถึงตอนที่	 ๑๐	 สุดผนัง	 แล้วหักมุมต่อไปตำมผนังด้ำนขวำ	 (ผนังด้ำนทิศตะวันออก)	

ของพระอโุบสถ	ตัง้แต่ตอนที	่๑๑	จำกข้ำงหน้ำเข้ำไปครบตอนที	่๑๖	ทีเ่หนอืประตสูดุ

ทำงหลังแห่งผนังด้ำนนี้	 และที่ใต้รูปทุกตอน	 มีค�ำจำรึกเขียนไว้	 ที่เหนือช่องประต	ู	

และหน้ำต่ำงรวม	๑๖	บำน	ดังจะได้น่ำให้อ่ำน	 ให้ดูตั้งแต่บำนที่	๑	และจะได้ชี้บอก

ลักษณะรูปภำพโดยสังเขป	ประกอบค�ำจำรึกแต่ละบำนด้วย

รูปภำพเหล่ำนี้	 เขียนขึ้นด้วยควำมคิดที่แปลก	 และแยบคำย	 สูงด้วยศิลป		

วิจิตรกรรม	น่ำดูและพินิจให้ละเอียด	 เสียแต่อยู่สูงเกินไป	จึงดูจำกข้ำงล่ำงขึ้นไปเห็น

ไม่ได้ชัด

บำนหรอืช่องที่ ๑

เป็นรูปหมอยำ	 ก�ำลังเยียวยำหมู่ชนผู้มีพยำธิให้หำยจำกพยำธิ	 ด้วยยำที่ได้

ประกอบไว้โดยชอบแล้ว	 ณ	 ภำยในตึกโรงพยำบำล	 เบื้องหน้ำตึก	 มีหมู่ชนผู้มีพยำธิ	

เดินเข้ำไปสู่ตึกเองบ้ำง	มีผู้อื่นช่วยน�ำเข้ำไปบ้ำง

ที่นี้มีควำมว่ำ	 พระพุทธเจ้ำเปรียบดังหมอยำผู้ฉลำด	 เพรำะพระองค์เป็นผู้

สำมำรถในท่ีจะน�ำพยำธิคือกิเลสกับท้ังอนุสัยเสียได้	 พระธรรมเปรียบดังยำที่หมอ		

ได้ประกอบไว้โดยชอบแล้ว	 พระสงฆ์ผู้มีอนุสัยแห่งพยำธิคือกิเลสสงบด้วยดีแล้ว		

เปรียบดังหมู่ชนมีพยำธิสงบด้วยดี	เพรำะปะโยคยำแล้วฯ
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บำนหรอืช่องที่ ๒

เป็นรปูมหำเมฆหล่ังน�ำ้ฝนลงมำระงบัสงบละอองในชนบท	ทีป่ระกอบด้วยหมู่

ชนผู้ได้รับน�้ำฝนพำกันเป็นสุข.

ทีน่ีม้คีวำมว่ำ	พระพุทธเจ้ำเปรียบดงัมหำเมฆ	พระธรรมเปรียบดังน�ำ้ฝน	พระสงฆ์

ผู้มีละอองคือกิเลส	 อันพระธรรมน้ันให้ระงับสงบแล้ว	 เปรียบดังชนบทท่ีมีละอองอัน

ควำมตกลงแห่งฝนให้สงบแล้วฯ

บำนหรอืช่องที่ ๓

เป็นรูปสนำมม้ำ	มีนำยสำรถีขี่ควบม้ำที่ฝึกดีแล้ว	มีมหำชนยืนดู.	ที่นี้มีควำม

ว่ำพระพุทธเจ้ำเปรียบดังนำยสำรถีอันดี	 พระธรรมเปรียบดังอุบำย	 เครื่องฝึกม้ำ		

อำชำไนย	 พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้ำได้ฝึกดีด้วยพระธรรมนั้นแล้ว	 เปรียบดังหมู่ม้ำ			

