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แสงแรก / FIRST LIGHT

พุทธวจนะ/Buddha’s Words
๏ ยถา อคารํ สุจฺฉนฺนํ
วุฏฺิ น สมติวิชฺฌติ
เอวํ สุภาวิตํ จิตฺตํ
ราโค น สมติวิชฺฌติ
๏ เรือนที่มุงเรียบร้อย
ฝนย่อมไหลย้อยเข้าไม่ได้
ใจที่อบรมเป็นอย่างดี
ราคะไม่มีวันเข้าครอบง�ำ
๏ Even as rain
gets not into a well-thatched house,
Even so lust
penetrates not a well-developed mind.

จาก เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, บทที่ 14 หมวดคู่
From Mr.Sathienphong Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 14 of ‘The Pairs’
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แสงพระธรรม มกราคม-มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์
วารสาร แสงพระธรรม เป็นวารสารภาษาไทยและอังกฤษราย 6 เดือน จัดท�ำขึ้นภายใต้มูลนิธิ
พระพุ ท ธมิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมค� ำ สอนและความรู ้ ใ นพุ ท ธศาสนา
เรื่ อ งราวของบุ ค คลส� ำ คั ญ และข่ า วกิ จ กรรมด้ า นพระศาสนาในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต รวมทั้ ง โครงการ
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (“พระใหญ่”เมืองภูเก็ต) ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใต้
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และกรมป่าไม้ เผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิ ด และเผยแพร่ ผ ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ที่ ด� ำ เนิ น การโดยมู ล นิ ธิ ฯ รวมทั้ ง มอบให้ แ ก่ ห ้ อ งสมุ ด
สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงาน องค์ ก รเพื่ อ สาธารณประโยชน์ และสถานที่ ๆ เหมาะสมในภู เ ก็ ต โดย
คณะท�ำงานผู้ก่อตั้งวารสารนี้ในอดีต (ภายใต้พุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ปี 2550-2551) โดยวาระใหม่นี้
เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 เป็นปฐมฤกษ์
ห้องสมุดสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจต้องการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ กรุณาติดต่อขอรับได้ที่
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
42/14 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076 373 138-9, 08 1891 3827 โทรสาร: 076 373 140
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 Phraphutthamingmongkhon 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 Phraphutthamingmongkhon
Ek-nakkhiri project (The Big Buddha of Phuket) at The Big Buddha on Mt. Nakkerd
under the supervision of Kittisangkharam Temple (Kata Temple) and the Royal Forest
Department. Our purposes are to contribute Dharmic knowledge at the peak of Khao
Nakkerd (Mt.Nakkerd) 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.
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation
42/14 Moo 2, Thepkasatri Road, Rasada Sub-District, Muang District,
Phuket Province 83000
Tel: 076 373 138-9 ; 08 1891 3827 Fax: 076 373 140
Email: MingmongkolPhuket@gmail.com
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โทร 076 221 884, 08 1552 3790 อีเมล : harin_s@hotmail.com
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บทบรรณาธิการ

เวลาแสนยากจากปลายปี 2559 พาดผ่านไปจนถึงปลายปี 2560 มีเหตุการณ์ส�ำคัญยิ่งซึ่งจะเป็น
ประวัติศาสตร์ของประเทศตลอดไป คือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลได้จัดพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพเมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 แสงพระธรรม ใคร่ขอบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ ลู นิธพิ ระพุทธ
มิง่ มงคล ศรัทธา ๔๕ มีโอกาสเป็นส่วนร่วมเล็กๆในพระราชพิธี ไว้ในคอลัมน์ “ภูเก็ตพุทธกิจ” ด้วยความส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในวาระนี้
ทั้งอุทกภัยภาคใต้ปลายปี 2559 และกลางปี 2560 ในภาคอีสาน ซึ่งมูลนิธิฯร่วมกับหลาย
ภาคส่วนเข้าช่วยเหลือ ก็ขอบันทึกปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง (รวมถึงอุทกภัยในภาคกลาง
และภาคอืน่ ๆในปลายปี 2560) อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเอาไว้ดว้ ย เพือ่ ให้เราตระหนักในความไม่ประมาท
การแสวงหาความรูแ้ ละเตรียมพร้อมป้องกัน ความสมานใจร่วมช่วยเหลือ และอาจได้สำ� เหนียกถึงวิถที มี่ นุษย์
มีส่วนท�ำให้เกิดภัยนี้ เพื่อมอบบทเรียนแก่อนุชนในวันพรุ่งนี้

,

The Light of Dhamma January-June 2018

7

Editorial Preface

Translated to English : Wasu Koysiripong

The period of sadness spanning from late 2016 to late 2017 marks a very important
event that is going to be recorded in the history of this country forever. It is the death of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great or King Rama 9 on 13 October 2016.
The government organized the royal cremation on 26 October 2017. The Light of Dharma
records the activities that the Phraputthamingmongkhon Sattha 45 Foundation has done
for this very important royal ceremony in “Phuket Buddhist Activities”, with great gratitude
for the immense kindness of His Majesty.
For Southern Thailand Flooding of 2016 and Northeastern Thailand Flooding of
mid-2017, the foundation together with many other organizations would like to record these
unprecedented incessant natural disasters (including flooding in the middle of Thailand
and other regions in late 2017) so that we would always realize that we should stay alert
in every moment by acquiring knowledge and preparing for the disasters. We shall have
cooperation and realize the human factor that causes such kind of disaster, as a lesson for
our later generations.

,
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ภูเก็ตพุทธกิจ
พุทธกิจกรรม
(1) ผ้าป่านราฯ
11 มิถุนายน 2560
นายประกอบ ศรีรัตนาวดี วิทยากรประจ�ำมูลนิธิฯ
นายจรัญ จินดาพล จิตอาสามูลนิธพิ ระพุทธมิง่ มงคล
ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ร่วมทอดผ้าป่า
สามัคคี ณ ที่พักสงฆ์แก้วศิริธรรม (ที่พักสงฆ์บ้าน
เจาะบากง) หมู่ที่ 3 ต�ำบลปูโยะ อ�ำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส และได้น�ำอินทผาลัมมอบให้ผู้น�ำ
ศาสนาอิสลาม(โต๊ะอิหม่าม) เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ
ถือศีลอดเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดบ้านโต๊ะเวาะ ณ
ท้องที่เดียวกันนี้ เพื่อสันติธรรมน�้ำหนึ่งใจเดียว
(2) จากพระใหญ่สู่ชายแดนใต้
13 มิถุนายน 2560
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ วัดกิตติสังฆาราม พระอุปัชฌาย์ จัด
โครงการจากพระใหญ่ สู ่ ช ายแดนใต้ อาราธนา
พระสงฆ์ ไ ปพ� ำ นั ก ยั ง วั ด และส� ำ นั ก สงฆ์ จ�ำ นวน 5
แห่ง เพือ่ ให้วดั นัน้ ๆสามารถประกอบพุทธกิจส�ำคัญๆ
ได้และเป็นขวัญก�ำลังใจแด่พุทธศาสนิกชนในท้องที่
เริ่มออกเดินทางเมื่อ 13 มิถุนายน 2560
(3) น�้ำใจไทยสู่แดนอีสาน
สิงหาคม 2560
ช่วงเกิดอุทกภัยภาคอีสานหลายจังหวัดเมื่อกลาง
ปี นี้ มู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ ได้
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ รั บ บริ จ าคและจั ด หาสิ่ ง ของ
บรรจุถุงยังชีพไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่
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ประสบภัย โดยความเมตตาจากคณะสงฆ์ภาคใต้
คณะสงฆ์ ภ าคต่ า งๆ (สามพราน-นครปฐม,
พระทองค�ำ-นครราชสีมา, บ้านแพ้ว-สมุทรสาคร,
วัดพุทโธภาวนาพุเย-กาญจนบุรี ฯลฯ) มูลนิธหิ ลวงพ่อ
พุทโธภาวนา การสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 27
(ค่ายประเสริฐสงคราม) อบจ.สกลนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ตโกรเซอรี่ ชาวภูเก็ต และชาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ การอนุเคราะห์ขนส่งล�ำเลียง
สิ่งของจากสายการบินนกแอร์ (รวมน�้ำหนัก 15 ตัน)
หจก.ทีบีพาร์ท (จัดรถบรรทุก)
(4) เพื่อผู้สูงอายุ
7 กันยายน 2560
เทศบาลต�ำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต จัดท�ำโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจ เพือ่ ผูส้ งู อายุสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์
แก่ชุมชน และสะท้อนถึงความเอื้ออาทรที่คนใน
สังคมมีให้กัน โดยนายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิ
พระพุ ท ธมิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ บรรยายธรรมะ
พร้อมทั้งปฏิบัติสมาธิแบบเคลื่อนไหว (หลวงพ่อ
เทียน) นายประกอบ ศรีรัตนาวดี วิทยากรประจ�ำ
มูลนิธิฯ แนะน�ำธรรมนันทนาการ (เกมฝึกสติ)
(5) ถวายดอกไม้จันทร์
21 กันยายน 2560
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
ร่ ว มกั น จั ด สาธิ ต การถวายดอกไม้ จั น ทน์ ซึ่ ง จะ
มีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันพระราชพิธีถวาย
พระเพลิ ง พระบรมศพในหลวงรั ช กาลที่ 9 (26
ตุลาคม 2560) โดยนายสัญญา เจริญพร และนาย
ณุ วั ฒ น์ ชื่ น อารมณ์ เจ้ า พนั ก งานในพระองค์
ช� ำ นาญการ กองพระราชพิ ธี ส� ำ นั ก พระราชวั ง
เดินทางมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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(6) นักโทษถือศีลกินเจ
20 ตุลาคม 2560
ในวั น เริ่ ม ต้ น เทศกาล“ถื อ ศี ล กิ น ผั ก ”ประจ� ำ ปี นี้
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ได้จัดวิทยากร
ของมูลนิธิฯ และรองประธานศาลเจ้ากะทู้ ไปให้
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา อานิสงส์ สาระ
ส� ำ คั ญ ของการกิ น เจ และการควบคุ ม อาหารใน
ศาสนาต่างๆ และร่วมอนุโมทนาแก่นักโทษผู้ร่วม
ถือศีลกินผัก(หญิง 400 คน ชาย 200 คน) ณ เรือนจ�ำ
จังหวัดภูเก็ต โดยศาลเจ้าจุย้ ตุย่ เต้าโบ้เก้งอนุเคราะห์
อาหารเจตลอดเทศกาล ทั้งนี้ มูลนิธิฯได้เสนอและ
ร่วมมือกับเรือนจ�ำจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมนี้ติดต่อ
กันมาเป็นปีที่ 17 ปี
			
(7) ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9
22 ตุลาคม 2560
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติ
สังฆาราม (วัดกะตะ) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ
ภิกษุสามเณร ณ วัดกิตติสังฆาราม วันที่ 22 ตุลาคม
พร้อมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ(26
ตุลาคม 2560) ในการนีม้ ผี บู้ วชเป็นพระ 29 รูป เณร
5 รูป พ�ำนักปฏิบัติกิจ ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิดจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560
(8) ครัวพระราชทาน รวมใจภักดิ์
ตุลาคม 2560
ด้ ว ยการประสานงานจากกรุ ง เทพมหานครและ
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 มูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ได้รับมอบหมายให้
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ร่วมจัดท�ำอาหารบรรจุกล่องแจกจ่ายในซุม้ อาหารให้
แก่จติ อาสาทีม่ าร่วมงานพระราชพิธฯี ตัง้ แต่วนั ที่ 2428 ตุลาคม จ�ำนวน 3 ซุ้มในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. วัดดวงแข เขตปทุมวัน 2. วัดราชบพิธ เขตพระนคร
3. วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน โดยวันที่ 26 ตุลาคม
ยังได้แจกจ่ายขนมปัง 25,000 ชุด ยาดมยาหม่อง
4,000 ชุด ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราช
พิธี ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด�ำเนิน
เขตดุสิต ในการนี้ ได้นิมนต์พระสงฆ์จังหวัดภาคใต้
และจิตอาสามูลนิธิฯ ไปเปิดโรงครัวพระราชทาน ณ
วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย นอกจากนี้ มูลนิธิฯ
ยังได้จัดซาลาเปา เครื่องดื่ม และผ้าเย็นบริการแก่
ประชาชนที่ไปถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ
จ�ำลอง เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ในวันพระ
ราชพิธีอีกด้วย โดยได้ร่วมมือกับพุทธศาสนิกชนชาว
ภูเก็ต มูลนิธิหลวงตาน้อย สาขานครปฐม คณาจารย์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(9) สอบธรรมศึกษา
9 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยบาทหลวง
จี ร ะศั ก ดิ์ ยงบรรทม ผู ้ อ� ำ นวยการ ได้ น� ำ วิ ช า
พระพุทธศาสนาเป็นหนึง่ ในวิชาเรียน และได้จดั สอบ
ธรรมศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันทั่ว
ราชอาณาจักร ในการนี้ พระประสาธน์สารโสภณ
เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตพังงา-กระบี่-ระนอง (ธรรมยุต) มาเป็นประธาน
นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล
ศรัทธา ๔๕ กรรมการก�ำกับห้องสอบ น�ำนักเรียนสอบ
ธรรม 333 คน นั่งสมาธิก่อนเข้าห้องสอบ
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(10) นักโทษสอบธรรม
9 พฤศจิกายน 2560
มูลนิธพิ ระพุทธมิง่ มงคล ศรัทธา ๔๕ ได้มอบอุปกรณ์
เครื่องเขียนให้กับเรือนจ�ำจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้
ต้องขังสอบธรรมศึกษาประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2560 พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ มีผู้ต้อง
ขังชาย 130 คน ผู้ต้องขังหญิง 200 คนเข้าร่วมสอบ
ในครั้งนี้
(11) บวชพระประจ�ำปี
28 พฤศจิกายน 2560
งานบวชพระประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน
โดยวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และมูลนิธิพระพุทธ
มิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 15 มีพระบวช
ใหม่ 39 รูป เณร 1 รูป พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์
เจ้าคณะต�ำบลฉลอง พระอุปัชฌาย์ ท�ำการบวชนาค
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และอุปสมบท ณ วัด
กิตติสงั ฆาราม พ�ำนักอบรมปฏิบตั ธิ รรม ณ ทีพ่ กั สงฆ์
พุทธอุทยานฯ มีพระอาจารย์สมุห์สุรพงค์ รัตนวังโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆารามเป็นผู้ก�ำกับดูแล
การอบรมตลอดการบวช 13 วัน
(12) ช่วยน�้ำท่วมใต้
30 พฤศจิกายน 2560
น�้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560
มู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ พระสงฆ์
จังหวัดภูเก็ตพังงา และคณะจิตอาสา จัดตั้งหน่วย
ช่วยผู้ประสบภัยขึ้น ณ ที่ท�ำการมูลนิธิฯ ถนนเทพ
กระษัตรี และทีต่ ำ� บลทะเลน้อย พัทลุง เพือ่ ประกอบ
อาหารสด บรรจุอาหารแห้งและของจ�ำเป็นแจกจ่าย
ยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช
ตรัง ฯลฯ

,
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PHUKET BHUDDIST ACTIVITES
Buddhist Activities

Traslated to English : wasu Koysiritpong

(1) Narathiwat Province Almsgiving to
Monks
11 June 2017
Mr. Prakorb Srirattanawadee, a lecturer of
the foundation; Mr.Charan Chindaphon,
a volunteer of the foundation, Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 (Big Buddha
Phuket) jointly conducted an almsgivingto-monks activity at the Sangha Kaew
Siritham Monastic Residence (Baan Joh
Bagong Sangha Residence) Moo 3, Puyo
sub-district, Su-ngaikolok district, Narathiwat
Province. On the same occasion, they also
gave dried apricots to imams for the month
of Ramadan at Baan Towah Mosque in the
same sub-district, to promote the peaceful
co-existence of the two religions.
(2) From the Big Buddha to the
Southernmost
13 June 2017
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation and Phrakhru Wisutkityaphorn of Kittisangkharam Temple organized the project
“From the Big Buddha to the Southernmost”
in which Buddhist monks were sent to
reside at 5 temples in the southernmost part
of Thailand so that those temples would
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be able to conduct Buddhist activities and
the morale of the Buddhists in the region
would be boosted. The monks departed on
13 June 2017.
(3) Thai kindness to the Northeast
August 2017
While many provinces in the Northeast
were facing flooding in the middle of this
year, Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation arranged a donation receiving
center for the alleviation of the hardship
of the flood victims. The foundation got
help from the teams of monks from the
South and other regions of Thailand (Nakhonpathom, Nakhon Ratchasima, Samutsakhon,
Kanchanaburi etc.), Buddho Phawana
Foundation, the 27th Infantry District (Prasertsongkhram Camp), Sakonnakhon District
Administration Organization, Ratchaphat
Phuket University, Phuket Grocery, Phuket
Public and the People of Chacherngsao
Province etc. The shipping is voluntarily
provided by Nok Air (weighing 15 tons) and
TB Part Partnership (providing trucks).
(4) For the elderly
7 September 2017
Rasada Municipality Phuket arranged an
elderly school project for enhancing the
physical and mental health for the elderly
to be able to do beneficial activities for the
community. This activity shows the kindness
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of the people in the Thai society. Mr.Suporn
Vanichakul, the chairman of Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation,
gave a Dharma lecture as well as instructed
“moving meditation” (Luangpho Thien).
Mr. Prakorb Srirattanawadee, a lecturer of
the foundation, introduced a mindfulness
exercise.
(5) Sandalwood Flower Presenting
21 September 2017
The Office of Art and Culture, Phuket
Rajabhat University and Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation jointly
organized a sandalwood flower presenting
activity, which would have been simultaneously organized all across the country for
the cremation of His Majesty King Rama 9 (26
October 2017). Mr.Sanya Charoenphorn and
Mr.Nuwat Cheunarom, the king’s officials of
the Royal Ceremony Division, the Bureau of
the Royal Household, gave a lecture at Hall
4, Chalermphrakiet Building, Phuket Rajabhat
University.
(6) Inmates practice veganism
20 October 2017
On the first day of the Vegetarian Festival this
year, Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation sent lecturers from the foundation and the vice chairman of Kathu Shrine
to give a lecturer about the history, benefits
and main ideas of the Vegetarian Festival;
and the diets of different religions. Prayers
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were made for the inmates who practiced
veganism (400 females 200 males) at Phuket
Prison. Chuitui Taobokeng Shrine provided
vegan food throughout the festival. The
foundation has been in cooperation with
Phuket Jail in arranging this activity for 17
consecutive years.
			
(7) Making Merits for King Rama IV
22 October 2017
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation together with Kittisangkharam Temple
(Wat Kata) organized a novice ordination
ceremony at Kittisangkharam Temple on 22
October as well as an almsgiving-to-monks
ceremony as merits for His Majesty King Rama
IV on the occasion of His Majesty’s cremation
(26 October 2017). 29 monks and 5 novices
were ordained. They would reside at Buddha
Garden on Mt.Nakkerd until 29 October 2017.
(8) Royal Patronage Kitchen
October 2017
With cooperation from Bangkok and
Volunteers for Dad Center, for the cremation
of His Majesty King Rama IV on 26 October
2017, Phraphutthamingmongkhon Sattha
45 Foundation was assigned to make lunch
boxes for the ceremony’s volunteers from 24
to 28 October. Three booths were assigned
to the foundation at different locations in
Bangkok; namely, 1. Duangkhae Temple,
Pathumwan Area; 2. Ratchabophit, Phra
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Nakhon Area; 3. Pathumwanaram, Pathumwan Area. On 26 October, the foundation
distributed 25,000 sets of bread and 4,000
sets of balm to the participants of the
royal ceremony at the infantry command
center, Ratchadamnern Road, Dusit District.
On this occasion, monks from the South and
volunteers from the foundation opened a
royal kitchen at Jao-am Temple, Bangkok Noi
Area. Besides, the foundation also provided
steamed buns, drinks and refreshing towels for the participants of the sandalwood
presenting ceremony at the simulated royal
crematorium at Saphanhin Stage in Phuket
on the cremation day. The foundation
worked together with Phuket Buddhists;
Luangtanoi Foundation, Nakhonpathom
Branch; and the teachers and students of
Phuket Ratchaphat University.
(9) Dharma exam
9 November 2017
Phuket Dawrung Witthaya School by Father
Chirasak Yongbanthom, the School Director, added Buddhism into the school’s
curriculum and organized a Dharma exam
for Year 2017 at the same time across the
country. For this purpose, Phra Prasartsarasophon, the abbot of Khuankalai Temple, the
Buddhist leader of Phuket-Phangnga-Krabi
(Thammayut Sect), assumed the chairman
position. Mr.Suporn Vanichakul, the chairman
of Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
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Foundation, worked as an examiner, leading
the meditation for 333 examinees before the
examination.
(10) Dharma Exam for Inmates
9 November 2017
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation gave stationery to Phuket Prison for
conducting Dharma examination for the
inmates for Year 2017 on 9 November 2017
at the same time across the country. 130
male inmates and 200 female inmates sat
this exam.
(11) Annual Ordination Ceremony
28 November 2017
The annual ordination ceremony of Year
2017 was organized on the 28th of November by Kittisangkharam Temple (Wat Kata)
and Phraputthamingmongkhon Sattha 45
Foundation. This year is the 15th year of
the ceremony. There were 39 monks and 1
novice ordained in the ceremony. Phrakhru
Wisutkitayaphorn, the ecclesiastical Chalong
sub-district governor, assumed the role of
the preceptor of the ordination at Buddha
Garden on Mt.Nakkerd. The new monks and
novice reside at Kittisangkharam Temple
and practice at the Buddha Garden monk
residence. Phra Samuha Suraphong
Ratanawangso, an assistant abbot of
Kittisangkharam Temple supervised the
training throughout the 13 days of the
ordination.
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(12) Southern Thailand Flood Aid
30 November 2017
Throughout the Southern Thailand’s flood in
November 2017, Phraputthamingmongkhon
Sattha 45 Foundation, Phuket and Phang-nga
Sangha Association and a volunteer group
founded a flood victim rescue center at the
foundation’s office in Thepkasattri Road and
Talaenoi sub-district, Phatthalung Province
in order to provide fresh and dry food, and
essential things for the disaster hit area in
Phatthalung, Nakhon Srithammarat and Trang
Provinces etc.

