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บทที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
แนวคิด

1. ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรือ่ งพระรัตนตรัยซึง่ เป็นสรณะ คือ ทีพ่ งึ่ อันเกษมทีท่ ำ� ให้
พ้นทุกข์ได้ และในพระธรรมค�ำสอนอันหลั่งออกมาจากพระรัตนตรัยภายในนั้นกล่าวถึง “อริยสัจ” อันเป็น
ความจริงของชีวิต แนวทางการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์แต่ละคนตลอดจน
มวลมนุษยชาติ
2. ลักษณะส�ำคัญของพระพุทธศาสนา คือ เป็นศาสนาแห่งปัญญา มีเนือ้ หาครอบคลุมสรรพศาสตร์
ยึดหลักค�ำสอนแบบกรรมลิขิต และมุ่งเน้นค�ำสอนที่ไม่มีการว่าร้าย ไม่มีการท�ำลาย และไม่ก่อสงคราม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายแนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนาได้
2. อธิบายลักษณะของพระพุทธศาสนาได้
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1.1 พระพุทธศาสนาคืออะไร
ค�ำว่า “พระพุทธศาสนา” มาจากค�ำ 3 ค�ำประกอบกันคือ พระ + พุทธ + ศาสนา ค�ำว่า “พระ”
เป็นค�ำทีใ่ ช้ประกอบหน้าค�ำอืน่ แสดงความยกย่อง ค�ำว่า “พุทธ” แปลว่า ตรัสรูเ้ องไม่ใช่ผอู้ นื่ ท�ำให้รู้ (ขุ.ขุ.อ.
(ไทย) 39/ -/ 8) หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ค�ำว่า “ศาสนา” แปลว่า ค�ำสอน ดังนั้นความหมาย
โดยรวมของค�ำว่า พระพุทธศาสนา คือ ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้เองไม่ใช่ผู้อื่นท�ำให้
รู้ หลักค�ำสอนส�ำคัญของพระองค์วา่ ด้วยเรือ่ งพระรัตนตรัย ได้แก่ พุทธรัตนะ คือ พระพุทธ ธรรมรัตนะ คือ
พระธรรม และสังฆรัตนะ คือ พระสงฆ์
พระรัตนตรัยมี 2 ประเภท คือ พระรัตนตรัยภายในซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน เป็นสรณะ คือ
ทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึกอันสูงสุดทีช่ ว่ ยให้พน้ ทุกข์ได้ และพระรัตนตรัยภายนอกอันเป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ภายใน ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมค�ำสอนของพระองค์ และพระสงฆ์สาวกของพระองค์
โดยสรุป พระพุทธศาสนา คือ ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องพระรัตนตรัยซึ่งเป็น
สรณะ คือทีพ่ งึ่ อันเกษมทีท่ ำ� ให้พน้ ทุกข์ได้ และในพระธรรมค�ำสอนอันหลัง่ ออกมาจากพระรัตนตรัยภายใน
นั้นกล่าวถึง “อริยสัจ” อันเป็นความจริงของชีวิต แนวทางการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขของ
มนุษย์แต่ละคนตลอดจนมวลมนุษยชาติ
ค�ำว่า “พุทธศาสนา” ปรากฏครั้งแรกในวันที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่อง
โอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือน 3 หรือที่ชาว
พุทธรูจ้ กั กันในนามวันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์เป็นพุทธประเพณีทพี่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรง
แสดงเหมือนกัน เช่น พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น ดังใจความตอนหนึ่งว่า
		
สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�ำบาปทั้งปวง
		
กุสลสฺสูปสมฺปทา
การยังกุศลให้ถึงพร้อม
		
สจิตฺตปริโยทปนํ	
การท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
เอตํ พุทธาน สาสนํ	 นี้เป็นค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย (ที.ม. (บาลี) 10/ 54/ 57)
ค�ำว่า “พุทธาน สาสนํ” ก็คอื พุทธศาสนานัน่ เอง ค�ำว่า “สาสน”ํ เป็นภาษามคธหรือทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไป
ว่าภาษาบาลี ส่วนค�ำว่า “ศาสนา” เป็นภาษาไทยซึ่งมาจากภาษาสันสฤตว่า “ศาสน”
เหตุที่กล่าวว่าหลักค�ำสอนส�ำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องพระรัตนตรัยนั้นอ้างอิงจาก
มหาปรินิพพานสูตร คือ ก่อนพระพุทธองค์จะปรินิพพานทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มรรค หรือในข้อ
ปฏิบตั ิ จะพึงมีแก่ภกิ ษุแม้รปู หนึง่ พวกเธอจงถามเถิด อย่าได้มคี วามร้อนใจภายหลังว่า พระศาสดาอยูเ่ ฉพาะ
หน้าเราแล้ว เรายังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เฉพาะพระพักตร์”
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพวกภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่ แม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่
สาม ภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่... ในครั้งนั้นไม่มีภิกษุรูปใดถามข้อสงสัยเลย เพราะภิกษุทุกรูปในที่นั้นได้
บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์กันหมดแล้ว (ที.ม. (ไทย) 13/ 142/ 321)
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พระด�ำรัสนี้เป็นการสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าสิ่งที่พระองค์สอนมาตลอด 45 พรรษานั้น มีภิกษุ
รูปใดสงสัยอะไรบ้าง ให้รีบถาม เพราะเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว จะไม่มีโอกาสถามอีก คล้าย ๆ กับ
เวลาเราเรียนหนังสือในห้องเรียนก่อนหมดเวลาแต่ละคาบหรือก่อนปิดคอร์ส ครูกจ็ ะถามว่าทีส่ อนมาทัง้ หมด
มีใครสงสัยตรงไหนบ้างก็ให้ถาม
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หลักค�ำสอนส�ำคัญตลอดพระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงประการ
เดียวคือ พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนเรือ่ งมรรคและข้อปฏิบตั ติ า่ ง ๆ นัน้ สงเคราะห์
เข้าในหมวดพระธรรม พระรัตนตรัยจึงเป็น “แก่นของพระพุทธศาสนา” ซึง่ นักศึกษาจะได้เรียนอย่างละเอียด
ในบทที่ 2

1.2 ท�ำไมต้องศึกษาพระพุทธศาสนา

จากที่กล่าวแล้วว่าพระพุทธศาสนา คือ ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องพระรัตนตรัย
ซึ่งเป็นสรณะ คือที่พึ่งอันเกษมที่ท�ำให้พ้นทุกข์ได้ และในพระธรรมค�ำสอนอันหลั่งออกจากมาจาก
พระรัตนตรัยภายในนั้นกล่าวถึง “อริยสัจ” อันเป็นความจริงของชีวิต แนวทางการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของมวลมนุษยชาติ ดังนัน้ เป้าหมายหรือเหตุผลในการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงมีอย่างน้อย
2 ประการคือ
1.2.1 เพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตและด�ำเนินชีวิตได้ถูกต้อง
พระพุทธศาสนาตอบค�ำถามเกี่ยวกับความจริงของชีวิตต่าง ๆ ที่ค้างคาใจชาวโลกทั้งหลายได้ คือ
เกิดมาท�ำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต ตายแล้วไปไหน นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ท�ำอย่างไรตายแล้วจึงจะ
ไปสวรรค์ ท�ำไมมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายจึงมีความแตกต่างกัน เพราะเหตุใดบางคนได้เกิดในตระกูลทีร่ ำ�่ รวย
ในขณะที่บางคนต้องเป็นลูกขอทาน ท�ำไมคนนั้นจึงหล่อสวย แต่บางคนกลับขี้ริ้วขี้เหร่ อะไรท�ำให้บางคน
ขยันฉลาดแต่ยังยากจนอยู่ ท�ำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุขความส�ำเร็จ ท�ำอย่างไรจึงจะร�่ำรวย ฯลฯ
ค�ำตอบของค�ำถามเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนามากว่า 2,500 ปีแล้ว ปัจจุบันได้บันทึกไว้ในพระ
ไตรปิฎกและมักถูกเก็บลืมไว้ตามห้องสมุดต่าง ๆ มีคนกล่าวไว้ว่า “น่าเสียดายที่ธรรมะในพระไตรปิฎกอัน
เป็นประดุจภูเขาทองยังกองอยู่อย่างเปิดเผย” โดยไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาหรือแม้แต่หันไปเหลียวแล
บางแห่งกลายเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ส�ำหรับไว้กราบไว้ไปเสียก็มี ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวโลกกลับให้ความส�ำคัญกับต�ำราต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นโดยคนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบอยู่
ด้วยเหตุนี้ ปัญหาและความทุกข์เพราะกิเลสเป็นรากเหง้าจึงรุมล้อมมวลมนุษย์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
บางคนอาจจะอ้างว่า ก็เวลาชีวติ มีนอ้ ย แค่ทำ� งานงก ๆ แต่ละวันเวลาก็แทบจะไม่พออยูแ่ ล้ว จะเอา
เวลาที่ไหนไปศึกษาพระพุทธศาสนา
หลักการบริหารเวลาสากลของชาวโลก คือ จัดล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งที่ต้องท�ำ ให้เวลากับสิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดมากที่สุดแล้วค่อย ๆ ลดล�ำดับปริมาณเวลาลงมาตามความส�ำคัญ
หากเรายังไม่รคู้ วามจริงของชีวติ แล้ว เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า อะไรเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ การทีเ่ รา
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ให้เวลาทั้งชีวิตไปกับการท�ำมาหากินและครอบครัวนั้น ถูกต้องแล้วหรือ จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราท�ำอยู่
ถูกต้องแล้ว เหตุทหี่ ลายคนยังยากจนอยู่ แม้ขยันท�ำงานจนไม่มเี วลาหยุดพักนัน้ เป็นเพราะโชคไม่ดจี ริงหรือ
แล้วท�ำไมบางคนจึงโชคดีอยู่บ่อยครั้ง
ก่อนที่เราจะซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาใช้งาน เราจ�ำเป็นต้องศึกษาให้รู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้น
ก่อน จึงจะซื้อได้ตรงกับความต้องการและใช้งานได้อย่างถูกต้อง คงไม่มีใครซื้อรถมาขับโดยไม่ได้ศึกษา
มาก่อน
แต่เรือ่ งชีวติ ท�ำไมชาวโลกจึงไม่คอ่ ยได้เรียนรูก้ นั ว่า ชีวติ คืออะไร อะไรคือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ทีเ่ รา
จะต้องท�ำ ไม่ท�ำไม่ได้ ปัจจุบันมนุษย์ให้ความส�ำคัญกับวิชาชีพเสียมาก วิชาชีวิตกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ชีวิตแต่ละคนจะเป็นอย่างไร คงไม่ต่างอะไรกับการขับรถโดยไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้
ผลสุดท้ายคือ “รถพัง” รถพังยังซื้อใหม่ได้ แต่ถ้าชีวิตพังแล้วเราจะหาซื้อจากที่ไหน เคยคิดเรื่องนี้กันบ้าง
ไหม
หากนรกสวรรค์มีจริงและวันนี้คุณต้องตาย คุณจะท�ำอย่างไร คุณเชื่อมั่นหรือไม่ว่าจะได้ไปเสวยสุข
บนสวรรค์ เพราะตลอดชีวติ คุณไม่เคยได้ศกึ ษาเลยว่า ท�ำอย่างไรจึงจะไปสวรรค์ได้ แม้บางคนจะแข็งใจเชือ่
ว่า ตายแล้วสูญ สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ แต่นั่นก็เป็นความเชื่อ คุณไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงได้
แม้คนตาบอดจะเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีแสงสว่าง แต่ความเชื่อนี้ก็ไม่อาจท�ำให้ดวงอาทิตย์หยุดเปล่งแสงได้
มีหลายสิง่ ทีเ่ ราไม่อยากให้เป็นเรือ่ งจริง แต่กเ็ ป็นเรือ่ งจริงมาชัว่ กัปชัว่ กัลป์ ชีวติ หลังความตายก็เช่น
กัน แม้เราเชือ่ ว่าไม่มดี ว้ ยความทะนงตน หรือแม้เราภาวนาขออย่าให้มี หรือแม้เราสามารถรณรงค์ให้คนทัง้
โลกเชือ่ ว่า ชาติหน้าเป็นนิทานเหลวไหล แต่ความจริงมันก็คอื ความจริง ไม่อาจเปลีย่ นแปลงได้ และทีส่ ำ� คัญ
คือความตายเป็นการสอบครั้งเดียวที่ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวใหม่อีกรอบ (ดังตฤณ, 2548 : 121-122, 181)
คนฉลาดจึงแบ่งเวลาศึกษาความจริงของชีวิตเอาไว้บ้าง เพื่อจะได้ด�ำเนินชีวิตได้ถูกต้องด้วยการ
ท�ำความดีเอาไว้ หากนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ ไม่ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในนรกดังภาพในผนัง
โบสถ์ที่เคยเห็นในวัยเด็ก แต่คนที่มีปัญญายิ่งกว่านั้นจะให้เวลากับการศึกษาความจริงของชีวิตมาก ๆ เมื่อ
ทราบแล้วจะได้ทุ่มเวลาให้กับสิ่งส�ำคัญที่สุดในชีวิตมาก ๆ
นักศึกษาหลายท่านอาจจะคิดว่า แล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่า ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาถูกต้อง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยอ้อนวอนให้ใครต่อใครเชือ่ พระองค์ แต่กลับบอกอย่างชัดเจนไว้ในเกสปุตติสตู ร
ซึ่งสรุปความได้ว่า “อย่าปลงใจเชื่อในค�ำสอนใด ๆ ไม่ว่าค�ำสอนนั้นจะน่าเชื่อถือเพียงใดก็ตาม จนกว่าเรา
จะได้ทดลองพิสจู น์คำ� สอนนัน้ จนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองว่าดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ถกู ต้อง” (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/66/
255-257) เพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงต้องศึกษาและพิสูจน์ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาด้วยตัวเอง
1.2.2 เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและเพื่อนร่วมโลก
เป้าหมายการศึกษาพระพุทธศาสนาข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่ง กล่าวคือ เมื่อศึกษาจนรู้
ความจริงของชีวิตและได้ด�ำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว ตนเองก็จะได้รับประโยชน์สุขต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อน
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ร่วมโลกก็จะได้รับประโยชน์สุขเหล่านั้นจากเราด้วย
ประโยชน์ตามค�ำสอนในพระพุทธศาสนามีอยู่ 3 ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์
ในปัจจุบนั ชาติ สัมปรายิกตั ถประโยชน์คอื ประโยชน์ในภพชาติหน้า และปรมัตถประโยชน์คอื ประโยชน์สงู สุด
ในชีวิต (ขุ.จู.อ. (ไทย) 67/ 122/ 72)
1) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบันชาติ
เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์คือความสุขความส�ำเร็จในชาตินี้ นั่นคือ ต้องสร้างตัวสร้าง
ฐานะให้มนั่ คง ประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต ไม่ผดิ กฎหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรมเพราะจะท�ำให้ชวี ติ ตกต�ำ่ จะเป็นอาชีพ
อะไรก็ตามความถนัดของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ แพทย์ ครู พ่อค้า ชาวนา ชาวไร่ เมื่อตั้งเป้าหมาย
ชีวติ แล้ว ก็มงุ่ มัน่ ฝึกฝนตนเองสร้างตัวสร้างฐานะให้บรรลุเป้าหมายชีวติ ให้ได้ โดยมีหลักการว่าต้องสร้างตัว
สร้างฐานะไปพร้อมกับการสร้างศีลธรรมในตน หากท�ำอย่างนีไ้ ด้ตนก็จะเป็นสุขและประสบความส�ำเร็จตาม
ความสามารถของตน อีกทั้งการมีศีลธรรมจะท�ำให้เราไม่เป็นภัยแก่ใคร แต่จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็น
ประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
2) สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในภพชาติหน้า
เป็นการตัง้ เป้าหมายชีวติ เพือ่ ประโยชน์ คือความสุขความส�ำเร็จในชาติหน้า เพราะพระพุทธศาสนา
สอนไว้อย่างชัดเจนว่า ตายแล้วไม่สญ
ู ตราบใดทีย่ งั ไม่หมดกิเลสก็ยงั ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรือ่ ย ๆ ค�ำสอน
ในพระพุทธศาสนาระบุชัดว่า นรกสวรรค์มีจริง หากต้องการไปเกิดเสวยสุขบนสวรรค์ต้องสั่งสม “บุญ” ไว้
มาก ๆ มีการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ผู้ที่สั่งสมบุญไว้มากเมื่อได้กลับมาเกิดเป็น
มนุษย์อีก ก็จะสมบูรณ์พร้อมมาก ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ เรียกว่า หล่อสวย รวย ฉลาด
สมปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ เมื่อสมบูรณ์พร้อมแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากอีกด้วย และการสั่งสม
บุญมาก ๆ นี้ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญให้บรรลุประโยชน์สูงสุดได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
3) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์สูงสุดในชีวิต
เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์สูงสุดคือ การบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่ง
ทุกข์นั่นคือการเป็นพระอรหันต์นั่นเอง แต่จะก้าวขึ้นสู่ภูมินี้ได้จะต้องสั่งสมบุญและเจริญสมาธิภาวนาอย่าง
ยิ่งยวด เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสรณะที่ช่วยก�ำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจได้ เมื่อกิเลส
หมดสิ้นแล้วความทุกข์อันเป็นผลงานของมันก็จะดับอย่างถาวร เมื่อถึงคราวหลับตาลาโลกก็จะไปเสวยสุข
นิรันดร์อยู่ในอายตนนิพพาน ไม่ต้องทนทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป หากการได้เกิดอยู่เรื่อยไป
เป็นสุขจริงคงไม่มีข่าวคนฆ่าตัวตายให้ได้ยินอยู่บ่อย ๆ ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงสอนว่า การเวียนว่าย
ตายเกิดเป็นทุกข์ เป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตคือการหยุดวงจรนี้เสียให้ได้
ผูท้ เี่ ข้าถึงพระรัตนตรัยภายในแล้วแม้จะอยูใ่ นระดับทีก่ เิ ลสยังไม่หมด ถึงกระนัน้ ก็จะได้รบั ความสุข
อันไพศาลกว่ากามสุขทัว่ ไป และสามารถเผือ่ แผ่ความสุขนีไ้ ปสูเ่ พือ่ นร่วมโลก ด้วยการท�ำหน้าทีก่ ลั ยาณมิตร
คือสอนให้เขาได้เข้าถึงสรณะภายใน เมือ่ ชาวโลกได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันมาก ๆ แล้ว สันติสขุ ภายใน
ที่แต่ละคนได้รับก็จะแผ่ขยายออกไปเป็นสันติภาพของโลก สงครามจะยุติ คนจะรักและสามัคคีกัน เพราะ
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ต้นเหตุแห่งสงครามคือกิเลสในใจได้รับการควบคุมและค่อย ๆ ก�ำจัดออกไปด้วยพระรัตนตรัยในตัว
ปรมัตถประโยชน์นี้ คือ ประโยชน์สูงสุดที่สมควรได้จากความเป็นมนุษย์ คือ ความสุขสูงสุดที่มวล
มนุษยชาติควรจะได้รับ หากจะมองความสุขแบบชาวโลกบ้าง บางคนนั่งชมทะเลอย่างเหม่อลอยก็เป็นสุข
แล้ว ไม่ต้องคิดอะไรเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์อีก หลายคนได้เสพกามไปวัน ๆ ก็หน�ำใจแล้ว หลายคนตั้ง
เป้าหมายและมุ่งมั่นบากบั่นไปจนถึงปลายทางสักครั้งเดียวก็เต็มอิ่มกับความเป็นมนุษย์แล้ว แต่มีคนน้อย
เท่านักที่ตั้งค�ำถามกับตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่า อะไรคือประโยชน์สูงสุดที่สมควรได้จากความเป็นมนุษย์
(ดังตฤณ, 2548 : 27-28)
แม้บางคนจะเคยตั้งค�ำถามนี้กับตัวเอง แต่ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แล้วก็ถูกกลบให้เลือนหายไปด้วย
ภารกิจเร่งด่วนประจ�ำวัน โดยที่ยังไม่ได้รับค�ำตอบแต่อย่างใด จริง ๆ แล้วโชคดีเหลือเกินที่เราได้เกิดมาเป็น
มนุษย์ แต่มนี อ้ ยคนนักทีฉ่ วยโอกาสส�ำคัญนี้ ท�ำความรูจ้ กั กับความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ดว้ ยการศึกษา
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตายฟรีจึงมีจ�ำนวนมาก และมีมากเหลือ
เกินทีช่ วี ติ ติดลบ คือ ด�ำเนินชีวติ ผิดพลาดจนต้องตกนรกหมกไหม้อย่างยาวนาน ทัง้ นีเ้ พราะไม่ได้ศกึ ษาความ
จริงของชีวิตนั่นเอง

1.3 วิธีการศึกษาพระพุทธศาสนา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิพเพธิกปัญญสูตรว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม 4 ประการนี้ อัน
บุคคลเจริญแล้ว กระท�ำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา เป็นเครื่องช�ำแรกกิเลส ธรรม
4 ประการนี้คือ
		
1) สัปปุริสสังเสวะ
การคบสัตบุรุษ
		
2) สัทธรรมสวนะ
ฟังค�ำสั่งสอนของท่าน
		
3) โยนิโสมนสิการ
กระท�ำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ
		
4) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม” (สํ.มหา.อ.31/653/402)
หลักธรรม 4 ประการนี้ชาวพุทธรู้จักกันในนามวุฒิธรรม หมายถึง ธรรมให้ถึงความเจริญ กล่าวคือ
เมื่อปฏิบัติตามธรรมทั้ง 4 ประการนี้จะท�ำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
1.3.1 สัปปุริสสังเสวะ : การคบสัตบุรุษ
สัตบุรษุ แปลว่า คนสงบ คนดี คนมีศลี มีธรรม ค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน ได้แก่ ค�ำว่า กัลยาณมิตร
หรือ มิตรดี และค�ำว่า บัณฑิต หมายถึง คนที่มีจิตใจผ่องใสเป็นปกติ เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี ท�ำดี เป็นปกติ ซึ่ง
ตรงข้ามกับคนพาล คือ คนไม่ดีซึ่งมีจิตใจที่ขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นคนที่คิดชั่ว พูดชั่ว ท�ำชั่วเป็นปกติ
ค�ำว่าสัตบุรุษนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แปลเอาไว้
ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า “ครูดี” กล่าวคือ การจะศึกษาพระพุทธศาสนาก็ดี หรือ การจะศึกษาวิชา

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

9

ความรู้ใด ๆ ก็แล้วแต่ เบื้องต้นจะต้อง “หาครูดีให้พบ” ก่อน คือ ต้องตั้งค�ำถามว่า “ใคร” หรือ “Who”
ที่จะเป็นครูให้เราได้
เนื่องจากมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ จึงต้องอาศัยครูผู้ลืมตาขึ้นมาเรียนรู้โลกก่อนเป็นผู้สอน
ให้การเรียนรู้ ท�ำให้เราเข้าใจสิ่งที่ศึกษาได้รวดเร็วกว่าการเรียนด้วยตนเอง เปรียบเสมือนการเดินทางไปใน
ที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปด้วยล�ำพังตัวเองนั้น ยากที่เราจะคล�ำทางไปได้ถูกต้อง แม้จะมีแผนที่หรือ
ต�ำราน�ำทางก็ยังยาก แต่หากมีคนที่จัดเจนเส้นทางน�ำเราไปจะง่ายกว่ามาก นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบกฎ
ธรรมชาติใหม่ ๆ จนน�ำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทางโลกนั้น ก็ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทุกอย่าง แต่
เป็นการศึกษาของเก่าแล้วต่อยอดความรูอ้ อกไปทัง้ สิน้ ไอน์สไตน์เคยเล่าไว้วา่ เมือ่ เขาอายุได้ 12 ปี ได้เรียน
วิชาเรขาคณิตจากต�ำราของยูคลิด (Euclid’s Geometry) เขาตื่นเต้นและพอใจมาก ถึงกับกล่าวออกมาว่า
“ในวัยเด็กผู้ใดไม่เคยเรียนต�ำราเล่มนี้ ไม่มีทางที่จะเป็นนักสร้างทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ได้” (ทวี มุขธระโกษา,
2548:322)
ส�ำหรับวิชาชีวิตคือพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องอาศัยครูเหมือนกัน แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบันเอง ขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องมีครูด้วย เท่าที่ปรากฏอยู่ในพุทธวงศ์พระโพธิสัตว์ของเราได้
ออกบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ 8 พระองค์ ล่าสุดคือในสมัยของพระกัสสปพุทธเจ้า ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “ครั้งนั้น เราเป็นมาณพปรากฏชื่อว่า โชติปาละ... ท่านฆฏิการอุบาสก
พาเราเข้าเฝ้าพระกัสสปชินพุทธเจ้า เราฟังธรรมแล้วก็บวชในส�ำนักของพระองค์... เราเล่าเรียนนวังคสัตถุ
ศาสน์ พุทธวจนะตลอดทัง้ หมด ยังพระศาสนาของพระชินพุทธเจ้าให้งามแล้ว” (ขุ พุทธวงศ์.อ.73/25/668)
หรือ พระศรีอริยเมตไตรย์โพธิสัตว์ ก็ได้ออกบวชอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยเช่นกัน
มีนามว่า “อชิตภิกษุ”
การตรัสรู้ด้วยพระองค์เองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหมายเอาชาติสุดท้าย ส่วนในเส้นทางการ
สร้างบารมีนั้นต้องอาศัยครูน�ำทางมาเป็นระยะ ๆ
การเลือกครูต้องพิจารณา 2 เรื่องใหญ่คือ ต้องพิจารณาจากการมีความรู้จริง และการมีนิสัยดีจริง
เราจึงจะแน่ใจได้ว่า ท่านสามารถสอนเราได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะว่าการที่ท่านมีนิสัย
ดีจริงนั้น ก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่า เรื่องที่ท่านก�ำลังสอนอยู่นั้นท่านปฏิบัติได้จริง (พระภาวนาวิริยคุณ,
2550:15-16) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ครูที่ดีจะต้องทั้งแนะและน�ำเราในทางที่ถูกต้องและดีได้ “แนะ” คือให้
ความรูท้ ถี่ กู ต้อง ส่วน “น�ำ” คือ ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้เราได้ทงั้ ในเรือ่ งงานและเรือ่ งการด�ำเนินชีวติ
ค�ำว่าครูนั้นหมายเอาบุคคลเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามสิ่งอื่น ๆ ก็สามารถเป็นครูเราได้เช่นกัน
โดยเฉพาะสื่อที่ให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือเรียน หนังสือธรรมะ
หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ เพราะสื่อเหล่านี้ได้น�ำคนและสิ่งแทนของคนออกเผยแพร่สู่สายตาของสาธารณชน
จ�ำนวนมาก ปัจจุบนั คนแต่ละคนไม่จำ� เป็นต้องพบกันโดยตรงก็สามารถสือ่ สารกันได้ทวั่ ทุกมุมโลกผ่านสือ่ ที่
ทันสมัย คนได้ลงไปอยู่ในสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีไปสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวางและยากต่อ
การควบคุม
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ปัจจุบนั ชาวโลกตระหนักดีวา่ สือ่ มีอทิ ธิพลต่อการให้ความรู้ และต่อการเป็นแบบอย่างทัง้ ด้านดีและ
ไม่ดีเพื่อให้คนเลียนแบบอย่างมาก เช่น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช
ผู้น�ำสหรัฐอเมริกา เจอการประท้วงที่คาดไม่ถึงจากนักข่าวอิรักรายหนึ่งโดยขว้างรองเท้าใส่ท่าน หลังจาก
นั้นไม่นานได้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ขึ้นอีกอย่างน้อย 2 ครั้งคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 หนุ่ม
นักสิทธิมนุษยชนในอังกฤษถอดรองเท้าปาใส่นายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนที่อยู่ระหว่างการเยือน
อังกฤษและในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 นักข่าวในอินเดียได้ปารองเท้าเฉี่ยวหน้ารัฐมนตรีมหาดไทย กลาง
งานแถลงข่าวในกรุงนิวเดลี
เหตุการณ์ปารองเท้าในประเทศอังกฤษและในอินเดียอาจจะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีภาพข่าวการปา
รองเท้าเข้าใส่ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ในประเทศอิรัก เผยแพร่ไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้สื่อจึงมีผล
ต่อพฤติกรรมของคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมูเ่ ยาวชนด้วยแล้ว มีตวั อย่างให้เห็นจ�ำนวนมากในปัจจุบนั
ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญจึงมีอยู่ 2 ประการคือ สื่อมวลชนควรเสนอข่าวดี ๆ ข่าวสร้างสรรค์เป็นหลัก และผู้
เสพสื่อก็ควรเลือกเสพสีขาวเป็นหลัก ส�ำหรับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นก็ให้ช่วยกันจัดการแก้ไข
ไม่ใช่ปล่อยไว้เฉย ๆ
1.3.2 สัทธรรมสวนะ : ฟังค�ำสั่งสอนของท่าน
สัทธรรมสวนะ หมายถึง ฟังค�ำสอนของท่าน ในหัวข้อนีพ้ ระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยิ คุณ รองเจ้า
อาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวไว้ว่า เมื่อเราได้พบครูดีแล้ว สิ่งส�ำคัญอันดับสองก็คือ “ต้องฟังค�ำครูให้ชัด”
อย่าได้ผดิ พลาดคลาดเคลือ่ นเพีย้ นความหมาย เพราะถ้าฟังไม่ชดั แล้วจ�ำไปท�ำผิด ๆ ก็จะก่อปัญหาให้มากมาย
ในภายหลัง
การฟังครูให้ชดั คือ ฟังแล้วอย่าฟังผ่าน ๆ ฟังแล้วจะต้อง “จับประเด็นได้” และจะต้องได้ “ค�ำจ�ำกัด
ความ” ของเรื่องนั้น ๆ ออกมาอย่างชัดเจน
การจับประเด็น ได้แก่ การตั้งค�ำถามว่า “What” กล่าวคือ ครูพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง ประเด็นใหญ่
คืออะไร ประเด็นย่อยมีอะไรบ้าง หรือหากเป็นการอ่านหนังสือ ก็ต้องจับประเด็นให้ได้ว่า หนังสือที่อ่าน
กล่าวถึงเรื่องอะไร หากไม่รู้จักจับประเด็น เราจะได้ประโยชน์จากการฟังหรือการอ่านน้อยมาก เพราะเมื่อ
ฟังหรืออ่านหนังสือจบแล้วจะจ�ำอะไรแทบไม่ได้เลย แต่ถ้าจับประเด็นได้อย่างน้อย ๆ เราจะจ�ำประเด็นได้
เมื่อจ�ำประเด็นได้จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่รายละเอียดได้
เมื่อจับประเด็นได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องได้ “ค�ำจ�ำกัดความ” ของประเด็นนั้น ๆ หรือเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ถูกต้อง ค�ำจ�ำกัดความ คือ การก�ำหนดความหมายทีถ่ กู ต้องและชัดเจน ทัง้ ในทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ เพือ่
ให้ครูและนักเรียน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในเรื่องความหมาย หลักการปฏิบัติ ทิศทางการปฏิบัติ และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ
การศึกษาเรือ่ งใดก็ตามถ้าผูส้ อนไม่ให้คำ� จ�ำกัดความแก่ผเู้ รียนอย่างชัดเจน ก็เท่ากับตกม้าตายตัง้ แต่
ต้นทันที เพราะเมื่อค�ำจ�ำกัดความไม่ชัดแล้ว ผู้เรียนจะมีโอกาสเข้าใจผิดได้ ส่งผลให้การคิด การพูด และ
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
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การปฏิบตั ยิ อ่ มเกิดผิดพลาดตามไปด้วย ผลลัพธ์ทอี่ อกมาย่อมท�ำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนยุง่ ยากตามมาทันที
เพราะฉะนัน้ ใครทีเ่ ป็นครูสอนเรือ่ งอะไร หรือใครทีศ่ กึ ษาเรือ่ งอะไร เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดต้อง
เอาความจ�ำกัดความในเรื่องที่เรียนนั้นออกมาให้ได้ ถ้าครูไม่ได้ให้มา ก็ต้องซักถามกับครูให้เป็น ถ้าครูตอบ
แล้วยังเข้าใจไม่ชัดเจน ก็ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมเอง
วิธีการหาค�ำจ�ำกัดความแบบง่าย ๆ ก็คือ การตั้งค�ำถามในเรื่องที่เรียนด้วยค�ำว่า “อะไร” หรือที่
ภาษาอังกฤษเรียกว่า “What” แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ค�ำจ�ำกัดความออกมา
ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราฟังหลวงพ่อเทศน์เรื่องบุญ ดังนั้นประเด็นก็คือ “เรื่องบุญ” เมื่อจับประเด็น
ได้แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “บุญ” โดยการถามว่า บุญคืออะไร ก็ต้องตอบว่า บุญ คือ
“ธาตุบริสุทธิ์และละเอียด มีลักษณะเป็นดวงกลมรอบตัว ใส สว่าง เกิดขึ้นจากการท�ำความดี ได้แก่ การให้
ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ฯลฯ บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะค่อย ๆ ช�ำระล้างใจให้บริสุทธิ์จากกิเลส
ไปเรื่อย ๆ จนหมดในที่สุด และบุญนั้นจะบันดาลความสุขความส�ำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ”
การจะให้คำ� จ�ำกัดความเรือ่ งอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษาเรือ่ งนัน้ ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึง้ เสียก่อน
จึงจะสามารถให้คำ� จ�ำกัดความทีถ่ กู ต้อง กระชับ และชัดเจนได้ หากศึกษาไม่ครบถ้วนและไม่ละเอียดพอจะ
มีโอกาสให้ค�ำจ�ำกัดความผิดพลาดได้ อุปมาเหมือนคนตาบอดหลายคนคล�ำช้างคนละส่วนกัน แต่ละคนไม่
ได้ศกึ ษาช้างทัง้ ตัว จึงท�ำให้มโนภาพในใจเกีย่ วกับช้างของแต่ละคนไม่ถกู ต้องและไม่เหมือนกัน หรือดังเรือ่ ง
ทีเ่ ราเคยได้ยนิ ได้ฟงั มาแต่โบราณว่า เด็กคนหนึง่ ไปฟังพระเทศน์ ขณะฟังนัน้ หลับบ้างตืน่ บ้าง ได้ยนิ พระท่าน
เทศน์วา่ “การนอนตืน่ สายก็ดี การเกียจคร้านท�ำการงานก็ด”ี จับใจความได้เท่านีท้ เี่ หลือหลับจึงไม่ได้ยนิ ว่า
พระท่านเทศน์อะไรอี ก บ้ า ง เมื่อกลับไปบ้านจึงท�ำตามที่พระท่านเทศน์คือ นอนตื่นสายและไม่ช่วยพ่อแม่
ท�ำงานเพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดี
1.3.3 โยนิโสมนสิการ : กระท�ำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ
โยนิโสมนสิการ หมายถึง กระท�ำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ ในหัวข้อนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวไว้ว่า เมื่อเราได้พบครูดีแล้วได้ฟังค�ำครูชัดเจนแล้ว แต่จะ
เข้าใจความรูข้ องครูได้ลกึ ซึง้ มากน้อยแค่ไหน ก็อยูท่ กี่ ารน�ำความรูก้ ลับมาไตร่ตรองให้ลกึ ซึง้ เพราะยิง่ มีความ
ลึกซึ้งมากเท่าไร การคิด การพูด การกระท�ำย่อมได้ผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วย
การตรองค�ำครูให้ลกึ คือ การไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องถึงวัตถุประสงค์ของธรรมะในเรือ่ ง
นั้น ๆ
วิธีการค้นหาวัตถุประสงค์ก็ท�ำได้ง่าย ๆ ด้วยการตั้งค�ำถามว่า ท�ำไม หรือที่ภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า
“Why” ถามค�ำถามที่ขึ้นต้นด้วยค�ำว่า ท�ำไม ๆ ๆ ๆ ไปสัก 20-30 ค�ำถาม เดี๋ยวก็สามารถมองเห็นชัดถึง
วัตถุประสงค์ของธรรมะเรื่องนั้น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราศึกษาเรื่องบุญ เราต้องตอบให้ได้ก่อนว่า บุญคืออะไร เมื่อเราตอบได้แล้ว
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ค�ำถามต่อไปที่ต้องถามก็คือ ท�ำไมต้องสร้างบุญ พอเราถามอย่างนี้แล้วการค้นคว้าแบบเจาะลึกไปให้ถึง
วัตถุประสงค์นั้น ๆ ก็จะเกิดขึ้น แล้วเราก็จะพบค�ำตอบมากมาย เช่น
1) บุญสามารถกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ท�ำให้เรามีความสุขใจทุกครั้งที่ได้ท�ำบุญ ส่ง
ผลให้มีบุคลิกภาพดี มีอารมณ์ดี ใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบาน มีใจผ่องใสเป็นปกติ ท�ำให้เป็นที่รักของคนหมู่มาก
2) บุญสามารถสั่งสมไว้ในใจได้ไม่จ�ำกัด ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ยิ่งน�ำความสุขและความเจริญทั้งมนุษย์
สมบัติ ทิพยสมบัติ บริวารสมบัติ และนิพพานสมบัติมาให้แก่เราได้มากเท่านั้น
3) บุญสามารถน�ำติดตัวเป็นเสบียงข้ามภพชาติไปได้จึงมีอานุภาพในการดลบันดาลให้ไปเกิดในภพ
ภูมิและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การท�ำความดี และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสุขและความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
4) บุญสามารถใช้ในการออกแบบชีวิตได้ เราอยากมีความสุขและความเจริญในชีวิตแบบใด เราก็
ต้องสร้างบุญทีม่ อี านิสงส์อย่างนัน้ คนทีม่ บี ญ
ุ มากก็จะประสบความสุขมาก คนทีม่ บี ญ
ุ น้อยก็จะประสบความ
ส�ำเร็จน้อย
เมื่อเราลองตอบค�ำถามนี้ในแง่มุมอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้าไปอีกสัก 40-50 ครั้ง เดี๋ยวก็เจาะลึกเข้าไปถึง
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ชัดเจน และเราก็จะเห็นภาพรวมที่สรุปใจความส�ำคัญได้ว่า
วัตถุประสงค์หลักของการท�ำบุญก็คอื เพือ่ แก้ไขข้อผิดพลาดจากวิบากกรรมในอดีต เพือ่ สัง่ สมความ
สุขและความเจริญในปัจจุบนั และเพือ่ การขจัดอาสวะกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทงั้ มวลให้หมดสิน้
ไป
นีเ้ ป็นตัวอย่างของวิธกี ารตรองค�ำครูให้ลกึ ทีท่ ำ� ให้เรามีความเข้าใจถูกในเรือ่ งครูสอนได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป และนั่นคือทางมาแห่งปัญญาที่จะคิดถูก พูดถูก และท�ำถูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป (พระภาวนาวิริยคุณ, 2550:21-23)
นักเรียนทีห่ มัน่ ไตร่ตรองค�ำสอนของครูจนเข้าใจอย่างลึกซึง้ อยูเ่ ป็นนิตย์ จะท�ำให้มองอะไรได้ลกึ กว่า
คนอื่น ๆ แม้ว่าจะเรียนจบหลักสูตรมาเหมือนกัน แต่ความรู้ความสามารถในการมองโลกจะไม่เท่ากัน
ดังเรื่องเล่าที่ว่า มีชาย 3 คนเพิ่งเรียนจบหลักสูตรมาจากส�ำนักอาจารย์เดียวกัน และได้เดินทางกลับบ้าน
พร้อมกัน ระหว่างทางเดินไปเจอกองอุจจาระกองใหญ่ ชายคนแรกบอกว่าเป็น “อุจจาระของช้าง” ชายคน
ที่สองเห็นอะไรที่ลึกกว่านั้นคือเขาบอกว่า “ช้างตัวนี้เป็นช้างตัวเมีย” เพราะสังเกตเห็นกองปัสสาวะเป็น
กองกลม ๆ อยู่ข้าง ๆ อุจจาระ หากเป็นช้างตัวผู้ลักษณะของปัสสาวะที่ปรากฏจะไม่เป็นกองกลม ๆ แต่จะ
พุง่ เป็นเรียว ๆ ไปข้างหน้า ส่วนชายคนทีส่ าม มองได้ลกึ ไปกว่านัน้ อีกชัน้ หนึง่ คือ เขาบอกว่าช้างตัวนีน้ อกจาก
จะเป็นตัวเมียแล้ว ยังเป็นช้างที่ตาบอดข้างหนึ่งด้วย เพราะสังเกตเห็นร่องรอยของกิ่งไม้ที่ช้างกินระหว่าง
ทางพบว่า ช้างกินฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้กิน จึงสรุปว่าช้างตัวนี้ตาบอดข้างหนึ่ง
ชายคนแรกเห็นแค่ไหนก็รแู้ ค่นนั้ โดยไม่ได้ตงั้ ค�ำถามต่อว่า ท�ำไมกองปัสสาวะทีก่ องอยูใ่ กล้ ๆ อุจจาระ
จึงเป็นกองกลม ๆ ไม่มลี กั ษณะเป็นเรียว ๆ พุง่ ไปข้างหน้า จึงไม่รวู้ า่ ช้างตัวนีเ้ ป็นตัวเมียเหมือนชายคนทีส่ อง
ส่วนชายคนทีส่ ามถือว่าเป็นคนละเอียดถีถ่ ว้ นทีส่ ดุ รูจ้ กั สังเกตและตัง้ ถามว่าท�ำไมกิง่ ไม้ขา้ งทางจึงหักฝัง่ เดียว
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

13

อีกฝั่งหนึ่งไม่หักทั้ง ๆ ที่อยู่ในระยะที่ช้างกินได้ทั้งสองฝั่ง เขาจึงสรุปว่า ช้างตัวนี้ต้องเป็นช้างตาบอด 1 ข้าง
แน่นอน
1.3.4 ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ : ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ในหัวข้อนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวไว้ว่า เมื่อเราหาครูดีพบแล้ว ฟังค�ำครูชัดแล้ว ตรองค�ำครูลึก
แล้ว ขั้นต่อไปจะต้องปฏิบัติจริงให้ได้เหมือนครู คือต้อง “ท�ำตามครูให้ครบ” มิฉะนั้น เราจะเป็นคนเหยียบ
ขี้ไก่ไม่ฝ่อ นั้นคือ เก่งทฤษฎี แต่สอบตกปฏิบัติชีวิตนี้จึงยากจะประสบความส�ำเร็จได้ทั้ง ๆ ที่เขาก็ไม่ใช่เป็น
คนโง่
พระอานนทเถระ กล่าวไว้วา่ “ผูใ้ ดเล่าเรียนมามาก แต่เขาไม่ได้ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ล่าเรียนมา ย่อมปรากฏ
แก่เราเหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไปฉะนั้น” (ขุ.เถร.อ.53/397/301) กล่าวคือ คนตาบอดแม้จะมีดวงไฟ
ถืออยู่ในมือ แต่ดวงไฟนั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเลย เพราะถึงอย่างไรเขาก็มองไม่เห็นอยู่ดี คนที่มีวิชา
ความรู้มากมายแต่ไม่ได้น�ำความรู้นั้นมาปฏิบัติ ความรู้ที่มีอยู่จึงไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เขาเลย หรือคล้าย ๆ
กับคนเลี้ยงโคให้คนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้กินน�้ำนมโคนั้น
การลงมือปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของครูบาอาจารย์นนั้ สิง่ ทีเ่ ราจะต้องท�ำล�ำดับแรกคือ ต้องสรุปค�ำสอน
ที่ได้เรียนได้ฟังและไตร่ตรองจนเข้าใจ แล้วลงเป็นหลักปฏิบัติอย่างชัดเจนได้ โดยตั้งค�ำถามว่า “อย่างไร”
หรือ “How” คือ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรจึงจะท�ำได้อย่างที่ครูสอน เช่น เมื่อรู้แล้วว่าบุญคืออะไร และ
เข้าใจแล้วว่าท�ำไมจึงต้องสร้างบุญ ต่อไปก็ตอ้ งถามต่อว่าแล้ววิธกี ารท�ำบุญนัน้ ต้องท�ำอย่างไร ก็จะได้คำ� ตอบ
ว่าการท�ำบุญนั้นท�ำได้อย่างน้อย 3 วิธี คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา หลังจาก
นั้นก็ให้ลงรายละเอียดถึงวิธีการท�ำบุญแต่ละอย่างไปอีกว่า การให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ต้องท�ำ
อย่างไร
ในการปฏิบตั ธิ รรมหรือลงมือท�ำงานใด ๆ ก็ตาม การทีจ่ ะให้เกิดผลดีดงั ใจเราปรารถนานัน้ อย่างน้อย
ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือต้องให้ ถูกดี ถึงดี และพอดี
ถูกดี คือ มีปัญญาสามารถท�ำถูกวิธีตามที่ครูสอนได้ อุปมาเหมือนการเดินทางหากเลือกเส้นทางผิด
ก็ไม่มีทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้
ถึงดี คือ มีความพยายามที่จะปฏิบัติธรรมหรือท�ำงานต่าง ๆ จนเต็มตามความสามารถ การท�ำแบบ
เหยาะแหยะแต่หวังผลเลอเลิศนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
พอดี คือ มีสติดี ไม่ท�ำจนเลยเถิดไปจนเกิดความเสียหาย การรู้จักความพอดีนั้นส�ำคัญ แม้แต่รับ
ประทานอาหารหากกินมากจนเกินความพอดีก็จะอึดอัดทุกข์ทรมาน ไม่สบาย การปฏิบัติธรรมหรือท�ำงาน
ต่าง ๆ ก็เช่นกัน หากหักโหมเกินไปก็จะเกิดความเหนื่อยล้าไม่เป็นผลดี จะเข้าข่ายอัตตกิลมถานุโยค คือ

14

ความรู้พื้นฐานทางพระพทุธศาสนา (GB101)

ปฏิบัติล�ำบากหรือการทรมานตนไป แต่ถ้าหย่อนยานจนเกินไป ก็จะเข้าข่ายกามสุขัลลิกานุโยค คือ ปล่อย
ไปตามกิเลสกาม ก็ไม่ได้ผลเช่นกัน ดังนั้นต้องยึดเอาความพอดีเป็นหลัก หรือที่เรียกว่าทางสายกลางคือ
มัชฌิมาปฏิปทา
โดยสรุปวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาข้างต้นมี 4 ประการคือ สัปปุริสสังเสวะ คือ หาครู
ดีให้พบ (Who), สัทธรรมสวนะ คือ ฟังค�ำครูให้ชัด (What), โยนิโสมนสิการ คือ ตรองค�ำครูให้ลึก (Why)
และธัมมานุธัมมปฏิปัตติ คือ ท�ำตามครูให้ครบ (How)
นอกจากในพระพุทธศาสนาแล้ว What, Why และ How ก็เป็นค�ำถามที่นักวิทยาศาสตร์มักใช้ถาม
ตัวเองเวลาศึกษาทางวัตถุ โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง ๆ ทั้งหลาย แม้แต่สตีเฟน ฮอว์กิ้ง (Stephen
William Hawking) ที่ถือกันว่าเป็นนักทฤษฎีฟิสิกส์ที่ฉลาดที่สุดในปัจจุบัน
สตีเฟน ฮอว์กงิ้ กล่าวไว้วา่ “เป้าหมายของผมคือ การค้นหาค�ำตอบทีช่ ดั เจนแจ่มแจ้งว่า เอกภพ คือ
อะไร และท�ำไมต้องมีเอกภพ” และเคยกล่าวไว้ว่า “เด็กทุกคนมักตั้งค�ำถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นอยู่
รอบ ๆ ตัว ถามว่ามันคืออะไร (What) ท�ำไมต้องเป็นอย่างนั้น (Why) มันเกิดขึ้นได้อย่างไร (How) แต่เมื่อ
พวกเขาเติบโตขึน้ กลับถูกสัง่ สอนว่า ค�ำถามเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งโง่เขลาหรือไม่พวกเขาก็ไม่ได้รบั ค�ำตอบทีช่ ดั เจน
ตัวผมเองเป็นแค่เด็กที่ไม่ยอมโต ผมยังคงตั้งค�ำถามอยู่เสมอว่า ท�ำไม และอย่างไร ซึ่งบางครั้งท�ำให้ผมพบ
ค�ำตอบที่ชัดเจน” (Stephen William Hawking, รอฮีม ปรามาส (ผู้แปล), 2546:240, 248-249)
แต่ทงั้ นีน้ กั วิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่ขาดหลักปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญคือ การนัง่ สมาธิเจริญภาวนา จึงไม่อาจ
เข้าถึงความจริงของโลกและชีวติ ได้อย่างแจ่มแจ้งเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทัง้
หลาย

1.4 ลักษณะของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษมากมาย แต่ในที่นี้จะกล่าวเพียง 4 ประการซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลก
สัมผัสได้ทวั่ ไป ยังไม่เจาะลึกถึงธรรมขัน้ สูงทีจ่ ะพิสจู น์ได้ดว้ ยการปฏิบตั ธิ รรม ลักษณะพิเศษเหล่านีจ้ ะกล่าว
เปรียบเทียบกับศาสนาอื่น ๆ โดยเฉพาะศาสนาเทวนิยมซึ่งนับถือเทวดาหรือพระเจ้าเป็นที่พึ่ง โดยจะน�ำ
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงมาอ้างอิง บางประเด็นก็จะเปรียบเทียบกับความรู้ทางโลก การเปรียบเทียบนี้
ไม่มีวัตถุประสงค์ในการว่าร้ายศาสนาอื่นแล้วสรรเสริญศาสนาของตน แต่เป็นเพียงการน�ำสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
มากล่าวถึงเท่านั้น เปรียบเสมือนนักข่าวผู้มีจรรยาบรรณน�ำเสนอข้อมูลไปตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนามีดังนี้คือ เป็นศาสนาแห่งปัญญา, องค์ความรู้ครอบคลุมสรรพศาสตร์, ค�ำสอนยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิต และเป็นศาสนาที่ไม่ว่าร้าย ไม่ท�ำร้ายศาสนิกอื่นและไม่
ก่อสงคราม ลักษณะพิเศษที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องพระศาสดา แต่จะกล่าวในหัวข้อพระพุทธคุณ
ของบทที่ 2

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
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1.4.1 เป็นศาสนาแห่งปัญญา
ศาสนาโดยส่วนใหญ่ในโลกโดยเฉพาะศาสนาเทววิทยานั้นเน้นเรื่องศรัทธา เช่น ศาสนาอิสลามซึ่ง
เน้นศรัทธาหรือความเชือ่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ คือ จะต้องเชือ่ ทุกอย่างตามทีป่ รากฏในคัมภีรอ์ ลั กุรอาน เช่น
เชื่อว่าพระอัลเลาะห์มีจริง ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง ต้องเชื่อว่า คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์
ที่สุด (ฟื้น ดอกบัว, 2539 : 207-208)
ศาสนาคริสต์ก็เช่นเดียวกัน ชาวคริสต์ต้องมีศรัทธาแรงกล้า ต้องเชื่อโดยไม่สงสัย การตั้งค�ำถาม
ต่าง ๆ เป็นการแสดงความไม่เชือ่ หรือย่อหย่อนในศรัทธา โดยเฉพาะพระคัมภีรไ์ บเบิลนัน้ ผูใ้ ดจะสงสัยหรือ
ตัง้ ค�ำถามมิได้ ในยุโรปถึงกับมีการตัง้ ศาลไต่สวนศรัทธา (Inquistion) ขึน้ เพือ่ ลงโทษผูท้ ไี่ ม่เชือ่ ในพระคัมภีร์
โทษร้ายแรงที่สุดคือจับเผาทั้งเป็น ในประเทศสเปนศาลไต่สวนศรัทธาถูกสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2026
นักคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกจับเผาทั้งเป็นตายราว 30,000 คน ข้อหาคือเสนอแนวคิดขัดแย้งกับพระคัมภีร์
(เสถียร โพธินนั ทะ, 2539 : 34) แม้ตอ่ มาไม่นานชาวโลกและนักการศาสนาต่าง ๆ จะยอมรับกันอย่างกว้าง
ขวางว่าความรู้นั้น ๆ ถูกต้องก็ตาม
ส�ำหรับพระพุทธศาสนานัน้ เป็นศาสนาแห่งปัญญา ยกย่องปัญญาว่าเป็นธรรมสูงสุด สังเกตได้วา่ หลัก
ธรรมหลายหมวดจะลงท้ายด้วยปัญญา เช่น ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, อินทรีย์ 5 ประกอบ
ด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา การจะก�ำจัดกิเลสอาสวะจนหมดสิ้นได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นหลัก
ส่วนศีลกับสมาธิเป็นเพียงฐานที่ท�ำเกิดปัญญาเท่านั้น
ในพระไตรปิฎกมีค�ำกล่าวยกย่องปัญญาไว้จ�ำนวนมาก เช่น นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอ
ด้วยปัญญาไม่มี (สํ.ส.อ. (ไทย) 24/-/ 82) บุคคลผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นแน่แท้ ส่วน
บุคคลผู้ไม่มีปัญญาถึงจะมีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่ตนฟังมาแล้ว เป็นเครื่องเจริญ
ชื่อเสียงและความสรรเสริญ (ขุ.ม. (ไทย) 52/-/ 348) ผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐที่สุด
เหมือนดวงจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย (ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (ไทย) 59/-/ 279)
แม้พระพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องปัญญาแต่ก็มิได้ปฏิเสธศรัทธา ตรงข้ามกลับมีศรัทธาเป็นหลักธรรม
ข้อแรกอยู่ในหลายหมวดธรรม หรืออยู่ในทุกหมวดธรรมก็ว่าได้ เพียงแต่ว่าหากกล่าวโดยย่อก็ไม่ได้ใส่ค�ำว่า
“ศรัทธา” เอาไว้ การที่บุคคลใดจะศึกษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ตาม เบื้องต้นจะต้องมีศรัทธาต่อ
ค�ำสอนในศาสนานั้นก่อน แต่ความต่างอยู่ตรงที่ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ศรัทธา ศรัทธาเป็น
เพียงจุดเริม่ ต้นให้คนหันมาศึกษาอันเป็นทางมาแห่งปัญญาคือความรูแ้ จ้งเรือ่ งชีวติ ต่อไป จึงเป็นศรัทธาทีน่ ำ�
ไปสูป่ ญ
ั ญา ไม่ได้เป็นศรัทธาทีป่ ดิ กัน้ ปัญญาคือห้ามสงสัยใด ๆ ในพระธรรมค�ำสอนทัง้ ปวง เมือ่ ไม่กล้าสงสัย
ก็ไม่พยายามหาความรู้เพิ่มเติม ได้แต่เชื่องมงายต่อไปเรื่อย ๆ ปัญญาจึงไม่งอกงาม
1.4.2 องค์ความรู้ครอบคลุมสรรพศาสตร์
ปัจจุบันการศึกษาทางโลกมีความเจริญก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบความจริงพืน้ ฐานทางด้านวัตถุมากมาย ตัง้ แต่สงิ่ เล็ก ๆ ทีต่ าเปล่ามองไม่เห็นอย่าง
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อะตอม จนถึงเรือ่ งใหญ่โตมโหฬารอย่างกาแล็กซีและเอกภพ ความก้าวหน้านีส้ ง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ความ
เป็นอยู่ แนวคิดของคนในสังคมอย่างมากและที่ส�ำคัญยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อทางศาสนาด้วย
ความรู้ใหม่ ๆ ที่ค้นพบมีหลายอย่างขัดแย้งกับค�ำสอนทางศาสนาเทวนิยม เช่น ศาสนาสอนว่าโลก
เป็นศูนย์กลางของจักรวาล แต่ต่อมาวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลาง โดยมีโลก
และดวงดาวต่ า ง ๆ โคจรรอบดวงอาทิ ต ย์ 1 กาลิ เ ลโอได้ ส นั บ สนุ น แนวคิ ด นี้ เ พราะผลจากการส่ อ ง
กล้องโทรทรรศน์ดูดวงดาวท�ำให้ได้ข้อมูลที่บ่งชี้เช่นนั้น ผลการทดลองของเขาก่อให้เกิดความตื่นตัวและ
วิพากษ์วจิ ารณ์กนั มาก จนกาลิเลโอถูกศาลศาสนาเรียกไปสอบสวนและห้ามเผยแพร่แนวคิดนีอ้ กี ไม่เช่นนัน้
จะถูกจับเผาทั้งเป็น (ทวี มุขธระโกษา, 2548 : 130-137)
ส่วนองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนานั้นมีความลึกซึ้งและกว้างขวางมาก นอกจากจะมีเนื้อหาหลัก
คือ ค�ำสอนเพื่อความพ้นทุกข์แล้ว ยังมีค�ำสอนครอบคลุมศาสตร์ทางโลกต่าง ๆ มากมายอีกด้วย กล่าวคือ
ครอบคลุมทั้งหมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งศาสตร์ทั้งปวงในทางโลกนั้นสรุป
รวมลงได้ใน 3 หมวดวิชานี้
นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลออกไปโคจรรอบโลก เพื่อตรวจจับภาพของเทหวัตถุ
ในระยะไกลเป็นพันล้านปีแสง แต่ถงึ กระนัน้ อาณาบริเวณของเอกภพทีค่ น้ พบเพิง่ ได้แค่ 10-11% แห่งความ
กว้างของ 1 โลกธาตุขนาดใหญ่ที่มีกล่าวไว้พระไตรปิฎกเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
โลกธาตุไม่ได้มเี พียงหนึง่ เดียวแต่มเี ป็นหมืน่ เป็นแสนโลกธาตุทเี ดียว (ม.อุ. (ไทย) 22/ 325/ 408-409) นีค้ อื
ความมหัศจรรย์ขององค์ความรู้ในพระพุทธศาสนา
ทางด้านการแพทย์นนั้ ก็มหี ลายอย่างทีน่ า่ สนใจ เช่น ในสมัยพุทธกาลวิชาการแพทย์มคี วามก้าวหน้า
มากถึงกับมีการผ่าตัดสมองและล�ำไส้ดว้ ย ทัง้ ๆ ทีก่ ารผ่าตัดครัง้ แรกด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนั ในเมืองไทย
เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ 3 หรือ 170 กว่าปีมานี้เอง นอกจากนี้การดีทอกซ์ (Detox) และการอบซาวน่า (Sauna) เพือ่ ขับพิษก็ไม่ได้เป็นสิง่ ใหม่ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุใช้วธิ เี หล่านีร้ กั ษาสุขภาพ
กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว โดยห้องอบซาวน่าในสมัยพุทธกาลนั้นเรียกว่า “เรือนไฟ” (วิ.จู. (ไทย) 9/
78/ 29)
ส�ำหรับสังคมศาสตร์น้ันก็มีองค์ความรู้ที่ส�ำคัญและน่าสนใจดังนี้คือ มีทั้งด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ วาทศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งความรู้เหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระวินัยและพระสูตรต่าง ๆ เช่น อธิปไตย
สูตร, ราชสูตร, จักกวัตติสตู ร ฯลฯ พระสูตรเหล่านีว้ า่ ด้วยเรือ่ งการปกครองตนเองและการปกครองประเทศ
ของพระราชาในอดีต, กูฏทันตสูตร ว่าด้วยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาศีลธรรมของผู้ปกครองผู้ทรง
ธรรม, สิงคาลกสูตร ว่าด้วยหน้าที่ของบุคคลที่พึงปฏิบัติต่อกันในสังคม ส่วนในพระวินัยปิฎกนั้นเป็นเรื่อง
__________________
1

