
 

 

 

 

 

โดย พระจลุนายก (สุชาต ิอภชิาโต) 

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 

พมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 

www.kammatthana.com 

กาํลงัใจ ๔ 

http://www.kammatthana.com/


1 
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ทา่นสามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 
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คาํนํา 

พวกเราผูแ้สวงหาหนทางแห่งการหลดุพน้ เพือ่ออกจากกองทกุขแ์ห่งชวีติ คงจะเป็น

เพยีงผูท้ีรู่จ้าํแต่ไมรู่แ้จง้ หากยงัไมเ่ริ่มลงมอืปฏบิตัติามคาํสอนทีไ่ดเ้รียนรูม้า แมน้ใหไ้ด ้

อ่าน ไดฟ้งัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อกีสกัรอ้ยครัง้ พนัครัง้ แต่ขาด

การนาํไปปฏบิตัต่ิอแลว้ การไดอ่้าน ไดฟ้งัก็มไิดน้าํประโยชนม์าใหเ้ราเลย เพราะเป็น

เพยีงแค่ความจาํไดเ้ท่านัน้ เมือ่การกระทาํไมเ่กดิก็จะไมรู่แ้จง้กบัความจรงิวา่สิง่ทีรู่ม้ ี

คุณค่าอย่างไรและช่วยอะไรเราไดใ้นชวีติ  

เมือ่เวลาผ่านไป ความจาํก็ลบเลอืน ชีวติก็ยงัจมปลกัอยู่กบัความทกุขท์ีรุ่มเรา้ท ัง้ร่างกาย

และจติใจจะหาใครมาช่วยฉุดรัง้เราขึ้นมากม็ไิดน้อกจากตวัเราเองทีจ่ะตอ้งลกุขึ้นสู ้ กลา้

ตดัสนิใจ เอาชนะใจตนเองและหนัเขา้หาการปฏบิตัอิย่างจริงจงั การดาํรงชวีติอยูบ่น

พื้นฐานแห่งหลกัธรรม ฟงัดูเหมอืนเขา้ใจ เช่น การรกัษาศีลการไมย่ดึตดิตวัตน การ

ปลอ่ยวาง การลด ละ เลกิ โลภ โกรธ หลง และการใชช้วีติอยู่กบัปจัจบุนัอย่างมสีต ิแต่

หากไดเ้ริ่มปฏบิตัจิริงจงึจะรูว้า่ เป็นความยากลาํบากและตอ้งทุ่มเทใชช้วีติท ัง้ชวีติเป็นเดมิ

พนัทีจ่ะตอ้งต่อสูก้บัอปุสรรคต่าง ๆ เพือ่ใหไ้ดเ้ขา้ถงึความสุขสงบของจติใจในทีสุ่ด  

ผูใ้ฝ่บญุ ใฝ่กศุล จงึตอ้งกา้วต่อไปเป็นผูใ้ฝ่หาแสงสวา่งแก่ปญัญา เพราะการปฏบิตัจิะ

ช่วยขดัเกลากิเลสทีเ่ป็นความสกปรกออกจากดวงจติ และสรา้งผลทีด่งีามใหเ้กดิกบัชวีติ

ได ้ เมือ่นัน้การไดอ่้านไดฟ้งัธรรมะจะเป็นบญุอนัยิง่ใหญ่ เพราะนาํใหผู้ป้ฏบิตัไิดเ้ป็นผูรู้ ้

แจง้ ดาํเนินรอยตามพระพทุธองคอ์ย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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กณัฑท์ี่ ๕๓ 

กรรมฐาน ๕ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๔ 

การบวชในพระพทุธศาสนาเป็นพระภกิษุ เปรียบเหมอืนกบัการเขา้สู่สนามรบ เขา้สู่

สงครามระหวา่งกเิลสกบัธรรม ระหวา่งความมดืกบัความสวา่ง ระหวา่งความรูก้บัความ

หลง ผูบ้วชใหมจ่งึตอ้งมอีาวุธไวต่้อสูก้บัขา้ศึกศตัรู เหมอืนกบัทหารทีจ่ะเขา้สู่สมรภูมริบ 

จะตอ้งมอีาวุธไวค้รบมอื คาํวา่ภกิษุแปลไดห้ลายความหมายดว้ยกนั ๑. เป็นผูข้อ ๒. 

เป็นผูเ้หน็ภยัในสงัขาร คอืเหน็ภยัในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ๓. เป็นผูท้าํลายกเิลส หนา้ที่

ทีแ่ทจ้ริงของการมาบวชในพระพทุธศาสนาคอืเพือ่ทาํลายกเิลส และการทีจ่ะทาํลายกเิลส

ไดก้็จะตอ้งมอีาวุธ อาวุธน้ีก็คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรรมทีจ่ะตอ้งสอนพระใหม ่ในขณะทาํพธิีอปุสมบท คอื กรรมฐาน ๕ 

ไดแ้ก่ เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนัง เป็นอาวุธอนัยอดเยีย่ม ไว ้

ป้องกนัพรหมจรรย ์ เพราะวา่ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นศตัรูรา้ยแรงยิง่กวา่เพศตรงขา้ม สมณะ

นกับวชจงึตอ้งเจริญกรรมฐาน ๕ อย่างต่อเน่ือง ใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่ ผม ขน เลบ็ ฟนั 

หนงั เป็นอสภุ ไมส่วยงาม เป็นปฏิกูล สกปรก เวลาเสน้ผมตกลงไปในอาหารก็ทาํให ้

อาหารนัน้สกปรก หนงัก็ไมส่วยงามเวลาเหี่ยวย่น มฝีี มแีผล มคีราบเหงือ่ ขี้ไคล ส่ง

กลิน่เหมน็ ตอ้งคอยดูแลรกัษาชาํระลา้งอยู่เสมอ ไม่เช่นนัน้ก็จะเป็นทีน่่ารงัเกยีจ ส่วนฟนั

กบัเลบ็ก็คอืกระดูกทีง่อกออกมาจากเหงอืก งอกออกมาจากผวิหนงั ไมไ่ดส้วยงามอะไร

เลย เป็นกระดูกชิ้นๆหน่ึงเท่านัน้เอง น่ีคือลกัษณะของกรรมฐาน ๕ ทีม่อียู่ในทกุๆคน ท ัง้

หญงิ ท ัง้ชาย เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ผมเผา้ทีส่ละสลวยจะค่อยๆกลายจากสดีาํ

เป็นสขีาว หนงัทีเ่คยเต่งตงึจะค่อยๆเหีย่วย่น ฟนัจะค่อยๆหลดุไป จากความสุขทีเ่คยมี

กบัสิง่เหลา่น้ีก็กลายเป็นความทกุข ์ไป เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครควบคุมไดจ้งึเป็นอนัตตา  
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น่ีคอืการพจิารณากรรมฐาน ๕ เพือ่กาํจดัราคะตณัหา ตณัหาคอืความอยาก ราคะคอื

ความกาํหนดั ความยนิดใีนกาม ซึง่จะเกดิขึ้นกบัผูท้ีไ่มเ่จริญกรรมฐาน ๕ ถา้ปลอ่ยใหใ้จ

คดิไปทางดา้นกามราคะอยู่เรื่อยๆ ก็เท่ากบัปลอ่ยใหไัฟลกุไหมเ้ผาผลาญจติใจ จากไฟ

กองเลก็ๆใหก้ลายเป็นกองใหญ่โตมโหฬารขึ้นมาจนกระท ัง่ไมส่ามารถจะดบัไดฉ้นัใด ไฟ

ของกามราคะก็ฉนันัน้ ถา้ไมไ่ดด้บัดว้ยกรรมฐาน ๕ แลว้ จติใจจะมแีต่รุ่มรอ้นจากความ

อยากในกามจนไมส่ามารอยู่เป็นบรรพชตินกับวชต่อไปได ้ ตอ้งลาสกิขาไปในทีสุ่ด ถา้

ไมไ่ดล้าสกิขาก็จะประพฤตปิฏบิตัตินไมส่มกบัสมณะเพศผูท้รงศีลทรงธรรม นาํมาซึง่

ความเสือ่มเสยีใหก้บัตนเองและกบัพระศาสนา พระพทุธองคจ์งึเหน็ความสาํคญัอย่างยิง่

ของกรรมฐาน ๕ จงึไดท้รงกาํหนดใหพ้ระอปุชัฌายผู์บ้วชกลุบตุร จะตอ้งส ัง่สอน

กรรมฐาน ๕ ไวเ้ป็นอาวุธป้องกนัพรหมจรรย ์ 

พระอปุชัฌายเ์ป็นเหมอืนกบัแมท่พันายกองทีต่อ้งส่งทหารไปสู่สนามรบ จะตอ้งมอบ

อาวุธเช่น ปืน มดี ระเบดิ ไวเ้ป็นเครื่องป้องกนัตวัฉนัใด กลุบตุรทีม่าบวชใน

พระพทุธศาสนาก็ตอ้งมอีาวุธไวป้้องกนัตวัฉนันัน้ อาวุธน้ีก็คอืกรรมฐาน ๕ ทีผู่บ้วชควร

เจริญอยู่เนืองๆ อย่าปลอ่ยใหห้่างไกลจากจติใจ เหมอืนกบัอาวุธทีท่หารเวลาอยู่ในสนาม

รบตอ้งกอดไวอ้ยู่กบัตวัตลอดเวลาเลยทเีดยีว แมข้ณะทีก่าํลงันอนหลบัก็ยงัตอ้งกอด

อาวุธไวเ้พราะไมรู่ว้า่ขา้ศึกศตัรูจะรุกเขา้มาเมือ่ไร ถา้เก็บอาวุธไวใ้นทีไ่กลตวัเวลาจะใช ้

อาวุธเหลา่น้ีก็อาจจะไมท่นัการ ธรรมาวุธคอืกรรมฐาน ๕ ก็เช่นกนั ตอ้งอยู่ใกลจ้ติใจ

เสมอ ดว้ยการพจิารณาอย่างต่อเน่ืองในอริยิาบถท ัง้ ๔ เดนิ ยนื นัง่ นอน ยกเวน้เวลา

หลบั คอืใหเ้จริญกายคตาสติปฏัฐานนัน่เอง ดว้ยการพจิารณาอาการท ัง้ ๕ คอื ผม ขน 

เลบ็ ฟนั หนงั ไปเรื่อยๆก่อน แลว้การพจิารณาอาการส่วนอืน่ของร่างกายก็จะตามมา

เพราะเป็นของต่อเน่ืองกนั คอืหลงัจากไดพ้จิารณา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง แลว้ ต่อไป

การพจิารณาก็จะทะลเุขา้ไปสู่ เน้ือ เอน็ กระดูก เย่ือในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผืด 

ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม่ อาหารเกา่ ดี เสลด หนอง เลอืด เหงื่อ มนัขน้ 

น้ําตา เปลวมนั น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ้ มูตร ทีม่อียู่ภายในร่างกาย ทีถู่กปกปิดดว้ยหนงั 

ดว้ยอวชิชาความไมรู่ ้ ดว้ยโมหะความหลง จนเหน็ดว้ยปญัญาวา่ร่างกายน้ีเป็นปฏกูิล 

สกปรก เป็นอสุภ ไมส่วยไมง่าม  
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ผูเ้หน็สภาพความเป็นจริงของร่างกายน้ีดว้ยปญัญาแลว้ ย่อมอยู่เหนืออาํนาจของราคะ

ตณัหา สามารถดาํรงตนใหอ้ยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอนัดงีามได ้ถา้เป็นฆราวาสก็จะไม่

ละเมดิศีลขอ้ที ่ ๓ คอืการละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี เป็นสามภีรรยาทีม่คีวาม

ซือ่สตัยต่์อกนั ไมจ่าํเป็นตอ้งไปหาเศษหาเลยจากภายนอก เพราะวา่ร่างกายของทกุๆคน

ก็เหมอืนกนัท ัง้นัน้ มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนั แต่ถา้ไมพ่จิารณากายดว้ยปญัญา จติจะถูก

โมหะความหลงครอบงาํ ทาํใหเ้หน็ร่างกายเป็นของสวยงาม เกดิความตดิอกตดิใจ เกิด

ความอยาก นาํไปสู่ความประพฤตทิีเ่สือ่มเสยี ดงัทีไ่ดอ่้านไดเ้หน็กนัตามหนา้

หนงัสอืพมิพอ์ยู่ทกุวนัน้ี เป็นบคุคลทกุประเภท ทกุฐานะ ไมเ่ลอืกเพศ เลอืกวยั เพราะ

ไมเ่คยไดศึ้กษาธรรมะ ไมรู่จ้กัวธิีควบคุมจติใจ ไมรู่จ้กัควบคุมความประพฤตขิองตนเอง

ใหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรมทีด่ทีีง่าม แต่กลบัประพฤตตินเองไปในทางทีเ่สือ่มเสยี ทาํให ้

เป็นทีอ่บัอายขายหนา้ต่อผูค้นท ัง้หลาย  

สาํหรบัผูท้ีไ่ดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนอยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ ย่อมรูว้า่อะไรคอืสุข อะไร

คอืทกุข ์ อะไรคอืบาป อะไรคอืบญุ รูจ้กัวธิีดาํเนินชวีติของตนเองใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ี

งาม การบวชเป็นพระภกิษุจงึตอ้งศึกษาใหรู้แ้จง้วา่ การจะดาํรงตนในสมณเพศจะตอ้งทาํ

อะไรบา้ง จงึตอ้งมกีารสอนกรรมฐาน ๕ ตัง้แต่วนัทีบ่วชในพระอโุบสถโดยพระอปุชัฌาย ์

หลงัจากพธิีอปุสมบทแลว้ยงัตอ้งสอนอนุศาสน์ คอืชี้แจงเกี่ยวกบักจิทีภ่กิษุพงึกระทาํและ

ไมพ่งึกระทาํ ประกอบดว้ย นิสสยั ๔ และ อกรณียกจิ ๔ นิสสยั คอื ปจัจยัเครื่องอาศยั

ของบรรพชติ ม ี๔ อย่าง ไดแ้ก่ ๑. เทีย่วบณิฑบาต ๒. อยู่โคนไม ้๓. นุ่งห่มผา้บงัสุกลุ 

๔. ฉนัยาดองนํา้มตูรเน่า อกรณียกจิกจิทีไ่มค่วรทาํ หมายถงึกจิทีบ่รรพชติทาํไมไ่ด ้ม ี๔ 

อย่าง ไดแ้ก่ ๑. เสพเมถนุ ๒. ลกัของเขา ๓. ฆ่าสตัว ์(ทีใ่หข้าดจากความเป็นภกิษุหมาย

เอาฆ่ามนุษย)์ ๔. พูดอวดคุณวเิศษทีไ่มม่ใีนตน  

๑. เที่ยวบิณฑบาต คอืไมใ่หเ้กยีจครา้น แต่ใหม้คีวามขยนัหม ัน่เพยีรในการหากนิเลี้ยง

ปากเลี้ยงทอ้ง ไมห่วงัพึง่ผูอ้ืน่เอาอาหารมาถวายถงึทีก่ฏุใิหอ้อกบณิฑบาตทกุๆวนั 

๒. อยู่โคนไม ้เกี่ยวกบัเสนาสนะทีอ่ยู่อาศยั พระพทุธองคท์รงสอนใหอ้ยู่อย่างสมถะ อยู่

แบบเรียบงา่ย อยู่ตามมตีามเกดิ ในสมยัพทุธกาลไมม่กีฏุวิหิาร พระภกิษุเมือ่บวชแลว้
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อยู่ตามโคนไมบ้า้ง อยู่ตามถํา้บา้ง อยู่ตามเรือนรา้งบา้ง น่ีคอืทีอ่ยู่ของพระภกิษุ แต่ต่อมา

เมือ่ศาสนาไดม้คีวามเจริญขึ้น ก็มศีรทัธาจากญาตโิยมมคีวามปรารถนาทีจ่ะอาํนวย

ความสุขความสะดวกใหก้บัพระภกิษุ ก็เลยมกีารสรา้งกฏุวิหิารถวายใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั 

ถา้มศีรทัธาสรา้งกฏุใิหอ้ยู่ก็อยู่ไป ถา้ไมม่ศีรทัธาสรา้งก็อย่าไปเรี่ยไรขอเงนิขอทอง สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัศรทัธาญาตโิยมท ัง้หลาย ถงึแมจ้ะเป็นผูข้อ แต่พระพทุธองคไ์ม่

ทรงอนุญาตใหข้อกบัผูท้ีไ่มรู่จ้กั ขอไดก้บัญาต ิ คอืพ่อแม ่ พีน่อ้ง หรือผูท้ีป่วารณาตน

เท่านัน้ ถา้ไมไ่ดเ้ป็นญาต ิ ไมไ่ดป้วารณาตน พระพทุธองคท์รงหา้มไมใ่หไ้ปขอ ไมใ่หไ้ป

เรี่ยไรเงนิทอง เพือ่สรา้งโบสถ ์ สรา้งเจดยี ์ สรา้งวดั สรา้งกฏุ ิ เพราะไมใ่ช่หนา้ทีข่อง

นกับวช  

หนา้ทีส่าํคญัของนกับวชคอืการทาํลายกเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง การสรา้ง

วดั สรา้งโบสถ ์ สรา้งวหิาร เป็นหนา้ทีร่องลงมา คอืเมือ่เสร็จจากภารกจิการทาํลายกเิลส

แลว้ จงึค่อยมาสรา้งศาสนวตัถุๆ ต่างตามความจาํเป็น ในสมยัพทุธกาลพระพทุธองค์

ไมไ่ดส้รา้งวดั สรา้งเจดยี ์ไมไ่ดส้รา้งโบสถแ์มแ้ต่หลงัเดยีว เป็นเรื่องของศรทัธาญาตโิยม 

ผูใ้ดมจีติศรทัธาอยากจะสรา้งกฏุ ิสรา้งวดัถวายใหก้บัพระพทุธศาสนา พระพทุธองคก์็ไม่

ทรงหา้ม แต่ไมส่่งเสริมใหพ้ระภกิษุสรา้งวดั สรา้งโบสถ ์ สรา้งวหิาร แต่ทรงส่งเสริมส ัง่

สอนใหพ้ระภกิษุศึกษาและปฏบิตัอิยู่ในไตรสกิขา คอื ศีล สมาธิ ปญัญา เครื่องมอื

ทาํลายกเิลสทีม่อียูใ่นจติใจ ผูท้ีย่งัมกีเิลส ความโลภ โกรธ หลง อยู่ในจติใจ ถงึแมจ้ะ

เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นมหาเศรษฐ ี หรือเป็นอะไรก็ตาม ก็จะหาความสุขในจติใจไมไ่ด ้

เลย  

ผูท้ีป่รารถนาความสุขในใจจงึตอ้งทาํลาย ความโลภ โกรธ หลง และสิง่ทีจ่ะทาํลายไดก้็

คอืศีล สมาธิ ปญัญาเท่านัน้ ไมม่ใีครอยู่ในฐานะทีด่ ีทีพ่รอ้ม ทีจ่ะทาํลายกเิลสไดเ้ท่ากบั

นกับวช เพราะนกับวชไมม่ภีารกจิการงานอย่างอืน่ ไมต่อ้งทาํมาหากนิ เพราะเป็นผูข้อ 

ตอนเชา้ออกเทีย่วบณิฑบาตก็ไดอ้าหารเต็มบาตร จงึไมม่คีวามกงัวลกบัการทาํมาหากนิ 

มเีวลามากมายทีจ่ะใชใ้นการต่อสูแ้ละทาํลายกเิลส ผลจากการปฏบิตัคิอืมรรคผล

นิพพานย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เมือ่ไดบ้รรลธุรรมแลว้ย่อมเป็นทีศ่รทัธาเลือ่มใส
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ของศรทัธาญาตโิยม เป็นเน้ือนาบญุทีแ่ทจ้ริง เพราะเป็นผูรู้ธ้รรม รูจ้กัเรื่องผดิถูกดชี ัว่ 

เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องมรรคผลนิพพาน สามารถส ัง่สอนใหศ้รทัธาญาตโิยมนาํไป

ประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ความสุขความเจริญต่อไป  

๓. นุ่งหม่ผา้บงัสกุลุ ผา้บงัสุกลุคอืผา้ทีไ่ดม้าจากกองขยะหรือจากในป่าชา้ เป็นผา้ทีท่ิ้ง

แลว้ หรือเป็นผา้ห่อศพ เมือ่เก็บรวบรวมไดจ้าํนวนพอเพยีงต่อการทาํจวีรผนืใดผนืหน่ึง

แลว้ จงึเอามาเยบ็ เอามาปะ เอามาต่อ แลว้จงึเอาไปซกัยอ้มสดีว้ยนํา้ฝาดใหเ้ป็นสกีาสาว

พสัตร ์คอืสเีหลอืงทีพ่ระภกิษุใชก้นัอยู่ทกุวนัน้ี ในตอนตน้สมยัพทุธกาลไมม่กีารถวายผา้

ใหก้บัพระ ท่านจงึใชผ้า้บงัสุกลุกนั ต่อมาศรทัธาญาตโิยม มคีวามศรทัธากนัมาก จงึสละ

เงนิสละทองซื้อผา้ใหมถ่วายพระ ต่อมามกีารถวายจวีรทีต่ดัเยบ็เรียบรอ้ยแลว้ เดมิทพีระ

ตอ้งหาเศษผา้มาปะ มาต่อ มาเยบ็ แลว้จงึเอามาซกัมายอ้มดว้ยตนเอง จงึเรียกวา่บงัสุกลุ

จวีร  

๔. ฉนัยาดองน้ํามูตรเน่า ในสมยัพทุธกาลนิยมใชย้าดองนํา้มตูรกนั นํา้มตูรก็คอืนํา้

ปสัสาวะ ในสมยัก่อนมกีารใชน้ํา้ปสัสาวะดองพวกสมอ ดอง เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ดืม่นํา้

ปสัสาวะดองน้ี เป็นยารกัษาโรคชนิดหน่ึง แมใ้นสมยัปจัจบุนัน้ี ชาวอนิเดยีก็ยงันิยมดืม่

นํา้ปสัสาวะดองกนั การดืม่นํา้ปสัสาวะดองน้ีเป็นการรกัษาโรคแบบตามมตีามเกดิ ไม่

วุน่วาย ไมก่งัวล กบัโรคภยัไขเ้จ็บมากจนเกนิไป โดยถอืหลกัของโรคภยัไขเ้จ็บวา่มอียู่ ๓ 

ชนิดดว้ยกนั คือ ๑. โรคที่รกัษากห็ายไม่รกัษากห็าย ๒. โรคที่รกัษาจงึจะหายไม่รกัษาก็

จะไม่หาย ๓. โรคที่รกัษากไ็ม่หาย ไม่รกัษากไ็ม่หาย มีแต่ตายอย่างเดียว โรคท ัง้ ๓ 

ชนิดน้ีเป็นโรคทีค่นทกุๆคนจะตอ้งเจอดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมว่า่เศรษฐหีรือยาจก ไมว่า่หญงิวา่

ชาย  

จงึไมค่วรไปกงัวลกบัเรื่องโรคภยัไขเ้จ็บใหม้ากจนเกนิไป ดูแลเยยีวยารกัษาตามอตัภาพ

ก็พอแลว้ ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยก็พกัผ่อนหลบันอนเสยี วุน่วายกบัการทาํมาหากนิ วุน่วายกบั

การเทีย่วเตร่จนกระท ัง่ไมม่เีวลาพกัผ่อน ร่างกายก็เลยฟ้องดว้ยการเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้

คอยดูแลรกัษาร่างกายใหม้กีารพกัผ่อนอย่างสมํา่เสมอแลว้ โรคภยัไขเ้จ็บจะไมค่่อย

เบยีดเบยีน ไมต่อ้งกงัวลเกี่ยวกบัหยูกยามากจนเกนิไป มอีะไรก็รกัษากนัไปตามมตีาม
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เกดิ ไดอ้ะไรมาก็กนิไปใชไ้ป ใหใ้ชค้วามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นกรรมฐาน เป็นเครื่องเตอืนสต ิ

ใหต้ดัอปุาทานในกายน้ีเสยี แลว้จะไมท่กุขก์บัเรื่องโรคภยัไขเัจ็บ  

คนเราเมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้แต่ความตาย

น่ีเป็นความตายของร่างกายเท่านัน้ ไมใ่ช่ความตายของจติใจ จติใจผูค้รอบครองร่างกาย

น้ีไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ไมไ่ดเ้จ็บไขไ้ดป่้วยไปกบัร่างกาย แต่เน่ืองจากจติใจมคีวามลุม่

หลง เลยหลงคดิวา่จติใจเป็นร่างกาย เวลาร่างกายเป็นอะไรไปจติใจก็เกดิความทกุขเ์กดิ

ความไมส่บายใจขึ้นมา แต่ผูท้ีไ่ดศึ้กษาธรรมอย่างถ่องแทแ้ละไดป้ฏบิตัธิรรมจนบรรลถุงึ

สจัธรรมความจริงระหวา่งกายกบัใจ จะแยกกายกบัใจออกจากกนัได ้ จะไมม่คีวามวติก

เกี่ยวกบัความเป็นไปของร่างกายเลย พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกไมเ่ดอืดรอ้นกบั

ความเป็นไปของร่างกายเลย ร่างกายจะเจ็บไขไ้ดป่้วยอย่างไรก็รูต้ามความเป็นจรงิของ

เขา รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็ปลอ่ยไปตามสภาพ แต่จติใจจะไมท่กุขก์บัความ

เป็นไปของร่างกาย น่ีแหละคอือานิสงสข์องการไดศึ้กษาธรรม ไดป้ฏบิตัธิรรม เพราะอยู่

เหนือความทกุขไ์ด ้ เพราะวา่ความทกุขเ์กดิจากความหลง เมือ่มแีสงสวา่งแห่งธรรมแลว้

ย่อมทาํใหค้วามมดืบอดทีเ่กดิจากโมหะความหลงสลายไปได ้ 

ธรรมจงึเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ ผูท้ีเ่ขา้มาสู่พระพทุธศาสนาจงึ

ไมค่วรมองขา้มศาสนธรรมไป ศาสนธรรมน่ีแหละคอืแก่นแทข้องศาสนา เป็นสิง่ทีจ่ะทาํ

ใหผู้ป้ฏบิตั ิ มคีวามสุข ความเจริญรุ่งเรือง ใหอ้ยู่ปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้

ปวง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๕๔ 

ธุดงค ์๑๓ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ 

การบวชในพระพทุธศาสนาเพือ่เป็นพระภกิษุก็ด ี สามเณรก็ด ี เป็นการบวชเพือ่การศึกษา

และการปฏบิตัธิรรม ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดบ้วชเพือ่สะสมเงนิทอง

วตัถขุา้วของเพือ่บาํรุงกามสุข บางทา่นทีบ่วชใหมอ่าจจะเหน็หลวงพ่อ หลวงตา พระ

เถรานุเถระ พระผูใ้หญ่บางรูปบางองคม์คีวามเพรียบ พรอ้มไปดว้ยวตัถขุา้วของต่างๆที่

บาํรุงกามสุข ท่านก็อาจจะคดิวา่เป็นหนา้ทีข่องพระทีต่อ้งแสวงหาสิง่เหลา่น้ี คอืตอ้ง

แสวงหาเงนิหาทอง เมือ่ไดเ้งนิไดท้องมาแลว้ก็มาปรบัปรุงกฏุใิหส้วยงาม มเีครื่องอาํนวย

ความสุข ความสะดวกอย่างครบครนั มที ัง้เครื่องปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ โทรศพัท ์ โทรทศัน ์

วทิยุ ฯลฯ  

แต่สิง่เหลา่น้ี ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหผู้ท้ีม่าบวชในพระพทุธศาสนา

แสวงหากนั สิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนใหแ้สวงหาคอืมรรคผลนิพพาน ดว้ยการชาํระ

จติใจใหส้ะอาดหมดจด ละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง พระพทุธองคจ์งึได ้

มอบภารกจิหรือธุระใหก้บัผูบ้วชอยู่ ๒ ธุระดว้ยกนัคอื คนัถธุระ และ วิปสัสนาธุระ  

คนัถธุระคอืการศึกษาพระธรรมคาํสอน ทีจ่ารึกอยู่ในพระไตรปิฎก หรือศึกษาจากครูบา

อาจารยพ์ระสุปฏปินัโน ผูม้คีวามเจริญในธรรมท ัง้หลาย เรียกวา่การศึกษาพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ตอ้งศึกษาใหรู้ก่้อนวา่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหบ้รรพชตินกับวช

ทาํอะไรกนั ศึกษาพระพทุธประวตัคิวามเป็นมาของพระพทุธเจา้ ศึกษาความเป็นมาของ

พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย เพือ่จะไดเ้อาไวเ้ป็นแบบฉบบั เป็นเยีย่งอย่าง เอาวถิชีวีติการ

ดาํเนินของท่านมาเป็นตวัอย่าง เป็นแมพ่มิพ ์ท่านอยู่อย่างไร ท่านประพฤตปิฏบิตัอิย่างไร 

ก็นอ้มมาประพฤตปิฏบิตั ิ พรอ้มกบัการศึกษาพระธรรมวนิยั บทบญัญตัขิอ้หา้มต่างๆ 

สาํหรบัพระภกิษุสามเณร  
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เมือ่บวชแลว้ตอ้งอยู่ในกรอบของพระธรรมวนิยั ไมด่าํเนินชีวติแบบฆราวาส เพราะ

ฆราวาสกบันกับวชมคีวามแตกต่างกนั นกับวชมจีติใจทีสู่งกวา่ฆราวาส จงึตอ้งมคีวาม

สาํรวม มคีวามสงบ กาย วาจา ใจ ทุกกริิยาอาการเคลือ่นไหวตอ้งเป็นไปดว้ยความ

สวยงาม เหน็แลว้เกดิความเลือ่มใสศรทัธา ไมใ่ช่เป็นกริิยาอาการทีส่รา้งความเสือ่ม

ศรทัธาใหแ้ก่ผูพ้บเหน็ท ัง้หลาย หนา้ทีข่องผูบ้วชในเบื้องตน้คอืการศึกษาพระธรรมวนิยั

ใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้แลว้จงึนาํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ 

วิปสัสนาธุระ คอืการนาํเอาพระธรรมคาํสอนทีไ่ดศึ้กษาเลา่เรียนจากในพระไตรปิฎกก็ด ี

หรือจากครูบาอาจารยก์็ด ี มาประพฤตปิฏบิตั ิ ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง 

กเิลสเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลายใหห้มดไปจากจติจากใจ คาํวา่ภกิษุแปลวา่เป็นผูท้าํลาย

กเิลส เป็นผูท้าํลายความโลภ ความโกรธ และความหลง วปิสัสนาธุระก็คอืการทาํลาย

ความโลภ ความโกรธ และความหลงนัน่เอง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทาํลายความโลภ ความ

โกรธ ความหลงก็คอืไตรสกิขา ศีล สมาธิ ปญัญา เป็นเครื่องมอืทีใ่ชท้าํลายกเิลสใหห้มด

สิ้นไปจากจติจากใจ ดว้ยการเดินจงกรม นัง่สมาธิ ถอืธุดงคว์ตัร  

ธุดงควตัรเปรียบเหมอืนกบัผงซกัฟอก เวลาทีซ่กัเสื้อผา้ ถา้ซกัดว้ยนํา้เฉยๆ พวกคราบ

สกปรกต่างๆจะออกมายากและจะออกมาไมห่มด แต่ถา้ใชผ้งซกัฟอก การซกัก็จะงา่ยไม่

ตอ้งขยี้มาก เพราะวา่ผงซกัฟอกจะช่วยละลายคราบสกปรกต่างๆทีต่ดิอยู่กบัเสื้อผา้ให ้

หลดุออกมาอย่างงา่ยดาย ธุดงควตัรทีม่อียู่ ๑๓ ขอ้น้ีก็เปรียบเหมอืนกบัผงซกัฟอกของ

จติใจ ถา้ประพฤตปิฏบิตัโิดยการเดนิจงกรม นัง่สมาธิ เจริญศีล สมาธิ ปญัญา โดย

ไมไ่ดถ้อืธุดงควตัร จะทาํใหก้เิลสหลดุออกไปจากจติจากใจยาก แต่ถา้ไดป้ฏบิตัธุิดงค

วตัรดว้ยแลว้ การสลายความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดออกไปจากจติจากใจจะ

งา่ยขึ้น เพราะธุดงคค์อืเครื่องกาํจดักเิลส เป็นเครื่องส่งเสริมความอยู่แบบมกันอ้ย

สนัโดษ การเป็นสมณะนกับวชควรอยู่แบบเรียบงา่ย ไมค่วรมทีรพัยส์มบตัมิากมายซึง่

เป็นวสิยัของฆราวาส นกับวชเป็นผูท้ีอ่อกจากการครองเรือนแลว้ เป็นผูท้ีล่ะกามสุขแลว้ 

จงึไมค่วรมสีิง่ต่างๆทีฆ่ราวาสเขามกีนั เช่นตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศ เครื่องอาํนวย
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ความสุขความสะดวกท ัง้หลาย ควรถอืธุดงควตัรแลว้ก็อยู่แบบพระพทุธเจา้และพระอรยิ

สงฆส์าวกท ัง้หลาย ท่านปฏบิตั ิธุดงควตัรกนัท ัง้นัน้  

ธุดงควตัรมอียู่ ๑๓ ขอ้ดว้ยกนั แบ่งไวเ้ป็น ๔ หมวด ไดแ้ก่ ๑. หมวดจวีร มี ๒ ขอ้ ๒. 

หมวดบิณฑบาตมี ๕ ขอ้ ๓. หมวดเสนาสนะ มี ๕ ขอ้ ๔. หมวดความเพียร มี ๑ ขอ้ 

รวมกนัเป็น ๑๓ ขอ้  

หมวดจวีรมอียู่ ๒ ขอ้ คอื ๑. การถอืผา้บงัสกุลุเป็นวตัร ๒. การถอืผา้ ๓ ผืนเป็นวตัร 

การถอืผา้บงัสกุลุเป็นวตัรในสมยัพทุธกาล หมายถงึการไปเก็บเศษผา้ทีถู่กทิ้งอยูต่ามป่า

ชา้ หรือทิ้งอยู่ตามกองขยะ หาสะสมทลีะชิ้นสองชิ้นจนพอเยบ็ต่อใหเ้ป็นจวีรผนืใดผนื

หน่ึง แลว้นาํมาซกัยอ้มดว้ยนํา้ฝาด การถอืผา้ ๓ ผืนเป็นวตัร หมายถงึความจาํเป็นของ

พระภกิษุเกี่ยวกบัการใชผ้า้นัน้มไีมม่าก ม ี ๓ ผนืก็อยู่ไดแ้ลว้ คอืสบงผา้นุ่ง จวีรผา้ห่ม 

สงัฆาฏิ ผา้สองช ัน้ไวห้่มกนัหนาว มเีท่าน้ีก็พอแก่การดาํรงชพีของพระภกิษุแลว้ มี

มากกวา่น้ีก็เกนิความจาํเป็น  

หมวดบณิฑบาตมอียู่ ๕ ขอ้ คอื ๑. ถอืการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวตัร เป็นการหาอาหาร

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งดว้ยลาํแขง้ลาํขาของตนเอง เป็นสมัมาอาชพีของสมณะนกับวช 

ป้องกนัความเกยีจครา้นซึง่เป็นตวัฉุดรัง้ไปสู่ความเสือ่มเสยี ๒. ถอืบิณฑบาตไป

ตามลาํดบับา้นเป็นวตัร คอืไมใ่หเ้ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั ไมใ่หเ้ลอืกบณิฑบาตเฉพาะบา้นนัน้

บา้นน้ี ๓. ถอืการฉนัอาหารในบาตรเป็นวตัร คอืการใชบ้าตรเป็นภาชนะใส่อาหารทีไ่ดม้า

จากบณิฑบาต ไมใ่ชภ้าชนะอืน่ เช่น จาน ชาม ใหเ้อาอาหารคาวหวานท ัง้หลายใส่ไวใ้น

บาตร ขา้วก็ใส่ไปในบาตร กบัขา้วกบัปลาก็ใส่ไปในบาตร ของหวาน ผลไมก้็ใส่ไปใน

บาตร เรียกวา่การฉนัในบาตร ๔. ถอืการฉนัม้ือเดียวเป็นวตัร ร่างกายเปรียบเหมอืนกบั

รถยนต ์ รถยนตต์อ้งมนีํา้มนั เวลาเตมินํา้มนัก็เตมิกนัทเีดยีวใหเ้ต็มถงัไปเลย ไมต่อ้งมา

เสยีเวลาเตมิหลายหนหลายครัง้ ไมเ่ตมิทลีะครึ่งถงั ถา้เตมิทลีะครึ่งถงั วนัหน่ึงก็ตอ้งเตมิ 

๒ ครัง้ เช่นเดยีวกบัร่างกาย ทอ้งก็เปรียบเหมอืนกบัถงันํา้มนั ถา้เตมิอาหารใหเ้ต็มทอ้ง

ครัง้เดยีวก็อยู่ไดถ้งึวนัรุ่งขึ้น ไมม่ปีญัหาอะไร การฉนัมื้อเดยีว เป็นการตดัภาระเกี่ยวกบั

เรื่องการขบการฉนั ไมใ่หเ้สยีเวลาไปกบัการฉนัมากจนเกนิความจาํเป็น ๕. ถอืการไม่รบั
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อาหารเพิ่มหลงัจากบิณฑบาตกลบัมาที่วดัแลว้เป็นวตัร คอืรบัแต่อาหารทีไ่ดจ้าก

บณิฑบาตเท่านัน้ จะไมร่บัอาหารทีญ่าตโิยมนาํมาถวายทีว่ดั  

หมวดเสนาสนะมอียู่ ๕ ขอ้ ไดแ้ก่ ๑. ถอืการอยู่ป่าเป็นวตัร จะอยู่แต่ในป่า ไมอ่ยู่ตาม

บา้นตามเมอืง มกีฏุอิยู่ในป่าทีห่่างไกลจากบา้นเรือน ๒. ถอืการอยู่โคนไมเ้ป็นวตัร คอืไม่

อยู่ในทีม่งุทีบ่งั เช่นกฏุ ิศาลา วหิาร อยู่แต่ตามโคนไม ้ใชก้ลดไวห้ลบแดดหลบฝน ใชมุ้ง้

ไวก้นัยุงและแมลง ๓. ถอืการอยู่ป่าชา้เป็นวตัร เพราะป่าชา้เป็นสถานทีส่งบสงดั ไมม่คีน

เขา้ไปเลน่ไปเทีย่วกนั เป็นทีเ่หมาะแก่การเจริญสมณธรรม เหมาะแก่การบาํเพญ็สมาธ ิ

เจริญวปิสัสนา เหมาะกบัการฆ่ากเิลส ๔. ถอืการอยู่กลางแจง้เป็นวตัร ๕.ถอืการอยู่

ตามที่เขาจดัใหอ้ยู่เป็นวตัร ไปอยู่วดัไหน เจา้หนา้ทีข่องทางวดัจดักฏุใิหอ้ยู่หลงัไหน ก็

อยู่หลงันัน้ ไมเ่ลอืก ไมข่อยา้ยไปอยู่หลงัใหม ่เอาตามมตีามเกดิ  

หมวดความเพยีรมอียู่ ๑ ขอ้ คอื ถอือริิยาบถ ๓ เป็นวตัร จะเดนิ ยนื นัง่ เท่านัน้ จะไม่

นอน จะไมเ่อนหลงั จะไมย่อมเสยีเวลากบัการหลบันอน จะทาํแต่ความเพยีรใน ๓ 

อริิยาบถ คอื ยนื เดนิ นัง่ ถา้จะหลบัก็ใหห้ลบัอยู่ใน ๓ อริิยาบถน้ีเท่านัน้  

น่ีคอืธุดงควตัร ๑๓ ขอ้ทีพ่ระพทุธองคท์รงมอบไวใ้หก้บันกัปฏบิตัธิรรมผูร้กัความมกั

นอ้ยสนัโดษ ปรารถนาทีจ่ะทาํลายความโลภ โกรธ หลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ผูท้ี่

นอ้มเอาธุดงควตัรเหลา่น้ีมาปฏบิตัจิะบรรลเุหน็ธรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างในวดัน้ีก็มี

การปฏบิตัธุิดงควตัรอยู่ ๔ ขอ้ดว้ยกนั คอื ๑. ถอืบณิฑบาตเป็นวตัร ๒. ถอืบณิฑบาต

ตามลาํดบับา้นเป็นวตัร ๓. ถอืฉนัในบาตรเป็นวตัร ๔. ถอืฉนัมื้อเดยีวเป็นวตัร เป็น  

ธุดงควตัรทีใ่ชป้ฏบิตัใินวดัน้ีมาต ัง้แต่เริ่มแรกของการสรา้งวดัน้ี เพราะเป็นเจตนารมณ์

ของผูท้ีถ่วายทีด่นิสรา้งวดัใหก้บัสมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราช และก็เป็น

เจตนารมณ์ของสมเดจ็พระสงัฆราชดว้ยทีจ่ะใหว้ดัน้ีเป็นวดัปฏบิตั ิมกีารปฏบิตัศีิล สมาธิ 

ปญัญา เดนิจงกรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา และการปฏบิตัธุิดงควตัรต่างๆ เวลาทีญ่าติ

โยมมาทีว่ดัน้ีจะเหน็วา่มกีารขบฉนัทีแ่ปลกไปจากวดัอืน่ๆ ทีว่ดัน้ีอาหารคาวหวานจะใส่ไป
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ในบาตร ฉนัในบาตร ฉนัเพยีงมื้อเดยีว วดัน้ีไมม่กีารฉนัเพล มแีต่ฉนัเชา้เท่านัน้ 

หลงัจากเวลาน้ีไปแลว้ถา้ญาตโิยมมาก็จะไมม่พีระรบัประเคนอาหาร  

น่ีคอืพระธรรมคาํสอน ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบใหก้บัผูท้ีม่จีติศรทัธามาบวชใน

พระพทุธศาสนา เป็นธุระหนา้ทีข่องผูบ้วชจะพงึศึกษา พงึปฏบิตั ิ จดุมุง่หมายของการ

บวชก็เพือ่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ซึง่จะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่จติใจสะอาดหมดจด สิ้น

จากความโลภ โกรธ หลง ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดป้ฏบิตักินั

มา ท่านเหลา่น้ีเป็นบคุคลทีไ่ดบ้รรลถุงึจดุสูงสุดของชวีติ ของจติ ของธรรม ไดถ้งึ

ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง เป็นผูส้รา้งความศรทัธาเลือ่มใสใหก้บับคุคลต่างๆ ทีไ่ด ้

พบไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดฟ้งั แมช้วีติของท่านจะไดส้ิ้นไปแลว้ถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปีก็ตาม แต่

พระคุณของท่าน กติตศิพัทคุ์ณงามความดขีองท่าน ยงัขจรขจายอยู่ในโลกน้ี ผูใ้ดไดย้นิ

ไดฟ้งัก็อดทีจ่ะเกดิความเลือ่มใสศรทัธาไมไ่ด ้ ทาํใหอ้ยากบวช อยากปฏบิตัเิหมอืนกบั

ท่านเหลา่นัน้  

จงึขอฝากธุระของนกับวชท ัง้ ๒ อย่างคอื คนัถธุระ และ วิปสัสนาธุระ ใหก้บัท่านทีบ่วช

ในพระพทุธศาสนา ขอใหท้่านจงตระหนกัในหนา้ทีข่องท่านวา่มอีะไรบา้ง แลว้ปฏบิตัิ

หนา้ทีน่ ัน้ๆดว้ย ศรทัธาความเชื่อ วิริยะความพากเพยีร ขนัติความอดทน สติ สมาธิ 

ปญัญา แลว้สิง่ทีด่ทีีง่ามท ัง้หลายย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๕๕ 

องคป์ระกอบของพระศาสนา 
๑ เมษายน ๒๕๔๔ 

ร่างกายของคนเราน้ีมส่ีวนประกอบ มอีวยัวะนอ้ยใหญ่อยู่หลายส่วน หลายชิ้นดว้ยกนั 

รวมกนัคร่าวๆ เรียกวา่อาการ ๓๒ เป็นองคป์ระกอบของร่างกายทาํหนา้ทีต่่างกนัไป มี

ความสาํคญัมากนอ้ยต่างกนัไป อวยัวะท ัง้ ๓๒ น้ี มไีวเ้พือ่พยุงใหช้วีติดาํเนินไปได ้ ถา้

ขาดอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงไปร่างกายก็จะพกิลพกิารไปถา้เป็นส่วนทีไ่มส่าํคญั ถา้เป็น

ส่วนทีส่าํคญัก็อาจจะตอ้งถงึกบัเสยีชวีติไป ฉนัใด พระพทุธศาสนาก็เปรียบเหมอืนกบั

ร่างกาย พระพทุธศาสนาก็มอีงคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่ป็นเครื่องช่วยสนบัสนุนให ้

พระพทุธศาสนาดาํรงอยู่คู่กบัชาวพทุธ ถา้ขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปแลว้ ศาสนาจะไม่

สมบูรณ์ เป็นศาสนาพกิลพกิารไป ถา้ขาดส่วนสาํคญัทีสุ่ดไป ศาสนาก็ตอ้งสูญสลายหมด

ไป  

ชาวพทุธผูม้คีวามศรทัธาเลือ่มใส จงึควรศึกษาองคป์ระกอบของพระศาสนาวา่มอีะไรบา้ง  

และควรจะทาํอย่างไรเพือ่จะไดท้าํนุบาํรุงรกัษาพระพทุธศาสนา ใหอ้ยู่ไปนานแสนนาน 

เหมอืนกบัร่างกายทีเ่ราตอ้งคอยดูแลอวยัวะนอ้ยใหญ่ต่างๆใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ี ใหอ้ยู่ไป

นานๆ เพราะเราตอ้งการมชีวีติยนืยาวนาน เรื่องของพระศาสนาก็เช่นกนั เราตอ้งช่วยกนั

ดูแลรกัษาองคป์ระกอบต่างๆของพระพทุธศาสนาใหม้อียู่ครบถว้นบริบูรณ์ และทาํหนา้ที่

ไปตามปกต ิ ศาสนาจะไดอ้ยู่คู่กบัชาวพทุธไปอกียาวนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นทีพ่ึง่

ของชวีติจติใจ เพราะวา่ศาสนาเป็นเหมอืนกบัอาหารของจติใจ ถา้จติใจไมม่ศีาสนาคอย

ดูแลรกัษาแลว้ จติใจจะเป็นจติใจทีม่แีต่ความทกุข ์ มแีต่ความมดืบอดครอบงาํ จะหา

ความสุขไมไ่ดเ้ลย  

ชาวพทุธในฐานะเป็นเจา้ของพระพทุธศาสนา จงึตอ้งคอยดูแลรกัษาพระพทุธศาสนา ใน

เบื้องตน้ดว้ยการศึกษาองคป์ระกอบของพระพทุธศาสนา ซึง่มอียู่ ๔ ประการดว้ยกนั คอื 
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๑. ศาสนธรรม ๒. ศาสนบคุคล ๓. ศาสนวตัถ ุ๔. ศาสนพิธี ถา้มอีงคป์ระกอบท ัง้ ๔ 

ครบถว้นบริบูรณ์ ศาสนาก็จะดาํเนินไปไดอ้ย่างปกต ิ ทาํหนา้ทีข่องศาสนาไดอ้ย่างปกต ิ

คอืเป็นแสงสวา่งนาํทางใหก้บัชวีติ ทาํใหผู้เ้ดนิตามมแีต่ความสุขความเจริญ มแีต่ความ

สงบร่มเยน็ เป็นสริิมงคล  

ศาสนธรรมเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ด เป็นหวัใจของพระศาสนา เพราะศาสนธรรม

เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูแ้ลว้นาํมาส ัง่สอนพวกเรา ถา้

เป็นพทุธศาสนิกชนแต่ไมรู่จ้กัศาสนธรรม ไมรู่จ้กัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตอ้ง

ถอืวา่ยงัอยู่ห่างไกลจากพระศาสนามาก ถงึแมจ้ะไดเ้กาะชายจวีรของพระพทุธเจา้กต็าม 

พระพทุธองคท์รงตรสัวา่เป็นเหมอืนกบัทพัพใีนหมอ้แกง ทพัพยี่อมไมรู่ว้า่เป็นแกงจดื

หรือแกงเผด็ ไมเ่หมอืนกบัลิ้น มอีะไรมาแตะลิ้นเพยีงนิดเดยีว ย่อมรูท้นัทวีา่เป็นรสอะไร 

ชาวพทุธจงึควรเป็นเหมอืนลิ้นไมใ่ช่เป็นแบบทพัพใีนหมอ้แกง อย่าทาํเป็นไมรู่ไ้มช่ี้วา่

พระพทุธเจา้ส ัง่สอนอะไรเลย เพราะจะเป็นเหมอืนคนตาบอด หวัใจของพระศาสนากค็อื

พระธรรมคาํสอน เป็นเหมอืนแผนที ่ ชี้ทางไปสู่ขมุทรพัยอ์นัล ํา้ค่าอย่างยิง่ คอื สวรรค ์

มรรค ผล นิพพาน เป็นสิง่ทีท่กุคนปรารถนากนั ถา้ไมศึ่กษาแผนทีก่็จะหลงทาง ไปไม่

ถงึจดุหมายปลายทาง แทนทีจ่ะไปสวรรค ์ มรรค ผล นิพพาน ก็กลบัไปนรกเสยี ท ัง้น้ี

ท ัง้นัน้ก็เป็นเพราะวา่ไมม่ศีาสนธรรมอยู่ภายในจติใจ ศาสนธรรมจงึเป็นสิง่ทีต่อ้งเขา้หา

อยู่อย่างสมํา่เสมอ ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าวดัทกุๆวนัพระหรือทกุๆวนัเสารแ์ละอาทติย ์ก็

เป็นการเขา้หาศาสนธรรม เพราะเมือ่มาวดัแลว้ก็จะไดย้นิไดฟ้งัธรรม ไดย้นิการเทศนาวา่

กลา่วส ัง่สอนตกัเตอืนเกี่ยวกบัเรื่องราวต่างๆ ท ัง้เรื่องทีด่แีละเรื่องทีไ่มด่ ี ท ัง้เรื่องทีเ่ป็น

เหตแุละเรื่องทีเ่ป็นผล เมือ่ทราบแลว้นาํเอาไปประพฤตปิฏบิตัติาม ผลทีด่งีามก็จะเกดิ

ตามขึ้นมา  

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํความด ี เราก็ตอ้งทาํความดกีนั ท่านสอนใหล้ะความชัว่ ละ

บาปท ัง้หลาย เรากต็อ้งละความชัว่ละบาปท ัง้หลาย ท่านสอนใหช้าํระจติใจใหส้ะอาด คอื

ละความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็ตอ้งละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง 

จงมองเหน็ความโลภ ความโกรธ ความหลงเหมอืนกบัขยะมลูฝอย เวลาเดนิไปตามถนน 
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เหน็กองขยะเราจะไมค่่อยอยากเขา้ใกลเ้พราะรูว้า่มแีต่กลิน่เหมน็ มแีต่ของไมด่ทีีท่ิ้งแลว้

ฉนัใด ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เช่นกนั เปรียบเหมอืนขยะมลูฝอย อย่าไป

สะสม อย่าไปส่งเสริม เวลาเกดิความโลภขึ้นมาตอ้งดบัใหไ้ด ้ อย่าไปตามใจกเิลส เกดิ

ความโกรธขึ้นมาก็ตอ้งดบัใหไ้ด ้ อย่าไปโกรธตาม เกดิความหลงขึ้นมาก็อย่าหลงตาม 

ตอ้งใชส้ตติอ้งใชป้ญัญา อย่าเหน็วา่ดงีามไปหมด เวลาเหน็อะไรใหม่ๆ  เหน็ปุ๊ บ ถูกใจปับ๊ 

ก็ตอ้งเอาใหไ้ด ้ น่ีคอืความหลงแลว้ พอไดม้าไมน่านก็เบือ่แลว้ แสดงวา่ไมใ่ช่เป็นของดี

จริง  

ถา้ของดจีริงแลว้จะตอ้งไมเ่บือ่ เช่นบญุกศุล เมือ่ทาํแลว้ไมเ่กดิความเบือ่หน่ายเลย 

ทาํบญุเท่าไร ก็จะมคีวามสุขเท่านัน้ ยิง่ทาํมากเท่าไรก็จะยิง่มคีวามสุขมากขึ้นไป มี

ความสุขภายในจติใจ ก็จะไมม่คีวามเบือ่หน่าย เพราะเป็นของจริงของแท ้ ของดจีรงิๆ 

แต่ถา้เป็นของต่างๆในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือ บคุคลต่างๆ จะ

เบือ่ไดเ้พราะไมใ่ช่ของดจีริง ดเีพราะหลง เหน็เขาแลว้เกดิชอบเขาขึ้นมา ก็เลยอยู่กบัเขา 

แต่งงานกบัเขา พออยู่ไปพกัหน่ึงก็เบือ่เขา ความชอบหมดไป ความเบือ่ความชงัมาแทนที ่

เขากลบัไมด่จีริงอย่างทีค่ดิ คดิวา่เขาจะรกัเมตตา ดกีบัเรา พูดดกีบัเรา ทาํดกีบัเรา แต่

พอไปอยู่กบัเขาไดส้กัพกัหน่ึง ธาตแุทข้องเขาทีซ่่อนอยู่ภายในจติใจก็โผลอ่อกมา แทนที่

จะพูดดกี็พูดไมด่ ีแทนทีจ่ะกระทาํดกี็กระทาํไมด่ ีน่ีเป็นเพราะวา่ไมม่ปีญัญา ไมใ่ชป้ญัญา 

พอเหน็ชอบอะไรก็ควา้เขา้มา เหน็ปลาก็ควา้เขา้ใส่ปากเลย ไมส่นใจวา่จะมกีา้งอยู่ในปลา

หรือเปลา่ เคี้ยวเขา้ไปกา้งมนัก็ตาํคอ เพราะทาํไปดว้ยความหลง ทาํไปดว้ยความมดืบอด

นัน่เอง  

แต่ถา้ใชป้ญัญาตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้จะรูว้า่ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่ป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไมม่อีะไรเป็นสิง่ทีถ่าวรทีแ่ทจ้รงิ ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของ

เรา ไมม่อีะไรอยู่คงเสน้คงวา คนทีเ่คยดกีบัเรา ใช่วา่จะดกีบัเราไปตลอด เขาตอ้งมกีาร

เปลีย่นแปลงไมค่งเสน้คงวา สมบตัต่ิางๆทีเ่ราไดม้าก็ใช่วา่จะอยู่กบัเราไปตลอด สกัวนั

หน่ึงก็ตอ้งสูญไป ตอ้งหมดไป จงึตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

เป็นสิง่ทีต่อ้งตดั ตอ้งละใหไ้ด ้ เพราะความโลภ โกรธ หลง เป็นกเิลส เป็นเครื่องเศรา้
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หมอง ผูใ้ดมโีลภ โกรธ หลงมากนอ้ยแค่ไหน ก็จะมแีต่ความเศรา้หมองมากนอ้ยเท่านัน้

ในจติใจ ถา้มนีอ้ยความเศรา้หมองก็มนีอ้ย ถา้มมีากความเศรา้หมองก็มมีาก ถา้ไมม่เีลย

ก็ไมค่วามเศรา้หมองเลย  

เราปรารถนาอะไรกนั เราปรารถนาความสุข ไมม่คีวามเศรา้หมองอยู่ภายในจติใจของเรา

ไมใ่ช่หรือ ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้เราก็ตอ้งละความโลภ ความโกรธ ความหลง ตอ้งทาํลาย

ดว้ยสตดิว้ยปญัญา พยายามดูใจเราอยู่เสมอ ถามตวัเองวา่ขณะน้ีเรากาํลงัโลภอยู่หรือ

เปลา่ เรากาํลงัโกรธอยู่หรือเปลา่ เรากาํลงัหลงอยู่กบัอะไรหรือเปลา่ ถา้เราโลภ เราโกรธ 

เราหลง จงเลกิมนัเสยี จงตดัมนัเสยี อยู่คนเดยีวก็มคีวามสุขได ้ ดูพระพทุธเจา้เป็น

ตวัอย่าง พระองคท์รงเป็นถงึพระราชโอรสของพระเจา้แผ่นดนิ พระองคย์งัสละพระราช

สมบตัไิด ้ แลว้ไปอยู่แบบขอทาน เป็นสมณะแสวงหาความหลดุพน้จากการเกดิ แก่ เจบ็ 

ตาย วนัหน่ึงๆตอ้งถอืบาตรเขา้ไปในหมูบ่า้นขอขา้วเขากนิ ตอ้งนอนตามโคนไม ้นอนตาม

ถํา้ สุดแทแ้ต่จะหาทีไ่ด ้ แต่ท่านกลบัมคีวามสุขมากกวา่ในสมยัทีท่่านอยู่ในพระราชวงั 

เพราะวา่จติใจของท่านไดล้ะหมดแลว้ซึง่ความโลภ ความโกรธ และความหลงนัน่เอง ถา้

พวกเราปรารถนาความสุขทีแ่ทจ้รงิแลว้ละกอ็ย่าลมืเรื่องเหลา่น้ีเป็นอนัขาด  

ถามตวัเองวา่มคีวามสุขเต็มทีห่รือยงั ท ัง้ๆทีม่ขีา้วของเงนิทองสิง่ของเยอะแยะไปหมด ถา้

ยงัไมม่คีวามสุขก็เพราะวา่ขา้วของเงนิทองไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะนาํความสุขมาใหก้บัเรา สิง่ที่

จะนาํความสุขมาใหก้บัเรา ตอ้งเป็นการตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปจาก

จติจากใจของเรา น่ีแหละคอืศาสนธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัของพระพทุธศาสนา ศาสนาจะอยู่คู่กบัเราไปไดต้ลอดก็ต่อเมือ่เราชาวพทุธ