,
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สัมภาษณ์

แสงพระใหญ่ส่องแดนใต้
ไกด์ ธรรมสาร
ความยากล�ำบากของประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนใต้นนั้ นอกจากอันตรายจากการก่อการร้าย
ของกลุม่ ผูก้ อ่ ความรุนแรงทีด่ ำ� เนินต่อเนือ่ งมานับสิบ
ปีแล้ว พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนในบาง
พื้นที่ยังประสบปัญหาการประกอบกิจทางศาสนา
ตามศรัทธาหน้าที่และประเพณีอย่างมาก การออก
บิณฑบาตหรืองานบุญต้องมีทหารคุ้มครอง วัดต้อง
มีบังเกอร์ กิจนิมนต์หรือการปฏิบัติศาสนกิจท�ำได้
ยาก รวมทั้งงานผ้าป่าผ้าพระกฐินก็ยาก หรือท�ำไม่
ได้เพราะมีพระสงฆ์น้อยกว่าระเบียบก�ำหนด บางวัด
แทบเป็นวัดร้าง นับเป็นสถานการณ์วิกฤตของชาว
พุทธในจังหวัดชายแดนใต้อย่างแท้จริง แม้หน่วยงาน
องค์กรและสถาบันที่มีหน้าที่บ�ำรุงพระพุทธศาสนา
จะพยามยามเข้าแก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือนชาวพุทธ
ที่นั่นก็ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ปลายปีที่แล้ว ครั้งที่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล
ศรัทธา ๔๕ จัดงานบวชพระประจ�ำปี (28 พฤศจิกายน
2559) ได้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั บ พระสั ง ฆาธิ ก าร
วัดพรหมนิวาส (พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาส)
จังหวัดนราธิวาส ซึง่ จะมีการบวชประจ�ำปีเช่นกัน โดย
ทางมูลนิธฯิ ได้จดั ส่งบาตร ไตรจีวร ฯลฯ ไปสนับสนุน
และนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ จ ากบางวั ด ของนราธิ ว าสมา
ปฏิบัติกิจร่วมกับหมู่สงฆ์ ณ พุทธอุทยานยอดเขา
นาคเกิด ในระหว่างนั้น ทางมูลนิธิฯทราบปัญหา

ความขาดแคลนพระสงฆ์ของวัดในสามจังหวัด จึง
ได้หารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอค�ำชี้แนะ
จากพระผู้ปกครองที่พุทธอุทยานฯขึ้นต่อ สรุปเป็น
โครงการ“จากพระใหญ่สู่ชายแดนใต้” อาราธนา
พระภิกษุไปจ�ำพรรษายังวัดชายแดนใต้ โดยมีพระ
ภิกษุที่จ�ำพรรษาและที่มาปฏิบัติกิจในขณะนั้นยินดี
รั บ นิ ม นต์ ไ ปจ� ำ พรรษายั ง วั ด และส� ำ นั ก สงฆ์ ที่ นั่ น
12 รูป ในสามวัด หนึ่งส�ำนักสงฆ์ เริ่มออกเดินทาง
เมื่อ 13 มิถุนายน 2560 (ดังที่รายงานสรุปไว้ใน
คอลัมน์”ภูเก็ตพุทธกิจ” จนท�ำให้บางวัดดังกล่าว
สามารถจัดพิธีกฐินได้ในเวลาต่อมา)
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พระครูวิสิฐพรหมคุณ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 แสงพระธรรมมี
โอกาสสัมภาษณ์พระนุกลู ญาณวีโร (ชาวบางน�ำ้ เปรีย้ ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา) และพระอาทิตย์ อธิปญ
ั โญ (ชาว
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี) ภิกษุสองรูปซึ่งสมัคร
ไปจ�ำพรรษาอยู่ ณ วัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในโครงการจากพระใหญ่สู่ชายแดนใต้ และได้เดิน
ทางกลับมายังภูเก็ตชัว่ คราวเพือ่ ร่วมงานบวชประจ�ำ
ปีของมูลนิธพิ ระพุทธมิง่ มงคล ศรัทธา ๔๕ ในวันที่ 28
พฤศจิกายน
แสงพระธรรม : ท�ำไมท่านจึงอาสาไป
พระนุกลู : จะได้ชว่ ยสืบพระศาสนา และให้มพี ระอยู่
จ�ำพรรษาตามจ�ำนวนที่สามารถกรานกฐินได้
พระอาทิ ต ย์ : อยากไปหาประสบการณ์ ไปหา
ความรู้ และอยากช่วยพระพุทธศาสนา เพราะพระที่
นั่นมีน้อย เดิมมีอยู่ 4 รูป เราสองคนและเพื่อนพระ
อีกคนก็รวมเป็น 7 รูป
แสงพระธรรม : ท่านไปอยู่แล้วกลัวบ้างไหม
พระนุกูล : แรกๆก็กลัวเหมือนกัน แต่อยู่ไปก็ชิน

ทหารเขาก็คุ้มกันตลอดเวลา ที่วัดมีทหารประจ�ำ 7
คน ข้าราชการ 3 คน เวลาออกบิณฑบาตก็คุ้มกัน
ไปตลอดทาง
พระอาทิตย์ : เป็นทหารนาวิกโยธิน เขาตั้งฐานอยู่
ในวัดเลย
แสงพระธรรม : ท่านไปอยูม่ านานเท่าไรแล้ว จะกลับ
ไปอีกไหม
พระนุกูล : ไปอยู่ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา 2 เดือน คือ
ไปตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภา นี่ก็จะมาช่วยงานบวชที่
พระใหญ่นี่ แล้วก็จะกลับไปนราฯ
พระอาทิตย์ : ผมก็จะกลับไปจ�ำพรรษาที่นั่น พวก
เอกสารใบสุทธิ (พระ) เราก็ยา้ ยไปอยูท่ โี่ น่นหมดแล้ว
จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ
แสงพระธรรม : อยู่ที่นั่นท�ำอะไรกัน หลวงพ่อเจ้า
อาวาสท่านสอนอะไรบ้าง
พระนุกูล : มีงานมีกิจกรรมอะไรของวัดเราก็ช่วยเขา
ไปสวดมนต์บ้านญาติโยมก็มีบ้าง แต่น้อย กิจนิมนต์
ไม่ค่อยมี
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พระอาทิตย์

พระนุกูล

พระอาทิตย์ : หลวงพ่อท่านสอนธรรม สอนสวดมนต์
แสงพระธรรม : รอบวัดมีชุมชนชาวพุทธบ้างไหม
พระอาทิตย์ : ชาวบ้านเป็นมุสลิมประมาณ 90%
แสงพระธรรม : ท่านไปอยู่กันอย่างนี้ชาวบ้านรู้สึก
อย่างไร
พระนุกูล : ดีใจกันมาก
แสงพระธรรม : บิณฑบาตกันอย่างไร
พระอาทิตย์ : ถ้าไปเส้นทางตลาดก็จะมีพระ 5 รูป
ทหาร 4 นาย มีพวกทหารตรวจระเบิดน�ำไปก่อน
ครึง่ ชัว่ โมง มีรถตัดสัญญาณ (คลืน่ วิทยุ) 2 คัน มีทหาร
ล้อมตลาดอยู่ทุกมุม เขาจะใช้เหล็กแหลมทิ่มถังขยะ
ตรวจวัตถุอันตราย
แสงพระธรรม : ไปอยู่มา 5 เดือนแล้ว มีเหตุการณ์
อะไรบ้างไหม
พระอาทิตย์ : ที่วัดพรหมนิวาสไม่มี มีแต่เพื่อนพระ
อีกวัดเล่าให้ฟังว่าที่ (อ�ำเภอ) บาเจาะมีทหารชุด
คุม้ ครองถูกยิงเสียชีวติ 1 นาย ทีว่ ดั นัน้ ไม่มบี ณ
ิ ฑบาต
เพราะเป็นพื้นที่อันตราย ญาติโยมจะน�ำอาหารไป
ถวายที่วัด

แสงพระธรรม : ชาวไทยมุสลิมที่นั่นตักบาตรกันบ้าง
ไหม
พระนุกูล : มีอยู่คนหนึ่ง เป็นผู้ชาย เขาใส่บาตรให้
ที่ตลาด
แสงพระธรรม : รู้เหตุผลที่เขาใส่บาตรพระไหม
พระอาทิตย์ : ศรัทธามั้ง เขาใส่บาตรเฉยๆ ไม่ได้ไหว้
เรา คงจะเป็นชาวบ้านมาเดินซื้อกับข้าวที่ตลาด
แสงพระธรรม : ที่วัดพรหมนิวาสมีการเทศน์หรือ
บรรยายธรรมบ้างไหม เทศน์อย่างไร ชาวบ้านไปกัน
เยอะไหม
พระนุกลู : มีการเทศน์แล้วก็ทำ� บุญทุกวันพระ บางที
พวกต่างอ�ำเภอก็มา
พระอาทิตย์ : พระเทศน์เป็นภาษาไทย ชาวบ้านไป
กันบางทีก็สี่สิบกว่าคน อย่างน้อยก็สามสิบ
แสงพระธรรม : ท่านจะฝากถึงผู้อ่านแสงพระธรรม
อย่างไรบ้างไหม
พระนุกูล : ก็ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนช่วยกัน
สืบสานพระศาสนาตามประเพณีไทยต่อไป

,
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INTERVIEW
Translated to English : Wasu Koysiripong

The Light of the Big
Buddha in the Far South
Guide Thammasan
The difficulty of the people in the three
southernmost provinces of Thailand caused
by terrorism has been going on for tens of
years. The monks and novices in some areas
are still facing obstacles in conducting religious activities as per their faith, duties and
tradition. The monks have to be escorted
by soldiers while seeking alms or conducting
ceremonies. Temples have to be barricaded.
It is difficult for the Buddhists to invite monks
to do any religious activities elsewhere. It is
also difficult to arrange an almsgiving activity
for Buddhists to give alms to monks as the
number of monks in a temple is much lower
than regulated. Some temples have even
been deserted. The situation of Buddhism
in the southernmost is such a crisis. Though
various government agencies, bodies and
institutes in charge of maintaining Buddhism
are trying to solve the problem, it seems like
the Buddhists there still cannot see any light
at the end of the tunnel.
Late last year when Phraputthamingmongkhon Sattha 45 Foundation organized
a mass ordination ceremony of the year (28
November 2016), the foundation had a cooperation with Phra Sanghathikarn of Phromniwat Temple (Phra Khru Wisitphromkhun, the
abbot) of Narathiwat Province. It was also
an annual ordination event. The foundation

sent alms bowls, robe sets, etc. as a support;
and invited monks from some temples in
Narathiwat to jointly conduct activities with
the monks at Mt. Nakkerd Buddha Garden.
Meanwhile the foundation got to know about
the lack of monks in the three southernmost
provinces, so the foundation consulted with
many related parties and got advice from the
administrative monks of the Buddha Garden.
The project “From the Big Buddha to the
Southernmost” was therefore conceived.
The foundation sought many monks to
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Phrakhru Wisitphromkhun
stay at temples in the three southernmost
provinces. 12 monks voluntarily accepted
the invitation to stay at 3 temples and 1
monastery there. Their travel began on 13
June 2017 (as concluded in the previous
volume of The Light of Dharma). This project later enabled those temples to conduct
Kathin ceremony.
On 11 November 2017, The Light of
Dharma had an opportunity to interview
Phra Nukul Yanwiro from Bangnampriew,
Chachoengsao Province; and Phra Athit
Athipanyo from Phra Buddhabata Saraburi.
These two monks voluntarily accepted the
project’s invitation and stayed at Phromniwat Temple in Narathiwat Province. They
temporarily travelled back to Phuket to
join the annual ordination ceremony of
Phraputthamingmongkhon Sattha 45
Foundation on 28 November.
The Light of Dharma: Why did you volunteer
to go there?
Phra Nukul: For maintaining Buddhism in the
area, so that there will be enough monks
there to conduct the Kathin ceremony.
Phra Athit: We want to seek experience and
knowledge, and help Buddhism as the monks
there were originally very few, only 4. Two of
us together with another fellow monk made
up 7 monks there.

The Light of Dharma: Are you afraid while
you’re there?
Phra Nukul: We were quite afraid at first, but
got used to it as time went by. The soldiers
provided custody all the time. There were
7 soldiers and 3 civil servants at the temple.
While we were receiving alms, they escorted
us all the way.
Phra Athit: The soldiers are marines. They
use the temple as their base.
The Light of Dharma: How long have you
been staying there? Are you going back there
again?
Phra Nukul: We’ve been there since 2
months prior to the Buddhist Lent, 26 May.
We are here to help the foundation with the
ordination ceremony. Once it is done, we’ll
go back to Narathiwat again.
Phra Athit: I’m going back to stay there.
Our registration papers have been recorded
that we’ve moved there, so we are going to
permanently settle there.
The Light of Dharma: What do you do over
there? What does the abbot teach you?
Phra Nukul: We help in any activity of
the temple. We also do chanting at some
Buddhists’ places, but there isn’t much
invitation.
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Phra Athit
Phra Athit: The abbot taught us the Dharma
and chanting.
The Light of Dharma: Is there any Buddhist
community around the temple?
Phra Athit: About 90% of the residents there
are Muslims.
The Light of Dharma: How do the residents
there feel as you are staying there?
Phra Nukul: They are very happy.
The Light of Dharma: How do you receive
alms?
Phra Athit: If you walk along the market
route, there will be 5 monks and 4 soldiers.
The mine sweeping team of soldiers go half
an hour in advance. There are 2 radio intercept vehicles. There are soldiers surrounding
every corner of the market. They poke rubbish bins with sharp metal pieces to check
for hazardous matters.
The Light of Dharma: Having stayed there
for 5 months, have you found any incident?
Phra Athit: Not at Phromniwat Temple, but a
friend of ours told us that in Bajah District an
escort soldier was shot dead. The monks at
that temple don’t do alms receiving outside
because it is a dangerous zone. Buddhists go
to the temple to give alms to the monks at
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Phra NuKoon
the temple instead.
The Light of Dharma: Does any Muslim in
the area give alms to monks?
Phra Nukul: There is one who I know, he
gives alms at the market.
The Light of Dharma: Do you know the
reason why he is does so?
Phra Athit: Maybe he has faith in us. He
only gave alms but he didn’t wai (kowtow)
us. Perhaps, he was shopping for food and
just saw us.
The Light of Dharma: At Phromniwat Temple,
is there any Dharma lecture? How is a lecture
given? Are there many residents attending it?
Phra Nukul: There is a lecture and a merit
activity every Buddhist holy day. Sometimes,
people from other districts also come here.
Phra Athit: The monks lecture in Thai. The
attendees are sometimes more than 40
people, 30 at least.
The Light of Dharma: Is there anything you
want to tell the readers of The Light of
Dharma?
Phra Nukul: We want to tell the Buddhists
to keep maintaining Buddhism according to
the Thai traditions.

,

26

แสงพระธรรม มกราคม-มิถุนายน 2561

แสงแดนไกล

ดร.บาบาสาเฮบ อัมเบดการ์
จัณฑาลผู้เปลี่ยนโฉมหน้าอินเดีย

ในทศวรรษ 1930 จอห์น สติลล์ นักเขียนพเนจร
ชาวอังกฤษตั้งข้อสังเกตในหนังสือชื่อ The Jungle
Tide ว่า “ความทรงจ�ำของมนุษย์นั้นเป็นด้ายที่
เปราะบางเกินกว่าจะแขวนประวัติศาสตร์ได้”
แต่บางครั้งวีรกรรมของใครบางคนก็ได้รับ
การถ่ายทอดจากปากต่อปาก จากรุ่นสู่รุ่น ถักทอ
ด้ายความจ�ำของปัจเจกจนกลายเป็นผืนผ้าแห่งความ
ทรงจ�ำร่วมกันของสังคมที่แน่นหนา และสะท้อน
ความจริงอย่างซื่อสัตย์กว่าประวัติศาสตร์ที่จารึกใน
หน้าหนังสือหรืออนุสาวรีย์ใดๆ
มหาตมะ คานธี อาจเป็นชาวอินเดียที่คน
ทั่วโลกรู้จักดีที่สุดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน แต่
อินเดียคงไม่มีวันทะยานขึ้นเป็นมหาอ�ำนาจใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้เลยหากปราศจากชายชือ่ บาบาสา
เฮบ อัมเบดการ์ (ค.ศ.1891-1956) ผูส้ ร้างอัตลักษณ์
ใหม่ให้แก่ชาวอินเดียนับล้านคนที่ถูกเพื่อนร่วมชาติ
หมิ่นแคลนสืบมานานนับพันปี
ดร.บาบาสาเฮบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์
(Dr.Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar)
เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1891 ในตระกูลคน
อธิศทู ร (ชือ่ เรียกคนวรรณะจัณฑาล) ทีย่ ากไร้ตระกูล
หนึ่งในรัฐมหาราษฎร์ของอินเดีย เป็นบุตรชายคน
ที่ 14 และคนสุดท้องของนายรามจิกับนางพิมมา
ไบ สักปาล บิดามารดาตั้งชื่อเขาว่า “พิม”

