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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี
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ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๖-๑๗ คือ พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า  

ภาคต้นและภาคปลาย พระนิพนธ์เรือ่งน้ี เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร ทรงนพินธ์

แต่เม่ือยงัด�ารงสมณศักด์ิท่ี พระธรรมวราภรณ์ เริม่แต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ต่อเนือ่งมาจนถึง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นเวลา ๑๒ ปี ทรงนพินธ์ ส�าหรบัลงพมิพ์ในนติยสารศรีสัปดาห์เป็น 

ตอน ๆ เริม่ลงในนิตยสารศรสีปัดาห์ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัที ่๔๘๔ วันที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๐๓ 

เป็นฉบบัแรก และลงต่อเนือ่งมาจนถงึ ปีท่ี ๒๑ ฉบบัที ่๑๐๒๓ วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๑๔ 

เป็นฉบับสดุท้าย เมือ่ครบปีกร็วมพมิพ์เป็นเล่ม ส�าหรบัแจกในการบ�าเพ็ญกศุล คล้ายวนั

ประสตู ิ๓ ตลุาคม ของทุกปี เริม่แต่ ๓ ตลุาคม ๒๕๐๕ เป็นต้นมา จนถึง ๓ ตลุาคม 

๒๕๑๔ รวม ๕๓๗ เรือ่ง เป็นหนงัสอื ๑๑ เล่ม พระนพินธ์เร่ืองนี ้ ได้มผีูข้ออนญุาต 

พมิพ์ซ�า้ในโอกาสต่าง ๆ หลายครัง้ โดยพมิพ์บางส่วนบ้าง พิมพ์หมดทัง้ ๑๑ เล่มบ้าง

ในการพิมพ์ครั้งนี้ พิมพ์ตามต้นฉบับที่พิมพ์ครั้งแรก และแบ่งเป็น ๒ เล่ม 

เรียกว่า ภาคต้น และ ภาคปลาย เนื่องจากฉบับพิมพ์ครั้งแรก บางเล่มไม่มีการตั้งชื่อ

เร่ืองส�าหรับแต่ละตอน ขึ้นหัวเร่ืองด้วย ค�าว่า “พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า” 

เหมือนกันหมดท้ังเล่ม แต่ในบางเล่มมีการตั้งชื่อเรื่องส�าหรับแต่ละตอนด้วย ฉะนั้น  

ในการพิมพ์ครั้งนี้ จึงได้ตั้งชื่อเรื่องส�าหรับแต่ละตอนที่ไม่มีชื่อเรื่องมาแต่เดิม ให้เสมอ

กันเหมือนกันทุกเล่ม โดยเลือกค�าที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น ๆ นั่นเองมาตั้งเป็น 

ชื่อเรือ่ง เพื่อสะดวกแก่ผู้อ่านทีต่อ้งการจะอ่านเรื่องนั้น ๆ ตามประสงค์  ส่วนชื่อเรือ่ง

ของเดิมก็คงไว้ตามเดิม

ความมุ่งหมายในการทรงนิพนธ์เรื่องนี้ ทรงอธิบายไว้ในค�าน�าคราวหนึ่งว่า 

“เรือ่งนีท้กุฉบบั เมือ่อ่านดแูล้ว จะเห็นได้ว่าแสดงรวมเข้าในค�าเดยีวคอื “พระพทุธคณุ” 

จากทางต่าง ๆ ที่อาจพรรณนาได้อย่างไม่มีทางจบสิ้น แต่เรื่องที่พรรณนาก็จบลงแต ่

ละฉบับ อาจบังเอิญซ�้ากันบ้างก็ได้”

ฉะนัน้ เร่ืองพระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลศิล�า้ จงึเป็นหนังสอืแสดงพระพทุธคณุ

แนวใหม่ที ่เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงพระด�ารขิึน้และทรงบรรยายเผยแพร่

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลศิล�้า

พระพุทธเจ้า มีพระคุณทั้งปวงบริบูรณ์ เลิศล�้ำกว่ำใครหมด ไม่มีเทพมนุษย์

ไหน ๆ เทียบเท่ำ พระองค์ทรงมีพระปัญญำบริบูรณ์ มีควำมบริสุทธิ์บริบูรณ์  

มีพระกรุณำบริบูรณ์

ทรงมพีระปัญญาบรบิรูณ์ คอื ทรงมีควำมรอบรูพ้ระธรรม คอืควำมจรงิทกุส่ิง

ทุกอย่ำง พระศำสนำคือค�ำสั่งสอนของพระองค์ จึงเป็นศำสนำที่จริงแท้ ไม่ขัดกับหลัก

ควำมจริงทุก ๆ อย่ำง ตลอดถึงหลักทำงวิทยำศำสตร์ สำวกในภำยหลังไม่ต้องคอย

แก้ไขหรือกลบเกลื่อน เมื่อโลกเจริญขึ้นในทำงวิทยำศำสตร์ จึงปรำกฏว่ำคนท่ัวโลก 

ได้หันมำสนใจในพระพุทธศำสนำมำกขึ้น เพรำะรู้สึกว่ำพระพุทธศำสนำประกอบด้วย

หลกัควำมจรงิ ทีส่ำมำรถช่วยให้พ้นทกุข์เดือดร้อน ให้ประสบควำมสงบสุขทีแ่ท้จรงิได้ 

คนมปัีญญำเจรญิขึน้เพยีงใด พระพทุธศำสนำกย่ิ็งเจรญิขึน้เพยีงนัน้ และย่ิงส่องให้เห็น

ว่ำพระพุทธเจ้ำทรงมีพระปัญญำบริบูรณ์แท้จริง ไม่มีข้ออะไรที่จะพึงสงสัยได้เลย

ทรงมีความบริสทุธ์ิบริบูรณ์ คือ ทรงมคีวำมประพฤตทิำงกำย วำจำ ใจ บรสิทุธิ์

สะอำด ไม่มีโทษ ไม่มีบำปแม้แต่น้อย เพรำะทรงเป็นผู้สิ้นกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง 

ทั้งหมด ไม่มีเหตุอะไรที่จะให้ท�ำควำมชั่ว ทั้งในที่ลับที่แจ้ง ไม่มีข้ออะไรที่จะต้อง 

ระแวงแคลงใจเกีย่วกบัควำมบรสิทุธิข์องพระองค์ เคำรพนบัถือพระองค์ได้อย่ำงบรสิทุธิ์

ใจจริง ๆ 
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ทรงมีพระกรุณาบริบูรณ์ คือ ทรงมีพระหฤทัยเปี ่ยมไปด้วยพระกรุณำ  

มุง่ควำมสขุควำมเจรญิ มุง่โปรดให้พ้นทกุข์ แผ่ไปในสรรพสัตว์ทกุถ้วนหน้ำ จงึได้เสดจ็

เที่ยวไป ๆ แสดงพระธรรมโปรด ตั้งแต่ได้ตรัสรู้จนถึงวันสุดท้ำยแห่งพระชนม์ชีพ  

ถึงจะมีใครมุ่งร้ำย พยำยำมท�ำร้ำย ก็ไม่ทรงมุ่งร้ำยท�ำร้ำยตอบ จึงไม่มีเลยท่ีจะทรง 

สำปแช่ง หรือท�ำร้ำยใคร ผู ้ใด ท่ีไหน อันแสดงถึงโทสะหรืออำฆำตพยำบำท  

ทรงเอำชนะควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ จึงทรงมีควำมสวัสดีตลอดพระชนม์ชีพ  

เพรำะไม่ทรงท�ำร้ำยใครและใครก็ท�ำร้ำยพระองค์ไม่ได้ (ท�ำได้อย่ำงมำกก็เพียงท�ำให้

ห้อพระโลหิตเล็กน้อยเท่ำนั้น) และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพำนตำมท่ีทรงก�ำหนดเวลำไว้

ด้วยพระองค์เอง พระองค์จึงเป็นผู้มีควำมสวัสดี และประทำนควำมสวัสดีให้แก่โลก 

ใครก็ตำม ที่นับถือพระองค์อย่ำงแท้จริง ย่อมจะมีควำมสวัสดี

ใครบ้ำง เลิศล�้ำเหมือนพระองค์



5เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔

ความเลื่อมใส

ทกุ ๆ คน เม่ือคดิถงึใครสกัคนหนึง่ซึง่เป็นทีน่บัถอื ถ้ำคดิตรวจค้นไปเหน็โทษ

ของเขำเข้ำว่ำ เขำท�ำผิดไปอย่ำงนั้น ๆ เขำพูดผิดไปอย่ำงนั้น ๆ ก็ท�ำให้หย่อน 

ควำมนับถือลง แต่ถ้ำคิดตรวจไปเห็นแต่คุณ ว่ำท�ำดีท�ำถูกอย่ำงนั้น ๆ พูดดี พูดถูก 

อย่ำงนี้ ๆ ก็ท�ำให้นับถือแน่นเข้ำและเพิ่มมำกขึ้น

พระพทุธเจ้ำนัน้ท่ำนมพีระคณุบรบิรูณ์ ไม่มีโทษสักน้อยหนึง่ ใครตรวจดกูจ็ะ

พบแต่พระคุณ ไม่พบโทษ จะตรวจดูพุทธประวัติก็ดี เรื่องรำวที่เป็นหลักฐำนควรเชื่อ

ถืออันเกี่ยวกับพระองค์ก็ดี จะตรวจดูพระธรรมท่ีทรงส่ังสอนโดยตลอดก็ดี ก็ย่ิงเห็น

พระคุณเด่นชัดขึ้นทุกที

ขอให้น่ังท�ำใจให้สงบคิดถึงพระองค์ จะนั่งหน้ำพระพุทธรูป พระพุทธปฏิมำ 

หรือที่ไหน ๆ ก็ได้ คิดตรวจดู จะมองเห็นพระคุณที่บริสุทธิ์ ใจก็จะสงบบริสุทธิ์ มีสุข 

มีอบอุ่น เหมือนอย่ำงอยู่ในอ้อมแขนของมำรดำบิดำสุดที่รัก และจะเกิดควำมรู้สึก 

ชนิดหน่ึง เรียกว่ำ ‘ความเลือ่มใส’ กับ ‘ความเชือ่’ ในพระองค์ขึน้อย่ำงมัน่คง ใครอย่ำ

มำพยำยำมพูดเปลี่ยนใจให้นับถืออะไรอื่นเลย ไม่ส�ำเร็จ

ใครเพียงแต่ได้ควำมเลื่อมใสในพระองค์สักแวบเดียวเท่ำนั้น จะเป็นสุขไป 

นำนนัก ยิ่งในเวลำเจ็บไข้ก็ยิ่งมีประโยชน์มำก ดังจะเล่ำสักเรื่องหนึ่ง
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ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในกรุงสำวัตถี พรำหมณ์ม่ังมีคนหน่ึง 

ตระหนีจ่ดัมำก มบีตุรชำยคนเดียวทีเ่ป็นทีรั่กย่ิงนกั แต่กด็เูหมอืนจะรักสมบตัมิำกกว่ำ 

เพรำะต่อมำบุตรชำยป่วย พรำหมณ์จะตำมหมอมำรักษำก็เกรงจะเสียทรัพย์มำก  

จึงไปถำมยำสมุนไพร แล้วไปหำยำต่ำง ๆ ตำมท่ีหมอบอกมำรักษำเอง บุตรก็ยิ่ง 

ป่วยมำก จึงจ�ำต้องไปตำมหมอมำรกัษำ แต่กเ็กรงหมอจะเข้ำมำเห็นสมบตั ิจงึจดักำร

ย้ำยบุตรออกไปนอนที่เฉลียงหน้ำบ้ำน พระพุทธเจ้ำทรงทรำบพระญำณ มีพระกรุณำ

ในบตุรพรำหมณ์ เม่ือเสด็จเท่ียวไปบิณฑบำต จงึเสดจ็ผ่ำนไปหน้ำบ้ำนพรำหมณ์ประทำน

โอภำสให้บุตรของพรำหมณ์ได้มองเห็นพระองค์ชัดเจน ‘ความเสื่อมใส’ ได้เกิดขึ้น 

ในใจของบุตรพรำหมณ์ทันที พระพุทธองค์ได้โปรดบุตรพรำหมณ์นั้นแล้ว บุตรของ

พรำหมณ์นั้นได้พบทำงที่ถูกแล้ว ได้พบที่พึ่งของตนแล้ว ก่อนที่ชีวิตจะถึงที่สุด

พระพุทธเจ้ำท่ำนเลิศล�้ำจริง ไม่มีใครจะเทียบได้ แต่ขอให้เข้ำถึงพระองค์ท่ำน

จริง ๆ คือ อย่ำงน้อยจะได้ ‘ควำมเลื่อมใส’ ได้ควำมสุขอบอุ่น อย่ำงไม่มีอะไร 

เปรียบได้
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ชาวบ้านกาลามะ

เรำทกุคนเกดิมำมบีดิำมำรดำ และย่อมเคำรพนบัถือท่ำนในฐำนเป็นผูม้พีระคุณ

อย่ำงยิ่ง ถ้ำจะมีใครมำว่ำท่ำนไม่ดี หรือมำแสดงควำมดูหม่ินท่ำน เรำย่อมไม่พอใจ 

และก็จะต้องคิดว่ำ ผู้ที่มำว่ำหรือมำดูหมิ่นท่ำนนั้น ช่ำงขำดมำรยำทอันดี เพรำะคนที่

มมีำรยำทอนัดย่ีอมไม่ลบหลูด่หูมิน่ทีน่บัถอืของใคร ช่ำงน่ำสงสำรว่ำไฉนเขำจงึขำดควำม

คิดขำดมำรยำทเช่นนั้นหนอ เกิดสงสำรขึ้นได้ก็ดี จะได้ลบควำมไม่พอใจเสีย

เรำทุกคนเดี๋ยวนี้เกิดมำมีศำสนำ ที่นับถือสืบกันมำเหมือนอย่ำงมีบิดำมำรดำ 

คนที่มีมำรยำทย่อมไม่ลบหลู่ดูหม่ินศำสนำที่นับถือของใคร ๆ ไม่ดูหมิ่นวัตถุที่เคำรพ

ในศำสนำน้ัน ๆ ไม่กล่ำวหำศำสนำหรือวตัถทุีเ่คำรพในศำสนำของใครว่ำไม่ด ีคดิดเูถดิ 

หลกัมำรยำทอนัดขีองคนธรรมดำสำมญันีเ่องเป็นดงันี ้คนย่ิงสูงกว่ำคนธรรมดำสำมัญ 

ก็ควรจะยิ่งมีมำรยำทละเอียดมำกขึ้น แต่ถ้ำเสียมำรยำทไปเสียแล้ว ก็ตกต�่ำไปยิ่งกว่ำ

คนธรรมดำสำมัญเสียอีก แล้วจะควรนับถือเชื่อฟังได้หรือ คิดเฉลียวใจดูสักนิดเดียวก็

จะรู้สึกหมดนับถือเชื่อฟังไปทีเดียว

พระพุทธเจ้ำท่ำนเป็นพระศำสดำสอนศำสนำของท่ำนแก่โลก แต่ท่ำนก็มิได้

แสดงควำมลบหลู่ดูหมิ่นศำสนำของใคร ท่ำนไม่กล่ำวหำว่ำศำสนำอื่น ๆ ผิด ศำสนำ

ของท่ำนเท่ำนั้นถูกต้อง ท่ำนปล่อยให้คนผู้ฟังพิจำรณำเอำเอง ดังครั้งหนึ่ง ท่ำนเสด็จ

ไปยงัต�ำบลหนึง่ ชำวบ้ำน (กำลำมะ) ในอ�ำเภอนัน้เป็นอนัมำกมำเฝ้ำ กรำบทลูว่ำได้มี

พวกเจ้ำลัทธิต่ำง ๆ ผ่ำนมำสั่งสอนในต�ำบลนี้มำกมำย พวกหนึ่งมำก็ว่ำลัทธิของตน
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เท่ำนั้นดี ถูก ของผู้อื่นไม่ดี ไม่ถูก อีกพวกหนึ่งมำก็ว่ำอย่ำงนั้น พวกอื่น ๆ มำก็ว่ำ

อย่ำงนั้น จนสับสนไปหมด ไม่รู้ว่ำจะเชื่อใคร พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนว่ำ อย่ำเชื่อเพียง

ฟังมำ ได้ยินมำ หรอืคิดเอำเอง หรอืเพรำะนบัถอืกนัเป็นต้น แต่ให้เชือ่ด้วยเหตุผลตำม

ที่ตัวเรำเองแต่ละคนนี้แหละ คิดไตร่ตรองจนเห็นจริง ถึงค�ำสั่งสอนของท่ำน ท่ำนก็ให้

คิดพิสูจน์ให้เห็นเหตุผล ท่ำนไม่ประสงค์ให้เชื่ออย่ำงงมงำย เหมือนอย่ำงว่ำ จงเชื่อ 

ตำมฉัน อย่ำสงสัย อย่ำรู้เหตุผลอะไรทั้งสิ้น

พระพทุธเจ้าท่านมมีารยาทล�า้เลิศ ทรงความยตุธิรรม เปิดเผยให้พิสจูน์เหตผุล

ได้จริงทีเดียว ท่านล�้าเลิศจริง ใครเทียมท่านบ้าง
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แหวนเพชร

อันของดีหรือไม่ดี ของแท้หรือของเทียม ต้องรู ้จักลักษณะของเหล่ำนั้น  

จึงจะชี้บอกได้ว่ำ อันนี้ดี แท้ อันนี้ไม่ดี เทียม ถ้ำยังดูไม่เป็น ก็อย่ำด่วนเชื่อค�ำของคน

ที่มำอวด หรือมำเสนอขำย เสนอซื้อ หรือแลกเปลี่ยน เหมือนอย่ำงมีแหวนเพชร 

อยู่วงหน่ึง บดิำมำรดำให้ไว้ เมือ่จะให้ ท่ำนยังบอกส่ังไว้ว่ำ “นีข่องปูข่องย่า ซ่ึงท่านได้

เคยบอกว่าได้รบัจากคณุทวดโน้น จงึได้รบัมาเป็นทอด ๆ จนมาถงึพ่อแม่และถงึหนใูน

บัดนี้ จงรักษาไว้ให้ดีนะ”

แหวนวงน้ีเป็นท่ีสะดุดตำคนย่ิงนัก จึงมีคนมำพูดกับคุณหนูบ่อย ๆ บำงคน 

มำชมว่ำดีงำม บำงคนมำติว่ำไม่ดี เพชรก็เป็นเพชรเทียม เรือนแหวนก็ไม่งำม ทองก็

ไม่ดี บำงคนติแล้วยังแถมน�ำของเขำออกมำเสนอขำยให้ใหม่ หรือเสนอซื้อ หรือ 

แลกเปลี่ยน คุณหนูเจ้ำของแหวน บำงครำวก็ชักเคลิ้ม ๆ ไปตำมค�ำของเขำ เห็นว่ำดี

ไปตำมเขำ แล้วก็เห็นว่ำไม่ดีไปตำมเขำอีก เกือบจะซื้อหรือขำยแลกกับแหวนของเขำ 

ในบำงขณะก็มี แต่ก็ยังลังเล ไม่ตกลงใจแน่นอนว่ำเก่ำหรือใหม่ดีแน่

จนถึงวันหนึ่ง บังเอิญได้อ่ำนเรื่องพระพุทธเจ้ำในหนังสือเล่มหนึ่งว่ำ “วันหนึ่ง 

พระบรมศาสดาได้ทรงให้โอวาทหมู่ภิกษุสงฆ์ว่า ถ้าใครมากล่าวถึงพระศาสดา หรือ

พระพุทธศาสนาว่าอย่างไร (เม่ือยังไม่รู้) ก็อย่าเพ่อรับรอง อย่าเพ่อปฏิเสธ ให้มา

ไต่ถามศกึษาให้รูแ้น่ก่อน” จงึได้คดิว่ำ “อ้อ นีเ่รายงัไม่มคีวามรูเ้รือ่งเพชรเรือ่งทองเลย 

จึงยังไม่ควรรับรอง หรือปฏิเสธ ทั้งค�าติค�าชมของเขา เรายังมิได้ไต่ถามศึกษาเรื่องนี้
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กับใครซึ่งมีความรู้ เราจึงควรฟังหูไว้หู เขาจะติชมอย่างไรก็ช่างเขา เมื่อเรายังไม่มี

ความรู้เพียงพอในเรื่องที่เขาติหรือชมแล้ว ก็รับไว้ไม่ได้ทั้งนั้น และแหวนวงนี้ก็เป็น 

ของวงศ์ตระกลูทีไ่ด้รบัสบื ๆ กนัมาจนถงึพ่อแม่ของเรา แล้วกถ็งึเรา ถ้าเป็นของเทยีม 

ไม่ดีจริงแล้ว บรรพชนของเราท่านจะรักษากันไว้ท�าไม ท่านต้องไม่โง่ ท่านต้องฉลาด 

เราจะอวดฉลาดไปกว่าท่านเสยีแล้ว ท่านต้องเห็นความดีจรงิของแหวนเพชรนี ้เราเอง

ต่างหากยังไม่รู้จัก เคราะห์ดีที่ได้อ่านโอวาทของพระพุทธเจ้าท�าให้เราได้คิด ไม่เช่นนี้

คงจะคิดดูแคลน คิดแลก หรอืขายสิง่ล�้าค่าควรรักษาอย่างยิง่ไปเสียแล้ว เพราะความ

ไม่รู้จักค่า”

พระพุทธเจ้ำท่ำนล�้ำเลิศอย่ำงนี้ โอวำทของท่ำนแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ทุกอย่ำง 

แต่ขอให้รู้จักจับควำมหมำยให้ดี ท่ำนใจกว้ำง มีเหตุผล ดังที่ตรัสโอวำทนั้น และ 

แหวนเพชรดังกล่ำวข้ำงต้น ก็คือพระพุทธศำสนำนี้เอง คุณหนู ๆ ทั้งหลำยศึกษำ 

ให้รู้จักแล้วหรือ
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ความมุ่งมั่นในกจิ

พระพทุธเจ้ำทรงเป็นพระโอรสพระมหำกษัตรย์ิผูรุ้ง่เรอืง เมือ่มพีระชนม์อยู่ใน

วัยเด็ก ได้ทรงเล่ำเรียนศึกษำศิลปวิทยำ จนส�ำเร็จ เทียบสมัยนี้ก็นับว่ำทรงส�ำเร็จ 

ชัน้อดุมศกึษำ เมือ่ทรงศกึษำส�ำเร็จแล้วถงึวยัอภเิษก กท็รงอภเิษกกับพระชำยำผูคู้ค่วร 

จนถึงได้ทรงมีพระโอรส นับว่ำทรงบริบูรณ์ด้วยฆรำวำสสมบัติทุกอย่ำง

ถึงพระองค์จะทรงมีควำมสุขอย่ำงที่สุดอยู่แล้ว แต่มีพระหฤทัยใหญ่ ทรงคิด

จะช่วยโลกให้พ้นจำกควำมทกุข์ควำมเดอืดร้อนต่ำง ๆ จึงทรงสูส้ละควำมสขุในฆรำวำส

ที่ทรงมีอยู่อย่ำงล้นเหลือ เสด็จท่องเที่ยวไปในป่ำ อย่ำงที่เรียกว่ำนอนกลำงดินกิน 

กลำงทรำยแต่ล�ำพังพระองค์เดยีว เพ่ือทรงแสวงหำโมกขธรรมคอืธรรมเป็นทำงพ้นทกุข์

ทั้งปวงในโลก

คิดดูเถิด พระพุทธเจ้ำของเรำนั้นท่ำนเป็นถึงโอรสกษัตริย์ มีรำชบัลลังก์ที่จะ

ได้ทรงครอง และจะต้องได้ทรงเป็นถึงพระเจ้ำจกัรพรรด ิแต่ก็ยงัทรงสละเสยีได้ทัง้หมด 

มิได้ทรงอำลัย ทรงยอมได้รับควำมล�ำบำกน้อยใหญ่ เพรำะทรงมีพระหฤทัยปรำรถนำ

จะโปรดโลกให้พ้นทกุข์ ทรงอทุศิชวีติและร่ำงกำยทัง้สิน้เพือ่พระธรรมดงักล่ำว ในทีส่ดุ

ก็ได้ตรัสรู้พระธรรมนั้น

ต่อจำกนั้น ทรงตั้งพระหฤทัยจะโปรดโลก ได้อธิษฐำนพระหฤทัยว่ำ จะทรง

ด�ำรงพระชนม์อยู่จนกว่ำจะประกำศพระพุทธศำสนำให้ด�ำรงอยู่มั่นคง มีพุทธบริษัท

พร้อมทุกเหล่ำ
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ครัน้แล้วได้เสดจ็เทีย่วจำรกิไป ด้วยพระบำทเปล่ำทรงแสดงพระธรรมส่ังสอน

นบัได้ ๗ รฐั รวมระยะทำงทีท่รงด�ำเนนิด้วยพระบำทมำกมำย จนส�ำเรจ็ผลตำมทีท่รง

ตั้งพระหฤทัยไว้ จึงได้ทรงปลงพระหฤทัยก�ำหนดวันที่จะนิพพำน แต่แม้จะได้ทรงปลง

พระหฤทัยแล้วเช่นน้ัน ก็ยังเสด็จโปรดโลกต่อไป จนในวันสุดท้ำยแห่งพระชนม์ชีพ  

ก็ยังทรงเดินอยู่ตลอดวัน

ครัน้เสดจ็ถงึทีท่รงก�ำหนดไว้ว่ำจะเป็นทีน่พิพำน จงึทรงหยดุ และเสดจ็นพิพำน 

ณ ที่นั้น ตำมเวลำที่ทรงก�ำหนดไว้

นบัว่ำทรงเป็นผูม้คีวำมมุง่มัน่ในกจิทีจ่ะท�ำ ทรงด�ำรว่ิำจะท�ำอะไร ให้มผีลทีสุ่ด

อย่ำงไร ก็ทรงท�ำจนบรรลุผลที่สุดนั้นได้ อย่ำงสมบูรณ์ สวัสดีในพุทธกิจทุกอย่ำง

มีผู้ใดหรือที่จะเลิศล�้าเสมอพระองค์
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สูกรมัททวะ

ควำมทุกข์ประจ�ำโลกก็มีอยู่แล้ว คือ ควำมเกิด แก่ เจ็บ ตำย แต่ถึงกระนั้น 

มนุษย์เรำก็ยังมีอยู่ไม่น้อยที่หำควำมทุกข์นำนำประกำรมำเพิ่มให้แก่กันและกัน อย่ำง

ปรำศจำกควำมกรุณำปรำนี

พระพทุธเจ้ำไม่เคยทรงสร้ำงทกุข์แก่ใคร ทรงมพีระหฤทยักรุณำยิง่นกัแก่มนษุย์

และสัตว์ทั้งหลำย ได้ทรงหำทำงดับทุกข์เดือดร้อนให้ทุกคน ตั้งแต่ทุกข์ยิ่งใหญ่ คือ 

ควำมเกิด แก่ เจ็บ ตำย และไม่ทรงมองข้ำม แม้แต่เรื่องเล็กน้อยเพียงไร ก็ทรง 

พยำยำมแก้ไขและดับให้สิ้นไปเสมอ

เมื่อวันจะเสด็จนิพพำนนั้นเอง ได้ทรงรับนิมนต์ไปเสวยที่บ้ำนของนำยจุนทะ 

บุตรช่ำงทอง ณ กรุงปำวำ พร้อมด้วยภิกษุท้ังหลำย นำยจุนทะได้เตรียมอำหำรท่ี 

เรียกว่ำ สุกรมัททวะ ไว้เป็นอันมำก อำหำรชนิดนี้

บำงต�ำรับอธิบำยว่ำเป็นเนื้อสุกรอ่อนท�ำให้สุก บำงต�ำรับอธิบำยว่ำเป็นเห็ด 

ชนิดหน่ึง บำงต�ำรับอธิบำยว่ำเป็นอำหำรที่ปรุงพิเศษอย่ำงหนึ่ง แม้มีค�ำว่ำสุกรก็ 

ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นเนื้อสุกรเสมอไป เช่นค�ำว่ำ ฮอทดอกในสมัยนี้นั่นเอง

พระพุทธเจ้ำได้ทรงรับถวำยสูกรมัททวะ แล้วรับส่ังห้ำมไม่ให้ถวำยภิกษุอ่ืน 

ต่อไป รับสัง่ให้น�ำไปฝังเสยีให้หมด ให้ถวำยอำหำรอืน่แด่พระสงฆ์นอกนัน้ ส่วนพระองค์

เองเมื่อเสวยแล้วได้เสด็จต่อไป และได้ประชวรลงพระโลหิตมีเวทนำกล้ำ แต่ทรงมี 
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พระสติสัมปชัญญะอดกลั้นอย่ำงดียิ่ง และไม่ได้ทรงค�ำนึงถึงพระองค์เองยิ่งกว่ำผู้อื่น  

จึงทรงระลึกถึงนำยจุนทะว่ำจะเสียใจด้วยคิดว่ำพระพุทธเจ้ำได้เสวยอำหำรของตนจึง

ประชวรนิพพำนในวันน้ัน ได้ทรงมีพระกรุณำแก่นำยจุนทะ ไม่อยำกจะให้ต้องเสียใจ 

จงึตรสัสัง่พระอำนนท์ให้ไปบอกแก่นำยจนุทะว่ำ นำยจนุทะได้ถวำยบณิฑบำตครัง้สุดท้ำย

แก่พระพุทธเจ้ำเม่ือจะนิพพำนเป็นผู้ได้บุญมำก เช่นเดียวกับผู้ถวำยเมื่อครั้งก่อนจะ

ตรัสรู้ เพรำะบิณฑบำตที่ถวำยก่อนตรัสรู้และก่อนนิพพำนนั้นมีผลมำกมีอำนิสงส์มำก

นบัว่ำทรงมพีระกรณุำยิง่นกั ทรงดบัควำมเดอืดร้อนใจแสนสำหสั ของนำยจนุทะ

ได้ด้วยพระกรุณำโดยแท้ หำกไม่ทรงนึกถึง นำยจุนทะก็จะต้องได้รับทุกข์ทรมำนใจ 

ต่อมำเป็นล้นพ้น

ศกึษำไปเถดิ แล้วจะเหน็ว่ำ พระองค์ทรงมพีระกรณุำเช่นนีแ้ก่สตัว์ และบคุคล

ทั่วหน้ำ พระองค์จึงทรงเป็นผู้เลิศล�้ำจริง
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พระพุทธเจ้ายังอยู่

ทุกคนท่ีมีท่ีพึ่งของจิตใจม่ันคง ย่อมมีจิตใจอบอุ่นไม่ว้ำเหว่ ไม่หวำดกลัว  

ไม่เป็นทุกข์ ที่พึ่งของจิตใจนี้ยิ่งในครำวมีทุกข์ภัย จะยิ่งต้องกำรมำกกว่ำในยำมปรกติ

หรอืในยำมมสีขุ ถงึในครำวมีสขุ ถ้ำมีท่ีพึง่ของจติใจดีอยู ่กจ็กัรกัษำควำมสขุไว้ได้นำน

อะไรเล่ำ ที่จะเป็นที่พึ่งของจิตใจได้อย่ำงล�้ำเลิศ เพรำะสำมำรถให้บังเกิด 

ล�้ำเลิศดังเช่นที่กล่ำวแล้วได้ ก่อนที่จะตอบปัญหำนี้ ควรจะต้องทรำบลักษณะประกำร

แรกของสิ่งท่ีจิตใจพึงยึดเหนี่ยวเป็นท่ีพึ่งเสียก่อนว่ำ ส่ิงนั้นเป็นส่ิงที่มีอยู่จริง เดี๋ยวนี้ 

ก็ยังมีอยู่จริง และต่อไปก็จะมีอยู่จริง เป็นควำมจริงที่มีอยู่อันเดียวส่ิงเดียวเท่ำนั้น 

ทกุกำลสมยั จงึเป็นควำมจรงิท่ีบรบิรูณ์บริสทุธิอ์ย่ำงยิง่ ไม่ต้องแต่งเตมิแก้ไขเปลีย่นแปลง

อย่ำงไรอีก

ควำมจริงสิ่งนั้น คือ พระพุทธเจ้ำ ให้ทุกคนน้อมจิตคิดถึงพระพุทธเจ้ำ  

ท�ำควำมเชือ่ให้ม่ันคงว่ำพระพทุธเจ้ำมจีริงและเป็นควำมจรงิทีม่อียู่อย่ำงบรบิรูณ์บรสุิทธิ์

ตลอดไป

ถ้ำจะแย้งว่ำ พระพุทธเจ้ำท่ำนนิพพำนไปนำนแล้ว จะมีพระพุทธเจ้ำท่ีไหน  

ก็ตอบว่ำพระพทุธเจ้ำทีต่ำเหน็คอืส่วนท่ีเป็นรูปกำยนัน้นพิพำนแล้วจรงิ แต่พระพทุธเจ้ำ

ทีใ่จเหน็ ยงัคงอยูอ่ย่ำงบรบิรูณ์บรสิทุธิ ์คือยังคงอยูเ่ตม็พระองค์พระพุทธเจ้ำ ไม่มขีำด

ตกบกพร่อง แต่ขอให้ผู้ดูเป็นผู้มีใจที่มี อนุสสติ (ควำมระลึกถึง) สัทธำ (ควำมเชื่อ) 
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ปสำทะ (ควำมเลือ่มใส) และปัญญำ (ควำมรู)้ ในพระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ประทำน

ไว้แล้วแก่โลก

พระพุทธเจ้ำก็ได้ตรัสไว้แล้วว่ำ โย ธมฺม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม โส ม� ปสฺสติ 

ผู้นั้นเห็นเรา โย ม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นเรา โส ธมฺม� ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นธรรม

ขอให้ทุก ๆ คนตั้งใจศึกษำพระธรรมให้เข้ำใจยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด จะได้ที่พึ่งอัน

ล�ำ้เลศิของตน คอืพระพทุธเจ้ำจะมจีติใจอนัอบอุน่ ไม่ว่ำเหว่ ไม่หวำดกลวั ไม่เป็นทกุข์ 

แม้ในครำวมีทุกข์ภัยใหญ่ยิ่ง ใครล�้ำเลิศเช่นนี้บ้ำงเล่ำ
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พระวชิติมาร

เร่ิมแต่ตืน่นอนเช้ำจนถงึหลบัไปใหม่ตอนกลำงคนื ทกุคนต้องเผชญิเหตกุำรณ์

ต่ำง ๆ กัน ท�ำให้ภำวะจิตใจเปล่ียนแปลงไปต่ำง ๆ มีสุขมีทุกข์ไปตำมเหตุกำรณ ์

ต่ำง ๆ กนันัน้ ไม่เฉพำะปัจจบุนันี ้เมือ่ย้อนกลบัไปดวูนัเดอืนปีในอดตีกเ็ป็นเช่นเดียวกนั 

บำงทีกระแสของเหตุกำรณ์ได้กระทบกระแสของชีวิตอย่ำงแรงจนเกือบจะทนทำนมิได้ 

แต่ส่วนที่ล่วงไปแล้ว ก็ปล่อยให้ล่วงไปเสียเถิด ป่วยกำรเก็บมำคิดให้เป็นทุกข์ ควรคิด

ในปัจจุบันที่ก�ำลังเผชิญ เพื่อท�ำให้เกิดผลดีที่สุดดีกว่ำ

อันเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ นั้น เรำทุกคนเป็นท้ังผู้สรำ้งขึ้น เป็นท้ังผู้รับ เม่ือเรำ

ท�ำคุณงำมควำมดีก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ก็ชื่อว่ำได้สร้ำงเหตุกำรณ์ท่ีดีขึ้น เม่ือเรำ

ท�ำควำมชัว่ก่อให้เกดิโทษต่ำง ๆ กช็ือ่ว่ำได้สร้ำงเหตกุำรณ์ทีช่ัว่ขึน้ แต่บำงทเีรำต้องไป

ได้รับผลจำกเหตุกำรณ์ที่คนอื่นสร้ำงก็มี ทั้งนี้ก็เพรำะเรำอยู่รวมกันเป็นสังคม ไม่อำจ

หลีกเลี่ยงให้พ้นจำกผลที่เกิดจำกกำรกระท�ำของคนในสังคมเดียวกับเรำได้ เช่นเดียว

กับผลจำกกำรกระท�ำของเรำอำจไปเกิดแก่คนอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ท�ำได้เหมือนกัน ดังนั้น 

หน้ำทีอ่นัสมควรของเรำจงึมอียูว่่ำ เรำต้องพยำยำมสร้ำงแต่เหตกุำรณ์ทีด่ ีด้วยกำรตัง้ใจ

ท�ำแต่ควำมดี และไม่ท�ำชั่วโต้ตอบเหตุกำรณ์ชั่วที่คนอื่นสร้ำงขึ้น พยำยำมหำทำงชนะ

ด้วยวิธีอันสงบ อันเป็นทำงชนะอย่ำงฉลำด

ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องผจญใจของตัวเองได้เสียก่อน ตำมอย่ำงพระพุทธเจ้ำซึ่งได้

พระนำมว่ำ พระวิชิตมำร คือพระผู้ชนะมำร หรือเรียกเป็นศัพท์ว่ำ พิชิตมำร ค�ำว่ำ
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มำร แปลว่ำ ผูฆ่้ำ ผูท้�ำลำยล้ำง มำรข้ำงนอก คอืผูมุ้ง่ท�ำลำยล้ำงภำยนอก มำรข้ำงใน 

คือกิเลสในใจของตนเอง เป็นต้นว่ำ ควำมรัก ควำมชัง ควำมหลง ซึ่งบังใจเรำไม่ให้

เกิดปัญญำในเหตุผล เมื่อชนะมำรในใจของตนได้แล้ว มำรข้ำงนอกก็ท�ำอะไรไม่ได้

พระพุทธเจ้ำทรงเผชิญมำรในใจคือกิเลสต่ำง ๆ ที่เปรียบเป็นยักษ์มำร  

ยกกองทัพมำผจญพระองค์ ดังในภำพพระพุทธเจ้ำทรงผจญมำร

พระพุทธองค์ได้ทรงชนะ คือทรงชนะพระหฤทัยของพระองค์แล้วด้วย 

พระบำรมี คือควำมดีที่ทรงสร้ำงมำจนบริบูรณ์ ใครมีเรื่องจะต้องผจญใจก็ให้ระลึกถึง

พระพุทธเจ้ำผู้ทรงพิชิตมำรดังกล่ำวนี้เถิดจะสำมำรถชนะใจตนเอง และจะเอำชนะ

เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ แต่ขอให้ระลึกถึงด้วยควำมตั้งใจจริงจนเกิดควำมสงบ แล้วจัก

เห็นหนทำงชนะขึ้นเองอย่ำงน่ำอัศจรรย์

ใครเล่ำทีล่�ำ้เลศิเหมอืนพระพทุธเจ้ำของเรำผูท้รงชนะมำรทัง้ข้ำงนอกข้ำงในได้

ตลอดทั้งหมด

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ

ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้ำน้ี ขอพระพรชัยมงคลทั้งหลำยจงเกิดมีแด่เบื้อง 

พระยุคลบำท เทอญ
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อรห�

พุทธศำสนิกท้ังปวง ไม่ว่ำผู้ใหญ่หรือเด็ก ย่อมจะเคยได้ยินได้คุ้นเคยกับค�ำ

ภำษำบำลีหรือเรียกให้เข้ำใจง่ำย ๆ ว่ำ “ค�ำพระ” ที่ว่ำ อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ มำแล้ว 

ค�ำนีใ้นภำษำไทยใช้ว่ำ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นกำรใช้ทับค�ำบำล ีไม่ได้แปล

ควำมหมำยออกมำ เพรำะจะแปลออกมำอย่ำงไรกไ็ม่หมดควำมหมำย จงึสู้คงค�ำศพัท์

ของท่ำนไว้ก่อนไม่ได้ แต่กำรใช้ค�ำทับศัพท์ก็เสียประโยชน์อยู่มำก เพรำะท�ำให้ไม่รู้

ควำมหมำย ท�ำให้ไม่รูจ้กัดวงแก้วเลศิล�ำ้อนัโลกมอียูแ่ล้ว ยงัมอียู ่และจะมอียูต่ลอดไป

ผูท้ีรู้่จกัควำมหมำยของ อรห� สมมฺาสมพฺทุโฺธ และเข้ำใจควำมหมำยนัน้ดแีล้ว 

จะเข้ำใจและรู้จักพระพุทธองค์ว่ำทรงเป็นดวงแก้วที่แจ่มจรัสเลิศล�้ำจริง ๆ ดังนั้น 

เพือ่น�ำให้รูค้วำมหมำยของค�ำศัพท์นี ้จะขอแสดงควำมหมำยของ อรห� หรอืทีเ่รำพอใจ

เรียกกันว่ำ พระอรหันต์ เสียก่อน

พระพุทธคุณบทนี้มีควำมหมำยดังนี้คือ ๑. เป็นผู้ไกลกิเลส ๒. เป็นผู้ก�ำจัด

ข้ำศึก คือ กิเลส ๓. เป็นผู้หักซี่แห่งกงล้อ คือควำมเวียนตำยเวียนเกิด ๔. เป็นผู้ควร

บูชำกรำบไหว้ ๕. เป็นผู้ไม่ซ่อนท�ำบำปแม้ในที่เร้นลับ ควำมหมำยทั้งหมดนี้รวมแล้ว

ก็ได้ควำมว่ำ อรห� หรือ พระอรหันต์ เป็นผู้หลุดพ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ทั้งส้ิน 

บริสุทธิ์ด้วยประกำรทั้งปวง

อันควำมเช่ือน้ัน เม่ือเป็นควำมเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก็มีประโยชน์มำก เพรำะ

ท�ำให้เกิดควำมมั่นใจ และพระพุทธเจ้ำของเรำนั้นท่ำนเป็นผู้ท่ีทุกคนพึงวำงใจเชื่อได้
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อย่ำงแท้จริง แต่กย็งัประทำนโอกำสให้ทุกคนได้ใช้ปัญญำพนิจิพจิำรณำดพูระองค์ก่อน 

ดพูระธรรมทีท่่ำนทรงสัง่สอนว่ำควรเชือ่ถอืได้หรือไม่ นบัว่ำทรงเป็นผูบ้รบิรูณ์บริสุทธ์ิจรงิ 

ชำวโลกผู้มีสติปัญญำท้ังหลำยจึงพำกันรู้สึกในพระคุณอันจริงแท้แน่นอนของพระองค์

และพำกันแซ่ซ้องสรรเสริญพระเกียรติคุณ ด้วยบทประกำศพระเกียรติคุณว่ำ อรห�  

สมฺมาสมฺพุทฺโธ คือสรรเสริญพระพุทธองค์ว่ำ ทรงเป็นผู้รู้ผู้หลุดพ้นจำกกิเลสและ 

กองทุกข์ทั้งสิ้น บริสุทธิ์ด้วยประกำรทั้งปวง

พระพุทธเจ้ำทรงเป็นอรห� หรือพระอรหันต์ด้วยเหตุดังกล่ำวนี้ คิดตรวจ 

ควำมหมำยแห่งค�ำแปลของพระนำมท่ีทรงได้รับถวำยจำกชำวโลกผู้มีปัญญำทั้งหลำย 

ให้ละเอียด ทีละข้อเถิด จิตใจจะยิ่งผ่องใส มีสุข เป็นสุขที่อิ่มเอิบ และบริสุทธิ์ ทั้งท�ำ 

ให้เกิดควำมมั่นใจในตนเองได้ด้วย

ใครหรือ ที่เลิศล�้าเหมือนพระองค์ท่าน
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เพยีงแต่คดิถงึพระคุณ

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในกรุงโกสัมพี

ครั้งนั้น นำงมำคันทิยำ ธิดำของพรำหมณ์ พระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้ำ 

อุเทน ได้จ้ำงให้คนคอยตำมด่ำพระพุทธเจ้ำ ซึ่งเสด็จเข้ำไปบิณฑบำตภำยในพระนคร 

ด้วยค�ำหยำบช้ำต่ำง ๆ เท่ำที่จะสรรหำมำด่ำได้ เพื่อให้ทรงเจ็บแสบอับอำย

แต่พระพุทธเจ้ำก็ได้เสด็จพระพุทธด�ำเนินไปโดยสงบเป็นปกติ ไม่ทรงสะดุ้ง

สะเทือน ไม่ทรงโต้ตอบแต่อย่ำงไร เสด็จพระพุทธลีลำเรื่อยไปโดยดุษณีภำพ จนถึง

ท่ำนพระอำนนท์กรำบทูลให้เสด็จหลีกไปเสีย พระพุทธเจ้ำตรัสถำมว่ำ จะไปไหน  

ท่ำนพระอำนนท์กรำบทูลว่ำ ไปเมืองอื่น มีพระพุทธด�ำรัสถำมว่ำ เมื่อคนในเมืองนั้น

ด่ำเล่ำ จักไปไหนอีก กรำบทูลว่ำไปเมืองอื่นต่อไป ตรัสถำมว่ำ เมื่อคนในเมืองนั้น 

ด่ำอีก จักไปไหนอีก ก็กรำบทูลว่ำ ไปเมืองอื่น ๆ ต่อไป มีพระพุทธด�ำรัสว่ำ จะท�ำ

อย่ำงน้ันไม่ควร เรือ่งเกดิขึน้ในทีใ่ด เรือ่งนัน้สงบเรยีบร้อยในทีน่ัน้แล้ว นัน่แหละจงึควร

ไปในที่อื่น ตรัสถำมสืบต่อไปว่ำ พวกที่ด่ำนั้นเป็นใคร ท่ำนพระอำนนท์กรำบทูลว่ำ  

พวกทำสและกรรมกร พระพทุธเจ้ำได้ตรัสว่ำ “เราทนทานถ้อยค�าล่วงเกนิเหมอืนอย่าง

ช้างศึกทนทานลูกศรที่ยิงไปจากแล่งในสงคราม คนทุศีลมีมาก”

เรื่องนี้แสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำเป็นผู ้ไกลกิเลส ไม่มีควำมชอบ ควำมชัง  

ควำมหลง เป็นต้นทุกอย่ำงที่เรียกว่ำ ไกล นั้น หมำยควำมว่ำ ไกลจริง ๆ ไกลโดย

ส่วนเดียว คือไกล ที่ไม่มีกลับมำใกล้อีก ถ้ำบำงครำวไกล เหมือนอย่ำงครำวที่ใจ 
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หนกัแน่น ไม่ค่อยจะโกรธง่ำย แต่บำงครำวใกล้ เหมอืนอย่ำงทีใ่จน้อย หงดุหงดิ โกรธง่ำย 

อย่ำงนีไ้ม่ใช่ไกลจรงิ จะชือ่ว่ำไกลจรงิ ต้องไม่มเีวลำโกรธเลย พระพทุธเจ้ำไม่เคยมเีวลำ

โกรธเลย ไม่ทรงมีกิเลสอ่ืนทั้งหมดด้วย จึงชื่อว่ำทรงเป็นผู้ไกลกิเลส หมำยควำมว่ำ  

ไม่ทรงมีกิเลสด้วยประกำรท้ังปวง และไม่ทรงมีตลอดไป กิเลสไม่กลับมำเกิดมีแก่

พระองค์ได้อีกเลย

ด้วยเหตุดังกล่ำว จึงมีเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญว่ำพระองค์เป็นพระอรหันต์  

ซึ่งมีควำมหมำยประกำรแรกว่ำเป็นผู้ไกลกิเลส เพียงแต่คิดถึงพระคุณประกำรเดียวนี้ 

ของพระพุทธองค์ให้ซำบซึง้ จติใจกจ็ะผ่องใส อิม่เอิบด้วยควำมสุข และเกดิควำมมัน่ใจ

ในตนเองได้

ใครหรือที่เป็นพระอรหันต์ไกลกิเลส เลิศล�้าเหมือนพระองค์ท่าน
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อยู่เหนอืข้าศกึ

ครั้งหนึ่ง เม่ือพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในพระเชตวนำรำมใกล้กรุงสำวัตถีแห่ง

โกศลรัฐ ได้เกิดสงครำมแย่งกำสิกคำมขึ้น ระหว่ำงพระเจ้ำโกศลกับพระเจ้ำมคธรัฐ 

(คือพระเจ้ำอชำตศัตรูผู้เป็นพระรำชนัดดำของพระเจ้ำโกศลเอง) ทีแรกพระเจ้ำโกศล

ทรงแพ้พระรำชนดัดำหลำยครัง้ ภำยหลังจงึชนะ แต่กไ็ด้พระรำชทำนอภยัและทรงยก

พระรำชธิดำกับกำสิกคำมที่รบแย่งกันน้ันพระรำชทำนแก่พระรำชนัดดำ ในระหว่ำง 

ที่แพ้ พระเจ้ำโกศลทรงเป็นทุกข์ไม่เป็นอันทรงบรรทมไม่เป็นอันเสวย เพรำะเสีย 

พระรำชหฤทยัว่ำแพ้เดก็ปำกยงัไม่สิน้กล่ินน�ำ้นม ทรงครุน่คดิวธิทีีจ่ะชนะ ข่ำวทรำบถงึ

พระพุทธเจ้ำ พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ำ ‘ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้ที่

สงบละได้ทั้งชนะทั้งแพ้ย่อมอยู่เป็นสุข’

กำรสงครำมได้มีอยู่ในโลกเป็นครำว ๆ ตลอดมำช้ำนำน เพรำะคู่สงครำม 

ต่ำงสร้ำงควำมเป็นข้ำศึกแก่กันและกัน ยังไม่เป็นสงครำมร้อนก็เป็นสงครำมเย็น  

แม้ในระหว่ำงบุคคลก็เหมือนกัน มักตั้งตัวเป็นข้ำศึกศัตรูของกันและกัน เพรำะมอง 

เพ่งโทษของผู้อ่ืนเห็นว่ำเขำเป็นข้ำศึกศัตรู แต่พระพุทธเจ้ำ ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ 

ได้ทรงมองเพ่งเข้ำมำดพูระองค์เอง ทรงเหน็กเิลสในจติใจของตนเองนีเ้ป็นข้ำศกึของตน 

เช่น ควำมรัก ควำมชัง ควำมหลง หรือตัณหำควำมทะยำนอยำกปรำรถนำดิ้นรน 

ต่ำง ๆ คนแต่ละคนตลอดถึงบรรดำผู้ครองอ�ำนำจทั้งหลำยในโลก ต่ำงลุอ�ำนำจตัณหำ 

จึงพำกันก่อควำมเป็นข้ำศึกศัตรูระหว่ำงบุคคลจนถึงก่อสงครำมระหว่ำงชำติหรือ
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สงครำมโลกขึน้เพรำะแต่ละคนก่อข้ำศกึคอืกิเลสในใจขึน้ก่อนเป็นสมุฏฐำน พระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงก�ำจัดข้ำศึก ใจคือกิเลสทั้งปวงหมดจึงไม่ทรงเป็นข้ำศึกศัตรูต่อใคร ไม่ทรงเห็น

ใครเป็นข้ำศึกศัตร ูซ�ำ้ทรงแผ่เมตตำไปในผูท้ีมุ่ง่ร้ำย กลบัใจเขำให้เกดิควำมนับถอืบชูำ

มำมำกต่อมำก ทรงมีก�ำลังพระกรุณำคุณยิ่งใหญ่ไพศำล ไม่มีใครคิดร้ำยได้ส�ำเร็จ 

พระพุทธเจ้ำชื่อว่ำเป็นพระอรหันต์เพรำะทรงก�ำจัดข้ำศึกคือกิเลสดังกล่ำว

บำงคนอำจเข้ำใจว่ำพระพุทธศำสนำสอนให้ยอมแพ้ให้อ่อนแอ ไม่มีค�ำสอน 

เช่นนั้นที่ไหนเลย มีแต่สอนให้ท�ำใจให้อดทนเข้มแข็ง สำมำรถชนะใจตนเองได้ ก�ำจัด

ข้ำศึกใจให้หมดสิ้น ไม่เอำทั้งแพ้ทั้งชนะใครทั้งนั้น มุ่งแต่ที่จะท�ำประโยชน์โดยไม่หวั่น

ต่ออะไรหรือใคร ๆ ทั้งไม่ให้เกิดภัยแก่ตนเอง และแก่คนอื่น

ใครอีกหรือ ที่เป็นพระอรหันต์ อยู่เหนือข้าศึกทั้งหมด และสอนให้อยู่เหนือ

ข้าศึก เป็นผู้ที่อิสรภาพเต็มบริบูรณ์เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ผู้หักก�า

ครัง้หน่ึง เมือ่พระพทุธเจ้ำประทบัอยูใ่นพระเชตวนำรำม กรงุสำวตัถ ีนำงโคตมี 

สะใภ้ของเศรษฐีในเมืองนั้น มีบุตรคนหนึ่ง โตขึ้นพอก�ำลังเดินได้ก็ถึงแก่ควำมตำย  

นำงยังไม่เคยเห็นบุตรตำยเพรำะเพิ่งมีเป็นคนแรก และมีควำมรักเป็นอย่ำงยิ่ง คิดว่ำ

จะมียำรักษำฟื้นได้ จึงไม่ยอมให้ใครน�ำไปเผำ อุ้มศพบุตรเที่ยวถำมหำยำไปในบ้ำน 

ต่ำง ๆ ถึงใครจะท้วงเตือนว่ำกล่ำวอย่ำงไรก็ไม่ฟัง แต่มีคนหนึ่งเป็นผู้ฉลำด ได้กล่ำว

แนะว่ำ “ยาแก้ตายน้ี ฉันเองก็ไม่รู้ แต่ท่านที่รู้มี ฉันรู้จักท่าน คือพระพุทธเจ้า  

ท่านประทบัอยูท่ีว่ดัเชตวนั จงไปทลูถามท่าน” นำงได้ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำกรำบทลูถำม

ยำแก้ตำยให้บตุร พระพทุธเจ้ำได้ตรสัให้นำงไปเทีย่วหำสมนุไพรพเิศษชนิดหนึง่ส�ำหรบั

ท�ำยำ คือเมล็ดพันธุ์ผักกำดเพียงหยิบมือหนึ่งแต่ต้องได้จำกบ้ำนของผู้ท่ีไม่เคยม ี

บุตรธิดำหรือใครตำยมำเลย นำงได้เที่ยวถำมหำไปทีละบ้ำน คนในทุก ๆ บ้ำนพำกัน

ตอบว่ำ “ในบ้านน้ีตระกูลน้ี เคยมคีนตายมาแล้ว ถ้าจะนบัคนทีต่ายมาแล้วรวมกนัเข้า 

กม็ากกว่าคนท่ียงัเป็นอยูเ่ดีย๋วนี”้ นำงได้เทีย่วถำมหำไปจนเยน็ ก็ไม่ได้พบสกับ้ำนเดยีว

ตระกูลเดียวที่ไม่เคยมีใครตำย ในที่สุดก็ได้ควำมคิดว่ำ “เรานี่ท�ากรรมหนักมาก  

ใคร ๆ ก็ตายกันทัง้นัน้” จงึถอนใจได้จำกควำมรกัในบตุร ครัน้จดักำรศพบตุรเสรจ็แล้ว 

ก็ได้ไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำได้ตรัสอบรมให้เห็นควำมจริงของชีวิต ที่มีควำมเกิดแล้วดับ 

เป็นธรรมดำ เหมือนอย่ำงเปลวประทีปที่จุดตำมไว้ให้เกิดแสงสว่ำง จนนำงสิ้นตัณหำ 

คือควำมดิ้นรนปรำรถนำในชีวิต ตำมเสด็จพระพุทธเจ้ำ
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อันชีวโลกทั้งปวง มีควำมเวียนตำยเวียนเกิด ทุก ๆ ชีวิตจึงหมุนไปตำม 

วงเวียนของชีวิต เหมือนอย่ำงกงล้อของรถที่หมุนไป ตำยเกิดหรือเกิดตำยครั้งหนึ่ง  

ก็เท่ำกับหมุนไปรอบหนึ่ง พระพุทธเจ้ำได้ทรงหักก�ำของกง คือกิเลสตัณหำทั้งปวง 

ได้หมด ดุมและกงก็หลุดออกจำกกัน สิ้นภำวะเป็นล้อรถที่จะหมุนไปได้ จึงทรงได้รับ

ควำมนับถือบูชำของโลกว่ำ เป็นพระอรหันต์ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ เป็นผู้หักก�ำ คือซี่กง

ของล้อ อันหมำยถึงควำมเวียนตำยเวียนเกิด

ผู้ท่ียังเป็นอะไร และปรำรถนำจะเป็นอะไร ตลอดถึงเป็นเทวะ หรืออะไรท่ี 

ยิ่งกว่ำ เรียกว่ำ ยังหักซี่แห่งกงล้อ คือควำมวนเวียนไม่ได้

ใครเล่าเป็นผู้เลิศล�้าเพราะหักความปรารถนาจะเป็นอะไรทุกอย่างได้หมด

เหมือนพระพุทธเจ้า
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ผู้ควรบูชากราบไหว้

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ ณ พระเชตวนำรำม กรุงสำวัตถี  

เช้ำวันหน่ึงได้เสด็จเท่ียวบิณฑบำต มีพระอำนนท์เถระตำมเสด็จ ได้เสด็จผ่ำนนำ 

ของชำวนำคนหน่ึง เขำก�ำลังไถนำอยู่ เห็นพระพุทธเจ้ำเสด็จมำก็ยกมือไหว้พระองค์ 

แล้วกไ็ถนำต่อไป พระพทุธเจ้ำเสดจ็ต่อไป ทอดพระเนตรเห็นถุงเงนิตกอยู่ในท่ีไม่ไกลนกั 

จำกทีน้ั่น ตรสัทักกบัพระอำนนท์เถระว่ำ “เหน็งพิูษ อานนท์” พระอำนนท์เถระกรำบทลู

รับว่ำ “เห็นงูพิษ พระเจ้าข้า” ชำวนำได้ยินถ้อยค�ำนั้น รอให้พระพุทธเจ้ำเสด็จไปแล้ว 

จึงตรงไปจะตีงู ครั้นเห็นถุงเงินก็เอำดินกลบไว้ กลับไปไถนำต่อไป

ต่อมำไม่ช้ำ คนเป็นอันมำกได้สะกดรอยเท้ำของโจรที่เข้ำไปลักทรัพย์ในบ้ำน 

ตำมมำถึงนำแห่งนั้น แล้วตำมรอยเท้ำชำวนำไปพบถุงเงิน จึงพำกันจับตัวชำวนำไปส่ง

เจ้ำหน้ำที ่กฎหมำยในเวลำนัน้ลงโทษประหำรชวีติแก่โจรทีล่กัทรพัย์เพียงรำคำบำทหนึง่ 

ชำวนำไม่สำมำรถจะเปล้ืองตนแก้ตัวได้ จึงถูกตัดสินประหำรชีวิต ถูกน�ำไปสู่ตะแลง

แกง ก่อนประหำรถกูเฆีย่นด้วยหวำย กพ็ดูพร�ำ่แต่ถ้อยค�ำทีไ่ด้ยนิ “เหน็งูพษิ อานนท์” 

“เหน็งพูษิ พระเจ้าข้า” พวกเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมประหลำดใจไต่ถำม ชำวนำเล่ำควำมอ้ำง

พระพุทธเจ้ำเป็นพยำน พวกเจ้ำหน้ำที่จึงงดกำรประหำรไว้ก่อน น�ำชำวนำเข้ำเฝ้ำ 

พระรำชำ กรำบทลูให้ทรงทรำบ พระรำชำได้เสดจ็ไปกรำบทูลพระพทุธเจ้ำในเวลำเยน็

วันนั้น ตำมท่ีชำวนำได้อำ้งพระองค์เป็นพยำน พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่ำเรื่องตำมที่ได้

เสด็จไปพบ ตลอดถึงถ้อยค�ำที่ตรัสกับพระอำนนท์โดยตลอด ชำวนำจึงพ้นโทษเพรำะ

ได้อำศัยพระพุทธเจ้ำ
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พระพทุธเจ้ำได้ทรงเป็นผูบ้ริสทุธิ ์เป็นทีเ่คำรพนบัถือของบคุคลทกุชัน้ จงึเป็น

ผู้ควรบูชำกรำบไหว้โดยแท้ ผู้ที่บูชำกรำบไหว้พระพุทธเจ้ำในเวลำที่ทรงพระชนม์อยู่ 

หรอืในเวลำทีเ่สดจ็นพิพำนแล้ว ตลอดจนถงึบดันี ้ด้วยจติใจท่ีเล่ือมใสเคำรพอย่ำงแท้จริง 

ย่อมได้รับควำมบริสุทธิ์ใจ และรู้สึกเป็นสุขอย่ำงยิ่ง พระคุณของพระพุทธเจ้ำย่อมแผ่

ไปถึงผูบ้ชูำกรำบไว้ดังกล่ำวอยูท่กุเมือ่ ข้อส�ำคญัให้ตัง้ใจบชูำกรำบไหว้ด้วยควำมเลือ่มใส

เคำรพอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น และยังเป็นเหมือนสักขีพยำนในควำมบริสุทธิ์ที่ป้องกันภัย

ต่ำง ๆ ได้ ดงัเรือ่งชำวนำทีเ่ล่ำนี ้อนัทีจ่รงิเขำเป็นผูบ้รสุิทธ์ิเพรำะมิได้เป็นโจรดงักล่ำวหำ 

และมีโชคที่ได้พบและท�ำควำมเคำรพไหว้พระพุทธเจ้ำ ได้พระองค์เป็นสักขีพยำน  

จึงรอดตำยอย่ำงหวุดหวิด เพรำะเหตุนี้โลกจึงแซ่ซ้อง ถวำยพระเกียรติพระพุทธเจ้ำว่ำ

เป็นพระอรหันต์ ซึ่งมีควำมหมำยประกำรหนึ่งว่ำ “เป็นผู้ควรบูชากราบไหว้”

ใครเล่า เป็นผู้ควรบูชากราบไหว้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ผู้ไม่ชอบท�าบาป

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในวัดเชตวัน นครสำวัตถี แห่งรัฐโกศล  

ทรงได้สดับถ้อยค�ำทีโ่จษกนัถึงพระเทวทตั ว่ำเป็นผูป้ระพฤตไิม่สมควรจะครองผ้ำกำสำยะ 

(ที่มักพูดกันว่ำผ้ำเหลือง แต่ที่จริง ผ้ำสีเหลืองเป็นผ้ำที่ห้ำมในพระวินัย เช่นเดียวกับ

ผ้ำสแีดงและสอ่ืีน ๆ ท่ีห้ำมมิให้พระใช้นุ่งห่ม ส่วนผ้ำทีอ่นญุำตให้ใช้นัน้ คอืผ้ำกำสำยะ 

หรือกำสำวะ แปลว่ำ ผ้ำย้อมน�ำ้ฝำดเช่นย้อมน�ำ้แก่นขนนุเป็นต้น เป็นสีเหลอืงคล�ำ้หม่น)

พระเทวทตัเป็นพระญำติทำงพระพทุธมำรดำ ออกบวชเป็นสำวกของพระพทุธเจ้ำ 

แต่เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูงคิดจะปลดพระพุทธเจ้ำ ยกตนเป็นศำสดำแทน พยำยำมท�ำร้ำย

พระองค์พระพทุธเจ้ำต่ำง ๆ แต่ไม่ส�ำเร็จ ตนเองยิง่เส่ือม ย่ิงตกต�ำ่ลงไปจนถึงแผ่นดนิ

สูบหรือตกต�่ำที่สุด ต�่ำลงไปกว่ำระดับแผ่นดินมำกนัก แผ่นดินสูบจริง ๆ 

ครำวหนึ่ง พระเทวทัตได้จีวรมีรำคำมำกมำห่มแสดงตนอยู่ จึงมีเสียงโจษกัน

จนทรำบถงึพระพทุธเจ้ำดงักล่ำว พระพทุธองค์ได้ตรสัเรือ่งเปรยีบเทยีบว่ำ นำนมำแล้ว 

มีพรำนล่ำช้ำงคนหนึ่ง เห็นโขลงช้ำงพำกันหมอบไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้ำเมื่อเวลำเดิน

ผ่ำนไป จึงใช้ผ้ำกำสำยะคลุมตัวท�ำเป็นพระ นั่งอยู่ในทำงที่ช้ำงจะผ่ำน พวกช้ำงคิดว่ำ

พระกห็มอบไหว้ แล้วผ่ำนไปเป็นล�ำดบั จนถึงเชอืกสุดท้ำย พระปลอมจงึพุง่หอกทีซ่่อน

อยู่ในผ้ำกำสำยะออกไปยังช้ำงที่ก�ำลังหมอบไหว้อยู่น้ัน ซึ่งอยู่ในท่ำเหมำะท่ีจะหมำย

ต�ำแหน่งแทงให้ตำยได้ง่ำย ครัน้ฆ่ำให้ตำยแล้ว กตั็ดงำเป็นต้น ไปขำย ต่อมำช้ำงหัวหน้ำ

โขลงสังเกตจับได้
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เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่ำงของผูท้ีซ่่อนประพฤตคิวำมชัว่ซึง่มอียู่มำกมำย ผูท้ีข่ึน้ชือ่ว่ำ

เป็นคนชัว่อยู่แล้ว คนก็พำกนัรูแ้ละระมดัระวงั ส่วนผูท่ี้ขึน้ชือ่ว่ำเป็นคนด ีเช่นครองเพศ

ที่สูง หรือด�ำรงต�ำแหน่งฐำนะท่ีมีเกียรติ ต่อหน้ำแสดงเป็นคนดี แต่ลับหลังซ่อนท�ำ 

ควำมชั่วต่ำง ๆ อย่ำงที่เรียกว่ำ หน้ำไหว้หลังหลอก หรือต่อหน้ำมะพลับลับหลังตะโก 

เพรำะจิตใจยังไม่บริสุทธิ์ทั้งไม่รักษำจิตใจและควำมประพฤติให้สมควรแก่ภำวะฐำนะ

ส่วนพระพทุธเจ้ำทรงเป็นผูบ้รสิทุธิจ์ำกกเิลสทัง้ปวง จงึเป็นผูไ้ม่ซ่อนท�ำบำปคอื

ควำมชั่ว แม้ในที่เร้นลับ หมำยควำมว่ำ ไม่ท�ำบำปทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ไม่ท�ำบำป 

ทกุอย่ำงในทีทุ่กแห่ง เพรำะพระองค์เป็นผูส้ิ้นกเิลสทัง้หมด โลกจงึแซ่ซ้องถวำยพระนำม

ว่ำพระอรหันต์ ซึ่งมีควำมหมำยประกำรหนึ่งว่ำ เป็นผู้ไม่ซ่อนท�ำบำปแม้ในที่เร้นลับ

ใครเล่า เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสและบาปทั้งหมด เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ผู้ตรัสรู้ชอบเอง

ได้มีภิกษุบ้ำง ผู้อื่นบ้ำง กรำบทูลถำมพระพุทธเจ้ำในปัญหำเรื่องโลก ว่ำมี 

ที่สุดหรือไม่ เป็นต้น พระพุทธเจ้ำไม่ตรัสพยำกรณ์เพรำะเป็นเรื่องไม่บังเกิดประโยชน์

อะไร ไม่ท�ำให้ใครซึ่งมำสนใจในเร่ืองดังกล่ำว เป็นคนดีขึ้นและพ้นจำกควำมทุกข์  

แต่พระองค์ได้ตรัสพยำกรณ์ปัญหำที่ทุกคนเผชิญอยู่เฉพำะหน้ำ ซึ่งอำจจะรู้ อำจจะ

ปฏิบัติ ให้เป็นคนดี และพ้นทุกข์ได้ทุก ๆ คน คือได้ทรงพยำกรณ์ถึงควำมจริงใน 

เรือ่งทกุข์ เหตใุห้เกดิทุกข์ ควำมดบัทุกข์ และทำงปฏบิตัใิห้ถงึควำมดบัทกุข์ ทีเ่รยีกว่ำ

อริยสัจจ์ ๔

ปัญหำเรื่องโลกอันไม่เป็นประโยชน์ในทำงปฏิบัตินั้น พระพุทธเจ้ำไม่ตรัสเลย 

มีเล่ำไว้ในต�ำนำนว่ำภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นพรำหมณ์มำก่อน กรำบทูลว่ำตนจะสึก 

ถ้ำไม่ทรงพยำกรณ์ให้ฟัง พระพุทธเจ้ำก็ตรัสว่ำพระองค์ไม่ได้ทรงเชิญภิกษุนั้นมำบวช 

ทัง้ไม่ได้ทรงรับรองว่ำเมือ่บวชแล้วจะตรสัเรือ่งนี ้ภกิษนุัน้มำขอบวชเอง ปัญหำเรือ่งโลก 

ที่ไม่ตรัสพยำกรณ์ดังกล่ำวนั้น ก็ท�ำนองปัญหำเรื่องก�ำเนิดโลก หรือถ้ำพูดตำมควำมรู้

ปัจจุบัน ก็เช่นปัญหำว่ำ โลกเริ่มหมุนรอบที่หนึ่งตั้งแต่เมื่อไร จะหมุนรอบสุดท้ำยและ

หยุดหมุนเมื่อไร ถึงใครจะตอบได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร สู้มำคิดในด้ำนเหตุผล เช่น

อย่ำงแบบวทิยำศำสตร์ในปัจจบุนัไม่ได้ และเมือ่พบเหตผุลเช่นนีแ้ล้ว กอ็ำจตอบได้ตำม

เหตุผล เช่นตอบว่ำ เมื่อเหตุต่ำง ๆ พร้อมกันเมื่อไร ผล คือควำมหมุนของโลกก็เริ่ม

มีเมื่อน้ันและเมื่อเหตุเหล่ำนั้นสลำยตัวเม่ือไร ผลดังกล่ำวก็หยุดเมื่อนั้น ฉะนั้น  

พระธรรมของพระพุทธเจ้ำจึงถูกต้องอยู่ทุกกำลเทศะ



32 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

ในสมัยที่คนว่ำโลกแบน อำทิตย์เดินรอบโลกและต่อมำคนรู้ว่ำโลกกลม โลก

หมนุรอบอำทิตย์ จนถงึปัจจุบนันี ้คนก�ำลงัพยำยำมค้นคว้ำตดิต่อและเดนิทำงไปยงัโลก

พระจันทร์ โลกพระศุกร์ เป็นต้น หลักธรรมของพระพุทธเจ้ำ โดยเฉพำะหลักอริยสัจ 

ก็คงเป็นควำมจริงที่ถูกต้องใช้ได้ อยู่ทุกสมัย ที่ควำมคิดควำมรู้ของคนในทำงต่ำง ๆ 

คืบหน้ำไป ทั้งเป็นควำมจริงของทุก ๆ โลก ไม่คับแคบอยู่เฉพำะสมัยโน้น ซึ่งมำถึง

สมยันี ้ควำมรู้ของคนหันหลงัให้เสยีแล้ว และไม่คบัแคบอยูเ่ฉพำะโลกนีเ้ท่ำนัน้ แต่เป็น

หลักแห่งสำกลโลก เหตุฉะน้ี จึงมีค�ำแซ่ซ้องพระพุทธเจ้ำว่ำทรงเป็น สัมมาสัมพุทโธ 

แปลว่ำ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง เพรำะได้ทรงปฏิบัติค้นพบพระธรรมอย่ำงถูกต้องขึ้นด้วย

พระองค์เอง และทรงทรำบหลักวิชำครูอย่ำงเอกอุ ทรงวำงหลักศำสนำสั่งสอนให้โลก

ได้ทรำบควำมจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ช่วยคนปฏิบัติให้พ้นทุกข์ ได้ทุกกำลสมัย

ใครเล่า เป็นผูรู้ท้ีส่ามารถสอนคนให้รูใ้ห้พ้นทกุข์ได้ เลศิล�า้เหมอืนพระพทุธเจ้า
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คตธิรรมดา

เมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู ่ในกรุงสำวัตถี อันเป็นรำชธำนีแห่งรัฐโกศล  

พระเจ้ำปเสนทโิกศลได้เสดจ็ไปเฝ้ำในวนัหนึง่ พระพุทธเจ้ำได้มีพระพุทธด�ำรสัปฏสัินถำร 

แล้วได้ตรัสน�ำเข้ำกระแสธรรม ด้วยตรสัตัง้เป็นปจุฉำว่ำ “ถ้าจะมคีนทีพ่งึเชือ่ได้มาจาก

ทิศท้ัง ๔ เข้าไปเฝ้า กราบทูลพระองค์ว่า ‘ข้าพระพุทธเจ้ามาจากทางทิศตะวันออก 

ทิศใต้ ทิศตะวนัตก ทศิเหนอื ได้เหน็ภเูขาสงูจดฟ้ากลิง้บดบ้านเมอืงกบัทัง้คนและสตัว์

ทั้งปวงเข้ามา ขอให้ทรงรีบท�าการป้องกันแก้ไขตามที่ควรท�า’ เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทรง

ท�าอย่างไร” พระราชากราบทูลว่า “เม่ือมหันตภัยเกิดขึ้นเช่นนั้น จะพึงท�าอะไรได้ 

นอกจากจะประพฤติธรรม หรือท�าบุญกุศล” พระพุทธเจ้ำตรัสต่อไปว่ำ “อาตมภาพ 

ขอทูลบอกให้ทรงทราบว่าน้ันก็คือ ความแก่ ความตาย ซ่ึงครอบง�าสัตว์โลกท้ังปวง 

เม่ือเป็นเช่นน้ีจะควรท�าอย่างไร พระราชากราบทลูว่า “กเ็ช่นเดยีวกนั จะควรท�าอย่างไร

ได้ นอกจากประพฤตธิรรม หรือท�าบุญกุศล ผูท้ีค่รองอ�านาจยิง่ใหญ่ชนะแผ่นดนิทัง้หมด 

มีกองทัพพร้อมทุกหมู่เหล่ามีเสนามาตย์ มีมนต์หรือยุทธศาสตร์และเงินทองเหลือล้น 

สามารถจะท�าลายล้างข้าศึกศัตรูได้ทั้งหมด แต่ก็มิใช่วิสัยที่จะรบชนะแก่ความตายได้ 

ฉะนั้น จะมีกรณียกิจอะไร นอกจากจะประพฤติธรรม หรือท�าบุญกุศล”

พระพุทธเจ้ำตรัสรับรองพระรำชด�ำรัสนั้น

เรื่องนี้ แสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงมีพระญำณหยั่งรู้ชัดเจนว่ำ คติธรรมดำ

ทีไ่ม่มใีครซึง่เกดิมำในโลกนีจ้ะหนไีปให้พ้นได้กค็อื ควำมแก่ ควำมตำย แต่คนโดยมำก
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พำกันประมำทเหมือนอย่ำงว่ำไม่แก่ไม่ตำย น่ำที่รีบท�ำควำมดี แต่ก็ไม่ท�ำ กลับไป

ท�ำควำมชั่ว ก่อควำมเดือดร้อนให้แก่กันและกัน ต่ำงต้องเผชิญทุกข์เพรำะกรรมที่ต่ำง

ก่อให้แก่กันอีกด้วย ฉะนั้น ก็น่ำจะนึกถึงควำมแก่ ควำมตำยกันบ้ำง เพื่อจะได้ลด 

ควำมมัวเมำ และท�ำควำมดี

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ในอริยสัจจ์ข้อแรก คือ ทุกข์ พูดเพื่อเข้ำใจง่ำยก็คือ  

ทรงเห็นควำมจริงในคติธรรมดำจนทรงละควำมประมำทได้ทั้งหมด และทรงเตือนให้

ทุก ๆ คนพำกันไม่ประมำท ด้วยหมั่นนึกถึงคติธรรมดำดังกล่ำวบ่อย ๆ เหตุฉะนี้  

จึงได้นำมว่ำ พระสัมมำสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง เพรำะทรงรู้จักควำมทุกข์ที่แท้จริง 

และทรงสอนให้ผู้อ่ืนรู้ได้ด้วย ลองนึกดูให้เห็นเถิด ใครก�ำลังเมำอยู่ จะรู้สึกหำยเมำ 

ลงได้

ใครเล่าเป็นผู้ตรัสรู้ดังกล่าว เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า



35เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔

หน้าที่ของคน

ครัง้หน่ึง เม่ือพระพุทธเจ้ำประทับอยูใ่นพระเชตวนำรำม ได้ทรงปรำรภถึงทกุข์

ภัยต่ำง ๆ ในโลก ตรัสว่ำ ภัยอุปัทวะ ทุกอย่ำงเกิดจำกคนพำล มิใช่เกิดจำกบัณฑิต 

(หมำยถงึคนท่ีรูด้แีละท�ำดีควบคู่กัน) เหมือนอย่ำงไฟเกดิจำกกระท่อมไม้อ้อหรอืกระท่อม

หญ้ำ แล้วลำมไหม้จนถึงอำคำรยอดที่ก่อสร้ำงอย่ำงดีด้วย เหตุฉะนี้ คนพำลเป็นผู้ก่อ

ให้มภัีย มอุีปัทวะ มอีปุสรรค มใิช่บณัฑติ ไม่มีภยั อปัุทวะ อปุสรรค เกดิจำกบณัฑติ 

ฉะนัน้ ทกุ ๆ คนควรเว้นควำมประพฤตทิีจ่ะท�ำให้เป็นคนพำล คอืกำยทจุรติ วจทีจุรติ 

มโนทจุรติ ประพฤต ิยดึถอืคณุสมบตัขิองบัณฑติ คอื กำยสุจรติ วจสุีจรติ มโนสุจรติ 

พึงศึกษำส�ำเหนียกอย่ำงนี้เถิด

พระพุทธเจ้ำได้ทรงเตือนให้ระลึกถึงควำมทุกข์ตำมคติธรรมดำ คือควำมแก่ 

เจ็บ ตำย เพือ่ให้พำกนัไม่ประมำท รบีท�ำควำมดตีำมหน้ำที ่และทรงเตอืนให้ระลกึถึง

ทุกข์ภัยที่เกิดจำกกรรมของคน เพ่ือเว้นกรรมเช่นนั้นเสีย ประกอบแต่กรรมดี ที่จะ

เกื้อกูลกันให้เกิดควำมสุข

ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ มุ่งควำมจริงเช่นนี้ จึงเป็นสัจธรรมที่ยืนตัว มิใช่

อย่ำงทีเ่รยีกว่ำมองแต่ในทำงแง่ร้ำย (pessimism) หรอืมองแต่ในทำงแง่ด ี(optimism) 

เมือ่ควรจะชีค้วำมจริงเรือ่งทกุข์ จงึทรงแสดงทกุข์ และทรงช้ีให้รูเ้หต ุพร้อมทัง้วิธแีก้ไข

กบัทรงแสดงหน้ำทีข่องตน ว่ำควรท�ำอย่ำงไรกบัทกุข์ ยกตวัอย่ำง ทรงแสดงว่ำ ร่ำงกำย

ทีม่ชีวีติมใีจครองของทกุ ๆ คน เป็นตวัทกุข์อย่ำงหนึง่ เพรำะต้องตกอยูใ่นคตธิรรมดำ
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ดังกล่ำว ทรงสอนไว้ในที่ต่ำง ๆ โดยควำมว่ำ หน้ำที่ของคนเรำที่จะพึงปฏิบัติต่อชีวิต

ร่ำงกำย คือบริหำรรักษำให้ปรำศจำกโรค ให้มีสมรรถภำพและรีบประกอบประโยชน์ 

ให้เป็นชีวิตดี ชีวิตที่อุดมไม่ให้เป็นชีวิตชั่ว ชีวิตเปล่ำประโยชน์ (โมฆชีวิต) ตรัสเรื่อง

ชวีติไว้ด่ังนี ้และในขณะเดียวกัน ก็ให้ก�ำหนดรูค้ตธิรรมดำของชวีติ เพือ่ควำมไม่ประมำท 

แต่ตรัสห้ำมมิให้ท�ำลำยชีวิตร่ำงกำย ถ้ำจะเกิดควำมอยำก ควำมโกรธ เกลียด  

จะท�ำลำยชีวิตร่ำงกำยก็ให้ท�ำลำยควำมอยำก ควำมโกรธ เกลียด นั้นเสีย ตรัสชี้ว่ำ  

น่ีแหละเป็นตวักเิลสในใจ ให้คอยป้องกนัอย่ำให้มี ถ้ำมีกใ็ห้รบีช�ำระขดัเกลำเสียจำกใจ 

ท�ำใจให้บริสุทธิ์ พระองค์จึงเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบโดยแท้จริง 

ใครเล่ำ เป็นผู้ตรัสรู้เองชอบ เลิศล�้ำเหมือนพระพุทธเจ้ำ
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รักมากก็ทุกข์มาก

เมือ่สมัยพระพทุธเจ้ำประทับอยู่ในบพุพำรำมทีน่ำงวิสำขำสร้ำงถวำยในพระนคร

สำวตัถี วนัหนึง่ หลำนรกัของนำงวสิำขำถงึกำลกริยิำ นำงวิสำขำมีควำมเศร้ำโศกมำก 

นุ่งผ้ำเปียก รดศีรษะจนผมเปียกชุ่ม (ตำมธรรมเนียมของกำรไว้ทุกข์ในเวลำน้ัน)  

เข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำในเวลำตะวนับ่ำย พระพทุธเจ้ำตรสัทกัถำมกก็รำบทูลให้ทรงทรำบ

ว่ำ “หลานรักถึงแก่ความตาย จงึนุ่งผ้าเปียก รดผมให้เปียก ด้วยมคีวามทกุข์โศกเป็น

อย่างย่ิง” พระพุทธเจ้ำตรัสถำมว่ำ “บุตรหลานมีจ�านวนสักเท่าไร จึงจะพอแก่ความ

ปรารถนา” นำงวสิำขำทลูว่ำ “คนในกรงุสาวตัถมีีจ�านวนเท่าไร ก็ปรารถนาบตุรหลาน

มีจ�านวนเท่านั้น” พระพุทธเจ้ำตรัสต่อไปว่ำ “คนในกรุงสาวัตถี ตายกัน วันละเท่าไร” 

นำงวิสำขำกรำบทูลว่ำ “ตายกันวันละ ๑๐ คนบ้าง ๙ คนบ้าง เป็นต้น อย่างไม่ม ี

ก็คนหนึ่ง ไม่เคยมีว่างเว้นเลยทุกวัน” พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องมี 

ผ้าเปียกมผีมเปียกอยูท่กุ ๆ วนัไม่มว่ีางเว้น” นำงวสิำขำกรำบทลูว่ำ “ไม่ละพระเจ้าข้า 

ไม่ต้องการบตุรหลานมากมายเพยีงนัน้แล้ว” พระพทุธเจ้ำจงึตรัสประทำนโอวำทต่อไป

ว่ำ อันควำมรักหรือที่รัก เมื่อผู้ใดมีร้อยหนึ่ง ผู้นั้นมีทุกข์ร้อยหนึ่ง รักเก้ำสิบ แปดสิบ 

เจ็ดสิบ หกสิบ ห้ำสิบ เป็นต้น จ�ำนวนทุกข์ก็มีเท่ำนั้น ถึงแม้มีรักเพียงอย่ำงหนึ่ง  

กม็ทีกุข์อย่ำงหนึง่ ต่อเมือ่ไม่มทีีร่กั จงึจะไม่มีทุกข์ ผูท่ี้หมดรกัหมดทุกข์นัน้ พระพทุธเจ้ำ

ตรัสเรียกว่ำ “เป็นผู้ไม่มีโศก ไม่มีธุลีใจ ไม่มีคับแค้น”
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นำงวิสำขำเป็นอริยสำวิกำผู้หนึ่ง ซึ่งได้เข้ำสู่กระแสธรรมชั้นต้นแล้ว แต่ก็ยัง

ตัดควำมรักไม่ขำด ยังต้องร้องไห้เพรำะควำมรัก 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงเตือนให้เกิดสติขึ้นว่ำ ควำมทุกข์นี้มีเพรำะควำมรัก มีรัก

มำกกท็กุข์มำก มรัีกน้อยกท็กุข์น้อย จนถงึไม่มรีกัเลย จงึไม่ต้องเป็นทกุข์เลย แต่ตำม

วสิยัโลกจะต้องมคีวำมรกั มบีคุคลและสิง่ทีร่กั ในเรือ่งนีพ้ระพทุธองค์ได้ตรสัสอนให้มี

สติควบคุมใจ มิให้ควำมรักมีอ�ำนำจเหนือสติ แต่ให้สติมีอ�ำนำจควบคุมควำมรักให้

ด�ำเนินในทำงท่ีถกู และให้มีควำมรูเ้ท่ำทันว่ำจะต้องพลดัพรำกรกัสักวันหนึง่อย่ำงแน่นอน 

เมื่อถึงครำวเช่นนั้น จักได้ระงับใจลงได้ เท่ำกับมีท�ำนบกั้นมิให้ห้วงแห่งควำมทุกข์โศก

ไหลบ่ำมำท่วมใจ ใจท่ีไม่มีท�ำนบกัน้ย่อมมีโอกำสจะถกูกระแสควำมทกุข์เพรำะรกัท่วม 

จนสิ้นใจก็ได้

เหมือนอย่ำงคนจมน�้ำ พระพุทธเจ้ำได้ประทำนพระพุทธโอวำทเตือนให้ทุก ๆ 

คนท�ำท�ำนบใจ เพือ่มีชวีติอยู่โดยสวสัด ีเพรำะได้ตรสัรูใ้นสมทัุย คอืเหตแุห่งควำมทกุข์

โดยแท้จริง

ใครเล่าเป็นผูต้รสัรูใ้นเหตแุห่งทุกข์และสามารถสอนให้คนพ้นจากทกุข์ได้ด้วย

การแก้ที่เหตุของทุกข์ เลิศล�้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า
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เงื่อนดับของทุกข์

ครั้งเม่ือพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในรัฐสักกะ ได้เกิดข้อพิพำทเพรำะเรื่องน�้ำ

ระหว่ำงพระญำตฝ่ิำยนครกบลิพสัดุ ์(ฝ่ำยพระพทุธบดิำ) และนครโกลยิะ (ฝ่ำยพระพทุธ

มำรดำ) คอืมแีม่น�ำ้สำยหนึง่ ชือ่โรหณิ ีไหลผ่ำนไประหว่ำงนครทัง้สองนัน้ ทัง้สองฝ่ำย

กั้นท�ำนบอันเดียวกันส�ำหรับใช้น�้ำครำวที่ต้องกำร โดยปกติก็ตกลงแบ่งน�้ำกันเป็นกำร

เรียบร้อยเรื่อยมำ แต่มำในฤดูท�ำนำครำวนี้ เกิดขำดแคลนน�้ำมำกขึ้นถึงข้ำวกล้ำ 

เห่ียวแห้ง พวกกรรมกรชำวนำของนครทั้งสองจึงประชุมกัน ต่ำงอ้ำงเหตุจ�ำเป็นที่จะ

ต้องใช้น�ำ้ทัง้หมด และต่ำงกไ็ม่ยอมแก่กนัจนถึงวิวำทกนัขึน้ กำรวิวำทนัน้ลกุลำมขึน้ไป

จนถึงอ�ำมำตย์และรำชตระกูล หมู่ขัตติยะนักรบของรำชตระกูลทั้งสองฝ่ำยต่ำงก็ยก

ก�ำลังออกไปประชิดกัน จนเกือบจะเกิดสงครำมขึ้น 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงทรำบจึงเสด็จไป ณ ที่นั้น ได้ตรัสถำมถึงเหตุที่พิพำทกัน 

เหล่ำพระญำตไิด้กรำบทูลเล่ำสรปุลงว่ำววิำทกนัเพรำะน�ำ้ จงึตรสัถำมว่ำ ค่ำของน�ำ้กบั

ของขตัตยิะทแกล้วทหำรท้ังสองฝ่ำย เปรียบเทยีบกนัได้อย่ำงไร กรำบทลูว่ำ เปรยีบเทยีบ

กันมิได้ น�้ำมีค่ำน้อย ส่วนขัตติยะทแกล้วทหำรหำค่ำมิได้ พระพุทธเจ้ำจึงตรัสโอวำท 

ชีโ้ทษของกำรววิำท แล้วได้ตรสัคำถำควำมว่ำ “ในหมูม่นษุย์ มเีวร ร้อนรน ยุง่ เราทัง้หลาย

เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่ร้อนรน ไม่ยุ่ง ด�ารงชีวิตอยู่เป็นสุขดี” พระญำติทั้งสองฝ่ำยได้สดับ

พระโอวำทก็เลิกวิวำท กลับคืนดี ปรองดอง สมัครสมำน สำมัคคีกันอย่ำงเก่ำ
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พระพุทธโอวำทนี้ชี้ให้เห็นทุกข์ในโลกคือ ควำมมีเวร ควำมร้อนรน ควำมยุ่ง 

ต่ำง ๆ ที่คนก่อขึ้นเอง ก่อขึ้นในจิตใจก่อน คือคิดยุ่งขึ้นก่อนจึงท�ำยุ่ง ควำมคิดยุ่ง 

นี่แหละคือตัณหำ ถ้ำใครคิดยุ่งก็ให้รีบแก้เสีย เงื่อนต้นของทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ ไม่ต้องไป

เสียเวลำสืบสำวเพื่อจะแก้ที่อื่นที่จะไม่มีทำงแก้ได้ส�ำเร็จ ดังท่ีตรัสเปรียบเทียบใน 

พระสูตรตอนหนึ่งว่ำ เหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรอำบยำพิษอย่ำงแรง พวกญำติน�ำไป

หำหมอ ถ้ำหมอจะพึงกล่ำวว่ำจะยังไม่ถอนลูกศร คอืจะยงัไม่รักษำ จนกว่ำจะได้สอบสวน

เรื่องรำวต่ำง ๆ ก่อนว่ำใครเป็นผู้ยิง ผู้ยิงชื่ออะไร นำมสกุลอะไรเป็นต้น คนที่ถูกยิง

น้ันก็จะต้องตำยก่อนแน่นอน ฉะนั้นจึงไม่ควรเสียเวลำ รีบรักษำคือผ่ำตัดลูกศรออก

เสียทันทีฉันใดก็ดี ควำมทุกข์ต่ำง ๆ ของแต่ละคนหรือของทั้งหมด เป็นต้นว่ำ 

ควำมพิพำทควำมร้อนรนควำมยุ่งต่ำง ๆ ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุให้ทันกำล คือรีบถอน 

ลูกศรที่เสียบจิตใจอันได้แก่ตัณหำ อันเป็นตัวสมุทัยออกเสียทันที

ใครเล่า เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองในสมุทัยแห่งทุกข์ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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คาถากันเจ็บ

สมัยเม่ือพระพุทธเจ้ำประทับอยู่บนยอดเขำคิชฌกูฏ (มียอดเหมือนหัวแร้ง) 

ใกล้กรงุรำชคฤห์ นครหลวงแห่งมคธรฐั วนัหนึง่เสดจ็ไปบณิฑบำต ขณะเสดจ็พระพุทธ

ด�ำเนนิอยูต่อนล่ำง พระเทวทตัขึน้ไปผลกัหนิก้อนใหญ่ให้กล้ิงลงมำ เพือ่จะให้ทับพระองค์

ให้แหลกลำญ หินก้อนใหญ่น้ันกล้ิงลงมำกระทบแง่หินสองก้อน ติดอยู่ไม่ถึงพระองค์ 

แต่สะเก็ดหินท่ีแตกเพรำะแรงกระทบ กระเด็นไปต้องพระบำทเพียงให้เกิดอำกำรห้อ

พระโลหิต เกิดเวทนำกล้ำ พวกภิกษุได้น�ำเสด็จไปยังสวนมะม่วงของชีวกโกมำรภัท 

แพทย์หลวงผู้มีชื่อเสียงในเวลำน้ัน นำยแพทย์ชีวกได้ถวำยยำพอกอย่ำงแรงตรงที่ห้อ

พระโลหิต ได้กรำบทูลลำกลับเข้ำไปเยี่ยมไข้ในเมือง เสร็จธุระแล้ว ได้รีบมำท่ีประตู

เพื่อออกจำกเมือง แต่ไม่ทันเวลำเพรำะประตูเมืองปิดเสียก่อน จึงคิดเสียใจว่ำ  

ได้พอกยำอย่ำงแรงที่พระบำทของพระพุทธเจ้ำ ทิ้งไว้เหมือนพระองค์เป็นบุคคลสำมัญ 

เวลำนี้ก็เป็นเวลำที่จะแกะยำพอกออกได้แล้ว เมื่อไม่แกะออก ก็จักเกิดควำมเร่ำร้อน

ในพระวรกำยตลอดคืน

ในขณะน้ัน พระพทุธเจ้ำได้ตรสัสัง่ให้พระอำนนท์แกะยำพอกออก ตรงกบัเวลำ

ที่หมอชีวกคิดอยู่นั้น แผลช�้ำเลือดที่พระบำทได้หำยเรียบร้อยดังปลิดทิ้ง 

รุ่งเช้ำ พอประตูเมืองเปิดก่อนอรุณ นำยแพทย์ชีวกรีบออกมำเฝ้ำ กรำบทูล

ถำมว่ำ ได้ทรงมีอำกำรเร่ำร้อนในพระวรกำยอย่ำงไร พระพุทธเจ้ำได้ตรัสตอบว่ำ  

“ความเร่าร้อนทั้งหมดของตถาคตสงบสิ้นแล้วที่ต้นโพธิในวันตรัสรู้” และได้ตรัสคำถำ



42 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

แปลควำมว่ำ “ความเร่าร้อนไม่มีแก่ผู้ที่เดินทางสิ้นสุด หายโศก หลุดพ้นทุกสถาน 

เครื่องร้อยรัดหมดทุกอย่าง”

ตำมพระพุทธประวัติ เม่ือพระพุทธเจ้ำประชวร บำงครำวทรงรักษำเองด้วย

อ�ำนำจขันติหรือจิตตำนุภำพ บำงครำวทรงให้หมอรักษำเหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไปเพรำะ

พระกำยก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตำยเหมือนอย่ำงร่ำงกำยของทุก ๆ คน เมื่อเจ็บ ก็ต้องมี

เวทนำเหมือนกัน แต่คนเจ็บท่ัวไปมีใจไปผูกพันอยู่กับเจ็บ กลัวเจ็บ กลัวตำย ใจจึง

พลอยเจ็บ เร่ำร้อน ทุรนทุรำย ส่วนพระพุทธเจ้ำไม่ทรงผูกพันพระจิตอยู่กับควำมเจ็บ 

ไม่ทรงกลัวเจ็บกลัวตำย ปล่อยวำงควำมเจ็บไว้ที่กำย เป็นเรื่องของกำย เป็นเรื่องของ

หมอจะรักษำไปอย่ำงไร จึงทรงเป็นผู้หลุดพ้น ไม่มีควำมเร่ำร้อน เพรำะทรงดับเสีย 

ได้เด็ดขำดแล้ว ตั้งแต่เวลำที่ตรัสรู้ ณ โพธิพฤกษ์ นี้แล คือทุกขนิโรธ ควำมดับทุกข์ 

เมือ่เจบ็ป่วย น่ำจะใช้คำถำกนัเจบ็ของพระพทุธเจ้ำ บททีแ่ปลไว้ข้ำงบนนีดู้บ้ำง แต่ต้อง

ใช้ปฏิบัติให้ได้ดั่งคำถำเป็นเครื่องรักษำทำงใจ ช่วยกับหมอที่รักษำทำงกำย

ใครเล่า เป็นผู้ดับทุกข์ได้จริง เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ทางเอกของพระพุทธเจ้า

ได้มีพระเจ้ำแผ่นดิน ผู้คงแก่เรียน และบุคคลเป็นอันมำก ฟังธรรมของ

พระพุทธเจ้ำแล้ว หันมำนับถือพระพุทธศำสนำ และได้กล่ำวสรรเสริญ ว่ำทรงแสดง 

ให้เห็นประจักษ์ เหมือนหงำยของที่คว�่ำ เปิดของที่ปิดไว้ เหมือนอย่ำงบอกทำงแก่คน

หลงทำง หรือเหมือนชูประทีปในท่ีมืด เพ่ือผู้มีจักษุจักได้มองเห็นรูปท้ังหลำย ท้ังนี้ 

เพรำะทุก ๆ คนอำจได้ปัญญำสว่ำงไสวมองเห็นทำงที่ถูก อันเป็นทำงออกได้เสมอ  

ในเมื่อได้ตั้งใจฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้ำ

พระพทุธเจ้ำ เม่ือก่อนจะตรสัรู ้ได้เคยทรงด�ำเนนิทำงต่ำง ๆ มำมำก ทำงของ

ควำมสขุในโลกต่ำง ๆ กท็รงด�ำเนนิมำแล้ว สิง่ทัง้หลำยท่ีโลกปรำรถนำต้องกำร กท็รง

บริบูรณ์ ครั้นทรงสละสุขในโลกแล้วก็ได้เคยทรงด�ำเนินในทำงทรมำนพระกำยให้เป็น

ทกุข์จนเกอืบจะสิน้พระชนม์ชพี แต่ในท่ีสดุกท็รงเหน็ว่ำทำงทีท่รงด�ำเนนิมำ มใิช่ทำงที่

ท�ำให้เกิดปัญญำ จงึทรงเปล่ียนมำด�ำเนนิทำงทีท่รงคดิขึน้ได้ใหม่ เรยีกว่ำ อฏัฐงัคกิมรรค 

แปลว่ำทำงที่มีองค์ประกอบ ๘ ประกำร คือ สัมมำทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมำสังกัปปะ 

ด�ำริชอบ สัมมำวำจำ เจรจำชอบ สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ สัมมำอำชีวะ  

เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมำวำยำมะ เพียรพยำยำมชอบ สัมมำสติ ระลึกชอบ สัมมำสมำธิ 

ตั้งใจชอบ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติในทำงนี้จนองค์ประกอบทั้ง ๘ เกิดขึ้นบริบูรณ์ จึงได้

ตรสัพระธรรม และทรงประกำศทำงนีเ้องแก่โลก ข้อปฏบิตัทิกุอย่ำงในพระพทุธศำสนำ

ไม่พ้นไปจำกองค์ประกอบเหล่ำนี้ เพียงแต่ยักย้ำยแสดงโดยนัยต่ำง ๆ เท่ำนั้น
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ใครที่พิจำรณำองค์ประกอบทั้ง ๘ ที่รวมกันเข้ำเป็นทำงเอกของพระพุทธเจ้ำ

สำยน้ี ให้เขำ้ใจ และรู้จักน�ำมำใช้ให้เหมำะแก่ทำงชีวิตของตน แม้จะเผชิญอุปสรรค

ขัดข้องอย่ำงไร ก็จะไม่มีจนทำง หรืออับจน จะพบทำงออกได้เสมอ

ใครเล่า ควรแก่พระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง เพราะมี 

พระญาณปรชีาตรสัรูใ้นทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ คอืทางมอีงค์ประกอบ ๘ ประการ 

และทรงบอกแก่โลกได้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ตาบอดคล�าช้าง

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้ำได้ตรัสเล่ำเรื่องเปรียบเทียบมีควำมว่ำ พระรำชำองค์

หน่ึงในกรุงสำวัตถี สมัยหน่ึงได้มีรับสั่งให้เรียกคนตำบอดแต่ก�ำเนิดมำประชุมกัน  

แล้วโปรดให้น�ำช้ำงหลวงเชือกหน่ึงมำให้คนตำบอดเหล่ำน้ันคล�ำดูที่อวัยวะส่วนต่ำง ๆ 

ของช้ำงมีศีรษะเป็นต้น แล้วมีรับสั่งให้ถำมทีละคนว่ำช้ำงมีลักษณะอย่ำงไร คนที่ 

คล�ำถูกศีรษะช้ำงกรำบทูลว่ำช้ำงมีลักษณะเหมือนหม้อ คนท่ีคล�ำถูกหูช้ำงว่ำเหมือน

กระด้ง คนที่คล�ำถูกงำช้ำง (ตอนปลำย) ว่ำเหมือนผำล (ไถนำ) คนที่คล�ำถูกงวงช้ำง

ว่ำ เหมอืนงอนไถ คนทีค่ล�ำถกูตวัช้ำงว่ำเหมอืนพ้อม คนทีค่ล�ำถกูเท้ำช้ำงว่ำเหมอืนเสำ 

คนที่คล�ำถูกหลังช้ำงว่ำเหมือนครก คนที่คล�ำถูกหำงช้ำง (ตอนบน) ว่ำเหมือนสำก  

คนที่คล�ำถูกปลำยหำงช้ำงว่ำเหมือนไม้กวำด คนตำบอดเหล่ำนั้นต่ำงก็ทุ่มเถียงกัน  

พระรำชำได้ประทบัฟังเป็นเรือ่งตลกขบขัน เป็นกำรส�ำรำญพระรำชหฤทยั พระพทุธเจ้ำ

ได้ตรัสเล่ำเรื่องนี้แล้ว จึงได้ตรัสเปรียบเทียบต่อไปมีควำมว่ำ เรื่องคนตำบอดคล�ำช้ำง

นี้ก็เหมือนอย่ำงคนไม่มีดวงตำคือปัญญำ ไม่รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ไม่รู้ธรรมและ

อธรรมตำมเป็นจริงที่ทุ่มเถียงกันไปต่ำง ๆ 

ควำมไม่มดีวงตำคอืปัญญำดงักล่ำว ท�ำให้เหน็ผดิ ด�ำรผิดิ ทีเ่รยีกว่ำมจิฉำทฏิฐิ 

(เหน็ผดิ) มจิฉำสงักปัปะ (ด�ำรผิดิ) จะกล่ำวว่ำเป็นตวัเหน็ผดิด�ำริผดิทเีดยีวกไ็ด้ ส่วน

ควำมมีดวงตำคือปัญญำท�ำให้เกิดสัมมำทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมำสังกัปปะ (ด�ำริชอบ) 

หรือเป็นตวัควำมเหน็ชอบด�ำรชิอบทเีดยีว ฉะนัน้ ใครจะเหน็ชอบด�ำรชิอบจงึต้องมปัีญญำ
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เหมือนอย่ำงดวงตำที่ไม่บอด มองเห็นตลอดทั่วถึง ไม่ใช่คล�ำเดำเอำ หรือคล�ำพบแต่

เพียงบำงส่วนแล้วก็ลงสันนิษฐำนโดยเดำ เหมือนอย่ำงคนตำบอดคล�ำช้ำง คือจะต้อง

มองเห็นเหตุผลที่สัมพันธ์กันไปตลอดสำย และจะต้องเห็นท้ังสำยชั่วสำยดี หรือสำย

เกิดสำยดับ ทั้งนี้ก็ต้องอบรมปัญญำ คือควำมรู้ควำมฉลำด ให้มีมำกขึ้นเสมอ หัดใช้

ปัญญำพิจำรณำเหตุผลชั่วดีให้ถ่องแท้ก่อน แล้วจึงลงสันนิษฐำนลงไป ควำมพิจำรณำ 

เรยีกว่ำ ด�ำร ิควำมสนันษิฐำน เรียกว่ำควำมเห็น เม่ือถูกต้องเรยีกว่ำ ด�ำรชิอบเห็นชอบ

พระพุทธเจ้าทรงมีความเห็นชอบด�าริชอบบริบูรณ์ในเรื่องทั้งหลาย จนถึงใน

ความจริงอย่างสูงสุดอันเรียกว่าอริยสัจ ใครเล่าเป็นผู้มีความเห็นชอบ ด�าริชอบ  

ที่เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตนเองบริบูรณ์เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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เหตุผลที่แท้จรงิของชวีติ

อริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้ำคือเหตุผลท่ีแท้จริงของชีวิต พระองค์ได้ทรงรู้เป็น

อย่ำงดีน�ำหน้ำคนอื่น ทั้งหมดในสมัยเดียวกันและแม้ในสมัยต่อมำ ดังจะพึงเห็นได้ว่ำ 

เมื่อมนุษย์ได้ประสบผลต่ำง ๆ ในโลก โดยมำกเห็นว่ำเกิดจำกเทวบันดำลให้เป็นไป 

เช่นเมือ่ฝนตก ก็เข้ำใจว่ำ มีเทวดำให้ฝน หรอืมนีำคให้น�ำ้ เมือ่ฟ้ำผ่ำกม็รีำมสรูขว้ำงขวำน 

เมือ่คนได้ประสบผลดผีลร้ำย กเ็พรำะมเีทวดำคอยให้ดใีห้ร้ำย ตลอดจนถึงโลกทัง้สอง

กม็เีทวดำสร้ำง น่ำจะเรียกว่ำเป็นยุคเทวดำศำสตร์ ครัน้ถึงสมยัวิทยำศำสตร์ดงัในบดันี้

ก็เป็นที่เปิดเผยแล้วว่ำ ผลต่ำง ๆ ในโลกเกิดมำจำกเหตุอะไร เช่นฝนตกเพรำะอะไร 

ฟ้ำผ่ำเพรำะอะไร ควำมด�ำรินึกคิดและควำมเห็นในสมัยเทวดำศำสตร์ท่ีเข้ำใจกันว่ำ 

ถูกก็กลำยเป็นผิดไป เพรำะผลท้ังหลำยเหล่ำนั้นเกิดจำกเหตุในโลกนี้เอง ดังท่ีได้ 

ค้นพบขึ้นโดยล�ำดับ มิได้เกิดจำกเทวดำที่ไหน แม้เหตุผลของชีวิตก็เช่นเดียวกัน คือ 

ผลที่เกิดแก่ชีวิตก็เกิดจำกเหตุซึ่งมีอยู่ในชีวิตนี้ มิใช่เกิดจำกเหตุข้ำงนอกชีวิต

พระพุทธเจ้ำได้ทรงสรุปผลท้ังปวงของชีวิตลงในค�ำว่ำ ทุกข์ ค�ำเดียว และ 

ทรงแสดงว่ำ เกิดจำกเหตุคือตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกของจิตใจ ซึ่งมีอยู่ใน 

ชวีตินี ้ทุกคนพสิจูน์ดไูด้ทีจิ่ตใจของตนเอง เกดิตณัหำขึน้เมือ่ใดกเ็ป็นทกุข์เมือ่น้ัน และ 

ข้อที่วิเศษก็คือ ทรงพบทำงดับทุกข์ของชีวิตได้อย่ำงเด็ดขำด ได้ทรงปฏิบัติจนดับทุกข์

ของชีวิตได้ คือทรงดับตัณหำในจิตใจของพระองค์เองได้ จึงทรงสิ้นทุกข์ทั้งหมด และ

ได้ทรงสั่งสอนแสดงทำงปฏิบัติท่ีเป็นเหตุให้ถึงควำมดับทุกข์ดังกล่ำวไว้ คือ มรรค  
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มีองค์แปด เพื่อให้คนที่ปรำรถนำจะดับควำมทุกข์ของชีวิต ปฏิบัติตำม แต่ทุก ๆ คน

ต้องปฏิบัติเอำด้วยตนเอง คนอื่นจะบันดำลให้ไม่ได้ ควำมดับทุกข์ซึ่งเป็นผลและ 

ทำงปฏิบัติซ่ึงเป็นเหตุก็มีอยู่ในชีวิตนี้ ฉะนั้น เหตุผลในอริยสัจจ์จึงเป็นวิทยำศำสตร์ 

ของชีวิต ที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ผุดขึ้นมำในยุคเทวดำศำสตร์อย่ำงน่ำอัศจรรย์ ควำมรู้

ของมนุษย์ยิ่งเจริญก็ยิ่งจะเห็นจริงกับหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ ทั้งยังจะสนับสนุน

ว่ำ สัมมำทิฏฐิและสัมมำสังกัปปะ ซึ่งประมวลกันเป็นองค์ควำมรู้ของพระพุทธเจ้ำนั้น 

ไม่อำจที่จะปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงได้ ทุกกำลสมัย เป็นอกำลิโก ไม่ประกอบด้วยกำล 

เพรำะเป็นควำมจริงที่แน่แท้คงตัวตลอดไป

ใครเล่าเป็นผู้ตรัสรู้ เพราะมีความเห็นชอบ ด�าริชอบ ถูกต้องอย่างแท้จริง 

เหมือนพระพุทธเจ้า
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เห็นโลกเป็นของว่าง

พระพุทธเจ้ำได้ทรงมองเห็นทะลุมำยำของโลกเข้ำไปพบสัจจะคือควำมจริง  

จงึทรงรูป้ระจกัษ์ควำมจรงิของโลก โดยเฉพำะคอืชวีตินี ้จงึได้ตรสัสรปุลงในทกุขสจัจะ 

ซึ่งหมำยควำมว่ำ มีควำมจริงอยู่เพียงอย่ำงเดียว คือ ทุกข์ แต่ค�ำว่ำทุกข์นี้ เมื่อใคร

ได้ยินกม็กัจะกลวัเพรำะเข้ำใจว่ำ คอืควำมเดอืดร้อนไม่สบำยต่ำง ๆ ซึง่กเ็ป็นควำมจรงิ

ตำมควำมหมำยสำมัญ คือเป็นสำมัญสัจจะ ส่วนที่เป็นอริยสัจจะ หมำยถึงทุกสิ่ง 

ทุกอย่ำงที่มีสภำพเปลี่ยนแปลงได้

ทกุ ๆ อย่ำงมีกำลเวลำ (time) แม้ตัวโลกเอง ตลอดถงึดวงอำทติย์ดวงจนัทร์

เป็นต้นก็มีกำลเวลำของตน คือต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย จนถึงจะต้องดับสูญในที่สุด 

พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรัสไว้ว่ำ กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา กาลกินภูตะ  

(คือผู้เป็นหรือสิ่งที่เป็นขึ้น beings) ทั้งหมดกับทั้งตัวกำลเอง 

นี้เป็นลักษณะของทุกข์ท่ีเป็นอริยสัจจะของพระพุทธเจ้ำ นอกจำกนี้ยังแสดง

เป็นวภัิชวำทะ (กล่ำวจ�ำแนก) คอืแสดงถงึสิง่ทีร่วมและสิง่ทีแ่ยก แสดงถงึกำรรวมและ

กำรแยก ยกตัวอย่ำงในด้ำนวัตถุ ทุกอย่ำงเป็นสิ่งรวม (สังขำร) ซึ่งอำจแยกออกเป็น

สิ่งแยกต่ำง ๆ (ธำตุ) ได้ คือ สิ่งแยกเหล่ำนั้นเองมำรวมกันเข้ำเป็นวัตถุอย่ำงใด 

อย่ำงหนึ่ง วิทยำศำสตร์ในบัดนี้ ก็แสดงเช่นน้ี เพรำะได้ค้นพบสิ่งแยกย่อยออกไป  

จนถึงปรมำณ ู(Atom) แม้อณนูัน้กย็งัเป็นสิง่รวมซึง่ประกอบขึน้ด้วยสิง่แยกต่ำง ๆ อกี 

ทุก ๆ สิ่งน้ันก็มีลักษณะไม่อยู่น่ิง จึงรวมอยู่ในลักษณะของทุกข์ซึ่งเป็นอริยสัจของ
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พระพทุธเจ้ำ ข้อวเิศษ คอื พระพุทธเจ้ำได้ตรสัรูจ้นถงึวธิแียกจติออกจำกทกุข์ และทรง

แยกออกได้จริง

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสสอนไว้วิธีหนึ่งว่ำ ให้พิจำรณำแยกสิ่งทั้งปวงออกเป็นธำตุ

ต่ำง ๆ เมือ่แยกออกได้จรงิ ๆ กจ็ะเหน็ว่ำไม่มส่ิีงอะไรซึง่เป็นอย่ำงนัน้อย่ำงนีจ้รงิ ๆ เลย 

เหมือนอย่ำงต้นไม้ซึง่เป็นสิง่รวมอย่ำงหนึง่ เมือ่ดลูงไปว่ำต้นไม้อยูท่ีไ่หน ดแูยกออกไป ๆ 

กจ็ะไม่พบว่ำอะไรเป็นต้นไม้ มแีต่สิง่ทีแ่ยกทัง้นัน้ ย่ิงแยกออกไปกย่ิ็งไม่พบอะไร กลำย

เป็นควำมว่ำง ได้ตรัสสอนมำณพผู้หนึ่งไว้ว่ำ

สุญฺญโต โลก� อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต

ดูก่อนโมฆรำช เธอจงมีสติพิจำรณำเห็นโลกเป็นของว่ำงทุกเมื่อเถิด

ใครเล่า เป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดความเห็นชอบ ด�าริชอบ ท�าจิตให้ว่างให้รู้ จนได้

ตรัสรู้จริงและพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ เหมือนพระพุทธเจ้า
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พุทธปฏภิาณ

ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ใกล้พระนครรำชคฤห์แห่งมคธ

รฐั ได้มพีรำหมณ์ผูห้นึง่ได้ยนิข่ำวเรือ่งพระองค์ออกทรงผนวช ได้มคีวำมโกรธไม่ชอบใจ

มำแต่แรกแล้ว จงึได้เข้ำไปเฝ้ำและด่ำว่ำพระองค์ด้วยวำจำท่ีหยำบช้ำต่ำง ๆ พระพุทธเจ้ำ

ได้ตรสัถำมว่ำ “ได้เคยมีมิตรญาตมิาเป็นแขกของท่านบ้างหรอืไม่” พราหมณ์กราบทลู

ว่า “บางคราวก็เคยมีมา” ตรัสถำมว่ำ “ท่านได้เคยจัดอาหารหรือสิ่งของอย่างใด 

อย่างหน่ึงต้อนรบัแขกเหล่านัน้บ้างหรอืไม่” กรำบทลูว่ำ “บางคราวกเ็คยจัด” ตรัสถำม

ว่ำ “ถ้าแขกเหล่านั้นไม่รับประทาน ของนั้นจะตกแก่ใคร” กรำบทูลว่ำ “ก็ตกแก่ข้า

พระองค์นั่นแหละ” ตรัสว่ำ “ค�าที่ท่านด่าว่าเป็นเช่นเดียวกัน คือท่านด่าว่าเราต่าง ๆ 

แต่เราไม่รับ ค�าด่าของท่าน ค�าด่านั้นก็ตกเป็นของท่านเอง ส่วนผู้ที่ด่าว่าโต้ตอบเรียก

ว่า เป็นผู้บริโภคค�าด่า เราไม่บริโภคค�าด่าร่วมกับท่าน ค�าด่านั้นจึงตกเป็นของท่าน 

ดังกล่าวนั้นแหละ” พรำหมณ์จ�ำนนต่อพระพุทธด�ำรัสจึงเสกล่ำวขึ้นว่ำ “หมู่ชนต่าง 

พากันเข้าใจว่าพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์ แต่ยังโกรธอยู่นี่” พระพุทธเจ้ำได้ตรัส

แปลควำมว่ำ “ผู้ที่ฝึกใจได้แล้วด�ารงชีวิตเป็นธรรมสม�่าเสมอ มีความรู้ชอบจนถึงเป็น

ผู้พ้นกิเลสหมด จึงสงบระงับคงที่ ไม่มีโกรธจะเกิดความโกรธมาจากไหนเล่า” และ 

ได้ตรัสอีกตอนหนึ่งว่ำ “ผู้ที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก”

เรือ่งนีแ้สดงว่ำพระพทุธเจ้ำ ได้ทรงมพีระปฏภิำณในกำรโต้ตอบเป็นอย่ำงเยีย่ม 

และแสดงถงึพระญำณปรชีำในกำรแยกสิง่ทีค่วรแยกออกจำกกนัได้ จงึทรงมีพระวำจำ
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เป็นสัมมำวำจำ (เจรจำชอบ) คือเม่ือพูดออกมำก็พูดถูกชอบ ไม่เช่นนั้นก็งดเว้นคือ 

นิง่ทีพ่ดู ทรงมีกำรท�ำทำงกำยเป็นสมัมำกัมมนัตะ (กำรงำนชอบ) คอืเมือ่ท�ำกท็�ำถกูชอบ 

ไม่เช่นน้ันก็งดเว้นไม่ท�ำ ทรงครองชวิีตโดยชอบเป็นสัมมำอำชวีะ (เลีย้งชวิีตชอบ) คอื

ทรงด�ำรงชีวิตด้วยควำมมักน้อยสันโดษ ไม่กระทบศรัทธำและทรัพย์ของใคร ๆ

ส่วนบุคคลอื่นโดยมำกเมื่อประสบพบผ่ำนอำรมณ์ที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือน 

ให้เกิดควำมชอบควำมชังควำมหลงนำนำชนิด ก็ออกรับไว้ ไม่ค่อยจะได้คิดปลีกแยก

ตวัแยกใจออก จงึพำกนัพดูผดิท�ำผดิเลีย้งชวีติผดิ (corruption) ต่ำง ๆ ถ้ำรู้จกัคดิแยก

ตัวแยกใจออกอย่ำงพระพุทธเจ้ำก็จะลดควำมชั่วผิดลงได้มำก

ใครเล่าเป็นผู้มีวาจา การงาน และครองชีวิตชอบ อ�านวยประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

แก่โลก เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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นทิานสัมมาสติ

ครัง้หนึง่พระพทุธเจ้ำได้ตรสัเล่ำนทิำนเพือ่เปรยีบเทยีบธรรมว่ำ นำงนกเหยีย่ว

เขำได้โฉบจับนกมูลไถ (นกชนิดหนึ่งท่ีมักจับอำศัยที่มูลไถในนำ) ได้โดยฉับพลัน  

นกมูลไถเมื่อถูกนำงนกเหยี่ยวน�ำไป ก็คร�่ำครวญขึ้นว่ำเรำมีบุญน้อยด้อยวำสนำ ซ�้ำยิ่ง

เทีย่วไปในทีผ่ดิแดนผดิวสิยัซึง่ไม่ค่อยจะไป ถ้ำเรำเทีย่วไปในแดนของตน นำงนกเหยีย่ว

แค่น้ี ก็ไม่พอมือท่ีจะต่อสู้กับเรำ นำงนกเหย่ียวได้ยิน จึงถำมว่ำถ่ินของเจ้ำอยู่ท่ีไหน 

นกมูลไถตอบว่ำอยู่ที่ดินมูลไถในนำนี่แหละ นำงนกเหยี่ยวผู้หยิ่งในก�ำลังของตนจึง 

ปล่อยนกมูลไถ กล่ำวว่ำ จงไปลองก�ำลังกับเรำในแดนของเจ้ำดูสักที เจ้ำจะไม่พ้นเรำ

ไปได้ นกมูลไถก็รีบบินไปที่ดินมูลไถแห่งหนึ่งจับอยู่ที่บนก้อนดินก้อนใหญ่ แหงนหน้ำ

ข้ึนกล่ำวท้ำนำงนกเหย่ียวว่ำ เชิญนกเหย่ียวมำต่อสู้กันเดี๋ยวนี้ นำงนกเหยี่ยวห่อปีก 

ทั้งสองโฉบลงไปยังนกมูลไถอย่ำงเต็มก�ำลัง นกมูลไถคอยท่ำอยู่แล้ว จึงรีบหลบเข้ำไป

ซ่อนตัวอยู่ในระหว่ำงก้อนดินมูลไถนั้นทันที นำงนกเหย่ียวจึงโฉบลงมำอกกระทบ 

ก้อนดินแตกตำยอยู่ในที่นั้น 

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสสรุปเข้ำกระแสธรรม ควำมว่ำผู้เที่ยวไปในที่ผิดแดน  

ผิดวิสัย ซึ่งไม่ควรจะเท่ียวไปจะเป็นเช่นนี้ ฉะนั้นอย่ำได้เที่ยวไปในที่ผิดแดนผิดวิสัย  

ซึง่ไม่ควรจะเท่ียวไป เพรำะว่ำผูมุ่้งร้ำยจะได้ช่องทำงท�ำอนัตรำยได้ นทิำนเปรยีบเทยีบ

ธรรมเรื่องน้ีเป็นนิทำนสัมมำสติ (ควำมระลึกชอบ) คือเมื่อปล่อยให้จิตใจระลึก คือ

นึกคิดไปในเรือ่งท่ีไม่ควรจะคดิ กจ็ะท�ำให้ถล�ำผดิ เหมอืนอย่ำงนกมลูไถเทีย่วไปผดิเขต
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จงึถกูเหยีย่วจบัตวั ต่อเม่ือคิดไปในเรือ่งท่ีควรนกึคดิซึง่เป็นวิสัยของตน จงึมคีวำมสวัสดี 

แม้จะมเีรือ่งกระทบใจอย่ำงแรง กมี็ท่ีหลบใจให้พ้นภยัได้ เหมอืนนกมลูไถทีค่อยหลบภยั

เข้ำระหว่ำงก้อนดินมูลไถ จึงพ้นภัยจำกเหยี่ยวได้ฉะนั้น

พระพุทธเจ้ำก่อนจะตรัสรู้ ได้ทรงมีสัมมำวำยำมะ (เพียรชอบ) คือเพียร 

ละช่ัวท�ำดย่ิีงขึน้เสมอ จนถึงเพยีรท�ำจิตใจให้เป็นสัมมำสต ิ(ระลกึชอบ) และสัมมำสมำธิ 

(ตั้งใจชอบ) เมื่อประกอบเข้ำกับองค์ประกอบอื่น ๆ จนครบเป็นมรรคมีองค์แปด  

จึงได้ตรัสรู้

ใครเล่าเป็นผู้เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบและสอนโลกให้เพียร ให้ระลึก 

และให้ตั้งใจชอบได้ด้วย เหมือนพระพุทธเจ้า
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วชิชาจรณสัมปันโน

๑

พระพทุธเจ้ำได้ทรงมีควำมรู ้และควำมประพฤตสิมบรูณ์ดงับทแสดงพระพทุธคณุ

ว่ำ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ ควำมรู้ของพระพุทธเจ้ำนั้น

ท่ำนแสดงไว้มำก แต่ในทีน่ีห้มำยถงึได้ทรงรูร้ะลกึชำตหินหลงัได้ ทรงรู้ว่ำสัตว์โลกเคลือ่น

ออกและเข้ำถึงชำติหนึ่ง ๆ ตำมอ�ำนำจกรรมที่ตนท�ำไว้ ทรงรู้กำรกระท�ำให้สิ้นกิเลส

ทั้งหมด

ทำงวทิยำกำรในบดันี ้แสดงว่ำโลกหมนุอยูเ่สมอ หมนุรอบตวัเองและรอบดวง

อำทติย์ ดวงอำทติย์เป็นแกนของสรุยิจกัรวำลนี ้แต่ดวงอำทติย์เองกห็มนุรอบตัวเองอยู่

ด้วยเหมือนกัน พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ในควำมหมุนของโลก ลึกซึ้งเข้ำมำถึงควำมหมุน

ของสตัว์โลกทกุรปูนำม ดงัทีต่รสัไว้ในเรือ่งวัฏฏะ (วน) หรอืสังสำรวัฏ (หมุนวน) คอื

สัตว์โลกทุก ๆ รูปนำมเวียนเกิดเวียนตำยในชำติต่ำง ๆ

ชีวิตในชำติหนึ่ง ๆ กับทั้งสุขทุกข์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นเพรำะกรรมที่แต่ละตัวตนได้

ท�ำไว้ ฉะนั้น ตนเองจึงเป็นผู้สร้ำงชำติคือควำมเกิดและควำมสุขทุกข์ของตน แก่ตน 

หรือผู้สร้ำงก็คือตนเอง แต่มิได้ไปสร้ำงใครอื่น เพรำะใครอื่นนั้น ๆ ต่ำงก็เป็นผู้สร้ำง

ตนเองด้วยกันทั้งนั้น จึงไม่มีใครเป็นผู้สร้ำงให้ใคร และเม่ือผู้สร้ำงคือตนสร้ำงให้เกิด 

กเ็ป็นผูส้ร้ำงให้ตำยด้วย เพรำะชวีติทีส่ร้ำงข้ึนเป็นเช่นนี ้ท�ำไมผูส้ร้ำงคอืตนเองจงึสร้ำง

ชีวิตที่เป็นทุกข์เช่นนี้เล่ำ ปัญหำนี้ตอบว่ำ สร้ำงขึ้นเพรำะควำมโง่ ไม่ฉลำด คือไม่รู้ว่ำ 
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กำรสร้ำงนี้ก็คือสร้ำงทุกข์ขึ้น ถ้ำเป็นผู้รู้ฉลำดเต็มท่ีก็จะไม่สร้ำงส่ิงท่ีเกิดมำต้องตำย 

(มัจจะ)

พระพุทธเจ้ำได้ทรงทรำบว่ำ ผู้สร้ำงทุก ๆ ตัวตนหมุนเกิดหมุนท�ำกรรมหมุน

ก่อกเิลสแล้วหมุนเกิดต่อไปใหม่เป็นวงกลม นีค้อืโลกซึง่ต้องหมนุอยูเ่ช่นนี ้พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงรู้จักโลก ทรงรูจ้กัผูส้ร้ำงคอืตนเอง หรอืคอืควำมโง่ของตนอนัเรยีกว่ำ “อวิชชำ” 

อวชิชำนีเ้ป็นหวัหน้ำของกเิลสทัง้หมด ครัน้ควำมรูข้องพระองค์เกดิสว่ำงโชติช่วงนีเ้ป็น

วชิชำบรบิรูณ์ ควำมมืดมนอนธกำร คือ อวชิชำ กส้ิ็นไปทันท ีพระองค์จึงเป็นโลกตุตระ 

(อยู่เหนือโลก) เป็นผู้หยุดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

พระพุทธเจ้ำทรงถึงพร้อมด้วยวชิำ คือมคีวำมรูบ้รบิรูณ์ ทรงรู้ควำมหมนุของโลก 

เหตุที่ท�ำให้โลกหมุนและทรงรู้วิธีท�ำพระองค์ให้อยู่เหนือโลก เป็นผู้หยุดหมุน และทรง

ดูโลกที่หมุนไปอยู่ สอนโลกที่หมุนไปอยู่ทั้งเทพและมนุษย์ให้หมุนไปในทำงดี ให้เป็น 

ผู้สร้ำงที่ดีจนกว่ำจะหยุดสร้ำงหยุดหมุน

ใครเล่าเป็นผู้มีความรู้สมบูรณ์เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

พระพุทธเจ้ำทรงมีวชิชำควำมรูบ้ริบูรณ์ ท�ำให้ทรงส้ินกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวง

บรบิรูณ์ วชิชำ (ควำมรู)้ ท่ีบริบูรณ์นีคื้อท่ีเรยีกว่ำควำมตรสัรู ้ทรงได้เพรำะทรงปฏบิตัิ

ถกูทำงแห่งวชิชำ ข้อปฏิบตัขิองพระองค์เรยีกว่ำ จรณะ แปลว่ำ ข้อปฏิบติัเครือ่งด�ำเนนิ

ถึงวชิชำได้แก่มรรคมอีงค์ ๘ มคีวำมเหน็ชอบเป็นต้น หรอืได้แก่พระบำรม ี๑๐ ม ีทำน 

ศีล เป็นต้น อีกอย่ำงหนึ่งได้แก่ จรณะ ๑๕ คือ ถึงพร้อมด้วยศีล ส�ำรวมอินทรีย์  

รูค้วำมพอดใีนกำรกนิอำหำร ประกอบควำมเพยีรของผูอ้ืน่อยู ่ควำมเชือ่ ควำมละอำย

แก่ใจ ควำมเกรงกลัวผิด ควำมเป็นผู้ได้ฟังมำก (คือได้รับกำรศึกษำ) ควำมเพียร  

ควำมระลกึได้ ควำมรอบรู้ ฌำนท่ีหนึง่ ฌำนทีส่อง ฌำนท่ีสำม ฌำนทีส่ี ่รวมควำมว่ำ

พระองค์ได้ทรงศึกษำปฏิบัติมำอย่ำงสมบูรณ์ในจรณธรรมดังกล่ำว ทรงพบทำงปฏิบัติ

นัน้ด้วยพระองค์เอง ทรงปฏบิติัเองจนถงึทรงประสบวิชชำด้วยพระองค์เอง มไิด้ทรงฟัง
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ทรงศึกษำมำจำกใคร เมื่อได้ทรงประสบวิชชำแล้ว ก็ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นอย่ำงดี

ยิง่ทกุประกำร ไม่มีข้อจะพึงต�ำหนิได้ ดงัท่ีปรำกฏว่ำได้ทรงมพีระคณุทกุอย่ำงเต็มเป่ียม 

จึงกล่ำวได้ว่ำพระองค์ได้ทรงมีควำมรู้และควำมประพฤติสมบูรณ์ทุกประกำรต่ำงจำก

คณำจำรย์ในภำยนอกทั้งหลำย ที่ขำดทั้งควำมรู้และควำมประพฤติ ขำดควำมรู้ก็คือ

ขำดควำมรู้ที่ถูกต้องซึ่งเป็นของตนเอง เพรำะต้องมีผู้ที่บอกให้และก็รู้ไปตำมผู้บอกให้

และก็รู้ไปตำมผู้บอก ไม่ใช่รู้ตำมเป็นจริง ขำดควำมประพฤตินั้นก็คือขำดกำรปฏิบัติที่

จะให้เกิดควำมรู้ เม่ือเป็นเช่นน้ีก็ไม่อำจจะประสบควำมรู้ ทั้งไม่สำมำรถจะปฏิบัติตน

ให้สมกับที่ประกำศตนออกไปได้

ผูท้ีจ่ะพสิจูน์ข้อเทจ็จริงในเร่ืองนี ้กค็อืทกุ ๆ คนทีไ่ด้เรยีนศกึษำและปฏบิตัซิึง่

มีใจไม่ล�ำเอียง มุ่งแต่จะพบทำงที่ถูก บุคคลที่มีลักษณะดังกล่ำวนี้ ทุกกำลสมัยจะเป็น

ผู้พิสูจน์ทุก ๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ศึกษำและปฏิบัติ ว่ำจริง ไม่จริง หรือถูกผิดอย่ำงไร  

เว้นไว้แต่ไม่พูดหรือช่วยกลบเกลื่อนด้วยโวหำร

พระพุทธเจ้ำทรงเป็นผู้ทนทำนต่อกำรพิสูจน์ของนักเรียนนักศึกษำทั้งหลำย  

แต่ข้อส�ำคัญต้องพสิจูน์ด้วยกำรเรยีนกำรศกึษำ หรอืกำรปฏบิตัใิห้รูพ้ระธรรมของพระองค์ 

อย่ำพสิจูน์ด้วยควำมไม่รู ้และเมือ่ยิง่พสิจูน์ด้วยควำมรูด้งักล่ำว กย่ิ็งจะเห็นว่ำพระองค์

เป็น “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะอย่ำงล�้ำเลิศ

ใครเล่าเป็นผู้มีวิชชาและจรณะสมบูรณ์เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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สุคโต ไปดแีล้ว

“สุคฺโต ไปดีแล้ว” เป็นพระนำมแสดงพระพุทธคุณอีกบทหนึ่ง พระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงเป็น “สุคโต” จริง ใคร ๆ เม่ือได้ศึกษำพระพุทธประวัติแล้วก็เห็นได้ชัดใน 

ทุก ๆ ด้ำน จ�ำเดิมแต่ประสูติ พระองค์ได้ประสูติขัตติยรำชสกุลท่ีประชำชนเคำรพ

ยกย่องนบัถอื ทรงได้รบักำรบ�ำรุงเล้ียงและกำรศกึษำอบรมเป็นอย่ำงดยีิง่ เมือ่ทรงเจรญิ

เป็นพระยุพรำช ก็ได้ทรงอภิเษกกับพระชำยำ ทรงบริบูรณ์ด้วยควำมสุขทุกประกำร 

ทรงมีพระโอรส เป็นอันทรงถึงควำมเต็มสุขทุกประกำรในฆรำวำสวัย ชื่อว่ำได้ทรง 

เป็นสคุโตโดยล�ำดบั ไม่ปรำกฏว่ำศำสดำหรอืคณำจำรย์คนไหนมปีระวติัเบ้ืองต้นงดงำม

เหมือนพระองค์.

ยิ่งกว่ำนั้น พระองค์ยังได้ทรงปรำรภควำมทุกข์ของโลก ทรงสละโลกิยสุข 

ต่ำง ๆ เสด็จออกทรงผนวช ทรงปฏิบัติแสวงหำทำงพ้นทุกข์ด้วยวิธีต่ำง ๆ ทรงสละ

ทำงที่ผิดแม้จะมีคนเป็นอันมำกนิยม ทรงเลือกด�ำเนินไปในทำงที่ถูก แม้จะไม่มีคนอื่น

นยิมเลย ในทีส่ดุกท็รงด�ำเนนิทำงปฏบิตัไิปแต่พระองค์เดยีว จงึได้ตรสัรูพ้ระธรรมด้วย

พระองค์เอง ชือ่ว่ำได้ทรงเป็นสุคโตยิง่ขึน้อกีย่ิงข้ึนอกี ไม่ปรำกฏว่ำศำสดำหรือคณำจำรย์

คนไหนได้ตรัสรู้ด้วยตนเองเหมือนพระพุทธเจ้ำ เพรำะต้องอ้ำงว่ำฟังค�ำสอนสั่งมำ 

จำกที่อื่นทั้งนั้น ซึ่งไม่มีคนอื่นอำจจะรู้เห็นด้วยได้.

นอกจำกน้ีเม่ือพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ยังได้มีพระกรุณำแก่โลก เสด็จไปทรง 

สั่งสอน ตั้งพระพุทธศำสนำมีพุทธบริษัทเป็นหลักฐำนมั่นคงขึ้นในโลก ไม่มีใครจะ 



59เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔

ขัดขวำงท�ำอันตรำยได้ คร้ันทรงปฏิบัติพุทธกิจส�ำเร็จดังที่ทรงอธิษฐำนพระทัยไว้แล้ว 

จงึเสดจ็ปรนิพิพำนชือ่ว่ำได้ทรงเป็นสคุโตอย่ำงย่ิงอกีส่วนหนึง่ ไม่ปรำกฏว่ำศำสดำหรอื

คณำจำรย์คนไหนประกำศศำสนำได้ตลอดอย่ำงงดงำม และเกิดควำมสวัสดีแก่ทุก ๆ 

ฝ่ำยเหมือนพระพุทธเจ้ำ

อน่ึง โดยพระรูปกำย ก็มีพระรูปกำยงดงำมบริบูรณ์ด้วยลักษณะมหำบุรุษ 

ตำมต�ำรำมหำปุริสลักษณะ มีพระพลำนำมัยแข็งแรง จะเห็นได้จำกกำรทรงบ�ำเพ็ญ

ทุกขกิริยำ และกำรเสด็จพระพุทธด�ำเนินด้วยพระบำทเที่ยวโปรดโลกจนกระทั่งใน 

วันสุดท้ำย มีพระชนมำยุผ่ำนมำจนถึงปัจฉิมวัย โดยพระธรรมกำย ก็มีหมู่แห่ง 

พระธรรมประชุมอยู่บริบูรณ์ พระองค์จึงทรงมีพระรูปกำยและพระธรรมกำยบริบูรณ์ 

เสด็จไปดีในทุกสถำนในกำลทุกเมื่อ.

ใครเล่าเป็นผูไ้ปดทุีกอย่าง เหมือนอย่างพระพทุธเจ้าผูท้รงเป็นสคุโตอย่างเลิศล�า้
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โลก

๑

โลกคือพิภพนี้ ตำมภูมิศำสตร์ มีมหำสมุทรและมีทวีปต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น

ประเทศใหญ่เล็กมำกมำย ในบัดนี้มีแผนที่โลกบอกได้อย่ำงละเอียด ทั้งมียำนพำหนะ

ส�ำหรับไปได้รอบโลกในเวลำอันรวดเร็ว เมื่อมองขึ้นไปจำกโลกนี้ยังได้เห็นดวงอำทิตย์

ดวงจันทร์และดวงดำวต่ำง ๆ อีกนับไม่ถ้วน ในห้วงนภำกำศ วิทยำกำรในบัดนี้แสดง

ว่ำดวงดำวที่ไม่มีแสงกะพริบเป็นดวงอำทิตย์ดวงหนึ่ง ๆ ต่ำงมีดวงดำวท่ีไม่มีแสงใน 

ตัวเองเป็นบริวำรอยู่เป็นกลุ่ม ๆ เหมือนเช่นกลุ่มโลกของเรำนี้ กลุ่มโลกดังกล่ำวนี้ 

มีมำกมำยนับไม่ถ้วน ในหนังสือทำงพุทธศำสนำมีกล่ำวไว้ว่ำมีหลำยแสนโกฏิจักรวำล 

น่ำอัศจรรย์ที่ท่ำนมีควำมรู้อย่ำงถูกต้อง น�ำหน้ำควำมรู้ของคนทั่วไป ในเวลำนั้นเพรำะ

ข้อทีส่อนกนัในสมยันัน้และในสมัยก่อนต่อมำทีย่งัมหีลักฐำนเหลอือยู ่มแีต่เล่ำเร่ืองโลก

แตกต่ำงไปจำกวิทยำกำรในปัจจุบัน กลุ่มดำวที่เป็นโลก รวมทั้งโลกที่เรำได้อำศัยอยู ่

นี้ด้วย อันมีจ�ำนวนนับไม่ถ้วนหลำยแสนโกฏิดังกล่ำวนั้น เรียกว่ำโอกำสโลก โลกคือ

โอกำส ค�ำว่ำโอกำส แปลว่ำสิ่งที่ไถหรือขีดลงให้เป็นรอยได้ คือพิภพในส่วนที่เป็นวัตถุ

ก้อนมหึมำ ค�ำว่ำโอกำสนี้จึงตรงกันข้ำมกับค�ำว่ำอำกำศ ซึ่งแปลว่ำที่อันไถหรือขีด 

เป็นรอยไม่ได้ หมำยถึงช่องว่ำง อำกำศคือช่องว่ำงนี้ ทำงพระพุทธศำสนำ แสดงว่ำ 

อนนตฺ� อากาส� แปลว่ำ อำกำศไม่มทีีส่ดุ เพรำะไม่ปรำกฏว่ำมขีอบเขตแต่ไหนโดยรอบ 

ซึ่งก็ตรงกับวิทยำกำรในปัจจุบัน ส่วนโอกำสโลกซึ่งเป็นวัตถุก้อนมหึมำเช่นโลกของ 

เรำนี ้ทำงพระพทุธศำสนำแสดงโดยส่วนรวมวำ่ประกอบขึ้นดว้ยธำตคุือธำตทุี่แขน้แข็ง
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เรียกว่ำปฐวีธำตุ ธำตุท่ีเอิบอำบ เรียกว่ำอำโปธำตุ ธำตุที่อบอุ่นเรียกว่ำเตโชธำตุ  

ธำตุที่เคลื่อนท่ีพัดไหว เรียกว่ำวำโยธำตุ และส่วนที่เป็นช่องว่ำงอยู่ในระหว่ำงธำต ุ

ทั้งหลำยดังกล่ำวเรียกว่ำอำกำสธำตุ ค�ำว่ำธำตุ หมำยถึงส่วนประกอบที่มีลักษณะ 

ต่ำง ๆ กัน ดังกล่ำวนั้นก็ได้ หมำยถึงต้นเดิมของส่วนประกอบเหล่ำนั้นก็ได้ เม่ือมี 

เหตุปัจจัยธำตุต่ำง ๆ ก็มำประกอบกันเป็นโลกนี้ แม้โลกอื่นก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้น  

โลกทุก ๆ โลก ทำงพระพุทธศำสนำจึงถือว่ำเป็นสังขำร คือส่วนผสมเช่นเดียวกับผล

ไม้เลก็ ๆ ผลหนึง่ ซ่ึงเกดิขึน้และเป็นไปตำมปัจจยั และต้องเป็นไปตำมกฎของไตรลกัษณ์ 

(เครื่องก�ำหนด ๓ อย่ำง) คือ ควำมไม่เที่ยง ๑ ควำมเป็นทุกข์คือเป็นอยู่ไม่ได้ต้อง

เปลีย่นแปลง ๑ ควำมเป็นของไม่ใช่ตวัตนเพรำะแยกย่อยออกไปได้จนละเอยีดทีส่ดุ ๑ 

พระพทุธเจ้ำได้ทรงรูโ้ลกตำมควำมเป็นจริงซึง่ยนืยนัถูกต้องอยูท่กุกำลสมัย เพรำะเหตนุี้

จึงได้พระนำมว่ำ โลกวิทู ผู้รู้โลก

ใครเล่าเป็นผู้รู้โลกเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

สรรพสังขำรคือสิ่งท้ังปวงบรรดำที่มีอยู่ในโลกพิภพ บ้ำงมีชีวิต บ้ำงไม่มีชีวิต 

บ้ำงมีใจครอง บ้ำงไม่มีใจครอง แต่ในที่นี้ยังไม่หมำยถึงจิตใจ หมำยถึงแต่ส่วนท่ีเป็น 

รูปวัตถุ ทำงพระพุทธศำสนำแสดงว่ำทุกสิ่งทุกชนิดเกิดขึ้นจำกกำรประชุมของธำต ุ

ต่ำง ๆ ซึ่งมำปรุงแต่งขึ้นตำมเหตุปัจจัยนั้น ๆ เหตุปัจจัยดังกล่ำวนี้เองเป็นผู้สร้ำง 

สรรพสิง่ทัง้หลำย เป็นธรรมชำตกิมี็ เป็นบุคคลและสตัว์เดรจัฉำนกม็ ีหรอืประกอบกนั

ทั้งสองฝ่ำยก็มี ผู้สร้ำงท่ีเป็นธรรมชำติน้ันก็ได้แก่ธรรมชำติต่ำง ๆ ท่ีท�ำให้เกิดเป็น 

ดนิ ไฟ ลม หรอืหนำว ร้อน เป็นต้น (ดงัทีว่ทิยำกำรในบดันีไ้ด้แสดงไว้) ผูส้ร้ำงทีเ่ป็น

บุคคลหรือสัตว์นั้น ก็เช่นสร้ำงบ้ำนเรือน นกสร้ำงรัง ปลวกสร้ำงจอมปลวก เป็นต้น 

ทั้งสองฝ่ำยรวมกันนั้นเช่นก�ำเนิดของกำยมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำนท้ังหลำยต้องมี 

พ่อแม่และกระบวนกำรของธรรมชำติประกอบกัน ก�ำเนิดของส่ิงมีชีวิตท้ังหลำยย่อม

เป็นไปตำมพืชพันธุ์ สัตว์เดรัจฉำนทุกชนิด เมื่อเกิดขึ้นก็มีรูปลักษณะตำมประเภท

พืชพันธุ์แต่ละอย่ำง
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พระอำจำรย์ผู้แต่งคัมภีร์กว่ำ ๑๐๐๐ ปีมำแล้ว ได้แสดงว่ำพระพุทธเจ้ำได้

ตรัสรู้ธำตุต่ำง ๆ ที่มำประกอบกันเป็นสรรพสังขำรคือ ทุก ๆ สิ่งในโลกพร้อมทั้งเหตุ

ปัจจัย แต่พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงพระธรรมค�ำสั่งสอน ฐำนะท่ีเป็นพระศำสดำ 

ผู้ประกำศพระศำสนำ ไม่ใช่ในฐำนะเป็นอำจำรย์ผู้แสดงธรณีวิทยำ ชีววิทยำ หรือ

วิทยำศำสตร์สำขำต่ำง ๆ จึงได้ทรงแสดงในแง่พระศำสนำเท่ำนั้น ประมวลกล่ำวว่ำ

สรรพสังขำรเหล่ำนั้นเรียกว่ำสังขำรโลก ประกอบขึ้นด้วยธำตุต่ำง ๆ จำกโอกำสโลก

ตำมเหตุปัจจัยตกอยู่ในอ�ำนำจของไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน คือไม่เที่ยง ไม่คงทน  

ต้องเปลีย่นแปลงไป (แม้ในทำงววิฒันำกำร) มใิช่ส่ิงมคีวำมเป็นตวัตนคงอยูเ่ป็นรปูวัตถุ

นั้น ๆ ตลอดนิรันดร เพรำะในที่สุดก็ต้องแตกสลำย ธำตุต่ำง ๆ ที่มำประกอบเข้ำ 

ซึง่แยกมำจำกโอกำสโลก กก็ลบัไปรวมกบัโอกำสโลกตำมเดมิ และเมือ่มเีหตุปัจจยัขึน้

อกีก็แยกมำประกอบกนัเป็นสงัขำร หรอืสิง่ต่ำง ๆ ขึน้ใหม่แล้วกส็ลำยไปอกี ธำตตุ่ำง ๆ 

ทีม่ำประกอบกนัเป็นสังขำร เมือ่หมำยถงึส่วนทีเ่ป็นต้นเดมิจงึเป็นของทีไ่ม่ดบัศนูย์หรอื

บกพร่องไปข้ำงไหน ส่วนสรรพสังขำรที่รวมเรียกว่ำสังขำรโลกทุก ๆ อย่ำงทั้งที่เป็น 

ของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำน ซ่ึงเป็นประเภทที่มีใจครอง ทั้งประเภทที่ไม่มีใจครอง  

หรือทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ล้วนต้องเกิดดับเหมือนกันหมด

แม้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้พระนามว่า โลกวิทู แปลว่า ผู้รู้โลก คือได้

ตรสัรูส้งัขารโลก ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ ใครเล่าเป็นผูรู้โ้ลกโดยถกูต้อง ยนืยนัอยู่

ทุกกาลสมัย เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๓

โอกำสโลก คือโลกพิภพอันมหึมำ เป็นที่รวมและเป็นที่เกิดแห่งสรรพสิ่ง 

ต่ำง ๆ ท้ังท่ีมชีวีติและไม่มชีวีติ ทกุ ๆ สิง่ท้ังเลก็และใหญ่ เรียกว่ำสงัขำรโลก อนัหนึง่ ๆ 

โลกทีลึ่กซึง้อกีอย่ำงหนึง่คอืสัตว์โลก อนัหมำยถงึควำมเป็นสตัว์ บคุคล ตัวตน เรำ เขำ 

ทั้งหมด กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งคือภำวะแห่งจิตใจซึ่งเป็นหัวใจของโลกท้ังหมด ภำวะของ

จติใจนีม้ใิช่ร่ำงกำย ร่ำงกำยจดัเป็นสงัขำรโลกซึง่มคีวำมเป็นไปดงัเช่นทีแ่สดงไว้ในหลกั

ชีววิทยำ ส่วนภำวะแห่งจิตใจซึ่งยังตกอยู่ในอ�ำนำจควำมดึงดูดของโลกจัดเป็นสัตว์โลก 
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ฉะน้ัน มตทิำงพระพทุธศำสนำจงึแยกร่ำงกำยและจติใจออกเป็นคนละส่วน และจดัเข้ำ

ประเภทของโลกที่ต่ำงกัน.

