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แสงแรก/FIRST LIGHT

พุทธวจนะ/Buddha’s Words

๏ ทูรงฺคมํ เอกจรํ
อสรีรํ คุหาสยํ
เย จิตฺตํ สฺญเมสฺสนฺติ
โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา
๏ จิตทองเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว
ไมมีรูปราง อาศัยอยูในรางกายนี้
ใครควบคุมจิตนี้ได
ยอมพนจากบวงมาร
๏ Faring afar, solitary, incorporeal
Lying in the body, is the mind.
Those who subdue it are freed
From the bond of Mara.

จาก เสฐียรพงษ วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท,บทที่ 5 หมวดจิต
From Mr.Sathienphong Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 5 of ‘The Mind’
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แสงพระธรรม กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค
วารสาร แสงพระธรรม เปนวารสารภาษาไทยและอังกฤษราย 6 เดือน จัดทำขึ้นภายใตมูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและความรูในพุทธศาสนา
เรื่องราวของบุคคลสำคัญ และขาวกิจกรรมดานพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งโครงการ
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ”เมืองภูเก็ต) ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใต
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เผยแพรเปนธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และ
เผยแพรผานสื่อตางๆที่ดำเนินการโดยมูลนิธิฯ รวมทั้งมอบใหแกหองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน
องคกรเพื่อสาธารณประโยชน และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต โดยคณะทำงานผูกอตั้งวารสารนี้ใน
อดีต(ภายใตพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ป 2550-2551) โดยวาระใหมนี้เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคมธันวาคม 2559 เปนปฐมฤกษ
หองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน องคกร และผูสนใจตองการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ กรุณาติดตอขอรับไดที่
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
42/14 หมู 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง 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 Phraphutthamingmonkhon 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
Phraphutthamingmonkhon Ek-nakkhiri project (The Big Buddha of Phuket) at The
Big Buddha Buddha Garden on Mt.Nakkerd under the supervision of Kittisangkharam
Temple (Kata Temple). Our purposes are to contribute Dharmic knowledge at the
peak of Khao Nakkerd (Nakkerd Hill) and through various other medias of the
foundation as well as donating copies of the magazine to public amenities such as
libraries, government organizations, charity organizations and other suitable places
in Phuket. This magazine project is run by the same editorial board that used to
run a magazine project of the same name, which was then sponsored by the
Phuket Buddhist Society 2007-2008. The first issue of this new magazine is
scheduled to be the July-December 2016 issue.
Any libraries, education institutes, organizations and individuals who are
interested in receiving this magazine for public benefits may contact the
foundation by using the contact details below.
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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บทบรรณาธิการ

สองสามทศวรรษที่ ผ า นมา ขณะที่ วิ ท ยาการยุ ค ดิ จิ ต อลแสนก า วหน า พาโลก
เปลี่ยนแปลงไปแทบจะในทุกมิติ ทั้งระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบบสังคมเมือง
และระบบความสั ม พั น ธ ข องผู ค นบนโลก ในเวลาเดี ย วกั น นี้ เ อง หลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
ทางสมาธิอันเปนภูมิความรูเกาแกที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาก็ไดรับความสนใจ
ขยายตัวออกไปในนานาประเทศเชนกัน ทั้งสำนักเรียนทางศาสนาและสำนักปฏิบัติ
เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ไ ม ยึ ด ติ ด กั บ ศาสนา(ท า นที่ ส นใจ กรุ ณ าอ า น“พุ ท ธปรั ช ญากั บ
โลกป จ จุ บั น ”ในฉบั บ นี้ ) โดยมั ก ถู ก นำไปใช เ พิ่ ม ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของ
บุคลากรในองคกรทุกภาคสวน เกิดผลแบบเบื้องตนบาง อยางลุมลึกบาง แลวแต
ความเขาใจและความตั้งใจ ทั้งนี้ แมวิทยาการและสมาธิจะมีความแตกตางอยาง
ตรงกันขาม ดวยสิ่งหนึ่งเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการทางวัตถุอยางไมมีที่สิ้นสุด
ของคน ขณะที่อีกสิ่งหนึ่งเปนไปเพื่อควบคุมความตองการใหจำกัดอยูในความสงบ
ทางจิตใจก็ตาม แตทั้งวิทยาการและสมาธิก็ลวนเปนไปเพื่อเพิ่มความสุขและลด
ความทุกขของคนเราเชนเดียวกัน เพียงแตสิ่งหนึ่งเปนเครื่องกระทำใหเกิดผลทาง
กายภาพจับตองไดโดยอาจเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงปรารถนา สวนอีกสิ่งหนึ่งกระทำให
เกิดผลทางนามธรรมภายในจิตใจอยางไรผลเสีย ที่สำคัญที่สุด วิทยาการและวิธีปฏิบัติ
สมาธิลวนแตอาศัยการศึกษาและการทดลองปฏิบัติดวยความอุตสาหะอยางถึงที่สุด
เทานั้น จึงจะเกิดผลตามที่มุงหมายได ไมสามารถไดมาอยางงายดายหรือดวยสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ใดๆ
วิทยาการที่สรางการเปลี่ยนแปลงแกโลกนั้นเปนนวัตกรรมหรือสิ่งใหมที่มนุษย
สราง และมักมีตนทุนมีราคาที่ตองจาย สวนสมาธิที่สรางความเปลี่ยนแปลงทาง
จิต(จนอาจเปลี่ยนปุถุชนเปนอริยบุคคลในที่สุดได)นั้นมีอยูแลวในธรรมชาติ เพียงแต
พุทธศาสดาเปนผูที่คนควาแสวงหาจนพบ แลวนำมาเรียบเรียงเปนระบบเผื่อแผแก
ทุกคนที่ใฝรู ผูปฏิบัติที่ตองสูญเสียแตเพียงเวลาในการฝกฝนปฏิบัติเทานั้นยอมไดรับ
ผลของมันเทาเทียมกันทุกคน และตนทุนของสิ่งพิเศษนี้ พระพุทธองคทานทรงชำระ
ใหหมดแลว
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Editorial Preface

Translated to English : Wasu Koysiripong

Throughout these several decades, the advancement of digital era technologies
have been changing the World in virtually every aspect, including the economy, the
industry, the urban system and the relations of people in the World. At the same
time, an old wisdom of meditation practice, which is an important part of
Buddhism, has also been spreading into many countries in the forms of Buddhist
temples and secular meditation centers. If you are interested in secular meditation
centers, please read the column “Buddhist Philosophy in the Modern World”.
Meditation is applied as a method of increasing the potential and efficiency of
personnel in organizations across all sectors, with various degrees of achievement,
depending on the comprehension and the effort. Though technology and
meditation go in opposite directions, i.e. the former tries to fulfill endless material
demand of humans while the latter tries to control the demand by creating mental
peace; both of them are there for the same purpose – the purpose of increasing
happiness and decreasing suffering of humans. It is just that technology brings about
tangible physical results with undesired side-effects; whereas meditation brings
about intangible mental benefit without any disadvantage. Most importantly,
technology and meditation both require study and practice with great effort in
order to achieve the goal. Nothing can be achieved easily or with supernatural
force.
Technology is an innovation that humans make, and often comes at a great
cost; whereas meditation that brings about mental changes that can transform an
ordinary person into an arhat exists at part of the nature. The Buddha was probably
the first person who organized such wisdom that he discovered into a systematic
body of knowledge and propagated it to the general public. Practitioners who
sacrifice time and make effort in practicing it shall all get the same result without
any cost of discovery because the Buddha has covered such cost for everyone for a
long time.
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ภูเก็ตพุทธกิจ

พุทธกิจกรรม
(1)แดเยาวชน
11 มกราคม 2561
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ มอบทุนการศึกษา
เนื่ อ งในวั น เด็ ก แห ง ชาติ แก โรงเรี ย นวั ด ลั ฏ ฐิ ว นาราม
จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท นายภานุพล สารคำ
ผูอำนวยการโรงเรียนเปนตัวแทนรับมอบ และโรงเรียน
บ า นฉลอง จำนวน 20 ทุ น ทุ น ละ 500 บาท
นางสุ พ รรณี หนู รุ น รั ก ษาการผู อ ำนวยการโรงเรี ย น
บานฉลองเปนตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา
(2)คณะสงฆลาว
24 มกราคม 2561
พระมหาเวท เมศนัย รองประธาน
ศู น ย ก ลางองค ก ารพระพุ ท ธ
ศาสนาสัมพันธลาว และผูบริหาร
กรมการศาสนาแห ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว พรอมคณะในโครงการเสริมสรางความสัมพันธดานพระพุทธศาสนา
ของสองประเทศ เขาเยี่ยมชมพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด โดยมีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ
เจาคณะตำบลฉลอง และคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ใหการ
ตอนรับ
(3)แดเยาวชน
14 กุมภาพันธ 2561
คณะเจ า หน า ที่ แ ละวิ ท ยากรมู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคล
ศรัทธา ๔๕ นำโดยคุณสุพร วนิชกุล เดินทางไปทำ
กิจกรรมธรรมบรรยาย พรอมทั้งมอบทุนการศึกษาและ
เครื่ อ งดนตรี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน ให แ ก โรงเรี ย น
ราชประชานุ เ คราะห 35 ตำบลบางม ว ง อำเภอ
ตะกั่ ว ป า จั ง หวั ด พั ง งา โดยมี น ายสวั ส ดิ์ บรรจงกาศ
ผูอำนวยการ โรงเรียนและคณาจารยใหการตอนรับ
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(4)ศาสนิกรัสเซีย
19 กุมภาพันธ 2561
ผูปฏิบัติธรรมคอรสอานาปานสติชาวรัสเซีย จากทีปภา
วันธรรมสถาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี
ภายใต พ ระอาจารย ภ าวนาโพธิ คุ ณ (โพธิ์ จนฺ ท สโร)
จำนวน 100 คน เดิ น ทางมาสั ก การะพระใหญ
เมื อ งภู เ ก็ ต ได ร ว มฝ ก สมาธิ “7 นาที ส ร า งสุ ข ”
ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(5)แดผูตองขัง
20 กุมภาพันธ 2561
คณะวิ ท ยากรมู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคล
ศรัทธา ๔๕ นำโดยคุณสุพร วนิชกุล รวมกับ
ฝ า ยการศึ ก ษาและพั ฒ นาจิ ต ใจ เรื อ นจำ
จังหวัดภูเก็ต จัดอบรม“ศาสนาบำบัด” แก
ผูตองขังหญิงและชาย ณ เรือนจำจังหวัด
ภูเก็ต

(6)แดเยาวชน
21 กุมภาพันธ 2561
มู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ มอบทุ น
การศึกษาจำนวนทุน 25 ทุน ทุนละ 500 บาท และ
มอบเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นชายและหญิ ง 100 ชุ ด
ใหแกโรงเรียนเกาะสิเหร ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
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(7)นักศึกษาพัฒนาจิต
22-25 กุมภาพันธ 2561
ส ำ นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ชมรม
ปฏิบัติธรรม และมูลนิธิพระพุทธมิ่ง
มงคล ศรั ท ธา ๔๕ ร ว มกั น
จัดโครงการพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
และสันติสุขแกนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต และวัดลัฏฐิวนาราม จังหวัดภูเก็ต

(8)ตราชั่งทอง
26 กุมภาพันธ 2561
สหพันธกรรมการสงเคราะหเด็ก
และเยาวชนแห ง ประเทศไทย
ร ว มกั บ สมาคมสถาบั น คุ ม ครอง
สิ ท ธิ ป ระโยชน ผู บ ริ โ ภคและ
ภาคี เ ครื อ ข า ย จั ด งานมอบ
รางวัลตาชั่งทอง ครั้งที่ 6 ใหแก
บุคคลและองคกรสงเคราะหผูทำคุณประโยชนใหกับสังคมยอดเยี่ยมแหงป ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
ไดรับเกียรติเปนหนึ่งในผูถูกคัดเลือกเขารับรางวัลในปนี้
(9)บรรพชาสามเณรฤดูรอน
2-20 เมษายน 2561
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ รวมกับวัดกิตติ
สั ง ฆาราม(วั ด กะตะ) จั ด พิ ธี บ รรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอนประจำป ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด โดย
มีคุณประกอบ วงศมณีรุง รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
และพลโทชำนัญพจน พูลเกษ นายทหารฝายเสนาธิการ
ประจำรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ใหเกียรติ
รวมในพิธี
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(10)นักเรียนฝกสมาธิ
2 กุมภาพันธ 2561
คุ ณ สุ พ ร วนิ ช กุ ล ประธานมู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธ
มิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะวิทยากรของ
มู ล นิ ธิ ฯ ไปฝ ก สมาธิ เ บื้ อ งต น ให แ ก นั ก เรี ย น
ระดับมัธยมของโรงเรียนดาวรุงวิทยา จังหวัด
ภูเก็ต

(11)ชาวฟนแลนดฝกสมาธิ
14 เมษายน 2561
คุ ณ มิ ก โกะ(81 ป ) พร อ มคณะชาว
ฟ น แลนด กำลั ง ฝ ก ”7 นาที ส ร า งสุ ข ”
กั บ คุ ณ สุ พ ร วนิ ช กุ ล ประธานมู ล นิ ธิ
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ณ ธรรม
ศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(12)สามเณรนราธิวาส
18 เมษายน 2561
คณะสามเณรบรรพชาภาคฤดูรอนประจำป 2561
จังหวัดภูเก็ตและคณะสามเณรจากจังหวัดนราธิวาส
รวมกันสวดมนตทำวัตรเย็น โดยมีคุณสุพร วนิชกุล
ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เปน
วิทยากรพิเศษบรรยายธรรม ณ บริเวณลานหนา
องค พ ระพุ ท ธมิ่ ง มงคลเอกนาคคี รี ( พระใหญ เ มื อ ง
ภูเก็ต)
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(13)แดผูตองขัง
14 พฤษภาคม 2561
คุ ณ สุ พ ร วนิ ช กุ ล ประธานมู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธ
มิ่ ง มงคล ศรั ท ธา ๔๕ ไปบรรยายเรื่ อ ง
“ยสกุลบุตรและสหาย” ใหแกผูตองขังชายหญิง
กวาสองพันคน ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ใน
กิจกรรมวันพืชมงคลประจำป

(14)แดเพื่อนไทยมุสลิม
17 พฤษภาคม 2561
มูลนิธิพระพุทธมิ่มงคลศรัทธา๔๕ มอบอินทผาลัม
ให พี่ น อ งชาวไทยมุ ส ลิ ม ตำบลเกาะยาวน อ ย
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในเทศกาลถือศีล
อดเดือน”รอมฎอน” โดยมีพ.ต.อ.สุจินต นิลบดี
ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะยาวไดกรุณามา
เปนตัวแทนนำสงมอบ

(15)แดผูปวย
19 พฤษภาคม 2561
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ มอบเงิน
สามหมื่ น บาทในกิ จ กรรมผ า ป า สามั ค คี เ พื่ อ
จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย ที่ ข าดแคลน ให แ ก
โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
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(16)คณะสงฆจากเกาะลันตา
11-22 พฤษภาคม 2561
คณะสงฆปริวาสกรรม 66 รูปจากวัดเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นำโดยพระอาจารยสมบัติ
อุตตโม เดินทางมาทัศนศึกษายังจังหวัดภูเก็ต พำนักและรวมปฏิบัติกิจ ณ พุทธอุทยานยอดเขา
นาคเกิด

(17)แดเยาวชน
24 พฤษภาคม 2561
ตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
ไดเดินทางไปมอบโตะเกาอี้นักเรียนและเกาอี้
โรงอาหารที่ จั ด ซื้ อ ให แ ก โรงเรี ย นบ า นฉลอง
จังหวัดภูเก็ต
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES
Translated to English : Wasu Koysiripong

Buddhist Activities
(1)For youths
11 January 2018
On the occasion of the National Children’s Day,
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation grants
20 scholarships, each amounting 500 Baht to Wat
Latthiwanaram School. Mr.Phanuphon Sarakham, the
school’s director represents the school in receiving the
scholarships. The foundation also grants 20 scholarships,
each amounting 500 Baht, to Banchalong School.
Mrs.Suphanni Nurun, the school’s acting director
represents the school in receiving the scholarships.
(2)Lao Sangha Group
24 January 2018
Phramaha Wet Metsanai, The Deputy Chairman of the
Headquarter of the Laotian Buddhist Brotherhood
Organization and the Executive from Religious Affairs
Department of the Lao People’s Democratic Republic
together with Buddhist Relations Promotion Project
Team Members from both countries visit Mt. Nakkerd
Buddha Garden. The guests are received by Phrakhru
Wisut Kityaphorn, Chalong Sub-District Archabbot and
Khun Suporn Vanichakul, the Chairman of
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation.
(3)For youths
14 February 2018
A group of delegates from Phraphutthamingmongkhon
Sattha 45 Foundation led by Khun Suporn Vanichakul
conducts a Dharma lecture, grants scholarships
and donates some musical instruments to
Rachaprachanukhroh 35 School in Bangniang SubDistrict, Takuapa District, Phang-nga Province. They
are received by Mr.Sawat Banchongkat, the school’s director, and the school’s teachers.
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(4)Russian Buddhists
19 February 2018
100 Russian Anapanasati practitioners
from Theepaphawan Dharmasthan, Koh
Samui District, Suratthani Province led by
Phra-ajarn Bhavana Bodhikhun (Bodhi
Chanthasaro) visit Phuket to pay respect
to the Big Buddha of Phuket and join a
meditation course “Building Happiness in
7 Minutes” at Dharma Sala, Mt. Nakkerd
Buddha Garden.
(5)For Inmates
20 February 2018
A group of delegates from Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation led
by Khun Suporn Vanichakul together with the
Education and Mental Development
Department of Phuket Jail conducts the
“Religious Rehabilitation” course for the male
and female inmates at the jail.
(6)For Youths
21 February 2018
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation grants 25 scholarship, each
amounting 500 Baht, and donates 100
male and female school uniforms to
Koh Sirae School, Rasada Sub-District,
Muang District, Phuket Province.
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(7)Mental Development Students
22-25 February 2018
Office of Arts and Culture, Phuket
Ratchaphat University, Dharma Practice Club
and Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation jointly organize a Mental
Development for Wisdom and Peace for the
students at Phuket Rajabhat University and
Latthiwanaram Temple, Phuket.
(8)Golden Scale Award
26 February 2018
The Committee of Children and Youths
Charity of Thailand together with the
Consumer Benefits and Rights Protection
Institute Association and their affiliates
organizes the sixth Golden Scale Awarding
Ceremony for the people and charity
organizations who have made benefits for the
society at Phranakhon Rajabhat University,
Bangkok. Khun Suporn Vanichakul, the
Chairman of Phraphutthamingmongkhon
Sattha 45 Foundation is selected, as a great
honor, to be granted the award this year.
(9)Summer Novice Ordination
2-20 April 2018
Phraphutthamingmongkhon Sattha
45 Foundation together with
Kittisangkharam (Kata) Temple
organizes the annual Summer Novice
Ordination at Mt. Nakkerd Buddha
Garden. The ceremony is
participated by Khun Prakop
Wongmaneerung, Phuket Deputy Governor and Lt. Gen. Chamnanphot Phunket, a
Strategy Department military official directly serving under the Deputy Minister of
Defense.
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(10)Students Practicing Mediation
2 February 2018
Khun Suporn Vanichakul, the Chairman of
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation leads the foundation’s team of
delegates to conduct a beginner meditation
class for high school students at
Dowroongwittaya School, Phuket.

