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ความน�า
 ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธาน มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จแล้วด้วยใจ, ถ้าบุคคล มีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี  

ท�าอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อรถหมุนไปตามรอยเท้าแห่งโค ผู้น�าแอกไปอยู่ฉะนั้น 

พระพุทธเจ้า ศาสดาเอกของโลก ตรัสไว้แล้ว และเป็นภาษาบาลีว่า:-

    “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺา มโนมยา

     มนสา เจ ปทุฏฺเน   ภาสติ วา กโรติ วา

     ตโต น� ทุกฺขมนฺวติ   จกฺก� ว วหโต ปท�”

 เราจะเห็นได้ว่า พระพทุธองค์ ทรงให้ความส�าคญัท่ีใจของคนเรามากกว่า กายและวาจาดังค�าแปล

แบบยกค�าศัพท์ที่จะได้ให้ต่อไปนี้คือ

 ปุพฺพงฺคมา  ได้แก่ จะคิด จะพูด จะท�าอะไรก็ตาม ก็ย่อมมีใจมาก่อน เป็นหัวหน้าคือ 

     จุดประกายก่อน

 ธมฺมา    คือเมื่อใดใจหรือจิตเกิด สภาพธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตาม

 มโนเสฏฺา  หมายถึงมีใจเป็นประเสริฐหรือ สภาพสูงสุด

 มโนมยา   ชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง จักส�าเร็จลงได้ ก็เพราะอาศัยใจ

 มนสา เจ ปทุฏฺเน  ถ้าหากใจเรา มีโทษคือกิเลสครอบง�าแล้ว

 ภาสติ วา  ถึงเวลาพูด ก็พูดด้วยวาจาทุจริต ๔ อย่าง

 กโรติ วา    ถึงเวลาท�า ก็ท�าด้วยกายทุจริต ๓ อย่าง

 ตโต น� ทุกฺขมเนวติ  ทุกข์ ย่อมติดตาม บุคคลนั้นไป 

 จกฺก� ว วหโต ปท�  ดุจดั่งล้อเกวียน ที่หมุนไปตามโค ตัวที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น 

 ดงันัน้ ค�าว่าพลงัจติหรอืกระแสจติเป็นค�ากลางๆ ยงัไม่โน้มเอยีงไปทางดีหรอืทางชัว่จนกว่าบคุคล

ผู้นั้นเกิดมีเจตนาเกิดข้ึนในใจจากการได้ยินคนอื่นพูดเรื่องดีๆมีประโยชน์ต่อชาติ สังคม ระดับหมู่บ้าน

ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ระดบัประเทศ ตลอดระดบัทวปีหรอืจนกระทัง่ทัว่โลก หากว่าบคุคลนัน้เกดิเจตนา

จะท�ากุศลกรรมนัน้ตามทีต่นเองสามารถและชอบใจเตม็ใจจะท�าจนเกดิพลงัจติอาสา เช่นบางคนกอ็าสา

ท�างานท�ากิจกรรมประเภทต่าง ๆ แต่ก่อนจะเกิดเป็นจิตอาสาท่ีแน่วแน่นี้บุคคลนั้นย่อมมีปัญญามีท่ี
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ปรึกษาไตร่ตรองพิจารณาถึงเหตุต้องท�าอะไรอย่างไร (How to?) เพื่อใคร (For Whom? หรือ เพื่ออะไร 

(For What?) ครั้นแล้วมีความคิดตระหนักแจ่มชัด (Realized) มองทะลุว่าจะท�าให้เกิดประโยชน์ตน

ประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อสังคมคนหมู่มาก (For mankind) จึงเกิดเป็นกุศลเจตนา (virtuous 

intention) หรือเจตนาบุญตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้จึงเพ่ิมก�าลังแห่งเจตนาบุญด้วยการรวบรวมสติก�าลัง

ปัญญาก�าลังความคิดก�าลังกายทุกอย่างให้แข็งแกร่งแม้ว่างานที่ตนคิดยังไม่ได้ลงมือท�าเลยก็เกิดปีติ 

ขนพองน�้าตาไหลแม้รู้ว่าเป็นงานเป็นสิ่งท่ีท�าได้ยากแต่ตะหนักว่าตนเองมีความมั่นใจ (confidence)  

มคีวามตัง้ใจ (determination) และความมุง่หวงั (expectation) แน่วแน่ทีจ่ะท�าการทีบ่คุคลใดมเีริม่ต้น

ดังน้ีและก็มีความสุขใจสบายใจพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นพลังบุญท่ีเกิดจากเจตนาความต้ังใจข้ันตอนแรก 

ที่เรียกว่า ปุพพเจตนา คือ แค่คิดวางแผนการท�างานกิจการที่ตนตั้งใจว่าจะลงมือก็ได้บุญขั้นตอนแรกไป

แล้วดังในอดีตกาล:-

มฆมาณพ

 ยังมีมาณพคนหนึ่งชื่อว่า มฆมาณพ
1
 เร่ืองปรากฏข้ึนคร้ังเมื่อ พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ท่ี 

กูฏาคารศาลาเมืองเวสาลี ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและปรารภท้าวสักกะเทวราช ตรัสหัวข้อธรรมว่า 

“อปฺปมาเทน มฆวา” ในท่ามกลางพุทธบริษัท ได้มีเจ้าลิจฉวีผู้ปกครองเมืองเวสาลีพระนามว่า มหาลิ 

เม่ือได้ทรงสดับพระธรรมเทสนากัณฑ์ที่มีชื่อว่า สักกปัญหสูตร มีพระประสงค์จะทูลถามข้อกังขาของ

พระองค์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมประทับนั่งและทูลถามว่า “ข้าแต่ 

พระองค์ผูเ้จรญิ พระองค์ทรงทอดพระเนตรท้าวสักกะมาแล้วหรือ จึงทรงแสดงพระธรรมเทสนาปรารภ

ถึงเขาบ่อยๆ” พระพุทธองค์ทรงตรัสรับรองว่า “ดูก่อน มหาลิ อาตมภาพได้เคยเห็นแล้ว” เจ้าลิจฉวี 

พระนามมหาลไิม่ทรงเชือ่ถงึกบัตรสัว่า “ท้าวสกักะท่ีพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรนัน่ น่าจะเป็นองค์ปลอม 

เพราะองค์จรงิ ใคร ๆ  กพ็บเหน็ได้ยากยิง่ พระพทุธเจ้าจึงตรัสย�า้กบัเจ้าลิจฉวว่ีา “ดูก่อนมหาลิ อาตมภาพ

ไม่ใช่เพยีงแต่เคยเห็นท้าวสกักะเท่าน้ัน อาตมภาพยงัรูจ้กัข้อธรรมทีท่�าให้เป็นท้าวสกักะเหล่านัน้อกีด้วย” 

แล้วพระบรมศาสดาจงึตรสัสาธยายชือ่หวัข้อธรรมท่ีท�าให้ท้าวสักกะได้มพีระนามต่าง ๆ  กนัไปตามหวัข้อ

