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บทคัดย่อ

สิง่ ทัง้ หลายในโลกมนุษย์ ทีเ่ กิดขึน้ มาเพราะปัจจัยปรุงแต่งและมีวญ
ิ ญาณครองหมายเอาทัง้ มนุษย์
และสัตว์ดิรัจฉานทุกตัวตน พระพุทธองค์ตรัสว่า มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างส�ำเร็จได้
ก็เพราะใจ, ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี ท�ำอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อรถหมุนไป
ตามรอยเท้าโคผู้น�ำแกไปอยู่ ส่วนผู้ใจดี มีผลตรงกันข้าม ค�ำว่าจิต เป็นธรรมชาติ คิด ไตร่ตรอง เป็นค�ำ
กลางๆ ไม่ดีและไม่ชั่ว ถ้ามุ่งไปทางดี คือคิดดี มีสุข ได้บุญ บุญจึงเกิดใน ๓ ตอน ขณะคิดจะท�ำได้
บุญมีสุขใจ ระยะที่หนึ่งเรียกว่า “ปุพฺพเจตนา” ขณะที่ให้มีความสุข ระยะที่สองคือ “มุญฺจนเจตนา”
หลังจากให้ทานแล้วระลึกอีกก็มคี วามสุข ระยะทีส่ ามนีเ้ รียกว่า “อปราปรเจตนา” ดังตัวอย่าง มฆมาณพ
เป็นต้นมีจิตอาสาท�ำความดี มีสุขทั้งสามระยะ ฉะนั้น

ค�ำส�ำคัญ : พลังจิต, เจตนา, ความรัก, ความศรัทธา
Abstract

Everything in the world occurs as the factors and consciousness which mean
both human and animal The Buddha said that the mind is an important as president.
Everything is done because of the mind. If the evil – minded person talk it or do it,
the suffering will go with him because of that like a wheel spinning along the foot;
the good ones have the opposite effect. The nature of the mind is imagine and
contemplate. It is neutral - not good and not evil. If the focus is good, think good,
have merit. If one head toward good way that is think good – do well. It is merit.
The merit happens 3 moments. While thinking to make the merit with happiness the first moment is called “happiness before donation or pubbacetanā in Pali”,
while making the merit with happiness – the second moment is called “happiness
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while donation or muñcanacetanā in Pali” and after making the merit – the third
moment is called “happiness after donation or aprāpracetanā in Pali”. For example,
a young man Maghamanava who volunteered to do good with happiness of three
moments.

Keywords : Power of Volunteer, Intention, Love, Faith
บทน�ำ

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธาน มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ, ถ้าบุคคล มีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี
ท�ำอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อรถหมุนไปตามรอยเท้าแห่งโค ผู้น�ำแอกไปอยู่ฉะนั้น
พระพุทธเจ้า ศาสดาเอกของโลก ตรัสไว้แล้ว และเป็นภาษาบาลีว่า:				 “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา		
มโนเสฏฺา มโนมยา
		 		 มนสา เจ ปทุฏฺเน 		
ภาสติ วา กโรติ วา
1
		 		 ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ 		
จกฺกํ ว วหโต ปทํ”
เราจะเห็นได้วา่ พระพุทธองค์ ทรงให้ความส�ำคัญทีใ่ จของคนเรามากกว่า กายและวาจาดังค�ำแปล
แบบยกค�ำศัพท์ที่จะได้ให้ต่อไปนี้คือ
ปุพฺพงฺคมา
ได้แก่ จะคิด จะพูด จะท�ำอะไรก็ตาม ก็ย่อมมีใจมาก่อน เป็นหัวหน้าคือ
					