(11)Finnish Meditation
Practitioners
14 April 2018
Khun Mikko, an 81 year-old, with
her group of Finnish meditation
practitioners are practicing the
“Building Happiness in 7 Minutes”
Course with Khun Suporn
Vanichakul, the Chairman of
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation, at the Dharma Sala, Mt. Nakkerd
Buddha Garden.
(12)Narathiwat Novices
18 April 2018
A team of novices, recently
ordained in the Phuket 2018
Annual Summer Novice
Ordination Ceremony together
with a team of novices from
Narathiwat are making an
evening routine prayer. Khun
Suporn Vanichakul, the Chairman of Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation is a guest lecturer to give a Dharma lecture at the square before the Big
Buddha of Phuket.
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(13)For Inmates
14 May 2018
Khun Suporn Vanichakul, the Chairman of
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation, is lecturing about “The Great
Son and His Friends” to over 2,000 male
and female inmates at Phuket Jail, on the
occasion of the Annual Royal Ploughing
Ceremony Day.

(14)For Fellow Muslim Thais
17 May 2018
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation is giving dates to fellow
Muslim Thais of Koh Yao Noi Sub-District,
Koh Yao District, Phang-nga Province on
the occasion of the Ramadan. Pol. Col.
Sujin Nilbodi, the Superintendent of Koh
Yao Regional Police Station, is the
representative in giving the dates.

(15)For Patients
19 May 2018
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45
Foundation donates 30,000 Baht to
Vachira Phuket Hospital for the
procurement of scarce medical
equipment, on the occasion of a robe
donation activity organized by the
hospital.
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(16)Sangha Group from Lanta Island
11-22 May 2018
A group of 66 monks from Lanta Island, Krabi Province, led by Phra Ajarn Sombat
Uttamo, stays and joins the routines at Mt. Nakkerd Buddha Garden during an
excursion in Phuket.

(17)For Youths
24 May 2018
Delegates of Phraphutthamingmongkhon
Sattha 45 Foundation are giving desks,
classroom chairs and cafeteria chairs to
Banchalong School, Phuket.
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กฎาคม-ธันวาคม 2561
61

วิถีชาวพุทธ

ธรรมะกับงานตำรวจ
พ.ต.อ.สุจินต นิลบดี ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
หนึ่งในนายตำรวจผูนำเอาธรรมะมาประยุกตใชในโรงพักและทองที่ที่รับผิดชอบ
ไดกรุณาให แสงพระธรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

แสงพระธรรม : ใคร เรี ย นถามนโยบายของ
ทานผกก.ที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา
ใช ป ระกอบเป น แนวทางในการบริ ห ารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติหนาที่
พ.ต.อ.สุ จิ น ต : พระพุ ท ธศาสนาอยู คู กั บ
ประเทศไทยมาชานาน จึงเปนสิ่งที่จำเปนที่จะ
นำหลักธรรมมาใชในชีวิตประจำวัน และในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ หลั ก ธรรมนั้ น ได แ ก หนึ่ ง พระพุทธเจาทานไดชี้ใหเห็นวาทางสายกลางนั้น
จะทำใหเราหลุดพนจากความทุกข สอง-ทาน
แสดงความเปนผูเสียสละเพื่อความสุขของผูอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแตครั้งที่ทรงเปนพระเวสสันดร เปน
พระโพธิสัตว ผมไดชี้ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา
อาชี พ ของตำรวจก็ เช น เดี ย วกั น เรามี ห น า ที่
เสียสละเพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขแกประชาชน
ซึ่งยังจะเปนกุศลและความดีงามแกเรานั่นเอง
การจับกุมดำเนินคดีแกผูกระทำผิดในคดีตางๆ
ก็เทากับเพื่อใหเขาไดลดกรรมที่ไดกอขึ้น
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แสงพระธรรม : มีเสียงสะทอนจากผูใตบังคับ
บัญชาอยางไร
พ.ต.อ.สุ จิ น ต : มี ต ำรวจนายหนึ่ ง มาเล า ว า
ลูกชายที่เคยเกเรบาง ไมขยันเรียนบาง เมื่อเขา
ไดฝกปฏิบัติดังกลาวแลว กุศลที่กระทำมาทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ลูกเขาเรียน
ดี ขึ้ น จนเขาสามารถสอบเข า เป น นั ก เรี ย น
เตรียมทหารได ซึ่งเขาก็มาขอบคุณผม

พ.ต.อ.สุจินต นิลบดี

แสงพระธรรม : นอกจากการใชหลักธรรมมา
อบรมผูใตบังคับบัญชาแลว ยังมีการฝกอบรม
อะไรอีกไหม
พ.ต.อ.สุจินต : ในชวงเคารพธงชาติแปดโมงเชา
เราจะสวดมนตกัน แลวก็ทำจิตใหสงบนิ่งสาม
ถึ ง ห า นาที ทุ ก วั น และแนะนำให เขานำไป
ปฏิบัติที่บานกับครอบครัว มีการไปปฏิบัติที่วัด
ไปฝกทำสมาธิเดือนละครั้ง
แสงพระธรรม : ไดผลอยางไรครับ
พ.ต.อ.สุ จิ น ต : ประการที่ ห นึ่ ง เราเชื่ อ มั่ น
วาจะเกิดผลดีแกพี่นองประชาชนจากกุศลจิต
ของเจ า หน า ที่ ต ำรวจผู ป ฏิ บั ติ ที่ ๆ ส ง ออกไป
สอง เจาหนาที่ของเราที่จะไปปฏิบัตินอกลูนอก
ทางก็จะไมมี และสาม พี่นองประชาชนที่ได
พบเห็นการฝกปฏิบัติทุกเชาดังกลาว ก็ทำให
เกิดความรูสึกที่ดีตอเจาหนาที่ตำรวจ ความแข็ง
กระดางหรือขอของใจก็ลดลงไปเปนอยางมาก

แสงพระธรรม : จากประชาชนในทองที่ละครับ
พ.ต.อ.สุจินต : ประชาชนในเกาะยาวสวนใหญ
เป น พี่ น อ งไทยมุ ส ลิ ม ซึ่ ง มี ค ดี เ กิ ด ขึ้ น น อ ยนะ
ครั บ นอกจากความรู สึ ก ที่ ดี แ ล ว เมื่ อ มี เ หตุ
อะไรเขาก็จะแจงหรือเขามาพบเจาหนาที่มาก
ขึ้น ไมวาเรื่องลักเล็กขโมยนอย เรื่องยาเสพติด
จากเดิมที่ไมคอยจะเขามาหา ก็พาลูกหลานเขา
มารับการบำบัด นับวามีผลตอบรับอยางดี
แสงพระธรรม : จากที่ทานไดใหการสนับสนุน
กิจกรรมของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯมาเปน
อยางดี ทานมีสิ่งใดจะแนะนำไหมครับ
พ.ต.อ.สุจินต : ที่ผานมา งานของมูลนิธิฯนี้ผมก็
ดูอยู ก็คอนขางที่จะชื่นชมนะครับ เพราะเปน
ผูทำหนาที่ดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามา
เปนอยางดี เห็นไดวาเกิดแรงศรัทธาของพี่นอง
ชาวไทยหรื อ ชาวต า งชาติ ขึ้ น มาก เมื่ อ มี
อุ ป สรรคป ญ หาก็ เข า แก ไขได ทั น ท ว งที หาก
ทางมูลนิธิฯตองการใหเราแนะนำหรือปรึกษา
ในเรื่องใดๆ ก็ขอใหเรียกมาได เราพรอมจะมา
ดวยความยินดีนะครับ
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES
Translated to English : Wasu Koysiripong

The Dharma and Police Work
Pol. Gen. Sujin Nilbadi, the Superintendent
of Koh Yao District Police Station, Phang-nga Province
One of the police officials who apply the Dharma
to the work at the police station and the region in his responsibility
Gave an opportunity to Light of Dharma to interview on 17 May 2018
Light of Dharma: We’d like to ask you
about the policy in applying the Buddha
Dharma as a guidance in the
management
and
personnel
development in order to increase the
efficiency in the operation.
Pol. Gen. Sujin: Buddhism has been with
Thailand for a long time. It is necessary to
apply Dharma principles to daily life. In
our operation, the first principle we apply
is the principle of the middle way. The
Buddha taught us that the middle way
shall help us get away from the suffering.
The second principle is the sacrifice. The
Buddha had sacrificed himself for the sake
of others since the time when he was still
Phra Wessandorn or Bodhisattva. I pointed
out to my subordinates that we, police,
also have a duty to sacrifice our
happiness for the sake of the people. This
will in turn be a merit back to us. The
arrests and legal proceedings against
wrongdoers are for helping them decrease
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Pol. Gen. Sujin Nilbadi

the amount of bad karma they would
otherwise do.
Light of Dharma: Apart from the Dharma,
what else do you train?
Pol. Gen. Sujin: In the morning after raising
the flag at 8 o’clock, we do chanting and
a brief meditation for 5 minutes every
day. I also recommend my subordinates
to do meditation at home and at a
temple once a month.
Light of Dharma: What’s the result?
Pol. Gen. Sujin: The first result is we are
confident that the benevolence of the
police officers that are dispatched to
service the people will bring good things
to the people. The second result is that
those police officers will be unlikely to
deviate from morals. The third result is
that the people who see our morning
routine will have a good feeling towards
the police and their objections or
suspicion on the police will decrease.
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Light of Dharma: How about the
responses from your subordinates?
Pol. Gen. Sujin: A police officer told me
that his son who used to be bully and
lazy has changed for the better after he
began the routine. His son’s study got
better and got admitted into Armed
Forces Academies Preparatory School, so
he thanked to me for all these.
Light of Dharma: How about the
responses from the residents in the area?
Pol. Gen. Sujin: The residents of Koh Yao
are mainly Muslims. There are not many
criminal cases here. Apart from the good
feeling, as they trust the police more,
whenever there is an incident, such as
theft or drug trafficking, they will report to
the police more than before. Some of
them also brought their addicted children
to us for rehabilitation. The feedbacks are
good.
Light of Dharma: As you have been
supporting the Buddha Mingmongkhol
Foundation quite well, do you have any
suggestion for us?
Pol. Gen. Sujin: So far I quite admire the
work of the foundation as the foundation
is in charge of keeping Buddhism and it
performs well. We can see the increase in
the faith of the Thais and foreigners.
Whenever there is a problem or an
obstacle, it will be resolved quite quickly.
If the foundation wants to consult us in
anything, please directly call us. We are
glad to lend a hand.
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ณ เขานาคเกิด

บันทึกของเจเจ*
เซรเกย สเตชโก

แปลจากภาษารัสเซีย โดย ดร.อดุลย กำไลทอง

หนังสือพิมพสังคมรัสเซีย

* “บันทึกของเจเจ”(เซรเกย สเตชโก) นี้แปลจาก“ศิลปะการ
มีชีวิต” ในหนังสือพิมพภาษารัสเซียสังคมรัสเซีย ฉบับวันที่ 22
ตุ ล าคม 2559 ซึ่ ง สั ม ภาษณ โ ดย นี น า มี ล ามิ โ ดว า เป น
ประสบการณทางธรรมของชาวตะวันตกที่มาใชชีวิต ณ เขานาค
เกิด ไดไปเรียนและฝกปฏิบัติธรรมที่วัดทางภาคเหนือ และ
เคยเป น อาสาสมั ค รมาแนะนำ “7 นาที ส ร า งสุ ข ” ซึ่ ง เป น
การฝ ก สมาธิ เ บื้ อ งต น ณ ธรรมศาลา พุ ท ธอุ ท ยานยอดเขา
นาคเกิด ชวงป 2559-61 ปจจุบัน พระเจเจบวชเปนพระภิกษุ
ณ วัดบานสวน จังหวัดพัทลุง

บางคนเรียกเขาวาคนบา บางคนก็อิจฉา
เขาคนหาความหมายของชีวิตอยูหลายป
และก็พบมันบนยอดผาสูงทามกลางงูพิษและแมลง
อันตราย เขาสามารถละทิ้งทุกสิ่งทุกอยางไปเปน
นักบวช เมื่อคุณเชื่อฟงและวางใจเสียงภายในตัว
คุณอยางสมบูรณ คุณก็จะไดสัมผัสความสุขและ
กลายไปเปนคนใหม
โทรศั พ ท ข องหลายคนอาจยั ง มี ชื่ อ
เซรเกย สเตชโก (Sergei Styozhko) ปรากฏอยูใน
ฐานะผูประสบความสำเร็จ แตผูรับสายคนใหมจะ
บอกชื่ อ เจเจ ขณะที่ เซรเกย ค นเก า จะใช ชื่ อ นี้
เกี่ยวกับพาสปอรตเทานั้น
“วัยเด็กของผมเริ่มตน ณ เมือง Orenburg
กับแมผูอารี แตพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ
ในโรงเรียนอนุบาลไปจนถึงโรงเรียนมัธยมทำให
ชี วิ ต ของผมในเมื อ งนี้ ต อ งจบลง หนั ง สื อ พิ ม พ
Komsomolskaya Pravda เรียกผมวา‘ซิโรชาตัว
ปญหา’ ผมกับแมตองยายไปที่เมือง Kalmykia
ผมเข า เรี ย นต อ พร อ มกั บ ช ว ยงานสำรวจทาง
โบราณคดี เปนชวงเวลาที่ความคิดของผมเกี่ยว
กั บ โลกใบนี้ เ ปลี่ ย นไปอย า งมาก โดยเฉพาะการ
กลับมาหาตัวเอง
ผมใช เวลาสนทนากั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร
และนั ก วิ ช าการที่ พู ด ถึ ง การจั ด สรรของจั ก รวาล
อารยธรรมโบราณ ดาวเคราะหดวงอื่น และศาสตร
ตางๆ ในเวลาไมนาน ‘เด็กเจาปญหา’ กลายเปน
คนที่สามารถเรียนตามเพื่อนทัน และทายที่สุดก็ได
เปนอาจารยสอนเคมีและชีววิทยา
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ตั้งแตเด็ก ผมมักครุนคิดเกี่ยวกับความ
หมายของชี วิ ต ทำไมเราต อ งตื่ น ตอนเช า ไป
ทำงาน ทานมื้ อ เย็ น นอนหลั บ และลุ ก ขึ้ น ตื่ น
อีกครั้ง? บางคนถาโชคดีอยูไปไดแปดสิบปแลวจบ
วงจรชีวิตแคนั้น ขณะบางคนที่โชคไมดีก็จากไป
กอน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไร?
ในขณะที่เพื่อนๆและคนรูจักพยายามที่
จะยายไปอยูที่มอสโก ผมเปนคนเดียวที่ไมเคยฝน
ถึงการไปอยูเมืองหลวง แตเหมือนโชคชะตานำพา
ใหผมตองยายไปมอสโก เพราะเพื่อนหญิงที่เมือง
Orenburg ขอให ผ มย า ยไปอยู ม อสโกกั บ เธอ
แตแลว รอบตัวเธอก็มีคนที่สามารถมากกวาผม
ซึ่งอาจรวมถึงโอกาสและความกาวหนาของเธอ
ดวย ที่สุดเราแยกทางกัน ผมตัดสินใจจะยายกลับ
ไปยัง Orenburg
ก อ นย า ย เพื่ อ นคนหนึ่ ง พาผมไปชม
รูปภาพในหอศิลป ณ ที่ซึ่งทำใหผมตองอาศัยอยูใน
มอสโกตอไปในฐานะผูจัดนิทรรศการศิลปะซึ่งเปน
งานที่รายไดดีมาก คนเรามักพูดวาการมีรถมีบาน
มีสวนมีอาหาร ชีวิตก็ประสบความสำเร็จแลว แต
ไมใชเลย ความสุขกับการครอบครองสิ่งของมัน
ต า งกั น เพราะเมื่ อ ผมมี ทุ ก อย า งแล ว แต จิ ต
วิ ญ ญาณก็ ยั ง ทุ ก ข ท รมานเหมื อ นเดิ ม ผมถึ ง
ตระหนักวามีอะไรบางอยางที่สูงสงกวาความสำเร็จ
เชนนั้น
ผมใช ชี วิ ต มากว า สามสิ บ หกป โ ดยไม ไ ด
เขารับศีลลางบาป แตผมก็ยังเขาโบสถและถือศีล
ผมรูดีวายังไมพรอมที่จะเริ่มชีวิตที่อยูในศีลในธรรม
ใหขาวสะอาดปราศจากการแปดเปอน แมและ
ญาติมักคะยั้นคะยอใหผมรับศีล แตทายที่สุดใน
เย็นวันหนึ่ง ซึ่งเปนชวงเฉลิมฉลองงานทางศาสนา
ที่ยิ่งใหญ บาทหลวงไดทำพิธีศีลลางบาปใหแกผม
ตั้งแตนั้นมาผมเหมือนเกิดใหม และไดกลายเปน
อีกคน
ชวงนั้นผมไดทำงานรวมกับอาสาสมัคร
โครงการต า งๆ เพื่ อ ช ว ยหาเงิ น รั ก ษาเด็ ก ที่ ป ว ย
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เจเจ(เซรเกย สเตชโก)

ผมไดเดินทางในฐานะวิทยากรไปยังคายเยาวชน
เหลานั้น ซึ่งเปนสิ่งดีตอจิตใจมาก ครั้งหนึ่ง ดวย
คำแนะนำของเพื่อน สุภาพสตรีคนหนึ่งมาหาผม
หล อ นอาศั ย อยู ที่ เ มื อ งไทยกั บ สามี แ ละลู ก สี่ ค น
เธอขอใหผมไปชวยเปนพี่เลี้ยงเด็ก ขณะนั้นงาน
นิ ท รรศการหนึ่ ง จบพอดี และผมเองก็ ก ำลั ง
ต อ งการพั ก ผ อ น ในที่ สุ ด ผมตกลงเดิ น ทางไป
ประเทศไทย
แต ล ะวั น ในประเทศไทยผ า นไปด ว ยดี
ผมทำงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายเสร็ จ สิ้ น และกำลั ง
เตรียมตัวกลับบาน แตมีเสียงในใจบอกวาอยูที่
ประเทศนี้ แ หละ ทำไมและเพื่ อ อะไรไม มี ใ คร
อธิบายไดแมแตพระเจาหรือตัวผมเอง แตผมก็เชื่อ
เสียงนั้น อาจเปนโชคดีที่ผมไมมีสัมภาระ ไมมีเงิน
และต อ งขอบคุ ณ โชคชะตาที่ ท ำให ผ มมาอยู
เมืองไทยเพื่อจะไดรับสิ่งที่ผมตองการ
บนยอดเขาที่สูงที่สุดแหงหนึ่งของเกาะ
ภูเก็ต ผมไดพบสถานที่ๆสามารถพักอาศัยไดแหง
หนึ่ง และตัดสินใจพักอยูที่นี่ ผาหมผืนเดียว ใช
เปนที่รองนอนของผมไดดวย อาหารการกินและ
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เจเจแนะนำการฝกสมาธิ