อำชำไนยที่นำยสำรถีขี่นั้นได้ฝึกดีแล้วฯ

บำนหรอืช่องที่ ๔

เป็นรูปหมอผ่ำลูกศร	 ถอนลูกศรขึ้นจำกประชุมชนผู้ถูกลูกศรแทง	 ที่หน้ำอก

ทีน่ีม้คีวำมว่ำพระพทุธเจ้ำเปรยีบดงัหมอผ่ำลกูศร	เพรำะเหตถุอนลกูศรคอื	ทฏิฐทิัง้ปวง

ขึ้นเสีย	 พระธรรมเปรียบดังอุบำยส�ำหรับถอนลูกศรขึ้น	 พระสงฆ์ผู้มีลูกศรคือทิฏฐิ	

อนัถอนขึน้ด้วยดแีล้ว	เปรียบดงัประชมุชนมลูีกศรทีห่มอได้ถอนขึน้เสียด้วยดแีล้วฯ

บำนหรอืช่องที่ ๕

เป็นรูปท่ำนผู้ให้อุ่นใจ	 ก�ำลังให้เครื่องอุ่นใจแก่ประชุมชน	 ที่เนินดินเป็นลำน

กว้ำงถัดเข้ำไปมีหมู่ไม้	มีตึกท�ำนองหอคอยหรือหอพัก
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ทีน่ีมี้ควำมว่ำ	พระพทุธเจ้ำเปรยีบดงัท่ำนผูใ้ห้อุน่ใจ	พระธรรมเปรยีบดงัเครือ่ง

อุ่นใจ	พระสงฆ์ผู้อุ่นใจโดยชอบแล้ว	เปรียบดังประชุมชนผู้อุ่นใจ

บำนหรอืช่องที่ ๖

เป็นรูปหมอเชือดฝ้ำในจักษุก�ำลังเพิกถอนฝ้ำในจักษุของประชุมชนผู้มีฝ้ำ		

ในจักษุที่หน้ำตึก.

ทีน่ีม้คีวำมว่ำ	พระพทุธเจ้ำเปรยีบดงัหมอเชอืดฝ้ำในจกัษ	ุเพรำะเหตเุพกิถอน

ฝ้ำคือโมหะขึ้นเสีย	พระธรรมเปรียบดังอุบำยส�ำหรับเพิกถอนฝ้ำขึ้น	พระสงฆ์	ผู้มีฝ้ำ

คือโมหะอันเพิกถอนขึ้นแล้ว	 มีดวงตำคือญำณผ่องใสวิเศษ	 เปรียบดังประชุมชน	 ที่มี

ฝ้ำอันหมอได้เพิกถอนขึ้นเสียแล้ว	มีดวงตำผ่องใสวิเศษ.

บำนหรอืช่องที่ ๗

รูปในช่องนี้แบ่งออกเป็น	๓	ตอน	 :	ตอนบนเป็นรูปพระจันทร์เพ็ญ	ส่องช่อ

รัศมีถอนควำมร้อนที่ให้กระวนกระวำยของสัตวโลก	ตอนต�่ำลงมำ	เป็นรูปต้นจันทน์มี

ประชุมชนก�ำลังเข้ำไปบริโภคแก่นจันทน์สงบกระวนกระวำย	ตอนต�่ำลงมำอีก	เป็นรูป

มติรด	ีก�ำลงัเข้ำไปต้ังประโยชน์ให้แก่ประชมุชน	มปีระชมุชนพร้อมทัง้ม้ำ	ต่ำง	สิง่ของ	

ผู้ได้บรรลุประโยชน์เรียงรำยอยู่.

