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แสงแรก/FIRST LIGHT

พุทธวจนะ/Buddha’s Words

๏ เตสํ สมฺปนฺนสีลานํ
อปฺปมาทวิหารินี
สมฺมทฺญา วิมุตฺตานํ
มาโร มคฺคํ น วินฺทติ
๏ มารยอมคนไมพบวิถีทาง
ของผูทรงศีลผูอยูดวยความไมประมาท
ผูหลุดพนจากอาสวกิเลส เพราะรูชอบ
๏ Of those who possess these virtues,
Who live without negligence,
Who are freed by perfect knowledgeMara finds not their way

จาก เสฐียรพงษ วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท,บทที่ 20 หมวดทาง
From Mr.Sathienphong Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 20 of ‘The Path’
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วัตถุประสงค
วารสาร แสงพระธรรม เปนวารสารภาษาไทยและอังกฤษราย 6 เดือน จัดทำขึ้นภายใตมูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและความรูในพุทธศาสนา
เรื่องราวของบุคคลสำคัญ และขาวกิจกรรมดานพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งโครงการ
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ”เมืองภูเก็ต) ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใต
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และกรมปาไม เผยแพรเปนธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิ ด และเผยแพร ผ า นสื่ อ ต า งๆที่ ด ำเนิ น การโดยมู ล นิ ธิ ฯ รวมทั้ ง มอบให แ ก ห อ งสมุ ด
สถานศึกษา หนวยงาน องคกรเพื่อสาธารณประโยชน และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต โดย
คณะทำงานผูกอตั้งวารสารนี้ในอดีต(ภายใตพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ป 2550-2551) โดยวาระ
ใหมนี้เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 เปนปฐมฤกษ
หองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน องคกร และผูสนใจตองการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ กรุณาติดตอขอรับไดที่
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
42/14 หมู 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 081 8913827,076 373138-9 โทรสาร 076 373140
email : mingmongkolphuket@gmail.com
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Purpose
The Light of Dharma is a bilingual semiannual magazine in Thai and English. It
is sponsored by Phrabuddhamingmongkol Sattha 45 Foundation. Its content is
about the teachings and knowledge of Buddhism, stories of important characters in
Buddhism and news about Buddhist activities in Phuket, including the Phrabuddha
mingmongkhol Ek-nakkhiri project (The Big Buddha of Phuket) at The Big Buddha
Buddha Garden on Mt.Nakkerd under the supervision of Kittisangkharam Temple
(Kata Temple) and the Department of Forestry. Our purposes are to contribute
Dharmic knowledge at the peak of Khao Nakkerd (Nakkerd Hill) and through various
other medias of the foundation as well as donating copies of the magazine to
public amenities such as libraries, government organizations, charity organizations
and other suitable places in Phuket. This magazine project is run by the same
editorial board that used to run a magazine project of the same name, which was
then sponsored by the Phuket Buddhist Society 2007-2008. The first issue of this
new magazine is scheduled to be the July-December 2016 issue.
Any libraries, education institutes, organizations and individuals who are
interested in receiving this magazine for public benefits may contact the
foundation by using the contact details below.
Phrabuddhamingmongkol Sattha 45 Foundation
42/14 Moo 2, Thepkasatri Road, Rasada Sub-District, Mueang District, Phuket
Province 83000
Tel: 081-891-3827, 076 373138-9 Fax: 076 373140
Email: MingmongkolPhuket@gmail.com
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บทบรรณาธิการ

“หวานเปนลม ขมเปนยา” สุภาษิตนี้แมจะเตือนใจไมใหหลงไปกับ
คำติชม สอนใหรูโทษรูคุณในรสคำ ไมควรยึดมันเปนอารมณ ซึ่งถูก
ตองแลว และสองรสตรงขามกันนี้ก็มักเปนเสมือนไมเบื่อไมเมามิอาจ
อยูรวมกันได หากแตแสงพระธรรมฉบับนี้ รัตนจันโท เลาเรื่องขนมที่
ทั้งหวานและเปนยา ชาวใตเรียกสิ่งนี้วายาหนม ซึ่งสืบทอดมาแตพุทธ
กาลนานกวาสองพันหกรอยป ปจจุบันภูเก็ตก็ยังทำตามเทศกาลทุกป
วสุ โกยศิริพงศ นักเขียนประจำแสงพระธรรม ยกประเด็น
ทาทายมาใหขบคิดแลกเปลี่ยนกัน วสุตั้งกะทูและใหคำตอบเกี่ยวกับ
สถานะของพุ ท ธศาสนาว า เป น ศาสนาหรื อ ไม หรื อ เป น เพี ย งหลั ก
ปรัชญา
เรายังไดประมวลความเห็นของพระเถระสี่รูปในเดือนแหง
อาสาฬหบูชากรกฎาคมนี้ เดือนแหงการปรากฏ ทบทวน ชัยชนะ
และตระหนักรู ของชาวพุทธไวในคอลัมน วาทะพระเถระ
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Editorial Preface

Translated to English : Wasu Koysiripong

“หวานเปนลม ขมเปนยา” (lit. Sweet things are wind. Bitter
things are medicine.) This Thai proverb teaches us to
realize the harm of sweet words, not to take them
seriously. These two opposite flavors are, indeed,
contradictory and cannot blend together. Yet, in this issue
of Light of Dharma, Ratanachanto tells us a story of a
medical sweet, which is called Yanom by the southerners.
It has been passed on for over 2,600 years since the time
of the Buddha. Nowadays, we still see it in festivals in
Phuket every year.
Wasu Koysiripong, a permanent writer of the
magazine, raises a challenging topic of discussion and gives
an answer about the status of Buddhism, whether it is a
religion or only a philosophy.
We have also processed the opinions of four
monks in the month of the Asalha Puja, July, which is the
month of appearance, review, victory and awareness of
the Buddhists in the Quotes from Notable Monks
column.
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ภูเก็ตพุทธกิจ

พุทธกิจกรรม
(1)ทำบุญ 3 ศาสนา
2 ธันวาคม 2559
โรงเรียนดาวรุงวิทยา ภูเก็ต ทำบุญ 3 ศาสนา ถวายเปน
พระราชกุศลเนื่องในเปนวันคลายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
เนื่องในวันพอแหงชาติประจำป 2559 โดยมีพระประสาธน
สารโสภณ เจาคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง
(ฝ า ยธรรมยุ ต ) ผู แ ทนศาสนาพุ ท ธ อิ ห ม า มมาโรจน
ทองย น ประธานกรรมการอิ ส ลามประจำจั ง หวั ด
ภูเก็ต ผูแทนศาสนาอิสลาม และบาทหลวงจีระศักดิ์
ยงบรรทม ผูอำนวยการโรงเรียน ผูแทนศาสนาคริสต
รวมเปนผูนำในพิธี โดยคณะวิทยากรมูลนิธิพระพุทธ
มิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ รวมบรรยายประกอบ
(2)สนามบินภูเก็ตสมทบทุน
29 ธันวาคม 2559
ตั ว แทนท า อากาศยานภู เ ก็ ต มอบเงิ น บริ จ าค 30,000
บาท แกมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เพื่อใชใน
กิจกรรมถวายเปนพระราชกุศลตางๆ
(3)สวดมนตขามป
31 ธันวาคม 2559
มู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ ได จั ด สวดมนต
ขามป เจริญพระกรรมฐาน ณ โถงพระใหญ ถวายเปน
พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมห
ภู มิ พ ลอดุ ย เดชฯ รั ช กาลที่ 9 และในวโรกาสสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้น
ครองราชย พระอธิ ก ารทรงชั ย ตปสี โ ล เจ า อาวาส
วั ด เกาะลั น ตา จั ง หวั ด กระบี่ เมตตาร ว มสวดมนต ใ น
ครั้งนี้ดวย
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(4)คุณสิริกิติยา เจนเซน
2 มกราคม 2560
คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทาง
มาเยือนและปฏิบัติกิจ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ 12 มกราคม 2560 ไดบำเพ็ญกุศล ณ พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิด กราบสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
ถวายสังฆทาน เปนประธานเททองหลอพระพุทธรูป
และปลูกตนชัยพฤกษ ทั้งนี้ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ เจาคณะตำบลฉลอง ประธาน
ฝายสงฆ และนายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธ
มิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ใหการตอนรับพรอมประชาชน
ชาวภูเก็ตที่มาเฝารอ
(5)น้ำทวมใต
6 มกราคม 2560
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ รวมกับวัดกิตติ
สังฆาราม และหลายภาคสวน ไดจัดตั้งหนวยชวยเหลือ
ผูประสบภัยภาคใตขึ้น ที่มูลนิธิฯ ชื่อวา “น้ำใจไทยที่
ไหลริน เย็นทั่วถิ่นแผนดินไทย” โดยเปดรับบริจาค
จัดหาและรวบรวมอาหารแหง ยา และสิ่งของจำเปน
นำลงไปชวยเหลือในหลายจังหวัด เนนการเขาถึงพื้นที่
โดยตรง เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ 6 มกราคมจนถึ ง วั น ที่ 20
มกราคม
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(6)พุทธบูชา
12 มกราคม 2560
สืบเนื่องมาแตป 2537 สุพร วนิชกุลและครอบครัวได
ถวายที่ดิน ณ บานเกาะหวาน ตำบลบางทอง อำเภอ
ทายเหมือง จังหวัดพังงา แดพระธรรมปฎก(ประยุทธ
ปยุ ต โต ป จ จุ บั น คื อ สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย )
เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน เพื่อใหเปนสถานที่พักสงฆ
ศึกษาและปฏิบัติธรรม เปนพุทธบูชา
กระทั่ง 12 มกราคม 2560 พงษสวัสดิ์ อักษร
สวาสดิ์ ตัวแทนวัดญาณเวศกวันไดเดินทางมาทำการรับ
มอบโฉนดที่ดินดังกลาวขางตนจากสุพรและครอบครัว
เนื้อที่ 32 ไร 2 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขา
ทายเหมือง เปนที่เรียบรอย โดยมีพระประสาธนสาร
โสภณ เจาคณะจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง(ธรรม
ยุต) รวมแสดงมุทิตาจิต ทั้งนี้ สุพรไดกราบเรียนทาง
ตั ว แทนวั ด ญาณเวศกวั น ว า ใคร จ ะสนั บ สนุ น การ
พัฒนาที่ดินนี้ใหเปนประโยชนในพระพุทธศาสนาตามที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ประยุทธ ปยุตโต) จะมีดำริ
ตอไป
(7)แดนราธิวาส
1.มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ รวมกับสำนัก
พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ไดสงมอบเครื่องอัฐ
บริ ข าร 50 ชุ ด ในโครงการบวชเณรเพื่ อ แม วั น ที่ 2
เมษายน 2560 เพื่อนำไปถวาย ณ วัดสุวรรณบรรพต
อำเภอสุคิริน 12 ชุด วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ 13
ชุด และวัดศรีสาคร อำเภอศรีสาคร 25 ชุด หลังจาก
บรรพชาสามเณรแล ว จะมาร ว มปฏิ บั ติ ธ รรมที่ พุ ท ธ
อุ ท ยานยอดเขานาคเกิ ด ระหว า งวั น ที่ 2 ถึ ง 20
เมษายน
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2.มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ มอบเครื่องบวช
พระภิกษุ 100 ชุด แกสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด
นราธิ ว าสเมื่ อ วั น ที่ 11 พฤษภาคม เพื่ อ โครงการ
”บวชพระเพื่อพอ”ประจำป 2560 โดยนายสายันห
ชนะชัยวงศ นายอำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ตรับมอบเมื่อ
วันที่16 พฤษภาคม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
3.มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ อำนวยความ
สะดวกแก พ ระสงฆ 5 รู ป ที่ รั บ นิ ม นต ไ ปพำนั ก ยั ง
วั ด ต า งๆในจั ง หวั ด นราธิ ว าส ได แ ก พระอาทิ ต ย
อธิ ป ฺ โ ญ พระวิ รั ต น วิ ร ชฺ ช โต พระป ย ะ ป ย พโล
พระนุกูล ญาณวีโร พระชอ ธมฺมเตโช
(8)บรรพชาสามเณรฤดูรอน
2 เมษายน 2560
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดงานบรรพชา
สามเณรฤดูรอนประจำป 2560 ระหวางวันที่ 2 ถึง 20
เมษายน 2560 จำนวน 40 รู ป มี พ ระครู วิ สุ ท ธิ์
กิ ต ยาภรณ เจ า คณะตำบลฉลองเป น พระอุ ป ช ฌาย
พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจาอาวาสวัดเกาะลันตา
กระบี่ เปนประธานการฝกอบรมธรรม มีคณะสงฆจาก
จั ง หวั ด นราธิ ว าส นำโดยพระครู วิ สิ ฐ พรหมคุ ณ เจ า
อาวาสวั ด พรหมนิ ว าส อำเภอเมื อ ง นำสามเณรใน
โครงการบรรพชาฤดูรอนพรอมพระและสามเณรพี่เลี้ยง
จากวัดพรหมนิวาส วัดสุคิริน และวัดศรีสาคร จังหวัด
นราธิ ว าสมาร ว มฝ ก อบรมและทั ศ นศึ ก ษาในจั ง หวั ด
ภูเก็ต พังงาดวย
(9)พระสงฆ 66 รูป
12 พฤษภาคม 2560
พระภิกษุสงฆจากตางจังหวัด 66 รูป มาพำนักปฏิบัติ
ธรรม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และปฏิบัติศาสน
กิจในจังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ 12-22 พฤษภาคม
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(10)รับฟง
26 พฤษภาคม 2560
มล.อนุพร เกษมสันต ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติกิจที่จังหวัด
ภูเก็ต ไดแวะเยี่ยมและสอบถามความคืบหนาโครงการ
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจากสุพร วนิชกุล รวมทั้ง
ไดรวมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนใหขอคิดเห็น
แกคณะที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
ที่มาใหการตอนรับ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2560
(11)แดพิพิธภัณฑ
30 พฤษภาคม 2560
พ.อ.พิ เ ศษ ณ พล วงศ วั ฒ นะ ผู อ ำนวยการกอง
วิทยาการศูนยสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ในฐานะ
ผูรับผิดชอบพิพิธภัณฑทหารรบพิเศษ หนวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ รับมอบเครื่องขยายเสียงจากตัวแทน
มู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤษภาคม
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES
Translated to English : Wasu Koysiripong

Buddhist Activities
(1)DOING 3 RELIGION MERITS
2 December 2017
Phuket Dawrung Witthaya School made merits in 3
religions as a blessing for the birthday of His Majesty
King Bhumibol of the year 2017. The ceremony was
led by Phra Prasatsarasophon, the group leader of
Phuket, Phang-nga, Krabi and Ranong Provinces
(Dhammayuttika Sect) as the representative of
Buddhism; Imam Maroj Thongyon, the Phuket Islam
Committee Chairman as the representative of Islam;
and Father Jirasak Yongbanthom, the director of a
Christian school as the representative of Christianity.
A group of lecturers from Phrabuddhamingmongkhol
Sattha 45 Foundation jointly gave lectures.
(2)PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT GAVE FUNDING
29 December 2016
The representative of Phuket nternational Airport
gave a donation of 30,000 Baht to the
Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation for
various king blessing activities.
(3)CROSS-YEAR PRAYER
31 December 2016
Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation has
organized a cross-year prayer activity at the Big
Buddha Base Hall as a blessing for His Majesty King
Rama 9 Bhumibol and on the occasion of His Majesty
King Rama 10 Maha Vajiralongkorn’s enthronement.
The Adhikara Songchai Tapasilo, the abbot of Lanta
Island Temple of Krabi Province, kindly joined this
prayer.
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(4)KHUN SIRIKITIYA JENSEN
2 January 2017
Khun Sirikitiya Jensen, the youngest daughter of
Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi
visited Phuket and carried on activities between 1
and 2 January 2017. At the Buddha Garden on Mt.
Nakkerd, she paid a respect to the
Phrabuddhamingmongkhol-eknakkhiri statue, gave
alms to monks and chaired the ceremony of
molding a gold Buddha statue and planting an apple
blossom tree as a blessing for His Majesty King
Bhumibol. Phrakhru Wisut Kittiyaphorn, the Chalong
group leader, the Sangha side chairperson and with
Suphorn Wanichakul, the chairperson of the
Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation
gave a warm reception to her together with a
number of Phuketians.
(5)SOUTHERN FLOODING
6 JANUARY 2017
Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation
together with Kittisangkharam Temple and many
other parties established a flood victim rescue
center that the foundation dubbed “Thai kind hearts
comfort the whole Thailand.” The center receives
donation, and gathers and supplies dry food,
medicines and essential goods for the rescue
operations in many provinces. The center focuses on
the direct outreach into the area. It operated
between 6 and 20 January.
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(6)BUDDHA PUJA
12 January 2017
In 1994, Suphorn Wanichakul and his family donated
a piece of land in Koh Wan Village, Bangthong Subdistrict, Thaimuang District, Phang-nga Province to
Phra Dhammapitaka (Prayudh Payutto, currently titled
Somdet Phrabuddhakosajarn), the abbot of
Yanwesakawan Temple as a residence and a place for
monks to study and practice the Dharma – as a
Buddha Puja. On 12 January 2017, Phongsawat
Aksornsawat, on behalf of Yanwesakawan Temple,
successfully received the land deed from Suphorn
and his family at Phang-nga Province Land Office,
Thaimuang Branch. The piece of land is of the size 32
rai 2 ngan. Phra Prasatsarasophon, the group leader
of Phuket, Phang-nga, Krabi and Ranong Provinces
(Dhammayuttika Sect) jointly expressed his gratitude.
On this occasion, Suphorn told the representative of
Yanwesakawan Temple that he would like to develop
this piece of land for the sake of Buddhism as
Somdet Phrabuddhakosajarn (Prayudh Payutto)
directs at later time.
(7)FOR NARATHIWAT
1.Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation
together with Narathiwat Office of Buddhism donated
50 sets of daily consumables in a novice ordination
project for mums on 2 April 2017, of which 12 sets
were to be given to Suwanbanphot Temple in
Sukhirin District, 13 sets were to be given to
Chontharawat Temple in Ra-ngae Province and 25
sets were to be given to Srisakhorn Temple in
Srisakhorn District. After the ordination, the novices
would practice at the Mt. Nakkerd Buddha Garden
between 2 and 20 April.
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2.Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation
donated 100 sets of monk ordination apparels to the
Narathiwat Province Buddhist Office on 11 May for
the project “Monk Ordination for Dad” of the year
2017. Mr.Sayan Chanachaiwong, the Chief District
Official of Kathu Phuket received the donation on 16
May at the Mt. Nakkerd Buddha Garden.
3.Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation
facilitated 5 monks who were invited to various
temples in Narathiwat Province namely Phra Athit
Athipayayo, Phra Wirat Wirachachato, Phra Piya
Piyaphalo, Phra Nukul Yanwiro and Phra Cho
Thammatecho.
(8)SUMMER NOVICE ORDINATION
2 April 2017
Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation
organized a summer novice ordination of the year
2017 between 2 and 20 April 2017 for 40 novices.
The event was chaired by Phrakhru Wisut
Kittiyaphorn, Chalong Sub-district group leader. The
Adhikara Songchai Tapasilo, the abbot of Lanta Island
Temple of Krabi Province, chaired a Dharma training
course. A group of monks from Narathiwat Province
led by Phrakhru Wisit Phromkhun, the abbot of
Phromniwat Temple in Muang District led the novices
in the Summer Novice Ordination Project together
with monks and chaperon novices from Phromniwat
Temple, Sukhirin Temple and Srisakhorn Temple of
Narathiwat Province to join the training course and
have an educational excursion in Phuket and Phangnga Provinces.
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(9)66 MONKS
12 May 2017
66 monks from other provinces came to practice the
Dharma at the Mt. Nakkerd Buddha Garden, and
conduct religious activities between 12 and 22 May.
(10)LISTENING
26 May 2017
M.L. Anuphorn Kasemsant on a business trip to
Phuket, dropped by and asked Suphorn Wanichakul
about the progress of the Buddha Garden on Mt.
Nakkerd construction project. Both had a meal
together and gave some opinions to the advising
committee of the Phrabuddhamingmongkhol Sattha
45 Foundation who received them at the office of
the foundation.
(11)FOR THE MUSEUM
30 May 2017
Special Col. Naphon Wongwatthana, the director of
the Special Warfare Education Center Division in
Lopburi Province, as a person in charge of the
Special Warfare Museum of the Special Warfare
Command Unit, received a loudspeaker from a
representative of the director of the
Phrabuddhamingmongkhol Sattha 45 Foundation.
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ความคืบหนา