ความไมสะดวกไมไดทำใหผมกังวลเลย ณ สถานที่
ธรรมชาติแหงนี้คือพื้นที่บมเพาะชีวิตของผม
ทุกวันผมจะตื่นพรอมกับดวงอาทิตยตอน
ตีหา บนยอดเขาเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค
ใหญ ผมจะขึ้นไปนั่งสงบจิตใจอยูบริเวณนั้นจนถึง
เย็นโดยไมมีเปาหมาย แคทำตามความรูสึกตัวเอง
อยางเต็มหัวใจ ผานไปหลายเดือน บางครั้งนั่งจน
รางกายแทบทนไมไหวอยากลุกขึ้นทำอยางอื่น แต
เมื่ อ ใจสงบลง ความรู สึ ก โล ง สบายเข า มาแทนที่
มั น เหมื อ นเป น สภาวะที่ พิ เ ศษที่ ผ มไม เ คยรู สึ ก
มากอน
เวลาผ า นไปผมสั ง เกตเห็ น คนช ว ยกั น
ทำงานในบริ เ วณที่ พั ก สงฆ ช ว ยปรุ ง อาหาร
ทำความสะอาดสถานที่ ผมจึงเขาไปชวยบางอยาง
เงียบๆ พวกพระพากันประหลาดใจ พฤติกรรมดัง
กลาวเปนเรื่องผิดปกติสำหรับฝรั่ง ชวงครึ่งวันผม
จึงใชเวลา ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้ทุกวัน ใกล
ค่ำก็ลงจากเขา ไปวายน้ำทะเลสองสามชั่วโมง จาก
นั้นก็อาบน้ำและซักเสื้อผา
บางครั้งมีงูเลื้อยมาใกลที่พัก พวกมันแค
มาอาบแดด พวกที่เขามาเยี่ยมทักทายผมบอยๆ
คื อ มด ตุ ก แก จิ้ ง จก นก และแมงมุ ม ผม
ตระหนักวาพวกเขาเปนเจาของที่นี่และผมเปนแขก
ของพวกเขา ดั ง นั้ น ผมจึ ง ไม ขั บ ไล ใ ครออกไป
พวกมั น เป น เพื่ อ นที่ ดี ข องผม บางวั น พวกมด
ประทวงใหผมเปดเสนทางใหพวกมัน แตตอนกลาง
คืนกลับมาขนเศษขนมของผมไปหมด ตุกแกเปนคู

ปรั บ กั บ แมลงสาบ ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ ฤดู เ ปลี่ ย นไป
กองกำลังของสัตวขนาดเล็กเหลานี้ทะเลาะกันและ
ไมยอมใหผมนอนหลับ ครั้งหนึ่งมีบางสิ่งขยับใต
ผ า ห ม แมงมุ ม ตั ว ใหญ ผมคิ ด ว า มั น อาจมี พิ ษ
แตเราตางกันตรงไหน ก็แคพยายามไมรบกวนกัน
ผมขยับผาหมอยางเดิมแลวนอนตอ สองวันตอมา
ผมสังเกตวาแมลงเล็กๆหายไป พวกมันไปติดกับ
ดักใยแมงมุมนั่นเอง สรุปวา ถาคุณไมแทรกแซง
ปลอยทุกอยางไปตามธรรมชาติเปนดีที่สุด แลว
ธรรมชาติ จะกลายเปนมิตรกับคุณ
ฤดู ฝ นมี พ ายุ ฟ า คะนองเพิ่ ม ความยาก
ลำบากอยูบาง ฝนในเทือกเขาไมตกแนวดิ่ง แต
เปนแนวนอน และแรงมากเหมือนปลายเข็มสัมผัส
ร า งกาย ถ า มี พ ายุ ฝ นตอนกลางคื น ผมต อ งห ม
ผ า ห ม คลุ ม ทั้ ง ตั ว ครั้ ง หนึ่ ง พายุ แรงมากเหมื อ น
โกรธและจะลงโทษ ผมคิดวาทุกอยางคงจะจบสิ้น
สายฟ า ฟาดลงมาห า งจากผมสั ก ยี่ สิ บ เมตร
มั น เหมื อ นไฟแฟลชกล อ งถ า ยรู ป วู บ วาบรอบตั ว
ผมอาจหูหนวกและตาบอดก็ได
วันรุงขึ้น ผมตัดสินใจจะเดินทางกลับมอส
โก ผมมีเงินเฉพาะคาเดินทางเทานั้น หลังจาก
ชารจแบตเตอรี่โทรศัพทเสร็จผมก็เริ่มหาเว็บไซต
ขายตั๋ ว เครื่ อ งบิ น แล ว จู ๆ โทรศั พ ท ก็ ห ล น จาก
มือตกลงกระแทกหินหนาจอแตก ผมคิดวาเร็ว
เกินไปไหมที่จะยอมแพ ยังไมใชเวลาที่จะกลับไป
ครั้ ง หนึ่ ง ขณะที่ ล งจากเขา ผมเจอ
มะพราวลูกหนึ่งและเอามันไปปอก ผมพยายาม
อยูนาน ชาวบานเห็นแลวหัวเราะ ชวนผมไปที่
บานเขา พวกเขาเรียกผมวา“เจเจ” ชื่อนี้ติดตาม
ผมไปทุกที่ เขาถามวาผมอยูที่ไหน ผมบอกพวก
เขาอย า งตรงไปตรงมา เพื่ อ นใหม แ บ ง ผลไม ใ ห
พวกเขาให ผ มเยอะมาก มากพอที่ จ ะแบ ง ให ค น
อื่นๆไดระหวางทาง เขาบอกผมวา “พรุงนี้คุณ
กลับมาหาเราตอนทุมนึงนะ”
ผมอยากขอบคุ ณ ในความใจดี ข อง
พวกเขา ผมจึงเขียนลงเครือขายสังคมออนไลนวา
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“ถาใครมีสิ่งของบริจาคสำหรับเด็กๆ ใหสงมาได
ผมจะมอบใหกับครอบครัวชาวไทยที่เอื้อเฟอผม”
ชาวรัสเซียจำนวนมากบนเกาะตอบรับและเริ่มนำ
เสื้อผามาให ตอนแรกผมแบงใหกับครอบครัวที่มี
ลู ก มาก หลั ง จากนั้ น ก็ ค รอบครั ว ที่ ส องที่ ส าม
จนของบริจาคมีมากขึ้น คนแนะนำวาควรบริจาค
ใหคนที่ไมไดอยูแถวนั้นดวย เราเอาเสื้อผาขึ้นรถ
และเดินทางไปแจกใหแกคนยากจน ความสุขอัน
ยิ่งใหญคือการให หลังจากนี้ผมคงไมสามารถทำ
สิ่งนี้ไดอีกแลว
เดือนตอมา พายุฝนฟาคะนองหนักจนผม
แทบไม ส ามารถทนอยู บ นภู เขานี้ ไ ด วั น หนึ่ ง
ผมพบกับคณะพระภิกษุและผูหญิงคนหนึ่งกำลัง
ขึ้ น ไปยั ง พระใหญ เมื่ อ ได ส นทนากัน พระท า น
แนะนำผมใหรูจักวัดที่นาสนใจวัดหนึ่ง ชื่อวัดลอย
วันรุงขึ้น ผมเดินทางสูภาคเหนือของประเทศไทย
เมื่อถึงสนามบิน ผมเดินและถามคนไป
เรื่อยๆวาวัดลอยอยูที่ไหน แตไมมีใครฟงผมรูเรื่อง
ในที่สุดมีคนใหผมซอนทายจักรยานยนตและพาผม
ไปถึงวัดลอยจนได ซึ่งใชเวลาราวสี่ชั่วโมง
วั ด ได ใ ห ห อ งพั ก ห อ งหนึ่ ง แก ผ ม ขนาด
ประมาณหกตารางเมตร มี แ คร ไ ม ไ ผ แ ละฟู ก
หนึ่งอัน ในการที่จะเปนพระนั้นมีสองวิธี คือทาง
พิธีการและทางจิตวิญญาณ ทางพิธีการจะตองใช
เงินหกพันบาท เพื่อซื้อสิ่งของจำเปนของพระเชน
บาตรจีวร ที่เหลือเปนคาพิธีการตางๆ สวนวิธีที่
สองซึ่งผมเลือกวิธีนี้ เริ่มจากมีผูโกนผมโกนหนวด
ให มันเหมือนเราจะตองสละละทิ้งตัวตน ความ
รูสึกเชนนี้คลายกับเมื่อตอนที่ผมรับศีลของคริสต
มันเปนความรูสึกที่จริงจังมาก
ผมตองทองและปฏิบัติพระวินัยสองรอย
ยี่สิบเจ็ดขอที่พระภิกษุตองรักษา เชน ไมฉันอาหาร
หลังจากเที่ยงวัน เวนการมีเพศสัมพันธ หามยุง
เกี่ ย วกั บ แอลกอฮอล ไม ขั บ รถ ไม แ ตะต อ งเงิ น
(เวลาไปซื้อของจะตองมีลูกศิษยวัดตามไปดวย) ไม
วายน้ำเพราะอาจสรางความรื่นรมย พระสามารถ
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อาบน้ ำ ได โ ดยใช ขั น ตั ก อาบเท า นั้ น ไม เ ล น หรื อ
ฟงดนตรี พระตองรักษาศีลเหลานี้ ถามีใครเห็น
วามีการทำผิดศีลก็จะมีการพิจารณาโทษ ซึ่งอาจ
จะขาดจากการเปนพระตลอดไปก็ได
หกโมงเชาเราตองตื่นนอน เดินตามพระ
บิ ณ ฑบาตไปในที่ มี ค นมารอทำบุ ญ เมื่ อ ผมมี
ปญหาก็จะไปถามหลวงพอ คำตอบของทานสั้น
มากคือ จงทำใจใหสงบ
ทุกเชา เมื่อหลวงพอเทศนเสร็จเราก็จะไป
ฉันอาหารมังสวิรัติ ตอดวยฆราวาสที่มาอาศัยอยู
ชวยงานของวัด ทานยังสอนธรรมะและกรรมฐาน
แกศิษยดวยความเมตตา ซึ่งผมไดปฏิบัติมาจนถึง
ทุกวันนี้ บางคนสอนภาษาอังกฤษใหคนไทย บาง
คนสอนภาษาไทยใหคนตางชาติ มีชาวอิตาเลี่ยน
คนหนึ่ ง แนะนำให ห ลวงพ อ จั ด ให มี ก ารติ ด ตั้ ง
อุปกรณแปรรูปมูลสัตวเปนกาซชีวภาพ
หนึ่งเดือนผานไป คืนหนึ่งผมสะดุงตื่นขึ้น
มาและคิดวาตองกลับมอสโก รุงเชามีคนมาแจงวา
แมของผมปวยหนัก ถูกสงตัวเขาโรงพยาบาลและ
ตองผาตัดหัวใจ แตจะยังไมดำเนินการจนกวาผม
จะกลับไป ทุกคนที่วัดสวดมนตใหแมของผม และ
ผมก็ ไ ด เ ดิ น ทางกลั บ มอสโก โชคดี ที่ ก ารผ า ตั ด
เรียบรอย ผมอาศัยอยูที่รัสเซียประมาณสองเดือน
เพื่อใหแมดูแลตัวเองไดกอน ผมกลับมาเมืองไทย
อีกครั้ง ไมใชภาคเหนือ แตคือภูเก็ตจุดเริ่มตน
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ครั้งนี้ผมเตรียมเงินติดตัวมาดวย เมื่อมา
ถึงพระใหญผมเริ่มจากอาสาชวยงานเทาที่ทำได
ไม กี่ วั น ทางพุ ท ธอุ ท ยานก็ เ สนองานประจำให
นอกจากการช ว ยงานในครั ว แล ว ผมยั ง ช ว ย
ทำความสะอาดบางพื้ น ที่ ให อ าหารลิ ง ที่ อ าศั ย
อยูบนเขา และแนะนำการนั่งสมาธิเบื้องตนใหแก
นั ก ท อ งเที่ ย วชาวรั ส เซี ย และชาวต า งประเทศที่
สนใจ พักอาศัยอยางงายๆ แตแลววันหนึ่งเงิน
ของผมที่ เ ก็ บ ไว ใ นหมอนหายไป ผมจึ ง ย า ยไป
เชาอพารตเมนตอยูขางนอก พกเงินทั้งหมดติดตัว
เพื่อไมใหใครขโมย
หลั ง จากนั่ ง สมาธิ ใ นวั น หนึ่ ง ผมคิ ด ถึ ง
ครั้งแรกที่มาอาศัยอยูที่นี่โดยไมมีเงิน ตอนนั้นเปน
ความรู สึ ก ที่ ดี ม าก เพราะไม มี สิ่ ง ต อ งกั ง วลใดๆ
เหมื อ นตอนนี้ ใคร ค รวญดี แ ล ว ผมก็ เข า ใจเหตุ
ปจจัยและสงบใจลง ในที่สุดเงินที่หายไปนั้นอาจมี
ใครบางคนมีความจำเปนตองการมันมากกวาผม
ผมเลิกเชาที่พักและกลับไปอยูที่วัด บทเรียนนี้มีคา
กวาเงิน
ผมอาศัยอยูในกระทอมของพุทธอุทยาน
ซึ่ ง มี ข นาดใหญ ก ว า ตู เ ย็ น เล็ ก น อ ย ล ว งมากว า
เจ็ดเดือนแลว หลายคนมีน้ำใจไมตรีตอผม และ
ผมสามารถพูดไดวาพบความหมายของชีวิตแลว
เมื่อไมนานมานี้ผมกลับไปมอสโกอีกครั้ง
คนถามผมวาผมไปใชชีวิตนั้นทำไม ผมไมไดอธิบาย
อะไรมาก แตความเขาใจของพวกเขาก็คอยๆเกิด
ขึ้ น เองเมื่ อ เวลาผ า นไป บั ด นี้ ผมสามารถหยุ ด
คลอยตามทุกอยางที่เกิดขึ้นรอบตัว พยายามที่จะ
ไมใหความสำคัญกับสิ่งใดๆ มิเชนนั้นแลวหัวสมอง
ผมคงแตกเปนเสี่ยงๆ ประเทศไทยไดใหจุดเริ่มตน
ที่ไมสามารถหวนคืนไดแกผม
ภายในตั ว ผมคื อ ความสงบที่ ส มดุ ล ที่
มอสโก เพื่อนเกาๆหายไป สิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลง
ไป ความรูสึกเสมือนยังอยูเมืองไทย ไมไดหางไกล
เลย มีคนถามผมวานับถือศาสนาพุทธใชไหม ผม

ตอบวาไมรู รูแตวาผมทำสิ่งที่ควรทำและตอนนี้
ผมเขาใจโลกนี้แลว พยายามมองทุกอยางๆเปน
กลาง ไมใหคุณคาหรือแบงแยกวาอะไรดีหรือไมดี
ไม ตั ด สิ น ว า ใครดี ห รื อ เลว เพี ย งแค เริ่ ม ทำสิ่ ง นี้
ภาพที่ คุ ณ เคยเห็ น จะเปลี่ ย นไปทั น ที ความ
ตองการจะเห็นแตสิ่งที่ดีๆขณะที่ความมืดมนเรา
กลับปดตา เมื่อผมเริ่มหยุดการประเมินใหคุณคา
สิ่งตางๆ วาใครทำดีคือคนดี ใครทำชั่วคือคนชั่ว ได
ทำใหเกิดความสมดุลขึ้นในจิตใจ และนี่คือสิ่งที่เรา
ตองเขาใจ
เดี๋ยวนี้ผมมองผูใหญและเด็กวาพวกเขา
คือคนเหมือนกัน ไมไดถูกแบงดวยอายุ และมอง
จิตวิญญาณของแตละคน เราอาจมองเห็นสิ่งที่อยู
ขางในนั้นได เด็กๆอาจเขาใจบางอยางมากกวาพอ
แม แมเขาอาจจะไมสามารถพูดออกมาได สำหรับ
ผม คำวาตองการไดหายไปแลว มันถูกแทนที่ดวย
คำวาเจตนาเพียงเบาบาง ทุกอยางไมจำเปนตอง
เปนอยางที่ผมตองการ ผมแคมีเจตนาออนๆตอสิ่ง
ที่ผมอยากจะทำ และแมตอใหสิ่งนั้นไมเกิดขึ้นดั่ง
ใจก็ยังเปนสิ่งที่ดีไดเหมือนกัน ขณะเดียวกัน ถา
ผมต อ งการสิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ แ ละมั น ต อ งไม ไ ปจากผม
ท า ยที่ สุ ด เมื่ อ เวลาผ า นไปสิ่ ง ที่ ผ มจะได รั บ ก็ คื อ
ความเสียใจ
ณ สถานที่แหงนี้ การที่พระทานผูกเชือก
รอบข อ มื อ ให พ รเรานั้ น นั ก ท อ งเที่ ย วทั่ ว ไปอาจ
บอกวานี่คือการกระทำเพื่อใหไดสิ่งที่หวัง อันที่
จริงแลวมันไมใชเชนนั้น เพราะศาสนาพุทธอยูหาง
จากความคาดหวั ง ผมมี เชื อ กผู ก อยู สิ บ กว า เส น
ทั้ ง หมดผู ก มั ด ความเงี ย บสงบโดยไม มี ค วาม
ปรารถนาใดๆ สิ่งเดียวที่ผูกโยงความคิดทั้งหมดไว
คือการเรียนรูที่จะรักคนอื่น
ความหมายของชีวิตสำหรับผมในวันนี้คือ
ความรักอันไพศาล เปาหมายของเราอยูที่ตรงนี้
บนโลกใบนี้ เราอยูเพื่อเรียนรูที่จะรักมนุษยชาติ
ดวยกัน หลักการนี้สำหรับผมมันคือพรวิเศษ”
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AT MT. NAKKERD
Translated to English : Wasu Koysiripong

The Memorandum of JJ*
Sergei Styozhko
Translated to English : Wasu Koysiripong

The Russian newspaper, Social of Russia
“The memorandum of JJ (Sergei Styozhko)” is
translated from “The Art of Living” article in a
Russian newspaper, Social of Russia, dated 22
October 2016. The interview is conducted by Nina
Miladova. It is an experience of the Dharma of a
westerner who has stayed at Mt. Nakkerd, learned
and practiced the Dharma at a temple in the North
of Thailand; and used to volunteer in the campaign
“Building happiness in 7 minutes”, a beginner level
meditation course at the Dharma Sala of Mt.
Nakkerd Buddha Garden from 2016 to 2018.
Currently, JJ has ordained as a Buddhist monk at
Wat Baansuan in Phatthalung Province.