ทีน่ีม้คีวำมว่ำ	พระพทุธเจ้ำเปรยีบดงัพระจนัทร์เพญ็	พระธรรมทีพ่ระพุทธเจ้ำ	

นัน้ทรงแสดงเปรียบดงัช่อรศัมีพระจนัทร์	พระสงฆ์ผูม้กีเิลสเครือ่งร้อนรอบอันพระธรรม

นั้นถอนขึ้นด้วยดีแล้ว	 เปรียบดังสัตวโลกท่ีกระวนกระวำยอันรัศมีพระจันทร์ถอนขึ้น

ด้วยดีแล้ว	 อน่ึง	 พระพุทธเจ้ำเปรียบดังต้นจันทน์	 พระธรรมเปรียบดังแก่นจันทน์อัน

เกดิ	ณ	ต้นจันทน์น้ัน	พระสงฆ์ผู้มีกระวนกระวำยอนัสงบล่วงส่วนแล้ว	ด้วยบรโิภคพระ

สัทธรรม	 เปรียบดังประชุมชนมีกระวนกระวำยเข้ำสงบวิเศษแล้ว	 ด้วยเข้ำไปบริโภค

แก่นจันทน์	อนึ่ง	พระพุทธเจ้ำเปรียบดังมิตรอันดี	พระธรรมเปรียบดังควำมเข้ำไปตั้ง
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ประโยชน์ไว้	พระสงฆ์ผูบ้รรลปุระโยชน์ตนแล้ว	ดงัประกอบธรรมนัน้	เปรยีบดังประชมุชน

อันได้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว	ด้วยประกอบตำมประโยชน์

บำนหรอืช่องที่ ๘

รปูในช่องนีแ้บ่งออกเป็น	๒	ตอน	:	ตอนบนเป็นรปูภเูขำหมิพำนต์	เป็นทีเ่กดิ

โอสถ	มีประชุมชนได้บริโภคโอสถนั้นหำยป่วยไข้	ตอนล่ำง	เป็นรูปบิดำก�ำลังให้ทรัพย์

มรดกแก่บุตรธิดำ	เบื้องหน้ำอำคำรหรือวัง

ทีน่ีมี้ควำมว่ำ	พระพุทธเจ้ำเปรยีบดังภเูขำหิมพำนต์.	พระธรรมเปรยีบดงัโอสถ

ยำที่เกิด	 ณ	 หิมพำนต์นั้น	 พระสงฆ์ผู้หำยป่วยไข้คือกิเลสแล้ว	 เปรียบดังประชุมชน

หำยป่วยไข้เพรำะได้บริโภคยำนั้น	อนึ่งพระพุทธเจ้ำเปรียบดังบิดำ	เหตุประทำนด้วยดี

ซึ่งทำยัชชมรดกคือพระธรรม	พระธรรมเปรียบดังทรัพย์มรดก	พระสงฆ์	ผู้ควรทรัพย์

มรดกคือพระสัทธรรม	เปรียบดังหมู่บุตรอันควรซึ่งทรัพย์มรดก

บำนหรอืช่องที่ ๙

เป็นรูปพระทวำรพระรำชวัง	เบื้องหน้ำทำงด้ำนขวำพระทวำร	เป็นรูปบุคคลผู้

ให้สนำน	 ก�ำลังให้พระรำชกุมำรสนำนด้วยเคร่ืองสนำนอันดี	 ทำงด้ำนซ้ำยพระทวำร	

เป็นรูปผู้ประดับ	ก�ำลังประดับพระรำชกุมำรด้วยเครื่องประดับ

ทีน่ีม้คีวำมว่ำ	พระพทุธเจ้ำเปรยีบดงัผูใ้ห้พระรำชกมุำรสนำน	พระธรรมเปรยีบ

ดังเครื่องสนำนอันดี	 พระสงฆ์ผู้อำบแล้วด้วยดีด้วยน�้ำคือพระสัทธรรม	 เปรียบดังหมู่

รำชกมุำรอันสนำนแล้วด้วยด	ี อนึง่พระพุทธเจ้ำเปรยีบดงัผูป้ระดบัรำชกมุำร	 พระธรรม

เปรียบดังเครื่องประดับ	พระสงฆ์ผู้ซึ่งพระสัทธรรมประดับแล้ว	เปรียบดังหมู่พระรำช

กุมำร	ซึ่งผู้ประดับได้ประดับแล้ว
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บำนหรอืช่องที่ ๑๐