ในปัจจุบันนี้ได้มีนักศึกษำค้นคว้ำมิใช่น้อย ไม่เชื่อว่ำมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งจำก

ร่ำงกำย เพรำะเห็นว่ำที่เรียกว่ำจิตใจนั้นคือมันสมอง (Brain) หรือมันสมองนี้เองท�ำ

หน้ำที่เป็นจิตใจ (Mind) แต่ในสมัยที่คิดสร้ำงอิเล็กทรอนิกเบรน (Electronic Brain) 

ขึ้นใช้ได้ ก็ได้นักคิดค้นอีกไม่น้อยเห็นว่ำมันสมองในร่ำงกำยของบุคคลจะต้องมี Man 

คือบุคคลอะไรอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้ อันที่จริงในศำสนำเกือบทุกศำสนำได้แสดงกำรเกิด

หลังจำกกำรตำย และเรียกสิ่งท่ีไปเกิดต่ำง ๆ กัน เช่น Soul หรืออำตมันเป็นต้น  

ซึ่งไม่ใช่ร่ำงกำย ส่วนทำงพระพุทธศำสนำนั้นได้แสดงกำรเวียนเกิดในชำติต่ำง ๆ  

ของสตัว์ทัง้ปวง และแสดงว่ำควำมเวยีนเกดิไปในชำตทิีด่หีรอืเลว มสุีขหรอืมทีกุข์เป็นต้น  

เป็นไปตำมกรรมที่ทุก ๆ สัตว์บุคคลท�ำไว้ จนกว่ำจะสิ้นกิเลสจึงสิ้นกำรเวียนเกิด  

แต่กำรสิน้กเิลสนัน้ไม่ใช่เกดิขึน้เอง ต้องเกดิจำกกำรปฏบิตัใินมรรคมอีงค์แปดประกำร 

มสีมัมำทฏิฐิ ควำมเหน็ชอบ เป็นต้น กล่ำวโดยย่อพระพุทธเจ้ำทรงส่ังสอนให้ทุก ๆ คน

เว้นจำกกำรท�ำชั่ว แต่ให้ท�ำกุศลคือควำมดี และให้ช�ำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส 

เมือ่ปฏิบัตติำมค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ ถงึยงัจะเป็นสตัวโลกทีแ่ปลว่ำผูท้ีย่งัข้องเก่ียว

ก็ย่อมจะเป็นบุญสัตว์ คือข้องเกี่ยวอยู่ในควำมดี เมื่อข้องเกี่ยวในควำมดีโดยมำกก็จะ

พำกนัอยูเ่ป็นสขุ ส่วนทีพ่ำกนัเป็นทกุข์อยูโ่ดยมำกทกุวันนี ้กเ็พรำะพำกนัเป็นปำปสัตว์ 

คือข้องเกี่ยวในควำมชั่ว ยิ่งมีควำมรู้มำกก็ยิ่งจะพำกันท�ำลำยโลกได้มำกจนถึงอำจเป็น

โลกำวินำศก็ได้.

พระพทุธเจ้ำได้ทรงปฏบิตัพิระองค์เองในเบือ้งต้นให้พ้นจำกควำมเป็นปำปสตัว์ 

(ข้องอยู่ในบำป) มำเป็นบุญสัตว์ (ข้องอยู่ในบุญ) เป็นโพธิสัตว์ (ข้องอยู่ในควำมรู้) 

จนถึงเป็นพระพุทธะ (ผู้รู้แล้วบริบูรณ์) พ้นจำกควำมเกี่ยวข้องทั้งหมด จึงทรงเป็นผู้รู้

โลกซึ่งไม่ติดข้องอยู่ในโลกทุกประเภททุกชนิด จึงได้พระนำมว่ำโลกวิทู (ผู้รู้โลก).

ใครเล่าเป็นผู้รู้โลกเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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โลกวทิู

ประวตัศิำสตร์ได้สอนให้รูว่้ำควำมเกดิควำมเจรญิและควำมเสือ่มของชำตแิละ

บคุคลต่ำง ๆ ในอดตีทีส่บืมำจนถงึปัจจบัุน ครำวนีก้ลบัมำนกึถงึประวตัชิวีติ ทกุ ๆ คน

มชีวิีตด�ำเนนิมำถงึปัจจบุนัเหมอืนหนึง่ได้ยนือยู่ในจดุปัจจบัุนของชวิีต เมือ่ระลกึย้อนไป

ในอดีตก็จะเห็นว่ำชีวิตได้ผ่ำนเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มำมำก ถ้ำเป็นเด็กก็อำจจะยังผ่ำนมำ

น้อยเพรำะเป็นระยะตัง้ต้น ซ่ึงก�ำลังจะเร่ิมเจรญิ ถ้ำเป็นผูใ้หญ่กย่็อมจะต้องผ่ำนมำมำก 

เหตุกำรณ์เหล่ำนี้เมื่อสรุปลงแล้วก็ได้แก่โลกธรรม (ธรรมคือเรื่องส�ำหรับโลก) ต่ำง ๆ 

ได้แก่ ลำภ ควำมเสือ่มลำภ ยศ ควำมเสือ่มยศ นนิทำ สรรเสรญิ สขุ ทกุข์ โลกธรรม

เหล่ำนี้ เป็นอำรมณ์ที่น่ำปรำรถนำก็มี ไม่น่ำปรำรถนำก็มี แต่ทุก ๆ คนก็ต้องประสบ

มำโดยล�ำดบั แม้ในชวีติปัจจบุนัทกุ ๆ คนก็ก�ำลงัประสบอยู ่คอืก�ำลงัประสบในส่วนได้ 

(ลำภ ยศ สรรเสริญ สุข) บ้ำง ในส่วนเสีย (ควำมเสื่อมลำภ เสื่อมยศ นินทำ ทุกข์) 

บ้ำง ในชีวิตอนำคตก็ต้องประสบเช่นเดียวกัน ฉะนั้นทุก ๆ คนจึงยิ้มย่องผ่องใสบ้ำง 

เศร้ำหมองบ้ำง อยู่ตลอดไป และบำงคนเมื่อได้หรือเมื่อข้ึนก็มัวเมำ โลดข้ึนไปอย่ำง

ลืมตัว เมื่อเสียหรือเมื่อตกก็เหมือนตกเหว คือรู้สึกว่ำตกเอำจริง ๆ ถึงตำยหรือ 

เกือบตำย นึกถึงคนไข้ ปรอทฉูดขึ้นฉูดลงแสดงว่ำไข้หนักน่ำอันตรำย คนที่มีจิตใจขึ้น

ลงเพรำะโลกธรรมก็เช่นเดียวกัน เว้นไว้แต่ผู้ที่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้ำ และ 

รักษำจิตใจไว้ได้ไม่ให้หวั่นไหวไปตำมโลกธรรมจนเกินสมควร ถึงจะหว่ันไหวไปบ้ำง 

เหมือนอย่ำงเป็นไข้ธรรมดำก็ยังไม่เป็นไร
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พระพทุธเจ้ำได้ตรสัรูโ้ลกธรรมคอืเรือ่งของโลกตำมเป็นจรงิ ว่ำเป็นสิง่ทีพ่งึเกดิ

แก่บุคคลทุกทั่วหน้ำ แม้พระอรหันต์ก็ไม่พ้นไปจำกโลกธรรม ดังเช่นพระพุทธองค์เอง 

บำงครำวก็ถูกพวกมิจฉำทิฏฐิด่ำว่ำกล่ำวหำต่ำง ๆ แต่พระพทุธองค์ได้ทรงเห็นตระหนกั

ในควำมเป็นจริงของโลกธรรมว่ำล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีควำมแปรปรวนไป

เป็นธรรมดำ จึงไม่ทรงข้องติดอยู่ในโลกธรรมทุกอย่ำง และโลกธรรมทุกอย่ำงก็ไม่

ครอบง�ำพระทัยพระองค์ได้ และโลกธรรมทั้งหลำยก็เช่นเดียวกัน ทั้งทรงส่ังสอนให้ 

ทุก ๆ คนทรำบตระหนักว่ำ เรื่องทั้งหลำยท่ีเกิดขึ้นแก่ชีวิต ท้ังท่ีน่ำปรำรถนำ และ 

ไม่น่ำปรำรถนำเป็นโลกธรรม ซึ่งอำจครอบง�ำใจของคนเขลำ เพรำะท�ำให้ฉูดขึ้นฉูดลง 

ผลก็คือต้องเสียหำยเพรำะโลกธรรมทั้งขึ้นทั้งลง แต่ไม่อำจครอบง�ำใจของผู้มีสติรู้เห็น

ตำมเป็นจริงได้ เพรำะฉะนั้นพระพุทธเจ้ำจึงได้พระนำมว่ำโลกวิทู (ผู้รู้โลก)

ใครเล่าเป็นผูรู้โ้ลกจนถงึอยูเ่หนอืโลก พ้นจากอ�านาจของโลก เหมอืนพระพทุธเจ้า
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ฝึกคนที่ควรฝึก

ผูท้ีไ่ด้อ่ำนพระประวตัขิองพระพทุธเจ้ำจะได้พบว่ำ ในกำรประกำศพระพทุธศำสนำ 

พระพุทธองค์ได้ทรงเผชิญกับบุคคลตลอดถึงสัตว์เดรัจฉำนที่ดุร้ำยมำกคร้ังในทำงตรง

กนัข้ำม กไ็ด้ทรงเผชญิกบับคุคลชัน้หวัหน้ำ เช่นพระรำชำของแคว้นต่ำง ๆ และบรรดำ

คณำจำรย์เจ้ำลัทธิ กับบุคคลผู้คงแก่เรียนอีกมำกมำย บุคคลเหล่ำนี้มักเป็นผู้มีทิฏฐิ

มำนะแรงกล้ำ มีจติใจแขง็กร้ำวไม่ยอมลงแก่ใครโดยง่ำย แต่พระพทุธองค์ได้ทรงสำมำรถ

ฝึกบคุคลเหล่ำนัน้ได้ คอืทรงสำมำรถอบรมให้บคุคลเหล่ำนัน้ หนัเข้ำมำรบันับถอืปฏบัิติ

พระพทุธศำสนำเหมอืนอย่ำงนำยหตัถำจำรย์หรอือสัสำจำรย์ฝึกช้ำงฝึกม้ำทีมี่พยศร้ำย

ให้เรียบร้อย และให้ท�ำได้ในสิ่งที่ประสงค์ มีตัวอย่ำง เช่นในครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ได้

เสด็จไปโปรดองคุลิมำลโจร ซึ่งดุร้ำยเป็นที่หวำดกลัวกลัวท่ัวไป องคุลิมำลโจร ได้ไล่

ตดิตำมพระองค์ เมือ่ตดิตำมไม่ทนั กร้็องบอกให้พระองค์หยดุ พระองค์ได้ตรสัตอบว่ำ 

พระองค์ได้หยุดแล้ว องคุลิมำลโจรต่ำงหำกยังไม่หยุด เม่ือองคุลิมำลโจรได้ทรำบ 

ควำมหมำยแห่งพระพทุธด�ำรัสว่ำ พระองค์ทรงหยุดปำณำตบิำตคอืกำรฆ่ำสัตว์ตดัชีวิต 

แต่องคลุมิำลยงัไม่หยุด ก็เกิดสตไิด้คิดขึน้ทนัท ีและขอนบัถือพระองค์เป็นศำสดำตัง้แต่

บัดนั้น.

ฟังดูก็อำจจะเห็นเป็นเรื่องไม่น่ำจะเป็นไปได้ หรือเป็นเรื่องบังเอิญ แต่หำใช่

เป็นเช่นนั้นไม่ พระพุทธองค์ได้ทรงมีพระญำณและอำนุภำพจิตแรงกล้ำ ได้ทรงทรำบ

ถงึลกัษณะท่ีแท้ขององคุลิมำล ว่ำเป็นบุคคลทีพ่งึฝึกได้ เพรำะองคลุมิำลมลีกัษณะเป็น
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นักศึกษำมิใช่เป็นผู้ร้ำย แต่เพรำะถูกอำจำรย์แนะน�ำให้ฆ่ำคนเพื่อจะประสำทควำม

ส�ำเร็จวิชำให้ องคุลิมำลมีควำมเชื่อในอำจำรย์และต้องกำรควำมส�ำเร็จวิชำ จึงได้ไป

เที่ยวฆ่ำมนุษย์เพื่อให้ครบจ�ำนวนตำมที่อำจำรย์สั่ง

แม้เช่นนี้ เว้นจำกพระพุทธองค์ก็ไม่มีใครท่ีจะฝึกองคุลิมำลให้กลับเป็นพระ 

ขึน้ได้ องคลิุมำลโจรอำจกลำยเป็นคนท่ีเสยีไปเลย พระพทุธเจ้ำได้ทรงเป็นผูท้ีส่ำมำรถ

ฝึกบุคคลที่ควรฝึกให้เป็นคนดี จนถึงให้เป็นพระอริยบุคคลมำกมำย เว้นแต่บุคคล 

บำงจ�ำพวกท่ีไม่ควรจะฝึก เช่นคนมิจฉำทิฏฐิที่เห็นดิ่งผิดลงไปจริง ๆ ฉะนั้น จึงได้

พระนำมว่ำ อนุตฺตโร ปุริสทมฺสารถิ เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า

ใครเล่า เป็นผู้ฝึกคนได้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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อนุตตโร ปุรสิทัมมสารถิ

ครัง้หนึง่ นำยสำรถีฝึกม้ำชือ่เกส ีเข้ำไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ พระพทุธองค์ได้ตรสั

ถำมถึงวิธีฝึกม้ำ นำยเกสีได้กรำบทูลว่ำเขำได้ฝึกม้ำท่ีควรฝึก ด้วยวิธีท่ีละเอียดบ้ำง 

หยำบบ้ำง ทั้งสองอย่ำงบ้ำง เมื่อฝึกทุก ๆ วิธีแล้วยังไม่ส�ำเร็จ เขำก็ฆ่ำม้ำนั่นเสียเพื่อ

มิให้เสียชื่อตระกูลอำจำรย์ เขำได้กรำบทูลถำมพระพุทธเจ้ำบ้ำงว่ำ พระองค์ได้ทรงฝึก

คนอย่ำงไร 

พระพทุธองค์ตรสัตอบว่ำ ได้ทรงฝึกคนทีค่วรฝึกด้วยวธิทีีล่ะเอยีดบ้ำง หยำบบ้ำง 

ทั้งสองอย่ำงบ้ำงเช่นเดียวกัน ทรงฝึกด้วยวิธีที่ละเอียดน้ัน คือทรงแสดงสุจริต  

(ควำมประพฤตดิ)ี และผลของสจุรติ ทำงกำย วำจำ ใจ มปีระกำรต่ำง ๆ เช่นคนเป็น

เทพก็ด้วยอ�ำนำจสุจริต เป็นมนุษย์ก็ด้วยอ�ำนำจสุจริต ทรงฝึกด้วยวิธีที่หยำบนั้นคือ 

ทรงแสดงทุจริต (ควำมประพฤติชั่ว) และผลของทุจริต ทำงกำย วำจำ ใจ เช่นว่ำ  

คนเป็นสัตว์นรกก็ด้วยอ�ำนำจทุจริต เป็นสัตว์เดรัจฉำน เป็นเปรตก็ด้วยอ�ำนำจทุจริต 

ทรงฝึกด้วยวิธีทั้งสองอย่ำงนั้น คือทรงแสดงสุจริต ทุจริต และผลของสุจริตทุจริตเช่น

นั้นทั้งสองอย่ำง เมื่อทรงฝึกทุกวิธีแล้วไม่ได้ผล ก็ทรงฆ่ำคนนั้นเสีย นำยเกสีกรำบทูล

ถำมว่ำ พระพุทธองค์ไม่ทรงท�ำปำณำติบำต ไฉนจึงทรงฆ่ำคนนั้นเสีย พระพุทธเจ้ำ 

ได้ตรัสตอบว่ำ ไม่ทรงท�ำปำณำติบำตจริง แต่เมื่อผู้ใดทรงฝึกทุก ๆ วิธีไม่ได้ผลแล้ว  

ก็ไม่ทรงว่ำกล่ำวสั่งสอนผู้นั้น ทั้งเพื่อนสพรหมจำรี (ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน) ซึ่งเป็น

ผู้รู้ก็ไม่ว่ำกล่ำวตักเตือนเช่นเดียวกัน ข้อนี้ชื่อว่ำกำรฆ่ำอย่ำงร้ำยแรงในอริยวินัย 
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นำยเกสีได้ฟังก็มีควำมเลื่อมใส กล่ำววำจำถึงพระพุทธเจ้ำและภิกษุสงฆ์เป็น

สรณะ ทั้งแสดงตนเป็นอุบำสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต

เรื่องนี้แสดงถึงวิธีฝึกคนของพระพุทธเจ้ำ ว่ำทรงฝึกแต่คนที่ควรจะฝึกได้ คือ

คนทีมุ่ง่จะรูเ้หตผุล และถือเอำเหตผุลตำมเป็นจรงิ ถ้ำไม่มุง่จะรูแ้ละไม่มุง่จะถอืเอำหรอื

ไม่มุ่งจะรับ ก็ไม่ได้ประโยชน์ เหมือนอย่ำงกำรบริโภคอำหำร แม้จะมีผู้น�ำอำหำร 

มำป้อนให้ถึงปำก ถ้ำใครไม่อ้ำปำกรับอำหำรและบริโภค ก็ไม่ส�ำเร็จประโยชน์ บุคคล

เช่นนี้เรียกว่ำผู้ไม่ควรฝึก ซึ่งพระพุทธเจ้ำไม่ทรงส่ังสอน ช่ือว่ำเป็นผู้ท่ีถูกฆ่ำเสียแล้ว 

ในอริยวินัย เท่ำกับเป็นผู้ตำยท้ังเป็น คือตำยจำกคุณงำมควำมดี ส่วนผู้ที่ตั้งใจฟัง  

เพือ่ศกึษำค�ำสัง่สอนของพระพุทธเจ้ำ ตัง้ใจคดิให้รูเ้หตผุล และตัง้ใจปฏบัิตติำมเหตผุล

ที่ตนเองพิสูจน์แล้ว ชื่อว่ำเป็นคนควรฝึกทุกคน และพระพุทธเจ้ำก็ชื่อว่ำได้ทรงเป็น 

ผู้ฝึกบุคคลเช่นนี้ทุกคนแม้ในบัดนี้

ใครเล่าเป็นผู้ฝึกคนเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า สมแก่พระเกียรติคุณว่า  

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกอย่างเยี่ยม เพราะฝึกคนให้เป็น

อริยบุคคลได้
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สัตถา เทวมนุสสานัง

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระปัญญำของพระองค์เอง มิได้ทรงฟัง

พระธรรมมำจำกใคร จะเป็นมนุษย์หรือเทพองค์ไหน ๆ ก็ตำม จึงได้พระนำมว่ำ  

พระพทุธะ ทีแ่ปลว่ำ ผูต้รสัรู ้เรำเรยีกกนัว่ำพระพทุธเจ้ำ และควำมตรัสรูข้องพระองค์

ท�ำให้ทรงสิ้นควำมผูกพันกับทุก ๆ สิ่ง พระองค์จึงไม่ทรงผูกพันอยู่กับเทพหรือมนุษย์

ผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิ้น และทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้ทุก ๆ คนละควำมชั่ว ท�ำควำมดี  

และช�ำระจิตใจของคนให้บรสิทุธิห์ลดุพ้นจำกควำมผูกพันต่ำง ๆ ทรงเป็นศำสดำสัง่สอน

เทพและมนุษย์ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำทรงเป็นพระบรมครูของเทพและของมนุษย์ทุกชั้น

ทุกคน อีกอย่ำงหนึ่ง หมำยควำมว่ำทรงเป็นพระบรมครู สอนให้ผู้ฟังเป็นมนุษย์และ

เป็นเทพได้ด้วย คอืทรงทรำบมนษุยธรรมและเทวธรรม ทรงแสดงธรรมดงักล่ำวสัง่สอน 

เมื่อใครปฏิบัติในมนุษยธรรม เช่น มีศีลห้ำ มีหิริ (ควำมละอำย รังเกียจควำมชั่ว) 

โอตตัปปะ (ควำมเกรงกลัวควำมชั่ว) พอสมควร ก็ชื่อว่ำเป็นมนุษย์โดยธรรม และจะ

เป็นมนุษย์อีกต่อไป ใครปฏิบัติในเทวธรรมคือธรรมดังกล่ำวนั้น สูงขึ้นจนเป็นคน 

สะอำดกำย สะอำดวำจำ สะอำดใจ ก็ชื่อว่ำเป็นเทพโดยธรรม และจะเป็นเทพอีก 

ต่อไป ใครปฏิบัติในธรรมดังกล่ำวสูงข้ึนไปอีกจนจิตใจบริสุทธิ์จำกกิเลส ก็จะเป็น 

วิสุทธิเทพ สูงกว่ำเทพอื่น ๆ ทั้งหมด ฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึงได้พระนำมว่ำ สตฺถา  

เทวมนุสฺสาน� เป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
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ยังไม่ปรำกฏว่ำมีศำสดำผู้ใด เป็นศำสดำของเทพและมนุษย์ทั้งหมด เพรำะ

โดยมำกอ้ำงว่ำเป็นผู้ฟังค�ำสั่งจำกเทพมำแสดงแก่มนุษย์ จึงต้องมีข้อผูกพันอยู่กับเทพ

ซึ่งเป็นผู้สั่ง ต้องเป็นผู้ขึ้นสังกัดอยู่ (Subject) กับเทพผู้ส่ังนั้น ลัทธิปฏิบัติดังกล่ำว 

จึงเป็นรีลิยั่น (Religion) ส่วนพระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอนพระธรรมโดยไม่มีข้อผูกพันให้

ใครต้องข้ึนอยูใ่นควำมดลบนัดำลของพระองค์ หรอืของเทพ หรอืมนษุย์ใด ๆ ทัง้หมด 

เพรำะพระองค์ไม่ได้ทรงฟังค�ำส่ังมำจำกใคร ไม่ทรงมพีนัธะอยูก่บัอะไร และทรงสัง่สอน

ให้ทุกคนสิ้นควำมผูกพัน ชั้นแรกก็ให้สิ้นควำมผูกพันกับควำมชั่วที่ตัวเอง จนถึงให้สิ้น

ควำมผูกพันทุก ๆ อย่ำง ค�ำสั่งสอนของพระองค์จึงไม่เป็นรีลิย่ัน แต่เป็นศำสนำ  

(ค�ำสั่งสอน) ที่บริสุทธิ์

กล่ำวได้ว่ำ พระองค์เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นศำสดำคนแรก ที่ประกำศอิสรภำพ 

ต่อลทัธเิทพเจ้ำ และแทนทีจ่ะเป็นศิษย์ กลบัทรงเป็นศำสดำของเทพและมนษุย์ทัง้หมด

ใครเล่าเป็นศาสดาที่เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พุทโธ

พระพุทธเจ้ำได้ทรงเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยควำมรู้ เพรำะได้ทรงมีควำมรู้บริบูรณ์  

ค�ำว่ำตื่นในที่นี้ มีควำมหมำยว่ำหำยหลง ตรงกันข้ำมกับควำมหลับซึ่งหมำยควำมว่ำ

ควำมหลง คนโดยมำกยังมีควำมหลง บำงทีก็หลงมำกจนไม่รู ้ควำมจริงอะไรเลย  

เหมอืนอย่ำงนอนหลบัสนทิ บำงคนกร็ูอ้ะไรอยูบ้่ำง แต่กร็ูอ้ยูใ่นควำมหลง เหมอืนอย่ำง

คนนอนหลบัฝันเหน็ บำงคนมคีวำมรูจ้รงิจนหำยหลง เหมอืนอย่ำงตืน่ขึน้จำกหลบัแล้ว 

คนทีห่ลงต่ำง ๆ ดังกล่ำวน้ี คือหลงเข้ำใจผดิในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ เพรำะขำดสติระมดัระวงั

ใจและขำดปัญญำพิจำรณำ

พระพุทธเจ้ำทรงมีสตปัิญญำบรบิรูณ์ ท�ำให้สิน้ควำมหลงในทกุ ๆ ส่ิง ทรงเป็น

ผู้ตื่นอยู่ด้วยควำมรู้เสมอ ไม่มีอะไรมำบังหรือมำท�ำให้ทรงหลับไหลไปได้ แม้ในเรื่อง

เล็กน้อย ดังมีเรื่องเล่ำว่ำ ครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในปุพพำรำมกรุงสำวัตถี  

พระเจ้ำปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้ำไปเฝ้ำ ในขณะที่ก�ำลังประทับอยู่นั้น ได้มีนักบวชห้ำ

จ�ำพวก จ�ำพวกละเจ็ดคน มีร่ำงกำยรุงรังสกปรก หอบหิ้วบริขำรต่ำง ๆ ตำมลัทธ ิ

ของตน เดินผ่ำนไปในท่ีไม่ไกล พระรำชำทอดพระเนตรเห็น ได้เสด็จลุกขึ้นจำกที ่

ประทบั ทรงท�ำพระภษูำเฉวยีงพระองัสะเบือ้งซ้ำย คกุพระชำน (เข่ำ) เบือ้งขวำลง ณ 

พืน้ดนิ ทรงพนมพระรำชหตัถ์ไปทำงนกับวชเหล่ำนัน้ ตรสัประกำศพระนำมของพระองค์

ขึ้นสำมครั้ง ครั้นแล้วพระรำชำได้เสด็จกลับมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทูลว่ำ นักบวช

เหล่ำน้ันเป็นพระอรหนัต์ หรอืบรรลพุระอรหัตตมรรคบ้ำงเป็นแน่ พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ 



73เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔

ข้อน้ีผู้เป็นคฤหัสถ์รู้ได้ยำก ศีลพึงรู้กันได้ด้วยอยู่ร่วมกัน ควำมสะอำดพึงรู้กันได้ด้วย

กจิกำรทีท่�ำ ก�ำลงัพงึรูก้นัได้ในเวลำมอีนัตรำย ปัญญำพงึรูก้นัได้ด้วยสนทนำกนั แต่ทัง้ 

๔ ประกำรนี ้กพ็งึรูก้นัได้ด้วยเวลำนำนมใิช่เลก็น้อย และผูท้ีมี่มนสิกำรใคร่ครวญและ

มีปัญญำเท่ำนั้นพึงรู้ได้ ไม่มีมนสิกำร ไม่มีปัญญำ ก็ไม่รู้ ครั้นได้ทรงสดับพุทธด�ำรัส

ดังนี้ พระรำชำได้ทรงรู้สึกอัศจรรย์ในพระรำชหฤทัย จึงได้กรำบทูลสรรเสริญว่ำ 

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสดีถูกต้องอย่ำงน่ำอัศจรรย์ ไม่เคยมี เพรำะว่ำนักบวชเหล่ำนั้น คือ

จำรบุรุษของพระองค์เองท่ีทรงส่งไปยังหัวเมืองก่อนแล้ว พระองค์จักเสด็จตำมไป 

ภำยหลัง

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสสรุปเรื่องเข้ำหำเหตุผลตำมเป็นจริง จึงถูกต้องกับควำม

จริงของเร่ือง ควรเป็นตัวอย่ำงของกำรพูดท่ีจะรับรองหรือปฏิเสธอะไรท่ัวไป เพรำะ 

เมื่อพิจำรณำพูดให้ชอบด้วยเหตุผลตำมเป็นจริง ไม่หลงเชื่อไปตำมอำกำรที่ปรำกฏ 

ซึ่งโดยที่แท้เป็นมำยำหรือเป็นกำรแกล้งแต่งขึ้นโอกำสที่จะผิดพลำดก็ยำก

ใครเล่า เป็นพทุโธ คอืผู้รู้จนต่ืนจากความหลบัหลง หรอืเป็นผูต้ืน่ด้วยความรู้

เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ภควา

๑

ผูท้ีส่นใจในพระพทุธศำสนำ โดยมำกคงเคยได้ยนิค�ำว่ำ ‘พระผูม้พีระภำคเจ้ำ’ 

ซึง่เป็นค�ำเรยีกพระนำมของพระพุทธเจ้ำ ค�ำนีม้ำจำกศพัท์ว่ำ ‘ภควำ’ เป็นค�ำเรยีก ฤษี 

หรือนักพรต ซ่ึงเป็นท่ีเคำรพนับถืออย่ำงสูงสุดมำเก่ำก่อนที่พระพุทธเจ้ำทรงอุบัติขึ้น 

ในโลกและมหำชนได้เรียกพระพุทธเจ้ำด้วยพระนำมนี้

ค�ำว่ำ ‘ภควา’ นี้ มีควำมหมำยหลำยอย่ำง อย่ำงหนึ่งว่ำ ‘ผู้มีโชค’ แต่มิได้มี

ควำมหมำยอย่ำงทีเ่ข้ำใจกนัโดยมำก ดงัทีเ่มือ่ใครได้รบัผลดต่ีำง ๆ เมือ่เข้ำใจกันได้โดย

บงัเอญิ หรอืโดยประจวบเหมำะ กพ็ดูกนัว่ำมโีชค หรอืมีโชคด ีแต่โชคในพระพทุธศำสนำ

มไิด้มคีวำมหมำยเช่นนี ้เพรำะถ้ำมีควำมหมำยอย่ำงนัน้ กจ็ะกลำยเป็นศำสนำแห่งกำร

เสี่ยงโชคต่ำง ๆ พระพุทธศำสนำแสดงเหตุผล ค�ำว่ำ ‘มีโชค’ จึงหมำยถึง เหตุดีที่ได้

ท�าไว้ และผลดีที่ได้รับตามควรแก่เหตุ

พระพุทธเจ้ำได้ทรงเป็นผู้ทรงบ�ำเพ็ญเหตุที่ดีมำเป็นอันมำก จึงทรงได้รับผล 

ที่ดีต่ำง ๆ ทรงด�ำรงพระชนมชีพเสด็จจำริกประกำศพระพุทธศำสนำในรัฐต่ำง ๆ  

ทรงได้รบัควำมยกย่องเคำรพนับถือบูชำท่ัวทกุแห่ง ทรงมคีวำมสวสัดีปรำศจำกภยนัตรำย 

ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจส�ำเร็จทุกประกำร เมื่อจะประมวลพระคุณสมบัติท่ีท�ำให้พระองค์

ทรงเป็นผูม้โีชคเช่นนัน้ กไ็ด้ ๖ ประกำร คอื ๑. อสิสรยิะ ควำมเป็นใหญ่ คอืทรงเป็น

ใหญ่เหนือกิเลสและควำมชั่วท้ังปวง ทรงเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์เอง ไม่มีควำม 

หวำดกลัวสะดุ้งแม้แต่น้อย เพรำะทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวง ๒. ธรรม คือ 
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ทรงประกอบด้วยโลกตุตรธรรมเป็นท่ีปรำกฏแก่โลก ๓. ยศ ทีบ่รสุิทธิอ์ย่ำงยิง่ ๔. สริ ิ

อันมีอยู่บริบูรณ์ ๕. ความส�าเร็จทุกประการ ตำมพระพุทธประสงค์ ๖. ความเพียร

พยายาม ในกำรทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจทั้งปวง อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่โลก ท�ำให้ทรง

เป็นทีเ่คำรพนบัถอือย่ำงสงูสดุของโลก ทัง้ ๖ ประกำรนีเ้รยีกว่ำ โชค พระพทุธเจ้ำทรง

มพีระคุณสมบติัทัง้ ๖ นีบ้รบิรูณ์ จงึได้พระนำมว่ำ ภควำ ซึง่แปลอย่ำงหนึง่ว่ำ ผูม้โีชค

ใครเล่า เป็นผูมี้โชค คอืมีคณุสมบตัทิีเ่ป็นตวัโชค เลศิล�า้เหมอืนพระพทุธเจ้า

๒

พระพทุธเจ้ำได้ทรงมพีระคณุบรสิทุธิบ์รบิรูณ์เป็นเครือ่งน้อมน�ำใจให้เกดิควำม

เลื่อมใส จึงปรำกฏว่ำมีบุคคลทุกหมู่เหล่ำได้พำกันเข้ำไปเฝ้ำ และฟังพระพุทธโอวำท 

เรียกว่ำทรงเป็นผู้มีพระคุณควรคบโดยแท้จริง ฉะนั้น จึงได้พระนำมว่ำ ‘ภควา’ ซึ่งมำ

ค�ำแปลอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ผู้มีคุณควรคบ.

กำรคบหำสมำคมกันในระหว่ำงบุคคลนั้น ท่ำนสอนให้เลือกคบ คือให้คบแต่

บณัฑิตอนัหมำยถงึคนด ีไม่ให้คบคนพำล เพรำะเมือ่คบกนักห็มำยถงึว่ำจะต้องมวีสิำสะ 

คือควำมคุ้นเคยไว้วำงใจกัน ถ้ำไปไว้วำงใจในคนไม่ดีก็จะเกิดอันตรำย จึงได้ตรัสเตือน

ไว้ว่ำ ภัยเกิดจากวิสาสะ ไม่ต้องกล่ำวถึงบุคคลอื่น แม้ตนเองจะไว้วำงใจตนเองเสมอ

ไปได้หรอืถ้ำยงัมีกเิลสคือโลภ โกรธ หลง อยู่ จะไว้ใจทีม่กีเิลสดงักล่ำวนีห้ำได้ไม่ ฉะน้ัน

เมือ่ไม่ควรจะไว้ใจตนเอง ได้เสมอไปแล้ว จะไว้ใจผูอ้ืน่โดยไม่เลือกไม่พจิำรณำได้อย่ำงไร

พระพทุธเจ้ำได้ทรงเป็นผูส้ิน้กเิลสทกุประกำร ทรงมพีระหฤทยับริสทุธิเ์ตม็ไป

ด้วยพระกรุณำ ซึ่งไม่มีอะไรที่จะพึงระแวงสงสัย ควรเป็นผู้คุ้นเคยไว้วำงใจอย่ำงสนิท

ยิง่กว่ำจะไว้วำงใจตนเอง ในเวลำทีท่รงด�ำรงอยู ่ได้โปรดผูท้ีเ่ข้ำไปคบพระองค์ ให้ได้รบั

ประโยชน์ในปัจจุบันบ้ำง ประโยชน์ภำยหน้ำบ้ำง ประโยชน์อย่ำงยิ่งบ้ำง เพรำะว่ำเมื่อ

เข้ำไปคบพระองค์ก็ย่อมได้คบกับธรรม คือได้รับพระธรรมจำกพระองค์มำเป็นเครื่อง

ช�ำระจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ และเป็นสุข ไม่มีใครที่ได้ตั้งใจคบโดยถวำยควำม 

คุ้นเคยไว้วำงใจในพระองค์จะไม่ได้รบัประโยชน์เลย แม้ในบดันีก้ช็ือ่ว่ำทรงด�ำรงอยู่ด้วย
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พระคุณที่ควรคบหำสมำคมอย่ำงครบถ้วน เม่ือระลึกถึงพระคุณด้วยควำมคุ้นเคยไว้

วำงใจ ก็ยังได้รับประโยชน์อยู่เช่นเดียวกัน ข้อส�ำคัญให้มีควำมไว้วำงใจอย่ำงสนิท

ควำมทกุข์เขญ็ล�ำเคญ็ต่ำง ๆ เกดิขึน้เพรำะหันหลงัให้ หรอืเอยีงข้ำงให้ ไม่หัน

หน้ำเข้ำหำพระองค์ คือไม่คบพระองค์นั้นเอง จึงประพฤติชั่วผิดต่ำง ๆ แต่ถ้ำหำก 

หันหน้ำเข้ำคบพระองค์ คือรับพระธรรมมำปฏิบัติให้ชอบเหมำะแก่ภำวะของตนแล้ว 

ก็จะเจริญด้วยศีลธรรม น�ำให้เกิดควำมสุขต่ำง ๆ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้มีพระคุณ ที่ควรคบ ควรท�าความคุ้นเคยไว้วางใจ 

ทุกกาลสมัย ใครเล่าเป็นผู้มีคุณควรคบ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๓

ผูศึ้กษำพระพทุธศำสนำ ย่อมได้พบหลักธรรมเป็นอนัมำก ต้ังแต่ขัน้ต้นจนถงึ

ขัน้ละเอยีดลุม่ลกึอย่ำงยิง่ บำงคนอำจสงสยัว่ำ ธรรมทัง้ปวงเหล่ำนัน้จะมอียูบ่รบิรูณ์ใน

พระพุทธเจ้ำหรือไม่ และบุคคลอำจจะปฏิบัติได้หรือไม่

พระพทุธเจ้ำได้ทรงปฏิบติัธรรมทีถู่กชอบมำแล้วบรบิรูณ์ จงึได้ตรัสรู้พระธรรม 

อันหมำยควำมว่ำได้ทรงประสบควำมจริง ซึ่งท�ำให้พระองค์พ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ 

ฉะนั้น ข้อที่ทรงสั่งสอนให้ละเว้น พระองค์ทรงละเว้นได้หมดแล้ว ข้อที่ทรงสั่งสอนให้

ปฏิบัติอบรม ก็ได้ทรงปฏิบัติมำบริบูรณ์แล้ว มิใช่เพียงแต่ทรงสั่งสอนเท่ำนั้น พระองค์

เองท�ำเสรจ็มำแล้ว จงึทรงสัง่สอนและทุกคนอำจปฏบิตัไิด้ตำมภมูชิัน้ จงึได้พระนำมว่ำ 

‘ภควา’ ที่แปลอย่ำงหนึ่งว่ำ ผู้มีส่วนแห่งธรรม

อนึ่งได้ทรงมีส่วนแห่งธรรมในบุคคลอื่นด้วย โดยฐำนะที่ได้ทรงทรำบอุปนิสัย

ของแต่ละบุคคล บุคคลนั้น ๆ เองไม่ทรำบอุปนิสัยของตน แต่พระพุทธเจ้ำทรงทรำบ 

และทรงแสดงธรรมโปรดให้เหมำะแก่อุปนิสัยของเขำ ท�ำให้เขำได้ผลพิเศษ ดังเช่น 

ครั้งหนึ่ง ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งธิดำของช่ำงทอหูก ซึ่งจะถึงอำยุขัยในวันนั้น จึงเสด็จ

ไปยังสถำนที่แห่งหนึ่งซ่ึงนำงจะเดินผ่ำนไป ได้มีคนมำเฝ้ำเป็นอันมำก นำงได้เดิน 

ผ่ำนมำ และเข้ำไปเฝ้ำด้วย
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พระพุทธเจ้ำได้ตรัสถำมปัญหำ ๔ ข้อ และนำงได้ทูลตอบดังนี้ ๑. ถำม  

มำจำกไหน ตอบ ไม่ทรำบ ๒. ถำม จกัไปไหน ตอบ ไม่ทรำบ ๓. ถำม ไม่ทรำบหรอื 

ตอบ ทรำบ ๔. ถำม ทรำบหรือ ตอบ ไม่ทรำบ ขณะนั้นหมู่ชนพำกันติเตียนธิดำ 

ของช่ำงหูกว่ำทูลอย่ำงเล่นส�ำนวนกับพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้ำจึงตรัสให้นำงอธิบำย 

ค�ำตอบ นำงจึงอธิบำยว่ำ ๑. หมำยควำมว่ำ ไม่รู้ว่ำมำเกิดในชำตินี้จำกไหน ๒. ไม่รู้

ว่ำตำยแล้วจักไปเกิดในท่ีไหน ๓. รู้ว่ำจะต้องตำยแน่นอน ๔. ไม่รู้ว่ำจักตำยเมื่อไร 

พระพุทธเจ้ำได้ประทำนสำธุกำร

พระพุทธเจ้ำได้ทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมแม้ในบุคคลอื่นด้วย ถ้ำในบัดนี้ผู้ใด

ตั้งใจถึงพระองค์เป็นสรณะอย่ำงแท้จริงแล้ว ก็ยังทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมในผู้นั้นอยู่

อย่ำงบริบูรณ์

ใครเล่าเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๔

บุคคลทั่ว ๆ ไป เมื่อพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะเห็นรวม ๆ ว่ำเป็นส่ิงนั้นส่ิงนี้  

แต่ไม่อำจจะจ�ำแนกแจกแจงแสดงให้ละเอียดได้ แม้แต่ร่ำงกำยของเรำเองก็บอกส่วน

ต่ำง ๆ ไม่ได้หมด เว้นแต่ผู้ที่เรียนกำยวิภำคจึงบอกได้อย่ำงละเอียด ส่วนในเรื่อง 

ของจิตใจน้ันยงัศกึษำไปไม่ถงึพระพทุธเจ้ำ แม้จะมีแบบจติวิทยำในปัจจบัุน กเ็ป็นแบบ

ที่เขียนด้วยกำรสังเกตจำกอำกำรท่ีปรำกฏทำงร่ำงกำย เป็นเครื่องพยำกรณ์ภำวะทำง

จิตใจ และสภำพที่เรียกว่ำมีจิตใจอยู่ต่ำงหำกจำกมันสมองหรือไม่ ก็ยังถกเถียงกันอยู่ 

พวกหน่ึงเห็นว่ำจิตใจเป็นภำวะที่แสดงออกของมันสมอง อีกพวกหนึ่งเห็นว่ำจิตใจ 

เป็นส่วนหน่ึงจำกมันสมอง คือจติใจก็มี มันสมองกม็ ีแต่จติใจก็ต้องอำศยัมนัสมองเป็น

ที่แสดงอำกำรออกมำ จึงต้องอำศัยกัน มติหลังนี้พิสูจน์ได้ด้วยตั้งข้อสังเกต เช่นว่ำ 

สมองเจ็บกบัใจเจบ็ต่ำงกัน บำงครำวเจบ็สมองเช่นปวดศรีษะ แต่จติใจไม่เป็นอะไร บำง

ครำวสมองโปร่งแต่จิตใจท้อแท้ แสดงว่ำจิตใจเป็นส่วนหนึ่ง มันสมองเป็นส่วนหนึ่งแต่

กต้็องอำศยักนั เมือ่พร้อมเพรยีงกนัดอียูจ่งึจะท�ำงำนอะไรได้ ข้อพสิจูน์ทีด่กีว่ำนีก้ม็ ีแต่

ผู้ปรำรถนำจะพิสูจน์ต้องสร้ำงเครื่องพิสูจน์ของตนเอง ด้วยกำรเรียนวิธีสร้ำงจำก
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พระพุทธเจ้ำ คือศึกษำวิธีอบรมจิตใจทำงพระพุทธศำสนำ และอบรมจิตใจให้ถึงที ่

ถึงขนำด เพรำะพระพทุธเจ้ำได้ตรสัรู ้ในเรือ่งของจติใจอย่ำงบรบิรูณ์ พร้อมทัง้ธรรมดำ

ของร่ำงกำยและของโลกทั้งหมด ข้อที่ตรัสรู้พระธรรมโดยตรง ก็คือตรัสรู้ควำมจริง 

ของร่ำงกำยและจติใจท้ังสิน้ หรอืท่ีรวมเรยีกว่ำสตัว์โลกทัว่ไป และทรงสำมำรถจ�ำแนก

แจกแจงให้ผู้อื่นรู้เห็นได้ 

พระพุทธศำสนำมีนัยต่ำง ๆ ท่ีทรงแสดงไว้แก่บุคคลเป็นอันมำกก็เป็นกำร

จ�ำแนกแจกธรรมในร่ำงกำยและจติใจนีเ้อง ทัง้ทรงทรำบอัธยำศยันสิยัของแต่ละบคุคล 

เมื่อจะโปรดผู้ใดก็เลือกธรรมที่เหมำะแก่อัธยำศัยนิสัยของผู้นั้น แจกให้แก่ผู้นั้นไป 

เหมอืนอย่ำงให้ข้ำวแก่ผูต้้องกำรข้ำว ให้น�ำ้แก่ผูต้้องกำรน�ำ้หรอืเปรยีบเหมอืนอย่ำงนำย

แพทย์ให้ยำแก่คนไข้ พอเหมำะแก่โรคของเขำ คนไข้เองไม่รูว่้ำตนเป็นโรคอะไรและจะ

ใช้ยำอะไร แต่นำยแพทย์ผู้ฉลำดย่อมตรวจดูรู้ได้และให้ยำที่ถูกแก่โรค หมู่คนในโลก 

ก็เช่นเดียวกัน โดยมำกไม่รู้ว่ำตนต้องกำรธรรมข้อไหนส�ำหรับแก้ทุกข์ของตน แต่

พระพุทธเจ้ำทรงทรำบและทรงแจกธรรมให้พอเหมำะแก่เขำ ฉะนั้นจึงทรงสำมำรถตั้ง

พระพุทธศำสนำขึ้นเป็นประโยชน์แก่โลกสืบต่อมำจนบัดนี้

ใครเล่า เป็นพระ ‘ภควา’ ผู้จ�าแนกแจกธรรม เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๕

ภำวกำรณ์ ของในโลกปัจจบัุนนีเ้ป็นทีห่วำดเกรงกนั โดยทัว่ไปว่ำจะเกดิสงครำม 

และถ้ำเกิดสงครำมขึ้นก็จะเกิดภัยมหำศำลแก่ชีวิตมนุษย์ รวมทั้งบ้ำนเมืองและส่ิง 

ต่ำง ๆ โดยที่ไม่มีใครอำจจะประมำณได้ เพรำะในปัจจุบันนี้ ได้มีอำวุธอย่ำงร้ำยแรง 

เช่นระเบดิไฮโดรเย็น เป็นเครือ่งท�ำลำยล้ำงกนั และยงัมจีรวดทีเ่ป็นพำหนะน�ำอำวธุไป

ทิ้งได้รอบโลก แต่ถ้ำบุคคลผู้มีส่วนก่ออันตรำยแก่โลกยังมีควำมหวำดเกรงและยังหำ

ทำงที่จะแก้ไขผ่อนคลำยควำมตึงเครียดอยู่ อันตรำยก็คงยังไม่เกิดขึ้นโดยง่ำย อันมูล

เหตทุีใ่ห้เกดิควำมตงึเครยีดขึน้นี ้โดยตรงทีสุ่ดกคื็อตัณหำ ควำมทะยำนอยำกในจติใจ

ของบคุคล หรอืกล่ำวอกีอย่ำงหนึง่กไ็ด้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ กเิลสเหล่ำนีเ้ป็นไฟเผำ

โลกอยู่ทุกกำลสมัย และเป็นนำยที่บงกำรมนุษย์ให้เบียดเบียนท�ำลำยล้ำงกันและกัน  
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แม้บุคคลจะมีอ�ำนำจครอบง�ำผู้อ่ืนได้มำกมำย แต่ก็ต้องเป็นทำสของตัณหำ จึงได้

ขวนขวำยเพือ่หลกัล้ำงผูอ่ื้นลงไปให้ย่อยยบั โดยทีไ่ม่พยำยำมหกัตณัหำในใจของตนเอง

ลงไปเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ ควำมสงบก็เกิดขึ้นได้โดยยำก ยิ่งแก้ด้วยวิธีเพิ่มตัณหำให้แก่

ตนและหักล้ำงผู้อ่ืนให้จ�ำยอม ก็ย่ิงเพิ่มควำมไม่สงบเพรำะไม่มีใครที่จะยินยอมแก่กัน

ต้องพำกันพยำยำมป้องกันตน หรือคิดหักล้ำงเป็นกำรตอบแทนกันอยู่ตลอดไป

พระพทุธเจ้ำได้ทรงทรำบวธิแีก้ควำมไม่สงบของโลกต่ำง ๆ และได้ทรงปฏบิตัิ

เป็นกำรแก้ที่พระองค์เองก่อน คือได้ทรงหักตัณหำ ได้ทรงหักโลภะหรือรำคะโทสะ 

โมหะ ในพระองค์ให้หมดสิ้นจึงไม่ทรงมีกิเลสที่จะท�ำให้ก่อกรรมหักล้ำงใคร ๆ ในโลก 

ทรงมีแต่พระมหำกรุณำประทำนธรรมเป็นเครื่องหักล้ำงกิเลส เพื่อควำมสุขสงบของ

โลกโดยส่วนเดียว ฉะนั้น จึงได้พระนำมว่ำ ‘ภควำ’ ซึ่งมีควำมหมำยอย่ำงหนึ่งว่ำ  

ได้ทรงท�ำกำรหักกิเลส หรือมีกำรหักกิเลส กำรหักกิเลสในจิตใจตำมพระธรรมค�ำ 

สั่งสอนของพระพุทธเจ้ำเท่ำนั้น เป็นวิธีเดียวท่ีจะแก้ควำมไม่สงบต่ำง ๆ ของแต่ละ

เฉพำะบุคคล และของส่วนรวมตลอดไปจนถึงของโลก แต่ก็จะต้องถอนตะปูท่ีตรึงใจ 

๕ อยำ่ง คือ ๑. ควำมสงสยัลังเล ไม่เชือ่ไม่เลือ่มใสในพระพทุธเจ้ำ ๒. ในพระธรรม  

๓. ในพระสงฆ์ ๔. ในสิกขำ คือกำรส�ำเหนียกปฏิบัติตำมพระธรรม ๕. ควำมมีจิต

โกรธแค้นเกลียดชังบุคคลผู้ประพฤติธรรม เพรำะไม่นิยมนับถือธรรม

พระเจ้ำอโศก ซ่ึงเป็นมหำรำชพระองค์หนึง่ของประเทศอนิเดยีในสมยัโบรำณ 

เดมิได้ทรงแผ่อ�ำนำจด้วยแสนยำนุภำพท�ำลำยล้ำงชวิีตมนษุย์ลงเป็นอันมำก แต่ภำยหลงั

ทรงนับถือพระพุทธศำสนำ จึงทรงเปลี่ยนมำแผ่พระธรรมออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง  

ตลอดถึงนำนำประเทศ ยังให้เกิดควำมสุขสงบขึ้นอย่ำงกว้ำงขวำงและย่ังยืน ฉะนั้น 

พระศำสนำของพระพทุธเจ้ำผูห้กักเิลสและทรงสอนให้หกักเิลสนีเ้ท่ำนัน้ จะพงึช่วยโลก

ให้สงบสุขได้

ใครเล่า เป็นผู้หักกิเลส และสอนให้หักกิเลสเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ฉฬาภชิาติ

คนในส่วนต่ำง ๆ ของโลก มีวรรณะ คือผิวต่ำงกัน เช่น ผิวด�ำ ผิวขำว  

ผิวเหลือง และมีกำรถือผิวกัน เช่น คนผิวขำวที่ดูหมิ่นเหยียดหยำมคนผิวด�ำ ทั้งใน

ปัจจุบันนี้ ซึ่งต้องกำรให้ทุก ๆ คน ทุก ๆ ผิวมีสิทธิแห่งควำมเป็นมนุษย์เสมอกัน  

กย็งัมข่ีำวว่ำ ได้มกีำรรงัเกยีจผวิ แม้ในประเทศทีเ่จรญิ นอกจำกนี ้ในบำงประเทศ เช่น

ในชมพูทวีปสมัยโบรำณ (คอือินเดยี ปำกสีถำนในปัจจบุนั) กไ็ด้มกีำรแบ่งวรรณะเป็น 

อนัมำก ในปัจจุบนันี ้ แม้จะต้องกำรไม่ให้มีกำรถือผิวกำยก็มีกำรแบ่งผิวทำงกำรเมือง

เกิดขึ้นแทนอย่ำงรุนแรง กำรถือผิวต่ำง ๆ นี้ ถ้ำมีมูลเหตุเกิดจำกผิวกำยเพียงอย่ำง

เดียวกแ็ก้ได้ง่ำย แต่ถ้ำมมีลูเหตเุกดิจำกกเิลสในใจของคน เช่น อหงักำร (กำรท�ำให้เป็น 

เรำ เช่นว่ำ เรำต้องใหญ่โต ข่มผู้อื่นลงให้ได้) ก็เป็นสิ่งที่แก้ยำก ฉะนั้น ผิวของใจนี้

แหละจึงส�ำคัญกว่ำผิวกำย เม่ือผิวของใจเป็นอย่ำงใด ก็แสดงออกมำเป็นอย่ำงนั้น  

เป็นดงันีเ้หมอืนกนัแก่คนทกุชำตชิัน้วรรณะ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแบ่งบคุคลในโลกออก ๖ 

จ�ำพวก ตำมสผีวิของใจ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้โปรดฯ ให้เขียน

เป็นภำพอธิบำยควำมหมำยไว้ที่ต้นเสำในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร ดังนี้ 

๑.  กัณหำภิชำติ ชำติคนด�ำ คือ คนใจหยำบช้ำทำรุณ เช่น พรำนใจบำป 

ต่ำง ๆ (ตลอดถึง ล่ำ ฆ่ำสัตว์เล่นเป็นกำรสนุก) 

๒.  นีลำภิชำติ ชำติคนเขียว คือ คนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมำกขึ้น  

เช่นพิจำรณำก่อนจึงน�ำตัวไปลงโทษ 



81เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔

๓.  โลหติำภชิำต ิชำตคินสเีลือด คอื คนทีม่จีติใจสูงขึน้ ใฝ่หำศำสนำทีถ่กูต้อง 

เหมือนดังกษัตริย์ พรำหมณ์ พ่อค้ำ คนรับใช้ ก�ำลังเดินไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ 

๔.  หลิททำภิชำติ ชำติคนเหลือง คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เช่นผู้ม ี

ศีลธรรม เปรียบเหมือนอย่ำงคนนุ่งขำวห่มขำว หรืออุบำสกอุบำสิกำ 

๕.  สุกกำภิชำติ ชำติคนขำว คือคนที่มุ่งปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่ำคฤหัสถ์ 

เหมือนอย่ำงพระภิกษุสงฆ์ฤษี หรือนักบวชผู้ปฏิบัติชอบทั่วไป 

๖. ปรมสุกกำภิชำติ ชำติคนขำวอย่ำงยิ่ง คือ ท่ำนผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่ 

พระพุทธเจ้ำและพระอรหันต์ทั้งหลำย รวมเรียกว่ำฉฬำภิชำติ อภิชำติ ๖ ย่นลงเป็น  

๓ คือ 

๑.  กัณหะ คนด�ำ ได้แก่คนทั่วไปส่วนเดียว 

๒.  กัณหสุกกะ คนด�ำ ๆ ขำว ๆ ได้แก่คนท�ำชั่วบ้ำง ดีบ้ำง 

๓.  สุกกะ คนขำว ได้แก่คนที่บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว 

คนสำมัญทั่วไปอยู่ในประเภท ๒ แต่บำงคน ขำวแล้วค่อย ๆ ด�ำ เป็นคน 

ต้นตรงปลำยคด บำงคนด�ำแล้วค่อย ๆ ขำว เป็นคนต้นคดปลำยตรง พระพุทธเจ้ำ 

ได้ทรงอบรมพระบำรมีสูงขึ้นโดยล�ำดับ จึงได้ทรงเปลี่ยนผิวของใจให้สูงขึ้น จนถึงขำว

อย่ำงยิ่ง จะเรียกว่ำ ลอกผิวออกหมดก็ได้ เพรำะว่ำ ขำวอย่ำงยิ่งนั้นไม่ควรนับว่ำ 

เป็นสีอะไร

ใครเล่าเป็นผู้สิ้นผิวใจ คือกิเลส เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พรหมอาสน์ พรหมไสยา

คร้ังเมือ่ พระพทุธเจ้ำเสดจ็จำริกไปในแคว้นโกศลกบัภกิษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้เสดจ็

ถงึหมูบ้่ำนพรำหมณ์ชือ่เวนำคปุรุะ พวกพรำหมณ์คฤหบดชีำวบ้ำนนัน้เคยได้ยินกติตศัิพท์

ที่ดีงำมของพระพุทธองค์มีประกำรต่ำง ๆ ว่ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำเป็นพระอรหันต์ 

เป็นต้น เมือ่ได้ทรำบว่ำเสดจ็พระพุทธด�ำเนินมำถึง จงึพำกนัไปเฝ้ำ เพือ่จะดพูระอรหนัต์ 

ในขณะทีเ่ข้ำไปเฝ้ำนัน้ต่ำงแสดงกริยิำต่ำง ๆ กนั เช่นบำงพวกกถ็วำยอภวิำทกรำบไหว้ 

จนถึงบำงพวกก็ยังเฉย ๆ สังเกตท่วงทีว่ำจะเป็นพระอรหันต์อย่ำงไร 

ได้มีพรำหมณ์ซ่ึงเป็นวัจฉโคตรผู้หนึ่งกรำบทูลสรรเสริญพระฉวีวรรณของ

พระพุทธเจ้ำว่ำผ่องใสบริสุทธิ์เหมือนพุทรำสุก หรือเหมือนผลตำลสุก หรือว่ำเหมือน

แท่งทองชมพนูทุทีข่ดัสเีป็นอย่ำงด ีวำงไว้บนผ้ำกมัพลเหลอืง เหตไุฉนจงึมพีระฉววีรรณ

ผ่องใสบริสุทธิ์ดังน้ี เพรำะพระองค์ก็มิได้ประทับอยู่บนอำสนะหรือพระแท่นไสยำที ่

สูงใหญ่งดงำมสุขสบำย ต้องเสด็จจำริกฝ่ำลมแดด ต้องประทับพักในที่ต่ำง ๆ เป็นต้น

ว่ำโคนไม้ เรือนว่ำงต้องทรงตรำกตร�ำล�ำบำกด้วยหนำวร้อน ตำมฤดูกำล เป็นต้น  

อยู่เป็นนิตย์ จึงน่ำจะมีพระฉวีวรรณหมองคล�้ำมำกกว่ำ

พระพุทธเจ้ำได้ตรสัตอบว่ำ พระองค์ได้ทรงมท่ีีนัง่ทีน่อน สูงใหญ่สุขสบำย คอื

ได้ทรงมีทิพยอำสน์ ทิพยไสยำ พรหมอำสน์ พรหมไสยำ อริยอำสน์ อริยไสยำ  

ซึ่งสูงใหญ่อย่ำงยิ่ง วัจฉโคตรพรำหมณ์ได้กรำบทูลถำมให้ทรงอธิบำย พระพุทธองค ์

ได้ตรัสตอบว่ำ พระองค์มีทิพยอำสน์ ทิพยไสยำ คือมีสมำธิฌำนจิตอย่ำงแน่วแน่  
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ทรงมีพรหมอำสน์ พรหมไสยำ คือ มีเมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ แผ่ไปทั่วทุกทิศ 

ทรงมีอริยอำสน์ อริยไสยำ คือทรงละกิเลสได้อย่ำงเด็ดขำดทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อทรง

ส�ำเร็จอิริยำบถ เดิน ยืน นั่ง นอน ใด ๆ ก็ตำม ก็เป็นอิริยำบถทิพย์ อิริยำบถพรหม 

อิริยำบถอริยะท้ังหมด พวกพรำหมณ์คฤหบดีที่มำเฝ้ำ ได้สดับพระพุทธด�ำรัสที่ตรัส

ตอบนั้น ต่ำงมีควำมเลื่อมใส พำกันแสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศำสนำ

พระพทุธเจ้ำได้ทรงดบักเิลสและกองทกุข์ได้ทัง้หมด มพีระหฤทยัสงบเยน็ด้วย

พระมหำกรุณำ จึงทรงมีควำมสุขที่บริสุทธิ์ เท่ำกับได้เสด็จประทับอยู่บนอำสนะหรือ

บนพระแท่นไสยำ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยะ อยู่ตลอดเวลำ จะเสด็จไปใน

บ้ำนเมอืงหรอืในป่ำไหน ๆ กต็ำม ในฤดูหนำว ฤดรู้อน หรอืฤดฝูนกต็ำม จะทรงประสบ

อำกำศ อำกำร หรือเหตุกำรณ์อะไรก็ตำม ก็ไม่ทรงหวั่นไหว คงเสด็จบ�ำเพ็ญพุทธกิจ

โปรดโลกโดยไม่หยุดยั้ง

ใครเล่าเป็นผู้ดับกิเลสและกองทุกข์ อันเรียกว่าทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์)  

ได้สิ้นเชิง มีความสุขอย่างแท้จริง ทุกอิริยาบถ ทุกกาล ทุกสถาน เลิศล�้าเหมือน

พระพุทธเจ้า
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ครู

ครูเป็นบุคคลท่ีควรเคำรพ เพรำะเป็นผู้ตั้งอยู่ในฐำนะเป็นครู ผู้เพียบพร้อม

ด้วยคุณสมบัติของครู เช่น สำมำรถในกำรประสำทศิลปวิทยำ และธรรมจรรยำให้แก่

ศษิย์ กบัทัง้ตัง้ตนไว้ด ีควรเป็นท่ีเคำรพนับถอื ค�ำว่ำ “ครู” นัน้ แปลว่ำ “บคุคลผูห้นกั” 

คือหนักด้วยวิชำ พูดเป็นกลำง ๆ ว่ำ หนักด้วยคุณในทำงนี้ ค�ำว่ำ “หนัก” ตรงข้ำม

กับค�ำว่ำ “เบา” ถ้ำหนักด้วยโทษ หมำยควำมว่ำมีโทษมำกมีโทษหนัก ก็เป็นฝ่ำยไม่ดี 

ถ้ำมีโทษหนักมำกนักก็จะถูกเรียกว่ำ “หนักโลก” อำจจะอยู่บนโลกไม่ได้ ดังเช่น  

พระเทวทัตประกอบกรรมที่ชั่วมำกจนถึงถูกแผ่นดินสูบ เพรำะเป็นผู้หนักโลกจนอยู่ 

ไม่ได้ แต่ถ้ำหนกัด้วยคณุ หมำยควำมว่ำมคีณุมำก กเ็ป็นควำมหนกัในทำงด ีเป็นเครือ่ง

ค�้ำจุนโลก ไม่เป็นที่หนักโลกเลย ควำมหนักดังกล่ำวท�ำให้เกิดควำมเอนเอียง เหมือน

อย่ำงคันชั่งที่เอนเอียงไปตำมน�้ำหนัก (กว่ำ) ของส่ิงของ ถ้ำของหนัก (กว่ำ) ท่ีสุด  

คันชั่งก็เอียงไปอย่ำงที่สุด ทำงจิตใจของบุคคลก็เช่นเดียวกัน เมื่อจิตใจหนักอยู่ใน 

สิ่งใดมำก ก็ท�ำให้โน้มเอียงไปในทำงนั้นมำก เช่นเมื่อพอใจในบุคคลหรือวัตถุส่ิงหนึ่ง

เป็นอย่ำงหนึง่ กแ็ปลว่ำควำมพอใจนัน้มนี�ำ้หนกัมำก ท�ำให้จติใจเอยีงไปในทำงนัน้มำก 

อำจจะเอียงอย่ำงน่ำจะเป็นอันตรำย เหมือนเช่นเรือที่เอียงวูบ ในเมื่อกระทบน�้ำหนัก

อย่ำงฉับพลัน น�้ำหนักทำงจิตใจเป็นสิ่งส�ำคัญมำกดังนี้ จึงควรท�ำให้หนักอยู่แต่ใน 

ทำงดี กล่ำวคือ สร้ำงควำมพอใจในควำมดีให้มีมำกเพื่อให้เป็นน�้ำหนักถ่วงควำมชั่วไว้ 

ถ้ำน�้ำหนักทำงดีมำกกว่ำทำงชั่ว ก็จะชนะควำมชั่วอย่ำงแน่นอน 
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พระพุทธเจ้ำแม้ได้ตรัสรู้พระธรรม ทรงเป็นผู้บริสุทธ์ิอย่ำงยิ่งแล้ว ก็ยังทรง

เคำรพอยู่ในพระธรรม หมำยควำมว่ำ ทรงหนักอยู่ในพระธรรม พระธรรมมีน�้ำหนัก

อย่ำงยิง่อยูใ่นพระองค์ แต่พระองค์ทรงเบำ เพรำะสิน้ภำระอย่ำงยิง่ และทรงแสดงธรรม

สัง่สอนให้บคุคลเป็นผูเ้คำรพพระธรรม คอืหนกัอยูใ่นธรรม เมือ่ธรรมมนี�ำ้หนกัมำกขึน้

เพียงใด ควำมชั่วและควำมทุกข์ต่ำง ๆ ก็เบำลงเพียงนั้น เมื่อน�้ำหนักของธรรมมำก

ที่สุด ควำมชั่วก็เบำที่สุดจนสิ้นน�้ำหนักทั้งหมด เป็นอันเสร็จกิจที่จะต้องชั่ง เพรำะเป็น

ผูท้ีช่ัง่เสรจ็แล้ว ถ้ำยงัมขีองสองสิง่ท่ียังมนี�ำ้หนกัถ่วงกนัอยู ่กยั็งจะต้องชัง่กันอยูเ่รือ่ยไป 

พระพุทธเจ้ำทรงเป็นผูช้ัง่เสรจ็แล้วด้วยพระองค์ ทรงมพีระธรรมทีช่ือ่ว่ำมีน�ำ้หนกับรบิรูณ์

ไม่บกพร่อง เพรำะสิน้ควำมช่ัวเป็นเครือ่งถ่วงแม้แต่น้อย จงึทรงได้พระนำมว่ำ ‘ภควา’ 

ซึง่มคีวำมหมำยอกีอย่ำงหนึง่ว่ำเป็น “ครู” คอืผู้หนกัด้วยพระคุณทัง้ปวงบรบิรูณ์ในโลก

ใครเล่าเป็นครูผู้หนักอย่างเลิศล�้าอย่างพระพุทธเจ้า



.
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หลักแห่งพระวาจา

ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ นิครนถนาฏบุตร 

ศาสดาแห่งลัทธิชินหรือไชน ได้แต่งปัญหาให้อภัยราชกุมารทูลถามพระพุทธเจ้าว่า  

ตรัสวาจาที่คนอ่ืนไม่รัก ไม่ชอบหรือไม่ ถ้าพระพุทธเจ้าทรงรับว่า ตรัสวาจาเช่นนั้น

เหมอืนกนั กใ็ห้พระราชกมุารทูลส�าทบัว่า ถ้าเช่นนัน้ กไ็ม่ต่างกบัปถุุชน เพราะปถุุชน

พูดวาจาทีค่นอืน่ไม่ชอบเช่นนัน้ ถ้าพระพทุธเจ้าทรงปฏเิสธ กใ็ห้พระราชกมุารทลูยนืยนั

ว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์พระเทวทัตว่าจะไปอบาย ท�าให้พระเทวทัตโกรธ 

ไม่ชอบใจ เมื่อพระพุทธเจ้าถูกถามปัญหาสองเงื่อนเข้าเช่นนี้ ก็จะทรงอึกอักเหมือน

อย่างคนที่ถูกคีมเหล็กคีบเข้าไว้ท่ีคอ มีอาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก พระราชกุมาร 

ได้ทรงทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า พระองค์ไม ่

ตรัสวาจาเช่นน้ันโดยส่วนเดียว พระราชกุมารทรงอุทานขึ้นว่า นิครนถ์ฉิบหายแล้ว 

ขณะนั้นได้มีกุมารน้อยนั่งอยู่บนพระเพลาของพระราชกุมาร พระพุทธเจ้าได้ตรัสถาม

ว่า ถ้ากมุารนัน้บงัเอิญอมเศษไม้หรอืกระเบ้ืองในโอฐ จะทรงท�าอย่างไร พระราชกมุาร

กราบทูลว่าก็ต้องรีบล้วงเอาออก แม้จะบาดปากท�าให้โลหิตออกบ้าง ก็มิใช่เป็นการ

ท�าร้าย แต่เป็นการอนุเคราะห์ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักแห่งพระวาจาของพระองค์ไว้ดังนี้ ๑. วาจาที่ไม่

จรงิแท้ทัง้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ จะท�าให้ใครรกัชอบหรอืไม่กต็าม พระองค์ไม่ตรสั 

๒. วาจาจรงิแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ จะท�าให้ใครรกัชอบหรอืไม่ก็ตาม พระองค์
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กไ็ม่ตรัส ๓. วาจาท่ีจริงแท้ ท้ังประกอบด้วยประโยชน์ จะท�าให้ใครรักชอบหรอืไม่ก็ตาม 

พระองค์ทรงรู ้กาลเวลาตรัสวาจานั้น ทั้งนี้ เพราะทรงมุ่งอนุเคราะห์ในสัตวโลก  

พระราชกมุารกราบทลูถามว่า เมือ่พวกบณัฑติทัง้หลาย แต่งปัญหามาทลูถาม ทรงคดิ

แก้ไว้ก่อนแล้วหรือเกิดปฏิภาณขึ้นทันที พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระราชกุมารว่า  

เมื่อมีใครมาทูลถามพระราชกุมารเรื่องเครื่องประดับต่าง ๆ ของรถที่ทรงรู้อยู่แล้วทรง

ตอบได้อย่างไร พระราชกุมารทูลตอบว่า ทรงมีปฏิภาณตอบได้ทันทีไม่ต้องคิดแก ้

มาก่อน เพราะทรงรู้อยู่ทั้งหมดดีแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า การแก้ปัญหาของพระองค์

ก็เช่นเดียวกนั เพราะได้ทรงทราบธรรมธาตทุัง้ปวงแจ่มแจ้งอยูต่ลอดแล้ว พระราชกมุาร

ทรงมีความเลื่อมใส ได้เปลี่ยนมาทรงนับถือพระพุทธศาสนา

ตามที่กล่าวมานี้ แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงมีเหตุผลบริบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะได้

ทรงเป็นพระ ‘ภควา’ แปลอย่างหน่ึงว่า อบรมพระองค์มาด้วยดีแล้วในญายธรรม 

ทั้งหลาย คือในเหตุผลท่ีถูกต้อง ทรงปฏิบัติในเหตุที่ดี บรรลุถึงผลที่ดี เลื่อนภพคือ

ภาวะของพระองค์ให้สูงขึ้นโดยล�าดับ จนสูงที่สุด ซึ่งเรียกว่าสุดภพ คือสุดภาวะ  

เพราะสูงที่สุดแล้ว ไม่มีส่วนที่จะเลื่อนขึ้นไปอีก 

ใครเล่าเป็นผู้มีเหตุผลสูงสุด เลิศล�้าคือบริบูรณ์เต็มที่เหมือนพระพุทธเจ้า



91เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕

เรื่องอัตตา

ในสมัยพุทธกาล ได้มีนักบวชบางพวก กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า พวกตนเห็น

ว่ามีอัตตา (ตัวตน) ที่เป็นเอกันตสุข (มีสุขโดยส่วนรวม) ไม่มีโรคเบียดเบียนให้เป็น

ทุกข์อะไรทั้งนั้น จึงเท่ียงแท้ ไม่มีแปรผัน อัตตานี้สถิตอยู่ในโลกที่เป็นเอกันตสุข 

เช่นเดียวกัน 

พระพทุธเจ้าตรสัถามว่า พวกท่านพบเหน็รูจ้กัอตัตาดงักล่าวสกัคนืหนึง่วนัหนึง่ 

หรอืเพยีงครึง่คนืครึง่วนั รูจ้กัทางรูจั้กปฏิปทา เพือ่ทีจ่ะไปยังโลกทีเ่ป็นเอกนัตสขุ ได้ยนิ

เสยีงของพวกเทวะ ผูเ้กดิในโลกทีเ่ป็นเอกนัตสขุมาบอกกล่าวหนทางให้อยูห่รอื นักบวช

เหล่านั้นปฏิเสธทุกประการ พระพุทธจ้าได้ตรัสว่า ค�ากล่าวของนักบวชเหล่านั้นไร้

ปาฏิหาริย์ คือไม่มีสาระที่จะพึงเชื่อถือ เหมือนอย่างมีบุรุษผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่า ตัวเขา

ประสงค์จะได้นางงามในชนบทนี้ เมื่อถูกซักถามว่า นางงามนั้นมีวรรณะอะไร มีชื่อ

และลักษณะอย่างไร บุรุษนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ ถ้อยค�าของบุรุษนั้นจึงหมดปาฏิหาริย์  

พูดไปอย่างเพ้อเจ้อ หรือเหมือนอย่างบุรุษผู้หนึ่ง ต่อบันไดที่ถนนสี่แพร่ง เพื่อจะพาด

ขึน้ปราสาท เมือ่ถกูซกัถามว่า ปราสาทไหน อยูท่ีไ่หน สงูเท่าไร กป็ฏเิสธว่าไม่รูท้ัง้นัน้ 

ถ้อยค�าของเขาจึงไร้ปาฏิหาริย์ เพ้อเจ้อเหลวไหล 

น่าชมนักบวชเหล่าน้ันอยู่ข้อหน่ึงว่า เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสซักถาม ก็ทูลตาม

เป็นจริง ไม่พูดเท็จท้ังรู้คือตั้งใจ ถ้อยค�าของนักบวชเหล่านั้นแสดงว่า มีศรัทธาคือ 

ความเชื่อต่ออัตตาดังกล่าว ที่คิดปั้นขึ้นเป็นจุดที่มุ่งหมาย ไม่ต้องใช้ปัญญาที่จะพิสูจน์ 
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และไม่อาจจะพิสูจน์ได้ พากันบูชา ปากก็พร�่าถึง จึงคล้ายกับบุรุษที่พระพุทธเจ้าทรง

ยกข้ึนเปรียบว่า ต่อบันไดเพือ่จะพาดขึน้ปราสาท ทัง้ท่ีไม่มปีราสาทอยูเ่ลยสกัหลงัเดยีว 

ปากก็พร�่าว่า ปราสาท ๆ ก็น่าประหลาดอยู่ ที่คนในโลกนี้ มีจ�านวนไม่น้อยที่พอใจใน

ความเพ้อฝัน และเชื่อในสิ่งที่เพ้อฝันมากกว่าพอใจเชื่อในความจริงหรือของจริง 

ในพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ยงัไม่ต้องเชือ่ ยงัไม่ต้องนบัถอื ต้องการ

เพียงให้วางใจเป็นกลางพิจารณาสอบสวนโดยยุติธรรม ด้วยวิธียกหลักธรรมข้ึนมา

พจิารณาทีละบท เป็นต้นว่าหลกัอริยสจัจ์ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ เพือ่เป็นวธิแีก้ทกุข์

ทั้งปวงของทุก ๆ คนในโลก ทุกข์ทุกประเภทที่ทุก ๆ คนเผชิญอยู่ทุก ๆ วัน จะเล็ก

น้อยหรอืมากเท่าไรกต็าม เม่ือปฏิบัตติามหลักอรยิสจัจ์ กอ็าจทีจ่ะแก้ไขทัง้นัน้ ไม่ต้อง

ไปต่อบันไดเพื่อพาดขึ้นปราสาท เพื่อข้ึนไปสู่อัตตาหรือโลกท่ีเป็นเอกันตสุขอย่าง 

เพ้อฝัน ทั้งไม่มีโอกาสจะได้ประสบ เพราะไม่มีอยู่ในที่ไหน ๆ 

ใครเล่าเป็นผู้ประทานสัจจธรรม ช่วยโลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง เลิศล�้า

เหมือนพระพุทธเจ้า
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สุขทุกข์เพราะอะไร

คนเรา ได้รับสขุ ทกุข์หรอืไม่ทกุข์ไม่สุขเพราะอะไร ได้มคี�าแก้ปัญหาน้ีในลทัธิ

ศาสนาภายนอก ๓ อย่าง คือ ๑. เพราะเหตุแห่งกรรมที่ท�าไว้แล้วในปางก่อน  

๒. เพราะเหตุอิศวร (เทวะผู้เป็นใหญ่) สร้างบันดาล ๓. ไม่มีเหตุมีปัจจัย 

พระพุทธเจ้าเสด็จไปพบพวกนักบวชผู้แสดงค�าสอนทั้ง ๓ นี้ ตรัสซักถามว่า 

ได้สอนอย่างน้ันหรือ เม่ือทรงได้รับค�าตอบยืนยันแล้ว จึงตรัสว่า ถ้าอย่างนั้นท่าน 

ทั้งหลาย ก็จักเป็นผู้ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ มีฆ่า ลัก เป็นต้น เพราะเหตุ

แห่งกรรมท่ีท�าไว้แล้วในปางก่อนนั้น เพราะเหตุพระอิศวรบันดาลบ้าง ไม่มีเหตุไม่มี

ปัจจัยอะไรบ้าง ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่า เมื่อเชื่อว่าทุกส่ิงทุกอย่างม ี

เพราะกรรมที่ท�าแล้วในปางก่อน หรือเพราะพระอิศวรสร้างบันดาล หรือไม่มีเหต ุ

มีปัจจัย (เกิดขึ้นเอง) โดยเป็นสาระส�าคัญ ก็จะไม่มีฉันทะพยายามว่า สิ่งนี้ควรท�า  

สิ่งนี้ไม่ควรท�า เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นผู้หลงลืมสติ ไม่มีเครื่องรักษาใจ พูดอะไรก็ไม่

เป็นถ้อยค�าของสมณะ ใครยกย่องเชิดชูนับถือค�าสอนเหล่านี้ ก็จะกลายเป็นคน 

มิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิด ว่าท�าบาปไม่เป็นบาป ท�าบุญไม่เป็นบุญ 

ส่วนทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงจ�าแนกแยกธาตุของกายออกไป 

ตลอดถึงอาการของจิตใจท่ีสัมพันธ์กันไปโดยตลอด สรุปลงในอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งเป็น 

เหตุผลปัจจุบัน จริงอยู่พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อกรรม แต่มิได้มุ่งให้เข้าใจว่า ทุก ๆ 

สิง่เกดิจากบพุพกรรม เพราะถ้าเชือ่เช่นนัน้ กรรมทีท่�าในปัจจบุนักเ็กดิจากบพุพกรรม 
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คนจึงต้องเป็นทาสของอดีตตลอดไป แต่พระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นไทแก่ตน  

และทุก ๆ คนย่อมเป็นใหญ่ในการประกอบกรรมของตน อาจจะเว้นเสียก็ได้ อาจจะ

ท�าก็ได้ แต่เมื่อท�าไปแล้ว ก็จะต้องเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องรับผลกรรม

ของตน ดงัทีต่รสัไว้มีความว่า “ท่านท้ังหลาย จงละอกศุล (การทีช่ัว่ผดิ) เสีย จงอบรม

กุศล (การที่ดีชอบ) ให้เกิดมีขึ้น ท่านทั้งหลาย อาจจะละ จะอบรม ถ้าไม่อาจ เราก็

จักไม่สอนท่านดั่งนั้น ท้ังถ้าการละอกุศล อบรมกุศล จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษ 

เดือดร้อน เรากจ็กัไม่สอนดัง่นัน้ แต่เพราะการละอกศุล อบรมกศุล เป็นเหตใุห้เกดิสขุ

ประโยชน์เราจึงสอนดั่งนั้น” พระพุทธโอวาทนี้มีความสมบูรณ์แจ่มแจ้งแล้วว่า คนเรา

ได้รับสุขทุกข์เพราะอะไร ค�าสอนทั้ง ๓ ข้อนั้น จึงขัดกับหลักพระพุทธศาสนาอย่างที่

เห็นได้ง่าย 

ใครเล่า เป็นผู้มีค�าสอนจริงแท้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ฐานะอฐานะ

พระพุทธเจ้า เรียกพระนามอีกอย่างหนึ่งว่าตถาคต แปลว่า มาถึงความจริง 

คือบรรลุถึงความจริง ประสบความจริง ด้วยพระญาณที่หยั่งถึง ปัญญาที่รู ้ทั่วถึง  

หรือวิชชาที่รู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง เพราะพระตถาคตเจ้า ทรงมีพระญาณที่ 

รอบรู้หยั่งถึงฐานะ คือ สิ่งที่เป็นไปได้ และอฐานะ คือ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ฐานะและอฐานะ คือ อะไรบ้าง ทรงแสดงไว้ ดังนี้

๑.  มิใช่ฐานะ ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ พระอริยะ จะเห็นสังขาร 

อะไรว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นตัวตน แต่ก็เป็นฐานะอยู่ ที่ปุถุชนจะเห็นอย่างนั้น 

๒.  มิใช่ฐานะ ที่บุคคลที่มีความเห็นสมบูรณ์จะปลงชีวิตมารดา บิดา  

พระอรหันต์ จะมีจิตประทุษร้ายพระตถาคตเจ้า จะท�าสงฆ์ให้แตก จะเข้ารีตถือ 

ศาสดาอื่น จะเกิดอีกในภพที่ ๘ แต่ก็เป็นฐานะอยู่ที่ปุถุชนจะท�าอย่างนั้นได้

๓.  มิใช่ฐานะ ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์จะเกิดขึ้น 

พร้อมกัน ไม่ก่อนไม่หลัง ในโลกธาตุอันเดียวกัน แต่ก็เป็นฐานะอยู่ที่จะบังเกิดขึ้น 

เพียงพระองค์เดียวในโลกธาตุอันเดียวกัน

๔.  มใิช่ฐานะ ท่ีพระราชาจกัรพรรด ิ๒ พระองค์จะบงัเกดิข้ึนไม่ก่อน ไม่หลงั

กนั ในโลกธาตุอันเดียวกัน แต่ก็เป็นฐานะอยู่ที่จะบังเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวในโลก

ธาตุอันเดียวกัน
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๕. มิใช่ฐานะ ท่ีสตรจีะเป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้า พระราชาจกัรพรรดิ 

ท้าวสักกเทวราช มาร พรหม แต่ก็เป็นฐานะอยู่ ที่บุรุษจะเป็นได้

๖. มใิช่ฐานะ ทีก่ายทจุริต (ความประพฤตชิัว่ทางกาย) วจทีจุรติ (ความประพฤติ

ชั่วทางวาจา) มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วทางใจ) จะให้บังเกิดวิบาก คือผล ที่น่า

ใคร่ น่าพอใจ และบุคคลท่ีพรั่งพร้อมด้วยทุจริตท้ังสามนั้น จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

เพราะทุจริตน้ัน แต่ก็เป็นฐานะอยู่ ท่ีทุจริตทั้ง ๓ นั้น จะให้บังเกิดวิบาก คือผล  

ที่ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ และบุคคลนั้นจะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นิรยะ

๗. มใิช่ฐานะ ทีก่ายสจุริต (ความประพฤตดีิทางกาย) วจีสุจริต (ความประพฤติ

ดทีางวาจา) มโนสจุรติ (ความประพฤติดทีางใจ) จะให้บงัเกดิวบิาก คอืผลทีไ่ม่ปรารถนา 

ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ และบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสุจริตทั้ง ๓ นั้น จะเข้าถึงอบาย  

ทุคติ วินิบาต นิรยะ แต่ก็เป็นฐานะอยู่ที่สุจริตทั้ง ๓ นั้น จะให้บังเกิดวิบาก คือผล  

ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจและบุคคลนั้นจะเข้าถึงสุคติ โลก สรรค์

ใครเล่า มีก�าลังพระญาณหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า



97เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕

สมบัต ิ วบิัติ

สมบตั ิวบิตั ิทัง้ ๒ ค�านี ้คงเคยได้ยนิอยูด้่วยกนั กรรมจะให้ผลเมือ่ไร เกีย่วแก่

เหตุทั้งสองนี้ ซึ่งได้แจ้งแก่พระญาณของพระพุทธเจ้า สมบัติมี ๔ คือ 

คติสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยคติ ได้แก่ไปเกิดดี หรือไปเป็นอะไรที่ดี 

อุปธิสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยอัตตภาพ ได้แก่มีร่างกายสมบูรณ์ งดงาม 

กาลสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยกาล ได้แก่อยู่ในกาลสมัยที่ดีมีสุขสมบูรณ์ 

ปโยคสมบัติ  ถงึพร้อมด้วยการประกอบ ได้แก่ประกอบกรรมถกูต้องเหมาะดี

ในปัจจุบัน 

ในขณะที่บุคคลก�าลังเจริญด้วยสมบัติ ๔ เหล่านี้อยู่ ก�าลังอยู่ในฐานะหรือ

ภาวะที่ดี เช่นเป็นนั่นเป็นนี่ ซึ่งมีอ�านาจวาสนา ก�าลังมีอัตตภาพแข็งแรง ก�าลังอยู่ใน

กาลสมัยแห่งการมีอ�านาจวาสนาของตน ก�าลังประกอบกรรมถูกต้องเหมาะดีอยู่  

เมื่อเป็นเช่นนี้ กรรมชั่วที่ท�าไว้ซึ่งไม่หนักเกินกว่าน�้าหนักของสมบัติเหล่านี้ ก็ยังรั้งรอ

อยู่ไม่ให้ผล ส่วนกรรมดีที่ท�าไว้ก�าลังมีโอกาสให้ผลอย่างเต็มท่ีต่อเมื่อวิบัติท้ัง ๔  

อันตรงกันข้ามมาถึง กรรมชั่วจึงจะให้ผล วิบัติทั้ง ๔ คือ 

คติวิบัติ วิบัติด้วยคติ ได้แก่ไปเกิดไม่ดี ไปเป็นอะไรท่ีไม่ดี หรือส้ินอ�านาจ

วาสนาลงไป 
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อปุธวิบิตั ิวบัิตด้ิวยอตัตภาพ ได้แก่ร่างกายเกดิโรคพกิลพกิาร หมดสมรรถภาพ

ที่จะท�าอะไรได้ 

กาลวบัิต ิวบัิตด้ิวยกาลสมยั ได้แก่ถงึกาลสมยัเดอืดร้อน หมดสขุ หมดอ�านาจ

วาสนา หมดทรัพย์เป็นต้น 

ปโยควบัิต ิวบิตัด้ิวยการประกอบกรรม ได้แก่ประกอบกรรมผดิพลาด เพราะ

เกดิเหน็ผิดเป็นชอบขึน้ดงัค�าว่า วนิาสกาเล วปิรติพทุธฺ ิในคราวพนิาศ กใ็ห้รูเ้หน็วปิรติ

ไป จึงคาดการท�าการอะไรผิดพลาดไปหมด 

เมื่อเป็นเช่นนี้ กรรมชั่วที่ท�าไว้ ก็พรั่งพรูกันเข้ามาให้ผล ส่วนกรรมดีที่ท�าไว้

ซึ่งมีน�้าหนักอ่อนกว่า ก็ยังต้องรั้งรออยู่ก่อน เพราะอาจารย์แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบ

ว่า เหมอืนอย่างว่า บุรษุผู้หนึง่รบัราชการเป็นเจ้าเมอืงแห่งหนึง่ แต่บรุษุนัน้มไิด้ปฏบิตัิ

หน้าที่โดยชอบ ไปข่มขู่ถือเอาทรัพย์ของประชาชน แต่ก็ยังไม่มีใครอาจจะฟ้องร้องว่า

กล่าว บุรุษนั้นก�าเริบยิ่งขึ้น จนความชั่วปรากฏถึงกับถูกพักสอบสวน และมีประกาศ

ให้ประชาชนที่ถูกข่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษ จึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นตั้งร้อย 

ตั้งพัน เวลาที่บุรุษนั้นเป็นเจ้าเมืองก�าลังรุ่งเรือง ก็เท่ากับเวลาที่ก�าลังเจริญด้วยสมบัติ

ทัง้ ๔ ยงัไม่เป็นโอกาสทีก่รรมชัว่จะให้ผล ส่วนในเวลาถูกพกัสอบสวน เท่ากบัถึงวิบตัิ

ทั้ง ๔ กรรมชั่วที่ท�าไว้อันก�าลังรออยู่ ก็ประดาหน้ากันเข้ามาทันที

ใครเล่า เป็นผู้มีก�าลังญาณหยั่งรู้กรรมวิบาก (ผลกรรม) เลิศล�้าเหมือน

พระพุทธเจ้า ทั้งได้ทรงเตือนไว้ไม่ให้ประมาท ภาษิตไทยก็มีว่า ‘น�้าลดตอผุด’ ‘น�้ามา

ปลากินมด น�้าลดมดกินปลา’
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คต ิ ๖

พระพุทธเจ้า ได้ทรงมีพระปรีชาญาณหยั่งรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง คือ

“นรก” แปลว่า เหว จากศัพท์ว่า “นิรยะ” ซึ่งแปลว่า ภูมิ คือภพท่ีไร้ 

ความเจรญิไร้ความสขุ กล่าวโดยเนือ้ความ กค็อื ภมูภิพทีไ่ม่มสีิง่ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนา 

พอใจ เสยีเลย ในปัจจบุนั ได้แก่ผูท้ีร้่อนรนอยู่เสมอ เพราะไฟโลภ โกรธ หลง ประกอบ

กรรมบาป อกุศล ทุจริตต่าง ๆ ต้องเป็นทุกข์กระวนกระวาย เพราะถูกไฟเย็นเผา 

อยู่ภายใน บางทีก็ดูเหมือนเป็นสุข เพราะสมบูรณ์ด้วยสิ่งต่าง ๆ แต่ความจริงถูก 

เผาอยู่แล้ว ครั้นไฟนั้นปรากฏผลเป็นไฟร้อน ก็เป็นทุกขวิบัติอย่างที่เห็น ๆ เรียกว่า 

“มนุสฺสเนรยิโก คนนรก” 

“ดิรัจฉาน” แปลว่า สัตว์ที่ไปทางขวาง มีรูปกายทอดไปทางเบื้องขวาง ไม่ตั้ง

ตรงขึ้นไปเหมือนมนุษย์ แต่เดิมเป็นอย่างไร ก็คงเป็นอย่างน้ันเรื่อยไป ไม่สามารถ 

สร้างความเจริญอะไรให้ยิ่งกว่าท่ีมีอยู่ โดยชาติก�าเนิด สัตว์บางจ�าพวกมีพ้ืนก�าเนิด 

ฉลาดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงภูมิท่ีประเสริฐได้ เช่นเดียวกับร่างกายท่ี 

ทอดขวาง ไม่ตั้งสูงขึ้นเหมือนอย่างมนุษย์ เทียบได้แก่ผู้ที่ไม่มีละอาย คิดจะท�าจะ 

พูดอะไร ก็ท�าและพูดสุดแต่ใจ ไม่ใช้ความคิดว่าน่าอับอาย เพราะเป็นการที่ไม่เหมาะ

ไม่ควร เรียกว่า “มนุสฺสติรจฺฉาโน คนดิรัจฉาน”

“ปิตติวิสัย” แปลว่า วิสัย คือภูมิภพของเปรต คือสัตว์จ�าพวกหนึ่ง ซึ่งละโลก

ไปเกดิเป็นอตัตภาพชนดิหนึง่ซึง่ไม่สมประกอบ ต้องเป็นทกุข์เดอืดร้อน เพราะหวิระหาย
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อยู่เสมอ ต้องอาศัยสิ่งที่ผู้อื่นให้ปัน ในปัจจุบัน ได้แก่ผู้ที่อยากได้อยู่เสมอ เพราะโลภ

ตัณหา หิวระหายในสิ่งต่าง ๆ อยู่อย่างไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ และมุ่งที่จะบริโภคผลของผู้อื่น

เท่านั้น เรียกว่า “มนุสฺสเปโต คนเปรต”

“มนษุย์” แปลอย่างหนึง่ว่า ผูม้ใีจสงู หมายความว่า มีภมิูจติใจและปัญญาสูง 

สามารถศึกษาอบรม สร้างความเจริญให้เกิดขึ้น รู้บาปบุญคุณโทษ ประโยชน์และ 

มิใช่ประโยชน์ สามารถเข้าถึงภูมิธรรมอันประเสริฐได้ ได้แก่ผู้รู้จักการควรไม่ควร  

รูจั้กละอายใจ เมือ่จะท�าการทีไ่ม่ควร รูจ้กัยบัยัง้ เลอืกท�าแต่การทีค่วร ศกึษาส�าเหนยีก

ปรับปรุงตนให้วัฒนะ ให้มีศีลธรรมตามฐานะ เรียกว่า “มนุสฺสมนุสฺโส คนมนุษย์” 

“เทวโลก” แปลว่า โลกของเทพหรือโลกทิพย์ หมายถึง ด้วยภูมิ ภพ ของผู้

ที่เกิดพรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาพอใจ เป็นที่ส�าราญกาย ส�าราญใจ ได้แก่ผู้ที่ถึง

พร้อมด้วยหริิ (ละอาย รงัเกยีจ ความชัว่) โอตตปัปะ (เกรงความชัว่) มีความประพฤติ

สะอาด มีความสงบ เรียกว่า “มนุสฺสเทโว คนเทวดา” 

ผูป้ฏิบตัใินมรรคมีองค์ ๘ จนบรรลคุวามส้ินกเิลส ควรเรยีกว่า “มนสุสฺวสิทุโฺธ 

คนบริสุทธิ์”

อนัมรรคาหรือปฏปิทาทีเ่รยีกรวมว่าทาง หมายถึงกรรมนัน่เอง ทรงทราบทาง

ไปสู่ภูมิทั้งปวง จึงหมายถึงทรงทราบกรรม ที่ยังผู้ท�าให้ไปถึงภูมินั้น ๆ ดังกล่าวแล้ว 

จนถึงทางที่ให้ถึงความดับกรรมความสิ้นกิเลส

ใครเล่า มกี�าลงัพระญาณหยัง่รูท้างไปสู่ภมิูทัง้ปวงตามเป็นจรงิ เลศิล�า้เหมือน

พระพุทธเจ้า
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โลกทั้งปวง

ค�าว่า โลก แปลว่า สิ่งที่สลายไป ดังวิเคราะห์ศัพท์ว่า ลุชฺชตีติ โลโก แปลว่า 

สิง่ทีส่ลายไปชือ่ว่าโลก ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า สิง่ต่าง ๆ ทีเ่รยีกว่าโลกนัน้ ไม่มคีงทนถาวร

ตลอดไป ต้องสลายไปในที่สุดทุกอย่าง เพราะโลกเป็นสังขารอย่างหนึ่ง ๆ คือเป็นสิ่ง

ที่ผสมปรุงแต่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงตกอยู่ในลักษณะ ๓ อย่าง ได้แก่ มีความเกิดขึ้น

ในเบื้องต้น มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง มีความสลายไปในที่สุด

พระตถาคตพุทธเจ้า ทรงทราบโลกท้ังปวง แยกออกเป็นธาตุเป็นอเนก 

ต่าง ๆ กัน ตามความจริง ค�าว่า ธาตุ แปลว่า สภาพที่ทรงหรือด�ารงอยู่ คล้ายกับว่า

ค�าว่า ธรรม หมายถึงเครื่องผสมปรุงแต่ง หรือเครื่องประกอบต่าง ๆ ของโลก ถ้าจะ

เทียบโลกกับรถธาตุ ในที่นี้ ก็เทียบกับเครื่องประกอบต่าง ๆ ของรถ โดยปกติสามัญ

ชนย่อมมองดูโลกในฐานเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างมองดูรถในฐานเป็นตัวรถ และ

ยึดถือโลกตามสมมติต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามลักษณะอาการเป็นต้น ดังพระพุทธภาษิตที่

แปลความว่า “เหมือนอย่างว่าเพราะประกอบส่วนต่าง ๆ เข้า เสียงว่ารถก็มี ฉันใด 

เมือ่ขนัธ์ทัง้หลายมอียู ่สมมตว่ิาสตัว์กม็ ีฉนันัน้” รวมความว่า ดแูละยดึถอืโลกในฐาน 

เป็นตัวเป็นตนตลอดถึงเป็นเราเป็นเขา เป็นของเราเป็นของเขาสืบเนื่องกันไป ส่วน 

พระตถาคตพุทธเจ้า ทรงดูโลกแยกออกเป็นธาตุเป็นอเนกนานัปการจึงไม่ทรงเห็น 

เป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างนายช่างมองดูรถหรือเรือน แยกออกเป็นเครื่องประกอบ 

ต่าง ๆ ได้โดยถนัดชัดเจน และไม่ทรงยึดถือเป็นตัวเป็นตน ทรงเห็นเป็นสักแต่ว่า  

ธาตุ เป็นสักแต่ว่าสมมติ
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พระอาจารย์แสดงว่า พระตถาคตพุทธเจ้าทรงทราบสังขารโลก ทั้งที่ไม่มี 

ใจครอง แยกออกเป็นธาตุต่าง ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่างอนุปาทินนกะ สิ่งที่ไม่ม ี

ใจครอง เช่น ต้นไม้ ขาว ด�า ใบไม้มีสณัฐานต่าง ๆ ดอกไม้มสีีและกล่ินต่าง ๆ ผลไม้ 

มีรสต่าง ๆ เพราะธาตุชื่อนี้ ๆ เป็นต้น

ในพระสูตรหนึ่ง แสดงย่อธาตุลงเป็นสอง คือ สังขตธาตุ และ อสังขตธาตุ 

ธาตุท่ีถูกผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขตธาตุ ธาตุที่ไม่ถูกผสมปรุงแต่งเรียกว่าอสังขตธาตุ 

เป็นธาตุแท้ ธาตุดังกล่าวมาข้างต้นเป็นสังขตธาตุ แม้ธาตุที่ค้นพบกันในโอกาสโลกที่

เข้าใจกันว่าเป็นธาตุแท้ตามสมัย มาบัดนี้ก็ปรากฏว่าเป็นเพียงสังขตธาตุเพราะยังแยก

ออกไปได้ การแยกให้รูจ้กัตัวธาตเุป็นอปุการะส�าคญัในทางคดโีลก แม้ในทางพระพทุธ-

ศาสนา การแยกให้รู้ตัวธาตุในสังขารโลกคือรูปกาย นามกาย ของตน ก็เป็นอุปการะ

ส�าคัญในการปฏิบัติธรรม

ใครเล่า เป็นผู้มีพระญาณหย่ังรู้โลกอันประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ เป็นอเนก  

เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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อัธยาศัย-วาสนา

๑

อธัยาศยั คอื ภาวะทีอ่าศยัอยูก่บัจติใจ ดงึจติใจให้เกดิความมุง่ หรอืน้อมจติใจ

ไปให้เกิดเจตนากรรมอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ถ้ามอีธัยาศยัประกอบด้วยโทสะ พยาบาท 

ย่อมดึงจิตใจให้เกิดความมุ่ง หรือน้อมจิตใจไปให้เกิดเจตนากรรม คือมุ่งก่อทุกข์โทษ

แก่ผูอ้ืน่ ถ้ามอัีธยาศัยประกอบด้วยเมตตา กรณุา ย่อมดงึจติใจให้มุง่ก่อเกือ้สุขประโยชน์

แก่ผูอ้ืน่ อัธยาศยัโดยย่อจึงม ี๒ คอื อัธยาศยัเลว กบัอธัยาศัยด ีเหตทุีอ่ดุหนนุให้เกดิ

อัธยาศัย คือ นิสัย อุปนิสัย

นสิยั คือทีเ่ข้าอาศยัของจติใจ ในฐานเป็นพืน้เพและเป็นเหตอุปุการะ มทีัง้ฝ่าย

ดแีละฝ่ายชัว่เหมอืนอธัยาศยั เพราะจติต้องเป็นนสิติ คอืผูอ้าศยัอยูใ่นนสิยั คอืทีอ่าศยั

อย่างใดอย่างหน่ึง ถ้าอาศัยอยู่กับกิเลส เช่น อาศัยตัณหา อาศัยมานะ อาศัยทิฏฐิ 

เรยีกว่า มตัีณหานิสยั มานนิสยั ทิฏฐนิิสยั ถ้าอาศยัคณุธรรม คอื สทัธา หริ ิโอตตปัปะ 

วิริยะ ปัญญา เรียกว่า มีศรัทธานิสัย หิรินิสัย โอตตัปปนิสัย วิริยนิสัย ปัญญานิสัย 

ฉะนั้น คนจะท�าอะไรจึงสุดแต่นิสัย ถ้านิสัยเป็นส่วนชั่วก็ท�าชั่ว นิสัยเป็นส่วนดีก็ท�าดี 

แต่นิสัยแสดงออกเป็นอัธยาศัย คือท�าให้เกิดความมุ่ง หรือน้อมไปของจิตใจก่อนแล้ว 

จึงเกิดเป็นเจตนากรรมท�าชั่วหรือดี ดังกล่าว

อุปนิสัย คือที่อยู่พ�านักอาศัยของจิตใจ มีอธิบาย ๒ อย่าง อย่างหนึ่งว่านิสัย 

ที่แรงกว่าปกติ เรียกว่าอุปนิสัย เทียบอย่างค�าว่า บารมีและอุปบารมี อีกอย่างหนึ่งว่า
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นิสัย ชนิดที่เป็นรองเรียกว่าอุปนิสัย เทียบอย่างค�าว่า ราชา อุปราชา อุปนิสัยใน 

ความหมายหลงันี ้หมายถงึนสิยัทีอ่บรมเพิม่เตมิเข้าใหม่ เช่น อบรมสตปัิญญาพจิารณา

ในการสร้องเสพ ในการอดกลั้น ในการละเว้น ในการบรรเทาถอนเป็นต้น หรือเช่น 

อบรมในบุญกุศล คือให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ท�าสมาธิและปัญญาให้เกิด  

เรียกว่า ทานูปนิสัย สีลูปนิสัย ภาวนูปนิสัย

การอบรมจนเป็นนิสัย อุปนิสัย จ�าต้องอบรมบ่อย ๆ จนอยู่ตัว เหมือนอย่าง

กระดาษที่ม้วนจนอยู่ตัว จับคลี่ออก ปล่อยมือ ก็ม้วนกลับเข้าไปเอง ความอยู่ตัวน้ี 

เรียกว่า วาสนา มีทัง้ทางชัว่และทางด ีเช่นเดยีวกนั การอบรมจนเป็นวาสนา เป็นนสิยั 

อุปนิสัย แสดงออกเป็นอัธยาศัย แล้วแสดงออกเป็นเจตนากรรมดังกล่าวมานี้  

อาศัยเสวนาการสร้องเสพบ่อย ๆ เป็นส�าคัญ ฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสไว้ใน 

มงคลสตูรเป็นข้อต้นว่า ‘อเสวนา จ พาลาน� การไม่สร้องเสพคบหาคนพาล ปณฑฺติานญจฺ 

เสวนา การสร้องเสพคบหาบัณฑิต’

ใครเล่า เป็นผูมี้ญาณหยัง่รูอ้ธัยาศยั นสิยั อปุนสิยั วาสนา ซึง่เกดิจากเสวนา 

แล้วก็น�าให้ผู้มีอัธยาศัยอย่างเดียวกันเสวนากัน เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า ‘ย� เว เสวติ ตาทิโส คบคนใดย่อมเป็นเช่นคนนั้น’ 

การที่จะเป็นเช่นคนที่ตนคบ หมายถึงคบหากัน (เสวนา) จนเกิดความคุ้นเคยอยู่ตัว 

เกิดมีนิสัย อุปนิสัย และอัธยาศัย คล้ายคลึงเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที ่

มอัีธยาศยัเช่นใด กย่็อมเสวนาคบหากนักบัคนทีม่อีธัยาศยัเช่นนัน้ คนทีม่อีธัยาศยัเลว

ก็เข้าพวกคนเลว คนที่มีอัธยาศัยดีก็เข้าพวกคนดี ดังท่ีปรากฏในพระญาณของ 

พระตถาคตเจ้า ข้อนีเ้ป็นความจรงิท่ีมอียูท่กุกาลสมยั บดันีม้กัพดูอ้างว่า เคร่ืองแวดล้อม 

แต่อ้างว่าเสวนาตรงกว่า

อนึ่ง อัธยาศัยท�าให้เกิดอ�านาจสามารถที่จะท�าได้เพียงเท่าอัธยาศัย อัธยาศัย

อ่อนก็ดึงใจน้อมใจอย่างอ่อน อัธยาศัยแรงก็ดึงใจน้อมใจได้อย่างแรงดังท่ีพระอาจารย์ 
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แสดงว่า ‘อัธยาศัยที่กว้างหรือไม่กว้าง ชื่อว่าอ�านาจ หรือความสามารถของทายกคือ 

ผูใ้ห้’ อธบิายว่า มอีธัยาศยัในทานเท่าใด กมี็อ�านาจสามารถจะให้ได้เท่านัน้ ไม่อาจจะ

ให้ทานเกนิอธัยาศัย แม้อัธยาศัยในทางอ่ืน ๆ กเ็ช่นเดยีวกนั อธัยาศยัท�าให้เกดิอ�านาจ

ทางใจดงักล่าว จงึฝืนได้ยาก ผูป้กครอง เช่นมารดาบดิา ย่อมอ�านวยตามอัธยาศยัของ

บุตรธิดาท่ีเป็นไปในทางดี ดังเช่นมารดาของบัณฑิตสามเณร อนุญาตให้สามเณรนั้น

บรรพชา ด้วยคิดว่าจักไม่ท�าลายอัธยาศัยของบุตร มารดาบิดาทั่วไปก็เหมือนกัน  

ย่อมอ�านวยตามอัธยาศัยของบุตรธิดาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและการงานเป็นต้น 

แต่ข้อส�าคัญต้องสงัเกตให้ทราบ เพราะอธัยาศัยหลายอย่างซ่อนเร้นอยู่ไม่แสดงออกมา 

ถ้าไม่ทราบ อ�านวยให้เป็นไปผิดอัธยาศัย กจ็ะไม่ส�าเรจ็ประโยชน์ ดงัเช่นพระมหาปันถก 

บอกกัมมัฏฐานแก่พระจูฬปันถกผู้น้องชาย ไม่ต้องด้วยอัธยาศัยของจูฬปันถก จึงไม่

ส�าเร็จประโยชน์ แต่พระบรมศาสดาได้ทรงบอกบทท่ีถูกกับอัธยาศัย พระจูฬปันถก 

จึงปฏิบัติส�าเร็จผล

อนึ่ง ผู้ที่รู้อัธยาศัย ถ้ามุ่งร้าย ก็อาจอาศัยอัธยาศัยของผู้นั้น หนุนให้ปฏิบัติ

ผดิทางได้ ดงัเช่นอาจารย์ของอหงิสกมาณพ รูว่้าอหงิสกมาณพมอีธัยาศยัรกัการศกึษา

อย่างยิ่ง จึงหลอกอหิงสกมาณพให้ไปตัดนิ้วมนุษย์มาให้ได้ครบพันคน จึงจะประสาท

ความส�าเร็จวิชาให้ อหิงสกมาณพจึงเป็นองคุลิมาลโจรไปด้วยอัธยาศัยท่ีรักจะได้วิชา 

มิใช่ด้วยอัธยาศัยในปาณาติบาต พระบรมศาสดาได้ทรงทราบอัธยาศัยท่ีแท้จริงนี้  

จงึได้เสดจ็ไปโปรด ตรสัพระวาจาสะกดิใจแก่องคลุมิาล ผูว้ิง่ไล่ตามพระองค์ พลางร้อง

ให้พระองค์หยุด พระองค์ตรัสว่า พระองค์หยุดแล้ว องคุลิมาลต่างหากยังไม่หยุด  

องคุลิมาลจึงได้คิดเพราะเป็นนักศึกษา เลิกเป็นโจรฆ่าคนได้ทันที

ใครเล่า เป็นผู้มีญาณหยั่งรู้อัธยาศัยที่ต่าง ๆ กัน ของสัตว์ทั้งหลายในโลก  

ซึ่งต่างเสวนาคบหากันตามอัธยาศัย เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ความยิ่งหย่อนของบุคคล

อินทรีย์ ได้แก่ภูมิธรรมที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในใจ คือ ศรัทธา ความเชื่อ 

วิริยะ ความเพียร สติ ความระลึกได้ สมาธิ ความตั้งใจแน่วแน่ ปัญญา ความรู้  

หมายถึงศรัทธาเป็นต้นท่ีเข้มแข็ง อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ บางคนก็มีอ่อน บางคนก็มี 

แก่กล้า

พระพทุธเจ้าได้ทรงมีพระญาณหยัง่ทราบว่า สตัว์บคุคลมอีนิทรย์ีไม่เหมอืนกนั 

บางคนหย่อน บางคนย่ิงแม้ในคนเดยีวกนั บางคราวกห็ย่อน บางคราวกย็ิง่ตามควรแก่

การอบรม พระพทุธเจ้าเมือ่จะทรงแสดงธรรม ท่านกล่าวว่าได้ทรงก�าหนดอนิทรีย์ของ

ผูฟั้งแล้วจึงทรงแสดง ตามควรแก่อนิทรย์ีของผูฟั้งนัน้ ๆ ฉะนัน้ ธรรมทีท่รงแสดงจงึมี

หลายชั้น ดังที่ทรงแสดงประโยชน์ปัจจุบันก็มีประโยชน์ภายหน้าก็มีประโยชน์อย่างยิ่ง

กม็ ีหรอืทรงแสดงทานบ้าง ศีลบ้าง ภาวนาบ้าง หรอืทรงแสดงสีลสิกขาบ้าง จติตสิกขา

บ้าง ปัญญาสิกขาบ้าง ตามสมควรแก่อันดับของอินทรีย์ที่หย่อนหรือยิ่ง ในบางคราว

ได้ทรงรอจนอินทรีย์ของผู้ฟังแก่กล้าสมควรแล้วจึงทรงอบรมส่ังสอน ดังมีเรื่องเล่า 

ในอรรถกถาธรรมบทว่า 

ได้มีบุตรพราหมณ์ผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถี ชื่อวักกลิ ได้พอใจในพระสรีรสมบัติ

ของพระศาสดา มองดูพระองค์อย่างไม่อ่ิมไม่เบ่ือ ได้บวชในส�านักของพระศาสดา  

เพ่ือประโยชน์เพียงข้อเดียว คือจักได้เห็นองค์พระตถาคตเจ้าตลอดกาลเป็นนิตย์  

ครั้นบวชแล้วก็ไม่ได้ท�ากิจท่องบ่นหรือกัมมัฏฐานเป็นต้น คอยเท่ียวมองดูพระทศพล
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เท่าน้ัน ฝ่ายพระศาสดาทรงรอให้ญาณหรืออินทรีย์ของพระวักกลิแก่กล้า ยังไม่ตรัส

อะไร ครั้นทรงทราบว่าญาณของพระวักกลิแก่กล้าแล้ว จึงทรงเร่ิมอบรมด้วยตรัสว่า  

“ดูก่อนวักกสิ ประโยชน์อะไรด้วยกายเน่านี้ที่เธอเฝ้าดูแล้ว ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นี้เห็นเรา

ผู้ใดเห็นเรา ผู้นี้เห็นธรรม” แม้ทรงโอวาทแล้วอย่างนั้น พระวักกลิก็ยังไม่อาจเลิกการ

เฝ้าดูพระองค์ เม่ือใกล้จะถึงวนัเข้าพรรษา พระศาสดาได้เสดจ็ไปสู่กรงุราชคฤห์ ได้ตรสั

ประณามขบัไล่พระวกักลใิห้ออกไปพ้นพระพกัตร์ในวนัเข้าพรรษา เพือ่จะให้พระวกักลิ

เกิดสงัเวช, พระวกักลไิม่อาจจะอยู่ในส�านกัพระศาสดาได้มคีวามเสยีใจ, ขึน้ไปยอดเขา

คิชฌกฏู ด้วยอนัคดิว่าจะโดดเขาให้ตาย พระศาสดาทรงทราบแล้ว จงึทรงเปล่งโอภาส

แสดงพระองค์ให้พระวักกลิเห็น เมื่อพระวักกลิได้เห็นแล้วก็หายเศร้าโศกเสียใจทันที 

พระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมอบรมต่อไปจนพระวักกลิได้บรรลุพระอรหัต

เร่ืองของพระวกักล ิตามท่ีท่านอาจารย์ได้เล่าไว้นี ้แสดงพระญาณของพระพทุธเจ้า

ที่ทราบความยิ่งและหย่อนของบุคคล แลทรงอบรมด้วยวิธีที่เหมาะแก่อินทรีย์ของ 

แต่ละบคุคล วธิทีีท่รงใช้จงึต่างกนั แต่กเ็พือ่ประโยชน์อนัเดยีวกนั คอืให้ตรสัรูพ้ระธรรม

ใครเล่า มีพระญาณหยั่งรู้ภูมิธรรมที่ครองความเป็นใหญ่ในจิตใจคนแลอาจ

แสดงธรรมอบรมให้ส�าเร็จประโยชน์ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ทางปฏบิัติสมาธิ

ทุก ๆ คนได้รับอารมณ์ทางประสาทต่าง ๆ มี ตา หู เป็นต้น จิตจึงไม่สงบ

เหมอืนอย่างคลืน่ในทะเล ฉะนัน้ อารมณ์ดงักล่าวนีเ้องเป็นเหตใุห้จติไม่ต้ังมัน่เป็นสมาธิ 

และท�าจิตที่เป็นสมาธิให้เศร้าหมอง คือ ให้เสื่อม ให้ออกจากสมาธิ พระบรมศาสดา

ได้ทรงทราบเหตุที่ท�าให้เสียสมาธิเหล่านี้ จึงได้ตรัสบอกไว้โดยถี่ถ้วนรอบคอบ ได้ตรัส

เหตทุีท่�าให้เกดิสมาธ ิและวิธีท�าให้เกดิสมาธผ่ิองใสแนบแน่นย่ิงข้ึน เช่นได้ตรสัสอนให้

ส�ารวมอินทรีย์ มี ตา หู เป็นต้น และตรัสบอกอารมณ์ของสมาธิไว้ต่าง ๆ ซึ่งตรงกัน

ข้ามกบัอารมณ์ทีใ่ห้เกดิกเิลส ดงักล่าวแล้ว คอืให้สงบตัง้ม่ันแน่วแน่ ทัง้ได้ตรสับอกวิธี

ทีจ่ะรกัษาสมาธ ิและท่ีจะเล่ือนชัน้สมาธใิห้สงูขึน้ไป ได้ตรสับอกวิธท่ีีจะเข้าด�ารงอยู่และ

ออกจากสมาธ ิได้ตรสับอกวธีิทีจ่ะปฏบิตัใิห้เกดิความช�านาญในกจิเหล่านี ้และข้อส�าคัญ

ได้ทรงแสดงประโยชน์ของสมาธิว่า เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือธรรมเป็นเครื่องอยู่

เป็นสุขในปัจจุบัน แต่ไม่ใช่สัลเลขธรรม คือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส ดังที่ตรัสไว้

ในสัลเลขสูตร 

ผู้ที่หลงในผลของสมาธิ อาจเกิดส�าคัญตนว่าเป็นผู้วิเศษ กลายเป็นคนอุตร ิ

ไปในทางท่ีผดิกลบัเพิม่กเิลสและความช่ัวมากขึน้กว่าคนโดยปกต ิมตีวัอย่างดังพระเทวทตั 

และคนอื่นอีกมากทั้งในและนอกพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดามิได้ทรงสรรเสริญ

ผลของสมาธิในทางอิทธิปาฏิหาริย์ว่า เป็นนิยยานิกธรรม เครื่องน�าออกจากกิเลสและ

กองทุกข์ หรือ สัลเลขธรรมดังกล่าว แต่ได้สอนให้ท�าสมาธิเพื่อน้อมสมาธิจิตไปอบรม
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ปัญญาเพ่ือความขัดเกลาต่อไป ลองพิจารณาดูอย่างง่าย ๆ สมมติว่ามีฤทธิ์เดชเหาะ

เหินเดินอากาศได้ ถ้าท�าได้เป็นอาจิณ ก็มิใช่เป็นของแปลกประหลาด เหมือนอย่าง 

นกและเรือบิน และถ้าผู้นั้นเป็นคนชั่ว ก็ย่ิงท�าให้เป็นท่ีหวาดกลัวไม่ไว้วางใจ ฉะนั้น  

ข้อส�าคัญในพระพุทธศาสนา จึงอยู่ที่การปฏิบัติขัดเกลากิเลสและความชั่ว ด้วยวิธีละ

ความชั่วประพฤติความดี และท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว การท�าสมาธิท่ีมุ่งหมายก็คือ

ท�าใจให้ต้ังมั่นแน่วแน่ เพื่อให้เกิดพลังเรี่ยวแรงในการปฏิบัติขัดเกลา ดังกล่าวแล้ว  

แต่ถ้าเกิดหลงในผลของสมาธิ ส�าคัญตนผิดไปในอุตริธรรมต่าง ๆ นอกทางพระพุทธ-

ศาสนา คือ นอกธรรม นอกวินัย ของพระบรมศาสดา ก็จะเกิดโทษและความเสือ่ม

เสยีต่าง ๆ พระบรมศาสดาได้ทรงทราบเหตทุีจ่ะท�าให้เกิดความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว

แห่งสมาธต่ิาง ๆ ดงัทีเ่รยีกว่า ฌาน วโิมกข์ สมาธิ สมาบติั เป็นต้น และได้ตรสับอก

ชีแ้จงไว้โดยรอบคอบถีถ้่วนทกุประการ เพือ่ให้บคุคลปฏบิตัสิมาธใินทางทีถู่ก ใช้สมาธิ

ในทางท่ีถกู โดยเฉพาะมิใช่เพือ่เพ่ิมพนูกเิลส แต่เพ่ือปฏบิติัขดัเกลากเิลส และความชัว่

ในตนตามทางพระพุทธศาสนา

ใครเล่า เป็นผู้รู้และบอกทางปฏิบัติสมาธิ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ปุพเพนวิาสานุสสตญิาณ

พระพทุธเจ้าได้ทรงมีพระสตบิรบิรูณ์ เพราะมพีระจิตทีบ่รสุิทธิ ์จงึทรงระลึกรู้

ไปในอดีตชาติตลอดกัปเป็นอเนกสุดที่จะประมาณได้ ส่วนบุคคลทั่วไปก็อาจพิจารณา

ให้เห็นได้ในปัจจุบัน ในทางปฏิบัติกล่าวคือพิจารณานิวาสคือที่อยู่ของคน อันได้แก่ 

รูปธรรมและนามธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้เอง ทุก ๆ คนในบัดนี้ก็เปล่ียนนิวาส 

คอืทีอ่ยูอ่นัได้แก่รูปธรรมนามธรรมของตนเองอยู่เสมอ รปูธรรมกเ็ปล่ียนแปลงเรือ่ยมา

ตัง้แต่เกดิจนบดันีอ้ย่างไม่หยดุยัง้ และจะเปลีย่นแปลงต่อไปอกีจนกระทัง่ดบั ดังท่ีเรยีก

กว้าง ๆ ว่า ปฐมวยั มชัฌมิวยั ปัจฉมิวยั แต่ความจรงิความเปล่ียนแปลงของรปูกายนัน้ 

มิใช่นาน ๆ จึงเปลี่ยนครั้งหนึ่ง แต่เปลี่ยนอยู่เสมอทุกขณะ เมื่อไม่ก�าหนดก็ไม่รู้  

ต่อเมื่อก�าหนดพิจารณาจึงจะรู้ได้

วิทยาการในบัดนี้ ก็แสดงรับรองอยู่แล้วว่า แม้ส่วนที่แข็งแกร่งในร่างกายเช่น

กระดูกก็เปล่ียนแปลงอยู่เร่ือย เพียงเวลาไม่นานเท่าไรก็เปลี่ยนจนหมดชุดเก่าไป  

แต่เพราะมีสันตติคือความสืบต่อ จึงคงเห็นอยู่เหมือนอย่างไม่ได้เปล่ียนแปลงไป  

ส่วนนามธรรมนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็ว เมื่อจิตน้อมออกไปรับเรื่องใดก็เกิดนามธรรม

ข้ึนในเรือ่งนัน้ เมือ่จติปล่อยเรือ่งนัน้ไปจบัเรือ่งอืน่ต่อไปอกี นามธรรมกเ็กดิในเรือ่งอืน่

นั้นต่อไปอีก วันหนึ่ง ๆ จิตได้น้อมออกไปจับเรื่องมากมายเท่าใด นามธรรมก็เกิดขึ้น

มากมายเท่านั้น ฉะน้ัน เม่ือกล่าวอย่างละเอียด จิตจึงถือปฏิสนธิในเรื่องหนึ่ง และ 

จุติคือเคลื่อนจากเรื่องนั้นแล้ว ก็ไปถือปฏิสนธิในเรื่องอื่นต่อไปอีก เป็นไปอยู่ดังนี ้
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ทกุขณะจติ ฉะนัน้ รูปธรรมนามธรรม อนัเป็นนวิาสทีอ่ยู่ของสัตตะหรอืของจติ แม้ใน

ปัจจุบันนี้เองก็เปลี่ยนไปอยู่เสมอ พิจารณาย้อนกลับไปดูในอดีต ก็จะเห็นว่าเป็นเช่นนี้ 

และเมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดย้อนขึ้นไป จนรู้ชัดนิวาสคือท่ีอยู่ของจิตว่า เม่ือน้ัน ๆ  

เราได้มีรูปอย่างนี้ มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ อย่างนี้ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ  

กย็ิง่จะเหน็หน้าตาของนิวาสคือรูปธรรมนามธรรมของตนชัดขึน้ ท�าให้เห็นอนจิจตา คอื

ความที่ปรวนแปรเปล่ียนแปลงเรื่อยมาโดยล�าดับ และจักปรวนแปรเปลี่ยนแปลงสืบ 

ต่อไปในภายหน้าด้วย ลักษณะอาการอย่างเดียวกัน จะท�าให้เกิดความหายหลงหาย

ต่ืนในเร่ืองทัง้หลาย ท้ังท่ีน่าปรารถนา เช่น ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข ทัง้ทีไ่ม่น่าปรารถนา

เช่นความเสือ่มลาภ เสือ่มยศ นนิทา ทุกข์ เพราะจักเป็นเรือ่งอนัใดกต็าม น่าปรารถนา

ก็ตาม ไม่น่าปรารถนาก็ตาม ที่สัตตะหรือจิตท่องเที่ยวไปยึดถือเป็นอารมณ์ ก็จะต้อง

แปรปรวนเปลีย่นแปลงเรือ่ยไป เป็นอันว่าได้ประสบธรรมะคอืความจรงิได้ประการหนึง่ 

แม้ด้วยสญัญา และเม่ือได้พจิารณาท�าสญัญาให้เป็นปัญญาขึน้ กจ็ะหายหลงหายประมาท 

เป็นเหตุให้ตั้งตนอยู่ได้คงที่ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

พระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบด้วยพระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือความรู้

ก�าหนดระลึกที่อยู่ในหนหลังได้ตลอดอเนกชาติ ใครเล่ามีญาณดังนี้ เลิศล�้าเหมือน

พระพุทธเจ้า
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หลักกรรม

๑

หลักพระพุทธศาสนาหลักหนึ่งที่ส�าคัญ และเกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่ตลอดไป 

คือ หลักกรรม พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หลักกรรมนี้ และทรงแสดงสั่งสอน

ค�าว่า “กรรม” เป็นชือ่ของการงานอย่างใดอย่างหนึง่ ทีบ่คุคลกระท�า อนัเกดิ

จากเจตนาคือความจงใจ ฉะนั้น เบื้องต้นของกรรมก็คือ เจตนา ซึ่งมีพระพุทธภาษิต

แสดงว่าเป็นตัวกรรม ดังพระพุทธภาษิตแปลความว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนา

ว่าเป็นตัวกรรม เพราะบุคคลมีเจตนาแล้วจึงท�ากรรม ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง  

โดยปกติทุก ๆ คน ย่อมมีเจตนาท�า พูด คิด อยู่เสมอ เมื่อท�าก็เป็นกายกรรม  

เมื่อพูดก็เป็นวจีกรรม เมื่อคิดก็เป็นมโนกรรม จึงท�ากรรมพอกพูนอยู่ไม่ว่างเว้น

มีปัญหาว่า กรรมที่ท�าพอกพูนอยู่เสมอนี้ ท�าแล้วก็แล้วไป หรือยังมีอะไร 

เหลืออยู่ และเป็นกรรมกองเดียวกันหมด ไม่มีดีมีชั่วหรืออย่างไร ?

ปัญหานี้ ตอบได้ว่า กรรมที่ท�าไว้แล้ว หาเลิกแล้วกันไปไม่ ยังคงเป็นของ 

ตนอยู ่ดังค�าว่า “กมมฺสสฺโกมหฺ ิเรามีกรรมเป็นของของตน” แม้ทางกฎหมายกไ็ม่ยอม

ให้กรรมทีท่�าแล้วเป็นอันว่าแล้วไป เม่ือไปท�ากรรมทีผ่ดิกฎหมายกต้็องมโีทษตามกฎหมาย 

ถึงในทางวินัยก็เหมือนกัน เมื่อภิกษุประพฤติผิดวินัย ก็ต้องอาบัติเป็นโทษติดตัวอยู่ 

เมือ่เรยีกด้วยโวหาร ว่ากรรม ก็มกีรรมน่ันเองตดิตวัอยู ่เพราะจารกึอยูใ่นใจ อาจระลกึ
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หรือนึกข้ึนมาได้ และกรรมนี้มิใช่เป็นกองเดียวกัน ไม่มีดีไม่มีชั่ว แต่เป็นกรรมท่ีดี  

ซึ่งเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เป็นสุขก็มีเป็นกรรมท่ีชั่ว เพราะเบียดเบียนตนเองและ 

ผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็มี ทั้งนี้ เพราะเกี่ยวกับบุคคล จึงมีแบ่งว่าดีในเมื่อก่อให้

เกิดสุขแก่บุคคล และว่าชั่วในเมื่อก่อทุกข์ให้เกิดแก่บุคคล ยกบุคคลเสียแล้ว ก็ไม่มีดี 

ไม่มีชั่ว ฉะนั้น กรรมจึงมีดี มีชั่ว แบ่งตามลักษณะที่กล่าวนั้น

ทุก ๆ คนก็ยอมรับเรื่องความดีความชั่วอยู่ทั่วหน้ากัน ต่างกันแต่วัตถุของ

ความดีความชั่ว ซึ่งแต่ละลัทธิก็แสดงผิดแผกกัน ฉะนั้น กรรมดี กรรมชั่ว จึงมีอยู่แก่

ทุกคน และทุก ๆ คนก็ต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมที่ตนท�าไว้ เหมือนอย่าง 

บุตรเป็นทายาทรับมรดกของมารดาบิดา ข้อว่าเป็นทายาทนี้ คือจะต้องรับผลอย่าง

แน่นอน แม้ยังมิได้รับในเวลาน้ัน แต่ก็จะต้องได้รับแน่ หลีกเลี่ยงไม่พ้น ตั้งต้นแต่ 

การเกิดถือก�าเนิดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ใครเล่า เป็นผู้รู้และแสดงหลักกรรม เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

ทุก ๆ คนท่ีเกิดมา ทางร่างกายภายนอก ย่อมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด  

เช่นทีเ่รยีกว่าชนกชนน ีแปลว่าผูใ้ห้เกดิ แต่เมือ่แสดงทางหลกักรรมภายใน กรรมทีท่�า

ไว้นัน้เองเป็นชนกชนนีของตน คือมีกรรมเป็นก�าเนดิก่อให้เกดิขึน้มา ตนเองเป็นผูส้ร้าง

กรรมของตน จึงช่ือว่าเป็นผู้สร้างตนขึ้นเอง คือเป็นผู้สร้างชาติ อันได้แก่ความเกิด  

ให้แก่ตน ไม่มีใครอื่นมาเป็นผู้สร้างให้ ส่วนทางร่างกายก็สืบเชื้อสายไปตามเรื่อง

แม้การสบืพงศ์พนัธุต่์อไปก็เช่นเดยีวกนั เมือ่กล่าวทางร่างกายภายนอก บคุคล

กเ็ป็นมารดาบิดายงับุตรธดิาให้เกิดสบืต่อไป ส่วนในทางหลกักรรมภายใน กรรมนัน้เอง

เป็นเผ่าพันธุ์ ซึ่งบุคคลจะต้องเป็นผู้สืบต่อไป จึงเท่ากับว่าตนเองนั้นแหละเป็นพ่อแม่

ของตนเอง และตนเองนั้นแหละเป็นลูกของตนเอง สืบต่อไปเป็นบุคคลเดียวนั้นเอง

ตลอดสาย เพราะมีกรรมเป็นผู้อ�านวยให้เป็นไปเป็นช่วง ๆ และช่วงไหนจะสมมติ 

เรียกว่าอะไร เป็นการเปรียบเทียบ ก็สุดแต่จะว่า
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รวมความว่า ทกุ ๆ คนต้องพึง่พาอาศยักรรมเป็นไปทัง้นัน้ ทัง้กรรมดทีัง้กรรมชัว่ 

พึง่กรรมดใีห้พาไปคอืกรรมดนี�าให้ได้รบัความสุขต่าง ๆ พึง่กรรมชัว่ให้พาไป คือกรรมชัว่

น�าให้ประสบความทุกข์ต่าง ๆ ในภายนอกอาจต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลเป็นต้น แต่ใน

ภายในต้องอาศัยกรรม ยนื เดนิ นัง่ นอน อยูกั่บกรรมดังจะพงึเห็นได้ว่า กรรมนัน้เอง

ท�าให้บุคคลมีชือ่เรยีกต่าง ๆ กัน ในฝ่ายช่ัว เช่นเรยีกว่า โจร เพราะโจรกรรม เรยีกว่า

คนช่ัวต่าง ๆ ก็เพราะกรรมช่ัวต่าง ๆ ในฝ่ายดี เช่นเรียกว่าคนดี เพราะบุญกรรม  

ในฝ่ายที่เป็นกลาง ๆ เกี่ยวแก่อาชีพต่าง ๆ เช่นเรียกว่า แพทย์ ก็เพราะเวชกรรม 

เรียกว่า พ่อค้า ก็เพราะพาณิชยกรรม เรียกว่าชาวนา ก็เพราะกสิกรรม บุคคล 

ทุกจ�าพวกเหล่านี้จะไปในที่ไหน อยู่ในอิริยาบถอะไร ก็คงเรียกชื่ออย่างนั้น จึงเกาะไป

กับกรรมดีบ้างชั่วบ้าง และได้รับผลของกรรมนั้นอยู่เสมอ ดังที่ท่านสอนให้พิจารณา

เนือง ๆ ว่า เราจักท�ากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น

ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุก ๆ คนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมดังกล่าว

เนือง ๆ เพ่ือเป็นผู ้ไม่ประมาท พยายามละกรรมที่ชั่ว ประกอบแต่กรรมที่ดี  

เพราะทุก ๆ คนสามารถละกรรมที่ชั่ว ประกอบกรรมที่ดีได้ การที่ยังปฏิบัติดังกล่าว

ไม่ได้ ก็เพราะยังประมาทมิได้พิจารณาให้รู้ตระหนักในหลักกรรม และไม่เชื่อกรรม  

ไม่เชื่อผลของกรรม ไม่เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ต่อเม่ือเป็นผู้ไม่ประมาท 

และมีศรัทธาความเชื่อดังกล่าว จึงจะละกรรมชั่ว ท�ากรรมดีได้ตามสมควร

ใครเล่า เป็นผู้รู้และแสดงหลักกรรม เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๓

พระพทุธเจ้า ได้ทรงทราบว่า สตัว์เป็นไปตามกรรม คอืทรงเห็นสัตว์ทัง้หลาย

จุติอยู่ อุปบัติอยู่ เข้าถึงผลต่าง ๆ กันตามกรรม ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์หมดจด  

ล่วงของมนษุย์ ว่าสตัว์ผู้ประกอบด้วยกายทุจรติ วจทีจุริต มโนทจุรติ ด่าว่าพระอรยิเจ้า 

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิยดึถือกรรมของมจิฉาทฏิฐ ิสตัว์เหล่านัน้กายแตก ท�าลาย ตายไปแล้ว 

เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นิรยะ ส่วนสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต  

มโนสุจริต ไม่ด่าว่าพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ สมาทานกรรมของสัมมาทิฏฐิ  

สัตว์เหล่านั้น กายแตกท�าลายตายไปแล้ว เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์



115เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕

แสดงว่า พระตถาคตเจ้า ได้ทรงมีพระญาณเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติ คือเคลื่อน

จากภพชาติหนึ่ง ๆ อุปบัติคือเข้าถึงภพชาติหนึ่ง ๆ ต่าง ๆ กัน คือ เลว ได้แก่มีชาติ

ตระกูล โภคะ สชาติปัญญา เป็นต้น ต�่าทราม ดีก็ตรงกันข้าม มีวรรณะดี ได้แก ่

มวีรรณะผวิพรรณท่ีน่าปรารถนาพอใจ มีวรรณะชัว่กต็รงกนัข้าม เป็นสุคตะ ไปด ีได้แก่

มัง่มทีรัพย์มาก เป็นทคุคตะ ไปชัว่ ได้แก่ขดัสนจนทรพัย์ ต่าง ๆ กนัตามกรรมทีต่นเอง

ได้ท�าไว้

ความเคลื่อน เรียกตามศัพท์ว่า จุติ ความเข้าถึง เรียกตามศัพท์ว่า อุปบัติ  

ใช้แทนค�าว่า ตาย เกิดทุก ๆ คนซ่ึงยังต้องตายเกิด เรียกว่า สัตว์ แปลว่า ผู้ข้อง  

ผู้ติด เพราะยังไม่หลุดไปจากวัฏฏะ คือวนเวียนเกิดเวียนตาย เมื่อสัตว์ตาย ร่างกาย

เป็นผู้ตาย แต่สัตว์เป็นผู้จุติ คือเคลื่อนออกไปจากร่างกายที่ตายนั้นไปอุปบัติ คือ 

เข้าถึงร่างกายใหม่ ความก่อเกิดแห่งร่างกายใหม่ เรียกว่าเกิด ฉะนั้น ตายเกิดจึงเป็น

ค�าที่ใช้ส�าหรับร่างกาย และความเกิดของร่างกายนี้เอง ต้องมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด 

เป็นไปตามพงศ์พันธุ์และตามธรรมดาของกาย ซึ่งประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ ตลอดไป

จนตาย ส่วนความอุปบัติจนถึงจุติของสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิด กรรมจึงเป็น

ชนกชนนีของสัตว์ท้ังหลาย เม่ือพูดโดยฐานเป็นการก (ผู้ท�า) ก็ต้องว่า สัตว์นั้นเอง

เป็นชนกชนนีของตัวเอง ทั้งจะต้องเป็นบุตรธิดาของตนเองสืบ ๆ ต่อไป ดังกล่าวแล้ว

พิจารณาดูที่ตนเองในบัดนี้ จะเห็นว่า กายของเรามีอยู่ส่วนหนึ่ง ตัวของเรา 

มีอยู่ส่วนหนึ่ง กายของเรามีความเป็นไปในทางหนึ่ง ตัวของเราอีกทางหนึ่งความเป็น

ไปของกาย เช่นต้องบริโภค ต้องถ่ายต้องเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ความ

เป็นไปของตัวเราเกี่ยวแก่จิตใจ ต้องเล่าเรียนศึกษา ต้องท�างาน ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าแก่

ว่าตาย เพราะมักจะประมาท เหมือนไม่แก่ไม่ตาย และไม่ค่อยจะยอมรับรู้ความแก่

ของร่างกาย เข้าค�าว่า ร่างกายจะแก่ก็แก่ไป แต่ใจไม่แก่ รวมความแล้วความเป็นไป

ของตัวเราในปัจจุบันเก่ียวกับกรรม คือเจตนาของเราเอง เจตนากรรมนี้เป็นผู้บังคับ

บญัชาตวัเราให้ท�าอย่างไร เพราะเม่ือมีเจตนาแล้ว จึงท�ากายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

ต่าง ๆ ทั้งในทางดี ทั้งในทางชั่ว

ใครเล่า เป็นผู้รู้และแสดงหลักกรรม เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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๔

อันความดีและความชั่วนี้ มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกัน เมื่อเป็นความจริง  

ถงึใครจะพยายามเปล่ียนแปลงให้เป็นความชัว่ กไ็ม่อาจท�าได้ คงเป็นความดอียูน่ัน่เอง 

แม้ความชั่วก็เหมือนกัน เมื่อเป็นความชั่วจริง ก็คงเป็นความช่ัวอยู่นั่นเอง ไม่มีใคร

สามารถจะกลับกลายให้เป็นความดไีปได้ ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคน 

ก็เป็นเพียงความอ้างเอาหรือความเข้าใจเท่านั้น แม้จะท�าให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ได้บ้าง เช่นการใส่ความ การยกยอโดยไม่เป็นจรงิ กไ็ม่ใช่ผลของความด ีหรอืความชัว่

นัน้โดยตรงผลของความดีหรือความชัว่นัน้ จะต้องมาถึงในเมือ่ถงึโอกาส เพราะการให้

ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืน เมื่อยังเป็นเวลากลางวัน จะเร่งให้

เป็นกลางคนืสกัเท่าไร กค็งเป็นไปไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาส้ินวัน เวลากลางคนืกม็าถึง

เข้าเอง แม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกัน จะเร่งให้เป็นกลางวันสักเท่าไรก็เป็นไม่ได้ 

จนกว่าจะสิน้คนื แล้วกลางวนักเ็ริม่ขึน้เอง เวลาทีค่วามดใีห้ผลเหมือนกลางวัน เวลาที่

ความชั่วให้ผลเหมือนกลางคืน 

ฉะนั้น บุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะกาลท่ีความดีให้ผล ก็มีชีวิตสว่างไสว

รุ่งเรือง แม้จะท�าความชั่วในระหว่างนั้น ก็ยังสว่างไสวอยู่ก่อน จนกว่าจะถึงกาลของ

ความชั่วให้ผล แต่เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความชั่วให้ผล ชีวิตก็อับแสงเศร้าหมอง ถึงจะ

ท�าความดีในระหว่างนั้น ก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึงกาลแห่งความดีให้ผล 

เหตุฉะนี้ บุคคลบางคนหรือบางพวก ผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรม 

จึงมักมีความเห็นเล่ือนลอยไปตามผลต่าง ๆ ที่เห็นจ�าเพาะหน้า เห็นอย่างไร ก็พูด 

อย่างนั้น เป็นต้นว่า เห็นบางคนท�าดีและได้รับผลดีก็พูดว่าท�าดีได้ดี เห็นบางคนท�าชั่ว

แต่ได้รบัผลด ีกพู็ดว่า ท�าชัว่ได้ดี เหน็บางคนท�าชัว่และได้รบัผลชัว่ กพ็ดูว่าท�าชัว่ได้ชัว่ 

เห็นบางคนท�าดี แต่ได้รับผลชั่ว ก็พูดว่าท�าดีได้ชั่ว คนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่

ได้เห็นจ�าเพาะหน้าอย่างนี ้เพราะไม่ทราบหรือไม่เชือ่ในกฎของกรรม อนัเกีย่วกบักาล

ก�าหนดเหมอืนอย่างวนัคนืดงักล่าว ฉะนัน้ เม่ือมีความรูห้รอืความเชือ่ในกฎของกรรม 

ก็จักกล่าวอย่างแน่นอน ไม่เลื่อนลอยว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว
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ความดีความชั่ว มีความคงตัวตามประเภทของตนดังกล่าว จึงเรียกว่า ธรรม 

เพราะ ธรรม แปลว่าสภาพท่ีทรงอยู่หรือทรงไว้ และความดทีีท่รงตวัเป็นความดไีม่กลบั

กลายเป็นความชั่ว จึงเรียกว่ากุศลธรรมหรือธรรมเฉย ๆ ส่วนความชั่วก็ทรงตัวเป็น

ความชั่ว ไม่กลับกลายเป็นความดี จึงเรียกว่า อกุศลธรรม หรืออธรรม สมตาม 

พระพุทธภาษิตตรัสแสดงผลที่ไม่เสมอกันไว้ แปลความว่า “ธรรม และ อธรรม หามี

วิบากคือผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�าไปสู่นิรยะ ส่วนธรรมย่อมให้ถึงสุคติ”

ใครเล่า เป็นผู้รู้หลักกรรม เลิศล�้าเหมือพระพุทธเจ้า

๕

อันฐานะคือข้อที่เป็นได้ และอฐานะคือข้อที่เป็นไม่ได้ ควรก�าหนดให้รู้ไว้ก่อน 

เพือ่จะได้ปฏบิตัใินสิง่ทีเ่ป็นไปได้เท่านัน้ ส่วนสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ ถงึใครจะพยายามให้เป็น

ไปได้สักเท่าไร ก็ไม่ส�าเร็จ เป็นต้นว่า ผลของกรรมย่อมเกิดขึ้นตามควรแก่กรรม คือ

ผลดีเผล็ดจากกรรมดี ผลช่ัวเผล็ดจากกรรมชั่ว ย่อมเป็นได้ดังนี้ ถ้าจะให้สับสนกัน 

ย่อมเป็นไปไม่ได้ผลดน้ัีน เป็นต้นว่า ภมิูท่ีด ีเป็นสุขต่าง ๆ ผลชัว่นัน้เป็นต้นว่า ภมูท่ีิชัว่ 

เป็นทุกข์ต่าง ๆ ทางไปสู่ภูมิเหล่านี้ก็คือกรรมนั่นเอง และสัตว์ทั้งหลาย ผู้ประกอบ

กรรม ท�าทางไปสู่ภูมิต่าง ๆ ย่อมมีกายและจิตใจประกอบกันเป็นสัตว์บุคคล กายนั้น

ประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ จิตใจก็มีอัธยาศัยต่าง ๆ กัน ทั้งอัธยาศัยเป็นต้นที่เรียกว่า

อินทรีย์ ของบางคนก็หย่อน บางคนก็ยิ่ง อัธยาศัยที่ยิ่งนั้น เกิดจากประกอบธรรม

ปฏิบัติ มีสมาธิเป็นต้น การบ�าเพ็ญธรรมปฏิบัตินั้น ก็มีเศร้าหมองบ้าง ผุดผ่องบ้าง 

แล้วแต่จะปฏิบัติผิดหรือถูกวิธี แต่เมื่อปฏิบัติให้ถูกวิธีจนได้ฌาน ซึ่งเป็นสมาธิอย่างสูง 

และญาณ ซ่ึงเป็นปัญญาอย่างสูง ก็อาจก�าหนดระลึกนิวาส คือที่อาศัยในหนหลังได้ 

ก�าหนดรู้ความเคลื่อนและเข้าถึงชาติภพหรือภูมิต่าง ๆ กันโดยกรรมได้จนถึงรู้จักท�า

อาสวะให้สิ้นไปในที่สุด

ส�าหรับในชั้นสามัญ ท่านก็สอนให้อยากท�าความดีไว้ ยึดถือความดีไว้ สั่งสม

ให้เป็นบารมีอยู่ในจิต เพื่อต่อสู้กับอาสวะอันเป็นฝ่ายชั่วอันเก็บไว้ จะปล่อยทิ้งความดี

เสียมิได้ แต่ความอยากดีนั้น ถ้ามากเกินไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อน จ�าจะต้องระงับเสีย 



118 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

เช่นเดียวกับสงบระงับความอยากชั่ว ท่านจึงสอนให้บ�าเพ็ญสมาธิ คือท�าใจให้ตั้งม่ัน

แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว จนจิตสงบจากความฟุ้งซ่าน และให้บ�าเพ็ญปัญญา คือ

ท�าความรู้จริงให้เกิดขึ้นจนรู้จักอาสวะและท�าอาสวะให้สิ้น

พระพทุธเจ้าทรงมีพระญาณ คือพระปรชีาหยัง่รู้ตัง้แต่เบือ้งต้น นบัตัง้แต่ฐานะ 

อฐานะ จนถึงวิมุติหลุดพ้นเพราะสิ้นอาสวกิเลส ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า พระตถาคตเจ้ารู้

ยิ่งเอง แจ่มแจ้ง เจโตวิมุติ ความหลุดพ้นด้วยอ�านาจใจ ปัญญาวิมุติ ความหลุดพ้น 

ด้วยอ�านาจแห่งปัญญา ที่ไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่  

แม้ข้อนี้เป็นพละของพระตถาคตเจ้า ซึ่งได้ทรงอาศัยปฏิญญาฐานะของหัวหน้า บันลือ

สีหนาท ยังพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย

ใครเล่า เป็นผู้รู้จบ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า ซึ่งได้มีพระปรีชาญาณหยั่งรู้ 

และสอนให้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดทุกข์
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ลักษณะของพระพุทธศาสนา

ครัง้หนึง่ พระพทุธเจ้าเสดจ็จารกิไปตามต�าบลต่าง ๆ ในแคว้นโกศล ได้เสดจ็

ถงึนคิมของชาวกาลามะมชีือ่ว่า เกสปตุตะ พวกชาวบ้านในนคิมนัน้ได้ทราบว่าพระพทุธเจ้า

เสด็จมา และเขาลือกันกระฉ่อนว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์แสดงธรรมไพเราะยิ่งนัก 

จงึได้พากนัไปเฝ้าเป็นอนัมาก แล้วได้กราบทูลว่า ได้มนีกับวชหลายพวกผ่านมายงันคิม

นี ้พวกหน่ึงกแ็สดงยกย่องลทัธศิาสนาของตน หมิน่แคลนลทัธศิาสนาอืน่ อกีพวกหนึง่

มาก็กล่าวเหมือนอย่างนั้น จึงพากันสงสัยลังเลว่าถ้อยค�าของพวกไหนจริง ของพวก 

ไหนเทจ็ พระพทุธเจ้าตรสัว่า ควรทีจ่ะสงสัยลงัเลเพราะเกดิขึน้ถูกฐานะ ต่อจากนีก้ไ็ด้

ตรัสแนะน�ามิให้เชื่อถือด้วยอาการ ๑๐ อย่าง คือ 

ด้วยฟังตาม ๆ กันมา ๑ 

ด้วยถือสืบต่อกันมา ๑ 

ด้วยอ้างว่าได้ยินมาอย่างนี้ ๑ 

ด้วยอ้างต�ารา ๑ 

ด้วยเหตุที่ตรึกตรองเอา ๑ 

ด้วยนัยตามที่คาดคะเนเอา ๑ 

ด้วยคิดเอาตามอาการ ๑ 

ด้วยต้องกับความคิดเห็น ๑ 
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ด้วยเห็นว่าผู้พูดเป็นผู้ควรเชื่อ ๑ 

ด้วยเห็นว่าเป็นพระเป็นครูของตน ๑ 

ต่อเม่ือได้พิจารณาให้รู้ด้วยตนแล้ว จึงควรเช่ือถือ คือเมื่อรู้ว่าเป็นการไม่ดี 

มีโทษ ก่อทุกข์เดือดร้อน ก็ให้ละเว้น แต่เมื่อรู้ว่าเป็นการดีมีคุณก่อสุขประโยชน์จึงท�า 

พระพทุธเจ้าได้ทรงยกเอาโทษและคณุสองฝ่ายเปรยีบเทยีบกนั ในฝ่ายโทษ ได้ทรงยก

ความโลภ โกรธ หลง และกรรมของคนท่ีโลภ โกรธ หลง แล้ว ข้ึนแสดง คือฆ่า 

เขาบ้าง ลักของเขาบ้างเป็นต้น ในฝ่ายคุณได้ยกความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และ

กรรมของคนที่ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ซึ่งตรงกันข้ามขึ้นแสดง เป็นการเปรียบเทียบ

ให้เห็นได้ในปัจจุบันว่า ฝ่ายไหนเป็นอย่างไร และฝ่ายไหนควรเว้น ฝ่ายไหนควรท�า  

ในทีส่ดุได้ทรงสอนให้แผ่เมตตาจิตเป็นต้น ไปในสตัว์ทัง้หลายอย่างกว้างขวาง และตรัส

ว่าผู้ที่มีจิตใจไม่มีเวร ไม่คิดเบียดเบียนใคร มีใจไม่เศร้าหมอง มีใจบริสุทธิ์ เพราะ

ประกอบด้วยเมตตาไมตรีจิตเป็นต้น ย่อมได้ความอุ่นใจ ๔ ประการ คือ 

๑.  ถ้ามีโลกหน้าและมีผลของกรรมดีกรรมชั่ว เราก็จักไปเกิดดี 

๒.  ถ้าโลกหน้าและผลของกรรมดังกล่าวไม่มี เราก็รักษาตนให้เป็นคนไม่มี

เวรไม่มีทุกข์ มีสุขอยู่ในปัจจุบันชาติ 

๓.  ถ้าการท�าบาปเป็นบาป เรามิได้ท�าบาป จึงไม่ต้องเป็นทุกข์ 

๔.  ถ้าการท�าบาปไม่เป็นบาป เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์

เรือ่งนีแ้สดงลกัษณะของพระพทุธศาสนา ซึง่ไม่กล่าวย�า่ยศีาสนาอืน่ และสอน

ไม่ให้เชื่อ แต่สอนให้พิจารณาตามเหตุผล จึงทนทานต่อปัญญาพิสูจน์ของคนทุกสมัย 

หมายความว่า ยิ่งพิจารณาด้วยปัญญา ก็ยิ่งเห็นจริง

ใครเล่า เป็นผูส้อนให้ไม่ต้องเชือ่ แต่ให้ใช้ปัญญาพสูิจน์เอาเอง เลศิล�า้เหมือน

พระพุทธเจ้า
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ฤกษ์งามยามดี

ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีในโกศลรัฐ  

ได้มีบุคคลผู้หนึ่งในชนบทสู่ขอธิดาของตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีให้แก่บุตรของตน  