ขวนขวายศึกษาประพฤตปิฏบิตั ิ และถ่ายทอดศาสนธรรมไปสู่ลูกหลานของเราต่อไป ถา้

ไมศึ่กษา ไมป่ระพฤตปิฏบิตัคิาํสอน ถงึแมจ้ะมอียู่ในพระคมัภรี ์ แต่ก็เป็นแค่ตวัหนงัสอื 

ซึง่ต่อไปก็จะไมม่ใีครรูจ้กั ไมม่ใีครเขา้ใจ อ่านแลว้ก็ไมรู่เ้รื่อง เพราะไมม่ใีครชี้แจงอธิบาย

ใหเ้ขา้ใจได ้ แต่ถา้มกีารศึกษาและปฏบิตัแิลว้ก็จะเขา้ใจในคาํสอนเหลา่น้ี สามารถชี้แจง 

สามารถถ่ายทอดใหก้บัอนุชนรุ่นหลงัได ้ พวกเราจงึตอ้งดูแลรกัษาศาสนธรรมไวใ้หด้ ีถอื

เป็นหวัใจของศาสนาเลย ไมม่อีย่างอืน่ยงัไมเ่ป็นไร ไมม่ศีาสนวตัถ ุ ไมม่ศีาสนพธิี ยงัไม่
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เป็นไร ศาสนวตัถ ุศาสนาพธิีเป็นเพยีงส่วนประกอบเหมอืน ผม ขน เลบ็ ฟนั โกนผมทิ้ง

ไปเราก็ยงัไมต่าย ตดัเลบ็ทิ้งไปเราก็ยงัไมต่าย ไมม่ฟีนัก็ยงัไมเ่ป็นไร ยงัใส่ฟนัปลอมได ้

แต่ถา้ไมม่หีวัใจแลว้ร่างกายกจ็ะอยู่ไมไ่ด ้ไมม่มีนัสมองร่างกายก็จะอยู่ไมไ่ด ้ฉนัใด พระ

ศาสนาก็เช่นกนั ถา้ไมม่ศีาสนธรรมแลว้พระพทุธศาสนาก็เป็นแต่ศาสนาทีม่แีต่ชื่อ เป็น

ร่างกายทีไ่มม่วีญิญาณ  

ศาสนบคุคล เป็นองคป์ระกอบที ่ ๒ ของพระพทุธศาสนา ถา้ไมม่ศีาสนาบคุคลแลว้

ศาสนาก็เกดิขึ้นมาและต ัง้อยู่ไมไ่ด ้ เพราะศาสนบคุคลเป็นผูท้าํใหม้ศีาสนาขึ้นมา เริ่มจาก

การตรสัรูแ้ละการประกาศพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พระพทุธองคท์รงปฏบิตัิ

ธรรมจนตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ บรรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา เป็นผูส้ิ้น

กเิลส น่ีคอื ศาสนบคุคล ศาสนบคุคลน้ีแบ่งไดเ้ป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ บรรพชตินกับวช 

และ คฤหสัถผู์ค้รองเรือน รวมกนัเรียกวา่พทุธบริษทั ทาํหนา้ที ่ต่างกนั บรรพชตินกับวช

มหีนา้ทีศึ่กษาประพฤตปิฏบิตัแิละเผยแผ่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

ส่วนฆราวาสญาตโิยมมหีนา้ทีดู่แลสนบัสนุนบรรพชตินกับวชท ัง้หลาย ใหด้าํรงชพีอยู่ได ้

ดว้ยปจัจยัสี ่รูจ้กัการทาํนุบาํรุงบรรพชตินกับวช รูว้า่สิง่ไหนเป็นคุณเป็นประโยชน ์รูว้า่สิง่

ไหนเป็นโทษ เช่นไมค่วรถวายสุรายาเมาหรือเงนิทองไวใ้ชส่้วนตวัโดยทีไ่มม่เีหตจุาํเป็น 

ถา้มเีหตจุาํเป็นก็ถวายไปตามกรณี ถา้ไมจ่าํเป็นแลว้พระพทุธองคไ์มป่รารถนาให ้

พระสงฆอ์งคเ์จา้มเีงนิมทีองมากมาย ไมต่อ้งการใหพ้ระรวยเงนิรวยทอง แต่ตอ้งการให ้

พระรวยธรรมะ รวยบญุ รวยกศุล จะไดเ้อาบญุเอากศุล เอาธรรมะมาแจกจ่ายใหก้บั

ญาตโิยม เพราะญาตโิยมมเีงนิมทีองแต่ไมม่ธีรรมะ ถา้ญาตโิยมเอาเงนิเอาทองไปใหพ้ระ 

พระทา่นก็จะมแีต่เงนิ จะไมม่ธีรรมะ ไมม่บีญุ ไมม่กีศุล ท่านก็ไมส่ามารถเอาธรรมะ เอา

บญุ เอากศุล มาแจกจ่ายใหก้บัญาตโิยมได ้ญาตโิยมก็จะมแีต่เงนิแต่จะไมม่คีวามสุขกนั 

เพราะความสุขนัน้ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่งนิทีท่อง แต่อยู่ทีธ่รรมะ อยู่ทีบ่ญุ ทีก่ศุล  

จงึตอ้งแยกหนา้ทีก่นั เป็นพระก็ตอ้งขวนขวายศึกษาประพฤตปิฏบิตัธิรรม สรา้งบญุสรา้ง

กศุล เมือ่ไดบ้ญุไดก้ศุลไดธ้รรมะแลว้ก็เอามาแจกจ่ายใหก้บัญาตโิยม ส่วนญาตโิยมนัน้ก็

ใหท้าํมาหากนิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต อยู่ในกรอบของศีลธรรม เมือ่มเีงนิมทีองเหลอืใช ้



21 
 

ก็เอามาทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา มาดูแลพระเณรใหส้ามารถประพฤตปิฏบิตัหินา้ทีข่อง

ท่านได ้แลว้ก็รบัการอบรมส ัง่สอนจากทา่น เพือ่จะไดร้บัเอาธรรมะทีท่่านรูท้่านเหน็นัน้มา

ใชเ้ป็นประโยชนก์บัชวีติ มคีวามร่มเยน็เป็นสุข ไมเ่บยีดเบยีนซึง่กนัและกนั ถา้ไมม่ี

ธรรมะแลว้กเิลสจะมพีลงัมาก จะทาํใหเ้ราเขน่ฆ่าฟนักนั ทาํลายลา้งกนั สาเหตทุีค่นใน

สงัคมวุน่วายกนัก็เพราะขาดธรรมะนัน่เอง ขาดบญุ ขาดกศุล มแีต่กเิลส มแีต่ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เมือ่สิง่เหลา่น้ีมอียู่มากๆ แลว้ก็ตอ้งไหลลน้ออกมาทางกาย ทาง

วาจา ดว้ยการฆ่ากนั ดว้ยการลกัทรพัย ์ ดว้ยการประพฤตผิดิประเวณี ดว้ยการโกหก

หลอกลวง แต่ถา้คนในสงัคมมธีรรมะแลว้ ก็จะอยู่กนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข เพราะมี

ความเมตตากรุณาต่อกนัและกนั  

วธิีทีจ่ะทาํบญุใหไ้ดบ้ญุมาก นัน้จะทาํอย่างไร ท่านสอนวา่ใหท้าํแบบเวลาไปสว้ม ถา้ไป

สว้มตามวดัจะมหีลายหอ้งดว้ยกนั เราก็ตอ้งเลอืกหอ้งทีส่ะอาด ถา้หอ้งไมส่ะอาดเราก็ไม่

อยากเขา้ไปใช ้ เราตอ้งการเขา้ไปใชใ้นหอ้งทีส่ะอาด เมือ่ใชส้ว้มเสร็จแลว้เราก็ออกจาก

สว้มไป ไมส่นใจวา่ใครจะมาทาํอะไรกบัสิง่ทีเ่ราทิ้งไวใ้นหอ้งสว้มนัน้ การทาํบญุก็เช่นกนั

เวลาทาํบญุท่านสอนใหเ้ลอืกคนทีเ่ราทาํดว้ย เหมอืนกบัเราเลอืกหอ้งสว้ม เลอืกคนดอีย่า

ไปเลอืกคนทีไ่มด่ ี ถา้เลอืกคนไมด่กี็เท่ากบัส่งเสริมใหเ้ขาทาํช ัว่ขึ้นไปอกี ถา้ทาํบญุกบัคน

ด ี ก็เท่ากบัส่งเสริมใหเ้ขาทาํความดเีพิม่ต่อไปอกี พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่ทาํบญุทีไ่ด ้

กศุลมากทีสุ่ดก็คอื ทาํบญุกบัพระพทุธเจา้ รองลงมาก็คอืพระปจัเจกพทุธเจา้ รองลงมาก็

คอืพระอรหนัต ์พระอริยเจา้ข ัน้ต่างๆ จนถงึพระธรรมดาทีม่ศีีลมธีรรม แลว้จงึค่อยมาถงึ

คนธรรมดาทีม่ศีีลมธีรรม ลงไปถงึเดรจัฉาน ทาํบญุกบับคุคลเหลา่น้ีจะไดร้บั

ผลประโยชนแ์ตกต่างกนัไป ทาํกบัคนดมีากๆ ผลประโยชนก์็ไดม้าก ทาํกบัคนไมด่ ี

ผลประโยชนไ์มม่ ีมแีต่โทษ  

เวลาทาํบญุจงึตอ้งใชป้ญัญาแยกแยะ ทาํไปแลว้ก็ขอใหต้ดัใจเสยีเหมอืนกบัเวลาเขา้หอ้ง

สว้ม เขา้ไปถ่ายแลว้เราก็ไมก่งัวลวา่ใครจะไปเอาของทีเ่ราถ่ายทิ้งไวไ้ปทาํอะไร ของทีเ่รา

ใหเ้ขาไปแลว้เราก็ไมต่อ้งไปกงัวล ไปคดิ ไปห่วง ไมย่ดึถอืวา่ยงัเป็นของๆเรา อย่าไปคดิ

วา่เราใหท้่านไปแลว้ทาํไมท่านไมเ่อาไปใช ้ ทาํไมท่านเอาไปใหค้นอืน่อย่างน้ีเป็นตน้ ถา้เรา
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ไปคดิอย่างน้ีบญุทีเ่ราทาํไวก้็หมดไป เพราะวา่เราไมไ่ดใ้ห ้ เรายงัยดึอยู่ในใจอยู่ เรายงัถอื

เป็นเจา้ของอยู่ เราใหท้่าน ท่านตอ้งฉนัใหเ้รา ถา้ท่านไมฉ่นัใหเ้ราแลว้เราก็โกรธท่าน หรอื

ไมอ่ย่างนัน้ก็เสยีใจนอ้ยอกนอ้ยใจ  

น่ีเป็นกเิลสต่างหาก เป็นความทกุข ์เป็นบาปอยู่ขา้งในใจของเรา แต่ถา้เราทาํไปแลว้ ทา่น

จะใหใ้ครก็สุดแทแ้ต่ท่าน เราหมดหนา้ทีข่องเราแลว้ ของทีเ่ราใหม้นัไมไ่ดเ้ป็นของๆเรา

แลว้ ถา้เราคดิอย่างน้ีเราก็สบายใจ เราก็มคีวามสุข บญุก็คอืความสุขนัน่เอง ดงันัน้ถา้

อยากจะทาํบญุใหไ้ดบ้ญุมากๆ ก็ตอ้งทาํอย่างทีเ่วลาเราไปเขา้สว้ม ก่อนจะเขา้ไปก็ดูหอ้ง

สว้มทีด่ทีีส่ะอาด เมือ่ใชเ้สร็จแลว้เราก็อย่าไปกงัวลวา่ใครจะเอาของในหอ้งสว้มทีเ่ราทิ้งไว ้

ไป เขาจะเอาไปใชไ้ปทาํอะไรก็เรื่องของเขา ไมใ่ช่หนา้ทีข่องเรา เราไดท้าํหนา้ทีข่องเราแลว้ 

เราไดไ้ปถ่ายแลว้เราก็สบาย เราเขา้หอ้งสว้มแลว้เราก็มคีวามสุขฉนัใด การทาํบญุก็แบบ

นัน้แหละ ใหเ้รารูจ้กัทาํ รูจ้กัใชส้ต ิใชป้ญัญา ทาํเสร็จแลว้ก็อย่าไปกงัวลวา่เขาจะเอาไปทาํ

อะไร สิง่ทีเ่ราจะใหก้็เลอืกดูวา่เป็นคุณหรือเป็นโทษ ของทีเ่ป็นโทษก็อย่าไปให ้ อย่าไปซื้อ

ยาบา้หรือยาเสพตดิของทีเ่ป็นโทษเป็นภยัใหก้บัผูอ้ืน่ ซื้อแต่ของทีม่คุีณมปีระโยชน ์อย่าง

ทีญ่าตโิยมมาวดัถวายปจัจยัสี ่ จตปุจัจยัไทยทาน มอีาหารบณิฑบาต จวีร เครื่องนุ่งห่ม 

ยารกัษาโรค รวมท ัง้การสรา้งกฏุวิหิารต่างๆ สิง่เหลา่น้ีเป็นคุณเป็นประโยชน ์ เพยีงแต่วา่

เมือ่ทาํไปแลว้ก็ขอใหป้ลอ่ยวาง อย่าไปกงัวลวา่เขาจะไปทาํอย่างไรต่ออกี  

เมือ่เราใหไ้ปแลว้ก็หมดหนา้ทีข่องเรา เพราะความกงัวลก็คอืความทกุขน์ ัน่เอง ถา้ปล่อย

วางแลว้เรากส็บายใจ น่ีคอืเรื่องของศาสนบคุคล เราตอ้งรูจ้กัหนา้ทีข่องเรา เราทาํหนา้ที่

ของเราใหส้มบูรณ์ แลว้ศาสนาของเราก็จะดาํเนินไปไดเ้ป็นปกต ิ แต่ถา้ศาสนบคุคลมา

ทะเลาะกนัตกีนั มแีต่เรื่องมแีต่ราว ศาสนาก็จะอยู่ไมไ่ด ้ พทุธศาสนานัน้พระพทุธองค์

บอกวา่ไมไ่ดเ้สือ่มจากภายนอก แต่เสือ่มจากภายใน คอืเกดิจากความแตกสามคัคขีอง

พทุธบริษทันัน่เอง เพราะพทุธบริษทัไมท่าํหนา้ทีข่องกนัและกนั เมือ่พระสงฆอ์งคเ์จา้ไม่

รกัษาศีล ไมศึ่กษาธรรม ไมป่ฏบิตัธิรรม ญาตโิยมก็เกดิความเสื่อมศรทัธา ไมม่คีวาม

เคารพ เมือ่สิง่เหลา่น้ีเกดิขึ้นแลว้ก็เกิดความแตกแยกกนั แลว้ในทีสุ่ดศาสนาก็ตอ้งหมด
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ไป ดงันัน้ศาสนบคุคลก็ตอ้งพยายามทาํหนา้ทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ด ทาํตามหนา้ทีด่งัที่

พระพทุธเจา้ทรงไดม้อบหมายไวใ้ห ้ 

ศาสนวตัถนุ ัน้ก็ควรจะมไีวพ้อประมาณ เพราะวา่เป็นมนุษยก์็ตอ้งมทีีอ่ยู่อาศยั เป็นพระก็

ตอ้งมกีฏุติอ้งมศีาลาไวป้ฏบิตักิจิกรรมต่างๆ แต่ควรจะทาํพอประมาณ สิง่ไหนทีไ่ม่

จาํเป็นก็ไมต่อ้งไปสรา้ง เอาเงนิทองไปทาํประโยชนอ์ย่างอืน่ดกีวา่ ไปช่วยสงัคมทางโลก

บา้ง ยงัมคีนทีต่กทกุขไ์ดย้ากคนยากจนอกีเยอะแยะทีร่อความช่วยเหลอืจากเราอยู่ เรา

มาสรา้งแต่โบสถส์รา้งแต่เจดยีแ์ลว้ก็ไมไ่ดใ้ช ้ ปลอ่ยใหเ้ป็นทีอ่ยู่ของนกพริาบเป็นทีอ่ยู่

ของสุนขั นานๆจะเปิดมาใชส้กัครัง้หน่ึง ถา้อย่างนัน้มนัก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร แต่ถา้มี

ความจาํเป็นตอ้งใชก้็สรา้งไป ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็เอาเงนิทองไปทาํอย่างอืน่ดกีวา่ 

เพราะวา่โลกเราจะอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ก็ต่อเมือ่สงัคมเราหนัหนา้เขา้หากนั 

ช่วยเหลอืกนัและกนั มคีวามเมตตากรุณาต่อกนัและกนั ดงันัน้ศาสนวตัถใุครจะสรา้งก็

ขอใหใ้ชป้ญัญาบา้ง ดูวา่จาํเป็นหรือไมจ่าํเป็น มมีากก็กลายเป็นของเฟ้อไป เงนิมากก็

กลายเป็นเงนิเฟ้อไปได ้ 

ศาสนพิธี เป็นวธิีการปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนาใหดู้แลว้มคีวามสวยงามเรียบรอ้ย มี

ความหมายเป็นคตสิอนใจใหม้คีวามศรทัธาเลือ่มใสในพระศาสนา เช่นพธิีตกับาตร 

ถวายทาน ขอศีล ไหวพ้ระ เป็นตน้  

องคป์ระกอบท ัง้ ๔ ของพระพทุธศาสนา มคีวามสาํคญัมากนอ้ยต่างกนั ทีส่าํคญัมาก

ทีสุ่ดก็คอืศาสนธรรมและศาสนบคุคล ส่วนศาสนวตัถกุบั ศาสนพธิีมคีวามสาํคญั

รองลงมา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๕๖ 

บูชา 
๗ เมษายน ๒๕๔๔ 

การไดเ้ขา้วดัในเวลาทีว่า่งเวน้จากภารกจิการงานเช่นวนัเสาร ์ วนัอาทติยแ์ละ

วนัหยุดราชการ เป็นการเสริมความเป็นสริิมงคลใหแ้ก่ชวีติ เพราะจะไดป้ระกอบ

ศาสนกจิต่างๆทีเ่ป็นเหตขุองความสริิมงคลท ัง้หลาย เช่นการกราบพระ บูชาพระดว้ย

ดอกไม ้ธูป เทยีน ดงัในพทุธภาษติทีแ่สดงไวว้า่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั

การไดบู้ชาสิ่งที่สมควรแกก่ารบูชาเป็นสริิมงคลอย่างย่ิง การบูชาพระรตันตรยั คอื พระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ดว้ยดอกไม ้ ธูป เทยีน เป็นไดท้ ัง้อามิสบูชาและปฏิบตับูิชา 

อามสิบูชาเป็นการบูชาดว้ยเครื่องสกัการะเช่นดอกไม ้ ธูป เทยีน ส่วนปฏบิตับูิชาคอืการ

พฒันาจติใจดว้ยการเจริญพทุธานุสต ิ ธมัมานุสต ิ สงัฆานุสต ิ คอืการระลกึถงึ พระ

พทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณดอกไม ้ธูป เทยีน เป็นเครื่องระลกึถงึพระพทุธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ อย่างธูป ๓ ดอก หมายถงึพระพทุธคุณ ๓ ประการ ไดแ้ก่ 

พระกรุณาคุณ พระปญัญาคุณ และ พระวิสทุธิคุณ  

พระกรุณาคุณ คอืความสงสารทีพ่ระพทุธองคท์รงมแีก่สตัวโ์ลกท ัง้หลายทีย่งัตอ้งเวยีน

วา่ยตายเกดิอยู่ในสงัสารวฏั หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูธ้รรมและหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ พระองคไ์มไ่ดท้รงเก็บพระธรรมทีท่รงรูท้รงเหน็ไวต้ามลาํพงั 

แต่ทรงอทุศิเวลาตลอด ๔๕ พรรษา คอืตลอดเวลาของพระชนมายุทีเ่หลอือยู่ต ัง้แต่วนั

ตรสัรูจ้นกระท ัง่ถงึวนัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน พระพทุธองคท์รงใชเ้วลาน้ีส ัง่สอนสตัว ์

โลกใหรู้จ้กัเรื่องบาปบญุ คุณโทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ มรรค ผล นิพพาน เรื่องการ

หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้พระพทุธองคไ์มไ่ดท้รงส ัง่สอนแลว้ สตัวโ์ลก

ท ัง้หลายก็ยงัจะตอ้งจมอยู่ในกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะ

ไมรู่จ้กัทางออก เป็นเหมอืนคนตาบอด ไมรู่ว้า่อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข อะไร

คอืเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์อะไรคอืผลของการกระทาํดแีละช ัว่ ไมม่ใีครรูก้นั  
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แต่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัรูแ้ละประกาศพระธรรมคาํสอนแลว้จงึไดรู้ก้นั เมือ่ได ้

ยนิไดฟ้งัธรรมแลว้นาํเอาไปปฏบิตัก็ิสามารถหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ หลดุ

พน้จากทกุขไ์ด ้ ดงัทีพ่ระอริยสงฆส์าวกไดน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มา

ประพฤตปิฏบิตัจินกระท ัง่ไดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธองคเ์ปรียบเหมอืนยารกัษาโรค สตัวโ์ลกท ัง้หลายเปรียบเหมอืนคนไข ้ถา้ไมม่ยีา

รกัษาโรค ย่อมไมห่ายจากโรคภยัไขเ้จ็บ จงึตอ้งอาศยัหมอทีม่คีวามกรุณาอย่างพระพทุธ

องคป์ระทานธรรมโอสถมาให ้ เมือ่รบัประทานแลว้ก็จะหายจากโรคภยัไขเ้จ็บท ัง้หลาย น่ี

คอืพระกรุณาคุณของพระพทุธเจา้  

พระปญัญาคุณ หมายถงึความรูค้วามฉลาดของพระพทุธเจา้ทีส่ามารถแหวกวา่ยใหพ้น้

จากกองเพลงิกองไฟแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ซึง่ไมม่ใีครสามารถทาํไดแ้มแ้ต่คน

เดยีวในโลกน้ี มพีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ทีม่ปีญัญามคีวามรูค้วามฉลาดที่

สามารถนาํพาพระองคใ์หพ้น้จากกองทกุขน้ี์ได ้ ก่อนทีพ่ระพทุธองคจ์ะทรงตรสัรู ้ พระ

พทุธองคก์็ทรงแสวงหาครูอาจารยผู์รู้ต่้างๆ เพือ่ทีจ่ะไดส้อนท่านใหรู้จ้กัวธิีการหลดุพน้

จากกองทกุข ์ แต่ก็ไมม่ใีครรูเ้ลยในโลกน้ีแมแ้ต่คนเดยีว พระพทุธองคจ์งึตอ้งใชค้วาม

อตุสาหะความพยายาม ขนัตคิวามอดทน ทดลองไปเรื่อยๆ โดยอาศยัใชเ้หตใุชผ้ลใช ้

สตปิญัญาอนัแหลมของพระองค ์ ลองผดิลองถูกไปจนกระท ัง่ในทีสุ่ดก็พบทางทีจ่ะนาํพา

ไปสู่ความสงบสุข ทางทีจ่ะนาํพาไปสู่ความสิ้นทกุขจ์ากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดอ้ย่าง

สิ้นเชงิ  

พระวิสทุธิคุณ หมายถงึพระทยัของพระพทุธเจา้ทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ 

ความโกรธ ความหลง กเิลสตณัหาท ัง้หลาย ทีเ่กดิจากการประพฤตปิฏบิตัธิรรมดว้ยสติ

ดว้ยปญัญา พระทยัของพระพทุธองคท์รงเต็มเป่ียมไปดว้ยความเมตตากรุณา ทรง

ปรารถนาทีจ่ะใหผู้อ้ืน่ทีย่งัอยู่ในกองทกุขห์ลดุพน้จากทกุขไ์ป ทรงอทุศิเวลาและ

สตปิญัญาส ัง่สอนสตัวโ์ลกโดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ จากสตัวโ์ลกแมแ้ต่นิดเดยีว การ

ส ัง่สอนของพระพทุธองคแ์ต่ละครัง้ จะไมม่บีาตรวางไวข้า้งหนา้เพือ่เรี่ยไรกณัฑเ์ทศนเ์อา

เงนิเอาทองจากญาตโิยม น่ีไมใ่ช่เป็นวสิยัของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนธรรม
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โดยไมค่ดิเงนิคดิทอง ไมเ่รี่ยไรเงนิทองจากผูฟ้งั เพราะพระองคม์พีรอ้มอยู่แลว้ใน

พระทยัของพระองค ์พระพทุธองคท์รงรํา่รวยดว้ยพระอริยทรพัย ์ ไมม่ทีรพัยอ์ะไรจะเท่า

เทยีมกบัพระอริยทรพัยท์ีม่อียู่ในจติใจ เพราะผูใ้ดมพีระอริยทรพัยอ์ยู่ในจติใจแลว้ย่อม

มแีต่ความอิม่เอบิใจ มแีต่ความพอ เปรียบเหมอืนกบัตุ่มนํา้ทีเ่ต็มไปดว้ยนํา้แลว้ จะใส่นํา้

เขา้ไปเท่าไรนํา้ก็จะลน้ออกมา น่ีคอืพระทยัของพระพทุธเจา้ผูท้ีม่คีวามบริสุทธิ์ในจติใจ 

ส ัง่สอนสตัวโ์ลกดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมป่รารถนาแมแ้ต่สิง่หน่ึงสิง่ใดจากผูท้ีพ่ระพทุธ

องคท์รงช่วยเหลอื แมก้ระท ัง่คาํวา่ขอบอกขอบใจหรือความสาํนึกในบญุคุณพระพทุธ

องคก์็ไมเ่คยปรารถนา ไมเ่คยหวงัอะไรจากสตัวโ์ลกแมแ้ต่นิดเดยีว  

แต่สาํหรบัสตับรุุษคนด ี เมือ่ไดร้บัความช่วยเหลอืแลว้ย่อมสาํนึกในพระคุณของผูใ้ห ้ 

ดงัทีพ่ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายระลกึถงึพระคุณของพระพทุธเจา้ ทกุๆครัง้ทีไ่ดพ้บเหน็

พระพทุธรูป ดว้ยการนอ้มจตินอ้มใจกราบนมสัการในองคพ์ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้

พระองคน์ัน้ ดว้ยความสาํนึกในพระคุณอนัใหญ่หลวงทีพ่ระพทุธองคท์รงไดม้อบใหก้บั

สตัวโ์ลกท ัง้หลาย แมใ้นพระทยัของพระพทุธองคจ์ะไมม่แีมแ้ต่นิดเดยีวทีจ่ะคดิถงึสิง่

ตอบแทนจากสตัวโ์ลกท ัง้หลาย พระโอวาทของพระพทุธองคท์กุๆบท ทกุๆบาทเป็นไป

เพือ่ประโยชนข์องผูฟ้งัโดยถ่ายเดยีว ไมม่ปีระโยชนข์องผูแ้สดงอยู่แมแ้ต่นอ้ยนิด น่ีคอื

ลกัษณะของวสุิทธิคุณ คอืจติทีช่าํระแลว้ ไมม่คีวามโลภ ความอยาก น่ีคอืการเจริญพระ

พทุธคุณทีเ่รียกวา่พทุธานุสต ิ ทกุครัง้ทีจ่ดุธูป ๓ ดอก ขอใหร้ะลกึถงึพระกรุณาคณุ 

พระปญัญาคุณ และ พระวิสทุธิคุณ เพราะเมือ่ระลกึถงึแลว้ จะทาํใหเ้กดิปญัญานาํพา

ไปสู่การดบัทกุขไ์ด ้ แต่ถา้จดุธูปไปโดยทีไ่มไ่ดร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้เลยแมแ้ต่นิดเดยีว 

ไมร่ะลกึถงึพระคุณอนัประเสริฐ ๓ ประการ ก็จะไมไ่ดป้ฏบิตับูิชา จะไดแ้ต่เพยีงอามสิ

บูชา  

ส่วนการจดุธูปแลว้ก็ขอพรใหพ้ระทาํสิง่นัน้สิง่น้ีให ้ เป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่ในคาํสอนของพระพทุธ

องค ์พระพทุธองคท์รงสอนใหเ้ราเป็นทีพ่ึง่ของตวัเราเอง ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัตินทาง

กายวาจาใจ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พระพทุธองคไ์มไ่ดส้อนแมแ้ต่คาํ

เดยีววา่ เวลาจดุธูปเทยีนแลว้ขอใหร้ํา่ใหร้วย ขอใหเ้รียนจบ หรือขอใหม้ลูีกมเีตา้ หรือ
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ขอใหไ้ดต้าํแหน่งต่างๆ พระพทุธองคไ์มเ่คยสอนใหข้อ แต่พระพทุธองคท์รงสอนใหท้าํ 

ใหม้คีวามอตุสาหะวริิยะ ความขยนัหม ัน่เพยีร อยากไดอ้ะไรก็พยายามหามาดว้ยลาํแขง้

ลาํขาดว้ยสตปิญัญาของตน อย่ารอพึง่คนอืน่ ถา้รอพึง่คนอืน่ก็จะกลายเป็นขอทานไป ก็

ตอ้งขอไปตลอดชวีติ แต่ถา้หามาไดด้ว้ยสตปิญัญา ดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีรของตนแลว้ 

ต่อไปจะตอ้งการอะไรในโลกน้ีก็จะสามารถหามาไดด้ว้ยตนเอง เพราะพึง่ตนเองได ้ มตีน

เป็นทีพ่ึง่ของตน ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ืน่  

แสงเทยีนหมายถงึแสงสวา่งแห่งธรรม จติใจของปถุชุนอย่างเราอย่างท่านยงัตอ้งอาศยั

แสงสวา่งแห่งธรรม เพราะยงัมดืบอดอยู่ มคีวามหลง มอีวชิชาครอบงาํทาํใหเ้หน็ผดิเป็น

ชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็สุขเป็นทกุข ์ เหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งเป็นของเทีย่ง เหน็สิง่ทีไ่ม่

เป็นตวัตนวา่เป็นตวัตน น่ีคอืความหลง ถา้ตราบใดยงัคดิวา่มตีวัตนอยู ่ นัน่แหละคอื

ความหลง ถา้ตราบใดยงัคดิวา่โลกน้ีมคีวามสุขทีย่งัแสวงหาไดอ้ยู่ นัน่ก็คอืความหลง ถา้

ยงัคดิวา่ยงัมสีิง่ทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอนอยู่ในโลกน้ี น่ีก็คอืความหลง เพราะตามความเป็นจริง

แลว้ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไมม่อีะไรเป็นสิง่ทีเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน ไมม่อีะไรเป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นของๆเราอย่างแทจ้ริง 

ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งหมดสิ้นไป ตอ้งมกีารพลดัพรากจากทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข ตอ้งจากไปหรือหมดไป เพราะสิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นเราเป็นของของเรา 

ดงัทีไ่ดท้รงแสดงไวว้า่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมทัง้หลายไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของๆตน  

เราจงึตอ้งอาศยัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่เป็นแสงสวา่งชี้ทางใหเ้หน็สิง่ต่างๆ

ตามความเป็นจริง เช่นเดยีวกบัเวลาทีอ่ยู่ในทีม่ดื ไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆไดอ้ย่าง

ชดัเจนวา่อะไรเป็นอะไร ไมรู่ว้า่เป็นแมวหรือสุนขั ถา้ไมม่แีสงสวา่งจะไมส่ามารถแยกแยะ

ไดว้า่สิง่นัน้เป็นอะไร แต่ถา้มแีสงไฟก็จะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างฉนัใด แสงสวา่งแหง่ธรรมก็

เช่นกนั เป็นแสงสวา่งทีท่าํใหเ้หน็วา่อะไรเป็นอะไร อะไรคอืบาป อะไรคอืบญุ อะไรคอื

เหต ุอะไรคอืผล อะไรคอืนรก อะไรคอืสวรรค ์สิง่เหลา่น้ีเป็นของจริงทีม่อียู่ แต่จติใจมดื

บอดจงึไมเ่หน็สิง่เหลา่น้ี เมือ่ไมเ่หน็จงึไปเถยีงพระพทุธเจา้ ไปปฏเิสธคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ หาวา่พระพทุธเจา้สอนใหค้นงมงาย สอนใหค้นเชื่อ ไมใ่หค้นคดิ  
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ความจริงแลว้ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ชื่อ และทรงสอนใหค้ดิดว้ย สิง่ทีย่งัไมรู่ย้งัไม่

เหน็ก็ตอ้งเชื่อไปก่อน สิง่ทีต่อ้งคดิก็ตอ้งคดิ เหมอืนกบัพ่อแมส่อนลูก เมือ่ลูกยงัเดก็อยู่ 

ยงัคดิเองไมไ่ดก้็ตอ้งเชื่อไปก่อน ไมม่พี่อแมค่นไหนทีใ่จคอโหดรา้ยพอทีจ่ะสอนใหลู้กไป

ทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม พ่อแมท่กุคนอยากใหลู้กมคีวามสุขความเจริญท ัง้นัน้ ลูกๆจงึเชื่อ

พ่อแมไ่ดอ้ย่างตายใจ ในเบื้องตน้จงึควรเชื่อพ่อแมไ่ปก่อนเพราะยงัคดิไมเ่ป็น เมือ่โตแลว้

คดิเป็นแลว้ก็จะรูด้รูีช้ ัว่เอง  

ชาวพทุธก็เหมอืนกนั ในเบื้องตน้ยงัไมม่สีตปิญัญาพอทีจ่ะแยกแยะไดว้า่อะไรคอือะไร ก็

ตอ้งเชื่อไปก่อน เชื่อคาํสอนของพระพทุธเจา้ เชื่อบาป เชื่อบญุ เชื่อนรก เชื่อสวรรค ์แลว้

ประพฤตปิฏบิตัติามจนเหน็เช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เมือ่เหน็แลว้จะไม่

เชื่อก็ได ้ อย่างพระสารบีตุร หลงัจากทีท่่านไดบ้รรลธุรรมเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ พระสารี

บตุรไดเ้ปลง่อทุานวา่ บดัน้ีเราไมต่อ้งเชื่อพระพทุธเจา้อกีต่อไป เพราะสามารถมองเหน็ได ้

ดว้ยตนเอง เหมอืนกบัคนตาบอดทีร่กัษาตาใหด้แีลว้ ไมต่อ้งใหค้นอืน่นาํทางอกีต่อไป น่ี

คอื อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ไมต่อ้งพึง่อะไรอกีต่อไปแลว้ 

พระพทุธเจา้ก็ด ี พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายก็ด ี ท่านไมต่อ้งพึง่อะไรแลว้ เพราะท่านมี

สรณะในตวัของท่านแลว้ คอืม ี พทุธะ ธรรมะ สงัฆะ อยู่ในใจ น่ีคือเรื่องของการจดุ

เทยีนบูชาพระ คอืการจดุแสงสวา่งแหง่ธรรมใหส้วา่งไสวขึ้นมาภายในใจดว้ยการปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรม  

ส่วนดอกไมท้ีใ่ชบู้ชาพระทีม่สีต่ีางๆ เช่น สขีาว สเีหลอืง สแีดง ก็หมายถงึพระอริยบคุคล

ท ัง้หลาย ทีม่าจากทกุเพศทกุวยั มที ัง้หญงิท ัง้ชาย นกับวช ฆราวาส เดก็ และ ผูใ้หญ่ 

เพราะการบรรลเุป็นพระอริยบคุคลไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัเพศกบัวยั แต่ขึ้นอยู่กบัสปุฏิปนัโน 

คอืการปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ ผูใ้ดสามารถประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระ

พทุธองคไ์ด ้ ผูน้ ัน้ก็สามารถบรรลเุป็นพระอริยบคุคลได ้ ดอกไมม้คีวามสวยงามดว้ย

สสีนั พระอริยบคุคลก็มคีวามสวยงามดว้ยความประพฤต ิ 

ทกุครัง้ทีบู่ชาพระรตันตรยัดว้ยดอกไม ้ ธูป เทยีน ก็ขอใหบู้ชาท ัง้อามสิบูชา และ ปฏบิตัิ

บูชา คอืบูชาดว้ยดอกไม ้ ธูป เทยีน และบูชาดว้ยการระลกึถงึพระพทุธคุณ พระ
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ธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ดว้ยการเจริญ พทุธานุสติ ธมัมานุสติ สงัฆานุสต ิ เป็นการตดั

ทกุข ์ ตดัภพตดัชาตใิหน้อ้ยลงไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่ไมม่เีหลอือยู่อกีต่อไป การแสดงเหน็

วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๕๗ 

วิรตั ิ
๘ เมษายน ๒๕๔๔ 

เป็นธรรมเนียมของพทุธศาสนิกชนทีจ่ะเขา้วดักนัทกุๆวนัพระ เพือ่ประกอบกจิทาง

พระพทุธศาสนา หน่ึงในศาสนกจิน้ีคอืการสมาทานศีล เป็นการต ัง้ใจวา่จะรกัษากายและ

วาจาใหเ้ป็นปกต ิ ใหอ้ยู่ในขอบเขตของความดงีาม ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ การเป็นผูม้ศีีล

หมายถงึการเป็นผูม้กีารกระทาํทางกาย ทางวาจา ทีไ่มเ่กดิโทษกบัตนเอง กบัผูอ้ืน่ หรือ

ท ัง้กบัตนเองและกบัผูอ้ืน่ ถา้การกระทาํเป็นไปในลกัษณะน้ีแลว้ถอืวา่เป็นผูม้ศีีลการทีจ่ะ

รกัษาหรือมศีีลตอ้งเกดิจากการวิรตัิ วริตัหิมายถงึการละเวน้ จากการกระทาํบาปทางกาย

และทางวาจา ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดส้มาทานศีลกนัในวนัน้ี มกีารสมาทานศีลหา้ ศีลแปด 

ศีลอโุบสถ ตามกาํลงัศรทัธาความเชื่อ วริิยะความอตุสาหะ ความพากเพยีร สตปิญัญา 

ผูใ้ดมมีากก็สามารถรกัษาศีลไดม้าก ผูใ้ดมนีอ้ยก็รกัษาศีลไดน้อ้ย แต่ควรจะรกัษากนั

ทกุๆวนั การรกัษาศีลคอืการละเวน้จากการกระทาํบาป เช่น ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดั

ชีวิต ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการประพฤติผิดประเวณี ละเวน้จากการพูด

ปดมดเท็จ และละเวน้จากการเสพสรุายาเมา  

วริตัหิรือการละเวน้มอียู่ ๓ ลกัษณะ คอื ๑. สมาทานวิรตัิ คอืการต ัง้จติต ัง้ใจไวล้ว่งหนา้

ก่อนวา่วนัน้ีเป็นวนัพระ จะรกัษาศีล จะละเวน้จากการประพฤตผิดิ ละเวน้จากการทาํ

บาป จะกี่ขอ้ก็สุดแทแ้ต่ความตัง้ใจของแต่ละบคุคล ๒. สมัปตัตวิรตัิ คอืการละเวน้ใน

เหตกุารณ์เฉพาะหนา้ คอืไมไ่ดเ้ป็นวนัพระและก็ไมไ่ดต้ ัง้ใจไวล้ว่งหนา้วา่จะรกัษาศีล แต่

พอดมีเีหตกุารณ์เกดิขึ้นในขณะนัน้ เช่นมคีนมาชวนหรือมเีหตกุารณ์ทีจ่ะทาํใหก้ระทาํ

บาปขึ้นมา แต่ไดส้ตพิจิารณาเหน็วา่การกระทาํนัน้ๆ เป็นบาป เป็นสิง่ทีไ่มด่ ีคนดยี่อมไม่

ทาํ หรือมคีนมาชวนไปกนิเหลา้เมายา หรือเดนิไปพบของทีถู่กลมืไว ้ ใจเกดิความ

อยากจะไดข้องนัน้ขึ้นมา แต่มสีตริะลกึไดว้า่เป็นการกระทาํทีไ่มช่อบ เป็นบาปก็ตดัสนิใจ

ไมก่ระทาํ คอืไมไ่ปเสพสุรากบัเพือ่นฝูงทีม่าชกัชวน หรือไมห่ยบิเอาของทีถู่กลมืไวท้ ัง้ๆที่



31 
 

ไมม่ใีครรูไ้มม่ใีครเหน็ถา้จะหยบิไป ๓. สมจุเฉทวิรตัิ เป็นการละเวน้โดยเดด็ขาด คอืไม่

ประพฤตผิดิศีลเลยตลอดชวีติ ทกุขณะ ทกุเวลา เป็นศีลของพระอริยบคุคลท ัง้หลาย

ตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป พระอริยบคุคลจะไมล่ะเมดิศีลโดยเดด็ขาด เพราะละไดอ้ย่าง

เดด็ขาด ถา้สามารถละไดอ้ย่างพระอริยบคุคลแลว้ อานิสงสข์องการรกัษาศีลก็จะไดร้บั

ครบ ๑๐๐ พระอริยบคุคลตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปจะไมล่ะเมดิศีลต ัง้แต่ศีลหา้ขึ้นไป

อย่างเดด็ขาดไมว่า่จะเป็นกรณีใดก็ตาม อานิสงสแ์ห่งศีลคอื สเีลน สคุติง ยนัต ิ ผูมี้ศีล

ย่อมไปสูส่คุต ิ ย่อมสมบูรณ์ครบ ๑๐๐ คอืจะไมไ่ปเกดิในอบายอย่างแน่นอน เพราะได ้

ปิดประตูอบายแลว้ดว้ยสมจุเฉทวิรตัิ เมือ่ตายไปแลว้จะไมไ่ปเกดิในอบาย ไมต่อ้งไปเกดิ

เป็นเดรจัฉาน เปรต อสุรกาย หรือ สตัวน์รก แต่จะไปสู่สุคต ิ ไปเกดิเป็นมนุษย ์ เทวดา 

พรหม อริยบคุคล  

น่ีคอือานิสงสข์องการรกัษาศีล ถา้รกัษาศีลไดม้าก โอกาสทีจ่ะไปเกดิในทีด่กี็มมีาก ถา้

รกัษาศีลไดน้อ้ย โอกาสทีจ่ะไปเกดิทีด่กี็มนีอ้ย เหมอืนกบัการซื้อลอตเตอรี่ ถา้ซื้อใบ

เดยีวโอกาสจะถูกก็มนีอ้ย ถา้ซื้อ ๑๐ ใบ โอกาสทีจ่ะถูกก็มมีากขึ้น ถา้ซื้อ ๑๐๐ ใบ ซื้อ 

๑๐๐๐ ใบ โอกาสทีจ่ะถูกก็ยิง่มมีากขึ้นฉนัใด การรกัษาศีลก็เช่นกนั ถา้รกัษาศีลแค่

อาทติยล์ะวนัโอกาสทีจ่ะไปเกดิทีด่ ี จะสูร้กัษาศีลอาทติยล์ะสองวนั หรือสามวนั สีว่นั 

หรือหา้วนัไมไ่ด ้ยิง่รกัษาศีลมากเท่าไรโอกาสทีจ่ะไปเกดิในอบายก็มนีอ้ยเท่านัน้ ถา้รกัษา

ศีลนอ้ยโอกาสทีจ่ะไปเกดิในอบายก็มมีาก  

ถา้ปรารถนาทีจ่ะมคีวามสุขท ัง้ในปจัจบุนั และเมือ่ตายไปก็จะไปสู่สวรรคห์รือไดก้ลบัมา

เกดิเป็นมนุษยอ์กี ก็ตอ้งรกัษาศีลใหม้าก เพราะวา่อานิสงสข์องศีลอกีขอ้หน่ึงนัน้แสดงวา่ 

สเีลน นิพพตุิง ยนัติ ศีลเป็นเครื่องดบัทกุขใ์นใจ ผูท้ีไ่มไ่ดก้ระทาํบาปย่อมไมม่คีวาม

กงัวลเกี่ยวกบัผลของการกระทาํบาปทีจ่ะตามมา ถา้ไมไ่ดท้าํผดิแลว้จะไมม่คีวามกงัวลใจ 

ไมม่คีวามเดอืดรอ้นใจ ไมต่อ้งกลวัวา่จะมใีครมาจบัผดิ ไมต่อ้งกลวัวา่จะมใีครมาจบัเขา้

คุกเขา้ตะราง จะไมก่ลวัเพราะไมไ่ดก้ระทาํความผดินัน่เอง เมือ่ไม่ไดก้ระทาํความผดิ 

ความทกุขใ์จทีเ่กดิจากการกระทาํผดิกจ็ะไมม่ ี ในทางตรงกนัขา้ม ผูท้ีก่ระทาํบาป กระทาํ

ความผดิไปแลว้ ย่อมเป็นเหมอืนววัสนัหลงัหวะ ย่อมมคีวามหวาดวติก มคีวาม
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หวาดกลวั เวลาไปเจอเจา้หนา้ทีต่าํรวจก็เกดิความกลวัขึ้นมา กลวัวา่ตาํรวจจะมาจบั ท ัง้ๆ

ทีเ่จา้หนา้ทีต่าํรวจไมรู่ว้า่ทาํผดิอะไรมา ยงัไมม่กีารจบัอะไรเลย เพยีงแต่เดนิไปเจอกนัเขา้ 

หรือเดนิสวนทางกนั ในใจก็เกดิความกลวัขึ้นมาแลว้ ถา้ไมไ่ดท้าํความผดิเวลาเจอ

เจา้หนา้ทีต่าํรวจก็ไมรู่ส้กึอะไร ใจก็สบายๆ ใจเยน็ ใจเป็นสุข ถา้ไม่อยากมคีวามทกุขใ์จก็

ตอ้งรกัษาศีล  

พระพทุธเจา้ทรงรู ้ ทรงเหน็อานิสงสข์องการรกัษาศีลจงึนาํมาส ัง่สอนพวกเรา เพราะเหน็

วา่พวกเรายงัไมรู่ไ้มเ่หน็ ยงัเชื่อครึ่งไมเ่ชื่อครึ่งเพราะไมเ่หน็อดตีชาต ิ ไมเ่หน็ภพหนา้ชาติ

หนา้ เหน็แต่ภพน้ีภพเดยีว ก็เลยปฏเิสธพระพทุธเจา้วา่ตายแลว้สูญ คอืตายไปแลว้ บาป

บญุทีท่าํไปแลว้ไมม่ผีลตามมา น่ีเป็นมิจฉาทิฏฐ ิ ความเหน็ผดิ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั 

เหน็สิง่ทีม่วีา่ไมม่ ี จงึเหน็วา่ภพหนา้ ชาตหินา้ไมม่ ี เหน็วา่ชาตก่ิอนๆไม่ม ี เป็นความเหน็ที่

ไมถู่กตอ้ง เมือ่พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็สิง่เหลา่น้ีแลว้ รูว้า่พวกเรายงัไมรู่ไ้มเ่หน็ จงึ

ประกาศส ัง่สอนพระธรรมเพือ่ใหพ้วกเราไดรู้ไ้ดเ้หน็กนั  

ในเบื้องตน้เมือ่ยงัไมรู่ไ้มเ่หน็ จงึตอ้งมศีรทัธาคอืความเชื่อ เชื่อวา่พระพทุธเจา้ทรงเป็น

บคุคลทีพู่ดจริง ไมเ่คยโกหกใคร ไมห่วงัประโยชนจ์ากการส ัง่สอนธรรมะ พระพทุธองค์

ทรงส ัง่สอนธรรมะดว้ยพระกรุณา ความสงสาร ทรงเหน็สตัวโ์ลกท ัง้หลายยงัอยู่ในกอง

เพลงิของความทกุข ์ของการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมม่ทีางทีจ่ะหลดุพน้จากกองทกุขน้ี์ไปได ้

ถา้ไมม่คีนอย่างพระพทุธเจา้มาส ัง่สอน เมือ่เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ ก็จะ

ประพฤตปิฏบิตัติาม และเมือ่ไดป้ระพฤตปิฏบิตัติามแลว้ สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธองคท์รงรู ้

ทรงเหน็ก็จะปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็  

เหมอืนกบัมคีนมาบอกทางใหไ้ปยงัที่ๆ หน่ึงทีย่งัไมเ่คยไป เช่นฐานทพัเรือสตัหบี ถา้เชื่อ

อย่างนอ้ยก็จะไดพ้สูิจนว์า่สิง่ทีเ่ขาพูดจริงเทจ็ประการใด ถา้สิง่ทีเ่ขาบอกเป็นความจริง ก็

ตอ้งไปถงึฐานทพัเรือสตัหบี ถา้ไปไมถ่งึฐานทพัเรือสตัหบี แสดงวา่พูดไมจ่รงิ ฉนัใดสิง่

ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนก็เช่นกนั เป็นสิง่ทีเ่รายงัไมรู่ย้งัไมเ่หน็ เราจงึตอ้งพสูิจนค์าํ

สอนของพระพทุธเจา้ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัติาม เช่นรกัษาศีล แลว้จะรูว้า่ชวีติของเรา

จะดขีึ้นหรือเลวลง เมือ่รูแ้ลว้ก็จะรูว้า่พระพทุธเจา้ทรงตรสัเทจ็จรงิอย่างไร  
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จงึขอใหเ้ชื่อเรื่องกรรม เชื่อวา่เราเคยทาํกรรมไวใ้นอดตี และกรรมน้ีไดส่้งผลใหเ้รา

เป็นอยู่ในขณะน้ี สตัวโ์ลกท ัง้หลายมคีวามแตกต่างกนั ฐานะไมเ่ท่ากนั เป็นเพราะวา่บญุ

กรรมทีท่าํไวใ้นอดตีชาตนิัน้ไมเ่ท่ากนั แต่เรายงัสามารถสรา้งความดใีนปจัจบุนั เพือ่ผลดี

ทีจ่ะตามมาในอนาคต ในภพหนา้ชาตหินา้ต่อไปได ้ จงึขอใหอ้ย่าประมาทในพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ขอใหน้อ้มเขา้มาดว้ยศรทัธา แลว้นาํไปประพฤตปิฏบิตั ิ พสูิจนก์บั

ตวัเราเองวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ จริงหรือไมจ่รงิอย่างไร การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๕๘ 

สจัจธรรม 
๑๕ เมษายน ๒๕๔๔ 

พทุธศาสนิกชนคอืผูม้คีวามเชื่อความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นศาสนาของผู ้

ประเสริฐ คอืพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงตรสัรูธ้รรมโดยชอบ รูใ้นสิง่ทีป่ถุชุน

ธรรมดาสามญัอย่างเราอย่างท่านไมส่ามารถทีจ่ะรูจ้ะเหน็ได ้ พวกเราในฐานะทีเ่ป็น

เหมอืนกบัคนตาบอด แต่เชื่อในพระเนตรอนัสวา่งของพระพทุธเจา้ จงึเชื่อในสิง่ทีพ่ระ

พทุธองคท์รงส ัง่สอน ทีส่อนใหก้ระทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละความชัว่ท ัง้หลาย 

และชําระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ปราศจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้

สามารถกระทาํสิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงสอนใหก้ระทาํกนัแลว้ พวกเราจะมแีต่

ความสุขความเจริญ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนนัน้ เป็นเหตทุีแ่ทจ้ริงของ

ความสุขความเจริญ เช่นการทาํบญุทาํทาน การรกัษาศีล ละเวน้จากการกระทาํบาป การ

ไหวพ้ระสวดมนต ์ ทาํจติใหส้งบตัง้ม ัน่ เจริญสมาธิวิปสัสนา เป็นวธิีสรา้งความสุขใหก้บั

ตวัเรา สรา้งความเจริญใหก้บัตวัเรา เป็นบญุเป็นกศุล  

ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี ท่านไดน้าํกบัขา้วกบัปลา อาหาร คาวหวาน 

จตปุจัจยัไทยทาน เครื่องสงัฆทานท ัง้หลายมาถวายพระภกิษุและสามเณรทีอ่ยู่ในวดัน้ี 

เป็นการทาํบญุใหท้าน นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดส้มาทานศีลไปตามศรทัธา คอืไมไ่ด ้

สมาทานพรอ้มกนัในทีน้ี่ แต่ละคนแต่ละท่านก็สมาทานกนัไปตามกาํลงัศรทัธา บางท่านก็

สมาทานศีลหา้ บางท่านก็สมาทานศีลแปด สุดแทแ้ต่กาํลงัสตปิญัญาความอตุสาหะที่

นาํพาไป แลว้ก็ยงัมกีารเจริญจติตภาวนา คอืการทาํจติใจใหส้งบดว้ยการไหวพ้ระสวด

มนต ์เจริญพทุธานุสต ิมกีารระลกึถงึคาํวา่พทุโธ พทุโธ อยู่ในจติใจ หรือเจริญอานาปาน

สติ คอืกาํหนดรูล้มหายใจเขา้ออก เป็นการทาํใหก้เิลส คอื ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ใหส้งบตวัลง แต่การทาํสมาธิยงัไมส่ามารถทาํลายความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจได ้ เพราะสมาธไิมม่กีาํลงัพอทีจ่ะไปถอนรากถอนโคน ความ
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โลภ ความโกรธ ความหลงได ้ เพยีงแต่ระงบัหรือทาํใหค้วามโลภ ความโกรธ ความหลง 

พกัตวัลงสกัระยะหน่ึง เท่านัน้  

ในขณะทีก่าํลงัสวดมนต ์ หรือกาํลงัเจริญพทุธานุสต ิ หรืออานาปานสตคิอืการกาํหนดดู

ลมหายใจเขา้ออก ในขณะนัน้กิเลสจะไม่มโีอกาสทีจ่ะแสดงตวัออกมา เพราะวา่จติใจ

ไมไ่ดเ้ปิดช่องใหท้าํงานนัน่เอง แลว้ยิง่ถา้การเจริญสมาธิดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์ หรอื

การเจริญพทุธานุสต ิ หรืออานาปานสต ิ มกีารทาํไปอย่างต่อเน่ืองจนกระท ัง่จติรวมลงเขา้

สู่ความสงบ ทกุสิง่ทกุอย่างก็จะหยุดทาํงาน เหมอืนกบัเครื่องจกัรหรือเครื่องของรถยนต ์

เวลารถยนตต์ดิเครื่อง ทกุสิง่ทกุอย่างก็ทาํงานได ้ เช่นเครื่องปรบัอากาศในรถยนตก์็

ทาํงานได ้วทิยุก็ทาํงานได ้ไฟต่างๆก็ทาํงานได ้แต่ถา้ดบัเครื่องลงแลว้ การทาํงานของสิง่

ต่างๆเหลา่น้ีก็จะหยุดไป  

ฉนัใดถา้ทาํจติใจใหส้งบรวมลงสู่ความเป็นสมาธิ คอืเขา้สู่ความสงบน่ิงแลว้ ทกุสิง่ทกุ

อย่างก็ตอ้งหยุดตามไปดว้ย ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะสงบตวัไประยะหน่ึง 

ในขณะนัน้จติใจจะมแีต่ความสุข มคีวามสงบ ความอิม่ ความพอ ไมห่วิ ไมอ่ยากกบั

อะไร ความสงบน้ีพระพทุธองคท์รงตรสัวา่ เป็นความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ไมม่ี

ความสุขอนัใดในโลกน้ีจะเสมอเท่าความสงบสุขของจติใจ ความสงบแบบน้ี ความสุข

แบบน้ี เป็นสิง่ทีม่อียู่ในตวัของเราแลว้ เป็นสิง่ทีไ่มต่อ้งเสยีเงนิเสยีทองซื้อมา สิง่ต่างๆที่

หาจากภายนอก เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นของ

เลน่ เป็นของหลอก เป็นเหมอืนกบัยาเสพตดิ เวลาไมไ่ดเ้สพสิง่เหลา่น้ี ก็เกดิอาการทรุนทุ

รายอยากจะได ้ เหมอืนกบัคนทีเ่คยตดิบหุรี่หรือตดิสุรา เวลาไมม่สุีราหรือไมม่บีหุรี่ ก็จะ

มอีาการอดึอดัใจ มคีวามดิ้นรนอยากจะไดส้มัผสักบัสิง่เหลา่นัน้ แต่เมือ่ไดส้มัผสักบัสุรา

หรือบหุรี่แลว้ก็ไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจนัน้เกดิความอิม่ เกดิความพอขึ้นมา แต่กลบัใหม้คีวาม

หวิมคีวามกระหายทีอ่ยากจะสูบบหุรี่ อยากจะเสพสุรายาเมาต่อไปอกี ฉนัใดเรื่องลาภ 

ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เช่นกนั เปรียบเหมอืนกบัยาเสพตดิ มเีท่าไหร่ก็อยากจะมใีห ้

มากยิง่ๆขึ้นไป ถา้มเีงนิอยู่พนับาทก็อยากจะมหีมืน่บาท มหีมืน่ก็อยากจะมแีสน มแีสนก็

อยากจะมลีา้น อย่างน้ีเป็นตน้ สิง่เหลา่น้ีจะไมพ่าใหไ้ปสู่ความอิม่ ความพอ  
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พระพทุธองคจ์งึทรงสอนวา่ สิง่ทีด่ทีีง่ามทีป่ระเสริฐ ไมไ่ดอ้ยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในตวัเรา

เอง คอืความสงบสุขของจติใจนัน่เอง จติใจจะสงบสุขไดก้็ตอ้งอาศยัการปฏบิตัจิติต

ภาวนา มกีารเจริญสมาธิและวปิสัสนา ในเบื้องตน้ก็ตอ้งทาํจติใหส้งบก่อน ดว้ยการทาํ

สมาธิ เมือ่จติสงบตวัลงแลว้ จะเหน็ความสุขทีแ่ทจ้รงิวา่อยู่ตรงไหน เมือ่มคีวามสงบสุข

แลว้ เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเกดิขึ้นมา จะเหน็ทนัทวีา่ ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เป็นเหมอืนกบัไฟ ทีม่าทาํลายความสงบสุข เผาผลาญจติใจ เมือ่เหน็

อย่างนัน้แลว้ ก็จะมคีวามตัง้ใจ มคีวามอยากทีจ่ะชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง 

เพราะรูว้า่ สิง่ทีท่าํลายความสุขในจติใจไมใ่ช่อะไรทีไ่หน ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีม่าจากภายนอก 

แต่เป็นสิง่ทีม่อียู่ภายในใจ คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง นัน่เอง  

เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็ตอ้งเจริญธรรมข ัน้ต่อไปคอืวิปสัสนา วปิสัสนาคอืการรูแ้จง้เหน็จรงิใน

สภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรโลภ ไมค่วรโกรธ ไมค่วรหลงดว้ย เพราะเหตใุด 

เพราะเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ เป็นของทีไ่มม่ตีวัไมม่ตีน ไมใ่ช่เป็นของๆเรา เวลาทีม่ ี

ความโลภ ท่านก็ทรงสอนใหเ้จริญอนิจจงั คอืความเป็นของไม่เทีย่ง สิง่ทีเ่ราตอ้งการนัน้ 

ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม เป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 

เมือ่ไดม้าแลว้สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหมดไป ถา้เขาไมห่มดไปก่อน เราก็ตอ้งหมดไปก่อนเขา 

ร่างกายเราก็เป็นของไมเ่ทีย่ง สิง่ทีเ่ราตอ้งการก็เป็นของไมเ่ทีย่ง ถา้มคีวามยนิดมีากนอ้ย

แค่ไหน เวลาสูญเสยีไป ก็จะมคีวามทกุขม์ากนอ้ยตามกนัไป ถา้ไมม่คีวามยนิด ี เวลา

สูญเสยีไป ก็จะไมท่กุข ์ 

พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหเ้จริญอนิจจงัอยูเ่สมอ ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมว่า่ลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุข เป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิขึ้น ตัง้อยู่แลว้ก็ตอ้งดบัไป ไมช่า้ก็เร็ว เขาไมจ่าก

เราไป เราก็ตอ้งจากเขาไป ถา้เราไมย่นิดไีมต่ดิในสิง่เหลา่น้ี เวลาพลดัพรากจากสิง่เหลา่น้ี

ก็จะไมม่คีวามทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ี แต่ถา้มคีวามยดึ มคีวามตดิ มคีวามรกั มคีวามชอบใน

สิง่เหลา่น้ี เวลาตอ้งสูญเสยีสิง่เหลา่น้ีไป ก็จะตอ้งเกดิความทกุขใ์จเป็นอย่างยิง่ เช่นคนที่

เรารกั สามกี็ด ีภรรยาก็ด ีบตุรหรือธิดากด็ ีถา้รกัเขามากๆ เวลาเขามอีะไรเป็นไปขึ้นมา 

เช่นตายจากไป เราก็จะตอ้งมคีวามทกุขอ์ย่างยิง่  
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พระพทุธองคจ์งึทรงสอนไมใ่หไ้ปยนิดกีบัสิง่เหลา่น้ี อย่าไปโลภ อย่าไปอยาก ถา้ไมม่กี็จง

อยู่แบบไมม่จีะสบายใจกวา่ ยิง่มมีากยิง่ทกุขม์าก ยิง่มนีอ้ยยิง่ทกุขน์อ้ย ถา้ไมม่เีลยก็จะ

ไมม่คีวามทกุขเ์ลย เพราะโดยธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา เป็นทกุขน์ ัน่เอง คาํวา่ทกุขงัก็คอืทกุข ์ ถา้มแีลว้มนัจะทกุข ์ เวลาอยู่ตวัคนเดยีว

เรามคีวามสบาย เราไมม่คีวามทกุข ์ แต่เราไมรู่ก้นั จงึอยากจะมสีามบีา้ง อยากจะมี

ภรรยาบา้ง อยากจะมลูีกบา้ง อยากจะมทีรพัยส์นิ เงนิทอง ขา้วของต่างๆบา้ง แต่หารูไ้ม่

วา่สิง่เหลา่น้ีเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เมือ่ไดส้ิง่เหลา่น้ีมาแลว้ ก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ี มสีามี

ก็ตอ้งทกุขก์บัสาม ีมภีรรยาก็ตอ้งทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็ตอ้งทกุขก์บัลูก มสีมบตัเิงนิทอง

ขา้วของ ก็ตอ้งทกุขก์บัสมบตัเิงนิทองขา้วของเหลา่นัน้ ถา้ไมม่กี็ไมม่คีวามทกุข ์ 

น่ีแหละคอืสจัจธรรม ความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้ก็นาํมาส ัง่สอนพวกเรา 

วถิชีวีติของพระพทุธองคเ์ป็นแบบฉบบัทีด่ ี พระพทุธองคเ์ป็นพระราชโอรสของกษตัริย ์

เจา้แผ่นดนิ มทีกุสิง่ทกุอย่างไมว่า่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข แต่พระพทุธองคก์ลบัทรง

เหน็วา่สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่ความสุข แต่เป็นความทกุข ์ เมือ่เป็นเช่นนัน้พระพทุธองคจ์งึทรง

สลดัสิง่เหลา่น้ีทิ้งไปแลว้ออกบวช แสวงหาความสุขทีแ่ทจ้ริงทีม่อียู่ภายในจติใจ ดว้ยการ

ทาํจติใหส้งบ ตดักเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากจติจากใจ ดว้ย

การเจริญวปิสัสนา เพือ่ใหเ้หน็วา่ สภาวธรรมท ัง้ปวงเป็นอนิจจงั เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็น

ทกุข ์เป็นอนัตตา ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา  

ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี เป็นของโลกน้ีอยู่แลว้ เราเพยีงแต่มาอาศยั มาใชไ้ปวนัๆ

หน่ึงเท่านัน้เอง เรามาตวัเปลา่ๆ เวลาไปก็ไปตวัเปลา่ๆ เวลาตายไป เขาจบัเราใส่โลง เขาก็

ไมไ่ดเ้อาของต่างๆทีเ่รามอียู่ใส่โลงไปดว้ย เราไปตวัเปลา่ๆ แมก้ระท ัง่ร่างกายน้ีเราก็ยงั

เอาไปไมไ่ด ้ ร่างกายน้ีก็ถูกเผากลายเป็นเถา้ถ่านไป สิง่ทีจ่ะตดิตวัเราไปก็มบีญุและบาป

เท่านัน้เอง บญุกรรมน้ีเป็นสิง่ทีต่ดิอยู่กบัจติใจ เมือ่จติใจออกจากร่างกาย ก็เรียกวา่ดวง

วญิญาณ เวลาไปเกดิก็เรียกวา่ ปฏสินธิวญิญาณ ทน้ีีจะไปเกดิในทอ้งมนุษย ์ หรือทอ้ง

สุนขั ก็ขึ้นอยู่กบับญุกบักรรมทีท่าํมา ถา้ทาํบญุก็มโีอกาสทีจ่ะไปเกดิในทอ้งมนุษย ์ถา้ทาํ
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แต่กรรมก็มโีอกาสทีจ่ะไปเกดิในทอ้งสุนขั หรือ ไปเกดิเป็นเปรต อสุรกาย สตัวน์รก ก็

เป็นได ้ 

น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ แต่เป็นสิง่ทีเ่ราไมเ่หน็กนั เพราะดวงวญิญาณเป็น

นามธรรม ไมใ่ช่รูปธรรม ตอ้งมญีาณหย ัง่รูถ้งึจะเหน็ดวงจติ ดวงวญิาณได ้ ในฐานะที่

พวกเราเป็นเหมอืนคนตาบอด จงึขอใหเ้ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนและพยายาม

ประพฤตปิฏบิตัติาม คอืชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ตดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล บาํเพญ็จติตภาวนา ไหวพ้ระสวดมนต ์ ทาํสมาธ ิ

บริกรรมพทุโธ พทุโธ เจริญวปิสัสนา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อย่างต่อเน่ืองจนความโลภ 

ความโกรธ ความหลงค่อยๆหมดไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จนกระท ัง่หมดสิ้นไปจากจติจาก

ใจ เมือ่หมดสิ้นไปแลว้รบัรองไดว้า่จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่ภายในจติใจเลยแมแ้ต่

นิดเดยีว จะมแีต่ความสุขทีถ่าวร เป็นความสุขทีไ่มเ่สือ่มคลาย เพราะวา่ตน้เหตขุอง

ความทกุขไ์มม่เีหลอือยู่ในจติใจเลย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๕๙ 

สติปฏัฐาน ๔ 
๑๖ เมษายน ๒๕๔๔ 

ตามหลกัของพระพทุธศาสนาเรื่องจติใจเป็นเรื่องสาํคญัทีสุ่ด คนเรามส่ีวนประกอบ

สาํคญัๆอยู่ ๒ ส่วน คือกายกบัใจ ระหวา่งกายกบัใจ ใจมคีวามสาํคญัยิง่กวา่กาย เพราะ 

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ทกุสิง่ทกุอย่างสาํเร็จไดเ้พราะใจ การกระทาํต่างๆจะตอ้งมใีจ

เป็นผูส้ ัง่การก่อน ถงึจะเกดิการกระทาํได ้อย่างวนัน้ีญาตโิยมมาวดัไดก้็ตอ้งมใีจเป็นผูส้ ัง่

การก่อน ใจจะตอ้งคดิก่อนวา่วนัน้ีจะมาวดั แลว้จงึนาํสงัขารร่างกายน้ีมาสู่ทีว่ดัน้ีได ้ ทกุ

สิง่ทกุอย่างเลยขึ้นอยู่ทีใ่จเป็นหลกั ถา้ใจไมส่ ัง่การแลว้ร่างกายก็ไมส่ามารถทาํอะไรได ้ใจ

จงึเป็นประธาน มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ ชาวพทุธจงึควรใหค้วามสาํคญั ดูแลรกัษาบาํรุงใจ

ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ทีีง่าม เพราะใจทีไ่ดร้บัการอบรมทีด่แีลว้ ย่อมนาํมาซึง่ความสุข 

นาํมาซึง่ประโยชนอ์นัใหญ่หลวง ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากบัใจที่ไดร้บัการอบรมที่ดี

แลว้ และกไ็ม่มีอะไรจะเลวรา้ยเท่ากบัใจที่ไม่ไดร้บัการอบรม ใจทีไ่มไ่ดร้บัการพฒันา 

ไมไ่ดร้บัการอบรมจะเป็นใจทีจ่ะสรา้งแต่ความทกุข ์ ความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองและ

ผูอ้ืน่ พทุธศาสนิกชนจงึควรใหค้วามสนใจแก่จติใจมากกวา่สิง่อืน่ใดท ัง้หมดในโลกน้ี 

เพราะวา่ความสุขก็ด ี ความทกุขก์็ด ี ใจเป็นผูส้รา้งขึ้นมา ใจจะสรา้งความสุขไดใ้จตอ้ง

ฉลาด ถา้ใจไมฉ่ลาด มแีต่ความโงเ่ขลาเบาปญัญา มแีต่ความหลงหุม้ห่อ ใจย่อมสรา้งแต่

ความทกุข ์ความเดอืดรอ้นใหก้บัตนและผูอ้ืน่  

ศาสนาพทุธจงึสอนพทุธศาสนิกชนทกุๆคน ใหพ้ยายามอบรมพฒันาจติใจใหด้งีาม จติใจ

จะดจีะงามไดต้อ้งมสีตปิญัญา พระพทุธองคจ์งึสอนใหช้าวพทุธเจริญสตปิญัญาอย่าง

สมํา่เสมอ ตามหลกัของสติปฏัฐาน ๔ โดยใหต้ ัง้สตไิวท้ีธ่รรม ๔ ประการดว้ยกนั คอื ๑. 

กาย ๒. เวทนา ๓. จติ ๔. ธรรม เรียกวา่สตปิฏัฐาน ๔ คอืการกาํหนดจติใหรู้อ้ยู่ในธรรม 

๔ ประการน้ี คอืใหรู้เ้รื่องกาย รูเ้รื่องเวทนา รูเ้รื่องจติ และรูเ้รื่องธรรม ถา้รูเ้รื่องท ัง้ ๔ 
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อย่างน้ีแลว้ จติจะเป็นจติทีม่คีวามฉลาด เป็นจติทีน่าํมาแต่ความสุขความเจริญโดย

ถ่ายเดยีว เพราะวา่ธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีเป็นสภาวธรรมทีจ่ติจะตอ้งสมัผสัอยู่ตลอดเวลา  

เวลามโีมหะความหลง มอีวชิชาความไมรู่ ้ ครอบงาํ จติจะไมรู่ว้ธิีทีจ่ะปฏบิตักิบัธรรมท ัง้ 

๔ น้ีใหถู้กตอ้ง แต่กลบัปฏบิตัผิดิๆ ทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ผูท้ีไ่มม่สีตปิฏัฐาน ๔ จะ

มแีต่ความทกุขก์บักาย กบัเวทนา กบัจติ กบัธรรม แต่ถา้ไดศึ้กษาประพฤตปิฏบิตัติาม

แนวแห่งสตปิฏัฐาน ๔ แลว้ จะเกดิสตเิกดิปญัญาขึ้นมา เมือ่มสีตมิปีญัญาแลว้ ก็ถอืได ้

วา่ไดอ้บรมจติใจแลว้ ทาํใหจ้ติใจกระทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม สรา้งแต่ความสุขความเจริญ

ใหก้บัตนและผูอ้ืน่ จงึควรใหค้วามสนใจกบัการศึกษาและปฏบิตัสิตปิฏัฐาน ๔ สติ 

แปลวา่การระลกึรู ้คอืใหรู้อ้ยู่กบั กาย เวทนา จติ ธรรม  

๑. กายานุปสัสนาสติปฏัฐาน การรูก้ายในเบื้องตน้ใหรู้ท้ีล่มหายใจเขา้ออก ลมหายใจน้ี

เป็นส่วนหน่ึงของกาย ใหรู้อ้ยู่ทีล่มหายใจเขา้ออก โดยหาทีส่งบมมุสงดัทีไ่หนสกัแห่งหน่ึง

ในป่าในเขาก็ได ้หรือในหอ้งทีเ่งยีบสงดั ไมม่ใีครรบกวน แลว้นัง่ขดัสมาธิต ัง้สตอิยู่เฉพาะ

หนา้ ใหรู้ล้มหายใจเขา้ออก ดูลมเขา้ ดูลมออก ไมต่อ้งบงัคบัลม ใหรู้ต้ามความเป็นจริง

ของลมวา่เป็นอย่างไร หายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก หายใจยาว

ก็รูว้า่หายใจยาว หายใจส ัน้ก็รูว้า่หายใจส ัน้ ลมหยาบก็รูว้า่หยาบ ลมละเอยีดก็รูว้า่

ละเอยีด ใหม้แีต่สตรูิอ้ยู่กบัลมอย่างเดยีว อย่าปลอ่ยใหจ้ติไปคดิถงึเรื่องอืน่ๆไมว่า่จะเป็น

เรื่องทีเ่กดิขึ้นแลว้ในอดตีก็ด ี เรื่องทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคตก็ด ี เรื่องใกลเ้รื่องไกลก็อย่าไป

สนใจ ใหม้สีตอิยู่กบัลมหายใจอย่างเดยีวใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก  

ถา้รูต้ามลมไดอ้ย่างต่อเน่ือง ลมน้ีก็จะพาจติเขา้สู่ความสงบ เขา้สู่ความน่ิง เมือ่จติเขา้สู่

ความน่ิงแลว้ก็ถอืวา่จติไดร้วมเขา้สู่สมาธิ เมือ่จติมสีมาธิ จติก็จะเป็นจติทีม่คีวามสุขมี

ความอิม่ มคีวามพอ เป็นความสุขทีเ่ลศิกวา่ความสุขต่างๆ ทีเ่คยประสบพบเหน็มา น่ี

เป็นประการแรก คอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการทีต่ ัง้สตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ลมหายใจ

เขา้ออกน้ีเรียกวา่อานาปานะ การมสีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกจงึเรียกวา่อานาปานสต ิ

พยายามเจริญอานาปานสตอิยู่เรื่อยๆ ใหม้ากๆ จนกระท ัง่จติมคีวามสงบน่ิง เมือ่จติมี

ความสงบแลว้ จะไมห่วิกบัสิง่ต่างๆภายนอก ไมว่า่ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไม่วา่รูป 
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เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เครื่องสมัผสัต่างๆ สิง่เหลา่น้ีจะไมม่คีวามหมายสาํหรบัจติทีม่ ี

ความสงบ เพราะจติทีม่คีวามสงบ มคีวามอิม่ มคีวามพอ น่ีคอืสิง่ทีว่เิศษทีแ่ทจ้ริง เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริงทีม่อียู่ในตวัเรา แต่น่ีเป็นเพยีงความสุขข ัน้เริ่มตน้เท่านัน้เอง  

ยงัมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขของการทาํจติใหส้งบ นัน่ก็คอืการทาํจติใหเ้กดิปญัญา 

เกดิความฉลาด เป็นภารกจิทีจ่ะตอ้งกระทาํต่อ หลงัจากทีไ่ดท้าํจติใหส้งบแลว้ เช่น

หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิแลว้จะลกุขึ้น ก็ใหก้าํหนดดูร่างกายต่อไป ใหดู้อริิยาบถ ๔ เช่น

ขณะทีก่าํลงัจะลกุขึ้น ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่วา่กาํลงัจะลกุขึ้น เมือ่ลกุขึ้นยนืแลว้ก็ใหรู้ว้า่กาํลงัยนื

อยู่ เมือ่เดนิไปก็ใหรู้ว้า่กาํลงัเดนิไป เมือ่นอน เมือ่นัง่ ก็ใหรู้ว้า่กาํลงันอน กาํลงันัง่ คอืให ้

มสีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของอริิยาบถท ัง้ ๔ ทาํความเขา้ใจวา่อริิยาบถ ๔ น้ีเป็นของไม่

เทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลง เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา  

แลว้ก็ใหดู้การเคลือ่นไหวของกายในการกระทาํงานต่างๆ ไมว่า่จะกระทาํอะไร จะเดนิไป

ซื้อขา้วซื้อของ จะอาบนํา้อาบท่า จะรบัประทานอาหาร จะทาํอะไรก็ตามกบัร่างกายน้ี ใหม้ี

สตรูิอ้ยู่กบัการกระทาํของร่างกายน้ี นอกจากนัน้แลว้ก็ใหรู้ถ้งึอาการ ๓๒ ของร่างกาย ให ้

รูว้า่ร่างกายน้ีม ี ผม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงัเป็นตน้ แลว้ก็ใหพ้จิารณาเหน็สภาพของ

ร่างกายน้ี วา่เป็นอสภุไมส่วยงาม เป็นปฏิกูลสกปรก ของไมเ่ทีย่ง เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ 

ตัง้อยู่แลว้ก็ตอ้งดบัไป คอืมกีารเกดิ มกีารแก่ มกีารเจ็บ และ มกีารตาย เมือ่ตายไปแลว้

องคป์ระกอบต่างๆของร่างกาย ก็แยกกลบัไปสู่ธาตเุดมิ คอืนํา้ก็กลบัไปสู่นํา้ ลมก็กลบั

ไปสู่ลม ดนิก็กลบัไปสู่ดนิ ไฟก็กลบัไปสู่ไฟ ร่างกายทีม่อีาการ ๓๒ ในทีสุ่ดก็หายไปหมด

ไมม่อีะไรเหลอือยู่  

น่ีคอืการศึกษา สรา้งปญัญา สรา้งความรูท้ีถู่กตอ้งเกี่ยวกบัร่างกายน้ี ใหเ้ขา้ใจวา่ร่างกาย

น้ีเป็น อสภุ ปฏิกูล อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่กบัเราตลอดไป สกัวนัหน่ึงก็

ตอ้งจากไป ไมว่า่ร่างกายของเราก็ด ี หรือร่างกายของผูอ้ืน่ก็ด ี ถา้ทาํความเขา้ใจอยู่กบั

ร่างกายอย่างน้ีตลอดเวลาแลว้ จติจะคลายความกาํหนดัยนิด ีจะคลายอปุาทานความยดึ

ม ัน่ถอืม ัน่ในร่างกาย วา่สวย วา่งาม วา่เป็นเรา เป็นของๆเรา วา่จะอยู่กบัเราไปตลอด 

ความเหน็อย่างน้ีจะถูกทาํลายไป จะเหลอือยู่แต่การปลอ่ยวาง พรอ้มทีจ่ะปลอ่ยร่างกายน้ี 
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เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็พรอ้มใหเ้กดิขึ้นโดยไมม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ 

เพราะวา่มปีญัญา มสีตนิ ัน่เอง  

น่ีคอืการเจริญกายานุปสัสนาสติปฏัฐาน คอืการศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องของร่างกาย ทาํความ

เขา้ใจใหเ้ด่นชดัวา่ ร่างกายน้ีเป็นอย่างไร จะอยู่ไปตลอดหรือไม ่ เป็นสุขหรือเป็นทกุข ์

เป็นตวัตนหรือไมเ่ป็นตวัตน ถา้พจิารณาตามแนวทางทีไ่ดแ้สดงไวแ้ลว้ จะเหน็วา่เป็น 

อสภุ ปฏิกูล อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เมือ่เหน็แลว้วา่เป็น อสภุ ปฏิกูล อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ก็จะปลอ่ยวางร่างกาย เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ จติก็จะมแีต่ความสงบ มแีต่ความสุข 

ไมว่า่ร่างกายน้ีจะเป็นอย่างไร จะแก่ จะเจบ็ จะตาย จติก็ไมห่ว ัน่ไหว ไมท่กุข ์ น่ีคอืการ

ต ัง้สตอิยู่กบักาย  

๒. เวทนานุปสัสนาสติปฏัฐาน การต ัง้สตอิยู่กบัเวทนา เวทนาคอืความรูส้กึทางกายและ

ทางใจ สุข ทกุข ์ไมสุ่ข ไมท่กุข ์ เวทนามอียู่ท ัง้ในร่างกายและใจ มอียู่ตลอดเวลา แต่เรา

จะไมค่่อยรูจ้กัวธิีปฏบิตักิบัเวทนาเหลา่น้ี เวลาเกดิสุขเวทนาเราก็จะมคีวามดอีกดใีจ มี

ความสุข อยากจะใหสุ้ขเวทนานัน้อยู่กบัเราไปนานๆ เวลาเกดิทกุขเวทนาขึ้นมาก็เกดิ

ความรงัเกยีจ อยากจะใหเ้วทนาน้ีหายไป หมดไปเร็วๆ ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ ใจก็จะมแีต่

ความทกุข ์ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก อยากใหอ้ยู่หรืออยากใหไ้ปนัน่เอง แต่เวทนา

ท ัง้ ๓ น้ี ไมว่า่ทกุขก์็ด ี สุขก็ด ี หรือไมสุ่ขไมท่กุขก์็ด ี เป็นสภาวธรรมทีไ่มไ่ดเ้กดิขึ้นตาม

ความอยากของเรา และไมห่มดไปตามความอยากของเรา มเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหเ้วทนา

เหลา่น้ีเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป  

หนา้ทีข่องเราคอืใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัเวทนาเหลา่น้ี แลว้ปลอ่ยวางตามความเป็นจริง คอืรูว้า่มี

เวทนาเกดิขึ้นแลว้ ไมว่า่จะเป็นเวทนาสุขก็ด ี ทกุขก์็ด ี หรือไมสุ่ขไมท่กุขก์็ด ี เมือ่เกดิขึ้น

แลว้ก็รูต้ามความเป็นจริงวา่ เกดิขึ้นแลว้ แต่ก็รูอ้ยู่วา่ไมเ่ทีย่ง เดีย๋วก็ดบัไป เวลาดใีจ 

เวลาเกดิความสุขใจก็ไมต่อ้งไปดใีจกบัสุขเวทนา เวลาเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา หรือทกุข ์

กายขึ้นมา ก็ไมต่อ้งไปเสยีใจกบัทกุขเวทนา ไมต่อ้งรงัเกยีจ ทาํความเขา้ใจวา่เวทนา

เหลา่น้ี เกดิข้ึน ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป เหมอืนในขณะน้ีญาตโิยมนัง่อยู่ก็มเีวทนาอยู่อย่างหน่ึง 

เมือ่ก่อนน้ีก่อนทีจ่ะมาวดัก็มเีวทนาอกีอย่างหน่ึง หลงัจากทีอ่อกจากวดัน้ีไป ก็จะมเีวทนา
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อกีอย่างหน่ึง หมนุไปเวยีนมา ผ่านไปผ่านมา ถา้เขา้ใจในธรรมชาตขิองเวทนาแลว้ ก็จะ

ไมไ่ปยดึไปตดิ คอืปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริงของเวทนา ใจก็จะไมท่กุขก์บัเวทนา 

เหมอืนกบัร่างกาย ใจก็ไมท่กุขก์บัร่างกาย เวทนาใจก็ไมท่กุขก์บัเวทนา ใจรบัไดห้มด ไม่

วา่จะเป็นเวทนาแบบไหน จะสุขก็ไดท้กุขก์็ได ้ไมสุ่ขไมท่กุขก์็ได ้ 

น่ีคอืการเจริญเวทนานุปสัสนาสติปฏัฐาน คอืการต ัง้สตใิหรู้อ้ยู่กบัเวทนาแลว้ใชป้ญัญา

เขา้ไปปลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ เวลาเกดิเวทนาความรูส้กึอย่างไรก็ตาม ก็รบัรูต้าม

ความเป็นจริง เวลาเกดิอาการปวดทอ้งก็รูว้า่ปวดทอ้ง แต่ไมต่อ้งไปปวดใจตามไปดว้ย รู ้

วา่การปวดทอ้งก็ไมเ่ป็นสิง่ทีจ่รีงัถาวรย ัง่ยนื เดีย๋วก็หมดไป หรือเวลากนิขา้วอิม่ ก็รูว้่าน่ี

เป็นความสุข เป็นสุขเวทนาทีเ่กดิจากความอิม่ จากการไดร้บัประทานอาหาร แต่ความอิม่

ก็เป็นของช ัว่คราว เดีย๋วก็หมดไป เดีย๋วก็หวิอกี ตอ้งรูเ้วทนาเหลา่น้ี รูแ้ลว้ปลอ่ยวาง 

ปลอ่ยวางแลว้ใจจะไมด่ิ้นรนกวดัแกวง่ ใจจะวางเฉยได ้ นัง่อยู่เฉยๆได ้ เวลาหวิก็ไม่บ่น 

ไมร่อ้ง เวลาอิม่ก็ไมเ่กดิอาการดอีกดใีจ รูต้ามสภาพความเป็นจริงแลว้ปลอ่ยวาง ใจก็จะ

ไมท่กุขก์บัเวทนาเหลา่น้ี ใจจะมแีต่ความสบาย  

๓. จติตานุปสัสนาสติปฏัฐาน การต ัง้สตอิยู่ทีจ่ติ คอืรูอ้ารมณ์ของจติ จติมอีารมณ์ที่

แปรปรวน มที ัง้ผ่องแผว้ มที ัง้เศรา้หมอง ม ี ราคะ โทสะ โมหะ หรือปราศจาก ราคะ 

โทสะ โมหะ เป็นอารมณ์ทีเ่กดิขึ้นสลบักนัในจติ ตอ้งรูท้นัอารมณ์เหลา่น้ี อย่าไปหลงตาม 

เวลาเกดิความโลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาเกดิความโกรธ ก็อย่าไปโกรธตาม เวลาเกดิ

ความหลงก็อย่าไปหลงตาม ทาํใจใหเ้ฉยๆไว ้ ใหรู้ว้า่ความโลภเกดิขึ้นมา เดีย๋วก็ดบัไป 

ความโกรธเกดิขึ้นมา เดีย๋วก็ดบัไป ความหลงเกดิขึ้นมา เดีย๋วก็ดบัไป เป็น อนิจจงั ทุก

ขงั อนัตตา เป็นสิง่ทีบ่งัคบัไมไ่ด ้เป็นสกัแต่วา่อารมณ์ ไมใ่ช่ สตัว ์บคุคล ตวัตน เรา เขา 

ใหรู้ต้ามความเป็นจริง ไมต่อ้งโลภตาม ไมต่อ้งโกรธตาม ไมต่อ้งหลงตาม เวลาเกดิความ

โกรธขึ้นมา ก็แยกใจคอืผูรู้อ้อกจากความโกรธ รูว้า่ความโกรธน้ีเป็นเหมอืนกบัอาคนัตกุะ

เป็นผูท้ีม่าเยีย่มจติ ใจไมต่อ้งไปโกรธตาม ไมใ่ช่เวลาพอเกดิความโกรธปับ๊ก็โกรธตาม 

แลว้ก็ไปแสดงอาการไมด่อีอกมา ทางกายทางวาจา เช่นไปด่าผูอ้ืน่ ไปวา่ผูอ้ืน่ ไปทบุตี

ผูอ้ืน่ เป็นการไมม่สีตไิมม่ปีญัญา ถา้มสีตมิปีญัญาแลว้ จะแยกใจออกจากความโกรธ 
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เมือ่เกดิความโกรธก็กาํหนดรูว้า่โกรธ แลว้ก็น่ิงเฉยเสยี รูว้า่ความโกรธน้ีเกดิขึ้นมาเดีย๋วก็

ดบัไป อย่าหลงไปโกรธตาม  

ถา้ตอ้งการอะไรก็อย่าไปตามอารมณ์ความอยาก ตอ้งการอะไรใหใ้ชเ้หตใุชผ้ล เช่นเห็น

เสื้อผา้ในรา้น อยากจะได ้ตอ้งถามตวัเองวา่น่ีเป็นความโลภ หรือเป็นความจาํเป็น ถา้เป็น

ความโลภก็คอือยากไดโ้ดยไมม่เีหตไุมม่ผีล ท ัง้ๆทีเ่สื้อผา้มอียู่เหลอืเฟือพอใชอ้ยู่ ถา้เป็น

เช่นน้ีก็ถอืวา่เป็นความโลภ เป็นอารมณ์ แต่ถา้เป็นเหตเุป็นผลก็ตอ้งเป็นเพราะวา่เสื้อผา้

ไมพ่อใส่แลว้ ของเก่าขาดหมดแลว้ จาํเป็นตอ้งซื้อเสื้อผา้ใหม ่ อย่างน้ีถงึจะเป็นเหตผุล 

เป็นปญัญา จงึตอ้งรูจ้กัแยกแยะความตอ้งการ วา่เป็นอารมณ์ หรือเป็นเหตเุป็นผล ถา้

เป็นเหตเุป็นผลก็ไมเ่ป็นอะไร เพราะมคีวามจาํเป็น อย่างเวลารบัประทานอาหาร เวลาหวิ

ขา้วก็ตอ้งกนิขา้ว แต่กนิสกักี่มื้อถงึจะพอ บางคนกนิขา้วมื้อเดยีวก็อยู่ได ้บางคนวนัหน่ึง

ตอ้งกนิ ๔ ถงึ ๕ มื้อถงึจะอยู่ได ้ถา้กนิเกนิความจาํเป็นก็เป็นอารมณ์ แสดงวา่ไมส่ามารถ

แยกอารมณ์อยากออกจากใจได ้ แต่ถา้ฝึกใชส้ต ิ แยกอารมณ์ออกจากใจไดแ้ลว้ ต่อไป

เวลาตอ้งการอะไร จะใชเ้หตใุชผ้ลจะไมใ่ชอ้ารมณ์ เพราะรูว้า่อารมณ์เป็นของไมเ่ทีย่ง 

เป็นของหลอก เป็นของปลอม ถา้หลงตามอารมณ์แลว้ จะเป็นทาสของอารมณ์ตลอดไป 

น่ีคอืจติตานุปสัสนาสติปฏัฐาน การศึกษาหรือทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัอารมณ์ของจติ ซึง่

แปรปรวนอยู่เสมอ อย่าหลงตามอารมณ์เหลา่น้ี รูแ้ลว้ปลอ่ยวาง แลว้ใจจะสบาย ใจจะไม่

ดิ้นรนกวดัแกวง่ แต่ถา้ไมรู่เ้ท่าทนั ใจก็จะตอ้งดิ้นรนกวดัแกวง่ไปตามอารมณ์นัน้ๆ จงึมี

แต่ความทกุขต์ามมา  

๔. ธมัมานุปสัสนาสตปิฏัฐาน การต ัง้สตอิยู่ทีธ่รรม ธรรมก็คอืสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอน ไมว่า่เรื่องการทาํบญุใหท้านก็ด ี เรื่องการรกัษาศีลก็ด ี เรื่องการประพฤตปิฏบิตัิ

ธรรมก็ด ี เป็นสิง่ทีค่วรใฝ่ใจอยู่เสมอ ใหจ้ติใจคดิแต่เรื่องเหลา่น้ี ใหค้ดิถงึการรกัษาศีล 

วา่วนัน้ีเป็นวนัพระแลว้นะ เป็นวนัทีจ่ะตอ้งรกัษาศีลกนั ถงึแมจ้ะไมอ่ยากก็ตอ้งรกัษาศีล 

เพราะศีลเป็นสิง่ทีด่ ี เป็นประโยชนก์บัใจ พยายามนอ้มจติใจเขา้หาธรรมอยู่เสมอๆ แลว้

ธรรมจะนาํพาไปสู่ความสุขความเจริญต่อไป  
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น่ีคอืเรื่องของการพฒันาจติใจ หรือทาํนุบาํรุงจติใจ อบรมจติใจ ใหเ้ป็นจติใจทีด่ทีีง่าม ถา้

จติใจต ัง้อยู่ในสติปฏัฐาน ๔ คอื กาย เวทนา จติ ธรรม แลว้ จะมสีิง่ทีด่ทีีง่ามคอยดูแล

จติใจ ปกป้องคุม้ครองจติใจ ใหเ้ป็นจติใจทีด่ทีีง่าม คดิแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ไมค่ดิในเรื่องทีไ่ม่

ดไีมง่าม เมือ่คดิแต่สิง่ทีด่ทีีง่ามแลว้ จติใจจะมแีต่ความสุข ความเจริญ ทกุสิง่ทกุอย่างที่

ดทีีง่ามก็จะตามมา น่ีคอืเรื่องของการดูแลจติใจ พฒันาจติใจใหอ้ยู่ในทาํนองครองธรรม 

ใหจ้ติใจเป็นจติใจทีด่ ี เป็นจติใจทีป่ระเสริฐ เหมอืนกบัจติใจของพระพทุธเจา้ และพระ

อริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย  

จงึขอสรุปวา่ความสุขก็ด ี ความทกุขก์็ด ี ความเจริญก็ด ี ความเสือ่มก็ด ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร 

อยู่ทีใ่จเท่านัน้ ถา้ใจคดิแต่สิง่ทีด่ ี ความสุขความเจริญย่อมตามมา แต่ถา้ใจคดิแต่สิง่ช ัว่

รา้ย ก็จะมแีต่สิง่ทีไ่มด่ ี คอืความทกุขค์วามหายนะตามมา ถา้ปรารถนาความสุขความ

เจริญทีแ่ทจ้ริง กต็อ้งพฒันาจติใจ ทาํนุบาํรุงอบรมจติใจใหค้ดิดดีว้ยสติปฏัฐาน ๔ ใหม้ี

สตอิยู่กบั กาย เวทนา จติ ธรรม ซึง่เป็นธรรมทีจ่ะนาํพาจติใจไปสู่การกระทาํทีด่งีาม ที่

สุข ทีเ่จริญ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๐ 

โลกธรรม ๘ 
๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ 

พระพทุธองคท์รงแสดงวา่มนุษยท์ีเ่กดิมาในโลกน้ีทกุๆคนลว้นมปีญัหา เพราะเกดิมาแลว้

ก็ตอ้งมคีวามทกุขด์ว้ยกนัทกุๆคน ไมม่ใีครทีเ่กดิมาในโลกน้ีจะไมม่คีวามทกุขเ์ลยแมแ้ต่

คนเดยีว เมือ่เกดิมาแลว้จงึตอ้งยอมรบัความจริงวา่การเกดิเป็นความทกุข ์ เมือ่ยอมรบั

ความจริงวา่การเกดิเป็นทกุข ์ ก็จะเริ่มพาไปสู่การแกไ้ขปญัหาน้ี แต่ถา้ไมรู่ว้า่มคีวามทกุข ์

ก็จะไมม่กีารแกไ้ข เหมอืนกบัคนทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วยแต่ไมย่อมรบัหรือไมรู่ว้า่เจ็บไขไ้ดป่้วย 

จงึไมไ่ปหาหมอ หายามารกัษา แลว้ก็ปลอ่ยไว ้ ในทีสุ่ดก็จะตอ้งตายไป แต่ถา้ไปหาหมอ 

หายามารกัษา ย่อมมโีอกาสทีจ่ะหายได ้ 

ฉนัใดชวีติของคนเราก็เหมอืนกนั คอือยู่บนกองทกุข ์ ถา้ยอมรบัสภาพน้ีแลว้จะไดศึ้กษา

หาสาเหตวุา่ความทกุขน้ี์มาจากไหน อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์พระพทุธองคท์รงแสดง

ไวว้า่ เหตขุองความทกุขอ์ยู่ภายในจติใจ ไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก ภายนอกเป็นแต่เพยีงชนวน

ของทกุขเ์ท่านัน้เอง แต่ตน้เหตขุองความทกุขน์ ัน้อยู่ในใจ ไดแ้ก่กเิลส คอื ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ถา้ใจมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็จะมคีวามทกุข ์แลว้

ทาํอย่างไรถงึจะไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงวา่ ตอ้ง

ทาํบญุ ทาํทาน รกัษาศีล และชาํระจติใจ เพือ่เอาความโลภ ความโกรธ ความหลงให ้

ออกไปจากจติใจ เพราะวา่บญุกศุล เช่นการทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล และการเจรญิ

จติตภาวนาเป็นเหมอืนนํา้ดบัไฟ ไฟอยู่ในจติใจ เกดิจากความโลภ เกดิจากความโกรธ 

เกดิจากความหลง เวลาเกดิความโลภขึ้นมาน่ีใจจะรอ้นวูบขึ้นมา เวลามคีวามโกรธใจจะ

รอ้นวูบขึ้นมา เวลามคีวามหลงใจจะรอ้นวูบขึ้นมา ใจจะอยู่ไมเ่ป็นสุข ดิ้นรนกวดัแกวง่ 

แต่การแกป้ญัหาของใจมกัจะแกใ้นทางทีผ่ดิ คอืมกัจะไปแกท้ีภ่ายนอก เช่นเจอสิง่ใดทีไ่ม่

ชอบ ก็พยายามไปแกท้ีส่ิง่น ัน้ ใครไมด่กีบัเรา ก็พยายามไปแกไ้ขบคุคลนัน้ เช่นไปขอรอ้ง
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ใหเ้ขาดกีบัเรา ถา้เขาไมย่อมทาํตาม ก็ไปบงัคบัหรือถงึกบักาํจดับคุคลนัน้ไปก็เป็นได ้ น่ี

เป็นวธิีแกป้ญัหาทีไ่มถู่กจดุ  

ปญัหาของเราอยู่ทีใ่จเรา เกดิจากการไมล่ะความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่เอง ถา้ไป

เจอคนทีส่รา้งความไมส่บายใจใหก้บัเรา ตอ้งรูจ้กัวางเฉย ตอ้งรูจ้กัปลอ่ยวาง ยอมรบั

สภาพความจริงวา่ของภายนอกไมไ่ดอ้ยู่ในวสิยัทีจ่ะไปแกไ้ขได ้ หรือทาํใหม้นัเป็นไปตาม

ความปรารถนา ความตอ้งการของใจเราไดเ้สมอไป แต่สิง่ทีแ่กไ้ขไดก้็คอืขา้งในใจของเรา 

เราตดัความโลภได ้ ตดัความโกรธได ้ ตดัความหลงได ้ ถา้ตดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลงแลว้ สิง่ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็จะไมก่ระทบกบัใจของเรา อย่างใจของ

พระพทุธเจา้ พระอรหนัต ์ เป็นใจทีม่คีวามสะอาดบริสุทธิ์ คอืไดช้าํระแลว้ซึง่ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง สิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสักบัใจของท่าน ก็จะไมก่ระทบกระเทอืนต่อใจ

ของท่าน เปรียบเหมอืนนํา้บนใบบวัทีก่ลิ้งไปกลิ้งมาแต่ไมซ่มึซบั ไมเ่หมอืนใจของปถุชุน

คนธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน เป็นเหมอืนกบักระดาษซบักระดาษซมึ เวลาเทนํา้ลงไปบน

กระดาษก็จะซมึซบัไปหมด กลายเป็นเน้ือเดยีวกนั  

แต่กบัใจของพระพทุธเจา้ กบัใจของพระอรหนัต ์ถงึแมจ้ะสมัผสักบัสิง่ต่างๆทีผ่่านเขา้มา 

ทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย และ ทางใจ แต่สิง่เหลา่น้ีจะไมซ่มึซาบเขา้ไปใน

ใจของท่าน เพราะเป็นใจทีไ่มม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ทีจ่ะดงึดูดสิง่เหลา่น้ีให ้

เขา้มาในใจท่านนัน่เอง เหน็อะไรก็รบัรูไ้วแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง จะดหีรือช ัว่ก็ไมว่พิากษไ์ม่

วจิารณ์ ไมไ่ปแกไ้ขไมไ่ปดดัแปลง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามสภาพของเขา เพราะผูไ้มห่ลงแลว้

ย่อมรูเ้ท่าทนัตามสภาพความเป็นจรงิวา่ โลกน้ีเป็นอย่างน้ีแหละ มนัเป็นมาต ัง้แต่ก่อนเรา

เกดิ และก็จะเป็นอย่างน้ีต่อไปหลงัจากเราตายไปแลว้ เป็นเรื่องของโลกธรรม ๘ คอืการ

เจริญและการเสือ่มของ ลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสขุ มลีาภก็ตอ้งเสือ่มลาภ มยีศก็ตอ้ง

เสือ่มยศ มสีรรเสริญก็ตอ้งมนิีนทา มสุีขก็ตอ้งมทีกุข ์ คู่กนัไป ธรรมเหลา่น้ีเป็นสิง่ทีม่อียู่

ในโลกน้ีมาต ัง้แต่ดกึดาํบรรพ ์มมีาก่อนเราเกดิและจะมต่ีอไปหลงัจากเราตายไปแลว้ เป็น

สิง่ทีเ่ราไปจดัการไมไ่ด ้ไปแกไ้ขไมไ่ด ้ 
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แต่สิง่ทีเ่ราจะจดัการได ้ แกไ้ขไดก้็คอืจติใจของเรา เราตอ้งจดัการกบัตวัทีไ่ปยุ่ง ไป

วุน่วาย กบัโลกธรรม ๘ น้ี คอืกเิลสตณัหา โลภ โกรธ หลงนัน่เอง ถา้ประพฤตปิฏบิตัิ

ธรรมก็จะสามารถกาํจดัได ้ ความหลงน้ีเป็นความมดืบอด เวลาอยู่ในทีม่ดืจะไมส่ามารถ

แยกแยะไดว้า่อะไรเป็นอะไร จติใจทีม่ดืบอดก็เช่นเดยีวกนั ไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่

อะไรเป็นสิง่ทีด่อีะไรเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีอะไรเป็นสิง่ทีเ่ป็นคุณ อะไรเป็นสิง่ทีเ่ป็นโทษ อะไรเป็น

เหต ุอะไรเป็นผล อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์อะไรเป็นเหตขุองความสุข อะไรเป็นสิง่ที่

จดัการได ้อะไรเป็นสิง่ทีจ่ดัการไมไ่ด ้ 

การทีจ่ะมปีญัญาเพือ่แยกแยะสิง่เหลา่น้ีได ้ ตอ้งประพฤตปิฏบิตัธิรรมดว้ยการเจริญ

สมาธิ เป็นเบื้องตน้ ทาํจติสงบก่อน เมือ่สงบแลว้จติจะเป็นจติทีพ่รอ้มจะรบัเหตรุบัผล 

แต่ถา้จติยงัมอีารมณ์ต่างๆเขา้มาก่อกวนอยู่ ก็จะไมส่ามารถรบัเหตรุบัผลได ้ สงัเกตดู

เวลามคีวามโกรธ จะพูดจะจาอะไรกจ็ะไมย่อมเขา้ใจ แต่ถา้หายโกรธแลว้ พูดกนัก็พอจะ

ยอมรบัฟงักนัไดด้ว้ยเหตดุว้ยผล เพราะวา่ขณะทีม่คีวามโกรธ จะไมย่อมรบัฟงัอะไร

ท ัง้สิ้น จะเอาแต่ใจตวัเอง ถงึแมจ้ะมใีครมาพูดอย่างไร บอกอย่างไร อธบิายอย่างไรใน

ขณะทีม่คีวามโกรธ ก็จะไมย่อมรบัเหตรุบัผล ไมย่อมรบัความเป็นจริง แต่ขณะทีค่วาม

โกรธหายไปแลว้ พูดกนัอกีท ี อธิบายดว้ยเหตดุว้ยผลก็สามารถรบัฟงัได ้ เพราะวา่

ขณะนัน้จติไมม่อีคต ิจติไมม่คีวามโกรธมาขวางก ัน้ จงึทาํใหจ้ติรบัฟงัเหตผุลไดน้ัน่เอง  

การทีจ่ะสอนจติใหรู้จ้กัเรื่อง บาป บญุ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องสภาวะ

ความเป็นจริงในโลกน้ีวา่เป็นไตรลกัษณ์ คอืเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ตอ้งเตรียมจติ

ใหส้งบเสยีก่อน เมือ่จติสงบแลว้จงึค่อยสอนจติเกี่ยวกบัเรื่องเหลา่น้ี สอนจติวา่ เม่ือเกดิ

มาแลว้ ย่อมมีความแก ่ ความเจบ็ ความตายเป็นธรรมดา จติจะรบัไดเ้พราะรูว้า่เป็น

ความจริง ถา้รบัความจริงไดก้็ปลงได ้ ถา้ปลงไดก้็ปลอ่ยวางได ้ คอืปลอ่ยวางร่างกายน้ี 

ถอืวา่ร่างกายน้ีเมือ่เกดิมาแลว้ ไมม่ใีครอยู่เหนือความแก่ ความเจ็บ ความตายได ้

แมก้ระท ัง่พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านกต็อ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย

เหมอืนกนั แต่ท่านตายแบบมคีวามสุข ตายดว้ยการปลอ่ยวาง ดว้ยการไมย่ดึไมต่ดิ 

เพราะร่างกายน้ีไมใ่ช่ของๆเราไมใ่ช่ตวัเรา  
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สงัเกตดูซ ิ สิง่ไหนทีเ่ราไมไ่ปยดึไปครองวา่เป็นเราเป็นของๆเรา เราจะไมม่คีวามทกุขก์บั

สิง่เหลา่นัน้ อย่างบา้นคนอืน่เราไมร่กั เราไมห่่วง เวลาไฟไหมบ้า้นคนอืน่เราก็ไมท่กุขใ์จ 

แต่เวลาไฟไหมบ้า้นเรา เรากลบัทกุขใ์จ ท ัง้น้ีก็เพราะวา่เราไปยดึไปตดิวา่บา้นน้ีเป็นของๆ

เรา แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เรามองวา่บา้นน้ีไมใ่ช่บา้นของเรา เป็นเพยีงแต่ทีท่ีเ่ราอาศยั

อยู่ ยมืเขามา เช่าเขาอยู่ เวลาไฟไหมไ้ป เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เราก็ไมท่กุขเ์พราะวา่เราไมย่ดึ

ไมต่ดินัน่เอง น่ีคือหลกัของความจริง หลกัของปญัญา หลกัของพระพทุธศาสนาทีพ่ระ

พทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นอนตัตา ไมใ่ช่เป็นของๆเรา ไมม่ใีคร

เป็นเจา้ของ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของทีม่อียูก่บัโลกน้ีมาแต่ด ัง้เดมิ โลกน้ีเป็นเจา้ของๆทกุ

สิง่ทกุอย่าง ดวงวญิญาณเพยีงแต่มาปฏสินธิกบัร่างกายน้ี แลว้ก็คลอดออกมาจากครรภ ์

แลว้ก็ไปยดึไปเกาะสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เมือ่ไปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็น

ร่างกาย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็เกดิความหวงแหน ความอยากจะใหม้สีิง่เหลา่น้ีใหอ้ยู่

กบัเราไปนานๆ อยู่กบัเราไปตลอด แต่โดยธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง 

เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป ใครไปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่น้ีก็ตอ้งมคีวามทกุข ์เหมอืนกบัพวก

เราทีท่กุขก์นัอยู่ทกุวนัน้ี ทกุขก์็เพราะอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข นัน่เอง  

พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหพ้วกเราศึกษาธรรมกนั ปฏบิตัธิรรมกนัดว้ยการทาํจติใหส้งบ

เยอืกเยน็เป็นเบื้องตน้ จะดว้ยวธิีการใดๆก็ตาม จะเป็นการไหวพ้ระสวดมนตก์็ได ้ จะ

กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ จะบริกรรม พทุโธ พทุโธ พทุโธ อยู่ในใจก็ได ้ ขอให ้

ต ัง้ใจทาํอย่างจรงิๆ จงัๆ ทาํอย่างต่อเน่ือง ทาํใหม้าก ทาํดว้ยการมสีต ิคอือย่าสกัแต่วา่ทาํ 

ทาํไปแลว้ปลอ่ยใจใหค้ดิเรื่องราวต่างๆนานา ถา้เป็นอย่างน้ีจติจะไมส่งบ จะไมเ่ป็นผล 

ตอ้งบงัคบัดว้ยสตไิมใ่หจ้ติส่ายแส่ไปสู่เรื่องอืน่ ถา้บริกรรม พทุโธ ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัคาํวา่ 

พทุโธอย่างเดยีว ถา้จะกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ก็ใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกอย่าง

เดยีว ถา้จะสวดมนตก์็ใหอ้ยู่กบับทสวดมนตอ์ย่างเดยีว อย่าไปคดิเรื่องอะไรเป็นอนัขาด 

ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ไมช่า้ก็เร็วจติจะสงบ เมือ่จติสงบแลว้ ความโลภ ความโกรธ ความ

หลงก็จะสงบตวัลงไป ในขณะนัน้ความรูส้กึสบายอก สบายใจ ความอิม่เอบิ ความปีต ิ

ความสุขก็จะเกดิขึ้นมา สิง่ทีท่าํใหม้คีวามทกุข ์ความกงัวลใจ ความหนกัอกหนกัใจ ก็จะ
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สงบลงไป ไมใ่ช่อะไรทีไ่หน ก็ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่เอง แต่สมาธิน้ียงัไม่

สามารถกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไป ใหส้ิ้นซากไปได ้ เพราะสมาธิ

น้ีเปรียบเหมอืนกบัยาสลบ เพยีงแต่ทาํใหก้เิลสความโลภ ความโกรธ ความหลงสงบตวั

ลงไปแต่ยงัไมต่าย ในขณะทีจ่ติมคีวามสงบเท่านัน้ เมือ่จติออกจากความสงบแลว้ จติจะ

เริ่มคดิเริ่มปรุง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะฟ้ืนตามมา  

จงึตอ้งเจริญธรรมข ัน้ต่อไป คอืการเจริญปญัญา ทีเ่รียกวา่วิปสัสนาใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ีเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ถา้

ไปยดึไปตดิเป็นของทีไ่มใ่ช่ของๆเรา ก็จะเป็นทกุข ์ จงึอย่าไปยดึไปตดิ มอียู่ก็ใชไ้ปตาม

สภาพ ถา้ถงึเวลาทีจ่ะหมดไปก็ใหห้มดไป อย่าไปเสยีดาย ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ ก็จะไมท่กุข ์

จงึควรละสิง่ต่างๆเสยี มไีวเ้ท่าทีจ่าํเป็น มไีวเ้พือ่ดูแลสภาพร่างกายใหม้กีาํลงัวงัชาเพือ่อยู่

ต่อไป และเพือ่พฒันาจติใจดว้ยการทาํบญุ ทาํทาน รกัษาศีล ชาํระจติใจ ดว้ยการเจรญิ

จติตภาวนา ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไป ใหส้ิ้นซากไปจากจติจากใจ  

เมือ่ โลภ โกรธ หลง สิ้นซากไปจากใจแลว้ จะมแีต่ความสุขใจ ไมห่วิกบัอะไร ไมห่วิกบั

ลาภ ไมห่วิกบัยศ ไมห่วิกบัสรรเสริญ ไมห่วิกบักามสุข เพราะวา่ความสุขในใจเต็มเป่ียม

อยู่แลว้ เหมอืนกบันํา้ทีม่เีต็มเป่ียมอยู่ในแกว้ เมือ่นํา้มอียู่เต็มแกว้แลว้ เทนํา้เขา้ไปสกั

เท่าไรก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร นํา้ก็ตอ้งไหลออกมาฉนัใด ผูท้ีช่าํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด

สิ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ จะเป็นผูท้ีไ่มห่วิกบัอะไร ไมห่วิกบัลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุข ไมห่วิกบัอะไรท ัง้นัน้ สามารถอยู่ไดโ้ดยลาํพงั ไมต่อ้งมอีะไรก็มี

ความสุข น่ีแหละคอืสิง่ทีป่ระเสริฐทีสุ่ดทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัรู ้ ทรงเหน็ วา่เป็นสิง่ทีด่ี

เลศิทีสุ่ด ไมม่อีะไรทีจ่ะดเีลศิเท่ากบัความสุขของจติใจ พระพทุธองคจ์งึทรงสละเวลาของ

พระพทุธองคท์ีเ่หลอือยู่ ๔๕ พรรษา ส ัง่สอนสตัวโ์ลกเพือ่ใหเ้ขา้ถงึความสุขน้ี ทรงส ัง่

สอนสตัวโ์ลกเพือ่ใหล้ะความโลภ ความโกรธ ความหลง ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

และเจริญสมาธิ เจริญปญัญา ขอใหช้าวพทุธท ัง้หลายจงนอ้มเอาธรรมของพระพทุธเจา้

เขา้มารกัษาจติใจ ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด เพือ่การหลดุพน้จากทกุขภ์ยัท ัง้หลาย 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๑ 

อรยิทรพัย ์
๒๒ เมษายน ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัพระตามปฏทินิทางจนัทรคตทิีเ่วยีนมาอกีครัง้ทกุๆ ๖ วนั ๗ วนั หรือ ๘ วนั 

เป็นธรรมเนียมของชาวพทุธ เมือ่ถงึวนัพระก็จะเขา้วดักนัเพือ่ประกอบกจิทางศาสนา มี

การบูชาพระรตันตรยั ใหท้าน บริจาคขา้วของต่างๆ สมาทานศีลดว้ยความมี

หริิโอตตปัปะ ความอายและเกรงกลวับาป ฟงัเทศนฟ์งัธรรมเพือ่เสริมสตปิญัญา ความรู ้

ความฉลาด เป็นการสะสมอริยทรพัยห์รือทรพัยภ์ายใน ดว้ยการสละทรพัยภ์ายนอก มี

เงนิทองขา้วของทรพัยส์มบตัต่ิางๆ บริจาคถวายทานใหก้บัพระสงฆอ์งคเ์จา้ เป็นการเอา

ทรพัยภ์ายนอกแลกทรพัยภ์ายใน ทรพัยภ์ายในก็คอืคุณธรรมความดที ัง้หลาย  

การไปวดัจงึเหมอืนกบัการไปธนาคารเพือ่ไปทาํธุรกรรมการเงนิ ถา้จะเดนิทางไป

ต่างประเทศก็ตอ้งแลกเงนิเป็นสกลุต่างๆ ไปประเทศองักฤษก็แลกเงนิสกลุปอนดข์อง

องักฤษ เพราะเงนิไทยใชไ้ดแ้ต่ในประเทศไทยเท่านัน้ เวลาไปต่างประเทศก็ตอ้งใชเ้งนิ

สกลุของประเทศนัน้ๆ ฉนัใด ภพชาตน้ีิก็เป็นเหมอืนประเทศหน่ึง เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปอกี

ภพชาตหิน่ึง อกีประเทศหน่ึง สิง่ทีจ่ะเอาตดิตวัไปไดก้็คอืทรพัยภ์ายในทีเ่รียกวา่

อริยทรพัย ์ เป็นเหมอืนเงนิสกลุของประเทศทีเ่ราจะไป ส่วนทรพัยภ์ายนอก เช่นทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทอง ไมส่ามารถเอาตดิตวัไปไดแ้มแ้ต่บาทเดยีว สตางคแ์ดงเดยีวก็เอา

ไปไมไ่ด ้ 

คนฉลาดจงึเอาทรพัยภ์ายนอกมาแลกเป็นทรพัยภ์ายในไว ้ เอาทรพัยภ์ายนอกทีม่มีาฝาก

ไวใ้นธนาคารบญุ แลว้แลกเป็นเงนิสกลุต่างๆ เวลาเดนิทางไปภพหนา้ชาตหินา้ ก็จะมี

ทรพัยต์ดิตวัไป เป็นอริยทรพัยห์รือทรพัยภ์ายใน เป็นทรพัยท์ีไ่มม่ใีครแย่งหรือขโมยไป

ได ้ไมเ่หมอืนทรพัยภ์ายนอก โดนขโมยไป ถูกโกงไป หรือถูกเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงยดึไปก็

ได ้ แต่ทรพัยภ์ายในหรืออริยทรพัย ์ เป็นทรพัยท์ีไ่มม่ใีครแย่งชงิไปได ้ เป็นทรพัยข์องเรา
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โดยแท ้ เป็นทรพัยท์ีต่ดิตวัไปกบัเรา เมือ่เราตายไปแลว้เราตอ้งเดนิทางต่อไป ถา้มทีรพัย์

ภายในเราก็จะไปสู่สุคต ิ ไปสู่ทีท่ีม่แีต่ความสุขความเจริญ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระ

อริยบคุคล เป็นมนุษย ์ถา้ไมม่อีริยทรพัย ์ตายไปก็จะตอ้งไปสู่อบาย สู่ทคุตเิท่านัน้ เป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก เพราะขาดอริยทรพัยท์ีจ่ะฉุดรัง้ไวไ้มใ่ห ้

ไปสู่ทีต่ ํา่ นกัปราชญค์นฉลาด ผูรู้จ้กัเหตรูุจ้กัผล เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนอนั

ประเสริฐของพระพทุธเจา้แลว้ย่อมเกดิศรทัธา ย่อมนอ้มเอาสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธองคไ์ด ้

ทรงส ัง่สอนมาประพฤตปิฏบิตักิบัตน ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี เป็นการ