รูปในช่องน้ีแบ่งออกเป็น	 ๓	 ตอน	 :	 ตอนบน	 เป็นพระอำทิตย์อ่อนแรกขึ้น	

ส่องรัศมีก�ำจัดมืดในโลก	ตอนต�่ำลงมำ	เป็นรูปบุรุษผู้เผำป่ำ	ก�ำลังเผำป่ำด้วยเพลิงท�ำ

พื้นแผ่นดินให้เป็นนำ	ตอนถัดมำ	เป็นรูปผู้ให้อภัย	(ควำมไม่มีภัย)	ก�ำลังยืน	ให้อภัย

แก่ประชุมชน	ผู้พำกันเดินออกมำจำกภำยในตึกเพื่อพ้นภัยด้วยดี

ทีน่ีม้คีวำมว่ำ	พระพทุธเจ้ำเปรยีบดงัพระอำทิตย์อ่อนแรกขึน้	พระธรรมเปรยีบดงั

รศัมพีระอำทิตย์	พระสงฆ์มีมืดคือควำมหลง	อนัพระธรรมน้ันก�ำจดัเสียแล้ว	 เปรียบดงั

โลกมมีดือนัรศัมีพระอำทิตย์นัน้ก�ำจดัเสยีแล้ว	อนึง่	พระพทุธเจ้ำเปรยีบดังบรุษุผู้เผำป่ำ

พระธรรมเครื่องเผำป่ำคือกิเลสเสียเปรียบดังเพลิงอันไหม้ป่ำ	 พระสงฆ์เป็นนำบุญ	

เพรำะมีกิเลสอันเผำเสียแล้ว	 เปรียบดังพื้นแผ่นดินเป็นที่นำ	 เพรำะมีป่ำอันบุรุษนั้น	

เผำเสียแล้ว	 อนึ่ง	 พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบุรุษผู้ให้อภัย	 พระธรรมเปรียบดังอภัย		

พระสงฆ์ผู้ได้ถึงอภัยล่วงส่วนแล้ว	เปรียบดังประชุมชน	อันพ้นภัยด้วยดีแล้ว

บำนหรอืช่องที่ ๑๑

เป็นรูปบุรุษผู้ชี้ทำงดี	ก�ำลังชี้มรรคำไปสู่ภูมิที่เกษมแก่หมู่ชน	มีหมู่ชนเดินไป	

ตำมทำงที่ชี้นั้นเป็นแถว

ทีน่ีม้คีวำมว่ำ	พระพทุธเจ้ำเปรยีบดังบรุุษผูช้ีท้ำงด	ีพระธรรมเปรยีบดงัมรรคำ	

และภูมิที่เกษม	พระสงฆ์ผู้ได้ไปยังมรรคำนั้นแลได้ถึงภูมิที่เกษมแล้ว	เปรียบดังหมู่ชน

ผู้ได้ไปยังมรรคำนั้นแล้ว	แลได้ถึงภูมิที่เกษมแล้ว

บำนหรอืช่องที่ ๑๒

เป็นรูปคนให้ทรัพย์แก่ประชุมชนอยู่ที่หน้ำรั้ว

ที่นี้มีควำมว่ำ	 พระพุทธเจ้ำเปรียบดังคนให้ทรัพย์	 พระธรรมเปรียบดังทรัพย์

พระสงฆ์ผูไ้ด้อรยิทรพัย์โดยชอบแล้ว	เปรยีบดงัประชมุชนอันได้ทรพัย์แล้วตำมประสงค์
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บำนหรอืช่องที่ ๑๓