ดร.บาลาสาเฮบ อัมเบดการ์
แม้จะยากจน นายรามจิกับนางพิมมาไบก็สู้
อดมื้อ กินมื้อ ท�ำงานแบกหามสารพัดเพื่อส่งเสียให้
เด็กชายพิมได้เรียนจนจบชัน้ มัธยม แต่กว่าจะเรียนจบ
เด็กชายพิมก็ต้องกัดฟันทนพฤติกรรมหยามเหยียด
ของครูและเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเป็นคนในวรรณะสูงกว่า
ครูและนักเรียนรังเกียจกระทั่งไม่ยอมให้เขานั่งเก้าอี้
พิมต้องไปปูกระสอบนั่งเรียนกับพื้นอยู่มุมห้องทุก
วัน ทุกครั้งที่ครูสั่งให้พิมออกมาท�ำแบบทดสอบหน้า
ห้อง เพื่อนนักเรียนจะวิ่งไปเอาปิ่นโตและห่ออาหาร
ที่วางไว้บนรางชอล์กกระดานด�ำออกมา เพราะกลัว
ว่าเสนียดของพิมจะไปติดอาหารของพวกเขา เวลา
ที่ พิ ม กระหายน�้ ำ เขาก็ ดื่ ม น�้ ำ จากแก้ ว ตรงๆไม่ ไ ด้
ต้องวิงวอนขอความเห็นใจจากเพื่อนให้คอยเทน�้ำลง
ในปากของเขา
โชคดีที่โลกวัยเยาว์ของพิมไม่ได้มีแต่คนใจ
ไม้ไส้ระก�ำ ครูคนหนึ่งในวรรณะพราหมณ์มีเมตตา
ต่อพิม คอยหาโอกาสแบ่งอาหารให้เขารับประทาน
ครูผู้นี้เล็งเห็นว่าสาเหตุข้อหนึ่งที่พิมถูกรังเกียจคือ
“สักปาล” นามสกุลของเขาซึ่งบ่งบอกความเป็น
อธิศูทร จึงไปแก้ทะเบียนที่โรงเรียน เปลี่ยนให้พิม
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ใช้นามสกุลของตนคือ “อัมเบดการ์” นับแต่นั้นเป็น
ต้นมา นามสกุลใหม่นี้ท�ำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า
พิมเป็นคนในวรรณะพราหมณ์ ซึ่งช่วยลดแรงเสียด
ทานที่เขาต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี
พิมบากบั่นเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ด้วยผลการเรียนดีเด่น จนมีนักสังคมสงเคราะห์
พาเขาเข้าเฝ้ามหาราชาแห่งเมืองบาโรดา มหาราชา
ผู้ประสงค์จะสนับสนุนการศึกษาให้แก่คนอธิศูทร
พระองค์พระราชทานเงินทุนจนพิมเรียนจบปริญญา
ตรี และหลั ง จากนั้ น ก็ ส ่ ง เขาไปเรี ย นต่ อ ปริ ญ ญา
โทด้ า นเศรษฐศาสตร์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย โคลั ม เบี ย
สหรัฐอเมริกา
ชีวิตนักศึกษาที่อเมริกาเปิดประตูให้พิมได้
ลิ้มรสชาติของความเท่าเทียมทางสังคมเป็นครั้งแรก
เพราะที่นั่นไม่มีใครแสดงอาการรังเกียจความเป็น
อธิศูทรของเขาเหมือนอย่างในอินเดีย พิมเดินทาง
กลับอินเดียด้วยความมุ่งมั่นว่าจะต่อสู้เพื่อคนใน
วรรณะเดียวกัน สร้างสังคมอินเดียที่เสมอภาคให้จง
ได้
พิ ม เข้ า เป็ น อาจารย์ ใ นวิ ท ยาลั ย ซิ ด นาห์ ม
บอมเบย์ (มุมไบปัจจุบัน) ในปี ค.ศ.1918 ต่อมาย้าย
ไปเป็นข้าราชการในเมืองโครักขปุระตามค�ำเชิญ
ของมหาราชาชาหุที่ 1 ผู้ทรงสนับสนุนสิทธิของคน
อธิศูทร มหาราชาพระองค์นี้นอกจากจะรับพิมเข้า
ท�ำงานแล้วยังออกทุนให้เขาเขียนและตีพมิ พ์วารสาร
รายสัปดาห์ชอื่ มุขนายก (ผูน้ ำ� พลังเงียบ) ในบอมเบย์
ตั้งแต่ปี 1920 พิมใช้วารสารฉบับนี้โจมตีนักการ
เมืองอนุรกั ษ์นยิ มทีไ่ ม่แยแสต่อการกดขีค่ นวรรณะต�ำ่
ต่อมาเขากลับไปเรียนที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (แอลเอสอี) ในอังกฤษ ด้วย
เงินที่ยืมจากมหาราชาและเพื่อน ใช้ชีวิตในอังกฤษ
อย่างแร้นแค้น มุมานะจนเรียนจบปริญญาโทที่นั่น
และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ทั้งยังสอบ
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ผ่านเนติบณ
ั ฑิต วุฒกิ ารศึกษาสูงลิว่ จากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำของโลกที่พิมซึ่งตอนนี้เป็น ดร.อัมเบดการ์ ได้
มาด้วยความยากล�ำบาก ท�ำให้ในที่สุดเขาก็กลับมา
ท�ำงานเป็นทนายความในศาลสูงของบอมเบย์ได้
ส�ำเร็จ
ข้อเขียนที่วิพากษ์นักการเมืองอย่างตรงไป
ตรงมาและการเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อสิทธิของคน
จัณฑาลอย่างต่อเนื่องท�ำให้ ดร.อัมเบดการ์ได้รับ
ความนิยมชมชอบจากชาวอินเดียร่วมวรรณะมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ ในปี 1932 เขาได้รบั เชิญไปร่วมงานเสวนา
โต๊ะกลมเกี่ยวกับอนาคตของอินเดียที่กรุงลอนดอน
ในห้วงเวลาที่จักรวรรดิอังกฤษเริ่มเปิดพื้นที่ให้คน
อินเดียมีส่วนร่วมในการก�ำหนดอนาคตของประเทศ
ดร.อัมเบดการ์เชื่อมั่นว่า ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตของคนวรรณะจัณฑาลทั้งมวลจะ
เกิดได้ก็ต่อเมื่อพวกเขามี “อัตลักษณ์” ต่างหากจาก
ทัง้ สภาคองเกรสแห่งชาติ (ซึง่ มีมหาตมะ คานธี เป็น
ผู้น�ำ) และอังกฤษเจ้าอาณานิคม ด้วยเหตุนี้ เขาจึง
เรียกร้องว่าชาวจัณฑาลควรมีสิทธิ์เลือกผู้แทนของ
ตนต่างหาก คานธีไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของ
ดร.อัมเบดการ์ (ทั้งที่เห็นว่าชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อาทิ
ชาวมุสลิม และซิกข์ควรมีสิทธิ์เลือกผู้แทนของตน)
เนื่องจากเกรงว่าการกันผู้แทนให้แก่จัณฑาลโดย
เฉพาะจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกแยกในสั ง คมฮิ น ดู
รุ่นหลัง (เพราะมองว่าจัณฑาลยังเป็นฮินดู ไม่ใช่คน
ต่างศาสนาอย่างมุสลิมหรือซิกข์)
ระหว่ า งที่ รั ฐ บาลอั ง กฤษเห็ น ด้ ว ยกั บ ดร.
อัมเบดการ์ว่าจัณฑาลควรมีสิทธิ์เลือกผู้แทนของ
ตน คานธีก็เริ่มอดอาหารประท้วงข้อเสนอดังกล่าว
ระหว่างที่ถูกคุมขังในคุกเมืองปูเน เรียกร้องว่าชาว
ฮินดูทั้งมวลจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ประกาศว่าจะอดอาหารจนถึงแก่ชีวิต การประท้วง
ของคานธีได้รับการสนับสนุนมหาศาลจากมวลชน
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รูปปั้น ดร.อัมเบดการ์ ที่กานปุระ เมืองส�ำคัญใน
รัฐอุดตรประเทศ อินเดีย
ทั่ ว ทั้ ง อิ น เดี ย ผู ้ น� ำ หั ว อนุ รั ก ษนิ ย มชาวฮิ น ดู แ ละ
นักกิจกรรมชั้นแนวหน้าขอนั่งโต๊ะเจรจากับ ดร.
อัมเบดการ์และผู้สนับสนุนเขา พยายามกดดันให้
ดร.อัมเบดการ์ยอมยกเลิกข้อเรียกร้องเรื่องผู้แทน
ของจัณฑาล แรงกดดันประกอบกับความหวั่นเกรง
ว่าคนในวรรณะจัณฑาลจะตกเป็นเป้าความโกรธแค้น
ของชาวฮินดูหมูม่ ากถ้าหากคานธีสนิ้ ชีวติ จริงๆ ท�ำให้
ดร.อัมเบดการ์ยอมละทิ้งจุดยืนที่เคยยึดมั่น
ดร.อัมเบดการ์มองว่าการประท้วงอดอาหาร
ของคานธี เ ป็ น อุ บ ายอั น แยบยลที่ จ ะกี ด กั น ไม่ ใ ห้
จัณฑาลมีสิทธิทางการเมือง และเขาก็มองว่าสภา
คองเกรสแห่งชาติภายใต้การน�ำของคานธีอย่างดี
ที่สุดก็จะท�ำให้ชาวฮินดูรู้สึกสมเพชเวทนาจัณฑาล

แต่ยงั ปฏิเสธว่าพวกเขาควรมีสทิ ธิเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียม
อย่างไรก็ตาม คานธีก็หาได้ผูกใจเจ็บ ดร.อัมเบดการ์
ไม่ หากมองว่าเขาเป็นเสาหลักทีส่ ำ� คัญต่ออนาคตของ
อินเดีย หลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ
คานธีหว่านล้อมเยาวหราล เนห์รู นายกรัฐมนตรี
คนแรก ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ดร.อั ม เบดการ์ เ ป็ น รั ฐ มนตรี
กระทรวงยุติธรรม และเชิญเขาให้มามีบทบาทน�ำใน
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ
ร่างรัฐธรรมนูญที่ ดร.อัมเบดการ์เขียนขึ้น
นั้นชัดเจนว่า มุ่งสร้าง “การปฏิวัติทางสังคม” ใน
อินเดียเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยการประกันและคุ้มครอง
สิทธิพลเมืองนานัปการ ตั้งแต่เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา การยกเลิกวรรณะจัณฑาล และประกาศ
ให้การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นพฤติกรรมที่ผิด
กฎหมาย นอกจากนี้ ดร.อัมเบดการ์ยังเสนอให้ใช้
โควตาในระบบราชการ โรงเรียนและวิทยาลัยเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม รัฐธรรมนูญที่ดร.อัมเบดการ์เป็นหัวหอก
ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภานิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นเดื อ น
พฤศจิกายน ค.ศ.1949
หลังจากที่ผลักดันรัฐธรรมนูญได้ส�ำเร็จ ก้าว
ต่อไปของ ดร.อัมเบดการ์คือ การเขียนกฎหมาย
กฎบัตรฮินดู (Hindu Code Bill) เพื่อแทนที่จารีต
ฮินดูซงึ่ ผูห้ ญิงตกเป็นเบีย้ ล่างมาตลอด ด้วยกฎหมาย
ทีม่ อบสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผหู้ ญิงอย่าง
เท่าเทียมกับผูช้ าย โดยเฉพาะเรือ่ งมรดก การแต่งงาน
และเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าดร.อัมเบดการ์จะได้รับการ
สนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเนห์รู ร่างกฎหมายฉบับ
นี้ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักจากนักการเมืองส่วนใหญ่
ในสภา ความขัดแย้งส่งผลให้ดร.อัมเบดการ์ตัดสิน
ใจลาออกจากคณะรัฐมนตรีในปี 1951 ปีต่อมาเขา
ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่แพ้
การเลือกตั้ง เขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาใน
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ปีเดียวกัน และเป็นวุฒิสมาชิกจวบจนวาระสุดท้าย
ของชีวิต
ดร.อัมเบดการ์เป็น “บิดาแห่งอินเดียสมัย
ใหม่” ทีค่ นนอกอินเดียรูจ้ กั น้อยทีส่ ดุ ต่างจากรัฐบุรษุ
ร่วมสมัยที่ได้รับสมญานามนี้อีก 2 คน คือเนห์รูกับ
คานธี แต่พทุ ธศาสนิกชนทัว่ โลกจ�ำนวนมากรูจ้ กั เขา
ในฐานะผูน้ ำ� คนอธิศทู รกว่า 5 แสนคนเข้าพิธปี ฏิญาณ
ตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกันในงานฉลองพุทธชยันตี
เมืองนาคปุระในปีค.ศ.1956
เหตุผลที่ ดร.อัมเบดการ์ประกาศตนเป็นชาว
พุทธและชักชวนเพื่อนร่วมวรรณะให้เป็นพุทธด้วย
นัน้ ชัดเจนจนไม่ตอ้ งอธิบายให้มากความ ศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาที่ไม่ปิดกั้นใคร มองคนทุกคนเสมอกันใน
ความเป็นมนุษย์ ไม่แบ่งชนชัน้ วรรณะเหมือนศาสนา
ฮินดูซึ่ง ดร.อัมเบดการ์เคยตั้งข้อสังเกตในวารสาร
ของเขาว่า
“สังคมฮินดูมีส่วนประกอบอยู่ 3 ประการ
คือ พราหมณ์ มิใช่พราหมณ์ และอธิศูทร พราหมณ์
ผู้สอนศาสนามักกล่าวว่าพระเจ้ามีอยู่ในทุกหนแห่ง
ถ้าเช่นนัน้ พระเจ้าก็ตอ้ งมีอยูใ่ นอธิศทู ร แต่พราหมณ์
กลับรังเกียจคนอธิศูทร เห็นเป็นตัวราคี นั่นแสดงว่า
เขาก�ำลังเห็นพระเจ้าเป็นตัวราคีใช่หรือไม่”
พิธีปฏิญาณตนของ ดร.อัมเบดการ์และชาว
อธิ ศู ท รในวั น นั้ น เป็ น ที่ โจษขานกั น สื บ มาว่ า เป็ น
เหตุการณ์ส�ำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์
อินเดียสมัยใหม่ นอกจากค�ำปฏิญาณตน 22 ข้อ
จะรวมหลักธรรมะ เช่น “ข้าพเจ้าจะไม่ท�ำสิ่งที่ขัด
ต่อค�ำสอนของพระพุทธเจ้า” และ “ข้าพเจ้าจะ
บ�ำเพ็ญตนในทาน ศีล ภาวนา”แล้ว ยังมีขอ้ ทีส่ ะท้อน
เจตนารมณ์ของดร.อัมเบดการ์ เช่น “ข้าพเจ้าจะต่อสู้
เพื่อความมีสิทธิ์เสรีภาพเสมอกัน”
ดร.อั ม เบดการ์ เ ลื อ กเมื อ งนาคปุ ร ะเป็ น
สถานที่ในการประกอบพิธี แทนที่จะเลือกเมืองใหญ่
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อย่างเดลีหรือบอมเบย์ ด้วยเหตุผลว่าเมืองนีเ้ ป็นเมือง
แห่งนาค ซึ่งตามพุทธประวัตินาคเป็นชนกลุ่มน้อยที่
ถูกชาวอารยันย�่ำยีข่มเหง คล้ายกับที่คนวรรณะต�่ำ
ถูกกดขี่จากคนวรรณะสูงกว่า ชนเผ่านาคเลื่อมใส
ในศาสนาพุ ท ธหลั ง จากได้ ฟ ั ง พระพุ ท ธเจ้ า แสดง
ธรรม ร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วทั้งอินเดีย
จวบจนปัจจุบันศูนย์กลางพุทธศาสนาก็ยังอยู่ที่เมือง
นาคปุระ แม้หลังจากที่ถูกชาวฮินดูขับไล่กดขี่จนถูก
ปรามาสว่าเป็นชนชั้นจัณฑาล (เหตุนี้ชาวจัณฑาล
ส่วนใหญ่จึงสืบเชื้อสายมาจากชาวพุทธ เป็นเหตุผล
อี ก ข้ อ หนึ่ ง ที่ ดร.อั ม เบดการ์ ใช้ จูง ใจให้ คนอธิ ศู ท ร
เปลี่ยนศาสนา)
ดร.อัมเบดการ์ถึงแก่กรรมก่อนกาลในวันที่ 6
ธันวาคม ค.ศ.1956 ด้วยโรคร้าย เพียง 3 เดือนหลัง
จบพิธีพุทธชยันตี ท่ามกลางความตกใจและเศร้า
โศกเสียใจของชาวอินเดียนับล้านคน นายกรัฐมนตรี
เนห์รกู ล่าวค�ำสดุดเี ขาตอนหนึง่ ว่า “เพชรของรัฐบาล
ได้จากไปเสียแล้ว…ชื่อของอัมเบดการ์จะต้องถูก
จดจ�ำชั่วกาลนาน ในฐานะสัญลักษณ์ของการต่อสู้
เพื่อลบล้างความอยุติธรรมในสังคมฮินดู”
ถึงแม้วา่ เขาจะล่วงลับไปแล้วกว่าครึง่ ศตวรรษ
มรดกทางความคิดและอิทธิพลของ ดร.อัมเบดการ์
ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบว่ายิ่งใหญ่เพียงใด ถ้า
หากมหาตมะคานธี เ ป็ น มโนธรรมของโลกแล้ ว
ไซร้ ดร.บาบาสาเฮบ อัมเบดการ์ก็เป็นมโนธรรม
ของอินเดียอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าหากคานธีเป็น
สัญลักษณ์ของอุดมคติทางศีลธรรม ดร.อัมเบดการ์
ก็เป็นสัญลักษณ์ของพลังทางการเมืองและการปฏิวตั ิ
สังคม และถ้าหากคุณปู การของคานธีคอื การปลุกเร้า
มโนธรรมของชนชัน้ สูงให้มองเห็นการกดขีข่ ม่ เหงคน
วรรณะต�่ำ คุณูปการของดร.อัมเบดการ์ก็ยั่งยืนยิ่ง
กว่านัน้ ในแง่ทมี่ อบอัตลักษณ์ใหม่ให้แก่คนวรรณะต�ำ่
และมอบความเชือ่ มัน่ ในตนเองให้พวกเขาลุกขึน้ สูก้ บั
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ความอยุติธรรมในสังคม
ขณะที่มหาตมะคานธีเป็นวีรบุรุษในดวงใจ
ของชาวโลกและปั ญ ญาชนผู ้ มี ฐ านะในอิ น เดี ย
คน(ไม่ ) ส� ำ คั ญ ของโลกแต่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ อิ น เดี ย
นาม ดร.บาบาสาเฮบ อัมเบดการ์ก็เป็นวีรบุรุษที่
ลูกหลานคนอธิศทู รในอินเดียไม่มวี นั ลืม ชีวติ ของเขา
เป็นแรงบันดาลใจให้ผดู้ อ้ ยโอกาสจ�ำนวนมหาศาลฮึด
สู้กับโชคชะตา มุมานะเล่าเรียนและท�ำงานหนักเพื่อ

ก�ำหนดอนาคตของตนเอง มีส่วนร่วมอย่างเต็มภาค
ภูมิในการเติบโตทางเศรษฐกิจอันน่าทึ่งของอินเดีย
ชาวพุ ท ธในอิ นเดี ย เชื่ อ ว่ า วิ ญ ญาณของเขา
ยังเวียนวนอยู่ในภพนี้ คอยช่วยเหลือพวกเขาและผู้
ด้อยโอกาสทั้งมวล ด้วยเหตุนี้ จึงนับเขาเป็นสรณะ
ทัดเทียมกับพระรัตนตรัย โดยเพิ่มชื่อเดิมต่อท้ายบท
สวดไตรสรณคมน์ว่า “พิมพัง สรณัง คัจฉามิ” สืบมา
จนทุกวันนี้

,
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Light from Overseas

Dr.Baba Saheb Ambedkar

The dalit who changed the
face of India
In Early 1930s, John Still, a wandering
writer of England gave a remark in his book
titled The Jungle Tide “The memories of
men are too frail a thread to hang history
from.”
Yet, sometimes a heroic act of
somebody has been transmitted orally
from one generation to another, knitting the
memories of individuals into a big piece of
memory cloth of the society that reflects the
truth much more honestly than any written
history in any book or monument.
Mahatma Gandhi may be the best
known Indian to date, but India wouldn’t
have got into the path of becoming a new
superpower in the 21st century without
the man named “Baba Saheb Ambedkar
(1891-1956)” who brought a new identity to
millions of Indians who have been trodden
down by their own compatriots for thousands of years.
Dr. Baba Saheb Bhimrao Ramji
Ambedkar was born on 14 April 1891 in a

Baba Saheb Ambedkar
poor Athisutra (Dalit) family in Maharashtra
state of India. He is the 14th and the last
son of Ramji and and Bhimabai Sakpal. His
parents named him “Bhim”.
Despite being in destitute, Ramji and
Bhimabai toiled very hard to meet their end
to send Bhim to school until he completed
his high school education. During the school
years, Bhim had to bear the grudge of being
disdained by his teachers and classmates
who are from upper castes. He was discriminated so much that he wasn’t allowed to
sit on a chair. He had to sit on a gunny sack
at a corner of the classroom. Every time
his teacher ordered him to do a test at the
front of the class, his classmates would
hastily remove their lunchboxes from the
blackboard’s chalk tray with the fear that
Bhim’s misfortune would stain their food.
When Bhim was thirsty, he wasn’t allowed
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to touch the vessel, so he had to beg his
friend to pour water into his mouth for him.
Fortunately, the childhood of Bhim
didn’t only consist of merciless people. A
teacher from the Brahmin caste was kind
to him. He always gave him food and he
saw that one thing that made Bhim was disgusted so much by those around him is the
surname “Sakpal”, which indicates his Dalit
status. Therefore, the teacher helped Bhim
change the surname in the school registry
to Ambedkar, which indicates the Brahmin
status. Since then, the contempt on him
decreased considerably.
Bhim studied very hard until he
completed his high school with a high
academic achievement. Because of this, a
social worker brought him to see the King
of Baroda, who had an intention to support
the education for the Dalits. The king funded
Bhim’s education until Bhim got a bachelor’s
degree. Then, the king sent Bhim to further
his study in economics at Columbia University, the USA.
The life in the USA gave Bhim a chance
to taste the social equality as the first time
in his life because nobody there disdains his
Dalit status like in India. After his education
completion, Bhim went back to India with
his determination to fight for those in the
same caste in order to create social equality
in India.

Bhim became a teacher at Sydenham
College of Commerce and Economics in
Bombay (today Mumbai) in 1918. Then he
became a civil servant in Kolhapur as he
was invited by King Shahu I who supported
the rights of the Dalits. This king, apart from
accepting Bhim to work for him, also funded
him in his publication of a weekly magazine
called “Mook Nayak” (lit. the leader of the
silent force) in Bombay since 1920. Bhim
used this magazine to attack conservative
politicians who were indifferent to the
suppression of lower castes. Then he
furthered his study at London School of
Economics (LSE) in England with a fund
borrowed from King Shahu I and his friends.
His living condition in England was very poor,
but he struggled and finally completed his
post-graduate and doctorate studies there.
He also passed a bar exam. The very high
academic achievements from the World’s
leading universities that Bhim who was now
widely known as Dr. Ambedkar got with
sweat and tears made him a barrister at the
High Court of Bombay.
Dr. Ambedkar’s incessant articles that
directly criticized politicians and movements for the rights of the Dalits made him
increasingly popular among his compatriots
of the same caste. In 1932, Dr. Ambedkar was
invited to a round table conference about
the future of India in London, during the
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A monument of Dr. Ambedkar in
Khanpur, an important town in the
Indian state of Uttar Pradesh
time the British Empire had begun to open
the space for the Indians to participate in
planning for the future of the country.
Dr. Ambedkar was confident that
the security and safety of the lives of the
Dalits would occur only if they had their own
“identity” apart from the National Congress,
led by Mahatma Gandhi, and Britain. Because
of this, he proposed that the Dalits should
have a right to elect their own representative. Gandhi didn’t agree with the proposal
of Dr. Ambedkar, although he agreed that
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the religious minorities such as the Muslims
and the Sikhs should have a right to elect
their own representatives. Gandhi was afraid
of that having representatives only for the
Dalits would cause a rift in the Hindu society
as the Dalits are Hindus, not people of ethnic
minorities.
As the British government agreed with
Dr. Ambedkar that the Dalits should have
a right to elect their own representatives,
Gandhi launched a hunger strike against this
proposal while he was jailed in Pune on
the ground that all Hindus must be united,
and he had declared that he would keep
on doing so till death. The hunger strike
of Gandhi was supported by the public all
across India. Conservative Hindu leaders and
leading activists asked for negotiation with
Dr. Ambedkar and Dr. Ambedkar’s supporters
with an aim to pressure Dr. Ambedkar into
abandoning his proposal for having Dalits’
representatives. The immense pressure
together with the fear of making the
Dalits the target of hatred among the Hindu
majority, if Gandhi really died, made
Dr. Ambedkar yield to the pressure.
Dr. Ambedkar saw that the hunger
strike of Gandhi was a subtle trick to bar
the Dalits in having political rights and the
National Congress led by Gandhi would at
best make the Hindus feel sorry for the Dalits, while still reject the idea of them having
equal rights to the rest of the Hindus.