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
เลาความคืบหนาโครงการพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

เรียนถามประธานมูลนิธิฯ ถึงความคืบหนา
โครงการสรางพุทธอุทยานฯในรอบ 6-8 เดือน
มานี้
สุ พ ร : ในส ว นการสร า งองค พ ระทั้ ง สอง
(พระใหญและพระทองเหลือง) สำเร็จไปแลว
โครงสรางอาคารบันไดแกว บันไดเงิน บันได
ทองก็ เ สร็ จ แล ว โดยในการนี้ ไ ด ท ำการตอก
เสาเข็มเสนผาศูนยกลาง 50 ซม. ลึก 6-8 ม.
147 ตน รองรับแผนดินไหวระดับ 8-10 ริกเตอร
ขณะนี้ ก ำลั ง ทำการกรุ ป ระดั บ ภายนอกและ
ภายในอาคารรวมทั้ ง ปู พื้ น โถงใต บั น ไดแก ว ฯ
ดวยหินออนอยู สวนประติมากรรมรูปพญานาค
ราวบั น ไดสองข า ง 6 ตน 3 คู นั้ น ขณะนี้
ออกแบบเสร็ จ แล ว การสแกนแบบลงเครื่ อ ง
เสร็จแลว อยูในขั้นตอนผลิตดวยหินออนแกะ
สลัก ซึ่งจะใชเทคนิคใหมดวยคอมพิวเตอรและ
หุ น ยนต โรงงานอยู ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
คูแรกที่หัวบันไดจะเสร็จภายใน 12 เดือน สูง
4.5 ม. คูที่สองที่ชานพักบันไดชวงที่สอง และ
คูที่สามอยูที่ชานพักชวงที่สาม เกร็ดพญานาค
หินออนประดับลำตัวเสร็จแลว
สำหรั บ ภู มิ ทั ศ น ร อบพุ ท ธอุ ท ยานฯ
พื้ น ที่ ด า นขวามื อ เมื่ อ หั น หลั ง ให อ งค พ ระเห็ น
โครงสร า งเสาเข็ ม นั บ สิ บ ต น นั้ น จะทำเป น

เสมือนแดนกำเนิดพญานาค(ตามนามเขานาค
เกิ ด ) จะปลู ก ต น ไม ทำอ า งรั บ น้ ำ ให มี ค วาม
รมรื่น อิงแนวคิดโลกธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม
และเรื่องราวในตำนานพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อ
สื่อถึงความเปนอุทยาน
นอกจากการกอสรางตางๆ งานสราง
คนที่มีคุณธรรมตามแนวพระศาสนาก็ดำเนิน
การอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะเป น การสร า งชาติ ที่
สมบู ร ณ แ บบ หกเดื อ นที่ ผ า นมานอกจาก
จั ด บวชพระ บวชเณร อบรมศาสนกิ จ แล ว
มู ล นิ ธิ ฯ ยั ง จั ด วิ ท ยากรออกบรรยายธรรมใน
เรือนจำและโรงเรียน อนึ่ง การสรางพระนั้น
เพื่อเปนเครื่องมือสื่อโยงใหเขามาศึกษาธรรม
มี พ ระพุ ท ธรู ป แล ว ต อ งมี ห ลั ก ธรรมของ
พระพุทธเจามาขับเคลื่อน ใหเขาไปอยูในหัวใจ
ของเยาวชน รวมทั้ ง ตอบแทนสาธุ ช นที่ ม า
ทำบุญมาบริจาคทรัพยดวยหนังสือและวารสาร
ที่มูลนิธิฯจัดพิมพ การจัดแบงของบิณฑบาต
และหนังสือบริจาคไปมอบใหเรือนจำภูเก็ตและ
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สถานที่ ๆ ต อ งการ เช น สถานเด็ ก กำพร า
ผู สู ง อายุ นอกไปจากนั้ น พุ ท ธอุ ท ยานฯยั ง
ตอนรับพระอาคันตุกะจากจังหวัดตางๆใหเขา
มาพำนักศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนธรรมกับพระ
สงฆที่จำพรรษาอยูแลว และทัศนศึกษาในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตพังงาอีกดวย และเพื่อใหเปนไป
ตามระเบี ย บและแนวนโยบายของกรมป า ไม
และวัดกิติสังฆราม(วัดกะตะ)ซึ่งกำกับดูแลพื้นที่
พุ ท ธอุ ท ยานฯนี้ เราจะปลู ก ทั้ ง ต น ไม ใ นพื้ น ที่
และปลูกธรรมะในใจคน เพื่อความดีความเจริญ
งอกงาม
มูลนิธิฯจะสรางพุทธอุทยานฯไปพรอมกับการ
เผยแผธรรมสรางคนไดอยางไร ภารกิจทั้งสองนี้
หนักใจอะไรหรือไม
สุพร : เปนคำถามที่ดีมาก การสรางวัตถุนี่จะ
ค อ ยเป น ค อ ยไปและไม เ คยหยุ ด ยั้ ง เลย
แต โ ครงการเช น นี้ มี ขั้ น ตอน เช น การสร า ง
ประติมากรรมพญานาคที่เริ่มลงตัวแลวนี่ดำเนิน
การมาสามสี่ปแลว ตั้งแตงานออกแบบ การทำ
พิ ม พ วิ ธี ก ารซึ่ ง ในที่ สุ ด เราก็ พิ จ ารณาเลื อ ก
เทคนิ ค อุ ป กรณ ที่ ค อ นข า งทั น สมั ย ที่ สุ ด มา
ประยุ ก ต กั บ การแกะสลั ก ด ว ยมื อ แบบเก า
ซึ่งเหลานี้ก็ไมหนักใจอะไร สามารถทำควบคูไป
กั บ การสร า งคนได ป จ จั ย บริ จ าคจะใช ใ ห
ถูกตอง ใหตรงกับวัตถุประสงคของผูใจบุญ เพื่อ
ความสำเร็ จ ซึ่ ง ต อ งใช เวลา อยากเรี ย นเชิ ญ
ทุกทานมาชมมาสัมผัส ณ ที่นี้ บางคนตกใจวา
หางไปปกวาทำไมมีบันไดแกวฯแลว
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อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเราเห็น
เรื่ อ งเยาวชนเป น เรื่ อ งสำคั ญ มาก การเข า มา
บวชก็ คื อ การพั ฒ นาจิ ต ใจและความรู ใ น
พระศาสนา ตัดโอกาสปญหายาเสพติดที่แพร
ขยายอยูในเวลานี้ ใหโอกาสมาฝกหัดดัดแปลง
ตัวเอง เราไมไดมีกองทุนมากมาย แตชวงเวลา
บวชยี่สิบหาวันนี่เราตองการเห็นเยาวชนมาใช
ชีวิตแบบพระ อยูใกลธรรมชาติ ฝกสมาธิ ไมใช
มือถือ แตมีความสุขได อยากใหทุกทานมาดูวา
ชวงเวลานั้นเยาวชนมีชีวิตอยางไร มีกิจกรรม
อะไร เรียนอะไร และเวนบางสิ่งบางอยางได
อยางไร ซึ่งตองขอบพระคุณทั้งพระและคนที่
เสียสละมาเปนวิทยากรในการตางๆนี้ ขอเชิญ
ชวนทุกทานมาเยี่ยมมาหาคำตอบ มาเห็นความ
ตั้งใจของเราที่พุทธอุทยานฯนี้นะครับ
ถนนขึ้นมาละครับ มูลนิธิตองมีสวนสนับสนุน
การซอมบำรุงอยางไรครับ
สุพร : ใชครับ เพราะเปนเสนการเดินทางของ
นักทองเที่ยวที่จะขึ้นมา จากเชิงเขาถึงอุทยาน
4.6 กิโลเมตรครับ ขณะนี้เรากำลังดำเนินการ
ขออนุ ญ าตกรมป า ไม ใ ห ถู ก ต อ งตามระเบี ย บ
บางท า นอาจถามว า ตรงนั้ น ตรงนี้ ถ นนชำรุ ด
ทำไมไมซอม ขอเรียนวาตองทำตามระเบียบ
ครับ ถนนขึ้นมานี้กอนจะมาเปนถนนคอนกรีต
แตเดิมเปนลูกรังเปนทางเกวียน ก็ใชเงินบริจาค
และเงินของมูลนิธิฯพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาครับ
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Progress

Translated to English : Wasu Koysiripong
Interview Mr.Suphorn Wanichakul the chairperson of
The Phrabuddhamingmongkol Sattha 45 Foundation

To the foundation’s chairman about the
progress of the Buddha Garden
construction project in the past 6-8
months.
Suphorn : The construction of the two
Buddha statues (the big Buddha and the
bronze Buddha) is now completed. The
structures of the glass stair, silver stair and
gold stair buildings are also completed.
We have driven 147 50-cm. diameter piles
6-8 meters deep down the soil to be able
to bear earthquakes up to magnitude 8-10
on the Richter scale. Now we are
decorating the exterior and interior of the
buildings and tiling the floor of the hall
under the glass stairs with marble. The 3
pairs of naga sculptures on the stair rails
have been designed. The design has been
scanned into the machine. Now we are in
the step of producing engraved marble
with the use of computers and robots.
The factory is in Nakon Ratchasima. The
first pair at the head of the stairs is going
to be completed within 12 months with
the height of 4.5 meters. The second pair
is at the second stair platform and the
third pair is at the third stair platform. The
marble scales on the body
of the naga are completed.

About
the
landscape of the
Buddha Garden, the
area on the right hand
side if we turn our back
to the statue where
there are tens of piles
is going to be made to
resemble the place of origin of the nagas
(according to the name of Mt. Nakkerd).
We are going to plant trees and make a
pool to add greenery into the site,
according to the concept of the four
elements; namely earth, water, fire and
wind; and the legends in Buddhism in
order to emphasize on the fact that this
place is a garden.
Apart from the construction, the
human development in the way of
Buddhism is also being continually carried
on. It is a must in building a nation. In the
last six months apart from arranging monk
and novice ordination and conducting
courses, the foundation also sent
lecturers to give lectures in prisons and
schools. We create monks to attract
people to learn the Dharma. As we have
Buddha statues, we also need to imprint
the Dharma into the hearts of the youths
as well as giving benefits to the donors in
return in the form of the foundation’s
publications. We distribute the alms and
books to prisons and other places in
Phuket such as orphanages and elderly
asylums. Furthermore, the Buddha Garden
also welcomes visiting monks from other
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provinces to stay here and exchange
experience with the monks who station
here, and visit other places in Phuket and
Phang-nga. To conform to the regulations
and policies of the Department of
Forestry and Kittisangkaram (Kata) Temple,
which supervises the Buddha Garden, we
will both plant trees in the area and plant
the Dharma in the hearts of the people
for prosperity.
How can the foundation build the Buddha
Garden as well as propagate the Dharma?
Are these two missions a big burden?
Suphorn : This is a good question. The
material construction will be going to step
by step and will not stop, but this project
is gradual. For example, the construction
of the naga sculpture is now stable. It has
been going on for about 3-4 years since
the design and molding. Eventually, we
decided to apply the most modern
equipment instead of hand-carving. This is
not much a burden as it can be done
together with nurturing people. To use
the donations well and successfully
according to the purposes of the donors,
we need time. We’d like to invite
everyone to experience this place. Some
are wondering how we have built glass
stairs within a year.
Nevertheless, we, the committee,
put importance into the youths.
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Ordination is for
developing the mind
and knowledge about
Buddhism. It can solve
the drug problem that is
rampant nowadays and
give one an opportunity
to improve himself/
herself. We don’t have
much funding. During the 25 days of
ordination we want the youths to
experience the monastic lifestyle, be
close to the nature and practice
meditation. We want them to be able to
have happiness without mobile phone.
We want everyone to come and see how
those youths are trained, which activities
are being conducted, what they learn and
how they abstain from some things. We’d
like to thank to the monks and common
people who have sacrificed their time to
be our lecturers. We invite everyone to
visit us and find an answer. We invite
everyone to come and see what we are
trying to do here at the Buddha Garden.
How about the uphill road? How does the
foundation support the maintenance of it?
Suphorn : We certainly do support the
maintenance of it as it is the route for the
travellers to come up here. The distance
is 4.6 km from the foot of the hill to the
Buddha Garden. Now, we are applying for
a legal permit from the Department of
Forestry. Some may ask why some parts
of the road that are damaged are not
repaired. We want you to understand that
we have to conform to the regulations.
This road used to be a soil road for ox
carts before it was paved with concrete
with the funding from the foundation’s
donation.
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พุทธปรัชญากับโลกปจจุบัน

พุทธศาสนาคือปรัชญาหรือไม
วสุ โกยศิริพงศ

ศาสนาคืออะไร
คำศั พ ท ค ำหนึ่ ง ที่ ก อ ความมึ น งงและ
เป น ที่ ถ กเถี ย งกั น เยอะก็ คื อ คำว า ศาสนา
(religion) เพื่อที่จะเขาใจคำนี้ กอนอื่นผูเขียน
อยากใหทานผูอานออกหางจากศาสนาพุทธ(ซึ่ง
มี ศ าสนิ ก ชนเพี ย งแค ไ ม เ กิ น 10% ของโลก)
แลวมาดูศาสนาคริสต(ซึ่งเปนศาสนาที่มีสาวก
มากที่สุดในโลกคือประมาณ 31%)กันกอน
เพื่อที่จะเขาใจคำๆนี้เราตองหันมามอง
ง า ยๆ คนเราในยุ ค หิ น ก อ นที่ จ ะมี ค วามรู
วิ ท ยาศาสตร กั น เราไม ส ามารถอธิ บ ายอะไร
หลายๆอยางได อาทิ ปรากฎการณธรรมชาติ
โรคภัยไขเจ็บ ฯลฯ เราก็มโนไปวามันเกิดจาก
เทพองคนั้นองคนี้ แลวเราก็มโนเทพบางองคขึ้น

มายึดเหนี่ยว เปนที่พึ่งทางใจ นี่แหละคือศาสนา
พอสังคมมนุษยยิ่งซับซอนขึ้นมา ศาสนาก็ไดรับ
การจัดการเปนสถาบันขึ้นมา มีศาสนสถาน มี
คั ม ภี ร มี นั ก บวช ฯลฯ แล ว เพื่ อ ที่ จ ะปกป อ ง
สถาบันนี้เอาไว นักบวชก็ตองสอนใหคนเห็นวา
ศาสนาเป น สิ่ ง จำเป น เพราะมั น ทำให ค นเป น
คนดี
ดั ง นั้ น หากจะนิ ย ามคำว า ศาสนาใน
ความเขาใจของชาวโลกสวนใหญซึ่งไมไดนับถือ
ศาสนาพุ ท ธก็ คื อ “ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ใดๆที่ มุ ง
อธิบายธรรมชาติของมนุษยและโลก โดยอาศัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนเครื่องชักจูง ใหคนปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ที่ ไ ด ว างไว เ พื่ อ เป น บรรทั ด ฐานของ

The Light of Dharma July-December 2017

สังคม”

อนึ่ง อยากใหทานผูอานวางใจเปนก
ลางว า คำว า ศาสนานั้ น ไม ด ำไม ข าว มั น ก็
เหมือนกับคำวาโตะ โตะก็คือวัตถุที่ออกแบบมา
เพื่อใชวางสิ่งของ และมีลักษณะลอยตัว กลาว
คื อ ถ า มี ลั ก ษณะแบบนี้ ก็ เ ป น โต ะ ไม ไ ด
หมายความว า โต ะ นั้ น ดี ห รื อ ไม ดี เป น ของต่ ำ
หรื อ เป น ของสู ง ตู อ าจจะใช ง านได ดี แ ต มั น ก็
ไมใชโตะ ซึ่งไมไดหมายความวาตูดีกวาโตะหรือ
โตะดีกวาตู ตูเปนของสูงกวาโตะหรือโตะเปน
ของสูงกวาตู ฉันใดก็ฉันนั้น อะไรก็ตามที่เขาคำ
นิยามวาคือศาสนา ไมวาจะดีหรือไมดี มันก็คือ
ศาสนา อะไรก็ ต ามที่ ไ ม เข า คำนิ ย ามว า คื อ
ศาสนา ไมวาจะดีหรือไมดี มันก็ไมใชศาสนา
ในคำนิยามนี้ ซึ่งก็คือความเขาใจของ
คนส ว นใหญ บ นโลกนี้ ศาสนาเต า ถื อ ว า เป น
ศาสนา ซึ่ ง ทางการจี น ก็ นั บ ว า เป น ศาสนา
เพราะศาสนาเตามีการใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือ
เทพแหงความบริสุทธิ์สามองค(三清)เปนเครื่อง
ชั ก จู ง ให ค นปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของลั ท ธิ เ ต า
(ซึ่งมีมากอนศาสนาเตา) สวนลัทธิขงจื๊อนั้นไม
ถื อ ว า เป น ศาสนา เพราะไม มี สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถึ ง
แม ว า จะวางกฏเกณฑ ไว เ ป น บรรทั ด ฐานของ
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สังคมก็ตาม และที่สำคัญ บรรทัดฐานของสังคม
จากลัทธิขงจื๊อนั้นมีอิทธิพลตอสังคมจีนมากกวา
บรรทัดฐานของสังคมจากลัทธิหรือศาสนาเตา
ดวยซ้ำไป เราจะเห็นไดวา การที่ลัทธิขงจื๊อไมใช
ศาสนาก็เพราะมันไมมีองคประกอบของศาสนา
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ไมไดหมายความวามันสูง
กวาหรือต่ำกวาศาสนา หรือดีกวาหรือเลวกวา
ศาสนาแต อ ย า งใด มั น เป น เพี ย งสิ่ ง คนละ
ประเภทกัน
ศาสนาได ถู ก ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ปกครองผูคนมาชานาน ในสังคมตะวันตกนับ
แตอดีตกาลจนถึงยุคพวกเขาลาอาณานิคมกัน
นั้น พวกเขาพยายามเผยแพรศาสนาคริสตและ
คานิยมวาศาสนาคือสิ่งที่ดี คนเราตองมีศาสนา
เพราะถ า ไม มี ศ าสนาแล ว ก็ จ ะไม มี จ ริ ย ธรรม
ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปกครองคนในอาณานิคมของตน
จนถึ ง กั บ อ า งว า พุ ท ธศาสนานั้ น ไม ใช ศ าสนา
เปนเพียงปรัชญา คนเราตองมีศาสนาจึงควรมา
เปนคริสตศาสนิกชนกัน อยางไรก็ดี ในเวลาตอ
มาเมื่อกระแสแหงยุคเรืองปญญา(The Age of
Enlightenment)ไดเขมแข็งขึ้นในโลกตะวันตก
ศาสนาก็ เริ่ ม ถู ก มองว า เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ปกครองของชนชั้นปกครอง โดยอาศัยความ
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เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนเครื่องชักจูงผูคน ผูคน
เริ่มมองเห็นวาจริยธรรมนั้นเปนของที่มีอยูแลว
ตามธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ห รื อ เรี ย กได ว า เป น
กฎหมายธรรมชาติ(Natural Laws)นั่นเอง การ
ที่ ศ าสนาอ า งว า เป น บ อ เกิ ด ของจริ ย ธรรมนั้ น
เปนแคการแอบอาง คนเราโดยเนื้อแทแลวถึง
จะไมมีศาสนาก็มีจริยธรรมได กระแสนี้ยิ่งนับ
วันยิ่งแข็งแรงในหมูผูมีความรู ดั่งที่เราจะเห็นได
ว า ผู มี ค วามรู จ ำนวนมากเลื อ กที่ จ ะไม นั บ ถื อ
ศาสนาใดๆ อาทิ บิ ล ล เกตส เพราะเห็ น ว า
ศาสนาไมไดเปนสิ่งที่ดี
พุทธศาสนาคือศาสนาหรือไม
แล ว สำหรั บ พุ ท ธศาสนาล ะ มั น คื อ
ศาสนาหรือไม ซึ่งก็แนนอนวาเราตองกลับมาดู
กั น ว า พุ ท ธศาสนานั้ น มี ลั ก ษณะที่ ต รงกั บ
คำนิยามของศาสนาที่คนสวนใหญในโลกเขาใจ
กันหรือไม