จุดประกายก่อน
ธมฺมา 			
คือเมื่อใดใจหรือจิตเกิด สภาพธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตาม
มโนเสฏฺา
หมายถึงมีใจเป็นประเสริฐหรือ สภาพสูงสุด
มโนมยา 		
ชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง จักส�ำเร็จลงได้ ก็เพราะอาศัยใจ
มนสา เจ ปทุฏฺเน ถ้าหากใจเรา มีโทษคือกิเลสครอบง�ำแล้ว
ภาสติ วา
ถึงเวลาพูด ก็พูดด้วยวาจาทุจริต ๔ อย่าง
กโรติ วา
ถึงเวลาท�ำ ก็ท�ำด้วยกายทุจริต ๓ อย่าง
ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ ทุกข์ ย่อมติดตาม บุคคลนั้นไป
จกฺกํ ว วหโต ปทํ ดุจดั่งล้อเกวียน ที่หมุนไปตามโค ตัวที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น
ดังนัน้ ค�ำว่าพลังจิตหรือกระแสจิตเป็นค�ำกลางๆ ยังไม่โน้มเอียงไปทางดีหรือทางชัว่ จนกว่าบุคคล
ผู้นั้นเกิดมีเจตนาเกิดขึ้นในใจจากการได้ยินคนอื่นพูดเรื่องดีๆ มีประโยชน์ต่อชาติ สังคม ระดับหมู่บ้าน
ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ระดับประเทศ ตลอดระดับทวีปหรือจนกระทัง่ ทัว่ โลก หากว่าบุคคลนัน้ เกิดเจตนา
จะท�ำกุศลกรรมนัน้ ตามทีต่ นเองสามารถและชอบใจเต็มใจจะท�ำจนเกิดพลังจิตอาสา เช่นบางคนก็อาสา
1
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ท�ำงานท�ำกิจกรรมประเภทต่าง ๆ แต่ก่อนจะเกิดเป็นจิตอาสาที่แน่วแน่นี้บุคคลนั้นย่อมมีปัญญามีที่
ปรึกษาไตร่ตรองพิจารณาถึงเหตุต้องท�ำอะไรอย่างไร (How to?) เพื่อใคร (For Whom? หรือ เพื่ออะไร
(For What?) ครั้นแล้วมีความคิดตระหนักแจ่มชัด (Realized) มองทะลุว่าจะท�ำให้เกิดประโยชน์ตน
ประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อสังคมคนหมู่มาก (For mankind) จึงเกิดเป็นกุศลเจตนา (virtuous
intention) หรือเจตนาบุญตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้จึงเพิ่มก�ำลังแห่งเจตนาบุญด้วยการรวบรวมสติก�ำลัง
ปัญญาก�ำลังความคิดก�ำลังกายทุกอย่างให้แข็งแกร่งแม้ว่างานที่ตนคิดยังไม่ได้ลงมือท�ำเลยก็เกิดปีติ
ขนพองน�้ำตาไหลแม้รู้ว่าเป็นงานเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยากแต่ตระหนักว่าตนเองมีความมั่นใจ (confidence)
มีความตัง้ ใจ (determination) และความมุง่ หวัง (expectation) แน่วแน่ทจี่ ะท�ำการทีบ่ คุ คลใดมีเริม่ ต้น
ดังนี้และก็มีความสุขใจสบายใจพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นพลังบุญที่เกิดจากเจตนาความตั้งใจขั้นตอนแรก
ที่เรียกว่า ปุพพเจตนา คือ แค่คิดวางแผนการท�ำงานกิจการที่ตนตั้งใจว่าจะลงมือก็ได้บุญขั้นตอนแรกไป
แล้วดังในอดีตกาล:มฆมาณพ
2
ยังมีมาณพคนหนึ่งชื่อว่า มฆมาณพ เรื่องปรากฏขึ้นครั้งเมื่อ พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่
กูฏาคารศาลาเมืองเวสาลี ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและปรารภท้าวสักกะเทวราช ตรัสหัวข้อธรรมว่า
“อปฺปมาเทน มฆวา” ในท่ามกลางพุทธบริษัท ได้มีเจ้าลิจฉวีผู้ปกครองเมืองเวสาลีพระนามว่า มหาลิ
เมื่อได้ทรงสดับพระธรรมเทสนากัณฑ์ที่มีชื่อว่า สักกปัญหสูตร มีพระประสงค์จะทูลถามข้อกังขาของ
พระองค์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมประทับนั่งและทูลถามว่า “ข้าแต่
พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ทรงทอดพระเนตรท้าวสักกะมาแล้วหรือ จึงทรงแสดงพระธรรมเทสนาปรารภ
ถึงเขาบ่อยๆ” พระพุทธองค์ทรงตรัสรับรองว่า “ดูก่อน มหาลิ อาตมภาพได้เคยเห็นแล้ว” เจ้าลิจฉวี
พระนามมหาลิไม่ทรงเชือ่ ถึงกับตรัสว่า “ท้าวสักกะทีพ่ ระพุทธเจ้าทอดพระเนตรนัน่ น่าจะเป็นองค์ปลอม
เพราะองค์จริง ใคร ๆ ก็พบเห็นได้ยากยิง่ พระพุทธเจ้าจึงตรัสย�ำ้ กับเจ้าลิจฉวีวา่ “ดูกอ่ นมหาลิ อาตมภาพ
ไม่ใช่เพียงแต่เคยเห็นท้าวสักกะเท่านัน้ อาตมภาพยังรูจ้ กั ข้อธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นท้าวสักกะเหล่านัน้ อีกด้วย”
แล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสสาธยายชือ่ หัวข้อธรรมทีท่ ำ� ให้ทา้ วสักกะได้มพี ระนามต่าง ๆ กันไปตามหัวข้อ
ธรรมนั้น ซึ่งรวมเรียกว่า “วัตตบท ๗ ประการ” แก่เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ
จากนั้นพระบรมศาสดา จึงตรัสเล่าอดีตนิทานของท้าวสักกะแก่เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ
อีกว่า สมัยนั้นท้าวสักกะเกิดเป็นมนุษย์มีนามว่า มฆมาณพ อยู่ในอจลคามแห่งแคว้นมคธ เวลาจะ
เดินทางไปท�ำงานในบ้าน ในนิคม เป็นผู้มีจิตคิดอาสาเพื่อท�ำสถานที่เป็นที่รื่นรมย์แก่คนอื่นอันดับแรก
2
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ท่านมีกุศลเจตนาเป็นปุพพเจตนาว่าจักท�ำสถานที่ที่คนผ่านไปมาให้สะอาดก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าจักได้
ท�ำความดี ขณะที่นึกอยู่เท่านั้นและยังไม่ได้ลงมือท�ำ ก็ได้รับผลบุญจากเจตนาความตั้งใจระดับแรก
ที่เรียกว่า ปุพพเจตนา ครั้นล�ำดับต่อมา มฆมาณพก็ได้เดินทางไปหาสถานที่ที่ตนพอใจที่จะท�ำให้เป็นที่
รืน่ รมย์ ครัน้ พบสถานทีเ่ หมาะแล้ว ท่านก็ได้ลงมือท�ำ สถานทีท่ ที่ า่ นท�ำแล้วกลายเป็นทีร่ นื่ รมย์เหมาะแก่
การเข้าไปพักผ่อนอยู่อาศัย เมื่อคนชาวบ้านและผู้เดินทางมาพบเห็นแล้วจึงผลักมฆมาณพออกจาก
สถานทีท่ มี่ ฆมาณพท�ำความสะอาดตกแต่งแล้วนัน้ เข้าอยูเ่ สียเอง เขาก็ไม่แสดงอาการโกรธเคืองต่อบุคคล
เหล่านั้น ขณะที่มฆมาณพได้เห็นผู้คนที่เข้าไปพักอาศัยในที่ที่ตนเองท�ำให้เป็นรัมณียสถานแล้ว ก็มี
ความปีติ สุขใจนั้น แล้วก็ได้ย้ายไปที่อื่นท�ำให้เป็นที่น่าพักผ่อนรื่นรมย์อีกเรื่อยๆ โดยไม่คิดโกรธเคืองแต่
ประการใด เพราะเขาคิดว่า ชนเหล่านั้นได้เข้าไปพักในที่ที่เราท�ำความสะอาดแล้ว มีความสุข กรรมนี้
3
ก็เป็นกรรมที่ให้ความสุขแก่เขาด้วย
ความสุขความพอใจเกิดจากจิตคิดอาสา ดังพระพุทธองค์ตรัสแก่เจ้าลิจฉวี พระนามว่ามหาลินั้น
พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นสุขอันเกิดจากเจตนา ระยะที่สอง คือ มุญจนเจตนา คือได้รับความสุข มีปีติ
ยินดีขณะที่ก�ำลังสละ คือให้ทาน ส่วนความสุขระยะที่สามหมายความว่า เมื่อมฆมาณพกลับจากการ
ท�ำงานแล้วพักอยู่ที่บ้าน นั่งอยู่ก็ดี ยืนอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี เมื่อใดนึกถึงกรรมดีที่ตนท�ำแล้ว ก็เกิดปีติอิ่มใจ
ฟูใจมีความสุข ความสุขขณะนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นความสุขเกิดจากเจตนาระยะที่สามหรือเกิด
ภายหลังการให้ทาน เรียกว่าเป็น อปราปรเจตนา คือ ความสุขเกิดขึ้นเมื่อย้อนหวนค�ำนึงคิดถึงกรรมดีที่
ได้ท�ำไว้ แต่ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จะได้ผลชนิดตรงกันข้าม
4
พระพุทธเจ้า ได้ตรัสอานิสงส์ของการท�ำกรรมดีคอื มีเมตตาของ มฆมาณพ แก่เจ้าลิจฉวีพระนาม
ว่า มหาลิ อีกว่า วันรุง่ ขึน้ มฆมาณพก็ได้ถอื จอบไปท�ำสถานทีเ่ ท่ามณฑลแห่งลานให้กลายเป็นรัมณียสถาน
น่าพักน่าอาศัย ผู้คนเดินผ่านไปมาก็เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ในฤดูหนาวเขาก็หาฟืนมาก่อไฟให้ผู้มาพัก
เมื่อถึงฤดูร้อนก็หาน�้ำดื่มน�้ำใช้ให้พร้อมสรรพ ต่อมาเขาจึงคิดต่อยอดออกไปว่า อันว่าสถานที่รื่นรมย์นั้น
ใคร ๆ ก็ชอบ เราควรท�ำถนนทางเดินให้ราบเรียบ เมื่อคิดดังนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นต่อมาก็ออกจากบ้าน
น�ำจอบออกไปท�ำถนนให้ราบเรียบ เดินเข้าออกสะดวกสบาย ตัดรานกิ่งไม้ ต้นหนามหญ้าที่รุกรุงรัง
ดูว่าเป็นที่น่าแวะเข้าไปพักอาศัย การท�ำดีด้วยจิตอาสาของเขา เป็นที่ล�่ำลือขยายวงกว้างออกไปจาก
ชุมชนไปเป็นบ้านน้อยเมืองใหญ่ จนถึงต่างบ้านต่างเมือง เรื่องดังกล่าว จนมฆมาณพได้สหายที่มี
อุดมการณ์เดียวกันถึง ๓๓ คน โดยการเข้าหาถามไถ่แล้วลงมือช่วยเหลือทีละคนๆ ด้วยวาทะทีต่ อบเพือ่ น
เหล่านั้นว่า “ก�ำลังท�ำหนทางไปสวรรค์” จึงพากันขุดดินสร้างเป็นถนนยาวหลายโยชน์
3
4