34

แสงพระธรรม มกราคม-มิถุนายน 2561

However, Gandhi didn’t personally resent
Dr. Ambedkar as he saw Dr. Ambedkar as a
main pillar of India’s future. Once India got
its sovereignty from Britain, Gandhi convinced
Jawaharlal Nehru, the first prime minister
of the independent India, to appoint Dr.
Ambedkar the Minister of Justice and let
him have a leading role in drafting the first
constitution of the country.
The constitution draft of Dr. Ambedkar
clearly had a goal in staging a “social revolution” in India above anything. It widely
guaranteed and protected the rights of the
people from the freedom of belief, the abolishment of the Dalit caste and the outlawing
of all sorts discriminatory acts. Furthermore,
Dr. Ambedkar proposed a quota system in
bureaucracy, schools and colleges to give
opportunities to the disadvantaged and to
narrow the gap in the society. The constitution draft of Dr. Ambedkar was approved by
the parliament in November 1949.
Once the constitution was enacted,
the next step of Dr. Ambedkar was to write
the Hindu Code Bill to replace the Hindu
code of conduct in which the women were
always treated as subjects of men. The bill
would give equal economic and social rights
to women and men especially in regards to
heritage, marriage and economics. Though
Dr. Ambedkar had support from Prime
Minister Nehru, this bill was opposed so
fiercely by the majority of the members of

parliament. The conflict made Dr. Ambedkar
decide to resign from the cabinet in 1951.
A year after that, he stood in an election for
an MP position, but he wasn’t elected. He
was appointed a senator in the same year
and remained in that position until the end
of his life.
Dr. Ambedkar is one of the “fathers of
the new India” least known outside of India,
different from the other two contemporary
statesmen dubbed the same title, i.e. Nehru
and Gandhi. Yet, many Buddhists all over the
World know about him as the one who led
more than five hundred thousand Dalits to
convert to Buddhism at the same time in the
Buddha Jayanti Festival in Nagapur in 1956.
The reason why Dr. Ambedkar declared
himself a Buddhist and asked his friends from
the same caste to convert to Buddhist is so
clear. Buddhism is a religion that doesn’t
discriminate anyone. In Buddhism, everyone
is viewed as equal. There are no castes as in
Hinduism about which Dr. Ambedkar once
made a remark in his magazine.
“The Hindu society is composed of 3
classes of people, namely the Brahmins, the
non- Brahmins and the Dalits. The Brahmins
always teach that there is a god everywhere;
therefore there must also be a god in the
Dalits. Yet, the Brahmins disdain the Dalits as
they see the Dalits as jinxes. Does that mean
they also see a god as a jinx?”
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The oath ceremony of Dr. Ambedkar
and many Dalits on that day is still regarded
as one of the main events of the history of
modern India. The 22 oaths do not only include Dharma principles such as “I shall not
act in a manner violating the principles and
teachings of the Buddha.” and “I shall follow
the ‘paramitas’ prescribed by the Buddha.”;
but also include some ideological principles
of Dr. Ambedkar such as “I shall believe in
the equality of man.”
The reason why Dr. Ambedkar chose
to have the ceremony organized in Nagapur,
instead of big cities like Deli and Bombay, is
that this city is the city of the Nagas, who
according to the Buddhist history were a
minority group suppressed by the Aryans,
just like those from lower castes who are
suppressed by those from upper castes.
Once the Nagas listened to the Buddha’s
teachings and got enlightened in Buddhism,
they helped spread Buddhism all across
India. Even today the center of Buddhism
is still in Nagapur, even after the Hindus
expelled them and regarded them as the
Dalits. This is the reason why most Dalits are
descendants of Buddhists, and it is a reason
that Dr. Ambedkar used in convincing the
Dalits to convert to Buddhism.
Dr. Ambedkar passed away before the
dawn of 6 December 1956 from a disease
only 3 months after the Buddha Jayanti ceremony out of expectation and among the
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deep sadness of millions of Indians. Prime
Minister Nehru mentioned in his address
“A diamond of the government has now
departed… The name of Ambedkar will be
remembered forever as a symbol of the fight
against the injustice in the Hindu society.”
Though Dr. Ambedkar has passed away
for longer than half a century, his ideological
heritage and the influence are still topics of
debate about how great they are. If Mahatma
Gandhi is the ideal of the World’s ethics, Dr.
Baba Saheb Ambedkar is unquestionably the
ideal of India’s ethics. If Gandhi is a symbol
of moral ideology, Dr. Ambedkar is a symbol
of the political power of the suppressed and
social revolution. While what Gadhi has done
is urging the sense of right and wrong of the
upper caste people to see the suppression
on the lower caste people, what Dr. Ambedkar is greater than that. It is the giving of a
new identity and confidence to the lower
caste people for them to uprise against the
injustice in the society.
While Mahatma Gandhi is a hero in the
heart of World citizens and the Indian elite,
an unimportant person on the World stage
but very important in India named Dr. Baba
Saheb Ambedkar is the hero that the descendants of the Dalits in India will never forget.
His life is an inspiration for countless of the
disadvantages to fight against the fate, to
study and work hard in order to shape their
own future, and fully participate in India’s
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astonishing economic growth.
The Buddhists in India believe that his
spirit is still in this World and trying to help
them and all the disadvantaged. Because of

this, he is regarded as equal to the Ratanattaya by appending his name into the Threefold
Guides “Bhimbhang saranang gacchami” that
is still chanted widely in India today.

,
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พุทธปรัชญากับโลกปัจจุบัน

พุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์
หรือไม่
วสุ โกยศิริพงศ์

ผู ้ เขี ย นเคยได้ ยิ น หลายต่ อ หลายคนถกเถี ย งกั น
ว่าพุทธธรรมนั้นเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ ซึ่งบ้างก็
บอกว่าเป็น เพราะพุทธธรรมนั้นเป็นความจริงที่ได้
ผ่านการพิสูจน์ทดลองมาแล้ว บ้างก็บอกว่าไม่จริง
เพราะมันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ ดังนั้น วันนี้เราจะ
มาวิเคราะห์กันในประเด็นนี้ครับ
เพือ่ ทีจ่ ะวิเคราะห์วา่ พุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์
หรื อ ไม่ นั้ น เราต้ อ งเข้ า ใจความหมายของค� ำ ว่ า
วิทยาศาสตร์เสียก่อน วิทยาศาสตร์คือองค์ความรู้ที่
ได้มาโดยผ่านการพิสูจน์ว่าจริงแท้โดยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการตั้งปัญหา สมมติฐาน มี
การทดลองให้เห็นจริงแล้วจึงจะสรุปผล แล้วจึงตั้ง
เป็นทฤษฎีได้ ถ้ามันเป็นเพียงสมมติฐาน มันก็ยงั ไม่ใช่
ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าจริงแท้ ซึ่งหมายความ
ว่ามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ ยังฟันธงไม่ได้วา่ มัน
จริงหรือมันไม่จริง ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นี้พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้อธิบายด้วยศัพท์ทาง
พุทธว่าเป็นสันทิฏฐิโก คือเป็นสิ่งที่เห็นได้เองด้วย
ตนเองในเวลานั้น
อนึ่ง วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ลัทธิ ไม่ใช่ส�ำนัก ไม่ได้
มีเจ้าส�ำนัก ไม่ได้มอี ตั ตา ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ มันเป็น

เพียงค�ำจ�ำกัดความดัง่ เช่นค�ำว่าสีขาว หมายความว่า
สีแบบนี้เขาเรียกว่าสีขาว ถ้าสีมันไม่ได้เป็นแบบนี้มัน
ก็ไม่ใช่สีขาว การที่บอกว่าโต๊ะตัวนี้สีขาว มันไม่ได้มี
ความหมายว่ามันเป็นโต๊ะของใคร เป็นของฝรั่งหรือ
ของคนไทย หรือเป็นของเจ้าลัทธิใด
วิทยาศาสตร์เป็นซับเซตของปรัชญา ดั่งว่า
สัตว์ก็คือซับเซตของสิ่งมีชีวิต สัตว์ทุกประเภทก็ต้อง
เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว ฉันใดก็ฉันนั้น วิทยาศาสตร์ทุก
แขนงก็ยอ่ มเป็นปรัชญาอยูแ่ ล้ว แต่ปรัชญาบางแขนง
อาจจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และนัน่ ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าวิทยาศาสตร์ตำ�่ ต้อยกว่าปรัชญา เหมือนกับว่าสัตว์
ไม่ได้ตำ�่ ต้อยกว่าสิง่ มีชวี ติ มันเป็นเพียงค�ำจ�ำกัดความ
อย่างไรก็ดี ในความเข้าใจของคนไทยหลาย
ต่อหลายคน วิทยาศาสตร์คือศาสตร์ของตะวันตก
หลายคนพอได้ยินว่าพุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์
เขาจะเข้าใจว่าผู้พูดพยายามดึงพุทธธรรมว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของลัทธิของตะวันตก คือด้อยกว่าเขา หรือ
มองว่ า วิ ท ยาศาสตร์ นั้นคื อ ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งที่ออกมาจากห้องทดลอง อาทิ วิชาเคมี เท่านั้น
เรื่องยากๆอย่างเรื่องของจิตมนุษย์นี่ มันสูงส่งเกิน
กว่าที่วิทยาศาสตร์จะไปถึง ซึ่งแม้แต่พระอาจารย์
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พุทธทาสภิกขุเองก็เคยถูกเข้าใจผิดมาแล้วในเรือ่ งนี้ เมือ่
ท่านกล่าวว่าพุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ จนกระทั่ง
เคยมีคนเขียนหนังสือเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับ
พุทธธรรมด้วยซ�ำ้ ว่าพุทธธรรมฉลาดกว่าวิทยาศาสตร์
อย่างไร รู้มากกว่าวิทยาศาสตร์อย่างไร ทั้งๆที่ความ
จริงแล้ว มันคือสิ่งเดียวกันที่เรียกโดยค�ำนิยามคนละ
ค�ำกันก็เท่านั้นเอง การที่ไปเปรียบเทียบพุทธธรรม
กับวิทยาศาสตร์ว่าอย่างใดรอบรู้กว่ากัน ก็เหมือน
กับการเปรียบเทียบโต๊ะสีขาวกับสีขาวว่าสิ่งไหนมัน
ขาวกว่ากันนั่นแหละ
ดังนั้น ตามค�ำนิยามที่ชาวโลกส่วนใหญ่เข้าใจ
กั น นั้ น ค� ำ สอนบางค� ำ สอนในพุ ท ธธรรมนั้ น เป็ น
วิทยาศาสตร์เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทดลอง
พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริง อาทิ ปฏิจจสมุปบาท
ส่วนค�ำสอนในหมวดศีลธรรมนัน้ มันเป็นวิทยาศาสตร์
ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะพิสูจน์อะไรได้
ก็เหมือนหลักศีลธรรมทั่วโลก อาทิ หลักสิทธิมนุษย

ชน มันจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้ยังไง มันไม่ใช่สิ่งที่จะ
พิสูจน์อะไรได้ มันเป็นหลักศีลธรรมที่คนเห็นว่าสม
เหตุสมผลและจะท�ำให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
สังคมก็เท่านั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปรัชญาด้านศีล
ธรรม ส่วนค�ำสอนใดก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือจาก
ความสามารถในปัจจุบันของมนุษย์ที่จะไปพิสูจน์ได้
นั้น อาทิ กฎแห่งกรรม มันก็ย่อมไม่เป็นทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ จะเป็นก็เพียงสมมติฐาน แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่ามันจะไม่จริงเสมอไป เพราะอย่าลืมว่า
ค�ำว่าสมมติฐานนัน้ หมายความว่ามันอาจจะจริงหรือ
ไม่จริงก็ได้ ในเมือ่ พระพุทธเจ้าท่านทรงรูแ้ จ้งอยูท่ า่ น
เดียว พวกเราปุถุชนยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร
ที่จะไปพิสูจน์ว่ามันจริงให้เห็นชัดๆได้ มันก็ยังไม่ใช่
ทฤษฎีหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด
ดังนั้น ในความหมายนี้ พุทธธรรมคือปรัชญา
ทีม่ บี างส่วนเป็นความรูท้ างวิทยาศาสตร์ บางส่วนเป็น
สมมติฐาน และบางส่วนเป็นศีลธรรม

,
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BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD

Is the Buddha Dharma
scientific?
Wasu Koysiripong

I’ve heard many discussing about whether
the Buddha Dharma scientific. Some said it is
because the Buddha Dharma is a truth that
has undergone experimentation to prove
that it’s true. Some said it isn’t because it
is above science. Today, we will make an
analysis on this topic.
In order to analyze if the Buddha
Dharma is scientific, we firstly have to
understand the meaning of the word
“science”. Science means knowledge proven
true by the scientific process, which consists
of defining the problem, making hypotheses, conducting an experiment and making
a conclusion. If it’s proven true then it
becomes a theory. If it is a still a hypothesis, then it’s not a theory acknowledged
to be true, but it doesn’t need to be false
either. A hypothesis may be true or false, it
is still unable to prove. Buddhadasa Bhikkhu
described the scientific process with a
Buddhist term “sanditthiko”, which means
something truly experienced by oneself at

one time.
Science is neither a cult nor a school.
Science doesn’t have any cult leader or ego.
It is merely a definition such as the word
“white”, which defines a kind of color. If a
color matches the scope of the word, it is
said to be white, otherwise it’s not. That we
say this table is white doesn’t signify whose
table it is, which nationality it belongs to, or
which cult leader it belongs to.
Science is a sub-set of philosophy, just
as animals are a subset of creatures. Every
animal is certainly a creature. Likewise, every
branch of science is philosophical, but some
branches of philosophy may not be scientific.
That doesn’t mean science is lower than
philosophy, just like that animals are not
lower than creatures. These terms are only
words to describe concepts.
However, in the understanding of
a number of Thais, science is a branch of
knowledge of westerners. Many Thais when
hearing that Buddhism is scientific, they un-
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derstand that the statement is an attempt
to include Buddhism as a cult of the West,
which insinuates that Buddhism is lower than
science. Some even think that science is
something related to what comes out from
a laboratory only like chemistry, a difficult
thing like the mind is too complex for science
to reach. Even Bhudadasa Bhikkhu himself
was once misunderstood when he claimed
that the Buddha Dharma is scientific. Some
have even published books comparing science with the Buddha Dharma and conclude
that the Buddha Dharma is smarter than
science; whereas they are actually the same
thing called in different terms. Comparing the
Buddha Dharma with science to see which
one is smarter is just like comparing a white
table with the white color to see which one
is whiter.
Therefore, in the definition that most
people in the World understand, some
teachings in the Buddha Dharma are scientific
because the Buddha has proven that they
are true such as the theory of Paticca-samuppada (Dependent Origination) and the moral

teachings in the Buddha Dharma cannot be
scientific because they are not anything that
can be proven if they are true or not, just
like any moral principle in any culture such
as the principle of human rights. A moral
principle is something that humans deem
reasonable and that it will keep the order
of the society, so how can it be proven if
it’s true or not? Lastly, the teachings in the
Buddha Dharma that are beyond the capability of the humans today to prove such as
the rule of Karma are certainly not scientific
theories. They are hypotheses. Nevertheless,
don’t forget that hypotheses don’t have to
be false, they could be true. As the Buddha
has proven that they are true himself, but
the rest of us still don’t have technologies
that are advanced enough to prove if they
are true, they cannot be acknowledged as
scientific theories or knowledge.
Therefore, the Buddha Dharma is
philosophy, part of which is scientific knowledge, part of which is hypotheses and part
of which is moral principles.

,
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แสงประยุทธ์

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ*(4)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

4. ขาดความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจใน
ธรรมชาติของมนุษย์
เท่าที่พูดมาในตอนนี้ให้เห็นว่า เศรษฐศาสตร์
มีความสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆ ที่มีผลย้อนกลับมาหา
เศรษฐกิจอีก ซึ่งโดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่า
ต่างๆ ก็เลยเข้ามาสู่ปัญหาส�ำคัญอีกปัญหาหนึ่ง คือ
ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของ
มนุษย์
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เป็น
เรื่องส�ำคัญมากในศาสตรวิทยาทุกแขนงเลยทีเดียว
เราจะต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของ
มนุษย์นี้เป็นฐานก่อน ถ้าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
ผิดพลาดแล้ว วิทยาการนั้นๆจะไม่สามารถเข้าถึง
ความจริงโดยสมบูรณ์ และจะไม่สามารถแก้ปัญหา
ของมนุษย์ได้จริงด้วย
ในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นี้ เศรษฐศาสตร์
เข้าใจอย่างไรและพุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตร์
เข้าใจอย่างไร ได้บอกแล้วว่า เศรษฐศาสตร์นั้นมอง
ถึงธรรมชาติของความต้องการของมนุษย์ แต่มอง
ความต้องการของมนุษย์นั้นเพียงด้านเดียว โดยไม่
ค�ำนึงถึงคุณภาพของความต้องการ
ถ้ า เป็ น อย่ า งนี้ ก็ ต ้ อ งถามว่ า คุ ณ ภาพของ
ความต้องการของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติหรือไม่

ถ้ามันเป็นธรรมชาติก็แสดงว่า เศรษฐศาสตร์ไม่ยอม
พิจารณาความจริงทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติทงั้ หมด ถ้าเป็น
อย่างนีแ้ ล้วเราจะมีเศรษฐศาสตร์ทสี่ มบูรณ์ได้อย่างไร
และจะแก้ปัญหาของมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้อย่างไร
เศรษฐศาสตร์อาจจะแก้ตัวออกไปได้ว่า เรา
ก็เป็นสเปเชียลไลเซชั่น มีความช�ำนาญพิเศษเฉพาะ
ด้านหนึ่ง จะต้องไปร่วมมือกับวิทยาการอื่นๆในด้าน
ทีต่ วั เรานัน้ เกีย่ วข้องต่อไป ถ้ายอมรับอย่างนีก้ พ็ อไป
ได้ แต่อาจจะช้าไป หรือเข้าแง่เข้ามุมไม่ถนัด
ก. ความต้องการ
ทีนี้ มาพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ใน
แง่ความต้องการก่อน
ในแง่ความต้องการของมนุษย์นั้น อย่างน้อย
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นี้ก็มีความเข้าใจตรงกับพุทธ
ศาสนาทีว่ า่ ความต้องการของมนุษย์ไม่จำ� กัด มนุษย์
มี unlimited wants เราบอกว่าความต้องการของ
มนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด
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ในพุทธศาสนานั้น มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่อง
นี้มากมาย เช่นว่า นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แม่น�้ำเสมอ
ด้วยตัณหาไม่มี
เพราะว่าแม่น�้ำนั้น บางโอกาส บางเวลา มัน
ยังมีเวลาเต็มได้แต่ความต้องการของมนุษย์ไม่มีวัน
เต็ม บางแห่งบอกว่า ถึงแม้เงินตราจะตกลงมาเป็น
ห่าฝน ความอิม่ ในกามทัง้ หลายของมนุษย์กไ็ ม่มี หรือ
บางแห่งท่านบอกว่า ถึงจะเนรมิตภูเขาให้เป็นทองทัง้
ลูก ก็ไม่สามารถจะท�ำให้คนแม้แต่คนหนึง่ คนเดียวพึง
พอใจได้โดยสมบูรณ์ ไม่เต็มอิ่มของเขา
ฉะนั้ น ในทางพุ ท ธศาสนา จึ ง มี เรื่ อ งพู ด
มากมายเกี่ยวกับความต้องการที่ไม่จ�ำกัดของมนุษย์
ในที่นี้ อาตมภาพจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่ง
เรามายอมเสียเวลากับนิทานสักนิดหนึ่ง ความจริง
นิทานนี้มิใช่เอามาเล่าเฉยๆ มันมีนัยความหมายแฝง
อยู่ ก็เอามาเล่าดูซวิ า่ มันมีความหมายแฝงว่าอย่างไร
ท่านเล่าไว้ในชาดกเรื่องหนึ่งว่า
ในอดี ต กาล เรี ย กว่ า ปฐมกั ป ป์ ที เ ดี ย ว มี
พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ามันธาตุ
(พอดีชื่อมาใกล้กับนักเศรษฐศาสตร์คนส�ำคัญของ
อังกฤษคนหนึ่งที่ชื่อว่า มัลธัส - Malthus) พระเจ้า
มันธาตุนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มาก ได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ
พระเจ้าจักรพรรดิมันธาตุปรากฏเป็นเรื่อง
ราวในนิทานว่า มีอายุยืนนานเหลือเกิน มีรัตนะ ๗
ประการ ตามแบบแผนของพระเจ้าจักรพรรดิทั้ง
หลาย แล้วก็มีฤทธิ์ 4 ประการ ซึ่งท่านรู้กันจึงไม่
ได้บอกไว้ว่าฤทธิ์อะไรบ้าง รวมความว่า เป็นบุคคล
ที่เรียกว่าอัจฉริยมนุษย์ไม่มีใครเหมือน มีอะไรพรั่ง
พร้อมสมบูรณ์ทุกอย่าง
พระเจ้ามันธาตุนี้มีอายุยืนยาวมาก ได้เป็น
เจ้าชายอยู่ 84,000 ปี แล้วก็ได้เป็นพระอุปราชอยู่
84,000 ปี ครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมา
อีก 84,000 ปี