ธรรมนั้น ซึ่งรวมเรียกว่า “วัตตบท ๗ ประการ” แก่เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ

 จากนั้นพระบรมศาสดา จึงตรัสเล่าอดีตนิทานของท้าวสักกะแก่เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ  

อีกว่า สมัยนั้นท้าวสักกะเกิดเป็นมนุษย์มีนามว่า มฆมาณพ อยู่ในอจลคามแห่งแคว้นมคธ เวลาจะ 

เดินทางไปท�างานในบ้าน ในนิคม เป็นผู้มีจิตคิดอาสาเพ่ือท�าสถานท่ีเป็นที่ร่ืนรมย์แก่คนอ่ืนอันดับแรก 

ท่านมีกุศลเจตนาเป็นปุพพเจตนาว่าจักท�าสถานท่ีท่ีคนผ่านไปมาให้สะอาดก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าจักได้

ท�าความดี ขณะที่นึกอยู่เท่าน้ันและยังไม่ได้ลงมือท�า ก็ได้รับผลบุญจากเจตนาความต้ังใจระดับแรก  

 1
 ดูรายละเอียดใน ที.ม.(ไทย)/๑๐/๓๔๔/๒๗๓.
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ที่เรียกว่า ปุพพเจตนา ครั้นล�าดับต่อมา มฆมาณพก็ได้เดินทางไปหาสถานที่ที่ตนพอใจที่จะท�าให้เป็นที่

รืน่รมย์ คร้ันพบสถานทีเ่หมาะแล้ว ท่านกไ็ด้ลงมอืท�า สถานทีท่ีท่่านท�าแล้วกลายเป็นทีร่ืน่รมย์เหมาะแก่

การเข้าไปพักผ่อนอยู่อาศัย เมื่อคนชาวบ้านและผู้เดินทางมาพบเห็นแล้วจึงผลักมฆมาณพออกจาก 

สถานทีท่ีม่ฆมาณพท�าความสะอาดตกแต่งแล้วนัน้เข้าอยูเ่สียเอง เขากไ็ม่แสดงอาการโกรธเคอืงต่อบคุคล

เหล่านั้น ขณะที่มฆมาณพได้เห็นผู้คนที่เข้าไปพักอาศัยในที่ที่ตนเองท�าให้เป็นรัมณียสถานแล้ว ก็มี 

ความปีติ สุขใจนั้น แล้วก็ได้ย้ายไปที่อื่นท�าให้เป็นที่น่าพักผ่อนรื่นรมย์อีกเรื่อยๆ โดยไม่คิดโกรธเคืองแต่

ประการใด เพราะเขาคิดว่า ชนเหล่านั้นได้เข้าไปพักในที่ที่เราท�าความสะอาดแล้ว มีความสุข กรรมนี ้

ก็เป็นกรรมที่ให้ความสุขแก่เขาด้วย
2

 ความสุขความพอใจเกิดจากจิตคิดอาสา ดังพระพุทธองค์ตรัสแก่เจ้าลิจฉวี พระนามว่ามหาลินั้น 

พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นสุขอันเกิดจากเจตนา ระยะที่สอง คือ มุญจนเจตนา คือได้รับความสุข มีปีติ

ยินดีขณะที่ก�าลังสละ คือให้ทาน ส่วนความสุขระยะที่สามหมายความว่า เมื่อมฆมาณพกลับจากการ

ท�างานแล้วพักอยู่ที่บ้าน นั่งอยู่ก็ดี ยืนอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี เมื่อใดนึกถึงกรรมดีที่ตนท�าแล้ว ก็เกิดปีติอิ่มใจ

ฟูใจมีความสุข ความสุขขณะนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นความสุขเกิดจากเจตนาระยะท่ีสามหรือเกิด

ภายหลังการให้ทาน เรียกว่าเป็น อปราปรเจตนา คือ ความสุขเกิดขึ้นเมื่อย้อนหวนค�านึงคิดถึงกรรมดีที่

ได้ท�าไว้ แต่ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จะได้ผลชนิดตรงกันข้าม

 พระพทุธเจ้า
3
 ได้ตรสัอานสิงส์ของการท�ากรรมดีคอืมเีมตตาของ มฆมาณพ แก่เจ้าลจิฉวีพระนาม

ว่า มหาล ิอีกว่า วันรุง่ข้ึนมฆมาณพก็ได้ถือจอบไปท�าสถานทีเ่ท่ามณฑลแห่งลานให้กลายเป็นรมัณียสถาน

น่าพักน่าอาศัย ผู้คนเดินผ่านไปมาก็เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ในฤดูหนาวเขาก็หาฟืนมาก่อไฟให้ผู้มาพัก 

เมื่อถึงฤดูร้อนก็หาน�้าดื่มน�้าใช้ให้พร้อมสรรพ ต่อมาเขาจึงคิดต่อยอดออกไปว่า อันว่าสถานที่รื่นรมย์นั้น

ใคร ๆ ก็ชอบ เราควรท�าถนนทางเดินให้ราบเรียบ เมื่อคิดดังนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นต่อมาก็ออกจากบ้าน 

น�าจอบออกไปท�าถนนให้ราบเรียบ เดินเข้าออกสะดวกสบาย ตัดรานกิ่งไม้ ต้นหนามหญ้าที่รุกรุงรัง  

ดูว่าเป็นที่น่าแวะเข้าไปพักอาศัย การท�าดีด้วยจิตอาสาของเขา เป็นที่ล�่าลือขยายวงกว้างออกไปจาก

ชุมชนไปเป็นบ้านน้อยเมืองใหญ่ จนถึงต่างบ้านต่างเมือง เรื่องดังกล่าว จนมฆมาณพได้สหายที่มี

อดุมการณ์เดยีวกนัถงึ ๓๓ คน โดยการเข้าหาถามไถ่แล้วลงมอืช่วยเหลือท่ีละคนๆ ด้วยวาทะท่ีตอบเพ่ือน

เหล่านั้นว่า “ก�าลังท�าหนทางไปสวรรค์” จึงพากันขุดดินสร้างเป็นถนนยาวหลายโยชน์

 2
 ดูรายละเอียดใน ที.ม.(ไทย)/๑๐/๓๔๔/๒๗๓.