มาสะสมทรพัยภ์ายในหรืออริยทรพัย ์ 

อริยทรพัย ์ม ี๗ ประการดว้ยกนั คอื ๑. ศรทัธา ความเช่ือ ๒. ศีล ความประพฤติดีทาง

กายทางวาจา ๓. หริิ ความอายบาป ๔. โอตตปัปะ ความกลวับาป ๕. พาหสุจัจะ ความ

เป็นผูไ้ดเ้รียนรูม้าก ๖. จาคะ ๗. ปญัญา  

๑. ศรทัธา คอื ความเชื่อ เชื่อในพระพทุธเจา้ เชื่อในการตรสัรูข้องพระพทุธองค ์ เชื่อวา่

พระพทุธเจา้เป็นผูรู้จ้รงิเหน็จรงิ รูใ้นสิง่ต่างๆทีเ่ราไมรู่ก้นั เช่นรูเ้รื่องนรก เรื่องสวรรค ์ รู ้

เรื่องการเวียนว่ายตายเกดิ รูเ้รื่องบาป รูเ้รื่องบญุ รูเ้รื่องคุณ รูเ้รื่องโทษ รูเ้รื่องมรรค ผล 

นิพพาน คอืสิง่ทีป่ถุชุนคนธรรมดาสามญัผูเ้ต็มไปดว้ยอวิชชา ยงัไมส่ามารถลว่งรูถ้งึสิง่

เหลา่น้ีได ้ ไมเ่หมอืนพระพทุธเจา้ผูท้รงประกอบดว้ยสตปิญัญาความรูค้วามฉลาด วริิยะ

ความอตุสาหะพากเพยีร ขนัตคิวามอดทน สะสมบญุบารมมีาเป็นกปัเป็นกลัป์ จนบรรลุ

เป็นพระอนุตตรสมัมาสมัพทุธเจา้ มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เหน็สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในไตรภพ 

ในโลกท ัง้ ๓ น้ี คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ โลกของการเวยีนวา่ยตายเกดิ ผูม้ดีวงตา

เหน็ธรรมสามารถมองเหน็สิง่เหลา่น้ี พวกเรายงัมดืบอด ยงัไมรู่ไ้มเ่หน็ แต่มแีววแห่ง

ความฉลาด ตรงทีย่อมรบัวา่เรายงัโงอ่ยู่ และยอมรบัวา่พระพทุธเจา้ฉลาดกวา่เรา เมือ่

พระพทุธองคเ์ป็นผูม้คีวามฉลาดกวา่เรา รูม้ากกวา่เรา เราจงึเชื่อพระพทุธเจา้ คอืเชื่อใน

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน  

เรื่องทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนมอียู่ ๓ ขอ้ใหญ่ๆ คอื ๑. กรรม ๒. วิบาก ๓. สตัวโ์ลกมี

กรรมเป็นของๆตน  
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๑. เชื่อวา่กรรม คอืการกระทาํทาง กาย วาจา ใจ เป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความสุขหรือความ

ทกุข ์ ความเจริญหรือความเสือ่ม ภพชาติต่างๆเป็นผลทีเ่กดิมาจากกรรม เช่นเชื่อวา่เหตุ

ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ก็เพราะในอดตีเคยทาํความดรีกัษาศีลไว ้ จงึทาํใหไ้ดม้าเกดิเป็น

มนุษยอ์ย่างน้ีเป็นตน้  

๒. เชื่อวบิากผลของกรรม เชื่อวา่เมือ่ทาํกรรมไปแลว้ไมว่า่ดหีรือช ัว่ จะตอ้งไดร้บัผลของ

กรรมนัน้ เช่นการไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์เป็นเดรจัฉาน เป็นสุนขั เป็นแมว เป็นวบิาก เป็น

ผลทีเ่กดิจากการกระทาํในอดตี ไดท้าํกรรมมาต่างกนัจงึทาํใหม้าเกดิต่างกนัไป มคีวาม

แตกต่างไมเ่ท่าเทยีมกนั ทางดา้นเพศ ทางดา้นรูปร่างหนา้ตา ทางดา้นความรูค้วามฉลาด 

ทางดา้นฐานะการเงนิ เหลา่น้ีเรียกวา่วบิาก คอืผลทีเ่กดิจากการกระทาํในอดตี เชื่อวา่เรา

เป็นอยู่อย่างน้ีก็เพราะทาํมาแค่น้ี สะสมบญุบารมมีาแค่น้ี ทาํมาแค่น้ีก็ไดแ้ค่น้ี ถา้อยากได ้

มากกวา่น้ีก็ตอ้งสะสมบญุบารมใีหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆจนถงึทีสุ่ดของบญุบารม ี ก็จะบรรลุ

ถงึ มรรค ผล นิพพาน การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวก  

๓. เชื่อวา่สตัวโ์ลกท ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน เมือ่ทาํกรรมแลว้วบิากย่อมตามมา

เหมอืนเงาตามตวั เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ไมม่ใีครช่วยใครใหพ้น้วบิากกรรมของตนไป

ได ้ หรือสรา้งบญุกศุลใหแ้ก่กนัได ้ เมือ่ถงึเวลาทีผ่ลบญุจะเกดิขึ้นกบัผูห้น่ึงผูใ้ด ก็ไมม่ี

ใครไปหา้มได ้ เช่นเดยีวกบัผลของบาปกรรม เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะเกดิขึ้น ก็ไม่มใีครไปยบัย ัง้

ได ้ สิง่ทีท่าํไดก้็คอืช่วยเท่าทีจ่ะช่วยได ้ ถา้เกดิขึ้นกบัตวัเรา ก็ตอ้งทาํใจใหน่ิ้งเฉยเป็น

อเุบกขา ยอมรบัความจริงวา่ สตัวโ์ลกทัง้หลายมีกรรมเป็นของๆตน จกัทาํกรรมอนัใดไว ้

ดีหรือชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ไมม่ใีครยบัย ัง้ผลของกรรมได ้ เมือ่ถงึเวลาก็

ตอ้งรบัผลของกรรมกนัทกุๆคน  

๒. ศีล ความประพฤติดีทางกายทางวาจา เมือ่มศีรทัธาแลว้เราก็จะประพฤตปิฏบิตัติาม

พระธรรมคาํสอน โดยเหน็วา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ เราก็จะทาํแต่สิง่ทีด่แีละหลกีเลีย่ง

การทาํบาป ดว้ยการรกัษาศีลตามกาํลงัศรทัธา วริิยะ สต ิปญัญา ต ัง้แต่ ศีล ๕ ศีล ๘ 

ศีล ๑๐ จนถงึ ศีล ๒๒๗ ศีลคอืความปกตทิางกายและทางวาจา ไมส่รา้งความ
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เดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ไมส่รา้งความทกุขใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ยการละเวน้

จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ละ

เวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา  

๓. หริิ ความอายบาป ๔. โอตตปัปะ ความกลวับาป เมือ่เหน็วา่การทาํบาปเป็นสิง่ไมด่ ี

จงึละเวน้ ดว้ยหริิ ความอายบาป และโอตตปัปะ ความกลวับาป ทกุคนมคีวามอายกนั 

แต่สิง่ทีน่่าอายกลบัไมอ่าย กลบัไปอายในสิง่ทีไ่มน่่าอาย เช่นไปอายในความยากจน ใน

รูปร่างหนา้ตาทีไ่มส่วยงาม ในความโงเ่ขลาเบาปญัญาของตน สิง่ทีน่่าอายคอือะไร ก็คอื

การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย เช่น การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การประพฤตผิดิ

ประเวณี การพูดปดมดเทจ็ การเสพสุรายาเมา เพราะเมือ่ทาํบาปไปแลว้ก็เหมอืนกบัเอา

ไฟมาเผาตวัเองและผูอ้ืน่ สรา้งความทกุขท์รมานใหก้บัตนและผูอ้ืน่ เป็นสิง่ทีน่่าอบัอาย 

น่าขยะแขยงอย่างยิง่  

เช่นเดยีวกบัความกลวั สิง่ทีน่่ากลวักลบัไมก่ลวั สิง่ทีไ่มน่่ากลวักลบัไปกลวั เช่นกลวั

ความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความตาย ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มน่่ากลวัเลย เพราะเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้ง

เกดิกบัทกุๆคน เป็นธรรมดา เป็นปกตขิองธาตขุนัธ ์ ของร่างกาย เมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้ง

แก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ผูท้ีก่ลวัคอืผูท้ีม่คีวามสาํคญัม ัน่หมาย ไปยดึ ไปตดิ วา่ร่างกายน้ี

เป็นเรา เป็นของๆเรา เมือ่เป็นเช่นนัน้ ก็คดิวา่เราแก่ เราเจ็บ เราตาย แทนทีจ่ะคดิวา่

ร่างกายแก่ ร่างกายเจ็บ ร่างกายตาย ก็กลบัไปหลงคดิวา่ร่างกายน้ีแหละคอืเรา เมือ่จติ

ตดิอยู่กบัร่างกาย ก็เลยคดิวา่จติเป็นกาย กายเป็นอะไรจติก็เป็นไปดว้ย ก็เลยเกดิความ

กลวัขึ้นมา น่ีคอืความหลง  

ถา้ไดศึ้กษาไดป้ฏบิตัธิรรมแลว้จะสามารถแยกแยะกายออกจากจติได ้ จะเหน็ไดอ้ย่าง

ชดัเจนวา่กายก็เป็นอย่างหน่ึง จติก็เป็นอย่างหน่ึง กายน้ีเป็นธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ มา

จากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป แลว้กลายเป็นอาการ ๓๒ ม ีผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ 

เอน็ กระดูก เป็นตน้ น่ีคอืเรื่องของร่างกาย เป็นธาตขุนัธล์ว้นๆ มาจาก ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

แต่เป็นเพราะขาดปญัญาเลยทาํใหจ้ติถูกอวชิชาครอบงาํ ไปยดึ ไปตดิ ไปหลงวา่ร่างกาย

น้ีเป็นจติ จติเป็นร่างกาย เมือ่ร่างกายเป็นอะไรไป ก็เกดิกลวัขึ้นมา กลวัความแก่ กลวั
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ความเจ็บ กลวัความตาย สาํหรบัผูท้ีไ่ดศึ้กษาไดป้ฏบิตัธิรรมอย่างถ่องแทแ้ลว้ อย่าง

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จะไมก่ลวั ความแก่ เจ็บ ตาย เลยแมแ้ต่นอ้ย 

ท่านตายไดใ้นทกุอริิยาบถ เดนิ ยนื นัง่ นอน ดว้ยความเป็นปกตสุิข ไมม่คีวามหว ัน่ไหว 

เพราะท่านมปีญัญา มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ ท่านปลอ่ยวาง ไมไ่ปยดึไมไ่ปตดิในธาตขุนัธ ์

ถา้ยงัดอียู่ก็เอาไวใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ เหมอืนเสื้อผา้ทีย่งัดอียู่ก็ใส่ไป ถา้ขาดก็ทิ้งไปฉนัใด 

ร่างกายก็ฉนันัน้เมือ่ถงึเวลาแตกดบัก็ทิ้งไป  

สิง่ทีน่่ากลวัคอือะไร ก็คอืบาปกรรม การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย เพราะจะนาํมาซึง่ความ

ทกุขค์วามหายนะ เริ่มต ัง้แต่ในปจัจบุนั เมือ่ทาํความชัว่แลว้จติจะมคีวามรอ้น มคีวาม

กงัวล มคีวามหวาดวติก เกดิความกลวัขึ้นมา กลวัจะถูกจบัไดว้า่ทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม เมือ่

ตายไปก็ตอ้งไปใชก้รรมในอบายต่อไป ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง เป็น

อสุรกายบา้ง เป็นสตัวน์รกบา้ง เพราะขาดหริิ ความอาย และโอตตปัปะ ความกลวับาป 

ขาดศรทัธา ไมเ่ชื่อในเรื่องบาปกรรม ก็เลยเกดิความประมาทขึ้นมา คดิวา่พระพทุธเจา้ 

พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นเรื่องแต่งขึ้นมา เพือ่หลอกใหท้าํความดโีดยไมม่ผีลดอีะไร

ตามมา ถา้คดิเช่นน้ี จะเป็นคนทีส่รา้งความทกุขอ์ย่างแสนสาหสัใหก้บัตนเอง เพราะจะไม่

มหีริิโอตตปัปะ แลว้จะทาํบาปไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้มศีรทัธาความเชื่อ ก็จะมหีริิโอตตปัปะ 

ความอายและความกลวับาป จะสะสมบญุแบบไมก่ลวัจน ไมก่ลวัวา่จะเสยีเงนิ เสยีทอง 

เสยีเวลา เพราะบญุกศุลทีไ่ดน้ ัน้ มคุีณค่ามากยิง่กวา่เงนิทอง ยิง่กวา่เวลาทีเ่สยีไป เพราะ

ไดอ้ริยทรพัยน์ ัน่เอง  

๕. พาหสุจัจะ ความเป็นผูไ้ดเ้รียนรูม้าก การไดย้นิไดฟ้งัธรรมอย่างสมํา่เสมอจะทาํให ้

เป็นผูค้งแก่เรียน เป็นผูรู้ม้าก เป็นผูศึ้กษามาก การทีไ่ดศึ้กษามากตอ้งอาศยัการไดย้นิได ้

ฟงัจากผูท้ีม่คีวามรู ้โดยเฉพาะรูท้างธรรม เพราะธรรมเป็นแสงสวา่งนาํชวีติ ใหรู้จ้กั บาป 

บญุ คุณ โทษ กรรม และ วบิาก ถา้ไดย้นิไดฟ้งัอยู่บ่อยๆ ต่อไปจะเป็นผูท้ีม่คีวามรูม้าก 

เป็นพหูสูต เป็นพาหุสจัจะ คอืเป็นผูไ้ดเ้รียนรูม้าก เป็นอริยทรพัย ์ 

๖. จาคะ การเสยีสละ เสยีสละประโยชนสุ์ขส่วนตนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ เป็นการลดละความเหน็

แก่ตวั ความหลงในตวัตน โดยเหน็วา่สมบตัเิงนิทองทีม่อียู่เป็นสมบตัผิลดักนัชม ไมช่า้ก็
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เร็วก็ตอ้งพลดัพรากจากกนั ไมใ่ช่ของๆตน ทรพัยส์มบตัทิีแ่ทจ้รงิตอ้งเป็นอริยทรพัย ์ ที่

เกดิจากจาคะ การเสยีสละ แจกจ่าย แบง่ปนั ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ถา้มทีรพัยท์ีเ่หลอืใชแ้ลว้ไม่

เอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ ดว้ยการบริจาคแบ่งปนัใหก้บัผูอ้ืน่ ก็จะไมม่อีริยทรพัย ์

เหมอืนกบัการไมไ่ดแ้ลกเงนิตราต่างประเทศไวใ้ชเ้วลาเดนิทางไปต่างประเทศ จะมแีต่เงนิ

ทีไ่มส่ามารถเอาตดิตวัไปใชไ้ด ้ ไปเกดิภพหนา้ชาตหินา้ ก็จะมแีต่ความอดอยากขาด

แคลน ในปจัจบุนัก็จะถูกอาํนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงคุกคาม สรา้งความ

รอ้นรนใหแ้ก่จติใจ หาความร่มเยน็เป็นสุขไมไ่ด ้ 

๗. ปญัญา ความรูค้วามฉลาด คอืรูค้วามจริง รูอ้ะไรคอืเหต ุรูอ้ะไรคอืผล รูอ้ะไรคอืบาป 

รูอ้ะไรคอืบญุ รูอ้ะไรคอืคุณ รูอ้ะไรคอืโทษ รูอ้นิจจงั ทกุขงั อนตัตา ถา้รูแ้ลว้ย่อมทาํแต่

สิง่ทีด่ทีีง่าม ละเวน้จากการประพฤตทิีไ่มด่ไีมง่าม นาํความสุขมาสู่ตน บาปกรรมไมท่าํ 

ทาํแต่บญุอย่างเดยีว เหมอืนกบัคนทีไ่ปธนาคาร ไมกู่ห้น้ียมืสนิ มแีต่ฝากอย่างเดยีว 

หน้ีสนิมเีท่าไรก็ชดใชห้มด เมือ่หมดหน้ีสนิแลว้ก็สบายใจ ผูท้ีม่หีน้ีสนิรุงรงัมแีต่ความ

ทกุขใ์จ ถา้แกป้ญัหาไมไ่ดก้็คดิหนีหน้ีดว้ยการฆ่าตวัตาย ซึง่เป็นวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง เพราะ

ไมไ่ดฆ่้าทีต่วัตน้เหตขุองการมหีน้ีสนิ คอืตวัฟุ้ งเฟ้อเห่อเหมิ ตวัโลภ ตวัอยากต่างหาก ที่

ทาํใหม้หีน้ีมสีนิ ตอ้งฆ่าดว้ยการประหยดั มกันอ้ย สนัโดษ  

ถา้มกีารประหยดั มกันอ้ย สนัโดษแลว้ ก็จะใชจ่้ายอยู่ในกรอบของรายได ้ มเีงนิมทีอง

เท่าไรก็จะมพีอใช ้ เพราะไดค้วบคุมตณัหา ความอยากความฟุ้ งเฟ้อเห่อเหมิไมใ่หอ้อกมา

เพ่นพ่าน ถา้ไมแ่กต้รงน้ี ไมว่า่จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีกี่ภพกี่ชาต ิ ก็จะตอ้งมหีน้ีสนิ

อยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ เมือ่หาทางแกไ้ขปญัหาเรื่องหน้ีสนิไมไ่ด ้ ก็ตอ้งฆ่าตวัตายไปเรื่อยๆ

เพราะตดิเป็นนิสยั จงึตอ้งแกป้ญัหาทีต่น้เหต ุคอืการเอาชนะความฟุ้ งเฟ้อเห่อเหมิ ความ

อยาก ความโลภท ัง้หลายดว้ยการประหยดัมธัยสัถ ์และความมกันอ้ยสนัโดษ  

เพือ่ความร่มเยน็เป็นสุขท ัง้ในปจัจบุนัและในภพหนา้ชาตหินา้จงึควรสะสม อริยทรพัยท์ ัง้ 

๗ ประการน้ี คอื ๑. ศรทัธา ความเช่ือ ๒. ศีล ความประพฤตดีิทางกายทางวาจา ๓. หริิ 

ความอายบาป ๔. โอตตปัปะ ความกลวับาป ๕. พาหสุจัจะ ความเป็นผูไ้ดเ้รียนรูม้าก 

๖. จาคะ ๗. ปญัญา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๒ 

อบุาสก อบุาสกิา 
 ๒๘ เมษายน ๒๕๔๔ 

พระพทุธเจา้ทรงไดพ้ระนามวา่พทุธะ แปลวา่ผูรู้ ้ คอืผูม้วีชิาความรู ้ ทีป่ถุชุนคนธรรมดา

สามญัอย่างเราอย่างท่านไมรู่ก้นั ทรงรูเ้รื่องนรกสวรรค ์ รูเ้รื่องบาปกรรม รูเ้รื่องบญุกศุล 

รูเ้รื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ รูว้า่มนุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลายเมือ่ตายไปแลว้จากภพหน่ึงก็

จะตอ้งไปเกดิใหมอ่กีภพหน่ึง จะไปเกดิทีสู่งทีต่ ํา่ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีท่าํเอาไว ้ ทาํบญุ

ไวม้ากก็ไปเกดิในภพทีสู่ง ทาํกรรมไวม้ากก็ไปเกดิในภพทีต่ ํา่ ทรงรูเ้รื่องทกุขแ์ละการดบั

ทกุข ์ ทรงสามารถประพฤตปิฏบิตัตินเองใหอ้ยู่เหนือความทกุขไ์ด ้ บรรลถุงึ มรรค ผล 

นิพพาน อนัเป็นธรรมอนัประเสริฐสูงสุดทีส่ตัวโ์ลกท ัง้หลายจะปฏบิตัไิปถงึได ้ ผูใ้ดได ้

บรรลถุงึมรรค ผล นิพพาน ผูน้ ัน้ถอืวา่พน้เวรพน้กรรม เวรกรรมท ัง้หลายทีไ่ดท้าํมามาก

นอ้ยแค่ไหนในอดตีก็จะตามไมท่นั ไมส่ามารถส่งใหไ้ปเกดิในทีต่่างๆไดอ้กีต่อไป เพราะ

จติไดห้ลดุพน้จากอาํนาจของเวรกรรมท ัง้หลายแลว้  

ผูท้ีเ่ขา้หาพระศาสนาควรสนใจศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะศาสนา

สอนใหฉ้ลาดมากขึ้น ไมใ่ช่โงม่ากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแลว้พทุธศาสนิกชนไทยส่วน

ใหญ่เขา้วดัแลว้กลบัโงม่ากขึ้นไปอกี แทนทีจ่ะฉลาดมากขึ้น เพราะไมส่นใจศึกษาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ กลบัไปเชื่อกนัแบบงมงาย เชื่อแบบลมๆแลง้ๆ ไมรู่ว้า่

ศาสนาสอนใหเ้ชื่อ ใหท้าํอะไร ศาสนาน้ีเป็นศาสนทาํ ทาํน้ีไมไ่ดห้มายถงึธรรม แต่

หมายถงึทาํ หมายความวา่ตอ้งทาํถงึจะได ้ ไมใ่ช่ศาสนขอ ไมใ่ช่ตะเกยีงวเิศษทีเ่วลา

ตอ้งการอะไร เพยีงเอาตะเกยีงขึ้นมาลูบสามครัง้ แลว้ ก็มยีกัษอ์อกมาจากตะเกยีงแลว้

ถามวา่คุณตอ้งการอะไร เราพรอ้มจะบริการ แบบน้ีไมใ่ช่ศาสนาพทุธ  

พทุธศาสนาไมไ่ดใ้หอ้ะไรนอกจากสอนใหรู้จ้กัวา่ อะไรเป็นเหต ุ อะไรเป็นผล ถา้ตอ้งการ

ผลก็ตอ้งสรา้งเหตนุัน้ขึ้นมา ถา้ตอ้งการกนิสม้ ก็ตอ้งปลูกตน้สม้ ถงึจะมสีม้เกดิขึ้นมาได ้
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ถา้ไมป่ลูกสม้รอไปจนวนัตายก็ไมม่สีม้ใหก้นิฉนัใด ถา้ปรารถนาความสุข ความเจริญ 

ตามทีพ่ระสวดใหฟ้งัเสมอวา่ ขอใหเ้จริญดว้ยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข ซึง่เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํ ใครทาํใครได ้ไมท่าํก็ไมไ่ด ้ดงัคาํสุภาษติทีว่า่ ความดี

ซ้ือไม่ได ้ ตอ้งทาํกนั เช่นเดยีวกบัความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสริิมงคล ตอ้ง

ทาํความดดีว้ยกาย วาจา ใจ ไมใ่ช่มาวดั กราบพระ แลว้ก็อธิษฐานขอพร ใหไ้ดส้ิง่ต่างๆ

มา พระท่านใหไ้มไ่ด ้ แมแ้ต่พระทา่นเองทา่นก็ตอ้งทาํของทา่น พระพทุธเจา้ก็ตอ้งทาํเอง 

พระพทุธองคท์รงทนทกุขท์รมานอยู่ถงึ ๖ ปี อยู่อย่างขอทาน กวา่จะไดบ้รรลเุป็น

พระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายก็ปฏบิตักินัมาอย่างลาํบากยากเยน็ ต่อสูก้บั

กเิลส ต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่แบบอดๆอยากๆ จนไดบ้รรลธุรรม

ขึ้นมาได ้ไดส้ิง่ทีท่่านปรารถนา คอืความสุขใจ ความพน้ทกุข ์ น่ีคอืสิง่ทีไ่มม่ใีครทาํใหเ้รา

ได ้ตอ้งทาํกนัเอง ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของ

ตน ตอ้งการอะไรกต็อ้งทาํใหส้ิง่นัน้ๆเกดิขึ้นมา ไมม่ใีครหยบิยืน่ใหก้บัเราได ้เราตอ้งช่วย

ตวัเราเอง  

พทุธศาสนิกชนควรสาํรวจตวัเองวา่ เป็น พทุธแท ้หรือ พทุธปลอม เพราะส่วนใหญ่จะ

ไมรู่เ้รื่องศาสนา ไมรู่ว้า่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สอนใหท้าํอะไร สิง่แรกทีค่วรจะทาํ

ก็คอืศึกษาพระธรรมคาํสอน ซึง่กท็าํไดห้ลายวธิ ี เขา้หาพระ หาผูท้ีม่ธีรรม ฟงัเทศน ์ฟงั

ธรรมจากท่านหรืออ่านหนงัสอืธรรมะท ัง้หลายทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎก หรือเขยีนโดย

พระเกจอิาจารยท์ ัง้หลายผูไ้ดบ้รรลธุรรมแลว้ ผูรู้จ้ริงเหน็จรงิ เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้

กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ตอ้งศึกษาวา่ การทีจ่ะเป็นพทุธแทจ้ะตอ้งมคุีณสมบตัิ

อย่างไรบา้ง พทุธศาสนิกชนทีแ่ทจ้ริงตอ้งเป็นผูอ้ยู่ใกลพ้ระรตันตรยั มคีวามเชื่อในพระ

รตันตรยั ถอืพระรตันตรยัเป็นสรณะ เรียกวา่ ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในทีน้ี่จะ

พูดถงึ อบุาสก อบุาสกิา ซึง่มคุีณสมบตัอิยู่ ๕ ประการ คอื ๑. ศรทัธา ๒. ศีลบริสทุธ์ิ ๓. 

ไม่เช่ือมงคลตื่นข่าว ๔. ไม่แสวงหาบญุนอกคาํสอนของพระพทุธศาสนา ๕. เป็นผู ้

ขวนขวายทาํนุบาํรุงพทุธศาสนา เป็นคุณสมบตัขิองพทุธแท ้ 
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๑. ศรทัธา ความเชื่อ คอืเชื่อวา่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นผูรู้จ้ริง เหน็จริง ใน

เรื่องบาป บญุ คุณโทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องกรรม 

เรื่องวบิาก รูว้า่อะไรเป็นประโยชน ์อะไรเป็นโทษ คอื เช่ือในหลกักรรม ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่

ไดช้ัว่ ไมม่ใีครสามารถทาํใหเ้ราหลกีเลีย่งกรรมดกีรรมชัว่ได ้ เราเท่านัน้จะเป็นผู ้

หลกีเลีย่งได ้ ดว้ยการประพฤตดิปีฏบิตัชิอบทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทาํดกี็จะได ้

ความสุขความเจริญ ทาํช ัว่ก็จะมแีต่ความทกุขค์วามหายนะ ความเสือ่มเสยี  

๒. มีศีลบริสทุธ์ิ คอืถอืศีล ๕ ในวนัธรรมดา ไดแ้ก่ ๑. ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. 

ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ๓. ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ๔. ละเวน้จากการพูด

ปดมดเทจ็ ๕. ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ถอืศีล ๘ ในวนัพระ ดว้ยการรกัษาเพิม่จาก

ศีล ๕ อกี ๓ ขอ้ ไดแ้ก่ ๖. ละเวน้จากการรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ๗. 

ละเวน้จากการดูโทรทศัน ์ ฟงัวทิยุเพือ่ความบนัเทงิ ดูหนงั ดูละคร เทีย่วเตร่ รอ้งราํทาํ

เพลง และเวน้จากการแต่งหนา้ทาปาก จากการใชเ้ครื่องหอม เครื่องสาํอางท ัง้หลาย ๘. 

ละเวน้จากการนอนบนฟูกบนเตยีงทีน่ิ่มสบาย ปูเสือ่นอนก็ได ้ เพราะไมไ่ดแ้สวงหา

ความสุขจากการหลบันอน แต่แสวงหาความสุขในใจทีเ่กดิจากการปฏบิตัศีิลปฏบิตัธิรรม 

เป็นความสุขทีเ่กดิจากการสะสมบญุกศุล เป็นความสุขทีด่ ีทีป่ระเสริฐ เป็นความสุขทีไ่ม่

ตอ้งพึง่พาอาศยัสิง่ภายนอก สุขภายนอกตอ้งมเีงนิ มทีอง จงึจะสุข แต่สุขในใจไมต่อ้งมี

เงนิมทีองก็สุขได ้ขอใหม้ศีรทัธา มคีวามเชื่อวา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงมอียู่ภายในใจ  

๓. ไม่เช่ือมงคลตื่นข่าว เช่นไมเ่ชื่อวา่การกราบไหวบู้ชา ตน้ไม ้ หรือสตัวป์ระหลาดต่างๆ 

จะทาํใหเ้ป็นคนวเิศษขึ้นมาได ้ หรือดลบนัดาลใหป้ระสบความสมหวงัในสิง่ทีป่รารถนาได ้

ไมเ่ชื่อวา่พระสงฆอ์งคเ์จา้เคาะหวั ถ่มนํา้ลายใส่ศีรษะแลว้จะทาํใหม้แีต่ความสุขความ

เจริญ ซึง่เป็นการเชื่อมงคลตื่นขา่ว เป็นการเชื่อทีไ่มม่เีหตไุมม่ผีล แต่จะเชื่อในหลกักรรม 

เชื่อวา่ทาํดตีอ้งไดด้ ี ไมม่ใีครทาํใหใ้ครได ้ ตนเท่านัน้เป็นทีพ่ึง่ของตน ความเป็นอยู่ทกุ

วนัน้ีเป็นผลของกรรมทีท่าํมาในอดตี ท ัง้ในชาตน้ีิและชาตก่ิอนๆ ทีส่่งผลใหม้าเกดิ เป็น

ชายบา้ง เป็นหญงิบา้ง จนบา้ง รวยบา้ง ฉลาดบา้ง โงบ่า้ง มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามบา้ง มี

รูปร่างหนา้ตาอปัลกัษณ์บา้ง มอีาการครบ ๓๒ บา้ง ไมค่รบ ๓๒ บา้ง มอีายุยนืบา้ง มี
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อายุส ัน้บา้ง มสุีขภาพแขง็แรงบา้ง มโีรคภยัเบยีดเบยีนบา้ง เป็นวบิาก คอืผลของกรรมที่

ไดก้ระทาํมาในอดตีท ัง้ในชาตน้ีิและชาตก่ิอนๆ ถา้ปรารถนาสิง่ทีด่ทีีจ่ะเกดิในอนาคต ก็

ควรทาํแต่ความด ีละบาป พยายามทาํบญุทาํทานอย่างสมํา่เสมอ เขา้หาผูรู้ ้พระสุปฏปินั

โน เพือ่ศึกษาพระธรรมคาํสอนและประพฤตปิฏบิตัติาม  

๔. ไม่แสวงหาบญุนอกคาํสอนของพระพทุธเจา้ แต่จะเชื่อฟงัในสิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนในมงคล ๓๘ ไดแ้ก่ ๑. ไมค่บคนพาล ๒. คบบณัฑติ ๓. บูชาบคุคลทีค่วร

บูชา ๔. อยู่ในถิน่มสีิง่แวดลอ้มด ี๕. ไดท้าํบญุไวใ้นอดตี ๖. ตัง้ตนไวช้อบ ๗. ศึกษาเลา่

เรียนมาก คน้ควา้หาความรูอ้ยู่เสมอ ๘. มศิีลปวทิยา ๙. มรีะเบยีบวนิยั ๑๐. มสุีภาษติ

วาจา ๑๑.บาํรุงบดิามารดา ๑๒. สงเคราะหบ์ตุร ๑๓. สงเคราะหภ์รรยา ๑๔. การงานไม่

อากูล ๑๕. รูจ้กัให ้ เผือ่แผ่แบง่ปนั ๑๖. ประพฤตธิรรม ดาํรงอยู่ในศีลธรรม ๑๗. 

สงเคราะหญ์าต ิ ๑๘. การงานทีไ่มม่โีทษ ๑๙. เวน้จากความชัว่ ๒๐. เวน้จากการดืม่

นํา้เมา ๒๑. ไมป่ระมาทในธรรมท ัง้หลาย ๒๒. มคีวามเคารพ ๒๓. สุภาพอ่อนนอ้ม 

ถ่อมตน ๒๔. สนัโดษ ๒๕. มคีวามกตญั�ู ๒๖. ฟงัธรรมตามกาล ๒๗. มคีวามอดทน 

๒๘. วา่งา่ยสอนงา่ย ๒๙. ไดพ้บเหน็สมณะผูท้รงธรรม ๓๐. สนทนาธรรมตามกาล ๓๑. 

มคีวามเพยีรเผากเิลส รูจ้กับงัคบัควบคุมตน ไมป่รนเปรอตามใจอยาก ๓๒. ประพฤติ

พรหมจรรย ์รูจ้กัควบคุมตนในทางเพศ ๓๓. เหน็อริยสจัจ ์เขา้ใจความจริงของชวีติ ๓๔. 

ทาํพระนิพพานใหแ้จง้ ๓๕. จติไมห่ว ัน่ไหวเมือ่ถูกโลกธรรมกระทบ ๓๖. จติไรเ้ศรา้ ๓๗. 

จติปราศจากธุล ี๓๘. จติเกษม  

๕. ขวนขวายทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา ดว้ยการสรา้งและบูรณะศาสนวตัถตุ่างๆ ดูแล

พระภกิษุ สามเณร นกับวชในพระพทุธศาสนาใหไ้ดศึ้กษา ปฏบิตั ิเผยแผ่ธรรม รูว้า่อะไร

ควรถวาย อะไรไมค่วรถวาย เพราะบวชเพือ่ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใชช้ีวติ

เรียบงา่ย มบีริขาร ๘ เป็นสมบตั ิ อาศยัปจัจยั ๔ ทีศ่รทัธาญาตโิยมถวาย ไดแ้ก่อาหาร

บณิฑบาต จวีร ยารกัษาโรค กฏุเิสนาสนะ การถวายสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นสาํหรบัพระ แทนทีจ่ะ

มปีระโยชนก์ลบัจะเป็นโทษขึ้นมาได ้ เช่นการถวายเงนิถวายทองโดยไมม่เีหตผุล วา่มี

ความจาํเป็นหรือไม ่ ถา้เพือ่จ่ายค่านํา้ค่าไฟ หรือซ่อมแซมกฏุ ิ โบสถ ์ วหิาร ศาลา หรือ
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อะไรก็ตามทีม่คีวามจาํเป็น การถวายเงนิถวายทองนัน้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน ์ แต่ถา้

ถวายเงนิไปโดยไมม่เีหตผุล จะทาํใหม้เีงนิทองมากแลว้ก็ไปเสริมใหเ้กดิกเิลสขึ้นมา ทาํให ้

เกดิความโลภ อยากจะมสีิง่ต่างๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นแก่สมณะบริโภค  

การจะทาํนุบาํรุงพระศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรือง จงึตอ้งศึกษาดูวา่อะไรควร และอะไรไมค่วร

แก่พระภกิษุสามเณร ขอใหดู้พระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง พระพทุธองคท์รงดาํเนินชวีติ

อย่างไร พระอรหนัตสาวกท่านดาํเนินชวีติอย่างไร ท่านมชีวีติทีเ่รียบงา่ย ไมม่สีมบตัิ

มากมาย มแีค่บริขาร ๘ คอื บาตร ไตรจวีร ประคดเอว เขม็กบัดา้ย มดีโกน ทีก่รองนํา้ 

เป็นสมบตัปิระจาํตวั ของทีม่คีวามจาํเป็น สาํหรบัพระก็มอียู่เท่าน้ี มบีริขาร ๘ น้ีแลว้ ก็

สามารถไปไดท้กุหนทกุแห่งในโลกน้ี เวลาทาํนุบาํรุงพระภกิษุสามเณรจงึควรระมดัระวงั 

อย่าส่งเสริมใหท้่านกลายเป็นฆราวาส อยู่แบบฆราวาส มโีทรทศัน ์ โทรศพัท ์ วทิย ุ

รถยนต ์พดัลม เครื่องปรบัอากาศ เครื่องอาํนวยกามสุขต่างๆ ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้ การบวช

คงไมใ่ช่เพือ่ธรรม ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดด้าํเนินมา  

พระพทุธเจา้ไมไ่ดท้รงแสวงหาความสุขจากวตัถตุ่างๆ แต่ทรงแสวงหาความสุขจากการ

ประพฤตปิฏบิตัธิรรม จากการอยู่อย่างมกันอ้ยสนัโดษ ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ตามมตีามเกดิ ไม่

เป็นผูม้กัมาก ไมไ่ปเคาะประตูบา้นขอเงนิขอทอง ไมป่ระกาศบอกบญุ ไมเ่อาบาตรเรี่ยไร 

แต่ไมป่ฏเิสธศรทัธาของญาตโิยม ไมข่อ ใครอยากทาํก็ทาํไป ส่วนท่านก็พจิารณาดูวา่

สมควรวา่จะใชเ้ท่าไร อย่างไร ถา้ทางวดัมพีอเพยีงแลว้ก็เอาไปสงเคราะหโ์ลกต่อไป เอา

ไปช่วยเหลอืคนยากคนจน ทีไ่มม่ยีารกัษาโรค อดอยากขาดแคลน คนเช่นน้ียงัมอียู่อกี

มากในสงัคมทีไ่มม่ใีครดูแล ยงัตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่ ถา้มคุีณธรรมแลว้ย่อม

ไมส่ะสมเงนิทองเก็บไว ้ ย่อมเอาเงนิเอาทองทีม่อียู่ไปช่วยเหลอืผูท้ีข่าดแคลนเดอืดรอ้น 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๖๓ 

ประมาณ ๔ 
๒๙ เมษายน ๒๕๔๔ 

พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ คุณลกัษณะของบคุคลทีเ่ป็นเครื่องวดัความเลือ่มใสชื่นชม

ยนิด ี มอียู่ ๔ ประการดว้ยกนั เรียกวา่ ประมาณ ๔ ไดแ้ก่ ๑. รูปประมาณ ความ

เลือ่มใสในรูป ๒. โฆษประมาณ เลือ่มใสในเสยีง ๓. ลูขประมาณ เลือ่มใสในความครํา่

หรือปอน ๔. ธรรมประมาณเลือ่มใสในคุณธรรม  

๑. รูปประมาณ ความเลือ่มใสในรูป ชื่นชมยนิดใีนคนทีม่รูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม สงา่ผ่า

เผย ผวิพรรณผ่องใส เวลาเหน็แลว้เกดิความสุข เช่นพวกดาราภาพยนตร ์ ละคร ลเิก 

หมอราํ นางงาม นางแบบ นายแบบท ัง้หลาย  

๒. โฆษประมาณ เลือ่มใสในเสยีง คอื เสยีงทีด่งักงัวาน สดใส ไพเราะเพราะพริ้ง 

อ่อนหวาน ฟงัแลว้เกดิความชื่นชอบ ยนิด ีมคีวามสุข เช่นเสยีงของนกัรอ้งเพลงท ัง้หลาย 

หรือเสยีงทีสุ่ภาพ มสีารประโยชน ์ เป็นความจริง มเีหตผุล หลกัการ ถูกตอ้ง เช่นเสยีง

ของนกัพูดทีด่ที ัง้หลาย  

๓. ลูขประมาณ เลื่อมใสในความครํา่หรือปอน คอืการประพฤตตินแบบปอนๆ ครํา่คร่า 

แบบเรียบงา่ย อย่างพระภกิษุบางองคบ์างทา่นทีใ่ชแ้ต่ผา้บงัสุกลุจวีร ซึง่เป็นผา้ทีถู่กทิ้งอยู่

ในป่าชา้ เป็นผา้ห่อศพ แลว้นาํมาตดัเยบ็ ยอ้มดว้ยนํา้ฝาด ในสมยัพทุธกาลพระพทุธ

องคท์รงยกย่องพระมหากสัสปะวา่เป็นผูม้คีวามขวนขวายในการอยู่แบบปอนๆ ไม่

ฟุ้ งเฟ้อเห่อเหมิ ไมเ่ห่อของใหม ่ใชแ้ต่ของทีม่อียู่ จนกวา่จะใชไ้มไ่ด ้ 

๔. ธรรมประมาณ เลือ่มใสในคุณธรรม คอืเอาเน้ือหาสาระ เหตผุล หลกัการ ความ

ถูกตอ้ง เป็นประมาณ เช่นเลือ่มใสศรทัธาในพระพทุธเจา้ และพระอริยสงฆส์าวก

ท ัง้หลาย เพราะเป็นผูท้รงศีลทรงธรรม มเีหตมุผีล ทาํแต่คุณแต่ประโยชน ์ 
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ในบรรดาเครื่องวดัความเลือ่มใสน้ี เครื่องวดัดว้ยรูปก็ด ีดว้ยเสยีงก็ด ีดว้ยการประพฤติ

ปอนๆก็ด ี ยงัเป็นเครื่องวดัทีไ่มแ่น่นอนเพราะเป็นของเสแสรง้หรือจดัฉากกนัได ้ รูปสวย

แต่ใจรา้ยก็ม ี เสยีงดแีต่ใจไมด่กี็ม ี การประพฤตปิอนๆเป็นการสรา้งภาพจดัฉากขึ้นมา

หลอกกนัก็ได ้ ท ัง้ๆทีใ่จอยากจะไดข้องใหม่ๆ ใช ้ ไดข้องดีๆ ใช ้ อยากจะใชข้องฟุ่มเฟือย 

แต่เพราะอยากจะใหค้นเลือ่มใสศรทัธา เลยตอ้งประพฤตปิอนๆ เครื่องวดัความเลือ่มใส

ท ัง้ ๓ น้ีจงึเป็นเครื่องวดัทีไ่มแ่น่นอน เครื่องวดัทีแ่น่นอนคอืคุณธรรมในใจ การวดั

คุณธรรมในใจตอ้งอยู่ร่วมกนั จงึจะรูว้า่มคุีณธรรมมากนอ้ยแค่ไหน จะรูว้า่ ฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา หรือไม ่มเีหตมุผีล 

มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงมากนอ้ยแค่ไหน มจีติสงบเยอืกเยน็ ควบคุมอารมณ์

ได ้ หรือไม ่ อยู่กบัคนทีม่คุีณธรรมมแีต่ความสุข เหมอืนอยู่กบันํา้เยน็ ไม่เหมอืนอยู่กบั

คนทีไ่มม่คุีณธรรม มแีต่ความโลภโมโทสนั เปรียบเหมอืนอยู่กบัไฟ มแีต่ความทกุข ์

วุน่วายใจ  

ถา้ปรารถนาใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบศรทัธาเลือ่มใสของผูอ้ืน่ ขอใหส้รา้งคุณธรรมขึ้นมาในใจ แม ้

รูปร่างหนา้ตาจะไมส่วยงาม เสยีงจะไมไ่พเราะ จะไมป่ระพฤตปิอนๆ ก็จะไมเ่ป็น

อปุสรรคแต่อย่างใด ขอใหม้คุีณธรรมอยู่ในใจ ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่

ใชอ้ารมณ์ ใชเ้หตใุชผ้ล มจีติใจสงบเยอืกเย็น จะทาํอะไรจะพูดอะไร ก็คดิเสยีก่อน วา่สิง่

ทีจ่ะทาํ จะพูดนัน้ จะส่งผลกระทบอย่างไร ถา้สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือกบั

ตนเอง หรือท ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ ก็ไมค่วรจะทาํในสิง่นัน้ๆ ไมค่วรพูดในสิง่นัน้ๆ ถา้จะ

พูดก็ควรพูดในสิง่ทีด่ ี ทีม่คุีณ มปีระโยชน ์ ถา้สามารถควบคุมการกระทาํใหอ้ยู่ในกรอบ

ทีด่ทีีง่าม อยู่ในกรอบของศีลของธรรมไดแ้ลว้ละก็ จะทาํใหผู้อ้ืน่เลือ่มใสศรทัธา ชื่นชม

ยนิดใีนตวัเราอย่างแน่นอน จะอยู่กบัใครทีไ่หนก็จะมแีต่คนขอรอ้งใหอ้ยู่ เวลาจากไปก็มี

แต่คนอาลยัอาวรณ์  

การดาํเนินชวีติใหม้คีวามสุขความเจริญ จงึตอ้งมคุีณธรรมในใจ ใหรู้จ้กัทาํบญุทาํทาน 

รกัษาศีล ทาํใหม้สีมาธิ มปีญัญา ดว้ยการอบรมจติ เจริญจติตภาวนา ไหวพ้ระสวดมนต ์

เจริญสมาธ ิ ดว้ยการมสีตกิาํหนดระลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ หรือบริกรรม 
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พทุโธๆๆ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก พยายามควบคุมจติใจใหอ้ยู่กบัอารมณ์เหลา่น้ี 

ไมใ่หจ้ติไปคดิไปนึกถงึเรื่องราวต่างๆ แลว้จติจะค่อยๆสงบลง รวมเป็นสมาธิ ต ัง้ม ัน่ 

เป็นเหมอืนกบัหนิ เมือ่กระทบกบัอะไร จะไมห่ว ัน่ไหว จะไมไ่หวไปตามอารมณ์ต่างๆ จะ

ไมโ่กรธงา่ย ไมโ่ลภงา่ย ไมห่ลงงา่ย  

แต่ถา้ไมม่สีมาธิ จติจะเป็นเหมอืนกบันุ่น เวลามอีะไรมากระทบ ก็จะลอยตามไป เวลา

ความโลภมากระทบก็จะโลภตาม เวลาความโกรธมากระทบก็จะโกรธตาม เวลาความ

หลงมากระทบก็จะหลงตาม เป็นเหมอืนนุ่น เวลามลีมพดัก็จะลอยไปตามลม แต่ถา้เป็น

หนิ ต่อใหม้พีายุแรงขนาดไหนกไ็มส่ามารถทาํใหห้นิเคลือ่นไหวลอยตามไปได ้ จติทีเ่ป็น

สมาธิก็เป็นเช่นน้ี ไมห่ว ัน่ไหวงา่ย ไมว่ติกไปกบัเรื่องราวใดๆ ท ัง้สิ้น จะเลวรา้ยขนาดไหน 

จะดขีนาดไหน ก็สามารถรบัได ้ ไมเ่ดอืดรอ้น ไมก่งัวล ถา้ไมม่สีมาธิ เวลามอีะไรเกดิ

ขึ้นมาก็จะเป็นเหมอืนกระต่ายตื่นตูม เกดิความวติก เกดิความกลวัขึ้นมา เวลามใีครมา

เลา่อะไรใหฟ้งั ก็เกดิความเสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ หรือดอีกดใีจ ยิ้มแยม้แจ่มใส 

ท ัง้ๆ ทีย่งัไมรู่ว้า่จริงเทจ็อย่างไร เป็นลกัษณะของจติทีไ่มม่สีมาธิไมม่คีวามหนกัแน่น  

ถา้ไดพ้ฒันาจติดว้ยการฝึกฝนอบรม ควบคุมใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรม พทุโธๆๆ หรืออยู่กบั

ลมหายใจเขา้ออก ควบคุมไปเรื่อยๆ อย่าใหจ้ติออกไปอยู่กบัเรื่องอืน่ๆ จติจะค่อยๆสงบ

ลง จนเป็นสมาธิ มคีวามม ัน่คง นาํความสุขมาให ้ จติทีไ่มม่คีวามม ัน่คง จะมแีต่ความ

ฟุ้ งซ่าน ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ของตวัเองได ้ มแีต่ความทกุขค์วามไม่สบายใจ ถา้

ปรารถนาความสุขความเจริญ ความเลือ่มใสศรทัธาของบคุคลอืน่ในตวัเราแลว้ จงสรา้ง

คุณธรรม คุณงามความด ี ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล เจริญจติตภาวนา ทาํจติให ้

ม ัน่คง ไปอยู่ทีไ่หนกบัใคร จะมแีต่คนเลือ่มใสศรทัธา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๔ 

ภกิษุณี 
๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ 

หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณไปแลว้ ๒ เดอืน 

พระพทุธองคจ์งึไดป้ระกาศพระศาสนาขึ้นเป็นครัง้แรก ในวนัเพญ็เดอืน ๘ วนั

อาสาฬหบูชา และไดด้าํเนินการอย่างต่อเน่ืองจนถงึวนัเสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพาน เป็นเวลา

ท ัง้หมด ๔๕ ปีดว้ยกนั ในระยะแรกๆของการประกาศพระพทุธศาสนา มผูีม้จีติศรทัธา

นอ้มนาํเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองค ์ ไปประพฤตปิฏบิตัแิละบรรลเุป็นพระ

อริยบคุคล และไดข้ออปุสมบทในธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้เป็นพระภกิษุเป็นจาํนวน

มาก แต่ในระยะแรกๆนัน้มแีต่บรุุษทีข่ออปุสมบท ไมม่สีตรีไดข้ออปุสมบทเลย  

จนกระท ัง่มาถงึในปีที ่ ๕ ของการประกาศพระพทุธศาสนา ปีนัน้เป็นปีทีพ่ระเจา้สทุโธท

นะพระพทุธบดิาไดเ้สดจ็สวรรคต ก่อนทีพ่ระเจา้สุทโธทนะจะเสดจ็สวรรคต 

พระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ไปแสดงธรรมโปรด ใหไ้ดท้รงบรรลพุระอรหตัตผล เสวยวมิตุตสุิข

อยู่ ๗ วนัก่อนปรินิพพาน หลงัจากการเสดจ็สวรรคตของพระเจา้สุทโธทนะแลว้ พระนาง

มหาปชาบดีโคตมีซึง่เป็นพระมเหสขีองพระเจา้สุทโธทนะ ต่อจากพระนางสริิมหามายา

พระพทุธมารดา เป็นพระนา้นางของพระพทุธเจา้ เป็นภคนีิ (นอ้งหญงิ) ของพระนางสริิ

มหามายาพระพทุธมารดา ทรงมจีติศรทัธาอยากจะออกบวชเป็นภกิษุณี จงึไดก้ราบขอ

ประทานอนุญาตจากพระพทุธเจา้  

วนัหน่ึงขณะพระพทุธเจา้ประทบัอยู่ทีนิ่โครธารามในเมอืงกบลิพสัดุ ์ พระนางมหาปชาบดี

โคตมเีสดจ็เขา้ไปเฝ้าและทูลขออนุญาตใหส้ตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวนิยั แต่

การณ์นัน้มใิช่งา่ย พระพทุธเจา้ตรสัหา้มเสยีถงึ ๓ ครัง้ ต่อมาพระพทุธเจา้เสดจ็ไปยงั

เมอืงเวสาล ี ประทบัทีกู่ฏาคารศาลาในป่ามหาวนั พระนางมหาปชาบดโีคตมไีมล่ะความ

พยายาม ถงึกบัปลงผมนุ่งห่มผา้กาสาวะเอง ออกเดนิทางพรอ้มดว้ยเจา้หญงิศากยะ
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จาํนวนมาก ไปยงัเมอืงเวสาลแีละไดม้ายนืกนัแสงอยู่ทีซุ่ม้ประตูนอกกูฏาคารศาลา พระ

บาทบวมพระวรกายเปรอะเป้ือนธุล ี 

พระอานนทม์าพบเขา้ สอบถามทราบความแลว้รีบช่วยไปกราบทูลขออนุญาตให ้ แต่เมือ่

พระอานนทก์ราบทูลต่อพระพทุธเจา้ก็ถูกพระองคต์รสัหา้มเสยีถงึ ๓ ครัง้ ในทีสุ่ดพระ

อานนทเ์ปลีย่นวธิีใหม ่ โดยกราบทูลถามวา่สตรีออกบวชในพระธรรมวนิยัแลว้จะสามารถ

บรรลโุสดาปตัตผิลจนถงึอรหตัตผลไดห้รือไม ่ พระพทุธเจา้ตรสัตอบวา่ได ้ พระอานนท์

จงึอา้งเหตผุลนัน้พรอ้มท ัง้การทีพ่ระนางมหาปชาบดโีคตมเีป็นพระมาตจุฉาและเป็นพระ

มารดาเลี้ยงมอีปุการะมากต่อพระองค ์แลว้ขอใหท้รงอนุญาตใหส้ตรีออกบวช  

พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตโดยมเีงือ่นไขวา่พระนางจะตอ้งรบัปฏบิตัติามครุธรรม ๘ 

ประการ คอื ๑. ภกิษุณีแมบ้วชรอ้ยพรรษาแลว้ก็ตอ้งกราบไหวภ้กิษุแมบ้วชวนัเดยีว ๒. 

ภกิษุณีจะบวชอยู่ในวดัทีไ่มม่ภีกิษุไม่ได ้ ๓. ภกิษุณีตอ้งไปถามวนัอโุบสถและเขา้ไปฟงั

โอวาทจากภกิษุทกุกึ่งเดอืน ๔. ภกิษุณีอยู่จาํพรรษาแลว้ตอ้งปวารณาในสงฆส์องฝ่าย คอื

ท ัง้ภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์ ๕. ภกิษุณีตอ้งอาบตัหินกั ตอ้งประพฤตมิานตัในสงฆส์อง

ฝ่าย ๑๕ วนั ๖. ภกิษุณีตอ้งแสวงหาอปุสมัปทาในสงฆส์องฝ่าย เพือ่นางสกิขมานา ๗. 