Some call him a crazy man. Some envy
him.
He tried to find the meaning of life
for many years and found that it is on a cliff
among venomous snakes and dangerous
insects. He left everything and got ordained.
Once you completely put down all your
thoughts and turn to listen to the voice inside
yourself, you will find happiness and become
a new person.
In the phone lists of many people,
the name Sergei Styozhko may still appear as
the name of a successful person; but when
they call him, the other side of the line will
say his name is JJ. The name Sergei is still
used only in the passport.
“My childhood began in Orenburg
with my kind mother. The behavior I got from
my experience at the kindergarten brought
the end to my stay in this town.
Komsomolskaya Pravda newspaper called
me ‘the troubled Sirocha’. My mum and I
had to move to Kalmykia. I furthered my
study as well as helped out with the
archaeological survey work. That was the
period of time when my thought about the
World changed so much. My idea about
turning back to myself emerged back then.
I spent a lot of time having
conversations with scientists and scholars in
the topics of the creation of the Universe, the
ancient civilizations, other planets and
various fields of study. In not so long time,
the “troubled child” managed to catch up
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with
his
friends and
eventually
became a
chemistry
and biology
teacher.
Since I
was a child, I
have always
pondered
about the
meaning of life. Why do we have to get up in
the morning, then go to work, then have
dinner, then sleep and wake up in the
morning? The lucky ones live past the age of
80. Unlucky ones pass away before then.
What is all of this for?
As many friends and acquaintances
of mine are trying to move to Moscow, I’m
the only one who has never dreamed about
moving to the capital. Yet, my destiny seems
to direct me there because my girlfriend
asked me to move to Moscow with her.
Later, because she was surrounded by others
more capable than me and she might have
seen more opportunities and advancement in
her career if she breaks up with me, she
finally broke up with me. I then decided to
move back to Orenburg.
Before I moved back, my friend
brought me to see paintings at an art gallery
that made me have to reside in Moscow
longer as an art exhibition organizer. It was a
well-paid job. Most people think that having
a car, a park and food signifies success in life.
Yet, for me it doesn’t. Happiness and
possession are different. Though I possessed
everything, my spirit was still in vein. I
realized that is something more important
than the success.
I had lived for longer than 36 years
without getting baptized, but I still went to

church and obeyed the commandments. I
knew too well that I wasn’t ready to begin
my pure life. My mum and relatives often
urged me to get baptized. Eventually, in one
evening during a big religious celebration, I
got baptized by a priest. In that moment, I
felt like I was reborn and became another
person.
Back then, I worked with volunteers
in many projects to raise funds for sick
children. I travelled as a lecturer to many
youth camps. Those activities were very good
to my mind. Once, with my friend’s
recommendation, a lady who lived in
Thailand with her husband and four children
asked me to work as her children’s
babysitter. At that time the art exhibition had
ended and I wanted to have a rest. Finally, I
decided to go to Thailand.
Each day in Thailand was well spent.
I had done my assigned task and was
preparing to travel back home, but a voice in
my heart told me to stay in this country. Why
and what for? Nobody could tell, not even
god or myself, but I believed in that voice. It
may have been my luck that I had neither
luggage nor money; and I must thank to my
destiny for making me come to Thailand to
get what I need.
On top of one of the highest peaks
of Phuket, I met a place I could reside for a
while, and I decided to stay here. I had only
one blanket that I also used as a bed linen.
The poor food and inconvenience didn’t
worry me. This place of nature is the
incubation place of my life.
Every day I would wake up before
sunrise at 5am on the peak where a big
Buddha statue is situated. I would sit in peace
there until the evening without any goal. I
only followed my own feeling
wholeheartedly. Many months passed.
Sometimes I sat until my body couldn’t bear
it and I wanted to get up to do other things.
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Yet, once my mind was at rest, I felt the
comfort. I was a special condition I had never
experienced before.
As time passed by, I noticed many
people working in the monastery. They
helped one another cook and clean the
place, so I volunteered to help them quietly.
The monks there were quite amazed as such
behavior is usually unexpected for a
westerner. Every day, I would spend my time
here in the first half of the day and get
downhill in the evening to swim in the sea for
several hours before having a shower and
washing my clothes.
Sometimes I see a snake slithering
near my residence. They just came for sun
bathing. Ants, geckos, birds and spiders also
often come here. I always realize that they
are the owners of this place and I’m only
their guest. Therefore, I don’t expel any of
them. They are my good friends. Sometimes
the ants protest me to open a way for them,
but at night they come back to carry bits and
pieces of my snacks. Geckos are antagonistic
to cockroaches. When the season changes,
the armies of these little animals quarrel with
one another and affect my sleep. Sometimes,
I felt something moving under my blanket,
and I found that it was a spider. I thought
that it might be venomous. Yet, when I
thought there was no difference between me
and him, I tried to not to annoy him and was
able to sleep. Two days after that I noticed
that those little insects had disappeared. Ah
well, they were caught in a spider web. This
proves that if you don’t interfere with the
nature, the nature will befriend you.
In the rainy season there are some
difficulties. The rain in the mountain range
doesn’t fall vertically, but horizontally and so
heavily that I feel as if my body was pierced
by thousands of needles. When there is a
heavy rain at night, I have to cover my whole
body with a blanket. Once the storm was so
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JJ is teaching the meditation course

strong like the sky was angry and would
punish me. I thought everything was over. A
lightning bolt landed only about 20 meters
from me. I felt as if there was a camera flash
around me. I thought I might become deaf
and blind that night.
A day after I decided to go back to
Moscow. I had only enough money for the
travel. After I had fully recharged my mobile
phone’s battery, I began looking up flight
booking websites. Suddenly, the mobile
phone fell off my hand and the screen
cracked. I thought whether it was too early
for me to give up. It wasn’t the time for me
to go back yet.
Once while I was going down the
mountain, I found a coconut and tried to
peel it. The villagers there saw me trying to
peel the coconut for a long time and laughed
at me. They called me “JJ”. From then on, I
have been known by this name. They asked
me where I lived, and I answered them. They
then gave me a lot of fruit, much enough to
share with many others on the way. They
told me “Come back to see us at 7pm
tomorrow.”
I’d like to thank to their kindness. I
wrote to an online community “If anybody
has things to donate to children, please send
them to me. I will give them to the Thai
families who helped me.” A lot of Russians in
Phuket answered to my request and began
giving me clothes. I prioritized the families by
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the number of children. The one with the
highest number of children got the donation
first. Some recommended me to distribute
the donation to those who don’t live there
as well, so we loaded the clothes on a
vehicle and distributed them to the poor.
Giving is great happiness. After this, I probably
wouldn’t have a chance to do this anymore.
A month after, a heavy rainstorm
made me almost unable to stay on this
mountain any longer. One day, I met a group
of monks and a lady going to the Big Buddha.
The monk recommended to an interesting
temple called “Wat Loi”. The day after, I
began travelling to the North.
When I got to the airport, I asked
people around where Wat Loi was, but
nobody understood what I said. Finally,
someone let me sit on the back of his bike
and rode me to Wat Loi. It took about four
hours.
The temple gave me a room to stay.
The room size was about 6 sq.m. There were
a bamboo bed and a mattress. Ordination
needs two methods, by rite and by spirit. The
first method needs 6,000 baht for buying
essential items such as monk robes and an
alms bowl, and paying various fees. The
second method is what I chose. It began by
letting another person shaving the mustache.
The feeling was akin to when I got baptized.
It was a very serious emotion.

I have to memorize and practice the
227 sections of bhikkhu code such as no food
consumption after noontime, abstention from
sex, abstention from alcohol, no driving, no
handling of money (while shopping, a temple
boy would handle the money instead), no
swimming as it might be a form of recreation,
bathing on by pouring water on oneself, no
listening to or playing music. Buddhist monks
must strictly adhere to this code. Those who
infringe upon it would be punished. The
harshest punishment is to be expelled from
monkhood forever.
At six o’clock in the morning, we had
to get up, follow more senior monks to
places where there were people waiting to
give us alms. When I had a problem, I
consulted the abbot. His answer was very
simple, “Calm down your mind.”
Every morning, once the abbot
finished giving a service, we would have a
vegetarian meal together. Then, it would be
the turn of the laymen. The abbot also
taught the Dharma and meditation to us with
kindness. I have been practicing what he
taught to date. Some taught English to the
Thais. Some taught Thai to foreigners. There
was an Italian who recommended the abbot
to install an animal dung biogas digester.
One month passed by, I was startled
and woke up in the middle of one night
thinking I would have to go back to Moscow.
Next morning, someone told me my mum
was seriously ill and sent to hospital, and had
to undergo a heart surgery. Yet, the surgery
won’t begin until I get back there. Everyone
at the temple prayed for my mum, then I
travelled back to Moscow. Luckily the surgery
was smooth. I stayed in Russia for about two
months until my mum was able to help
herself. I then came back to Thailand once
again, but this time I didn’t come back to the
North. I came to Phuket.
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This time I had brought some money
with me. Once I got to the Big Buddha, I
began volunteering for anything I could do.
Several days after, the Buddha Garden
offered me a full-time job. Apart from the
kitchen work, my duties also included
cleaning some areas, feeding monkeys on the
mountain and guiding Russian tourists and
some foreigners from other countries how to
meditate. My residence was quite simple.
Then, one day the money I cached under my
pillow went missing, so I moved out to rent
an apartment outside the temple and
brought the money with me all the time so
that it wouldn’t be stolen again.
One day after a meditation session, I
thought about the first time I resided here
without any money. Back then, I had a very
good feeling because I didn’t have anything
to worry about like now. Once I had
pondered everything, my mind became calm.
Then, I accepted that the missing money
might have gone to someone who needed it
more than I did. I terminated my lease and
went back to stay at the temple. This lesson
is worth more than the money.
I resided in a hut of the Buddha
Garden, which was only a little bigger than a
fridge. Over seven months had passed, many
people here were very kind to me. It could
be said that I had found the meaning of life.
Not long ago, I went back to Moscow
again. Many asked me why I stayed in
Thailand. I didn’t explain much, but they
became to understand why after some time.
Now, I’m able to stop following anything that
happens around me. I try not to give any
importance to anything otherwise my brain
would break into pieces. Thailand has given a
starting point to me. Such starting point can
never happen again.
Inside me there is balanced
calmness. In Moscow, my old friends had
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disappeared. Many things around me had
changed. My feeling was still as if I had still
been in Thailand. It wasn’t far from me at all.
Many asked me if I believed in Buddhism. I
answered I don’t know and I only know what
I should do and now I understand this World
quite well. I try to see everything in the
middle path. I don’t evaluate anything. I
don’t judge what or who is good or bad.
Once you begin doing this, the image you’ve
seen would change immediately. Once we
stop evaluating who is good who is bad; the
balance will develop in our mind. This is
what we must understand.
Nowadays, I see adults and children
as equal, not divided by age. When I look
into the spirituality of each person, I find
some children able to comprehend
something better than their parents though
they are unable to say it out. For me, the
word “desire” has disappeared. It’s been
replaced by the word “little intention”. Not
everything has to be as I want. I only have a
little intention on what I’d like to do, and
though that outcome doesn’t occur as I
wanted, it could still be a good thing. At the
same time, if I strongly desire something to
happen to me or remain with me, eventually
what I will get is only a regret.
At this place, when a monk binds a
string around our wrist, most tourists may
think it is a blessing for that us to get what
we wish. As a matter of fact, it is not so.
Buddhism isn’t about the wish. I have more
than ten strings on my wrist. All of them
represent the calmness without any desire.
The only thing that binds our thought is the
learning to love others.
The meaning of life for me today is
the great love. Our goal is here, in this World.
We live to learn to love the human race
together. This principle for me is a wonderful
blessing.”
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พุทธปรัชญากับโลกปจจุบัน

โกเอ็นกากับการสงเสริมพุทธธรรม
ในรูปแบบที่ไมใชศาสนา
วสุ โกยศิริพงศ

ผมเชื่ อ ว า สำหรั บ หลายๆคน เมื่ อ ได ยิ น ชื่ อ
“โกเอ็ น ก า ” แล ว ก็ จ ะนึ ก ถึ ง ครู ส อนวิ ป ส สนา
กรรมฐานชื่อดังผูที่เพิ่งจากโลกนี้ไปเมื่อ 5 ป
กอน แตเชื่อวาหลายตอหลายคนอาจจะไมรูมา
กอนวา โกเอ็นกาเปนคนที่นำวิปสสนาซึ่งแทบ
จะหมดสิ้นไปจากแผนดินอินเดียแลว กลับมา
เผยแพรไปทั่วอินเดียอีกครั้ง เขาทำแบบนี้ได
อยางไรในประเทศแหงการแบงแยกทางดาน
ศาสนาและชนชั้นวรรณะอยางอินเดียโดยไมไป
ขัดแยงกับคนที่นั่น คำตอบก็คือ เขาสงเสริม
พุทธธรรมในรูปแบบของปรัชญาที่ไมอิงศาสนา
ใดๆ ในคอลัมนของเราวันนี้ เราจะมาศึกษา
ชีวิตและการทำงานของโกเอ็นกากัน
แมอินเดียจะเปนสถานที่กำเนิดพุทธ
ศาสนา แต พุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย นั้ น ได ถู ก
ทำลายมาตั้งแตการเคลื่อนไหวกวาดลางพุทธ
ศาสนาซึ่งเริ่มตนเมื่อ พ.ศ.358 จนกระทั่งชวง
ตนของศตวรรษที่ 20 (สมัยรัชกาลที่ 6 ของ
ไทย) พุทธศาสนารวมทั้งพระธรรมคำสอนของ
พระพุ ท ธเจ า นั้ น หาพบได ย ากมากในอิ น เดี ย
สั ต ยา นารายั น โกเอ็ น ก า เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 30
มกราคม 2467 ในครอบครัวชาวอินเดียในพมา
ที่ร่ำรวยครอบครัวหนึ่ง ครอบครัวของโกเอ็นกา

ทำธุรกิจสิ่งทอและโรงสีจนประสบความสำเร็จ
เป น ครอบครั ว ที่ นั บ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู นิ ก าย
สนาตนิ ซึ่ ง เป น นิ ก ายอนุ รั ก ษ นิ ย มของศาสนา
ฮินดู(ตรงขามกับนิกายปฏิรูปนิยม) โกเอ็นกา
ได รั บ มรดกธุ ร กิ จ จากครอบครั ว และขยาย
กิ จ การไปในธุ ร กิ จ การนำเข า ส ง ออกสิ น ค า
เกษตรและการกอสราง กิจการของเขาประสบ
ความสำเร็จอยางสูงจนเขาไดรับตำแหนงเปน
ประธานหอการคาพมา เขาเครงครัดในศาสนา
ของเขา จึงเขมงวดตอลูกๆมาก เมื่อลูกของเขา
ไดรับผลการเรียนที่ไมดี เขาจะทุบตีลูกเขาอยาง
ไรความปรานี ทุกอยางสำหรับเขาดูราบรื่นไป
หมด จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มมีอาการไมเกรน
ซึ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และหมอก็ไมสามารถรักษา
ใหหายได อาการของเขาหนักถึงขนาดที่เขา
ต อ งพึ่ ง มอร ฟ น ในการกดประสาท ดั ง นั้ น
เพื่อนของเขาจึงแนะนำใหเขาลองฝกวิปสสนา
กรรมฐานดู และได แ นะนำให เขารู จั ก กั บ
เจาหนาที่รัฐระดับสูงคนหนึ่งของพมา ชื่อสยาจี
อู บาขิ่นในป 2498 เหตุการณครั้งนั้นเปลี่ยน
เสนทางชีวิตของโกเอ็นกาโดยสิ้นเชิง
บาขิ่ น ในขณะนั้ น ดำรงตำแหน ง เป น
ผู ว า การฝ า ยบั ญ ชี ข องรั ฐ บาลสหภาพพม า
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สัตยา นารายัน โกเอ็นกา