อันพุทธศาสนานั้นมุงอธิบายธรรมชาติ
ของมนุษยและโลก โดยอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็
คือพระพุทธเจาเปนเครื่องชักจูง ใหผูคนปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ ที่ ไ ด ว างไว ซึ่ ง ก็ คื อ พุ ท ธธรรม
คำสอน เพื่อเปนบรรทัดฐานของสังคม ดังนั้น
พุทธศาสนาเปนศาสนาอยางแนนอน อยางไรก็
ดี ในครั้งแรกที่พระพุทธเจาไดแสดงธรรมจน
เกิ ด ลั ท ธิ นี้ ขึ้ น มานั้ น ลั ท ธิ นี้ ยั ง ไม เ ป น ศาสนา
เพราะพระพุทธเจาไมไดสอนใหเชื่อในสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ และไมไดยกตนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตอยาง
ใด อย า งไรก็ ดี พุ ท ธศาสนาได ก ลายมาเป น
ศาสนาเมื่อพระพุทธเจาทรงปรินิพพานไปแลว
และคนรุนหลังไดเริ่มนับถือพระพุทธเจาเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตางหาก
ถาเปนเชนนั้น แลวสำหรับคนที่เขาใจ
พุ ท ธธรรมจนถ อ งแท เ สี ย จนไม ไ ด นั บ ถื อ อะไร
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวนั้น นี่ยังจะถือวาเขานับถือ
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ศาสนาอีกหรือไม อันนี้ก็ตองบอกวาไมไดนับถือ
ศาสนา เพียงแตดำเนินชีวิตตามปรัชญาพุทธ
ดั ง ที่ มี ค นญี่ ปุ น จำนวนมากที่ เขาเข า วั ด เข า วา
รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศึ ก ษาพุ ท ธ
ธรรม และดำเนินชีวิตตามวิถีแหงพุทธธรรม แต
เขากลับบอกวาเขาไมไดนับถือศาสนาใดๆ นั่นก็
เปนเพราะนิยามของคำวาศาสนาในความเขาใจ
ของเขาคือแบบนี้
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อาจจะทำใหทาน
ผู อ า นบางท า นเข า ใจผิ ด คิ ด ว า ผู เขี ย นต อ ต า น
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การนั บ ถื อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพุ ท ธศาสนา อั น ที่
จริงแลว ผูเขียนสงเสริมดวยซ้ำ ดวยเหตุผลที่วา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนานั้นชักจูงใหคนเขาหา
พุทธธรรม โดยในสังคมไทยที่ผูคนมีแนวโนมจะ
เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอยูแลว หากพุทธ
ศาสนาเสื่อมลง ผูคนก็จะหันไปนับถือศาสนา
อื่ น ดั ง นั้ น ในสภาพสั ง คมแบบนี้ ความเป น
ศาสนาของพุทธศาสนาจึงเปนสิ่งที่ตองสงเสริม
ใหมีตอไป แตในสังคมอื่นซึ่งมีสภาพสังคมแตก
ตางกันจากของไทยนั้น มันก็เปนอีกเรื่อง
การที่ พุ ท ธศาสนาได ก ลายมาเป น
ศาสนานั้นแนนอนวาเปนเรื่องที่ดี เพราะถาหาก
มันไมไดกลายมาเปนศาสนาแลว องคความรู
ของมันก็คงจะถูกละทิ้งไปตั้งแตในอดีตกาลไม
หลงเหลือมาจนปจจุบัน เพราะผูคนทั้งหลายก็
จะไปแสวงหาที่ พึ่ ง ทางใจคื อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ าก
ศาสนาอื่นนั่นเอง ดังนั้น หากพุทธศาสนาคือ
ผลไม พุ ท ธธรรมก็ คื อ เนื้ อ ส ว นสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้งหลายก็คือเปลือก ถาไมมีเปลือกเนื้อก็อยูไม
ได แตใครจะกินผลไมนี้ก็ตองปลอกเปลือกออก
แลวกินเนื้อ
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BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD

Is Buddhism a philosophy?
Wasu Koysiripong

What is a religion?
A term that is rather confusing
and brings about many discussions is
the term “religion”. In order to
understand this term, I’d like everyone
to forget about Buddhism (a religion
that has the followers numbering no
more than 10% of the World
population) for a moment and look
into Christianity, which is the largest
religion in the World (with the followers
numbering about 31% of the World
population).
Simply speaking, in the Stone
Age, before we had any scientific

knowledge, we were unable to explain
many things such as natural
phenomena, diseases etc. Then, we
imagined that these things were caused
by gods and we created gods to be our
saviors so that we would have peace of
mind. This is the origin of a religion.
Then when the human society
had become more complex, religions
were organized as institutes. Then, we
began having places of worship, clerics
etc. Then, in order to protect the
institute, the clerics have to teach
people that their religion is necessary
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as it brings about morals.
Therefore, the term religion in
the understanding of most people in
the World, who are not Buddhists, can
be defined as “A belief system that
aims at explaining the nature of
humans and the World by using holy
things to convince people to follow the
rules that are laid to be the foundation
of the society.”
I’d like you to consider the
term religion as a neutral term. It is just
like the term “table”. A table is an
object designed for having other
objects placed on them, and it is
movable. Any object that has these
features is qualified to be a table. It
doesn’t mean a table is good or bad,
superior or inferior. A shelf may be
functional as well but it is not a table.
It doesn’t mean a shelf is better than a
table or a table is better than a shelf. It
doesn’t mean a shelf is more superior
than a table or a table is more superior
than a shelf. Similarly, whatever is
qualified to be a religion, no matter
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good or bad, is a religion. Whatever is
not qualified to be a religion, no matter
good or bad, is not a religion.
In this definition, which is what
most people in the World understand,
Taoism is a religion. Indeed, China
officially recognizes it as a religion
because Taoism has holy things, which
are the Three Gods of Purity (三清) as a
tool to convince people to buy the
philosophy of Taoism (which predates
the religion). Confucianism, on the
other hand, isn’t a religion as it doesn’t
have any holy thing, though
Confucianism also has rules that lay
the foundation for the society. Indeed,
Confucianism has more influence to
the Chinese society than the Taoism.
Therefore, we can see that
Confucianism isn’t a religion only
because it doesn’t have a factor of a
religion, which is to have holy things.
However, it doesn’t mean
Confucianism is superior or inferior to a
religion, or better or worse than a
religion. It is only another kind of thing.
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Religions have been used as
tools in governing people for a long
time. In the Western society from the
onset of the civilization to the
Colonization Era, they tried to
propagate Christianity and the
viewpoint that religions are a must for
the society because without religions,
people won’t be moral, in order to
govern their subjects in the colonies.
Some even claimed that Buddhism
isn’t a religion, but only a philosophy,
and as people must have a religion, we
should convert to Christianity.
However, as the Age of Enlightenment
has become stronger in the West,
religion is viewed by many as a tool of
the governing class that uses believes

in holy things to convince people.
Many have seen that morals are inborn
to humans. Morals are the so-called
“natural laws”. The claim that religions
are sources of morals is a false claim.
Humans, without a religion, can have
morals. This movement is over time
getting stronger in communities of
knowledgeable people as we can see
that many people today such as Bill
Gates, chose not to believe in any
religion because they see that religions
are not a good thing.
Is Buddhism a religion?
How about Buddhism? Is it a
religion? To answer this question,
we have to see whether Buddhism
meets the definition of religion as
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spirit, akin to a god.
Because of such, are those who
understand the Buddha Dharma so
well that they don’t believe in any
holy thing counted as religion
believers? Strictly speaking, these
people don’t have any religion. They
only conduct their lives according to
the Buddhist philosophy. This is why
many Japanese who still go to temple,
keep Buddhist traditions, learn the
Buddha Dharma and conduct their lives
aforementioned.
Buddhism is a belief system
that aims at explaining the nature of
humans and the World by using a holy
thing, which is the Buddha, to convince
people to follow the rules that are laid
to be the foundation of the society,
which are the Dharma. Therefore
Buddhism is certainly a religion.
However, at first when the Buddha
created this school of thought,
Buddhism back then wasn’t a religion
because the Buddha never taught
anyone to believe in a holy thing, and
he also didn’t claim himself as a holy
person. Nevertheless, Buddhism
became a religion after the Buddha
passed away and the later people
began to regard the Buddha as a holy
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according to the Buddha Dharma, claim
themselves as non-believers. They do
so because they hold this definition of
religion.
Up to here, you may have
misunderstood that I object the belief
in holy things in Buddhism. Actually, I
support it with the reason that holy
things in Buddhism convince people to
learn the Buddha Dharma, and because
the Thais tend to believe in holy things
anyway, if Buddhism gets weaker the
people will turn to believe in other
religions. Therefore, in this kind of
society, it is necessary to keep
promoting Buddhism as a religion. Yet,
in other societies that are different
from the Thai society, it is another
story.
That Buddhism has become a
religion is a good thing because if it
hadn’t, the body of knowledge would
have been deserted for a long time
because the people, especially in the
past, would have turned to other
religions. Therefore, if Buddhism was a
fruit, the Buddha Dharma would be its
flesh and the belief in holy things
would be its rind. Without the rind, the
flesh cannot retain. Yet, to eat the fruit,
one must peel off the rind and eat the
flesh.
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วาทะพระเถระ

๏ อันเนื่องดวย 8 กรกฎาคม 2560
วันอาสาฬหบูชา ๏
พุทธทาสภิกขุ
วั น อาสาฬหบู ช าวั น นี้ เ ป น วั น ที่ พ ระธรรมได
ปรากฏขึ้นในโลก เปนวันที่พระพุทธองคไดทรง
แสดงธรรมตามที่ไดตรัสรูมา เพื่อประโยชนสุข
แกมหาชน เรียกวาปฐมเทศนา คือ ธรรมจักร
กัปปวัตนสูตร ไดแกอริยสัจและมรรคมีองค
แปด วันนี้จึงเปนวันแหงพระธรรม ซึ่งจะเปน
เครื่องคุมครองโลกชวยโลกใหรอด เรียกอีก
อยางวาวันแหงความถูกตอง ถูกตองในลักษณะ
8 ประการ ซึ่งเราควรปฏิบัติตามใหถูกตอง
ปยุตฺโตภิกขุ
เมื่อวันอาสาฬหบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชน
นอกจากทำบุ ญ และประกอบพิ ธี ต า งๆตาม
ประเพณีแลว ควรสำรวจตนวา ชีวิตของเราได
เจริญงอกงามขึ้นดวยความเปนอยูอยางผูรูเทา
ทันโลกและชีวิตนี้บางแลวเพียงใด เรายังดำเนิน
ชี วิ ต อยู อ ย า งลุ ม หลงมั ว เมาหรื อ มี จิ ต ใจอิ ส ระ
ปลอดโปรงผองใสบางแลวเพียงใด เรากาวหนา
ไปในมรรคาแห ง วิ ถี ชี วิ ต ของชาวพุ ท ธอยู ใ น
ระดับใดแหงมัชฌิมาปฏิปทา
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พระปราโมทย ปาโมชฺโช
วั น นี้ เ ป น วั น ที่ ถื อ ว า เป น ชั ย ชนะ ชั ย ชนะของ
ธรรมะ เป น วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส รู แ ล ว มา
ประกาศธรรมะเป น ครั้ ง แรก ผลของการ
ประกาศธรรมะของท า นทำให มี ผู รู ธ รรมเห็ น
ธรรมตามทาน คือทานโกณทัญญะ รูธรรมเห็น
ธรรมตามพระพุทธเจาเปนคนแรก

พระไพศาล วิสาโล
การใครครวญสาระของวันอาสาฬหบูชา ชวย
เตือนใจใหตระหนักวาชีวิตนี้มีคาเกินกวาที่จะ
อยูไปวันๆ หรือมัวเสพสุข ไลลาหาทรัพย เพียง
เพื่ อ จะถู ก ความทุ ก ข บี บ คั้ น ซ้ ำ แล ว ซ้ ำ เล า
จนสิ้นลมไปในที่สุด เราทุกคนมีศักยภาพมาก
กวานั้นและสามารถเขาถึงภาวะที่ประเสริฐกวา
นั้นมาก
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BHIKKHU’S BLESSINGS
Translated to English : Wasu Koysiripong

๏ On the occasion of the 8th of July 2017,
the Asalha Puja Day ๏
Buddhadasa Bhikkhu
The Asalha Puja Day was the day the
Buddha Dharma was originated in this
World. It was the day the Buddha first
lectured the Dharma that he’d
discovered, for the sake of everyone. It
is called “Pathomthesana”. Its topic is
Dhammachakkapavattana Sutra, which
is about the Four Noble Truths and the
Eightfold Path. Therefore, today is the
day of the Dharma, which is a tool to
protect the World, to help the World to
survive. It can be also be called,
the Day of the Correctness - the
correctness in 8 aspects. It is what we
must practice well.
Payutto Bhikkhu
When the Asalha Puja Day arrives, the
Buddhists, apart from doing merits and
ritual ceremonies according to the
traditions, shall also observe how well
our life has improved as a person who
is aware of the World and the life. Are
we still living our lives with obsession?
How free and clear is our mind now?
How much have we progressed in the
way of Buddhism, and on which level
of the middle path are we now?
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Phra Pramoth Pramodcho
Today is the day of victory, the victory
of the Dharma. It was the first day the
Buddha declared the Dharma since he
had been enlightened. This declaration
resulted in enlightening many others.
The first one was Kaundinya. He was
the one who first understood the
Dharma of Buddha.

Phra Paisal Visalo
The consideration of the importance of
the Asalha Puja Day helps remind
oneself that this life is more valuable
than just living with no purpose, or just
chasing earthly pleasures and wealth,
just to be bitten by the suffering again
and again until death. We have a higher
potential than doing just that. We can
transcend all those things to a much
higher state.
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แสงประยุทธ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ*(3)
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต)

แลวในเวลาเดียวกัน จุดหมายของเศรษฐศาสตร
ก็เพื่อสนองความตองการ ใหเกิดความพอใจ
ความพอใจนี้ก็เปนคุณคาอยูในจิตใจ
ของคน
เศรษฐศาสตรจึงทั้งขึ้นตนและลงทาย
ดวยเรื่องคุณคาในจิตใจ
นอกจากนั้น การตัดสินใจอะไรตางๆ
ในทางเศรษฐกิ จ ก็ ต อ งอาศั ย คุ ณ ค า ต า งๆ
เปนอันมาก ฉะนั้น การที่เศรษฐศาสตรจะเปน
value-free หรื อ เป น อิ ส ระจากคุ ณ ค า นั้ น จึ ง
เปนไปไมได
รวมความวา เศรษฐศาสตรไมสามารถ
จะเปนวิทยาศาสตรที่สมบูรณได เพราะจะตอง
ขึ้นตอคุณคาบางอยาง
เมื่ อ มองในแง นี้ จะขอตั้ ง ข อ สั ง เกต
2 อยาง คือ
ในแงที่หนึ่ง เศรษฐศาสตรไมสามารถ
เป น วิ ท ยาศาสตร ไ ด โ ดยสมบู ร ณ หรื อ ไม
สามารถเปนวิทยาศาสตรไดแทจริง เพราะไม
อาจเปนอิสระจากคุณคาตางๆ
นอกจากนั้น ในหลักการและทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร จ ะเต็ ม ไปด ว ยอั ส ซั ม ชั่ น
(assumptions) คือขอที่ถือวายุติเปนอยางนั้น
เปนความจริงโดยที่ยังไมไดพิสูจน เมื่อยังเต็ม
ไปดวยอัสซัมชั่นตางๆแลว จะเปนวิทยาศาสตร
ไดอยางไร อันนี้ก็เปนขอแยงที่สำคัญ
ในแงที่สอง การเปนวิทยาศาสตรนั้นก็