ภกิษุณีไมพ่งึด่าไมพ่งึบริภาษภกิษุไมว่า่จะโดยปริยายใดๆ ๘. ไมใ่หภ้กิษุณีวา่กลา่วภกิษุ

แต่ภกิษุวา่กลา่วภกิษุณีได ้ 

พระนางยอมรบัตามพทุธานุญาต ทีใ่หถ้อืวา่การรบัครุธรรมนัน้เป็นการอปุสมบทของพระ

นาง ส่วนเจา้หญงิศากยะทีต่ามมาท ัง้หมดพระพทุธเจา้ตรสัอนุญาตใหภ้กิษุสงฆอ์ปุสมบท

ให ้ ในคราวนัน้พระพทุธเจา้ไดต้รสัแก่พระอานนทว์า่การใหส้ตรบีวชจะเป็นเหตใุห ้

พรหมจรรย ์ คอืพระศาสนาหรือพระสทัธรรมตัง้อยู่ไดไ้มย่ ัง่ยนื จะมอีายุส ัน้เขา้ เปรยีบ

เหมอืนตระกูลทีม่บีรุุษนอ้ยมสีตรีมาก ถกูผูร้า้ยทาํลายไดง้า่ย หรือเหมอืนนาขา้วทีม่ ี

หนอนขยอกลง หรือเหมอืนไร่ออ้ยทีม่เีพลี้ยลง ย่อมอยู่ไดไ้มย่นืนาน พระองคท์รง

บญัญตัคิรุธรรม ๘ ประการกาํกบัไวก้็เพือ่เป็นหลกัคุม้กนัพระศาสนา เหมอืนสรา้งคนัก ัน้

สระใหญ่ไวก่้อนเพือ่กนัไมใ่หน้ํา้ไหลทน้ออกไป ทาํใหพ้ระศาสนาอยู่ไดย้ ัง่ยนืเช่นเดมิ  



67 
 

และไดท้รงแสดงเหตผุลทีไ่มใ่หภ้กิษุไหวภ้กิษุณี ใหภ้กิษุณีไหวภ้กิษุโดยฝ่ายเดยีวเพราะ

นกับวชในลทัธิศาสนาอืน่ท ัง้หลายไมม่ใีครไหวส้ตรีกนัเลย กลา่วโดยสรุปวา่หากถอื

เหตผุลทางดา้นสภาพสงัคม ศาสนาแลว้ จะไมท่รงอนุญาตใหส้ตรีบวชเลย แต่ดว้ย

เหตผุลในดา้นความสามารถโดยธรรมชาตจิงึทรงยอมใหส้ตรีบวชได ้ เมือ่ภกิษุณีสงฆ์

เกดิขึ้นแลว้ สตรีทีจ่ะบวชต่อมาตอ้งเป็น สกิขมานา รกัษาสกิขาบท ๖ (คอื ๖ ขอ้แรกใน

ศีล ๑๐) ไมใ่หข้าดเลยตลอด ๒ ปีก่อนจึงขออปุสมบทได ้ และตอ้งไดร้บัการอปุสมบท

โดยสงฆส์องฝ่าย คอืบวชโดยภกิษุณีสงฆแ์ลว้ ตอ้งบวชโดยภกิษุสงฆอ์กีช ัน้หน่ึง เมือ่

เป็นภกิษุณีแลว้ตอ้งรกัษาสกิขาบท ๓๑๑ ขอ้ ภกิษุณีสงฆเ์จริญแพร่หลายในชมพูทวปีอยู่

ชา้นาน เป็นแหลง่ใหก้ารศึกษาแหลง่ใหญ่แก่สตรีท ัง้หลาย  

ภกิษุณีสงฆป์ระดษิฐานในลงักาทวปีในรชักาลของพระเจา้เทวานมัปิยตสิสะ โดยพระสงัฆ

มติตาเถรี พระราชธิดาของพระเจา้อโศกมหาราชเดนิทางจากชมพูทวปีมาประกอบ

อปุสมบทกรรมแก่พระนางอนุฬาเทว ีชายาของเจา้มหานาค อนุชาของพระเจา้เทวานมัปิย

ตสิสะ พรอ้มดว้ยสตรีอืน่อกีหน่ึงพนัคน ภกิษุณีสงฆเ์จริญรุ่งเรืองในลงักาทวปียาวนาน

ไมน่อ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ ปี แต่ในทีสุ่ดไดสู้ญสิ้นไป ดว้ยเหตใุดและกาลใดไมป่รากฏชดั ส่วน

ในประเทศไทยไมป่รากฏหลกัฐานวา่ไดเ้คยมกีารประดษิฐานภกิษุณีสงฆ ์ 

น่ีคอืความเป็นมาของภกิษุณีสงฆ ์ ซึง่เป็นหน่ึงในพทุธบริษทั ๔ ประกอบดว้ย ภกิษุ 

ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา แต่ในสมยัปจัจบุนัน้ีในประเทศไทยมอียู่เพยีง ๓ คอืไมม่ี

ภกิษุณี แต่การไมม่ภีกิษุณีไมไ่ดห้มายความวา่สตรีผูม้จีติศรทัธาเลือ่มใส จะไมส่ามารถ

ประพฤตปิฏบิตัติน ใหบ้รรลมุรรค ผล นิพพานได ้ ธรรมอนัสูงสุดในพทุธศาสนาไมอ่ยู่

สุดเอื้อมของสตรีท ัง้หลาย สตรีใดมคีวามปรารถนาทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัตินใหบ้รรลถุงึ 

มรรค ผล นิพพาน ก็ยงัสามารถปฏบิตัไิดอ้ยู่ เพราะเหตทุีจ่ะทาํใหบ้รรลมุรรคผลนิพพาน

คอื มรรค ๘ ทีเ่รียกวา่ มชัฌิมาปฏปิทา ทางสายกลาง ไมข่ึ้นกบัเพศกบัวยั จะเป็นสตร ี

บรุุษ เดก็ ผูใ้หญ่ หนุ่ม สาว คนแก่คนชรา เป็นนกับวชหรือไมก่็ตาม ก็สามารถปฏบิตัใิห ้

บรรลถุงึ มรรค ผล นิพพาน ไดด้ว้ยกนัทกุคน  
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การบวชจงึไมใ่ช่เป็นประเดน็สาํคญั เพราะการบวชเป็นเพยีงเครื่องอาํนวยความสะดวก

ในการปฏบิตัธิรรมเท่านัน้เอง ถา้ไดบ้วชแลว้ ก็จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลากบัการทาํมาหากนิ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพราะมศีรทัธาญาตโิยม อบุาสก อบุาสกิา คอยดูแลเลี้ยงดูอยู่ จงึทาํ

ใหม้เีวลาทีจ่ะปฏบิตัธิรรมไดม้าก สามารถบรรลธุรรมไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น กวา่การเป็น

คฤหสัถผู์ค้รองเรือน เพราะการครองเรือนมภีาระมาก มอีปุสรรคมาก การทีจ่ะปฏบิตัใิห ้

หลดุพน้ไดจ้งึเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไมสุ่ดวสิยั อย่างพระเจา้สุทโธทนะพระพทุธบดิาแม ้

ไมไ่ดอ้อกบวช ก็ยงัสามารถประพฤตปิฏบิตั ิ จนบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ เรื่องของการ

ไมไ่ดบ้วช จงึไมเ่ป็นอปุสรรคขวางก ัน้ มรรค ผล นิพาน แก่ผูท้ีม่คีวามมุง่ม ัน่ปรารถนา ที่

จะประพฤตปิฏบิตัตินใหบ้รรลถุงึพระนิพพาน  

จงึขอทาํความเขา้ใจวา่ พระพทุธเจา้ไมไ่ดก้ดีกนัสตรีไมใ่หบ้วชในพระพทุธศาสนา แต่

เพยีงเหน็วา่สตรีเป็นเพศทีม่อีปุสรรคมากในการดาํรงสมณเพศ เพราะสมณะนกับวช

จะตอ้งแสวงหาทีส่งบสงดัวเิวกตามป่าตามเขา ซึง่เป็นทีเ่ปลีย่วเป็นทีอ่นัตรายสาํหรบัสตรี

เพศ ไมเ่หมอืนกบับรุุษทีส่ามารถไปอยู่ตามลาํพงัไดใ้นทีเ่ปลีย่ว ไมม่ใีครมาทาํรา้ย มา

รบกวน แต่ถา้สตรีเพศไปอยู่ทีเ่ปลีย่วตามลาํพงัตามป่าตามเขา จะเป็นอนัตรายต่อ สวสัดิ

ภาพของสตรีนัน้ๆ พระพทุธองคจ์งึตอ้งทรงกาํหนดใหภ้กิษุณีอยู่ในวดัทีม่ภีกิษุสงฆอ์ยู่

ดว้ย คอืไมใ่หอ้ยู่ตามลาํพงั เพราะจะโดนพวกโจรผูร้า้ยทาํรา้ยร่างกายได ้ 

น่ีคอืเหตทุีพ่ระพทุธองคจ์งึตอ้งกาํหนดครุธรรม ๘ ไว ้เพือ่ป้องกนัพระศาสนาไมใ่หเ้สือ่ม

สลายไปโดยเร็ว แต่ไมไ่ดป้้องกนั มรรค ผล นิพพาน สตรีทกุๆคนท ัง้ในอดตี ปจัจบุนั 

และในอนาคตสามารถประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นพระอริยบคุคลได ้ ไมว่า่จะเป็นพระอริย

ธรรมข ัน้ไหนก็ตาม สามารถบรรลไุดด้ว้ยกนัทกุคน ขึ้นอยู่วา่จะมคุีณธรรมทีจ่ะประพฤติ

ปฏบิตัไิปไดห้รือเปลา่ คอืมวิีริยะความอตุสาหะ ขนัติความอดทน มสีต ิ มปีญัญา 

หรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้มคุีณธรรมเหลา่น้ีแลว้ ไมว่า่จะเป็นเพศไหนก็ตาม จะเป็นนกับวช

หรือไมเ่ป็นนกับวช ก็สามารถบรรลเุป็นพระอริยบคุคล บรรลถุงึนิพพานไดด้ว้ยกนั

ท ัง้นัน้ จงึขอฝากเรื่องราวของพระภกิษุณี ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจกนัและทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง

ต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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หมายเหต ุขอ้มลูบางส่วนไดค้ดัมาจาก พจนานุกรมพทุธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท ์หนา้ 

๓๑ และ หนา้ ๒๐๔-๒๐๖ โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)  
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กณัฑท์ี่ ๖๕ 

วนัฉตัรมงคล 
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัมงคลอย่างยิง่วนัหน่ึงสาํหรบัปวงชนชาวไทย คอืเป็นวนัฉตัรมงคล เป็นวนั

ครบรอบวนัราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่ ๙ รชักาลปจัจบุนั ผูม้ี

พระทยัอนัสูงส่ง มบีญุ มบีารม ีมธีรรม ปกครองประเทศชาตมิาดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข

เป็นเวลาหลายสบิปี การทีไ่ดม้โีอกาสมาทาํการสกัการบูชาบคุคลทีส่มควรแก่การบูชานัน้ 

พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่เป็นมงคลอย่างยิง่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั 

เพราะวา่คนดยี่อมปกครองบา้นเมอืงใหอ้ยู่เยน็เป็นสุข ซึง่เป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัมนุษย์

เรา เป็นเป้าหมายสูงสุดของบณัฑติท ัง้หลาย มแีต่คนโงเ่ขลาเบาปญัญาเท่านัน้ทีม่ ุง่หาใน

สิง่ทีต่รงกนัขา้ม คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ เพราะมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ปญัหา มี

แต่การแก่งแย่งชงิดกีนั ท ัง้ทางสุจรติและทางทจุริต สงัคมแทนทีจ่ะอยูก่นัไดด้ว้ยความ

ร่มเยน็เป็นสุข ก็กลายเป็นสงัคมทีม่แีต่ความวุน่วาย เพราะวา่มุง่ไปในเป้าหมายทีผ่ดิ 

เป้าหมายทีถู่กนัน้ควรจะอยู่ทีค่วามสงบสุขของสงัคมเป็นสาํคญั  

ความสงบสุขของสงัคมจะเกดิขึ้นได ้ก็ต่อเมือ่จติใจของแต่ละบคุคลในสงัคมนัน้ๆมคีวาม

สงบสุข จติใจของบคุคลจะมคีวามสงบสุขได ้ จะตอ้งมกีารพฒันา มกีารขดัเกลา มกีาร

ปราบปรามเหตทุีน่าํมาซึง่ความวุน่วายของจติใจ เหตทุีน่าํมาซึง่ความวุน่วายของจติใจก็

คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง กเิลส เครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ทีม่อียู่ภายใน

จติใจของบคุคลทีย่งัไมไ่ดร้บัการขดัเกลา ปถุชุนธรรมดาสามญัอย่างเราอย่างท่านยงัมสีิง่

เหลา่น้ีตดิอยู่ในจติใจ คอืยงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้เป็นภาชนะทีใ่ชใ้ส่

อาหารเช่น จาน ถว้ย ชาม ก็เป็นภาชนะที่มคีวามเปรอะเป้ือน ไมส่ะอาด ไม่สมควรแก่

การจะนาํไปใส่อาหาร ก่อนทีจ่ะใชภ้าชนะเหลา่น้ีจงึตอ้งนาํไปชาํระลา้งใหส้ะอาดเสยีก่อน  
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จติของปถุชุนทีอ่ยู่ในสงัคมก็เช่นกนั เป็นจิตทีย่งัห่อหุม้ดว้ยกเิลสเครื่องเศรา้หมอง และ

เมือ่กเิลสเครื่องเศรา้หมองอยู่ในจติแลว้จะไมส่ามารถตัง้อยู่ในความสงบสุข เหตทุีส่งัคม

มแีต่ความวุน่วายกนัทกุวนัน้ี ไมม่คีวามสงบสุขก็เพราะวา่สงัคมพฒันาไปในทางทีผ่ดิ ไป

พฒันาในสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข เพราะเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสงบสุขใน

สงัคมอยู่ทีก่ารขดัเกลาจติใจชาํระสะสางกเิลสเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ทีเ่ป็นเหตใุหม้ี

การประพฤตทิาง กาย วาจา ใจ ไปในทศิทางทีไ่มด่ ีเป็นมลูเหตขุองความชัว่รา้ยท ัง้หลาย 

เช่น การฆ่าสตัวต์ดัชีวิต การลกัทรพัย ์ การประพฤติผิดประเวณี การพูดปดมดเท็จ 

การเสพสรุายาเมา ลว้นมสีาเหตมุาจากกเิลสทีม่อียู่ในจติใจ คอืความโลภ ความโกรธ 

ความหลงท ัง้สิ้น ถา้มสีิง่เหลา่น้ีแลว้สงัคมก็จะวุน่วาย ถา้สงัคมตอ้งการความสงบอย่าง

แทจ้รงิแลว้ ทกุคนจะตอ้งหนัมาพฒันาขดัเกลาชาํระกเิลสเครื่องเศรา้หมองทีม่อียู่ใน

จติใจใหห้มดไป ถา้ตราบใดจติใจยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาขดัเกลา สงัคมจะหาความสงบสุข

ไมไ่ด ้จะมแีต่ความวุน่วายรุ่มรอ้นอยู่เสมอไป  

เวลาจะทาํการบูชาบคุคลทีส่มควรแก่การบูชา เช่นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัผูท้รงมี

พระคุณแก่ปวงชนชาวไทยท ัง้หลาย จงึควรทีน่อ้มจตินอ้มใจบูชาดว้ยการปฏิบตับูิชา 

ประพฤตติวัใหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรม ในสิง่ทีด่ทีีง่าม การทีจ่ะพฒันาความประพฤตใิห ้

อยู่ในทาํนองคลองธรรม อยู่ในศีลในธรรมทีด่ทีีง่ามได ้ จะตอ้งเกดิจากการพฒันาจติใจ 

ปรบัปรุงขดัเกลาจติใจ ดว้ยการชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่เอง ถา้จติใจมี

ความโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงไป การแก่งแย่งชงิดกี็จะลดนอ้ยลงไป การ

ประพฤตผิดิศีลผดิธรรมก็จะมนีอ้ยลงไป ทกุคนก็จะอยู่ไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข อยู่

กนัไดด้ว้ยความเมตตากรุณาต่อกนัและกนั จะไปไหนมาไหนก็ไมต่อ้งหวาดระแวง ไม่

ตอ้งกลวัพษิภยัต่างๆ ทีเ่กดิจากมนุษยด์ว้ยกนั เพราะวา่มนุษยท์กุคนมคุีณงามความด ีมี

ศีล มธีรรมครอบครองจติใจ  

ทกุวนัน้ีทีอ่ยู่กนัไมเ่ป็นสุข มแีต่ความหวาดระแวงภยัรอบดา้นทีม่าจากมนุษยด์ว้ยกนั 

เป็นเพราะมนุษยไ์มม่เีป้าหมายทีจ่ะดาํเนินไปในทศิทางทีถู่ก คอืแทนทีจ่ะต ัง้เป้าหมายอยู่

ทีก่ารชาํระจติใจ ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง กลบัมุง่ไปในทศิทางทีต่รงกนั
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ขา้ม คอืไปส่งเสริมใหม้คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ใหม้ากขึ้นไป ดว้ยความอยาก

ต่างๆ นานา อยากจะรํา่รวยมทีรพัยส์นิเงนิทองมากๆ อยากจะมตีาํแหน่งมยีศทีสู่งๆ 

อยากจะมกีามสุข อยากจะมวีตัถขุา้วของต่างๆมากมาย ทีจ่ะมาป้อนความสุข ทางตา หู 

จมกู ลิ้น กาย สิง่เหลา่น้ีแทนทีจ่ะนาํมาซึง่ความสงบสุขท ัง้กบัตนเองและกบัสงัคม แต่

กลบัไปสรา้งความวุน่วายใหเ้กดิขึ้นเพราะสิง่เหลา่น้ีไมไ่ดไ้ปดบัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง หรือทาํความโลภ ความโกรธ ความหลงใหบ้างเบาลงไป ใหน้อ้ยลงไป แต่

กลบัไปเพิม่พูนใหม้มีากยิง่ขึ้น เมือ่มแีลว้ก็เกดิความโลภ อยากจะมเีพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่

ไมไ่ดก็้เกดิความโกรธขึ้นมาอย่างน้ีเป็นตน้  

น่ีเป็นเพราะวา่มนุษยถู์กความหลง ถูกอวิชชาครอบงาํจติใจ ทาํใหเ้หน็ผิดเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็วา่การม ี ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเป็นสิง่ทีเ่จริญ เป็นสิง่ทีท่กุคน

พงึจะมกีนั แต่หารูไ้มว่า่สิง่เหลา่น้ีเป็นการเพิม่พูนความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ภายในใจใหม้มีากขึ้น และเมือ่มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในใจมากขึ้นเท่าไร 

ความทกุขร์อ้นในใจก็จะมมีากยิง่ขึ้นไป ไมล่ดนอ้ยลงจากการมมีากขึ้น เพราะวา่ความ

โลภ ความโกรธ ความหลงจะพอกตวัของมนัเอง ยิง่โลภมากเท่าไรก็จะยิง่ทาํใหม้คีวาม

โลภมากเพิม่ขึ้นไปอกี ยิง่โกรธเท่าไรก็จะยิง่ทาํใหม้คีวามโกรธมากเพิม่ขึ้นไปอกี ยิง่หลง

เท่าไรก็จะยิง่ทาํใหม้คีวามหลงมากขึ้นไปอกี วธิีทีจ่ะปราบกเิลสหรือทาํใหก้เิลสบางเบาลง

ไป จงึตอ้งลดละความโลภ ความโกรธ ความหลงเท่านัน้ ทกุครัง้ทีม่ ี ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เกดิขึ้น ตอ้งฝืน ตอ้งตดั อย่าไปส่งเสริม อย่าไปโลภตาม อย่าไปโกรธ

ตาม อย่าไปหลงตาม การทีจ่ะทาํใหก้เิลสเบาบางลงไปได ้ จะตอ้งอาศยัอะไร ตอ้งอาศยั

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นเครื่องตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงให ้

ออกไปจากจติจากใจ  

ทรงสอนใหใ้ชเ้หตผุลเป็นเครื่องตดัความโลภ เวลาตอ้งการสิง่หน่ึงสิง่ใดขอใหถ้ามตวัเอง

วา่มคีวามจาํเป็นไหม จะตอ้งใชส้ิง่เหลา่น้ีหรือเปลา่ ถา้ไมม่สีิง่ๆน้ีแลว้จะตายหรือไม ่ เช่น

ถา้ไมม่ลีมหายใจแลว้จะตายหรือเปลา่ ลมน้ีเป็นสิง่จาํเป็น ตอ้งมลีมหายใจถงึจะอยู่ได ้

ไมม่อีาหารกนิจะตายหรือเปลา่ อาหารก็มคีวามจาํเป็น ตอ้งกนิอาหาร จะกนิมากกนินอ้ย
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ขนาดไหนถงึจะพออยู่ได ้ ก็ตอ้งวเิคราะหเ์อา อย่างพระภกิษุทา่นก็ฉนัมื้อเดยีวท่านก็อยู่

ได ้ตอ้งใชเ้หต ุใชผ้ล อย่าใชอ้ารมณ์ ถา้ใชอ้ารมณ์แลว้ เหน็อะไรก็อยากไดไ้ปหมด โลภ

ไปหมด ไดไ้ปแลว้แทนทีจ่ะมคีวามสุข ก็ไมม่คีวามสุขหรอก เพราะกลบัสรา้งความหวิ

ความอยากใหม้มีากยิง่ขึ้นไปอกี ทกุครัง้ทีม่คีวามอยาก มคีวามโลภเกดิขึ้น ตอ้งฝืน ตอ้ง

ตดั อย่าไปคดิวา่เมือ่เกดิความโลภ จงึทาํตามความโลภ แลว้ความโลภจะหมดไป อย่างน้ี

ไมใ่ช่ เพราะกลบัทาํใหค้วามโลภมมีากขึ้นไปอกี ทาํความทกุขใ์หม้มีากขึ้นไปอกี ความสุข

ใจกลบัมนีอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มถา้มคีวามโลภแลว้ ตดัความโลภได ้ความสุขใจจะมี

มากขึ้น เพราะความโลภลดนอ้ยลงไปนัน่เอง  

เรื่องความโกรธก็เช่นกนั ทรงสอนใหใ้ชเ้มตตาธรรมระงบัความโกรธ คอืการใหอ้ภยั ไม่

จองเวรจองกรรมกนั เวลาเหน็อะไรไมถู่กใจ ใครทาํอะไรไมถู่กใจ พูดอะไรไมถู่กใจ อย่า

ไปโกรธ อย่าไปแคน้ อย่าไปอาฆาตพยาบาท ตอ้งใชห้ลกัความจริงทีว่า่ หา้มเขาไม่ได ้

แต่หา้มตวัเราได ้ ชนะเขาไม่ได ้ แตช่นะใจเราได ้ เอาชนะความโกรธได ้ แต่เอาชนะคน

อืน่ไมไ่ดเ้สมอไป ถา้เอาชนะคนน้ีได ้ก็มคีนอืน่มาแทนที ่คนในโลกมคีนเป็นพนัๆลา้นคน 

จะเอาชนะคนเหลา่น้ีหมดไดอ้ย่างไร ไปทีไ่หนก็ตอ้งเจอกบัคนเหลา่น้ี ตอ้งเจอกบัคนทีท่าํ

อะไรไมถู่กใจเรา พูดอะไรไมถู่กใจเราเสมอ สิง่ทีจ่ะเอาชนะไดก้็คอืใจของเรา คอื ชนะ

ความอาฆาตพยาบาท ชนะความโกรธ ชนะการจองเวรจองกรรม ดว้ยการใหอ้ภยักนั  

เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร เวรไม่ระงบัดว้ยการจองเวร ความสุขจะเกดิขึ้นก็

ต่อเมือ่ใจระงบัความโกรธได ้ ถา้ใจระงบัความโกรธไมไ่ด ้ ก็จะมแีต่ความรุ่มรอ้นใจ เมือ่

รุ่มรอ้นมากก็ยิง่โกรธมากขึ้นไปอกี วธิีแกค้วามโกรธจงึตอ้งแกท้ีต่วัเราก่อน อย่าไปแก ้

ขา้งนอก อย่าไปแกท้ีค่นอืน่ คนอืน่นัน้เราตอ้งยอมรบัความจรงิวา่เป็นอนัตตา เป็นสิง่ที่

เหลอืวสิยัทีจ่ะไปครอบงาํได ้อาจจะบงัคบัได ้แกไ้ขไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว แต่เป็นไปไมไ่ด ้

ทีจ่ะไปบงัคบั ไปแกไ้ขไดต้ลอดเวลา สิง่ทีเ่ราสามารถบงัคบัได ้ แกไ้ขไดต้ลอดเวลาก็คอื

ตวัเรา จงึขอใหทุ้่มเทสตปิญัญาแกไ้ขปญัหาทีต่วัเรา แกค้วามโกรธของเราดว้ยการให ้

อภยั ดว้ยการไมจ่องเวรกนั  
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ส่วนความหลงทรงใหแ้กด้ว้ยปญัญาความรู ้ ความรูจ้ะเกดิไดก้็ต่อเมือ่ไดศึ้กษาธรรม 

การศึกษาธรรมทาํไดห้ลายวธิี การมาวดัมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เป็นวธิีหน่ึง การศึกษาดว้ย

การอ่านหนงัสอืพระไตรปิฎก อ่านหนงัสอืธรรมของเกจอิาจารยท์ ัง้หลายก็เป็นการศึกษา

อกีวธิีหน่ึง เมือ่ไดศึ้กษาแลว้จะรูเ้รื่องราวต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายไดรู้ก้นั ก็จะแกไ้ขตวัเองได ้ขณะน้ีเรามคีวามหลง มคีวามเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็สุขเป็นทกุข ์ เหน็ทกุขเ์ป็นสุขกนั เช่นเหน็วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

กามสุข เป็นสุขอย่างยิง่ แต่หารูไ้มว่า่ในสายตาของผูส้ิ้นกเิลสแลว้ อย่างพระพทุธเจา้ก็ด ี

พระอรหนัตสาวกก็ด ี ท่านกลบัเหน็วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็นทกุขอ์ย่างยิง่ 

เพราะโดยธรรมชาต ิลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็นของไม่เทีย่ง เป็นของไมจ่รีงัย ัง่ยนื

ไมอ่ยู่กบัเราตลอด มกีารเจริญลาภ ก็ตอ้งมกีารเสือ่มลาภเป็นธรรมดา มกีารเจริญยศ ก็

ตอ้งมกีารเสือ่มยศเป็นธรรมดา มสีรรเสริญก็ตอ้งมนิีนทาเป็นธรรมดา มสุีขก็ตอ้งมทีกุข ์

เป็นธรรมดา เป็นของคู่กนั เป็นเงาตามตวักนัไป เหมอืนเหรียญทีม่สีองดา้น มที ัง้หวัและ

มที ัง้กอ้ยฉนัใด ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็ตอ้งมฝ่ีายตรงกนัขา้มกนั มคีวามเสื่อม

ลาภ เสือ่มยศ มนิีนทา มทีกุข ์ น่ีคือความเป็นจริงทีค่นไมม่คีวามหลงครอบงาํจะเหน็ได ้

อย่างชดัเจน เหน็จนกระท ัง่ไมม่คีวามปรารถนาทีจ่ะมสีิง่เหลา่น้ีเลย  

เช่นพระพทุธเจา้ พระพทุธองคท์รงไมม่คีวามมกัใหญ่ใฝ่สูง แมจ้ะเป็นพระราชโอรสของ

พระเจา้แผ่นดนิ ไมเ่คยมคีวามปรารถนาทีจ่ะครองราชสมบตั ิ เพราะทรงเหน็ดว้ยปญัญา

แลว้วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็นทกุข ์ไมเ่ป็นสุข ความสุขทีแ่ทจ้ริงเกดิจากความ

สงบของจติใจ ซึง่จะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไดช้าํระ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให ้

หมดไปจากจติจากใจ เมือ่หมดไปแลว้ จติใจก็จะมคีวามอิม่ มคีวามพอ เมือ่มคีวามอิม่ 

มคีวามพอแลว้ การทีจ่ะไปประพฤตปิฏบิตัตินในทศิทางทีไ่มด่ ีเช่นไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไป

ลกัทรพัย ์ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปโกหกมดเทจ็ ไปเสพสุรายาเมา ก็จะไมม่ใีนจติใจ  

จงึขอใหน้อ้มจตินอ้มใจ ถวายสกัการบูชาแด่ผูม้พีระคุณอนัใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย 

ดว้ยการปฏบิตับูิชา ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากจติจากใจเท่าทีจ่ะ
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สามารถทาํได ้ตามกาํลงัแห่ง สต ิปญัญา ศรทัธา วริิยะ แลว้การบูชาน้ีจะเป็นมงคลอยา่ง

ยิง่ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๖ 

อานิสงสข์องการใหท้าน 
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

เจตนารมณ์ของการทาํบญุคอืการสรา้งความสุขความเจริญใหก้บัตน เวลามาวดัมกัจะได ้

ยนิวา่มาทาํบญุทาํทานอยู่เสมอๆ แต่อาจจะไมเ่ขา้ใจความหมายทีแ่ทจ้ริงของการทาํบญุ

ใหท้าน บางท่านอาจจะเขา้ใจวา่การนาํขา้วปลาอาหารและจตปุจัจยัไทยทานมาถวายพระ

เรียกวา่เป็นการทาํบญุ แต่ถา้เอาขา้วของไปแจกคนอืน่ทีไ่มใ่ช่พระก็เรียกวา่เป็นการให ้

ทาน ซึง่เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะวา่การกระทาํท ัง้ ๒ ชนิดน้ี ทางพระพทุธศาสนา

เรียกวา่เป็นการใหท้านเหมอืนกนั เป็นบญุเหมอืนกนั เพราะการใหท้านเป็นบญุอย่างหน่ึง

ในบญุกริิยาวตัถ ุ๑๐ ประการ  

การทาํบญุตามหลกัพระพทุธศาสนาไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารใหท้านแต่เพยีงอย่างเดยีว พระพทุธ

องคท์รงแสดงไวถ้งึ ๑๐ ประการดว้ยกนั คอื ๑. ทานมยั ทาํบญุดว้ยการให ้๒. สลีมยั 

ทาํบญุดว้ยการรกัษาศีลและประพฤตดิ ี ๓. ภาวนามยั ทาํบญุดว้ยการเจริญภาวนา ๔. 

อปจายนมยั ทาํบญุดว้ยการประพฤตอ่ิอนนอ้ม ๕. เวยยาวจัจมยั ทาํบญุดว้ยการช่วย

ขวนขวายรบัใช ้ ๖. ปตัติทานมยั ทาํบญุดว้ยการดว้ยการเฉลีย่ความดใีหแ้ก่ผูอ้ืน่ เช่น

การอทุศิส่วนบญุใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ ๗. ปตัตานุโมทนามยั ทาํบญุดว้ยการยนิดใีน

ความดขีองผูอ้ืน่ ๘. ธมัมสัสวนมยั ทาํบญุดว้ยการฟงัธรรม ๙. ธมัมเทสนามยั ทาํบญุ

ดว้ยการส ัง่สอนธรรม ๑๐. ทิฏ�ุชุกมัมนามยั ทาํบญุดว้ยการทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง  

น่ีคอืบญุท ัง้ ๑๐ ประการทีเ่มือ่กระทาํไปแลว้จะเกดิความสุขใจขึ้นมา เพราะวา่บญุคอื

ความสุขใจในปจัจบุนั และเมือ่ตายไปก็จะไปสู่สุคต ิ ไปสู่ทีด่ทีีช่อบต่อไป ขอใหท้าํความ

เขา้ใจไวว้า่การใหท้านคอืบญุอย่างหน่ึง ไมว่า่จะใหก้บัใครก็ตาม ใหก้บัพระสงฆอ์งคเ์จา้ก็

เป็นบญุ ใหก้บับดิามารดา ใหก้บัสามภีรรยา ใหก้บับตุรธิดา ใหก้บัญาตสินิทมติรสหาย

ท ัง้หลาย ใหก้บัคนทีไ่มรู่จ้กั หรือแมแ้ต่ใหก้บัสตัวเ์ดรจัฉานท ัง้หลาย เช่น นก ปลา สุนขั 
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แมว ก็เป็นบญุท ัง้นัน้ เพราะเมือ่ทาํไปแลว้ใจจะดขีึ้น จะสะอาดขึ้น เป็นการชาํระ ความ

โลภ ความตระหน่ี ความหวง ทีม่อียู่ในใจ เป็นการชาํระความเหน็แก่ตวั ซึง่เป็นความ

หลงอย่างหน่ึงใหอ้อกไปจากใจ  

การใหท้านมอียู ่๕ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ๑. ใหท้านดว้ยศรทัธา ความเช่ือ ๒. ใหท้าน

ดว้ยความเคารพ ๓. ใหท้านตามกาลตามเวลา ๔. ใหท้านดว้ยจติอนุเคราะห ์ ๕. ให ้

ทานโดยที่ไม่กระทบตนและผูอ้ืน่ การใหท้านเหลา่น้ีมอีานิสงสท์ีต่่างกนัไป แต่ที่

เหมอืนกนัก็คอืการใหท้านท ัง้ ๕ ประการน้ี เมือ่ถงึเวลาทีผ่ลบญุของการใหท้านจะปรากฏ

ขึ้นมา บคุคลนัน้ๆจะมคีวามม ัง่ค ัง่สมบูรณ์ดว้ยทรพัยส์มบตัเิงนิทอง นอกจากนัน้แลว้ยงั

มอีานิสงสอ์ืน่เพิม่ขึ้นมาจากการใหท้านตามลกัษณะของทานนัน้ๆ เช่น  

๑. ใหท้านดว้ยศรทัธา ความเช่ือ เวลาอานิสงสข์องทานน้ีเกดิขึ้นจะทาํใหไ้ปเกดิเป็นคนที่

มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มผีวิพรรณผ่องใส  

๒. ใหท้านดว้ยความเคารพ เช่นเวลาถวายของใหก้บัพระ จะทาํดว้ยความนอบนอ้ม 

เวลาตกับาตร จะถอดรองเทา้ ไมใ่ส่รองเทา้ตกับาตร เพราะวา่ถา้ใส่รองเทา้ตกับาตรจะ

ยนืสูงกวา่พระ เป็นการขาดความเคารพในทาน เป็นการใหท้านเหมอืนกนัแต่ไมไ่ดใ้ห ้

ดว้ยความเคารพ เหมอืนกบัใหข้อทาน ก็โยนใส่ลงไปในขนั เป็นการใหท้านเหมอืนกนั 

แต่ไมใ่ช่ใหท้านดว้ยความเคารพ ถา้จะใหท้านดว้ยความเคารพ ตอ้งมกีริิยาอาการทีอ่่อน

นอ้ม ตอ้งอยู่ทีต่ ํา่กวา่ผูร้บั อานิสงสข์องการทาํทานดว้ยความเคารพจะทาํใหบ้คุคล

ใกลช้ดิ เช่น สามกี็ด ีภรรยาก็ด ีบตุรธิดาก็ด ีคนรบัใชห้รือบริษทับริวารก็ด ีจะใหค้วาม

เคารพนบัถอืเลือ่มใสศรทัธาเชื่อฟงัในตวัเรา  

๓. ใหท้านตามกาลตามเวลา หมายถงึการทาํบญุใหท้านเฉพาะในวนัสาํคญัๆเช่น วนัเกดิ 

วนัขึ้นปีใหม ่ วนัสาํคญัทางศาสนา ถา้ไมม่วีนัสาํคญัเหลา่น้ีก็จะไมไ่ดท้าํ เป็นการทาํทาน

ตามกาล อานิสงสข์องผูใ้หท้านตามกาลตามเวลาคอื เวลาเกดิความจาํเป็นตอ้งการสิง่

หน่ึงสิง่ใดก็จะไดส้ิง่นัน้ๆมาไดด้ว้ยความงา่ยดาย คอืมาตามกาลตามเวลาเหมอืนกนั ใน

บางครัง้บางคราวอาจจะมคีวามขดัสน มคีวามตอ้งการสิง่หน่ึงสิง่ใด ก็จะไดส้ิง่นัน้มา 
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อาจจะขดัสนเงนิทองก็จะมเีงนิมทีองขึ้นมา ถา้ไมม่ทีีพ่กัก็จะมทีีพ่กัขึ้นมา ไมม่อีาหาร

รบัประทานกจ็ะมอีาหารขึ้นมา อย่างน้ีเป็นตน้ เรียกวา่อานิสงสข์องการใหท้านตามกาล  

๔. ใหท้านดว้ยจติอนุเคราะห ์ มเีจตนามุง่ม ัน่ทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูอ้ืน่ เหน็คนตก

ทกุขไ์ดย้าก มคีวามลาํบากลาํบนก็อยากจะสงเคราะห ์ เหน็คนป่วย คนเจ็บ คนแก่ 

คนชรา คนขอทาน คนทีป่ระสบกบัภยัพบิตัต่ิางๆ นํา้ท่วม ไฟไหม ้ทกุขย์ากลาํบาก ก็มี

ความกรุณา มคีวามสงสารอยากจะช่วยเหลอืบรรเทาทกุขใ์หแ้ก่คนเหลา่นัน้ ดว้ยการให ้

สิง่ของต่างๆ อานิสงสข์องทานแบบน้ี ก็คอืเมือ่มทีรพัยแ์ลว้ จะไดใ้ชท้รพัยน์ ัน้อย่างเต็มที ่

คอืจะไมม่คีวามรูส้กึเสยีดาย ตระหน่ี หวงแหน จนกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรพัยไ์ป มเีงนิมี

ทองกลบัไมก่ลา้ใช ้ กลวัอด กลวัอยาก กลวัยาก กลวัจน อย่างน้ีจะไมเ่กดิกบัคนทีใ่ห ้

ทานเพือ่สงเคราะหผู์อ้ืน่  

๕. ใหท้านโดยที่ไม่กระทบตนและผูอ้ืน่ หมายถงึเวลาใหท้าน สิง่ของทีใ่หเ้ป็นของทีห่ามา

ไดโ้ดยไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองหรือผูอ้ืน่ หามาไดด้ว้ยความสุจริต ไมไ่ดเ้กดิ

จากการฆ่า จากการลกัทรพัย ์จากการพูดปดมดเทจ็ จากการประพฤตผิดิประเวณี ไมไ่ด ้

ขายตวัเพือ่เอาเงนิมาทาํบญุ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ดว้ยการยดัเยยีด บงัคบั 

ใหร่้วมทาํบญุ แจกซองแลว้กาํหนดวา่จะตอ้งใส่ซองเท่านัน้เท่าน้ี อย่างน้ีเป็นตน้ ถา้ทาํ

อย่างน้ีแลว้ถอืวา่เป็นการสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ อานิสงสข์องการทาํทานทีไ่ม่

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองหรือกบัผูอ้ืน่ คอืทรพัยส์มบตัเิงนิทองทีม่อียู่จะไมสู่ญ

ไปเพราะภยัต่างๆ เช่นจากไฟไหมก้็ด ีนํา้ทว่มก็ด ีจากการถูกยดึทรพัยโ์ดยพระราชามหา

กษตัริยก์็ด ีถูกโจรขโมยไปก็ด ีถูกลูกหลานลา้งผลาญไปก็ด ี 

น่ีคอืลกัษณะของการใหท้านและอานิสงสท์ ัง้ ๕ ประการดว้ยกนั คอื ๑. ใหท้านดว้ย

ศรทัธา ความเช่ือ ๒. ใหท้านดว้ยความเคารพ ๓. ใหท้านตามกาลตามเวลา ๔. ใหท้าน

ดว้ยจติอนุเคราะห ์ ๕. ใหท้านโดยที่ไม่กระทบตนและผูอ้ืน่ จงึขอฝากเรื่องราวของการ

ทาํบญุใหท้านน้ีไวเ้พือ่ศึกษาพนิิจพจิารณา และประพฤตปิฏบิตัติามแต่จะเหน็สมควร 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๗ 

วิสาขบูชา 
๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัสาํคญัอย่างยิง่ทางพระพทุธศาสนา เพราะเป็นวนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระบรม

ศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูม้พีระคุณอย่างยิง่ใหญ่ต่อพทุธศาสนิกชน

ท ัง้หลาย พระพทุธองคเ์ป็นบรุุษทีป่ระเสรฐิ เป็นหน่ึงไมม่สีองในจกัรวาลน้ี นานๆจะมี

บคุคลอย่างท่านปรากฏตนขึ้นมาในโลกน้ี แลว้นาํธรรมอนัวเิศษมาเผยแผ่ส ัง่สอนใหก้บั

สตัวโ์ลกท ัง้หลายผูย้งัอยู่ในความมดืบอดของความหลง ของกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ทาํให ้

ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมรู่จ้กัจบไมรู่จ้กัสิ้น ตอ้งแบกความทกุขอ์นัใหญ่หลวงมา

ตลอดเวลา แต่เมือ่มบีคุคลอย่างพระพทุธเจา้มาประสูต ิ ตรสัรู ้ และแสดงธรรมส ัง่สอน

สตัวโ์ลก จงึเป็นเหมอืนกบัมแีสงสวา่งปรากฏขึ้นในทีม่ดื มหีมอวเิศษมารกัษาโรคทีไ่มม่ี

ใครสามารถรกัษาใหห้ายได ้ น่ีคอืพระคุณอนัวเิศษของพระพทุธเจา้ ทีส่ามารถทาํใหส้ตัว ์

โลกผูม้ดืบอด เขา้ถงึสจัจธรรมความจริงของโลกน้ีวา่ เมือ่มคีวามทกุขก์็ตอ้งมกีารดบั

ทกุข ์ 

พระพทุธองคท์รงไดส้ะสมบญุมาอย่างมากมายหลายภพหลายชาต ิ หลายกปัหลายกลัป์ 

ไดใ้ชพ้ระบารมศึีกษาประพฤตปิฏบิตัจินกระท ัง่พบความเป็นจริงถงึบ่อเหตขุองการเวยีน

วา่ยตายเกดิ เหตขุองความทกุขท์ ัง้หลายทีอ่ยู่ในจติใจของสตัวโ์ลก วา่เกดิมาจากความ

อยากต่างๆ เกดิมาจากกเิลสความโลภ ความโกรธ ความหลง และทรงไดเ้หน็วา่เหตขุอง

ความอยากท ัง้หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ก็เกดิมาจาก อวิชชา ความไม่

รู ้ คอืไมรู่ว้า่อะไรเป็นสิง่ทีด่ทีีง่ามสาํหรบัจติใจ กลบัไปหลงตดิอยู่กบัสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นสิง่ทีด่ี

ทีง่าม เป็นสิง่ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสุข เป็นสิง่ทีไ่มไ่ดท้าํใหพ้น้ทกุข ์ ก็เลยผูกตวัเองใหอ้ยู่กบั

ความทกุขโ์ดยไมรู่ต้วั  
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หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงศึกษา ประพฤตปิฏบิตั ิ ก็เหน็วา่คนเราจะสุขไดต้อ้งตดั

กเิลสตดัตณัหา ธรรมชาตขิองจติใจไมต่อ้งมอีะไรก็มคีวามสุขได ้ มคีวามสุขมากและ

ยิง่ใหญ่กวา่การมวีตัถสุมบตัต่ิางๆ เพราะวา่วตัถสุมบตัต่ิางๆโดยธรรมชาตเิป็นของทีม่ ี

ความทกุขซ์่อนเรน้อยู่ เมือ่ไปแตะตอ้งก็เหมอืนกบัไปแตะไฟ เพราะไฟมคีวามรอ้นซอ่น

เรน้อยู่ เวลาดูก็สวยงามดหีรอก แต่พอเอามอืเขา้ไปแตะเขา้ก็จะเกดิความเจ็บปวดขึ้นมา

ฉนัใด ของทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ีก็เปรียบเหมอืนกบัไฟ เวลาดูก็สวยงามด ี เห็น

รูปคนก็สวยงามด ี เหน็คนหนุ่ม คนสาวก็สวยงามด ี เหน็สมบตัต่ิางๆ สิง่ของต่างๆ ก็

อยากจะได ้ อยากจะมกีนั แต่หารูไ้มว่า่สิง่เหลา่น้ีเป็นเหมอืนไฟ เวลาไปจบัไปตอ้งแลว้

จะตอ้งถูกสิง่เหลา่น้ีเผาไหม ้ 

สิง่ต่างๆในโลกน้ี เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ทีส่ตัวท์ ัง้หลายมคีวามอยาก มี

ความชอบ มคีวามชื่นชมยนิด ี เป็นเหมอืนไฟ เป็นของรอ้น เป็นความทกุข ์ เมือ่ไปยดึไป

ตดิไปสมัผสัเขา้แลว้ก็จะตอ้งถูกสิง่เหลา่น้ีเผาผลาญ สรา้งความทกุขใ์หม้มีากขึ้นไป 

เพราะสิง่เหลา่น้ีโดยธรรมชาตเิป็นของไมแ่น่นอน เป็นของไมเ่ทีย่ง อนิจจงั มาแลว้ก็ไป 

ไปเมือ่ไหร่ก็ไมม่ใีครรู ้ เมือ่ไปแลว้ก็สรา้งความทกุขค์วามเศรา้โศกเสยีใจใหก้บัผูห้ลงยดึ

ตดิ เวลาอยู่ก็สรา้งความกงัวลใจ วา่สิง่เหลา่น้ีจะอยู่ไดน้านสกัเท่าไร จะหมดไปเมือ่ไหร่ 

น่ีคอืลกัษณะของความทกุขร์อ้นของ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เหมอืนกบัโดนไฟเผา

ไหม ้ 

พระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูเ้หน็วา่กามคุณ ๕ ไดแ้ก่ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

ท ัง้หลาย เป็นเหมอืนเปลวไฟ มคีวามรอ้น มคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู ่ พระองคจ์งึไดต้ดั

ออกไปจากจติจากใจ ตดัความเกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหลา่น้ี ไมป่รารถนาทีจ่ะหาความสุขจาก 

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เพราะไมเ่ป็นคุณกบัจติใจ การปราศจากสิง่เหลา่น้ีต่างหาก

ทีด่สีาํหรบัจติใจ มสีิง่เหลา่น้ีนอ้ยลงไปเท่าไร ความสุขก็จะมมีากขึ้นไปเท่านัน้ ดงัทีจ่ะ

สงัเกตไดจ้ากพระพทุธองคก์็ด ี พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายก็ด ี วา่ท่านมวีตัถสุมบตันิอ้ย

มาก มเีท่าทีจ่าํเป็น เครื่องนุ่งห่มก็มแีค่ไตรจวีร ผา้ ๓ ผนื มบีาตรเพยีงใบเดยีวไว ้

บณิฑบาต ทีอ่ยู่อาศยัก็สุดแทแ้ต่จะหาได ้ ตามโคนไมก้็ได ้ ในถํา้ก็ได ้ ตามเรือนรา้งก็ได ้
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หรือในกฏุทิีศ่รทัธาญาตโิยมสรา้งถวายก็ได ้ มเีท่าน้ีก็พอแลว้สาํหรบัการครองชพีของ

บรรพชติ พอแลว้กบัความสุขจากวตัถสุมบตั ิ ความสุขทีแ่ทจ้ริงเกดิจากการตดัความ

อยาก ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากใจ ทาํใหใ้จ สงบ เย็น อิม่ พอ  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูใ้นวนัเพญ็เดอืน ๖ วนัวสิาขบูชา พระพทุธองค์

ทรงไดบ้รรลใุนวนันัน้ บรรลทุีใ่จของพระองคท์่าน คอืสามารถตดัความอยากท ัง้หลายทีม่ ี

อยู่ในใจออกไปหมด และวธิีการทีจ่ะตดัความอยากก็ตอ้งอาศยัมชัฌิมาปฏิปทา ทางสาย

กลาง ไดแ้ก่ การทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล และการเจริญจติตภาวนา เป็นเครื่องมอื

ช่วยตดัความอยากต่างๆ ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากใจ ขอให ้

เหน็ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เป็นเหมอืนกบัเชื้อโรคทีม่อียู่ใน

ร่างกาย เวลามเีชื้อโรคอยู่ในร่างกาย ร่างกายจะตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย แต่ถา้ไดร้บัประทาน

ยาเขา้ไป เชื้อโรคก็จะถูกทาํลายหมดไป เมือ่เชื้อโรคหมดไปอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยต่างๆก็

หมดไปฉนัใด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในใจก็เป็นเชื้อ

โรคทีท่าํใหโ้รคใจกาํเรบิขึ้นมา เช่นความทกุขใ์จ ความกงัวลใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ เกดิ

จากกเิลสตณัหาท ัง้นัน้  

จงึตอ้งเอาธรรมะซึง่เป็นยารกัษาโรคใจเขา้มารกัษา ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

เจริญจติตภาวนา ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

เพือ่ทาํลายความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้นไป 

เมือ่หมดสิ้นไปแลว้ ใจก็เป็นใจทีป่กต ิ เป็นใจทีไ่มม่คีวามทกุข ์ เป็นใจทีไ่มม่คีวามหวิโหย 

เป็นใจทีไ่มม่คีวามกระหาย เป็นใจทีม่แีต่ความอิม่ ความพอ ความสุขทีเ่ป็น ปรมงั สขุงั 

เป็นสุขทีเ่ลศิทีสุ่ดในบรรดาความสุขท ัง้หลาย ไมม่คีวามสุขใดจะเลศิเท่ากบัความสุขที่

เกดิจากความสงบใจ ทีเ่กดิขึ้นจากการประพฤตปิฏบิตัธิรรม ตดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง และความอยากท ัง้หลาย  

น่ีคอืเรื่องราวของวนัวสิาขบูชา เรื่องของพระพทุธเจา้ทีไ่ดท้รงมาประสูต ิ ตรสัรู ้ และ 

แสดงธรรม ประกาศพระศาสนาใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย จงึถอืวา่เป็นโชคอย่างยิง่ทีไ่ดม้า

เกดิเป็นมนุษย ์ และไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา เพราะไมใ่ช่เป็นสิง่ทีง่า่ยเลยทีจ่ะไดม้าเกดิ
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เป็นมนุษยแ์ต่ละครัง้ และก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีง่า่ยเลยทีไ่ดม้าเกดิ แลว้มาเจอกบั

พระพทุธศาสนา เมือ่ไดพ้บสิง่ประเสริฐเช่นน้ีแลว้ ก็ขอใหฉ้วยโอกาสอนัดงีามน้ีตกัตวง

ผลประโยชนข์องพระพทุธศาสนาใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ ใหส้มกบัพระเจตนาของ

พระพทุธองคท์ีท่รงประกาศพระศาสนาเพือ่ใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลายหลดุพน้จากกองทกุข ์

แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ  

ในวนัมหามงคลน้ี ขอใหน้อ้มเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทีเ่ป็นสรณะอนัประเสริฐ 

มาใส่ใจ ดว้ยการปฏบิตับูิชา ทาํตวัใหเ้ป็นคนด ีทาํแต่ความด ีละความชัว่ ชาํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ใหอ้อกไปจากจติจากใจ แลว้ความเป็นสริิมงคล

ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๘ 

พระคณุของพระพทุธเจา้ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

การปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้ แต่ละครัง้เป็นสิง่ทีไ่มใ่ช่จะปรากฏขึ้นไดง้า่ยๆ แต่เป็นสิง่

ทีน่านๆจะปรากฏขึ้นสกัครัง้หน่ึง เพราะพระพทุธเจา้แต่ละพระองคก่์อนจะมาตรสัรูไ้ด ้

จะตอ้งบาํเพญ็บญุบารมมีาอย่างยาวนาน เป็นเวลาหลายกปัหลายกลัป์ดว้ยกนัถงึจะได ้

ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ แต่การปรากฏขึ้นของพระศาสนายิง่เป็นของทีย่ากขึ้นไปอกี ยิง่

กวา่การตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ เพราะวา่พระพทุธเจา้ทกุๆพระองคท์ีไ่ดม้าตรสัรูธ้รรม 

ไมไ่ดป้ระกาศพระธรรมคาํสอนแก่สตัวโ์ลกทกุๆพระองค ์ มหีลายๆ พระองคท์ีเ่มือ่ตรสัรู ้

แลว้แต่ไมไ่ดป้ระกาศพระธรรมคาํสอนเน่ืองจากเหตปุจัจยัไมอ่าํนวย จงึกลายเป็นพระ

ปจัเจกพทุธเจา้ไป  

พระพทุธเจา้จงึมอียู่ ๒ ลกัษณะ คือ พระปจัเจกพทุธเจา้ และ พระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ พระปจัเจกพทุธเจา้ไมไ่ดป้ระกาศพระธรรมคาํสอน หลงัจากตรสัรูแ้ลว้กอ็ยู่

เฉยๆ ไมไ่ดบ้อกใครวา่เป็นพระพทุธเจา้ จงึไมม่ใีครรูว้า่มพีระพทุธเจา้อบุตัขิึ้นมาแลว้ ถา้

ไดป้ระกาศพระธรรมคาํสอน ก็จะเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ มพีระพทุธศาสนา

ปรากฏตามขึ้นมา มพีทุธบริษทัสบืทอดพระธรรมคาํสอนต่อไป เหมอืนกบัพระพทุธเจา้

องคป์จัจบุนัน้ี หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูแ้ลว้ ทรงใชเ้วลาใคร่ครวญสกัระยะ

หน่ึงวา่ควรจะประกาศพระศาสนาหรือไม ่ 

ในเบื้องตน้ทรงเกดิความทอ้แทเ้พราะเหน็วา่พระธรรมทีท่รงตรสัรูน้ ัน้ เป็นสิง่ทีย่ากอย่าง

ยิง่สาํหรบัปถุชุนคนธรรมดาสามญัท ัง้หลายจะสามารถเขา้ใจได ้ และนอ้มเอาไปปฏบิตัไิด ้

เพราะเป็นการสอนใหล้ะสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นทีร่กัทีช่อบ เช่นสอนใหล้ะความโลภ ความอยาก

ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ เป็นตน้ ซึง่เป็นสิง่ทีค่นทกุคนในโลกปรารถนากนั แต่

เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงเหน็วา่เป็นกบัดกัของความทกุข ์ ผูใ้ดม ี ลาภ ยศ สรรเสริญ 
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กามสุขแลว้ มกัจะมแีต่ความทกุขอ์ยู่เสมอ เพราะเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไมเ่ทีย่ง

แทแ้น่นอน เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป มกีารเจริญ และ มกีารเสือ่ม ไมใ่ช่ของๆเรา ถา้สิง่

ไหนเป็นของเราอย่างแทจ้ริง ย่อมอยู่กบัเราไปตลอด แต่สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปเสมอ 

มกีารแปรปรวน มกีารเปลีย่นแปลง และ มกีารหมดไป  

เมือ่พระพทุธองคท์รงพจิารณาจงึเกดิความทอ้แท ้ ทรงดาํริวา่ถา้ไปส ัง่สอนแลว้จะมใีคร

เชื่อหรือเปลา่ หรือจะถูกหาวา่บา้ ก็เลยทรงมคีวามรูส้กึไมอ่ยากจะส ัง่สอน ไมอ่ยาก

ประกาศพระธรรมทีไ่ดท้รงตรสัรู ้ ไดท้รงเหน็มา ต่อมาทา้วมหาพรหมไดม้ากราบ

พระพทุธเจา้แลว้อาราธนาใหพ้ระพทุธองคท์รงโปรดเมตตาสตัวโ์ลก โปรดส ัง่สอนสตัว ์

โลกทีย่งัมดืบอดดว้ยโมหะ ความหลง ดว้ยอวิชชา ความไมรู่ ้ ขอใหไ้ดโ้ปรดใหเ้ขา

เหลา่นัน้ได ้ มแีสงสวา่ง มธีรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรมดว้ยเถดิ ถงึแมว้า่สตัวโ์ลกจะไม่

สามารถรบัคาํสอนของพระพทุธองคไ์ดท้ ัง้หมดก็ตาม แต่สตัวโ์ลกทีฉ่ลาดก็ม ี ทีไ่มฉ่ลาด

ก็ม ีผูท้ีจ่ะรบัการส ัง่สอนของพระพทุธองคก์็ม ีทีไ่มร่บัก็ม ี 

หลงัจากพระพทุธองคไ์ดท้รงพจิารณาแลว้ ก็ทรงจาํแนกสตัวโ์ลกไวเ้ป็น ๔ ประเภท 

เปรียบเหมอืนบวั ๔ เหลา่ คอืประเภทที ่๑. อคุฆฏิตญั�ู เป็นคนทีฉ่ลาดมาก เพยีงแต่

ยกหวัขอ้ขึ้นมาก็เขา้ใจแลว้ เปรียบเหมอืนกบับวัทีอ่ยู่เหนือนํา้ พอไดร้บัแสงอาทติยก์จ็ะ

บาน ประเภทที ่๒. วิปจติญั�ู เป็นผูท้ีจ่ะรูจ้ะเขา้ใจหลงัจากไดฟ้งัการอธิบายขยายความ 

เปรียบเหมอืนกบับวัทีต่ ัง้อยู่เสมอนํา้ จกับานในวนัพรุ่งน้ี ประเภทที ่ ๓. เนยยะ คอืผูท้ี่

พอส ัง่สอนได ้ ตอ้งใชเ้วลานานหน่อย ตอ้งสอนไปเรื่อยๆ อาจจะเป็นเดอืน เป็นปี ก็จะ

สามารถบรรลธุรรมได ้ เปรียบเหมอืนกบัดอกบวัทีย่งัอยู่ในนํา้ ยงัไมโ่ผลพ่น้นํา้ จกับาน

ในวนัต่อไป บคุคลท ัง้ ๓ ประเภททีก่ลา่วมา ยงัพอส ัง่สอนได ้ ส่วนประเภทที ่๔. ปทปร

มะ เป็นพวกมดืบอด ไดแ้ค่ตวับทคอืถอ้ยคาํเป็นอย่างยิง่ ไมอ่าจเขา้ใจความหมาย 

เปรียบเหมอืนกบับวัจมอยู่ในนํา้ทีก่ลายเป็นอาหารของปลาและเต่า จะส ัง่สอนอย่างไรก็

ไมเ่ชื่อฟงั คดิวา่เป็นการหลอกลวง เช่นเรื่องนรก เรื่องสวรรค ์เรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

เหน็เป็นของโกหกหลอกลวง เป็นไปไมไ่ดท้ีต่ายแลว้จะเกดิอกี ตายแลว้สูญ เป็นลกัษณะ

ของคนมดืบอด ทีพ่ระพทุธเจา้จะไมท่รงส ัง่สอน สอนไปก็เปลา่ประโยชน ์ เปรียบ



85 
 

เหมอืนกบัการสาดนํา้ใส่หลงัสุนขั สุนขัจะสะบดัทิ้งทนัทฉีนัใด การส ัง่สอนคนมดืบอดก็

เสยีเวลาเปลา่ๆฉนันัน้  

หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงพจิารณาแลว้ ทรงเหน็วา่ยงัมผูีท้ีพ่อจะเทศนาโปรดได ้ จงึ

ทรงมกีาํลงัใจทีจ่ะประกาศพระศาสนา โดยใชพ้ระบารมทีีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงส ัง่สมมา 

คอืพระปญัญาคุณ และ พระกรุณาคุณ ทีท่รงมเีป่ียมในพระทยั เป็นเครื่องมอืสนบัสนุน

การส ัง่สอนพระธรรมใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูท้ีไ่ดเ้กดิในสมยัทีม่พีระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ จงึถอืวา่เป็นผูม้โีชควาสนามาก จงึไมค่วรปลอ่ยใหโ้อกาสอนัดน้ีี ทีไ่ดพ้ระ

อริยทรพัยอ์นัประเสริฐน้ีมา เป็นทรพัยท์ีป่ระเสริฐกวา่ทรพัยต่์างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เป็น

ทรพัยท์ีถ่าวร เป็นทรพัยท์ีเ่อาตดิตวัไปไดท้กุภพทกุชาต ิ ไมม่ใีครจะมาช่วงชงิแยง่หรือ

ขโมยไปได ้ 

จงึควรนอ้มจติใจใหเ้กดิศรทัธาในพระธรรมคาํสอน ใหเ้ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน เชื่อเรื่องกรรม เรื่องทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ใหเ้ชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ ใหเ้ชื่อวา่

ทาํบญุทาํกศุลแลว้จะไปสวรรค ์ ทาํแต่บาปแต่กรรมก็จะไปนรก เป็นเรื่องจรงิที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็มาในวนัเพญ็เดอืน ๖ คือวนัวสิาขะทีผ่่านมาเมือ่สองพนัหา้

รอ้ยกวา่ปีมาแลว้ ขอใหเ้ชื่อในสิง่เหลา่น้ี แต่การเชื่อในทางพระพทุธศาสนาไมไ่ด ้

หมายความวา่ใหเ้ชื่อเฉยๆ การเชื่อน้ีหมายถงึใหเ้ชื่อเพือ่นาํไปพสูิจนว์า่สิง่ต่างๆ ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้เป็นจรงิหรือเทจ็อย่างไร เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็น

สิง่ทีพ่สูิจนไ์ด ้ ไมไ่ดใ้หเ้ชื่อแบบงมงาย แบบหลบัหูหลบัตา ศรทัธาในพระพทุธศาสนา

หมายถงึใหเ้อาสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนมาประพฤตปิฏบิตักิบัตวัเรา กบักายวาจาใจ

ของเรา แลว้พสูิจนดู์วา่สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนนัน้เป็นจริงหรือเป็นเทจ็

อย่างไร  

น่ีคอืศรทัธาความเชื่อในพระพทุธศาสนา เมือ่รบัเอามาปฏบิตัแิลว้ สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนก็จะปรากฏขึ้นมา เหมอืนกบัการเชื่อคนทีเ่อายามาใหร้บัประทานเพือ่รกัษา

โรค เขาบอกวา่ลองกนิดูซ ิ กนิแลว้โรคจะหาย ถา้เชื่อก็ลองรบัประทานยานัน้ดู หลงัจาก

นัน้ก็จะรูว้า่ยานัน้ใชไ้ดห้รือไม ่ แต่ถา้ปฏเิสธไมก่นิยา ก็จะไมรู่ว้า่ยานัน้ดหีรือไมด่อีย่างไร 
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ฉนัใดพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็เปรียบเหมอืนยารกัษาโรคใจ รกัษาความทกุข ์

ทีม่อียู่ภายในใจ ถา้ปฏเิสธไมเ่ชื่อ โดยคดิวา่ ทาํบญุไป รกัษาศีลไป ก็ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร ทาํไปก็เท่านัน้ ก็ปฏเิสธ ไมท่าํ ถา้ปฏเิสธไมท่าํ ก็จะไมรู่เ้รื่องบญุเรื่องบาปวา่ มผีล

อย่างไรบา้ง แต่ถา้เชื่อแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ ลองทาํบญุ ลองรกัษาศีล ลองไหวพ้ระสวด

มนต ์ลองนัง่สมาธิ แลว้ดูซวิา่ใจจะดขีึ้นหรอืไม ่ ใจจะสงบขึ้นหรือไม ่ ใจจะอิม่ขึ้นหรือไม่ 

ใจจะมคีวามสุขดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวห้รือไม ่ ตอ้งพสูิจนดู์ เมือ่ลองปฏบิตัแิลว้ 

จะเหน็ผล เมือ่เหน็ผลแลว้จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ไมส่าํคญัแลว้ เพราะรูแ้ลว้วา่อะไรเป็นอะไร  

น่ีคอืเรื่องของพระศาสนาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพวกเรา ตวัทีจ่ะเชื่อมเราเขา้สู่ศาสนาก็คอืศรทัธา

นัน่เอง ในเบื้องตน้จงึควรสรา้งศรทัธาใหเ้กดิขึ้น ดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ใหม้าก ศึกษาจากพระไตรปิฎก จากหนงัสอืทีพ่ระเกจอิาจารยท์่านไดเ้ขยีน

ไดแ้สดงไว ้หรือฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระสงฆอ์งคเ์จา้ทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ พยายามฟงั

ไปเรื่อยๆ แลว้จะเกดิศรทัธาขึ้นมา เมือ่เกดิศรทัธาแลว้ก็จะปฏบิตัอิย่างจริงจงั เพือ่

พสูิจนด์ว้ยตวัเองวา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้เป็นจรงิหรือไม ่ แลว้จะรูว้า่เกดิ

มาไมเ่สยีชาตเิกดิทีไ่ดเ้กดิมาพบพระพทุธศาสนา และไดร้บัประโยชนจ์าก

พระพทุธศาสนา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๖๙ 

มิตร 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

การมเีพือ่นดเีป็นมงคลอย่างหน่ึง การไมม่เีพือ่นเลวก็เป็นมงคลอกีอย่างหน่ึง ดงัในพระ

บาลทีีแ่สดงไวว้า่ อเสวนา จ พาลานัง ปณัฑติานัญจ เสวนา เอตมัมงัคลมตุตมงั การไม่

คบคนพาล การคบบณัฑติ เป็นมงคลอย่างย่ิง การทีจ่ะมเีพือ่นดแีละไมม่เีพือ่นเลวได ้

ตอ้งรูจ้กัแยกแยะคน เพราะคนมที ัง้ดแีละเลวปนกนัไป ไม่วา่หญงิหรือชาย พระพทุธ

องคท์รงจาํแนกมติรไว ้๒ ชนิด คอื มิตรเทียม กบั มิตรแท ้ 

มิตรเทียม มอียู่ ๔ ชนิด คอื ๑. คนปอกลอก ๒. คนดีแต่พูด ๓. คนหวัประจบ ๔. คน

ชวนฉิบหาย  

๑. คนปอกลอก มอียู่ ๔ ลกัษณะ คอื ๑. คดิเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว ๒. ยอมเสยีนอ้ยโดย

หวงัจะเอาใหม้าก ๓. เวลาตวัมภียัจงึมาช่วยทาํกจิของเพือ่น ๔. คบเพือ่นเพราะเหน็แก่

ผลประโยชน ์ 

๒. คนดีแต่พูด มอียู่ ๔ ลกัษณะ คอื ๑. ดแีต่ยกของหมดแลว้มาปราศรยั ๒. ดแีต่อา้ง

ของยงัไมม่มีาปราศรยั ๓. สงเคราะหด์ว้ยสิง่หาประโยชนม์ไิด ้๔. เมือ่เพือ่นมกีจิอา้งแต่

เหตขุดัขอ้ง  

๓. คนหวัประจบ ม ี๔ ลกัษณะคอื ๑. เวลาทาํช ัว่ก็เออออ ๒. เวลาทาํดกี็เออออ ๓. ต่อ

หนา้สรรเสริญ ๔. ลบัหลงันินทา  

๔. คนชวนฉิบหาย ม ี ๔ ลกัษณะคอื ๑. คอยเป็นเพือ่นดืม่นํา้เมา ๒. คอยเป็นเพือ่น

เทีย่วกลางคนื ๓. คอยเป็นเพือ่นเทีย่วดูการละเลน่ ๔. คอยเป็นเพือ่นไปเลน่การพนนั  
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น่ีคอืลกัษณะของเพือ่นไมด่ ี ๔ จาํพวก เป็นพวกทีค่วรหลกีเลีย่ง ไมค่วรคบคา้สมาคม

ดว้ย เพราะคนพวกน้ีเปรียบเหมอืนศตัรูในร่างเพือ่นนัน่เอง มแีต่จะนาํความเดอืดรอ้น

ความหายนะมาสู่ตน ไมใ่ช่ทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ  

มิตรแท ้ มอียู่ ๔ ชนิด คอื ๑. มิตรอปุการะ ๒. มิตรร่วมสขุร่วมทกุข ์ ๓. มิตรแนะ

ประโยชน์ ๔. มิตรมีน้ําใจ  

๑. มิตรอปุการะ มอียู่ ๔ ลกัษณะ คอื ๑. เวลาเพือ่นประมาท ช่วยรกัษาเพือ่น ๒. เวลา

เพือ่นประมาท ช่วยรกัษาทรพัยส์นิของเพือ่น ๓. เวลาเพือ่นมภียั เป็นทีพ่ึง่พาํนกัได ้ ๔. 

