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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 มกราคม–มิถุนายน 2562

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

4

แสงพระธรรม มกราคม–มิถุนายน 2562

สารบัญ
แสงแรก 1
วัตถุประสงค 2
บทบรรณาธิการ 6
ภูเก็ตพุทธกิจ 8
แสงในชุมชน 24
แสงมาตุคาม 28
พุทธปรัชญากับโลกปจจุบัน 34
แสงประยุทธ 42
ประวัติพุทธศาสนาภูเก็ต 52
แสงไพศาล 58
แสงพจนา 64
แสงจากปา 66
บัวสามแบบ 70

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม ถึง มิถุนายน 2562
เจาของ : มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
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ศิลปกรรม : ชัยณรงค พาพลงาม
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บทบรรณาธิการ

แสงพระธรรม ฉบั บ ที่ 6 นี้ เ ท า กั บ ครบ 3 ป นั บ แต ฉ บั บ แรกเมื่ อ ป 2559
บทความประจำ “พุทธศาสนากับการพัฒนา” (คอลัมน แสงสอ)โดย ส.ศิวรักษ
ซึ่งจบลงไปแตเมื่อฉบับที่ 4 นั้น ใครเรียนวา เราไดเริ่มบทความประจำใหม
มาแทนโดย ภิ ก ษุ ณี ธั ม มนั น ทาแห ง วั ต รทรงธรรมกั ล ยาณี จั ง หวั ด นครปฐม
ในคอลั ม น แสงมาตุ ค าม ซึ่ ง บทความแรก “พุ ท ธศาสนิ ก ชนหญิ ง กำลั ง
เลื อ กทางเดิ น ใหม ” นี้ ท า นได เขี ย นถึ ง ปรากฏการณ ที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง ต อ สถาบั น
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะตอสตรีชาวพุทธไทยที่ตองการ
โอกาสเขาถึงสัจธรรมสูงสุดตามพุทธประสงค และการมีพุทธบริษัทสี่เพื่อค้ำจุน
พุทธศาสนาครบตามพุทธวจนะ
ทั้งนี้ ดวยเห็นวาภิกษุณีธัมมนันทา หรือรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห
เปนผูรูทางพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง เขียนหนังสือทางพุทธศาสตรทั้งภาษาไทย
และอั ง กฤษ และสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ม าก อ นอย า งยาวนาน
โยมแม ข องท า น ภิ ก ษุ ณี ว รมั ย กบิ ล สิ ง ห ก็ เ ป น พุ ท ธบุ ต รผู อุ ทิ ศ ตนต อ งาน
เผยแผพระพุทธศาสนามายาวนานอยางควรเคารพยิ่ง สมควรที่เราจะไดเรียนรู
โลกปจจุบันในทางธรรมที่กำลังสำแดงกฎแหงพระอนิจลักษณ
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Editorial Preface

Translated to English : Wasu Koysiripong

Light of Dharma Volume 6 is the third anniversary volume since
2016. The regular article “Buddhism and Development is small
beautiful ?” (Light of Sivaraksa Column) by S.Sivaraksa, which ended in
Volume 4 is replaced by a new regular article by Bhikkhuni
Dhammananda of Wat Songtham Kalyani, Nakhonpathom Province, in
Light of Motherhood Column. In the column’s first article, “Buddhist
women are now choosing a new path.”; she writes about a very
important phenomenon to the Buddhist Institute of Thailand,
especially for female Buddhists who want opportunities to achieve the
highest level of the Dharma according to the Buddha’s wish, and the
completion of the Fourfold Buddhist Communities to support
Buddhism as per the Buddha’s speech.
The editorial board sees that Bhikkhuni Dhammananda or Dep.
Prof. Dr.Chatsuman Kabilasing is a person who knows Buddhism in
depth, has written many Buddhist books in Thai and English, and has
taught Buddhism at Thammasat University for a long time. Her mother,
Bhikkhuni Woramai Kabilasing, is also a Buddhist who has devoted to
the mission of spreading Buddhism for a long time. Bhikkhuni
Dhammananda should be highly respected and we should learn from
her about the Dharma in today’s society, which is manifesting its
uncertainty.
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ภูเก็ตพุทธกิจ
(1)อัฎฐมีบูชา ‘61
6 มิถุนายน 2561
จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ในวันอัฏฐมีบูชาประจำป 2561
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(2)ทัศนศึกษา
8 มิถุนายน 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 119 คน
มาทัศนศึกษาและฝกปฏิบัติธรรม
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(3)แดนักโทษ
18 มิถุนายน 2561
ฝกอบรมศาสนพิธีกร
แกนักโทษเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

(4)สู 3 จังหวัดแดนใต
28 มิถุนายน 2561
จัดสงพระสงฆไปจำพรรษายังวัดที่ตองการใน
3 จังหวัดชายแดนใตเปนปที่ 2
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(5)ดับไฟ
30 มิถุนายน 2561
จัดรถบรรทุกน้ำสนับสนุนเจาหนาที่ดับเพลิง
ในเหตุเพลิงไหมโรงงานเฟอรนิเจอร
หลังโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
(6)มอบเสบียง
7 กรกฎาคม 2561
มอบขาวกลองจำนวน 100 กลอง
ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ในเหตุการณเรือนักทองเที่ยวลม
ที่ภูเก็ต
(7)มอบเงิน
13 กรกฎาคม 2561
มอบเงินใหแกญาติจ.อ.สมาน กุนัน
ซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการคนหา
และกูภัยถ้ำหลวง-เชียงราย
ณ ศาลาวัดบานหนองคู
ตำบลเมืองหงส รอยเอ็ด

(8)แดชาวจีน
16 กรกฎาคม 2561
พระสงฆ 103 รูป นำโดยพระครูภาวนาสุมณฑ(พระอาจารยเดช สุมโน)
เจริญพระพุทธมนตอุทิศสวนกุศลแดนักทองเที่ยวชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุเรือลมบริเวณเกาะเฮ
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

9

10

แสงพระธรรม มกราคม–มิถุนายน 2562

(9)สรางถนน
19 กรกฎาคม 2561
ถวายปจจัย 10,000 บาท
รวมสรางถนนขึ้นไปยังสำนักสงฆ
ปาสำราญธรรม ตำบลบางนายสี
ตะกั่วปา พังงา

(10)ปลูกไมถวายเทียน
21 กรกฎาคม 2561
นักเรียนและครูร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัยและร.ร.บานฉลอง รวมกันถวายเทียนพรรษา
พรอมทั้งปลูกตนไม เนื่องในวาระเขาพรรษา ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(11)ครัวพระราชทาน
24 กรกฎาคม 2561
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกโรงครัวพระราชทาน
เพื่อปรุงอาหารแจกจายประชาชนที่มาสมัครเปนจิตอาสา
ตามแนวพระราชดำริ“ทำความดีดวยใจ”
ณ โรงยิมเนเซี่ยม สะพานหิน ภูเก็ต
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(12)จากนราฯ
27 กรกฎาคม 2561
พุทธศาสนิกชนอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 34 คน
มาทัศนศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
โดยกอ.รมน.ภาค 4 สวนหนาอำนวยความสะดวก
ในการเดินทาง และคุณสมโชติ เสารศรีออน ประธานชุมชนฯ

(13)ชวยชาวลาว
10 สิงหาคม 2561
นายนรภัทร ปลอดทอง ผูวาราชการจังหวัด มอบหมาย
ใหมูลนิธิฯนำเครื่องอุปโภคบริโภคจากชาวภูเก็ตไปชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ำทวมที่ประเทศลาว

(14)วันแมแหงชาติ(1)
10 สิงหาคม 2561
มูลนิธิฯและร.ร.ดาวรุงวิทยาจัดทำบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงเนื่องในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม
พรอมทั้งรวบรวมสิ่งของจำเปนเพื่อนำไปชวยเหลือประชาชน
ชาวลาวและพมาที่กำลังประสบอุทกภัย

(15)วันแมแหงชาติ(2)
12 สิงหาคม 2561
จัดเลี้ยงอาหาร ณ สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ
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(16)ชวยชาวพมา
12 สิงหาคม 2561
นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให
ศูนยรับบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมชาวพมา
จังหวัดสมุทรสาคร

(17)มอญชวยพมา
16 สิงหาคม 2561
รวมกับชาวพมาเชื้อสายมอญนำเครื่องอุปโภคบริโภค
ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในประเทศพมา

(18)ศาสนิกสิงคโปร
18 สิงหาคม 2561
คุณอูเหวินหมิงและภรรยาชาวสิงคโปร
มาบริจาคเงิน ใหมูลนิธิฯ
จำนวน 50,000 บาท

(19)อบรมธรรมประจำเดือน
7 กันยายน 2561
วิทยากรมูลนิธิฯไปนำสวดมนต บรรยายธรรม
และฝกสมาธิแกครูนักเรียนประจำเดือน
ที่ร.ร.ดาวรุงวิทยา
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(20)ใหความรูนักโทษ
7 กันยายน 2561
วิทยากรมูลนิธิฯไปบรรยาย
“ความสามัคคีของหมูคณะทำใหเกิดสุข”
ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

(21)พัฒนาจิต
8 กันยายน 2561
วิทยากรมูลนิธิฯไปรวมใหการอบรมพัฒนาจิตโดยการ
เจริญสติปฏฐานสี่ ที่อาวฉลองวิลลารีสอรทแอนดสปา

(22)สักการะ
20 กันยายน 2561
คณะนักเรียนสูงอายุร.ร.เทศบาลรัษฎา
มาสักการะพระใหญเนื่องในวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
ผูทรงเปนที่รักยิ่งของปวงพสกนิกรไทย
(23)หองดนตรีไทย
27 กันยายน 2561
พิธีเปดหองปฏิบัติดนตรีไทย
โรงเรียนบานฉลอง อำเภอเมือง
ภูเก็ต โดยมูลนิธิฯเปนผูอุปถัมภ
คาใชจายในการซอมแซมและปรับปรุง
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(24)วัฒนคุณาธร
1 ตุลาคม 2561
คุณรังสินี วนิชกุล ในนามสภาวัฒนธรรม
ตำบลฉลอง รับเข็มเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธร
เปนผูอุทิศตนดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เพื่อชุมชนทองถิ่นจากกระทรวงวัฒนธรรม

(25)นักโทษถือศีลกินเจ
9 ตุลาคม 2561
มูลนิธิฯ ศาลเจาจุยตุยเตาโบเกง ศาลเจากิ้วเที้ยนเกง
รวมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดงานถือศีลกินผักภายในเรือนจำ
โดยมีนักโทษสมัครใจเขารวมทั้งชายและหญิงจำนวน 200 คน

(26)เนกขัมมะ
20 ตุลาคม 2561
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รวมกับมูลนิธิฯ
จัดบวชเนกขัมมะแกเยาวชนผูตองคดี ณ พุทธอุทยาน
ยอดเขานาคเกิด โดยมีเยาวชนสมัครบวชฝกอบรม 12 คน

(27)บวชที่อินเดีย
22 ตุลาคม 2561
คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ มอบเงินแก
พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์ ผกก.สส.สภ.ฉลอง รวมสมทบทุน
การบวชขาราชการและประชาชนที่ประเทศอินเดีย
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(28)กฐินสามัคคี
28 ตุลาคม 2561
มูลนิธิฯรวมกับพุทธศาสนิกชนในตำบลกะรนและผูมีศรัทธา
จัดทอดกฐินสามัคคีประจำป 2561 ณ พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิด ปจจัยที่ไดรับเปนเงิน 345,732 บาท
นำไปถวายวัดตางๆในภูเก็ต ไดแก วัดกิตติสังฆาราม
วัดเทพนิมิต วัดศรีสุนทร วัดเชิงทะเล วัดเทพวนาราม
(มาหนิก) สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ และในตางจังหวัด
ไดแก วัดประชาสันติ(พังงา) วัดเกาะลันตา(กระบี่)
วัดศรีสาคร(นราธิวาส)

(29)บวชที่พังงา
1 พฤศจิกายน 2561
ถวายผาไตรจีวร 15 ชุด เพื่อ
อุปสมบทพระภิกษุถวายเปน
พระราชกุศลในหลวงรัชการที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ วัดไตรรัตนากร จังหวัดพังงา
โดยพระปลัดดวงดี เขมจาโร เจาอาวาสรับมอบ
(30)เพื่อชาวภูเก็ต
25 พฤศจิกายน 2561
รวมบริจาคเงินในกิจกรรม“คอนเสิรต Rock Charity live in
Phuket” ณ โรงยิมเนเซี่ยม สะพานหิน เพื่อสบทบทุนสราง
พิพิธภัณฑศาลเจาจุยตุย ซื้อเครื่องมือการแพทยใหแก
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบำรุงบานลุงพิทักษ
(บานเยาวชนผูดอยโอกาส)

(31)บวชประจำป
28 พฤศจิกายน 2561
งานบวชพระประจำปของวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) รวม
กับมูลนิธิฯ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และพระอุโบสถ
วัดกิตติสังฆาราม ซึ่งในปนี้มีผูมาบวช 12 คน
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES

Buddhist Activities

Translated to English : Wasu Koysiripong

(1) Atthami Bucha 2018
6 June 2018
Hosting a merit ceremony on
Atthami Bucha Day of 2018 at
Mt. Nakkerd Buddha Garden

(2) Excursion
8 June 2018
A group of 119 teachers and students from
Kajonkietsuksa School had a meditation
excursion at Mt. Nakkerd Buddha Garden

(3) For inmates
18 June 2018
Training religious activities
to Phuket Provincial
Prison

(4) For the 3 southernmost provinces
28 June 2018
Sending a monk to station at a requiring temple in
the 3 southernmost provinces as the second year
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(5) Fire extinction
30 June 2018
Arranging water trucks to support fire
fighters in extinguishing a fire at a furniture
factory behind Kajonkietsuksa School
(6) Provisions donation
7 July 2018
Donating 100 lunchboxes to
the rescuing staff in the
Phuket Boat Accident

(7) Monetary donation
13 July 2018
Donating money to the relatives
of PO1 Saman Kunan who lost his
life in the rescuing operation at
Tham Luang Cave, Chiang Rai; at
Sala Wat Baan Nongkhu, Muang
Hong Sub-district, Roi-ed Province

(8) For the boat accident victims
16 July 2018
103 monks led by Phrakhru Bhavana Sumon (Phra Ajarn Somdej Sumno) chant
mantra at the Mt. Nakkerd Peak Buddha Garden for the blessing of the Chinese
tourists who lost their lives in the Phuket Boat Accident in Koh Hae Island
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(9) Road construction
19 July 2018
Donating 10,000 baht for
the construction of a road
to Pa Sam Ran Tham
Priest’s Camp Site, Bang
Naisi Sub-district, Takuapa
District, Phang-nga Province

(10) Planting and donating candles
21 July 2018
Students and teachers from Phuketwittayalai School and Baan Chalong School
jointly donate candles and plant trees on the occasion of the Buddhist Lent
Day at Mt. Nakkerd Buddha Garden

(11) Royal kitchen
24 July 2018
Donating food and supplies to the Royal Kitchen
for distributing to the volunteers of the “Doing
Good with Heart” Project according to a royal
initiative at the Gymnasium, Saphanin, Phuket
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(12) From Narathiwat
27 July 2018
34 Buddhists from Lamai Uthit Community, Muang
District, Narathiwat Province have a meditation
excursion at Mt. Nakkerd Buddha Garden, an event
organized by the 4th Region Internal Security
Operations Command Center. The frontal team
facilitates the travel of the group led by Khun
Somchot Saosri-on, the community leader.
(13) Aiding Laotian flood victims
10 August 2018
Mr.Noraphat Plodthong, Phuket provincial
governor, delegates the foundation to bring
donations from Phuketians to deliver to flood
victims in Laos.