 3
 พระพุทธโฆสะเถระ. อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตนัตปิฎกก มชัฌมินกิาย มชัฌิมปัณณาสก์ ปปัญจสทูนี 

ฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๖), 
หน้า ๔๔.
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 วันหนึ่งนายบ้านได้พบเห็น กลุ่มสหาย ๓๓ คน ที่มีมฆมาณพเป็นหัวหน้า คิดว่าคนพวกนั้น 

ท�าอะไร ไม่เห็นจะได้ประโยชน์ จึงบอกว่า พวกเจ้าควรเข้าไปในป่า หาปูปลา สัตว์ และสุรามาดื่มกิน 

จะดีกว่า แต่ถูกสหายทั้ง ๓๓ คนคัดค้าน จึงโกรธ จึงคิดจะหาโทษกล่าวหา แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระราชา 

ทูลว่า ข้าพระองค์ ได้พบกลุ่มโจรรวมกลุ่มกันจ�านวน ๓๓ คน เท่ียวไปในป่าในนา ฝ่ายพระราชา 

ไม่ได้ทรงวินิจฉัยให้ถ่องแท้ จึงรับสั่งบังคับให้นายบ้านหาช้างไปเหยียบ หลังจากนายบ้านท�าตามรับ 

พระราชบญัชาเช่นนัน้ จงึหาช้างมาได้ให้คนขึน้ขีบ่งัคบัให้ช้างเหยยีบสหายท้ัง ๓๓ คน ทีถ่กูมดัไว้กับหลกั 

ขณะทีค่วานช้างไสช้างเข้าเหยยีบนัน้ มฆมาณพได้กล่าวแก่สหายทัง้หมดว่า นอกจากเมตตาแล้ว เราไม่มี

อะไรอื่นอีกที่จะเป็นท่ีพึ่งของพวกเราได้ สหายทั้งหลายเอ๋ย ท่านอย่าได้โกรธใคร ๆ จงท�าจิตให้เสมอ 

ด้วยเมตตา แม้ในช้างตวัทีจ่ะเหยยีบ ในพระราชาท่ีส่ัง แม้ ในนายบ้านบดัดลนัน้ ช้างไม่ต้องการจะเหยยีบ

สหายทั้ง ๓๓ คน เมื่อคนกลับไปทูลพระราชาให้ทรงทราบ พระองค์จึงรับสั่งให้หาเสื่อล�าแพนไปคลุม

สหายทั้ง ๓๓ คนเพื่อไม่ให้ช้างมองเห็น นายบ้านให้ท�าตามที่พระราชารับสั่งแล้ว ให้ความช้างไสช้าง

เข้าไปเหยียบใหม่ คราวนี้ช้างวิ่งหนีไปไกลทีเดียว ความทราบถึงพระราชาจึงทรงด�าริว่าเรื่องนี้คงต้องมี

สาเหตุ จึงโปรดให้น�าสหายท้ัง ๓๓ คนเข้าเฝ้า และตรัสถามว่า พวกเจ้าอาศัยให้แผ่นดินเราแล้วไม่ได ้

มีอะไรท�ามาหากินหรืออย่างไร นายบ้านมาแจ้งความว่าพวกเจ้าเป็นโจร พากันเที่ยวเตล็ดเตร่ไปทั่ว  

สหาย ๓๓ คน จึงทูลพระราชาว่าพวกตนเป็นคนดี ไม่ใช่โจร แต่พวกข้าพระองค์ท�าถนนหนทาง แผ้วถาง 

และท�ารัมณียสถาน เพือ่ช�าระทางไปสวรรค์ เมือ่นายบ้านมาชกัชวนพวกข้าพระองค์ให้ท�าบาป มฆ่ีาเนือ้ 

ฆ่านก จกปลา ข้าพระองค์ไม่ท�า เขาจงึโกรธหาโทษใส่พวกข้าพระองค์ เมือ่ได้ทรงสดบัความเป็นจรงิแล้ว 

กลับได้ความปีติโสมนัส ยินดีตรัสว่า แนะสหาย ๓๓ คน สัตว์ดิรัจฉานนี้ ยังรู้จักคุณของพวกเธอทั้งหลาย 

เราเป็นมนุษย์แท้ ๆ ไม่อาจรู้จักได้ ขอให้เธอทั้งหลายยกโทษแก่เราด้วย ครั้นพระราชาตรัสเช่นนั้นแล้ว

ได้พระราชทาน นายบ้านดังกล่าว พร้อมท้ังบุตร ภรรยาให้เป็นทาสรับใช้ ให้ช้างตัวนั้นเป็นพาหนะขี่  

และบ้านเรือนให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่สหายทั้ง ๓๓ คน อยู่ผาสุกต่อไป 

 มฆมาณพได้ท�าให้เกดิความรกั ความสามคัคี ในเพือ่นมนษุย์ ตัง้ต้นแต่การรวมตวักนัเป็นหมูค่ณะ 

๓๓ คน แล้วพากันท�าความดีจัดท�าการเก็บกวาดแพ้วถางป่ารกและพงหญ้า เกล่ียดินท�าให้เป็น 

รัมณียสถานให้คนเดินทางได้พักอาศัย ตลอดท�าถนนหนทางให้ผู้คนได้เดินทางไปมาได้โดยสะดวก  

เป็นต้น จนพระราชาเลื่อมใสในจิตอาสา จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาของสหายทั้ง ๓๓ คน ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้าง

ความรักและปลูกสร้างความศรัทธาให้เป็นเยี่ยงอย่างคนรุ่นต่อ ๆ มาเป็นอย่างดี ท�าให้สังคมมีคนมีจิต

เสียสละเพื่อส่วนรวมมากขึ้น
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หมอชีวก

 ต่อไปนี้ เป็นเรื่องของหมอชีวก
4
 ในสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑ คือ ในสมัยพุทธกาล (ก็คือ พ.ศ. 

๑-๑๐๐) “ชีวก” เป็นบุตรของนางสาลวดี นางนครโสภณีแห่งกรุงราชคฤห์ ในสมัยนั้นต�าแหน่งของนาง

นครโสเภณีเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นต�าแหน่งมีเกียรติมาก เนื่องจากได้รับพระราชทานจากพระราชา 

ทรงพระกรุณาแต่งตั้ง ส่วนสมัยปัจจุบันนี้ ต�าแหน่งโสเภณี กลายเป็นต�าแหน่งที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

ของบุคคลทั่วไป ในประเทศไทยก็ยังเป็นอาชีพท่ีผิดกฎหมายอยู่ ในคร้ังพุทธกาล “ชีวก” เป็นชื่อ 

หมอใหญ่ผูเ้ช่ียวชาญในการรกัษา และมชีือ่เสยีงมาก จนได้รบัเกยีรตสิงูสดุคอืเป็นแพทย์ประจ�าพระองค์

ของพระเจ้าพิมพิสาร และประจ�าพระองค์ของพระพุทธเจ้าจนตลอดพระชนม์ชีพ ชีวกถือก�าเนิด 

เกิดจากท้องของนางสาลวดีโดยนางไม่คาดคิดมาก่อน เมื่อนางคลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายจึงตกใจ 

ตามธรรมดาแม่ที่คลอดลูกทั่วไปย่อมเกิดปีติยินดีที่รู้ว่า ตนเองได้เป็นแม่คนแล้ว ส่วนบุตรชายที่เกิดมา

ในบ้านของหญิงงามเมืองหรือนครโสเภณีนั้นต่างกัน เพราะไม่เป็นการสืบต่ออาชีพของตน นางจึงสั่งให้

สาวใช้น�าเด็กทารกเพิ่งคลอดใหม่ ๆ นั้น ไปทิ้งไว้ที่กองขยะที่ชานเมืองไกลผู้คนพบเห็นได้