ตกลงกนัก�าหนดวนัประกอบพธิมีงคลเรยีบร้อยแล้ว ต่อมาเขาได้ถามอาชวีก (นกับวช 

จ�าพวกหนึ่ง) ผู้เป็นที่นับถือของตนว่า วันนั้นฤกษ์ดีหรือไม่ อาชีวกโกรธว่าไม่ถามตน

เสยีก่อน ก�าหนดวนักนัแล้วมาถามภายหลงั จงึกล่าวว่า วนันัน้ฤกษ์ไม่ด ีอย่าท�ามงคล 

ถ้าท�าจะเกิดมหาวินาศ พวกเขาก็พากันเชื่อ เมื่อถึงวันนัดก็ไม่ไปเพราะกลัวจะเกิด 

มหาวินาศ

ส่วนทางฝ่ายหญิงซึ่งได้เตรียมการมงคลทั้งปวงไว้ แล้วรออยู่ ไม่เห็นฝ่ายชาย

มากพ็ากนัโกรธ เพราะได้ตกลงกนัไว้ ได้ตระเตรยีมสิง่ทัง้ปวงสิน้เปลืองไปเป็นอนัมาก 

ทัง้เป็นการเสยีหน้าแก่ฝ่ายหญงิ จงึได้ยกธดิาให้แก่ชายในตระกูลอืน่ซึง่เป็นผูข้อรบัแทน 

ได้ประกอบพิธีมงคลตามที่เตรียมไว้ เสร็จเรียบร้อยกันไปในวันนั้นเอง

ครัน้วันรุง่ขึน้ พวกฝ่ายชายทีสู่ข่อไว้ก่อนจึงพากนัไป กถู็กพวกฝ่ายหญงิด่าว่า

ขับไล่ให้กลบั พวกฝ่ายชายกโ็ต้ตอบ เกดิววิาทกนัขึน้ แต่กไ็ม่ได้หญงิ เพราะเขายกให้

แก่คนอืน่ไปแล้ว ต้องพากนักลับ ข่าวเร่ืองอาชีวกน้ันท�าการท�านายทายทกัเป็นอนัตราย

แก่การมงคล ปรากฏไปทั่วนครจนทราบถึงหมู่ภิกษุ

พระพทุธเจ้าได้ทรงทราบจากหมูภ่กิษ ุกไ็ด้ตรสัเล่าเรือ่งท�านองเดยีวกนัทีเ่กดิ 

เพราะถือฤกษ์ยามผิด ๆ ในอดีตกาลแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วตรัสประทานโอวาท  
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แปลความว่า “ประโยชน์ล่วงเลยคนเขลาผูมั้วถือฤกษ์อยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ 

ดาวทั้งหลายจะท�าอะไรได้”

ตามพระพุทธโอวาทนี้แสดงว่า อันฤกษ์งามยามดีนั้น ก็คือประโยชน์ท่ีจะ 

พึงได้ ถ้าเสียประโยชน์ก็ชื่อว่าเสียฤกษ์ ฉะนั้น โดยที่แท้ ประโยชน์จึงเป็นฤกษ ์

ของประโยชน์ มิใช่ดวงดาวที่ไหน ส่วนการที่เชื่อดวงดาวไปอย่างหลง ๆ จนถึงพากัน

เสียประโยชน์ต่าง ๆ บางทีผู้ท�านายทายทักเองก็ถูกจับตัวไปลงโทษ นี่แหละเรียกว่า

ฤกษ์ไม่ดีหรือว่าฤกษ์มหาวินาศ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในที่อ่ืนอีก โดยความว่า “ท�าดีเวลาเช้า เป็นฤกษ์ดี 

เวลาเช้า ท�าดีเวลากลางวัน เวลาเย็น เป็นฤกษ์ดีในเวลากลางวัน เวลาเย็น” เป็นต้น 

รวมความว่า ทางพระพุทธศาสนาถือว่า ‘ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์โดยแท้’ 

ใครเล่า เป็นผู้รู้ฤกษ์ที่ถูกต้อง เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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น�้าบ่อหน้า

สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนาราม กรุงสาวัตถี อนาถบิณฑิก-

เศรษฐีได้ไปเฝ้ากบัสหายเป็นอันมาก กราบทูลว่า สหายเหล่านีเ้คยมานบัถอืพระพทุธ-

ศาสนาเมือ่เสดจ็มาคราวก่อน คร้ันเสดจ็ไปแล้ว กก็ลบัไปนบัถอืศาสนาเดมิ พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงธรรม ยกบุคคลสองจ�าพวกคือพวกที่ถือฐานะที่ไม่ผิด กับพวกที่ถือตาม

ตักกะ (คิดส่าย ซึ่งมักจะผิด) ดังเรื่องที่มีมาแล้วในอดีต

ครั้งหนึ่ง ในนครพาราณสีสมัยเก่าแก่ ได้มีนายกองเกวียนสองคน ซึ่งคุมหมู่

เกวียนเดินทางไปค้าขายในแคว้นต่าง ๆ คราวหนึ่งก�าหนดจะออกเดินทางพร้อมกัน  

แต่ทัง้สองฝ่ายได้มาพบปรกึษา มีความเหน็ตรงกนัว่า จะไปพร้อมกันเป็นการไม่สะดวก 

นายกองเกวียนคนที่หนึ่งจึงขอให้นายกองเกวียนคนที่สองเลือกเอาว่าจะออกก่อน 

หรือหลัง นายกองเกวียนคนที่สองเห็นว่าออกเดินทางก่อนจะได้เปรียบกว่า เพราะจะ

ได้ชิงขายสินค้าได้ก่อนเป็นต้น จึงเลือกออกเดินทางก่อน นายกองเกวียนคนท่ีหนึ่ง 

ก็ยินยอม เพราะเห็นว่าออกเดินทางทีหลัง ก็ได้เปรียบอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน เช่น 

ไม่ต้องเสีย่งภยัทีแรกและพลอยใช้สิง่ท่ีพวกไปก่อนได้ท�าใช้และทิง้ไว้ ฝ่ายนายกองเกวยีน

คนที่สองได้คุมกองเกวียนออกเดินทางไปก่อน ได้ตระเตรียมบรรทุกน�้าไปเป็นอันมาก 

ในเมือ่ทีจ่ะเข้าเขตกนัดารน�า้ ครัน้เดนิทางเข้าไปได้มพีวกยกัษ์คอืคนป่าทีด่รุ้ายมาล่อลวง

ว่าข้างหน้ามีน�้าบริบูรณ์ นายกองเกวียนก็คิดเชื่อล่วงหน้าไปว่าเป็นความจริง จึงให ้

เทน�้าที่มีอยู่แล้วท้ิงท้ังหมดเพ่ือให้เกวียนเบา ครั้นเดินทางต่อไปจนส้ินเวลาเดินทาง 
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ก็ไม่พบน�้า พากันอ่อนเพลียทั้งคนและโคสิ้นก�าลังหลับไปทุกคน ก็ได้ถูกพวกคนป่า 

พากันมาท�าร้ายถึงแก่ความตายทั้งหมด ครั้นล่วงมาอีกกึ่งเดือน นายกองเกวียน 

คนที่หนึ่งได้น�ากองเกวียนออกเดินทาง เมื่อจะเข้าเขตที่กันดารน�้า ก็ให้ตระเตรียม 

น�้าไปอย่างเพียงพอ และได้ถูกคนป่ามาล่อลวงเช่นเดียวกัน แต่นายกองเกวียนเป็น 

ผู้ฉลาด ไม่ยอมหมายน�้าบ่อหน้าและไม่เห็นท่าทางว่าข้างหน้าจะมีน�้า ทั้งไม่มีว่ีแวว 

ว่าฝนจะตก จงึไม่ยอมให้เทน�า้ท้ิง ให้บรรทกุน�า้เดนิทางต่อไป กไ็ม่พบว่ามนี�า้ทีไ่หนเลย 

เมื่อสิ้นเวลาเดินทางก็พากันหยุดบริโภคและพักผ่อน แต่ได้วางอารักขาอย่างเข้มแข็ง 

พวกคนป่ากไ็ม่กล้าจู่โจมเข้ามาท�าร้าย นายกองเกวียนได้ควบคมุกองเกวียนเดนิทางไป

ค้าขายโดยสวัสดีตลอดทาง

พระพทุธเจ้าได้ตรัสสรปุความเป็นพระพทุธโอวาทว่า “คนจ�าพวกหนึง่ถอืฐานะ

ที่ไม่ผิด ส่วนคนอีกจ�าพวกหนึ่งคิดส่าย ไปถือฐานะที่สอง คือที่ผิด ผู้มีปัญญารู้ฐานะ

ทั้งสองนี้ สิ่งใดไม่ผิด ก็พึงถือเอาสิ่งนั้นเถิด” พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจนชน 

เหล่าน้ันมองเหน็ความจรงิในพระพทุธศาสนาอย่างไม่ผดิพลาด จงึได้นบัถือเป็นสรณะ

โดยไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป

ใครเล่า เป็นผู้สอนไม่ให้หมายน�้าบ่อหน้า เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ความเพยีร

พระพุทธเจ้า ทรงสอนไม่ให้เกียจคร้าน ให้ขยันหมั่นเพียร เมื่อภิกษุรูปใด 

รูปหนึ่งทิ้งความเพียร ก็ทรงตักเตือนให้เกิดสติเพื่อท�าความเพียรต่อไป ดังเรื่องเล่าใน

อดีตว่า

ครั้งหนึ่ง ได้มีพ่อค้าเกวียนหมู่หนึ่งเดินทางผ่านทะเลทรายซึ่งไม่มีน�้า และ 

ร้อนจัดอย่างย่ิง จนไม่สามารถจะเดินทางไปในเวลากลางวันได้ ต้องเดินทางในเวลา

กลางคืน เม่ืออรุณข้ึนแล้ว ก็หยุดจอดเกวียนให้เป็นวงกลม กางผ้าคลุมเป็นหลังคา  

หุงต้มบริโภคกันแล้ว ก็พักหลับนอนกันภายในกระโจมเกวียน คร้ันถึงเวลาค�่าก็ออก

เดินทางต่อไปใหม่ ได้ปฏิบัติดังนี้จนเกือบจะผ่านพ้นทะเลทรายนั้น บังเอิญคืนวันที่จะ

ผ่านพ้นนัน้ คนดูดาวน�าทาง ซ่ึงได้มีความอดิโรยมาเป็นเวลาหลายวนั ได้นัง่หลบัไปใน

เกวียนที่น�าหน้า โคก็พาหมู่เกวียนย้อนกลับมาทางเก่าอีก ครั้นสว่างขึ้นก็กลับมาพบที่

เก่าซึ่งได้หยุดพักเมื่อวันก่อน พอดีน�้าและฟืนที่เตรียมไว้หมดสิ้น พวกชาวเกวียน 

ต่างอิดโรยและหมดหวัง นั่งเป็นทุกข์กันอยู่ ฝ่ายนายกองเกวียนยังไม่ยอมหมดหวัง  

จึงเที่ยวเดินสังเกตดูพื้นที่ซึ่งเป็นทรายไปทั้งหมด ได้เห็นพื้นที่ทรายแห่งหนึ่งมีต้นหญ้า

ขึ้นอยู่บ้าง คิดว่าน่าจะมีน�้าอยู่ตรงน้ัน จึงสั่งให้พวกชาวเกวียนช่วยกันขุด เมื่อขุดลึก 

ลงไปยงัไม่พบน�า้ กช่็วยกนัขุดต่อไปอีกจนถงึแผ่นหนิดาล กพ็ากนัสิน้หวงัเลกิขุดต่อไป 

ฝ่ายนายกองเกวยีนได้ลงไปสงัเกตดท่ีูแผ่นหนินัน้ ก้มลงจรดหฟัูงทีแ่ผ่นหนิ ได้ก�าหนด

เสียงว่าจะมีกระแสน�้า จึงได้สั่งให้คนรับใช้ประจ�าตัวพยายามขุดแผ่นหินอีกสักครั้ง  
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คนรับใช้นั้นได้พยายามขุดเจาะแผ่นหินลงไปจนทะลุเป็นช่องส�าเร็จ ก็ได้มีน�้าพุ่งขึ้นมา 

พวกชาวเกวียนทั้งหมดก็ได้ใช้ไม้แอกเกวียนเป็นต้นท่ีไม่ต้องการ ท�าฟืนหุงต้มบริโภค 

และได้เดินทางผ่านพ้นไปโดยสวัสดี

เรือ่งนีส้อนให้รูคุ้ณของความเพยีร ว่าเมือ่ท�ากจิท่ีควรท�าอะไรกต็าม ถ้าประสบ

อปุสรรค ไม่ละความเพยีรเสยี กอ็าจผ่านพ้นไปได้ ฉะนัน้ เมือ่ยงัมเีร่ียวแรงอยู ่กค็วร

เพียรเรื่อยไป

พระพทุธเจ้าได้ทรงปรารภเรือ่งนี ้ตรสัพระโอวาทว่า “ชาวเกวยีนไม่เกยีจคร้าน 

พากันขุดในทางทรายได้พบประปาใต้บาดาล ที่มีน�้าในที่นั้น ผู้รู้ซึ่งประกอบด้วยก�าลัง

เพียรก็ฉันนั้น เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน พึงได้ความสงบแห่งหทัย”

ใครเล่า เป็นผู้สอนให้มีความเพียร เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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โลภมากลาภหาย

ทางพระพทุธศาสนาแสดงโทษของความโลภอยากได้ ซึง่เป็นมูลเหตใุห้ประกอบ

การทุจริตต่าง ๆ และความโลภนั้นเมื่อมีมากเกินควร ก็ท�าให้เสื่อมจากลาภที่จะพึงได้

อีกด้วย ดังเรื่องในชาดกเรื่องหนึ่งว่า

ได้มีพ่อค้าสองคนในเสริวรัฐ ข้ามทะเลไปค้าขายยังเมืองอริฏฐบูร แบ่งถนน

กนัค้า มตีระกลูเศรษฐตีกยากตระกลูหนึง่ ส้ินทัง้ทรพัย์ทัง้คน ยังมีเหลอือยู่แต่ย่าและ

หลานสาว ซึง่ต้องรบัจ้างท�างานเลีย้งชวีติ ได้มีถาดเก่าแก่ใบหนึง่อยู่ในเรอืน มีฝุน่ละออง

จบัสกปรกวางทิง้ไว้ไม่ได้ใช้สอย รวมอยูกั่บพวกภาชนะทีเ่ปรอะเป้ือน พ่อค้าคนหนึง่ได้

เดินร้องขายเครือ่งประดบัผ่านมา หลานสาวจงึบอกย่าให้เรยีกเข้าไปในเรือน หยิบถาด

ที่ไม่ได้ใช้นั้นออกบอกขายเพื่อซื้อเครื่องประดับ พ่อค้ารับถาดมาเอาเข็มขีดตรวจดูรู้ว่า

เป็นถาดทองค�ามีค่ามาก ก็เกิดความโลภอยากจะได้ ด้วยวิธีให้เสียเงินซื้อน้อยที่สุด  

จึงพูดขึ้นว่า ถาดเก๊นี้ราคาไม่ถึงสิบสตางค์ วางทิ้งไว้ เดินออกไป คิดว่าจะวกกลับมา

ซือ้ให้ถูกทีส่ดุ ต่อมาพ่อค้าคนทีส่องได้เดนิร้องขายเครือ่งประดบัผ่านมาอกี หลานสาว

ก็บอกย่าเรียกเข้ามาบอกขายถาดแล้วรู้ว่าเป็นถาดทอง ก็บอกให้ย่าและหลานท้ังสอง

ทราบ และตรีาคาสงูลิว่ ย่าและหลานกม็คีวามดใีจ จงึยกถาดทองให้แก่พ่อค้าโดยพ่อค้า

ให้ทรัพย์ที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ขอชักไว้เพียงเป็นค่าเรือเดินทาง และส่ิงของท่ีจ�าเป็นบาง

อย่างเท่านั้น แล้วรับถาดทองโดยสารเรือเดินทางกลับไป ฝ่ายพ่อค้าคนแรกหวนกลับ

มาอีกเที่ยวหนึ่ง คิดว่าคราวนี้ย่าและหลานจะต้องขายให้ด้วยราคาถูกท่ีสุด แต่ครั้น 
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มาถึงก็ไม่ได้พบถาด เพราะถาดทองแท้ ๆ กลับว่าเป็นเก๊ พ่อค้านั้นเกิดความเสียใจ

เป็นก�าลงั ทัง้มีความโกรธแค้นพ่อค้าทีไ่ด้ถาดทองไปเป็นอนัมาก รบีวิง่ตามไปยงัท่าเรือ

เพ่ือจะท�าร้ายแย่งชิงถาดทองจากพ่อค้าท่ีได้ไปนั้น แต่ก็ไปไม่ทัน เรือออกไปเสียแล้ว 

ตะโกนเรียกให้เรือกลับ เรือก็ไม่กลับ ยิ่งคิดก็ยิ่งเสียดายและยิ่งเสียใจ จนถึงแก่ 

ความตายที่ท่าเรือนั้นเอง

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า “โลภมากลาภหาย” แต่แม้จะได้ลาภมาด้วยความโลภ  

เป็นลาภทุจริต ก็เป็นลาภร้อน แทนที่จะได้ความสุข กลับได้ความทุกข์เพราะลาภ  

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ละความโลภ และตรัสว่า “ความโลภเป็นอันตราย

แห่งธรรมทั้งหลาย”

ใครเล่าเป็นผู้แสดงโทษความโลภและสอนให้ละความโลภ เลิศล�้าเหมือน

พระพุทธเจ้า
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การเลอืกคน

อันคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่จ�าต้องมีเจ้าหน้าที่ท�าการต่าง ๆ ในหมู่สงฆ์ก็ 

เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งให้สงฆ์เลือกภิกษุท่ีมีคุณสมบัติอันเหมาะสม  

เป็นเจ้าหน้าท่ีท�าการสงฆ์ในส่วนต่าง ๆ ถ้าได้ผู้ที่ไม่เหมาะสมก็เกิดความยุ่งยาก  

ในประเทศชาติที่นับว่าเป็นหมู่ใหญ่ ก็จ�าต้องได้เจ้าหน้าท่ีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  

ปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้หลาย ถ้าได้ผูท้ีข่าดคณุสมบตั ิเช่นขาดความรู้ความสามารถ ซ�า้ยงัเหน็

แก่ลาภผล กอ็าจก่อให้เกดิความเสือ่มเสีย่แก่ส่วนรวม แรงสนิบนอาจท�าให้ตรีาคาเมอืง

เท่ากับข้าวสารทะนานเดียว ดังเรื่องต่อไปนี้

คร้ังหนึง่ พระราชาพรหมทตัพระองค์หนึง่ในกรงุพาราณส ีได้ทรงตัง้เจ้าหน้าที่

ตัง้ราคาซือ้สนิค้าไว้คนหนึง่คอืบรรดาสนิค้าทีม่ผีูน้�ามาขายในเมอืงนัน้ ถ้ามพีระประสงค์

ก็ต้องขายแก่พระองค์ ตามราคาที่เจ้าหน้าที่ของพระองค์ตั้งให้ พ่อค้าไม่อาจตั้งราคา

ขายเอง เจ้าหน้าที่นั้นเป็นคนฉลาดสามารถในการดูและตั้งราคาสินค้า ทั้งเป็นคนตรง 

ของถูกก็ตีราคาถูก ของแพงก็ตีราคาแพง พระราชาไม่พอพระหทัยว่าราคาแพงไป  

จึงถอดเจ้าหน้าที่ผู้นั้นออกจากต�าแหน่ง ทรงตั้งคนอื่นแทน เจ้าหน้าที่คนใหม่ไม่มี 

ความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่ต�าแหน่ง แต่เป็นคนรู้จักประจบประแจงให้เป็นที่

ชอบใจของเจ้านาย เกง็พระทัยพระราชาว่าคงโปรดให้ซือ้ของให้ได้ทัง้ดท้ัีงถกู จงึมกัตัง้

ราคาสินค้าถูก ๆ ซึ่งพ่อค้าก็จ�าต้องขายให้ คราวหนึ่งตั้งราคาม้าห้าร้อยตัวเท่าข้าวสาร

ทะนานเดียว พ่อค้าม้าได้น�าม้าเหล่านั้นมาจากชนบทภาคเหนือ เมื่อถูกตั้งราคาให ้
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อย่างน้ัน มีความเสียใจ ไปหาเจ้าหน้าท่ีคนเก่า ปรับทุกข์ให้ฟัง เจ้าหน้าที่คนเก่ามี 

ความสงสารได้แนะอบุายให้ พ่อค้าม้าได้ไปตดิสนิบนเจ้าหน้าทีผู่ต้รีาคา ให้ท�าตามความ

ประสงค์ของตน เจ้าหน้าท่ีผูน้ัน้เป็นคนเขลาอยู่แล้ว ซ�า้ยังเป็นคนโลภอกีด้วยจงึยอมรับ

สนิบน ทัง้สองกพ็ากันไปเฝ้าพระราชาอีก พ่อค้าม้าทลูว่า ม้าทัง้หมดนัน้ราคาเท่าข้าวสาร

ทะนานหนึ่งทราบแล้ว แต่ใคร่จะทราบราคาของข้าวสารทะนานหนึ่ง ขอได้โปรดให้ตั้ง

ราคา ว่าข้าวสารทะนานหนึ่งนั้นราคาเท่าไร พระราชาโปรดให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตั้งราคา 

เขารบัสนิบนเข้าไปแล้ว จงึตัง้ราคาว่าข้าวสารทะนานหนึง่นัน้ ราคาเท่ากบัเมืองพาราณสี

ทั้งภายในและภายนอก เจ้าหน้าที่คนเก่าซึ่งเป็นผู้ออกอุบายได้เฝ้าอยู่ด้วย จึงทูลขึ้นว่า 

‘สมราคานี่กระไร ข้าวสารทะนานหนึ่งราคาเท่าเมืองพาราณสี และม้าห้าร้อยตัวราคา

เท่าข้าวสารทะนานหนึง่’ พระราชาทรงละอายพระทยั โปรดให้ถอดเจ้าหน้าทีผู่น้ัน้ออก 

ตั้งคนเก่าเข้ารับต�าแหน่งเดิมต่อไป

พระพุทธเจ้าทรง ทรงสั่งสอนให้เลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม คือม ี

ความรู้ความสามารถ ปราศจากอคติต่าง ๆ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ท�าการของหมู่

ใครเล่า เป็นผู้สั่งสอน วางหลักในการเลือกบุคคลให้รับหน้าที่อย่างถูกต้อง 

เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ชนะในทางที่ชอบ

พระพุทธเจ้า ทรงวางหลักพระพุทธศาสนาไว้ ๓ ข้อ ดงัทีท่ราบกนัอยูโ่ดยมาก 

คือ ละความชั่ว ท�าความดี และ ช�าระจิตของตนให้ผ่องใส ดูก็เป็นหลักง่าย ๆ แต่ใน

การปฏิบัตินั้น ต้องมีความละเอียดอ่อนอีกเป็นอันมาก จะต้องมีก�าลังใจที่จะเอาชนะ

ใจของตนเอง และเอาชนะเหตกุารณ์แวดล้อมต่าง ๆ บางทมีีก�าลังใจทีจ่ะละความไม่ดี

และท�าความดีในชัน้แรก แต่ครัน้ประสบอุปสรรคกเ็กดิความท้อถอยท้อแท้ใจ อปุสรรค

นั้นมีต่าง ๆ เช่น เห็นว่าไม่มีผลตอบแทน ถูกเยาะเย้ยริษยา ขัดขวาง ท�าให้หมด 

ก�าลังใจ อุปสรรคเหล่าน้ี นอกจากเป็นอันตรายต่อความดีแล้ว บางทียังท�าให้ละเว้น

ความดี ไปประกอบความไม่ดี เป็นการตอบโต้ไปเลยก็มี ผลก็คือความเสื่อมเสีย 

เดือดร้อน (ดังที่ได้ยินเล่าว่า คนขับรถบางคนมีปกติขับรถด้วยความระมัดระวังเป็น

อย่างดียิ่ง ต่อมาได้ถูกพวกเพ่ือน ๆ เย้ยหยัน ว่าขับเป็นเต่า หรือใช้น�้ามันตราเต่า  

ทีแรกก็เฉย ๆ แต่เมื่อได้ยินบ่อย ๆ เข้า ก็เกิดความโกรธ คิดว่าจะต้องแสดงฤทธิ ์

เต่าบนิให้ดบู้าง จงึทิง้ความระมดัระวงัอย่างท่ีเคยมี ขบัรถรวดเรว็ เพ่ือแก้ค�าสบประมาท

ของเพื่อน ต่อมาไม่ช้า เขาก็ประสบผลร้ายแห่งการขับรถเร็วโดยประมาท ดังที่ทราบ

กันอยู่)

ทางท่ีถูกควรจะต้องเอาชนะอุปสรรคในทางที่ชอบและพยายามรักษาส่งเสริม

ความดีของตน คิดให้เห็นว่าเราท�าความดีก็เพื่อความดี มิใช่เพื่อให้ใครชม ใครจะชม

หรอืต ิเราก็ยงัไม่ควรรบัหรอืปฏิเสธ ควรน�ามาคดิสอบสวนตวัเองด ูเพือ่แก้ไขตวัเราเอง
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ให้ดีข้ึน แต่ไม่รับมาเป็นเครื่องหลอกตัวเอง ว่าวิเศษเพราะเขาชม หรือเลวทราม 

เพราะเขาติ เขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา เราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การกระท�าของเราเอง 

โดยมากอปุสรรคต่าง ๆ เป็นเรือ่งหยมุหยิมเลก็น้อยไม่มสีาระ แต่มกัจะรบัเข้ามายดึถือ

เป็นอารมณ์กวนใจให้เดือดร้อนไปเอง จนถึงให้ทอดทิ้งความดี ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่

เป็นคนฉลาด แต่เป็นความเขลาของเราเอง และทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้แพ้ 

ส่วนการชนะนั้นก็มิได้ประสงค์ให้ชนะในทางก่อเวร ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า 

“ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์” แต่มุ่งให้เอาชนะตนเอง คือชนะจิตใจที ่

ใฝ่ช่ัวของตน และเอาชนะเหตุการณ์แวดล้อมท่ีมาเป็นอุปสรรคแห่งความดี เพื่อท่ีจะ

รักษาและเพิ่มพูนความดีของตนให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า  

“พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะความไม่ดีด้วยความดี”

ใครเล่า เป็นผู้สอนให้ชนะโดยชอบ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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หลักปฏบิัติทางจติ

บัดน้ี ได้มีผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันมาก เพราะเมื่อความรู้ในด้าน 

ต่าง ๆ เจริญข้ึน ผู้มีความรู้ก็ยิ่งตระหนักในความจริงของพระพุทธศาสนา เช่น 

ความรู้ในทางจติแพทย์ได้แสดงว่าโรคหลายอย่างมสีมฏุฐานจากจติใจ (ดงัเช่นทีเ่รยีกว่า 

Psychosomatic Illness) แพทย์บางท่านได้กล่าวสมฏุฐานของโรคดงักล่าวว่า เกดิจาก

ความวิตกทุกข์ร้อน ความเคร่งเครียดในการงานเกินไป และความเดือดร้อนเป็นต้น 

เช่นพ่อค้าบางคนวิตกทุกข์ร้อนไปว่าจะขาดทุน หรือการค้าจะขัดข้องประการต่าง ๆ 

ทั้งท่ีการค้าของตนก�าลังด�าเนินไปโดยปกติ แต่ก็วิตกทุกข์ร้อนไปเอง บางคนท�า 

การงานอย่างเคร่งเครียดตลอดวัน แถมมีใจหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือ 

คนนั้นคนนี้ ไม่มีการพักผ่อนหย่อนใจตามสมควร หรือบางคนประสบความขัดข้อง 

วบิตัเิกีย่วกบัการเงนิ หรอืเรือ่งทางครอบครวัเป็นต้น มีความเดอืดร้อน เหล่านีก้ท็�าให้

เกิดโรคได้

ภาวะทางจิตใจ (ดังที่เรียกว่า Emotions) ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจสังเกตได้ทางร่างกาย เช่นอาการหน้าซีดหรือหน้าแดง ซึ่งเกี่ยวแก่ภาวะทางจิต 

การอาเจียน หรือหน้ามืด อันเกิดจากภาวะทางจิตใจที่ไม่สบาย เพราะเห็นโลหิต  

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีกระเพาะอาหารจนถึงอาเจียน เมื่อเกิดภาวะทางจิตใจ 

ไม่ชอบ กท็�าให้กล้ามเนือ้ตงึเครยีด เพราะว่ากล้ามเนือ้ แสดงอาการรบักบัเครือ่งกระตุ้น

เตือนทางจิตใจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวแก่เส้นโลหิต ดังเช่นปวดศีรษะ เพราะการเดิน 
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ของโลหิตภายในหรอืภายนอกกระโหลกศีรษะไม่สะดวก เนือ่งจากตืน่เต้นทางประสาท

เป็นต้น แม้โรคผวิหนังหลายอย่างก็พบว่าเป็นผลของภาวะทางจติใจ เช่น โกรธ เกลยีด 

ตื่นเต้น โรคเหล่าน้ีต้องรักษาทางจิตใจด้วย เช่น ระงับความวิตกทุกข์ร้อน พักผ่อน

หย่อนใจให้หายความตึงเครียดยอมเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ

หลักปฏิบัติทางจิตนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงโดยครบถ้วน  

ดังในพระสูตรหนึง่ได้ทรงแสดงว่า ตัณหา (ความอยาก) เป็นโรคเสยีดแทงใจ เป็นลกูศร

เสยีบใจ ท�าจติใจให้โลภ โกรธ หลง ให้วติกทกุข์ร้อน เช่น เคร่งเครียดเดอืดร้อนเป็นต้น 

เมือ่จติกระสบักระส่าย กายก็กระสบักระส่าย และได้ทรงแสดงวธิปีฏบิตั ิคอื ทรงสอน

ให้มขีอบเขตของกรรม หรอืพฤตกิรรมทุกอย่าง (ศลี) และทรงสอนให้อบรมสมาธิ คอื

ท�าใจให้สงบต้ังม่ันในอารมณ์อันเดียว เป็นการสงบความวิตกทุกข์ร้อน และเป็นการ 

พักผ่อนใจไปด้วย กับทรงสอนให้เจริญเมตตา แผ่ไมตรีจิตออกไปยังคนอื่นสัตว์อื่น 

เป็นการระงับความโกรธ เกลียด และยังมีวิธีอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก ผู้ปฏิบัติอบรมจิต

ทางพระพุทธศาสนาจึงอาจได้รับความสุขทั่วทั้งทางใจ และทางกาย

ใครเล่า เป็นผูส้อนให้ปฏิบตัทิางจติให้ได้รบัผลสูงสุด เลศิล�า้เหมอืนพระพทุธเจ้า
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การพัฒนา

การพัฒนาซ่ึงมีความหมายถึงการสร้างเสริมปรับปรุงให้ดีเจริญขึ้น เป็นกิจท่ี

ควรท�า เพราะบ้านเมอืงจะบงัเกดิความเจรญิ กด้็วยการพฒันาในส่วนต่าง ๆ ทียั่งด้อย

ความเจริญอยู่ แต่ก็ต้องพัฒนาคนด้วย ในการพัฒนาคนก็จ�าต้องพัฒนาให้ถึงจิตใจ  

ถ้าคนมีจิตใจไม่เจริญ ก็ยากที่จะพัฒนาส่วนอื่น ๆ ให้เกิดผลส�าเร็จได้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมส�าหรับพัฒนาบุคคลทั้งทางกายและทาง

จิตใจ คือได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ส�าหรับบรรพชิต (ผู้บวช) และส�าหรับคฤหัสถ์ 

เพือ่เป็นบรรทดัฐานแห่งความประพฤต ิทรงแสดงธรรมส�าหรบับคุคลทกุชัน้ทกุจ�าพวก

เพื่ออบรมจิตใจ และปัญญา

พระวินัยนั้นเมื่อศึกษาดูตลอดแล้ว จะพบข้อแนะน�าให้ประพฤติตนเป็นคนดี

ในทุก ๆ ด้าน ทั้งจะได้พบข้อแนะน�าเกี่ยวแก่สุขลักษณะอนามัย ความเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยและความมมีารยาทด ีอันรวมเรยีกว่าสมบตัผิูด้ ีหรอืสมบตัคินดอีย่างบรบิรูณ์

ส่วนพระธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีมนุษยธรรม รู้จักเคารพในสิทธิแห่ง

มนุษยชนทั่วไป ให้ประกอบด้วยเมตตาธรรม ตลอดถึงในสัตว์เดรัจฉาน และให้มีหิริ 

(ความละอายใจต่อความชัว่) โอตตปัปะ (ความเกรงกลวัต่อความชัว่) ทัง้ให้รู้จักรักษา

จิตใจ รู้จักท�าความสงบใจให้แก่จิตใจ รู้จักท�าใจให้เป็นสมาธิ นอกจากนี้ พระธรรม 

ยงัเป็นเครือ่งอบรมปัญญา คอื ให้รูจ้กับาปบุญคุณโทษ ให้รูจ้กัตนเอง ไม่หลงตน ลืมตน 



136 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

เพราะมวัเมาไปในโลกยีสมบัติต่าง ๆ ตลอดถงึให้มคีวามรูย้ิง่ขึน้ไปกว่านัน้ หลกัพฒันา

คนของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ีเป็นเครือ่งพัฒนาบคุคล ให้เป็นอรยิบคุคล หรอือารยชน คอื

คนเจริญ

คิดดูง่าย ๆ คนที่ไม่มีสมบัติผู้ดี ไม่มีหิริโอตตัปปะ มีจิตใจที่ทราม ซ�้ายังหลง

ตนเองด้วยอ�านาจมัวเมาต่าง ๆ จะเป็นคนเจริญได้อย่างไร

ใครเล่า เป็นผูว้างหลักธรรมเป็นเคร่ืองพฒันาคนอย่าง เลิศล�า้เหมอืนพระพทุธเจ้า
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จักขุ ๕

 พระพุทธเจ้า ทรงมีพระนามบทหนึ่งว่า ‘จักขุมา ผู้มีจักษุ’ ซึ่งท่านได้แสดง

ว่า ได้ทรงมีจักษุ ๕ ประการ คือ

๑.  มังสจักขุ ตาเนื้อ หมายความว่า ทรงมีพระเนตรแห่งพระวรกายสมบูรณ์

แจ่มใส ไม่เป็นโรคหรือบกพร่องพิการ ทอดพระเนตรเห็นรูปทั้งหลายเป็นอย่างดี

๒.  ทิพพจักขุ ตาทิพย์ หมายถึงตาใจ ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย อันหมายถึง

สัตวโลกทั้งปวง ว่าเป็นไปตามกรรม ที่ทุก ๆ สัตว์บุคคลได้ท�าไว้ สรุปลงว่า ผู้ที่ท�าดี 

ก็ไปดี ผู้ที่ท�าชั่ว หรือว่า ผู้ที่มาดีหรือชั่วในบัดนี้ ก็เนื่องมาจากกรรมดี หรือชั่ว ที่ตน

ท�าไว้

๓. ปัญญาจักขุ ตาปัญญา หมายถึงได้ทรงรู้ทรงเห็นไญยธรรม (ธรรมที่พึงรู้) 

ด้วยปัญญา โดยตรง คอืได้ตรสัรูอ้รยิสจัจ์ ๔ ได้แก่ ทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ 

และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สรุปลงในเหตุและผล ทะลุปรุโปร่ง ไม่ติดขัด  

จึงทรงล่วงพ้นด้วยประการทั้งปวง

๔.  พทุธจกัข ุตาพทุธะ หมายถงึได้ทรงมพีระญาณ หยัง่รูน้สิยั อปุนสิยั ของ

เวไนย (ชนทีพ่ระองค์จะทรงแนะน�าได้) ว่ามียิง่หย่อนต่าง ๆ กนั และทรงแสดงธรรม

สั่งสอนตามสมควรแก่นิสัย อุปนิสัย ของแต่ละบุคคล ยังผลให้เกิดมีพระพุทธศาสนา
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๕. สมนัตจกัข ุตาโดยรอบ หมายถึงได้ตรสัรูธ้รรมทัง้ปวง เรยีกอกีอย่างหนึง่

ว่า สัพพัญญุตญาณ แปลว่า ญาณ คือความรู้ทั้งหมด ดังมีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่ง 

พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปยังสสีปาวนั (ป่าไม้ประดู่ลาย) ได้ทรงก�าใบไม้ขึน้ ตรสัถามภกิษุ

ทัง้หลายว่าใบไม้ในก�าพระหตัถ์กบัใบไม้ในป่าประดูท้ั่งหมด ข้างไหนจะมากกว่ากนั พวก

ภิกษุก็กราบทูลว่า ใบไม้ในป่าประดู่มากกว่า ใบไม้ที่ทรงก�านั้นแสดงเพียงหยิบ 

มอืเดียวเท่านัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู ้ก็เหมอืนอย่างใบไม้

ในป่าประดู่ทั้งหมด ส่วนธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนเหมือนอย่างใบไม้ในพระหัตถ์ คือ

เป็นเพียงส่วนน้อย แต่ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็น พระองค์ก็ได้ทรงแสดงแล้ว ฉะนั้น  

แม้จะไม่ได้ทรงแสดง แต่ข้อที่สาวกสาวิกาหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปควรรู้ควรเห็น  

กไ็ด้ทรงแสดงไว้แล้วท้ังสิน้ เพยีงพอท่ีทุกคนจะประพฤตปิฏบิตัใิห้ได้รบัผลตัง้แต่ขัน้ต้น

จนถึงขั้นสูงสุด

ส�าหรับภูมิสาวก ก็มุ่งให้มีมังสจักขุ ทิพพจักขุ และปัญญาจักขุ ทุกคน  

เมื่อปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็อาจจะได้จักษุทั้ง ๓ นี้

ใครเล่า เป็นผู้มีจักษุ และสอนให้มีจักษุเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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มงคล

มงคล คือ เหตุที่ให้ถึงความเจริญ กล่าวโดยทั่วไปก็มี ๒ อย่าง คือ มงคล

ภายนอกอย่างหนึ่ง มงคลภายในอย่างหนึ่ง

มงคลภายนอกนั้น ได้แก่ สิ่งที่ตาเห็นบ้าง เรื่องที่หูได้ยินบ้าง และสิ่งต่าง ๆ 

ที่ประสบทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ตลอดจนถึงปรากฏแก่ใจบ้าง ซึ่งสมมติกันถือกัน

ว่าเป็นมงคล คือเหตุที่ให้ถึงความเจริญ นี้เป็นมงคลภายนอก

ส่วนมงคลภายในน้ัน ทางพระพทุธศาสนามุง่ถงึความประพฤติด ีประพฤตชิอบ 

ของตนเอง ที่เป็นส่วนเหตุอันจะให้เกิดผล คือ ความสุข ความเจริญ

มงคลในพระพุทธศาสนา มุ่งมงคลที่เป็นส่วนเหตุดังกล่าวมานี้ พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หลายประการ

มงคลข้อแรก ทรงแสดงการไม่ส้องเสพคนพาล คนพาลนัน้ หมายถึงคนทีค่ดิ

ชั่ว พูดชั่ว ท�าชั่ว คือการคิดก็ไม่ดี การพูดก็ไม่ดี การท�าก็ไม่ดี เป็นการเบียดเบียน

ตนเองให้เดือดร้อน เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน การไม่คบคนพาล ก็คือ  

การไม่สมาคมคบหาบุคคลที่มีลักษณะเป็นพาลดังกล่าว เป็นมิตรเป็นสหาย เพราะว่า

เมือ่คบหาคนพาลเป็นมติรเป็นสหาย คนพาลนัน้กย่็อมจะชกัน�าให้บคุคลผูค้บหาพลอย

ท�าผิด พูดผิด คิดผิดไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงน�าความพินาศมาสู่บุคคลผู้คบหานั้น 
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เหตุฉะนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เว้นไม่คบหาคนพาล ซึ่งมีลักษณะ 

ดังกล่าวเป็นประการแรก

อนึ่ง คนพาลนั้นอาจจะเป็นคนพาลภายใน คือ ตนเองก็ได้ กล่าวคือ ตนเอง

น่ันแหละ เม่ือท�าผิด พูดผิด คิดผิด ก็ชื่อว่า เป็นพาลเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี ้

ก็ให้พิจารณาดูตน ให้เป็นอัตตัญญู คือ รู้ตนว่าตนเป็นอย่างไร ตนท�าผิด พูดผิด  

คิดผิด หรือไม่ ถ้าปรากฏว่า ตนเป็นดั่งนั้น ก็พึงรู้ว่า ตนนั่นแหละเป็นพาล เมื่อเป็น

เช่นนีก้ต้็องสละการท�าผดิ พดูผดิ คิดผดิ นัน้เสยี ไม่คบเอาไว้ เมือ่เช่นนีก็้ชือ่ว่าไม่คบ

ตนเองซึ่งเป็นคนพาล คือ สละความเป็นพาลของตนเสีย นี้ก็ชื่อว่า ไม่คบคนพาล  

ซึ่งมีความหมายประการหนึ่งด้วย

ใครเล่า เป็นผู้แสดงมงคล เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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การล้างบาป

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ต�าบลคยาสีสะ คราวนั้นอยู่ในระหว่างฤดู

หนาวจัดราวแปดวนั (ราวกลางเดอืน ๓ ตามทีน่บัอย่างไทย) มหีมิะตกมากเวลากลาง

คืนก็ยิ่งหนาวจัด พวกชฎิล (นักบวชที่เกล้าผมเป็นกระเซิง ซึ่งกลายมาเป็นแบบชฎา) 

เป็นอันมาก พากันลงไปในแม่น�้าคยา ด�าผุดโผล่ สระสนานเกล้าหรือรดให้เปียก  

บูชาไฟบ้างก็มี ด้วยคิดว่าสุทธิคือความบริสุทธิ์มีได้ด้วยวิธีปฏิบัตินี้ พระพุทธเจ้าทอด

พระเนตรเห็นการปฏิบัติของพวกชฎิลเหล่านั้น ได้ทรงอุทานขึ้นในเวลานั้น ความว่า 

“ความดีบริสุทธิ์สะอาดมีได้เพราะน�้าหามิได้ เพราะชนก็อาบน�้ากันมาก สัจจะและ

ธรรมะมีในผู้ใด ผู้นั้นเป็นคนสะอาด เป็นพราหมณ์ คือคนดี”

พระพทุธอุทานนีแ้สดงว่า พระพทุธเจ้าไม่ทรงรบัรองการล้างบาป ดงัทีเ่ชือ่ถอื

ปฏบิตักินัในพวกชฎลิ เพราะคนกอ็าบน�า้กนัทัง้นัน้ กจ็ะพากนัสะอาด บรสุิทธิด้์วยกนั

ทุกคน เมื่อนึกดูออกไปอีก สัตว์ที่อยู่ประจ�าในน�้า เช่น ปู ปลา ก็จะยิ่งบริสุทธิ์สะอาด

กว่าคน แต่ทรงรับรองความดีบริสุทธิ์สะอาด ว่าอาจมีได้ด้วยการอบรมให้มีสัจจะและ

ธรรมะขึน้ในตน ฉะนัน้ เมือ่ต้องการความดบีรสุิทธิส์ะอาด กไ็ม่จ�าต้องไปด�าผดุด�าว่าย

ในน�้า หรือประกอบพิธีกรรมอย่างอื่นเพื่อจะล้างบาป ให้มีสัจจะความจริง และธรรมะ

คือคุณงามความดีอยู่เท่านั้น ก็จะเป็นคนดีบริสุทธิ์สะอาด ลัทธิล้างบาปต่าง ๆ หรือ

ลทัธอิทุกสทุธอิย่างชฎิล เป็นสิง่ไร้เหตผุลสิน้เชงิ จะได้กเ็พียงแต่ท�าความสะอาดร่างกาย

เท่าน้ัน ส่วนการปฏบิตัใิห้มีสัจจะและธรรมะ เพือ่ความบรสิทุธิส์ะอาด เป็นการสมเหตุ
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สมผล ลองคิดดูถึงคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีบริสุทธิ์สะอาดทุกคน จะได้พบว่าเขามีสัจจะ

และมธีรรมะตามฐานานรูุปด้วยกนัทกุคน แม้พวกชฎลิทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทอดพระเนตร

เหน็ หรอืผูท่ี้นบัถอืลัทธวิิธล้ีางบาปต่าง ๆ จะได้ชือ่ว่าเป็นคนดบีรสิทุธิส์ะอาด กเ็พราะ

มสัีจจะและธรรมะต่างหาก ถ้าไร้สจัจะและธรรมะเสียแล้ว กจ็ะกลายเป็นคนชัว่เลวทราม 

คิดคดทรยศได้ต่อทุก ๆ คน แม้ต่อศาสดาผู้มีพระคุณของตน จะประกอบกรรมพิธี

ล้างบาปสักเท่าไรก็ไม่ส�าเร็จ และพวกเดียวกันนั่นแหละเป็นผู้บอกเลิก ถ้าล้างบาปได้

จรงิแล้ว กจ็ะต้องล้างบาปของคนไร้สจัจะและธรรมะดงักล่าวได้ โดยไม่ต้องยกเว้นเลย

ใครเล่า เป็นผู้สอนให้เป็นคนดีบริสุทธิ์สะอาดได้โดยแท้จริง เลิศล�้าเหมือน

พระพุทธเจ้า
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ความส�าคัญของวัยรุ่น

พระพทุธเจ้าประทบัพกัอยูท่ีศ่าลาหลวงในป่ามหาวันใกล้นครไพศาลี เช้าวันหนึง่

เสด็จออกบิณฑบาตเสวยแล้ว เสด็จกลับมาประทับนั่งพักกลางวันท่ีโคนไม้ เวลานั้น  

ลิจฉวีกุมารวัยรุ่นมีจ�านวนมาก ถือธนูศรแวดล้อมไปด้วยหมู่สุนัขไล่เนื้อ เดินเข้าไป 

ในป่ามหาวัน ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็วางธนูศรต้อนหมู่สุนัขไล่เนื้อไปในที่ส่วนหนึ่ง  

พากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายอภิวาทพนมหัตถ์นั่งเฝ้านิ่งสงบอยู่ด้วยความเคารพ  

ในขณะเดียวกันนั้น เจ้ามหานามลิจฉวี ด�าเนินออกก�าลังเข้าไป เห็นพวกลิจฉวีกุมาร

ก�าลังนั่งพนมหัตถ์สงบเรียบร้อยเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวาย

อภิวาทแล้วออกอุทานขึ้นว่า “วัชชีจักเจริญ วัชชีจักเจริญ” เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถาม

ได้กราบทูลว่า ลิจฉวีกุมารเหล่าน้ี หยาบร้ายไม่เรียบร้อย ชอบเย้าแหย่รังแกผู้หญิง  

แต่บัดนี้พากันพนมหัตถ์น่ิงสงบเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็น

เหตุให้เกิดความเจริญ ไม่เกิดความเสื่อม อบรมสั่งสอนลิจฉวีกุมารทั้งหลาย ซึ่งจะ 

เติบใหญ่ขึ้นเป็นหัวหน้าคนหรือหัวหน้าครอบครัว คือ ให้รู้จักมีความเคารพย�าเกรง

นบัถอืบชูาผูท้ีส่มควรเคารพ เป็นต้นว่า มารดาบดิา ให้ขยันหม่ันเพยีรแสวงหาโภคทรพัย์

โดยทางทีช่อบธรรม แล้วน�ามาเคารพมารดาบดิา เล้ียงดบูตุรภรรยา และคนในครอบครวั 

อุดหนุนพนักงาน ท�าบุญอุทิศให้เทพยดาและบูชาสมณพราหมณ์

เรื่องนี้แสดงว่า เด็กวัยรุ่นเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในความเจริญแห่งประเทศชาติ 

ต่อไป เมื่อมหานามลิจฉวี ได้เห็นลิจฉวีกุมารทั้งหลายมีอาการเรียบร้อย จึงออก 



144 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

อทุานว่า “แคว้นวชัชจีกัเจรญิ” ถ้าเดก็วยัรุน่โดยมากพากนัเป็นพาลเกเร ประเทศชาติ

ก็จะเสือ่ม แต่ว่าเดก็วยัรุน่จะด ีกเ็พราะมีท่ีเคารพย�าเกรงประกอบกบั รูจ้กัเคารพย�าเกรง

ในทีซ่ึง่ควรเคารพย�าเกรงนัน้ เหมอืนดังในเรือ่งนี ้พระพทุธเจ้าทรงเป็นทีเ่คารพย�าเกรง 

เพราะทรงประกอบด้วยพระคุณอย่างยิ่ง จนถึงเป็นเหตุให้ลิจฉวีกุมารเกิดความเคารพ

ย�าเกรงข้ึนในเมือ่ได้เข้าไปใกล้พระองค์ จงึถงึปัญหาว่า ใครเล่าจะพงึเป็นท่ีเคารพย�าเกรง

ของเด็ก สามารถท�าให้เด็กเกิดความเคารพย�าเกรงตลอดถึงนับถือยกย่อง ปัญหานี ้

จึงไม่พ้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย

ใครเล่า เป็นผูใ้หญ่ผูป้ระกอบด้วยอดุมคณุ สามารถชกัน�าให้เกดิความเคารพ

นับถือบูชาเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ราชธรรมจรรยา

สมยัหนึง่ พระพทุธเจ้าได้ตรสัถงึพระราชาผูป้กครองรฐัอาณาจกัรโดยความว่า 

พระราชาจกัรพรรดิแผ่อาณาจกัรโดยธรรม ไม่มใีคร ๆ จะเปลีย่นแปลงได้ เพราะทรง

เป็นผู้รู้ผล รู้เหตุ รู้ประมาณ รู้กาล รู้บริษัท แม้พระเชฏฐโอรสซึ่งจะสืบพระราช

จักรวรรดิวงศ์ก็เช่นเดียวกัน

ได้มภีกิษรูุปหนึง่กราบทลูถามว่า จะมใีครเป็นพระราชาแห่งพระเจ้าจกัรพรรดิ 

พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า “มอียูคื่อธรรม” เพราะพระราชาจกัรพรรดย่ิอมทรงเคารพธรรม 

มธีรรมเป็นธง มธีรรมเป็นใหญ่ ทรงจดัรกัษาคุม้ครองป้องกนับคุคลทกุเหล่าทกุประเภท

ให้มีความสุขความเจริญโดยธรรม

อนึ่ง พระราชามุรธาภิเษกกษัตริย์ซึ่งทรงรักษาชัยชนะ คือ เอกราชแห่งรัฐ 

นั้น ๆ ไว้ได้ ย่อมทรงประกอบด้วยพระชาติอันอุดม ทรงบริบูรณ์ด้วยพระราชสมบัติ 

ทรงมกี�าลงัเสนาซึง่เชือ่ฟังปฏบิตัติามพระโอวาท ทรงมีปรณิายกผูเ้ป็นบณัฑติสามารถ

ฉลาดเฉลยีว อาจคิดรู้ประโยชน์อดตีอนาคตปัจจบุนั ทรงมยีศ คอื พระบรมเดชานภุาพ

อนับังเกิดข้ึนด้วยเหตดุงักล่าวประกอบกนั แม้พระเชฏฐโอรสซึง่จะสืบพระราชสันตตวิงศ์

ต่อไป ย่อมทรงประกอบด้วยองคคุณ คือ เป็นพระเชฏฐโอรส ทรงมีพระรูปงามสง่า 

ทรงเป็นที่รักแห่งพระราชมารดาบิดา ทรงเป็นท่ีรักแห่งประชาชน ทรงศึกษาส�าเร็จ 

ในศิลปศาสตร์อันควรแก่พระราชามหากษัตริย์
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พระพทุธเจ้าได้ตรสัเทยีบเข้ามาถงึคดธีรรม โดยความว่า พระตถาคตอรหนัต-

สมัมาสมัพทุธะ กท็รงแผ่พุทธจกัรโดยธรรม เช่นเดยีวกบัพระเจ้าจกัรพรรด ิเพราะเป็น

ผู้รู้เหตุผลเป็นต้น และทรงเคารพธรรม เช่นเดียวกัน ทรงสั่งสอนให้เว้นการที่ควรเว้น 

ให้ประพฤตกิารทีค่วรประพฤตโิดยธรรม ฉะนัน้ ธรรมจกัรของพระองค์จงึไม่อาจมใีคร

เปลี่ยนแปลงได้

ใครเล่า เป็นผู้ทราบ และแสดงราชธรรมจรรยาแห่งพระราชามหากษัตริย์  

ซึ่งเป็นยอดประเทศชาติ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

ในมงคลสมัยฉตัรมงคลนี ้ขออ�านาจแห่งคณุพระศรรีตันตรยั จงอภบิาลรกัษา 

สมเด็จพระภมูพิลภทัรมหาราชเจ้า พร้อมทัง้สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส

พระราชธิดา ให้ทรงเกษมสวัสดี เสด็จสถิตในพระสิริราชสมบัติ เป็นที่ร่มเย็นแห่ง

ประชาราษฎรตลอดจิรกาล
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ธรรมเกษตร

สมยัเมือ่พระพทุธเจ้าเสด็จจารกิไปในแคว้นมคธ ประทับพักใกล้หมูบ้่านพราหมณ์

ช่ือว่าเอกนาลา ในต�าบลทักขณิาครี ีซ่ึงอยู่ทางด้านทศิทกัษณิของกรงุราชคฤห์ เช้าวนัหนึง่

ได้เสดจ็ไปบณิฑบาต ผ่านนาของพราหมณ์ผูห้นึง่ ชือ่ว่า กสภิารทวาชะ พราหมณ์ก�าลัง

เลี้ยงคนท�านาจ�านวนมากของตนอยู่ เพราะจะลงมือไถนากันในวันนั้น เมื่อได้เห็น

พระพุทธเจ้า ทรงถือบาตรมาประทับยืนอยู่ ก็กล่าวขึ้นว่า ‘ท่านสมณะ ข้าพเจ้าท�านา

แล้วจึงบริโภค แม้ท่านก็จงท�านาก่อนเถิดจึงค่อยบริโภค’ พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า 

‘แม้เราก็ท�านาก่อนจึงบริโภค’ พราหมณ์กล่าวแย้งว่า ‘พวกเราไม่เห็นว่าท่านมีแอก  

ไถ ผาล ปฏัก หรือโคไถนา แต่ไฉนท่านจึงกล่าวว่าท่านเป็นกสิกร’ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัยนืยนัว่า พระองค์เป็นกสกิรซึง่มแีอกไถ เป็นต้น และทรง

ท�านาได้ผลบริบูรณ์ ได้ทรงอธิบายให้พราหมณ์เข้าใจเร่ืองการท�านาของพระองค ์

มีใจความดังนี้ ‘การท�านาของพระองค์ มีศรัทธา (ความเชื่อถืออันถูกต้อง) เป็นพืช  

มีตบะ (ความส�ารวมระวังทางตาหู เป็นต้น) เป็นฝน มีปัญญาเป็นแอกและไถ มีหิริ 

(ความละอายใจต่อความชั่วผิด เกลียดกลัวความชั่วผิด) เป็นงอนไถ มีใจเป็นเชือก  

มสีตเิป็นผาลและปฏกั มีการคุม้ครองรกัษากายวาจา ส�ารวม คือ รู้ประมาณในอาหาร

ในท้อง ทั้งท�าสัจจะ ความจริง เป็นการตัด มีโสรัจจะ (ความสงบเสงี่ยม) เป็นเครื่อง

บรรเทา มีความเพียร เป็นการน�าแอกไถนาไป ซึ่งเป็นเครื่องน�าไปให้เกษมสวัสดีจาก
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กเิลสและความทกุข์ ทัง้ไปไม่กลบั ซึง่ไปแล้วไม่ทุกข์โศก การท�านานี ้คร้ันท�าแล้วมผีล

เป็นอมตะ ท�านานี้แล้วก็พ้นจากทุกข์ท้ังปวง’ พราหมณ์ได้ฟังพระพุทธาธิบายแล้ว  

มีความเลื่อมใส ใส่บาตรถวายพระพุทธเจ้า เพราะทรงท�านาได้ข้าวเป็นอมตะ

คาถาพระพุทธภาษิตท่ีเก็บความมากล่าวนี้ เป็นตอนหนึ่งแห่งคาถาพืชมงคล 

ที่พระสงฆ์ได้น�ามาสวดในพระราชพิธีพืชมงคล เพื่อความเจริญแห่งพืชผลตลอด 

พระราชอาณาเขต

ใครเล่า เป็นผู้ท�านาให้บังเกิดผลเป็นอมตะ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พุทธกจิ

พระพุทธเจ้าไปประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ในวันวิสาขปุรณมี ในศกนี้ตรง

กับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม และต่อไปอีก ๗ วัน ก็ได้มีการถวายเพลิงพระพุทธสรีระ 

เม่ือก่อนท่ีจะเสดจ็ปรินิพพานได้ทรงบ�าเพญ็พทุธกิจบริบูรณ์ ได้ทรงแสดงธรรม บัญญตัวินิยั 

อนัรวมเรียกว่าพระพทุธศาสนา มีพทุธบรษัิทครบทกุหมูเ่หล่า เป็นอนัได้ทรงประดษิฐาน

พระพทุธศาสนา และพุทธบรษัิทไว้ในโลกแล้วโดยสมบรูณ์ ซึง่ยงัด�ารงสืบต่อมาจนบดันี้ 

และเมื่อใกล้จะปรินิพพาน ก็ได้ทรงตั้งพระธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์  

ซึ่งเป็นการดีกว่าตั้งบุคคล เพราะพระธรรมวินัยเป็นสัจจะอันยั่งยืนเป็นอย่างเดียว 

ทุกกาลสมัย ความด�ารงอยู่แห่งพระพุทธศาสนา ย่อมเกี่ยวเนื่องกับพระธรรมวินัย  

และพุทธบริษัทประกอบกัน เม่ือท้ังสองน้ีมีอยู่ในที่ใด พระพุทธศาสนาก็มีอยู่ในที่นั้น 

และผูท้ีเ่หน็ธรรมะ กอ็าจเหน็พระพทุธเจ้าได้ด้วย พระพทุธเจ้าได้ประทบัอยู่กบัธรรมะ 

มิได้สูญสิ้นไปเลย ข้อส�าคัญในการปฏิบัติ คือการเห็นธรรมะโดยแท้จริง จะสิ้นสงสัย

ในพระรัตนตรัยด้วยประการทั้งปวง

ครัง้หนึง่ เมือ่สามเดอืนก่อนทีจ่ะปรนิพิพาน พระพทุธเจ้าได้ประทบันัง่ท่ีต้นไม้

ใหญ่ใกล้เมอืงเวสาล ีได้ตรสัแก่พระอานนท์โดยความว่า “ผูท้ีอ่บรมอทิธบิาทสี ่เมือ่หวงัอยู ่

ก็จะพึงด�ารงชีวิตอยู่ได้กัปหนึ่งหรือกัปเศษ ตถาคต คือ พระองค์เองก็เช่นเดียวกัน” 

แต่มารดลใจมิให้พระอานนท์นึกได้และทูลอาราธนาให้ทรงด�ารงอยู่ต่อไป เมื่อมารได้

โอกาสก็ทูลขอให้เสด็จปรินิพพาน พระองค์ได้ทรงพิจารณา อายุสังขาร ที่ด�ารงมา 
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ย่างเข้า ๘๐ ปี และได้ทรงพิจารณาเหน็ว่า ได้ทรงบ�าเพญ็พทุธกจิดงักล่าวข้างต้นส�าเรจ็

บริบูรณ์แล้ว จึงทรงปลงอายุสังขาร ก�าหนดพระหฤทัยว่า จักเสด็จปรินิพพานในที่สุด

สามเดือนข้างหน้า ได้ทรงแจ้งแก่ภิกษุท้ังหลาย ได้เสด็จจาริกต่อไปด้วยพระบาท 

ประทานค�าสั่งสอนโดยไม่หยุดหย่อน จนกระท่ังใกล้วาระสุดท้าย ทรงตักเตือน 

ให้ท�าความไม่ประมาท จงึทรงหยดุโอวาทแล้วเสดจ็ปรนิพิพาน ถกูต้องตามทีท่รงก�าหนด

ทุกประการ

ใครเล่า เป็นผูมี้อธษิฐานจติม่ันคง ปฏบิตัไิด้ส�าเรจ็ตามทีต่ัง้จติไว้ และก�าหนด

วาระสดุท้ายแห่งชวีติของตนได้ ทัง้สามารถควบคมุร่างกายชวิีต และจติใจให้ด�าเนนิไป

ตามก�าหนดได้ทั้งหมด เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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เจดยี์ในพระพุทธศาสนา

เมือ่พระพทุธเจ้านพิพานแล้ว มลัลกษตัริย์ทัง้หลายแห่งกรงุกสุนิารา ได้ตระเตรยีม

การถวายพระเพลิงตลอดถึงวันที่ ๗ จึงได้เชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิง ณ 

มกุฏพันธนเจดีย์ เสร็จแล้วได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคาร รักษาไว้มั่นคง

ในสณัฐาคารภายในพระนคร ฝ่ายกษตัรย์ิและพราหมณ์ในรฐัต่าง ๆ ๗ รฐั มีพระเจ้า

อชาตศัตรูเป็นต้น ได้ส่งทูตไปขอส่วนแบ่งพระธาตุ มัลลกษัตริย์ไม่ยอมแบ่งให้  

เกือบจะเกิดสงครามกันขึ้น โทณพราหมณ์ ได้เข้ากล่าวไกล่เกลี่ยด้วยยกพระพุทธคุณ

ว่า พระพทุธเจ้าทรงเป็นขนัตวิาท กล่าวยกย่องขันต ิแล้วแสดงเหตผุลว่า ควรแบ่งธาตุ

โดยสามัคคีธรรม มัลลกษัตริย์จึงยินยอมและมอบให้โทณพราหมณ์เป็นผู ้แบ่ง  

โทณพราหมณ์จึงได้จัดแบ่งพระธาตุออกเป็น ๘ ส่วนเท่า ๆ กัน มอบให้แก่กษัตริย์

และพราหมณ์ ๘ รัฐ รวมทั้งมัลลกษัตริย์กรุงกุสินาราด้วย ฝ่ายโมริยกษัตริย์เมือง 

ปีปผลวัน ส่งทูตมาภายหลัง ก็ได้พระอังคารไป 

พระธาตุและพระอังคารที่กษัตริย์พราหมณ์แคว้นต่าง ๆ ได้เชิญไปสร้าง 

พระสตูปบรรจุสักการบูชา เรียกพระธาตุเจดีย์สังเวชสถาน ๔ ต�าบล คือ ที่ประสูติ 

ตรัสรู้ แสดงธรรมจักรและปรินิพพาน และสถานที่อื่น ๆ ที่เคยประทับและตลอดถึง

ดุมพะ (ทะนาน) ทอง ท่ีตวงพระธาตุซึ่งบุคคลน�าไปสร้างสตูปบรรจุสักการบูชา 

เรยีกบรโิภคเจดย์ี วตัถทุีบุ่คคลสร้างอทุศิเฉพาะพระพทุธเจ้า เช่น พระพทุธรปูเป็นต้น 

เรียกอุทเทสิกเจดีย์ พระธรรมที่จารึกและประดิษฐานไว้เป็นท่ีสักการบูชา เรียก 

พระธรรมเจดีย์ รวมเป็นเจดีย์ ๔ ประเภทในพระพุทธศาสนา
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เมื่อพระบรมศาสดาจะปรินิพพาน ได้ทรงตั้งพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทน

พระองค์ด้วยพระพุทธด�ารัสโดยความว่า “ธรรมและวินัยใด ที่เรา (ตถาคต) แสดง

บัญญัติแล้วแก่ท่านท้ังหลาย ธรรมและวินัยนั้นเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายโดยกาล

ล่วงไปแห่งเรา” ฉะน้ัน เม่ือพระบรมศาสดานพิพานแล้ว จึงมพีระธรรมวินยัเป็นศาสดา

แทนพระองค์สืบต่อมา พระธรรมวินัยนั้น ในชั้นเดิมพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้น 

กล่าวโดยเฉพาะก็ได้แก่ภิกษุผูพ้หสุตู เป็นผูจ้�าทรงไว้ ยงัมไิด้จารึกลงเป็นตวัอกัษร และ

ต่างกจ็�าทรงกนัได้มากบ้าง น้อยบ้าง และอาจมผีดิเพ้ียนกันบ้าง ฉะนัน้ พระมหากสัสป

เถระเจ้า จงึได้ปรารภค�าของสภุทัทภกิข ุผูบ้วชเมือ่แก่ซึง่ได้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวนิยั

ในเวลาที่ได้ข่าวนิพพาน และชักชวนเลือกสรรพพระอรหันตเถรเจ้า ผู้ประกอบด้วย

คุณสมบัติอย่างเยี่ยมหลายอย่าง ประชุมกันท�าสังคายนาพระธรรมวินัย รับรอง และ

จ�าทรงให้เป็นแบบเดียวกัน นับเป็นสังคายนาครั้งแรกในพระพุทธศาสนา เป็นหลัก 

แห่งการสังคายนาครั้งสืบ ๆ มา จนถึงจารึกลงเป็นตัวอักษรที่ลังกาทวีป เมื่อราว 

พุทธศก ๔๕๐ ปี

ใครเล่า เป็นเจดีย์ที่เคารพสักการะอย่างสูงสุด เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ศาสนาอันแท้จรงิ

คนในโลกน้ีส่วนมากนับถอืศาสนาใดศาสนาหนึง่ เมือ่นับถือศาสนาใด กย็นืยนั

ว่าศาสนานั้นจริงแท้ เมื่อเชื่อลงไปเสียแล้วก็ไม่ยอมพิสูจน์ จึงไม่พบความจริงแม้ใน

ศาสนาที่ตนนับถือ แม้จะมีผู้มาให้เหตุผลในทางที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตนก็ไม่ 

ยอมฟัง การนับถือศาสนาดังน้ีเป็นเหตุปิดบังปัญญา ไม่ท�าให้ฉลาดขึ้นในความจริง 

ตามเหตุผล และเป็นการนับถือท่ีเจือด้วยมานะกับทิฏฐิของตนเองเป็นเหตุให้วิวาท 

ทุ่มเถียงกันอย่างไม่จบสิ้น ดังเช่นสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตะวัน  

ใกล้กรุงสาวัตถี ได้มีนักบวชเป็นอันมากซ่ึงมลีทัธต่ิาง ๆ กนั พกัอาศัยอยูใ่นกรุงสาวัตถี 

พวกนักบวชเหล่านั้น ต่างก็วิวาทโต้เถียงกันเกี่ยวกับลัทธิท่ีตนนับถือ เป็นต้นว่า  

อัตตาและโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง อัตตาและโลกสร้างเอาหรือผู ้อื่นสร้างเป็นต้น  

จึงกลายเป็นมานะทิฏฐิไม่บังเกิดประโยชน์อะไร

ศรัทธา คือ ความเชื่อนั้น มีแสดงไว้ในทุกศาสนา แต่ในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เช่ือด้วยปัญญา คือ ให้พิจารณาให้รู้เหตุรู้ผล แล้วให้เชื่อ 

ตามเหตุผล มิให้เชื่อตามค�าบอกเล่า พระพุทธเจ้าแม้ทรงเป็นโลกวิทู ผู้รู้โลก ก็ทรง

แสดงธรรมะทีส่ามญัชนอาจพจิารณาให้เหน็จรงิได้ และท่ีจะปฏบิตัใิห้เกดิผลได้โดยตรง 

ทรงแสดงธรรมในกายยาววาหนาคบืนี ้หมายความว่าทีต่นเอง ฉะนัน้ ดเูข้ามาทีต่นเอง 

ก็จะพบความจริง ดังเช่นทรงสอนไม่ให้ท�าบาป อันหมายถึงความชั่วผิดต่าง ๆ  

ให้ท�ากุศล คือ ความดีต่าง ๆ ให้ช�าระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเหล่านี้ เมื่อมองเข้ามา
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ทีต่นเอง กจ็ะพบความจรงิทนัทว่ีาบดันีเ้ราเป็นอย่างไร ก�าลังท�าบาปหรือท�ากุศล จิตใจ

ของเราเป็นอย่างไร ทุกคนอาจจะรู้กรรมและจิตใจของตนเองได้โดยตลอด และเม่ือ

ปฏิบัติผิดค�าสอนของพระพุทธเจ้า ก็ได้ความเดือดร้อนกระวนกระวาย เมื่อปฏิบัต ิ

ถูกก็ได้รับความสุขท่ีเกิดจากสันติผล เหล่านี้เราเองก็ก�าหนดดูได้ที่ตนเอง ฉะนั้น  

ศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงจริงแท้และอยู่ในระยะเอื้อมถึงมิใช่สุดเอื้อม เหมือนอย่าง

เรื่องก�าเนิดโลกหรือสุดโลก ซึ่งไม่ทรงอธิบาย เพราะเป็นเรื่องไม่บังเกิดประโยชน์  

ที่จะท�าให้ใครเป็นคนดีหรือเลวได้ จึงเป็นศาสนาที่แสดงข้อปฏิบัติตรงอย่างที่สุด

ใครเล่า เป็นผู้ประกาศศาสนาอันจริงแท้และตรง เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ผู้ตรัสรู้

๑

ค�าว่า ผู้ตรัสรู้ เป็นค�าที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า หมายถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น 

ผู้มีพระปัญญาคุณอย่างสูงสุด และตามท่ีเข้าใจกัน จะเรียกว่า ตรัสรู้ได้ ก็ต้องเป็น

ความรู้จริงแท้ถูกต้องท้ังหมด ถ้อยค�าของท่านผู้ตรัสรู้ ก็ต้องเป็นถ้อยค�าที่จริงแท ้

ถูกต้องทัง้หมดเช่นเดยีวกนั เช่นว่า ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักาลเวลากร็ูห้มดทัง้อดตี อนาคต

และปัจจุบัน รู้เหตุรู ้ผลท้ังสายเกิดสายดับ และรู้ตลอดถึงส่วนท่ีพ้นจากกาลเวลา  

หรือจะยกโลกขึ้นเป็นท่ีตั้ง ก็เป็นผู้รู้โลก ตลอดถึงรู้ส่วนที่พ้นโลกเหนือโลก ฉะน้ัน  

ค�าว่า ผู้ตรัสรู้ จึงเป็นค�าที่ลึกซึ้งกว้างขวาง ไม่อาจจะนิยามให้สมบูรณ์ได้

เพื่อที่จะให้เห็นความถนัดขึ้น ก็น่าจะลองตรวจดูถึงความรู้ของบุคคลโดย 

ทั่ว ๆ ไป ลองตั้งค�าถามดูว่า รู้อะไร ก็จะตอบว่า รู้วิชาต่าง ๆ ตามที่เรียน ตามที่

ฝึกฝน ในสมัยวิทยาศาสตร์นี้ ก็รู ้เหตุผลทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แห่งปรากฏการณ ์

ของธรรมชาติ เป็นต้น อาจบ�าบัดแก้ไขหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

อาจรูอ้ดีต อนาคต ปัจจบุนั ของวตัถหุรอืของโลกในทางวัตถุ แต่ถ้าจะย้อนเข้ามาถาม

ว่า รู้หรือไม่ว่าตัวเราเองคืออะไร ? เป็นอะไรมาแล้ว ? ก�าลังเป็นอะไรอยู่ ? และ 

จักเป็นอะไรต่อไป ? มีใครบ้างรู้ได้ ในส่วนอดีตอาจรู้ต้ังแต่จ�าความได้และเฉพาะท่ี 

จ�าได้ นอกจากนั้นก็ไม่รู้ ในปัจจุบันเราก�าลังเป็นอะไรอยู่ ก็อาจจะรู้ตามที่เราเข้าใจ  

แต่ถ้าถามว่าความรู้ของเราถูกต้องหรือไม่ ก็จะคิดสงสัย ถึงความรู้ในอดีตที่เข้าใจ 

ว่ารู้ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งในส่วนที่เป็นอนาคตก็อาจจะไม่รู้เลย เช่นว่า ในวันพรุ่งนี้จะเป็น
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อย่างไร แต่ทุก ๆ คนอาจคิดว่า รู้ เพราะได้ก�าหนดว่าจะท�านั่น ท�านี่ ไปตามปกติ

ธรรมดา ซึง่เป็นเพยีงก�าหนดไว้เท่านัน้ แต่จะเป็นจรงิแน่นอนอย่างนัน้หรอืไม่ เป็นเรือ่ง

ของอนาคต ฉะนั้น ที่เข้าใจกันว่า รู้ หรือว่า รู้มาก เมื่อคิดดูแล้วก็อาจจะไม่รู้เลยหรือ

รู้น้อยที่สุด จึงปรากฏว่า ได้มีคนที่มีความคิดหลักแหลมหลายคน ซึ่งเป็นที่นับถือกัน

ว่านักปราชญ์ กล่าวว่า ตัวเขาเองยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้ แต่คนเป็นอันมากก็นับถือว่า เขาเป็น

ผูรู้ ้กน่็าจะตรงกบัค�าท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ แปลความว่า “ผูใ้ดเป็นคนเขลา รูจ้กัตน

ว่า เป็นคนเขลา ผู้นั้น เป็นบัณฑิตได้บ้าง เพราะรู้จักตนเอง” 

ใครเล่า เป็นผู้ตรัสรู้และรู้จักลักษณะบัณฑิต เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลก มีบุคคลซึ่งได้รับแสงสว่างจาก

พระองค์ กล่าวสรรเสริญว่า เหมือนทรงชูประทีปในที่มืด เพื่อผู้มีจักษุจักได้มองเห็น

รูปทั้งหลาย ข้อนี้บ่งว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ เพราะได้ทรงแสดงธรรมให้ผู้อื่นรู้แจ้งเห็น

จริงได้ แต่ว่าใครเล่าจักหย่ังถึงความตรัสรู้ ของพระองค์ เพราะได้รับแสงธรรม 

จากพระองค์เพียงใด ก็รู้ได้เพียงเท่านั้น เหมือนอย่างคนตกลงในมหาสมุทร ก็รู้สึกว่า 

มหาสมุทรลึกเท่าที่ตัวตกลงไปเท่านั้น

ความตรสัรู ้กบั ความรูธ้รรมดา ต่างกนัอย่างไร อาจเทยีบกนัได้อีกอย่างหนึง่ 

ความรู้ที่ทุก ๆ คนรู้กันอยู่นี้ เริ่มด้วยรู้ ทางตา หู เป็นต้น ถ้าจะถามว่า ตา หู  

ของเรารายงานให้เรารู้อะไรได้ถูกต้องหรือไม่ ก็จะต้องตอบได้ว่า ไม่ถูกต้องทีเดียว 

เหมือนอย่าง ตามองดูทางรถไฟ จะมองเห็นเล็กลงทุกที จนถึงรวมเป็นเส้นเดียวกัน 

ในที่สุด ความจริงเป็นดังที่ตาเห็นนั้นหรือไม่ ทุกคนย่อมตอบได้ ฉะนั้น ถ้าใครเชื่อตา 

หู ก็ย่อมจะผิดพลาด แต่ก็ปรากฏว่า โดยมากยังเชื่อ ตา หู หรือว่าเชื่อตามความรู้

ทางตาหูอยู่เป็นปกติ ดังที่ทุก ๆ คนก็ย่อมรู้สึกว่า ยังพากันชอบหรือชังในรูปที่เห็น  

ในเสยีงทีห่ไูด้ยินอยูน่ั่นแหละ ท้ังท่ีพอจะทราบว่า โดยทีแ่ท้เป็นมายา ไม่ใช่เป็นตวัสัจจะ

คือความจริง แต่ความรู้นี้ ก็เป็นเพียงหลักทฤษฎีที่จะมาตามสัญญาเท่านั้น ยังไม่เป็น

ญาณที่หยั่งถึงสัจจะ
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มผีูเ้ขยีนเล่าไว้ว่า นักศึกษาผู้หน่ึงถามไอน์สไตน์ว่า ต้นไม้นัน่ (ชีม้อืไปท่ีต้นไม้) 

มหีรอืไม่ ? ไอน์สไตน์ตอบว่า ไม่ม ีนกัศกึษาถามว่า จะเข้าใจได้อย่างไร ? ไอน์สไตน์

ตอบว่า ให้หมั่นนึกคิดอยู่เสมอ จะแล่นเข้าไปถึง (penetrate) ได้เอง

ญาณ คือ ความหย่ังรู้ (intuitive insight) มิใช่เกิดจากการค�านวณ  

(mathematic) แต่ต้องอาศัยความรู้แจ้งแทงตลอด อันตรงกับค�าว่า ปฏิเวธ หรือ 

(penetration) 

การมองเห็นอะไรของผู้ทรงความรู้ แม้ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันกับของ 

คนทั่วไปย่อมต่างกัน พระพุทธเจ้ายิ่งทรงต่างไปอีกมาก เพราะทรงเป็นผู้สิ้นกิเลส  

จึงทรงมีพระปัญญาจักษุอันแจ่มใส ซึ่งคนที่ยังมีกิเลสเทียบไม่ได้เลย

ใครเล่า เป็นผู้ตรัสรู้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๓

พระพทุธเจ้า ทรงเป็นพระผูต้รสัรูเ้พราะได้มีพระญาณหยัง่รูอ้นับริสทุธ์ิ ปราศจาก

ฝ้าฟางเครือ่งปกปิดต่างจากความรูข้องสามญัชน ซึง่ยังมเีคร่ืองปกปิดอยูม่ากนกั เป็นต้น

ว่าความชอบ ความชัง อันท�าให้เกิดอคติ คือ ความล�าเอียง ความรู้ของคนทั่วไป 

จึงเอียงไปเอียงมาอยู่เสมอ เช่นว่า เมื่อเกิดความชอบขึ้นก็เอียงมา เมื่อเกิดชังขึ้น 

ก็เอียงไป ส่วนหลงนั้นไม่จ�าต้องกล่าวถึง เม่ือยังเอียงไปเอียงมาอยู่ ก็แสดงว่ามีหลง

เป็นพื้นฐาน ท้ังเม่ือเกิดชอบหรือชังบังปัญญาเข้าอีกก็ยิ่งหลงหนัก เพราะความจริง  

สิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ชัง อาจจะไม่ดีหรือเลวไปถึงเช่นนั้น แต่ในขณะที่เกิดชอบหรือชังขึ้น 

ก็จะมีความเห็นไปตามความชอบหรือชังนั้น ไม่ใช่ตามความเป็นจริง นี้แหละเรียกว่า

หลง หรือ เขลา คนที่หลงมากจะไม่รู้จักตนเองได้เลยดังที่มีเล่าว่า มีนักบวชผู้หนึ่งใน

ภายนอกพระพทุธศาสนาเดนิไปพบแพะเข้าตัวหนึง่ในระหว่างทางแพะตัวนัน้ได้ก้มศีรษะ

ลงอย่างน้ัน ก็คิดว่าคนทั้งหลายไม่รู้จักคุณของเรา แต่ว่าแพะนี้เป็นสัตว์ดิรัจฉานยังรู้ 

คุณของเรา จึงก้มศีรษะลงท�าความเคารพ มีความยินดีพอใจ หยุดยืนแสดงกิริยารับ 

ค�านับของแพะ แพะได้วิ่งเข้าขวิดนักบวชผู้นั้นล้มลงทันที
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ส่วนพระพทุธเจ้าได้เสดจ็ประกาศพระศาสนา ได้ทรงประสบบคุคลผูมุ่้งร้ายบ้าง 

ผู้ที่หวังจะลองดีบ้างเป็นอันมาก แต่ก็ได้ทรงหย่ังทราบและทรงสามารถท�าผู้ท่ีมุ่งร้าย 

ให้กลายเป็นดี เว้นไว้แต่ผู้ที่อาภัพจริง ๆ แต่ก็ท�าอันตรายอะไรพระองค์ไม่ได้ และ 

ทรงกล้าเผชิญผู้ที่หวังจะลองดี แม้ที่น่าเห็นว่าเป็นการเสี่ยงอันตราย ดังเช่นที่มีเล่าว่า 

นายครหทิน ซึ่งเป็นศิษย์ของเดียรถีย์ในกรุงสาวัตถี หวังจะลองดีว่าพระพุทธเจ้าเป็น 

ผู้ตรัสรู้ดังที่นายสิริคุตต์ สหายของตนกล่าวสรรเสริญหรือไม่ จึงได้ขุดหลุมลึกก่อถ่าน

เพลิงไว้ก้นหลุม ปิดปากหลุมดูให้เรียบร้อยแล้ว เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้เสด็จข้าม

หลุมน้ันเข้าไปในบ้านของตน เพื่อรับบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จข้ามไปกับภิกษุ

สงฆ์โดยปลอดภยั พระพทุธเจ้าไม่ทรงสาปหรอืปรบัผูมุ้ง่ร้ายตลอดจนถึงท�าร้ายพระองค์

ว่า เป็นคนบาปหนักทันที แต่ทรงโปรดเขาเหล่านั้น ให้กลับใจกลับตัวได้กลายเป็น 

คนดีไปมีจ�านวนมากมาย

ใครเล่า เป็นผู้ตรัสรู้และโปรดโลกได้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ความยุตธิรรม

สมัยเมื่อพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่พระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถี เช้าวันหนึ่ง 

พวกภิกษุเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแถบประตูเมืองด้านทิศเหนือ แล้วเดินกลับผ่าน

มากลางเมือง เพื่อจะออกทางประตูไปสู่ด้านพระเชตวัน ในขณะนั้นเมฆฝนตั้งขึ้นแล้ว

ตกลงมาอย่างหนัก พวกภิกษุได้เข้าไปหลบฝนอยู่ในศาลวินิจฉัยซึ่งอยู่เฉพาะหน้า  

กไ็ด้สงัเกตเหน็อ�ามาตย์วนิจิฉยัไม่ตัง้อยูใ่นความยุติธรรม ตัดสินเจ้าของให้ไม่เป็นเจ้าของ 

ครั้นฝนขาดเม็ดแล้วก็ได้กลับไปวิหาร กราบทูลพระพุทธเจ้าตามที่ได้สังเกตเห็นมา 

ในเวลาทีไ่ปประชมุเฝ้า พระพทุธเจ้าได้ตรสัธรรมภาษติ มีความว่า “ผูวิ้นจิฉัยไม่ชือ่ว่า

ตั้งอยู่ในธรรม เพราะเหตุที่ตั้งอยู่ในอคติ ตัดสินคดีด้วยการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ส่วนผู้

วนิจิฉยัซึง่เป็นบณัฑิตพิจารณาข้อจรงิ และข้อเท็จทัง้สองวินจิฉัยคูค่วามโดยไม่ผดิพลาด 

โดยธรรม โดยสมควร เป็นผูอั้นธรรมคุ้มครอง ทรงปัญญา จงึจะเรยีกว่าผูต้ัง้อยูใ่นธรรม”

เรือ่งเช่นนีไ้ด้มเีล่าไว้อกีหลายเรือ่ง เช่น เรือ่งเสนาบดพีระเจ้าปเสนทโิกศลใน

กรงุสาวตัถ ีในสมัยเดยีวกนันัน้เอง คือ เสนาบดผีูน้ัน้ชือ่ว่าพนัธลุะ เกดิในสกลุขัตตยิ-

ลจิฉว ีในกรงุเวสาลี เป็นพระสหาย ศกึษาศลิปศาสตร์ร่วมกนักบัพระเจ้าปเสนทโิกศล  

ในสมัยที่ยังทรงพระเยาว์ ในส�านักอาจารย์เดียวกัน ต่อมาได้มาสมัครรับราชการกับ

พระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ทรงแต่งตั้งพระสหายให้เป็นเสนาบดี เรียกกันว่า  

พันธุลเสนาบดี ในคราวหนึ่ง หมู่ชนผู้เป็นความกัน และได้รับวินิจฉัยให้แพ้ความโดย

คดโกง เห็นท่านเสนาบดก็ีได้พากนัร้องขอความเป็นธรรม ท่านเสนาบดไีด้ไปสูท่ีว่นิจิฉัย
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ด้วยตนเอง พิจารณาคดีนั้นใหม่แล้ววินิจฉัยให้เจ้าของโดยความเป็นธรรม มหาชน 

พากันแซ่ซ้องสาธุการเสียงสนั่นหวั่นไหว พระราชาทรงได้สดับเสียงนั้น ตรัสถามทรง

ทราบเรื่องแล้ว ทรงพอพระราชหฤทัย รับส่ังให้ปลดอ�ามาตย์ผู้วินิจฉัยพวกเก่าออก  

ทรงมอบหน้าท่ีวนิจิฉยัให้แก่พนัธลุเสนาบดอีกีต�าแหน่งหนึง่ ท่านเสนาบดไีด้วนิจิฉยัคดี

ของชาวเมืองโดยชอบธรรมตั้งแต่นั้นมา

เรือ่งเหล่านี ้มีเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบท แสดงว่า อนัธรรมะ หรอืท่ีเรยีกว่า

ยตุธิรรม ไม่อาจหวงัได้จากบุคคลผูไ้ม่ตัง้อยูใ่นธรรมเท่านัน้ เพราะมธีรรมท่ีจกัพงึให้ได้ 

ตามธรรมภาษิตของพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นหลักความจริงที่ไม่มีล้าสมัย ยังมีตัวอย่าง

พิสูจน์ให้เห็นได้อยู่ทุกกาลสมัย

ใครเล่า เป็นผู้วางหลักธรรมอันยั่งยืน เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ผู้ชนะอย่างเลศิล�้า

ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนาในรัฐ 

ต่าง ๆ ในชมพูทวีป ได้ประทับอยู่ท่ีพระเชตวันในโกศลรัฐ ซ่ึงมีกรุงสาวัตถีเป็น 

ราชธานีตลอดเวลานานปี ในระหว่างนั้นได้มีสงครามระหว่างรัฐโกศลและรัฐมคธ  

ซึง่มกีรงุราชคฤห์เป็นราชธานี เรือ่งเดมิมีว่า ในรชักาลพระเจ้ามหาโกศล (พระราชบดิา

ของพระเจ้าปเสนทิ ซ่ึงครองราชย์อยู่ในสมัยพุทธกาล) ได้พระราชทานพระราชธิดา 

แก่พระเจ้าพิมพิสารแห่งมคธรัฐ และได้พระราชทานกาสิกคามเป็นของขวัญแก ่

พระราชธิดา ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรใูห้แย่งราชสมบตัจิากพระเจ้าพมิพสิารพระราชบดิา 

จับพระเจ้าพิมพิสารไปขังไว้จนสิ้นพระชนม์ พระเทวีซึ่งเป็นพระราชธิดาแห่งพระเจ้า

มหาโกศล ได้ทรงเศร้าโศก จนสิ้นพระชนม์ในกาลต่อมา พระเจ้าปเสนทิซึ่งเป็น 

พระราชภาดาของพระเทวน้ัีน ได้ทรงพิโรธพระเจ้าอชาตศตัร ูไม่พระราชทานกาสิกคาม

แก่พระเจ้าอชาตศัตรตู่อไป จงึได้เกิดยุทธนาการขึน้ระหว่างรัฐทัง้สองเพราะกาสกิคามนัน้ 

พระเจ้าปเสนทิได้ทรงพ่ายแพ้หลายครั้ง จนถึงทรงระทมพระหฤทัยว่า ไม่อาจจะทรง

ชนะพระเจ้าอชาตศัตรูซึ่งเป็นทารกได้ ทรงทอดอาลัยในชีวิต แต่ภายหลังทรงกลับได้

ก�าลงัพระหฤทัย ทรงคิดยุทธวิธไีด้อย่างแยบคาย จงึทรงรบชนะจนจบัพระเจ้าอชาตศัตรู

ได้ในที่สุด

ในระหว่างที่ทรงระทมพระหฤทัยอยู่นั้น ข่าวได้แพร่ไปทั่วพระนคร พวกภิกษุ

ได้กราบทูลแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นพระคาถา แปลความว่า “ผู้ชนะ
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ย่อมได้เวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ส่วนผู้ที่ละแล้วทั้งชนะทั้งแพ้ เป็นผู้สงบระงับ  

ย่อมอยู่เป็นสขุ” และได้ตรัสไว้ในท่ีอ่ืนอีกมคีวามว่า “ชนะตนนีแ้หละดกีว่าชนะคนอืน่”

พระพทุธด�ารสันี ้เป็นของไม่เก่าและเข้าใจได้ง่าย ผูช้นะนัน้มกัเข้าใจว่าตนเป็น

ผูไ้ด้ แต่โดยทีแ่ท้เป็นผูเ้สยีคอื เสยีไมตรจีติของอกีฝ่ายหนึง่ไปหมดสิน้ หรอืจะเรยีกว่า

ได้ก็คือได้เวร เพราะผู้แพ้ก็จะผูกใจเพื่อจะเอาชนะต่อไป จึงเป็นอันว่าไม่ได้ความสุข

ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ส่วนผู้ที่ละได้ทั้งแพ้ทั้งชนะ จึงจะได้ความสงบสุข ทั้งนี้ก็ด้วยการ

ไม่ก่อเรื่อง ท่ีจะต้องเกิดมีแพ้มีชนะกันขึ้น แต่เมื่อจะต้องมีเรื่องให้แพ้ฝ่ายหนึ่งชนะ 

ฝ่ายหนึง่ กค็วรจะต้องมใีจหนกัแน่นพอทีจ่ะเผชญิผลได้ทกุอย่าง และสามารถทีจ่ะเห็น

ความจริงว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” ทั้งนี้ก็จะต้องชนะตนเอง คือชนะใจตนเอง

ได้ด้วย

ใครเลา่ เปน็ผูส้อนให้เป็นผูช้นะอยา่งเลิศล�า้เหมอืนพระพทุธเจา้ คอื ชนะตน 

หรอืชนะใจตนเอง ซึง่ชนะแล้วได้ความสงบสุข ทัง้ในยามแพ้ทัง้ในยามชนะ ในภายนอก

ตามธรรมดาโลก
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พุทธจักร

ในวนัพระจนัทร์เตม็ดวงวันหนึง่ พระพทุธเจ้าได้ประทบันัง่อยูใ่นป่าอนัสงดักบั

นักบวชอีกห้าท่าน นอกจากนี้ ก็มีสัตว์ต่าง ๆ มีกวางเป็นต้น เดินไปมาอย่างผาสุก 

เพราะป่านัน้เป็นเขตสงวนของหลวง ภายในป่าอนัสงบร่มเย็นในวันนัน้ พระพทุธเจ้าได้

ทรงเริ่มตั้งพุทธจักรลงในอาณาจักรแห่งแคว้นกาสี แล้วได้ทรงแผ่พุทธจักรไปในแคว้น

ต่าง ๆ อีก นับได้ ๗ แคว้น ก็สิ้นเวลาแห่งพระชนมชีพ ต่อมาพระสาวกได้ช่วย 

แผ่พุทธจักรออกไปในนานาประเทศ ด้วยความอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 

ในยคุนัน้ ๆ จนถงึพทุธจกัรได้มาตัง้อยู่ในประเทศไทยเรา และประเทศใกล้เคยีงในบดันี้

โดยปกต ิอาณาจักรแต่ละแห่ง ตัง้ขึน้และแผ่ออกไปด้วยอ�านาจหรอืด้วยก�าลงั

แสนยานุภาพ จึงเรียกว่า “อาณาจักร” ที่แปลว่า จักร คือ อาชญา ส่วนพระพุทธเจ้า

ทรงแผ่ “พุทธจกัร” ด้วยธรรมะ คอื เสดจ็จารกิไปทรงแสดงธรรมะสัง่สอนประดษิฐาน

พระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทให้บังเกิดขึ้นในโลก จึงเรียกว่า “ธรรมจักร” แปลว่า 

จักร คือ ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มแสดงเป็นปฐม ดังที่เรียกว่า “ปฐมเทศนา” 

ในสถานที่ในวันดังกล่าวนั้น และวันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง หรือเรียกว่าเป็น 

วันเต็มเดือน ในเวลาที่พระจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวชื่อว่า อาสาฬหะ จึงเรียนว่าเดือน

อาสาฬหะ มกัตกในเดอืนกรกฎาคม หรอืเดอืนแปดในปีปกตมิาส เดอืนเก้าในปีอธกิมาส 

เป็นวนัหน้าวนัเข้าพรรษาของพระภกิษสุงฆ์เพือ่เป็นอนสุตว่ิา พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ปฐมเทศนา เริ่มต้ังพุทธจักรประดิษฐานพระพุทธศาสนาในโลก จึงได้ก�าหนดวัน 
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พระจนัทร์เพญ็หน้าวันเข้าพรรษาเป็นวนับชูาในพระพทุธศาสนา เรยีกว่า “วนัอาสาฬหบชูา” 

แปลว่า บูชา (พระรัตนตรัย) ในวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนอาสาฬหะ (เดือนแปด 

หรือ เดือนเก้า ดังกล่าวแล้ว)

ใจความในปฐมเทศนา ซึ่งตั้งชื่อเป็นปฐมว่า “ธรรมจักร” มีว่า พระพุทธเจ้า 

ได้ทรงแสดงทางปฏิบัติไปสู่พุทธภาวะของพระองค์ และทรงสอนให้นักบวชผู้มุ่งโพธิ 

(ความตรสัรู)้ ด�าเนนิในทางนัน้ กล่าวคอื เว้นทางสุดโต่งท้ังสองข้าง (ได้แก่ ทางกามสุข 

และ ทางทรมานทุกข์) แต่ด�าเนินไปในทางกลาง อันมีเพียงทางเดียวมีองค์ประกอบ 

๘ ประการ คือ เห็นชอบ ด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชพีชอบ พยายามชอบ 

ระลึกชอบ และตั้งใจชอบ

ใครเล่า เป็นผู้ควรแก่การบูชา เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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การรักษาเกยีรตเิป็นการรักษาธรรม

พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งพุทธจักรข้ึนในโลก เริ่มตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนา 

พุทธจักรของพระองค์นี้ได้ทรงตั้งขึ้นในหัวใจของคน ไม่ได้ทรงต้ังขึ้นในโลกภายนอก 

จิตใจที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาในธรรม เป็นจิตใจท่ีมีพุทธจักรต้ังขึ้นแล้ว  

เป็นจิตใจท่ีสว่างด้วยเหตุผล รู้จักเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการที่ควรประพฤติ  

อะไร ๆ แม้จะชอบใจ แต่มโีทษไม่เป็นประโยชน์กล็ะเว้นได้ ส่วนอะไร ๆ ทีถ่งึไม่ชอบใจ 

แต่สมควรจะท�าเพราะมีคุณประโยชน์ ก็ท�าได้ ดังที่เรียกว่า “การณวสิกะ” แปลว่า  

ผู้ท�าตามอ�านาจแห่งเหตุที่ให้ท�า พระอานนท์ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้ 

พดูง่าย ๆ ว่าปฏิบตัไิปตามเหตุผลอาจจะถกูหาว่า เป็นผูเ้สีย แต่โดยทีแ่ท้เป็นผูไ้ด้เพราะ

สามารถปฏิบัติให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงรักษาตนให้รอดพ้นความเสื่อมเสีย 

แล้วถึงความสวัสดีเจริญได้ อย่างน้อยก็รักษาเกียรติไว้ได้ แม้จะต้องเสียสละบ้าง 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า “เมื่อเห็นสุขไพบูลย์ ก็พึงสละสุขพอประมาณ”

การท�าอะไรทกุ ๆ อย่างทีอ่�านวยประโยชน์ กจ็ะต้องมกีารเสยีสละบ้างไม่มาก

ก็น้อย ดังเช่น จะท�าทานก็ต้องมีทรัพย์ ทั้งนี้ก็เพราะเห็นว่าบุญข้อนี้มีค่าสูงกว่าทรัพย์

ทีส่ละไป การท�าประโยชน์อ่ืน ๆ ทกุอย่างกเ็ป็นเช่นเดยีวกนั ได้มพีระพทุธภาษติกล่าว

ไว้ว่า “พึงสละทรัพย์ เพราะเหตุจะรักษาอวัยวะที่ประเสริฐไว้ เมื่อจะรักษาชีวิตไว้ก็พึง

สละอวยัวะ แต่นรชนเมือ่ระลกึถงึธรรมะกพ็งึสละอวยัวะ ทรพัย์ และชวีติทกุ ๆ อย่าง
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การรกัษาเกยีรตเิป็นการรกัษาธรรมะอย่างหนึง่ จะก้าวหน้าหรอืถอยหลงัด้วย

เกียรติหรือเพ่ือเกียรติ ก็เป็นสิ่งท่ีพึงสรรเสริญเท่ากัน ดังเรื่องราชสีห์ถอยหลังให้แก่

สุกรตัวเปื้อนคูถไม่ยอมต่อสู้ด้วย ในนิทานสุภาษิต

พระพทุธเจ้าได้ทรงแผ่พทุธจักรลงในดวงใจ เพือ่ให้สว่างด้วยเหตผุล ให้สามารถ

หลกีเหตุพิบตัดิ�าเนนิไปสูเ่หตแุห่งสมบตัทิกุ ๆ อย่าง จติใจท่ีมีพุทธจกัรย่อมสว่างสะอาด

และมีอ�านาจเข้มแข็ง ที่จะต่อต้านความชั่วผิด และท่ีจะพลีประกอบคุณงามความดี 

ทุก ๆ ประการ

ใครเล่า เป็นผู้แผ่พุทธจักรได้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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สิ่งให้เกดิสุข

เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา พระพุทธเจ้าหยุดเสด็จจาริก ประทับจ�าพรรษาอยู่

ในอาราม หรือในอรัญแห่งใดแห่งหนึ่งตามพระพุทธอัธยาศัย เมื่อออกพรรษาแล้ว 

จึงเสด็จจาริกต่อไปในชนบทต่าง ๆ และได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้ภิกษุสงฆ์หยุดอยู่จ�า

พรรษา เป็นธรรมเนยีมท่ีปฏิบัติสบืต่อมาจนถงึบดันี ้ฉะนัน้ เมือ่ถงึเทศกาลเข้าพรรษา

ทุกปี พระภิกษุทั้งหลายจึงหยุดอยู่จ�าพรรษาในอาวาสหรือในสถานที่อันสมควรนั้น ๆ 

ทั้งได้มีกุลบุตรพากันออกบวชศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยตลอดไตรมาสโดยทั่วไป  

ทางราชการกไ็ด้อนญุาตให้ข้าราชการลาบวชได้เป็นเวลาสีเ่ดอืน วดัโดยมากในเทศกาล

เข้าพรรษา จงึเตม็ไปด้วยพระภกิษุสามเณรผู้ทรงผ้ากาสาวพัสตร์อร่ามไปทัว่ และชกัจงู

ให้ญาติมิตรพากันเข้าวัดรักษาศีล ฟังธรรม บ�าเพ็ญกุศลต่าง ๆ คนที่ชอบท�าอะไร 

ผิดพระพุทธบัญญัติไม่น้อย ก็พากันตั้งใจงดเว้นตลอดไตรมาส 

เทศกาลเข้าพรรษาจงึเป็นเทศกาลพเิศษแห่งความประพฤตธิรรมของพทุธศาสนกิชน

ทั่วไป และเป็นเทศกาลแห่งความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในธรรม จิตใจของคนเป็นอันมาก 

กเ็อบิอาบชุม่ช่ืนงอกงามอยูใ่นธรรม ดูกเ็ช่นเดยีวกับแผ่นดนิและต้นไม้ใบหญ้า ทีชุ่ม่ชืน่

เขียวสดงอกงามในเทศกาลนี้ ส่องให้เห็นความจริงตามพระพุทธภาษิต แปลความว่า 

“ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะท้ังหลายให้เกิดสุข การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข  

ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่ (สงฆ์) ให้เกิดสุข ความเพียรของบุคคลทั้งหลายผู้ 

พร้อมเพรียงกัน ให้เกิดสุข” 
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พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว และยังปรากฏแจ่มชัดอยู่ในดวงใจ 

ของผู้มีศรัทธา และปัญญาทั้งหลาย จริงอยู่ แม้พระองค์เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว 

ไม่อาจเหน็พระรปูกายด้วยดวงตา แต่กย็งัมองเห็นพระคณุอันสมบูรณ์ได้ด้วยดวงใจอยู่

ทกุกาลสมยั และกายแสดงพระสทัธรรม ประกาศพระพทุธศาสนากไ็ด้มสีบืต่อมาโดย

ไม่หยดุยัง้ หมูข่องชาวพทุธศาสนกิ กไ็ด้มคีวามพร้อมเพรยีงกนั แต่ละบคุคลกไ็ด้เพียร

ประพฤตปิฏบิตัพิระธรรมตามฐานะและโอกาส ดงัทีป่รากฏอยูใ่นเทศกาลเข้าพรรษานี้ 

จงึเป็นทีห่วงัได้ว่า จะพากนัมีความสขุอยู่ในร่มเงาของพระธรรม เพราะว่า “ธรรมย่อม

รักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนดังร่มใหญ่ในฤดูฝน”

ใครเล่า เป็นผู้ประทานความสุขได้อย่างเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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สังเวชนยีสถาน ๔

พระพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนม์อยู่ ได้ทรงเป็นเจดีย์ที่มีชีวิต คือเป็นที่ชักจูงจิตใจ

ของมหาชนให้เข้ามาบูชาสักการะ พระองค์ได้ทรงต้อนรับด้วยพระธรรมอันไพเราะ  

ท�าจิตใจของผู้ฟังให้เบิกบาน ให้สว่างไสวด้วยปัญญา และหมู่ภิกษุพุทธสาวกผู้อยู่จ�า

พรรษาในทศิต่าง ๆ เมือ่ออกพรรษาแล้ว กพ็ากนัเดนิทางมาสูพ่ระพทุธส�านกั เพือ่เฝ้า

พระองค์ และเพื่อได้เห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้มาจากทิศต่าง ๆ เป็นที่ชื่นบานใจ พระพุทธ

ส�านัก จึงเป็นเจดยีสถานท่ีดูดดึงจติใจพวกภกิษใุห้หลัง่ไหลกนัมาเฝ้าเมือ่ออกพรรษาแล้ว 

เหมือนอย่างเป็นเทศกาลประจ�าปี 

อีกคราวหนึ่งก็คือก่อนเข้าพรรษา พวกภิกษุมักพากันมาเฝ้าเพื่อเรียน 

พระกรรมฐานแล้วทูลลาไปอยู่จ�าพรรษา บ�าเพ็ญสมณธรรมในที่ซึ่งเป็นสัปปายะ 

ของตน ๆ ครั้นออกพรรษาแล้วก็พากันมาเฝ้าอีกเพื่อกราบทูลผลของการปฏิบัติ และ

เพื่อฟังพระพุทธโอวาทแนะน�าวิธีปฏิบัติสืบต่อไป 

ฉะนัน้ ในสมยัพทุธกาล เจดย์ีของพทุธศาสนกิชนจงึมอียูอ่งค์เดียว คอืพระองค์

พระพุทธเจ้า เมื่อประทับอยู่ในที่ใด ที่นั้นก็เป็นเจดียสถาน แต่ในเวลาใกล้ปรินิพพาน 

พระอานนท์ได้กราบทูลว่า เมื่อทรงล่วงไปแล้วก็จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าใกล้ พวกภิกษุ

ผู้มาจากทิศต่าง ๆ เป็นที่ชื่นบานใจเหมือนแต่ก่อน 
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พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ต�าบลที่ผู้มีศรัทธาควรดูควรเห็น 

คือ สถานท่ีประสูติ สถานท่ีตรัสรู้ สถานที่ทรงแสดงธรรมจักร สถานที่ปรินิพพาน  

ทั้ง ๔ ต�าบลนี้ จึงเป็นเจดียสถานดูดดึงใจพุทธบริษัท ให้พากันท่องเที่ยวจาริกมาบูชา

สักการะสืบต่อมา

อน่ึง เมือ่เสดจ็ปรนิิพพาน และเม่ือได้ถวายพระเพลิงพระพทุธสรรีะแล้ว กษตัรย์ิ

และพราหมณ์ในรฐัต่าง ๆ ได้มาขอส่วนแบ่งพระบรมสารริีกธาตไุปสร้างพระสถปูบรรจุ

ไว้สักการบูชา เรียกว่าพระธาตุเจดีย์และได้น�าพระพุทธบริขาร เช่น บาตร จีวร ไป

สร้างพระสถูปบรรจุไว้สักการบูชา เรียกว่าบริโภคเจดีย์ สังเวชนียสถาน ๔ ต�าบลนั้น 

ก็จัดเข้าในบริโภคเจดีย์ด้วย นอกจากนี้ได้จารึกพระธรรมค�าสั่งสอนบรรจุหรือตั้งไว้

สักการบูชา เรียกว่า ธรรมเจดีย์ และต่อมายังได้สร้างวัตถุที่ระลึกต่าง ๆ ขึ้นเฉพาะ

พระพุทธเจ้า เช่น พุทธอาสน์ พระพุทธบาท ต่อมาก็สร้างพระพุทธรูปมีขนาดและ

ลักษณะต่าง ๆ ขึ้น เหล่าน้ีรวมเรียกว่า อุทเทสิกเจดีย์ (เจดีย์ที่สร้าง หรือ ท�าขึ้น

เฉพาะพระพุทธเจ้า) จึงรวมพระพุทธเจดีย์เป็น ๔ ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ บริโภค

เจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุทเทสิกเจดีย์

ใครเล่า เป็นเจดีย์เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระแท่นดงรัง

พระพทุธเจ้า แม้จะได้เสดจ็ดบัขันธปรนิพิพานไปนานแล้ว แต่กยั็งมีคนหลาย

ร้อยล้านระลกึถงึพระองค์ และได้สร้างเจดย์ีต่าง ๆ ขึน้ส�าหรบับชูาสกัการะ เมือ่พดูว่า

เจดย์ี มกัจะเข้าใจกนัว่าได้แก่สิง่ก่อสร้างทีม่ส่ีวนล่างใหญ่และเลก็ขึน้ไปโดยล�าดบัจนถงึ

ยอดแหลม มีลักษณะกลมหรือเป็นเหลี่ยมแบบต่าง ๆ กัน ดังที่เห็นอยู่ทั่วไป เดิมก็ 

มุ่งสร้างเป็นที่บรรจุพระธาตุ ก่อให้สูงข้ึนอย่างรูปบาตรหรือโอคว�่าพอเป็นที่สะดุดตา 

ของคนที่ผ่านไปมาเพื่อจะได้สักการบูชา แต่พระธาตุไม่ใช่ของหาง่าย ๆ ถึงจะไม่มี 

พระธาตุบรรจุก็นิยมสร้างกัน และแก้ไขรูปทรงให้งดงามตามแบบศิลปะนิยม จะเรียก

ว่าพระธาตเุจดย์ีกไ็ม่ถนดั เรียกว่า เจดย์ีเฉย ๆ จงึเหมาะกว่า และน่าจะจดัเข้าในพวก

อุทเทสิกเจดีย์มากกว่า 

ส่วนสถานบริโภคเจดีย์นั้น ประเทศอื่น ๆ นอกจากมัชฌิมประเทศคงจะไม่มี 

เพราะปรากฏในต�านานว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกประกาศพระศาสนาเพียง ๗ 

แคว้นในมัชฌิมประเทศ ไม่ปรากฏว่าได้เสด็จไปในที่อื่น ถึงอย่างนั้นคนที่นับถือ ก็มัก

อยากจะให้เป็นเหมือนอย่างว่าเคยเสด็จ จึงสมมติสถานที่บางแห่งขึ้น เช่นพระแท่น 

ศิลาอาสน์ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนิทานเล่าประกอบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับนั่ง

ทั้งได้เคยแขวนบาตรไว้ท่ีพุทราต้นหนึ่งไม่ไกลจากพระแท่นนัก (พุทราต้นนี้เพิ่งตาย) 

พระแท่นดงรังที่จังหวัดกาญจนบุรี ว่าเป็นที่ปรินิพพานและมีเขาถวายพระเพลิงด้วย 

พระพุทธบาทที่สระบุรีว่าเป็นที่เสด็จมาทรงกดรอยพระบาทไว้ สถานท่ีซึ่งเป็นที ่



172 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

สักการบูชาเหล่านี้ ก็น่าจัดเข้าในพวกอุทเทสิกเจดีย์อีกนั่นแหละ เพราะอุทิศเฉพาะ

พระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปใหญ่เล็ก ซึ่งสร้างอุทิศพระพุทธเจ้าเป็น 

อุทเทสิกเจดีย์โดยแท้

วตัถเุหล่านีร้วมเรยีกว่าเจดีย์ ซ่ึงแปลอย่างหนึง่ว่า เป็นเครือ่งจงูใจ คอืจงูใจให้

ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ท�าให้จิตใจสงบเย็น เจดีย์ทั้งหลายจึงเป็นที่สงบเย็น เพราะเป็น

สิ่งที่น�าใจให้น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้บริบูรณ์ด้วยพระคุณและประทานความสงบ

เย็นให้แก่โลก พระองค์ยังทรงพระพุทธานุภาพแผ่ปกคลุมไปถึงเจดียสถานทุกแห่ง  

น้ีคือพระคุณนั้นเอง ใครเมื่อได้เห็นได้เข้าไปใกล้เจดียสถานทั้งหลาย ย่อมได้ความ

เป็นสขุใจอย่างลกึซึง้ แม้จะเป็นวตัถทุีพ่ดูไม่ได้ แต่คนกน็ยิมเข้าไปกราบไหว้บชูายิง่กว่า

เข้าไปหาสิ่งที่พูดได้ และแม้จะไม่มีหูจะฟัง แต่คนก็ชอบเข้าไปพูดด้วย คือตั้งใจ 

อธิษฐานต่าง ๆ เรื่องที่ไม่ยอมพูดแก่คนอื่น ก็พูดอธิษฐานกับเจดีย์ ด้วยมอบความ

นบัถอืไว้วางใจให้อย่างสนิทยิง่กว่าใคร ๆ และกไ็ด้รบัความสขุและอบอุน่ใจ ท�าผูท้ีอ่่อน

ก�าลังใจให้กลับมีก�าลังใจเข้มแข็งขึ้นได้อย่างประหลาด

ใครเล่า เป็นผู้ทรงพระคุณเป็นอมตะ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระแก้วมรกต

เมือ่เข้าไปในพระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม จะได้เห็นพระมหามณรีตัน-

ปฏมิากร หรอืพระแก้วมรกต ประดษิฐานอยู่ในกฏูาคารพระมณฑปทองอนัวิจติรงดงาม 

พระแก้วมรกตนี ้ท่านอนมุานว่าจะเป็นเนือ้แก้วศลิา มบ่ีอทีเ่กดิทางเมอืงเหนอืทีติ่ดต่อ

กับแดนจีน แต่ก็ไม่เคยเห็นท่ีดีเท่าแก้วท่ีเป็นองค์พระนี้และจะเป็นฝีมือช่างทางเมือง

เชยีงแสนโบราณ เพราะมีพระลกัษณะคล้ายคลงึกบัพระเชยีงแสน แต่มฝีีมอืช่างดีเป็น

อย่างเอก มีต�านานทีเ่ป็นนิยายเล่าไว้ในรตันพิมพวงศ์ว่า เทวดาสร้างถวายพระนาคเสนเถระ 

ในเมอืงปาตลบีตุร พระเถรเจ้าได้อธษิฐานอาราธนา พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจ้า

ให้ประดิษฐานอยู่ในองค์พระแก้วมรกตถึงเจ็ดองค์ คือ ในพระโมฬีองค์หนึ่ง ใน 

พระนลาฏองค์หนึ่ง ในพระอุระองค์หนึ่ง ในพระอังสาทั้งสอง ข้างละองค์ ในพระชานุ

ทั้งสอง ข้างละองค์ เนื้อแก้วปิดสนิทไม่มีแผล ต่อมาพระแก้วมรกตตกไปเมืองลังกา 

และต่อมาจนถึงเมืองเชียงรายจึงเริ่มมีต�านานท่ีเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมื่อ 

พ.ศ. ๑๙๗๗ ฟ้าผ่าเจดีย์ จึงได้พบพระแก้วมรกตปิดทองในห้องพระเจดีย์ ต่อมาเมื่อ

ทองลอกจงึได้ทราบว่าเป็นพระแก้ว จากทีน่ัน้กไ็ด้ตกไปในเมอืงต่าง ๆ คอื ล�าปาง ๓๒ ปี 

เชียงใหม่ ๘๔ ปี หลวงพระบาง ๑๒ ปี เวียงจันทน์ ๒๑๔ ปี จึงถึง พ.ศ. ๒๓๒๑ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงน�ากลับคืนมาสู่สยามประเทศ ต่อมา

ได้ทรงสร้างวดัพระศรรีตันศาสดาราม สร้างพระอโุบสถ แล้วเชญิพระแก้วมรกตเข้าไป

ประดิษฐานบนกูฏาคารทอง สูง ๒๐ ศอกก�า ในวันวิสาขปุณณมี พ.ศ. ๒๓๒๕ 
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พระแก้วมรกต ซ่ึงมีพระพุทธลักษณะเป็นของคนไทยสร้าง และมีต�านาน

ปรากฏเป็นหลักฐานว่า พบทีแรกท่ีจังหวัดเชียงราย ก็ได้กลับมาประดิษฐานอยู่ใน

ประเทศไทยตัง้แต่เวลานัน้มาจนถงึบดันี ้และจกัสถติกับชาวไทยในประเทศไทยตลอดไป

พระพุทธปฏิมากรนี้ เป็นอุทเทสิกเจดีย์ เพราะได้สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า  

ด้วยแก้วศิลาอันมีค่ายิ่ง ควรแก่พระนามว่า พระมหามณีรัตนปฏิมากร

ใครเล่า ควรแก่รัตนปฏิมากรอันหาค่ามิได้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเข้าไปสู่พระวิหารใหญ่  

จะได้เห็นพระพุทธปฏิมาอันเอกอุดมเลิศล�้าประดิษฐานอยู่ ดูผ่องใสเบิกบานที่สุด  

ดุจจะทรงแย้มพระโอษฐ์โปรดปฏสัินถารแก่ทกุ ๆ คน ผูพ้อย่างเข้าไปในระยะพระเนตร 

ตั้งแต่หน้าพระวิหาร ซึ่งมีทวารกลางเปิดกว้างอยู่ พระพุทธปฏิมาน้ีมีพระนามลือชา

ปรากฏทั่วไปคือ พระพุทธชินราช ตามต�านานในหนังสือพงศาวดารเหนือว่า พระเจ้า

ศรีธรรมไตรปิฎก เมืองเชียงแสน ยกพยุหโยธามาตีเมืองสวรรคโลกได้แล้ว ต่อมาได้

สร้างเมอืงพษิณโุลกให้เป็นเมืองลูกหลวง โปรดให้ประชมุช่างชาวเชยีงแสน, สวรรคโลก, 

สุโขทัย, ช่วยกันปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูป ๓ พระองค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธ

ชินสีห์ กับพระศาสดา สององค์หลังหล่อส�าเร็จ แต่พระพุทธชินราชไม่ส�าเร็จต้อง 

ปั้นหุ่นหล่อใหม่ เทวดาแปลงเป็นปะขาวมาช่วยจึงหล่อเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี 

เดือน ๘ ขึ้น ๖ ค�่า ปีกุน พ.ศ. ๑๕๐๐ 

ตามต�านานน้ีนักโบราณคดสีนันิษฐานตามหลกัฐานว่า พระเจ้าศรธีรรมไตรปิฎก 

คือ พระมหาธรรมราชาลิไท เพราะทรงเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก เมื่อเป็นพระมหา

อปุราชครองเมืองศรสีชันาลยั (สวรรคโลก) ยกทพัมาตีเมอืงสโุขทยั ได้เสวยราชย์แล้ว

จึงสร้างเมืองพิษณุโลก (ก่อนแต่นั้นเรียกว่าเมืองสองแคว) ขึ้นเป็นเมืองลูกหลวง  

โปรดให้ประชุมช่างป้ันหุน่หล่อพระพุทธรปูดงักล่าว เมือ่ราว พ.ศ. ๑๙๐๐ แก้พระพทุธ-

ลักษณะหลายอย่างให้ต่างจากเดิม เช่นท�าปลายนิ้วพระหัตถ์ ๔ นิ้วเท่ากัน ตามต�ารา
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มหาปุริสลักษณะที่ได้จากลังกา ซึ่งปรากฏว่าเข้ามาในสมัยราชวงศ์พระร่วง เจ้ากรุง

สโุขทยัน้ัน ลกัษณะจงึงามกว่าและผดิจากพระพทุธรปูเมอืงสวรรคโลก สโุขทยั ซึง่สร้าง

มาแต่ก่อน

พระพทุธชนิราช หน้าพระเพลากว้าง ๕ ศอกคบื ๕ นิว้มเีศษ สร้างด้วยฝีมอื

ประณีตบรรจง วางทรงวิญญาณดีวิเศษ คือ ดุจมีชีวิตจิตใจ ดั่งเป็นองค์พระพุทธเจ้า

ด�ารงพระชนม์อยู ่ดบูรบิรูณ์ด้วยพระพทุธคณุท้ังปวงโดยเฉพาะ คอื พระมหากรณุาคณุ

ปรากฏชดัเจน ท�าให้เกดิความสงบเยน็อย่างลกึซึง้แก่ทกุ ๆ คน ผูเ้ข้าไปเฝ้าสักการบชูา 

เป็นทัศนานุตริยะที่มองดูอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อ ตรึงตาตรึงใจให้เกิดศรัทธาปสาทะ  

ว่านี้แหละคือ องค์พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นราชาแห่งผู้ชนะ ดังที่ถวายพระนามว่า 

พระพุทธชินราช คือ ทรงเป็นยอดของผู้ชนะ เพราะทรงชนะตนเอง ชนะกิเลสซึ่ง 

ย�า่ยจีติใจสตัว์ ทรงบรสิทุธิผ์ดุผ่องด้วยพระองค์เองแล้ว ประทานธรรมอนับรสิทุธ์ิ อ�านวย

ให้เกิดสันติสุขแก่โลกยั่งยืนตลอดนิรันดร

ใครเล่า เป็นราชาแห่งผู้ชนะ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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เมื่อเข้าไปสู่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร จะได้เห็นพระพุทธปฏิมางามวิเศษ 

ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ภายใต้ฉัตรตาด ๙ ชั้น เบื้องหน้ามีโต๊ะบูชาตั้งลดหลั่น 

ลงมา ประกอบด้วยเครื่องแก้วและเครื่องบูชาทั้งปวงตั้งอยู่ตามที่ ในคราวมีงานก็งาม

สะพรั่งไปด้วยดอกไม้สดทั่วทุกพาน และแจกันที่จัดอย่างประณีตบรรจง เป็นที่จับตา

จับใจทั้งสว่างไสวไปด้วยไฟฟ้า ไฟเทียนส่องให้เห็นองค์พระพุทธปฏิมา เปล่งพระรัศมี

ยิ่งงามวิเศษ นี้คือ พระพุทธชินสีห์ ซึ่งได้สร้างคราวเดียวกับพระพุทธชินราช  

นกัโบราณคดีได้ประมาณว่า ไม่หลงัจาก พ.ศ. ๑๙๐๐ เดมิประดิษฐานอยูใ่นพระวหิาร

ทิศเหนือ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลก ตลอดมาจนถึงสมัยกรุงรัตน-

โกสินทร์ ฯ พระวิหารช�ารุดทรุดโทรม สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพใน 

รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดให้เชิญลงมาประดิษฐานไว้ ณ วัดบวรนิเวศฯ ณ มุขหลัง 

พระอโุบสถ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๒ ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือ่ทรง

ผนวชอยู ่เสดจ็มาครองวดับวรนเิวศ ฯ ได้ทรงเชญิพระพทุธชนิสีห์ย้ายเข้าพระอโุบสถ 

ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระโต โดยพระบรมราชานุมัติ ตามที่เห็นอยู่ในบัดนี้

พระพทุธชนิสห์ี หน้าพระเพลา ๕ ศอกคบื ๗ นิว้ สูงแต่พระทีน่ัง่ถึงพระจฬุา 

๖ ศอกคบื ๑๐ นิว้ หย่อน ๑ กระเบยีด พระรศัม ี๑ ศอก งามดวีเิศษคูก่บัพระพทุธ-

ชินราช เมื่อได้เฝ้าเพ่งพินิจ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร หรือที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็ตาม 

จะได้ความรู้สกึคล้ายคลึงกนั เหมือนได้เฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้า ผูไ้ด้ทรงชนะกิเลสมาร
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สิ้นเชิง จึงทรงเป็นจอมแห่งผู้ชนะเหมือนอย่างสีหะผู้เป็นจอมสัตว์ป่าทั้งหมด ตาม 

พระนามว่า พระพุทธชินสีห์

สีหะ นั้น ไทยเราเรียกกันว่า ราชสีห์ ยกให้เป็นเจ้า ของสัตว์ป่า ใช้เรียก 

โดยเปรียบเทียบด้วยอาการของบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษในโลกหลายอย่าง เช่น สีหนาท 

แปลว่า บันลือเพียงดังสีหะ หมายถึงการแสดงวาจาที่ประเสริฐอย่างองอาจ สีหไสยา 

แปลว่า นอนอย่างสีหะ คือนอนตะแคงข้างขวา ท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าเมือ่จะบรรทม 

ทรงตะแคงพระกายเบ้ืองขวาอย่างสีหไสยา ส่วนพระจิต ทรงบรรทมด้วยฌานที่ ๔  

ที่เรียกว่า ตถาคตไสยา

ใครเล่า เป็นผู้ชนะอย่างสีหะ หรือ เป็นสีหะแห่งผู้ชนะ หมายถึงเป็นจอม 

ของผูช้นะ เพราะชนะกเิลสมาร หรอืชนะโลกสิน้เชิง เป็นโลกตุตระ อยูเ่หนอืโลกแห่ง

กิเลสเลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า



พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลศิล�้า

เล่ม ๓

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖



.



พระปฐมเจดยี์

๑

ณ พระวิหารหลวง ด้านทิศตะวันออกแห่งพระปฐมเจดีย์ ได้มีพระสงฆ์ 

หมู่ใหญ่สวดท�าวัตรบูชาพระรัตนตรัยในเวลาตะวันบ่ายแห่งวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๔๙๙ ในท่ามกลางแห่งประชาชน ซึ่งมาชุมนุมกันอยู่ในบริเวณเนินองค์พระ 

ล้นหลามลงไปถงึบรเิวณเบือ้งล่างเป็นจ�านวนมาก นีเ้ป็นทศันยีภาพทีน่่าต่ืนเต้นเลือ่มใส

เป็นอย่างยิ่ง ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระภูมิพล พระภัทร-

มหาราชเจ้า ขณะเสดจ็ออกทรงพระผนวชเป็นพระภกิษ ุได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรง

สักการะบูชาพระปฐมเจดีย์ ครั้นทรงท�าวัตรสวดมนต์ ทรงกล่าวค�าบูชาแล้ว ได้เสด็จ

พระราชด�าเนิน ทรงท�าประทักษิณบนชั้นทักษิณแห่งพระมหาเจดีย์สามรอบ พร้อม

ด้วยพระสงฆ์เป็นจ�านวนมาก ได้มีถ่ายทอดเสียงให้ได้ยินไปทั่วพระราชอาณาจักร  

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด�าเนินกลับ ผ่านประชาชน ซึ่งมาเฝ้าชมพระบารมีอยู ่

เนืองแน่น นับเป็นเหตุการณ์ ที่ควรจารึกไว้เป็นพิเศษในยุคปัจจุบัน

นับย้อนขึน้ไปเกนิ ๑๑๐ ปีจากนี ้ในคราวหนึง่ได้มีพระภกิษเุดินธดุงค์ มากัน้

กลดพักอยู่ ณ บริเวณพระมหาเจดีย์แห่งนี้ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าและองค์พระเจดีย์ 

ก็ช�ารุดทรุดโทรม พระภิกษุองค์น้ัน คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ขณะทรงพระผนวช ได้เสด็จไปทรงนมัสการหลายคร้ัง ได้ทรงสันนิษฐานว่าเป็น 

พระเจดีย์เก่าแก่ จักได้พังลง และก่อนปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หลายครั้งหลายคราว  



182 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

องค์พระเจดีย์ขณะนั้นวัดได้สูงถึง ๔๐ วา ๒ ศอก ซึ่งสูงใหญ่กว่าพระเจดีย์ทั้งปวง 

ในประเทศไทย ราษฎรเรียกว่า พระปทม แต่ที่ถูกควรเป็นพระปฐมเจดีย์ ครั้นเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว โปรดให้ช่างทหารในต่อตัวอย่างถวาย แล้วโปรดให้ท�าการ

สร้างซ่อม แต่ต่อมาทรุดลง จึงโปรดให้พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ 

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์) วัดบวรนิเวศวิหาร และ

กรมขุนราชสีหวิกรมคิดตัวอย่างถวาย ทรงแนะน�าตัวอย่างแล้ว โปรดให้สร้างหุ้ม 

องค์เก่า ส่วนสูงตั้งแต่พื้นดิน ตลอดยอดมงกุฎ รวมเป็น ๓ เส้นกับคืบ ๖ นิ้ว  

โปรดให้กรมหม่ืนบวรรังสีสุริยพันธุ์ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ออกไปก่อพระฤกษ์องค์ 

พระปฐมเจดีย์ ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ๗ ค�่า พ.ศ. ๒๔๐๓ และได้สร้างต่อมา

ในรชักาลที ่๕ รชักาลที ่๖ จนส�าเรจ็ในรปูปัจจบุนั เป็นพระมหาเจดย์ีอทุศิพระพทุธเจ้า

ผู้ทรงพระคุณไม่มีต�่าทราม

ใครเล่า เป็นผู้ทรงพระคุณควรแก่พระมหาเจดีย์ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

พระปฐมเจดีย์ ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ มีจดหมายเหตุ

เป็นหลักฐานแน่นอน นับเป็นการปฏิสังขรณ์เสริมสร้างในยุคปัจจุบัน แต่ในสมัยก่อน

แต่น้ันได้มีต�านานเล่าไว้ เป็นอย่างนิยายสืบกันมาหลายเรื่อง เช่นเรื่องพระยากง  

พระยาพาน ทีค่นชัน้เก่า ๆ ได้รูจ้กักนัมาก เรือ่งย่อมีว่า ท้าวสิการาช ครองเมืองนคร

ศรีวิชัย คือ เมืองนครชัยศรี มีโอรสชื่อ พระยากง ต่อมา พระยากง ได้ครองเมือง

แทนสบืต่อไป บางแห่งว่า พระยากง ครองเมอืงกาญจนบรุ ีพระยากงมมีเหส ีประสตูิ

โอรสองค์หนึ่ง โหรท�านายว่า จะมีบุญญาธิการ แต่จะท�าปิตุฆาต พระยากงจึงให้เอา

กมุารซึง่เป็นโอรสไปทิง้เสยี คนก็น�ากมุารไปทิง้ไว้ในป่าไผ่รมิบ้านยายพรหม ยายพรหม

ได้เก็บไปเลี้ยงไว้ แต่เพราะมีบุตรหลานมาก จึงยกให้ยายหอมภริยาตาโฉมน้องยาย

พรหม ซึง่ไม่มีบุตร ยายหอมเลีย้งกมุารนัน้ไว้จนโต กมุารนัน้ได้ลาขึน้ไปเมอืงเหนอืถงึ

สโุขทยั สามารถจบังาช้างของพ่อเมอืงทีว่ิ่งอาละวาดกดไว้กบัดินได้ จงึเป็นทีโ่ปรดปราน 

จนถึงโปรดให้ไปตัง้อยูท่ี่บ้านแห่งหนึง่ ส้องสมุผูค้นได้มากแล้วกย็กกลบัมาท้าพระยากง 
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ให้ออกมาชนช้างกัน แต่บางแห่งว่า ยายหอมส่งกุมารไปให้พระยาราชบุรีเล้ียงไว้ 

เป็นบตุรบญุธรรม พระยาราชบุรขีึน้อยูแ่ก่พระยากง ซึง่ครองเมอืงกาญจนบรุ ี ต้องส่ง 

ดอกไม้ทองเงินทุกปี เมื่อกุมารน้ันโตขึ้น ก็ให้พระยาราชบุรีงดส่งแสดงว่าไม่ยอมขึ้น 

ต่อไป พระยากงจึงยกกองทัพมาจะจับพระยาราชบุรี กุมารนั้นจึงยกรี้พลออกไป  

ได้ชนช้างกัน พระยากงเสียที กุมารฟันด้วยของ้าว ถูกพระยากงขาดคอช้าง กุมาร 

จึงยกเข้าไปตั้งอยู่ในเมือง พระยากงคิดแปลกมารดาของตน เดินข้ามวิฬาร (แมว)  

แม่ลูกอ่อนที่นอนขวางบันไดอยู่ (บางแห่งว่าแพะ) ลูกแมวจึงร้อง ฟังเป็นเสียงคนว่า 

ท่านเห็นเราเป็นสัตว์ดิรัจฉาน จึงข้ามเราไป แม่แมวจึงตอบว่า นับประสาอะไรกับเรา 

แต่มารดาของท่าน ๆ ยังไม่รู้จัก กุมารได้ฟัง ก็ฉุกใจสงสัยขึ้น ครั้นเข้าไปถึงมเหสี

พระยากงจึงตั้งสัจจาธิษฐานและไต่ถาม ทราบแน่ว่าเป็นมารดา พระยากงเป็นบิดา  

ก็มีความเสียใจ โกรธยายหอมว่าไม่บอก จึงยกไปจับยายหอมฆ่าเสียอีก คนท้ังปวง 

จึงเรียกว่า พระยาพาน ครั้นได้ครองเมืองศรีวิชัยแล้ว เกิดความปริวิตกว่าได้ฆ่าผู้มี

พระคุณ มีโทษหนัก จึงประชุมปรึกษาพระสงฆ์ท้ังปวงว่า จะท�ากุศลส่ิงใดกรรมนั้น 

จึงจะเบาลง พระสงฆ์ทั้งปวงก็แนะน�าให้สร้างเจดีย์ใหญ่สูงชั่วนกเขาเหิน พระยาพาน

จึงได้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยองค์หนึ่ง และ

ได้บ�าเพ็ญกุศลต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก

ต�านานน้ีเป็นนิยายเก่า แสดงว่าได้มีการก่อสร้างปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ 

เป็นคราว ๆ มา อุทศิบชูาพระพทุธเจ้า ผูเ้ป่ียมด้วยพระมหากรณุา แผ่ไปในสรรพสัตว์

ทุกทั่วหน้า แม้ผู้ที่ประกอบกรรมหนักมาแล้ว ก็ไม่ละเว้นที่จะได้รับพระกรุณา

ใครเล่า เป็นผู้มีกรุณาคุณ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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คตเิรื่องสร้างเจดยี์

คต ิเรือ่งสร้างเจดย์ีสงูชัว่นกเขาเหนิเพือ่แก้กรรมหนกั ดงัเล่าในนทิานเก่าเก่ียว

แก่ต�านานพระปฐมเจดีย์น่าจะไม่มีในลังกา เพราะมีเล่าในต�านานเมืองลังกาตอน 

สมณวงศ์วิบัติว่า มายาธนะ ซึ่งครองเมืองเสตวัจจะ ต่อมา ถูกโอรสชื่อว่า ราชสิงหะ 

ท�าปิตฆุาต ราชสงิหะ ปรารภถงึกรรมหนกัของตน ประสงค์จะหาอบุายล้างบาป จงึให้

ประชุมสมณพราหมณ์ สอบถามพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กล่าวว่าเป็นกรรมหนัก

ไม่มีทางที่จะลบล้าง ฝ่ายพวกพราหมณ์ รับว่ามีวิธีลบล้างบาปได้ ราชสิงหะ ขัดเคือง

พระภิกษุสงฆ์ จงึเข้ารตีถอืศาสนาพราหมณ์ให้สกึพระภกิษสุามเณรท�าลาย เจดย์ีวหิาร 

เผาพระไตรปิฎก เพราะเหตุนี้และเพราะเหตุที่โปรตุเกสท�าลายสมณวงศ์ในลังกาทวีป 

จึงระส�่าระสาย จนถึงหมดสิ้น ทางลังกาส่งทูตมาขอพระสงฆ์ไทยในแผ่นดินสมเด็จ

พระเจ้าบรมโกษฐ์ ออกไปตัง้สมณวงศ์ในลังกาขึน้ใหม่ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๕ เกดิพระสงฆ์

นิกายสยามวงศ์ หรือ อุบาลีวงศ์สืบต่อมาจนบัดนี้ เรื่องคนท�ากรรมหนักแล้วเห็นว่า 

ทางพระพุทธศาสนาไม่มีให้อภัยในบาป จึงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นที่รับว่าจะท�าพิธี

อภัยบาปให้ได้ ยังมีอยู่ในลังกาแม้เมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นเรื่องบังเอิญคล้ายกันเข้า

ในครั้งพุทธกาลปรากฏในพระสูตรหนึ่งว่า พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งมคธรัฐ  

ได้ไปเฝ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่อัมพวันอันเป็นอารามของชีวกโกมารภัจถวาย  

แล้วได้แสดงพระองค์เป็นอุบาสก ทรงแสดงโทษของพระองค์โดยความว่า ได้ทรงต้อง

โทษแล้วเป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนบาปอกุศล ปลงชีวิตพระราชบิดาเพราะเหตุ
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ต้องการจะเป็นใหญ่ ขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับโทษโดยความเป็นโทษ เพื่อสังวรระวัง

ไม่ท�าต่อไป พระพทุธเจ้าตรสัความว่า พระเจ้าอชาตศตัรูได้ทรงต้องโทษ แล้วอย่างนัน้ 

แต่เพราะเหตุที่ได้ทรงเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ท�าคืนตามธรรม สังวรระวังไม่ท�า 

ต่อไป

ตามเร่ืองนี้ พระเจ้าอชาตศัตรู กราบทูลแสดงสารภาพโทษผิดของพระองค์ 

และรบัว่าจะสงัวรต่อไปเมือ่แสดงเปิดเผยและรบัความจรงิในพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นทีพ่ึง่ได้

จริงดังน้ี ก็ชื่อว่าเป็นการท�าคืน คือ ท�าแก้ เป็นเหตุให้สบายพระหทัยขึ้นมาขั้นหนึ่ง 

ครั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า ทรงรับโทษนั้น คือ รับรู้ ทั้งตรัสว่าเป็นความเจริญด้วยเหตุ

ดังกล่าว ก็ยิ่งท�าให้พระเจ้าอชาตศัตรูสบายพระหทัยขึ้นอีกมาก เหมือนอย่างได้รับยก

โทษให้แล้ว แต่อันที่จริงพระเจ้าอชาตศัตรูได้ยกโทษให้แก่พระองค์เอง เพราะได้ทรงมี

สังวรที่จะไม่ท�าผิดต่อไป จึงโล่งพระหทัย ไม่เก็บโทษไว้ให้เป็นโทษเกาะกินใจ

ใครเล่า เป็นที่พึ่ง โปรดคนต้องโทษและโปรดให้พ้นโทษได้เพราะไม่ท�าผิดอีก 

เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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สุวรรณภูมิ

ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชปกครองชมพูทวีป (คืออินเดียในปัจจุบัน)  

ในพุทธศตวรรษที่ ๓ พระองค์ได้ทรงรับนับถือพระพุทธศาสนา เป็นศาสนูปถัมภกใน

การสังคายนาครั้งท่ี ๓ ได้ทรงส่งพระสงฆ์ ไปแผ่ศาสนาในนานาประเทศ ภายนอก

ชมพูทวีป บรรดาประเทศเหล่านั้น มีประเทศสุวรรณภูมิด้วยประเทศหนึ่ง พระสงฆ์ที่

เดินทางมายังประเทศสุวรรณภูมิคราวนั้น มีพระเถระ ๒ รูป ช่ือพระโสณะและ 

พระอุตตระ เป็นหัวหน้า 

นักโบราณคดีเห็นกันว่า ประเทศสุวรรณภูมิอยู่ถัดอินเดียมาทางตะวันออก 

การเดินทางคงมาทางทะเล และคงเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ชาวชมพูทวีปจึง 

กล้าเดินทางข้ามทะเลมาค้าขาย ตั้งแต่สมัยก่อนเก่ากว่าน้ัน ดังจะเรียกว่าสมัยชาดก 

เพราะมีเล่าไว้ในชาดกหลายเรื่องว่า ได้มีพวกพานิชเดินทางไปค้าขายยังสุวรรณภูมิ 

เช่น ในมหาชนกชาดกเล่าว่า พระมหาชนกลงเรือไปค้ากับพวกพ่อค้าชาวสุวรรณภูมิ 

ในสสุนัธีชาดกเล่าว่า นายอคัคะโดยสารเรอืพ่อค้าไปสวุรรณภมู ิเพือ่ตดิตามนางสสุนัธี 

มเหสีของพระเจ้าตัมพราช แห่งกรุงพาราณสี การเดินทางไปสุวรรณภูมิ ของชาว 

ชมพูทวีปสมัยโบราณนั้น คงมีอันตรายมาก ในชาดกจึงมีเล่าว่า เรือถูกพายุใหญ่หรือ

ถูกปลาใหญ่ท�าอันตรายจนแตกอับปางลงกลางทะเลเสมอ 
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สุวรรณภูมินี้ยุติกันในปัจจุบันว่า อยู่ในแหลมอินโดจีน หรือก�าหนดเขต 

กว้าง ๆ ว่า เริ่มต้นแต่เมืองมอญไปจดเมืองญวน และตั้งแต่พม่าไปจดปลายแหลม

มลายูรวมเป็นแหลมทอง ที่ตั้งแห่งราชธานีของสุวรรณภูมิน่าจะอยู่ท่ีเมืองนครปฐม  

ซึ่งเวลาน้ันยังตั้งอยู่ริมทะเล เพราะแผ่นดินยังไม่งอกออกไปเหมือนอย่างในปัจจุบัน 

จึงใกล้ท่าเรือ และมีโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาสร้างตามแบบสมัยพระเจ้าอโศก 

ซึ่งได้ค้นพบอยู่เป็นอันมาก

ณ ที่นี้ชาวสุวรรณภูมิ ได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรก แสดงว่า  

พระพทุธศาสนาได้ประดษิฐานมัน่คงในสวุรรณภมิูแล้ว เดมิมีเค้าสังเกตได้จากรปูจ�าลอง

องค์เก่าเป็นรูปทรงกลมอย่างใด หรือขันน�้าคว�่า มีพุทธอาสน์ส่ีเหล่ียม ตั้งไว้ข้างบน  

มีฉัตรเป็นยอด สมัยต่อมาจึงท�าเป็นยอดปรางค์ และเสริมสร้างต่อมาจนเป็นรูปใน

ปัจจุบัน ชาวสุวรรณภูมิสมัยนั้น นักโบราณคดีว่า จะเป็นลาว หรือ ละว้า หรือ 

เป็นมอญ และคงมีชาวอินเดียอพยพมาอยู่กันมาก ผู้สร้างพระเจดีย์องค์แรกนั้น  

(ซึ่งสูงราว ๓๙ เมตร) ต้องเป็นผู้มีอ�านาจวาสนา เป็นผู้ครองประเทศ และอาจจะได้

รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเจ้าอโศกมาบรรจุไว้ด้วย จึงได้ปรากฏอภินิหาร เช่น 

แสงสว่างให้เห็นประจักษ์ ดังที่มีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ หลายครั้งหลายคราว

ใครเล่า เป็นผูท้รงพระคุณเป็นอศัจรรย์เป็นทีป่ระจกัษ์สว่างอยู่ทุกสมยั เลศิล�า้

เหมือนพระพุทธเจ้า
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พระศรศีาสดา

ณ พระวิหารพระศาสดา ในวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อผ่านประตูด้านหน้าทาง

ทศิตะวนัออกแห่งพระวหิารเข้าไป จะเหน็พระพทุธรปูอันงดงามพระองค์หนึง่ประดษิฐาน

อยู่บนฐานเหนือชุกชี อันก่อขึ้นกลางพระวิหาร พระพุทธรูปนี้ คือ พระศรีศาสดา  

หรือเรียกว่า พระศาสดา ตามต�านานกล่าวว่า หล่อคราวเดียวกับพระพุทธชินราช 

พระพุทธชนิสห์ี หน้าพระเพลา ๔ ศอกคบื ๘ นิว้ (วดัไว้เดมิว่า ๖ นิว้) สงูแต่พระทีน่ัง่

ถึงพระจุฬา ๕ ศอกคืบ ๑ นิ้ว รัศมี ๓ ศอก ๑ นิ้ว (วัดไว้เดิมประมวลกัน ๖ ศอก 

๑ คืบ ๔ นิ้ว) นักช่างสังเกตลักษณะลงสันนิษฐานว่า พระศาสดาหล่อภายหลังแต่

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ลงมานาน เดิมประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศใต้ ณ 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก เจ้าอธิการวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดธนบุรี  

เชิญลงมาไว้ที่วัดนั้นในรัชกาลที่ ๒ หรือที่ ๓ ไม่แน่ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา

พชิยัญาตปิฏสิงัขรณ์วดัประดูฉ่มิพล ีคลองบางหลวง ขอเชญิพระศาสดาไปประดษิฐาน 

เป็นพระประธานทีว่ดันัน้ และได้ยนิว่า พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า ฯ ได้มีพระราชด�าริ 

จะเชญิพระศาสดามาประดษิฐานในพระวหิารใหญ่ ทีท่รงสร้างขึน้ในวดัสระเกศให้คูก่บั

พระอฏัารสทีโ่ปรดให้เชิญมาจากเมืองพิษณุโลก เพราะเป็นพระส�าคัญ อยูเ่มอืงพษิณโุลก

มาก่อนด้วยกัน จึงโปรดให้แก้พระวิหารกั้นเป็น ๒ ห้อง อย่างวิหารพระโลกนาถ  

วัดพระเชตุพน แต่เมื่อตั้งพระอัฏารสแล้ว ปรากฏว่าท่ีตั้งพระกระชั้นประตูนัก แลดู

พระไม่เหน็ถนดั จงึมไิด้โปรดให้เชญิพระศาสดา ต่อมาในรชักาลที ่๔ พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้า ฯ มีพระราชประสงค์จะเชิญมาไว้ที่วัดบวรนิเวศ เพราะพระศาสดาเคย
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อยูด้่วยกนัมากบัพระพทุธชนิสีห์ แต่ในเวลานัน้ยงัไม่ได้สร้างพระวหิาร จงึโปรดให้เชญิ

มาพักไว้ที่มุขหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ เมื่อทรงสร้างพระวิหาร

ขึ้นแล้ว จึงโปรดให้เชิญมาประดิษฐานไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ ในเวลาเชิญมา พระศอ

ช�ารุดต้องเททองดามไว้

เฝ้านมสัการพระศาสดาในพระวหิาร ระลึกถึงพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นพระบรมศาสดา 

และนึกถึงศาสดา ๓ จ�าพวก คือ 

๑. ศาสดาผูแ้สดงว่ามีอัตตาจรงิแท้เฉพาะในโลกนีแ้ละในโลกหน้า เป็นศาสนา

อัตตาเที่ยง (ตายเกิดเรื่อยไป) 

๒.  ศาสดาผูแ้สดงว่ามอีตัตาจรงิแท้เฉพาะในโลกนี ้เป็นศาสนาอตัตาขาดสูญ 

(ตายสูญเลย) 

๓.  ศาสดาผูไ้ม่มุง่แสดงทัง้ ๒ เพราะไม่เกดิประโยชน์อะไร แสดงแต่สัจจธรรม

ที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้เท่านั้น เป็นศาสนาพุทธะ คือ พระพุทธศาสนา

ใครเล่า เป็นศาสดา ประกาศศาสนาแห่งสัจจะ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

ต�านานเก่าเล่ากนัมาว่า มีพระพ่ีน้องกนั ๓ องค์ อยูท่างเหนอื ลอยน�า้มาทางใต้ 

รักษาโรคภัยไข้เจ็บมาโดยล�าดับ ผ่านบึงพระอาจารย์นครนายก แล้วมาสัมปะทวน 

แม่น�้าบางประกงมาถึงแหลมหัววนคลองสองพี่น้อง คลองบางพระ มาถึงหน้าวัดโสธร 

ฉะเชิงเทรา ประชาชนจึงอาราธนา พระองค์กลาง ขึ้นประดิษฐานไว้ในวิหารวัดโสธร 

นี้คือ พระพุทธโสธร กล่าวกันว่าองค์จริงเป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ปางสมาธิงดงาม

หน้าตกัประมาณ ๓ ศอก (แต่ได้พอกปนูเสรมิให้ใหญ่หุม้องค์จรงิไว้ใน ดงัทีเ่หน็อยูใ่น

ปัจจุบัน องค์พี่ใหญ่ได้ลอยต่อไปผ่านแม่น�้าเจ้าพระยาตอนสามเสน (ค�ากลอนสุนทรภู่

ว่า เมือ่แรกเรยีกสามแสนทัง้กรงุศรปีระชมุฉดุพระพทุธรปูในวาร)ี จนถงึแม่น�า้แม่กลอง

สมทุรสงคราม จงึข้ึนประดิษฐาน ณ วดับ้านแหลมหรอืวัดเพช็รสมุทร นีค้อืพระพทุธรูป

ยืนปางอุ้มบาตรในวิหารวัดเพ็ชรสมุทร ส่วนองค์เล็กได้ลอยเข้าไปอ�าเภอบางพลี 

สมุทรปราการ ขึ้นประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระกฐินต้นที่วัดนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

ตามต�านานชาวบ้านเล่ากันมาดังกล่าวนี้ ใครจะมีความเห็นอย่างไรก็ตาม  

แต่ก็ปรากฏว่าประชาชนมคีวามเคารพนบัถือพระพทุธรปูเหล่าน้ีว่ามอีภนิหิารศกัดิสิ์ทธิ์ 

เมือ่เข้าไปในวัดโสธรแปดริว้ (ฉะเชงิเทรา) จะได้เห็นประชาชนเข้าไปบูชาพระพุทธโสธร 

ไม่ค่อยจะขาดระยะ พากันจุดธูปเทียนบูชาปิดทอง ส่ันติ้ว บ้างก็มีละครถวาย  

มคีนละครแต่งตวัรอรบัจ้างร�าถวายอยู่ประจ�า ทีวั่ดบ้านแหลมสมทุรสงคราม กค็ล้ายคลงึ
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กนั ศรทัธาของคนเป็นสิง่ทีห้่ามยาก เม่ือมศีรัทธาอย่างใด ในทีใ่ด กจ็ะปฏบิตัอิย่างนัน้ 

ในที่นั้น เมื่อกลายเป็นศรัทธาประชาชนแล้ว ก็เหมือนมติมหาชนยากที่จะขัดขวาง  

ที่วัดโสธรนั้น ได้สร้างวิหารพระพุทธโสธรขึ้นใหม่ และได้สร้างวิหารใหญ่อีกหลังหนึ่ง

ต่อไปข้างหลัง จะสมมติสีมาที่วิหารหลังใหญ่ ประชาชนก็ว่า จะเป็นการถอดหลวงพ่อ

ออกจากอุปัชฌาย์ จึงสมมติสีมาที่วิหารพระพุทธโสธรเป็นพระอุโบสถขึ้น ซ่ึงก็เป็น 

การเหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว

สามัญชนทุกคนย่อมมีสีลัพพตปรามาส คือ ความยึดมั่นศีลและวัตร กล่าว

อย่างสามัญ คือถือศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยกัน เมื่อได้ที่นับถืออันบริสุทธิ์ คือ พระพุทธเจ้า

และคอยตรวจศรทัธาของตน อบรมให้ถกูหลกัพระพทุธศาสนา เล่าเรยีน ศกึษาให้รูจ้กั

พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ก็จักแก้ไขศรัทธาและการปฏิบัติให้ถูกต้องขึ้นโดยล�าดับ 

พระพุทธรูปท้ังปวง ก็ยังคงเป็นที่เคารพนับถืออยู่ตามเดิม ยังคงจุดธูปเทียนบูชา 

และปิดทองอยูอ่ย่างเดิม แต่อาจอธษิฐานใจใหม่ว่า ขออย่าให้เป็นคนชัว่เลย ขอให้เป็น

คนดี เพราะเว้นชั่วท�าดีเถิด จึงอาจอ่านใบเซียมซีในใจของตนได้ทันทีว่า ท�าดีตั้งแต่ใน

บัดนี้ เป็นได้ดีต่อไปแน่โดยไม่ต้องสงสัย

ใครเล่า เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระเกศมงคลพุทธพรหมบด ี

ในวหิารเลก็หลงัโบสถ์ วดัเกตการาม จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระพทุธรปูยนืศลิาแลง ปางห้ามญาต ิมปีระวัตเิล่าว่า เจ้าอาวาสองค์ท่ีสองของวดันัน้ 

ได้ไปน�ามาจากวัดคริสต์บางนกแขวก ฝั่งตะวันออก ซึ่งเดิมเป็นวัดพุทธ มูลเหตุที่ท่าน

ไปน�ามาก็เพราะได้มีชาวจีนคนหนึ่งและคนไทยอีกคนหนึ่ง ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปาก

คลองตาจ่าและเหนือปากคลองบางนกแขวกตามล�าดับ ได้ฝันเห็นตรงกันว่า องค์

พระพุทธรูปไปบอกขอให้ไปน�าองค์ท่านออกไปจากที่นั้น คนทั้งสองจึงได้ไปหาท่าน 

เจ้าอาวาส เรียนขอร้องให้ท่านช่วยน�ามาไว้ที่วัดนั้น ท่านได้ไปขอร้องนายอ�าเภอ 

บางคณฑีในสมัยนั้น ให้ไปช่วยเจรจาขอต่อบาทหลวง เม่ือบาทหลวงอนุญาตให้แล้ว  

จึงได้จัดขบวนเรือไปเชิญพระแห่มา ในขณะที่แห่มานั้น ปรากฏว่ามีจระเข้ว่ายติดตาม

มาด้วยตวัหนึง่ เม่ือมาประดษิฐานอยูท่ี่วดันัน้แล้ว กป็รากฏว่า เป็นทีเ่คารพนบัถอืของ

ประชาชนมาก จนถึงถวายพระนามว่า พระเกศมงคลพุทธพรหมบดี

พระพุทธรูปเป็นท่ีเคารพนับถือบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป พระเก่า ๆ  

ก็น่าจะมีผู้สร้างผู้รักษา ซึ่งปรารถนาจะให้ไปอยู่ในที่อันสมควร และก็น่าสรรเสริญ

บาทหลวงซึ่งอนุญาตให้ด้วยดี ส่วนเรื่องความฝัน ท่านว่ามีเพราะเหตุ ๔ อย่างคือ  

ธาตุโขภะ ธาตุก�าเริบ เช่นธาตุพิการ ดีซ่านเป็นต้น จึงฝันว่าตกภูเขา เหาะเหิน 

เดินอากาศ ถูกสัตว์ร้ายหรือโจรไล่ เป็นต้น อนุภูตปุพพะ เรื่องที่เคยประสบมาแล้ว 

ยังเป็นจิตตนิวรณ์อยู่ จึงฝันเห็น เทวโตปสังหรณ์ คือเทพสังหรณ์ด้วยมุ่งดีบ้าง  
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มุ่งร้ายบ้าง บันดาลให้ฝันเห็นอารมณ์ต่าง ๆ ปุพพนิมิต คือฝันเห็นบุพพนิมิตแห่งคุณ

หรือโทษที่จะบังเกิดด้วยอ�านาจของบุญหรือบาป เหตุทั้ง ๔ นี้ มีค�าที่ผูกเรียกว่า  

ปุพพนิมิต จิตตนิวรณ์ เทพสังหรณ์ ธาตุโขภะ ฝันด้วยธาตุโขภและจิตตนิวรณ์  

ไม่เป็นความจริง ฝันด้วยเทพสังหรณ์ก็จริงบ้างเหลวไหลบ้าง สุดแต่สิ่งที่เป็นเหตุให้

สังหรณ์ ส่วนฝันด้วยปุพพนิมิตเป็นจริงโดยส่วนเดียว ดังเช่นพระพุทธมารดาทรงฝัน

เห็นช้างเผือกเข้ามาสู่พระองค์ เมื่อจะทรงครรภ์พระโอรส คือพระโพธิสัตว์ 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่ทรงเกิดเป็นเทพยดา มาร 

พรหม เป็นมนุษย์หรืออะไร ๆ อีก ไม่มีดวงวิญญาณหรือจิตล่องลอยไปในที่ไหน ๆ 

แต่ท่านแสดงว่านิพพานแล้ว มิใช่ตายสูญ ทั้งมิใช่ตายเกิด เหมือนอย่างไฟสิ้นเช้ือ 

ดบัไป และไม่มเีช้ือใหม่ทีจ่ะให้กลบัมาตดิอีก (อะไรเล่าทีไ่ม่สูญไม่เกดิ) ทัง้ยังด�ารงอยู่

ด้วยพระคุณทั้งหลาย ฉะนั้น จึงไม่อยู่ในฐานะท่ีจะเสด็จมาเข้าฝันใคร แต่น่าจะเป็น

เทพสงัหรณ์ หรอือ�านาจคณุธรรมปรากฏสงัหรณ์ใจ แสดงถงึสจัจะอนัจรงิแท้ของพระพทุธเจ้า

ใครเล่า เป็นผูท้รงพระคุณเป็นสจัจะอนัแท้จรงิ ทัง้เทพและมนุษย์บชูา เลิศล�า้

เหมือนพระพุทธเจ้า
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ความฝัน

๑

ความฝัน (สุบิน) คืออะไร พระนาคเสนเถระ ได้ทูลตอบพระราชปุจฉา 

ของพระเจ้ามิลินท์ว่า คือนิมิต (ภาพหรือรูปที่เห็นในฝัน) ที่เข้าสู่คลองปฐมจิต แลได้

แสดงว่าคนที่ฝันนั้นเพราะเหตุ ๖ อย่าง คือ ๑. ลมก�าเริบ ๒. ดีก�าเริบ ๓. เสมหะ

ก�าเริบ ๔. เป็นสันนิบาต ๕. เทวดาสังหรณ์ ๖. (บุพพ) นิมิตเพราะกรรมที่ได้สั่งสม

ไว้ในกาลก่อน ฝันทีเ่ป็นบุพพนมิิตเป็นความจรงิ ส่วนนอกจากนัน้ไม่แน่นอน ฝันทีเ่ป็น

บพุพนิมติ จติของผูฝั้นมไิด้ไปเลอืกนมิติเอาเอง ท้ังใครอืน่กมิ็ได้ไปบอกกล่าว นมิิตไป

เข้าคลองจิตของเขาเอง เหมอืนอย่างแว่นส่องหรอืกระจกเงา ซึง่วางอยูก่บัทีต่ัง้ไม่ได้ไป

เลือกหาเงาเอาเอง ทั้งใครอื่นก็มิได้จับเงามาไว้ในกระจก เงานั้นเองไปเข้าคลองของ

กระจก แลจิตท่ีฝันเห็นเป็นบุพพนิมิตโดยปกติก็ไม่รู้ว่าจะมีผลดีหรือร้าย ต้องรู้จัก 

แปลความ เหมือนอย่างลักษณะต่าง ๆ ในร่างกาย มิได้เป็นผู้บอกผลต่าง ๆ ได้เอง 

ต้องอาศัยผู้รู้ลักษณะบอก

พระพุทธเจ้าเมื่อประสูติได้ ๕ วัน พราหมณ์ดูลักษณะ ๑๐๘ คน ได้เห็น 

มหาปุริสลักษณะ จึงท�านายตามต�าราว่าจักทรงมีคติเป็นสอง คือ ถ้าทรงอยู่ครอง

ฆราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาเอกในโลก ถ้าเสด็จออกทรงผนวช  

จักได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลก เว้นแต่พราหมณ์ผู้มีอายุน้อยที่ 

สุดเพียงคนเดียวชื่อว่าโกณฑัญญะ ท�านายว่าจักทรงมีคติข้อหลังแต่อย่างเดียว ผลต่อ

มาก็สมจริง
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ในราตรีก่อนราตรีที่ตรัสรู้ พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นมกุฬพุทธะ (พระพุทธผู้ยังตูม 

คือเกือบจะบานด้วยพระโพธิญาณ) ได้ทรงเห็นมหาสุบิน ๕ ประการ คือ

๑. ทรงผทมบนท่ีผทมใหญ่ คือมหาปฐวีนี้ มีภูเขาหิมวันต์ (หิมาลัย)  

เป็นพระเขนย พระหตัถ์ซ้ายเหยียดลงไปในมหาสมทุรด้านทศิตะวนัออก พระหตัถ์ขวา

เหยียดลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก พระบาททั้งสองเหยียดลงไปในมหาสมุทร

ด้านทิศใต้ เป็นบุพพนิมิตว่าจะได้ตรัสรู้พระธรรม

๒. หญ้าแพรกงอกขึน้จากพระนาภีขึน้ไปจรดนภากาศเป็นบพุพนมิติว่า ตรัสรู้

แล้วจะได้ทรงประกาศอริยมรรคมีองค์ ๘ ทั่วถึงเทพและมนุษย์

๓. กิมิชาติ (หนอน) ขาวมีศีรษะด�า ไต่ขึ้นจากพระบาทยั้วเยี้ย จนปิด 

พระชานมุณฑล (เข่า) เป็นบพุพนมิติว่าจะมีคฤหัสถ์ นบัถือพระองค์เป็นสรณะ ประพฤติ

ธรรมขาวเป็นอันมาก

๔. นก ๔ จ�าพวก มสีต่ีาง ๆ กนั บนิจาก ๔ ทศิมาตกทีพ่ระบาทมลู กลายเป็น

สีขาวไปทั้งหมด เป็นบุพพนิมิตว่า จะมีวรรณะทั้ง ๔ ออกบวช บรรลุวิมุตติใน 

พระธรรมวินัยนี้

๕. ได้เสดจ็เหยยีบย�า่ไปบนภเูขามตูรคถูแต่ไม่แปดเป้ือน เป็นบพุพนมิติว่าจะ

ทรงบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะ แต่ไม่ทรงติดข้อง

ใครเล่า เป็นผูม้บีพุพนมิติน่าอศัจรรย์ ซ่ึงมาเป็นจริงทกุประการ เลศิล�า้เหมือน

พระพุทธเจ้า

๒

ความฝัน ท่ีคนไทยเคยทราบกนั มคี�าประพนัธ์แต่งมาแต่โบราณ คอื ความฝัน

ของพระราชาปัตถเวน พระอาจารย์ท่านเล่าไว้ว่า พระเจ้าปเสนท ิแห่งรฐัโกศล ได้ทรง

สบุนินมิติ ทรงตืน่ประทมขึน้แล้วทรงตกพระทยักลวั พราหมณ์ปโุรหิตถวายค�าทายฝัน

ว่า จักเกิดอันตรายแก่ราชสมบัติ จักเกิดโรคและจักเกิดอันตรายแก่พระชนมชีพ  

ได้ทูลให้ทรงแก้ด้วยวิธีฆ่าสัตว์บูชายัญ แต่พระนางมัลลิกาเทวี ซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกา  
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ได้ทลูให้เสด็จไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้า พระราชาจงึเสด็จไปเฝ้ากราบทลูถาม พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสพยากรณ์โดยล�าดับดังนี้ 

๑.  โคด�า ๔ ตัววิ่งเข้ามาจะชนกันแล้วถอยกลับ ได้แก่ฝนแสดงอาการจะตก 

 แล้วไม่ตก 

๒.  ต้นไม้ออกดอกออกผลแต่เล็ก ๆ ได้แก่ มนษุย์จะแต่งงานกันแต่ยงัเด็ก ๆ 

๓.  แม่โคแก่ดืม่นมลูกโคท่ีเพิง่เกดิ ได้แก่คนเฒ่าคนแก่ต้องเกรงกลวัพึง่อาศยั 

 เด็กทารก 

๔.  โคใหญ่ไม่ใช้แต่ใช้โคเล็กเทียมแอก ได้แก่ไม่ใช้ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ใช้เด็กเล็ก 

 เหลวไหลให้เป็นหัวหน้างาน 

๕.  ม้า ๒ ปาก กินหญ้าท้ัง ๒ ปาก ที่มีผู้มาป้อนให้ทั้ง ๒ ข้าง ได้แก ่

 ผู้วินิจฉัยคดี รับสินบนทั้ง ๒ ฝ่าย 

๖.  หมาจิ้งจอกถ่ายเบาลงถาดทอง ได้แก่คนต�่าได้ยศได้ธิดาของคนสูง 

๗.  บุรุษนั่งฟั่นเชือกแต่นางหมาจิ้งจอกกัดเชือก ได้แก่สามีหาให้ภริยาชั่วใช้ 

๘.  คนพากันตกัน�า้เตมิหม้อน�า้ทีเ่ตม็แล้ว ไม่เหลยีวแลหม้อเปล่าทีว่างล้อมอยู่ 

 เป็นอันมาก ได้แก่คนเป็นใหญ่ร�่ารวย ก็ยิ่งรวย ส่วนที่จนก็จนไป 

๙.  สระใหญ่น�้าขุ่นกลางสระ น�้าใสริมสระ ได้แก่บ้านเมืองที่ในกรุงยุ่งวุ่นแต่ 

 คนนอกสงบเงียบ 

๑๐.  ข้าวหม้อเดียวกัน ไหม้บ้าง ดิบบ้าง สุกบ้าง ได้แก่ฝนตกน�า้มากไป ข้าว 

 ล่มน�า้เสยีบ้าง น�า้น้อยไป ข้าวแห้งเสียบ้าง น�า้พอดข้ีาวดบ้ีาง 

๑๑. เอาแก่นจนัทน์แลกเปรยีงเน่า ได้แก่พระอลชัชแีสดงธรรมแลกเอาเงนิทอง 

๑๒.  น�้าเต้าเปล่าจมน�้า ได้แก่คนดีตกต�่า 

๑๓.  ก้อนหินลอยน�้า ได้แก่คนชั่วเฟื่องฟู 

๑๔.  กบกินงูเห่า ได้แก่ชายจักอยู่ใต้อ�านาจหญิงถ่อย 

๑๕.  กาชั่วมีหงส์ทองเป็นบริวาร ได้แก่คนต�่าชั่วขึ้นเป็นนาย บังคับบัญชา 

 คนสูง 
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๑๖.  แพะกินเสอื ได้แก่วลัลภะ (คนสนทิคนโปรด) ของผูเ้ป็นใหญ่ ฉวยโอกาส 

 ท�าลายผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย

ความฝันในเรื่องนี้ ล้วนเป็นเร่ืองกลับแปรผันจากที่ควรเป็น พระพุทธเจ้า 

ได้ทรงพยากรณ์ ชักเข้ามาในกฎของธรรมและอธรรม คือ เมื่อฝ่ายอธรรมรุ่งเรือง  

ฝ่ายธรรมตกต�่าเสื่อมถอย ก็จะเกิดอุบัติการณ์เหมือนอย่างความฝันนั้น และในโลกนี้ 

บางคราวธรรมรุ่งเรือง บางคราวก็ตกต�่า อุบัติการณ์โดยอุปมาอุปมัยนั้น จึงได้เคย 

เกิดมาแล้ว ก�าลังเกิดอยู่ และจักเกิดต่อไปภายหน้า จึงเป็นเหตุผลที่เป็นจริงอยู่ 

ทุกกาลสมัย

ใครเล่า เป็นผู้พยากรณ์จริงแท้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๓

ความวิปริตแปรผันต่าง ๆ ของหมู่ชนหรือของโลก ดังสุบินนิมิต ของพระยา

ปัตถเวน (พระเจ้าปเสนทิ) ย่อมเกี่ยวเนื่องกับคนเป็นส�าคัญ ในหมู่คนก็มีหัวหน้าทั้ง

หลาย ตั้งต้นแต่หัวหน้าครอบครัวขึ้นไปเป็นส�าคัญ ท่านกล่าวว่า ถ้าหัวหน้าทั้งหลาย 

ตั้งอยู่ในธรรม คนทั้งหลายก็พากันตั้งอยู่ในธรรมตามความวิปริตแปรผันต่าง ๆ ก็ไม่

เกิดขึ้น เมื่อกล่าวโดยสรุป อันกาละที่โลกจะแปรผันนั้น คือ 

๑.  กาละท่ีพากันถือเอาข้อท่ีไม่เป็นเหตเุป็นการณ์ว่า เป็นเหตเุป็นการณ์ 

๒.  กาละท่ีทอดท้ิงข้อเป็นเหตเุป็นการณ์ว่าไมเ่ป็นเหตุเป็นการณ์ 

๓.  กาละที่ถือเอาข้อไม่เป็นจริงว่าเป็นจริง 

๔.  กาละที่ละทิ้งข้อที่เป็นจริงว่าไม่เป็นจริง 

๕.  กาละที่คนไม่ละอายบาปมากขึ้น 

๖.  กาละที่คนละอายบาปลดน้อยลง จึงเกิดความวิปริตแปรผันขึ้นในหมู่ชน 

และเกีย่วโยงไปถงึดนิฟ้าอากาศ ดงัพึงจะเห็นง่าย ๆ เช่นเมือ่มีการตดัต้นไม้ท�าลายป่า

กนัมากขึน้ วทิยาการในบดันี ้กบ็อกไว้แล้วว่าท�าให้ฝนแล้ง เม่ือมีการท้ิงระเบดินวิเคลียร์

กันมากขึ้น จะท�าให้ดินฟ้าอากาศตลอดจนพืชพันธุ์ต้นไม้และร่างกาย ชีวิตของบุคคล
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วิปริตแปรผันอย่างไร ก็ได้มีการกล่าวถึงกันอยู่แล้ว เรื่องของธรรมชาติดินฟ้าอากาศ 

โบราณท่านกล่าวว่าเทวดา เมื่อมนุษย์ปันออกเป็นฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรม เทวดาก็

พลอยปันกันออกเป็นสองพวกตามมนุษย์ไปด้วย ดูคล้าย ๆ กับมนุษย์เป็นใหญ่กว่า

เทวดา นึกดูก็มาเข้าเค้ากับสมัยปัจจุบัน มนุษย์สามารถปรับปรุงดินฟ้าอากาศให้เป็น

ประโยชน์เกื้อกูลก็ได้ ให้เป็นเครื่องท�าลายล้างกันก็ได้ ฉะนั้น เทวดาดินฟ้าอากาศจึง

พลอยแยกออกเป็นสองฝ่ายตามมนุษย์ ส่วนความวิปริตแปรผันของดินฟ้าอากาศโดย

ธรรมชาติอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราว

พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมมุ่งอบรมบุคคลเป็นส�าคัญ เพราะเป็นต้นเหตุ

ใหญ่ดังกล่าวแล้ว และในบุคคลทั้งหลาย ก็มีหัวหน้าเป็นผู้น�าอันส�าคัญ ได้มีบุคคล 

เป็นอันมากนับถือปฏิบัติธรรม ยังมีพวกที่แอบปฏิบัติธรรม คือ คัดลอกดัดแปลง

พระพุทธศาสนาไปใช้ในลัทธิศาสนาต่าง ๆ โดยปกปิดพระพุทธเจ้าไว้ถึงอย่างนั้นก็ยัง

ได้ประโยชน์แก่คนผูร้บัไปปฏบิตั ิจงึเกดิผล คอื ความสงบสขุแห่งหมูช่นตลอดถงึเทวดา

ดนิฟ้าอากาศ และตราบเท่าทีห่มูช่นยงัปฏบิตัติามพระพทุธโอวาท เหตกุารณ์ดังความฝัน

ของพระยาปัตถเวนก็ยังไม่บังเกิดขึ้น

ใครเล่า เป็นผู้ห้ามโลก คือห้ามความวิปริตแปรผัน ด้วยประทานธรรมให้ตั้ง

อยู่ในโลกได้มั่นคงยั่งยืน เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๔

การเห็นสุบินหรือฝัน มีในเวลาหลับหรือตื่น หรือว่าในเวลาที่ไม่หลับไม่ตื่น ? 