พอล่วงมา 84,000 ปีแล้ว วันหนึ่ง พระเจ้า
มันธาตุก็แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ปรากฏว่า ทรัพย์
สมบัติที่มีมากมายนี้พระองค์ไม่เพียงพอเสียแล้ว
เมื่ อ พระองค์ แ สดงอาการให้ ป รากฏแล้ ว
ข้าราชบริพารทั้งหลายก็ทูลถามว่า พระองค์เป็น
อย่ า งไร มี อ าการอย่ า งนี้ ไ ม่ ส บายพระทั ย อะไร
พระองค์ก็ตรัสว่า แหม! ความสุขสมบูรณ์หรือสมบัติ
ที่นี่มันน้อยไป มีที่ไหนที่มันดีกว่านี้ไหม
ข้าราชบริพารก็กราบทูลว่า ก็สวรรค์ซิ พระเจ้า
ข้า
พระเจ้ามันธาตุนเี้ ป็นจักรพรรดิและมีอทิ ธิฤทธิ์
ยิ่งใหญ่มากที่ว่า 4 ประการนั้น และมีจักรรัตนะ เมื่อ
เขาบอกว่าสวรรค์ดีกว่า ก็ทรงใช้จักรรัตนะนั้น(จักร
รัตนะก็คอื วงล้อของพระเจ้าจักรพรรดิ)พาให้พระองค์
ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช
มหาราชทั้ง 4 พระองค์ก็ออกมาต้อนรับ ทูล
ถามว่า พระองค์มีความต้องการอย่างไร เมื่อรู้ความ
ประสงค์แล้ว ก็เชิญเสด็จให้เข้าครองราชสมบัติใน
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชทั้งหมด
พระเจ้ามันธาตุครองราชสมบัติอยู่ในสวรรค์
ชั้นจาตุมหาราชเป็นเวลายาวนานมาก จนกระทั่ง
ต่อมาวันหนึ่งก็แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ปรากฏอีก
แสดงว่าไม่พอเสียแล้ว สมบัติในชั้นนี้ไม่มีความสุข
เพียงพอ ข้าราชบริพารก็ทูลถาม พระองค์ก็บอกให้
ทราบและตรัสถามว่า มีที่ไหนดีกว่านี้อีกไหม
ข้าราชบริพารก็ทูลตอบว่า มีซิพะย่ะค่ะ ก็
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไงล่ะ
พระเจ้ามันธาตุก็เลยอาศัยจักรรัตนะหรือวง
ล้อของพระเจ้าจักรพรรดินั้น ขึ้นไปอีกถึงสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์
สวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ นั้ น พระอิ น ทร์ ค รอบ
ครอง พระอินทร์ก็ออกมาต้อนรับเชิญเสด็จ แล้ว
ก็ แ บ่ ง สวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ ใ ห้ ค รอบครองครึ่ ง หนึ่ ง
พระเจ้ามันธาตุครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ร่วม
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กับพระอินทร์คนละครึง่ ต่อมาเป็นเวลายาวนาน จน
กระทั่งพระอินทร์องค์นั้นหมดอายุสิ้นไป พระอินทร์
องค์ใหม่กเ็ กิดมาแทนและครองราชย์ไปจนสิน้ อายุอกี
พระอินทร์ครอบครองราชสมบัตสิ นิ้ อายุไปอย่างนี้ 36
องค์ พระเจ้ามันธาตุก็ยังครองราชย์อยู่ในสวรรค์
มาถึงตอนนี้พระเจ้ามันธาตุชักไม่พอใจ เอ!
สวรรค์ครึ่งเดียวนี่มันน้อยไป เราน่าจะครองสวรรค์
ทั้งหมด ก็เลยคิดจะฆ่าพระอินทร์เสียเลย แต่มนุษย์
นั้นฆ่าพระอินทร์ไม่ได้ เพราะมนุษย์ฆ่าเทวดาไม่
ส�ำเร็จ
เมื่ อ ความอยากนี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนอง
ความอยากหรือตัณหาของพระเจ้ามันธาตุนั้น ท่าน
บอกว่ามีรากเน่า ตัณหารากเน่าเสียแล้ว ไม่ได้สม
ประสงค์ ไม่ได้ความพึงพอใจ พระเจ้ามันธาตุก็เลย
แก่ พอแก่แล้วก็เลยตาย ตกจากสวรรค์หล่นตุบ้ ลงมา
ในสวน ท่านบอกว่าอย่างนั้น คือหมายถึงสวนหลวง
เป็นอันว่า พระเจ้ามันธาตุก็ตกจากสวรรค์
หล่นลงมาในสวน คนสวนมาพบเข้าก็เลยไปกราบทูล
พระญาติวงศ์ทงั้ หลาย(ไม่รวู้ า่ เหลนโหลนรุน่ ไหน) มา
กันพร้อมหน้า แล้วก็ทำ� พระแท่นทีป่ ระทับบรรทมให้
พระเจ้ามันธาตุก็เลยสวรรคตในสวนนั้นเอง
แต่ก่อนจะสวรรคต พระญาติวงศ์ก็ถามว่า
พระองค์มีพระราชด�ำริอะไรจะฝากฝังสั่งเสียไหม
พระเจ้ามันธาตุก็ประกาศความยิ่งใหญ่ว่า
เรานี่นะเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่ ได้ครองราชสมบัติ
ในมนุษย์นานเท่านั้น ได้ขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นจาตุม
เท่านัน้ และได้ไปครองสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์อกี ครึง่ หนึง่
เป็นเวลาเท่านัน้ แต่ยงั ได้ไม่เต็มตามต้องการก็จะตาย
เสียแล้ว ก็เลยจบ
เรื่ อ งพระเจ้ า มั น ธาตุ ก็ จ บเท่ า นี้ เอาละ นี่
เป็นการเล่านิทานให้ฟงั ว่า ในเรือ่ งความต้องการของ
มนุษย์นนั้ พุทธศาสนาเห็นตรงกับเศรษฐศาสตร์อย่าง
หนึ่งว่า มนุษย์มีความต้องการไม่จ�ำกัดหรือไม่สิ้นสุด
แต่ ไ ม่ เ ท่ า นี้ พุ ท ธศาสนาไม่ จ บเท่ า นี้
พุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ อย่างน้อยที่

43

เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จะพึงเข้าใจ 2 ประการ
ประการที่หนึ่ง คือ ความต้องการนี้ ตามหลัก
พุทธศาสนา ในแง่ที่หนึ่งยอมรับว่ามนุษย์มีความ
ต้องการไม่จ�ำกัด แต่นั้นเป็นเพียงความต้องการ
ประเภทที่ 1 พุทธศาสนาแยกความต้องการเป็นสอง
ประเภท ความต้องการอีกประเภทหนึ่งค่อนข้างจะ
จ�ำกัด
ความต้องการสองประเภทนี้ ถ้าใช้ภาษาสมัย
ใหม่ยงั หาศัพท์โดยตรงไม่ได้ ความต้องการประเภทที่
หนึง่ ขอเรียกว่าความต้องการสิง่ เสพปรนเปรอตน คือ
ตัณหา เป็นความต้องการที่ไม่จ�ำกัด
ส่วนความต้องการประเภทที่ 2 ขอเรียกว่า
ความต้องการคุณภาพชีวิต คือ ฉันทะ เป็นความ
ต้องการที่มีขอบเขตจ�ำกัด
ประการที่ ส องซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก ความ
ต้องการ คือ พุทธศาสนาถือว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่
ฝึกฝนพัฒนาได้ และการที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝน
พัฒนาได้นี้ก็สัมพันธ์กับความต้องการคุณภาพชีวิต
กล่าวคือ
การทีม่ นุษย์ตอ้ งการคุณภาพชีวติ นัน้ เป็นการ
แสดงถึงภาวะที่มนุษย์ต้องการพัฒนาตนเอง หรือ
พัฒนาศักยภาพของตนเองขึน้ ไป เพราะฉะนัน้ สาระ
อย่างหนึ่งของการพัฒนามนุษย์ก็คือ การที่เราจะ
ต้องพยายามหันเห หรือปรับเปลี่ยนความต้องการ
จากความต้องการสิ่งเสพปรนเปรอตนมาเป็นความ
ต้องการคุณภาพชีวิต
นีเ้ ป็นลักษณะอย่างหนึง่ ของการฝึกฝนพัฒนา
ตนของมนุษย์ ซึ่งก็มาสัมพันธ์กับเรื่องความต้องการ
เป็ น อั น ว่ า พุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า ความต้ อ งการมี 2
ประเภท คือ
1. ความต้องการสิ่งเสพปรนเปรอตนที่ไม่มี
ขีดจ�ำกัด และ
2. ความต้องการคุณภาพชีวิตที่มีขอบเขต
จ�ำกัด
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ความต้องการ 2 อย่างของมนุษย์นั้น มักจะมี
ปัญหาขัดแย้งกันเองบ่อยๆ
ยกตัวอย่างเช่นว่า เราจะกินอาหาร เราย่อมมี
ความต้องการ 2 ประเภทนี้ซ้อนกันอยู่
แต่ในมนุษย์ทั่วไปนั้น ความต้องการคุณภาพ
ชีวติ อาจจะมีโดยไม่ตระหนัก มนุษย์มกั ตระหนักรูต้ วั
แต่ความต้องการประเภทที่ 1
ความจริงนั้น ความต้องการที่เป็นสาระ คือ
ต้องการคุณภาพชีวิต มนุษย์ต้องการกินอาหารเพื่อ
อะไร เพือ่ จะหล่อเลีย้ งร่างกายให้แข็งแรง ให้มสี ขุ ภาพ
ดี อันนี้แน่นอน
แต่อีกด้านหนึ่งที่ปรากฏแก่มนุษย์คืออะไร
มนุษย์ต้องการเสพรสอาหาร ต้องการความอร่อย
ต้องการอาหารทีด่ ๆี ในแง่ของความเอร็ดอร่อยหรือโก้
และความต้องการนี้อาจจะขัดแย้งกับความต้องการ
คุณภาพชีวิต คือมันอาจจะกลับมาท�ำลายคุณภาพ
ชีวิตด้วย
ความต้องการเสพรสนี้จะท�ำให้เราแสวงหา
อาหารทีม่ รี สชาติดที สี่ ดุ แล้วอาจจะมีการปรุงแต่งรส
อาหาร ซึ่งสิ่งที่ปรุงแต่งกลิ่น สีและรสของอาหารนั้น
อาจจะเป็นโทษต่อร่างกาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เสียคุณภาพชีวิต

อีกประการหนึ่ง คนที่กินเอาแต่ความอร่อยก็
อาจจะกินโดยไม่มปี ระมาณ กินเกินไป กินจนกระทัง่
ท้องอืดไม่ย่อย หรืออาจจะอย่างน้อยท�ำให้อ้วนเกิน
ไป ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีก กับทัง้ ท�ำให้แพงโดย
ใช่เหตุ อาหารทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพชีวติ อ�ำนวยคุณค่าทีช่ วี ติ
ต้องการนั้นอาจจะหาได้ในราคาเพียง 20 บาท แต่
คนที่กินเพื่อเสพรสอร่อยเสริมความโก้ จะต้องวิ่งไล่
ตามตัณหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ราคาอาหารเพื่ อ จะสนองความต้ อ งการ
ประเภทที่ 1 ที่ว่าสนองความต้องการสิ่งเสพปรน
เปรอตน อาจจะร้อยบาท พันบาท ค่าอาหารมือ้ เดียว
เป็นหมื่นบาทยังเคยได้ยินเลย
เพราะฉะนั้น ความต้องการประเภทที่ 2 กับ
ประเภทที่ 1 บางทีก็ขัดกัน และขัดกันบ่อยๆด้วย
ถ้ามนุษย์สนองความต้องการประเภทสิ่งเสพ
ปรนเปรอตนนี้มาก ก็จะท�ำลายคุณภาพชีวิตไปเรื่อย
ไม่ เ ฉพาะในการบริ โ ภคอาหารเท่ า นั้ น ใน
กิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่าง แม้แต่การใช้เทคโนโลยี
ก็เหมือนกัน จะต้องแยกให้ได้ว่าอันไหนเป็นความ
ต้องการคุณภาพชีวิต อันไหนเป็นความต้องการสิ่ง
เสพปรนเปรอตน และเอาสองด้านนี้มาพิจารณา

,

*บทความนีค้ ดั มาจากหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 9 พ.ศ.2548 ซึง่ เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ของพระ
พรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ในมงคลวารอายุครบ 72 ปี ของศาสตราจารย์
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 9 มีนาคม 2531
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LIGHT OF PRAYUTH

Buddhist Economics (4)*
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)
(4) Lack of clarity in its understanding of
human nature
Having shown how economics is
related to other matters, particularly
values, and how it is affected by other
things we may now turn to another
important problem- that of an understanding
of human nature. It is an extremely important matter. All disciplines must be founded
on an understanding of human nature. If any
discipline errs with its understanding, then it
will be unable to reach the complete truth
and be unable to really solve the problems
of humanity. So on the matter of human
nature, what is the understanding of economics, and what is the understanding of
Buddhism and Buddhist economics? I have
already mentioned that economics looks at
the phenomena of human demand or want,
but looks at only one side of it, refusing to
take into account the quality of demand. If
that is true, and the quality of demand is
a natural phenomena then it means that
economics refuses to consider a truth that
lies within the nature of things. That being so,

then one must further question economics
as to how it could be a discipline and how
it could give a complete answer to human
problems. The only possible defense is that
economics is just a specialized discipline
that must cooperate with the other relevant
disciplines.
A. WANT
I would like to begin dealing with
the subject of human nature by looking at
demand or wants. Modern economics and
Buddhism both agree that mankind has
unlimited wants. There are a great number of
sayings of the Buddha concerning this point,
e.g. natthi tanhasama nadi - there is no river
like craving. Rivers can sometimes fill their
banks but the wants of human beings never
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come to an end. In some places in the Buddhist texts it says that even if money were
to fall from the skies like rain, man’s sensual
desires would not be fulfilled. Elsewhere
the Buddha says that if one could magically
transform a whole mountain into solid gold
ore it would still not provide complete and
lasting satisfaction to even one person. Thus,
there are a large number of teachings in the
Buddhist tradition that deal with the unlimited nature of human want. Here I would like
to relate a story that appears in the Jataka
Tales.
In the far and ancient past there lived a
king called Mandhatu. He was a very powerful ruler, an emperor who is known in legend
for having lived a very long life. Mandhatu
had all the classic requisites of an emperor;
he was an exceptional human being. He had
everything that anyone could wish for. He
was a prince for 84,000 years, then the heir
apparent for 84,000 years, and then emperor
for 84,000 years. One day, after having been
emperor for 84,000 years, King Mandhatu
started to show signs of boredom. The great
wealth that he possessed was no longer
enough to satisfy him. The King’s courtiers
saw that something was wrong and asked
what was ailing his Majesty. He replied, ‘The
wealth and pleasure I enjoy here is trifling:
tell me, is there anywhere superior to this?’
‘Heaven, your Majesty,’ the courtiers replied.
Now, one of the King’s treasures was the
cakkaratana, a magic wheel shaped object

that could transport him anywhere at his
command. So King Mandhatu used it to take
him to the Heaven of the Four Great Kings.
The Four Great Kings themselves came out to
welcome him and on learning of his desire,
invited him to take over the whole of their
heavenly realm.
King Mandhatu ruled over the
Heaven of the Four Great Kings for a very
long time until one day he began to feel
bored again. It was no longer enough, the
pleasure that could be derived from the
wealth and delights of that realm could
satisfy him no more. He conferred with his
attendants and was informed of the superior
enjoyments of the Tavatimsa Heaven realm.
So King Mandhatu picked up his cakkaratana and ascended to the Tavatimsa Heaven
where he was greeted by its ruler, Lord Indra,
who promptly made him a gift of half of his
kingdom.
King Mandhatu ruled over the Tavatimsa Heaven with Lord Indra for another
very long time until Lord Indra came to the
end of the merit that had sustained him in
his high station, and was replaced by a new
Lord Indra. The new Lord Indra ruled on until
he too reached the end of his lifespan. In all
thirty-six Lord Indras came and went while
King Mandhatu carried on enjoying the pleasures of his position. Then, finally he began
to feel dissatisfied, half of heaven was not
enough, he wanted to rule over all of it. So
King Mandhatu began to think of how to kill
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Lord Indra and depose him. But it is impossible for a human being to kill Lord Indra,
because humans cannot kill deities, and so
his wish went unfulfilled. King Mandhatu’s
inability to satisfy this craving made it start to
rot the very root of his being, and caused the
aging process to begin. Suddenly he fell out
of Tavatimsa Heaven down to earth, where
he landed in an orchard with a resounding
bump. When the workers in the orchard saw
that a great king had arrived some set off to
inform the Palace, and others improvised a
make-shift throne for him to sit on. By now
King Mandhatu was on the verge of death.
The Royal Family came out to visit and asked
if he had any last words. King Mandhatu proclaimed his greatness. He told them of the
great power and wealth he had possessed
on earth and in heaven, but then finally admitted that his desires remained unfulfilled.
There the story of King Mandhatu ends.
It shows how Buddhism shares with economics the view that the wants of humanity are
unlimited or endless. But Buddhism does
not stop there. It goes on to speak of two
features of human nature that are relevant
to economics and need to be understood.
First, Buddhism distinguishes two kinds of
want or desire:
(1) the desire for pleasurable experience (both physical and mental) together
with the desire for the things that feed the
sense of self, i.e. the cravings known in Buddhist terminology as tanha.
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(2) the desire for true well-being or
quality of life, (chanda).
The second point, also related to this
principle of wanting, is that Buddhism holds
that we are beings that have the ability to
train and develop ourselves. Desire for wellbeing or for a quality of life indicates a desire
for self development or in other words the
development of human potential. The one
essential point of human development is
thus the diverting, or exchanging of desire
for things that provide pleasant experiences
and feed the sense of self, into the desire
for true well-being. Whereas the first kind
of desire is unlimited, the second is not and
therefore tends to be in frequent conflict
with the first, as for example in the matter
of eating. When we eat, both kinds of desire
are present, although for most people the
desire for well-being is not usually conscious;
we tend only to be aware of the desire for
pleasurable experience.
Why do human beings eat? Surely it is
to nourish the body, to give it strength and
good health. But the desire that arises in
peoples’ minds is for enjoyment, food that
is ‘good’ in terms of taste. This desire may
oppose the desire for wellbeing, and even
destroy the quality of life. The desire for the
experience of delicious flavours leads us to
search for the tastiest food and it may be,
for instance, that the most delicious food
contains artificial additives which enhance
the smell, colour, and taste of the food

48

แสงพระธรรม มกราคม-มิถุนายน 2561

but are harmful to our body, and thus our
well-being. Also, people who eat primarily
for taste often eat immoderately. They may
eat so much that afterwards they suffer from
indigestion and flatulence. In the long run
they may become overweight, which is also
dangerous to health. Food that provides
well-being is usually quite cheap but food
consumed to satisfy the desire for taste, or
food that is currently fashionable, may be
unnecessarily expensive. People endlessly
pursuing their cravings may even spend as

much as a hundred dollars a day on food.
So the two kinds of desire are in
frequent conflict. The more that human
beings seek to gratify their desire for pleasure
the more they destroy their true well-being. The principleapplies not only to the
consumption of food, but to all human activities, even to the use of technology. We
must learn how to distinguish between the
two kinds of desire and then reflect
on them wisely.
			

,

*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

โยนิโสมนสิการและปฏิสัมภิทา
รัตนจันโท

ยาหนมหรื อ ขนมที่ เ ป็ น ยาซึ่ ง มี ส รรพคุ ณ ในการ
ปรั บ ธาตุ คื อ ดิ น น�้ ำ ลม ไฟ ให้ ค งอั ต ราส่ ว น
ดิน 20 น�ำ้ 12 ลม 6 และไฟ 4 ร่างกายจะสมบูรณ์ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ แม้โลกจะเปลี่ยนตามตามฤดูกาลซึ่ง
ทางแพทย์แผนโบราณเรียกว่า “อุตุสมุฏฐาน” คือ
แม้อณ
ุ หภูมสิ งิ่ แวดล้อมจะลดหรือจะเพิม่ แต่รา่ งกาย
ก็ยังคงอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสอยู่ตลอดเวลา
ภู มิ ค วามรู ้ นี้ มี ป รากฏในคั ม ภี ร ์ พุ ท ธศาสนา และ
สืบทอดเป็นความรู้การท�ำขนมในเทศกาลประเพณี
ทางพุทธศาสนาของชาวใต้ทเี่ รียกว่างานบุญเดือนสิบ
การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ เ ป็ น ไปตามเหตุ
หลายประการ คือ โลกหมุนรอบตัวเองท�ำให้เกิด
กลางวันและกลางคืน อุณหภูมิกลางวันและกลาง
คืนต่างกัน โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในช่วงฤดูต่างๆ

เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิก็ต่างกัน
เราอาศัยอาหารในการปรับตัว เช่น ฤดูหนาวกินของ
ร้อน ฤดูร้อนกินของเย็น ฤดูฝนกินของสุขุม (กินด้วย
ความรู้) จึงมีแกงรสต่างๆ เช่น แกงเผ็ด แกงเลียง
แกงคั่ว แกงจืด ของหวานก็ท�ำนองเดียวกัน เช่น
ขนมลา ยาหนม กินตอนอุณหภูมิเปลี่ยนจากฤดูร้อน
เป็นฤดูฝน ขนมต้ม ขนมถั่ว กินในช่วงฤดูฝนเปลี่ยน
เป็นฤดูหนาว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับธาตุของแต่ละคน
ด้วย เรียกว่า ธาตุสมุฏฐาน และขึ้นกับอายุของคน
ด้วย เช่น คนหนุ่มคนสาว หรือคนแก่คนชรา เรียก
ว่า อายุสมุฏฐาน ตลอดจนภูมิประเทศก็เป็นสาเหตุ
ด้วย เช่น อากาศอุณหภูมเิ มืองเป็นทีร่ าบสูง หรือทีส่ งู
เป็นภูเขาเป็นดอย นีเ้ รียกว่า ภูมปิ ระเทศสมุฏฐาน จะ
เห็นได้ว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มก็เปลี่ยน
ไปตามภูมิศาสตร์และฤดูกาลโดยเหตุปัจจัย(สาเหตุ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง)
ตัวอย่างที่ยกมากล่าวนี้เป็นตัวอย่างให้มอง
เห็นภูมิปัญญาของบรรพชน ภูมิปัญญาที่รู้เท่าทัน
ธรรมชาติแวดล้อม โดยอาศัยธรรม (ธรรมชาติ) เป็น
ตัวหลักในการวินิจฉัย ในการเสพหรือการใช้ปัจจัย
4 คือ อาหาร อาคาร โอสถ อาภรณ์(เครื่องนุ่งห่ม)
เราจะเรียกว่า 4 อ.ก็ได้ ซึ่งจะปรับไปตามภูมิศาสตร์
ภูมิอากาศ และภูมิสังคม คือสังคมที่มีภูมิประเทศ
เป็นปัจจัยหรือเหตุปัจจัยแก่กัน และระบบการคิด
วิเคราะห์ที่อาศัยองค์ประกอบและเหตุปัจจัยที่พอ
เพียงนี้ก็คือหลักการทางความคิดพิจารณาเพื่อการ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เป็นวิธีการท�ำความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆโดยอาศัยหลักที่เรียก
ว่า โยนิโสมนสิการ คือการท�ำในใจแยบคาย มองสิ่ง
ทัง้ หลายด้วยความคิดพิจารณา และสืบค้นถึงต้นเค้า
สาวสาเหตุตลอดสาย แยกแยะออกวิเคราะห์ด้วย
ปัญญาที่คิดอย่างเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้
เห็นสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆตามสภาวะและสัมพันธ์
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แห่งปัจจัย(Reasoned attention ; Analytical
thinking; Eritieal reflection; Thinking in terms
of self conditionally; Thinking by near caudal
rebellions or by wary of problem solving)
หลักธรรมส�ำคัญยิ่งข้อนี้ได้เผยแพร่มาในเมืองถลาง
ตั้งแต่ครั้งจอมร้างขุนนางที่มีบทบาทในการสร้าง
เมืองถลางและสร้างวัดเก่าแก่ของเมืองขึ้นมา โดยมี
บุตรีคือท่านผู้หญิงจันซึ่งต่อมาขึ้นเป็นแม่เมืองถลาง
เป็นผูส้ บื ทอดหลักธรรมและระบบวิธคี ดิ ทางพระพุทธ
ศาสนาดังกล่าว
ดังจะเห็นได้ในครั้งศึกเก้าทัพที่พม่ายกมาตี
สยามรวมถึงเมืองถลางในปี 2328 ซึ่งแม้ฝ่ายเมือง
ถลางก�ำลังคับขันด้วยขาดผู้น�ำ จึงเสียเปรียบในเรื่อง
ก�ำลังขวัญ ก�ำลังคน อาวุธ และความช�ำนาญศึกก็ตาม
หากยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ท่านผู้หญิงจันสรุปจากการ
ประชุมนายทัพนายกองที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จอาจ
เทียบได้กบั โยนิโสมนสิการในการพิจารณาการท�ำศึก
คือ
เริ่ ม จากท� ำ จิ ต สงบให้ เ ป็ น สมาธิ น� ำ ข้ อ มู ล
ทัง้ หมดมาพิจารณาให้เห็นเงือ่ นไข(ภายใน)และปัจจัย
(ภายนอก)ของเมืองถลางและของทัพพม่า จนเห็นว่า
คลองบางใหญ่ที่พม่ามาจอดเรือพลรบนั้นอยู่ทางดง
ตาลด้านทิศตะวันตกของเมืองถลาง คลองบางใหญ่
นัน้ เวลาน�้ำลงจะงวดแห้ง เวลาน�้ำขึน้ น�ำ้ จะเต็มคลอง
ซึง่ กองเรือพม่าจะท�ำงานคล่องตัวก็ตอ้ งอาศัยเวลาน�ำ้
ขึ้น แต่เวลาน�้ำน้อยจะท�ำงานล�ำบาก
จึงสรุปได้ว่า คลองบางใหญ่สามารถก�ำหนด
เป็นแดนยุทธภูมิที่จะใช้ท�ำลายก�ำลังข้าศึกได้
ยุทธศาสตร์ก็คือ การสร้างอุบายวิธีใช้น�้ำเป็น
เหตุทำ� ลายข้าศึก โดยยุทธวิธปี ดิ คลองด้านบนท�ำเป็น
ท�ำนบกัน้ น�ำ้ (เขือ่ น) แล้วเบีย่ งน�ำ้ ให้ไหลไปทางอืน่ คือ