 นักปราชญ์ราชบัณฑิต กล่าวไว้ว่า คนดีคนมีบุญตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ บังเอิญเช้าตรู่วันน้ัน 

ก่อนที่ใคร ๆ จะมาพบเด็กทารกคนดังกล่าว ได้มีเจ้าชายอภัยราชกุมาร พระโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร

และนางอมรปาลี แห่งเมืองเวสาลี ไปพบเข้าขณะเสด็จออกไปนอกเมือง ทรงเห็นกาก�าลังรุมล้อม 

ทารกอยู่ เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเป็นทารกเพศชายและยังมีชีวิตอยู่ จึงโปรดให้น�าทารกนั้นไปให้ 

ชุบเลี้ยงไว้ในพระราชวังของพระองค์

 ภายหลงั ทารกน้ันจงึได้ช่ือว่า “ชีวก” แปลว่า “ผูย้งัมชีวีติอยู”่ และได้มสีร้อยนามว่า “โกมารภจัจ์”  

แปลว่า “ผู้อันพระราชกุมารเลี้ยงเอาไว้”
5
 เท่ากับภาษาไทยว่า “บุตรบุญธรรม” เด็กชายชีวก ผู้ที ่

พระราชกุมารเก็บมาเลี้ยง น่าสงสาร ถูกเพื่อน ๆ ที่เป็นเด็กด้วยกันล้อเลียนต่าง ๆ นานา เช่น เจ้าคน

เป็นลูกไม่มีพ่อเป็นต้น แต่เขาก็ได้แต่อดทน แม้จะเจ็บปวดใจแค่ไหนเพียงไร ครั้นเมื่อชีวกเติบใหญ่และ

แม้ได้ทราบว่า ตนเองเป็นเด็กก�าพร้า พระราชาเก็บมาเลี้ยงไม่คิดน้อยใจในโชคชะตา ก็แต่คิดจะไป

แสวงหาศิลปวิทยา เพื่อเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพในภายพากหน้าไว้เลี้ยงตัว จึงได้ตัดสินสินใจออกเดินทาง

ไปยังมหาวิทยาลัยตักกะศิลา แห่งรัฐคันธาระ แล้วเลือกศึกษาวิชาการแพทย์กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์  

ที่นั่นเอง ชีวกไม่มีค่าเล่าเรียนให้จึงอาสารับใช้อาจารย์ในการงานทุกอย่างที่อาจารย์ต้องการใช้ อาศัย 

 4
 ม.ม. (ไทย) ๕/๕๑/๔๘.

 5
 พระพุทธโฆสะเถระ. อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎกกมัชฌิมนิกาย มัชเมปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี 

ฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๕๖), 
หน้า ๔๔.
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ชีวกเป็นเด็กอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเคารพเชื่อฟังอาจารย์ เขาจึงกลายเป็นศิษย์ที่โปรดปรานของ

อาจารย์อย่างมาก ส่วนอาจารย์ถ่ายทอดศิลปวิทยาทั้งหมดโดยไม่ปิดบังอ�าพราง

       ชีวกศึกษาอยู ่๗ ปี จงึไปกราบลาอาจารย์กลบับ้าน ก่อนอาจารย์จะอนญุาตให้กลบับ้านได้ทดสอบ

ความรู้ของบัณฑิตหนุ่มโดยให้เข้าไปยังป่า เพื่อส�ารวจดูต้นไม้ว่า ต้นใดใช้ท�ายาไม่ได้ให้น�าตัวอย่างของ 

ไม้ต้นนัน้กลบัมาให้อาจารย์ ครัน้ชวีกกลบัมาอาจารย์จงึเรยีกให้มารายงานผล ดูผลของการส�ารวจปรากฏ

ว่า เขาเดินกลับมามือเปล่า เพราะต้นไม้ทุกต้นใช้ท�ายาได้ จึงนั่งคอตก ร้องไห้เสียใจ กราบรายงาน 

ต่ออาจารย์ไปด้วยความท้อแท้ว่า ตวัเขาต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์เป็นอย่างยิง่ท่ีไม่มปัีญญาหาต้นไม้ 

หรือหญ้าที่ใช้ท�ายาไม่ได้ เพราะว่าแต่ละต้นแต่ละกอหญ้าล้วนท�าเป็นยารักษาโรคได้หมด อาจารย์บอก

เขาว่า เจ้าไม่ได้โง่ เจ้าอย่าเสียใจ เจ้าเรียนจบแล้ว เพราะความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้น ต้นไม้ ใบหญ้า 

ทกุ ๆ  ต้น หญ้าแต่ละชนดิล้วนท�าเป็นยารกัษาโรคได้ทัง้นัน้ ชวีกจงึดใีจเป็นล้นพ้นอาจารย์จงึได้รบัอนญุาต

ให้เขากลับ พร้อมกับมอบเสบียงเดินทางให้

       ระหว่างชีวกได้เดินทางกลับยังกรุงราชคฤห์นั้น เสบียงก็หมดในระหว่างทาง จึงได้ใช้ปัญญาที่ 

เรียนมาโดยแวะหาเสบียงที่เมืองสาเกต และไปอาสารักษาภรรยาของเศรษฐี ซึ่งเป็นโรคปวดศีรษะ 

มานาน ๗ ปีแล้ว ไม่มีหนทางที่ใครอื่นจะรักษาให้หาย ผลปรากฏว่า ภรรยาของเศรษฐีได้หายเป็นปกติ

จึงให้รางวัลมากมายชีวกอาทิเงิน ๑๖,๐๐๐ กหาปณะ พร้อมด้วยทาสทาสีและรถม้า เดินทางกลับ 

น�าเงินและของรางวลัทัง้หมดไปถวายแด่เจ้าชายอภยัแห่งกรุงราชคฤห์ เป็นการท�าปฏกิาระคณุทีพ่ระองค์

ได้ทรงชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่ เจ้าชายอภัยทรงรับแล้วพระราชทานกลับให้หมอชีวกเก็บเงินรางวัลนั้นไว้

เป็นของตนเอง ไม่ทรงรับเอา และโปรดให้หมอชีวกสร้างบ้าน 

 จากการยกตวัอย่างย่อของหมอชวีกนัน้ เราได้คตทิีว่่า การนับถอืตนเอง ไม่คดิน้อยเนือ้ต�า่ใจตนเอง

เมื่อถูกข่มเหง ดูหมิ่นก็ไม่โทษฟ้าดิน คิดสร้างเสริมศิลปวิชาการและแสวงหาโอกาสท่ีได้เพ่ิมวิชาอาชีพ

อย่างอุตสาหะวิริยะ ได้ตัดสินใจลาพระบิดาบุญธรรมไปเรียน และได้ตัดสินใจเรียนวิชาการแพทย์ 

เพราะมีจิตเมตตา กรุณา อยากช่วยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย แม้ระหว่างที่ศึกษาจะมีปัญหาและอุปสรรคนานา 