12.

ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๑/๓๐/๒๕๒ (มจร).
ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๑/๓๐/๒๕๒-๒๕๓ (มจร).
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วันหนึ่งนายบ้านได้พบเห็น กลุ่มสหาย ๓๓ คน ที่มีมฆมาณพเป็นหัวหน้า คิดว่าคนพวกนั้น
ท�ำอะไร ไม่เห็นจะได้ประโยชน์ จึงบอกว่า พวกเจ้าควรเข้าไปในป่า หาปูปลา สัตว์ และสุรามาดื่มกิน
จะดีกว่า แต่ถูกสหายทั้ง ๓๓ คนคัดค้าน จึงโกรธ จึงคิดจะหาโทษกล่าวหา แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระราชา
ทูลว่า ข้าพระองค์ ได้พบกลุ่มโจรรวมกลุ่มกันจ�ำนวน ๓๓ คน เที่ยวไปในป่าในนา ฝ่ายพระราชา
ไม่ได้ทรงวินิจฉัยให้ถ่องแท้ จึงรับสั่งบังคับให้นายบ้านหาช้างไปเหยียบ หลังจากนายบ้านท�ำตามรับ
พระราชบัญชาเช่นนัน้ จึงหาช้างมาได้ให้คนขึน้ ขีบ่ งั คับให้ชา้ งเหยียบสหายทัง้ ๓๓ คน ทีถ่ กู มัดไว้กบั หลัก
ขณะทีค่ วาญช้างไสช้างเข้าเหยียบนัน้ มฆมาณพได้กล่าวแก่สหายทัง้ หมดว่า นอกจากเมตตาแล้ว เราไม่มี
อะไรอื่นอีกที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ สหายทั้งหลายเอ๋ย ท่านอย่าได้โกรธใคร ๆ จงท�ำจิตให้เสมอ
ด้วยเมตตา แม้ในช้างตัวทีจ่ ะเหยียบ ในพระราชาทีส่ งั่ แม้ ในนายบ้านบัดดลนัน้ ช้างไม่ตอ้ งการจะเหยียบ
สหายทั้ง ๓๓ คน เมื่อคนกลับไปทูลพระราชาให้ทรงทราบ พระองค์จึงรับสั่งให้หาเสื่อล�ำแพนไปคลุม
สหายทั้ง ๓๓ คนเพื่อไม่ให้ช้างมองเห็น นายบ้านให้ทำ� ตามที่พระราชารับสั่งแล้ว ให้ควาญช้างไสช้าง
เข้าไปเหยียบใหม่ คราวนี้ช้างวิ่งหนีไปไกลทีเดียว ความทราบถึงพระราชาจึงทรงด�ำริว่าเรื่องนี้คงต้องมี
สาเหตุ จึงโปรดให้น�ำสหายทั้ง ๓๓ คนเข้าเฝ้า และตรัสถามว่า พวกเจ้าอาศัยให้แผ่นดินเราแล้วไม่ได้
มีอะไรท�ำมาหากินหรืออย่างไร นายบ้านมาแจ้งความว่าพวกเจ้าเป็นโจร พากันเที่ยวเตล็ดเตร่ไปทั่ว
สหาย ๓๓ คน จึงทูลพระราชาว่าพวกตนเป็นคนดี ไม่ใช่โจร แต่พวกข้าพระองค์ท�ำถนนหนทาง แผ้วถาง
และท�ำรัมณียสถาน เพือ่ ช�ำระทางไปสวรรค์ เมือ่ นายบ้านมาชักชวนพวกข้าพระองค์ให้ทำ� บาป มีฆา่ เนือ้
ฆ่านก ตกปลา ข้าพระองค์ไม่ทำ� เขาจึงโกรธหาโทษใส่พวกข้าพระองค์ เมือ่ ได้ทรงสดับความเป็นจริงแล้ว
กลับได้ความปีติโสมนัส ยินดีตรัสว่า แนะสหาย ๓๓ คน สัตว์ดิรัจฉานนี้ ยังรู้จักคุณของพวกเธอทั้งหลาย
เราเป็นมนุษย์แท้ ๆ ไม่อาจรู้จักได้ ขอให้เธอทั้งหลายยกโทษแก่เราด้วย ครั้นพระราชาตรัสเช่นนั้นแล้ว
ได้พระราชทาน นายบ้านดังกล่าว พร้อมทั้งบุตร ภรรยาให้เป็นทาสรับใช้ ให้ช้างตัวนั้นเป็นพาหนะขี่
และบ้านเรือนให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่สหายทั้ง ๓๓ คน อยู่ผาสุกต่อไป
มฆมาณพได้ทำ� ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในเพือ่ นมนุษย์ ตัง้ ต้นแต่การรวมตัวกันเป็นหมูค่ ณะ
๓๓ คน แล้วพากันท�ำความดีจัดท�ำการเก็บกวาดแพ้วถางป่ารกและพงหญ้า เกลี่ยดินท�ำให้เป็น
รัมณียสถานให้คนเดินทางได้พักอาศัย ตลอดท�ำถนนหนทางให้ผู้คนได้เดินทางไปมาได้โดยสะดวก
เป็นต้น จนพระราชาเลื่อมใสในจิตอาสา จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาของสหายทั้ง ๓๓ คน ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้าง
ความรักและปลูกสร้างความศรัทธาให้เป็นเยี่ยงอย่างคนรุ่นต่อ ๆ มาเป็นอย่างดี ท�ำให้สังคมมีคนมีจิต
เสียสละเพื่อส่วนรวมมากขึ้น