เป็นรปูส�ำเภำใหญ่มนีำยส�ำเภำคมุไป	 แล่นไปอยูก่ลำงทะเลด้วยใบ	 ประชมุชน

พร้อมสมบัติ	ผู้โดยสำรได้ถึงฝั่งด้วยส�ำเภำนั้น

ที่นี้มีควำมว่ำ	พระพุทธเจ้ำเปรียบดังนำยส�ำเภำ	พระธรรมเปรียบดังส�ำเภำ

พระสงฆ์พร้อมคุณสมบตัถิงึฝ่ังนัน้ด้วยพระธรรมนัน้แล้ว	เปรยีบดงัประชมุชน

พร้อมสมบัติได้ถึงฝั่งนั้นด้วยส�ำเภำนั้นแล้ว

บำนหรอืช่องที่ ๑๔

เป็นรูปท่ำนผู้ชี้ที่แร่ทองให้แก่ประชุมชน	มีประชุมชนก�ำลังขุดแร่ทอง

ที่นี้มีควำมว่ำ	 พระพุทธเจ้ำเปรียบดังท่ำนผู้ชี้ที่แร่ทอง	 พระธรรมเปรียบดังที่

แร่ทอง	พระสงฆ์ผูบ้รรลุโลกตุตระทรพัย์แล้ว	เปรยีบดงัประชมุชนอนับรรลแุร่ทองแล้ว

บำนหรอืช่องที่ ๑๕

เป็นรปูดอกบวัใหญ่	บำนเตม็อยูท่ีก่ลำงสระ	มีหมู่ผึง้ก�ำลงัเข้ำบรโิภครสหวำน

ที่เกิดขึ้น	ณ	ดอกบัวนั้น	และมีหมู่ชนยืนชมอยู่ที่ริมสระ

ที่นี้มีควำมว่ำ	พระพุทธเจ้ำเปรียบดังดอกบัวอันบำนแล้ว	

พระธรรมเปรียบดังรสหวำนเกิดขึ้น	ณ	ดอกบัวนั้น	พระสงฆ์ผู้เข้ำไปบริโภค

พระธรรมเปรียบดังหมู่ผึ้ง	อันเข้ำไปบริโภครสหวำนนั้น

บำนหรอืช่องที่ ๑๖

เป็นรูปบ่อรัตน์ที่เป็นแก่นสำร	มีประชุมชนเข้ำไปบริโภค	

ที่นี้มีควำมว่ำ	 พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบ่อรัตน์	 พระธรรมเปรียบดังรัตน์เป็น	

แก่นสำร	 พระสงฆ์ผู้ได้เข้ำบริโภครัตนสำร	 เปรียบดังประชุมชนผู้เข้ำไปบริโภครัตนะ		

ที่เป็นแก่นสำร



ตอนที่ ๓ 

ว่ำด้วยสถำนที่ควรน่ำเที่ยวอื่น ๆ

จะได้น�ำมำพระต�ำหนกัทีป่ระทบัของพระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำเม่ือทรง

ผนวช	 และของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำทั้งสองพระองค์	 เมื่อผ่ำนร้ัวเหล็กเข้ำไปทำง

ด้ำนหน้ำ	จะเห็นต�ำหนักจันทร์อยู่ตรงหน้ำ	ต�ำหนักเพ็ชรอยู่ด้ำนขวำมือ	ลึกเข้ำไปทำง

ซ้ำยมือจะเห็นพระต�ำหนักปันหย่ำทำงด้ำนข้ำง	 แต่อำจยังไม่เห็นต�ำหนักเดิมซึ่งอยู่ต่อ

กับต�ำหนักจันทร์ทำงด้ำนหลัง	และต�ำหนักซ้ำยซึ่งอยู่ต่อจำกต�ำหนักเพ็ชรไป.