(14) The National Mother’s Day (1)
10 August 2018
The foundation and Dowroongwittaya School
jointly organize a ceremony for interested people
to donate dry food to monks on the occasion of
the National Mother’s Day, the 12th of August; as
well as collect necessities for rescuing Laotian and
Myanmar flood victims.

(15) The National Mother’s Day (2)
12 August 2018
Hosting a meal at Juvenile Observation and
Protection Center of Phuket Province on the
occasion of the National Mother’s Day
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(16) Aiding Myanmar flood victims
12 August 2018
Delivering food and supplies to a Myanmar
Flood Victim donation center in Samutsakhon
Province

(17) Mons’ donation to
Myanmar flood victims
16 August 2018
Joining Myanmar Mons in bringing food and
supplies to aid flood victims in Myanmar

(18) Singaporean Buddhists
18 August 2018
Mr.Wu Wen Ming and his wife
from Singapore donate
50,000 baht to the foundation

(19) Monthly dharma training
7 September 2018
A trainer from the foundation leads a
mantra citing session and delivers a
Dharma lecture and a meditation training
session to teachers and students at
Dowroongwittaya School.
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(20) Lecture for inmates
7 September 2018
A trainer from the foundation gives a lecture
titled “The rapport of the team brings about
happiness”; at Phuket Provincial Prison.

(21) Mental development
8 September 2018
A trainer from the foundation gives
a training session on mental development
by Satipattathan 4 at Aochalong Viila
Villa Resort & Spa.

(22) Worshipping
20 September 2018
A group of elderly students of Rasada Municipal
School worship the Big Buddha on the occasion
of the birthday of the much beloved King
Chulalongkorn (Rama V).
(23) Traditional Thai music hall
27 September 2018
The opening ceremony for a
Traditional Thai Music Hall at
Banchalong School, Muang
District, Phuket; of which the
maintenance and renovation
are funded by the foundation.
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(24) Watthana Khunathorn
1 October 2018
Khun Rangsinee Vanichakul on behalf of Chalong
Sub-district Cultural Council receives a Watthana
Khunathorn pin of honor from the Ministry of
Culture as an award for conducting cultural
activities for local communities.

(25) Inmates observing the Vegetarian Festival
9 October 2018
The foundation, Juitui Taobokeng Shrine and
Kewthiankeng Shrine together with Phuket Provincial
Prison organize the Vegetarian Festival at the jail.
Two hundred male and female inmates voluntarily
join the activity.

(26) Nekkakhamma
20 October 2018
Phuket Juvenile and Family Court together with
the foundation organizes a nekkahkamma
ordination ceremony for the convicted youths at
Mt. Nakkerd Buddha Garden. There are 12 youths
ordaining.

(27) Ordination in India
22 October 2018
Khun Suporn Vanichakul, the foundation’s
chairman, donates money to Pol.Col.
Phakkhayot Thanongsak, the Superintendent of
the Investigation Department of Chalong Police
Station; for funding an ordination for civil
servants and people in India.
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(28) Kathin Samakkhee
28 October 2018
The foundation together with a group of Buddhists
from Karon Sub-district and other believers
organizes the Thod Kathin Samakkhee Merit
Ceremony of the Year 2018 at the Buddha Garden.
The donation totalling 345,732 baht is donated to
various temples in Phuket namely Wat Kittisangkharam,
Wat Thepnimit, Wat Srisunthon, Wat Cherng Thalae,
Wat Thep Wanaram (Manik), Triluk Meditation Center and in other provinces namely
Wat Pracha Santi (Phang-nga), Wat Koh Lanta (Krabi) and Wat Sri-sakhon (Narathiwat).
(29) Ordination in
Phang-nga
1 November 2018
The foundation donates 15
sets of amber ropes for the
ordination of monks as a
royal merit for King Rama IV
on 5 December 2018 at Tri-ratanakon, Phang-nga Province. Phra Palad Duangdee
Khemajaro, the abbot, represents the temple to receive the donation.
(30) For the Phuketians
25 November 2018
Taking part in the donation in the “Rock Charity live
in Phuket’’ Concert at the Saphanhin Gymnasium
for the construction of the Juitui Shrine Museum for
the purchase of medical appliances for Vachira
Phuket Hospital and aiding Baan Lung Phitak (a
residence of the youths who lack opportunities in life)

(31) Annual ordination
28 November 2018
The annual ordination of Wat Kittisangkharam (Wat
Kata) together with the Buddha Garden at the Hall
of Wat Kittisangkharam; Ten people are ordained
this year.
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แสงในชุมชน

กฐินสามัคคี “พระใหญ” ประจำป 2561
28 ตุลาคม 2561 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ
เจาอาวาสวัดกิตติสังฆาราม
(กะตะ) เจาคณะตำบลฉลอง
ประธานพิธีทอดกฐินฝายสงฆ
กำลังกลาวสารธรรม
งานกฐินสามัคคี
นพ.ธนิศ เสริมแกว
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ตัวแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
ประธานในพิธีทอดกฐิน
ฝายฆราวาสกำลังรับสายสิญจนจาก
คุณสุพร วนิชกุล
ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล
ศรัทธา ๔๕ ผูจัดงานกฐิน

“นารทดุริยางค”
ศิษยครูภาณุพงศ จินะทอง
วงดนตรีไทยโรงเรียนบานฉลอง
บรรเลงประกอบในงาน

The Light of Dharma January–June 2019

25

4.ผูเตรียมถวายผาไตร ไดแก น.พ.ธนิศ เสริมแกว น.อ.มณฑรา วรรัต(รองผอ.กองสารนิเทศ
สน.นโยบายและแผนกลาโหม) คุณพลัฏฐ จันทรโศภิณ(รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)
น.อ.ทิพยมาศ เย็นฤดี(สน.นโยบายและแผนกลาโหม) พ.อ.แรกขวัญ สุทธิกุล(สน.นโยบายและ
แผนกลาโหม) น.ท.เฉลิมพล ธงงาม(ผูบังคับการสถานีรายงานภูเก็ต)
ร.อ.นรีกาญจน อภิโชติพัฒนศิริ(นายทหารสารบรรณและธุรการ สน.นโยบายและแผนกลาโหม)
ด.ต.พลกฤต สุวงศทอง(ตำรวจทองเที่ยว) คุณเอกพล คงมาก(สน.จัดการทรัพยากรปาไมที่ 12
สาขากระบี่) คุณสมพิศ ขาวผอง(โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตำบลรัษฎา)
คุณนิตยา เหลามโนสุวรณ(ชมรมผูปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต) คุณชุนหะ ลัภโนปกรณ
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LIGHT OF COMMUNITY

Kathin Samakkhee “Big Buddha” of the Year 2018
28 October 2018 at Mt. Nakkerd Buddha Garden

Phra Khru Wisut
Kittiyaphon, the abbot of
Wat Kittisangkharam
(Kata), Chalong sub-district
head, chairing the monk
side of the Thod Kathin
Ceremony, is chanting
Sara Dharma for the
ceremony.
Dr. Thanit Sermkaew, the public
health administrator of Phuket, on
behalf of Phuket provincial governor,
chairing the layman side of the Thod
Kathin Ceremony, is receiving a
mantra rope from Khun Suporn
Vanichakul, the chairman of Phra
Buddha Ming Mongkhol Sattha 45,
the organizer of the ceremony.

“Narthduriyang”, a band of
disciples of Master
Phanuphong Jinatong, a
traditional Thai musical band
of Banchalong School, is
playing music in the
ceremony.
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The preparers of tri-ropes including Capt. Monthara Worrarat (the Deputy
Director of the Media Division of the Office of Defense Policies and Plans),
Khun Phlat Chantarasophin (the Deputy Chairman of Phuket Cultural Office), Capt.
Thipmat Yenruedi (Office of Defense Policies and Plans), Col. Rakkhwan Suthikul
(Office of Defense Policies and Plans), Cdr. Chalermphon Thongngam (Phuket
Reporting Station Commander), Lt. Narikan Aphichotiphatthanasiri (Administrative
Military Official, the Office of Defense Policies and Plans), Pol.Sen.Sgt.Maj.
Phonlakrit Suwongthong (Tourist Police), Khun Aekphon Khongmak (the 12th Forest
Resource Management Office, Krabi Branch), Khun Somphit Khaophong (the Elderly
School, Rasada Municipality) Khun Nittaya Laomanosuwon (Phuket Dharma
Practitioner Club), Khun Chunha Laphnopakon, Dr.Thanit SermKaew
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แสงมาตุคาม

พุทธศาสนิกชนหญิง
กำลังเลือกทางเดินใหม
ภิกษุณีธัมมนันทา
วสุ โกยศิริพงศ : แปลจากอังกฤษเปนไทย
ตลอดช ว งระยะเวลา 700 ป ประเทศไทย
ไมเคยมีหญิงใดที่ออกผนวช ดังนั้น เราจึงมีแต
ภิกษุหรือพระ และมันดูเหมือนวาคนไทยไมเคย
คิ ด ถึ ง ประชากรอี ก ครึ่ ง หนึ่ ง ของประเทศ...
ที่เรียกวา“ผูหญิง”
แตพระพุทธเจาทานไมเคยคิดเชนนั้น
ทานสรางความสมดุลระหวางเพศใหแกสาวก
ของทาน หลังจากที่ทานตรัสรูแลวมารก็มาหา
ทาน เราอาจพูดไดวามารนั้นแทจริงแลวเปน
คำเปรี ย บเที ย บที่ ใช เรี ย กผู ที่ มี อ กุ ศ ลจิ ต มี
พลังงานลบ มารมาหาทานและบอกทานวา
ในเมื่อทานไดตรัสรูแลว ไดบรรลุเปาหมายแลว
มันจึงอาจเปนโอกาสอันสมควรแลวที่ทานจะได
ลาจากโลกนี้ไป
พระพุทธเจาปฏิเสธ และตั้งเงื่อนไขที่
ชัดเจนวา เมื่อใดที่พุทธบริษัทของทานไดจัด
ตั้ ง ขึ้ น เสร็ จ สมบู ร ณ แ ล ว เมื่ อ นั้ น ท า นจึ ง จะ
ปรินพิ พานได
การจัดตั้งพุทธบริษัทหมายถึงการสราง
ภิ ก ษุ ( พระ) ภิ ก ษุ ณี ( ชี ผู ไ ด ผ า นการอุ ป สมบท)
อุ บ าสก และอุ บ าสิ ก า อั น เป น ผู ศึ ก ษาและ
ปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมคำสอน และที่ ส ำคั ญ
พวกเขาตองมีความสามารถที่จะปกปกรักษา

พระธรรมคำสอนเอาไวไดดวย
45 ปผานไป มารไดปรากฏตัวขึ้นอีก
ครั้งเพื่อย้ำเตือนพระพุทธเจาวาทานไดบรรลุ
เป า หมายแล ว พุ ท ธบริ ษั ท ได ถู ก จั ด ตั้ ง เสร็ จ
สมบูรณแลว พระพุทธเจาจึงตกลง และตัดสิน
ใจว า ภายใน 3 เดื อ นนั บ แต นั้ น ท า นจะ
ปรินิพพาน
เรื่องราวตอนนี้ยืนยันวาไดมีการจัดตั้ง
ภิกษุณีสงฆนับแตนั้นเปนตนมา
บางคนที่กลาววาพระพุทธเจาไมเคย
ประสงคใหผูหญิงออกผนวชนั้นจะตองเปลี่ยน
ความเชื่อเมื่อไดอานเรื่องราวบทนี้เปนแนแท
ทานประสงคจะใหมีนักบวชผูหญิงเชนเดียวกัน
นักบวชชายมาตั้งแตแรกเริ่มแลว ถึงแมวาใน
ตอนนั้นจะยังไมมีหญิงใดมาขอออกบวชก็ตาม
มันไมใชแคเจตนา แตเปนพันธสัญญา
ของทานที่จะจัดตั้งนักบวชหญิงใหเปนหนึ่งใน
เสาหลักแหงสาวกของทาน
ทานไดออกแบบเกาอี้แหงพุทธศาสนา
ให มี สี่ ข า เพื่ อ ที่ ว า พุ ท ธศาสนาจะดำรงอยู ไ ด
อยางยั่งยืนบนสมดุลแหงสาวกและผูสนับสนุน
ของศาสนา
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ฉันเคยไดยินใครบางคนเอยวาเราไม
เคยมี ภิ ก ษุ ณี ส งฆ ม าอยู แ ล ว และเราก็ ไ ม ไ ด มี
ปญหาอะไรมาในอดีต ฉันจึงอยากย้ำเตือนวา
พระพุทธเจาไมไดออกแบบเกาอี้ของทานใหมี
สามขา
จริงอยูที่วาเกาอี้บางตัวในปจจุบันนี้มี
สามขา แตนั่นเปนเพราะมันถูกออกแบบใหเปน
เชนนั้นมาแตแรกเริ่ม น้ำหนักของตัวเกาอี้นั้น
ได ถู ก คำนวณให แ บ ง ลงไปยั ง ทั้ ง สามขาอย า ง
สมดุล แตพุทธศาสนาไมไดถูกออกแบบมาใหมี
สามขาแตแรกเริ่ม นี่คือขอแตกตาง
ดั ง นั้ น ตลอดระยะเวลา 700 ป ข อง
ประวัติศาสตรไทย เราไมเคยมีผูหญิงคนใดที่ได
ผานการอุปสมบท
เราอาจอางวาเรามีแมชี แตแมชีนั้นคือ
สตรี ผู ไ ด แ สดงเจตจำนงจะดำรงชี พ อยู ใ น
ครรลองแหงศาสนา แตมิไดออกบวช
ในพุทธศาสนา การบวชนั้นมีเพียงสอง
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ประเภทคื อ บรรพชา ซึ่ ง เป น การบวชขั้ น ต น
และผูที่ออกบวชจะไดเปนสามเณร(เณรชาย)
หรือสามเณรี(เณรหญิง) หลังจากที่ไดรับการ
อุปสมบทแลวการบวชจึงจะสมบูรณและไดเปน
ภิกษุหรือภิกษุณี ดังนั้น แมชีจึงยังคงมีฐานะ
เปนอุบาสิกาเพราะยังไมไดบวช
เมื่ อ ข า มสหั ส วรรษใหม หญิ ง ไทย
ผู มี ก ารศึ ก ษาและความมุ ง มั่ น ในพุ ท ธศาสนา
ต า งก็ พ ยายามค น หาหนทางที่ จ ะได รั บ การ
อุ ป สมบท ซึ่ ง การทำเช น นี้ ไ ม เ พี ย งแต จ ะ
เป น การเติ ม เต็ ม พุ ท ธบริ ษั ท สี่ แต ยั ง เป น การ
ฟ น ฟู สิ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ประสงค จ ะจั ด ตั้ ง มา
แตแรกเริ่ม
ได มี ค วามพยายามดั ง กล า วมาหลาย
ครั้งหลายหนนับแตป 2471 แตครั้งที่ประสบ
ความสำเร็จที่สุดมีเพียงครั้งเดียว คือในป 2546
ดร.ฉั ต รสุ ม าลย กบิ ล สิ ง ห ผู ช ว ย
ศาสตราจารย จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
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ได ร อคอยจนเวลาที่ เ หมาะสมมาถึ ง เมื่ อ ได มี
การจัดงานบวชนานาชาติสำหรับสตรีขึ้นที่เมือง
พุทธคยาในป 2541 นี่เปนการบวชครั้งแรกที่
ไดรับการยอมรับวาเปนการอุปสมบทภิกษุณีใน
นิกายเถรวาทอยางถูกตอง
ในป 2544 ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห
ได เ กษี ย ณก อ นกำหนด และเดิ น ทางไปยั ง
ประเทศศรีลังกาเพื่อเขารับการบรรพชา และ
ในป 2546 เธอได รั บ การอุ ป สมบทให เ ป น
ภิ ก ษุ ณี นั บ แต นั้ น มา เธอก็ มี ชื่ อ เรี ย กใหม
วา“ภิกษุณีธัมมนันทา”
เส น ทางแห ง พระศาสนาได ถู ก เป ด
กวางแลวสำหรับสตรีไทย ในสองทศวรรษที่
ผานมา สตรีไทยอยางนอย 270 คนไดเลือกเสน
ทางแหงชีวิตปลีกวิเวกนี้ พวกเธอไดกระจายตัว