12.
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หมอชีวก
5
ต่อไปนี้ เป็นเรื่องของหมอชีวก ในสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑ คือ ในสมัยพุทธกาล (ก็คือ พ.ศ.
๑-๑๐๐) “ชีวก” เป็นบุตรของนางสาลวดี นางนครโสภณีแห่งกรุงราชคฤห์ ในสมัยนั้นต�ำแหน่งของนาง
นครโสเภณีเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นต�ำแหน่งมีเกียรติมาก เนื่องจากได้รับพระราชทานจากพระราชา
ทรงพระกรุณาแต่งตั้ง ส่วนสมัยปัจจุบันนี้ ต�ำแหน่งโสเภณี กลายเป็นต�ำแหน่งที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
ของบุคคลทั่วไป ในประเทศไทยก็ยังเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอยู่ ในครั้งพุทธกาล “ชีวก” เป็นชื่อ
หมอใหญ่ผเู้ ชีย่ วชาญในการรักษา และมีชอื่ เสียงมาก จนได้รบั เกียรติสงู สุดคือเป็นแพทย์ประจ�ำพระองค์
ของพระเจ้าพิมพิสาร และประจ�ำพระองค์ของพระพุทธเจ้าจนตลอดพระชนม์ชีพ ชีวกถือก�ำเนิด
จากท้องของนางสาลวดีโดยนางไม่คาดคิดมาก่อน เมื่อนางคลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายจึงตกใจ
ตามธรรมดาแม่ที่คลอดลูกทั่วไปย่อมเกิดปีติยินดีที่รู้ว่า ตนเองได้เป็นแม่คนแล้ว ส่วนบุตรชายที่เกิดมา
ในบ้านของหญิงงามเมืองหรือนครโสเภณีนั้นต่างกัน เพราะไม่เป็นการสืบต่ออาชีพของตน นางจึงสั่งให้
สาวใช้น�ำเด็กทารกเพิ่งคลอดใหม่ ๆ นั้น ไปทิ้งไว้ที่กองขยะที่ชานเมืองไกลผู้คนพบเห็นได้
นักปราชญ์ราชบัณฑิต กล่าวไว้ว่า คนดีคนมีบุญตกน�้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ บังเอิญเช้าตรู่วันนั้น
ก่อนที่ใคร ๆ จะมาพบเด็กทารกคนดังกล่าว ได้มีเจ้าชายอภัยราชกุมาร พระโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร
และนางอมรปาลี แห่งเมืองเวสาลี ไปพบเข้าขณะเสด็จออกไปนอกเมือง ทรงเห็นกาก�ำลังรุมล้อม
ทารกอยู่ เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเป็นทารกเพศชายและยังมีชีวิตอยู่ จึงโปรดให้น�ำทารกนั้นไปให้
ชุบเลี้ยงไว้ในพระราชวังของพระองค์
ภายหลัง ทารกนัน้ จึงได้ชอื่ ว่า “ชีวก” แปลว่า “ผูย้ งั มีชวี ติ อยู”่ และได้มสี ร้อยนามว่า “โกมารภัจจ์”
6
แปลว่า “ผู้อันพระราชกุมารเลี้ยงเอาไว้” เท่ากับภาษาไทยว่า “บุตรบุญธรรม” เด็กชายชีวก ผู้ที่
พระราชกุมารเก็บมาเลี้ยง น่าสงสาร ถูกเพื่อน ๆ ที่เป็นเด็กด้วยกันล้อเลียนต่าง ๆ นานา เช่น เจ้าคน
เป็นลูกไม่มีพ่อเป็นต้น แต่เขาก็ได้แต่อดทน แม้จะเจ็บปวดใจแค่ไหนเพียงไร ครั้นเมื่อชีวกเติบใหญ่และ
แม้ได้ทราบว่า ตนเองเป็นเด็กก�ำพร้า พระราชาเก็บมาเลี้ยงไม่คิดน้อยใจในโชคชะตา ก็คิดแต่จะไป
แสวงหาศิลปวิทยา เพื่อเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพในภายภาคหน้าไว้เลี้ยงตัว จึงได้ตัดสินสินใจออกเดินทาง
ไปยังมหาวิทยาลัยตักศิลา แห่งรัฐคันธาระ แล้วเลือกศึกษาวิชาการแพทย์กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์
ที่นั่นเอง ชีวกไม่มีค่าเล่าเรียนให้จึงอาสารับใช้อาจารย์ในการงานทุกอย่างที่อาจารย์ต้องการใช้ อาศัย
5

ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๖-๓๒๙/๑๗๙-๑๘๒.
พระพุทธโฆสะเถระ. อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎกก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒),
หน้า ๔๔.
6

12.