ถ้าจะกล่าวว่าฝันในเวลาหลับ อภิธรรมก็จะต้องผิด เพราะในอภิธรรมกล่าวไว้ว่า  

หลับด้วยภวังคจิต ในขณะหลับจึงไม่มีอารมณ์ ไม่ประกอบด้วยความยินดียินร้าย 

เป็นต้น ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในขณะที่จะหลับ ถ้าจิตยังยึดอารมณ์อะไรอยู่ก็ยังไม่หลับ 

ต่อเมื่อจิตปล่อยอารมณ์ จึงหลับผ็อยไป จิตที่ไม่มีอารมณ์นี้แหละคือภวังคจิต (ปกติ

มนะ Passive State of Mind) ตรงกันข้ามกับจิตท่ีด�าเนินไปในอารมณ์ (Active 

State of Mind) ในเวลาแห่งจิตเช่นนี้ย่อมไม่ฝัน ในขณะฝันจิตจะต้องมีอารมณ์  

จะต้องเคลื่อนออกจากภวังคจิตดังกล่าว ถ้าจะกล่าวว่าฝันในเวลาตื่น วินัยก็จะต้องผิด 
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เพราะในวินยัไม่ปรบัเป็นความผดิเพราะการฝัน ท�าผดิในขณะทีย่งัตืน่อยูจ่งึปรบัเป็นผดิ 

ฉะนั้น ถ้าจะถือว่าฝันในเวลาตื่น ก็จะต้องปรับเป็นผิดเพราะฝันไป ข้อยกเว้นตาม 

วินัยก็ใช้ไม่ได้ ในมิลินทปัญหา พระนาคเสนเถระถวายพระพรทูลพระเจ้ามิลินท์มี 

ความว่า หลับก็ไม่ฝันตื่นก็ไม่ฝัน แต่เม่ือเคลิ้มไป (มิทธะ) ยังไม่ถึงภวังค์ ก็ฝัน 

ในระหว่างนี้ เม่ือเข้าภวังค์แล้วท่ีเรียกว่า หลับสนิทย่อมไม่ฝัน เหมือนอย่างแว่น 

หรือกระจกส่อง แม้ที่บริสุทธิ์ แต่วางไว้ในที่มืดไม่มีแสงก็ไม่ปรากฎเงา เพราะว่าจิต 

ยังไม่ด�าเนินไป มีคนสองจ�าพวกที่จิตไม่ด�าเนินไป คือคนที่เคลิ้มสู่ภวังค์หลับกับท่าน 

ผู้เข้านิโรธสมาบัติ ความเคลิ้ม (มิทธะ) นั้น มีสามระยะ คือ ระยะต้น กายง่วงงัน 

ดงัทีม่อีาการโงกหงบุหงบั ระยะกลาง เคลิม้หลบัอย่างวานร จติยงัประคองตวัอยูอ่ย่าง

เรี่ยราดเลือนรางหรืออย่างล้มลุกคลุกคลาน คือหลับชนิดที่แปรเปลี่ยนไปได้เร็วแม้จะ

ตกสู่ภวังค์ (หลับลงเหมือนอย่างล้ม) ก็ขึ้นจากภวังค์ได้บ่อย ๆ (เหมือนอย่างลุก)  

แต่ก็ไม่ใช่ตื่นขึ้นมา ยังอยู่ในภาวะเคลิ้มหลับ (เหมือนอย่างคลาน) ความฝันมีใน 

ระยะทีค่ลกุกันไปนี ้ ส่วนระยะท่ีสดุคือ เข้าสู่ภวังค์ ไม่มฝัีนในระยะหลงันี ้ ท่านกล่าวว่า 

พระพุทธเจ้าแลพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ฝัน พระพุทธเจ้าทรงไสยาในฌานซึ่งเรียกว่า 

ตถาคตไสยา

ความฝัน เป็นข้ออุปมาธรรมหลายประการ เช่นเป็นข้ออุปมาของส่ิงที่รัก

ปรารถนาท้ังหลาย ว่าเหมือนสิ่งท่ีฝันเห็น อธิบายว่า สิ่งทั้งปวง ย่อมแปรปรวน

เปลีย่นแปลงล่วงไป ๆ โดยรวดเรว็ ตลอดจนถงึอายชุวีติตัง้แต่เกดิมาจนบดันี ้กเ็หมอืน

ผ่านมาแว็บเดียว สิ่งท่ีผ่านไปแล้วท้ังปวงก็เหมือนอย่างส่ิงที่ฝันเห็น และยังเป็น 

ข้อเปรียบเทียบถึงคนที่หลงปรารถนาทั่ว ๆ ไป ดังที่เรียกว่า หลงใหล ใฝ่ฝัน ซึ่งเป็น

ความฝันทั้งตื่น ๆ อยู่ แม้ตื่นอยู่ก็เหมือนหลับ พระพุทธเจ้าได้ทรงละความฝันตื่น 

ดังที่กล่าวแล้วได้สิ้นเชิง และทรงละความฝันในเวลาหลับ ทรงเป็นผู้ตื่นอยู่ในโลกและ

ทรงปลุกโลกให้ตื่น

ใครเล่า เป็นผูพ้้นจากฝันตืน่ และฝันหลบัจนถงึพ้นจากความหลับไหลอย่าง 

ปุถุชน เป็นผู้ตื่นโดยแท้จริง เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระมหาธาตุเจดยี์ นครศรธีรรมราช

๑

ในกาลล่วงมานานแล้ว ชาวชมพูทวีป (อินเดียปัจจุบัน) ได้ข้ามมาไปค้าขาย

กับสุวรรณภูมิ (ถิ่นไทย พม่า มอญ เป็นต้นในปัจจุบัน) ชาวชมพูทวีปข้ามมาจาก 

เมืองมัทราชแคว้นกลิงคราษฎร์ มาขึ้นบกที่เมืองตะโกลา (ตะกั่วป่า) ขึ้นไปตั้ง 

เมอืงคฺรหิ (ไชยา) ลงไปตัง้เมืองตามพรลงิค์ หรอืตมัพลงิค์ทีห่าดทรายแก้ว ต�าบลหนึง่ 

เมื่อตั้งเป็นเมืองขึ้นแล้ว ได้มีเจ้าครองเมืองสืบต่อมา

ต�านานเมืองตามพรลิงค์ ดังกล่าวนี้ประมาณ ๑๔๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว ต่อมา

เมอืงตามพรลิงค์ตกเป็นเมืองขึน้ของอาณาจกัรศรวีชิยั ซึง่มพีระพทุธศาสนาสายมหายาน

หรืออาจริยวาทรุ่งเรือง พระพุทธศาสนาสายนี้แผ่เข้าไปตั้งอยู่ในเมืองตามพรลิงค์ด้วย 

จึงได้มกีารสร้างพระธาตเุจดย์ีใหญ่ขึน้ทีห่าดทรายแก้ว อนัเป็นท่ีตัง้เมอืงตามพรลงิค์นัน้ 

ตามแบบสมยัศรวีชิยั คอืสร้างเป็นมณฑป ส�าหรบัประดษิฐานพระพทุธรปู มยีอดเป็น

สถูป มีเจดีย์เล็กสี่มุม เมื่อราว พ.ศ. ๑๓๐๐

ต่อมาราว พ.ศ. ๑๗๐๐ เศษ ทางเมืองตามพรลิงค์ได้รับพระพุทธศาสนา 

สายเถรวาทจากลังกา ในราวสมัยของเจ้าผู้ครองตามพรลิงค์ พระนามว่าจันทรภาณุ 

พระภกิษทุางนี ้ได้ข้ามไปเรียนทางโน้น และชกัน�าพระภกิษทุางโน้นเข้ามาด้วย ผูน้บัถือ

ศาสนาแบบศรีวิชัย ก็นิยมแปลงไปนับถือแบบลังกา จนถึงได้แปลงพระธาตุเจดีย ์

แบบศรีวชัิยให้เป็นแบบลงักา ในคราวทีจ่ะปฏสิงัขรณ์หรอือย่างไรไม่ปรากฏ ด้วยปล่อย

พระเจดีย์องค์เดิมไว้อย่างนั้น แต่ได้ก่อสถูปแบบลังกาหุ้มองค์เดิมไว้
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เมืองตามพรลิงค์นี้ คือ เมืองนครศรีธรรมราช พระธาตุเจดีย์ดังกล่าว ก็คือ

พระมหาธาตุเจดีย์ ซ่ึงตั้งอยู่ในวัดพระมหาธาตุ (ซึ่งเรียกกันแต่เดิมว่าวัดบรมธาตุ  

แต่ทางราชการประกาศเรียกว่า วัดพระมหาธาตุ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘) พระมหาธาตุ

เจดีย์ทีไ่ด้เหน็อยูท่กุวนันี ้ได้แปลงเป็นแบบลงักาแล้ว หุ้มองค์เดมิแบบศรวิีชยัไว้ข้างใน 

เป็นที่นับถือว่า มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่

พระพุทธศาสนา ได้แผ่เข้ามายังเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งสายมหายานและ

เถรวาท และทั้งสองสายได้ร่วมมือกันสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ไว้เป็นที่นับถือกราบไหว้

บูชาสืบชั่วคนกันมาช้านานกว่าพันปี เป็นพุทธเจดีย์ที่เก่าแก่ อันบรรพบุรุษสตรีผู้ม ี

อายกุว่าพนัปี ได้กราบไหว้บชูาระลึกถึงพระคณุพระพทุธเจ้าสบืต่อกนัมาจนถงึปัจจบุนั 

จึงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสืบต่อไม่ขาดสาย เหมือนอย่างสิ่งมีชีวิต

สืบต่อเกินพันปี และจะด�ารงชีวิตสืบต่อไปอีก เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณ  

ฝังใจคนเป็นอันมาก อยู่อย่างลึกซึ้งไม่เสื่อมคลาย เป็นพระคุณที่มีชีวิตเป็นอมตะ 

ไม่มีวันตายได้เลย

ใครเล่า เป็นผู้มีพระคุณมั่นคงยั่งยืน เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

เมืองนครศรีธรรมราช และจังหวัดต่าง ๆ ทางปักษ์ใต้ ได้มีบท “ร้องเรือลูก” 

คือบทที่แม่ใช้กล่อมลูกบทหนึ่ง มีเนื้อความตามส�าเนียงทางใต้ว่า “นอนเถิดเจ้านอน 

หวางเมืองคอนไม่วุ่น ปีจอมาล่อกับปีกุน ท่านผู้มีบุญจะออกมา ปีนี่เขาว่านุก ปีหน้า

จะนุกขึ้นไปหวา เงินทองเสื้อผ้าไม่หาก็มาเองเหย” บทกล่อมลูกนี้ ชาวบ้านได้นิยม 

ใช้ร้องกล่อมเด็กอย่างแพร่หลายตลอดมาเป็นเวลาช้านาน หาต้นเดิมมิได้ ในปีจอ 

ต่อปีกุน พ.ศ. ๒๕๐๒ ในเดือนมีนาคม (วันท่ี ๖ ถึงวันท่ี ๒๘) พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรทางภาคใต้ 

สมดังที่แม่ได้บอกลูกไว้ว่า ปีจอมาล่อกับปีกุน ท่านผู้มีบุญจะออกมา ประชาชน 

ทางภาคใต้ได้มีความชื่นบานทั่วกัน
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เมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีสถิตแห่งพระบรมธาตุเจดีย์ มีอายุกว่าพันปี  

สงูต้ังแต่ฐานถึงยอด ๑๗ วา และทีย่อดพระบรมธาตหุุม้ด้วยทองค�า กล่าวว่ามนี�า้หนกั 

๘๐๐ ช่ัง สูง ๖ วา ๒ ศอก ๑ คืบ พระเจ้านครศรีธรรมราชเป็นผู้ทรงสร้างข้ึน  

เป็นทีเ่คารพนับถอืบูชาของประชาชนท่ัวทุกทศิ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ทางวดับวรนเิวศวหิาร 

กไ็ด้ถวายพานบายศร ี๕ ชัน้ ๑ คู ่(โดยศรสีปัดาห์เทศนา) เป็นพทุธบชูาแด่พระบรมธาต ุ

เป็นอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระราช 

อุปัธยาจารย์

เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยเก่าก่อน ได้มีพระนามหรือมีนามตามนาม

เมืองว่า “ศรีธรรมราช” พระพุทธเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่า พระธรรมราชา หรือ 

พระธรรมราช แปลว่า พระราชาแห่งธรรม และเรียกว่าพระสารบีตุรเถระว่า พระธรรม

เสนาบดี ฉะนั้น ค�าว่า ศรีธรรมราช จึงตั้งขึ้นจากพระนามของพระพุทธเจ้า แสดงว่า

พระพุทธศาสนาได้แผ่มาตั้งอยู่อย่างมั่นคง

พระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระธรรมราชา ได้ทรงแสดงพระธรรม ส�าหรับท่าน 

ผู้ปกครองทั่วไป อันเรียกว่า ราชธรรม โดยปริยายหนึ่ง มี ๑๐ ประการ เรียกว่า 

ทศพิธราชธรรม คือ 

๑.  ทาน ให้เพื่อบ�ารุงสุข 

๒.  ศีล ประพฤติเป็นสุจริต 

๓.  บริจาค สละเพื่อประโยชน์ยิ่ง 

๔.  อาชชวะ ตรง (ยุติธรรม) 

๕.  มัททวะ สุภาพอ่อนโยน 

๖.  ตบะ เพียรกล้า 

๗.  อักโกธะ ไม่ดุร้าย 

๘.  อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน 

๙.  ขันติ อดทน 

๑๐. อวิโรธนะ ไม่ท�าผิด (ทั้งรู้)
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ใครเล่า เป็นพระธรรมราชา แสดงราชธรรม เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้าเป็นประธาน กับทั้ง

อานุภาพแห่งพระราชธรรมจรรยา จงอภิบาลรักษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช สมเดจ็พระภทัรมหาราชเจ้า พร้อมทัง้สมเดจ็ฯ พระบรมราชนินีาถ 

สมเด็จพระราชโอรสธดิา ให้ทรงพระเจรญิพระพรชยัมงคลทกุประการ ทรงพระเกษม

ส�าราญสวสัด ีแผ่พระบารมเีป็นท่ีร่มเย็นแก่พระบรมวงศานวุงศ์ รฐับาลและประชาชน 

ตลอดถึงสมณชีพราหมณาจารย์ทั้งปวงตลอดจิรกาล

๓

ต�านานเก่าเล่ามาว่า ตรงทีส่ร้างพระมหาธาตุเจดย์ี เดมิเป็นหาดทรายแก้วชะเล 

(ทะเล) รอบเป็นท่ีฝังซ่อนพระทันตธาต ุเรือ่งมว่ีา พระทนัตธาตเุดมิอยูใ่นเมอืงทนทบรุี

ของท้าวโกสีหราช ต่อมาท้าวอังกสุราช เมืองชนทบุรมีารบชิงพระทันตธาต ุ ท้าวโกสีห-

ราชออกรบชนช้างกัน ก็คอขาดบนหลังช้างเสียเมือง เจ้าเหมชาลาและเจ้าทนทกุมาร 

ซึง่เป็นธดิาและโอรสของท้าวโกสหีราช พาพระทนัตธาตหุนจีะไปลงักา แต่เกดิลมร้าย

ส�าเภาแตก คล่ืนซัดขึ้นฝั่ง เจ้าสองพ่ีน้องจึงฝังพระทันตธาตุซ่อนไว้ที่หาดทรายนั้น  

ต่อมาจึงน�าขึน้ส�าเภาไปถวายเจ้ากรงุลงักา ต่อมาเจ้าลังกาได้ทรงช่วยระงบัพิพาทระหว่าง

เมอืงท้ังสอง แต่งส�าเภาส่งสองพีน้่องกลับกบัพระเถระลงักา กบัประทานพระบรมธาตุ

มาทะนานหนึ่ง สั่งให้ฝังตรงที่ซ่อนพระทันตธาตุนั้น ครั้นมาถึงแล้ว มหาพราหมณ์ที ่

มาด้วย ก็แบ่งพระธาตฝัุงไว้ตามสัง่ส่วนหนึง่ อกีส่วนหนึง่น�าไปเมอืงทนทบรุ ีเล่าตดัลดั

ว่า ล่วงศักราช ๑๐๙๘ ปี พระยาศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับลังกาหงษาวดี เริ่มการ

สร้างเมืองนครศรีธรรมราชและพระเจดีย์ ณ หาดทรายชะเลรอบนั้น มีพระสิหิงค์ 

ล่องชะเลมาแต่ลังกา และมีพระราชสาส์นของพระยาเมืองมัธยมประเทศมาขอแบ่ง

พระบรมธาต ุเพ่ือไปประจพุระเจดย์ีท่ีสร้างขึน้ ๘๔๐๐ องค์ พระยาศรีธรรมาโศกราช

กจ็ดัการค้นหาพระบรมธาตท่ีุฝังไว้แบ่งให้ไป แล้วก่อสร้างพระเจดย์ีประจพุระบรมธาตุ 

มีเมืองตั้งขึ้นสิบสองนักษัตร เข้ากัน ๑๒ เมือง ช่วยก่อสร้างพระเจดีย์ก็ยังไม่ส�าเร็จ 

เจ้าเมอืงต่อมาได้สร้างต่อ จนถงึสมยัต้นกรุงศรอียุธยา จงึรวมทกุหัวเมืองท�าบญุฉลอง 
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ต�านานเล่าว่า ท้าวอู่ทองกรุงศรีอยุธยายกกองทัพลงมา แต่ตกลงท�าไมตรีกัน ต่อมา

จนถึงสมัยพระยาจันทภาณุ ซึ่งมีพระนามปรากฏอยู่ในศิลาจารึก

ตามต�านานเก่านี้ เล่าจับโน่นชนนี่ไว้ยืดยาวเกี่ยวกับลังกา อินเดีย หงสาวดี 

อยุธยา เชียงใหม่ พระทันตธาตุเมืองลังกาก็ว่าเดิมเคยอยู่ที่เมืองแถบนี้ พระบรมธาตุ

ที่บรรจุในสถูป ๘๔๐๐๐ องค์ ในมัธยมประเทศก็ว่าขอแบ่งไปจากที่นี้ แต่ก็พอจับ 

เค้าความได้ว่าต�านานนี้ จับเรื่องเม่ือสร้างแปลรูปเป็นเจดีย์แบบลังกาเกี่ยวกับต�านาน

พระพทุธสหิงิค์ด้วย สรปุความว่ากษตัรย์ิหลายองค์ได้สร้างสืบต่อกนัมานาน จงึส�าเรจ็

เป็นพระเจดีย์ สูง ๓๗ วา

พระพุทธเจ้ามีพระคุณสูงสุด เป็นเจดีย์แห่งความร่มเย็น ประดิษฐานอยู่ในใจ

ของบุคคลมั่นคงยั่งยืน จนถึงพากันสร้างเจดีย์ที่เป็นวัตถุสูงใหญ่ แม้จะไม่ส�าเร็จในยุค

ของชีวิตรุ่นหนึ่ง รุ่นต่อก็ท�าต่อจนส�าเร็จทั้งช่วยกันรักษาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ใครเล่า เป็นเจดีย์หลักเมือง ยั่งยืนคู่บ้านคู่เมือง เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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นครศรธีรรมราช

ในบาลอีธบิายตสิสเมตเตยยสตูร (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๙) ได้กล่าวถงึผูค้รอง

เรือนท่องเท่ียวแสวงหาโภคทรัพย์ ข้ามมหาสมุทรไปยังเมืองต่าง ๆ คือ ตักโกละ  

ตักกสิลา ชวา กมลี (หรือตมลี) สุวัณณกูฏ สุวัณณภูมิ ตัมพปัณณิ เป็นต้น เมืองที่

ระบุถึงในบาลีอธิบายนี้ บางเมืองเข้าใจกันในบัดนี้ว่า ตัมพปัณณิ คือลังกา สุวัณณภูมิ 

คือประเทศถิ่นแถวแหลมอินโดจีน เมืองหลวงต้ังอยู่ท่ีนครปฐม ส่วนตมลี อาจเป็น 

เมืองที่นักโบราณคดีบางท่านเข้าใจว่า เมืองตามพรลิงค์ได้แก่นครศรีธรรมราช ตามที่

กล่าวในศิลาจารึกที่ได้จากวัดหัวเวียงเมืองไชยาว่า พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราช 

เป็นผู้ปกครอง ทรงคล้ายกับพระยาธรรมาโศกราช เมื่อกลียุค ๔๓๓๒ กษัตริย์ 

พระนามว่า จันทรภาณนุี ้มกีล่าวถงึในมหาวงศ์พงศาวดารลังกาว่ายกทัพมารบเกาะลังกา

สองครั้ง ส่วนในชินกาลมาลิณีไม่ได้กล่าวว่าไปรบ แต่ส่งทูตไปขอพระพุทธสิหิงค์ คือ

ในปี พ.ศ. ๑๗๙๙ สิริธรรมราชผู้ครองสิริธรรมนครพร้อมด้วยโรจราช (พระร่วงเจ้า

กรงุสุโขทยั) ส่งทูตไปขอพระดงักล่าว ส่วนในมหาวงศ์ระบ ุพ.ศ. ๑๗๙๘ และได้กล่าว

ว่า เมื่อพระเจ้าจันทรภาณุ เสด็จขึ้นเกาะลังการับส่ังแก่ชาวลังกาว่า “เราทั้งหลาย  

ก็เป็นพุทธศาสนิกเหมือนกัน”

ตามหลกัฐานเหล่านี ้แสดงว่า นครศรธีรรมราช สโุขทยั และลงักา นอกจาก

เกี่ยวข้องกันทางการเมืองแล้ว ยังเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด แม้ใน 

ศิลาจารึกของพ่อขุนรามก�าแหงกรุงสุโขทัยก็ได้กล่าวว่า 
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“พ่อขุนรามค�าแหงกระท�าอวยทานแก่มหาเถร สังฆราช ปราชญ์ เรียนจบ 

ปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมา”

พระสงฆ์ผู้ใหญ่ จากเมืองนครศรีธรรมราช เดิมก็คงมาจากลังกา เมื่อเข้ามา

กับพระไตรปิฎก ก็ย่อมจะสั่งสอนประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าแม้เสด็จ

ปรินิพพานนานแล้ว แต่ก็ยังมีพระคุณประทับอยู่ในพระธรรม ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นได้ 

ในเมื่อเห็นธรรม พระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นผู้สิ้นศูนย์ แต่ก็ยังสถิตอยู่คู่กับพระธรรม  

เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสในประเทศอื่นทั้งหลาย ชาวประเทศต่าง ๆ เม่ือนับถือ

พระพุทธศาสนาร่วมกัน ก็ย่อมจะรู้สึกเป็นมิตรสหายกันในศาสนา และเมื่อปฏิบัติ 

ตามหลักไม่มีเวรภัยต่อกันตามพระพุทธศาสนา ก็จะเกิดมิตรสัมพันธ์กันได้ทั้งหมด

ใครเล่า เป็นบ่อเกิดมิตรสัมพันธ์กว้างขวางยั่งยืน เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ศาลาโดหก

ศาลามีชื่อ ในเมืองนครศรีธรรมราช เคยมีต้นประดู่ปลูกล้อมอยู่ ๖ ต้น  

เรียกว่า ศาลาโดหก (ประดู่หก) แต่ก็เรียกกลายเป็นโกหกไป เป็นที่ประชุมพูด 

และฟังนทิานกับเรือ่งต่าง ๆ มีเรือ่งหนึง่เล่ากนัมาว่า ท้าวม่องไล่แห่งเกาะหนึง่ มชีายา

นามว่า ร�าพึง มีธิดานามว่ายมโดย ต่อมาเจ้าลายแห่งอีกเกาะหนึ่งได้มาขอนางยม 

โดยจากมารดา คือนางร�าพงึมารดาไม่ปรึกษาท้าวม่องไล่ บอกยกให้นดัวนัแต่งงานกนั 

ฝ่ายท้าวม่องไล่ซึ่งเป็นบิดาก็ไปรับหมั้นนางยมโดยจากเจ้ากรุงจีน ไม่ได้บอกมารดา

เหมือนกันฝ่ายเจ้าบ่าวทั้งสองยกกระบวนมาพบกันเข้า จึงเกิดศึกชิงนางกันขึ้น  

ท้าวม่องไล่จงึจบันางยมโดยขว้างทะเล ไปตกอยู่ในเกาะแห่งหนึง่ทีไ่กลฝ่ังมากในท้องที่

อ�าเภอปากพนัง จึงเรียกว่าเกาะยมโดยต่อมา ใครแล่นเรือระหว่างปากพนังและ 

ปากพยูนเป็นต้นออกนอกเกาะนั้น ก็ถือเป็นลางว่า จะเกิดความไม่ราบรื่นเกี่ยวแก ่

คูค่รอง ในคืนวันพระจันทร์เพญ็ เคยมีเสยีงกล่อมลกูดงัมาจากเกาะนัน้ ซึง่จ�ากนัมาว่า 

“ปากนครจะได้ยาก บางจากจะได้ (บรร) ทุกข์ ปากพนังจะสนุก แหลมตะลุมพุก 

จะเป็นวัง” ในคราวเกิดวาตภัยครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ได้มีพระมหา

กรณุาโปรดน�าประชาชนพร้อมกบัรฐับาลร่วมกนัช่วยอย่างเตม็ที ่แหลมตะลุมพกุเป็นต้น

อาจจะดีขึ้นจริง

ศาลาโดหกบัดนีเ้ปล่ียนเรียกว่า “สัจจศาลา” แล้ว อนัทีจ่รงิชือ่เก่าน่าจะเพ้ียน

มาจากค�าว่า โกตหุลศาลา กไ็ด้ ค�าว่า โกตหุล ได้แก่ข่าวเร่ืองทีน่่าสนใจตืน่เต้นต่าง ๆ 
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เกี่ยวแก่บุคคลและเรื่องต่าง ๆ โกตุหลศาลาจึงเป็นที่ประชุมกัน บอกหรือฟังข่าว 

ต่าง ๆ ดังกล่าว เช่นว่า ใครพดูว่าอะไรบ้างเป็นต้น และถกเถียงแสดงความคิดเห็นกนั 

มีในบ้านเมืองมากแห่งในอินเดียสมัยพุทธกาล ได้มีกล่าวถึงในหลายพระสูตรว่า ได้มี

ผู้ที่เอาข้อที่ถกเถียงกันในโกตุหลศาลา ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า

เป็นธรรมดาว่า เรื่องท่ีพูดกันเป็นเรื่องที่เท็จบ้างจริงบ้าง ถูกบ้างจริงบ้าง  

อันเร่ืองเท็จหรือผิดนั้นผู้พูดประสงค์จะหลอกให้เข้าใจผิด อย่างพูดเท็จหลอกลวงก็มี 

พดูพล่อย ๆ สนกุสนาน อย่างพดูยัว่ยิม้กม็ ีพดูเป็นการเล่นแสดง อย่างแสดงบทละคร 

ซึ่งก็รู้กันว่าแต่งขึ้นก็มี พูดเพราะไม่ได้พิจารณาไม่รู้ คือด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา 

หรอืด้วยความหลงเชือ่ไปอย่างนัน้กม็ ีส่วนพระพทุธเจ้าทรงมพีระญาณหยัง่รูค้วามจรงิ

ทัง้ปวง ทรงอ่านหรอืดบูคุคลออกทัง้หมด จงึไม่มใีครสามารถพดูเทจ็หลอกลวงพระองค์ได้ 

ถ้าทราบว่าจะถูกจับเท็จได้ จะไม่กล้าพูดเท็จเลย แต่พระพุทธเจ้าก็มิได้ทรงประสงค์ 

จะให้คนไม่พูดเท็จ เพราะกลัวพระองค์จะจับเท็จได้ แต่ทรงประสงค์ให้คนไม่พูดเท็จ 

เพราะเห็นว่าความเท็จเป็นบาป และเกิดรังเกียจ เกลียด (หิริ) กลัว (โอตตัปปะ) 

ความเท็จ ด้วยใจตนเอง เรียกว่าให้กลับมากลัวท่ีตนเอง กลัวตนเองจะพูดเท็จ  

เพราะตนเองย่อมเป็นสักขีของตน

ใครเล่า เป็นผู้มีญาณหยั่งรู้ หลอกลวงไม่ได้เลย เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า



209เล่ม ๓ พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖

เมตตา

กาลเวลาล่วงไป ๆ วันเดือนปีเก่าสิ้นไป เปลี่ยนเป็นวันเดือนปีใหม่ ชีวิตด�ารง

มาได้ตลอดวันเดือนปีหนึ่ง ก็เป็นที่ยินดีพอใจ แม้จะมีสุขบ้างทุกข์บ้าง ก็ยังปรารถนา

ให้ชีวิตด�ารงอยู่สืบต่อไปโดยสวัสดี แต่ชีวิตจะมีความสวัสดี ก็ต้องอาศัยพรชัยมงคลที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงประสาทไว้ พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร 

กรุงสาวัตถี ครั้งหนึ่งได้ตรัสประสาทพรชัยมงคล ๔ ประการ แปลความว่า “ธรรม  

๔ ประการ คือ อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ย่อมเจรญิแก่บคุคลผูม้ปีกติอภวิาท อ่อนน้อม

ต่อท่านผู้เจริญเป็นนิจ” ฉะนั้น ก็สมควรรับพระพุทธพรชัยมงคล โดยเคารพด้วย 

ก�าจดัสิง่อปัมงคลให้สิน้ไปคอืก�าจดัความลบหลู่ดหูม่ินท่านผูเ้จรญิ ซึง่ควรเคารพ ท�าจติใจ

ให้อ่อนโยนไม่กระด้าง

เพื่อส่งเสริมพรชัยมงคลดังกล่าว พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้อบรมเมตตา 

(ความปรารถนาให้เป็นสุข) ให้แผ่ออกไปจากตนโดยรอบ แลตรัสอานิสงส์ คือผลที่ดี

ของเมตตาไว้ ๑๑ ประการ ได้แก่

๑.  หลับเป็นสุข 

๒.  ตื่นเป็นสุข 

๓.  ไม่ฝันร้าย 

๔.  เป็นที่รักของมนุษย์ 

๕.  เป็นที่รักของอมนุษย์ 
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๖.  เทพยดารักษา 

๗.  ไฟหรือยาพิษหรือศัสตราไม่ท�าอันตราย 

๘.  จิตตั้งมั่น ผ่องใส 

๙.  ผิวหน้าผ่องใส 

๑๐. ไม่หลง คือมีสติท�ากาลกิริยา 

๑๑. ถ้ายังไม่บรรลุธรรมที่ยิ่งขึ้น ก็เข้าถึงพรหมโลก 

ฉะนั้น ก็สมควรอบรมเมตตาให้มีประจ�าจิต จะท�าให้จิตสงบเย็นเป็นสุข  

ตรงกันข้ามกับจิตที่มีโทสะ ซึ่งเป็นจิตรุ่มร้อนกระด้าง สร้างปมแห่งความทุกข์ไว้ในใจ 

ทั้งแผ่ความร้อนออกไป ส่วนจิตที่มีเมตตาเป็นเครื่องแก้ปมทุกข์ต่าง ๆ ในจิตแผ่ความ

เย็นออกไป เหตุการณ์ที่ร้ายต่าง ๆ จะผ่อนคลาย กลายเป็นดีด้วยอ�านาจของเมตตา 

ผู้ที่เคยเป็นศัตรูมุ่งร้าย ก็ไม่อาจท�าร้ายได้ และอาจจะหายเป็นศัตรูหรือกลายเป็นมิตร 

ด้วยอ�านาจของเมตตาทีแ่ผ่ตรงไปในเขาผูน้ัน้ ใครลองปฏบิติัดูและคอยสังเกต จะรู้สึกได้ 

แต่จะปฏิบัติได้ ก็ต่อเมื่อไม่ผูกเวรเพราะไม่เพ่งโทษ แต่เพ่งคุณ ถ้ามิใช่ของเขาก็ของ

ตนส�าหรบัลบโทษ เพราะไม่พอทีจ่ะเอาโทษของเขามาใส่ใจตนไว้ให้เป็นทกุข์ รกัษาคณุ

ของตนไว้ดีกว่า นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ไม่มัวเมาในชีวิต เพราะชีวิตนี้

เป็นของน้อย จึงควรพิจารณาอยู่เนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้ท�าอะไรอยู่ เพื่อจะ

ได้มีความขยันหมั่นเพียร ท�ากิจที่สมควรท�าให้ส�าเร็จ ไปด้วยดี ด้วยความไม่ประมาท 

เพราะความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

การอบรมเมตตา ท�าจิตให้สงบเย็นเป็นสุข มีความเคารพอภิวาทอ่อนน้อม 

ท่านผู้เจริญ และมีความไม่ประมาท ย่อมเป็นเครื่องเจริญพรชัยมงคลทั้งปวง ขณะใด 

มีจิตเมตตาอ่อนน้อม ไม่กระด้าง มีสติรอบคอบ ขณะนั้น ก็เพิ่มอายุ วรรณะ สุขะ 

พละ เป็นฤกษ์ดี พรชัยมงคลดี ยามดี

ใครเล่า เป็นผู้ประสาทพรชัยมงคล ให้ส�าเร็จจริง เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

ขอพระพุทธพรชัยมงคลทั้งปวง จงส�าเร็จในโอกาสที่เป็นฤกษ์ดี มงคลดีโดย

ทั่วกันเทอญ
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พระพุทธสหิงิค์

ในงานขึ้นปีใหม่ ได้อันเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ออก

ประดิษฐาน ให้ประชาชนได้นมัสการเป็นสิริมงคล แต่ยังมีพระพุทธสิหิงค์อีก ๒ องค์ 

องค์หน่ึงอยูเ่มอืงนครศรธีรรมราชในหอพระสิหิงค์ทีจ่วนเดมิกลางเมือง หน้าพระเพลา

กว้าง ๑๔ นิว้ มลีกัษณะคล้ายพระสมยัเชยีงแสน รุน่แรกมีเค้าลังกา ว่าเป็นพระส�าหรบั

ฝ่ายหน้าบูชาคู่กับองค์ของฝ่ายในซ่ึงคล้ายกัน อีกองค์หนึ่งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ใน 

วัดพระสิหิงค์ เรียกกันในบัดนี้ว่าพระสิงค์ หน้าพระเพลากว้าง ๒ ศอก ลักษณะแบบ

พระเชียงแสนรุ่นแรก ส่วนพระพุทธสิหิงค์ที่กรุงเทพ ฯ หน้าพระเพลากว้างศอกเศษ 

ในต�านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ‘พระสิหิงค์ล่องชะเลมาแต่เมือง

ลงักา’ ส่วนในชนิกาลมาลนิกีล่าวว่า เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๐ ปี พระเจ้าโรจราชเมอืงสุโขทยั

และพระเจ้าสริิธรรมราช เมอืงสริธิรรมนครส่งทตูไปขอพระสิหงิค์จากลังกา แล้วอัญเชญิ

ไปเมืองสุโขทัย พระพุทธสิหิงค์ได้ประดิษฐานอยู่หลายเมืองจนถึงกรมพระราชวังบวร

ในรัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพ ฯ

ค�าว่า สหิงิค์ แปลว่า กริยิาดงัสหีะ (สหีะ+องิคฺ) หรอืแปลว่า พระองค์ดดูงัสหีะ 

(สีห+องฺค) หมายถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าทรงมีพระสกลกายบริบูรณ์ ดุจดังกาย 

เบื้องหน้าแห่งสีหะ ซ่ึงล�่าพีบริบูรณ์ (ส่วนท่อนเบื้องท้ายเพรียวลงกว่า ส่วนพระกาย

พระพุทธเจ้าบริบูรณ์ท้ังพระองค์) และมีพระหนุ (คาง) ดุจคางสีหะ หรือเหมือน 

วงพระจันทร์วันขึ้น ๑๒ ค�่า และมีสีหนาทตามศัพท์ว่าสีหะค�าราม เสียงสีหะมีอ�านาจ
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เป็นที่สะดุ้งกลัวของสัตว์ท้ังปวง มีกล่าวในชาดกหลายแห่งว่าเสียงสีหะ ท�าให้แก้วหู 

แตกจนถึงชีวิตได้ (นับเป็นวรรณคดีเก่า) ส่วนพระพุทธเจ้านั้น ท่านว่าพระสุรเสียง 

ดังก้องดุจเสียงเมฆบันลือ คือเสียงไพเราะและมีอ�านาจทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณ 

ทัง้ปวง ทรงประกอบด้วยเวสารชัชญาณ (ความรูเ้ป็นเครือ่งท�าให้กล้าหาญ) คอืไม่ทรง

เห็นว่าจะมีใครในโลกท้วงพระองค์ได้ โดยธรรมในฐานะ ๔ คือ 

๑.  ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ แต่ยังไม่รู้ธรรมเหล่านี้ 

๒.  ทรงปฏิญญาว่าเป็นขีณาสพ แต่ยังไม่สิ้นอาสวะเหล่านี้ 

๓.  ตรัสว่าธรรมท�าอันตราย แต่ก็ไม่ท�าอันตรายแก่ผู้ส้องเสพได้จริง 

๔.  ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ให้สิ้นทุกข์ แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นทาง 

สิ้นทุกข์แห่งคนผู้ท�าตาม จึงไม่ทรงครั่นคร้ามปฏิญญาฐานะของผู้เป็นโจก เปล่ง 

พระสุรสีหนาทในบริษัทประกาศพระศาสนา คือแสดงธรรมอย่างกล้าหาญ เป็น 

สัจจธรรมที่ไม่มีใครค้านได้ ลัทธิอ่ืน ๆ ท้ังปวงเมื่อมาเผชิญสัจจธรรมที่ทรงแสดง 

ก็ซบเซาหมดความส�าคัญไป

ใครเล่า เป็นผู้มีท่วงที มีพระองค์ปรากฏเพียงดังสีหะ ควรแก่นามว่าสิหิงค์ 

เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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ราชสหี์

ในวชัชคีามในกรงุเวสาล ีได้มนีกับวชอเจลกผูห้นึง่ชือ่ปาฏกิบตุรกล่าวอวดอ้าง

ยกตนว่า มีญาณสามารถจะท�าอิทธิปาฏิหาริย์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นทวีคูณ และ

ได้กล่าวท้าว่า ตนจะไปพบกับพระพุทธเจ้าในที่กึ่งทางเพื่อจะได้แสดงปาฏิหาริย์กัน  

ได้มีโอรสเจ้าลิจฉวีผู้หนึ่งชื่อสุนักขัตตะ ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ครั้นถึงเวลาเช้า 

พระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวบิณฑบาต เสด็จกลับในเวลาภายหลังภัต (คือเสวยเสร็จแล้ว) 

ได้เสดจ็ไปยงัอารามของปาฏิกบุตร เพ่ือทรงพักผ่อนในเวลากลางวัน เจ้าลจิฉวี คฤหบดี 

นักบวชต่าง ๆ และประชาชนได้ทราบข่าว ได้พากนัตามไปเป็นอนัมากเพือ่จะดปูาฏหิารย์ิ 

ฝ่ายปาฏิกบุตรผู้อวดอ้างเม่ือได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็รีบหนีไปยังอาราม

อกีแห่งหน่ึง ครัน้พระพุทธเจ้าเสดจ็ไปถงึจงึไม่พบตวัปาฏกิบตุร ได้มผีูไ้ปตามปาฏกิบตุร

ให้กลบัมา แต่ปาฏิกบุตรไม่สามารถลุกจากทีน่ัง่เพือ่มาเผชญิพระพุทธเจ้า บรษิทัท้ังหมด

ก็ได้ทราบว่าปาฏิกบุตรพ่ายแพ้ 

ได้มีบคุคลผูห้นึง่ ไปเล่าเร่ืองสหีะกับหมาจิง้จอกเปรยีบเทยีบว่า สหีะอยูใ่นไพร

สณฑ์แห่งหนึ่ง เวลาเย็นออกจากที่อยู่สะบัดกายให้คล่องแคล่ว เหลียวดูทิศทั้ง ๔  

บันลือสีหนาทคือค�ารามขึ้น ๓ ครั้ง จึงออกหาเนื้อเป็นอาหารได้มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง

คอยอาศัยเดนของสีหะ จนร่างกายอ้วนพีมีก�าลัง จึงเกิดมีความคิดผยองลืมตัวขึ้นว่า 

สีหะกบัตนเป็นใครมา จึงแสดงท่าเหมือนสีหะ เวลาออกจากที่อยู่ก็ท�าบิดกายเหลยีวดู

ทั้ง ๔ ทิศ บันลือเสียงอย่างสีหะ แต่ไม่เป็นเสียงสีหะ เป็นเสียงหมาจิ้งจอกอยู่นั่นเอง 
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ปาฏิกบุตรก็เช่นเดียวกับหมาจิ้งจอกผยองลืมตัวเทียบกับพระพุทธเจ้าซึ่งเหมือนอย่าง 

สีหะ ปาฏิกบุตรแม้ถูกว่าให้เกิดมานะดั่งนี้ ก็ไม่ยอมขยับเขยื้อนจากที่นั่ง

สีหะเรียกกันว่าราชสีห์ หมายความว่าสีหะซึ่งเป็นมิคราชะคือเจ้าแห่งเนื้อ  

ดูลักษณะตามคัมภีร์เป็นสัตว์พิเศษ เช่นอาจแผดเสียงให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 

แก้วหูแตกตายได้ (น่าจะเป็นสัตว์พิเศษคล้ายกับหงส์และนาค เป็นต้น ที่กล่าวไว้ใน

คัมภีร์) แต่บัดนี้มักแปลกันว่าสิงโต (เช่นมักแปลหงส์ว่าห่าน นาคว่างู) ท่านกล่าวว่า

มี ๔ ชนิดคือ ติณสีหะ (สีหะหญ้า) กาฬสีหะ (สีหะด�า) ปัณฑุสีหะ (สีหะเหลือง) 

เกสรสหีะ (หรือ ไกรสรสหีะ คือ สหีะมีขนฟเูป็นสร้อยคอ) ไกรสรสีหะ เป็นยอดสีหะ

ทัง้ ๔ ธรรมะของพระพทุธเจ้าเป็นสจัจะ จึงเป็นปาฏหิารย์ิให้ผลสมจรงิ เป็นวาจาสิทธิ์

ส�าเร็จตามตรัส ตรงกันข้ามกับถ้อยค�าที่เป็นโมฆะ คือ ว่างเปล่าจากความจริง จึงไม่

อาจจรดเทียบกันได้

ใครเล่า เป็นผู้แสดงธรรมเป็นสัจจะ องอาจอย่างสีหะ แผดเสียงเป็นที่ระย่น

ระย่อของสัตว์ทั้งหลาย เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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บันลอืสหีนาท

พระพุทธเจ้าทรงมีพระรูปงามตามลักษณะมหาบุรุษมีพระมารยาทงาม  

จึงท�าให้หมูช่นทีน่บัถอืรูปสมบตัเิลือ่มใส ทรงมีพระคณุเป็นทีต่ัง้แห่งโฆสะหรอืโฆษณา 

คือเสียงสดุดีเหมือนดังกึกก้องได้ยินแพร่กันทั่วไปมาก กล่าวสั้นว่ามีพระคุณที่โฆษณา

ได้จริง จึงท�าให้คนที่ได้ยินเสียงสดุดีคุณของพระองค์เลื่อมใส ทรงมีของใช้ต่าง ๆ  

อันเรียกว่าสมณบริขารเก่าเศร้าหมอง เช่น ผ้านุ่งห่มใช้ผ้ากาสายะหรือกาสาวะ คือ 

ผ้าย้อมน�า้ฝาด หรอือย่างทีเ่รยีกว่าย้อมกรกั และมเีฉพาะทีจ่�าเป็นน�าตดิไปกบัพระองค์

ได้ในทกุสถานทีเ่สดจ็จาริกไป เหมอืนอย่างปีกขนของนกมตีดิตวันกอยูต่ามทีจ่�าเป็นบนิ

ไปไหนไปได้ ไม่มีอะไรท่ีจะต้องให้ติดเป็นกังวล จึงท�าให้หมู่ชนท่ีชอบเห็นพระใช้ของ

ปอน ๆ และไม่สะสมเล่ือมใส ทรงบริบูรณ์ด้วยธรรมทั้งปวงไม่บกพร่อง ทรงแสดง

ธรรมะเหล่าใดสัง่สอน เป็นต้นว่า ศีล สมาธ ิปัญญาและวิมตุต ิธรรมะเหล่านี ้มบีรบิรูณ์

ในพระองค์ ไม่ใช่ชนิดท่ีสอนธรรมะแต่ไม่มีธรรมะท่ีตนสอน ทรงปฏิบัติตรัสรู้ธรรม 

ทัง้ปวงแล้วจงึสอนธรรมนัน้ ธรรมในพระองค์จงึไม่บกพร่อง ธรรมในค�าสอนกไ็ม่บกพร่อง 

จึงท�าให้คนทีเ่พ่งธรรมเลือ่มใส คนได้ความเลือ่มใสในพระพุทธเจ้าจนถงึพระพทุธศาสนกิ 

คือนับถือพระพุทธศาสนาก็เพราะเหตุข้อหนึ่ง ข้อใดหรือหลายข้อดังกล่าว

ผู้ที่กล่าวว่า นับถือพระพุทธศาสนาควรทราบว่า องคลักษณะเบื้องต้นของ 

พุทธศาสนิกมี ๔ ประการ คือ 
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๑.  เลื่อมใสในพระศาสดา 

๒.  เลื่อมใสในพระธรรม 

๓.  ปฏิบัติศีลให้บริบูรณ์ 

๔.  นิยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต 

แม้ผู้นับถือธรรมลัทธิอ่ืน ม่ันคงย่อมมีองคลักษณะดังกล่าวในลัทธินั้น ๆ  

แต่มีข้อพิเศษต่างกันจากพระพุทธศาสนาว่า ความส�าเร็จผลที่สุดในธรรมลัทธิอื่นยังมี

กิเลสมีทุกข์ ส่วนในพระพุทธศาสนาสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์ทั้งปวง 

ฉะนั้น พุทธศาสนิกผู้มั่นคงเพราะประกอบด้วยองคลักษณะทั้ง ๔ นั้น ย่อม

บนัลอืสหีนาท คอืพดูจรงิแท้ถกูต้องอย่างองอาจ กล้าหาญ ไม่ต้องกลวัผดิ ไม่ต้องเกรง

ใครอืน่ทัง้หมดว่า สมณะทุกภูมิชัน้ในพระพทุธศาสนา ส่วนปวาทะ คอืลทัธอิืน่ว่างเปล่า

จากสมณะเหล่านี ้พทุธศาสนกิผูบ้นัลอืสหีนาทได้ด้วยใจจรงิเช่นนี ้ย่อมม่ันคงเทีย่งแท้

อยูใ่นพระพทุธศาสนา ไม่มโีอกาสจะเปลีย่นแปรไปเป็นอืน่ พระพทุธเจ้าทรงมพีระองค

คุณและลักษณะองอาจกล้าหาญดั่งอาการหรือองคลักษณะสีหะ ทรงแสดงธรรมดัง

บันลือสีหนาทครอบง�าปรัปวาท (ปวาทะอื่น) ทั้งปวง สมพระนามที่เรียกว่าสิหิงค์หรือ

เรียกสั้นว่าสิงค์ เห็นพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นแรกที่มีลักษณะองอาจก็ชวนให้ระลึกถึง

พระคุณดังกล่าว

ใครเล่า จะมพีระคณุให้เกดิความเล่ือมใสแก่บคุคลทกุหมูท่กุเหล่า มพีระลกัษณะ

เหมาะแก่พระนามว่า สิหิงค์หรือสิงค์ชั้นหนึ่ง เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระพุทธเจ้าผจญมาร

พระพุทธเจ้า ซ่ึงโลกนับถือเป็นพระศาสดาเอก เพราะได้ทรงตั้งพระศาสนา 

คือค�าสั่งสอน อ�านวยสันติสุขแก่ผู้ปฏิบัติสืบมาจนบัดนี้ เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนา

ซาบซึ้งเพียงใด ก็ย่อมรู้เห็นได้เองว่า องค์พระศาสดาเป็นผู้ตรัสรู้จริงเพียงนั้น แต่ถ้า

ไม่ศกึษาให้เกดิความรูซ้าบซึง้ กย็ากทีจ่ะเหน็ และก่อนท่ีพระองค์จะได้ตรสัรู ้ซึง่เป็นการ

บรรลถุงึความส�าเรจ็ในทีส่ดุ ก็ได้ทรงประสบอปุสรรคต่าง ๆ มาเป็นอนัมาก แต่ได้ผจญ

เอาชนะมาได้โดยล�าดับ ตั้งต้นแต่ทรงตัดพระหฤทัยสละความอาลัยรักและความสุข 

ทุก ๆ อย่าง เสด็จออกท่องเที่ยวไปบ�าเพ็ญเพียรในป่าอย่างแรงกล้า ยอมเผชิญ 

ความล�าบากยากแค้นทุก ๆ อย่าง มุ่งมั่นที่จะได้ประสบความรู้อันวิเศษ จนถึงใน 

เยน็แห่งราตรีทีจ่ะได้ตรสัรูก้ไ็ด้ทรงผจญมาร ด้วยพระหฤทัยอนัเข้มแขง็เพียบพร้อมด้วย

พระบารมีและได้ทรงชนะมาร โดยล�าพังพระองค์เดียว ไม่มีใครอื่นช่วยเหลือ 

มีผู้แต่งเรื่องพระพุทธเจ้าผจญมารเป็นบุคลาธิษฐาน คือตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคล

มีตัวตน ดังภาพพระพุทธเจ้าผจญมารในโบสถ์ ที่นิยมเขียนเป็นจิตรกรรมอันประณีต 

ดังที่เคยเห็นกันอยู่ คือเป็นรูปพญามารข่ีช้างคีรีเมขลายกพลพยุหเสนามารถืออาวุธ 

ต่าง ๆ มาล้อมโพธิบัลลังก์ เพื่อผจญพระพุทธเจ้า หมู่เทพยดาและพรหมซึ่งมาเฝ้า 

อยูก่่อน ได้พากนัหนไีปสิน้ ทอดทิง้พระพทุธเจ้าไว้พระองค์เดยีว พระองค์ได้ทรงเสีย่ง

พระบารมทีีบ่�าเพญ็มาอนัมอียูบ่ริบรูณ์ในพระหฤทยัมัน่คงดังธรณคีอืแผ่นดนิ ออกผจญ

ต่อสูม้าร จงึปรากฏเป็นแม่พระธรณีบดิมวยเกษา เป็นน�า้หลัง่ไหลออกมาท่วมพญามาร
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และเสนา จนต้องพ่ายแพ้หนีไป อาวุธต่าง ๆ ที่เงื้อง่าจะท�าร้ายก็กลายเป็นดอกไม ้

ธูปเทียนบูชาพระองค์ ถอดความตามเรื่องดังที่เขียนเป็นภาพจิตรกรรมนี้ มารก็คือ 

กิเลสในจิตใจ ซึ่งบังเกิดรวมก�าลังกลุ้มรุมเป็นครั้งสุดท้าย พระองค์ได้ทรงชนะกิเลส 

ในจิตใจนี้ได้ เป็นอันได้ทรงผ่านอุปสรรคครั้งสุดท้าย จึงได้ทรงประสบความส�าเร็จ

เร่ืองพระพทุธเจ้าผจญมารล�าพงัพระองค์เดยีวจนได้ชยัชนะน้ี สมเดจ็พระพนรตัน์

วัดป่าแก้วได้ทูลถวายพระพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อได้ทรงกระท�ายุทธหัตถี

มีชัยชนะพร้อมกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ล�าพังสองพระองค์ในท่ามกลางศึก สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชทรงพระปีติโสมนัส จึงได้พระราชทานอภัยโทษแก่ข้าราชการ 

ทั้งปวงซึ่งตามเสด็จไปไม่ทัน ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๖ นี้ ได้มีก�าหนดพระราช

พิธีเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล และบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ณ พระเจดีย์ไชยมงคล วัดใหญ่ไชยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใครเล่า เป็นผู้ได้ประสบชัยชนะอันสูงสุด เพราะชนะกิเลสในจิตใจได้ทั้งสิ้น

โดยเด็ดขาด เป็นเจดีย์ที่เป็นนิมิตแห่งชัยมงคลทั้งปวง ล�้าเลิศเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระเจดยี์ไชยมงคล

พระเจดีย์ไชยมงคล ณ วดัใหญ่ไชยมงคล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มปีระวตัิ

ปรากฏในประกาศพระราชปรารภในงานบ�าเพ็ญพระราชกศุลและบวงสรวงตอนหนึง่ว่า

“อนัพระมหาเจดย์ีไชยมงคลน้ี สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ได้ทรงสร้างไว้เพือ่

เป็นอนุสรณ์ในชัยชนะและเอกราชแห่งชาติไทย เมื่อพุทธศักราช ๒๑๓๕ พร้อมกับ

พระมหาสถปูท่ีได้ทรงกระท�ายทุธหตัถมีชียั ณ ต�าบลหนองสาหร่าย จงัหวดัสพุรรณบรุี 

อนัเป็นทีเ่รยีกกันว่า ดอนเจดย์ีทุกวนันี ้พระมหาเจดย์ีนีจ้งึเป็นนมิติหมายแห่งเอกราช

และความสามัคคี ซ่ึงสมเด็จพระมหาวีรราชเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงกอบกู้ไว้ด้วย 

พระบารมแีละด้วยพระราชอุตสาหะเหนือ่ยยาก มไิด้ทรงเหน็แก่ความสขุส่วนพระองค์ 

หรือแม้แต่พระชนมชีพควรที่ชาวไทยทั้งปวงจะได้สักการะบูชาตลอดไป เป็นเครื่อง

น้อมน�าใจให้ระลึกถงึพระไตรรตันาธคิณุและพระคณุอนัประเสรฐิแห่งสมเดจ็พระนเรศวร

มหาวีรกษัตริย์ เพื่อความสามัคคีและความวัฒนาถาวรแห่งชาติไทยสืบไป”

ตามประกาศพระราชปรารภนี้ แสดงถึงพระมหากษัตริย์กับชาติและศาสนา 

มีส่วนสัมพันธ์กันแนบแน่น กล่าวโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรง 

มีชัยมงคล คือ ความชนะอันเป็นมงคล เพราะได้ทรงชนะมาร อันหมายถึงกิเลส 

ในจิตใจ ตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้ ขณะที่ประทับบ�าเพ็ญเพียร ณ ควงไม้โพธิ จึงถือเป็น 

พรชัยมงคลที่ประพันธ์เป็นฉันทคาถาส�าหรับพระสงฆ์ สวดว่า ชยนฺโต โพธิยา มูเล 

เป็นต้น แปลความว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงยังความบันเทิงให้เจริญแก่ศักยะทั้งหลาย 
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ทรงชนะทีค่วงไม้โพธ ิฉนัใด ขอท่านจงเป็นผูมี้ชยัจงชนะในชยัมงคลฉันนัน้” ชยัมงคล

ของพระพุทธเจ้า หรือ ชัยมงคลเหมือนของพระพุทธเจ้า เป็นชัยมงคลทางจิตใจ  

อนัหมายถึงชนะคือดบั สงบกิเลสดงักล่าว ตลอดถึงภยัเวรทัง้หมด แม้พระมหากษตัรย์ิ

ผูท้รงพระคุณอนัประเสรฐิ เมือ่ทรงประสบชยัชนะราชศตัรแูล้วกไ็ด้ทรงสร้างพระมหาเจดย์ี

ในพระศาสนาของพระพทุธเจ้าผูท้รงชนะจติใจแล้ว ทรงมสีนัต ิคอื ความสงบอนัแท้จริง 

ซึ่งเป็นยอดของความสุขดังท่ีตรัสไว้ว่า ‘ไม่มีสุขท่ียิ่งไปกว่าสันติ’ ฉะนั้น พุทธเจดีย์ 

ทั้งปวงจึงแสดงถึงความสงบภัยเวร เป็นนิมิตแห่งอุดมสันติ แสดงว่าไม่ผูกเวรกันอีก 

ต่อไป สิ้นผิดพ้องหมองใจระหว่างกันทั้งสิ้น มีมิตรภาพไมตรีจิตเกื้อกูลกันต่อไป  

เป็นความชนะที่เป็นอุดมมงคล

ใครเล่า เป็นผู้สงบภัยเวร ท�าศัตรูให้กลายเป็นมิตร ก่อให้เกิดสันติสุขแก่โลก 

เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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สวดปาตโิมกข์

พระพุทธเจ้าได้ทรงท�าอุโบสถร่วมกับพระสงฆ์ผู ้บริสุทธิ์ เป็นครั้งแรกใน 

พระพุทธศาสนา ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ อันเรียกว่า วันมาฆปุณณมี ต้นพุทธกาล  

ดังที่กล่าวในต�านานว่า ในเวลาตะวันชายบ่ายคล้อยวันนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใน

พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ พระภิกษุจ�านวน ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนเป็นผู้ได้รับอุปสมบท

โดยตรงจากพระพุทธเจ้า (เอหิภิกขุ) ล้วนมิได้นัดหมายกันมาเฝ้า ทั้งวันน้ันก็เป็น 

วันมาฆปุณณมี ความประจวบกันแห่งองค์ลักษณะอย่างนี้ เป็นของมีได้ยาก และ 

โดยเฉพาะล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งท่านกล่าวว่ามีครั้งเดียวเท่านั้น พระพุทธเจ้า จึงทรง

ท�าอุโบสถกับพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์เป็นครั้งแรก ทรงสวดปาติโมกข์เอง มีความส�าคัญว่า 

ธรรมอย่างยิ่ง ก็คือความดับกิเลส ขันติที่ทนทานเป็นเคร่ืองแผดเผากิเลส สมณะที่

แปลว่าผู้สงบ ย่อมไม่ว่าร้าย ไม่ท�าร้ายใคร การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให ้

ถงึพร้อม การช�าระจติของตนให้ผ่องใส เป็นพระพทุธศาสนา คอืค�าสอนของพระพทุธะ

อุโบสถ แปลว่า การเข้าอยู่ ดังที่เรียกว่า อยู่จ�าศีล ฝ่ายคฤหัสถ์รับรักษาศีล 

๘ ในวันพระ ก็เรียกว่า รับรักษาอุโบสถ และวันนั้นก็เรียกว่าวันอุโบสถ ส�าหรับภิกษุ

สงฆ์ตรสัให้ประชมุกนัสวดฟังปาตโิมกข์ทกุกึง่เดอืน คอื ในวันจนัทร์เพญ็และวันจันทร์

ดับตามจันทรคติ เรียกว่าท�าอุโบสถ และวันนั้นก็เรียกกันว่าวันอุโบสถเช่นเดียวกัน 

ปาติโมกข์นั้นต้องมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้สวดตรัสส่ังให้น�าพระวินัยบัญญัติข้อที่ส�าคัญ ๆ 

มาสวด ข้อท่ีสวดเหล่าน้ันจงึเรียกว่าสกิขาบทมาในพระปาตโิมกข์ แต่เรือ่งสวดพระวินยั
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บญัญตันิีม้ามขีึน้ในช้ันหลัง เมือ่ทรงบญัญตัพิระวินยัขึน้แล้ว และมเีหตกุารณ์บางอย่าง

เกิดขึ้น จึงทรงงดเสด็จร่วมด้วย ทรงมอบให้สงฆ์ท�าอุโบสถสวดฟังปาติโมกข์กันเอง 

ด้วยตรัสให้สวดพระวินัยดังกล่าว

ปาติโมกข์ ตามศัพท์ แปลว่า พ้น (จากความเส่ือมเสีย) ท่ัวท้ังหมดและ 

เป็นอย่างยิง่ หมายถึง ข้อทีเ่ป็นประธาน เป็นแม่บทใหญ่ คล้ายค�าว่าธรรมนญูในบดันี้ 

หมายถึงโอวาทก็ได้ วินัยก็ได้ ในส่วนที่เป็นข้อส�าคัญ ตามความในพระโอวาทนั้น  

ความดับกิเลส ก็เช่น ดับโลภ ดับโกรธ ดับหลง เพราะล้วนเป็นไฟเผาใจ แต่ก็เป็น 

ผลของขนัติ คือเม่ืออดได้ทนได้ กเิลสกด็บัไปเอง ไม่ต้องไปท�าอะไร กเ็ป็นผูส้งบกเิลส 

คือ สงบใจนั่นเอง แต่ก็พึงถือเป็นสูตรปฏิบัติส้ัน ๆ ว่า ไม่ท�าชั่ว ท�าดี ช�าระจิตใจ 

ให้ผ่องแผ้ว 

ใครเล่า เป็นผู้ท�าอุโบสถกับพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ สวดปาติโมกข์เอง เป็นโอวาท

หลักศาสนา เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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อาณาจักรศรวีชิัย

ทางอาณาจกัรตัง้แต่โบราณมาตัง้อยูบ่นความชนะ จึงเรยีกรัฐเอกราชว่า วชิติ 

(แคว้นที่ชนะแล้ว) พระราชาปกครองแคว้นต่าง ๆ ชื่อว่าเป็นผู้ชนะ (วิชิตาวี) และ 

มักไม่โปรดให้ใครอื่นกล่าวว่าชนะ 

ดังในสมัยพุทธกาล มีพราหมณ์ยากจนผู้หนึ่ง ในกรุงสาวัตถี แคว้นโกศลจะ

บรจิาคผ้าห่มซึง่มอียูผ่นืเดยีว บชูาพระพุทธเจ้า แต่กล็งัเลใจอยู่เป็นเวลานาน ครัน้สละ

ใจบริจาคได้แล้ว ก็เปล่งอุทานขึ้นว่า เราชนะแล้ว ๆ พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จผ่าน

มาทรงได้สดับค�าน้ัน ก็สะดุ้งพระหทัยขึ้นว่า ใครมาชนะในแคว้นของเรา จึงรับสั่งให้

ราชบุรุษน�าตัวพราหมณ์นั้นเข้าไปเฝ้า รับสั่งถาม พราหมณ์ก็กราบทูลเรื่องโดยตลอด 

พระราชาทรงเล่ือมใสในการสละ ท่ีท�าได้ยากของพราหมณ์ จงึพระราชทานทรพัย์ส่ิงของ

ต่าง ๆ แก่พราหมณ์นั้น 

ความชนะเป็นสิ่งต้องการทางอาณาจักรอย่างนี้ จนถึงได้ตั้งเป็นชื่ออาณาจักร

หลายแห่ง เช่น อาณาจักรศรีวิชัย ประมาณแต่ พ.ศ. ๑๓๐๐ ตั้งเป็นชื่อของเมืองก็มี 

เช่น เมอืงไชยาอนัเป็นทีต่ัง้ แห่งพระบรมธาต ุ(หรอืพระมหาธาต)ุ ไชยา วดัพระมหาธาตุ 

บดันีเ้ป็นอ�าเภอในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พระบรมธาตไุชยานีส้ร้างเป็นมณฑปทีป่ระดษิฐาน

พระพุทธรูป ยอดเป็นพระสถูป เป็นพระพทุธเจดย์ีแบบสมยัศรวีชิยั ตามลทัธมิหายาน 

(พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘) 



224 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

ผู้รู ้โบราณคดีกล่าวว่า เมืองไชยาได้แก่เมืองครหิ ที่ปรากฏในศิลาจารึก  

(หลักที่ ๒๕) เรียกว่า การะฮี ในจดหมายเหตุจีน รวมอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัย  

ซึ่งราชธานีอยู่ในเกาะสุมาตรา ทางทิศประจิมของเมืองปาเลมบังเวลานี้ ภายหลังมา 

ตั้งอยู่ที่มลายู (มินังกะบอ) 

แต่นักค้นคว้าบางท่านกล่าวว่า เมืองไชยาเป็นราชธานีเดิมของอาณาจักร 

ศรีวชิยั ราชธานจีะตัง้อยูท่ีไ่หนกต็าม เมอืงไชยากค็งรวมอยู่ในอาณาจกัรนัน้ และเคย

เป็นเมืองรุ่งเรืองมาแล้วในสมัย พ.ศ. ๑๓๐๐ ปีเศษ พระมหาธาตุไชยาก็จักได้สร้าง

เป็นท่ีเคารพบูชามากว่า ๑๐๐๐ ปี เป็นหลักฐานว่า พระพทุธศาสนาได้มาตัง้มัน่อยูใ่น

ภูมิภาคส่วนนี้ตลอดเวลาช้านาน และพระมหาธาตุนั้น เป็นมงคลนิมิตแห่งความชนะ

คู่เมืองไชยา 

แต่ความชนะทางพระพุทธศาสนา มุ่งชนะกิเลสมารในจิตใจของตนเอง คือ 

ชนะตน หรือ ชนะใจ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เมื่อได้ทรงชนะมาร ดังกล่าวนี้แล้ว จึงได้

พระนามว่า พระมารวิชัย หรือ พระมารชิ และทรงสอนให้ทุก ๆ คนท�าความชนะ 

ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติตามย่อมสามารถควบคุม ปกครอง รักษาตนเองได้ แม้จะเผชิญกับ

อารมณ์ หรือเรื่องร้ายรุนแรงเพียรไรก็ตามเรียกว่าเป็นผู้ชนะตนหรือชนะจิตใจของตน 

สามารถจะชนะอารมณ์ หรือเรื่องภายนอกต่าง ๆ ได้โดยชอบจะท�าให้ประสบทางท่ี 

ถูกต้อง อย่างน่าอัศจรรย์

ใครเล่า เป็นโลกวิชัย เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระสุวรรณเขตร

เมื่อเข้าไปในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร จะได้เห็นพระพุทธปฏิมาใหญ่

ประดิษฐานอยู่ ๒ พระองค์ พระองค์หลังใหญ่กว่าพระองค์หน้า พระองค์หน้านั้น คือ 

พระพุทธชินสห์ี ซ่ึงเชญิเข้าประดษิฐานในภายหลงั ส่วนพระองค์หลงัเชญิเข้าประดษิฐาน

ก่อนตัง้แต่แรกสร้างวดั สร้างพระอโุบสถ คอื เมือ่สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศกัดพิลเสพ 

กรมพระราชวงับวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี ๓ ได้ทรงสร้างวัดขึน้ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๗ 

– ๒๓๗๕) ได้ทรงเชิญพระพทุธรปูองค์ใหญ่จากวดัสระตพานเมอืงเพชรบรุมีาประดษิฐาน

เป็นประธานในพระอุโบสถ มกีล่าวในจดหมายเหตใุนปมูโหร จ.ศ. ๑๑๘๖ (พ.ศ. ๒๓๖๗) 

ว่า “วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๖ ค�่า พระหน้าตัก ๙ ศอก มาแต่เมืองเพชรบุรี”  

แต่สอบแล้วว่าเป็นวันพุธ และหน้าตัก ๙ ศอก ๒๑ นิ้ว เป็นพระหล่อ เมื่อเชิญมา 

รื้อออกเป็นท่อนตามรอยประสานเดิม เชิญลงแพมาคุมเข้าเป็นองค์พระอีก พระศก 

เดมิโตอย่างของพระพทุธชินสห์ี นายช่างในพระราชวงับวร ฯ แก้ท�าใหม่ให้เป็นพระศกเลก็ 

เพราะเห็นว่างามกว่า เรียกกันว่า พระวัดสระตพาน หรือ พระองค์โต หลวงพ่อโต 

หลวงพ่อเพชร ได้ยินว่า เจ้านายผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งตรัสกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชื่อเรียกมีอยู่แต่เดิมว่า “พระสุวรรณเขตร” (พระอู่ทอง)

สวุรรณเขตร แปลว่า อูท่อง หมายถึงแหล่งทองเช่นเดยีวกบัค�าว่า สุวรรณภมูิ 

สุวรรณ คือ ทองค�า เป็นวัตถุมีค่าอย่างหนึ่งของโลก นิยมใช้ท�าสิ่งต่าง ๆ เช่น  

เป็นเครื่องประดับ ตลอดจนถึงเก็บไว้เป็นทรัพย์มีค่ามาก เม่ือสร้างพระพุทธรูป  
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แม้พระองค์ใหญ่โตมาก ก็ใช้แผ่เป็นทองใบปิด ที่เรียกว่าปิดทอง หรือใช้ก้าไหล่ทอง  

ยิ่งกว่านั้น ก็ใช้หล่อเป็นทองทั้งองค์ สมกับเป็นถ่ินสุวรรณเขตร หรือ สุวรรณภูมิ  

ทางพระพทุธศาสนาน�าทองมาเปรยีบเทียบในทีห่ลายสถาน เช่นในสถานหนึง่พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงถึงบุคคลในโลกว่ามีอยู่ ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  เรียนรู้ธรรมน้อย ทั้งไม่ปฏิบัติธรรมตามที่เรียน 

๒.  เรียนรู้ธรรมน้อยแต่ปฏิบัติธรรมตามที่เรียน 

๓.  เรียนรู้ธรรมมากแต่ไม่ปฏิบัติธรรมตามที่เรียน 

๔.  เรียนรู้ธรรมมาก ทั้งปฏิบัติธรรมตามที่เรียน 

จ�าพวกหลงันี ้ไม่ควรต�าหนว่ิาบกพร่องด้วยเหตใุดเหตหุนึง่ ควรสรรเสรญิโดย

ส่วนเดยีว เหมือนอย่างทองค�าแท่ง อันบรสิทุธิ ์พระพทุธเจ้าทรงเป็นพระวนิายก (ผูน้�า

โดยวิเศษ) แห่งจ�าพวกหลังนี้

ใครเล่า เป็นสุวรรณเขตร คือ มีความรู้และความประพฤติบริสุทธิ์ บริบูรณ์ 

เหมือนแท่งทองค�าอันบริสุทธิ์ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระอู่ทอง

สุวรรณเขตร เขตรทอง หรือ อู่ทอง นอกจากเป็นชื่อของถิ่นฐานบ้านเมือง  

ยงัเป็นชือ่ของพระพทุธรปูทีมี่ศลิปะในการสร้างแบบหนึง่ เรยีกว่า พระอูท่อง ถ้าพระพทุธ

สวุรรณเขตรในพระอโุบสถเป็นแบบสมยันัน้ กน่็าจะมีอธษิฐานจติคิดสร้างประดษิฐานไว้ 

เพื่อความตั้งมั่นสมบูรณ์บริบูรณ์แห่งพระพุทธศาสนา และประชาชนผู้เคารพบูชา  

หมู่มนุษย์ได้รู้จักค่า พากันแสวงทองค�ามาเป็นเวลาช้านาน แต่ก็สามารถจะได้คนละ

ไม่สู้มากนัก มีอย่างมากก็ไม่มากถึงกับจะสร้างบ้านเรือนเป็นทองค�าได้ ถึงดั่งนั้น  

ก็ยังปรารถนาเป็นอย่างมาก จนถงึมคีวามคดิว่า จะมสีถานทีส่กัแห่งหนึง่ซึง่มทีีอ่ยูอ่าศยั

ตลอดถึงสิ่งต่าง ๆ เป็นทอง คือ สวรรค์วิมานทอง เกิดจากความคิดของมนุษย์ที ่

ต้องการทองนัน่เอง (ถ้าไม่มีความคิดต้องการสวรรค์บ้าง กน่็าจะต้องการสวรรค์วมิาน

ข้าวเปลือกมากกว่า) 

พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในหมู่มนุษย์ ผู้ต้องการทองทั้งหลาย แต่ได้ทรง

รูจ้กัทอง อันมีค่ายิง่กว่าทองท่ีคนรูจ้กักนั คอืจติทีบ่รสิทุธิ ์ได้ตรสับอกบ่อทองนีแ้ก่โลก 

เช่นที่ตรัสสอนไว้ว่า เครื่องเศร้าหมองของทองค�ามี ๕ อย่าง เป็นเหตุให้ทองไม่อ่อน

ละมนุ ไม่ควรแก่การ ไม่ผดุผ่อง แต่หมองหม่น ใช้การไม่ได้ด ีคือ เหลก็ โลหะ ดบีกุ 

สังกะสี เงิน เครื่องเศร้าหมองของจิตก็มี ๕ อย่างเหมือนกัน เป็นเหตุให้จิตไม่อ่อน 

(เพื่อจะฝึก ดัด) ไม่ควรแก่การ ไม่ผุดผ่อง แตกพล่าน อ่อนแอ ทั้งไม่ตั้งมั่นดี คือ 

ชอบใจใคร่รัก (ที่ผิด) ๑ โกรธร้าย ๑ ท้อแท้อ่อนแอ ๑ ฟุ้งซ่านร�าคาญ ๑ ลังเล ๑ 
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โดยตรงกันข้าม เมื่อช�าระเคร่ืองเศร้าหมองที่ปนอยู่ของทองออกได้หมดแล้ว ก็เป็น

ทองค�าบริสุทธิ์ จิตก็เช่นเดียวกัน เมื่อช�าระเครื่องเศร้าหมองของจิตให้ส้ินไป ก็เป็น 

จิตที่บริสุทธิ์ เป็นจิตอ่อน (เพื่อดัดได้ ฝึกได้) ควรแก่การ ผุดผ่อง ไม่แตกพล่าน  

ตั้งมั่นได้เป็นอย่างดี 

ตามที่ตรัสสอนไว้นี้ ทรงเทียบจิตกับทอง จึงอาจกล่าวได้ว่า ได้ทรงชี้ให้รู้จัก

ทองที่มีค่าสูงสุด คือจิตนี้เอง ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ด้วยกันแล้ว แต่อาจมีสิ่งที่เศร้าหมอง

เจือปนอยู่มาก ถ้าได้หมั่นช�าระขับไล่เครื่องเศร้าหมองออกไป คือ ช�าระจิตใจของตน

ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้ว ก็อาจใช้จิตในการท�าประโยชน์ได้ทุกอย่าง จิตจึงเป็นสุวรรณเขตร

อู่ทอง ขุมทอง บ่อทอง ที่มีค่าล�้าเลิศ

ใครเล่า เป็นผู้พบสุวรรณเขตรและชี้บอกไว้ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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วธิอีบรมอธจิิต

ชมัโพนท ไทยเราเรยีกว่า ชมพูนุท เป็นชือ่เรยีกอย่างหนึง่ของทองค�า แปลว่า 

เกดิใกล้แม่น�า้ชมพ ุคอื ทีฝ่ั่งทัง้สองของแม่น�า้นัน้ มต้ีนชมพ ุ(หว้า) ใหญ่ มบ่ีอทองค�า

เกิดข้ึนในบริเวณท่ีผลหว้าตก ทองท่ีได้จากที่นั้นเรียกว่าชัมโพนท ต่อมาก็ใช้เป็นชื่อ

สาธารณะของทองค�าทัว่ไป ทางพระพทุธศาสนาเปรียบเทยีบการอบรมจติใจ ให้ยิง่กว่า

จิตสามัญ ด้วยวิธีหลอมทอง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนวิธีอบรมอธิจิต (จิตยิ่ง)  

ไว้ ๓ อย่าง คือ หยุดจิต ยกจิต และวางจิต 

หยุดจิตได้แก่ หยุดคิด หรือ หยุดใช้ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ท�าจิตให้นิ่งสงบ

ด้วยวธิหัีดให้ตัง้สงบอยูใ่นทีต่ัง้ก�าหนดอย่างเดยีว เรยีกว่าให้จติพกังานกไ็ด้ เพราะโดย

ปกติ จิตท�างานคิด คิด ไม่มีพักเหมือนอย่างปล่อยความคิดต่าง ๆ เพื่อจะให้หลับ  

แต่ก็ไม่ใช่หลับ เพราะไม่ปล่อยทั้งหมด ยังก�าหนดอยู่อย่างหนึ่ง ลองกลั้นใจดูสัก 

อึดใจหนึ่ง จิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง จะหยุดได้ 

ยกจิต ได้แก่ ใช้จิตท�างานด้วยความเพียร ปลุกจิตให้มีเพียรคืออาจหาญเพื่อ

ที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 

วางจิต คือ วางธุระในเมื่อกิจที่ท�านั้นด�าเนินไปดีอยู่ เพียงแต่ดูอยู่เฉย ๆ  

ไม่ต้องขวนขวายอย่างไร พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้หยดุจติตลอดเวลาทีค่วรหยดุ ยกจติ 

ตลอดเวลาทีค่วรยก วางจติตลอดเวลาทีค่วรวาง แต่มิให้ใช้วิธเีดยีวตลอดไป เพราะถ้า

หยดุจติเรือ่ยไป ก็จะท�าให้เกิดความเกียจคร้าน หยดุสบายอยูเ่ฉย ๆ เหมอืนอย่างหยดุ
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พักผ่อนกันเรื่อยไป ถ้ายกจิตเรื่อยไป ก็จะท�าให้เกิดความฟุ้งซ่าน เหมือนอย่างท�างาน

กนัเรือ่ยไปไม่มหียดุพกั ร่างกายกจ็ะทนไม่ได้ ถ้าวางจติเรือ่ยไป กจ็ะท�าให้จติไม่ตัง้มัน่

ได้ดีกลายเป็นย่อหย่อนไปเหมือนอย่างทอดธุระในการงานเสียเรื่อยไป ก็จะเกิดความ

บกพร่อง ฉะนั้น จึงให้หยุดจิตในเวลาที่ควรจะหยุดสงบจิต ยกจิตในเวลาท่ีควรปลุก

จิตใจให้เกิดความอาจหาญ เลื่อนภูมิชั้นของจิตเองขึ้นไป หรือคิดอ่านท�าอะไรต่อไป 

เมื่อควรจะวางจิตได้ในบางครั้งก็วางดูให้การปฏิบัติ หรือกิจการที่ท�า ซึ่งด�าเนินไปใน

ทางที่สมควรแล้วด�าเนินต่อไป ไม่เข้าไปยุ่งแก้ไขสิ่งที่เหมาะที่ควรอยู่แล้ว ต่อเมื่อมีไม่

เหมาะไม่ควรอย่างไร จงึเข้าไปแก้ไขด้วยวธิหียดุจติ หรอื ยกจติตามควร เปรยีบเหมอืน

ช่างทองก่อเบ้าโบกปากเบ้าแล้วเอาคีมคีบทองใส่ปากเบ้าลงไป จึงสูบเบ้าในเวลาท่ี 

ควรสูบ (เหมือนอย่างหยุดจิต) พรมน�้าในเวลาที่ควรพรม (เหมือนอย่างยกจิต)  

มองดูอยู่เฉย ๆ ในเวลาที่ควรเฉย (เหมือนอย่างวางจิต) ถ้าจะสูบเบ้ากันร�่าไป ทองก็

จะเสียไป ถ้าจะดูพรมน�้ากันเรื่อยไปทองก็จะดับ (เย็น) ถ้าจะอยู่เฉย ๆ เรื่อยไป  

ทองก็จะไม่ได้ที่ ต่อเมื่อปฏิบัติทั้ง ๓ วิธี ตามเวลาที่ควรจะท�าอย่างไร ทองก็จะอ่อน

ละมุนควรแก่กรรมที่จะท�าผุดผ่องไม่เสียหาย ใช้ท�ารูปพรรณต่าง ๆ ส�าเร็จได้ตามท่ี

ต้องการ การอบรมจิตด้วยวิธีทั้ง ๓ ดังกล่าว ก็เช่นเดียวกัน อาจที่จะท�าจิตให้ยิ่งกว่า

จิตสามัญเพิ่มพูนพลานุภาพของจิต ใช้ให้ส�าเร็จประโยชน์ได้ทั้งทางคดีโลก ทั้งทาง 

คดีธรรม

ใครเล่า เป็นผู้รู ้และสอนวิธีอบรมจิตสามัญให้เป็นอธิจิต เลิศล�้าเหมือน

พระพุทธเจ้า 
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พระธาตุพนม

๑

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่ประชาชนทั้ง ไทย 

ลาว เขมร ญวน เคารพนับถือสืบเนื่องมาช้านาน ในระหว่างข้างขึ้น เดือน ๓ จนถึง

กลางเดือน ๓ ของทุก ๆ ปี จะมีประชาชนหลั่งไหลจากทิศต่าง ๆ มานมัสการ  

เป็นเทศกาลประจ�าปี มีประวัติเก่าเล่าไว้ในหนังสือประวัติพระอุรังคธาตุและต�านาน

พระธาตุว่า ในปัจฉิมโพธิกาล พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ได้เสด็จมาทางอากาศ  

เสด็จลงที่ดอนกอนเนา หนองคันแทเสื้อน�้า (เวียงจันทน์) โพนฉัน (พระบาทโพนฉัน 

อยูต่รงกนัข้ามโพนพสิยั หนองคาย) พระบาทเวนิปลา (เหนอืเมอืงนครพนม) ประทบั

แรมท่ีภูก�าพร้า เสด็จบิณฑบาตท่ีศรีโคตรบูร ทรงพักร่มไม้รัง (พระธาตุอิงฮัง  

สะหวันนะเขต) แล้วเสด็จกลับมาเสวยที่ภูก�าพร้า เสด็จนิพพาน ถวายพระเพลิงแล้ว  

พระมหากัสสปเถระน�าพระอุรังคธาตุ มาบรรจุที่ภูก�าพร้า ท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ  

ได้สร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุนั้น 

ในหนังสือประวัติต�านานดังกล่าว เล่าถึงรายละเอียดและอภินิหารต่าง ๆ  

ไว้มาก ตามแบบหนงัสอืเรือ่งอืน่ ๆ รุน่ราวคราวเดยีวกนั แต่พอพจิารณาจบัความจรงิ

ได้ว่า พระพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาในท้องถิ่นเหล่านี้ตลอดเวลาช้านาน ตามพระพุทธ-

ประวัติไม่ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าเสด็จออกภายนอกชมพูทวีป แม้ในชมพูทวีปเอง  

กป็รากฏว่าได้เสดจ็จารกิไปประกาศพระพุทธศาสนาเพยีง ๗ แคว้น แต่เพราะผูน้บัถือ
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พระพุทธศาสนาในท้องถิน่ต่าง ๆ มศีรทัธาเลือ่มใสเตม็ที ่ปรารถนาจะให้ปรากฏว่า ได้

เคยเสด็จสู่ท้องถิ่นของตน และเมื่อเชื่อในอภินิหารว่าเสด็จโปรดพระพุทธมารดา 

ในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ซึง่ไกลกว่ามากนกัยังได้ จงึเห็นว่าไฉนจะเสดจ็มายังเมอืงของตน

ไม่ได้ แต่ก็อาจถอืสาระส�าคญัได้โดยไม่ผดิว่า พระพทุธเจ้าเสดจ็มากค็อืพระพทุธศาสนา

แผ่เข้ามานัน้เอง เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เมือ่ใกล้จะเสดจ็นพิพานว่า เมือ่พระองค์

เสด็จล่วงไปแล้ว ก็ให้พระธรรมวินัยเป็นพระศาสดาสืบต่อไป มิให้เข้าใจว่า หมดส้ิน

พระศาสดาของตนเสียแล้ว ฉะนั้น เมื่อพระธรรมวินัยซึ่งรวมเรียกว่าพระพุทธศาสนา

แผ่เข้ามา กช็ือ่ว่าพระศาสดาคอืพระพทุธเจ้าเสดจ็มา และพระพทุธศาสนาสายเถรวาท

หรือหินยาน ก็ย่อมเนื่องมาจากพระมหากัสสปเถระ ฉะนั้น ต�านานที่อ้างถึงพระเถร

เจ้านั้นว่าเป็นผู้น�าพระอุรังคธาตุมาบรรจุ ก็ส่องความว่า พระพุทธศาสนาสายนี้แผ่เข้า

มา ในเรื่องนี้ จะเป็นที่เข้าใจอย่างไรก็ตาม ความจริงที่แน่แท้ คือ พระพุทธเจ้าได้ทรง

เป็นที่ต้องการ ให้เสด็จมาเป็นม่ิงมงคลของประชาชนทุกบ้านเมืองและแม้เชื่อว่าได ้

เสดจ็มา ถ้าความเชือ่นัน้ เป็นเหตใุห้ละความช่ัวท�าความด ีตามค�าสัง่สอนของพระองค์  

ก็เป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ในบ้านเมืองที่เคยเสด็จจริง ๆ ถ้าคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นไม่มี

ความเชือ่ทีเ่ป็นเหตใุห้ปฏบัิตพิระพทุธศาสนากไ็ม่ได้รบัประโยชน์อะไรจากการท่ีพระองค์

ได้เคยเสด็จมานั้นเลย

ใครเล่า เป็นที่ต้องการให้เสด็จมาโปรด เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

๒

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในปัจจุบันสูง ๕๓ เมตร บนยอด มีฉัตรสูง 

๔ เมตร รวมสูง ๕๗ เมตร (เดิมสูง ๔๓ เมตร กรมศิลปากรซ่อมเสริมขึ้นอีก  

๑๐ เมตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓) เป็นรูปสี่เหลี่ยม วัดโดยรอบได้ ๔๔.๒๐ เมตร  

ก่อด้วยดินเผาสลักลวดลาย ท่านผู้รู้โบราณคดีกล่าวว่า 

‘เจดย์ีนครพนม สร้างเป็นสถปูทางพทุธศาสนา ไม่มีเค้าทางศาสนาพราหมณ์

เจอืปนบรรดาเจดยีสถานในพทุธศาสนา ซ่ึงสร้างในสมัยขอมทัง้สร้างในเมอืงเขมรและ

เมืองไทย ที่สร้างพระสถูปเป็นประธาน มีแต่พระธาตุพนมเพียงแห่งเดียว หามีที ่
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อื่นไม่ ทั้งรูปสัณฐานและลวดลาย ก็เป็นอย่างหนึ่งต่างหาก นอกจากแบบของขอม  

ชวนให้เห็นว่าจะสร้างก่อนสมัยขอม คือ สร้างแต่สมัยมีประเทศอันหนึ่งซึ่งเรียก 

ในจดหมายเหตุจีนว่า ฟูนัน คล้ายกับนครพนมเป็นใหญ่อยู่ต่างหาก’ 

พระธาตุพนม นี้เป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนา ได้เข้ามา ตั้งเป็นหลัก  

เป็นประธาน ในถิ่นนี้ ตั้งแต่สมัยโบราณกาล ยากที่จะสืบสาวประวัติ ส่วนต�านานเก่า

ทีเ่ล่าอ้างสบืกนัต่อ ๆ มานัน้ อาจแบ่งบุคคลผูอ่้านฟัง ได้เป็น ๓ จ�าพวก คอื เชือ่ตรง ๆ 

ไม่เชื่อตรง ๆ และถอดความ ในสมัยก่อน น่าจะมีผู้เชื่อตรง ๆ เป็นจ�านวนมาก  

ในสมยัปัจจบุนัจะมผีูไ้ม่เชือ่ตรง ๆ มากกว่า และกจ็ะมีผูเ้ห็นว่า เป็นสิง่ไร้สาระส้ินเชิง 

แต่อกีจ�าพวกหนึง่ถอดความ คอืพจิารณาค้นหาจดุมุง่หมายทีซ่่อนอยูใ่นเรือ่งนัน้ แลมกั

จะพบ เช่นเร่ืองพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ถอดความว่า คือพระพุทธศาสนาเข้ามา  

พระมหากสัสปะน�าพระอุรงัคธาตเุข้ามา ก็คอืพระสงฆ์สายเถรวาท น�าพระพทุธศาสนา

สายนั้นเข้ามา เป็นต้น 

ตัวอย่างของเรื่องที่ถอดความออกแล้วรับรองกันทั่วไป คือ เรื่องพระพุทธเจ้า

ผจญมาร เล่าให้มองเห็นเป็นภาพบุคคล ดังที่เขียนอยู่ผนังโบสถ์ ท่านถอดความว่า

พระพทุธเจ้าทรงผจญมาร คือกเิลสในพระหฤทัยมใิช่พญามารทีไ่หนยกกองทพัมา บางที

ก็ซ่อนของมีค่าไว้ด้วยเครื่องปกปิดภายนอกที่ไม่มีค่า เช่นพอกพระพุทธรูปทองค�าไว้

ด้วยปนู ฉะนัน้ ถ้าเหน็ว่าไม่มีสาระ ไม่มีค่า แลทิง้ขว้างเสยี กน่็าเสยีดายว่าท่านรกัษา

ไว้ให้ แต่คนอ่าน ‘ลายแทง’ ของท่านไม่ออก จึงทิ้งของดีเสีย ซ�้าเห็นว่าท่านงมงาย  

แต่ความจริงตนเองรู้ไม่ทัน ในสมัยที่การหนังสือยังไม่เจริญ เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ 

เกิดข้ึน ท�าอย่างไรคนท้ังหลาย จึงจะจ�าประวัติกันไปได้ ก็จะต้องเล่าอย่างนิทาน  

ไม่เช่นน้ัน ก็คงจะไม่มีใครสนใจจ�าสืบกันมาได้ จึงเป็นวิธีรักษาประวัติบางอย่างไว้ได้

อย่างฉลาด พระพทุธเจ้า ได้ตรสัสอนให้ใช้ปัญญามองดใูห้เห็นตลอด เหมือนอย่างยืน

อยู่บนภูเขามองดูเห็นคนยืนอยู่ท่ีพื้นดิน ค�าว่า พนม แปลว่า ภูเขา พระธาตุพนม 

นอกจากเป็นที่ตั้งจูงจิตใจในฐานะเป็นที่ต้ังจูงจิตใจ ในฐานะเป็นเจดีย์แห่งหนึ่งแล้ว  

ยังเป็นข้อเตือนให้ใช้ปัญญาให้สูง มองดูให้เห็นเหตุผลตลอด

ใครเล่า เป็นผู้ควรแก่เจดีย์ดังพระธาตุพนม เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระพุทธเลศิหล้านภาลัย

วดัพระศรรีตันศาสดาราม ในวนัพระและวนัอาทติย์ ได้มปีระชาชน พากนัไป

บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และฟังเทศน์กันอย่างคับคั่ง  

เมือ่ได้เข้าไปในพระอุโบสถจะได้เหน็พระพทุธรูปยนืสูง ๖ ศอก สองพระองค์ประดษิฐาน

อยู่ ณ สองด้านเบื้องหน้าพระมณฑปทองพระแก้วมรกตพระองค์ด้านทิศเหนือ  

(ด้านซ้ายพระแก้ว) มีพระนามว่า ‘พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก’ พระองค์ด้านใต้  

(ด้านขวาพระแก้ว) มีพระนามว่า ‘พระพุทธเลิศหล้านภาลัย’ พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง (พ.ศ. ๒๓๘๕ - ๒๓๘๖) หล่อด้วยทองส�าริด แล้วหุม้ทองค�า 

หนกัพระองค์ละ ๓๖ ชัง่ ๑๔ ต�าลงึ ทรงเครือ่งต้นอย่างพระเจ้าจกัรพรรดลิงยาราชาวดี 

ประดับด้วยเนาวรัตน์มีค่า 

พระองค์ฝ่ายเหนือ ทรงพระราชอุทิศถวายฉลองพระเดชพระคุณสมเด็จ 

พระบรมอัยกาธิราชเจ้า (รัชกาลที่ ๑) พระองค์ฝ่ายใต้ ทรงพระราชอุทิศถวายฉลอง

พระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ (รัชกาลที่ ๒) และพร้อมด้วยพระบาท 

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปทั้งสอง 

พระองค์นัน้ ต่อจากน้ันก็ได้ใช้พระนามพระพทุธรปูสองพระองค์นัน้เป็นพระปรมาภไิธย

เฉพาะในรัชกาลที่ ๑ และที่ ๒ โดยล�าดับ 
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ในบัดน้ี เม่ือกล่าวว่า ‘พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก’ ก็เข้าใจกันว่ารัชกาลที่ ๑ 

พระพุทธเลศิหล้านภาลยั’ กเ็ข้าใจกนัว่ารชักาลที ่๒ อาจจะมผีูไ้ม่ทราบว่าเป็นพระนาม

พระพทุธรปูมาก่อน แล้วมาเรยีกเป็นพระปรมาภไิธยต่อมา จงึมีค�าว่าพระพทุธน�าหน้า 

แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุด เป็นยอดฟ้า ยอดโลก หรือ 

อย่างจุฬา (มวยผมบนกระหม่อม ศีรษะ ซึ่งเป็นส่วนสูงสุด) หมายถึงสูงสุดของฟ้า 

และโลก หรือฟ้าดิน และทรงเป็นผูเ้ลิศล�า้ดินฟ้า เพราะทรงด�ารงพระคณุเป็นโลกตุตระ 

(เหนือโลก พ้นจากอ�านาจโลก) ทรงสละ (ความข้องติด) โลกได้ทั้งหมด แต่ก็ทรงมี

พระกรุณาแก่โลก แสดงธรรมโปรดโลกเป็นพระศาสดาของเทพ (ฟ้า) และมนุษย์ 

(ดิน) ทั้งหลาย

ใครเล่า ด�ารงโลกุตตรคุณอย่างเยี่ยมยอด เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระคันธารราฐ

ในหนังสือเรื่องต�านานพระแก่นจันทน์กล่าวว่า เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไป

โปรดพระพุทธมารดาประทบัจ�าพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ พระเจ้าปเสนทโิกศล 

ทรงระลึกถึง จึงทรงสร้างพระพุทธรูปขึ้นด้วยแก่นจันทน์แดง ประดิษฐานไว้เหนือ 

พุทธอาสน์ เพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นเหมือนอย่างพระพุทธองค์ได้ประทับอยู ่

ตามเคย แต่ผู้รู้สันนิษฐานตามหลักฐานว่าการสร้างพระพุทธรูป เริ่มขึ้นในคันธารราฐ 

สมัยพระเจ้ามิลินท์ (พ.ศ. ๓๖๓ - ๓๘๓) สิ่งที่พบว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศก

มหาราชก็ไม่มีพระพุทธรูปเพราะถือไม่สร้างรูปบุคคลเช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาล  

แต่พระเจ้ามิลินท์เป็นชาติโยนก (กรีก) ซึ่งไม่ถือธรรมเนียมนั้น เมื่อมาปกครอง 

คันธาราฐแลนับถือพระพุทธศาสนา พวกโยนกจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นปฐม ดังที่

เรียกในบัดนี้ว่า “พระคันธารราฐ” 

การสร้างพระพุทธรูปขึ้นก็เพื่อแทนพระองค์พระพุทธเจ้าดังที่เรียกว่า “ฉลอง

พระองค์” เพราะการบูชากราบไหว้เม่ือได้เหน็พระองค์ ถึงจะเป็นพระรปูทีส่ร้างขึน้แทน

กย็งัได้มองเหน็ได้ด้วยตา เป็นกสณิท่ีจงูใจของคนทัว่ไปได้ง่ายกว่ามแีต่อากาศว่างเปล่า 

ตามต�านานพระแก่นจันทน์ แม้ตามหลักฐานจะบอกว่าแต่งในภายหลังก็ยังยืนยันว่า 

สร้างพระพุทธรูปขึ้นเพ่ือฉลองพระองค์พระพุทธเจ้า จะได้มองเห็นเหมือนประทับอยู่

จริง ในสมัยต่อมาก็ได้มีการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระเดชพระคุณท่านที่เป็นบุพการี 

อีกส่วนหนึ่ง เหมือนท่านบุพการี เช่น บิดามารดาล่วงไปไม่มีตัวอยู่ให้ได้เห็น ก็สร้าง
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พระพทุธรปูฉลองพระเดชพระคณุท่าน และบางทจีะสร้างรปูเหมอืนของท่านไว้กข็ดัข้อง 

หรอืไม่เหมาะ จงึสร้างพระพทุธรูปแทน ถ้าท่านบพุการเีป็นเจ้านาย พระพทุธรปูทีส่ร้าง

ขึ้นนั้น ก็เรียกว่า “พระพุทธรูปฉลองพระองค์” หมายความว่า ฉลองพระเดชพระคุณ

หรือทดแทนบุญคุณก็ได้ แทนพระองค์ก็ได้ พระพุทธรูปนั้นเอง ก็แทนพระองค์

พระพุทธเจ้าแต่ในชั้นหลังน้ีมีนิยมสร้างรูปเหมือนของท่านบุพการีนั้น ๆ การสร้าง

พระพทุธรปูฉลองพระองค์หรือแทนตวัของท่านกน้็อยลง เพราะได้สร้างพระรปูหรอืรปู

ของท่านขึ้นเอง ทั้งพระพุทธรูปได้มีอยู่เพียงพอแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บุคคล

มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพพการีท้ังหลาย คือให้รู้พระคุณของท่านผู้มีพระคุณ และ

ตอบแทนพระคุณของท่านด้วยความเอื้อเฟื้อเคารพ และทรงสอนท่านผูม้หีน้าทีบ่พุการี

ให้มเีมตตากรณุาสงเคราะห์ อนเุคราะห์ ตามกรณยีะ มิให้บกพร่องในโลกนี ้เมือ่มีผูใ้ห้

เป็นบุพการี และมีผู้รับเป็นกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือและความสุขความเจริญ

ก็จักมีโดยทั่วไป

ใครเล่า สอนให้เป็นผู้ให้ (มิใช่เอาแต่จะรับ) และให้เป็นผู้รับที่รู้จักฉลองคุณ

แก่ผู้ให้ ล�้าเลิศเหมือนพระพุทธเจ้า



238 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

พระอัฏฐารส

ณ พระวิหารใหญ่วัดสระเกศ ได้มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ 

เรียกว่า “พระอัฏฐารส” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ โปรดให้

เชิญมาจากวัดวิหารทอง เมืองพิษณุโลก มีพระนามเต็มว่า “พระอัฏฐารสศรีสุคต- 

ทศพลญาณมิตร” สูง ๕ วา ๑ ศอก ๑๐ นิ้ว (อีกแห่งหนึ่งว่า ๒๔ ศอก ๔ นิ้ว)  

เป็นพระยืนท่ีสูงใหญ่และงดงามศิลปะสมัยสุโขทัย ค�าว่า อัฏฐารส แปลว่า ๑๘  

เดิมจะใช้ค�าที่แปลอย่างนี้หรืออย่างไรไม่อาจทราบ แต่เมื่อใช้ค�าที่แปลอย่างนี้ ก็น่า 

จะลองค้นดูว่า มีอะไรอันเกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้าซึ่งมีจ�านวน ๑๘ จะถือเกณฑ์ว่าสูง  

๑๘ ศอก หรือสูง ๑๘ คืบ เป็นต้น ก็ยังนับไม่ได้ เพราะค�านี้ ใช้เรียกพระยืนที่ม ี

ส่วนสงูขนาดต่าง ๆ กนั ซึง่มหีลายองค์ด้วยกนั แต่เดิมจะมุง่อย่างไรกต็าม พระพทุธเจ้า

ได้ทรงมลีกัษณะทีก่ล่าวได้ว่ามจี�านวน ๑๘ ทัง้ส่วนพระรปูกายและนามกายคอืพระคณุ 

ส่วนพระรปูกายนัน้ทรงมขีนัธ์ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๘ บรบูิรณ์ไม่บกพร่อง ธาต ุ๑๘ 

บางแห่งเรยีกว่า โลก ๑๘ ส่วนพระนามกาย หมายถงึพทุธธรรม (ธรรมทีเ่ป็นพระคณุ

ของพระพุทธเจ้า) ท่านแสดงไว้ในที่แห่งหนึ่งว่ามี ๑๘ คือ 

๑.  ไม่มีกายทุจริต 

๒.  ไม่มีวจีทุจริต 

๓.  ไม่มีมโนทุจริต 

๔.  ญาณในอดีตไม่มีขัดข้อง 



239เล่ม ๓ พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖

๕.  ญาณในอนาคตไม่มีขัดข้อง 

๖.  ญาณในปัจจุบันไม่มีขัดข้อง 

๗.  กายกรรมทั้งหมดเวียนไปตามญาณ (ท�าอะไรด้วยความหยั่งรู้ทุกอย่าง) 

๘.  วจีกรรมทั้งหมดเวียนไปตามญาณ (พูดอะไรด้วยความหยั่งรู้ทุกอย่าง) 

๙.  มโนกรรมทั้งหมดเวียนไปตามญาณ (คิดอะไรด้วยความหยั่งรู้ทุกอย่าง)

๑๐.  ไม่มีความเสื่อมฉันทะ 

๑๑.  ไม่มีความเสื่อมเพียร 

๑๒.  ไม่มีความเสื่อมสติ 

๑๓.  ไม่มีเล่น 

๑๔.  ไม่มีหัวเราะ ร้องไห้ ค�าราม กรี๊ดกร๊าด เป็นต้น 

๑๕.  ไม่มีพลั้งพลาด

๑๖.  ไม่มีผลุนผลัน 

๑๗.  ไม่มีใจที่ไม่ขวนขวายจะช่วย (ไม่มีที่จะขาดกรุณา) 

๑๘.  ไม่มีอกุศลจิต

ใครเล่า เป็นพระอัฏฐารส เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระทรงเครื่อง

พระเจ้าจกัรพรรด ิตามความหมายเดิม คอื พระราชาเอกในโลกซึง่เป็นผูช้นะ

โลก เป็นเจ้าปกครองโลกทั้งสิ้น ตามศัพท์แปลว่า ผู้ใช้จักรให้เป็นไป คือ มีจักรวิเศษ

ชนิดหนึ่งและใช้แผ่อานุภาพไปได้ทั่วโลก ค�าว่า จักร แปลว่า ล้อ เช่นรถจักร แปลว่า 

ล้อรถ มีหน้าที่หมุนน�ารถไป ส่วนจักรของพระเจ้าจักรพรรดิมีหน้าที่หมุนน�าบรม

เดชานุภาพของพระเจ้าจักรพรรดิให้แผ่ไปทั่วโลก จักรคืออะไร น่าจะอธิบายได้โดย 

ไม่ผิดว่า คือ ตัวอ�านาจยิ่งใหญ่ที่สุดและสิ่งที่เป็นเครื่องน�าให้เกิดอ�านาจนั้น สิ่งนี้ท่าน

แสดงว่าเป็นจักร กล่าวอย่างครอบคลุมก็คืออาวุธวิเศษนั่นแหละ ประกอบด้วยก�าลัง

และแสนยานุภาพและพระเจ้าจักรพรรดิทรงใช้ธรรมจักร (จักรคือธรรม) ได้แก่ศีล ๕ 

เป็นกฎหมายปกครองทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้จักรคือธรรมให ้

หมุนแผ่พระพุทธศาสนา ออกไป ทรงแสดงจักร คือ ธรรม เป็นเครื่องหมายให้ไป 

สู่ความเจริญ ๔ ประการ คือ 

๑. อยู่ในถิ่นอันสมควร 

๒. คบหาคนดี 

๓. ตั้งตนไว้ชอบ 

๔. ท�าบุญไว้ในกาลก่อน 

ทัง้ ๔ นี ้เป็นจกัรธรรม ทุก ๆ คนอาจปฏบิติัให้มขีึน้ได้ไม่จ�ากดัเฉพาะบคุคล

เฉพาะหมู ่พระพทุธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรด ิต่างเป็นทีน่บัถืออย่างสูงสุด แต่พระเจ้า
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จักรพรรดิยังไม่สิน้กเิลสและกองทกุข์ และเป็นพระศาสดาเอกของโลกทีส่ถติอยูยื่นนาน

เป็นที่เคารพบูชาของพระราชาธิบดีอิสรชนและประชาชนในรัฐทั้งหลายทั่วโลกอย่าง

พระเจ้าจักรพรรดิ จนถึงมีต�านานแต่งแสดงไว้ว่า 

คราวหน่ึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เพื่อทรมานพระยามหา

ชมพูให้ละมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้นแบบพระทรงเครื่องท่ีนิยมสร้างกันมาเป็นเวลาช้านาน  

แต่ต้นแบบพระทรงเครื่องน้ันท่านผู้รู้สันนิษฐานว่า เนื่องมาจากฝ่ายมหายานที่สร้าง

พระทรงเทริดมีเครื่องประดับ ในฝ่ายหินยานก็ย่อมจะมีผู้เห็นงาม แต่ก็จ�าจะต้องมี

ต�านานเป็นแบบอ้าง เมื่ออ้างแบบได้แล้วก็พากันสร้างขึ้นบ้าง ด้วยความที่จะให้วัตถุที่

ตนเคารพนับถืองดงามที่สุด และค�าว่าพระยามหาชมพู หรือท้าวมหาชมพูก็เห็นได้ว่า 

คือท้าวพระยาท้ังหลายในชมพทูวปี คอืในอนิเดยีหรือในโลกนี ้เดมิกน็บัถือลทัธิศาสนา

อื่นอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดให้ละความเห็นผิด บังเกิดความเห็นถูกตาม 

พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก แม้เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว พระพุทธศาสนาได้ 

แผ่ออกไปยังนานาประเทศ ก็น�าให้พระราชาธิบดีอิสรชนและประชาชนในประเทศ 

นั้น ๆ พากันนับถือทั่วกัน พระธรรมของพระองค์จึงเท่ากับจักรของพระเจ้าจักรพรรดิ 

แต่แทนที่จะหมุนไปครอบง�าทางกายท�าให้ยอมจ�านนกลับหมุนไปทางใจ ฟื้น พรวน 

เพาะ ปลูกจิตใจให้งดงามน�าให้เกิดความสุขความเจริญโดยทั่วไป จึงเป็นฐานะที่จะพึง

สร้างเป็นพระทรงเครื่องเพื่อเคารพบูชา

ใครเล่า เป็นผู้แสดงจักรธรรม เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระสมุทรเจดยี์

พระสมุทรเจดีย์ เมืองสมุทรปราการ เป็นที่ประชาชนไปนมัสการกันมากใน

งานประจ�าปีทุกปี เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงมี

พระราชด�ารจิะให้ท�าท่ีเกาะทรายท้ายป้อมผเีสือ้สมทุรก่อสร้างขึน้ แต่ได้มาก่อสร้างขึน้

ในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ถมศิลาเป็นเกาะก่อ 

พระเจดีย์ขึ้นสูง ๑๐ วา มีศาลา ๔ ทิศ ชักก�าแพงแก้วล้อม ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้ถมศลิาขยายทีอ่อกไปก่อเสรมิสงูขึน้ไป

อีก ๑๐ วา ท�าก�าแพงและศาลารายใหม่ทั้ง ๔ ทิศ และโปรดให้สร้างวิหารหอระฆัง

เป็นต้น ปลูกต้นมหาโพธิซ่ึงได้ผลมาเพาะแต่พุทธคยาอินเดีย พระสมุทรเจดีย์เป็นที่

เรอืไปมาได้เหน็เป็นศรสีง่าแผ่นดนิ ชวนใจให้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า และพระพทุธศาสนา

ซึ่งมีความอัศจรรย์เทียบกับมหาสมุทร ๘ ประการ คือ 

พระธรรมวินัยนี้ 

๑.  มีข้อปฏิบัติลุ่มลึกไปโดยล�าดับเทียบมหาสมุทรที่ลึกไปโดยล�าดับ 

๒.  พระพุทธสาวกจริงแท้ไม่ล่วงพระพุทธบัญญัติ เทียบมหาสมุทรที่มีปกติ 

ไม่ล่วงฝั่ง 

๓.  สงฆ์บรสิทุธิ ์ไม่อยูร่่วมกับบคุคลทศุลี ไม่ใช่สมณะ ซึง่แม้จะนัง่อยูท่่ามกลาง

สงฆ์ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกล เทียบมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ รีบซัดขึ้นฝั่ง 
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๔. บุคคลทุกชาติชั้นวรรณะเข้ามาบวชแล้วก็เป็นพระศากยบุตรเหมือนกัน

หมด เทียบแม่น�้าใหญ่ทั้งหลายมาถึงมหาสมุทรแล้วก็รวมเป็นมหาสมุทรทั้งหมด 

๕.  ไม่ปรากฏความพร่องหรอืเตม็ด้วยนพิพานธาต ุ(ตลอดถึงการปฏบิตัธิรรม

ทุกอย่าง) คือ แม้จะมีผู้บรรลุถึงนิพพานกันมาก นิพพานก็ไม่พร่องไปหรือว่าเต็มขึ้น

มา เพราะไม่มีปริมาณจ�ากัดเหมือนอย่างทรัพย์สินเป็นต้น แม้การปฏิบัติธรรมอื่น ๆ 

กเ็ช่นเดยีวกนั ถงึจะมผีูป้ฏบิตักินัมาก กไ็ม่มพีร่องไป คอืเหลอืน้อย หรอืเตม็เสยีแล้ว 

คนอื่นจะเข้าปฏิบัติอีกไม่ได้ เทียบมหาสมุทรไม่ปรากฏความพร่องหรือเต็มเพราะเหตุ

ที่สายน�้าทั้งหลายไหลมารวม ซ�้ายังมีฝนตกเพิ่มลงมาอีก 

๖.  มีวิมุตติ (ความหลุดพ้นกิเลสและกองทุกข์) เป็นรส เทียบมหาสมุทรมี

รสเค็มอย่างเดียว 

๗. มีธรรมรัตนะเป็นอันมาก เทียบมหาสมุทรมีวัตถุรัตนะเป็นอันมาก 

๘.  เป็นท่ีอยู่ของคนใหญ่ ๆ (ด้วยธรรม) คือพระอริยบุคคลทุกชั้น เทียบ

มหาสมุทรเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ ๆ 

ใครเล่า เป็นผู้ประกาศพระศาสนาเป็นอัศจรรย์ เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระพุทธนาราวันตบพติร

ในวนัเสดจ็พระราชด�าเนนิถวายผ้าพระกฐนิ ณ พระอุโบสถวัดบวรนเิวศวิหาร 

จะได้เห็นพระพุทธปฏิมา ยืนยกพระหัตถ์ทั้งสอง สูงสุดพระรัศมี ๓๖ ซ.ม. เศษ 

ประดิษฐานอยู่ ณ ม้าหมู่ถัดพระนิรันตรายลงมานี้คือ พระพุทธนาราวันตบพิตร  

ซึง่ได้เชญิจากพระป้ันหย่าลงมาประดษิฐานในพระราชพธิดีงักล่าวทกุปีมา พระพทุธรปู

นี้โปรดให้สร้างขึ้นและในคราวเสด็จ ฯ ถวายพุ่มพระพุทธชินสีห์ในเทศกาลเข้าพรรษา 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงพระสหุร่ายและทรงเจมิพระพทุธรปูนีแ้ล้ว โปรดฯ ให้น�าไปประดษิฐาน 

ณ พระปั้นหย่า มีจารึกที่ฐานว่า 

“ศภุมสัด ุพระพทุธศาสนากาลล่วงแล้วได้ ๒๔๙๙ พรรษา วนัที ่๒๒ ตุลาคม

มาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชศรัทธาในพระบวร 

พทุธศาสนาได้เสดจ็ออกทรงผนวชเป็นภกิษ ุณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 

และเสดจ็ ฯ มาประทบับ�าเพญ็สมณปฏบิตั ิณ พระป้ันหย่า วดับวรนเิวศวหิาร ได้ทรง

สถาปนาพระพุทธปฏิมาองค์นี้ขึ้นไว้ในพระบวรพุทธศาสนา เมือ่ ณ วนัท่ี ๕ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๙ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ ได้ถวายพระนามว่า 

‘พระพุทธนาราวันตบพิตร’ เชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ พระปั้นหย่า เป็นพระราชกุศล

สืบไป”
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พระพุทธนาราวันตบพิตรแปลความว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมี พระพุทธเจ้า

ได้ทรงมีพระฉัพพรรณรังสี คือ รัศมี ๖ สี แผ่ออกจากพระกายบางโอกาสได้แก่  

เขยีว เหลอืง แดง ขาว หงสบาท ประภสัสร เป็นรศัมทีางพระกายและทรงมพีระรศัมี

แห่งปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างอย่างยิ่ง ส่องให้เห็นความจริงอย่างลึกซึ้งท่ัวถึง ในคราว

ตรัสรู้ เมื่อรัศมีปัญญาเกิดขึ้นก่อนแล้ว รัศมีอื่น ๆ จึงเกิดขึ้น รวมเข้าเป็นรัศมี 

แห่งความเจริญและความสุข

ใครเล่า เป็นผู้มีรัศมี เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า

ในมงคลสมัยพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๖ นี้  

ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั ซึง่มพีระรศัมแีผ่สว่างไปในโลก จงอภบิาลรกัษาพระบาท

สมเด็จพระภูมิพลภัทรมหาราชเจ้า พร้อมทั้งสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ 

พระราชโอรส พระราชธิดา ให้ทรงพระเกษมส�าราญนฤมล เสด็จสถิตในพระสิริราช-

สมบัติ แผ่พระรัศมี คือพระบรมเดชานุภาพและพระมหากรุณา เป็นที่ร่มเย็นเป็นสุข

โดยทั่วตลอดกาลนาน
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วันวสิาขปุณณมี

ในวนัเพญ็ต้นเดอืนพฤษภาคม ๒๕๐๖ นี ้เมือ่แหงนหน้าดดูวงจนัทร์ในท้องฟ้า 

จะสงัเกตเหน็ดาวกลุม่หนึง่ราวหกดวงรวมกนัอยูใ่กล้กบัดวงจันทร์ บางคนเหน็ว่าคล้าย

คันฉัตรชัย บางคนเห็นว่าคล้ายหนองน�้า ดาวกลุ่มนี้อาจเห็นยากในคืนวันเพ็ญเช่นนี ้

แต่อาจเห็นได้ในคืนอื่น เมื่อไม่ถูกแสงสว่างของดวงจันทร์กลบเสีย คือกลุ่มดาวที่เรียก

ว่า วิสาขา เมื่อจันทร์เต็มดวงตรงดาวกลุ่มนี้ ก็เรียกว่าเดือนเวสาขะ ในศกนี้ตรงกับ 

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ตามสูตรปักขคณนาวิธี แต่ตรงกับวันที่ ๗ พฤษภาคม 

ตามสูตรพื้นเมืองและท่ีใช้ในทางราชการ สูตรปฏิทินทางจันทรคติพื้นเมืองนั้น  

นับเดือนคู่ คือ ๓๐ วัน และเดือนคี่ คือ ๒๙ วัน สลับกันไป สองสามปีเติมอธิกมาส

คร้ังหนึ่ง เพื่อให้ทันสุริยคติ และนานปีเติมอธิกวารครั้งหนึ่งเพ่ือชดใช้เวลาท่ีขาดไป 

ของดวงจันทร์ เป็นสตูรทีคิ่ดง่าย ได้มาจากลงักา ใช้เป็นแบบพืน้เมอืงไทยมาแต่โบราณ 

แต่ตามความจริง ดวงจันทร์มิได้โคจรรอบโลกนับเป็นเดือนคู่คี่สลับกันไปอย่างนั้น 

แต่โคจรรอบโลกรอบหนึ่งหรือเดือนหนึ่ง ๒๙ วัน ๑๒ ชั่วโมง ๔๔ นาที  

๒ วินาที ๘๘ สตางค์ (สารัมภ์) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงคิด

วางสูตรปักขคณนาวิธีเพื่อนับปฏิทินทางจันทรคติให้ใกล้เคียงกับความจริงยิ่งขึ้น  

แต่เป็นสูตรที่ยากกว่าสูตรพื้นเมือง ถ้าเรียนสักหน่อยก็จะนับได้โดยไม่ยาก เมื่อเทียบ

กับปฏิทินดาวตามวิชาดาราศาสตร์ปัจจุบัน จะเห็นว่าตรงกันเป็นส่วนมากในวันเพ็ญ

เดือนเวสาขะนี้เอง มหาบุรุษผู้หนึ่งได้เกิดขึ้นในโลกเมื่อก่อนพุทธศก ๘๐ ปี คือ  
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พระสทิธตัถราชกุมาร ซึ่งเรียกกันว่าพระโพธิสัตว์ ต่อมาอีก ๓๕ ปี พระโพธิสัตว์ได้

ทรงพบพระธรรม คือ ความจริงอย่างประเสริฐในวันเพ็ญเดือนเวสาขะเช่นเดียวกัน  

จึงเรียกกันว่าพระพุทธเจ้า ท่ีแปลว่าผู้ตรัสรู้ ต่อมาอีก ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าก็เสด็จ

นิพพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอีกเช่นเดียวกัน วันวิสาขปุณณมีจึงเป็นวันส�าคัญใน

พระพุทธศาสนา เป็นวันบูชาพิเศษ เรียกว่า วิสาขบูชา เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรง 

ชี้ความจริงอันประเสริฐแก่โลก เป็นต้นว่า หลักความดีความชั่วตลอดถึงหลักอริยสัจจ์

โดยไม่ผดิพลาด จงึเกดิมีพระสงฆ์ คอืชาวโลกนีเ่องทีไ่ด้ปัญญาพบความจรงินัน้ตามสบื

กันมาจนบัดนี้ แต่คนส่วนมากมักต้องการแต่ศรัทธาไม่ต้องการปัญญา พระพุทธเจ้า

ทรงสอนให้ใช้ปัญญาเป็นข้อส�าคัญ ควบคู่กนัไปกบัศรทัธาเพือ่ทีจ่ะได้พบความจรงิตาม

ที่ทรงสอนไว้ด้วยตนเอง แม้พระองค์จะเสด็จนิพพานนานแล้ว เมื่อถึงวันวิสาขปุณณมี 

คนก็ไม่ลมืไม่ละเลยพากนัท�าวสิาขบชูา เพราะระลกึถึงพระคณุทีไ่ด้ทรงกรุณาประทาน

พระธรรมดังกล่าว ท่ีเรียกว่าพระพุทธศาสนาเหมือนได้ทรงชูประทีปขึ้นในที่มืดให้คน

มีตามองเห็นทาง ดวงประทีปนี้ยังคงชูสว่างส่องทางอยู่จนถึงบัดนี้

ใครเล่า เป็นผู้ให้ดวงประทีป เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระศรศีากยมุนี

ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม มีพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย สมัย

สุโขทัย ใหญ่มาก ประดิษฐานอยู่เป็นประธาน หน้าพระเพลากว้างถึง ๓ วา ๓ คืบ 

เป็นพระหล่อด้วยโลหะ ใหญ่กว่าพระพุทธรูปหล่อองค์อื่นในประเทศ มีประวัติ  

ว่าหล่อครัง้กรุงสโุขทยัเป็นราชธาน ีสมยัราชวงศ์พระร่วง ก่อนแต่เชญิมา ได้ประดิษฐาน

อยู่ในพระวิหารหลวงที่หักพังในวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย จนพระพุทธปฏิมาช�ารุด 

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก โปรดฯ ให้เชญิย้ายชะลอเล่ือนลงมากรงุเทพฯ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑ เม่ือมาถึงแล้วสมโภชที่หน้าต�าหนักแพ ๓ วัน คร้ันเดือน ๖  

ข้ึน ๑๔ ค�า่ เชญิชกัพระขึน้จากแพไปยังวดัสทุศัน์ฯ เสดจ็พระราชด�าเนนิตามขบวนแห่

พระจนยกพระขึ้นที่แล้วจึงเสด็จ ฯ กลับ 

วดัสทุศัน์ฯ นีโ้ปรดฯ ให้สร้างข้ึน ด้วยมพีระราชด�ารจิะสร้างวดัขึน้กลางพระนคร 

ให้มีใหญ่สูงเท่าวัดพนัญเชิง อยุธยา แต่ในรัชกาลท่ี ๑ เพียงได้เชิญพระขึ้นตั้งท่ีไว้  

มาเร่ิมสร้างวิหารในรชักาลท่ี ๒ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั ทรงพระด�าริ

ให้ช่างเขียนเส้นลายบานประตู ทรงลงพระราชหัตถ์แกะสลักภาพ ต่อมาในรัชกาลที่ 

๓ วัดสุทัศน์ฯ จึงสร้างส�าเร็จบริบูรณ์ บานประตูสลักภาพพระวิหารหลวงนี้ มีชื่อเสียง

เลื่องลือมากว่ายิ่งยอด เพราะแกะสลกัซับซ้อนลงไปหลายชัน้แสดงถงึความคิดและฝีมอื

ที่เอกอุ เป็นฝีพระราชหัตถ์ในรัชกาลท่ี ๒ ที่ได้พระราชทานไว้แก่ชาติและศาสนา  
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ส่วนพระพุทธปฏิมามีพระนามซ่ึงได้ถวายไว้ว่า “พระศรีศากยมุนี” เป็นพระองค์ใหญ่

ที่สุด ซึ่งได้เสด็จลอยน�้ามาสู่กรุงเทพฯ จากเมืองเหนือ (คือเชิญลงแพมา ตามต�านาน

พืน้เมอืงของพระเก่า ๆ ท่ีมาทางน�า้ มักจะกล่าวเป็นปาฏหิารย์ิว่าลอยน�า้มา มอียูห่ลาย

องค์) พระนามทีถ่วายนีส่้องถงึพระพทุธเจ้า ผูไ้ด้ประสตูใินพระราชวงศ์ศากยะ ซึง่แปล

ว่า ผูก้ล้า หรอืองอาจทรงเป็นจอมมุน ีคอืเป็นยอดของผูร้อบรู ้บรบิรูณ์ด้วยพระสริ คือ

มิ่งขวัญมงคลทุกประการ อันเกิดจากบุญบารมีที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมาแล้วอย่างบริบูรณ์

ใครเล่า เป็นผู้องอาจ รอบรู้ และเป็นสิริมงคล เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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วสิาขอัฏฐมบีูชา

ต่อจากวันวิสาขบูชา ๘ วัน ได้มีการบูชาอีกคร้ังหนึ่งในพระพุทธศาสนา  

เรียกว่า วิสาขอัฏฐมีบูชา แปลว่า บูชาในวัน ๘ ค�่าจากวันวิสาขปุณณมี การบูชานี้

เน่ืองในการถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ ตามทีก่ล่าวไว้ในพระสูตรว่า ได้กระท�าหลงั

จากเสด็จนิพพานแล้วได้ ๗ วัน ในปีหนึ่ง ๆ จึงก�าหนดท�าการบูชาในวัน ๘ ค�่า หรือ

ในค�่าที่ ๘ จากวันวิสาขปุณณมีดังกล่าว แต่ดูจะเป็นที่สนใจน้อยกว่าวันวิสาขปุณณมี 

คนโดยมากมักจะเห็นการประชุมเพลิงจริง ๆ เป็นกิจส�าคัญท่ีญาติมิตรและผู้เคารพ

นับถือจะพึงไปร่วมในพิธี ยิ่งเป็นที่เคารพนับถือมากก็ยิ่งขาดไม่ได้ 

ในคราวถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ แม้พระสาวกผูใ้หญ่ซึง่เป็นพระอรหนัต์

เสร็จกิจแล้ว เป็นต้นว่า พระมหากัสสปเถระก็ได้เดินทางไปร่วมถวายพระเพลิง  

การบูชาในวันอัฏฐมี ถ้าได้นึกว่าเหมือนอย่างไปถวายพระเพลิงจริง ๆ ก็จะรู้สึกว่า 

เป็นกิจส�าคัญย่ิง และเม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานแล้ว ก็รู้สึกว่าขาดพระศาสดา  

ซึ่งเป็นนาถะของตนไป แต่เมื่อยังเห็นพระพุทธสรีระก็ยังรู้สึกอบอุ่นอยู่บ้าง ครั้นถวาย

พระเพลิงแล้วก็รู้สึกเหมือนหายไปหมด เพราะหายไปจากสายตา หายไปจากใจก็เกิด

ความว่างว้าเหว่เปล่าเปลี่ยว ที่เรียกว่าใจหาย 

พระพทุธเจ้ามิได้มีพระพทุธประสงค์จะให้ใครใจหาย เพราะพระองค์ล่วงลบัไป 

ดังจะพึงเห็นได้จากเรื่องหนึ่งว่า เมื่อได้ทรงปลงอายุสังขารว่า จะเสด็จนิพพานใน 

ระยะเวลาข้างหน้าอันใกล้นัน้ พวกภกิษปุถุชุน พากนันัง่ประชมุปรบัทกุข์ แต่ได้มภีกิษุ
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รูปหนึ่ง ไม่ยอมไปร่วมนั่งปรับทุกข์ด้วย หลีกออกไปท�าความเพียรเพ่ือให้สิ้นทุกข ์

โดยเร็ว เพราะพระพุทธเจ้าจะเสด็จนิพพานในเวลาข้างหน้าไม่นานนักจึงไม่ควรจะ

ประมาท พวกภกิษุท่ีชอบนัง่ปรบัทุกข์ กพ็ากนัต�าหนว่ิา ภกิษรุปูนัน้ ไม่มีความสเินหา

เยื่อใยในพระศาสดา เมื่อพระพุทธเจ้า ได้ทรงทราบ กลับประทานสาธุการ คือ ทรง

รับรองว่า ปฏิบัติถูกชอบดีแล้ว ใครมีความเย่ือใยในพระองค์ก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้น  

และประทานพระโอวาทมีความว่า ให้รู้จักประโยชน์ของตนที่ควรท�า ให้ขวนขวายท�า

ประโยชน์ของตนอย่าให้เสื่อมเสีย 

พระพุทธจรรยานี้แสดงให้เห็นน�้าพระหฤทัย ที่มุ่งประโยชน์ให้แก่คนทั้งปวง 

มไิด้มุง่ประโยชน์เพือ่พระองค์เองเลย ฉะนัน้ แทนทีจ่ะโปรดพวกทีน่ัง่ปรบัทกุข์ เพราะ

พระองค์จะนิพพาน หรือคอยตามล้อมหน้าล้อมหลัง กลับไปโปรดผู้ที่ท�าประโยชน ์

ซึง่หลกีออกไปอยู่ห่าง ๆ ชนดิท่ีเรยีกว่า ท�าดลีบัหลงัหรอืปิดทองหลังพระ ตรสัยกย่อง

ผูท้ีข่วนขวายท�าประโยชน์ตน คอื เร่งปฏบิตัดิ ีว่าเป็นผูมี้เยือ่ใยในพระองค์บชูาพระองค์

โดยแท้จริง 

ผลจึงปรากฏว่าในเวลาจะนิพพาน ภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ซึ่งประชุมเฝ้ากันอยู่ 

ต่างได้บรรลภุมูธิรรมในชัน้ต่าง ๆ อย่างต�า่สิน้สงสยัในพระรตันตรยั มสีรณะอนัมัน่คง 

ไม่ต�่า

ใครเล่า เป็นผู้โปรดแต่คนท�าดีที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง มิได้มุ่งประโยชน ์

เพื่อตนเลย เลิศล�้าเหมือนพระพุทธเจ้า
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พระนพิพาน

“พระนิพพาน” ประดิษฐานอยู่ ณ วัดราชาธิวาส คือ พระพุทธรูปปางเสด็จ

นิพพาน ในพระอิริยาบถสีหไสยา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา 

นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบให้พระเทพรจนาปั้น เมื่อใครได้เห็นย่อมรู้สึกว่าเป็น 

พระผทมหลบัอย่างสงบสขุ ทัง้ทางพระวรกายและจติใจ ทัง้ถกูต้องตามแบบพทุธไสยา 

คือ ผทมตะแคงเบ้ืองขวา พระบาทซ้ายเหลื่อมพระบาทขวา แต่ไม่วายซ้อนกันอย่าง

แข็งขืน พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระกายโดยปกติ พระหัตถ์ขวาทอดขึ้นมาประทับ