ไปทางนาหัวช้างข้างบ้านยา เมือ่ เบีย่ งคลองเสร็จแล้ว
ก็ทำ� “นบนางดัก”ปิดกัน้ น�ำ้ ท�ำให้คลองบางใหญ่ดา้ น
ล่างไม่มีน�้ำไหลลงไป เป็นผลให้คลองใต้ท�ำนบแห้ง
กองเรือพม่าเมื่อน�้ำในคลองแห้ง เรือจะเดินหน้าก็ไม่
ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ ฝ่ายถลางรอสถานการณ์จนน�ำ้
ในคลองแห้งสุดๆ ผู้รุกรานไม่ทันตั้งตัว ท�ำการระดม
ยิงปืนน้อยใหญ่เข้าใส่ดว้ ยยุทธวิธฝี นแสนห่าตามต�ำรา
พิชัยสงคราม
ทั้งนี้ ความส�ำเร็จในปฏิบัติการรบยังเทียบ
ได้กับการใช้หลักปฏิสัมภิทาสี่ หรือความแตกฉาน
ทางปัญญาสี่ประการ ได้แก่ หนึ่ง-รู้เนื้อหาสาระ
(ในต� ำ ราพิ ชั ย สงคราม) สอง-รู ้ ธ รรมชาติ ( น�้ ำ ขึ้ น
น�้ำลงตามวันเวลาและรู้ภูมิประเทศ) สาม-รู้ภาษา
(สามารถอธิ บ ายให้ ที่ ป ระชุ ม ทั พ เข้ า ใจแจ่ ม แจ้ ง )
และสี่-มีปฏิภาณ(สามารถบูรณาการข้อมูลความรู้
และสถานการณ์มาวิเคราะห์แล้วน�ำไปปฏิบัติ คือรู้
จุดอ่อนและจุดแข็งแล้วหาโอกาสส�ำคัญ พอได้โอกาส
แล้วจึงโจมตี เท่ากับใช้ทฤษฎี SWOT ในปัจจุบนั หรือ
เทียบได้กบั “รูเ้ ขารูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ ” ใน
ต�ำราพิชัยสงครามของซุนวู)
จึงอาจกล่าวได้ว่า พุทธศาสนาไม่เพียงมา
จ�ำหลักเป็นแสงสว่างทางพุทธิปัญญาในเมืองถลาง
เท่ า นั้ น หากแต่ ค วามรู ้ ใ นพุ ท ธศาสนายั ง น� ำ มา
ประยุกต์ใช้ปกป้องบ้านเมืองจากภัยสงครามในยาม
คับขันได้เป็นอย่างดี
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HISTORY OF BUDDHISM IN PHUKET
Translated to English : Wasu Koysiripong

Yonisomanasikara and
Patisambhidamagga
Ratanachanto

Yanom or Ya Khanom is a kind of
medicine that has an effect in balancing
the four elements; earth, water, wind and
fire; to be in a normal proportion, namely
20 parts earth, 12 parts water, 6 parts wind
and 4 parts fire. With this balance, the body
would remain healthy across all seasons.
The Ayurveda calls the condition where
the season constantly changes “Utusamutthan”. No matter how the season changes,
our body always keep the temperature at
37 degrees Celsius. This knowledge appears
in the sutras of Buddhism, and passed on
for generations. The knowledge about the

making of Ya Nom also comes with it. The
dessert has been together with a Buddhist
festival of the southerners called “The 10th
Month Merit”.
There are many causes of the changing
in temperature. The first cause is the self-orbit of the Earth, which causes the day and
night. Daytime and nighttime temperatures
differ greatly. The Earth orbits around that
Sun in different seasons such as the summer,
wet and winter seasons. The temperature
in each season is different. We need food
in order to adapt to the temperature. In
the winter, we consume hot food. In the
summer, we consume cold food. In the wet
season, we eat carefully (eat with knowledge). Therefore, there are many kinds of
soup such as curry, liang soup, khua soup
and bland soup. Desserts also vary across
seasons such as Khanom la and ya nom are
consumed while the season is changing from
the summer to the wet season. Khanom
Tom and Khanom Thuo are consumed while
the season is changing from the wet season
to the winter. All of these depend on the
fundamental element of each person called
“Thatsamutthan” and also the age of each
person such as young adult or elder called
“Ayusommutthan”. The geology is also a
factor such as the plateau or the mountain.
This factor is called “Phumipradesh Sommutithan”. We can see that the buildings and
clothing also vary across the geological and
seasonal factors.
This is an example that evidences the
wisdom of our ancestors in dealing with the
natural environment by using the nature as
the main factor in the analysis of what to
consume. We use 4 factors namely food,
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residence, medicine and clothing; which
vary across the geography, atmosphere and
society. The system of thinking that considers
the outcomes and causes are the system of
thinking of Buddhism. It is a way to understand the nature that called Yonisomanasikara, which means clearing the mind, seeing
everything with an analytic thought and
tracing down the chain of outcomes to the
cause. Yonisomanasikara is about reasoned
attention, analytical thinking, eritieal reflection, thinking in terms of self conditionally
and thinking by near caudal rebellions or
by wary of problem solving. This tenant of
the Dharma has been taught in Thalang ever
since the age of Jom Rang, the founder of
Thalang who founded an old temple for the
town. His daughter, Jan, who later became
the mayor of Thalang inherited the Dharma
and the Buddhist system of thinking.
This is evidenced by the war of the
9 armies in which Myanmar attached Siam
including Thalang in 1785. Though Thalang
was in a dire situation as it had just lost its
leader and it was disadvantaged in the aspects of morale, manpower, weaponry and
battle skills; Jan successfully came up with a
strategy to turn the situation in a convention
with the army leaders. This can be said to
be Yonisomanasikarain in battle.
She began by concentrating the mind,
then gathering all the information to analyze
the (internal) conditions and (external) factors of Thalang Town and the Myanmar army.
She then realized that Bangyai Canal where
the Myanmar had anchored was located in
the direction of the sugar palm plantation
in the West of Thalang. Bangyai Canal is dry
when the tide ebbs and full when the tide
rises. Therefore, the Myanmar army can work
quite well while the tide is rising, but has
difficulty while the tide is ebbing.

In conclusion, Bangyai Canal could
be used as a battlefield in undermining the
enemies.
The strategy was to utilize the tide as a
weapon to attack the enemies, by damming
the upper stream to divert the stream into
another direction, Na Huachang beside Baan
Ya. Once the canal had been diverted, then
another dam was built to bar the stream. This
made the lower stream dry, so the Myanmar
army was unable to paddle their boats anywhere. The Siamese army waited until the
canal was very dry, then bombarded the
Myanmar army with canons.
The success of the battle is comparable to the principle of Patisambhida 4 or the
4 Wisdoms, namely first-knowing the content (in the art of war), second-knowing the
nature (the tide and the geological nature),
three-knowing the language (able to explain
the strategy to the army) and four-having wit
(able to gather information about the situation to analyze then implement, knowing
the weaknesses and strengths then finding an
important opportunity to attack, equivalent
to SWOT analysis or Sun Tsu’s principle of “If
you know your enemies and know yourself,
you will win every war.”)
It can be said that Buddhism isn’t
only the light of wisdom of Thalang, but the
knowledge of Buddhism can also be applied
to defend the town during the war quite
well.
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แสงไพศาล

พบสุขที่ใจ
พระไพศาล วิสาโล

ทุ ก วั น นี้ ม นุ ษ ย์ ทั่ ว ทั้ ง โลกมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น
ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ในทวีปแอฟริกา ตัวอย่างเช่น
อายุค่าเฉลี่ยของคนแอฟริกันในปัจจุบัน ซึ่งแม้จะ
ต�่ำที่สุดในโลก คือ 52 ปี แต่ก็ยังมากกว่าของคน
อเมริกันเมื่อต้นศตวรรษที่แล้วถึง 11 ปี หากมองใน
แง่เศรษฐกิจ ก็จะยิ่งเห็นชัดว่า รายได้ของคนส่วน
ใหญ่สูงขึ้น ข้าวปลาอาหารมีราคาถูกลงเมื่อเทียบ
กับรายได้ ไม่ต้องดูอื่นไกล ชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ทัว่ ไป แม้จะยากจนเพียงใด แต่สว่ นใหญ่แล้วก็สะดวก
สบายกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นปู่ เฉพาะพัดลม หม้อหุงข้าว
โทรศัพท์มือถือ รถมอเตอร์ไซค์ ก็มากพอที่จะท�ำให้
ชีวิตของสมัยนี้เป็นที่อิจฉาของราชาหรือเศรษฐีเมื่อ
ศตวรรษก่อนด้วยซ�้ำ
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่า ทั้งๆ ที่ผู้คนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในแทบทุกด้าน แต่ความสุขกลับ
ไม่ได้เพิม่ ขึน้ เลย ในช่วง 50 ปีทผี่ า่ นมา รายได้ของคน
อเมริกนั เพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัว แต่สดั ส่วนของคนอเมริกนั
ที่บอกว่า “มีความสุข” ไม่ได้เขยิบเพิ่มขึ้นเลย คืออยู่
ที่ 60% มาตลอด ส่วนคนทีบ่ อกว่า “มีความสุขมาก”
ลดลงจาก 7.5% เป็น 6% ในยุโรปและญี่ปุ่นความ
สุขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดก็คือ โรคจิต โรคประสาท และการฆ่าตัวตาย
หากโรคจิต โรคประสาท และการฆ่าตัวตาย
เป็นเครื่องชี้วัดถึงความทุกข์ของผู้คน ก็สามารถ

กล่าวได้ว่า ทุกวันนี้ผู้คนมีความทุกข์มากขึ้น ข้อนี้
รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งแม้รายได้ของผู้คนจะมาก
ขึ้น แต่ความเครียดก็สูงขึ้นตามมาด้วย จนกลายเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมดาไปเสียแล้ว การวิจัยเมื่อเร็วๆ
นี้พบว่า ตามโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ มีการสั่ง
ยาคลายเครียดหรือยาทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตประสาทถึง 1
ใน 4 ของใบสั่งยาทั้งหมด ส่วนในกรุงเทพมหานคร
และภาคกลางก็พบว่ามีการใช้ยาคลายเครียดเพิ่มสูง
ขึ้นมาก
มี ส าเหตุ ม ากมายที่ ท� ำ ให้ ค นเรามี ค วามสุ ข
น้อยลงทั้งๆที่มีทรัพย์สมบัติและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งก็เพราะเชื่อว่าความสุข
นั้นเกิดจากวัตถุ ยิ่งมีวัตถุสิ่งเสพหรือเงินทองมาก
เท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้น เคยมีการสอบถาม
ชาวอเมริกันว่า “เงินจ�ำนวนเท่าใดถึงจะท�ำให้คุณมี
ความสุข” มากกว่าครึง่ ตอบว่า “มากกว่าทีม่ อี ยูต่ อน
นี”้ ถ้าถามคนไทยโดยเฉพาะในเมือง ก็คงได้คำ� ตอบ
คล้ายกัน แต่มีใครบ้างที่จะเฉลียวใจถามตัวเองว่า
ทุกวันนี้ทั้งๆที่ตนมีเงินมากกว่าเมื่อหลายปีก่อน แต่
มีความสุขมากกว่าเดิมหรือไม่ และถึงจะมีความสุข
มากขึ้นก็ไม่เคยพอใจเสียที
ไม่ว่าจะหาทรัพย์มาได้มากเท่าไร ปรนเปรอ
ตนด้วยสิ่งเสพมากเท่าไร ก็ไม่มีวันรู้สึกเต็มอิ่มหรือ
พึงพอใจกับชีวิตเสียที ตรงกันข้าม ทรัพย์ที่หามา
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ได้ ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งทุกข์ นั่นเป็นเพราะเขามองข้าม
ความสุขอีกประเภทหนึง่ ทีล่ กึ ซึง้ และประณีตกว่า คือ
ความสุขจากความสงบ ความสุขจากความสงบนั้น
เริ่มต้นด้วยการหยุดแส่ส่ายดิ้นรน จิตไม่ถูกครอบง�ำ
ด้วยความอยากหรือความเห็นแก่ตวั เมือ่ กายนิง่ จิต
หยุดแส่ส่าย สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุขจากสมาธิ แต่
เหนือกว่านั้นคือความสุขจากปัญญา ซึ่งช่วยให้จิต
รู้จักปลดเปลื้องความทุกข์ และสามารถด�ำรงความ
สงบนิ่งได้แม้อยู่ท่ามกลางผู้คน
ชีวิตเราสามารถเป็นสุขอย่างลึกซึ้งและยั่งยืน
ได้ แต่เราได้สูญเสียโอกาสนั้นไป ความสุขกลายเป็น
สิ่งไกลเกินเอื้อม ก็เพราะความยึดติดถือมั่นในใจ
ความพลัดพรากกลายเป็นความทุกข์ก็เพราะเราไม่
ยอมปล่อยวางสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้ว ความยึดติดใน
ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ และคนรักท�ำให้เรา
ยอมรับความเปลีย่ นแปลงอันเป็นธรรมดาของโลกไม่
ได้ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแต่มรี ากเหง้ามาจากความยึดติดใน
ตัวตนที่คิดว่ามีอยู่จริง
แม้จะยังปล่อยวางจากความยึดติดในตัวตน
ไม่ได้เต็มที่ แต่การเห็นโทษของความยึดติดและ
ตระหนักถึงอุบายของตัวตนที่คอยชักน�ำให้เราไล่ล่า
กวาดต้อนสิ่งต่างๆให้มาเป็นของมัน ก็เป็นจุดเริ่ม
ต้นที่ส�ำคัญในการปลดปล่อยชีวิตสู่ความสุขและ
อิสรภาพ สัมพันธภาพกับผูค้ นและธรรมชาติจะเป็น
ไปอย่างราบรื่นกลมกลืน แม้จะแตกต่างกันในทาง
ความคิด สถานะ เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา มนุษย์
เราก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แต่หากไม่รู้
เท่าทันอุบายของตัวตนแล้ว มันก็สามารถเอาความ
แตกต่างเหล่านั้นมาเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท
และท�ำร้ายกันได้ แม้กระทั่งการท�ำสงครามในนาม
ศาสนาก็มิใช่เรื่องยาก
แต่ในยุคนี้ทุกอย่างถูกเน้นให้เราเกิดความ
ส�ำคัญมั่นหมายใน “ตัวกู ของกู”อย่างฝังหัว ความ
คิดแบบปัจเจกนิยมยิ่งเน้น “ตัวกู”ให้มากขึ้น คิดถึง
ความต้องการของ “ตัวกู”อยูต่ ลอดเวลา แทนทีจ่ ะนึก

ไปถึงคนอืน่ หรือสิง่ อืน่ เช่น ครอบครัว ชุมชน ศาสนา
ยิ่งบริโภคนิยมด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้คิดถึงความสุขของ
ตัวเองตลอดเวลา การเสพสุขกลายเป็นเรื่องเฉพาะ
ตัว เช่น กินคนเดียว ฟังเพลงคนเดียว ดูดีวีดีคนเดียว
สังคมที่เน้นตัวเองเช่นนี้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะ
ดีขึ้นเพียงใด ชีวิตจะสะดวกสบายเพียงใด ก็ยังมี
ความทุกข์อยู่นั่นเอง ซ�้ำจะมากกว่าแต่ก่อนเสียอีก
ทั้งนี้ ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาอันเนื่องมาจากช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจ ซึง่ ก�ำลังถ่างกว้างขึน้ อันน�ำไปสูป่ ญ
ั หา
อาชญากรรม ความไร้สวัสดิภาพในชีวิต รวมทั้งการ
ท�ำลายสิง่ แวดล้อมเพือ่ สนองความสะดวกสบายอย่าง
ไม่รู้จักพอ
ตราบใดที่ ม าตรฐานชี วิ ต วั ด จากปริ ม าณ
ทรัพย์สินที่มี แต่ไม่สนใจการลดละความยึดถือตัว
ตน ความสุขก็จะน้อยลง ความทุกข์กลับจะเพิ่มขึ้น
จนแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่น รถติด หรือหาที่จอด
รถไม่ได้ก็ท�ำให้หัวเสียไปทั้งวัน
ความสุขมิได้อยูไ่ กลตัว หากอยูใ่ นจิตใจของเรา
นีเ้ อง ถ้าจะแสวงหาความสุข ก็ไม่ตอ้ งไปไกล เพียงแต่
กลับมาทีต่ วั เรา และดูแลรักษาจิตใจให้ดี เมือ่ จิตสงบ
ความสุขก็ปรากฏ เมื่อใจหยุดปรุงแต่ง ความสดใสก็
บังเกิด เมือ่ รูเ้ ท่าทันความเป็นจริงของชีวติ ความทุกข์
ก็มาครอบง�ำไม่ได้
คนเราไม่ ไ ด้ มี แ ต่ ค วามเห็ น แก่ ตั ว เท่ า นั้ น
ลึ ก ลงไปในจิ ต ใจเรายั ง มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจและ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความเสียสละ และความเชื่อมั่น
ในสิ่งดีงาม อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งหมดนี้เรียก
รวมๆกันว่าคุณธรรม ธรรมชาติส่วนนี้เองที่ท�ำให้
เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น หรือสร้างสรรค์สิ่ง
ดีงามให้แก่ส่วนรวม แม้ตนเองจะล�ำบากหรือสูญ
เสียทรัพย์ การที่เราภูมิใจเมื่อได้ท�ำความดี แม้ไม่ได้
รางวัลหรือค�ำสรรเสริญ ก็เพราะเรามีความใฝ่ดอี ยูใ่ น
จิตใจด้วยกันทัง้ นัน้ ธรรมชาติสว่ นนีท้ ำ� ให้เราสามารถ
มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงทรัพย์ ยศ อ�ำนาจ เป็น
ความสุขทางใจทีป่ ระณีตและลึกซึง้ กว่าความสุขจาก
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สิ่งเสพสิ่งบริโภค
นอกจากคุ ณ ธรรมหรื อ ความใฝ่ ดี แ ล้ ว ลึ ก
ลงไปในใจของเรายังมีธรรมชาติอีกอย่างที่ลึกซึ้งยิ่ง
ได้แก่ สภาวะที่เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง ผ่องใส เป็น
สภาวะที่เส้นแบ่งระหว่าง“ฉัน”กับ“ผู้อื่น”หมดไป
เกิดความรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวกับสรรพสิง่ จิตอยูเ่ หนือ
การแบ่งเป็นขั้วหรือมองโลกเป็นคู่ตรงข้าม ไม่ว่า
ดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ ได้-เสีย เกิด-ตาย ดังนั้น จึงไม่หวั่น
ไหวกับความผันผวนปรวนแปร หรือความพลัดพราก
สูญเสีย เป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกธรรม ไม่ว่าการ
ได้หรือเสื่อมจากลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สภาวะดัง
กล่าวมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า“โลกุตตระ” สภาวะดัง
กล่าวเป็นธรรมชาติสว่ นทีล่ กึ ซึง้ ทีส่ ดุ ซึง่ มนุษย์ทกุ คน
สามารถประจักษ์ได้ ดังมีพุทธพจน์ว่า“อริยโลกุตตร
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ธรรมเป็นทรัพย์ประจ�ำตัวของทุกคน”
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสุขและอิสรภาพที่แท้
จริงนั้นมีอยู่แล้วในใจเรา เป็นดังสมบัติล�้ำค่าที่ยัง
อยู่กับเรา สภาวะดังกล่าวเราจะเข้าถึงได้ต่อเมื่อ
หันกลับมาสู่วิถีทางการด�ำเนินชีวิตอันประเสริฐ อัน
ได้แก่ การกระท�ำที่ถูกต้องดีงาม(ศีล) การฝึกจิตให้มี
ความสงบและตื่นรู้(สมาธิ) และความตระหนักชัดใน
สัจธรรม(ปัญญา) คือวิถสี คู่ วามสุขทีแ่ ท้ นับเป็นความ
สุขที่ประเสริฐสุด เพราะ“ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความ
สงบ” พุทธภาษิตดังกล่าวเป็นสัจธรรมอันสากลที่
เหนือยุคสมัย หากไร้ซงึ่ ความสงบใจเสียแล้ว เราย่อม
ไม่อาจมีความสุขทีแ่ ท้ได้เลย แม้จะมีเงินมหาศาลหรือ
อ�ำนาจล้นฟ้าก็ตาม