เช่นไม่มีเงินเสียค่าเล่าเรียนก็ขอเอาตัวเข้ารับใช้อาจารย์ อยู่ปรนนิบัติรับใช้อาจารย์จนอาจารย์สงสารรัก

และโปรดปราณ เมือ่จบการศกึษา ผ่านการทดสอบวชิาของท่านอาจารย์แล้ว จ�าใจต้องขอลาท่านอาจารย์

เพราะอยากรับใช้ พระเจ้าอภัยที่เลี้ยงดูให้ตนเติบใหญ่ และอยากรักษาคนไข้ด้วยวิชาแพทย์ หลังจาก

กลับมายังบ้านเมืองของพระเจ้าอภัยแล้ว ได้น้อมน�าทรัพย์สมบัติที่เกิดจากความสามารถในการรักษา

ภรรยาเศรษฐใีนระหว่างทางตอนเสบยีงตนเองหมดแก่พระเจ้าอภยั พระเจ้าอภยัทรงรบัแล้วกล่าวยกย่อง 

โสมนัสกับหมอชีวกท่ีสร้างชื่อเสียงแก่บ้านเมืองทรงพระราชทานสมบัติทั้งหมดคืนให้ หมอชีวกเลยท�า

เป็นทุน สร้างบ้านให้เป็นที่รักษาคนไข้เริ่มแรกเป็นหมอประจ�าราชส�านักของพระเจ้าอภัย ต่อมาทรง
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เลื่อมใสพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สาวกต่าง ๆ จึงคิดอาสาจะช่วยดูแลพระวรกายของ

พระพุทธเจ้า จึงขอพระราชทานพระเจ้าอภัยใช้สวนมะม่วงสร้าง พระอารามถวายเป็นที่ประทับและ

รกัษาพระอาการของพระพุทธเจ้าเป็นประจ�าทกุวนัเวลา พระเจ้าอภยัทรงพระราชทานตามความประสงค์

ของหมอชีวก หมอชีวกได้เพิ่มการให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงมีชื่อเสียงแพร่หลายขจรขจายไปทั้ง ๔ ทิศ 

ท�าให้เกิดความรัก ความศรัทธาและนับถือของคนเป็นนับหมื่นนับแสน พระพุทธองค์จึงตรัสยกย่อง 

หมอชีวก ให้เป็นเอตทัคคะ ในทาง “เป็นที่รักของปวงชน” และในวงการแพทย์แผนไทยนั้น ปัจจุบัน

ถือว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็น “บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย” เป็นที่เคารพนับถือของมหาชน

 แม้ในคราวที่พระพุทธเจ้า ทรงมีพระโลหิตห้อที่ฝ่าพระบาทอันเกิดจากพระเทวทัตประทุษร้าย

หมายปองปลงพระชนม์ชีพ แต่ท�าได้แค่ท�าพระบาทของพระองค์ให้ห้อพระโลหิต การผ่าตัดรักษาโรค 

ในสมองของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ การผ่าตัดเนื้องอกในล�าไส้ของบุตรเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี 

การรกัษาโรคผอมเหลอืงแด่พระเจ้าจณัฑปัชโชตกษตัริย์แห่งกรุงอชุเชน ีรัฐอวนัตี แล้วได้รับพระราชทาน

ผ้าแพรเนื้อละเอียดผืนหนึ่ง จึงน�าผ้าผืนนั้นไปถวายพระพุทธเจ้า เนื่องจากสมัยนั้น พระภิกษุสงฆ์ถือผ้า

บังสุกุลอย่างเดียว พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้รับผ้าจีวรที่คฤหัสถ์ท�าถวาย หมอชีวกจึงกราบทูลขอ

พระพุทธเจ้าให้ทรงรับผ้าแพรที่เขาน้อมถวาย และให้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าจีวรที่ชาวบ้านผู้มี

ศรัทธาจัดถวายด้วย พระพุทธเจ้าทรงรับผ้าจากหมอชีวก และประทานอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าที่ 

ชาวบ้านน�ามาถวายได้ตั้งแต่กาลนั้น

       หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปรารถนา 

จะไปเผ้าพระพุทธเจ้าวันละ ๒-๓ ครั้ง พิจารณาเห็นว่า พระเวฬุวันอยู่ไกลเกินไป จึงสร้างวัดถวายใน 

สวนมะม่วงของตนเรียกกนัว่า “ชวีกมัพวนั” ( แปลว่า สวนมะม่วงของหมอชวีก) หมอชวีกจึงเป็นต้นตอ

ที่ปลูกจิตอาสา สร้างศรัทธา โดยการรักษามวลมนุษย์โดยไม่คิดค่าตอบแทน และปลูกสามัคคี โดยการ

เกลี้ยมกล่อมให้พระเจ้าอชาตศัตรูผู้โหดร้ายหันมาเลื่อมใสในพระธรรมในพระพุทธศาสนา ไม่ต้องรบรา

ฆ่าฟันกันให้เดือดร้อนต่อไป

พระถังซัมจั๋ง

 พระถังซัมจั๋ง, ประมาณ ค.ศ. ๖๐๒ –ค.ศ. ๖๖๔
6
 ได้มีพระอาจารย์ฮวดเม้ง...เห็นที่ริมฝั่งม ี

เด็กน้อยนอนอยู่บนแผ่นกระดาน ก็ให้คิดพิศวงประหลาดใจมาก จึงรีบเดินลงไปท่ีทารก แก้ผ้าท่ีรัด 

เด็กออก จึงปรากฏมีหนังสือฉบับหนึ่งอยู่บนอกเด็ก ท่านจึงหยิบหนังสือนั้นมาคลี่ออก รู้มูลเหตุของ 

เดก็น้ันทกุประการ จงึอุม้เดก็นัน้กลบัมายงักฎุโีดยความกรณุา ตัง้ชือ่ให้เรยีกว่า กงัลิว้ แปลว่า ลอยคลอง 

 6
 พระถังซัมจั๋งผู้บันทึกอารยธรรมโลกบนเส้นทางสายไหม (XuanZang or Hieun Tsang)”. (๒๖ พ.ย. ๕๕) 

MesAynak. [ออนไลน์], (แหล่งทีม่า) :  https://mesaynak.wordpress.com/2012/11/26/ [๑๕ มกราคม ๒๕๖๑].
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ท่านอาจารย์เก็บหนังสือฉบับนั้นซ่อนไว้ แล้วสั่งบรรดาลูกศิษย์ให้เลี้ยงเด็กนั้น ครั้นเวลาล่วงไป  

พระอาจารย์เห็นเด็กกังล้ิวเติบใหญ่ขึ้นแล้ว ได้ท�าพิธีปลงผมบวชเป็นหลวงจีน พระอาจารย์ให้นามว่า 