พระต�ำหนักปั้นหย่ำ

จะได้น�ำไปต�ำหนักป้ันหย่ำก่อน	ต�ำหนกันีเ้ป็นตึกฝร่ังพืน้	๓	ชัน้	พระบำทสมเดจ็ฯ

พระนัง่เกล้ำฯ	ทรงสร้ำงพระรำชทำนพระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	เมือ่ทรงอำรำธนำ

ให้เสดจ็มำทรงครองวดัน้ี	ในต�ำนำนวดักล่ำวว่ำ	ได้ยนิว่ำรือ้เอำมำจำกสวนขวำในพระบรม

มหำรำชวังอันสร้ำงขึ้นในรัชกำลที่	 ๒	สร้ำงหันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก	นับอำยุจนถึง

บัดนี้ได้	๑๑๐	ปีเศษ	พระบำทสมเด็จฯ	พระจอมเกล้ำฯ	ได้เสด็จประทับอยู่ที่ต�ำหนัก

นี้ตลอดมำจนทรงลำผนวช	 ต่อมำเป็นที่ประทับของเจ้ำนำยช้ันสมเด็จเจ้ำฟ้ำ	 ซึ่งทรง

ผนวช	มเีจ้ำนำยชัน้พระองค์เจ้ำเพยีง	๒	พระองค์	ทีโ่ปรดฯ	ให้ประทบัทีพ่ระต�ำหนกันี	้

เจ้ำนำยผูท้รงผนวชซ่ึงประทับอยูท่ี่ต�ำหนกันี	้มรีำยพระนำม	ตำมล�ำดบัศก	ดงัต่อไปนี	้:-
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รัชกำลที่ ๔

๑.	 สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ	 เจ้ำฟ้ำจุฬำลงกรณ์	 คือพระบำทสมเด็จพระ-

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ทรงผนวชเป็นสำมเณรเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๐๙

๒.	พระเจ้ำลูกยำเธอ	พระองค์เจ้ำคัคณำงคยุคล	คือกรมหลวงพิชิตปรีชำกร	

ทรงผนวชเป็นสำมเณรเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๑	ตรัสขอให้เสด็จอยู่ที่พระต�ำหนักนี้.

รัชกำลที่ ๕

๓.	สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอเจ้ำฟ้ำจำตุรนตรัศมีคือกรมพระจักรพรรดิพงศ์	

ทรงผนวชเป็นสำมเณรเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๒

๔.	 สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ	 เจ้ำฟ้ำภำณรุงัษสีว่ำงวงศ์	 คอืสมเดจ็พระรำช-	

ปิตุลำบรมพงศำภิมุข	 กรมพระยำภำณุพันธุวงศ์วรเดช	 ทรงผนวชเป็นสำมเณรเมื่อ		

พ.ศ.	๒๔๑๕

๕.	 สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอพระองค์นั้น	ทรงผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อ	พ.ศ.	

๒๔๒๒

๖.	 พระเจ้ำน้องยำเธอ	พระองค์เจ้ำพระมนษุยนำคมำนพ	คอืสมเดจ็พระมหำ

สมณเจ้ำ	กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	ประทับเมือ่เสดจ็กลบัจำกวดัมกฏุฯ	เพือ่ทรงรบักรม	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๔

๗.	สมเดจ็พระบรมโอรสำธริำช	เจ้ำฟ้ำมหำวชริณุหศิ	ทรงผนวชเป็นสำมเณร	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๔

๘.	 สมเดจ็พระเจ้ำลกูยำเธอเจ้ำฟ้ำอษัฎำงค์เดชำวธุ	คอืกรมหลวงนครรำชสมีำ	

ทรงผนวชเป็นสำมเณร	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๖

๙.	 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช	 เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวุธ	 คือพระบำทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ทรงผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๗
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รัชกำลที่ ๖

๑๐.	สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ	เจ้ำฟ้ำประชำธปิกศกัดเิดช	คอืพระบำทสมเด็จฯ

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๐

พระป้ันหย่ำนีม้ศีลิำจำรกึพระรำชด�ำรสัของพระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	

ห้ำมมิให้สตรีเพศเข้ำไป	 เม่ือพระบำทสมเด็จฯ	 พระจุลจอมเกล้ำฯ	 ทรงสร้ำงต�ำหนัก

ทรงพรตและหอสหจร	เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๓๓	แล้ว	เจ้ำนำยผูท้รงผนวช	ซึง่เสดจ็มำประทบั