,
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LIGHT OF PAISAL

Happiness in our heart
Phra Paisal Visalo
In the world today, human beings enjoy
a much better standard of living than in the
past. Even in Africa, where life expectancy
is at the lowest in all continents, it is at an
average of 52 years old. But still this is 11
years higher than an average American lifespan from the start of this century. If we look
at the economic situation, we can see that
the incomes of every household are higher
while food and rice are relatively cheaper.
No matter how poor a household is, most
now have a variety of convenient stuffs,
such as fans, rice cookers, mobile phones,
and motorcycles, much more ‘haves’ than
in their previous generations. What we have
now is more than enough to create a sense
of envy for any past kings or rich merchants
of the past centuries.
It is interesting to observe ,however,
that regardless of life today being undoubtedly better off materially, happiness does
not always seem to increase accordingly.
Studies show that in the past 50 years, the
income of each American has increased

by more than double, yet the quantity of
Americans who say that “they are more
happy”, has not increased, but remained at
a stable 60%. The amount who say that they
are “very happy”, has decreased from 7.5%
to 6%. In Europe and Japan, the feeling of
happiness has similarly not increased, but
what have increased however, are rates of
mental disorders, depression, and suicide.
If mental disorders, depression,
and higher suicide rates are the index for
“unhappiness” in society, one can say that
in today’s world, there are ever increasing
unhappy people, including within Thailand.
It seems therefore, as our salaries are
increased, our stress levels also increase.
This has become the modern phenomenon;
a recent research study found that in
hospitals across the country, ¼ of the
prescribed medicines are for the intention of
“reducing stress”. Likewise, in Bangkok and
the central provinces, ‘stress release’ drugs
are now becoming increasingly in demand.
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There are many factors that can create
obstacles to our inner happiness. Among
our wealth, property, and better standard
of living, there is an underlying belief that
happiness comes as a result of materialistic
possession; the more money we have, for
material consumption, the more happiness
we will feel. When American were asked:
“how much money will make you happy?”, more than half said that “more than
we have now.” If you asked people this
question in Thailand, especially in Bangkok,
the same answer would likely prevail. But
how many people stop and ask themselves
whether they are happier as a result of their
higher salary? Even if they do consider
themselves as being happy, a sense of inner
satisfaction is often lacking.
No matter how much wealth we
accumulate, or how many pleasures we
indulge in, still they do not lead to a feeling
of contentment with life. On the contrary,
the more wealth we gain, the more likely
we are to experience inner turmoil. This
is because we are overlooking a different
kind of happiness, one that is much more
sublime and subtle; happiness that comes
from peace within.
Happiness from inner peace starts
with an awareness of cravings. This state
can only occur when our mind is no longer
under the guidance of relentless desires or
self-centeredness, when we become calm
and our mind ceases to roam continually.
What then emerges is a sense of meditative
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peace. Moreover, a subtle happiness arises
from insight into the nature of things. This
helps our mind to be free from suffering, and
experience inner peace even when living in
a chaotic world.
We can live our lives in a constant state
of subtle happiness, but we have somehow
lost that ability. Happiness then becomes
something that is far out of reach, because
of our inner attachments. Our inability to
accept the impermanence of everything in
life is the main cause of our own suffering.
Our clinging to wealth, property, fame,
social status and the beloved keep bringing
us everlasting suffering due to the belief that
these are aspects of our true self. All of this
occurs because of our rooted view of ego or
self as real existence.
Even if one can not yet let go
the attachment of the ego completely,
once the negative aspects of ego is acknowledged , one can see how the ego always grasp
everything as it belongings. This is a meaningful start in bringing life back to peace
and inner freedom. The relationships with
people and the natural environment will be
in harmony , regardless of status, nationality,
religion, and language and ideology.
But if one is not aware of the ego’s
tricks, then the ego will use these differences
as the cause of conflict and violence. Even
a war in the name of religion is possible.
In modern society, we are easily
encouraged to indulge in self-centeredness
blindly. Extreme individualism strengthen
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our attachment to the self, regarding one’s
own desire as utmost importance. Instead
of thinking about other people, family,
community, and spiritual practice, people
tend to care only one’s own interest and
happiness. Pursuing happiness and pleasure
becomes an individual activity with no connection with other people. Listening music
or watching movies is now a private activity,
with instruments like iPod or mobile phones,
that can be done among the crowd.
In a society that focuses on the self,
no matter how high the economic boom is,
or how high the quality of life is, people still
experience inner discontentment, and maybe even more than before. Not to mention
social problems like increasing gap between
the rich and poor, which leads to crimes,
and lack of safety in life, environmental
devastation in order to satisfy our endless
need for comfort and convenience.
As long as we pursue wealth and fame
while ignoring inner contemplation or letting
go of the ego, then real happiness becomes
distant reality. Even small event in everyday
life such as heavy traffic or the lack of car
parking space can make life as hell.
Happiness does not exist far away
from us, but only within. If we want to find
happiness, we don’t have to find afar, just
come back to ourselves and take a good
care of our inner condition. Once our mind
is at rest, happiness can be experienced
fully when our mind is free from thoughts
and distractions. Once insight into the real

nature of things is developed, suffering can
no longer dominate our mind.
Human beings not only have selfish
aspect, but deep inside our heart, we also
have empathy and good intentions for others, the will to sacrifice and trust in beauty
and goodness Our innate nature gives us
happiness in helping others or create more
beautiful side to our society. We are always
happy when we do good deed, though no
award or praise is given, because we all have
an inner calling to do good deed. This inner
nature makes us happy that do not relies on
wealth, social status, or power. It is happiness
that is subtle and much deeper than the
worldly pleasure that we consume.
Other than morality or an inner calling
to do good, deep inside our us, there is a
natural phenomenon that is very profound,
that is free from boundaries and light, a
natural state where the boundary of “I” and
the “other” shattered. There is a sense of
“oneness” with all that is encompassing. The
mind transcends the duality of opposites,
whether it be good versus bad, happiness
versus suffering, gain and lost, and birth and
death.
So once we are in tune with that nature, there is no fear of impermanence, no
worry in losing or saying good bye to a loved
one. It is a state of transcending worldly
reality. Whether it is gaining and losing of
fortune, wealth, happiness, or praise. This
state is called “lokuttara” or the transcendental state that everyone can experience.
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As the Buddha once said, “the wealth of
transcendence is innate in all of us”.
So we can say that real happiness and
freedom is already innate inside of us. Just
like an innate wealth that is always with us.
This state will only be there when we turn
back to the path of being and living wisdom.
Which are, right action (sila), mental training
for calmness (samadhi), and insight into the
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ultimate truth (panya), these are the path
to genuine happiness. Which is the ultimate
happiness because there is “no other happiness equals to inner serenity”. This Buddha’s
saying is a universal truth that is timeless. If
there is no inner serenity, then we will never
find genuine happiness, that no money and
power can bring us to.

,
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แสงสอ

พุทธศาสนากับการพัฒนา(จบ)
ส.ศิวรักษ์
ในหนั ง สื อ เศรษฐศาสตร์ ช าวพุ ท ธ (Small
is Beautiful) อี . เอ็ ฟ . ชู เ มคเกอร์ (E.F.
Schumacher) เตือนเราว่า นัก เศรษฐศาสตร์
ชาวตะวั น ตกมุ ่ ง สู ่ ผ ลได้ สู ง สุ ด ของการพั ฒ นาใน
แง่วัตถุ ดังนั้น จึงไม่ค�ำนึงถึงประชาชน เขาเสนอ
แนะเศรษฐศาสตร์อย่างพุทธเพื่อให้คนที่สนใจได้
ศึกษา เขากล่าวว่า ในทัศนะของชาวพุทธเกี่ยวกับ
การพัฒนา เราต้องหลีกเลี่ยงลัทธิแห่งความใหญ่โต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เครื่องจักรกล ซึ่งมักจะควบคุม
มนุษย์มากกว่ารับใช้มนุษย์ ด้วยลัทธิดังกล่าว มนุษย์
ถูกผลักดันด้วยความโลภอย่างสุดเหวี่ยง ในการ
ฉกฉวยและรุนแรงกับธรรมชาติ ถ้าเราหลีกเลี่ยง
ความสุดโต่งทั้งสอง (ความใหญ่โตและความโลภ)
ได้ เราก็จะถึงทางสายกลางในพัฒนาการแบบชาว
พุทธ นัน่ คือ ทัง้ การอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม
จะถูกเปลี่ยนเป็นงานอดิเรกส�ำหรับมนุษย์อย่างมี
ความหมาย
ผู้เขียนเห็นพ้องกับชูเมคเกอร์ในทัศนะของ
พั ฒ นาการแบบชาวพุ ท ธ แต่ สิ่ ง ที่ เขาไม่ ไ ด้ เ น้ น ก็
คือว่า สิ่งเหล่านี้ต้องปลูกสร้างขึ้นในใจเป็นอันดับ
แรก ประสบการณ์แบบสรรโวทัยของชาวสิงหฬได้
ประยุกต์เอาพุทธธรรมไปยังปัจเจกชนก่อน โดยผ่าน
การเพาะสร้างบุคคล หมู่บ้านจึงได้รับการพัฒนาขึ้น
จากนั้นก็เป็นหลายๆหมู่บ้าน สู่ประเทศ และสู่โลก
แนวทางด�ำเนินส�ำหรับการเคลือ่ นไหว ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 เพื่อพัฒนาแต่ละบุคคล

ประการที่ 1 เมตตา ความรัก ความปรารถนา
ดีต่อตนเองและผู้อื่น เราทั้งหมดต้องการความสุข
เราควรพยายามเพื่อให้ชีวิตมีสุขโดยการตระหนัก
รู้และใช้สมาธิภาวนา จิตใจจะรู้สึกเป็นมิตรและ
ประสานสอดคล้ อ งกั บ ตนเองและผู ้ อื่ น หยิ บ ยื่ น
ความช่วยเหลือและผลประโยชน์โดยปราศจากความ
ปรารถนาเลว ปราศจากความมุง่ ร้ายและการแข่งขัน
เพือ่ แต่ละบุคคลจะได้สงบและเป็นสุข ความสงบและ
ความสุขนี้ก็จะแผ่กระจายไปยังผู้อื่นได้ด้วย
ประการที่ 2 กรุณา ความกรุณาจะเกิดขึ้น
ได้ เ มื่ อ เรามองเห็ น ความทุ ก ข์ ย ากของผู ้ อื่ น และ
ปรารถนาที่จะช่วยเขาให้พ้นจากภาวะนั้น คนรวย
ซึง่ ไม่คำ� นึงถึงความทุกข์ยากของคนจนขาดคุณธรรม
ข้อนี้ จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาตัวเขาเองได้ดีขึ้น
ผู ้ ซึ่ ง ปิ ด ตั ว เองอยู ่ แ ต่ ใ นหอคอยงาช้ า งท่ า มกลาง
ความอยุตธิ รรมของโลก (เช่น พระทีอ่ ยูก่ ฏุ อิ ย่างสบาย
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ไม่สนใจคนสลัมรอบๆวัด) ไม่อาจเรียกว่าเป็นผู้มี
ความกรุณาได้ ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน บุคคล
ควรอุทิศตนเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีอุดมคติที่จะ
ขนปวงสัตว์ให้พ้นทุกข์ก่อนที่ตนจะเข้าสู่พระนิพาน
ดังนัน้ เราจึงไม่ควรเพิกเฉย แต่ตอ้ งพยายามทีจ่ ะช่วย
เหลือผูอ้ นื่ ปลดเปลือ้ งทุกข์ยากของเขาเท่าทีจ่ ะท�ำได้
ประการที่ 3 มุทิตา ร่วมยินดีเมื่อผู้อื่นมีความ
สุขหรือประสบความส�ำเร็จ ปราศจากความอิจฉา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ผูเ้ ป็นคูแ่ ข่งขันก้าวหน้าไปกว่า
เรา
ประการที่ 4 อุเบกขา ความวางเฉย หมายความ
ถึงใจทีส่ มดุลไม่เอนเอียง ไม่วา่ จะต้องเผชิญกับความ
ส� ำเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลว ไม่ ว ่ า จะต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความรุ่งเรืองหรือความยากล�ำบากของตนหรือของ
ผู้อื่น ก็จะไม่หวั่นไหวเพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้าหากว่า
ไม่ ส ามารถที่ จ ะช่ ว ยผู ้ อื่ น ได้ ก็ ไ ม่ รู ้ สึ ก ร� ำ คาญใจ
(หลังจากที่ได้พยายามอย่างดีที่สุดมาแล้ว)
หลักธรรมทั้ง 4 ประการ ต้องฝึกฝนเป็นขั้นๆ
จากข้อแรกจนข้อสุดท้าย ถึงแม้ว่าเราแต่ละคนอาจ
จะไม่สมบูรณ์ แต่ก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายไว้ที่ส่ิงนี้
มิฉะนั้น การที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็จะเกิดโทษทั้ง
แก่ตนเองและผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
หลังจากที่ได้พัฒนาตนสู่ความสุขและความ
สงบมากกว่าที่จะพัฒนาไปสู่ความส�ำเร็จอย่างโลกๆ
แล้ว ชาวพุทธก็เหมาะสมที่จะช่วยชุมชนของเขา
เริ่มด้วยครอบครัว หมู่บ้าน เขาต้องตื่นก่อน ก่อน
ที่ จ ะไปปลุ ก คนอื่ น ปั จ เจกเอกชนที่ ตื่ น แล้ ว เรี ย ก
ว่า ปุริโสทัย จากนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจึงจะตื่น
ขึ้น (คาโมทัย) เมื่อหลายๆหมู่บ้านตื่น ประเทศ
ชาติก็อาจจะรอดพ้นจากวัตถุนิยมและพัฒนาการ
แบบตะวันตก ในกรณีของศรีลังกาและพม่า เมื่อ
พยายามในแนวทางนีม้ ที างประสบผลส�ำเร็จมากกว่า
ประเทศไทย ซึ่งสูญเสียความเชื่อมั่นในพระสงฆ์
(โดยเฉพาะในชนชั้ น ปกครอง) พั ฒ นาการแบบ
ตะวั น ตกได้ เจริ ญ รุ ด หน้ า ไปมากใน 2 ทศวรรษ
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นี้ แต่แน่นอน ถ้าหากไทยสามารถเป็นอิสระจาก
สหรัฐอเมริกาและปลอดจากภัยคอมมิวนิสต์ ไทยก็
มีโอกาสที่จะพัฒนาตามทางสายกลางดังที่กล่าวมา
และเป็นชาติทตี่ นื่ (เทโสทัย) เป็นความหวังทีป่ ระเทศ
หลายๆประเทศจะตื่นขึ้น ดังนั้น โลกจะรอดและ
ถึงซึ่งความตื่นด้วยกันหมด(สรรโวทัย) แม้ว่านี้ยังอีก
ไกลนัก แต่ว่าเราต้องไม่หมดหวัง และต้องด�ำรงอยู่
ในความเชื่อและท�ำเท่าที่เราท�ำได้
จากประสบการณ์ของชาวพุทธในศรีลังกา
แรงผลั กดั นจากระดับหมู่บ้านขึ้นมามีพื้นฐานอยู่
บนหลักธรรมในพุทธศาสนา คือเรื่องสังคหวัตถุ ๔
เกวียนย่อมเคลื่อนไปอย่างมั่นคงบนล้อทั้ง ๔ ฉันใด
บุคคลก็ย่อมเจริญไปด้วยธรรม ๔ ประการ(คือ การ
ให้ การพูดจาดี งานสร้างสรรค์ และความเสมอภาค)
ฉันนั้น
1) บุคคลควรให้ปัน (ทาน) สิ่งที่ตนมีแก่ผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความรู้ เวลา แรงงาน หรืออื่นๆ
ก็ตาม นี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านส่วนมากยังปฏิบัติกันอยู่
การให้ทานมิใช่หมายถึงให้ปนั สิง่ ของทีเ่ ราไม่ตอ้ งการ
หรือให้เพียงเพื่อจะได้มากขึ้นกว่าเดิม เราต้องเสริม
สร้างทัศนะในการให้ทานให้เข้มแข็งขึ้นในหมู่บ้าน
และเพื่อต่อต้านกับวัตถุนิยมและค่านิยมใหม่แห่ง
การแข่งขันโดยการให้ทาน โดยการให้มากกว่าการ
ซื้อและขาย ในลังกามีการแบ่งปันแรงงานโดยมีพื้น
ฐานบนวัฒนธรรมฝ่ายพุทธศาสนา เหมือนดังเช่นที่
ชาวไทยยังปฏิบัติกันอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลซึ่งเขา
เหล่านั้นยังรู้สึกว่าร่าเริงในการงานเช่นนี้
2) การพูดดี (ปิยวาจา) ไม่หมายถึงเพียงการ
พูดสุภาพ แต่หมายถึงการพูดความจริงเปิดเผย โดยที่
แต่ละคนเท่าเทียมกัน นี้เป็นสิ่งซึ่งทรงพลังอยู่ใน
กระแสวัฒนธรรมพื้นบ้าน ถึงแม้ว่าหลายหมู่บ้าน
ได้รับการโฆษณาชวนเชื่อโดยพวกนักการเมืองและ
นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมักเป็นเรื่องหลอกให้คนซื้อใน
สิ่งที่เขาไม่จ�ำเป็นจริงๆ และหลอกในสิ่งที่ไม่อาจเป็น
จริง
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3) งานสร้างสรรค์(อัตถจริยา) หมายถึง การ
ท�ำงานเพือ่ ผลประโยชน์ของกันและกัน จุดนีท้ ชี่ เู มค
เกอร์ได้แนะน�ำให้หนั มาใช้เทคโนโลยีระดับกลาง(Intermediate Technology) ซึง่ จะท�ำให้ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
4) ความเสมอภาค (สมานัตตา) หมายความ
ว่า พุทธศาสนาไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่สนับสนุนให้
คนกลุ่มหนึ่งเอารัดเอาเปรียบคนอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น
สังคมนิยมตามหลักพุทธศาสนาจึงเป็นไปได้ จึงเป็น

ไปได้ โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นทุนนิยมโดยรัฐ หรือ
รูปใดรูปหนึ่งของลัทธิรวมอ�ำนาจ พัฒนาการไปสู่
สังคมนิยมตามหลักพุทธศาสนาต้องมีความเสมอภาค
ความรัก และอิสรภาพเป็นเป้าหมาย ชุมชนชาวพุทธ
ไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้านหรือระดับประเทศจะ
ท�ำงานประสานกันเพื่อความตื่นขึ้นโดยจ�ำกัดความ
เห็นแก่ตวั ไม่วา่ ในรูปของความโลภ ความโกรธ หรือ
ความหลง พัฒนาการชนิดนั้นจะน�ำมาซึ่งความจริง
ความงาม และความดี ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม

,
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Light Of SIVARAKSA

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

In Small Is Beautiful E.F. Schumacher
reminds us that Western economists go
for maximization of development goals in
a material sense so that they hardly care
for people. He suggest Buddhist economics
as a study of economics as if people
mattered. He says that in the Buddhist
concept of development, we should avoid
gigantism, especially of machines, which tend
to control rather than to serve man. With,
gigantism, men are driven by an excessive
greed in violating and raping nature. If these
two extremes (bigness and greed) could
be avoided, the Middle path of Buddhist
development could be achieved, i.e., both
the world of industry and agriculture could
be converted into a meaningful habitat for
man.
I agree with Schumacher that small is
beautiful in the Buddhist concept of development, but what he did not stress is that
cultivation must first come from within. In

the Sinhalese experience, the Sarvodaya
Shramadana movement applies Buddhism
to the individual first. Through cultivated
individuals a village is developed, then
several villages, leading to the nation and
the world.
The guideline for the movement is
the use of the Four Sublime Abodes (Brahma Vihara) to develop each individual. The
steps to be taken are as follows :
1) Metta: Loving kindness towards
oneself and others. We all desire happiness. We should try to be happy. Through
the precepts and meditation, a happiness
state could be created. The mind will feel
amity and harmony with oneself as with
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others. If renders assistance and benefits
without ill-will, without the malice of anger
and of competition. Once one is tranquil and
happy, this tranquility and happiness could
spread to others as well.
2) Karuna: Compassion can only be
cultivated when one recognizes the suffering
of others and wants to bring that suffering
to an end. A rich man who does not care
for the miserable conditions of the poor
lacks this quality. It is difficult for him to
develop himself, to be better man. Those
who shut themselves in ivory towers in the
midst of an unjust world cannot be called
compassionate. In Mahayana Buddhism, one
should vow to become a Bodhisattva who
will forego his own nirvana until all sentient
beings are free from suffering. So one should
not remain indifferent, but must endeavor
to assist others to alleviate their suffering as
much as one can.
3) Mudita: Sympathetic Joy is a
condition of the mind which rejoices when
others are happy or successful in any number of ways. One feels this without envy,
especially when a competitor is getting
ahead.
4) Upekkha: Equanimity means the
mind is cultivated until it becomes evenly
balanced. It becomes neutral. Whether one
faces success or failure, whether one is
confronted with prosperity or adversity, for
oneself or for others, one is not moved by it.
What ever one cannot do to help others, one

is not disturbed about it (having tried one’s
best). The For Sublime Abodes should be
developed step by step from the first to the
last. Even when one is not perfect, one must
set one’s mind toward this goal, otherwise
one’s dealing with others will tend to be
harmful- to oneself and to others-one way
or the other.
Having developed oneself toward
happiness and tranquility rather than toward
worldly success and material progress, then
a Buddhist is in a position to develop his
community, starting with his family and his
village. He must first be awake before he can
awake others. An individual who is awake is
called Purisodaya. By sharing his awakening
with others, the whole village could become
awake-Gamodaya. Once several villages
awake, the whole nation could perhaps
be saved from materialism and Western
economic development models. In the case
of Sri Lanka and Burma, when proper efforts
are put along these lines, the chance is
greater than in the case of Siam, which lost
so much confidence in the Buddhist heritage
(especially among the ruling elites). The
Western developmental process has been
accelerated far too much during the last
two decades. But, of course, if Siam could
free herself from being a junior ally of the
USA, and also be saved from communist
aggression, she too could have a good
chance to opt for the Middle Path of
development and become a Desodaya,
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an awakening nation. The hope for several
nations to awake so that the world could
be saved and we would reach the state of
universal awakening for all Sarvodaya- at this
stage is very remote. Yet, we must not despair, and we must live in hope and practice
what we can.
In the Buddhist experience of Sri
Lanka, the driving force to develop from
the village level upward comes from the
Buddha’s teaching of the Four Wheels. As a
cart moves steadily on four wheels, likewise
human development should rest on the for
dhammas, namely, Sharing, Pleasant Speech,
Constructive Action, and Equality.
1) One must share (dana) what
one has with others-be it goods, money,
knowledge, time, labor, or what have you.
This is still practiced in most village cultures.
Sharing does not mean giving away what one
does not want, or giving in order to get more.
We should strengthen the Buddhist concept
of dana practiced in the villages and spread
it to counteract the invasion of materialism
and the new value system of competition-by
sharing, by giving freely rather than by buying
and selling. In Ceylon, they share labor, with
Buddhist ceremonies in the background, as
the Siamese still do in remote villages where
they find such fun in work.
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2) Pleasant Speech (Piyavaca) not
only means polite talk, but means speaking
truthfully and sincerely, regarding everyone
as equal. This too is strong in village culture,
although villages have received glamorous
propaganda treatment by politicians and
advertisers, who are full of deceit and make
one buy things one does not really need, or
make one hope for something which is not
really possible.
3) Constructive Action (atthacariya)
means working for each other’s benefit.
Here Schumacher’s recommendation for
intermediate technology and the proper use
of land would be relevant.
4) Equality (samanattata) means
that Buddhism does not recognize classes
or castes, does not encourage one group
to exploit the other. So Buddhist socialism
is possible, without state capitalism or any
form of totalitarianism.The development
toward Buddhist socialism means that
equality, love, freedom, and liberation would
be the goal. A Buddhist community-be it
a village or a nation-would work for harmony and for awakening, by getting rid of
selfishness of any kind-be it greed, hatred
or delusion. Such a development would
entail truth, beauty, and goodness-be it big
or small.

,
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แสงพจนา

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร*
พระมารดาผูป้ ระเสริฐ หฤทัยแห่งปรัชญาปารมิตา
(สันสกฤต : ภควตีปรัชญาปารมิตาหฤทัย)
ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ
เขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุและเหล่า
พระโพธิสตั ว์เป็นอันมาก สมัยนัน้ แล พระผูม้ พี ระภาค
เจ้า ทรงเข้าสู่สมาธิอันมีนามว่า คัมภีรโอภาส (ธรรม
ปรากฏอันประณีต) และในสมัยนั้น พระอริยอวโล
กิเตศวรโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐ ได้พิจารณาปรัชญาปาร
มิตาโดยกระจ่าง และเห็นว่าแม้แต่ขันธ์ 5 เองก็ว่าง
จากสวภาวะ
ในกาลนั้ น เอง ด้ ว ยแรงดลแห่ ง พุ ท ธองค์
พระสารี บุ ต รได้ ก ล่ า วต่ อ พระอริ ย อวโลกิ เ ตศวร
โพธิสัตว์ว่า “แม้นกุลบุตรหรือกุลธิดาใดๆ ใคร่จะ
เจริญจริยาในปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้งนั้น พวกเธอ
พึงฝึกฝนตามครรลองใด?”
เมื่อพระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้สดับ
พระสารี บุ ต รกล่ า วเช่ น นั้ น จึ ง ตอบว่ า “สารี บุ ต ร
กุลบุตรหรือกุลธิดาใดๆ แม้นปรารถนาจะเจริญจริยา
ในปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้ง พวกเธอพึงพิจารณา
อย่างนี้ คือ พิจารณาจนเห็นแจ้งว่า แม้แต่ขันธ์ 5
เองก็ว่างจากสวภาวะ รูปคือความว่าง ความว่าง
คือรูป ความว่างมิใช่ใดอื่นนอกจากรูป รูปก็เช่นกัน
มิใช่ใดอื่นนอกจากความว่าง เช่นกัน เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณล้วนว่างเปล่าทั้งสิ้น ฉันนั้น
สารีบุตร ธรรมทั้งปวงล้วนว่างเปล่า หาได้มีลักษณะ
ใดอื่นไม่ ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว
ไม่พร่อง ไม่เต็ม

โพธิสัตว์กวนอิม หรือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
(พิพิธภัณฑ์ศิลปะเนลสัน-แอตกินส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา)

ดัง่ นีแ้ ล สารีบตุ ร ในความว่างจึงไม่มรี ปู เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไม่มตี า หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ไม่มีจักขุธาตุไปจนถึงมโนธาตุหรือวิญญาณธาตุใดๆ
ไม่มีอวิชชา ไม่มีความสิ้นไปแห่งอวิชชา และอื่นๆ
จนถึงไม่มีชราและมรณะ ไม่มีความสิ้นไปแห่งชรา
และมรณะ ฉันเดียวกัน ไม่มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ หรือ
มรรค ไม่มปี ญ
ั ญา ไม่มกี ารบรรลุ และไม่มแี ม้กระทัง่
การไม่บรรลุ
ดั่งนี้แล สารีบุตร ด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
มิได้มีการบรรลุ พวกท่านจึงมีปรัชญาปารมิตาเป็นที่
พึง่ และทีพ่ ำ� นัก เมือ่ จิตของพวกท่านไร้ซงึ่ กิเลสบดบัง
จึงไร้ซงึ่ ความกลัว เมือ่ ก้าวล่วงมิจฉาทัง้ ปวงแล้ว ย่อม
บรรลุทสี่ ดุ คือพระนิพพานนัน้ แล พระพุทธเจ้าทัง้ ปวง
ผูด้ ำ� รงอยูใ่ นกาลทัง้ สาม ได้ตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ก็ด้วยปรัชญาปารมิตาอันละเอียดลึกซึ้งนี้
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ฉะนั้น พึงระลึกอยู่ว่า มนต์แห่งปรัชญาปาร
มิ ต านี้ เ ป็ น มนต์ แ ห่ ง วิ ท ยาอั น ประเสริ ฐ เป็ น เลิ ศ
ไร้สงิ่ เสมอเหมือน มนต์ซงึ่ ขจัดทุกข์โศกทัง้ ปวง มนต์นี้
คือสัจธรรม เพราะไร้ซึ่งความลวง มนต์แห่งปรัชญา
ปารมิตา มีดั่งนี้
ตัทยถา คเต คเต ปรคเต ปรสังคเต โพธิ สวาห
เช่นนี้แล สารีบุตร พระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐ
พึงเจริญจริยาในปรัชญาปารมิตาตามครรลองนี”้ ใน
กาลนั้นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสมาธิ
แล้วสรรเสริญพระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ว่า ที่
ท่านกล่าวมานั้นวิเศษยิ่งนัก “ถูกต้องแล้ว ถูกต้อง
แล้ว ท่านผูเ้ ป็นอริยบุตร เป็นเช่นนัน้ ควรเป็นเช่นนัน้
บุคคลพึงเจริญจริยาในปรัชญาปารมิตาอันละเอียด
ลึกซึง้ ทีเ่ ธอแสดงไว้ เพราะแม้พระตถาคตเจ้าทัง้ หลาย
ก็ย่อมอนุโมทนา”
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พระสารีบุตร ไม้แกะสลักศิลปะพม่า
พุทธศตวรรษที่ 24
(สถาบันศิลปะฮอนโนลูลู สหรัฐอเมริกา)

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถ้อยดังกล่าวจบ
ลงแล้ว พระสารีบุตร พระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
ผูป้ ระเสริฐ พร้อมด้วยบริษทั ทัง้ ปวง อันประกอบด้วย
เทพเทวา มนุษย์ อสูร และคนธรรพ์ ต่างพากันชืน่ ชม
โสมนัสในวจนะของพระผู้มีพระภาคเจ้า
			

*จาก ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร โดย องค์ทะไลลามะ,
นัยนา นาควัชระ แปล, ส�ำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
จั ด พิ ม พ์ , พจนา จั น ทรสั น ติ บรรณาธิ ก ารและมอบให้
แสงพระธรรม ตีพิมพ์เป็นธรรมทานแด่พุทธศาสนิกชน
ชาวภูเก็ตและผู้สนใจ
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LIGHT OF POCHANA

Prajna Paramita Hridaya Sutra*
The Blessed Mother, the Heart of the
Perfection of Wisdom

(In Sanskrit : Bhagavati Prajna Paramita Hridaya)

Thus have I once Heard :
The Blessed One was staying in
Rajgriha at Vulture Peak along with a great
community of monks and a great community of bodhisattvas, and at that time, the
Blessed One entered the meditative absorption on the varieties of phenomena called
the appearance of the profound. At that
time as well, the noble Avalokiteshvara, the
bodhisattva, the great being, clearly beheld
the practice of the profound perfection of
wisdom itself and saw that even the five
aggregates are empty of intrinsic existence.
Thereupon, through the Buddha’s
inspiration, the venerable Shariputra
spoke to the noble Avalokiteshvara, the
bodhisattva, the great being, and said, “How
should any noble son or noble daughter
who wishes to engage in the practice of the
profound of wisdom train?”
When this has been said, the holy
Avalokiteshvara, the bodhisattva, the great
being, spoke to the venerable Shariputra
and said, “Shariputra, any noble son or
noble daughter who so wishes to engage
in the practice of the profound perfection
of wisdom should clearly see this way:
they should see perfectly that even the
five aggregates are empty of intrinsic existence. Form is emptiness, emptiness is form;
emptiness is not other form, form too is not
other than emptiness. Likewise, feelings,
perceptions, mental formations, and

Kuan-Yin Bodhisattva or Bodhisattva Avalokitesvara
(at The Nelson-Atkins Museum of Art,
Kansas City, Missouri)

consciousness are all empty. Therefore,
Shariputra, all phenomena are emptiness;
they are without defining characteristics; they
are not born, they do not cease; they are
not defiled, they are not undefiled; they are
not deficient, and they are not complete.
“Therefore, Shariputra, in emptiness
there is no form, no feelings, no perceptions,
no mental formations, and no consciousness.
There is no eye, no ear, no nose, no tongue,
no body, and no mind. There is no form, no
sound, no smell, no taste, no texture, and
no mental objects. There is no eye-element
and so on up to no mind-element including
up to no element of mental consciousness.
There is no ignorance, there is no extinction of ignorance, and so on up to no aging
and death and no extinction of aging and
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death. Likewise, there is no suffering, origin,
cessation, or path; there is no wisdom, no
attainment, and even no non-attainment.
“Therefore, Shariputra, since bodhisattvas have no attainments, they rely on this
perfection of wisdom and abide in it. Having
no obscuration in their minds, they have no
fear, and by going utterly beyond error, they
will reach the end of nirvana. All the buddhas
too who abide in the three times attained
the full awakening of unexcelled, perfect
enlightenment by relying on this profound
perfection of wisdom.
“Therefore, one should know that the
mantra of the perfection of wisdom - the
mantra of great knowledge, the unexcelled
mantra, the mantra equal to the unequalled,
the mantra that quells all suffering - is true
because it is not deceptive. The mantra of
the perfection of wisdom is proclaimed:
tadyatha gaté gaté paragaté parasamgaté
bodhi svaha!
Shariputra, the bodhisattva, the great
being, should train in the perfection of wisdom in this way.”
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Sariputta from Burma, 19th century,
carved wood with glass,
Honolulu Academy of Arts

Thereupon, the Blessed One arose
from that meditative absorption and commended the holy Avalokiteshvara, the
bodhisattva, the great being, saying this is
excellent. “Excellent! Excellent! O noble
child, it is just so; it should be just so. One
must practice the profound perfection of
wisdom just as you have revealed. For then
even the tathagatas will rejoice.”
As the Blessed One uttered these
words, the venerable Shariputra, the holy
Avalokiteshvara, the bodhisattva, the great
being, along with the entire assembly, including the worlds of gods, humans, asuras,
and gandharvas, all rejoiced and hailed
what the Blessed One had said.
* From Prajna Paramita Hridaya Sutra by Dalai
Lama 14th, translated by Naina Nakvajara, edited
by Pochana Chandarasanti, Komolkheemthong
Publishing House
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บัวสามแบบ

ว่าด้วยความคิด

คนโง่ ท�ำก่อนแล้วจึงคิด
จึงผิดพลาดเนืองๆ
เปลืองเวลาและความรู้สึก
และต้องตามแก้ปัญหาไม่สิ้นสุด
คนฉลาด คิดมากก่อนแล้วถึงท�ำ
จึงเพ้อเจ้ออยู่เป็นประจ�ำ
แม้ประสงค์จะท�ำดีมากแต่ท�ำได้น้อย
เพราะเขม่าความคิดมักปิดกั้นความหาญกล้า
คนเจ้าปัญญา คิดไปท�ำไป
จึงท�ำได้อย่างที่คิด และคิดพอดีที่ท�ำ
ประหยัดพลังงานและบริหารเวลาได้เหมาะสม
ลดความหลอนป้องกันความพลาดขื่นขม
และประสบความส�ำเร็จโดยไม่เหน็ดเหนื่อย

THREE LOTUSES
THOUGHTS

The foolish act and then think afterward,
This leads to mistakes and endless trouble.
The clever think first and act afterward,
And often ride in a labyrinth of imagination.
Many times their thoughts obstruct their own courage.
The wise act out of thought and think as they act,
Making activity practical and possible.
They are safe from illusions, save energy and time,
And travel the smooth path to success.
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 27),ส�ำนักพิมพ์ศยาม,หน้า 18,2559
Chai Na Pol A., The Foolish The Clever The Wise (27th edition), Sayam Publishing House, P. 19, 2016

The
TheLight
LightofofDharma
DhammaJanuary-June
January-June2017
20187171

ĔïÿîïĆÿîîčìîčÖćøÝéĆóöĉóüŤćøÿćøĒÿÜóøąíøøö
ßČĂę -ÿÖčú..........................................................................................................................................
ßČęĂÖĉÝÖćø/ĀîŠü÷Üćî/ĂÜÙŤÖø.........................................................................................................
ìĊĂę ÷.ŠĎ ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĔïÿîĆïĔïÿîĆ
ÿîčîïĔïÿîĆ
ìčÿîč
îÖćøÝĆ
îïìčÿîč
îéÖćøÝĆ
óĉîöìčóŤîéÖćøÝĆ
üóĉćøÿćøĒÿÜóøąíøøö
öóŤéüóĉćøÿćøĒÿÜóøąíøøö
öóŤüćøÿćøĒÿÜóøąíøøö
ēìøǰēìøÿćø
ßČęĂÿÖčúßČ
ęĂÿÖčúßČ
ęĂÿÖčú
Ă
Ċ
đ
ö
ú
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ü..÷ÜćîĂÜÙŤ
.....Ö..ø
..ü..÷ÜćîĂÜÙŤ
.....Ö..ø
........Ö..ø
..........ǰǰĂČęîė.........................................................................
ßČęĂÖĉÝÖćøĀîŠ
ßČęĂÖĉÝÖćøĀîŠ
üßČ÷ÜćîĂÜÙŤ
ęĂ...Öĉ..Ý..ÖćøĀîŠ

ìĊęĂ÷ĎŠ
ìĊęĂ÷ĎŠ
ìĊęĂ÷ĎŠ
-ǰ ïø
ÝĉćÙĒÖ
öŠúĎîíĉóĉøąóìčíöÜöĉęÜÙúǰýøìĆíćǰĥĦǰđóČęĂÿîïĆÿîîčÖćøÝéĆìćĞüćøÿćøĒÿÜóøąíøøö

ēìøǰēìøÿćø
ǰ đðîŨēìøǰēìøÿćø
đÜîĉ...ēìøǰēìøÿćø
.............................ïćìǰ(..........................................................................................)
ĂĊđöúǰǰĂČ
ĂĊđöúǰǰĂČ
ĂĊđöúǰǰĂČ
ęîė
ęîė
ęîė

-ǰ ïøÝĉćÙǰĢġġǰïćì×ċĚîĕðǰĕéøšïĆüćøÿćøĒÿÜóøąíøøöǰÝćĞîüîǰĢǰđúöŠ
ǰ-ǰïøĉïÝøćÙĒÖŠ
ǰÝĉćïøĉ
ǰġîĉġïøĉ
íĉóǰïöÝøąóč
íćǰĥĦǰđóČ
ïøÿîč
îǰÝÖćøÝĆ
ïćĞÿîč
éîîìĞÖćøÝĆ
ÿîč
ćüćøÿćøĒÿÜóøąíøøö
éìĞćüćøÿćøĒÿÜóøąíøøö
ïĆęÜüöÜÙúǰýøĆ
ćìøíöĉ
ÿćęÜøöÜÙúǰýøĆ
ĒìÿíćǰĥĦǰđóČ
ÜóęĂøÿîĆ
ąìííćǰĥĦǰđóČ
øęĂöÿîĆ
îęĂüÿîĆ
ǰïćģüćøÿćøĒÿÜóøąíøøö
ǰđúéîöŠìĞÖćøÝĆ
ÙǰöÝĢĎúćÙĒÖŠ
ćĎúćÙĒÖŠ
ìîĉ×ċíìĉóĚîíöĉöøąóč
ĕĎúðęÜîĉöÜÙúǰýøĆ
ǰĕíìéĉóíöĉøšøąóč
ǰ đðŨîđÜĉǰ îđðŨ
ïćìǰ
îđÜĉǰ îđðŨ
ïćìǰ
îđÜĉîïćìǰ



ąǰÿïøĉ
ÜÙÝĔŤĀćÙǰĢġġǰïćì×ċ
úĎîíĉĄĉĚîøĆïÝĕðǰĕéš
éĆüćøÿćøĒÿÜóøąíøøöǰÝĞ
ÿÜŠĚîøĕðĆïĕðǰĕéš
÷ÜĆñøšĎïĆüćøÿćøĒÿÜóøąíøøöǰÝĞ
.............ć..îüîǰĢǰđúŠ
.........ć..îüîǰĢǰđúŠ
....ö....ć..îüîǰĢǰđúŠ
....ö...........ö.................................
ǰǰ ïøĉǰ ÝēćÙǰĢġġǰïćì×ċ
ǰé÷ïøĉðÝøćÙǰĢġġǰïćì×ċ
Ěîöšĕðǰĕéš
üćøÿćøĒÿÜóøąíøøöǰÝĞ
ǰǰ ïøĉǰ Ý...............................................................................................................................................
ćÙǰĢġġǰïćì×ċ
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üćøÿćøĒÿÜóøąíøøöǰÝĞ
ĚîøĆïĕðǰĕéš
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Ćï...üćøÿćøĒÿÜóøąíøøöǰÝĞ
ĀšĚĂúìĊÜ×šǰę ĂĢĔÙüćö
Āš/ĥúÜ×š
ćöÿóĆÝġġġǰïćìǰĕéš
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ǰ ðøąßćÿĆ
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ĔîđøČ
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ìĊĔîđîČ
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üîöǰĒúąðøąÿÜÙŤ
ǰģćǰîüîǰģǰđúŠ
đúööŠǰĒúąðøąÿÜÙŤ
ǰĒúąöĔðĀšǰĒúąðøąÿÜÙŤ
øúąÜ×šÿÜĂĔÙÙüćö
ÙǰÝġġġǰïćìǰĕéš
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ġġÝġġġǰïćìǰĕéš
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ǰ ðøąßćÿĆ
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öóĆîęĂÜ
íŤĔîđøČ
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ćÙǰĢġġǰïćì×ċ
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ćÙǰĢġġǰïćì×ċ
ęïøĉÝćÙǰĢġġǰïćì×ċ
Ěîĕðǰ÷ĆÜĚîÿćöćøëđúČ
ĕðǰ÷ĆÜĚîÿćöćøëđúČ
ĕðǰ÷Ć
ĂÖøĆÜÿćöćøëđúČ
ïĀîĆĂÖøĆ
ÜÿČïĂĀîĆ
ìĊĂęöÖøĆ
ĎúÜÿČîĉïĂíĀîĆ
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ìĊïęĒćÝšÜìÿČÜǰĔîĒñŠ
ęĂĕéĀîĆ
ìĊøšęĒïĆÝšÜîÿČÜüóĆĔîĒñŠ
ĂćïìĊøîĊÿęĒÝšĚćîǰđðŨ
ÜøóĆĔîĒñŠ
îĊÜóĚ îǰđðŨ
îĊøĚ øǰđðŨ
ïøǰÝĉćÙêćöøć÷ßČ
ǰĪęĂĀîĆ
ĒîïÿíøøöïøøèćÖćøǰÝĞ
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Üêšćöîü×š
éĆĒúšÜćÖúŠ
üÜêšǰìŠćîü×š
ćĒúš
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