ไปยัง 30 จังหวัดจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
พ ร ะ ภิ ก ษุ ณี ธั ม ม นั น ท า ไ ด จั ด ตั้ ง
คณะสงฆ ข องท า นเพื่ อ ดำเนิ น ชี วิ ต ปลี ก วิ เวก
ทานไดรับการแตงตั้งใหเปน ปวัตตินี(อุปชฌาย
ในฝ า ยภิ ก ษุ ณี ) โดยพระมหานายกะ มหิ น ท
วั ม สาแห ง ศรี ลั ง กาในป 2557 ท า นจึ ง เป น
ปวัตตินีรูปแรกในประเทศไทย
ท า นได จั ด บรรพชาให แ ก ส ตรี ไ ทยมา
แลวกวา 700 คนในประเทศไทย
การเคลื่ อ นไหวได เ ริ่ ม ต น ขึ้ น แล ว
สตรี ไ ทยสามารถเลื อ กเดิ น เส น ทางใหม อั น
พระพุทธเจาไดเปดไวใหแกพวกเธอนี้แลว
พุ ท ธศาสนาจะเข ม แข็ ง ได ก็ ต อ เมื่ อ
พุทธบริษัททั้ง 4 ไดรับการจัดตั้งอยางครบถวน
และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี
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LIGHT OF MOTHERHOOD

Buddhist women are
now choosing a new path
Bhikkhuni Dhammananda

For the past 700 years Thailand never
had women ordained. So we have only
bhikkhus, or monks. And it seems Thai
people never thought of the other half
of the population…namely women.
It was not so with the Buddha,
he thought of his followers in a more
balance manner. Soon after his
enlightenment, the Mara came. We
could say Mara represents a man with
a bad intention, negative energy. The
Mara came and reminded the Buddha
that now he is already enlightened, he
has achieved his goal, so to say, so,
may be its about time that the Buddha
should consider passing away.
The Buddha refused and made
a clear condition that unless and until
his fourfold Buddhist communities were
established, only then he would
consider entering his Parinirvana.
By establishing the fourfold Buddhist
communities meaning bhikkhus
(monks), bhikkhunis (fully ordained
nuns), laymen and laywomen, study his
teaching, put it into practice and last

but not the least, they must be able to
defend his teaching.
After 45 years, the Mara
appeared again reminding the Buddha
that he already achieved his goal, his
fourfold Buddhist communities were
well established. Then, the Buddha
agreed, and decided that three months
from then on, he will pass into
Parinirvana.
This episode confirmed that the
bhikkhuni sangha was well established
by then.
Some people said the Buddha
never intended for women to be
ordained will have to change their
mind when they read this passage. He
intended to establish ordained women
along with ordained men from the very
beginning, even when there were no
women asking for ordination yet.
It was not only his intention but
also his mission to install ordained
women as one of the four pillars of his
followers.
He designed a chair with four
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legs, so to say. So Buddhism will last
with the well balanced followers and
supporters of Buddhism.
I heard someone made a
comment that we have been without
bhikkhuni sangha and we are doing fine
in the past, this is to be reminded that
the Buddha did not designed his chair
with three legs.
It is true now we have modern
chairs with three legs, But then it is
designed as such and
The weight is properly shared among
the three legs. But Buddhism is not
designed in that manner.
So for the 700 years of Thai
history we never had women fully
ordained.
You may argue that we do have mae jis
(nun). Mae jis are women who express

their desire to lead religious lives but
they are not ordained.
In Buddhism, there are only two
kinds of ordination, pabbajja, lower
ordination, once taken this level of
ordination, a person becomes
samanera (male novice) or samaneri
(female novice).Having received the
upasampada,full ordination a person
becomes bhikkhu or bhikkhuni. So the
mae jis are technically laywomen.
With the turn of the new
millennium, educated Thai women
with deep rooted commitment to the
Buddha started to search for the way
to become fully ordained. In this way,
they are not only fulfilling the fourfold
Buddhist communities, but also paying
proper respect to the Buddha by
reviving what the Buddha had
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established as of old.
There were many attempts
before as early as 1928, but the most
successful one happened only in 2003.
Dr.Chatsumarn Kabilsingh, an
associate professor from Thammasat
University having waited until the right
time came with the launching of the
international ordination for women in
Bodh Gaya in 1998. This was the first
time that the ordination is accepted as
a proper Theravada ordination for
bhikkhunis.
In020010Dr.Chatsumarn
Kabilsingh took early retirement and
went to Sri Lanka to receive the lower
ordination, and again in 2003, she was
fully ordained as bhikkhuni. From then
on, she is known by her ordained
name…Dhammananda.
The religious path is now open
for Thai women. Hardy two decades
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have passed, there are at least 270
Thai women who have taken this path
of monastic life. They spread out in at
least 30 provinces of the 77 provinces
in Thailand.
Ve n . D h a m m a n a n d a 0 0 h a s
successfully formed her sangha and
continued the monastic path. She was
appointed as pavattini by Ven.Maha
Nayaka Mahindavamsa of Sri Lanka in
2014. Thus became the very first
Pavattini in Thailand.
She has given temporary lower
ordination to more than 700 women in
Thailand.
The march has started, and now
Thai women are taking the new path as
given to them by the Buddha.
Buddhism will be strengthened
when the fourfold Buddhist
communities are well established and
supported.
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พุทธปรัชญากับโลกปจจุบัน

ความเปนมาของ
นิกายในพุทธศาสนา
วสุ โกยศิริพงศ

จิตรกรรมฝาผนัง การทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก
ณ วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย

เมื่ อ คิ ด ถึ ง พุ ท ธศาสนา ภาพที่ ป รากฏในหั ว
ของคนจากแตละภูมิภาคของโลกอาจไมเหมือน
กันเสียทีเดียว บางก็อาจคิดไปถึงเจดียแบบ
วัดไทย บางก็อาจคิดไปถึงพระโพธิสัตวกวนอิม
บางก็อาจคิดไปถึงลามะในพระราชวังโปตาลา
บางก็อาจคิดไปถึงพระสงฆญี่ปุนซึ่งแตงชุดดำ
บาง
ทั้งนี้ก็เปนเพราะพุทธศาสนาก็เหมือน
ศาสนาอื่นๆสวนใหญในโลกคือ มีการแตกนิกาย
และแตละนิกายก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชื่ อ ที่ แ ตกต า งกั น ออกไป แต ถึ ง
อยางไร ทุกนิกายยอมยึดถือคำสอนหลักอยาง
เดียวกันซึ่งก็คือพุทธธรรม
เมื่อประมาณ 2606 ถึง 2607 ปที่แลว
พระพุทธเจาไดตรัสรู หลังจากนั้นทานไดใชเวลา
ที่เหลือในชีวิตอีก 45 ปในการเผยแพรความรู
เรื่องการดับทุกขซึ่งเรียกวาพุทธธรรมที่ทานได
คนพบออกไปอยางกวางขวาง ในตอนนั้นทาน
ไดจัดตั้งพุทธบริษัทขึ้นอันไดแก ภิกษุ ภิกษุณี

อุบาสก และอุบาสิกา เพื่อสานตอธรรมเนียม
การปฏิบัติธรรมสูการดับทุกขกันตอไป
ห ลั ง จ า ก ที่ ท า น ป ริ นิ พ พ า น เ มื่ อ
ประมาณ 2561 ถึ ง 2562 ป ก อ นก็ ไ ด มี
พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสุภัททะ ซึ่งไดกลาววา
ในตอนที่ พ ระพุ ท ธเจ า ยั ง คงมี ชี วิ ต อยู นั้ น
พระภิ ก ษุ ทั้ ง หลายต อ งอยู ภ ายใต พ ระวิ นั ย
ถูกหามโนนถูกหามนี่ ทำอะไรไมไดดั่งใจ ถึง
ตอนนี้ พ ระพุ ท ธเจ า ได ดั บ ขั น ธ ไ ปแล ว ภิ ก ษุ
ทั้งหลายจะไดทำอะไรตามใจปรารถนาไดเสีย
ที ด ว ยเกรงว า ภิ ก ษุ จ ะต า งพากั น คิ ด แบบ
พระสุ ภั ท ทะกั น หมด พระมหากั ส สปะจึ ง ได
ชั ก ชวนพระอรหั น ต ทั้ ง สิ้ น 500 รู ป มาร ว ม
สั ง คายนาพระธรรมวิ นั ย สามเดื อ นหลั ง จาก
การปรินิพพานของพระพุทธเจา นี่เปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตรที่พระธรรมวินัยไดถูกประมวล
และจัดหมวดหมู
หลังจากนั้น ภายในเวลาเพียง 70 ป
นับแตพระพุทธเจาปรินิพพาน พุทธศาสนาก็มี
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ถ้ำสัตตบรรณคูหา (The Sattapanni caves) ขางเขาเวภารบรรพต ใกลเมืองราชคฤห ประเทศอินเดีย
สถานที่ทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก

การแตกนิ ก ายเป น ครั้ ง แรก เมื่ อ มี พ ระเถระ
กลุมหนึ่งเล็งเห็นวามีการยอหยอนทางวินัย จึง
ต อ งการปฏิ รู ป พุ ท ธศาสนาโดยการเพิ่ ม เติ ม
พระวิ นั ย ลงไปอี ก จึ ง จั ด ให มี ก ารสั ง คายนา
พระธรรมวินัยเปนครั้งที่ 2 เพื่อแกไขเพิ่มเติม
พระวิ นั ย อย า งไรก็ ดี ในครั้ ง นี้ พ ระสงฆ ส ว น
ใหญไมเห็นดวย จึงยังคงยึดพระวินัยจากการ
สังคายนาครั้งที่ 1 อยู จึงเกิดผลเปนการแตก
นิกายออกเปนสองนิกาย นิกายของพระเถระ
เหล า นี้ ต อ มาได ก ลายมาเป น นิ ก ายเถรวาท
(แปลวา วาทะแหงเถระ) สวนนิกายของพระ
สงฆ ส ว นใหญ ต อ มาได ก ลายมาเป น นิ ก าย
มหายาน(แปลวา ยานแหงชนหมูมาก)นั่นเอง
ในยุคของพระเจาอโศกมหาราชแหง
จั ก รวรรดิ โ มริ ย ะ พุ ท ธศาสนาได รั บ การทำนุ
บำรุ ง และส ง เสริ ม เป น อย า งมาก ได มี ก าร
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 เมื่อประมาณ
2,268 ป ก อ น และในครั้ ง นี้ เ องที่ ไ ด มี ก าร
บั น ทึ ก พระธรรมวิ นั ย เป น หนั ง สื อ ขึ้ น เป น

ครั้ ง แรก หนั ง สื อ ดั ง กล า วก็ คื อ พระไตรป ฎ ก
นั่นเอง พระเจาอโศกมหาราชไดสงพระสงฆไป
เผยแผพุทธศาสนาไปทั่วทุกสารทิศ อยางไรก็ดี
หลังจากที่พระเจาอโศกมหาราชสิ้นพระชนม
เมื่อ 2,250 ปกอน จักรวรรดิโมริยะก็ไดสูญเสีย
ดินแดนไปเรื่อยๆ และราชวงศของทานก็พบ
จุดจบโดยการชิงราชบัลลังกเมื่อ 2,203 ปกอน
จักรวรรดิโมริยะไดกลายมาเปนจักรวรรดิศุงคะ
ซึ่งจักรพรรดิไดทำการปราบปรามพุทธศาสนา
ทั่วแผนดิน
ผลจากการปราบปรามพุ ท ธศาสนา
ของจั ก รวรรดิ ศุ ง คะทำให พุ ท ธศาสนาหายไป
จากอินเดีย อาณาจักรกุษาณะในเอเชียกลาง
ของชาวเย ว จื อ (ตั้ ง อยู บ นพื้ น ที่ ที่ ป จ จุ บั น เป น
ประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน) ไดกลาย
มาเป น ศู น ย ก ลางพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน
ส ว นศรี ลั ง กาได ก ลายมาเป น ศู น ย ก ลางพุ ท ธ
ศาสนานิกายเถรวาท ทั้งสองนิกายไดเผยแพร
มาสู แ ดนอุ ษ าคเนย แต ใ นภายหลั ง นิ ก าย
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แผนหินแกะสลักโบราณรูปพระเจาอโศก