อยู่ที่พระปั้นหย่ำนี้	 นับตั้งแต่สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช	 เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ	 ก็ได้

เสด็จไปประทับพักที่ต�ำหนักทรงพรตห้องทิศเหนือ	 พระปันหย่ำจึงเป็นท่ีประทับตำม

ประเพณี

พระสมุทรนนินำท

พระบำทสมเดจ็ฯ	พระจลุจอมเกล้ำฯ	เมือ่ทรงผนวชเป็นสำมเณร	ได้ทรงหล่อ

พระพุทธรูปปำงห้ำมสมุทรพระองค์หนึ่งด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดแต่งเกลี้ยง	ประดิษฐำนไว้

ทีพ่ระป้ันหย่ำ	อันเป็นท่ีเสดจ็ประทับ	สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำปวเรศวรยิำ

ลงกรณ์ทรงถวำยพระนำมว่ำ	“พระสมุทรนนินำท”	คร้ันเสดจ็เถลงิถวลัย์รำชสมบตัแิล้ว	

ตรัสให้เชิญไปกำไหล่ทองและจำรึกควำมไว้ที่ฐำน	แล้วเชิญกลับมำไว้ตำมเดิม.

พระต�ำหนักเดมิ

หน้ำพระป้ันหย่ำออกมำจะเห็นตึกพืน้สองชัน้ห้ำห้องมีพำไลรอบคอื	พระต�ำหนกัเดมิ	

สร้ำงเมือ่พระบำทสมเดจ็ฯ	พระจอมเกล้ำฯ	ทรงครองวัดนี	้ตรงท้องพระโรง	ฝำกระดำน

พืน้ชัน้เดยีวซ่ึงสร้ำงครำวเดยีวกบัพระป้ันหย่ำ	แต่ต�ำหนกันี	้สร้ำงยงัไม่ทนัเสรจ็	กท็รง

ลำผนวช	 โปรดฯ	 ให้สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์	 เสด็จ

ย้ำยจำกต�ำหนักล่ำงมำประทับอยู่.
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วสิุงคำมสมีำ

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ	พระองค์นั้น	ทรงถือกำรท�ำอุโบสถอย่ำงเคร่งครัด		

แม้ประชวรก็ไม่ทรงยอมขำด	เมื่อประชวรหนักในครั้งสุดท้ำย	พ.ศ.	๒๔๓๕	พระบำท	

สมเดจ็ฯ	พระจลุจอมเกล้ำฯ	เสดจ็พระรำชด�ำเนนิมำเยีย่ม	ทรงปรำรถนำจะถวำยควำม

สะดวก	 จึงมีพระรำชด�ำรัสถวำยท่ีเขตต�ำหนักเป็นวิสุงคำมสีมำในเวลำนั้น	 ภำยหลัง	

จึงมีประกำศพระรำชทำนอีกครั้งหนึ่ง.

เมือ่สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำฯ	พระองค์นัน้ส้ินพระชนม์แล้ว	สมเดจ็พระมหำ

สมณเจ้ำ	กรมพระยำวชริญำณวโรรส	ได้ประทบัอยูต่่อมำ	เมือ่สิน้พระชนม์แล้ว	สมเดจ็

พระสงัฆรำชพระองค์ปัจจบุนัน้ีไม่ได้เสดจ็ไปประทบัอยู	่คงรกัษำสิง่ต่ำง	ๆ	ในพระต�ำหนกั

เช่นในห้องบรรทมเป็นต้นในภำวะเดมิ	เพือ่เป็นเครือ่งอนสุรณ์ถึงพระองค์ท่ำนตลอดมำ

จนทุกวันนี้.