ไมใชเรื่องที่ดี เพราะวาวิทยาศาสตรไมสามารถ
แกปญหาของมนุษยไดทุกอยาง
วิ ท ยาศาสตร นั้ น มี ขี ด จำกั ด มากใน
การแกปญหาของมนุษย วิทยาศาสตรแสดง
ความจริ ง ได แ ง ห นึ่ ง ด า นหนึ่ ง โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับวัตถุเปนสำคัญ ถาเศรษฐศาสตรเปน
วิทยาศาสตร ก็จะพวงตัวเขาไปอยูในแนวเดียว
กั บ วิ ท ยาศาสตร คื อ สามารถแก ป ญ หาของ
มนุษยไดเพียงในวงจำกัดดวย
ท า ที ที่ ดี ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ก็ คื อ
การมองและยอมรับตามเปนจริง
ก า ร ที่ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร จ ะ เ ป น
วิทยาศาสตรหรือพยายามเปนวิทยาศาสตรนั้น
ถ า ถื อ เป น เพี ย งภาระด า นหนึ่ ง ทางวิ ช าการ
ก็ เ ป น ความดี อ ย า งหนึ่ ง ของเศรษฐศาสตร
ซึ่งก็เปนคุณคาที่นาจะรักษาไว
แตในเวลาเดียวกัน เพื่อการแกปญหา
ของมนุ ษ ย ใ ห ไ ด ผ ลดี ยิ่ ง ขึ้ น หรื อ ให ไ ด ผ ลจริ ง
เศรษฐศาสตรโดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ที่ถึง
ยุคหัวเลี้ยวหัวตอของสังคมมนุษย ก็นาจะเปด
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ตัวกวางออกไปใน
การที่จะยอมรับรวมมือกับวิทยาการ
และกิจกรรมสาขาอื่นๆของมนุษย โดยยอมรับ
ที่จะพิจารณาเรื่องคุณคาตางๆในสายตาที่มอง
อยางทั่วตลอดยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพราะเหตุผลคือ เมื่อเราบอกวา
เศรษฐศาสตรไมเกี่ยวกับเรื่องคุณคา เราก็จะ
พยายามเลี่ยงหลบและไมศึกษาเรื่องคุณคานั้น
ซึ่งจะทำใหเรามองมันไมชัดเจน และจัดการมัน
ไมไดดี
แต เ มื่ อ เราไม เ ลี่ ย งหลบ โดยยอมรั บ
ความจริงแลว เราก็มองและเห็นมันเต็มตา ได
ศึกษาใหรูเขาใจมันใหชัดเจน คุณคานั้นก็จะมา
เปนองคประกอบของวิทยาการตามฐานะที่ถูก
ตองของมัน ทำใหมองเห็น
ตลอดกระบวนการของความเปนจริง
และจัดการมันไดอยางดี
นอกจากนั้น ถาเราไมศึกษาเรื่องคุณคา
นั้นใหตลอดสาย การที่จะเปนวิทยาศาสตรก็
เกิดขึ้นไมได เพราะเราจะไมสามารถมีความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนความจริงที่มีคุณคานั้น
เป น องค ป ระกอบอยู ด ว ยโดยตลอดหรื อ โดย
สมบูรณ
เศรษฐศาสตรนั้นตองอิงอาศัยคุณคาที่
เป น นามธรรม แต ป จ จุ บั น นี้ เ ศรษฐศาสตร
ยอมรับคุณคานั้นแตเพียงบางสวนบางแง ไม
ศึกษาระบบคุณคาใหตลอดสาย ดังนั้น เมื่อมี
องค ป ระกอบด า นคุ ณ ค า เข า มาเกี่ ย วข อ งเกิ น
กวาแงหรือเกินกวาระดับที่ตนยอมรับพิจารณา
ก็ทำใหเกิดความผิดพลาดในการคาดหมายหรือ
คาดคะเนผล เปนตน
ขอยกตั ว อย า งเช น เรามี ห ลั ก ทาง
เศรษฐศาสตรขอ หนึ่งวา คนจะยอมเสียสิ่งหนึ่ง
สิ่ ง ใดก็ ต อ เมื่ อ ได สิ่ ง อื่ น มาทดแทนจึ ง จะได
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ความพอใจเท า กั น อั น นี้ เ ป น หลั ก การทาง
เศรษฐศาสตรขอหนึ่ง เรื่องนี้ทางฝายของพวก
นามธรรมก็อาจจะแยงวาไมจริงเสมอไป บางที
คนเราไดคุณคาความพอใจทางจิตใจโดยที่เสีย
สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดไปโดยไม ไ ด สิ่ ง อื่ น มาทดแทนก็ มี
อยางเชนพอแมรักลูก พอรักลูกมากก็ยอมเสีย
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให เมื่อลูกไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นไป
พอแมไมจำเปนตองไดอะไรตอบแทน แตพอ
แมก็มีความพึงพอใจ และอาจจะพึงพอใจมาก
กวาการไดอะไรตอบแทนดวยซ้ำ ในกรณีนี้ ที่
เปนอยางนั้นก็เพราะวาพอแมมีความรัก
ทีนี้ ถามนุษยสามารถมีความรักคนอื่น
ได ก ว า งขวางขึ้ น ไม รั ก เฉพาะลู ก ของตั ว เอง
แตขยายออกไปรักพี่รักนอง รักเพื่อนรวมชาติ
รักเพื่อนมนุษยแลว เขาก็อาจจะเสียสละสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไปโดยไมไดอะไรตอบแทนมา แตกลับมี
ความพึงพอใจมากขึ้น ไมใชวาไมไดรับความพึง
พอใจหรือพึงพอใจเทากัน แตพึงพอใจมากขึ้น
ดวยซ้ำไป อันนี้ก็เปนเรื่องของคุณคาที่เขามา
แสดงผลในทางเศรษฐศาสตรเหมือนกัน
หลั ก ทางเศรษฐศาสตร อี ก ข อ หนึ่ ง
บอกว า ราคาต่ ำ ลง-คนยิ่ ง ซื้ อ มาก ราคา
ยิ่ ง แพง-คนยิ่ ง ซื้ อ น อ ยลง และตามธรรมดา
ทั่วไปก็เปนอยางนั้น ถาของราคาต่ำลงทำให
คนมีอำนาจซื้อมาก ก็ซื้อไดมาก คนก็มาซื้อกัน
มากขึ้น แตถาของนั้นแพงขึ้น อำนาจซื้อของ
คนก็นอยลงคนก็มาซื้อนอยลง
แตไมใชเปนอยางนั้นเสมอไป ถาเรารู
วาคนในสังคมมีคานิยมชอบอวดโกอวดฐานะ
กั น มาก เราก็ เ อาค า นิ ย มมาใช เร า ให ค นเกิ ด
ความรูสึกวาของแพงนี่มันโกมาก คนไหนซื้อ
ของแพงได คนนั้นเดนมีฐานะสูง
ปรากฏวายิ่งทำใหราคาสูง ของยิ่งแพง
คน(ในบางสั ง คม)กลั บ ยิ่ ง ไปซื้ อ มาก เพราะ
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อยากจะโก อยากแสดงวาตัวมีฐานะสูง ฉะนั้น
หลั ก เศรษฐศาสตร บ างอย า งจึ ง ขึ้ น ต อ เรื่ อ ง
คุณคาเปนอยางมาก
ว า ที่ จ ริ ง ตั ว อย า งต า งๆก็ มี ทั่ ว ๆไปที่
แสดงให เ ห็ น ว า ค า นิ ย มหรื อ คุ ณ ค า ต า งๆใน
สังคมนี้เปนตัวกำหนดราคา ซึ่งเศรษฐศาสตรก็
เอามาใช ดังจะเห็นไดในตัวอยางงายๆ
สมมุติวามีคนสองคนเรือแตก ไปติดอยู
บนเกาะหนึ่ง คนหนึ่งมีขาวตาก 1 กระสอบ
อีกคนหนึ่งมีสายสรอยทองคำ 100 สาย ตาม
ปกติ ใ นสั ง คมทั่ ว ไป คนที่ มี ส ายสร อ ยทองคำ
1 สายอาจจะซื้อขาวตังหรือขาวตากไดหมดทั้ง
กระสอบ หรือวาขาวตากทั้งกระสอบนั้นอาจ
จะไมพอกับราคาคาสายสรอยทองคำสายเดียว
ดวยซ้ำ แตตอนนี้เขาไปติดอยูบนเกาะ มองไม
เห็นทางวาจะรอด ไมเห็นวาจะมีเรืออะไรมา
ชวยเหลือ ตอนนี้มูลคาจะตางไป ผิดจากเดิม
แลว ตอนนี้คนที่มีขาวตากหนึ่งกระสอบอาจ
จะใช ข า วตากเพี ย ง 1 ชิ้ น แลกเอาสายสร อ ย
ทองคำทั้ง 100 สายก็ได บางทีไมยอมรับดวย
ซ้ำไป คุณคาจึงเปนไปตามความตองการ
แ ต ที่ ต อ ง ก า ร ชี้ ใ น ที่ นี้ ก็ คื อ ว า
เศรษฐศาสตร จ ะต อ งแยกแยะเกี่ ย วกั บ
ความหมายของความต อ งการ ตลอดจน
คุณภาพของความตองการดวย เศรษฐศาสตร
บอกว า เราเกี่ ย วข อ งแต ค วามต อ งการอย า ง
เดียวไมเกี่ยวของกับคุณภาพของความตองการ
นี้เปนหลักการของเศรษฐศาสตร แตคุณภาพ
ของความตองการนั้นก็มีผลตอเศรษฐศาสตร
นอกจากนั้น คนสองคนนี้อาจจะไมแลกเปลี่ยน
กั น ก็ ไ ด คนที่ มี ส ายสร อ ยทองคำอาจจะถื อ
โอกาสตอนที่คนมีขาวตากไมอยู มาลักเอาขาว
ตากไปเสียก็ได โดยไมจำเปนตองแลกกับคนอื่น
หรือดีไมดีแกอาจจะฆานายคนมีขาวตากเสีย

เลย เพื่อจะเอาขาวตากไปเสียทั้งหมดกระสอบ
ในทางตรงกั น ข า ม สองคนนั้ น อาจจะเกิ ด มี
ความรักกันขึ้นมาก็เลยรวมมือกัน เลยไมตอง
ซื้อตองขาย ไมตองแลกเปลี่ยน ก็กินขาวตาก
ดวยกันจนหมดกระสอบ อันนี้ก็อาจจะเปนไป
ไดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น นอกจากการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมอาจจะมาในรูปของการทำราย การ
รวมมือกัน ชวยเหลือกัน หรืออะไรก็ได
เพื่อแสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเปน
วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรเปน objective คือ
มองอะไรๆตามสภาววิสัย ไมเอาคุณคาความ
รูสึกทางจิตใจเขาไปปะปน นักเศรษฐศาสตร
บางทีก็จะยกตัวอยางตางๆ มาใหดู เชนบอกวา
เหลาหรือสุรา 1 ขวด กับกวยเตี๋ยว 1 หมออาจ
จะมีคุณคาหรือมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากัน
การเสียเงินไปเขาไนตคลับครั้งหนึ่ง อาจมีคา
ทางเศรษฐกิ จ สู ง กว า การเข า ฟ ง ปาฐกถา
ครั้ ง หนึ่ ง ในเวลาเท า กั น อั น นี้ เ ป น ความจริ ง
ทางเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรไมพิจารณา
คุณคาใดๆทั้งสิ้น เขาจะไมพิจารณาวาสินคานั้น
หรือการกระทำนั้น การผลิต การบริโภค หรือ
การซื้อขายนั้น จะกอใหเกิดคุณประโยชนหรือ
โทษอะไรขึ้ น หรื อ ไม เข า ไนต ค ลั บ แล ว จะ
สิ้นเปลืองเงินทำใหหมกมุนมัวเมาเปนอบายมุข
ห รื อ จ ะ ดี จ ะ ชั่ ว ใ น แ ง ห นึ่ ง แ ง ใ ด ก็ ต า ม
เศรษฐศาสตรไมเกี่ยว หรือวาเขาฟงปาฐกถา
แล ว จะได ค วามรู เจริ ญ ป ญ ญาเป น ประโยชน
 แ ก จิ ต ใจก็ ไ ม ใช เรื่ อ งของเศรษฐศาสตร เรา
อาจจะพิ จ ารณาคุ ณ หรื อ โทษในแง อื่ น ๆ แต
เศรษฐศาสตรจะไมพิจารณาดวย
ในกรณีตัวอยางที่ยกมานี้ ถาพิจารณา
ให ดี จ ะเห็ น ว า ความเป น วิ ท ยาศาสตร แ ละ
ความเปน objective ของเศรษฐศาสตรนั้น

The Light of Dharma July-December 2017

ออกจะผิวเผินและคับแคบมาก คือมองความ
จริงชวงเดียวสั้นๆแบบตัดตอนขาดลอยเทาที่ตัว
ตองการ ไมมองกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่
เป น จริ ง ให ทั่ ว ถึ ง ตลอดสาย ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะ
ของเศรษฐศาสตรในยุคอุตสาหกรรม ทำให
เศรษฐศาสตรไมอาจจะเปนวิทยาศาสตรไดจริง
และไมเปน objective เพียงพอ เศรษฐศาสตร
ยุคตอไปอาจจะขยายการมองใหทั่วถึงตลอด
กระบวนการของเหตุปจจัย โดยสอดคลองกับ
ความจริงมากยิ่งขึ้น ดังที่มีแนวโนมขึ้นบางแลว
ในปจจุบัน ดังในตัวอยางที่ยกขึ้นมาพูดเรื่อง
เหลา 1 ขวด กับกวยเตี๋ยว 1 หมอ เรามองไดวา
มู ล ค า ในทางตลาดซื้ อ ขายนั้ น เท า กั น จริ ง แต
มูลคาแมในทางเศรษฐกิจนั้นเอง ความจริงก็ไม
เทากัน
ถาพิจารณาลึกซึ้งลงไป จะมองเห็นวา
สุ ร า 1 ขวดนั้ น มี มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ อี ก
มากมาย
1.มูลคาทางเศรษฐกิจที่มาจากการเสีย
คุณภาพชีวิต สุราขวดนี้อาจจะทำลายสุขภาพ
ของคน และทำใหตองเสียเงินรักษาสุขภาพของ
คนนั้นอยางไมรูวาจะสิ้นเปลืองเงินไปอีกเทาไร
นี่ เ ป น ความสู ญ เสี ย ในด า นคุ ณ ภาพชี วิ ต แต มี
ผลทางเศรษฐกิจดวย
2.ในการผลิตสุรานั้น โรงงานสุราอาจ
จะทำให เ กิ ด ควั น ที่ มี ก ลิ่ น เหม็ น ควั น ที่ เ ป น
อันตรายตอสุขภาพ ทำใหเกิดสาเหลา เปนตน
ซึ่งเปนการทำลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
แลวมูลคาความเสีย
หายทางธรรมชาตินี้ก็กลับมามีผลตอ
เศรษฐกิจอีก อาจจะทำใหรัฐตองสิ้นเปลืองงบ
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ประมาณระยะยาวในการแก ไขป ญ หาสภาพ
แวดลอม
3.คนที่กินสุราแลวนั้นอาจจะขับรถไป
แลวเกิดรถชนกัน ก็ทำใหเกิดผลเสียหายทาง
เศรษฐกิจอีก
4.ผลเสียหายในทางสังคม เชน ทำให
เกิดอาชญากรรม ซึ่งคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ
อีกจำนวนมาก
5.เหลา 1 ขวดนี้อาจจะทำใหคนนั้น
เมามาย มี ส ติ ไ ม ค อ ยดี ทำให สู ญ เสี ย
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน ก็ ก ระทบต อ
productivity คือการเพิ่มผลผลิตอีก
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของเศรษฐกิจทั้งสิ้น
เป น อั น ว า เราจะต อ งคิ ด เรื่ อ งเศรษฐกิ จ หรื อ
มูลคาทางเศรษฐกิจกวางออกไป ไมใชเฉพาะ
ราคาที่ตีในตลาดเทานั้น
ปจจุบันนี้ก็มีความโนมเอียงในการที่จะ
เอามูลคาดานอื่นนี้เขามารวมดวย เรียกวาเปน
external costs แตปจจุบันนี้ยังมองเฉพาะ
เรื่ อ งมู ล ค า ด า นสภาพแวดล อ ม คื อ มลภาวะ
ดังที่นักเศรษฐศาสตรบางกลุมใหนำเอามูลคาใน
การทำลายสภาพแวดล อ มนี้ ร วมเข า ในมู ล ค า
ทางเศรษฐกิจ แมแตในการที่จะตีราคาสินคา
ดวย
แตวาที่จริงแลวยังไมพอหรอก ก็อยาง
สุรา 1 ขวดที่วาเมื่อกี้ เราอาจจะคิดแตคาสภาพ
แวดล อ ม แต ค า ทางสั ง คม ศี ล ธรรม และ
สุขภาพ(เชน อาชญากรรม ประสิทธิภาพในการ
ผลิต)อีกเทาไร ซึ่งมูลคาเหลานี้ลวนยอนกลับ
มามีผลทางเศรษฐกิจอีกทั้งสิ้น
(โปรดอานตอฉบับหนา)

* บทความนี้คัดมาจากหนังสือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ฉบับพิมพครั้งที่ 9 พ.ศ.2548 ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ของพระพรหม
คุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต ปจจุบันเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) ในมงคลวารอายุครบ 72 ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย
อึ๊งภากรณ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 9 มีนาคม 2531
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LIGHT OF PRAYUTH

Buddhist Economics (3)*
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)

Economic decisions concerning
production, consumption, etc. are
largely value-dependent, as
for example in debates over the
granting of mining concessions in
national parks. Consequently, it is
impossible for economics to be valuefree, and it is this dependence on
values that disqualifies economics from
being a complete science.
Two further points may be
made in this connection, the first being
that economic principles and theories
are full of unverified assumptions, and
that a science cannot be so based. It is
an important objection. Secondly, it is
not such a good thing for economics to
be a science anyway. Science has too
many limitations to be able to solve all
the problems of humanity. It shows
only one side of the truth, that which
concerns the material world. If
economics actually became a science
then it would be pulled along the
same pathway as science, and then
would be restricted in its ability to
remedy human suffering.
The best attitude for economics
is to see and accept the truth of things.

The attempt of economics to be
scientific (i.e. exact and precise) is one
of its good points and should be
maintained. However, at the
same time, for any real or effective
answer to human suffering, particularly
at the present time which is a ‘turning
point’ for human society. Economics
should surely open itself up to cooperation with other disciplines. It
should cast a wider, more
comprehensive eye on the question of
values. As soon as values have been
accepted as legitimate objects for
consideration, then they become
factors to be studied in accordance to
their proper status, enabling the whole
causal process to be seen. But if values
are not studied then economics can
never be scientific because it cannot
develop any understanding of the
whole causal process of which values
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form an integral part.
At present economics only
accepts certain sorts or aspects of
values as being relevant to it. It does
not study the whole range of value
systems. Errors are made, for instance,
in economic forecasting, when the
factor of values comes into play at a
much more significant level than
economics is willing to allow for. To
give an example: one principle of
economics
is that people will only agree to
part with something when they can
replace it with something that will
afford them equal satisfaction. Here an
objection might be made that this is
not
invariably true. Sometimes we
can experience a sense of satisfaction
by parting with something without
getting anything tangible in return, as
when parents out of love for their
children may give them something as a
gift without expecting anything back.
They feel satisfied, more so perhaps
than if they had received something in
return, the cause being of course, the
love they feel for their children. If
human beings could expand their love
of others, not confining it to their own
families, but feeling love for all other
people then they might be able to part
with things without receiving anything
in return, and experience more
satisfaction than before. They would
not only not be deprived of
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satisfaction, or just receive a
compensatory amount, but they would
actually experience much more
satisfaction. This too is an example of
how values can affect economic
matters.
Another economic principle
states that when prices go down,
people buy more; when prices go up,
people buy less. That is generally the
way that things happen. If prices are
lowered, peoples’ purchasing
power increases. They buy more, and
the number of consumers increases.
But that is not always the case. If one
knows that the members of a society
are given to ostentation and flaunting
of possessions as status symbols, then
one can make use of that tendency to
induce people to think of expensive
goods as trendy. People are led to
believe that whoever is able to buy
such and such an expensive object will
stand out from the crowd and be a
member of high society. Then it occurs
that the more that one raises the price,
the more people buy that commodity,
because of their desire to be
fashionable or to be identified with a
certain social group.
In fact, there are numerous
examples which economics itself uses
to demonstrate how the values of a
society determine prices, one of which
concerns two men shipwrecked on a
desert island. One man has a
sack of dried rice and the other a
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hundred gold necklaces. Ordinarily a
single gold necklace would be enough,
more than enough, to buy a whole
sack of
dried rice. But now the two
men find themselves stranded on an
island with no means of escape and no
guarantee of any ship coming along to
rescue them. The value of the goods
changes.
Now the person with the rice
might purchase all one hundred gold
necklaces for a mere portion of the
rice, or he might refuse to make the
exchange at all. So the value of goods
is a
function of demand.
However, what I wish to point
out here is that economics must
distinguish between the various kinds
of demand and deal with the question
of the quality of demand. Economics
replies that it is not our business, we
are only interested in demand, its
quality does not concern us. But in fact
the quality of demand or want does
affect economics. In the example given
above there are other possibilities
besides trade. The man with the gold
necklaces might take advantage
of a time when the owner of
the rice is not present to steal some or
he might just kill the owner in order to
get the whole sack. On the other hand,
the two men might become friends
and help each other out, so that there
is no need for any buying or selling or