(162-175).indd 167

1/6/2561 9:58:11

168

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

ชีวกเป็นเด็กอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเคารพเชื่อฟังอาจารย์ เขาจึงกลายเป็นศิษย์ที่โปรดปรานของ
อาจารย์อย่างมาก ส่วนอาจารย์ถ่ายทอดศิลปวิทยาทั้งหมดโดยไม่ปิดบังอ�ำพราง
       ชีวกศึกษาอยู่ ๗ ปี จึงไปกราบลาอาจารย์กลับบ้าน ก่อนอาจารย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ทดสอบ
ความรู้ของบัณฑิตหนุ่มโดยให้เข้าไปยังป่า เพื่อส�ำรวจดูต้นไม้ว่า ต้นใดใช้ท�ำยาไม่ได้ให้น�ำตัวอย่างของ
ไม้ตน้ นัน้ กลับมาให้อาจารย์ ครัน้ ชีวกกลับมาอาจารย์จงึ เรียกให้มารายงานผล ดูผลของการส�ำรวจปรากฏ
ว่า เขาเดินกลับมามือเปล่า เพราะต้นไม้ทุกต้นใช้ท�ำยาได้ จึงนั่งคอตก ร้องไห้เสียใจ กราบรายงาน
ต่ออาจารย์ไปด้วยความท้อแท้วา่ ตัวเขาต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์เป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาหาต้นไม้
หรือหญ้าที่ใช้ท�ำยาไม่ได้ เพราะว่าแต่ละต้นแต่ละกอหญ้าล้วนท�ำเป็นยารักษาโรคได้หมด อาจารย์บอก
เขาว่า เจ้าไม่ได้โง่ เจ้าอย่าเสียใจ เจ้าเรียนจบแล้ว เพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้น ต้นไม้ ใบหญ้า
ทุก ๆ ต้น หญ้าแต่ละชนิดล้วนท�ำเป็นยารักษาโรคได้ทั้งนั้น ชีวกจึงดีใจเป็นล้นพ้นจึงได้รับอนุญาตให้
เขากลับ พร้อมกับมอบเสบียงเดินทางให้
       ระหว่างชีวกได้เดินทางกลับยังกรุงราชคฤห์นั้น เสบียงก็หมดในระหว่างทาง จึงได้ใช้ปัญญาที่
เรียนมาโดยแวะหาเสบียงที่เมืองสาเกต และไปอาสารักษาภรรยาของเศรษฐี ซึ่งเป็นโรคปวดศีรษะ
มานาน ๗ ปีแล้ว ไม่มีหนทางที่ใครอื่นจะรักษาให้หาย ผลปรากฏว่า ภรรยาของเศรษฐีได้หายเป็นปกติ
จึงให้รางวัลมากมาย อาทิ เงิน ๑๖,๐๐๐ กหาปณะ พร้อมด้วยทาสทาสีและรถม้า เดินทางกลับ
น�ำเงินและของรางวัลทัง้ หมดไปถวายแด่เจ้าชายอภัยแห่งกรุงราชคฤห์ เป็นการท�ำปฏิการะคุณทีพ่ ระองค์
ได้ทรงชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่ เจ้าชายอภัยทรงรับแล้วพระราชทานกลับให้หมอชีวกเก็บเงินรางวัลนั้นไว้
เป็นของตนเอง ไม่ทรงรับเอา และโปรดให้หมอชีวกสร้างบ้าน
จากการยกตัวอย่างของหมอชีวกนั้น เราได้คติที่ว่า การนับถือตนเอง ไม่คิดน้อยเนื้อต�่ำใจตนเอง
เมื่อถูกข่มเหง ดูหมิ่นก็ไม่โทษฟ้าดิน คิดสร้างเสริมศิลปวิชาการและแสวงหาโอกาสที่ได้เพิ่มวิชาอาชีพ
อย่างอุตสาหะวิริยะ ได้ตัดสินใจลาพระบิดาบุญธรรมไปเรียน และได้ตัดสินใจเรียนวิชาการแพทย์
เพราะมีจิตเมตตา กรุณา อยากช่วยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย แม้ระหว่างที่ศึกษาจะมีปัญหาและอุปสรรคนานา
เช่นไม่มีเงินเสียค่าเล่าเรียนก็ขอเอาตัวเข้ารับใช้อาจารย์ อยู่ปรนนิบัติรับใช้อาจารย์จนอาจารย์สงสารรัก
และโปรดปราน เมือ่ จบการศึกษา ผ่านการทดสอบวิชาของท่านอาจารย์แล้ว จ�ำใจต้องขอลาท่านอาจารย์
เพราะอยากรับใช้ พระเจ้าอภัยที่เลี้ยงดูให้ตนเติบใหญ่ และอยากรักษาคนไข้ด้วยวิชาแพทย์ หลังจาก
กลับมายังบ้านเมืองของพระเจ้าอภัยแล้ว ได้น้อมน�ำทรัพย์สมบัติที่เกิดจากความสามารถในการรักษา
ภรรยาเศรษฐีในระหว่างทางตอนเสบียงตนเองหมดแก่พระเจ้าอภัย พระเจ้าอภัยทรงรับแล้วกล่าวยกย่อง
โสมนัสกับหมอชีวกที่สร้างชื่อเสียงแก่บ้านเมืองทรงพระราชทานสมบัติท้ังหมดคืนให้ หมอชีวกเลยท�ำ
เป็นทุน สร้างบ้านให้เป็นที่รักษาคนไข้เริ่มแรกเป็นหมอประจ�ำราชส�ำนักของพระเจ้าอภัย ต่อมาทรง
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เลื่อมใสพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สาวกต่าง ๆ จึงคิดอาสาจะช่วยดูแลพระวรกายของ
พระพุทธเจ้า จึงขอพระราชทานพระเจ้าอภัยใช้สวนมะม่วงสร้าง พระอารามถวายเป็นที่ประทับและ
รักษาพระอาการของพระพุทธเจ้าเป็นประจ�ำทุกวันเวลา พระเจ้าอภัยทรงพระราชทานตามความประสงค์
ของหมอชีวก หมอชีวกได้เพิ่มการให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงมีชื่อเสียงแพร่หลายขจรขจายไปทั้ง ๔ ทิศ
ท�ำให้เกิดความรัก ความศรัทธาและนับถือของคนเป็นนับหมื่นนับแสน พระพุทธองค์จึงตรัสยกย่อง
หมอชีวก ให้เป็นเอตทัคคะ ในทาง “เป็นที่รักของปวงชน” และในวงการแพทย์แผนไทยนั้น ปัจจุบัน
ถือว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็น “บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย” เป็นที่เคารพนับถือของมหาชน
แม้ในคราวที่พระพุทธเจ้า ทรงมีพระโลหิตห้อที่ฝ่าพระบาทอันเกิดจากพระเทวทัตประทุษร้าย
หมายปลงพระชนม์ชีพ แต่ท�ำได้แค่ท�ำพระบาทของพระองค์ให้ห้อพระโลหิต การผ่าตัดรักษาโรค
ในสมองของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ การผ่าตัดเนื้องอกในล�ำไส้ของบุตรเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี
การรักษาโรคผอมเหลืองแด่พระเจ้าจัณฑปัชโชตกษัตริยแ์ ห่งกรุงอุชเชนี รัฐอวันตี แล้วได้รบั พระราชทาน
ผ้าแพรเนื้อละเอียดผืนหนึ่ง จึงน�ำผ้าผืนนั้นไปถวายพระพุทธเจ้า เนื่องจากสมัยนั้น พระภิกษุสงฆ์ถือผ้า
บังสุกุลอย่างเดียว พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้รับผ้าจีวรที่คฤหัสถ์ท�ำถวาย หมอชีวกจึงกราบทูลขอ
พระพุทธเจ้าให้ทรงรับผ้าแพรที่เขาน้อมถวาย และให้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าจีวรที่ชาวบ้านผู้มี
ศรัทธาจัดถวายด้วย พระพุทธเจ้าทรงรับผ้าจากหมอชีวก และประทานอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าที่
ชาวบ้านน�ำมาถวายได้ตั้งแต่กาลนั้น
       หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปรารถนา
จะไปเผ้าพระพุทธเจ้าวันละ ๒-๓ ครั้ง พิจารณาเห็นว่า พระเวฬุวันอยู่ไกลเกินไป จึงสร้างวัดถวายใน
สวนมะม่วงของตนเรียกกันว่า “ชีวกัมพวัน” ( แปลว่า สวนมะม่วงของหมอชีวก) หมอชีวกจึงเป็นต้นตอ
ที่ปลูกจิตอาสา สร้างศรัทธา โดยการรักษามวลมนุษย์โดยไม่คิดค่าตอบแทน และปลูกสามัคคี โดยการ
เกลี้ยมกล่อมให้พระเจ้าอชาตศัตรูผู้โหดร้ายหันมาเลื่อมใสในพระธรรมในพระพุทธศาสนา ไม่ต้องรบรา
ฆ่าฟันกันให้เดือดร้อนต่อไป
พระถังซัมจั๋ง
7
พระถังซัมจั๋ง, ประมาณ ค.ศ. ๖๐๒ –ค.ศ. ๖๖๔ ได้มีพระอาจารย์ฮวดเม้ง...เห็นที่ริมฝั่งมี
เด็กน้อยนอนอยู่บนแผ่นกระดาน ก็ให้คิดพิศวงประหลาดใจมาก จึงรีบเดินลงไปที่ทารก แก้ผ้าที่รัด
เด็กออก จึงปรากฏมีหนังสือฉบับหนึ่งอยู่บนอกเด็ก ท่านจึงหยิบหนังสือนั้นมาคลี่ออก รู้มูลเหตุของ
เด็กนัน้ ทุกประการ จึงอุม้ เด็กนัน้ กลับมายังกุฎโี ดยความกรุณา ตัง้ ชือ่ ให้เรียกว่า กังลิว้ แปลว่า ลอยคลอง
7