พระเขนย เบ้ืองหน้าพระพักตร์ซึง่หลบัพระเนตรอย่างสงบสขุ หมดสิน้กงัวลห่วงใยด้วย

ประการทั้งปวง หมดกิจที่จะต้องลุกขึ้นท�าอีกต่อไป ต้องด้วยหลักพระผทมในวาระ

สุดท้ายที่เรียกว่า “อนุฏฐานไสยา” แปลว่า ผทมโดยไม่มีการลุกขึ้นอีก 

เมือ่พระพทุธเจ้าทรงผทมในครัง้ก่อน ๆ ได้ทรงท�าอฏุฐานสญัญา คือ ก�าหนด

พระหฤทัยว่า จะมีการลุกขึ้นจากอิริยาบถนั้นอีกตามเวลาท่ีก�าหนดพระหฤทัยไว้  

แต่ในวาระสุดท้ายไม่ได้ทรงก�าหนดพระหฤทัยอย่างนั้น พระนิพพานแบบนี้ได้มีผู้นิยม

สร้างตามกันอย่างแพร่หลาย เลียนแบบไปสร้างเป็นพระพุทธไสยาลืมพระเนตร 

โดยปกติก็มี 

พระพุทธไสยาใหญ่ท่ีวัดไชยมังคลาราม เมืองปินัง ได้สร้างตามแบบน้ี  

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสหพันธ์มลายู ได้เสด็จฯ ไปทรงเบิก (เปิด) พระเนตรและ

ได้ทรงถวายพระนามว่า พระพุทธชัยมงคล เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ 
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ค�าว่า อนุฏฐานไสยา แม้มีความหมายโดยตรงดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาดู

ตามพระพุทธจริยาก็เห็นได้ว่า ได้ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจตามที่ทรงอธิษฐาน คือ ตั้ง

พระหฤทยัไว้ส�าเรจ็แล้วจึงเสดจ็นพิพาน ฉะนัน้ อนฏุฐาน ทีแ่ปลว่าไม่มีการลกุขึน้จึงมี

ความหมายได้อีกว่าเสรจ็กิจท่ีจะต้องก่อตัง้ ประกอบ กระท�าอกีต่อไป ถ้าเป็นคนสามญั

ก็กล่าวได้ว่านอนตาหลับสิ้นกังวลห่วงใย แต่พระพุทธเจ้า ได้ทรงละกิเลสหมดสิ้นแล้ว 

ไม่มีกังวลห่วงใยอะไรติดค้างอยู่ในพระหฤทัย หากทรงมีพระกรุณาแก่โลก จึงทรง

อธิษฐานเพื่อที่จะโปรดโลก 

ข้อที่ทรงอธิษฐานพระหฤทัยไว้นั้น คือ จะยังไม่เสด็จนิพพานตราบท่ียังมิได้

ประดษิฐานพระพทุธศาสนา และพทุธบรษัิทลงอย่างมัน่คงในโลก ได้ทรงบากบัน่บ�าเพญ็

พุทธกิจทุก ๆ อย่าง จนสัมฤทธิ์ผลตามที่ทรงอธิษฐานไว้ ถึงกับได้ออกพระโอษฐ์ไว้ 

ความว่า กิจที่ศาสดาพึงท�าเพ่ือสาวกทั้งหลาย ได้ทรงท�าเสร็จสิ้นแล้ว จึงทรงปลง

พระหฤทัยว่าจะนิพพานและได้เสด็จนิพพานในพระอิริยาบถไสยาของพระศาสดาผู้

บ�าเพ็ญกิจส�าเร็จบริบูรณ์แล้ว
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ศาสดา

๑

ศาสนาโดยมากย่อมีบุคคลเป็นประมุขของศาสนา ท่ีแต่งตั้งสืบต่อกันไป  

ส่วนพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว ไม่มีบุคคลเป็นประมุขของศาสนา 

เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบหมายแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประมุขแทน

พระองค์ แต่ก็มิใช่ว่าจะว่างเปล่าจากประมุข เพราะพระธรรมวินัยนั้นเองเป็นประมุข

อยู่แล้ว ดังท่ีตรัสไว้แปลความว่า ‘ธรรมและวินัยที่เราตถาคตแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว 

เป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย ในเวลาที่เราล่วงไป’ ในพระพุทธด�ารัสนี้ใช้ค�าว่า ศาสดา 

ซึง่เป็นค�าใช้เรยีกพระพุทธเจ้าองค์เดยีวเท่านัน้ ไม่ใช้เรียกพระสาวกองค์อืน่ ๆ จงึหมาย

ถึงว่าเป็นประมขุ เพราะพทุธบรษิทัทกุหมูเ่หล่า นบัถือพระพทุธเจ้าเป็นพระศาสดาแต่

พระองค์เดียว 

เหตุไฉนจึงไม่ทรงต้ังบุคคลให้เป็นศาสดาสืบต่อพระองค์ นึกดูสักหน่อยก็จะ

เห็นเหตุได้ว่า พระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นที่ตั้งบุคคลเป็นศาสดา หรือประมุข

สบืต่อกนั กล่าวคอื พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูส้จัจธรรมด้วยพระองค์เอง ไม่ได้ทรงสดบัมา

จากเทพยดา มาร พรหม คือใครผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมบัญญัติวินัย 

สั่งสอน จึงทรงเป็นพระศาสดาผู้สั่งสอน ที่เป็นต้นเดิมด้วยพระองค์เอง ความเป็น 

พระศาสดาในลักษณะนี้มิได้เป็นขึ้นโดยใครแต่งต้ังเพราะแต่งตั้งกันไม่ได้ เว้นแต่จะ 

ไดต้รัสเปน็พระพุทธเจ้าขึน้อีกพระองค์หนึง่แล้วสั่งสอนตอ่ไป ถ้าเป็นดัง่นี้กเ็ป็นศาสดา

ขึ้นด้วยพระองค์เองอีกเหมือนกัน 
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ส่วนศาสดาของศาสนาอืน่โดยมาก อ้างว่าได้สดบัฟังมาจากเทพหรอืจากแหล่งใด

แหล่งหนึ่งสดุแต่จะอ้าง ไมไ่ด้เป็นผูต้รสัรูเ้อง ฉะนัน้ โดยทีแ่ท้ จงึอยูใ่นฐานะเป็นศษิย์

สาวกของเทพหรือแหล่งน้ัน ๆ อย่างดีก็เป็นปฐมสาวกไม่ใช่เป็นศาสดาที่เป็นต้น 

เดิมจริง ๆ แต่พวกสาวกหรือสานุศิษย์ต่อ ๆ ลงมา พากันยกย่องขึ้นเป็นศาสดา  

จึงเรียกได้ว่า เป็นศาสดาโดยการยกย่องแต่งตั้ง เมื่อยกย่ององค์แรกขึ้นได้ ก็ยกย่อง

องค์หลงัสบืต่อกนัไปได้ เพราะอยูใ่นฐานะเป็นศษิย์ ซึง่ขึน้ตรงต่อเทพหรอืแหล่งศกัดิสิ์ทธิ ์

ที่อ้างอิงเดียวกัน 

พุทธกิจหรืองานของพระพุทธเจ้า ในฐานะเป็นพระศาสดาดังกล่าว ก็คือตัว 

พระพทุธศาสนาเอง อันแยกออกเป็นธรรมส่วนหนึง่ วนิยัส่วนหนึง่ เป็นข้อทีพ่ทุธบรษิทั

พึงเคารพปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน แม้พระวินัยข้อเล็กน้อย จักได้ตรัสอนุญาตไว้ให ้

ถอนได้ แต่ท่านก็ไม่ยอมถอน เพราะยังมีแก่นคือวัตถุประสงค์อันดีท่ีพึงรักษาไว้  

ส่วนพระธรรมนัน้เป็นสจัจธรรมทีไ่ม่อาจเปลีย่นแปลงได้ทกุกาลสมยั ฉะนัน้ จงึได้ตรสั

ว่า เป็นศาสดาแทนพระองค์ อันที่จริง ก็เป็นศาสดาอยู่ในตัวแล้ว เพราะออกมาจาก

โอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เมื่อนับถือพระพุทธเจ้า ก็ย่อมนับถือพระธรรมวินัย หรือเมื่อ

นับถือพระธรรมวินัย ก็ชื่อว่า นับถือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ากับพระธรรมวินัย  

จึงเท่ากับเป็นองค์เดียวกันแต่ได้ตรัสชี้ไว้เพื่อกันความเข้าใจผิดว่าเม่ือพระองค์นิพพาน

ก็สิ้นพระศาสดา เพราะอันที่จริงศาสดายังอยู่เพราะประดิษฐานลงม่ันคงในโลกแล้ว 

พระพุทธเจ้าจึงมีผู้สืบแทนเป็นองค์เดียวกันตลอดไป

๒

ศาสดาของพระพทุธศาสนาภายหลงัพทุธปรนิพิพาน คอื พระธรรมวนิยั ไม่ใช่

บุคคล ฉะนั้น จะปกครองพุทธบริษัทหรือพระพุทธศาสนาได้อย่างไร เพราะในหมู่ชน

ทุกหมู่เหล่า จ�าต้องมีบุคคลเป็นประมุขในการปกครอง เรื่องนี้ พระพุทธเจ้า ได้ทรง

บัญญัติแสดงไว้เรียบร้อยแล้ว คือ มีพระสังฆรัตนะและพระภิกษุสงฆ์เป็นคณะบุคคล

บรหิารสบืต่อพระพทุธศาสนา พระสงัฆรตันะนัน้ ก�าหนดด้วยภมูโิลกตุตรคณุ ซึง่แต่ละ

ท่านได้บรรลุ เพราะได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเข้าเขตข้ัน มิได้อยู่ที่เพศ หรือการ 
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ทรงเพศ จึงไม่ปรากฏในภายนอก แต่ก็เป็นบุคคลที่แน่นอนมั่งคงไม่มีเปลี่ยนแปลง 

ตกต�า่ เป็นหลกัแห่งพระพุทธศาสนาได้โดยแท้จริง ส่วนพระภกิษสุงฆ์ เป็นคณะบคุคล

ผู้ทรงเพศเป็นสมณะดังภิกษุบริษัท ปรากฏในภายนอก เป็นผู้สละฆราวาสวิสัย  

ใช้ชวีติเพือ่พระพทุธศาสนาโดยตรง มโีอกาสบ�าเพญ็ศาสนกจิได้เตม็ที ่ด้วยความอปุถัมภ์

ของพุทธบริษัทฝ่ายฆราวาส 

กรรมคือการงานของพระภิกษุสงฆ์ เรียกว่า สังฆกรรม ตรัสให้สงฆ์คือหมู่

เป็นใหญ่ ไม่ใช่บุคคลเป็นใหญ่ เมื่อประชุมกันครบองค์ก�าหนดแลมีมติเป็นเอกฉันท์ 

สงัฆกรรมทัง้ปวงจงึส�าเร็จ ในหมู่ภกิษสุงฆ์เองก็ตรสัให้อุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผูป้กครอง

ศิษย์ของตน ๆ ทรงบัญญัติวิธีปฏิบัติต่อกันไว้โดยเรียบร้อย ท้ังได้ทรงวางหลัก 

ความเคารพเชือ่ฟังไว้ในอปรหิานยิธรรม ให้ภกิษทุัง้หลายเคารพเชือ่ฟังพระเถระผูเ้ป็น

รตัตญัญ ู(รูร้าตร ีคือผ่านกาลเวลามามาก) บวชมานาน เป็นสงัฆบดิร สงัฆปรณิายก 

(คือเป็นหัวหน้าผู้น�าหมู่คณะ) ประเทศชาติก็ได้อุปถัมภ์พระเถระดังกล่าวให้มีอ�านาจ

หน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจให้บังเกิดความส�าเร็จยิ่งขึ้น แต่ทุกบุคคลไม่เลือกว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย 

ก็ต้องเคารพปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยอันเดียวกัน จะถือว่าละเลยละเมิดได้เพราะ 

เป็นผู้ใหญ่ หาได้ไม่ ตรัสให้ภิกษุทุกรูป ไม่เลือกว่าอาจารย์หรือศิษย์ กล่าวปวารณา

คอื บอกอนญุาตให้ตักเตือนกนัและกนัได้ ให้งดเว้นความประพฤตทิีไ่ม่ชอบ ในเมือ่ได้

เหน็ได้ยนิหรอืได้รงัเกียจสงสยั ด้วยจติคดิอนเุคราะห์ แต่มใิช่ด้วยหาเรือ่งร้ายให้แก่กนั 

ตรัสไว้ว่า พุทธบริษัทเจริญอยู่ได้ก็ด้วยเหตุนี้ ฉะนั้น ในพระพุทธศาสนา จึงมีบุคคล

เป็นผู้ปกครอง เป็นคณะบุคคลบ้าง เป็นตัวบุคคลบ้าง ตามหลักเกณฑ์ ที่บ่งไว้อย่าง

เพียงพอขึ้นอยู่ในพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นองค์พระศาสดาสม�่าเสมอกัน พระพุทธเจ้าได้

ทรงวางหลกัการปกครองไว้อย่างเย่ียมยอด มเีหตผุลและเหมาะสมอย่างนี ้เป็นหลกัที่

ใช้ได้อยู่ทุกกาลสมัย
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พุทธพยากรณ์

พระพุทธศาสนา แปลว่า ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ค�าสั่งคือพระวินัย  

ค�าสอนคือพระธรรม ฉะนั้น พระพุทธศานาก็คือพระวินัย และพระธรรมที่เรียกรวม

กันว่า พระธรรมวินัยนั่นเอง เดิมพระพุทธเจ้า แสดงแต่พระธรรมเป็นค�าสอน ยังมิได้

บัญญัติพระวินัย ค�าว่าศาสนา จึงแปลว่า ค�าสอนอย่างเดียว ดังในสมัยต้นพุทธกาล 

ได้ทรงแสดงพระโอวาท ๓ ข้อว่า การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม  

การช�าระจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นศาสนา(คือค�าสอน)ของพระพุทธะท้ังหลาย  

แต่ต่อมาเมือ่มีพระสาวกมากข้ึน มีผูป้ระพฤตไิม่ดไีม่งามขึน้ พระพทุธเจ้า จงึทรงบญัญตัิ

พระวินัยเพิ่มขึ้นโดยล�าดับในพระศาสนา 

ครัง้หนึง่ เมือ่พระพุทธเจ้าประทบัอยูใ่นเชตวนาราม กรงุสาวตัถ ีท่านพระมหา-

กัสสปได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เมื่อก่อนนี้มีสิกขาบทบัญญัติ

น้อย มีภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งธรรมมาก แต่อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ในบัดนี้มีสิกขาบท

บญัญตัมิากขึน้ มภีกิษุปฏบัิตเิพือ่รูแ้จ้งธรรมน้อยลง พระพุทธเจ้าตรสัตอบว่า เมือ่สัตว์

ทั้งหลายเสื่อมลง สัทธรรม (ค�าสอนที่ดีและการปฏิบัติชอบ) อันตรธานไป สิกขาบท

บัญญัติจึงมากขึ้น และภิกษุท่ีปฏิบัติเพ่ือรู้แจ้งธรรมก็น้อยลง แต่ว่าสัทธรรมจะยังไม่

อนัตรธานตราบเท่าทีส่ทัธรรมปลอมยังไม่เกดิขึน้ แต่เมือ่สทัธรรมปลอมเกดิขึน้ สัทธรรม

จึงจะอันตรธาน เหมือนอย่างทองค�าจะยังไม่อันตรธาน ตราบเท่าทองปลอมยังไม่เกิด

แทรกผสม แต่จะอันตรธานในคราวที่ถูกแทรกผสม 
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พระพุทธเจ้าได้ตรสัต่อไปว่า โลกธาตตุ่าง ๆ มปีถวีธาตเุป็นต้น ไม่ท�าสัทธรรม

ให้อันตรธานไปได้ แต่โมฆบุรุษ (คนเปล่า) ในศาสนานี้เท่านั้น จะท�าสัทธรรมให้

อันตรธานไป เรือจมแต่ทีต้นฉันใด สัทธรรมจะอันตรธานไปฉันนั้นหามิได้ คือ 

จะอันตรธานไปโดยล�าดับตลอดเวลานาน ต่อจากนี้ได้ตรัสชี้เข้ามาที่พุทธบริษัทนั้นเอง

ว่า ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เหล่านี้แหละ เมื่อไม่มีความคารวะย�าเกรงใน 

พระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ์ ๑ ในสิกขา ๑ ในสมาธิ ๑ เป็นตัวการ

ให้สัทธรรมฟั่นเฝืออันตรธาน แต่ถ้าพุทธบริษัททั้ง ๔ นี้ ต่างมีความเคารพย�าเกรงใน 

๕ ประการนั้น ก็ว่าเป็นตัวการให้สัทธรรมไม่ฟั ่นเฝืออันตรธาน และได้ตรัสถึง 

เหตุที่เป็นหลักปฏิบัติไว้อีกว่า ในทางไม่เคารพนั้นได้แก่ 

๑.  ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ 

๒.  ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ 

๓.  ไม่ทรงจ�าธรรมโดยเคารพ 

๔.  ไม่พิจารณาเนื้อความของธรรมที่ทรงจ�าไว้โดยเคารพ 

๕.  ไม่รู้ทั่วถึงเหตุผลปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมโดยเคารพ 

ส่วนในทางเคารพนั้น ก็คือปฏิบัติในทางตรงกันข้าม 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเหตุของความเส่ือมและความเจริญแห่งพระศาสนา

ไว้บริบูรณ์ ทรงเป็นผู้พยากรณ์ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาไว้โดยถูกต้องทุกกาล

สมัย เป็นพระพุทธพยากรณ์ที่เหมือนอย่างก�าลังตรัสอยู่แก่พุทธศาสนิกชนทุกคน  

ในที่เฉพาะหน้าอยู่บัดเดี๋ยวนี้เอง
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ความเคารพ

๑

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ทีแรกยังประทับนั่งเสวยสุขอันเกิดจากวิมุตติ 

(ความพ้นกิเลส) ณ โคนต้นไม้ต่าง ๆ ในต�าบลอุรุเวลา ใกล้ฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา  

ขณะเมื่อประทับนั่งที่โคนต้นไทร ได้ทรงด�าริว่า “ผู้ไม่มีท่ีเคารพย�าเกรงย่อมอยู่เป็น 

ทุกข์ พระองค์ควรจะสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์คนไหน” ได้ทรงด�าริอีกว่า 

ถ้าเมื่อพระองค์ ยังไม่ได้บ�าเพ็ญคุณธรรมมีศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์ พระองค์จึงควร 

สกัการะเคารพสมณะหรอืพราหมณ์ผูอ่ื้น เพือ่ทีจ่ะให้คณุธรรมต่าง ๆ ดงักล่าวบรบิรูณ์  

แต่พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญคุณธรรมท้ังปวงบริบูรณ์แล้ว และไม่ทรงเห็นใครท่ีไหน  

จะสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมต่าง ๆ ย่ิงกว่า ซึ่งควรท่ีพระองค์จะทรงสักการะเคารพ  

ต่อจากนั้น ก็ได้ทรงด�าริถึงพระธรรมว่า ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี้เท่านั้น ที่พระองค์

จะพึงสักการะเคารพ พ่ึงพาอาศัย พระด�าริที่จะทรงมีพระธรรมเป็นที่เคารพนี้  

ท่านแสดงเป็นว่าสหมับดพีรหม ลงมาจากพรหมโลก เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า ท�าผ้าเฉวียง

บ่าเบือ้งซ้าย คกุเข่าขวาลง พนมหตัถ์ ถวายนมัสการ กราบทลูยืนยันว่า พระพทุธเจ้า

ทกุกาลสมยัล้วนสกัการะเคารพธรรม ข้อนีเ้ป็นธรรมดาของพระพทุธะทัง้หลาย สหมับดี

พรหมกราบทูลแล้ว ท�าประทักษิณเวียนขวาพระพุทธเจ้าหายไป 

เร่ืองนีพ้ระพทุธเจ้าได้ตรสัแก่ภกิษุทัง้หลายว่า พระองค์ได้ทรงทราบการเชือ้เชญิ

ของพรหม และความสมควรของพระองค์ ได้ทรงสกัการะเคารพพึง่พาอาศยัธรรมทีไ่ด้

ตรัสรู้ และในเวลาที่สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่ ก็ทรงเคารพแม้ในสงฆ์อีกด้วย 
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พระพุทธด�ารัสนี้อาจเป็นที่สงสัยว่า ทรงเคารพในธรรมก็ชอบอยู่ แต่จะทรง

เคารพในสงฆ์ ซึ่งเป็นหมู่แห่งสาวกของพระองค์อย่างไร ฉะนั้น ก็ควรทราบว่า ค�าว่า 

เคารพ ไม่ใช่หมายความว่าการแสดงการอ่อนน้อมกราบไหว้อย่างเดียว แต่หมายถึง

ความนับถือ ความเห็นเป็นส�าคัญ ความย�าเกรง ความเอื้อเฟื้อ ความไม่ท�าอย่าง 

มกัง่าย แต่หนกัแน่นถีถ้่วนรอบคอบ ไม่ประมาทหมิน่ ฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่า ผูน้้อยพงึ

ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ ในความหมายว่าอ่อนน้อมและหนักแน่นรอบคอบ 

และผูใ้หญ่กพ็งึปฏบิตัต่ิอผูน้้อยด้วยความเคารพ ในความหมายว่าอ่อนโยน ไม่กระด้าง 

หมิ่นแคลน และหนักแน่นรอบคอบเช่นเดียวกัน แม้ให้ทานแก่ยาจกวนิพก ก็ควรให้

ด้วยความเคารพ หมายความว่า มีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา และแสดงกิริยา

กายวาจาสุภาพ ดังที่สุภาพชนทั้งปวงท�ากัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ชนทุกชั้น

ทุกจ�าพวก ด้วยพระหฤทัยมุ่งประโยชน์สุขแก่เขาเสมอกันหมด ไม่เลือกว่า คนชั้นสูง 

ชัน้ต�า่ หรอืม่ังมีเขญ็ใจ เพราะพระองค์ทรงเคารพในพระธรรม ทัง้ประทานความเคารพ

ในสงฆ์ทีเ่ป็นปึกแผ่นมัน่คงแล้ว ด้วยทรงมอบภารธรุะทางศาสนาประทานให้โดยล�าดบั 

เช่นเดียวกับมารดาบิดาที่ดีปฏิบัติต่อบุตรธิดา

พระพทุธเจ้าจงึเป็นผูน่้าเคารพรกันบัถอือย่างล�า้เลศิ เพราะเหตทุีไ่ม่โอ่พระองค์

ว่า ล�า้เลศิจนไม่ต้องมอีะไรทีจ่ะพงึเคารพย�าเกรง และไม่ปฏบิตัพิระองค์เป็นการประมาท

หมิ่นใครทั้งนั้น ทรงมีความสุภาพอย่างสมบูรณ์ ตามหลักคารวะที่ได้ตรัสสอน

๒

ในบางครั้ง คนพากันต่ืนเต้นแบบอย่างชนิดหนึ่งท่ีเรียกว่า สมภาพ บางคน

เข้าใจว่า ในสมัยที่มีสมภาพ ทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันหมด ความเข้าใจดังนี้เป็นเหตุ

ให้คุณสมบตับิางอย่างของคนเสือ่มลงไป คอืความเคารพ บตุรธิดาไม่เคารพบดิามารดา 

ศิษย์ไม่เคารพอาจารย์ ผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่ เพราะทุก ๆ ฝ่ายเท่าเทียมกัน ผลก็คือ 

ความเสื่อมโทรมของศีลธรรม เม่ือศีลธรรมเสื่อมโทรม ความเจริญงดงามต่าง ๆ  

ของหมูค่นกเ็สือ่มโทรม เพราะหมดหลกัทีจ่ะยึดถือย�าเกรง ฉะนัน้ ในการป้องกนัหรอื

แก้ความเสื่อมโทรมต่าง ๆ แม้จะมีหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งก็คือ อบรมส่งเสริมเร่ือง 
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ความเคารพ ทุก ๆ คนจ�าต้องมีที่เคารพ แม้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิศในโลก  

ก็ยังตรัสแสดงพระองค์ว่า ทรงมีธรรมท่ีตรัสรู้เป็นท่ีเคารพ พระพุทธเจ้าทรงเคารพ 

พระธรรมอย่างไร มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ดังนี้ พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่บุคคลทุก

หมู่เหล่า จะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาก็ตาม จะเป็นปุถุชนทั่วไปจนกระทั่ง

ทาสกรรมกรหรือพรานป่าก็ตาม ก็ทรงแสดงโดยเคารพ ไม่ใช่โดยไม่เคารพ คือ ทรง

มุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟังตามแต่อุปนิสัยของแต่ละคน และแสดงให้ส�าเร็จประโยชน์ 

ด้วยพระหฤทัยเห็นเป็นส�าคัญเท่ากันหมด ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นคนมั่งมีก็ตั้งพระหฤทัย 

แสดงให้ประณีต แต่เมื่อเป็นคนขัดสนจนยาก ก็แสดงอย่างหยาบ ๆ อย่างเสียไม่ได้ 

ความประณีตของธรรมที่ทรงแสดง เท่าเทียมกันหมด เพราะมีพระหฤทัย

สม�่าเสมอในสัตว์ท้ังปวง ไม่ใช่เลือกท่ีรักมักที่ชัง เพราะเหตุที่พระองค์ทรงหนักอยู่ใน

ธรรมมคีารวะในธรรม (เหมอืนอย่างสหีะออกจากถ�า้ทีอ่าศยัในเวลาเยน็ บดิกายเหลยีว

ดูโดยรอบท้ังสี่ทิศ แผดเสียงขึ้นสามครั้ง แล้วจึงออกไปหาอาหาร ในเวลาที่จับสัตว์

ประหารทกุชนดิ จะเป็นช้าง กระบอื เสอื ซึง่เป็นสตัว์ใหญ่กต็าม จะเป็นสัตว์เลก็สัตว์

น้อยจนกระทั่งกระต่ายแมวป่าก็ตาม ก็จับโดยเคารพ คือเห็นเป็นส�าคัญและจับอย่าง

รอบคอบ ไม่ประมาทเท่ากันหมด ไม่ใช่จับโดยไม่เคารพท่ีตรงกันข้าม เพราะเหตุท่ี 

ด�าริว่า อย่าให้เสียแรงเปล่า) 

รวมความว่าวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรม ก็คือทรงแสดงธรรมแก่บุคคล

ทุกหมู่เหล่าด้วยความเคารพดังกล่าว และในการท่ีทรงต้ังพระธรรมวินัยเป็นศาสดา

แทนพระองค์ ก็เพื่อพุทธศาสนิกชนจักได้มีความเคารพในพระธรรมวินัย เรียกสั้นว่า

เคารพในธรรมนั้นเอง และเม่ือเคารพในธรรมก็ย่อมจะเคารพในคนที่ควรเคารพ  

ในวัตถุที่ควรเคารพ ตามที่แสดงบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย พระพุทธจรรยาในข้อนี้

เป็นการวางเนติเรื่องความเคารพไว้อย่างล�้าเลิศ

๓

พระพทุธเจ้าได้ตรสัว่า พระองค์ทรงเคารพพระธรรมท่ีได้ตรสัรู ้และทรงอธิบาย

รวมความว่า คือทรงแสดงธรรมโปรดคนทุกชั้นโดยเคารพ ได้แก่หยั่งพระญาณโดย
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รอบคอบทัว่ถงึ และมพีระหฤทยัมุง่ให้ได้รบัประโยชน์ด้วยพระกรณุาเสมอกนั ดงัปรากฏ

ในพระพุทธจริยาทุกแห่ง ข้อนี้ย่อมเป็นเนตติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตนทุก ๆ คน  

เช่น แพทย์ท่ีดีย่อมเคารพในวิชาแพทย์ที่ได้ศึกษามา ใช้วิชารักษาคนไข้ด้วยมุ่งให ้

หายอย่างสุดภูมิรู้ ไม่ว่าคนไข้นั้น จะมั่งมีหรือยากจน ไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดไหน  

อาการมากหรือน้อยอย่างไร มีความไม่ประมาทอย่างเต็มที่ การปฏิบัติดังนี้ถือว่าเป็น

จรรยาแพทย์ข้อส�าคัญ ถ้าแพทย์ไม่ใช้วิชาให้เต็มที่ในการรักษาพยาบาล เพราะเหตุว่า 

คนไข้เป็นคนขดัสนยากจนก็ด ีเพราะความประมาทด้วยเหตตุ่าง ๆ กด็ ีช่ือว่าไม่เคารพ

ในวิชาแพทย์ ทั้งไม่เคารพในจรรยาแพทย์ 

ผู้มีหน้าที่อย่างอ่ืนก็เหมือนกัน เมื่อรู้ว่าคนมีฐานะหน้าที่อย่างไร ควรจะท�า

อย่างไร จึงจะเป็นสุจริตต่อฐานะหน้าที่ของตน เมื่อปฏิบัติให้ชอบด้วยฐานะหน้าที่  

กช็ือ่ว่าเคารพในธรรมคอืหน้าที ่แต่ถ้าปฏบัิตผิดิไป กช็ือ่ว่าขาดความเคารพในธรรมคอื

หน้าทีเ่รียกว่าทจุรติต่อหน้าที ่ฉะนัน้ ความเคารพในธรรมคอืหน้าทีซ่ึง่รูอ้ยู่แล้ว จงึเป็น

หลักส�าคัญซึ่งท�าให้ผู้ใหญ่เป็นที่เคารพของผู้น้อยได้โดยทั่วไป อีกอย่างหนึ่งธรรมคือ 

คุณงามความดี ตรงกันข้ามกับอธรรมคือความชั่วซึ่งโดยมากก็รู ้กันอยู ่ ฉะนั้น  

เมือ่เคารพในความรูห้มายความว่า เมือ่รูว่้าไม่ด ีกต็ัง้ใจเว้น เม่ือรู้ว่าด ีกต็ัง้ใจท�า ดัง่นี้

เรียกว่าเคารพในธรรมที่รู้โดยตรง ซึ่งท�าคนให้เป็นคน (เป็นมนุษย์โดยธรรม)

มีคนไม่ใช่น้อยท่ีเรียนรู้มากมาย อะไรดีอะไรชั่วรู้ทั้งนั้น แต่ไม่ท�าดี หรือท�า 

ก็ท�าสิ่งที่ไม่ดี เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตัวเองไม่ได้ ก็เพราะขาดความเคารพในธรรม 

ทีรู่ ้คอื ไม่ปฏิบตัใิห้สมควรแก่ความรูน้ั้นเอง พระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนตรสัรูก้ไ็ด้ทรงเคารพ

ในธรรมที่ได้สืบเสาะค้นหามาโดยล�าดับ ด้วยการทรงปฏิบัติอย่างเต็มที่ ครั้นทรงพบ

ธรรมอันเป็นทางที่ถูกต้อง ก็ทรงปฏิบัติอย่างบริบูรณ์ เรียกว่าเคารพในธรรมที่รู้ คือ 

รู้ว่าอย่างไรดีก็ตั้งใจท�า ครั้นตรัสรู้แล้วก็ยังทรงเคารพในธรรมที่ตรัสรู้ด้วยทรงใช้ความ

รู้โปรดเวไนยชน โดยไม่ผิดพลาดบกพร่อง ด้วยพระกรุณาเสมอกันหมด ความเคารพ

ในธรรมดังกล่าว เป็นธรรมดาของพระพุทธะทั้งหลาย
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โอวาทส�าหรับเด็กสาว

สมัยเมื่อพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ในป่ารุกขชาติ (ชาติยาวัน) ใกล้ภัททิยนคร 

คฤหบดคีนหนึง่ ชือ่อุคคหะ เป็นหลานของเมณฑกเศรษฐ ีเข้าไปเฝ้ากราบทลูเชญิเสดจ็

พระพุทธเจ้า ไปเสวยที่นิเวศน์ของตนในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้น กับพระภิกษุอีก ๓ รูป  

รวมเป็น ๔ ทัง้พระองค์ พระพุทธเจ้าทรงรบัด้วยอาการทรงนิง่อุคคหะคฤหบดทีราบว่า

ทรงรบันมินต์แล้วก็ถวายอภิวาทท�าประทักษณิกลบัไป เรือ่งตอนนีค้วรสังเกตว่า ในครัง้

พุทธกาลไม่ถือจ�านวนพระ ๔ รูปว่าไม่ใช้ในงานมงคล หรือในเวลาปกติทั่วไป  

บางคนในปัจจุบันนี้เห็นพระเข้าบ้านจ�านวน ๔ รูป เกิดความไม่ชอบใจก็มี ในเรื่องนี้ 

อคุคหะนมินต์พระมจี�านวน ๔ รวมทัง้พระพทุธเจ้าในงานมงคลของตน และยงัมกีล่าว

ในเรื่องอื่นว่านิมนต์พระภิกษุ ๔ รูป เข้าไปท�าบุญในบ้าน แต่ในครั้งพุทธกาลไม่มี

ธรรมเนียมนิมนต์พระไปสวดในการศพ ครั้นเกิดมีธรรมเนียมดังกล่าวซึ่งใช้จ�านวน 

พระ ๔ รูป อาจจะเพือ่ให้ครบสงฆ์หรอือาจจะตดิมาจากนยิมนมินต์พระ ๔ รปูดงักล่าว

กไ็ด้ จ�านวนนัน้ก็เลยถูกถอืไปเสยีอย่างหนึง่ และธรรมเนยีมการรบันมินต์ของพระพทุธเจ้า 

และของพระสาวก ใช้อาการนิ่งแสดงรับ กับธรรมเนียมท�าประทักษิณ (เวียนขวา)  

นั้นใช้ในเวลาจะกลับ 

จะเข้าเรื่องที่เริ่มกล่าวมาแล้วต่อไป ครั้นวันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวย

ในนเิวศน์ของอคุคหะ ครัน้เสรจ็ภตัตกจิแล้ว อุคคหะกราบทลูขอประทานโอวาทแก่หมู่

กมุารี (เดก็สาว) ของตน ซึง่จะแต่งงานแยกออกไปอยู่ในตระกลูสามี พระพทุธเจ้าได้
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ประทานพระโอวาทแก่เด็กสาวทั้งหลาย มีความว่า 

๑. พึงส�าเหนียกว่าจักปฏิบัติมารดาบิดาของสามี ผู้มุ่งประโยชน์อนุเคราะห์

เกื้อกูล คือ ตื่นก่อน นอนหลัง รับใช้ มีความประพฤติเป็นที่พอใจ พูดน่ารัก 

๒. พงึส�าเหนยีกว่าจะเคารพนับถอืบชูามารดาบดิาหรอืสมณพราหมณ์ ซึง่เป็น

ที่เคารพของสามี 

๓. พึงส�าเหนียกว่าจักขยัน ไม่เกียจคร้าน มปัีญญาสามารถท�า สามารถจดัการ

งานภายในของสามี 

๔. พงึส�าเหนยีกว่า จกัรู้การงานทีท่�าแล้ว และยังมิได้ท�าของตน ภายในบ้าน

ของสามี จักรู้จักรักษาพยาบาลคนภายในบ้านผู้ป่วยไข้ จักแบ่งอาหารให้ตามส่วน 

๕. พึงศึกษาส�าเหนียกว่าทรัพย์สินเงินทองท่ีสามีหามาได้จักเก็บรักษาไว ้

ครบถ้วน จกัไม่ประพฤตนิอกใจ นอกจารีตสตรทีีด่ ีไม่ลกัยักยอกทรพัย์ ไม่เป็นนกัเลง

สุรา นักเลงการพนัน เป็นต้น ไม่ผลาญทรัพย์ 

ค�าสอนทั้ง ๕ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าประทานเป็นพระโอวาทแก่เด็กสาวทั้งหลาย 

ผู้ท่ีจะแต่งงาน ในข้อ ๒ ตรัสสอนให้เคารพนับถือบิดามารดาหรือสมณพราหมณ์  

ซึ่งเป็นที่เคารพของสามี แสดงว่า ได้มีพระกรุณามุ่งความสุขของครอบครัวเป็นท่ีต้ัง  

ไม่ได้ตรัสโดยเฉพาะเจาะจงว่า ให้มานับถือพระองค์หรือสาวกของพระองค์ สุดแต่จะ

เคารพนับถือสมณพราหมณ์ในศาสนาไหน เมือ่ต่างปรองดองเก้ือกลูกนัให้เกดิความสขุ

ก็ใช้ได้ พระโอวาทนี้จึงแสดงให้เห็นพระกรุณาใหญ่ ดังทะเลหลวง
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คุณสมบัตขิองผู้ปกครอง

ครัง้หนึง่ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอนัเป็นคณุสมบตัขิองผูป้กครอง และ

ทายาทของผู้ปกครองท่ัวไป เทียบพระราชคุณสมบัติ และพระคุณสมบัติขององค ์

พระรัชทายาท มีใจความว่า คุณสมบัติของผู้ปกครองอันเป็นธรรมประจ�าตนน้ัน  

คือ 

๑.  มีศีล คือ ความประพฤติดี 

๒.  มีการสดับมาก คือเรียนรู้เรื่องทั้งปวงมาก 

๓.  มีความเพียรพยายามละความชั่วท�าความดี 

๔.  มีปัญญารู้จักวิธีท�าให้รอดพ้น 

๕. มีความรอดพ้นทุกข์วิบัติต่าง ๆ ได้ 

เหมอืนอย่างพระราชามหากษตัรย์ิผูท้รงได้รับมุรธาภเิษกแล้ว ทรงมพีระมหันต

เดชานุภาพแผ่ไปในทิศานุทิศ เพราะ 

๑. ทรงมพีระชาตสิมบรูณ์ คอืมพีระชาตวุิฒทิีพ่งึนบัถือทัว่ไป และมีประเทศ

ชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคง 

๒. มีการคลังบริบูรณ์ 

๓. มีก�าลังทัพทุกหมู่เหล่าคอยรับพระราชโองการ

๔.  มีปริณายกผู้ฉลาดสามารถ 

๕. มีพระอิศริยยศอันเกิดจากเหตุ ๔ ข้อข้างต้น คือพระบรมเดชานุภาพ 

แผ่ไปในทิศทั้งปวง 
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ส่วนธรรมอันเป็นคุณสมบัติของทายาทนั้น คือ 

๑.  มีความเคารพเชื่อฟังในสิ่งที่ควรเคารพเชื่อฟัง ในทางพระพุทธศาสนาคือ

เชื่อในพระพุทธธรรม 

๒.  มีอนามัยสมบูรณ์สามารถประกอบความเพียร 

๓.  ไม่หลอกลวง เปิดเผยตนได้ตามเป็นจริง

๔.  มีความเพียรพยายามละความชั่วท�าความดี 

๕.  มีปัญญารู้จักวิธีท�าให้รอดพ้นทุกข์พิบัติ

เหมอืนอย่างองค์รชัทายาทของพระราชามหากษตัรย์ิ ทรงด�ารงอยูใ่นฐานนัดรศกัดิ์

อันสมควรอย่างยิ่ง เพราะ 

๑. ทรงเป็นพระเชษฐราโชรส มีพระชาติก�าเนิดถูกต้องบริบูรณ์ 

๒.  มีพระรูปสิริงามสง่าน่าดูน่าชม 

๓.  เป็นที่รักสนิทพระราชหฤทัยของพระราชชนกชนนี

๔.  เป็นที่รักสนิทใจของประชาชน 

๕.  ศึกษาให้ส�าเร็จในศิลปะศาสตร์ทั้งหลาย 

ธรรมแสดงคณุสมบตัเิหล่านีเ้ทยีบกนัได้ตามล�าดบัข้อ และเมือ่มธีรรมอันเป็น

คุณสมบัติภายในก็ให้เกิดผลเป็นคุณสมบัติภายนอก แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็น

พระบรมศาสดาของเทพ (ในหมู่มนุษย์ก็คือบุคคลชั้นสูง) และมนุษย์ (สามัญทั่วไป) 

โดยแท้
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ภรรยา ๗ จ�าพวก

เช้าวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปทรงรับบาตรในนิเวศน์ของอนาถปิณฑิก-

คฤหบดี เวลาน้ันคนก�าลังส่งเสียงเอ็ดอึงกันลั่นนิเวศน์ เหมือนอย่างเสียงชาวประมง

แย่งปลา (เสียงในตลาดปลาสด) คฤหบดีได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่า ธิดาสะใภ้ของตน  

ชือ่ สชุาดา ซ่ึงมาจากตระกลูม่ังคัง่ ไม่เอ้ือเฟ้ือบดิามารดาของสาม ีและไม่เอือ้เฟ้ือสามี 

ทั้งไม่เคารพนับถือแม้พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่คอยช่วยดูแลกิจการท้ังหลาย ปล่อยให้

คนทั้งปวงในนิเวศน์ท�าเสียงเอะอะอยู่อย่างนี้ 

พระพุทธเจ้าโปรดให้เรียกนางสุชาดา ธิดาสะใภ้ของอนาถบิณฑิกะเข้าเฝ้า 

ประทานพระโอวาทอบรมมีใจความว่า “ภริยาของบุรุษมี ๗ จ�าพวก คือ 

๑.  วธสมา ภริยาเสมอด้วยผู้ฆ่า ได้แก่ภริยาที่มีจิตประทุษร้ายสามี ยินดีใน

ชายอื่น ดูหมิ่นสามี พยายามจะฆ่าสามี 

๒.  โจรสมา ภริยาเสมอด้วยโจร ได้แก่ภริยาที่ปรารถนาจะยักยอกเบยีดบงั

ทรพัย์ทีส่ามหีามาได้ หรือแม้ประพฤตตินในทางท�าลายทรัพย์ต่าง ๆ 

๓.  อยัยสมา ภรยิาเสมอด้วยนาย ได้แก่ภรยิาทีห่ยาบดรุ้ายมถ้ีอยค�าไม่สุภาพ 

ประพฤติข่มสามีให้อยู่ในอ�านาจตนต่าง ๆ 

๔.  มาตุสมา ภริยาเสมอด้วยมารดา ได้แก่ภริยาท่ีคอยรักษาสามี เหมือน

มารดารักษาบุตร และรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ มีจิตใจกังวลห่วงใยสามี 
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๕.  ภคินีสมา ภริยาเสมอด้วยพี่น้องหญิง ได้แก่ภริยาที่มีความนับถือในสามี 

ประพฤติคล้อยตามสามี มีใจรักผูกพันกันดังพี่น้อง 

๖.  สขีสมา ภริยาเสมอด้วยเพื่อน ได้แก่ภริยาที่มีความรักกัน คอยดูแลร่วม

สุขร่วมทุกข์ และมีความบันเทิงสนุกสนานกันอย่างฉันเพื่อน 

๗. ทาสีสมา ภริยาเสมอด้วยทาสี แม้สามีจะดุด่าขู่เข็ญก็ไม่โกรธอดกลั้น 

ต่อสามีได้เสมอ หรือภริยาที่คอยปฏิบัติรับใช้สามีทุกสิ่งทุกอย่าง” 

เมื่อพระพุทธเจ้าประทานโอวาทจบแล้ว ตรัสถามว่า นางสุชาดาจะเป็นภริยา

พวกไหน นางสชุาดาเม่ือได้สดบัพระโอวาท มคีวามรูส้�านกึตน กราบทลูขอให้พระพทุธเจ้า

ทรงจ�าไว้ว่า นางจะเป็นภรรยาของสามีท่ีเสมอด้วยทาส ีตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นไป พระพทุธ-

โอวาทนีต้รสัประทานแก่นางสชุาดา ตามเรือ่งทีเ่กิดขึน้ จงึกล่าวเฉพาะภรยิา ๗ จ�าพวก 

แม้สามขีองภรยิาท้ังหลาย กอ็าจกล่าวโดยอนโุลมได้ว่า ม ี๗ จ�าพวก เช่นเดยีวกนั คอื 

๑.  สามีเสมอด้วยผู้ฆ่า 

๒.  สามีเสมอด้วยโจร 

๓.  สามีเสมอด้วยนาย 

๔.  สามีเสมอด้วยบิดา 

๕.  สามีเสมอด้วยพี่น้องชาย 

๖.  สามีเสมอด้วยเพื่อน 

๗.  สามีเสมอด้วยทาส 

ทั้ง ๗ จ�าพวกเหล่านี้ จ�าพวกที่เสมอด้วยผู้ฆ่า เสมอด้วยโจร เสมอด้วยนาย 

เป็นจ�าพวกที่ไม่ดี ส่วนนอกจากนี้ เป็นจ�าพวกท่ีดี แม้จ�าพวกเสมอด้วยทาส ก็เช่น

เดยีวกนั เพราะแม้อกีฝ่ายหนึง่จะร้าย แต่ฝ่ายตนกค็งรกัษาความดขีองตนอยู่ได้สม�า่เสมอ 

พระพทุธเจ้าทรงอบรมภรยิาทีไ่ม่ดี ให้กลบัเป็นภรยิาทีด่ขีองสาม ีและทรงวาง

หลกัของภรยิาไว้ ๗ จ�าพวก ดงักล่าว ซ่ึงอาจใช้ได้แม้แก่บรรดาสามทีัง้หลาย หลกัของ

พระโอวาทก็คือทรงประมวลภริยาลักษณะต่าง ๆ ในโลก มาชี้แจงให้เห็นความจริงว่า 
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จ�าพวกไหนมลัีกษณะอย่างไร เมือ่ผูฟั้งสามารถรบัฟังความจรงิได้ด้วยใจจรงิของตนเอง

แล้ว ก็จะรู้ได้ทันทีว่า จ�าพวกไหนดี หรือไม่ดีอย่างไร ตนเองเป็นอยู่แล้วอย่างไร  

และควรจะเป็นอย่างไรต่อไป คนท่ีกลับตัวได้นั้น ต้องอาศัยหลักดังกล่าวนี้ คือรับรู้

ความจริงด้วยใจจริงของตน และถ้ารับรู้ว่าตนไม่ดีด้วยใจจริงดังกล่าวแล้ว จะกลับตัว 

ได้ทันที
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รักตนดพีงึรักษาตน

สมยัเมือ่ พระพทุธเจ้า ประทบัอยูใ่นเชตวนารามของอนาถบณิฑกิะ ใกล้นคร

สาวตัถ ีรฐัโกศล พระเจ้าโกศลมีพระนามว่า ปเสนท ิประทบัอยู่บนปราสาทกับพระนาง

มัลลิกาเทวี ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีว่ามีใครอื่น ซึ่งเป็นที่รักกว่าตนของพระนาง

เองอยูบ้่าง พระนางกราบทลูว่าไม่ม ีแม้พระเจ้าปเสนทิก็เช่นเดยีวกนั ไม่มใีครอืน่ทีเ่ป็น

ที่รักกว่าตนของพระองค์ พระเจ้าปเสนทิทรงรับรองพระวาจาของพระนาง พระนาง

มัลลิกาเทวีมิได้กราบทูลตอบ ในท�านองท่ีภริยาสามีผู ้ผูกพันกันมาก น่าจะตอบ  

แต่พระนางมลัลกิาได้ตอบตามความจรงิ และอ้างพระเจ้าปเสนทเิองว่า ทรงรกัพระองค์

เองยิง่กว่าใครอ่ืนทัง้หมด พระเจ้าปเสนทเิองต้องทรงรบัรองและไม่อาจจะกริว้พระนาง 

เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็อยู่ในอาการอย่างเดียวกัน คือรักตนยิ่งกว่าใครอื่นทั้งหมด  

ในเรื่องนี้ยิ่งนึกก็จะยิ่งเห็นว่าความจริงเป็นอย่างนั้น พระเจ้าปเสนทิได้เสด็จไปเฝ้า

พระพุทธเจ้า และกราบทูลให้ทรงทราบ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงอุทานขึ้นในเวลานั้นว่า ‘ค้นหาด้วยใจตลอดทิศทั้งปวงก็ไม่

พบผู้ซึ่งเป็นที่รักกว่าตนในที่ไหน ตนของผู้อื่นก็เป็นท่ีรักมากของเขาเหมือนอย่างนั้น 

เพราะฉะนัน้ ผูร้กัตนก็ไม่พงึเบยีดเบียนคนอืน่’ พระพทุธเจ้าได้ตรสัเตอืนไว้ในทีอ่ื่นอกี

ว่า ‘ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็พึงรักษาตนให้ดี ผู้ฉลาดพึงประคับประคองตนตลอดทั้ง 

สามวัย’ (พระเจ้าปเสนทิทรงได้นัยในเรื่องรักตน ได้ทรงด�าริอีกว่า ท�าอย่างไรเรียกว่า

รักตนหรือไม่รักตน) ผู้ประพฤติทุจริต แม้จะพูดว่ารักตน ก็ไม่ชื่อว่ารักตน เพราะ
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ตนเองท�าความทุกข์ให้แก่ตน เหมือนอย่างคนเกลียดกันท�าให้แก่กัน ส่วนผู้ประพฤติ

สุจริต แม้จะพูดว่าไม่รักตนก็ชื่อว่ารักตน เพราะตนเองท�าความสุขให้แก่ตน เหมือน

อย่างคนทีช่อบกนัท�าให้แก่กนั อีกอย่างหน่ึง คนทีป่ระพฤตทิจุรติ แม้จะมพีลเสนารักษา 

ก็ไม่ชื่อว่ารักษาตน เพราะเป็นการักษาชั้นนอกไม่ใช่ชั้นใน ส่วนผู้ประพฤติสุจริต  

แม้จะไม่มีพลเสนารักษา ก็ชื่อว่ารักษาตนเพราะเป็นการรักษาชั้นใน แม้จะไม่มีการ

รักษาชั้นนอก 

เมื่อทรงมีพระด�าริอย่างนี้ ก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลพระด�ารินั้น 

พระพุทธเจ้าได้ทรงรับรองว่าเป็นการถูกต้อง พระนางมัลลิกาเทวีได้กราบทูลสะกิด 

พระราชหฤทัยให้ทรงทราบสัจธรรมในเรื่องนี้ก่อน ก็น่าจะเป็นได้ เพราะพระนางเป็น

พุทธศาสนิกา ชักน�าให้พระเจ้าปเสนทิไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ทรงได้รับ 

พระธรรม และท�าให้ทรงงดเว้นทางที่ผิด เช่นการฆ่ามนุษย์และดิรัจฉานบูชายัญ  

ด�าเนินประศาสโนบายไปในทางถูก ปกครองประชาชนให้มีสุขสมบูรณ์ พระนาง 

มลัลกิาเทว ีจงึทรงได้รับยกย่องนับถอืเป็นพระแม่เจ้าของประชาชน
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เหตุให้งาม ไม่งาม

ครั้งหนึ่ง พระนางมัลลิกาเทวีเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีพระเชตวนาราม  

ใกล้กรุงสาวัตถี กราบทูลว่า 

๑.  เพราะเหตุอะไร สตรีภาพบางคนจึงมผีวิพรรณทราม มรีปูชัว่แลดนู่าเกลยีด 

ทั้งเป็นคนขัดสนมีทรัพย์น้อย มีโภคสมบัติน้อย มีบริวารน้อย 

๒.  เพราะเหตุอะไร สตรีภาพบางคนจึงมผีวิพรรณทราม มรีปูชัว่แลดนู่าเกลยีด  

แต่มั่งคั่งมีทรัพย์โภคสมบัติและบริวารมาก 

๓.  เพราะเหตุอะไร สตรภีาพบางคนจงึมรูีปงาม น่าดนู่านยิมชมชอบ ประกอบ

ด้วยผิวพรรณรูปสัณฐานเป็นอย่างเยี่ยม ทั้งมั่งคั่งมีทรัพย์โภคสมบัติและบริวารมาก 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 

๑.  เพราะเหตท่ีุเป็นคนมักโกรธงุน่ง่านอยูม่าก ถกูใครว่าแม้นดิหน่อยกอ็อกรบั

โกรธ เสยีปกตภิาพ กระด้าง แสดงความโกรธแค้นขดัเคอืงให้ปรากฏ (จงึมรีปูชัว่) ท้ัง

เป็นคนคับแคบไม่ท�าบุญทานเผื่อแผ่เจือจาน และมีใจริษยาคิดท�าลายในลาภผลของผู้

อื่น (จึงเป็นคนขัดสนจนทรัพย์และบริวาร)

๒.  เพราะเหตทุีเ่ป็นคนมกัโกรธดังกล่าว (จงึมีรปูชัว่) แต่เป็นคนท�าบญุทานโอบ

อ้อมอาร ีและมีใจไม่ริษยาในลาภผลของผู้อ่ืน จึงเป็นคนมัง่คัง่ด้วยทรพัย์และบรวิาร) 
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๓.  เพราะเหตทุี่เป็นคนไม่มักโกรธดังกล่าว (จึงมีรูปงาม) แต่เป็นคนคับแคบ

ไม่ท�าบุญทาน และมีใจรษิยาคดิท�าลายในลาภผลของคนอืน่ (จึงเป็นคนขัดสนจนทรัพย์

และบรวิาร) 

๔.  เพราะเหตทุี่เป็นคนไม่มักโกรธดังกล่าว (จึงมีรูปงาม) ทั้งเป็นคนท�าบุญ

ทานโอบอ้อมอารี และมีใจไม่ริษยาไม่คิดท�าลายในลาภของผู้อื่น (จึงเป็นคนมั่งคั่งด้วย

ทรัพย์และบริวาร) 

พระนางมลัลกิาเทว ีกราบทลูว่า ในชาตอิืน่พระนางได้เป็นคนมกัโกรธเป็นแน่ 

ในชาตินี้จึงมีรูปชั่ว และพระนางได้ท�าบุญทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาแล้วเป็นแน่ บัดนี้จึงมี

ทรัพย์มโีภคะมากมาย และพระนางได้เคยมใีจไม่รษิยาไม่คดิท�าลายในลาภผลของผูอ้ืน่

มาแล้วเป็นแน่ บัดนี้จึงมีบริวารมาก พระนางได้ประทานความยกย่องขัตติยกัญญา 

พราหมณกญัญา คหบดกีญัญา ให้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในราชตระกลูนี ้พระนางมลัลิกา

เทวีได้กราบทูลปฏิญญาต่อพระพุทธเจ้าว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระนางจักไม่โกรธ

งุ่นง่าน ถูกใครว่าแม้จะมากก็จักไม่ออกรับ ไม่โกรธ ไม่เสียปกติภาพ ไม่กระด้าง  

ไม่แสดงความโกรธแค้นขัดเคืองให้ปรากฏ จักบ�าเพ็ญบุญทานต่าง ๆ ไม่มีใจริษยา 

ไม่คดิท�าลายในลาภผลของผูอ้ืน่ ไม่ผกูใจรษิยา แล้วพระนางได้กราบทลูแสดงพระองค์

เป็นอุบาสิกา ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต
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สตรทีี่ประเสรฐิ

วนัหนึง่ พระราชาปเสนทแิห่งรฐัโกศล เสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า ณ พระวหิาร

เชตวนั ขณะทีป่ระทบัอยู่กบัพระพทุธเจ้านัน้ ได้มรีาชบรุษุผูห้นึง่รบีเข้าไปเฝ้าพระราชา 

กราบทูลกระซิบที่ใกล้พระกรรณว่า พระนางมัลลิกาเทวีประสูติพระราชธิดาแล้ว 

พระราชามีพระหฤทัยไม่ชื่นบานต่อข่าวประสูตินั้น ปรากฏว่าพระราชาทรง

สิเน่หาโปรดปรานพระเทวีมาก ถ้าได้พระราชโอรส คงโปรดปรานเพิ่มขึ้นอีก ทรง

ปรารถนาจะได้พระราชโอรส น่าจะทรงทราบว่าพระเทวีใกล้จะประสูติ และพระเทวีก็

เป็นพทุธศาสนกิา ถ้าทรงได้ข่าวประสตูคิร้ังแรกว่า เป็นพระราชโอรสขณะเฝ้าพระพทุธเจ้า

อยู ่ก็จะทรงแสดงความดีพระหทัยกับพระพุทธเจ้า เพราะทรงเคารพนับถืออย่างสนิท  

ในฐานที่มีพระชนมายุเท่ากัน เป็นขัตติยะด้วยกัน ทั้งทรงถือว่าเป็นชาวโกศลด้วยกัน 

(แคว้นสักกะน่าจะขึ้นอยู่หรือสัมพันธ์ร่วมอยู่กับแคว้นโกศลในเวลานั้น) ในคราวดีใจ 

ถ้าได้อยู่กับญาติมิตรสหายรุ่นราวคราวเดียวกัน ชั้นฐานเดียวกัน ก็จะแสดงความดีใจ

ออกได้อย่างสะดวก แม้ในคราวเสียใจ ก็เช่นเดียวกัน เพราะอาจจะแสดงความเสียใจ

ผ่อนคลายออกมาได้ ท้ังอาจจะได้รบัความปลอบโยนตกัเตอืนสตไิด้อย่างกนัเองตรงไป

ตรงมา พระราชาย่อมทรงทราบได้เองแล้วว่า การจะได้บุตรหรือธิดา ตามค�าชาวบ้าน

ว่า ลูกชายหรือลูกหญิงนั้นก็สุดแต่เด็กที่จะเกิดมา พ่อแม่ได้แต่หวังเพ่ือจะเห็นเด็ก  

แต่ถ้าหวังว่าจะให้เป็นชายหรือหญิงก็เป็นการยาก ตามธรรมชาติธรรมดา ก็จะต้อง 

มีทั้งชายทั้งหญิง และเหตุผลตามธรรมนิยม ใครจะดีกว่าใคร ไม่ว่าชายด้วยกัน  
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หญิงด้วยกัน ไม่ว่าชายเปรียบกับหญิง หรือหญิงเปรียบกับชาย ก็สุดแต่ความรู้ 

ความประพฤติของแต่ละคน สุดแต่บุญวาสนาความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละคน และ

สุดแต่ลูกหลานที่จะสืบสกุลต่อไปอีกด้วย กล่าวโดยเฉพาะสตรีหรือหญิง ย่อมชื่อว่าดี

ประเสริฐกว่าด้วยคณุสมบตั ิเฉพาะของสตรภีาพนัน้อย่างหนึง่ ด้วยคณุสมบตัทิัว่ไปอกี

อย่างหน่ึง เช่นศึกษาอบรมมีปัญญา มีความประพฤติดี ถ้าเม่ือได้ออกเรือนก็ปฏิบัติ

หน้าที่ดีในฐานะทั้งหลาย เช่นในฐานะสะใภ้ภริยา แม่เรือน แม่ของลูก ทุก ๆ คนที่

เกิดมาก็ต้องมีสตรีเป็นมารดา มีบุรุษเป็นบิดา องค์พระราชาปเสนทิก็เช่นเดียวกัน  

แม้พระราชาปเสนทิจะได้ทรงทราบความจริงอยู่ แต่อาจทรงมีเหตุผลบางอย่างที่ท�าให้

ทรงต้องหวัง ถึงดังนั้น ก็ควรทรงยินดีตามที่ทรงได้มาแล้ว 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสภาษิตขึ้นอย่างตรง ๆ ในเวลานั้นว่า “ขอพระองค์ผู้ทรง

เป็นใหญ่แห่งปวงชน จงทรงสดับ แม้สตรีดีก็ประเสริฐกว่าได้ คือจ�าพวกที่มีปัญญา  

มีศีลธรรม นับถือบิดามารดาของสามีอย่างเทวดา ปฏิบัติบ�ารุงสามี สตรีนั้นเลี้ยงลูก 

ทีเ่กดิมาให้เป็นวรีบุรษุเป็นใหญ่ท่ัวทิศได้ สตรนีัน้เป็นภรยิาทีด่ ีมบีตุรเป็นราชาครอบครอง

ราชัยได้ด้วย”
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ประเพณฉีลองสุรา

มปีระเพณีฉลองอย่างหนึง่ ในกรงุสาวัตถีเรยีกว่า “ฉลองสุรา” ใช้เวลาประมาณ 

๗ วัน เมื่อถึงวันฉลองสุรา ประชาชนนักสุราบานจะพากันหยุดงานไปประชุมดื่มสุรา

ฉลองกันอย่างเต็มที่ ประเพณีนี้เรียกว่ามหรสพสุราก็ได้ จะนิยมให้ดื่มกันได้ท้ัง 

ชายหญิง หรือเฉพาะแต่ชาย ไม่ปรากฏ ในเรื่องที่จะเล่านี้ พวกผู้ชายปรารถนาจะไป

ด่ืมสุราฉลองกัน แต่ไม่ประสงค์จะให้ภริยาของตนดื่ม คือได้มีชายจ�านวนหนึ่งนับถือ

นางวิสาขา ท่ีเรียกกันว่า มหาอุบาสิกา เห็นว่าจะเป็นผู้ช่วยอบรมภริยาของตนให้  

“อยู่ด้วยความไม่ประมาท” ได้ จึงพากันน�าภริยาของตน ๆ ไปฝากให้อยู่รับการอบรม

ในส�านักของนางวิสาขา ในเวลากลางวันขณะที่พวกตนออกไปท�างาน ในเวลาเย็น 

ก็กลับไปบ้าน ก็ได้ผลที่เรียกว่า ไม่ประมาทเป็นปกติดีอยู่ 

ครัน้ถงึวนัฉลองสรุาท่ีตดิต่อกนัไปอกี ๗ วนั ภรยิาทัง้หลายเหน็สามหียดุงาน

ออกไปดืม่สรุาฉลองกนัดงันัน้ กเ็กิดความอยากจะดืม่บ้าง แต่กก็ลวัสาม ีครัน้คดิอบุาย

ได้แล้ว เมื่อเวลาไปหานางวิสาขา ได้น�าสุราซ่อนไปด้วย และได้ขอร้องนางวิสาขาให้ 

น�าไปเที่ยวอุทยาน นางวิสาขาได้น�าสตรีสหายเหล่านั้นไปอุทยาน เมื่อได้โอกาสสตรี

เหล่านั้นก็ชวนกันดื่มสุรา นางวิสาขาได้ทราบเมื่อได้เห็นกิริยาที่ประมาทเพราะเมา 

เสยีแล้ว ก็ได้แต่อบรมว่ากล่าวแนะน�าจนสตรสีหายเหล่านัน้รบัว่าจะไม่ดืม่อกี ครัน้แล้ว

ก็เกิดอยากด่ืมขึ้นอีก เพราะเห็นสามีดื่ม จึงไปชวนนางวิสาขาไปเที่ยวอุทยานอีกครั้ง 

นางวิสาขาไม่ยอมน�าไป จึงเปลี่ยนวิธีชวนนางวิสาขาไปพระวิหารเชตวัน ขณะท่ี
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พระพทุธเจ้าประทับอยู ่นางวสิาขาดใีจว่าสตรสีหายทัง้หลายคดิจะไปฟังเทศน์พระพทุธเจ้า 

จึงน�าไปพระวิหารพร้อมกัน และได้น�าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า สตรีเหล่านั้นระงับใจไม่ได้ 

แอบด่ืมสุราท่ีน�าซ่อนไปในท่ีเฝ้าน้ัน ท่านเล่าว่า มารได้โอกาสก็เข้าสิงให้แสดงอาการ

รื่นเริงอย่างคนเมา มารสุรา ก็น่าจะได้แก่ผีสุรานั่นเอง 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมขึ้นในขณะนั้น มีความว่า “เฮฮาอะไร รื่นเริง

อะไรนี ่เมือ่โลกมไีฟลกุโพลงอยูเ่ป็นนติย์ เธอทัง้หลาย ถกูความมดืหุม้ห่อแล้ว ไฉนจงึ

ไม่แสวงหาประทีป” พระสุรเสียงที่แสดงธรรมบทนี้ ปรากฏเหมือนเป็นแสงสว่าง 

พวยพุ่งเข้าสู่จิตใจของสตรีเหล่านั้น ด้วยพุทธานุภาพ มารสุราที่ฉวยโอกาสเข้าสิงหนี

ออกไปทันที สตรีทั้งหลายก็หายเมา ซาบซึ้งในรสพระธรรม ได้เป็นพุทธศาสนิกผู้มี

ศรัทธา ศีล มั่นคงในพระพุทธศาสนาตลอดไป เพราะเหตุที่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มี

พระกรุณาใหญ่ยิ่ง 



.



พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลศิล�้า

เล่ม ๔

พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗



.



สามภีรรยา ๔ จ�าพวก

คราวหนึง่ พระผูม้พีระภาคเจ้าได้เสดจ็พระพทุธด�าเนนิทางไกลในระหว่างเมอืง 

มถุราและเมืองเวรัญชา ในคราวเดียวกันนั้น มีคหบดีพร้อมทั้งภริยาจ�านวนมาก 

เดินทางไกลในระหว่างเมืองทั้งสองนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแวะประทับนั่งที่โคนไม้ 

ต้นหนึ่ง เมื่อพวกคหบดีและภริยาได้เดินทางมาถึงที่นั้น แลเห็นพระพุทธเจ้า จึงชวน

กันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายอภิวาทแล้วนั่งนิ่งสงบอยู่ 

พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเหน็พวกเขาตัง้อยู่ในอาการเคารพมคีวามสงบ และ

สถานทีน่ัน้กเ็ป็นป่าเป็นท่ีร่มรืน่สงดัเงยีบ เหมาะทีจ่ะทรงแสดงธรรมตามควรแก่บรษิทั 

จงึตรสัโอวาทเรือ่งสามีภรยิา ๔ จ�าพวก มีความว่า มสีามภีรยิาทีอ่ยูด้่วยกนั ๔ จ�าพวก 

คือ 

๑. สามีปิศาจอยูด้่วยกนักบัภรยิาเทวดา หมายถงึสามเีป็นคนใจบาปหยาบช้า  

ฝ่ายภริยาเป็นคนใจบุญสุนทานสามีชอบฆ่าเขาถือเอาทรัพย์ของเขาเป็นชู้ลูกเมียเขา 

หลอกลวงเขากินเหล้าเมายา เห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อใคร ทั้งปากร้ายพูดไม่ดี ภริยาตรง

กันข้ามไม่ประพฤติเหมือนเช่นนั้น เป็นผู้มีศีลธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวาจาดี 

๒. สามีปิศาจอยู่ด้วยกันกับภริยาปิศาจ หมายถึงทั้งสามีภริยาเป็นคนใจบาป

หยาบช้าด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
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๓. สามีเทวดาอยูด้่วยกันกับภรยิาปิศาจ หมายถึงสามเีป็นคนด ีใจบญุสุนทาน 

ฝ่ายภรยิาเป็นคนไม่ด ีใจบาปหยาบช้า ดงักล่าวในข้อสามีปิศาจในข้อหนึง่ 

๔. สามเีทวดาอยูด้่วยกนักบัภรยิาเทวดา หมายถงึทัง้สามทีัง้ภรยิา ต่างก็ใจบญุ

สุนทานด้วยกัน เว้นได้จากการฆ่า จากการลัก จากการประพฤตินอกใจกัน จากการ

พูดหลอกลวง จากสุรายาเมา เป็นคู่ที่มีศีลมีธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวาจาดี ใจความ

แห่งพระโอวาทมีเพียงเท่านี้ ได้ตรัสสอนคู่สามีภรรยา 

วิธีที่ตรัสสอนในคราวนี้ ไม่ได้ทรงเป็นค�าสั่งค�าสอนโดยตรง แต่ทรงแสดงถึง

ประเภทของคู่สามีภรยิาท้ังปวงในโลก ประมวลเข้าเป็น ๔ จ�าพวก ผูฟั้งย่อมจับได้ทนัที

ว่าฝ่ายไหนคูไ่หนดหีรือไม่ดอีย่างไร และย่อมสะกดิใจผูฟั้งเองให้มสีตริะลกึถงึตนว่าเป็น

ปิศาจหรือเทวดา เป็นเหตุให้แก้ไขปรับปรุงตนให้ดีขึ้นได้ น่าคิดว่า ไฉนจึงตรัสเปรียบ

ด้วยปิศาจกับเทวดา อันครอบครัวบ้านเรือนทุกแห่ง ย่อมมีสามีภริยาคู่ใดคู่หนึ่งเป็นผู้

ตัง้ข้ึน และมีบตุรธดิาสบืตระกลูต่อไป ท้ังคูจึ่งอยูใ่นฐานเป็นหวัหน้าครอบครวั ถ้าคนใด

คนหน่ึงไม่ดี ก็เท่ากับปิศาจท�าลายความสุขความเจริญของครอบครัว และตระกูล  

บตุรธิดาทีเ่กดิมากไ็ม่ได้รบัความสขุความเจรญิตามทีค่วรจะได้ ถ้าไม่ดีทัง้คูก็่ยิง่ซ�า้ร้าย 

บคุคลทีน่่าสงสารกค็อืเดก็ทีเ่กดิมาในครอบครวัปิศาจดังกล่าว ส่วนสามีภรยิาท่ีดกีเ็ท่ากบั

เทวดาประจ�าบ้านเรอืนครอบครวัและตระกลู เพราะเป็นผูบ้นัดาลความสขุ ความเจริญ 

ให้เกดิขึน้ เดก็ ๆ ในบ้านเรอืนเทวดา ในครอบครวัเทวดา ย่อมได้รบัความสุขความเจรญิ

ตามฐานะทุกอย่าง ตระกูลเทวดาจึงเป็นตระกูลที่เจริญ
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การนับถอืพระรัตนตรัย

สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู ่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์ มคธรัฐ  

พระจุนทีราชกุมารีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพิมพิสาร ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

พร้อมกับกุมารีทั้งหลายเป็นอันมาก กราบทูลว่าพระจุนทราชกุมาร ซึ่งเป็นพระภาดา 

(พีช่าย) ได้ตรสัว่า สตรหีรือบรุษุทีน่บัถอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ 

คือที่พึงด�าเนินชีวิตและถือศีล ๕ จะบังเกิดในสุคติ ไม่ไปทุคติ จึงขอกราบทูลถามว่า 

พระศาสดามีรูปร่างอย่างไร พระธรรมมีรูปร่างอย่างไร พระสงฆ์มีรูปร่างอย่างไร  

เพื่อว่าจะได้เลื่อมใสในพระองค์ เพราะอยากจะไปเกิดในสุคติ ไม่อยากจะไปทุคติ 

อนัทีจ่รงิ ในขณะทีพ่ระราชกมุารไีปเฝ้านัน้ กย่็อมได้เห็นพระองค์ พระพุทธเจ้า

ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ และก็จักได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงตอบปัญหา ถ้าเข้าใจว่า

พระพุทธเจ้ามีรูปร่างเท่าที่ตาได้เห็นหูได้ฟังเท่านั้น ก็ยังผิวเผินมาก ยังไม่ซาบซึ้งถึง

จิตใจ เมื่อออกจากที่เฝ้ากลับไปแล้ว พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็หายลับไป

หมดไม่เหลอืประทบัใจอยู ่อนัส่ิงทีจ่ะเกดิประทบัใจเป็นอย่างดน้ัีน ต้องเป็นส่ิงทีใ่จนยิม

ชมชอบเลื่อมใสท้ังใจ กย่็อมเกดิความนิยมอย่างยิง่ในส่ิงท่ีเป็นชัน้ยอด ถ้าเป็นส่ิงสามญั 

จะเกิดนยิมบ้าง ก็เนือย ๆ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหา ทรงชี้รูปร่างในทางท่ีประทับใจ ไม่ใช่เพียง 

แค่ตาหู มคีวามว่า พระพทุธะ คอื พระอรหนัต์ผูรู้เ้องชอบ เป็นยอดของสัตว์โลกทัง้หมด 

พระธรรมเป็นทีดั่บทุกข์ร้อนทุกอย่าง เป็นทีส่งบเยน็อย่างยิง่ เป็นยอดของธรรมทัง้หมด 
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พระสงฆ์คือหมู่ของผู้ที่ดับทุกข์ร้อน ได้รับความสงบเย็นแล้วเป็นช้ัน ๆ เป็นยอด 

ของหมูค่ณะทัง้หมด ในทีส่ดุได้ตรสัสรปุว่า เม่ือเลือ่มใสในส่ิงทีเ่ย่ียมยอดกจ็ะได้รบัผล

ที่เยี่ยมยอด สิ้นใจความที่ตรัสตอบเพียงนี้ 

ปัญหานี ้ฟังดกูเ็ป็นค�าถามง่าย ๆ แต่กด็ตูอบยาก ปัญหาฟังง่าย ๆ บางทเีป็น

ปัญหาเด็กถาม ที่ท�าให้ผู้ใหญ่ตอบไม่ได้ก็มี เลยดุเด็กว่าถามนอกเรื่อง ในเรื่องนี้น่าจะ

เรียกว่าเป็นปัญหาเด็กวัยรุ่นหรืออาจเป็นปัญหาเด็กเล็กก็ได้ ซึ่งมีสาระส�าคัญอยู่มาก 

เพราะเป็นค�าถามที่เข้าถึงหัวใจพระรัตนตรัยทีเดียว ถ้าสนใจศึกษาให้เข้าใจปัญหา 

นี้ดีแล้ว การนับถือพระรัตนตรัยก็จะถูกต้อง และจะไม่ต้องไปหลงต่ืนพระอรหันต์ 

ผิด ๆ แต่บางทีคนมักจะตื่นข่าวมากกว่าจะตื่นในเหตุผล อาจจะเป็นเพราะไม่ชอบใช้

เหตุผล หรอืไม่รูเ้หตผุลกไ็ด้ หรืออาจจะแก้ว่าต้องการไปดใูห้รูไ้ม่ใช่ตืน่ การทีถ่กูหลอก

เป็นกลุม่ ๆ กน่็าจะเป็นเพราะเหตนุีด้้วย จึงสูต้ัง้ปัญหาขึน้ถามอย่างเด็ก ๆ แล้วศกึษา

หาเหตุผลตอบตามหลักอย่างง่าย ๆ เช่นที่ตรัสตอบนี้ ก็จะท�าให้ได้ความรู้ท่ีถูกต้อง  

ทัง้จะท�าให้เหน็จรงิว่า พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นวตัถุทีเ่ลศิล�า้ เป็นสรณะ

ที่สูงสุดจริง
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ธรรมเพื่อความอยู่ด้วยกันยดืยาว

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปถึงแคว้นภัคคะประทับที่ป่าสงวนเนื้อ ใกล้

นครหลวงของแคว้นนัน้ วนัหนึง่ ได้เสดจ็ไปนเิวศน์ของคหบดพ่ีอเฒ่าคนหนึง่ เรยีกกนั

ตามชื่อของบุตรว่า “นกุลบิดา” ฝ่ายแม่เฒ่าภริยาของเขา ก็เรียกกันตามชื่อของบุตร

เหมือนกันว่า “นกุลมาตา” สามีภริยาเฒ่าทั้งสองได้เข้าเฝ้าถวายอภิวาท นั่งในที ่

อันสมควร พ่อเฒ่านกุลบิดาจึงได้กราบทูลแสดงความปรารถนาของตนว่า ได้สู่ขอ 

แม่เฒ่านกุลมาตามาตบแต่งเป็นภริยา อยู่ด้วยกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาว จนกระท่ัง

ถึงบัดนี้ นึกไม่ได้ว่าแม่เฒ่าได้ประพฤตินอกใจแม้ด้วยความคิด ไม่ต้องกล่าวถึง 

ว่าจะประพฤติด้วยกาย จึงปรารถนาที่จะเห็นกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในภายหน้า

ฝ่ายแม่เฒ่านกุลมาตา ก็ได้กราบทูลอย่างเดียวกันว่า พ่อเฒ่านกุลบิดาได้ 

แม่เฒ่ามาเป็นภริยาอยู่ด้วยกัน ตั้งแต่เป็นสาวเป็นหนุ่ม แม่เฒ่าก็นึกไม่ได้ว่า พ่อเฒ่า

ได้ประพฤตินอกใจแม้ด้วยความคิด ไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะประพฤติด้วยกาย แม่เฒ่าจึง

ปรารถนาที่จะเห็นกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในภายหน้า 

พระบรมศาสดาได้ตรสัว่า ถ้าสามแีละภรยิาทัง้สองฝ่ายหวังจะเห็นกนัและกนั 

ทั้งในปัจจุบัน และในภายหน้าไซร้ ทั้งสองคนก็พึงมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน  

มจีาคะเสมอกนั มีปัญญาเสมอกนัเถดิ ทัง้สองคนนัน้กจ็ะเหน็กนัและกนั ทัง้ในปัจจบัุน 

ทั้งในภายหน้า 
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พระพุทธภาษิตนี้ แสดงธรรมเพื่อความอยู่ด้วยกันยืนยาวแห่งคู่สามีภริยา 

เหมือนอย่างค�าอวยพรว่า จนถือไม้เท้ายอดทอง โดยความก็คือ ยืนยาวและเจริญ 

จนตายจากกนัไป แต่ในเร่ืองนี ้แม้ตายแล้วกย็งัไม่อยากจากกนั ยังอยากจะไปเกดิพบ

กันอกี นกลุบิดาและนกลุมารดาได้เป็นคูส่ามภีรยิา ชนดิทีอ่ยูด้่วยกนัมาจนเป็นพ่อเฒ่า

แม่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองในชาตนิีแ้ล้ว ยงัปรารถนาจะไปถือไม้เท้ายอดทองด้วยกนัใน

ชาตหิน้าอกี ความส�าเรจ็ความปรารถนาดงันีแ้ห่งคู่สามภีรยิาท้ังปวงพงึมไีด้ ด้วยทัง้สอง

ฝ่ายสร้างสมความดีให้เสมอกัน คือ 

๑.  ศรัทธา ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เช่นเชื่อในพระรัตนตรัย ในกรรมและ 

 ยอดของกรรม 

๒.  ศีล ประพฤติดีเป็นปกติ งดเว้นจากทุจริตต่าง ๆ 

๓.  จาคะ สละให้ปันสิง่ท่ีควรให้ปัน แก่คนทีค่วรให้ปันในคราวทีค่วรให้ปัน 

๔.  ปัญญา รูจ้กับาปบญุคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์

พิจารณาดูพระพุทธโอวาทนี้ให้ดี ก็น่าจะได้คติในทางปฏิบัติอีกหลายข้อ  

เช่นว่า การปรับตัวของท้ังสองฝ่ายเข้าหาหลักรวม คือความดีงาม เพราะคนสองคน

ย่อมจะมอีธัยาศยัเป็นต้นต่างกนัอยู่บ้าง จะให้คนหนึง่ปรบัตนเข้าหาอกีคนหนึง่ทัง้หมดนัน้ 

จะเป็นการยาก ท้ังอาจไม่ด ีฉะน้ัน เม่ือต่างด�าเนนิเข้าหลกักลางเป็นทีร่วม ซึง่เป็นหลกั

ที่ดี เช่นหลักธรรมทั้งสี่ข้อนี้เสมอกัน ก็จะเป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันมีความสุขความเจริญ

ยั่งยืนยาวตามปรารถนา
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เมตตากัน ดกีว่าเป็นศัตรูกัน

สมัยเม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ซึ่งอนาถบิณฑิกคฤหบดี

สร้างถวาย ใกล้กรุงสาวัตถีแห่งรัฐโกศล วันเสด็จไปตามทางเข้าสู่กรุงสาวัตถีเพื่อ

บิณฑบาต ได้ทอดพระเนตรเห็นพวกเด็กเป็นอันมากก�าลังช่วยกันตีงู (ชนิดงูเรือน) 

ที่ทางระหว่างวัดเชตวันกับนครสาวัตถี ได้เสด็จตรงเข้าไปที่เด็กกลุ่มนั้นตรัสถามว่า  

กลวัทกุข์หรอืไม่กลัว ชอบทุกข์หรอืไม่ชอบ พวกเดก็ ๆ ตอบว่ากลวัทกุข์ ไม่ชอบทกุข์เลย 

จึงตรัสขึ้นว่า “ถ้ากลัวทุกข์ ไม่ชอบทุกข์ ก็อย่าได้ท�ากรรมที่เป็นบาป (เหมือนเช่นนี้) 

ในที่แจ้งหรือในที่ลับ เพราะถ้าจักท�ากรรมที่เป็นบาป หรือก�าลังท�าอยู่ก็ดี ก็จักไม่ม ี

พ้นจากทุกข์เลย แม้จะเหาะหนีไปก็ตาม” ค�าที่ตรัสขึ้นอย่างนี้เรียกว่าตรัสอุทาน  

คล้ายกับที่ ใครไปเห็นใครท�าอะไรเป็นที่สะดุดใจ จนถึงต้องพูดออกมาคนเดียวใน 

ทางนิยมชมชอบ หรือในทางต�าหนิติเตียน บางทีก็เพียงคิดอุทานอยู่ในใจ ค�าอุทาน 

จึงเป็นค�าแสดงความรู้สึกในใจของผู้เปล่งอุทานเอง 

พระพทุธเจ้าทรงมพีระกรณุาแก่เดก็ ๆ มาก ทรงเหน็พวกเขาตวัเลก็ ๆ เหล่านั้น

ตีงูกันเป็นท่ีสนุกสนาน งูต้องเจ็บต้องตายเพียงเพื่อความสนุกของคนตีนั้น งูไม่สนุก

ด้วยเลย จึงเป็นการก่อทุกข์ให้แก่เขา ทั้งที่เขาไม่ได้ก่อทุกข์ให้ การเล่นรังแกเขา  

แม้เขาน้ันเป็นสัตว์ดิรัจฉานเช่นนี้ ถ้าเป็นของเด็ก ก็เรียกว่าเล่น ผู้ใหญ่รู้เข้าก็มักจะ

ห้ามปราม ถ้าเปน็ของผูใ้หญ่ก็เรยีกว่ากฬีา อา้งเหตุผลตา่ง ๆ เดก็กว่าหรือผู้ใหญด้่วย

กันก็ห้ามกันยาก เว้นไว้แต่จะมีประสบการณ์อย่างจังจนถึงสะดุดใจตนเองให้หยุดคิด 
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บางทีก็ต้องถึงวาระกรรมสนองเสียก่อน ดังค�าว่า “ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตน”  

เด็ก ๆ ในเรื่องนี้อาจตีงูเพราะกลัวงจูะกดั แต่กไ็ม่เล่าไว้ชัดว่า งไูด้กดั หรือไล่จะกดั  

อาจจะคิดว่าขึน้ชือ่ว่างกูต้็องกดั พบงเูข้าก็ต้องชิงตีเสียก่อน เด็ก ๆ อาจคิดอย่างนี้  

แต่ตามความจริงงูกลัวคนอยู่มาก โดยปกติ ก็ไม่น่าจะคิดกัดใคร นอกจากจะเห็นว่า

ใครเป็นศัตรู หนีไม่ทันก็ต้องต่อสู้ สันดานของสัตว์ดิรัจฉานท่านว่าตรงกว่าสันดาน 

ของคนซึง่คดเค้ียวเล้ียวลดไล่ไม่ทัน แปลว่าสตัว์ดริจัฉานโกงไม่เป็น ยิง่เป็นชนดิงเูรอืน 

เช่นงูเขียวกินตับตุ๊กแกก็ยิ่งเป็นงูที่เจียมตัว เพราะรู้ตัวว่าไม่มีพิษสงอะไรท่ีจะอวดเก่ง  

การรังแกเขาซ่ึงเป็นการก่อทุกข์เดือดร้อนให้แก่เขาเช่นนี้แหละ เรียกว่า กรรมที่ 

เป็นบาป จะสนองทุกข์ให้แก่ผู้ท�าเองไม่เร็วก็ช้า คิดเมตตากันให้เราและเขาอยู่เป็นสุข 

ด้วยกันดีกว่า เมื่อเขาไม่เห็นว่าเป็นศัตรูแล้ว เขาก็จะไม่ท�าร้ายเรา 

ไม่ว่าคนหรือสัตว์ดิรัจฉาน คิดเมตตากันไว้จึงดีกว่าคิดเป็นศัตรูกัน ใจของผู้มี

เมตตานั้นเป็นสุขก่อนใครอื่นทั้งหมด

พระพุทธเจ้าตรัสอุทานข้ึนดังน้ีในกลุ่มเด็ก ท�าให้พวกเด็กเกิดความสว่างใจ 

เลิกรังแกสัตว์ต่อไป
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ทรงสอนธรรมแก่เด็ก ๗ ขวบ

พระเจ้าปเสนทิ แห่งรัฐโกศล ซึ่งมีนครสาวัตถีเป็นราชธานี ได้มีพระราชธิดา

องค์หน่ึง ประสูติแต่พระอัครมเหสี มีพระนามว่า สุมนาราชกุมารี มีพระประวัต ิ

เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาว่า เม่ืออนาถบิณฑิกะคฤหบดีผู้เป็นเศรษฐีใหญ่แห่งนครนั้น  

ได้สร้างเชตวนารามข้ึนแล้ว ได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับในครั้งแรก 

ท่านคฤหบดีได้เข้าเฝ้าพระราชา กราบทูลว่า การเสด็จมาของพระพุทธเจ้าย่อม 

เป็นมงคลแก่พระราชาและแก่ตน จึงขอเชิญพระสุมนาราชกุมารีให้เสด็จออกไปรับ 

เสด็จพระพุทธเจ้า พระราชาทรงอนุมัติ และทรงสั่งจัดให้พระราชบิดาเสด็จออกไปรับ 

ขณะนั้นพระสุมนาราชกุมารีมีพระชนม์เพียง ๗ พรรษา ได้เสด็จออกไปรับเสด็จ

พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนครโดยขบวนอิสริยยศใหญ่ พระอาจารย์กล่าวว่า พระพุทธเจ้า

ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระราชกุมารี และเหล่าราชกุมารี กุลกุมารีบริวารในระหว่าง

ทางที่เสด็จออกไปรับน้ัน พระราชกุมารีจึงได้เป็นพุทธศาสนิกผู้มีศรัทธามั่นคงใน 

พระพุทธศาสนาตั้งแต่เวลานั้นมา 

ตามเรือ่งทีเ่ล่านีแ้สดงว่า พระพทุธเจ้าได้เสดจ็เข้าสู่นครสาวัตถี ด้วยการต้อนรบั

ของพระราชกุมารี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศ 

ท�านองได้รับการต้อนรับเป็นทางราชการ เป็นที่สิ้นรังเกียจกินแหนงของทางบ้านเมือง

เวลาน้ัน พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม่ ยังไม่ปรากฏว่ามีใครรู้จักนับถือในแคว้นนั้น 

นอกจากบางคนเช่นอนาถบณิฑกิะเองทีไ่ด้ไปรบันบัถอืทีก่รงุราชคฤห์ รฐัมคธ แต่กน่็า
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จะมีข่าวเล่าลือกระฉ่อนมาก่อนบ้างแล้ว ลัทธิศาสนาที่เขานับถือกันเป็นพื้นอยู่แล้ว  

ก็ปรากฏว่ามีอยู่มาก เช่นที่เรียกรวม ๆ ว่าลัทธิศาสนาพราหมณ์ก็น่าจะมีคนบางพวก

สนใจ บางพวกสงสยั บางพวกตัง้ สงัเกตแม้เริม่ตัง้รษิยา ฉะนัน้ เมือ่ได้รบัการต้อนรบั

จากทางบ้านเมอืง อย่างขตัตยิอาคนัตุกะ ก็จงูใจให้ประชาชนถวายการต้อนรบั ผูท้ีมุ่่ง

จะขดัขวางกเ็กิดความย�าเกรง อนาถบิณฑิกะกส็ะดวกสบายใจ ท�าบญุบ�ารงุพระศาสนา

ได้อย่างเปิดเผยตามศรัทธาเต็มที่ นับว่าอนาถบิณฑิกะเป็นคนฉลาด ในการท่ีได้คิด 

จัดข้ึน ดังนั้น (ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อครัวมอญเมืองเมาะตะมะอพยพเข้ามาทางด่าน 

เจดย์ี ๓ องค์ แขวงเมืองกาญจนบรุ ีโปรดให้พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏ พระชนม์ 

๑๒ พรรษา (คือรัชกาลท่ี ๔) เสด็จออกไปรับทางกาญจนบุรี) และจากเรื่องนี้  

แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมแก่เด็กอายุ ๗ ขวบให้เข้าใจได้ เป็นการประกาศ

พระพุทธศาสนาท่ีได้ผลครั้งเริ่มแรก เม่ือจะเสด็จย่างเข้าสู่นครสาวัตถี และเด็กหญิง 

ผู ้หน่ึงน่ันเอง เป็นผู ้หน่ึงมีส่วนส�าคัญแห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงใน 

แคว้นโกศล
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ผลพเิศษแห่งทาน

วันหนึ่ง พระสุมนาราชกุมารี แวดล้อมด้วยราชกุมารีเป็นอันมากเสด็จโดย

ขบวนรถไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีพระวิหาร กราบทูลถามว่า มีศิษย์ของพระพุทธเจ้า  

๒ คน คนหนึ่งให้ทาน อีกคนหนึ่งไม่ให้ แต่ท้ังสองคนต่างมีศรัทธา ศีลและปัญญา 

เสมอกัน ทั้งสองคนน้ีจะได้รับผลพิเศษต่างกันอย่างไร พระพุทธจ้าตรัสตอบว่าคน 

ทีใ่ห้ทาน จะไปเกิดเป็นเทพหรอืเป็นมนษุย์ จะมอีาย ุวรรณ สุข ยศ และความเป็นใหญ่ 

มากยิง่กว่าคนทีไ่ม่ให้ ถ้าเขามาบวชด้วยกนั คนทีใ่ห้ทานก็จะมีลาภดกีว่า คอืจะมีผูม้า

พะเน้าพะนอให้ใช้ผ้า ให้ฉนัอาหาร ให้ใช้เสนาสนะ ให้ใช้ยากนัโดยมาก จะถูกเพกิเฉย

เป็นส่วนน้อย และเพื่อนพระเณรที่บวชอยู่ด้วยกัน ก็พากันท�าดีด้วย พูดดีด้วย คิดดี

ด้วย ให้เกิดความเอิบอิ่มสบายใจเป็นส่วนมาก น้อยนักที่จะท�าให้ยุ่งใจ แต่ถ้าทั้งสอง

คนบรรลพุระอรหตัตวมิตุต ิ(ความพ้นกเิลสและกองทกุข์) ของคนทัง้สองไม่มแีตกต่างกนั 

พระสุมนาราชกุมารีได้กราบทูลสรรเสริญความอัศจรรย์ ของบุญ ของทาน ซึ่งให้ผล

อปุการะแก่ผูบ้�าเพญ็ ทัง้ทีเ่ป็นเทพ เป็นมนษุย์ หรือแม้ออกบวชเป็นบรรพชติ จงึสมควร

ที่จะท�าทาน ท�าบุญ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองอย่างนั้น 

ปัญหานี้แสดงว่า พระสุมนาราชกุมารีเป็นเด็กฉลาด และช่างสังเกตท้ังม ี

ความรู้พระพุทธศาสนา เพราะสงสัยในข้อที่น่าสงสัยจากการสังเกตเห็นว่ามีต่างกัน 

อยู่สองอย่างในหมูส่าวกคอืศษิย์ของพระพทุธเจ้าด้วยกนั ซึง่ต่างกม็ศีรัทธา ศลี ปัญญา 

อยู่เหมือน ๆ กัน คือให้ทานและไม่ให้ทาน ในค�าไทยปากตลาด เมื่อพูดว่าให้ทาน 

ก็หมายถึงให้แก่ยาจก วณิพก พูดว่าท�าบุญ หมายถึงว่าให้แก่พระ แก่วัด 
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แต่อันที่จริง ค�าว่าให้ทาน หมายถึงให้แก่ใคร ๆ ก็ได้ เมือ่ให้อะไรแก่ใครออก

ไปก็เป็นให้ทานท้ังนัน้ แต่การให้นี ้คนตระหนีถ่ีเ่หนยีวท�าได้ยาก คนยากจนก็ท�าได้ยาก 

เพราะไม่มทีรพัย์จะให้หรอืบางคนอาจเหน็ว่าทานไม่เป็นส่ิงส�าคญั ท�าศรทัธาศีลเป็นต้น

ดีกว่า จึงมองข้ามทานไปเสียทีเดียว หรือบางคนติฉินนินทาทานสาดเสียเทเสียไปเลย 

แต่ในปัญหานีบ่้งถึงศษิย์ของพระพทุธเจ้า ผูมี้ศรทัธา ศลี ปัญญา ฉะนัน้ คงมิใช่ไม่ท�า

ทานเพราะหมิ่นในทานอาจเป็นเพราะขาดทรัพย์ หรือน้อมใจไปในศีลเป็นต้นมากกว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสแสดงผลพิเศษของทาน ซึ่งผู้ท�าทานจะได้รับเป็นพิเศษต่าง

หากจากศีลเป็นต้น แม้ตามค�าถามค�าตอบจะอ้างถึงผลในโลกหน้า แต่ก็คือโลกนี้ของ

ทุก ๆ คน เพราะทุก ๆ คนย่อมมาจากอดีตของตนเอง โลกหน้าของทุกคนในอดีต  

จึงกลายมาเป็นโลกน้ีในบัดนี้แล้ว ท�าไมบางคนจึงมีลาภผลบริบูรณ์ บางคนจึงขัดสน

ขัดข้อง พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหานี้ไว้แจ่มแจ้งแล้ว แก่พระสุมนาราชกุมารี  

เป็นอันว่าได้ตรัสตอบปัญหาเด็กที่มีความส�าคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง



293เล่ม ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗

พระนางสามาวดี

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่กรุงโกสัมพี รัฐวังสะ ไม่นานนัก ได้ทรงแสดงธรรม

โปรดนางทาสี หรือหญิงทาสคนหนึ่ง ให้เกิดดวงตาเห็นธรรม แสดงตนเป็นอุบาสิกา

คนหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือในวันที่เสด็จไปเสวยที่บ้านของนายช่างดอกไม้ของสาม

เศรษฐ ีผูก้ราบทลูอาราธนาพระพทุธเจ้าให้เสดจ็มา ทรงแสดงธรรมเป็นการอนโุมทนา

ภัตตาทานของเขา พอดีหญิงทาสนั้นเข้าไปจะซื้อดอกไม้ ก็ได้พลอยฟังธรรมด้วย 

และได้รับผลพิเศษ แล้วได้ซื้อดอกไม้ไปให้นายของตนตามเคย นายของหญิงทาสนั้น

ไม่ใช่นายสามัญ แต่เป็นเจ้านายฝ่ายในผู้สูงศักดิ์ในราชส�านัก คือเป็นพระมเหสีองค์

หนึ่งของพระเจ้าอุเทน ราชาแห่งรัฐวังสะ มีพระนามว่า สามาวดี เป็นธิดาของเศรษฐี

ต่างรัฐผู้หนึ่ง พระนางสามาวดีเคยใช้หญิงทาสคนนี้ไปซื้อดอกไม้ทุกวัน วันนั้นเห็นได้

ดอกไม้มาถวายมากกว่าวันอื่น ๆ จึงถามขึ้นว่า พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้เพิ่ม

ข้ึนอกีหรอื จงึซือ้ได้ดอกไม้มามาก หญงิทาสทลูว่า ไม่ได้พระราชทานเพิม่ขึน้ ค่าดอกไม้

คงได้เท่ากับวันก่อน ๆ แต่ในวันก่อน ๆ ตนได้เบียดบังเอาไว้เสียส่วนหนึ่งทุกวัน  

ส่วนวันนี้ไม่ได้เบียดบังเอาไว้ ได้ซื้อมาเต็มจ�านวนที่ได้รับพระราชทาน 

พระนางมิได้ทรงกริว้ ตรสัถามโดยปรกติว่า เพราะเหตุไรในวันนีจ้งึไม่เบยีดบงั

เอาไว้เหมอืนอย่างเคย นางทาสได้ทลูว่า ในวันนีไ้ด้ฟังธรรมของพระพทุธเจ้าทีบ้่านของ

ช่างดอกไม้ กระแสธรรมของพระองค์ฟังไพเราะย่ิงนัก พลิกจิตใจให้กลับจากกระแส

ความชั่ว ให้เข้าสู่กระแสธรรมได้อย่างแน่นอน ตนจึงงดเว้นจากความชั่วต่าง ๆ เช่น
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การเบยีดบงัซึง่เป็นอทนินาทานโดยเดด็ขาด ต้ังแต่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ท้ังขอรับ

สารภาพตามเป็นจริง จะต้องถูกทุบตีเฆี่ยนฆ่าก็ยอม จะไม่ยอมพูดเท็จเลยทีเดียว 

พระนางสามาวดทีรงเกดิความเลือ่มใสขึน้ว่า ธรรมของพระพทุธเจ้าเป็นเช่นไร 

จงึให้ผลพเิศษได้ถงึเพยีงนี ้เปลีย่นจติใจและความประพฤตขิองหญงิทาสชาตชิัว่ให้เป็น

คนดข้ึีนได้อย่างม่ันคง ถงึขนาดท่ีเอาชวีติเข้าแลกเพือ่รกัษาความดไีว้ กล้าพดูความจรงิ

อย่างไม่กลวัโทษทณัฑ์ ธรรมทีท่�าให้คนชัว่กลบัตวัเป็นคนดไีด้ถึงเพยีงนีน่้าอศัจรรย์นกั 

ก็ทรงเกิดอยากฟังธรรม จึงทรงขอให้หญิงทาสแสดงให้ฟังบ้างเท่าที่จ�าไว้ได้ หญิงทาส

ขอช�าระร่างกายและขอนุง่ห่มผ้าทีส่ะอาด ขอนัง่บนอาสนะทีส่มควร ขอให้พระนางและ

บริวารนั่งฟังโดยอาการที่เคารพ พระนางทรงปฏิบัติตามที่ขอทุกประการ หญิงทาสจึง

ได้แสดงธรรมตามทีไ่ด้ฟังมาจากพระพทุธเจ้าทีบ้่านของช่างดอกไม้แก่พระนางสามาวดี 

และบริวารจบแล้ว พระนางสามาวดีกับบริวารได้เกิดดวงตาเห็นธรรมด้วยกันท้ังหมด 

ได้เป็นพุทธสาวิกา นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งที่ยังไม่เคยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลย 

จากเรื่องนี้แสดงว่า ในครั้งพุทธกาล ก็ยังมีผู้ที่ได้ฟังธรรมถ่ายทอดจากคนอื่น  

เพราะไม่มโีอกาสจะได้ฟังจากพระพทุธเจ้า และได้รบัผลพเิศษเหมอืนกนั พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ชุบคนชั่วให้เป็นคนดีได้จริง
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เศรษฐ ี๓ คน

สมยัเมือ่พระผูม้พีระภาคพทุธเจ้าประทับอยู่ท่ีพระเชตวนาราม ใกล้นครสาวตัถี 

รัฐโกศล วันหนึ่งได้เสด็จออกรับเศรษฐี ๓ คน ชาวนครโกสัมพี รัฐวังสะ ผู้เดินทาง

รอนแรมมาไกล ด้วยมีความมุ่งหมายจะได้เฝ้าฟังธรรมของพระพทุธเจ้าเพยีงอย่างเดยีว 

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดเศรษฐทีัง้ ๓ คน ให้เกดิดวงตาเหน็ธรรม มศีรัทธา

มั่นคงในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นชาวโกสัมพีรุ่นแรกที่เข้านับถือพระพุทธศาสนา 

เศรษฐีทั้ง ๓ คน ได้กราบทูลอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์  

ให้เสด็จไปยังนครโกสัมพี พระพุทธเจ้าได้ทรงรับด้วยพระอาการดุษณีภาพ

เศรษฐีทั้ง ๓ คนนั้น มีชื่อว่า โฆสกะ คนหนึ่ง กุกกุฏะ คนหนึ่ง ปาวาริกะ 

คนหน่ึง เดิมคงได้ยินค�าว่าพุทธะมาแล้วว่า นาน ๆ จึงมีบังเกิดขึ้นในโลกครั้งหนึ่ง  

ก่อนที่จะเดินทางมานครสาวัตถี ได้นิมนต์ฤๅษีหมู่หนึ่งซึ่งออกมาจากป่าใหญ่หิมวันตะ 

ให้หยุดพักฤดูฝนในนครโกสัมพี แต่พวกฤๅษีไม่รับนิมนต์ บอกแก่เศรษฐีว่า จะรีบไป

เฝ้าพระพุทธเจ้าที่นครสาวัตถี เศรษฐีทั้ง ๓ พอได้ยินค�าว่า พุทธะ ก็เกิดปีติซาบซ่าน

ไปทั่ว ขอให้พวกฤๅษีรอก่อน จะตระเตรียมขอติดตามไปพร้อมกัน พวกฤๅษีไม่ยอม 

อยูร่อ ขอให้คณะของเศรษฐตีามไปภายหลงั พวกฤๅษไีด้ไปขอบวชเป็นภกิษพุทุธสาวก

ทั้งหมด นี้เป็นการเล่าย้อนหลัง จะได้เล่าสืบต่อไป 

เมื่อเศรษฐีท้ัง ๓ ได้พักท�าบุญอยู่ในเมืองสาวัตถีพอสมควรแล้ว ก็ได้เดิน 

ทางกลับ ได้สร้างอารามกันขึ้นคนละอาราม เรียกตามชื่อของเศรษฐีทั้ง ๓ ว่า  
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โฆสการาม กกุกฏุาราม ปาวารกิาราม เสรจ็แล้ว ให้ส่งคนไปกราบทลูพระพทุธเจ้าเพ่ือ

ทีจ่ะได้เริม่การเสดจ็ 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากนครสาวัตถี ไปสู่นครโกสัมพี เศรษฐีทั้ง ๓  

ได้ต้อนรบัและได้ถวายอารามของตน ๆ ให้เป็นสงัฆกิาวาส พระพทุธเจ้าได้เข้าประทบั

พักในอารามทั้ง ๓ นั้นผลัดเปลี่ยนกันไป ได้ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนผู้มาประชุม

กันฟังในอาราม ในเวลาเช้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในนิเวศน์ของเศรษฐีผลัดเปลี่ยน

กันบ้าง ในนิเวศน์ของผู้อ่ืนท่ีกราบทูลอาราธนาบ้าง ในละแวกบ้านทั่ว ๆ ไปบ้าง  

ในตอนต้น เศรษฐีทัง้ ๓ ได้กราบทลูอาราธนาให้เสดจ็นเิวศน์ของตนเปลีย่นกนั ต่อมา 

จึงอนุญาตให้ผู้อื่น 

ช่างดอกไม้ของเศรษฐีเป็นคนแรกที่ได้รับอนุญาต เขาได้นิมนต์พระพุทธเจ้า

มาเสวยในบ้านของตนในเช้าวันหนึ่ง พระองค์เสร็จภัตตกิจแล้ว ทรงอนุโมทนา คือ 

ตรสัแสดงธรรมตามควร พอดมีหีญงิทาสคนหนึง่มาร่วมฟังอยูด้่วย หญงิทาสนัน้ฟังแล้ว

ก็เกิดความรู้ซาบซึ้งในธรรม เหมือนอย่างเห็นด้วยตา จึงมีค�าเรียกว่า ธัมมจักขุ  

แปลว่า ดวงตาในธรรม

พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแก่บุคคลทุกชั้น ตลอดถึงทาสซึ่งเป็นที ่

เหยียดหยามในสมัยก่อน พระองค์ทรงมองซึ้งเข้าไปในภูมิธรรมในจิตใจ แม้จะหุ้มห่อ

อยู่ด้วยร่างเช่นไรก็ตาม
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ถ่มน�้าลายรดฟ้า

สมัยเม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงโกสัมพี ได้มีหญิงคนหนึ่ง เป็นทาสี

ประจ�าต�าหนักพระนางสามาวดี มเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าอุเทน ราชาแห่งรัฐนั้น  

ได้ออกไปซือ้ดอกไม้ทีบ้่านของช่างดอกไม้ ได้ฟังธรรมของพระพทุธเจ้า เป็นเหตุให้เลกิ

ประพฤติทุจริตได้เด็ดขาด เกี่ยวแก่เบียดบังค่าดอกไม้ กลับไปทูลสารภาพแก่พระนาง 

พระนางทรงเหน็ความอศัจรรย์ในธรรม ขอให้หญงิทาสแสดงต่อให้พระนางและบรวิาร

ฟังบ้าง หญิงทาสนั้นเป็นคนมีปัญญาทรงจ�าได้ดี ได้แสดงธรรมแก่พระนางและบริวาร

ตามที่จ�ามาได้จากพระพุทธเจ้า พระนางและบริวารฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้น  

เหมือนอย่างหญิงทาสนั้น พระนางได้ทรงเลิกทาส คือได้ทรงปล่อยหญิงนั้นจาก 

ความเป็นทาส ประทานความเป็นอิสระแก่ตัวได้ และทรงยกย่องตั้งนางไว้ในฐานะ

มารดาและพระอาจารย์ ต่อจากนั้นก็ทรงส่งนางออกไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า  

แล้วกลับมาแสดงแก่พระนางและบริวารอยู่เนือง ๆ 

หญิงทาสในเรื่องนี้ มีชื่อเรียกกันว่า ขุชชุตตรา แปลว่า นางค่อมยิ่งกว่า 

ใครอืน่ เรยีกสัน้ว่านางค่อม นางมรีปูร่างน่าเกลยีด แต่เป็นคนมปัีญญา ซึง่มกัจะแถม

โกงเช่นเดียวกับคนฉลาดโดยมาก นางจึงเป็นคนใจค่อมคดอีกด้วย แต่พระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงธรรมดัดใจนางให้หายค่อมคด คือให้ตรงได้ ส่วนรูปร่างเกิดจากกรรมเก่า 

และเส้นชีวิตซึ่งกรรมเก่าได้ลิขิตไว้แล้วก็ต้องด�าเนินไปตามกรรม เมื่อนางได้ออกมา 

เฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมอยู่บ่อย ๆ ก็เป็นผู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา จ�าทรงธรรม
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ได้มาก สามารถแสดงอธิบายได้ดี ในตอนหลัง พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็น

เอตทัคคะ คือเป็นยอดในหมู่อุบาสิกาผู้เป็นธรรมกถึก 

แต่เหตุการณ์แห่งชีวิตในบ้ันปลายของพระนางสามาวดีกับบริวารท้ังหมด  

รวมทั้งนางขุชชุตตราด้วยไม่ราบรื่น เพราะแรงริษยาพยาบาทของมเหสีอีกองค์หนึ่ง 

ของพระเจ้าอุเทาน ชื่อว่า พระนางมาคันทิยา ซึ่งเป็นธิดาพราหมณ์และพราหมณีผู้รู้

คัมภีร์ดูลักษณะบุคคล มีเล่าไว้ว่า 

พระนางมาคันทิยาผูกพยาบาทพระพุทธเจ้า ว่าเทศน์ติรูปโฉมพระนางว่า 

สดุท่ีจะปฏกิลู ท้ังท่ีมารดาบิดาของพระนางภมูใิจนกัว่าสุดทีจ่ะงาม แต่กม็ทีางคดิไปได้

อีกวา่ พระนางเป็นผูนั้บถือลัทธศิาสนาพราหมณ์ทีเ่คร่งครดัสืบมาเก่าก่อน ลทัธศิาสนา

นัน้สรรเสรญิรูปโฉม เป็นทีต้่องใจของพระนางจงึเกลยีดพระพทุธศาสนา และพระพทุธเจ้า 

ซึง่แสดงความจรงิของรูป พระนางได้คิดท�าลายพระพทุธศาสนาคิดขบัไล่ให้พระพทุธเจ้า

และพระสาวกออกไปจากนครโกสัมพี ทั้งคิดท�าลายผู ้ที่นับถือพระพุทธเจ้าและ 

พระพุทธศาสนา กรรมของพระนางกเ็หมอืนอย่างถ่มน�า้ลายรดฟ้า เป็นเหตใุห้พระนาง 

ถงึความวบิตั ิส่วนพระพทุธเจ้าได้เสดจ็ประทบัอยูโ่ดยสวสัด ีทรงประดษิฐานพระพทุธ-

ศาสนาลงอย่างมั่นคง
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

กรมหลวงวชริญาณวงศ์

ณ มุขตะวนัออกแห่งพระวหิารเก๋งในวดับวรนเิวศวหิาร จะได้เหน็พระพทุธรปู

องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ เป็นพระพุทธรูปหล่อขึ้นใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๙๖ ตรงกับวันแรม ๕ ค�่า เดือน ๕ ท่ีบริเวณอุปจารพระอุโบสถ  

วดับวรนิเวศวหิาร สบืเนือ่งในงานฉลองพระชนมายคุรบ ๘๐ พรรษาบรบิรูณ์แห่งสมเดจ็

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๕  

เพือ่เป็นมงคลแก่พระชนมายใุนโอกาสทีไ่ด้มีพระชนมายุเจรญิมาถึงจ�านวนปีพระชนมายุ

ของพระพุทธเจ้า 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าพระองค์นี ้ได้ประสูตเิมือ่วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๔๑๕ 

พระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ ทรงด�ารงสมณเพศมาตั้งแต่เป็นสามเณร 

เมือ่ทรงเป็นพระภกิษุมีพระนามในพระศาสนาว่า สุจิตโฺต ได้ทรงศกึษามคีวามรูพ้ระพทุธ

ศาสนาแตกฉาน และปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดตลอดมา ทรงปฏิบัติพระองค์

อย่างสมณะหรืออย่างพระโดยไม่เปล่ียนแปลง ทรงได้รับสมณศักดิ์ขึ้นมาโดยล�าดับ 

จนถึงเป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงได้รับสถาปนาเป็น 

สมเดจ็พระสงัฆราช เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

และในศกนัน้ ทรงได้รับสถาปนาให้ทรงกรม เป็นสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ นับว่าเป็นอัศจรรย์ไม่เคยมีที่หม่อมราชวงศ์ได้ทรงกรม แต่ก็ไม่เคยมีที่
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พระหม่อมราชวงศ์เป็นพระราชอุปัธยาจารย์จงึเป็นเหตกุารณ์พเิศษ ชือ่ว่าทรงมวีาสนา 

ชะตาสูงอย่างเอกอุได้พระองค์หน่ึง แต่ก็ได้ทรงผจญเหตุการณ์และโรคาพาธที่รุนแรง 

มามาก หากมีพระหทัยเข้มแข็งจึงทรงเป็นผู้ชนะและอยู่เหนือมาโดยล�าดับ ได้เสด็จ

สิน้พระชนม์ในวาระสดุทีจ่ะแก้ไขได้จรงิ ๆ เม่ือวันที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๐๑ เม่ือได้

พระราชทานเพลิงพระศพเม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๐๓ แล้ว พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงบรรจุพระอังคาร ณ ฐานพระพุทธรูปที ่

มุขตะวันออกแห่งพระวิหารเก๋งนั้น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๓ 

ต่อมาได้มีประกาศพระบรมราชโองการ จะทรงหล่อพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่

สักการบูชา และพระราชทานโอกาสให้คนทั่วไปได้โดยเสด็จพระราชกุศล แต่พระรูป

ใหญ่ส�าหรบัประดษิฐานอยูใ่นท่ีแห่งเดียว คณะศษิย์จึงได้คดิสร้างพระรปูขนาดเลก็และ

เหรียญพระรูป ส�าหรับคนท่ัวไปน�าไปสักการบูชาได้อีกด้วย เพื่อผลส�าหรับบ�ารุงการ

ศึกษาของเด็ก เสด็จในกรม สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้ ได้ทรงมีปฏิปทา 

ตรงต่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ได้ทรงถวายชีวิตไว้ในพระพุทธเจ้าแล้ว เพราะ

พระพุทธเจ้าแม้เสด็จนิพพานนานแล้ว แต่ก็ทรงด�ารงอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายที่เลิศล�้า 

ใครได้เข้าไปอยู่ในเขตข่ายแห่งพระคุณ ก็เป็นคนดีคนประเสริฐ มีความสุขความเจริญ

ขึ้นอย่างทันตาเห็น
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สุวรรณเจดยี์

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถี ไปยังกรุงพาราณสี ได้เสด็จถึง

เทวสถานแห่งหนึ่ง ได้ประทับพักในที่ใกล้เทวสถานนั้น ตรัสว่า สถานที่แห่งนั้น  

เคยเป็นที่ประดิษฐานแห่งสุวรรณเจดีย์ คือ พระเจดีย์ทองอันเป็นพุทธเจดีย์ในอดีต 

แล้วได้ตรัสน้อมเข้ามาถึงการบูชาในพระพุทธศาสนา แปลความว่า เมื่อบูชาพระพุทธ

หรือพระสาวกท้ังหลายผูค้วรบชูา ซึง่ล่วงเครือ่งเนิน่ช้า ข้ามความโศกระทมตรมตรอม 

ยังด�ารงพระชนม์อยู่ก็ตาม บูชาท่านผู้เช่นนั้นซึ่งนิพพานแล้วไม่มีภัยทุกสถานก็ตาม 

ใคร ๆ ไม่อาจจะนับบุญได้ว่า บุญนี้มีประมาณเท่านี้ 

เรื่องตามที่เล่านี้ เป็นเรื่องของสุวรรณเจดีย์ ซึ่งไม่ควรมองข้ามไปเสียเฉย ๆ 

ควรขุดค้นหาทองจากเรื่องนี้หมายถึงตัวสารัตถะ คือเนื้อหาที่เป็นแก่นประโยชน์ 

ถ้าถามว่าอยากมบีญุ คอืมคีวามดแีละความสุขหรอืไม่กค็งตอบเหมอืน ๆ กนั

ว่า อยากมีแน่ แต่ผลเหล่านี้หาได้เกิดจากความอยากเพียงอย่างเดียวไม่ ต้องท�าด้วย 

เพราะอยากได้อยากมีบุญก็ต้องท�าบุญ วิธีท�าบุญอย่างหนึ่งก็คือบูชาท่านผู้ควรบูชา 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรบูชาอย่างเลิศล�้า เพราะเป็นผู้ไม่เนิ่นช้า ด้วยเหตุที่ไม่

ติดไม่ข้องในอะไร ไม่มีทุกข์ทุกอย่างในจิตใจ ดับกิเลสได้หมด ไม่มีภัยในที่ทุกสถาน 

เมือ่พระองค์ยงัทรงพระชนม์อยู ่อาจบชูาในทีใ่กล้พระองค์ได้ แม้ประทบัอยูใ่นประเทศ

อินเดีย ก็อาจเดินทางไปเฝ้าให้ถึงที่ประทับได้ ครั้นพระองค์เสด็จนิพพานแล้วเช่นใน

บดันี ้จะไปบชูาในทีไ่หน กท็ีพ่ระเจดย์ีนีเ้อง เพราะพระเจดย์ีอนัหมายถึงพระพทุธสถูป 
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เป็นที่ตั้งแห่งพุทธานุสสติ (การตามระลึกถึงพระพุทธเจ้า) พุทธานุสสตินี้เองเป็นทอง

ที่จะพึงได้ อันพระพุทธปฏิมาในโบสถ์วิหารเป็นพระปิดทองโดยท่ัวไป พระพุทธเจ้า 

มคี�ากล่าวว่า ทรงมพีระวรรณะ คอืผวิพระวรกายเพยีงดงัทอง พระพทุธปฏมิาปิดทอง

จึงต้องด้วยพุทธวรรณะดังกล่าว นอกจากนี้ยังดูงดงามเป็นที่ตั้งแห่งความเล่ือมใส 

และความสุขใจ ทั้งทองเป็นสิ่งมีค่าย่อมควรแก่สิ่งมีค่าสูงด้วยกัน ทั้งประกาศจิตใจ 

ของผู้ปิดทองว่า ได้วางค่าของสิ่งที่นับถือไว้ในที่สูงส่งด้วยพระพุทธปฏิมานั้น ย่อมอยู่

ในโบสถ์วหิาร เมือ่เข้าไปในนัน้ จงึมองเหน็ ส่วนพระเจดย์ีอยู่ในท่ีแจ้ง ท้ังเป็นสิง่ก่อสร้าง

ให้สูงมาก (ตามก�าลังที่จะท�าให้สูงได้) จึงอาจเห็นได้ไกลจากทุกทิศเหมือนกันหมด 

ไม่มีหน้าหลัง ฉะนั้น เม่ือได้ปิดทองให้เป็นสุวรรณเจดีย์ขึ้นได้แล้ว ก็ย่ิงท�าให้เกิด 

พุทธานุสสติได้อย่างดียิ่ง เพราะทองย่อมเป็นเครื่องจูงใจคนได้เป็นพิเศษ ให้เข้าสู่ 

พทุธานสุสติซ่ึงเป็นทองภายใน ใคร ๆ อาจเห็นได้แต่ไกลโดยรอบทุกทิศ ไม่ต้องเสีย

เวลาเข้าไปใกล้ ๆ ให้เนิ่นช้า เห็นแล้วก็สบายใจ ดับร้อนได้ ดับภัยได้ 

สวุรรณเจดย์ีจงึเป็นท่ีบังเกดิบญุย่ิงใหญ่ไพศาลเป็นทีแ่ผ่พทุธานสุสตอิอกไปใน

วงกว้างทั่วทุกทิศ
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เจดยี์

วัดทั้งหลายในพระพุทธศาสนามักจะมีพระเจดีย์ เมื่อสร้างโบสถ์ก็นิยมสร้าง

พระเจดย์ีมาต้ังแต่สมยัโบราณ วดัเก่า ๆ จงึมพีระเจดย์ีอยู่โดยมาก และพระเจดย์ีองค์

ส�าคัญของวัดมักจะสร้างไว้ในที่เบื้องหลังโบสถ์ เคยได้ยินท่านผู้ใหญ่กล่าวว่า เพื่อว่า

เมื่อเข้าไปกราบพระในโบสถ์ก็จะได้กราบนมัสการพระเจดีย์ด้วย ถ้าพระเจดีย์สร้าง 

ไว้ในที่ด้านหน้าโบสถ์หรือด้านข้างโบสถ์ เมื่อเข้าไปกราบพระในโบสถ์ก็จะต้องหัน 

ส่วนหลังหรือส่วนข้างไปทางน้ัน แต่การจะสร้างพระเจดีย์ไว้ที่ตรงไหน ก็อาจจะต้อง

อาศัยความเหมาะสมอย่างอื่นอีก หรืออาจจะมีความประสงค์อย่างไรอีกก็ได้ เป็น 

อันรวมความว่า แต่โบราณกาลมาย่อมนิยมสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นปูชนียสถานส�าคัญ

ส�าหรับวัดด้วย ดังมีค�าประพันธ์ว่า “เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด” 

ในสมยัพทุธกาลได้มเีจดย์ีภายนอกพระพทุธศาสนาอยู่ในรัฐต่าง ๆ ท่ีพระพทุธเจ้า

เสด็จจาริกไปมากแห่ง แต่หมายถงึต้นไม้ศักดิสิ์ทธิก์ม็ ีหมายถึงวิหารหรอืสถานทีเ่ป็นที่

นับถือบชูากม็ ีหมายถงึศาลแห่งสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์กล้หมู่บ้านกมี็ เช่นทีเ่รยีกว่า อเุทนเจดีย์ 

โคตมเจดีย์ก็หมายถึงรุกขเจดีย์ ชื่อเฉพาะนั้น เรียกกันตามชื่อของผู้สิงสถิตอยู่ เช่น 

ต้นไม้ที่เรียกว่า อุเทนเจดีย์ กเ็พราะเป็นทีส่งิสถิตของยักษ์ชือ่ว่า อเุทน คนพากันไปบูชา 

ต้นไม้นั้นก็กลายเป็นเจดีย์ขึ้น เพราะก็น่าจะมองไม่เห็นตัวยักษ์ซ่ึงเชื่อว่าสิงสถิตอยู่  

ก็ต้องบูชาที่ต้นไม้ 
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ค�าว่ายักษ์ ก็ไม่ได้หมายเอาอมนุษย์ผู้ดุร้ายแต่อย่างเดียว เทวดาสามัญขึ้นไป

จนถึงพระอินทร์ก็เรียกว่า ยักษ์ เหมือนกัน เมื่อหมายถึงเทพ เช่นนี้ ยักษ์ ก็แปลว่า 

ผูท่ี้ควรบชูา รกุขเจดย์ีมใีนเมอืงไทยเราอยู่บ้างเหมอืนกนั คอืต้นไม้ทีเ่ชือ่กนัว่าศกัดิส์ทิธิ์ 

คนไม่กล้าตดัโค่น บางทีกน็�าเอาผ้าไปผกูพนัตกแต่ง เพราะมกัจะเข้าใจว่ามรีกุขเทวดา

หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์สิงสถิตอยู่ แต่ในเมืองไทยไม่เรียกต้นไม้เช่นนี้ว่าเจดีย์ จ�ากัดชื่อนี้ไว้

เรียกเฉพาะพระเจดีย์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว 

เมือ่พระพทุธเจ้าทรงอบุติัขึน้ไม่ได้สัง่สอนสนบัสนนุให้มคีวามเชือ่ถอืเคารพบชูา

เจดีย์ภายนอกต่าง ๆ ดังกล่าว แต่ได้ตรัสสอนให้นับถือพระรัตนตรัย และให้อบรม

ปัญญาให้เห็นความจริงตามเหตุตามผล ดังได้ตรัสไว้มีความว่า มนุษย์ทั้งหลายถูก 

ความกลัวคุกคาม ก็พากันถึงภูเขาและต้นไม้ท่ีเป็นเจดีย์ว่าเป็นท่ีพึ่งมากชนิดด้วยกัน 

สิง่นัน้หาเป็นท่ีพ่ึงท่ีเกษมอุดมได้ไม่ ส่วนผูท่ี้ถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ึ่ง 

เห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ด้วยปัญญาอันสงบ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์  

และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ข้อนี้เป็นที่พึ่งอันเกษมอุดมได้จริง 

จงึกล่าวได้ว่า ในพระพุทธศาสนานี ้พระเจดีย์โดยตรงคอืพระรตันตรยั กล่าวอกี

อย่างหนึง่ คอืพระธรรมอนัเป็นตวัความจรงิทีจ่ะพงึมองเหน็ได้ด้วยปัญญา และเม่ือเหน็

พระธรรมก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ล�้าเลิศ
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พระเจดยี์วัดบวรนเิวศวหิาร

ในเมืองไทยนี้ ยังไม่ทันเห็นวัด ก็มองเห็นพระเจดีย์ก่อนแล้ว เช่นเมื่อ 

ยืนอยู่ท่ีท้องสนามหลวงมองไปทางทิศใต้ ก็จะเห็นพระเจดีย์ทองอันผ่องใส แห่ง 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

แก้วมรกต ภายในพระบรมมหาราชวัง น�าให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นอุดมสรณะ

ในพระพทุธศาสนา และน�าให้ระลึกถงึพระมหากษัตรย์ิองค์พระประมขุแห่งประเทศชาติ 

รวมให้ระลึกถึงชาติไทย ซ่ึงด�ารงความเป็นชาติมาช้านานภายใต้พระบรมเดชานุภาพ

พระบารม ีและทศพิธราชธรรมของพระมหากษตัรย์ิ ภายในไตรสรณาคมน์แห่งพระพทุธ

ศาสนา เป็นที่รวมความภักดีสามัคคีและศรัทธาแห่งประชาชน รวมกันเข้าในค�าเดียว

ว่า “ไทย” ฉะนัน้ เมือ่ขึน้ชือ่ว่าไทยแล้ว กร็วมท้ังชาต ิพระพทุธศาสนา พระมหากษตัริย์ 

เข้าด้วยกนั

พระเจดย์ีทองท�าให้จติใจผ่องใส มองเหน็ความเป็นไทยอย่างแจ่มชดั และเมือ่

เดินหันหน้าไปทางทิศเหนือ จากนั้น ก็จะมองเห็นพระเจดีย์อีกองค์หนึ่ง มีขนาดใกล้

เคียงกัน ทาสีเหลืองดูเก่าไม่แจ่มใสเหมือน ใครเห็นก็ทราบได้ว่าเป็นพระเจดีย์แห่ง 

วดับวรนิเวศวหิาร ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ และก็คงระลึกได้ว่าพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประทับทรงประพฤติเนกขัมมปฏิบัติ ขณะที่ทรงผนวช 

ตลอดเวลา ๑๕ วัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ซึ่งมองเห็นพระเจดีย์ทองแต่ไกล เสด็จฯ ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งก็มองเห็น

พระเจดีย์แต่ไกล ชวนใจให้ระลึกถึงสมัยทรงพระผนวชไม่รู้จาง 
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ณ พระเจดย์ีนี ้พระมหากษัตรย์ิทกุรชักาลมาได้เสดจ็ฯ เข้าทรงบชูาพระบรม

สารรีกิธาตภุายในคูหาแห่งองค์พระเจดย์ี ในวนัเสดจ็ฯ ถวายพุม่เข้าพรรษาทีว่ดันีท้กุปี

เป็นราชประเพณี คือในเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี ได้เสด็จพระราชด�าเนินถวายพุ่ม

พระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในพระอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุในองค์พระเจดีย์  

พระศรีศาสดาในวิหารพระศาสดา พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ ในวิหารเก๋ง  

ออกพรรษาแล้ว ก็ได้เสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินทุกปี ระลึกต่อถึงศกนี้  

ซึ่งในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบปี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ก�าหนดเสดจ็พระราชด�าเนิน โดยกระบวนพยหุยาตราสถลมารคตามโบราณประเพณี 

ไปทรงบชูาพระรตันตรยั ณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวิหาร ในวันที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๐๖ 

พระเจดย์ีชวนให้ระลกึไปเป็นเรือ่งราวแล้วกก็ลับนกึถึงองค์พระเจดย์ีเอง นกึเห็น

พระเจดีย์ทอง รวมความระลึกทั้งหมดถึงคุณพระศรีรัตนตรัยอันอุดมเอกในโลก  

น้อมใจขอคณุานภุาพอภบิาลรักษา พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สมเดจ็พระภทัรมหาราชเจ้า ให้ทรงพระเกษมส�าราญทรงพระเจรญิด้วยพระพรชยัมงคล

ทั้งปวง ทรงสถิตในพระสิริราชสมบัติตลอดจิรกาล
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พระเจ้าปเสนทโิกศล

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิคมเมทฬุปในสักกชนบท พระเจ้า

ปเสนทโิกศลได้เสดจ็ไปเฝ้าแต่พระองค์เดยีว ทฆีการายนะราชพัลลภได้น�าราชกกธุภณัฑ์ 

และกองทพัไปมอบแก่วฑิฑูภะพระราชโอรสพระองค์หนึง่ วฑูิฑภะได้รับเคร่ืองขตัตยิราช

กข็ึน้ครองราชสมบตั ิ ประกอบพธิรีาชาภเิษกในกรงุสาวตัถ ี มลูเหตกุค็อืทฆีการายนะ 

ผูกใจแค้นพระเจ้าปเสนทิว่าได้ปลงชีพพันธุลเสนาบดีกับบุตร เพราะพระกรรณเบา  

เช่ือค�ายุแหย่ว่าเสนาบดีจะขบถ สบโอกาสคราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ทรงยกทัพ 

ออกไปภายนอกพระนคร เมือ่ผ่านนคิมทีพ่ระพทุธเจ้าประทบั กโ็ปรดให้ตัง้ค่ายพกัทพั 

เสด็จไปเฝ้ามีผู้ติดตามพอสมควร เมื่อถึงกุฏิที่ประทับได้เสด็จเข้าไปพระองค์เดียว  

ทรงมอบราชกกุธภัณฑ์แก่ทีฆการายนะไว้ข้างนอก ทีฆการายนะจึงรีบน�าไปอภิเษก

วิฑูฑภะขึ้นเป็นราชา 

พระเจ้าปเสนทิเสดจ็ออกมาไม่พบใคร นอกจากนางพระก�านลัท่ีเหลอืไว้ถวาย 

เพ่ือปฏิบัติเพียงคนเดียว ก็เสด็จมุ่งไปกรุงราชคฤห์แห่งรัฐมคธเพื่อจะทรงขอกองทัพ

พระเจ้าอชาตศัตรู ซึ่งเป็นราชาภาคิไนย ไปปราบวิฑูฑภะ แต่เสด็จเข้าพระนครไม่ทัน 

ประตูพระนครปิดเสียก่อนต้องประทับพักที่ศาลาแห่งหนึ่งอย่างอนาถา พระองค์มี

พระชนม์ถึง ๘๐ พรรษา ต้องเสด็จระหกระเหินด้วยพระบาท เป็นะระยะทางไกล 

ก็ประชวรส้ินพระก�าลังสิ้นพระชนม์ในราตรีนั้น มีนางพระก�านัลถวายการปฏิบัติอยู่

เพียงผู้เดียว นางก็ร้องไห้คร�่าครวญอยู่จนรุ่งสว่าง ประชาชนจึงได้ทราบ ก็ได้กราบทูล
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พระเจ้าอชาตศัตรู พระองค์ได้เสด็จออกมารับพระศพทรงจัดถวายพระเพลิงอย่างสม

พระเกียรติ 

เร่ืองนี้ดูเป็นเรื่องท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ยิ่งใหญ่จะประสบ

อวสานอย่างน่าสลดสังเวชเช่นนี้ แต่เรื่องก็ได้มีขึ้นแล้วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน 

ในปัจจุบันเรื่องเช่นนี้ก็ได้เกิดมีแก่บางคนในบางครั้ง เช่นท่ีได้เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้  

เมือ่มองดตูามกระแสเหตปัุจจบัุนกจ็ะพบเหน็อย่างนัน้อย่างนีเ้กีย่วแก่การบ้านเมอืงบ้าง 

ส่วนตนบ้าง 

แต่เมื่อดูตามกระแสกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาก็กล่าวได้ว่าเป็นไปตาม

กรรมที่แต่ละคนได้ท�าไว้ กรรมได้ลิขิตไว้แล้ว ใคร ๆ จึงไม่น่าจะต้องตกใจว่าจะเกิดมี

อย่างเดียวกันพร�่าเพรื่อ นึกดูถึงเครื่องบินประสบอุบัติเหตุตก คนสิ้นชีวิตทั้งหมดก็มี 

แต่คนก็คงโดยสารเครื่องบินอย่างไม่ละลดก็คงเพราะนึกว่าสุดแต่วาระของใคร เมื่อถึง

วาระแล้วกไ็ม่อาจหลบเลีย่งได้ จะอยูบ่นบก ไปในน�า้ บนิไปในอากาศ หรอืไปในทีไ่หน

ก็ตามที พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องกรรม ท�าให้คนสบายใจ ท�าให้เป็นอิสระแก่ตัว 

จะไปไหน จะท�าอะไรได้อย่างสบาย แต่ก็ตรัสสอนให้ท�าความดีและให้ไม่ประมาท 

วฑิฑูภะราชนัน้ได้ทรงก่อสงครามล้างผลาญศากยิวงศ์ ได้ถูกน�า้ท่วมส้ินพระชนม์

ในเวลาไม่ช้านัก พระพุทธเจ้าได้ตรัสความว่า นรชนก�าลังมีใจข้องฟุ้งซ่านไป เหมือน

ก�าลงัเลอืกเก็บดอกไม้เพลิงอยู่ ความตายก็ฉวยเอาไปเสีย เหมอืนอย่างห้วงน�า้ใหญ่ไหล

ผ่านมาท่วมชาวบ้านที่ก�าลังหลับอยู่แล
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นครปาฏลบีุตร

ในคร้ังพทุธกาล พระพทุธเจ้าได้เสดจ็จารกิประกาศพระพทุธศาสนาในอาณาจกัร

ต่าง ๆ เหตุการณ์ของบ้านเมืองในอาณาจักรเหล่านั้นก็คงผันผวนไปตามคติของการ 

บ้านเมอืง เมือ่ว่าถงึมูลเหตุกค็งไม่ต่างกบัในปัจจุบนัสกัเท่าไร มตีงึเครยีดกนัในบางครัง้ 

ท�าสงครามกันในบางคราว อาณาจักรที่มีอ�านาจมากก็เช่นรัฐโกศล รัฐมคธ ซึ่งต่างก็

เป็นรัฐที่มีพระราชาเป็นผู้ปกครอง แต่ละพระองค์ได้มีปริณายกเป็นผู้รับปฏิบัติสนอง

พระราชประสงค์ เรยีกว่า เสนาบด ีแปลว่า แม่ทพับ้าง มหาอ�ามาตย์ แปลว่า อ�ามาตย์

ผูใ้หญ่บ้าง เช่น พนัธลุเสนาบด ีสนัตตมิหาอ�ามาตย์ของพระเจ้าโกศล สุนธีมหาอ�ามาตย์

และวัสสการมหาอ�ามาตย์ของพระเจ้ามคธ มหาอ�ามาตย์ท้ังสองท่านหลังนี้ได้ไปสร้าง

ชนบทแห่งหนึ่ง เรียกว่าปาฏลิคามให้เป็นนครขึ้น มีชื่อว่า นครปาฏลีบุตร 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านนครที่สร้างใหม่นี้ ได้ตรัสเป็นพระพุทธพยากรณ์แก่

พระอานนทเถระว่า มีท�าเลดี มีทางค้าขาย จึงท�าให้นครนี้เป็นยอดนครบริบูรณ์ด้วย

สินค้าทั้งปวงต่อไป แต่ปาฏลีบุตรนครก็จักมีอันตราย ๓ อย่าง เกิดจากไฟ หรือ 

จากน�้า หรือจากการยุแหย่จนแตกกันเองในภายใน ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้านิพพาน 

แล้วได้ ๒๑๘ ปี นครนีไ้ด้เป็นยอดนครขึน้ตามพระพุทธพยากรณ์ เพราะได้เป็นราชธานี

ที่ประทับของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ทรงชนะปกครองชมพูทวีปทั้งหมดและได้ทรง 

เป็นองค์ศาสนูปถัมภกในการท�าสังคายนาคร้ังที่ ๓ ทรงส่งคณะสงฆ์ไปประกาศ 

พระพุทธศาสนาในถิ่นประเทศต่าง ๆ ซึ่งสืบต่อมาจนถึงประเทศไทยสยามเรานี้ 
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ความเจริญพฒันาของเมืองย่อมมีเพราะเหตตุามพระพทุธพยากรณ์ คอื ท�าเลด ี

มีทางค้าขาย ข้อหลังความก็ขัดอยู่ แต่ข้อแรก แปลค�าของท่านในที่นี้ว่าท�าเลดี ยังไม่

สิ้นความหมาย คือมิได้หมายเฉพาะชัยภูมิแผ่นดิน แต่หมายถึงเป็นท่ีมีคนดีอีกด้วย  

ดงัค�าทีพู่ดกนัว่ากรงุศรอียุธยาไม่สิน้คนด ีคอืมคีนดบัีงเกดิขึน้สบืต่อกนัไปอยู ่หรอืเมือ่

ถงึคราวคบัขัน ก็เกิดมคีนดีขึน้ช่วยแก้ไขให้บงัเกดิความสวัสดไีด้ คนดแีต่ละคนผู้สร้าง

ความเจริญและความสุข เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าขาด เม่ือหาชีวิตไม่แล้วจึงเป็นท่ี

ว้าเหว่และอาลยัถงึ แต่เมือ่ยงัมคีนดสีบืต่อกนัไป ทัง้มพีระบารมทีีส่งูยิง่กว่าปกปักรกัษา

อยู่ก็เป็นที่อุ่นใจได้ ข้อส�าคัญคือช่วยกันสร้างตนให้เป็นคนดี ด้วยวิธีตรวจเข้าดูตนเอง 

พยายามละความชั่วท�าความดี เห็นค่าของความเป็นคนดีให้สูง รักษาความสามัคคี

ภายในให้บงัเกดิขึน้ ป้องกนัเหตแุห่งหายนะคอืความเสือ่มดงัทีต่รสัเตอืนไว้กจ็กับงัเกดิ

ความเจริญพฒันา ดงันครปาฏลีบตุรเจรญิขึน้จนเป็นมหานคร ทีป่ระทบัของพระมหาราช

เจ้าผู้ครอบครองสกลชมพูทวปี สมตามพระพุทธพยากรณ์นัน้
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ความเจรญิรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนา

ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ย่อมหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่ง

ความปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ตามประวัติพระพุทธศาสนา 

ในประเทศต่าง ๆ ความเจริญรุ่งเรืองดังกล่าวเกี่ยวเนื่องด้วยผู้ปกครองประเทศ ถ้าผู้

ปกครองประเทศไม่ให้ความอุปถัมภ์ก็ยากที่จะเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าให้ความอุปถัมภ์  

จึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ย่อมหมายถึงว่า ให้ความอุปถัมภ์เพื่อท่ีจะให้มีการ

ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย 

ในประเทศไทยเรานี ้พระมหากษตัรย์ิได้ทรงเป็นพุทธมามกะสืบต่อกนัมาต้ังแต่

โบราณกาล และทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกได้ทรงพระราชทานความอุปถัมภ์

แก่ศาสนาทัง้ปวงไม่จ�าเพาะพระพทุธศาสนา แม้รฐับาลในทุกสมยั กไ็ด้ให้ความอปุถมัภ์

แก่ศาสนาท้ังหลาย แต่โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือ ซึ่งได้

สร้างวัดและได้มีกุลบุตรออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นจ�านวนมากทั่วประเทศ  

พระมหากษตัริย์และรฐับาลจงึได้ออกกฎหมายควบคมุเพือ่ให้การปฏบัิตพิระธรรมวินยั

ด�าเนนิไปโดยเรยีบร้อยสม�า่เสมอเพือ่รกัษาพระพทุธศาสนา และจดัระเบยีบการปกครอง

คณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรยีบร้อย คือให้มีเจ้าอาวาส เจ้าคณะประจ�าวดั ประจ�าท้องถิน่ 

จนถึงสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายก 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ นับแต่รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

๓ ฉบบั คอื พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มมีหาเถรสมาคม 
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มีเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะ เจ้าอาวาส โดยล�าดับ ต่อมาคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ. ๒๔๘๔ แบ่งแยกอ�านาจการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ ทาง คอื ทางสงัฆสภา 

ทางคณะสังฆมนตรี และทางคณะวินัยธร ต่อมาถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 

๒๕๐๕ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในรูปเดียวกับฉบับ  

ร.ศ. ๑๒๑ ต่างแต่แก้ไขให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน และไม่เข้าบังคับเกี่ยวข้องกับ 

การปกครองภายในของคณะสงฆ์ เพียงแต่ให้ความอุปถัมภ์ในฐานะพุทธมามกะผู้มี

ศรัทธามุ่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาเป็นท่ีตั้ง นี้เป็นผลงานส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งของพระองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกและรัฐบาลของพระองค์ 

ซึ่งมีท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

งานนีช้ือ่ว่าเป็นกศุลมหาศาล ซ่ึงเป็นอนสุรณ์ถึงผูร้เิริม่จดัท�าให้ส�าเรจ็ข้ึนตลอดไป 

และพงึเหน็ว่าส�าเรจ็ขึน้ด้วยพทุธานภุาพของพระพทุธเจ้า ผูด้�ารงความเลิศล�า้ทุกกาลสมัย 

ซึ่งบันดาลให้มีบุคคลส�าคัญเข้ามาช่วยฟื้นฟูยกย่องพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ๆ อยู่

ตลอดมา
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ธรรมคุ้มครองรักษาโลก

เมือ่สิน้ศกเก่าขึน้ศกใหม่กันคราวหนึง่ กแ็สดงว่า พระพุทธเจ้าได้เสดจ็นพิพาน

ล่วงไปแล้วอีกปีหนึ่ง ดังเม่ือขึ้นศกใหม่นี้ ก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จนิพพาน 

ล่วงมาแล้ว ๒๕๐๗ ปี ทุกคนผู้ที่ผ่านชีวิตมาจนถึงวาระขึ้นปีใหม่ ก็พากันยินดี 

ฉลองและส่งความปรารถนาดี เช่น ส.ค.ส. แก่เพื่อนมิตรสหายตามที่นิยมกัน ในทาง

คณะสงฆ์ก็ได้มีพระโอวาทประทานพรขององค์สกลมหาสังฆปริณายก ในวาระเช่นนี้

ทุกปีมาจะได้อัญเชิญพระโอวาท ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

พระราชอุปัธยาจารย์ ท่ีได้ประทานในอภิลักขิตสมัย สิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 

๒๕๐๑ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแห่งพระชนมชีพของพระองค์ท่านมาสักตอนหนึ่ง เพราะเห็น

ว่ามีข้อความเหมาะแก่ทุกกาลสมัย ฉะนั้น เมื่อเชิญพระโอวาทมาก็เหมือนได้เชิญ

พระองค์ท่านเสด็จมาประทานพรปีใหม่ในปัจจุบันดังต่อไปนี้

“สันติ ความสงบสุขนั้น ย่อมเป็นสิ่งจ�าปรารถนาของบุคคลทุกหมู่เหล่า  

ไม่เลือกชาติ ช้ัน วรรณะ แต่ผู้มุ่งสันติ ต้องประพฤติตนเป็นผู้สงบกาย สงบวาจา  

สงบใจ ด้วยประพฤติธรรม คือ หิริ ความละอายใจต่อความชั่ว เปรียบเหมือนคนที่

เกลียดสิ่งโสโครกไม่อยากเข้าใกล้ โอตตัปปะ ความกลัวต่อบาปทุจริต เมื่อรู้ว่า 

สิ่งใดผิดไม่ฝ่าฝืนท�าลงไป เปรียบเหมือนคนกลัวอสรพิษ ไม่กล้าเข้าใกล้ ฉะนั้น  

หิริโอตตัปปะท้ัง ๒ อย่างนี้ เป็นธรรมคุ้มครองรักษาชาวโลก ให้อยู่ด้วยกันด้วย 

ความสงบสุข ดังภาษิตแสดงว่า
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“หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาชาวโลกให้เป็นสุขอยู่ได้” ดังนี้

ผูมุ้ง่ด�าเนนิชวีติให้พ้นจากความชัว่ ด�าเนนิไปในทางด ีตลอดถงึประสบสนัตสิขุ 

ต้องมีสติคอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่เผลอเพลินไปกับอิฏฐารมณ์ภายนอก คือ  

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จนเกินไป และจะไม่หดหู่คับแค้น เพราะอนิฏฐารมณ์ คือ 

การเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ พึงมีสติพิจารณารู้เท่าทันความจริงของโลก  

แล้วตักเตือนตนให้บ�าเพ็ญแต่ความดี อันเป็นทางให้เกิดผลดี คือ ความสุข

ตามพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงไว้ว่า

“จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาสอบสวนตนด้วยตน ผู้มีสติคุ้มครองตน

มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย จักอยู่เป็นสุข” ดังนี้

ขออานุภาพพระรัตนตรัย จงอภิบาลรักษาประชาชนทุกหมู่เหล่า บันดาลให้

ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปสรรค อุปัทวันตราย ทั้งหลายทั้งปวง และ 

ให้ได้ประสบความสุขความเจริญ ความสวัสดี ทุกเมื่อ พร้อมทั้งให้มีใจมั่นคงอยู่ใน

ธรรม เพื่อช่วยกันยังสันติสุขตามธรรมให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
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พุทธาภเิษก

ในบดันีม้กัได้ยนิว่าสวดพทุธาภเิษกกนับ่อย ๆ ถ้าเป็นพิธหีลวงเห็นใช้เรยีกว่า

สวดภาณวาร ค�าว่าอภิเษก มีความหมายทั่วไปว่า การรดน�้า การแต่งตั้งโดยการท�า

พิธีรด เช่นพิธีขึ้นเสวยราชย์ของพระเจ้าแผ่นดินที่เรียกว่าราชาภิเษก อีกอย่างหนึ่ง 

มีความหมายว่า การได้บรรลุ เช่นพุทธาภิเษก ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ค�าว่า  

พุทธาภิเษกจึงมีความหมายว่า การได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า แต่ก็อาจอธิบายอิงศัพท์

ว่าอภิเษกได้เหมือนกัน น�้าเป็นสิ่งมีอุปการะแก่ร่างกายและพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นเครือ่ง

ช�าระร่างกายและสิง่ต่าง ๆ ให้สะอาด ทัง้ให้ความเยน็ จงึเป็นท่ีนบัถอืกันยิง่ขึน้ จนถึงใช้

ในพิธีส�าคัญต่าง ๆ ในทางบ้านเมืองแต่ก่อนก็มีพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยา มีโองการ

แช่งน�้า ในทางสวัสดิมงคลทั่วไปก็มีน�้ามนต์ มีบทสวดท�าน�้าพระพุทธมนต์ เรื่องน�้า 

ซึ่งเป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่งนี้ ยังน�ามาใช้พูดกันในทางจิตใจ ซึ่งไม่ใช่วัตถุอีกด้วย เช่น 

ค�าว่ามีน�้าใจ 

ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์ ในท่ีบาง

แห่งกท็รงใช้ถ้อยค�าเกีย่วกบัน�า้ซึง่เป็นวตัถ ุ เพราะท�าให้ผูฟั้งฉวยใจความได้ทนัท ี เช่นที่

ตรสัสอนไว้แปลความว่า “ดกู่อนภิกษุ เธอจงรด (หมายถึงช�าระล้าง ท่านแปลว่า จงวิด

กม็)ี เรอืคอือตัตภาพนี ้เรอืทีเ่ธอรด (ช�าระล้างหรอืวิด) แล้วจกัถึงโดยเรว็” พระพทุธเจ้า

ได้ทรงช�าระล้างกิเลสหมดสิ้นจากจิตใจ ด้วยน�้าคือพระบารมีธรรมที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมา

อย่างเต็มเปี่ยมเป็นการอภิเษกจิตใจคือช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ในชัยมงคลคาถา 
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(ชยันโต) มีตอนหนึ่งแปลว่า “พระพุทธเจ้าทรงบรรลุความเป็นผู้เลิศล�้า เบิกบานอยู่

บนบัลลังก์ที่ไม่มีใครชนะได้ เหนือบัวแห่งปฐพีที่เป็นยอดปฐพี ซึ่งเป็นที่อภิเษกแห่ง

พระพุทธเจ้าทั้งปวง” 

พระอาจารย์ได้เรียบเรียงคัมภีร์สรรเสริญพระพุทธเจ้าขึ้นไว้คัมภีร์หนึ่ง ตั้งชื่อ

ว่าคัมภีร์พุทธาภิเษก แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกกล่าวถึงพระรูปกาย ที่ประกอบ

ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ เรียกว่า รูปกายโถมนา แปลว่า สดุดี

พระรูปกาย ภาคหลังกล่าวถึงหมวดธรรมท่ีได้ทรงปฏิบัติ ได้ตรัสรู้ได้มีอยู่บริบูรณ์ใน

พระองค์ เช่นบารมี ๑๐ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ และพระญาณต่าง ๆ เป็นต้น เรียกว่า 

ธรรมกายโถมนา แปลว่า สดุดีพระธรรมกาย คือ ประมุขแห่งธรรม 

ฉะนัน้ คัมภีร์พุทธาภิเษก จงึเป็นคมัภร์ีแสดงพระพุทธคุณนัน้เอง พูดเพือ่เข้าใจ

ง่าย ๆ ว่า คอื บท อติปิิ โส พสิดาร สวดพทุธาภเิษก กค็อื สวดพระพทุธคณุนัน่แหละ 

ส่วนค�าว่า ภาณวาร เป็นชื่อของบทสวดที่ท่านน�าบาลีเบ็ดเตล็ดและพระสูตรต่าง ๆ  

มาจัดไว้เป็นสีต่อน เรยีกว่า ปฐมภาณวาร ทตุยิภาณวาร ตตยิภาณวาร จตตุถภาณวาร 

ทั้งสี่นี้มีประเภทธรรม รวม ๒๒ บท 

ค�าว่า ภาณวาร แปลง่าย ๆ ว่า สวดตามวาระ เพราะจะต้องผลดักนัสวดเป็น

วาระ ๆ ในการสวดผลดักนัเป็นวาระ ๆ นัน้ จะตัดข้อไหนออก จะเพิม่ข้อไหนเข้า เช่น

จะเพิ่มสวดพุทธาภิเษกน�าก่อน ก็สุดแต่ผู้จัดพิธีจะประสงค์ รวมเรียกว่าภาณวารได้

เหมือนกัน เพราะก็ต้องสวดผลัดกันตามวาระ
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พระราชพธิหีล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ

๑

เมือ่เข้าไปในพระอุโบสถวัดบวรนเิวศวหิาร ในตอนบ่ายแห่งวนัที ่๗ มกราคม 

๒๕๐๗ ซึ่งเป็นวันเริ่ม พระราชพิธีหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชริญาณวงศ์ จะได้เห็นพระพุทธชนิสห์ี ประดิษฐานเปล่งปลัง่อยูเ่บือ้งหน้าพระพุทธรปู