เหี้ยนจึง

 อนึ่งมีเรื่องสอดคล้องกันเล่าว่าได้มีพระในพระพุทธศาสนา บวชในนิกายมหายาน (แปลว่า  

ยานพาหนะล�าใหญ่ ขนหรือบรรทุกเวเนยยสัตว์ คือบุคคลที่ถึงเวลาบรรลุธรรมได้เยอะ ตรงกันข้ามกับ 

หินยาน แปลว่า ขนได้น้อย เพราะศัพท์คือ หินะ แปลว่าแคบ ยานแปลว่า พาหนะ) ชื่ออื่นมีอีกว่า 

เหี้ยนจึงหรือส�าเนียงกลางว่า เสวียนจั้งเป็นชาวมณฑลเหอหนาน เมื่อเยาว์วัยได้ติดตามพี่ชายคนที่สอง 

ซึ่งบวชเป็นพระภิกษุในเมืองลั่วหยาง และได้รับเลือกให้เป็นนาคหลวง บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 

๑๓ ปี และมีความสามารถในการแสดงธรรมเป็นอย่างมาก เมื่อสิ้นราชวงศ์สุย ท่านจึงตัดสินใจเดินทาง

ไปแสวงธรรมในประเทศอินเดียได้ออกเดินทางเมื่อปี พ.ศ. ๑๑๗๒ หลังจากเปลี่ยนเป็นราชวงศ์ถังแล้ว 

และมชีือ่ว่า “ต้าถังซโีหยวจี”้ แปลว่า “จดหมายเหตุการเดินทางสูดิ่นแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถงั” 

โดยในนั้นเล่าถึงการเดินทางที่ไปพบปะกับภูมิประเทศท่ีสภาพผู้คน วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ 

การเมืองการปกครองรวมไปถึงการทหารและผู้บริหารประเทศ

 พระถังซัมจั๋ง หลังถึงอินเดียแล้ว ได้ศึกษาพระธรรมในอินเดีย ท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา นานถึง 

๑๗ ปี รวมระยะเวลาไปกลับท้ังสิ้น ๑๙ ปี เป็นระยะทางกว่า ๕๐,๐๐๐ ลี้ ส่งให้จดหมายเหตุช้ินนี ้

ของท่านนั้นอุดมไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับดินแดนในเอเชียกลางและเอเชียใต้เมื่อพันกว่าปีที่แล้ว 

กว่า ๑๓๘ แว่นแคว้น โดยในจ�านวนนี้มี ๑๑๐ แคว้นที่ท่านเดินทางไปด้วยตนเอง ขณะที่อีก ๒๘  

แคว้นนั้น ท่านบันทึกจากค�าบอกเล่าของผู้อ่ืน นับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญยิ่ง
7
 หลังจาก 

ที่ท่าน พระถังซัมจั๋ง ได้บันทึกแล้วรวบรวมข้อมูล ได้จนเพียงพอแล้ว จึงได้เดินทางกลับจีนพร้อมทั้งน�า

พระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตกลับมาด้วย ท่านเดินทางถึงเมืองหลวงของจีนคือ เมืองฉางอาน

  พระถังซัมจั๋งในวรรณคดี
8
 ที่รู้จักในนิยายไซอิ๋วว่า ถังซัมจั๋ง เป็นพระภิกษุที่บ�าเพ็ญศีล สมาธิ 

ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจ คือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ณ ชมพูทวีป 

  ในปี พ.ศ. ๑๑๘๘ ในสมยั พระเจ้าถงัไท่จง พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธศาสนา 

จึงทรงอุปถัมภ์การแปลพระไตรปิฎก จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีน และ พระเจ้าถังไท่จงได้ทรง

อาราธนาพระถงัซมัจัง๋ให้เขยีนบนัทกึการเดนิทางไปอนิเดีย หนงัสือเร่ือง ต้าถงัซีวจ้ีี ได้ปรากฏในรัชกาล

 7
 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.
 8

 พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตะศิริ). ไซอิ๋ว. (มหานคร: ส�านักพิมพ์ศรีปัญญา, ๒๕๔๗) ISBN 9749207769
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ต่อมาพระเจ้าถังเกาจงจง พระองค์ทรงรับอุปถัมภ์งานแปลพระไตรปิฎกต่อ พระถังซัมจั๋งด�าเนินงาน 

ต่อไปจนมรณภาพในปี พ.ศ. ๑๒๐๗

ครูบาศรีวิชัย

 ครูบาศรีวิชัย
9
 ซึ่งเป็นที่รู ้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือหรือว่าล้านนาว่าเป็น  

“ตนบุญ” หรือ “นักบุญ” อันมีความหมายไปในทางท่ีดี คือในเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติ

พิเศษ เรียกอีกว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัยบ้าง พระครูบาศรีวิชัยบ้าง ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (“ตุ๊เจ้าสิลิ”)

ก็มี แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็น พระชัยยาภิกขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ เดิมชื่อ เฟือน หรือ  

อินท์เฟือน บ้างแห่งก็ว่า อ้ายฟ้าร้อง เนื่องจากในขณะที่ท่านถือก�าเนิดนั้น ปรากฏฝนฟ้าคะนอง 

อย่างหนัก ส่วนค�าว่าอินท์เฟือนนั้น หมายถึง การเกิดกัมปนาทหวั่นไหวถึงสวรรค์ หรือ เมืองของ

พระอินทร์ ท่านเกิดในปีขาล เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ของภาคกลาง) ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑  

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ที่หมู่บ้านชื่อ “บ้านปาง” ต�าบลแม่ตืน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ท่านเป็น

บุตรของนายควาย และนางอุสา มีพี่น้องทั้งหมด ๕ คน

 ท่านได้รบัการศกึษาจากครบูาอปุละ วดัดอยแต แล้วหลังจาก ๑ พรรษา กก็ลับมาอยูว่ดับ้านปาง

จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๔ (อายุได้ ๒๔ ปี พรรษาที่ ๔) ครูบาศรีวิชัยจึงรักษาการแทนในต�าแหน่งเจ้าอาวาส 

ครบูาขตัตยิะ (ทีม่รณภาพไป) และได้เป็นเจ้าอาวาสวดับ้านปางในเวลา จากนัน้ก็ได้ย้ายวดัไปยงัสถานที่

ที่เห็นว่าเหมาะสม คือบริเวณเนินเขาซึ่งเป็นท่ีตั้งวัดบ้านปางในปัจจุบัน เพราะเป็นที่วิเวกและสามารถ

ปฏบิตัธิรรมได้เป็นอย่างด ีโดยได้ให้ชือ่วดัใหม่แห่งนีว่้า วดัจอมสรีทรายมลูบญุเรือง ส่วนชาวบ้านยงันยิม

เรียกว่า วัดบ้านปาง ตามที่ตนคุ้นเคย

 ครูบาศรีวิชัยตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังที่ท่านอธิษฐานไว้ว่า

 “...ตั้งปรารถนาขอหื้อได้ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว...” และมักจะปรากฏ 

ความปรารถนาดังกล่าว ไว้ที่ท้ายเล่มคัมภีร์ใบลานที่ท่านสร้างไว้ทุกเรื่อง ท่านครูบาได้ชื่อว่าเป็นผู้ถือ