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเพิ่งค้นพบเพียงแค่นั้น แต่ในปัจจุบันค้นพบเพิ่มเติมว่า จริง ๆ แล้วระบบสุริยะซึ่งมี
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนั้น เป็นเพียงระบบย่อยซึ่งอยู่ในระบบใหญ่ของจักรวาลหรือกาแล็กซีอีกทีหนึ่ง โดยใจกลาง
กาแล็กซีจะมีหลุมด�ำขนาดใหญ่อยู่ และมีดวงดาวมากมายโคจรอยู่รอบ ๆ รวมทั้งระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ด้วย
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
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กฎระเบียบส�ำหรับควบคุมความประพฤติของพระภิกษุ จึงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์โดยตรง
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับมนุษยศาสตร์นั้นเป็นเนื้อหาหลักของค�ำสอนในพระพุทธศาสนา เพราะจุดประสงค์หลักใน
การตรัสสอนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ เพื่อช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ ซึ่งเกิดจากความเกิด
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความเศร้าโศกเสียใจเพราะการพลัดพรากจากคนหรือสิ่งของอันเป็นที่รัก
ฯลฯ ค�ำสอนเรื่องความพ้นทุกข์นี้หาไม่ได้จากต�ำราเรียนวิชาชีพทางโลก หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียง หาไม่ได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ แต่มีกล่าวไว้เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ค�ำสอนนี้จึงเป็นลักษณะพิเศษยิ่งของพระพุทธศาสนา
1.4.3 ค�ำสอนยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิต
มีอยูห่ ลายศาสนาโดยเฉพาะศาสนาเทวนิยมสอนว่า วิถชี วี ติ ของมนุษย์และความเป็นไปของโลกขึน้
อยูก่ บั พระเจ้าสูงสุดในศาสนาของตน ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั กรรมคือการกระท�ำของตัวเอง เช่น ศาสนาอิสลามสอน
ว่า “ความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่าอายุยืน อายุสั้น เจริญหรือตกต�่ำ เป็นต้น ก็ล้วน
แต่เกิดจากการดลบันดาลของพระอัลเลาะห์ทั้งสิ้น...พระอัลเลาะห์จึงเป็นเจ้าชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่าง”
(ม.อุ. (ไทย) 55/ 325/ 408-409)
ศาสนาพราหมณ์สอนว่า “พระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดทรงเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้ง
ก�ำหนดโชคชะตาของคนและสัตว์ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นไปตามพรหมลิขิต แต่คนก็อาจ
เปลี่ยนวิถีชีวิตได้ หากท�ำให้พระพรหมเห็นใจและโปรดปราน โดยบวงสรวงอ้อนวอนและท�ำความดีต่อ
พระองค์” (ฟื้น ดอกบัว, 2539 : 214) ในศาสนาคริสต์ก็มีการสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าเช่นเดียวกัน
ดังที่บันทึกไว้ว่า “ผู้ใดเมื่อจะสวดมนต์ก็เข้าไปในห้องปิดประตูแล้วสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้า พระองค์
ทรงเห็นการกระท�ำของเขาตลอด และจะประทานรางวัลแก่เขา” (ฟื้น ดอกบัว, 2539 : 38)
นอกจากนีศ้ าสนาเทวนิยมต่าง ๆ ยังสอนว่า “สิง่ ของ” หรือ “ผูม้ อี ำ� นาจศักดิส์ ทิ ธิ”์ สามารถช่วยล้าง
บาปเพื่อให้บุคคลอื่นบริสุทธิ์ได้ เช่น ในศาสนาชินโตจะมีการล้างบาปที่เรียกว่า “พิธีฮารัย” (Harai)
โดยนักบวชจะท�ำการแกว่งไม้กายสิทธิ์เหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุสิ่งของที่ต้องการช�ำระ (วนิดา ข�ำเขียว,
2543 : 272) ในศาสนาพราหมณ์สอนว่า “น�้ำ” สามารถช�ำระล้างบาปได้ ชาวอินเดียทั้งในสมัยพุทธกาล
และในปัจจุบันจึงนิยมลงอาบน�้ำล้างบาปในแม่น�้ำคงคาหรือแม่น�้ำอื่น ๆ เช่น แม่น�้ำพาหุกา เป็นต้น ใน
พระไตรปิฎกบันทึกถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “ชนเป็นอันมากยอมรับว่าแม่นำ�้ พาหุกาเป็นบุญ อนึ่ง ชนเป็นอันมาก
พากันไปลอยบาปกรรมที่ตนท�ำแล้วในแม่น�้ำพาหุกา (ม.มู. (ไทย) 17/-/ 436-437)
ส�ำหรับพระพุทธศาสนานั้นสอนว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” กรรม
หมายถึง การกระท�ำโดยเจตนา ทั้งทางกาย วาจา และใจ วิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละคนขึ้นอยู่กับกรรมที่
ตนเองท�ำทั้งกรรมในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติ มนุษย์ทุกคนจึงสามารถลิขิตชีวิตตนเองได้ หากต้องการ
ให้ชวี ติ เจริญรุง่ เรืองก็จงท�ำกรรมดี หากต้องการให้ชวี ติ ตกต�ำ่ ก็จงท�ำกรรมชัว่ ไม่มพี ระเจ้าทีค่ อยบงการชีวติ
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เรา ไม่มีใครท�ำให้เราได้ดีขึ้นหรือตกต�่ำได้นอกจากตัวของเราเองเท่านั้น ดังพระด�ำรัสว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน
นาโถ ตนแหละเป็นนาถะของตน” (ขุ.ธ.อ.(ไทย) 43/ -/ 390) หรือตนเป็นที่พึ่งของตน แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น แต่เราต้องด�ำเนินชีวิตด้วยตัวเราเอง พระองค์ไม่อาจช่วยล้างบาป
เพือ่ ให้เราบริสทุ ธิไ์ ด้ ดังพระด�ำรัสว่า “บุคคลท�ำบาปด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเทียว ไม่ทำ� บาปด้วย
ตน ย่อมหมดจดด้วยตนเทียว ความหมดจด ความไม่หมดจดเป็นของเฉพาะตน คนอืน่ จะยังคนอืน่ ให้หมดจด
ไม่ได้” (อภิ.ก. (ไทย) 81/ -/ 477)
ครัง้ หนึง่ พระปุณณิกาเถรีกล่าวกับพราหมณ์คนหนึง่ ผูเ้ ชือ่ ว่าจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้ เพราะการ
อาบน�ำ้ ว่า “ใครหนอ ช่างไม่รู้ มาบอกแก่ทา่ น ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่ คนจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน�ำ้
พวกกบ เต่า งู จระเข้และสัตว์อื่นใดที่สัญจรอยู่ในน�้ำทั้งหมด ก็คงจะพากันไปสวรรค์แน่แท้” (ขุ.เถรี. (ไทย)
54/ 466/ 341)
ส�ำหรับการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ตนได้สิ่งที่ปรารถนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“อายุ วรรณะ สุข ยศ และสวรรค์ เป็นสิง่ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลกธรรม 5 ประการ
นี้ เรามิได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนา ถ้าธรรม
5 ประการนี้ จักได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซร้ ในโลกนี้ใคร
จะพึงเสือ่ มจากอะไร... อริยสาวกผูต้ อ้ งการอายุ พึงปฏิบตั ปิ ฏิปทาอันเป็นไปเพือ่ อายุ เพราะปฏิปทาอันเป็น
ไปเพื่ออายุที่พระอริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุ อริยสาวกผู้นั้นย่อมได้อายุที่เป็นของ
ทิพย์หรือเป็นของมนุษย์...” (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 36/ 43/ 97-99)
บุคคลปรารถนาสิง่ ใดพึงปฏิบตั ปิ ฏิปทาเพือ่ ให้ได้สงิ่ นัน้ บุคคลผูป้ รารถนาสวรรค์กพ็ งึ ปฏิบตั ปิ ฏิปทา
คือกรรมดี ได้แก่ ละชั่ว ท�ำดี ท�ำใจให้ผ่องใสอย่างเต็มก�ำลัง ด้วยจิตใจที่ผ่องใสเมื่อละโลก สุคติโลกสวรรค์ก็
จะเป็นทีไ่ ปในทางตรงข้ามคนทีท่ ำ� ความชัว่ อยูเ่ ป็นประจ�ำ เมือ่ ถึงวันละโลกแม้ตนเองและหมูญ
่ าติจะช่วยกัน
อ้อนวอนต่อผู้มีอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้ไปสวรรค์ ก็ไม่อาจช่วยได้ จะต้องตกลงสู่อบายภูมิมีนรก เป็นต้น
อย่างแน่นอน เปรียบเหมือน บุรษุ โยนหินก้อนหนาใหญ่ลงในห้วงน�ำ้ ลึก หมูม่ หาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวด
วิงวอนสรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบหินนั้นว่า “ขอจงโผล่ขึ้นเถิดท่านก้อนหิน ขอจงลอยขึ้นเถิดท่าน
ก้อนหิน...” (สํ.สฬา. (ไทย) 29/ 499/ 89-192) ก้อนหินนั้นก็ไม่อาจลอยขึ้นมาได้ ฉันนั้น
1.4.4 ไม่ว่าร้าย ไม่ท�ำร้าย และไม่ก่อสงคราม
ศาสนาในโลกมีอยูห่ ลายศาสนาแต่ละศาสนาต่างเชือ่ ว่าค�ำสอนของตนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
ของโลกและชีวติ และพยายามเผยแผ่คำ� สอนของตนออกไปให้กว้างขวางทีส่ ดุ ตามประวัตศิ าสตร์มอี ยูห่ ลาย
ศาสนาทีใ่ ช้วธิ กี ารเผยแผ่ดว้ ยการว่าร้ายศาสนาอืน่ เพือ่ ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือลดลง เช่น เมือ่ ครัง้ ทีศ่ าสนาพุทธ
ในศรีลงั กาเคยถูกโจมตีจากศาสนิกอืน่ ในยุคล่าอาณานิคม บางศาสนาก็ใช้วธิ ขี ม่ ขูบ่ งั คับเพือ่ ให้เปลีย่ นศาสนา
ใครไม่ยอมก็จะถูกท�ำร้ายจนบาดเจ็บล้มตายไปก็มาก บางศาสนาถึงกับยกทัพออกไปฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิง
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เมืองเยรูซาเล็ม ซึง่ ต่างฝ่ายก็คดิ ว่าเป็นดินแดนศักดิส์ ทิ ธิข์ องตน ค�ำว่า “สงครามครูเสด (Crusade)” จึงเกิด
ขึ้นและถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
สงครามครูเสดเป็นสงครามทีร่ บกันระหว่างชาวคริสต์กบั มุสลิม เกิดขึน้ ในระหว่าง ค.ศ.1639 - 1813
(พ.ศ. 2182 - 2356) นักประวัติศาสตร์ชื่อ แอนเน เฟรแมนเติล (Anne Fremantle) กล่าวไว้ว่า “จาก
สงครามทั้งหมดที่มนุษย์เคยรบ ไม่มีครั้งใดที่กระท�ำไปด้วยจดจ่อยิ่งไปกว่าสงครามที่มีศรัทธาเป็นที่ตั้งและ
จากสงครามศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ไม่มีครั้งใดที่จะมีการสูญเสียเลือดเนื้อและมีความยืดเยื้อมากไปกว่าสงคราม
ครูเสดในยุคกลาง ครูเสดซึง่ ได้มอี ทิ ธิพลเหนือคนในยุคกลางเป็นเวลา 200 ปี...” (Fremantle Ann, 1966 : 53)
พลตรีหลวงวิจติ รวาทการ กล่าวว่า การไปรบครัง้ นีก้ โ็ ดยการขอร้องของพระสังฆราชกรุงโรม ชาวยุโรปเสีย
ชีวติ ไปในสงครามครูเสดราว 7,000,000 คน (พลตรีหลวงวิจติ รวาทการ, 2551 : 405) แม้ในทุกวันนีศ้ าสนา
เดียวกันแต่ต่างนิกายกันก็ยังมีข่าวฆ่ากันตายอยู่เป็นประจ�ำ
ค�ำว่า Crusade มาจากค�ำว่า Cross แปลว่า ไม้กางเขน นักรบชาวคริสต์จะมีไม้กางเขนเป็น
ตราติดที่หน้าอกเสื้อทุกคน ซึ่งเป็นตราที่ส�ำคัญมาก ใครติดตรานี้แล้วจะต้องออกรบทุกคน เปลี่ยนใจไม่ได้
ถ้าเปลี่ยนใจแล้วจะต้องถูกขับออกจากศาสนาทันที เท่ากับเป็นการประหารชีวิตทางศาสนา
ส�ำหรับพุทธศาสนิกชนนั้น มีข้อที่น่าภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมานั้น พุทธศาสนิกชนไม่ว่า
จะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตาม ไม่เคยใช้เงื่อนไขทางศาสนามาท�ำสงครามกันเอง หรือกับเพื่อนศาสนิก จะมี
ก็แต่เพียงถูกกระท�ำจากศาสนาอื่น ดังเช่นที่เคยเกิดในประเทศอินเดีย ศาสตราจารย์ รีส เดวิดส์ ผู้ก่อตั้ง
สมาคมบาลีปกรณ์ กล่าวไว้ว่า “เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมา ไม่มีบันทึกตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลาย
ศตวรรษของพระพุทธศาสนา ทีบ่ อกว่า พุทธศาสนิกชนเมือ่ ได้ครองความเป็นใหญ่ในช่วงเวลายาวนานเพียง
นั้น ได้ท�ำการประหัตประหาร ศาสนิกชนของลัทธิศาสนาอื่นใดเลย” (พระศรีปริยัติโมลี, 2542 : 63)
ศาสตราจารย์ ดร.พี.วี.พาปัต กล่าวไว้วา่ พระพุทธศาสนาใช้ดาบเพียงเล่มเดียว คือ ดาบแห่งปัญญา
ยอมรับว่ามีศัตรูอยู่หนึ่งเดียว คือ อวิชชา ความไม่รู้ ที่กล่าวมานี้เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็น
บทพิสูจน์ที่ใคร ๆ ก็คัดค้านไม่ได้ (Bapat, 1987 : 125)
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ซึ่งถือเป็นนโยบายการเผยแผ่พระศาสนาว่า
ชาวพุทธต้อง “มีความอดทน จะต้องไม่ว่าร้าย และไม่ท�ำร้ายผู้อื่น ฯลฯ” และยังเคยตรัสอีกว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย หากมีพวกโจรเอาเลื่อย เลื่อยอวัยวะของพวกเธอ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีใจคิดร้ายต่อโจรเหล่า
นั้น ชื่อว่าไม่ท�ำตามค�ำสั่งสอนของเรา เพราะอดกลั้นไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงศึกษาว่า จิตของเราจัก
ไม่แปรปรวน จักมีเมตตาจิต ไม่มโี ทสะ เราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนัน้ และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์
ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทไปตลอดโลก” (ม.มู. (ไทย) 18/ 272/ 264-265)
ชาวพุทธได้รับการสั่งสอนสืบต่อกันมาว่า “เวรระงับไม่ได้ ด้วยการจองเวร” บ้าง “พึงสละทรัพย์
เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และพึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิตเพื่อรักษาธรรม”
(ขุ.ชา. (ไทย) 62/ 382/634) บ้างในสมัยพุทธกาลพระเจ้าวิฑฑู ภะยกทัพเพือ่ ไปฆ่าพวกศากยะ ซึง่ เป็นพระญาติ
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระญาติเหลานี้เป็นพุทธศาสนิกชนแม้ตนจะต้องตายก็ไม่ฆ่าผู้อื่น ต่างคิดกันว่า
พวกเราแม้มฝี มี อื ในการรบ แต่ไม่อาจปลงสัตว์อนื่ จากชีวติ ได้” ครัง้ นัน้ พระเจ้าวิฑฑู ภะรับสัง่ ให้ฆา่ เจ้าศากยะ
ตายเสียจ�ำนวนมาก ไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนม (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 41/-/ 36-38)
เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเช่นนี้เพราะทรงรู้แจ้งว่า มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้
กฎแห่งกรรมทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบัน หากท�ำดีจะได้ดี หากท�ำชั่วจะได้ชั่ว ดังนั้นจึงต้องอดทน
ท�ำดีเรื่อยไป ไม่ก่อกรรมท�ำชั่วเพิ่ม ทุกข์โศกโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากกรรมในอดีตบ้างและในปัจจุบัน
บ้าง เหตุที่ชาวศากยะต้องถูกฆ่าตายจ�ำนวนมากก็เพราะ ในปางก่อน พวกเจ้าศากยะเหล่านี้ได้โปรยยาพิษ
ลงในแม่น�้ำ ท�ำให้สัตว์น�้ำตายจ�ำนวนมาก ส่วนพระเจ้าวิฑูฑภะนั้นหลังจากฆ่าชาวศากยะตายได้ไม่นาน
ก็ถูกน�้ำในแม่น�้ำอจิรวดีหลากพัดไปสู่มหาสมุทรและสวรรคตในราตรีต่อมานั้นเอง ทั้งนี้ก็ด้วยผลกรรม
ที่ได้ฆ่าชาวศากยะในครั้งนั้น (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 41/ -/ 39-40)
จากที่กล่าวมานี้คือลักษณะพิเศษโดยย่อของพระพุทธศาสนา 4 ประการซึ่งคนทั่วไปสามารถ
สัมผัสได้จากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี
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แนวคิด

1. พระรัตนตรัย คือแก้วอันประเสริฐ 3 ประการ คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คือพระรัตนตรัยภายใน และพระรัตนตรัยภายนอก
2. พระพุทธ เป็นรัตนะแรก หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง
3. พระธรรม เป็นรัตนะที่สอง หมายถึง พระธรรมและวินัย พระธรรมเป็นหลักค�ำสอนที่พระองค์
ได้ตรัสสอนแก่บุคคล และส่วนที่เป็นพระวินัยที่เป็นส่วนของข้อห้ามและข้ออนุญาต
4. พระสงฆ์ คือสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และสั่งสอนผู้อื่น
ให้รู้ดี รู้ชั่ว หมายเอาพระอริยบุคคล 4 คือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
5. พระรัตนตรัยทัง้ ภายนอกและภายในมีความส�ำคัญมาก เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา เป็นสรณะ
ทีช่ ว่ ยดับทุกข์ได้อย่างถาวร ส่วนสรณะอืน่ นอกนีไ้ ม่อาจดับทุกข์ได้ พระรัตนตรัยภายนอกนัน้ เป็นสือ่ ให้มนุษย์
ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว กล่าวคือ เมื่อพุทธบริษัทได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี จาก
พระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็ดี และได้น้อมน�ำธรรมนั้นมาปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมายของพระรัตนตรัยได้
2. อธิบายสาระส�ำคัญของพระรัตนตรัยได้
3. อธิบายความส�ำคัญของพระรัตนตรัยได้
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2.1 พระรัตนตรัยคืออะไร
ค�ำว่า พระรัตนตรัย มาจากค�ำ 3 ค�ำ คือ พระ + รัตนะ + ตรัย
ค�ำว่า “พระ” แปลว่า “ประเสริฐ” ค�ำว่า พระนีใ้ ช้สำ� หรับประกอบหน้าค�ำอืน่ เพือ่ แสดงความยกย่อง
ว่า สิ่งนั้น ๆ มีความประเสริฐ
ค�ำว่า “รัตนะ” แปลว่า แก้ว
ค�ำว่า “ตรัย” แปลว่า สาม
ดังนัน้ พระรัตนตรัย จึงแปลว่า แก้วอันประเสริฐ 3 ประการ ได้แก่ พุทธรัตนะ : แก้วคือพระพุทธ,
ธรรมรัตนะ : แก้วคือพระธรรม และ สังฆรัตนะ : แก้วคือพระสงฆ์
พระรัตนตรัยเป็นรัตนะที่ประณีตและเลิศ หรือประเสริฐกว่ารัตนะและทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวง
กล่าวคือ ไม่มีรัตนะและทรัพย์อันใดจะเสมอเหมือนหรือเทียบได้กับพระรัตนตรัย ดังที่บันทึกไว้ในรัตนสูตร
ว่า
...ทรัพย์เครือ่ งปลืม้ ใจอย่างใดอย่างหนึง่ ในโลกนี้ หรือในโลกอืน่ หรือรัตนะใด อันประณีตในสวรรค์
ทรัพย์และรัตนะนั้น เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย พุทธรัตนะ แม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต...
...พระศากยมุนีมีพระหฤทัยด�ำรงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่ส้ินกิเลส เป็นที่ส�ำรอกกิเลส เป็น
อมฤตธรรมอันประณีต ธรรมชาติอะไร ๆ เสมอด้วยพระธรรมนั้น ย่อมไม่มี ธรรมรัตนะ แม้นี้เป็นรัตนะ
อันประณีต...
...บุคคล 8 จ�ำพวก 4 คู่ อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว บุคคลเหล่านั้น ควรแก่ทักษิณาทาน
เป็นสาวกของพระตถาคต ทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก สังฆรัตนะ แม้นี้เป็นรัตนะ
อันประณีต...
พระตถาคต หรือ พระศากยมุนี ก็คือพระพุทธ หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
บุคคล 8 จ�ำพวก 4 คู่ หมายถึง พระอริยสงฆ์ หรืออริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรค
พระอรหัตตผล ดังนี้ คูท่ หี่ นึง่ คือ พระโสดาปัตติมรรคและพระโสดาปัตติผล, คูท่ สี่ องคือ พระสกทาคามิมรรค
และพระสกทาคามิผล, คู่ที่สามคือ พระอนาคามิมรรคและพระอนาคามิผล, คู่ที่สี่คือ พระอรหัตตมรรค
และพระอรหัตตผล เพราะฉะนั้น สังฆรัตนะจึงเป็นพระอริยสงฆ์ ไม่ได้หมายถึงพระภิกษุปุถุชนทั่ว ๆ ไป
ซึง่ เรียกว่า พระสมมติสงฆ์ อันเป็นพระสงฆ์โดยสมมติ พระอริยสงฆ์ทชี่ าวพุทธรูจ้ กั กันทัว่ ไปในสมัยพุทธกาล
ได้แก่ พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ พระอานนท์เถระ พระอนุรุทธเถระ ฯลฯ
2.1.1 ประเภทของพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พระรัตนตรัยภายนอก และพระรัตนตรัยภายใน คนส่วน
ใหญ่มักเข้าใจกันว่า พระรัตนตรัยหมายเอาเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดา พระธรรมคือค�ำสอน
ของพระองค์ และพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงพระรัตนตรัย
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ภายนอก ความจริงยังมีพระรัตนตรัยภายในซึง่ มีอยูใ่ นตัวของมนุษย์ทกุ คน ไม่วา่ จะเป็นคนชาติใดศาสนาใด
ก็ตามต่างก็มีพระรัตนตรัยอยู่ในตัวทั้งสิ้น
พระรัตนตรัยภายในประกอบด้วย พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ หลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
ได้อธิบายเรื่องพระรัตนตรัยภายในไว้อย่างชัดเจนดังนี้
พุทธรัตนะ คือ ธรรมกาย หมายถึง กายตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ธรรมกายนี้เป็น
ผู้ตรัสรู้อริยสัจ 4 ได้แก่ รู้ทุกข์, รู้เหตุของทุกข์ หรือสมุทัย, รู้ความดับทุกข์ หรือนิโรธ และรู้เหตุของความ
ดับทุกข์ หรือมรรคมีองค์ 8 (พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), 2538 : 381,173-174)
ธรรมกายมีรปู เหมือนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ใสเหมือนกระจกคันฉ่องส่องดูเงาหน้า ได้ลกั ษณะ
มหาบุรุษครบทั้ง 32 ประการ งดงามไม่มีที่ติ
ธรรมรัตนะ คือ ดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นธรรมกาย อยู่ศูนย์กลางกายพุทธรัตนะนั้น (พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร), 2538 : 343) มีหน้าที่รักษาพุทธรัตนะไว้ ธรรมรัตนะมีลักษณะเป็นดวง กลมรอบตัว และใส
เหมือนกับธรรมกาย
สังฆรัตนะ คือ ธรรมกายละเอียดที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะ มีหน้าที่รักษาธรรมรัตนะไว้
ส�ำหรับธรรมกายที่เป็นตัวพุทธรัตนะข้างต้นนั้นเรียกว่า “ธรรมกายหยาบ”
ธรรมกายหยาบเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลาย กล่าวคือ เมื่อเข้าถึงธรรมกายหยาบคือ พุทธรัตนะ
แล้วก็จะท�ำให้เข้าถึงธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะด้วย เพราะรัตนะทั้ง 3 ประการนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน อาศัย
ซึ่งกันและกัน ไม่อาจจะแยกจากกันได้
รัตนะทั้ง 3 นี้เป็นพระรัตนตรัยที่แท้จริง และเป็นเหตุให้เกิดพระรัตนตรัยภายนอกซึ่งเป็นเพียง
“เนมิตกนาม” คือ “เป็นชื่อที่เกิดขึ้นตามเหตุ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) กล่าวคือ
เป็นชื่อที่เกิดขึ้นเพราะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ดังนี้
พุทฺโธ คือ พระพุทธเจ้า เป็นเนมิตกนาม เกิดขึ้นจาก พุทธรัตนะ
ธมฺโม คือ พระธรรม เป็นเนมิตกนาม เกิดขึ้นจาก ธรรมรัตนะ
สงฺโฆ คือ พระสงฆ์ เป็นเนมิตกนาม เกิดขึ้นจาก สังฆรัตนะ
เนมิตกนามนั้นมีหลากหลาย เช่น เพราะเหตุที่จิตของพระพุทธองค์บริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากกิเลส
ทั้งมวล จึงได้พระเนมิตกนามว่า “อรหํ”
พระสัทธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์ มีเหตุผลรับสมกันอยู่เสมอไม่คลาดเคลื่อน จึงสมควรแล้ว
ที่ได้พระเนมิตกนามว่า “สัมมาสัมพุทโธ” อีกอย่างหนึ่งชื่อว่า “สัมมาสัมพุทโธ” เพราะตรัสรู้เองโดยชอบ
และสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตาม
ในทางโลกก็มีเนมิตกนาม เช่น พระนางมัลลิกา เหตุที่มีพระนามอย่างนี้เพราะในขณะพระนางเธอ
ประสูตนิ นั้ มีดอกมะลิรว่ งลงมาจากอากาศ พระราชบิดาและพระประยูรญาติถอื เอานิมติ ดอกมะลินนั้ ขนาน
นามธิดาองค์นั้นว่า มัลลิกา ซึ่งแปลว่า พระนางมะลิ ค�ำว่า มัลลิกา จึงเป็นเนมิตกนาม
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หลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ กล่าวถึง พระรัตนตรัยภายในไว้วา่ “มีลกั ษณะใสเป็นแก้วจริง ๆ จึงเรียกว่า รัตนะ”
(พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), 2538 : 65) ในหนังสือทิพยอ�ำนาจของมหามกุฏราชวิทยาลัย
ซึ่งเรียบเรียงโดยพระอริยคุณาธาร แห่งวัดเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงอินทรีย์ของพระอรหันต์
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในไว้ว่า “อินทรีย์ของพระอรหันต์นั้นแหละ เรียกว่า อินทรีย์แก้ว ตา
หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ของท่านเป็นแก้ว คือ ใสบริสทุ ธิด์ จุ แก้วมณีโชติ ผูบ้ รรลุถงึ ภูมแิ ก้วแล้ว ย่อมสามารถ
พบเห็นพระแก้ว คือ พระอรหันต์ที่นิพพานแล้วได้” (พระอริยคุณาธาร, 2527 : 507-512)
ส�ำหรับพระรัตนตรัยภายนอกคือ พระพุทธเจ้า พระธรรมค�ำสอนของพระองค์ และพระสงฆ์สาวก
ของพระองค์นนั้ เรียกว่า พระรัตนตรัยเหมือนกัน แต่เป็นการเรียกโดยเปรียบว่า ทัง้ 3 อย่างนีเ้ ปรียบเหมือน
แก้ว
ท�ำไมจึงต้องเอา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์มาเปรียบด้วยแก้วที่ต้องเปรียบด้วยแก้ว
เพราะแก้วเป็นวัตถุทำ� ความยินดีให้บงั เกิดแก่เจ้าของผูป้ กครองรักษา ถ้าผูใ้ ดมีแก้วมีเพชรไว้ในบ้านในเรือน
มากผูน้ นั้ ก็อมิ่ ใจดีใจด้วยคิดว่าเราไม่ใช่คนจน แม้คนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เจ้าของเห็นแก้วเห็นเพชรเข้าแล้ว ทีจ่ ะไม่ยนิ ดี
ไม่ชอบนั้นเป็นอันไม่มี ต้องยินดีต้องชอบด้วยกันทั้งนั้น
หลวงปู่วัดปากน�้ำกล่าวไว้อีกว่า พระรัตนตรัยภายใน คือ “พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะ เป็นตัวจริงของพระพุทธศาสนา เป็นแก่นสารหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียว เราเป็น
พุทธศาสนิกชนหญิงก็ดี ชายก็ดี เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตาม ต้องรูจ้ กั พระรัตนตรัยนี้ ถ้าไม่รจู้ กั รัตนะทัง้
สามนี้แล้ว การนับถือศาสนาปฏิบัติในศาสนาเอาตัวรอดไม่ได้” (พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), 2538 :
359)
ส่วนพระรัตนตรัยภายนอกคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคือค�ำสอนของพระองค์ และพระ
สงฆ์สาวกของพระองค์นนั้ เป็นเพียงเนมิตกนามเท่านัน้ ตัวจริงของพระรัตนตรัยคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะ ซึ่งอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน กล่าวคือ อยู่ในตัวของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ใน
ตัวของพุทธบริษทั 4 และอยูใ่ นตัวของชาวโลกทัง้ มวล และมนุษย์ทกุ คนก็สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำ� กัดเพศ
อายุ ภาษา ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ถ้าเจ้าชายสิทธัตถโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้ธรรมคือเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็
ยังไม่ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังเป็นเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้น และมีข้อสังเกตว่าสังฆรัตนะนั้น
หมายเอาเฉพาะพระอริยสงฆ์ ซึ่งความเป็นอริยสงฆ์นั้นเป็นคุณที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละคน อันนี้ก็เป็น
เครื่องยืนยันถึงความมีอยู่ของพระรัตนตรัยภายในได้เป็นอย่างดี
2.1.2 ความส�ำคัญของพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยทั้งภายนอกและภายในมีความส�ำคัญมาก เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา เป็นสรณะ
ทีช่ ว่ ยดับทุกข์ได้อย่างถาวร ส่วนสรณะอืน่ นอกนีไ้ ม่อาจดับทุกข์ได้ พระรัตนตรัยภายนอกนัน้ เป็นสือ่ ให้มนุษย์
ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว กล่าวคือ เมื่อพุทธบริษัทได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี
จากพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็ดี และได้น้อมน�ำธรรมนั้นมาปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
บทที่ 2 พระรัตนตรัย : แก่นของพระพุทธศาสนา
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ในตัว อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้
ชาวพุทธจ�ำนวนมากในอดีตยอมสละสมบัติอันมหาศาลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ได้
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว พระเถระองค์สำ� คัญ ๆ ในสมัยพุทธกาล ได้แก่ พระสารีบตุ ร พระมหาโมคคัลลานะ
พระมหากัสสปะ พระอนุรทุ ธะ เป็นต้น ต่างออกบวชจากตระกูลทีร่ ำ�่ รวยทัง้ สิน้ เจ้าชายอนุรทุ ธะนัน้ เป็นเจ้าชาย
ที่มีทรัพย์มากถึงกับไม่รู้จักค�ำว่า “ไม่มี” เลยตลอดชีวิต แต่ก็ยอมสละทรัพย์ที่อยู่นั้นแล้วแสวงหาสิ่งที่เลิศ
ยิ่งกว่าคือพระรัตนตรัย
บางคนมีสมบัติตักไม่พร่องซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายปรารถนากันนักหนา แต่ท่านเหล่านั้นกลับ
เห็นว่า รัตนะที่เลิศกว่าทรัพย์สินเงินทองยังมีอยู่นั่นคือ พระรัตนตรัย จึงสละสมบัตินั้นออกบวชโดยไม่ใยดี
เช่น ชฎิลเศรษฐี และโชติกเศรษฐี เป็นต้น ชฎิลเศรษฐีนั้นมีภูเขาทองตักไม่พร่อง ส่วนโชติกเศรษฐีมีสมบัติ
มากมาย ได้แก่ ปราสาทแก้ว 7 ชั้น ขุมทรัพย์ตักไม่พร่อง 4 ขุม เป็นต้น แม้แต่พระราชามหากษัตริย์ที่สละ
ราชสมบัติออกบวชก็มี ได้แก่ พระราชามหากัปปินะ และพระนางอโนชาเทวี เป็นต้น
พระราชามหากัปปินะและพระนางอโนชาเทวีเป็นกษัตริยแ์ ห่งกุกกุฏวดีนครซึง่ พรัง่ พร้อมด้วยทรัพย์
สมบัติเป็นอันมาก วันหนึ่งพระองค์ได้สดับข่าวจากพ่อค้าว่า พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นแล้ว ทรงปีติยินดีมาก
ได้พระราชทานทรัพย์ถึง 300,000 แก่พ่อค้านั้น และทรงตัดสินพระทัยออกผนวชพร้อมกับอ�ำมาตย์ในวัน
นั้นเลย
พระองค์ตรัสกับพวกพ่อค้าว่า “พระเทวีพระนามว่าอโนชา ก็จักพระราชทานทรัพย์ 3 แสนแก่พวก
ท่าน พวกท่านพึงทูลอย่างนีว้ า่ “พระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้ว พระองค์จงเสวยสมบัติ
ตามสบายเถิด” ถ้าพระเทวีจกั ตรัสถามพวกท่านว่า “พระราชาเสด็จไปทีไ่ หน” พวกท่านพึงทูลว่า “พระราชาตรัส
ว่าจักบวชอุทศิ พระศาสดาแล้ว” แม้เหล่าอ�ำมาตย์กส็ ่งข่าวไปบอกภรรยาอย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อพระราชา
และเหล่าอ�ำมาตย์ออกบวชแล้วไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด
ฝ่ายพระนางอโนชาเทวีเมื่อทราบว่าพระราชาและอ�ำมาตย์ทั้งหลายออกบวชแล้ว ได้เรียกภรรยา
ของเหล่าอ�ำมาตย์มาแล้วตรัสว่า “พระราชาทรงสดับข่าวแล้วบูชาพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์ 3 แสน ทรงสละ
สมบัตดิ จุ ก้อนน�ำ้ ลาย ตรัสว่า “เราจักบวช” แล้วเสด็จออกไป ส่วนเราได้บชู าพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์ 9 แสน
ชื่อว่าสมบัตินี้มิได้น�ำทุกข์มาแด่พระราชาเท่านั้น ย่อมเป็นเหตุน�ำทุกข์มาแม้แก่เราเหมือนกัน ใครจักคุกเข่า
รับเอาก้อนน�ำ้ ลายทีพ่ ระราชาทรงบ้วนทิง้ แล้วด้วยปากเล่า เราไม่ตอ้ งการด้วยสมบัติ แม้เราก็จกั ไปบวชอุทศิ
พระศาสดา” (ขุ.ท.อ. (ไทย) 41/-/312-313) ต่อมาพระอโนชาเทวีและเหล่าภรรยาของอ�ำมาตย์กไ็ ด้ออกบวช
และบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์กันทั้งหมด
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2.2 พระพุทธ : พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ค�ำว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ประกอบด้วย ค�ำว่า “พระ + สัมมา + สัม + พุทธะ + เจ้า”
ค�ำว่า “พระ” ใช้ประกอบหน้าค�ำอื่น แสดงความยกย่อง
ค�ำว่า “สัมมา” แปลว่า โดยชอบ หรือโดยถูกต้อง
ค�ำว่า “สัม” แปลว่า ด้วยพระองค์เอง คือ ไม่ต้องมีผู้สั่งสอน
ค�ำว่า “พุทธะ” มีค�ำแปลไว้หลายนัยดังที่บันทึกไว้ในอรรถกถาว่า “ชื่อว่า พุทธะ เพราะอรรถว่า
ตรัสรูส้ จั จะทัง้ หลาย ชือ่ ว่า พุทธะ เพราะอรรถว่า ทรงปลุกหมูส่ ตั ว์ให้ตนื่ ชือ่ ว่า พุทธะ เพราะทรงรูท้ กุ อย่าง
ชื่อว่า พุทธะ เพราะทรงเห็นทุกอย่าง ชื่อว่า พุทธะ เพราะตรัสรู้เองไม่ใช่ผู้อื่นท�ำให้รู้ ชื่อว่า พุทธะ เพราะ
บานแล้ว ชื่อว่า พุทธะ เพราะนับกันว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้ว”(ขุ.ขุ.อ. (ไทย) 39/-/ 8)
โดยสรุปค�ำว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” หมายถึง ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง
ส�ำหรับประวัติความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีบันทึกไว้วา่ เมื่อ 2,500 กว่าปี ที่ผ่านมา
มีมหาบุรุษท่านหนึ่งอุบัติขึ้นบนโลก ท่านเป็นพระราชโอรสแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ พระบิดาพระนามว่า พระเจ้า
สุทโธทนะ พระมารดาพระนามว่า พระนางสิรมิ หามายา ซึง่ เป็นเจ้าหญิงแห่งโกลิยวงศ์จากกรุงเทวทหะ เมือ่
พระนางสิ ริ ม หามายาทรงครรภ์ ค รบทศมาส ทรงขอลาพระสวามี เ พื่ อ กลั บ ไปมี พ ระประสู ติ ก าลที่
กรุงเทวทหะ เมืองของพระองค์ตามธรรมเนียมในครั้งนั้น ครั้นเดินทางมาได้ครึ่งทางถึงสวนสาธารณะใหญ่
ชื่อ ลุมพินี พระนางเกิดประชวร พระครรภ์และประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นรังใหญ่ ในวันเพ็ญเดือนหกเวลา
ใกล้เที่ยงก่อนพุทธศักราช 80 ปี
หลังจากประสูตไิ ด้ 5 วัน พระเจ้าสุทโธทนะเชิญพราหมณาจารย์จำ� นวน 108 ท่านมาฉันโภชนาหาร
และให้เลือกเหลือเพียง 8 ท่าน เฉพาะผู้เชี่ยวชาญในวิชาลักษณะพยากรณ์เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาท�ำนาย
ลักษณ์ของพระโอรสและขนานพระนาม
พราหมณ์ 7 ท่านแรกเห็นลักษณะของพระโอรสแล้วได้ท�ำนายเป็น 2 นัย คือ ถ้าพระโอรสอยู่เรือน
จะได้เป็นพระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ หากออกผนวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก
ส่วนโกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในพราหมณ์ 8 ท่านนั้น ได้ท�ำนายชี้ชัดลงไปว่า พระโอรสนี้จะ
ออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน จากนั้นพราหมณ์ทั้งหมดก็มีความเห็นตรงกัน
ที่จะขนานพระนามพระโอรสว่า “สิทธัตถะ” หรือ “สิทธารถ” ซึ่งแปลว่า ส�ำเร็จดังปรารถนา หลังจากนั้น
2 วัน คือเมื่อพระโอรสมีพระชนมายุได้ 7 วัน พระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนม์ เจ้าชายสิทธัตถะจึงอยู่ใน
การเลี้ยงดูของพระนางมหาปชาบดี ซึ่งเป็นพระน้านาง และเป็นมเหสีองค์ที่ 2 ของพระเจ้าสุทโธทนะ
เจ้าชายสิทธัตถะมีพระอนุชาและพระขนิษฐาร่วมพระชนกที่ประสูติจากพระนางมหาปชาบดี
2 พระองค์ คือ พระนันทะและพระนางรูปนันทา และยังมีลูกพี่ลูกน้องในศากยวงศ์ รุ่นราวคราวเดียวกัน
อีกหลายพระองค์ คือ เจ้ามหานามะ เจ้าอนุรุทธะ ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอาสุกโกทนะ เจ้าอานนท์ โอรส
ของพระเจ้าอมิโตทนะ และเจ้าเทวทัตโอรสของอาหญิงอมิตาศากยะ กุมารที่มีอายุมากกว่าเจ้าชาย
สิทธัตถะมีเพียงองค์เดียวคือ เจ้ามหานามะ
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ครั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชันษาได้ 7 พรรษา ก็ได้รับการศึกษาวิชาศิลปศาสตร์จากพราหมณ์
ในราชส�ำนัก จากนัน้ พระชนกทรงเห็นว่ากุมารฉลาดปราดเปรือ่ งจึงส่งไปศึกษาต่อยังส�ำนักอาจารย์วศิ วามิตร
ผู้เป็นปราชญ์ที่ไม่มีใครทัดเทียมในสมัยนั้น เจ้าชายสิทธัตถะได้ศึกษาจนแตกฉานเชี่ยวชาญในวิชาต่าง ๆ
อย่างรวดเร็วกระทัง่ สิน้ ความรูข้ องอาจารย์ มีความรูพ้ รัง่ พร้อมทีจ่ ะได้รบั ต�ำแหน่งเป็นราชาและเป็นจักรพรรดิ
ปกครองชมพูทวีปในอนาคต
เมือ่ เจ้าชายสิทธัตถะมีพระชันษาได้ 16 พรรษา พระชนกเห็นว่าสมควรจะมีชายาได้แล้ว จึงไปสูข่ อ
เจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพา พระธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ ทีป่ ระสูตจิ ากพระนางอมิตามาอภิเษกเป็นชายา
และต่อมาได้มีพระโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งนามว่า “ราหุล” ชีวิตการครองเรือนของเจ้าชายสิทธัตถะ
ได้รับการปรนเปรอจากพระชนกและพระประยูรญาติอย่างดีที่สุด สิ่งใดที่คิดว่าจะท�ำให้เจ้าชายสิทธัตถะ
พอใจ พระชนกจะต้องรีบจัดหามาให้โดยหวังว่าจะให้เจ้าชายอยู่ครองเรือนไปตลอดชีวิต และหมายมั่น
จะให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคต
แต่ด้วยบุญบารมีที่ทรงสั่งสมมาอย่างดีแล้วบันดาลให้ทรงพบเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ
คนตาย และบรรพชิต เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเห็นว่า ชีวิตมีทุกข์และปรารถนาจะหาทางพ้นทุกข์ ด้วยการ
ออกบรรพชา ในที่สุดคืนหนึ่งเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 29 พรรษาก็ได้เสด็จออกผนวชโดยทรงม้า
กัณฐกะ และมีมหาดเล็กชื่อฉันนะตามเสด็จ เมื่อไปถึงฝั่งแม่น�้ำอโนมาทรงตัดพระเกศาสละเพศฆราวาส
ผนวชเป็นบรรพชิต
เมื่อออกผนวชแล้ว พระองค์เสด็จไปยังส�ำนักอาฬารดาบสและอุทกดาบส ได้ศึกษาวิชาความรู้จน
เจนจบทุกอย่างเท่าทีอ่ าจารย์ทงั้ สองสามารถสอนได้ แต่พระองค์ทรงเห็นว่าความรูเ้ ท่านีไ้ ม่สามารถตรัสรูไ้ ด้
จึงปลีกตัวไปบ�ำเพ็ญเพียรตามล�ำพังด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เชื่อกันในยุคนั้นว่าจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้ เช่น
การทรมานพระวรกาย เป็นต้น แม้ปฏิบตั อิ ยูถ่ งึ 6 ปี ด้วยความวิรยิ อุตสาหะอย่างยิง่ ยวด เมือ่ ท�ำจนถึงทีส่ ดุ
แล้วแต่กไ็ ม่นำ� ไปสูก่ ารตรัสรูธ้ รรม พระองค์จงึ หันมาบ�ำเพ็ญเพียรด้วยการท�ำสมาธิดำ� เนินจิตไปตามหนทาง
สายกลาง ในที่สุดก็ได้บรรลุพระธรรมกาย แล้วตรัสรู้อริยสัจ 4 ประการ ส�ำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธองค์นั้นตรงกันเป็นอัศจรรย์คือ วันเพ็ญเดือน 6 ซึ่ง
ชาวพุทธรู้จักกันในนาม “วันวิสาขบูชา” อันเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
เมื่อตรัสรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
ตลอดจนพวกนอกวรรณะให้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์แล้วได้อุปสมบทเป็นพุทธสาวกมากมาย และหมู่ชน
จ�ำนวนมากก็ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง พุทธวิธีการสอนของพระองค์
มีหลากหลาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เหมาะสมกับความรูแ้ ละอุปนิสยั ของแต่ละบุคคล จึงท�ำให้ผฟู้ งั มีความรูค้ วามเข้าใจ
และตรัสรูต้ ามได้โดยง่าย พระองค์ทรงใช้เวลา 45 ปี เผยแผ่พทุ ธธรรมปักหลักพระศาสนาในชมพูทวีป และ
เสด็จขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 6 เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา
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พุทธประวัตินั้นมีความพิเศษหลายประการ เช่น มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ มีหลักฐานยืนยันการมี
อยูจ่ ริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมาย ทัง้ เอกสารทางวิชาการ รวมทัง้ โบราณสถานและโบราณวัตถุ ก่อน
ออกผนวชพระองค์กถ็ งึ พร้อมด้วยความสุขสูงสุดในทางโลกคือพร้อมทัง้ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
สามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกและทวีปทีเ่ หลืออีก 3 ทวีปได้ รูปสมบัตขิ องพระองค์นนั้ เลอเลิศ
กว่าใคร ๆ ในโลกและเทวโลก เพราะทรงได้ลักษณะมหาบุรุษซึ่งเป็นลักษณะร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้ที่จะ
ได้ลักษณะเช่นนี้ในกัปหนึ่ง ๆ อย่างมากมีเพียง 5 พระองค์เท่านั้น
ความพิเศษที่กล่าวมาโดยย่อนี้หาได้ยากในศาสดาของศาสนาอื่น โดยเฉพาะศาสดาผู้มีลักษณะ
มหาบุรษุ นัน้ ไม่มใี นศาสนาอืน่ ใดในโลก แต่เป็นเรือ่ งปกติของศาสดาในพระพุทธศาสนา ไม่วา่ จะเป็นสมัยใด
หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ก็จะทรงได้ลักษณะมหาบุรุษและสมบูรณ์พร้อมด้วยสิ่งต่าง ๆ
ดังกล่าว
และทีส่ ำ� คัญการตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ไม่ได้ตรัสรูด้ ว้ ยการคิดแบบการค้นพบทฤษฎีของ
นักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป แต่ตรัสรู้ด้วยภาวนามยปัญญาคือ การนั่งสมาธิท�ำใจหยุดนิ่ง ปลอดจากความคิด
ดั่งพระด�ำริของพระพุทธองค์ว่า “ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นคุณอันลึก เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก เป็น
ธรรมสงบ ประณีต ไม่หยั่งลงสู่ความตรึก ละเอียด เป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้แจ้ง...” (วิ.ม. (ไทย) 6/ 7/ 29)
ประโยคทีว่ า่ “ไม่หยัง่ ลงสูค่ วามตรึก” มาจากบทว่า “อตกฺกาวจโร” ในภาษาบาลี อธิบายว่า จะพึงค้น
พึงหยั่งลงโดยการตรึกไม่ได้ พึงค้นได้ด้วยญาณเท่านั้น (สํ.ส.อ. (ไทย) 25/ -/ 115)
“ตรึก” แปลว่า นึก หรือ คิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 431) ค�ำว่า “พึงค้นได้ด้วยญาณเท่านั้น”
คือ ญาณอันเกิดจากภาวนามยปัญญานั่นเอง
ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�้ำได้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น ท่านก็เคยค�ำนึงอย่างเดียวกัน
ว่า “คัมภีโรจายัง ธรรมเป็นของลึกถึงเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้ พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิด
ถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึง ที่จะเข้าถึงได้ ต้องท�ำให้รู้ตรึก รู้นึก รู้คิดนั้น หยุดเป็นจุดเดียวกัน แต่พอหยุด
ก็ดับ แต่พอดับแล้วก็เกิด ถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิด นี่เป็นของจริง หัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้แล้ว
ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาด”
2.2.1 พระนามของพุทธะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามต่าง ๆ มากมายดังนี้ พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,
พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระศาสดา, ตถาคต, ธรรมกาย, พรหมกาย, ธรรมภูต, พรหมภูต, พระพิชิตมาร,
พระอรหันตอนันตชินะ, พระชินเจ้า, พระชินสีห์, พระสัพพัญญูพุทธเจ้า และพระพุทธองค์ เป็นต้น แต่ละ
พระนามมีความหมายหลายนัย ในที่นี้จะกล่าวเพียงโดยย่อดังนี้
(1) พระพุทธเจ้า มาจากค�ำว่า พระ + พุทธ + เจ้า ค�ำว่า “พระ” ใช้ประกอบหน้าค�ำอืน่ แสดงความ
ยกย่อง ค�ำว่า “พุทธ” ก็มีความหมายดังกล่าวมาแล้ว ส่วนค�ำว่า “เจ้า” ใช้เติมท้ายค�ำเรียกผู้ที่นับถือ ดังนั้น
ค�ำว่า พระพุทธเจ้า จึงมีความหมายเหมือนกับค�ำว่า “พุทธะ” เพียงแต่เติมค�ำว่า พระ และ ค�ำว่า เจ้าเข้ามา
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เพื่อแสดงความยกย่องนับถือเท่านั้น
(2) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค�ำนี้เติมค�ำว่า “สัมมาสัม” เข้ามา ค�ำว่า “สัมมา” แปลว่า โดยชอบ
หรือ โดยถูกต้อง ค�ำว่า “สัม” ค�ำหลัง แปลว่า ด้วยพระองค์เอง คือ ไม่ต้องมีผู้สั่งสอน ดังนั้น ค�ำว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นชื่อที่เน้นย�้ำว่า พระองค์ตรัสรู้โดยถูกต้องด้วยตนเอง
(3) พระผู้มีพระภาคเจ้า ค�ำนี้ไม่มีค�ำว่า “พุทธะ” แต่มีค�ำว่า “ผู้มีพระภาค” แทนค�ำว่า พุทธะ
“เป็นค�ำกล่าวโดยความเคารพ” (ขุ.ม. (ไทย) 29/ 84/ 248) เมื่อกล่าวค�ำนี้จึงเป็นการแสดงความเคารพต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
(4) พระศาสดา ค�ำว่า ศาสดา แปลว่า ผู้อบรมสั่งสอน ในปัจจุบันใช้เรียกผู้ตั้งศาสนา
(5) พระพิชิตมาร ค�ำว่า พิชิตมาร แปลว่า ผู้ชนะมาร เหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าก่อนตรัสรู้ทรงเอาชนะ
เหล่ามารต่าง ๆ ที่มาขัดขวางพระองค์ได้
(6) พระอรหันตอนันตชินะ พระนามนี้นักบวชชื่ออุปกาชีวกเคยถามพระองค์ว่า “เหตุใดท่านจึง
ปฏิญาณว่าเป็น ‘อรหันตอนันตชินะ’ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ‘ผู้ที่ถึงอาสวักขัยเช่นเรา ย่อมเป็นผู้มีนาม
ว่าชินะ เพราะเราชนะบาปธรรมทั้งหลายแล้ว’” (ม.มู. (ไทย) 18/ 325/ 424) ส่วน ค�ำว่า “นิพพาน เรียก
ว่า อนันตะ” (วิ.ป.อ. (ไทย) 10/ -/ 935) กล่าวคือ เมื่อชนะกิเลสก็ได้ถึงนิพพานนั่นเอง
(7) พระชินเจ้า คือ ผู้พึงชนะมาร (ขุ.อป.อ (ไทย) 71/ -/ 203) อีกนัยหนึ่งคือ ผู้ชนะบาปธรรม
(8) พระชินสีห์ คือ ผู้มีชัยชนะดุจราชสีห์ ราชสีห์เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นราชาแห่งมนุษย์และเทวดาทั้งปวง ฉันนั้น
(9) พระสัพพัญญูพุทธเจ้า ค�ำว่า สัพพัญญู แปลว่า ผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง หมายความว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเอง แต่ไม่ได้รู้ทุกอย่างตลอดเวลา กล่าวคือ เมื่อทรงประสงค์จะรู้
เรื่องใด ก็ตรวจดูเรื่องนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป
(10) พระพุทธองค์ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 คือเป็นค�ำแทนชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(11) พรหมกาย อรรถกถากล่าวไว้ว่า “ชื่อว่าพรหมกายเพราะมีธรรมเป็นกายนั่นเอง แท้จริง
พระธรรมท่านเรียกว่าพรหมเพราะเป็นของประเสริฐ” (ที.ปา.อ. (ไทย) 15/ -/ 176)
(12) ธรรมภูต อรรถกถากล่าวไว้ว่า ธรรมภูต ได้แก่ ทรงมีธรรมเป็นสภาพ (องฺ.สทก.อ (ไทย) 38/
-/ 370)
(13) ธรรมกาย คือ พุทธรัตนะภายในตัว พระโพธิสัตว์ทั้งหลายตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็เพราะได้เจริญสมาธิภาวนาจนเข้าถึงธรรมกายในตัว
(14) พรหมภูต อรรถกถากล่าวไว้ว่า พรหมภูต ได้แก่ ทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสภาพ (องฺ.สทก.อ
(ไทย) 38/ -/ 370)
(15) ตถาคต เรียกว่า “ตถาคต เพราะว่า ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมอันแท้ตามเป็นจริง, เรียกว่า
ตถาคต เพราะทรงเห็นแท้จริง, เรียกว่า ตถาคต เพราะตรัสวาจาจริง, เรียกว่า ตถาคต เพราะทรงท�ำจริง
...” (ม.มู.อ. (ไทย) 17/ -/ 105)
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2.2.2 พระพุทธคุณ
1. พระพุทธคุณมีมากสุดพรรณนา
ค�ำว่า คุณ ในปัจจุบนั ใช้ใน 2 ความหมาย คือ ความดีงาม และคุณประโยชน์ พระพุทธคุณ จึงหมายถึง
ความดีงามและคุณประโยชน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “แม้พระพุทธเจ้าจะพึงพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า หาก
ไม่ตรัสอย่างอืน่ แม้ตลอดกัป กัปก็จะพึงหมดสิน้ ไปในระหว่างกาลนาน คุณของพระตถาคตทัง้ หลายก็ไม่หมด
สิ้น”1 เพราะในท่ามกลางความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ไม่มีใครเลยที่จะชี้แนะหนทางพ้นทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้
นอกจากพระพุทธองค์ และการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นยากมากประดุจการว่ายข้ามทะเล
น�้ำทองแดงที่เดือดพล่าน ฉะนั้น
การที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีมากจนไม่อาจ
จะพรรณนาได้หมดนั้น ไม่ได้เป็นการยกยอสรรเสริญพระองค์เอง แต่ตรัสตามความเป็นจริง และที่ส�ำคัญ
พระองค์ทรงหมดกิเลสแล้วย่อมไม่ตรัสความเท็จใด ๆ ทัง้ สิน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลทีส่ รรเสริญ
และติเตียนพระรัตนตรัยไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม หรือชม
พระสงฆ์กต็ าม เธอทัง้ หลายไม่ควรท�ำความเพลิดเพลิน ดีใจ เบิกบานใจในค�ำชมนัน้ ” แต่ให้พจิ ารณาว่า “ใน
ค�ำที่เขากล่าวชมนั้น ค�ำที่จริง เธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่า นั่นจริงแม้เพราะเหตุนี้
แม้ข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลาย และในเราทั้งหลายก็มีข้อนั้น” (ที.สี. (ไทย) 15/ 1/ 3-4)
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นจะพึงกล่าว ติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ก็ตาม เธอทั้งหลาย
ไม่ควรท�ำความอาฆาต โทมนัส แค้นใจในคนเหล่านั้น แต่ให้พิจารณาว่า ในค�ำที่เขากล่าวตินั้น ค�ำที่ไม่จริง
เธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่า นั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้ นั้นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้ แม้ข้อ
นั้นก็ไม่มีในเราทั้งหลาย และในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อนั้น” (ที.สี. (ไทย) 15/ 1/ 3-4) 		
จากพระด�ำรัสนี้ชี้ให้เห็นพุทธประสงค์ว่า การกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยนั้นต้องกล่าวให้ตรงกับ
ความเป็นจริง แม้มีคนมาชมมาสรรเสริญก็ไม่พึงดีใจ ลิงโลดใจ แต่ให้พิจารณาว่าเขากล่าวถูกต้อง หรือเป็น
จริงตามนัน้ หรือไม่ ถ้าจริงก็ชแี้ จงให้เขาเข้าใจด้วยเหตุผลว่าจริงเพราะอะไร หากมีคนมาติเตียน ก็ไม่พงึ โกรธ
แต่รับฟังไว้ หากเขากล่าวค�ำที่ไม่จริงก็ชี้แจ้งให้เขาเข้าใจ
จริง ๆ แล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสถึงพุทธคุณเพียงอย่างเดียว แต่ยังตรัสถึงข้อผิดพลาดของพระองค์เอง
ในขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ดังที่ปรากฏอยู่ในชาดกต่าง ๆ อีกด้วย มีอยู่หลายชาติที่พระโพธิสัตว์ได้ไปเกิด
เป็นสัตว์ดิรัจฉาน เช่น เป็นสุนัข ช้าง ม้า ลิง ราชสีห์ นก กระต่าย โค กระบือ กวาง เป็นต้น และมี
หลายชาติทที่ รงผิดพลาดหนักถึงกับตกนรกหมกไหม้อยูย่ าวนาน ความจริงข้อผิดพลาดเหล่านีห้ ากพระองค์
ไม่ตรัสถึงก็ไม่มีใครทราบเพราะเป็นเรื่องในอดีตชาติ เหตุที่พระองค์ตรัสไว้ก็เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจ
แก่พุทธบริษัททั้งหลายว่า แม้พระองค์เองก็ยังเคยท�ำผิดเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด
_____________________________
1

กัป หมายถึง หน่วยนับเวลาที่ยาวนานมากจนไม่อาจจะนับประมาณได้
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หากไม่มองถึงประเด็นที่ว่า ผู้หมดกิเลสแล้วย่อมไม่กล่าวค�ำเท็จ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวถึง
ทั้งด้านดีและไม่ดีของตนเองอย่างเปิดเผย มีส่วนดีอะไรบ้าง ก็กล่าวถึง และแม้มีข้อไม่ดีที่เคยท�ำผิดพลาด
หนักมากเพียงใดก็ตาม ก็กล้ากล่าวถึงโดยไม่ปิดบัง ค�ำกล่าวของบุคคลนี้จึงน่าเชื่อถือมากทีเดียว เพราะถ้า
ต้องการให้ผฟู้ งั นิยมชมชอบตนก็พดู แต่เรือ่ งดี ๆ ก็ได้ สิง่ ไม่ดกี ป็ ดิ ๆ เอาไว้ ซึง่ ปุถชุ นคนทีย่ งั มีกเิ ลสอยูจ่ ำ� นวน
ไม่น้อยที่ท�ำอย่างนี้
2. พระพุทธคุณ
เนื่องจากคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากจะสุดพรรณนาได้หมด ในที่นี้จึงกล่าวถึงโดยย่อคือ
เพียง 9 ประการ ซึ่งชาวพุทธที่หมั่นสวดมนต์อยู่เป็นประจ�ำจะคุ้นเคยกันดี จนอาจกล่าวได้ว่าท่องจน
คล่องปากจ�ำจนขึน้ ใจทีเดียว แต่ถงึ กระนัน้ ก็คงมีหลายท่านทีไ่ ม่รคู้ วามหมาย เพราะบทสวดเหล่านัน้ บันทึก
ด้วยภาษาบาลี การเรียนวิชานี้จึงช่วยให้นักศึกษาทุกท่านทราบว่าบท “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺ
ปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา” (ม.มู. (ไทย) 12/ 95/ 6767) ซึ่งเราท่องจนจ�ำได้ขึ้นใจนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง
1) อธิบายพุทธคุณบทว่า อรหํ
ค�ำว่า อรหํ ก็คือ พระอรหันต์ หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์
ค�ำว่า อรหํ แปลได้ 2 นัย คือ แปลว่า “ไกล” และแปลว่า “ควร”
นัยแรกคือ ไกล หมายถึง ไกลจากกิเลส กล่าวคือ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกล คือทรงด�ำรงอยู่
ในพระคุณอันไกลแสนไกลจากกิเลส ซึ่งตรงข้ามกับปุถุชนที่ยังอยู่ใกล้ชิดกับกิเลส
นัยทีส่ องคือ ควร หมายถึง เป็นผูค้ วรแก่ปจั จัย 4 และ เป็นผูค้ วรได้รบั การเทิดทูนบูชาไว้เหนือสิง่ ใด
ทั้งหมด ควรยึดมั่นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างแล้วตั้งใจปฏิบัติตามพระองค์ (วิ.มหา.อ. (ไทย) 1/ -/ 185)
2) อธิบายพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ค�ำว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ค�ำว่า สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ แปลว่า ตรัสรูธ้ รรมทั้งปวงโดยชอบ และด้วยพระองค์เอง (วิ.มหา.อ. (ไทย) 1/
-/ 191) คือ ไม่มใี ครสอน หรือนัยหนึง่ ว่า ตรัสรูเ้ องโดยถูกต้อง ค�ำสอนคือพระธรรมนัน้ มาจากพระรัตนตรัย
ในตัวของพระพุทธองค์เอง ไม่ได้มใี ครทีไ่ หนมาดลบันดาลให้รู้ ส่วนในศาสนาเทวนิยมนัน้ ค�ำสอนหรือความ
รู้มาจากพระเจ้า ศาสดาเป็นเพียงสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้มาสู่ศาสนิก เช่น พระเยซูกล่าวว่า “เรา
รูจ้ กั พระเจ้า เพราะเรามาจากพระองค์ และพระองค์ทรงใช้เรามา... ค�ำสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็น
ของพระองค์ผใู้ ช้เรามา” (ฟืน้ ดอกบัว, 2539 : 70) มุฮมั หมัดก็ได้รบั ค�ำสอน คือเทวโองการจากพระอัลเลาะห์
ใน 3 ทางคือ การดลบันดาลใจให้ทราบ พระองค์มาเข้าฝัน หรือส่งเทวทูตมาบอก (ฟืน้ ดอกบัว, 2539 : 205)
ในศาสนายูดายบันทึกไว้ว่า โมเสสพาชาวยิวออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงเพื่อไปสู่คานาอันหรือ
อิสราเอลในปัจจุบนั เมือ่ ข้ามทะเลแดงแล้วได้เดินทางไปอีก 3 เดือนแต่ยงั ไม่ถงึ คานาอัน ท�ำให้พวกยิวท้อแท้
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กระด้างกระเดื่องไม่เชื่อฟังโมเสส และแตกความสามัคคีกัน โมเสสเห็นว่าขืนปล่อยไว้เหตุการณ์จะลุกลาม
ไปใหญ่ จึงขึน้ ไปอยูบ่ นภูเขาซีไนยถึง 40 วัน เมือ่ กลับลงมาโมเสสบอกชาวยิวว่า ตนได้ขนึ้ ไปพบกับพระเจ้า ๆ
สั่งให้น�ำค�ำสั่งสอนของพระองค์มาให้ชาวยิวทุกคนปฏิบัติ ใครจะขัดขืนไม่ได้ นั่นคือ ที่มาของบัญญัติ
10 ประการในศาสนายิว ได้แก่ อย่ามีพระเจ้าอืน่ ใดนอกเหนือจากเรา และเรือ่ งระเบียบวินยั ส�ำหรับอยูร่ ว่ ม
กันในหมู่คณะ (ฟื้น ดอกบัว, 2539 : 56-57)
3) อธิบายพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค�ำว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน แปลว่า ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
ค�ำว่า วิชชา แปลว่า ความรู้แจ้ง ได้แก่ วิชชา 8 ความรู้แจ้งนั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากการเจริญสมาธิ
ภาวนา ต่างจากความรู้ทั่วไปที่เกิดจากการฟัง การอ่าน หรือการคิด
ค�ำว่า จรณะ แปลว่า ความประพฤติ จรณะนั้นมี 15 ประการ
วิชชา 8 ได้แก่
(1) วิปัสสนาญาณ ความเห็นแจ้ง เห็นวิเศษ หมายถึง พระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งในสภาวธรรม
ตรงตามความเป็นจริง เช่น เห็นขันธ์ 5 ว่าเป็นของไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา และยังท�ำให้สรรพสัตว์
ทั้งหลายต้องติดอยู่ในวัฏสงสาร ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบสิ้น การเห็นแจ้งนั้น ไม่ใช่จะมอง
เห็นได้ด้วยตามนุษย์ แต่พระพุทธองค์ทรงรู้เห็นได้ด้วยตาของพระธรรมกาย
(2) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ คือ จะนึกให้เป็นอย่างไร ก็เป็นไปตามที่นึกได้
(3) อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ เช่น เนรมิตกายคนเดียวเป็นหลายคนได้
(4) ทิพพโสต มีหูทิพย์ ฟังเสียงต่าง ๆ ได้หลากหลายและได้ยินเสียงจากที่ห่างไกลได้
(5) เจโตปริยญาณ คือ รู้วาระจิตของผู้อื่น
(6) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ความรู้ที่สามารถระลึกชาติหนหลังได้
(7) ทิพพจักษุ คือ ตาทิพย์ สามารถมองเห็นทุกสิง่ ได้หมด ไม่วา่ จะอยูใ่ กล้ไกลอย่างไร และระลึกชาติ
หนหลังของสัตว์อื่นได้
(8) อาสวักขยญาณ คือ ความรู้แจ้งที่ท�ำลายอาสวะให้หมดสิ้น
จรณะ 15 ได้แก่
(1) ศีลสังวร คือ ความส�ำรวมในพระปาฏิโมกข์
(2) อินทรีย์สังวร คือ ความส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง 6 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
(3) โภชเนมัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภค
(4) ชาคริยานุโยค คือ การประกอบความเพียรที่ท�ำให้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ
ข้อ (5) - (15) โดยสรุปคือ พระพุทธองค์ทรงมีสติปัญญาและศีลาจารวัตรที่งดงาม ทรงประพฤติ
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ปฏิบัติจรณะทั้ง 15 ประการมามากมายหลายภพหลายชาติ จรณะเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ท�ำให้พระองค์
มีความหนักแน่น มั่นคงอย่างต่อเนื่องในการสร้างบารมี จนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามความ
ปรารถนาที่ตั้งใจไว้
โดยสรุปแล้ว วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน คือ ถึงพร้อมทั้งความรู้ดีและความประพฤติดีนั่นเอง ครูในทาง
โลกมีจำ� นวนไม่นอ้ ยทีม่ คี วามรูด้ แี ต่ความประพฤติไม่ดี เป็นต้นแบบแก่ศษิ ย์ไม่ได้ คนเหล่านี้ “แนะ” ลูกศิษย์
ได้ แต่ไม่สามารถ “น�ำ” ลูกศิษย์ได้คอื ไม่อาจประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ ไี ด้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้
ทรงเป็นบรมครูที่สามารถ “แนะและน�ำ” ลูกศิษย์ให้มีทั้งความรู้และความประพฤติดีเช่นเดียวกับพระองค์
ได้
4) อธิบายพุทธคุณบทว่า สุคโต
ค�ำว่า สุคโต แปลว่า ไปดีแล้ว, ไปสู่ที่ดี, ทรงพระด�ำเนินงาม ฯลฯ
นัยแรก ไปดีแล้ว หมายถึง พระองค์ประพฤติดี ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติสม�่ำเสมอมานับภพ
นับชาติไม่ถ้วน ละโลกจากชาตินั้น ๆ แล้วก็ไปสู่สุคติ
ค�ำว่า ไปดีแล้ว อีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ด�ำเนินกาย วาจา ใจ ไปในแนวอริยมรรคมีองค์ 8
นัยที่สอง ไปสู่ที่ดี หมายถึง ไปอยู่สู่แดนอันเกษมกล่าวคือ นิพพาน
นัยทีส่ าม ทรงพระด�ำเนินงาม เช่น เมือ่ ครัง้ จะทรงพระด�ำเนินไปโปรดพระปัญจวัคคียย์ งั ป่าอิสปิ ตนะ
นั้น ทรงเดินไปด้วยย่างพระบาท มีฉัพพรรณรังสีรุ่งโรจน์ จนแม้แต่ว่าสัตว์ที่มาแลเห็น ก็งงงันหยุดนิ่งตะลึง
อย่างนี้เรียกว่าทรงพระด�ำเนินงาม
5) อธิบายพุทธคุณบทว่า โลกวิทู
ค�ำว่า โลกวิทู แปลว่า รู้แจ้งซึ่งโลก ค�ำว่า โลก หมายความว่า ย่อยยับไปหักพังไป (ขุ.อิติ.อ. (ไทย)
45/ -/ 726)
อีกนัยหนึ่ง โลก หมายถึง สถานที่เป็นที่เกิดที่อยู่แห่งสัตว์ และเป็นที่ซึ่งสัตว์ได้อาศัยก่อกุศล และ
อกุศล เช่น โลกมนุษย์เป็นที่มนุษย์อาศัยสร้างบุญแล้ว ก็ได้ผลไปบังเกิดในสวรรค์ หรือบ�ำเพ็ญบารมีแล้วส่ง
ผลไปสู่นิพพาน ถ้าสร้างบาปแล้ว ก็เป็นผลให้ไปเกิดในนรก
โลกแบ่งออกเป็น 3 คือ สังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก
สังขารโลก โลกคือสังขาร ได้แก่ ขันธ์ 5 (ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 45/ -/ 726) โดยขันธ์ 5 ได้ชื่อเป็น
โลก ๆ หนึง่ เพราะต้องย่อยยับไปหักพังไปตามความหมายของโลกข้างต้น ขันธ์ 5 ของสัตว์ทงั้ หลายนัน้ ด�ำรง
อยูไ่ ด้ดว้ ยอาหาร ด้วยเหตุนจี้ งึ มีการแปลสังขารโลกว่า โลกทีม่ อี าหารเป็นปัจจัยปรุงแต่ง (พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร), 2538 : 42) ในเรื่องขันธ์ 5 นี้พระพุทธองค์ทรงรู้ละเอียดยิ่งกว่าการแพทย์ในปัจจุบันหลาย
เท่า เพราะทรงมีมืออุปกรณ์คือธรรมจักษุซึ่งเห็นละเอียดยิ่งกว่าอุปกรณ์ใด ๆ ในโลก
สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ ได้แก่ มนุษย์ เทวดา พรหม อรูปพรหม เป็นต้น การที่พระสัมมาสัม-
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พุทธเจ้ารู้แจ้งสัตว์โลก คือ “ทรงรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย... ทรงรู้จริตทรงรู้อารมณ์ ทรงรู้สัตว์มีธุลีคือ
กิเลสน้อย สัตว์มีธุลีคือกิเลสมาก สัตว์มีอินทรีย์กล้า สัตว์มีอินทรีย์อ่อน...” (สุ.ขุ.อ. (ไทย) 47/ -/ 531)
จริตอัธยาศัยนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกสั่งสมอยู่ในใจมาข้ามภพข้ามชาติ ดังนั้น โดยสรุปแล้วสัตวโลกจึง
หมายเอาการหยัง่ รูใ้ จของสัตว์โลกว่ามีความแตกต่างกันไปนัน่ เอง เมือ่ จะสอนธรรมก็ตอ้ งสอนให้ตรงกับจริต
อัธยาศัยของเขาเหล่านั้น
โอกาสโลก หมายถึง สถานที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลาย (ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) 73/ -/ 213) ได้แก่ โลกมนุษย์
ทีเ่ ราอาศัยอยูร่ วมทัง้ จักรวาลด้วย ดังทีบ่ นั ทึกไว้วา่ “จักรวาล ชือ่ ว่า โอกาสโลก” (ขุ.อุ.อ. (ไทย) 44/ -/ 362)
ค�ำว่า จักรวาล ภาษาในปัจจุบันเรียกว่า กาแล็กซี ซึ่งเป็นความรู้ที่นักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบเมื่อประมาณ
400 ปีที่ผ่านมา แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องจักรวาลและอนันตจักรวาลมากว่า 2,500 ปีแล้ว
ดังพระด�ำรัสที่ว่า “สิ่งที่นับไม่ได้ มีที่สุดที่บุคคลรู้ไม่ได้ 4 อย่าง คือ หมู่สัตว์, อากาศ, อนันตจักรวาล,
พระพุทธญาณที่หาประมาณมิได้...” (ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) 33/ 64/ 564) ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ชื่อว่ารู้แจ้ง
โลก
6) อธิบายพุทธคุณบทว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
ค�ำว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลว่า เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่พอจะฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า (วิ.มหา.อ.
(ไทย) 1/ -/ 201-203) กล่าวคือ พระองค์มพี ระปรีชาญาณเฉลียวฉลาดในอันทีจ่ ะฝึกสอนคนให้เป็นคนดีได้
หรือ ให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ พระองค์มกี ศุ โลบายสอนต่าง ๆ นานา สุดแล้วแต่จะทรงพิจารณา
เห็นว่า บุคคลจ�ำพวกใดมีนิสัยอย่างไร ก็ทรงใช้กุศโลบายสอนให้ตรงกับนิสัย
ตัวอย่างเช่น ชฎิลสามพี่น้องและบริวารซึ่งเคยบูชาไฟมาก่อน พระองค์จึงทรงเทศน์อาทิตตปริยายสูตรว่าด้วยธรรมที่แสดงถึงของร้อนแก่ชฎิลเหล่านั้น จนบรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด หรือกรณี
พระนันทะ ผู้มีราคะจริต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน�ำท่านไปสู่ภพดาวดึงส์ เพื่อไปดูเทพนารีทั้งหลาย และ
ทรงรับประกันว่าหากพระนันทะตั้งใจบ�ำเพ็ญสมณธรรม ถ้าละโลกขณะที่ยังไม่หมดกิเลสก็จะได้นางฟ้า
เป็นภรรยา พระนันทะจึงตั้งใจบ�ำเพ็ญสมณธรรม และสุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ หมดความต้องการ
ด้วยนางฟ้าไปโดยปริยาย
7) อธิบายพุทธคุณบทว่า สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ แปลว่า เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย (องฺ.ติก. (ไทย) 34/ 503/
300) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศาสดาของมนุษย์เท่านัน้ แต่ยงั เป็นศาสดาของเทวดาด้วย ดังทีป่ รากฏ
ในพุทธกิจประจ�ำวันของพระองค์วา่ “ในมัชฌิมยามพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงตอบปัญหาแก่เทวดาทัง้ หลาย”
(ที.สี.อ. (ไทย) 11/ -/ 151) มัชฌิมยาม คือเวลาประมาณ 22.00 น. - 02.00 น. ค�ำว่าเป็นศาสดาของ
เทวดานี้หมายรวมเอารูปพรหมต่าง ๆ ด้วย
พุทธคุณข้อนีถ้ อื ว่าเป็นลักษณะพิเศษทีโ่ ดดเด่นอีกข้อหนึง่ ในพระพุทธศาสนา เพราะศาสนาเทวนิยม
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นัน้ ต่างอ้างเอาเทวดาเป็นทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึกทัง้ สิน้ เช่น ศาสนาคริสต์นบั ถือพระเจ้าคือ “พระยะโฮวาห์ซงึ่ เป็นกาย
ทิพย์” (ฟื้น ดอกบัว, 2539 : 195) ส่วนมุสลิมก็นับถือพระอัลเลาะห์โดยเชื่อว่า “พระอัลเลาะห์มีรูปร่าง
ตัวตน ไม่ใช่เป็นนามธรรมแต่เป็นร่างทิพย์ จึงไม่มใี ครสามารถเห็นพระองค์ได้...” (ฟืน้ ดอกบัว, 2539 : 203)
ค�ำว่ากายทิพย์ คือกายของเทวดานัน่ เอง ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนบั ถือพระพรหมเป็นทีพ่ งึ่ สูงสุด และเชือ่
กันว่าความเป็นไปของชีวติ ขึน้ อยูก่ บั พรหมลิขติ แต่มหี ลักฐานบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกจ�ำนวนมากว่า แม้แต่
รูปพรหมทั้งหลายยังยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา (วิ.ม. (ไทย) 6/ 8/ 30)
8) อธิบายพุทธคุณบทว่า พุทฺโธ
ค�ำว่า พุทโธ แปลได้หลายนัย ในที่นี้จะแปลในนัยที่ว่า เป็นผู้บานแล้ว
ค�ำว่าบานนัน้ เปรียบด้วยดอกประทุมชาติ คือบานเหมือนดอกบัวทีบ่ านแล้วเต็มที่ ในช่วงทีพ่ ระองค์
ทรงประกอบความเพียรอยู่ ยังไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังตูมอยู่ แต่เมื่อ
พระองค์ตรัสรู้แล้ว จึงเปรียบเสมือนดอกบัวที่บานแล้ว
และการที่น�ำเอาดอกบัวบานมาเทียบความหมายแห่งค�ำว่าพุทโธนั้น ก็เพราะเหตุว่าในช่วงปฐมกัป
ซึ่งมีแผ่นดินตั้งขึ้นใหม่ ๆ มีกอบัวเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีดอก 5 ดอก ท้าวสุทธาวาสพรหมหยั่งรู้ว่านี้เป็นนิมิตว่า
ในกัปนีจ้ ะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสโปรดเวไนยสัตว์ 5 พระองค์ จึงกล่าวค�ำว่า “นะ, โม, พุท, ธา, ยะ”
ไว้ นะ คือ พระกกุสันโธ, โม คือ พระโกนาคมนะ, พุท คือ พระพุทธกัสสปะ, ธา คือ พระสมณโคดม และ
ยะ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย์ (พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), 2538 : 48)
9) อธิบายพุทธคุณบทว่า ภควา
ค�ำว่า ภควา แปลได้หลายนัย แปลว่า “หัก” ก็ได้ แปลว่า “แจก” ก็ได้
ที่ว่า หัก นั้น หมายความว่า พระองค์หักเสียได้ซึ่งสังสารจักร กล่าวคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
กรรมอันเป็นเสมือนตัวจักรที่พัดผันส่งต่อไปยังกันและกัน เป็นก�ำลังดันให้หมุนเวียนวนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
มิให้ออกจากภพ 3 พระองค์หกั เสียได้แล้ว พระองค์จงึ พ้นไปจากภพทัง้ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เสด็จ
ออกสู่นิพพานไป
ทีว่ า่ แจก นัน้ มีความหมายว่า พระพุทธองค์ทรงแยกย่อยธรรมะออกเป็นข้อเล็กข้อน้อยให้เหมาะสม
กับสติปญ
ั ญาของผูฟ้ งั เปรียบเสมือนการบิขนมหรือการตักข้าวให้พอค�ำแก่คนกิน เด็กก็ตอ้ งให้คำ� เล็ก ผูใ้ หญ่
ก็ตกั ให้คำ� โต หรือคนป่วยก็ตกั เอาชนิดอาหารเปือ่ ย อาหารตุน๋ ทีย่ อ่ ยง่าย ๆ มาให้ ส่วนทีป่ ญ
ั ญาแก่กล้าแล้วก็
ไม่ตอ้ งย่อยให้มากนัก สอนเพียงย่อ ๆ เฉพาะแต่หวั ข้อธรรมทีเ่ ข้าใจทันที และธรรมะทีท่ รงแยกย่อยไว้ดแี ล้ว
นีย้ งั ช่วยให้ผทู้ มี่ าในภายหลังสามารถเลือกธรรมะทีพ่ อเหมาะกับตนเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ 				
พระพุทธคุณทัง้ 9 ประการนีส้ รุปให้เหลือ 3 ประการได้ดงั นีค้ อื พระบริสทุ ธิคณ
ุ , พระปัญญาคุณ และ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ
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พระบริสุทธิคุณ ได้แก่ อรหํ, สุคโต และพุทฺโธ
พระปัญญาคุณ ได้แก่ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน และโลกวิทู
พระมหากรุณาธิคุณ ได้แก่ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา เทวมนุสฺสานํ และภควา