เวลามกีจิจาํเป็น ช่วยออกทรพัยใ์หเ้กนิกวา่ทีอ่อกปาก  

๒. มิตรร่วมสขุร่วมทกุข ์ มอียู่ ๔ ลกัษณะ คอื ๑. บอกความลบัแก่เพือ่น ๒. ปิด

ความลบัของเพือ่น ๓. เวลามภียัอนัตรายไมล่ะทิ้งกนั ๔. แมช้วีติก็สละใหไ้ด ้ 

๓. มิตรแนะประโยชน์ มอียู่ ๔ ลกัษณะ คอื ๑. จะทาํช ัว่เสยีหายคอยหา้มปรามไว ้๒. 

คอยแนะนาํใหต้ ัง้อยู่ในความด ี๓. ใหไ้ดฟ้งัไดรู้ส้ิง่ทีไ่มเ่คยไดรู้ไ้ดฟ้งั ๔. บอกทางสุขทาง

สวรรคใ์ห ้ 

๔. มิตรมีน้ําใจ มอียู่ ๔ ลกัษณะ คอื ๑. เพือ่นมทีกุขก์็ทกุขไ์ปกบัเพือ่นดว้ย พลอยไม่

สบายใจตามไปดว้ย ๒. เวลาเพือ่นมสุีขก็มคีวามสุขดว้ยพลอยแช่มชื่นยนิดดีว้ย ๓. 

เวลาเขาตเิตยีนเพือ่น ช่วยยบัย ัง้แกใ้ห ้ ๔. เวลาเขาสรรเสริญเพือ่น ช่วยพูดเสริม

สนบัสนุน  

น่ีคอืลกัษณะของเพือ่นทีด่ ี ถา้ไดค้บกบัเพือ่นทีด่กี็จะเป็นประโยชน ์ เพราะเป็นเพือ่นที่

พึง่พากนัไดใ้นยามยาก เป็นเพือ่นแท ้ เป็นเพือ่นทีม่คีวามจริงใจ การคบคนจงึควรเลอืก

คน หลกีเลีย่งคนไมด่ ีคนปอกลอก คนดแีต่พูด คนหวัประจบ คนชวนฉิบหาย คบแต่

คนด ีคอื เพือ่นอปุการะ เพือ่นร่วมสุขร่วมทกุข ์ เพือ่นแนะประโยชน ์และ เพือ่นมนีํา้ใจ 

ถา้รูจ้กัแยกแยะ รูจ้กัเลอืกคน รูจ้กัเลอืกเพือ่นแลว้ ก็จะมแีต่ความสุขความเจริญ การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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หมายเหต ุ ขอ้มลูคดัมาจาก พจนานุกรมพทุธศาสน ์ ฉบบัประมวลธรรม หนา้ ๑๕๔–

๑๕๗ โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)  
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กณัฑท์ี่ ๗๐ 

พระไตรปิฎก 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

พระพทุธศาสนาเป็นสมบตัอินัล ํา้ค่าของพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย แต่ความลํา้ค่าของ

พระพทุธศาสนาไมไ่ดอ้ยู่ทีโ่บสถ ์ ทีพ่ระพทุธรูป ทีเ่จดยี ์ ทีศ่าสนวตัถตุ่างๆ ซึง่ไมใ่ช่เป็น

องคป์ระกอบทีส่าํคญั   ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีล่ ํา้ค่าทีแ่ทจ้ริง  สิง่ทีม่คุีณค่าอย่างแทจ้รงิคอื

พระศาสนธรรม พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และศาสนบคุคล คอืบคุคลทีไ่ด ้

ศึกษาพระธรรมคาํสอนแลว้นาํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ จนไดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคล

ตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปจนถงึพระอรหนัต ์ น่ีคอืสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ เป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ

เลศิโลก เพราะเป็นผูท้ีอ่ยู่เหนือความทกุข ์อยู่ไกลจากความทกุข ์โดยเฉพาะพระอรหนัต ์

เป็นผูท้ีอ่ยู่เหนือความทกุขไ์ดอ้ย่างสิ้นเชงิ น่ีแหละคอืความประเสริฐของพระศาสนา อยู่

ทีศ่าสนธรรม อยู่ทีพ่ระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่เปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่งทีจ่ะ

นาํพาผูศึ้กษาประพฤตปิฏบิตัไิปสู่ทีด่ทีีง่าม ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ การ

สิ้นสุดของความทกุขท์ ัง้หลาย เป็นสิง่ทีช่าวพทุธทกุยุคทกุสมยัไดถ้่ายทอดสบืทอดกนัมา 

ดว้ย ปริยตัิธรรม และ ปฏบิตัิธรรม  

ปริยตัิธรรมคอืการศึกษาพระธรรมคาํสอนทีไ่ดม้กีารจดจาํกนัมา จากปากต่อปาก ไดย้นิ

ไดฟ้งัมาก็จดจาํกนัมา แลว้ก็เอามาถ่ายทอดใหก้บัผูอ้ืน่ต่อไป ทกุยุคทกุสมยั เป็นส่วน

หน่ึงของการถ่ายทอดพระธรรมคาํสอน จากปากต่อปาก จากการจดจาํ จากการไดย้นิได ้

ฟงั และต่อมาก็ไดม้กีารบรรจไุวใ้นใบลาน ในกระดาษ เป็นคมัภรีพ์ระไตรปิฎก ใน

ปจัจบุนัมกีารบรรจไุวใ้นแผ่นซดี-ีรอม ปฏิบตัิธรรมคอืการนาํเอาพระธรรมคาํสอนทีไ่ด ้

ศึกษามาประพฤตปิฏบิตัจินบรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ ตัง้แต่พระโสดาบนัจนถงึ

พระอรหนัต ์ เมือ่ไดบ้รรลแุลว้ก็จะเป็นผูท้ีย่นืยนัวา่ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ที่

ไดจ้ดจาํกนัมา ไดส้บืทอดกนัมา ไดจ้ารึกไวใ้นพระไตรปิฎกนัน้ เป็นพระธรรมคาํสอนที่

ถูกตอ้งแมน่ยาํ สามารถยงัประโยชนอ์นัสูงสุดใหแ้ก่ผูท้ีน่าํเอาไปประพฤตปิฏบิตัไิด ้ 
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การสบืทอดพระพทุธศาสนาจงึตอ้งมที ัง้ปรยิตัธิรรมและปฏบิตัธิรรม เพราะเป็นธรรมที่

สนบัสนุนกนั จะปฏบิตัโิดยไมศึ่กษาเลยก็จะไมรู่ท้ศิทาง ไมรู่ว้า่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไรบา้ง 

แต่ถา้ศึกษาอย่างเดยีวแลว้ไมน่าํไปปฏบิตักิจ็ะไมบ่รรลผุล จะไมเ่ป็นพระอริยบคุคล 

ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัต ์เมือ่เป็นเช่นนัน้เวลาถ่ายทอด ก็จะเป็นการถ่ายทอดแบบไมม่คีวาม

ม ัน่ใจวา่ มคีวามถูกตอ้งมากนอ้ยแค่ไหน แต่ถา้ไดป้ฏบิตัแิลว้ ก็จะสามารถยนืยนัได ้

อย่างเต็มทีว่า่สิง่ต่างๆทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมานัน้ เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นความจริง น่ีคือการ

ถ่ายทอดสบืทอดพระศาสนา ตัง้แต่วนัแรกทีพ่ระพทุธองคท์รงประกาศพระศาสนา แสดง

ธรรมครัง้แรกใหก้บัพระปญัจวคัคยี ์ หลงัจากนัน้ เมือ่พระปญัจวคัคยีไ์ดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัตแ์ลว้ ท่านก็ไปส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป มกีารศึกษาเลา่เรียน ท่องจาํกนัมา จารึกกนัมา 

แลว้นาํไปปฏบิตั ิ จนปรากฏเป็นพระสุปฏปินัโน เป็นพระอริยบคุคลขึ้นมา มกีารสบืทอด

พระศาสนาเรื่อยมาจนถงึทกุวนัน้ี พทุธศาสนิกชนทีม่คีวามเลือ่มใสศรทัธา เคารพ รกั 

หวงแหน พระพทุธศาสนา จงึควรศึกษาพระธรรมคาํสอนทีม่จีารึกไวใ้นพระไตรปิฎกเป็น

เบื้องตน้ แลว้จงึนาํเอาไปประพฤตปิฏบิตัต่ิอไป ถงึจะเป็นพทุธศาสนิกชนทีแ่ทจ้ริง  

แต่ทกุวนัน้ีรูส้กึวา่ พทุธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะไมรู่เ้รื่องราวของพระศาสนา เรื่องราวของ

พระธรรมคาํสอนวา่ พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหพ้ทุธศาสนิกชนปฏบิตัอิะไรกนับา้ง 

กระทาํอะไรกนับา้ง เลยเกดิความงมงายต่างๆขึ้นมาในศาสนา ทาํใหศ้าสนาเสือ่มลง

เพราะปฏบิตักินัแบบผดิๆถูกๆ แลว้ก็ไมเ่กดิผลขึ้นมา จงึเกดิความเคลอืบแคลงสงสยั 

เกดิการทะเลาะถกเถยีงกนั ทาํใหเ้กดิความสบัสนวุน่วายในพระศาสนา ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็เป็น

เพราะวา่พทุธศาสนิกชน ไมไ่ดใ้หค้วามสนใจต่อการศึกษาและการปฏบิตัธิรรมเท่าทีค่วร

นัน่เอง ถา้พทุธศาสนิกชนทกุๆคนไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน แลว้นาํเอาไปประพฤติ

ปฏบิตั ิปฏิเวธธรรมคอืการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆย่อมเป็นผลทีต่ามมา เป็นสนัทิฏฐโิก ซึง่ผู ้

ปฏบิตัจิะรูเ้หน็ไดด้ว้ยตนเอง วา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนนัน้เป็นอย่างไร เทจ็

จริงอย่างไร จะรูก้นัไดด้ว้ยการประพฤตปิฏบิตั ิ 

ในเบื้องตน้จงึควรทาํความรูจ้กักบัพระไตรปิฎกวา่ คมัภรีท์ีบ่รรจพุระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ มอีะไรบา้ง ทาํไมจงึเรียกวา่พระไตรปิฎก คาํวา่ไตรหมายถงึ ๓ ปิฎกแปลวา่
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ตะกรา้ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดถู้กจาํแนกแบ่งไวเ้ป็น ๓ ส่วนดว้ยกนั ใส่ไว ้

ใน ๓ ตะกรา้ ไดแ้ก่ ๑. พระวินัยปิฎก ๒. พระสตุตนัตปิฎก ๓. พระอภธิรรมปิฎก  

พระวินัยปิฎก ประมวลพระพทุธพจนห์มวดพระวนิยั คอืพระพทุธบญัญตัเิกีย่วกบัการ

ประพฤต ิความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และ การดาํเนินกจิการต่างๆ ของพระภกิษุสงฆ ์

และ พระภกิษุณีสงฆ ์พระสตุตนัตปิฎก ประมวลพระพทุธพจนห์มวดพระสูตร คอื พระ

ธรรมเทศนา คาํบรรยายธรรมต่างๆ ทีต่รสัใหเ้หมาะกบับคุคลและโอกาส ตลอดจนบท

ประพนัธ ์ เรื่องเลา่ และเรื่องราวท ัง้หลายทีเ่ป็นช ัน้เดมิในพระพทุธศาสนา พระอภธิรรม

ปิฎก ประมวลพระพทุธพจนห์มวดพระอภธิรรม คอื หลกัธรรมและคาํอธิบายทีเ่ป็นหลกั

วชิาลว้นๆ ไมเ่กี่ยวกบับคุคลหรือเหตกุารณ์  

น่ีคอืพระไตรปิฎกทีพ่ทุธศาสนิกชนควรศึกษา เป็นหนงัสอืทีน่่าอ่านน่าศึกษาอย่างยิง่ 

เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจพระพทุธศาสนา เขา้ใจถงึทางดาํเนินของชาวพทุธทีแ่ทจ้ริงวา่ ควรจะ

ประพฤตปิฏบิตัอิย่างไร ทกุวนัน้ีจะหลงอยู่กบัศาสนพธิีกบัศาสนวตัถ ุ มากกวา่จะอยู่

กบัศาสนธรรม จะรูแ้ต่พธิีต่างๆเช่น พธิีขอศีล พธิีถวายสงัฆทาน เป็นตน้ จะรูจ้กัโบสถ ์

เจดยี ์ พระพทุธรูปปางต่างๆ ซึง่ไมใ่ช่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของพระศาสนาเลย ส่วน

สาํคญัของพระศาสนากลบัไมค่่อยรูจ้กักนั ไมรู่จ้กัพระธรรมคาํสอนทีจ่ะนาํพาไปสู่

ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ไปสู่ความหมดทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิ เพราะมวัไปเป็นตดิอยู่

กบัศาสนพธิี ศาสนวตัถ ุจงึไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนาเท่าทีค่วร  

ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ศาสนพธิีกบัศาสนวตัถ ุ เป็นเพยีงส่วนประกอบของพระศาสนา

เท่านัน้ ในสมยัพทุธกาลจะไมค่่อยมเีรื่องศาสนพธิีกบัศาสนวตัถ ุ มกี็นอ้ยมาก เวลา

พระพทุธเจา้จะทรงบวชพระก็งา่ยมาก ทรงเพยีงแต่เปลง่วาจาวา่ เอหภิกิขุอปุสมัปทา 

ท่านจงมาเป็นภกิษุเถดิ ธรรมอนัเรากลา่วดีแลว้ ท่านจงประพฤติพรหมจรรยเ์พื่อทาํ

ที่สดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบเถดิ ก็ถอืวา่บวชเสร็จแลว้ ไดเ้ป็นพระแลว้ ส่วนศาสนวตัถกุ็ไม่มี

อะไรมาก โบสถ ์เจดยี ์วหิาร กฏุกิ็มนีอ้ยมาก พระส่วนใหญ่จะอยู่ตามโคนไม ้อยู่ตามถํา้ 

ตามป่า ตามเขากนั แสวงหาทีส่งบสงดัวเิวกประพฤตปิฏบิตัธิรรม ทีม่มีากคอืศาสน

บคุคล คอืพระอริยบคุคล  



93 
 

ในสมยัพทุธกาลจะมพีระอรหนัตม์าก เช่นในวนัเพญ็เดอืน ๓ ในโอกาสวนัประชมุใหญ่

แห่งพระสาวก ซึง่เรียกวา่ จาตรุงคสนันิบาต ณ พระเวฬวุนัวหิาร หลงัจากพระพทุธเจา้

ตรสัรูแ้ลว้ ๙ เดอืน ทีเ่รียกกนัต่อมาวา่วนัมาฆบูชา มพีระอรหนัต ์๑,๒๕๐ รูป มาประชมุ

กนัโดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัมาก่อน เพือ่เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้อย่างน้ีเป็นตน้ ในสมยั

พทุธกาลมพีระอรหนัตม์าก มพีระอริยบคุคลมาก ต่างกบัสมยัน้ีทีม่ศีาสนวตัถมุาก มศีา

สนพธิีมาก แต่ศาสนบคุคลคอืพระอริยบคุคลกลบัมนีอ้ยมาก เพราะขาดความสนใจ

ในศาสนธรรมนัน่เอง ไมส่นใจในเรื่องการศึกษาพระธรรมคาํสอน เวลาพระแสดงธรรม

เทศนาจะไมค่่อยมคีนฟงักนัเท่าไร ส่วนใหญ่จะชอบทาํบญุกนั เวลาทาํบญุตกับาตรจะมี

คนทาํกนัมาก ตอนเวยีนเทยีนก็จะมาก แต่ทีจ่ะอยู่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมปฏบิตัธิรรมกนั

หลงัจากเวยีนเทยีนแลว้จะมนีอ้ยมาก ส่วนใหญ่จะกลบับา้นกนั จงึไมค่่อยไดร้บั

ประโยชนจ์ากพระศาสนาเท่าทีค่วร  

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากพระศาสนาจะเป็นประโยชนส่์วนย่อย เป็นการทาํบญุใหเ้กดิความ

สบายอกสบายใจไประยะหน่ึง ชัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง แต่ยงัไมเ่ขา้ไปรื้อถอนตน้เหตทุี่

สรา้งความทกุขใ์จ ความกงัวลใจใหไ้ดเ้ลย ตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ความไมส่บายใจ

ไมใ่ช่อะไรทีไ่หนก็คอืกเิลส ตณัหา อวิชชา โมหะ อปุาทาน ความยึดมัน่ถอืมัน่ ทีม่อียู่

ภายในจติใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลายนัน่เอง สิง่เหลา่น้ีจะไมห่ลดุออกไปจากจติจากใจ โดย

ลาํพงัของมนัเอง ถา้ไมม่ศีาสนธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้ไปขบัไล ่ เขา้ไปชาํระแลว้ 

สิง่เหลา่น้ีจะไมห่ลดุออกไปจากจติจากใจของสตัวโ์ลกเลย  

จงึควรใหค้วามสนใจในพระศาสนธรรมเป็นอย่างยิง่ ควรขวนขวายศึกษาพระธรรมคาํ

สอนต่างๆของพระพทุธเจา้ ดว้ยการอ่านพระไตรปิฎกก็ได ้ หนงัสอืทีค่ดัมาจาก

พระไตรปิฎกก็ได ้หนงัสอืธรรมะของพระเกจอิาจารยท์ ัง้หลายก็ได ้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมจาก

พระเกจอิาจารยท์ีเ่ป็นพระสุปฏปินัโนท ัง้หลายก็ได ้ ท่านก็ไมไ่ดเ้อาธรรมมาจากทีไ่หน 

ท่านก็เอามาจากพระไตรปิฎก และมาจากการปฏบิตัขิองท่าน ข ัน้ตน้ท่านก็ศึกษาจาก

พระไตรปิฎก แลว้ก็เอาไปประพฤตปิฏบิตัจินบรรลธุรรมขึ้นมา แลว้ท่านจงึมาส ัง่สอน 

โดยเอาการปฏบิตัขิองท่านน่ีแหละมายนืยนัพระไตรปิฎก คาํสอนของพระพทุธองคว์า่
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เป็นความจริง ผูใ้ดปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนดว้ยมรรคทีม่อีงค ์๘ ได ้ผูน้ ัน้ย่อมบรรลุ

เป็นพระอริยบคุคลได ้ผูท้ีไ่ดป้ฏบิตัแิลว้จะยนืยนัอย่างม ัน่ใจ  

ถา้อยากจะไดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นสมบตัอินัล ํา้ค่า จงึตอ้งใหค้วาม

สนใจศาสนธรรมคอืพระธรรมคาํสอน ตอ้งขวนขวายศึกษา เขา้หาผูรู้ ้ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม

จากท่านเหลา่นัน้ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ ชาํระ ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ตดัตณัหาท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ทาํลาย โมหะ ความ

หลง อวิชชา ความไมรู่ ้ละอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ท ัง้หลายเสยี น่ีคอืสิง่ทีจ่ะตอ้งทาํ 

ตอ้งกาํจดัใหอ้อกไปจากจติจากใจใหไ้ด ้ ถา้ตราบใดยงัมสีิง่เหลา่น้ีอยู่ในจติใจแลว้ จะหา

ความสุขภายในจติใจไมไ่ดเ้ลย ถา้ถูกทาํลายหมดไปหมดจากจติจากใจแลว้ อยู่ทีไ่หนจะ

มแีต่ความสุข อยู่ในวงัก็มคีวามสุข อยู่ในกระตอ๊บก็มคีวามสุข ไมม่ปีญัหาอะไรท ัง้สิ้น 

เพราะตน้เหตขุองปญัหาถูกทาํลายไปหมดแลว้ หมดไปจากจติจากใจ  

จงึตอ้งศึกษาธรรมแลว้เอาไปปฏบิตั ิ ศึกษาพระไตรปิฎกแลว้เอาไปปฏบิตั ิ เอาไปชาํระ

กเิลส ตณัหา อวชิชา อปุาทานใหอ้อกไปจากจติจากใจ น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รง

ปรารถนา ในการประกาศเผยแผ่ศาสนาแก่สตัวโ์ลก พระพทุธองคไ์มต่อ้งการอะไรจาก

สตัวโ์ลกเลย ไมต่อ้งการอะไรจากพทุธศาสนิกชนแมแ้ต่นิดเดยีว แมแ้ต่เงนิบาทเดยีวก็ไม่

ตอ้งการ แมแ้ต่คาํขอบอกขอบใจก็ไมต่อ้งการ หรือการกราบไหวบู้ชาก็ไมต่อ้งการ สิง่ที่

พระพทุธองคต์อ้งการก็คอื การเหน็สตัวโ์ลกท ัง้หลายพน้จากความทกุขเ์ท่านัน้เอง พน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ซึง่การทีจ่ะพน้ได ้ ก็ตอ้งนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนทีพ่ระพทุธ

องคท์รงมพีระกรุณา วริิยะ อตุสาหะ ถ่ายทอดส ัง่สอน ใหน้าํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิดว้ย 

ศรทัธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญัญา ซึง่เป็นธรรมทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินตามทางทีพ่ระพทุธ

องคท์รงสอนไว ้ ถา้มธีรรมเหลา่น้ีแลว้ กเิลสท ัง้หลายคอื ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ตณัหาท ัง้หลาย คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา โมหะ ความหลง อวชิชา 

ความไมรู่ ้อปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ จะหลดุลอยออกไปจากจติจากใจอย่างแน่นอน  

ขอใหท้่านท ัง้หลายจงต ัง้ศรทัธาไวใ้หม้ ัน่ ใหเ้ชื่อในพระไตรปิฎก เชื่อในพระธรรมคาํสอน 

เชื่อในสิง่ต่างๆทีบ่รรดาเกจอิาจารย ์ พระสุปฏปินัโนท ัง้หลายส ัง่สอน เมือ่เชื่อแลว้ก็ให ้



95 
 

นาํเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ ดว้ยการเจริญสตใิหเ้กดิสมาธิ ใหเ้กดิปญัญา ดว้ยวริิยะความ

ขยนัหม ัน่เพยีร อตุสาหพยายาม แลว้ผลทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงบรรลถุงึ ผลทีพ่ระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลถุงึ ก็จะเป็นผลอนัเดยีวกบัทีผู่ป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบจะได ้

บรรลถุงึกนั เพราะวา่ธรรมของพระพทุธองคเ์ป็น อกาลิโก ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ในสมยั

พทุธกาล ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบบรรลธุรรมไดอ้ย่างไร ในสมยัน้ีผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็

สามารถบรรลธุรรมไดเ้ช่นเดยีวกนั อย่างน้ีไมต่อ้งสงสยั เมือ่ปฏบิตัไิปก็จะรูเ้อง จะเหน็

เอง เพราะธรรมเป็น สนัทิฏฐโิก เป็นสิง่ทีพ่สูิจนไ์ด ้ รูไ้ด ้ เหน็ไดด้ว้ยตนเอง แลว้จะหมด

ความสงสยัไปในตวั จะเป็นผูส้บืทอดพระพทุธศาสนา รกัษาพระพทุธศาสนาใหอ้ยู่ต่อไป

ไดอ้กียาวนาน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๗๑ 

วนัวิสาขอฏัฐมีบูชา 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัแรม ๘ คํา่ เดอืน ๖ เป็นวนัสาํคญัอกีวนัหน่ึงของพระพทุธศาสนา 

พทุธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะไมท่ราบกนัวา่วนัน้ีเป็นวนัวิสาขอฏัฐมีบูชา เป็นวนัถวายพระ

เพลงิพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หลงัจากทีพ่ระพทุธ

องคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปในวนัเพญ็เดอืน ๖ เมือ่ ๘ วนัทีแ่ลว้มา ไดม้กีารเก็บ

พระบรมศพของพระพทุธองคไ์วใ้หพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ไดก้ราบไหวส้กัการบูชาเป็น

ครัง้สุดทา้ย ก่อนทีจ่ะไดท้าํการถวายพระเพลงิแด่พระบรมศพของพระพทุธองคซ์ึง่ตรง

กบัวนัน้ี หลงัจากเก็บพระบรมศพไว ้๗ วนัแลว้ วนัที่ ๘ ก็เป็นวนัถวายพระเพลงิ เสร็จ

จากการถวายพระเพลงิแลว้ พระอฐัคิอืกระดูกทีเ่หลอืจากการเผาก็ไดม้กีารแจกจ่าย

ใหก้บัพระเจา้แผ่นดนิของแควน้ต่างๆไป  

อฐัน้ีิต่อมาก็ไดก้ลายเป็นพระบรมสารรีิกธาต ุ คอืกระดูกของพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตจ์ะกลายเป็นพระธาต ุ พระธาตมุลีกัษณะเหมอืนกบักอ้นหนิ กระดูกของปถุชุน

โดยปกตยิ่อมสลายกลายเป็นดนิไป แต่อฐัขิองพระพทุธเจา้และพระอรหนัตจ์ะรวมตวักนั

กลายเป็นธาต ุ เวลาทีก่ระดูกของพระภกิษุทีไ่ดม้รณภาพไปแลว้ไดก้ลายเป็นธาตกุ็แสดง

วา่พระภกิษุรูปนัน้ไดบ้รรลพุระอรหตัตผลแลว้ แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่พระภกิษุที่

กระดูกไมไ่ดก้ลายเป็นธาตจุะไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ กระดูกทีก่ลายเป็นธาตไุดเ้ร็ว

เพราะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตม์านานแลว้ก่อนจะปรินิพพาน คอื ตายไป  

ถา้ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็นเวลาสบิๆปีก่อนปรินิพพาน กระดูกจะกลายเป็นธาตอุย่าง

รวดเร็ว ในบางกรณีเพยีงไมก่ี่เดอืนก็จะกลายเป็นธาตขุึ้นมา แต่ถา้บรรลเุป็นพระอรหนัต์

แลว้อยู่ไมน่านก็ปรินิพพานไป โอกาสทีก่ระดูกจะกลายเป็นธาตจุะมนีอ้ย หรือชา้ หรือไม่

กลายเป็นธาตเุลย แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ท่านไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เพยีงแต่จติ
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บริสุทธิ์ของทา่นมเีวลาซกัฟอกกระดูกนอ้ย ถา้มชีวีติอยู่นานหลงัจากทีไ่ดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัตแ์ลว้ เวลาทีจ่ติบริสุทธิ์จะซกัฟอกกระดูกจะมมีาก กระดูกจงึกลายเป็นธาตอุย่าง

รวดเร็ว น่ีก็เป็นวธิีหน่ึงทีจ่ะรูไ้ดว้า่พระรูปไหนเป็นพระอรหนัต ์ ไดบ้รรลถุงึพระนิพพาน

แลว้  

เป็นธรรมเนียมในพทุธกาลทีจ่ะสรา้งสถูปหรือเจดยีไ์ว ้ เพือ่บรรจอุฐัหิรือพระธาต ุ ของ

บคุคลสาํคญัๆไวเ้ป็นอนุสรณ์ทีเ่ตอืนใจ ใหเ้กดิปสาทะและกศุลธรรมอืน่ๆ บคุคลทีค่วร

แก่สถูป ม ี ๔ คอื ๑. พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๒. พระปจัเจกพทุธเจา้ ๓. พระ

อรหนัต ์๔. พระเจา้จกัรพรรดิ ในสมยัน้ีคนไมรู่เ้รื่องการใชพ้ระเจดยีก์นั เวลามใีครตาย

ก็สรา้งเจดยีเ์พือ่เก็บกระดูกกนั โดยไมค่าํนึงวา่บคุคลนัน้ควรแก่เจดยีห์รือไม ่ เดมิทมีไีว ้

ใหเ้ป็นอนุสรณ์ทีเ่ตอืนใจ ใหเ้กดิปสาทะและกศุลธรรมอืน่ๆ ใหร้ะลกึถงึผูม้คุีณประโยชน์

ต่อโลก เช่นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระปจัเจกพทุธเจา้ พระอรหนัต ์ พระเจา้

จกัรพรรด ิสมควรทีจ่ะสรา้งปูชนียสถานไวเ้ป็นทีส่กัการบูชา และเป็นอนุสรณ์เตอืนสตใิห ้

พวกเราท ัง้หลายผูย้งัอยู่ในโลกของความโลภ ความโกรธ ความหลง ไดเ้หน็ถงึความ

ประเสริฐของการสิ้นกเิลส ของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระปจัเจกพทุธเจา้ และ 

พระอรหนัต ์ วา่การสิ้นจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ น่าเอา

เยีย่งอย่าง น่าประพฤตติาม เพราะผูท้ีไ่มม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจแลว้ 

เป็นผูท้ีไ่มม่พีษิ ไมม่ภียักบัใคร มแีต่คุณมแีต่ประโยชนโ์ดยถ่ายเดยีว  

ลองเลอืกดูระหวา่งคนโลภโมโทสนั กบัคนไมโ่ลภโมโทสนั จะอยู่กบัใครด ี อยู่กบัคนไม่

โลภโมโทสนั ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง จะไมม่ปีญัหาเลย บคุคลนัน้จะไม่

สรา้งปญัหาอะไรใหก้บัเราเลย จะไมเ่บยีดเบยีนเรา จะไมส่รา้งความทกุขร์อ้นใหก้บัเรา 

ไมว่า่ทางกายหรือทางใจก็ตาม ตรงกนัขา้มกบัคนโลภโมโทสนั ทีม่คีวามโลภ ความโกรธ 

ความหลง แมจ้ะเป็นคนรกักนัก็ตาม เป็นสามเีป็นภรรยากนัก็ตาม เป็นพีน่อ้งกนัก็ตาม 

เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นลูกกนัก็ตาม ก็ยงัตอ้งสรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหแ้ก่กนัและกนั 

เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงน่ีแหละเป็นตน้เหต ุ ทีจ่ะทาํใหค้นเรากระทาํสิง่

ต่างๆทีไ่มด่ต่ีอกนั ถา้ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ คนเราจะอยู่ดว้ยความ
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ร่มเยน็เป็นสุข อยู่ดว้ยความสบายใจ เพราะทกุคนจะเคารพในสทิธิของกนัและกนั จะไม่

เบยีดเบยีนกนั จะไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ จะไมล่กัทรพัยข์องกนัและกนั จะไมยุ่่งกบัสามี

ภรรยาของกนัและกนั จะไมพู่ดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวงกนั และไมเ่สพสุรายาเมาอนั

เป็นทีต่ ัง้ของความขาดสต ิความประมาท  

น่ีคอืเรื่องราวของผูป้ระเสริฐท ัง้หลายทีไ่ดม้าปรากฏขึ้นในโลกน้ี และได ้ประพฤตตินเป็น

ตวัอย่างทีด่ ี พรอ้มกบัส ัง่สอนใหผู้ท้ีย่งัไมรู่ ้ ยงัไมเ่ขา้ใจใหเ้หน็โทษของกเิลสท ัง้หลาย ให ้

เหน็โทษของความโลภ ความโกรธ ความหลง วา่เป็นตน้เหตขุองความวุน่วาย ตน้เหตุ

ของความทกุขท์ ัง้หลายทีม่อียู่ในโลกน้ี ผูท้ีไ่ดพ้บเหน็พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หรือ 

พระอรหนัตสาวก เป็นผูม้โีชควาสนา เพราะจะไดเ้รียนรูจ้ากท่าน จงึไมค่วรปลอ่ยให ้

โอกาสอนัดงีามน้ีหลดุมอืไป การไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนาก็เท่ากบัไดพ้บกบัผู ้

ประเสริฐ เพราะพระพทุธศาสนาสอนใหผู้ท้ีเ่ขา้มาสู่พระศาสนา ไมว่า่สมณะนกับวช หรือ 

ฆราวาสญาตโิยม ใหป้ระพฤตปิฏบิตัติามแนวทางเดยีวกนั คอืใหล้ะความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ใหท้าํแต่ความด ี และใหล้ะความชัว่ท ัง้หลาย เพราะเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ

ทีสุ่ด เมือ่รูเ้รื่องเหลา่น้ีแลว้จงึไมค่วรอยู่ห่างวดั ควรเหน็วดัเป็นเหมอืนสถานีเตมินํา้มนั 

ถงึแมจ้ะเขา้วดัไมไ่ดท้ ัง้ ๗ วนั อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงควรจะเขา้วดัสกัครัง้หน่ึงเพือ่เตมิ

นํา้มนับญุ เหมอืนกบัรถทีเ่ราขบั เราไมไ่ดเ้อารถเขา้ปัม๊นํา้มนัทกุวนั แต่เราก็ตอ้งขบัรถเขา้

ปัม๊นํา้มนัเป็นครัง้คราว เพือ่เตมินํา้มนัรถ รถจะไดว้ิง่ไปไหนมาไหนได ้ 

จติใจของเราก็เหมอืนกนั เรามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้วดัเพือ่เตมิบญุกศุล เตมิพลงั

ใหก้บัจติใจ เพราะเมือ่มธีรรมอยู่ในจติใจแลว้ เราจะมกีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความทกุข ์ความ

ยาก ความลาํบาก ต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลงท ัง้หลายได ้ถา้ไมม่ธีรรมใน

จติใจแลว้ จติใจจะถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง ยํา่ย ีสรา้งความทกุขส์รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัจติใจไมม่ทีีส่ิ้นสุด จงึเป็นบญุวาสนาทีไ่ดม้าพบพระพทุธศาสนา ถงึแมจ้ะ

ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธเจา้โดยตรงก็ตามเถดิ ก่อนทีพ่ระพทุธองคจ์ะเสดจ็ดบัขนัธปริ

นิพพานไป พระพทุธองคไ์ดท้รงรบัส ัง่ไวว้า่ธรรมวินัยที่ตถาคตไดแ้สดงไวดี้แลว้ จะเป็น

ศาสดาของพวกเธอทัง้หลาย พวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดา ปราศจากตถาคต 
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เพราะว่าตถาคตกบัธรรมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต 

ผูใ้ดเหน็ตถาคตผูน้ั้นเหน็ธรรม  

ท ัง้น้ีไมไ่ดห้มายความวา่ตถาคตเป็นรูปร่างหนา้ตามอีาการ ๓๒ น่ีไมใ่ช่ ตถาคต ต่อให ้

เกาะชายผา้เหลอืงของตถาคต แต่จติใจยงัเต็มไปดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ไมส่นใจทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัธิรรมเพือ่ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจาก

จติใจแลว้ ต่อใหเ้กาะชายผา้เหลอืงของตถาคตเป็นพนัปีหมืน่ปี ก็จะไมถ่งึตวัตถาคต 

ถงึแมจ้ะอยู่ห่างจากตถาคตระยะทางเป็นหมืน่โยชน ์ ถา้มคีวามอตุสาหะ วริิยะ พยายาม

ประพฤตปิฏบิตัติน ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงใหอ้อกไปจากจติใจแลว้ ถอืวา่

อยู่ใกลต้ถาคต เพราะวา่ตถาคตอยู่ทีธ่รรม ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่รีระร่างกาย สรรีะร่างกายของ

ตถาคตมาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป มกีารเกดิ แก่ เจ็บ 

ตาย เป็นธรรมดา ไมม่ใีครแตกต่างกนัเลย ทีแ่ตกต่างกนัคอืธรรมทีม่อียู่ในจติ ถา้มี

ธรรมรอ้ยเปอรเ์ซน็ตค์รบถว้นบรบูิรณ์ ทีเ่รยีกวา่ธรรมท ัง้แทง่ ธรรมท ัง้ดวง จตินัน้ก็เป็น

จติพระอรหนัต ์เป็นจติไกลจากกเิลส ไกลจากความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ผูท้ีย่งัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู ่ ผูน้ ัน้ก็ยงัไมไ่ดเ้ป็นพระอริยบคุคล เป็น

ปถุชุนธรรมดาสามญั เป็นผูย้งัตอ้งแบกกองทกุขไ์ปอกีไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาต ิ ตราบใดไมช่าํระ

ความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดออกไปจากจติจากใจแลว้ ภพชาตกิ็จะไมห่มด

ไปจากจติจากใจ ตายจากชาตน้ีิกต็อ้งไปเกดิชาตหินา้ ตายจากชาตหินา้ก็ตอ้งไปเกดิ

ต่อไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กบับญุกบักรรมทีท่าํไว ้ ขึ้นอยู่กบัความโลภ ความโกรธ ความหลง 

วา่มมีากนอ้ยแค่ไหน ถา้โลภโกรธหลงมนีอ้ย การทาํบาปทาํกรรมก็จะนอ้ยลงไป ภพชาติ

ก็จะดขีึ้นไปเรื่อยๆ ไปสู่สคุตอิยู่เรื่อยๆ แต่ถา้สะสมความโลภ ความโกรธ ความหลงไว ้

มาก ความทกุขก์็จะมมีาก การประพฤตติวัเองใหผ้ดิศีลผดิธรรมกจ็ะมมีาก เมือ่

ประพฤตผิดิศีลผดิธรรมมากแลว้ก็ย่อมไปสู่ทคุติ ไปสู่อบาย น่ีคอืเรื่องของการเวยีนว่าย

ตายเกดิ เรื่องของจติทีย่งัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นตวันาํ เป็นตวัผลกัดนั

พาใหไ้ปเกดินัน่เอง  
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วญิ�ูชนคนฉลาดเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคแ์ลว้ ย่อมรูว้า่ควร

จะทาํอย่างไร ย่อมรูภ้ยัของกเิลสท ัง้หลายวา่เป็นสิง่ทีไ่มด่เีลย เหมอืนเอาโจรมาไวใ้นบา้น 

คดิดูซวิา่ถา้เอาโจรท ัง้หลายมาไวใ้นบา้น จะอยู่กนัอย่างไร จะตอ้งอยู่กนัดว้ยความ

หวาดระแวง ดว้ยความวติก ถา้เป็นไปไดจ้ะไมย่อมใหโ้จรเขา้มาอยู่ในบา้นอย่างเดด็ขาด 

เมือ่มโีจรเขา้บา้นก็ตอ้งรีบเรียกตาํรวจ โทร ๑๙๑ เรียกตาํรวจมา บอกวา่มโีจรอยู่ในบา้น 

ช่วยกรุณามาเอาออกไปจากบา้นน้ีหน่อยเถดิ พวกเราอยู่กนัดว้ยความเดอืดรอ้น ไม่

ร่มเยน็เป็นสุขเลยฉนัใด ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เป็นเหมอืนกบัโจร ถา้มอียู่ใน

จติมากนอ้ยเท่าไรแลว้ ก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา สรา้งความเกลยีดใหก้บัเรา ใหไ้ป

เกลยีดคนอืน่ เพราะอะไร ก็เพราะกเิลสนัน่แหละทาํใหเ้กลยีด  

ทาํไมเรารกัคนอืน่ไมไ่ด ้ ก็เพราะเราเกลยีดชงัเขา เพราะเรามคีวามโกรธ ความเกลยีด 

ความหลง ขาดธรรม ขาดแสงสวา่ง ขาดความเมตตา ถา้มธีรรม มแีสงสวา่งแลว้ ความ

เมตตาก็จะมตีามขึ้นมาเอง เพราะจะเหน็วา่ทกุๆ คนในโลกน้ี เป็นเหมอืนพีเ่หมอืนนอ้ง

กนั เป็นเหมอืนตวัเรา มคีวามปรารถนาความสุข ไมต่อ้งการความทกุขด์ว้ยกนัท ัง้นัน้ ไม่

มใีครอยากจะใหใ้ครมาทาํรา้ยเรา มาฆ่าเรา มาทบุตเีราฉนัใด คนอืน่ก็คดิเหมอืนกบัเรา

ท ัง้นัน้ เมือ่เป็นอย่างนัน้แลว้ ทาํไมเราจงึไปทาํกบัเขาไดล้งคอ ถงึไดท้บุตเีขา กล ัน่แกลง้

เขา สรา้งความทกุขค์วามเดอืนรอ้นใหก้บัเขา ไมช่่วยเหลอืเขา ทาํไมไมใ่หค้วามสุขกบัเขา 

ก็เป็นเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่เอง มหาโจรทีซ่่อนอยู่ในจติใจของเรา ที่

ชกัจูงเราใหไ้ปกระทาํในสิง่เหลา่น้ี จงึทาํใหส้งัคมวุน่วายกนัทกุวนัน้ี ก็ไมไ่ดวุ้น่วายเพราะ

อะไรหรอก วุน่วายเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่อียู่ในจติใจของแต่ละคน

นัน่เอง  

ถา้โทรศพัทเ์รียก ๑๙๑ เรียก พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ เขา้มาสู่จติใจ เอา

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ เขา้มากาํจดั ความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ 

จติใจก็จะมคีวามสงบสุข เพราะวา่ความเดอืดรอ้น ความวุน่วาย เกดิจากความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เมือ่ความโลภ ความโกรธ ความหลงไมม่อียู่ในจติใจแลว้ ใจจะ

เยน็ ใจจะสบาย ใจจะสุข ใจจะอิม่ น่ีเป็นความจริง ลองประพฤตดูิซ ิลองปฏบิตัดูิ ลอง
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กาํจดัใหไ้ด ้๓ ตวัน้ี มหาโจรท ัง้ ๓ ตวัน้ี ใหอ้อกไปจากจติจากใจ แลว้จะรูเ้องวา่ความสุข

ทีแ่ทจ้ริงนัน้เป็นอย่างไร มนัอยู่ในจติใจ เมือ่มคีวามสุข ความอิม่ มคีวามพอแลว้ จะไม่

ไปแสวงหาอะไรต่อไปจากภายนอก เพราะวา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ไมใ่ช่ของแท ้

ของจริง เป็นของปลอม เป็นของสมมตุขิึ้นมา ตัง้ใหเ้ป็นนายพล เป็นนายก เป็นรฐัมนตร ี

เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้ เมือ่ตายไปก็เอาใส่โลงไปไมไ่ด ้ ไมต่ดิตวัไป ตาย

ไปดไีมด่กีลบัมาเกดิเป็นสุนขัก็มอียู่  

มเีรื่องในพระไตรปิฎกแสดงไวเ้กี่ยวกบัเศรษฐอียู่คนหน่ึง เมือ่ตายไปแลว้ ไดก้ลบัมาเกดิ

เป็นสุนขัในบา้นของตนเอง เพราะห่วงสมบตั ิ มสีมบตัมิาก เมือ่ตายไปก็เลยตอ้งไปเกดิ

เป็นเดรจัฉาน เป็นสุนขักลบัมาเกดิ พระพทุธเจา้เสดจ็บณิฑบาตผ่านบา้นน้ี เหน็สุนขัตวัน้ี 

ทรงเลง็ญาณดูก็รูว้า่สุนขัตวัน้ี เป็นเจา้ของบา้นน้ีแหละ ตายไปแลว้ยงัห่วงสมบตัอิยู่ เลย

กลบัมาเกดิเป็นสุนขั มสีมบตัฝิงัไวใ้นดนิไมบ่อกใคร ลูกๆ ก็ไมรู่ว้า่พ่อเอาสมบตัไิปไวท้ี่

ไหน พระพทุธเจา้ทรงเหน็เขา้ก็เลยบอกลูกๆ วา่ สุนขัตวัน้ีเป็นพ่อของพวกเธอนะ เลี้ยง

ใหด้แีลว้เดีย๋วมนัจะพาไปหาสมบตัใิห ้ พวกลูกๆจงึเลี้ยงสุนขัตวัน้ีอย่างด ี สุนขัตวัน้ีก็พา

ไปขดุคุย้เอาสมบตัทิีซ่่อนไวอ้อกมา  

น่ีเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องทีม่อียู่ในพระไตรปิฎก ท่านจะเชื่อหรือไมก่็ตามเถดิ แต่สิง่ต่างๆ

ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวใ้นพระไตรปิฎก ไมม่ขีองปลอมเลย เป็นของจริงท ัง้นัน้ 

เพราะผูท้ีไ่ดศึ้กษาพระไตรปิฎกแลว้นาํไปปฏบิตัจินบรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ไมม่ี

แมแ้ต่รูปเดยีวทีจ่ะมาประกาศบอกวา่พระไตรปิฎกเป็นของปลอม เป็นของไมจ่ริง ไมม่ี

แมแ้ต่รูปเดยีว มแีต่รบัรองพระไตรปิฎกท ัง้นัน้ สนบัสนุนใหเ้ชื่อในพระไตรปิฎก เชื่อใน

พระธรรมคาํสอนของพระพธุเจา้ และใหร้กัษาพระธรรมคาํสอนดว้ยความศรทัธา ดว้ย

ความเลือ่มใส ดว้ยความเคารพ  

พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ พวกเราจะอยู่กนัดว้ยความเจริญรุ่งเรือง ถา้เราไมบ่ญัญตัิ

ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไมท่รงบญัญตัขิึ้นมา และไมล่บลา้งในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิว ้

แลว้ คอือย่าไปแกพ้ระไตรปิฎก วา่พระธรรมบทนัน้ บทน้ีไมจ่าํเป็น ไมต่อ้งปฏบิตัติาม 

อย่างน้ีเป็นสิง่ทีไ่มพ่งึกระทาํอย่างยิง่ สิง่ใดทีม่แีสดงไวใ้นพระไตรปิฎก ไมว่า่จะเป็นพระ
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ธรรม หรือพระวนิยัก็ตาม เป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ ดแีลว้ เป็นสิง่ทีค่วรจะรกัษาดว้ย

การประพฤตปิฏบิตัติาม ไมใ่ช่เอาแต่ความสะดวก โดยเหน็วา่พระวนิยัขอ้หา้มต่างๆ ที่

พระพทุธองคท์รงบญัญตัขิึ้นมานัน้ลา้สมยัแลว้ หมดสมยัแลว้ เป็นสิง่กดีขวางความ

เจริญ ถา้คดิอย่างนัน้แลว้ก็เท่ากบัเอาตวัออกห่างจากพระธรรม จากพระสงฆ ์ จาก

พระพทุธเจา้นัน่เอง แทนทีจ่ะเอาตาํรวจเขา้บา้นเพือ่มากาํจดัโจรออกไปจากบา้น กลบัไล่

ตาํรวจออกไปจากบา้น ถา้ไมม่ตีาํรวจอยู่ในบา้นแลว้ โจรก็จะฮกึเหมิขึ้นมาฉนัใด ถา้ไม่มี

ธรรมวนิยัอยู่ในใจของมนุษยแ์ลว้ ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะยิง่ฮกึเหมิขึ้นมา

ใหญ่ ทาํใหส้งัคมวุน่วายมากยิง่ขึ้นไป จะเดอืดรอ้นกนัมาก ถา้ไมม่ศีีลธรรมอยู่ในใจ  

ขอใหเ้หน็ความสาํคญัของพระธรรมวินัยซึง่เป็นศาสดาแทนพระพทุธองค ์ บรรจอุยู่ใน

พระไตรปิฎก ขอใหพ้วกเราจงทาํนุบาํรุงรกัษาพระธรรมวนิยัดว้ยการศึกษาและนาํไป

ปฏบิตั ิ จนบรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆขึ้นมา แลว้จะเป็นผูท้ีดู่แลรกัษาพระธรรม

วนิยัของพระพทุธเจา้ไดเ้ป็นอย่างด ี เพราะมดีวงตาเหน็ธรรมทีข่จดัความสงสยัต่างๆทีม่ ี

อยู่ในใจใหห้มดไปได ้ เรื่องความสงสยัวา่พระไตรปิฎกเป็นของจรงิหรือไม ่ ก็จะหมดไป 

ตายแลว้จะตอ้งไปเกดิหรือไมก่็จะหมดไป กรรมมจีรงิหรือไมก่็จะหมดไป นรกสวรรคม์ี

จริงหรือไมก่็จะหมดไป พวกเราน่ีแหละทีจ่ะทาํนุบาํรุงรกัษาพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพือ่จะไดอ้ยู่คู่โลก คู่บา้นคู่เมอืงไปอกีนานแสนนาน เพือ่อะไร ก็เพือ่

ประโยชนสุ์ขของพวกเราและลูกหลานของเรา  

ทีไ่หนมธีรรมทีน่ ัน่มคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข มคีวามเจริญทีแ่ทจ้รงิ ทีไ่หนไมม่ธีรรมแลว้

ทีน่ ัน่แหละจะเป็นทีม่แีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุข ์ ความยากลาํบาก ท ัว่ทกุซอกทกุ

มมุของดนิแดน จงึขอใหเ้หน็ความสาํคญัของพระธรรมวนิยั ใหเ้หน็วา่พระธรรมวนิยัคอื

ศาสดาของพวกเรา คอืพระพทุธเจา้ของพวกเรา พระพทุธเจา้ไมไ่ดห้่างไกลจากพวกเรา

เลย เพยีงยกหนงัสอืธรรมะขึ้นมาอ่าน พระพทุธเจา้ก็ถงึตวัเราแลว้ ถงึใจเราแลว้ ทกุครัง้

ทีเ่ราฟงัเทศนฟ์งัธรรม พระพทุธเจา้ก็ถงึตวัเราแลว้ ถงึใจเราแลว้ เราจงึไมไ่ดอ้ยู่ปราศจาก

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ลย ถา้เรานอ้มพระธรรมวนิยัเขา้มาสู่ตวัเราดว้ยการศึกษา

และการปฏบิตัธิรรม การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๗๒ 

พระวินยั 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

วนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัอโุบสถ เป็นวนัทีพ่ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายไดใ้ชเ้ป็นเวลาปฏบิตัิ

ศาสนกจิเพือ่พฒันาจติใจ เสริมสรา้งคุณงามความดใีหเ้กดิขึ้นในตน ทางดา้นศรทัธา

ญาตโิยมก็ทาํบญุตกับาตร ถวายจตปุจัจยัไทยทาน อาหารคาวหวานต่างๆ พรอ้มท ัง้

สมาทานศีล มที ัง้ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอโุบสถ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่เสริมสตปิญัญา ความรู ้

ความฉลาด ส่วนพระสงฆก์็มกีจิกรรมทีส่งฆจ์ะตอ้งกระทาํกนั คอืการทาํอโุบสถ 

หมายถงึการประชมุของสงฆท์กุกึ่งเดอืน คอืทกุๆ ๑๕ วนั หรือ ๑๔ วนัเพือ่ฟงัการสวด

พระปาฏิโมกข ์ คอืชื่อของคมัภรีท์ีร่วมพระวนิยั ๒๒๗ ขอ้ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัิ

ไวเ้พือ่ใหพ้ระภกิษุประพฤตปิฏบิตัติาม  

เหตทุีพ่ระพทุธองคท์รงบญัญตัพิระวนิยั พระปาฏโิมกขไ์ว ้ก็เพือ่รกัษาพรหมจรรยใ์หย้นื

ยาวนาน ซึง่เป็นการรกัษาพระพทุธศาสนาใหม้อีายุยนืยาวนานไปดว้ย เพราะตอ้งอาศยั

การสบืทอดการเผยแผ่โดยพระภกิษุสงฆเ์ป็นหลกั การทีพ่ระภกิษุสงฆจ์ะมอียู่ได ้

ยาวนานเป็นทีศ่รทัธาเลือ่มใสของประชาชนท ัว่ไป พระภกิษุสงฆต์อ้งมคีวามประพฤตทิีด่ี

งาม ตัง้อยู่ในพรหมจรรย ์การประพฤตธิรรมอนัประเสริฐ มกีฎ มรีะเบยีบ เพือ่ผูท้ีบ่วช

ใหมจ่ะไดป้ระพฤตปิฏบิตัติาม ไมเ่ช่นนัน้แลว้ก็จะประพฤตผิดิแหวกแนวไปได ้ นาํความ

เสือ่มเสยีมาใหก้บัสถาบนัสงฆ ์ ทาํใหผู้ท้ีม่ศีรทัธาเสือ่มศรทัธา ผูท้ีไ่มม่ศีรทัธาก็ไมเ่กดิ

ศรทัธา ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้พระพทุธศาสนากจ็ะค่อยๆเสือ่มไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะไมม่ี

พระพทุธศาสนาเหลอือยู่เลย  

เพือ่เป็นการรกัษาพรหมจรรย ์ รกัษาพระพทุธศาสนาใหม้อีายุยนืยาวนาน จงึมคีวาม

จาํเป็นทีพ่ระพทุธองคจ์ะตอ้งบญัญตักิฎระเบยีบต่างๆไว ้ ใหผู้ท้ีม่าบวชใน

พระพทุธศาสนาประพฤตปิฏบิตัติาม ในระยะแรกๆ ของการประกาศพระศาสนา พระ
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พทุธองคไ์มไ่ดบ้ญัญตัพิระวนิยัเลยแมแ้ต่ขอ้เดยีว เพราะในระยะเริ่มแรกผูท้ีม่าบวชใน

พระพทุธศาสนาลว้นเป็นพระอริยบคุคลท ัง้นัน้ ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปจนถงึพระ

อรหนัต ์ พระสารบีตุรคาํนึงถงึความตัง้ม ัน่แห่งพรหมจรรย ์ กราบทูลถามถงึเหตทุีท่าํให ้