ปฏิบัติเคร่งมาตั้งแต่เป็นสามเณร เช่นเป็นผู้ที่มักน้อย สันโดษ และเว้นอาหารที่มีเนื้อสัตว์ ตลอดจน 

งดกระทั่งหมาก เมี่ยง และบุหรี่ ท�าให้คนทั่วไปเห็นว่าครูบาเป็นผู้บริสุทธิ์ท่ีมีลักษณะเป็น “ตนบุญ”  

คนทั้งปวงต่างก็ประสงค์จะท�าบุญกับครูบาเพราะเชื่อว่าจะท�าให้ผู้ถวายทานได้รับอานิสงส์มาก เงินที่

ประชาชนน�ามาท�าบุญก็น�าไปใช้ในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์และบรูณะศาสนสถานและศาสนวตัถุ

ทั้งหมด ไม่มีการสะสมไว้เป็นส่วนแม้แต่สตางค์แดงเดียว

 9
 ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาศรัทธานิรันดิ์, [ออนไลน์] แหล่งทีมา: http://www.google.co.th=-

search?=active [๒๕ มกราคม ๒๕๖๑].
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 ขัน้ตอนปฏบัิตใินการปฏิสงัขรณ์คอืว่า เมือ่ได้รบันมินต์ให้ไปปฏสิงัขรณ์วดัใด ทางวดัเจ้าภาพกจ็ะ

สร้างที่พักของครูบากับศิษย์ และปลูกปะร�าส�าหรับแก่ผู้ที่มาท�าบุญกับครูบาได้พักค้าง คืนแรกที่ครูบา

ไปถึงก็จะอธิษฐานจิตดูว่าการก่อสร้างครั้งนั้นจะส�าเร็จหรือไม่ ซึ่งมีน้อยครั้งที่จะไม่ส�าเร็จ จากนั้นครูบา

ก็จะ “น่ังหนัก” คือเป็นประธานอยู่ประจ�าในงานนั้น คอยให้พรแก่ศรัทธาที่มาท�าบุญโดยไม่สนใจ 

เรื่องเงิน แต่มีคณะกรรมการช่วยกันรวบรวมเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

 ครบูาศรวีชิยัยนืยนักับหลวงศรปีระกาศว่า ท่านกย็งัคงยนืยนัว่า การสร้างถนนขึน้ดอยสุเทพส�าเร็จ 

พร้อมกบัเล่านมิติประหลาดทีเ่กดิขึน้ ให้หลวงศรีประกาศฟังว่า ในขณะท่ีก�าลังท�าการอธษิฐานเร่ืองสร้าง

ถนนข้ึนดอยสุเทพว่าจะส�าเร็จหรือไม่น้ัน ท่านได้เคลิ้มไปว่าได้แลเห็นชีปะขาวองค์หน่ึงน�าท่านเดินทาง

จากเชิงดอยไปจนถึงบันไดนาควัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ แล้วท่านก็ตกใจตื่น ท่านเชื่อว่านี้คือนิมิตที่

เทวดามาบอกกล่าว ให้รู้ว่าจะสามารถสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพได้อย่างแน่นอน  ครูบาเจ้าได้ก�าหนด

ฤกษ์เวลาการลงมือมือขุดจอบแรกส�าหรับการ สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๔๗๗ และพิธีทางประวัติศาสตร์อันจารึกไว้คู่นครเชียงใหม่ก็เริ่มขึ้น เวลา ๐๑.๐๐น. ของวันที่ ๙ 

มอบหน้าท่ีให้พระครบูาเถิม้ประกอบพธีิชมุนมุเทวดา บวง สรวงอนัเชญิเทวดาทัง้ ๔ ทศิ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

จึงเร่ิมลงจอบแรก โดยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชีย งใหม่ทรงเป็นผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์  

เร่ิมต้นงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ท่ามกลางเสียงสวดชยันโ ตชัยมงคลคาถา จากภิกษุสานุศิษย์ของท่าน 

พระครูบาศรีวิชัย

 ประชาชนจากทั่วสารทิศมาช่วยกันสร้างถนน ร่วมเป็นอานิสงส์ พร้อมกับนมัสการท่านพระครู

บาศรีวิชัยเป็นจ�านวนมาก ต่อมาจึงต้องแบ่งพื้นที่การสร้างถนนเป็นระยะ ๆ ของประชาชน กลุ่มใด 

มาจากไหนส่วนเวลาเช้าก็ได้มีประชาชนน�าเอาข้าวสาร อาหาร พืชผัก และอาหารคาวหวานมาท�าบุญ

กันอย่างล้นหลาม ยิ่งนานวันคนย่ิงทวีจ�านวนมากข้ึน และผลงานรุดหน้าในแต่ละวันอย่างน่าอัศจรรย์ 

ต่างก็อยากอาสาช่วยด้วยจิตอาสา ไม่มีใครพูดถึงค่าจ้างแรงงานเลย ต่างก็มาต้องการร่วมสร้างท�าบุญ

กุศลและชมบุญญาบารมีของพระครูบาศรีวิชัย และแล้วในที่สุดถนนที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นก็ส�าเร็จลง

เป็นผลงานชิ้นส�าคัญ

 วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดท่ีศักด์ิสิทธ์ิและสวยงดงาม แน่นอนทีเดียว การมีถนนข้ึน 

ดอยสุเทพน้ัน ย่อมมีคุณประโยชน์อย่างย่ิง เพราะผู้คนท่ีศรัทธาจะได้ข้ึนไปไหว้พระธาตุอันส�าคัญน้ี  

ได้ท่ัวถึง ภายในระยะเวลา ๕ เดือน ๒๒ วัน ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีรวดเร็วมาก โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ 

แผ่นดินเลยแม้แต่บาท เดียว น่ีคือบารมีของครูบาศรีวิชัยโดยแท้ จากเร่ือราวของท่านพระครูบาศรีวิชัย

ท่ียกมาแสดงเพียงย่อ ๆ นั้น จะท�าให้เราได้วิเคราะห์ได้ว่า เมื่อคนเรามีจิตผุดคิดขึ้นมาในเรื่องดี ๆ  

ย่อมมจิีนตนาการ จากนัน้กจ็ะคดิโครงงาน และขบวนการสร้างงาน ข้ันตอนโครงงาน แล้วเตมิด้วยศรทัธา
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ความเช่ือ แต่ไม่ว่าใครจะคิดอะไรย่อมมีท่ีปรึกษา หาข้อมูลหาขบวนการ หาผู้ร่วมขบวนการ ผู้ร่วม

อุดมการณ์ เมื่อขั้นตอนโครงงานเสร็จจ�าต้องมีการบอกข่าวดีแก่สาธารณชน (Public relation)  

พระครูบาศรีวิชัยก็มีหลวงศรีประกาศ เป็นนักประชาสัมพันธ์ ได้เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ทรงเป็นผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ จึงเป็นการจุดประกายความส�าเร็จ โดยมีท่านพระครูบาศรีวิชัย  