สัญลักษณนิกายเซน

เถรวาทได ก ลายเป น กระแสหลั ก ส ว นนิ ก าย
มหายานไดเสื่อมถอยหายไปจากภูมิภาคนี้
อนึ่ง นิกายมหายานนั้นไดมีความเชื่อ
เพิ่มเขามา อาทิ ความเชื่อเรื่องพระพุทธเจาสาม
โลก เรื่องแดนสุขาวดี และเรื่องพระโพธิสัตว
เชื่ อ กั น ว า นิ ก ายมหายานได รั บ อิ ท ธิ พ ลทาง
วัฒนธรรมจากชาวกรีกซึ่งเขามาสูภูมิภาคนี้โดย
ก อ ง ทั พ ข อ ง อ เ ล็ ก ซ า น เ ด อ ร พ อ ส ม ค ว ร
พระพุทธรูปองคแรกของโลกไดถูกปนขึ้นโดย
ชาวกรีก ซึ่งเปนการขัดตอหลักการหามสราง
รูปเคารพของพระพุทธเจา นิกายมหายานได
เผยแพรจากอาณาจักรกุษาณะเขาสูจีนผานเสน
ทางสายไหม และมารุ ง เรื อ งถึ ง ขี ด สุ ด เมื่ อ
ประมาณ 1370 ปกอนเมื่อฮองเตหญิงบูเช็ค
เทียนตั้งใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติ
ดวยเหตุผลทางการเมือง
นิกายมหายานไดแตกออกเปนนิกาย
ยอยตางๆนาๆในจีน เกาหลี และญี่ปุน อาทิ

นิกายแดนสุขาวดี และนิกายเซ็น เปนตน เปน
ที่นาสนใจวานิกายยอยนั้นแมจะรับพุทธศาสนา
มาจากนิ ก ายเดิ ม แต ก็ ไ ม จ ำเป น ต อ งเชื่ อ ทุ ก
อยางตามนิกายเดิมเสมอไป อยางนิกายเซ็น
ญี่ปุนนั้นก็ไมไดนำความเชื่อในเรื่องพระพุทธเจา
สามโลกหรือพระโพธิสัตวมาจากนิกายมหายาน
แตอยางใด และไมบูชารูปเคารพหรือมีความ
เชื่ อ ในสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ดๆอี ก ด ว ย จึ ง ถื อ ได ว า
นิกายเซ็นญี่ปุนนั้นฉลาดเกินกวาที่จะนับวาเปน
ศาสนาไปแล ว และนี่ ก็ คื อ สาเหตุ ที่ ท ำไมคน
ญี่ปุนซึ่งนับถือนิกายเซ็นญี่ปุนมักจะระบุตนเอง
วาเปนผูไมนับถือศาสนา
ในยุ ค เดี ย วกั น กั บ ฮ อ งเต ห ญิ ง บู เช็ ค
เทียนในจีน ในชมพูทวีปก็ไดมีการผสมผสาน
ความเชื่อในเรื่องพลังจักรวาล(ตันตระ) ซึ่งโยคี
พวกที่เรียกวามหาสิทธาในบริเวณอาวเบงกอล
ได ฝ ก ฝนกั น และความเชื่ อ ในเรื่ อ งเทพฮิ น ดู
บางองค โดยเฉพาะพระไภรวะซึ่งเปนปางหนึ่ง
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ของพระอิ ศ วร เข า มาในพุ ท ธศาสนานิ ก าย
มหายาน จนเกิ ด เป น นิ ก ายวั ช รยาน(แปลว า
ยานแหงเพชร)ขึ้น ในนิกายวัชรยาน พระภิกษุ
ที่สามารถใชตันตระไดนั้นเรียกวาลามะ
นิกายวัชรยานไดเปนที่นิยมแถบเทือก
เขาหิ ม าลั ย และได แ ตกออกเป น นิ ก ายย อ ย
ตางๆกัน ซึ่งนิกายพุทธของทิเบต ไดแก ญิงมา
กาจู สักยะ โจนัง และเกลุก ก็ลวนแตกแขนง
ออกมาจากนิกายวัชรยานนั่นเอง โดยนิกาย
โจนั ง และเกลุ ก แตกแขนงออกมาจากนิ ก าย
สักยะอีกชั้นหนึ่ง ในทิเบตในศตวรรษที่ 17 ได
เกิดสงครามกลางเมืองระหวางนิกายพุทธตางๆ
ขึ้ น ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ได น อ ยมากในพุ ท ธ
ศาสนา เพราะโดยปกติแลวพุทธนิกายตางๆมัก
จะอยูรวมกันไดโดยสงบสุข
นิกายที่ชนะสงครามกลางเมืองในครั้ง
นั้นคือนิกายเกลุก ดวยความชวยเหลือจากชาว
มองโกลดั ง การ ซึ่ ง เลื่ อ มใสในนิ ก ายนี้ และนำ
โดยทะไลลามะองคที่ 5 ซึ่งไดรวบรวมทิเบตให
เปนหนึ่งเดียวกันไดสำเร็จ นิกายเกลุกนาจะ
เป น นิ ก ายเดี ย วของพุ ท ธศาสนาที่ ฝ า ฝ น ต อ
หลั ก การที่ ห า มพระสงฆ ยุ ง เกี่ ย วกั บ การเมื อ ง
ของพระพุทธเจา โดยนิกายเกลุกมีความเชื่อวา
ทะไลลามะคือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกลับ
ชาติมาเกิด และทะไลลามะเปนประธานแหง
สงฆและราชาแหงแควนซึ่งเปนผูนำกองทัพไป
ด ว ยในขณะเดี ย วกั น
และอาศั ย อยู ใ น
พระราชวัง สวนนิกายอื่นๆของทิเบต ถึงแมวา
จะพายแพใหแกนิกายเกลุกจนถูกปราบปราม
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สัญลักษณมงคลนิกายวัชรยาน

ในเวลาตอมา แตตั้งแตศตวรรษที่ 19 เปนตน
มาก็ไดมีการเคลื่อนไหวฟนฟูนิกายตางๆเหลา
นั้นรวมทั้งศาสนาบอนซึ่งเปนศาสนาดั้งเดิมของ
ทิ เ บตก อ นการเข า มาของพุ ท ธศาสนา การ
เคลื่อนไหวนี้เรียกวาการเคลื่อนไหวริเม(Rime
Movement) ซึ่งยังผลใหนิกายเหลานั้นและ
ศาสนาบอนยังคงมีการสืบทอดอยูจนถึงปจจุบัน
นี่ก็คือที่มาของนิกายพุทธตางๆที่เรา
เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งไมวาจะเปนนิกายใด หาก
ผูฝกฝนไดเขาถึงแกนของนิกายแลว ก็จะเห็นวา
ทุ ก นิ ก ายสอนหลั ก ธรรมที่ เ ป น เรื่ อ งเดี ย วกั น
ความแตกตางอยูที่เปลือกนอกเทานั้น
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BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD

The origins of
Buddhist Sects and
Denominations
Wasu Koysiripong

Mural painting about the first Buddhist Council at
Jetavana Mahavira, Savatthi, India

When thinking about Buddhism, the
impression of people from different parts
of the World may be different. Some may
think about Thai-style pagodas. Some may
think about Avalokiteshvara Bodhisattva.
Some may think about lamas in Potala
Palace. Some may think about Japanese
monks in black ropes.
This is because Buddhism is like
any other religion in the World in the
aspect that it has undergone schisms.
Each sect of Buddhism has its own
different traditions and beliefs.
Nevertheless, every sect has the same
core teaching, the Dharma.
Around 2606 to 2607 years ago,
the Buddha achieved enlightenment.
Then he spent the remaining 45 years of
his life spreading knowledge to get rid of
dukkha (suffering), i.e. Buddha Dharma.
The teaching was done orally. He

established the Fourfold Assembly
consisting of bhikkhu (monks), bhikkhuni
(nuns), upasaka (laymen) and upasika
(laywomen) to carry on the tradition of
practicing the Dharma to get rid of
dukkha.
After the Buddha ascended to
parinirvana (as death) about 2561 to 2562
years ago, a bhikkhu named Subhatta
suggested that while the Buddha was still
alive, the bhikkhus had to strictly follow
the Vinaya and be prohibited from doing
many things. As the Buddha had passed
away, the bhikkhus were now free to do
anything. Fearing many bhikkhus following
the path of Suphatta, Mahakasyapa
invited 500 arhats to have the first
Buddhist council three months after the
Buddha’s parinirvana. This is the first time
in history that the Buddha’s teachings, the
Dharma and the Vinaya, got compiled and
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The Sattapanni Caves, Rajgriha, India: The Venue of the First Buddhist Council

organized.
After that, only 70 years after the
Buddha’s parinirvana, Buddhism faced the
first schism as a group of senior monks
(the thera or the sthavira) had an opinion
that many monks were too relaxed on
disciplines, and wished to reform
Budddhism by adding more disciplines
into the Vinaya. Therefore, those thera
organized the Second Buddhist Council
and added more disciplines into the
Vinaya. However, most bhikkhus did not
agree with this, so they kept following the
old Vinaya derived from the First Council.
This resulted in a schism. The sect of
thera later became the Theravada Sect
(lit. the doctrine of the thera) and the sect
of most of the monks later became the
Mahayana Sect (lit. the vehicle of most
people).
In the era of King Ashoka the

Great of the Mauryan Empire, Buddhism
was well maintained and promoted. The
Third Buddhist Council was held about
2,268 years ago. This is the first time the
Buddha’s teachings were written into text
called the Tripitaka or the Pali Canon. King
Ashoka sent missionaries to spread
Buddhism in all directions. However, after
King Ashoka passed away about 2,250
years ago, the Mauryan Empire began
gradually losing territories and the dynasty
ended 2,203 years ago by a coup d’etat.
The Mauryan Empire was replaced by the
Shunga Empire, of which the ruler
suppressed Buddhism throughout the
Empire.
The suppression of Buddhism by
the Shunga Empire rooted out Buddhism
from India. The Kushan Empire of the
Yuezhi (located in nowadays Pakistan and
Afghanistan) became the center of
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Engravement of King Ashoka the Great

Symbol of Zen

Mahayana Buddhism. Sri Lanka, on the
other hand, became the center of
Theravada Buddhism. Both sects spread
into South East Asia, but Theravada later
became the mainstream and Mahayana
later faded away from South East Asia.
Mahayana Buddhism has many
additional beliefs such as the beliefs in
the Three Worlds’ Buddhas, the Pure
Land and the Bodhisattvas. It is widely
believed that Mahayana got considerable
cultural influence from the Greek culture,
which spread into the region by
Alexander’s army. The World’s first
Buddha statue was sculptured by the
Greek contrary to the Buddha’s ban on
idolatry. Mahayana Buddhism spread from
the Kushan Empire into China through the
Silk Road, and reached the zenith of
influence over China about 1370 years
ago as Empress Wu Zetian elevated it as

the national religion of China for political
reasons.
Mahayana branched out into
many denominations in China, Korea and
Japan such as the Pure Land School and
Zen. It should be noted that these
denominations do not need to adopt all
the beliefs from their parent sect. For
example, Japanese Zen doesn’t adopt
any belief in the Three Worlds’ Buddhas
or the Bodhisattvas from Mahayana at all.
Besides, Japanese Zen refuses idolatry
and any belief in holy spirits, so it can be
said that Japanese Zen is too atheistic to
be counted a religion. This is the reason
why Japanese Zen practitioners usually
refer themselves as non-religion believers.
In the same era as Empress Wu
Zetian in China, in the India Subcontinent, there were attempts to
introduce the belief in Tantra from
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Bengalese Yogis (aka. Mahasiddha) and the
beliefs in some Hindu gods, most notably
Bhairava, a manifestation of Shiva, into
Mahayana Buddhim. These resulted in a
new sect of Buddhism called “Vajrayana”
(lit. the vehicle of diamond). In Vajrayana,
monks who have mastered Tantra a
called “lama”.
Vajrayana was popular in the
Himalayas and it branched out into many
denominations. All the Tibetan
denominations of Buddhism namely
Nyingma, Kagyu, Sakya, Jonang and Gelug
are all derived from Vajrayana; whereby
Jonang and Gelug branched out from
Sakya. In Tibet in the 17th century, there
was a civil war among these different
Buddhist denominations – a sectarian war
rarely found in Buddhism as usually
different sects and denominations of
Buddhism can co-exist peacefully.
The denomination that won that
civil war is Gelug, thanks to the support
from the Dzungars who believed in this
denomination. The School of Gelug was
led by Dalai Lama the 5 th who
successfully united Tibet. Gelug is
probably the only Buddhist denomination
that disregards the Buddha’s principle of
the separation of the temple and the
state. Gelug believes that the Dalai Lama
is the reincarnation of Bodhisattva
Avalokiteshvara. Dalai Lama wields both
religious and temporal powers, and
resides in a palace. The other
denominations of Tibet, despite losing in
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the civil war and later suppressed by
Gelug, managed to survive. Since the 19th
century, there has been a movement to
revitalize those Buddhist denominations
as well as Tibet’s indigenous Bon Religion.
This movement is called the Rime
Movement. This is why those Buddhist
denominations and Bon still survive to
date.
This is the history of the Buddhist
sects and denominations that have been
carried on to date. No matter which sect
or denomination one practices, once s/he
has learned the core teachings, s/he will
find that every of them teaches the same
Dharma. The differences are only
peripheral.
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แสงประยุทธ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ*(6)
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต)

จ. สันโดษ-คานิยมบริโภค
จะขอแทรกเรื่องหนึ่งเขามา ซึ่งไมตรง
กับประเด็นที่กำลังพูดโดยตรง แตสัมพันธกัน
กลาวคือ เราเคยมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องสันโดษ
ก็จึงอยากจะยกมาพูดในที่นี้ดวย
ความสันโดษนี้ ก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ
ชี วิ ต เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความต อ งการของมนุ ษ ย
ที่ แ ยกเป น ความต อ งการประเภทที่ 1 และ
ความตองการประเภทที่ 2

ตามธรรมดาที่เราเห็นกันงายๆ ก็คือ
ถาคนใดสันโดษ ความตองการของเขาก็นอย
กวาคนไมสันโดษ อันนี้เปนธรรมดาแทๆ
แต ใ นกรณี ที่ ถู ก ต อ ง ความสั น โดษ
ก็คือไมมีความตองการเทียม ไมเห็นแกความ
ต อ งการประเภทเสพสิ่ ง ปรนเปรอตน แต มี
ความตองการคุณภาพชีวิต
การที่เราเขาใจความหมายของสันโดษ
ผิดพลาด ก็เพราะไมไดแยกเรื่องความตองการ