bartering at all; they might just share
the rice until it’s all gone. It could
happen in any of these ways. So factors
such as personal morality or emotions
such as greed and fear can affect the
economic outcome. A demand that
does not balk at violence or theft will
have different results from one that
recognizes moral restraints.
In order to show that
economics is a science, that it is
objective and doesn’t get mixed up
with subjective feelings and values,
economists will sometimes give various
examples to
back up their arguments. They
say, for instance, that a bottle of
alcohol and a pot of Chinese noodles
may have the same economic value, or
that going to a night club may
contribute more to the economy than
going to listen to a Dhamma discourse.
These are truths according to
economics. They take no values
whatsoever into account. Economics
will not look at the benefits or harm
that come from a particular
commodity, activity, production,
consumption, or trade. Neither the
vices associated with the frequenting of
night clubs nor the knowledge and
wisdom arising from listening to a
Dhamma talk, are its concern. Others
may look at things from
those standpoints but
economics will have nothing of it.
Thoroughly reflecting on the
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leading cases above one sees that the
scientific nature and objectivity of
economics is rather narrow and
superficial. Economists look at just one
short phase of the natural causal
process, as if just cutting out the part
that they are interested in, without
paying attention to the whole stream
of causes and conditions in its entirety.
This is a characteristic of economics in
the industrial era which prevents it
from being a true science and from
being adequately objective. However
certain contemporary trends seem to
indicate that economics is starting to
expand its vision to encompass more
of the causal process, and is
consequently moving in accordance
with reality.
The first thing to consider is
what economic costs may arise from
harm to the consumer’s well-being. Let
us return to the example of the bottle
of alcohol and the pot of Chinese
noodles. We can see that, though their
market prices may be the same, their
economic costs are not equal. The
bottle of alcohol may damage the
person’s health, forcing him to spend
money on medical treatment.
The distillery which produced the
alcohol will probably have released
foul-smelling fumes into the air, which
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can be dangerous to health, causing
cold sores, for instance. The pollution
of the environment causes a natural
degradation that has economic effects.
It may force the government to devote
resources to remedying environmental
problems. The one who drinks the
alcohol might crash his car as a result,
incurring more economic costs. And of
course there are the detrimental social
effects: drinking can cause crime, and
crime’s costs are very high. Also,
intoxication will mean that the one
who drinks will have poor mindfulness,
making him less efficient at work.
Every one of the above points is
concerned with economics. They imply
the necessity of looking at economic
costs on a much wider scale than at
present, not just in terms of market
prices. There is now a trend towards
including environmental costs in
calculations of economic cost. Some
economists even include them in the
price of the finished product. But it is
not really enough. In the case of the
bottle of alcohol, apart from the
environmental costs there are also
the social, moral, and health
costs (i.e. crime, efficiency of
production, etc.) of which all have
economic implications.
(to be continued)

*The Thai version of Buddhist Economics was originally a Dhamma Talk given on the auspicious occasion of
Prof. Dr.Puey Ungpakorn’s 72 nd birthday celebration at Thammasat University on 9 March 1988. The English
version is identical to the 1st English edition translated by J.B.Dhammavijaya in 1992.
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ประวัติพุทธศาสนาภูเก็ต

ยาหนม(ยาขนม)
รัตนจันโท

เมื่ อ จอมนายกองขุ น นางใหญ ใ นปลายสมั ย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและชี บุ ญ เกิ ด ภริ ย าได ข ยาย
อำนาจสวนกลางเขาสูเมืองถลาง(ภูเก็ต) พรอม
กั บ นำพุ ท ธศาสนามาเผยแผ ต ามระบบจารี ต
การปกครองนั้ น ก็ เ พื่ อ พั ฒ นาผู ค นซึ่ ง เป น
ทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาชุมชนและ
ความมั่นคงของการสรางเมือง ซึ่งพุทธธรรม
นั้ น เน น ป ญ ญาเป น หลั ก โดยในการเผยแผ
ธรรมนี้มีวัฒนธรรมในการกินอยูอันเปนหนึ่งใน
ปจจัยสี่เขามาดวย เปนอาหารการกินที่ใชใน
เทศกาลประเพณี คื อ อาหารและของคาว
หวานโภชนาการตามหลักธรรมชาติ

หนึ่ ง ในนั้ น คื อ กะละแม* หรื อ
“ยาหนม” ขนมที่ชาวใตมักทำในเทศกาลงาน
พิธีทางศาสนา
ยาหนม เป น ชื่ อ เรี ย กของคนภาคใต
เปนขนมที่ใหผลเปนยารักษาโรคหรือปองกัน
โรคตางๆที่เกิดจากการเปลี่ยนผานของฤดูกาล
อากาศ ความชื้น กระแสลมที่ทำใหรางกายตอง
ปรับเพื่อรักษาความสมดุล โดยเฉพาะในชวง
เดื อ นสิ บ ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ช ว งศารทวิ ษุ วั ต **
(Autumnal Equinox) คื อ ตั้ ง แต แรม 1 ค่ ำ
เดือนสิบไปจนถึงเดือน 11 แรม 1 ค่ำ เปนชวง
อากาศเปลี่ ย นผ า นจากร อ นเป น ฝน แห ง เป น
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เปยกชื้น ซึ่งเปนโบราณประเพณีของอินเดียอู
อารยธรรมเอเชี ย ในครั้ ง พุ ท ธกาล พระพุ ท ธ
องค ท รงอนุ ญ าตให ภิ ก ษุ ฉั น อาหารเป น ยา 5
ชนิดได คือ เนยขน เนยใส น้ำมัน น้ำผึ้ง และ
น้ำออย ภิกษุสามารถฉันไดทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืนเมื่อเวลามีอาการเปนโรค ผูที่จัด
ทำการถวายพระพุ ท ธเจ า คื อ นางวิ ส าขา
(มหาอุบาสิกาผูเปนเลิศในการถวายทาน โดย
กระทำในงานวั น ที่ น างถวายปราสาทที่
วั ด บุ พ พาราม กรุ ง สาวั ต ถี ) ซึ่ ง ต อ มาก็ มี
ผู น ำวั ต ถุ ดิ บ 5 อย า งนี้ ม าเลื อ กปรุ ง ด ว ยกั น มี
สรรพคุณเปนยาในรูปของขนมชนิดตางๆ
เมื่ อ พระเจ า พิ ม พิ ส ารกษั ต ริ ย แ ห ง
แควนมคธ(แควนใหญและศูนยกลางพระพุทธ
ศาสนาในขณะนั้น)จัดทำบุญอุทิศสวนกุศลให
แก ผู ล ว งลั บ ในช ว งวั น สารทเดื อ นสิ บ ครั้ ง แรก
โดยมี พ ระพุ ท ธเจ า เป น ประธาน ได มี ก ารทำ
ภั ต ตาหารคาวหวานถวายพระภิ ก ษุ ส งฆ
พระพุทธองคไดสรรเสริญการกระทำอยางนี้วา
เป น การทำดี จึ ง เป น ประเพณี สื บ ต อ กั น มา
เมื่ อ ชาวอิ น เดี ย นำพุ ท ธศาสนาเข า มาใน
ประเทศไทยทางภาคใต เ มื่ อ ราวพั น ป ก อ น
(แถวอำเภอตะกั่วปา แลวลองไปตามทางน้ำที่
เชื่ อ มต อ กั บ แม น้ ำ ตาป แ ละแม น้ ำ หลวงใน
ปจจุบัน) ก็นำเอาประเพณีงานวันสารทเดือน
สิบเขามาพรอมกับภูมิความรูดานอาหารดวย
คือการทำขนมลาและยาหนม โดยเชื่อวาเริ่ม
ที่ เ มื อ งเวี ย งสระ อั น เป น ต น แบบของเมื อ ง
นครศรีธรรมราช และนครศรีธรรมราชเปนตน
แบบของเมื อ งถลาง เมื่ อ จอมนายกองและ
แมชีบุญเกิดเขามาพัฒนาเมืองถลาง ประเพณีที่
เป น ประโยชนก็นำเขามาด วย เชน ประเพณี
ทอดลาและกวนยาหนม ซึ่ ง ยั ง คงปรากฏ
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นิโรธ โชติชวงกำลังดูการกวนยาหนมสำหรับงานรำลึก
วีรสตรีของภูเก็ต

อยู ใ นป จ จุ บั น ขนมลาก็ เ ปลี่ ย นมาเป น ขนม
ลาลอยมั น ส ว นยาหนมเปลี่ ย นชื่ อ มาเป น
กะละแม แตก็ยังกระทำและสืบสานกันอยูตาม
คติ โ บราณที่ น ำเภสั ช บางอย า งใน 5 อย า ง
ดั ง กล า วมากวนเป น ยาหนมตราบจนป จ จุ บั น
เช น ในงานรำลึ ก วี ร สตรี ข องภู เ ก็ ต คื อ ท า ว
เทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทรวันที่ 13 มีนาคม
ของทุกป ก็มีการทำขนมตามประเพณี***รวม
ทั้ ง กวนขนมกะละแมที่ ม าจากยาหนม ยั ง
สืบสานกันอยูตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามแตโบราณ
ในป จ จุ บั น ผู รู ช าวภู เ ก็ ต ที่ มี บ ทบาท
สำคัญในกิจกรรมนี้คือ คุณนิโรธ โชติชวง ซึ่งมา
เปนประธานและพิธีกรในการประกอบกิจกรรม
มี ผู เข า ร ว มในการกวนประมาณ 10 คนผลั ด
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.งานบุญวัดสารทเดือนสิบ วัดสระพัง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี

กะละแม

เปลี่ ย นกั น ตามกำลั ง ของแต ล ะคน โดยมี
พิธีกรรมตามประเพณีและศาสนาเกาแกตาม
คติความเชื่อของทองถิ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษและอาคันตุกะชาติตางๆผูทยอย
เขามาแตละยุคสมัยและปกหลักปกฐานอยูรวม
กัน อาทิเชน การไหวเจาที่ธรณี ไหวโพ(เตาไฟ)
ไหวพระเพลิง ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติและ
เหนือธรรมชาติ เพื่อการปกปองคุมครอง
สำหรับคติในทางพุทธศาสนาที่เผยแผ
เขามาทางภาคใตนั้น การทำบุญวันสารทเดือน
สิบมีความหมายถึงการรำลึกถึงญาติมิตรผูลวง
ลับและสรรพสัตว โดยศาสนิกชนซึ่งเปนชาว
เกษตรจะคัดผลผลิตแรกที่งอกงามตนฤดูกาล
มาจั ด แจงปรุ ง แต ง ถวายพระและผู มี พ ระคุ ณ
เซนไหวผูลวงลับ และแจกจายแกผูที่ตองการ
เป น ทาน เป น ช ว งเวลาแห ง การประกอบบุ ญ
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กิ ริ ย าเพื่ อ ชำระจิ ต ใจ อั น สามารถยกระดั บ
จิตสำนึกและศักยภาพของตนและสังคมไดอีก
โสตหนึ่ง เพื่อคุณภาพของชีวิตและชุมชน และ
ขนมที่ ข าดมิ ไ ด ใ นเทศกาลคื อ ขนมลาและ
กะละแม ถึงแมจะตางไปจากอดีตบางก็ยังสื่อ
ถึงเคาเดิมอยูพอจะคนควากันได ผูเขียนไมใชผู
รู แตเขียนขึ้นมาเพื่อจุดประกายแกสังคมที่เห็น
คุณคาของความรู ใหไดสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ
กับประวัติพัฒนาการพุทธศาสนาบนเกาะภูเก็ต
ตอไป อันรวมถึงภูมิปญญาความรูที่มีคุณคาทาง
วิ ถี ช นจากอดี ต ซึ่ ง เชื่ อ ว า จะยั ง ประโยชน
ปจจุบันและอนาคตแกสาธารณะบางไมมากก็
นอย โดยเฉพาะแกชาวภูเก็ตผูยังมีการสืบสาน
ประเพณีอยูจนวันนี้

*กะละแม เปนขนมไทยลักษณะเปนแปงเหนียวสีดำ เปนขนมหนึ่งในสามชนิดที่นิยมทำขึ้นในวันปใหมของคนไทยในสมัยกอน ซึ่งจะ
ตองทำใหเสร็จกอนวันสงกรานต ไดแก ขาวเหนียวแกว ขาวเหนียวแดง และกะละแม ยังไมทราบวากะละแมมีที่มาจากขนมหวาน
ของชาติใด บางทานกลาววามาจากขนมกาลาเม็กของฝรั่งเศส หรือคาราเมลของอังกฤษ หรือเกละไมของชาวมลายู พุทธทาสภิกขุ
เสนอวานาจะมาจากขนมฮูละวะของอินเดียที่มีสว นผสมเปนนม แปง และน้ำตาล สวนราชบัณฑิตยสถานกลาววา ขนมชนิดนี้ไดมา
จากมอญและพมา เรียกวา กฺวายฺนกลาแม (อานวา กฺวาน−กะ−ลา−แม) [th.wikipedia.org]
**วิษุวัต เปนศัพทดาราศาสตร หมายถึงชวงที่ดวงอาทิตยอยูในตำแหนงตรงไดฉากกับเสนศูนยสูตรของโลกพอดี เหตุการณนี้เรียกอีก
อยางวา “วันราตรีเสมอภาค” หมายถึงเวลาตอนกลางคืนเทากับเวลากลางวันพอดี [trueplookpanya.com]
***ขนมแตละอยางลวนมีความหมายในตัวเอง คือ ขนมพอง เปนสัญลักษณแทนแพ สำหรับผูลวงลับใชลองขามหวงมหรรณพ
ขนมลา แทนเครื่ อ งนุ ง ห ม แพรพรรณ ขนมกงหรื อ ขนมไข ป ลา แทนเครื่ อ งประดั บ ขนมดี ซ ำ แทนเงิ น เบี้ ย สำหรั บ ใช ส อย
[th.wikipedia.org]
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HISTORY OF BUDDHISM IN PHUKET

Yanom (Yakhanom)

Ratanajanto
Translated to English : Wasu Koysiripong

Once Jom Naikong, a big official in
the late Ayuddhaya era and his wife,
Nun Bunkerd, expanded the authority
of the central government to Thalang
(Phuket) as well as spreading Buddhism
as part of the Siamese influence, they
aimed at developing the human
resources, which were a crucial factor
of the development of the community,
and the strong foundation of the
urbanization attempt. Such human
resource development was done
mainly through Buddhist education as
the religion focused on wisdom.

Together with the cultural expansion,
the cuisine also came along.
A kind of dessert that came in
this circumstance is kalamae or
yakhanom, a kind of dessert that the
southerners usually make in a ritual
ceremony.
Yakhanom is how the
southerners call this dessert. It is a
dessert that has a therapeutic effect in
curing or preventing diseases caused by
changes of seasons, climate, humidity
and wind that add burden on the
human
body’s
homeostasis
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mechanism. The 10th month of the
Thai lunar calendar, which is in the
period of autumnal equinox beginning
from the 1st day of the 10th waning
moon to the 1st day of the 11th
waning moon, is a period of the year
when the climate changes from the hot
season to the wet season. The
humidity increases substantially. The
tradition from ancient India since the
days of the Buddha is to consume the
5 kinds of medicinal food, i.e. thick
ghee, thin ghee, oil, honey and sugar
cane juice, in this period, thus the
permission of the Buddha to the
Sangha. Bikkhus are allowed to
consume these foods day and night
whenever they experience the
symptom. The one who prepared these
foods to the Buddha himself was
Visakha, the chief female disciple of the
Buddha who was very skilled in the
culinary art. She first prepared them in
the ceremony of donating a castle to
Buppharam temple in the city of
Shravasti. Since then, these 5 foods
have been used as ingredients in
making medicinal desserts.
When King Bimbisara of
Magadha, a great state that was the
center of Buddhism in those days, first
organized a ceremony of making merits
for the dead people in the 10th Month
Sarada Festival (lit. Autumn Festival) by
having the Buddha as the chairperson,
the medicinal desserts were prepared
for the bikkhus and the Buddha praised
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Nirot Chotchuang looking the Yanom making
for the festival of Thao Thepkrasattree and
Thao Srisunthorn

this arrangement, so it has become a
tradition since. When the Indians
spread Buddhism in the area which is
now southern Thailand about 1,000
years ago (beginning from Takuapa
district downstream to the tributary
junction between Tapee and Luang
rivers), they brought along the tradition
of making these medicinal desserts as
part of the Tenth Lunar Month Festival.
Such desserts are khanom la and
yakhanom. It is believed that it first
began in Wiangsa, the model city of
Nakhon Srithammarat which is in turn
the model city of Thalang. When Jom
Naikong and Nun Bunkerd were
developing Thalang, the tradition of
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The Tenth Lunar Month Festival at Wat Saphang, Khaoyoi district, Petchburi province

Kalamae

preparing khanom la and yakhanom
was brought along and it still exists to
date. Khanom la has been modified to
a new version called khanom la
loiman, and the name “Yakhanom” is
sometimes corrupted to “Yanom”.

Yakhanom or yanom is also called
“Kalamae” by some. More importantly,
yanom still consists of the 5 ingredients
as in the old days. In the memorial
festival of Thao Thepkrasattree and
Thao Srisunthorn on the 13th of March
every year, yanom is still prepared
alongside many other kinds of desserts
that have been inherited for thousands
of years, and the activity of making
yanom together is still carried on as a
colorful part of the festival.
Nowadays, the expert in this
activity in Phuket who has a major role
in preserving it is Nirot Chotchuang,
who regularly assumes the role of
being the chairperson and MC of the
activity. In the activity, about 10 people
participate by stirring the dough. Ritual
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Khanom la

activities from ancient cultural
traditions of diverse nationalities mixed
with the local belief are often carried
on alongside the activity. Such activities
are, for examples, the praying to the
guardian spirit, the praying to the
furnace, the praying to the god of fire,
the praying to holy spirits in nature and
paranatural beings for protection.
In the Buddhist concern, the
Tenth Lunar Month Festival is all about
remembering the passed away friends
and relative members as well as all the
animals (including humans) in the
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World. The Buddhist disciples who are
farmers will select the fresh produce
from the beginning of the season to
offer to the bikkhus, the benefactors,
the passed away and the public as
alms. It is a festival of almsgiving for
cleaning one’s mind by elevating the
level of attitude and the potential for
the sake of oneself and the
community. Definitely, the dessert that
must be served is khanom la and
yanom, which may have differed from
the original version of the old days, but
we can certainly still trace their origin. I
am not an expert in this field, but
would like to share the information in
this article with the society that gives
importance to knowledge, so that
others may seek information related to
the development of Buddhism in
Phuket Island, as well as valuable
ancient knowledge, which I believe is
still beneficial today and in the future
especially for the Phuketians who still
want to preserve cultural heritage.