บาขิ่นเปดสำนักวิปสสนาสำหรับผูที่สนใจโดย
ทั่วไป เมื่อบาขิ่นพบโกเอ็นกาในครั้งแรก เขา
ลังเลวาจะสอนวิปสสนาใหโกเอ็นกาดีหรือไม
เพราะโกเอ็นกานับถือศาสนาฮินดูนิกายสนาตนิ
อยางเครงครัด ซึ่งหากบาขิ่นอางไปถึงศาสนา
พุทธก็อาจทำใหโกเอ็นกาคิดวาบาขิ่นพยายาม
จะเปลี่ ย นศาสนาเขา ดั ง นั้ น บาขิ่ น จึ ง บอก
โกเอ็นกาไวกอนวา เขาไมไดพยายามจะสอน
พุ ท ธศาสนาให โ กเอ็ น ก า สิ่ ง ที่ เขาจะสอนคื อ
ศีลธรรมเทานั้น และถามโกเอ็นกาวามีอะไรที่
รับไมไดบางหรือไม โกเอ็นกาตอบวาไมมีอะไร
ที่เขารับไมได จากนั้นบาขิ่นจึงอธิบายวาการที่
คนๆหนึ่งจะดำรงชีพอยางมีศีลธรรมไดนั้น คนๆ
นั้ น จะต อ งควบคุ ม จิ ต ใจของตนเองให ไ ด ก อ น
ศี ล ธรรมย อ มมาพร อ มสมาธิ แ ละป ญ ญา
หลังจากที่โกเอ็นกาฝกสมาธิกับบาขิ่นไดเพียง
10 วัน โรคไมเกรนที่เขามีมาถึง 20 ปก็ไดหาย
ไปอยางนาอัศจรรยใจ
โกเอ็ น ก า ฝ ก วิ ป ส สนากรรมฐานกั บ
บาขิ่นอยูถึง 14 ป จนกระทั่งเขาไดรับอนุญาต
ใหสอนไดในป 2512 เพียงแคสองปกอนบาขิ่น
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จะสิ้นอายุขัย นับแตนั้นเปนตนมา โกเอ็นกาก็
มุงมั่นในอันที่จะนำวิปสสนากรรมฐานกลับมา
เผยแพรสูอินเดียมาตุภูมิของเขาซึ่งเปนสถานที่
กำเนิดวิปสสนากรรมฐาน
การที่ รั ฐ บาลพม า ยึ ด กิ จ การของ
โกเอ็นกาในป 2507 นั้นทำใหโกเอ็นกาตัดสิน
ใจงายขึ้นในอันที่จะบอกลาพมาเพื่อไปอินเดีย
ในป 2512 โกเอ็นกาสอนวิปสสนากรรมฐาน
ในอินเดียได 7 ปก็เริ่มเปดศูนยวิปสสนากรรม
ฐานศูนยแรกของเขาชื่อ “ธรรมคีรี” ณ เมือง
อิ กั ต บุ รี ใกล ม หานครมุ ม ไบในป 2519 ซึ่ ง
ประสบความสำเร็จอยางงดงาม จากนั้นเขา
ก็ ไ ด ตั้ ง ศู น ย วิ ป ส สนากรรมฐานทั่ ว ประเทศ
อินเดียและทั่วโลก จนวันนี้ หลักสูตรวิปสสนา
กรรมฐานในรูปแบบของบาขิ่นนั้นไดเปดสอน
ถึ ง 310 แห ง ใน 94 ประเทศทั่ ว โลก ซึ่ ง ใน
จำนวนนี้มี 176 แหงที่เปนศูนยถาวร
มันเปนที่นาสนใจวา ถึงแมวาโกเอ็นกา
จะเปนครูวิปสสนาที่ขึ้นชื่อ แตเขาไมไดถือวา
ตนเปนพุทธศาสนิกชน ในอันที่จริงแลว ตั้งแต
เขาเริ่มฝกวิปสสนาเขาไมไดนับถือศาสนาใดๆ
แลวดวยซ้ำ เขาไมไดบูชาอะไรทั้งสิ้น พระพุทธเจา
ในความเห็นของเขาคือนักวิทยาศาสตรแหงโลก
จิตวิญญาณ แมวาจะไมมีเครื่องมือทดลองทาง
วิทยาศาสตรใดๆ ศูนยวิปสสนาของเขาไมมี
พิ ธี ก รรมใดๆซึ่ ง มั ก จะมากั บ พุ ท ธศาสนา
ศูนยวิปสสนาของเขานั้นเกี่ยวกับเรื่องการฝก
วิปสสนากรรมฐานเพียงอยางเดียว ไมไดเกี่ยว
กับศาสนา และเขาถือวาเปาหมายที่แทจริง
ของพระพุทธเจานั้นคือการเผยแพรพุทธธรรม
คำสอน มิใชพุทธศาสนา ในความหมายที่จำกัด
แลว พระพุทธเจาไมไดสรางศาสนาดวยซ้ำ
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“แทนที่จะพยายามเปลี่ยนศาสนาของ
ผู ค นจากศาสนาหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ศาสนาหนึ่ ง ”
โกเอ็นกากลาว “เราควรพยายามปลดปลอย
ผู ค นจากความทุ ก ข ย ากไปสู ค วามสุ ข จาก
พันธนาการไปสูความหลุดพน และจากความ
โหดรายทารุณไปสูเมตตาธรรม”
การตี ค วามคำว า “ศาสนา” แบบนี้
อาจฟ ง ดู ป ระหลาด หรื อ แม ก ระทั่ ง น า โมโห
สำหรั บ คนไทยหลายต อ หลายคนซึ่ ง ถื อ ว า
ศาสนานั้ น ไม ไ ด เ กี่ ย วกั บ การบู ช าหรื อ ความ
ศรัทธาเสมอไป คนๆหนึ่งอาจพึ่งตนเองและ
ไม ไ ด มี ค วามเชื่ อ ในสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ดๆเลยก็ ยั ง
ถื อ ว า นั บ ถื อ ศาสนาเช น กั น อย า งไรก็ ดี ลอง
จินตนาการดูสิวา หากพุทธศาสนาไมไดมีการ
บูชาหรือความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตอยางใด
ไมวาจะที่ใดบนโลกนี้ เราจะยัง “รูสึก” วาสิ่งนี้
เปนศาสนาอีกหรือไม? ถาไมมีเรื่องการบูชา
และความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธธรรมจะ
ไมเปนเหมือนปรัชญาอื่นๆอยางปรัชญาขงจื๊อ
หรือปรัชญาเสรีนิยม ซึ่งสงอิทธิพลตอสังคมโลก
ในป จ จุ บั น มากกว า ศาสนาด ว ยซ้ ำ ไปเช น นั้ น
หรือ? อยาลืมวาพุทธศาสนิกชนนั้นเปนสัดสวน
เพี ย งไม เ กิ น 7% ของประชากรทั่ ว โลก ใน
ความเขาใจของคนสวนใหญทั่วโลกนั้น คำวา
“ศาสนา” สอนัยไปถึงการบูชา ความศรัทธาใน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการแบงแยกรีตกัน ซึ่งตาง
จากคำวา “ปรัชญา” ซึ่งสอนัยถึง “ความรูที่มา
กับแนวคิด” และคำวา “วิทยาศาสตร” ซึ่ง
ส อ นั ย ถึ ง “ความรู ที่ ไ ด รั บ การพิ สู จ น แ ล ว ว า
จริงแท” พระพุทธเจานั้นทรงใจกวางและเห็น
ความเปนจริงของโลกมากเกินกวาที่จะเรียกวา
เปนเพียงศาสดา ทานเปนถึงนักปราชญและ
นักวิทยาศาสตรแหงจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ ซึ่งไม

สยาจี อู บาขิ่น

ได ส ง เสริ ม การบู ช าหรื อ การแบ ง แยกรี ต ดั่ ง
ศาสดา แมการบูชาและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์
สิทธิ์จะถูกเพิ่มเติมเขาไปในสำนักของทานหลัง
จากที่ทานปรินิพพานไปแลวดวยความจำเปน
เพื่อที่จะรักษาพุทธธรรมใหสืบทอดตอไปไดใน
ยุคแหงความมืดบอด ซึ่งผูคนสวนใหญในโลกยัง
คงต อ งการสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทาง
จิ ต ใจกั น อยู แต นั่ น ก็ ไ ม ไ ด ห มายความว า เรา
จำเปนตองเผยแพรพุทธธรรมในรูปแบบของ
ศาสนาเสมอไป
“วิปสสนา คือการเฝาสังเกตความเปน
จริง เฝาสังเกตความเปนจริงเมื่อลมหายใจเขา
และออกจากรางกายคุณ มันไมใชความเปน
จริงที่เรามองเห็นไดชัด มันไมไดอยูบนลายมือ
คุณ คุณรูสึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวคุณ จิตของ
คุ ณ จะเฉี ย บคมขึ้ น มากภายในสามวั น ใน
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สามวันนั้น เราไมจำเปนตองอธิบายอะไรเปน
คำพูดทั้งสิ้น ไมมีใครบอกใหคุณสวดมนตเปน
ชื่อพระพุทธเจา เราเพียงใหคุณประสบความ
เป น จริ ง ตามกฎแห ง ธรรมชาติ เ ท า นั้ น ”
โกเอ็นกากลาว
การเผยแพร วิ ป ส สนากรรมฐานใน
รูปแบบของโกเอ็นกานั้นทำใหวิปสสนากรรม
ฐานเป น ที่ นิ ย มทั่ ว อิ น เดี ย และทั่ ว โลก ทั้ ง ใน
หมูผูที่นับถือศาสนาตางๆ อาทิ ฮินดู อิสลาม
และคริ ส ต ทั้ ง ในหมู ผู ที่ ไ ม นั บ ถื อ ศาสนาใดๆ
หรือแมแตในหมูผูที่ตอตานศาสนา ศูนยของ
เขาเป น สถานที่ ที่ ผู นั บ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู แ ละ
อิ ส ลามฝ ก ฝนวิ ป ส สนากรรมฐานด ว ยกั น ได
อยางสงบ และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำใหเขาไดรับ
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เชิ ญ ให ขึ้ น ไปพู ด บนเวที ก ารประชุ ม สุ ด ยอด
สั น ติ ภ าพโลกแห ง สหั ส วรรษของผู น ำทาง
ศ า ส น า แ ล ะ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ข อ ง อ ง ค ก า ร
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543
เรื่ อ งราวชี วิ ต และการทำงานของ
โกเอ็นกาอาจทำใหเราตองยอนกลับมาทบทวน
วิธีการเผยแพรพุทธธรรมไปสูผูที่นับถือศาสนา
อื่นนอกจากพุทธศาสนา แทนที่จะพยายาม
ชักชวนใหเขาหันมานับถือศาสนาพุทธ ทำไมไม
ลองแยกพุทธธรรมออกจากศาสนาและเผยแพร
เฉพาะพุ ท ธธรรมโดยไม มี ศ าสนาติ ด ไปด ว ย
อย า ลื ม ว า เป า หมายของพระพุ ท ธเจ า คื อ การ
เผยแพรพระธรรม ไมใชศาสนา
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BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD

S.N. Goenka and
the non-sectarian promotion
of Buddha Dharma
Wasu Koysiripong

I believe that for many people, when
hearing the name “Goenga”, they must
think about a renowned vipassana
meditation who has just passed away
five years ago. Yet, they may not know
that Goenga is the person who brought
vipassana meditation that was virtually
extinct in India back to the country.
How did he do that in a country
sharply divided by differences of caste
and religion like India without running
into conflicts with the people there?
The answer is he promoted the Buddha
Dharma as a non-sectarian philosophy,
not as a religion. In our column today,
let’s have a look into the life and work
of S.N. Goenka.
Though India is the birthplace of
Buddhism, the religion had long been
cracked down on since the wave of
religious persecution for Buddhists in
185 BC. In the early 20 th century,

Buddhism and the Buddha’s teachings,
such as vipassana meditation, were
hardly found in India. Satya Narayan
Goenka was born on 30 January 1924
to a rich Hindu Indian family in Burma
(present day Myanmar). His family had
been in textile and rice mill businesses,
and firmly believed in the conservative
Sanatani (aka. Orthodox) Sect of
Hinduism (as opposed to the Reformist
Sect). Goenka inherited the family
fortune and expanded it further into
many other fields of business including
imports and exports of agricultural
products and construction. His business
was so successful that he became the
president of the Burmese Chamber of
Commerce. As a devoted Hinduist,
Goenka was very strict to his children.
Whenever his children got bad marks at
school, he would beat them
mercilessly. Everything seemed smooth
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S.N. Goenka

for him until he started experiencing
migraines that increased in severity
over time and doctors couldn’t cure
them. His symptom was so bad that he
had to rely on morphine to suppress it,
so his friend recommended him try
vipassana meditation and introduced
him to a renowned Burmese
government official called Sayagyi U Ba
Khin in 1955. That event changed the
course of his life forever.
Ba Khin was the first Accountant
General of the Union of Burma who ran
vipassana centers for anyone who was
interested in practicing the art. When
Ba Khin first met Goenka, Ba Khin was
reluctant to teach him meditation as
Goenka was a devoted Orthodox
Hinduist, and any reference to a
religion may make Goenka think that Ba
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Khin was trying to convert him.
Therefore, Ba Khin told Goenka that he
wouldn’t teach him Buddhism, but he
would teach him morality; and asked if
Goenka had any objection. Goenka
answered that he had no objection. Ba
Khin then explained that in order to
lead a moral life, one must control the
mind, so morality comes with samadhi
and pragya. Within 10 days, the
migraine that Goenka had been having
for 20 years was gone.
Goenka practiced vipassana
meditation with Ba Khin for 14 years
until he was authorized by Ba Khin to
teach the art in 1969, only two years
before Ba Khin passed away. From then
on, Goenka was determined to bring
vipassana meditation back to India, his
ancestral country and the birthplace of
vipassana meditation itself.
The nationalization of Goenka’s
business by the Burmese government
in 1964 made it easier for Goenka to
decide leave the country for India in
1969. Goenka taught vipassana
meditation in India for 7 years before
opening his first meditation center,
Dhamma Giri, in Igatpuri near Nashik,
Maharashtra, in 1976. It became a huge
success. From then on, he set up
numerous meditation centers all over
India and the World. Today, vipassana
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courses, in the tradition of Ba Khin, are
held at 310 locations in 94 countries, of
which about 176 are permanent
vipassana meditation centers.
It is interesting that, though
Goenka was a renowned vipassana
instructor. He didn’t claim that he was
a Buddhist. Indeed, ever since he began
practicing vipassana meditation, he
already was an irreligious person. He
didn’t worship anything at all. The
Buddha in his opinion was a scientist of
the spiritual world, even without
scientific apparatus. In his meditation
center, there are no rites or rituals that
normally come with the religion of
Buddhism. His meditation center is all
about vipassana meditation, not a
religion; and he held that the true aim
of the Buddha is to spread the Buddha
Dharma, not the religion of Buddhism.
Indeed, in the strict sense, the Buddha
didn’t mean to create the religion.
“Rather than converting people
from one organized religion to another
organized religion,” said Goenka, “we
should try to convert people from
misery to happiness, from bondage to
liberation and from cruelty to
compassion.”
This interpretation may sound
strange or even offensive to many
Thais who hold that religions aren’t

Sayagyi U Ba Khin

always about worship and faith. One
can rely on himself/herself without any
supernatural belief and that still counts
as a religion believer. However, don’t
forget that Buddhists only account for
7% of the whole World’s population
and let’s imagine if there were no
worship and faith in Buddhism at all
anywhere on earth, would we still
‘feel’ that Buddhism is a religion?
Without worship and faith, wouldn’t
the Buddha Dharma be a philosophy
pretty much like Confucianism and
Liberalism, which influence the modern
society even greater than a religion,
rather than a ‘religion’? Based on the
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understanding of most people on
earth, the term “religion” connotes
worship, faith in supernatural things
and sectarianism; as contrary to
“philosophy”, which connotes
knowledge from certain concepts, and
“science”, which connotes knowledge
proven true. The Buddha was much
broader-minded and more enlightened
than merely a religion creator, he was a
great philosopher and a great scientist
of spirituality who, unlike a religion
creator, never promoted worship and
sectarianism. Though worship and faith
were added into his school after his
time for a practical reason in order to
keep promoting the Buddha Dharma in
the age when most people on earth
still needed faith in supernatural beings
to guide their spirituality, it doesn’t
mean we have to always keep
promoting the Buddha Dharma in that
approach forever.
“Vipassana is observation of
truth. Just observe the truth, the
breath coming in and out of you. Not
the apparent truth. Not your face or
your arms. You feel what is happening
inside you. The mind becomes very
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sharp in three days. In those three
days, no words are used. Nobody asks
you to chant Buddha’s name.
Experience the truth as is the law of
nature.” said Goenka.
Goenka’s approach to vipassana
meditation made it popular among
Indians and people around the World,
some of who believe in religions like
Hinduism, Islam and Christianity and
some of who don’t believe in or even
oppose religions. His centers are where
Hinduists and Muslims can practice
vipassana meditation together in peace.
This is why he was invited to speak at
the United Nations Millennium World
Peace Summit of Religious and Spiritual
Leaders on 29 August 2000.
The life and work of Goenka
may make us review the method of
spreading the Buddha Dharma to
people of other religions than
Buddhism. Instead of trying to convert
them to Buddhism, why not detach the
Dharma from the religion and only
spread the Dharma without religion?
Don’t forget that the aim of the
Buddha is to spread the Buddha
Dharma, not Buddhism.
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แสงประยุทธ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ1(5)
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต)

หลักเรื่องความตองการ 2 อยางนี้ นำตอไป
สูเรื่องคุณคา เพราะความตองการทำใหเกิด
คุณคา
ในเมื่อความตองการมี 2 อยาง คุณคา
ก็เกิดขึ้นเปน 2 อยางเชนเดียวกัน จะแยกเปน
1.คุ ณ ค า แท คื อ คุ ณ ค า ที่ ส นองความ
ตองการคุณภาพชีวิต
2.คุ ณ ค า เที ย ม คื อ คุ ณ ค า เพื่ อ สนอง
ความอยากเสพสิ่งปรนเปรอตน

ถาเราจะมีจะใชอะไรสักอยางหนึ่ง สิ่ง
นั้นอาจจะมีคุณคาที่แทแกเราสวนหนึ่ง แตมัก
จะมี คุ ณ ค า เที ย ม ที่ เ กิ ด จากตั ณ หาและมานะ
เพื่อใหไดอรอย เพื่อใหไดโกเก เพื่อแสดงความ
มี ฐ านะ ตลอดจนค า นิ ย มทางสั ง คมอะไรต อ
อะไรพรั่งพรูเขามา จนกลบคุณคาแทนั้น
ข. การบริโภค
จะพู ด ต อ ไปถึ ง เรื่ อ งการบริ โ ภค ซึ่ ง ก็
เช น เดี ย วกั น ต อ งแยกว า เป น การบริ โ ภคเพื่ อ
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สนองความตองการแบบไหน
- บริ โ ภคเพื่ อ สนองความต อ งการ
คุณคาแท หรือ
- บริโภคเพื่อเสพคุณคาเทียม
การบริโภคนี้เปนจุดยอดของเศรษฐศาสตรก็วาได คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษยนั้น จุดยอดอยูที่การบริโภค
เราเขาใจความหมายของการบริโภค
วาอยางไร เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม
กับเศรษฐศาสตรแบบพุทธ จะใหความหมาย
ของการบริโภคไมเหมือนกัน
การบริ โ ภคเป น การบำบั ด หรื อ สนอง
ความตองการ อันนี้แนนอน เราอาจจะพูดในแง
เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมวา
การบริ โ ภค คื อ การใช สิ น ค า และ
บริ ก ารบำบั ด ความต อ งการเพื่ อ ให เ กิ ด ความ
พอใจ
นี่คือคำจำกัดความของเศรษฐศาสตร
แบบยุคอุตสาหกรรมบำบัดความตองการเพื่อ
ใหไดรับความพึงพอใจ แลวก็จบ
ทีนี้ขอใหมาดูอีกแบบหนึ่ง คือ เศรษฐศาสตรแบบพุทธ บอกวา
การบริ โ ภค คื อ การใช สิ น ค า และ
บริการบำบัดความตองการเพื่อใหไดรับความ
พอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น
หมายความวา การบริโภคจะตองมีจุด
หมาย คือจะตองระบุใหชัดลงไปวาไดผลหรือ
บรรลุจุดหมายอะไร จึงเกิดความพึงพอใจ ไมใช
แคเกิดความพอใจขึ้นมาลอยๆ บนจุดหมายที่
แอบแฝง
เศรษฐศาสตร แ บบยุ ค อุ ต สาหกรรม
บอกวา ตองการแลวก็บริโภค แลวเกิดความพึง
พอใจ ก็จบ ไมตองคำนึงวาตองการแบบไหน
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และวาหลังจากนั้นมันจะเปนอยางไร ฉะนั้น จะ
บริโภคอะไรก็ไดใหเราพอใจก็แลวกัน มันจะเสีย
คุณภาพชีวิตหรือไมเสีย ไมคำนึง
แตพุทธศาสนาบอกวา จะบำบัดความ
ตองการเพื่อใหไดรับความพึงพอใจก็ถูกตอง แต
ไดรับความพึงพอใจโดยมองเห็นผลตามมาที่จะ
เกิดคุณภาพชีวิต ฉะนั้น การบริโภคจึงตองมี
ความมุงหมายวาเพื่อใหไดคุณภาพชีวิต นี้ก็เปน
แงหนึ่งที่ตางกัน
ค. งาน และการทำงาน
เมื่อตางกันในธรรมชาติของเรื่องเหลา
นี้ คื อ เรื่ อ งความต อ งการ เรื่ อ งคุ ณ ภาพของ
ความตองการ เรื่องคุณคา เรื่องการบริโภคแลว
มันก็ตางกันแมกระทั่งในเรื่องธรรมชาติของงาน
ความหมายของงานในแงของเศรษฐศาสตร กับพุทธเศรษฐศาสตรตางกันอยางไร
โดยสัมพันธกับความตองการสองอยางนั้น
แบบที่ 1 ถาทำงานดวยความตองการ
คุ ณ ภาพชี วิ ต (รวมทั้ ง ต อ งการพั ฒ นาตนหรื อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของมนุ ษ ย ) ผลได จ ากการ
ทำงานตรงกับความตองการทันที เพราะฉะนั้น
การทำงานจึงเปนความพึงพอใจ
แบบที่ 2 ถาทำงานดวยความตองการ
สิ่งเสพปรนเปรอตนผลไดจากการทำงานไมใช
ผลที่ตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผลอยาง
อื่นที่ตองการ เพราะฉะนั้น การทำงานจึงเปน
ความจำใจ
ความหมายของงานเป น คนละอย า ง
เมื่อกี้การทำงานเปนความพอใจ แตเดี๋ยวนี้การ
ทำงานเปนความจำใจ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้น มา
จากฐานความคิดที่ถือวา work คือการทำงาน
เปนเรื่องจำใจ เราทำงานคือ work ดวยความ
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ลำบากเหน็ดเหนื่อย เพื่อใหไดเงินมาซื้อหาสิ่ง
เสพบริ โ ภค เราจึ ง ต อ งมี เ วลาเหลื อ ที่ จ ะมี
leisure หาความสุขสำราญยามพักผอนจาก
งาน แลวก็ไดรับความพึงพอใจ ฉะนั้น งานกับ
ความพึงพอใจจึงเปนคนละเรื่องกัน อยูตางหาก
เปนฝายตรงขามกัน
อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐศาสตรแบบ
ยุคอุตสาหกรรมจะมอง work เปน labor ที่
ลำบากหนักเหนื่อย ซึ่งนำไปสูทัศนคติแบบจำ
ใจจำทำจำทน ที่จะตองมี leisure มาสลับให
ผอนคลาย แตวัฒนธรรมตะวันตกอีกดานหนึ่ง
ก็ไดปลูกฝงนิสัยรักงานและความใฝรูใหแกฝรั่ง
อยางแนนลึก
ดั ง นั้ น ฝรั่ ง จำนวนมากจึ ง มี ค วามสุ ข
จากการศึกษาคนควาและทำงานอยางเอาจริง
เอาจังอุทิศตัว และฝรั่งพวกหลังนี้แหละ ที่เปน
แกนแหงพลังขับเคลื่อนของอารยธรรมอยาง
แท จ ริ ง 2 แต ถ า สั ง คมใดไม มี วั ฒ นธรรมที่ ใ ฝ รู
และรักงานเปนฐานที่มั่นคง แลวไปรับเอาความ
คิ ด แบบทำงานเพื่ อ เป น เงื่ อ นไขให ไ ด ผ ลตอบ
แทนมายึดถือปฏิบัติ ก็จะตองเกิดปญหามีผล
เสียแกการทำงาน แกเศรษฐกิจ แกชีวิตและ
สั ง คมทั้ ง หมด ขอยกตั ว อย า งการทำงานที่ มี
ลักษณะตางกันสองแบบนั้น
นาย ก. ทำงานวิจัยเรื่องหนึ่ง สมมุติวา
เรื่องการกำจัดแมลงดวยวิธีไมใชสารเคมี นาย
ก. ทำงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ พื่ อ ความรู แ ละการใช
ประโยชนจากตัวความรูนี้โดยตรง เขาตองการ
ความรูในเรื่องนี้จริงๆ นาย ก. จะทำงานนี้ดวย
ความพอใจ เพราะว า ความรู แ ละการที่ ไ ด ใช
ประโยชนจากงานวิจัยนี้คือตัวผลที่ตองการจาก
การทำงาน
ฉะนั้ น ความก า วหน า ของงานวิ จั ย