พระถังซัมจั๋งผู้บันทึกอารยธรรมโลกบนเส้นทางสายไหม (XuanZang or Hieun Tsang)”. (๒๖ พ.ย. ๕๕)
MesAynak. [ออนไลน์], (แหล่งทีม่ า) : https://mesaynak.wordpress.com/2012/11/26/ [๑๕ มกราคม ๒๕๖๑].
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ท่านอาจารย์เก็บหนังสือฉบับนั้นซ่อนไว้ แล้วสั่งบรรดาลูกศิษย์ให้เลี้ยงเด็กนั้น ครั้นเวลาล่วงไป
พระอาจารย์เห็นเด็กกังลิ้วเติบใหญ่ขึ้นแล้ว ได้ท�ำพิธีปลงผมบวชเป็นหลวงจีน พระอาจารย์ให้นามว่า
เหี้ยนจึง
อนึ่งมีเรื่องสอดคล้องกันเล่าว่าได้มีพระในพระพุทธศาสนา บวชในนิกายมหายาน (แปลว่า
ยานพาหนะล�ำใหญ่ ขนหรือบรรทุกเวเนยยสัตว์ คือบุคคลที่ถึงเวลาบรรลุธรรมได้เยอะ ตรงกันข้ามกับ
หินยาน แปลว่า ขนได้น้อย เพราะศัพท์คือ หินะ แปลว่าแคบ ยานแปลว่า พาหนะ) ชื่ออื่นมีอีกว่า
เหี้ยนจึงหรือส�ำเนียงกลางว่า เสวียนจั้งเป็นชาวมณฑลเหอหนาน เมื่อเยาว์วัยได้ติดตามพี่ชายคนที่สอง
ซึ่งบวชเป็นพระภิกษุในเมืองลั่วหยาง และได้รับเลือกให้เป็นนาคหลวง บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ
๑๓ ปี และมีความสามารถในการแสดงธรรมเป็นอย่างมาก เมื่อสิ้นราชวงศ์สุย ท่านจึงตัดสินใจเดินทาง
ไปแสวงธรรมในประเทศอินเดียได้ออกเดินทางเมื่อปี พ.ศ. ๑๑๗๒ หลังจากเปลี่ยนเป็นราชวงศ์ถังแล้ว
และมีชอื่ ว่า “ต้าถังซีโหยวจี”้ แปลว่า “จดหมายเหตุการเดินทางสูด่ นิ แดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถงั ”
โดยในนั้นเล่าถึงการเดินทางที่ไปพบปะกับภูมิประเทศที่สภาพผู้คน วัฒนธรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ
การเมืองการปกครองรวมไปถึงการทหารและผู้บริหารประเทศ
พระถังซัมจั๋ง หลังถึงอินเดียแล้ว ได้ศึกษาพระธรรมในอินเดีย ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา นานถึง
๑๗ ปี รวมระยะเวลาไปกลับทั้งสิ้น ๑๙ ปี เป็นระยะทางกว่า ๕๐,๐๐๐ ลี้ ส่งให้จดหมายเหตุชิ้นนี้
ของท่านนั้นอุดมไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับดินแดนในเอเชียกลางและเอเชียใต้เมื่อพันกว่าปีที่แล้ว
กว่า ๑๓๘ แว่นแคว้น โดยในจ�ำนวนนี้มี ๑๑๐ แคว้นที่ท่านเดินทางไปด้วยตนเอง ขณะที่อีก ๒๘
8
แคว้นนั้น ท่านบันทึกจากค�ำบอกเล่าของผู้อื่น นับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญยิ่ง หลังจาก
ที่ท่าน พระถังซัมจั๋ง ได้บันทึกแล้วรวบรวมข้อมูล ได้จนเพียงพอแล้ว จึงได้เดินทางกลับจีนพร้อมทั้งน�ำ
พระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตกลับมาด้วย ท่านเดินทางถึงเมืองหลวงของจีนคือ เมืองฉางอาน
9
พระถังซัมจั๋งในวรรณคดี ที่รู้จักในนิยายไซอิ๋วว่า ถังซัมจั๋ง เป็นพระภิกษุที่บ�ำเพ็ญศีล สมาธิ
ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจ คือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ณ ชมพูทวีป
 	 ในปี พ.ศ. ๑๑๘๘ ในสมัย พระเจ้าถังไท่จง พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ผเู้ ลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา
จึงทรงอุปถัมภ์การแปลพระไตรปิฎก จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีน และ พระเจ้าถังไท่จงได้ทรง
อาราธนาพระถังซัมจัง๋ ให้เขียนบันทึกการเดินทางไปอินเดีย หนังสือเรือ่ ง ต้าถังซีวจี ี้ ได้ปรากฏในรัชกาล
8

Sally Hovey Wriggins. Xuanzang: A Buddhist Pilgrim on the Silk Road. (Westview Press,
1996). Revised and updated as The Silk Road Journey withXuanzang. (Westview Press, 2003), p.
7, 193.
9
พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตะศิริ). ไซอิ๋ว. (มหานคร: ส�ำนักพิมพ์ศรีปัญญา, ๒๕๔๗) ISBN 9749207769
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ต่อมาพระเจ้าถังเกาจงจง พระองค์ทรงรับอุปถัมภ์งานแปลพระไตรปิฎกต่อ พระถังซัมจั๋งด�ำเนินงาน
ต่อไปจนมรณภาพในปี พ.ศ. ๑๒๐๗
ครูบาศรีวิชัย
10
ครู บ าศรี วิ ชั ย ซึ่ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ทั่ ว ไปโดยเฉพาะในเขตภาคเหนื อ หรื อ ว่ า ล้ า นนาว่ า เป็ น
“ตนบุญ” หรือ “นักบุญ” อันมีความหมายไปในทางที่ดี คือในเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ เรียกอีกว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัยบ้าง พระครูบาศรีวิชัยบ้าง ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (“ตุ๊เจ้าสิลิ”)
ก็มี แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็น พระชัยยาภิกขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ เดิมชื่อ เฟือน หรือ
อินท์เฟือน บ้างแห่งก็ว่า อ้ายฟ้าร้อง เนื่องจากในขณะที่ท่านถือก�ำเนิดนั้น ปรากฏฝนฟ้าคะนอง
อย่างหนัก ส่วนค�ำว่าอินท์เฟือนนั้น หมายถึง การเกิดกัมปนาทหวั่นไหวถึงสวรรค์ หรือ เมืองของ
พระอินทร์ ท่านเกิดในปีขาล เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ของภาคกลาง) ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ที่หมู่บ้านชื่อ “บ้านปาง” ต�ำบลแม่ตืน อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน ท่านเป็น
บุตรของนายควาย และนางอุสา มีพี่น้องทั้งหมด ๕ คน
ท่านได้รบั การศึกษาจากครูบาอุปละ วัดดอยแต แล้วหลังจาก ๑ พรรษา ก็กลับมาอยูว่ ดั บ้านปาง
จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๔ (อายุได้ ๒๔ ปี พรรษาที่ ๔) ครูบาศรีวิชัยจึงรักษาการแทนในต�ำแหน่งเจ้าอาวาส
ครูบาขัตติยะ (ที่มรณภาพไป) และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปางในเวลาต่อมา จากนั้นก็ได้ย้ายวัด
ไปยังสถานทีท่ ี่เห็นว่าเหมาะสม คือบริเวณเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดบ้านปางในปัจจุบัน เพราะเป็นที่วิเวก
และสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี โดยได้ให้ชื่อวัดใหม่แห่งนี้ว่า วัดจอมสรีทรายมูลบุญเรือง
ส่วนชาวบ้านยังนิยมเรียกว่า วัดบ้านปาง ตามที่ตนคุ้นเคย
ครูบาศรีวิชัยตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังที่ท่านอธิษฐานไว้ว่า
“...ตั้งปรารถนาขอหื้อได้ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว...” และมักจะปรากฏ
ความปรารถนาดังกล่าว ไว้ที่ท้ายเล่มคัมภีร์ใบลานที่ท่านสร้างไว้ทุกเรื่อง ท่านครูบาได้ชื่อว่าเป็นผู้ถือ
ปฏิบัติเคร่งมาตั้งแต่เป็นสามเณร เช่นเป็นผู้ที่มักน้อย สันโดษ และเว้นอาหารที่มีเนื้อสัตว์ ตลอดจน
งดกระทั่งหมาก เมี่ยง และบุหรี่ ท�ำให้คนทั่วไปเห็นว่าครูบาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มีลักษณะเป็น “ตนบุญ”
คนทั้งปวงต่างก็ประสงค์จะท�ำบุญกับครูบาเพราะเชื่อว่าจะท�ำให้ผู้ถวายทานได้รับอานิสงส์มาก เงินที่
ประชาชนน�ำมาท�ำบุญก็นำ� ไปใช้ในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์และบูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุ
ทั้งหมด ไม่มีการสะสมไว้เป็นส่วนแม้แต่สตางค์แดงเดียว
10

ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาศรัทธานิรันดิ์, [ออนไลน์] แหล่งทีมา: http://www.google.co.th=search?=active [๒๕ มกราคม ๒๕๖๑].
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ขั้นตอนปฏิบัติในการปฏิสังขรณ์คือ เมื่อได้รับนิมนต์ให้ไปปฏิสังขรณ์วัดใด ทางวัดเจ้าภาพก็จะ
สร้างที่พักของครูบากับศิษย์ และปลูกปะร�ำส�ำหรับผู้ที่มาท�ำบุญกับครูบาได้พักค้าง คืนแรกที่ครูบา
ไปถึงก็จะอธิษฐานจิตดูว่าการก่อสร้างครั้งนั้นจะส�ำเร็จหรือไม่ ซึ่งมีน้อยครั้งที่จะไม่ส�ำเร็จ จากนั้นครูบา
ก็จะ “นั่งหนัก” คือเป็นประธานอยู่ประจ�ำในงานนั้น คอยให้พรแก่ศรัทธาที่มาท�ำบุญโดยไม่สนใจ
เรื่องเงิน แต่มีคณะกรรมการช่วยกันรวบรวมเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ครูบาศรีวชิ ยั ยืนยันกับหลวงศรีประกาศว่า ท่านก็ยงั คงยืนยันว่า การสร้างถนนขึน้ ดอยสุเทพส�ำเร็จ
พร้อมกับเล่านิมติ ประหลาดทีเ่ กิดขึน้ ให้หลวงศรีประกาศฟังว่า ในขณะทีก่ ำ� ลังท�ำการอธิษฐานเรือ่ งสร้าง
ถนนขึ้นดอยสุเทพว่าจะส�ำเร็จหรือไม่นั้น ท่านได้เคลิ้มไปว่าได้แลเห็นชีปะขาวองค์หนึ่งน�ำท่านเดินทาง
จากเชิงดอยไปจนถึงบันไดนาควัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ แล้วท่านก็ตกใจตื่น ท่านเชื่อว่านี้คือนิมิตที่
เทวดามาบอกกล่าว ให้รู้ว่าจะสามารถสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพได้อย่างแน่นอน ครูบาเจ้าได้ก�ำหนด
ฤกษ์เวลาการลงมือมือขุดจอบแรกส�ำหรับการ สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๗๗ และพิธีทางประวัติศาสตร์อันจารึกไว้คู่นครเชียงใหม่ก็เริ่มขึ้น เวลา ๐๑.๐๐น. ของวันที่ ๙
มอบหน้าทีใ่ ห้พระครูบาเถิม้ ประกอบพิธชี มุ นุมเทวดา บวงสรวงอันเชิญเทวดาทัง้ ๔ ทิศ เวลา ๑๐.๐๐ น.
จึงเริ่มลงจอบแรก โดยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชีย งใหม่ทรงเป็นผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์
เริ่มต้นงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ท่ามกลางเสียงสวดชยันโ ตชัยมงคลคาถา จากภิกษุสานุศิษย์ของท่าน
พระครูบาศรีวิชัย
ประชาชนจากทั่วสารทิศมาช่วยกันสร้างถนน ร่วมเป็นอานิสงส์ พร้อมกับนมัสการท่านพระครู
บาศรีวิชัยเป็นจ�ำนวนมาก ต่อมาจึงต้องแบ่งพื้นที่การสร้างถนนเป็นระยะ ๆ ของประชาชน กลุ่มใด
มาจากไหนส่วนเวลาเช้าก็ได้มีประชาชนน�ำเอาข้าวสาร อาหาร พืชผัก และอาหารคาวหวานมาท�ำบุญ
กันอย่างล้นหลาม ยิ่งนานวันคนยิ่งทวีจ�ำนวนมากขึ้น และผลงานรุดหน้าในแต่ละวันอย่างน่าอัศจรรย์
ต่างก็อยากอาสาช่วยด้วยจิตอาสา ไม่มีใครพูดถึงค่าจ้างแรงงานเลย ต่างก็มาเพราะต้องการร่วมสร้าง
ท�ำบุญกุศลและชมบุญญาบารมีของพระครูบาศรีวิชัย และแล้วในที่สุดถนนที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้น
ก็ส�ำเร็จลงเป็นผลงานชิ้นส�ำคัญ
วั ด พระธาตุ ด อยสุ เ ทพ เป็ น วั ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละสวยงดงาม แน่ น อนที เ ดี ย ว การมี ถ นนขึ้ น
ดอยสุเทพนั้น ย่อมมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะผู้คนที่ศรัทธาจะได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุอันส�ำคัญนี้
ได้ทั่วถึง ภายในระยะเวลา ๕ เดือน ๒๒ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วมาก โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
แผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียว นี่คือบารมีของครูบาศรีวิชัยโดยแท้ จากเรื่อราวของท่านพระครูบาศรีวิชัย
ที่ยกมาแสดงเพียงย่อ ๆ นั้น จะท�ำให้เราได้วิเคราะห์ได้ว่า เมื่อคนเรามีจิตผุดคิดขึ้นมาในเรื่องดี ๆ
ย่อมมีจนิ ตนาการ จากนัน้ ก็จะคิดโครงงาน และขบวนการสร้างงาน ขัน้ ตอนโครงงาน แล้วเติมด้วยศรัทธา
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ความเชื่อ แต่ไม่ว่าใครจะคิดอะไรย่อมมีที่ปรึกษา หาข้อมูลหาขบวนการ หาผู้ร่วมขบวนการ ผู้ร่วม
อุดมการณ์ เมื่อขั้นตอนโครงงานเสร็จจ�ำต้องมีการบอกข่าวดีแก่สาธารณชน (Public relation)
พระครูบาศรีวิชัยก็มีหลวงศรีประกาศ เป็นนักประชาสัมพันธ์ ได้เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
ทรงเป็นผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ จึงเป็นการจุดประกายความส�ำเร็จ โดยมีท่านพระครูบาศรีวิชัย
เป็นแรงบันดาลใจเป็นพระผู้ร้อยรักของปวงประชา ผู้เชื่อมกุศลเจตนา ที่ท�ำให้เกิดศรัทธาและผูกหลัก
สามัคคี ท�ำให้งานหนักที่คนทักว่าไม่น่าท�ำได้ ให้กลายเป็นเสมือนว่าท�ำเล่น เสมือนเป็นการออกก�ำลัง
กายก็มิปราน แล้วให้ส�ำเร็จเป็นถนนที่คนขับรถขึ้นถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดุจเทวดาจ�ำแลงแปลงด้วย
อิทธิฤทธิ์ ดังเช่น มฆมาณพ หมอชีวก พระถังซัมจั๋งที่ได้ยกมาแสดงก่อนหน้านี้แล้วนั้น
อาทิวราห์ คงมาลัย
11
อาทิวราห์ คงมาลัย เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตร
คนที่ ๒ ของอนุรักษ์ และประนอม คงมาลัย และมีพี่สาว ๑ คน และ น้องชาย ๑ คน ตูน เป็นบุตร
คนที่ ๒ และมีพี่น้องจ�ำนวน ๓ คน ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัด
สุพรรณบุรี ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK ๑๑๕ รุ่น รสช.)
และส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษา
เคยท�ำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินกัมพูชาแอร์ไลน์ประมาณ ๒ ปี อาทิวราห์
เข้าประกวดเวทีฮอตเวฟมิวสิคอวอร์ด ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นสมาชิกวง ละอ่อน และได้
เซ็นสัญญากับทางค่าย มิวสิคบั๊กส์ ก่อนที่สมาชิกบางส่วนในวงได้ไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ ในเวลา
ต่อมา อาทิวราห์ และ ธนดล ช้างเสวก, รัฐพล พรรณเชษฐ์ ได้ก่อตั้งวงดนตรีใหม่ชื่อว่า บอดี้แสลม
และผลิตผลงานเพลงต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั และ อาทิวราห์ คงมาลัย ยังเป็นผูเ้ ข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิส
อย่างต่อเนื่อง และได้รับเชิญให้เป็นทูตกีฬาเทเบิลเทนนิสจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั อาทิวราห์ เป็นหัวหน้าโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ซึง่ มีเป้าหมายระดมเงินทุนทะลุ ๗๐๐ ล้านบาท
ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ ๑๑ แห่งในประเทศไทยด้วยการวิ่งจากอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดใต้สุดของ
ประเทศไทย ไปยังอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดเหนือสุดของประเทศไทย รวมระยะทาง ๒,๒๑๕.๔
กิโลเมตร รวมเวลาการวิ่ง ๕๕ วัน สุดท้ายได้จ�ำนวนเงินเกินเป้าหมาย อยู่ที่ ๑,๑๔๘ ล้านบาท
อาทิวราห์ คงมาลัย ได้วิ่งระดุมทุนในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” โดย ตูนบอดี้สแลม
ซึ่งท�ำการระดมทุนด้วยการวิ่งระยะไกล เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่โรงพยาบาลบางสะพาน
11