The Light of Dharma January–June 2019

คนที่มีความสันโดษนั้น ยังตองมีความตองการ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด ว ย จึ ง จะเป น ความหมายที่
ถูกตอง
จุ ด ที่ พ ลาดก็ คื อ เมื่ อ ไม รู จั ก แยก
ประเภทความต อ งการ ก็ เ ลยพู ด คลุ ม ปฏิ เ สธ
ความตองการไปเลย คนสันโดษก็เลยกลายเปน
คนที่ไมตองการอะไร อันนี้เปนความผิดพลาด
ขั้นที่หนึ่ง
ที่ จ ริ ง แล ว ความต อ งการคุ ณ ค า แท คุ ณ ค า เที ย ม ยั ง นำไปสู อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เรี ย กว า
ความขาดแคลนแท - ความขาดแคลนเที ย ม
แตอันนี้เดี๋ยวจะมากไป ขอผานไปกอน
หั น กลั บ มาเรื่ อ งความสั น โดษ เรามี
ความเชื่อกันวา คนไทยสันโดษ แตมีงานวิจัย
แสดงผลออกมาวา คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก
เคยสังเกตหรือไมวา สองอยางนี้มันไปกันไมได
มันขัดแยงกันในตัว เราเคยจับมาเขาคูเทียบกัน
หรือเปลา
มี ค ว า ม เชื่ อ ว า ค น ไ ท ย นี้ สั น โ ด ษ
แตพรอมกันนั้นก็มีผลงานวิจัยออกมาวาคนไทย
มีคานิยมบริโภคมาก ถาคนไทยสันโดษ คนไทย
จะไม ส ามารถมี ค า นิ ย มบริ โ ภค ถ า คนไทยมี
ค า นิ ย มบริ โ ภค คนไทยจะไม ส ามารถสั น โดษ
ฉะนั้น จะตองผิดอยางใดอยางหนึ่ง
แต ที่ เราพู ด ได อ ย า งหนึ่ ง ก็ คื อ มี ค ำ
ติเตียนวา คนไทยสันโดษทำใหไมกระตือรือรน
ไม ข วนขวาย ไม ดิ้ น รน ทำให ป ระเทศชาติ
ไมพัฒนา อันนี้ขอเรียกวาเปนคำกลาวหา
ทีนี้ก็มีคำพูดอีกดานหนึ่งวา คนไทยมี
คานิยมบริโภค คนไทยไมชอบผลิต ก็ขัดขวาง
การพัฒนาเชนเดียวกัน
ตกลงว า มองแง ห นึ่ ง คนไทยสั น โดษ
ก็ ขั ด ขวางการพั ฒ นาอี ก แง ห นึ่ ง คนไทยมี
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คานิยมบริโภค ก็ขัดขวางการพัฒนา
แตที่แนๆ ก็คือ การเราความตองการ
ใหชอบบริโภคมาก (ที่ใด) ไมจำเปนตองทำให
เกิดการผลิตมาก (ที่นั่น)
ฉะนั้น การที่มีความเชื่อกันในชวงหนึ่ง
วา จะตองเราความ
ต อ งการให ค นอยากบริ โ ภคให ม าก
จึ ง จะทำให ค นพั ฒ นาประเทศชาติ ไ ด ส ำเร็ จ
แลวปลุกเราตัณหากันใหญ จึงกลายเปนใหผล
ที่กลับตรงขามคือ คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก
โดยไมชอบผลิต เลยกลับทำใหเกิดผลเสียตอ
การพัฒนาประเทศชาติหนักลงไปอีก เพราะ
มี อ ะไรก็ จ ะกิ น จะใช จ ะซื้ อ จะหาท า เดี ย ว
แตไมรูจักทำ
ประเทศอื่นเจริญอยางไรๆ เขามีอะไร
ใชอยางไร เราก็อยากจะมีจะใชบาง แลวก็ภูมิใจ
ที่มีที่ใชอยางเขา แตไมภูมิใจที่จะทำใหไดอยาง
เขา นี่แหละคือคานิยมที่ขัดขวางการพัฒนาเปน
อยางมาก มัน
เป น เครื่ อ งส อ แสดงว า การเร า ความ
ตองการโดยไมเขาใจธรรมชาติของมนุษยใหถูก
ตองนั้น จะไมนำไปสูผลที่ตองการอยางแทจริง
การที่เราเราคานิยมบริโภค ตองการให
คนบริโภคมาก ไมจำเปนตองทำใหเกิดการผลิต
ขึ้น แตจะทำใหเกิดความฟุงเฟอ การกูหนี้ยืม
สิ น ทุ จ ริ ต เพื่ อ การบริ โ ภคได ม าก เป น การ
พัฒนาที่ผิดพลาดอยางยิ่ง
เปนไปไดไหมวา คนไทย (สมัยหนึ่ง)
อาจจะสันโดษจริง และคนไทย (อีกสมัยหนึ่ง)
ก็มีคานิยมบริโภคมากจริง โดยที่คนไทยเปลี่ยน
นิสัย เคลื่อนจากความสันโดษมาสูการมีคานิยม
บริโภค
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ถาเปนอยางนี้ ก็หมายความวา การนำ
เอาระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกเขามาใชใน
ประเทศไทย หรื อ การนำเศรษฐศาสตร แ บบ
ตะวันตกเขามาใชในประเทศไทยนั้น ไดนำมาใช
อยางผิดพลาด
ทำใหเกิดผลเสีย
ที่แทนั้น ถาคนไทยมีความสันโดษจริง
มันก็เปนโอกาสวาเราสามารถใชสันโดษนั้นเปน
ฐาน แล ว ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การผลิ ต ขึ้ น คื อ เดิ น
หนาจากความสันโดษนั้นมาตอเขากับการผลิต
เหมือนอยางประเทศตะวันตกเมื่อเริ่ม
ยุ ค อุ ต สาหกรรมใหม ๆ ก็ เริ่ ม ความเจริ ญ ทาง
อุตสาหกรรมดวย work ethic ที่เรียกกันวา
Protestant ethic
ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนตนี้สอน
ฝรั่งใหรักงาน มีความเปนอยูแบบสันโดษ ให
ประหยัด ใหเปนอยูอยางมัธยัสถ ใชจายเขียม
ที่ สุ ด ไม ห าความเพลิ ด เพลิ น สุ ข สำราญ หรื อ
ฟุงเฟอฟุมเฟอย เมื่อมีรายได ก็เก็บออมไว เพื่อ
เอาเงินที่เก็บออมไวมาลงทุนตอไป เพื่อจะได
ผลิตใหมากขึ้น
ฉะนั้ น คนในยุ ค ที่ เรี ย กว า ปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมในตะวันตกนั้นจะมีความเปนอยู
อย า งสั น โดษ แต มี ค วามต อ งการในการผลิ ต
มาก ก็จึงหันเหแรงงานของตัวเอง แทนที่จะใช
ในการบริ โ ภค ก็ เ อามาใช ใ นการผลิ ต เพื่ อ
สร า งสรรค พั ฒ นาให เ กิ ด ความเจริ ญ ทาง
อุตสาหกรรม
โดยนัยนี้ ก็หมายความวา เรามีทุนดี
อยูแลวสวนหนึ่ง คือคนของเรามีความสันโดษ
ไม ช อบฟุ ง เฟ อ ไม เ ห อ ในการบริ โ ภค รู จั ก
ประหยัด ใชนอย เราก็ปลุกเราความตองการอีก
ด า นหนึ่ ง เติ ม หรื อ ผนวกเข า มา คื อ สร า งนิ สั ย

รั ก งาน และความอยากทำ ให ส ำเร็ จ ขึ้ น มา
ก็จะทำใหเกิดการผลิตขึ้นได ทำใหบรรลุผลคือ
ความเจริญทางอุตสาหกรรม
แต ถ า เราเข า ใจธรรมชาติ ข องคนผิ ด
แลวใชระบบเศรษฐกิจนี้อยางผิดพลาด ก็มาเรา
ความตองการบริโภค ใหคนเกิดคานิยมบริโภค
ขึ้ น ความสั น โดษที่ มี อ ยู เ ดิ ม ก็ ห ายไป และ
การผลิตก็ไมเกิดขึ้น ก็เลยทำใหเกิดความฟุง
เฟ อ ฟุ ม เฟ อ ยอย า งเดี ย ว พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ไมสำเร็จ
ฉะนั้น สันโดษนั้นถาเขาใจใหถูกตองก็
คื อ ว า มั น ตั ด ความต อ งการประเภทที่ 1 คื อ
ความต อ งการคุ ณ ค า เที ย ม ตั ด ความต อ งการ
สิ่ ง เสพปรนเปรอตน แต ก ลั บ มี ค วามต อ งการ
คุณภาพชีวิต ซึ่งจะตองหนุนเสริมขึ้นไป
ในทางพุทธศาสนานั้น สันโดษจะตอง
มาคูกับความเพียรเสมอไป สันโดษเพื่ออะไร
เพื่อจะไดประหยัดแรงงานและเวลาที่จะสูญเสีย
ไปในการที่ จ ะปรนเปรอตน แล ว เอาแรงงาน
และเวลานั้ น ไปใช ใ นการทำงานปฏิ บั ติ ห น า ที่
สันโดษมีความมุงหมายอยางนี้
นี่ ก็ เ ป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข อง
มนุษย
ฉ. การผลิต
ที่จริงมีเรื่องจะตองพูดอีกมากเกี่ยวกับ
การผลิ ต การผลิ ต นี้ ก็ เ ป น เรื่ อ งใหญ การ
พิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ ไม ใช เ ป น เพี ย งการเข า ใจ
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย แต เ ป น การพิ จ ารณา
ธรรมชาติทั้งหมดในวงกวาง
ในทางเศรษฐศาสตร การผลิต เปนคำ
พูดที่ลวงตาและลวงสมอง ในการผลิต เราคิดวา
เราทำอะไรใหเกิดขึ้นใหม แตแทที่จริงนั้นมัน
เปนการแปรสภาพ คือแปรสภาพอยางหนึ่งไป
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เป น อี ก อย า งหนึ่ ง จากวั ต ถุ อ ย า งหนึ่ ง ไปเป น
วัตถุอีกอยางหนึ่ง จากแรงงานอยางหนึ่งไปเปน
อีกอยางหนึ่ง
การแปรสภาพนี้ เป น การทำให เ กิ ด
สภาพใหมโดยทำลายสภาพเกา เพราะฉะนั้น
ในการผลิตนั้น ตามปกติจะมีการทำลายดวย
เสมอไป
ถาเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตร
ที่แทจริงแลว จะคิดถึงแตการผลิตอยางเดียว
ไมได การผลิตแทบทุกครั้งจะมีการทำลายดวย
การทำลายในบางกรณี นั้ น เรายอมรั บ ได แต
การทำลายบางอยางก็เปนสิ่งที่ยอมรับไมได
ฉะนั้ น จึ ง มี ข อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
การผลิ ต ในทางเศรษฐกิ จ นี้ เช น ว า การผลิ ต
บางอยางเปนการผลิตที่มีคาเทากับการทำลาย
ซึ่งจะมีปญหาวาควรจะผลิตดีหรือไม
ในบางกรณีเราอาจจะตองมีการงดเวน
การผลิ ต และการงดเว น การผลิ ต นั้ น ก็ เ ป น
กิจกรรมที่เสริมคุณภาพชีวิตไดดวย
ฉะนั้ น ในเศรษฐศาสตร แ บบใหม นี้
จะพิจารณาคนดวยการผลิตหรือไมผลิตเทานั้น
ไมถูกตอง การไมผลิตอาจจะเปนการกระทำ
หรือเปนกิจกรรมที่ดีทางเศรษฐกิจก็ได
เราจะตองพิจารณาเรื่องการผลิตโดย
แยกออกอย า งน อ ยเป น ๒ ประเภท คื อ การ
ผลิตที่มีคาเทากับการทำลาย (เชน การผลิตที่
เป น การทำลายทรั พ ยากร และทำให ส ภาพ
แวดล อ มเสี ย ) กั บ การผลิ ต เพื่ อ การทำลาย
(เชน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ)
มี ทั้ ง การผลิ ต ที่ มี ผ ลในทางบวก และ
การผลิ ต ที่ มี ผ ลในทางลบ มี ผ ลในทางเสริ ม
คุณภาพชีวิต และในทางทำลายคุณภาพชีวิต
อีกประการหนึ่ง ในเศรษฐศาสตรแบบ
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ยุคอุตสาหกรรมนี้ การผลิตมีความหมายแคบ
มองเฉพาะในแง ที่ จ ะเอามาซื้ อ ขายกั น ได
เป น เศรษฐกิ จ แบบการตลาด เพราะฉะนั้ น
อาตมภาพอยูที่วัด ทำโตะทำเกาอี้ขึ้นมาชุดหนึ่ง
เอามานั่งทำงาน เศรษฐศาสตรบอกไมไดผลิต
คนหนึ่งขึ้นเวทีแสดงจำอวดตลกจี้เสน
ทำใหคนหายเครียดบันเทิงใจ จัดการแสดงโดย
เก็ บ เงิ น เราบอกว า มี ก ารผลิ ต เกิ ด ขึ้ น การ
จัดแสดงจำอวดเปนการผลิต
แต อี ก คนหนึ่ ง อยู ใ นสำนั ก งานหรื อ
สถานศึกษา เปนคนที่มีอารมณแจมใส คอยพูด
คอยทำใหเพื่อนรวมงานราเริงแจมใสอยูเสมอ
จนกระทั่ ง ไม ต อ งมี ค วามเครี ย ด ไม ต อ งไปดู
จำอวด แตเราไม
พิ จ ารณาพฤติ ก รรมของคนผู นี้ ว า
เปนการผลิต
แล ว ที นี้ คนที่ ท ำให ค นอื่ น เครี ย ด
มี กิ ริ ย าวาจาที่ ท ำให ค นอื่ น เครี ย ดอยู เ สมอ
จนเขาตองหาทางแกเครียดดวยเครื่องบันเทิง
คือไปดูจำอวด เราก็ไมคิดมูลคาทางเศรษฐกิจ
กันเลย
อีกตัวอยางหนึ่ง เขาจัดแสดงการฆาวัว
เชนในเมืองสเปนเขาใหคนลงไปฆาวัวกระทิงให
คนดู โดยเก็บเงิน การจัดการแสดงนี้เราเรียกวา
เปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ
แตเด็กคนหนึ่งพาผูใหญพาคนแกขาม
ถนน เราไม เรี ย กพฤติ ก รรมของเด็ ก นี้ ว า เป น
การผลิต
กรณีเหลานี้ขอใหคิดดู นี่เปนตัวอยาง
เทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพิจารณาในทาง
เศรษฐกิจนั้นยังแคบมาก ความหมายของการ
ผลิตก็ยังแคบ ในทางพุทธเศรษฐศาสตรจะตอง
ขยายวงความคิดนี้ออกไป
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ในเรื่ อ งนี้ ถ า เราจะมองหา the
invisible hand (มื อ ล อ งหน)ของ Adam
Smith ก็ ค งต อ งร อ งทุ ก ข ว า the invisible
hand ของอาดัม สมิธนี้ ทำงานไมทั่วถึง
เรื่อง economic growth คือความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ก็ ดี เรื่ อ ง wealth
คื อ ความมั่ ง คั่ ง ก็ ดี จะต อ งเอามาพิ จ ารณากั น

ใหม เช น ว า ความเจริ ญ ความก า วหน า ทาง
เศรษฐกิจนี้ เพื่ออะไรกันแน ถามันเปนไปเพื่อ
the increase of the quality of life คือ
เพื่อความเจริญเพิ่มพูนของคุณภาพชีวิต ก็จึง
นาจะรับได
(โปรดอานตอฉบับหนา)

*บทความนี้คัดมาจากหนังสือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ฉบับพิมพครั้งที่ 9 พ.ศ.2548 ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ของพระพรหม
คุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต ปจจุบันเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) ในมงคลวารอายุครบ 72 ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย
อึ๊งภากรณ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 9 มีนาคม 2531
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Buddhist Economics* (6)
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)

(e) Contentment and Consumerism
At this point I would like to
introduce a few comments on the
subject of contentment. Although it
doesn’t fit in exactly with the argument
being put forward here, it is related to
it, and as contentment is a virtue that
has often been misunderstood, it
seems to merit some discussion.