*Kalamae is a Thai dessert made of flour that is thick, sticky and black in color. It is one of the three desserts
that the ancient Thais used in the New Year ceremony. The other two are khaoniao kaew and khaoniao dang.
These three desserts have to be prepared prior to the Songkran. The origin of kalamae is not known for
certain. Some claim that it is derived from a French dessert of a similar name or the English “caramel” or the
Malayan dessert of a similar name. Buddadasa Bikkhu proposed the theory that it is derived from Indian halwa
that is composed of milk, flour and sugar. The Royal Society mentions that this dessert is derived from a
dessert of Mon and Burmese called “mont kalama”. This dessert is also known in English as “dodol”.
**Vishuvat is an astronomical term meaning the time period when the Sun is exactly perpendicular to the
Earth’s equilibrium. It is also called “the equivalent day and night” because the nighttime and the daytime are
exactly of the same length. [trueplookpanya.com]
***Each dessert has its own meaning. Khanom Phong symbolizes a raft that the passed away use to travel to
the afterworld. Khanom La symbolizes apparels. Khanom Kong or Khanon Khaipla symbolizes jewelry. Khanom
Disam symbolizes cowry shell money. All of these are for the passed away to use.
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แสงไพศาล

เมื่อโลกเลนตลก
พระไพศาล วิสาโล

ไมวามนุษยเราสรางอะไร
ขึ้นมาก็ตาม ในที่สุดสิ่งนั้นก็
กลั บ มา“สร า ง”เรา หรื อ มี
อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
พฤติ ก รรม และวิ ถี ชี วิ ต
ของเรา เราสรางเทคโนโลยี
ขึ้ น มา และแล ว ทุ ก วั น นี้
เทคโนโลยีก็มากำหนดชีวิตของเรา ตั้งแตการกินอยู
การใช เวลาว า ง และการวางเป า หมายของชี วิ ต
(เชน ตั้งเปาวาจะมีรถของตัวเองกอนอายุ 30 ป)
แมแตการแสดงความรักหรือมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
ในทำนองเดียวกันมนุษยเรากำหนดมูลคาของทอง
ขึ้นมา แลวในที่สุดทองก็กลายเปนสิ่งวัดมูลคาของ
ตัวเราและคนอื่น(ไปงานราตรีสโมสรแลวไมมีทอง
หรือเพชรใสสักเสนจะรูสึกอยางไร)
ภาษาเป น ประดิ ษ ฐกรรมอย า งหนึ่ ง ของ
มนุษย แตในเวลาเดียวกันเราก็เปนประดิษฐกรรม
ของภาษา โลกทัศนและความรูสึกนึกคิดของเราถูก
กำหนดโดยภาษามาก เพี ย งแค ค ำว า “ไอ ” หรื อ
“ทาน”ยอมใหความรูสึกแกเราตางกัน หากเราเปน
ฝายถูกเรียกดวยสองคำนั้น แตอิทธิพลของภาษามี
มากกวานั้น มันยังกำหนดวิธีคิดหรือทัศนะของเรา
ตอชีวิตและโลกอยางลึกซึ้งและไมรูตัว
คงมีคำไมกี่คำที่มีอิทธิพลตอเราอยางลึกซึ้ง
เทากับคำวา“ของ” เรามักเรียกสิ่งตางๆที่เรามีวา
เปน“ของ”เรา คำๆนี้ชวนใหเขาใจวาสิ่งเหลานั้น
เปนของเราจริงๆ คืออยูในอำนาจของเรา สามารถ
บังคับบัญชาใหเปนไปตามใจเราได และสามารถจะ
อยูกับเราไปชั่วฟาดินสลาย แตความจริงก็คือไมใช
ทั้งเพ แตนั่นก็ไมรายเทากับขอที่วา อะไรก็ตามที่

เราคิดวาเปน“ของ”เรา แทจริงแลวเราตางหากที่
เปน“ของ”มัน
เมื่อเราซื้อรถคันใหมมาและคิดวามันเปน
ของเรา เราก็ตกอยูในอำนาจของมันทันที คือตอง
คอยเปนหวงมัน เฝาประคบประหงมมัน ถาจอดไว
ขางถนนที่เปลี่ยวก็อยูไมเปนสุขเพราะเฝากังวลถึง
มัน เจอรอยขีดขวนเมื่อไรก็หงุดหงิดอารมณเสียไป
ทั้งวัน ถารูวาเปนฝมือของลูกเมีย เปนตองระเบิด
อารมณ ใ ส ยิ่ ง ถ า รถเกิ ด หายไป ก็ กิ น ไม ไ ด น อน
ไมหลับเลยทีเดียว
อะไรก็ตามที่เราคิดวาเปนของเรา ในความ
เปนจริงมันตางหากที่เปนนายเรา ทันทีที่คิดวาเงิน
เปนของเรา เราก็กลายเปนขารับใชมันไปโดยไมรูตัว
เราตองคอยปกปกรักษามันเอาไว บางทีถึงกับเอา
ชี วิ ต เข า แลกเพราะกลั ว โจรเอาไป หาไม ก็ ต อ ง
ทำงานหามรุ ง หามค่ ำ เพื่ อ ให มั น มี ป ริ ม าณเพิ่ ม พู น
มากขึ้นเรื่อยๆ ไมตางจากทาสที่สละหยาดเหงื่อ
แรงงานเพื่อเติมคลังสมบัติของเจานายใหเต็ม แม
จะมีมากมายมหาศาลก็หยุดหาเงินไมได ทั้งๆที่กิน
สิบชาติก็ไมหมด กลายเปนวาแทนที่จะไดใชมัน มัน
กลับใชเรา เศรษฐีบางคนร่ำรวยสุดจะพรรณนา แต
อยูอยางอัตคัดราวยาจก เพียงเพราะเสียดายเงิน
แม แ ต บุ ค คลที่ เราคิ ด ว า เป น ของเรา ถ า
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เผลอเมื่อไร เราก็กลายเปนของเขาไปทันที เพราะ
ชะตาชีวิตของเรากลับไปขึ้นอยูกับเขา เราจะสุข
หรือทุกขขึ้นอยูกับวาเขาคิดหรือพูดกับเราอยางไร
ถาเขาไมพูดดวยหรือทำทามึนตึงก็แทบจะอยูไมได
เอาเลย ที่ฆาตัวตายก็มีไมนอย ทั้งหมดนี้เริ่มตนจาก
การยึดมั่นวาเขาเปนของฉัน ไมวาคนรักของฉัน พอ
แมของฉัน หรือลูกของฉันก็ตาม แมบางคนตอวา
ลูกที่เอาแตเลนเกมคอมพิวเตอรจนไมเปนอันกินอัน
นอนหรือเลาเรียน สวนลูกก็รำคาญแมจนไมพูด
ดวย ยังคงขลุกอยูหนาจอคอมพิวเตอรอยางเดียว
แมไมพอใจมากจึงยื่นคำขาดกับลูกวาถาลูกไมคุยกับ
แมๆจะฆาตัวตาย ลูกไดยินก็ยังเฉย แมทั้งผิดหวัง
และนอยใจอยางรุนแรงจึงโดดลงจากตึกทันที
ยิ่งยึดมั่นวาเปนลูกของเรามากเทาไร ก็ยิ่ง
คาดหวังใหเขาอยูในอำนาจของเรามากเทานั้น แต
หารูไมวายิ่งคาดหวังเชนนั้นมากเทาไร เราก็ยิ่งกลับ
อยูในอำนาจของลูกมากเทานั้น ดังนั้น ชีวิตจึงเปน
ทุกขเพราะทาทีหรือพฤติกรรมบางอยางของเขา ใช
หรือไมวาเมื่อยึดใครวาเปนคนรักของเรา เราก็กลับ
ตกอยูในอำนาจของเขา จนอาจเผลอทำรายตนเอง
หรือทำรายผูอื่นโดยไมรูตัว
มองดูใหดี ไมมีอะไรเลยที่เมื่อยึดมั่นวาเปน
ของเราแล ว เราไม ก ลั บ เป น ของมั น แม ก ระทั่ ง
ความคิด ความคิดใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาในใจแลว
เรามักคิดวามันเปนของเรา แตในความเปนจริงมัน
ไมยอมอยูในอำนาจของเราเลย มีหลายเรื่องที่เราไม
อยากคิ ด แต มั น กลั บ ผุ ด ขึ้ น มาเอง ไม เชื่ อ ก็ ล อง
นั่งสมาธิทำใจสงบดู หรือเวลาเกลียดใครสักคนแลว
ไม อ ยากคิ ด ถึ ง หมอนั่ น ไม ช า ไม น านเราจะเผลอ
คิดถึงเขา แลวก็จะคิดไมหยุด บางทีกินก็คิดนอนก็
คิด ทั้งๆที่ไมอยากคิดเลย
ความคิดนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแลวมันดูเหมือน
จะมีชีวิตของมันเอง เชน ตองการดำรงอยูตอไป
เรื่อยๆ ไมยอมตาย ดังนั้น มันจึงพยายามกระตุนให
เราคิดถึงมันอยูบอยๆ เพราะถาไมคิดถึงมัน มันก็จะ
ตายไปในที่สุด เหมือนไฟที่ไมมีเชื้อ ยิ่งคิดก็เทากับ
เติ ม ชี วิ ต ให มั น เสมื อ นเติ ม เชื้ อ เพลิ ง ให ก องไฟ
สังเกตไดเวลาอยูในที่เงียบๆหรือหลีกเรน ความคิด
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ตางๆจะพรั่งพรูออกมาเพื่อหลอกลอหรือยั่วยุใหเรา
คิดถึงมันเรื่อย ๆ
ใชแตเทานั้น มันยังตองการใหเราปกปก
รั ก ษามั น หรื อ เผยแพร มั น ไปเรื่ อ ยๆ ใครก็ ต ามที่
พยายามหักลางหรือขัดขวางความคิด(ที่หลงคิดวา
เปน)ของเรา เราจึงอยูเฉยไมได ตองไปเถียงหรือ
ทะเลาะกับเขา จนอาจถึงขั้นทำรายกัน บางทีถึงกับ
ทำสงครามกันเพื่อปกปองความคิดซึ่งอาจมาในรูป
ของศาสนาหรืออุดมการณทางการเมือง การที่เรา
ยอมใหความคิดผลักดันเราไปตายหรือไปฆาคนอื่น
แสดงว า มั น อยู ใ นอำนาจของเรา หรื อ เราอยู ใ น
อำนาจของมันกันแน
นาแปลกก็คือพอไปยึดมั่นวาเปนความคิด
ของเราแลว มันสามารถผลักดันใหเราทำอะไรได
รอยแปด ทั้งๆที่เปนผลเสียกับเราเอง(แมไมถึงขั้น
พาไปตายก็ ต าม) ชายคนหนึ่ ง รั ก และหวงแหน
สนามหญามาก พยายามดูแลรักษามันทั้งเชาเย็น
ทั้งฉีดยาและใสปุยอยางดี ใครมาเดินเหยียบก็ไม
ยอม เปนตองทะเลาะกัน(ตกลงสนามหญาเปนของ
เขา หรือเขาเปนของสนามหญากันแน) แลววันหนึ่ง
เขาก็ พ บว า มี ตุ น มาขุ ด รู ท ำรั ง อยู ใ ต ส นามหญ า
นับวันรูตุนก็ขยายเปนเครือขายกวางขวาง ทำให
สนามหญามีรอยนูนไปทั่ว เขาเห็นแลวก็ทนไมได
พยายามกำจัดมันหลายวิธีแตก็ไรผล นับวันก็ยิ่ง
อุ อั่ ง คั่ ง แค น เจ า ตุ น ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น คิ ด แต จ ะหาทาง
เอาชนะเจาตุนนรกใหได แลวในที่สุดเขาก็พบวิธี
เผด็จศึก
วันรุงขึ้นเขาเอาน้ำมันฉีดอัดเขาไปในรูตุน
จนกระทั่งแนใจวาน้ำมันทวมรูตุนทุกชั้นและทั้งเครือ
ขาย แลวเขาก็โยนไมขีดไฟใสเขาไปในรู ไมนานไฟก็
ไหมลามตามรูตุนจนทั่วหมด ไมมีตุนตัวไหนมีชีวิต
รอด แตผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสนามหญาแสนรัก
แสนหวงของเขาก็พังพินาศดวย
เมื่อคิดจะเอาชนะใครสักคน(หรือสักตัว)
ความคิดนั้นก็สามารถผลักดันใหเราทำทุกอยางเพื่อ
จะไดชัยชนะ โดยไมสนใจหรือเผื่อใจคิดวาจะสูญเสีย
อะไรบาง ใชหรือไมวาบอยครั้งสิ่งที่เราสูญเสียไปก็
คื อ สิ่ ง ที่ เราแสนรั ก แสนห ว งและหมายจะปกป อ ง
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นั่นเอง

ไมวาทรัพยสมบัติ บุคคล ความคิด รวมไป
ถึงชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรก็ตาม เมื่อใดที่เรา
ถือวามันเปนของเรา เมื่อนั้นเราก็กลายเปนของมัน
ทั น ที ทำไมจึ ง เป น เช น นั้ น ? คำตอบก็ คื อ เป น
เพราะความยึดมั่นนั่นเอง เมื่อเรายึดมั่นอะไรก็ตาม
ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเอาสุขหรือทุกขของเราไป
ขึ้นอยูกับสิ่งนั้น ถามันเปนไปตามใจเรา เราก็สุข แต
ถามันไมเปนไปตามใจเรา เราก็ตองทุกข ดังนั้น เรา
จึงพยายามที่จะควบคุมบังคับมันใหเปนไปตามใจเรา
ใหได แตในโลกนี้มีอะไรบางที่เราสามารถควบคุม
บังคับไดอยางแทจริง อยาวาแตรางกายเลย แมแต
จิ ต ใจเรายั ง ไม รู เ ลยว า อี ก หนึ่ ง นาที ข า งหน า จะคิ ด
อะไรบ า ง ยั ง ไม ต อ งพู ด ถึ ง การบั ง คั บ ให นิ่ ง สงบ
ดังนั้น ยิ่งพยายามควบคุมบังคับใหเปนไปตามใจ
เราก็ยิ่งทุกข แมบางครั้งจะสุข(เพราะมันเปนไป
ตามใจเรา) แตก็ชั่วคราวเทานั้น ในที่สุดก็ตองกลับ
มาทุกขใหม
นาแปลกก็คือเราชอบยึดอะไรตออะไรเปน
ของเรา ทั้งๆที่บางอยางก็ไมนายึด เชน ศัตรูของเรา
ศัตรูนั้นเปนสิ่งที่นามีนาเอาอยางนั้นหรือ แตทำไมจึง
ยึดมาเปนของเรา ที่สำคัญกวานั้นก็คือ ไมมีศัตรู
คนไหนที่อยูในบังคับบัญชาของเราไดเลย แตพอเรา
ยึดมาเปนของเรา เราก็ตกอยูในอำนาจของเขาทันที
ถาเขาดาเราก็ทุกข หากเขาโจมตีเราก็โกรธแคน ยาม
เขาไดดีเราก็อิจฉา คำถามคือ ทำอยางไรเราจึงจะไม
อยูในอำนาจของเขา คำตอบงายๆก็คือ เลิกยึดมั่น
วาเขาเปนศัตรูของเรา
ที่ จ ริ ง ไม ใช แ ค ศั ต รู เ ท า นั้ น แม แ ต ค นรั ก
ทรัพยสมบัติ ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือสิ่งทั้งปวง ก็นา
คลายความยึดมั่น ไมถือวาเปนของเรา พูดเชนนี้ไม
ไดหมายความวาตองสละทุกสิ่งทุกอยาง เราจะมี
อะไรก็มีได แตนาจะมีใหเปน คือไมยึดมั่นวาเปน
ของเรา เพราะความจริงก็เปนเชนนั้นอยูแลว คือ
ไม มี อ ะไรที่ เ ป น ของเราจริ ง ๆ ทรั พ ย ส มบั ติ ก็ เ ป น
เพียงสิ่งที่เรามีอยูชั่วคราว สักวันหนึ่งก็ตองไปอยูใน
มือของคนอื่น จะโดยความยินยอมของเราหรือไมก็
แล ว แต ดั ง นั้ น แทนที่ จ ะยึ ด มั่ น ว า เป น ของเรา