และการไดความรูเพิ่มขึ้นจึงเปนความพึงพอใจ
ทุกขณะ เมื่อเขาทำงานไป เขาก็ไดรับความพึง
พอใจ เมื่อความรูเกิดขึ้น มีความเขาใจชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น ความพึ ง พอใจก็ ยิ่ ง เกิ ด เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยไป
นาย ข. ทำงานวิจัยอยางเดียวกัน คือเรื่องกำจัด
แมลงด ว ยวิ ธี ไ ม ใช ส ารเคมี แต วิ จั ย เพื่ อ เงิ น
เพื่อจะไดเลื่อนขั้น ทีน้ี ผลไดจากงานคือความรู
และประโยชนจากการวิจัยนั้น ไมใชผลที่เขา
ตองการโดยตรง แตจะเปนเงื่อนไขใหเขาไดเงิน
เปนเงื่อนไขใหเขาไดผลตอบแทนอยางอื่นที่เขา
ตองการอีกทีหนึ่ง ฉะนั้น ตอนที่เขาทำงานนี้
เขาจะทำงานดวยความจำใจ ไมเกิดความสุข
จากการทำงาน
เท า ที่ ว า มาในตอนนี้
เป น เรื่ อ ง
ธรรมชาติของงาน ซึ่งจะเห็นวา งานในแงของ
พุ ท ธศาสนาที่ ท ำเพื่ อ สนองความต อ งการ
คุ ณ ภาพชี วิ ต จะทำให เ กิ ด ความพึ ง พอใจได
ตลอดเวลา คนสามารถทำงานดวยความสุข เรา
จึงเรียกการทำงานประเภทนี้วา ทำดวยฉันทะ
แต ถ า ทำงานด ว ยความต อ งการอี ก
ประเภทหนึ่ง คือโดยตองการคาตอบแทนหรือ
สิ่ ง เสพปรนเปรอตน ก็ เรี ย กว า ทำงานด ว ย
ตัณหา
ถาทำงานดวยตัณหา ก็ตองการไดเสพ
บริโภคหรือผลตอบแทนตามเงื่อนไข แตเมื่อยัง
ทำงานอยู ยังไมไดเสพผลนั้น ก็ยังไมไดรับความ
พึงพอใจ จึงทำงานโดยไมมีความสุขตลอดเวลา
ในเรื่ อ งธรรมชาติ ข องความต อ งการ
ธรรมชาติของคุณคา ตลอดมาจนถึงเรื่องของ
งานนี้ พุทธศาสนายอมรับความจริงทุกขั้นตอน
ความจริงที่วา คนทั้งหลายโดยทั่วไป
จะตองมีตัณหาเปนธรรมดานี้ ก็ยอมรับ แตใน
เวลาเดี ย วกั น ก็ ม องเห็ น ว า มนุ ษ ย มี ค วาม
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ต อ งการคุ ณ ภาพชี วิ ต อยู ด ว ย ซึ่ ง เป น ความ
ตองการที่แทของชีวิตเองและในการตองการ
คุณภาพชีวิตนี้ เขาก็ตองการที่จะฝกฝนพัฒนา
ตนใหดียิ่งขึ้นไปดวย
เพราะฉะนั้น ในการเปนอยูของมนุษย
แม ว า มนุ ษ ย จ ะมี ตั ณ หา แต ท ำอย า งไรเราจะ
หันเหความตองการนี้ใหเบนไปสูความตองการ
คุณภาพชีวิตใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แลว
ใหการสนองความตองการคุณภาพชีวิตนั้น เปน
ไปเพื่อการพัฒนาตนตอไป
ความหมายที่เปลี่ยนไปนี้ จะมีผลโยง
ไปถึงเรื่องอื่นๆ ตอไปอีก แมแตคำจำกัดความ
เกี่ ย วกั บ wealth หรื อ โภคทรั พ ย คำจำกั ด
ความเกี่ยวกับสินคาและบริการ คำจำกัดความ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการแข ง ขั น และการร ว มมื อ
เปนตน
เมื่อฐานความคิดตางกันแลว มันก็ตาง
กันไปหมด
ง. การแขงขัน-การรวมมือ
ขอยกมาพู ด อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ การ
แขงขัน และการรวมมือ
ในแง ข องเศรษฐศาสตร เขาบอกว า
เปนธรรมชาติของมนุษยที่จะมีการแขงขันกัน
แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษย
นั้นมีธรรมชาติทั้งแขงขันและรวมมือ ยิ่งกวานั้น
ยั ง อาจจะแยกเป น ว า มี ค วามร ว มมื อ แท แ ละ
ความรวมมือเทียม
ความรวมมือเทียมเปนอยางไร?
การแขงขันกันเปนเรื่องธรรมดา เมื่อ
เราแขงขันกันเพื่อสนองความตองการสิ่งเสพ
ปรนเปรอตน เราจะแขงขันกันเต็มที่ เพราะตาง
คนต า งก็ อ ยากได เ ข า มาหาตั ว ให ม ากที่ สุ ด
เพราะมั น ไม รู จั ก พอ มั น ไม รู อิ่ ม มั น ไม เ ต็ ม
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ฉะนั้น ถาเอาเขามาที่ตัวเองไดมากที่สุด คนอื่น
ไมไดเลยก็เปนการดี จึงตองแขงขันเพื่อใหตนได
มากที่สุด เปนเรื่องธรรมดา มนุษยมีธรรมชาติ
แหงการแขงขันกันเพราะเปนไปตามธรรมชาติ
ของความตองการในแงที่หนึ่ง
อยางไรก็ตาม เราอาจจะเอาธรรมชาติ
ของการแขงขันนั้นมาใชเปนแรงจูงใจใหคนรวม
มือกัน เรียกวาทำใหคนฝายหนึ่งรวมมือกันเต็ม
ที่เพื่อจะแขงขันกับอีกฝายหนึ่ง โดยอาศัยการ
แข ง ขั น นั้ น เองมาทำให เ กิ ด การร ว มมื อ กั น ขึ้ น
เช น ว า เราอาจจะยั่ ว ยุ ชั ก จู ง ให ป ระชาชนมี
ชาติ นิ ย ม รวมหั ว กั น แอนตี้ สิ น ค า จากต า ง
ประเทศก็ ไ ด แต ฐ านของมั น ก็ คื อ การแข ง ขั น
ทั้งสิ้น
การนำเอาการแขงขันมายั่วยุทำใหเกิด
การร ว มมื อ กั น ในระดั บ หนึ่ ง อย า งนี้ เรี ย กว า
ความรวมมือเทียม
อีกอยางหนึ่งคือความรวมมือแท ความ
รวมมือแทก็คือ การรวมมือกันในความพยายาม
ที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต
เมื่ อ ต อ งการคุ ณ ภาพชี วิ ต นั้ น มนุ ษ ย
สามารถรวมมือกันไดเพื่อชวยกันแกปญหาของ
มนุษยเอง ฉะนั้น ธรรมชาติของมนุษยนี้จึงมี
ทางที่ จ ะฝ ก ให ร ว มมื อ กั น ได และการฝ ก ฝน
พัฒนามนุษยอยางหนึ่งก็คือ การที่จะหันเหให
มนุษยเปลี่ยนจากการแขงขันกันมารวมมือกัน
ในการที่จะแกปญหาของมนุษย
เป น อั น ว า เพื่ อ คุ ณ ค า แท มนุ ษ ย ก็
สามารถร ว มมื อ กั น ได แต เ พื่ อ คุ ณ ค า เที ย ม
มนุ ษ ย จ ะแข ง ขั น กั น (รวมทั้ ง ร ว มมื อ เที ย ม)
อยางสุดชีวิตจิตใจ เพื่อชวงชิงตำแหนงหรือลา
ผลประโยชน
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นี่ก็เปนเรื่องราวตางๆ ที่ขอยกมาเพื่อ
เป น ตั ว อย า งแสดงถึ ง ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ

ธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะก็คือ ธรรมชาติ
ของความตองการ
(โปรดอานตอฉบับหนา)

บทความนี้คัดมาจากหนังสือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ฉบับพิมพครั้งที่ 9 พ.ศ.2548 ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ของพระพรหม
คุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต ปจจุบันเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) ในมงคลวารอายุครบ 72 ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย
อึ๊งภากรณ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 9 มีนาคม 2531
2
ขอใหดูตัวอยางที่มีผูเขียนไววา ไอนสไตนมี work เปนชีวิตชีวาและความสุขพรอมอยูในตัว “Einstein is not . . . merely an
artist in his moments of leisure and play, as a great statesman may play golf or a great soldier grow orchids. He
retains the same attitude in the whole of his work. He traces science to its roots in emotion, which is exactly
where art is also rooted.” - Havelock Ellis (1859-1939), British psychologist. The Dance of Life, ch. 3 (1923). ใน
ทางตรงขาม ดูชีวิตในระบบอุตสาหกรรม จากทัศนะของนักคิดตะวันตกบางทาน “Industrial man—a sentient reciprocating
engine having a fluctuating output, coupled to an iron wheel revolving with uniform velocity. And then we
wonder why this should be the golden age of revolution and mental derangement.” - Aldous Huxley (1894–
1963). Bruno Rontini’s notes, in Time Must Have a Stop, ch. 30 (1944). “Work to survive, survive by consuming,
survive to consume: the hellish cycle is complete.” - Raoul Vaneigem (b. 1934), Belgian Situationist
philosopher. The Revolution of Everyday Life, ch. 7, sct. 2 (1967; tr. 1983).
[ทั้งหมดนี้ จาก The Columbia Dictionary of Quotations, 1993]
1
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LIGHT OF PRAYUDH

Buddhist Economics (5)*
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)

The principle of desire leads us to
the subject of value, because desire (or
demand) creates value. The two-fold
natureof desire creates two kinds of
value, which may be termed astrue,
and artificial value. The true value of
something is decided by its ability to
meet the desire for well-being, artificial
value by its capacity to gratify the

desire for pleasure. In any one object,
the true value will tend to be
outweighed by an artificial value
created out of craving and conceit.
Desire for the sensually appealing, or
for trendy things to serve as status
symbols together with popular values
and prejudices all crowd into our
reckoning of the value of things.
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B. CONSUMPTION
The question of consumption is
similar to that of value. We must
distinguish what kind of desire our
consumption is intended to satisfy. Is it
in order to answer the need for things
of true value, or in order to enjoy the
pleasures afforded by false value.
Consumption may be said to be the
consummation of human economic
activity, but the meaning ascribed to it
by economic theory in the industrial
era and that of Buddhist economics is
not the same.
Consumption is the alleviation
or gratification of desire, that much is
agreed. From the perspective of
economics, consumption is defined
simply as the use of goods and services
to satisfy wants. But now let us look at
Buddhist economics. It defines right
consumption as the use of goods and
services to satisfy the desire for true
well-being. In other words, it says that
consumption must have a goal and a
purpose.
Industrial era economics says
demand > consumption > satisfaction,
and that’s the end of it, there’s no
need to know what happens
afterwards. In this view consumption
can be of anything whatsoever so long
as it results in satisfaction. Economics

does not consider whether or not
human well-being is adversely affected
by that consumption. Buddhism agrees
with the basic concept of consumption
but adds that human well-being must
be augmented by the satisfaction of a
demand. Consumption must have
quality of life as its aim. This is the
difference of perspective.
C. WORK AND WORKING
‘Work’ and ‘working’ are also
terms that are understood in different
ways by conventional and Buddhist
economics, and once more the
difference is related to the two kinds of
desire. In the case that work is
connected with the desire for true
well-being (which includes the desire
for selfdevelopment and the
development of human potentialities)
then the results of the work
immediately and directly correspond to
the desire. Work is done with desire for
the results of the work itself and so
provides satisfaction. If however, the
work is done with desire for the things
that provide one with pleasure, then
the results of the work itself are not
what one desires. They are merely the
conditions needed to acquire the
things that one desires. Work then is
seen as a matter of unavoidable
necessity. The difference between the
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two attitudes to work lies in that in the
first case work is perceived as a
potentially satisfying activity and in the
second as a necessary chore.
Modern Western economic
theory is based on the view that work
is something that we are compelled to
do in order to obtain money for
consumption. It is the time when we
are not working, or “leisure time”,
when we may experience happiness
and satisfaction. Work and satisfaction
are considered to be separate and
generally opposing principles. However,
over the centuries, Western people
have become deeply inculcated with a
love of work and thirst for knowledge
so that they tend to work and study
with determination and dedication,
despite their negative ideas about work.
But when a society lacking that firm
cultural base takes up this view of work
as a condition for the acquisition of
money, then there will be detrimental
effects on work, the economy, on
individual lives and on society as a
whole.
To give an example of the two
different kinds of working, let us
suppose that Mr. Smith is a researcher.
He is seeking to discover natural means
of pest control for agricultural use. Mr.
Smith enjoys his work because the
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things he desires from it, knowledge
and its application, are the direct fruits
of his research. The advances he
makes, and the increases in
understanding he experiences, afford
him a constant satisfaction. The growth
of his knowledge and the clarity of his
understanding continually add to the
enjoyment Mr. Smith derives from his
work.
Mr. Jones is a research worker in
the same field as Mr. Smith. Mr. Jones
works for money and promotions. Thus
the results of the work itself,
knowledge and its practical
applications are not the results that he
desires. They are merely the means by
which he can ultimately get what he
really wants, which is money and
position. Mr. Jones doesn’t enjoy his
work, he does it because he feels he
has to.
From this discussion of the
nature of work, it may be seen that
work in the Buddhist sense, performed
in order to meet the desire for wellbeing, can give a constant satisfaction.
People are able to enjoy their
work. In Buddhist terminology it is
referred to working with “chanda”. But
work with the desire for some pleasure
or other is called working with tanha.
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People working with tanha have
the desire to consume, so that while
still working (and thus not yet
consuming) they experience no
satisfaction, and so are unable to enjoy
their work.
It might be objected that not all
kinds of work afford the opportunity for
enjoyment and satisfaction. It is not
merely the desire for pleasure that is
the obstacle. Many jobs, especially in
industry, are dull and undemanding or
seem pointless. In others the physical
conditions may be difficult, even
dangerous to health. In such cases the
boredom, frustration, and depression of
the workers has negative effects on
productivity. Buddhist economics
points to the need to create jobs and
organize production in such a way as to
maximize the opportunities for workers
to fulfill their desire for well-being.
However, the basic point remains valid.
The attitude we hold towards our work,
whatever it is, is a major conditioning
factor of the effect it has on us.
As regards the subjects dealt
with above, i.e. the nature of desire, of
values, and of work, Buddhism accepts
the fact that it is natural for people to
have cravings for things (tanha).
But at the same time Buddhism
sees that human beings also have the

desire for quality of life or well-being,
and that this second kind of desire, is
an inherent true need of humanity.
There is a desire for self-improvement
and for the good. Consequently,
Buddhism is not denying craving, but
rather is looking towards transforming it
as much as possible into the desire for
well-being, and to make that desire for
well-being lead to self-improvement.
This change of meaning has significance
for many other matters, even for
example the definitions of wealth,
goods and services, competition, and
cooperation. When the foundation of
things changes, everything changes.
D. COMPETITION & COOPERATION
The view of economics is that it
is human nature to compete.
Buddhism, on the other hand, says that
it is within human nature both to
compete and to cooperate, and
furthermore makes a distinction
between true and artificial cooperation.
Competition is natural. When
we are striving to satisfy the desire for
pleasure we will compete fiercely,
because at such times we want to get
as much as possible for ourselves and
we feel no sense of sufficiency or
fullness. If we can get that object of
desire all for ourselves and nobody
else gets any of it, then so much the
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better. Inevitably competition is
intense; it is natural to the mind driven
by tanha. However the competitive
instinct may be utilized to induce
cooperation. One might get all the
members of a particular group together
in order to compete with another
group. One might, for example, arouse
or encourage the people of a country
to be nationalistic and cooperate in
refusing to buy goods from abroad. But
that cooperation is based entirely on
competition. Stimulation of the
competitive instinct in such a way as to
give rise to cooperation on one
particular level is what Buddhism calls
artificial cooperation.
True cooperation is that which
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takes place in the effort to meet the
desire for quality of life. When human
beings desire their true well-being they
are able to cooperate to solve the
problems of mankind. The potential
for true cooperation lies within
human nature. One form of human
development entails diverting
humanity’s energies from competition
towards a cooperative effort to solve
the problems facing the world. Thus for
objects of true value we are able to
cooperate, but for artificial values we
will compete with all our might in
order to lay our hands on the position
or personal benefit that we crave.
(to be continued)