องค์โต ซึง่ประดษิฐานอยู่ชดิผนังเบ้ืองหลัง เป็นทีร่วมแห่งความส�าคญัท้ังปวง เบือ้งหน้า

ชกุชพีระเป็นม้าหมู่ท่ีบชูาตัง้ดอกไม้ทองเงนิและพาน และขวดปักดอกไม้สดกบัเชงิเทยีน

กระถางธปูแก้วเจยีระไนอยูต่ามที ่กลางม้าหมูต่ัง้พระนรินัตราย ถดัลงมาตัง้พระพทุธ-

นาราวนัตบพติร ถดัออกมาตอนกลางพระอโุบสถตัง้เครือ่งทรงนมสัการและท่ีทรงกราบ 

ด้านซ้ายมอื (เม่ือหนัหน้าเข้าไป) ตัง้อาสน์สงฆ์ส�าหรับพระสงฆ์ทีจ่ะเจรญิพระพทุธมนต์ 

ด้านขวามอืตัง้ราชอาสน์ทีป่ระทับพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ พระบรม-

ราชินีนาถ ถัดออกมาในตอนกลางโบสถ์ค่อนไปทางด้านหน้าตั้งตู้เทียนชัย ถัดไปเป็น

อาสนะพระราชาคณะนั่งปรกตั้งชิดกับตู้เทียนชัย ถัดออกไปตั้งเตียงพระสวดภาณวาร

ต้ังชิดผนังโบสถ์ด้านหน้าระหว่างประตูหน้าทั้งสอง มีที่นั่งราชบัณฑิตตั้งอยู่ข้างเตียง

ด้านทิศตะวันออก จะมองเห็นด้ายสายสิญจน์โยงไปจากพระพุทธชินสีห์วงเข้าไปโยง

พระพุทธรูปองค์โต วงไปรอบบริเวณบนชุกชีพระ และโยงจากพระพุทธชินสีห์เป็น 

สองเส้นคู่ตรงมายังตู้เทียนชัย พันหลังตู้สองข้าง ผ่านไปยังเตียงพระสวดภาณวาร  

มสีายสญิจน์ขนาดเล็กลงมา แยกไปยงัอาสน์สงฆ์หลายสาย ส�าหรบัพระสงฆ์แต่ละแถว 

แยกลงไปส�าหรบัพระนัง่ปรก พระสวดภาณวารและราชบณัฑติ มีสิง่ท่ีพเิศษควรกล่าว
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คอืเทยีนทองชนวนปักอยูบ่นเชิงเทยีนตัง้อยู่กลางขนัเลก็ทีใ่ส่น�า้ไว้ เจ้าพนกังานเตรยีม

ตั้งไว้ที่ม้าหมู่ท่ีบูชา มีขันเชิงใหญ่ใส่น�้าต้ังอยู่ข้างตู้เทียนชัย ติดเทียนไว้ที่ปากขัน  

การตั้งน�้าวงด้ายทั้งปวงเตรียมไว้พร้อมเสร็จ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสด็จพระราชด�าเนินสู่พระอโุบสถ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ทรงจุดธปูเทยีนเครือ่งนมสัการบชูาพระรัตนตรยั ทรงศีล พระสงฆ์ ๓๐ รปู มีสมเดจ็

พระสังฆราชเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ (ในการตั้งน�้าวงด้ายไม่มีท�าน�้ามนต์)  

จบเวลา ๑๗.๐๕ น. โหรล่ันฆ้องชยั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทอง

ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัยแล้วทรงจุดเทียนที่ปากขันเชิงใหญ่  

ชาวพนกังานประโคมสงัข์ แตรดรุยิางค์ พระสงฆ์เจริญคาถาจดุเทยีนชยั จบแล้วถวาย

อดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดภาณวาร แล้ว

เสดจ็ฯ กลบั พระสงฆ์ ๔ รปูสวดภาณวาร พระราชาคณะหนึง่รปูนัง่ปรก ราชบัณฑติ

หนึ่งคนนั่งชักลูกประค�า พระสงฆ์สวดภาณวารมี ๓ ส�ารับ สวดต่อกันไปตลอดรุ่ง  

เริม่ด้วยบทนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บริบูรณ์ด้วยพระคุณ

ทั้งปวง

๒

เมื่อเข้าประตูเสี้ยวกางพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๘ มกราคม 

๒๕๐๗ ซึ่งเป็นวันประกอบพระราชพิธีหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

วชิรญาณวงศ์ จะได้เห็นพระอุโบสถซึ่งมีหน้าบันประดับลายมงกุฏ อันเป็นสัญลักษณ์

แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกฏุ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ผูท้รงเคยประทับ

ครองวัดนี้ขณะทรงผนวชและทรงเสริมสร้างวัดนี้ 

ทางด้านตะวนัออกและตะวนัตกของพระอโุบสถ มศีาลาแดงตัง้อยูด้่านละหลงั

ริมก�าแพงหน้าวัด เมื่อเดินเลี้ยวไปทางศาลาแดงด้านตะวันออกจะได้เห็นหุ่นส�าหรับ

หล่อพระรูปตั้งอยู่ตรงจุดกลางบริเวณราชวัฏบนพื้นด้านทิศใต้ของศาลาแดง พร้อมทั้ง
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เตาหลอมทอง ซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกหล่อกองหัตถศิลป กรมศิลปากรได้เตรียมไว้ และ

ได้เริ่มสุมไฟตามก�าหนดเวลา เจ้าพนักงานได้เตรียมตั้งเกยที่เสด็จข้ึนทรงเททองหล่อ

พระรปูใกล้กบับนัไดขึน้ศาลาแดง และได้เตรยีมตัง้ราชอาสน์ไว้บนศาลาแดงพร้อมสรรพ

ในบริเวณราชภัฏได้มีการวงด้ายสายสิญจน์ออกมาจากพระอุโบสถ ต้ังแต่เมื่อวัน 

สวดมนต์วงด้ายสายสญิจน์ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์

เลีย้งพระสงฆ์ท่ีเจรญิพระพุทธมนต์และสวดภาณวาร ในพระอโุบสถและทีศ่าลาแดงด้าน

ทิศตะวันตก รวม ๔๕ รูป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชด�าเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ 

ทรงศีลแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังศาลาแดงด้านตะวันออกทรงบรรจุแผ่นทอง

ลงในเบ้าแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ขึน้ประทับเกย ทรงเททองหล่อพระรปู

สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ เมือ่เวลา ๑๕.๔๕ น. โหรลัน่ฆ้องชยั 

ชาวพนกังานประโคมสงัข์แตรดรุยิางค์ พระสงฆ์ ๔๕ รปู ในพระอโุบสถ และพระสงฆ์

วดับวรนิเวศวหิารบนศาลาแดงด้านตะวนัตก เจรญิชัยมงคลคาถา เสดจ็เข้าสูพ่ระอโุบสถ 

พระสงฆ์เจริญคาถาดับเทียนชัย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อุฏฺายี) ดับเทียนชัย  

ในขณะเจริญคาถาดับเทียนชัย คณะศิษย์ถวายพระรูปขนาดเล็ก และเหรียญพระรูป

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ กับสมเด็จพระราชโอรสพระราชธิดาท้ัง ๔ พระองค์ พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงประเคนจตปัุจจยัไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนโุมทนา ถวายอดเิรก 

เสด็จกลับ

ในพระราชพิธีหล่อท้ังปวงนี ้หวัใจพธิกีคื็อ พระรตันตรยั มพีระพทุธเจ้าเป็นต้น 

ถ้าขาดพระรตันตรยั พธิต่ีาง ๆ กส็ิน้ความหมาย ไม่บงัเกดิประสทิธภิาพ เหมอืนอย่าง

รูปกายที่ไร้ชีวิต พิธีเป็นสิ่งท่ีผ่านไปเหมือนอย่างเสียงสังข์แตรที่ดังขึ้นแล้วก็เงียบไป  

แต่สิ่งที่ท�าพิธีแล้วย่อมได้การรับรอง อย่างมีพิธีการว่าได้สร้างขึ้นส�าหรับเป็นที่บูชา 

สักการะ ประกอบด้วยคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่บูชาสักการะอย่างสูงสุด
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๓

ในพระราชพธิหีล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ณ 

วันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๐๗ นั้น สถานที่หล่อหน้าศาลาแดงได้เคยเป็นที่หล่อพระรูป

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ ในรัชกาลอดีต 

ในครั้งน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพลับพลาหน้าพระอุโบสถ 

(ตามหมายก�าหนดการ) ก็คือศาลาแดงดังกล่าว ข้อที่ควรบันทึกไว้ก็คือในพระราชพิธี

หล่อพระพุทธรูปหรือหล่อพระรูป มีพิธีสวดมนต์ก่อนแล้วจึงจุดเทียนชัยสวดภาณวาร 

เช่นในพระราชพธิหีล่อพระชยัวฒัน์ประจ�ารชักาล วันแรกสวดมนต์ วันทีส่องจดุเทยีนชยั 

วันท่ีสามเป็นวันทรงหล่อ แต่ในคราวนี้ย่อลงเป็นสองวัน ในพิธีสวดนั้นไม่มีการท�า

น�้ามนต์ เป็นพิธีสวดมนต์ตั้งน�้าวงด้าย คือตั้งน�้าเตรียมไว้ ในเวลาจุดเทียนชัย ขันน�้า

ที่รองเทียนทองชนวนและขันน�้าใหญ่ข้างตู้เทียนชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงจุดเทยีนทองชนวนด้วยไฟจากฟ้า (ไฟจากแสงอาทติย์) ถวายสมเดจ็พระสังฆราช

ทรงจุดเทียนชัยและเทียนที่ปากขันใหญ่ เทียนที่ปากขันใหญ่เมื่อจุดแล้วก็ปล่อยไว้จน

หมดไปเอง น�า้ในขนัท้ังสองน้ันถอืว่าเป็นน�า้มนต์ เจ้าพนกังานแบ่งเกบ็ไว้เพือ่ใช้ประพรม

พระพุทธรูป หรือพระรูปในโอกาสต่อไป 

การพธิท้ัีงปวงในเรือ่งนีแ้ละแม้ในเรือ่งอืน่พอสรปุได้ว่า เกดิจากความต้องการ

ท�าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ดขูงึขงัแขง็แรงเป็นเคร่ืองจูงใจให้เกดิศรทัธาเลือ่มใส 

วัตถุที่ใช้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส่วนหนึ่ง เป็นเครื่องบูชาสักการะคือดอกไม้ธูปเทียนตลอดถึง

เครือ่งประโคมตามประเพณอีกีส่วนหนึง่ แม้เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็นพิพาน กย็งัมีกล่าวว่า 

มดีนตรปีระโคมเพือ่บชูาพระพุทธสรรีะตามประเพณนียิม และมีการจดัพระพทุธสรีระ

เช่นห่อด้วยผ้าขาวห้าร้อยชั้นเป็นต้น 

ฉะนั้น จะว่าพิธีต่าง ๆ มาจากพราหมณ์ไม่ใช่พุทธหรือจะว่าอย่างไรก็ตาม  

คนที่เจริญทั้งปวงก็ยังท�าพิธีต่าง ๆ โดยเลียนแบบกันมาบ้าง คิดขึ้นใหม่บ้างปรับปรุง

ให้เหมาะสม แต่ก็ให้รวมอยู่ในวัตถปุระสงค์ เช่นพธีิทางพระพุทธศาสนา ก็รวมอยูใ่น
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หวัใจคือพระรัตนตรัย สิง่ต่าง ๆ ที่ประกอบในพิธีจะมาจากพราหมณ์ หรืออะไรก็ตาม

เพื่อบูชาและจูงใจเข้าหาพระรัตนตรัย 

พระพทุธเจ้าเมือ่ทรงแสดงค�าสัง่สอน กท็รงใช้ภาษาทีเ่ขาใช้มาแล้ว ซึง่เขาพดู

เข้าใจกันอยู่ ตลอดถึงถ้อยค�าของพวกพราหมณ์เป็นต้นว่า ค�าว่าพระอรหันต์ นิพพาน  

พวกฤๅษีชฎิลเป็นต้น ก็ใช้กันมาแล้วช้านาน บางคนเข้าใจว่าตนได้เป็นได้บรรลุแล้ว 

ก็มี แต่พระองค์อธิบายในความหมายใหม่ตามแนวสัจจธรรมที่ตรัสรู้ ผู้ฟังจึงฟังรู้เรื่อง 

ถ้าจะทรงตั้งภาษาขึ้นใหม่ใครก็คงฟังไม่รู้เรื่อง นอกจากจะต้องเรียนภาษากันเสียก่อน  

การรับสิง่ต่าง ๆ มาปรับปรงุให้ส�าเรจ็ประโยชน์ตามท่ีต้องการ จงึเป็นวิสัยของบณัฑติ 

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยในส่วนหน่ึงก็ด้วยทรงน�าคุณสมบัติของคนดี ๆ ในโลก 

นี่แหละมาทรงบัญญัติ ถ้าจะว่าเอาอย่างก็เอาอย่างคนดี 

พระพทุธศาสนาจงึเป็นท่ีรวมของสิง่ด ีๆ ทัง้หมดตัง้แต่ขัน้ต�า่จนถงึข้ันสดุยอด 

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เลิศล�้าศาสดาอื่นทั้งสิ้น
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พุทธานุภาพ

พระพุทธเจ้า ได้ทรงเป็นที่นับถือของพระมหากษัตริย์และประชาชนในชาติ

ต่าง ๆ มากด้วยกนั บคุคลหรอืชาตทิีน่บัถอืพระศาสนาของพระพทุธเจ้า ย่อมมุ่งสันติ

และสามัคคีเป็นท่ีตั้ง มีบางครั้งจะมีเหตุการณ์ที่เรียกตามส�านวนพุทธประวัติว่า  

มารดลใจท�าให้สันติและสามัคคีเสียไป แต่เม่ือผ่านมารยุคแล้วก็จะกลับเกิดสันติและ

สามัคคีโดยเร็ว ด้วยพุทธานุภาพดลใจให้ใฝ่ธรรมแทนที่อธรรม แม้ในสมัยมารยุคที่ 

จ�าต้องปฏิบัติตามคติโลก ก็ยิ่งหวังพึ่งพุทธานุภาพอย่างแนบแน่นติดใจ ดังเรื่องที่มี

พระบรมราชโองการฯ ประกาศให้ทราบท่ัวกนัเมือ่เสดจ็ฯ ทรงบวงสรวงสักการะประกาศ

พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า ณ วัดศรีชุม เมืองสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๕  

มกราคม ๒๕๐๗ ตอนหนึ่งว่า

“เมื่อครั้งข้าศึกท�าสงครามประชิดกรุงศรีอยุธยาจนได้ยึดครองประเทศไทย 

ไว้ได้พักหนึ่งนั้น สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าทรงยังด�ารงต�าแหน่งพระมหาอุปราช 

ของเมอืงพษิณโุลก ได้ทรงกูอ้สิรภาพของชาตกิลบัคนืมาได้ด้วยความกล้าหาญเดด็ขาด 

จนเกือบจะส้ินเสี้ยนหนามของแผ่นดิน หากยังเหลือข้าศึกอยู่ก็แต่ในบางจุด ซึ่งเขา 

ยังยึดครองอยู่บ้างนั้น

ในกาลต่อมา ชนชาตไิทยใหญ่ซึง่ข้าศกึรวบรวมไว้ในเมืองก�าแพงเพชร ได้หนี

ไปพ่ึงพระบรมโพธิสมภารที่พิษณุโลก ข้าศึกได้เรียกร้องให้ส่งพวกนี้คืนและแสดง

อานภุาพคกุคามไทย จงึสมเดจ็พระนเรศวรเสดจ็กรีฑาทพัไปปราบปรามข้าศกึเหล่านัน้ 
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ให้พ่ายไปเป็นส่วนมาก มีเหลืออยู่แต่เมืองสวรรคโลกและพิชัย ซึ่งยังเกรงกลัวแต่ไม่

ยอมร่วมกับคนไทยด้วยกัน สมเด็จพระนเรศวรเสด็จฯ ขึ้น ไปตั้งทัพหลวงที่วัดศรีชุม

ในเมอืงสโุขทัย ท้ังนีด้�ารัสให้ชาวพ่อชุมนมุพราหมณาจารย์ เอาน�า้ในบ่อพระสยมภวูนาถ

และเอาน�้าในกระพังโพยศรี มาตั้งบูชา โดยพิธีมงคลเป็นน�้าสัตยาธิษฐานเอา 

พระศรีรัตนตรัยเจ้าเป็นประธานให้พวกท้าวพระยาเสนาบดีกินน�้าสัตย์นี้ต่อหน้า 

พระประธาน แล้วเสด็จฯ ไปยังเมืองสวรรคโลกและเมืองพิชัย เหตุการณ์จึงได้คืน 

เข้าสู่สันติภาพและสามัคคีธรรม”

ในวาระวันที่ระลึก ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าซึ่งก�าหนดประจ�า ในวันที่ 

๒๕ มกราคม ของปี พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็ฯ ทรงสงัเวยถวายท่ีดอนเจดย์ี 

เมืองสุพรรณบุรี เมื่อปี ๒๕๐๓ ที่วังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ปี ๒๕๐๕ และท่ี 

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา ปี ๒๕๐๖ ในปี ๒๕๐๖ นี้ทรงสังเวยที่วัดศรีชุม สุโขทัย  

ตามประกาศในตอนท้ายได้ทรงขออานภุาพแห่งพระศรรีตันตรยัและราชศกัดาภนิหิาร

ของพระมหากษัตริย์ทั้งผองจงได้เป็นหลักชัยน�าไทยให้ด�ารงอยู่โดยสามัคคีธรรม และ

บรรลุถึงความสวัสดี ขอพระบารมีของสมเด็จพระร่วงเจ้า และสมเด็จพระนเรศวร 

เป็นเจ้า จงได้ประสิทธิ์ประสาทให้ชาติก้าวหน้าไปโดยทางธรรม น�าสุขเกษมมาสู่

ประชาชนตั้งแต่ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองทุกอันดับ ตลอดถึงทวยราษฎร์ทั้งมวล
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ท�าสตริักษาจติใจ

คนเรานั้น เมื่อเกิดความทุกข์ร้อน จึงรู้สึกต้องการความดับทุกข์หรือความ

ร่มเย็น และเท่ียวว่ิงแสวงหากันต่าง ๆ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องดับ

ทกุข์ให้เกดิความร่มเยน็ของคนไว้อย่างสมบรูณ์ ซึง่ปฏบิตัไิด้ง่ายสะดวกทีส่ดุ เพราะไม่

ต้องไปเทีย่วหาข้างนอกทีไ่หน ไม่ต้องตัง้พธิกีารอย่างไร เพยีงแต่ปฏบิตัทิ�าจติใจของตน

เท่านั้น ทั้งเป็นทางตรงที่แท้จริงทางเดียว ไม่มีทางอื่นที่จะดับทุกข์ให้เกิดความร่มเย็น

ได้จรงิ พระพทุธเจ้าได้ทรงวธิแีสดงธรรมให้คนเข้าใจได้ง่าย บางทีทรงยกนทิานเปรียบเทียบ 

ดังนิทานเรื่องหนึ่งว่า

ได้เคยมีเต่าและหมาจิ้งจอก เที่ยวหาอาหารตามริมฝั่งแม่น�้าในเวลาเย็น  

เต่าได้เห็นหมาจ้ิงจอกมาแต่ไกลก็ไม่คลานต่อไป เก็บอวัยวะทั้ง ๕ ส่วนทั้งศีรษะ  

(เท้า ๔ ศรีษะ ๑) เข้าในกระดองหยดุน่ิงอยู ่ฝ่ายหมาจิง้จอกกเ็ห็นเต่าคลานต้วมเตีย้ม

อยู่แต่ไกลก็ตรงเข้าไป ครั้นเข้าไปใกล้เห็นเต่าหยุดเก็บตัวอยู่ในกระดอง ก็ยืนคอย 

จ้องคอยเวลาทีเ่ต่าจะยืน่ขาหรอืศรีษะออกมา เพือ่ทีจ่ะได้จับอวยัวะส่วนทีย่ืน่ออกมานัน้ 

ลากไปกินเป็นอาหาร แต่เต่าก็คงสงบหลบตัวอยู่ในกระดองนั้นแหละ หมาจ้ิงจอก 

ไม่ได้ช่องคอยจนเบื่อหมดอยากที่จะกินเต่า จึงหลีกไป เต่าก็พ้นอันตราย 

ทรงแสดงธรรมเปรยีบเทยีบว่า ท่านทัง้หลายคอืบคุคลทัว่ไปกเ็หมอืนอย่างเต่า 

มารผูม้บีาปกเ็หมือนอย่างหมาจิง้จอกซ่ึงเข้ามาคอยจ้องจะจบัอยูเ่นอืง ๆ ช่องทางทีม่าร

มาคอยจ้องจับนั้นก็คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจนีแ้หละ 
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ฉะนัน้ จงึตรสัสอนให้มีสตคิอยระมัดระวงัช่องทางดังกล่าว กล่าวคือเมื่อเห็นรูปอะไร ๆ 

ด้วยตา ได้ยินเสียงอะไร ๆ ด้วยหูเป็นต้น ตลอดถึงได้คิดอะไร ๆ ด้วยใจ ก็ไม่ยึดถือ

ให้เกิดความยินดียินร้ายให้เกิดเป็นบาปอกุศล เมื่อมีสติระมัดระวังอยู่เพียงพอ มารผู้

มบีาปกจ็ะไม่ได้ช่องจะเบือ่หน่ายหลกีไปเองเหมอืนอย่างหมาจ้ิงจอกเบือ่หน่ายทีจ่ะคอย

กินเต่า 

นิทานอุปมาธรรมน้ีเป็นความจริงที่เข้าใจได้ง่าย บาปอกุศลท้ังหลายท่ีคนท�า

กันอยู่ก็เนื่องมาจากเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูเป็นต้นนี้แหละ ถ้าไม่คอยรักษา

จิตใจไว้ให้ดีภายในกระดองใจคือสติ มารก็จะแล่นเข้าถึงใจทันที คือตัวความยินดีหรือ

ความยินร้าย พูดง่าย ๆ ก็คือชอบหรือชังจนถึงกับสงบอยู่ไม่ได้ หรือไม่ยอมที่จะสงบ

ก็เพราะมารใจนั้นจับใจไว้ได้แล้ว ไฉนจะยอมปล่อยให้หลุดไปได้ง่าย ๆ ต่อเมื่อคอย

รักษาใจไว้ภายในกระดองใจคอืสต ิมารกจ็ะไม่ได้ช่องทีจ่ะเข้าจบัจติใจฉดุลากไปดงักล่าว 

เรื่องทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ร้อน 

พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรสัสอนให้ปิดหปิูดตา ถ้าสอนดงันัน้ก็เท่ากบัสอนให้ประพฤติ

ตนให้เสมอกับคนอวัยวะพิการคือตาบอดหูหนวก ซึ่งไม่ใช่ลักษณะพระพุทธศาสนา  

แต่ตรัสสอนให้ท�าสติรักษาจิตใจ จิตใจที่มีสติเป็นเครื่องรักษาย่อมเป็นจิตใจที่เกษม

สวัสดี มีความสงบสุขร่มเย็นทั้งกลางวันกลางคืน
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พระพุทธเจ้ามอียู่ที่ไหน

เวลานีพ้ระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีไหน นกัศกึษาพทุธประวตักิจ็ะตอบว่า เวลานี้

มแีต่พระธรรมวนัิยท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงและบญัญตัไิว้เมือ่พระองค์ยงัทรงมีพระชนม์

อยู ่ซึง่ตัง้อยูใ่นฐานเป็นศาสดาแทนพระองค์พระพทุธเจ้า ตามทีไ่ด้ทรงสัง่ตัง้ไว้เมือ่ใกล้

จะเสดจ็ดบัขนัธนพิพาน แต่นกัศกึษาธรรมกจ็ะตอบให้แง่คดิว่า พระพทุธเจ้าทรงบรรลุ

อมตธรรม (ธรรมทีไ่ม่ตาย) จงึทรงเป็นอมตะ เวลานีพ้ระพทุธเจ้าก็มอียู่ และมอียู่เป็น

นรินัดรกาล มีอยูใ่นท่ีไหน กมี็อยูใ่นอมตธรรมนัน่แหละ นกัศกึษาธรรมยงัอ้างหลกัฐาน

ในพระสูตรอีกว่าพระพุทธศาสนาไม่แสดงว่า พระตถาคตพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 

ตายสูญตายเกิด หรือทั้งตายสูญทั้งตายเกิด เพราะสิ่งที่ตายนั้นคือขันธะคือสกันธะ 

(สกนธกาย) ส่วนพระตถาคตพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไม่ใช่ขันธ์ จะเห็นท่านตายสูญ

หรือตายเป็นอะไรอย่างไร จึงไม่ถูกทุกอย่าง 

นักศึกษาธรรมยังกล่าวยืนยันต่อไปว่า ตามท่ีกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็น

อมตะนัน้ ไม่ได้อ้างเอาเองอย่างลม ๆ แล้ง ๆ แต่อาจเหน็ได้จรงิ ๆ คอืถ้าใครต้องการ

จะเห็นพระองค์ในเวลานี้หรือในเวลาไหน ๆ ก็ตาม ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา 

อบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ อบรมปัญญาในธรรม ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง 

เพราะได้ตรสัไว้แล้วว่า “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา” หลกัฐานเหล่านีเ้ป็นเครือ่งยืนยนั

ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงด�ารงอยู่เป็นอมตะ และอาจเห็นได้จริง การถึงพระพุทธเจ้าเป็น
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สรณะ (ทีพ่ึง่) ดงัทีก่ล่าวถงึกันว่า พุทฺธ ํสรณํ คจฺฉาม ิจงึมใิช่เป็นการถึงอย่างว่างเปล่า 

เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว แต่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ถึงเป็นสรณะได้จริง 

วิธีปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น ให้ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณข้อใด 

ข้อหน่ึง หรือระลึกถึงโดยสรุปว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จริง ทรงบรสุิทธิจ์ริง ทรงม ี

พระกรณุาจรงิ พระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึน้ในพระคณุ ความว้าเหว่หวาดกลัวทุกอย่าง 

ก็จะหมดไปจากจิตใจ หรือถ้ามีความทุกข์ร้อนหม่นหมองอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะ

หายไปสิ้น จะหายความอัดอ้ันตันใจ จะเห็นทางออกอย่างดีที่สุด นี้เป็นพุทธานุภาพ 

ที่มีจริง พระองค์ก็จะมาเป็นสรณะได้จริง จิตใจที่มีสรณะดังกล่าวเป็นจิตใจทีอ่บอุน่ 

ไม่ว้าเหว่ ทีเ่ข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ ทีก่ล้าหาญ ไม่สะดุง้หวาดเสียว ทีผ่่องใส ไม่เศร้าหมอง 

ท�าให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง เป็นเครื่องน�าชีวิตให้ด�าเนินไปทางที่ถูก ทั้งเมื่อได้อบรม

สมาธิปัญญาในธรรม จนได้เห็นธรรมก็จะได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างประจักษ์แจ้ง 

พระพทุธเจ้าและพระศาสนาของพระองค์จงึเป็นของจรงิแท้เป็นสรณะทีพ่ึง่ของทกุ ๆ คน 

ของโลกได้จริงแท้แน่นอน



328 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

ปฏปิทาให้เกดิลาภ

ครัง้หนึง่ เม่ือพระพทุธเจ้าประทบัอยูท่ีพ่ระเชตวนั ใกล้กรงุสาวตัถ ีพระสารบีตุร

เถระก็ได้พักอยู่ที่พระวิหารนั้น พระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรต่างได้แสดงปฏิปทา 

ให้เกิดลาภมีความอย่างเดียวกัน พระสารีบุตรได้แสดงแก่พระผู้เป็นสัทธิวิหาริกของ

ท่าน คือพระรปูนัน้ท่ีอยากจะได้ลาภสกัการะหรอือย่างไรไม่ได้มเีล่าไว้ ได้กราบเรยีนถาม

ขอให้ท่านบอกว่าท�าอย่างไรจึงจะรวยลาภ ท่านได้ตอบว่า ก็ให้ท�าลายหิริโอตตัปปะ 

ของตนเสยี ละสมณภาวะเสยี ไม่ใช่มีจติวปิริตกใ็ห้ท�าเหมอืนมจิีตวิปรติ พดูส่อเสียดได้ 

แสดงละครได้ พูดกุเรื่องขึ้นได้ พระรูปนั้นได้ฟังแล้วติเตียนปฏิปทานั้น รับเอามาท�า 

ไม่ไหว กล็าท่านออกไป เมือ่พระสารบีตุรได้เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า ได้กราบทลูเล่าถวาย 

ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าชาดกเรื่องหนึ่ง มีความว่า 

ในอดีตกาลนานไกล มีมาณพผู้หน่ึง เรียนศิลปศาสตร์ในส�านักอาจารย์ 

ทิศาปาโมกข์ วันหนึ่งเกิดคิดอยากรู้ปฏิปทาที่จะให้เกิดลาภ จึงเข้าไปถามอาจารย ์ 

ฝ่ายอาจารย์ได้ตอบว่า “ลาภจะเกดิแก่สัตว์โลกเหล่านีด้้วยเหต ุ๔ อย่าง คอืคนทีไ่ม่ใช่

คนดี ที่ไม่มีจิตวิปริต ไม่ใช่คนที่พูดส่อเสียด ไม่ใช่คนที่ไม่เล่นละคร ไม่ใช่คนที่ไม่พูด

กเุรือ่ง ย่อมได้ลาภในหมู่คนหลงท้ังหลาย นีเ้ป็นอนสุาสนแีก่เจ้า” มาณพได้ฟังกต็เิตยีน

และส้ินความต้องการจะได้ลาภ เพราะจะต้องท�าตนให้เป็นคนดังกล่าว คือเมื่อไม่พูด

อย่างปฏิเสธคนท่ีจะรวยลาภในหมู่คนหลงในโลก ก็จะต้องเป็นคนมีจิตวิปริตด้วย 

ความโลภเหมือนคนเสียจริต ละหิริโอตตัปปะ ไม่ค�านึงว่าบุญหรือบาป ไม่กลัวนิรภัย



329เล่ม ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗

มัวเมาประมาทในกาม ท�ากรรมผลุนผลันพลันแล่นต่าง ๆ มีตัดช่องย่องเบาเป็นต้น  

ต้องเป็นคนพดูส่อเสยีด คอื เข้าหาแอบองิท่านผูใ้หญ่เป็นหลกัเป็นประธาน แสดงความ

ไม่ดีของผู้อื่น แสดงความดีของตน ตัดลาภยศของผู้อื่น ถือเอาเพื่อตน ชนทั้งหลาย 

ก็พากันกลัวจึงคอยสนองให้ตามท่ีประสงค์ ต้องเป็นคนเล่นละคร คือไม่ละอายว่า 

ตนควรวางตนในฐานะอย่างไร แต่แสดงตนออกท่าได้ต่าง ๆ เช่นท�าเป็นเพื่อนเกลอ

ก็ได้ เป็นคนรับใช้ก็ได้ ท�าหัวเราะชอบใจก็ได้ สุดแต่เก็งใจว่าผู้ที่จะบันดาลลาภให้เกิด

ขึ้นได้จะชอบ จะโปรดอย่างไรเหมือนเล่นละคร ในชาดก ใช้ศัพท์ว่า นฏะ แปลว่าคน

ฟ้อนร�า แปลว่า เล่นละคร ก็คงไม่ผิดความหมาย ต้องเป็นคนกุเรื่องขึ้น คือพูดพล่อย 

จริงปนเท็จหรือเท็จปนจริงหรือเท็จเสียทั้งเร่ือง เมื่อถูกถามอะไร คนอ่ืนตอบไม่ได้  

คนกุก็ตอบได้เหมือนเป็นคนรอบรู้ไปเสียทุกเร่ืองราว แต่ก็ฉลาดพูดเป็นที่เช่ือฟัง  

จึงเป็นที่หวาดกลัวว่า เป็นคนที่พูดอันใดก็ต้องเป็นอันนั้น มีค�าพูดที่จะบันดาลให้ใคร

เป็นอะไรอย่างไรได้ จึงมักได้ในสิ่งที่อยากได้ ท�าให้ยิ่งมักได้ ยิ่งอยากได้ 

ปฏิปทาให้เกิดลาภนี้ แสดงว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าในโลกของคนหลง

นี้เขาแสวงหาลาภกันอย่างไร แต่บัณฑิตพุทธสาวกก็หานิยมชมชอบไม่เพราะมีหูตา

สว่างในธรรมขึ้น พอเห็นบุญบาป หรือเห็นอนิจจังขึ้นบ้างแล้ว จึงยินดีแต่ในลาภที่ได้

มาโดยชอบตามคลองธรรม
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หัวใจพระพุทธศาสนา

ในวันมาฆบูชา ศก ๒๕๐๗ นี้ ตรงกับวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ วัดทั้งหลาย 

ได้เป็นทีป่ระชมุพุทธศาสนกิชนท�าพธิบูีชาพระรตันตรัย มจี�านวนมากเป็นพเิศษอกีครัง้

หน่ึง สถานส�าคัญในวัดอันเป็นจุดรวมประชาชนก็คือโบสถ์วิหาร หรือแสงเทียน 

กลิ่นธูป และดอกไม้อบอวลอยู่ทั่วไป วัดที่มีโบสถ์ใหญ่พอ ก็ใช้โบสถ์เป็นที่ส�าคัญใน 

พิธีบูชา จุดรวมในโบสถ์ คือพระประธานเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับ

เป็นประธาน ถัดมาคือพระสงฆ์ ทรงกาสาวพัสตร์เหมือนอย่างมาประชุมเข้าเฝ้า

พระพทุธเจ้า พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสกิา พทุธศาสนกิชนทัง้ปวงแน่นโบสถ์ ทกุ ๆ คน

ได้รวมจติใจระลึกถงึพระพทุธเจ้าผูบ้ริสทุธิผุ์ดผ่อง และย่อมจะได้ฟังประวัตขิองวันมาฆะ

กบัธรรมทีพ่ระเลือกมาแสดงเป็นพิเศษ จะฟังกณัฑ์เดยีวหรอืหลายกณัฑ์กส็ดุแต่อธัยาศยั 

เพียงบูชาแล้วกลับก็ยังมีประโยชน์ เพราะได้เข้าวัดเข้าโบสถ์ทั้งกายและใจกันครั้งหนึ่ง 

เมือ่นกึถงึวนัมาฆะกท็�าให้นกึถงึโบสถ์ อาจไม่เคยนกึว่าโบสถ์เนือ่งกบัวนัมาฆะ

จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าโบสถ์หลังแรกสร้างในวันมาฆะ พระพุทธเจ้าทรงเริ่มสร้างลงใน

โลกในวันเพ็ญมาฆมาสต้นพุทธกาลนั้น ตามปทานุกรม โบสถ์ คือ โรงที่พระสงฆ์

ประชุมกันท�าสังฆกรรมต่าง ๆ มีอุโบสถกรรมเป็นต้น แต่ตามประวัติของค�า โบสถ์ 

มาจากค�าว่า อุโปสถะ แปลว่า การเข้าอยู่ คือมีธรรมเนียมเก่าว่าถึง ๗ วัน ๑๕ วัน  

(บางครัง้ ๖ วนั ๑๔ วนั ก็ ‘เข้าอยู’่ คือจ�าศลี หรอืถือศลีกนัครัง้หนึง่ ส�าหรบับรรพชติ

ซึ่งถือศีลอยู่ทุกวัน แล้วก็ประชุมแสดงธรรมวินัยกันครั้งหนึ่ง 
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พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผูบ้ริสทุธิท์ัง้หมดได้ท�าอโุบสถครัง้แรก ทีพ่ระอาราม

หลวงเวฬุวันในวันเพ็ญมาฆะนั้น วิธีท�าคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทแก่พระสงฆ์  

ข้อที่แสดงในการท�าอุโบสถมีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า ‘ปาติโมกข์’ พระโอวาทครั้งนั้น  

จึงเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ อุโบสถเรียกสั้นว่า โบสถ์ จึงน่าจะไม่ผิดที่จะกล่าวว่า

พระพุทธเจ้าทรงสร้างโบสถ์ขึ้นทีแรกในวันมาฆะนี้เอง แต่โบสถ์แรกนี้ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง 

เป็นตัวโอวาทซึ่งเป็นที่นับถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา 

ในบัดนีเ้ม่ือกล่าวถงึโบสถ์ กมั็กจะนกึถงึแต่สิง่ก่อสร้างทีน้่อยคนจะท�าได้เพยีง

คนเดยีว จะต้องร่วมทนุกนัสร้างมากมาย มกัจะไม่ได้นกึถงึโบสถ์แรกของพระพทุธเจ้า

ที่ทุก ๆ คน แม้ไม่มีก�าลังทรัพย์เลยก็สร้างได้ท�าได้ คือปฏิบัติพระโอวาทของพระองค์

ในวนัมาฆะ กล่าวคอืท�าขนัต ิอดทน อดกลัน้ทนทาน มอีะไรมายัว่ใจให้ท�าบาปกอ็ดทน

ไว้ไม่ยอมท�า มีอะไรมาห้ามใจไม่ให้ท�ากุศลก็อดทนไว้ ดื้อดึงท�ากุศลให้ได้ มีอะไรมา 

กวนใจให้ขุ่นก็อดทนไว้ปัดออกไปให้ใจผ่องแผ้ว ท�าขันติดังกล่าวจนใจยินยอมยับยั้งจน

เรื่องทั้งหลายดับหายไปเสียเลย ดับเรื่องได้เม่ือใดก็ดับกิเลสได้เม่ือนั้น แต่ใจจะต้อง

ยนิยอมยบัยัง้จนให้หมดเรือ่งไป นีค้อืขนัต ิคอืโบสถ์วนัมาฆะ ทกุคนท�าโบสถ์นีไ้ด้เสมอ
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อนาถบณิฑกิเศรษฐี

ในเวลาดึกคืนหนึ่ง หลังจากที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีถึงแก่กรรมแล้ว ขณะ

ทีพ่ระพทุธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวนัซ่ึงเป็นอารามของท่านเศรษฐีนัน้ ได้มเีทพบตุร

องค์หนึง่เข้ามายนืเฝ้ากราบทลูว่า ‘พระเชตวนันีน้ัน้มีสงฆ์ผูแ้สวงคุณวิเศษอาศัย พระองค์

ผูท้รงเป็นราชาแห่งธรรมมาประทบัอยู ่ท�าให้ข้าพระองค์เกดิปีตเิป็นอนัมาก’ ต่อจากนี้

ได้กราบทูลแสดงเป็นค�าสุภาษิตว่า “ผู้ท่ีจะต้องตายทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ ด้วยเหต ุ

เหล่านี้คือ การงาน วิชา ธรรม และศีลซึ่งเป็นอุดมชีวิต หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตร 

หรือด้วยทรัพย์ไม่ เพราะเหตุนั้นแล คนที่เป็นบัณฑิตเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือก 

เฟ้นธรรมโดยแยบคาย ด้วยว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ในทางน้ัน ด้วยประการอย่างนี้”  

ครั้นแล้วได้กราบทูลสรรเสริญพระสารีบุตรว่า “ภิกษุท่ีข้ามถึงฝั่งได้แล้วด้วยปัญญา  

ศลี และความสงบระงบัเช่นพระสารบุีตร กม็พีระสารบุีตรนีแ้หละเป็นอย่างยอดเย่ียม”  

คร้ันกราบทูลดังนี้ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ท�าประทักษิณ (เวียนขวา)  

แล้วอันตรธานหายวับไปในที่นั้น 

วนัรุง่ขึน้ พระพทุธเจ้าได้ตรัสเล่าเรือ่งนีแ้ก่ภกิษทุัง้หลาย พระอานนท์ได้กราบทูล

พระพุทธเจ้าว่า “เทพบุตรองค์น้ันน่าจักเป็นเทพบุตรอนาถบิณฑิกะเป็นแน่ เพราะว่า 

อนาถบิณฑกิคฤหบดไีด้เป็นผูมี้ความเล่ือมใสย่ิงนกั ในท่านพระสารบุีตร” พระพุทธเจ้า

ได้ทรงสาธกุาร (ทรงรบัรอง) ตรัสว่า พระอานนท์เดา (ตกักะ) ได้ถูกแล้ว เทพบตุรนั้น

คอือนาถบณิฑกิะ จากเรือ่งนีท้�าให้ทราบว่าอนาถบณิฑกิะตายไปเกดิเป็นเทพบตุร และ

ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยทิพยกาย 
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เรื่องคนตายมีคติที่เชื่อกันอยู่สองอย่าง คือตายเกิด และตายสูญ แต่ถ้าตาย

สูญก็หมดเร่ือง ส่วนท่ียังมีเรื่องต่อไปเช่นเรื่องนี้เพราะตายเกิด อะไรไปเกิด ส�านวน

โลกพูดกันว่าวิญญาณ คือเมื่อตายวิญญาณออกจากร่างไปถือปฏิสนธิใหม่ ในระหว่าง

ทีย่งัไม่ได้ถือปฏสินธ ิวญิญาณกเ็ทีย่วเร่ร่อนอยูเ่รยีกว่าสมัภเวส ีแปลว่า แสวงหาสมภพ 

คือทีเ่กิดหรือภพของตน ส่วนส�านวนธรรมกล่าวว่า ‘สตัว์’ เกิด และใช้ค�านีเ้ป็นค�าหมาย

ถึงสัตว์โลกทั้งหมด จะเป็นคนหรือดิรัจฉาน เทพหรือมนุษย์ก็ตาม ซึ่งยังมีกิเลส และ

ใช้ทกุอย่าง เช่น สตัว์เกดิ แก่ เจบ็ สตัว์ท�ากรรมต่าง ๆ ตายไปสุคต ิหรอื ทคุต ิและ

เมื่อตายไปก็ต้องเข้ากายใหม่ทันที เช่น ที่เรียกว่า ‘ผี’ หรือ ‘ปิศาจ’ ก็คือเข้าเกิดใน

กายของสัตว์ประเภทนั้น ในคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ ก็ยังมีเชื่อกันอยู่ว่ามี ‘เจตภูติ’ แปลว่า

ภูตใจ ตามความเข้าใจสามัญว่า คือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคน ออกจากร่างได้ในเวลา

นอนหลบั หรอื เจบ็หนกั หรอืในสมาธ ิดงัทีเ่รยีกกนัในตอนหลงันีว่้า ‘ทพิยกาย’ หรือ 

‘กายทพิย์’ ค�านีพ้บในหนงัสอืพระนพินธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ววิิธวรรณปรชีา

เป็นครั้งแรก คือ ‘ตัวเรา’ ที่ออกไปจากกายเนื้อนี้ได้ ในสมาธิเป็นต้น 

อนาถบิณฑิกเทพบุตรเป็นพระโสดาบัน แม้ไปเกิดเป็นเทพแล้วก็ยงัมจีติระลกึ

ถงึพระพทุธเจ้า และพระเชตวนัทีไ่ด้ถวายไว้ ได้มาปรากฏทพิยกายเฉพาะพระพุทธเจ้า

แล
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พระเจ้าพมิพสิาร

พระเจ้าพิมพิสาร แห่งมคธรัฐได้เสด็จส้ินพระชนม์ในตอนปลายพุทธกาล  

ก่อนพระพทุธเจ้า เสดจ็นพิพานหลายปี ได้มพียากรณ์ไว้ในพระสตูรหนึง่ว่าพระองค์ได้

ทรงไปเกิดเป็นสหายของท้าวเวสวัณ ซึ่งเป็นท้าวมหาราชประจ�าทิศอุดร ในสวรรค ์

ชัน้จาตมุหาราชกิา ปรากฏในต�านานพระพทุธศาสนาว่าพระเจ้าพิมพิสาร ได้ทรงสดบั

ธรรมของพระพุทธเจ้าส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน คือได้ดวงตาเห็นธรรม มีศรัทธามั่นคง

ในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคติแน่นอนว่าจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิทุกชั้น และเมื่อ 

จะเสด็จสิ้นพระชนม์ก็ทรงสลัดอารมณ์อื่น ๆ ท้ังหมด ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอารมณ์ด้วยพระหทัยทีผ่่องใสแน่วแน่อยู่อย่างเดยีว ทรงเคล่ือน

จากกายมนุษย์น้ีแล้วจึงได้ทรงอุบัติในทิพยกาย ท้าวเวสวัณเป็นเจ้าแห่งยักษ์ แต่เป็น

ยกัษ์ทีเ่ป็นเทพดา ท่านแปลว่า “ผูท้ีค่วรบชูา” เมือ่เข้าใจดงันีก้จ็ะได้ไม่ตกใจว่า ไฉนไป

เกิดเป็นยักษ์น่ากลัว 

พระเจ้าพิมพิสาร มีนามเม่ือไปเกิดในทิพยกายนี้แล้วว่า “ชนวสภะ” หรือ 

“ชนาวสภะ” เรื่องนี้มีเล่าไว้ในพระสูตรชื่อนี้ จึงเล่าต่อไปตาม รวมอยู่ในเรื่องตายเกิด

ตามคติความเชื่อว่า ในคนเรามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตาย ในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็อาจออกจากร่าง

ได้ในบางคราว ดังที่เรียกว่า “เจตภูต” แปลง่าย ๆ ว่า ภูตใจ ค�าว่า ภูต มักรู้จักกัน

ในค�าว่า “ภูตผีปิศาจ อีกค�าหนึ่งก็เจตภูตที่กล่าวว่า ภูตะ เป็นชื่อของคนสัตว์ทั่วไป 

ก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้น เป็นค�าคุณศัพท์แปลว่า “ผู้เป็น สิ่งเป็น” (คล้าย being)  

ถ้าเป็นค�ากิริยานามก็ว่า “ภวะ” หรือ “ภาวะ” แปลว่า ความเป็น 
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ในคนเรานี้มีผู ้เป็นหรือสิ่งเป็นอยู่ ๒ อย่าง คือ ในส่วนรูปกายและจิต  

ในส่วนรูปกายนัน้ส่วนประกอบท่ีมีคุณลักษณะ หรอืคณุสมบตัอิย่างเดียวกนั สรปุเป็น

ส่วนใหญ่ ๆ ได้ ๔ อย่าง เรียกว่าธาตุ ๔ คือ ดิน น�้า ไฟ ลม เหล่านี้เรียกว่า  

“มหาภูตรูป” คือรูปท่ีเป็นส่วนภูตใหญ่ ล้วนเป็น “ผู้เป็น ส่ิงเป็น” จึงไม่เน่าเปื่อย  

ที่เรียกว่า มีชีวิต หากสิ้นชีวิตแล้วก็เลิกเป็นภูตะ ต้องเป็นศพเน่าเปื่อยไป 

ในรูปกายที่เป็นมหาภูตรูปนี้ก็มี “ภูตะ ผู้เป็น” ซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า 

“เจตภูต” เป็นภตูฝ่ายจติใจ ค�านีย้งัไม่พบในพระสูตร แต่ดูกเ็ป็นค�าทีผ่กูขึน้ใช้เข้าทอียู่ 

เพราะเจตภูตไม่ใช่หมายถงึตวัวญิญาณ หรอื จติเฉย ๆ คนไหนมรีปูร่างลกัษณะอย่างใด 

เจตภตูของคนนัน้กม็รีปูร่างลกัษณะอย่างนัน้นัน่แหละ เมือ่เจตภตูออกไป คนนัน้กรู้็สกึ

ว่าตนนั่นแหละออกไปและก็อาจเห็นกายเนื้อของตน นอนอยู่อย่างไร เมื่อกลับก็กลับ 

เข้ามารวมอยู่ในกายเนื้อ แล้วก็ฟื้นขึ้นมา เช่นเดียวกับนอนหลับฝันไปว่าตัวเราไป 

โน่นไปนี่ แล้วก็ตื่นขึ้น จึงมีคติความเชื่อว่าเจตภูตออกไปในขณะฝันเมื่อหลับ เจตภูต

จงึหมายถงึตวัทีม่รีปูร่างบรบิรูณ์เหมอืนตวัตนธรรมดานีแ้หละ แต่เป็นตวัใจ ไม่มรีปูร่าง

อยู่จริง และก็เรียกแต่ในขณะที่คนยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ส่ิงท่ีออกไปเมื่อตายแล้ว 

เรียกเป็นอย่างอ่ืนและไปตามกรรม ตกต�่าบ้าง สูงส่งบ้าง แต่ท่านผู้บรรลุธรรมใน

พระพุทธศาสนาแล้ว เช่นพระเจ้าพิมพิสาร มีคติที่ไม่ตกต�่าเลย
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ภูตสัมภเวสี

๑

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน ใกล้นครราชคฤห์แห่งมคธรัฐ 

มีพระเถระรูปหน่ึงอาศัยอยู่ที่กาฬสิลา ข้างภูเขาอิสิคิลิ ใกล้นครนั้น ชื่อ โคธิกะ  

ได้ตั้งใจบ�าเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ จนใจพ้นกิเลสได้ชนิดชั่วคราว แต่แล้วก็เส่ือม

ด้วยโรคเรือ้รงัของท่านเป็นดงันีถ้งึ ๗ ครัง้ เป็นเหตใุห้ท่านเบือ่หน่ายชวีติ คดิอยากจะ

ตายให้พ้นทุกข์ไปเสียที 

ฝ่ายมารได้ทราบจิตของท่าน คิดว่าท่านไม่อาลัยในชีวิต หากเจริญวิปัสสนา 

กจ็ะบรรลพุระอรหนัต์พ้นอ�านาจของตนไป ควรจะห้ามท่านไว้ยงัไม่ให้ส�าเรจ็ แต่ตนจะ

ไปห้ามท่านเองคงไม่ส�าเร็จ จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอให้ทรงห้าม พระโคธิกะ

ได้ถึงมรณภาพในขณะนัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรัสขึน้ว่า พระโคธกิะถอนกเิลสตณัหาพร้อม

ทั้งราก ปรินิพพานแล้ว มารได้เที่ยวค้นคว้าวิญญาณของท่านทันทีว่าไปตั้งอยู่ในที่ไหน 

ค้นหาไปทั่วทิศ เหมือนอย่างกลุ่มควันกลุ่มหมอกกระจายทั่วไป 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ให้ภิกษุท้ังหลายดูว่า นั่นแหละมารเที่ยวค้าหาวิญญาณ

ของพระโคธิกะ แต่พระโคธิกะปรินิพพานแล้ว วิญญาณไม่มีที่ตั้งแล้ว มารเที่ยวค้นหา

จนทัว่กไ็ม่พบวญิญาณของท่าน จงึมากราบทลูถามพระพทุธเจ้าว่า พระโคธิกะไปทีไ่หน 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระโคธิกะปรินิพพานแล้ว พวกมารตั้งร้อยตั้งพัน ก็ไม่สามารถ

จะพบที่เกิดของพระโคธิกะได้เลย 
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เร่ืองนีใ้ห้ความรูว่้า เม่ือคนตาย สิง่ทีอ่อกจากร่างไปเกดิใหม่เรยีกว่า “วิญญาณ” 

และจะต้องมีที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ เรียกว่า “วิญญาณฐิติ” คือวิญญาณจะต้องไปอยู่

ในที่ตั้งชนิดใดชนิดหนึ่งทันที จะเรียกเทียบไว้ในที่นี้ทีเดียวว่า สิ่งที่ออกไปจากร่างคน

เป็น เรยีก “เจตภตู” ส่วนทีอ่อกไปจากร่างคนตาย เรียก “วิญญาณ” ทัง้สองนีจ้ะเป็น

อันเดียวกันหรือไม่ ก็จะต้องอาศัยหลักตรรกะตอบว่า ต่างกัน เพราะเจตภูตกลับมาสู่ 

“ฐิติ” คือร่างเดิมอีก ส่วนวิญญาณไม่กลับมา แต่ว่าไปสู่ “ฐิติ” คือกายใหม่ แต่ว่า

เหมือนกันเพราะทั้งเจตภูตทั้งวิญญาณเป็น “ตัวเรา” คนเดียวกันนี่เอง 

ตามคตคิวามเช่ือนี ้เดก็ทีเ่กดิใหม่ทกุ ๆ คนกเ็ป็นวิญญาณเก่าทัง้นัน้ แต่มฐีติิ

คือกายเป็นของใหม่ซึง่เป็นทีต่ัง้อาศยัของวญิญาณ ตามหลกันีค้นเกดิกค็อืคนตายหรอื

คนตายกคื็อคนเกดินัน้เอง เม่ือวญิญาณได้ฐติ ิคอื กายใหม่เรยีกว่าเกดิใหม่ ผูเ้กดิใหม่

นีจ้ะเกดิเป็นอะไรก็ตาม เรยีกว่า “ภูต” แปลว่าผูเ้ป็นแล้ว เมือ่วิญญาณยงัเทีย่วแสวงหา

ที่เกิดอยู่ เรียกว่า “สัมภเวสี” แปลว่าแสวงหาสมภพ (ความเกิด ที่เกิด) ตามที่เข้าใจ

กันทั่วไป เช่นที่เล่ากันว่าคนที่ตายไปแล้ว บางคนยังมีห่วงใยอะไรอยู่เที่ยวเร่ร่อน  

ปรากฏแก่ญาติมิตรยังไม่ไปผุดเกิด หรือไม่เช่นนั้นก็ยังหาที่ไปเกิดไม่ได้ ต้องเที่ยว 

อาศัยอยู่ในบางแห่ง 

เรื่องสัมภเวสีท่านอธิบายไว้หลายนัย คู่กับภูต อธิบายตามศัพท์ก่อนว่า เมื่อ

ยังแสวงหาที่เกิดเรียกว่า สัมภเวสี ครั้นได้ที่เกิด คือเกิดแล้วก็เรียกว่า ภูต ในเรื่องที่

เล่าข้างต้น พระโคธกิะเป็นพระอรหันต์ ละกิเลสตณัหาได้ส้ิน วิญญาณของท่านจงึไม่ม ี

ที่ตั้ง ไม่เป็นสัมภเวสี ไม่เป็นภูตทุกอย่าง มารจึงค้นไม่พบ 

ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อให้พ้นจากอ�านาจมารได้โดยแท้จริง

๒

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ภกิษุผูไ้ปอยูป่่าแผ่เมตตา ความทีน่กึแผ่เมตตานัน้

มตีอนหนึง่ว่า สรรพสตัว์ท้ังท่ีเป็นภตูะ ท้ังทีเ่ป็นสัมภเวส ีจงบรรลถุงึความสขุทัว่ทกุตัว

ตนเถิด พระอาจารย์อธบิายไว้หลายนยั เช่นว่า ภูตะคอืพระอรหันต์เพราะมีภพสุดสิน้
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แล้ว ไม่ต้องเกดิอกี สมัภเวสคืีอผูท้ีไ่ม่ใช่พระอรหนัต์เพราะจะต้องเกดิอกี ภตูะคอืสตัว์

ที่ออกมาเป็นตัวตนแล้วเช่นลูกไก่ที่เจาะฟองไข่ออกมาแล้ว สัมภเวสีคือที่ยังไม่ออกมา

เป็นตัวตน เช่นลูกไก่ที่ยังอยู่ในฟอง หรือเด็กท่ีคลอดออกมาแล้วเป็นภูตะ ยังอยู่ใน

ครรภ์เป็นสัมภเวสี อธิบายอย่างนี้ไม่ค่อยตรงกับความเข้าใจท่ัวไป คือตามท่ีเข้าใจว่า

เมือ่ตายไปได้ทีเ่กดิใหม่แล้วเป็นภตูะ ยังเร่ร่อนหรอืหาทีเ่กดิอยู่เป็นสัมภเวสี เช่นอย่าง

เรือ่งเล่าของบางคนผูอ้้างว่าระลกึชาตไิด้ว่าหลงัตายไปแล้วยงัไม่ได้มาเกดิในชาตนิีทั้นที 

วญิญาณยงัวนเวยีนอยู ่ทัง้ได้เหน็ญาตมิติรมาช่วยในงานศพของตนเอง บางที ไปต้อนรบั

ทกัทายเขาแต่กไ็ม่มใีครพดูด้วย รูส้กึว่าเป็นตวัเราคนเดมิเหมอืนเมือ่ยงัไม่ตายนัน่แหละ 

ระยะนีเ้รยีกกนัว่าเป็นสมัภเวส ี อันท่ีจรงิ กเ็ป็นภพชาตอิย่างหนึง่เรียกได้ว่าเป็นภพชาติ

ของสัมภเวสี คือเมื่อวิญญาณออกจากร่างที่ตายแล้วก็เข้าร่างของสัมภเวสีทันที 

ภพชาติก็คือการถือร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ภพ แปลว่า “เป็น” ชาติ แปลว่า 

“เกิด” เมื่อคนตาย วิญญาณหาได้ตายไม่ ยัง “เป็น” อยู่ต่อไป แต่ก็จะต้องเป็นอยู่ใน

ร่างอะไรไม่ได้เป็นอยู่ได้ลอย ๆ ความเป็นนี่แหละเรียกว่า ภพ ซ่ึงจะต้องมีร่างอะไร

เข้าไปอาศัย การเข้าร่างดังกล่าวเรียกว่า ชาติ ภพชาติทุกอย่างที่ทุก ๆ คนมาหรือไป

เกิดเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่ตนเองได้ท�าไว้ จะไปเป็นสัมภเวสี ก็เพราะกรรม 

ของตน และท่ีแปลว่าแสวงหาท่ีเกิดก็มิใช่ว่า ไปเที่ยวเลือกหาท่ีเกิดเอาได้ตามชอบใจ  

เพราะกรรมต่างหากเป็นเหตุให้เกิด ที่เรียกอย่างนั้น ก็หมายถึงอาการที่ยังต้องเร่ร่อน

จรจัดเหมือนอย่างเที่ยวหาที่เกิด เทียบกับคนไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งของตนเอง  

ต้องเที่ยวซื้อหรือเช่าบ้าน ในระหว่างนั้นก็ต้องเที่ยวขออาศัยพักพิง อยู่ในที่ใดที่หนึ่ง  

จะไม่มีที่อาศัยพักพิงอะไรเลยไม่ได้ และการที่จะได้บ้านก็สุดแต่ก�าลังทรัพย์ที่จะซื้อ 

หรือเช่า และสุดแต่ว่าจะมีบ้านให้ซื้อหรือเช่าหรือไม่ ถ้าทรัพย์ไม่พอหรือไม่มีบ้านว่าง 

ก็ต้องเป็นสัมภเวสีในเรื่องหาบ้านต่อไป 

สัมภเวสี ตามท่ีนึกว่าโดยมากเข้าใจกันดังกล่าว ดูจะมีลักษณะอย่างเจตภูต 

คือ ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเองของคนนั้นที่ตายไป แต่สิ้นสิทธิอ�านาจทุกอย่างใน

โลกนี้ที่เป็นของมนุษย์ เมื่อมาปรากฏในฝัน หรือในสายตาของคนในความมืดหรือใน

ความสว่างก็ตาม คนก็เรียกเกณฑ์ว่าเป็น “ผี” และมักจะว่าผีหลอก ถ้าเป็นญาติมิตร
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กันก็มักบอกส่ังให้ไปผุดเกิดเสียเถิด ความกลัวผีเกิดแก่คนโดยมากตั้งแต่เป็นเด็ก  

แต่เรื่องผีนี้มีทั้งพวกภูตะทั้งพวกสัมภเวสี 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แผ่เมตตาจิตไปแก่ทุกจ�าพวก อีกอย่างหนึ่งก็ให้แผ่

ส่วนกุศลไปให้ วิธีนี้เป็นการสอนให้ท�ากุศล คือความดีต่าง ๆ ด้วย เพราะจะต้องท�า

กศุลด้วยตนเองก่อน จงึจะมส่ีวนกศุลแผ่ออกไปให้ได้ พระพทุธเจ้าทรงเป็นสรณะแห่ง

ผู้นับถือปฏิบัติธรรมให้สวัสดี ในที่ทุกสถาน
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กรณยีเมตตสูตร

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี มีภิกษุหมู่หนึ่งเรียน

กรรมฐานในส�านักพระศาสดาแล้วเดินทางออกไป อยู่รุกขมูล ในป่าดง เพื่อปฏิบัติ

กรรมฐาน ในคืนแรก ๆ ก็อยู่ปฏิบัติกันได้โดยเรียบร้อยเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์อะไร 

แต่ต่อมาเมือ่นัง่ปฏบิตัอิยูใ่นเวลากลางคืนสงดักมี็ปรากฏการณ์ทีน่่ากลวัขึน้หลายอย่าง 

บางทีมีเสียงที่น่าขนพองดังขึ้น ให้ได้ยิน บางทีก็มีรูปยักษ์รูปผี พันธ์ุน่าขนพองสยอง

เกล้าให้มองเหน็ บางทีมีกลิน่ไม่ด ีแรงฟุง้ตลบมาอย่างเหลอืทน บางทมีหีลาย ๆ อย่าง

ประดังกันเข้ามาท้ังทางตาและหู ทางจมูก จนภิกษุเหล่านั้นระงับความกลัวไว้ไม่อยู่ 

เห็นว่าเป็นทีไ่ม่ผาสกุ ไม่อาจจะอยูป่ฏบิตัต่ิอไปได้ จงึพากนัทิง้ดงดแุห่งนัน้เดนิทางกลบั

มาเฝ้าพระพทุธเจ้า ณ กรงุสาวตัถ ีกราบทลูเล่าเหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึนโดยตลอด พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสสอนให้ท�าใจให้กล้า ให้แผ่เมตตา 

พระสตูรทีต่รสัสอนนีเ้รียกว่า กรณียเมตตสูตร มคีวามบางตอนว่า “สัตว์ท้ังหลาย

เป็นภตูะกต็าม เป็นสัมภเวสกี็ตาม จงมีสุขท่ัวทุกตัวตน” และมีบางตอนท่ีท่านผู้ใหญ่

นิยมว่าเมื่อไปพักอยู่ในป่าว่า “เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ”  

แปลว่า “ข้าพเจ้าเจริญใจเมตตาไม่มีปริมาณทั่วทั้งโลก” 

พระอาจารย์ได้อธบิายอีกว่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ภกิษพุวกนัน้ท�า ๔ อย่าง 

ในเวลาเช้าหนหนึ่ง ในเวลาเย็นอีกหนหนึ่ง คือ 
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๑.  แผ่เมตตา 

๒.  สวดพระสูตรนั้น (กรณียเมตตสูตร) เป็นปริตร (เครื่องป้องกัน) 

๓.  พิจารณาร่างกายว่าไม่งาม (อสุภะ) และระลึกถึงความตาย (มรณัสสติ) 

๔.  ค�านึงถึงสิ่งที่น่าสังเวชสลดใจมาก คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 

ความตายกับทุกข์ในอบายท้ังสี่ รวมเป็น ๘ ข้อ หรือทุกข์ในอบายทั้งสี่นับเป็นหนึ่ง 

ทกุข์ทีม่คีวามเวยีนว่ายตายเกดิเป็นมูลในอดตีหนึง่ ทกุข์ทีม่คีวามเวยีนว่ายตายเกดิเป็น

มูลในอนาคตหนึ่ง ทุกข์ที่มีการแสวงหาอาหารในปัจจุบันเป็นมูลหนึ่ง รวมกับเกิดแก่

เจ็บตายข้างต้น ก็เป็น ๘ ข้อ 

ครัน้พระพทุธเจ้าทรงสอนแล้วได้ทรงส่ังภกิษพุวกนัน้ให้กลบัไปอยู่ทีป่่าแห่งนัน้

อกี ภกิษพุวกนัน้จงึกลบัออกไปอยูป่ฏบัิตติามทีไ่ด้ทรงสอนทกุประการกไ็ด้รบัความสงบ

ผาสุก ไม่มีปรากฏส่ิงท่ีน่ากลัวขึ้นเหมือนอย่างคราวก่อน แต่ปรากฏสิ่งที่ช่วยเกื้อกูล 

ให้เกิดความสขุสะดวกขึน้แทน พระอาจารย์ท่านเล่าไว้ว่า อนัท่ีจรงิส่ิงทีม่าปรากฏรบกวน

หลอกหลอนภิกษุพวกนั้นคือพวกรุกขเทวดาในที่นั้น ซึ่งไม่พอใจให้พวกพระมาอยู่  

จึงมาท�าการรบกวนเพื่อให้พวกภิกษุอยู่ไม่ได้ ต้องหลีกหนีไปเอง ครั้นได้รับเมตตาจิต

จากพวกภิกษุก็เปลี่ยนเป็นเกิดความพอใจ รัก เลื่อมใส ช่วยเอาใจใส่ดูแลรักษาให ้

ความสุขสะดวกต่าง ๆ ตามวิสัยที่พวกตนจะพึงท�าได้ 

เรือ่งนี ้จงึมใิช่เรือ่งผหีลอก แต่เป็นเรือ่งเทวดาหลอก แต่ไม่สามารถจะหลอก

พระพุทธเจ้าได้เพราะทรงทราบความเป็นจริง ท้ังทรงทราบวิธีเปล่ียนใจเทวดาท่ีร้าย 

ให้กลายเป็นดี คือ วิธีแผ่เมตตา ได้ทรงเป็นที่พึ่งของสาวกทั้งหลายได้อย่างแท้จริง
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ทุ ส น โส

สมัยเม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถี คืนวันหน่ึง

พระเจ้าปเสนทิทรงผทมไม่หลับ ทรงกระสับกระส่ายจนเลยเที่ยงคืนไปแล้ว ก็ทรงได้

สดบัเสยีงแปลกประหลาด ทรงพรัน่พรงึพระหทยัยิง่นกั ว่าเสยีงนัน้จะเป็นเสยีงอาเพศ 

บอกเหตุอันตรายแห่งพระชนมชีพของพระองค์ ของพระมเหสี หรือของราชสมบัติ  

วนัรุง่ขึน้ได้รบัสัง่ถามพราหมณ์ปโุรหติ พราหมณ์กราบทูลว่า เป็นเสียงบอกเหตุอนัตราย

ดังทีท่รงวติก และจะแก้ได้ด้วยการบชูายญัเป็นการใหญ่ พระราชาโปรดให้ตระเตรยีม

พธิกีาร ในคราวนัน้ทัง้คนทัง้สตัว์ดริจัฉานถกูจบัมาจองจ�าเพือ่ฆ่าสงัเวยเป็นจ�านวนมาก 

เสียงร้องไห้ดังเซ็งแซ่ ได้ยินเข้าไปถึงพระนางมัลลิกาเทวี พระอัครมเหสี ได้มีพระราช

เสาวนีย์ไต่ถามทรงทราบแล้วรีบเสด็จไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่า เรื่องที่เกิดจากเสียง

ประหลาดเช่นนั้นไฉนไม่เสด็จไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าซ่ึงประทับอยู่ในวิหารที่ใกล้น้ี 

พระราชาจงึทรงระลกึขึน้ได้ถงึพระพุทธองค์ ได้เสดจ็ออกไปเฝ้าพร้อมท้ังพระนางมัลลิกา 

ได้กราบทูลว่าทรงได้ยินเสียงประหลาดน่ากลัวว่า ทุ สะ นะ โส จะเป็นเสียงอาเพศ

บอกเหตุอันตรายอะไร 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัตอบ ตามท่ีพระอาจารย์ได้เขยีนเล่าไว้ว่าเสยีงนัน้เป็นเสยีง

อาเพศอะไรมิได้ ไม่เป็นเหตุอันตรายอะไรแก่พระองค์และแก่ใคร ๆ ทั้งสิ้น คือ  

เป็นเสียงของสัตว์นรก ๔ ตนที่ต้องการจะร้องเป็นถ้อยค�าในขณะท่ีโผล่ขึ้นมา ร้อง 

ออกมาได้อักษรเดียวแล้วก็จมลงไปอีก ทุ คือ ต้องการจะร้องว่าทุชีวิต มีชีวิตชั่วร้าย 
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สะ คือสฏัฐ ีแปลว่า ๖๐ หมายจะว่า ๖๐,๐๐๐ ปีทีต้่องหมกไหม้อยู่แล้ว นะ คอืนตัถิ 

แปลว่า ไม่ม ีหมายถงึไม่มทีีสุ่ดแห่งการหมกไหม้ เมือ่ไรจะส้ินสุดก็ไม่รู ้โส แปลว่านัน้ 

หมายถึงตนเองนัน้พ้นนรกไปได้จกัท�าบญุให้มาก สัตว์นรก ๔ ตนนัน้ ได้เคยเป็นบตุร

เศรษฐีมีทรัพย์มาก ในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ในครั้งก่อน แต่ไม่ใช้ทรัพย์ท�ากุศลกลับใช้

ทรัพย์ในทางผิดภรรยาผู้อื่น เพราะเห็นว่าส่วนมากต้องการทรัพย์ จึงชวนกันหว่าน

ทรัพย์ไปในทางผิดศีลข้อ ๓

เร่ืองสัตว์นรก ทุ สะ นะ โส ๔ ตนนี้พอดีไปตรงกับเร่ืองในพระหทัยของ 

พระราชาเอง คือทรงปฏิพัทธ์ในภริยาของบุรุษเข็ญใจผู้หนึ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็น 

เมื่อเสด็จประทักษิณพระนครในงานฉลองวันหนึ่ง ถึงกับทรงเรียกบุรุษคนนั้นมาให้รับ

ราชการใกล้ชิด เพื่อจะให้เกิดความผิด แต่เขาก็ระวังตัวไม่ให้มีผิด จึงได้ทรงใช้ให้เขา

ไปหาสิ่งที่หาได้ยาก มาถวายให้ทันในวันนั้น เขาก็ไปหามาได้ แต่เข้าพระนครไม่ได้

เพราะประตูพระนครปิดเสียก่อนก�าหนดโดยปกติ เขาจึงนึกถึงพระและไปอาศัยพักที่

พระเชตวนั ท้ังได้เฝ้าฟังอยู่ในขณะน้ันด้วย พระราชาทรงสลดพระหทยัหยดุทรงปรารถนา

ในทางที่ผิดทันที 

เรือ่งนีแ้ม้ไม่เชือ่ตรง ๆ กยั็งมสีารคต ิพระราชาทรงตัง้อยูใ่นราชธรรมแต่ความ

ที่ทรงปฏิพัทธ์ก็รุนแรง ธรรมยังรักษาพระองค์อยู่ จึงบังเอิญให้ได้ยินเสียงแปลก  

อาจจะเป็นเสียงหลอนอยู่ในพระทัยที่เป็นตัวเตือนใจก็ได้ 

ฉะนัน้ เสยีงท่ีกลวักนัว่าเป็นเสยีงผนีัน้ ความจรงิเป็นเสยีงบอกเตอืนให้รูส้�านกึ

ในความผดิเพ่ือจะได้ละเลิกเสยี ใครได้ยินและแปลความตามคลองธรรมของพระพทุธเจ้า 

ก็จะแก้ร้ายกลายเป็นสวัสดิมงคล ถ้าแปลผิดธรรมก็เสียไปเลย
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ประเพณสีงกรานต์

พระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นหลักสรณะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้นับถือ 

ให้แล่นเข้ารวมอยูเ่ป็นจดุเดยีวกนั และแสดงค�าส่ังสอนอบรมจิตใจ และความประพฤติ

ให้เจริญด้วยความดีงามถูกชอบ พระพุทธองค์ได้บอกไว้ตรง ๆ ว่า พระองค์เป็นผู้ 

ตรัสบอก ท่านท้ังหลายจงปฏิบัติเอง บางคนอาจเข้าใจว่าทรงสอนอย่างแบบทอดทิ้ง 

ไม่ติดตาม ช่วยประคบัประคองศิษย์ แต่ความจรงิหาเป็นดงันัน้ไม่ พระองค์ไม่ได้ทอดท้ิง

ทุกคนที่ถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วเลย คือ ทุกคนที่นับถือพระองค์ซาบซึ้งถึงใจอย่าง

แท้จริง เรียกว่ามีสรณะอันล�า้เลศิประจ�าอยู่กบัตน จะเป็นผูอ้ยู่ยงด�ารงมัน่หรอืแคล้วคลาด

จากอันตราย หรือศัตรูผู้มุ่งร้ายอย่างแปลกประหลาด คล้ายมีส่ิงดลบันดาล ฉะนั้น  

จึงไม่ควรจะต้องหวั่นวิตกว่า พระพุทธเจ้าทรงทอดทิ้ง ควรหวั่นวิตกถึงตนเองมากกว่า

จะทอดทิ้งพระพุทธเจ้า ผู้ที่ทอดทิ้งพระองค์ไปก็เหมือนอย่างคนหลงทางไปตลอดเวลา

ที่ยังหลงอยู่ ถ้าเป็นผู้ท่ีได้อบรมมาดีอยู่บ้างแล้วก็จักวนเวียนมาพบทางที่ถูกเข้าจนได้ 

การแสดงออกภายนอกนัน้ไม่สูส้�าคญั เพราะอาจมทีฏิฐมิานะหรอือบัอาย ข้อส�าคญัคอื

ปฏิบัติในทางท่ีถูกตามพระพุทธศาสนา ไม่จ�าต้องแสดงตนหรือบอกใครก็ได้ เมื่อมา

ปฏิบัติก้าวเข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นใช้ได้ 

อาการทีก้่าวเข้าไป เรยีกว่าสงกรานต์ เมือ่ใช้ค�านีท้างพระพทุธศาสนาโดยตรง

ย่อมหมายความว่าก้าวเข้าสู่พระพุทธศาสนา หรือก้าวเข้าสู่ธรรมปฏิบัติที่สูง ๆ ขึ้นไป

โดยล�าดับ ส่วนสงกรานต์ ตามประเพณีบ้านเมืองหมายถึงเวลาที่พระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่
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ราศีเมษ เป็นนักขัตฤกษ์เนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่าของไทย ก�าหนดตามสุริยคติ 

ตกวันที่ ๑๓ (วันมหาสงกรานต์) ๑๔ (วันเนา) และ ๑๕ (วันเถลิงศก) เมษายน  

ตามปรกติ ก�าหนดคิดตามคัมภีร์สุริยยาตรของอินเดียโบราณ (ต�าราปัจจุบันกล่าวว่า

วันสงกรานต์ดังกล่าวเคลื่อนจากวันท่ีพระอาทิตย์ยกจริงถึง ๒๑ วันล่วงแล้ว) แต่

พระอาทิตย์จะยกจริงเมื่อไรไม่ใช่ธุระของประเพณีและในเมืองพระพุทธศาสนานั้นเมื่อ

ฉลองสงกรานต์ตามประเพณ ีกน็กึถงึการท�าบุญกศุลร่วมกันไปกบัการเล่นสนกุสนานด้วย 

ดังจะพึงเห็นได้ว่า ได้มีการท�าบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนก ปล่อยปลา 

บังสกุุลอฐัญิาตผิูใ้หญ่ สรงน�า้พระพทุธรูป สรงน�า้พระสงฆ์ รดน�า้ผูใ้หญ่หรือทีภ่าคพายพั

เรียกว่าด�าหัวและเรียกวันที่ ๑๓ ว่า วันสังขารล่อง วันที่ ๑๔ ว่าวันเนา วันที่ ๑๕ ว่า

วันพระยาวัน วันสังขารล่องมีนิยายประกอบว่า ผสัีงขารปีเก่าล่องน�า้ไป พธิดี�าหวัท�าใน

วนัพระยาวนั เครือ่งด�าหัว เช่น ดอกไม้ธปูเทียนหมากพลู ผ้าใหม่ น�า้ส้มป่อย (อย่างสบู่) 

น�้าอบ ผู้ใหญ่รับเครื่องด�าหัว เอาน�้าส้มป่อยน�้าอบพรมศีรษะเป็นกิริยาว่าได้น�าน�้าสระ

หัวแล้วอ�านวยอวยพร 

อ�านาจสรณะนีเ้องดงึใจคนให้น�าประเพณเีข้าหาพระพทุธศาสนา น�าให้ท�าบญุ

ทั่วถึงกันหมด ท้ังแก่คนแก่ผี ทั้งแก่พระแก่ชาวบ้าน ท้ังแก่ญาติแก่มิตร เด็กผู้ใหญ่

ตลอดถึงสัตว์ดิรัจฉาน พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นสรณะอันล�้าเลิศท่ีช่วยประคับประคอง 

น�าเข้าหาความดีความสุขอยู่ทุกโอกาส เมื่อคิด จึงจะมองเห็นพระคุณ
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เรื่องม้าเกเร

ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวนาราม มีภิกษุร้ายหยาบ

มุทะลุอยู่รูปหนึ่ง เพื่อนภิกษุด้วยกันไม่กล้าเข้าวิสาสะเกี่ยวข้อง ต่อมาได้มีภิกษุมุทะลุ

เช่นเดยีวกนัมาจากหวัเมืองเข้าพักอยูใ่นพระเชตวัน และได้ไปอยูใ่นบรเิวณแห่งเดยีวกนั 

พวกภิกษุพากันเกรงว่าภิกษุทั้งสองรูปนี้จะวิวาทกันใหญ่ แต่ตรงกันข้าม ท้ังสองรูป 

เมือ่ได้พบกันเข้าต่างทักทายสนทนากนัเป็นอนัด ีแสดงว่าถกูอธัยาศยักนัมาก พวกภกิษุ

พากันแปลกใจ เมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้กราบทูลเรื่องนี้ พระอาจารย์ผู้เล่านิทาน

ชาดกได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าชาดกมีความว่า 

ในอดีตกาลคร้ังหนึ่ง พ่อค้าม้าชาวอุตตราบถ น�าม้าจ�านวนมากไปขายใน 

กรุงพาราณสี พระราชาพรหมทัต กรุงพาราณสี มีพระประสงค์จะซื้อม้าเหล่านั้น  

แต่ก่อนเคยโปรดให้อ�ามาตย์คนหนึ่งก�าหนดราคา อ�ามาตย์คนนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม

ได้ก�าหนดราคาตามสมควรกต้็องทรงซือ้ด้วยราคาทีท่รงเหน็ว่าแพงไป มาครัง้นีจ้งึโปรด

ให้อ�ามาตย์อีกคนหนึ่งก�าหนดราคา และตรัสสั่งเป็นรหัสให้ปฏิบัติ 

ครั้งนั้น ได้มีม้าของหลวงอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า มหาโสณะ เป็นม้าโกง พยศ  

หลดุเข้าไปในหมูม้่าของพ่อค้าทีม่าเสนอขาย ท�าร้ายหมู่ม้า ท�าให้หมู่ม้าแตกต่ืนวุ่นวาย 

พากันเจ็บช�้าพิการ อ�ามาตย์ผู้ก�าหนดราคาม้าพิจารณาเห็นม้าไม่สมบูรณ์จึงก�าหนด

ราคาถูกลง พวกพ่อค้าจ�าต้องยอมขาย มีความเสียใจ พากันไปหาอ�ามาตย์คนเก่าท่ี

เคยก�าหนดราคาให้อย่างยุติธรรม ปรับทุกข์ให้ฟัง อ�ามาตย์ยุติธรรมได้บอกความรหัส

ให้ปฏิบัติแก้เพื่อความเป็นธรรม 
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ในคราวต่อไป พ่อค้าม้าพวกนั้นได้น�าม้ามาขายอีก และได้น�าม้าเกเรของตน

ซึง่มชีือ่ว่า สหุน ุมาด้วย คราวนีม้้าหลวงเกเรชือ่มหาโสณะกไ็ด้หลดุมาอกีเหมอืนอย่าง

ที่พวกพ่อค้าคาดไว้ พวกพ่อค้าจึงปล่อยม้าเกเรของตนที่ชื่อว่า สุหนุ ออกไป คาดว่า

คงจะสู้กนัใหญ่ แต่ตรงกนัข้าม เมือ่ม้าเกเรทัง้สองนัน้มาพบเผชญิหน้ากนัเข้า กลบัแสดง

อาการสนิทสนมชดิชอบ บ่งว่าถกูอัธยาศยักนัมาก ม้ามหาโสณะก็เลยไม่รงัควานหมูม้่า

ให้เจ็บป่วย ไม่มีเหตทุีจ่ะให้อ้างเพือ่ลดราคา พวกพ่อค้าจงึขายม้าได้ได้เตม็ราคาทีส่มควร 

เมือ่พระราชาพรหมทตัได้ทรงทราบ ทรงสงสยัว่าไฉนจงึเป็นเช่นนีไ้ปได้ รบัสัง่

ให้เรยีกอ�ามาตย์ยุตธิรรมเข้าเฝ้าแล้วตรสัไต่ถาม ท่านอ�ามาตย์ได้กราบทลูว่าม้าทัง้สอง 

คือสุหนุกับโสณะ ต่างก็เกเรไม่ผิดอะไรกัน ตัวหนึ่งประพฤติไปทางไหน อีกตัวหนึ่ง 

กป็ระพฤตไิปทางนัน้ ม้าท่ีวิง่เตลิด พยศ กดัเชอืกผกู เป็นม้าไม่ดด้ีวยกนักย่็อมสมกนั

เข้ากันได้ อสัตบุรุษคือคนชั่ว ก็ย่อมเหมาะสมกับคนที่เป็นอย่างเดียวกัน 

เรือ่งน้ีเก็บความจากอรรถกถาสหุนชุาดก แสดงลกัษณะทีจ่ะถูกชาตากนั และ

วธิทีีจ่ะแก้กันให้บังเกดิความเรยีบร้อยเป็นธรรม พระพทุธเจ้าทรงอบรมคนทีร้่ายให้กลบั

เป็นคนดีได้เปรียบเหมือนสารถีฝึกม้า ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่เยี่ยมยอด
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บารมี

พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญบารมีมาแล้วบริบูรณ์ก่อนที่จะตรัสรู้ที่เรียกว่า  

พระโพธิสัตว์ (เรียกว่า พระพุทธเจ้า เมื่อตรัสรู้แล้ว ค�าว่า ตรัส แปลว่า แจ้ง ตรัสรู้ 

แปลว่า รู้แจ้ง หมายถึงตรัสรู้อริยสัจ) ค�าว่า โพธิสัตว์ คือ สัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องของพระองค์เองก่อนที่จะตรัสรู้ ได้เรียก

พระองค์เองว่าโพธิสัตว์ ถ้าจะถามว่า ในขณะดังกล่าวนั้นทรงท�าอะไร? ก็ตอบได้ว่า 

ทรงบ�าเพ็ญบารมี บําเพ็ญ แปลว่า ท�าให้เต็ม นิยมใช้เป็นกิริยาของบารมี คือไม่นิยม

พดูว่าปฏบิติับารม ีท�าบารม ีพดูว่าบ�าเพ็ญบารมกีม็เีหตุผลอยู่ เพราะบารมเีป็นส่ิงทีพ่งึ

ท�าให้เต็ม 

ค�าว่าบารมี มาจาก ‘ปรมะ’ หรือ ‘บรม’ แปลว่า อย่างยิ่งหรือย่ิงยอด  

หมายถึง ความดีท่ีเกิดจากการท�าให้ย่ิง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเต็มบริบูรณ ์ 

ใช้ค�าว่าบ�าเพ็ญจึงเหมาะสม พระโพธิสัตว์ท�าความดีต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ระดับของ

ความดีจึงสูงขึ้น ประณีตขึ้นทุกที จึงมีค�าเรียกว่า บารมี หมายถึงความดีสามัญ  

อุปบารมี หมายถึงความดีท่ีสูงขึ้นใกล้จะเต็มที่ ปรมัตถบารมี หมายถึงความดีที่ดี 

เต็มที่หรือดีที่สุด ไม่มีที่จะดียิ่งขึ้นไปอีกแล้ว 

อีกนัยหนึ่ง พูดทั่วไปว่าบารมี หมายถึงความดีทุกระดับทุกชั้น แต่เมื่อใกล้จะ

เต็มเปี่ยม เรียกว่า อุปบารมี เทียบอุปจารสมาธิ คือสมาธิเฉียด ๆ เมื่อเต็มเปี่ยม 

เรียกว่า ปรมัตถบารมี เทียบอัปปนาสมาธิ คือสมาธิแนบแน่น 
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เรือ่งบารมนีีแ้สดงถึงหลกัพระพทุธศาสนาว่า ความดทีัง้หลายในโลกนีเ้กดิจาก

การท�าไม่ใช่เกิดขึ้นเอง และต้องท�าบ่อย ๆ เพิ่มเต็มขึ้นอยู่เสมอ ไม่ใช่ท�าทีเดียวเสร็จ 

ความดีทั้งหลายที่ท�าไว้เป็นของไม่หายไป แต่ย่อมเก็บพอกพูนตัวเองอยู่ ถ้าไม่เช่นนั้น

ก็จะเต็มขึ้นมาหาได้ไม่ เหมือนอย่างตักน�้าใส่ตุ่มรั่ว ความดีที่ท�าไม่รั่วเลยจึงท�าให ้

เต็มได้ นึกดูถึงระดับความรู้ระดับชั้นต�าแหน่งต่าง ๆ ก็เกิดจากความดีที่ท�ามาตาม

ล�าดบั จะเรยีนวนัเดยีวให้ส�าเรจ็ปรญิญาไม่ได้ ความรู้ทีเ่กดิจากการเรยีนในวันหนึง่ ๆ 

จนถึงเป็นเดือน ๆ ปี ๆ จนส�าเร็จนี้แหละเป็นบารมีในการศึกษา ความสามารถ 

ตั้งตนเป็นหลักฐาน เกิดจากการสร้างตน ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเป็นบารมีในการสร้างตน 

ผูท้ีท่�าความดมีาแล้วมาก ย่อมมบีารมสีงูกว่าผูท่ี้ท�าความดมีาน้อย เหมือนอย่างนกัเรียน

ชั้นอุดม ย่อมมีความรู้สูงกว่าชั้นประถม แต่โดยมากต้องการดีโดยไม่อยากท�าดี  

หรือจะเอาดีด้วยท�าชั่ว ก็อับบารมีไป พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีอย่างสละชีวิตเพื่อ 

ความตรัสรู้ จึงได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ประดิษฐานพระพุทธศาสนา เป็นบ่อเกิด

ความดีและความสุขแก่โลกตลอดถึงทุกวันนี้

ขออานภุาพพระบารมธีรรมทัง้ปวง ประกอบทัง้อานุภาพพระรัตนตรัย อภบิาล

รักษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช สมเด็จพระภทัรมหาราชเจ้า 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชโอรสธิดาให้ทรง

พระเกษมสําราญสวัสดี เสด็จสถิตในพระสิริราชสมบัติ เป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่ง

ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดกาลนาน
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ไตรสรณคมน์

๑

พระพทุธศาสนา มีวธิกีารนบัถือท่ีควรทราบตัง้แต่เบือ้งต้น คอืนบัถือพระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ (ทีพ่ึง่) ทีเ่รยีกว่าไตรสรณคมน์ (ถึงสรณะสาม) ฉะนัน้ 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาเล่ือมใสจึงมีที่พึ่งของใจอันจริงแท้แน่นอน ไม่เป็น

คนอนาถา (ไม่มีท่ีพึง่) ส่วนศาสนาอ่ืน ๆ โดยมากสอนให้นบัถอืเทวดาองค์เดยีว หรอื

มากองค์เป็นที่พึ่ง พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเทวดาเสียเลย แต่ไม่สอนให้นับถือ

เทวดาเหมือนอย่างนั้น เพราะเทวดาก็ยังมีกิเลสมีความกลัวเหมือนอย่างสามัญมนุษย์

ทั่วไป คือยังมีภาวะทางจิตใจเป็นปุถุชนอยู่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าทรงสิ้นกิเลส สิ้น

ความกลวั ทรงเป็นทีพ่ึง่พ้นภยัของเทวดาและมนษุย์ทัง้ปวง ทรงเป็นศาสดาของทัง้สอง

จ�าพวก ศาสดาโดยมากแนะน�ามนษุย์ให้ผกูพันเหมือนอย่างเป็นทาสของเทวดา คือมอบ

ความเชือ่ทัง้หมดต่อเทวดาอย่างทาส ต้องเช่ือฟังค�าส่ังของนายโดยเดด็ขาด พระพุทธเจ้า

เป็นศาสดาองค์เดยีวทีท่รงเลกิทาสดงักล่าวโดยเดด็ขาดส้ินเชงิ ทรงเป็นมนษุย์ทีน่บัถือ 

ความรู้ความสามารถของมนุษย์ ประกาศอิสราธิปไตยและสิทธิของมนุษยชนทั่วไป 

ตลอดถึงสัตว์ดิรัจฉานทั้งหมดเพราะมิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่พึงมีสิทธิในชีวิตและ 

ความสุขของตน สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายก็พึงมีสิทธิของตนดังกล่าวเหมือนกัน 

พระกรุณาของพระพุทธเจ้าแผ่ไปกว้างขวางครอบโลกครอบจักรวาล ยิ่งกว่า

กรุณาของมนษุย์ทีมั่กจะแผ่ไปอย่างกว้างก็ในหมูม่นษุย์ด้วยกนั เทวดาจงึกลายมาเสมอ

กับมนุษย์ปุถุชนด้วยกัน และเมื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ก็อาจรู้ธรรมอาจละกิเลส

เป็นอรยิบคุคลได้เหมอืนกนั เป็นเทวดาเสยีอกีอาจละกเิลสได้ยากกว่า เพราะมสุีขมาก
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จึงมักจะติดสุขไม่อาจเห็นทุกข์ เช่นเดียวกับคนที่มีสุขสมบูรณ์ในหมู่มนุษย์นี้เอง  

เป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้แหละ มีโอกาสที่จะรู้ธรรมละกิเลสได้สะดวกกว่า 

เรื่องเทวดาองค์เดียวหรือหลายองค์ จึงไม่มีความส�าคัญในพระพุทธศาสนา  

ยกเรื่องเทวดาออกเสียท้ังหมด พระพุทธศาสนาก็ไม่ขาดสาระอะไรไปแม้แต่น้อย  

แต่คนเราจะต้องมีที่เคารพนับถือไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้น เมื่อไม่นับถือเทวดาจะพึงนับถือ

อะไร กพ็งึนบัถอืท่านผูม้พีระคณุสงูสดุ อันควรเป็นทีเ่คารพนบัถอืของเทวดาและมนษุย์

ได้แท้จริงทั้งหมด คือ พระพุทธเจ้า กับพระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งได้ทรงเลิกทาสให้แก่

ตนเองนี่แหละ ด้วยวิธีไตรสรณคมน์ 

ควรเข้าใจว่าทางพระพทุธศาสนามไิด้มุง่ให้นบัถอืพระพุทธองค์อย่างเป็นเทวดา

ผู้ดลบันดาล แต่มุ่งให้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธะ (ผู้ตรัสรู้ความจริงด้วย

พระองค์เองแล้วทรงแสดงสัง่สอน) จรงิ นบัถือพระธรรมว่าเป็นพระธรรม (ท่ีพระพทุธเจ้า

ตรัสดี) จริง นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นพระสงฆ์ (ผู้ปฏิบัติดี) จริง สรณะทั้งสามนี้  

เป็นของจรงิเป็นทีพ่ึง่ได้จรงิ ยงัมปัีญหาอยู ่เพยีงว่าทกุคนได้ถงึท่านเป็นทีพ่ึง่ของตนจรงิ

หรือยัง

๒

พระพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนไว้ว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่ 

พึ่งได้ และได้ตรัสว่า คนไม่ควรให้ตน หรือไม่ควรมอบตนให้แก่ใคร ควรรักษาตนไว้

ให้ดี แสดงว่าพระองค์ทรงสอนให้ทุก ๆ คนนับถือตนเอง ได้มีผู้สงสัยว่าตรัสสอน 

ไว้ดังนี้จะไม่ค้านกับไตรสรณคมน์หรือ เพราะตามหลักนั้น พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง มีค�าสวดปฏิเสธและรับรองทีละวัตถุว่าไม่มีที่พึ่งอื่น พระพุทธเป็นที่

พึ่งอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น พระสงฆ์

เป็นที่พ่ึงอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น ตามค�าสวดนี้เมื่อฟังเผิน ๆ ก็ดูค้านกันเองอีก  

แต่ทั้งหมดนี้ไม่ค้านกันเลย 

จะว่าถึงวัตถุท้ังสามก่อน แม้จะต่างกันโดยวัตถุว่า พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ แต่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อความ เพราะทั้งสามพรากจากกนัไม่ได้ 
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คอื พระพทุธตรสัรูพ้ระธรรม พระธรรมอันพระสงฆ์ทรงรกัษาไว้ พระสงฆ์ก็เป็นสาวก

ของพระพุทธ จึงเน่ืองเป็นอันเดียวกัน เหมือนอย่างไม้สามอันตั้งพิงกันอยู่ ฉะนั้น  

เมื่อถึงวัตถุหนึ่งเป็นที่พึ่งก็เป็นอันได้ถึงทั้งสามวัตถุ 

อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเป็นที่พึ่งเอกอุ พระธรรม พระสงฆ์ก็เหมือนกันตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละวัตถุ อีกนัยหนึ่งค�าสวดนั้นเป็นส�านวนความง่าย ๆ ว่า ไม่มี

ที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธ ไม่มีที่พึ่งอ่ืนนอกจากพระธรรม ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจาก 

พระสงฆ์ คือนอกจากทั้งสามนี้ก็ไม่มีที่พึ่งอื่นอีก 

คราวนีจ้งึถงึปัญหาว่าจะแย้งกบัข้อทีส่อนให้มตีนเป็นทีพ่ึง่ อนัทีจ่รงิทีพึ่ง่คอืวตัถุ

สามใช้ค�าว่าสรณะ ที่พึ่งคือตนใช้ค�าว่านาถะ แต่จะไม่วิจารณ์ค�าจากบาลี ค�าสอนนี้ไม่

ค้านกันแต่สอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจะเทียบการด�าเนินชีวิตกับการเดินทาง  

ก็กล่าวได้ว่า พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทาง พึ่งพระธรรมเป็นทาง พึ่งพระสงฆ์เป็น 

ผู้บอกต่อ ๆ มา และพึ่งตนเป็นผู้เดินทางเอง ตนคือตัวเราเองของทุก ๆ คนเป็นสิ่งที่

ทิ้งไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่เกิดมา 

คดิดสูกันดิหนึง่ท่ีว่าเดก็ ๆ พึง่ตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องอปุการะทุกอย่างกเ็ป็น

ความจริง แต่เด็กก็ต้องพึ่งตนเองในส่วนส�าคัญ ตัวอย่างผู้อุปการะให้อาหาร ก็ให้ได้

อย่างมากเพียงป้อนเข้าปาก เด็กต้องเคี้ยวกลืนอาหารเอง ร่างกายก็ต้องรับย่อย  

ในการเคี้ยวกลืนอาหารเป็นต้นน้ีเด็กต้องพึ่งตนเอง คือตนเองต้องท�า ในการเรียน 

ก็เหมือนกัน เด็กต้องพึ่งผู้ปกครองเกี่ยวกับฝากโรงเรียนค่าเล่าเรียน เป็นต้น แต่เด็ก

ต้องเรียนเอง จะไปพึ่งพ่อแม่หรือใคร ๆ ให้ช่วยเรียนให้ เพื่อให้ตนรู้โดยไม่ต้องเรียน

หาได้ไม่ ในการเรียนท่ีจะให้มีความรู้เกิดขึ้นแก่ตนนี้ ต้องพึ่งตนเอง คืออาศัยก�าลัง

ร่างกาย ก�าลงัสตปัิญญาของตนเล่าเรยีนไป นีแ่หละเรยีกว่าพ่ึงตน แต่ไฉนจะพึง่ตวัเองได้ 

คือไม่เกียจคร้านเหลวไหลก็ต้องปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสสอนให้มี

ความพากเพียรพยายาม ก็ตั้งใจพากเพียรพยายามไปจนกว่าจะส�าเร็จ 

นี้แหละเรียกว่าพึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือนึกถึงพระและปฏิบัติใน

ทางของพระ พระก็จะเป็นที่พึ่งได้ และตนก็จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างจริงแท้
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พระพุทธศาสนากับการศกึษา

วนัวสิาขบชูา ในศกนี ้ตก วนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ แสดงว่าพระพุทธเจ้า

ได้นพิพานล่วงมาแล้วได้ ๒๕๐๗ ได้ตรัสรู้ล่วงมาแล้วได้ ๒๕๕๒ ปี ได้ประสูติล่วงมา

แล้วได้ ๒๕๘๗ ปี เพราะเป็นที่ทราบกันแล้วว่า เป็นวันตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และ

นิพพานของพระพุทธเจ้า แต่ภาวการณ์ทั้งสามนี้หาได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันไม่ เกิดใน

ต่างวันต่างปีกัน หากบังเอิญไปตรงกันในวันวิสาขปุณณมี คือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ 

หรือ เวสาขะ ตรงกับวันกลางเดือน ๖ ในปีปรกติ กลางเดือน ๗ ในปีมีอธิกมาส 

เช่นปีนี้ 

ชือ่เดอืนทางจนัทรคต ิทีใ่ช้ในครัง้พทุธกาล มี ๑๒ ชือ่ ได้มาจากชือ่กลุม่ดาว 

๑๒ กลุ่มที่แหงนหน้าขึ้นไปมองเห็นดวงจันทร์ผ่าน เมื่อจันทร์เต็มดวงที่ดาวกลุ่มใด 

กเ็รียกเดอืนนัน้ด้วยชือ่ของดาวกลุม่นัน้ และเมือ่จนัทร์เตม็ดวงกถื็อว่าเตม็เดอืน วันต่อ

ไปจากน้ันกถ็อืว่าเป็นวนัต้นของเดอืนใหม่ เหมือนอย่างเช่นเดอืนเวสาขะนี ้จนัทร์เพญ็

ตรงกลุม่ดาวชือ่ว่าวสิาขา จงึเรยีกว่าเดอืนเวสาขะ ต้นเดอืนเวสาขะนบัตัง้แต่วนัถดัจาก

วันเพ็ญที่แล้วมาครบเดือนในวันเพ็ญนี้ วันถัดไปก็นับเป็นเดือนใหม่ จึงเท่ากับนับ 

วันแรมค�่า ๑ เป็นวันต้นเดือน นับวันขึ้น ๑๕ ค�่าเป็นวันเต็มหรือครบเดือน ต่างจาก

ธรรมเนียมนับของไทยเรา คนค่อนโลกหรือจะว่าทั้งโลกก็ได้ รู้จักวันวิสาขะ และ 

ท�าวิสาขบูชากันทุกประเทศชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา 
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แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระคุณที่โลกระลึกถึงและสดุดีสืบต่อมากว่า 

๒,๐๐๐ ปี และพากันบูชาพระองค์ในวันวิสาขะเป็นพิเศษ ในวนันี ้ ดอกไม้ธปูเทยีน  

การตามประทีปโคมไฟ เสยีงสรรเสรญิพระคณุ เสียงสวดมนต์ และแสดงธรรมได้มีอยู่

ทั่วไป นับว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าได้ทีเดียว แม้ล่วงปีมานานนักแล้ว ความนับถือ

พระพทุธองค์ ไม่ปรากฏว่าเสือ่มถอย ปรากฏว่าแผ่ขยายออกไปมากขึน้ตามความเจรญิ

แห่งการศึกษา อะไรท�าให้พระองค์เป็นอมตะ ‘ผู้ไม่ตาย’ ก็คือพระพุทธศาสนากับ 

การศึกษาของโลก แต่ก่อนนี้ภาษาเป็นอุปสรรคใหญ่ แต่บัดนี้ได้มีบุคคล และส�านัก

แปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาออกเป็นภาษาต่าง ๆ ส�าหรับศึกษาในประเทศทั่วทุกทิศ 

ชาวโลกได้จับศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น 

การศึกษานี้เอง ท�าให้เห็นความจริงอย่างประเสริฐของพระพุทธศาสนา และ

ท�าให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้า คือ ผู้รู้แจ้งจริง เป็นสรณะที่พึ่งอันเกษม

สูงสุดของโลกได้จริง ฉะนั้น ทางที่จะกันพระพุทธศาสนาก็คือกันไม่ให้ศึกษา ถ้าลงให้

ศึกษาแล้วก็ไม่อาจกันความนับถือได้ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าบทเดียวเท่านั้น  

เมื่อได้จับศึกษาดีแล้ว ก็เป็นสรณะของชีวิตได้ตลอดชั่วชีวิตนี้ชั่วชีวิตหน้า

ในวนัวสิาขะนี ้ขอชกัชวนให้ท�าวสิาขบชูาด้วยการศกึษา คอืจบัธรรมสกับทหนึง่

มาศึกษาให้เข้าใจให้ดีเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสวัสดิมงคลในวันวิสาขบูชาและสืบไป
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พุทธานุภาพ

ณ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พุทธศาสนิกชนท่ัวทุกแห่งได้ 

ท�าวิสาขบูชาในวันส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนานี้แล้ว เวลาเวียนเทียนในวัดทั้งหลาย 

ปรากฏว่าแน่นขนัดไปด้วยประชาชนทุกรุ่นวัย โดยเฉพาะวัยดรุณมีมาก พากันเดิน

เวียนเทียนประทักษิณพุทธปูชนียสถานด้วยอาการอันสงบมีคารวะ เป็นที่น่าปีติยินดี 

ในความสุภาพเรียบร้อย เพิ่มความเลื่อมใสในพุทธานุภาพว่า ยังมีอ�านาจรักษาจิตใจ

ของคนทุกวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 

พุทธานุภาพท่ีกล่าวถึงน้ีหมายถึงพระคุณอันบริสุทธิ์หาโทษมิได้อันน้อมน�าให้

เกดิคารวะอย่างยิง่จรงิใจแก่ทกุ ๆ คน จงึเป็นทีอุ่น่ใจได้โดยไม่ต้องกลวัว่าเยาวชนหรือ

ดรุณชนจะเสีย ถ้าหากว่าได้ชักน�าให้เข้าใกล้พระพุทธศาสนา ในโอกาสอันควรใน

ลกัษณะอนัควร เพราะพระพทุธเจ้าทรงบรบิรูณ์ด้วยพระคณุอันล�า้เลศิ พระธรรมทีท่รง

สั่งสอนก็ดีแท้ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติพระธรรมก็ดีจริง พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติได้เองแล้ว 

จึงทรงสอนคนอื่น และโปรดให้พระสาวกด�าเนินอย่างพระองค์ ดังที่ทรงวางค�าสอนไว้

บทหนึง่ความว่า “พงึยงัตนให้ตัง้อยูใ่นคณุอนัสมควรก่อนจงึสอนผูอ้ืน่ภายหลงั” อกีบท

หน่ึงว่า “พึงท�าตนเหมือนอย่างทีส่อนคนอ่ืน” คนทีท่�าตนได้อย่างทีส่อนเขาเป็นทีน่บัถอื

ของทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นบุคคลตัวอย่างขึ้นเองโดยไม่ต้องโฆษณาอวดใครและเม่ือเกิด

ความนับถือดังท่ีเรียกว่า ‘นิยม’ ข้ึนแล้วก็จะเกิดการเอาอย่างขึ้นเพราะความนิยม 

เป็นเหตุ คนเราชอบ ‘เอาอย่าง’ กันอยู่มาก ตาม ‘ตัวอย่าง’ ต่าง ๆ และมักคล้อย 
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ไปตามตัวอย่างที่ไม่ดีได้ง่ายกว่าตัวอย่างที่ดี ดังที่ฮือเอาอย่างกันเป็นคราว ๆ เป็น 

สมยันยิม แต่นยิมชมชืน่กันเป็นสมยั ๆ หรือคราว ๆ ยังดีกว่าอสมยันิยม คอืติดเรือ่ย

ไปเป็นสนัดาน เว้นไว้แต่ในทางด ีตวัอย่างอาจชกัจูงให้เอาอย่างตามสมยัทีน่ยิมกนั หรอื

ให้เอาอย่างติดตัวเป็นสันดานไปเลยก็ได้ 

ฉะนั้น ตัวอย่างที่ดีจึงจ�าเป็นต้องมีให้เพียงพอแก่ตาหูของเด็กที่สอดส่าย และ

ให้เพียงพอแก่ความรู้ความฉลาดของผู้ใหญ่ 

อีกอย่างหนึ่งคือการให้ความรู้จักดีชั่ว รู้จักแยกแยะที่จะถือเอา ค�าว่า ‘รู้’ กับ 

‘รู้จัก’ นั้น ต่างกัน ‘รู้’ เพียงทราบตามที่ฟังมา ‘รู้จัก’ คือเข้าใจซาบซึ้งเห็นจริง หรือ 

รู้รับรองอย่างจริงใจของตนเอง รู้จักแยกแยะนั้นมีตัวอย่างสุภาษิตไทยโบราณว่า  

‘จงเอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา’ เคยฟังอธิบายว่าเอาเย่ียงกาคือให้ขยันและกล้า

เยี่ยงกา อย่าเอาอย่างกาคืออย่าท�าชั่วช้าอย่างกา ตามสุภาษิตนี้เยี่ยงต่างกับอย่าง  

ยกตัวอย่างเทียบเช่นดูหนังเรื่องโจรผู้ร้ายก็รู้จักแยกแยะที่จะไม่เอาอย่างความช่ัวของ 

โจรผู้ร้าย มาลักขโมยหรือท�าร้ายใคร ๆ แต่เอาเยี่ยงความกล้าความฉลาดไหวพริบมา

ใช้ในการท�าความดีงามต่าง ๆ คนโดยมาก โดยเฉพาะ ๆ นยิมความกล้าหาญของผู้ร้าย

มากกว่านิยมความชั่วของผู้ร้าย แต่ยังไม่รู้จักแยกแยะในระหว่างเยี่ยงกับอย่าง 

พระพทุธศาสนาบรบูิรณ์ด้วยเยีย่งและอย่างทีด่ทีีบ่รสุิทธิ ์นีแ้ลคือ พทุธานภุาพ 

ธรรมานภุาพ สงัฆานภุาพ อันเลิศล�้าที่ควรเข้าใจให้ดี
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สรณะของโลก

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ได้เป็นวันบูชาพิเศษในพระพุทธศาสนาอีก

วันหนึ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ท�ากันแล้วเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ นี้ เรียกว่า 

วิสาขอัฏฐมีบูชา แปลว่าบูชาในวัน ๘ ค�่าจากวันเพ็ญวิสาขะ เพราะตรงกับวันแรม  

๘ ค�่าเดือน ๖ ในปีปกติ หรือเดือน ๗ ในปีมีอธิกมาสเช่นปีนี้ ในอินเดียตั้งแต ่

สมัยพุทธกาล ที่ยังไม่เรียกว่าอินเดีย ไม่นิยมเก็บศพไว้นาน นิยมรีบจัดการเผาเสีย 

โดยเร็ว แม้พระพุทธสรีระตามต�านานก็ไม่ได้กล่าวว่าประสงค์จะเก็บไว้ถึง ๗ วัน  

แต่เตรยีมการต่าง ๆ ไม่เสรจ็ ก็ล่วงไปวนัหนึง่ ๆ เมือ่เสรจ็แล้วก็อญัเชญิพระพทุธสรรีะ

ไปถวายพระเพลิงทีเดียว วันถวายพระเพลิงเป็นวันส้ินสุดแห่งพระพุทธสรีระ และ

พระองค์ไม่มีชาติภพใหม่ที่จะถือก�าเนิดเกิดอีก จึงไม่มีพระสรีรกายใหม่ในโลกไหน ๆ 

ที่ใคร ๆ จะเห็นได้อีกต่อไป 

สรรีกายของทกุคนผูย้ังเวยีนเกิดอยู่ยงัไมเ่ป็นกายสุดท้าย เมือ่ตายเผาไปแล้ว

ก็ยังก่อกายเกิดขึ้นใหม่ ส่วนพระสรีรกายของพระพุทธเจ้าเป็นพระกายสุดท้ายที่ชาว

โลกทัง้ปวงมองเหน็ได้ในฐานะบุคคล ครัน้ถวายพระเพลงิแล้ว กถ็งึความสิน้สดุหายไป 

ว่างไปจากสายตายังเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุ และพระอังคารที่ได้แจกกันไปสร้าง

พระสตูปเจดีย์บรรจุส�าหรับสักการบูชา

จงึมปัีญหาว่า พระพทุธศาสนาไม่สิน้หลกัส�าคญัไปหรอื ข้อนีต้อบได้ทเีดยีวว่า

ไม่สิ้นทุกอย่าง ในด้านองค์พระศาสดา พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งพระธรรมวินัยที่ได้ทรง



358 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

แสดงและบัญญัติไว้แล้วในฐานะเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ทุกคนเมื่อเคารพใน 

พระธรรมวินัยก็เท่ากับเคารพในพระศาสดาของตน 

แต่ยังมีปัญหาว่าพระธรรมวินัยเป็นค�าส่ังสอนไม่ใช่บุคคล จะพบปะเจอะเจอ

กนัได้อย่างไร ตอบได้ว่าพบปะกนัได้ทางหทูางตานีเ้อง คอืฟังพระธรรมวนิยัทีม่ผีูก้ล่าว

แสดง อ่านหนังสือพระธรรมวินัยท่ีมีผู้เขียนไว้ให้รู้ให้เข้าใจโดยถูกต้องว่าพระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนไว้อย่างไร เท่านี้ก็จะได้พบปะเจอะเจอพระศาสดาของตนแล้ว 

ยงัมปัีญหาว่าดจูดื ๆ ชดื ๆ ไม่เหมอืนได้มพีระศาสดาทีม่ตีวัตน นพิพานแล้ว

มีตัวตนอยู่ในสวรรค์หรือในท่ีไหนไม่รู้ ก็ยังดี เพราะยังมีที่ยึดเหนี่ยวให้อุ่นใจ ข้อนี ้

ก็ตอบได้อีกว่ายังดูจืด ๆ ชืด ๆ อยู่นั้น เพราะเพียงได้พบปะเจอะเจอเพียงปริยัติ  

คือแค่ต�าราเรียน และอาจจะมีจิตใจหนาแน่นไม่ค่อยจะยอมน้อมเข้ามาในทางธรรม  

เหมือนอย่างคนที่เป็นโรคเบื่ออาหาร เห็นอาหารเข้าก็เบื่อเสียแล้ว ถ้ามีจิตใจน้อม 

เข้ามาในธรรมต้ังใจปฏิบัติจนได้รับผลขึ้นแล้วก็จะหายจืดชืด จะออกรสในการปฏิบัติ 

เหมือนอย่างหายโรคเบื่ออาหาร ก็จะเกิดต้องการอาหาร รู้สึกเอร็ดอร่อยในรสอาหาร 

เมื่อได้ปฏิบัติจนได้เห็นธรรมประจักษ์แจ้ง ท่านว่าจะได้พระพุทธะ ซึ่งไม่ได้สูญหาย 

ไปเลย จึงไม่น่าวิตกว่าจะไม่มีท่ียึดเหน่ียว ตั้งใจโดยปราศจากความลังเลได้ทีเดียวว่า 

ข้าพเจ้าถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่ทีน่บัถอื วตัถทุัง้สามนีเ้ป็น

อมตะ ไม่ต้องวิตกว่าสิ้นสูญ ยังด�ารงเป็นสรณะของโลกบริบูรณ์อยู่ตลอดนิรันดรกาล
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ทางที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้า

ผู้ที่เป็นที่นับถืออย่างสูงสุดของเกือบทุกศาสนาเป็นที่เชื่อถือว่าเป็นอมตะ  

แปลว่าผู้ไม่ตายและโดยมากเป็นทีเ่ชือ่ถอืว่าเป็นเทวะ สถติอยูบ่นสรวงสวรรค์เป็นนรินัดร 

ซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่มีโอกาสได้พบเห็น ส่วนทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเป็น 

ทีน่บัถืออย่างสงูสุด โดยทีท่รงเป็นมนษุย์นีเ้อง ซึง่ได้ตรสัรูพ้ระธรรมแล้ว แสดงส่ังสอน

แก่โลก หาได้ทรงรับบัญชาบอกกล่าวมาจากผู้ใดไม่ ทั้งในโลกนี้ทั้งในเทวโลกทั้งสิ้น 

ประวตัขิองพระองค์บริสทุธิผ์ดุผ่องมาตัง้แต่ประสูติกระท่ังถึงนพิพาน ได้เสดจ็ออกผนวช 

จากท่ามกลางของความสขุสมบรูณ์ ด้วยได้ทรงปรารภถงึความแก่เจบ็ตาย ทรงประสงค์

ธรรมเป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์เหล่านี้อันเรียกว่า โมกขธรรม แปลว่าธรรมเป็นเหตพุ้น 

หรือธรรมเป็นเครือ่งพ้น ได้ทรงพากเพยีรปฏบิตัจินได้ประสบธรรมนี ้ ซึ่งเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่าอมตธรรม แปลว่าธรรมที่ไม่ตาย หรือธรรมของผู้ไม่ตาย ฉะนั้น จึงพูดได้โดย

ไม่ต้องคิดว่า พระพุทธเจ้าเป็นอมตะ คือผู้ไม่ตาย เพราะได้ทรงบรรลุอมตธรรมแล้ว 

ถ้ายงัต้องตายอยู่จะกล่าวว่าบรรลอุมตธรรมได้อย่างไร หากเป็นค�าสัง่สอนทีไ่ม่ประสงค์

ให้คิดพูดเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว ขอให้เชื่อก็แล้วกัน เมื่อเชื่อว่าพระองค์ไม่ดับสูญ ยังอยู่

ให้เป็นที่พ่ึงของตนได้ตลอดไป ก็ท�าให้เกิดความสบายใจหายว้าเหว่ได้แล้ว เช่นเดียว

กับฝากความเชื่อไว้กับเทวะที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นด้วยเลย

แต่พระพุทธศาสนาต้องการให้คิดให้เห็น คือ อนุญาตให้คิดตามเหตุผลได้ 

ไม่เป็นบาป จึงสมควรที่จะตั้งกระทู้แห่งความคิดขึ้นว่าความหมายของอมตธรรมว่า
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อย่างไร ข้อท่ีว่าพระพทุธเจ้าไม่ตายนัน้คงไม่ได้หมายถงึสังขารร่างกายเป็นแน่ ความจรงิ

เป็นเช่นนั้น พระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ชัดเจนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เกิดมาแล้ว 

ก็ต้องดบัเป็นธรรมดา พระกายของพระพทุธเจ้ากต้็องเป็นไปตามคตธิรรมดาไม่มยีกเว้น  

ทางของความคิดจงึก้าวขึน้ไปอีกว่า เม่ือเป็นเช่นนี ้พระพทุธเจ้ากจ็ะต้องพ้นจากพระกาย

หรือไม่ใช่พระกาย คืออยู่ในเข้าไปอีกไม่ใช่อยู่ที่เปลือกนอก ข้อนี้เป็นความจริงทีเดียว 

ได้มีผู้ที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าตายสูญ ท่านถามให้คิดว่า ที่ว่าอย่างนั้นด้วยเห็น

ว่าอะไรเป็นพระพทุธเจ้า เม่ือพระพทุธเจ้ามไิด้อยู่ทีพ่ระกายจะกล่าวหาอย่างน้ันจงึไม่ถกู 

เมื่อคิดมาถึงแค่นี้แล้วก็ควรใช้ความคิดต่อไปว่าจะเห็น องค์ในของพระพุทธเจ้าได้ 

อย่างไรเล่า โดยปกติก็มองเห็นกันได้ที่ องค์นอก เท่านั้น 

ข้อคดินีไ้ด้เข้าถงึจดุส�าคญัคอืการศึกษาปรยิติัธรรม ซึง่เป็นทางเดยีวทีจ่ะให้ได้

เห็นพระองค์แม้ได้เสด็จนิพพานนานมาแล้ว คือเม่ือได้ศึกษาปฏิบัติธรรม กระท่ังได ้

เกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมแม้สักข้อหนึ่งบทหนึ่ง ก็จักได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยดวงตา

ปัญญาน้ี ความเป็นอมตะของพระองค์จักปรากฏข้ึนแก่ใจของผู ้ที่ได้เห็นอยู่เป็น 

นิจนิรันดร์ และจะสิ้นปัญหาในสัจจะที่แน่แท้ในพระพุทธศาสนา
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หมูรอเขยีง

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นสัจจะที่แน่นอน และเห็นได้ไม่ยาก แต่คน 

ก็อาจไม่เห็น เพราะมีอะไรบังเหมือนเส้นผมบังภูเขา บางทีพอจะมองเห็นก็เมื่อชน 

ภเูขาเข้าเตม็ท่ีแล้ว ได้รับผลไม่ต่างจากเครือ่งบนิชนภูเขา เส้นผมท่ีบงัภเูขาอันหมายถงึ

สิง่ทีบ่งัใจคนไม่ให้เหน็สจัจะท่ีชดัแจ้งใหญ่โตนี ้ภาษาธรรมเรยีกว่า โลกามสิ (เหย่ือล่อ

ของโลก) ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทางโลกต่าง ๆ เมื่อเป็นผงเข้าตาใครแล้ว  

ก็บังได้กระทั่งภูเขาเลากา คือสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ดังเช่นท่ีตรัสไว้ในบทหนึ่งว่า 

โลโภ ธมมฺาน� ปรปินโฺถ ความโลภเป็นอันตรายแก่ธรรมทัง้หลาย ธรรมบทนีถ้้าได้มอง

เหน็ไว้ก่อนกจ็ะพ้นอันตรายเพราะโลภ เหมอืนอย่าง ‘แดงน้อย’ (ชือ่โค) ในมณุกิชาดก

เรื่องในนิทานชาดกนี้มีอยู่ว่า 

ในอดตีกาลล่วงไปแล้วนาน มกีฎุุมพคีนหนึง่มโีคอยู่สองตวัพีน้่อง ชือ่แดงใหญ่

และแดงน้อย ส�าหรับใช้เทียมแอกไถนาอยู่ในตระกูลนี้ ต่อมาได้มีอีกตระกูลหนึ่งมา

สู่ขอธิดาของกุฎุมพี ทั้งสองฝ่ายได้ก�าหนดวันวิวาหมงคล ฝ่ายตระกูลกุฎุมพีได้เตรียม

ปรนปรือขุนสุกรไว้ตัวหนึ่งชื่อมุณิก ด้วยข้าวยาคู และภัตต์ที่ดีต่าง ๆ เพื่อจะประกอบ

เป็นอาหารเลี้ยงแขกในวันวิวาห์ของธิดา ฝ่ายเจ้าแดงน้อยเห็นดังนั้นก็อิจฉาในโชค 

ของสุกร คิดน้อยใจตนเอง จึงกล่าวแก่แดงใหญ่ผู้พี่ว่า ตระกูลนี้อาศัยใช้เราทั้งสอง

ท�างานตัวเป็นเกลียว แต่ก็ให้กินแต่หญ้ากับฟางเท่านั้น ส่วนสุกรนี้ไม่ต้องท�าอะไรก็ได้

กินอย่างดีวิเศษ แดงใหญ่ผู้พ่ีกล่าวว่านั่นแหละอาหารน�าความตาย ไม่ช้าเจ้าจักเห็น 
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อย่าอจิฉาหมนูัน่เลย เขากนิอาหารทีน่�าความเดอืดร้อนมาให้เขาเอง ขอให้เจยีมตวัเจยีม

ใจกินหญ้ากินฟางไปเถิด นี้แหละเป็นลักษณะของความมีอายุยืน ต่อมาไม่ช้าก็ถึง 

วันวิวาหมงคล สุกรนั้นก็ถูกน�าไปช�าแหละประกอบอาหารเลี้ยงแขก โคผู้น้องเห็นแล้ว

กร็ูส้กึสยดสยอง กล่าวแก่โคผูพ้ีว่่า หญ้าและฟางของเรานีด้กีว่า อาหารทีเ่ขาปรนปรอื

สกุรมณุกิตัง้ร้อยพนัเท่า ความโลภของโคผูน้้องทีเ่คยเกดิขึน้ว่าไฉนจะได้อาหารอย่างที่

หมูได้ก็ได้หายไปหมดสิ้น 

นิทานชาดกเรื่องนี้สอนธรรมแก้ความโลภ แต่ถ้าคิดแคบ ๆ ว่าสอนด้วยวิธีขู่

ให้กลวัตาย ส่วนคนเราไม่ใช่หมจูงึไม่มใีครทีจ่ะเลีย้งเพือ่น�าไปฆ่าเหมือนอย่างหมู กไ็ด้

ประโยชน์น้อย จงึควรมองให้ซ้ึง คดิให้กว้างว่าคนเรามผีูฆ่้าอยูเ่หมอืนกนั คอืกเิลสและ

ความช่ัว ทางธรรมเรียกว่ามาร แปลว่าผู้ฆ่า มารนี้มีโลกามิสเป็นเครื่องล่อใจคน 

ผู้หลงใหล ย่อมดึงผู้ที่หลงติดในโลกามิสมาฆ่าเสียจากความดีความสุขทุกอย่าง และ 

ก็พรากโลกามิสที่เป็นเหยื่อล่อนั้นไปเสียด้วย คนท่ีหลงใหลในส่ิงเหล่านี้จึงเท่ากับเป็น

หมูรอเขียงของมาร 

ฉะน้ัน เม่ือคิดให้ดีจะได้คติสอนใจให้หายโลภ น้ีเป็นธรรมานุภาพอันเลิศล�้า

ของพระพุทธเจ้า
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ไม่ประมาทปัญญา

ในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์  

ทรงได้พระอคัรสาวกทัง้สอง คอื พระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะ ท่านทัง้สองนีเ้ดิม

บวชเป็นปรพิาชกอยู่กบัอาจารย์สญชยั เมือ่ได้พบท่านพระอสัสชิ ซึง่เป็นรปูหนึง่ในภกิษุ

รุ่นแรกห้ารูป (เบญจวัคคีย์) และได้ฟังธรรมย่อของท่าน ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว  

คดิจะไปบวชในส�านกัพระพทุธเจ้า แต่กร็ะลกึถงึอาจารย์ จงึได้พากนัไปหาและชกัชวน

อาจารย์ให้ไปบวชเป็นพุทธสาวกด้วยกัน อาจารย์สัญชัยได้ถามว่าในโลกนี้มีคนโง่มาก

หรอืมคีนฉลาดมาก ท่านท้ังสองตอบว่ามคีนโง่มาก อาจารย์สญชยัจึงกล่าวว่า ถ้าอย่าง

นั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้า คนโง่มาหาตน และได้กล่าวว่าการที่ตนจะกลับไป

เป็นศิษย์ของผูอ่ื้นอีกน้ันกเ็หมือนอย่างจะจับจระเข้ใหญ่ไปใส่ไว้ในตุม่น�า้ คอืเป็นไปไม่ได้

เรือ่งตามทีเ่ล่านีแ้ม้เป็นเรือ่งเก่าแต่ยังเป็นของใหม่อยู่ในปัจจบุนั คอืในปัจจบุนั

นี้ก็ยังมีบุคคลมิใช่น้อยท่ีเป็นอย่างอาจารย์สญชัย ที่ยังไม่ยอมเข้าหาพระพุทธศาสนา

เพราะเหตมุมีานะทัง้ทีรู่ว่้าพระพทุธศาสนาดทีีส่ดุ นอกจากนี ้กเ็ป็นจ�าพวกทีไ่ม่ใช้ปัญญา 

ในที่นี้ไม่ประสงค์จะใช้ค�าพูดว่าพวกมากพวกน้อยอย่างอาจารย์สญชัย คือ ใครจะมี

ปัญญาเท่าไรกส็ดุแต่ใครจะมพีืน้จะอบรมมาเท่าไร ข้อนีจ้ะยกไว้ให้เป็นเรือ่งของแต่ละคน 

ข้อที่ประสงค์จะกล่าวคือการใช้ปัญญาของแต่ละคนนั้นพอควรแก่ปัญญาที่ตนมีอยู่แล้ว 

หรือยัง ยกตัวอย่างปัญญาที่ได้ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมจนถึงชั้นอุดม เรียกว่าปัญญา 

ตามต�ารา เรยีนแล้วได้น�าไปใช้เพยีงไร ใช้นอกต�ารา ไม่มีสอนกนัในโรงเรยีนเลยเพียงไร 
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ปัญญาในศาสนายกตัวอย่างเพียงความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์  

ซึ่งทุก ๆ คนก็รู้อยู่โดยมาก แต่เมื่อจะท�าอะไรได้ใช้ปัญญานี้เพียงไร ก็อาจจะมีผู้ตอบ

ว่ามวัคิดถงึบญุบาปอยูก่ท็�าอะไรไม่ได้ไม่ทนัเขา ถ้าจะถามว่า ถ้าอย่างนัน้มวัคดิถึงอะไร 

กน่็าจะได้รับค�าตอบว่ากค็ดิถงึสิง่ทีจ่ะได้และวธิทีีจ่ะให้ได้ เป็นอนัว่าส่ิงทีมุ่ง่จะได้นัน่แหละ

ส�าคญัทีส่ดุ และอะไรทีม่าขวางทางส�าเร็จเป็นต้องท�าลายเสียทั้งนั้น ถ้าเป็นไปอยู่เช่นนี้

กันมาก ผลก็คือพากันท�าลายความดีให้หมดไป ๆ อาจจะมั่งมีด้วยสิ่งที่ประสงค์แต่จะ

จนความดีไปทุกที ในที่สุดก็จะมากไปด้วยคนที่มั่งมีทรัพย์ยศ แต่อัตคัดขัดสนความดี

จะกลายเป็นกลียุคไป 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรัสสอนให้คนไม่ประมาทปัญญา คอืให้มสีตใิช้ปัญญา

พาตนไปในทางท่ีชอบ อะไรท่ีขวางทางทีช่อบกปั็ดออกไปเสยี เพือ่จะได้มัง่มด้ีวยความ

ดีอีกด้วย ผู้ท่ีใช้ปัญญาหาความดีใส่ตนย่อมไม่กลัวจนทรัพย์ เพราะย่อมจะใช้ปัญญา

หาทรพัย์ในทางทีด่ไีด้ เว้นไว้แต่จะจนปัญญาและไม่ใช้ปัญญาเพราะความประมาทมัวเมา

ต่าง ๆ ทั้งผู้ท่ีใช้ปัญญาดังกล่าวจะด�าเนินเข้าหาพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า โดยไม่มีอะไร 

จะขัดขวางได้
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เจ้าเล่ห์ตายเพราะเล่ห์

พระพุทธภาษติมาในธรรมบทว่า ‘ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ 

ส�าเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจชัว่ร้ายแล้วพดูหรอืท�า ทกุข์ย่อมตามตดิเขาไปเพราะเหตนุัน้

เหมือนล้อเกวียนตามติดเท้าของโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น’ นี้แสดงถึงผลของกรรมที ่

ทุก ๆ คนท�าว่าบังเกิดติดตามผู้ท�าติด ๆ ไปทีเดียว เหมือนอย่างล้อตามเท้า หรือ 

เป็นกงเกวยีนก�าเกวยีน เมือ่พดูว่ากรรม มกัค�านงึกนัถงึส่วนอดตี แต่อนัจรงิควรคดิถงึ

ปัจจุบันมากกว่า คือที่ท�าที่พูดกันอยู่เดี๋ยวน้ีแหละเป็นกรรมปัจจุบันท่ีให้ผลในปัจจุบัน

เหมอืนกัน คนทีก่่อทกุข์ให้แก่เขา ใช้ปัญญาลวงเขาให้ตายใจ สักวนัหนึง่กจ็ะต้องประสบ

ทุกข์เอง ต้องแพ้รู้เขาเอง เข้าค�าว่าหมองูตายเพราะงู ในพกชาดกเล่าสอนไว้ว่า 

มีนกยางตัวหนึ่ง เห็นปลาเป็นอันมาก ในสระที่มีน�้าน้อยในฤดูแล้งแห่งหนึ่ง

คิดอยากจะลวงจบัปลากนิอย่างสบาย ๆ จงึโผลงไปจับทีร่มิสระพดูว่ามสีระอกีแห่งหนึง่

มีน�้ามากปกคลุมด้วยปทุมนานาชนิด พวกปลาควรจะย้ายไปอยู่ในสระนั้นดีกว่า  

ถ้าพวกปลาประสงค์จะไป นกยางกรั็บจะช่วยคาบไปส่งทลีะตัว พวกปลารู้อยู่ว่านกยาง

กนิปลาเป็นอาหาร จงึไม่ยอมเชือ่ ฝ่ายนกยางกไ็ม่ละความพยายาม พดูพรรณนาความ

สมบูรณ์ของสระนั้น แสดงถึงเจตนาดีของตน หว่านล้อมอย่างอ่อนหวาน ตะล่อมเข้า

มาจนพวกปลาเคลิบเคลิ้มไปว่านกยางนี้รักดีปรารถนาดีจริงและเกิดความใคร่จะไป  

แต่ก็ยังกริ่งเกรงอยู ่ นกยางเหน็เป็นต่อว่าจะได้กนิปลาแน่ จงึกล่าวว่าจะขอน�าปลาไป 

สักตัวหนึ่งก่อน แล้วจะน�ากลับมาเพื่อให้บอกกันเอง จึงมีปลาที่กล้าตัวหนึ่งยอมให ้



366 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

นกยางคาบไป นกยางจึงคาบปลานั้นไปให้เห็นสระท่ีสมบูรณ์ด้วยน�้าแห่งหน่ึงแล้วน�า

กลบัมา ปลานัน้ได้เล่าแก่พวกปลาท้ังหลาย จงึเกดิความยินยอมพร้อมกนัว่าจะย้ายไป

อยู่สระใหม่โดยให้นกยางพาไป นกยางจึงคาบปลาตัวกล้าที่ยอมให้น�าไปดูเที่ยวหนึ่ง

แล้วนั้นไปก่อน แต่ไม่ปล่อยลงสระ คาบไปยังต้นไม้ที่ริมสระ วางลงที่ค่าคบไม้ จิกกิน

เป็นอาหารทิ้งก้างลงไปที่โคนไม้ 

นกยางคาบปลาไปกินทีละตัวโดยอุบายนี้จนเกลี้ยงสระ เหลือแต่ปูอยู่อีก 

ตัวหนึ่ง นกยางก็ยังอยากที่จะกินปูอีก จึงพูดเกลี้ยกล่อมจะช่วยพาปูไปปล่อยเหมือน

อย่างทีไ่ด้ช่วยปลาไปท้ังหมดแล้ว แต่ปฉูลาดไม่ไว้วางใจ กล่าวว่าถ้านกยางยอมให้ปเูอา

ก้ามคีบคอนกยางไปเพื่อให้แน่นไม่พลัดตกจึงจะยอม นกยางชะล่าใจคิดแต่จะกินปู  

ก็ยินยอมให้ปูเอาก้ามคีบคอของตนแน่นเหมือนคีบด้วยแหนบพาไป เมื่อถึงสระนั้น 

กพ็าจะเลีย้วไปยงัต้นไม้ ปูถามว่าสระอยูน่ัน่ ท�าไมจงึมาทางนีเ้ล่าพ่อลงุ นกยางตอบว่า 

ก้างปลากองอยู่นั้นเห็นไหม จักกินเจ้าเสียเดี๋ยวน้ีละ ปูกล่าวว่าถ้าไม่น�าปล่อยที่สระ 

ก็ตายเสียด้วยกันจึงกระชับก้ามคีบคอนกยางให้แน่นเข้าจนปากอ้าน�้าตาไหล นกยาง 

กลัวตาย ขอชีวิต รีบน�าปูไปวางไว้ที่ริมสระ ปูได้บีบก้ามคีบคอนกยางส�าเร็จโทษเสีย 

ทันที 

ชาดกนี้สอนว่าเจ้าเล่ห์ตายเพราะเล่ห์ เพราะทุกข์ตามคนท�าชั่วร้ายเหมือนล้อ 

ตามเท้าโค
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อุปายโกศล

พระพุทธศาสนา วางหลักธรรมไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ เช่นสอนให้เว้นจาก

ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ถ้าสอนให้เว้นบ้างฆ่าได้บ้างก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ ใครจะท�าได้เพียงไร 

กส็ดุแต่ภมูชิัน้ของแต่ละบุคคล แต่กม็ภีมูธิรรมให้ก้าวขึน้ไปได้จนถึงขึน้บรสุิทธิบ์รบิรูณ์ได้ 

และเมื่อใครอบรมธรรมให้ถึงท่ีได้แต่ละข้ันแล้ว จะรู้สึกว่าท�าดีในขั้นนั้นได้ง่ายมาก  

ท�าชั่วเสียอีกเป็นของยาก 

ฉะนัน้ ข้อว่ายากหรอืง่ายจงึขึน้อยู่แก่ข้อท่ีว่าคนนัน้อยูบ่นภมูชิัน้ไหน เช่นโจทย์

เลขข้อหนึ่งถ้าเรียนยังไม่ถึงท�ายากหรือท�าไม่ได้ทีเดียว ถ้าเรียนผ่านไปแล้วก็ท�าง่าย 

เพราะภูมช้ัินของคนต่างกนัอยูเ่ช่นนีจ้งึปฏิบตัธิรรมแม้ข้อเดยีวกนัให้เหมอืนกนัไปทัง้หมด

หาได้ไม่ หรือจะกล่าวรวม ๆ มนุษย์ทั่ว ๆ ไปนั้นอยู่ในประเภทขาว ๆ ด�า ๆ คือดี ๆ 

ชัว่ ๆ เมือ่ให้ส่วนใหญ่ดกีใ็ช้ได้ บางทต้ีองการจะท�าให้ดแีต่กท็�าไม่ได้เพราะขาดปัญญา 

จะท�าดใีห้ได้ดใีนทางคดีโลก กต้็องใช้ปัญญาทางคดโีลก ยิง่ผูเ้ป็นหัวหน้าคนกจ็ะต้องมี

ปัญญาสูงกว่าคนอื่นในวิธีที่จะชักจูงคนให้ท�าดี ซึ่งอาจจะต้องมีท้ังปลอบทั้งขู่หรือที ่

เรียกว่า ปัคคหะ (ยกย่อง) นคิคหะ (ข่มหรอืบ�าราบ) ภาษาธรรมเรยีกว่า อุปายโกศล 

แปลว่า ฉลาดในอบุาย ภาษาทีพ่ดูกนัว่านโยบายเป็นต้น ปัญญาชนดินีไ้ม่อาจจะค้นหา

ได้ในต�ารา จะค้นหาได้แต่ในคนฉลาดที่กล้าจะใช้ปัญญาเท่านั้น 

การสอนในเรื่องเช่นนี้บางทีก็ต้องสอนด้วยวิธีเล่านิทานชาดก ซึ่งไม่ต้องกลัว

ว่าจะไปกระทบใครในปัจจุบัน ทั้งไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นธรรมเจือโลกคือเป็นธรรมที่ไม่
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บริสทุธิบ์ริบรูณ์ดงักล่าวข้างต้นนัน้ ดงัในทมุเมธชาดกเล่าถึงการใช้อปุายโกศล ปกครอง

คนให้ท�าดีของพระราชาองค์หนึ่ง เรื่องมีว่า

พระราชกุมารองค์หนึ่งได้เห็นประชาชนนับถือเทวดา เมื่อปรารถนาบุตรธิดา

ทรัพย์ยศเป็นต้นหรืออะไร ๆ ท่ีพากันไปบูชาที่ต้นไม้ มีต้นไทรเป็นต้น และฆ่าสัตว์ 

ต่าง ๆ ท�าพลีกรรมแก่เทวดา พระองค์จึงได้เสด็จไปทรงบูชาต้นไทรกับประชาชนอยู่

เนือง ๆ เหมอืนอย่างนบัถอืเทวดาเหมือนประชาชนของพระองค์ แต่ทรงบชูาเพยีงด้วย

ดอกไม้ของหอมประพรมน�้าท�าประทักษิณ ต่อมาเมื่อทรงได้ราชสมบัติสืบต่อจาก 

พระราชบดิาแล้ว ได้ทรงให้ประกาศว่า ทรงได้ราชสมบติัด้วยอานภุาพของเทวดา เพราะ

ได้ทรงบนบานไว้ที่ต้นไทรโน้น คือทรงบนเทวดาไว้ว่าในรัชสมัยของพระองค์ ผู้ใด

ประพฤติทศุลี จกัทรงเอาเกลยีวไส้ เนือ้และโลหติของผูน้ัน้ท�าพลกีรรมเป็นเครือ่งแก้บน

แก่เทวดาให้ได้ถงึพนัคน เม่ือคนได้ยนิประกาศนัน้กพ็ากนักลวัจะถกูจบัท�าเป็นไส้กรอก

เครื่องแก้บน ต่างก็งดเว้นจากการประพฤติทุศีลต่าง ๆ 

เรื่องน้ีเป็นตัวอย่างของการท่ีใช้ความเชื่อแม้ที่งมงายของคนให้เป็นประโยชน ์

ในการชกัน�าให้เว้นชัว่ท�าดด้ีวยอุปายโกศลของผูป้กครอง แทนทีจ่ะไปตเิตยีนความเชือ่

ของเขาตรง ๆ ไปตไิปถอดเทวดา หรอืไปร้ือศาลรือ้วิมานเทวดา ซึง่ไม่ได้รับประโยชน์

อะไร เพราะคนเขาเชือ่กนัแน่นเสยีแล้ว จงึสู้ใช้ความเชือ่หรือใช้เทวดาให้เป็นประโยชน์

ไม่ได้
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ปฐมเทศนา

พระพทุธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศน์ครัง้แรก) ในวันเพญ็เดอืนอาสาฬหะ

อันตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน ๘ หน้าวันเข้าจ�าพรรษา พระพุทธศาสนาจึงได้เกิดขึ้น 

ในโลกจ�าเดิมแต่น้ันมา (ทางราชการคณะสงฆ์ได้ประกาศก�าหนดวันเพ็ญกลางเดือน 

๘ หน้าวันเข้าจ�าพรรษาเป็นวันบูชาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง เรียกว่าวันอาสาฬหบูชา  

เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวันเริ่มเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา)  

เมือ่พระพทุธเจ้า ได้ทรงเริม่เทศน์แสดงพระธรรมเป็นคร้ังแรก เป็นอันได้ทรงเริม่ประกาศ

พระพุทธศาสนา ได้เริ่มมีพระสงฆ์ขึ้น จึงเป็นอันได้เริ่มมีพระรัตนะครบทั้ง ๓ ตั้งแต่

วันนั้นมา นับปีได้ว่าเมื่อก่อนพุทธศก ๔๕ ปี หลังจากตรัสรู้แล้วได้ ๒ เดือน

พระพทุธเจ้าได้ทรงยงัล้อพระธรรมให้หมุนไปในโลกต้ังแต่ทรงแสดงปฐมเทศนา

เป็นต้นมา จึงเรียกชื่อปฐมเทศนาโดยเฉพาะว่า “ธรรมจักร” แปลว่า ล้อคือธรรม  

จะเรียกวันท่ีทรงแสดง คือวันอาสาฬหปุณณมีว่าวันธรรมจักรก็ได้ เมื่อล้อพระธรรม

หมนุไปในท่ีใด ทิศใด กป็รากฏมรรคาคือทางทีช่อบขึน้ในทีน่ัน้ทศินัน้ เป็นทางสายเดียว

ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ เหน็ชอบ ด�ารชิอบ เจรจาชอบ การงานชอบ 

อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ใครเดินทางชอบมีองค์ประกอบ ๘ 

รวมกันเป็นทางสายเดียวนี้ คือพุทธศาสนิก

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนเชื่อถือตาม

เหตุผลด้วยปัญญาของตน ทรงแนะน�าให้พากันมาดูให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง  
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ดังบทพระธรรมคณุว่า “เอหปิสสฺโิก ควรเรยีกให้มาดู” เมือ่จะทรงแสดงปฐมเทศนาใน

วันอาสาฬหปุณณมี ก็มิได้ทรงขอให้ฤๅษีทั้ง ๕ เชื่อก่อน เพียงแต่ตรัสให้ตั้งใจฟัง  

เมือ่ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระโกณฑัญญะเกดิดวงตาเห็นธรรม คือเหน็จรงิขึน้ 

พระพุทธเจ้าตรัสอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ” (จึงเกิดมีค�าเรียกท่านว่า  

พระอัญญาโกณฑัญญะสืบมา) มิได้ตรัสว่าโกณฑัญญะได้เชื่อพระองค์แล้วเลย  

พระโกณฑัญญะนี้เองได้เป็นปฐมอริยพุทธศาสนิกในโลก ตั้งแต่เมื่อเกิดดวงตา คือ

ปัญญาเห็นธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมฤๅษีอีก ๔ รูป ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม  

ในต่อมาได้ทรงอบรมฤๅษีท้ัง ๕ ให้ได้ปัญญาเป็นเหตใุห้พ้นทกุข์ทัง้หมดเหมอืนพระองค์ 

ได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาแสดงหนทางที่ชอบแก่โลกโดยล�าดับ จึงม ี

พุทธศาสนิกชนคือ พระสงฆ์สาวกหรือพุทธบริษัท พุทธมามกะ พุทธมามิกา ต่อมา

จนถึงทุกวันนี้
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ลักษณะอมติรและมติร

ในรัชสมัยพระเจ้าปเสนทิโกศล ราชาแห่งแคว้นโกศล ซึ่งมีกรุงสาวัตถีเป็น

นครหลวงคร้ังพุทธกาล อ�ามาตย์ผูห้น่ึงมีอุปการะแด่พระราชามากจงึได้รบัพระราชทาน

การยกย่องต่าง ๆ อ�ามาตย์อื่น ๆ ทนริษยาไม่ได้ จึงคิดท�าลายด้วยวิธีกราบทูลยุแหย่

ว่าอ�ามาตย์ผู้นั้นคิดการขบถ พระราชาทรงสอดส่องจะจับผิดแต่ก็ไม่ทรงเห็นโทษอะไร 

ยังทรงระแวงพระหทัยอยู่ว่าเขาจะเป็นมิตรหรืออมิตรกันแน่ ทรงด�าริว่าท�าอย่างไร 

จึงจะทรงทราบได้แน่ให้เป็นทีห่ายข้องพระหทยัจะทรงไปถามใครให้ได้รบัค�าตอบเป็นที่

สิน้สงสยัได้ กไ็ด้ทรงระลกึถงึพระพทุธเจ้าผูก้�าลงัประทบัอยู ่จงึได้เสดจ็ไปเฝ้ากราบทลู

ถามเป็นกลาง ๆ ว่า บุรุษบุคคลอาจจะทราบคนอื่นว่าเป็นมิตรหรืออมิตร (มิใช่มิตร) 

ของตนได้อย่างไร ท่านว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าชาดกถวายวิสัชนาพระราชปุจฉาว่า 

ในปางก่อนก็ได้เคยมีปัญหาดังนี้ คือมีอ�ามาตย์ผู้หนึ่งของพระเจ้ากรุงพาราณ

สีในอดีตกาลได้ท�าประโยชน์เป็นอันมาก ถูกอ�ามาตย์อื่น ๆ กราบทูลยุแหย่พระราชา

ว่า อ�ามาตย์ผู้ท�าดีนั้นคิดการร้ายต่อพระองค์ พระราชาทรงเป็นบัณฑิตไม่ทรงเชื่อง่าย  

ทรงสังเกตพินิจพิจารณาก็ไม่ทรงเห็นโทษ จึงได้ทรงตั้งพระราชปุจฉาไต่ถามอ�ามาตย ์

ผู้ท�าดีนั้นเองว่า คนฉลาดที่มีปัญญาได้เห็นและได้ยินว่า ผู้นั้นหรือผู้นี้ท�ากรรมอย่างไร 

ถึงได้รู้ว่าเป็นอมิตร ผู้ที่ดูคนออกพยายามดูรู้ได้อย่างไร 

อ�ามาตย์บัณฑิตน้ันได้กราบทูลแสดงลักษณะของอมิตรว่า อมิตร (ผู้ท่ีไม่ใช่

มิตร) ย่อมมีลักษณะ ๑๖ ประการต่อไปนี้ 
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๑.  เห็นแล้วไม่แช่มชื่น 

๒.  ไม่ยินดีรับ 

๓.  ไม่มองฉันมิตร 

๔.  ประพฤติขัดกัน 

๕.  คบศัตรูของมิตร 

๖.  ไม่คบมิตรของมิตร 

๗.  ห้ามคนที่พูดสรรเสริญมิตร 

๘.  ส่งเสริมคนที่พูดนินทาว่าร้ายมิตร 

๙.  ไม่บอกความลับแก่มิตร 

๑๐.  ไม่ปิดความลับของมิตร 

๑๑.  ไม่ส่งเสริมการงานของมิตร 

๑๒.  ไม่ยกย่องปัญญาของมิตร 

๑๓.  ยินดีในความเสื่อมของมิตร 

๑๔.  ไม่ยินดีในความเจริญของมิตร 

๑๕.  ได้อาหารที่ดีไม่คิดถึงมิตร 

๑๖.  ไม่มีใจอนุเคราะห์เพื่อให้มิตรได้จากส่วนที่พึงได้ 

พระราชาได้ทรงมพีระราชปจุฉาถามลักษณะของมิตรต่อไปอีก อ�ามาตย์บณัฑติ

ได้กราบทูลว่า ลักษณะของมิตรมี ๑๖ ประการ คือ 

๑.  ระลึกถึงมิตรผู้จากไป 

๒.  ยินดีต่อมิตรผู้กลับมา 

๓.  มีความรักสนิท 

๔.  ยินดีตอบถ้อยค�า 

๕.  คบเพื่อนของมิตร 
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๖.  ไม่คบศัตรูของมิตร 

๗.  ห้ามคนที่พูดนินทาว่าร้ายมิตร 

๘.  ส่งเสริมคนที่พูดสรรเสริญมิตร 

๙.  บอกความลับแก่มิตร 

๑๐. ปกปิดความลับของมิตร 

๑๑.  ส่งเสริมการงานของมิตร 

๑๒.  ยกย่องปัญญาของมิตร 

๑๓.  ยินดีในความเจริญของมิตร 

๑๔.  ไม่ยินดีในความเสื่อมของมิตร 

๑๕.  ได้อาหารที่ดีคิดถึงมิตร 

๑๖.  มีใจอนุเคราะห์เพื่อให้มิตรได้จากส่วนที่พึงได้ 

พระราชาทรงได้สดับแล้วมีพระหฤทัยยินดี พระราชทานการยกย่องอ�ามาตย์

บัณฑิตยิ่งขึ้นไปอีก 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเร่ืองนี้เหมาะแก่เรื่องที่บังเกิดขึ้นในราชส�านักพระเจ้า

ปเสนทโิกศล แสดงถงึว่าพระราชาได้ทรงเป็นบัณฑิตเม่ือมีปัญหากไ็ด้เสดจ็ไปทรงไต่ถาม

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบัณฑิตที่เลิศล�้า
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พระรูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

และสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ

เทศกาลเข้าพรรษา โดยตรงเกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้า  

ปรากฏว่าประชาชนชาวไทยได้ถือเป็นเทศกาลส�าคัญ และได้ถือปฏิบัติกรณียะทาง

ศาสนาหลายประการ พระมหากษัตริย์องค์พระประมุขของประเทศชาติและองค์เอก

อัครศาสนูปถัมภกก็ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ในเทศกาลนี้ ทางรัฐบาลก็ได้

ก�าหนดวนัเข้าพรรษาเป็นวนัหยดุราชการ เพือ่ประกอบกุศลกจิ โดยเฉพาะในเทศกาล

เข้าพรรษาศก ๒๕๐๗ น้ี นอกจากเรือ่งเข้าพรรษาตามปกตแิล้ว ยงัมเีหตกุารณ์ทีค่วร

จารึกไว้เป็นประวัติคือ 

ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เวลาเช้า ได้มีการอัญเชิญพระรูปหล่อ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ซึ่งได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงหล่อ 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๗ แล้วได้เชิญไปแต่งที่กรมศิลปากรเสร็จเรียบร้อย)  

จากกรมศิลปากรสู่วัดบวรนิเวศวิหารอัญเชิญเข้าสู่พระอุโบสถพักไว้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้  

เวลาบ่าย ได้อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งประดิษฐานอยู่ก่อน