(แลวตองทุกขเมื่อมันหลุดจากมือเราไปหรือกลาย
สภาพไป) ก็ใหถือวาของเหลานี้มาอยูในความดูแล
ของเราชั่วคราว จะเรียกวายืมมาใชชั่วขณะก็ได
การที่พูดวาทรัพยสมบัติเปนเพียงสิ่งที่ยืม
มาใช ชั่ ว คราว ไม ไ ด ห มายความให ล ะทิ้ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบ เวลาเรายื ม ของของใครมา ไม ว า
โทรศัพท นาฬกา รถยนต ใชหรือไมวาเรามีหนาที่
ชวยดูแลรักษาใหดีเพื่อคืนแกเจาของเดิมในสภาพที่
ใกลเคียงของเดิมมากที่สุด แตหากมันมีอันเปนไป
ก็ตอ งพรอมทำใจ
มี เรื่ อ งเล า ว า สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ า
พระองคหนึ่งไดรับแจกันลายครามอายุหลายรอยป
และมี ร าคาแพงมากจากผู ศ รั ท ธา เวลาศิ ษ ย วั ด
ทำความสะอาดพระตำหนั ก พระองค จ ะคอย
กวดขันดูแลศิษยใหระมัดระวังแจกันนั้นเปนพิเศษ
เวลาศิษยขยับแจกัน พระองคก็กำชับใหคอยๆจับ
เปนเชนนี้ทุกครั้ง แลววันหนึ่งศิษยก็เผลอทำแจกัน
ตกจากโตะแตกเสียงดังสนั่น พระองคอยูตรงนั้น
พอดี เมื่อไดยินเชนนั้น แทนที่จะโกรธหรือเสียใจ
พระองคกลับบอกวา“เออ หมดภาระไปเสียที”
สมเด็จพระสังฆราชเจาพระองคนี้ ไมไดมี
ความหวงแหนแจกัน แตพระองคถือวาเปนความรับ
ผิดชอบของพระองคที่จะตองดูแลแจกันนี้ใหดีที่สุด
แตเมื่อมีอันเปนไป ก็ปลอยวางไดเพราะพระองคไม
ไดยึดมั่นถือมั่นแจกันนี้มาแตแรก
พุ ท ธศาสนาไม ไ ด ป ฏิ เ สธการมี ท รั พ ย
พระพุทธองคยอมรับความสุขจากการมีทรัพยและ
การใช ท รั พ ย ใ ห เ กิ ด ประโยชน แต ข ณะเดี ย วกั น
พระองค ก็ แ นะว า จะต อ งมี แ ละใช ท รั พ ย อ ย า ง
รู เ ท า ทั น สามารถรั ก ษาใจให เ ป น อิ ส ระหรื อ เป น
นายเหนื อ ทรั พ ย ด ว ย มิ ใช ส ยบมั ว เมาหรื อ เป น
ทาสมัน
กับรางกายก็เชนเดียวกัน แทนที่จะยึดมั่น
วามันเปนของเรา ควรมองวากายนี้เปนสิ่งที่เราหยิบ
ยืมมา สักวันหนึ่งก็ตองคืนใหแกธรรมชาติไป ใน
ขณะที่อยูในความดูแลของเรา เรามีหนาที่รักษาใหดี
เพื่อใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เมื่อเจ็บปวยก็ตอง
รักษา เหมือนเรือที่ยืมมา หากรั่วก็ตองซอมเพื่อรอ
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วันคืนเจาของ
คนรัก ลูกหลาน พอแม มิตรสหายเขาก็มี
ชีวิตของเขา เปนตัวเขาเอง เขาไมใชของเรา มิอาจ
อยูในบังคับบัญชาของเราได ยิ่งยึดมั่นวาเปนของ
เรามากเทาไร นอกจากเราจะทุกขแลว การยึดมั่น
ของเราอาจผลักเขาใหอยูไกลจากเราเทานั้น ใชหรือ
ไมวายิ่งพยายามครอบครองก็ยิ่งสูญเสีย ยิ่งอยากให
เขารักเขาก็ยิ่งหนายแหนง
แมแตงานการที่เราทำมากับมือก็หาใชของ
เราจริงๆไม เราเปนเพียงองคประกอบสวนหนึ่งที่
ทำใหงานสำเร็จ แมจะเปนองคประกอบที่สำคัญแต
ความสำเร็จนั้นลวนเกิดจากเหตุปจจัยตางๆมากมาย
ซึ่งสวนใหญไมอยูในวิสัยที่เราจะควบคุมได ดังมี
ภาษิตจีนกลาววา“การกระทำเปนของมนุษย แต
ความสำเร็จเปนของฟา” พูดอีกอยางก็ไดวา“ความ
พยายามเป น ของมนุ ษ ย แต ค วามสำเร็ จ เป น ของ
ธรรมชาติ” ธรรมชาติในที่นี้หมายถึงกระแสแหง
เหตุปจจัยซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธกัน ถาเราทำงานโดย
หมั่ น ยกผลงานให เ ป น ของธรรมชาติ เราจะทุ ก ข
นอยลงเวลาคนตำหนิหรือวิจารณผลงานดังกลาว
ขณะเดียวกันจะเปดใจรับฟงไดมากขึ้นและพรอมจะ
แกไขปรับปรุง ในทางตรงกันขามเมื่อมีคนชมก็ไม
เหลิงจนลืมตัว
เมื่อใดก็ตามที่เรายึดมั่นถือมั่นในผลงานวา
เปนของเรา “ตัวกู ของกู”จะเกิดขึ้นทันที ผลที่ตาม
มาก็คือเมื่องานนั้นถูกวิจารณ “ตัวกู”ก็จะถูกกระทบ
อยางจัง ทำใหเกิดความขุนเคืองและไมอยากรับฟง
คำวิจารณนั้นตอไป ในทำนองเดียวกัน เมื่อยึดมั่น
ความคิ ด ว า เป น ของเรา ใครที่ วิ จ ารณ ค วามคิ ด
“ของกู”ก็เทากับเลนงาน“ตัวกู” ความไมพอใจ
หรือความเปนปฏิปกษจะเกิดขึ้นทันที สวนสติและ
ป ญ ญาจะหายไป ที นี้ จ ะไม ส นใจแล ว ว า สิ่ ง ที่ เขา
พู ด มานั้ น ถู ก ต อ งหรื อ ไม แต จ ะคิ ด หาทางตอบโต
มากกวา
ถึงที่สุดแลว ความยึดมั่นวาเปนของเราเกิด
ขึ้นไดเมื่อมี“ตัวกู ของกู”ผุดมาเปนเจาของสิ่งตางๆ
เมื่อมี“ตัวกู ของกู”เกิดขึ้น ทุกอยางก็ถูกดึงมาสนอง
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กิเลส(หรือความหลง)ตัวนี้ แตยิ่งดึงสิ่งตางๆเขามา
เปน“ตัวกู ของกู”มากเทาไร เราก็ยิ่งถูกผลักเขาไป
อยูในอำนาจของสิ่งเหลานั้นมากเทานั้น กลายเปน
ทาสของมันไปโดยไมรูตัว วิธีเดียวที่จะเปนอิสระ
จากสิ่ ง เหล า นั้ น คื อ ไม ยึ ด มั น มาเป น ของเรา
ซึ่งหมายถึงการรูเทาทัน“ตัวกู ของกู” ไมปลอยให
มันมีอำนาจเหนือเรา
เมื่ อ ไม ยึ ด สิ่ ง ต า งๆมาเป น ของเราแล ว
นอกจากเราจะเปนอิสระจากสิ่งตางๆ ไมสุขหรือ
ทุกขไปตามอำนาจหรืออาการของสิ่งตางๆแลว เรา
ยังจะกลับเปนนายเหนือสิ่งตางๆ คือสามารถใชมัน
ใหเกิดประโยชนแกเราอยางแทจริง มีเงินก็ใชเงินได
อยางอิสระ มีชื่อเสียงก็ใชชื่อเสียงใหเกิดประโยชน
โดยไมทุกขเมื่อเงินหายหรือชื่อเสียงหด
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น เมื่ อ คลายความยึ ด มั่ น หรื อ
สละสิ่ ง ต า งๆออกไป มั น กลั บ หลั่ ง ไหลเข า มา
นักบวชที่สละทรัพยสมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศจะ
พบวาทรัพยสมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศกลับเขามา
สยบอยูแทบเทา เห็นไดจากพระปาจำนวนมากที่
บรรลุธรรมขั้นสูงและเครงครัดในธรรมวินัย คานธี
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของคนทียิ่งสละโลกแตกลับมี
อำนาจเหนือโลก ในคริสตศาสนามีนักบุญจำนวน
ไมนอยที่สละทุกอยาง เชน นักบุญฟรานซิสแหงอัสสิ
สิ หรือนักบุญเบเนดิคท แตในเวลาไมนานผูคนก็พา
กันสละทรัพยสมบัติและที่ดินใหแกทานมากมาย จน
คณะของท า นมี ค วามมั่ ง คั่ ง อย า งยิ่ ง แต ทั น ที ที่
นักบวชรุนหลังหมายมั่นเปนเจาของทรัพยเหลานั้นก็
กลับกลายเปนทาสของสิ่งเหลานั้นไป เชนเดียวกับ
พระภิกษุจำนวนไมนอยที่ไดรับอานิสงสจากครูบา
อาจารยที่สละโลก แตแลวกลับเปนทาสของโลกไป
ในที่สุด
ยิ่ ง อยากได ก็ ยิ่ ง สู ญ เสี ย ยิ่ ง ยึ ด มั่ น เป น
เจาของก็ยิ่งกลับเปนทาส แตเมื่อสละไปกลับไดมา
เมื่อไมยึดมั่นเปนเจาของสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลับมาเปน
ของเรา เมื่อคืนทุกอยางใหแกโลก ทุกอยางในโลกก็
กลับเปนของเรา นี้คือความจริงของโลกที่ดูเหมือน
เลนตลกกับเรา
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LIGHT OF PAISAL

What a bizarre world

Phra Paisal Visalo
Translated to English :Surutchada Chullapram

Humankind possesses the power of
creation. We have invented numerous
innovations, but eventually our own
creations return to ‘create’ us back by
influencing our thoughts, behaviours and
lifestyle.
We developed technology only to
let it run our lives by dictating the way we
live, our hobbies and our life goals – for
example, when we aim to have our own

car before the age of thirty. Technology
even dictates the way we express our
love and relationship with others.
Similarly, we set up the value of
gold (or diamond) so that eventually gold
has become the standard which assesses
our value in society. Imagine the way you
might feel if you go to a fancy social
event without any gold or diamond
jewellery.

The Light of Dharma July-December 2017

To take another example, languages are
human’s invention. However, at the same
time humans are also the invention of
languages. Our views and feelings are
much dictated by languages. We feel
differently when we are called ‘sir’ as
opposed to ‘tramp’. The power of
language is not limited here as it also
intricately, deeply but unnoticeably
controls our thinking process and our
opinion about life.
Amongst those powerful words is
the word ‘my’. We usually call things that
we have ‘mine’. This word really makes
us think that these objects are actually
ours, in the sense that they are under our
power and control; that we can direct
them in any way we please; and that they
will always be ‘ours’ forever and ever.
Sadly, this is not the truth. Even more
sadly, whatever we think is ‘mine’
actually ‘owns’ us. We, in fact, ‘belong’
to them and not the other way round.
When we buy a nice shiny new
car; as soon as we think it is ‘ours’, we
will fall under its control, in the sense
that we will always be worried about it
and taking care of it.We are so controlled
by that new car that we can not stop
being worried if it is parked somewhere
unsafe. We would definitely be upset if
the car is scratched, and even gone crazy
if it is stolen. Have you started to see who
controls who?
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Therefore, anything which we
think is ‘ours’ is in fact our boss, our
controller and our owner. As soon as we
think that the money we have is ours, we
will then become its slave. We will do
everything to protect it from, say, thieves,
even if our lives are endangered. Apart
from that, we are most likely to work very
hard in order to make more money – not
unlike a slave who spends his life filling
his boss’s treasure chest. This urge to
‘make money’ is an uncanny addiction,
so that many of us forget to use the
money but focusing on making it. In a
way, the money is using us.
The power of ‘my’ extends
beyond material possession to human
relationship. If we start to think that
another person is ours, we will suddenly
fall under that person’s control. Our lives,
happiness and unhappiness will depend
on what the person does or says. Very
often, people commit suicide just
because this special someone acts in a
cruel heartless way. All these start from
our own thoughts, that this is my lover,
my parent, or my child.
A mother always complains
because her son spends too much time
on computer games. The son gets
annoyed and decides not to speak to his
mother, but to spend even more time in
front of the computer screen. One day,
the mother can not stand it any longer.
She demands that he speak to her,
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otherwise she will kill herself. The boy’s
silent response causes so deep
disappointment in her heart that she
actually commits suicide.
In this case, the more the mother
thinks that her son is ‘hers’, the more she
falls into his power and the more she
becomes unhappy, as a result of her own
expectation. Her thought has destroyed
herself, and perhaps others around her.
Look carefully, there is nothing in
the world which, upon becoming ‘ours’,
will not assert control over us, even our
own thoughts. We always think that our
thoughts are ours, but in fact they are
rather outside our control. There are
many things which we want to forget, but
they always come back to haunt us.
Another example, when we hate
someone, we can not stop thinking about
that person, although that is something
we do not want to think about at all.
Thoughts are like beings. Once they come
into existence they want to remain that
way. This is why they try to make us think
about them as often as possible, so that
they do not disappear. The more we
think, the stronger the thoughts become.
Notice that when we are by ourselves,
stream of thoughts flows continuously as
they are tricking us to keep them alive.
Apart from that, they also want us to
protect and defend them against any
opposition. This is why we argue with
those who disagree with our opinions.

Sometimes we even have to wage war, in
order to defend our views, be it religious
or political. The fact that we allow our
thoughts to push us into killing must
indicate that we are under its power.
The strange thing about thoughts
is that once we attach to them, they can
push us into doing many things, even if
these things yield adverse effects on us.
To take another example, a man really
adores his own back garden. He spends a
lot of time on it, and tries to make it
looks perfectly at all times. He does not
allow anyone to walk on his grass on fear
that the grass might be damaged. So,
does the back garden belong to him, or
does it, in fact, own him?
One day he discovers that there
are moles underneath the garden,
damaging his beloved object. He tries in
various ways to get rid of the moles, but
to no avail. Eventually, he decides to fill
the moles’ holes with petrol and burn
them all up. The moles die, as he wishes,
but his garden is also totally destroyed.
When we want to triumph over
someone or something, this thought will
push us to the limits and tell us to do
anything in order to win, regardless of
what we might lose in the process. Isn’t it
true that very often, things that we lose
are those we love the most?
Why is it that once we think that
something belongs to us, be it money,
people, thought or fame, that thing takes
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control and we become theirs? The
answer is our attachment to them. Once
we are attached to something, we can
not help but be affected by it
emotionally. It can make us happy or sad.
Maybe we should try to control it, make it
subject to our will? However, how many
things in the world that we can truly
control? We can not even control our
body in the sense that we can not stop
the aging process, nor the illnesses inside
it. Nor can we control our mind, we don’t
even know what we will be thinking in the
next minute, let alone calming it down
(for example, when we are angry).
Therefore, the more we try to control, the
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unhappier we may become. We might
think that we gain some happiness from
the control, but this is only momentarily.
Then we are back to unhappiness again.
The more we want, the more we
lose. The more we think that we are the
controllers, the more we become the
slaves. But once we let it go, we will get it
back. When we are free from attachment
to everything in the world, it will come
back to us and belong to us in such a way
that does not cause any pain or
unhappiness. This is the truth of the
world. It may sound like a joke – the
world is just joking on us.
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แสงสอ

พุทธศาสนากับการพัฒนา(3)
ส.ศิวรักษ

เหตุ นี้ ไ ม ใ ช ห รื อ ที่ พั ฒ นาการได ท ำให เ กิ ด
ชองวางระหวางคนรวยและคนจน และระหวาง
ประเทศที่ มั่ ง คั่ ง และประเทศที่ ย ากจน ใน
เมืองไทยตั้งแตเริ่มมีแผนพัฒนาการขึ้น คนรวย
กลุมนอยในกรุงเทพฯรวยขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งจนลง
โดยไมตองพูดถึงภาคอื่นๆของประเทศ และ
จนกระทั่งปจจุบัน ยังไมมีเครื่องชี้เลยวาจะมี
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายในด า นการพั ฒ นา
ประเทศ แต ก ลั บ ดำเนิ น ตามแนวเศรษฐกิ จ
ทุ น นิ ย มอย า งชื่ น ชม และหากใครคนหนึ่ ง
ปฏิเสธวิธีนี้หรือระบบความคิดแบบนี้ เขาจะ
ถู ก ใส ร า ยป า ยสี ว า เป น นั ก ปลุ ก ระดม เป น
คอมมิ ว นิ ส ต หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ จ ะถู ก กล า วหาว า

ไมภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ถึ ง เวลาแล ว หรื อ ยั ง ที่ เราควรจะพู ด ความจริ ง
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ก็ ค นที่ นั บ ถื อ ศาสนา เรา
ตองซื่อสัตย เราตองยอมรับวาพัฒนาการชนิดนี้
มิไดรวมถึงความสุขที่แทจริงของประชาชน แต
ในทางตรงข า ม กลั บ ให รู ป แบบที่ เ ต็ ม ไปด ว ย
ความคดโกง ไมมากก็นอย ยิ่งไปกวานั้น เรา
ตองไมลืมวาการเพิ่มผลผลิตโดยใชเครื่องจักรที่
ทั น สมั ย เป น การทำลายทรั พ ยากรธรรมชาติ
อย า งไม ส ามารถกลายสภาพกลั บ ให คื น ดี ไ ด
เชนปาไมและสัตวปาบางชนิด เมื่อมันสูญสิ้นไป
ตองใชเวลาในการที่จะทดแทน ซึ่งอาจจะไมใช
ในรุ น ลู ก หลานของเรา การผลิ ต ขนาดใหญ
นอกจากจะใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ม าก
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ยั ง เป น การทำลายสภาพแวดล อ ม ทำให น้ ำ
และอากาศเป น พิ ษ ทำลายฝู ง ปลาและพื้ น ที่
เกษตรกรรม ดังนั้น ประชาชนจึงถูกบังคับให
กินสิ่งมีพิษทีละเล็กละนอย แตเราไมจำเปน
ตองขยายความกันอีกวามีการเอารัดเอาเปรียบ
กันเทาไรในหมูผูคนดวยกัน
พูดสั้นๆวา ประเทศใดก็ตามที่รูสึกวา
ตนเองยังดอยอยู ดังที่เรียกตัวเองวาประเทศ
กำลั ง พั ฒ นาหรื อ ประเทศด อ ยพั ฒ นา ไม
สามารถและไม ค วรที่ จ ะเขยิ บ ตั ง เองขึ้ น โดย
พัฒนาการเชิงปริมาณนี้ โดยหวังที่จะเทาเทียม
กับประเทศที่ยกตัวเองวาเปนประเทศที่พัฒนา
แลว เพราะทำเชนนี้ไมได เหมือนที่อีเวอรเรธ
ไรเมอร ( Evereth Reimer)ได ก ล า วไว ว า
“ถาหากทุกประเทศเปนเหมือนสหรัฐ การใช
น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 50 เทา เหล็ก 100 เทา โลหะ
อื่นๆ 200 เทา และสหรัฐเองจะตองใชวัตถุดิบ
เหล า นี้ เ พิ่ ม เป น 3 เท า ในขบวนการผลิ ต
วัตถุดิบในโลกมีไมเพียงพอที่จะทำเชนนั้น และ
บรรยากาศของโลกไมอาจที่จะเปลี่ยนแปลงได
และถึงจุดนั้น โลกก็จะพบจุดจบ”
คุ ณ คงจะต อ งนึ ก ว า “ผู เขี ย นคนนี้ ไ ม
เห็นดวยกับพัฒนาการซึ่งมุงแตปริมาณ และ
แมแตพัฒนาการที่มุงในการปรับปรุงคุณภาพ
ของชีวิตมนุษยแตยังเนนวัตถุ เพราะวาโดย
แทจริงแลว พัฒนาการชนิดหลังก็ทำใหคุณคา
ของชีวิตมนุษยนอยลง” ไมเพียงแตวัตถุนิยม
ที่ ส นั บ สนุ น ความรุ น แรง แต วิ ท ยาศาสตร
ประยุ ก ต ส มั ย ใหม ก็ ยั ง ทำลายคุ ณ ค า ของกาล
และอวกาศ(Time & Space)อีกดวย ในระบบ
ความศิวิไลซแบบวัตถุนิยม เวลาหมายความถึง
เพียงสิ่งที่นาฬกาบอก วัดออกมาเปนวัน เวลา
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ชั่วโมงทำงานและนาทีที่ตองทำงาน อวกาศ
หมายเพียงอะไรที่เปน 3 มิติ และบรรจุวัตถุลง
ไปได
นี่แหละคือสิ่งที่ทานพุทธทาสกลาววา
พัฒนาการหมายถึงความสับสนเพราะตั้งอยูบน
สมมติฐานที่วา ยิ่งมากยิ่งดี อายุยืนเทาไรยิ่งดี
โดยมิ ไ ด ค ำนึ ง เปรี ย บเที ย บถึ ง คุ ณ ค า จริ ง ของ
ชีวิตเลวที่ยืนยาว กับชีวิตที่ดีแตสั้น นี่เปนสิ่ง
ตรงกันขามกับคำสอนของพุทธองคที่ตรัสไววา
ชีวิตของคนแมสั้น มีคามากกวาชีวิตของคนเลว
ที่ยืดยาว
โดยความเปนจริงแลวศาสนาเทานั้น
ซึ่งถือเอาวัตถุเปนรอง และรักษาเอาเปาหมาย
สู ง สุ ด ของการพั ฒ นาการเอาไว ซึ่ ง จะนำมา
สู คุ ณ ค า ที่ แ ท จ ริ ง ในพั ฒ นาการของมนุ ษ ย
เพราะถึงแมเราจะตัดสินพัฒนาการในแงของ
จริยธรรมและศีลธรรม ก็เปนการยากที่จะไมนำ
เอาวัตถุมาเปนบรรทัดฐานดวย
ในทัศนะของพุทธ พัฒนาการตองมุง
ลดความอยาก หลีกเลี่ยงความรุนแรง และมุง
การพั ฒ นาของจิ ต วิ ญ ญาณมากกว า ของวั ต ถุ
เมื่อปจเจกชนกาวหนาขึ้น เขาจะชวยผูอื่นมาก
ขึ้น โดยไมรอยุคพระศรีอาริยหรือสังคมนิยม
อุดมคติ การรวมมือดีกวาการแขงขัน ไมเปน
ทั้ ง ทุ น นิ ย มซึ่ ง เข า ข า งนายทุ น และไม เ ป น ทั้ ง
สังคมนิยมซึ่งเขาขางกรรมกร
จากจุ ด ยื น ของศาสนา เป า หมายจะ
บรรลุถึงไดก็โดยการเอาชนะความปรารถนาชั่ว
ดังนั้น เปาหมายจึงมีได 2 ลักษณะ ในทางโลก
ยิ่งสมหวังมากเทาไร พัฒนาการก็สำเร็จเทานั้น
ในทางธรรมยิ่งลดความปรารถนาไดมากเทาไร
พัฒนาการยิ่งสำเร็จเทานั้น ความศิวิไลซอยาง
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ตะวันตกกัดกรอนคริสตศาสนา หรืออยางนอย
ที่ สุ ด ก็ วิ ญ ญาณของคริ ส เตี ย นกลายเป น เพี ย ง
ทุนนิยมหรือสังคมนิยม และมุงที่จะเพิ่มพูนวัตถุ
เพื่ อ บำบั ด ความอยาก พวกนั ก ทุ น นิ ย มต อ ง
การที่จะยกระดับความเปนอยูทางวัตถุของคน
กลุมอื่นเพียงเพื่อที่พวกเขาจะไดอยูเหนือกวา
พวกสังคมนิยมกลับกัน ตองการใหคนสวนใหญ
หรือคนที่ทำในนามของคนสวนใหญกดคนสวน
นอยหรือคนที่ตอตานเขา
พั ฒ นาการแบบตะวั น ตกมี ม าตราวั ด
คุณคาที่เปนสุดโตง ยิ่งรวยยิ่งดี นักทุนนิยมนำ
สิ่งนี้ไปใชกับคนรวย นักสังคมนิยมนำไปใชกับ
ชนผูใชแรงงาน ยิ่งเร็วยิ่งดี ยิ่งใหญยิ่งดี ความ
รูมากยิ่งดี ในทางตรงกันขาม พุทธศาสนากลับ
เนนทางสายกลางที่สอดคลองกับความสมดุล
ของธรรมชาติ ความรู ต อ งเป น ความรู ที่
สมบู ร ณ เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ เ พื่ อ ที่ จ ะมี ป ญ ญา
มิฉะนั้น ความรูนั้นเปนอวิชชา ความรูเพียงบาง
สวนนำไปสูความหลอกลวง และสงเสริมความ
อยากและความเกลี ย ด นี้ เ ป น รากเหง า ของ
ความชั่วทั้งหลาย ซึ่งนำไปสูหายนะ สิ่งที่จะ
แก ไขได คื อ หลั ก 3 ประการในการเรี ย นรู
ตนเอง อันไดแก การพูดและการกระทำที่ชอบ
และการเกี่ยวของกับสิ่งอื่นหรือผูอื่นอยางถูก
ต อ ง(ศี ล ) พิ จ ารณาถึ ง ความจริ ง ภายในของ
จิตวิญญาณและของธรรมชาติ(สมาธิ) นำไปสู
ผลสุ ด ท า ยคื อ ความสว า งไสวหรื อ ความรู
สมบู ร ณ ( ป ญ ญา) อั น เป น ความตื่ น และความ
ตระหนักพรอมถึงภาวการณของโลก
เมื่อสามารถเขาใจสิ่งนี้ก็จะเขาใจสิ่งนี้
ก็ จ ะเข า ใจคุ ณ ลั ก ษณะสามประการของ
ทุ ก สิ่ ง ตามหลั ก พุ ท ธศาสนา คื อ ความไม น า