2.3 พระธรรม : ค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์

นักศึกษาได้เรียนมาแล้วว่า หากกล่าวถึงพระรัตนตรัยภายใน พระธรรมจะหมายถึง ธรรมรัตนะ
อันเป็นดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นธรรมกาย ซึ่งอยู่ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ของมนุษย์ทุกคน แต่ถ้าเป็น
พระรัตนตรัยภายนอก พระธรรมจะหมายถึงค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งหลั่งออกมาจาก
พระรัตนตรัยในตัว
ในสมัยพุทธกาลค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี 2 ส่วนนี้คือ ธรรมกับวินัย ดั่งพระด�ำรัสก่อน
พุทธปรินิพพานว่า “ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น
จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” (ที.ม. (ไทย) 13/ -/141)
ค�ำว่า “ธรรม” ในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงพุทธวจนะทั้งหมด แต่หมายเอาเฉพาะค�ำสอนที่ไม่เกี่ยวกับ
พระวินัย แต่ถ้ากล่าวถึงพระธรรมในความหมายที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยภายนอกแล้วจะหมายถึง
พุทธวจนะทั้งหมด
ค�ำว่า “วินัย” หมายถึง ศีลของพระภิกษุภิกษุณีรวมทั้งศีลของสามเณรและศีลของฆราวาส ได้แก่
ศีล 5 ศีล 8 หรืออุโบสถศีล
เมื่อจะกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจะเรียกว่า ธรรม เป็น “ค�ำสอน” ส่วน วินัย เป็น “ค�ำสั่ง” ก็ได้
ดังนั้น ธรรมวินัยก็คือ ค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดิมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแต่ “ค�ำสอน” คือ “ธรรม” ได้แก่ อริยสัจ 4 ฯลฯ ยังไม่ได้บัญญัติ
“ค�ำสั่ง” คือ “วินัย” ต่อมาเมื่อมีภิกษุมากขึ้น ผู้บวชมาจากตระกูลต่างกัน มีอัธยาศัยและความมุ่งหมาย
ต่างกัน และเมื่อมีลาภสักการะเกิดมากขึ้น ท�ำให้พระภิกษุบางรูปมีความประพฤติไม่เรียบร้อย สร้างความ
เสียหายจนเกิดค�ำติฉนิ จากชาวบ้าน เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงบัญญัตวิ นิ ยั ขึน้ เรือ่ ย ๆ เพือ่ ห้าม
ภิกษุประพฤติเช่นนั้นอีก
หลังพุทธปรินิพพานชาวพุทธได้ถือเอาพระธรรมวินัยเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตสืบต่อกันเรื่อยมา
แต่เนือ่ งจากพระธรรมวินยั ดังกล่าวยังไม่ได้รบั การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร ถ้าไม่มมี าตรการเก็บรักษา
ที่ดี จึงเป็นไปได้ที่จะมีค�ำสั่งสอนบางส่วนสูญหายไป ด้วยเหตุนี้การสังคายนาจึงเกิดขึ้น
ค�ำว่า “สังคายนา” แปลว่า การซักซ้อม, การสวดพร้อมกัน, การร้อยกรอง หมายถึง การที่พระสงฆ์
ประชุมกันแล้วสอบทานช�ำระสะสางและซักซ้อมท�ำความเข้าใจพระธรรมวินัยอันเป็นค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธองค์เพื่อรักษาความถูกต้องไว้แล้วจัดเป็นหมวดหมู่พร้อมทั้งจดจ�ำสาธยายกันไว้ (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต, 2548 : 1041)

บทที่ 2 พระรัตนตรัย : แก่นของพระพุทธศาสนา
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การสังคายนาพระธรรมวินัยมีขึ้นหลายครั้ง แต่ที่ทุกฝ่ายทุกประเทศยอมรับ คือ การสังคายนา
3 ครั้งแรกในประเทศอินเดีย
การบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มิใช่เกิดจากการนั่งคิดตริตรองด้นเดาเอาเอง แต่
เป็นการเห็นธรรมะภายในด้วยอ�ำนาจสมาธิที่เกิดจากการบ�ำเพ็ญภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่ม
ชีวิตเป็นเดิมพัน
ในยุคปัจจุบนั นี้ มีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีศ่ กึ ษาค�ำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความเข้าใจผิดว่า การ
ตรัสรูข้ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากการนัง่ ค้นคิดตรึกตรอง จนกระทัง่ ได้ขอ้ สรุปเป็นหลักค�ำสอนต่าง ๆ
ออกมาแล้ว จึงน�ำมาสั่งสอนประชาชน ท�ำให้หลงคิดผิดไปว่าพระองค์ท่านเป็นเพียงนักวิชาการ คนหนึ่ง
เท่านั้น ความเข้าใจผิดเช่นนี้ได้กลายเป็นเครื่องปิดกั้นโอกาสในการบรรลุธรรมของพวกเขาไปอย่างน่า
เสียดายทั้ง ๆ ที่ได้มีโอกาสพบค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตาม
2.3.1 ธรรมะคืออะไรกันแน่
ท�ำไมจึงเกิดความเข้าใจผิดเช่นนี้ขึ้นมาได้
สาเหตุก็เพราะว่า เขายังไม่ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน เขาจึงไม่รู้ว่า “ธรรมะ
ที่แท้จริงนั้นคืออะไร”
เพราะฉะนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับองค์กรวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้อธิบายให้ทุกคนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า
“ธรรมะคืออะไร”
“ธรรมะ” แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1) ธรรมะ คือ ธรรมชาติบริสทุ ธิใ์ นตัวมนุษย์ทพี่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูด้ ว้ ยการท�ำภาวนาตาม
หลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งหมดทุกข์ หมดกิเลส หมดความไม่รู้อย่างถาวร
ส่งผลให้หลุดพ้นจากการกักขัง-จองจ�ำ-เหนีย่ วรัง้ -ปิดบังจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้อย่างถาวร
2) ธรรมะ คือ ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มุ่งสอนประชาชนให้ทุ่มเทกับการขจัดทุกข์
ขจัดกิเลส ขจัดความไม่รู้ในตนให้หมดสิ้นตามพระองค์ไป
3) ธรรมะ คือ นิสัยดีที่เกิดจากการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ด้วยการละเว้นความชั่ว ท�ำความดี
กลั่นใจให้ผ่องใสอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้น ค�ำว่า “บรรลุธรรม” ที่เราต้องการจะบรรลุตามพระองค์ท่านไปนั้น จึงหมายถึง การ
เห็นธรรมชาติบริสุทธิ์ในตัวด้วยการบ�ำเพ็ญภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน
เช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
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2.3.2 องค์ประกอบที่แท้จริงของมนุษย์
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ท่านตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามค�ำสอน
ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) อย่างเคร่งครัด มาตัง้ แต่แรกสร้างวัด ดังนั้น
ท่านต้องปฏิบัติภารกิจ ท�ำงานไปด้วย ท�ำภาวนาไปด้วย และค้นคว้าพระไตรปิฎกไปด้วย ท�ำให้ท่านมีนิสัย
ก่อนที่จะลงมือท�ำอะไรนั้น ต้องทราบหลักการที่ถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน โดยจะพยายามหา
ข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด ชัดเจนที่สุด และลุ่มลึกที่สุด เพื่อให้ตนเองปฏิบัติตามได้ถูกต้องให้มากที่สุด
พูดง่าย ๆ ก็คือ “หลังอิงต้นโพธิ์” ในทุกย่างก้าวของการฝึกตัว
เมื่อพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ท่านพบความรู้อะไรใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อหมู่คณะทั้งในด้านการสร้างวัด การท�ำภาวนา และการศึกษา รวมทั้งสุขภาพความเป็นอยู่
ก็จะทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อสกัดความรู้เหล่านั้นออกมาให้เป็นภาษาที่ง่ายที่สุด มีเนื้อหาที่ครบถ้วนที่สุด
ชัดเจนที่สุด ลุ่มลึกที่สุด ไม่มีปิดบังความรู้แม้แต่นิดเดียว เพื่อให้หมู่คณะและญาติโยมรู้สึกง่ายต่อการจดจ�ำ
ง่ายต่อความเข้าใจ และง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติ
ดังนัน้ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยิ คุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ท่านจึงต้องคัดกรองธรรมะให้ดที สี่ ดุ
เพราะรูด้ วี า่ ทุกสิง่ ทีท่ ำ� ลงไปนัน้ นอกจากมีผลต่อการเข้าถึงธรรมของตนเองแล้วยังมีผลต่อความสัน้ ยาวของ
อายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย จึงไม่อาจดูเบาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ค�ำเดียว และท่านได้
ศึกษาอ่านพระไตรปิฎกอยู่หลายรอบ ในที่สุดก็พบข้อความส�ำคัญในพระสูตรชื่อ โรหิตัสสสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค1 ว่า
“ธรรมะทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น พระองค์ไม่ได้น�ำมาจากบนฟากฟ้าอากาศ
ไม่ได้น�ำมาจากสิ่งภายนอกรอบตัว แต่ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ตรัสรู้ ได้มาจากภายในกาย ยาววา
หนาคืบ กว้างศอก และมีใจครอบครอง”
จากข้อความในพระสูตรข้างต้นนี้ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ท่านจึง
น�ำมาสรุปว่า องค์ประกอบจริง ๆ ของมนุษย์นั้น ไม่ได้มีแค่ 2 ส่วน แต่มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ
1) กาย
2) ใจ
3) ธรรม

_____________________________
1

พระสูตรชือ่ โรหิตสั สสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค บ�ำเพ็ญเพียรภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 ต่อไป จะต้องได้เห็นธรรมะทีพ่ ระองค์
ตรัสรูอ้ ย่างแน่นอน เหมือนอย่างกับทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะสามารถเห็นธรรมะตามทีพ่ ระองค์ทรงสอนได้จริงเป็นบุคคลแรกของโลก และ
ต่อมาภายหลังก็มบี คุ คลอีกมากมายทีบ่ รรลุธรรมตามมา ซึง่ ก็เป็นการยืนยันว่า ธรรมะทีพ่ ระองค์ตรัสรูน้ นั้ มีอยูจ่ ริงในตัวมนุษย์ทกุ คนอย่าง
แน่นอน และทุกคนสามารถเห็นธรรมได้ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 นั่นเอง
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ท�ำไมในขันธ์ 5 จึงสอนว่าองค์ประกอบของมนุษย์ มี 2 ประการ คือ กาย กับ ใจ
การสอนธรรมะของพระพุทธองค์นั้น สอนกันเป็นขั้นเป็นตอน ต้องลุ่มลึกไปตามล�ำดับ เพราะคน
ในโลกมีทั้งคนโง่และคนฉลาด สติปัญญาไม่เท่ากัน กว่าจะท�ำให้มีผู้เข้าใจว่า คนเรามีกายกับใจ ก็เป็นเรื่อง
ยากอยู่มาก
ยิ่งบางคนมีการศึกษามาก เลยไม่ยอมรับว่า คนเรานั้นมี “ใจ” อยู่ภายในกาย คือ เชื่อว่า ตายแล้ว
สูญ แต่ไม่เชื่อว่า ตายแล้วมีการเวียนว่ายตายเกิด มีกฎแห่งกรรม
เพราะฉะนั้น ในเรื่องขันธ์ 5 พระพุทธองค์จึงต้องสอนแค่เบื้องต้นว่า คนเราประกอบด้วย กาย กับ
ใจ
แต่ว่าเมื่อพระองค์ได้พบกับผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันมาก่อน ซึ่งเป็นผู้มีความ
เข้าใจเรื่องกายกับใจมาอย่างดีแล้ว แต่ว่ายังไม่บรรลุธรรม พระองค์ก็ทรงสอนให้สมกับระดับความรู้และ
ประสบการณ์ของเขาว่า แท้จริงแล้ว องค์ประกอบของคนเรานัน้ มี 3 ส่วน คือ กาย-ใจ-ธรรม ส่วนว่า ธรรมะ
มีรูปร่างลักษณะอย่างไร หากมีความตั้งใจบ�ำเพ็ญเพียรภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 ต่อไป จะต้องได้เห็น
ธรมมะที่พระองค์ตรัสรู้อย่างแน่นอน เหมือนอย่างกับที่พระอัญญาโกณฑัญญะสามารถเห็นธรรมะตามที่
พระองค์ทรงสอนได้จริงเป็นบุคคลแรกของโลก และต่อมาภายหลังก็มีบุคคลอีกมากมายที่บรรลุธรรม
ตามมา ซึ่งก็เป็นการยืนยันว่า ธรรมะะที่พระองค์ตรัสรู้นั้น มีอยู่จริงในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างแน่นอน และ
ทุกคนสามารถเห็นธรรมได้ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 นั่นเอง
2.3.3 ธรรมะในตู้กับธรรมะในตัว
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ท่านต้องการบรรลุธรรมตามรอยบาท
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป ท่านจึงทุ่มเทท�ำภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน
ท่านจึงค้นพบว่า ธรรมะภายในตัวคนเรานั้น มีลักษณะเป็นดวงซ้อน ๆ กันอยู่
ส่วนธรรมะที่ซ้อนอยู่ในตัวเรานั้นมีมากมายขนาดไหน นักศึกษาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจาก
พระไตรปิฎก อ่านทบทวนในพระสูตรชื่อ สีสปาสูตร แล้วจะพบว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าให้พระภิกษุฟังว่า ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไปรู้ ไปเห็นจากใน
ตัวนั้น มีมากมายกว่าน�ำใบไม้ทั้งป่าประดู่ลายมารวมกัน ส่วนธรรมะทั้งหลายที่พระองค์เลือกมาสอน
ชาวโลกให้รู้จักลักษณะของธรรมะและวิธีการเข้าถึงธรรมะในตัวนั้น มีเหมือนแค่ใบไม้ในก�ำมือ
ถ้านักศึกษานึกภาพอุปมานี้ไม่ออก ก็มีวิธีการง่าย ๆ ก็คือ ลองไปนับดูว่าต้นประดู่ลายหนึ่งต้น
เฉลี่ยแล้วมีใบอยู่จ�ำนวนเท่าไร แล้วป่าหนึ่งป่าควรจะมีต้นไม้อยู่กี่ต้น แล้วก็เอาตัวเลขสองจ�ำนวนนี้คูณกัน
ก็จะเห็นภาพว่าถ้าน�ำใบไม้ทั้งป่ามากองรวมกันตรงหน้า จะได้ใบไม้กองโต ๆ เป็นภูเขาลูกใหญ่เพียงใด
แต่ธรรมะที่ตรัสรู้จริง ๆ นั้นมีมากมายกว่านั้นหลายเท่านัก
เพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มีมากมายกว่าธรรมะที่พระองค์ทรงน�ำมาสอนชาวโลกนี้
เราจะต้องรีบปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ให้เป็นนิสัยประจ�ำตัวให้ได้ พอหลับตาท�ำภาวนาเมื่อไร ใจจะได้หยุดนิ่ง
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ถูกส่วนทันที แล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะในตัว และนี่คืองานที่แท้จริงของชีวิต เราเกิดมาเพื่อเข้าถึงธรรม
ในตัว ดังนั้นขอให้เราเกิดความมั่นใจว่า ภายในกาย ยาววา หนาคืบ กว้างศอก ของพวกเราทุกคนนั้น
มีธรรมะอยู่ในตัวอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม�่ำเสมอ วันใดที่วางใจตามหลัก
มรรคมีองค์ 8 ได้ถูกส่วน ใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ จะต้องได้เห็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม
มาก่อนอย่างแน่นอน
2.3.4 พระธรรมคือแผนที่ชีวิตในสังสารวัฏ
อุปมาที่ง่ายและชัดเจนที่สุดของพระธรรมคือ แผนที่ชีวิตในสังสารวัฏ ผู้ค้นพบแผนที่คนแรกคือ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก
หากเปรียบสังสารวัฏกับประเทศใดประเทศหนึง่ ทีม่ ที งั้ เขตอันตรายและแดนศิวไิ ล โดยเขตอันตราย
อยู่ทางทิศใต้ของประเทศ แดนศิวิไลอยู่ทางภาคเหนือ
เขตอันตรายและแดนศิวิไลนั้นเปรียบประดุจจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันไป กล่าวคือ ยิ่ง
ลงไปในจังหวัดด้านใต้มากเท่าไรยิ่งอันตรายมากเท่านั้น จะเต็มไปด้วยกับดักระเบิด และการก่อการร้าย
สารพัดชนิด จะท�ำให้ผู้พลัดไปสู่ถิ่นนั้นต้องเสวยทุกข์นานัปการ
ขณะเดียวกันยิ่งขึ้นเหนือมากเท่าไร ก็ยิ่งพบกับจังหวัดที่เป็นแดนศิวิไลมากยิ่งขึ้นเช่นกัน จะได้พบ
กับสิ่งสวยงามประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามล�ำดับ ภูมิอากาศก็จะสบายขึ้นไปเรื่อย ๆ จะท�ำให้ผู้ได้ไปเยือน
มีความสุขอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียว
ยานพาหนะที่จะน�ำไปสู่แดนศิวิไลคือ กุศลกรรม ได้แก่ การให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
เป็นต้น กุศลกรรมทีท่ ำ� นีจ้ ะส่งผลให้ได้บญ
ุ และบารมีอนั เป็นประดุจเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการเดินทางสูภ่ าคเหนือ
ยิ่งสร้างกุศลกรรมมากเท่าไร ยิ่งท�ำให้มีพละก�ำลังเดินทางขึ้นเหนือได้อย่างเร็วแรงและไปได้สูงมากเท่านั้น
ส่วนอกุศลกรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ คือยานพาหนะที่จะน�ำสู่ทางตอนใต้ ผลของการสร้างอกุศล
กรรมคือ บาปอันเป็นประดุจเชื้อเพลิงส�ำหรับการเดินทาง ยิ่งสร้างอกุศลกรรมมากเท่าไร ยิ่งท�ำให้การ
เดินทางลงใต้เร็วแรงและลงได้ลึกมากเช่นกัน
ใครก็ตามที่เดินทางไปชมนกชมไม้ไปเรื่อย ๆ ขึ้นเหนือบ้าง ลงใต้บ้าง ตามอารมณ์ที่ขึ้นลง ๆ ในแต่
ละวัน เขาจะต้องวนเวียนอยู่ในประเทศแห่งนี้ตลอดไปไม่มีทางออกนอกประเทศได้ จะได้รับสุขบ้าง ทุกข์
บ้าง ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีสิ้นสุด แต่โดยมากแล้วจะเสวยทุกข์เพราะถนนหนทางที่ผ่านไปในแต่ละจังหวัด
เต็มไปด้วยหลุมบ่อมากมาย พลาดเมื่อไรเจ็บตัวเมื่อนั้น
และที่ส�ำคัญผู้คนโดยมากในโลกไม่รู้ด้วยซ�้ำไปว่า ถนนเส้นไหนไปภาคเหนือและเส้นไหนไปใต้
จึงท�ำให้พลัดหลงลงใต้กันมาก แม้เส้นทางที่ขึ้นเหนือก็ยังมีจุดเชื่อมต่อให้กลับวกลงใต้ได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
หรือแม้ระวังก็ยากหากจะแล่นลิ่วไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จุดหมายปลายทาง
ส่วนใครก็ตามต้องการออกนอกประเทศ คือสังสารวัฏนี้ จะต้องสร้างกุศลกรรมอย่างยิง่ ยวด ทัง้ การ
บทที่ 2 พระรัตนตรัย : แก่นของพระพุทธศาสนา

45

ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา โดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนานัน้ จะท�ำให้ได้ยานอันประเสริฐส�ำหรับ
บินออกจากประเทศ ยานนี้คือ “ดวงปฐมมรรค” อันเป็นดวงที่เกิดจากการรวมตัวกันของอริยมรรค
มีองค์ 8 ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาจนใจหยุดนิ่ง
เมื่อเจริญสมาธิภาวนาจนได้ยานอันประเสริฐแล้ว แต่จะบินออกนอกประเทศได้จะต้องได้กัปตัน
ผู้ควบคุมยานด้วย กัปตันในที่นี้คือพระรัตนตรัยภายใน ได้แก่ พระธรรมกาย เป็นต้น ซึ่งจะได้มาด้วยการ
เจริญสมาธิภาวนาโดยจดใจนิ่ง ๆ กลางดวงปฐมมรรคนั้น แล้วเข้ากลางของกลางไปเรื่อย ๆ ในที่สุดก็จะได้
พบกัปตันคือพระธรรมกายรอคอยอยู่ภายใน กัปตันที่ว่านี้รอคอยเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่ปฐมชาติที่เรา
เกิดมาในสังสารวัฏนี้ 		
เมื่อพบพระธรรมกายแล้วคราวนี้จะบินไปไหนต่อไหนก็ได้ ในเวลาบินอยู่บนท้องฟ้านั้นมุมมอง
ทั้งหมดของเราจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่เคยนึก ๆ มาตลอดชีวิตว่าโลกมีแต่มุมมองทางพื้นราบ
ก็เข้าใจเสียใหม่ เห็นตามจริงว่ายังมีมุมมองจากสายตาแบบนกที่งดงามกว่ากันมาก ไปไหนต่อไหนได้อย่าง
รวดเร็วเป็นอิสระกว่ากันมาก การรุดไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างขวา ข้างซ้าย เหมือนไม่มีขีดจ�ำกัดใด ๆ
อยู่เลย ทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาทั้งสิ้น
เมื่ออยู่บนท้องฟ้าเราจะเห็นภูมิประเทศทั้งหมดแจ่มชัด เห็นตามจริงว่าเส้นทางไหนพาไปสู่จังหวัด
ใด ทิศเหนือหรือทิศใต้ จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละจังหวัดได้อย่างชัดเจน จะเห็นว่าภาคเหนือ
อันเป็นแดนศิวไิ ลมีกจี่ งั หวัด ๆ ไหนน่าอยูท่ สี่ ดุ และจะเห็นแจ่มชัดว่า แดนใต้คอื อบายภูมนิ นั้ มีอะไรบ้าง ชีวติ
ความเป็นอยู่ในอบายเป็นอย่างไร สัตว์นรกหน้าตาเป็นอย่างไร และจะเห็นว่าทั้งประเทศมีแต่ความวุ่นวาย
เส้นทางเชื่อมกันวนเวียนเป็นวงกต ผู้คนจ�ำนวนมากหลงงมกันอยู่โดยไม่พบทางออกมาอย่างยาวนานแล้ว
เมื่อชมภูมิประเทศจนพอแล้วและเมื่อเชื้อเพลิงคือบารมีเต็มถังแล้ว หากปรารถนาจะบินออกนอก
ประเทศคือสังสารวัฏแห่งนี้ไปสู่อายตนนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีต
ไปก็ยอ่ มได้ แต่ถา้ บารมีอนั เปรียบประดุจเชือ้ เพลิงยังไม่เต็ม ก็จะออกนอกสังสารวัฏได้เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
จ�ำต้องกลับมาสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมเสียก่อน จึงจะมีก�ำลังมากพอที่จะไปสู่อายตนนิพพานได้อย่างถาวร
พระธรรมคุณมีอยู่ 6 ประการ ได้แก่ สวากขาโต ภควตา ธัมโม, สันทิฎฐิโก, อกาลิโก, เอหิปัสสิโก,
โอปนยิโก และ ปัตจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ
สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมฯ
ต่อไปนี้เป็นเรื่องธรรมคุณ ธรรมในที่นี้จะกล่าวเฉพาะพระสัทธรรม ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า สวากฺขาโต แปลว่า พระองค์กล่าวแล้วดีนั้น หมายความว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสสอนนั้น ล้วน
แต่จะเป็นผลส่งให้ผปู้ ระพฤติปฏิบตั ติ ามได้รบั ความร่มเย็นเป็นสุขทัง้ สิน้ จึงได้ชอื่ ว่าเป็นธรรมทีพ่ ระองค์กล่าว
แล้วดี ดีก็คือไม่มีเสีย คือค�ำสอนของพระองค์ไม่ให้ทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติเลย มีแต่จะน�ำไปสู่สุขอย่างเดียว
มีอริยมรรคเป็นข้อสาธกที่ทรงสอนไว้ว่า
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ความเห็นชอบ 1 ความด�ำริชอบ 1 กล่าววาจาชอบ 1 ประกอบการงานชอบ 1 หาเลีย้ งชีพชอบ
1 ท�ำความเพียรชอบ 1 ตั้งสติไว้ชอบ 1 สมาธิชอบ 1 พิจารณาดูให้ดีจะเห็นธรรมเหล่านี้ ผู้ใดประพฤติได้
จะให้ผลไม่เฉพาะแต่ทางธรรม แม้ในทางโลกก็อำ� นวยผลดีให้แก่ผปู้ ฏิบตั เิ หมือนกัน ดังนีธ้ รรมทีพ่ ระองค์ตรัส
สั่งสอนไว้ได้ชื่อว่า “สวากขาตธรรม”
พระสัทธรรมของพระองค์ แบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ 3 หมวด คือ ปริยัติธรรม 1 ปฏิบัติธรรม 1
ปฏิเวธธรรม 1
ปริยัติธรรมนั้น ได้แก่ ค�ำสั่งสอนอันเป็นแนวน�ำไปสู่ปฏิบัติธรรม
ส่วนปฏิบัติธรรมนั้น เป็นค�ำสอนที่บ่งวิธีการปฏิบัติโดยตรง ซึ่งจะมีผลส่งให้ถึงปฏิเวธธรรม
ปฏิเวธธรรม คือ การรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะความเป็นจริงทั้งมวล
สนฺทิฏฺฐิโก แปลว่า ธรรมดาค�ำสอนของพระองค์นั้นไม่เหมือนสิ่งของอื่น ๆ ซึ่งคนหนึ่งแลเห็นแล้ว
ชี้ไป อีกคนหนึ่งจะแลเห็นได้ด้วยกันอย่างนั้น หามิได้ ผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นจะเห็นผลได้ด้วยตนเองว่าเป็น
อย่างไร
อกาลิโก ผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นย่อมได้รับผลเสมอโดยไม่มีจ�ำกัดเวลาว่ามีเขตเพียงนั้นเพียงนี้
เอหิปสฺสิโก เพราะเหตุว่าเป็นของดี ของจริง เมื่อผู้ใดปฏิบัติได้แล้ว จึงเป็นเสมือนสิ่งของที่น่าจะ
เรียกบอกคนอื่นมาดูว่า นี่ดีจริงอย่างนี้
โอปนยิโก เพราะเหตุว่าการปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์ พบของดีของจริงดังกล่าวมาแล้วนั้น
ควรจะน้อมน�ำเอาของดีจริงที่พบแล้วนั้นเข้ามาไว้ในตน คือยิ่งถือปฏิบัติเรื่อยไป ไม่ละวางเสีย
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ แปลว่า ธรรมของพระองค์นั้น วิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะด้วยตนเอง
ข้อนี้คล้ายกับ สนฺทิฏฺฐิโก ที่กล่าวข้างต้น ต่างแต่ว่าข้อนั้นกล่าวถึง อาการเห็น ส่วนข้อนี้กล่าวถึง อาการรู้
กล่าวคือผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ จะรู้ว่าธรรมของพระองค์ดีจริงอย่างไร และเมื่อปฏิบัติตามแล้วได้
ผลเป็นอย่างไร ดังนี้ย่อมเกิดจากการปฏิบัติของตนเอง ด้วยใจของตนเอง ผู้อื่นจึงพลอยรู้ด้วยไม่ได้ เป็นรส
ทางใจ หากใจผู้ปฏิบัติ เขาเยือกเย็นเป็นสุขสักปานใด แม้เขาจะเอามาเล่าให้เราฟัง ใจเราก็จะไม่เย็นอย่าง
เขา ตามค�ำทีเ่ ขาเล่าบอกนัน้ ได้ จะไม่ผดิ อะไรกับคนหนึง่ ได้กนิ แกงชนิดหนึง่ มาเล่าให้เราฟังว่า อร่อยอย่างนัน้
อย่างนี้ ก็จะไม่ท�ำให้เราเปิบข้าวเปล่า ๆ โดยนึกเอารสแกงที่เขาว่านั้นมาประสมให้ได้รสอร่อยอย่างเขาว่า
นั้นได้
2.3.5 สรุป : การทุ่มชีวิตให้ถูกธรรม
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยิ คุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ท่านสรุปว่า บุคคลทีจ่ ะน�ำความเจริญรุง่ เรือง
ในธรรมมาสู่ตนเองและพระพุทธศาสนาได้นั้น จะต้องปฏิบัติตนดังนี้
1) ต้องเป็นผู้ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบในการสร้างบารมี เพื่อมุ่งรื้อวัฏสงสารอย่าง
ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

บทที่ 2 พระรัตนตรัย : แก่นของพระพุทธศาสนา

47

2) ต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบแห่งความเจริญในชีวิต 3 ประการ คือ
		
1. มีครูดีเป็นต้นแบบ
		
2. มีนิสัยพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรม
		
3. ด�ำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทในการประพฤติพรหมจรรย์
3) ต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้พื้นฐานในการสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทั้ง
5 ประการ คือ
		
1. วุฒิธรรม 4 หลักการแสวงหาปัญญา
		
2. บารมี 10 ทัศ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม
		
3. นิสสัย 4 บทฝึกพุทธบุตรให้มีนิสัยทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน
		
4. มรรคมีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม
		
5. การบริหารวัดให้เป็นสถานที่เหมาะสมแก่การบรรลุธรรม
หากบุคคลใดทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน ปฏิบัติไปตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิต
บุคคลนัน้ ย่อมเป็นผูท้ ที่ มุ่ ชีวติ ได้ถกู ธรรม สามารถฝึกฝนตนเองเพือ่ ให้เข้าถึงสมาธิและบรรลุธรรมได้ไม่ยาก
ยิ่งกว่านั้น ผู้ที่ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี ย่อมเป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองในธรรมให้แก่ตนเอง
หมู่คณะ และพระพุทธศาสนา เขาย่อมสามารถท�ำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจชาวโลกทั่วทุก
มุมโลกได้ส�ำเร็จอย่างแน่นอน

2.4 พระสงฆ์ : สาวกของพระพุทธองค์

ค�ำว่า พระสงฆ์ มาจาก“บทว่า สงฺฆ หรือ สงฺฆํ ในภาษาบาลี ได้แก่ ภิกษุสงฆ์” (ขุ.เถร.อ. (ไทย)
50/ -/ 415)
เมือ่ กล่าวถึงพระสงฆ์ ในแง่ของจ�ำนวนแล้วอาจหมายถึง “พระภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ เพียงรูปเดียว” หรือ
หมายถึง “หมู่พระภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป” ก็ได้ เพราะค�ำว่า “สงฆ์” แปลว่า “หมู่” ก็ได้ดังในอรรถกถาที่
ว่า “บทว่า สงฺฆา วา คณา วา ได้แก่ หมู่ หรือ คณะ คือ ชุมนุมชน” (ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 45/ -/ 566-567)
ค�ำที่มักใช้แทนพระสงฆ์มีดังนี้ “พระ ภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุสงฆ์ บรรพชิต สมณะ”
ค�ำว่า “พระ” มาจากค�ำว่า “วร” ในภาษาบาลี แปลว่า ประเสริฐ เลิศ วิเศษ (พระธรรมกิตติวงศ์
(ทองดี สุรเตโช), 2548) : 635) ดังนั้น ค�ำว่า “พระ” จึงแปลว่า บุคคลผู้ประเสริฐ ผู้เลิศ ผู้วิเศษ
ค�ำว่า “ภิกษุ” มาจากบทว่า “ภิกฺขุ ในภาษาบาลี แปลว่า เห็นภัยในสังสารวัฏ” (ขุ.ม.อ.(ไทย) 65/
-/ 291)
ภิกฺขุ มีรากศัพท์มาจากค�ำว่า ภยะ + อิกขะ + รู ปัจจัย ภยะ แปลว่า ภัยอันตราย หมายถึง ภัยใน
สังสารวัฏ อิกขะ แปลว่า มองเห็น ดังนั้น ภิกฺขุ จึงแปลว่า เห็นภัยในสังสารวัฏ หรือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ
นั่นเอง
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ค�ำว่า “พระภิกษุ” นั้นเติมค�ำว่า “พระ” เข้ามาข้างหน้าค�ำว่า “ภิกษุ” เพื่อแสดงความยกย่องว่า
ภิกษุเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้เลิศ เป็นผู้วิเศษ หากฝ่ายหญิงก็จะเรียกว่าภิกษุณี
ค�ำว่า บรรพชิต มาจากบทว่า “ปพฺพชิโต ในภาษาบาลี แปลว่า เข้าถึงบรรพชา อธิบายว่า เป็นผูบ้ วช
แล้ว” (ขุ.เถร.อ. (ไทย) 50/ -/ 170) ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า บรรพชิต หมายถึง นักบวชใน
พระพุทธศาสนา ส่วนนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเรียกว่า “เดียรถีย์” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) : 606)
ค�ำว่า “สมณะ” มาจากบทว่า “สมโณ ในภาษาบาลี แปลว่า เป็นผู้สงบบาป”
พระสงฆ์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พระสมมติสงฆ์ และพระอริยสงฆ์
สมมติสงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์โดยสมมติ คือเป็นพระสงฆ์โดยการยอมรับกันในหมูส่ งฆ์ หลังจากการ
ได้ผา่ นการคัดเลือกเฟ้นคุณสมบัตถิ กู ต้อง และผ่านพิธกี รรมทีเ่ รียกว่าอุปสมบทกรรมครบถ้วนตามพระวินยั
แล้ว ใช้เรียกพระสงฆ์ทยี่ งั ไม่ได้บรรลุมรรคผล เช่น พระสงฆ์ทวั่ ไปในปัจจุบนั ถ้าได้บรรลุมรรคแล้ว เช่น เป็น
พระโสดาบัน เรียกว่า อริยสงฆ์ (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต), 2548 : 1006)
แม้ฆราวาสทีไ่ ด้บรรลุธรรมแล้ว เช่น เป็นพระโสดาบัน เป็นต้น ก็ถอื เป็นพระอริยสงฆ์ตามความหมาย
นี้ แต่เป็นด้วยคุณภายในหรือเป็นการบวชภายในนั่นเอง
พระอริยสงฆ์นั้นมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น พระอริยบุคคล พระอริยเจ้า เป็นต้น
พระอริยสงฆ์นั้นมีอยู่ 4 คู่ 8 บุคคล หรือ 8 จ�ำพวก ได้แก่
บุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งโสดาปัตติผล
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งสกทาคามิผล
บุคคลผู้เป็นพระอนาคามี
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งอนาคามิผล
บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ (อภิ.ปุ.อ. (ไทย) 79/ 190/ 455)
บุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน หมายถึง พระโสดาปัตติผล บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งโสดาปัตติผล
หมายถึง พระโสดาปัตติมรรค... บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ หมายถึง พระอรหัตผล และบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ
เป็นพระอรหันต์ หมายถึง พระอรหัตมรรค
โดยสรุปอริยสงฆ์ 4 คู่ คือ 8 บุคคล ได้แก่
		
คู่ที่ 1 พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล
		
คู่ที่ 2 พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล
		
คู่ที่ 3 พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล
		
คู่ที่ 4 พระอรหัตมรรค
พระอรหัตผล (ม.มู.อ. (ไทย) 18/ -/ 15-16 )
หรือดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับสุภัททปริพาชกว่า “ดูก่อนสุภัททะ อริยมรรคอันประกอบ
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ด้วยองค์ 8 หาไม่ได้ในธรรมวินยั ใด แม้สมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็หาไม่ได้ในธรรมวินยั นัน้ สุภทั ทะ อริยมรรค
อันประกอบด้วยองค์ 8 หาได้ในธรรมวินัยใด แม้สมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 หาได้ในธรรมวินัยนั้น สุภัททะ
อริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ 8 หาได้ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้
ลัทธิอนื่ ๆ ว่างจากสมณะผูร้ ู้ สุภทั ทะ ก็ภกิ ษุเหล่านีพ้ งึ อยูโ่ ดยชอบ โลกจะไม่พงึ ว่างจากพระอรหันต์ทงั้ หลาย”
(ที.ม. (ไทย) 13/ 138/ 318)
อรรถกถาอธิบายไว้ว่า “สมณะที่ 1 คือพระโสดาบัน สมณะที่ 2 คือพระสกทาคามี สมณะที่ 3
ปัจจุบนั เป็นสมมติสงฆ์ ถึงกระนัน้ ก็มคี วามส�ำคัญมากในการสืบอายุพระพุทธศาสนา จนกล่าวได้วา่ พระพุทธ
ศาสนาในปัจจุบันตั้งอยู่ได้ด้วยสมมติสงฆ์นี้แหละ และผู้ที่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอริยะมากที่สุด
ก็คือ พระสมมติสงฆ์ ส่วนฆราวาสแม้จะมีโอกาสแต่ก็มีภาระทางโลกเหนี่ยวรั้งจึงท�ำให้ยากกว่าพระสงฆ์
พระภิกษุจ�ำนวนมากในสมัยพุทธกาลก็เป็นสมมติสงฆ์ก่อน เมื่อได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วจึงก้าวขึ้นสู่
ความเป็นพระอริยสงฆ์ได้ (ที.ม.(ไทย) 13/ -/ 436)
พุ ท ธศาสนิ ก ชนจึ ง ควรอุ ป ั ฏ ฐากดู แ ลพระสงฆ์ ทั้ ง หลายให้ ดี ไม่ ต ้ อ งไปค� ำ นึ ง ว่ า ท่ า นจะเป็ น
พระอริยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์ ขอให้รู้ว่าหากพระภิกษุทั้งหลายหมั่นบ�ำเพ็ญเพียรไปเรื่อย ๆ ก็จะได้เป็นพระ
อริยสงฆ์ในที่สุด หากไม่ได้เป็นในชาตินี้ก็จะเป็นบารมีที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้ธรรมในภพชาติต่อ ๆ ไป และที่
ส�ำคัญบุญที่ได้จากการท�ำสังฆทานแม้แก่สมมติสงฆ์ก็มีปริมาณมากดังพุทธด�ำรัสที่ว่า “ในอนาคตกาล จักมี
แต่เหล่าภิกษุโคตรภู... ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้...”
(ม.อุ. (ไทย) 23/ 713/ 395) ภิกษุโคตรภูคือสมมติสงฆ์นั่นเอง
นักศึกษาบางท่านอาจจะคลางแคลงใจว่า ก็ปัจจุบันมีข่าวลบ ๆ เรื่องพระภิกษุอยู่บ่อย ๆ จึงท�ำให้
ชาวพุทธเสือ่ มศรัทธาไม่อยากท�ำบุญ ตรงนีต้ อ้ งบอกว่า วัฒนธรรมการเสนอข่าวทุกวันนีค้ อื เน้นข่าวลบ หรือ
ข่าวร้าย บางข่าวก็ไม่เป็นความจริง มีคำ� กล่าวหนึง่ ทีส่ ะท้อนภาพของสือ่ ได้ชดั เจนคือ “ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดี
เสียตังค์” จากการส�ำรวจข่าวหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
พบว่ามีทั้งหมด 11 ข่าว เป็นข่าวการเมือง 2 ข่าว ข่าวทั่ว ๆ ไป 2 ข่าว ที่เหลืออีก 7 ข่าวนั้น เป็นข่าวร้าย
ทัง้ สิน้ ได้แก่ การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย ข่าวผูท้ ำ� ผิดกฎหมาย ฯลฯ ข่าวเหล่านีจ้ ะพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวใหญ่
และมักโชว์ภาพ อันน่าสยดสยองให้เห็นอย่างเด่นชัด
จริง ๆ แล้วข่าวการเมืองทุกวันนี้ก็มีแต่เรื่องร้อน ๆ แฉกันไป แฉกันมา จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ก็ว่ากัน
ไปได้ทุกวัน ข่าวทั่ว ๆ ไปที่มักถูกน�ำเสนอคือ เรื่องส่วนตัวด้านลบของดารา ซึ่งจะมีมาให้ได้ยินได้ฟังกันเป็น
ช่วง ๆ ผูท้ ตี่ กเป็นข่าวหลายคนถึงกับหมดอนาคตไปเลย และยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน
อีกจ�ำนวนมาก โดยสังเกตได้ว่าเมื่อมีข่าวหนึ่งเกิดขึ้น ต่อมาไม่นานก็จะมีผู้ตกเป็นข่าวประเภทนั้นตามมา
เป็นช่วง ๆ
หนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ๆ ก็คล้าย ๆ กัน หากกล่าวเฉพาะข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ
แล้วประมาณ 60-80 % เป็นข่าวร้าย เป็นข่าวด้านลบ เมื่อครั้งที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีถงึ กับเอ่ยปากแก่สอื่ มวลชนว่า “...สือ่ ก็เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ถ้าเรามองเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็น
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ด้านลบอย่างเดียว ไม่เสนอในสิง่ ทีด่ งี ามให้กบั สังคมบ้าง สังคมก็คงจะล�ำบาก และกล่าวว่า นายแพทย์ประเวศ
วะสี ราษฎรอาวุโส ได้พดู ว่า ‘ถ้าเรือ่ งเลวเขาก็ลงในสือ่ ถ้าเรือ่ งดีตอ้ งจ้างถึงลงได้’ ก็เป็นเรือ่ งทีท่ า่ นทัง้ หลาย
ควรจะมองเอง ต้องคิดดูว่าอะไรบ้างต้องช่วยกันเพื่อช่วยสังคมของเรา...” (ผู้จัดการออนไลน์, 17/ 11/
2549)
พระภิกษุและสามเณรในประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300,000 รูป จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่
จะมีผู้ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยบ้าง เพราะคนในโลกก็มีทั้งคนดี คนไม่ดี จึงเป็นไปได้ที่จะมีคนไม่ดีหลุด
เข้ามาบวช แม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่ไม่น้อยที่ภิกษุผิดศีลถึงขั้นปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระ
แต่ขณะเดียวกันพระภิกษุที่ตั้งใจฝึกตนจนบรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ก็มีจ�ำนวนมาก แม้ในปัจจุบันพระที่
ตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย ก็ยังมีอยู่มากเช่นกัน บ่อยครั้งที่มีพระภิกษุนับ 100,000 รูป
มาสวดมนต์และปฏิบตั ธิ รรม ร่วมกัน ณ วัดพระธรรมกาย แต่แปลกทีค่ วามดีของพระภิกษุเหล่านีไ้ ม่คอ่ ยได้
รับการเสนอเป็นข่าวแก่สาธารณชน คนในสังคมจึงเข้าใจไปว่าพระดี ๆ หาไม่ค่อยได้แล้ว
สิ่งที่พุทธศาสนิกชนต้องท�ำคือ ช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนา อุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรให้ดี
ให้ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ พระภิกษุสามเณรรูปใดที่ปฏิบัติชอบก็ช่วยกันส่งเสริมยกย่องให้
เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม ผูท้ มี่ าบวชภายหลังจะได้เจริญรอยตาม แต่ถา้ พบพระภิกษุสามเณรรูปใดปฏิบตั ิ
ตนไม่เหมาะสม ก็ต้องช่วยกันจัดการแก้ไข ไม่นิ่งดูดาย แต่ไม่ควรน�ำมาประจานให้หมู่สงฆ์เสียหาย อาจจะ
แก้ไขด้วยการแจ้งผู้ปกครองสงฆ์บ้าง หรือถวายความรู้ท่านบ้าง หากท่านไม่ได้ท�ำความผิดร้ายแรงและ
สามารถกลับตัวกลับใจได้ ก็จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของพระศาสนาต่อไป หากชาวพุทธทั้งหลายช่วยกันอย่างนี้
พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองไปได้อีกยาวนาน และจะน�ำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ตัวท่านและลูกหลาน
ของท่านตลอดจนสังคมไทยและสังคมโลกด้วย
2.4.1 พระสังฆคุณ
พระสังฆคุณในทีน่ พี้ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายเอาคุณของพระอริยสงฆ์เท่านัน้ ซึง่ พระองค์ตรัสไว้ใน
วัตถูปมสูตรว่า “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ญายปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปริสปุคฺคลา เอส ภควโต
สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย, ปาหุเนยฺโย, ทกฺขิเณยฺโย, อญฺชลิกรณีโย, อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ ฯ” (ม.มู.
(ไทย) 12/95/67-67)
จากพุทธด�ำรัสดังกล่าวสามารถสรุปพระสังฆคุณได้ 9 ประการดังนี้
1) สุปฏิปนฺโน แปลว่า ท่านปฏิบัติแล้วดี คือ ปฏิบัติไปตามแนวมัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสาย
กลาง ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาด�ำเนินมาแล้ว ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป
2) อุชุปฏิปนฺโน แปลว่า ปฏิบัติแล้วตรง คือ ท่านปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพาน ไม่วอกแวกไปทาง
อื่น แม้จะล่วงเลยข้ามไปกี่ภพกี่ชาติท่านก็ไม่เปลี่ยนใจ ยังมุ่งตรงต่อนิพพานอยู่
3) ญายปฏิปนฺโน แปลว่า ปฏิบัติมุ่งเพื่อรู้ธรรมที่จะออกจากภพ 3 โดยแท้
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4) สามีจปิ ฏิปนฺโน แปลว่า ปฏิบตั อิ ย่างดีเลิศ เพราะท่านปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุถงึ พระนิพพานจริง ๆ ไม่ใช่
เพื่อเหตุอื่น จึงสมควรนับว่าเป็นการปฏิบัติอย่างดีเลิศ
5) อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรเคารพสักการะ
6) ปาหุเนยฺโย แปลว่า เป็นผู้ควรต้อนรับ
7) ทกฺขิเณยฺโย แปลว่า เป็นผู้ควรรับของที่เขาท�ำบุญ
8) อญฺชลิกรณีโย แปลว่า สมควรกราบไหว้
9) อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสะ แปลว่า เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศไม่มีนาบุญอื่นจะดีกว่าอีกแล้ว แม้
ท�ำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้บุญมากเท่ากับท�ำในพระสงฆ์ เพราะการท�ำบุญเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเพียงปาฏิปุคลิกทานไม่เป็นสังฆทาน พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “เราไม่กล่าวว่า
ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่า สังฆทานด้วยปริยายอะไร ๆ เลย สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์
นัน่ แลเป็นประมุขของผูบ้ ชู า และพระสงฆ์เป็นเนือ้ นาบุญของชาวโลก ไม่มเี นือ้ นาบุญอืน่ ยิง่ กว่า” (ขุ.วิมาน.อ.
(ไทย) 48/-/293)
พระสังฆคุณข้อนีห้ มายเอาคุณของหมูส่ งฆ์ ไม่ได้หมายถึงคุณของพระสงฆ์รปู ใดรูปหนึง่ เพียงรูปเดียว
โดยสังเกตได้จากพุทธด�ำรัสทีว่ า่ “ปาฏิบคุ ลิกทาน คือ ทานทีใ่ ห้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึง่ ” และ “สังฆทาน
คือ ทานที่ให้แก่หมู่สงฆ์”

2.5 ความส�ำคัญของพระรัตนตรัย

พระรัตนตรัยทั้งภายนอกและภายในมีความส�ำคัญมาก เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา เป็นสรณะ
ทีช่ ว่ ยดับทุกข์ได้อย่างถาวร ส่วนสรณะอืน่ นอกนีไ้ ม่อาจดับทุกข์ได้ พระรัตนตรัยภายนอกนัน้ เป็นสือ่ ให้มนุษย์
ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว กล่าวคือ เมื่อพุทธบริษัทได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี
จากพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็ดี และได้น้อมน�ำธรรมนั้นมาปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ในตัว อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้
ชาวพุทธจ�ำนวนมากในอดีตยอมสละสมบัติอันมหาศาลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ได้
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว พระเถระองค์สำ� คัญ ๆ ในสมัยพุทธกาล ได้แก่ พระสารีบตุ ร พระมหาโมคคัลลานะ
พระมหากัสสปะ พระอนุรทุ ธะ เป็นต้น ต่างออกบวชจากตระกูลทีร่ ำ�่ รวยทัง้ สิน้ เจ้าชายอนุรทุ ธะนัน้ เป็นเจ้า
ชายที่มีทรัพย์มากถึงกับไม่รู้จักค�ำว่า “ไม่มี” เลยตลอดชีวิต แต่ก็ยอมสละทรัพย์ที่อยู่นั้นแล้วแสวงหาสิ่งที่
เลิศยิ่งกว่าคือพระรัตนตรัย
บางคนมีสมบัติตักไม่พร่องซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายปรารถนากันนักหนา แต่ท่านเหล่านั้นกลับ
เห็นว่า รัตนะที่เลิศกว่าทรัพย์สินเงินทองยังมีอยู่นั่นคือ พระรัตนตรัย จึงสละสมบัตินั้นออกบวชโดยไม่ใยดี
เช่น ชฎิลเศรษฐี และ โชติกเศรษฐี เป็นต้น ชฎิลเศรษฐีนั้นมีภูเขาทองตักไม่พร่อง ส่วนโชติกเศรษฐีมีสมบัติ
มากมาย ได้แก่ ปราสาทแก้ว 7 ชั้น ขุมทรัพย์ตักไม่พร่อง 4 ขุม เป็นต้น แม้แต่พระราชามหากษัตริย์ที่สละ
ราชสมบัติออกบวชก็มี ได้แก่ พระราชามหากัปปินะ และพระนางอโนชาเทวี เป็นต้น
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พระราชามหากัปปินะและพระนางอโนชาเทวีเป็นกษัตริยแ์ ห่งกุกกุฏวดีนครซึง่ พรัง่ พร้อมด้วยทรัพย์
สมบัติเป็นอันมาก วันหนึ่ง พระองค์ได้สดับข่าวจากพ่อค้าว่า พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นแล้ว ทรงปีติยินดีมาก
ได้พระราชทานทรัพย์ถึง 300,000 แก่พ่อค้านั้น และทรงตัดสินพระทัยออกผนวชพร้อมกับอ�ำมาตย์ในวัน
นั้นเลย
พระองค์ตรัสกับพวกพ่อค้าว่า “พระเทวีพระนามว่าอโนชา ก็จักพระราชทานทรัพย์ 3 แสนแก่พวก
ท่าน พวกท่านพึงทูลอย่างนีว้ า่ “พระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้ว พระองค์จงเสวยสมบัติ
ตามสบายเถิด” ถ้าพระเทวีจักตรัสถามพวกท่านว่า “พระราชาเสด็จไปที่ไหน” พวกท่านพึงทูลว่า
“พระราชาตรัสว่าจักบวชอุทศิ พระศาสดาแล้ว” แม้เหล่าอ�ำมาตย์กส็ ง่ ข่าวไปบอกภรรยาอย่างนัน้ เหมือนกัน
เมื่อพระราชาและเหล่าอ�ำมาตย์ออกบวชแล้วไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด
ฝ่ายพระนางอโนชาเทวีเมื่อทราบว่าพระราชาและอ�ำมาตย์ทั้งหลายออกบวชแล้ว ได้เรียกภรรยา
ของเหล่าอ�ำมาตย์มาแล้วตรัสว่า “พระราชาทรงสดับข่าวแล้วบูชาพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์ 3 แสน ทรงสละ
สมบัตดิ จุ ก้อนน�ำ้ ลาย ตรัสว่า “เราจักบวช” แล้วเสด็จออกไป ส่วนเราได้บชู าพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์ 9 แสน
ชื่อว่าสมบัตินี้มิได้น�ำทุกข์มาแด่พระราชาเท่านั้น ย่อมเป็นเหตุน�ำทุกข์มาแม้แก่เราเหมือนกัน ใครจักคุกเข่า
รับเอาก้อนน�ำ้ ลายทีพ่ ระราชาทรงบ้วนทิง้ แล้วด้วยปากเล่า เราไม่ตอ้ งการด้วยสมบัติ แม้เราก็จกั ไปบวชอุทศิ
พระศาสดา” (ขุ.ท.อ. (ไทย) 41/ -/ 312-313) ต่อมาพระอโนชาเทวีและเหล่าภรรยาของอ�ำมาตย์ก็ได้
ออกบวชและบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์กันทั้งหมด
2.5.1 ความเคารพและการบูชาพระรัตนตรัย
2.5.1.1 ความเคารพคืออะไร
		
ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น
ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อม
อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
		
ความเคารพยังหมายรวมถึงความตระหนักถึงคุณของสัตว์และสิง่ ของต่าง ๆ ด้วยความหมาย
ของความเคารพที่สั้นที่สุดคือ การจับดี ไม่จับผิดบุคคล สัตว์ และสิ่งของต่าง ๆ
		
การที่เราจะจับดีหรือตระหนักซาบซึ้งในคุณความดีของบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม
เราจ�ำเป็นจะต้องตัง้ ใจศึกษา หมัน่ สังเกต บุคคล สัตว์ หรือสิง่ ของเหล่านัน้ ให้ดี ให้ละเอียดรอบคอบและต้อง
ใช้เวลาพอสมควรจึงจะรู้เห็นซาบซึ้งในคุณของสิ่งนั้น ๆ
		
อีกนัยหนึ่งความเคารพ หมายถึง การให้ความส�ำคัญต่อสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่มีความ
ส�ำคัญ บุคคลที่มีความส�ำคัญ และสถานที่ส�ำคัญ ๆ เป็นต้น แต่การจะรู้ว่าสิ่งใดส�ำคัญหรือไม่ก็ต้องศึกษา
จนรู้คุณของสิ่งนั้น ๆ ก่อน
การแสดงความเคารพ หมายถึง การแสดงความตระหนักในคุณความดีของสิ่งที่เราเคารพ
ด้วยใจจริง ให้ปรากฏชัดแก่บุคคลทั่วไป ด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา มีอยู่หลายวิธี เช่น หลีกทางให้
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ลุกขึ้นยืนต้อนรับ การให้ที่นั่งแก่ท่าน การประนมมือเวลาพูดกับท่าน การกราบ การไหว้ การขออนุญาต
ก่อนท�ำกิจ ต่าง ๆ การวันทยาวุธ การวันทยหัตถ์ การลดธง ฯลฯ
		
การแสดงความเคารพที่ถูกต้องตามหลักธรรม หมายถึง การแสดงออกเพราะตระหนัก
ในคุณความดีของสิ่งที่เคารพด้วยใจจริง นักเรียนที่ค�ำนับครูเพราะเกรงว่าถ้าไม่ท�ำจะถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติ ทหารที่ท�ำวันทยหัตถ์ผู้บังคับบัญชาเพราะเกรงว่าถ้าไม่ท�ำจะถูกลงโทษ อย่างนี้ไม่จัดว่า
เป็นความเคารพ เป็นแต่เพียงวินัยอย่างหนึ่งเท่านั้น
		2.5.1.2 สิ่งที่ควรเคารพในพระพุทธศาสนา
		
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทสุตธารสูตรว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีความเคารพย�ำเกรง
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการศึกษา ในความไม่ประมาท ในการปฏิสันถาร ธรรม 6 อย่าง
เหล่านี้เป็นไปในส่วนวิเศษ” (ที.ปา. (ไทย) 16/ 427/ 421) ที่ว่า “เป็นไปในส่วนวิเศษ” หมายถึง เป็นเหตุ
ให้ผู้มีความเคารพในธรรม 6 ประการนี้มีความเจริญไม่เสื่อม
		
ในโลกนีม้ คี น สัตว์ สิง่ ของ เหตุการณ์ การงาน และอืน่ ๆ อีกมากมายจนนับไม่ถว้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตัวเรา แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะให้เรามีความเคารพ ไม่ดูเบา ตระหนักในสิ่งมีคุณค่าที่ส�ำคัญ
เพียง 6 ประการ ได้แก่
		
1) ให้มีความเคารพในพระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
		
2) ให้มีความเคารพในพระธรรม คือ ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
		
3) ให้มีความเคารพในพระสงฆ์ คือ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
		
4) ให้มีความเคารพในการศึกษา คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา และความรู้อื่น ๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพและเพื่อสร้างบารมี
		
5) ให้มคี วามเคารพในความไม่ประมาท คือ ไม่ประมาทในการสร้างบุญบารมี และไม่ประมาท
ในการด�ำเนินชีวิต
		
6) ให้มีความเคารพในการปฏิสันถารหรือการต้อนรับแขก
		
ส่วนพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และผูม้ อี ปุ การคุณอืน่ ๆ หรือสิง่ อืน่ ๆ ไม่จำ� เป็นต้องเคารพหรือ
ความจริง คือ ต้องเคารพเหมือนกัน กล่าวคือ พ่อแม่กด็ ี ครูบาอาจารย์กด็ ี หรือผูม้ อี ปุ การคุณต่าง ๆ จัดอยู่
ในข้อ 2 คือ ให้เคารพในพระธรรม เพราะในค�ำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครอบคลุมเรือ่ งนีอ้ ยูแ่ ล้ว
เช่น ในสิงคาลกสูตรว่าด้วยการไหว้ทิศทั้ง 6 ดังนี้
			
1) ทิศเบื้องหน้า
บิดามารดา
			
2) ทิศเบื้องหลัง
บุตรธิดาและภรรยาหรือสามี
			
3) ทิศเบื้องขวา		
ครูบาอาจารย์
			
4) ทิศเบื้องซ้าย		
มิตรสหาย
			
5) ทิศเบื้องบน		
สมณพราหมณ์หรือนักบวช
		
6) ทิศเบื้องล่าง		
ลูกน้องพนักงาน
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การไหว้ทศิ ทัง้ 6 ตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ให้มคี วามเคารพในทิศทัง้ 6 และ
ยังตรัสบอกหน้าที่ที่บุคคลแต่ละคนจะต้องปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6 ด้วยความเคารพไว้อย่างละเอียดชัดเจน
อีกด้วย
		
ความจริงหากจะย่อสิง่ ทีค่ วรเคารพในพระพุทธศาสนาให้เหลือเพียง 3 ประการก็ได้เช่นกัน
กล่าวคือ จัดข้อ 4 คือการศึกษา, ข้อ 5 คือความไม่ประมาท และข้อ 6 คือการปฏิสันถาร ไว้ในข้อ 2 คือ
พระธรรม เพราะทั้ง 3 ข้อนี้เกี่ยวข้องกับพระธรรม ดังนั้นสรุปแล้วสิ่งที่ควรเคารพในพระพุทธศาสนา
จึงมีเพียง 3 ประการคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หรือพระรัตนตรัย นั่นเอง
2.5.1.3 วิธีการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
		
1) ความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ตระหนักซาบซึ้งถึงพระพุทธคุณ คือคุณ
ความดีอนั ไม่มปี ระมาณของพระพุทธองค์ เมือ่ ตระหนักแล้วก็แสดงออกซึง่ ความเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าดังต่อไปนี้
		
วิธีการแสดงความเคารพในสมัยพุทธกาล
			
(1) เข้าเฝ้าทั้ง 3 กาล คือ เช้า กลางวัน เย็น
			
(2) เมื่อพระองค์ไม่สวมรองเท้าจงกรม เราจะไม่สวมรองเท้าจงกรม
			
(3) เมื่อพระองค์จงกรมในที่ต�่ำ เราจะไม่จงกรมในที่สูงกว่า
			
(4) เมื่อพระองค์ประทับในที่ต�่ำ เราจะไม่อยู่ในที่สูงกว่า
			
(5) ไม่ห่มผ้าคลุมบ่าทั้งสองในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็น
			
(6) ไม่สวมรองเท้าในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็น
			
(7) ไม่กางร่มในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็น
			
(8) ไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็น
วิธีการแสดงความเคารพหลังพุทธปรินิพพาน
			
(1) ไปไหว้พระเจดีย์อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามโอกาส
			
(2) ไปไหว้สังเวชนียสถาน คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพานตาม
			
โอกาส
			
(3) เคารพพระพุทธรูป
			
(4) เคารพเขตพุทธาวาส คือเขตโบสถ์
			
(5) ไม่สวมรองเท้าในลานพระเจดีย์
			
(6) ไม่กางร่มในลานพระเจดีย์
			
(7) เมื่อเดินใกล้พระเจดีย์ ไม่เดินไปพูดไป
			
(8) เมือ่ เข้าในเขตอุโบสถ ก็ถอดรองเท้า หุบร่ม ไม่ทำ� อาการต่าง ๆ ซึง่ แสดงถึงความ
		
กระด้าง หยาบคาย
บทที่ 2 พระรัตนตรัย : แก่นของพระพุทธศาสนา

55

			
(9) ปฏิบัติตนตามพุทธโอวาทอยู่เป็นนิตย์
2) ความเคารพในพระธรรม คือ ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลของพระธรรม
แล้วแสดงออกซึ่งความเคารพ ดังนี้
			
(1) เมื่อมีประกาศแสดงธรรมก็ไปฟัง
			
(2) ฟังธรรมด้วยความสงบ ส�ำรวม ตั้งใจ
			
(3) ไม่นั่งหลับ ไม่นั่งคุยกัน ไม่คิดฟุ้งซ่าน ขณะฟังธรรม
			
(4) ไม่วางหนังสือธรรมะไว้ในที่ต�่ำ
			
(5) ไม่ดูหมิ่นพระธรรม
			
(6) บอกธรรม สอนธรรม ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาด
		3) ความเคารพในพระสงฆ์ คือ ตระหนักถึงคุณความดีของพระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ เป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา แล้วแสดงออกซึ่งความเคารพ ดังนี้
			
(1) กราบไหว้ โดยกิริยาอาการเรียบร้อย
			
(2) นั่งเรียบร้อย ไม่นั่งกอดเข่าเจ่าจุก
			
(3) ไม่สวมรองเท้า ไม่กางร่ม ในที่ประชุมสงฆ์
			
(4) ไม่คะนองมือคะนองเท้าต่อหน้าท่าน
			
(5) เมื่อพระเถระไม่เชิญ ไม่แสดงธรรม
			
(6) เมื่อพระเถระไม่เชิญ ไม่อวดรู้แก้ปัญหาธรรม
			
(7) ไม่เดิน ยืน นั่ง เบียดพระเถระ
			
(8) แลดูท่านด้วยจิตเลื่อมใส
			
(9) ต้อนรับท่านด้วยไทยธรรม
		
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยภายนอก ส่วนวิธกี ารแสดงความ
เคารพพระรัตนตรัยภายในตามค�ำสอนของหลวงปู่วัดปากน�้ำคือ ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ในตัวให้ได้ ด้วยการน้อมน�ำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในแล้ว
ก็เอาใจไปจรดหยุดนิง่ อยูท่ พี่ ระรัตนตรัยนัน้ การท�ำอย่างนีช้ อื่ ว่าเป็นการแสดงความเคารพคือให้ความส�ำคัญ
ต่อพระรัตนตรัย กล่าวคือ เมือ่ เข้าถึงแล้วก็ไม่ปล่อยวางเสีย เพราะการปล่อยวางหรือไม่ใส่ใจในไม่ชา้ ธรรมะ
ที่เข้าถึงก็จะเลือนหายไป
2.5.1.4 อานิสงส์ของการมีความเคารพ
มีค�ำกล่าวไว้ว่า “เมื่อจะใช้ประโยชน์จากสิ่งใด เราจ�ำเป็นต้องรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นก่อนฉันใด ผู้ที่
จะรับประโยชน์จากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นได้ ก็จ�ำเป็นต้องมีความเคารพต่อบุคคลนั้นและสิ่งนั้นก่อนฉันนั้น”
เมื่อครั้งที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ไปเรียนวิชาแพทย์ ณ เมืองตักกสิลา ขณะที่เรียนผ่านไปได้ 7 ปี วันหนึ่ง
ท่านถามอาจารย์ว่า “กระผมเรียนวิชาแพทย์ส�ำเร็จตามหลักสูตรแล้วหรือยัง” อาจารย์ตอบว่า “พ่อชีวก
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ถ้าเช่นนั้นเธอจงถือเสียมเที่ยวไปรอบเมืองตักกสิลา ระยะทาง 1 โยชน์ ตรวจดูสิ่งใดไม่ใช่ตัวยา จงขุดสิ่งนั้น
มา” ชีวกโกมารภัจจ์จึงถือเสียมเดินไปรอบเมืองตักกสิลา ระยะทาง 1 โยชน์ ไม่เห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นตัวยาสัก
อย่างหนึ่ง จึงเดินทางกลับมารายงานอาจารย์ ท่านอาจารย์บอกว่า “พ่อชีวก เธอศึกษาส�ำเร็จแล้ว”
จากเรือ่ งนีท้ ำ� ให้ได้ขอ้ คิดว่า การทีห่ มอชีวกสามารถน�ำสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวในระยะทาง 1 โยชน์มาท�ำยา
ได้หมดนัน้ แสดงว่าท่านศึกษาเรื่องยามาอย่างดี จนอาจกล่าวได้ว่ารู้คุณสมบัติความเป็นยาของทุกสิ่งทุก
อย่างรอบตัวเลยทีเดียว ตรงข้ามหากให้บุคคลทั่วไปถือเสียมออกไปหาตัวยาเช่นท่านบ้าง คงพบสิ่งที่คิดว่า
ท�ำยาไม่ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าจะน�ำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาท�ำยาได้อย่างไร
จริง ๆ แล้ววัตถุท้ังหลายในโลก ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน ถ้าใครทราบคุณสมบัติเหล่านั้น
ตามความเป็นจริง ก็สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น นักวิทยาศาสตร์รู้คุณสมบัติของแม่เหล็ก ก็น�ำ
ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ รู้คุณสมบัติของแร่เรเดียม ก็น�ำไปใช้เป็นยาเพื่อรักษาโรคมะเร็งได้
แต่การที่จะรู้คุณสมบัติตามความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ นั้น ท�ำได้ยากมาก เป็นวิสัยของนักปราชญ์
ของผู้มีปัญญาเท่านั้น
เช่นกันคนทั้งหลายในโลกต่างก็มีคุณความดีในตัวต่าง ๆ กันไป มากบ้าง น้อยบ้างไม่เท่ากัน ผู้ใด
ทราบถึงคุณความดีของบุคคลทัง้ หลายได้ตามความเป็นจริง ก็จะเป็นประโยชน์ ท�ำให้มโี อกาสทีจ่ ะถ่ายทอด
คุณความดีนนั้ ๆ จากผูอ้ นื่ มาสูต่ นเอง หากเป็นผูบ้ ริหารก็สามารถมอบหมายงานลูกน้องได้ตรงความสามารถ
และใช้งานลูกน้องได้เต็มความสามารถที่เขามีอยู่ ส่งผลให้งานขององค์กรก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
คนทีม่ คี วามเคารพจะเป็นประดุจทะเลทีร่ วมแห่งรัตนะคือความดีทงั้ หลาย เพราะเขาจะเห็นสิง่ ดี ๆ
ต่าง ๆ รอบตัว แล้วน้อมน�ำเข้ามาสู่ใจ ท�ำให้ความคิด ค�ำพูด การกระท�ำ บุคลิกของเขาพัฒนาไปในทางที่ดี
โดยอัตโนมัติ เขาจะมีจติ ใจผ่องใสเพราะเห็นอะไรก็สวยสดงดงามไปหมด แม้เจอปัญหาเจอวิกฤตก็สามารถ
พลิกเป็นโอกาสได้ เปรียบประดุจต้นไม้ที่สามารถเปลี่ยนก้อนอุจจาระเปลี่ยนใบไม้เน่า ๆ ให้เป็นอาหาร
บ�ำรุงต้นได้ และที่ส�ำคัญด้วยที่ใจที่ผ่องใส ด้วยใจที่ดีนี้เองจะช่วยดึงดูดสิ่งดี ๆ คนดี ๆ เข้ามาหาตัว
ดังค�ำกล่าวที่ว่า ฝูงนกเข้าฝูงนก ฝูงช้างเข้าฝูงช้าง คนดีก็สมาคมกับคนดี คนพาลคนขี้เหล้าเมายาก็สมาคม
กับคนขี้เหล้า เป็นต้น
ส่วนคนไม่มคี วามเคารพและมีอปุ นิสยั จับผิดคนอืน่ นัน้ ใจของเขาไม่ตา่ งอะไรกับ “ถังขยะ” ซึง่ เป็น
แหล่งรวมแห่งสิง่ ไม่ดที งั้ หลาย ไม่ตา่ งอะไรกับแม่นำ�้ ทีเ่ น่าเสียเป็นทีร่ วมของสิง่ ไม่ดที คี่ นน�ำไปทิง้ เอาไว้ บุคคล
เหล่านี้จะมีเรื่องให้หงุดหงิดหดหู่ได้ทั้งวัน เพราะเห็นอะไรรอบตัวก็ไม่ดีไปหมด ในสมัยพุทธกาลมีหลายคน
มีบุญได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษที่ดีที่สุด ไม่มีใครจะดีกว่านี้อีกแล้ว แต่กลับไม่เห็นคุณ
ความดีของพระองค์ แถมยังไปสร้างบาปกับท่านอีก จนเป็นเหตุให้ไปหมกไหม้อยู่ในอเวจีมหานรก เช่น
พระเทวทัต เป็นต้น
นอกจากนี้คนที่มีความเคารพอ่อนน้อม มีปกติกราบไหว้อยู่เป็นนิตย์ ย่อมจะได้รับความรัก ความ
เอ็นดู ยกย่องสรรเสริญ สนับสนุนส่งเสริมให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น คนมีความเคารพ เปรียบเสมือนต้นไม้
ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะไม่แข็งกระด้าง อ่อนไหวไปตามลม ย่อมได้รับการเอาใจใส่ดูแล ใส่ปุ๋ย รดน�้ำ พรวนดิน
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เป็นอย่างดี ท�ำให้มีโอกาสเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลเป็นที่พึ่งแก่นกกาทั้งหลาย คนที่ขาด
ความเคารพ มีปกติไม่กม้ หัวให้ใคร ๆ จะแข็งทือ่ เหมือนต้นไม้ทตี่ ายแล้ว จะไม่มใี ครเอาใจใส่ดแู ล ใส่ปยุ๋ รดน�ำ้
พรวนดินอีกต่อไป ไม่มีทางเจริญเติบโตอีกแล้ว มีแต่จะถูกโค่นอย่างเดียวเท่านั้น
ส�ำหรับอานิสงส์หลักของการมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยคือ ช่วยให้บุคคลนั้น ๆ น้อมน�ำค�ำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบตั จิ นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หากยังก�ำจัดกิเลสไม่หมด คือต้องเวียนว่าย
ตายเกิดต่อไป อานิสงส์แห่งการมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยจะท�ำให้ได้เกิดในตระกูลสูงและได้รับ
การเคารพยกย่องจากคนทั้งหลาย เพราะพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สูงส่ง การเคารพต่อพระรัตนตรัยจึงท�ำให้
ได้เกิดเป็นผู้สูงศักดิ์ ได้แก่ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ ได้เป็นเจ้าคนนายคน
เป็นต้น
2.5.1.5 การบูชาคืออะไร
การบูชา หมายถึง การยกย่อง เชิดชู เลื่อมใส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ ไม่เสแสร้งแกล้งท�ำ
หมายถึง กิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง การแสดงต่อหน้า เป็นการ
แสดงให้ท่านทราบว่า เรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจ
การแสดงลับหลังเป็นการเตือนใจตัวเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ก่อให้เกิดความรู้สึก
อยากกระท�ำตาม ใจเราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอ ๆ ไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้าย
การบูชา เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ส�ำหรับฝึกใจที่ยังหยาบกระด้าง เพราะไม่อาจยอมรับคุณความดี
ของผู้อื่นให้ละเอียดอ่อนลง แต่หากได้เคยชินกับการบูชาแล้ว ในที่สุดย่อมสามารถเห็นถึงคุณธรรมความดี
ที่ มี อ ยู ่ ใ นตั ว ของผู ้ ที่ เ ราบู ช าได้ อ ย่ า งแจ่ ม ชั ด จนเกิ ด ความเลื่ อ มใสกลายเป็ น การบู ช าอย่ า งแท้ จ ริ ง
อยากท�ำความดีตามท่านบ้าง ผู้ใหญ่จึงควรสอนบุตรหลานให้รู้จักสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นการปลูก
ศรัทธาตั้งแต่เล็ก ๆ
2.5.1.6 ประเภทและวิธีการบูชาพระรัตนตรัย
การบูชาในทางปฏิบัติมี 2 ประเภท คือ
		1) อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิง่ ของ กรณีการบูชาพระพุทธ ได้แก่ การจัดแจกันดอกไม้ไว้
ทีโ่ ต๊ะหมูบ่ ชู า, การบูชาด้วยธูปเทียน, การบูชาข้าวพระพุทธหน้าโต๊ะหมูบ่ ชู าในงานมงคล, การบูชาข้าวพระ
ทุกวันอาทิตย์ตน้ เดือนของวัดพระธรรมกาย, การบูชาพระเจดียด์ ว้ ยดอกไม้ พวงมาลัย และรัตนชาติตา่ ง ๆ,
การสร้างพระพุทธรูป, การสร้างเจดียเ์ พือ่ เก็บพระบรมสารีรกิ ธาตุ เช่น เจดียบ์ รมพุทโธ, เจดียช์ เวดากอง ฯลฯ
		
การบูชาพระธรรม ได้แก่ การสร้างศาสนสถานของพระเจ้าอโศกมหาราช กล่าวคือ พระองค์
ทรงบริจาคทรัพย์ส�ำหรับสร้างวิหารและเจดีย์ 84,000 องค์ ทั่วชมพูทวีป เพื่อบูชาพระธรรม 84,000
พระธรรมขันธ์ นอกจากนี้การบูชาพระภิกษุผู้เป็นพหูสูต คือผู้ศึกษาพระธรรมมามากก็ถือเป็นการบูชา
พระธรรมเช่นกัน ดังพุทธด�ำรัสทีต่ รัสแก่พราหมณ์ทา่ นหนึง่ ว่า “ดูกอ่ นพราหมณ์ แม้หากว่าเธอใคร่จะบูชา
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พระธรรมรัตนะ ก็จงบูชาภิกษุ ผูเ้ ป็นพหูสตู รูปหนึง่ ” (ที.ปา.อ. (ไทย) 15/ -/ 295)
		
การบูชาพระสงฆ์ ได้แก่ การถวายปัจจัยไทยธรรมเพือ่ บูชาท่าน, การถวายพวงมาลัยแก่ทา่ น,
การสร้างสถูปส�ำหรับเก็บพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลาย หรือการสร้างอนุสรณ์สถานและศาสนวัตถุ
เพื่อบูชาก็ได้ เช่น การสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อประดิษฐานรูปหล่อทองค�ำของหลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ
ณ บ้านเกิดของท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรี, การสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเพื่อประดิษฐานรูปหล่อ
ทองค�ำของท่าน ณ วัดพระธรรมกาย ฯลฯ
		
นอกจากนีย้ งั มีศาสนสถานบางแห่งทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ บูชาทัง้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้แก่
มหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย โดยส่วนบนและด้านในขององค์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานองค์
พระธรรมกายประจ�ำตัวถึง 1 ล้านองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพุทธรัตนะ ด้านนอกขององค์เจดีย์ถัดลงมา
จากโซนพุทธรัตนะก็เป็นส่วนของธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะตามล�ำดับ โซนสังฆรัตนะนัน้ ใช้เป็นทีน่ งั่ ประกอบ
พิธีกรรมของพระภิกษุนับ 10,000 รูป
		2) ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระสงฆ์สาวก โดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อก�ำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจ
การปฏิบัติบูชานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเน้นเพราะช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง ส่วนอามิสบูชานั้น
ยังไม่อาจช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างถาวร
		
มหาธรรมกายเจดีย์นั้นนอกจากสร้างเพื่อเป็นอามิสบูชาแล้ว ยังสร้างไว้ส�ำหรับการ
ปฏิบัติบูชาของชาวโลกนับล้านคนอีกด้วย เพราะรอบองค์เจดีย์นั้นได้สร้างมหารัตนวิหารคดไว้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมและนั่งสมาธิเจริญภาวนาของพุทธบริษัททั่วโลก มหาธรรมกายเจดีย์จึงไม่ได้สร้างเอาไว้
โชว์แต่สร้างไว้ใช้งานพระศาสนาและสร้างเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง
2.5.1.7 อานิสงส์การบูชาพระรัตนตรัย
อานิสงส์สูงสุดของการปฏิบัติบูชาคือ การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและสามารถก�ำจัดกิเลส
ให้หมดสิ้นไปจากใจ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป เมื่อดับขันธ์แล้วก็จะได้ไปเสวยสุขอยู่ใน
อายตนนิพพาน
ส่วนอานิสงส์ของอามิสบูชานั้นจะท�ำให้ได้เสวยทิพยสมบัติอันโอฬารบนสรวงสวรรค์ เมื่อได้มาเกิด
ยังโลกมนุษย์ก็จะเป็นที่เคารพของชนทั้งหลาย ได้เกิดในตระกูลสูง ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
คุณสมบัติ และเป็นปัจจัยเกือ้ หนุนให้ปฏิบตั บิ ชู าได้อย่างสะดวก ในพระไตรปิฎกบันทึกตัวอย่างอานิสงส์ของ
อามิสบูชาไว้จ�ำนวนมาก ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงหนึ่งตัวอย่างคือ เรื่องของพระกัสสปเถระ
พระกัสสปเถระเล่าไว้ว่า หลังจากพระปทุมุตรพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว ท่านได้ประชุมญาติและมิตร
แล้วกล่าวว่า “พระมหาวีรเจ้าปรินพิ พานแล้ว เชิญเรามาท�ำการบูชากันเถิด” พวกเขารับค�ำว่า “สาธุ” จาก
นั้นก็ได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยการสร้างเจดีย์สูง 100 ศอกเพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุ และได้สร้างกุศล
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อืน่ ๆ เป็นอันมาก ละโลกแล้วก็ได้ไปเสวยทิพยสมบัตอิ นั โอฬารในเทวโลก เมือ่ จุตมิ าเกิดในโลกมนุษย์ได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ 33 ครั้ง
ภพชาติสุดท้ายนี้ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์ 80 โกฏิ ต่อมาท่านได้สละทรัพย์
เหล่านั้นออกบวชแล้วปฏิบัติบูชาจนได้คุณวิเศษ คือ ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 ได้เป็น
พระอรหันตสาวกองค์สำ� คัญในพระพุทธศาสนา (ขุ.อป. (ไทย) 32/ 5/ 30-31) ได้เป็นประธานการสังคายนา
พระธรรมวินัยครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพานได้ 3 เดือน ส่งผลให้ชาวพุทธมีพระธรรมค�ำสอนที่เป็นหมวดหมู่
ได้ศึกษาเพื่อเป็นแสงสว่างน�ำทางชีวิตตราบกระทั่งปัจจุบัน
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บทที่ 3
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
แนวคิด

1. ภาพรวมของหลั ก ธรรมส� ำคั ญ ในพระไตรปิ ฎ ก ประกอบด้ ว ยหลั ก ค�ำ สอนจ� ำ นวน 84,000
พระธรรมขันธ์
2. นิพพาน เป็นหลักค�ำสอนส�ำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา นิพพาน หมายถึงความดับกิเลส
มี 2 อย่างคือ สอุปาทิเสสนิพพาน คือดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์ และอนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสพร้อม
กับดับเบญจขันธ์
3. อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
4. ความไม่ประมาท คือการไม่อยู่ปราศจากสติ หลักธรรมทุกข้อรวมลงในความไม่ประมาท เหมือน
รอยเท้าของสัตว์ทุกประเภท รวมลงในรอยเท้าช้าง
5. ละชั่ ว ท� ำ ดี ท� ำ จิ ต ใจให้ ผ ่ อ งใส เป็ น หลั ก ค� ำ สอนที่ เ ป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ในทางพระพุทธศาสนา
6. มรรคมีองค์ 8 คือหนทางที่น�ำไปสู่ความดับทุกข์ ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
7. ไตรสิกขา คือหลักการฝึกอบรม 3 ประการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ศีล สมาธิ
ปัญญา
8. ปฏิจจสมุปบาท คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการอิงอาศัยกันและกัน มี 12 ประการ มีอวิชชา เป็นต้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายภาพรวมของหลักธรรมส�ำคัญในพระไตรปิฎกได้
2. อธิบายและสรุปสาระส�ำคัญของหลักธรรมส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
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พระพุทธศาสนามีคำ� สอนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ นับว่ามีคำ� สอนทีม่ ากมาย ทีไ่ ด้รวบรวมมาตัง้ แต่
ครัง้ พุทธกาล ปัจจุบนั ชาวพุทธเอง แม้จะเป็นชาวพุทธทีด่ กี ม็ จี ำ� นวนไม่มากนักทีศ่ กึ ษาค�ำสอนในพระไตรปิฎก
อันเป็นพระคัมภีรใ์ นทางพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามแม้คำ� สอนจะมากมายเพียงใดหากเราอยากจะรักษา
พระพุทธศาสนาให้ยาวนาน จ�ำเป็นที่พุทธศาสนิกชนต้องศึกษาความรู้อันทรงคุณค่าเหล่านี้ตามก�ำลังสติ
ปัญญา
ในบทนี้เองได้ชี้ให้เห็นภาพรวมของค�ำสอนเหล่านี้ ทั้งยังน�ำหลักค�ำสอนส�ำคัญมาสรุปให้ฟังพอให้
เกิดความเข้าใจเพือ่ น�ำไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ผูท้ มี่ ใี จอยากจะศึกษาให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ไปก็สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไป เพื่อจะได้น�ำมาสอนตนเองและเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกสืบไป

3.1 ภาพรวมหลักธรรมส�ำคัญในพระไตรปิฎก

ภาพรวมพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยิ คุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ให้ภาพรวมหลักธรรมส�ำคัญ
ในพระไตรปิฎกไว้อย่างชัดเจนดังภาพทีแ่ สดงไว้นี้ จะเห็นว่าหลักธรรมทัง้ หมดในพระไตรปิฎกมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุ “นิพพาน” อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ส�ำหรับหลักธรรมต่าง ๆ ในพระไตรปิฎกอันเป็นหลักปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานนั้น เป็นหลักธรรมที่มี
ความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ทุกหมวด ไม่มคี วามขัดแย้งกัน สามารถย่อได้และขยายได้ หากย่อจนถึงทีส่ ดุ ก็จะ
เหลือเพียงข้อเดียวคือ “ความไม่ประมาท” หากขยายความแล้วก็จะได้มากถึง “84,000 ข้อ หรือพระธรรมขันธ์” แบ่งเป็นพระวินัย 21,000 ข้อ พระสูตร 21,000 ข้อ และพระอภิธรรม 42,000 ข้อ
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นอกจากนี้ หลักธรรมทัง้ หมดในพระไตรปิฎกอาจจะแบ่งให้เหลือ 3 ข้อก็ได้คอื ละชัว่ ท�ำดี และท�ำใจ
ให้ผ่องใส หลักธรรม 3 ข้อนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา จิตสิกขา และปัญญาสิกขา
หากจะขยายจาก 3 ข้อนีใ้ ห้เป็น 8 ข้อก็ได้เรียกว่า มรรคมีองค์ 8 อันประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ โดยสัมมาทิฏฐิ และ
สัมมาสังกัปปะ จัดอยูใ่ นปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ จัดอยูใ่ นศีลสิกขา และ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดอยู่ในจิตสิกขา หลักธรรมในแต่ละหมวดมีรายละเอียดโดยย่อ
ดังต่อไปนี้

3.2 นิพพาน

นิพพาน หมายถึง การดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง นิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์และ
สรรพสัตว์ทงั้ หลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแบ่งนิพพานออกเป็น 2 ประการ คือ สอุปาทิเสสนิพพาน และ
อนุปาทิเสสนิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 45/ 222/ 304)
1) สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ภิกษุผเู้ ป็นพระอรหันต์ มีสงั โยชน์ในภพนีส้ นิ้ รอบแล้ว หลุดพ้นแล้ว
เพราะรู้โดยชอบ เป็นผู้มีราคะ โทสะ และโมหะสูญสิ้นแล้ว แต่ยังเป็นผู้เสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจ
ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความที่อินทรีย์ 5 ยังไม่บุบสลาย
พระเดชพระคุณภาวนาวิริยคุณ อธิบายสอุปาทิเสสนิพพานไว้ว่า เป็นพระนิพพานในตัว บางครั้งก็
เรียกว่า นิพพานเป็น หมายความว่า ในขณะที่อาสวกิเลสสูญสิ้นไปหมดแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีขันธ์ 5 อยู่
มีธรรมกายปรากฏอยูใ่ นตัว ท�ำให้รสู้ กึ เป็นสุขเหมือนอยูใ่ นอายตนนิพพานอย่างแท้จริง เพียงแต่ยงั อาศัยกาย
มนุษย์อยู่เท่านั้น (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ, 2537 :146)
2) อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ภิกษุผเู้ ป็นพระอรหันต์ มีสงั โยชน์ในภพนีส้ นิ้ รอบแล้ว หลุดพ้นแล้ว
เพราะรูโ้ ดยชอบ เวทนาทัง้ ปวงในอัตภาพนีข้ องภิกษุนนั้ เป็นสภาพทีก่ เิ ลสมีตณ
ั หา เป็นต้น ครอบง�ำไม่ได้อกี
พระเดชพระคุณภาวนาวิริยคุณ อธิบายอนุปาทิเสสนิพพานไว้ว่า เป็นนิพพานที่อยู่นอกตัว บางครั้ง
ก็เรียกว่า “นิพพานตาย” หมายความว่า เมื่อขันธ์ 5 แตกดับสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้ว ธรรมกายที่อยู่ใน
สอุปาทิเสสนิพพานจึงตกศูนย์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ณ จุดนี้เองทื่เรียกว่า “อายตนนิพพาน” ที่
พระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งจิตปรารถนาจะไปถึง (ที.ม. (ไทย) 14/ 294-295/ 232)

3.3 อริยสัจ 4

อริยสัจมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ ทุกข์ คือ ความทุกข์, ทุกขสมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์, ทุกขนิโรธ
คือ ความดับทุกข์ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ ทางดับทุกข์
1) ทุกขอริยสัจ (ที.ม. (ไทย) 14/ 294-295/ 232)
ทุกขอริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์
ทุกข์ แปลว่า สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความ
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ดับสลายเนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง
ทุกข์แบ่งออกเป็น 12 ประการคือ ชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ โสกทุกข์ ปริเทวทุกข์
โทมนัสทุกข์ อุปายาสทุกข์ ทุกขทุกข์ อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ยัมปิจฉังนลภติตัมปิทุกข์
ทุกข์ทั้ง 12 ประการนี้สรุปรวมลงใน “อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์”
(1) ชาติทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะการเกิด
(2) ชราทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะความแก่
(3) พยาธิทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะความเจ็บป่วย
(4) มรณทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะความตาย
(5) โสกทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะความเศร้าใจ
(6) ปริเทวทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะตัดอาลัยไม่ขาด
(7) ทุกขทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะความไม่สบายกาย
(8) โทมนัสทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะความไม่สบายใจ
(9) อุปายาสทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะความแค้นใจ
(10) อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะประสบสิ่งที่เกลียด
(11) ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
(12) ยัมปิจฉังนลภติตัมปิทุกข์ หมายถึง ทุกข์เพราะผิดหวัง
ทุกข์ทั้ง 12 ประการที่กล่าวมานี้สรุปเหลือประการเดียวคือ “อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์” กล่าวคือ
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ์ทั้ง 5 นี้
ยังมีกิเลสอยู่จึงยัง “เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน” อุปาทาน แปลว่า “ถือมั่น” กล่าวคือ การถือมั่นว่าขันธ์ 5 นี้
“เป็นของเรา” (ม.มู. (ไทย) 19/ 505 /324) จึงท�ำให้ความทุกข์ทั้ง 12 ประการเกิดขึ้น
หากเราไม่ถอื มัน่ ว่าขันธ์ 5 ทีป่ ระกอบขึน้ นี้ “เป็นตัวของเรา” แต่คดิ ว่าเป็นเพียงบ้านเรือนทีเ่ ราอาศัย
อยู่ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อมีเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นกับขันธ์ 5 นี้ ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา หรือแม้จะเกิด
ก็เกิดขึ้นน้อยกว่าเดิม เช่น เมื่อเรามองดูกระจกเห็นหน้าตาเหี่ยวเฉา เราก็จะไม่เป็นทุกข์หากเราคิดว่า
ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเรา เราเพียงเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น บ้านคนอื่นจะเก่าผุพังอย่างไรเราก็ไม่
ทุกข์ใจเพราะไม่ได้เป็นของเรา ฉันใด ขันธ์ 5 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมดาสามีภรรยาที่หย่าขาดกันแล้วย่อม
ไม่เดือดร้อนใจเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไปแต่งงานใหม่ เพราะต่างคนก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่ง “ไม่ได้เป็นของเรา” แล้ว
ดังนั้น สาเหตุแห่งความทุกข์ในเบื้องต้น คือ อุปทานนั่นเอง ส่วนเหตุแห่งอุปาทาน คือ ตัณหาซึ่งจะได้
กล่าวในหัวข้อต่อไป
2) ทุกขสมุทัยอริยสัจ (ที.ม. (ไทย) 22/-/ 77)
ทุกขสมุทยั อริยสัจ หมายถึง ความจริงอันประเสริฐในเรือ่ งเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ในทีน่ ี้ คือ
“ตัณหา” ซึ่งแปลว่า ความทะยานอยาก (ม.อุ.อ. (ไทย) 22/ -/ 227)
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ตัณหาเป็นสาเหตุให้เกิดอุปาทาน คือความยึดมั่นในขันธ์ 5 คือยึดมั่นว่าขันธ์ 5 นี้เป็นของเราและ
ต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการ เมื่อมันไม่เป็นอย่างใจจึงท�ำให้เกิดความทุกข์ตามมา
		
(1) ประเภทของตัณหา
		
ตัณหาแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
		
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
		กามตัณหา แปลว่า ความอยากในกาม (ที.ม.อ. (ไทย) 14/ -/ 356) นั่นคือ กามคุณ 5
อันเป็นความอยากของมนุษย์และสัตว์ที่อยู่กามภพ ได้แก่ ความอยากได้รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
ทีน่ า่ ปรารถนาน่าใคร่นา่ พอใจ เช่น อยากได้แฟนสวย ๆ หล่อ ๆ อยากฟังเพลงเพราะ ๆ อยากได้ยนิ แต่เสียง
หวาน ๆ อยากดมกลิ่นหอม ๆ อยากรับประทานอาหารที่อร่อยถูกปากถูกใจ อยากได้บ้านที่สะดวกสบาย
มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เป็นต้น
		ภวตัณหา ค�ำว่า ภว มาจาก ภู ธาตุ ในภาษาบาลี แปลว่า ความมี ความเป็น (โรงเรียน
พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย, 2545 : 117)
		
ภวตัณหา จึงแปลว่า ความอยากในความมีความเป็น หมายถึง อยากให้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้น
คงอยู่ตลอดไป ภวตัณหาเกิดสืบต่อมาจากกามตัณหาคือ กามตัณหาเป็นความอยากได้สิ่งต่าง ๆ เช่น อยาก
ได้ลูก อยากได้รถ อยากได้บ้าน ฯลฯ เมื่อได้มาแล้วเมื่อมีแล้วก็จะเกิดภวตัณหาคือ อยากให้สิ่งที่มีอยู่นั้น
คงอยู่ตลอดไป
		
ภวตัณหา แปลอีกนัยหนึง่ ว่า ความอยากในภพ (ที.ม.อ. (ไทย) 14/ -/ 356) หลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้
อธิบายไว้ว่าภพในที่นี้หมายถึง “รูปภพ” อันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม 16 ชั้น รูปพรหมทั้งหลายนั้นมีความ
อยากในรูปฌาน มีความยินดีในรูปฌานในระดับต่าง ๆ ที่ตนได้ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ
จตุตถฌาน เพราะเมื่อได้รูปฌานเหล่านี้แล้วเป็นสุขสบายยิ่งกว่าความสุขในกามภพมากนัก ใจจึงจดจ่อ
อยู่กับฌานนั้น ๆ อย่างเหนียวแน่นยิ่งกว่าติดในกามอีก
		
วิภวตัณหา แปลว่า ความอยากในความไม่มีความไม่เป็น หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เรา
ไม่ปรารถนาจะมีจะเป็น ก็อยากให้ตัวเราหรือคนที่เรารักไม่มีหรือไม่เป็นสิ่งนั้น เช่น อยากที่จะไม่เป็น
โรคเอดส์ อยากที่จะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็นต้น
		
วิภวตัณหา แปลอีกนัยหนึ่งว่า ความอยากในวิภพ (ที.ม.อ. (ไทย) 14/ -/ 356) หลวงปู่
วัดปากน�้ำ อธิบายไว้ว่า วิภพในที่นี้หมายถึง “อรูปภพ” อันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม 4 ชั้น อรูปพรหมทั้ง
หลายนั้นมีความอยากในอรูปฌาน มีความยินดีในอรูปฌานในระดับต่าง ๆ ที่ตนได้เช่นเดียวกับรูปพรหม
แต่ความสุขในอรูปฌานมีความละเอียดประณีตมากกว่ารูปฌานมาก เหล่ารูปพรหมและอรูปพรหมทัง้ หลาย
ต่างคิดว่าตนพ้นทุกข์แล้ว และเข้าใจผิดว่าพรหมสถานนั้นคืออายตนะนิพพาน ท�ำให้ติดอยู่แค่นั้นไม่ไปสูง
กว่านั้น
		
(2) ความสัมพันธ์ของกิเลสอื่นกับตัณหา
		
ตัณหาเป็นกิเลสตระกูลโลภะ “โลภะนั้นเรียกว่า “ตัณหา” ด้วยอ�ำนาจความอยาก เรียกว่า
“ราคะ” ด้วยอ�ำนาจความยินดี เรียกว่า “นันทิ” ด้วยอ�ำนาจความเพลิดเพลิน” ส่วนอวิชชาหรือโมหะ
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คือความไม่รู้หรือความหลงนั้นเป็นรากเหง้าของตัณหา
		
ส�ำหรับโทสะเป็นกิเลสที่เกิดต่อจากตัณหา เช่น อยากได้แล้วไม่ได้ดังใจหวังก็จะเกิดโทสะ
เกิดความหงุดหงิดร�ำคาญใจขึ้นมา หรืออยากให้แฟนของเรารักเราคนเดียว อยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไป
แต่ยามใดก็ตามทีท่ ราบว่าแฟนปันใจให้คนอืน่ ยามนัน้ โทสะจะแสดงผลทันที และจะเกิดโทษต่าง ๆ ตามมา
มากมาย บ่อยครั้งที่ถึงขนาดฆ่ากันตาย ทั้งฆ่าแฟน ฆ่าใครต่อใครรวมทั้งฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีความช�้ำใจ
นี้คือตัวอย่างของโทสะที่เกิดจากตัณหา
		
(3) ธรรมชาติของตัณหา
		
ตัณหาท�ำให้มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักค�ำว่าพอ พยายามแสวงหากามสุขมาบ�ำรุงบ�ำเรอตน
เรื่อยไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ภูเขาทองค�ำล้วน มีสีสุกปลั่ง ถึงสองเท่า ก็ยังไม่พอแก่บุคคลคน
หนึ่ง” (สํ.ส. (ไทย) 25/ 477/ 53) ตัณหาจึงเปรียบเสมือนทะเลเพราะให้เต็มได้ยาก
		
เรามักถูกสอนให้มองด้านดีว่า แก้วน�้ำที่มีน�้ำอยู่ครึ่งแก้วนั้น มีน�้ำเหลือตั้งครึ่งแก้ว มากกว่า
ที่มองว่าน�้ำหายไปครึ่งแก้ว แต่จะมองด้านไหนก็ตาม ก็ท�ำให้เราคิดว่า แก้วยังขาด พร่อง ยังต้องการน�้ำ
มาเติมให้เต็ม
		
ตลอดชีวติ ทีผ่ า่ นมา เราจะรูส้ กึ ว่า เรายังมีไม่พอ ต้องมีนนั่ มีนเี่ สียก่อน แล้วเราจะอิม่ จะเต็ม
สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยถูกสอนก็คือ ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงิน หาของ หาความรักได้มาก
สักเท่าไรก็ตาม น�ำ้ ในแก้วไม่มวี นั เต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด แก้วของเราจะโตขึน้ เรือ่ ย ๆ ไม่
เคยพอ (ฐิตินารถ ณ พัทลุง, 2530 : 78-79)
3) ทุกขนิโรธอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ “ความดับด้วยการส�ำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหา” (สํ.ม. (ไทย) 31/ 1665/
421)
ค�ำว่า นิโรธ แปลว่า ดับ ทุกขนิโรธอริยสัจ จึงมีความหมายว่า “ความจริงอันประเสริฐเรื่องการดับ
ทุกข์”
นิโรธเป็นไวพจน์1 ของ “พระนิพพาน” กล่าวคือ เป็นค�ำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
ดังอรรถกถาที่ว่า “อเสสวิราคนิโรโธ ความดับด้วยส�ำรอกโดยไม่เหลือ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นไวพจน์ของ
พระนิพพาน ตัณหามาถึงพระนิพพานย่อมคลาย ดับไม่เหลือ พระนิพพานจึงเรียกว่า ความดับ ด้วยคลาย
ไม่เหลือแห่งตัณหานั้น อนึ่ง ตัณหามาถึงพระนิพพาน ย่อมละ สละคืน ปล่อย ไม่ติด พระนิพพานจึง
เรียกว่า เป็นที่ละ สละ ปล่อย ไม่ติด แท้จริง พระนิพพานก็มีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ชื่อของพระนิพพานนั้น
มีมาก...” (ที.ม.อ. (ไทย) 14/-/357-359)
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแบ่งนิพพานออกเป็น 2 ประการ คือ สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน (ขุ.อิติ. (ไทย) 45/ -/ 304)
__________________________________

ไวพจน์ แปลว่า ค�ำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน รอกับคอย ป่า
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		(1) สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบแล้ว
หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ เป็นผู้มีราคะ โทสะ และโมหะสูญสิ้นแล้ว แต่ยังเป็นผู้เสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจ
และไม่พึงใจ ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความที่อินทรีย์ 5 ยังไม่บุบสลาย
		
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยิ คุณ อธิบายสอุปาทิเสสนิพพานไว้วา่ เป็นพระนิพพานในตัว
บางครั้งก็เรียกว่า “นิพพานเป็น” หมายความว่า ในขณะที่อาสวะกิเลสสูญสิ้นไปหมดแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่
ยังมีขนั ธ์ 5 อยู่ มีธรรมกายปรากฏอยูใ่ นตัว ท�ำให้รสู้ กึ เป็นสุขเหมือนอยูใ่ นอายตนนิพพานอย่างแท้จริง เพียง
แต่ยังอาศัยกายมนุษย์อยู่เท่านั้น (พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), 2537 : 146)
(2) อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบแล้ว
หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ เวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้ของภิกษุนั้นเป็นสภาพที่กิเลสมีตัณหา เป็นต้น
ครอบง�ำไม่ได้อีก
		
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ อธิบายอนุปาทิเสสนิพพานไว้ว่า เป็นนิพพานที่อยู่
นอกตัว บางครั้งก็เรียกว่า “นิพพานตาย” หมายความว่า เมื่อขันธ์ 5 แตกดับสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้ว
ธรรมกายที่อยู่ในสอุปาทิเสสนิพพานจึงตกศูนย์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ณ จุดนี้เองที่เรียกว่า “อายตน
นิพพาน” ทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลายตัง้ จิตปรารถนาจะไปถึง (พระภาวนาวิรยิ คุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), 2537 : 146)
4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ค�ำว่า ปฏิปทา แปลว่า ทางด�ำเนิน ความประพฤติ หรือข้อปฏิบัติ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ จึงแปลได้ว่า “ข้อปฏิบัติอันประเสริฐให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์”
นัน่ คือ “อริยมรรคมีองค์ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ”(อภิ.วิ. (ไทย) 77/ 162/ 290)
ค�ำว่า อริยมรรค แปลว่า ทางอันประเสริฐ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่า อริยมรรคมีองค์ 8 นี้เป็น “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ “ทางสายกลาง” เป็นทางทีไ่ ม่เข้าใกล้ปฏิปทา 2 อย่างซึง่ ไม่ใช่ทางตรัสรูค้ อื กามสุขลั ลิกานุโยค
และอัตตกิลมถานุโยค
กามสุขัลลิกานุโยค หมายถึง การประพฤติตนให้พัวพันด้วยกามสุข เช่น ปุถุชนทั่ว ๆ ไป
อัตตกิลมถานุโยค หมายถึง การทรมานตนเพือ่ หวังเผากิเลสของนักบวชบางลัทธิ เช่น การอดอาหาร
การนอนบนหนาม การกลั้นลมหายใจ การไม่นุ่งห่มผ้า เป็นต้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “...ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่น ตถาคตได้
ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ท�ำดวงตาให้เกิด ท�ำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
ความตรัสรู้เพื่อนิพพาน” (วิ.ม. (ไทย) 6/ 13/ 44)
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3.4 ความไม่ประมาท

ความไม่ประมาท หมายถึง ความไม่เลินเล่อ ไม่พลั้ง ไม่เผลอ มีสติเสมอ ส่วนความประมาทคือ การ
ขาดสติ ความพลั้งเผลอ ความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมใหญ่ซึ่งรวมธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎกไว้ในข้อนี้
เพียงข้อเดียว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปทสูตรว่า “รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย... ย่อมถึงความประชุมลงใน
รอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่ารอยเท้าสัตว์เหล่านั้น เพราะเป็นรอยใหญ่ แม้ฉันใด
กุศลธรรมทัง้ หมดนัน้ มีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่า
เลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่ประมาท พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
อริยมรรคมีองค์ 8 จักกระท�ำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8” (สํ.ม. (ไทย) 30/ -/ 253)
ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น พระองค์ก็ได้ตรัสพระปัจฉิมวาจาไว้ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอ
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” (ที.ม. (ไทย) 13/ 143/ 322) พระด�ำรัสนี้ถือว่าเป็นการสรุป
หลักธรรมทัง้ หมดทีพ่ ระองค์ตรัสสอนมาตลอด 45 พรรษาให้เหลือเพียงข้อเดียวคือ ความไม่ประมาทเท่านัน้
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อธิบายขยายความเรื่องความไม่ประมาทไว้ใน
กัณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องปัจฉิมวาจาว่า
“ความประมาท คือ เผลอไป ความไม่ประมาท คือ ความไม่เผลอ ไม่เผลอละใจจดใจจ่อทีเดียว
ท่านจึงได้อุปมาไว้ ไม่ประมาท ไม่เผลอในความเสื่อมไปในปัจฉิมวาจา นึกถึงความเสื่อมอยู่เสมอ นึกหนัก
เข้า ๆ แล้วใจหาย นีเ่ รามาคนเดียวหรือ นีเ่ ราก็ตายคนเดียว บุรพชน ต้นตระกูลของเราไปไหนหมด ตายหมด
เราล่ะก็ตายแบบเดียวกัน ตกใจละคราวนี้ ท�ำชัว่ ก็เลิกละทันที รีบท�ำความดีโดยกะทันหันทีเดียว เพราะไปเห็น
ไอ้ความเสือ่ มเข้า ถ้าไม่เห็นความเสือ่ มละก็ กล้าหาญนักท�ำชัว่ ก็ได้ ด่าว่าผูห้ ลักผูใ้ หญ่ได้ตามชอบใจ” (พระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร, 2539) : 199)

3.5 ละชั่ว ท�ำดี ท�ำใจให้ผ่องใส

หลั ก ธรรมทั้ ง หมดในพระไตรปิ ฎ กนอกจากจะรวมลงในความไม่ ป ระมาทเพี ย งข้ อ เดี ย วแล้ ว
ยังสามารถขยายออกเป็น 3 ข้อได้ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปทานสูตรเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์
ว่า
1) การไม่ท�ำบาปทั้งสิ้น (ละชั่ว)
2) การยังกุศลให้ถึงพร้อม (ท�ำดี)
3) การท�ำจิตของตนให้ผ่องใส (ท�ำใจให้ผ่องใส)
นี้เป็นค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (ที.ม. (ไทย) 13/ 54/ 55 )
		
1) การไม่ท�ำบาปทั้งสิ้น มาจากภาษาบาลีว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ หมายถึง ไม่ท�ำชั่ว
ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ สพฺพปาปสฺส อกรณนํ คี้ รอบคลุมพระวินยั ปิฎกทัง้ หมด หากจัดเข้าในไตรสิกขา
ก็จะตรงกับ “ศีลสิกขา”
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2) การยังกุศลให้ถึงพร้อม มาจากภาษาบาลีว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา หมายถึง ท�ำความดีให้
มีขึ้นด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ กุสลสฺสูปสมฺปทา นี้ครอบคลุมพระสุตตันตปิฎกทั้งหมด หากจัดเข้าใน
ไตรสิกขาก็จะตรงกับ “จิตสิกขา”
		
3) การท�ำจิตของตนให้ผ่องใส มาจากภาษาบาลีว่า สจิตฺตปริโยทปนํ หมายถึง ท�ำจิตใจ
ของตนให้ผ่องใส สจิตฺตปริโยทปนํ นี้ครอบคลุมพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด หากจัดเข้าในไตรสิกขาก็จะตรง
กับ ปัญญาสิกขา

3.6 มรรคมีองค์ 8

มรรค แปลว่า ทาง หนทาง มรรคมีองค์ 8 จึงหมายถึง หนทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติ 8 ประการ เพื่อ
ให้ถึงความดับทุกข์ นั่นคือการได้บรรลุนิพพานนั่นเอง
มรรคมีองค์ 8 เป็นธรรมข้อหนึ่งในอริยสัจ 4 ซึ่งประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์คือตัณหา)
นิโรธ (ความดับทุกข์) และ มรรคคือหนทางดับทุกข์ เมือ่ กล่าวถึงมรรคเพียงข้อเดียวแต่กม็ คี วามหมายเชือ่ ม
โยงไปถึงอริยสัจอีก 3 ข้อที่เหลือด้วย เพราะธรรมทั้ง 4 ข้อมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมรรคมีองค์ 8 ไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วิ.ม.(ไทย) 6/13/45)
ซึง่ เป็นพระปฐมเทศนาหรือเทศนาครัง้ แรกของพระองค์ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยิ คุณ รองเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย ได้สรุปมรรคมีองค์ 8 ไว้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายดังนี้
1) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูก โดยสามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องว่า อะไรถูก-ผิด อะไรดี-ชัว่ อะไร
บุญ-บาป อะไรควร-ไม่ควรท�ำ
2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดถูก โดยเลือกคิดเฉพาะในสิ่งที่เกิดบุญ ไม่เกิดบาป
3) สัมมาวาจา คือ การพูดถูก โดยเลือกพูดเฉพาะในสิ่งที่เกิดบุญ ไม่เกิดบาป
4) สัมมากัมมันตะ คือ การท�ำถูก โดยเลือกท�ำแต่ในสิ่งที่เกิดบุญ ไม่เกิดบาป
5) สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพถูก โดยเลือกประกอบอาชีพที่เกิดบุญ ไม่เกิดบาป
6) สัมมาวายามะ คือ การเพียรพยายามถูก โดยเพียรละเว้นความชั่ว เพียรท�ำความดี และเพียร
กลั่นใจให้ผ่องใส
7) สัมมาสติ คือ ความระลึกถูก โดยพยายามรักษาใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ในการคิด พูด และ
ท�ำอยู่เป็นปกติ
8) สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งมั่นถูก โดยพยายามประคับประคองในขณะท�ำภาวนาให้หยุดนิ่ง ณ
ศูนย์กลางกายอย่างต่อเนื่องถูกส่วนเป็นปกติ จนกระทั่งเกิดความสว่างขึ้นในใจที่น�ำไปสู่การเห็นธรรมะที่
เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่ในตัว (ส.ผ่องสวัสดิ์, 255 : 72)
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปริกขารสูตรว่า องค์แห่งมรรค 7 ประการคือตัง้ แต่สมั มาทิฏฐิ สัมมาสติ
เป็นองค์ประกอบของสัมมาสมาธิ หรือประชุมลงในสัมมาสมาธิ ดังพระด�ำรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
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องค์แห่งสมาธิ 7 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เอกัคคตาจิต (ความมีอารมณ์เป็นหนึง่ เดียว หรือการทีจ่ ติ เป็นสมาธิ)
ประกอบด้วยองค์ 7 ประการนีเ้ รียกว่าอริยสมาธิ” (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 37/ 42/ 110)
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ก็เคยกล่าวไว้เช่นกันว่า “มรรคทั้ง 7 ประการจะประชุม
รวมกันลงในสัมมาสมาธิน”ี้ ด้วยเหตุนสี้ มั มาสมาธิจงึ มีความส�ำคัญสูงสุดในบรรดามรรคทัง้ ปวง ท�ำนองเดียว
กับความไม่ประมาททีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะการทีบ่ คุ คลจะเป็นผู้ “ไม่ประมาท” ได้อย่างสมบูรณ์ บุคคล
ผู้นั้นจะต้องมีสติก�ำกับตนเองอยู่ตลอดเวลา การที่บุคคลนั้น ๆ จะมีสติก�ำกับตนเองอยู่ตลอดเวลา เขาจะ
ต้องฝึกสัมมาสมาธิมาอย่างดีแล้ว จนใจของเขาจรดนิ่งอยู่ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตลอดเวลา

3.7 ไตรสิกขา

ไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 3 ประการ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงไตรสิกขาไว้ใน
ภาวสูตรว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย... ไตรสิกขาเป็นไฉน ไตรสิกขา คือ
อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา...
เมือ่ ใด... เธอเป็นผูม้ สี กิ ขาอันได้ศกึ ษาแล้วในไตรสิกขานี้ เมือ่ นัน้ ภิกษุนเี้ รากล่าวว่า ได้ตดั ตัณหาขาด
แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ท�ำที่สุดทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบ” (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 36/ 376/ 831)
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้อธิบายขยายความเรือ่ งไตรสิกขาไว้วา่ มี 2 ระดับ
คือ ระดับปกติหรือระดับต้น และระดับสูงหรือเกินระดับปกติขึ้นไป
ไตรสิกขาระดับต้นนั้น จะเรียกว่า ศีล จิต (สมาธิ) และปัญญา หรือเรียกว่า ศีลสิกขา จิตสิกขา
(สมาธิสกิ ขา) และปัญญาสิกขา ไตรสิกขาระดับต้นนีเ้ ป็นไตรสิกขาในระดับ รู้ หมายถึง รูว้ า่ ไตรสิกขามีอะไร
บ้าง เมื่อรู้แล้วก็ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขานั้น เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงไตรสิกขาระดับสูงต่อไป
ไตรสิกขาระดับสูงเรียกว่า อธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา หรือเรียกว่า อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา ไตรสิกขาระดับสูงนี้เป็นไตรสิกขาในระดับ “เห็น” หมายถึง ได้ปฏิบัติสมาธิจนสามารถ
“เห็น” ได้ด้วยตนเองว่าไตรสิกขาในตัวเรามีอะไรบ้าง กล่าวคือ ได้ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ในตัวที่
ละเอียดเป็นชั้น ๆ เข้าไปนั่นเอง
ค�ำว่า “อธิ” ในค�ำว่า อธิศีล เป็นต้น แปลว่า ยิ่ง เกิน หรือล่วง หมายถึง ไตรสิกขาที่ยิ่งกว่าหรือเกิน
กว่าหรือล่วงพ้นจากไตรสิกขาในระดับต้น
พระไตรปิฎกหากน�ำมาเชื่อมโยงกับไตรสิกขาจะได้ดังนี้คือ
		
พระวินัยปิฎก คือ ศีลสิกขา
		
สุตตันตปิฎก คือ จิตสิกขา
		
พระอภิธรรมปิฎก คือ ปัญญาสิกขา
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3.8 ปฏิจจสมุปบาท

3.8.1 ค�ำแปลและความหมาย
ปฏิจจสมุปบาท มาจากค�ำบาลีว่า “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ซึ่งประกอบด้วยค�ำ “ปฏิจฺจ” กับค�ำว่า
“สมุปฺปาท” ปฏิจฺจ แปลว่า อาศัย สมุปฺปาท (แยกเป็น สํ ร่วม + อุปฺปาท เกิดขึ้น) แปลว่า การเกิดขึ้น
ร่วมกัน เมื่อรวมค�ำทั้ง 2 เข้าด้วยกัน จึงแปลได้ว่า การเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยกัน
การเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยกันนี้คือ การเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยกันของอวิชชา สังขาร วิญญาณ
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ
ธรรม 12 ประการนี้ต่างเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยกันเกิดขึ้น ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างเกิดด้วยตัวเองโดด ๆ
ปฏิจจสมุปบาททีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้กท็ รงมุง่ หมายทีจ่ ะทรงแสดงถึงภาวะทีต่ า่ งฝ่ายต่างเป็น
ปัจจัยให้กันและกันเกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากพระพุทธด�ำรัสที่ตรัสไว้ว่า
“ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร คือ การทีอ่ วิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัย
ให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัย
ให้เกิดผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะ” (ส.ํ นิ. (ไทย) 26/ 2/ 2)
จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผลที่เกิดจากการที่ธรรมทั้งหลายได้อาศัยกันเกิดขึ้น
“โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วย”
ในปัจจยสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า
“พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้นคือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม
อิทัปปัจจัย ก็ยังด�ำรงอยู่ พระตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมตรัสรู้ทั่วถึงธาตุอันนั้น ครั้นแล้วย่อมตรัสบอก ทรง
แสดงบัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ�ำแนก กระท�ำให้ตื้น และตรัสว่า ท่านทั้งหลาย จงดูดังนี้ เพราะอวิชชาเป็น
ปัจจัย จึงมีสงั ขาร ภิกษุทงั้ หลาย ความจริงแท้ ความไม่คลาดเคลือ่ น ความไม่เป็นอย่างอืน่ มูลเหตุอนั แน่นอน
ในธาตุอันนั้น ดังพรรณนามาฉะนี้แล เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท” (สํ.นิ. (ไทย) 26/ 61/ 96)
จากพุทธด�ำรัสนี้สรุปได้ว่า ปฏิจจสมุปบาท นี้มีชื่อเรียกอื่น ๆ ได้อีก ดังนี้ คือ
		
1. ธัมมฐิตตา หรือ ธัมมฐิติ แปลว่า ความด�ำรงอยู่แห่งธรรม
		
2. ธัมมนิยามตา หรือ ธัมมนิยาม แปลว่า ความแน่นอนแห่งธรรม ความแน่นอนตามธรรม
		
3. อิทัปปัจจยตา แปลว่า ความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย
		
4. ตถตา แปลว่า ความเป็นเช่นนั้นเอง
		
5. อวิตถตา แปลว่า ความไม่ผิดจากความเป็นเช่นนั้น
		
6. อนัญญถตา แปลว่า ความไม่เป็นอย่างอื่น
		
7. ปัจจยาการ แปลว่า อาการแห่งปัจจัย (บรรจบ บรรณรุจิ, 2535 : 4)
นอกจากนี้ในกัจจานโคตตสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
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“ดูก่อนกัจจานะ ส่วนสุดข้อที่ 1 นี้ว่า สิ่งทั้งปวงมีอยู่ ส่วนสุดข้อที่ 2 นี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่มี ตถาคต
แสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้สว่ นสุดทัง้ สองนัน้ ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสงั ขารเพราะสังขาร
เป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ... ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ เพราะอวิชชานั่น
แหละดับ ด้วยการส�ำรอกโดยไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ... ความดับแห่ง
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้” (สํ.นิ. (ไทย) 26/ 61/ 96)
จากพุทธพจน์นี้ท�ำให้ทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสุดโต่ง 2 ส่วน ส่วนแรกจัดเป็นสัสสตทิฏฐิ เพราะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ตลอดกาล ส่วนที่ 2 จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิ เพราะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่
ตลอดกาล ทิฏฐิทั้ง 2 นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิด
ค�ำว่า สิ่งทั้งปวง ในที่นี้ก็คือ นามรูปนั่นเอง ซึ่งฝ่ายที่เป็นสัสสตทิฏฐิก็มีความเห็นว่า เป็นของเที่ยง
แท้ ยั่งยืน จึงมีอยู่ตลอดไป ฝ่ายที่เป็นอุจเฉททิฏฐิก็มีความเห็นว่า เป็นของไม่เที่ยงแท้ ไม่ยั่งยืน จึงถือว่ามี
อยู่ตลอดไป ขาดสูญได้ เพื่อให้พ้นจากความเห็นสุดโต่งทั้ง 2 นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรม
สายกลางให้พิจารณาว่า สิ่งทั้งปวงคือ นามรูปนั้นจะมีหรือไม่มี ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยต่าง ๆ เป็นส�ำคัญ กล่าวคือ
หากมีปจั จัยอยู่ สิง่ ทัง้ ปวงก็ยงั คงมีอยู่ หากไม่มปี จั จัย สิง่ ทัง้ ปวงก็ไม่มี ด้วยเหตุนี้ จึงมีผเู้ รียกปฏิจจสมุปบาท
ว่า มัชเฌนธัมมเทสนา คือ ธรรมเทศนาทางสายกลาง(บรรจบ บรรณรุจิ, 2535 : 9)
3.8.2 ความส�ำคัญของปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมส�ำคัญทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกีย่ วกับกฎธรรมชาติหรือหลัก
ความจริงทีม่ อี ยูต่ ามกฎธรรมชาติ ทีไ่ ม่มใี ครสร้างหรือดลบันดาลขึน้ หากแต่มอี ยูต่ ามธรรมชาติอย่างแท้จริง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎธรรมชาตินแี้ ล้ว ได้ทรงน�ำมาประกาศแก่ชาวโลกให้รตู้ าม ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในปัจจยสูตรนั้น
นอกจากปฏิจจสมุปบาทจะเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติแล้ว ยังเป็นหลักธรรมที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อความหลุดพ้นจากทุกข์ เพราะถ้าบุคคลรู้และเข้าใจกฎธรรมชาตินี้แล้วน�ำไปประพฤติปฏิบัติให้
ถูกต้องจนเกิดปัญญารู้แจ้ง มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้ว ก็เท่ากับได้
พบทางเดินของชีวติ อันประเสริฐ เห็นธรรมอันประเสริฐ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในมหาหัตถิปโทปมสูตร
ว่า
“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท”
(ม.มู. (ไทย) 18/ 346/ 528)
พระพุทธพจน์นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมที่มีความส�ำคัญและเป็น
เป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์จะต้องด�ำเนินไปให้ถึง นอกจากจะเป็นหลักธรรมที่มีความส�ำคัญดังกล่าวแล้ว
ปฏิจจสมุปบาทยังมีสารัตถะที่ละเอียดลึกซึ้ง รู้ได้ยาก เห็นได้ยาก ส�ำหรับสรรพสัตว์ที่ยังหนาด้วยกิเลส
พระพุทธองค์ทรงเกรงว่าจะเป็นความเหนื่อยเปล่า ถ้าจะแสดงหลักธรรมนี้แก่ชาวโลก จึงทรงน้อมพระทัย
เพื่อการขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ เพราะทรงด�ำริว่า
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ธรรมที่เราได้บรรลุนี้ลึก เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก เป็นธรรมสงบ ประณีต หยั่งไม่ได้ด้วยความตรึก
ละเอียด รู้ได้แต่บัณฑิต ส่วนหมู่สัตว์นี้เป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินใจในอาลัย ยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็น
ปัจจัยแห่งธรรมเหล่านีไ้ ด้ และยากทีจ่ ะเห็นธรรมทีส่ งบสังขารทัง้ ปวง สลัดอุปธิทงั้ ปวง เป็นทีส่ นิ้ ตัณหา เป็น
ที่ส�ำรอก เป็นที่ดับ เป็นที่ออกจากตัณหา ก็ถ้าเราพึงแสดงธรรม และคนอื่นไม่รู้ทั่วถึงธรรมของเรา เราก็จะ
ล�ำบากเหน็ดเหนื่อยเปล่า (ม.มู. (ไทย) 18/ 321/ 420)
พระด�ำริตามที่กล่าวนี้ บ่งชัดว่า ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งมาก ยากแก่การเข้าใจและรู้
ตามจริง ๆ และหากศึกษาพุทธประวัติช่วงตรัสรู้ใหม่ ๆ จะเห็นได้ว่า ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว
ทรงประทับนัง่ เสวยวิมตุ ติสขุ และพิจารณาทบทวนธรรมะทีต่ รัสรูน้ นั้ เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ทรงย้ายทีป่ ระทับ
วนเวียนอยู่บริเวณใกล้กับต้นโพธิ์นั้น ก็เพื่อทบทวนพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี้ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทัง้ หลายในอดีตก็ได้ตรัสรูป้ ฏิจจสมุปบาทนี้ เช่นเดียวกัน ในมหาปทานสูตรทีไ่ ด้กล่าวถึงประวัตพิ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า 7 พระองค์ ก็ได้แสดงถึงการตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทของพระวิปัสสีพุทธเจ้า (ที.ม. (ไทย) 13/ 42/
40) และพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นหนทางเก่าแก่และนครเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ทรงเคย
ด�ำเนินมาแล้ว
มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท โดยที่
พระอานนท์กราบทูลพระพุทธองค์วา่ ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักเหตุผลทีเ่ ข้าใจง่ายส�ำหรับท่าน แต่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสห้ามพระอานนท์ว่า
“เธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้ ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึก ดูก่อน
อานนท์ เพราะไม่รู้จริง เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งธรรมอันนี้ หมู่สัตว์นี้ จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุจด้ายของช่างหูก
เกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกด้วย เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่าย และหญ้าปล้อง จึงไม่พ้นอบาย
ทุคติวินิบาต สงสาร” (ที.ม. (ไทย) 13/ 57/ 165)
จากพระพุ ท ธด� ำ ริ ข องพระพุ ท ธองค์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้ ต รั ส กั บ พระอานนท์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง ควรแก่การศึกษาและท�ำความเข้าใจเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงควรได้ศึกษา
เพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไป
3.8.3 องค์แห่งปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท มีองค์ประกอบซึง่ เป็นหลักการส�ำคัญทัง้ หมด 12 ข้อ แต่ละข้อมีประเด็นควรศึกษา
ให้ทราบไว้เป็นเบื้องต้น ดังนี้
1. อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้ ตรงข้ามกับวิชชา ความไม่รู้ในที่นี้คือ ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ใน
ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์)
2. สังขาร หมายถึง ความคิดปรุงแต่ง ความจงใจที่ประกอบด้วยเจตนาอันแสดงออกทางกาย
เรียกว่า กายสังขาร (สภาวะทีป่ รุงแต่งกาย) แสดงออกทางวาจา เรียกว่า วจีสงั ขาร (สภาวะทีป่ รุงแต่งวาจา)
แสดงออกทางใจ เรียกว่า จิตตสังขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งใจ)
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ความคิดที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นนี้อาจจะมีทั้งที่เป็นส่วนดี เป็นบุญ เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร ส่วนที่ไม่ดี
เป็นบาป เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร ความคิดที่ปรุงแต่งจิตอันมั่นคงของผู้ที่ได้บรรลุอรูปสมาบัติ เรียกว่า
อาเนญชาภิสังขาร ซึ่งความคิดที่ปรุงแต่งกายสังขารและวจีสังขาร เป็นปุญญาภิสังขาร และอปุญญาภิสังขาร แต่ในจิตตสังขารเป็นสังขารได้ทั้ง 3 ประการ
3. วิญญาณ หมายถึง ความรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และ
สัมผัสทางใจ ตามติดให้เกิดการรับรู้ต่าง ๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
		
วิญญาณมี 6 ประการ คือ
		
1. จักขุวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา)
		
2. โสตวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู)
		
3. ฆานวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก)
		
4. ชิวหาวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น)
		
5. กายวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย)
		
6. มโนวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ)
ในวงจรปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามภพข้ามชาติ มีปรากฏในคัมภีรอ์ ภิธรรมและคัมภีรอ์ รรถกถารุน่ หลัง
เช่น วิสุทธิมรรค แบ่งวิญญาณออกเป็น 2 ชนิด คือ วิถีวิญญาณ ได้แก่ วิญญาณ 6 ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ปวัตติวิญญาณ และวิญญาณอีกชนิดหนึ่ง ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อ ภพ เรียกว่า ปฏิสนธิวิญญาณ (อภิ.วิ. (ไทย)
77/ -/ 487)
4. นามรูป คือ นามธรรม 5 อย่าง ได้แก่
		
เวทนา (ความเสวยอารมณ์)
		
สัญญา (ความจ�ำได้หมายรู้)
		
เจตนา (ความจงใจ)
		
ผัสสะ (ความกระทบหรือสัมผัส)
		
มนสิการ (ความกระท�ำไว้ในใจ) หรือนามขันธ์ 3 คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
(เจตนา ผัสสะ มนสิการ จัดเป็น สังขารขันธ์)
		
รูป ได้แก่ มหาภูตรูป 4 และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป (อุปาทายรูป) 24
		
มหาภูตรูป 4 คือ ธาตุ 4 ได้แก่
			
ปฐวีธาตุ
คือ ธาตุดิน มีลักษณะแข้นแข็ง
			
อาโปธาตุ
คือ ธาตุน�้ำ มีลักษณะเหลว
			
เตโชธาตุ
คือ ธาตุไฟ มีลักษณะร้อน
			
วาโยธาตุ
คือ ธาตุลม มีลักษณะพัดไปมา

บทที่ 3 หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา

77

5. สฬายตนะ คือ แดนติดต่อ 6 แดน ดังนี้
		
1. จักขวายตนะ
(อายตนะคือตา)
		
2. โสตายตนะ		
(อายตนะคือหู)
		
3. ฆานายตนะ		
(อายตนะคือจมูก)
		
4. ชิวหายตนะ		
(อายตนะคือลิ้น)
		
5. กายายตนะ		
(อายตนะคือกาย)
		
6. มนายตนะ		
(อายตนะคือใจ)
		
ที่ต่อ 6 อย่างนี้ เรียกว่า อายตนะภายใน เพื่อต่อกับอายตนะภายนอก 6 คือ ตาต่อกับรูป หู
ต่อกับเสียง จมูกต่อกับกลิ่น ลิ้นต่อกับรส กายต่อกับสัมผัส ใจต่อกับธรรมารมณ์
6. ผัสสะ คือ ความถูกต้องหรือกระทบ หมายถึง อาการที่จิตหรือวิญญาณถูกต้องหรือกระทบกับ
อารมณ์คือสิ่งเร้าแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉย ๆ
		
ผัสสะมี 6 อย่าง คือ
		
1. จักขุสัมผัส		
(ความกระทบทางตา)
		
2. โสตสัมผัส		
(ความกระทบทางหู)
		
3. ฆานสัมผัส		
(ความกระทบทางจมูก)
		
4. ชิวหาสัมผัส		
(ความกระทบทางลิ้น)
		
5. กายสัมผัส		
(ความกระทบทางกาย)
		
6. มโนสัมผัส		
(ความกระทบทางใจ)
		
ความสัมผัส 3 อย่างนี้ จะต้องมีธรรม 3 อย่างมาประจวบกัน เช่น จักขุสัมผัสจะต้องมี
จักขุปสาท รูป และจักขุวิญญาณมาประจวบกัน ถ้าเป็นแต่เพียงจักขุปสาทกระทบกับรูปเฉย ๆ ยังไม่เกิด
จักขุวิญญาณ ก็ยังไม่เป็นผัสสะ ผัสสะอื่น ๆ ก็ท�ำนองเดียวกัน
7. เวทนา หมายถึง ความเสวยอารมณ์ คือ ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือรู้สึกเฉย ๆ การเสวย
อารมณ์นเี้ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจากผัสสะ เมือ่ องค์ทงั้ 3 มาประจวบกัน จึงเกิดผัสสะ ต่อจากผัสสะก็เกิดเวทนา
คือ การเสวยอารมณ์ที่ต่อจากสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
		
เวทนาดังกล่าวนั้นมี 6 ประการตามแดนที่เกิด คือ
		
1. จักขุสัมผัสสชาเวทนา
(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา)
		
2. โสตสัมผัสสชาเวทนา
(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู)
		
3. ฆานสัมผัสสชาเวทนา
(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก)
		
4. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น)
		
5. กายสัมผัสสชาเวทนา
(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย)
		
6. มโนสัมผัสสชาเวทนา
(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ)
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ว่าโดยลักษณะเวทนามี 5 คือ
		
1. ความรู้สึกเป็นสุขทางกาย (สุขเวทนา)
		
2. ความรู้สึกเป็นสุขทางใจ (โสมนัสเวทนา)
		
3. ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย (ทุกขเวทนา)
		
4. ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางใจ (โทมนัสเวทนา)
		
5. ความรู้สึกเฉย ๆ คือ รู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ (อุเบกขาเวทนา)
		
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว เวทนามี 2 อย่าง คือ เวทนาทางกายและเวทนาทางใจ
8. ตัณหา คือ ความทะยานอยาก เมื่อแบ่งตามแดนที่เกิดแล้ว มี 6 ประการ คือ
1. รูปตัณหา (ความทะยานอยากได้ในรูป)
2. สัททตัณหา (ความทะยานอยากได้ในเสียง)
3. คันธตัณหา (ความทะยานอยากได้ในกลิ่น)
4. รสตัณหา (ความทะยานอยากได้ในรส)
5. โผฏฐัพพตัณหา (ความทะยานอยากได้ในโผฏฐัพพะ)
6. ธัมมตัณหา (ความทะยานอยากได้ในธรรมารมณ์)
		
เมื่อว่าโดยอาการที่เกิด แบ่งเป็น 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
9. อุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชัง จนเกิดความหลงติด มี 4 ประการ คือ
1. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม
2. ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิ เช่น ยึดมั่นในความเห็นว่าบุญไม่มี บาปไม่มี
3. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลพรต ในข้อวัตรปฏิบัติของตน
4. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา คือ ถือว่าขันธ์ 5 มีอัตตา เป็นตัวตน เที่ยง
แท้ เป็นต้น		
10. ภพ แปลว่า ความมีความเป็น ในที่นี้หมายถึง ภาวะแห่งชีวิต คือ ความมีขันธ์หรือมีนามรูป
เพราะชีวิตต้องตกอยู่ในภพทั้ง 3 อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ คือ
1. กามภพ
ภพที่เป็นกามาวจร
2. รูปภพ 		
ภพที่เป็นรูปาวจร
3. อรูปภพ
ภพที่เป็นอรูปาวจร
นอกจากนี้ในอภิธรรม ยังกล่าวถึงอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมภพและอุปปัตติภพ (อภิ.วิ. (ไทย)
77/ 265/ 435)
กรรมภพ แปลว่า ภพคือกรรม ได้แก่ เจตนาและธรรมทีส่ มั ปยุตด้วยเจตนา มีอภิชฌา (ความละโมบ)
เป็นต้น อันได้แก่ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร หรือจะกล่าวให้ง่ายก็คือ กรรมภพ
นั้น ได้แก่ กุศลกรรม และอกุศลกรรม อันจะน�ำไปสู่กามภพ รูปภพ อรูปภพ
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นั้นเอง

อุปปัตติภพ แปลว่า ภพคือภาวะที่เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น ได้แก่ อุปาทานขันธ์ ซึ่งก็หมายถึง ภพทั้ง 3

11. ชาติ คือ ความเกิด ว่าโดยสมมติได้แก่ความเกิดของสัตว์ โดยปรมัตถ์ ได้แก่ ความปรากฏแห่ง
ขันธ์ หรือความเกิดขึน้ ครัง้ แรกของขันธ์ สรุปแล้วชาติในทีน่ มี้ คี วามหมายได้ 2 นัย คือ หมายถึงการเกิดของ
ขันธ์ 5 ในแต่ละขณะจิต คือการเกิดปรากฏของอุปปัตติภพใหม่ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ซึ่งถือว่าเป็นวิบาก หลังจากกรรมภพ คือ การท�ำความดีความชั่วสิ้นสุดลง การเกิดแบบนี้ปรากฏขึ้นในทุก
ขณะจิต ภาษาอภิธรรม เรียกว่า อุปปาทะ และหมายถึงการเกิดของขันธ์ 5 ในแต่ละภพแต่ละชาติ ได้แก่
การเกิดปรากฏเป็น ตัวตนมีรูปร่างในภพภูมิต่าง ๆ เช่น เกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหม เกิด
เป็นสัตว์เดรัจฉาน ทั้งนี้แล้วแต่ผลของกรรม มีอายุยืนบ้าง สั้นบ้าง การเกิดแบบนี้ ภาษาอภิธรรม เรียกว่า
ปฏิสนธิ
12. ชราและมรณะ ชรา คือ ความแก่ ความเฒ่า ความคร�ำ่ คร่าของสัตว์ มีอาการทีป่ รากฏ เช่น ฟัน
หลุด ผมหงอก หนังเหี่ยวย่น หย่อนยาน อายุและก�ำลังวังชาลดน้อยถอยลง (อภิ.วิ. (ไทย) 77/ 267/ 346)
แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ในแต่ละขณะจิต และความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ใน
แต่ละภพแต่ละชาติ
ความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ในแต่ละขณะจิต หมายถึง ความตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งของอุปปัตติภพ
ใหม่หลังจากการเกิดปรากฏ แล้วก่อนทีจ่ ะดับ กล่าวคือ ในแต่ละขณะจิต ขันธ์ 5 เมือ่ ปรากฏแล้วก็จะคงอยู่
ได้ชั่วแวบหนึ่งแล้วก็จะดับลง ขณะที่คงอยู่ ภาษาอภิธรรมเรียกว่า ฐิติ แต่ก็ใช่ว่าจะคงที่อยู่อย่างนั้น มีความ
เสื่อมโทรมอันเป็นตัวแปรน�ำไปสู่ความแตกดับก�ำกับแทรกซ้อนอยู่ด้วย
ความเสื่อมโทรมของขันธ์ 5 ในแต่ละภพแต่ละชาติ หมายถึง ความแก่ของรูปที่ปรากฏออกมาใน
ลักษณะ อวัยวะหย่อนยาน หนังเหีย่ วย่น หูตาฝ้าฟาง ความแก่ของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทีป่ รากฏ
ออกมาในลักษณะ การรับรู้ต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ความจ�ำเสื่อม ความคิดไม่แจ่มชัด
มรณะ คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป ความท�ำลายไป ความหายไป ความตาย ความแตกแห่งขันธ์
ความทอดทิ้งร่างกาย (อภิ.วิ. (ไทย) 77/ 267/ 436)
ความแตกท�ำลายของขันธ์ 5 ซึง่ มี 2 อย่าง คือ ความแตกดับของขันธ์ 5 ในแต่ละขณะจิต และความ
แตกดับของขันธ์ 5 ในแต่ละภพแต่ละชาติ
ความแตกดับในแต่ละขณะจิต หมายถึง ความแตกดับของอุปปัตติภพใหม่หลังจากเกิดขึ้น และตั้ง
อยู่แล้วชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งภาษาอภิธรรม เรียกว่า ภังคะ
ความแตกดับของขันธ์ 5 ในแต่ละภพแต่ละชาติ หมายถึง ความตาย กล่าวคือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ แตกสลาย ไม่สามารถประชุมกันเป็นชีวิตเดิมได้อีก ภาษาอภิธรรม เรียกว่า จุติ (บรรจบ
บรรณรุจิ, 2535 : 82)
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3.8.4 ความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทนัน้ เป็นธรรมทีอ่ งิ อาศัยกันและกัน ทุก ๆ องค์จะเกิดขึน้ อย่างมีสมั พันธ์ผกู ต่อกันเป็น
ลูกโซ่ กระทั่งเกิดเป็นวงเวียนแห่งสังสารวัฏ
		3.8.4.1 ประเภทความสัมพันธ์
		
ความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาทแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายเกิด (ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์)
เรียกว่า สมุทยวาร และสายดับ (ความดับแห่งกองทุกข์ทงั้ มวล) เรียกว่า นิโรธวารมีพระบาลีพทุ ธภาษิตโดย
ย่อ ดังนี้
		1. สายเกิด
		
อิมสฺมึ สติ อิทํ อุปฺปชฺชติ อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ (สํ.นิ. (ไทย) 26/114/203)
		
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
			
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารจึงมี
			
เพราะสังขารเป็นปัจจัย		
วิญญาณจึงมี
			
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
นามรูปจึงมี
			
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย
สฬายตนะจึงมี
			
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี
			
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย		
เวทนาจึงมี
			
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย
ตัณหาจึงมี
			
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย		
อุปาทานจึงมี
			
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
			
เพราะชาติเป็นปัจจัย		
ชรามรณะจึงมี
			
ความโศก ความคร�่ำครวญ ทุกข์โทมนัส ความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้น พร้อมกองทุกข์
			
ทั้งมวลจึงเกิดขึ้นประการฉะนี้
		2. สายดับ
		
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
		
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ
			
เพราะอวิชชาส�ำรอกดับไปโดยไม่เหลือ
สังขารจึงดับ
			
เพราะสังขารดับ				
วิญญาณจึงดับ
			
เพราะวิญญาณดับ				
นามรูปจึงดับ
			
เพราะนามรูปดับ				
สฬายตนะจึงดับ
			
เพราะสฬายตนะดับ				
ผัสสะจึงดับ
			
เพราะผัสสะดับ					
เวทนาจึงดับ
			
เพราะเวทนาดับ				
ตัณหาจึงดับ
บทที่ 3 หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
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เพราะตัณหาดับ				
อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ				
ภพจึงดับ
เพราะภพดับ					
ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ					
ชรามรณะจึงดับ
ความโศก ความคร�่ำครวญร�ำพัน ทุกข์ โทมนัส ความคับแค้นใจก็ดับ กองทุกข์ทั้ง
มวลก็ดับลงด้วยประการฉะนี้

3.9 ความสัมพันธ์โดยองค์รวมของพระธรรม
3.9.1 แผนผังพระธรรมในพระไตรปิฎก
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยิ คุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ให้ภาพรวมหลักธรรมส�ำคัญ
ในพระไตรปิฎกไว้อย่างชัดเจนดังภาพที่แสดงไว้นี้ จะเห็นว่าหลักธรรมทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
บรรลุ “นิโรธ” หรือ “นิพพาน” อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
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หลักธรรมต่าง ๆ นั้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกหมวด ไม่มีความขัดแย้งกัน สามารถย่อและ
ขยายได้ หากย่อจนถึงทีส่ ดุ ก็จะเหลือเพียงข้อเดียวคือ “ความไม่ประมาท” หากขยายความแล้วก็จะได้มาก
ถึง “84,000 ข้อ หรือ พระธรรมขันธ์” แบ่งเป็นพระวินยั 21,000 ข้อ พระสูตร 21,000 ข้อ และพระอภิธรรม
42,000 ข้อ
นอกจากนีห้ ลักธรรมทัง้ หมดอาจจะแบ่งเป็น 3 ข้อก็ได้คอื ละชัว่ ท�ำดี และท�ำใจให้ผอ่ งใส ธรรม 3 ข้อ
นีเ้ รียกอีกชือ่ ว่า ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา จิตสิกขา และปัญญาสิกขา หากจะขยาย 3 ข้อนีใ้ ห้เป็น 8 ข้อก็ได้เรียก
ว่า มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
โดย สัมมาทิฎฐิ และ สัมมาสังกัปปะ จัดอยู่ใน ปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ จัดอยู่ใน ศีลสิกขา สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดอยู่ในจิตสิกขา
ส่วนกุศลกรรมบถ บุญกิริยาวัตถุ และบารมี 10 ทัศนั้น ก็ประชุมรวมอยู่ในมรรคมีองค์ 8 นั้นเอง
และยังมีธรรมอีกหมวดหนึ่งคือ อนุปุพพิกถา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามักจะแสดงแก่อุบาสกอุบาสิกา
อยู่เสมอ หลักธรรมหมวดนี้ก็จัดอยู่ในมรรคมีองค์แปดเช่นกัน
ส่วนอกุศลธรรมที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกก็จัดอยู่ในมรรคมีองค์ 8 ได้เช่นกัน แต่อยู่ในฐานะที่มรรค
มีองค์ 8 ต้องก�ำจัดให้หมดสิ้น
ล�ำดับต่อไปจะกล่าวถึงหลักธรรมบางหมวดที่ยังไม่ได้กล่าวไว้หรือยังไม่ได้ลงรายละเอียดในบทที่
ผ่านมา และจะได้แสดงความสัมพันธ์กนั ของหลักธรรมต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน เมือ่ นักศึกษาเรียนธรรมะ
หมวดใดแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงกับหมวดอื่นได้ จะท�ำให้ไม่สับสน จะมองเห็นภาพรวมว่าหลักธรรม
ต่าง ๆ สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน
3.9.2 หลักธรรมแต่ละหมวด
หลักธรรมที่กล่าวในที่นี้มี 6 หมวด ได้แก่ ความไม่ประมาท, ละชั่วท�ำดีท�ำใจให้ผ่องใส, ไตรสิกขา,
อนุปุพพิกถา และภาพรวมพระไตรปิฎก หลักธรรมเหล่านี้เป็นธรรมส�ำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งนักศึกษา
จะได้พบเห็นบ่อย ๆ ในหนังสือธรรมะต่าง ๆ
1) ความไม่ประมาท
ความไม่ประมาท หมายถึง ความไม่เลินเล่อ ไม่พลั้ง ไม่เผลอ มีสติเสมอ ส่วนความประมาทคือ การ
ขาดสติ ความพลัง้ เผลอ ความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมใหญ่ซงึ่ รวมกุศลธรรมทัง้ หมดในพระไตรปิฎกไว้ใน
ข้อนี้เพียงข้อเดียว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปทสูตรว่า รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย... ย่อมถึงความประชุมลงใน
รอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์เหล่านัน้ เพราะเป็นรอยใหญ่ แม้ฉนั ใด กุศลธรรม
ทัง้ หมดนัน้ มีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่า
กุศลธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ไม่ประมาท พึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรค
บทที่ 3 หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
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มีองค์ 8 จักกระท�ำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8 (สํ.ม.(ไทย) 30/ 253/ 132)
ทางธรรมปฏิบัตินั้นบุคคลจะเป็นผู้ “ไม่ประมาท” ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้นั้นจะต้องมีสติก�ำกับตนเอง
อยูต่ ลอดเวลา การทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ จะมีสติกำ� กับตนเองอยูต่ ลอดเวลา เขาจะต้องฝึกสัมมาสมาธิมาอย่างดีแล้ว
จนใจของเขาจรดหยุดนิ่งอยู่ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 และเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวตามล�ำดับจนเป็น
พระอรหันต์ในที่สุด
2) ละชั่วท�ำดีท�ำใจให้ผ่องใส
หลักกุศลธรรมทัง้ หมดในพระไตรปิฎกนอกจากจะรวมลงในความไม่ประมาทเพียงข้อเดียวแล้ว ยัง
สามารถขยายออกเป็น 3 ข้อได้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปทานสูตรเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ว่า
		
(1) การไม่ท�ำบาปทั้งสิ้น (ละชั่ว)
		
(2) การยังกุศลให้ถึงพร้อม (ท�ำดี)
		
(3) การท�ำจิตของตนให้ผ่องใส (ท�ำใจให้ผ่องใส)
นี้เป็นค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย (ที.ม. (ไทย) 13/ 54/ 55)
		
(1) การไม่ท�ำบาปทั้งสิ้น มาจากภาษาบาลีว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ หมายถึง ไม่ท�ำชั่วด้วย
กาย และด้วยวาจา สพฺพปาปสฺส อกรณํนี้ครอบคลุมพระวินัยปิฎกทั้งหมด หากจัดเข้าในไตรสิกขาก็จะตรง
กับ “ศีลสิกขา”
		
(2) การยังกุศลให้ถึงพร้อม มาจากภาษาบาลีว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา หมายถึง ท�ำความดีให้มี
ขึ้นด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ กุสลสฺสูปสมฺปทา นี้ครอบคลุมพระสุตตันตปิฎกทั้งหมด หากจัดเข้าใน
ไตรสิกขาก็จะตรงกับ “จิตสิกขา”
		
(3) การท�ำจิตของตนให้ผอ่ งใส มาจากภาษาบาลีวา่ สจิตตฺ ปริโยทปนํ หมายถึง ท�ำจิตใจของ
ตนให้ผ่องใส สจิตฺตปริโยทปนํ นี้ครอบคลุมพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด หากจัดเข้าในไตรสิกขาก็จะตรงกับ
“ปัญญาสิกขา”
3) ไตรสิกขา
ไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 3 ประการ ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในภาวสูตรว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย... ไตรสิกขาเป็นไฉน ไตรสิกขา คือ
อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา
เมือ่ ใด... เธอเป็นผูม้ สี กิ ขาอันได้ศกึ ษาแล้วในไตรสิกขานี้ เมือ่ นัน้ ภิกษุนเี้ รากล่าวว่า ได้ตดั ตัณหาขาด
แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ท�ำที่สุดทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบฯ (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 36/ 376/ 831)
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้อธิบายขยายความเรือ่ งไตรสิกขาไว้วา่ มี 2 ระดับ
คือ ระดับปกติหรือระดับต้น และระดับสูงหรือเกินระดับปกติขึ้นไป
ไตรสิกขาระดับต้นนัน้ จะเรียกว่า ศีล จิต (สมาธิ) และปัญญา หรือเรียกว่า ศีลสิกขา จิตสิกขา (สมาธิ
สิกขา) และปัญญาสิกขา ไตรสิกขาระดับต้นนีเ้ ป็นไตรสิกขาในระดับ “รู”้ หมายถึง รูว้ า่ ไตรสิกขามีอะไรบ้าง
เมื่อรู้แล้วก็ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขานั้น เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงไตรสิกขาระดับสูงต่อไป
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ไตรสิกขาระดับสูงจะเรียกว่า อธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา หรือเรียกว่า อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา
และอธิปญ
ั ญาสิกขา ไตรสิกขาระดับสูงนีเ้ ป็นไตรสิกขาในระดับ “เห็น” หมายถึง ได้ปฏิบตั สิ มาธิจนสามารถ
“เห็น” ได้ด้วยตาภายในว่าไตรสิกขาในตัวเรามีอะไรบ้าง กล่าวคือ ได้เห็นดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญาที่
อยู่ในตัวที่ละเอียดเป็นชั้น ๆ เข้าไปนั่นเอง
ค�ำว่า “อธิ” ในค�ำว่า อธิศีล เป็นต้น แปลว่า ยิ่ง เกิน หรือล่วง หมายถึง ไตรสิกขาที่ยิ่งกว่าหรือเกิน
กว่าหรือล่วงพ้นจากไตรสิกขาในระดับต้น
4) อนุปุพพิกถา
อนุปุพพิกถา แปลว่า เทศนาที่แสดงไปโดยล�ำดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของผู้ฟังธรรมให้หมดจดเป็น
ชั้น ๆ จากง่ายไปหายากเพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมจะรับฟังอริยสัจ 4 อันเป็นธรรมขั้นสูงต่อไป
		
อนุปุพพิกถา ประกอบด้วย
		
(1) ทานกถา คือ การให้ทาน
		
(2) สีลกถา คือ การรักษาศีล
		
(3) สัคคกถา คือ ทิพยสมบัติบนสวรรค์อันเป็นผลจากการให้ทานและรักษาศีล
		
(4) โทษความต�่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย
		
(5) อานิสงส์ในความออกจากกาม
		
จริง ๆ แล้วอนุปพุ พิกถานีก้ ค็ อื บุญกิรยิ าวัตถุ 3 ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา นัน่ เอง เพียงแต่ขยาย
ความบางประเด็นเพิ่มขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ เพิ่มสัคคกถา คือ เรื่องทิพยสมบัติบนสวรรค์อันเป็นผลจากการ
ให้ทานและรักษาศีล
		
ส่วนข้อ (4) โทษความต�่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และข้อ (5) อานิสงส์ใน
ความออกจากกาม เป็นการชี้ให้เห็นโทษของทิพยสมบัติต่าง ๆ อันเป็นเรื่องของกามสุขที่จะท�ำให้มนุษย์
เวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปไม่อาจหลุดพ้นได้
		
เมื่อผู้ฟังเห็นโทษของกามแล้วก็จะได้ตั้งใจฟังอริยสัจ 4 ต่อไป ซึ่งจุดประสงค์สูงสุดของการ
ตรัสอริยสัจ 4 คือ เพื่อต้องการให้ผู้ฟังเจริญอริยมรรคมีองค์แปดด้วยการท�ำสมาธิภาวนานั่นเอง เมื่อปฏิบัติ
ถูกส่วนก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว และจะก�ำจัดกิเลสไปตามล�ำดับ จนหมดในที่สุด ดังนั้น อนุปุพพิกถา
ก็คือ บุญกิริยาวัตถุนั่นเอง
5) ภาพรวมพระไตรปิฎก
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขยายความแล้วจะได้มากถึง 84,000 ข้อ หรือ 84,000
พระธรรมขันธ์ โดยจัดอยู่ในพระวินัยปิฎก 21,000 ข้อ จัดอยู่ในพระสุตตันตปิฎก 21,000 ข้อ และจัดอยู่
ในพระอภิธรรมปิฎก 42,000 ข้อ
พระไตรปิฎกหากน�ำมาเชื่อมโยงกับไตรสิกขาและโอวาทปาฏิโมกข์จะได้ดังนี้คือ
		
พระวินัยปิฎก 		
คือ ศีลสิกขา หรือการไม่ท�ำบาปทั้งสิ้น
		
สุตตันตปิฎก 		
คือ จิตสิกขา หรือการยังกุศลให้ถึงพร้อม
		
พระอภิธรรมปิฎก คือ ปัญญาสิกขา หรือการท�ำจิตของตนให้ผ่องใส
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3.9.3 ความสัมพันธ์ของหลักธรรมแต่ละหมวด
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง 4 ประเด็นคือ ความสัมพันธ์ของบุญกิริยาวัตถุกับไตรสิกขา, ความสัมพันธ์
ของบุญกิริยาวัตถุกับบารมี 10 ทัศ, ความสัมพันธ์ของมรรคมีองค์แปดกับบารมี 10 ทัศ และความสัมพันธ์
ของมรรคมีองค์แปดกับอกุศลธรรม
1) ความสัมพันธ์ของบุญกิริยาวัตถุกับไตรสิกขา
บุญกิริยาวัตถุ ประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา ส่วนไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
บุญกิริยาวัตถุสามารถจัดเข้าในไตรสิกขาได้ดังนี้

เหตุที่จัดทานอยู่ในปัญญานั้น เพราะว่าในสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะข้อที่หนึ่งคือ มีความเห็นชอบ
ว่าการให้ทานมีผล เมือ่ มีความเห็นชอบอย่างนีจ้ งึ เป็นเหตุให้บคุ คลแต่ละคนให้ทานได้ ซึง่ สัมมาทิฏฐินจี้ ดั อยู่
ในหมวดปัญญาของไตรสิกขานั่นเอง
ส่วนสีลมัยนั้นสงเคราะห์เข้ากับศีลสิกขาได้โดยตรง ส�ำหรับภาวนามัยสงเคราะห์เข้าในจิตสิกขา
เพราะจิตสิกขาก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเอง ส่วนปัญญานั้นก็เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา
จะเห็นว่า เมื่อได้ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา ก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติไตรสิกขา หรือมรรคมีองค์แปดไปในตัว
บุญกิรยิ าวัตถุ และไตรสิกขานีเ้ มือ่ บุคคลได้บำ� เพ็ญแล้วจะเรียกว่าได้สร้าง “กุศลกรรม” ทัง้ ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ
2) ความสัมพันธ์ของบุญกิริยาวัตถุกับบารมี 10 ทัศ
บารมีก็คือบุญ แต่เป็นบุญที่เข้มข้นมาก กล่าวคือ บุญที่เราท�ำในแต่ละวันจะค่อย ๆ รวมตัวกันมาก
ขึน้ เรือ่ ย ๆ และจะกลัน่ ตัวเป็นบารมี หรืออีกนัยหนึง่ บารมีคอื การสร้างบุญโดยเอาชีวติ เป็นเดิมพัน จึงท�ำให้
ได้บุญที่ได้มีความเข้มข้นกว่าบุญทั่ว ๆ ไป บุญชนิดนี้จึงเรียกว่าบารมี
การสร้างบุญกิริยาวัตถุ คือทาน ศีล ภาวนา โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้น เท่ากับว่าได้สร้างบารมี
ครบทั้ง 10 ทัศไปในตัวดังภาพแสดงความพันธ์ต่อไปนี้
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จากภาพข้างต้นจะเห็นว่า ทานมัย สีลมัย และทานบารมี ศีลบารมี สงเคราะห์เข้ากันได้โดยตรง
เพราะมีชื่อเหมือนกัน
ส่วนเนกขัมมบารมีก็จัดอยู่ในสีลมัย เพราะเนกขัมมบารมีคือ การออกจากกาม ได้แก่ การประพฤติ
พรหมจรรย์ด้วยการออกบวช เป็นต้น เมื่อออกบวชแล้วหากเป็นสามเณรก็ถือศีล 10 หากเป็นพระภิกษุ
ก็ถือศีล 227 ข้อ ส่วนผู้ที่ไม่ออกบวชก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้โดยรักษาศีล 8
จะเห็นว่า ความเป็นเนกขัมมะอยู่ที่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการรักษาศีล 8 ศีล 10 และศีล
227 ซึ่งต่างจากศีล 5 ของผู้ที่ยังข้องอยู่ในกาม
ส�ำหรับปัญญาบารมีจัดอยู่ในภาวนามัย เพราะการเจริญภาวนาถือเป็นการสร้างปัญญาบารมีที่ดี
ที่สุด เป็นปัญญาที่สามารถก�ำจัดอวิชชาคือความไม่รู้ได้ ส่วนปัญญาอื่นนอกนี้ไม่อาจจะก�ำจัดอวิชชาที่เป็น
ต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เป็นเพียงความรู้เบื้องต้นส�ำหรับสนับสนุนการสร้างบารมีและเป็น
แนวทางแห่งการเจริญภาวนาเท่านั้น
ส่วนวิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี และอธิษฐานบารมี เป็นบารมีที่สนับสนุนการสร้างทาน ศีล
และภาวนา หากมีวิริยะคือความเพียร ขันติคือความอดทน สัจจะคือความเอาจริงเอาจัง และอธิษฐานคือ
การตอกย�้ำปักใจมั่นต่อเป้าหมายแล้ว จะท�ำให้การสร้างทาน ศีล ภาวนาส�ำเร็จได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์
แต่ถ้าไม่มีบารมีทั้ง 4 ประการคอยสนับสนุนแล้ว ไม่มีทางที่จะสร้างบุญกิริยาวัตถุประการต่าง ๆ ได้ส�ำเร็จ
ส�ำหรับ เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี จัดอยู่ในทานมัย และภาวนามัยได้ กล่าวคือ บุคคลเมื่อให้
ทานได้ชอื่ ว่ามีจติ เมตตาต่อผูร้ บั ด้วยเพือ่ หวังบุญกุศลด้วย และต้องยอมรับว่าตามปกติมนุษย์คนหนึง่ ไม่อาจ
จะให้ทานแก่ใครต่อใครได้ทงั้ โลก ดังนัน้ ใครก็ตามทีเ่ ราไม่ได้ให้ทานเพราะก�ำลังทรัพย์ไม่พอหรือเพราะเหตุ
อื่นใด เราก็ต้องวางอุเบกขาต่อคนเหล่านั้น
ส่วนทีจ่ ดั เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมีอยูใ่ นภาวนามัยนัน้ เพราะว่าในขัน้ ตอนของการเจริญสมาธิ
ภาวนาจะมีการแผ่เมตตาอยู่ด้วย ปกติแล้วจะแผ่เมตตาในช่วงท้ายของการท�ำสมาธิ อีกทั้งผู้ที่เจริญสมาธิ
ภาวนาอย่างสม�ำ่ เสมอจะท�ำให้มจี ติ ทีห่ นักแน่นมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่อสิง่ ใดทีม่ ากระทบ วางเฉยต่อนินทาและ
สรรเสริญได้ จึงได้ชื่อว่าเป็นการสร้างอุเบกขาบารมีไปด้วย
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เพราะฉะนัน้ การสร้างทาน ศีล ภาวนาเป็นประจ�ำทุกวันอย่างเอาชีวติ เป็นเดิมพัน ก็เท่ากับว่าได้สร้าง
บารมีทั้ง 10 ทัศไปในตัว และบารมี 10 ทัศเหล่านี้เมื่อมีมากเข้าก็จะกลั่นตัวไปเป็นอุปบารมี 10 ทัศ และ
ปรมัตถบารมี 10 ทัศตามล�ำดับ รวมทั้งหมดเป็น 30 ทัศ
3) ความสัมพันธ์ของมรรคมีองค์แปดกับบารมี 10 ทัศ
จากที่กล่าวแล้วว่ามรรคมีองค์ 8 แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับโลกิยะหรือโลกิยมรรค และระดับ
โลกุตระหรือโลกุตรมรรค ระดับโลกิยะคือมรรคที่เป็นส่วนแห่งบุญ ส่วนระดับโลกุตระ เป็นองค์มรรคที่เกิด
จากการเจริญสมาธิภาวนาจนเข้าถึงธรรมในระดับโลกุตตระ นัน่ คือ ตัง้ แต่พระธรรมกายโสดาบันเป็นต้นไป
เมือ่ โลกิยมรรคเป็นมรรคทีเ่ ป็นส่วนแห่งบุญ กล่าวคือ เมือ่ ปฏิบตั มิ รรคเหล่านีแ้ ล้วก็จะได้บญ
ุ เหมือน
กับการปฏิบตั บิ ญ
ุ กิรยิ าวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และบุญทีไ่ ด้จากการปฏิบตั โิ ลกิยมรรคนีเ้ มือ่ รวมตัวมาก
เข้าก็จะกลัน่ เป็นบารมี หรือเมือ่ ปฏิบตั โิ ลกิยมรรคโดยเอาชีวติ เป็นเดิมพัน ก็จะได้บญ
ุ ทีเ่ ข้มข้นมาก และเรียก
บุญนี้ว่าบารมีเหมือนกัน
ดังนั้นบารมี 10 จึงสงเคราะห์เข้าในโลกิยมรรคได้
และบารมี 10 หรือ โลกิยมรรคนี้เมื่อได้ปฏิบัติมากเข้าก็จะเกิดบุญบารมีเพิ่มมากขึ้นไปตามล�ำดับ
เมื่อเต็มเปี่ยมแล้วในเวลาเจริญสมาธิภาวนาก็จะเข้าถึงโลกุตรมรรคได้ จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
ระดับต่าง ๆ ได้ และจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
ดังนั้นบารมี 10 หรือ โลกิยมรรคนั้น จึงเป็นฐานให้โลกุตรมรรคนั่นเอง หากบารมีไม่เต็มเปี่ยมแล้ว
ก็ไม่อาจจะบรรลุโลกุตรมรรคขั้นสูงสุดได้ ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงต้องใช้เวลาสร้างบารมีอย่าง
น้อยก็ 20 อสงไขยแสนกัป จึงจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
4) ความสัมพันธ์ของมรรคมีองค์แปดกับกุศลธรรม
นักศึกษาบางท่านอาจจะยังสงสัยว่า แล้วอกุศลธรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิเลส 3 ตระกูล คือ โลภะ โทสะ
โมหะหรืออวิชชา รวมทั้งอกุศลกรรมคือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต อยู่ตรงส่วนไหนของ
พระไตรปิฎก ความจริงอกุศลธรรมเหล่านีก้ จ็ ดั อยูใ่ นมรรคมีองค์ 8 ได้ แต่อยูใ่ นส่วนทีม่ รรคจะต้องละให้หมด
เมื่อละได้หมดแล้วก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้
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บทที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน
แนวคิด

1. ศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาและเป็น
เครือ่ งให้ระลึกถึงความส�ำคัญของพระพุทธศาสนา แสดงออกมาในลักษณะของพระพุทธรูปและพระไตรปิฎก
2. พระไตรปิฎกมีความส�ำคัญในฐานะเป็นแหล่งรวมหลักค�ำสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในทีต่ ่าง ๆ
พระสงฆ์สาวกได้รวมรวมเอาไว้ ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
3. ประเภทของศาสนสถาน แบ่งออกเป็น ศาสนสถานประเภทเจดีย์ และโบสถ์
4. ศาสนวัตถุมีความส�ำคัญในฐานะเป็นแหล่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นมา ความส�ำคัญของ
สิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งแสวงบุญ เสริมสร้างศรัทธา สร้างบารมีเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวพุทธ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายลักษณะของศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนาได้
2. อธิบายความส�ำคัญของพระไตรปิฎกได้
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4.1 ลักษณะของศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา

ลักษณะการสร้างศาสนวัตถุ ยังเป็นข้อถกเถียงและยังไม่มีข้อมูลยุติในการหาข้อสรุปหาค�ำตอบ
ดังกล่าว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้มีการสร้างศาสนวัตถุ ดังหลักฐานที่ค้นพบและแสดง
ให้เห็นถึงรูปปฏิมากรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีมาก่อนที่จะมีการสร้างศาสนวัตถุ
ส่วนวัฒนธรรมการสร้างศาสนวัตถุไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอันเป็นทางด้านรูปธรรมนั้น เกิดขึ้นใน
ช่วงก่อนสมัยคริสตกาลเล็กน้อย เพราะเหตุว่าดินแดนที่อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใน
ชมพูทวีป ได้มีกษัตริย์อินเดียเชื้อสายต่างชาติสองพระองค์เปลี่ยนพระหฤทัยหันมานับถือพระพุทธศาสนา
แทนและกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพระพุทธรูป พระนามว่า พระเจ้ามิลินท และ
พระเจ้ากนิษกะที่ 1 (สมเกียรติ โล่เพชรัตน์ : 25)
การศึกษาทางด้านโบราณคดีและความเป็นมาของประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะทางพระพุทธศาสนา จะเห็น
ได้ว่าการสร้างรูปเคารพได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละยุคสมัยแล้ว
พระพุทธรูป
แต่เดิมนั้นพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพแต่อย่างใด หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว
ผูท้ มี่ คี วามเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา จึงอยากจะมีสงิ่ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ให้รำ� ลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ทรงศึกษาค้นคว้าหาทางดับทุกข์ คราวแรกนั้นชาวพุทธก็ได้น�ำเอาสิ่งของอันได้แก่ ดิน น�้ำ และกิ่ง ก้าน
ใบโพธิ์ จากบริเวณสังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน),ตรัสรู้ (พุทธคยา), ปฐมเทศนา
(สารนาถ) และปรินิพพาน (กุสินารา) เก็บมาไว้เป็นที่ระลึกบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พุทธศาสนูปถัมภกทีย่ งิ่ ใหญ่พระองค์หนึง่ เมือ่ 2,200 ปีกอ่ น หรือหลัง
จากการดับขันธ์ของพระพุทธเจ้ามา 300 ปี พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงส่งสมณะทูต จ�ำนวน 500 รูป
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเมืองตักกศิลา แคว้นคันธาราฐ จึงมีชอื่ เสียงในฐานะเป็นเมืองทีป่ ระสิทธิประสาท
วิทยาการต่าง ๆ นับว่า “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกทางพระพุทธศาสนา” แต่ก็ยังไม่มีรูปเคารพแทน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นรูปคน พระพุทธรูป หรือรูปเคารพแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในต�ำนานเรื่อง
พระแก่นจันทน์ได้พรรณาเรื่องพระพุทธรูปองค์แรกไว้ว่า ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จจ�ำพรรษา
เพื่อโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถี ทรงร�ำลึกถึง
พระพุทธองค์เป็นอย่างมาก จึงโปรดฯ ให้ชา่ งหาไม้แก่นจันทน์หอมทีด่ ที สี่ ดุ มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปอัน
งดงาม มีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธองค์ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานยังพระราชมณเฑียร
ส่วนการสร้างพระพุทธรูปจริงๆ นั้นเริ่มมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ระหว่าง พ.ศ. 500 ถึง 550 เมื่อชาว
กรีกที่ชาวชมพูทวีป (อินเดียโบราณ) เรียกชาวต่างแดนว่า “โยนา” หรือ “โยนก” โดยพระเจ้าเมนันเดอร์
ที่ 1 หรือพระยามิลินท์ กษัตริย์เชื้อสายกรีก ยกทัพกรีกเข้ามาครอบครองแคว้นคันธาราฐ (ปัจจุบันเป็น
ดินแดนของอัฟกานิสถาน) จากนั้นพระองค์ก็แผ่อาณาเขตไปทั่วบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
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ชมพูทวีป และสร้างเมืองหลวงเป็นที่ประทับ ณ เมืองสากล (Sakala) หลังจากที่ได้พบพระสงฆ์ท่านหนึ่ง
นามว่า นาคเสน จึงมีเรือ่ งราวแห่งการตัง้ ค�ำถามของพระเจ้ามิลนิ ท์ตอ่ พระนาคเสน จนท�ำให้พระเจ้ามิลนิ ท์
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา (ค�ำถามค�ำตอบปุจฉาวิสัชนา ซึ่งถูกเขียนบันทึกเป็นหนังสือและแปลเป็น
ภาษาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมาก เรื่องนี้ก็คือ มิลินทปัญหา The Milinda Panha or The Questions of King
Minlinda) ได้มีการสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมทางพุทธศาสนามากมายในแคว้นคันธาราฐ ซึ่ง
การสร้างพระพุทธรูปนั้นมีลักษณะต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ (ปางพระพุทธรูป)
พระพุทธรูปรูปแรกจึงเกิดขึน้ ในสมัยของพระเจ้ามิลนิ ท์ หรือเมนันเดอร์ที่ 1 ชาวกรีกทีม่ าครอบครอง
แคว้นคันธาราฐ เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 หรือ 2,000 ปีที่แล้วนั่นเอง พระพุทธรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรก
จึงเรียกรูปแบบของพระพุทธรูปนี้ว่า แบบคันธาราฐ โดยถ่ายแบบอย่างเทวรูปที่พวกชาวกรีกนับถือกันใน
ยุโรปมาสร้างพระพุทธรูปแบบคันธาราฐจึงมีใบหน้าเหมือนฝรั่งชาวกรีก จีวรก็เป็นริ้วเหมือนเครื่องนุ่งห่ม
ของเทวรูปกรีก และต่อมาในภายหลัง ราวพุทธศตวรรษ ที่ 4-12 มีคตินิยมสร้างพระพุทธรูปเป็นขนาด
เล็ก ๆ (พระเครื่อง) บรรจุไว้ในพุทธเจดีย์ (กานต์ธีรา : 2551)
ในดินแดนไทยได้พบหลักฐานตัง้ แต่ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 8-9 พบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปเกิด
ขึ้นในสมัยทวารวดี พระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัยได้สะท้อนถึงงานช่างที่บ่งบอกถึงความเป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละสกุลช่าง พัฒนาการทางด้านรูปแบบความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมี
เรือ่ งของขนาด ปริมาณ และวัสดุในการสร้างทีบ่ อกได้ถงึ ความเจริญรุง่ เรือ่ ง ความเสือ่ ม ความมีอำ� นาจ และ
อิทธิพลทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยได้ (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2555 : 29 )
พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก แปลว่า 3 คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นค�ำ ๆ ว่า พระ + ไตร + ปิฎก ค�ำว่า “พระ” เป็นค�ำ
แสดงความเคารพหรือยกย่อง ค�ำว่า “ไตร” แปลว่า สาม ค�ำว่า “ปิฎก” แปลได้ 2 อย่าง คือ แปลว่า คัมภีร์
หรือแปลว่า กระจาด ตะกร้า
ดังนั้น พระไตรปิฎก จึงหมายถึง สิ่งที่รวบรวมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่ไห้
กระจัดกระจาย คล้ายกระจาดหรือตะกร้าอันเป็นภาชนะใส่ของนั้นเอง
ปิฎก 3 หรือพระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น
1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
2. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วไป
3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยธรรมล้วน ๆ หรือธรรมส�ำคัญ
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4.2 ความส�ำคัญของพระไตรปิฎก

ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้ตรัสท�ำนองสั่งเสียกับพระอานนท์ว่า เมื่อพระองค์ปรินิพพาน
ล่วงลับไปแล้ว จะไม่ทรงตัง้ ภิกษุรปู ใดแทนพระองค์ หากแต่ให้ชาวพุทธทัง้ หลายยึดพระธรรมวินยั เป็นศาสดา
แทนพระองค์ ตามพระพุทธพจน์ว่า “โย โว อานนฺท มยาธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจ
เยน สตฺถา” แปลว่า ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย
ธรรมและวินัยนั้น เป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไป
พระพุทธพจน์นแี้ สดงให้เห็นว่า พระธรรมวินยั ถือเป็นค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า จึงเท่ากับเป็นองค์
พระศาสดาและเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยทั้งหลายนั้นล้วนได้ประมวลอยู่ใน
พระไตรปิฎก ทั้งสิ้น
อาจกล่าวได้ว่า พระไตรปิฎก มีความส�ำคัญดังนี้ คือ
1. เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ คือค�ำสั่งของพระพุทธเจ้า
2. เป็นทีส่ ถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน เราสามารถเฝ้าพระพุทธเจ้า หรือรูจ้ กั พระพุทธเจ้า
ได้จากพระไตรปิฎก
3. เป็นแหล่งต้นเดิมหรือแม่บทในพระพุทธศาสนา
4. เป็นมาตรฐานตรวจสอบค�ำสอนและข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ค�ำสอนและข้อปฏิบัติใด ๆ
ที่จะถือว่าเป็นค�ำสอนและข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้ จะต้องสอดคล้องกับพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎก
5. เป็นคัมภีร์ที่ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ (สุชาดา วราหพันธ์
: 42-43)

4.3 ศาสนสถาน

เจดีย์
เจดีย์ (ภาษาบาลี : เจติย, ภาษาสันสกฤต : ไจติยะ) หรือ สถูป (ภาษาบาลี : ถูป, ภาษาสันสกฤต :
สฺตูป) เป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนา พบได้ทั่วไปในอนุทวีปอินเดียและเอเชีย
เจดีย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึง
สิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ถือกันว่ามีบุคคลที่
ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูป เพื่อเป็นที่สักการะของมหาชนอยู่เพียง 4 พวก เรียกว่า ถูปารหบุคคล ได้แก่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิ์
ส�ำหรับประเทศไทย ค�ำว่า สถูป และเจดีย์ เรามักรวมเรียกว่า “สถูปเจดีย์” หรือ “เจดีย์” มีความ
หมายเฉพาะ ถึงสิง่ ก่อสร้างในพุทธศาสนาทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ บรรจุอฐั ิ หรือเพือ่ ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเพือ่
เป็นที่ระลึก
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ความหมายของเจดีย์
ต�ำราในพระพุทธศาสนาก�ำหนดว่า พระเจดีย์ หรือเจดีย์ มี 4 ประเภท (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระ, 2518 : 7-10)
1. ธาตุเจดีย์ สิ่งก่อสร้างบรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ พระจักรพรรดิราช
2. บริโภคเจดีย์ สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า
3. ธรรมเจดีย์ คาถาที่แสดงพระอริยสัจ หรือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก
4. อุเทสิกเจดีย์ ของที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแด่พระพุทธเจ้า ไม่ก�ำหนดว่าจะต้องท�ำเป็นอย่างไร
เช่น สร้างบัลลังก์ให้หมายแทนพระพุทธองค์
การที่เจดีย์มีความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวางดังที่กล่าวข้างต้น จึงพ้องกับความหมายของ
ค�ำว่า สถูป ที่บ่งบอกถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ ด้วยเหตุนี้ สถูปจึงใช้แทน
เจดีย์ เป็นเช่นนี้ในประเทศอินเดียสมัยโบราณมาแล้ว (Snodgrass, Adrian, 1985 : 156)
ในสมัยสุโขทัย ค�ำว่าสถูปและเจดีย์ใช้ควบคู่กัน ดังปรากฏในจารึกบางหลัก เช่น พระยามหาธรรมราชา ก่อพระธาตุ หรือกล่าวถึง พระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งล้วนมีความหมายเดียวกับเจดีย์ แม้ในปัจจุบัน
นักวิชาการก็ยังเรียกพระสถูปเจดีย์เป็นค�ำคู่ (กรมศิลปากร, 2526 : 29-30)
พระราชพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐฯ เขียนขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2223 กล่าวถึงสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งย่อมหมายถึง
พระเจดีย์ทรงปรางค์ องค์ที่เป็นประธานของวัดมหาธาตุ ซึ่งปัจจุบันยอดทลายลงแล้ว
ทางภาคเหนือ มีเอกสารเขียนขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ 18 ได้ใช้คำ� ว่า พระธาตุทรงปราสาท และมีการ
ใช้ค�ำว่า พระธาตุ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุล�ำปางหลวง พระธาตุหริภุญชัย
ทางภาคอีสาน มีค�ำว่า พระธาตุ เช่น พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุศรีสองรักษ์
ทางภาคใต้ มีค�ำเรียกว่า พระบรมธาตุ เช่น พระบรมธาตุไชยา พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ส่วนค�ำว่า กู่ ก็หมายถึงสถูป หรือเจดีย์ด้วยเช่นกัน มีที่ใช้ทางภาคเหนือ เช่น กู่เจ้านายวัดสวนดอก
ทางภาคอีสานก็มี เช่น ปราสาทปรางค์กู่ ปรางค์กู่ กู่พระสันตรัตน์ กู่กาสิงห์ ยังมีที่ใช้ในประเทศพม่า ซึ่ง
หมายถึงเจดีย์แบบหนึ่งด้วย
การสร้างเจดีย์นอกจากจะมีความหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีประเพณีบรรจุสิ่งของมีค่า รวมทั้ง
พระพิมพ์จ�ำนวนมาก ไว้ในกรุขององค์เจดีย์ ซึ่งมีนัยว่าเป็นการสืบทอดพระศาสนา (สันติ เล็กสุขุม,
2552 : 5)
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โบสถ์
โบสถ์ ถือเป็นอาคารทีส่ ำ� คัญภายในวัดเป็นค�ำเรียกสถานทีส่ ำ� หรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันท�ำสังฆกรรม
ตามพระวินยั เช่น สวดพระปาติโมกข์ ให้อปุ สมบท มีสมี าเป็นเครือ่ งบอกเขต ค�ำว่า โบสถ์ เป็นค�ำทีใ่ ช้เฉพาะ
ในพระพุทธศาสนา
โบสถ์ เรียกเต็มค�ำว่า อุโบสถ หรือโรงอุโบสถ ถ้าเป็นของพระอารามหลวง เรียกว่า พระอุโบสถ
บางถิ่นเรียกว่า สีมา หรือสิม
โบสถ์ เป็นสถานที่ศักดิ์ศิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทานให้แก่สงฆ์เป็นพิเศษ เรียกว่า วิสุงคามสีมา
ก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยจะต้องมีสังฆกรรมที่เรียกว่า ผูกสีมา หรือผูกพัทธสีมา
ก่อน อนึ่ง ค�ำว่าอุโบสถ มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีคือ “อุปะ” แปลว่า การเข้าถึง สนธิกับ “โอสถ” ซึ่ง
แปลว่า ยาแก้โรค ดังนั้น จึงมีความหมายถึง การเข้าถึงยาแก้โรค อันแสดงให้เห็นว่าการมาอุโบสถก็คือการ
ได้เข้าถึงธรรมะอันเป็นยาแก้โรคกิเลสนั่นเอง
ค�ำว่า “อุโบสถ” มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาใน 4 ลักษณะ คือ
1. หมายถึงวันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรม
2. หมายถึงการแสดงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยทุก ๆ 15 วัน
3. หมายถึงการรักษาศีล 8 ของเหล่าฆราวาสในทุก ๆ วันพระ
4. หมายถึงสถานที่ซึ่งพระสงฆ์ท�ำสังฆกรรมร่วมกัน (พระธรรมกิตติวงศ์ : 2548)
ต�ำแหน่งที่ตั้งอาคาร
พระอุโบสถในยุคต้น ๆ นี้มักมีขนาดเล็กมาก บางแห่งจุพระสงฆ์ได้ไม่เกิน 10 รูป (เช่นเดียวกับ
“สิม” ในแถบอีสานที่มีขนาดเล็กมาก) เพราะเพียงพอส�ำหรับจ�ำนวนพระภิกษุในการท�ำสังฆกรรมทั่วไป
มีเพียงกรณีพระภิกษุตอ้ งสังฆาฑิเสส (ซึง่ มีนอ้ ยมาก) จึงต้องใช้พระสงฆ์รว่ มท�ำพิธไี ม่นอ้ ยกว่า 20 รูป ดังนัน้
การทีว่ ดั ในสมัยแรก ๆ ของไทยมีขนาดค่อนข้างเล็ก แสดงว่าการบวชในสมัยนัน้ มีกนั ไม่มากนัก บทบาทของ
พระอุโบสถจึงมีน้อย ต�ำแหน่งที่ตั้งของพระอุโบสถในระยะนี้ ไม่ได้วางอยู่บนแนวแกนหลัก ประธานส�ำคัญ
ของผัง แต่จะวางไว้ ณ ที่มุมใดมุมหนึ่งในส่วนท้ายของผังเท่านั้น
ในสมัยโบราณนั้นถึงแม้จะมีการสร้างวัดเป็นจ�ำนวนมากมาย แต่กลับมีเพียงบางวัดเท่านั้นที่มี
โรงพระอุโบสถ นอกจากจะเป็นเพราะมีคนบวชเป็นพระภิกษุไม่มากนักแล้ว อีกสาเหตุหนึง่ น่าจะมาจากการ
ที่คนนิยมสร้างวัดขึ้น ก็เพียงเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาอัฐิธาตุของบรรพบุรุษเท่านั้น โดยมีการสร้างพระสถูป
เจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมธาตุหรือศาสนวัตถุส�ำคัญไว้ส่วนบน แล้วบรรจุอัฐิธาตุของผู้เป็นต้นสกุลหรือ
สมาชิกในสกุลไว้บริเวณส่วนล่างของพระเจดียน์ นั้ พร้อมทัง้ สร้างพระวิหารไว้ดา้ นหน้าพระเจดียเ์ พือ่ ใช้เป็น
ที่ส�ำหรับให้เครือญาติท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำสังฆกรรม
ของพระสงฆ์โดยตรง พระอุโบสถจึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้าง พระภิกษุสงฆ์ซึ่งประจ�ำแต่ละวัด
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน
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เมือ่ จะท�ำสังฆกรรม ก็มกั อาศัยการไปชุมนุมรวมกัน ณ ทีว่ ดั ใดวัดหนึง่ ซึง่ มีพระอุโบสถในบริเวณหรือละแวก
ที่ใกล้เคียงนั้นท�ำพิธีกรรม
ต่อมามีคนบวชพระมากขึ้น เพราะศาสนาเจริญขึ้นและเกิดประเพณีการบวชเรียนเพิ่ม จากเดิมซึ่ง
มีแต่การบวชตลอดชีวติ ท�ำให้ความต้องการพระอุโบสถมีมากขึน้ และเพิม่ บทบาทของพระอุโบสถตัง้ แต่สมัย
อยุธยาตอนต้นเรื่อยมา ด้วยขนาดที่ใหญ่โตขึ้น ต�ำแหน่งที่ตั้งก็มาอยู่ต�ำแหน่งส�ำคัญของผัง คืออยู่ในแกน
ประธาน
สมัยอยุธยาตอนกลาง พระอุโบสถเพิม่ บทบาทขึน้ จนเข้าไปสวมแทนต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของพระวิหาร คือ
ด้านหน้าเจดีย์ประธาน ส่วนพระวิหารลดบทบาทลง ถูกย้ายไปอยู่ด้านหลัง ด้านข้าง หรือตัดออกไปเลย
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บทบาทและความส�ำคัญของพระอุโบสถเพิม่ ขึน้ จนกลายเป็นหลักประธานของวัด
แทนพระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ในที่สุด เพราะพระอุโบสถสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอย
และมีสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์คือพระประธานด้วย
บทบาทของพระอุโบสถถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกวางเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเฉพาะ แต่สิ่งที่ส�ำคัญก็คือการ
ท�ำให้เกิดคุณค่าในทางสถาปัตยกรรมในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน สามารถสือ่ หรือสะท้อนให้ชนรุน่ หลังสามารถ
ประเมินแนวความคิดของคตินิยมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน
ในวิถีธรรมเนียมปฏิบัติของไทย นิยมสร้างพระอุโบสถอยู่ 2 ประเภท คือ
1. พระอุโบสถในน�ำ้ หรือเรียกอย่างภาษาปากว่า “โบสถ์แพ” หรือ “โบสถ์นำ�้ ” หมายถึง พระอุโบสถ
ที่สร้างขึ้นในน�้ำ เพื่อใช้น�้ำเป็นสิ่งก�ำหนดเขตแดนเพื่อท�ำสังฆกรรม แนวความคิดในการใช้สีมาลักษณะนี้
ในประเทศไทยมีอยู่บ้างบางพื้นที่แต่ไม่ค่อยมีมากนัก
2. พระอุโบสถบนบก หมายถึง พระอุโบสถที่สร้างขึ้นบนผืนดิน มีการก�ำหนดเขตสีมาด้วยใบเสมา
เป็นแบบอย่างที่พบเห็นได้ทั่ว ๆ ไป
พระวิหาร
ชื่อเรียกอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับฆราวาส
เช่น งานถวายผ้าพระกฐิน งานทอดผ้าป่า งานท�ำบุญพิธีต่าง ๆ ฯลฯ แต่ค�ำว่า “พระวิหาร” หรือ
“วิหาร” นัน้ เดิมมีความหมายว่าเป็น “ทีอ่ ยู”่ คือทีอ่ ยูข่ องหมูพ่ ระสงฆ์ หรืออย่างทีเ่ รียกและเข้าใจในปัจจุบนั
ว่า “กุฏิ” นั่นเอง ซึ่งความจริงแล้ว กุฏิก็คือ “กุฎี” ที่หมายถึงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุในครั้งสมัยพุทธกาล
ดังเช่น “พระคันธกุฎี” ที่ประทับของพระพุทธเจ้า หรือ “กเรริกุฎี” “โกสัมพกุฎี” ที่ประทับของ
พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธองค์ ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้จัดสร้างถวายให้ เป็นต้น ด้วยเหตุที่
พระวิหารและกุฎีมีความหมายที่เหมือนกันนี่เอง บ่อยครั้งจึงมักจะใช้เรียกเป็นค�ำคู่กันเสมอในสังคมชาว
พุทธของไทย ดังเช่นในจารึกป่ามะม่วง หลักที่ 4 ด้านที่ 2 ทีว่ า่ “……..รับสัง่ ให้นายช่าง ปลูกกุฎวี หิ ารระหว่าง
ป่ามะม่วงอันมีในทิศประจิม……” เป็นต้น
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ประเภทของพระวิหาร
พระวิหารนอกจากจะมีความหมายที่หลากหลายแล้ว ยังมีรูปแบบประเภทและหน้าที่รวมทั้ง
ต�ำแหน่งที่ตั้งอาคารที่แตกต่างกันออกไปอีกมากมาย โดยเฉพาะในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีปรากฏรวมถึง
8 ประเภทด้วยกัน คือ
วิหาร หมายถึง อาคารที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา โดยเป็นพระวิหารหลักประธานหรือ
พระวิหารรองก็ได้ เป็นการเรียกอย่างกว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง แต่โดยบทบาทหน้าทีแ่ ล้วมักใช้เรียกอาคาร
ทีใ่ ช้เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำ� คัญ พระวิหารประเภทนีถ้ กู ก�ำหนดให้เป็นหลักประธานของวัดเอง
โดยตรงแทนพระเจดีย์ หรือพระปรางค์ หรือตัง้ เป็นเอกเทศทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานะองค์ประกอบร่วมในเขตพุทธาวาส
ของวัด แต่ตั้งขึ้นเพื่อหมายให้เป็นอย่าง “พระมหาสุทธาวาส” เช่น พระวิหารพระมงคลบพิตร จ. อยุธยา,
พระวิหาร วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
วิหารหลวง หมายถึง พระวิหารที่ท�ำหน้าที่เป็นองค์ประกอบรองร่วมในผังเขตพุทธาวาส ที่ใช้เสริม
ให้หลักประธานของวัดไม่ว่าจะเป็นพระเจดีย์ พระปรางค์ หรือพระมณฑปให้มีความส�ำคัญยิ่งขึ้น การเรียก
ชนิดของพระวิหารว่าเป็น “พระวิหารหลวง” นัน้ มีหลักเกณฑ์อยูว่ า่ พระวิหารนัน้ จะต้องตัง้ อยูด่ า้ นหน้าหรือ
ด้านหลัง “พระเจดีย์” หรือ “พระปรางค์” หรือ “พระมณฑป” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เช่น พระวิหาร
หลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา, พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย
วิหารทิศ หมายถึง กลุ่มพระวิหาร 3 หลังที่มีลักษณะและขนาดที่เท่ากัน สร้างขึ้นเพื่อร่วมประกอบ
ในผัง โดยวางล้อมรอบศูนย์กลาง คือ พระเจดีย์หรือพระปรางค์ เพิ่มจากพระวิหารหลวงหรือพระอุโบสถ
ที่อยู่ด้านหน้า นิยมสร้างระเบียงคดชักล้อมเชื่อมต่อส่วนท้ายวิหาร ส่วนใหญ่เป็นพระอารามส�ำคัญ เช่น
มีพระมหาธาตุ เป็นต้น แนวคิดนีน้ า่ จะได้รบั แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมขอม เช่น วิหารทิศวัดพระปฐม
เจดีย์ นครปฐม, วิหารพระพุทธชินราช พิษณุโลก
วิหารราย หมายถึง พระวิหารขนาดย่อมที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ไม่ได้
อยูใ่ นฐานะพระวิหารประธานในวัด พระวิหารรายนีจ้ ะไม่กำ� หนดจ�ำนวนและต�ำแหน่งแน่นอน แต่สว่ นใหญ่
ไม่อยู่ในแกนประธานและมีขนาดย่อมกว่าพระวิหารหลวงเสมอ พระวิหารรายเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่
ท�ำบุญพิธี
พระวิหารน้อย หมายถึง พระวิหารที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมในผัง เพื่อใช้เป็นอาคารส�ำหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปโดยเฉพาะ ด้วยเหตุจากวัดมีพระพุทธรูปองค์ส�ำคัญ หรือมีบุคคลมีจิตศรัทธาสร้างถวายวัดเพิ่ม
ภายหลัง วิหารน้อยวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา, วิหารน้อยวัดพุทไธสวรรค์ อยุธยา
พระวิหารแกลบ หมายถึง พระวิหารที่มีขนาดพอประดิษฐานองค์พระพุทธรูป หรือรูปหล่อพระ
ภิกษุทมี่ ผี นู้ บั ถือศรัทธามากอีกทัง้ มรณภาพไปแล้วเพือ่ ใช้เป็นสิง่ ร�ำลึกถึงและกราบไหว้บชู า ขนาดประมาณ
1.50 x 2.50-3.00 เมตร เช่น วิหารแกลบ วัดพุทไธสวรรค์ อยุธยา
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พระวิหารคด ชื่อเรียกพระวิหารที่ตั้งอยู่เฉพาะบริเวณตรงมุมของแผนผังเท่านั้น เนื่องเพราะเป็น
พระวิหารทีอ่ อกแบบแผนผังให้เป็นรูปหักศอก แนวคิดน่าจะเพือ่ ใช้เป็นสิง่ ก�ำหนดขอบเขตล้อมเขตส�ำคัญไว้
เช่น วิหารคด วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร
พระวิหารยอด หมายถึง พระวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานสิ่งส�ำคัญ เช่น พระบรมธาตุหรือ
พระพุทธรูปส�ำคัญ เหตุที่เรียกว่า “พระวิหารยอด” ก็เนื่องด้วยเป็นอาคารที่ออกแบบเป็นเรือนมียอด เช่น
วิหารยอด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