แล้วทีช่่องเสา และพระรปูสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขึน้ประดษิฐาน

บนชุกชีโดยล�าดับ 
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รุ่งขึ้นวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เวลาเย็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสดจ็พระราชด�าเนนิสูพ่ระอุโบสถวดับวรนเิวศวหิาร ทรงจุดเทยีนพรรษาถวายพุม่บชูา

พระพุทธชินสีห์ ถวายพุ่มที่พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้งสองพระรูป ทรง 

พระสุหร่าย ทรงเจิม ถวายพุ่มที่พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ-

วงศ์ แล้วทรงจดุธปูเทียนเครือ่งนมสัการบูชาพระรตันตรัย เสดจ็ฯ ออกจากพระอโุบสถ 

ทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มบูชาพระรัตนตรัย ณ พระเจดีย์ (ซึ่งก�าลังปิดกระเบื้องสี

ทองลงมาถึงบัลลังก์เหนือตัวระฆัง) พระศาสดา พระไสยา ณ พระวิหารพระศาสดา 

และพระพุทธวชิรญาณ (ฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  

พระพุทธปัญญาอัคคะ (ฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ- 

วริยาลงกรณ์) พระพุทธมนุษยนาค (ฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) ณ พระวิหารเก๋ง แล้วเสด็จฯ กลับ ทั้งวันนี้เป็น 

วันอาสาฬหบูชา จึงทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาด้วยพร้อมกัน ประชาชน 

ก็ได้พากันท�าอาสาฬหบูชาอีกส่วนหนึ่ง รุ่งข้ึนอีกวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗  

เป็นวนัเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ต่อมาวนัที ่๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พระสงฆ์ 

ไปประชมุท�าวตัรสวดมนต์ ณ พระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม ประจวบกบัวนัท่ี 

๒๘ สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มพีระชนมายเุจรญิมาครบ ๑๒ พรรษา 

บริบูรณ์ ซึ่งนับเป็น ๑ รอบ 

ประวตักิารเหล่านี ้แสดงว่าพระพทุธศาสนาได้หยัง่รากลงมัน่คง พระมหาเถระ

ทั้ง ๓ พระองค์น้ันได้ทรงบริหารการคณะสงฆ์ให้เจริญมาโดยล�าดับสมัย ประกาศ

พระคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏว่า เลิศล�้างดงามดุจพระพุทธชินสีห์ที่มาปรากฏแก่

ดวงตาฉะนั้น
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รัตนะที่หาได้ยากในโลก

พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญความเพียรพยายามมามากอย่างยิ่ง จึงได้ตรัสรู ้

พระธรรม ครัน้ตรัสรูแ้ล้วกไ็ด้ทรงเพยีรพยายามเสดจ็จารกิไปประกาศพระพทุธศาสนา

เป็นอย่างยิ่ง จึงทรงต้ังพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นได้จนถึงในบัดนี้ ได้ทรงท�า

สิ่งที่ได้หาได้ยากในโลก ๕ ประการ คือ 

๑.  ความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๒.  ผู้แสดงพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ 

๓.  ผู้รู้เข้าใจพระธรรมวินัยนั้น 

๔.  ผู้รู้เข้าใจแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 

๕.  บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที 

ทั้ง ๕ นี้ เป็นรัตนะที่หาได้ยากในโลกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงท�า อาจหาได้ด้วย

ความเพียรของพระองค์ นบัเป็นรตันะภายในทางคดธีรรม คูก่บัรตันะทางโลกทีม่แีสดง

ไว้นัยหนึ่ง ๕ ประการเหมือนกัน คือ 

๑.  หัตถีรัตนะ (ช้างแก้ว) 

๒.  อัสสรัตนะ (ม้าแก้ว) 

๓.  มณีรัตนะ (มณีแก้ว) 

๔.  อิตถีรัตนะ (นางแก้ว) 

๕.  คหปติรัตนะ (คฤหบดีแก้ว) 
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ทั้ง ๕ นี้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกแต่ก็เป็นส่ิงท่ีพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระ

มหากษัตราธิราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พึงทรงได้ด้วยอ�านาจพระบุญบารมีซึ่ง

เกิดจากความเพียรบ�าเพ็ญมาเช่นเดียวกัน 

อันรัตนะคือผลที่พึงปรารถนาทั้งปวงจะยิ่งยอดหรือเล็กน้อยเพียงไรก็ตาม  

ย่อมส�าเร็จแก่ผู ้ปรารถนาด้วยความเพียรท�าเหตุที่ดีให้เหมาะสมแก่ผลที่ประสงค์ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงองคคุณที่อาจจะตั้งความเพียรให้ส�าเร็จผลที่ประสงค์ไว้  

๕ ประการ (ปธาณิยังคะ) คือ 

๑.  เชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 

๒.  มีโรคาพาธน้อยมร่ีางกายสมบรูณ์แขง็แรงสามารถท�างานในระดบัมชัฌมิา  

 (ไม่หย่อนไม่เกินไป) 

๓.  ประพฤติซื่อตรง ไม่คดไม่หลอกลวงแสดงตนได้ตามเป็นจริง 

๔.  พากเพียรละความชั่วท�าความดี 

๕.  มีปัญญาเห็นตลอดปลอดโปร่ง น�าตนออกจากทุกข์ได้ 

องคคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอุดหนุนให้มีก�าลังสามารถทั้งทางใจ ทางกาย ที่จะ

ตั้งความเพียร ปฏิบัติกรณียะทั้งหลายให้ส�าเร็จผลที่ปรารถนาในทางคดีโลกคือสมบัติ

แห่งความสุขทุกอย่าง ในทางคดีธรรมคือความเข้าถึงกระแสธรรมของพระพุทธเจ้า  

ซึ่งท่านก�าหนดองค์สมบตัไิว้ ๔ ประการ คอื 

๑.  ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธะ 

๒.  ความเลือ่มใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 

๓.  ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 

๔.  ความตั้งอยู่ในศีลห้ามั่นคง

ด้วยอ�านาจรตันะท่ีหาได้ยาก ๕ ประการ องคคณุแห่งความเพียร ๕ ประการ 

และองคคุณแห่งความเข้าถึงกระแสธรรมของพระพุทธเจ้า ๔ ประการ รวมเป็น ๑๔ 

ประการ ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทั้งปวง และ

ขอให้เป็นพรธรรม ๑๔ ประการ ส�าหรับปีที่ ๑๔ ของศรีสัปดาห์ด้วยเทอญ
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รักษาผู้อื่น ชื่อว่ารักษาตน

พระพทุธเจ้าได้ตรสัว่า “บคุคลผูร้กัษาตนชือ่ว่ารกัษาผูอื้น่ บคุคลผูรั้กษาผูอ้ืน่

ชื่อว่ารักษาตน”

ได้มีอธิบายด้วยยกนิทานขึ้นสาธกว่า เรื่องเคยมีมาแล้ว นักไต่ราวให้ยกราว

ไม้ไผ่ขึน้ เรยีกศษิย์มาสัง่ให้ปีนขึน้เหยยีบคอของตนขึน้ไต่ราว เมือ่ศษิย์ได้ยนือยูบ่นคอ

ของอาจารย์ อาจารย์ได้สั่งว่า “เจ้าจงรักษาเรา เราก็จักรักษาเจ้า เราทั้งสองรักษากัน

อยูอ่ย่างนี ้แสดงศิลปะไต่ราวจกัได้ลาภ และจกัมคีวามสวสัดตีัง้แต่เริม่จนถงึลงจากราว 

ฝ่ายศษิย์ได้กล่าวแย้งขึน้ ในขณะนัน้ว่า “ไม่ใช่อย่างนัน้ขอรบั ท่านอาจารย์จงรกัษาตน 

ผมก็จักรกัษาตน เราทัง้สองต่างรกัษาตนแสดงศลิปะ จงึจกัได้ลาภได้ความสวสัดตีัง้แต่

เริ่มจนจบ” 

นทิานอธบิายเรือ่งนีอ่้านพนิจิดจูกัมองเห็นความได้โดยชดัเจน คนเราโดยมาก

ต่างอาศัยกันแลกัน กล่าวว่าทุกคนจะถูกต้องกว่า เหมือนอย่างท�างานในโรงงาน 

แห่งหน่ึง คนงานทุกคนในโรงงานนั้นต่างต้องอาศัยกัน พร้อมเพรียงกันท�างานตาม

ส่วนสัดหน้าที่ของตน จึงจะผลิตผลงานให้ส�าเร็จได้ดี ในการพึ่งพาอาศัยกันดังกล่าวนี้ 

วธิทีีดี่ทีส่ดุกค็อื แต่ละคนตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้ด ีใครมีหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย

ให้ท�ากิจอันใด ก็ไม่หมิ่นงาน ไม่หมิ่นตน ไม่หมิ่นผู้อื่น ไม่สอดแทรกในหน้าที่ของ 

คนอื่น พากเพียรท�ากิจอันนั้นให้ดีที่สุด บุคคลดังกล่าวชื่อว่า รักษาตนด้วย รักษา 

ผูอ้ืน่ด้วย เพราะเมือ่แต่ละคนรักษาตนหมายถึงปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้ด ีงานส่วนรวม
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ก็ย่อมดี ถ้าปฏบิตับิกพร่องไปเสยีคนหนึง่ งานกบ็กพร่องไปส่วนหนึง่ ถ้าเป็นส่วนส�าคัญ

อาจพาให้ติดขัดไปท้ังหมดก็ได้ ผู้ท่ีเห็นแก่ส่วนรวมหรือเรียกว่าเห็นแก่ผู้อื่น ต้องการ

จะรักษาผูอ้ืน่หรอืส่วนรวม จงึตัง้ใจรกัษาหน้าทีข่องตนให้ด ีหรอืปฏบิตัตินให้ดตีามทาง

ที่ควรที่ถูก เรียกว่า เป็นบุคคลผู้รักษาผู้อื่น ที่ชื่อว่ารักษาตนด้วยในขณะเดียวกัน 

ตวัอย่างทีเ่ห็นได้ง่ายยิง่กว่านีค้อื เหมอืนอย่างหมูท่หารเดนิแถวหรอืแสดงอะไร

พร้อมกนัทัง้หมู่ ถ้าท�าผดิขึน้เพียงคนเดยีวกเ็สียไปท้ังหมด เพราะเกดิพริธุในการแสดง

เหมือนอย่างผ้าขาด ฉะนั้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี เมื่อแต่ละคน

ท�าดีแล้ว ก็ดีด้วยกันทั้งหมด ทุกคนก็ชื่อว่ารักษาตนด้วย รักษาผู้อื่นด้วยพร้อมกันไป 

ตวัอย่างเรือ่งนกัไต่ราวยิง่เหน็ชดัไปกว่านีอ้กี ถ้าทัง้ศษิย์และอาจารย์ไม่คดิปฏบิตัหิน้าที่

ของตนให้ดี ไปคิดแต่จะรักษาคนอื่น ก็มีหวังท่ีจะได้พลัดตกลงมาจากราวท่ีไต่แสดง 

แต่เมื่อทั้งสองคนต่างคิดรักษาหน้าท่ีของตนให้ดี การแสดงไต่ราวก็เรียบร้อย ฉะน้ัน  

ค�าของศษิย์จึงถูกต้องมีเหตุผล

ทุกคนในโลกน้ีต่างต้องถ้อยทีต้องพึ่งพาอาศัยกันในทางใดทางหนึ่งทั้งนั้น  

จงึควรปฏบิติัตนในทางทีจ่ะชือ่ว่ารกัษาไว้ทัง้ตนท้ังผูอ้ืน่ คือด้วยวิธท่ีีแต่ละคนต้ังใจปฏบิติั

กรณียะ คือกิจที่ตนควรท�าตามหน้าที่เป็นต้นให้ดี และด้วยความมีน�้าใจท่ีอดทน  

ไม่คิดเบียดเบียนใคร มีจิตเมตตา มีเอ็นดูอนุเคราะห์ เม่ือต้ังใจปฏิบัติกรณียะกอปร

ด้วยมีน�้าใจดังกล่าว ก็ชื่อว่ารักษาทั้งตนทั้งผู้อื่น เป็นผู้ที่รักษาไว้ได้ทั้งหมด
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พระสารบีุตร

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระสัพพัญญูตรัสรู้ธรรมทั้งปวง ข้อนี้ผู้ที่มีศรัทธาใน 

พระรัตนตรัยแล้วย่อมไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย แต่ผู้ที่เปล่าศรัทธาย่อมจะตั้ง 

ข้อสงสัยข้ึนได้ แม้ผู้ที่มีศรัทธาเองถ้าถูกถามว่ารู้ใจของพระพุทธเจ้าหรือ จึงกล่าวว่า

พระองค์ตรัสรู้เช่นนั้นเช่นนี้ ก็อาจจะหาค�าตอบที่ยุติด้วยเหตุผลได้ยาก ค�าถามและ 

ค�าตอบในเรื่องนี้ ได้เคยมีมาแล้ว คือท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระพุทธเจ้า  

แสดงความเลื่อมใสของท่านว่า ท่านได้มีปสาทะเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  

ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ในอดีต อนาคต และปัจจุบัน อื่นใดจะยิ่งไปกว่าพระองค ์

ในความตรัสรู้ (สัมโพธิ) 

พระพุทธเจ้าตรสัว่าท่านกล้าพดูมาก ท่านรูใ้จของพระพุทธะทัง้หลาย ในอดตี 

อนาคต และปัจจุบันหรือ ท่านกราบทูลว่า ท่านไม่รู้ใจของพระพุทธะทั้งหลายว่ามีศีล

ธรรมปัญญาเป็นต้น อย่างนี้ ๆ เพราะท่านไม่มีเจโตปริยญาณ (ความหย่ังรู้ทางใจ)  

ในพระพุทธะทัง้หลาย แต่ท่านรู้แนวทางของธรรมเหมอืนอย่างเมอืงชายแดน มเีชงิเทนิ

ก�าแพงหอรบมั่นคงและมีประตูเดียว ที่ประตูนครนี้มีนายทวารบาล (คนรักษาประตู) 

ผูฉ้ลาดสามารถห้ามคนท่ีไม่รูจ้กัเข้า อนญุาตแต่คนทีรู่จ้กัให้เข้าได้ เขาเดนิตรวจดรูอบ

นครนั้น ไม่ได้เห็นที่ต่อหรือช่องที่ก�าแพงแม้ขนาดที่แมวลอดเข้าไปได้ เขาก็ย่อมคิดได้

ว่าคนหรือแม้สัตว์ดิรัจฉานที่โต (อย่างขนาดแมว) ย่อมเข้าหรือออกนครนี้ทางประตูนี้

เท่านั้น ท่านรู้แนวทางของธรรมเหมือนอย่างอุปมานี้ คือ พระพุทธะท้ังหลายไม่ว่า 
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ในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบัน ล้วนละนิวรณ์ ๕ ประการที่ท�าใจให้เศร้าหมอง  

ท�าก�าลังปัญญาให้ทราม ตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงในสติปัฏฐานท้ัง ๔ อบรมโพชฌงค์ ๗  

จึงได้ตรัสรู้ ท่านพระสารีบุตรท่านรู้แนวทางอยู่ดังนี้ จึงได้กล้ากราบทูลแสดงความ

เลื่อมใสของท่านแด่พระพุทธเจ้า 

เรือ่งท่ีกล่าวมาน้ี แสดงว่าพระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงเอออวยไปตามค�าแสดงปสาทะ 

ทีเดียว แม้เมื่อท่านพระสารีบุตรเองกราบทูลชื่นชมในพุทธปัญญา ก็รับสั่งถามให้ท่าน

เฉลยเหตุผล เพราะท่านพระสารบีตุรแม้จะมปัีญญามาเป็นเลศิแห่งพระสาวกทีม่ปัีญญา

ทัง้หลาย ก็ยงัไม่มากถงึพระพทุธเจ้า ฉะนัน้ จะรูว่้าพระพทุธเจ้ามคีวามรู้เท่าไรได้อย่างไร 

ท่านก็กราบทูลว่าท่านไม่รู้ใจของพระพุทธะท้ังหลายด้วยว่าท่านอยู่ในภูมิสาวกเท่าน้ัน 

แต่ท่านก็รู้แนวทางของธรรมที่พระพุทธะทั้งหลายได้ทรงด�าเนินจนถึงได้ตรัสรู้ เหมือน

อย่างนายทวารบาลของนครชายแดนนัน้รูว่้าทางเข้าออกของคนทีม่อียูป่ระตเูดยีวเท่านัน้ 

ใครเข้ากบ็อกได้ว่าเข้านครนั้น ใครออกก็บอกได้วา่ออกจากนครนั้น บอกได้โดยไม่ผิด

ทัง้ทีไ่ม่ต้องตามเข้าไปดวู่า ผูน้ัน้ผูน้ีเ้ข้าไปถึงไหนพกัอยูท่ี่ไหนเป็นต้น ท่านพระสารบีตุร

จึงกล้ากล่าวยืนยันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงมีความรู้เกินใคร ๆ ทั้งสิ้น
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พุทธปฏปิทาในการประกาศพระศาสนา

๑

พุทธปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั้น น่าศึกษาในทุกกรณี เช่นท่ีเกี่ยวแก่การ

ประกาศพระศาสนา เม่ือดูตามลัทธิความเชื่อถือของบุคคลในเวลานั้น แล้วจะเห็นว่า

เป็นกิจที่จะได้ยากยิ่ง เพราะคนทั้งปวงมีความเชื่อถือฝังแน่นอยู่ในลัทธิเก่าแก่ของตน 

มคีณาจารย์เจ้าลัทธต่ิาง ๆ อยูเ่ป็นอันมาก ต่างกม็ศีษิย์และผูน้บัถืออยูม่าก พระเบญจ-

วัคคีย์ซึ่งได้ติดตามพระองค์เมื่อทรงท�าทุกกรกิริยา ก็ได้ฝังความเชื่อลงอย่างแน่นแฟ้น

ในลทัธทิกุกรกิรยิา ครัน้พระองค์ทรงเลิกทุกกรกริยิาเสีย กส้ิ็นความนบัถือ ทิง้พระองค์ 

ไปพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมิคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ชฎิล ๑๐๐๐ องค์อันมีกัสสปะ 

๓ พี่น้องเป็นหัวหน้า ก็นับถือในลัทธิชฎิล ทั้งท่านหัวหน้าใหญ่ก็ส�าคัญตนว่าเป็น 

พระอรหันต์ ยิ่งในกรุงราชคฤหราชธานีของแคว้นมคธ ก็ปรากฏว่าเป็นที่รวมของลัทธิ

ศาสนาต่าง ๆ มากมาย เช่น ลัทธิพราหมณ์ซึ่งนับถือพระพรหมอันแตกแยกออกเป็น

นิกายต่าง ๆ อีกมาก นอกจากนี้ประชาชนยังแบ่งออกเป็นวรรณะต่าง ๆ ที่ส�าคัญคือ

เป็นขัตติยะ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร มีการถือวรรณะกันอย่างแรง ลัทธิศาสนาต่าง ๆ 

เหล่านี ้ล้วนขดักันกบัหลกัพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ ดไูม่น่าทีพ่ระพทุธเจ้าจะทรงประกาศ 

พระศาสนาได้ส�าเร็จ แต่พระองค์ก็ทรงท�าได้ส�าเร็จ จึงน่าศึกษาว่า พระองค์ทรงใช ้

วิธีอย่างไร 

ข้อส�าคัญประการแรกน่าเห็นว่า เพราะพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นของดีจริง และ

บุคคลที่แสวงธรรมที่สามารถจะรับค�าแนะน�าได้มีอยู่ ท้ังพระองค์เป็นผู้สามารถท่ีจะ

แนะน�าบุคคลดังกล่าวได้ เรียกว่ามีวิชาครูเป็นอย่างเลิศ ในชั้นแรก พระองค์ทรง 
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ด�าริว่า พระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นของลุ่มลึก ยากท่ีคนอื่นจะรู้ตามได้ ถ้าทรง 

สั่งสอนก็น่าจะเหนื่อยเปล่า จึงทรงด�าริที่จะขวนขวายน้อย ไม่คิดที่จะสอนจะบอกใคร

ต่อไป แต่ได้ทรงกลับหวนพระทัยกรุณาแก่โลก ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า ในหมู่ชน 

ในโลกนี้ ยังมีผู้ที่สมควรจะรับค�าแนะน�าอันเรียกว่าเวไนย (ผู้ท่ีควรแนะน�าได้) อยู่  

จึงได้ทรงตัง้พระหทัยที่จะเสด็จประกาศพระศาสนา เหตุ ๒ ประการนี ้คือ ธรรมเป็น

ของดีจริง กับ เวไนยชนผู้จะรับธรรมได้มีอยู่ เป็นเหตุส�าคัญขั้นรากฐาน 

คดิเทยีบดงู่าย ๆ เหมอืนอย่างผูค้ดิประดษิฐ์ของสิง่หนึง่ขึน้ คดิจะท�าจ�าหน่าย 

ถ้าสิง่ทีป่ระดษิฐ์ขึน้นัน้เป็นของด ีและมคีนต้องการใช้ จงึอาจทีจ่ะท�าจ�าหน่ายได้ แม้จะ

เป็นของด ีแต่ไม่มคีนต้องการใช้ ถงึจะท�าขึน้กจ็�าหน่ายไม่ได้ บางทขีองไม่ดแีต่ประกาศ

ลวงว่าเป็นของดี ก็อาจจ�าหน่ายแก่คนท่ีหลงเชื่อได้ในตอนแรก ผู้จ�าหน่ายด้วยวิธีลวง

เช่นน้ีไม่ได้รับผลดียั่งยืน ส่วนผู้จ�าหน่ายที่ซื่อตรง บอกชนิดของสิ่งของตามเป็นจริง  

ทั้งสิ่งของก็มีผู้นิยมต้องการจึงจะได้รับผลดี ข้อส�าคัญในการจ�าหน่าย คือของดีที่มีคน

ต้องการ ไม่ใช่ของดีที่ไม่มีคนต้องการ 

ในการประกาศพระศาสนา ธรรมทีป่ระกาศกต้็องเป็นของดีท่ีมคีนต้องการเช่น

เดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาต้องด้วยลักษณะนี้ เป็นลักษณะ

มลูฐาน ๒ ประการแรก คอื ธรรมเป็นของดจีรงิ ๑ มเีวไนยผูต้้องการ ๑ จงึทรงท�าได้

ส�าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

๒

หลักในการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดผลมาก หลักแรก

คือ พระธรรมทีไ่ด้ตรสัรูเ้ป็นของจรงิและเป็นประโยชน์ หรอืทีเ่รยีกอย่างสามญัว่าดีจรงิ 

ทั้งโลกน้ีก็มีเวไนยคือผู้ที่พึงแนะน�าได้ ดังจะเรียกว่ามีคนต้องการธรรมอยู่ แต่ภูมิชั้น

ทางจิตใจ เช่นที่เรียกว่า อุปนิสัย ของคนผู้ต้องการธรรมนั้นมีต่าง ๆ กันมาก ทั้งโดย

มากก็ไม่ทราบว่าตนต้องการธรรมอะไร พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงพิจารณาค้นหาว่าใคร

ต้องการธรรม อยู่ที่ไหน ต้องการธรรมอะไร หรือควรจะแนะน�าเขาด้วยธรรมข้อไหน 

จึงจะเกิดประโยชน์ ที่เรียกว่าไม่เหนื่อยเปล่า และจะใช้วิธีการอย่างไร 
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บางคนพอยกหวัข้อขึน้กร็ูอ้ธบิายได้เอง บางคนยกหวัข้อขึน้แล้ว ยังต้องอธบิาย

จงึรู ้บางคนก็ต้องค่อย ๆ แนะน�าไปโดยล�าดบัหลายครัง้หลายหน บางคนยกหวัข้อขึน้

กแ็ล้ว อธบิายกแ็ล้ว แนะน�ากีค่รัง้ ๆ กแ็ล้ว กยั็งไม่รูอ้ยู่นัน่เอง พวกหลงันีส้อนไม่ไหว 

เหนือ่ยเปล่า พระองค์กต้็องทรงปล่อย เรยีกว่า อเวไนย ท่านจงึแสดงว่า เม่ือเวลาใกล้รุง่ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแผ่พระญาณตรวจดูโลก คือ ทรงตรวจดูว่ามีใครที่สมควรจะเสด็จ

ไปโปรด และจะโปรดเขาด้วยธรรมข้อไหน ทั้งจะได้ผลอย่างไร เหล่านี้รวมในหลักอีก

ข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่สาม คือ ทรงมีพระญาณอันประเสริฐ สามารถในการสอน ดังจะ

เรยีกว่ามวีชิาครอูย่างเยีย่มยอด สมกบัทีไ่ด้รบัยกย่องว่าทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลก 

ฉะนั้น ในการสอน พระองค์จึงมิได้ทรงสอนตามที่ทรงรู้ของพระองค์ แต่ได้

ทรงสอนตามท่ีผูร้บัสอนควรจะรู้ ด้วยวิธท่ีีเขาอาจรูไ้ด้อย่างเรว็ทีสุ่ดตามสามารถของเขา 

ดงัทีไ่ด้ตรัสอาการทีท่รงแสดงธรรมไว้ ๓ ข้อว่า ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้ผูฟั้งรูย้ิง่เหน็จรงิ

ในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็ ทรงแสดงธรรมมีเหตทุีผู่ฟั้งอาจตรองตามให้เหน็จรงิได้ ทรงแสดง

ธรรมมีปาฏิหาริย์ คือผู้ปฏิบัติได้รับผลสมจริงตามควรแก่ความปฏิบัติ ไม่ทรงแสดง

ธรรมนอกจากนี ้และได้ตรัสไว้อกีว่า ธรรมทีท่รงสอนมเีพียงเลก็น้อยเหมอืนอย่างใบไม้

หยิบมือหนึ่ง ส่วนธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นมีมาก เหมือนอย่างใบไม้ในป่าทั้งหมด แต่ธรรม

ที่ควรสอน ควรบอก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาวกทั้งหลายทุกอย่างทุกประการ ก็ได้

ทรงสอนแล้วท้ังสิ้น หมายถึงธรรมท่ีควรสอนนี้เอง ได้ตรัสไว้อีกว่า ไม่ทรงมีก�ามือ 

ของอาจารย์ คือปกปิดความรู้ ทรงเป็นอาจารย์ที่แบมือ คือเปิดเผยความรู้ที่ควรรู ้

แก่ศิษย์ทั้งสิ้น นึกดูถึงครูดีท่ัว ๆ ไปว่า เป็นครูดีเพราะเหตุไรก็จะเห็นได้ว่า หาใช่ 

เพราะครูผู้นั้นมีความรู้ดีวิเศษอย่างเดียวเท่านั้นไม่ แต่เป็นครูที่ดีเพราะรู้และสามารถ

ที่จะถ่ายวิชาอันเหมาะสมโดยเหมาะสม ให้แก่ศิษย์ได้เป็นอย่างดี ถ้าว่าจะต้องสอนให้

สิน้ความรูข้องตน ไม่คดิถงึว่าผูร้บัสอนควรจะรบัได้เพยีงไร เท่าไร อย่างไร ก็จกัไม่ได้ผล 

พุทธปฏิปทาในข้อนี้ จึงเป็นตัวอย่างอันเลิศล�้าของศาสดา หรือครูอาจารย ์

ทั้งปวง



385เล่ม ๔ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗

๓

พระพทุธเจ้า ทรงแสดงธรรมด้วยทรงมีความรูจ้ติใจของผูฟั้งแต่ละคนโดยเฉพาะ 

จะเรียกว่าทรงมีจิตวิทยาอย่างยอดเย่ียมก็ได้ จิตวิทยาของพระองค์หมายถึงความรู ้

ทัว่ถงึภาวะของจิตใจทุกอย่าง เช่นนสัิย อุปนิสัย สันดาน วาสนา กรรม กเิลส อาสวะ 

บารมี ตลอดถงึความคดิเหน็ในเรือ่งทัง้หลาย ทรงทราบชวิีตประวัตทิัง้หมดของผูท้ีท่รง

มุ่งจิตจะรู้โดยฉับพลัน ถอยหลังไปในอดีต ล�าดับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน สืบไปใน

อนาคต ทรงทราบจุดดีเด่นหรือจุดไม่ดีจุดอ่อน พร้อมท้ังรายละเอียดของการกระท�า

ทกุอย่าง ทรงทราบวธิทีีจ่ะฝึกแก้ไขนิสยัเป็นต้นหรอืจดุเหล่านี ้ความรูท้ัว่ถึงเหล่านีเ้รยีกว่า

ทศพลญาณ (ญาณที่เป็นก�าลัง ๑๐ ประการ) ว่า ทิพพจักษุ (ตาทิพย์) ปัญญาจักษุ 

(ตาปัญญา) พทุธจกัษ ุ(ตาพระพทุธะ) สมนัตจกัษ ุ(ตาโดยรอบ) ว่า สพัพญัญตุญาณ 

(หยัง่รูส้ิง่ท้ังปวง) เป็นต้น เป็นความรูท่ี้เรยีกว่าตรัสรู ้ไม่ใช่ความรูท้ีเ่กดิจากการค�านวณ 

หรือตัง้สตูรส�ารวจตรวจสอบสงัเกตต่าง ๆ อย่างต�าราจติวิทยาของโลก หรอือย่างต�ารา

หมอดู 

ถ้าจะถามแย้งว่ารู้ถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือจึงกล่าวอย่างนี้ ก็จะต้องตอบ

ตามค�าตอบของท่านพระสารีบุตรว่าไม่รู้ถึงใจของพระองค์ แต่รู้แนวธรรมปฏิบัติของ

พระองค์ มีสติปัฏฐาน โพชฌงค์เป็นต้นตามพระพุทธศาสนา เพราะได้ทรงปฏิบัติ

บรบิรูณ์ตามแนวธรรมนัน้แล้ว จงึได้ตรสัรูแ้น่ เหมอืนอย่างเมอืงทีม่ปีระตูเดยีว แม้คน

เฝ้าประตูผูไ้ม่เคยเข้าไปในเมือง เพียงเหน็ใครเดนิเข้าประตไูป กร็ูไ้ด้ว่าเข้าเมอืงได้แล้วแน่ 

ทัง้รูไ้ด้ว่ามปีระตูน้ีเพียงประตเูดยีวเท่าน้ัน ถ้าจะแย้งอกีว่า เมือ่ว่าอย่างนัน้กห็มายความ

ว่าพูดไปตามแบบ กจ็ะต้องตอบว่าตามแบบจรงิ แต่เป็นแบบปฏบัิต ิคอืแสดงข้อปฏบิตัิ

เป็นขั้น ๆ ขึ้นไปเหมือนอย่างขั้นบันได เมื่อเห็นบันไดถึงจะไม่ขึ้นไปก็รู้ได้ว่า ขึ้นไปถึง

ขั้นที่สุดของบันไดนั้นแน่ 

ในบดันีท้ีว่่าส่งยานไปถงึดาวเดอืนได้ ทัง้ถ่ายภาพส่งมาได้ กห็าใช่ว่าได้มคีนใน

โลกนี้ตามไปเห็นไม่ ยานจะไปตกท่ีไหน ถ่ายภาพมาจากไหน ไม่มีใครตามไปเห็น  

ด้วยตาตนเอง แต่กเ็ชือ่กนัด้วยวติกในขัน้เริม่ ซึง่เท่ากบัเป็นบนัไดขัน้แรกทีจ่ะน�าให้คน
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ไปถงึได้ในกาลข้างหน้า ขัน้ปฏิบตัธิรรมของพระพทุธเจ้านัน้ เม่ือใครได้จบัปฏบิตัติัง้แต่

ข้ันต้น ดังจะกล่าวว่าศีล จะพอเห็นว่าเป็นบันไดส�าหรับก้าวขึ้นไปสู่ธรรมขั้นต่อไปได้ 

ถ้ายิ่งได้ปฏิบัติในสมาธิ ก็ยิ่งจะเห็นบันไดของความรู้ที่พิเศษกว่าความรู้ของจิตสามัญ 

ท�าให้ได้ความรูส้กึขึน้เองว่า ความตรสัรู้ของพระพุทธเจ้าย่อมมจีรงิ พระองค์มีจติบรสุิทธิ์

โดยสิ้นเชิง 

คนโดยมากมักพูดลดท่านผู้ตรัสรู้ลงมาตามความรู้ด้วยจิตสามัญอันยังไม่เคย

ได้อบรมของตน จติสามญัเช่นนีย้งัถกูหุม้ห่ออยูด้่วยโลภ โกรธ หลง หนาแน่นมากนกั 

จะน�าไปเทียบกับจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร เหมือนอย่างกระจกที่เลว หยาบ สกปรก  

กับกระจกที่สร้างอย่างวิเศษ ส�าหรับส่องสิ่งละเอียดและไกล เทียบกันไม่ได้เลย

๔*

พระพุทธเจ้าทรงมีพระญาณรู้ในสิ่งต่าง ๆ ดังเช่น มีพระญาณ ๑๐ เป็นต้น 

ฉะนัน้ จงึมคี�าเรยีกรวมว่า พระสพัพญัญ ูรูท้ัง้หมด ดงัเช่นจะทรงแสดงธรรมโปรดใคร 

ทรงรู้เขาทั้งหมด กรรมอดีตของเขาเป็นอย่างไร เขาจะได้รับผลอย่างไร โดยเฉพาะ 

เขามีอุปนิสัยอันควรจะได้รับการอบรมเช่นไร จึงทรงอบรมเขาให้ได้รับผลอย่างเหมาะ

ที่สุด อุปนิสัยในบางอย่างไทยเราเรียกว่าความถนัด พรพิเศษ เช่นบางคนเรียนหรือ

ท�าการบางอย่างไม่ได้ด ีแต่เรยีนหรอืท�าการบางอย่างได้ดี บางคนเรยีนดนตรบีางชนดิ

ได้อย่างรวดเร็วและดีคล้ายกับเป็นมาแล้ว แต่ได้วางมือเสียชั่วคราวเท่านั้น ในขณะ

เดียวกัน บางคนหัดเท่าไรก็เอาดีไม่ได้ 

เหตุท่ีท�าให้เรียนหรือท�าได้ดีเป็นพิเศษ ที่เป็นเหตุสามัญก็คือหัวดีกับเพียรดี

เป็นต้น พดูกนัโดยทัว่ไปในทีส่นทนากต็าม ในการอบรมกต็าม กพ็ดูกนัตามเหตุสามญั 

แต่ในทีนี่พ่ดูถงึพรพเิศษกเ็พราะว่า คนทีม่ดีีดังกล่าวนัน่แหละเรยีนหรอืท�าในบางอย่าง

* ต้นฉบับเดิม เรื่องนี้อยู่ในเล่ม ๕ แต่เลื่อนขึ้นมาไว้ในเล่ม ๔ เพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องกัน.
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ไม่ดี บางอย่างดีเช่นที่กล่าวข้างต้น พรพิเศษหรือความถนัดนี้ของบางคนแสดงออก 

ให้เจ้าตัวรู้และก็เลือกเรียนเลือกท�าในทางที่ตนถนัดก็ได้รับผลดี ผู้ปกครองของเด็ก 

บางคน ส่งเดก็ให้เรียนผดิทางถนดัของเดก็ไม่ได้ผล ต้องเสียเวลาไปหลายปี ต้องกลบั

ไปเรียนในทางถนัดของเด็กก็มีมากราย การเรียนในวิชาทั่วไปในชั้นปฐมหรือมัธยม 

อาจแสดงความถนัดของนักเรียนท่ีอาจสังเกตรู้ได้ว่าชอบและถนัดทางไหน ส่วนภาวะ

ทางจิตใจเกีย่วกบัอปุนสิยัแห่งธรรมนัน้รูย้าก เพราะไม่มโีรงเรียนทีจ่ะให้เรยีนให้สังเกต

มาเป็นปี ๆ พระพทุธเจ้าทรงเป็นสพัพญัญรููจ้บในข้อนี ้จึงทรงอบรมเวไนยของพระองค์

ใหไ้ดร้บัผลตามควรแก่ภมูชิั้นแห่งอปุนสิยัของเขาไดท้กุคน ขอ้นีเ้องเป็นปาฏหิารย์ิของ

พระองค์ สรุปลงแล้วก็มี ๓ ข้อ คือ 

อิทธิปาฏิหาริย์  แสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ 

อาเทสนาปาฏิหาริย์  ดักใจเป็นอัศจรรย์ 

อนุสาสนีปาฏิหาริย์  สั่งสอนเป็นอัศจรรย์ 

ในการประกาศพระศาสนานัน้ทีแรกจะต้องม ี“อทิธ”ิ คอืความส�าเรจ็ในการที่

ท�าให้เขาละทิฏฐิมานะยินยอมที่จะสดับฟังเสียก่อน เมื่อได้รับความส�าเร็จในชั้นนี้แล้ว

ก็ต้องดักใจของเขาถูก การดักใจนั้นมิใช่หมายความว่ารู้ความคิดของเขาในขณะนั้น

เท่านั้น หากรู้ถึงอุปนิสัยที่เขาได้อบรมมาแล้วด้วย ซึ่งตัวเขาเองหารู้ถึงอุปนิสัยของเขา

เองไม่ คือว่าดักอุปนิสัยของเขาถูก เม่ือดักถูกเช่นนี้แล้ว จึงส่ังสอนเขาไปให้ต้องกับ

อุปนิสัยของเขา ธรรมของพระองค์จึงลุล่วงเข้าไปถึงจิตใจ ท�าให้เกิดแสงสว่างในธรรม

ข้ึนได้โดยฉบัพลนัทนัที คดิดถูงึเครือ่งตใีห้เกิดไฟ สมยัโบราณคือหนิและเหลก็ ในสมยั

ปัจจุบันคือไม้ขีดกับข้างไม้ขีด เมื่อดีทั้งสองฝ่ายแล้วตีหรือขีดทีเดียวก็ติดเป็นไฟขึ้น 

ผูอ่ื้นปราศจากปาฏิหารย์ิท้ัง ๓ นีอ้บรมกนัไปเท่าไร ๆ กย็ิง่กลายเป็นน�า้ท่วมทุ่ง 

ไม่มีผลที่จะได้คุ้มเหนื่อย บางทีท�าให้ไม้ขีดที่ควรจะขีดไฟติดเสียไปด้วย



.
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เสวนาผดิ

ในนิทานธรรมบท เล่าเรื่องบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งไว้ว่า ในกรุงพาราณสีในสมัย

พุทธกาล ได้มีตระกูลเศรษฐีใหญ่ ๒ ตระกูล ตระกูลหนึ่งมีบุตรคนเดียว อีกตระกูล

หนึง่มธีดิาคนเดยีว ท้ังสองตระกลูนีต่้างกค็ดิว่าได้มทีรัพย์สมบัตมิหาศาล ไม่จ�าเป็นจะ

ต้องให้บุตรและธิดาของตน ต้องเล่าเรียนศิลปวิทยาให้ยากล�าบาก จึงให้เรียนวิชา 

ขับร�าร้องด้วยหวังจะให้บุตรธิดาได้รับแต่ความเพลิดเพลิน ครั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายเจริญ 

วัยขึ้น แล้วก็สู่ขอประกอบพิธีอาวาหวิวาหมงคลกัน ครั้นมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว  

บตุรกไ็ด้ด�ารงต�าแหน่งเศรษฐ ีรวมทรพัย์ทัง้สองตระกลูเข้าด้วยกนั เป็นเศรษฐมีหาศาล

ยิ่งขึ้น 

วันหนึ่ง เมื่อเศรษฐีหนุ่มเดินกลับจากพระราชนิเวศน์ในการเข้าเฝ้าประจ�าวัน  

ได้เหน็พวกนกัเลงสรุานัง่ดืม่สรุากนัอยู่อย่างสนกุสนาน พวกนัน้กร้็องอวยพรแก่เศรษฐี 

ชวนให้ดืม่สุราด้วยกนั เศรษฐหีนุม่ยังไม่เคยรูจ้กัสรุา ก็ไต่ถามว่าเป็นน�า้อะไร พวกนัน้

ก็ตอบว่าเป็นน�้าที่ท�าให้ชื่นใจยิ่งนัก อย่างที่ไม่มีน�้าอะไรในโลกนี้จะเสมอเหมือน และ

ส่งให้เศรษฐีหนุ่มให้เป็นนักเลงสุราด้วยได้ ต่อมา ก็คอยแวดล้อมชักชวนเศรษฐีหนุ่ม

ให้ดื่มสุราอยู่เสมอ จนเศรษฐีหนุ่มติดสุรา พวกนักเลงสุราก็พากันตามไปบ้านเศรษฐี

เลีย้งสรุากนัเป็นการใหญ่ พากนัร้องร�าท�าเพลง มเีครือ่งดนตรขีบัประโคม บ้านเศรษฐี

กก็ลายเป็นบ่อนนกัเลงสรุา เศรษฐหีนุม่ได้จ่ายทรพัย์เลีย้งสรุาสนกุสนานกนัประจ�าวนั 

เมื่อเมาสุราเข้าไปแล้วก็จ่ายทรัพย์เหลวแหลกไปในทางต่าง ๆ แก่เพื่อนนักเลงสุรา  
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นักปอกลอก อย่างไม่อั้น ทรัพย์ต่าง ๆ ก็หมดสิ้นไปโดยเร็ว ก็ขาย จ�าน�า เรือกสวน 

ไร่นา ตลอดถงึบ้านเรอืนทีอ่ยู ่มาเลีย้งสรุากนัจนหมดสิน้ทรพัย์ทัง้สองตระกลูทีม่ารดา

บิดาสั่งสมมามอบให้ ในท่ีสุดก็ต้องออกจากบ้านเรือนของตนที่ได้ขายจ�าน�าเขาขาด 

ไปแล้ว พาภริยาเที่ยวขอทานเขาเลี้ยงชีวิต 

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่กรุงพาราณสีในสมัยหนึ่ง เศรษฐีขอทานทั้งคู่นี้  

ได้ไปขออาหารที่พระภิกษุฉันแล้วมาบริโภค พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นทรงแย้ม 

พระโอฐ ตรัสแก่พระอานนท์ว่า ผู้นี้เป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก แต่ได้ผลาญทรัพย์

หมดสิน้ ต้องพาภริยาเทีย่วขอทาน ถ้าไม่ผลาญทรพัย์ให้หมดส้ินไป ประกอบการงาน

ตั้งแต่ในปฐมวัย ก็จักเป็นเศรษฐีที่ ๑ ในนครนี้ หรือถ้าจักประกอบการงานตั้งแต่ใน

มชัฌมิวยั กจ็กัเป็นเศรษฐทีี ่๒ หรอืแม้ถ้าเริม่ประกอบการงานในเมือ่ย่างเข้าปัจฉมิวยั 

ก็ยังจักได้เป็นเศรษฐีที่ ๓ และแม้ออกบวชในวัยทั้งสามนี้ก็จักได้บรรลุสามัญผล  

(ผลของสมณธรรม) ตัง้แต่ชัน้สงูลงมา แต่บัดนีแ้ก่เฒ่า เส่ือมหมดแล้วท้ังจากโภคทรพัย์

ของคฤหัสถ์ ทั้งจากสามัญผลทั้งปวง 

เรื่องนี้แสดงว่าอุปนิสัยอันดีที่บุคคลมีอยู่นั้นเสื่อมไปได้ ในเมื่อมีเสวนาผิด 

ปฏิบัติผิด เพราะไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาทันกาลเวลา
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ลักษณะของพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีความว่า “ผู้ท่ีไม่บวชประพฤติพรหมจรรย์ หรือเป็น

คฤหัสถ์ก็ไม่หาทรพัย์ให้ได้ในวยัทีย่งัเป็นหนุม่สาว ยิง่แก่เฒ่าลงกย็ิง่ซบเซา เหมอืนอย่าง

นกกระเรียนแก่จบัเจ่าอยู่ทีเ่ปือกตมทีส่ิน้ปลาเสยีแล้ว จะหมดก�าลงันอนระทมถงึทรพัย์

เก่าที่หมดไปแล้ว เหมือนอย่างศร (ลูกธนู) ที่ยิงจากแล่งแล้วก็ไปตกจมดิน” 

ท่านว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสามีภริยาเฒ่าขอทานคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นลูก

เศรษฐีมหาศาลท้ังคู่ ครั้นสิ้นบิดามารดาแล้วก็ผลาญทรัพย์มหาศาลเสียหมดสิ้นด้วย

อ�านาจสุรา จึงได้ตรัสไว้ดังนี้ เป็นค�าสอนที่แสดงอย่างง่าย ๆ ธรรมดา ใครอ่านพบ 

ก็เข้าใจได้ทันที มีเหตุผลที่เห็นได้ในปัจจุบัน และถ้าใครท�าตนอย่างท่ีตรัสไว้ก็จะต้อง

เป็นอย่างที่ตรัสไว้นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าอุตส่าห์ตั้งตนให้ดีตั้งแต่ต้นก็จะได้รับ

ผลตรงกันข้าม 

น้ีเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาที่สอนวางเป็นแม่บทไว้กลาง ๆ ส�าหรับ 

ทกุ ๆ คน จะรับมาเป็นข้อตกัเตอืนตนและปฏบิตัเิว้นทางเสือ่มท�าแต่ทางเจรญิส�าหรบั

ตนได้ แม้เรื่องที่เป็นเหตุให้ตรัสออกมาเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่เมื่อตรัสออกมาแล้ว

กเ็ป็นแม่บทท่ัวไปได้ทีเดยีว ถือได้ว่าเป็นพทุธปฏปิทาทางเทศนาของพระองค์ ส่วนใคร

จะเป็นเวไนยมิใช่เวไนย หรือจะมีอุปนิสัยไม่มีอุปนิสัย เป็นเรื่องเฉพาะตนของแต่ละ

บุคคล ใครได้รับผลจากการอบรมสั่งสอนของพระองค์ ก็เรียกว่ามีอุปนิสัย เพราะแม้

จะตรัสวางเป็นแม่บทธรรมไว้กลาง ๆ ก็ตาม ผู้ที่มีอุปนิสัยย่อมรู้สึกเหมือนว่า ได้ตรัส
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สอนแก่เขา เหมือนอย่างทรงสอนเฉพาะตวัทเีดยีว เหมอืนอย่างสะกดิใจเขีย่ใจของเขา 

คล้ายกับเขี่ยไต้ที่ริบหรี่ให้ไฟลุกโพลงขึ้นทันที 

ผูท้ีเ่กิดมาเป็นมนษุย์ทุก ๆ คน ทางพระพทุธศาสนาถอืว่าเป็น “ภพัพบคุคล” 

คอืสมควรทีจ่ะบรรลุถึงธรรมได้ เว้นไว้แต่ผูท่ี้วิกลวิการเสียจริต หรอืโง่ทบึเกนิสามญัชน 

หรอืคนปกตนิีแ้หละแต่ไปท�าอนนัตรยิกรรมเช่นฆ่ามารดาบดิา กรรมหนกัของเขาห้าม

เขาเองมใิห้บรรลมุรรคผลหรอืคนทีเ่สือ่มเสยีหมดแล้วอย่างสามภีรยิาเฒ่าคูน่ัน้ ดวงไฟ

คอืความสว่างท่ีเคยมีดบัมอดเสยีแล้วไม่มีไฟแม้ทีริ่บหรีจ่ะให้เขีย่ให้สว่างขึน้ได้ กก็ลาย

เป็นคนอภัพพ์ หรอืทีเ่รยีกกนัว่าอาภพัคอืไม่ควรไม่อาจสามารถทีจ่ะได้จะถงึผลท้ังหลาย

ที่พวกภัพพบุคคลอาจได้อาจถึง หลักดังกล่าวนี้ย่อมเหมาะสมกับภาวะแห่งมนุษย์ที่

ถือว่า เป็นสัตว์โลกประเภทมีปัญญาสูง คือทุกคนนี้แหละ ต่างมีดวงไฟแห่งปัญญาติด

มาโดยก�าเนดิอยูด้่วยกนั ถงึจะรบิหรีส่กัหน่อยกย็งัมใีห้เขีย่สว่างขึน้ได้ แต่กน่็าเสยีดาย

ทีม่อียูม่ใิช่น้อย ไม่ยอมรบัธรรมของพระพทุธเจ้าเข้าเขีย่ใจของตนให้สว่าง เพราะทฏิฐิ

มานะหรือเพราะความมวัเมาประมาทต่าง ๆ จนถึงท�าดวงไฟสว่างทีมี่อยู่ของตนเองให้

ดับมอดไปเสียก็มีอยู่มาก หากรับธรรมเข้าเขี่ยใจแล้ว ดวงไฟนี้แม้จะริบหรี่เท่าไรก็จะ

สว่างขึ้นกว่าเก่าทันที และจะสว่างขึ้นโดยล�าดับ
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สทิธมินุษยชน

ในการด�าเนินพุทธปฏิปทาประกาศพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้ทรง

เข้าถึงจิตใจของบุคคลผู้มีดวงตาที่ฝ้าฟางน้อย ถ้าฝ้าฟางมากนักก็มองไม่เห็นพระองค์ 

แม้จะเดินเฉยีดพระองค์ไปกม็องไม่เหน็พระองค์ แต่พระองค์ก็ได้มพีระกรณุาทีจ่ะโปรด

ทุก ๆ คนให้ช�าระผงที่ท�าดวงตาให้ฝ้าฟางนั้นออกไปเสีย เพราะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์

ทุก ๆ คนตรัสว่าเกิดมาได้โดยยาก ดังที่ตรัสไว้ว่า ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก  

อนัของท่ีได้ยากย่อมเป็นของดมีค่ีามาก ฉะนัน้ จงึเท่ากบัได้ทรงยกย่องทกุ ๆ คนเหมอืน

กันหมด 

คิดดูถึง ค�าว่า มนุษย์ ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้มีมนะสูง มนะแปลว่าใจหรือแปล

ว่ารู ้มมีนะสงูจงึได้แก่มใีจสงูหรอืมคีวามรูส้งู มนษุย์จงึมดีวงตาปัญญาตดิมาแต่ก�าเนดิ 

ด้วยกัน สามารถจะรู้จักดีช่ัวชอบผิดได้ตามเป็นจริง กล่าวได้ว่านี้เป็นสิทธิมนุษยชน 

ข้อแรก เป็นสิทธิที่สัตว์ดิรัจฉานไม่มี และใครช่วงชิงไปไม่ได้ เพราะมีสิทธิในปัญญา 

โดยก�าเนิดนี้ จึงรู้จักท่ีจะสร้างความดีความเจริญและความสุขขึ้นต่าง ๆ เป็นสิทธ ิ

มนุษยชนข้อสองสามและต่อ ๆ ไป ทุกคนผู้เกิดมามีสิทธิมนุษยชนดังกล่าว จึงย่อม

ต้องการดี ไม่ต้องการชั่ว และมักจะมีความเห็นในเรื่องนี้สอดคล้องกัน 

แม้ในเรื่องที่ตนเองไม่รู ้ไม่สามารถจะท�าได้ เช่นบทประพันธ์หรือหนังสือ 

เรือ่งหนึง่ ตนเองจบัข้ึนอ่าน ชอบใจว่าดี วางไม่ลง คนอืน่อกีมากก็อ่านชอบใจว่าดเีหมอืน

กนั ผู้อ่านทุกคนรวมทั้งตนเองด้วย รู้สึกตรงกันว่าชอบใจ แต่จะให้เขียนให้ประพันธ์
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ขึ้นเองก็ท�าไม่ได้ ตัวอย่างนี้เมื่อคิดดูแล้วจะรู้สึกว่า สิ่งที่ดีที่ชอบใจหรือถูกใจนั้น มีอยู่

เป็นแบบกระสวนในจติใจของแต่ละคนแล้ว แต่ตนเองไม่รูว่้าสิง่น้ันคอือะไร จะแสดงออก

มาได้อย่างไร เมื่อใครแสดงออกมาได้ตรงกับใจก็ร้องสาธุรับรอง สิ่งอื่น ๆ ก็มีอีกมาก

เช่น สิง่ก่อสร้างประกอบด้วยศลิปะอนัประณตี ตลอดถึงภาพเขยีนทีว่จิติร คนโดยมาก

เห็นก็ชอบใจตรงกัน แต่คนโดยมากนั้นก็ไม่สามารถจะท�า จะออกแบบให้ท�าหรือจะ

เขียนข้ึนได้ เม่ือได้เหน็สิง่ทีเ่ขาเขยีนเขาท�าออกมาแล้ว กบ็อกได้ทนัทีว่าดถีกูใจ ในด้าน

ตรงกันข้ามก็เหมือนกัน เม่ือได้อ่านได้เห็นสิ่งที่เขาเขียนที่เขาท�าไว้แล้ว ก็รู้สึกตนเอง

ว่าไม่ดไีม่ถกูใจชอบใจ แสดงว่าแบบกระสวนหรอืปมเงือ่นของสิง่ทีด่ไีม่ด ีถกูใจไม่ถกูใจ 

ชอบใจไม่ชอบใจ ได้มอียู่ในความรูข้องคนส่วนใหญ่ ตรง ๆ กนัอยู่แล้วเพราะเหตท่ีุต่าง

เป็นมนษุย์มกี�าเนดิปัญญาคล้ายคลงึกนัอยู่ แต่เป็นส่ิงทีเ่หมอืนอย่างแฝงเร้นอยู่ ตนเอง

ไม่สามารถจะขุดคุ้ยเอาสิ่งนี้ออกมาได้เอง 

ฉะนั้น จึงเท่ากับว่า คนโดยมากย่อมมีของดี สิ่งที่ดี ที่ชอบใจ ถูกใจ ของตน

อยู่ในตนเองแล้วแต่ไม่รู้ไม่สามารถจะหยิบเอาสิ่งน้ีออกมาได้ ไม่สามารถจะท�าให้เป็น

ที่ชอบใจตนเองหรือถูกใจตนเองได้ เท่ากับนอนหลับทับสิทธิของตนเอง 

พระพุทธเจ้า ได้ทรงตื่นขึ้นก่อนและทรงปลุกให้ทุก ๆ คนตื่นขึ้น รู้จักใช้สิทธิ

ของตนเองให้เป็นประโยชน์
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อทิธฤิทธิ์

พระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ ดังที่เข้าใจกัน 

เช่น เหาะเหินเดินอากาศได้ เดินบนน�้าได้ ด�าดินได้ เป็นต้น ความเชื่ออย่างนี้ สืบมา

ถึงความเชื่อในพระเครื่องรางของขลังในปัจจุบัน 

ค�าว่า ‘อิทธิ’ แปลว่าความส�าเร็จ ใช้เป็นชื่อของธรรมหมวดหนึ่งก็มี คือ  

อทิธบิาท ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้บรรลถุงึความส�าเรจ็ม ี๔ ประการ คอื ฉนัทะ ความพอใจ

ใคร่ที่จะท�า วิริยะ ความเพียร จิตตะ เอาใจใส่ วิมังสา สอบสวนพิจารณา ธรรมทั้ง  

๔ นี้ เป็นเหตุให้ถึงความส�าเร็จผลในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย นี้แหละเป็นอิทธิหรือฤทธิ  

เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมสั่งสอนผู้ใด ได้ทรงท�าให้ผู้นั้นเกิดความสนใจที่จะ

ฟังธรรมก่อน คือให้ยอมใจที่จะฟัง ไม่ได้หมายความว่าทรงประสงค์ให้เขายอมใจเชื่อ 

หรือทรงมุ่งบังคับใจเขาให้เชื่อ 

เมือ่เสดจ็ไปโปรดพระปัญจวคัคีย์ ได้ตรสัว่าพระองค์ได้ทรงบรรลอุมตธรรมแล้ว 

เสด็จมาเพ่ือจะทรงบอก พระปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อว่าพระองค์ได้บรรลุ ทูลคัดค้านว่า 

เมือ่พระองค์ทรงท�าทกุกรกริยิาอยูยั่งไม่บรรล ุไฉนเมือ่ทรงเลกิหนักลบัมาในทางย่อหย่อน

แล้วจะได้บรรล ุพระพทุธเจ้าได้ตรสัอย่างน้ันถึง ๓ คร้ัง พระปัญจวคัคย์ีกไ็ด้ทลูคดัค้านถงึ 

๓ คร้ังเหมือนกัน พระองค์จึงตรัสว่าแต่ก่อนนี้ได้เคยตรัสเหมือนอย่างนี้หรือไม่  

ให้ระลึกดู พระปัญจวัคคีย์จึงได้เกิดเฉลียวใจขึ้นว่า แต่ก่อนนี้ไม่เคยตรัสอย่างนี้ จึงได ้

มีใจอ่อนโยนพร้อมที่จะฟังพระธรรมเทศนา นับว่าเป็นความส�าเร็จขั้นต้น รายอื่น ๆ  
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ที่มีทิฏฐิมานะมากก็ต้องทรงท�าปาฏิหาริย์ข้อนี้มากขึ้นตามส่วน เช่นเมื่อเสด็จไปโปรด

ชฎิล ๑๐๐๐ องค์ต่อไปจากที่ได้โปรดพระปัญจวัคคีย์แล้ว ปรากฏว่าชฎิลผู้พี่ใหญ่ซึ่ง

เป็นหัวหน้า มีทิฏฐิมานะแรงกล้าว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่มีใครเป็นพระอรหันต ์

เหมอืนตน พระองค์ได้ทรงปราบทฏิฐมิานะของท่านชฎิลผูหั้วหน้านีด้้วยอทิธปิาฏหิารย์ิ

หลายวิธี ให้ท่านชฎิลผู้นี้ค่อย ๆ คลายจากทิฏฐิมานะว่าตนเป็นพระอรหันต์ ไม่ใช ่

ผู้วิเศษสุดอย่างท่ีเคยเข้าใจ รู้สึกในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้วิเศษย่ิงกว่า จิตใจท่ีกระด้าง 

กอ่็อนโยนยนิยอมท่ีจะฟังธรรม พระพทุธเจ้าทรงเหน็ว่าชฎิลสิน้ทฏิฐมิานะมใีจยนิยอม

พร้อมที่จะฟังธรรมแล้ว จึงทรงแสดงธรรมอบรมต่อไป 

ฉะนั้น อิทธิปาฏิหาริย์จึงหมายความถึงวิธีปฏิบัติเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า  

ที่จะผ่อนคลายท�าลายทิฏฐิมานะของบุคคลที่ทรงมุ่งจะโปรด ให้เกิดผลคือ ความที่เขา

มีจิตใจยินยอม พร้อมที่จะฟังธรรมเท่านั้น สรุปความว่า ‘ความยอมที่จะฟัง’ เป็นสิ่ง

ประสงค์ประการแรกของพระพทุธเจ้า ก่อนทีจ่ะทรงแสดงธรรมโปรดทกุบุคคลทกุรายไป 

พึงเข้าใจว่าไม่ใช่ ‘ความยอมท่ีจะเชื่อ’ ทรงท�าได้ส�าเร็จแม้ในรายที่มีทิฏฐิมานะมาก  

ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์วิธีต่าง ๆ เช่น ด้วยวิธีตรัสให้เขาเกิดเฉลียวใจและเกิดความยอม

ฟังยอมรับอบรมดังกล่าว
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พุทธปฏปิทาในการฝึกคน

๑

พุทธปฏิปทาในการฝึกคน ในขั้นแรกคือการท�าให้ยอมฟัง ซึ่งเท่ากับยอมรับ

อบรม พระพุทธเจ้าทรงใช้แก่ผู้ที่เรียกว่าเวไนย คือผู้ที่พึงทรงแนะน�า หรือผู้ที่พึงรับ

แนะน�าอบรม เรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า ปุรสิทัมมะ คอืผู้ทีพ่งึฝึกได้ ค�าน้ีใช้ในพระพทุธคณุ 

บทว่า ปุริสทัมมสารถิ มีความว่า พระพุทธจ้าทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก 

ค�าว่า ฝึก มาจากค�าว่า ทมะ แปลกันว่า ฝึก ดัด ทรมาน ใช้แก่วัตถุก็มีเช่น

ช่างศรดดัลกูศร คอืการท่ีท�าให้ตรงหรอืให้คดโค้งในทีค่วรตรงหรอืควรคดโค้ง ใช้แก่คน

หรือสัตว์ดิรัจฉานก็มี เช่น ฝึกหัดดัดสันดาน ส�านวนทางพุทธประวัติใช้ว่าทรมานในที่

บางแห่ง แต่ไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงท�าทรมานกรรมแก่ใคร หมายความ

ว่า ทรงใช้วิธฝึีกหรอืดดัสนัดาน ซึง่เป็นการปราบทฏิฐมิานะ ดงัทีเ่รยีกว่าอทิธปิาฏหิารย์ิ 

พูดอย่างสามัญว่าใช้เดชอานุภาพ หรือ อ�านาจ 

ในทางโลกย่อมมกีารใช้อ�านาจกนัอยู่มาก เช่น รัฐใช้อาณาหรอือาชญาแก่คน

ท�าผิดตามบทกฎหมาย จึงเรียกรัฐว่า อาณาจักร ในทางศาสนา พระพุทธเจ้าทรง

บญัญตัวินิยัปรับอาบตัแิก่ภิกษผุูล้ะเมดิ จงึเรียกวนิยัว่า พุทธอาณา คอืการทีต้่องอาบติั

นั้นเองเป็นการลงอาชญาของพระพุทธเจ้า ทางอาณาจักรเท่ากับเป็นราชอาชญาหรือ

ราชทณัฑ์กเ็พือ่ฝึกดัดคนด้วยวธิลีงทัณฑ์ทางกาย ทางพทุธอาณากเ็พือ่ฝึกดดัทางจติใจ 

เรียกว่าใช้อิทธิหรืออ�านาจได้ทั้งสองทาง 
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เมื่อกล่าวถึงอ�านาจโดยทั่ว ๆ ไปก็ท�าให้คิดไปได้รอบ ๆ ว่า ในโลกนี้มีอ�านาจ

ที่โน้มน้อมใจคนให้ยินยอมเป็นอันมากเช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท�าให้คนใจอ่อน

ยอมรับสิ่งเหล่านี้และยอมท�าสิ่งต่าง ๆ แม้ในทางที่ผิด จึงเรียกว่าอ�านาจเงิน อ�านาจ

ลมปาก เป็นต้น ท้ังน้ีเพราะสนัดานคนมีโลภโกรธหลง เมือ่ป้อนอาหารของกเิลสเหล่านี้

เข้าไปให้ กิเลสเหล่านี้ เช่นตัวโลภย่อมจะส�าแดงฤทธิ์เดชออกมาวุ่นวาย เรียกได้ว่า 

มารานภุาพ อานภุาพของมาร ซึง่ครอบครองโลกอยูส่่วนหนึง่ โดยตรงกค็อืครองใจคน 

ท�าให้คนไม่เป็นตัวของตวัเองเลย แต่เป็นทาสของมารทีค่รองใจอยู่ แต่ใจของคนย่อมมี

มูลรากของกุศลคือความฉลาดเป็นพื้นเพอยู่ และย่อมจะมีความดีเป็นสมบัติติดใจอยู่ 

น้อยหรอืมาก หากมเีสวนาผดิจงึหมนุไปในทางทีผ่ดิ เสวนาผดิในทีน่ีห้มายถงึสร้องเสพ

ติดรสอาหารของโลภโกรธหลง เหมือนอย่างติดยาเสพติดให้โทษ หมายถึงทิฏฐิมานะ

ก็ได้ 

พระพทุธเจ้าทรงปราบทรมานให้สิน้เสพผดิดงักล่าวก่อน คอืปราบทรมานมาร

ในใจคนนีเ้อง ด้วยพทุธานภุาพหรอืด้วยอทิธปิาฏหิารย์ิ คดิเทยีบดกูบัการอบรมทัง้ปวง 

ถ้าผู้ที่มุ่งจะอบรมยังมีใจเสพผิด จะเรียกใจยังติดยาเสพติดให้โทษก็ได้ ผู้อบรมตรงไป

สอนเอาทีเดียวย่อมจะไร้ผล เหมือนอย่างคนติดฝิ่น ก�าลังระหายฝิ่นคงจะไม่ยอมฟัง

ใครสั่งสอนว่าฝิ่นไม่ดี การอบรมที่ไม่ได้ผลก็เพราะเหตุนี้

๒

พุทธปฏิปทา ขั้นแรกในการที่ท�าคนให้ยอมฟัง ซึ่งเท่ากับยอมรับอบรมนั้น  

เป็นหลกัในการอบรมทัง้ปวง คอืทแีรกต้องหาวธิที�าให้ใจของเขายอมรบัอบรมก่อน คอื 

ยอมรับฟัง ถ้าใจของเขาไม่ยอมรับแล้ว จะป้อนเข้าไปอย่างไรก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์  

การให้อาหารแก่ใคร ตลอดถงึการให้อาหารแก่เดก็ด้วยวธิป้ีอนให้ ผูร้บัจะต้องรบั เช่น

ป้อนให้แก่เด็ก เด็กจะต้องอ้าปากรับเคี้ยวกลืน และร่างกายจะต้องรับย่อย ถ้าผู้รับ 

ไม่รับหรือรับแต่ร่างกายไม่รับย่อยอาหาร จะดีสักเท่าไรก็ไม่ให้ประโยชน์ทั้งอาจกลาย

เป็นพิษ การให้อบรมก็พึงเห็นเช่นเดียวกัน เมื่อมีการสนองด้วยยอมฟัง จึงจะเกิด

ประโยชน์ หากมีแต่การเสนอที่ปราศจากการสนองก็พูดคอแห้งเปล่า 
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วิธีน้อมใจให้เกิดการยอมฟังนั้น ใช้วิธีพูดหว่านล้อมก็มี พูดให้เกิดสังเวชใจ 

ขึ้นเองก็มี แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวาจาที่ควรเชื่อได้ก็มี เป็นต้น ตลอดถึงวิธีแสดงฤทธิ

ให้เห็นเป็นอัศจรรย์โดยตรง กล่าวอย่างสรุปก็คือพูดหรือท�าอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะ 

น้อมใจผูฟั้งให้เกดิความตัง้ใจสนใจทีจ่ะฟัง จะต้องรูจ้กัทฏิฐมิานะของเขา ซึง่ใจของเขา

เสวนาอยู่ 

สภาพจิตใจย่อมคล้ายกับสภาพร่างกายในบางลักษณะเช่นที่เกี่ยวกับเสวนา 

การสยบติดทางร่างกายเช่นติดสุราติดฝิ่นเกิดจากเสวนาคือเสพบ่อย ๆ จึงได้เกิดการ

ติดขึ้น การสยบติดทั่ว ๆ ไปก็เป็นเช่นนี้ เช่นการติดรสอาหาร คนไทยบริโภคอาหาร

ไทยมาต้ังแต่เกิด กล่าวตามค�าในที่นี้ว่าเสพอาหารไทย จึงติดรสอาหารไทย ครั้นไป

ต่างประเทศ จะต้องเสพอาหารของเขา กเ็กิดผดิรส ไม่ถูกปาก การติดในทกุ ๆ อย่าง

จนถงึในดนิฟ้าอากาศเกดิจากเสวนามาทัง้นัน้ จงึเกดิความอนโุลมขึน้ ถ้าจะต้องเสวนา

สิง่ทีข่ดัเป็นปฏิโลมกนั กจ็ะเกดิไม่สะดวกสบาย แต่กอ็าจจะปรบัปรงุได้ อาจจะต้องถงึ

กับล้มป่วยทีแรก เช่นเพราะเหตุที่ผิดอากาศผิดอาหาร เมื่อสภาพร่างกายปรับตัวเอง

ให้เข้ากนัได้แล้ว กจ็ะกลบัเป็นปกต ิร่างกายทีเ่สวนาส่ิงทีเ่ป็นปฏโิลมกนัอย่างกะทนัหัน

ต้องเจ็บป่วยก็มีเช่นถูกร้อนจัดเหงื่อไหลโทรม ไปอาบน�้าทันที ฉะนั้น แม้ทางร่างกาย

เมื่อจะให้เสวนาอย่างอื่น จากที่ติดอยู่แล้ว ก็จ�าต้องผ่อนเสวนาเก่าออก เหมือนอย่าง

ก�าลงัร้อนจดั กจ็ะต้องพกัให้ความร้อนบรรเทาก่อน จงึจะให้ความเยน็ทีต่รงกนัข้ามคอื

ให้อาบน�้า ทางจิตใจก็คล้ายกัน มีสิ่งที่ติดอยู่อันเกิดจากเสวนา 

การเสวนาของจิตใจก็หมายถึงการเสพคือรับอารมณ์ต่าง ๆ ท�าให้เกิดความ

ติดทางใจขึ้น ทิฏฐิมานะ ก็หมายถึงทิฏฐิ คือความเห็น มานะ คือความส�าคัญในสิ่งที่

ติดนั้น พูดกลับกันอีกทางหนึ่งก็ได้ว่า จิตใจเสพทิฏฐิมานะดังกล่าวในใจของตนเอง  

ตดิตงัอยูใ่นทฏิฐมิานะของตนเอง เสวนาทางใจเหล่านี ้ทีผ่ดิ เรยีกวา วิเสวนา แปลว่า

เสวนา คอื เสพผิด ผูท่ี้เป็นพาลกเ็พราะมีเสวนาผดิ จติใจกต็ดิฝังอยูก่บัความชัว่ท่ีเสพ

คือท�าอยู่บ่อย ๆ จิตใจของชนพาลดังกล่าวจะยังไม่ยอมรับฟังอบรม เพราะเสวนาผิด

ยังติดอยู่เต็มที่ 

พระพทุธเจ้าทรงถอนเสวนาผดินีก่้อน เรยีกว่าท�าให้สิน้พยศจงึประทานธรรม

อบรม
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๓

พทุธปฏิปทา ในการถ่ายถอนการเสพตดิ หรอืทฏิฐมิานะเดิม เพือ่ให้เกิดความ

ยอมที่จะฟัง ซึ่งหมายถึงการยอมรับการอบรม บางคราวทรงใช้วิธีที่เรียกว่าหนาม 

บ่งหนาม 

ดังเรื่องพระรูปนันทาเถรี ซ่ึงเป็นพระกนิฏฐภคินีของพระนันทเถระ ทั้งสอง 

พระองค์นีเ้ป็นพระโอรสธดิาของพระเจ้าสทุโธทนะ ประสูติแต่พระนางมหาปชาบดโีคตมี 

จึงเป็นพระกนิฏฐภาดาภคินีของพระพุทธเจ้า พระรูปนันทาได้ผนวชในส�านักภิกษุณี

ตามพระมารดาและพระญาติท้ังหลาย ไม่ใช่ด้วยศรทัธา ยงัอภริมย์ยินดีอยูใ่นพระรูปโฉม 

ที่ได้รับยกย่องเป็นชนบทกัลยาณี เม่ือผนวชแล้วก็ไม่กล้าไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า  

เพราะเกรงว่าจะทรงแสดงธรรมต�าหนริปู แต่ต่อมาเมือ่ได้สดบัค�าสรรเสรญิว่า พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงธรรมไพเราะย่ิงนักก็อดใจอยู่ไม่ได้ ต้องไปฟังธรรมในวันหนึ่งกับหมู่ภิกษุณ ี

โดยแอบไปข้างหลัง ครั้นไปถึงธรรมสภา พระรูปนันทาก็รู้สึกว่าได้เห็นสตรีงามยิ่ง 

ผู้หนึ่งอายุประมาณ ๑๖ ก�าลังยืนถวายงานพัดพระพุทธองค์อยู่ งามกว่าองค์เองเป็น

อันมากอย่างเทียบกันไม่ได้ หรือจะเทียบก็เหมือนอย่างกากับหงส์ ก็เพลินดูสตรีผู้นั้น 

ก็ได้เห็นร่างกายสตรีผู้นั้นเปลี่ยนไป ๆ จนถึงเป็นร่างคนแก่ คนเจ็บ คนตาย เป็นศพ 

น่าเกลยีดในชัว่เวลาประเดีย๋วเดยีว ความอภริมย์ในรปูกถ็อยไป ๆ จนหมด เหน็ความ

ไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นของไม่ใช่ตัวตนประจักษ์ชัดขึ้น ขณะนั้น พลันได้

สดบัพระพทุธด�ารัสตรสัโดยเจาะจงขึน้ว่า “นนัทา จงดกูายทีอ่าดรู ไม่สะอาด เน่าเป่ือย 

ไหลเข้า (บรโิภค) ไหลออก (ถ่าย) อยู่ ซ่ึงคนเขลาพากนัปรารถนานกั กายของนนัทา

กบักายของสตรนีีก็้เหมอืนกนั จงดเูป็นธาตทุีว่่างเปล่า อย่ากลบัมาสูโ่ลกอีกเลย ส�ารอก

ฉันทะในภพชาติออกเสียก็จักสงบอยู่ได้แท้” พระด�ารัสนี้ได้สะกิดหฤทัยพระรูปนันทา

ให้เกิดแสงสว่างข้ึนในธรรมโดยฉับพลัน แล้วพระรูปนันทาก็ได้สดับพระพุทธโอวาท 

ต่อไปว่า “กายนี้ ถูกสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนนครแห่งอัฐิ ฉาบด้วยมังสะและโลหิต  

เป็นท่ีซึง่ความแก่ ความตาย ความยกตน ความหมิน่ผูอ้ืน่ตัง้ลง” จติของพระรปูนันทา

ก็บรรลุถึงความบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองทั้งหมด 
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เร่ืองนีท่้านผูร้จนาแสดงว่า ตอนแรก พระรปูนนัทารู้สึกเห็นสตรยืีนถวายงาน

พัดด้วยอ�านาจอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า เพราะจะต้องแก้ให้หายความเมาในรูป

ด้วยรูปเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะแสดงธรรมต่อไป ก็เหมือนกับสอนคนก�าลังเมาสุรา  

ตอนหลงัเมือ่พระรปูนนัทาเริม่เหน็คตธิรรมดาสว่างขึน้แล้ว แต่กไ็ม่สามารถจะเป็นทีพ่ึง่

ของตนได้ จึงทรงเข้าเป็นที่พึ่ง ทรงแสดงธรรมดักหน้าน�าทางให้พิจารณา เพราะทรง

เหน็อปุนสิยัว่าน�าไปทางนีจ้ะเป็นสปัปายะ คอื สบายสะดวกส�าหรับพระรปูนนัทา และ

ทรงแสดงธรรมหนุนเน่ืองส่งขึน้ไปอีกจนถงึสดุยอด เป็นอาเทศนาและอนสุาสนีปาฏหิาริย์

ของพระองค์โดยแท้

๔

พุทธปฏิปทาในการอบรมคนที่พึงเห็นเป็นอัศจรรย์มีอยู่มาก ในเรื่องทั้งหลาย

ที่ท่านเล่าไว้ ดังเช่นเร่ืองหนึ่งมีว่า เมื่อคร้ังประทับอยู่ท่ีพระอารามหลวงเวฬุวัน ใกล้ 

กรุงราชคฤห์ เสด็จออกบิณฑบาตแต่เช้า แต่แทนที่จะเสด็จไปในหมู่บ้าน กลับเสด็จ

เข้าไปในป่าเป็นทีว่างบ่วงดกัเนือ้ของนายพรานผูห้นึง่ เสดจ็ผ่านทีว่างบ่วงนัน้ไปประทบั

พกัภายใต้พุม่ไม้ ในวนันัน้ไม่มเีนือ้สกัตวัเดยีวตดิบ่วง นายพรานเจ้าของบ่วงกอ็อกจาก

บ้านแต่เช้าเหมือนกัน เที่ยวเดินตรวจตามบ่วงที่วางดักไว้ ได้เห็นแต่บ่วงว่างเปล่าไม่มี

เนื้อติดสักตัวเดียว ก็เริ่มหงุดหงิดใจ ได้สังเกตเห็นมีรอยเท้าคนเดินผ่านไปใหม่ ๆ  

คดิสงสยัว่าจะมีผูม้าลอบปล่อยเนือ้ท่ีตดิบ่วงของตน กเ็กดิอาฆาตโกรธแค้นในคนผูเ้ป็น

เจ้าของรอยเท้านั้น ซึ่งที่แท้ก็คือรอยพระพุทธบาทนั้นเอง ได้เดินตามรอยไป ก็ได้เห็น

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ภายใต้ต้นไม้ คิดจะยิงเสียให้ตายด้วยความโกรธ จึงยกธนูขึ้น

เลง็จะยงิพระองค์ ในขณะทีก่�าลงัอยู่ในท่ายนืเลง็ธนนูัน้กเ็กดิอาการแขง็ทือ่ขึน้ในร่างกาย

ทันที จะยิงก็ไม่ได้ จะลดธนูลงก็ไม่ได้ ต้องยืนเกร็งจังงังปวดเมื่อยอยู่ในท่านั้น 

ฝ่ายบุตรของนายพรานซึ่งมีอยู่ ๗ คน เห็นเวลาสายมากแล้วบิดายังไม่กลับ 

จึงชวนกันถือธนูออกไปตาม ก็ได้ไปพบบิดายืนตั้งท่ายิงท่านผู้หนึ่ง ซึ่งก�าลังนั่งส�ารวม

อยู่อย่างสงบ คิดว่าเป็นศัตรูของบิดา จึงยกธนูขึ้นเอาศร (ลูกธนู) พาดสายเล็งตรงไป

ยงัพระพทุธเจ้า ก็เกดิอาการแขง็ท่ือข้ึน ต้องยนืเกร็งจงังงัอยูใ่นท่านัน้ด้วยความล�าบาก

เช่นเดียวกับบิดา 
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ฝ่ายทางบ้านของนายพราน ภริยากับสะใภ้ทั้ง ๗ เมื่อเห็นเวลาสายยิ่ง สามี

และบตุรทัง้ ๗ ยังไม่กลับ เป็นท่ีผิดสงัเกต จงึได้พากนัออกไปตามจนถึงทีพ่ระพทุธองค์

ประทบัอยู่กบัคนท้ัง ๘ ในท่าก�าลังจะยิงพระองค์ ภริยานายพรานจงึร้องขึน้ว่า อย่าท�า

บิดา ๆ นายพรานและบุตรทั้ง ๗ ได้ยินดังนั้นก็ตกใจว่าตนก�าลังจะยิงบิดาของภริยา 

และพวกตนก�าลังจะยิงตาม ความโกรธกห็ายไปกลายเป็นความนับถือ ความเกรง็แขง็

จังงังของร่างกายก็หายไปในขณะนั้น พร้อมกันนั้นภริยาของนายพรานก็ร้องบอกให ้

วางธนู เข้าไปขอขมาพระพุทธเจ้า ชนเหล่านั้นพร้อมกันวางธนูเข้าไปกราบขอขมา

พระองค์แล้วนั่งเฝ้าอยู่ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมด้วยอนุปุพพิกถา คือ ตรัสตั้งแต่ขั้นต�่า

ขึ้นไปหาสูงโดยล�าดับ ในหัวข้อทั้ง ๕ คือ ทาน ศีล สวรรค์ (ซึ่งเป็นผลของทานศีล) 

กามาทีนพ (โทษของกามเพราะแม้สวรรค์ก็ยังเป็นกาม) เนกขัมมะ (ความออกจากกาม) 

นายพรานพร้อมทัง้บตุรและสะใภ้รวม ๑๕ คนได้เกดิธรรมจักษ ุคอื ดวงตาเห็นธรรม 

ได้เลิกละปาณาติบาตตั้งแต่นั้นมา 

ส่วนภริยาของนายพรานนัน้มปีระวัตว่ิาเป็นธดิาเศรษฐใีนนครราชคฤห์ ได้ฟัง

ธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงได้ธรรมจักษุมาแล้วตั้งแต่เยาว์วัย ได้นับถือพระองค์ 

เป็นพระบิดาในทางธรรม เม่ือเจริญวัยขึ้น ได้หนีตามนายพรานไปอยู่ด้วยกันในป่า  

ด้วยอ�านาจปพุเพสนันวิาส เรือ่งนีแ้สดงว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงมปีาฏหิารย์ิทัง้ ๓ ได้ทรง

เห็นอุปนิสัยของชนเหล่านั้น ทรงเอาชนะโทสะของเขาได้ จึงทรงอบรมได้ส�าเร็จ

๕

พระพุทธเจ้าของเรา ตอนนี้จะได้กล่าวให้เนื่องมาถึงพระมหาเถระองค์หนึ่ง 

ของไทย คอื สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ซึง่ในวันที ่๒๒ พฤศจกิายน 

๒๕๐๗ นี ้จะได้มีการทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลฉลองพระรปู พร้อมทัง้ฉลอง พระพทุธ-

นาราวนัตบพติร ณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร ตามหมายรบัสัง่ว่า พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินทรง

บ�าเพ็ญพระราชกศุลฉลองแล้ว เสดจ็ฯ ทรงเปิดตึกวชริญาณวงศ์ อาคารเรยีนสร้างใหม่ 
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โรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระรูปทั้ง ๒ ที่ประดิษฐาน ณ  

ตกึนัน้ด้วย 

พระพุทธนาราวันตบพิตร เป็นพระพุทธรูปยืนยก ๒ พระหัตถ์ มีแบบและ

ขนาดเช่นเดียวกันกับพระพุทธนินนาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระพุทธนินนาทหล่อเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เชิญประดิษฐานเพื่อทรงบูชาขณะทรง 

พระผนวช เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้ทรงหล่อพระพทุธนาราวนัตบพติร ในวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๔๙๙ โปรดให้เชญิขึน้ประดษิฐาน ณ สถานเกยประทบั

บ�าเพญ็สมณปฏบัิตเิป็นพระราชกศุลสบืไป โปรดฯ ให้อญัเชญิเข้าร่วมฉลองความสวสัดี

ผ่องพ้นไพรีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย 

การฉลองวตัถ ุ๒ อย่างทีบ่งัเอญิมาประจวบกนัเข้านี ้เป็นปาฏหิาริย์คอือศัจรรย์ 

เพราะเป็นเหตกุารณ์ประจวบทีไ่ม่ได้คดิหวงัมาก่อน แสดงว่าคุณานภุาพพเิศษอนัเรยีกว่า 

“พระบารมี” นั้นมีอยู่โดยแท้ 

นอกจากนีเ้ม่ือกล่าวเฉพาะวตัถท้ัุง ๒ นัน้ พระพทุธรปูย่อมเป็นวตัถแุทนองค์

พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา พระรูปก็เป็นวัตถุแทนองค์พระพุทธสาวกองค์หนึ่ง  

ผู้ด�าเนินตามรอยยุคลบาทแห่งพระศาสดา อันพุทธปฏิปทานั้น ด�าเนินในทางชอบท่ี

ตรงและสั้น พุทธสาวกผู้ด�าเนินตามก็ย่อมจะด�าเนินในทางชอบเช่นนี้ 

ได้ยินว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น ได้รับสั่งเล่าพระสุบินของ

พระองค์ในครัง้หน่ึงว่า คราวหน่ึงทรงสบิุนว่า ได้ทรงเดนิตามเสด็จสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ 

ไปทางพระอุโบสถ เมื่อถึงพระอุโบสถ ได้ทรงแยกขึ้นบันไดเข้าพระอุโบสถ พระสุบิน

นี้ก็น่าจะเป็นนิมิตแห่งชีวิตและจิตใจของพระองค์เอง ประการแรกชีวิตของพระองค์

มัน่คงอย่างเรยีกว่าถวายชวีติในพระศาสนา ประการหลงั จติใจของพระองค์โปรดด�าเนนิ

ทางชอบที่ตรงและสั้นไม่อ้อมค้อม จะเรียกว่าแยกเข้าโบสถ์ได้อย่างไร พึงเห็นอธิบาย 

ต่อไปว่า 

ทางเดินของคนนั้นมี ๒ คือ ทางชอบเหมือนอย่างหันหน้าเข้าโบสถ์ ทางผิด

เหมือนอย่างหันหลังให้โบสถ์ หรือหันหน้าออกไปทางอื่น ว่าเฉพาะทางชอบ แม้เมื่อ
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เดนิทางชอบ คอืเดนิหนัหน้าไปทางโบสถ์แล้ว แต่เมือ่เข้าไปใกล้โบสถ์ แทนทีจ่ะเข้าไป 

ก็กลับหันข้างให้เดินอ้อมโบสถ์ไปเสียอีก แม้จะเดินประทักษิณ ก็คือเดินเวียนเป็นวง

อยู่นอกโบสถ์นั่นเอง เรียกว่าเข้าอ้อม อาจจะต้องเดินเวียนอยู่ไม่รู้จบ หรืออาจจะหัน

ออกไปสู่ทางผิดอีกก็ได้ ฉะนั้น ทางลัดที่ตรงและสั้นที่สุด ก็คือเมื่อเข้าทางชอบได้แล้ว 

ก็เลิกวิธีเดินวนเวียน ขึ้นบันไดเข้าโบสถ์ทีเดียว ทางลัดนี้หาได้ด้วยกันทุกคน เหมือน

อย่างบันไดขึ้นและประตูเข้าโบสถ์เมื่อมีจักษุก็เห็นกันอยู่ประจักษ์แก่ตา

๖

พระพทุธเจ้า ได้ทรงมปีาฏหิารย์ิจงึได้ทรงตัง้พทุธจกัรขึน้ได้ในโลก ปาฏหิารย์ิ

ของพระองค์คอื อทิธปิาฏหิาริย์ ได้แก่อทิธหิรอืฤทธิเ์ป็นอัศจรรย์ อาเทสนาปาฏหิาริย์ 

ได้แก่ดักใจได้เป็นอัศจรรย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ได้แก่ส่ังสอนเป็นอัศจรรย์ ทรงได้

ปาฏหิารย์ิทัง้สามนีม้าด้วยอ�านาจพระบารมทีีไ่ด้ทรงบ�าเพ็ญมาเมือ่ก่อนตรสัรูโ้ดยล�าดบั 

บารมี หมายถึง ความดีที่ได้ท�าตั้งแต่ครั้งหนึ่งขึ้นไป และความดีดังกล่าว 

ก็สั่งสมพอกพูนตัวเองให้เติบใหญ่ขึ้นอยู่เสมอ ในที่เก็บอันมั่นคงแห่งหนึ่งคือจิตใจ 

ของตนเอง น่าจะตรงกับมงคลภาษิตว่า ปุพเพกตปุญญตา (ความมีบุญอันได้ท�าแล้ว

ในกาลก่อน) อาจมผีูเ้ข้าใจว่าบารมเีป็นเรือ่งอ้างบญุในอดตีชาติ หรอืเป็นเพยีงค�าสดดุซีึง่

ไม่มคีวามจรงิทีจ่ะแสดงให้เหน็ประจกัษ์ได้ ถ้าเข้าใจดงันีก้จ็ะท�าให้หยดุคดิ หยดุสงัเกต

เพือ่หาความจรงิของบารมี เพราะได้มีความจริงที่แสดงบารมีให้เป็นประจักษ์อยู่มาก 

เพียงแต่ใช้ความสงัเกตสกัหน่อยกจ็ะเหน็ เป็นต้นว่าพระพทุธเจ้าทรงได้รบัความเคารพ

บชูาอย่างยิง่เพราะอะไร ถ้าสังเกตก็จะพบว่าเพราะทรงประกอบด้วยพระคุณท้ังปวง  

ไม่อาจจะพบส่วนที่เป็นโทษไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือเป็นความชั่วทุจริตอะไรแม้แต่น้อย 

จึงเคารพบูชาพระองค์ได้โดยสนิทใจ ปราศจากรังเกียจสงสัยแม้แต่น้อย พระคุณ 

ทั้งปวงของพระองค์สังเกตได้จากการตั้งพุทธจักรขึ้นได้ส�าเร็จด้วยปาฏิหาริย์ดังกล่าว 

ถ้าจะถามต่อไปว่า เพราะอะไร ก็จะสังเกตตอบได้ว่า เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญบารมี คือ

ความดมีาจนเตม็เป่ียม ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นล�าดบัได้ว่าความดทีีไ่ด้ท�าตัง้แต่ครัง้แรก

เป็นการเริม่ต้นบารมีและบารมีเป็นเครือ่งปาฏหิารย์ิสร้างปาฏหิาริย์ให้เกดิขึน้เอง พดูอย่าง
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ง่าย ๆ ปาฏิหาริย์ก็คือความสามารถท่ีจะท�าคุณประโยชน์หรือท�าความดีต่อขึ้นไป  

ถ้าเข้าใจดังกล่าวก็จะเห็นอ�านาจของบารมีได้ง่ายขึ้น คือ ผู้ที่มีบารมีในใจมากย่อม

สามารถท่ีจะท�าคณุงามความดีได้มาก เพราะย่อมมอีทิธใินใจทีจ่ะเอาชนะใจของตนเอง

และเอาชนะใจของคนอื่นได้ ส่วนผู้ที่มีบารมีในใจน้อย ก็มีความสามารถดังกล่าวน้อย

ลงมกัจะแพ้เสยีง่าย ๆ เช่น เมือ่เหน็ลาภทีเ่ป็นเหย่ือล่อ กแ็พ้แก่ลาภเป็นปลาฮบุเหย่ือ 

ผูท้ีอ่ยูใ่นฐานะอันพงึสร้างคุณ ถ้ามีบารมีไม่พอควรแก่ฐานะ กจ็ะใช้ฐานะน้ันสร้างโทษ  

ไม่สามารถจะสร้างคุณให้สมแก่ฐานะ แต่ถ้ามีบารมีพอควรแก่ฐานะ ก็จะสามารถ 

ใช้ฐานะนัน้สร้างคณุประโยชน์และเสรมิความดเีพิม่บารมย่ิีงขึน้ได้ ฉะนัน้ บารมจีงึเป็น

ของจริงเห็นได้ง่าย และใครจะมีหรือไม่มีบารมีเพียงไรก็เห็นได้ไม่ยาก

ในวนัมหามงคลสมยัเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๐๗ นี ้ขออ�านาจ

คุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีธรรมทั้งปวง จงอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระภัทรมหาราชเจ้า ให้ทรงพระเจริญ  

แผ่พระบารมเีป็นทีพ่ึง่ร่มเยน็ เป็นมิง่ขวญัหลกัชยัแห่งชาตศิาสนาอาณาประชาราษฎร

สมณชีพราหมณาจารย์ทั้งปวงตลอดจิรัฏฐิติกาล

๗

ในการอบรมคนเพ่ือจะให้เป็นอย่างไร จ�าต้องมีวิธีชักจูงใจให้รับการอบรม  

เมื่อท�าการชักจูงใจได้ส�าเร็จ การอบรมจึงจะบังเกิดผล ดังเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีใช้

ทรัพย์ชักจูงใจบุตรให้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 

เรื่องย่อมีว่า ท่านเศรษฐีนั้นเป็นผู้มีศรัทธาอย่างยิ่ง ได้บริจาคทรัพย์มหาศาล

ในพระพุทธศาสนา แต่บุตรของท่านเศรษฐีนั้นมีอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่า กาละ ไม่มีศรัทธา 

ไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวัน ไม่เฝ้าพระองค์ เมื่อเสด็จมายังเรือนของท่านบิดา 

ไม่ฟังธรรม ไม่ช่วยปฏิบัติพระสงฆ์ซึ่งมาฉันที่บ้าน ฝ่ายท่านบิดาคิดว่าบุตรของตน 

มทีฏิฐอิย่างนี ้จกัมีคตเิบือ้งหน้าไม่ดแีน่จะปล่อยปละละเลยเสียทัง้ทีเ่ห็นอยู่กไ็ม่สมควร 

จ�าจะลองใช้ทรัพย์แก้ทิฏฐิน้ีดูสักที เพราะใคร ๆ ก็ย่อมจะอยากได้ทรัพย์อยู่ด้วยกัน 

ทั้งนั้น จึงจ้างบุตรด้วยทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะให้รักษาอุโบสถ ไปวิหาร ฟังธรรม  
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บตุรอยากได้ค่าจ้างจงึรักษาอุโบสถ ไปวหิาร แต่ไม่ยอมฟังธรรม หลบไปนอนเสยีสบาย 

จนถึงวันรุ่งขึ้นจึงกลับบ้านรับค่าจ้าง วันต่อมา ท่านบิดาเพิ่มค่าจ้างให้เป็น ๑,๐๐๐ 

กหาปณะ แต่เพิม่เงือ่นไขว่าต้องจ�าบทธรรมมาให้ได้สักบทหนึง่ด้วย บตุรไปวหิารไปยนื

ฟังธรรมขณะท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เพราะคิดจะจ�าให้ได้สักบทหนึ่งแล้วจะได้

รบีหลบออกไปเสยี จงึไม่ยอมนัง่ คิดก�าหนดจะจ�าพระธรรมบทแรกกจ็�าไม่ได้ บทที ่๒ 

ก็ไม่ได้ จึงคิดจะจ�าบทที่ ๓ ที่ ๔ เป็นต้นต่อ ๆ ไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เกิดความตั้งใจ

ฟังเพือ่ทีจ่ะจ�าให้ได้ไปทีละบท จติกเ็ป็นสมาธิ ฟังธรรมตดิต่อกนัไปโดยล�าดบั ขณะนัน้ 

ไม่ได้คิดถึงค่าจ้าง คดิตัง้ใจฟังเท่านัน้อย่างแน่วแน่ กระแสธรรมกแ็ทรกซมึเข้าถึงจติใจ 

เกิดธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมขึ้น ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นทันที 

วันรุ่งขึ้น บุตรเศรษฐีกลับบ้านพร้อมกับพระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

ออกบิณฑบาต ท่านเศรษฐีได้นิมนต์ให้เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในบ้าน เห็นอาการ

ของบตุรมหีน้าตาช่ืนบานแจ่มใส ช่วยรบัรองกลีุกจุอปฏบิตัพิระกช็อบใจ ครัน้พระพทุธเจ้า

เสวยแล้ว ได้น�าถุงเงิน ๖,๐๐๐ กหาปณะเข้าไปให้บุตรต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า  

ฝ่ายบตุรมคีวามละอายบอกปฏเิสธทีจ่ะรบั ท่านบดิาอ้อนวอนให้รบัก็ไม่ยอมรบัอยู่นัน่เอง 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัถาม ทรงสดบัเรือ่งตามทีท่่านเศรษฐกีราบทูลแล้ว ได้ตรสั

ว่า “การบรรลุกระแสธรรมเป็นผลที่ประเสริฐกว่าเอกราชัยในแผ่นดิน กว่าไปสวรรค์ 

หรือกว่าอธิปัตย์ในสกลโลก” 

เรื่องนี้แสดงว่า วิธีชักจูงใจในเบื้องต้นเป็นสิ่งส�าคัญมาก แม้ข้อที่อบรมจะดี  

ถ้าใจไม่ยอมรบักไ็ม่ส�าเรจ็ประโยชน์และไม่ควรประมาทว่าจติใจตนหรอืใครกต็ามจะไร้

ดวงตา เพียงแต่ยังไม่ลืมตา หรือฝ้าฟางไปเสียเท่านั้น แต่ถ้าบอดเสียด้วยมิจฉาทิฏฐิ

อย่างรุนแรงก็เหลือที่จะโปรด ฉะนั้น ถ้าได้ล้างตา ลืมตาข้ึนดูตามแสงประทีปธรรม 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชูช่วย ก็จะพบทางที่จริงแท้ถูกชอบได้ไม่ต่างกัน
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ความเข้าใจในกรรม

๑

ในพระพุทธศาสนา มีสรณะคือที่พึ่งก�าจัดภัยอย่างสูงสุด คือพระรัตนตรัย 

ฉะนั้น ก็ควรจะกล่าวถึงเรื่องภัยกันไว้บ้าง เพื่อที่จะได้อาศัยพระศาสนาป้องกันก�าจัด

ภยัได้ในทางท่ีถกูต้อง ภัยคือความกลัวหรอืส่ิงทีก่ลวักนั เป็นภยัทีค่นหรอืสัตว์ก่อให้เกดิ

ขึ้นบ้าง เป็นภัยธรรมชาติบ้าง คนส่วนมากยังมีความเช่ือว่ามีผู้ดลบันดาลให้เกิดภัย 

เช่นเดียวกับดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ แต่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงว่า คนมีกรรม

เป็นของตน จะมีสุขหรือมีทุกข์เพราะกรรม ก็ท�าให้คนเปลี่ยนมากลัวกรรมกันอีก  

เช่นเดียวกับท่ีเคยกลัวผู้ดลบันดาล เม่ือคิดถึงกรรมก็คิดเห็นไปคล้ายกับเป็นตัวทุกข์ 

มืด ๆ อะไรอย่างหนึ่งที่น่าสพึงกลัวผู้เงือดเงื้อจะลงโทษ กรรมจึงคล้ายผู้เคราะห์ร้ายที่

ถูกคนเข้าใจในทางร้ายอยู่เสมอ เมื่อได้ดีมีสุขก็กลับกล่าวว่าเป็นบุญบารมี กรรมจึงไม่

มาเกี่ยวในทางดีตามความเข้าใจของคนทั่วไป นอกจากนี้คนจะท�าอะไรในปัจจุบันก็ไม่

ได้นกึถงึกรรมเพราะเหน็ว่ากรรมไม่เก่ียว กรรมจงึกลายเป็นอดตีทีน่่ากลวัทีค่อยแต่จะ

ให้ทกุข์เมือ่ไรกไ็ม่รู ้ซึง่ไม่สามารถจะป้องกนัได้เท่านัน้ ดกูเ็ป็นเคราะห์กรรมของกรรม

ยิ่งนักที่ถูกคนเข้าใจไปเช่นนี้ 

อันที่จริง พระพุทธศาสนาหาได้สอนให้คนเข้าใจในกรรมเช่นนี้ไม่ ไม่ได้สอน

ให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อ�านาจกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มี

อ�านาจเหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจบุนั กรรมคอืการอะไรทกุอย่างทีค่น

ท�าอยูท่กุวนัทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ พระพุทธเจ้าได้ตรสัไว้แปลความ
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ว่า “เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าคนมีเจตนาท�ากรรมทางกายบ้าง ทางวาจา

บ้าง ทางใจบ้าง” ค�าทีต่รสัไว้นีก้ม็คีวามง่าย ๆ ทกุคนจะท�าอะไรจะพดูอะไรจะคดิอะไร 

ย่อมมีเจตนาคือความจงใจน�าอยู่ก่อนเสมอ แลในวันหนึ่ง ๆ ก็ต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ 

ต้องพดูอย่างนัน้อย่างนี ้ต้องคดิอย่างนัน้อย่างนี ้ไปตามทีต่นเองจงใจจะท�าจะพดูจะคิด 

นี้แหละคือกรรม วันหนึ่ง ๆ จึงท�ากรรมมากมายหลายอย่างหลีกกรรมไม่พ้น 

พระพทุธศาสนาสอนเรือ่งกรรม หลกัใหญ่กมุ่็งให้พจิารณาให้รูจ้กัปัจจุบันกรรม

ของตนนี้แหละว่า อะไรดีหรือชั่ว อะไรควรหรือไม่ควร เพื่อที่จะได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่

ควร เพื่อที่จะท�ากรรมที่ดีที่ควร และพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า บุคคลอาจสามารถที่

จะละกรรมที่ชั่วท�ากรรมที่ดีได้ จึงได้ตรัสสอนไว้ให้ละกรรมที่ชั่วท�ากรรมที่ดี ถ้าไม ่

เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนไว้ และการละกรรมชั่วท�ากรรมดีถ้าให้เกิดโทษทุกข์ ก็จะได้

ตรสัสอนไว้อย่างนี ้แต่เพราะให้เกดิประโยชน์สขุ จงึตรสัสอนไว้อย่างนี ้พระพทุธโอวาท

นี้แสดงว่า

คนมีอ�านาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า  

จะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งม่ันแน่วแน่อยู่ในธรรม เช่น เมตตา  

สต ิปัญญา สจัจาธิษฐานเป็นต้นอนัเป็นส่วนจติ และศลี อนัหมายถึงตัง้เจตนาเว้นการ

ที่ควรเว้นท�าการที่ควรท�าในขอบเขตอันควร

๒

คนมอี�านาจเหนอืกรรมปัจจบัุน ด้วยการควบคุมจติ เจตนาให้เว้นหรอืท�ากรรม

อะไรก็ได้ ถ้าพดูเพยีงเท่านีก้ด็ไูม่มปัีญหา แต่ถ้าพดูถงึกรรมอดตีท่ีจะส่งผลให้ในปัจจบุนั

ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นอีก ส�าหรับผู้เชื่ออดีตชาติ ว่ากรรมที่ท�าไว้ในอดีตชาติจะส่งผลให้

ในชาตนิีอ้ย่างหลีกเลีย่งไม่พ้น จงึกลวัอ�านาจของกรรมอดตีเหมอืนอย่างกลวัอ�านาจมดื

ที่จะมาท�าร้ายเอาแน่ ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาแสดงไว้อย่างไร สมควรจะพิจารณา 

ประการแรก พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเป็นทายาทรับผลแห่งกรรมที่ตนได้

ท�าไว้ ข้อนี้ เป็นกฎธรรมดาข้อมาติกาคือแม่บท ไม่มีผิดเหมือนอย่างที่ค�าโบราณว่า 
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ก�าปั้นทุบดิน แต่ยังมีกฎประกอบอีกหลายข้อเหมือนอย่างดินท่ีดีนั้นยังมีปัญหาต่อไป

อีกหลายข้อว่า ดินที่ตรงไหนเป็นต้น เมื่อกล่าวว่าดินแล้วก็คลุมไปทั้งโลก ค�าว่ากรรม 

ก็ฉันนั้น คลุมไปทั้งหมด เพราะคนทุกคนท�ากรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันมามากมาย 

เหลือเกิน กรรมอันไหนจะให้ผลเมื่อไร จึงมีกฎแบ่งกรรมออกไปอีก สรุปลงว่า  

กรรมหนักหรือกรรมที่ท�าบ่อย ๆ ให้ผลก่อนกรรมที่เบากว่า หรือที่ท�าไม่บ่อยนัก 

คนเรานั้นท�ากันมาทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่ว จึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป ผู้ที่

มีสุขมากก็เพราะกรรมหนักหรือกรรมที่ท�าบ่อย ๆ ฝ่ายดีก�าลังให้ผล ผู้ท่ีมีทุกข์มาก 

ก็ตรงกันข้าม และในปัจจุบันนี้ใครก็ตามมีความไม่ประมาท ประกอบกรรมที่ดีอย่าง

หนักหรือบ่อย ๆ กรรมดังกล่าวนี้ก็จะสนองผลให้ก่อน กรรมชั่วในอดีตหากได้ท�าไว้ 

ถ้าเบากว่าก็จะไม่มีโอกาสให้ผล ดังที่มีนิทานเล่าว่าได้มีบุคคลผู้หนึ่ง หมอดูว่าจะต้อง

ถงึแก่ความตายภายในก�าหนดเท่านัน้วนั ผูน้ัน้เชือ่ว่าตนจะตายตามค�าหมอด ูจงึบรจิาค

ช่วยคนมากมาย เม่ือถึงก�าหนดท่ีหมอทายก็ไม่ตาย จึงต่อว่าหมอ หมอถามว่าได้ท�า

อะไรบ้าง ก็ตอบให้หมอทราบ หมอจึงบอกว่าเพราะอย่างนั้นจึงไม่ตาย การกุศลนั้น

ช่วยต่ออายุไว้ 

ตามนทิานเรือ่งนี ้ถ้าเป็นหมอดูกค็งจะว่าอย่างนัน้ แต่ถ้าเป็นพระพทุธศาสนา

ก็จะต้องตอบเป็นวิภัชวาทะ (จ�าแนกตอบ) ว่าตามหลักกรรม หากจะมีกรรมเก่ามา

ตดัรอนชีวิต ถ้าท�ากรรมปัจจบัุนฝ่ายดใีห้หนกักว่า กรรมตดัรอนนัน้กจ็ะต้องชงกัไว้ก่อน 

กรรมดีใหม่กจ็ะสนองผลเหมอืนอย่างขวางหน้ากรรมตดัรอนนัน้ไว้ เรยีกว่ากรรมตดัรอน 

ไม่ได้โอกาสจะให้ผลก็ได้ ฉะนั้น

ผู้ที่ท�ากรรมดีอยู่มากเสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมีกุศล 

ของตนจะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนือง ๆ  

ก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วย ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน

ทั้งเมื่อได้ด�าเนินในมรรคมีองค์ ๘ ของพระพุทธเจ้าเพื่อความส้ินทุกข์ ก็จะ

ด�าเนนิเข้าทางท่ีพ้นจากกรรมเวรท้ังสิน้ พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า ตณัหาเป็นกรรมสมทุยั 

คือเหตใุห้เกิดกรรม มรรคเป็นทางดบักรรม และได้ตรัสไว้แปลความว่า “บาปทีผู่ใ้ดท�า

ไว้แล้วละเสยีได้ด้วยกศุล ผูน้ัน้ส่องโลกนีใ้ห้สว่าง เหมอืนดวงจนัทร์พ้นแล้วจากหมอก” 
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จงึไม่ต้องกลวัอดตี แต่ให้ระวงัปัจจุบนักรรม และระวังใจ ตัง้ใจให้มัน่ไว้ในธรรม ธรรมก็

จกัรักษาให้มีความสวัสดีทุกกาลทุกสถาน

๓

พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงกรรมวิบาก เพื่อให้บุคคลมีสติระลึกว่าจะท�าอะไร

ลงไป ตนจะต้องรับวิบากคือผลของกรรมที่ท�านั้น ค�าว่า วิบาก มักเข้าใจกันว่าผลที่

เป็นความทกุข์เดอืดร้อน แต่อนัทีจ่รงิหมายถงึผลทีเ่ป็นกลาง ๆ เหมอืนอย่างค�าว่ากรรม

ก็หมายถึงเป็นกลาง ๆ วิบากแปลตามศัพท์ว่า ‘สุกยิ่ง’ หรือ ‘แก่ยิ่ง’ เหมือนอย่าง 

ผลไม้บนต้นไม้ แก่สุกจนถึงหล่นจากขั้ว หรือเหมือนอย่างครรภ์แก่จนถึงกาลคลอด 

เม่ือปลูกต้นไม้ผล ลงแล้วก็ต้องรดน�้าพรวนดิน บ�ารุงรักษาเรื่อยมาจนถึงออกผล  

เมือ่ผลแก่ได้ทีจ่งึจะตดัมาบรโิภคได้ หรอืถ้าปล่อยไว้กบัต้นจนแก่สุกกจ็ะหล่นลงมาเอง 

ฉันใดก็ดี เมื่อท�ากรรมใดข้อหนึ่งลงแล้ว เมื่อท�าบ่อย ๆ กรรมก็จะแสดงผลโดยล�าดับ 

จนสุกแก่ตัว จึงเผล็ดผลออกเต็มที่ 

ควรกล่าวได้ว่าผลของกรรมเริ่มมีตั้งแต่เริ่มท�ากรรม แต่ยังไม่เป็นวิบาก  

จะเรียกว่าวิบากต่อเมื่อผลแก่สุกเต็มท่ี เหมือนอย่างผลไม้ควรกล่าวได้ว่าเริ่มมีตั้งแต่

เร่ิมปลูกต้นไม้ แต่ยังไม่ปรากฏ ค่อย ๆ เพาะตัวโดยล�าดับจนถึงโผล่ออกจากขั้ว 

ค่อย ๆ โตขึ้นจนถึงแก่สุกเต็มที่ นี้เป็นวิบากของต้นไม้ วิบากของกรรมจึงต้องอาศัย

กาลเวลา ดงัท่ีท่านแสดงว่ากรรมบางอย่างให้เสวยผลในภพปัจจบุนั เหมอืนอย่างให้ผล

ในวนัน้ี กรรมบางอย่างให้เสวยผลในภพหน้า เหมอืนอย่างให้ผลในวนัพรุง่นี ้กรรมบาง

อย่างให้เสวยผลในภพต่อ ๆ ไป เหมือนอย่างให้ผลในวันมะรืนนี้ เป็นต้นไป 

แต่ว่าคนท�ากรรมต่างซบัซ้อนกนัอยู่มาก เป็นกรรมทีส่่งเสริมกันก็มี เบียนกัน

ก็มี ตัดรอนกันก็มี คือว่า กรรมดีกับกรรมดี กรรมชั่วกับกรรมชั่วย่อมส่งเสริมกัน  

ส่วนกรรมดีกับกรรมชั่วย่อมเบียนกัน ตัดรอนกัน ดูก็คล้าย ๆ กับการปลูกต้นไม้  

ถ้าดินแห้งไป อากาศร้อนจัดไป มีแมลงกัดกิน ก็ท�าให้ต้นไม้เฉา จนถึงตายได้ เมื่อได้

ดินชุ่มชื้นพอควร ได้น�้าได้ปุ๋ยพอควร ไม่มีแมลงกัดกิน จึงจะเติบโต ธรรมชาติมีสิ่งที่

ส่งเสริมกัน เบียนกัน 
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กรรมกเ็ป็นธรรมชาตหิรือกฎธรรมดาอย่างหนึง่ท่ีมีส่งเสรมิกนั เบียนกนั บคุคล

มอี�านาจประกอบกรรมขึน้ทแีรก และกรรมมอี�านาจให้วบิาก กเ็ช่นเดียวกับคนมอี�านาจ

ทีจ่ะปลกูต้นไม้ และต้นไม้กอ็อกผลไปตามธรรมชาตขิองต้นไม้เอง ถงึเช่นนัน้คนกฉ็ลาด

ที่จะใช้ธรรมชาติสนับสนุนต้นไม้ เช่นรดน�้า พรวนดิน ให้ปุ๋ย ตลอดถึงจัดปรับปรุงดิน

ฟ้าอากาศให้เหมาะ แปลว่าฉลาดทีจ่ะปรบัปรงุธรรมชาต ิให้มปีระโยชน์แก่พชืผลทีเ่ป็น

ธรรมชาตด้ิวยกนั ในเรือ่งของกรรมกเ็ช่นเดียวกนั คนฉลาดย่อมสามารถประกอบกรรม

เพือ่วบิากทีดี่ ดงัท่ีเรยีกว่ากศุลวิบาก และสามารถประกอบกรรมทีส่่งเสรมิให้เกดิวิบาก

เช่นนัน้ได้โดยเรว็และมาก กรรมทีส่่งเสรมิในทางเดยีวกนันัน้ กเ็บยีนตดัรอนในทางอืน่

ที่ตรงกันข้าม ฉะนั้น กรรมท่ีให้เกิดอันตรายเหมือนอย่างดินแห้งฝนแล้งตลอดถึง 

ตัวด้วงตัวแมลงก็ไม่มาเกิดเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ คือกรรมที่ปลูกรักษาไว้เพ่ือผลที่

ประสงค์ได้ ฉะนีแ้หละจงึเรยีกว่า กศุล แปลว่ากจิของคนฉลาด และเรยีกคนทีท่�ากศุล

ว่าคนฉลาดด้วย เรื่องของกรรมจึงต้องมีความฉลาดให้มาก

๔

พระพุทธเจ้า ทรงแสดงกรรมและผลของกรรมว่า เป็นเหตุและผลที่ทุกคนจะ

ต้องรับ แต่บคุคลกอ็าจจะละบาปกรรมเสยีได้ด้วยกศุลกรรม เหมอืนอย่างพระองคลุมิาล

ท�าบาปฆ่ามนุษย์มากมายเมื่อเป็นโจร แต่ก็ละบาปนั้นได้ด้วยกุศลอย่างสูง คือ 

อรหัตตมัคคญาณ เมื่อเข้าบวชปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า คือว่ากรรมก็มี

เบยีนกนั ตดัรอนกนัได้ คนทีฉ่ลาดจงึประกอบกรรมทีด่อียู่เสมอ กรรมทีด่เีหล่านีก้จ็ะ

เบยีนจะตดัรอนกรรมท่ีชัว่หากได้เคยท�าไว้แล้ว เรือ่งกรรมอดตีให้ผล มข้ีอทีค่วรตัง้เป็น

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ อาการที่ให้ผลแบ่งเป็น ๒ ได้แก่ ให้ผลแก่บุคคลโดย 

ไม่เกีย่วกบัจติเจตนาของบคุคล ในทางทีด่เีช่น ประสบลาภผลโดยทีมิ่ได้คาดคดิไว้เลย 

ในทางร้าย เช่น ประสบเหตุร้ายโดยมิได้คาดคิดไว้เช่นเดียวกัน จะกล่าวว่าไม่อยู่ใน

อ�านาจแห่งจิตเจตนาของคนเลยก็ได้ คือคนจะคิดต้องการหรือไม่ก็ตาม เหตุที่จะต้อง

เกิดก็ต้องเกิดจนได้ อีกอย่างหนึ่งให้ผลแก่บุคคลโดยเกี่ยวแก่จิตเจตนาของบุคคลด้วย  

ในทางที่ดีเช่นคิดอยากจะท�างานก็ได้งาน ได้ทรัพย์คล่องสะดวก หรือมีผู้มาชักชวน 

ให้ท�าก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ในทางร้าย เช่นคิดท�าอะไร มีใครมาชักชวนให้ท�าอะไร 
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ก็ไม่ได้ผล บางทีกลับเสียไป หรือคิดท�าความชั่วร้ายเสียหายเองหรือมีผู้มาชักชวน 

กท็�าความชัว่ต่าง ๆ ได้ โดยคล่องสะดวก

ตามตวัอย่างทีก่ล่าวนีย้งัมปัีญหาว่า กรรมอดตีให้ผลหรือกรรมปัจจุบันให้ผล 

กันแน่ เพราะตามที่มองเห็นก็เป็นกรรมปัจจุบัน เช่นท�าการค้าได้ก�าไร หรือขาดทุน 

ถ้าไม่ท�าการค้ากจ็ะไม่เกดิผลทัง้สองอย่าง แต่ผูท้ีเ่ชือ่กรรมกก็ล่าวว่า มกีรรมอดตีผสม

ให้ผลอยู่ด้วย แต่ก็มองไม่เห็น ดังที่เรียกกันว่าคนก�าลังชะตาดีท�าอะไรก็ขึ้น คนก�าลัง

ชะตาตกท�าอะไรก็ไม่ขึ้น ถ้าเป็นโหรก็จะท�านายทายทักว่านพเคราะห์ดวงนั้นดวงนี ้

กมุเล็งโยคลคันาจะเกดิผลเช่นนัน้ เช่นนี ้ซึง่โหรกอ็ธบิายให้เข้าหลกักรรมว่าท�านายอดตี

กรรมนัน่เอง แต่ถ้าจะถามว่าทางพระพทุธศาสนาว่าอย่างไร ก็น่าจะตอบว่าในส่วนที ่

เกี่ยวกับจิตเจตนาเช่นนี้ 

ทางพระพทุธศาสนาสอนให้รกัษาจติของตน ดงัทีต่รัสไว้แปลความว่า “คนทรง

ปัญญา ย่อมรกัษาจติ” เพราะเมือ่รกัษาจติไว้ได้ หากจะมีกรรมอดตีมาชกัน�าให้คดิท�า

ไม่ดี หรือให้มีผู้มาชักชวนก็จะห้ามใจได้ จะไม่หวั่นไหวไปตามค�าชักชวน ถ้าคิดท�าดี

หรือมีผู้ชักชวนให้ท�าดี ก็จะกล้าท�ากล้ารับที่จะท�า พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักไว้ดังนี้ 

“ไม่ท�าความชั่วทั้งปวง ท�าความดีให้ถึงพร้อม ท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ผู้ที่รักษาจิต

ของตนได้ย่อมสามารถทีจ่ะปฏบิตัพิระโอวาทนีไ้ด้ เมือ่เป็นเช่นนีก้ไ็ด้อานสิงส์ ๒ อย่าง

คือ ปิดทางอดีตกรรมที่ไม่ดีหากจะมี เปิดทางปัจจุบันกรรมที่ดี 

ในเรื่องเช่นนี้ใจจึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้า ใจนั่นเองน้อมไปโอนไป อดีตกรรม 

ไร ๆ ทีจ่ะให้ผลโดยอาศัยใจ ไม่มีอ�านาจโดยล�าพงัตนเองเลย แต่อาจมอี�านาจครอบง�า

ใจที่อ่อนแอ หากใจมีก�าลังแล้วใจย่อมชนะกรรมที่เกี่ยวแก่ใจทุกอย่าง

๕

ครผููเ้ยีย่มยอดของโลกอนัควรเรยีกว่าบรมครนูัน้ คอืพระพทุธเจ้า ชาวโลกได้

เป็นศิษย์ธรรมของพระองค์มากกว่า ๒๕ ศตวรรษแล้ว แม้จะปรากฏในประวัติว่า

พระพุทธองค์ ได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาไปได้ ๗ รัฐในดินแดนแห่งชมพู

ทวปีเท่านัน้ กส็ิน้เวลาของพระองค์ แต่ต่อมาพระพทุธศาสนาได้แผ่ขยายออกจากชมพู
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ทวปีไปยงัถ่ินประเทศต่าง ๆ อย่างไม่หยดุยัง้จนถึงทกุวันนี ้จงึเหมือนอย่างต้นไม้ดังจะ

ยืมค�าเรียกว่าต้นชมพู อันเป็นต้นไม้ที่นับถือมาแต่เก่าก่อนของชาวชมพูทวีป ว่าเป็น 

ต้นไม้ประจ�าทวีปหรือโลก ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปลูกไว้ ได้เติบใหญ่หยั่งรากลงลึกแผ ่

ก่ิงก้านออกไปอย่างทันทอดพระเนตรเห็น แต่บัดนี้ยิ่งเติบใหญ่สูงจดฟ้าแผ่กิ่งก้าน 

ปกคลุมออกไปทัว่โลกใหค้วามร่มเย็นให้ผลเป็นอมตะแก่ชาวโลก เมื่อพจิารณาประวัติ

พระพุทธศาสนาด้วยใจที่ยอมรับความจริงจะเห็นว่าตามที่กล่าวมานี้ไม่เกินไปเลย  

ผูท้ีไ่ด้ลองศกึษาปฏบิตัธิรรมของพระพุทธเจ้าดบู้างแล้ว จะรูสึ้กในผลวเิศษได้ด้วยตนเอง

โดยเฉพาะย่อมสามารถด�าเนินชีวิตของตนให้เป็นสุคโต คือไปดีได้ อันวิถีแห่งชีวิต 

ของแต่ละคนน้ันย่อมมีราบรื่นสมบูรณ์บ้าง ขรุขระบกพร่องบ้าง เพราะผลของกรรม

เก่าก็มี กรรมปัจจุบันก็มีความขรุขระในชีวิต เพราะกรรมเก่านั้นน่าจะคล้ายกับ 

ความขรุขระของพื้นแผ่นดินในโลก ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ คือ

พืน้แผ่นดนิแม่น�า้ภเูขาทีม่อียูต่ามธรรมชาติ คนเรามปัีญญาถมท�าให้เป็นถนน 

ขุดให้เป็นแม่น�้าล�าคลอง ท�าสะพานข้ามแม้น�้าใหญ่ สร้างท�านบกั้นน�้า ขุดอุโมงค์ 

ทะลภุเูขา เรียกว่าใช้กรรมปัจจบัุนปรบัปรงุธรรมชาตฉัินใด ความขรขุระของชวิีตเพราะ

กรรมเก่าก็ฉันนั้น คิดเหมือนความขรุขระของแผ่นดินตามธรรมชาติ คนเราสามารถ

ประกอบกรรมปัจจบุนั ปรบัปรุงสกดัก้ันกรรมเก่า เหมือนอย่างสร้างท�านบกัน้น�า้เป็นต้น 

เพราะคนเรามีปัญญา

ไฉนดริจัฉานแม้กระทัง่วานรทีม่มีอืเท้าคล้ายมนษุย์จงึไม่มที�าอะไรให้วัฒนะขึน้ 

กรรมเก่าสร้างมาอย่างไรกค็งอยูอ่ย่างนัน้ (น่าจะยกเว้นจ�าพวกทีว่่า เป็นบรรพบรุษุของ

มนุษย์) ก็คือขาดปัญญาท่ีจะคิดอ่านประกอบกรรมปัจจุบันปรับปรุงกรรมเก่า หรือที่

เรยีกว่าธรรมชาตใิห้ดเีจรญิขึน้ เรยีกว่าเป็นของกรรมเก่าอย่างสมบรูณ์ ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสสอนให้เว้น ให้ท�ากรรมท่ีเป็นปัจจุบันนี้แหละเป็นประการส�าคัญ และให้ไม่

ประมาทขาดสติ มักจะปล่อยใจให้กิเลสเช่นราคะโลภะตัณหาครอบง�าจนส้ินละอาย  

จึงท�ากรรมที่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นให้เดือดร้อน คือกรรมของคนหนึ่งอาจเนื่อง

ไปถงึอกีคนหนึง่ได้ เช่นขโมยลักทรพัย์ เจ้าของทรพัย์ผูถ้กูขโมยกพ็ลอยเดอืดร้อนด้วย 

เพราะกรรมของขโมย หรอืจะว่าเพราะกรรมเก่าของเจ้าของทรพัย์หรอืจงึต้องถกูขโมย 

แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนให้คิดอย่างนั้น เพราะถ้าตรัสสอนดังนั้น ก็ไม่ต้องสอน
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ธรรมอะไรอื่นทั้งสิ้น สอนว่ากรรมเก่า ๆ ค�าเดียวก็พอ ฉะนั้น จึงตรัสสอนให้อบรม

ธรรมเช่นความไม่ประมาท ความมีสติ การใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรชอบอะไรผิด  

เพื่อประกอบปัจจุบันกรรมให้ชอบ

๖

พระพทุธเจ้า ได้ตรสัสอนเรือ่งกรรม กย่็อมเนือ่งถึงกรรมเก่าอยู่ด้วย เพราะกรรม

เป็นตัวเหตุซึ่งจะต้องท�าขึ้นก่อนแล้วผลจึงจะตามมาภายหลัง ฉะนั้น ผลต่าง ๆ ที่ได้

รับอยู่ในปัจจุบันของทุกคน จึงกล่าวได้ว่าเป็นผลของกรรมที่ตนได้ท�าไว้แล้ว แม้ใน 

วันเดือนปีท่ีแล้ว ในช่ัวโมงท่ีแล้วจนถึงในนาทีที่แล้ว เรียกว่ากรรมอดีตทั้งสิ้น แต่คน

เราเมือ่พดูว่ากรรมอดตีหรอืกรรมเก่ากมั็กเข้าใจเอาว่ากรรมในชาติอดตี ไม่ค่อยได้นกึถึง

อดีตในชาตินี้ ทั้งได้มีเรื่องเล่าถึงกรรมในชาติอดีตไว้ก็มาก เช่นเรื่องหนึ่งในอรรถกถา

ธรรมบทว่า 

สมัยหน่ึง เม่ือพระบรมศาสดาประทบัอยู ่ณ พระเชตวันใกล้กรงุสาวัตถี ภิกษุ

เป็นอนัมากพากนัมาเฝ้า เวลาเช้ากอ็อกเท่ียวบณิฑบาตในหมูบ้่าน ชาวบ้านหมูห่นึง่ได้

นิมนต์พระผู้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านของตน ให้เข้านั่งในศาลานั่งประจ�าหมู่บ้าน 

ถวายยาคูและของเคี้ยวให้ฉันรองท้องก่อน พวกแม่บ้านก็พากันปรุงอาหารบิณฑบาต 

ขณะที่น่ังรออยู่ก็ฟังธรรมไปด้วย เปลวไฟแลบจากเตาขึ้นไปติดหลังคา เสวียนหญ้า 

อันหนึ่งติดไฟจากหลังคาลอยไปในอากาศ พอดีไปสวมเข้าที่คอของกาตัวหนึ่ง ซึ่งบิน

สวนทางมาในขณะนัน้ กาตวันัน้จงึถกูเสวยีนหญ้าไฟไหม้ตกลงตายในท่ามกลางหมูบ้่าน 

เร่ืองน้ีท่านแสดงบุพกรรมของกานั้นไว้ว่า ชาวนาคนหนึ่งอดีตกาลล่วงมานานไกล 

พยายามฝึกโคดือ้แต่ไม่ส�าเรจ็ โคนัน้กด้ื็อจนเหลือทน ไปหน่อยหนึง่กน็อน เขาตใีห้ลกุ

ขึน้กไ็ปอกีหน่อยหนึง่แล้วกน็อนอกี เขาพยายามให้โคไปสกัเท่าไรก็ไม่ส�าเรจ็จนสดุทีจ่ะ

อดกลั้น จึงว่าเอ้านอนให้สบายตั้งแต่บัดนี้ไป มีความโกรธเต็มท่ีจึงพันคอของโคนั้น 

ด้วยฟาง จนดเูหมือนฟ่อนฟางแล้วจดุไฟขึน้ โคนัน้ก็ถกูเผาตาย ท่านว่าเรือ่งนีเ้ป็นการ

เสวยชาติก�าเนิดรับวิบาก คือผลที่เหลือของกรรมของชาวนานั้น 

กรรมเก่าหรือบุพกรรมตามเรื่องนี้เป็นกรรมเก่าที่หลีกไม่พ้น หญิงผู้ท�าครัว 

กไ็ม่ได้เจตนา จะให้ไฟลามขึน้ไปตดิหลงัคาตดิเสวียนหญ้า แม้เสวียนหญ้าน้ันกไ็ม่มจีติ
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เจตนาจะลอยไปคล้องคอกา ถงึกาเองกไ็ม่รูไ้ม่มีเจตนาจะให้คอของตนไปรบัคล้องประดบั

ด้วยเสวยีนหญ้าไฟ ตกว่าถงึวาระทีก่รรมมาถงึจรงิ ๆ ทีท่่านว่าต้องไปเกิดเป็นกากเ็พือ่

รับผลกรรมดังกล่าว 

น่าคิดว่า ชีวิตของดิรัจฉานนั้นส่วนใหญ่เป็นผลของกรรมเก่าสมบูรณ์ เพราะ

ไม่มีปัญญาที่จะสร้างกรรมใหม่ขึ้นป้องกันขัดขวาง และเรื่องนี้ผู้ที่เช่ือลางก็อาจถือว่า

เป็นลางไม่ดสี�าหรับหมูบ้่าน เพราะอยูด่ ีๆ กากบัเสวยีนไฟกไ็ปเจอกนั กาเอาคอไปรบั

เสวียนไฟถูกไหม้ตกลงตาย แต่ท่านผูรู้แ้สดงว่าเป็นผลกรรมของกานัน้เท่านัน้ ไม่เกีย่ว

กบัใครอืน่

ความเชื่อกรรม ถ้าเชื่อให้ถูกทาง ก็จะแก้ความเชื่อโชคลางต่าง ๆ ได้เป็น 

อันมาก และส�าหรับคนเรามีปัญญาสร้างกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้ดี ๆ มีพระธรรมของ

พระพุทธเจ้าปฏิบัติรักษาอยู่ ก็เป็นผู้มีสรณะก�าจัดทุกข์ภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

๗

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถี ได้มีภิกษุ ๗ รูป 

เดนิทางจากจงัหวดัชายแดนจะไปเฝ้าทีก่รงุสาวตัถ ีเมือ่เดนิทางมาถงึวดัใกล้ภเูขาแห่งหนึง่ 

ตกเวลาเย็นกแ็วะเข้าพกัค้างคืนท่ีวดันัน้ มีถ�า้ทีว่่างอยูพ่อดมีเีตยีง ๗ เตยีง พระเจ้าวัด

จึงจัดให้พระเดนิทางทัง้ ๗ รปูพกัในถ�า้นัน้ ตกเวลากลางคนืได้มหีนิก้อนใหญ่ก้อนหนึง่ 

กล้ิงมาปิดประตูถ�า้ ขงัเธอทัง้ ๗ รปูไว้ในถ�า้ รุง่ขึน้เช้า พวกพระเจ้าวดัและชาวบ้านมา

ช่วยกันผลักก้อนหิน ก็ไม่สามารถจะผลักออกไปได้ พยายามอยู่ถึง ๗ วัน ก้อนหิน

นั้นได้เลื่อนออกไปเอง ทั้ง ๗ รูปต้องถูกขังอดอาหารอยู่ถึง ๗ วัน จึงออกจากถ�้าเดิน

ทางต่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ท่านแสดงว่าเพราะบุพพกรรมของพระทั้ง ๗ รูป  

เมื่อคร้ังเป็นเด็กเลี้ยงโค วันหนึ่งน�าโคไปเลี้ยงด้วยกันท้ัง ๗ คน ได้ไปพบเหี้ยใหญ ่

ตัวหนึ่ง จึงไล่จับขังไว้ในจอมปลวกแห่งหนึ่งปิดช่องเข้าเสียคิดว่าพรุ่งนี้จะมาปล่อย  

วนัรุง่ข้ึนกล็มืกนัเสยี น�าโคไปเลีย้งทางอืน่ ล่วงไปถึง ๗ วัน กลบัมาทางจอมปลวกนัน้ 

นึกขึ้นมาได้ก็รีบเปิดช่องให้สัตว์ที่ขังไว้เล่นนั้นคลานออกมาอย่างอ่อนเพลีย จึงต้องมา 

สนองกรรมต้องอดอาหารถึง ๗ วันเช่นเดียวกัน 



418 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

พระพทุธเจ้าได้ทรงปรารภเรือ่งนีต้รสัพระธรรมบทหนึง่ว่า ‘ไม่ว่านัง่อยู่ในอากาศ 

ไม่ว่าเข้าไปสูท่่ามกลางสมุทร ไม่ว่าเข้าไปยังช่องภเูขา ถ่ินทีไ่ปอยูแ่ล้วจะพ้นจากบาปกรรม

ได้หามีไม่’ พระธรรมบทนี้แสดงในด้านบาปกรรม มิได้แสดงด้านบุญกรรมเทียบไว้  

แต่กพ็งึเหน็ความตรงกนัข้ามว่า ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนกไ็ม่พ้นจากบญุกรรมในท�านองเดยีวกนั 

ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในบุญ ว่าเล็กน้อยไม่ควรท�าดังพระธรรมบทหนึ่งว่า 

‘ไม่ควรหมิน่บญุว่าบญุพอประมาณจกัไม่มาถึง แม้หม้อน�า้ย่อมเตม็ได้ด้วยน�า้ทีต่กลงที

ละหยาด ผูท้รงปัญญาเม่ือสัง่สมบญุแม้ทีละน้อยกเ็ตม็ด้วยบญุได้เช่นเดยีวกนั’ ในด้าน

บาปก็มีพระธรรมบทแสดงไว้เช่นนี้เหมือนกัน 

ฉะนั้น ผู้ที่ท�าบุญกรรมในปัจจุบันอยู่เสมอ จึงม่ันใจได้ว่าบุญจะช่วยป้องกัน

ก�าจดัภัยไร ๆ อนัจะเกดิจากบาปหากได้ท�าไว้ในอดตี ทกุคนนัน้หนบีญุไม่พ้นเช่นเดยีว

กบัหนบีาปไม่พ้น จงึไม่ต้องหนทีัง้บญุทัง้บาป แต่บาปจะต้องยบัยัง้ผลถ้าบญุมกี�าลงักว่า 

ไม่ดูหมิ่นบุญสั่งสมบุญอยู่เป็นอาจิณแม้จะทีละน้อย บุญย่อมมีก�าลังขึ้นโดยแน่นอน 

พระธรรมบทได้สอนไว้อกีว่า ‘พงึรบีเร่งท�าความดี พงึห้ามจิตจากความชัว่ เพราะเมือ่

ท�าความดีช้าไป ใจจะยินดีในความชั่วเสีย’ ‘ถ้าคนจะท�าความชั่วก็ไม่ควรท�าบ่อยนัก  

ไม่ควรพอใจในความชั่ว เพราะการสั่งสมความชั่วไว้ให้เกิดทุกข์’ ‘ถ้าคนจะท�าความดี 

ก็ควรท�าบ่อย ๆ ควรพอใจในความดี เพราะการสั่งสมความดีให้เกิดสุข’

๘

พระธรรมบทหนึ่งกล่าวว่า “ผู้ใดประทุษร้ายนรชนผู้มิได้ประทุษร้าย บริสุทธิ์ 

เลีย้งได้ ไม่มโีทษ บาปย่อมถงึผูน้ัน้ท่ีเป็นคนพาลชัว่ เหมอืนอย่างผงฝุน่ทีซ่ดัไปทวนลม 

(ก็จะปลิวมาถูกคนที่ซัดเอง)” ท่านได้เล่าเรื่องอดีตประกอบว่า 

ได้มีหมองคูนหนึง่เท่ียวหาคนถกูงกูดัรกัษาไปในหมูบ้่านทัง้หลาย ไม่พบใครที่

จะรักษา หมดเสบียงลง เดินไปพลางคิดหาวิธีท่ีจะได้ค่ารักษา ได้เห็นเด็กกลุ่มหนึ่ง

ก�าลังเล่นกันอยู่ คิดว่าจ�าจะออกกโลบายให้งูกัดเด็กเหล่านี้เอาค่ารักษา จึงชี้ให้เด็กดูงู

ตัวหนึ่งที่นอนอยู่ในโพรงไม้ โผล่เพียงศีรษะออกมา หลอกเด็กว่าลูกนกสาลิกาให้พวก

เดก็ไปจบั เดก็คนหนึง่จงึวิง่เข้าไปไม่ทันดใูห้แน่ ล้วงมอืเข้าไปจบัคองดูงึออกมา พอมอง
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เห็นว่าเป็นงูก็ตกใจร้องลั่นเหวี่ยงออกไปเต็มแรง พอดีไปตกบนศีรษะของหมองูซึ่งยืน

อยู่ไม่ไกลนัก งูก็พันคอหมองูกัดหมองูอย่างมั่นเหมาะ หมองูได้สิ้นชีวิตในที่นั้นเอง 

เรือ่งนีเ้ข้าค�าเก่าว่าหมองตูายเพราะงกูไ็ด้ แต่กพ็งึเหน็ว่าตายเพราะงใูจ คอืใจ

ที่คิดประทุษร้ายผู้ที่มิได้ประทุษร้ายเป็นเหตุส�าคัญ 

อีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าเกิดขึ้นในครั้งพระพุทธเจ้าเอง เมื่อพระองค์ประทับอยู่ 

ณ พระอารามหลวงเชตวัน ใกล้กรุงสาวตัถี เรือ่งมว่ีาพรานดคุนหนึง่พาหมูส่นุขัไล่เนือ้ 

เข้าป่าแต่เช้า ไปสวนทางกบัพระอยูป่่ารปูหนึง่ซึง่เดินออกจากป่า เพือ่จะเข้าไปบณิฑบาต

ในบ้าน พรานเร่ิมหงุดหงิดใจเพราะเหน็ว่าพระเป็นบคุคลกาลกรรณีส�าหรบัตน เช้าวันนัน้

ไม่พบสัตว์อะไรสักตัวเดียว ยิ่งเกิดความโกรธงุ่นง่าน ต้อนสุนัขกลับ ก็พอดีมาพบกับ

พระรูปนั้นก�าลังกลับจากบิณฑบาตในบ้านเข้าป่า พรานดุนั้นโกรธเต็มที่ว่า พบมาหน

หนึ่งแล้วซวยเต็มที่แล้วยังมาพบเข้าอีก จึงให้สัญญาณหมู่สุนัขให้กัดพระ ฝ่ายพระได้

อ้อนวอนขออย่าให้ท�า พรานดไุม่ยอม ครัน้หมูส่นุขัว่ิงตรงเข้ามา ท่านได้รบีหนขีึน้ต้นไม้

สูงแค่ชั่วบุรุษตามที่มีอนุญาตไว้ในพระวินัย หมู่สุนัขได้เข้าไปล้อมอยู่ใต้ต้นไม้ พรานดุ

กล่าวว่าถึงขึ้นต้นก็ไม่พ้น จึงตรงเข้าไปยืนใต้ต้นไม้แทงเท้าท่านด้วยเดือยปลายธนู  

ท่านยกเท้าทีถ่กูแทงหน ีกแ็ทงอกีเท้าหนึง่ ท่านยกเท้านัน้หน ีหย่อนอกีเท้าหนึง่ลงเพือ่

พยงุกาย ก็แทงเท้านัน้เข้าอีก แม้ท่านจะวงิวอนสกัเท่าไรพรานกไ็ม่ฟังเสยีง ท่านยกขึน้

เท้าหนึ่ง หย่อนลงเหยียบกิ่งไม้ไว้เท้าหน่ึง พรานก็แทงเท้าท่ีหย่อนลงอย่างไม่หยุดยั้ง 

ท่านเกิดทุกขเวทนาแรงกล้า ด�ารงสติไม่อยู่จนถึงจีวรที่ครองอยู่ หลุดลงไปโดยไม่รู้ตัว 

จีวรได้หลุดลงไปคลุมตัวพรานดุนั้น หมู่สุนัขคิดว่าพระตกลงมาแล้ว จึงรุมกันกัดนาย

ของมันเอง ทึ้งเนื้อกินกันจนเหลือแต่กระดูกในขณะนั้นเอง 

เรื่องน้ีแสดงผลท่ีบังเกิดสนองแก่ผู้ประทุษร้ายคนบริสุทธิ์ ผู้มิได้ประทุษร้าย

อะไรในเวลาไม่เรว็กช้็า พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัพระธรรมบท ข้อทีไ่ด้ยกมาไว้ข้างต้นเป็น

ข้อเตือนใจทุก ๆ คน ให้มั่นอยู่แต่ในกรรมที่ดีเพราะกรรมที่ชั่วที่ประกอบออกไปด้วย

ราคะ โทสะ โมหะ หรอื โลภ โกรธ หลง นัน้ กย่็อมไปประทษุร้ายใครผูใ้ดผูห้นึง่หรอื

หลายคนเข้า ถ้าผู้นั้นเป็นคนดีคนบริสุทธ์ิก็จะต้องกรรมทัณฑ์ตามพระธรรมบทข้อนี้ 

ซึ่งเป็นสัจจวาจาของพระพุทธเจ้า
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บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์

๙ มกราคม ๒๕๐๘ เป็นวันเด็ก ได้มีการจัดให้เด็กชายหญิงทั้งหลาย ได้ไป

ดูไปชมสถานส�าคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ ก็ได้มีการจัดส่ิงที่เกี่ยวกับเด็กอีกหลายอย่าง 

รวมความว่าตั้งแต่เด็กตื่นนอนเช้า จนถึงหลับไปอีกในเวลาค�่า ทุกคนจะรู้สึกว่า  

วันนี้เป็นวันส�าหรับพวกตนหมู่คนเล็ก ๆ ในโลก เป็นโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวดูชม 

อะไรต่ออะไร ท่ีจะได้รับค�าขวัญ ค�าตักเตือน อวยพร ที่จะได้รับของขวัญ ของแจก 

ของช�าร่วย สถานทีซ่ึง่ก�าหนดให้เดก็ไปดไูปเห็นนัน้ ทีจ่ะขาดเสียมไิด้กค็อื วัด วัง และ

สถานราชการส�าคญับางแห่งของชาต ิเพือ่ให้เดก็ ๆ ได้เหน็ ได้คดิระลกึถงึชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตรย์ิ กบัท้ังรฐัธรรมนญู ซ่ึงเดก็ทัง้หลายในบดันี ้จะได้ป้องกนัรกัษาสืบต่อไป 

ในครัง้พทุธกาล ได้มเีทพยดามาเฝ้ากราบทลูถามปัญหาพระพทุธเจ้าว่า “อะไร

เป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย” พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า “บุตร คือ ลูก ๆ เป็นที่ตั้ง

ของมนุษย์ทั้งหลาย” ตรองดูตามพระพุทธบรรหารนี้ก็จะเห็นได้ว่า ถ้าไม่มีเด็ก ๆ  

เกิดขึ้นมา มนุษย์ก็จะหมดสิ้นไปทั้งโลกไม่เกินร้อยปีเป็นแน่ ในศาสนาพราหมณ์ก็คง

เห็นความส�าคัญในเร่ืองนี้เหมือนกัน จึงปรับชายผู้ไม่มีบุตรให้ไปตกในนรกขุมปุตตะ 

แม้ศาสนาอื่นบางศาสนาบางลัทธิก็ถือว่า การป้องกันไม่ให้มีบุตรเกิดขึ้นมาเป็นบาป 

ส่วนพระพุทธศาสนาไม่ปรับใครอย่างน้ันแต่ก็ได้แสดงถึงบุตรไว้ว่าเป็นที่ตั้งของหมู่ชน

ซึง่เป็นความจริงดงักล่าว นอกจากน้ี เด็กทัง้หลายยงัเป็นความหวังแห่งอนาคต ผูใ้หญ่

ก็หวงัเห็นอนาคตอันรุง่เรืองของเดก็ในปกครองของตน เดก็เองเมือ่เริม่มคีวามคดิกห็วงั
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ความเจริญในอนาคตของตน บางทพีวกผูใ้หญ่ทีห่มดหวงัความเจรญิของตน หรอืในสมยั

ของตน กยั็งหวงัความเจริญในสมยัทีเ่ดก็จะเป็นผูใ้หญ่ขึน้ แต่อนาคตอนัเจรญิน้ันกจ็ะต้อง

เริม่จากปัจจุบนัอันเจรญิ คือจะต้องสร้างความเจรญิทุกอย่างเป็นต้นว่าปัญญาและศลีธรรม

ให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีปัญญาและจิตใจวัฒนะขึ้นทันกัน หรือขึ้นหน้าความวัฒนะแห่ง

ร่างกาย เพือ่มิให้เดก็ในวนันีเ้ป็นอันธพาลในวนัหน้า เพราะเดก็น้ันร่างกายโตวนัโตคนื 

ถ้าปัญญาอ่อนจิตใจทราม ก็จะกลายเป็นพาลเกเร ดัดยากขึ้นทุกที เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้น

ในลักษณะเช่นนี้ก็เลยดัดไม่ได้ เด็กหรือผูใ้หญ่ทีม่ลีกัษณะดงัน้ี ทางพระพทุธศาสนา

เรียกว่า “อันธพาล แปลว่า เขลาเหมือนบอด” คือปัญญาบอด ใจบอด ไม่มีเหตุผล 

เห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด 

ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ได้เล่านิทานเรื่องนักเลงโตตาบอดให้ฟังในวันหนึ่งว่า 

ชายตาบอดทั้งสองข้าง ๔ คนแสดงตนเป็นนักเลงโต ได้พากันไปที่บ้านของชายตาดี

คนหนึ่ง ร้องท้าให้ลงมาตีกัน ชายตาดีได้ถือไม้ลงเรือนตรงมายังนักเลงโตตาบอด ๔ 

สหายน้ัน เอาไม้เคาะศีรษะเข้าคนละทีแล้วรีบถอยออกไป บอดทั้ง ๔ ก็ตีกันเอง 

ชลุมนุไป ทุกคนกค็ดิว่าตีชายผูน้ัน้ เมือ่บอบช�า้จนเลิกรากนัไปเองแล้ว กลบัมารวมกนั 

ต่างคนต่างโอ้อวดว่า ตนได้ดชีายผูน้ัน้ได้เท่านัน้เท่านี ้ชายคนนัน้ได้ถูกตหีมอบไปแล้ว 

ฉะนัน้ การอบรมปัญญาและจติใจแก่เดก็ให้โตทนัทกุอย่าง จงึจ�าเป็นต้องท�าแต่ในวนันี้

ทีเดียว
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พระเจดยี์สมเด็จพระนเรศวร

ครัง้ก่อน เม่ือได้เกดิเหตุการณ์ส�าคญัเกีย่วแก่ประเทศชาต ิและพระมหากษตัรย์ิ 

ก็มักจะได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ ดังเช่นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า  

ได้เสด็จยาตราทัพไป เสด็จสวรรคตท่ีเมืองหาง ปรากฏว่าได้มีการสร้างพระเจดีย ์

พระนเรศวรเป็นเจ้าไว้ ณ เมืองนั้น และ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๘ นี้ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวร

เป็นเจ้าทีต่�าบลเมอืงงาย อ�าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏในประกาศพระราช

พิธีบวงสรวงสังเวยตอนหนึ่งว่า 

“สมเด็จพระนเรศวรมหาวรีะ ทรงมานะกูช้าตไิทย ได้อธปิไตยคนืมา ทรงปลด

แดนลานนาให้เป็นไท ครั้งนั้นนครเชียงใหม่ถูกคุกคาม ทางฝ่ายพุกามก็เร่งเร้า  

เรยีกเอาโอรสไปเป็นตวัจ�าน�า พระเจา้เชยีงใหม่กห็าได้ท�าตามค�าสัง่ อกีลานช้างตัง้ตน

เป็นใหญ่ เกดิแหนงใจกับพงิคนคร เกอืบจะราญรอนรบพุง่ ไทยมุง่ประหตัประหารไทย 

พระภูวนัยเรศร์ราชทรงมุ่งมาดสามัคคี โปรดให้เจ้าพระยาสุรสีห์เชิญศุภอักษร มายัง

พงิคนครแล้วห้ามปราม มใิห้ท�าสงครามประทษุร้าย ทัง้สองฝ่ายกค็นืด ีกลบัเป็นไมตรี

ดังเก่าก่อน ร่วมมือสู ้ดัสกรเพื่อความเป็นไท คร้ันถึงสมัยพุทธศักราช ๒๑๔๓  

เกิดความแตกแยกในลานนาเขต ทรงทราบเหตุร้าวราน คือเมืองน่าน เมืองฝางและ

เมืองชะเรียง ทั้งเมืองอื่น ๆ อีกเก้าเวียงกระด้างกระเดื่อง ขัดเคืองพระเจ้าเชียงใหม่ 

ไม่ปลงใจฟังบัญชา จึงโปรดให้พระเอกาทศรถราช เสด็จยาตรยังหริภุญชัย ชุมนุมเจ้า
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เมืองไทยทุกเขตคาม เปรียบเทียบความให้คืนดี ด้วยบารมีพระนเรศวร ไทยทั้งมวล

สมคัรสมาน ท�าพระราชพธิศีรสัีจจปานกาลหน้าพระทีน่ัง่ ร่วมจติตัง้ในสตัย์ เลกิขนืขดั

ต่อกนั ในคร้ังนัน้ลานนาเกษตร์ ร่วมประเทศร่วมชาตไิทย ร่วมอธปิไตยเอกอดุลยด้วย

พระคุณพระมหาราช ลุศักราช ๒๑๔๗ จึงเสด็จจากราชธานี กับองค์ศรีอนุชา  

พระเอกาทศรถถ้วนหมดแสนยากร ละนครเชียงใหม่ แยกพลไกรเป็นสองกระบวน 

พระนเรศวรมหาราช เสดจ็ยาตรโดยเมืองงาย กรายพลถงึเมอืงหาง ทางพระอนชุาธริาช 

เสดจ็ยาตรพร้อมไพร่พล ลุดลถงึเมืองฝาง ทางฝ่ายพระนเรศวรทรงใคร่ครวญปราบศตัรู 

น�าสุขสู่ประชาราษฎร์ บรมนาถทรงเมตตาแก่ประชาชนชาวไทย มิอาลัยในพระองค์  

ทรงพระประชวรบาดพษิ ปลดปลดิพระชนัษาเสด็จสวรรคาลยั ณ พลบัพลาชยัเมอืงหาง 

ท่ามกลางพลเสนา เยี่ยงมหาวีรบุรุษรัตน์ขัตติยชาติ” 

ข่าวต่อมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระเจดีย์ข้ึน ณ  

ที่ต�าบลเมืองงายนั้น แทนองค์เดมิทีเ่มอืงหางซึง่ได้ถกูรือ้ไปแล้ว เพราะเมอืงหางอยู่ใน 

เขตพม่า ส่วนเมืองงายยังมีซากค่ายทหารโบราณ เป็นร่องรอยว่า เป็นที่ชุมนุมทหาร

ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าครัง้นัน้ และอยูใ่กล้กบัเมอืงหางทีส่ดุ พระเจดย์ีอนสุรณ์ 

ตามโบราณนยิมเป็นพทุธบชูาแสดงว่าเพือ่ธรรม เป็นทีร่ะงบัดบัเวรานเุวร เป็นทีป่ระสาน

ไมตรี สามัคคีด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า
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มาฆบูชา