ปรารถนา(ทุ ก ขํ ) ความไม ค งที่ ( อนิ จ จํ ) และ
ความปราศจากตั ว ตนที่ ถ าวร(อนตฺ ต า)
พัฒนาการที่แทจริงจะเปนการจัดจังหวะและ
การเคลื่อนไหวของชีวิตใหสอดคลองกับความ
เปนจริง ในขณะเดียวกับที่ดำรงความรูที่วา
มนุ ษ ย เ ป น เพี ย งส ว นหนึ่ ง ของจั ก รวาล และ
พยายามหาหนทางที่ จ ะทำให ม นุ ษ ยชาติ เ ป น
สิ่ ง เดี ย วกั บ ธรรมชาติ ต อ งไม โ อ อ วด ไม มี
ตัวตนที่จะเอาชนะธรรมชาติ ไมเนนย้ำที่การ
สรางสรรควัตถุมากมาย จนกระทั่งประชาชน
ตกเปนทาสของวัตถุ และไมมีเวลาเหลือที่จะ
คนหาสัจจะ ซึ่งอยูเหนือความจริงของวัตถุ
ในป ค.ศ.1929 แมกซ เซเลอร(Max
Scheler)ได ตั้ ง ข อ สั ง เกตซึ่ ง ยั ง เป น จริ ง จน
กระทั่งถึงปจจุบันนี้ เขากลาววา “เราไมเคย
เ ผ ชิ ญ กั บ ป ญ ห า อ ย า ง จ ริ ง จั ง สั ก ที ที่ ว า
พัฒนาการทั้งหมดของความเจริญแบบตะวันตก
ซึ่งมองดานเดียวและขยายออกภายนอกมาก
เกินไป ไมอาจที่จะเปนความพยายามถึงที่สุด
ของเรา จะดำเนิ น ไปโดยอาศั ย วิ ธี ก ารที่ ไ ม
เหมาะสม ถาหากเราไมเหลียวดูถึงศิลปะของ
ความควบคุมตนเองในดานในของชีวิตที่ลาหลัง
และไมสมัครใจในดานศิลปะของสมาธิภาวนา
คนหาวิญญาณและความอดกลั้นอดทนของเรา
เราตองกลับมาเรียนอีกครั้งเพื่อที่จะเผชิญหนา
กั บ ความเป น หนึ่ ง เดี ย วอั น ยิ่ ง ใหญ และไม
สามารถมองเห็นไดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในสกล
จักรวาลของจิตใจ ในวิญญาณอมตะ และใน
ขณะเดียวกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ขบวนการของโลกและการกำหนดของกฎอัน
สูงสุด และเราตองไมเพียงยอมรับความเปน
เอกภาพของโลกในแงของลัทธิใดลัทธิหนึ่งเพียง
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อั น เดี ย ว แต ฝ ก ฝนและสนั บ สนุ น ในชี วิ ต ทั้ ง
ภายนอกและภายในของเรา”
นี่ แ หละคื อ จิ ต ใจของการพั ฒ นาแบบ
ชาวพุ ท ธ ซึ่ ง จะต อ งเพาะสร า งความเข ม แข็ ง
ภายในขึ้นเปนอันดับแรก แลวความกรุณาและ
ความรักในเพื่อนมนุษยจึงจะเปนไปได การ
ทำงานและการละเลนตองไปดวยกัน ไมจำเปน
ที่จะทำใหงานเปนสิ่งที่จำตองทำ เปนสิ่งที่ตอง
ตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หรือ
เพื่ อ ให มี เวลาว า งมากขึ้ น จริ ย ธรรมในการ
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ทำงานไมใชเพื่อกระทำเพื่ออยูเหนือคนอื่น แต
เปนการสนุกสนานกับงานของตน และรวมงาน
กับผูอื่นอยางสอดคลองกัน วิถีเชนนี้ไมสามารถ
โอ อ วดถึ ง วั ต ถุ ที่ มี ที่ ไ ด แต ชี วิ ต ที่ เรี ย บง า ยนั้ น
สบายเพียงพอ และอาหารงายๆก็เปนโทษนอย
ทั้ ง ต อ ร า งกายและจิ ต ใจ นอกจากนี้ อ าหาร
ง า ยๆก็ ท ำขึ้ น โดยไม ท ำลายธรรมชาติ และ
ไมจำเปนตองเลี้ยงสัตวเพียงเพื่อไวเปนอาหาร
ของมนุษยเทานั้น
(อานตอฉบับหนา)
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LIGHT OF SIVARAKSA

Buddhism and Development is small beautiful?(3)
S.Sivaraksa

It is not for these reasons that
development has worked out in such a
way that the gap has grown between
the rich and the poor, and between
the wealthy nations and the poor
nations? In Siam, since development
planning began, a few wealthy people
in Bangkok have become continually
wealthier, while the people of the
northeast have become poorer, not to
mention conditions in other parts of
the country. And up until now, there
has been no indication (including the
present dictatorial regime which is a
swing form the former democracy) that
my country is considering a change in

its development policies, but it goes
blithely on following the blueprints of
the capitalist economists. If anyone
raises objections to these methods or
this type of thinking, he is labelled a
rabble-rouser, a proponent of
communism, or else he is accused of
disloyalty to the Nation, Religion and
the King. Is it not time that we should
speak the truth, and especially those
who hold themselves to be religious?
We must be honest, and if we are
honest, we must admit that this type of
development has not added to the
happiness of the people in any real
human sense, but on the contrary has
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taken a form that to a greater or lesser
extent is permeated throughout with
crooked deceptions. Moreover, we
must not forget that the increase in
production through the use of modern
machinery to exploit natural resources
cannot go on forever. Oil, coal, and
iron, once they are gone, cannot be
brought back. As for the forests and
some wild animals, when they are
depleted, if they are to be brought
back, it won’t be in our time or our
children’s time. Production on a grand
scale not only uses up the raw
materials, it also destroys the
environment, poisoning the air and the
water, the fish and the fields, so that
people are forced to ingest poison
continually. But we do not need to
expand further on how man takes
advantage of his fellowman.
In short, any country that feels
itself so inferior as to call itself
developing or underdeveloped, cannot
and should not try to raise itself up
through this kind of quantitative
development in order to put itself on a
par with those nations which brag that
they are developed.
It cannot do because, as Everett
Reimer has said, if every country be like
the United States, “the oil
consumption would be increased fifty
times, iron one hundred times, and
other metals two hundred times. And
the United States itself would have to
triple its use of these materials simply
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in the process of production itself.”
There are not enough raw materials in
the world to do this, nor would the
atmosphere be able to take the
change. The world as we know it would
come to an end.
You will, no doubt, surmise that
I do not agree with that form of
development which aims at quantity,
and even not that form of
development which has as its objective
the improvement of the quality of
human life, yet still stresses material
things, In reality, the latter, too,
diminishes the quality of human life.
It is not only that materialism
fosters violence, but modern applied
science also destroys the values of
time and space. To a materialist
civilization, time means only that
which a clock can measure in terms of
work-day, work-hours, work-minutes.
Space simply has three dimensions
which are filled with material things.
That is why Buddhadasa says
development means confusion, for it
assumes the more the merrier, the
longer one’s life the better, with no
thought of measuring the real value of
a long evil life as against that of a
short good life. This is contrary to the
teaching of the Buddha, who said the
life of a good man, however short it
may be, is more valuable than that of
an evil one, however long he lives.
As a matter of fact, it is only
religion, which puts material things in
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second place and keeps the ultimate
goals of development in sight, that can
bring out the true value in human
development. For even in the matter
of judging the value of development,
from the point of view of ethics and
morality, it is difficult to keep material
considerations from being the sole
criteria.
From the Buddhist point of
view, development must aim ant the
reduction of craving, the avoidance of
violence, and the development of the
spirit rather than of material things. As
each individual progresses, he
increasingly helps others without
waiting for the millennium, or for the
ideal socialist society. Cooperation is
better than competition, whether of
the capitalist variety which favors the
capitalist, or the socialist variety which
favors the laborer.
From the standpoint of religion,
the goal can be attained by stages as
evil desires are overcome. So goals are
perceived in two ways. From the
worldly standpoint, the more desires
are increased or satisfied the further
development can proceed. From the
religious standpoint, the mere desires
can be reduced the further
development can proceed.
Western civilization erodes
Christianity, or at least real Christian
spiritual values, and becomes merely
capitalistic or socialistic, aimsing to
increase material goods in order to

satisfy craving. The capitalist variety
wants to raise the material standard of
living of other groups, if possible,
providing the capitalists themselves can
stay on top. The socialist variety
reverses it and wants the majority, or
those who act in the name of the
majority, to oppress the minority or
those who are opposed to them.
The value scale of Western-type
development emphasizes extremes.
The richer the better; the capitalists
apply this to the wealthy, and the
socialists to the laborer. The quicker
the better. The bigger the better. The
more knowledge the better. Buddhism,
on the other hand, emphasizes the
middle way between extremes, a
moderation which strikes a balance
appropriate to the balance of nature
itself. Knowledge must be a complete
knowledge of nature, in order to be
wisdom; otherwise, knowledge is
ignorance. Partial knowledge leads to
delusion, and encourages the growth of
greed and hate. These are the roots of
evil that lead to ruin. The remedy is
the threefold way of self-knowledge,
leading to right speech and action and
right relations to other people and
things (morality), consideration of the
inner truth of one’s own spirit and of
nature (meditation),m leading finally to
enlightenment or complete knowledge
(Wisdom). It is an awakening, and a
complete awareness of the world.
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When one understands this,
one understands the three
characteristics of all things from the
Buddhist point of view: their
unsatisfactoriness, their impermanence,
and their lack of permanent selfhood.
True development will arrange
for the rhythm of life and movement
to be in accordance with the facts,
while maintaining an awareness that
man is but a part of the universe, and
that ways must be found to integrate
mankind with the laws of nature. There
must be no boasting, no proud selfcentered attempts to master nature, no
emphasis placed on the creation of
material things to the point where
people become slaves to things and
have no time left for themselves to
search after the truth which is out
beyond the realm of material things.
In 1929, Max Scheler formulated
a remark which is just as true today as
then. He said,
We have never before seriously
faced the question whether the entire
development of Western civilization,
that one-sided and over – active
process of expansion outward, might
not ultimately be an attempt using
unsuitable means- if we lose sight of
the complementary art of inner selfcontrol
over
our
entire
underdeveloped and otherwise
involuntary psychological life, an art of
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meditation, search of soul, and
forbearance. We must learn anew to
envisage the great, invisible solidarity of
all living beings in universal life, of all
minds in the eternal spirit-and at the
same time the mutual solidarity of the
world process the destiny of its
supreme principle, and we must not
just accept this world unity as a mere
doctrine, but practice and promote it in
our inner and outer lives.
This is indeed the spirit of
Buddhist development where the inner
strength must be cultivated first ; then
compassion and loving-kindness to
others become possible. Work and play
would be interchangeable. There is no
need to regard work as something
which has to be done, has to be
bargained for, in order to get more
wages or in order to get more leisure
time. Work ethics would be not to get
ahead of others but to enjoy one’s
work and to work in harmony with
others. Materially there may not be too
much to boast about, but the simple
life ought to be comfortable enough,
and simple food is less harmful to the
body and mind. Besides, simple diet
could be produced without exploiting
nature, and one would then need not
keep animals merely for the sake of
man’s food.
.(to be continued)
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แสงพจนา

จากสมุดบันทึก
พจนา จันทรสันติ

ความละเอียดหากกอปรดวยความยึดมั่นถือมั่นจะกลายเปนความจูจี้จุกจิก
แตหากกำกับดวยความตระหนักรูจะกลับกลายเปนการแลเห็น เปนความเขาใจ เปนปญญา
ความละเอียดซึ่งเปนรากฐานของปญญาจะยิ่งละเอียดออนขึ้น ลึกซึ้งขึ้น
หาใชสามรอยหกสิบองศาไม แตเปนพันองศาหมื่นองศา
เล็กละเอียดจนไมสามารถแบงแยกยอยไดอีก.
๚
ถึงที่สุดแลวทุกเสนทางจะไปบรรจบกันตรงจุดหมายปลายทาง
และตรงจุดนั้นจะกลับกลายเปนจุดศูนยกลางซึ่งแผพุงรัศมีออกมาสุดคณานับ
กลายเปนเสนทางอันแตกตางหลากหลาย
และทุกความแตกตางเหลานั้นจะกลับกลายเปนจุดเริ่มตนอีกครั้ง.
๚
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ตื่นขึ้นในยามดึกสงัดดุจดั่งวันแรกของดวงจิตอันออนเยาว ซึ่งสัมผัสรับรูเริ่มตื่นขึ้นตอโลก
สายฝนอันแผวเบา กระแสอันละเอียดออนของทุกสิ่งรอบๆตัว
พระบนหิ้ง เปลวไฟประทีป พัดลม ผืนเสื่อ โตะเตี้ย มวนทิชชู ผนังหอง
ทุกสิ่งรอบตัวลวนแผพลังอันแผวจางออกมา
ทุกกระแสลวนกอใหเกิดแรงกระเพื่อมในดวงจิต แมจะแผวเบาเพียงใด
กอใหเกิดความรูสึกคอยสั่งสมแรงกลาขึ้น เหมือนหยดน้ำจากรากไม
กอเกิดเปนกระแสธารความนึกคิด
ความคิดเปนสิ่งที่หยาบกวาความรูสึก
ทวาแมความรูสึกจะแผวเบาละเอียดออนเพียงใดก็ยังคงเปนอาการไหวกระเพื่อม
น้ำในแองแมใสสงบแตยังมีกระแสอันแผวเบาละเอียดที่สุด
กระจกแมใส ค่ำคืนแมเงียบงัน ทวากระแสอันแผวเบายังมีอยู
ไรจิต ไรใจ ไรสัมผัสรับรู รูโดยมิตองรู ไรการกระทำ ไรเปน
โลกยังคงดำรงอยู การกระทำและความเปนยังมีอยู
ทวากลับไรสิ้น ไรแมความไร.
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LIGHT OF POCHANA

From a diary

Pochana Chandrasanti
Translated to English : Wasu Koysiripong

Attention to detail, if done with ego, shall become fussiness.
Yet, if done with awareness, it shall become vision, understanding and wisdom.
Attention to detail that can become the root of wisdom is fine and deep.
It is not only 360 degrees, but thousands of degrees.
It is so fine that it cannot be divided any further.
…
At the end, all roads lead to the same destination.
And, that destination shall become the center that radiates out in every direction.
Those radiations become various routes.
And, all those different routes convene again to form the beginning.
…
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Waking up in the middle of the night, feeling like the first day of the young mind,
the first touch of the World,
Light and fine rain brings about fine sensation of everything around me,
The Buddha statue on the shrine, a bright flame, a fan, a mat, a short table,
A roll of toilet paper and the walls of the room,
Everything around me radiates light energy.
Every stream of energy causes my mind to ripple, though lightly.
My feelings are accumulating like drops of water from tree roots.
These form a stream of thoughts.
Thoughts are coarser than feelings.
No matter how fine the feelings are, they only bring about ripples.
Water in a lake, no matter how still it is, has light ripples.
No mind, no thought, being aware without awareness, no actions, no being;
The World still exists. Actions and being still continue.
Yet, there is only void. There is empty even in emptiness.
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บัวสามแบบ

วาดวยการรูจักแจงตนเอง

คนโง อยูกับตนก็ไมรูจักตน
จึงกลัวตนเองไปตางๆนานา
คนฉลาด อยูกับตนและรูจักตนดี
แตไมรูสิ่งที่ดีกวาตน
จึงงุนงานอยูกับการสรางเนื้อสรางตัว
ปนตนใหเปนแบบตางๆ
คนเจาปญญา ยอมรูจักตนดีที่สุด
จนทะลุความไมเปนตน
จึงบริหารตนไดเหมือนการสรางสรรคฟองสบู
ใชประโยชนสุดกูแลวก็สลายวับไป

THREE LOTUSES

Self Recognition

The foolish have no understanding of the life they live,
So, they fear to be on their own
And often find themselves in grief.
The clever understand themselves,
But do not realize the goodness beyond their lives.
They are too busy pushing themselves to become gifted.
The wise know the momentary self in which they live.
Engaged in the powerful bubbles of life,
They made the most of each bubble,
Knowing it will soon vanish.
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ,คนโง คนฉลาด คนเจาปญญา (พิมพครั้งที่ 27),สำนักพิมพศยาม,หนา 18,2559
Chai Na Pol A., The Foolish The Clever The Wise (27th edition), Sayam Publishing House, P. 19, 2016
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(ภาพปกวารสารพระธรรม เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐–๒๕๕๑)
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