พรหมจรรยต์ ัง้ม ัน่และไมต่ ัง้ม ัน่ พระพทุธเจา้ทรงชี้ไปทีก่ารบญัญตัสิกิขาบท การสวด

ปาฏโิมกขท์กุกึ่งเดอืน วา่เป็นเหตใุหพ้รหมจรรยต์ ัง้ม ัน่ การไมท่าํเช่นนัน้ทาํใหพ้รหมจรรย์

อนัตรธาน พระสารีบตุรจงึกราบทูลขอใหบ้ญัญตัสิกิขาบท พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ยงัไม่

ถงึเวลา คอื พระสงฆย์งัไม่มาก ลาภสกัการะยงัไม่มาก ธรรมเป็นที่ต ัง้แหง่อาสวะกเิลส

ดองสนัดาน ยงัไม่ปรากฏในสงฆ ์ ก็ยงัไมต่อ้งบญัญตัสิกิขาบท ท ัง้ขณะนัน้ภกิษุสงฆท์ี่

ตดิตามพระพทุธเจา้ก็ลว้นเป็นพระอริยบคุคล อย่างตํา่ก็เป็นพระโสดาบนั  

ต่อมาหลงัจากทีพ่ระพทุธศาสนาเริ่มแผ่กวา้งออกไป เริ่มมผูีม้จีติศรทัธาขอเขา้มาบวชใน

ศาสนามากขึ้น ผูท้ีม่าบวชในระยะหลงัๆเริ่มเป็นผูท้ีไ่มค่่อยมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการ

ประพฤตปิฏบิตัขิองสมณเพศ ซึง่ต่างกบัระยะแรกๆทีผู่ม้าบวชในศาสนาส่วนใหญ่จะเป็น

นกับวชในลทัธิอืน่ หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระ

อริยบคุคลขึ้นมา ก็ขอบวชเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนา ทา่นเหลา่น้ีมคีวามเคร่งครดั

ในการประพฤตปิฏบิตัพิรหมจรรยอ์ยู่แลว้ จงึไมม่ปีญัหาอะไร ต่อมามปีระชาชนคนท ัว่ไป

หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เกดิศรทัธาอยากจะออกบวช ก็เลยขอ

พระพทุธเจา้บวช พระพทุธเจา้ก็ทรงบวชให ้ เมือ่บวชแลว้ก็ประพฤตปิฏบิตักินัไป บางรูป

ก็ไมรู่ว้า่อะไรควร อะไรไมค่วร จงึมกีารประพฤตพิรหมจรรยถ์ูกบา้งผดิบา้ง จงึเป็นเหตุ

ใหพ้ระพทุธองคท์รงตอ้งบญัญตัพิระวนิยัขึ้นมา  

อย่างในกรณีของการบญัญตัปิฐมปาราชิก สกิขาบททีห่า้มไมใ่หพ้ระภกิษุเสพเมถนุ คอื

หา้มไมใ่หพ้ระภกิษุร่วมเพศสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ ถา้กระทาํกจิกรรมน้ีแลว้ถอืวา่ตอ้งขาดจาก

การเป็นพระภกิษุไปทนัท ีผูอ้ืน่จะรูห้รือไมก่ต็าม บคุคลทีก่ระทาํนัน้ย่อมรูอ้ยู่แก่ใจ ย่อมรู ้

วา่ตนไดห้มดสภาพของความเป็นสมณะนกับวชแลว้ เหตขุองการบญัญตัปิฐมปาราชกิน้ี

ขึ้นมามคีวามเป็นมาดงัน้ี  
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สมยันัน้มหีมูบ่า้นนามวา่กลนัทะ ต ัง้อยู่ไมไ่กลเมอืงเวสาล ี มบีตุรเศรษฐนีามวา่สทุินนะ

พรอ้มดว้ยสหายไปสู่กรุงเวสาล ี เหน็พระพทุธเจา้กาํลงัแสดงธรรม จงึแวะเขา้ไปสดบั

ธรรม มคีวามเลือ่มใสใคร่จะออกบวช จงึกราบทูลขอบวชในพระพทุธศาสนา แต่พระ

ศาสดายงัไมป่ระทานอนุญาตใหบ้วช เพราะบดิามารดายงัไมอ่นุญาต สุทนินะจงึกลบัไป

ขออนุญาตบดิามารดา แต่ไมไ่ดร้บัอนุญาต จงึออ้นวอนถงึ ๓ ครัง้ ก็ไมไ่ดร้บัอนุญาต

เช่นเดมิ จงึนอนลงกบัพื้น อดอาหารถงึ ๗ วนั บดิามารดาออ้นวอนใหล้ม้ความตัง้ใจ ก็

ไมย่อม พวกเพือ่นๆมาออ้นวอน ก็ไมย่อม ในทีสุ่ดพวกเพือ่นๆออ้นวอนใหบ้ดิามารดา

ของสุทนินะอนุญาต ก็ไดร้บัอนุญาต เมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้ ก็ออกบวชประพฤตปิฏบิตัิ

อย่างเคร่งครดัอยู่ทางวชัชคีาม  

ครัง้นัน้แควน้วชัช ี ซึง่มกีรุงเวสาลเีป็นราชธานี เกดิทพุภกิขภยั ขาดแคลนอาหาร พระสุ

ทนินะมญีาตเิป็นคนม ัง่ค ัง่มาก เมือ่เดนิทางไปถงึกรุงเวสาล ี ญาติๆ ทราบขา่วก็นาํอาหาร

มาถวายเหลอืเฟือ พระสุทนินะก็ถวายแก่พระภกิษุท ัง้หลายอกีต่อหน่ึง แลว้เดนิทางไป

กลนัทคาม ตาํบลบา้นเดมิของตน ความทราบถงึบดิามารดา บดิาจงึนิมนตไ์ปฉนั มารดา

ก็นาํทรพัยส์มบตัมิาลอ่เพือ่ใหส้กึ พระสุทนินะไมย่อมจงึไมส่าํเร็จ ต่อมามารดาพระสุทนิ

นะรอจนภริยาของพระสุทนินะ (ตัง้แต่ในสมยัยงัไมไ่ดบ้วช) มรีะดู ไดก้าํหนดจะมบีตุร

ได ้จงึพานางไปหาพระสุทนินะทีป่่ามหาวนั ชวนใหส้กึอกี พระสุทนินะไมย่อม จงึกลา่ววา่

ถา้ไมส่กึก็ขอพชืพนัธุไ์วส้บืสกลุ ครัง้นัน้ยงัไมม่กีารบญัญตัวินิยัหา้มเสพเมถนุ พระสุทนิ

นะเขา้ใจวา่เป็นเรื่องทีพ่อทาํได ้ เพือ่ใหม้บีตุรสบืสกลุ จงึเสพเมถนุดว้ยภริยาของตน ซึง่

ต่อมานางก็ต ัง้ครรภ ์ และคลอดบตุร บตุรของพระสุทนินะจงึไดน้ามวา่เจา้พชื ภริยาของ

พระสุทนินะก็ไดน้ามวา่ มารดาของเจา้พชื ต่อมาท ัง้มารดาและบตุรออกบวชไดส้าํเร็จ

อรหตัตผลท ัง้ ๒ คน ส่วนพระสุทนินะเกดิความไมส่บายใจขึ้นภายหลงั ถงึขนาดซูบผอม 

ภกิษุท ัง้หลายถาม ทราบความ จงึพากนัตเิตยีนและนาํความกราบทูลพระพทุธเจา้ 

พระองคจ์งึทรงเรียกประชมุสงฆ ์ ทรงไต่สวนเรื่องนัน้ ทรงตเิตยีนแลว้ทรงบญัญตัิ

สกิขาบท หา้มมใิหภ้กิษุเสพเมถนุ ทรงปรบัอาบตัปิาราชกิแก่ภกิษุผูล้ว่งละเมดิ  
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น่ีคอืความเป็นมาของการบญัญตัพิระวนิยั เมือ่พระศาสนามคีวามเจริญมผูีข้อบวชมาก

ขึ้นๆ ก็มกีารประพฤตผิดิมากขึ้นๆ เมือ่มชีาวบา้นมาฟ้องพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็ทรง

เรียกประชมุสงฆ ์ทรงไต่สวน หลงัจากทรงทราบความแลว้ ทรงวนิิจฉยัวา่ควรไมค่วร ถา้

ไมค่วรก็ทรงบญัญตัสิกิขาบทขึ้นมา จนมถีงึ ๒๒๗ ขอ้ดว้ยกนั เพือ่ใหพ้ระสงฆป์ระพฤติ

ปฏบิตัติาม เพราะวา่พระสงฆเ์ป็นผูท้ีป่ระชาชนศรทัธาเลือ่มใส เป็นผูป้ระเสริฐกวา่คน

ท ัว่ไป เป็นผูม้ศีีลมธีรรม พระสงฆอ์ยู่มาไดท้กุวนัน้ีก็เพราะความเลือ่มใส ความศรทัธา

ของศรทัธาญาตโิยม ผูท้าํนุบาํรุงพระสงฆด์ว้ยเครื่องจตปุจัจยัไทยทานท ัง้หลาย เช่น 

อาหารบณิฑบาต จวีร กฏุทิีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค การทีจ่ะรกัษาศรทัธาของญาติ

โยมไว ้ พระสงฆจ์งึตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินเองใหอ้ยู่ในกรอบของศีลธรรมความดงีาม

นัน่เอง  

หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานไปแลว้ ภกิษุท ัง้หลายมคีวามเศรา้โศก 

แต่มภีกิษุผูบ้วชเมือ่แก่อยู่รูปหน่ึงชื่อสภุทัทะ กลา่วหา้มไมใ่หเ้ศรา้โศก ควรจะดใีจวา่ 

ต่อไปจะไดไ้มม่ใีครคอยหา้มทาํนัน่ทาํน่ี อยากทาํอะไรก็จะทาํได ้ พระมหากสัสปปรารภ

ถอ้ยคาํนัน้ จงึเสนอใหท้าํสงัคายนา คอื รอ้ยกรองจดัระเบยีบพระธรรมวนิยั แลว้เลอืก

พระอรหนัต ์ ๕๐๐ รูปเขา้ประชมุทีถ่ํา้สตัตบรรณคูหา ขา้งเขาเวภารบรรพต ใกลก้รุงรา

ชคฤห ์กระทาํอยู่ ๗ เดอืนจงึสาํเร็จ มพีระเจา้อชาตศตัรูทรงเป็นผูอ้ปุถมัภ ์พระอานนท์

ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุทราบถงึพระพทุธานุญาตทีใ่หส้งฆ ์ ถา้ปรารถนา ก็ถอนสกิขาบท

เลก็นอ้ยเสยีได ้ ทีป่ระชมุไมต่กลงกนัไดว้า่ แค่ไหนเป็นสกิขาบทเลก็นอ้ย จึงมีมติหา้ม

ถอนสกิขาบทเลก็นอ้ย เพื่อป้องกนัมิใหมี้ผูก้ลา่วไดว่้า สกิขาบทที่สมณโคดมทรง

บญัญตัินั้น อยู่ไดต้ราบเทา่ที่ยงัมีศาสดาเท่านั้น จงึมีระยะกาลเหมือนควนัไฟ ซ่ึงจาง

หายไปงา่ย  

ในรอ้ยปีแรกภายหลงัพทุธปรินิพพาน พระพทุธศาสนามแีบบเดยีวคอื ตามทีพ่ระ

อรหนัต ์๕๐๐ รูปไดป้ระชมุกนัทาํสงัคายนา ๓ เดอืนหลงัพทุธปรินิพพาน คอื รอ้ยกรอง

รวบรวมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นหมวดเป็นหมู ่ โดยมพีระอานนท ์ ซึง่เป็นผูท้รงจาํ

พทุธวจนะอย่างดยีิง่ เป็นผูท้บทวนพระธรรม พระอบุาล ี ซึง่ไดร้บัยกย่องจาก
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พระพทุธเจา้วา่เป็นผูเ้ลศิในทางทรงจาํพระวนิยั เป็นผูท้บทวนพระวนิยั แลว้สวดท่องจาํ

กนัสบืต่อมา โดยแบ่งสาํนกัท่องจาํเป็นสาํนกัๆไป ช่วยกนัท่องจาํต่างภาคต่างตอนส ัง่สอน

ศิษยส์บืมา เมือ่พน้ ๑๐๐ ปี ภายหลงัพทุธปรินิพพานแลว้ พวกภกิษุวชัชีบตุร ลูกหลาน

ชาวแควน้วชัชปีระมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป ถอืวนิยัย่อหย่อนจากทีบ่ญัญตัไิวร้วม ๑๐ ประการ 

พระเถระทีเ่หน็แก่ธรรมวนิยัจงึประชมุกนัทาํสงัคายนาครัง้ที ่ ๒ ชาํระเรื่องทีถ่อืผดิน้ี 

ประกาศมใิหป้ระพฤตต่ิอไป ภกิษุพวกวชัชบีตุรจงึแยกไปตัง้นิกายใหม ่ ชื่อมหาสงัฆิกะ 

แปลวา่ พวกมาก ซึง่ต่อมาไดแ้ปลรูปเป็นมหายานไปในทีสุ่ด คาํวา่เถรวาท ซึง่แปลวา่ วา

ทะของพระเถระ จงึปรากฏเรียกขานกนัมาเมือ่มนิีกายอืน่ๆแตกแยกออกไป เพือ่จะไดรู้ ้

วา่อย่างไหนเป็นพระพทุธศาสนาแบบไหน  

เมือ่มกีารรกัษาสกิขาบทไมเ่ท่ากนั การทาํสงัฆกรรมจงึตอ้งแยกกนัทาํ เพราะการทาํสงัฆ

กรรมจะตอ้งมศีีลเสมอกนั ไมว่า่จะเป็นการบวชพระก็ด ี การลงอโุบสถฟงัพระปาฏโิมกข์

ก็ด ี ผูม้ศีีลไมเ่สมอกนัจะทาํสงัฆกรรมร่วมกนัไมไ่ด ้ ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็ตอ้งขอทาํความเขา้ใจวา่ 

ไมว่า่จะเป็นพระนิกายไหน ก็ยงัเป็นพระเหมอืนกนั ยงัเป็นลูกของพระพทุธเจา้เหมอืนกนั 

เหมอืนกบัพ่อแมม่ลูีกหลายคน สอนลูกใหป้ระพฤตปิฏบิตัอิย่างหน่ึง แต่ลูกบางคนก็อาจ

มคีวามคดิเหน็ไมต่รงกบัพ่อกบัแม ่ประพฤตไิมต่รงกนับา้ง แตกต่างกนัไปบา้ง คนน้ีเสพ

สุรา คนนัน้เลน่การพนนั อกีคนชอบเทีย่วเตร่ เป็นความแตกต่างระหวา่งพีก่บันอ้ง แต่

ความเป็นพีเ่ป็นนอ้งกนัก็ยงัมอียู่ ความเคารพในบดิามารดาก็มเีหมอืนกนั ต่างกนัทีก่าร

ประพฤตปิฏบิตัทิีม่คีวามแตกต่างกนัไปบา้ง  

เดีย๋วน้ีศาสนาพทุธมอียู่หลายนิกายดว้ยกนั ท ัง้มหายานและเถรวาทในประเทศไทยก็มี

อยู่ ๒ นิกายใหญ่ๆ ทางศรีลงักาก็มอียู่หลายนิกาย เพราะการประพฤตปิฏบิตัติาม

สกิขาบทบญัญตั ิ พระวนิยั ศีล ๒๒๗ ขอ้มไีมเ่สมอเท่าเทยีมกนันัน่เอง เลยทาํใหเ้กดิ

ความแตกต่างกนั แต่การดาํเนินตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ในเรื่องของ

กรรมก็ด ีเรื่องวบิากก็ด ีเรื่องศีล สมาธิ ปญัญาก็ด ีก็ยงัประพฤตปิฏบิตัเิหมอืนกนั ความ

เชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคก์ย็งัมอียู่เหมอืนเดมิ ไมว่า่จะเป็นมรรค ๘ ก็ด ี
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บารมี ๑๐ ก็ด ี ต่างกนัทีก่ารประพฤตปิฏบิตัติามสกิขาบทบญัญตั ิ พระวนิยั ศีล ๒๒๗ 

ขอ้ของพระสงฆเ์ท่านัน้เอง  

ไดแ้สดงเรื่องราวเหลา่น้ีมาใหท้่านท ัง้หลายไดฟ้งั โดยคดิวา่คงจะเป็นประโยชนบ์า้ง 

เพราะวา่บางครัง้บางคราวเวลามปีญัหาเกี่ยวทางธรรมวนิยัญาตโิยมอาจจะไมเ่ขา้ใจ ก็

อาจจะสงสยัวา่เป็นอะไรกนั อย่างปญัหาในปจัจบุนัน้ีก็มปีญัหาเรื่องของการบวชภกิษุณี 

ถา้ตามทางเถรวาทแลว้ภกิษุณีสงฆไ์ดห้มดไปแลว้ ในเมอืงไทยก็ไมเ่คยมภีกิษุณีสงฆม์า

ก่อนเลย การจะบวชเป็นภกิษุณีไดจ้ะตอ้งมสีงฆ ์ ๒ สงฆเ์ป็นผูบ้วชให ้ คอืจะตอ้งมี

ภกิษุณีสงฆ ์ และตอ้งมภีกิษุสงฆด์ว้ย ในเบื้องตน้ตอ้งบวชกบัภกิษุณีสงฆก่์อน แลว้จงึ

บวชกบัภกิษุสงฆอ์กีครัง้หน่ึง ถงึจะถอืวา่เป็นการบวชทีส่มบูรณ์ ในปจัจบุนัน้ีประเทศ

ไทยไมม่ภีกิษุณีสงฆ ์ จงึบวชเป็นภกิษุณีใหถู้กตอ้งตามหลกัธรรมหลกัวนิยัในประเทศ

ไทยไมไ่ด ้ 

ในบางประเทศมที ัง้ภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์ แต่เป็นของมหายาน ถา้อยากจะบวชเป็น

ภกิษุณีสงฆก์็สามารถไปบวชได ้ แต่ตอ้งเป็นมหายาน จะไปบวชเป็นภกิษุณีสงฆใ์น

มหายาน แลว้มาใหพ้ระภกิษุสงฆข์องเถรวาทบวชซํา้ใหอ้กีทเีพือ่เป็นการรบัรองนัน้ ยอ่ม

ทาํไมไ่ดเ้พราะเป็นการฝ่าฝืนพระธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ จงึขอฝากเรื่องราวเหลา่น้ีไว ้

เป็นความรูป้ระดบัสตปิญัญา เผือ่ใครมคีวามสงสยัหรือไมเ่ขา้ใจ จะไดช่้วยกนัทาํความ

เขา้ใจใหถู้กตอ้ง โปรดทาํความเขา้ใจวา่พระภกิษุสงฆไ์มม่คีวามคดิรงัเกยีจเดยีดฉนัท์

ญาตโิยมทีเ่ป็นผูห้ญงิ ทีอ่ยากจะบวชเป็นภกิษุณี เพยีงแต่วา่ตามหลกัธรรมหลกัวนิยัแลว้

ไมส่ามารถจะทาํได ้ การจะบวชเป็นภกิษุณีหรือไม ่ ไมเ่ป็นสิง่สาํคญั เพราะการประพฤติ

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมว่า่จะอยู่ในเพศไหน เป็นฆราวาสก็ด ี

เป็นนกับวชก็ด ี ก็สามารถประพฤตปิฏบิตัจินบรรลธุรรมกนัไดด้ว้ยกนั บรรลเุป็นพระ

อรหนัตไ์ด ้ บรรลถุงึพระนิพพานไดด้ว้ยกนัทกุคน ไมว่า่จะเป็นหญงิหรือชาย เดก็หรือ

ผูใ้หญ่ เป็นนกับวชหรือไมเ่ป็นนกับวช เพศไมเ่ป็นปจัจยัทีจ่ะกดีขวางการประพฤตปิฏบิตัิ

ใหส้ิ้นจากทกุขไ์ด ้ใหพ้น้จากทกุขไ์ด ้ใหถ้งึทีสุ่ดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ 
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ขอใหถ้อืการปฏบิตัธิรรมเป็นหลกั ไมม่อีะไรสาํคญัเท่ากบัการประพฤตปิฏบิตักิาย วาจา 

ใจ เพือ่ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมว่า่จะเป็นนกับวชหรือไมก่็ตาม เพราะถา้

บวชแลว้แต่ไมป่ระพฤตปิฏบิตั ิไมช่าํระความโลภ ความโกรธ ความหลง การบวชก็เปลา่

ประโยชน ์ เปลอืงขา้วสุกของชาวบา้นเสยีดว้ยซํา้ไป ถา้ไมป่ระพฤตปิฏบิตัติามธรรมวนิยั

แลว้ การบวชก็จะเป็นการสรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัศาสนา แทนทีจ่ะเป็น ปญุญกัเขตตงั 

โลกสัสะ เป็นเน้ือนาบญุใหก้บัโลก เป็นเน้ือนาบญุใหก้บัศรทัธาญาตโิยม ทีส่ละเงนิ สละ

ทอง ทาํนุบาํรุงนกับวชเพราะหวงับญุจากทา่นเหลา่นัน้ แต่ถา้บวชแลว้ ไมป่ระพฤตติาม

หลกัธรรมหลกัวนิยั กลบัสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง กเิลสตณัหา ใหม้มีาก

ยิง่ขึ้นๆ ไป การบวชก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร สูผู้ท้ีไ่มไ่ดบ้วชแต่ประพฤตปิฏบิตัธิรรม 

ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ชาํระกเิลสตณัหาใหห้มดออกไปจากจติจากใจ

ไมไ่ด ้การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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มวีศิวกรอยู่คณะหน่ึงไดย้นิกติตศิพัทข์องพระรูปหน่ึง ปฏบิตัธิรรมอยู่ในป่า ไดร้บัการ

ยกย่องวา่เป็นผูม้สีตปิญัญามาก จงึอยากจะไปพสูิจนดู์วา่ ปญัญาของพระองคน้ี์เป็น

อย่างไร ถงึมคีนยกย่องกนันกัหนา เมือ่ไดไ้ปกราบท่านและพอมโีอกาส ก็ถามปญัหาเพือ่

ทดสอบปญัญาของท่านวา่ หลวงพ่อครบั เรือบินมนับินไดอ้ย่างไร หลวงพ่อท่านก็ตอบ

กลบัทนัควนัวา่ จติ พวกวศิวกรถงึกบัอึ้งไปขณะหน่ึง แต่หลงัจากไดพ้จิารณาแลว้ ก็

ยอมรบัในปญัญาของหลวงพ่อ วา่เป็นปญัญาทีแ่ทจ้ริง เพราะถา้ไมม่จีติแลว้ สิง่ต่างๆก็

ไมส่ามารถเคลือ่นไหวได ้ แมแ้ต่ร่างกายของเราเอง ก็ยงัตอ้งมจีติเป็นผูส้ ัง่การถงึจะ

เคลือ่นไหวได ้ 

ทีท่่านท ัง้หลายมาทีว่ดัน้ีได ้ ก็เพราะจติเป็นผูพ้ามา เป็นผูส้ ัง่การ ถงึจะมาทีน่ี่ได ้ รถยนต์

ถา้ไมม่จีติส ัง่การ ก็ขบัเคลือ่นไปไมไ่ด ้ เรือบนิก็เช่นกนั ตอ้งจอดอยู่กบัที ่ ตอ้งมผูีส้ ัง่การ

ถงึจะขบัเคลือ่นไปได ้ ผูข้บัก็ไมใ่ช่ใครทีไ่หน กค็อืจตินัน่เอง พระพทุธองคจ์งึแสดงไวว้า่

ไมม่อีะไรทีจ่ะสาํคญัยิง่ใหญ่เท่ากบัจติ ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิขึ้นจากจติ แมว้า่ความสุขก็ด ี

ความทกุขก์็ด ีจติเป็นผูส้รา้งขึ้นมา และจติก็เป็นผูร้บัผลของการกระทาํของจติ จติจะสุข

หรือทกุขก์็ขึ้นกบัการกระทาํของจติเอง จติทีฉ่ลาดย่อมทาํแต่สิง่ทีน่าํแต่ความสุขมาให ้

จติทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญาย่อมจะทาํแต่สิง่ทีน่าํความทกุขม์าใหแ้ก่จติ  

พระพทุธองคจ์งึสอนใหช้าวพทุธท ัง้หลายใหพ้ฒันาจติ ดูแลรกัษาจติดว้ยการปฏบิตัธิรรม 

เจริญจติตภาวนา ดูแลจติ รกัษาจติใหเ้ป็นจติทีส่ะอาด เป็นจติทีฉ่ลาด เป็นจติทีส่งบ 

เมือ่มกีารเจริญจติตภาวนาแลว้ จติจะพฒันาไปในทศิทางทีด่ ีจติจะมคีวามสงบร่มเยน็ มี

ความฉลาด มปีญัญา การเจริญจติตภาวนาแบ่งไวเ้ป็นสองข ัน้ตอน ข ัน้แรกเรียกวา่สมถ

ภาวนา คอืการทาํจติใหส้งบ ข ัน้ตอนต่อมาเรียกวา่วิปสัสนาภาวนา คอืการทาํใหเ้กดิ
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ปญัญา เกดิความรูแ้จง้เหน็จรงิในสภาวธรรมท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในโลกน้ี ทีจ่ติเขา้ไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นสภาพทีไ่มน่่ายนิด ี เป็นทกุข ์

เป็นอนัตตาปราศจากตวัตน  

สาเหตทุีท่กุคนทีอ่ยู่ในโลกน้ีมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุขก์นั ก็เพราะวา่ขาดปญัญา 

ขาดความรูค้วามเขา้ใจอนัถูกตอ้ง วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมใ่ช่ความสุขเลย มแีต่ความทุกข ์

ท ัง้นัน้ เพราะโดยธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆเหลา่น้ี เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นของทีไ่ม่

สามารถยดึไวเ้ป็นทีพ่ึง่ไดอ้ย่างแทจ้ริง เพราะทกุสิง่ทกุอย่างมกีารแปรสภาพ มกีารเสือ่ม 

และมกีารดบัสลายไปในทีสุ่ด สิง่ไหนถา้เราไปยดึ ไปหวงัใหเ้ป็นสิง่ทีน่าํความสุขมาให ้สิง่

นัน้ก็จะใหค้วามสุขกบัเราในขณะทีย่งัคงสภาพอยู่ เมือ่เปลีย่นไป สลายไป ความสุขทีไ่ด ้

จากสิง่เหลา่นัน้ก็จะหมดไป กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมาแทนที ่ น่ีคอืเรื่องของสภาวธรรม

ท ัง้หลายในโลกน้ี ทีจ่ติเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย  

พระพทุธองคท์รงตรสัรูเ้หน็ดว้ยปญัญาวา่ สภาวธรรมท ัง้หลายเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

ไมเ่ป็นตวัตน เรียกวา่ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เป็นไตรลกัษณ์ ไตรคอืสาม ลกัษณ์คอื

ลกัษณะ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกมลีกัษณะ ๓ เหมอืนกนัหมด เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

แต่จติทีไ่มไ่ดร้บัการอบรม ไมไ่ดร้บัการพฒันา ไมไ่ดเ้จริญสมถวิปสัสนาภาวนา จะไม่

เหน็สภาวธรรมเหลา่น้ีวา่เป็นไตรลกัษณ์ กลบัเหน็ตรงกนัขา้มกนั กลบัเหน็วา่เป็นของที่

เทีย่งแทแ้น่นอน เป็นของทีจ่ะนาํความสุขมาให ้ เป็นของทีส่ามารถกาํหนดไดว้า่เป็นของๆ

เรา เป็นตวัของเรา เพราะจติถูกกเิลส ตณัหา โมหะ อวชิชา ครอบงาํไวอ้ยู่ จงึทาํใหเ้หน็

ผดิเป็นชอบ เปรียบเหมอืนกบัคนสมยัก่อนทีเ่หน็วา่โลกน้ีแบน ต่อมาก็มคีนฉลาด

สามารถพสูิจนค์วามจรงิไดว้า่ โลกไมแ่บน แต่กลม การทีจ่ะทาํใหจ้ติเหน็สิง่ต่างๆเป็นไป

ตามความเป็นจริงได ้จงึตอ้งอาศยัการเจรญิจติตภาวนา  

การเจริญจติตภาวนาเป็นการชาํระซกัฟอกกเิลสเครื่องเศรา้หมอง โมหะความโงเ่ขลาเบา

ปญัญา ทีค่รอบงาํหุม้ห่อจติไว ้ เปรียบเหมอืนกบักระจกรถยนต ์ ถา้ไปโดนโคลนโดนฝุ่ น

เขา้ก็จะมวั ทาํใหค้นขบัรถไมส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนวา่ขา้งหนา้รถมอีะไรอยู่บา้ง ถา้ไม่

เอานํา้มาลา้งชาํระใหใ้สสะอาด ก็ไมส่ามารถขบัรถไปไดด้ว้ยดว้ยความสะดวก สบาย 



112 
 

ราบรื่น ปลอดภยั ถา้ไดเ้อานํา้มาชาํระลา้งออกไปแลว้ กระจกก็จะใส ก็จะสามารถเหน็สิง่

ต่างๆไดฉ้นัใด จติก็ฉนันัน้ จติทีม่กีเิลส โมหะ อวชิชา ครอบงาํอยู่ ไมไ่ดร้บัการชาํระ

ซกัฟอก ก็จะเป็นจติทีม่แีต่ความมดืบอด โงเ่ขลาเบาปญัญา มมิีจฉาทิฏฐ ิ ความเหน็ผดิ 

เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั การเจริญจติตภาวนาจงึเป็นการชาํระจติใหส้ะอาดหมดจด เมือ่

จติมคีวามสะอาดแลว้ จติจะมคีวามสงบ มคีวามอิม่ มคีวามพอ  

การทาํจติใหส้งบมหีลายวธิีดว้ยกนั ท่านทีเ่คยไปตามสาํนกัต่างๆ จะสงัเกตเหน็วา่แต่ละ

สาํนกัจะมวีธิีสอนการทาํสมถภาวนา คอืการทาํจติใหส้งบไมเ่หมอืนกนั บางสาํนกัก็สอน

ใหเ้จริญยุบหนอ พองหนอ ใหดู้การพองและยุบของหนา้ทอ้ง บางสาํนกัก็ใหก้าํหนดดูลม

หายใจเขา้ออก บางสาํนกัก็ใหบ้ริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆๆ บางสาํนกัก็ใหเ้พ่งดูลูกแกว้สี

ขาวๆ ซึง่การกระทาํเหลา่น้ีเป็นการเจริญสมถภาวนาดว้ยกนัท ัง้สิ้น เป็นเพราะเหตใุดถงึ

ไดม้วีธิีการทีแ่ตกต่างกนั ก็เพราะกรรมฐานทีใ่ชเ้ป็นอารมณ์ทาํใหจ้ติสงบมอียู่หลายชนิด

ดว้ยกนั ตามจริตนิสยัทีห่ลากหลายไมเ่หมอืนกนั คนเรามคีวามชอบ ความถนดัไม่

เหมอืนกนั เหมอืนกบัอาหารทีม่หีลากหลายชนิดดว้ยกนั รา้นอาหารแต่ละรา้นก็มอีาหาร

มากมายหลายอย่าง เพือ่ใหค้นรบัประทานไดเ้ลอืกตามความพอใจ แต่ก็เป็นอาหารท ัง้นัน้ 

เมือ่รบัประทานเขา้ไปแลว้ก็จะทาํใหอ้ิม่เหมอืนกนัหมด กรรมฐานทีเ่ป็นอารมณ์ทาํใหจ้ติมี

ความสงบก็มอียู่หลายชนิดดว้ยกนั แต่ก็มไีวส้าํหรบัทาํใหจ้ติสงบดว้ยกนัท ัง้นัน้ พระ

พทุธองคท์รงแสดงไวถ้งึ ๔๐ ชนิด เรียกวา่กรรมฐาน ๔๐ แบ่งเป็น กสณิ ๑๐ อสภุ ๑๐ 

อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ จตธุาตวุวฏัฐาน ๑ อรูป ๔  

กสณิ ๑๐ คอืวตัถสุาํหรบัเพ่งเพือ่จูงจติใหเ้ป็นสมาธิ ไดแ้ก่ ๑. ปฐวีกสณิ กสณิทีใ่ชด้นิ

เป็นอารมณ์ ๒. อาโปกสณิ กสณิทีใ่ชน้ํา้เป็นอารมณ์ ๓. เตโชกสณิ กสณิทีใ่ชไ้ฟเป็น

อารมณ์ ๔. วาโยกสณิ กสณิทีใ่ชล้มเป็นอารมณ์ ๕.นีลกสณิ กสณิทีใ่ชส้เีขยีวเป็น

อารมณ์ ๖. ปีตกสณิ กสณิทีใ่ชส้เีหลอืงเป็นอารมณ์ ๗. โลหติกสณิ กสณิทีใ่ชส้แีดงเป็น

อารมณ์ ๘. โอทาตกสณิ กสณิทีใ่ชส้ขีาวเป็นอารมณ์ ๙. อาโลกกสณิ กสณิทีใ่ชแ้สงสว่าง

เป็นอารมณ์ ๑๐. อากาสกสณิ กสณิทีใ่ชท้ีว่่างเปลา่เป็นอารมณ์  
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อสภุ ๑๐ คอื ซากศพในสภาพต่างๆทีใ่ชเ้ป็นอารมณ์แห่งสมถกรรมฐาน ไดแ้ก่ ๑. 

ซากศพทีเ่น่าพองขึ้นอดื ๒. ซากศพทีม่สีเีขยีวคลํา้คละดว้ยสต่ีางๆ ๓. ซากศพทีม่ี

นํา้เหลอืงไหลเยิ้มอยู่ตามทีท่ีแ่ตกปริออก ๔. ซากศพทีข่าดจากกนัเป็น ๒ ท่อน ๕. 

ซากศพทีถู่กสตัว ์เช่น แรง้ กา สุนขั จกิ ทึ้งกดัแลว้ ๖. ซากศพทีก่ระจยุกระจาย มอื เทา้ 

ศีรษะ หลดุออกไปขา้งๆ ๗. ซากศพทีถู่กสบัฟนับ ัน่เป็นท่อนๆ กระจายออกไป ๘. 

ซากศพทีม่โีลหติไหลอาบเรี่ยราดอยู ่ ๙. ซากศพทีม่หีนอนคลาคลํา่เต็มไปหมด ๑๐. 

ซากศพทีย่งัเหลอือยู่แต่ร่างกระดูก หรือ กระดูกท่อน  

อนุสติ ๑๐ คอื อารมณ์อนัควรระลกึถงึเนืองๆ ไดแ้ก่ ๑. พทุธานุสต ิ ระลกึถงึ

พระพทุธเจา้ นอ้มจติระลกึถงึและพจิารณาคุณของพระองค ์๒. ธมัมานุสต ิระลกึถงึพระ

ธรรม นอ้มจติระลกึถงึและพจิารณาคุณของพระธรรม ๓. สงัฆานุสติ ระลกึถงึพระสงฆ ์

นอ้มจติระลกึถงึและพจิารณาคุณของพระสงฆ ์ ๔. สลีานุสติ ระลกึถงึศีล นอ้มจติราํลกึ

พจิารณาศีลของตนทีไ่ดป้ระพฤตปิฏบิตั ิ บริสุทธิ์ ไมด่่างพรอ้ย ๕. จาคานุสติ ระลกึถงึ

การบรจิาค นอ้มจติระลกึถงึทานทีต่นไดบ้ริจาคแลว้ ๖. เทวตานุสติ ระลกึถงึเทวดา 

นอ้มจติระลกึถงึเทวดาท ัง้หลาย ๗. มรณสติ ระลกึถงึความตายอนัจะตอ้งมมีาถงึตนเป็น

ธรรมดา พจิารณาทีจ่ะใหเ้กดิความไมป่ระมาท ๘. กายคตาสต ิมสีตรูิอ้ยู่ทีก่าย กาํหนด

พจิารณากายน้ี ใหเ้หน็วา่ประกอบดว้ยส่วนต่างๆอนัไมส่ะอาด ไมง่าม น่ารงัเกยีจ เป็น

การรูเ้ท่าทนัสภาวะของกายน้ี มใิหห้ลงใหลมวัเมา ๙. อานาปานสติ มสีตกิาํหนดลม

หายใจเขา้ออก ๑๐. อปุสมานุสติ ระลกึถงึธรรมเป็นทีส่งบ ระลกึถงึและพจิารณาคุณของ

พระนิพพาน อนัเป็นทีร่ะงบักเิลสและความทกุข ์ 

พรหมวิหาร ๔ คอื ธรรมทีต่อ้งมไีวเ้ป็นหลกัใจและกาํกบัความประพฤต ิ จงึจะชื่อวา่

ดาํเนินชวีติหมดจด และปฏบิตัตินต่อมนุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลายโดยชอบ ไดแ้ก่ ๑. เมตตา 

ความรกัใคร่ ปรารถนาด ีอยากใหเ้ขามคีวามสุข ๒. กรุณา ความสงสาร คดิช่วยใหพ้น้

ทกุข ์๓. มทุิตา ความยนิดใีนเมือ่ผูอ้ืน่อยู่ดมีสุีข ๔. อเุบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่

เอนเอยีงดว้ยรกัและชงั พจิารณาดว้ยปญัญาเหน็กรรมทีส่ตัวท์ ัง้หลายกระทาํแลว้ ดหีรือ

ช ัว่ ย่อมตอ้งรบัผลของกรรมนัน้  
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อาหาเรปฏิกูลสญัญา คอืการกาํหนดพจิารณาความเป็นปฏกูิลในอาหาร  

จตธุาตวุวฏัฐาน คอืการกาํหนดพจิารณาร่างกายของตนวา่เป็น ธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

หามตีวัตนไม ่ 

อรูป ๔ คอื อรูปฌาน ๔ ไดแ้ก่ ๑. อากาสานัญจายตนะ ฌานอนักาํหนดอากาศ คอื 

ช่องวา่งหาทีสุ่ดมไิดเ้ป็นอารมณ์ ๒. วิญญาณัญจายตนะ ฌานอนักาํหนดวญิญาณหา

ทีสุ่ดมไิดเ้ป็นอารมณ์ ๓. อากญิจญัญายตนะ ฌานอนักาํหนดภาวะทีไ่มม่อีะไรๆเป็น

อารมณ์ ๔. เนวสญัญานาสญัญายตนะ ฌานอนัเขา้ถงึภาวะมสีญัญาก็ไมใ่ช่ ไมม่สีญัญา

ก็ไมใ่ช่เป็นอารมณ์  

เหตทุีม่กีรรมฐานอยู่ ๔๐ ชนิด ก็เป็นเพราะวา่จริตนิสยัของคนมอียู่หลายชนิดดว้ยกนั 

ในทางศาสนาแยกไวอ้ยู่ ๖ ชนิด คอื ๑. ราคจริต ๒. โทสจริต ๓. โมหจริต ๔. สทัธา

จริต ๕. พทุธิจรติ ๖. วิตกจริต  

๑. ราคจริต คอืผูม้รีาคะเป็นความประพฤตปิกต ิหนกัไปทางรกัสวยรกังาม ชอบเหน็ของ

สวยๆงามๆ กรรมฐานคู่ปรบัสาํหรบัแก ้คอื อสภุะ และ กายคตาสต ิคอื การเจริญดูใน

ส่วนทีไ่มส่วยไมง่าม ดูซากศพ ดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย หญงิชายทีช่อบกนัเพราะเหน็

รูปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม แต่ความเป็นจรงิแลว้ ส่วนน้ีเป็นเพยีงครึ่งเดยีวของร่างกาย 

เวลายงัมชีวีติอยู่ รูปร่างหนา้ตาก็เป็นอยา่งหน่ึง เวลาตายไปแลว้ก็เป็นอกีอย่างหน่ึง 

อวยัวะต่างๆทีอ่ยู่ใตผ้วิหนงัก็ไมส่วยงาม การทีจ่ะระงบัความฟุ้ งซ่านของจติใหส้งบ

สาํหรบัผูท้ีม่รีาคะจริต จงึตอ้งเจริญอสุภกรรมฐาน และ กายคตาสตกิรรมฐาน  

๒. โทสจริต คอืผูม้โีทสะเป็นความประพฤตปิกต ิ หนกัไปทางใจรอ้น หงดุหงดิ 

กรรมฐานทีเ่หมาะ คอื พรหมวิหาร และ กสณิ ควรเจริญเมตตาภาวนา ใหอ้ภยั ไมจ่อง

เวรจองกรรมกนั ใหเ้หน็วา่เป็นเพือ่นเกดิแก่เจ็บตาย เป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั ควรใหอ้ภยักนั 

เป็นกรรมฐานทีร่ะงบัความฟุ้ งซ่านของจติทีเ่กดิจากความโกรธ คอืโทสะ  
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๓. โมหจริต คอืผูม้โีมหะเป็นความประพฤตปิกต ิ หนกัไปทางเขลา เหงาซมึ งมงาย 

กรรมฐานทีเ่กื้อกูล คอื อานาปานสติ กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก หรือยุบหนอพองหนอ 

หายใจเขา้ทอ้งก็พองออกมา หายใจออกทอ้งก็ยุบเขา้ไป วธิีน้ีจะช่วยทาํใหจ้ติใจสงบได ้ผู ้

ทีม่โีมหจริตควรเขา้หาผูรู้ ้ศึกษาธรรม สนทนาธรรม ถามปญัหาธรรม เพือ่ใหเ้กดิความรู ้

ความฉลาด ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง  

๔. สทัธาจริต คอืผูม้ศีรทัธาเป็นความประพฤตปิกต ิ หนกัไปทางมจีติซาบซึ้ง ชื่นบาน 

นอ้มใจเลือ่มใสโดยงา่ย กรรมฐานทีเ่หมาะ คอื อนุสต ิ ๖ ขอ้ตน้ ไดแ้ก่ ๑. พทุธานุสติ 

๒. ธมัมานุสติ ๓. สงัฆานุสต ิ๔. สลีานุสติ ๕. จาคานุสติ ๖. เทวตานุสติ จะทาํใหจ้ติใจ

สงบลงได ้ 

๕. พทุธิจริต คอืผูม้คีวามรูเ้ป็นความประพฤตปิกต ิ หนกัไปทางใชค้วามคดิพจิารณา 

กรรมฐานทีเ่หมาะ คอื มรณสติ อปุสมานุสต ิจตธุาตวุวฏัฐาน และ อาหาเรปฏิกูลสญัญา 

มรณสตคิอืการพจิารณาความตาย จตธุาตวุวฏัฐาน คอื การพจิารณาความเป็นธาต ุ ๔ 

ของร่างกาย ดนิ นํา้ ลมไฟ พจิารณาวา่ร่างกายน้ีเกดิมาไดอ้ย่างไร อาศยัอะไรทาํใหเ้ป็น

รูปร่างหนา้ตาน้ีขึ้นมา และเมือ่ร่างกายน้ีแตกไปแลว้ ดบัไปแลว้ จะกลบัไปสู่อะไร ถา้ไม่

กลบัไปสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ  

๖. วิตกจริต คอืผูม้วีติกเป็นความประพฤตปิกต ิ หนกัไปทางนึกคดิจบัจด ฟุ้ งซา่น 

กรรมฐานเครื่องแก ้ คอื อานาปานสต ิ หรือ เพ่งกสณิ เวลามคีวามวติกอย่าไปคดิถงึ

เรื่องราวต่างๆ พยายามกาํหนดดูลมหายใจ ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก แลว้จติก็

จะค่อยๆสงบลงๆ เมือ่จติสงบน่ิงลงไปแลว้ ความวติกกงัวลต่างๆก็จะหายไป  

จติโดยธรรมชาตแิลว้จะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ จะอยู่น่ิงไมไ่ด ้ เหมอืนกบัรถทีว่ ิง่ลงภูเขา อยู่

เฉยๆจะใหม้นัหยุดไมไ่ด ้ ถา้ไม่เหยยีบเบรกแลว้ ไมม่ทีางทีจ่ะหยุดไดฉ้นัใด จติก็

เหมอืนกนั ถา้ไมค่วบคุมผูกจติไวก้บักรรมฐาน ใดกรรมฐานหน่ึงโดยมสีตเิป็นเชอืกผูกไว ้

แลว้ จติจะไมส่งบเลย จงึตอ้งอาศยัการบาํเพญ็สมถภาวนา เลอืกกรรมฐานทีถู่กจริตเป็น

เครื่องควบคุมจติ มดัจติไวไ้มใ่หล้อยไปไหน เหมอืนกบัเรือ ถา้ไม่เอาเชือกผูกไวก้บัหลกั 
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เรือก็จะไหลไปกบันํา้ฉนัใด จติถา้ไมม่กีรรมฐานผูกไวแ้ลว้ จติก็จะลอยไปตามอารมณ์

ต่างๆ ถา้จติลอยไปกบัอารมณ์ต่างๆ ก็จะไมม่คีวามสงบ เมือ่ไมม่คีวามสงบก็จะไมม่ี

ความสุข ไมม่คีวามสบาย ไมม่คีวามอิม่  

ผูท้ีป่รารถนาความสุขของใจ จงึตอ้งเจริญสมถภาวนาในเบื้องตน้ก่อน คอืตอ้งทาํจติให ้

สงบใหไ้ดโ้ดยอาศยักรรมฐานชนิดใดชนิดหน่ึงทีถู่กกบัจริต ถา้เป็นราคจริตก็ใหเ้จรญิ

อสุภกรรมฐาน ถา้เป็นโทสจริตก็ใหเ้จริญเมตตาภาวนา ถา้เป็นโมหจริตก็ใหใ้ชอ้านาปาน

สต ิ หรือ ยุบหนอพองหนอ ถา้เป็นสทัธาจริต ก็ใหเ้จริญพทุธานุสต ิ ธมัมานุสต ิ หรือ

สงัฆานุสต ิ ถา้เป็นพทุธจิริต ก็ใหเ้จริญมรณสต ิ ถา้เป็นวติกจริตก็ใหเ้จริญอานาปานสติ

เป็นตน้ การทีจ่ะเจริญกรรมฐานใหเ้ป็นผลได ้ ตอ้งมสีต ิ ถา้ไมม่สีตแิลว้เจริญไปเท่าไร 

เช่นบริกรรมคาํวา่ พทุโธๆๆ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ไปคดิเรื่องอืน่ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้จติจะ

ไมส่งบ ตอ้งมสีตอิยู่กบัคาํบริกรรม ถา้บริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ ก็ขอใหอ้ยู่กบัคาํวา่พทุ

โธๆๆ พทุโธๆๆอย่างเดยีว ใหจ้ติเป็นปจัจบุนั ใหจ้ติอยู่กบัคาํวา่พทุโธๆๆ อย่าใหจ้ติลอย

ไปในอดตี หรือลอยไปในอนาคต หรือไปคดิเรื่องอืน่จติจะตอ้งอยู่กบัองคก์รรมฐาน ถา้

อยู่กบัองคก์รรมฐานอย่างต่อเน่ืองแลว้ จติจะ ค่อยๆสงบลง ค่อยๆ สงบลง ในทีสุ่ดก็จะ

สงบน่ิงไป  

การสงบของจติเป็นไปไดส้องลกัษณะ บางจริตจะสงบลงอย่างรวดเร็วเหมอืนกบัคนตก

หลมุตกบ่อ บางคนเพยีงแต่บริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆไปไดไ้มก่ี่นาท ี จติก็รวมลงเป็นหน่ึง 

เป็น เอกคัคตารมณ์ เหมอืนกบัคนเดนิตกบ่อ วูบลงไปแลว้ก็น่ิง อย่างน้ีเป็นลกัษณะหน่ึง 

อกีลกัษณะหน่ึง คอืค่อยๆน่ิง ค่อยๆสงบลงไป เหมอืนกบัขบัรถแลว้ค่อยๆชะลอ

ความเร็วลง เหยยีบเบรกไปเรื่อยๆ จนรถจอดน่ิงในทีสุ่ด น่ีคอืการสงบของจติ มสีอง

ลกัษณะดว้ยกนั ความสงบของจติเรียกวา่สมาธิ หรือ การรวมของจติ ซึง่มอียู่สองแบบ

ดว้ยกนั ถา้รวมชัว่ขณะหน่ึงแลว้ถอนออกมาเรียกวา่ ขณิกสมาธิ ถา้รวมลงแลว้ต ัง้อยู่

นานเป็นช ัว่โมง เรียกวา่ อปัปนาสมาธิ  

สมาธิท ัง้สองแบบน้ี เมือ่รวมลงไปแลว้จะไมม่กีารคดิปรุง มอียู่อารมณ์เดยีวคอื เป็น

อเุบกขา มสีกัแต่วา่รูอ้ยู่ เมือ่ออกจากสมาธิน้ีแลว้ จติจะมพีลงั มคีวามสดชื่นเบกิบาน มี
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ความอิม่ พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัธิรรมข ัน้ต่อไป คอืวิปสัสนา การพจิารณาดูสภาวธรรม

ท ัง้หลายใหเ้หน็วา่เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา มสีมาธิอกีแบบหน่ึงทีเ่รียกวา่อปุจารสมาธิ 

อปุจารสมาธิในทางปฏบิตัทิ่านแสดงไวว้า่ จติรวมลงเป็นหน่ึงแลว้แต่ไมน่ิ่งอยู่ในความ

สงบ แต่จะถอยออกมาเลก็นอ้ย แต่ไมถ่งึกบัข ัน้ปกตจิติ แลว้รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เปรยีบ

เหมอืนกบัคนนอนหลบัแลว้ฝนั คนทีน่อนหลบัแลว้ไมฝ่นัเลยเปรียบเหมอืนกบัการเขา้

อปัปนาสมาธิ หรือ ขณิกสมาธิ ไมม่คีวามคดิปรุงแต่งเลย  

ผูท้ีไ่ดอ้ปุจารสมาธิจะออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ท ัง้ภายนอกและภายใน เรื่องราวภายในก็

เป็นเรื่องราวของตนเอง เรื่องราวภายนอกก็หมายถงึกายทพิยต่์างๆ เทพ เปรต อสุรกาย 

จะเกดิขึ้นในอปุจารสมาธิ อปุจารสมาธเิป็นสมาธิทีไ่มเ่กื้อหนุนต่อการปฏบิตัวิปิสัสนา 

เมือ่ออกจากอปุจารสมาธิแลว้ จติจะไมม่พีลงั ไมส่ดชื่น เบกิบาน เพราะจติไมไ่ดพ้กัผอ่น

นัน่เอง เปรียบเหมอืนกบัคนนอนหลบั คนทีน่อนหลบัสนิทเวลาตื่นขึ้นมาแลว้ จะมคีวาม

สดชื่น มกีาํลงัวงัชา ไม่เหมอืนกบัคนทีน่อนหลบัแลว้ฝนัไป เวลาตื่นขึ้นมาจะไมค่่อยสด

ชื่นเท่าไร เพราะไมไ่ดพ้กัเต็มที ่ 

ในเบื้องตน้สมาธิทีค่วรจะเจริญใหม้าก คอื ขณิกสมาธิ กบั อปัปนาสมาธ ิเวลาจติรวมลง

แลว้ ถา้เกดิจะออกไปเป็นอปุจารสมาธิ ใหด้งึจติไวใ้หอ้ยู่กบัตวั อยู่กบัผูรู้ ้ อย่าใหจ้ติ

ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เพราะจะทาํใหเ้สยีได ้ จะไมน่าํไปสู่การปฏบิตัขิ ัน้ต่อไป คอืข ัน้

วปิสัสนา แต่ถา้ไดอ้ปัปนาสมาธิ หรือ ขณิกสมาธิแลว้ เป็นจติทีร่วมแลว้น่ิงอยู่ เวลาออก

จากสมาธิจะเป็นจติทีส่ดชื่นเบกิบาน อารมณ์ต่างๆเบาบาง ถงึแมจ้ะมอียู่แต่ก็ไมรุ่นแรง 

คอือารมณ์โลภ โกรธ หลง จะเบาบาง แต่ยงัไมห่มด จงึตอ้งอาศยัการเจริญวปิสัสนาเป็น

เครื่องทาํลายต่อไป ดว้ยการพจิารณาใหเ้หน็สภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็น

ทกุข ์ไมเ่ป็นตวัตน แลว้จติจะไมม่คีวามยนิดกีบัสิง่ต่างๆ ความโลภก็จะไมเ่กดิขึ้น ความ

โกรธก็จะไมเ่กดิขึ้น ความหลงก็จะหมดไป น่ีคอืการเจริญจติตภาวนาเพือ่ชาํระจติ 

เพือ่ใหใ้จมคีวามสงบ มคีวามสุข  

คนเราทกุวนัน้ีไมม่คีวามสุขกนั ก็เพราะกเิลสในใจเป็นตวัก่อกวน เวลาโลภก็อยู่เฉยๆ

ไมไ่ด ้ เวลาโกรธก็อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เวลาหลงก็อยู่เฉยๆไม่ได ้ ตอ้งออกไปหาสิง่ต่างๆ ตาม
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คาํส ัง่ของกเิลส ถา้โลภก็ตอ้งออกไปหาขา้วหาของหาโน่นหาน่ี ถา้โกรธก็ตอ้งไปมเีรื่องมี

ราวกบัคนนัน้คนน้ี ถา้หลงก็ตอ้งไปทาํเรื่องนัน้ทาํเรื่องน้ี น่ีคอืลกัษณะของใจทีม่กีเิลส

ตณัหาครอบงาํอยู ่ ถา้ชาํระจติดว้ยการเจรญิจติตภาวนา ใหส้ะอาดหมดจดไมม่ ี ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง เหลอือยู่แลว้ ใจก็จะสงบ อยู่เป็นสุข มคีวามอิม่ ความพอ 

ไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามอยากกบัอะไรอกีต่อไป อย่างทีพ่ระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ไดเ้จริญจติตภาวนาจนจติสะอาดหมดจด สิ้นจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลงแลว้ ท่านก็ไมไ่ปแสวงหาอะไรอกีต่อไป ไมว่า่ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขต่างๆ ที่มี

อยู่ในโลกน้ี ท่านไมม่คีวามยนิด ีเพราะท่านเหน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่สิง่ต่างๆเหลา่น้ี แทนที่

จะเป็นสุขกลบัเป็นทกุข ์มสีิง่ใดก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ ไมม่เีสยีไดจ้ะสบายกวา่ มเีงนิมทีอง

ก็ตอ้งทกุขก์บัเงนิกบัทอง มขีา้วของก็ตอ้งทกุขก์บัขา้วของ เพราะอะไร เพราะความห่วง 

เพราะความหวง ความเสยีดาย เวลามกี็อยากใหม้อียู่ไปนานๆ ก็เลยตอ้งคอยดูแลรกัษา 

การดูแลรกัษาก็เป็นงาน เป็นภาระ เป็นความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้ไมม่แีลว้ก็สบายใจ อยู่ไป

วนัๆหน่ึงพอมพีอกนิก็พอแลว้ ความสขุที่แทจ้ริงอยู่ในใจที่สงบระงบัจากกเิลสตณัหาท ัง้

ปวง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติไวเ้พยีงเท่าน้ี  



119 
 

กณัฑท์ี่ ๗๔ 

สงัฆเภท 
๖ มิถนุายน ๒๕๔๔ 

เป็นประเพณีของชาวไทยทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา เมือ่ถงึเวลาเขา้พรรษาก็จะมกีารบวช

เป็นพระภกิษุกนั เพือ่ศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พระบรมศาสดา และ

หลงัจากออกพรรษารบักฐนิเสร็จแลว้ ก็จะลาสกิขาเพือ่กลบัไปใชช้วีติของฆราวาสต่อไป 

ประพฤตปิฏบิตัตินในทางทีด่ทีีง่าม เพือ่ความสุขความเจริญตามทีไ่ดร้ํา่เรียนมา ในระยะ

น้ีจงึมผูีม้จีติศรทัธาทีจ่ะบวชอยู่จาํพรรษา ไดท้ยอยกนัเขา้วดัมาอยู่เป็นนาคก่อน เพือ่

ศึกษาวธิีการขานนาคทีจ่ะตอ้งใชใ้นพธิีอปุสมบท และฝึกหดัใชช้วีติอยู่แบบพระไปก่อน 

เพือ่ทดสอบดูวา่พรอ้มทีจ่ะอยู่ประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรมหลกัวนิยั ตามกฎระเบยีบ

ของวดัไดห้รือไม ่ เพราะทีว่ดัน้ีปฏบิตัธุิดงควตัรกนั มกีารออกบิณฑบาต ฉนัในบาตร 

ฉนัม้ือเดียว ทาํวตัรสวดมนตน์ัง่ทาํสมาธิ ตอนต ี ๕ และ ๖ โมงเย็น เป็นกจิวตัร

ประจาํวนั  

ธุดงควตัรมไีวเ้พือ่ปรามกเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความฟุ้ งเฟ้อเห่อเหมิ

ต่างๆ ของผูท้ีต่อ้งการชาํระใหก้เิลสหมดออกไปจากใจ เพราะกเิลสเป็นตน้เหตขุองปญัหา

ท ัง้หลาย ตน้เหตขุองความทกุขใ์นจติใจ และก็ตน้เหตขุองความเดอืดรอ้นของสงัคม 

สงัคมทกุวนัน้ีทีม่ปีญัหาวุน่วายเดอืดรอ้น ก็เพราะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยาก ตณัหาท ัง้หลายของมนุษยท์ีอ่ยูใ่นสงัคมน้ีแหละ เมือ่มคีวามอยากแลว้ก็ตอ้ง

ออกไปกระทาํสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นการเบยีดเบยีนกนั สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหแ้ก่กนั

และกนั ผูท้ีป่รารถนาความสุขความเจริญ จงึไดข้วนขวายกนัเขา้วดัเพือ่ศึกษาพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ตามแต่ศรทัธา บางท่านก็บวชเป็นพระภกิษุ บางท่านก็บวชเป็นชี

พราหมณ์คอืบวชเนกขมัมะถอืศีล ๘ บางท่านก็มาทาํบญุใส่บาตร ฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็น

ประจาํทกุๆวนัพระ เป็นวธิีชาํระกเิลสใหอ้อกไปจากจติจากใจ จะมากหรือนอ้ยก็ขึ้นอยู่

กบัความสามารถของแต่ละทา่นทีจ่ะทาํกนั  
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การบวชในสมยัพทุธกาล จะต่างกบัการบวชในสมยัน้ีมาก เพราะในสมยัพทุธกาลจะบวช

กนัแบบไมส่กึ เพราะบวชเพือ่ทีจ่ะตดัสงัสารวฏั ตดัการเวยีนวา่ยตายเกดิใหอ้อกไปจาก

จติจากใจ ดว้ยการตดั ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตดัตณัหา คอื กามตณัหา 

ภวตณัหา วิภวตณัหา ความอยากในกาม ความอยากเป็นใหญ่เป็นโต ความอยากไม่แก่ 

ไม ่เจ็บ ไมต่าย อนัเป็นเหตนุาํมาซึง่ความทกุข ์ในสมยัพทุธกาลผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมจาก

พระพทุธองคแ์ลว้ จะเกดิศรทัธาอยากออกบวชเพือ่ มรรค ผล นิพพาน ตามทีพ่ระพทุธ

องคไ์ดท้รงบรรลถุงึ ในปลายปีแรกของการตรสัรูแ้ละแสดงธรรมโปรดเจา้ลทัธิกบัท ัง้

พระราชาและมหาชนในแควน้ต่างๆ พระพทุธบดิากท็รงส่งทูตไปเชญิเสดจ็พระบรม

ศาสดาใหไ้ปแสดงธรรมโปรด ณ กรุงกบลิพสัดุ ์ เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็ไปถงึกรุง

กบลิพสัดุแ์สดงธรรมโปรดพระพทุธบดิาและพระประยูรญาตแิลว้ พระประยูรญาตต่ิาง

พากนัเลือ่มใสใหโ้อรสของตนออกบวชในสาํนกัของพระพทุธเจา้เป็นอนัมาก  

พระอานนทเ์ป็นโอรสของเจา้ชายสุกโกทนศากยะ ผูเ้ป็นพระอนุชาของพระเจา้สุทโธทนะ

พระพทุธบดิา เมือ่นบัโดยเชื้อสาย จงึนบัเป็นพระอนุชาหรือลูกผูน้อ้งของพระพทุธเจา้ 

ท่านออกบวชพรอ้มกบัราชกมุารอืน่อกี ๔ รูป คอื ๑. อนุรุทธะ ๒. ภคัคุ ๓. กมิพิละ ๔. 