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

วัดกับการพัฒนาเมือง
รัตนจันโท

รูปปนชีวิตชาวถลางในอดีต ณ วัดมวงโกมารภัจจ
ซึ่งกำลังบูรณะขึ้นเปนแหลงทองเที่ยว

ใคร จ ะเรี ย นอี ก ครั้ ง ว า เนื่ อ งจากหลั ก ฐาน
ข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร ข องเมื อ งถลางหรื อ
ภูเก็ตนั้นมีไมมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดาน
พระพุทธศาสนา ผูเขียนพยายามใชหลักฐาน
เท า ที่ มี ประกอบกั บ การศึ ก ษาภู มิ ป ระเทศ
แหล ง ประวั ติ ศ าสตร แ ละท อ งที่ ๆ เกี่ ย วโยงกั น
รวมทั้งขอมูลจากปากคำของผูรูและชาวบาน
นำมาวิ เ คราะห ส รุ ป และนำเสนอตามความ
เข า ใจของผู เขี ย นเท า นั้ น ทั้ ง นี้ ก็ ห วั ง ให เ กิ ด
ประโยชนทางการศึกษาที่อาจจะมีการคนควา
ตอไปไดไมมากก็นอย และอาจใชประโยชนใน
ธุรกิจการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ภูเก็ตและ
จังหวัดตางๆกำลังตื่นตัวดำเนินการกัน รวมไป
ถึงพันธกิจการเขารวมประชาคมอาเซียนตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งภูเก็ตนับวาเปนเมือง
สำคัญในความสัมพันธกับเพื่อนชาวอาเซียนที่
ใกลชิดกันมาในอดีต ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร
อินโดนีเซีย โดยหวังวาทานผูรูหรือทานผูอานที่
มีขอมูลหลักฐานจะไดรวมกันแลกเปลี่ยนเขามา

เพื่อใหเราไดพบความจริงในอดีตยิ่งๆขึ้น ทั้งนี้
เชื่อวาขอมูลความรูพัฒนาการดานพุทธศาสนา
ของจั ง หวั ด ที่ ใ กล ชิ ด ติ ด กั บ รั ฐ มลายู นั้ น จะ
สามารถนำไปใชประโยชนไดทั้งมิติทางสังคม
เศรษฐกิจ และสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบานดัง
กลาวตอไป
ในฉบับที่แลวไดพูดถึงสติปญญาของ
ทาวเทพกระษัตรี(ทานผูหญิงจัน) ในการใชหลัก
ธรรมเปนแนวคิดพัฒนาเมือง รวมถึงประยุกต
ใชในการศึกเมื่อป 2328 จนสำเร็จ ผูเขียนเชื่อ
ว า แนวคิ ด นี้ ท า นผู ห ญิ ง จั น ยั ง ได น ำมาใช
พัฒนาการศึกษา พัฒนาคน และพัฒนาสังคม
อีกดวย ดังตอไปนี้
หนึ่ง พัฒนาการศึกษา โดยการสราง
วั ด ม ว งขึ้ น เป น เสมื อ นศู น ย ก ลางหนึ่ ง ของ
ชุมชน(ปจจุบันถือเปนแหลงโบราณคดีวัดมวงโก
มารภัจจ กำลังมีการบูรณะใหเปนแหลงทอง
เที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร เ มื อ งถลาง หลั ง จาก
เป น วั ด ร า งมานาน) ตามวิ ถี วั ฒ นธรรมมาแต
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รูปปนสองวีรสตรี ณ ศาลาจัตุรมุข วัดมวง

พิพิธภัณฑเลียบ ชนะศึก

ภายในพิพิธภัณฑเลียบ ชนะศึก
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เก า ก อ น เพื่ อ ทำหน า ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นา
เมื อ ง ซึ่ ง นอกจากเพื่ อ เป น สถานที่ สั่ ง สอน
เผยแผ พ ระศาสนาและประกอบพิ ธี ส งฆ แ ล ว
วั ด ยั ง เป น โรงเรี ย น เป น สถานพยาบาล เป น
ที่ พั ก อาศั ย ของผู ย ากหรื อ ผู ผ า นทางมา
ซึ่ ง วั ด ม ว งนี้ ตั้ ง อยู ณ บ า นโคกเหรี ย ง ตำบล
เทพกระษัตรี อำเภอถลาง มีลำน้ำไหลผานคือ
คลองลั ง กาทางทิ ศ ใต ข องวั ด คลองลั ง กานี้
เชื่อมระหวางคลองบางใหญและคลองเหลโพ
สั น นิ ษ ฐานว า ท า นผู ห ญิ ง จั น สร า งวั ด ขึ้ น ตาม
จารีตของขุนนางอยุธยาเมื่อชุมชนทองถิ่นเริ่ม
ขยายตัว เปนการจัดระเบียบสังคมเพื่อรองรับ
ระบบการปกครองที่ตองพัฒนาไปดวยกัน ใน
สมัยนั้นวัดมวงคงเคยมีการสอนธรรมะ ทั้งใน
ด า นปริ ยั ติ แ ละปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ความรู ด า น
การรั ก ษาความเจ็ บ ไข ใ ห แ ก พ ระสงฆ แ ละ
ชาวบ า น ทั้ ง นี้ ต น แบบของวั ด ม ว งคื อ วั ด
พระนางสราง ซึ่งเปนวัดเกาแกรุนเดียวกับวัด
แขนน(วัดแหนน) ซึ่งตั้งอยูในชุมชนเกาแกที่
เรือสำเภาแวะเขามาเติมน้ำจืดจากน้ำตกโตน
ไทรมิ ไ ด ข าด ป จ จุ บั น อยู ใ นท อ งที่ ต ำบล
เทพกระษัตรี อำเภอถลาง
อนึ่ ง เมื อ งถลางมี พ ระเถระสำคั ญ ๆ
หลายรูปในเวลาตอมา เชน หลวงพอแชมหรือ
พระครู วิ สุ ท ธิ ว งศาจารย ( พ.ศ.2370-2451)
เจาอาวาสวัดฉลอง(วัดไชยธาราราม) ผูทรงคุณ
ในทางวิปสสนาธุระ หลวงพอปอดหรือพระครู
สุนทรสมณกิจ(พ.ศ.2392-2476) เจาอาวาสวัด
พระนางสราง ทานเปนผูคงแกเรียน ไดสราง
สมและรวบรวมตำราโบราณตางๆ โดยเฉพาะ
ตำรายา การดูโชคชะตา บางครั้งทานจะให
หมอแผนโบราณมาประชุมกันแลวเขียนบันทึก
ความรูเรื่องสมุนไพรไวในใบลานหรือสมุดขอย
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บริเวณศูนยกลางอนุสรณสถานเมืองถลาง

ซากโบราณสถานวัดแขนน

หลวงพ อ พลั บ เจ า อาวาสวั ด เชิ ง ทะเล(รั บ
ตำแหนงเมื่อป 2454 จนมรณภาพเมื่อป 2508)
พระวิปสสนาจารย เปนตน
พระผูทรงคุณดังที่กลาวมา นอกจาก
การศึกษาและเผยแผธรรมแลว ทานยังใชวิชา
ความรู ท างการแพทย แ ผนโบราณรั ก ษา
ชาวบ า นด ว ย เช น การต อ กระดู ก ที่ หั ก การ
สมุนไพร มีการอนุรักษและปลูกพืชสมุนไพร
จนเปนแหลงพืชสมุนไพรและมีหมอรักษาโรค
สืบทอดกันมา โดยรุนสุดทายคืออาจารยเลียบ
ชนะศึก(พ.ศ.2469-2550 ผูไดรับการยกยอง
เปน“ขุมทรัพยวัฒนธรรมถลาง”) ซึ่งทานศึกษา
จากบิดาคือ นายครอ ชนะศึก ขณะนี้ตำรายา
ของทานเก็บรักษาและจัดแสดงเปนนิทรรศการ
ไวที่บานของทานซึ่งจัดทำเปน“พิพิธภัณฑเลียบ
ชนะศึ ก ” ตั้ ง อยู ที่ บ า นเลขที่ 139 หมู ที่ 3
ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
สอง พัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนา
ปจจัยสิ่งจำเปนสำหรับความเปนอยูในชีวิต ให
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คลองบางใหญในอดีต

คลองบางใหญปจจุบัน

มีกินมีใช เชน มีหลักการนารวมซึ่งอาจมีพื้นที่
นา 500 ไร เรียกวา นาหลวง โดยราษฎรทุกคน
จะไปติดตอขอทำนากับกำนัน ซึ่งตั้งแตสมัย
อยุ ธ ยามี ต ำแหน ง กำนั น เป น ผู ดู แ ลนาหลวงที่
แบงสรรใหราษฎรเขาทำนาแลวเรียกผลเขากอง
กลาง ที่ ถ ลางก็ ท ำนองเดี ย วกั น มี ต ำแหน ง
กำนั น ดู แ ลนาหลวงในพื้ น ที่ ๆ ป จ จุ บั น คื อ
บริเวณ“อนุสรณสถานเมืองถลาง” ถลางยังมี
แร ดี บุ ก เป น สิ น ค า ส ง ออกที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ได
ทำการค า กั บ นานาชาติ ม าตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยา
กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร โดยอนุญาต
ใหพอคาและผูไดสิทธิ์ในเมืองถลางทำสัญญาซื้อ
ขายให แ ก พ อ ค า ต า งชาติ ไ ด เ กื อ บจะโดยตรง
คลายตลาดเสรีฟรีเทรดกระมัง ทั้งนี้ โดยอาศัย
คนเชื้อแขกเชื้อจีนมาเปนลามเปนขอตอการคา
ใหเกิดความสะดวกและเปนธรรม
การทำนาแล ว ผลประโยชน เข า กอง
กลางเช น นี้ มี ม าแล ว ตั้ ง แต ส มั ย พระเจ า อโศก
มหาราชแหงอินเดีย พระองคพัฒนาประเทศ
โดยมิใหประชาชนอดอยาก จะจนอยางไรก็มี
ข า วกิ น ซึ่ ง ระบบเช น นี้ ช าวถลางและชาว
คาบสมุทรมลายูอาจเรียนรูจากการเขามาลง
หลักปกฐานของชาวอินเดียตั้งแตพันปกอน
มีการสรางงาน สรางอาชีพ ในยาน

คลองบางใหญ คลองเหลโพ เมื่อฝนตกหนักน้ำ
หลากมากๆ จะนำแรดีบุกมาดวย พอน้ำแหง
ผูคนก็ไปรอนแรกันมาขาย บางคนก็หาของปา
มาขาย คือไมเหล ไมฝาง ใชทำสียอมผา บาง
คนบางพวกก็ไปกับทางราชการ ไปเปนคนงาน
จับชางสงขายใหแกบริษัทอังกฤษ(ที่เขามาตั้ง
ที่ทำการอยูในอินเดีย) นอกจากนี้ ยังมีการเก็บ
หาของป า ขี้ ป ลาวาฬ(หรื อ อำพั น ทะเล)ที่ ห า
ได ต ามชายทะเล ซึ่ ง สิ น ค า เหล า นี้ พ อ ค า
ต า งประเทศจะมารั บ ซื้ อ โดยที่ ท ำการบ า น
ท า วเทพฯเป น แหล ง รวมสิ น ค า ให แ ก พ อ ค า
เรือสำเภา(ปรากฏในเอกสารทางการคาระหวาง
ตั ว แทนการค า ของอั ง กฤษกั บ ฝ า ยขุ น นาง
เมืองถลาง 6 ฉบับ ที่นายอวน สุระกุล อดีตผูวา
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต คั ด ส ำ เ น า ม า จ า ก
ประเทศอั ง กฤษ และชาวภู เ ก็ ต จั ด พิ ม พ เ ป น
หนั ง สื อ จดหมายเหตุ เ มื อ งถลาง,ประสิ ท ธิ
ชิณการณ : ถอดความ,วราวุธ วิสิฐพาณิชกรรม
: บรรณาธิการ,2551)
สาม พั ฒ นาสั ง คม สุ เ หร า พั ฒ นา
จิตใจของชาวมุสลิมฉันใด วัดพัฒนาจิตใจของ
ชาวพุ ท ธฉั น นั้ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
เป น การพั ฒ นาจิ ต ใจ เมื่ อ ผู ค นจิ ต ใจดี ก็ ท ำให
สังคมไมมีปญหา การทำไรทำนามีการลงแขก
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ตัวอยางเอกสารทางการคาระหวางอังกฤษ
กับถลางสมัยทาวเทพกระษัตรี

เปนกิจกรรมหนึ่งที่ทำใหคนในสังคมชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน การรวมกันทำกิจกรรมในเทศกาล
งานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมก็เชน
กัน เมื่อมีการเสียสละรวมแรงรวมใจก็เกิดการ
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจนเกิดความสามัคคี
กัน ทำอะไรก็ชวยเหลือกันทั้งไทยพุทธ ไทย
มุ ส ลิ ม ไทยจี น ไทยพุ ท ธจะอยู แ ถวคลอง
บางใหญ สวนไทยมุสลิมจะอยูแถวคลองเหลโพ
คลองสองสายนี้จะเชื่อมใหติดตอกันดวยคลอง
ลังกา เมื่อวัดของไทยพุทธจัดงานวัด สุเหราก็

จัดกระจาดซึ่งมีผลไม ผัก ขาวสาร เนื้อ ปลา
แหง กะป ไปใหวัด เวลาสุเหรามีงานที่สุเหรา
ทางวัดของไทยพุทธก็ปฏิบัติทำนองเดียวกัน นี้
คือที่มาของการแหกระจาดในที่สุด คนเมือง
ถลางจึงมีความสามัคคีกลมเกลียวกันตลอดมา
จึงกลาวไดวา ทาวเทพกระษัตรีทาน
พั ฒ นาการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ และสั ง คมตาม
จารีตประเพณีและหลักพุทธธรรมโดยนัย
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HISTORY OF BUDDHISM IN PHUKET

The temple and
urban development
Ratanajanto
Translated to English :
Wasu Koysiripong

Sculptures of old Thalang residents at Wat Muang, which
is under renovation to become a tourist attraction

We’d like to explain again that because
the historical evidence of Thalang or
Phuket is rather scarce, especially about
Buddhism, the author tries to analyze and
conclude the information from the
evidence that the author has found, as
well as the study of topography and the
history of the locality, and information
from those who know and villagers in
order to present the information to the
readers. The author wishes the
information the author is presenting will
have educational benefits that may lead
to further research and may be applied
on cultural tourism businesses in Phuket
and surrounding provinces that are quite
booming today. The information can also
be used in the mission of Thailand to join
the ASEAN community according to the
government’s policy. In the past, Phuket
was quite an important point of
connection between Thailand and other

South East Asian countries such as
Malaysia, Singapore and Indonesia. We
wish that those who have more
information and evidence will exchange
them with us so that we will get to know
what happened in the past better. We
believe that the information about the
development of Buddhism in the
provinces adjacent to Malay states will get
utilized in the aspects of society,
economics and friendship with our
neighboring countries.
In the previous issue, we talked
about the wisdom of Thao Thepkrasattri
(Lady Chan) in successfully applying the
Dharma to urban development and war in
1785. We believe that Lady Chan also
successfully applied the Dharma to the
development of education, humans and
the society as follows.
The first area was the educational
development. Wat Muang Temple was
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The sculptures of the two heroins at
Jaturamuk Pavillion at Wat Muang

Liab Chanaseuk Museum

Inside Liab Chanaseuk Museum

built to be like the center of the
community according to the tradition in
order to support the urban development.
Apart from being a place for spreading the
religion and performing Sangha rites, a
temple also functioned as a school, a
medical treatment place and a shelter for
passers-by. Wat Muang is located in Baan
Khok Riang, Thepkrasattri Sub-district,
Thalang District. There is a waterway,
Khlong Lanka, flowing through its southern
side. Khlong Lanka connects Khlong
Bangyai with Khlong Laepho, It is
presumed that Lady Chan built the
temple according to the tradition of
Ayutthaya nobles. When the community
starts to expand, temples are needed for
social order and the foundation of the
administrative system. In those days, Wat
Muang must have taught the Dharma
both theoretically and practically, and
also medical treatment knowledge to the
bhikkhus and the villagers. The role
model of Wat Muang is Wat Phranangsang,
which is as old as Wat Khanan (Wat Nan),
located in an old community where junks
dropped by to get fresh water in today
Thepkrasattri Sub-district, Thalang District.
Wat Muang today is a deserted historical
site called “Wat Muang Komaraphat”,
which is going to be renovated to be a
tourist attraction.
As Thalang later had many
notable monks such as Luangpho Cham
or Phrakhru Wisutwongsajan (1827-1908),
the abbot of Wat Chalong (Wat
Chaithararam), a great vipassana
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Thalang memorial site’s central area

Wat Khanan Ruins

practitioner; Luangpho Pod or Phrakhru
Sunthonsamanakit (1849-1933), the abbot
of Wat Phranangsang, a learned monk
who collected many ancient books such
as medical books and fortune telling
books. Sometimes, he summoned
traditional Thai medical doctors for a
conference then recorded the knowledge
of herbal medicine obtained from them
into palm leaf books; Luangpho Phlab

who served as the abbot of Wat Cherng
Thalae from 1911 until his death in 1965;
and Phra Vipassanajarn.
The aforementioned notable
monks, apart from studying and spreading
the Dharma, also applied medical
knowledge on curing patients such as
joining broken bones and planting herbs.
The medical practice and herb plantation
are passed on to date. The last generation
was Ajarn Liab Chanasuek (1926-2007), the
one who was widely praised as “a cultural
asset of Thalang”. He learned from his
father, Mr. Khro Chanasuek. Today, his
medical recipes are kept and displayed at
his home, a section of which is open as a
museum called “Liab Chanasuek
Museum” located at 139 Moo 3,
Thepkrasattri Sub-district, Thalang District.
The second area was the
economic development, which is very
necessary to the livelihood of the people.
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Khlong Bangyai in the old days