4.4 วัตถุมงคล

หมายถึง เครือ่ งรางของขลังทีเ่ ชือ่ ว่าจะน�ำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้ หรือป้องกันภัยอันตราย
ต่าง ๆ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,
2556 : 1104) วัตถุมงคล เป็นเรื่องของความเชื่อและศรัทธาในสิ่งของที่สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์ทางด้าน
ศาสนา ตามสมัยนิยมตัง้ แต่โบราณกาลมีหลักฐานเป็นวัตถุมงคลทีส่ ร้างขึน้ มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี วัตถุ
มงคลจะมีมากมายในสังคมไทย เช่น พระเครื่อง, พระกริ่ง, พระกริ่งปวเรศ, ปลัดขิก, ผ้ายันต์, ตะกรุด,
มีดหมอ, องค์เทพที่เป็นทางศาสนาอื่น ๆ เช่น พระพรหม, พระตรีมูรติ, พระราหู
ประวัติ
ส�ำหรับ เครื่องราง เป็นสิ่งที่มีมาตั้งสมัยโบราณกาลนับพันปีมาแล้ว และประวัติเครื่องรางของขลัง
ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้น ชนชาติอื่น ๆ ก็มีเครื่องรางใช้กันมานานแล้ว โดยเชื่อกันว่าของสิ่งนี้จะ
สามารถปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่าง ๆ ให้ได้ รวมทั้งในเรื่องของโชคลาภ ความโชคดีทั้งหลายทั้งปวง
วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง จึงนับเป็นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีอยู่คู่กับมนุษย์ตั้งแต่สมัย
ดึกด�ำบรรพ์จนถึงทุกวันนี้ วัตถุมงคล-เครือ่ งรางของขลัง ในยุคสมัยทีเ่ ทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ายังเป็นทีน่ ยิ ม
และมีความเชื่อถือ
ส�ำหรับความเชื่อในเรื่อง เครื่องราง ของคนไทย มีมาแต่ครั้งโบราณ ดังจะเห็นได้ในวรรณกรรมที่มี
การกล่าวถึงอยูเ่ สมอ ๆ โดยเฉพาะเครือ่ งรางทีน่ กั รบใช้ตดิ ตัวในยามออกศึกสงครามเพือ่ เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
จิตใจให้ห้าวหาญไม่เกรงกลัวข้าศึก โดยเชื่อกันว่าเครื่องรางที่สร้างขึ้นด้วยวิชาไสยศาสตร์ชั้นสูง โดยพระ
เกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมอันเข้มขลังจะสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันภัยรอบตัวได้เป็นอย่างดี
การบูชาวัตถุมงคลควรเช่ามาบูชาด้วยเงินของตนเองจะขลังกว่ามีผู้ให้มา เพราะถ้ารับจากผู้อื่นมา
ถือว่าบูชาแทนเขา บุญและความขลังจะน้อยกว่าเช่ามาบูชาเอง
วัตถุมงคลในศาสนาพุทธ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า พระเครื่องราง หรือพระเครื่อง คือ รูปสมมติ
ของพระพุทธเจ้าทีม่ ขี นาดเล็ก สร้างเพือ่ เป็นทีร่ ะลึกถึงพระพุทธเจ้า และเพือ่ สืบทอดพระศาสนา พระเครือ่ ง
อาจจะรวมถึงรูปสมมติของพระโพธิสัตว์, พระอริยสงฆ์และเทพเจ้าที่มีขนาดเล็กด้วย วัตถุมงคลทางพุทธศาสนานั้นประกอบด้วย 2 ประเภท
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1. วัตถุมงคลภายนอก เช่น วัตถุที่สร้างมาจากดิน โลหะ ฯลฯ
2. วัตถุมงคลภายใน หรือที่เรียกว่า มงคลชีวิต คือค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินชีวิตเพื่อความสุขและ
ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 38 ข้อ ในมหามงคลสูตรหรือเรียกว่า มงคล
38 ประการ (ขุ.ชา.อ. (ไทย) 59/-/946)
วัตถุมงคล ความหมายและประเภท
วัตถุมงคลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนหนึ่งหมายถึงพระเครื่อง เพราะเห็นว่าเป็นค�ำที่ไพเราะเหมาะสม
และถือว่าการเกิดพระเครือ่ งเป็นการน�ำเอาสิง่ ทีเ่ ป็นพุทธคุณเข้าผสมผสานกับความเชือ่ ทีเ่ ป็นไสยขาวท�ำให้
กลายเป็นวัตถุส�ำเร็จรูปที่รวมของบรรดาของขลังทั้งมวลให้อยู่ในวัตถุเดียวกัน
ค�ำที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุมงคล สามารถสรุปได้ดังนี้
พระเครื่อง หมายถึง พระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่ถือเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตราย เดิมเรียกว่า
พระพิมพ์ โดยจะหมายรวมถึงเหรียญพระเกจิอาจารย์ตา่ ง ๆ ผูม้ วี ตั รปฏิบตั เิ ป็นทีเ่ คารพศรัทธาของคนทัว่ ไป
ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น ชินผง และว่าน เป็นต้น โดยการสร้างอาจมีจุดประสงค์ต่าง ๆ กันออกไป
เครื่องราง หมายถึง ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย เป็นของที่มนุษย์สร้างขึ้นและเชื่อว่ามีฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ สามารถดลบันดาลให้เกิดสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ เช่น ความอยูย่ งคงกระพัน มีเสน่ห์ มีโชคลาภ แคล้วคลาด
เป็นต้น บางท่านหมายรวมเอาวัตถุต่าง ๆ ที่หายาก นิยมกันว่าเป็นของกายสิทธิ์ เช่น เหล็กไหลว่าเป็น
เครื่องรางด้วย
ของขลัง หมายถึง ของที่มีอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจดลบันดาลให้ส�ำเร็จได้ดังประสงค์ เป็น
วัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแล้ว ไม่ต้องปลุกเสกอีก เช่น ไพรด�ำ ว่าน แร่ เป็นต้น
สรุปความหมายของวัตถุมงคลได้ว่า หมายถึงสิ่งของทั้งที่เกิดเองโดยธรรมชาติและสิ่งของที่มนุษย์
ได้สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าจะเป็นเหตุน�ำมาซึ่งความสุขความเจริญ ความเป็นศิริมงคล โชคลาภ หรือเป็น
เครื่องป้องกันอันตรายต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ พระเครื่อง เครื่องรางและของขลังชนิดต่าง ๆ
วัตถุมงคลที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากนั้น สามารถแบ่งได้อย่างกว้างๆ เป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
เป็นวัตถุมงคลทีไ่ ด้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ไม่มกี ารสรรค์สร้างซึง่ ถือว่า
มีดีในตัวและเทวดารักษา ได้แก่ เหล็กไหล คดต่าง ๆ เขากวางคุด เขี้ยวหมูตัน เขี้ยวเสือกลวง เถาวัลย์
เป็นต้น
2. ประเภทที่มนุษย์ปรุงแต่งสร้างขึ้น จ�ำแนกตามวัสดุได้ 4 ประเภท คือ
		
2.1 ประเภทเนือ้ ดิน สร้างจากองค์ประกอบของดินเป็นหลัก เช่น พระพิมพ์ หรือพระเครือ่ ง
ที่ค้นพบจากกรุต่าง ๆ ในสมัยโบราณ
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2.2 ประเภทเนือ้ ผง สร้างจากผงปูนเปลือกหอยผสมกับผงอิทธิ เกษรดอกไม้บชู าพระ หรือ
ผงใบลานที่เผาไฟเป็นเถ้าถ่านกับวัสดุอย่างอื่น
		
2.3 ประเภทเนื้อชิน สร้างจากโลหะธาตุต่าง ๆ เช่น ชินเงิน ชินตะกั่ว นวโลหะ ตลอดจน
ทองค�ำ ส�ำริด เงิน นาค ทองแดง เป็นต้น
		
2.4 ประเภทเขีย้ วงากระดูก สร้างจากเขีย้ วงากระดูกของสัตว์ตา่ ง ๆ ตลอดจนไม้ เมล็ดพันธุ์
พืช เปลือกไม้ต่าง ๆ น�ำมาแกะสลักอีกขั้นหนึ่ง
ศาสนวัตถุ หมายถึง วัตถุที่เกี่ยวข้องทางศาสนา มักเป็นสิ่งที่เคารพบูชา เช่น ศาสนวัตถุของ
พระพุทธศาสนา เป็นประจักษ์พยานของการปรากฏของพระพุทธศาสนาในทางรูปธรรม เช่น พระพุทธรูป
ที่จารึกพระธรรม รวมไปถึงโบราณวัตถุที่แสดงการสืบทอดของพระพุทธศาสนา

4.5 ความส�ำคัญของศาสนวัตถุ

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการการสร้างศาสนวัตถุ
“การสร้างพระพุทธรูปเกิดขึน้ เพราะวัฒนธรรมของพวกกรีก” ข้อนีเ้ ป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป และท�ำให้
มีข้อสันนิษฐานต่อไปอีกว่าแบบหรือพิมพ์ (Model) ส�ำหรับสร้างเทวรูปของกรีกเป็นต้นแบบในการสร้าง
พระพุทธรูปแต่ต้องไม่ลืมว่าพระพุทธรูปเกิดขึ้นจากความต้องการของพุทธศาสนิกชนช่างที่สร้างพระพุทธรูปจะเป็นชนชาติใดก็ตาม แต่คนที่กราบไหว้บูชาย่อมเป็นชาวพุทธแน่นอน เพราะฉะนั้น เมื่อจะให้ช่างท�ำ
พระพุทธรูป ย่อมต้องบอกลักษณะที่ตัวเองประสงค์จะให้เป็น “ลักษณะของพระพุทธรูปต้องเป็นอย่างนั้น
ต้องเป็นอย่างนี้ ส่วนนี้ยาว ส่วนนี้สั้น ส่วนนี่กลม ...” การบอกลักษณะของพระพุทธรูปที่ตัวเองประสงค์
จะให้เป็นนั้น ย่อมต้องอาศัยต�ำราเทียบเคียง กล่าวคือข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางด้านพระรูปกายของ
พระพุทธเจ้า
สมัยพุทธกาล มีการสร้างปูชนียสถานปูชนียวัตถุไว้เป็นที่บูชาสักการะบ้าง เป็นที่อยู่อาศัยของ
พระภิกษุสงฆ์บา้ ง แต่ไม่มกี ารสร้างพระพุทธรูปไว้บชู า หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าปรินพิ พานแล้ว ก็ยงั ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่ามีการสร้างพระพุทธรูป อาจเป็นเพราะความเชือ่ ดัง้ เดิมทีว่ า่ ไม่ควรสร้างรูปบุคคลไว้บชู า อาจเป็น
เพราะไม่มชี า่ งผูเ้ ชีย่ วชาญ หรืออาจเป็นเพราะพระพุทธเจ้าปรินพิ พานไม่นาน จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีต่ อ้ งสร้าง
รูปแทนพระพุทธองค์
พุทธศาสนิกชนในยุคหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าปรินพิ พาน เมือ่ ต้องการทีจ่ ะสร้างวัตถุเป็นเครือ่ งหมาย
แทนพระพุทธเจ้า นิยมสร้างรูปต่าง ๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ดังนี้
- สร้างรูปม้ามีฉัตรกางกั้น เป็นสัญลักษณ์แทนการเสด็จออกบวช
- สร้างรูปบัลลังก์และต้นโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์แทนการตรัสรู้
- สร้างรูปธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงปฐมเทศนา
- สร้างรูปพระสถูป เป็นสัญลักษณ์แทนการปรินิพพาน
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ประมาณ พ.ศ.700 ชาวกรีกอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ณ บริเวณคันธาระ ในตอนเหนือของอินเดีย
ชาวกรีกนิยมสร้างรูปเทพเจ้าหรือบุคคลส�ำคัญไว้เป็นทีเ่ คารพเมือ่ เข้ามาอยูใ่ นอินเดีย บางส่วนทีห่ นั มานับถือ
พระพุทธศาสนาก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นที่บูชาสักการะ ท�ำให้เกิดความนิยมสร้างพระพุทธรูปในหมู่
พุทธศาสนิกชนทั่วไปในอินเดียยุคนั้น ศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์) แสดงทรรศนะ
เชิงวิจารณ์เกี่ยวกับต�ำนานพระแก่นจันทน์ว่า (หนังสือพิมพ์รายวันข่าวสด, อินเตอร์เน็ต)
เป็นเพียงความเชื่อของเราที่ว่าพระพุทธรูปเกิดมีขึ้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาล และเป็นพระบรมพุทธานุญาต แต่ความจริงหาเป็นเช่นนัน้ ไม่ เพราะได้ตรวจสอบหลักฐานหมดแล้วทัว่ อินเดีย ในครัง้ พุทธกาล
ไม่เคยมีพระพุทธรูป แม้ลว่ งมาประมาณ พ.ศ. 350 ก็ไม่มพี ระพุทธรูป จนถึงประมาณระหว่าง พ.ศ. 365-383
สมัยพระยามิลินท์ซึ่งเป็นชนชาติกรีกผสมอินเดีย ปกครองแคว้นคันธาระและปัญจาป พระองค์ได้สนทนา
ธรรมกับพระนาคเสน เกิดความเลื่อมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงคิดสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยยึด
ประเพณีการสร้างปูชนียวัตถุของชาวมัชฌิมประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
ความจริงในเรื่องการสร้างพระพุทธรูปนี้ เป็นความประสงค์ของพุทธบริษัทในอินเดียโดยตรง
ก่อนที่ชาวกรีก (โยนก) จะเข้ามาในอินเดีย แต่ที่ไม่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาก่อนหน้านั้น สันนิษฐาน
ว่าเพราะสาเหตุหลายประการ ดังนี้
(1) ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ จึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องสร้างพระพุทธรูป แต่
มีการสร้างปูชนียวัตถุอย่างอื่นในทางพระพุทธศาสนา
(2) หลังสมัยพุทธกาล คือเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว แม้จะผ่านไป 100 ปี หรือ 200 ปี
พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ มีความสามารถเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธายังมีอยู่มาก พุทธบริษัทมีความ
มั่นใจหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องสร้างพระพุทธรูป
ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุ 2 ประการนี้มีเหตุผลพอสมควร จะเห็นได้ว่า หลังจากพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานประมาณ 300 ปี เริ่มมีการสร้างปูชนียวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ามากขึ้น เช่น
พระแท่นวัชรอาสน์ธรรมจักรทีพ่ ระนางสิรมิ หามายาประทับยืนเหนีย่ วกิง่ ไม้ ต่อมาเมือ่ ชาวกรีกน�ำประเพณี
การสร้างเทวรูปเข้ามาในอินเดีย พุทธบริษัทในอินเดียหรือแม้พุทธบริษัทที่เป็นชาวกรีก (พระยามิลินท์) ก็
สร้างพระพุทธรูปตามประเพณีของกรีก
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิอโศกมหาราช หรือพระเจ้าอโศกมหาราช เดิมเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่
โหดร้าย ชอบการท�ำสงครามกับแว่นแคว้นต่าง ๆ จนได้รับสมญานามว่า จัณฑาโศกราช (พระเจ้าอโศก
ผูโ้ หดเหีย้ ม) แต่หลังจากทีพ่ ระองค์หนั มานับถือพระพุทธศาสนา พระองค์กท็ รงกลายเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกผูอ้ ปุ ถัมภ์บำ� รุงพระพุทธศาสนาให้มคี วามเจริญรุง่ เรืองและแผ่ขยายมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนา และจากพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการทีพ่ ระองค์ได้ทรงบ�ำเพ็ญด้วยทศพิธราชธรรม
อย่างแท้จริง ท�ำให้ภายหลังทรงได้รบั การขนานพระราชสมัญญานามว่า ธรรมาโศกราช (พระเจ้าอโศกผูท้ รง
ธรรม)

บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน
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ก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา มีความดุร้ายและโหดเหี้ยมเป็นอย่างยิ่ง ได้สั่งฆ่าขุนนางที่
กระด้างกระเดื่อง จ�ำนวน 500 ใครไม่เชื่อฟัง หรือขัดค�ำสั่งของพระองค์ให้ฆ่าเสีย ในคราวหนึ่ง นางสนม
ก�ำนัลไปหักกิง่ รานกิง่ ดอกและต้นอโศกเล่น พระองค์ทรงกริว้ มาก จึงจับนางสนมก�ำนัลเหล่านัน้ เผาทัง้ เป็น
ด้วยเหตุนี้จึงได้รับฉายาว่า จัณฑาโศก แปลว่า อโศกผู้ดุร้าย ต่อมาเมื่อไปรบที่แคว้นกาลิงคะ (ปัจจุบันชื่อ
รัฐโอริสสา) มีผบู้ าดเจ็บล้มตายจ�ำนวนมาก จึงเกิดความสลดสังเวชในบาปกรรม และตัง้ ใจแสวงหาสัจธรรม
และพบนิโครธสามเณรทีม่ กี ริ ยิ ามารยาทสงบเรียบร้อย จึงทรงนิมนต์พระนิโครธโปรดแสดงธรรม พระนิโครธ
ก็แสดงธรรม จึงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ต่อมาได้ฟังพระธรรมจากพระสมุทรเถระ ทรง
ส่งกระแสจิตตามพระธรรมเทศนาจนเข้าถึงพระรัตนตรัย พระองค์ทรงท�ำนุบำ� รุงพุทธศาสนา เช่น ทรงสร้าง
วัด วิหาร พระสถูป พระเจดีย์ หลักศิลาจารึก มหาวิทยาลัยนาลันทา ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ผนวช
ขณะที่ยังทรงครองราชย์อยู่ และเลิกการแผ่อ�ำนาจในการปกครอง มาใช้หลักพุทธธรรม (ธรรมราชา)
ปกครอง นอกจากนี้ พระเจ้าอโศกมหาราชยังทรงส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนา โดยแบ่งเป็น 9 สาย สาย
ที่ 8 มาเผยแพร่ทสี่ วุ รรณภูมิ โดยพระโสณะและพระอุตระเป็นสมณทูต และพระองค์เป็นผูจ้ ดั การสังคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 3 ณ วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตร
ต่อมาก็โปรดเกล้าให้สร้างบ่อน�ำ้ ทีพ่ กั คนเดินทาง โรงพยาบาล และปลูกต้นไม้ เพือ่ จัดสาธารณูปโภค
และสาธารณะตามหลักพุทธธรรม ต่อจากนั้นก็เสด็จไปพบสังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นคนแรก และทรง
สถาปนาให้เป็นสถานที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนในเวลาต่อมา นับว่าพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภ์
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และต่อมาพระองค์ทรงได้สมญานามว่า ธรรมาโศก แปลว่า อโศกผู้ทรงธรรม
ทรงครองราชย์ได้ 41 ปี
พุทธศิลปะยุคพระเจ้าอโศก พระสถูปเจดีย์พระเจ้าอโศก
พระเจ้าอโศก โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์ 84,000 องค์ เท่ากับจ�ำนวนพระธรรมขันธ์ แล้วโปรดให้
ประดิษฐานในสถานที่ต่าง ๆ ที่พระพุทธองค์ได้เคยเสด็จประทับทั่วพระราชอาณาเขตแห่งชมพูทวีป เช่นที่
สาญจี เป็นต้น
ในการนี้ ได้ทรงสละพระราชทรัพย์ 96 โกฏิ พร้อมกันนี้ยังได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากสถูปของ
พระเจ้าอชาตศัตรูทอี่ ยูท่ างด้านทิศตะวันออกของเวฬุวนั แล้วอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุแบ่งไปบรรจุไว้ ใน
พระสถูปเจดีย์ด้วยทั้ง 84,000 องค์ พระสถูปเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมีปรากฏตั้งแต่เมืองตักกสิลา เหนือสุด
ของอินเดีย ลงไปจนถึงแคว้นมลกูฏใต้สุดของอินเดีย
ลักษณะของสถูป พระเจ้าอโศกมักสร้างด้วยอิฐและศิลา ท�ำเป็นรูปทรงบาตรคว�่ำ ตั้งอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยม คล้ายกับจะให้เป็นบัลลังก์ แล้วสร้างเป็นฉัตรปักไว้บนบัลลังก์นั้นอีกต่อหนึ่ง
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รั้วพระเจ้าอโศก
รอบ ๆ พระสถูป มักท�ำเป็นรั้วล้อมรอบบริเวณไว้ เรียกกันว่า รั้วพระเจ้าอโศก มีลักษณะรูปทรง
เป็นไม้ไผ่สานขัดแตะ แต่มักนิยมท�ำด้วยอิฐและศิลา
ที่รั้วหรือซุ้มประตูนั้น มักนิยมให้มีภาพหินแกะสลักเป็นรูปเรื่องราวพระพุทธประวัติ หรือเรื่องราว
ในชาดก ภาพสลักนั้นงดงามยิ่งนัก ท�ำให้เราทราบศิลปะกระบวนช่างในยุคพระเจ้าอโศกว่าเจริญรุ่งเรือง
เพียงไร และมีทนี่ า่ สังเกตว่าไม่มกี ารสลักเป็นรูปเหมือนอย่างบุคคล แต่ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์อนื่ ๆ แทนเหตุการณ์
เช่น ดอกบัว แสดงการประสูติ, ม้า แสดงการออกบรรพชา, บัลลังก์ว่าง ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ แสดงการ
ตรัสรู้, วงล้อธรรมจักร และกวางหมอบ แสดงปฐมเทศนา, ระฆังคว�่ำ หรือพระสถูป แสดงการปรินิพพาน
เป็นต้น
เสาหินพระเจ้าอโศก
พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหิน ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า เสาหินพระเจ้าอโศก มี
จ�ำนวนถึง 84,000 ต้น ตามจ�ำนวนพระธรรมขันธ์ แล้วโปรดให้น�ำเสาหินเหล่านี้ไปตั้งยังสถานที่ส�ำคัญ
ต่าง ๆ ใน พระพุทธศาสนา เช่น สังเวชนียสถานทั้ง 4 และที่อื่น ๆ ทั่วประเทศอินเดีย
- ลักษณะเสาหินพระเจ้าอโศก เป็นเสาหินทรายขัดมัน มีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร
- บนหัวเสา มักแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
- โดยทั่วไปมักเป็นรูปสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน (จตุรสิงห์) และบนหลังสิงห์มีธรรมจักรตั้งอยู่
อันแสดงให้เห็นว่า พระธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้แผ่ไพศาลไปทั่วทั้ง 4 ทิศ
- ส่วนฐานที่รองรับหัวเสานั้น ก็มักมีรูปสัตว์ต่าง ๆ อีก เช่น ช้าง ม้า สิงห์ และหงส์ เป็นต้น
- ซึง่ สัตว์แต่ละรูปก็เป็นสัญญลักษณ์แทนเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ของพระพุทธองค์ เช่น ช้าง หมายถึง การ
ประสูติ, ม้า หมายถึง การเสด็จออกบรรพชา, สิงห์ หมายถึง การประกาศสัจธรรม ท�ำนองเปล่งสีหนาท,
หงส์ หมายถึง การแยกดีแยกชั่ว เป็นต้น
- หัวเสาหินพระเจ้าอโศก ในบางแห่งก็มีรูปลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่นที่ สังกัสสะ อันเป็น
สถานที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพระพุทธมารดา จึงโปรดให้มีการสร้างหัวเสาเป็น
รูปช้าง เพื่อระลึกถึงพระพุทธมารดา
- และที่เวสาลี เป็นรูปสิงห์ตัวเดียว ในท่าหมอบอยู่
สมัยคุปตะ
จักรวรรดิคุปตะ (อังกฤษ: Gupta Empire) เป็นจักรวรรดิอินเดียโบราณที่รุ่งเรืองระหว่างปี
ค.ศ. 280 จนกระทั่งปี ค.ศ. 550 จักรวรรดิ โดยมีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมทางตอนเหนือและตอนกลาง
ของอินเดียทั้งหมด และบังคลาเทศปัจจุบัน จักรวรรดิก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าศรีคุปต์ โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่
ปาฏลีบุตร ที่ปัจจุบันคือปัฏนาทางตอนเหนือของรัฐพิหาร
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน
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ความรุ่งเรืองของจักรวรรดิภายใต้การน�ำของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์คุปตะท�ำให้มีความเจริญใน
ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ ในด้านความเจริญทางด้านวัฒนธรรมนักประวัติศาสตร์จัดราชวงศ์คุปตะใน
ระดับเดียวกับราชวงศ์ฮั่น, ราชวงศ์ถัง และจักรวรรดิโรมัน สมัยจักรวรรดิคุปตะถือกันโดยนักวิชาการบาง
คนว่าเป็นยุคทองของอินเดียในด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, ศิลปะ, วรรณคดี, ตรรกศาสตร์,
คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์, ศาสนา และปรัชญา
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและพระเจ้ากนิษกะแห่งราชวงศ์กุษาณะได้ทรงรับนับถือพุทธศาสนา
นิกายหินยาน และมหายาน ตามล�ำดับ และได้ทรงเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปตามส่วนต่าง ๆ ของโลก
ในระยะที่พุทธศาสนารุ่งเรือง ลัทธิฮินดูหมดความส�ำคัญลงชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นมีการฟื้นฟูลัทธิ
ฮินดูขนึ้ มาใหม่ มีการปรับปรุงเกีย่ วกับพิธแี ละการปฏิบตั บิ างประการให้รดั กุมขึน้ กว่าเก่า ระยะทีม่ กี ารฟืน้ ฟู
ลัทธิฮินดู เรียกว่าสมัยฮินดูใหม่ เป็นสมัยที่ราชวงศ์คุปตะได้ปกครองส่วนใหญ่ของอินเดีย
ราชวงศ์คุปตะ (Gupta ค.ศ. 320-535) ได้ปกครองอินเดียและสถาปนาอาณาจักรของราชวงศ์
คุปตะขึ้นภายหลังที่ราชวงศ์กุษาณะเสื่อมลงในระยะ ค.ศ. 220 เริ่มด้วยพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 (ค.ศ.320330) ได้สถาปนาพระองค์เองเป็นผูค้ รองบริเวณลุม่ แม่นำ�้ คงคา ในพิธบี รมราชาภิเษกได้โปรดให้ออกเหรียญ
ที่ระลึกประทับตราราชวงศ์เรียกว่า คุปตะ
โอรสของจันทรคุปต์ที่ 1 คือ พระเจ้าสมุทรคุปต์ (ค.ศ.330-375) ได้แผ่อาณาจักรออกไปทางเหนือ
จรดภูเขาหิมาลัย และทางใต้จรดแม่น�้ำนาร์บัด และยังได้ปราบปรามพวกกลิงค์และพวกปัลวะลงไปจนใต้
สุดของอินเดีย
โอรสของพระเจ้าสมุทรคุปต์ คือจันทรคุปต์ที่ 2 หรือพระเจ้าวิกรมาทิตย์ (ค.ศ.375-415) ได้ท�ำการ
ขยายอาณาเขตออกไปทางภาคตะวันตก ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของอินเดีย ได้รับสมญาว่าเป็น
องค์อปุ ถัมภ์การเล่าเรียนศิลปวิทยาการ ศักราชฮินดูหรือศักราชวิกรมซึง่ ตัง้ ต้นในปี 58 ก่อนคริสต์กาล ก็ได้
ตั้งขึ้นโดยใช้พระนามพระองค์ ในรัชสมัยของพระเจ้าวิกรมทิตย์ ได้มีบาทหลวงจีนรูปหนึ่งชื่อฟาเหียน
(Fahien) เดินทางเข้าไปในอินเดีย ลังกา ชวา ได้เขียนพรรณนาความเจริญในอินเดียสมัยพระเจ้าจัทรคุปต์
ที่ 2 ว่า พลเมืองร�่ำรวย มีความสุข ตามเมืองต่าง ๆ มีสุขศาลาหลายแห่งท�ำการแจกอาหารและยาให้แก่
คนจนโดยไม่คิดเงิน ไม่มีคนดื่มสุรายาเมาหรือเครื่องเสพติด ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ ไม่มีการลงโทษทางกาย
แต่ปรับด้วยเงิน
ในสมัยนี้วรรณคดีและศิลปกรรมเฟื่องฟูมาก ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต กวีที่มีชื่อ
กาลิทาส แต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและบทละครที่มีชื่อเสียงที่สุดของกาลิทาส คือเรื่องศกุนตลา
ในสมัยนี้ความเจริญไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะศิลปะและวรรณคดี วิทยาการแขนงอื่น ๆ ก็ได้เจริญรุ่งเรือง
อย่างมากมาย ศูนย์กลางการศึกษาวิทยาการอยู่มหาวิยาลัยนาลันทา นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง คือ
อารยภตา (Aryabhata) ศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในแขนงวิชาเคมี ก็มกี ารศึกษาค้นคว้า
อย่างกว้างขวาง การประดิษฐ์คิดค้นหลายอย่างของนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียในยุคนี้ เช่น การท�ำสบู่และ
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ซีเมนต์ และการประดิษฐ์สิ่งอื่นอีกหลายอย่าง ชาวอาหรับได้รับไปจากอินเดีย แพทย์ในสมัยราชวงศ์คุปตะ
ได้รบั การยกย่องว่ามีวธิ กี ารและเทคนิคสูงในการรักษาโดยเฉพาะในการผ่าตัด มีการรักษาความสะอาดและ
ป้องกันเชือ้ โรคอย่างเคร่งครัด การใช้ยาประเภทต่าง ๆ ก็นบั ว่าก้าวหน้า แพทย์อนิ เดียรูจ้ กั ใช้ยาหลายขนาน
ก่อนชาวยุโรป และยาบางชนิดยังคงใช้รักษาโรคมาจนปัจจุบัน
ศิลปกรรมที่ขึ้นชื่อในสมัยนี้ คือ การสร้างพระพุทธรูป ซึ่งท�ำได้ส่วนสัดงดงามมาก พระพุทธรูปสมัย
คุปตะ ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากที่สุดสมัยหนึ่งของอินเดีย
จิตรกรรมที่ขึ้นชื่อ คือ ภาพเขียนที่ถ�้ำอชันตา (Ajanta) ซึ่งเป็นสังฆารามอยู่ทางภาคกลางของอินเดีย
เป็นภาพวาดตามอุดมคติมีความงามอย่างลึกซึ้ง ภาพชิ้นเอก คือ ภาพธิดาพญามารและภาพพระโพธิสัตว์
ภาพธิดาพญามารให้ความรู้สึกสองอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว คือความปรารถนาและความมุ่งหมายไปยัง
พระพุทธองค์ และการหักห้ามด้วยความละอาย จิตรกรรมแบบเดียวกันนีท้ ใี่ ห้ความรูส้ กึ ซาบซึง้ ในความงาม
อย่างแท้จริง ยังพบในที่อื่น ๆ ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของอินเดีย และที่ขึ้นชื่อมากคือ ที่เขาสีกิริยะ
(Sigiriya) ในเกาะลังกา
รัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 สิ้นสุดลงใน ค.ศ.413 หลังจากนั้นอาณาจักรของราชวงศ์คุปตะ
ก็เริ่มแตกแยก ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5 พวกฮั่นได้เข้ามารุกรานทางแคว้นปัญจาบ ซึ่งตรงกับสมัย
เดียวกับที่อัตติลาเข้ารุกรานยุโรป พวกฮั่นได้ปกครองเฉพาะบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ส่วน
บริเวณตอนเหนือและลุม่ แม่นำ�้ คงคา เจ้าอินเดียได้แบ่งแยกกันปกครองเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย บางครัง้ ก็
ท�ำการรบพุ่งกัน (ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, 2518)
ยุคสมัยสุโขทัย
สมัยสุโขทัย เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด ดังนั้นจึงเป็นยุคทองของพุทธศิลป์
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า พระร่วง ตลอดจนชาวสุโขทัยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม ได้สร้างสรรค์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานอย่างมากมาย ทั้งวิหารเจดีย์คือ วัดอันเป็น
ศาสนสถาน และพระพุทธรูปอันเป็นศาสนวัตถุ
อาณาจักรสุโขทัย มีวดั ทีใ่ หญ่โตและสวยงามหลายสิบวัด วัดทีส่ ำ� คัญ เช่น วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน
วัดตระพังทอง วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม วัดสรศักดิ์ วัดเชตุพน วัดช้างล้อม
วัดตระพังทองหลาง วัดเขาพระบาทน้อย วัดเขาอินทร์ ฯลฯ ส่วนพระพุทธรูปนั้นในสมัยสุโขทัยได้สร้าง
พระพุทธรูปจ�ำนวนมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ ตั้งแต่พระพุทธรูปขนาดพระบูชา คือขนาดหน้าตักไม่กี่นิ้ว
จนถึงพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์วิหารที่มีขนาดตั้งแต่เท่าคนจริง จนถึงขนาดใหญ่กว่าคนจริง 2 เท่า
3 เท่า 4 เท่า จนถึง 8 เท่า คือ ขนาดหน้าตักกว่า 3 วา หรือ 6 เมตร มีทั้งพระอิฐ พระปูน พระหล่อสัมฤทธิ์
พระนาก จนถึงพระทองค�ำ (ยกเว้นพระหินและพระไม้ที่ไม่พบในศิลปะสุโขทัย)
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พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงามที่สุดของไทย เหนือ
กว่าพระพุทธรูปสมัยใด ๆ ไม่ว่าสมัยทวาราวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยล้านนา สมัยอู่ทอง สมัยอยุธยา
และสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ความจริงพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนอกจากจะเป็นพระพุทธรูปทีง่ ามทีส่ ดุ ของไทย
แล้ว ยังน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดในโลก เพราะไม่ว่าพระพุทธรูปฝ่ายเถรวาทของ พม่า ลาว เขมร
ศรีลังกา หรือพระพุทธรูปฝ่ายมหายานอย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ธิเบต เนปาล เวียดนาม ล้วนไม่มีความงาม
เท่าพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะพระพุทธรูปสุโขทัยองค์งามยอดเยี่ยมอย่างพระพุทธชินราช
พระพุทธชินสีห์ พระศรีศากยมุนี พระนอน วัดบวรนิเวศวิหาร พระลีลา วัดเบญจมบพิตร มีความงามเป็น
เลิศเหนือกว่าพระพุทธรูปของชาติใดทั้งสิ้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดฯ ให้เชิญ
พระพุทธรูปโบราณตามหัวเมืองฝ่ายเหนือ ตั้งแต่สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก ลพบุรี จนถึงอยุธยา ลงมา
กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,248 องค์ มูลเหตุที่เชิญ
พระพุทธรูปลงมากรุงเทพฯ นั้น เนื่องจากเมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าตามหัวเมืองมีพระพุทธรูปหล่อ
ของโบราณทัง้ ตากแดดกร�ำฝนอยูต่ ามวัดร้างมากกว่ามาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงโปรดฯ ให้เชิญพระพุทธรูปหล่อโบราณมาปฏิสังขรณ์ให้คืนดีแล้วรักษาไว้ที่วัดพระเชตุพน และ
พระราชทานไปประดิษฐานในพระอารามหลวงต่าง ๆ เช่น วัดมหาธาตุ วัดสระเกศ วัดสุวรรณาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม ฯลฯ
ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างที่สุด โปรดฯ การสร้างวัดหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมือง
เป็นจ�ำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้เชิญพระอัฏฐารสจากวัดวิหารทอง
เมืองพิษณุโลก ลงมาสร้างพระวิหารประดิษฐานไว้ทวี่ ดั สระเกศตามอย่างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่โปรดฯ ให้เชิญ พระศรีศากยมุนีมาประดิษฐานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม
และทรงตรัสแนะน�ำเจ้านายและขุนนางผูใ้ หญ่ทสี่ ร้างวัด ให้หาพระพุทธรูปโบราณซึง่ ตากแดดกร�ำฝนอยูใ่ น
วัดร้างตามหัวเมืองมาบูรณปฏิสงั ขรณ์ทำ� เป็นพระประธานจนเกิดเป็นแฟชัน่ หาพระพุทธรูป โบราณตามหัว
เมืองมาเป็นพระประธาน พระพุทธรูปโบราณเกือบทั้งหมดล้วนเป็นพระพุทธรูปสุโขทัย ดังนั้นมีพระพุทธรูปสุโขทัยมาเป็นพระประธานพระอุโบสถ พระวิหาร พระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานครนับสิบองค์
พระพุทธรูปสุโขทัยที่เชิญลงมานี้ล้วนเป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ (ยกเว้น วัดไตรมิตร) เป็นพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปองค์งาม และบางองค์ก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
พระประธาน พระอุโบสถ พระวิหาร พระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานครทีเ่ ป็นพระพุทธรูปสุโขทัย
มีกว่า 30 องค์ แต่จะน�ำเสนอเพียง 28 องค์ เท่าจ�ำนวนอดีตพระพุทธเจ้า ทั้งนี้จะน�ำเสนอเรียงล�ำดับตั้งแต่
พระพุทธรูปที่เชิญลงมาในรัชกาลที่ 1 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาท วังหน้า รัชกาลที่ 1 พระพุทธรูปที่เชิญลงมาในรัชกาลที่ 3 โดย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ วังหน้ารัชกาลที่ 3
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พระพุทธรูป ที่เชิญลงมาโดยเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ในรัชกาลที่ 3 และพระพุทธรูปที่เชิญลงมาโดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นที่สุด
พระพุทธรูปสุโขทัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ให้เชิญลงมา
กรุงเทพมหานคร เป็นพระประธานในพระอุโบสถ พระวิหาร มี 5 องค์ คือ
1. พระพุทธมารวิชยั พระประธานในพระวิหาร ทิศตะวันออกมุขหน้า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2. พระพุทธชินราช พระประธานในพระวิหาร ทิศใต้มุขหน้า วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
3. พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระวิหาร ทิศตะวันตกมุขหน้า วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
4. พระศาสดา พระประธานในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม
5. พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
ลานโพธิ์ จะได้นำ� ท่านผูอ้ า่ นไปสักการบูชา (ในฐานะปูชนียวัตถุ) ไปชืน่ ชมยินดี (ในฐานะศิลปะวัตถุ)
และไปศึกษาประวัติความเป็นมา (ในฐานะโบราณวัตถุ) ตามล�ำดับ
พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปักษ์ อัครพฤกษ์โพธิภิรมย์ อภิสัมพุทธบพิตร พระประธานในพระวิหาร
ทิศตะวันออกมุขหน้า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พระพุทธมารวิชัย (เป็นนามโดยเฉพาะของพระพุทธรูปองค์นี้ ไม่ใช่หมายถึง ปางพระพุทธรูปโดย
ทั่วไป) องค์นี้เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให้
เชิญมาจากเมืองสวรรคโลก มาบูรณะปติสังขรณ์แล้วประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทิศตะวัน
ออกมุขหน้า (พระวิหารทิศวัดพระเชตุพนกั้นห้องเป็นมุขหน้าและมุขหลัง) เมื่อครั้งทรงสถาปนาวัด
พระเชตุพน พ.ศ. 2332
พระพุทธมารวิชัย เป็นพระสุโขทัย ปางมารวิชัย หล่อด้วยนาก ขนาดหน้าตัก 3 ศอก 1 คืบ (1.75
เมตร) มีประวัติปรากฏในจารึกเรื่องทรงสร้าง วัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ 1 ว่า
... พระพุทธรูป วัดเขาอินทร์ เมืองสวรรคโลก หล่อด้วยนากหน้าตักสามศอกคืบหาพระกรมิได้ เชิญ
ลงมาบูรณะปติสังขรณ์ด้วยนากเสร็จ แล้วประดิษฐานไว้เป็นพระประธานในพระวิหาร ทิศตะวันออกบรรจุ
พระบรมธาตุ ถวายพระนามว่าพระเจ้าตรัสในควงไม้พระมหาโพธิ์มีต้นพระมหาโพธิ์ด้วย และผนังนั้นเขียน
เรือ่ งมารพะจล...(อักขรวิธตี ามจารึกในศิลาจารึกทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ
ให้จารึกและประดิษฐานไว้ในพระวิหารพระโลกนาถ วัดพระเชตุพน)
ประวัติพระพุทธมารวิชัยที่ปรากฏในศิลาจารึกนี้ มีข้อมูลส�ำคัญ 3 ประการ คือ
		
1. เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดเขาอินทร์ เมืองสวรรคโลก
		
2. หล่อด้วยนาก
		
3. ช�ำรุดหาพระกรมิได้
ในประการที่ 1 เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดเขาอินทร์ เมืองสวรรคโลก วัดเขาอินทร์เป็นวัดโบราณ
ตั้งอยู่บนยอดเขาอินทร์ นอกก�ำแพงเมืองศรีสัชนาลัยบนฝั่งแม่น�้ำยมฟากตะวันออก วัดเขาอินทร์เป็น
วัดส�ำคัญ มีปรากฏในพงศาวดารเหนือกล่าวถึงทีก่ ลั ปนาของวัดเขาอินทร์ และต�ำแหน่งพระครูธรรมไตรโลก
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วัดเขาอินทร์แล้ว วัดเขาอินทร์เป็นวัดร้างมาหลายร้อยปี ในปลายรัชกาลที่ 5 คือ เมือ่ พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตร
สถานหั ว เมื อ งสุ โ ขทั ย ได้ เ สด็ จ ไปวั ด เขาอิ น ทร์ ด ้ ว ย ทรงพระราชนิ พ นธ์ ห นั ง สื อ เที่ ย วเมื อ งพระร่ ว ง
ทรงพรรณนาถึงวัดเขาอินทร์อย่างละเอียดถึง 2 หน้ากระดาษ โดยทรงขึ้นต้นว่า แต่วัดเขาอินทร์เป็นที่ควร
ไปดู........และจบลงที.่ .......วัดนีเ้ ป็นวัดส�ำคัญวัดหนึง่ สมควรจะรักษาไว้ตอ่ ไป นับเป็นวัดที่ 2 รองวัดมหาธาตุ
ได้ ในสมัยปัจจุบนั วัดเขาอินทร์ ได้กลับฟืน้ คืนชีพเป็นวัดทีม่ พี ระภิกษุสงฆ์ ซึง่ วัดร้างทีเ่ หลือเป็นซากโบราณ
สถานได้กลับคืนเป็นวัดมีพระสงฆ์อยูอ่ าศัยจ�ำพรรษาลักษณะนีย้ งั มีอกี หลาย ๆ วัด โดยเฉพาะทีอ่ ยุธยา เช่น
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมเหยงคณ์ วัดภูเขาทอง วัดเชิงท่า วัดธรรมิกราช วัดสมณโกฏฐาราม ฯลฯ
ส่วนเมืองสวรรคโลกนัน้ เป็นเมืองส�ำคัญคูป่ ระวัตศิ าสตร์ชาติไทยมาตลอด เมืองสวรรคโลกเป็นเมือง
เก่า เริ่มแรกชื่อ เมืองเชลียง ถึงยุคสุโขทัยรุ่งเรือง เมืองเชลียงเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองศรีสัชนาลัย เป็นเมือง
ราชธานีคู่แฝดกับเมืองสุโขทัย (ในปัจจุบันได้เป็นเมืองมรดกโลก คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย) สิ้นยุคสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัยตกเป็นเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดิน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เรียกเมืองศรีสัชนาลัยว่า เมืองสวรรคโลก
ดังนั้น เมืองเชลียง เมืองศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก คือ เมืองเดียวกัน ความจริงเมืองนี้ยังมีอีกชื่อ
หนึ่ง ทางล้านนาเรียกเมืองศรีสัชนาลัยว่า เมืองเชียงมั่น
ในประการที่ 2 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยนาก
พระพุทธรูป หล่อด้วยนากนั้น ต้องถือว่าเป็น พระพุทธรูปพิเศษ หล่อด้วยนากอันเป็นโลหะที่มีค่า
รองก็แต่เพียงทองค�ำเท่านัน้ ดังนัน้ พระพุทธรูปองค์นจี้ งึ คงจะเกินก�ำลังทีร่ าษฎรทัว่ ไปจะสร้าง จึงควรจะเป็น
พระพุทธรูปที่กษัตริย์สร้าง แม้กระนั้นก็ยังเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่าปกติ คือ มีหน้าตักเพียง 3 ศอก 1
คืบ ในขณะที่พระประธานสุโขทัย มักมีขนาดหน้าตักประมาณ 5 ศอก 6 ศอก และเนื่องจากพระพุทธรูปนี้
ประดิษฐานอยู่ที่เมืองสวรรคโลก พระพุทธมารวิชัยนี้จึงน่าจะสร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งยัง
เป็นพระมหาอุปราช ครองเมืองศรีสัชนาลัย (คือเมืองสวรรคโลก)
ในประการที่ 3 ช�ำรุดหาพระกรมิได้
พระกร คือแขนในส่วนข้อศอกถึงข้อมือ (ถ้าเป็นพระพาหา คือแขนตัง้ แต่ไหล่ถงึ ข้อศอก) ดังนัน้ แขน
ของพระพุทธมารวิชัยจึงขาดหายไปตั้งแต่ข้อศอกลงมา แต่ไม่ทราบว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือทั้ง
2 ข้าง แต่น่าจะเป็นเฉพาะแขนขวา เพราะเป็นส่วนที่หล่อรอยแยกออกจากล�ำตัว จึงมีโอกาสช�ำรุดหักหาย
ได้ง่ายกว่า ดังนั้น จึงต้องซ่อมหล่อพระกรใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 และเนื่องจากเป็นพระนากก็หล่อพระกร
ใหม่ดว้ ยนากเช่นกัน ตรงนีม้ ปี ระเด็นว่า เมือ่ พระกรขาดหายไป ผูท้ ไี่ ด้พระกรไปย่อมต้องรูว้ า่ พระกรเป็นนาก
องค์พระก็ต้องหล่อด้วยนากอันมีค่าด้วย ท�ำไมจึงยังคงปล่อยทิ้งไม่น�ำไปเป็นประโยชน์เสีย พูดง่าย ๆ คือ
องค์พระพุทธรูปอยูร่ อดมาได้ยงั ไง และมีประเด็นทีอ่ ธิบายยากยิง่ กว่าคือ เมือ่ หล่อซ่อมพระกรใหม่แล้ว ท�ำไม
จึงท�ำพระหัตถ์มีนิ้วไม่เสมอกันอย่างพระสุโขทัย หมวดใหญ่อันเป็นพระสุโขทัยตอนต้น ซึ่งเมื่อพระสุโขทัย
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ตอนปลาย คือ หมวดพระพุทธชินราช ท�ำนิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ก็โดนใจโดยทั่วกัน ตั้งแต่นั้นมาพระพุทธรูป
น้อยใหญ่ลว้ นท�ำนิว้ พระหัตถ์เสมอกัน โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ท�ำนิว้ พระหัตถ์เสมอกันทุก
องค์ แต่พระพุทธมารวิชยั นีพ้ ระกร ซึง่ รวมทัง้ พระหัตถ์อนั หล่อขึน้ ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 กลับท�ำนิว้ พระหัตถ์
ไม่เสมอกัน
เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปนี้แล้ว รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้เชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธาน
ในพระวิหารทิศตะวันออกมุขหน้า ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โปรดฯ ให้ท�ำต้นพระมหาโพธิ์ประกอบ
องค์พระ และถวายพระนามว่า พระเจ้าตรัสในควงไม้พระมหาโพธิ์
ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพระนามใหม่ และโปรดฯ ให้
จารึกในแผ่นศิลาประดับที่ฐานพระว่า พระพุทธมารวิไชย อไภยปรปักษ์ อัคพฤกษโพธิภิรมย์ อภิสมพุทธบพิตรฯ (อักขรวิธีตามจารึกในรัชกาลที่ 4)
ดังนั้น พระพุทธรูป นี้จึงอาจเรียกได้ 2 ชื่อ
เรียกตามพระนามเดิมที่ รัชกาลที่ 1 ถวายคือ พระเจ้าตรัสในควงไม้พระมหาโพธิ์ เรียกตามพระนาม
ใหม่ที่รัชกาลที่ 4 ถวายคือ พระพุทธมารวิชัย
แต่ควรเรียก พระพุทธมารวิชัย เพราะเป็นพระนามที่จารึกปรากฏอยู่ที่ฐานองค์พระ
วัดพระเชตุพน ได้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ (เป็นเวลาถึง 16 ปี 7 เดือน) ในรัชกาลที่ 3 และโปรดฯ
ให้จารึกเรื่องควรปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน เรียกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ กล่าวถึงพระพุทธมารวิชัย
ว่า
		
ประฏิมานากเนื้อหมด มุลทิน
		
เถกองวิหารปราจิน
ทิศด้าว
		
เดิมสถิตย์วัดเขาอิน
สวรรคโลกย์
		
เชอญประเวศเวียงท้าว ท่านไว้เปนเฉลอมฯ
ความส�ำคัญของพระพุทธมารวิชัยนั้น ท่านเป็นพระประธานในพระวิหารทิศมุขหน้า ซึ่งอยู่หน้าสุด
ของวัดพระเชตุพน เปรียบประดุจแม่ทัพหน้า ดังนั้นย่อมต้องเป็นพระพุทธรูปที่พิเศษสุดยอด ความพิเศษ
สุดยอดของพระพุทธมารวิชัย คือเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยนาก ซึ่งรองจากหล่อด้วยทองค�ำเท่านั้น ทั้งนี้
พระพุทธรูปโบราณในวัดพระเชตุพน 872 องค์ มีพระพุทธมารวิชยั เพียงองค์เดียวทีเ่ ป็นพระนาก และความ
พิเศษสุดยอดประการหนึง่ คือ พระวิหารทิศตะวันออกมุขหน้านี้ มีจติ รกรรมฝาผนังภาพมารผจญทีเ่ ขียนใน
รัชกาลที่ 1 เป็นภาพมารผจญที่ถือว่างามวิเศษล�้ำเลิศที่สุด แต่น่าเสียดายที่จิตรกรรมฝาผนังนี้ถูกลบไปจน
หมดสิ้นแล้ว ด้วยการปล่อยปละละเลยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อนึ่ง มีข้อน่าสังเกตเป็นพิเศษประการหนึ่งว่า ในบรรดาพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่เชิญมาเป็น
พระประธานในพระอุโบสถ พระวิหารสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังที่ลานโพธิ์ จะน�ำเสนอรวม 28 องค์นั้น
พระพุทธมารวิชัยดูจะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่มีพุทธศิลป์สุโขทัยน้อยที่สุด กล่าวคือ พระพักตร์ไม่สู้
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เป็นรูปไข่ หรือผลมะตูมอย่างพระสุโขทัยมาตรฐาน เม็ดพระศกก็เล็กกว่าพระสุโขทัยทั่วไป แต่สังฆาฏิกลับ
ใหญ่ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม พระพุทธมารวิชยั เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยอย่างแน่นอน เพราะมีประวัตแิ ละ
จารึกเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนที่สุด (อภิวัฒน์ โควินทรานนท์, 2556, ฉบับที่ 1113)
ยุคอยุธยา
ศิลปะสมัยอยุธยา ในยุคนี้มีการรับเอาศิลปะสมัยอู่ทองมาเป็นแม่แบบผสมผสานกับศิลปะสมัย
สุโขทัย จึงกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยา-อู่ทอง ซึ่งก็คือ ศิลปะสมัยอยุธยายุคต้น เพราะเป็นการน�ำเอา
ศิลปะทีท่ รงอ�ำนาจของอูท่ องทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยความอ่อนหวานของสุโขทัย และความอุดมสมบูรณ์ของเชียงแสน
แต่เนื่องจากอิทธิพลของศิลปะอู่ทองยังคงมีอยู่มาก พระพุทธรูปจึงแสดงออกทางพระพักตร์ (ใบหน้า) ซึ่งก็
คือการแสดงถึงพลังอ�ำนาจออกมาชัดเจนโดยมีความอ่อนโยนแฝงไว้คือการแย้มพระสรวล (ยิ้ม) ส่วน
พระวรกาย (ร่างกาย) ค่อนข้างล�ำ่ สันอันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ซึง่ มีรายละเอียดของ
พระพุทธลักษณะโดยสรุปดังนี้
1. พระพักตร์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม ริมพระโอษฐ์ (ริมฝีปาก) ค่อนข้างกว้าง และแบะออกแบบศิลปะ
ลพบุรี
2. พระขนง (คิ้ว) โก่งและจดกันเป็นรูปปีกกา
3. พระเนตร (ดวงตา) เหลือบต�่ำลักษณะยาวรี และเปลือกพระเนตร (เปลือกตา) หนา
4. ไรพระศก (ไรผม) เป็นเม็ดเล็กปลายเป็นเกลียวแหลมในลักษณะของหอยเจดีย์
5. พระนาสิก (จมูก) ใหญ่
6. ขอบพระกรรณ (ขอบหู) ส่วนบนจะโค้งมนคล้ายกับใบหูมนุษย์ ติ่งพระกรรณ (ติ่งหู) ยาวเป็น
ปลายแหลมจดถึงพระพาหา (หัวไหล่)
7. กรอบพระพักตร์ มีทั้งแถบใหญ่และเส้นขนาดเล็กเป็นเส้นขนานกัน 2 เส้นหรือ 2 ชั้น
8. ครองจีวรห่มเฉวียงบ่า มีสายรัดประคดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ชายสังฆาฏิด้านหน้ายาวจด
พระนาภี (หน้าท้อง) ปลายสังฆาฏิตัดตรง
9. ส่วนมากเป็นปางสมาธิราบ ปางมารวิชยั ก็มแี ต่นอ้ ยมากจึงสรุปได้วา่ ศิลปะสมัยอยุธยายุคต้น ซึง่
ก็คอื ศิลปะอยุธยาสกุลช่างอยุธยา-อูท่ องระยะแรก ทีย่ งั มีอทิ ธิพลของศิลปะอูท่ อง เนือ่ งจากยังไม่มกี ารคลาย
ตัวลง นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยและศิลปะเชียงแสนเข้ามาผสมผสานเพียงเล็กน้อย
ศิลปะอยุธยายุคต้นสกุลช่าง อยุธยา-อู่ทองระยะปลาย มีอายุอยู่ในราว พ.ศ. 1952-1991 ตั้งแต่
รัชสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราช (สมเด็จพระเจ้านครอินทร์) ถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ที่ 2 (สมเด็จเจ้าสามพระยา) จึงเป็นศิลปะอยุธยายุคต้นสกุลช่างอยุธยา-อูท่ องระยะปลาย เนือ่ งจากอิทธิพล
ของศิลปะอู่ทองคลายตัวลง ศิลปะสุโขทัยจึงเข้ามาผสมผสานมากขึ้น ส่วนเหตุที่ศิลปะสุโขทัยเข้ามาผสม
ผสานแทนที่ศิลปะอู่ทอง ก็มิใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ประการใดเพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บ่งบอกได้
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เป็นอย่างดีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยา และกรุงสุโขทัย คือระยะนั้นนอกจากกรุงศรีอยุธยา
จะมี อ� ำ นาจเหนือกรุงสุโ ขทัยแล้วความสัม พั น ธ์ ท างด้ า นเครื อ ญาติ ซึ่ ง ก็ คือการอภิ เ ษกสมรสระหว่าง
พระมหากษัตริย์อยุธยากับพระราชเทวี พระมเหสีที่มีเชื้อสายของกษัตริย์สุโขทัย มีมาทุกสมัยนับตั้งแต่
รัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงัว่ ) ทรงมีพระมเหสีเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์สโุ ขทัย
(ราชวงศ์พระร่วง) คือทรงเป็นพระขนิษฐา (น้องสาว) ของพระมหาธรรมราชาลิไท และในรัชสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราช (สมเด็จพระเจ้านครอินทร์) ก็ทรงมีพระมเหสีเป็นเจ้าหญิงราชวงศ์สุโขทัย และทรงมี
พระโอรส 3 พระองค์คอื เจ้าอ้ายพระยา เจ้ายีพ่ ระยา และเจ้าสามพระยา ทีถ่ อื เป็นรัชทายาทโดยชอบธรรม
ดังนัน้ เมือ่ พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระบรมปาล) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1981 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สมเด็จพระเจ้าสามพระยา) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระโอรสสมเด็จพระราเมศวร (ต่อมา
คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) เสด็จฯ ไปปกครองเมืองพิษณุโลกเป็นการผนวกเอากรุงสุโขทัยขึ้นตรงต่อ
กรุงศรีอยุธยาโดยสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสิ้นสุดความเป็นอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ทีก่ ล่าวมาก็คอื ความเป็นมาของการน�ำอิทธิพลศิลปะสุโขทัยเข้ามาผสมผสานในศิลปะอยุธยาแทนที่
ศิลปะอู่ทองที่เริ่มคลายตัวลงแล้วก่อก�ำเนิดเกิดเป็นศิลปะอยุธยายุคต้นสกุลช่างอยุธยา-อู่ทองระยะปลาย
ที่สามารถจ�ำแนกออกเป็น 2 สายสกุลช่าง คือ สกุลช่างสุโขทัย และสกุลช่างอยุธยาอีกทอดหนึ่ง โดยศิลปะ
สกุลช่างสุโขทัยนัน้ เป็นผลให้ศลิ ปะอยุธยายุคต้นมีพระพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยยุคปลาย
คือพระพักตร์เป็นวงรีคล้ายรูปไข่ทเี่ รียกว่า พระพุทธรูปหน้านาง เพราะมีพระรัศมีเป็นเปลวเพลิงทรงสูงพลิว้
อ่อนไหว และมีเพียงครึ่งซีกไรพระศกเป็นแบบเม็ดไข่ปลาผ่าซีกและหนามขนุน พระเกตุมาลาเป็นต่อมเตี้ย
กว่าสกุลช่างอยุธยา กรอบพระพักตร์เป็นแถบใหญ่ พระขนงโก่งจดกันแบบสุโขทัย พระเนตรยาวเรียวคล้าย
ตาหงส์แบบสุโขทัย พระโอษฐ์เรียวเล็ก พระนาสิกโด่งไม่งองุ้ม ห่มจีวรเฉวียงบ่า ประทับนั่งขัดสมาธิราบ
แสดงปางมารวิชัย
สถาปัตยกรรม แบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ
ศิลปะอยุธยาตอนต้น สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1893
จนถึงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใน พ.ศ.2031 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะลพบุรี หรือ
ศิลปะเขมร กับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด โดยมีลักษณะปรางค์เลียนแบบเขมร
แต่สูงชะลูดกว่า เช่น ปรางค์ประธานวัดพุทไธสวรรย์ ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ
ศิลปะอยุธยาตอนกลาง สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกใน
พ.ศ. 2006 จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองใน พ.ศ. 2172 สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิผลมาจากศิลปะ
สุโขทัยนิยมเจดีย์ทรงลังกาแบบสุโขทัยแทนปรางค์แบบเขมร เช่น พระมหาสถูปสามองค์วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน

113

ศิลปะอยุธยาตอนปลาย สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172 จนสิ้นสมัยอยุธยาใน
พ.ศ. 2310 เป็นช่วงเวลาทีศ่ ลิ ปะเขมรเข้ามามีอทิ ธิพลอีกครัง้ เช่น ปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนารามปราสาท
พระนครหลวง นอกจากนี้ยังนิยมสร้างพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองเป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรม
อยุธยา
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) เป็นช่วงการบูรณปฏิสังขรณ์ และนิยมสร้าง
พระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เช่น การบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์วัดภูเขาทอง
สถาปัตยกรรมแบบอืน่ ๆ คือ โบสถ์ วิหารสมัยอยุธยาตอนต้นนิยมท�ำขนาดใหญ่มากเป็นโถงสีเ่ หลีย่ ม
ก่อด้วยอิฐผนังอาคารเจาะเป็นช่องแคบ ๆ เรียกว่า ลูกฟัก เพื่อระบายลมและมีแสงส่องผ่าน ยังไม่มีการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพอถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง อาคารมีขนาดเล็กลง ก่อผนังทึบ
อาคารสมัยอยุธยาตอนปลายฐานอาคารนิยมท�ำเป็นรูปโค้งคล้ายท้องเรือ มีการเจาะหน้าต่างทีผ่ นัง
ตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างประณีต ใช้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคา มีการน�ำเอาศิลปะการก่อสร้างอาคารของ
ยุโรปเข้ามาผสมเกิดการสร้างอาคาร 2 ชัน้ โบสถ์ วิหาร เช่น ต�ำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วิหารวัดตึก วิหาร
วัดเจ้าย่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พระราชวังและพระต�ำหนักต่าง ๆ ของอยุธยา
ถูกท�ำลายไปมากจนยากที่จะหารูปแบบที่แท้จริงได้ มีเพียงรากฐานเท่านั้นที่พอมีเค้าโครงให้เห็นอยู่บ้าง
เป็นพระที่นั่งอยู่นอกกรุงศรีอยุธยา เช่น พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ต�ำหนักพระนคร
หลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต�ำหนักธารเกษม จังหวัดสระบุรี
สถาปัตยกรรมทีเ่ กีย่ วกับการปกครองบ้านเมือง มีปอ้ มปราการและก�ำแพงเมือง ต่อมามีประตูเมือง
พัฒนาขึ้นภายหลังมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตก
นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของประชาชน เรียกว่า เรือนไทย นิยมสร้างเป็นเรือนชั้น
เดียว ยกพื้นสูงใต้ถุนโปร่งมี 2 ลักษณะ คือ เรือนเครื่องผูกปลูกด้วยไม้ไผ่ ใช้เส้นหวายและตอกเป็นเครื่อง
ผูกรัด เป็นที่อยู่ของชาวบ้านทั่วไป และเรือนเครื่องสับ ปลูกด้วยไม้อาศัยวิธีเข้าปากไม้โดยบากเป็นร่องใน
ตัวไม้แต่ละตัว แล้วน�ำมาสับประกบกัน เป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะดี
ประติมากรรม
ส่วนมากสร้างเนื่องในพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปหล่อด้วยส�ำริด อาจท�ำด้วยวัสดุอื่น เช่น
สกัดจากศิลา ท�ำด้วยไม้ ปูนปั้น ดินเผาและทองค�ำ พระประธานในโบสถ์วิหารเป็นพระปูนปั้นหรือส�ำริด
ขนาดใหญ่โตคับโบสถ์ สมัยอยุธยาตอนปลายนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องกันมาก
นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพิมพ์ท�ำเป็นพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ บนแผ่นเดียวกันเรียกว่า พระแผง
หรือพระก�ำแพงห้าร้อย มักนิยมท�ำพระพิมพ์เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับอยู่ภายในเรือนแก้ว
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ยุครัตนโกสินทร์
ศาสนสถานและศาสนวัตถุสงิ่ ส�ำคัญทีน่ า่ สนใจในวัดพระเชตุพนฯ นัน้ มีมากมายนับตัง้ แต่พระอุโบสถ
ซึง่ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระประธานนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร” อันหมายถึง เทวดามาสร้างไว้ เนือ่ งด้วย
เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามเป็นอย่างยิ่งสมกับชื่อ ที่ใต้ฐานชุกชีพระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อไว้ 3 ชั้นนั้น ในชั้นที่ 1 ได้บรรจุพระบรมอัฐิ
(บางส่วน) และพระบรมราชสรีรางคารของบุรพกษัตริย์รัชกาลที่ 1 ไว้ด้วย
“พระพุทธเทวปฏิมากร” พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณ ปางสมาธิ หน้าตัก
กว้าง 5 ศอกคืบ 4 นิ้ว มีหลักฐานปรากฏใน ‘จารึกวัดโพธิ์’ ไว้ว่า เดิมพระพุทธเทวปฏิมากรประดิษฐานอยู่
ณ วัดศาลาสี่หน้า (วัดคูหาสวรรค์) เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างวัด
โพธาราม ให้เป็นวัดใหญ่ส�ำหรับพระนคร และได้ทรงขนานนามใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระองค์ได้ทรงเลือกหาพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงามสมควรเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัด
จึงได้พบและเลือกพระพุทธรูปองค์นี้จากวัดศาลาสี่หน้า (วัดคูหาสวรรค์) ดังกล่าว ครั้งนั้น จึงโปรดเกล้าฯ
ให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ถวายพระนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร”
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระอุโบสถเก่า
ซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ลงทั้งสิ้น แล้วทรงสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเก่า ส่วนฐาน
พระพุทธเทวปฏิมากรนั้นรื้อของเก่าท�ำขึ้นใหม่ขยายเป็น 3 ชั้น พระสาวกเดิมมี 2 องค์ ทรงสร้างขึ้นใหม่อีก
8 องค์ รวมเป็นพระสาวก 10 องค์ ดังที่ปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระราชด�ำริถึงพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ซึ่งพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลนั้นได้รับพระราชทานไปกระท�ำสักการบูชา เมื่อเจ้านายพระองค์นั้น ๆ
สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ไม่มีใครพิทักษ์รักษาได้เชิญมาเป็นของหลวง มีอยู่ควรจะประดิษฐานไว้ให้มหาชนได้
กระท�ำสักการบูชาโดยสะดวก จึงโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมอัฐิในกล่องศิลา แล้วเชิญมาบรรจุไว้ใน
พระพุทธอาสน์ของพระพุทธเทวปฏิมากร และยังมีค�ำที่เล่าสืบกันมาว่าถึงพระอุณาโลมพระพุทธเทวปฏิมากรนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดให้สร้างถวายในครั้งนั้นด้วย
อนึ่ง พระพุทธเทวปฏิมากรพระองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเคารพนับถือ
ว่าเป็นเจดีย์สถานส�ำคัญแห่งหนึ่งมาช้านานแล้ว
เพราะปรากฏในจดหมายเหตุวา่ เมือ่ ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเสร็จแล้ว ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนครโดยสถลมารค เมื่อ ณ วันอังคาร เดือน 6 แรม 5 ค�่ำ ปีกุน พุทธศักราช 2379
ครั้งนั้น จึงได้เสด็จประทับพระอุโบสถทรงกระท�ำสักการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นปฐม เรื่อง
นี้เลยเป็นพระราชประเพณีตั้งแต่นั้นสืบมา
คือเมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยสถลมารคนั้น ย่อมเสด็จประทับ ณ พระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงกระท�ำสักการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรสืบมาทุกรัชกาล
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน
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ในส่วนพระอุโบสถก็มหี ลายสิง่ หลายอย่างทีน่ า่ สนใจ แต่ทแี่ ปลกและเด่นเป็นพิเศษคือ ลักษณะพระ
ระเบียงคด (พระวิหารคด) ที่สร้างล้อมพระอุโบสถถึง 2 ชั้นด้วยกัน แล้วเชื่อมต่อกับพระวิหารทิศทั้ง 4 ทิศ
นอกจากนี้รอบ ๆ ซุ้มประตูก�ำแพงแก้ว ยังมี สางแปลง ซึ่งมีลักษณะคล้ายตุ๊กตาจีนและมีรูปร่างแปลกกว่า
สัตว์ชนิดอื่น คอยเฝ้าอยู่ที่ซุ้มประตูก�ำแพงแก้วทุกด้าน อีกทั้งบรรดาพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พระระเบียงคด
รอบพระอุโบสถ ล้วนมีความงดงามทีน่ า่ ทึง่ เช่นกัน จะพบว่าภายใต้พระพุทธรูปปูนปัน้ เหล่านัน้ มีพระพุทธรูปโบราณหลายยุคทั้งสมัยอู่ทอง สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา ฯลฯ บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งตามประวัติการบูรณปฏิสังขรณ์วัด กล่าวว่า รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่จากหัวเมืองต่าง ๆ นับได้
จ�ำนวนพันองค์ มาไว้รวมกันที่วัดโพธิ์แห่งนี้ แต่เพราะต้องการให้มองเห็นพระพุทธรูปเหล่านั้นเป็นลักษณะ
เดียวกันหมดเพื่อความสวยงาม จึงเอาปูนมาพอกทับไว้ให้ได้ขนาดต่อมาปูนที่พอกไว้เริ่มทรุดโทรม จึงได้มี
การปฏิสงั ขรณ์ใหม่อกี ครัง้ เมือ่ กระเทาะปูนเก่าออกจึงพบพระหล่อสัมฤทธิฝ์ มี อื ช่างโบราณงดงามอย่างยาก
จะหาดูได้ ไม่เพียงพระพุทธรูปที่พระระเบียงคดเท่านั้น พระพุทธรูปภายในพระวิหารทิศทั้ง 4 ทิศก็ล้วน
เก่าแก่และงดงาม เป็นพระพุทธรูปทีม่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ ในทางฝีมอื และวัตถุทนี่ ำ� มาสร้าง ซึง่ บางองค์งดงามประหลาด
กว่าพระพุทธรูปในวัดอื่น ๆ
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีพระวิหารอีกหลายแห่งทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญไว้ทงั้ สิน้ ทีส่ ำ� คัญคือ พระ
วิหารพระพุทธไสยาส หรือพระวิหารพระนอน
ภายในประดิษฐาน “พระพุทธไสยาส” หรือ “พระนอน” ขนาดองค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในกรุงเทพฯ และใหญ่
เป็นอันดับสามของประเทศไทย ซึง่ เป็นพระพุทธไสยาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น โดยสร้างองค์พระขึ้นก่อนแล้วจึงสร้างพระวิหารครอบในภายหลัง
“พระพุทธไสยาส” หรือ “พระนอน” วัดโพธิ์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น พระพุทธไสยาสที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอันดับต้น ๆ แห่งสยามประเทศ
มีขนาดความยาวถึง 46 เมตรด้วยกัน ด�ำเนินการสร้างโดยช่างสิบหมูห่ ลวง และมีหลวงพระองค์เจ้า
ลดาวัลย์ (กรมหมื่นภูมินทรภักดี) เป็นผู้ก�ำกับดูแลการก่อสร้าง เชื่อกันว่าเป็นปางโปรดอสุรินทราหู เป็น
พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ ในขณะที่พระพักตร์อิ่มเอิบ ดูขรึมขลังงดงามสมส่วน เปี่ยม
ไปด้วยพลังแห่งศรัทธายิ่งนัก
ลักษณะพระพุทธไสยาสโดยทัว่ ๆ ไป มีลกั ษณะบรรทมตะแคงขวา พระบาทขวาเลือ่ มพระบาทซ้าย
แต่พระพุทธไสยาสวัดโพธิ์นั้นมีความแตกต่างออกไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะ คือ พระบาททั้งซ้าย
และขวานั้นซ้อนเสมอกัน อาจเป็นความตั้งใจของช่างสิบหมู่หลวงผู้สร้างที่ตั้งใจจะแสดงลวดลายลักษณะ
เป็นภาพมงคล 108 ประการ บนฝ่าพื้นพระบาททั้งสองก็เป็นได้ ที่น่าทึ่งคือ ลายจ�ำหลักมุกภาพมงคล
108 ประการ ที่งดงามโดดเด่นอย่างยิ่งบนฝ่าพื้นพระบาททั้งสองข้าง ซึ่งเป็นลายศิลปะไทยกับจีน
ผสมผสานกันกลมกลืนลงตัวอย่างประณีตศิลป์ หากพิจารณาแล้ว ภาพมงคล 108 ประการ และลวดลายภูเขา
ต่าง ๆ ในป่าหิมพานต์ เป็นคติแบบไทยทีร่ บั มาจากชมพูทวีป ส่วน ภาพนก หงส์ ภูเขา เมฆ ฯลฯ รวมทัง้
แนวคิดเรือ่ งฮวงจุย้ เป็นคติแบบจีน
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อนึ่ง การประดับลวดลายจ�ำหลักมุกภาพมงคล 108 ประการไว้ที่ฝ่าพระบาทนั้น เป็นไปตามคติ
อินเดียโบราณที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธลักษณะส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือฝ่าพระบาทมีลายมงคล
108 ประการ ได้แก่ ปราสาท หอยสังข์ ช้าง แก้ว นก หงส์ ภูเขา เมฆ ฯลฯ ตรงกลางเป็นรูปกงจักร
ตามต�ำรามหาปุรสิ ลักขณะ แสดงถึงพระบุญญาบารมีอนั แรงกล้า ซึง่ หากเป็นพระพุทธรูปปางอืน่ ๆ จะมอง
ไม่เห็น ยกเว้นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ท�ำให้ช่างผู้สร้างบรรจงประดับลวดลายอันวิจิตรไว้อย่างเต็มที่
ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เริม่ ตัง้ แต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่ พ.ศ. 2325 จนถึงปัจจุบนั นับเป็นยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง
ทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันมากกว่ายุคสมัยในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากอิทธิพลของ
ความเจริญทางเทคโนโลยี อารยธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศอย่างรวดเร็ว และมากมาย การ
ติดต่อกับนานาประเทศทั่วโลกเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารที่ฉับพลัน ล้วนมีส่วนอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการสร้างงานประติมากรรม กล่าวโดยสรุป ประติมากรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ประติมากรรมแบบดั้งเดิม ประติมากรรมระยะปรับตัว และ
ประติมากรรมร่วมสมัย
ประติมากรรมแบบดั้งเดิม
อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 การสร้างประติมากรรม ด�ำเนินรอยตามแบบประเพณีนิยม
ที่ท�ำกันมาแต่อดีตของไทย
สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นยุคที่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านเมืองใหม่
จึงมีการสร้างพระพุทธรูปน้อยมาก พระประธานทีส่ ร้างในสมัยนีท้ สี่ ำ� คัญคือ พระประธานทีพ่ ระอุโบสถ และ
พระวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ฝีมือพระยาเทวารังสรรค์ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ จนดูเกือบ
คับอาคาร มีฐานชุกชีเตีย้ เป็นผลในการแสดงอ�ำนาจราชศักดิ์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่เคลือ่ นย้ายมาจากสุโขทัย
และจังหวัดทางภาคกลาง ที่องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานที่ปรักหักพัง ต้องกร�ำ
แดดกร�ำฝน น�ำมาบูรณะใหม่กว่า 1,200 องค์ และส่งไปเป็นประธานตามวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่เหลือน�ำ
มาประดิษฐานไว้ ณ ระเบียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพันกว่าองค์ ทัง้ ชัน้ นอก และชัน้ ในประติมากรรม
อื่น ๆ ที่ส�ำคัญคือ หัวนาค และเศียรนาคจ�ำแลง และยักษ์ทวารส�ำริดปิดทอง ประจ�ำประตูทางเข้า
พระมณฑป หอพระไตรปิฎกหลังปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฝีมือครูด�ำช่างปั้นเอก
สมัยรัชกาลที่ 1
สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะศิลปสถาน และ
งานศิลปะอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านประติมากรรมเป็นพิเศษ เช่น ทรงปั้นหุ่นพระยารักใหญ่รักน้อย และรูป
พระลักษณ์พระราม ซึ่งเป็นหุ่นหลวงที่สวยงามมาก ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ทรงปั้นหุ่น
พระพักตร์พระพุทธประธาน 2 องค์ คือ พระพุทธจุฬารักษ์ พระประธานพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม และ
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน
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พระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดลิ ก พระประธานพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม งานชิน้ ทีส่ ำ� คัญอีกชิน้ หนึง่
คือ ทรงร่วมสลักบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม รูปพรรณพฤกษาซ้อน 3 ชั้น มีภาพสัตว์
ประเภทนกและกระต่ายประกอบ
สมัยรัชกาลที่ 3 ในรัชกาลนี้มีการสร้างหล่อพระประธานขนาดใหญ่ตามวัดที่สร้างใหม่ เช่น
“พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” พระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม และ “พระพุทธเสฏฐมุนี”
พระประธานในศาลาการเปรียญวัดสุทัศนเทพวราราม “พระเสฏฐตมมุนี” พระประธานพระอุโบสถ
วัดราชนัดดา และ “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา” พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ นอก
จากนี้ยังทรงสร้างพระพุทธไสยาสน์ยาว 90 ศอกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระพุทธรูปยืนทรง
เครื่องกษัตริยาธิราชเจ้า 2 องค์ เพื่อเป็นราชอนุสรณ์แด่พระอัยกา และพระราชบิดาของพระองค์ ซึ่งเป็น
พระหล่อสัมฤทธิ์หุ้มทองค�ำ ประดับด้วยอัญมณีมีค่า ถวายพระนามว่า “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” และ
“พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม การสร้างพระพุทธรูปยืน
ทรงเครือ่ งปางห้ามญาติขนาดใหญ่นี้ นิยมสร้างไว้เป็นจ�ำนวนมาก ถือเป็นพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประติมากรรมระยะปรับตัว
สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 เป็นยุคสมัยของการปรับตัว เปิดประเทศ ยอมรับอิทธิพลตะวันตก
ยอมรับความคิดใหม่มาเปลีย่ นแปลงสังคม ระเบียบประเพณี เพือ่ ประคองให้ประเทศรอดพ้นจากภัยสงคราม
หรือจากลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตก ซึ่งหลายประเทศในซีกโลกเอเชียยุคนั้นประสบอยู่ การสร้างงาน
ศิลปกรรมทุกสาขา รวมทั้งประติมากรรมก็ถูกกระแสการเมืองนี้ด้วย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ำริปั้นรูปเหมือนแบบตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย จึงโปรดเกล้าฯ ให้หลวงเทพรจนา (พลับ) ซึ่งต่อมาเป็นพระยาจินดารังสรรค์ปั้นถวาย โดย
ปั้นจากพระองค์จริง และเลียนแบบรูปปั้นของพระองค์ที่ฝรั่งปั้นจากรูปพระฉายที่ส่งมาถวาย แต่ไม่เหมือน
เมือ่ ทอดพระเนตรเห็นพระรูปทีห่ ลวงเทพรจนาปัน้ ขึน้ ใหม่กท็ รงโปรด ต่อมาน�ำพระรูปองค์นปี้ ระดิษฐานไว้
ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทในพระนครคีรีที่เพชรบุรี ปัจจุบันมีการหล่อไว้หลายองค์ ประดิษฐานที่
พระต�ำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และหอพระจอม วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ จากพระรูป
องค์นี้ นับเป็นการเปลี่ยนศักราชประติมากรรมไทยที่เดิมปั้นรูปราชานุสรณ์ โดยใช้การสร้างพระพุทธรูป
หรือเทวรูปแทน มาสู่การปั้นรูปราชานุสรณ์เหมือนรูปคนจริงขึ้น และจากจุดนี้เอง ส่งผลให้มีการปรับตัว
ทางประติมากรรมไปสู่ประติมากรรมสมัยใหม่ การปั้นหล่อพระพุทธรูปในยุคนี้ไม่ใหญ่โตเท่าสมัยรัชกาล
ที่ 3 มีพุทธลักษณะที่เป็นแบบฉบับของตนเอง มีลักษณะโดยส่วนรวมใกล้ความเป็นมนุษย์ มีการปั้นจีวร
เป็นริ้วบนพระเศียร ไม่มีต่อมพระเมาลี พระพุทธรูปที่ส�ำคัญเหล่านี้คือ พระสัมพุทธพรรณี พระนิรันตราย
และพระพุทธสิหังคปฏิมา พระประธาน ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์ ในรัชสมัยนี้มีการสร้างพระพุทธรูป
ยืนปางห้ามญาติเช่นกัน แต่จีวรพระสมัยนี้เป็นริ้วใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น ประติมากรรมที่ส�ำคัญอีกชิ้น
หนึ่งคือ “พระสยามเทวาธิราช” เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองค�ำทั้งองค์ สูง 8 นิ้วฟุต ลักษณะงดงาม
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มาก เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ
สมัยรัชกาลที่ 5 ระยะต้นรัชกาล อายุกรุงรัตนโกสินทร์จะครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงท�ำนุบ�ำรุงศิลปะแบบดั้งเดิมอย่างมาก มีการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ
ปราสาทราชมณเฑียร โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เกิดงานประติมากรรมตกแต่งที่สวยงาม ใน
ศาสนสถานแห่งนี้มากที่สุด งานประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นฝีพระหัตถ์ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการทั้งสิ้น
เช่น รูปสัตว์หิมพานต์ 7 คู่ บนชานชาลาไพที รอบปราสาทพระเทพบิดร รูปพระบรมราชานุสาวรีย์ประจ�ำ
รัชกาลที่ 1, 2 และ 3 เป็นรูปบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรบนพานแว่นฟ้า พร้อมช้างเผือกและฉัตร
ตรงมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทพระเทพบิดร ปั้นหล่อพระบรมรูป 3 รัชกาลคือ รัชกาลที่ 1
รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 รวมทั้งปั้นแก้ไขรัชกาลที่ 4 ที่พระยาจินดารังสรรค์ปั้นไว้ พระบรมรูปทั้ง
4 รัชกาล ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดร เป็นรูปเหมือนที่แปลกไปจากภาพเหมือนโดย
ทั่วไป เพราะเป็นศิลปะระยะปรับตัว เป็นการผสมระหว่างความต้องการที่จะให้รูปปั้นเหมือนรัชกาลนั้น ๆ
กับการสร้างรูปให้มคี วามงามแบบพระหรือเทวรูปทีต่ อ้ งการความเกลีย้ งเกลากลมกลึงของรูปทรง เป็นคุณค่า
ความงาม รูปเหมือนจึงแสดงความเหมือนบุคคลออกมาพร้อมกับให้อารมณ์ความรู้สึกแบบไทยด้วย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่เหมือนกัน ที่ส�ำคัญคือ พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส พระประธานวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ บางปะอิน อยุธยา ฝีพระหัตถ์พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ
นอกจากนี้ ยังมีการปัน้ หล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึง่ มีอยูค่ รัง้ เดียวในรัชกาลนี้ สร้างในระหว่าง พ.ศ. 24422444 ในคราวนั้นโกลาหลมาก เนื่องจากไม่มีการปั้นพระขนาดใหญ่มานาน แต่ก็ส�ำเร็จลงด้วยดี
พระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ คื อ พระพุ ท ธชิ น ราชจ� ำ ลองปั ้ น หล่ อ ขึ้ น เพื่ อ น� ำ มาประดิ ษ ฐานเป็ น พระประธาน
วัดเบญจมบพิตร ต้องลงไปปั้นหล่อที่พิษณุโลก ผู้ปั้นหล่อจ�ำลองคือ หลวงประสิทธิปฏิมา
ประติมากรรมร่วมสมัย อยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลปัจจุบนั เป็นศิลปะทีม่ ผี ลสืบเนือ่ งมาจาก
ความเจริญแบบตะวันตกทีห่ ลัง่ ไหลเข้ามาในประเทศไทย ท�ำให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ศลิ ปะ
เพื่อสาธารณะประโยชน์นอกเหนือจากการสร้างเพื่อศาสนาอย่างเดียว สมัยรัชกาลที่ 6 ศิลปะตะวันตก
เข้ามาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย และก�ำลังฝังรากลึกลงไปในสังคม และวัฒนธรรมไทย การตกแต่งวัง
เจ้านาย อาคารราชการ อาคารพาณิชย์ สวนสาธารณะ และอาคารบ้านเรือนของคนสามัญ เริ่มตกแต่งงาน
จิตรกรรม และงานประติมากรรมภาพเหมือนมากขึ้น งานประติมากรรมไทยที่ท�ำขึ้นเพื่อศาสนา เช่น การ
สร้างศาสนสถาน ปั้นพระพุทธรูปที่เคยกระท�ำกันมาก็ถึงจุดเสื่อมโทรมลง แม้จะมีการท�ำกันอยู่ก็เป็นระดับ
พื้นบ้านที่พยายามลอกเลียนสิ่งดีงามในยุคเก่า ๆ ที่ตนนิยม ขาดอารมณ์ความรู้สึกทางการสร้างสรรค์ และ
ไม่มีรูปลักษณะที่เป็นแบบแผนเฉพาะยุคสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่ โดยตัง้ โรงเรียน
เพาะช่างขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2456 จัดสอนศิลปะการช่างทัง้ แบบตะวันตก และแบบไทย การสร้างงานศิลปะระดับ
ชาติ ได้จ้างฝรั่งมาออกแบบตกแต่งพระบรมมหาราชวัง หรือพระที่นั่ง ทรงเห็นความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ช่างท�ำ
รูปปั้นต่าง ๆ เช่น เหรียญตรา และอนุสาวรีย์ ซึ่งช่างไทยยังไม่ช�ำนาญงานภาพเหมือนขนาดใหญ่ จึงสั่งช่าง
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน
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ปั้นมาจากประเทศอิตาลี ผู้ได้รับเลือกคือ ศาสตราจารย์ คอราโด เฟโรจี เข้ารับราชการเป็นประติมากร
กรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2466 ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์เฟโรจี
เข้าไปปั้นพระบรมรูปของพระองค์โดยใกล้ชิด เป็นพระบรมรูปเท่าพระองค์จริง ปัจจุบันประดิษฐานใน
ปราสาทพระเทพบิดร นับเป็นงานภาพเหมือนทีส่ ำ� คัญในรัชกาลนี้ ต่อมาศาสตราจารย์เฟโรจี ได้โอนสัญชาติ
และเปลี่ยนชื่อเป็นไทยว่า ศิลป์ พีระศรี ท่านผู้นี้ ต่อมามีความส�ำคัญต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่
ทุกสาขาอย่างที่สุด
รัชกาลที่ 7 - รัชกาลปัจจุบัน ระยะแรกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นช่างปั้นที่สำ� คัญแต่ผู้เดียว
ในยุคนั้น ได้ด�ำเนินการปั้นรูปอนุสาวรีย์พระปฐมบรมราชานุสรณ์เป็นภาพเหมือนขนาดใหญ่ 3 เท่าคนจริง
เป็นครั้งแรกในเมืองไทย ส่งไปหล่อทองแดงที่ประเทศอิตาลี เสร็จทันมาติดตั้งที่เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า
เพื่อเปิดสะพาน และฉลองกรุงครบ 150 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475
หลังจากการฉลองกรุงไม่กว่ี นั ก็เกิดการเปลีย่ นแปลงการปกครองขึน้ ในประเทศไทย โดยคณะทหาร
และพลเรือนยึดอ�ำนาจการปกครอง และการบริหารประเทศ จึงไม่ตกอยู่กับพระมหากษัตริย์อีกต่อไป
การสร้างงานศิลปกรรม ซึ่งแต่เดิมอยู่ในความดูแลของราชส�ำนัก ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมก็สิ้นสุด
ลง วิถีการด�ำเนินชีวิต ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐบาลมุ่งพัฒนาประเทศทาง
ด้านวัตถุมากกว่าการพัฒนาด้านจิตใจ โดยเฉพาะทางศิลปะ การสร้างงานศิลปกรรมยุคต่อมาล้วนต้องต่อสู้
ดิ้นรนอยู่ในวงแคบ ๆ แต่กระนั้นการต่อสู้ดิ้นรน เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าในงานศิลปะยังด�ำเนินต่อไป โดยมี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้น�ำ เพื่อท�ำให้ผู้น�ำประเทศ และคนทั่วไปเห็นคุณค่า ท่านต้องท�ำงานอย่าง
หนัก กล่าวคือ นอกจากงานปั้นอนุสาวรีย์ที่ส�ำคัญแล้ว ท่านยังได้วางแนวทางการศึกษาศิลปะ โดยหาทาง
จัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2477 ซึ่งต่อมาขยายตัวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมือ่ พ.ศ. 2486 จัดให้มกี ารเรียนการสอน ทัง้ ด้านจิตรกรรม และประติมากรรม ซึง่ การศึกษา และการสร้าง
งานประติมากรรม ต่อมาเปลีย่ นไปตามการพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมทีต่ อ้ งการพึง่ พาพลังงานใหม่ ๆ ภาย
ใต้อทิ ธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอืน่ ๆ ซึง่ เป็นการก้าวหน้าแห่งยุค โดยเฉพาะในรัชกาล
ปัจจุบัน การสื่อสาร และการคมนาคมเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงเกือบทุกมุมโลก มีลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้น
มากมาย ทัง้ ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา และได้แพร่หลายเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยด้วย ประติมากรรม
จึงเข้าสูร่ ปู แบบของศิลปะร่วมสมัย เป็นการแสดงออกทางด้านการสร้างสรรค์ทมี่ อี สิ ระ ทัง้ ความคิด เนือ้ หา
สาระ และเทคนิคการสร้างงาน สุดแต่ศิลปินจะใฝ่หา งานศิลปะที่แสดงออกมานั้น จึงเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญ
ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง
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หลักการในการสร้างศาสนวัตถุ

ในศาสนาพุทธมีความเชื่อว่า เมื่อคนเราสร้างศาสนวัตถุไว้ในพระศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร กุฎีสงฆ์
ศาลาการเปรียญ เป็นต้น เมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร และเทพธิดาอยู่ในวิมานแวดล้อมด้วย
นางเทพธิดาในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ดังกรณีของนายนันทิยะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่พระศาสดาประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะ ทรงปรารภนายนันทิยะ ตรัส
พระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นด้วยบทว่า จิรปฺปวาสึ เป็นต้น
เรือ่ งในอรรถกถาพระธรรมบท เล่าว่า นายนันทิยะ เป็นบุตรเศรษฐี อยูท่ กี่ รุงพารณสี หลังจากทีเ่ ขา
ได้ฟังธรรมของพระศาสดา ว่าด้วยอานิสงส์ของการสร้างวัดวาอารามถวายภิกษุสงฆ์แล้ว นายนันทิยะก็ได้
ก่อสร้างวัดใหญ่แห่งหนึ่งที่ป่าอิสิปตนะ และได้สร้างสิ่งก่อสร้างในวัด เป็นศาลาจัตุรมุขหลังหนึ่ง ประกอบ
ด้วยห้องสี่ห้อง และอุปกรณ์ใช้สอยของพระสงฆ์มีเตียงและตั่ง เป็นต้น
ก่อนจะมอบถวายวัดใหญ่แห่งนี้ เขาก็ได้ถวายทานแก่ภกิ ษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วหลัง่
น�้ำทักขิโณทกถวายแด่พระศาสดา ทันทีที่ได้ถวายอาวาสแห่งนี้แด่พระศาสดา พระคัมภีร์บอกว่า “ก็มี
ปราสาททิพย์ ส�ำเร็จด้วยรัตนะ 7 ประการ พรั่งพร้อมด้วยนางอัปสร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 โยชน์ สูง
100 โยชน์ ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ พร้อมกับที่ได้หลั่งน�้ำทักขิโณทกถวายแด่พระศาสดา”
วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะ ได้ขึ้นไปที่เทวโลกชั้นดาวดึงส์ และได้เห็นปราสาททิพย์หลังนี้ เต็ม
ไปด้วยหมูน่ างเทพอัปสร ก็ได้เข้าไปสอบถามเทพบุตรทัง้ หลายว่า เป็นปราสาททิพย์ของผูใ้ ด ก็ได้รบั ค�ำตอบ
จากเทพบุตรเหล่านั้นว่า “ท่านผู้เจริญ วิมานนั่น เกิดรอรับบุตรคฤหบดี ชื่อนันทิยะ ผู้ให้สร้างวิหารถวาย
พระศาสดาในป่าอิสิปตนะ”
ฝ่ายหมูน่ างอัปสร เห็นพระเถระนัน้ แล้ว ก็ลงจากปราสาทมากล่าวว่า พวกนางเกิดในปราสาทนีเ้ พือ่
เป็นนางบ�ำเรอของนายนันทิยะ แต่ไม่เห็นนายนันทิยะมาเสียที ได้แต่รอแล้วรอเล่า ขอฝากบอกพระคุณเจ้า
ไปถึงนายนันทิยะด้วยว่า มนุษยสมบัติเปรียบเหมือนถาดดิน ส่วนทิพยสมบัตินั้นเปรียบเหมือนถาดทองค�ำ
เมื่อพระมหาโมคคัลลานะ ลงจากเทวโลกแล้ว ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า “พระเจ้าข้า
ทิพยสมบัตเิ กิดรอบุคคลผูท้ ำ� ความดีทยี่ งั อยูใ่ นโลกมนุษย์มหี รือไม่” พระศาสดาตรัสว่า “เธอไปเห็นปราสาท
ทิพย์ที่ผุดรอนายนันทิยะที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์มาแล้วมิใช่หรือ จะมาถามท�ำไม?” เมื่อพระเถระทูลว่า
“พระเจ้าข้า”
พระศาสดาตรัสว่า สภาพก็เหมือนกับคนเราในโลกมนุษย์ ยืนอยู่ที่ประตูบ้านเรือน เห็นบุตรหรือ
พีน่ อ้ งทีเ่ ดินทางไปอยูต่ า่ งประเทศมานาน แล้วกลับมาถึงบ้านเรือนของตน ก็มคี วามยินดีปรีดา ร้องทักทาย
ต้อนรับบุคคลผู้นั้น ข้อนี้ก็เหมือนกับเหล่าเทวดา ต่างถือเครื่องบรรณการอันเป็นทิพย์ 10 อย่าง แย่งชิงกัน
ออกมาต้อนรับ แสดงความยินดีกบั สตรีหรือบุรษุ ผูท้ ำ� ความดีไว้ในโลกมนุษย์ แล้วตายไปเกิดในปรโลก ฉันใด
ก็ฉันนั้น
มูลเหตุ คือ การสร้างเพื่อเอื้อต่อการกระท�ำศาสนพิธีนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างตามคติโบราณ
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ดังกล่าวแล้ว ในเวลาต่อมาก็ยังมีปัจจัยส�ำคัญหลักบางประการที่เป็นเหตุจูงใจไปสู่การสร้าง ดังนี้
1. สร้างเพื่อให้เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมือง
2. สร้างเพื่อให้เป็นวัดประจ�ำวัง
3. สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดประจ�ำรัชกาล
4. สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
5. สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นที่ถวายพระเพลิง พระศพ หรือพระบรมศพ
6. สร้างขึ้น ณ ที่ปรากฏเหตุการณ์ส�ำคัญ
7. สร้างขึ้นตามคติประเพณีนิยมบางประการ
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนโบราณเมื่อว่างจากภารกิจการงานก็จะพากันสร้างศาสนวัตถุด้วย
วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ กันออกไป แต่โดยสรุปแล้วล้วนเป็นวัตถุประสงค์เชิงศาสนาทัง้ หมด บางกรณีจติ ใจของ
คนในชุมชนแตกสลายไร้ความสามัคคี ไม่รจู้ ะเอาอะไรเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก็สร้างศาสนวัตถุหรือศาสนสถาน
ขึ้นมาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
สรุปแล้ว ศาสนวัตถุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับสังคมไทย เป็นศูนย์รวมแห่งคุณความดีหลายอย่าง เช่น
1. บรรพบุรษุ คนโบราณนิยมทีจ่ ะสร้างเพือ่ บรรจุอฏั ฐิธาตุของบรรพบุรษุ ในเจดียจ์ งึ มีบรรพบุรษุ สถิต
อยู่ แม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนกระดูก แต่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานได้
2. กตัญญูกตเวทิตาธรรม คนไทยส�ำนึกในคุณความดีของบรรพบุรุษ จึงสร้างเจดีย์เป็นที่บรรจุ
อัฏฐิธาตุ แม้ท่านเหล่านั้นจะเสียชีวิตไปแล้ว ลูกหลานก็ยังอยากที่จะยกย่องเชิดชู ประกาศคุณความดี
ของตนให้โลกรู้ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม
3. ศรัทธา เจดีย์ที่ส�ำคัญในประเทศไทยล้วนมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุ
อยู่ หรือมีพระบรมธาตุ พระธาตุบรรจุอยู่ เช่น เจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ, พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่, พระธาตุหิรภุญชัย จังหวัดล�ำพูน, พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม, พระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช, พระธาตุ (เจดีย์) เหล่านี้ เป็นศูนย์รวมศรัทธามหาศาลของมหาชนทุกสารทิศ หลั่งไหลมา
รวมกันบูชาสักการะไม่ขาดสาย
เจดีย์ถือเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ มีคนกล่าวว่า “ประเพณีการสร้างเจดีย์นี้ ถือเป็นความชาญฉลาดของ
บรรพบุรุษไทยที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยสู่ลูกหลานชั่วกัลป์ เป็นมรดกตกทอดสืบเนื่องไป
เป็นพัน ๆ ปี เจดีย์แสดงถึงความเป็นไทย เป็นปูชนียสถาน เป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่กราบไหว้บูชา
ของพุทธมามกะ บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาและจิตใจของคนไทย”
การบูชาเจดีย์มีอานิสงส์สูงสุด ดังข้อความในคัมภีร์ถูปวงศ์ตอนหนึ่งว่า “เป็นอันว่าพระเจ้าอโศก
ธรรมราชาได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น 8 หมื่น 4 พันในพื้นชมพูทวีปด้วยอาการอย่างนี้ พระสถูปทั้งปวง
นั้น เป็นประดุจดวงประทีปดวงเดียวของชาวโลก เป็นปูชนียสถานที่จะน�ำสรรพสัตว์ไปสู่สวรรค์นิพพาน
ควรที่สาธุชนจะละการงานอื่น ๆ มากราบไหว้บูชาทุกเมื่อไป”
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บทที่ 5
ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี
แนวคิด

1. ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาซึ่ งเปรียบเสมือนเครื่องห่อหุ้มศาสนาไว้ไห้มีความส�ำคัญ
2. วั นส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้ วย วั น ธั ม มั ส สวนะ วั น มาฆบู ช า วั น วิ ส าขบูชา
วัน อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันทอดกฐิน
3. วัฒนธรรมชาวพุทธในการไปที่วัด ต้องเตรียมความพร้อม ทั้งการเตรียมใจ เตรียมตัว เตรียม
สิ่งของ การปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาวพุทธ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายและความส�ำคัญของศาสนพิธีได้
2. อธิบายสาระส�ำคัญของวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
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5.1 ความหมายและความสำ�คัญของศาสนพิธี

ศาสนพิธี คือ พิธกี รรมหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ทีด่ งี าม ทีพ่ งึ ปฏิบตั ใิ นทางพระศาสนา ซึง่ เปรียบ
เสมือนเครื่ อ งห่อหุ้มศาสนาไว้ไห้ศาสนิกชนทั่วไปได้เห็นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท�ำให้พิธีกรรม
ต่าง ๆ ที่ ป ระกอบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็นและ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดศรัทธา ความเชื่อ
ความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนามากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวพุทธ
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธและคนไทยจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนพิธี
ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาเฉพาะของพุทธศาสนิกชนมี 4 หมวดใหญ่ คือ
1. กุศลพิธี หมายถึง พิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนา เฉพาะ
ตัวบุคคล เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา และการรักษา
ศีลประเภทต่าง ๆ
กุศลพิธี คือ พิธกี รรมอันเกีย่ วเนือ่ งด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล
กุศลพิธี คือ พิธีกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล
หรือการสร้างความดีแก่ตนทางพระพุทธศาสนาตามพิธนี นั่ เอง พิธที ำ� นองนีม้ ากด้วยกัน แบ่งได้เป็น 2 อย่าง
คือ พิธีที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติในเบื้องต้นอย่างสามัญพวกหนึ่ง และพิธีกรรมที่สงฆ์พึงปฏิบัติเพื่อความดีงาม
ในพระวินัยทั้งส่วนตัวผู้ปฏิบัติและหมู่คณะพวกหนึ่ง
พิธีที่พุท ธ บ ริษัทพึงปฏิบัติในเบื้องต้นอย่างสามัญ ที่ส�ำคัญมีอยู่ 3 เรื่อง คือ พิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ พิธีเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา และพิธีรักษาอุโบสถ พิธีทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นพิธีที่
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงทราบและปฏิบัติได้โดยถูกต้องครบกระบวนระเบียบพิธี ตลอดจนสามารถจัดพิธี
นั้น ๆ ให้เ ด็ กหรือเยาวชน หรือผู้ที่จะเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนต่อไปได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
กระบวนระเบียบพิธีที่ก�ำหนดเป็นประเพณีไว้ด้วย
พิธีกรรมที่ ส งฆ์พึงปฏิบัติเพื่อความดีงามในพระวินัยทั้งส่วนตัวผู้ปฏิบัติและหมู่คณะที่ส�ำคัญ ได้แก่
พิธเี ข้าพรรษา พิธถี อื นิสสัย พิธที ำ� สามีจกิ รรม พิธที ำ� วัตรสวดมนต์ พิธกี รรมวันธรรมสวนะ พิธที ำ� สังฆอุโบสถ
และพิธีออกพรรษา ซึ่งแต่ละพิธีล้วนมีความส�ำคัญต่อพระสงฆ์ทั้งนั้น
พิธกี รรมทีส่ งฆ์พงึ ปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี้ พุทธบริษทั ทีเ่ ป็นคฤหัสถ์กค็ วรศึกษาบ้าง เพือ่ จะได้เป็นการสร้าง
เสริมศรัทธาปสาทะในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านได้วางระเบียบวิธีปฏิบัติไว้
ส�ำหรับพระสงฆ์อย่างไร มีความละเอียดลออและมีความหมายต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร พระสงฆ์จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเพือ่ ความขัดเกลากิเลสอย่างยากยิง่ อย่างไร และจะเป็นการทีจ่ ะช่วยให้ได้มปี ระสบการณ์ในการ
อบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะบุคคล ทัง้ ฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ให้กลมกลืนกัน เป็นการ
สร้างความมั่นคงในความดีงามของพุทธบริษัทโดยส่วนรวมด้วย
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2. บุญพิธี หมายถึง พิธีท�ำบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัว ซึ่งเป็นประเพณีเกี่ยวกับการด�ำเนิน
ชีวิตของคนทั่วไป มี 2 ประเภท คือ
		
2.1 พิธีท�ำบุญในงานมงคล ได้แก่ การท�ำบุญในโอกาสต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ตนเองและญาติสนิทมิตรสหาย เช่น การท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน เป็นต้น
		
2.2 พิธีท�ำบุญในงานอวมงคล ได้แก่ การท�ำบุญเกี่ยวกับการตาย เช่น การท�ำบุญหน้าศพ
การท�ำบุญอัฐิบรรพบุรุษ เป็นต้น
บุญพิธี คือ พิธีท�ำบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัว
บุญพิธี คือ พิธีบุญหรือท�ำความดีเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัวของพุทธศาสนิกชน เป็นพิธี
เกี่ยวกับชีวิตของคนทั่วไป ส่วนมากท�ำกันเกี่ยวกับเรื่องฉลองบ้าง เรื่องต้องการสิริมงคลบ้าง เรื่องตายบ้าง
ในประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของพุทธศาสนิกชนนิยมท�ำบุญทางพระพุทธศาสนาตามประเพณีนิยม จึงเกิดมี
พิธกี รรมหรือแบบแผนทีต่ อ้ งปฏิบตั ขิ นึ้ และถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล พิธที ำ� บุญหรือบุญพิธสี ำ� หรับสังคม
พุทธศาสนิกชน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ท�ำบุญงานมงคล และท�ำบุญงานอวมงคล
งานหลักของการท�ำบุญ คือ การเลี้ยงพระ จึงนิยมเรียกกันว่า การท�ำบุญเลี้ยงพระ มีการนิมนต์
พระมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วถวายภัตตาหารเช้าหรือเพล เสร็จแล้วถวายเครือ่ งไทยธรรมแด่พระสงฆ์แล้ว
รับพรจากพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี
ในการท�ำบุญ ผู้ที่จะท�ำบุญเนื่องในงานต่าง ๆ นั้น เรียกว่า เจ้าภาพ เจ้าภาพในการท�ำบุญตาม
ประเพณีเกีย่ วกับชีวติ มักจะเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือผูท้ ปี่ ระสงค์จะท�ำบุญนัน้ ๆ หรือเป็นคณะบุคคล เช่น
บุตรธิดาของผู้ตายเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพ หรือคณะกรรมการของสมาคมเป็นเจ้าภาพในการท�ำบุญ
เปิดป้ายสมาคม เป็นต้น ถ้าเป็นงานท�ำบุญของส่วนรวม เช่น งานท�ำบุญของประชาชนทั้งหมู่บ้าน ผู้ใหญ่
บ้านหรือผูใ้ หญ่ทมี่ คี นเคารพนับถือมากในหมูบ่ า้ นนัน้ เป็นเจ้าภาพ หรือประชาชนทัง้ หมูบ่ า้ นนัน้ ร่วมกันเป็น
เจ้าภาพ เป็นต้น
การท�ำบุญงานมงคล ได้แก่ การท�ำบุญในโอกาสต่าง ๆ งานวันส�ำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่เจ้าภาพ แก่ญาติมิตรสหาย หรือแก่หมู่คณะที่ร่วมกันจัดงานท�ำบุญนั้นขึ้น ส่วนการท�ำบุญงาน
อวมงคล เป็นการท�ำบุญเกี่ยวกับการตาย นิยมท�ำกันอยู่ 2 อย่าง คือ งานท�ำบุญหน้าศพ และงานท�ำบุญอัฐิ
พิธีท�ำบุญ มีระเบียบพิธีที่ต้องปฏิบัติแบ่งกันเป็น 2 ฝ่าย คือ พิธีฝ่ายเจ้าภาพหรือฝ่ายคฤหัสถ์ และ
พิธีฝ่ายสงฆ์ พิธีฝ่ายเจ้าภาพหรือฝ่ายคฤหัสถ์ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่สิ่งของต่าง ๆ ส�ำหรับพิธีและการ
ปฏิบตั ใิ นพิธี การนิมนต์พระสงฆ์และการเชิญแขกมาในงานตลอดจนการตระเตรียมอาหารไว้ถวายพระสงฆ์
และการเลี้ยงดูแขกญาติมิตรสหายที่มาในงาน
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ส่วนพิธีฝ่ายพระสงฆ์ นอกจากการเตรียมตัวเกี่ยวกับการประกอบพิธีตามที่ได้รับนิมนต์แล้ว ยังจะ
ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีสวดพระอภิธรรม
พิธีสวดมาติกา พิธีสวดแจง พิธีสวดถวายพระ พิธีอนุโมทนาในกรณีต่าง ๆ พิธีพระธรรมเทศนาและพิธี
เฉพาะงานอื่น ๆ เช่น พิธีท�ำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นต้น
พิธีท�ำบุญโดยหลักใหญ่ พุทธศาสนิกชนถือว่าจะส�ำเร็จเป็นบุญพิธีอย่างแท้จริงย่อมส�ำคัญที่พิธี
ฝ่ายสงฆ์ ดังนั้น พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีจึงพิถีพิถันเป็นพิเศษ เป็นต้นว่าความเคร่งครัดในการปฏิบัติของ
พระภิกษุสงฆ์ ล�ำดับพิธี การอาราธนา การเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์ พระสูตรหรือค�ำบาลีที่กล่าว หรือ
เจริญ หรือสวดในพิธี
3. ทานพิธี หมายถึง พิธีถวานทานต่าง ๆ เช่น ถวายอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
ทานพิธี คือ พิธีถวายทานแด่พระสงฆ์
พิธีถวายทานต่าง ๆ เรียกว่า ทานพิธี ซึ่งมีทั้งทานพิธีสามัญที่จ�ำเป็น และนิยมบ�ำเพ็ญกันอยู่ทั่วไป
และรายละเอียดของทานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีเหตุผล ประวัติและวิธีการถวาย ซึ่งจะต้องทราบทั้งฝ่ายผู้ถวาย
และภิกษุสงฆ์ผู้รับถวาย
การถวายทาน คือ การถวายวัตถุที่ควรให้ทาน ในพระพุทธศาสนาเรียกวัตถุที่ควรให้เป็นทานนี้ว่า
ทานวัตถุ จ�ำแนกได้เป็น 10 ประการ คือ
1. ภัตตาหาร
2. น�้ำรวมทั้งเครื่องดื่มอันควรแก่สมณะบริโภค
3. ผ้า เครื่องนุ่งห่ม
4. ยานพาหนะ สงเคราะห์ปัจจัยค่าโดยสารเข้าด้วย
5. มาลัย และดอกไม้เครื่องบูชาชนิดต่าง ๆ
6. ของหอม หมายถึง ธูปเทียนบูชาพระ
7. เครื่องลูบไล้ หมายถึง เครื่องสุขภัณฑ์ส�ำหรับช�ำระร่างกายให้สะอาด
8. ที่นอนอันควรแก่สมณะ
9. ที่อยู่อาศัย มีกุฏิเสนาสนะ และเครื่องส�ำหรับเสนาสนะ เช่น เตียง ตู้ เก้าอี้ เป็นต้น
10. เครื่องตามประทีป มีเทียนจุดใช้แสง ตะเกียง น�้ำมันตะเกียง และไฟฟ้า เป็นต้น
ทัง้ 10 ประการนี้ ควรถวายทานแด่ภกิ ษุสามเณรเพือ่ ใช้สอยหรือบูชาพระตามสมควร การถวายทาน
มีนิยม 2 อย่าง คือ
1. ถวายเจาะจงเฉพาะพระภิกษุรูปนั้นรูปนี้ เรียกว่า ปาฏิบุคลิกทาน
2. ถวายไม่ เ จาะจงเฉพาะพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง มอบให้เป็นของสงฆ์แล้วเฉลี่ยกันใช้สอยเอง
เรียกว่า สังฆทาน
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การถวายปาฏิบุคลิกทานไม่ต้องมีพิธีกรรมในการถวาย เพราะเมื่อผู้ถวายเกิดศรัทธาจะถวายสิ่งใด
แด่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใด ก็จัดสิ่งนั้นมอบถวายพระภิกษุหรือสามเณรรูปนั้นเป็นรายบุคคลก็ส�ำเร็จ
เป็นทานแล้ว และผู้รับปาฏิบุคลิกทานจะอนุโมทนาด้วยบทสวดบทไหน เรื่องนั้นก็เป็นส่วนบุคคลเช่นกัน
แต่ส�ำหรับสังฆทานเป็นการถวายสงฆ์เกี่ยวกับพระสงฆ์ส่วนรวมในวัด จัดเป็นการสงฆ์ ไม่ใช่การบุคคล จึง
เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องด้วยพิธีกรรม โดยเฉพาะมีพิธีการถวายและการอนุโมทนาของสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาสืบต่อกันมา
การถวายทานวัตถุทงั้ 10 ประการ ดังกล่าว มีคำ� ถวายแตกต่างกันออกไป ซึง่ แยกได้เป็นพวก ๆ ตาม
ปัจจัยเครื่องอาศัย 4 อย่างของบรรพชิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช
การถวายทานนิยมถวายเป็น 2 แบบ คือ
		
1. ถวายในกาลที่ควรถวายสิ่งนั้น ๆ เรียกว่า กาลทาน
		
2. ถวายไม่เนื่องด้วยกาลหรือนอกกาล เรียกว่า อกาลทาน
ซึ่งมีระเบียบพิธีในการถวายส่วนใหญ่ก็คล้าย ๆ กันทั้งสิ้น
4. ปกิณกพิธี หมายถึง พิธีเบ็ดเตล็ด ได้แก่ มารยาทและระเบียบปฏิบัติในพิธีทั้ง 3 ข้างต้น เช่น
พิธีอาราธนาศีล วิธีประเคนพระ วิธีแสดงความเคารพ เป็นต้น
ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ด
ปกิณกพิธี คือ พิธีต่าง ๆ ที่ไม่นับเข้าในพิธีทั้ง 3 ข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นมารยาทและวิธีปฏิบัติ
ในพิธี 3 ประการ รวมทั้งข้อปฏิบัติบางอย่างที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ พิธีเหล่านี้ ได้แก่ วิธีแสดงความ
เคารพพระ วิธีประเคนของพระ วิธีทำ� หนังสืออาราธนาและท�ำใบปวารณาถวายจตุปัจจัย วิธีอาราธนาศีล
อาราธนา พระปริตร อาราธนาธรรม วิธีกรวดน�้ำ วิธีจับด้ายสายสิญจน์ วิธีตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ พิธีของ
พระสงฆ์ก็มีวิธีบังสุกุลในพิธีท�ำบุญ อายุหรือพิธีศพ วิธีบอกศักราชในการแสดงพระธรรมเทศนา
ศาสนพิธีทั้งที่เป็นกุศลพิธี บุญพิธี และทานพิธี มีระเบียบพิธีโดยเฉพาะในแต่ละพิธีนั้น ในการ
ประกอบพิธีตามประเพณีมักจะมีผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนพิธีเป็นอย่างดี เป็นพิธีกร เป็นผู้น�ำในการ
ประกอบพิธีหรือเจ้าหน้าที่ในการประกอบพิธีให้แก่เจ้าภาพหรือ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในศาสนพิธีหรืองาน
พิธีนั้น ๆ ในท้องถิ่นบางแห่ง หรือบางโอกาสที่ไม่มีพิธีกร หรือเจ้าหน้าที่พิธีหรือหาพิธีกรหรือเจ้าหน้าที่พิธี
ไม่ได้ พระสงฆ์ผู้ใหญ่หรือประธานสงฆ์ที่ได้รับอาราธนามาในพิธีนั้นจะเป็นผู้บอกหรือให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปฏิบัติพิธีแก่เจ้าภาพหรือประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีนั้น นับว่าพระสงฆ์เป็นบุคคลส�ำคัญในการที่จะท�ำให้
การประกอบศาสนพิธีส�ำเร็จดังประสงค์ของเจ้าภาพอีกทางหนึ่งด้วย
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5.2 วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันส�ำคัญของพระสงฆ์ ได้แก่ วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันทอดกฐิน เป็นต้น วันส�ำคัญเหล่านี้มีค�ำอธิบายพอสังเขปดังนี้
5.2.1 วันพระ
วันพระ โดยทั่วไปหมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนา ในหนึ่งเดือนจะมีวันพระ
4 ครั้งคือ วันขึ้น 8 ค�่ำ วันขึ้น 15 ค�่ำ วันแรม 8 ค�่ำ และวันแรม 15 ค�่ำ ถ้าเดือนขาดก็เป็นแรม 14 ค�่ำ
กิจส�ำคัญของพระสงฆ์นั้นจะมีในวันพระใหญ่คือ วันขึ้น 15 ค�่ำ และวันแรม 15 ค�่ำ หรือวันแรม
14 ค�่ำ เพราะจะเป็นวันที่พระสงฆ์จะประชุมทบทวนศีล 227 สิกขาบท หรือที่เรียกว่า การประชุมฟังสวด
พระปาฏิโมกข์ ซึ่งจะมีตัวแทนของพระสงฆ์สวดศีลทั้ง 227 สิกขาบท ให้พระภิกษุที่เหลือฟังพร้อมกัน เพื่อ
เป็นการตอกย�้ำความจ�ำ และพิจารณาว่าตนเองท�ำผิดศีลข้อไหนบ้าง จะได้แก้ไขและส�ำรวมระวังต่อไป
ก่อนวันพระใหญ่หนึ่งวัน จะเรียกว่า “วันโกน” ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุปลงผม เพื่อเตรียมตัวเข้าพิธี
ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ในวันรุ่งขึ้น
ปกติทุกวันพระ พุทธศาสนิกชนจะนิยมมาท�ำบุญที่วัดและฟังธรรม ที่มาของชื่อว่า “วันพระ” นั้น
สันนิษฐานว่าเป็นวันในพระพุทธศาสนา เป็นวันหยุดท�ำงานของชาวพุทธเพื่อไปประกอบศาสนกิจในฐานะ
ที่เป็นพุทธศาสนิกชน
5.2.2 วันมาฆบูชา
มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ซึง่ เป็นวันส�ำคัญวันหนึง่ ในพระพุทธศาสนา
เรียกว่า วันมาฆบูชา
ค�ำว่า “วันเพ็ญ” แปลว่า วันที่พระจันทร์เต็มดวง ส่วนค�ำว่า “มาฆะ” แปลว่า เดือน 3
วันมาฆบูชา เป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล 4 อย่างคือ
		
1) พระอรหันต์สาวก 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน
		
2) ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธองค์
		
3) ท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
		
4) วันที่ประชุมเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ หรือเดือน 3
		
ด้วยเหตุนี้เอง วันมาฆบูชา จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า วันเป็นที่
ประชุมพร้อมกันแห่งองค์ 4
		
ในวันมาฆบูชานัน้ ปัจจุบนั พุทธศาสนิกชนจะไปท�ำบุญต่าง ๆ ทีว่ ดั ได้แก่ การจุดโคมประทีป
เป็นพุทธบูชา และเพื่อตรึกระลึกถึงพระสงฆ์ผู้มาประชุมพร้อมกันดังกล่าว
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5.2.3 วันวิสาขบูชา 								
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 (ถ้าเป็นปีที่มี
อธิกมาส1 ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 7) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ คือ 						
		
1) เป็นวันประสูติ									
		
2) เป็นวันตรัสรู้ 									
		
3) เป็นวันปรินิพพาน								
วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เมือ่ ถึงวันเช่นนีพ้ ทุ ธศาสนิกชนถ้วนหน้าทัง้ คฤหัสถ์
และบรรพชิตผูม้ จี ติ ศรัทธาเลือ่ มใส จะพร้อมใจกันน้อมร�ำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบพิธบี ชู าด้วย
อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง
5.2.4 วันอาสาฬหบูชา
ค�ำว่า “อาสาฬหบูชา” อ่านว่า อาสานหะบูชา หรือ อาสานละหะบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ
กลางเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน 8 ซึง่ เป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึง่ เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา
ในวันนี้มีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาล 3 อย่างคือ
		
1) เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
		
2) เป็นวันที่พระสงฆ์อันเป็นพระรัตนตรัยภายนอกเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อท่านฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และขอบวชใน
พระพุทธศาสนา
		
3) หลังจากท่านอัญญาโกณฑัญญะบวชแล้ว จึงท�ำให้วันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยภายนอก
ครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
5.2.5 วันเข้าพรรษา
ค�ำว่า “พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน เข้าพรรษา หมายถึง การอยู่ประจ�ำที่ตลอด 3 เดือนในฤดูฝนของ
พระสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางพระวินัย พระภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ ท่านปรับเป็นอาบัติ และการเข้า
พรรษาต้องกล่าวค�ำอธิษฐาน เรียกว่า “อธิษฐานพรรษา”
_________________________

อธิกมาส (อ่านว่า อะ-ทิ- กะ-มาด หรือ อะ-ทิก -กะ-มาด) เป็นค�ำที่มาจากภาษาบาลสันสกฤต อธิก (อ่านว่า อะ-ทิ-กะ) แปลว่า เกิน
มาก มาส (อ่านว่า มา-สะ) แปลว่า พระจันทร์หรือเดือนอธิกมาส จึงหมายถึงเดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นมี 13 เดือน แทนที่
จะมี 12 เดือนตามปรกติ มีเดือน 8 สองหน จึงเรียกว่า 8 สอง 8 คือเมื่อหมดเดือน 8 แล้ว แทนที่จะนับเดือนต่อไปเป็นเดือน 9 ก็ให้นับ
เดือน 8 ซ�้ำอีกครั้ง และเรียกเดือน 8 ทั้งสองนี้ว่าเดือน 8 แรก และเดือน 8 หลัง การนับเดือนทางจันทรคติเป็นการนับเดือนแบบไทย ๆ
โดยนับข้างขึ้นข้างแรมนั้น ทําให้ 1 ปี มี 354 วัน แทนที่จะเป็น 365 วันโดยประมาณ ทําให้ขาดไปปีละ 11 วัน เมื่อครบตามจํานวนที่ควร
จะเป็น ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีอธิกมาส มีเดือน 8 สองครั้ง
1
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ระยะเวลาเข้าพรรษามี 2 ครั้ง คือ เข้าวันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8 ออกวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 เรียกว่า
ปุริมพรรษา หรือพรรษาต้น หากเข้าระยะนี้ไม่ทันก็ให้เข้าในวันแรม 1 ค�่ำ เดือน 9 และไปออกในวันขึ้น
15 ค�่ำ เดือน 12 เรียกว่า เข้าปัจฉิมพรรษา หรือพรรษาหลัง พระสงฆ์ส่วนใหญ่นิยมเข้าปุริมพรรษา
วันเข้าพรรษาจึงมี 2 วัน คือ วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8 อันเป็นปุริมพรรษา และวันแรม 1 ค�่ำ เดือน 9
อันเป็นปัจฉิมพรรษา

พรรษา

5.2.6 วันออกพรรษา
ออกพรรษา หมายถึง การพ้นก�ำหนดระยะเวลาการเข้าพรรษา คือ ครบ 3 เดือนแล้ว
ออกพรรษาไม่ต้องกล่าวค�ำอธิษฐานเหมือนเข้าพรรษา เมื่อครบก�ำหนด 3 เดือนแล้วก็เป็นวันออก

ออกพรรษามีระยะกาลออก 2 ครั้ง เหมือนเข้าพรรษา คือ ถ้าเข้าปุริมพรรษา วันแรม 1 ค�่ำ
เดือน 8 ออกพรรษาก็เป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 ถ้าเข้าปัจฉิมพรรษา ออกพรรษาก็เป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ
เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง
ในวันออกพรรษา พระวินัยก�ำหนดให้พระสงฆ์ผู้อยู่จ�ำพรรษาท�ำปวารณาก่อนที่จะแยกย้ายกันไป
อันเป็นพิธีเกี่ยวกับการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน วันออกพรรษาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“วันปวารณา”
5.2.7 วันทอดกฐิน
กฐิน เป็นภาษาพระวินัย เป็นชื่อเรียกผ้าพิเศษที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุ
ผู้อยู่จ�ำพรรษาครบ 3 เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้
กฐิน แปลตามศัพท์ว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้หรือไม้แบบส�ำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร ผ้าที่เย็บ
ส�ำเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้เรียกว่า “ผ้ากฐิน” การเย็บจีวรด้วยไม้สะดึงนี้เป็นธรรมเนียมของ
พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ซึ่งภิกษุหลายรูปจะต้องช่วยกันเย็บจีวรของกันและกัน
ทอดกฐิน คือ การท�ำพิธีถวายผ้ากฐินแก่สงฆ์ผู้จ�ำพรรษาครบ 3 เดือน ณ วัดใดวัดหนึ่ง
กฐินมีกำ� หนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอืน่ ไม่ได้ ระยะเวลานัน้ มีเพียง 1 เดือน
คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า “กฐินกาล” คือ
ระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐิน
ส่วนวัดใดจะก�ำหนดให้มีพิธีทอดกฐินวันใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
วันส�ำคัญของพระสงฆ์ทกี่ ล่าวมานีอ้ า้ งอิงข้อมูลจากหนังสือ “ค�ำวัด พจนานุกรมเพือ่ การศึกษาพุทธ
ศาสน์” เรียบเรียงโดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
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5.3 วัฒนธรรมชาวพุทธ

วัด เป็นสถานที่ส�ำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้แก่ประชาชนส�ำหรับไว้ต่อสู้
ท�ำลายล้างกิเลส โดยมีพระภิกษุเป็นผูแ้ นะ ได้แก่ อบรมสัง่ สอนชีท้ างถูก และผูน้ ำ� ได้แก่ ประพฤติดปี ระพฤติ
ชอบให้ดูเป็นตัวอย่าง
วัด นอกจากเป็นแหล่งอบรมปลูกฝังพระธรรมแล้ว ยังเป็นจุดรวมให้ประชาชนเข้ามาวัด คือสอบ
ตนเองว่า การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนาของตน มีอยู่และถูกต้องหรือไม่ วัดกิริยามารยาท
คุณสมบัติของผู้ดี คุณธรรมต่าง ๆ ฯลฯ ของแต่ละคนว่าจะมีหรือไม่ และมีมากหรือน้อยกว่ากันอย่างไร
จะได้แก้ไขปรับปรุงให้มีและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
วัด เมื่อเป็นสถานที่ปลูกฝังพระธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่สุดของชีวิต จึงนับว่าเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เมื่ออยู่วัดทุกคนต้องระมัดระวังตนให้คิด พูด ท�ำ แต่ในสิ่งที่สมควรเสมอ คือช่วยกันรักษา
ความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย ทั้งของตนเองและของวัดให้ดี ถ้าคนใดประพฤติปฏิบัติตน
ไม่เหมาะสมภายในบริเวณวัด ก็จะเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และพระพุทธศาสนา
5.3.1 การเตรียมใจ
ความมุ่งหมายส�ำคัญของการไปวัด
เราไปวัดเพื่อศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองให้สามารถก�ำจัดกิเลสออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
แต่เนื่องจากกิเลสต่าง ๆ ได้หมักดองใจมาเป็นเวลาช้านาน ท�ำให้ขัดเกลาออกยาก หรือแม้ว่าออกแล้วหาก
ไม่ระมัดระวังให้ดีก็อาจกลับเกิดขึ้นใหม่ได้อีกอย่างรวดเร็ว งานก�ำจัดกิเลสจึงเป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญา
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยก�ำลังใจอย่างมหาศาล
ดังนั้นการเตรียมใจให้พร้อมก่อนไปวัดจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่งมีวิธีปฏิบัติง่าย ๆ ดังนี้
- จัดภารกิจทีจ่ ำ� เป็นให้เสร็จเรียบร้อย ถ้ายังไม่เรียบร้อย ควรมอบหมายให้ผทู้ วี่ างใจได้ทำ� แทน ขณะ
ประกอบการบุญใจจะได้ไม่เป็นกังวล
- ส�ำรวมใจน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยท�ำมาแล้วตลอดชีวิต เพื่อยังจิตใจให้เกิดปีติเบิกบาน แช่มชื่น
ผ่องใส มีก�ำลังใจที่จะท�ำความดีเพิ่มขึ้น
- ก่อนเข้านอน กราบบูชาพระรัตนตรัยหน้าที่บูชาพระ สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น จะสวดในใจหรือสวด
ดัง ๆ พร้อมกันทั้งครอบครัวได้ก็ยิ่งดี เป็นการเตรียมใจให้สะอาด เหมาะจะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศล
ในวันรุ่งขึ้นได้เต็มที่
เช้ารุ่งขึ้น ก่อนออกจากบ้าน วางภารกิจอื่น ๆ ทั้งหมดลงเสียชั่วคราว ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไปวัดวันนี้
เพื่อเก็บเกี่ยวบุญกุศลให้เต็มที่ด้วยการ
1. ให้ทาน เพื่อฆ่ากิเลสประเภท โลภะ
2. รักษาศีลและแผ่เมตตา เพื่อฆ่ากิเลสประเภท โทสะ
3. เจริญภาวนา ให้เกิดปัญญา เพื่อฆ่ากิเลสประเภท โมหะ
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จิตจะได้เหนี่ยวน�ำไปอยู่ในกุศลธรรม ชุ่มชื่น แจ่มใส ในบุญกุศลตลอดวัน
ขณะเดินทางไปวัด ไม่ควรสนทนากันในเรื่องที่จะท�ำให้ใจขุ่นมัว เช่น เรื่องโจรผู้ร้าย ของแพง
ไฟไหม้ น�้ำท่วม ชู้สาว การเมือง ฯลฯ แต่ควรก�ำหนดใจระลึกถึงเรื่องบุญกุศล เช่น ผลของการแผ่เมตตา
ผลของการเจริญภาวนาว่ามีอย่างไรบ้าง และตนได้สร้างบุญกุศลเหล่านี้มามากน้อยเพียงใดแล้ว ฯลฯ
5.3.2 การแต่งกาย
ปกติการแต่งกายออกนอกบ้านของสุภาพชน ย่อมค�ำนึงถึงเหตุผล 3 ประการต่อไปนี้ เพือ่ ประโยชน์
สุขของตนเองและส่วนรวมคือ
- ความสะอาด
- ความสุภาพ
- ความเหมาะสมกับงานและสถานที่ที่จะไป
เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายดังนี้
1) เสื้อผ้า ควรเป็นสีขาวทั้งชุด หรืออย่างน้อยก็เสื้อสีขาว ยกเว้นเครื่องแบบของข้าราชการ
2) เนื้อผ้า ไม่ควรโปร่งบาง ประณีตมาก หรือหรูหรา ราคาแพงเกินไป
3) การตัดเย็บควรให้หลวมพอสมควร ไม่รดั รูป เพือ่ สะดวกในการกราบไหว้พระและนัง่ สมาธิ ผูห้ ญิง
ไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือชะเวิกชะวากผ่าหน้าผ่าหลัง ควรน�ำผ้าคลุมเข่าไปด้วย เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่ง
พับเพียบหรือนั่งสมาธิ
4) ทรงผม ผู้ชายควรตัดให้สั้น ถ้าไว้ยาวก็หวีให้เรียบร้อย ส่วนผู้หญิงอย่าแต่งผมประณีตเกินไป
ผู้พบเห็นจะได้ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน
5) ไม่ควรใช้น�้ำมันใส่ผม ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ ควรเป็นชนิดที่มีกลิ่นอ่อนที่สุด จะได้ไม่รบกวนผู้อื่น
6) น�้ำหอม ควรเว้นเด็ดขาด
7) การแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงามไม่ควรกระท�ำ
8) เครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทองหรือสร้อยทองค�ำเส้นโต ๆ ฯลฯ
ไม่ควรสวมใส่เด็ดขาด
พึงระลึกเสมอว่า
		
วัด - ไม่ใช่เวทีประกวดความงามหรือสถานที่พลอดรัก
		
วัด - ไม่ใช่สถานที่อวดความมั่งมี
		
วัด - ไม่ใช่สนามกีฬา
		
วัด - ไม่ใช่ตลาดขายสินค้า
		
วัด - ไม่ใช่โรงมหรสพ
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วัด - เป็นสถานที่แสวงบุญ
ดังนั้นกิเลสใดที่พอจะก�ำจัดได้เอง ควรก�ำจัดทิ้งไว้นอกประตูวัดเสียก่อน
อานิสงส์ของการแต่งกายชุดขาว
1) ท�ำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
2) ท�ำให้เกิดบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรม
3) ท�ำให้เกิดความเสมอภาคแก่ชนทุกชั้น
4) ท�ำให้เกิดสติ มีความส�ำรวมระวังเพิ่มขึ้นไป
5) ท�ำให้ใจผ่องแผ้ว พร้อมที่จะเข้าถึงธรรม

ยังเยาว์
ได้

5.3.3 การน�ำเด็กไปวัด
การน�ำเด็กไปวัดเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีแก่เด็ก เพราะท�ำให้เด็กได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่
ข้อควรระวัง :
- อย่าน�ำเด็กอ่อนไปวัดโดยไม่จ�ำเป็น เพราะเด็กอาจร้องไห้หรือก่อความร�ำคาญต่าง ๆ ให้แก่ผู้อื่น
- เด็กที่ค่อนข้างซุกซน ชอบปีนป่าย ชอบรังแกเพื่อน ถ้าน�ำไปด้วยควรดูแลอย่างใกล้ชิด

5.3.4 การปฏิบัติต่อพนักงานขับรถและผู้รับใช้
ชาวพุทธทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องให้โอกาสแก่กันในการท�ำความดี แม้แต่พนักงานขับรถและผู้รับใช้
ก็ควรให้มีส่วนร่วมในการบุญการกุศลทุกครั้ง อย่ากีดกันเป็นอันขาด
ข้อควรระวัง :
- ดูแลการแต่งกายของพนักงานขับรถและผู้รับใช้ของท่านให้เรียบร้อย
- อย่าเปิดวิทยุฟังในรถ ขณะที่พระก�ำลังเทศน์ สวดมนต์ หรือขณะที่ผู้อื่นก�ำลังประกอบศาสนกิจ
- อย่าใช้แตรรถ และเร่งเครื่องยนต์ในเขตวัด
- จอดรถให้เป็นระเบียบในบริเวณที่ก�ำหนดไว้
5.3.5 การจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์
อาหารที่ควรแก่พระภิกษุสงฆ์ ได้แก่ อาหารที่เราใช้รับประทานโดยทั่วไป คือ ปรุงขึ้นจากพืช ผัก
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ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ ที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาด ฯลฯ แต่ต้องไม่ใช่อาหารที่เป็นเดนทิ้งแล้ว
ข้อควรระวัง :
- อย่าน�ำอาหารต้องห้าม ไม่สมควรแก่สมณะดังต่อไปนี้ไปถวายพระภิกษุสงฆ์
		
1. เนื้อมนุษย์		
2. เนื้อช้าง
		
3. เนื้อม้า		
4. เนื้อสุนัข
		
5. เนื้องู		
6. เนื้อราชสีห์ (สิงโต)
		
7. เนื้อเสือโคร่ง		
8. เนื้อเสือเหลือง
		
9. เนื้อเสือดาว		
10. เนื้อหมี
- อย่าน�ำอาหารที่ปรุงจากเนื้อดิบ ๆ เลือดดิบ ๆ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ เช่น ปลาดิบ กุ้งดิบ ไก่ดิบ
ฯลฯ จนกว่าจะท�ำให้สุกแล้วด้วยไฟ
- อย่าน�ำอาหารที่ปรุงด้วยสุรา จนมีสี กลิ่น หรือรส ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีสุราเจือปนไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์
- อย่าน�ำเนื้อสัตว์ที่ฆ่าโดยจ�ำเพาะเจาะจงเพื่อท�ำอาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไปถวายเป็นอันขาด
5.3.6 การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์
ไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อไว้บริโภคใช้สอย โดยไม่ขัดต่อ
พระวินัย ปกติหมายถึง ปัจจัย 4 กล่าวคือ เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต 4 อย่าง ได้แก่
1. จีวร ใช้นุ่งห่ม เพื่อกันความหนาวร้อนและเหลือบยุง ทั้งใช้ปกปิดสิ่งที่น่าละอาย
2. บิณฑบาต ใช้บริโภค เพื่อบรรเทาความหิวกระหายให้มีก�ำลังพอที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป
3. เสนาสนะ ใช้อยูอ่ าศัย เพือ่ ป้องกันความหนาวร้อน และเหลือบยุง ตลอดจนความแปรปรวนของ
ฤดูกาล ทั้งใช้เป็นที่พักผ่อนด้วย
4. คิลานเภสัช ใช้รักษาโรค เพื่อป้องกันรักษาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากความเจ็บไข้
นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงสิ่งของที่นับเนื่องในปัจจัย 4 ด้วย ได้แก่
		
1. เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด มีสีสันไม่ฉูดฉาดบาดตา ไม่หรูหราหรือมีราคาสูงเกินไป
		
2. อาหาร เครื่องขบฉัน ทั้งของหวาน ของคาว ตลอดจนเครื่องดื่มนานาชนิด ยกเว้นเครื่อง
ดองของเมา เช่น สุราเมรัย และยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
		
3. เครื่องอุปกรณ์ที่อยู่อาศัย ตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยที่จ�ำเป็นต่าง ๆ ได้แก่ ตู้ เตียง โต๊ะ
เก้าอี้ ที่นอน เสื่อ หมอน มุ้ง พรม ดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัย (เงิน) รวมถึงเครื่องช�ำระล้างร่างกายและ
เครื่องนุ่งห่มให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เช่น สบู่ถูตัว แปรงสีฟัน กระดาษเช็ดปาก ผงซักฟอก เป็นต้น
		
4. ยารักษาโรค และเครื่องบ�ำบัดความป่วยไข้ทุกชนิดตลอดจนเภสัช 5 คือ เนยใส เนยข้น
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น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย (น�้ำตาล)
1) ประเภทเครื่องไทยธรรมที่ประเคนถวายพระภิกษุสงฆ์ได้เฉพาะเช้าถึงเที่ยง
พระวินยั พุทธบัญญัติ ห้ามพระภิกษุสงฆ์รบั ประเคนเครือ่ งไทยธรรมประเภทอาหารทัง้ หมด เมือ่ เลย
เที่ยงวันไปแล้ว หากได้น�ำไทยธรรมประเภทอาหารไปวัดหลังเที่ยงวัน และตั้งใจถวายพระภิกษุสงฆ์ก็เพียง
แต่แจ้งให้ท่านทราบ แล้วมอบสิ่งของเหล่านั้นไว้ให้ศิษย์ของท่านเก็บรักษา เพื่อจะได้น�ำถวายท่านในวัน
ต่อไป เครื่องไทยธรรมเหล่านี้ ได้แก่
		
1. อาหารสด มีอาหารคาวหวาน รวมทั้งผลไม้ทุกชนิด
		
2. อาหารแห้ง เช่น ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ข้าวสาร เกลือ น�้ำตาล เป็นต้น
		
3. อาหารเครื่องกระป๋องทุกประเภท เช่น นม ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น
2) ประเภทเครื่องไทยธรรมที่ประเคนถวายพระภิกษุได้ตลอดเวลา
นอกจากเครื่องไทยธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องไทยธรรมประเภทอื่น ๆ สามารถประเคนถวาย
แด่พระภิกษุสงฆ์ได้ตลอดเวลา ไม่มีก�ำหนดห้าม

5.4 การปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย

วัด เป็นที่รวมของคนหลายประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันมากทั้งในด้านอายุ ฐานะ ความเป็นอยู่
การศึกษา อาชีพ ตลอดจนอุปนิสัยใจคอ ดังนั้น โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย จึงจ�ำเป็น
ต้องระมัดระวังตนอย่างยิ่งเพื่อจะได้บุญเต็มที่ ดังนั้นเมื่อเดินทางมาถึงวัดแล้วพึงปฏิบัติดังนี้
- ส�ำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย งดอาการคะนองทั้งปวง ทั้งนี้เพื่อรักษากาย วาจา ใจ
ของเราให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญซึ่งจะบังเกิดขึ้น
- งดดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมาก เด็ดขาด
- เมื่อไปถึงศาลาหรือสถานที่ที่จัดไว้ต้อนรับ ควรนั่งให้เป็นระเบียบ ท่านชายนั่งแถบหนึ่ง ท่านหญิง
นั่งอีกแถบหนึ่ง ไม่ปะปนกัน
- ในการประกอบศาสนพิธี เช่น สวดมนต์ สมาทานศีล ถวายสังฆทาน ฯลฯ ควรเปล่งเสียงอย่าง
ชัดเจนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อก่อให้เกิดปีติ และเป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยด้วยวาจา
- ศึกษาระเบียบต่าง ๆ ภายในวัดจากเจ้าหน้าทีข่ องวัด เช่น การให้ทาน จะได้ทราบว่ามีการตัง้ มูลนิธิ
อะไรบ้าง มีการเทศน์วันใด เวลาใดบ้าง เป็นต้น
- ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามต่าง ๆ
- สิ่งใดที่ท�ำให้ขุ่นข้องหมองใจ เช่น อากาศร้อน หิวกระหาย กิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมของบุคคล
บางกลุม่ การไม่ได้รบั ความสะดวกในเรือ่ งต่าง ๆ ฯลฯ ขอจงพยายามอดทนเพือ่ เพิม่ ขันติบารมี และแผ่เมตตา
ให้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ควบคุมโทสะอย่าให้เกิดขึ้นได้
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5.4.1 การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยมีพระคุณต่อสัตว์โลกมากจนสุดจะประมาณ เป็นเอกลักษณ์ของวิญญูชนผู้รุ่งเรือง
ด้วยสติปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิ ผู้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย นอกจากจะท�ำให้มีจิตใจแจ่มใสชุ่มชื่นเบิก
บานยิง่ ขึน้ แล้ว ยังมีสว่ นท�ำให้ผพู้ บเห็นพลอยปลาบปลืม้ ปีตติ ามอีกด้วย ดังนัน้ ทุกคนจึงควรฝึกตนให้สามารถ
แสดงความเคารพพระรัตนตรัยให้ถูกต้อง งดงาม ตามกาลเทศะอันควร
การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย สามารถท�ำได้หลายวิธี ตามโอกาส ดังนี้
1) การประนมมือ (อัญชลี) หมายถึง การกระพุ่มมือทั้งสองประนมหว่างอก เป็นการแสดงความ
เคารพเสมอด้วยดวงใจ จัดเป็นการแสดงความเคารพทัว่ ๆ ไป ใช้ในขณะนัง่ ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ฟังเทศน์ รับพรพระ สนทนากับพระภิกษุ ท�ำวัตรสวดมนต์ เป็นต้น
ยกมือทั้งสองขึ้นให้ฝ่ามือประกบกัน นิ้วทุกนิ้วแนบชิดสนิทกัน ปลายนิ้วชี้ขึ้นเบื้องบน กระพุ่มมือ
ท�ำเป็นรูปดอกบัวตูม (แต่อย่าให้ปุ้มหรือแบนเกินไป) ตั้งกระพุ่มมือนี้ไว้หว่างอกสูงในระดับท�ำมุม 45 องศา
กับอกตนเอง ปลายนิ้วทุกนิ้วเหยียดตรง ศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง ไม่เกร็งข้อมือ วางท่าสบาย ๆ
2) การไหว้ (นมัสการหรือวันทา) หมายถึง การยกกระพุ่มมือที่ประนมแล้วนั้นขึ้นจรดหน้าผาก
เป็นการแสดงความเคารพที่สูงขึ้นไป คือ เคารพเสมอด้วยเศียรเกล้า ควรท�ำในกรณีที่พระสงฆ์นั่งบนเก้าอี้
ยืนอยู่ เดินผ่าน หรือเดินสวนทางกัน ขณะรับหรือส่งสิ่งของถวายท่าน เป็นต้น
ให้ประนมมือขึ้นก่อนแล้วยกกระพุ่มมือนั้นสูงขึ้นเสมอหน้า โดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดหว่างคิ้ว ปลาย
นิ้วชี้จรดไรผม พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยพองาม แล้วลดมือลง ท�ำอย่างนี้เพียงครั้งเดียว เวลายกมือขึ้น
และลดมือลงขณะไหว้ อย่าท�ำให้เร็วนัก หรือช้านัก ควรท�ำด้วยอาการละมุนละไมจึงจะงาม
3) การกราบ (อภิวาท) หมายถึง การหมอบราบลงกับพื้นพร้อมทั้งกระพุ่มมือ เป็นการแสดงความ
เคารพสูงสุดในบรรดาการแสดงความเคารพทีป่ ฏิบตั กิ นั อยู่ เป็นการรวมการประนมมือและการไหว้เข้าด้วย
กัน การกราบ ใช้ในกรณีเข้าไปแสดงความเคารพต่อหน้าพระพุทธรูป พระธรรมคัมภีร์ พระสงฆ์ เมื่อลา
พระสงฆ์กลับ เมื่อประเคนของพระสงฆ์เสร็จแล้ว เป็นต้น
กราบที่ถูกวิธี ต้องให้ได้หลักซึ่งเรียกว่า เบญจางคประดิษฐ์ คือ กราบให้องค์อวัยวะห้าส่วนจรดพื้น
คือเข่า 2 ฝ่ามือ 2 หน้าผาก 1 การกราบนี้มีวิธีปฏิบัติส�ำหรับหญิงและชายต่างกันอยู่ ดังนี้
วิธีกราบแบบชาย
ท่าเตรียม - นัง่ คุกเข่าให้หวั เข่าห่างกันประมาณ 1 คืบ นัง่ ทับส้นเท้าตัง้ ฝ่าเท้าทัง้ สองขึน้ ให้ตรง และ
ชิดกัน ตั้งกายตรง
จังหวะที่ 1 ยกมือทั้งสองขึ้นประนมหว่างอก
จังหวะที่ 2 ยกมือที่ประนมแล้วขึ้นเสมอหน้า ไม่น้อมศีรษะลงมารับให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว
นั่งท่านี้เรียกว่า “นั่งท่าพรหม”
จังหวะที่ 3 หมอบลงกราบ (อภิวาท) โดยลดมือลง ให้มือทั้งสองเรียบลงมาตามล�ำดับ แล้วจึงค่อย
ยื่นฝ่ามือไปข้างหน้า (ไม่ใช่เสือกไปข้างหน้า) พร้อมทั้งน้อมตัวลง ขณะเดียวกันนั้น
บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี
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		ศอก ให้วางต่อกับเข่าตรงไปข้างหน้า
		หน้าผาก ให้วางลงแตะพื้นระหว่างฝ่ามือทั้งสองที่เว้นช่องไว้ กะให้คิ้วอยู่ในระดับปลายนิ้ว
หัวแม่มือพอดี
		ฝ่ามือ ให้วางราบกับพื้น ห่างกันประมาณ 1 ฝ่ามือเพื่อเว้นช่องไว้ให้หน้าผากจรดพื้นได้
นิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน
		หลัง ให้ยืดออกเล็กน้อย กระทั่งแบนราบได้ระดับเดียวกัน อย่าให้หลังโกง เมื่อยกตัวขึ้นมา
ให้เงยหน้าตั้งตัวตรง เริ่มจังหวะที่ 1-2-3 ใหม่ ติดต่อกันไปจนครบ 3 ครั้ง แล้วให้เงยหน้าท�ำจังหวะที่ 1-2
อีกครั้งหนึ่ง จึงเสร็จพิธี
วิธีกราบแบบหญิง
ท่าเตรียม - นั่งคุกเข่าราบ โดยเหยียดหลังเท้าราบกับพื้นข้างหลัง ปลายเท้าทั้งสองทับกันเล็กน้อย
แล้วนั่งทับลงไปบนฝ่าเท้านั้น ส่วนเข่าทั้งสองชิดกัน
จังหวะที่ 1 ยกมือทั้งสองขึ้นประนม (อัญชลี) หว่างอก
จังหวะที่ 2 ยกมือทั้งสองขึ้นเสมอหน้า ก้มศีรษะลงมารับเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว
(นมัสการ) นั่งท่านี้ เรียกว่า “นั่งท่าเทพธิดา”
จังหวะที่ 3 หมอบลงกราบ (อภิวาท) โดยลดมือลง ให้มือทั้งสองเรียบลงมาตามล�ำตัว พร้อมกับ
ค่อย ๆ น้อมตัวลงตามขณะเดียวกันนั้น
		ศอก ให้งอพับวางลงขนาบเข่าทั้งสองไว้ ไม่ใช่ต่อเข่าแบบชาย
		ฝ่ามือ ให้วางราบกับพื้น ห่างกันประมาณ 1 ฝ่ามือเพื่อเว้นช่องไว้ให้หน้าผากจรดพื้นได้
นิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน
		หน้าผาก ให้วางลงแตะพื้นระหว่างมือทั้งสองที่เว้นช่องไว้ ให้คิ้วอยู่ระดับหัวแม่มือพอดี
		หลัง ให้ยืดออกเล็กน้อย ให้แนบราบอยู่ระดับเดียวกัน ไม่โก่งขึ้นมา เมื่อหน้าผากแตะพื้น
แล้ว ให้เงยหน้าตั้งตัวให้ตรง เริ่มจังหวะที่ 1-2-3 ใหม่ ติดต่อกันไปจนกราบครบ 3 ครั้งแล้วให้เงยหน้าท�ำ
จังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 2 อีกครั้ง จึงเสร็จพิธี
ข้อควรจ�ำ
- ในการกราบ อวัยวะทุกส่วนต้องสัมพันธ์กัน ท�ำได้ถูกจังหวะ ไม่เก้ ๆ กัง ๆ และไม่ขาดตอน จึงจะ
ดูเป็นระเบียบและงามตา
- แต่ละจังหวะไม่เร็วนัก ไม่ช้านัก เป็นจังหวะติดต่อกันพอดี ๆ
- ต้องฝึกหัดท�ำจากผู้รู้ ดูจากผู้ช�ำนาญ แล้วฝึกฝนท�ำด้วยตนเอง จึงจะคล่องแคล่วไม่เคอะเขิน
- เวลากราบพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คน ต้องคอยช�ำเลืองดูท�ำให้พร้อมกันทุกจังหวะ จึงจะดูเรียบร้อย
งดงาม ก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
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5.4.2 การแสดงความเคารพพระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุสงฆ์ ด�ำรงอยู่ในฐานะดังต่อไปนี้ คือ
- เป็นผู้รักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ ด้วยการศึกษาเล่าเรียน ทรงจ�ำศาสนธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้มิให้เสื่อมสูญ
- เป็นผู้น�ำเอาค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนาอบรมสั่งสอนชาวพุทธให้ทราบว่า
สิง่ ใดควรละเว้น สิง่ ใดดีควรกระท�ำ สอนให้รจู้ กั ว่าอะไรเป็นบาป อะไรเป็นบุญ ชักจูงให้ชาวพุทธเลิกละจาก
ความไม่ดี ความบาปหยาบช้า เกิดความยินดีพอใจในการท�ำความดี ท�ำการบุญการกุศล
- เป็นทัง้ ผูน้ ำ� และแบบอย่างแห่งความประพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบ ตามค�ำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภิกษุสงฆ์จึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล และเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมที่พุทธศาสนิกชน
ชายหญิงทั้งหลายสมควรให้ความเคารพสักการะบูชา กราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ด้วยการแสดง
ความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์ ดังเช่นที่วิญญูชนพึงปฏิบัติกัน ดังนี้
1) การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์
การลุกขึน้ ยืนรับพระสงฆ์นี้ เป็นกิรยิ าอาการแสดงความเคารพอย่างหนึง่ ซึง่ ชาวพุทธนิยมปฏิบตั ติ อ่
พระสงฆ์ ดังเช่น เมื่อพระเถระผู้ใหญ่เดินมาถึงสถานที่พิธีงานนั้น ๆ คฤหัสถ์ชายหญิงที่นั่งอยู่ ณ สถานที่นั้น
จะปฏิบัติดังนี้
		
1) ถ้านั่งเก้าอี้ นิยมลุกขึ้นยืนรับ เมื่อท่านเดินผ่านตรงหน้าจึงน้อมตัวลงยกมือไหว้ เมื่อท่าน
นั่งเรียบร้อยแล้ว จึงนั่งลงตามเดิม
		
2) ถ้าฆราวาสชายหญิงนั่งอยู่กับพื้น ไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับ เมื่อท่านเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้า
จึงยกมือไหว้ หรือกราบ ตามความเหมาะสมแก่สถานที่นั้น
		
3) ส�ำหรับท่านผู้เป็นประธานพิธี หรือเจ้าภาพงาน นิยมคอยรอรับพระสงฆ์ที่นิมนต์มา
ประกอบพิธีในงานนั้น เมื่อพระสงฆ์มาถึงจึงนิมนต์ และน�ำท่านไปยังสถานที่ที่จัดไว้รับรอง
2) การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์
การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาว
พุทธนิยมปฏิบัติกันสืบมา ดังนี้
		
1) เมือ่ พระสงฆ์มาในงานพิธนี นั้ ถ้าสถานทีช่ มุ นุมนัน้ จัดให้นงั่ เก้าอี้ นิยมให้พระสงฆ์นงั่ เก้าอี้
แถวหน้า
		
2) คฤหัสถ์ชาย ถ้าจ�ำเป็นจะต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ นิยมนั่งเก้าอี้ด้านซ้ายของ
พระสงฆ์
		
3) ส�ำหรับสตรี ไม่ควรนั่งเก้าอี้แถวเดียว หรือนั่งอาสนะยาวผืนเดียวกับพระสงฆ์ เว้นแต่มี
สุภาพบุรุษนั่งคั่นระหว่างกลาง
บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี
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4) ถ้าสถานที่ชุมนุมนั้น จัดให้นั่งกับพื้น นิยมจัดอาสนะสงฆ์ไว้เป็นส่วนต่างหากจากอาสนะ
ทีค่ ฤหัสถ์ชายหญิงนัง่ เช่น ปูพรมผืนใหญ่เต็มห้อง เป็นต้น นิยมปูลาดอาสนะเล็กบนพรม ผืนใหญ่อกี ชัน้ หนึง่
ส�ำหรับเป็นที่นั่งของพระสงฆ์แต่ละรูป
3) การตามส่งพระสงฆ์
การตามส่งพระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพแก่พระสงฆ์อีกประการหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธ
นิยมปฏิบัติกันสืบมา
เมื่อพระเถระผู้ใหญ่ หรือพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงานพิธีนั้นจะกลับ คฤหัสถ์ชายหญิงพึงปฏิบัติดังนี้
		
1) ถ้านั่งเก้าอี้ นิยมลุกขึ้นยืนส่งท่าน เมื่อท่านเดินผ่านเฉพาะหน้า จึงน้อมตัวลงยกมือไหว้
		
2) ถ้านั่งอยู่กับพื้น ไม่ต้องยืนส่ง เมื่อท่านเดินผ่านเฉพาะหน้าจึงกราบหรือยกมือไหว้ ตาม
ควรแก่กรณี
		
3) ส�ำหรับท่านผูเ้ ป็นประธานพิธี หรือเจ้าภาพงาน ควรเดินตามไปส่งท่านจนพ้นบริเวณงาน
หรือจนกว่าท่านจะขึ้นรถออกพ้นจากบริเวณงานไปแล้ว และก่อนที่ท่านจะจากไป
4) การหลีกทางให้พระ
การหลีกทางให้แก่พระสงฆ์ เป็นกิรยิ าอาการแสดงความเคารพเอือ้ เฟือ้ แก่พระสงฆ์อกี อย่างหนึง่ ซึง่
ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันสืบมา
		
4.1) วิธีปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง
		
ถ้าพระสงฆ์เดินมาข้างหลัง คฤหัสถ์ชายหญิงเดินไปข้างหน้ารู้สึกตัวว่า มีพระสงฆ์เดินตาม
มาข้างหลัง นิยมปฏิบัติดังนี้
			
1) หลีกเข้าชิดข้างทางซ้ายมือของพระสงฆ์
			
2) ยืนตรง มือทั้งสองห้อยประสานไว้ข้างหน้า หันมาทางท่าน
			
3) เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านเฉพาะหน้า นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้
			
4) ถ้าท่านพูดด้วย นิยมประนมมือพูดกับท่าน
			
5) ถ้าท่านมิได้พูดด้วย เมื่อยกมือไหว้แล้ว มือทั้งสองห้อยประสานกันไว้ข้างหน้า
มองดูท่านจนเดินเลยไปจึงค่อยเดินตามหลังท่านไป
		
4.2) วิธีปฏิบัติเมื่อเดินสวนทางกับพระสงฆ์
		
ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิงเดินสวนทางกับพระสงฆ์ นิยมปฏิบัติดังนี้
			
1) หลีกเข้าชิดข้างทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์
			
2) ยืนตรง มือทั้งสองห้อยประสานไว้ข้างหน้า หันหน้ามาทางท่าน
			
3) เมือ่ พระสงฆ์เดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้า นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้ หรือนัง่ กระหย่ง
ยกมือไหว้ ตามควรแก่กาลเทศะและบุคคล
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4) ถ้าท่านพูดด้วย นิยมประนมมือพูดกับท่าน
			
5) ถ้าท่านมิได้พูดด้วย เมื่อยกมือไหว้แล้ว ก็ลดมือลงห้อยประสานกันไว้ข้างหน้า
มองดูท่านจนกว่าจะผ่านเลยไป จึงเดินไปตามปกติ
5) วิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์ยืนอยู่
ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิง เดินไปพบพระสงฆ์ยืนอยู่ นิยมปฏิบัติดังนี้
		
1) หยุดยืนตรง
		
2) น้อมตัวลงยกมือไหว้
		
3) ถ้าท่านพูดด้วย ประนมมือพูดกับท่าน
		
4) เดินหลีกไปทางซ้ายของพระสงฆ์
6) วิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์นั่งอยู่
ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิง เดินไปพบพระสงฆ์นั่งอยู่ นิยมปฏิบัติดังนี้
		
1) หยุดนั่งลง ถ้าพื้นที่นั่งสะอาด นิยมนั่งคุกเข่า หรือนั่งพับเพียบ ถ้าพื้นไม่สะอาด นิยมนั่ง
กระหย่ง
		
2) น้อมตัวลงยกมือไหว้
		
3) ถ้าท่านพูดด้วย ประนมมือพูดกับท่าน
		
4) ลุกขึ้นเดินหลีกไปทางซ้ายของพระสงฆ์
		
5) ถ้าพระสงฆ์อยู่ที่กลางแจ้ง มีเงาปรากฏอยู่ คฤหัสถ์ชายหญิงไม่ควรเดินเหยียบเงา
ของพระสงฆ์ ควรเดินหลีกไปเสียอีกทางหนึ่ง
7) วิธีเดินตามหลังพระสงฆ์
การเดินตามหลังพระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธ
ชายหญิงนิยมปฏิบัติกันสืบมา มีวิธีปฏิบัติดังนี้
		
1) เดินตามไปเบื้องหลังของพระสงฆ์ โดยให้เยื้องไปทางซ้ายของท่าน
		
2) เว้นระยะห่างจากท่านประมาณ 2-3 ก้าว
		
3) เดินตามท่านไปด้วยกิริยาอาการส�ำรวมเรียบร้อย
		
4) ขณะเดินตามท่านอยู่ ไม่นิยมแสดงความเคารพผู้อื่น
		
5) ไม่นิยมพูดคุยทักทายปราศรัยกับผู้อื่น
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5.4.3 มารยาทในการเข้าพบพระภิกษุสงฆ์ที่วัด
การพบปะพระสงฆ์นับเป็นมงคล เพราะได้มีโอกาสสนทนาธรรมอย่างใกล้ชิดกับบัณฑิต แต่ควรดู
กาลและโอกาสทีเ่ หมาะสม และควรศึกษาพระวินยั เพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้องในการไปพบพระภิกษุสงฆ์
ที่วัดนั้น ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และรักษากิริยามารยาททางกาย วาจา ใจ ไว้อย่างดี นอกจากนั้น
ตามประเพณีนยิ ม ควรเตรียมเครือ่ งสักการะบูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น ใส่พานน�ำไปถวายเพือ่ เป็น
เครื่องแสดงความเคารพบูชาท่านด้วย ถ้าไปก่อนเที่ยง ควรมีภัตตาหารเช้าหรือเพลไปถวายด้วยก็สมควร
ถ้าไปหลังเที่ยง ก็ควรน�ำน�ำ้ ปานะหรือน�้ำผลไม้ไปถวาย ในกรณีที่จะนิมนต์ท่านไปประกอบพิธีกรรม สิ่งที่
ไม่ควรขาด คือ ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อแสดงคารวะต่อท่าน
เมื่อไปถึงเขตวัด ก่อนเข้าพบ ควรปฏิบัติดังนี้
- ไต่ถามพระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือศิษย์วัด ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่า ท่านอยู่ไหม มีเวลาว่าง
หรือไม่ สมควรจะเข้าพบท่านได้หรือไม่อย่างไร ควรแจ้งความจ�ำนงหรือขออนุญาตก่อนเข้าพบ เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงเข้าไปพบท่าน
- ถ้าไม่พบผู้ใดพอจะไต่ถามได้ ควรรอดูจังหวะที่เหมาะที่ควร เฉพาะบุรุษ ควรกระแอมหรือเคาะ
ประตูให้เสียงก่อนจะเข้าพบท่านขณะท่านอยูภ่ ายในห้อง เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้วจึงเปิดประตูเข้าไป ส่วนสตรี
ไม่นิยมเข้าพบพระภิกษุสงฆ์ภายในห้อง
- ระหว่างรอคอย อย่าส่งเสียงเอะอะรบกวน ควรนั่งอย่างสงบ ส�ำรวม เพราะในวัดต้องการความ
เงียบสงบ
- เมื่อเข้าพบ คอยจนท่านนั่งเรียบร้อยแล้ว จึงกราบท่านแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง
- เมือ่ กราบเสร็จแล้ว นิยมนัง่ พับเพียบ ไม่ควรนัง่ อาสนะเสมอกับพระภิกษุสงฆ์ เช่น นัง่ บนเสือ่ หรือ
พรมผืนเดียวกัน หรือนั่งเก้าอี้เสมอกันกับท่าน เป็นต้น
- กิรยิ าอาการนัง่ พับเพียบ ต้องท�ำให้ถกู วิธี เช่น เก็บเท้าให้เรียบร้อย ระวังเครือ่ งนุง่ ห่ม ปกปิดร่างกาย
ให้มิดชิด เป็นต้น
- ขณะที่พระภิกษุสงฆ์อยู่ชั้นล่างกุฏิ คฤหัสถ์ทั้งชายหญิงไม่ควรขึ้นไปชั้นบนของกุฏิ ตลอดจน
ไม่เข้าไปในห้องส่วนตัวของท่านด้วย
- เวลาที่ดีที่สุดที่ควรพบพระภิกษุสงฆ์ คือ เวลาใกล้เพล
5.4.4 การสนทนากับพระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุสงฆ์เป็นผูป้ ระพฤติดี ประพฤติซอื่ ตรง ประพฤติเพือ่ ออกไปจากทุกข์ ประพฤติถกู ต้อง และ
เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก ดังนั้น ในขณะสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ พึงปฏิบัติดังนี้
- ไม่พูดล้อเล่น ไม่พูดหยาบโลน ไม่เล่าเรื่องส่วนตัว ไม่ยกตัวตีเสมอคล้ายเพื่อน หรือยกตัวสูงกว่า
- ถ้าพระภิกษุสงฆ์รปู นัน้ เป็นพระเถระผูใ้ หญ่ ให้ประนมมือพูดกับท่านทุกครัง้ ทีก่ ราบเรียนท่าน และ
รับค�ำพูดของท่าน
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- เฉพาะสตรี แม้จะเป็นญาติกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นก็ตาม ไม่นิยมสนทนาอยู่กับพระภิกษุสงฆ์สอง
ต่อสองทั้งภายในห้องและภายนอกห้อง ทั้งในที่ลับหูและลับตาเพราะผิดพระวินัยพุทธบัญญัติ
- เมื่อเสร็จกิจธุระแล้วให้รีบลากลับ ไม่ควรอยู่นานเกินควรเพราะเป็นการรบกวนเวลาของท่าน
- กราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง เมื่อจะลาท่านกลับ
5.4.5 การใช้ค�ำพูดกับพระภิกษุสงฆ์ตามระดับสมณศักดิ์
		
1) สมเด็จพระสังฆราช
		
2) สมเด็จพระราชาคณะ
		
3) พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง (รองจากชั้นสมเด็จพระราชาคณะ)
		
4) พระราชาคณะชั้นธรรม
		
5) พระราชาคณะชั้นเทพ
		
6) พระราชาคณะชั้นราช
		
7) พระราชาคณะชั้นสามัญ
		
8) รองพระราชาคณะชั้นพระครู และฐานานุกรม
(1) การใช้ค�ำทูลสมเด็จพระสังฆราช ถือหลักการใช้ราชาศัพท์ ฐานันดรศักดิ์ชั้นพระองค์เจ้า

คำ�เรียกขาน
สมเด็จพระ
สังฆราช

ฝ่าพระบาท

คำ�แทนตัว

คำ�ตอบรับ

ชาย
หญิง
เกล้ากระหม่อม/ กระหม่อมฉัน/
ฝ่าบาท
กระหม่อม

ชาย
พ่ะย่ะค่ะ/
หม่อมฉัน

หญิง
เพค่ะ/
กระหม่อม

(2) การใช้ค�ำพูดกับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะชั้นราชขึ้นไป ถือหลักการ
ใช้ค�ำสุภาพตามฐานานุรูป
คำ�เรียกขาน

คำ�แทนตัว
ชาย

สมเด็จพระราชา พระเดช
เกล้ากระผม/
คณะ
พระคุณใต้เท้า
เกล้า
(ชั้นราชขึ้นไป)

คำ�ตอบรับ
หญิง

ชาย

หญิง

ดิฉัน

ขอรับกระผม
ครับกระผม
ครับผม

เจ้าค่ะ
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(3) การใช้ค�ำพูดกับสมเด็จพระราชาคณะชั้นสามัญลงมา ถือหลักการใช้ค�ำสุภาพ
คำ�แทนตัว

คำ�เรียกขาน
สมเด็จพระราชาคณะ
พระครูสัญญาบัตร
พระครูฐานานุกรม
พระเปรียญ
พระอันดับธรรมดา
พระผู้เฒ่า
พระสงฆ์ที่เป็นญาติ

ท่านเจ้าคุณ, ท่าน
ท่านพระครู, ท่าน
ท่านมหา,
ท่านพระคุณเจ้า,
ท่านหลวงปู่,
หลวงพ่อ หลวงปู่,
หลวงตา หลวงพ่อ,
หลวงลุง หลวงอา
ฯลฯ

ชาย
กระผม
ผม

หญิง
ดิฉัน
ดิฉัน

คำ�ตอบรับ
ชาย
ครับ
ครับ

หญิง
เจ้าค่ะ
ค่ะ
ค่ะ

(4) การใช้ค�ำพูดกับพระสามัญทัว่ ไป ถ้าผูพ้ ดู ไม่รจู้ กั กับพระภิกษุรปู นัน้ ไม่ทราบว่าท่านมีสมณศักดิ์
ชั้นใด นิยมใช้ค�ำพูดสามัญเป็นกลาง ๆ ดังนี้
คำ�เรียกขาน
พระภิกษุสงฆ์ พระคุณเจ้า
ทั่วไป
พระคุณท่าน
ท่าน
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คำ�แทนตัว

คำ�ตอบรับ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

กระผม
ผม

ดิฉัน
ฉัน

ชาย

เจ้าค่ะ, ค่ะ
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(5) ถ้อยคำ�พิเศษที่นิยมใช้เฉพาะแก่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณีนิยมบางคำ�
		
อาตมภาพ		
- ข้าพเจ้า (เป็นค�ำที่พระใช้แทนตัวท่านเอง)
		
อาราธนา		
- เชิญ
		
อาพาธ			
- ป่วย
		
อาหารบิณฑบาต
- อาหาร		
		
อัฐบริขาร		
- ของใช้จ�ำเป็นของพระภิกษุ 8 สิ่ง ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ
					
ประคดเอว บาตร มีดโกน เข็ม กระบอกกรองน�้ำ
		
อาสนะ			
- ที่นั่ง
		
อังคาส			
- ถวายอาหารพระ เลี้ยงพระ
		
จังหัน			
- อาหาร
		
ไทยธรรม		
- ของถวาย
		
คิลานเภสัช		
- ยารักษาโรค
		
เผดียง			
- บอกให้รู้ บอกนิมนต์ เชิญ
		
นิมนต์			
- เชิญ
		
ฉัน			
- กิน
		
ประเคน		
- ส่งให้ถึงมือ
		
จตุปัจจัย		
- เครื่องยังชีพ 4 อย่างของพระภิกษุ ได้แก่ ผ้านุ่งห่ม อาหาร
					
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
		
โยม			
- ญาติ
		
ปวารณา		
- เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรขอ หรือเรียกร้องบอกกล่าวถึง
					
สิ่งที่ท่านต้องการ จะได้จัดหาให้ท่านหรือท�ำตาม
		
มรณภาพ		
- ตาย
5.4.6 การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์
1) การอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ไปประกอบพิธบี ญ
ุ ต่าง ๆ นิยมเรียกว่า นิมนต์ การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ควรกระท�ำเมื่อก�ำหนดวันประกอบพิธีบุญแน่นอนแล้ว และควรนิมนต์ก่อนวันงานไว้นานพอสมควร
หรืออย่างน้อย 7 วัน หากต้องการเจาะจงนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของมหาชน
ควรนิมนต์ล่วงหน้าไว้ก่อนหลาย ๆ เดือนจึงจะไม่พลาดหวัง
การนิมนต์ จะนิมนต์ด้วยวาจาก็ได้ แต่เพื่อความเหมาะสมและป้องกันการลืม ควรนิมนต์เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เรียกว่า วางฎีกา ฎีกานัน้ ควรระบุขอ้ ความโดยย่อ เพือ่ กราบเรียนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทราบ
และทั้งจะเป็นความสะดวกแก่ทั้ง 2 ฝ่ายอีกด้วย ดังนี้
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1) พิธีบุญนั้นปรารภงานอะไร
		
2) ก�ำหนดการ เช่น วัน เดือน ปี ตรงกับวันขึ้นหรือแรมอะไร เวลาใด
		
3) สถานที่
		
4) จ�ำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่จะนิมนต์
		
5) การจัดพาหนะรับส่ง จะจัดพาหนะมารับพระภิกษุสงฆ์หรือให้ทา่ นไปเอง กรณีทจี่ ดั พาหนะ
มารับ ต้องระบุเวลาที่จะมารับท่านให้ชัดเจนด้วย
		
6) ต้องการให้พระภิกษุสงฆ์ทำ� อะไรบ้าง หรือจะให้ทา่ นน�ำอะไรไปด้วย เช่น บาตร ด้ายสาย
สิญจน์ พระพุทธรูป หมายเหตุไว้ให้แจ่มชัด
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ตัวอย่าง ฎีกาอาราธนาพระภิกษุสงฆ์
ขออาราธนาพระ ................................................(พร้อมพระภิกษุในวัดนี้อีก........................ รูป)
เจริญพระพุทธมนต์ (หรือสวดพระพุทธมนต์ ใช้เฉพาะงานศพ) แล้วฉันภัตตาหารเช้า (หรือเพล)
ในงาน ................................................................................ วันที่ .................................................น.
ตรงกับขึ้น (แรม) .............................. ค�่ำ เดือน ...................................... ณ บ้านเลขที่ .........................
ถนน ........................................ อําเภอ .................................... จังหวัด .....................................................
ขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์
ให้ส�ำเร็จประโยชน์ตามนี้ด้วย
ลงนาม ..................................... (ผู้อาราธนา)

หมายเหตุ		
			

- โปรดจัดพาหนะไปเอง
(หรือจะมีรถมารับเวลาเวลา ......................... น.)

ข้อควรปฏิบัติในการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์
1. ถ้านิมนต์ในงานมงคล ใช้ค�ำนิมนต์ว่า อาราธนาเจริญพระพุทธมนต์
ถ้านิมนต์ในงานอวมงคล ใช้ค�ำนิมต์ว่า อาราธนาสวดพระพุทธมนต์
2. ไม่ระบุชื่ออาหารที่จะท�ำถวาย เพราะถ้าระบุชื่ออาหาร หากไม่มีสมัยที่ได้รับการยกเว้นให้ฉันได้
ตามพระวินยั บัญญัติ หรือเป็นอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ พระภิกษุสงฆ์รบั นิมนต์แล้วฉันอาหารชนิดนัน้ ผิดวินยั
เกิดโทษแก่พระภิกษุสงฆ์ จึงควรใช้ค�ำนิมนต์เป็นค�ำกลาง ๆ ว่า นิมนต์ฉันภัตตาหารเช้า (เพล) หรือนิมนต์
รับอาหารบิณฑบาตเช้า (เพล) เท่านั้น เป็นต้น
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2) จ�ำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่จะนิมนต์ ไม่ก�ำหนดข้างมาก แต่นิยมก�ำหนดข้างน้อยไว้เป็นเกณฑ์ คือ
อย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า 4 รูป เพราะถือว่า 4 รูปขึ้นไปครบองค์สงฆ์แล้ว ส่วนมากในงานมงคลนิยมนิมนต์เป็น
จ�ำนวนคี่ คือ 5-7-9 รูป ขึ้นไป ยกเว้นงานมงคลสมรสซึ่งนิยมนิมนต์จ�ำนวนคู่ เพื่อคู่บ่าวสาวจะได้จัดเครื่อง
ไทยธรรมถวายได้เท่า ๆ กัน งานพิธีหลวงก็นิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เป็นจ�ำนวนคู่เช่นกัน กล่าวคือ 10 รูป
เป็นพื้น ส�ำหรับงานอวมงคล เช่น งานศพ นิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เป็นจ�ำนวนคู่ เช่น 4-8-10 เป็นต้น
5.4.7 การประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์
1) การประเคน หมายถึง การมอบให้ดว้ ยความเคารพ ใช้ปฏิบตั ติ อ่ พระภิกษุสงฆ์เท่านัน้ มีพระวินยั
บัญญัติห้ามพระภิกษุสงฆ์รับ หรือหยิบสิ่งของมาขบฉันเอง โดยไม่มีผู้ประเคนให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อตัด
ปัญหาเรื่องการถวายแล้วหรือยังไม่ได้ถวาย จึงให้พระภิกษุสงฆ์รับของประเคนเท่านั้น ยกเว้นน�้ำเปล่าที่ไม่
ผสมสี เช่น น�้ำฝน น�้ำประปา เป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่า สิ่งของนั้น ๆ เป็นของจัดไว้
ถวายพระภิกษุสงฆ์แน่นอน โดยมีผปู้ ระเคนเป็นพยานรูเ้ ห็นด้วยผูห้ นึง่ การประเคนของจึงเป็นการสนับสนุน
ให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยได้ถูกต้อง
2) การประเคนที่ถูกต้อง ตามหลักพระวินัย มีลักษณะที่ก�ำหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้
		
1) สิ่งของที่จะประเคนต้องไม่ใหญ่เกินไป ขนาดคนพอมีก�ำลังปานกลางยกขึ้นได้ ถ้าหนัก
หรือใหญ่เกินไปไม่ต้องประเคน
		
2) ผูป้ ระเคนต้องอยูใ่ นหัตถบาส คือเอามือประสานกันแล้วยืน่ ไปข้างหน้า ห่างจากพระภิกษุ
สงฆ์ผู้รับประมาณ 1 ศอก
		
3) ผู้ประเคนน้อมสิ่งของนั้นส่งให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกิริยาอ่อนน้อม เป็นการเคารพ
		
4) การน้อมเข้ามานั้น จะส่งให้ด้วยมือก็ได้ ใช้ของเนื่องด้วยกาย เช่น ใช้ทัพพี หรือช้อน
ตักอาหารใส่ในบาตรที่ท่านถือ หรือสะพายอยู่ก็ได้
		
5) ในกรณีผู้ประเคนเป็นชาย พระภิกษุสงฆ์ผู้รับจะรับด้วยมือ ในกรณีผู้ประเคนเป็นหญิง
รับด้วยของเนื่องด้วยกาย เช่น ใช้ผ้าทอดรับ ใช้บาตรรับ ใช้จานรับ
		
เมือ่ การประเคนได้ลกั ษณะครบทัง้ 5 ประการนี้ จึงเป็นอันประเคนถูกต้อง ถ้าไม่ได้ลกั ษณะ
นี้ เช่น ของนัน้ ใหญ่และหนักจนยกไม่ขนึ้ ผูป้ ระเคนอยูน่ อกหัตถบาส หรือผูป้ ระเคนเสือกของส่งให้ เป็นต้น
แม้จะได้ส่งให้พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตาม ก็ชื่อว่ายังไม่ได้ประเคนอยู่นั่นเอง
3) วิธีประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์
- ถ้าเป็นชาย ให้นั่งคุกเข่าหน้าพระภิกษุสงฆ์ ห่างจากท่านประมาณ 1 ศอก ยกของที่จะประเคน
ส่งให้ท่านได้เลย
- ถ้าเป็นหญิง ให้วางของที่จะประเคนลงบนผ้ารับประเคนที่ท่านทอดออกมารับ แล้วปล่อยมือ
เพื่อพระภิกษุสงฆ์จะได้หยิบของนั้น
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- เมือ่ ประเคนเสร็จแล้ว ให้กราบ 3 ครัง้ หรือไหว้ 1 ครัง้ ก็ได้ ถ้าของทีจ่ ะประเคนมีมาก ก็ให้ประเคน
ของให้หมดเสียก่อน แล้วจึงกราบหรือไหว้ ไม่นิยมกราบหรือไหว้ทุกครั้งที่ประเคน
- ถ้าพระผูร้ บั ประเคนนัง่ เก้าอีห้ รืออยูบ่ นอาสนะสูง ผูป้ ระเคนไม่อาจนัง่ ประเคนได้ ก็ให้ถอดรองเท้า
เสียก่อนแล้วยืนประเคนตามวิธีที่กล่าวแล้ว
- ของที่ประเคนแล้ว ห้ามคฤหัสถ์แตะต้องอีก เป็นเรื่องของพระท่านจะหยิบส่งกันเอง หากไปแตะ
ต้องเข้าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ของนั้นถือว่าขาดประเคน จะต้องประเคนใหม่
- สิ่งของที่ไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน เช่น กระโถน จาน ช้อน แก้วเปล่า กระดาษ เป็นต้น ไม่นิยม
ประเคน
4) สิ่งของที่ไม่สมควรประเคนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เงิน และวัตถุที่ใช้แทนเงิน เช่น ธนบัตร
ไม่สมควรประเคนถวายพระภิกษุสงฆ์โดยตรง แต่นยิ มใช้ใบปวารณาดังตัวอย่างแทนตัวเงิน ส่วนตัวเงินนิยม
มอบไว้กับไวยาวัจกรของพระภิกษุรูปนั้น

ตัวอย่างใบปวารณาถวายปัจจัย
		
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายปัจจัยสี่ อันควรแก่สมณะบริโภคแด่พระคุณเจ้าเป็นมูลค่า
.............................บาท ................ สตางค์ ได้มอบไว้แก่ไวยาวัจกรของพระคุณเจ้าแล้ว
หากพระคุณเจ้า มีความประสงค์สิ่งใดอันควรแก่สมณะบริโภคแล้วโปรดเรียกได้จาก
ไวยาวัจกรของพระคุณเจ้านั้น เทอญ

		
		

ลงนาม ....................................................... ผู้ถวาย
วันที่ .................. เดือน .......................... พ.ศ. .....................

ใบปวารณานี้ นิยมใส่ซองร่วมถวายไปกับเครื่องไทยธรรม ส่วนเงินค่าจตุปัจจัยนั้น
มอบไปกับศิษย์หรือไวยาวัจกรของพระภิกษุสงฆ์นั้น ๆ
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5) วัตถุอนามาส สิ่งของที่พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุสงฆ์จับต้อง เรียกว่า “วัตถุอนามาส”
ห้ามน�ำไปประเคนถวายพระภิกษุ เพราะผิดวินัยพุทธบัญญัติ ได้แก่
		
1. ผู้หญิง ทั้งที่เป็นทารกแรกเกิดและผู้ใหญ่ รวมทั้งเครื่องแต่งกาย รูปภาพ รูปปั้นทุกชนิด
ของผู้หญิง
		
2. รัตนะ 10 ประการ คือ ทอง เงิน แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วประพาฬ ทับทิม บุษราคัม สังข์
เลี่ยมทอง ศิลา เช่น หยก และโมรา ฯลฯ
		
3. เครื่องศัสตราวุธทุกชนิด อันเป็นเครื่องท�ำลายชีวิต
		
4. เครื่องดักสัตว์ทุกชนิด
		
5. เครื่องดนตรีทุกชนิด
		
6. ข้าวเปลือก และผลไม้อันเกิดอยู่กับที่
5.4.8 การรับสิ่งของจากพระภิกษุสงฆ์
ต้องรับด้วยความเคารพ เรียบร้อย อย่าให้กลายเป็นฉุดลาก ยื้อแย่ง หรือข่มขู่พระภิกษุ
		1) การรับขณะพระภิกษุยืนอยู่ หรือนั่งบนอาสนะ
		
- เมือ่ เข้าใกล้พอควร ยืนไหว้ แล้วยืน่ มือทัง้ สองเข้าไปรับ พร้อมกับน้อมตัวลงเล็กน้อย ส�ำหรับ
ท่านชายรับสิ่งของกับมือท่าน ส�ำหรับท่านหญิงแบฝ่ามือทั้งสองชิดกัน คอยรองรับสิ่งของ
		
- เมื่อรับแล้ว ถ้าสิ่งของนั้นเล็ก นิยมน้อมตัวลง ยกมือไหว้ พร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในมือ
ถ้าสิ่งของที่รับนั้นใหญ่ หรือหนัก ไม่ต้องยกมือไหว้ แล้วก้าวเท้าซ้ายถอยหลังออกไป 1 ก้าว ชักเท้าขวามา
ชิด แล้วหันหลังกลับ เดินไปได้
		2) การรับขณะพระภิกษุนั่งเก้าอี้
		
- เมื่อเดินเข้าไปใกล้ประมาณ 2 ก้าวแล้ว นั่งคุกเข่าซ้ายชันเข่าขวาขึ้น น้อมตัวลง ยกมือไหว้
แล้วยื่นมือทั้งสองออกไปรับสิ่งของดังกล่าว
		
- เมื่อรับสิ่งของแล้วถ้าสิ่งของนั้นเล็ก นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในมือ
ถ้าสิง่ ของนัน้ ใหญ่หรือหนัก นิยมวางสิง่ ของนัน้ ไว้ขา้ งตัวด้านซ้ายมือ น้อมตัวลงยกมือไหว้ แล้วยกสิง่ ของนัน้
ด้วยมือทัง้ สอง ประคองยืนขึน้ ชักเท้าขวากลับมายืนตรง ก้าวเท้าซ้ายถอยหลังไป 1 ก้าว แล้วชักเท้าขวาชิด
หันหลังกลับ เดินไปได้
		
3) การรับขณะพระภิกษุนั่งกับพื้น
		
- เดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการส�ำรวม เมื่อถึงบริเวณที่ปูลาดอาสนะไว้ นั่งคุกเข่าแล้วเดินเข่า
เข้าไป เมื่อถึงที่ใกล้ประมาณ 1 ศอกเศษ นั่งคุกเข่า กราบ 3 ครั้ง ยื่นมือทั้งสองออกไปรับสิ่งของดังกล่าว
		
- เมื่อรับสิ่งของแล้ว นิยมวางสิ่งของนั้นไว้ข้างหน้าด้านขวามือ กราบ 3 ครั้ง แล้วหยิบสิ่ง
ของนั้นด้วยมือทั้งสอง ประคองเดินเข่าถอยหลังออกไปจนสุดบริเวณที่ปูลาดอาสนะไว้ แล้วลุกขึ้นยืนเดิน
กลับไปได้
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- กิริยาอาการเดินเข่านั้น นิยมตั้งตัวตรง ถ้าไม่ได้ถือสิ่งของ มือทั้งสองห้อยอยู่ข้างตัว ถ้าถือ
สิ่งของ มือทั้งสองประคองสิ่งของยกขึ้นอยู่ระดับอก ศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง
		
- ขณะเดินเข่า ร่างกายส่วนบนไม่เคลื่อนไหว ไม่ซัดส่าย ไม่โยกโคลงไปมา ไม่เอียงซ้าย
ไม่เอียงขวา ร่างกายส่วนล่างเท่านั้นที่เคลื่อนไหว และขณะเดินเข่าเข้าไป หรือถอยหลังออกมานั้น นิยมให้
ตรงเข้าไปแล้วตรงออกมา
5.4.9 การกรวดน�้ำและรับพรพระ
การกรวดน�้ำ คือ การรินน�้ำหลั่งลงให้เป็นสาย อันเป็นเครื่องหมายแห่งสายน�้ำใจอันบริสุทธิ์ ตั้งใจ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้ท�ำมาในวันนั้นให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ถ้าผู้ล่วงลับนั้นเป็นผู้มีอาวุโสน้อยกว่า
เช่น เป็นบุตร ธิดา เป็นน้อง หรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ชื่อว่าได้แผ่เมตตากรุณาธรรมของตน ไปสู่ผู้ล่วงลับ
เหล่านั้น ถ้าเป็นผู้อาวุโสมากกว่า เช่น เป็นบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นพี่ เป็นครูอาจารย์ เป็นต้น ก็ชื่อ
ว่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านเหล่านั้น
การรับพรพระ คือ อาการที่เจ้าภาพนอบน้อมทั้งกายและใจรับความปรารถนาดีที่พระภิกษุต้ัง
กัลยาณจิต สวดประสิทธิ์ประสาทให้เจ้าภาพรอดพ้นจากอันตรายภัยพิบัติทั้งหลาย และเจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ เป็นต้น
วิธีปฏิบัติในการกรวดน�้ำ
- น�ำ้ ทีใ่ ช้กรวดนัน้ นิยมใช้นำ�้ ทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่มสี งิ่ อืน่ เจือปน เช่น น�ำ้ ประปา น�ำ้ ฝน น�ำ้ บ่อ เป็นต้น
- ภาชนะที่ใส่น�้ำกรวด ต้องเตรียมล่วงหน้าไว้ให้พร้อม ใส่น�้ำให้เต็ม และมีที่รอง หากไม่มีภาชนะ
ส�ำหรับกรวดน�ำ้ โดยเฉพาะ จะใช้ขนั หรือแก้วน�ำ้ แทนก็ได้ ในกรณีนี้ ควรหาจานหรือถาดไว้รองกันน�ำ้ หกด้วย
- เมื่อถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้ว เจ้าภาพหรือประธานในพิธีนิยมนั่งกับพื้น ห่างจาก
พระภิกษุสงฆ์พอสมควร ประคองภาชนะที่ใส่น�้ำกรวดด้วยมือทั้งสอง เตรียมกรวดน�้ำ
- เมือ่ พระภิกษุสงฆ์ผเู้ ป็นหัวหน้าเริม่ อนุโมทนาว่า “ยถา วาริวหา...” พึงรินน�ำ้ ให้ไหลลงเป็นสายโดย
ไม่ให้สายน�้ำขาดตอนเป็นหยด ๆ พร้อมทั้งตั้งใจส�ำรวมจิต อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
โดยนึกในใจดังนี้
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
แปลว่า ขอส่วนบุญนั้นจงส�ำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมี
ความสุขเถิด
- ค�ำกรวดน�ำ้ นีจ้ ะใช้แบบอืน่ ก็ได้ หรือจะนึกคิดเป็นภาษาไทยให้มคี วามหมายว่า อุทศิ ส่วนบุญไปให้
แก่ผู้นั้น โดยระบุชื่อลงไปด้วยก็ได้
- ถ้าภาชนะที่กรวดน�้ำมีปากกว้าง เช่น ขัน หรือแก้วน�้ำ นิยมใช้นิ้วชี้มือขวารองรับสายน�้ำให้ไหลไป
ตามนิ้วนั้น เพื่อป้องกันมิให้น�้ำไหลลงเปรอะเปื้อนพื้นหรืออาสนะ ถ้าภาชนะปากแคบ เช่น คนโท หรือ
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ที่กรวดน�้ำโดยเฉพาะ ก็ไม่ต้องรอง เพียงใช้มือทั้งสองประคองภาชนะน�้ำนั้นรินลง
- เมื่อตั้งใจอุทิศเป็นการส่วนรวมแล้ว จะอุทิศส่วนบุญเฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งต่อก็ได้ โดยระบุชื่อ
บุคคลนั้นลงไปให้ชัดเจน
- เมื่อพระภิกษุรูปที่สองรับว่า “สัพพีติโย.....” แล้ว พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจะอนุโมทนา ผู้กรวดน�้ำ
จะหยุดกรวด เทน�้ำลงทั้งหมด แล้วประนมมือตั้งใจรับพรซึ่งพระภิกษุสงฆ์ก�ำลังให้ต่อไป
- ขณะทีพ่ ระภิกษุสงฆ์กำ� ลังสวดอนุโมทนาอยูน่ นั้ เจ้าภาพหรือประธานในพิธไี ม่ลกุ ไปท�ำภารกิจ หรือ
ธุรกิจอย่างอืน่ กลางคัน ควรนัง่ รับพรไปจนกว่าจะจบ เพราะเวลานัน้ เป็นเวลาทีพ่ ระภิกษุสงฆ์กำ� ลังประสิทธิ์
ประสาทพรแก่เจ้าภาพ
- เมื่อพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาจบ จึงกราบหรือไหว้พระภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง แล้วน�ำน�้ำที่กรวดนั้น
ไปเททีพ่ นื้ ดินรดต้นไม้ หรือเททีพ่ นื้ หญ้าภายนอกตัวอาคาร บ้านเรือน เพือ่ ฝากไว้กบั แม่พระธรณีตามคติแต่
โบราณ
- การกรวดน�้ำ พึงกระท�ำเมื่อได้บ�ำเพ็ญกุศลหรือความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เช่น ท�ำบุญใส่บาตร
ถวายสิง่ ของแด่พระภิกษุสงฆ์ หรือให้ทานแก่คนยากจน หรือเสียสละปัจจัยก่อสร้างสาธารณประโยชน์อย่าง
อืน่ แม้จะไม่มพี ระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาต่อหน้า จะกรวดน�ำ้ คนเดียวเงียบ ๆ หรือกรวดหลังสวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอนก็ได้
- การกล่าวค�ำกรวดน�ำ้ ทีเ่ ป็นภาษาบาลี พึงศึกษาความหมายให้เข้าใจก่อนเป็นดี ไม่ใช่วา่ กันมาอย่างไร
ก็ว่ากันไปอย่างนั้น โดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริง จึงต้องถามท่านผู้รู้หรือศึกษาวิธีการก่อน ทั้งนี้ จะเป็นผล
ดีแก่ตัวผู้ท�ำเอง คือ นอกจากจะได้ชื่อว่า ท�ำถูก ท�ำเป็นแล้ว ยังจะเกิดประโยชน์ที่ต้องการด้วย
- ข้อควรจ�ำเวลากรวดน�้ำ คือ ต้องตั้งใจท�ำจริง ๆ ไม่ใช่ท�ำเล่น ๆ หรือท�ำเป็นเล่น หากว่าภาชนะใส่
น�้ำกรวดไม่มี หรือมีไม่พอกัน ก็พึงนั่งกรวดในใจนิ่ง ๆ โดยน�ำใจกรวดอุทิศเลย ไม่ควรไปนั่งรวมกลุ่มกันแล้ว
จับแขน จับขา จับชายผ้า จับข้อศอกกันแล้วกรวดน�้ำ มองดูชุลมุนไปหมด ไม่งามตา ทั้งไม่เกิดประโยชน์
เพราะจิตใจของผู้กรวดจะไม่สงบเป็นสมาธิ ซ�้ำบางครั้งก็หัวเราะกันคิกคักไปก็มี ต้องกรวดเป็น และตั้งใจ
กรวดจริง ๆ จึงจะมีผลจริง
4.4.10 การยืน เดิน นั่ง ในบริเวณและสถานที่ปฏิบัติธรรม
1) การยืน		
		
1. การยืนตามล�ำพัง ควรให้เป็นไปในลักษณะสุภาพ สบาย ขาชิด สง่า ไม่หันหน้าหัน
หลังหรือแกว่งแขนไปมา
		
2. การยืนเฉพาะหน้าพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ใหญ่ ถ้าไม่จ�ำเป็น ไม่ควรยืนตรงหน้าท่าน ควรยืน
เฉียงไปทางใดทางหนึ่ง อาจท�ำได้ 2 วิธี คือ
			
1) ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย มือทั้งสองแนบข้าง
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2) ยืนค้อมส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเล็กน้อย มือประสาน
			
การประสานมือท�ำได้ 2 วิธี คือ
				
ก) คว�่ำมือซ้อนกัน จะเป็นมือไหนทับมือไหนก็ได้
				
ข) หงายมือทั้งสอง สอดนิ้วเข้าระหว่างร่องนิ้วของแต่ละมือ
2) การเดิน
		
1. เดินตามล�ำพัง ให้เดินอย่างสุภาพ หลังตรง ช่วงก้าวไม่ยาวหรือสั้นเกินไป ไม่เดินเหลียว
หน้าเหลียวหลัง แกว่งแขนพองาม ไม่เดินลากเท้า ส�ำรวมท่าเดินให้เรียบร้อย
		
2. เดินกับพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ใหญ่ ให้เดินเยื้องไปทางซ้ายข้างหลังท่าน เว้นระยะห่าง
ประมาณ 2-3 ก้าว ไม่เดินเหมือนเดินตามล�ำพัง ให้อยู่ในลักษณะนอบน้อมส�ำรวม ถ้าเป็นการเดินในระยะ
ใกล้ มือควรประสานกัน (ดูระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระภิกษุสงฆ์ประกอบด้วย)
		
3. เดินเข้าสู่ที่ชุมนุมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีเก้าอี้นั่ง ให้ปฏิบัติดังนี้
			
1. เดินเข้าไปอย่างสุภาพ
			
2. เมือ่ ผ่านผูท้ นี่ งั่ อยูก่ อ่ น ก้มตัวเล็กน้อย ถ้าผูน้ งั่ เป็นผูอ้ าวุโสกว่า ก็กม้ ตัวมาก ระวัง
อย่าให้เสื้อผ้า หรือส่วนของร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น
			
3. ถ้าไม่มีการก�ำหนดที่นั่ง ก็นั่งเก้าอี้ที่สมควรแก่ฐานะโดยสุภาพ อย่าลากเก้าอี้
ให้ดัง หรือโยกย้ายเก้าอี้ไปจากระดับที่ตั้งไว้
			
4. ถ้าเป็นการนั่งที่ก�ำหนดที่นั่งไว้ ก็นั่งตามที่ของตน
		
4. เดินเข้าสู่ที่ชุมนุมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ต้องนั่งกับพื้น ให้ปฏิบัติดังนี้
			
1. เดินเข้าไปอย่างสุภาพ
			
2. เมือ่ ผ่านผูท้ นี่ งั่ อยูก่ อ่ น ให้กม้ ตัวมากหรือน้อยสุดแต่ระยะใกล้ไกล หรือผูน้ งั่ อาวุโส
มากหรือน้อย ระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือส่วนของร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น
			
3. ผ่านแล้วเดินตามธรรมดา
			
4. ถ้าระยะใกล้มาก ใช้เดินเข่า
การเดินเข่า คือ การใช้เข่าทั้งสองข้างยันลงพื้นโดยงอขาพับไปทางด้านหลัง ใช้เข่าก้าวไปข้างหน้า
หรือถอยหลัง ดุจใช้เท้าเดิน แต่การก้าวเข้าหรือเดินเข้านั้น ช่วงก้าวจะก้าวเพียงสั้น ๆ ไม่ใช้การก้าวยาว
เพราะนอกจากจะท�ำให้เดินเข่าไม่ถนัดแล้ว การพยุงตัวจะไม่เพียงพอ วิธีเดินเข่าปฏิบัติดังนี้
1. นั่งคุกเข่า ตัวตรง มืออยู่ข้าง ๆ ล�ำตัว
2. ยกเข่าขวา-ซ้าย ไปข้างหน้าทีละข้างสลับกัน ปลายเท้าตั้งช่วงก้าวพองาม ไม่กระชั้นเกินไป
3. มือห้อยลงข้างตัว แกว่งได้เล็กน้อยเช่นเดียวกับการเดิน
การเดินในหมูค่ นมาก ๆ ควรรักษาแนวให้ตรงกับคนหน้า ไม่ควรแซงขึน้ หน้า ท�ำให้ขาดระเบียบวินยั
การยืนกันมาก ๆ ควรยืนให้ตรงคนหน้า ให้ถือแนวศีรษะให้ตรงกัน
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ในพิธีกรรม ขณะประกอบพิธีควรรักษาความเงียบสงบ ในระหว่างประกอบพิธีกรรมอยู่หากเกิด
ความผิดปกติในเรือ่ งดินฟ้าอากาศก็ดี หรือสิง่ อันไม่คาดคิดก็ดี ควรรักษาความเป็นระเบียบวินยั ไว้กอ่ น คอย
ฟังค�ำสัง่ ของประธานในพิธวี า่ จะให้ปฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง ควบคุมสติให้ดี ไม่ควรตืน่ ตระหนกและชุลมุนวุน่ วาย
เพราะจะท�ำให้ขาดระเบียบวินัย และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เนื่องจากการกระท�ำของหมู่ชนที่ขาด
สติสัมปชัญญะ เช่น มีการผลักดันกันบ้าง เกิดโกลาหล ท�ำให้กระทบกระทั่งได้ เป็นต้น
3) การนั่ง
		1. นั่งเก้าอี้ ให้นั่งตัวตรง หลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าชิด เข่าชิด มือวางบนหน้าขา ถ้าเป็นเก้าอี้
มีเท้าแขน เมื่อนั่งตามล�ำพังจะเอาแขนพาดที่เท้าแขนก็ได้ ไม่ควรนั่งโดยเอาปลายเท้าหรือขาไขว้กันอย่าง
ไขว่ห้าง ควรนั่งเต็มเก้าอี้ อย่านั่งโดยโยกเก้าอี้ให้โยกหน้าหรือเอนหลัง ถ้าเป็นหญิงต้องระมัดระวังเครื่อง
แต่งกายอย่าให้ประเจิดประเจ้อ
		2. นั่งกับพื้น นิยมนั่งพับเพียบ การนั่งพับเพียบ หมายถึง การนั่งตัวตรง พับขาทั้งสองข้าง
ไปทางขวา หรือทางซ้ายก็ได้ตามถนัด ในหมูช่ าวพุทธ ถือว่าเป็นท่านัง่ ทีส่ ภุ าพเรียบร้อยมากทีส่ ดุ ควรท�ำใน
กรณีที่ต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าพระพุทธรูป พระสงฆ์ หรือขณะที่นั่งฟังเทศน์ เป็นต้น
		3. นัง่ ตามล�ำพัง ให้นงั่ พับเพียบในลักษณะสุภาพ ยืดตัว ไม่ตอ้ งเก็บปลายเท้า แต่อย่าเหยียด
เท้า มือวางไว้บนตักก็ได้ ผู้หญิงจะนั่งเท้าแขนก็ได้ การเท้าแขนอย่าเอาท้องแขนไว้ข้างหน้า ผู้ชายไม่ควรนั่ง
เท้าแขน นั่งปล่อยแขนได้
		4. นั่งต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ใหญ่ ให้นั่งพับเพียบเช่นเดียวกับนั่งตามล�ำพัง แต่น้อม
ตัวเล็กน้อย ต้องเก็บปลายเท้า มือประสานกัน
วิธีนั่งพับเพียบแบบชาย
ให้นงั่ พับขาทัง้ สองราบลงกับพืน้ หันปลายเท้าไปทางด้านหลัง จะพับขาทัง้ สองไปทางซ้าย หรือขวา
ก็ได้ตามถนัด หัวเข่าแยกห่างจากกัน จนกระทัง่ ฝ่าเท้าข้างหนึง่ จรดกับหัวเข่าอีกข้างหนึง่ อย่าให้ขาทับฝ่าเท้า
มือทั้งสองประสานกันวางไว้ที่หน้าตัก ไม่เท้าแขน กายตั้งตรง เป็นท่านั่งที่สง่ามาก (แต่ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่
นิยมลดความสง่าลง โดยแยกเข่าห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และวางขาทับบนฝ่าเท้า)
วิธีนั่งพับเพียบแบบหญิง
ให้นั่งพับขาทั้งสองราบกับพื้น หันปลายเท้าไปทางด้านหลัง จะพับขาทั้งสองไปทางขวา หรือซ้าย
ก็ได้ แต่หัวเข่าทั้งสองแนบชิดกัน ไม่นิยมแยกเข่า ถ้านั่งพับไปทางขวาก็วางขาขวาทับฝ่าเท้าซ้าย ปลายเท้า
ขวาพับไปทางด้านหลัง ถ้านัง่ พับไปทางซ้าย ก็วางขาซ้ายไว้บนฝ่าเท้าขวา ปลายเท้าซ้ายหันไปทางด้านหลัง
นั่งกายตั้งตรง ไม่โอนเอนไปมา ฝ่ามือประสานกันวางไว้บนหน้าตัก ไม่เท้าแขนเป็นอันขาด ยกเว้นคนป่วย
กับคนชรา
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วิธีเปลี่ยนท่านั่งพับเพียบ
เมื่อนั่งพับเพียบอยู่ข้างเดียวเป็นเวลานาน ๆ ถ้าเมื่อยมากต้องการเปลี่ยนอิริยาบถไปพับเพียบ
อีกข้างหนึ่ง ให้ใช้มือทั้งสองยันที่หัวเข่าทั้งสอง หรือยันที่พื้นข้างหน้า แล้วกระโหย่งตัวขึ้นพร้อมกับพลิก
เปลี่ยนเท้าพับไปอีกข้างหนึ่ง โดยพลิกเท้าผลัดเปลี่ยนอยู่ด้านหลังไม่นิยมยกเท้ามาผลัดเปลี่ยนกันข้างหน้า
เพราะไม่สุภาพ
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