The question of contentment
involves the quality of life and the two
kinds of human want that have been
discussed above. It is quite apparent
that people who are content have
fewer wants than those who are
discontent. However a correct
definition of the term must make the
qualification that contentment implies
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only the absence of artificial want, i.e.
the desire for pleasure. The desire for
true well-being remains.
Our misunderstanding of the
meaning of contentment is due to the
failure to distinguish between the two
different kinds of desire. We lump the
two kinds of desire together, and in
proposing contentment, dismiss
them both. A contented person comes
to be seen as one who wants nothing
at all. Here lies our mistake.
Thais believe themselves to
possess the virtue of contentment, but
research has shown them to be avid
consumers. These two things are
incompatible. Can you see the
contradiction? Either Thais are not
content or else they are not the big
consumers they are said to be.
A criticism that has been made
in the past, it might be called an
accusation, is that the contentment of
the Thai people makes them lazy and
apathetic and so prevents the country
from progressing. But one
commentator holds that it is rather the
Thais’ penchant for consumption and
dislike for production that hinders
development. So one view is that it is
contentment that retards development
and another that it is the liking for
consumption. Whichever is true, what is

certain is that arousing people’s desires
for consumer goods does not
invariably lead to an increase in
production. The belief, once widely
held, that economic development
depends on encouraging spending and
consumption, has not been borne out
by the results. In Thailand it
appears that problems have been
aggravated—Thais now like to consume
a lot but don’t like to produce. We
think only of consuming or possessing
things, but
not of making them ourselves.
We want to have all the things that
they have in developed countries, and
feel proud that we live like people in
those countries do, but we’re not
proud to
produce those things as they
do. It is this attitude that really
obstructs
development.
It
demonstrates that merely arousing
desires in people without a correct
understanding of human
nature cannot provide
satisfactory results. The desire to
consume, once aroused, rather than
leading to an increase in production,
leads instead to profligacy, debt, and
crime: a
development gone seriously
awry.
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Is it possible that Thais are both
content and avid consumers after all?
That we have been moving away from
a traditional contentment and
exchanging it for the values of
consumerism? If that is the case
then it means that in introducing the
Western economic system into our
society, we have applied it wrongly,
and are now suffering the harmful
results. Actually, if we Thais were really
content in the correct way defined
above, then it would enable us to
support a steady and continual growth
in production. The path from
contentment to production would be
similar to that taken by Western
countries, where the Industrial
Revolution was based
on the Protestant work ethic.
The Protestant work ethic
teaches virtues of contentment,
economy and frugality, and encourages
the investment of savings in order to
increase production. It teaches people
to love work and to work for work’s
sake. Westerners at the time of the
Industrial Revolution lived with
contentment but desired to
produce. Instead of using their energies
for consumption, they used them for
production so as to promote industrial
advance. We Thais also have a good
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foundation: we are content, we dislike
extravagance, we’re not obsessed with
consumption, we know how to be
economical and use things sparingly.
What we need to do is to create and
stimulate a love of work and a desire
for accomplishment. Such a desire will
lead to production and will bear fruit in
industrial development. So, in
summary, contentment understood
correctly means cutting off the first
kind of desire, the artificial desire for
sense-pleasure but actively encouraging
and supporting the desire for quality of
life.
In Buddhism, contentment is
always paired with effort. The purpose
of contentment is seen to be to save
the time and energy lost in ministering
to selfish desires, and using it to
create and nurture true wellbeing.
There are many things that
need to be said concerning production:
it is a big subject. Consideration of the
subject of production doesn’t merely
call for an understanding of human
existence but demands a wideranging examination of the whole of
nature. In economics, the work
‘production’ is deceptive. We tend to
think that through production we
create new things, when in fact we
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merely effect changes of state. We
transform one substance or form of
energy into another. These
transformations entail the creation of a
new state by the destruction of an old
one. Thus production is almost always
accompanied by destruction.
If economics was a true science
it would not treat production in
isolation. Production involves
destruction and in some cases the
destruction is acceptable, in others it is
not.
Consequently the point to
consider regarding economic
production is as to whether, in cases
where the value of the thing produced
is offset by the values of that which is
destroyed, production is justified. In
some cases we may have to refrain
from production in order to sustain the
quality of life.
So in modern economics,
consideration in terms of production or
non-production alone is incorrect.
Nonproduction can be a useful
economic activity. We must examine
the subject of production by dividing it
into two kinds:
(a) production offset by
destruction, e.g. production entailing
destruction of natural resources and
environmental degradation

(b) production for destruction,
e.g. arms manufacture.
In (a) non-production is
sometimes called for, and in (b) is
always the better choice.
There is production with
positive results and production with
negative results; production that
enriches the quality of life and that
which destroys it.
In the economics of the
industrial era, the term production has
been given a very narrow meaning. It is
taken to relate only to those things
that can be bought and sold—it is an
economics of the market place. Thus if
I make a table and chair at my
monastery and then use it myself,
economically speaking, I have not
produced anything. A professional
comedian goes on the stage and tells
jokes. He relaxes the audience and
gives them a good time. This is taken to
be economically productive because
money changes hands. However,
someone working in an office, who is of
a very cheerful disposition, always
saying and doing things to cheer and
refresh those around them, so that
their work-mates are free of tension
(and feel no need to go and see a
professional comedian), is not
considered to have produced anything.
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We never consider the economic price
of action and speech that continually
creates tension in the work place, so
that those affected have to find some
way to alleviate it with amusements
such as going to see a comedian. To
give another example: a bull fight,
where people pay money to see bulls
killed, is called an economic
production. A child helping an elderly
person across the road is not.
Please give some thought to
the cases mentioned above. They are
examples that show the narrowness of
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economic thought and its definition of
production. Buddhist economics
expands its thinking more
widely. In regards to this matter, if one
looks for the ‘invisible hand’ of Adam
Smith, one must complain that it
doesn’t function everywhere. The
questions of wealth and economic
growth must be reconsidered. What is
the true purpose of economic growth
anyway? Surely it must be to secure an
increase in the quality of life.
(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

หลักธรรมคุณหญิงจัน
รัตนจันโท

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
แหงราชวงศจักรี

รูปปนฟรานซิส ไลท ที่ปนัง มาเลเซีย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ปราบดาภิ เ ษกเป น ปฐมกษั ต ริ ย แ ห ง กรุ ง
รัตนโกสินทรเมื่อ พ.ศ.2325 เนื่องจากปญหา
ทางการเมืองภายในและสงครามพมาที่ติดพัน
การรื้อฟนระบอบอยุธยายังไมมีกำลังและเวลา
พอที่ จ ะทรงจั ด การในเรื่ อ งเหล า นี้ ตลอดจน
เรื่ อ งหั ว เมื อ งในคาบสมุ ท รมลายู จนถึ ง
พ.ศ.2527 จึ ง โปรดให พ ระยาฤๅราชนิ กู ล
พระยาธรรมไตรโลก และพระพิพิธโภคัย เปน
ขาหลวงออกไปจัดการกับหัวเมืองทางชายทะเล
ฝงตะวันตก และตั้งคายอยูที่คายปากพระคาย
เดิมของเจาพระยาอินทวงษา ผูสำเร็จราชการ
หั ว เมื อ งทั้ ง แปด ขุ น นางในรั ช สมั ย สมเด็ จ
พระเจากรุงธนบุรี
พระยาฤๅราชนิ กู ล ยกกองทหารจาก
กรุ ง เข า เมื อ งถลาง พระยาถลาง(ขั น )และ
ชาวเมื อ งถลางที่ ภั ก ดี ต อ พระเจ า กรุ ง ธนบุ รี
(จากเอกสารที่ตกไปอยูที่ประเทศอังกฤษ ซึ่ง

พระยาถลางฯสงไปใหฟรานซิส ไลท-พระยา
ราชกปตัน ตัวแทนอังกฤษที่ไดรับบรรดาศักดิ์
จากฝ า ยไทย) ต อ สู จ นพระยาฤๅราชนิ กู ล
เสียชีวิตในที่รบ สวนพระยาถลาง(ขัน)บาดเจ็บ
สาหัสและเสียชีวิตในกาลตอมา เมื่อทางฝาย
พระยาธรรมไตรโลกทราบเรื่องก็นำทหารเขา
เกาะกุมตัวคุณหญิงจันภริยาพระยาถลาง(ขัน)
ไปควบคุมไวที่คายปากพระ
ต อ มาเมื่ อ พ.ศ.2328 กองทหารพม า
เข า โจมตี ค า ยที่ ป ากพระแตก พระยาธรรม
ไตรโลกเสียชีวิตในที่รบ พระยาพิพิธโภคัยหนี
รอดออกมาได
ส ว นคุ ณ หญิ ง จั น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ
ชุลมุนทานก็หนีออกมาทางชองแคบปากพระ
จนถึงบานที่เมืองถลาง เห็นวาขาวของเสียหาย
หมด ในขณะที่พมารีรอศึกษาสถานการณอยู
นั้น เปนโอกาสใหคุณหญิงจันไดฟนตัวสะสม
กำลั ง พลและกำลั ง อาวุ ธ เพื่ อ จั ด ระบบใน
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อนุสาวรียยาจันยามุก ณ สี่แยกทาเรือ
ถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต

อนุสาวรียยาจันยามุก
สถานที่หนึ่งในอนุสรณสถานเมืองถลาง ภูเก็ต

การรับมือกับกองทหารพมา โดยรวบรวมกำลัง
คนจากชาวบ า นดอน บ า นพอน บ า นสาคู
บ า นในทอน บ า นบ อ กรวด ที่ ห นี เข า ป า เมื่ อ
ทราบขาวเรื่องกองทัพพมาตีคายปากพระแตก
ใหกลับมารวมกันในคายเมืองถลาง อันเปนคาย
เกาปจจุบันเรียกวาบานคาย ซึ่งรายละเอียดได
กล า วไว ใ นแสงพระธรรมฉบั บ ก อ น(ฉบั บ ที่ 2
และ 4)แลว สวนฉบับนี้จะเนนถึงภาพรวมแหง
วิ ก ฤติ ก ารณ ที่ คุ ณ หญิ ง จั น ต อ งเผชิ ญ อยู ใ น
ขณะนั้ น และวิ เ คราะห ห ลั ก ธรรมที่ ท า นมี
ซึ่งวิกฤติการณมีดังนี้
1.พระยาถลาง(ขั น )สามี คุ ณ หญิ ง จั น
เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บสาหัส ในการตอสู
กับทหารจากกรุงเทพฯ
2.คุณหญิงจันเองก็โดนจับถูกคุมตัวไป
ไวที่คายปากพระ
3.ศึกพมาที่ใกลจะเกิดขึ้นในเร็ววัน
ทั้งสามเหตุการณนี้ เชื่อวาคุณหญิงจัน
ซึ่ ง เป น พุ ท ธศาสนิ ก ชนผู มี ก ารศึ ก ษาใน
ครอบครัวนักปกครอง โดยเฉพาะสายตระกูล
ฝายสามีที่เปนนักปกครองที่คงจารีตการค้ำชู

พุทธศาสนามาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จะตอง
นำหลักธรรมเขามารวมแกปญหา เสริมสราง
จิตใจ มีสมาธิสติปญญาเพื่อสูกับเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้น หลักธรรมดังกลาว ไดแก
ประการแรก ขันติและโสรัจจะ
ขั น ติ คื อ ความอดทนทั้ ง จิ ต ใจและ
รางกาย โดยให “ใจเปนนายกายเปนบาว”
โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยมเจียมตน
ไมแสดงความทุกขใหคนอื่นเห็น
ประการที่สอง แมคุณหญิงจันแทบจะ
สิ้ น เนื้ อ ประดาตั ว เมื่ อ เกิ ด ความวุ น วายขึ้ น ใน
เมืองถลาง แตทานก็ยังมีบารมีมากอยู เพราะ
เมื่ อ มี อ ำนาจอยู ใ นภาวะปกติ ท า นมี ธ รรม
ประจำตัวอยู คือ สังคหวัตถุสี่ เปนธรรมที่เปน
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคน และประสานหมูชนไว
ในสามัคคี หรือหลักการสงเคราะหผูอื่น อันปน
ธรรมของผู ป กครองและคนเป น หั ว หน า คน
ไดแก
ทาน คือ การให การแบงปน
ป ย วาจา คื อ การพู ด ที่ รั ก ษาใจคน
ประทับใจคน เรียกวา ปยวาจา
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บานคุณหญิงจัน
สถานที่หนึ่งในอนุสรณสถานเมืองถลาง ภูเก็ต

บริเวณควนเจาพระยาอินทวงษา ที่ตั้งคายปากพระ
ในอดีต ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง พังงา

อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน
แกสาธารณะ การขวนขวายชวยเหลือกิจการ
ตลอดจนการแกไขปรับปรุงจริยธรรมของสังคม
สมานัตตตา คือ ความเปนคนเสมอตน
เสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับทุกๆสถานะ
รวมกันทั้งในยามสุขและทุกข
นี่คือ คุณสมบัติของคุณหญิงจัน ทาน
เปนลูกสาวจอมราง ขุนนางที่สวนกลางสงมา
ตอนวัยเยาวไดมีโอกาสเขาไปรับใชในวัง ไดถูก
อบรมอย า งสาวชาววั ง เมื่ อ กลั บ มาอยู เ มื อ ง
ถลางก็วางตนเหมาะสมในทุกๆกรณี
ประการที่สาม ธรรมที่ทำใหคุณหญิง
จันเปนที่พึ่งแกคนในปกครองของทานและคน
ทั่วไป คือ พรหมวิหารสี่ ซึ่งพระพุทธองคทรง
ตรั ส ว า ใครประพฤติ ธ รรมนี้ คนนั้ น จะเป น
เสมื อ นพรหม โดยธรรมข อ นี้ เ ป น หลั ก เป น
เครื่องอยูอยางประเสริฐ เปนธรรมประจำใจ
อันประเสริฐบริสุทธิ์ ดุจแสงสวางแหงธรรม
พรหมวิ ห ารธรรมที่ เ ป น หลั ก ใจและ
กำกับความประพฤติ ซึ่งชื่อวาการดำเนินชีวิตที่
หมดจด และการปฏิบัติตอมนุษยสัตวทั้งหลาย
โดยชอบดังกลาวขางตน มีองคประกอบ ดังนี้
เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาจะใหผู

อื่นเปนสุข มีจิตอันแผไมตรีและประโยชนแก
มนุษยสัตวทั่วหนา
กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข
ใสใจในความที่จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข
จากความเดือดรอนของสัตวทั้งปวง
มุทิตา มีความยินดี ในเมื่อผูอื่นเปนสุข
มีจิตผองใสบันเทิง ประกอบดวยอาการแชม
ชื่นเบิกบานอยูเสมอตอสัตวทั้งหลายผูดำรงอยู
ในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข
อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง อันจะ
ให ด ำรงอยู ใ นธรรมตามที่ พิ จ ารณาเห็ น ด ว ย
ป ญ ญา โดยมี จิ ต ราบเรี ย บเที่ ย งธรรม ไม เ อน
เอียงดวยรักและชัง
ใครที่มีพรหมวิหารธรรมจะเปนเครื่อง
ป อ งกั น ตนจากศั ต รู และเป น ที่ พึ่ ง ของผู อื่ น
เปนธรรมของผูเปนใหญ คุณหญิงจันทานเปน
ดุจพรหมของคนเมืองถลาง ทุกคนกราบไหว
โดยสนิทใจ แมทานจะจากไปแลวกวาสองรอย
ป แตยังมีผูไปกราบไหวบูชาอนุสาวรียของทาน
ทุกหนแหงมิขาดสาย เมื่อเรากราบไหวทาน
ก็ควรรำลึกถึงคุณธรรมของทาน เพื่อไปปฏิบัติ
ให เ ป น ศิ ริ ม งคลของชี วิ ต ให ไ ด รั บ แสงแห ง
พระธรรมติดตัวไป
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HISTORY OF BUDDHISM IN PHUKET

Dharma of Lady Chan
Ratanajanto

Translated to English : Wasu Koysiripong

King Buddha Yodfa Chulaloke the Great of
Chakri Dynasty

Francis Light Sculpture in Penang, Malaysia

When King Buddha Yodfa Chulaloke
ascended to the throne as the first king of
Rattanakosin in 1782; because of political
infightings, the entangled war with Burma
and the rebellion problems in the Malaya
Peninsula; he did not have enough time
for the reestablishment of the Ayutthayalike regime. In 1784, he ordered Phraya
Rue Ratchanikul, Phraya Thammatriloke
and Phra Phiphitphokhai to be his
diplomats in managing the cities in the
west coast. The diplomats camped at the
former site of Chaophraya Inthawongsa,
the governor of the eight cities, a
nobleman during the reign of Phrachao
Krung Thonburi.
Phraya Rue Ratchanikul brought
an army from Rattanakosin to Thalang.
Phraya Thalang (Khan) and the residents
of Thalang who were loyal to Phrachao
Krung Thonburi (referred to a document
found in England that Phraya Thalang sent
to Francis Light, Phraya Ratcha Captain, a

representative of England who was
awarded a rank from Siam) resisted the
army of Phraya Rue Ratchanikul and got
him killed in the battle. Phraya Thalang
(Khan) was seriously injured and died not
long after that. Once Phraya
Thammatriloke knew this incident, he
brought some soldiers to capture Lady
Chan, the wife of Phraya Thalang (Khan)
and locked her up at Pakphra Garrison.
In 1785, a Burma army launched
an attack on Pakphra Garrison. The
garrison was dispersed. Phraya
Thammatriloke died in the battle. Phraya
Phiphitphokhai successfully escaped from
the battle.
Lady Chan escaped from the
chaos to Pakphra Pass, until she arrived at
Thalang Town. She found her belongings
damaged. While the Burma were
observing the situation, Lady Chan got an
opportunity to recoup soldiers and
weapons to arrange a system to handle
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A monument of Lady Muk and Lady Chan at
Tharua Intersection, Thepkrasattri Road, Phuket

A monument of Lady Muk and Lady Chan, one
of the memorial places of Thalang, Phuket

the Burma army. She mobilized soldiers
from Baan Don, Baan Phon, Baan Sakhu,
Baan Naithon and Baan Bokruad, who had
fled into forests once they heard the
news that the Burma army had
suppressed Pakphra Garrison, back into
Thalang Town Garrison, nowadays called
Baan Khai, the details of which are in
Volume 2 and Volume 4 of the Light of
Dharma. In this volume, we will focus on
the catastrophic event that Lady Chan
was facing at the time, and analyzed the
Dharma principles that she had. The
catastrophy was as follows.
Phaya Thalang (Khan), the
husband of Lady Chan died of a serious
injury caused by a battle against soldiers
from Bangkok.
Lady Chan was captured and
locked up at Pakphra Garrison.
The war with Burma was
approaching.
It is believed that in these three
events, Lady Chan who was an educated
Buddhist from a noble family and the wife
of a ruler who had been maintaining

Buddhism since Ayutthaya Era, must have
adopted Dharma principles to solve
problems, boost morale and use Samadhi
and wisdom in fighting any difficulty. Such
principles are as follows:
The First Principle Khanti and
Sorajja
Khanti is the mental and physical
endurance. The mind is the master of the
body.
Sorajja is the indifference to
hardship. The leader shall not show any
suffering to the followers.
The Second Principle Though
Lady Chan was almost bankrupt during
the chaos in Thalang Town, she still had
much charisma because of the Dharma
principle of Sanghavattu 4, which is the
principle to win the hearts of others. It is
an essential principle for leaders. It
consists of 4 qualities.
Than: practice almsgiving
Piyavaja: speak well
Utthajariya: act in public benefits,
help others at work, and improve social
ethics.
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The House of Lady Chan, one of the
memorial places of Thalang, Phuket

Around the hill of Chao Phraya Inthawongsa,
the former site of Pakphra Garrison, Khokloy
Sub-district, Takua Tung District, Phang-nga

Samanattata: keep the integrity
and act appropriately to every situation
These are the attributes of Lady
Chan, a daughter of Jom Rang, a
nobleman dispatched by the central
authority. When she was a child, she had
an opportunity to serve in the palace and
be trained as a palace woman. After she
came back to Thalang, she still kept such
mannerism.
The third principle The Dharma
that makes Lady Chan someone who her
subjects and the general public can rely
on is Brahmavihara 4. The Buddha
compared those who have this principle
as someone resembling the Brahma. This
principle is very glorious and bright like
the light of Dharma.
Brahmavihara is a principle of
directing the mind and the actions for a
clean life that treats all humans and
animals with kindness. It has the following
qualities.
Metta is love. It is the
kindheartedness for others to be happy. It
is kindness to all the humans and animals
in the World.

Karuna is sympathy. It is about the
thought to help others get away from the
sufferings. It is the care for the wellbeing
of all the humans and animals.
Muthita is gladness for others’
goodness. Once others are happy, one is
happy with them.
Ubekkha is the unbiased mind.
Those who have Ubekkha stay in the
Dharma with wisdom, with the heart of
justice that is unbiased by neither love
nor hatred.
Brahmavihara is a tool to prevent
one from enemies, and make one reliable
to others. It is a principle of powerful
people. Lady Chan was like the Brahma to
the residents of Thalang. Everyone
respected her wholeheartedly. Even after
she passed away for more than two
hundred years, there are still people
paying respect to her monument
everyday everywhere. When we pay
respect to her, we should think about her
morals, and adopt them for our better
life, for ourselves to have the light of
Dharma with us all the time.
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แสงไพศาล

กินอยางพุทธ
พระไพศาล วิสาโล

ฝรั่งคนหนึ่งมาเที่ยววัดปาแถวอีสาน กลับไปก็
บนใหเพื่อนๆฟงวา วัดดังกลาวไมนาไปอยางยิ่ง
เธอใหเหตุผลวาพระทั้งวัดไมถูกกันเลย เวลา
กินอาหารก็ตางคนตางกิน ไมยอมคุยกันสักคำ
อยางนี้แลวจะนาศรัทธาไดอยางไร
ฝรั่งผูนั้นไมเขาใจวัตรปฏิบัติของพระ
วา เวลาฉันอาหารทานจะฉันดวยความสงบ
สำรวม เพราะเปนโอกาสที่จะไดฝกฝนพัฒนา
จิตไปดวยในตัว
ฝรั่งอาจถือวาเวลาอาหารเปนชวงเวลา
สังสรรค แตตามธรรมเนียมพุทธ(ซึ่งไมไดจำกัด
เฉพาะในหมู พ ระป า เท า นั้ น ) การกิ น อาหาร
เปนการปฏิบัติธรรมไปดวยในตัว
ผูคนทั่วไปมักเขาใจวาการกินอาหาร
เปนเรื่องของรางกายเทานั้น แตความจริงแลว
มันมีผลตอจิตใจดวย ผลในทางจิตใจนั้นไมได
ขึ้นอยูกับวาเรากินอะไรเทานั้น เรากินอยางไรก็
มีความสำคัญเชนกัน คนที่กินไปคุยไป หรือ
ปากก็เคี้ยว ใจก็ครุนคิดกังวล นอกจากอาหาร

จะย อ ยยากแล ว ใจก็ เ ครี ย ดง า ย พาลจะเป น
โรคกระเพาะเอา ยิ่งกวานั้นพฤติกรรมการกิน
แบบนี้ยังบมเพาะนิสัยฟุงซาน แซสาย มีสมาธิ
ไดยาก
ในทางกลั บ กั น ถ า กิ น อย า งถู ก ต อ ง
ไมเพียงแตรางกายเทานั้น จิตใจก็พลอยไดรับ
การบำรุงเลี้ยงดวย อยาลืมวาไมใชแตรางกาย
เทานั้นที่ตองการอาหาร จิตใจก็ตองการดวย
เชนกัน
อาหารของจิตใจคืออะไร? อยางแรก
ไดแกความสงบ การกินอาหารเปนโอกาสหนึ่ง
ที่จิตใจควรไดพักผอนหลังจากถูกใชไปกับการ
งานตางๆมากมาย ถาเราลองกินโดยไมพูดคุย
กั บ ใครดู บ า ง และไม ต อ งหาเรื่ อ งมาคิ ด ให
วุนวาย ใหใจไดรับรูอยูกับการกิน สัมผัสรับรส
ตางๆอยางแจมชัด แมจะฟุงซานไปบางก็ดึงจิต
กลับมาที่การกิน การกระทำอยางนี้เรียกวากิน
อยางมีสติ ผลที่ตามมาคือ ความสงบจะคอยๆ
กอตัวขึ้น สมาธิจะไดรับการพัฒนา สติและ
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สมาธิ ดั ง กล า วนี้ แ หละที่ เราสามารถเอาไปใช
เวลาทำงานทำการตางๆได ไมใชแตในเวลา
อาหารเทานั้น
นอกจากความสงบแล ว จิ ต ใจยั ง
ตองการปญญาหรือความตระหนักรู ในทาง
พุทธศาสนาถือวาเวลาอาหารยังเปนเวลาที่จะ
ไดเตือนตนใหตระหนักวาชีวิตเรานั้นตองการ
สิ่ ง ที่ เรี ย กว า “คุ ณ ค า แท ” ยิ่ ง กว า “คุ ณ ค า
เที ย ม” ในเรื่ อ งอาหารนั้ น คุ ณ ค า แท ไ ด แ ก
ประโยชนตอชีวิตและสุขภาพ สวนคุณคาเทียม
ไดแกรสอรอย ความโกเก ถาเรากินอาหารโดย
มุ ง รสชาติ แ ละหน า ตา(เช น กิ น อาหารแพงๆ
รานดัง ๆ) กิเลสก็จะสะสมพอกพูนในจิตใจของ
เราพรอมๆกับไขมันที่เกาะตามเสนเลือด ดวย
เหตุนี้ตามธรรมเนียมพุทธ กอนจะกินอาหารจึง
นิ ย มเตื อ นตนด ว ยบท“ปฏิ สั ง ขาโย” เพื่ อ ให
ระลึกวาเราพึงกินอาหารโดยมุงคุณคาแทเปน
สำคัญ อยาไดกินตามใจกิเลส คนสมัยนี้อาจ
รู สึ ก ว า บทปฏิ สั ง ขาโยโบราณไปแล ว หรื อ
เหมาะสำหรับพระ แตหากเตือนตนดวยเนื้อ
หาคลายๆกันกอนกินอาหารก็ถือวาใหปญญา
แกจิตใจแลว
ความตระหนั ก รู อี ก อย า งหนึ่ ง ซึ่ ง มี
ความสำคัญตอชีวิตก็คือ ความตระหนักวาชีวิต
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เราอยูไดเพราะอาศัยสิ่งตางๆมากมาย เวลา
อาหารเปนโอกาสดีที่เราจะไดระลึกถึงความจริง
ขอนี้ เพราะทุกอยางที่เรากินเขาไปลวนเปน
ผลพวงแห ง น้ ำ พั ก น้ ำ แรงของผู ค นมากมาย
อีกทั้งยังเกิดจากชีวิตนับไมถวน โดยโยงไปถึง
ปาเขาลำเนาธารดินฟาเมฆฝน ฯลฯ ในเมื่อ
เราเป น หนี้ บุ ญ คุ ณ ผู ค นและสิ่ ง ต า งๆมากมาย
เช น นี้ อย า งน อ ยก็ ค วรขอบคุ ณ และอุ ทิ ศ
สวนกุศลหรือแผเมตตาไปให ดวยเหตุนี้เมื่อ
พระฉันอาหารเสร็จแลวจึงมีการสวดอนุโมทนา
ตลอดจนกรวดน้ำเชาเย็น แตที่สำคัญกวานั้นก็
คือการพยายามทำชีวิตใหมีคุณคา พัฒนาตน
เปนประโยชนแกผูอื่น เพื่อใหคุมคากับความ
เสียสละของสรรพชีวิต ความตระหนักรูและ
ความตั้ ง ใจดั ง กล า วไม ใช เ ป น เรื่ อ งของพระ
เทานั้น หากยังจำเปนสำหรับชีวิตของคฤหัสถ
ดวย เวลาอาหารเปนโอกาสดีที่เราจะไดเตือน
ตนในเรื่องดังกลาว เพื่อใหเกิดมุมมองที่ถูกตอง
ตามความเปนจริง และเกื้อกูลตอชีวิตที่ดีงาม
มุ ม มองเช น นี้ พุ ท ธศาสนาถื อ ว า เป น ป ญ ญา
อยางหนึ่ง
ชีวิตนั้นไมไดแยกเปนสวนๆ เวลากิน
อาหาร เราจึงไมพึงบำรุงเลี้ยงแตรางกายเทานั้น
หากเราควรบำรุงเลี้ยงจิตใจดวย โดยกินอยางมี
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สติและสมาธิ ขณะเดียวกันก็บมเพาะปญญา
ให เ กิ ด ขึ้ น แก จิ ต ใจ ด ว ยการเตื อ นตนให เ ห็ น
คุณคาที่แทจริงของอาหาร ไมหลงปลอยใจไป
กับคุณคาเทียม พรอมกันนั้นก็ใหตระหนักวา
เราเปนหนี้บุญคุณสรรพชีวิต จึงควรใชชีวิตใหมี
ความหมาย
อั น ที่ จ ริ ง ถ า จะกล า วให ค รบถ ว น
สมบูรณจริงๆ นอกจากมิติทางกายและจิตใจ
แลว การกินอยางพุทธยังแยกไมออกจากมิติ
ทางสั ง คม นั่ น คื อ ต อ งคำนึ ง เสมอว า การกิ น
(และการบริโภค)ของเรานั้นสงผลกระทบตอ
ผูอื่นหรือไม มีอาหารและผลิตภัณฑหลายอยาง

เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ทำลายสิ่งแวดลอม
เบี ย ดเบี ย นคนยากคนจน หรื อ ทรมานสั ต ว
หากกินดวยจิตสำนึกอยางชาวพุทธจริงๆ ยอม
ต อ งหลี ก เลี่ ย งอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า ว
หาไมจะเทากับวาเราไปสงเสริมสนับสนุนการ
เบียดเบียนดังกลาว
กาย จิ ต และสั ง คมล ว นเชื่ อ มโยง
สั ม พั น ธ กั น และต า งมาบรรจบในแทบทุ ก
กิจกรรมของชีวิต รวมทั้งการกิน การกินจึง
มิ ใช แ ค ก ารหาอาหารใส ท อ งเท า นั้ น หากยั ง
เป น การบ ม เพาะจิ ต ใจของเรา และปรุ ง แต ง
สังคมที่เราอาศัยอยูดวย
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LIGHT OF PAISAL

The Art of Eating :
The Buddhist Way*
Phra Paisal Visalo

After returning from a visit to a
temple in the Northeast of Thailand, a
western woman told her friends never
go to that place, saying that the monks
there did not like one another. “When
they eat, they never speak even one
word to one another,’’ she said. “How
can they then expect respect or faith
from us?’’
Obviously, this lady did not
understand Buddhist monks’ practice
concerning eating; monks eat in silence
because for them, eating is part of
mindfulness training.
In the West, eating may be
viewed as a time for socialising, but
according to Buddhist mores, which do
not only govern monks, eating is part of
dhamma practice. Most of us think
eating is only a physical activity. In fact,
eating has a spiritual impact on us. It
does not only matter what we eat, but
also how we do the eating.

Many people like to talk while
eating. Others get lost in worries
instead of being mindful of what they
are doing. Apart from getting
indigestion, these people tend to get
stressed easily, which can le ad to
ulcers. This pattern of eating also
fosters an unsteady mind which cannot
concentrate.
But if we eat in the right way,
not only our physical body is
nourished, but also our mind. Don’t
forget that our mind also needs food.
What is the food of mind? First, it is
serenity. While eating, our mind should
get some rest from having been put to
use all day. So try to eat in peace,
without thinking about anything, while
concentrating on the business in hand.
We will discover that our sense of taste
has become much sharper. If our mind
wanders, bring it back to eating again.
This is what we call mindful eating. The
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result is the cultivation of peace and
concentration. We will find this
concentration useful in our other
activities.
Apart from serenity, the mind
needs wisdom and awareness.
Buddhism also sees the time of eating
as the time to be aware of the
difference between real and false
values. The real value of food is to
sustain and nourish our body and our
lives. The false value of food,
meanwhile, is taste and any status
attached to certain foods.
If we are attached to the tastes
or presentation of foods, if we are
constantly looking for popular or
famous eating places, then greed will
gradually grow in our mind, along with
the cholesterol in our bloodstream.
This is why in true Buddhist tradition,
we are prompted to remind ourself of
this with a prayer called Patisangkayo
before beginning a meal. The aim is to
make us aware that we should eat the
food for its true value and not to
submit to our desires.
Today’s generation might feel

that this prayer is too old-fashioned,
suitable only for monks. But if we
apply its essence to make us aware of
the purpose of eating before we begin
meals, we will be able to nourish our
mind with wisdom.
There is another awareness that
is extremely important _ that our life is
dependent on so many things. Eating
time is a good time to reflect on this
truth. This is because the foods that we
eat actually come from the labour of
so many people involved. Foods are
the product of so many lives. They are
inseparable from their own sources of
sustenance _ soil, waterways, forests,
clouds, rain, sky.
When we eat, then, we owe to
so many people and so many lives. We
should therefore at least express our
thankfulness to them and dedicate
merit or emanate compassion for them.
This is why monks, in the spirit of
thankfulness, say the anumodhana
prayer after meals. In this spirit, monks
also perform the ritual of kruad nam
(the pouring of water to dedicate merit
or express thankfulness to all beings)
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every morning and evening.
More importantly, the
awareness that we owe our life to
others helps us try to live in a
meaningful way so that it is worthy of
the sacrifices of so many people and
many things _ the things that make our
being possible.
This consciousness is certainly
not a matter for clerics only. It is
extremely important for every one of
us. Meal-time is the time to reflect on
how our life is interconnected with
others so that we can see things in
proper perspective; according to reality.
This outlook helps us to foster a
conscientious life. Buddhism considers
this outlook a kind of wisdom.
Life is not divided into separate
fragments. When we eat, we should
not only nourish our body, but also our
mind by eating mindfully while
cultivating wisdom in our heart. This
can be done by constantly reminding
ourselves to see the true value of
foods, by not letting ourselves be
engulfed by their false values, and by
simultaneously being aware that we
owe our lives to others _ so that we
should live our lives meaningfully.
Ultimately, eating _ according to
Buddhist perspective _ is not only
concerned with the physical and
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spiritual realms. It is also inseparable
from the social dimension. We must be
always aware of whether what we eat
and how we consume affects others on
the planet. The manufacturing of many
foods and products come from
processes which destroy the
environment, exploit the poor and
torture animals. If we are going to eat
and consume according to true
Buddhist tradition, we must avoid all
such foods and products. If not, our
action is tantamount to supporting the
ongoing exploitation.
Body, mind and society are
interconnected. They become one in
almost every activity in our life,
including eating. Our eating is therefore
not a matter of putting food in our
stomachs. It is an act to develop our
mind and our society.

* This article has been translated from an article in Thai. Phra Paisal Visalo, a prominent advocate of
clerical reform, has written many books on Buddhism and Thai society. His other articles in Thai are
also available on the Internet at www.budpage.com.
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แสงพจนา

จากสมุดบันทึก
พจนา จันทรสันติ

สิ่งที่“ทำ”อาจไมใชสิ่งที่“เปน” แมสิ่งที่เปนอาจสะทอนใหเห็นสิ่งที่ทำ
และสิ่งที่ทำอาจแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่เปน
๚
ถามวาหนทางใดเปนหนทางที่แทจริง ตอบวา หนทางที่แทนั้นยอมมีหัวใจอยูดวยเสมอ
และถามอีกวา เหตุผลที่มีมากมายในโลกนั้น เหตุผลใดแท
เหตุผลที่แทนั้นกอปรดวยเมตตา เหตุผลที่ขาดเมตตา เปนเพียงผลจากความคิดลวนๆเทานั้น
และเหตุผลเยี่ยงนั้นแหงแลงและตายซาก
๚
เมื่อการภาวนาไมใชภาวนา เพียงเลื่อนไหลไปอยางงายๆ เหมือนการเดิน เหมือนการจาม
คือ“สิ่งนั้น”ที่ไรชื่อเรียกขาน
๚
การปฏิวัติภายนอกขับเคลื่อนดวยความโกรธเกลียด แมจะมีความปรารถนาดี แตก็ถูกชักนำ
ดวยแนวคิดและเหตุผลที่เปนมิจฉา จึงเปนการลมลางและบังคับดวยกำลังอำนาจ กอเกิดเปน
ปฏิกิริยา
หักลางกันของสองขั้วความคิดอยางไมสิ้นสุด กอใหเกิดทุกขและความเกลียดชังไมสิ้นสุด
การปฏิวัติภายในผลักดันดวยความกรุณา คือความรักและความปรารถนาดีอยางไมสิ้นสุด
เปนความมุงหวังใหสรรพสัตวพนทุกข โดยไมมีการบังคับฝนใจ
จากปรีชาญาณซึ่งหยั่งเห็นในหลักธรรม โลกก็ยังไดรับความเคารพในฐานะที่เปนโลก
เปนสองขั้วของแสงสวางและความมืด เปนหองเรียนของผูใฝธรรม
เพื่อที่จะแลเห็นและประจักษแจง
๚
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LIGHT OF POCHANA

From a diary

Pochana Chandrasanti
Translated to English : Wasu Koysiripong

What is “done” may not be how it “is”.
Though how it is may reflect what is done, and what is done may reflect how it is.
…
When I was asked which path is the true path,
I answered that the true path must have the heart in it.
Then I was asked which reason is true out of a vast number of reasons in the World.
I answered the true reason is the one full of kindness.
A reason without kindness is a result of pure thought with no heart.
Such reason is dry and dead.
…
When bhavana doesn’t feel like bhavana, but simply flows like walking or sneezing;
then it is “the thing” that has no name.
…
An external revolution is driven by hatred. Though it has good intention,
it is guided by malicious ideas and reasons. Therefore, it is about overthrowing
and suppression, causing an endless clash of two ideological poles,
which results in eternal dukkha and hatred.
An internal revolution is driven by kindness, which is endless love and good will.
Its intention is to rescue all the creatures to get away from dukkha, without coercion.
With the wisdom to understand the Dharma, the World is respected as the World,
as a sphere of two opposite poles of brightness and darkness,
as a classroom for those who practice to clearly see and understand the Dharma.
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แสงจากปา

พุทธศาสนากับปา
กองบรรณาธิการ

ปาไมมีความสำคัญตอพระพุทธศาสนา ดังนี้ :1.พระรัตนตรัย แปลวา แกว ๓ ประการ หมายถึง
สิ่งอันประเสริฐสุดในพุทธศาสนา ไดแก
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อันเกี่ยวของกับปา ดังนี้

พระพุทธ : พระพุทธเจาประสูติ ณ ปาลุมพินีวัน
ตรัสรู ณ ปาทึบใกลหมูบานอุรุเวลา และ
ปรินิพพาน ณ สวนปาสาละ เมืองกุสินารา

พระธรรม : พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม
ครั้งแรก(ปฐมเทศนา)แกปญจวัคคีย
ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี

พระสงฆ : พระอริยสงฆสาวก ๖๐ รูปแรก
ลวนบังเกิดขึ้น ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน และ
ไดเปนกำลังสำคัญในการเผยแผพุทธศาสนา
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2.การศึกษาธรรม

ปา คือ สถานที่พระพุทธเจาและพระสงฆ
ในสมัยพุทธกาลอาศัย ศึกษา และปฏิบัติธรรม

ปา คือ สถานที่ปฏิบัติธุดงควัตร
หรือขอปฏิบัติอันเขมขนเพื่อขัดเกลากิเลส

ปา คือ สถานที่ที่เกื้อกูลการเจริญสมณธรรม
พระพุทธเจาทรงยกยองปาไวโดยนัยตางๆเปนอันมาก

ปา คือ สมดุลแหงการดำรงอยูของธรรมชาติ โลก
และทุกสรรพชีวิต
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LIGHT IN FOREST

Buddhism
and Forests
Editorial

Forests have an important role in Buddhism as follows :1.The Three Jewels refers to the three holiest things
in Buddhism namely the Buddha, the
Dharma and the Sangha. The Three Jewels are related to forests as follows.

The Buddha: The Buddha was born in
Lumbini Forest, attained enlightenment
near Uruwela Village and ascended to
the Nirvana in a park of sala trees in
Kusinara Town.

The Dharma: The Buddha delivered
the First Sermon to the First Five
Monks at Isipatana Mrigadayavan Park
near Varanasi City.

The Sangha: The first 60 arahats
emerged at Isipatana Mrigadayavan Park
and became a major force in
propagating Buddhism.
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2.Dharma Study

A forest is where the Buddha and the Sangha
in the era of the Buddha lived, learned and
practiced the Dharma.

A forest is where monks practice dhutanga,
a very strict practice to control passuons.

A forest is a place that supports the
Sramana Dharma. The Buddha has spoken
very highly of forests.

Forests keep the balance among the Nature,
the World and every creature.
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บัวสามแบบ

วาดวยทัศนคติ

คนโงดูหมิ่นความดี
มองโลกในแงรายดานเดียว
จึงไดรับแตสิ่งชั่วรายและชีวิตตกต่ำ
ยามพบสิ่งดีจะไมเขาใจ จึงมักพลาดโอกาสใหญ
คนฉลาดชอบทำดีและติดดี
มักมองโลกในแงดีดานเดียว
จึงไดรับแตสิ่งดีโดยมาก
ครั้นพบสิ่งชั่วราย จะทนไมได ทำใจไมเปน

ตองถอยหนี ดวงใจแตกราว
ชีวิตจึงระคายเคืองและมีปฏิฆะเรนลึก
คนเจาปญญาละชั่วเด็ดขาด
และทำดีเปนนิสัยโดยไมติดดี
ละแมความดีเขาสูความบริสุทธิ์
จึงเห็นที่สุดแหงความเปนจริงแทแหงโลกวา
ทุกสิ่งในโลกมีทั้งคุณ โทษ และความเปนกลางอยู
จึงบริหารสถานการณไดและทำใจไดทุกภาวการณ

THREE LOTUSES

ATTITUDE
The foolish disdain virtue,
Becoming the extreme pessimist.
Because they see only the worst,
They receive things at their worst.
When chances of a lifetime come,
They lose them.
The clever worship and live for righteousness,
And see only the optimistic side of things;
In return, they receive things at their best.
But when they encounter ill-fate,

They fall apart and live in grief.
The wise have unintentionally
eliminated the bad
Because everything they do is naturally good.
Intentionally, they eliminate the good and
enter the pure.
Seeing the truth that everything has the good,
the bad and the neutral,
They are all-accepting and manageable.

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

The Light of Dharma January–June 2019

ม
ิ
ด
เ

ล
ฟ
ไ

ช
ใ

ให ม 4
เล
ื่

71

72

แสงพระธรรม มกราคม–มิถุนายน 2562

ฟ ง ใ ห เ พ ลิ น เ จ ริ ญ ด ว ย ใ จ

วิทยุภูเก็ต

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

พุทธธรรมกับวิทยาศาสตร
(ใหศรัทธาคูไปกับปญญา)

ภูเก็ตในใจเรา

(เพื่อความยั่งยืนที่ยั่งยืน)

เที่ยงแทไมแนนอน
(ความจริงแทๆ)
๏

Youtube

ตลอดวันตลอดคืน พิมพคำวา...
ภูเก็ตในใจเรา

เที่ยงแทไมแนนอน