ต�ำหนักจันทร์

ต�ำหนักท่ีอยู่หน้ำต�ำหนักเดิมท่ีเห็นก่อนเมื่อเวลำเข้ำไป	 พระบำทสมเด็จ	

พระจลุจอมเกล้ำฯ	ทรงพระรำชอุทิศให้สร้ำงด้วยทรัพย์ของสมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ	เจ้ำฟ้ำ

จันทรำสรทัวำร	กรมขนุพจิติรเจษฎจนัทร์	ถวำยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็	พระมหำสมณ

พระรำชทำนนำมว่ำ	“ต�ำหนักจนัทร์”	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๘	เนือ่งในกำรสร้ำงพระต�ำหนกันี้	

ทรงซ่อมแซมแก้ไขพระต�ำหนักเดิมพร้อมท้ังบรเิวณ	และแก้พระต�ำหนกัซ้ำยต�ำหนกัเดมิ	

ยกเป็นสองชั้น	ตลอดถึงท�ำก�ำแพงรั้วเหล็กเป็นต้น.
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ต�ำหนักเพ็ชร

ต่อมำ	พ.ศ.	๒๔๕๗	พระบำทสมเดจ็	พระมงกฎุเกล้ำฯ	ทรงสร้ำงต�ำหนกัเพช็ร	

ถวำยเป็นท้องพระโรงของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ	 ในท่ีตั้งพระต�ำหนักนี้	 เดิมเป็น	

โรงพิมพ์ตึกพื้นสองชั้น	๕	ห้องไม่มีพำไลแต่มีเฉลียงหน้ำ	สร้ำงสมัยพระบำทสมเด็จฯ

พระจอมเกล้ำฯ	 ทรงครองวัด	 เคยเป็นที่เสด็จประทับและเสด็จออกในเวลำสร้ำง	

พระต�ำหนักเดิม	 ต�ำหนักเพ็ชรใช้เป็นท้องพระโรงที่เสด็จออกเป็นที่ตั้งพระศพเมื่อ

สิ้นพระชนม์	 และเป็นที่ประชุมบ�ำเพ็ญกุศลถวำยทุกปีมำ	 ในทำงคณะสงฆ์ก็ใช้เป็นที่

ประชมุมหำเถรสมำคมตลอดมำ	นอกจำกนีย้งัใช้เป็นทีป่ระชุมปรึกษำหรอืกระท�ำกจิกำร

ทำงวัดทำงมหำมกุฏฯ	 และเป็นท่ีประชุมประกอบกำรกุศลเป็นครำว	 ๆ	 นับว่ำเป็นที่

ออกแขกแห่งหนึ่งในวัดนี้.

พลับพลำสมเด็จพระศรสีุรเิยนทรำฯ

ในบรเิวณต�ำหนกัจนัทร์ด้ำนตะวนัออกตดิกบัรัว้เหล็ก	จะเห็นศำลำเล็ก	หลังหนึง่	

สองห้องมพีำไลสองด้ำนฝำล่องถนุก่ออิฐถือปูน	ข้ำงบนโถงเครือ่งไม้	หลงัคำมงุกระเบือ้งสี	

จัว่และช่อฟ้ำใบระกำประดบักระจก	เดมิเป็นพลบัพลำเลก็	ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระศร-ี	

สุริเยนทรำบรมรำชินี	 พระบรมรำชชนนีของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ	 ปลูกอยู่

ในสวนพระรำชวังเดิม	 เมื่อสวรรคตแล้วทรงรื้อมำปลูกท่ีวัดนี้	 เป็นอำสนศำลำท่ีริมคู

ด้ำนหน้ำออกถนนพระสุเมรุ	 หน้ำพระต�ำหนัก	 ต่อมำจึงย้ำยมำปลูกใหม่ในท่ีนี้	 เม่ือ	

พ.ศ.	๒๔๕๕	เคยใช้เป็นทีเ่รยีนบำลใีนสมยั	มีอำจำรย์คฤหัสถ์	มำบอกก่อนแต่สมเดจ็

พระมหำสมณเจ้ำทรงวำงระเบียบกำรศึกษำในวัดนี้และทรงบอกเอง.



.



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