๑

เมือ่วนัที ่๑๕ และ ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๘ นี ้ได้มพีธิมีาฆบชูาในวดัทัง้หลาย 

ชาวบ้านได้ไปประชุมกันท�ามาฆบูชา ได้มีพระราชพิธีมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ได้เสด็จ ฯ ทรงบูชาและทรงธรรมตามพระราชประเพณี เสียงแสดงเรื่อง

วันมาฆบูชาได้ดังกึกก้องอยู่ทั่วไป โดยปกติก็ปีละ ๑ ครั้ง โดยย่อก็คือ 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทครัง้ส�าคญัในจาตรุงคสันนบิาต ความประชมุ

แห่งองค์ ๔ ได้แก่ พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพ ๑ ล้วนเป็น

เอหิภิกษุ คือ อุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ๑ ล้วนไม่มีใครนัดชวนต่างมาเฝ้า

พระพุทธเจ้าเอง ๑ วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ ๑ ใจความของพระโอวาทนั้น  

ชี้พระพุทธศาสนาว่า พระพุทธะทั้งหลายสอนให้ไม่ท�าบาป ให้ท�ากุศล ให้ช�าระจิตของ

ตนให้ผ่องแผ้ว และได้ชี้ธรรมชั้นอย่างยิ่งว่านิพพาน ช้ีตบะอย่างยิ่งว่า ขันติ คือ  

ความอดทน เรื่องวันมาฆะดังกล่าวก็คงได้ฟังกันมาแล้วทุก ๆ ปี แต่ระยะเวลาตั้งปีก็

อาจจะท�าให้ลืมได้ ถ้าได้ท�ามาฆบูชาได้ฟังธรรม ก็คงจะได้ฟื้นทรงจ�ากันได้คราวหนึ่ง 

และถ้าได้สงัเกตกจ็ะได้ความสะกดิใจว่า ค�าว่า พุทธศาสนา บงัเกดิข้ึนจากพระโอวาทนี้ 

คือ พระโอวาทนี้ใช้ค�าสรุปลงว่า “เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นศาสนา (ค�าสอน)  

ของพระพทุธะทัง้หลาย” เมือ่น�ามาแปลอย่างนีก้น่็าจะเกดิปัญหาขึน้ว่าพระพุทธะมีหลาย
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องค์หรือ ถ้าเช่นน้ันพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาของพระพุทธะหลายองค์ ไม่ใช่ของ

พระพทุธเจ้าของเราทัง้หลายองค์เดยีว ปัญหาน้ีตอบได้ว่า จะว่าของหลายองค์กไ็ด้ องค์

เดียวก็ได้ คือ พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสรู้พระธรรมเป็นองค์แรกแล้วได้ทรง

แสดงธรรมสอน ผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระองค์และรู้ธรรมตามพระองค์ขึ้น ก็เรียกว่า 

พระพุทธะเหมือนกัน แต่มีค�าเรียกให้ต่างกันว่าพระอนุพุทธะ แปลว่ารู้ตาม เพราะค�า

ว่าพทุธะ แปลว่า ผูรู้ ้หรอื ผูต้รสัรู ้ท่านผูรู้้ธรรมองค์แรกกต็าม ผูรู้ธ้รรมตามภายหลัง

ก็ตาม ก็คงรู้ธรรมอันเดียวกัน องค์แรกตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระศาสดา องค์หลัง ๆ  

ตั้งอยู่ในฐานะเป็นสาวก (ผู้ฟังคือศิษย์) 

อันที่จริง พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงตั้งอยู่ในฐานะพระบรมศาสดา  

ทรงแสดงพระธรรมน�าขึ้นพระองค์เดียว พระสาวกท้ังหลายเพียงอธิบายขยายความ

ออกไปตามหัวข้อหรือแนวทางที่ได้ประทานไว้แล้วเท่านั้น แต่พระองค์ก็ได้ตรัสว่าเป็น

ศาสนาของพระพุทธะทั้งหลาย เป็นอันทรงยกย่องศิษย์ซึ่งเป็นผู้รู ้ธรรมตามที่ทรง 

สัง่สอนให้เป็นเจ้าของพระศาสนาด้วย นอกจากนีย้งัส่องให้เหน็ว่า พระพทุธศาสนาของ

ผูรู้ผู้้ฉลาด บรรดาผูท้ีต้่องการความรูโ้ดยอสิระไม่ขึน้อยู่แก่ความเชือ่ถือเก่า ย่อมจะหัน

มานับถือพระพุทธศาสนา พุทธเขตจึงแผ่ไปกว้างทั่วทุกดินแดนที่มีคนต้องการความรู้

ความฉลาด เพราะย่อมเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ฉลาดทุกคน

๒

วันมาฆบูชาแม้จะได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ก็น่าจะได้กล่าวถึงเหตุการณ์ส�าคัญ  

อันเกี่ยวแก่พระพุทธเจ้าอีกข้อหนึ่ง ซึ่งบังเกิดขึ้นในวันนั้นเหมือนกัน แต่ต่างปีกันมาก 

คือ การปลงอายสุงัขารของพระองค์ เมือ่กล่าวถงึวนัมาฆะ กม็กัจะเล่าเรือ่งจาตรุงคสนันบิาต 

และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเกิดขึ้นเม่ือต้นพุทธกาล ส่วนรื่อง

พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารเกิดขึ้นในปีสุดท้ายแห่งพระองค์ พระพุทธเจ้าได้ทรงปลง

อายุสังขารในวันเพ็ญเดือนมาฆะเหมือนกัน คือได้ตรัสประกาศว่าต่อแต่วันนั้นไปอีก  

๓ เดือน จะเสด็จปรินิพพาน และเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนเวสาขะ ก็ได้เสด็จปรินิพพาน 

ดังที่ตรัสไว้ 
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ได้มเีรือ่งเล่าถงึเหตกุารณ์ตอนน้ีไว้ว่า พระองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์หลายครัง้

ว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาท ถ้ามีความประสงค์ก็อาจด�ารงชีวิตอยู่ได้กัปหนึ่งหรือยิ่งกว่า  

เรียกว่าทรงท�านิมิตโอภาส คือตรัสแย้มพรายแก่พระอานนท์ แต่พระอานนท์ไม่ได้มี

ความเฉลียวใจท่ีกราบทูลอาราธนาให้ทรงด�ารงพระชนม์อยู่เช่นนั้น เมื่อพระอานนท์ 

หลีกออกไปจากที่เฝ้าแล้ว มารได้มาเฝ้ากราบทูลขอให้ทรงปรินิพพาน ด้วยอ้างว่า  

เมือ่พระองค์ได้ตรสัรูแ้ล้วใหม่ ๆ ได้ทรงอธิษฐานพระหฤทยัว่าจะทรงด�ารงพระชนม์อยู่

ตราบเท่าทีจ่ะทรงประกาศพระศาสนาจนเกดิพทุธบรษิทัข้ึนแพร่หลาย และพรหมจรรย์

คือ พระพทุธศาสนาจะหยัง่รากลงมัน่คงแผ่ขยายออกไปในโลก บดัน้ีพระพุทธปณธิาน

นีก้ไ็ด้ส�าเรจ็แล้ว สมควรจะเสด็จปรินพิพานได้แล้ว จงึขอให้เสดจ็ปรนิพิพาน พระพทุธองค์

ได้ตรัสว่า อย่าให้มารต้องขวนขวายวุ่นวายอะไรมาก พระองค์จะเสด็จปรินิพพานใน

เวลาต่อจากวันเพ็ญเดือนมาฆะนั้นไปอีก ๓ เดือน 

เหตกุารณ์ดงักล่าวนีน่้าจะมปัีญหาทีค่วรคิดหลายประการ เช่น ข้อท่ีว่า อายุกปั

หนึง่นานเท่าไร จะยืนอยู่เท่าอายุโลกหรอือย่างไร เพราะกปัหรอืกลัป์หมายถงึอายโุลก

ด้วย พระอาจารย์จึงอธิบายว่า หมายถึงก�าหนดอายุมนุษย์ในยุคปัจจุบัน คือ ๑๐๐ ปี 

ไม่ใช่หมายถึงก�าหนดอายุโลก ซึ่งนับปีไม่ถ้วน อธิบายอย่างนี้ก็พอฟังได้ เพราะอยู่ใน

วิสัยธรรมดาที่คนจะด�ารงชีวิตอยู่ได้ คนทั้งหลายที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปีก็มีอยู่แต่ม ี

จ�านวนน้อย ส่วนคนที่มีอายุจะไปไม่ถึง ๑๐๐ ปีตามปกติของคน หากเจริญอิทธิบาท

กจ็ะต่ออายไุปได้น้ัน จะเป็นไปได้อย่างไร ข้อนีเ้ป็นปัญหาทีค่วรหาความเข้าใจ อทิธบิาท

ได้แก่ธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุถึงความส�าเร็จ ได้แก่ 

๑.  ฉันทะ ความพอใจ 

๒.  วิริยะ ความเพียร 

๓.  จิตตะ ความเอาจิตใจใส่ 

๔. วิมังสา ความใคร่ครวญพิจารณา รวมเป็น ๔ ข้อ พระพุทธเจ้าตรัสสอน

ให้ใช้อทิธบิาทในการปฏิบตัธิรรมตามท่ีทรงสัง่สอน แม้ในทางคดโีลกจะท�าอะไรให้ส�าเรจ็ 

ก็ต้องใช้อิทธิบาททุกอย่าง และในเรื่องทรงปลงอายุสังขารนี้ได้ตรัสว่า เจริญอิทธิบาท

ต่ออายุได้อีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะมีอายุยืน
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๓

พระพุทธเจ้า ได้ทรงมีพระชนมพรรษายืนถึง ๘๐ ปี นับว่าเป็นผู้มีอายุยืนได้ 

และถ้ามพีระประสงค์กอ็าจยืนพระชนม์ต่อไปได้ด้วยการทรงเจรญิอทิธบิาท ตามทีต่รสั

แก่พระอานนท์ คิดดูตามหลักการด�ารงชีวิตความมีอายุยืนย่อมอาศัยเหตุท่ีเกี่ยวแก่

ร่างกาย และจิตใจประกอบกัน เหตุที่ประจักษ์ก็คือ อาหารของร่างกายและจิตใจ  

เหตุที่ไม่ประจักษ์ก็คือกรรมที่รักษาอายุ ชีวิตนี้จึงมีอาหารและกรรมเลี้ยงไว้ อาหารที่

เลี้ยงร่างกายตลอดถึงยาบ�าบัดโรคในบัดนี้ดีขึ้นมาก จึงปรากฏว่า คนมีอายุยืนมากขึ้น

กว่าเมือ่กว่าสบิปีทีแ่ล้วมา อาหารของจติใจในด้านเครือ่งบนัเทงิใจต่าง ๆ กม็ากขึน้ เช่น 

ภาพยนตร์ โทรทศัน์ แต่โดยมากมาจากเครือ่งบ�ารงุสขุทางกายทีเ่ป็นวตัถตุ่าง ๆ ท�าให้

เกิดความสุขทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายคือสัมผัส ก็คือท�าใจให้เป็นสุข

นั้นเอง และสามารถตัดต่อเปลี่ยนอวัยวะบางส่วนได้ โรคบางอย่างที่เคยร้ายแรง ก็มี

ยารักษาอย่างทีเ่รยีกได้ว่าเดด็ขาด เช่น โรคอหิวาต์ คนเคยเข้าใจกนัว่าเป็นยักษ์เป็นผี 

แทนที่จะคิดว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง จนถึงมีพิธีสวดพระปริตรระงับ 

ท่านผู้ใหญ่เคยเล่าว่าท�าไมโรคชนิดนี้จะไม่ระบาด เพราะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มี

ระบบส้วมดงัในปัจจบุนั ยงัไม่มนี�า้ประปา ผูท้ีอ่ยูเ่รอืแพในน�า้กท็�าอะไรลงแม่น�า้ล�าคลอง 

และก็ดื่มน�้านั้น ไม่ได้นึกว่ามีเชื้อโรคติดต่อกันได้ โรคจึงระบาดออกไปโดยรวดเร็ว 

ในบัดนี้คนมีความรู้ถึงสมุฏฐานที่แท้จริงสามารถป้องกันบ�าบัดได้เป็นอย่างดี 

และรู้ดีในด้านการบ�ารุงร่างกาย คนทั่วไปจึงมีอายุยืนขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นผลของอิทธิ

บาทของคนได้ คอื มฉีนัทะ พอใจทีจ่ะด�ารงชีวิตให้ยืน มีเพียร หาความรูแ้ละทางปฏบิติั

ป้องกันบ�าบัดโรค และบ�ารุงร่างกายให้มีสัปปายะต่าง ๆ มีจิตใจมุ่งมั่นและเอาใจใส่ใน

สุขภาพอนามัย มีวิมังสา พิจารณาสอบสวนให้พบความจริงต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 

ความมีอิทธิบาทในทางอาหารกายและอาหารใจอย่างหยาบ ๆ ยังท�าให้อายุ

ยืนยาวออกไปได้ถึงอย่างนี้ หากได้มีอิทธิบาทในด้านอาหาร จิตใจให้ดีขึ้นก็อาจจะต่อ

อายุให้ยืนขึ้นไปอีกได้ คือ อาหารของจิตใจโดยมากมาจากวัตถุดังกล่าว หรือกล่าวอีก

อย่างหนึง่ว่ามาจากร่างกายนัน่เอง ดงัค�าว่าบ�ารงุร่างกายให้สบาย ใจกส็บาย ยงัมอีาหาร
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ของจิตใจโดยตรงที่ควรแสวงหา แต่มิได้เกิดจากวัตถุ หากเกิดจากธรรม เช่น เมตตา 

ความมจีติเย็นสนทิด้วยความปรารถนาสขุแก่ผูอ้ืน่สตัว์อืน่ เป็นความรกัทีเ่ยน็สนทิไม่ใช่

ร้อนรน เหมือนอย่างมารดาบิดารักบุตรธิดา ถ้าได้อบรมเมตตาให้มีประจ�าจิตใจ ก็จะ

เป็นอาหารใจที่วิเศษ เพราะเมื่อใจได้บริโภคเมตตาอยู่เสมอ จะเป็นจิตใจที่ระงับโทสะ

พยาบาท มคีวามสขุเย็น ท�าให้ร่างกายมคีวามสุขเย็นไปด้วย ได้ในค�าว่าท�าใจให้สบาย

ร่างกายก็สบาย แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อยก็ไม่เป็นทุกข์ อาหารธรรมน้ีละเอียด

กว่าอาหารวัตถุ เรียกว่าอาหารทิพย์อาหารพรหมก็ได้ 

ถ้าได้ใช้อทิธบิาทสร้างอาหารนีใ้ห้จติใจได้บรโิภคอยูเ่สมอประกอบกบัมอีาหาร

กายดีด้วยแล้ว ก็จะต่ออายุให้ยืนได้อีกไม่น้อย และจะอยู่เย็นเป็นสุขจริง

๔

พระพทุธเจ้านัน้ปรากฏว่าได้มีพระวรกายแขง็แรงทัง้ก�าลงัพระหฤทยักเ็ข้มแขง็ 

จึงได้ทรงสละสิ่งท่ีรักและสิ่งที่ให้ความสุขทุกอย่าง ออกผนวชได้อย่างไม่หันกลับ ได้

ทรงแสดงความเข้มแข็งไปตลอด แม้จะเกิดความคิดหวนกลับในบางครั้งที่เรียกมาร 

มาผจญ ก็ไม่ทรงแพ้มาร แต่มารต้องแพ้ไปเอง น่าสังเกตว่าบุคคล ๒ จ�าพวก คือ  

ผู้ประกอบการอาชีพ กับผู้ปฏิบัติทางใจ ต่างมีงานหนักคนละอย่าง พวกแรกหนัก 

ทางกาย พวกหลังหนักทางใจ แต่อาจไม่หนักทางกายมากนัก พวกหนักกายมักปรน

ปรือกิเลสจึงไม่ค่อยต้องสู้กับกิเลส แต่ก็จะต้องเผชิญกับผลของกิเลส คือ ความทุกข์

ยากเดือดร้อนต่าง ๆ พวกผจญกิเลสต้องหนักทางใจในตอนแรก แต่เมื่อได้ชัยชนะใจ

ของตนก็จะได้ความเบาใจ และความสุขขึ้นโดยล�าดับ 

พระพุทธเจ้าแม้ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงความเข้มแข็งแห่งพระหฤทัยไปจน

วาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ ทั้งแสดงว่าได้มีก�าลังพระกายแข็งแรงเป็นอย่างยิ่งด้วย 

ดงัจะเหน็ได้ว่าได้เสดจ็จารกิไปสัง่สอนอย่างไม่หยดุหย่อน พระกระยาหารทีเ่สวยก็เพยีง

วันละครั้ง เว้นจากเครื่องบ�ารุงบ�าเรอกายให้มีความสุขทุกอย่าง ใช้ส่ิงต่าง ๆ เท่าท่ี

จ�าเป็น รวมความว่า เลี้ยงกายได้ด้วยปัจจัยทั้งหลายเท่าที่จ�าเป็นแท้ ๆ แต่ก็พอเพียง

เพือ่เลี้ยงกาย ทั้งไม่มสีิ่งที่เป็นโทษแก่รา่งกาย สว่นทางจิตใจนั้น ได้ทรงมอีาหารธรรม
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สมบูรณ์ ทั้งปราศจากสิ่งที่เป็นโทษทั้งหมด เพราะสิ้นกิเลสแล้ว พระจิตของพระองค์

จึงมีพลังโดยสมบูรณ์ ฉะนั้น ถ้าทรงท�าอิทธิบาท เป็นต้นว่า ทรงท�าฉันทะอธิษฐาน 

พระจติเพือ่จะทรงด�ารงอยู่ต่อไปในก�าหนดทีส่งัขารจะพงึด�ารงต่อไปได้ ทรงเพยีรขวนขวาย

ที่จะด�ารงสังขารด้วยพระจิตที่เข้มแข็งไม่ทอดเสีย ทรงหยั่งพระญาณทราบทางป้องกัน

แก้ไขอันตรายแห่งชีวิตท้ังปวง ก็จะทรงด�ารงพระชนม์อยู่ได้ ในข้อนี้ได้ทรงท�ามาแล้ว 

เช่น ทรงอธษิฐานพระหฤทยัจะทรงด�ารงอยูจ่นพระศาสนาจะต้ังลงม่ัน และมีพุทธบรษัิท

มัน่คง บางคราวประชวรหนกักไ็ด้ทรงระงบัด้วยขนัต ิซึง่กร็วมลงได้ในอทิธบิาทนัน้เอง 

เพราะทรงเหน็ว่ายงัไม่ถึงคราวจะเสดจ็ปรนิพิพาน เมือ่ได้ทรงก�าหนดกาลทีจ่ะปรนิพิพาน

แล้ว ก็ทรงด�ารงอยู่จนถึงกาลท่ีก�าหนด กล่าวได้ว่าทรงกะไว้ว่าเวลาใด ก็ทรงล่วงไป 

เวลานัน้ ทัง้เสดจ็จารกิไปจนถึงท่ีทรงก�าหนดด้วย ทกุ ๆ อย่างอยู่ในอ�านาจพระจิตของ

พระองค์ แสดงถงึว่าได้ทรงมอีทิธบิาทอยูแ่ล้วบรบิรูณ์ แต่ได้ทรงท�าอทิธบิาทไว้เพือ่ทรง

ด�ารงอยู่เพียงเท่านั้น 

ส่วนทกุ ๆ คนทีป่รารถนาอายุยนื ถ้าใช้อทิธบิาทท้ัง ๔ ต่ออายุ ด้วยวธิปีฏบิตัิ

เลีย้งกายให้พอควร เว้นสิง่ท่ีเป็นโทษ และหาอาหารธรรมเลีย้งจติใจ เมือ่ใจมธีรรมย่อม

จะประกอบกรรมท่ีด ีกจ็ะเป็นกรรมปัจจบุนัทีค่อยขดัขวางกรรมเก่าทีไ่ม่ด ีจะหล่อเล้ียง

ชีวิตให้ยืนยาวเพราะเมื่อต่อกรรมที่เลี้ยงอายุได้ ก็ต่ออายุได้แน่แท้
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อัธยาศัย

ในบดันี ้คนต่างชาตต่ิางศาสนาได้รวมกนัเป็นฝ่าย ๆ คนชาติ ศาสนา เดยีวกนั

เสียอีกประหัตประหารกัน เพราะแยกฝ่ายกันก็มี น่าคิดว่าเพราะเหตุอะไร แต่เมื่อจะ

กล่าวให้รวบรัดเข้ามาสักอย่างหนึ่ง ก็คืออัธยาศัยซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจ 

กล่าวเฉพาะคนไทยเรานั้น เป็นที่ทราบกันแล้วว่ามีอัธยาศัยรักความเป็นไท 

และมีความฉลาดที่จะรักษาความเป็นไทของตน อ่อนโยนและชอบความอ่อนโยน  

มีน�้าใจเมตตากรุณา เห็นใครเป็นทุกข์ก็ยากที่จะทนเฉยเมยอยู่ได้ และก็ฉลาดในการ

ที่จะช่วยด้วย เม่ือมาได้พระพุทธศาสนาก็ยิ่งเข้ากันได้สนิท เท่ากับเป็นเรือนใจคู่กับ 

ชาติที่เท่ากับเป็นเรือนกาย 

ผูท้ีมี่อัธยาศัยดท้ัีงหลายกล่าวได้ว่าเพราะได้อบรมมาดใีนธรรมของพระพทุธเจ้า 

ส่วนผู้ที่ยังมีอัธยาศัยยังไม่ดีก็จะกลายเป็นดีขึ้นในเมื่อได้รับอบรมด้วยธรรมอยู่บ่อย ๆ 

เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีโอชะที่เข้าถึงจิตใจได้จริง ไม่ต้องมีเหยื่อต่าง ๆ ล่อ 

และเมือ่เข้าถึงจติใจได้แล้ว กจ็ะผลติออกมาเป็นอธัยาศัยท่ีด ีและความฉลาดหลักแหลม 

แสดงออกมาเป็นความอ่อนโยนในที่ควรอ่อน เป็นความเข้มแข็งในที่ควรแข็ง แต่ก็

ประกอบด้วยความสุภาพอันเป็นลักษณะของผู้ดีหรือคนดี ไม่สละมารยาทอันงดงาม 

สามารถเอาชนะเหตุการณ์ได้โดยไม่ก่อทุกข์ให้แก่ใคร แต่กลับเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้ที่มี

กายและใจเป็นทุกข์ได้ทุกฝ่าย เมื่อได้ท�าดังนี้ ผู้ที่มีอัธยาศัยดีย่อมจะเป็นสุข ถ้าหาก

ไม่ได้ท�าก็ย่อมจะไม่ได้รับความสบายทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง เหมือนอย่างถูกทรมาน 
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อย่างหนกั ดงัได้มพีระมหาสมณภาษติกล่าวไว้ว่า ‘อธัยาศัยท่ีทนอยู่มิได้ด้วยความกรณุา

เป็นลักษณะของมหาบุรุษ’ 

ใคร ๆ ที่ไม่รู้ถึงอัธยาศัยอาจจะเข้าใจผิด โดยแปลความสุภาพงดงามไปเป็น

อย่างอ่ืน และรีบฉวยโอกาสเหนี่ยวน้อมเพื่อประโยชน์ตนบ้าง ห้ามอัธยาศัยท่ีงดงาม

นั้นเสียบ้าง ตกเข้าในลักษณะคล้ายคนตาบอด หรือตาบอดสอดตาเห็น แต่คนท่ีมี

อัธยาศัยดีย่อมจะแก้ใจได้ด้วยความดีอย่างฉลาด 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า ‘อสาธ�ุ สาธุนา ชิเน พึงชนะความไม่ดีด้วย 

ความด’ี บางคนอาจตัง้ข้อแย้งว่าสูก้นัด้วยความดกีบัคนไม่ดก็ีแพ้คนไม่ดเีท่านัน้เหมอืน

อย่างโจรมาปล้นบ้าน เจ้าของบ้านกเ็ปิดประตรัูบโจร สมบตักิห็มดกนัเท่านัน้ ถ้ามใีคร

ตัง้ข้อแย้งดังน้ีกแ็สดงว่าผูน้ัน้ยงัไม่เข้าใจพระธรรมบทนี ้ไม่เข้าใจเอาจรงิ ๆ ความส�าคญั

ของพระธรรมบทนี้ คือ ความชนะ ความดีอันใดที่ยังเอาชนะคนไม่ดีไม่ได้ ก็ยังไม่ใช่

ความดีทีถึ่งขนาด เหมอืนอย่างน�า้ทีด่บัไฟไม่ได้ กยั็งเป็นน�า้ทีไ่ม่เพยีงพอ หรอืน�า้มีพอ

แต่ไม่ฉลาดที่จะใช้น�้า หรือขาดเครื่องมือที่จะใช้ 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระชินะ ผู้ชนะ ไม่ทรงสอนให้ศิษย์ของพระองค์แพ้ 

ใครเลย ทรงสอนให้ท�าดีให้มาก และให้ฉลาดที่จะใช้ความดีที่เหนือกว่าเอาชนะความ

ไม่ด ีความมีอัธยาศัยท่ีจะเอาชนะอย่างฉลาดด้วยความด ีเป็นอัธยาศยัทีค่วรนบัถือบชูา
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ธรรมบูชา

เมื่อกว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมในป่าแต่ล�าพัง

พระองค์เดียว แต่บัดนี้พระพุทธศาสนาได้แผ่ไพศาลไปทั่วบ้านทั่วเมืองเกือบทั่วโลก  

ทั้งที่พระพุทธศาสนาไม่มีเครื่องมือส�าหรับแผ่อย่างอื่น ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แผ่ออก

ไปด้วยสัจจธรรมที่มั่นคงและให้ประโยชน์ได้จริงเท่านั้น หน้าที่อันส�าคัญที่สุดของ 

ธรรมทูตในพระพุทธศาสนาทุกกาลสมัยก็คือจ่ายแจกธรรมอันเหมาะสมแก่คน ที่จะ

ท�าให้จติใจตืน่จากหลบัมองเหน็ทางชวีติทีถ่กูต้องตลอดจนถึงทางส้ินทุกข์ของผูท่ี้ต้องการ

ความสิ้นทุกข์ ความจริงที่เผชิญกับความรู้ของคนได้โดยเหตุผล และปฏิบัติให้บังเกิด

ผลได้จรงิ เป็นคณุสมบตัทิีเ่ลศิล�า้ของพระพทุธศาสนา ความสามารถเผยคณุสมบัติอัน

นี้ให้ปรากฏแก่โลกเป็นหัวใจของการเผยแผ่ 

ในปัจจุบันคุณสมบัติของพระพุทธศาสนาได้ปรากฏ จิตใจและปัญญาของคน

ส่วนใหญ่ในโลกแล้ว จึงปรากฏว่าได้มีผู้มีศรัทธาบ�ารุงพระพุทธศาสนาในทางต่าง ๆ 

เป็นอันมากทัง้ในด้านรปูและนาม ในด้านรปู เช่น สร้างวดั สร้างปชูนียสถาน ทะนุบ�ารงุ

พระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติชอบ ในด้านนาม เช่น เผยแผ่ธรรมให้เข้าถึงจิตใจ เพื่อให้

เกิดการปฏิบัติชอบตามควรแก่ภาวะของแต่ละคน 

ในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา เช่น ประเทศไทยเรานี้  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในทุก ๆ ด้าน  

ในขณะเดียวกันก็ทรงอุปถัมภ์ศาสนาอ่ืนด้วย ทรงเป็นพระประมุขแห่งชาติ พร้อมทั้ง
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ทรงเป็นพระประมุขแห่งการอุปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ‘ศรีสัปดาห์’ ได้เริ่มเปิดหน้า

รับบริจาคเพือ่บรูณะปิดกระเบือ้งสทีองของพระเจดย์ีพทุธานสุรณ์สมโภชเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระภัทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยเฉลิม

พระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ ได้มีประชาชนร่วมบริจาคในช่ัวระยะเวลาเพียงขวบป ี

ก็เพียงพอ แสดงถึงแรงศรัทธาจงรักภักดีอย่างยิ่ง การบูรณะพระเจดีย์ก็ใกล้จะส�าเร็จ 

ทกุส่วน ศรสีปัดาห์จึงได้ประกาศปิดหน้านัน้ และประกาศเปิดหน้ารบับรจิาคโดยเสดจ็

ในการพระราชกุศลบูรณะโบสถ์หลวงพ่อพระพุทธชินสีห์ขึ้นแทน ตั้งแต่ฉบับวันศุกร์ที่ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๐๘ เป็นต้นไป นอกจากปชูนยีสถาน ผูม้ศีรทัธายังได้สร้างบรูณะ

เสนาสนะสงฆ์ในวดัต่าง ๆ หากสมมติว่าในวันที่ ๒๖ มีนาคมนั้น มีใครเกิดได้เที่ยวไป

ดทูกุ ๆ วดั กค็วรจะได้เหน็การก่อสร้างบูรณะมอียูท่ัว่ไป บางแห่งกไ็ด้เสร็จเป็นทีอ่าศยั

อยู่ของผู้ทรงศีลได้ บางแห่งนั้นก็ได้มีการบูรณะอย่างประณีต ตามความประณีตแห่ง

จิตใจที่ศรัทธาของผู้บริจาค 

แม้นสิยัของบรรพชติจะเป็นโคนไม้หรอืพงึเป็นกระท่อมน้อย ๆ แต่กไ็ม่มอีะไร

จะห้ามศรัทธาของคนผู้ต้องการจะสร้างท�าอย่างประณีต หน้าที่ของบรรพชิตจึงอยู่ที ่

ไม่ประมาทพิจารณาเห็นว่าไม่ต่างอะไรกับโคนไม้ หรือกระท่อมน้อย ๆ และอาศัยใช้

บ�าเพ็ญสมณธรรมให้บังเกิดกุศลแก่ผู้บริจาคให้มากยิ่ง
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สงครามใจ

การท�าสงครามกันในหมู่มนุษย์ได้มีมาตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ ความร้ายแรง

ของสงครามทวีขึ้นตามก�าลังปัญญาสร้างอาวุธของตน ความเจริญทางวิชาการของคน

ไม่เป็นเครื่องหยุดยั้งสงครามได้ เพราะเมื่อคนยังมีตัณหา (ความดิ้นรนทะยานอยาก

เพือ่ท่ีจะได้ จะเป็นอะไรใหญ่โต และเพือ่ทีจ่ะก�าจดัส่ิงขดัขวาง) หรือยงัมโีลภโกรธหลงอยู่ 

ก็ย่อมจะก่อสงครามขึ้นจนได้ แม้พวกท่ีไม่ปรารถนาสงครามก็จะต้องเตรียมป้องกัน 

ตวัและต้องสู้ในเม่ือถกูรกุราน เม่ือสงครามเกิดขึน้ ฝ่ายท่ีมกี�าลงัเหนอืกว่าย่อมจะชนะ 

ทุกฝ่ายจึงต้องตระเตรียมเพื่อรุก หรือว่าเพื่อรับด้วยหวังความชนะ หรือไม่พ่ายแพ้อยู่

ตลอดเวลา สมัยที่เรียกว่าว่างสงครามนั้นโดยที่แท้เป็นสมัยที่ตระเตรียม เพื่อที่จะรบ

กนัใหม่เท่านัน้ เพราะใจคนไม่ว่างกิเลสดงักล่าวจงึไม่ว่างทีจ่ะคดิรุกราน ทีจ่ะหวาดระแวงกนั 

และก็เป็นเรื่องที่จะประมาทไม่ได้ 

ชาดกต่าง ๆ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็ได้เล่าถึงสงครามในอดีต ก่อนที่

พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้นไว้มากเรื่อง ดังเช่นได้เล่าไว้เรื่องหนึ่งว่า ครั้งหนึ่ง  

พระราชาแห่งรัฐหนึ่งเป็นราชศัตรูกับพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสี รัฐกาสี  

ครั้งนั้นเป็นคราวเคราะห์ร้ายของพระเจ้าพาราณสี เพราะราชศัตรูได้มีมงคลหัตถี คือ 

ช้างที่ดีมากและมีอาจารย์ช้างผู้สามารถ ซึ่งได้ฝึกช้างนั้นให้เป็นช้างศึกอย่างเยี่ยม  

จึงได้ยาตราทัพไปล้อมกรุงพาราณสี ส่งสาส์นเข้าไปว่า จะมอบราชัยให้หรือจะรบ 

พระเจ้าพาราณสีได้ทรงตอบว่ารบ ได้ทรงจัดก�าลังทหารเข้าประจ�ารักษาปราการทวาร
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ป้อมทางเข้าเมืองทุกแห่ง และจัดรับทุกอย่าง ฝ่ายพระราชาผู้เป็นราชศัตรูได้ทรงให้

มงคลหัตถีสวมเกราะหนัง พระองค์เองก็ได้ทรงเครื่องเกราะหนัง เสด็จขึ้นประทับคอ

ช้างทรงพระแสงของ้าว ทรงไสช้างน�าทัพเข้าโจมตีเมือง ฝ่ายมงคลหัตถีช้างพระท่ีนั่ง 

ได้เห็นคนในเมืองสาดกรวดทรายร้อนลงมาและศิลานนท์กับเครื่องประหารต่าง ๆ  

เกิดความกลวัไม่อาจจะก้าวต่อไปกถ็อยกลบั อาจารย์ช้างได้รีบเข้าไปกล่าวเตอืนปลกุใจ

ว่า “ท่านได้ปรากฏไปท่ัวทิศแล้วว่าเป็นช้างศึกผู้กล้าหาญทรงพลังอ�านาจ ไฉนมาจด

ประตูเมืองแล้วจึงถอยเสีย จงรีบขยี้ลิ่มสลักถอนเสาระเนียดย�่าท�าลายประตูเข้าไป 

โดยเร็ว” ช้างศึกได้ฟังค�าเตือนปลุกใจ ก็เกิดมานะกล้าสิ้นความกลัวตายกลับวิ่งเข้าไป

ใช้งวงถอนเสาระเนียดออกได้โดยง่ายเหยียบย�่าทางเข้าประตู รื้อลิ่มสลักท�าลายประตู

เมืองน�าทัพเข้ายึดเมืองได้ส�าเร็จ 

ท่านเล่าชาดกเรือ่งนีเ้พือ่สอนถงึการท�าสงครามใจว่า การปฏบิตัเิพือ่สงบจติใจ

จากกิเลส เช่นความชอบหรือความชัง ก็เท่ากับเข้าสงคราม เย่ียงข้าศึกในเร่ืองนี้  

แม้ผู้ที่มีก�าลังใจดีเป็นพิเศษ ก็อาจถอยก�าลังใจจะพ่ายต่อกิเลส แต่ก็อาจมุมานะกลับ 

สู้ตาย และได้ชัยชนะโดยง่าย ด้วยระลึกถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า
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ทดลองศลี

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุกคนมีศีลและจิตใจงาม เพราะจะมีความสุขและ

อยู่ด้วยกันเป็นสุขจริง ๆ ทุก ๆ คนต้องการสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธ แต่ท�าไม

ไม่เดินในทางของความสุข ไปเดินในทางของความทุกข์ แล้วก็ร�่าร้องว่าไม่มีความสุข 

ความทีเ่ป็นเช่นนีก้ล่าวได้ว่า เพราะใจของคนยังมืดมิด จึงเดนิเข้าไปหากองไฟ ด้วยอาการ

ที่ร่าเริงเบิกบานเหมือนแมลงเม่าบินเข้าหากองไฟ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็น

ดวงประทีป ส่องให้มองเห็นทางท่ีถูกต้อง ส�าหรับคนที่มีจักษุจักได้มองเห็นและเดิน 

ถูกทาง เคร่ืองท�าให้จิตใจของคนมืดน้ัน ก็คือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลง  

ท�าจิตใจให้เร่าร้อนอยู่ในกาม (สิ่งที่ใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย) ด้วยความหวังท�าให้

ประพฤตผิดิศลีหรอืคลองธรรมทีช่อบ โอสถทีจ่ะแก้ความใจมดืมดิของคนได้กคื็อธรรม

เท่านั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามให้คนบริโภคธรรมด้วยวิธีต่าง ๆ เพราะมักจะไม่

ยอมบรโิภคยาธรรม ซ่ึงว่าขมเฝ่ือน ไม่อร่อย วธิหีนึง่คอืทรงแสดงชาดกเล่าอดตีนทิาน

ชักเข้าหาธรรม คนอยากฟังนิทานก็เลยได้ธรรมเข้าไปด้วย ดังชาดกเรื่องหนึ่ง เล่าถึง

เรื่องทดลองศีลเป็นต้นใจความว่า 

ปโุรหติของพระราชาองค์หนึง่เป็นพหูสูต (เรยีนรูม้ามาก) และมีศีล (ประพฤติ

ดีตั้งอยู่ในสุจริตธรรม) ได้รับความยกย่องนับถือจากพระราชาอย่างสูง วันหนึ่งคิดว่า

ตนได้รับยกย่องอย่างนี ้เพราะทรงความรูห้รอืเพราะศลี ได้คดิพบวิธทีดลองอย่างหนึง่

จึงเข้าไปยงัพระคลงัหลวงหยิบเงนิหลวงหนึง่กหาปณะ เจ้าหน้าทีท่ีร่กัษาเงนิมคีวามเคารพ 
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ก็ยืนมองอยู่เฉย ๆ ครั้งที่ ๒ ได้เข้าไปหยิบเอาอีกเท่ากัน เจ้าหน้าที่ก็คงเฉย ครั้นไป

ท�าอย่างน้ันอกีในครัง้ที ่๓ เจ้าหน้าทีร่กัษาเงนิทนุเฉยอยู่ไม่ได้ ร้องขึน้ว่า ขโมย จงึถูก

จบัไปแสดงแก่พระราชากราบทลูความผดิ พระราชาทรงเดอืดร้อนพระหทยั รบัสัง่ถาม

ปุโรหตินกัทดลอง กก็ราบทลูถึงความคดิของตนให้ทรงทราบ และได้กราบทูลยืนยันว่า 

บัดนี้ตนได้ข้อพิสูจน์สิ้นสงสัยแล้วว่าบรรดาคุณสมบัติทั้งหลาย เช่นความเป็นพหูสูต

และศีล เป็นต้น ศีลส�าคัญกว่าข้ออื่น ๆ ทั้งหมด ถ้าขาดศีล เช่นประพฤติทุจริตต่อ

ราชการเสยีอย่างเดียวกใ็ช้ไม่ได้ จงึได้กล่าวโศลกขึน้หน้าพระทีน่ัง่ มคีวามว่า “ศลีเป็น

ความงาม ศีลเป็นเยี่ยมในโลก จงดูว่านาคมีพิษร้ายยังไม่เบียดเบียนด้วยเหตุว่ามีศีล” 

ครั้นกล่าวแล้ว ก็ได้กราบทูลลาออกบวชเป็นฤๅษีบ�าเพ็ญตบะให้เกิดสมาธิสมาบัติสบื

ต่อไป เพราะสมาธจิติเป็นสิง่ส�าคัญท่ีจะสงบความรุม่ร้อนกระสบักระส่าย เพราะกามและ

ความหวังทั้งหลาย และจิตจะวิมุติได้ก็ด้วยปัญญา ในที่สุด 

พระพุทธเจ้าได้ทรงชูดวงประทีปอยู่แล้ว ให้คนมีจักษุได้มองเห็นทางเดินไปสู่

ความสุขที่แท้จริงเป็นระยะ ๆ ไปจนถึงที่สุด
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วันสงกรานต์

วนัสงกรานต์ยงัเป็นวนัประเพณทีีม่ชีวีติอยูข่องชาวไทยทัว่ไป แม้ความเชือ่เรือ่ง

นางสงกรานต์ เรือ่งนาคให้น�า้ตามเทพนยิายเกีย่วกบัวนัสงกรานต์ จะได้เปลีย่นไปแล้ว 

แต่ประเพณทีีป่ฏบิตักินัในเทศกาลสงกรานต์ กยั็งมีส่ิงทีด่แีละเหมาะสมกบัฤดกูาลของ

คนไทยอยูห่ลายอย่าง สิง่ทีด่ทีีป่ฏบิตักินัในคราวสงกรานต์นัน้ เช่นการท�าบญุตกับาตร 

ก่อพระเจดีย์ทราย ท�าบญุอฐั ิ(มกัจะรวมอัฐญิาต)ิ ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน�า้ผูใ้หญ่ 

ตลอดถึงสรงน�้าพระ นอกจากนี้ คราวสงกรานต์ ยังเป็นคราวหยุดพักผ่อน และเล่น

สนุกรื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคราวฉลองนักขัตฤกษ์ประจ�าปี ชาวไทยรู้สึกในวัน

สงกรานต์น่าจะคล้ายกับชาวจีนรู้สึกในวันตรุษจีน 

น่าสังเกตว่าในเทศกาลสงกรานต์ เป็นฤดูว่างท�านาของชาวนา เป็นคราว 

พกัร้อน อากาศร้อนโปร่งและมกัปลอดฝน เป็นโอกาสทีจ่ะเล่นฉลองอะไรให้เป็นทีส่นกุ

เบกิบานกนัได้ ทัง้เพือ่ทีจ่ะแก้ร้อนได้ด้วย ก็พอดมีาได้เทศกาลสงกรานต์ ซึง่มีเทพนยิาย

เล่าประกอบน่าตื่นเต้น แม้คนไทยโบราณมิใช่น้อยจะเชื่อไปตามนั้น แต่ก็ไม่น่าจะ 

ติท่าน เพราะท่านได้ท�าสิ่งที่ดี ๆ ในเทศกาลสงกรานต์ไว้หลายอย่าง สิ่งดี ๆ เหล่านี้

เองท�าให้วันสงกรานต์ด�ารงอยู่ในความนิยมจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้น เมื่อดูการท�าของ 

ท่านแล้ว จะเหน็ได้ว่าท่านแต่โบราณไม่ได้เชือ่อย่างงมงาย เมือ่ยงัไม่มใีครจะอธบิายให้

น่าเชื่อได้ย่ิงกว่าท่านก็รับฟังไว้ก่อน แต่ก็ได้เลือกว่าควรจะท�าอะไรบ้างในเทศกาล 

เช่นน้ี จะเล่นสนุกกันไปเปล่า ๆ เท่านั้น หรือจะท�าอะไรให้เป็นบุญเป็นประโยชน์ 
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ขึน้มาบ้าง ครัน้แล้วท่านกไ็ด้ท�าทัง้สองอย่าง คือท�าบญุท�าประโยชน์พร้อมกนัไปกบัการ

สนกุรืน่เริง เรยีกว่าเล่นให้เป็นบุญ เล่นให้เป็นประโยชน์หรอืสนกุให้เป็นบญุเป็นประโยชน์ 

ดังกิจต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ชวนกันไปท�าบุญตักบาตร เพราะบุญกิริยาในบุญเขตน�า

ให้เกิดพรสริมิงคล กส็ร้างสริมิงคลให้แก่ตนไว้ก่อน ชวนกนัก่อพระเจดย์ีทรายกเ็ป็นการ

ขนทรายเข้าวดั (ถ้าก่อให้วดั) และเพือ่เป็นพทุธบชูาท�าบญุรวมอฐัญิาต ิก็เป็นการแสดง

ความกตัญญูกตเวทีในญาติ และผู้มีอุปการคุณผู้ล่วงลับไปแล้ว แสดงว่าไม่ลืมกระดูก 

คือผูม้คีณุทีล่่วงลบัไปแล้ว ไม่ใช่แต่คนตายเท่านัน้ แม้คนเป็นกไ็ม่ลมื จงึไปรดน�า้ผูใ้หญ่ 

ซึง่กพ็อเหมาะแก่ฤดกูาลทีก่�าลงัร้อน และยงันึกถึงสัตว์ดริจัฉานมีการปล่อยนกปล่อยปลา 

ในหมู่ญาติก็รื่นเริงกัน 

กิจดังกล่าวเป็นตัวอย่างนี้ ท่านได้ท�าเป็นประเพณีมาแต่โบราณ แสดงว่าท่าน

มีคุณธรรมสูงเพียงไร ศรัทธาของท่านท่ีปรากฏออกมาเป็นการกระท�าแล้วมีเหตุผล  

ไม่อาจปฏิเสธว่าศรัทธาเช่นนี้ไม่เป็น “ญาณสมัปยตุต” คอืประกอบด้วยความหยัง่รูถ้งึ

เหตผุล 

คนรุน่ปัจจบัุนผูส้งูด้วยความรูพ้อท่ีจะปฏเิสธเทพนยิายได้จริง แต่มคีณุธรรมสูง

พอทีจ่ะรักษาสิง่ดงีามทีบุ่พพชนได้ท�าไว้ และท่ีจะสร้างส่ิงดีงามไว้ ให้เป็นประเพณีแก่ 

ลูกหลานที่เป็นอนุชนสืบต่อไปได้เพียงไร ข้อนี้ย่อมข้ึนอยู่แก่ศรัทธาที่ประกอบด้วย

ปัญญาอนัถกูต้องในค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าผูเ้ลศิล�า้ ดงัทีบ่พุพชนได้มมีาแล้วนัน้แล
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บุคคลที่หาได้ยาก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “บุคคลที่หาได้ยากในโลกมี ๒ คือ บุพพการี (ผู้ท�า

อุปการะก่อน) ๑ กตัญญูกตเวที (ผู้รู้อุปการะที่ท่านผู้บุพพการีท�าแล้วและประกาศ

อปุการะท่ีท่านท�าแล้วคอืตอบแทน) ๑” ตามท่ีตรสัไว้นีย่้อมเป็นจรงิ เพราะบคุคลท่ีควร

จะสร้างคุณให้แก่ใครได้ หรือแม้แก่คนที่ควรให้อุปการะแต่ก็ไม่ท�า หรือท�าแต่ไม่เท่าที่

ควรท�า ฉะนั้น ควรที่จะเป็นบุพพการี เป็นที่พึ่งให้ความสุขแก่ใครได้ก็ไม่เป็น อีกฝ่าย

หน่ึงก็เหมือนกัน คนที่ได้รับอุปการะของผู้ให้อุปการะมาแล้ว ควรท่ีจะรู้คุณของท่าน 

กไ็ม่รู้ ควรทีจ่ะตอบแทนคณุของท่าน กไ็ม่ตอบแทน บางทกีลบัตอบแทนด้วยโทษ คอื

ท�าการท�าลายท่านผู้มีคุณเสียอีก ฉะนั้น ควรที่จะเป็นกตัญญูกตเวทีก็หาได้เป็นไม่  

ความเป็นไปในหมู่มนุษย์ที่สัมพันธ์กันก็ย่อมเป็นดังนี้ จึงยากที่จะไว้วางใจกัน และ 

ภัยเวรกับทุกข์ต่าง ๆ จึงยังมีอยู่ในโลก 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “วิสาสะคือความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างย่ิง” 

ทั้งได้ตรัสไว้ว่า “ภัยย่อมมาจากความคุ้นเคยไว้วางใจ” เป็นความจริงถ้าได้คุ้นเคยไว้

วางใจให้ความรักใคร่สนิทสนมฉันญาติมิตรในผู้ใด ถ้าผู้นั้นมุ่งร้ายก็ย่อมท�าได้ง่าย  

ค�าตรสัของพระพุทธเจ้า เรือ่งความคุ้นเคยไว้วางใจและเรือ่งบคุคลหาได้ยาก ๒ จ�าพวก 

จึงเป็นค�าเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องความคุ้นเคยไว้วางใจ และในเรื่องความหวังใน

อปุการะหรอืปฏิการคือตอบแทน คืออย่าหวังจะได้ความช่วยจากคนอ่ืนให้มากนกั และ

เมื่อได้ช่วยใครไปแล้วก็อย่าได้หวังในการตอบจากเขา คิดอย่างนี้ดีกว่าว่า เมื่อได ้
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ช่วยใครไปก็เป็นการท�าบุญท�ากุศล บุญกุศลนี้ก็ได้เป็นของตนแล้วทันทีเมื่อท�าไป  

การสร้างคุณและการที่รู้คุณตอบแทนคุณ เป็นอ�านาจของตนท่ีจะท�าได้ แต่ตนไม่มี

อ�านาจทีจ่ะไปหวงัไปบังคบัคนอ่ืนให้เขาต้องท�า ตนท�าของตนเองกแ็ล้วกนั เรือ่งของเขา

ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาที่จะคิดจะรู้ไปเอง และบางทีทั้งตนคือตัวเรา ทั้งเขากว่าจะ

ได้คิดก็สายไป 

ดังเรื่องเล่าแปลงมาจากนิทานเก่าของภารตประเทศ (อินเดีย) ว่าจิ้งหรีดตัว

หน่ึงถูกกาไล่จกิวิง่เข้าไปหาฤๅษตีนหนึง่ ฤๅษไีด้ช่วยและเล้ียงไว้ วนัหนึง่ถูกแมวไล่ตะครบุ

จึงวิ่งไปซุกอยู่ในอกฤๅษี ฤๅษียิ่งสงสาร จึงประกาสิตให้เป็นแมว เป็นแมวแล้วก็ยัง 

กลัวสุนัข ฤๅษีจึงปกาสิตให้เป็นสุนัข เป็นสุนัขแล้วก็ยังกลัวเสือ ฤๅษีจึงปกาสิตให้เป็น

เสอื สตัว์เลก็กะจ้อยร่อย ได้อาศัยเมตตากรณุาของฤๅษกีลายมาเป็นแมว สนุขั จนถึง

เป็นเสือขึ้นแล้ว ก็เกิดความคิดจะฆ่าฤๅษี เพราะเม่ือคนท้ังหลายได้เห็นเสือชุบนั้น  

ก็โจษจันกันว่าเสือฤๅษีชุบ เกิดความละอายขึ้นว่า คนท้ังหลายพากันลือล�าเลิกชาติ  

ถ้าฤๅษียังมีชิวิตอยู่ เขาก็จะลือกันต่อไป จ�าจะฆ่าเสีย หาได้คิดว่าตนเป็นผู้ที่ฤๅษีชุบ 

คือเลี้ยงมาจริง ๆ ไม่ ครั้นคิดตกลงใจแล้ว ก็พยายามจะฆ่าฤๅษี ฝ่ายฤๅษีพอได้เห็น

เสือชุบจะท�าร้าย ก็สาปให้กลับไปเป็นจิ้งหรีดตามเดิม 

คนเรานั้นกว่าจะได้คิดก็มักจะสายไป ฉะนั้น สู้มีสติระลึกถึงค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า และก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณแก่กันไม่ได้ คือให้ได้คิดทันท่วงทีดีกว่า
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สามภีรรยาผู้ประเสรฐิ

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลทุกจ�าพวก แม้ผู้ที่อยู่ครองเรือน 

เป็นสามีภรรยากันดังในทิศ ๖ ได้ตรัสแสดงข้อที่สามีพึงบ�ารุงภรรยาไว้ ๕ สถาน คือ 

ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา ไม่ดูหม่ิน ไม่ประพฤติล่วงใจ มอบความเป็นใหญ่ให้  

ให้เครื่องแต่งตัว และได้ตรัสแสดงข้อที่ภรรยาพึงอนุเคราะห์สามีไว้ ๕ สถาน คือ  

จัดการงานดี สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี ไม่ประพฤติล่วงใจสามี รักษาทรัพย์ที่

สามีหามาได้ไว้ ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง 

พระพุทโธวาทนี้เห็นได้ง่ายว่าเป็นค�าสอนที่เลิศล�้า ถ้าสามีภรรยาทั้งปวงรับไป

ปฏิบัติ ก็จะอยู่ด้วยกันเป็นสุขและมีความเจริญ จะไม่มีความแตกร้าวกัน การครอง

เรือนก็จะเป็นสุข บุตรธิดาท่ีเกิดมาก็จะเป็นสุข แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามพระพุทโธวาทนี้  

ผลก็จะบังเกิดขึ้นตรงกันข้าม 

ดงัทีต่รสัไว้อกีว่า “เรอืนทีค่รองไม่ดเีป็นทกุข์” แต่ทัง้นีก้ต้็องอาศัยทัง้สองฝ่าย

มีสันโดษ คือความยินดีอยู่แต่ด้วยคู่ครองของตน ส�ารวมระวังใจไม่ให้ปรวนแปรไปใน

ผู้อ่ืน ส�านึกอยู่ในภาวะและหน้าท่ี ซ่ึงมีผูกพันอยู่แล้ว ปลูกความเมตตากรุณาในกัน 

แลกัน กบัในบตุรธิดาให้ยิง่กว่าความใคร่ ความปรารถนาในสิง่ท่ีแปลกใหม่ เมือ่มเีมตตา

สงสารในผู้ที่เป็นคู่ครองของตน ซึ่งได้มอบชีวิตทั้งสิ้นไว้ เป็นของตนอยู่แล้ว ก็จะเป็น

เครื่องถ่วงที่มีน�้าหนัก ไม่ให้จิตใจกวัดแกว่งออกไปหาใครอีก 
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้น้อมโน้มใจใฝ่หาคุณงามความดียิ่งกว่ารูปธรรม  

ดังในสังยุตเล่าว่า ได้มีเทวดาตนหนึ่งมาเฝ้ากราบทูลว่า ภรรยารุ ่นประเสริฐสุด  

พระพุทธองค์ตรัสว่า ภรรยาผู้เชื่อฟังประเสริฐสุด และได้ตรัสอุดมมงคลส�าหรับสามี

ว่า คือการสงเคราะห์บุตรและภรรยา

อีกเรื่องหนึ่งได้เล่าถึงท้าวสักกเทวราชว่า ครั้งหนึ่งท้าวเธอมีเทพประสงค ์

จะเสดจ็ทอดพระเนตรเทพอุทยาน มเีทพบัญชาให้พระมาตลเีทพสารถเีทยีมเทพรถแล้ว 

ได้เสด็จลงจากเวชยันต์ปราสาท ขณะนั้นได้ทรงประณมหัตถ์ประคองอัญชลีนอบน้อม

ไปในทิศทั้งหลาย พระมาตลีทูลถามว่า ปวงผู้วิเศษได้ไตรวิชชา ภุมเทพ ขัตติยะ  

เทพช้ันจาตมุหาราช ช้ันทีท่รงนอบน้อม ท้าวสกักะได้ตรสัตอบว่า เราซ่ึงเทพและมนษุย์

ทั้งปวงนอบน้อมนั้น น้อมนมัสการบรรพชิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีจิตตั้งม่ันตลอดกาล

นานออกบวชแล้ว ถูก ชอบ มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้า อนึ่ง เรานอบน้อมคฤหัสถ ์

ผูท้�าบญุ มศีลี นบัถอืพระรตันตรยั บ�ารงุเลีย้งภรรยาโดยธรรม พระมาตลีกไ็ด้นอบน้อม

บรรพชิต และคฤหัสถ์ดังกล่าวทั่วทุกทิศด้วย 

เทพนทิานนีม้สีารคตต้ิองด้วยคตธิรรมของพระพุทธเจ้า แสดงว่าไม่ใช่แต่มนษุย์

เท่านั้น แม้เทพก็ยกย่องสรรเสริญสามีผู้ประพฤติชอบตามพระพุทโธวาทอันเลิศล�้า 

ใครเล่าเป็นสามีภรรยาผูท้รงคุณดงักล่าวอนัประเสริฐ เป็นทีน่บัถอืเทดิทนูของ

เทวดาและมนุษย์ทั่วทุกทิศ
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เศวตฉัตร

ภาษิตในพระพุทธศาสนามีอยู่บทหนึ่งแปลว่า ‘ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ

ธรรมเหมอืนฉตัร (ร่ม) ใหญ่ในฤดฝูน’ อธบิายโดยตรงว่ารกัษาผูป้ระพฤตไิม่ให้ตกไป

ในทีช่ัว่ แต่โดยอ้อมย่อมรกัษาตลอดไปถงึผูอ้ืน่ได้อกีด้วย เพราะผูป้ระพฤติธรรมไม่ท�า

ใครให้เดือดร้อน ท�าแต่การที่ให้เกิดสุข จึงไม่มีใครต้องได้รับความเดือดร้อนของ 

ผู้ประพฤติธรรม มีแต่ผู้ที่ได้รับความสบายใจความสุขเท่านั้น ถ้าผู้ประพฤติธรรมเป็น

ผู้ปกครองตั้งแต่ส่วนน้อย คือในครอบครัวหนึ่งจนถึงในประเทศชาติ ผู้อยู่ในปกครอง

ก็พากันอยู่เป็นสุข เพราะเท่ากับเป็นร่มใหญ่ท่ีกางกั้นป้องกันแดดฝน กล่าวคือ 

ความทุกข์ร้อนต่าง ๆ จึงมีค�าว่า ‘ร่มเย็นเป็นสุข’ หรือ ‘ร่มโพธิ์ร่มไทร’ ร่มที่เป็น 

ค�านามหมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่องกั้น ตรงกับค�าภาษาสันสกฤตว่า ‘ฉัตร’ นั้นเอง  

ทางพระพุทธศาสนาได้น�ามาใช้ ให้หมายถึง ‘ธรรม’ เพราะท�าให้ผู้ประพฤติธรรมเอง

และคนอื่นร่มเย็น ผู้ปกครองประเทศในโลกซีกตะวันออกนี้ โดยเฉพาะพระราชาผู้ได้

รับมุรธาภิเษก ย่อมทรงได้เศวตฉัตร (ร่มขาว) ความได้เศวตฉัตร หรือ ถึงเศวตฉัตร

ส�าหรับพระราชา จึงหมายถึงความเป็นพระราชา 

ธรรมเนียมน้ีได้ใช้ในเมืองไทยตลอดเวลาช้านาน ในรชักาลปัจจบุนั พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวายนพปฎลมหาเศวตรฉัตร (ฉัตรขาว ๙ ชั้น)  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ได้ทรง

ด�ารงเศวตฉตัรตลอดมาถงึวนัพระราชพธิฉีตัรมงคลศกนี ้คอืวนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๐๘ 

เป็นเวลา ๑๕ ปีบริบูรณ์ 
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การท่ีท่านผูไ้ด้รบัอภิเษกให้เป็นพระราชามหากษตัรย์ิ ย่อมทรงด�ารงเศวตฉัตร

ด้วยนั้น ถ้ามองดูเพียงผิวเผิน ก็จะเห็นว่าเป็นเพียงเครื่องหมายแห่งพระราชอิสริยยศ

อย่างหน่ึงเท่านั้น แต่ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่า ความท่ีทรงด�ารงเศวตฉัตร ย่อมหมาย

ถึงว่า ได้ทรงเป็นฉัตรใหญ่หรือร่มใหญ่ที่กางกั้นอาณาประชาราษฎร ให้อยู่ร่มเย็น 

เป็นสขุ ไม่ใช่หมายถงึว่าส�าหรบัจะกางกัน้พระองค์ และสีขาวย่อมหมายถึงบรสุิทธิ ์คอื 

ธรรม ซึ่งพระมหากษัตริย์จะพึงทรงประพฤติและธ�ารงรักษา เมื่อได้ทรงปกครองด้วย

ราชธรรมจริยา ดังเช่นทศพิธราชธรรม ประชาชนย่อมอยู่เย็นเป็นสุข เหมือนอย่างมี

ร่มใหญ่กางกั้นอยู่เหนือเศียรเกล้าของคน ๆ ทุกคน 

การถวายเศวตฉัตรแด่พระมหากษัตริย์จึงเป็นการถวายหน้าที่ให้ทรงกางกั้น

ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนด้วยธรรม การท่ีทรงด�ารงเศวตฉัตรจึงเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนนี้เอง ประชาชนทั้งปวงนี้แหละเป็นผู้ได้รับความร่มเย็นจากเศวตฉัตรท่ี

พระมหากษัตริย์ทรงกางก้ันให้ เพราะได้ทรงประพฤติธรรมของผู ้ปกครองตาม 

พระโอวาทของพระพทุธเจ้าผูเ้ลิศล�า้ จงึขอให้ทรงพระเจรญิ เสดจ็สถิตในพระสริริาชสมบัติ 

ด�ารงเศวตฉัตรเป็นที่ร่มเย็นแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดกาลนาน
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วสิาขบูชา

วันวิสาขบูชา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมนี้ เป็นวันวิสาขะครั้งหลังที่สุดแห่งวัน

วิสาขะทั้งหลายท่ีได้เวียนมาแล้ว นับถึงปรินิพพานของพระพุทธเจ้ารวม ๒๕๐๘  

สมมตตัวเราว่า ได้เกิดมาพบวันวิสาขะครั้งที่ ๑ แล้ว นึกไปข้างหน้าอีกเป็นพัน ๆ ปี 

ก็จะต้องนึกว่านานนักหนาและไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะผันแปรไปในรูปไร บัดนี้  

ตวัเราได้มาพบวนัวสิาขะในปัจจุบนัทีล่่วงมาเป็นพนั ๆ ปีแล้ว และได้พบพระพทุธศาสนา

ในรปูนี ้สมมตว่าสมมตน้ีเป็นจริง ช่วงเวลานีก้ไ็ม่นาน ตวัเรากค็งได้พบตวัเราอยู่นัน่เอง 

เหมือนอย่างเวลาเดียวกัน คิดดั่งนี้ได้แล้วก็ควรจะคิดอดกลั้นต่อชีวิตนี้ไว้ให้มาก  

ทุก ๆ สิ่งที่ผ่านมาก็จะผ่านไปโดยเร็ว หากตัวเราไม่ใจเร็ว ไม่ยึดว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น 

เพราะเหตุอะไรก็ตาม ก็จะผ่านพ้นไปได้เหมือนปลิว สิ่งที่ยังผ่านไปไม่ได้ก็คือตัวเรา 

เมือ่ก่ีสบิปีมาแล้ว จนถงึบดันีก้ต้็องพบตวัเราอยูท่กุเวลา ต่อไปกต้็องพบตวัเราอยูน่ัน่เอง 

ถ้าตัวเราสามารถอดกลั้นต่อปัจจุบันได้แล้ว เมื่อปัจจุบันกลายเป็นอดีต เราจะเป็นสุข 

ตวัเราอาจคดิว่าปัจจบุนันัน้ยาวมาก เท่านัน้เท่านีปี้ท่ีจะต้องอดกล้ันทนทาน แต่ความจรงิ

ปัจจุบันวิ่งหนีตัวเราอยู่ อย่างน้อยก็เท่ากับความเร็วแต่ความหมุนของโลก ซึ่งใช้เป็น

หลกัตัง้เวลาอย่างหนึง่ ปัจจบุนัได้วิง่หนีตวัเราไปแล้วกีพ่นักีห่มืน่ปี เมือ่เทยีบดแูล้วระยะ

เวลาที่ตัวเราจะต้องอดกลั้นต่อชีวิตก็เป็นระยะเวลาที่สั้นนิดเดียว ถ้าตัวเราอดกลั้น 

ไม่ได้ ตัวเราจะต้องพบตัวเราเป็นทุกข์อยู่นานนัก 
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ค�าสอนว่าท�าบาปชั่วประเดี๋ยวเดียว ต้องไปตกนรกนานนับปีมากมาย ที่คน

เดี๋ยวนี้บางทีหัวเราเยาะนั้น ถ้าคิดดูแล้วจะพบเหตุผลที่แยบยลว่า เป็นค�าสอนที่ใช้ได้

ในชีวิตนี้ เพราะความผิดพลาดของบุคคลนั้นมีไม่น้อยเกิดขึ้นชั่วแล่น แต่ให้ทุกข์โทษ

ไปนาน บางทีท�าให้ช�้าชอกใจไปตลอดชีวิต ในทางตรงกันข้าม 

ค�าสอนเรือ่งสวรรค์ว่า ท�าบญุนดิหนึง่ไปเสวยสุขในสวรรค์นานนัน้ กมี็เหตผุล

ที่ใช้ได้ในชีวิตน้ีเช่นเดียวกัน ดังเช่นความอดกลั้นต่อชีวิตดังกล่าว ชั่วปัจจุบันเท่านั้น 

จะได้รับผลคือความสุขต่อไปนานนัก ไม่มีอะไรที่จะจริงจังต่อตัวเรา เหมือนหรือยิ่งไป

กว่าตัวเราเอง 

พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้แสวงหาตน คอื ตวัเราดกีว่า พรุง่นี ้ปีหน้า ปีโน้น 

ชาติหน้า ชาตโิน้น ตวัเรากจ็ะต้องพบกบัตวัเราอยูน่ัน่เอง ฉะนัน้ ปล่อยให้เรือ่งทัง้หลาย

ที่เกิดทยอย ๆ จงเกิดไป จัดการไปให้เรียบร้อยที่สุด เรื่องทั้งนั้นก็จะวิ่งทยอย ๆ ไป 

พร้อมกับปัจจุบันท่ีวิ่งไปอย่างรวดเร็ว แล้วจะพบตัวเราเองที่เป็นตัวเราเอง ซึ่งมั่นคง  

มีอิสระ มีเสรีของตัว เป็นตัวเราที่สมบูรณ์ มีความสุข และอาจมองดูอดีตที่เคยเป็น

ปัจจุบันได้อย่างเย็นใจ 

ฉะน้ัน ถ้ามิได้มีความคิดจะท�าอย่างอ่ืนเป็นพิเศษในวันวิสาขะนี้ ก็สมควร

อธิษฐานใจว่าจะอดกลั้นต่อชีวิต เพื่อให้ตัวเราได้พบตัวเราในวันวิสาขะรอบต่อ ๆ ไป

อย่างเป็นสุข สมควรที่จะอธิษฐานใจแสวงหาให้พบตัวเรา เป็นตัวเราดังนี้เรื่อย ๆ ไป 

จนกว่าจะสิ้นทุกข์ เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้าในวันวิสาขบูชานี้
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พระศาสดาของพุทธบรษิัท

วิสาขอัฏฐมีบูชา คือการบูชาในวัน ๘ ค�่า จากวันวิสาขบูรณมี เป็นการบูชา 

ทีท่่านก�าหนดว่าเป็นวนัถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระ การบชูาในวนันีก้ม็พีธิกีารคล้าย

กับวนัวสิาขะนัน้ ธรรมเนยีมในครัง้พทุธกาล แม้ในอินเดยีทกุวนันีก้ไ็ม่เกบ็สรรีะไว้นาน 

แม้พระพุทธสรีระเอง ก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเก็บไว้นานถึง ๗ วัน แต่เพราะมัลลกษัตริย์

แห่งนครกุสินารา ได้เตรียมการไม่เสร็จ เวลาก็ล่วงไปวันหนึ่ง ๆ จนถึง ๗ วัน จึงได้

เชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิง ณ มกุฏพันธนเจดีย์ พระพุทธสรีระนั้นห่อด้วย

ผ้าขาว ๕๐๐ ชั้น บรรจุลงในรางเหล็กเต็มด้วยน�้ามัน การถวายพระเพลิงได้เริ่มขึ้น

เมือ่พระมหากสัสปเถระได้มาถงึ และได้ถวายนมสัการพระบาทของพระพุทธสรรีะแล้ว 

มปีญัหาว่าเมือ่พระพุทธเจ้าเสด็จนพิพานแล้ว ยงัมอีะไรด�ารงอยู ่ขอ้นีต้อบได้

ทันทีว่า มีพระธรรมวินัยที่รวมเรียกว่าพระพุทธศาสนา และพุทธบริษัทยังด�ารงอยู่ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัต้ังให้พระธรรมวนิยัเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ เมือ่พระองค์ล่วงไป 

พุทธบริษัทก็มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตซึ่งได้เป็นพุทธสาวกสาวิกาน�าพระพุทธศาสนา

สบืต่อมาจนถงึทกุวนันี ้และพระรัตนตรยัคอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กไ็ด้คง

เป็นสรณะที่พึ่งได้โดยแท้จริง เหมือนเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงด�ารงพระชนม์อยู ่ 

พุทธศาสนิกชนทั้งปวงจึงยังมีสรณะของตนอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องว้าเหว่ตลอดไป 

เรื่องนี้ถ้าคิดอย่างผิวเผิน ก็จะเห็นเหมือนขาดท่ีพ่ึงเม่ือได้เสด็จนิพพานแล้ว 

เพราะพระพุทธจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าผู้สถิตอยู่เป็นนิรันดร จึงไม่รู้ว่าจะ
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ส่งจิตไประลึกให้เกาะอยู่ในอะไร แต่ถ้าคิดอย่างพิจารณาก็จะเห็นว่า พระคุณของ

พระพุทธเจ้ายังด�ารงอยู่ ก็ให้ใจเกาะอยู่ที่พระคุณ ด้วยระลึกถึงตามบท อิติปิ โส  

กับทั้ง สฺวากฺขาโต และ สุปฏิปนฺโน ถ้ารู้ความด้วยก็ยิ่งดี ท�าให้ใจเกาะอยู่ได้เพียงใด 

ก็เป็นที่พึ่งได้เพียงนั้น ส่วนองค์ของพระพุทธเจ้านั้นสุดแต่จะคิดปั้นเอา เพราะเทพเจ้า

หรอือะไรกเ็ป็นเรือ่งคดิป้ันเอาทัง้นัน้ ใครได้ขึน้ไปเหน็หรอืกเ็ปล่าทัง้นัน้ ตัง้ศรัทธาตาม

ไปถ่ายเดยีว ส่วนพระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ใช้ปัญญา ดงัทีต่รสัสอนไว้ว่า “ท่านทัง้หลาย 

จงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เถิด” เมื่อจิตใจระลึกรู้ถึง 

ธรรมแล้ว ก็จะถึงได้ทั้ง ๓ รัตนะ เป็นสรณะประจ�าใจ สิ้นสงสัยในพระรัตนตรัย 

อีกต่อไป 

พระมหากัสสปเถระได้เป็นประธานในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งท่ี ๑ 

พระสงฆ์ได้ท�าสงัคายนาต่อ ๆ มาจนถงึได้จารึกพระธรรมวินยัเป็นตวัอกัษร ต่อจากนัน้ 

ก็จารลอก ต่อมาก็พิมพ์ลอกแพร่หลายเป็นหลักฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเรียกใน

บัดนี้ว่าพระไตรปิฎก ถ้าใครได้ศึกษาจะได้พบสัจจธรรมในพระพุทธศาสนา น้อยหรือ

มากสุดแต่การศึกษาให้เข้าถึง จึงควรบูชาในวันอัฏฐมีด้วยการศึกษาพระพุทธศาสนา 

แม้สกับทหนึง่ จ�าให้ขึน้ใจว่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้อย่างนี ้แล้วจะเหน็ว่าพระองค์

เป็นอมตะโดยแท้จริง
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งานวัปปมงคล

“เราจ�าได้ว่า เรานั่งในเงาของต้นหว้าในงานของสักกะผู้บิดา มีใจสงบสงัด  

เข้าปฐมฌานอยู”่ นีเ้ป็นพระพทุธด�ารสัตรสัเล่าประวัตเิมือ่ก่อนจะตรสัรู ้ได้ตรสัเล่าถึง

เรื่องพระองค์เองได้เสด็จออกผนวชเพื่อจะตรัสรู้ ทีแรกได้เสด็จไปทรงศึกษาในส�านัก

ของสองดาบสผู้มีชื่อเสียงจบแล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางจะตรัสรู้ ก็ได้เสด็จหลีกออกไป

ทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา คือทรมานกายให้ล�าบาก ได้ทรงท�าจนถึงข้ันยิ่งยวด ก็ไม่ได้

ตรสัรู ้ทรงเหน็ว่าจะมีทางอ่ืนอีก ก็ทรงหวนระลกึถึงสมาธชิัน้ปฐมฌานทีท่รงได้เมือ่ทรง

พระเยาว์ดังพระด�ารัสข้างต้น จึงได้ทรงจับปฏิบัติทางสมาธิจนได้ตรัสรู้ 

งานของพระพทุธบดิาทีก่ล่าวถงึนัน้ คอืงานวปัปมงคล (งานมงคลเกีย่วแก่การ

ไถหว่านพชืแห่งข้าว) มีเรือ่งเล่าว่า ในวันน้ัน พระเจ้าสุทโธทนะ ได้ทรงพาพระสิทธตัถะ

ราชกุมารเสด็จออกสู่ที่ท�างาน พร้อมด้วยอ�ามาตย์และชาวนา โปรดให้พระพี่เลี้ยงน�า

พระราชกุมารไปประทบัผทมทีภ่ายใต้ต้นหว้าใบหนาแน่นต้นหนึง่ในบรเิวณนัน้ พระองค์

ทรงจบัไถทอง หมู่อ�ามาตย์จับไถเงนิ ชาวนาจับไถนอกจากนี ้แล้วทัง้หมดกไ็ถพร้อมกนั 

พระเจ้าสทุโธทนะทรงไถไปไถมา ขณะน้ันพวกพระพีเ่ลีย้งพากนัว่ิงออกไปด ูทิง้พระราช

กุมารให้ประทับอยู่องค์เดียว พระราชกุมารได้ประทับนั่งสมาธิ ทรงได้ปฐมฌาน  

เงาของต้นหว้านั้นไม่คล้อยไปตามตะวันเหมือนต้นไม้อื่น แต่ได้คงเป็นวงกลมอยู่เป็น

อศัจรรย์ พระพีเ่ลีย้งทัง้หลายกลบัมาเหน็ รบีไปทลูพระพทุธบดิา พระองค์ได้รบีเสดจ็มา 

ทอดพระเนตรเหน็แล้ว ทรงปีตปิราโมทย์ ทรงไหว้พระราชบตุรในขณะนัน้ เป็นการทรง
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ไหว้พระราชบุตรเป็นครั้งที่ ๒ ครั้งแรก เมื่อพระราชกุมารประสูติใหม่ อสิตดาบสมา

เฝ้าเยี่ยมได้เห็นพระราชกุมารบริบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ ก็กราบลงที่พระบาทของ

พระราชกุมาร พระพุทธบิดาก็ทรงไหว้พระโอรสของพระองค์เองเป็นครั้งแรก 

เร่ืองนี้แสดงว่างานวัปปมงคลได้เป็นงานส�าคัญของบ้านเมืองท่ีท�ากสิกรรมมา

แต่ในอดีตกาลนานไกล เพราะเป็นงานที่ชักน�าประชาชนให้ท�านา ด้วยประมุขของรัฐ

เป็นผู้น�า พร้อมด้วยอ�ามาตย์และชาวนา และได้เคยมีประวัติเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนา 

เพราะสมาธิจิตที่พระพุทธเจ้าทรงได้เป็นปฐมเมื่อเป็นพระราชกุมารผู้ยังทรงพระเยาว์

ในวันวัปปมงคล ได้เป็นต้นทางแห่งความตรัสรู้ของพระองค์ในภายหลัง 

ในปี ๒๕๐๘ นี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้มีแล้วใน

วนัพธุที ่๑๒ พฤษภาคม เป็นวนัพชืมงคล วันที ่๑๓ เป็นวันจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ 

ได้มพีนัธุข้์าวปลูกพระราชทาน ๓๕๘ กโิลกรมั หรอื ๓๕ ถงัเศษ เป็นข้าวเหลอืงใหญ่ 

ข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวขี้ตมใหญ่ ข้าวเหลืองปะทิว ใช้หว่านในพระราชพิธี  

และส่งไปแจกจ่ายชาวนา เพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลในการประกอบอาชีพทุกจังหวัด 

เพราะได้เข้าพิธีพืชมงคล เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า ซึ่งได้มีพระประวัติเนื่องด้วย

วันวัปปมงคลเช่นเดียวกันนี้มาแล้ว
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สริคิอืมิ่งขวัญ

คนไทยเราผู้นับถือพระพุทธศาสนา คงจะได้ยินชื่อของเศรษฐีใจบุญในสมัย

ของพระพุทธเจ้า คือ อนาถบิณฑิกะ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า สุทัตตะ แต่มาได้ชื่อในภายหลัง

ว่าดงัน้ัน เพราะได้มใีจเมตตากรณุาให้ข้าวอาหารแก่คนก�าพร้าเขญ็ใจไร้ทีพ่ึง่อยูเ่นอืง ๆ 

คนจึงพากันเรียกท่านตามลักษณะแห่งทานบริจาคของท่านตามประวัติของท่านว่า  

ท่านได้ให้ทานเสียจนยากจนไปคราวหนึ่ง แต่กลับมั่งมีข้ึนอีก เป็นเหตุให้พราหมณ ์

ผู้เป็นหมอดูลักษณะสิริคนหน่ึงคิดว่า ท่านคงมีส่ิงท่ีเป็นสิริอยู่แน่ จึงคิดจะลักสิริ 

ของท่าน เพือ่ว่าเมือ่ตนได้มาแล้วจะได้มัง่มีบ้าง จงึไปหาท่านทีเ่รอืนของท่านได้ตรวจดู

ว่าสิริอยู่ที่ไหน ก็ได้เห็นว่าสิริอยู่ที่หงอนของไก่ขาวปลอดเหมือนสีสังข์ขัดของท่าน 

เศรษฐี ซึ่งจับอยู่ที่สุวรรณบัญชร จึงออกปากขอว่า ตนได้เป็นผู้บอกมนต์แก่ศิษย์ 

ห้าร้อย แต่ล�าบากด้วยเวลา เพราะต้องอาศัยไก่ที่ขันไม่เป็นเวลา ได้ยินว่าไก่ขาวตัวนี้

ขนัเป็นเวลา พอจะอาศัย (เป็นนาฬิกา) บอกเวลาได้จงึมาขอ ท่านเศรษฐไีด้อนญุาตให้ 

พอท่านเศรษฐีตกปากอนุญาต สิริก็ออกจากหงอนไก่ไปอยู่ท่ีแก้วมณีเหนือศีรษะ 

พราหมณ์รู้ได้ขอแก้วมณีนั้น ท่านก็ให้อีก สิริก็ออกไปอยู่ที่ไม้อารักษ์เหนือศีรษะ 

พราหมณ์ได้ขอไม้นัน้ ท่านกใ็ห้อกีเหมอืนกนั สริกิอ็อกจากไม้อารกัษ์ไปอยูท่ีศ่รีษะของ

อัครภริยาของท่านเศรษฐี ฝ่ายพราหมณ์รู้ดังนั้นก็ไม่อาจจะขออีกต่อไป เพราะมีสติ

ส�านึกคิดได้ว่า อัครภริยาเป็นสิ่งที่ไม่พึงสละ จึงได้เล่าสารภาพเจตนาของตนท่ีคิดจะ

ลักสิริของท่าน แล้วกล่าวว่า “ใคร ๆ ไม่อาจจะลักสิริของท่านได้ ของของท่านก็เป็น

ของท่าน” แล้วก็ลาไป 
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เรือ่งน้ีเล่าเป็นเรือ่งสาธกว่า สริ ิคือ มิง่ขวัญ หมายถึง ปพุเพกตปุญญตา คือ

ความมีบุญที่ได้ท�าไว้แล้วในก่อน เป็นสมบัติประจ�าตนของบุคคล ใครจะลักแย่งช่วงชิง

เอาไปมิได้ ไฟไหม้มิได้ น�้าท่วมมิได้ ไม่เป็นอันตรายด้วยภัยไร ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ต้องการ

จะช่วงชิงแม้จะรู้ทางแห่งความเจริญของผู้มีสิริดังกล่าว แลน�าเอาสิ่งหรือบุคคลที่คิดว่า

เป็นเครื่องส่งเสริมไป สิริก็ออกจากสิ่งเหล่านั้น มาอยู่กับสิ่งอ่ืนที่เป็นของผู้สิริอีก 

นัน่แหละ สิง่ทีไ่ด้ไปนัน้กเ็ป็นสิง่ทีส่ิน้สริิเสยีแล้ว เพราะสิรเิป็นตวับุญกรรมทีไ่ม่มีพราก

ไปได้จากผูท้ีเ่ป็นเจ้าของบุญนัน้เลย ไม่ใช่สกัแต่ว่าอ้างเอาสริทิีม่องไม่เหน็เท่านัน้ บคุคล

หรอืวตัถทุีเ่ป็นของเจ้าของสริกิเ็ป็นสิง่ทีใ่ครจะลักแย่งช่วงชงิมิได้ ของผูใ้ดท่ีบงัเกิดขึน้ด้วย

สิริคือบุญก็ย่อมเป็นของผู้น้ัน ดังเช่นอัครภริยาคู่บุญของท่านเศรษฐี แม้พราหมณ ์

นักขอ ก็ไม่กล้าออกปากขอ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ‘สิริเป็นที่อาศัยแห่งโภคะทั้งหลาย’ เพื่อให้บุคคลไม่

ประมาทในบญุกิริยาท้ังปวง ทุก ๆ คนเม่ือท�าบญุเสร็จอย่างหนึง่ ก็ช่ือว่ามบุีญอย่างหนึง่ 

เป็นสิริข้ึนในตนแล้ว นี้แหละเป็นเหตุให้เจริญลาภผลทั้งหลายตามควรแก่สิริของตน  

จงึไม่สมควรหรอื ทีจ่ะสร้างสริใิห้เกดิแก่ตนด้วยการท�าบญุตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

ผู้เลิศล�้า
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ความเป็นของเราด้วยกรุณา

บางทีผูท่ี้นับถอืพระพุทธศาสนาเองกส็งสัยว่า เม่ือปฏิบตัธิรรมของพระพทุธเจ้า

มาก ๆ ข้ึน จะกลายเป็นบุคคลที่เหมือนไม่ใช่บุคคลไป เพราะไม่ถืออะไรเป็นของ 

ของตน ปล่อยวางไปเสียทุก ๆ อย่าง ปลีกตัวออกไปอยู่เงียบ ๆ ผู้เดียว ไม่ต้องการ

จะพูด จะพบปะกับใคร กลายเป็นอะไรไปไม่รู้ บางทีถึงเข้าใจว่านี้คืออุเบกขา จึงกลัว

จะเป็นอุเบกขาที่แปลกประหลาด 

แต่ถ้าได้ศึกษาสกัน้อย กจ็ะสงัเกตได้ว่า หาได้เป็นดงัน้ีแม้แต่น้อยไม่ พระพทุธเจ้า

และพระพทุธสาวก ผู้สิน้กิเลสท้ังปวงแล้วทีม่ชีือ่เสียงติดอยูใ่นต�านาน ล้วนเป็นผูท้�างาน

เพ่ือประโยชน์แก่โลก โดยเฉพาะแก่มนุษยชาติอย่างเข้มแข็ง ได้ติดต่อกับบุคคล 

ทุกชั้นทุกประเภท ชนะจิตใจของเขาเหล่านั้นด้วยธรรมที่ส่งถ่ายทอดออกถึงจิตใจ  

ทางสลีาจารวตัรทีเ่ขามองเหน็บ้าง ทางวาจาทีแ่สดงธรรมบ้าง ทางใจทีก่อปรด้วยเมตตา

กรุณาและคุณธรรมทั้งปวงบ้าง 

พระพุทธเจ้าเองเสด็จด�าเนินด้วยพระบาท ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจไปจนถึงวาระ

สุดท้าย ทรงใช้พระชนมชีพทั้งหมดอยู่กับประชาชนชาวโลก เหมือนอย่างจะกล่าวว่า

ทุก ๆ คน ทุก ๆ ชีวิตในโลกเป็นของพระองค์ คืออยู่ในพระกรุณา ความเป็นของเรา 

ด้วยตณัหาอุปาทานของพระองค์ได้สิน้ไปแล้ว แต่มคีวามเป็นของเราด้วยพระกรณุาเกดิ

ขึ้นแทน อันมีแต่คุณไม่มีโทษเลย คิดเทียบดูว่าพ่อแม่รักลูกทะนุถนอมรักษาลูก  

ก็เพราะถือว่าเป็นลูกของเรา 
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คราวนี้ถ้าได้ท�าความรู้สึกว่าเป็นของเราเยี่ยงนี้ ขยายออกไปได้มากเท่าใด  

กย่็อมขยายความรกัทะนถุนอมออกไปได้มากเท่าน้ัน แต่คนสามญัเราไม่อาจจะมีความ

รู้สึกว่าเป็นของเรา ด้วยความเมตตากรุณาไปในคนอื่นได้มากนัก แม้ผู้ที่เป็นพ่อบ้าน

แม่บ้าน เป็นครูอาจารย์ เป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงควรจะถือว่าอยู่ในบ้านในโรงเรียน ในเขตที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของเรา ควรที่เราจะเมตตากรุณาเหมือนลูกเป็นต้น ก็หาได้ถือ

ดังนี้ไม่ จึงยังไม่เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ เพราะยังมีความเป็นของเราอย่างหรือชนิดที่

บกพร่องคับแคบคือชนิดที่เรียกว่าเห็นแก่ตัว ส่วนพระพุทธเจ้าได้ทรงมีความเป็น 

ของเรา สมบูรณ์ด้วยพระกรุณาที่ปกคลุมสรรพสัตว์ทั่วหน้าเสมอเหมือนกันหมด  

ถ้าเทียบพระองค์ว่าเป็นพระบิดา สัตวโลกถ้วนหน้าก็เป็นบุตรของพระองค์ทั้งหมด  

ทรงมสีตัวโลกถ้วนหน้าเป็นของพระองค์แล้ว ด้วยพระกรณุาทีแ่ผ่ไปทัว่ถ้วน จึงทรงเป็น

บุคคลผู้สมบูรณ์ หรือจะเรียกว่าเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ที่สุดบริบูรณ์ที่สุดก็ได้ 

ความเป็นของเราทีท่�าให้มจีติใจสมบรูณ์นี ้ควรค้นให้พบและทะนถุนอมรกัษา

ไว้ให้ผ่องแผ้วที่สุด ตามธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์บริบูรณ์เลิศล�้า
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ความรักของพระอรหันต์

พระเถระผูมี้ชือ่เสยีง ๒ องค์ในครัง้พทุธกาล คอื พระสารบีตุรและพระอานนท์ 

เล่ากันว่าท่านรักกันยิ่งนัก ที่ใช้ค�านี้เพราะท่านใช้ค�าว่า มมายิตะ (หรือ มัมมะ)  

แปลว่า ความรัก แต่แปลตามค�าว่า ความเป็นของเรา คนที่รักใคร่เป็นญาติเป็นมิตร

สหายกัน ก็คือคนที่เป็นที่ผูกพันว่าเป็นของเรา สุดแต่ว่าจะผูกพันว่าเป็นอะไรของเรา 

ก็มีเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ 

พระสารีบุตรรักพระอานนท์ว่า พระอานนท์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าแทนท่าน  

พระอานนท์รักพระสารีบุตรว่า พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า เม่ือ 

พระอานนท์บวช ใครให้เป็นสามเณรแล้ว ให้ถอืพระสารบุีตรเป็นอปัุชฌาย์ พระสารบุีตร

กป็ฏบิตัเิช่นนีเ้หมอืนกนั ฉะนัน้ ภกิษทุีเ่ป็นศิษย์ในส�านกัของพระเถระท้ังสอง จงึเท่ากบั

เป็นศิษย์ร่วมอุปัชฌายอาจารย์เดียวกัน เพราะท่านท้ังสองถ้าไม่เป็นอุปัชฌาย์ก็เป็น

อาจารย์ และพระอานนท์ได้จีวรเป็นต้นที่ดี ๆ ก็ถวายพระสารีบุตร 

ครัง้หนึง่มีพราหมณ์คนหนึง่คิดว่า การบชูาพระพทุธรตันะและพระสงัฆรตันะ

เห็นได้ชัด แต่การบูชาพระธรรมรัตนะจะท�าอย่างไร จึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้า

พระองค์ตรัสตอบว่า ถ้าใคร่จะบูชาพระธรรมรัตนะ ก็ให้บูชาภิกษุผู้พหูสูตรูปหนึ่ง

พราหมณ์ขอให้พระองค์ตรัสชี้ภิกษุผู้พหูสูต พระองค์ตรัสให้ถามภิกษุสงฆ์ พราหมณ์

จึงเข้าไปหาภิกษุท้ังหลายถามขอให้บอกภิกษุผู ้พหูสูต ภิกษุทั้งหลายจึงบอกว่า 

พระอานนท์ พราหมณ์ได้บูชาพระเถระด้วยไตรจีวรมีค่าพันกหาปณะ พระอานนท์น�า
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ผ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่า ใคร่จะถวายพระสารีบุตร แต่พระสารีบุตรไม่อยู่ 

จาริกไปยังไม่กลับ จะรอไว้ก็จะต้องเก็บผ้าไว้หลายวัน และพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ

สิกขาบท ห้ามเก็บผ้าที่เกินผ้าครอง ๓ ผืนไว้เป็นของตนให้ข้ามราตรี ตรัสถามว่า 

พระสารีบตุรจะกลบัเมือ่ไร กราบทลูว่าประมาณ ๑๐ วัน จึงทรงผ่อนให้เกบ็จวีรทีเ่กนิ 

ดังกล่าวไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง เป็นอันได้ทรงอ�านวยให้พระอานนท์ได้ปฏิบัติตาม

ประสงค์ แม้พระสารบุีตรได้อะไรทีน่่าพอใจกใ็ห้แก่พระอานนท์เช่นเดยีวกนัเมือ่สามเณร

จุนทะน้องชายคนเล็กของท่านบวช ท่านก็ให้เป็นสัทธิวิหาริกของพระอานนท์ 

เร่ืองทีเ่ล่ามานีแ้สดงว่าแม้พระอรยิบคุคลชัน้พระอรหนัต์เช่นพระสารบีตุร กม็ี

ภาวะที่เรียกว่าความรัก หรอืความมจีติว่าเป็นของเรา แต่ไม่ใช่กเิลส น่าท่ีจะเรยีกว่า 

วาสนา คือความอบรมมา พระเถระทัง้สองน่าจะได้เป็นพีน้่องเป็นมติรผูม้คีวามรกัสนทิ

สนมกันมามาก เมื่อสิ้นกิเลสแล้ว ความรักชนิดที่เป็นกิเลสไม่มี แต่ยังมีที่เป็นวาสนา 

คือความมีวิสสาสะคุ้นเคยไว้วางใจอย่างยิ่งที่ได้เคยมีต่อกันมา ยังคงมีอยู่เป็นพิเศษยิ่ง

กว่าทีมี่แก่ผูอื้น่ ท่านว่า พระอรหนัตสาวกละกเิลสได้ แต่ละวาสนาไม่ได้ ส่วนพระพทุธเจ้า

ทรงละได้ทั้งกิเลสทั้งวาสนา จึงทรงเป็นผู้เลิศล�้าในโลกทั้งปวง
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วาสนา

พระพทุธเจ้าทรงพระคุณพเิศษจากพระสาวกหลายประการ เช่นประการหนึง่

ว่า ทรงละได้ท้ังกิเลสท้ังวาสนา พระสาวกอรหันต์ละกิเลสได้แต่ละวาสนาไม่ได้  

ค�าว่า วาสนา ในพจนานุกรมฯ ให้ความหมายว่า “สิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจ ความรู้ที่ได้จาก

ความจ�าหรือความประพฤตติดิมาจากชาตก่ิอน บญุหรอืบาปทีไ่ด้อบรมมา จรรยาทีไ่ด้

ประพฤติจนชิน กุศลที่ท�าให้ได้รับลาภยศ” ความหมายนี้น่าจะเป็นความหมายตามที่

เข้าใจใช้กนัในภาษาไทย ความหมายในพระพุทธศาสนาน่าจะก�าหนดลงไปก่อนว่า ภาวะ

ในจิตใจที่เป็นตัวทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ เช่น โลภ โกรธ หลง เป็นกิเลส  

แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง ส่วนที่เป็นความอยู่ตัว ลงตัว เป็นวาสนา แปลว่าเครื่องอยู่ 

หมายถึงเคยชินจนอยู่ตัวก็ได้ 

สามญัชนคนเรานัน้มทีัง้กเิลสและวาสนา เช่น มีโลภ โกรธ หลง ไม่อยากจะ

มีก็ต้องมี เช่นไม่อยากจะโกรธก็ต้องโกรธในบางครั้งหรือบ่อย ๆ ตามแต่จะมีอารมณ์

มายั่ว ทั้งยังมีภาวะที่เรียกว่าความอยู่ตัวหรือลงตัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยกตัวอย่าง 

ง่าย ๆ ก่อน เช่นจะตัดเสื้อก็ต้องให้พอเหมาะพอดีกับตัว ต้องวัดต้องกะร่างกายส่วน

ทีจ่ะสวมเสือ้นัน้ก่อน คอืความใหญ่หรอืเลก็ของร่างกายเป็นเคร่ืองวัดเครือ่งกะ นอกจาก

นีค้นเรายงัมสีิง่ทีว่ดักะไม่ได้ด้วยตาอกีมาก เช่นความน้อยหรอืมากของบญุบาปทีไ่ด้ท�า

สั่งสมมาอันเป็นเหตุให้ด�ารงอยู่ในฐานะต่าง ๆ เป็นไปต่าง ๆ ทั้งนี้สุดแต่วาสนา คือ

เครื่องอยู่ที่ตนเองก็ไม่รู้ แต่ทุก ๆ คนก็มีเครื่องอยู่ของตนอยู่แล้ว ใครมีเครื่องอยู ่
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อย่างใด ก็ต้องอยู่อย่างนั้น จะอยากหรือไม่อยากกต้็องอยู ่เมือ่เครือ่งอยูเ่ดมิเปลีย่นไป 

ความเป็นไปของชวีติกต้็องเปลีย่นไปตามเครือ่งอยู ่ปรากฏเป็นขึน้บ้างลงบ้าง บางทีกพ็ดู

ว่าวาสนาข้ึนวาสนาลง ซ่ึงเป็นการพูดถูก บางทีพูดว่ามีวาสนาเมื่อขึ้น สิ้นวาสนา 

เมื่อลง ด้วยให้ความหมายวาสนาเป็นไปในทางดีเท่านั้น แต่ที่ถูกควรให้ความหมาย

เป็นกลาง เพราะจะขึน้หรอืลงเป็นวาสนาทัง้นัน้ ไม่พ้นจากวาสนา ภาวะทีไ่ม่ใช่วาสนา

ของตนแล้วอยูไ่ม่ได้ ต้องอยู่หรอืไปอยูก่บัวาสนาของตนเท่านัน้ ซึง่เป็นความลงตัวโดย

เฉพาะของตนเอง 

ภาษิตโบราณที่ว่า “แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งวาสนาแข่งไม่ได้” นั้นก็ถูกแม้

จะหมายในทางดี แม้ในทางร้ายก็แข่งไม่ได้เหมือนกัน เพราะวาสนาเป็นดังค�าว่า  

“ทีข่องใครใครอยู ่อูข่องใครใครนอน” กล่าวถงึวาสนาดงันี ้ดเูหมอืนจะท�าให้เหน็ว่าเป็น

สิง่ส�าคญัแห่งชาตาชวีติ ชวีติจะสดุแต่วาสนากไ็ม่ว่ากระไร แต่วาสนานัน้เล่าสุดแต่อะไร 

ควรจะค้นหาค�าตอบนี้ให้ได้ จึงไม่แพ้วาสนาไม่แพ้ชวีติ 

พระพทุธเจ้าเป็นพระชินะ ผูช้นะ และสอนให้ชนะ ไม่ได้สอนให้แพ้ วาสนานัน้

สุดแต่กรรมคือบุญบาปที่ได้ท�ามาแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องกะที่อยู่ให้ กรรมเก่านั้นเล่าสุดแต่

อะไร ก็สุดแต่กรรมปัจจุบัน กรรมปัจจุบันสุดแต่อะไร ก็สุดแต่เจตนาของจิตทุกขณะ

นี้เอง ฉะนั้น ตั้งเจตนาเดี๋ยวนี้ให้ดีแล้ววาสนาดีขึ้นแน่ 

พระพุทธเจ้าทรงละกิเลสได้สิ้นพร้อมทั้งวาสนา จึงมีพระหฤทัยสม�่าเสมอ  

พร้อมทั้งพระจริยาวัตรทางพระกาย ไม่มีพิเศษในใครหรืออะไรที่ได้ทรงเคยคุ้นมา
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พระพุทธรูปปางประทานพร

พระพทุธรูปปางประทานพร เป็นท่ีนิยมสร้างไว้สกัการบชูาเป็นอย่างมากปางหนึง่ 

มปีระวตัเิกีย่วกบัพระพทุธเจ้าได้ประทานพรหลายคราว เช่นมเีรือ่งเล่าไว้ในบาลพีระวนิยั

สมยัต้นพทุธกาลว่า ครัง้เม่ือพระผูมี้พระภาคเจ้าเสดจ็ไปโปรดพระญาต ิณ กรงุกบลิพสัดุ์ 

รฐัสกักะ พระนางพมิพาเทวทีรงสอนพระราหลุพระโอรสให้ทลูขอเป็นทายาท พระพทุธองค์

ได้ทรงสัง่พระสารบุีตรให้บรรพชาพระราหลุเป็นสามเณร จงึได้มีสามเณรเป็นองค์แรก

ข้ึนในพระพทุธศาสนา พระเจ้าสทุโธทนะพระพทุธบดิาได้เสดจ็ไปเฝ้า ณ นโิครธาราม

ทูลว่าจะทรงขอพรข้อหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสว่า “ตถาคตทั้งหลายล่วงพรเสียแล้ว” 

พระพุทธบิดาตรัสว่าทรงขอพรท่ีควรท่ีไม่มีโทษ พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ตรัส 

พระพุทธบิดาจึงตรัสว่าพระองค์ทรงประสบทุกข์อย่างยิ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเองทรง 

ออกผนวช ซ�้าเข้าอีกเมื่อพระนันทะ (พุทธอนุชา) ออกผนวช มาครั้งนี้ พระราหุล 

ออกผนวช ยิ่งทุกข์เกินที่จะประมาณ จึงขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย ไม่บวชบุตรที่มารดา

บิดามิได้อนุญาต พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาให้สบายพระหทัย 

เสดจ็กลบัแล้ว ได้ทรงประชมุภกิษทุรงบญัญตัสิกิขาบท ห้ามบวชบตุรทีม่ารดาบดิามไิด้

อนุญาต ตั้งแต่นั้นมา ในอุปสมบทกรรม จึงมีถามผู้ขออุปสมบทว่า อนุญฺญาโตสิ  

มาตาปิตูหิ (มารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ) เมื่อได้รับค�าตอบว่าอนุญาต พระสงฆ์ 

จึงท�าการอุปสมบทให้ 
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พระพุทธเจ้าประทานพรดังเล่าในเรื่องนี้ แสดงว่าพรนั้นต้องขอ และเมื่อเป็น

ข้อที่สมควร ไม่มีโทษ จึงประทานพรที่ขอ ก็สุดแต่ผู้ขอจะมีความปรารถนาต้องการ  

แต่พรที่พระพุทธเจ้าจะประทาน ต้องมีลักษณะดังกล่าว คือ สมควร ไม่มีโทษ 

ในคราวฉลองโรงพยาบาลศิริราชที่ตั้งมาครบ ๗๒ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  

ได้มีการหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าพระเพลา ๕ นิ้ว และ ๔ นิ้ว และ

พระรปูสมเด็จพระราชบดิา เจ้าฟ้ามหดิลอดลุยเดช กรมหลวงสงขลานครนิทร์ สงู ๙ นิว้ 

และ ๑๒ นิว้ พอดีตรงกบัเรือ่งพระพทุธเจ้าประทานพรแด่พระพทุธบดิา ต่อมาได้หล่อ

พระพุทธรูปปางนี้แบบของศิริราชนั้น เพิ่มพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เหนือผ้าทิพย์  

ขนาด ๙ นิ้ว และ ๕ นิ้ว คราวเสด็จฯ ทรงทอดพระกฐินต้นที่วัดเทวสังฆาราม  

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๖ และในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ 

ที่จะถึงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา 

ทรงพระกรุณาโปรดฯ รับการขอพระมหากรุณาพระราชทานพระราชด�าริ ให้ปั้นหุ่น

พระพทุธรปูปางประทานพรขึน้ใหม่ ๙ นิว้ ๕ นิว้ และขนาดเลก็ (กริง่) ประกอบด้วย

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เหนือผ้าทิพย์ เพิ่มสัญลักษณ์ภาษิตแห่งชาติ และโปรด 

จะเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อในวันนั้นด้วย ซึ่งเป็นวันเกี่ยวด้วยสมเด็จ 

พระราชบิดา ต้องกันกับเรื่องประวัติของพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งเกี่ยวกับ

พระพุทธบิดา
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ขอพร

พระพุทธเจ้าได้ประทานพรแก่ผู้ที่ขอ ด้วยสิ่งที่สมควร เมื่อเสด็จนิพพานแล้ว 

จะขอพรได้จากใคร ผู้ที่ปรารถนาพรอาจตั้งใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งยังทรงด�ารงอยู่

ด้วยพระคุณ แล้วขอสิ่งที่ประสงค์ แต่พรที่ขอนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่สมควร ไม่มีโทษ เช่น

ในเทศกาลอุปสมบท กุลบุตรบางคนผู้มีศรัทธาจะอุปสมบท แต่เกรงว่าจะมีอุปสรรค

อันตราย ก็อาจตั้งใจขอพรพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้อุปสมบทตามประสงค์ เม่ือได้ตั้งใจ 

ขอพรแล้ว ก็เตรียมการอุปสมบทของตนตามการท่ีควรท�าต่าง ๆ เว้นการท�าท่ีจะให้

เกิดโทษทุกอย่างเช่นนี้ การอุปสมบทก็พึงส�าเร็จได้ หากมีค�าถามว่าถ้าเช่นนั้นไม่ต้อง

ขอพรก็อาจบวชได้ ตอบได้ว่าอาจบวชได้ แต่เม่ือขอพรก็เพ่ิมก�าลังใจเพ่ิมสติให ้

นึกถึงการที่ควร ที่ปราศจากโทษมากขึ้น 

พระคุณของพระพทุธเจ้ายังด�ารงอยูโ่ดยแท้ ทัง้พระปัญญาคณุ พระวสิทุธคิณุ 

และพระกรุณาคุณ เม่ือได้เข้าสู่ร่มเงาแห่งพระคุณของพระองค์ได้โดยวิถีทางใดก็ตาม 

ย่อมจะได้รับความช่วยสนับสนุนในสิ่งที่สมควรจะได้อย่างคาดไม่ถึง สิ่งที่ควรจะได้แต่

ไม่ได้น้ัน ทกุ ๆ คนอาจจะได้ประสบแก่ตนเอง เช่นบางคนท�าดด้ีวยเจตนาดอีย่างบรสิทุธิ์ 

ควรจะได้รับความยกย่องว่าท�าด ี แต่กไ็ม่ได้รบั กลับไปได้รับการป้ายร้ายอย่างไม่มีมูล

ความจริง ผู้ท่ีมีเจตนาท�าดีอย่างบริสุทธิ์เช่นนี้ ย่อมจะต้องการพรเพียงว่าความจริง

เท่านัน้ ความจรงิน้ีแหละเป็นพรท่ีสมควรและไม่มโีทษ ทีค่นท�าดพีงึขอได้จากพระพทุธเจ้า

ว่าขอให้ความจรงิปรากฏ ส่วนคนท�าชัว่นัน้ กอ็าจจะต้องการพรทีต่รงกนัข้ามว่า ขอให้
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ความจริงของการท�าชั่วอย่าได้ปรากฏขึ้น หรือขอให้ปรากฏกลับไปว่าเป็นความดี  

การขอพรของคนท�าชั่วดังนี้ไม่ได้แน่ เพราะเป็นการกลับความจริงหรือปิดความจริง  

เรียกได้ว่าไม่สมควรและมีโทษ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ประทาน 

ฉะนั้น จึงเป็นฐานะที่คนท�าดีจะพึงขอพรด้วยตั้งสัตยาธิษฐานขอให้ความจริง

ปรากฏตามที่เป็นจริงได้ เมื่อตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นให้แน่วแน่ หนทางทั้งหลายที่จะท�าให้

ความจริงปรากฏก็จะบังเกิดขึ้น ความจริงก็จะเผยออกอย่างรวดเร็วเกินคาด เปิดให้

เห็นคนดีเป็นคนดี คนชั่วเป็นคนชั่ว เรื่องขอให้ความจริงปรากฏเป็นความจริงนี้  

เป็นพรที่ศักด์ิสิทธิ์ของพระพุทธเจ้า แต่คนชั่วไม่ชอบพรข้อนี้แน่เพราะกลัวความจริง 

ส่วนคนดีย่อมพอใจชอบเพราะไม่ต้องกลัวความจริง 

โดยที่แท้พระพุทธเจ้าประทานพรแก่บุคคลทุกประเภท ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่ว 

ในเมื่อตั้งใจขอพรคือความจริง แต่ถ้าคนชั่วขอพรข้อนี้ก็หมายความว่า คนชั่วนั้นได้รู้

ส�านึกตนตัง้ใจจะกลับเป็นคนดแีล้ว พระพทุธเจ้าได้สอนให้คนท�าผดิส�านกึผดิ และตัง้ใจ

สงัวรไม่ท�าผดิอกี ภกิษเุมือ่ท�าผดิพระบญัญตั ิกต้็องสารภาพผดิแก่ภกิษุด้วยกนั เป็นการ

ทรงสอนให้เปิดเผยความจรงิรบัความจริงว่าตนผดิ เพือ่จะได้เว้นผดิท�าดต่ีอไป นีเ้ป็นพร

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ประทานไว้ 

ใครเล่านอกจากคนดีจะชอบพรข้อนี้ของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า
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เข้าพรรษา

สมยัเมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวัน (ป่าไผ่หลวง) ใกล้กรุงราชคฤห์

แห่งมคธรัฐ ยังไม่ได้ทรงบัญญัติการอยู่จ�าพรรษาแห่งภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจึงเที่ยว

จาริกไปทุกฤดูกาล หมู่คนที่พูดติเตียนกันขึ้นว่า พระสมณศักยบุตรพากันเที่ยวจาริก

ไปทั้งสามฤดูกาล เหยี่ยบย�่าหญ้าเขียวสด เบียดเบียนชีวะมีอินทรีย์เดียว (คือต้นไม้) 

ท�าลายสัตว์เล็กน้อยเป็นอันมาก พวกปริพาชก (นักบวชนุ่งขาว) ผู้ถือลัทธิศาสนาอื่น

ที่ไม่ดีก็ยังหยุดในฤดูฝน นกก็ยังรู้หยุดในฤดูฝน 

ค�าติเตียนน้ีได้ถงึพระพุทธเจ้า พระองค์จงึทรงอนญุาตให้ภกิษทุัง้หลายจ�าพรรษา 

และได้ทรงอนุญาตวันเข้าพรรษาไว้ ๒ คือ วันเข้าพรรษาต้น กับวันเข้าพรรษาหลัง 

ได้แก่เมือ่วนัเพญ็เดอืนอาสาฬหะล่วงไปแล้ววนัหนึง่ ให้เข้าพรรษาต้น โดยปกตติรงกบั

วันแรมค�่า ๑ เดือน ๘ ไปครบไตรมาสในวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ (ปีนี้เข้าพรรษา

ต้นตรงกับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๘) เมื่อวันเพ็ญ

เดอืนอาสาฬหะล่วงไปแล้วเดอืนหนึง่ ให้เข้าพรรษาหลงัตรงกบัวันแรมค�า่หนึง่เดอืน ๙ 

ไปครบไตรมาสในวันขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๑๒ โดยปกติ (ปีนี้เข้าพรรษาหลังตรงกับวันที่ 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๘ ถึงพฤศจิกายน ๒๕๐๘) 

แม้จะได้ทรงบญัญตักิารจ�าพรรษาไว้แล้ว แต่กไ็ด้ทรงอนญุาตให้อนวัุตบ้านเมือง

ในเหตุบางอย่าง ดังมีเรื่องเล่าว่า คราวหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระราชประสงค์จะ

เลื่อนฤดูฝน ได้ทรงส่งทูตเชิญพระราชกระแสไปเผดียงภิกษุทั้งหลายว่า “ถ้าจะเข้า
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พรรษาในเดือนชุณหะที่จะเติมเข้ามา” เดือนชุณหะ ก็คือเดือน ๙ พระพุทธเจ้าโปรด

ประทานพระพทุธานุญาตให้อนุวตัพระเจ้าแผ่นดิน น่าจะหมายถึงเมือ่ทางบ้านเมอืงเตมิ

อธกิมาส ทางภกิษกุอ็นวุตั เช่นปีมเีดอืน ๘ สองหน กไ็ปเข้าพรรษา ๘ ท่ีสอง (ตวัอย่าง

นีย้กมาเพือ่เข้าใจง่ายเท่านัน้) เมือ่พระพทุธเจ้าทรงอนญุาตการจ�าพรรษาแล้ว ภกิษทุัง้

หลายก็ปฏิบัติตามตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ 

ประเพณไีทยเรานยิมบวชกนัในเทศกาลเข้าพรรษา เพือ่เรียนพระพทุธศาสนา 

ออกพรรษาแล้วก็ลาสิกขา เป็นการบวชชั่วคราวเพียง ๓ เดือนเศษ นิยมนี้ต่างจาก

นิยมในประเทศอื่น ซึ่งมักจะถือว่าเมื่อบวชก็บวชกันเรื่อยไป คล้ายกับธรรมเนียมการ

บวชแต่เดิมแม้ในศาสนาอื่น คนไทยเราเมื่อรับอะไรของใครมา ก็มักจะดัดแปลงใช้ให้

พอเหมาะกับอัธยาศัยของเราเองโดยเฉพาะเหมือนอย่างธรรมเนียมการบวชนี้ เรามา

ใช้เป็นเครื่องอบรมคนหนุ่ม ๆ เหมือนอย่างเป็นโรงเรียนประจ�า อบรมทั้งความรู้ 

ความประพฤติ เป็นโรงเรยีนไตรมาส จบแล้วก็ได้ปรญิญาว่าบณัฑติ คอื ทติ ซึง่ชาวไทย

ได้ให้แก่ผู้ที่เรียนจบแล้วมาแต่โบราณ 

พระพุทธเจ้าได้โปรดคนไทยหนุ่ม ๆ ส่วนใหญ่อยู่ทุกรอบพรรษา



466 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

อทิธพิลของพระพุทธศาสนา

คนชาตไิทยเรานบัถือพระพุทธศาสนามาช้านาน จนกล่าวได้ว่าพระพทุธศาสนา

เป็นศาสนาประจ�าชาติไทย คนต่างชาติผู้ไม่รู้จักคนไทย มักสงสัยว่าพระพุทธศาสนา

ได้เข้ามาเกีย่วข้องมอีทิธพิลในวงการสงัคม ในทางการเมือง การเศรษฐกจิ การศึกษา

ในประเทศไทยอย่างไร อิทธิพลคืออ�านาจหรอืพลานภุาพทีจ่ะให้ส�าเรจ็ผลขึน้ในทางทีผู่้

มีอยู่ประสงค์ เป็นค�าที่มักใช้ในทางการเมืองหรือในทางคดีโลก คนโลกหรือคนต่าง

ประเทศก็มักใช้ค�านี้กับพระพุทธศาสนาด้วย 

ก่อนอืน่ ควรท�าความเข้าใจในขัน้มลูฐานว่าบคุคลหรอืส่ิงทีมี่อทิธพิลยังให้เกดิ

ความจ�ายอมด้วยความกลัว คนท้ังหลายมีความกลัวจึงต้องสยบยอมตามส่ังหรือตาม

ประสงค์ เมื่อสิ้นอิทธิพลหรือสิ้นความกลัวก็เกิดความไม่ยอมขึ้นทันที ศาสนาที่สอนขู่

ให้กลัวเรียกว่ามีอิทธิพลแก่คนที่กลัวได้ แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนขู่ให้กลัว กลับ

สอนให้ละความกลัว เว้นไว้แต่ความกลวัผดิ (โอตตปัปะ) ซึง่มอีธบิายเป็นอกีอย่างหนึง่ 

คนทีน่บัถือจงึนบัถอืด้วยศรทัธาและปัญญา มใิช่ด้วยความกลวัว่าหากไม่นบัถอื ไม่ท�าตาม 

จะถูกสาปถูกแช่ง เชื่อว่าคนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาย่อมมีความรู้สึกในพระพุทธ-

ศาสนาเหมอืนอย่างเป็นมารดาบดิาครอูาจารย์ ผูเ้ป่ียมด้วยเมตตากรณุา ประกอบด้วย

ความสงบเย็น หรือจะกล่าวให้ทั่วไป ก็เหมือนอย่างทุก ๆ คนซึ่งเป็นมิตร มีเมตตา

กรุณา บุคคลเหล่านี้ไม่เรียกว่าผู้มีอิทธิพล เรยีกว่ามคีณุธรรมจะเหมาะกว่า ยงัให้เกดิ

ความเคารพนับถอืยิง่กว่าท่ีจะให้เกดิความกลัว 
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ฉะนั้น จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอิทธิพลอยู่ในวงการดังกล่าวทั้งหมด

ก็ได้ ดังจะเห็นว่า ในวงการสังคม การเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษาเหล่านี้ วงการ

ศาสนา จะเป็นวัดก็ดี คณะสงฆ์ก็ดี ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ต้องจัดอย่างนั้นอย่างนี้ใน

ทางที่เรียกว่าใช้อิทธิพล คนไทยจะไม่นับถือผู้ที่ด�ารงภาวะฐานะทางศาสนาที่ออกไป

แสดงตัวยุ่ง ๆ อยู่กับส่วนเหล่านั้น 

แต่อีกด้านหนึง่ ธรรมในพระพุทธศาสนาได้ฝังรากลงในจติใจจนกลายเป็นนสัิย

สันดานของคนไทยอยู่ไม่น้อย เช่น ความนับถือผูกพันกันในระหว่างมารดาบิดากับ 

บตุรธดิา ครอูาจารย์กบัศษิย์เป็นต้น ตามหลกัทศิ ๖ ของพระพทุธเจ้า ท�าให้เกดิหลกั

ทางสังคมที่ตั้งอยู ่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีและเมตตากรุณาเป็นต้น  

การปกครองโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมเป็นต้น เป็นหัวใจของการปกครอง 

รฐัธรรมนญูเองกม็ธีรรมทัง้ในชือ่หรอืถ้อยค�าทัง้ในใจความ การเศรษฐกจิย่อมเจรญิขึน้

ตามหลักประโยชน์ปัจจุบัน แต่จะไม่เป็นนายที่จะท�าให้เป็นทาสของวัตถุ พระพุทธ-

ศาสนาเป็นเครือ่งรักษาคุม้ครองให้เตม็ที ่การศกึษานัน้กไ็ด้มพีระพทุธศาสนาประกอบ

อยู่ตามส่วน แต่ข้อส�าคัญอยู่ที่การใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา ธรรมย่อมเข้ามีส่วนมากใน

ขั้นนี้ 

พระพทุธเจ้าจึงทรงด�ารงอยู่ด้วยพระคณุอนัเลศิล�า้ลกึซึง้เกินทีเ่รยีกอย่างโลก ๆ 

ว่าอิทธิพล
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การศกึษาพระพุทธศาสนา

ผู้ที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนา เมื่อเข้ามาในประเทศไทย ย่อมจะรู้สึกแปลกใจ 

เมื่อได้เห็นวัด เห็นพระภิกษุสามเณรและความประพฤติต่าง ๆ ของคนไทยเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา และพระบางคนบางหมู่ก็อยากศึกษาอยากรู้ถึงข้อปฏิบัติทางศาสนา 

เช่นข้อปฏิบัติทางกรรมฐานที่ชักจะรู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ ท่ีมาขอลองปฏิบัติ

กนักม็ ี แต่การมาลองปฏิบัตทิางจติใจชัว่เวลาประเดีย๋วประด๋าวนัน้ไม่สู้จะได้ผล อาจจะ

ท�าให้เข้าใจผดิว่าเป็นเรือ่งงมงาย โดยเฉพาะคนวยัรุน่แม้จะเป็นนกัศกึษา แต่การศกึษา

ที่ส�าเร็จมานั้นเป็นทางโลกปัจจุบันเก่ียวกับวัตถุเป็นใหญ่ ประกอบกับวัยที่ก�าลังเจริญ

ทางวตัถเุหมือนกนั จงึก�าลังมองโลกในทางสดชืน่งดงามสนกุสนาน เมือ่มาพบข้อปฏบิตัิ

ทีส่อนให้คดิให้รูใ้นทางท่ีชวนให้เหน็ว่าแห้งเหีย่วหมดสนกุ กท็�าให้เหน็ว่าพระพทุธศาสนา

สอนให้มองโลกในทางแง่ร้าย เพราะสอนให้เห็นว่าโลกเป็นทุกข์ ดังอริยสัจจ์ก็ตั้งต้น 

ด้วยทุกขสัจจะ (สภาพที่จริงคือทุกข์) นอกจากนี้ยังสอนให้มีอุเบกขา ไม่ยินดียินร้าย 

ซึ่งน่าจะผิดวิสัยของชาวโลกที่จะต้องมียินดียินร้ายในอะไร เม่ือมีอุเบกขาเสียก็ดูเป็น

คนคล้ายกับซึมเซื่องเข้ากับโลกไม่ได้ หรือเป็นคนท่ีไม่คิดจะสร้างความเจริญอะไรให้ 

แก่โลก ท�าให้ล้าหลัง ด้อยความเจริญ พาลจะหาว่าเป็นอาการของโรคจิตอย่างหนึ่ง 

ฉะนั้น การศึกษาพระพุทธศาสนาจึงจ�าต้องการเวลาตามสมควร ไมใช่เป็น

ของลองกันเล่น พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักสูตรการศึกษาไว้เป็นข้ัน ๆ คือ หลัก

ไตรสิกขา อันได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา และวิธีสอนศาสนานั้นพระองค์ได้วางหลักการ
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สอนโดยล�าดับ เช่น หลักอนุปุพพิกถา ถ้อยค�าสอนที่แสดงโดยล�าดับ คือ ทาน ศีล 

สวรรค์ (คือ ผลที่ดีคือความสุข) กามาทีนพ (โทษของกาม) เนกขัมมะ (การออก

จากกาม) แล้วจึงถึงอริยสัจจ์ การเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยนั้น ไม่มีที่ไหนที่จะ

เรียนลองกันครู่เดยีวส�าเรจ็ ต้องใช้เวลาพากเพยีรเรยีนกนัหลายปี สมตว่ิาไปพบวิทยาลยั

เข้าแห่งหน่ึงไปเข้าเรยีนอยูส่กัครู่หนึง่จะได้ความรูสั้กเท่าไร จะเรยีกว่าได้ผ่านวิทยาลยั

นั้นแล้วหรือไม่ พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาลัยใหญ่ชนิดหนึ่งมีวิชาธรรมที่ละเอียดอ่อน

ซึ่งจะต้องศึกษาทั้งภาคปริยัติ คือ ต�ารา ทั้งภาคปฏิบัติ 

พระพุทธเจ้าทรงมีพระญาณหย่ังรู้อุปนิสัยแห่งธรรมของบุคคล อาจทรงสอน

ให้บุคคลผู้ที่ได้เคยอบรมมาแล้วบรรลุถึงผลได้โดยรวดเร็ว ดังจะยืมค�ามาเรียกว่า 

สอนวิธีลัด ผู้ที่ได้เคยมีอุปนิสัยอันได้เคยอบรมมาแล้ว อาจจะเรียนลัดตามวิธีนี้ได้  

พระไตรปิฎกในบัดนี้เป็นครูที่สอนทั้งวิธีพิสดารทั้งวิธีลัด ฉะน้ัน ชาวต่างประเทศ 

บางคนได้อ่านธรรมบทเพียงบทเดียวก็เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา แต่โดยมาก

ชอบอ่านส�าหรับประดับความรู้ ส�าหรับพูดว่าได้รู้เหมือนกันแต่ก็หาได้รู้ชนิดที่เรียกว่า

รูซ้าบซึง้จรงิจงัไม่ ถึงเช่นนัน้พระพทุธเจ้ากย่ิ็งทรงปรากฏว่าทรงเลศิล�า้ในวงผูรู้ท้ัง้หลาย
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ศลีคู่กับพร

ในโอกาสที่ชีวิตได้ผ่านไปปีหนึ่ง ย่างเข้าปีใหม่ ก็เป็นที่ยินดีว่าเป็นมงคล ผู้ที่

มีมุทิตาจิตก็พากันแสดงความยินดีและให้ศีลให้พรให้มีอายุยืน และให้มีความเจริญ 

ยิง่ข้ึน น่าคดิถึงค�าคู่ท่ีเป็นของพ้ืนบ้านพืน้เมอืงว่าให้ศีลให้พร มีความหมายท่ีน่าคดิว่าพร 

อนัแปลว่าส่ิงประเสรฐิ หรอืสิง่ท่ีเลิศอันหมายถงึสิง่ทีช่อบใจอยากได้ เป็นผลทีจ่ะพงึได้

ในเมื่อได้มีศีลคือความประพฤติที่ดี อันคู่ควรกับพรที่ปรารถนา 

นึกดูถึงความสุขทุกข์ของตนในชีวิตที่ผ่านมาในรอบปีหนึ่ง จะเห็นได้ว่าความ

สุขน้ันเกิดจากความประพฤติที่ดีของตนเองและของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนความทุกข์

เกิดจากเหตุที่ตรงกันข้าม บางทีตนเองประพฤติไม่ดี บางทีคนท่ีเกี่ยวข้องประพฤติ 

ไม่ดี ซึ่งตนมีส่วนต้องพลอยรับ เหตุส่วนใหญ่เกี่ยวแก่ความสุขทุกข์ของชีวิตมักจะเป็น

เช่นนี ้ฉะนัน้ จงึให้ศลีคูก่นัไปกบัให้พร เพือ่ว่าจะได้พบคนทีป่ระพฤตดิพีร้อมกนัไปกบั

ความสุขความเจริญ ซึ่งเป็นพรที่ต้องการ นึกดูถึงวงภายในครอบครัวเป็นต้น ถ้าสามี

ภรยิาบตุรหลานบรวิาร ต่างประพฤตดิด้ีวยกนักจ็ะอยู่ด้วยกนัเป็นสุข ในวงของคนทีอ่ยู่

ด้วยกันในรูปอื่นก็เช่นเดียวกัน นี้คืออานุภาพของศีลที่ถ้าไม่คิดก็ไม่เห็น แต่ความเป็น

ไปของชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนย่อมจะต้องประสบพบผ่านบุคคลผู้มีความ

ประพฤติต่าง ๆ แม้ตนเองก็ย่อมจะประพฤติถูกบ้างผดิบ้างดบ้ีางไม่ดบ้ีาง เมือ่ผ่านไปได้

ปีหน่ึง ๆ ก็ควรยินดีว่าได้ผ่านพ้นกระแสแห่งเหตุการณ์ทั้งหลายไปแล้วรอบหนึ่ง ๆ  

รบัศลีรบัพรมาให้แก่ตนต่อไป เม่ือเจรญิศีลก็จะเจรญิพรยิง่ขึน้โดยไม่ต้องสงสัย พระพทุธเจ้า
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จงึตรสัว่า “ศลีให้ความสขุตราบเท่าชรา” คนเราชราคอืแก่ตวัขึน้ทุกวนัเวลา หากไร้ศลี

คอืประพฤตไิม่ดกีจ็ะเป็นทุกข์ ค�าคู่นีว่้าให้ศลีให้พรจงึน่าหยบิยกขึน้มาคดินกึและน่าให้

น่ารบัในโอกาสทีเ่ป็นมงคลทัง้ปวง ดูเหมาะสมกบัเป็นพุทธศาสนกิ คือผูน้บัถือพระพุทธ-

ศาสนา ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้า หรือภาษาบาลีว่า พุทโธ มีอรรถคือความที่แปลได้โดยประมวล

จากคัมภีร์ต่าง ๆ ๑๕ อย่าง คือ 

๑.  ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ 

๒.  ยังให้เวไนยสัตว์รู้อริยสัจจ์ ๔

๓.  มพีระสนัดานทรงคณุคอืสพัพญัญตุญาณ สามารถตรสัรู้ไญยธรรมทัง้ปวง 

๔.  มีพระสันดานทรงคุณคืออรหัตตมัคคญาณหักรานกองกิเลสได้ 

๕.  ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ด้วยพระองค์เองไม่มีใครบอก 

๖.  เบิกบานด้วยอรหัตตมัคคญาณ 

๗.  สิ้นอาสวะทั้งปวง

๘.  มีพระสันดานปราศจากกิเลสทั้งปวง 

๙.  ปราศจากราคะ 

๑๐.  ปราศจากโทสะ 

๑๑.  ปราศจากโมหะ 

๑๒.  ตื่นจากหลับคอืกเิลส 

๑๓.  ไปสูนิ่พพาน 

๑๔.  ตรัสรู้ปรมาภิเษกสมัโพธิญาณ ด้วยสยมัภญูาณของพระองค์ หาผู้รู้ถึงมิได้ 

๑๕.  ได้พุทธิ ความตรัสรู้คืออรหัตต์ 

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า ซึ่งทรงอรรถแห่ง 

ค�าแปล ๑๕ ประการเป็นประธาน ขอถวายพระมงคลให้ทรงพระเจริญ และขอให้ศีล

ให้พรคณะหนังสือพิมพ์ศรีสัปดาห์ในโอกาสที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๑๕
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ความดี

กรรมท่ีคนท�าไว้มิใช่น้อยให้ผลในปัจจบุนัอย่างไม่คาดคดิ ดงัเรือ่งในอสัมปทาน

ชาดกต่อไปนี้ ว่าได้มีเศรษฐีสองเมืองเป็นสหายกันคือเศรษฐีเมืองพาราณสีชื่อ ปิลิยะ 

และเศรษฐีเมืองราชคฤห์ชื่อสังขะ 

คราวหนึ่งเศรษฐีปิลิยะประสบภัยใหญ่จนถึงทรัพย์สมบัติหมดส้ิน กลายเป็น

คนเข็ญใจไร้ทีพ่ึง่ จงึเดนิย�า่ไปเมอืงราชคฤห์ตรงไปบ้านสังขะเศรษฐผีูส้หาย ฝ่ายสังขะ

เศรษฐีเหน็สหายตกยากมากต้็อนรับเล้ียงดเูป็นอนัด ีและได้ถามถงึความประสงค์ทีม่า 

ปิลิยะเศรษฐีบอกว่ามาขอให้ช่วยอุปถัมภ์ สังขะเศรษฐีได้ปลอบโยนไม่ให้ตกใจ  

จะอุปถัมภ์เพื่อนเอง จึงให้แบ่งเงินให้ ๔๐ โกฏิ ข้าทาสบริวารและสวิญญาณกทรัพย ์

อวิญญาณกทรัพย์ นอกจากนี้ให้แบ่งให้กึ่งหนึ่ง ปิลิยะเศรษฐีได้ขนเงินและทรัพย์ที่

เศรษฐีผู้สหายแบ่งให้พร้อมข้าทาสบริวารกลับไปกรุงพาราณสี 

ต่อมา เศรษฐสีงัขะประสบภยัเช่นนัน้บ้าง เมือ่สิน้ทรพัย์แล้วคดิจะไปขอความ

อปุถมัภ์จากสหายบ้าง จงึพาภรยิาคูย่ากเดนิทางไปเมอืงพาราณสีตรงไปบ้านของปิลยิะ

เศรษฐี แต่ให้ภริยารออยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งก่อน เมื่อไปถึงบ้านนั้นแล้วก็ให้คนแจ้งแก่

สหาย ปิลยิะเศรษฐใีห้น�าเข้าไปพบในบ้าน ไม่ได้ลกุขึน้ต้อนรบัอย่างไร ถามอย่างเฉยเมย

ว่าท�าไมพกัอยู่ท่ีไหน สงัขะเศรษฐตีอบว่ามาเยีย่ม ยงัไม่มทีีพ่กัอาศยั แม่เรอืนทีต่ดิตาม

มาด้วยกพ็กัรออยูท่ีศ่าลาโน่น ปิลยิะเศรษฐีพดูว่าทีน่ีไ่ม่มีทีพ่กั จะให้เสบยีงไป อย่ามา

เยีย่มอกี แล้วสัง่ให้ทาสตวงข้าวลบีให้ห่อชายผ้าไบทะนานหนึง่ สงัขะเศรษฐีถงึกบังงงนั
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ด้วยความผิดคาดว่า ปิลิยะสหายผู้ซ่ึงตนได้ให้ความอุปถัมภ์มาอย่างมหาศาล จะได้       

ตดัความเป็นมิตรกนัถงึเพยีงนี ้คดิว่าจะรบัหรอืไม่รบั แต่กไ็ด้คดิว่า ถ้าไม่รบัเพราะเป็น

ของเลว เราก็จะเป็นฝ่ายท�าลายมิตรภาพ ก็จะกลายเป็น........ฉะนั้น ก็ควรจะรับเพื่อ

ว่าเราเป็นฝ่ายที่มิได้ท�าลายมิตรภาพ เขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา จึงรับข้าว

ลีบห่อชายผ้า มาพบภริยาที่ศาลาพักคน ภริยาได้ทราบก็เสียใจร้องไห้ว่า รับมาท�าไม 

พอกบัทรพัย์หลาย ๑๐ โกฏทิีใ่ห้มาหรอื สงัขะเศรษฐกีก็ล่าวเตอืนให้ระลกึทางคตธิรรม

อย่างที่ตนได้คิด

ขณะนั้น ทาสเก่าของสังขะเศรษฐีที่มาอยู่ท�างานให้ปิลิยะเศรษฐี ตั้งแต่ครั้งที่

ปิลิยะไปขอมานั้นได้เดินผ่านมา ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ในศาลา จึงเข้าไปดู ได้เห็น

นายเก่าของตนมาก็จ�าได้ ตรงเข้าไปกราบแทบเท้าร้องไห้ เชิญไปบ้านปฏิบัติเลี้ยงดู

อย่างดี แล้วได้รวมพวกข้าเก่าด้วยกันไปกราบทูลร้องทุกข์พระราชาเมืองพาราณสี 

พระราชารบัสัง่ให้เศรษฐท้ัีงสองเข้าเฝ้า ตรสัถามได้ความจรงิแล้วปรึกษาตดัสิน

ให้โอนทรัพย์ทั้งหมดของปิลิยะให้แก่สังขะ แต่สังขะเศรษฐีขอรับเพียงที่ตนได้ให้มา

เท่านั้น เรื่องนี้แสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้านั้นเป็นจริงทุกกาลเทศะ และ

ความดีนั้นมีได้ในคนที่ต�่าต้อย เช่นเดียวกับอาจไม่มีในคนที่สูงส่งซึ่งน่าจะมี จะเห็นใจ

จริงกันในคราวตกยากยิ่งกว่าในคราวรุ่งเรือง



474 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคต้น

บุคคลหาได้ยาก ๒

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “มารดาบดิาผูอ้นเุคราะห์บตุรทีเ่กดิมา เรยีกว่า เป็น

พรหม เป็นบูรพาจารย์ เป็นอาหุเนยยะ (ผู้ควรบูชา) ของบุตรธิดา” และได้ตรัสว่า

บุคคลที่หาได้ยาก ๒ จ�าพวก คือบุพพการี (ผู้ท�าอุปการะก่อน) กับ กตัญญูกตเวที 

(ผู้รู้อุปการะที่ท่านท�าแล้วแลตอบแทน) 

หลักธรรมดงักล่าวได้เป็นลักษณะอย่างหนึง่ของคนไทยส่วนใหญ่ ได้เป็นเครือ่ง

สร้างเคร่ืองบ�ารุงรักษาป้องกันและผูกพันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุก ๆ ทาง  

เช่น ในฐานะทางบ้านระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดา ในฐานะทางเมือง ระหว่าง 

พระมหากษัตริย์ รัฐบาลกับประชาราษฎร ในฐานะทางโรงเรียน ระหว่างครูกับศิษย์ 

ในฐานะทางวัด ระหว่างพระพุทธเจ้า พระภิกษุสงฆ์กับพุทธศาสนิกชนหรือชาวบ้าน 

ต่างประพฤตเิกือ้กลูแก่กนั ท�าให้ฝ่ายหนึง่เป็นบพุพการ ีอีกฝ่ายหนึง่เป็นกตญัญกูตเวที 

และต่างก็เคารพนับถือบูชากันตามฐานะ น่าเห็นว่าลักษณะดังนี้เป็นเนื้อแท้อย่างหนึ่ง

ของวฒันธรรมหรืออารยธรรม ตราบใดท่ีมารดาบดิายงัรกัทะนถุนอมบตุรธดิา บตุรธดิา

ยงัระลกึถงึคุณของมารดาบิดา แม้คู่อ่ืน ๆ ก็เช่นเดยีวกนั ตราบนัน้กม็วัีฒนะ ความเป็น

อารยะ

ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจะม ี

พระชนมายุเสมอด้วยสมเดจ็พระราชบดิา ได้ทรงพระราชอนสุรณ์ถงึสมเดจ็พระราชบดิา

ผู้ทรงพระคุณย่ิงใหญ่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดการพระราชพิธีทรง
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บ�าเพญ็พระราชกศุล พร้อมกบัการฉลองสมโภชพระเจดย์ีทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ

วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว และในคราวเดียวกันนี้จะ

ได้ทรงหล่อพระพทุธรปูปางประทานพร มพีระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. กบัทรงพระสหุร่าย

ทรงเจมิแผ่นศิลาปฐมฤกษ์ท่ีจะผนกึเปล่ียนผนงัพระอโุบสถในกาลต่อไป มกี�าหนดการ

และวันเวลาโดยย่อ ดังนี้

วันที่ ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๖.๒๐ น. เสด็จฯ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

ในพิธีพุทธาภิเศก

วันที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระราชบิดา 

(เวลาเช้าวนันี ้มีเลีย้งพระในพิธพีทุธาภิเษก เปน็งานของคณะกรรมการหลอ่

พระมีท่านจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)

วันที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลในมหามงคลสมยัมพีระชนมายเุสมอด้วยสมเดจ็พระราชบดิา 

เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ สนามโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ 

พระระหว่างเวลาพระฤกษ์ ๑๖.๓๔-๑๗.๑๓ น. เสด็จฯ ผ่านกลางวัดสู่พระเจดีย์  

ทรงประกอบพิธียกลูกแก้ว เสด็จฯ สู่พระอุโบสถ เสด็จฯ ออกหน้าพระอุโบสถ  

ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นศิลา เป็นปฐมฤกษ์แห่งการบูรณะพระอุโบสถของ 

พระชินสีห์พุทธเจ้าผู้เลิศล�้าต่อไป
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ความสามัคคี

๑

ปรากฏว่าในบดันีพ้ระพทุธศาสนาได้เป็นทีส่นใจของคนในชาตต่ิาง ๆ มากขึน้ 

ในสมัยที่โลกก�าลังเจริญก้าวหน้าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และในขณะเดียวกัน 

ก็ก�าลังเพ่ิมความยุ่งยากเดือดร้อนเพราะเหตุต่าง ๆ เหตุท่ีส�าคัญก็เกิดจากกรรมของ

คนที่เจริญด้วยความรู้ดังกล่าว จึงท�าให้คนพากันคิดหาหลักธรรมที่จะพึงยึดถือเป็น

สรณะส�าหรับท่ีจะพึ่งพิงน�าทางไปสู่ความสุขอย่างมีเหตุผล และเมื่อหาจากหลักที่เคย

ยึดถือไว้เดิมไม่ได้ ก็เริ่มมองหาจากพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะเป็นของแปลกของใหม่

ส�าหรับผู้ที่มิได้สนใจนับถือมาแต่เดิม ส่วนคนไทยเรานั้นได้นับถือพระรัตนตรัยเป็น

สรณะมาเป็นเวลาช้านานแล้ว จนอาจจะบงัเกดิความคุน้เคยเกนิไปจนไม่เกดิความสนใจ

หรือลืมไปที่จะสนใจ คล้ายกับมีวัตถุบางอย่างซึ่งเป็นของตน และเก็บไว้จนลืมไปเสีย 

คร้ันเมือ่มใีครมาแสดงความอยากได้ในสิง่ทีเ่กบ็ลมืไว้ของตนนัน้จงึได้มคีวามสนใจนกึถงึ 

และน�าออกมาตรวจตรา แต่ก็เป็นท่ีน่ายินดีว่า ผู้ที่มิได้เป็นชนิดเก็บลืมไว้ก็มีอยู่เป็น 

อันมาก แลแม้ว่าจะเก็บลืมไว้บ้างก็ยังรักษาไว้ดี จึงปรากฏว่าพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทยได้รับการปฏิบัติรักษาไว้ในลักษณะที่ต้องการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

นบัว่าเป็นโชคดขีองคนไทยซึง่ได้มอีงค์พระมหากษัตรย์ิเป็นพระประมุขของชาติ 

เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และโดยเฉพาะได้ทรงเป็นพุทธมามกะ ได้ทรงน�า

ประชาชนคนไทยรกัษาอสิรภาพของชาต ิและความบรสุิทธิบ์ริบรูณ์แห่งพระพุทธศาสนา

สืบต่อมาเป็นเวลาช้านาน ท้ังนี้อาศัยหลักธรรมที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือความสามัคคี 

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ 
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แต่ความสามัคคีน้ีมิใช่เกดิข้ึนได้เพียงด้วยการพดูเป็นสุนทรกถาฟังกนัเพราะ ๆ 

เท่านั้น แต่พึงเกิดขึ้นด้วยทุก ๆ คนต่างมีสติส�านึกอยู่ในความสามัคคี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาษิตเพื่อเตือนใจประชาชน 

ชาวไทยทั้งสิ้นไว้ว่า 

“ทยยฺชาตยิา สามคคฺยิ� สตสิญชฺานเนน โภชสิยิ� รกขฺนตฺ ิคนชาตไิทยจะรกัษา

ความเป็นไทอยู่ได้ด้วยมีสติส�านึกอยู่ในความสามัคคี” 

พระราชภาษิตนี้ได้มีพระมหากรุณาโปรดฯ ให้จารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปปาง

ประทานพรมีพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. 

ความจรงิ ตามพระราชภาษิตนีเ้ป็นความจรงิของชาตไิทยทีด่�ารงมาได้โดยแท้ 

จึงเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยซึ่งอิงอาศัยอยู่กับพระพุทธศาสนา ได้มีจาตุรงคภาษิต 

คือภาษิตมีองค์ ๔ ของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า 

“ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลายให้เกิดสุข การแสดงพระสัทธรรม 

ให้เกิดสุข ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในหมู่ให้เกิดสุข ความเพียรของผู้คนผู้ 

พร้อมเพรียงกันแล้วให้เกิดสุข” 

ด้วยอ�านาจแห่งจาตรุงคธรรมนี ้ขอถวายพระพรชยัมงคลทกุประการ ในมหา

มงคลสมยัพระชนมายุเสมอด้วยสมเดจ็พระราชบดิา วนัที ่๒๙ สงิหาคม พทุธศกัราช 

๒๕๐๘

๒

“คนชาตไิทย จะรักษาความเป็นไทอยูไ่ด้ ด้วยมสีตสิ�านกึอยูใ่นความสามคัค”ี 

พระราชภาษิตบทนี้สมควรที่ทุก ๆ คนจะจดจ�าไว้เป็นภาษิตประจ�าตัว เพื่อปลูกสติให้

ส�านกึอยูใ่นความสามัคคี ทุก ๆ คนย่อมรูอ้ยูด้่วยกนัว่าความสามคัคคีอืความพร้อมเพรยีง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นผลเกิดจากความมีเมตตาไมตรีต่อกัน สงเคราะห์กัน  

มคีวามประพฤตแิละความเหน็อยูใ่นหลกัรวมอนัเดยีวกนั เป็นธรรมเครือ่งรกัษาหมูช่น

ให้รวมกันอยู่ได้โดยไม่แตกแยกกัน คนชาติไทยก็ตาม คนชาติอื่นก็ตาม ซึ่งเป็นชาติ
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อิสระมีความเป็นไทของตน เม่ือรักษาความสามัคคีกันไว้ได้ก็รักษาความเป็นไทหรือ

อิสรภาพของชาติไว้ได้ 

การรักษาความสามัคคีน้ันจ�าต้องรักษาหลักเป็นที่รวมความประพฤติและ 

ความเหน็ให้เป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั จงึควรพจิารณาให้เข้าใจในหลกัเป็นทีร่วมดงักล่าว

ให้ถกูต้องว่าคืออะไร มีอยูแ่ล้วหรอืจะต้องสร้างกนัขึน้ใหม่ 

คนชาติไทยเรามีความเป็นไทของตนมาช้านานแล้ว แสดงว่าได้มีหลักรวม

สามัคคีอยู่แล้วอย่างมั่นคงมาช้านานเท่ากับความเป็นไท คือ หลักไตรรงค์ ตามความ

หมายแห่งธงไตรรงค์ซ่ึงเป็นธงชาติ คนทุกชาติที่มีอิสระมีความเป็นไทย่อมมีหลักรวม

อยูด้่วยกนัแล้วท้ังนัน้ ถ้ายงัไม่มี จงึต้องสร้างขึน้ใหม่ และถ้ายงัไม่มกีห็มายความว่ายงั

ไม่มีอิสระ ไม่มีความเป็นไท เมื่อเข้าใจถึงหลักรวมที่มีอยู่แล้วเป็นประการแรกแล้ว

ประการต่อไปก็คือท�าความประพฤติและความเห็นเข้าหาหลักการปกครองก็เพื่อท่ีจะ

ควบคมุความประพฤตแิละความเหน็ให้อยูใ่นหลกั เมือ่เข้มแขง็กค็วบคมุไว้ได้ ท�าไมจงึ

ต้องเข้มแข็ง ก็เพราะมีคนไม่ดีที่แตกความประพฤติและความเห็นออกไปเป็นส่วนตัว

บ้าง ยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกออกไปบ้าง เพราะขาดสติส�านึกโดยถูกต้อง จึงปฏิบัติ

เป็นการบ่อนความสามัคคี 

อะไรท�าให้ขาดสติ ก็คือ โลภะ โทสะ โมหะในใจของคนเรานี้เอง ซึ่งเกิดจาก

อามสิเป็นเครือ่งล่อเครือ่งกระตุน้เตือนให้เกดิภาวะทีผ่ดิทางจติใจดงักล่าวขึน้ ความขาด

สตน้ีิเป็นตวัความประมาททีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย” 

และได้ตรัสว่า “ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย” 

พระพทุธภาษตินีใ้ช้ได้ในทกุ ๆ ทาง แม้ความเป็นไทไม่เป็นทาสใครจะมอียูไ่ด้

ก็ด้วยความไม่ประมาท เพราะมีสติส�านึกอยู่ที่จะรักษาหลักรวมสามัคคีซึ่งเป็นหลัก 

ของความเป็นไทให้ด�ารงอยู ่ เมือ่แต่ละคนมีสติที่จะยับยั้งโลภโกรธหลงของตน ที่จะให้

อภยัแก่กนัในเรือ่งส่วนตวัท้ังหลาย มุ่งรกัษาหลกัส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ เมตตาจติประกอบ

กรรมทั้งหลายแก่กัน สงเคราะห์กัน ท�าความประพฤติและความเห็นของตนให้อยู่ใน

หลกัรวมสม�า่เสมอกนั ดงัน้ีเรยีกได้ว่า “มีสตสิ�านกึอยูใ่นความสามคัค”ี ซึง่ท�าให้รักษา

ความเป็นไทอยู่ได้ ไม่ต้องเป็นทาสใคร เหมือนดังที่เป็นไทอยู่นี้
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วธิปีกครองของพระเจ้าจักรพรรดิ

อนัภารตประเทศ ซึง่มรีฐัใหญ่เลก็ต่าง ๆ อยูเ่ป็นอนัมาก ปรากฏในประวตัว่ิา

ได้เกิดสงครามสัมปหารกันเป็นคราว ๆ มาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ในขณะที่พระพุทธเจ้า

เสด็จประกาศพระพุทธศาสนา ก็ได้มีสงครามระหว่างรัฐที่ประทับอยู่กับรัฐอื่น จะไม่

ต�า่กว่าสองคราว หลังจากพทุธปรินพิพานแล้ว สงครามกค็งมอียูเ่ป็นคราว ๆ ในดินแดน

แห่งนั้นจนถึงในปัจจุบันนี้ 

จึงมีปัญหาว่าพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามสงครามเสียมิได้หรือ หมายถึงสงคราม

ทีเ่กดิขึน้ในขณะท่ีทรงด�ารงอยู่ หลังจากนัน้ถ้าเข้าใจหลกัธรรมแห่งพระพทุธศาสนาตาม

สมควรก็จะไม่มีปัญหาข้อนี้ พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้แสดงธรรมส่ังสอน 

พระพทุธศาสนากเ็ป็นค�าสัง่สอนหรอืเป็นธรรมทีส่ัง่สอนนัน้เอง ถ้าคนทัง้หลายมศีรทัธา

และปัญญาในธรรมกจ็ะปฏิบตัติามพระธรรมและจะไม่ก่อการเบยีดเบียนใคร คนทีไ่ม่มี

ศรัทธาและปัญญาก็จะไม่ปฏิบัติ 

ตัวอย่างในประวัติของบุคคลผู้ยุติสงครามเพราะมีศรัทธาและปัญญาในธรรม 

กคื็อพระเจ้าอโศกมหาราช เมือ่ทรงได้ศรทัธาในพระพทุธศาสนาแล้วกท็รงยุตสิงคราม

ด้วยแสนยานภุาพ แต่ได้ทรงแผ่ธรรมานภุาพของพระพทุธเจ้าแทน เป็นยุคทีพ่ระพุทธ-

ศาสนารุ่งเรืองในภารตประเทศน้ันและในประเทศต่าง ๆ ที่พระเจ้าอโศกทรงส่งพระ

สงฆ์ออกไปอกีหลายประเทศ แต่ประมขุของหมูช่นผูส้ามารถบนัดาลสถานการณ์อย่าง

น้ันมน้ีอย เพราะนอกจากจะไม่รกุรานใครแล้ว ยงัต้องไม่มใีครจะรุกรากได้อกีด้วย และ
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พระเจ้าอโศกเองก็ดูเหมือนจะรบชนะจนจะไม่ต้องรบกับใครอีกทั่วภารตประเทศแล้ว 

เพยีงแต่คอยปราบการขดัแขง็ในทีบ่างแห่งเป็นครัง้คราวเท่านัน้ กจิทีจ่ะต้องทรงท�าหลงั

จากที่ได้ชนะเขาทั้งหมดแล้วก็คือปกครอง 

พระเจ้าอโศกได้ทรงใช้ธรรมในพระพทุธศาสนาเป็นหลกัปกครองภารตประเทศ

ทัง้หมดในยุคนัน้ ได้ผลทีเ่หน็ชัดคอื พระองค์ไม่ต้องทรงจบัอาวธุขึน้ปราบปรามประชาชน 

และประชาชนก็ไม่จับอาวุธขึ้นก่อการขัดแข็ง เพราะต่างก็อยู่ในศีลของพระพุทธเจ้า 

พระเจ้าอโศกไม่ได้ทรงตัง้ศลีของพระองค์หรอืของใครอืน่ขึน้ ทรงแผ่ศลีของพระพทุธเจ้า

นี้แหละในลักษณะที่ประชาชนพึงปฏิบัติได้โดยทั่วกัน 

การใช้พระธรรมปกครองโลกเป็นวิธีปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิ ตาม 

พระคัมภีร์ในชั้นไม่นานไกลนักนี้ก็มีพระเจ้าอโศก พระพุทธเจ้า และพระศาสนาของ

พระองค์ ห้ามการเบียดเบียนกัน จะส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่ จะเรียกว่าสงครามหรือ

อย่างอ่ืนก็ตาม เมื่อคนทั้งหลายมีศรัทธาและปัญญาในธรรมรับปฏิบัติตามพระธรรม 

การเบียดเบียนกันทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีศรัทธาปัญญาก็ต้องเป็นไปอย่างท่ี

เรียกว่าเป็นกรรมของสัตว์ เพราะไม่เชื่อฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