เป็นแรงบันดาลใจเป็นพระผู้ร้อยรักของปวงประชา ผู้เช่ือมกุศลเจตนา ท่ีท�าให้เกิดศรัทธาและผูกหลัก

สามัคคี ท�าให้งานหนักที่คนทักว่าไม่น่าท�าได้ ให้กลายเป็นเสมือนว่าท�าเล่น เสมือนเป็นการออกก�าลัง

กายก็มิปราน แล้วให้ส�าเร็จเป็นถนนท่ีคนขับรถข้ึนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ดุจเทวดาจ�าแลงแปลงด้วย

อิทธิฤทธ์ิ ดังเช่น มฆมาณพ หมอชีวก พระถังซัมจ๋ังท่ีได้ยกมาแสดงก่อนหน้าน้ีแล้วน้ัน

อาทิวราห์ คงมาลัย

 อาทิวราห์ คงมาลัย
10

 เกิดเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตร

คนท่ี ๒ ของอนุรักษ์ และประนอม คงมาลัย และมีพ่ีสาว ๑ คน และ น้องชาย ๑ คน ตูน เป็นบุตร 

คนท่ี ๒ และมีพ่ีน้องจ�านวน ๓ คน ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัด

สุพรรณบุรี ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK ๑๑๕ รุ่น รสช.) 

และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือจบการศึกษา

เคยท�างานเป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินสายการบินกัมพูชาแอร์ไลน์ประมาณ ๒ ปี อาทิวราห์ 

เข้าประกวดเวทีฮอตเวฟมิวสิคอวอร์ด คร้ังท่ี ๑ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นสมาชิกวง ละอ่อน และได้

เซ็นสัญญากับทางค่าย มิวสิคบ๊ักส์ ก่อนท่ีสมาชิกบางส่วนในวงได้ไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ ในเวลา

ต่อมา อาทิวราห์ และ ธนดล ช้างเสวก, รัฐพล พรรณเชษฐ์ ได้ก่อต้ังวงดนตรีใหม่ช่ือว่า บอด้ีแสลม  

และผลติผลงานเพลงต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบัุน และ อาทวิราห์ คงมาลยั ยังเป็นผูเ้ข้าแข่งขนัเทเบลิเทนนสิ

อย่างต่อเน่ือง และได้รับเชิญให้เป็นทูตกีฬาเทเบิลเทนนิสจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน อาทิวราห์ เป็นหัวหน้าโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ซ่ึงมีเป้าหมายระดมเงินทุนทะลุ ๗๐๐ ล้านบาท

ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ ๑๑ แห่งในประเทศไทยด้วยการว่ิงจากอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดใต้สุดของ

ประเทศไทย ไปยังอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดเหนือสุดของประเทศไทย รวมระยะทาง ๒,๒๑๕.๔ 

กิโลเมตร รวมเวลาการว่ิง ๕๕ วัน สุดท้ายได้จ�านวนเงินเกินเป้าหมาย อยู่ท่ี ๑,๑๔๘ ล้านบาท 

 อาทิวราห์ คงมาลัย ได้ว่ิงระดุมทุนในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จ�านวน ๒ คร้ัง ดังน้ี

 ๑. พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” โดย ตูนบอดี้สแลม  

ซ่ึงท�าการระดมทุนด้วยการว่ิงระยะไกล เร่ิมต้นจากกรุงเทพมหานครส้ินสุดท่ีโรงพยาบาลบางสะพาน 

 10
 ตูน บอดี้แสลม, [ออนไลน์], (แหล่งที่มา) : https://th.wikipedia.org/wiki/อาทิวราห์ คงมาลัย [๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๑].
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๔๐๐ กิโลเมตร จนสามารถระดมทุนจากคนไทยท่ัวประเทศได้ถึง  

๘๕ ล้านบาท

 ๒. พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพือ่ ๑๑ โรงพยาบาลทัว่ประเทศ” เป็นการวิง่ระยะไกล

เพ่ือระดมทุนไปซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจ�านวน ๑๑ แห่ง โดยว่ิงจากอ�าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ถึงอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง ๒,๑๙๑ กิโลเมตร โดยตั้งเป้ายอดเงินบริจาค

ถึง ๗๐๐ – ๑,๐๐๐ ล้านบาท

 ดังท่ียกตัวอย่างเร่ืองราวของอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูนบอด้ีสแลม”มาก็เพ่ือเป็นตัวอย่าง 

ของคนผู้ท�างานย่ิงใหญ่ท่ีคนอ่ืนท�าได้ยากย่ิงแต่เพราะ คุณตูน มีความมุ่งม่ัน ประสงค์ระดมทุนช่วย 

โรงพยาบาลยากจน ต้ัง ๑๑ โรง จึงต้ังโครงการพร้อมทีมงาน เพ่ือนรักและนับถือ และเตรียมพร้อม

ร่างกายเพราะงานน้ีมีร่างกายป็นเดิมพัน จึงมีกุศลเจตนาเป็นบุพพเจตนา มีความปีติ บอกสาระโครงการ

แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ เมื่อวางแผนงาน ขบวนการและขั้นตอน จากนั้นมีการประชาสัมพันธ์ออกไป  

โดยการว่ิงเป็นระยะทางถึง ๒,๑๙๑ กิโลเมตร ทีมงานจึงประกอบด้วยทีมหมอ ทีมรักษาความปลอดภัย 

ทีมนักจิตวิทยา และคนท่ีให้ก�าลังใจ โดยออกตัวท่ีอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงอ�าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย ระยะทาง ๒,๑๙๑ กิโลเมตรโดยต้ังเป้ายอดเงินบริจาคถึง ๗๐๐ – ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในที่สุด

ก็ท�าส�าเร็จโดย ตูนและคณะว่ิงได้ถึง ๒,๑๙๑ กิโลเมตรและได้รับเงินบริจาคเกินเป้าหมายคือ ๑,๐๐๐ 

กว่าล้านบาท จากการที่ตูนและคณะได้ท�าโครงการดังกล่าว จากกุศลเจตนาได้บุญเบื้องต้น ขณะที่ 

ท�าอยู่ และหลังจากจบโครงการโดยดีโดยสวัสดภิาพ ท�าให้เกดิความรัก ความสามัคค ีในหมู่คนไทยต้ังแต่

ใต้จรดเหนอืแดนสยาม ท�าใหป้ลกูรกัและสรา้งศรทัธาตอ่การท�าด ีบุคคลดงักล่าวทีย่กมาตัง้แต่ต้นจนถงึ

อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูนบอดี้สแลม นับได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นบุคคลในดวงใจ (Idol)  

เด็กและเยาวชนของไทยและคนทั้งโลกอาจกล่าวได้ ท่ีจริงมีคนบนโลกนับไม่ถ้วนที่ ท�างานที่ท�าด้วยใจ 
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