ตูน บอดี้แสลม, [ออนไลน์], (แหล่งที่มา) : https://th.wikipedia.org/wiki/อาทิวราห์ คงมาลัย [๒๕
มกราคม ๒๕๖๑].
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๔๐๐ กิโลเมตร จนสามารถระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง
๘๕ ล้านบาท
๒. พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพือ่ ๑๑ โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ” เป็นการวิง่ ระยะไกล
เพื่อระดมทุนไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจ�ำนวน ๑๑ แห่ง โดยวิ่งจากอ�ำเภอเบตง
จังหวัดยะลา ถึงอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง ๒,๑๙๑ กิโลเมตร โดยตั้งเป้ายอดเงินบริจาค
ถึง ๗๐๐ – ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ดังที่ยกตัวอย่างเรื่องราวของอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูนบอดี้สแลม”มาก็เพื่อเป็นตัวอย่าง
ของคนผู้ท�ำงานยิ่งใหญ่ที่คนอื่นท�ำได้ยากยิ่งแต่เพราะ คุณตูน มีความมุ่งมั่น ประสงค์ระดมทุนช่วย
โรงพยาบาลยากจน ตั้ง ๑๑ โรง จึงตั้งโครงการพร้อมทีมงาน เพื่อนรักและนับถือ และเตรียมพร้อม
ร่างกายเพราะงานนีม้ รี า่ งกายป็นเดิมพัน จึงมีกศุ ลเจตนาเป็นบุพพเจตนา มีความปีติ บอกสาระโครงการ
แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ เมื่อวางแผนงาน ขบวนการและขั้นตอน จากนั้นมีการประชาสัมพันธ์ออกไป
โดยการวิ่งเป็นระยะทางถึง ๒,๑๙๑ กิโลเมตร ทีมงานจึงประกอบด้วยทีมหมอ ทีมรักษาความปลอดภัย
ทีมนักจิตวิทยา และคนที่ให้ก�ำลังใจ โดยออกตัวที่อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงอ�ำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ระยะทาง ๒,๑๙๑ กิโลเมตรโดยตั้งเป้ายอดเงินบริจาคถึง ๗๐๐ – ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในที่สุด
ก็ท�ำส�ำเร็จโดย ตูนและคณะวิ่งได้ถึง ๒,๑๙๑ กิโลเมตรและได้รับเงินบริจาคเกินเป้าหมายคือ ๑,๐๐๐
กว่าล้านบาท จากการที่ตูนและคณะได้ท�ำโครงการดังกล่าว จากกุศลเจตนาได้บุญเบื้องต้น ขณะที่
ท�ำอยู่ และหลังจากจบโครงการโดยดีโดยสวัสดิภาพ ท�ำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมูค่ นไทยตัง้ แต่
ใต้จรดเหนือแดนสยาม ท�ำให้ปลูกรักและสร้างศรัทธาต่อการท�ำดี บุคคลดังกล่าวทีย่ กมาตัง้ แต่ตน้ จนถึง
อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูนบอดี้สแลม นับได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นบุคคลในดวงใจ (Idol)
เด็กและเยาวชนของไทยและคนทั้งโลก
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