ภทัทิยะ รวมเป็น ๕ ท่านในศากยวงศ ์เมือ่รวมกบัเทวทตัซึง่เป็นราชกมุารในโกลยิวงศ ์๑ 

กบั อบุาล ี ซึง่เป็นพนกังานภูษามาลา มหีนา้ทีเ่ป็นช่างกลับกอกี ๑ จงึรวมเป็น ๗ ท่าน

ดว้ยกนั ในการออกบวชครัง้นัน้ พระโอรสท ัง้ ๖ พระองคม์มีตเิหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ เวลา

บวชจะใหอ้บุาลซีึง่เป็นช่างตดัผมบวชก่อน จะไดก้ราบอบุาลตีามหลกัอาวุโสภนัเตของ

สงฆ ์ เหตทุีท่่านมมีตดิงัน้ีท่านตอ้งการตดัการถอืตนซึง่เป็นกเิลสความหลงอย่างหน่ึงให ้

ออกไปจากจติจากใจ  

ผูท้ีบ่วชในพระศาสนาถอืวา่ไดต้ายจากเพศของฆราวาสแลว้ ตายจากฐานะต่างๆ ทีต่น

เคยเป็นอยู่ ไมว่า่จะเป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นพระราชโอรส เป็นประธานาธิบด ี เป็น

นายกรฐัมนตรี เป็นมหาเศรษฐ ี เป็นนายพล เป็นอะไรก็ตาม แต่เมือ่ไดบ้วชแลว้ ก็ถอืวา่

ฐานะเหลา่น้ีไดห้มดไปแลว้ สิ้นไปแลว้ ฐานะเหลา่น้ีไมม่อียู่ในสงฆ ์ พระภกิษุเคารพกนั

ตามอายุพรรษา ผูบ้วชก่อนถอืวา่เป็นผูอ้าวุโส เป็นผูแ้ก่กวา่ ผูบ้วชทีห่ลงัจะตอ้งแสดง
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ความเคารพ จะตอ้งกราบไหวผู้ท้ีแ่ก่กวา่ เพือ่เป็นการตดัทฏิฐมิานะ การถอืตน วา่ตน

เป็นผูสู้ง เป็นผูม้ฐีานะ พระโอรสท ัง้ ๖ พระองคจ์งึมมีตใิหช่้างตดัผมบวชก่อน การบวช

ในสมยัพทุธกาลเป็นการบวชเพือ่ชาํระกเิลส เพือ่ความสิ้นทกุข ์ ไมไ่ดบ้วชเพือ่การ

แสวงหาลาภสกัการะ หาชื่อเสยีงใหค้นเคารพนบัถอืกราบไหวบู้ชา  

ใน ๗ ท่านน้ีเมือ่ออกบวชแลว้ก็มชีื่อเสยีงมากอยู่ ๔ ท่าน คือ ๑. พระอานนท ์เป็นพทุธ

อปุฐาก ทรงจาํพระพทุธวจนะไดม้าก ๒. พระอนุรุทธะชาํนาญในทพิยจกัษุ ๓. พระอุ

บาล ี ทรงจาํและชาํนิชาํนาญในทางพระวนิยั ๔. พระเทวทตั มชีื่อเสยีงในทางก่อเรื่อง

ยุ่งยากในสงัฆมณฑล จะขอปกครองคณะสงฆแ์ทนพระพทุธเจา้ ในทีน้ี่จะกลา่วถงึ พระ

อานนท ์ กบั พระเทวทตั พระอานนทเ์ป็นผูท้ีส่งฆเ์ลอืกใหท้าํหนา้ทีเ่ป็นพทุธอปุฐาก คอื 

ผูร้บัใชใ้กลช้ดิพระพทุธเจา้ ก่อนทีจ่ะรบัหนา้ทีน้ี่ ท่านไดข้อพร หรือนยัหน่ึง เงือ่นไข ๘ 

ประการจากพระพทุธเจา้ คอื  

เงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธ ๑. ถา้พระผูม้พีระภาคจกัไมป่ระทานจวีรอนัประณีตทีไ่ดแ้ลว้แก่ขา้

พระองค ์ ๒. ถา้พระผูม้พีระภาคจกัไมป่ระทานบณิฑบาตอนัประณีตทีไ่ดแ้ลว้แก่ขา้

พระองค ์๓. ถา้พระผูม้พีระภาคจกัไมโ่ปรดใหข้า้พระองคอ์ยู่ในทีป่ระทบัของพระองค ์๔. 

ถา้พระผูม้พีระภาคจกัไมท่รงพาขา้พระองคไ์ปในทีนิ่มนต ์ 

เงื่อนไขฝ่ายขอรอ้ง ๕. ถา้พระองคจ์กัเสดจ็ไปสู่ทีนิ่มนตท์ีข่า้พระองคร์บัไว ้ ๖. ถา้ขา้

พระองคจ์กันาํบริษทัซึง่มาเฝ้าพระองคแ์ต่ทีไ่กล ใหเ้ขา้เฝ้าไดใ้นขณะทีม่าแลว้ ๗. ถา้

ความสงสยัของขา้พระองคเ์กดิขึ้นเมือ่ใด ขอใหไ้ดเ้ขา้เฝ้าเมือ่นัน้ ๘. ถา้พระองคท์รง

แสดงขอ้ความอนัใดในทีล่บัหลงัขา้พระองค ์ ครัน้เสดจ็มาแลว้จกัตรสับอกขอ้ความอนั

นัน้แก่ขา้พระองค ์ 

พระพทุธเจา้ตรสัถามวา่ ทีข่อเงือ่นไขฝ่ายปฏเิสธนัน้เพือ่อะไร พระอานนทก์ราบทูลวา่ 

เพือ่ป้องกนัผูก้ลา่วหาวา่ท่านอปุฐากพระพทุธเจา้เพราะเหน็แก่ลาภสกัการะ ส่วนเงือ่นไข

ฝ่ายขอรอ้ง ๔ ขอ้นัน้ เมือ่พระพทุธเจา้ตรสัถาม ท่านก็กราบทูลวา่ ๓ ขอ้ตน้ เพือ่ป้องกนั

ผูก้ลา่วหาวา่ พระอานนทจ์ะอปุฐากพระพทุธเจา้ทาํไม ในเมือ่พระพทุธเจา้ไมท่รง



122 
 

อนุเคราะหแ์มด้ว้ยเรื่องเพยีงเท่าน้ี ส่วนเงือ่นไขขอ้สุดทา้ย ก็เพือ่วา่ถา้มใีครถามท่านในที่

ลบัหลงัพระพทุธเจา้วา่ คาถาน้ี สูตรน้ี ชาดกน้ี พระผูม้พีระภาคทรงแสดงในทีไ่หน ถา้

พระอานนทต์อบไมไ่ดก้็จะมผูีก้ลา่ววา่ พระอานนทเ์สดจ็ตามพระศาสดาไปดุจเป็นเงา

ตามตวั แมเ้รื่องเพยีงเท่าน้ีก็ไมรู่ ้ เมือ่พระอานนทก์ราบทูลชี้แจงดงันัน้แลว้ พระศาสดาก็

ทรงตกลงประทานพรหรือเงือ่นไขท ัง้ ๘ ขอ้  

เฉพาะพรขอ้ที ่ ๘ เป็นอปุการะแก่การทีจ่ะรวบรวมพระพทุธวจนะเป็นหมวดหมูอ่ย่างยิง่ 

เพราะเมือ่พระพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้ พระอานนทไ์ดร้บัหนา้ทีต่อบคาํถามเกี่ยวกบัพระ

ธรรม เพือ่จดัระเบยีบคาํสอนใหเ้ป็นหมวดหมูใ่นคราวสงัคายนาครัง้ที ่ ๑ ซึง่กระทาํ

ภายหลงัพทุธปรินิพพาน ๓ เดอืน พระอานนทเ์ป็นผูไ้ดร้บัการยกย่องจากพระบรม

ศาสดาวา่มคีวามทรงจาํด ี สดบัตรบัฟงัมาก นบัวา่ท่านไดม้ส่ีวนสาํคญัในการรวบรวม

คาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ แลว้จดัเป็นหมวดหมูต่่างๆสบืมาจนทกุวนัน้ี พระอานนทจ์งึ

เป็นตวัอย่างทีด่ขีองผูป้ระพฤตปิฏบิตัธิรรม เพือ่ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง 

เพือ่ มรรค ผล นิพพาน  

ส่วนตวัอย่างทีไ่มด่ทีีบ่วชแลว้ทาํลายตวัเอง และ ทาํลายพระศาสนาก็คอืพระเทวทตั 

หลงัจากทีท่่านไดบ้วชแลว้ ไดป้ระพฤตปิฏบิตัธิรรมจนไดฤ้ทธิ์ของปถุชุน มคีวามคดิหวงั

ลาภสกัการะ จงึแปลงกายเป็นเดก็นอ้ยไปนัง่อยู่บนตกัของราชกมุารชื่อ อชาตศตัรู ผูเ้ป็น

โอรสของพระเจา้พิมพิสารแห่งแควน้มคธ เมือ่ทาํใหร้าชกมุารเลือ่มใส มลีาภสกัการะ

เกดิขึ้นแลว้ ก็คดิการจะปกครองคณะสงฆเ์สยีเองแทนพระพทุธเจา้ เมือ่ไดโ้อกาส พระ

เทวทตัจงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค อา้งวา่พระองคม์อีายุมากแลว้ ขอใหท้รงขวนขวายนอ้ย 

และใหส้ละภกิษุสงฆใ์หแ้ก่ตน ตนจะบรหิารเอง พระผูม้พีระภาคทรงปฏเิสธถงึ ๓ ครัง้ 

และในครัง้ที ่ ๓ ทรงกลา่ววา่ แมพ้ระสารบีตุร และ พระโมคคลัลานะ พระองคย์งัมไิด ้

มอบพระภกิษุให ้ ไฉนจะทรงมอบแก่พระเทวทตั ซึง่ไดย้งัความอาฆาตใหเ้กดิขึ้นแก่พระ

เทวทตัเป็นครัง้แรก  

การประทษุรา้ยพระพทุธเจา้คร ัง้แรก พระเจา้พมิพสิารทรงทราบวา่ ราชกมุารอยากได ้

ราชสมบตั ิ ก็ทรงมอบราชสมบตัใิห ้ พระเทวทตัก็มอีาํนาจยิง่ขึ้น จงึขอกาํลงัจากพระเจา้
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อชาตศตัรู ส่งคนไปคอยฆ่าพระพทุธเจา้ แลง้ส ัง่วา่ถา้ฆ่าแลว้ใหไ้ปทางนัน้ๆ แลว้ส่งคน ๒ 

คนไปคอยดกัฆ่าคนทีฆ่่าพระพทุธเจา้ ส่งคน ๔ คนไปคอยดกัฆ่าพวก ๒ คนนัน้ ส่งคน 

๘ คนไปคอยดกัฆ่าพวก ๔ คนนัน้ และส่งคน ๑๖ คนไปคอยดกัฆ่าพวก ๘ คนนัน้เพือ่

ปิดปาก แต่คนเหลา่นัน้กลบัเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาปฏญิญาตนเป็นอบุาสกหมดสิ้น 

พระผูม้พีระภาคทรงส่งคนเหลา่นัน้กลบัไปใหส้บัทางกบัทีพ่ระเทวทตัส ัง่ จงึไมม่กีารฆ่า

กนัเกดิขึ้น และเมือ่พวกทีค่อยอยู่เหน็นานไป นึกสงสยั มาถามพระพทุธเจา้ ก็ทรงแสดง

ธรรมใหฟ้งั ต่างแสดงตนเป็นอบุาสกหมดทกุชดุ  

การประทษุรา้ยพระพทุธเจา้คร ัง้ที่ ๒ เมือ่ใชค้นไปฆ่าไมส่าํเร็จ พระเทวทตัจงึเตรียมลง

มอืเอง คอืขึ้นไปอยู่บนเขาคชิฌกูฏ คอยกลิ้งกอ้นหนิใหญ่ใหล้งมาทบัพระพทุธเจา้ แต่ไม่

สมประสงค ์ เพยีงสะเก็ดหนิทีแ่ตกมากระทบพระบาทหอ้พระโลหติเท่านัน้ ภกิษุท ัง้หลาย

พากนัเป็นห่วง จงึมาอยู่ยามเฝ้าแหนพระพทุธเจา้ ท่องบ่นดว้ยเสยีงอนัดงั ดว้ยเกรงวา่

พระเทวทตัจะส่งคนมาทาํรา้ยพระพทุธเจา้ เพราะไดก้าํลงัจากพระเจา้อชาตศตัรู แต่พระ

ผูม้พีระภาคตรสัส ัง่ใหภ้กิษุเหลา่นัน้กลบัไป ไมต่อ้งมใีครมาคุม้ครองให ้แลว้ตรสัวา่ เป็น

ธรรมดาทีพ่ระตถาคตจะไมป่รินิพพานดว้ยความพยายามของผูอ้ืน่  

การประทษุรา้ยพระพทุธเจา้คร ัง้ที่ ๓ พระเทวทตัไปหาคนเลี้ยงชา้งของพระราชา อา้งตน

เป็นญาตขิองพระราชา และอา้งวา่สามารถเลือ่นตาํแหน่ง เพิม่อาหาร เพิม่ค่าจา้งได ้แลว้

ส ัง่ใหป้ลอ่ยชา้งนาฬาครีี ซึง่ดุรา้ยฆ่ามนุษยไ์ปทาํรา้ยพระพทุธเจา้ ถา้เหน็พระองคเ์สดจ็

มาทางตรอกนัน้ คนเลี้ยงชา้งยอมทาํตาม เมือ่เหน็พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาก็ปลอ่ยชา้งไป 

ภกิษุท ัง้หลายเหน็ดงันัน้ ก็กราบทูลใหเ้สดจ็หนี แต่ทรงปฏเิสธและตรสัวา่ ตถาคตจะไม่

ปรินิพพานดว้ยความพยายามของผูอ้ืน่ ในการน้ีมผูีเ้หน็เหตกุารณ์คอยดูบนทีสู่ง พระผูม้ี

พระภาคทรงแผ่เมตตาจติ ชา้งก็เอางวงจบัฝุ่ นทีพ่ระบาทขึ้นโรยบนกระพองแลว้กลบัสู่โรง

ชา้งตามเดมิ  

พระเทวทตัคดิฆ่าพระพทุธเจา้ไมส่มประสงค ์ จงึชวนพรรคพวกมพีระโกกาลกิะเป็นตน้ 

คดิเสนอขอ้ปฏบิตั ิ๕ ประการ เพือ่ใหเ้หน็วา่ตนเคร่งครดั คอื ๑. ใหภ้กิษุท ัง้หลายอยู่ป่า

ตลอดชวีติ เขา้สู่บา้นมโีทษ ๒. ใหถ้อืบณิฑบาตตลอดชวีติ รบันิมนตม์โีทษ ๓. ใหถ้อืผา้



124 
 

บงัสุกลุตลอดชวีติ รบัคฤหบดจีวีร ผา้ทีเ่ขาถวายมโีทษ ๔. ใหอ้ยู่โคนไมต้ลอดชีวติ เขา้สู่

ทีม่งุบงัมโีทษ ๕. หา้มฉนัเน้ือสตัวต์ลอดชวีติ ฉนัเขา้มโีทษ เมือ่ไดโ้อกาสจงึเขา้เฝ้าพระผู ้

มพีระภาค กราบทูลขอ้เสนอท ัง้ ๕ ขอ้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงปฏเิสธ คอืใน ๔ ขอ้

ขา้งตน้ ใหภ้กิษุปฏบิตัติามความสมคัรใจ ไมบ่งัคบั โดยเฉพาะขอ้ที ่๔ ทรงอนุญาตใหอ้ยู่

โคนไมไ้ดเ้พยีง ๘ เดอืน ฤดูฝนไมใ่หอ้ยู่โคนไม ้และขอ้ ๕ การฉนัเน้ือสตัว ์ทรงอนุญาต

เน้ือสตัวท์ี ่บริสุทธิ์ โดยเงือ่นไข ๓ ประการ คอื ไมไ่ดเ้หน็ ไมไ่ดฟ้งั ไมไ่ดนึ้กรงัเกยีจวา่ 

เขาฆ่าเพือ่ตน  

พระเทวทตัก็ดใีจ ทีจ่ะไดป้ระกาศวา่ตนเคร่งกวา่พระพทุธเจา้ จงึเทีย่วประกาศท ัว่กรุงรา

ชคฤหถ์งึเรื่องขอ้เสนอนัน้ ครัน้ถงึวนัอโุบสถ พระเทวทตัก็ชวนภกิษุเป็นพวกไดม้าก 

โดยมากเป็นพระบวชใหม ่แลว้พาภกิษุเหลา่นัน้แยกไปทาํอโุบสถ ณ ตาํบลคยาสสีะ พระ

ผูม้พีระภาคจงึทรงส่งพระสารีบตุรและพระโมคคลัลานะไปชี้แจงใหภ้กิษุทีเ่ขา้เป็นพวก

พระเทวทตัหายเขา้ใจผดิ พระเทวทตัเขา้ใจวา่พระสารีบตุรและพระโมคคลัลานะมาเขา้

พวกดว้ย ก็มอบใหพ้ระสารีบตุรส ัง่สอนพระเหลา่นัน้ ตนเองนอนพกัผ่อน พระสารบีตุร

แสดงธรรมใหพ้ระเหลา่นัน้ฟงั ไดด้วงตาเหน็ธรรม บรรลเุป็นพระโสดาบนั แลว้ก็กลบั มี

ภกิษุเหลา่นัน้ประมาณ ๕๐๐ รูปตามมา พระโกกาลกิะรบีปลกุพระเทวทตั แจง้ขา่วใหฟ้งั 

พระเทวทตัถงึกบัอาเจยีนเป็นโลหติ พระผูม้พีระภาคจงึใหภ้กิษุเหลา่นัน้แสดงอาบตัิ

ถลุลจัจยั เพราะประพฤตติามภกิษุผูท้าํสงฆใ์หแ้ตกกนั และตรสัสรรเสริญพระสารีบตุร

วา่มลีกัษณะสมเป็นทูต เพราะประกอบดว้ยองค ์๘ คอื ๑. ฟงัคนอืน่ ๒. ทาํใหค้นอืน่ฟงั

ตน ๓. คงแก่เรียน ๔. ทรงจาํด ี๕. รูค้าํพูดของคนอืน่ ๖. ทาํใหค้นอืน่รูค้าํพูดของตน ๗. 

ฉลาดในประโยชนแ์ละมใิช่ประโยชน ์๘. ไมช่วนทะเลาะ  

พระเทวทตัป่วยหนกัอยู่ ๙ เดอืน เกดิรูส้กึสาํนึกตวัวา่ไดท้าํผดิต่อพระพทุธเจา้มามาก

แลว้ ก่อนตายขอใหไ้ดเ้ขา้เฝ้าทูลขอขมาโทษ สารภาพความผดิดว้ยตนเอง จงึเรยีก

บรรดาสานุศิษยท์ีย่งัจงรกัภกัด ีใหช่้วยนาํตนไปเฝ้าทีพ่ระเชตวนัมหาวหิาร ทีพ่ระผูม้พีระ

ภาคประทบัในขณะนัน้ สานุศิษยไ์ดใ้ชเ้ตยีงนอ้ยนาํท่านรอนแรมมาจนใกลพ้ระเชตวนั 

เมือ่พระภกิษุท ัง้หลายไดก้ราบทูลเรื่องการมาของพระเทวทตัใหท้รงทราบ พระองคท์รง
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ยนืยนัวา่ พระเทวทตัจะไมไ่ดเ้หน็พระองคด์ว้ยอตัภาพน้ี ซึง่เป็นความจริง พอคณะศิษย์

พาพระเทวทตัมาถงึสระโบกขรณี หนา้พระเชตวนั ก็วางเตยีงลงริมสระ แลว้ลงไปดืม่นํา้

ชาํระร่างกาย ขณะนัน้พระเทวทตัลกุขึ้นจะลงไปอาบนํา้บา้ง แต่พอย่างเทา้ลงถงึพื้นดนิ 

แผ่นดนิตรงนัน้ก็แยกออก พระเทวทตัจงึตกจมลงไปๆ และขณะจมลงแค่คาง ไดก้ลา่ว

คาํสรรเสริญพระพทุธคุณ และขอถงึพระพทุธองคเ์ป็นทีพ่ึง่ ดว้ยกระดูกคาง พรอ้มดว้ย

ลมหายใจ ครัน้สิ้นคาํสรรเสริญ ร่างของทา่นก็จมหายเขา้ไปในแผ่นดนิทนัท ี 

เหตกุารณ์น้ีเป็นทีว่พิากษว์จิารณ์กนัมาก และพระพทุธองคท์รงถอืเอาเหตกุารณ์น้ีเป็น

ตน้เหต ุ ตรสัเทศนาแก่พทุธบริษทัหลายเรื่องและหลายครัง้ เป็นตน้วา่ พระเทวทตัถกูอ

สทัธรรมครอบงาํจติ ไดค้ดิการอกศุล จนทาํใหต้วัตอ้งตกนรกหมกไหม ้ อยู่ในอเวจีอนั

กวา้ง ๓๐๐ โยชน ์ ร่างของท่านสูง ๑๐๐ โยชน ์ ศีรษะเสยีบตดิอยู่กบัแผ่นเหลก็ปิดนรก 

และเทา้จมตดิอยู่กบัแผ่นดนิเหลก็ ถูกหลาวเหลก็ขนาดใหญ่แทงจากขา้งหนา้ ขา้งขวา 

และทางเบื้องบน ตอ้งทนทกุขท์รมานอยู่จนสิ้นกาลแสนกปั จากนัน้ท่านจะไดก้ลบัมาเกดิ

เป็นมนุษย ์แลว้จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ นามวา่ อฏัฐสิสระ ดว้ยอาํนาจผลบญุ

ทีถ่วายกระดูกคางเป็นพทุธบูชา  

น่ีคอืเรื่องราวของการบวชในพระพทุธศาสนา ซึง่มแีสดงไวใ้นพระไตรปิฎกเพือ่เป็นคติ

ธรรมสอนชาวพทุธท ัง้หลาย การปฏบิตักิบัพระศาสนา ขอใหม้คีวามระมดัระวงั ควร

ศึกษาพระธรรมวนิยัใหถ้่องแทว้า่ พระพทุธเจา้ทรงบญัญตั ิหรือไมไ่ดท้รงบญัญตัอิะไรไว ้

ถา้ไปทาํในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไมท่รงบญัญตัไิว ้ หรือไปยกเลกิในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

บญัญตัไิว ้ จะเป็นบาปเป็นกรรมกบัตวัเองโดยไมรู่ต้วั ท ัง้ทีม่ศีรทัธา มคีวามปรารถนาที่

จะบวชเพือ่บญุเพือ่กศุล แต่เพราะรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ก็มาทาํเจา้กี้เจา้การ บวชแลว้ก็

อยากจะยกเลกิสกิขาบทขอ้นัน้บา้ง ขอ้น้ีบา้ง แลว้ก็บญัญตัสิกิขาบทขอ้ใหม่ๆ ขึ้นมา โดย

ทีพ่ระบรมศาสดาไมไ่ดท้รงบญัญตั ิ เป็นการทาํลายพระศาสนาและทาํลายตวัเองโดยไม่

รูต้วั  

หนา้ทีใ่นเบื้องตน้ของผูม้ศีรทัธาในพระพทุธศาสนา ปรารถนาความสุขความเจริญของตน

และของพระศาสนา คอืการศึกษาพระธรรมคาํสอน ศึกษาใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้ ในขอ้
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หา้มขอ้ให ้ วา่ทรงใหท้าํอะไร ทรงหา้มไมใ่หท้าํอะไร แลว้นาํไปประพฤตปิฏบิตัจินบรรลุ

ธรรม ขจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดออกไปจากจติจากใจเสยีก่อน แลว้

จงึค่อยนาํความรูท้ีไ่ดม้า ส ัง่สอนเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่ต่อไป ถา้กระทาํอย่างน้ีแลว้ก็จะไมข่ดั

กบัธรรมกบัวนิยั เพราะผูท้ีบ่รรลธุรรมแลว้เป็นผูเ้หน็พระพทุธเจา้ พระพทุธองคท์รง

แสดงไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคตคือผูท้ี่เหน็ธรรม เมือ่เหน็

พระพทุธเจา้ เหน็พระธรรมแลว้ ย่อมสามารถแสดงธรรมไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ถูกตอ้ง 

ไมผ่ดิเพี้ยนจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เลย  

แต่ถา้เรียนอย่างเดยีวแลว้มาส ัง่สอนผูอ้ืน่ เป็นไปไดท้ีจ่ะสอนออกนอกลูน่อกทาง เพราะ

สอนแบบคาดคะเน คาดเดา เหมอืนกบัผูท้ีไ่มเ่คยมาวดัญาณฯ เพยีงแต่ไดย้นิไดฟ้งัวา่

วดัญาณฯเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี แลว้ไปบอกผูอ้ืน่ ก็ไมส่ามารถบอกตามความเป็นจริง

ได ้ อาจจะเตมิแต่งไปบา้งท ัง้ๆทีส่ิง่เหลา่นัน้ไมม่ใีนวดั เพราะตวัเองยงัไมไ่ดม้าวดั ยงั

ไมไ่ดเ้หน็กบัตา ไปบอกคนอืน่ก็บอกอย่างผดิๆถูกๆ ผดิกบัคนทีเ่คยมาวดัน้ีแลว้ ก็จะ

บอกไดอ้ย่างถูกตอ้งวา่วดัน้ีเป็นอย่างไร พระฉนัอย่างไร ฉนักี่มื้อ ฉนัในบาตรหรือฉนั

นอกบาตร อย่างน้ีเป็นตน้ แต่คนทีไ่มเ่คยมาก็จะพูดเดาไป ไมรู่แ้ทนทีจ่ะบอกวา่ไมรู่ ้

กลบัไปแต่งเรื่องขึ้นมา เป็นเรื่องผดิไปจากความจริง  

น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีศึ่กษาพระธรรมคาํสอนแต่ไมไ่ดน้าํไปปฏบิตั ิ ไดย้นิไดฟ้งัธรรมวนัน้ี

แลว้แต่ไมเ่อาไปปฏบิตั ิไมน่ ัง่สมาธิ ไมร่กัษาศีล ไมท่าํบญุทาํทาน ไมต่ดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลงออกจากจติจากใจ ก็จะไมรู่ถ้งึคุณของการปฏบิตัธิรรม ไมรู่ถ้งึคุณของ

การรกัษาศีล ไมรู่ถ้งึคุณของการทาํบญุใหท้าน ก็จะไมส่ามารถสอนคนอืน่ใหเ้กดิศรทัธา

ขึ้นมาได ้หนา้ทีข่องชาวพทุธทกุๆคนจงึตอ้งเรียนก่อน แลว้ปฏบิตั ิ แลว้ถงึส ัง่สอนคนอืน่ 

ถา้ประพฤตปิฏบิตัติามแนวน้ีแลว้ ก็จะเป็นการทาํบญุใหก้บัพระศาสนา ทาํบญุใหก้บัตน 

คอืตนเองก็ไดบ้ญุไดก้ศุล ศาสนาก็จะอยู่ไปอกียาวนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นทีพ่ึง่ ของ

ลูกหลานทีจ่ะตามมาทหีลงั การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  

  



127 
 

หมายเหต ุขอ้มลูบางส่วนไดค้ดัมาจาก หนงัสอืพระไตรปิฎกฉบบัสาํหรบัประชาชน พมิพ์

คร ัง้ที ่ ๑๐/๒๕๓๐ โดย สุชพี ปญุญานุภาพ และ หนงัสอืสารานุกรมไทย ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน เลม่ที ่ ๑๔ พมิพค์ร ัง้ที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑ หนา้ ๘๗๙๔ - 

๘๗๙๕  
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กณัฑท์ี่ ๗๕ 

นิวรณ์ ๕ 
๑๔ มิถนุายน ๒๕๔๔ 

การทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระบรมศาสดาทีท่รงสอน ใหล้ะการกระทาํบาป

ท ัง้ปวง ใหก้ระทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด เป็นเรื่อง

ทีย่ากพอสมควร ไมง่า่ยเหมอืนกบัการไปเทีย่วไปเลน่ เพราะการปฏบิตัธิรรมเพือ่คุณงาม

ความดเีปรียบเหมอืนกบัการปีนเขา ส่วนการไปเทีย่วไปเลน่เปรียบเหมอืนกบัการเดนิลง

เขา เพราะวา่เวลาทีจ่ะปฏบิตัธิรรมมกัจะมอีปุสรรคคอยขดัขวางไมใ่หด้าํเนินไปไดอ้ย่าง

สะดวกราบรื่น ถา้ไมม่ศีรทัธาทีแ่น่วแน่ ไมม่วีริิยะความพากเพยีรอย่างแรงกลา้ ไมม่ขีนัติ

ความอดทนทีบ่กึบนึแลว้ การปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จะไมด่าํเนิน

ไปได ้เพราะจะไมส่ามารถฟนัฝ่าอปุสรรคต่างๆทีค่อยขวางก ัน้  

อปุสรรคทีก่ดีขวางความเจริญกา้วหนา้ของการปฏบิตัธิรรมมอียู่ ๕ ประการ เรียกวา่

นิวรณ์ ๕ เป็นอารมณ์ภายในใจของผูป้ฏบิตัทิีท่าํใหก้ารปฏบิตั ิ เช่น การทาํบญุใหท้าน 

การรกัษาศีล การนัง่สมาธิ การเจริญวปิสัสนาเป็นไปดว้ยความลาํบากยากเยน็ จงึควรทาํ

ความรูจ้กัวา่อปุสรรคเหลา่น้ีมอีะไรบา้ง และจะกาํจดัไดด้ว้ยวธิีใด นิวรณ์ ๕ ไดแ้ก่ ๑. 

กามฉนัทะ ความพอใจในกามสุข ๒. พยาบาท ความคดิรา้ยต่อผูอ้ืน่ ๓. ถนีมิทธะ 

ความหดหู่เซือ่งซมึ ๔. อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุ้ งซ่านราํคาญใจ ๕. วิจกิจิฉา ความลงัเล

สงสยั  

๑. กามฉนัทะ ความพอใจในกามสุข หมายถงึความยนิดใีน รูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบั ตา หู จมูก ลิ้น กาย แลว้สรา้งความสุข ความเพลดิเพลนิไป

ขณะหน่ึง แต่ไมน่าํความอิม่ความพอมาให ้ ไดเ้สพวนัน้ีแลว้ พรุ่งน้ีก็อยากจะเสพอกี 

เปรียบเหมอืนยาเสพตดิ เช่นการเทีย่วเตร่ ดูหนงั ดูละคร ฟงัเพลง กนิอาหาร เสพสุรา

ยาเมา การมเีพศสมัพนัธร์ะหวา่งชายหญงิ เป็นสิง่กดีขวางต่อการปฏบิตัธิรรม ผูท้ี่



129 
 

ปรารถนาความสงบสุข ซึง่เป็นความสุขทีป่ระเสริฐกวา่กามสุข จงึตอ้งกาํจดักามฉนัทะให ้

ออกไปจากจติจากใจใหไ้ด ้ 

วธิีทีจ่ะช่วยกาํจดักามฉนัทะคอื ๑. อนิทรียสงัวร การสาํรวมอนิทรีย ์คอื ตา หู จมกู ลิ้น 

กาย ไมใ่หไ้ปสมัผสัรบัรู ้รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีท่าํใหเ้กดิความยนิด ีความชอบ

ขึ้นมา ๒. ศีลสงัวร ความสาํรวมกายและวาจา ไดแ้ก่ ๑. เวน้จากการฆ่าสตัว ์๒. เวน้จาก

การลกัทรพัย ์ ๓. เวน้จากการประพฤตผิดิพรหมจรรย ์ ๔. เวน้จากการพูดเทจ็ ๕. เวน้

จากการเสพสุรายาเมา ๖. เวน้จากการบริโภคอาหารในยามวกิาล คอืต ัง้แต่หลงัเทีย่งไป

แลว้ ๗. เวน้จากการฟ้อนราํ เตน้ราํ ลลีาศ ขบัรอ้ง คาราโอเกะ บรรเลงดนตร ี ดู

การละเลน่อนัเป็นขา้ศึกต่อพรหมจรรย ์ เวน้จากการทดัทรงดอกไม ้ ของหอม 

เครื่องสาํอาง เครื่องลูบไล ้ ซึง่ใชเ้ป็นเครื่องประดบัตบแต่ง ๘. เวน้จากทีน่อนอนัสูงใหญ่

หรูหราฟุ่มเฟือย  

การจะมอีนิทรียสงัวร คอืการสาํรวม ตา หู จมกู ลิ้น กาย จาํตอ้งปลกีตวัออกวเิวก ไป

ตามสถานทีส่งบสงดั ตามวดัหรือสาํนกัปฏบิตัใินป่าในเขา ทีห่่างไกลจาก รูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ ท ัง้หลาย ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิกามฉนัทะขึ้นมา ตอ้งดงึตนเองใหอ้อกจากบา้น

จากเมอืง ทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่เยา้ยวนกวนใจ ทาํใหเ้กดิความอยากในรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ควบคู่ไปกบัการรกัษาศีล ๘ เจริญอสภุกรรมฐาน พจิารณาร่างกายใหเ้หน็วา่

เป็นปฏิกูล เป็นของสกปรก เป็นอสภุ เป็นของไมส่วยไมง่าม พจิารณาดูอาการ ๓๒ ของ

ร่างกาย ตัง้แต่ ขน ผม เลบ็ ฟัน หนัง แลว้ก็ทะลเุขา้ไปใตห้นงั ไปตามอวยัวะต่างๆ เพือ่

ตดัความยนิดใีนความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา  

ใหเ้จริญ อาหาเรปฏิกูลสญัญากรรมฐาน ใหเ้หน็ความเป็นปฏกูิลของอาหาร เพือ่ตดั

ความยนิดใีนอาหาร คอืพจิารณาดูอาหารในสภาพต่างๆ ต ัง้แต่ทีอ่ยู่ในจานตัง้ไวบ้นโตะ๊ 

จดัไวอ้ย่างสวยงาม แยกแยะไวเ้ป็นอย่างๆ มขีองคาว ของหวาน จนในทีสุ่ดก็ไปรวมกนั

ในทอ้ง อาหารจะจดัไวส้วยงามขนาดไหนก็ตาม ถา้ไมเ่ขา้ไปในทอ้ง อาหารก็จะไมส่าํเร็จ

ประโยชน ์ เพราะทอ้งเป็นทีอ่ยู่ของอาหาร ถา้ร่างกายไมม่อีาหารในทอ้ง ร่างกายก็จะอยู่

ไมไ่ด ้ ตอ้งรบัประทานอาหารเขา้ไป เวลารบัประทานกต็อ้งเอาเขา้ปาก เคี้ยว ผสมกบั
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นํา้ลายแลว้กลนืเขา้ไป สภาพของอาหารก็ตอ้งเปลีย่นไป แต่คุณค่าของอาหารกย็งั

เหมอืนเดมิ น่ีเป็นวธิีทีใ่ชก้าํจดักามฉนัทะ บางคนตดิเรื่องกนิขา้วเยน็เลยเขา้วดัไมไ่ด ้ถอื

ศีล ๘ ไมไ่ด ้ เป็นอปุสรรคขวางก ัน้การพฒันาจติใจใหไ้ปสู่คุณธรรมทีสู่งขึ้น สู่ความสงบ

ร่มเยน็เป็นสุขของจติใจ ซึง่เป็นความสุขทีเ่หนือกวา่กามสุข การจะแกก้ามฉนัทะจงึ ตอ้ง

มกีารสาํรวมอนิทรีย ์ตา หู จมกู ลิ้น กาย มศีีลสงัวร เจริญอสุภกรรมฐาน เจริญอาหาเร

ปฏกูิลสญัญากรรมฐาน พจิารณาอาหารในสภาพต่างๆ ต ัง้แต่เขา้ไปและออกมาในทีสุ่ด 

ควรรบัประทานอาหารแบบรบัประทานยา เพยีงเพือ่ดบัความหวิ เพือ่รกัษาร่างกายใหอ้ยู่

ไปวนัๆหน่ึง อย่าไปตดิรสชาต ิอย่าอยู่เพือ่กนิ ใหก้นิเพือ่อยู่  

๒. พยาบาท ความคดิรา้ยต่อผูอ้ืน่ เวลาไดส้มัผสักบั รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ที่

ไมส่บอารมณ์ ก็จะเกดิความไมพ่อใจ เกิดพยาบาทคดิรา้ยต่อสิง่นัน้ๆ ต่อบคุคลนัน้ๆ 

อยากจะด่าเขา อยากจะทาํรา้ยเขา จติมแีต่ความรอ้นรน ไมส่งบ ไมส่บาย วธิีทีแ่กจ้งึตอ้ง

แกด้ว้ยการเจริญเมตตาภาวนา คอืใหม้องวา่คนเราทกุคนเหมอืนกนั มร่ีางกายและใจ 

ใจก็มคีวามรูส้กึเหมอืนๆกนั อยากจะมคีวามสุขไมม่คีวามทกุขด์ว้ยกนั เกดิมาก็ตอ้ง

ประสบกบัความทกุขค์วามยากลาํบากดว้ยกนั เพราะเกดิในกองทกุขข์องความเกดิ แก่ 

เจ็บ ตาย ทกุขข์องแต่ละคนก็มมีากพอแลว้ ไมค่วรเอาความทกุขไ์ปเพิม่เตมิใหก้บัเขา 

ควรช่วยบรรเทาทกุขใ์หแ้ก่กนัและกนัจะดเีสยีกวา่ ใหม้องวา่เป็นญาตกินั เป็นเพือ่นกนั 

เป็นพีน่อ้งกนั อยู่ในกองทกุขอ์นัเดยีวกนั ถา้ต่างคนต่างหนัหนา้เขา้หากนั ช่วยเหลอืกนั

แลว้ ชวีติก็จะสบายขึ้น ดขีึ้น ดกีวา่การทะเลาะเบาะแวง้กนั แก่งแยง่ชงิด ีกนั ทาํรา้ยกนั 

ทาํใหเ้กดิความทกุข ์ ความวุน่วายใจมากขึ้น ทาํใหไ้มส่ามารถประกอบคุณงามความดี

ท ัง้หลายได ้ 

แต่ถา้มคีวามเมตตา มกีารใหอ้ภยั เวลามใีครทาํใหโ้กรธ ก็ควรใหอ้ภยั คดิเสยีวา่การอยู่

ร่วมกนัในสงัคมก็เหมอืนลิ้นกบัฟนั หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะมกีารกระทบกนับา้งเป็นครัง้เป็น

คราว เมือ่เกดิขึ้นแลว้ก็อย่าไปถอืโทษโกรธเคอืง เวรไม่ระงบัดว้ยการจองเวร แต่เวรย่อม

ระงบัดว้ยการไม่จองเวร ดว้ยการใหอ้ภยั ถา้รูว้า่บคุคลนัน้เป็นบคุคลไมด่ ี มแีต่สรา้ง

ความทกุข ์ เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็พยายามหลบหลกีเสยี อย่าไปเผชญิหนา้กบัเขา ชดิซา้ย
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ปลอ่ยใหเ้ขาไป รูจ้กัแพบ้า้ง ถอืหลกัวา่ แพเ้ป็นพระชนะเป็นโยม ถา้อยากจะเป็นพระ 

อยากจะเป็นคนดกี็ตอ้งรูจ้กัแพ ้ ถา้อยากจะเป็นโยมก็เอาไปเถดิ ก็ตอ้งกดักนั ตอ้ง

ทะเลาะกนั ตอ้งตกีนั พระกบัโยมแตกต่างกนัตรงน้ี พระไมม่เีรื่องกบัใคร พระตอ้งใช ้

ขนัต ิ ใชค้วามอดทน อดกล ัน้ ใชค้วามเมตตา ใชป้ญัญา ตอ้งรูจ้กัหลบคนพาล หลกีคน

ไมด่ ีไมค่บคา้สมาคมดว้ย เพราะจะนาํแต่ปญัหามาให ้ 

๓. ถนีมิทธะ ความหดหู่เซือ่งซมึ ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะทาํอะไร อย่างน้ีตอ้งเจริญ

วริิยะบารม ีคอืความเพยีร ดว้ยการระลกึถงึพระพทุธเจา้ ถงึความเพยีรของพระพทุธเจา้ 

ระลกึถงึความเพยีรของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ก่อนทีท่่านจะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระอรหนัต ์ ท่านก็เป็นปถุชุนคนธรรมดาอย่างเราอย่างทา่น ท่านก็มคีวามรูส้กึอยา่ง

น้ีเหมอืนกนั แต่ท่านเป็นคนทีไ่มท่อ้ถอย ยดึม ัน่ในคุณงามความด ีพยายามต่อสูก้บัสิง่ที่

เป็นอปุสรรคในจติใจ ไมย่อมใหอ้ารมณ์เหลา่น้ีมาลากไปจากการกระทาํความด ี ระลกึถงึ

ความไมจ่รีงัของชวีติ มเีวลาอยู่ในโลกน้ีไม่นาน ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งตาย ถา้ตายไปโดย

ไมไ่ดท้าํความดเีลย ก็ขาดทนุเพราะจะไมไ่ดร้บัอานิสงสข์องบญุของกศุลเลย เพราะไมไ่ด ้

ทาํไว ้ 

ตอ้งนึกถงึพระมหาชนกในนิทานชาดก เมือ่ลอยคออยู่กลางทะเล ถา้ไม่วา่ยก็จะจมนํา้

ตาย จะรอใหค้นอืน่มาช่วยก็ไมไ่ด ้ตอ้งถอืหลกั อตัตาหอิตัโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน 

ตราบใดทีย่งัมลีมหายใจอยู่ ตราบนัน้จะตอ้งทาํความดใีหไ้ด ้ ทาํความดใีหไ้ดท้กุๆวนั 

มากนอ้ยก็สุดแทแ้ต่ แต่ขอใหไ้ดท้าํ จะมกีาํลงัใจจะทาํหรือไมก่็ตาม ตอ้งฝืนทาํ 

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร บางวนัก็มคีวามรูส้กึไมอ่ยากรบัประทาน แต่ก็รูว้า่ถา้ไม่

รบัประทานแลว้ เดีย๋วก็จะหวิ เดีย๋วก็จะทกุข ์แต่ถา้ฝืนกนิเขา้ไป อย่างนอ้ยก็จะทาํใหไ้ม่

มคีวามหวิตามมาทหีลงั ไมม่คีวามทกุขต์ามมาทหีลงัฉนัใด การเจริญวริิยะบารมกี็เช่นกนั 

ตอ้งพยายามฝืนอารมณ์ทีซ่มึเศรา้ อารมณ์ทีห่ดหู่น้ีเสยี ดว้ยการดาํเนินชวีติไปตามปกต ิ

เคยทาํบญุเคยทาํทาน เคยรกัษาศีล เคยปฏบิตัธิรรม เคยไหวพ้ระสวดมนต ์ เคยฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เคยเขา้วดั ก็ขอใหท้าํต่อไปอย่างต่อเน่ือง อย่าใหอ้ารมณ์น้ีมาคอยขดัขวาง 

ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้การดาํเนินก็จะเป็นไปแบบลม้ลกุคลกุคลาน จะไมเ่จริญกา้วหนา้ไป
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เท่าทีค่วร เหมอืนกบัร่างกาย ถา้วนัไหนไมไ่ดร้บัประทานอาหาร ร่างกายก็จะขาดอาหาร 

แลว้การเจริญเตบิโตก็จะหยุดชะงกัไป แต่ถา้ถงึเวลารบัประทานอาหารแลว้ ก็รบัประทาน

อาหารไป จะอยากรบัประทานหรือไม ่ก็รบัประทานไปเถดิ แลว้ผลดกี็จะตามมาเอง  

๔. อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุ้ งซ่านราํคาญใจ เกดิจากการทีต่อ้งประสบกบัปญัหาต่างๆ 

กบัเรื่องราวต่างๆ ทีไ่มส่ามรถแกไ้ขได ้ ก็เลยทาํใหเ้กดิความฟุ้ งซ่าน คดิแลว้คดิเลา่ ก็

ปลงไมต่ก หาขอ้สรุปไมไ่ด ้เพราะขาดสตขิาดปญัญา ไมรู่จ้กัปลง อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา 

ไมรู่ว้า่โลกน้ีเป็นโลกของปญัหา แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ๑. ปญัหาที่แกไ้ขได ้

๒. ปญัหาที่แกไ้ขไม่ได ้ จงึตอ้งรูจ้กัแยกแยะปญัหาท ัง้ ๒ น้ี อย่างไหนทีอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะ

แกไ้ขได ้ก็แกไ้ขไป อย่างไหนอยู่เหนือวสิยั แกไ้ขไมไ่ด ้ก็ตอ้งปลงอนิจจงั คดิเสยีวา่ ทกุ

สิง่ทกุอย่าง มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป เป็นธรรมดา ชวีติเกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้ง

เจ็บ ตอ้งตาย ก็ตอ้งจากกนัไป เขาไมจ่ากไปก่อน เราก็ตอ้งจากไปก่อน จะอยู่ดว้ยกนัไป

ตลอดไมไ่ด ้ 

ในขณะทีย่งัอยู่ ก็ตอ้งหดัทาํใจ ใหว้างเฉย ปลอ่ยวาง เป็นอเุบกขา ทกุสิง่ทกุอย่างในโลก

น้ีมอียู่ตามเรื่องของเขา เราเป็นเพยีงผูม้าอาศยัอยู่ในโลกน้ีเท่านัน้ จะไปใหท้กุสิง่ทกุอยา่ง

เป็นไปตามความพอใจของเรา ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้จะใหค้นอืน่ทาํอะไรตามใจเราไปเสยีทกุ

อย่าง ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ จะใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปดงัทีเ่ราตอ้งการ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้

เช่น ฝน ฟ้า แดด ลม จะไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้วนัไหนฝนจะตก วนัไหนแดดจะออก บงัคบั

เขาไมไ่ด ้ แต่เราบงัคบัใจเราได ้ สามารถทาํใจเราใหเ้ป็นปกตไิด ้ คอืทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา 

วางเฉย ใหรู้จ้กัวางเฉยเสยีบา้ง คอืยอมรบัสภาพความเป็นจริง ถา้รูจ้กัทาํใจ รูจ้กั

เรื่องราวของสภาวธรรมท ัง้หลายแลว้ ก็จะไมม่คีวามวุน่วายใจ ไมม่คีวามฟุ้ งซ่าน ไมม่ี

ความหงดุหงดิใจ แต่ถา้ไมม่สีตปิญัญาแยกแยะ พอเหน็อะไรไมถู่กใจ ก็เอามาคดิจนกิน

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะไมม่สีต ิ ไมม่ปีญัญา จงึตอ้งดูใจเมือ่เกดิความฟุ้ งซ่าน ตอ้งใช ้

ปญัญาเขา้มาแกไ้ข ถามวา่สิง่ทีไ่ปกงัวลดว้ย เราทาํอะไรไดห้รือเปลา่ แกไ้ขไดห้รือเปลา่ 

ถา้แกไ้ขไดก้็ไปแกไ้ขเสยี ทาํใหเ้รียบรอ้ย ถา้แกไ้ขไมไ่ด ้ ก็ตอ้งยอมรบัความจริงของ

สภาพนัน้ๆ แลว้ปลอ่ยไป อย่าไปคดิถงึมนั เรื่องก็จบ  
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๕. วิจกิจิฉา ความลงัเลสงสยั ลงัเลสงสยัในเรื่องพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เรื่องบาป 

เรื่องบญุ เรื่องกรรม เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์วา่มจีริงหรือไม ่ทาํความดไีปแลว้จะสูญเปลา่

หรือเปลา่ เสยีท ัง้เวลา เสยีท ัง้เงนิทอง แลว้ก็ไมม่ผีลอะไรตามมา น่ีคอืความลงัเลสงสยั 

วธิีแกค้วามลงัเลสงสยั ก็คอืตอ้งเขา้หาผูรู้ ้ ตอ้งเจริญพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสงัฆคุณ ศึกษาธรรมใหม้าก ฟงัธรรมใหม้าก เขา้หาผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ หา

กลัยาณมติรเพือ่นทีด่ ี ผูป้ระพฤตปิฏบิตัธิรรมมามากกวา่เรา เวลามปีญัหามคีวามสงสยั

อะไร ก็สามารถถามได ้ เขาจะช่วยบอกใหเ้ราเขา้อกเขา้ใจ เมือ่เขา้อกเขา้ใจแลว้ ก็จะมี

ความเชื่อ มคีวามม ัน่ใจในการปฏบิตัธิรรม  

เพราะการไดย้นิไดฟ้งัธรรมมอีานิสงสอ์ยู่หลายประการดว้ยกนั ประการหน่ึงก็คอืขจดั

ความสงสยัใหอ้อกไปจากใจได ้ คนส่วนใหญ่ทีย่งัสงสยักนัอยู่ ก็เพราะขาดการศึกษา

ธรรม ไมไ่ดย้นิไมไ่ดฟ้งัธรรมเท่าทีค่วร เมือ่ไมไ่ดย้นิไมไ่ดฟ้งัก็คดิไปเองตามแต่

จนิตนาการจะพาไป เพราะไมเ่ขา้หาผูรู้ ้ ศึกษาจากท่านเหลา่นัน้ แต่กลบัไปคบกบัคนหู

หนวกตาบอด คนทีไ่มรู่ธ้รรม จงึทาํใหม้คีวามสงสยัเพิม่มากขึ้นไปอกี จงึควรแสวงหา

กลัยาณมติร เช่น พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก พระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ ผูใ้ฝ่ธรรม 

ผูส้นใจการศึกษาธรรมการปฏบิตัธิรรม เขา้ไปอยู่ใกลบ้คุคลเหลา่น้ีแลว้ จะไดย้นิไดฟ้งั

ธรรม ทาํใหเ้กดิความกระจ่าง ความเขา้ใจ ขจดัความสงสยัต่างๆทีม่อียู่ภายในใจใหห้มด

ไปได ้ 

ทีก่ลา่วมาคอืเรื่องอปุสรรคขวางก ัน้การปฏบิตัธิรรม เมือ่เจอแลว้ก็ตอ้งแกไ้ขดว้ยธรรมที่

ไดแ้สดงมา แลว้การปฏบิตักิจ็ะเป็นไปอย่างราบรื่น ดว้ยศรทัธาความเชื่อม ัน่ในพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์ดว้ยวริิยะ ความอตุสาหะ ความพากเพยีร ขนัต ิความอดทน การ

ปฏบิตัขิองแต่ละบคุคลไมเ่หมอืนกนั บางคนบางท่านก็ปฏบิตัไิดอ้ย่างงา่ยดาย บางทา่นก็

ปฏบิตัไิปไดอ้ย่างยากลาํบาก เพราะในอดตีไดส้ะสมบญุบารมมีาไมเ่ท่ากนั ผูท้ีป่ฏบิตัไิด ้

อย่างงา่ยดาย แสดงวา่เคยไดป้ฏบิตัมิาแลว้ในอดตี เคยทาํบญุทาํทาน เคยรกัษาศีล เคย

ปฏบิตัสิมาธิ เจริญวปิสัสนา เคยเขา้วดัอยู่อย่างต่อเน่ือง จนฝงัเป็นอปุนิสยั เวลาวา่งก็จะ

คดิถงึแต่การทาํบญุปฏบิตัธิรรม  



134 
 

ส่วนผูท้ีป่ฏบิตัยิากก็เป็นเพราะวา่ในอดตีไมไ่ดป้ลูกฝงันิสยัไวเ้ลย เลยทาํใหไ้มม่คีวาม

อยากเขา้วดั ไมม่คีวามอยากทาํบญุใหท้าน อยากรกัษาศีล อยากฟงัเทศนฟ์งัธรรม แต่ก็

ไมเ่ป็นไร ถา้รูส้กึวา่ปฏบิตัยิากก็ขอใหพ้ยายามทาํใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป เมือ่ทาํมากเขา้ไปแลว้ 

ทาํอยู่เรื่อยๆ ทาํอยู่บ่อยๆ ก็จะงา่ยไปเอง อะไรทีเ่ป็นของใหมก่็จะรูส้กึวา่ยาก อย่างเวลา

หดัขบัรถใหม่ๆ  จะรูส้กึวา่ยาก รูส้กึวา่มเีรื่องราวมาก ไหนจะตอ้งจบัพวงมาลยั ไหน

จะตอ้งเปลีย่นเกยีร ์ จะตอ้งเหยยีบคลชั เหยยีบเบรก เหยยีบนํา้มนั รูส้กึวา่ยากไปหมด 

บางคนคดิแลว้ก็กลวั ไมก่ลา้ขบัรถไปเลยก็ม ี เพราะรูส้กึวา่ยาก แต่ถา้ลองหดัขบัไปทลีะ

เลก็ ทลีะนอ้ย หดัไปๆเรื่อยๆ ในทีสุ่ดมนัก็เกดิความชาํนาญขึ้นมา ของยากก็กลายเป็น

ของงา่ย ต่อไปเวลาขบัรถแทบจะไมต่อ้งคดิเลย พอขึ้นรถเอากญุแจเสยีบเขา้ไป สตารท์

เครื่องก็ขบัออกไปไดเ้ลย โดยไมต่อ้งคดิวา่จะตอ้งเขา้เกยีร ์ จะตอ้งเหยยีบเบรก 

ปลอ่ยคลชัหรืออะไรท ัง้สิ้น เพราะเกดิจากความชาํนาญนัน่เอง เกดิจากการทีไ่ดก้ระทาํ

อยู่เรื่อยๆ  

การประกอบคุณงามความดจีงึตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง ถา้ไมท่าํแลว้ เวลาจะมาทาํแต่ละครัง้ 

จะรูส้กึวา่ยากลาํบากไปหมด แต่ถา้ทาํอยู่เรื่อยๆแลว้ต่อไปก็จะงา่ยขึ้น พระพทุธองคท์รง

แสดงไวว้า่ ปพุเพ จ กต ปญุญตา เอตมัมงักลมตุตมงั การไดท้าํบญุมาในอดตีเป็น

มงคลอย่างยิง่ เพราะเมือ่ไดท้าํบญุมาในอดตีแลว้ จะทาํใหก้ารทาํบญุในปจัจบุนังา่ย แต่ก็

ไมเ่ป็นไรสาํหรบัผูท้ีย่งัไมเ่คยไดท้าํบญุมา ขอใหท้าํบญุไปเถดิ ทาํไปเรื่อยๆ แลว้ต่อไปใน

อนาคตขา้งหนา้การทาํบญุก็จะงา่ยขึ้น ไปเกดิภพหนา้ชาตหินา้ก็จะปฏบิตัธิรรมไดง้า่ยขึ้น 

ถา้ไดพ้บกบัพระทีด่ ี พบพระพทุธเจา้ก็จะไดบ้รรลธุรรม เพราะไดเ้ตรียมทาํการบา้นไว ้

แลว้ ถา้ยงัไมเ่ตรียมทาํการบา้นไว ้ ต่อใหอ้ธิษฐานขอใหเ้กดิทกุภพทกุชาตใิหไ้ดเ้จอ

พระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ การพบพระพทุธเจา้ทกุๆ พระองคก์็จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

เพราะเวลาพระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม กจ็ะไมส่ามารถนาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ แต่ถา้หม ัน่

ทาํบญุอยู่อย่างต่อเน่ือง เวลาไปเกดิชาตหินา้หรือแมแ้ต่ชาตน้ีิ ถา้บญุวาสนาส่ง ไดไ้ปเจอ

พระอริยบคุคล เจอพระทีด่สี ัง่สอน แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะบรรลธุรรมได ้ การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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