Khlong Bangyai today

Collective farming was introduced. A
collective farm was called a “royal farm”.
Every resident could contact their subdistrict heads when they wanted to do
farming. This practice had been in place
since the Ayutthaya era. Sub-district heads
distributed royal farms to residents and
collected the produce into the central
warehouse. In Thalang, the same system
was implemented. The royal farm was
located in the area which is today “the
memorial site of the Ancient Thalang
Town”. Thalang also exported tins, its
most important export. Thalang had
traded with foreign countries through the
eras of Ayutthaya, Thonburi and
Ratanakosin. Merchants and authorized
people in Thalang could nearly directly
entered into sale-purchase contracts with
foreign merchants, similar to a free trade
market, through foreigners such as the
Indians, the Chinese and the Persians who
served as interpreters for fairness and
convenience.
Centralized farming has been
around since the age of Ashoka the Great
of India, who developed the country so

that the populace wouldn’t be hungry.
Even the poorest people during his reign
had enough to eat. People in Thalang and
the Malay Peninsula might have learned
this system from the Indians who settled
in this region a thousand years ago.
A number of jobs and occupations
were created. In Khlong Bangyai and
Khlong Laepho, when it rained heavily, tin
ores would flow with the rain. Once the
water dried up, the people panned those
tin ores to sell. Some of them collected
forest resources to sell, such as le wood
and straw wood, which were used in
making dying colors. Some worked for the
government. Some caught elephants for
British
companies,
regionally
headquartered in India. Even whale dung
that could be found by the seashore
could be sold. Foreign merchants came to
buy these commodities at Thao
Thepkrasttri’s office, which functioned as
a distribution center of commodities for
merchants who came in junks (attested in
the 6 trading documents between British
trade agents and Thalang nobles that Mr.
Uan Surakul, a former mayor of Phuket
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Samples of Thalang-British trading
documents made in the era of
Thao Thepkrasattri

photocopied from England, and got
collected into the book “Historical
Documents of Thalang” by Prasit
Chinnakarn, translated by Warawut
Wisitphanichakam, the chief editorial,
2008.
The third area was the social
development. As same as how mosques
developed the mind of the Muslims,
temples developed the mind of the
Buddhists. Educational development must
come together with mental development.
When the people are all moral, there
would be no social problems. There was
a tradition of lending hand to neighbors in
harvesting their crops. This tradition
boosted the rapport among the people.
Cultural and religious traditional activities
are alike. When people help one another,
they start feeling for one another and
rapport emerges. Thai Buddhists, Thai

Muslims and Thai Chinese all helped one
another. Thai Buddhists mainly settled
around Khlong Bangyai. Thai Muslims
mainly settled around Khlong Laepho.
These two waterways were connected by
Khlong Lanka. When a Buddhist temple
had a fair, the mosques would arrange
baskets of fruit, vegetables, rice, meat,
dried fish and shrimp paste to be sent to
that temple. When a mosque had a fair,
the Buddhist temples also did the same.
This is the origin of the “basket parade”
tradition of Thalang. There was always
good rapport among the people of
Thalang.
It can, therefore, be said that
Thao Thepkrasattri developed the
education, economy and society all
according to the traditional values and
Buddhist principles.
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แสงไพศาล

ตอนรับวันใหมดวยรอยยิ้มและความตื่นรู
พระไพศาล วิสาโล

เมื่อตื่นขึ้นมาพบวันใหม เราควรตระหนักวา
เราโชคดี ที่ มี วั น นี้ เพราะมี เ พื่ อ นมนุ ษ ย อี ก
มากมายที่หลับแลวไมตื่นอีกเลย เมื่อวานคือ
วันสุดทายที่พวกเขาไดอยูมีชีวิตอยูในโลกนี้ เรา
เองก็อาจตองจากโลกนี้ไปเชนเดียวกับพวกเขา
หากไมเปนเพราะเหตุปจจัยบางอยางที่ทำให
เรายังมีชีวิตอยูในวันนี้ ดังนั้นเราจึงควรตอนรับ
วันใหมเสมือนของขวัญล้ำคา ยิ้มใหกับวันใหม
อยาทำใจเศราหมอง อยาเพิ่งเรียกรองอะไร
จากโลก และอยาปลอยใจใหกังวลกับสิ่งที่ยัง
มาไม ถึ ง หรื อ คั บ ข อ งใจกั บ สิ่ ง ที่ ยั ง ไม ไ ด ม า
อยาลืมวาเราโชคดีมากแลวที่ยังมีวันนี้
ในเมื่อคนเรามีสิทธิตายไดทุกเวลา เรา
จึงควรตระหนักทุกเชาที่ตื่นขึ้นมาวาวันนี้อาจ
เปนวันสุดทายในชีวิตของเราก็ได ตื่นขึ้นมาจึง
ควรตั้งจิตวาจะทำวันนี้ใหมีคุณคามากที่สุด นั่น
คื อ ทำความดี สร า งประโยชน แ ก ส ว นรวม
เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น เรงทำสิ่งที่สำคัญหรือมี
ความหมายกั บ ชี วิ ต อย า ผั ด ผ อ นไปเป น
วันอื่น หรือปลอยใหสิ่งที่ไมสำคัญ เชน ความ
สนุกสนาน ความบันเทิง หรือการคลุกคลีตีโมง
แยงชิงเวลาไปจากเรา จนไมมีโอกาสทำสิ่งที่มี
คุณคา เชน การตอบแทนผูมีพระคุณ ใหเวลา
กับคนในครอบครัว รวมถึงการพัฒนาตนฝกฝน
จิตใจ

ทำวันนี้ใหมีคุณคามากที่สุด ยังหมาย
ถึ ง การไม ป ล อ ยให อ ารมณ อ กุ ศ ลและกิ เ ลส
ครอบงำจิตใจ จนเปนทุกขและเศราหมอง ใน
เมื่อเราไมแนใจวาชีวิตนี้จะมีพรุงนี้หรือไม วันนี้
จึ ง ควรอยู อ ย า งมี ค วามสุ ข แช ม ชื่ น เบิ ก บาน
ทำสิ่งดี ๆ ใหแกชีวิต และนอมนำสิ่งดี ๆ ใหเกิด
ขึ้นแกจิตใจ อยาปกใจทุกขกับเรื่องราวในอดีต
หรือมัวหนักอกหนักใจกับอนาคต ตั้งใจที่จะ
อยูกับปจจุบันขณะใหดีที่สุด เปดรับความจริง
ในแตละขณะดวยใจที่ตื่นรูจริง ๆ เพราะมีแต
ปจจุบันเทานั้นที่เปนของจริง
ทุกวันเราอยูในความหลับใหลถึง 1 ใน
3 เมื่อตื่นขึ้นก็อยูในความหลงไมนอยกวา 1
ใน 3 ของวัน บางคนอาจอยูในความหลงเกือบ
ทั้งวันเลยก็ได จึงแทบไมไดมีชีวิตอยูจริง ๆ จะ
เรียกวาอยูอยางละเมอก็ได นับเปนการปลอย
เวลาใหสูญเปลาเปนอยางยิ่ง จะไมดีกวาหรือ
หากเรามีชีวิตอยูในแตละวันแตละชั่วโมงหรือ
แตละนาทีดวยความตื่นรู นี้ตางหากคือการมี
ชีวิตอยางเต็มรอย และเต็มคุณคา คือการอยู
อยางเต็มหัวใจ
เริ่มตนวันใหมดวยการปลุกความรูสึก
ตัวใหเกิดขึ้นทันทีที่ตื่นขึ้นมา แมภายนอกจะ
ยั ง มื ด มิ ด อาทิ ต ย ยั ง ไม พ น ขอบฟ า แต ใจเรา
สวางไสวไดเมื่อมีความรูตัว สติจะขับไลความ
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ซึ ม เซาเหงาง ว งออกไป ทำให ใจกระจ า งขึ้ น
และสามารถทำกิ จ ยามเช า ได ด ว ยความ
แคลวคลอง ตลอดทั้งวันหมั่นดูใจของตน ทำ
กิจตาง ๆ อยางมีสติ รูเทาทันความคิดฟุงซาน
และอารมณ ป รุ ง แต ง ทั้ ง วั น จะเป น ไปอย า ง
โปรงเบาและมีความสุข สามารถทำความดีงาม

จาก วารสารรายเดือน พุทธะ , มกราคม 2553
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ได โ ดยไม พ ลั้ ง เผลอหรื อ ท อ แท ทำกิ จ ที่ ค วร
ทำไดโดยไมหลงลืมหรือผัดผอน
วันทั้งวันสามารถเปนวันดีไดแมรอบตัว
จะวุนวาย หากเรายิ้มรับความจริงและอยูอยาง
มีสติ ตื่นรูอยูเสมอ รวมทั้งรูเทาทันธรรมดาของ
ชีวิตอันไมจีรัง
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LIGHT OF PAISAL

Greet the new day with
a smile and mindfulness

Phra Paisal Visalo
Translated to English :Surutchada Chullapram
When waking up to a new day, we should
realise how lucky we are to have today.
Many of our fellow beings went to sleep
last night and never woke up again.
Yesterday was their last day on earth. We,
too, might have left the world like them,
had it not been for a variety of factors
that make us live today.
We should, therefore, greet the
new day as a precious gift. Greet it with a
smile. Don’t allow the mind to be sad or
depressed. Don’t demand anything from
the world. And don’t let the mind worry
about things that have not yet come, nor
be frustrated with what you have not
attained. Don’t forget that we are already
very fortunate to have today.
Since death can befall us anytime,
every morning when we wake up we
should realise that today might be our
last day. When awake, we should have
the intention to make today valuable, by
filling it with good conduct, benefit for the
common good and generosity to others.
We should be in hurry to do
things that are important or meaningful to
life. Don’t put it off, or let less important
things such as fun, entertainment or
socialising steal most of your time until

you do not have the opportunity to do
such worthy things as giving back to
people to whom you owe gratitude,
taking time for your family members and
making time to develop your own
spirituality.
Making the best of today also
means not allowing negative emotions
and desires to dominate your mind until it
is full of suffering and desolation. Since
we cannot be certain that we will live
until tomorrow, we should live today with
happiness and cheerfulness. Do whatever
is good for life, and invite positive feelings
to fill your heart. Don’t be fixated with
the past, or weigh yourself down with
worries about the future. Be firm in staying
in the present moment as best you can.
And open your heart to the realities that
unfold each and every moment with a
mind that is fully alert and awake. It is
only the present moment that is real.
Nowadays, we live one-third of
our lives in a state of sleep. Even when
awake, more than one-third of the day
might be lived in delusion. We then do
not really live. We only walk-sleep. This is
a waste of time. Isn’t it better if we live
each day, each hour and each minute
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with mindfulness? It is through
mindfulness that you can live your life to
its full value. This is how to live with your
full heart.
Begin a new day by immediately
being alert to mindfulness after you wake.
It may still be dark outside, the sun may
not have risen above the horizon, but our
mind will be radiant with an alert mind.
Mindfulness will drive away lethargy and
replace it with clarity, enabling us to do
our morning chores with alertness.
Throughout the day, we should
constantly observe our mind and do our
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activities mindfully. Be aware of the
proliferation of thoughts and emotions. If
so, our whole day will be light and full of
bliss. We can generate beneficial actions
without slipping or getting discouraged.
We can pursue our priorities without
postponement or absent-mindedness.
The whole day can be blissful
even when we are surrounded by
confusion. That is if only we smile at
reality, live mindfully, are fully awake to
each and every moment and are
constantly aware of the uncertainties of
life.

from Chaobuddha monthly magazine, January, 2010.
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แสงพจนา

จากสมุดบันทึก
พจนา จันทรสันติ

ศรัทธาแทนั้นเปนผลพลอยไดจากความเขาใจที่แทจริง ศรัทธาไมใชความมืดบอดหรืองมงาย
ยิ่งคุณเขาใจแจมชัดเพียงใด ยิ่งตระหนักซึ้งเพียงใด ศรัทธาก็ยิ่งสองประกายเจิดจาเพียงนั้น
ศรัทธาจึงเปนอีกชื่อหนึ่งของการประจักษแจงในปญญา
และในศรัทธาเยี่ยงนี้เทานั้นที่การแลเห็นนำไปสูการแลเห็น
และความเขาใจนำไปสูการตระหนักรู
๚
ความเขาใจไมใชความทรงจำ ความเขาใจและการตระหนักรูไมอาจเปนความทรงจำได
ความทรงจำเปนเพียงคราบรอยแหงๆของ“สิ่งนั้น” มีเพียงความรูเทานั้นที่อาจเปนเพียงความทรงจำ
ความรูเปนเพียงหนังสือ เปนเพียงคำพูดและการอธิบาย เปนสิ่งที่อาจบอกกลาวกันได
ทวาการตระหนักรูเปน“ชั่วขณะ”อันสดใหมและมีชีวิต
มันแปรเปลี่ยนเคลื่อนคลอยไป รับเอารูปกายใหมผานปรากฏการณใหมนับรอยพัน
มันปฏิเสธที่จะถูกกักขังไวในกลองของความทรงจำอันไรชีวิต
๚
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มนุษยเปนผูใหนิยามและความหมายแกโลก ผานนิยามและความหมายเหลานั้นโลกก็ไดถูกเราปนแตง
ขึ้น และตัวเราก็ไดถูกโลกหลอหลอมขึ้นเชนกัน กลายเปนหลากหลายเสนทาง ทั้งที่ขึ้นสูงและลงต่ำ
ทวาทั้งหมดทั้งสิ้นลวนดำรงอยูในโลกเสมือนจริง
ไมมีวัฒนธรรมใดหรืออารยธรรมใด
รวมทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใดที่ดำรงอยูพนไปจากโลกเสมือนจริงนี้
อิสรภาพทางจิตวิญญาณยังอยูไกลเกินฝน
๚
มิจฉานำไปสูมิจฉา และสัมมานำไปสูสัมมา
ความเห็นผิดเพียงหนึ่งยอมนำไปสูความเห็นผิดนับรอยนับพันที่จะติดตามมา
และความเห็นถูกตามครรลองคลองธรรมก็เชนกัน สิ่งเหลานี้เปนเหมือนระลอกคลื่นถั่งโถมทยอย
อยาประมาทในอกุศลแมเพียงนอยนิด อยาดูแคลนบุญแมเล็กนอยเพียงใด
สิ่งเหลานี้มีความตอเนื่องและแผกวางออกไปจนสุดคาดเดาเหมือนดังระลอกน้ำ
๚
ปญหาทั้งมวลเริ่มที่ตัวมนุษย และสิ้นสุดที่ตัวมนุษย
๚
ไมมีประสบการณทางธรรมหรือทางโลกใดเปนสิ่งซ้ำสอง ทุกสิ่งใหมสดอยูเสมอ สำแดงออกจากแงมุม
นับอนันต เราอาจพูดถึงสิ่งเดิมไดนับรอยนับพันครั้ง และทุกครั้งลวนไมเหมือนเดิม และไมมีทางที่จะ
เหมือนเดิม
เราอาจพูดถึงความรักและความกรุณา พูดถึงไมตรีจิตมิตรภาพ พูดถึงการภาวนา
และทุกครั้งสิ่งเหลานั้นลวนไมซ้ำสอง
ไมเคยมีสภาวธรรมใดเกิดขึ้นซ้ำๆ ไมเกิด ไมดับ ไมตอเนื่อง ทุกสิ่งคือความเปนเชนนั้นเอง
๚
ศาสตรที่ขาดจินตนาการและสัญชาตญาณนั้นแหงผาก เหตุผลที่ขาดหัวใจนั้นตายซาก
การเอาแตปฏิเสธโดยไมแสวงหาความจริงคือทาทีแบบโพสตโมเดิรน
ในขณะที่การเอาแตยึดจารีตคือทาทีแบบอนุรักษนิยม
วิทยาการที่ขาดเมตตาคือเครื่องมือทำลายลางจิตวิญญาณอันงดงามของมนุษย
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LIGHT OF POCHANA

From a diary

Pochana Chandrasanti
Translated to English : Wasu Koysiripong

The real faith is a result of real understanding. It is not blind or superstitious.
The clearer you understand, the clearer you are aware, the brighter your faith shines.
Faith, therefore, is about having wisdom. In this kind of faith, sight shall lead to vision,
and understanding shall lead to awareness.
…
Understanding is not memory. Understanding and awareness cannot be memory.
Memory is only a dry stain of “something”. Only knowledge can be memory.
Knowledge is like a book. It is speeches and descriptions. It can be told.
Yet, awareness is a fresh and lively “glimpse”.
It changes and evolves. It receives new entities through hundreds and thousands of
new phenomena. It refuses to be incarcerated in a box of lifeless memory.
…
Humans give definitions and meanings to the World, through definitions and meanings.
Our world is shaped by us, and we are shaped by it – resulting in many different paths,
both upwards and downwards, but all in our pseudo-world.
No culture or civilization including any branch of science
and technology can exist outside this pseudo-world.
Spiritual freedom is still too far away to even dream about.
…
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Malevolence leads to malevolence and benevolence leads to benevolence.
One malevolent opinion shall lead to hundreds and thousands malevolent
opinions that will follow. Benevolent opinions are alike. They resemble waves in
the sea that follow one another.
Be careful not to slip into a malevolent thought even a little.
Don’t disdain a benevolent thought even a little.
Both of them can continuously spread out unexpectedly widely like waves.
…
All troubles begin with humans and end with humans.
…
No Dharma or Earthly experience can repeat itself. Everything is new and fresh.
They come out of countless corners. We may talk about the same thing hundreds
or thousands times and every time is different.
They are never be the same as before. We may talk about love and kindness,
about friendship, about bhavana. These things never repeat.
No Dharma circumstance repeats itself.
Everything shall begin, exist then end. Everything is like this.
…
Knowledge without imagination and instinct is dry.
Reasons without heart are dull.
Refusing without trying to discover the truth is the post-modern approach,
whereas sticking to traditional values is the conservative approach.
Development without kindness is a tool to eradicate humans’ beautiful spirits.

70

แสงพระธรรม กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

บัวสามแบบ

วาดวยจิต
คนโง แมเมื่อมีจิตใจ ก็ไมเห็นจิตใจ
จึงไมบริหารจิตใจตน แตสัปดนไปบริหารคนอื่น
และมักขื่นขมที่ควบคุมคนอื่นไมได
คนฉลาด เมื่อมีจิตใจก็เขาใจจิตใจตนแมจะไมเห็นอยู
จึงทูซี้ระวังรักษาและไดประโยชนบางตามกำลังสติสัมปชัญญะ
คนเจาปญญา เมื่อมีจิตใจยอมเห็นแจมแจงในจิตใจอยู
รูแจงพฤติของจิต และอำนาจแหงใจ
จึงสามารถบริหารใหเกิดประโยชนสุขสูงสุดไดเสมอ

THREE LOTUSES

Mind

The foolish, although they possess a mind,
Are unable to understand their own thinking process,
Yet try to manage that of others; they suffer from interference.
The clever have a mind, and fully recognize it,
They gain benefits when they keep alert.
The wise have a mind, and clear recognition of it.
They visualize the mind’s structure and the power inside,
And cultivate its greatness.
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ,คนโง คนฉลาด คนเจาปญญา (พิมพครั้งที่ 27),สำนักพิมพศยาม,หนา 20,2559
Chai Na Pol A., The Foolish The Clever The Wise (27th edition), Sayam Publishing House, P. 21, 2016

ื่
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ฟ ง ใ ห เ พ ลิ น เ จ ริ ญ ด ว ย ใ จ

วิทยุภูเก็ต

“มิ่งมงคล” FM 94.25 MHz ; “ศรัทธา 45” FM 104.75 MHz
10:00 น. และ 14:00 น.

พุทธธรรมกับวิทยาศาสตร
(ใหศรัทธาคูไปกับปญญา)

ภูเก็ตในใจเรา

(เพื่อความยั่งยืนที่ยั่งยืน)

เที่ยงแทไมแนนอน
(ความจริงแทๆ)
๏

Youtube

ตลอดวันตลอดคืน พิมพคำวา...
ภูเก็ตในใจเรา

เที่ยงแทไมแนนอน

